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حممود حيدر

ما كان من عبارة أبلغ من توصيف مآالت التنوير يف الغرب بأنها حداثة ضد الله..
رمبا مل يكن للذين ذهبوا إىل مثل هذه الخامتة ان يقولوا هذا ،لوال أن آل جموح

العلمنة ح َّد ص ِّد الغرب عن إميانه بعد فصله عن الهوته .كانت الظاهرة اإللحادية من

أبرز الب ِّينات عىل تهافت العلمنة وهي تخوض معاركها الفاصلة مع اإلميان الديني

تطبيقاً لشعارها األثري« :إزالة السحر عن العامل» ...فلو كان لنا أن نؤرخ لإللحاد
املستحدث لوجدنا يف هذه الب ِّينة مستهل الرواية .فاإللحاد ما صار ظاهرة غربية إال

مع حداثة حرصت عىل نزع اإلميان حتى يتسنى لها االستحواذ عىل دنيا اإلنسان بال

أدىن منازعة.

ٍ
خ الغرب
سواء قرأنا اإللحاد كمنزع تفكريي ،أو كموقف من
َب تاري َ
حدث قَل َ
الحديث رأساً عىل عقب ،سوف ينتهي بنا املسعى إىل منطقة رمادية مكتظة
وأن كان األمر ،ففي الحالني إياهام مل نشهد يف الرتاث
باملقاربات واملفارقاتّ .
الفلسفي الغريب عىل تنظريٍ يُس ِّد ُد مرمى الظاهرة اإللحادية أو يسوغ م ّدعاها ..حتى
لقد بدا لنا يف حمى الجدل حول ماهية اإللحاد وهويته ،أن التعريف األكرث قرباً منه

8

املبتدأ

ِض
وانطباقاً عليه هو السلب واإلعراض .أي أن امللحد تعريفاً هو ذاك الذي يُعر ُ
عام ليس تحت سطوة الحواس .أو ـ بحسب املصطلح الهايدغري ـ عام ال يكون
طوع اليد ( .)Zuhandheitففي معرض احتجاجه عىل نقص امليتافيزيقا بصيغتيها
اليونانية والحديثة ،سيستعيد هايدغر أصل اإلشكال يف فلسفة املوجود .داعياً إىل
التح ُّرر من كثافة املوجودات وأعراضها العارضة ،ألجل التع ُّرف عىل لطف الوجود
وأصالته .وعند هذا االنعطاف ،ال تعود العالقة األولية للكائن اإلنساين مع أشياء
العامل املرئية واملحسوسة عالقة استعاملية انتفاعية .وتلك عالقة أفضت إىل أن
يُركن امل ُلحد من أول أمره إىل تلك الجملة االعرتاضية :لن أؤمن مبا يؤمن به املؤمن
بالله الواحد األحد ،ما دمت ال أرى الدليل عىل هذا اإلميان عيناً وواقعاً حس ِّياً..
ٍ
كحدث
منيض إىل هذا املستخلص من فرضيتني :إحداهام ترى إىل اإللحاد
تاريخي ألقى بآثاره عىل اإلنسان فانفعل بها واستجاب لدواعيها ،وأخرى نظرت إليه
كفكرة استعىص عىل الناظر تفكيك لغزها فهوى يف لجة الالَّيقني ..ثم مل يكن له ج َّراء
هذا إال أن يدحض إميان املؤمن طلباً ليقني ما .رمبا لهذا السبب سينربي الفيزيايئ
والالهويت املسيحي أليسرت ماكغراث ( )Alister Mcgrathإىل عقد صلة سببية بني
ليبي أن االول (اإللحاد) ما كان لصورته ان تظهر عىل املأل لوال
اإللحاد واإلميان؛ ِّ
إنكاره الوجود الواقعي لإلميان.
بهذه املنزلة تصري املقولة اإللحادية رؤية ذات طابع إيذايئ؛ تُنكر عىل املؤمن
إميانه بوجود صانع ومدبِّر للكون ،وتزعم إمكان الفهم التام للعامل والسيطرة عليه.
ومن املفارقات التي ال تخلو من إفراط ،ان الذين يلحدون(بدراية أو من دونها) كثريا ً
ما يخلعون عىل إلحادهم رداء العقالنية .وما يفعلون هذا إال لظنٍ منهم بقدرة «العقل
العلمي» عىل الكشف عن أعمق حقائق الكون والتعبري عنها ،من آلية رشوق الشمس
إىل منشأ الطبيعة البرشية ومصريها النهايئ.
*****
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بني اإللحاد واإلميان ض ِّدية وجودية إال أنهام ال يتعادالن يف القيمة واالعتبار.

موجب ويكتسب أصالته من تعلقه
جوهري .فإذا كان اإلميان
لكن التاميز بينهام
ٌّ
ٌ
سالب ومنحك ٌم إىل النقص لتعلقه بعامل اإلمكان والفقر
بواجب الوجود ،فاإللحاد
ٌ

وإنكار الواجب .وإذا ً ،فال نسبة وجودية لإللحاد إال بصفة كونه نفياً لإلميان.
الالّإميان ( )Atheismمقابل اإلميان ( .)Theismال يقبل امللحد ـ وبكل بساطة ـ

باملعتقدات األساسية لإلميان بوجود الله .وعليه ال يكون الشخص ملحدا ً إال متى

أعرض عن تلك املعتقدات و َرفَضها .بهذا التأصيل ال يكون لإللحاد بياناً وحضورا ً
كنفي ملا هو موجود بالفعل ..وهو اإلميان بحقيقة الوجود .فامللحد هو الذي
إال
ٍ

محصناً بقوة انجذاب نحو
ينفي بالقوة ما يعتقد به املؤمن بالفعل .فلنئ كان املؤمن
َّ
حصل القرىب إليه ما اسطاع إىل ذلك سبيالً ،فمنكر
الوجود املتعايل من أجل ان يُ ِّ

اإلميان مصدو ٌد بقوة انجذابية معاكسة .قوة الجذب لديه سالبة ،خاوية ،وممتنعة عن
االمتالء مبا آمن به املؤمن وأَ ِم َن إليه.
ت امل ِ
ُلحد ومبعث قلق ِه وتوتره وتشاؤمه الوجودي.
عىل هذا يصري الخواء َس ْم َ

قد يقال ان امللحد مطمنئ إللحاده ،وأن هذه الطأمنينة هي عنده يقني ،إال أنه يقني

رت ال يلبث صاح ُبه حتى يسائل نفسه عن قيمة وجوده ما دام هذا الوجود آيل إىل
أب ُ

الالَّيشء ..إىل سديم..

يتمدد التساؤل عند املؤمن طلباً ملضاعفة يقينه ،أما امللحد فكل سؤال ال يقع

موضوعه يف مرمى العني يتب َّدد ويصري حطاماً .ويف حني يتغ ّيأ املؤم ُن التع ُّر َف إىل
الحقيقة املتعالية الراعية للمخلوقات طلباً للخالص األبدي ،ال يجد امللحد يف

إلحاده ما ميكنه من بلوغ غاية تتجاوز آفاق الطبيعة املرئية املنتهية إىل املوت

والفناء .وبالتبع املنطقي يتعذر أن يكون مثة من معنى وقيمة لدى امللحد ما دام نف ُيه

َس إىل سؤال الشك عىل
لأللوهية منتهياً إىل عدم .من األقدمني واملحدثني من آن َ
االستغراب
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أمل َمل ِئه بجواب ما مثلام فعل الالّأدريون؛ إال أن الذين ألحدوا وانرصفوا إىل التبشري
بإلحادهم مل يفلحوا إال ضمن الح ِّيز الذي خال من املؤمنني .وهو الح ِّيز الذي توفر

لهم مع متدد العلمنة يف أزمنة الغرب الحديث ورسيانها العميق يف عقله وروحه.
*****

جات ،فإمنا من تضخم الذات التي أسلمت
كل ما جاء به اإللحاد الغريب من محا َّ
الصمء .ولسوف يجد مثل هذا
جل أسئلتها مدار "الطبيعانية"
نفسها ل َعلْمن ٍة دارت ُّ
ّ

التضخم حقله الخصيب عند منعطفات اإلنزياح التام إىل العقل الخالص والعلم
املكتفي بذاته .ها هنا سنشهد عىل اإللحاد كحادث تاريخي متثّل بـ :ال ِعلموية
والهيمنة ..وهام الفرضيتان اللتان الَزَمتا حركة الحداثة الغربية سحابة سبعة قرون

متصلة ،وال تزاالن تستحكامن مبقالتها الفلسفية ومسلكها الحضاري إىل يومنا هذا:

 -فَرضَ ية ال ِعلْموية ،ترى أن العلم والتفكري العلمي قادران لوحدهام أن يح ِّددا كل

ما علينا أن نتقبله عىل أنه حقيقي .فرضي ٌة تقرر أن كل يشء يجب أن يخضع لقوانني
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ،او أي فرع آخر من فروع العلم ،أما الروحانيات وحتى
الشعور بالجامل والحدس والعاطفة واألخالقيات ،فقد اختزلتها النظرة العقالنية

إىل مجرد متغريات يف كيمياء الدماغ تتفاعل مع مجموعة من القوانني امليكرو ـ

بيولوجية املرتبطة بتط ّور اإلنسان.

 -فرضية الهيمنة واالستحواذ ،تقرر ان الهدف من العلم – حسب فرانسيس بيكون -

هو التحكم بالعامل الخارجي واستغالل الطبيعة ،والسعي الحثيث إىل جلب املنافع

أن ُو ِج َدت...
َّ

كان التأثري الباهر للثورة الكوبرنيكية جلياً عىل مجايل العلم والفلسفة ،إال أن

هذا التأثري سينتهي إىل ح ٍّد وجد فيه الغرب نفسه كام لو يقطن يف كون بارد ال

هدف له وال غاية ،وأن الوجود االنساين فيه ليس إال ظاهرة عارضة للامدة نتجت
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عن مصادفة كونية ،ال عن وجو ٍد ينتظمه تقدي ٌر إلهي .من أجل ذلك سيكشف مسار
الحداثة الفائضة عن خراب مبني يف اليقني الجمعي س ُيع ِّرفُ ُه عامل االجتامع األملاين
دوركهايم بـ «هيكل الرشك الحديث» .وهذا هو يف الواقع ،ما تستجليه عقيدة الفرد

أملح دوركهايم ـ
وشخصانيته املطلقة .فالشكل العبادي للرشك الحديث ـ كام
َ
ليس الوثنية بل الرنجسية البرشية ،مل ّا بلغ تضخم الذات لديها منزلة الذروة يف زمن
العلمنة املطلقة ..حتى لقد أمست عبادة الفرد إذّاك ،دين الحداثة الفائضة وديدنها.
*****

رضب من
أفضت عقيدة الفرد أو ما سمي بـ فلسفة «تأليه اإلنسان» إىل انتاج
ٍ

اإللحاد املركب :إلحاد باإلميان كإميان تتوق إليه الجامعات البرشية عىل نشأة

الفطرة ..وإلحاد باملؤسسة الالهوتية وبدورها يف رعاية الجامعة املؤمنة.

التأسيس الفلسفي لحضارة الفرد جرى مجرى الحداثة بأطوارها املتعاقبة .ولنا ـ

عىل سبيل التمثيل ال الحرص ـ أن نتأمل يف شهادات بعض النظّار« :ان دين اإلنسان

ال يعرف الهياكل واملذابح والطقوس»(روسو)« ،..أنا بحد ذايت فرقة دينية»(توماس

جيفرسون) «فكري هو كنيستي»(توماس باين) ..هذي شهادات ليست عىل الجملة

عم اصطلح عىل تسميته بـ «التديُّن الفردي» .من هذا النحو
سوى تعبريات مقتضبة ّ
وغريه من أنحاء ،تشكلت معامل األطروحة اإللحادية يف تفكري الغرب الحديث.

غاية األطروحة ظلّت عىل النشأة األوىل نفسها :التغطية عىل كل ما يتوارى خلف
فيزياء الحواس الخمس .حتى علم النفس الذي أنتجته «الحداثة ال ِعلْ َموية» ،وبلغ
حكَم
مع الفرويدية ذروته ،مل يفعل سوى ان ضاعف من تشي ُّوء الكائن اإلنساين ،و َ
ببطالن بعده الروحاين وأُف ِق ِه الغيبي.
*****

لقد ظهر يف اختبارات الحداثة وامتداداتها املعارصة أن ليس للمقدس لدى
االستغراب
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«ال ِعلْموية» بصيغتها اإللحادية من محل .وهنا عىل وجه الضبط تكمن إحدى أهم

خاصيات التهافت يف الفكرة اإللحادية .نعني بذلك نظرها إىل االنسان كيشء زائل
ِّ
ككل املوجودات الزائلة ،حيث ال يعود املتعايل اإللهي بالنسبة إليها غري وهم
محض.

القديس ،ألنه بالنسبة إليه أم ٌر
تلقاء هذه النظرة سوف لن يقبل امللح ُد األم َر
َّ
واق ٌع فوق قدرته عىل اإلحاطة واالستقبال .وما ذاك إال الستغراقه بعامل املوجودات
الحسية وامتناعه من استشعار الجود اإللهي املوج ِِد لهذا العامل .وح ُده اإلميان
ِّ

باألمر القديس ما يحقق الجمع بني ما هو "عقالين" ينتسب إىل عامل الطبيعة ،وما هو
"غري عقالين" مصدره عامل الغيب .أما الداعي إىل ذلك ،فألن هذا اإلميان يختزن يف

نفس اآلن بعدين متالزمني :بع ٌد يجري إدراكه بوساطة املفاهيم الذهنية ،وموضوعية

العامل الطبيعي ،وبع ٌد يتجاوز نطاق املفاهيم واألفكار من دون أن يخرج بالرضورة

عىل هيئة مفهومية .ذلك ما نعنيه باألمر القديس الذي يتأبَّاه امللحد فال يفلح بإدراكه،
فضالً عن استحالة عيشه .تهافت امللحد وتدانيه أوقفه عند عامل الحس ،فال يسعه

أن يرى إىل القديس كحقيقة واقعية ،وإمنا كتو ُّه ٍم خالص .من أجل ذلك وبسببه ال

القديس يف وجدان املتصلِ به ،مع ما يرتتب عىل
تقص ما يبثُّه
يقدر امللحد عىل
ِّ
ُ
هذا من إقرار مبيثاقه واإلميان به.

كل كالم عىل ماهية اإلميان باملقدس يحيل إىل املفارقة .فاملقدس مبا هو مقدس

مستقل بذاته ،مغاي ٌر لكل ما ليس من طبيعته .وألن ماهية اإللحاد نقيض ماهية اإلميان
ٌ

متعلق باليقني القلبي ال
فقد وقع الفراق واملغايرة وانعدام التالقي .ذلك أن اإلميان
ٌ

باملفاهيم العلمية التجريبية املرفوعة عند امللحد إىل مقام التاممية املطلقة .فليك

القديس عىل ما هو عليه يف حقيقته ،ال بد أن يعاش من جانب املؤمن به،
يُفهم
ُّ
ومقتىض عيشه ان يكونه ويتمثل قيمه؛ كأ ْن ينظر إىل قداسته بالرضا والتسليم ،ثم أن
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يتعقُّل ما هو فيه ليكون فهمه له حاصل نية ونظر وعمل.
كان عامل االنرتوبولوجيا ومؤرخ األديان مريسيا إلياد ،ينفي ان يكون املقدس

مجرد مرحلة من مراحل الوعي البرشي ،بل يعتربه عنرصا ً مك ِّوناً لبنية هذا الوعي.
يل املقدس وظهوره.
واكرث من هذا فإنه يعترب وجود العامل كله حصيلة جدلية لتج ِّ
وكان يالحظ أن اقدم صورة لعالقة االنسان بعامله هي تلك العالقة املشبعة باملقدس

الذي يفيض مبعانيه عىل كينونة اإلنسان ،وتكون مامرسته له يف حد ذاته عمالً دينياً.
[]Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed Gallimard 1971. P 7

*****

إن هذا التأصيل الجوهري ملكانة املقدس يف الحياة البرشية ،يفيض إىل حقيقة

ان االنسان ـ بوصفه انساناً ـ هو كائن ديني .والتنظري الفلسفي منذ بداياته االوىل

كان ممتلئاً بسيلٍ وافر من الدالالت والرموز واملعاين ذات املغزى الديني .وإذا
كان اإلنسان ال يستطيع العيش اال يف عامل ذي معنى ،فاإلنسان املت ِّدين عىل وجه
الخصوص ،هو األكرث توقاً إىل العيش يف محاريب القديس ،أو إىل الهجرة نحوها
بال كلل .وما ذاك إال ألن هذا العامل املتسامي ،الذي يستمد جاذبيته من الغيب،

هو بالنسبة إىل املتديِّن عامله الواقعي والحقيقي .وهو الذي مينحه األمل باآليت،
وبالسعادة التي ينتظرها وإن مل تأتِه بعد .وألن املتديِّن ال يجد نفسه إالّ يف محل
ممتلئ بجالل املقدس وجامله ،فمن أجل ان يفتتح بهذه اإلقامة «الربزخية» سبيالً
إىل السكن يف عامل األلوهية الفائض باللطف واألمن ولذة القرب .أي انه يرجو

الخامتة يف املكان األعىل طهرا ً
وتقدساً ،مثلام كان من قبل كائناً طهرانياً يف علم
ُّ
الله وحرضته املقدسة.

ُث ممن نقدوا تهافت الفكرة اإللحادية ،الحظوا أن
يف السياق الرؤيوي نفسه ،ك ً ٌ

تجربة اإلحساس بالقداسة لدى الناس تأسست عىل عدم انفصال الرموز لديهم (أي
االستغراب
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املامرسات العبادية) عن الحقيقة التي تدل عليها تلك الرموز .من أجل ذلك توفرت

للرمز الديني القدرة عىل إدخال العابدين يف عامل القداسة ..فاملؤمن ،وإن مل يدرك

رس الذي تنطوي عليه قدسية ما يؤديه تجاه ما يؤمن به ويتوجه إليه ،إال أنه
كُ ْن َه ال ِّ
محمول عىل اليقني باألثر املرتتب عىل اإلقبال عليه .بل إنه مييض يف التسليم
للغاية املقدسة إىل الحد الذي يتبدد فيه السؤال عن الرس الكامن يف مقام الغيب.
*****

قد يكون االدعاء األكرث رواجاً يف االحتجاج اإللحادي ،كامناً يف شُ بهة التناقض

بني اإلميان والعقل .وهذا عني ما ص َّوبت عليه العلمنة عىل مدار أزمنة الحداثة
ْموي املحض كمعيار نهايئ لفهم الكون،
بغية إقصاء الدين ،وإحالل التص ُّور ال ِعل ِّ
إنساناً وطبيعة.

تلقاء هذه الشبهة يُطرح السؤال حول املعنى الذي ت ُستعمل فيه كلمة «عقل»
جه باإلميان؟ هل املقصود بها  -كام هو الحال يف الغالب اليوم  -أن ت ُقال
حني ت ُوا َ

مبعنى املنهج العلمي والرصامة املنطقية والحساب التقني ..أم أنها تُست َعمل ،كام

كان الحال يف كثري من الحضارات البرشية وال سيام الحضارة الغربية ،مبعنى منبع
املعنى والبنية واملعايري واملبادئ؟

بي عىل مرشوع
جاءت أطروحة التناقض بني العقل واإلميان الديني كتمثيل ِّ
التنوير الذي افتتحته الحداثة يف مقتبل عمرها .وسيأيت من فضاء الغرب نفسه من
بي أن اإلميان لو كان نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع الصفة
يُساجل أهل األطروحة ل ُي ِّ
اإلنسانية عن اإلنسان .فاإلميان الذي يد ِّمر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية

اإلنسان .إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل عىل ان يكون لديه هامً أقىص .أي

أن يكون شغوفاً بالله واإلنسان يف آن ،وذلك إىل الدرجة التي يؤول به هذا الشغف

إىل تخطي الثنائية السلبية التي تصنع القطيعة بني طرفيها .وح ُده من ميتلك ملكة
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«العقل الخالَّق» ـ أي العقل الجامع بني اإلميان بالله واإلميان باإلنسانية ـ هو الذي
ٍ
منفذ فسيح يصل بني الواقع الفيزيايئ لإلنسان وحضـور املقـدس يف
يفلح بفتح
حياته .وما نعنيــه بالعقل الخالَّق هـو العقــل الذي يشكل البنية املعنويــة للذهن

والواقع ،ال العقل بوصفه أداة تقنية بحتة .وبهذا املعنى يصري العقل رشطاً تأسيسياً
لإلميان :ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته اإلنجذابية إىل

ما وراء ذاته .أي إىل ما بعد أنانيته التي يتجاوزها باإليثار والعطاء والجود والغريية.
بتوضيح آخر ،أن عقل اإلنسان متنا ٍه ومحدود ،ويتحرك داخل عالقات متناهية
ومحددة حني يهتم بالعامل وباإلنسان نفسه .ولجميع الفعاليات الثقافية التي يتلقى

فيها اإلنسان عامله هذه الخاصية يف التناهي واملحدودية .لكن العقل ليس مقيدا ً

بتناهيه ،بل هو يعيه ،وبهذا الوعي يرتفع فوقه وعندها يجرب اإلنسان انتام ًء إىل
الالَّمتناهي الذي هو مع ذلك ليس جزءا ً منه وال يقع يف متناوله ،ولكن ال بد له من

االستحواذ عليه .وحني يستحوذ عىل اإلنسان يصري بالنسبة إليه هامً ال متناهياً أي
مقدساً ونبيالً .وحني يكون العقل ـ بهذه الصريورة ـ مسلّمة لإلميان ،يكون بهذا

املعنى تحققاً للعقل .ومقام اإلميان بوصفه حالة هم أقىص هو نفسه مقام العقل يف

طور نشوته اإلنجذابية .والنتيجة أن ال تناقض بني طبيعة اإلميان وطبيعة العقل بل
يقع كل منهام يف داخل اآلخر( ..بول تيليتش ـ بواعث اإلميان).
*****

يف منتصف القرن العرشين املنرصم كان الالَّهويت اإلنجييل األملاين ديرتيش بونهوفر

يتوقع املشهد الذي ستؤول إليه مآالت الحداثة ويقول" :لقد صار سيد اآللة عبدا ً لها،
وثارت الخليقة ضد بارئها ،وانتهى التحرر املطلق لإلنسان إىل الدمار الذايت"...

اآلن ..ال يبدو أن حداثة الغرب قد استفاقت بعد من سحر «العلموية» .وألنها

استهلت رحلتها كحداثة ضد الله ،ومل تت َّنبه بعد إىل عاقبة أمرها ،انتهت إىل حداثة
االستغراب
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فائضة أغرقت االنسان املعارص يف لجة الالَّيقني .كل هذا راجع ـ كام تالحظ عاملة

االجتامع األمريكية كارين آرمسرتونغ ـ إىل أن مثة خواء ثاوياً يف قلب الثقافة الحديثة.
فلقد امتأل ديكارت رعباً من فراغ الكون مل ّا الحظ كيف سيتحول الكائن البرشي إىل

كونه املتبلِّد الحي الوحيد امل ُلقى يف كون هامد .كذلك فعل توماس هوبس إذ تو َّهم
الله منسحباً من العامل .أما نيتشه الذي امتأل بالعدم حتى الرمق األخري فقد انربى

يعلن موت اإلله ليميض يف قلقه الوجودي ح ّد الجنون .وما كان مرد ذلك كله إال
املتأت من أعامق الفكر ،عىل حداثة راحت تهوي يف عتمة العدمية
ِّ
خط
الس َ
إىل َّ
وتحول اإلنسان إىل كائن بال روح.

*****
خصصناه للبحث في ظاهرة اإلحلاد نشأة وفكرا ً
هذا العدد من «االستغراب»
َّ

واعتقاداً .وسنقرأ مجموعة من املساهمات النقدية لعدد من املفكرين وعلماء

اإلجتماع وأساتذة الفلسفة من أوروبا وأميركا والعاملني العربي واإلسالمي .إال أن

مثل هذه املساهمات تبقى عند حدود اإلقتراب اإلجمالي من ظاهرة قدمية ومتجددة

نشأت ومتددت في سياق احلمالت املتعاقبة على اإلميان واملعتقدات الدينية.
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محــاورات
النشار
املفكر املرصي مصطفى ّ
الغريب مزيج مضطرب بني اإلحلاد واإليامن
الفكر
ّ

أجرى الحوار :عامر عبد زيد الوائلي
هل خلق الدما ُغ اهلل أ ِم اهلل خلق الدماغ؟
حوار يف اإلحلاد واإليامن مع جورج هالل ويانيك في ّلديو

أدار الحوار :جوزيف بيرجريون

المفكر المصري مصطفى ّ
النشار
الفكر الغريب مزيج مضطرب بني اإلحلاد واإليامن
أجرى احلوار :عامر عبد زيد الوائيل

مل يقترص الحوار مع األكادميي واملفكّر املرصي مصطفى النشّ ار عىل القضية املتصلة
باملحور الذي خصصناه لهذا العدد حول اإللحاد وبواعثه واستظهاراته يف الغرب ويف العامل
الشخيص واملعريفّ ،فضالً عام تدور حوله موضوعات
العريب ..امتدت األسئلة معه لتشمل
ّ
النقاش يف الحقول الفكرية واملعرفية املختلفة.
لقد كان لنا مع الربوفسور النشّ ار مطالعات نقدية يف أكرث من موضع من هذا الحوار ،ال سيام
لجهة نقد الوجه االقصايئ والعنرصي للعقل الحدايث الغريب .وهو ما متيزت به أعامل النشَّ ار الفكرية
عىل امتداد أربعة عقود م ّتصلة من املتاخامت التي أجراها مع معارف الحداثة الفكرية والفلسفية.
املحرر
نرجو يف مستهل هذا اللقاء أن تع ِّرفونا باقتضاب عىل رحلتكم العلمية واملعرفية ومشاغلكم يف
ميادين الفكر والفلسفة...
ـ بداية أو ّد أن أشكركم عىل أن أكون ضيفاً عىل هذه الدورية الفتية ،وأن ألتقي ق ّراءها يف عددها
للتخصص يف الفلسفة ،يعود إىل س ّن الطفولة حيث كنت أهوى القراءة لدرجة
السابع .إن دافعي
ّ
أنّني كنت أنهي قراءة الكتب يف مكتبة املدرسة يف املراحل الدراسية املختلفة وكثريا ً ماكنت
ألخّص هذه الكتب واستخرج منها األقوال التي تعجبني وأحياناً كنت أعرض أقرأها قراءة نقدية
وأذكر أنني حصلت عىل أول جائزة يف حيايت من خالل مسابقة للقراءة نظّمتها اإلدارة التعليمية
وعمري آنذاك ثالثة عرش عاماً وكانت عن عرض نقدي لكتاب ألّفه د .إسامعيل صربي عبد اللَّه عن

الغربي مزيج مضطرب بين اإللحاد واإليمان
الفكر
ّ

19

جب اآلن من أنني كنت يف هذه الس ّن الصغرية أهوى التأليف
الرصاع العريب اإلرسائييل ،وأتع ّ
ال من خالل كتابة القصص واألشعار العامية والفصحى وحسب بل الكتب أيضاً حيث ألفت
كتاباً بعنوان «أبطال خالدون» عن أبطال مرص والعرب كأحمد عرايب ومصطفى كامل وأحمد
الحلبي وغريهم .وقد اكتشفت يف تلك اآلثناء أن معظم من أقرأ لهم كانوا
عبد العزيز وسليامن
ّ
من خريجي قسم الفلسفة كنجيب محفوظ وأنيس منصور وزيك نجيب محمود أو كانوا م ّمن
يعشقونها مثل العقّاد وطه حسني ويوسف إدريس ومصطفى محمود ويحىى حقي ومحمود
تيمور وجرجي زيدان ومحمد حسني هيكل وأحمد أمني وغريهم وغريهم.وحينام دخلت
الجامعة قاصدا ً كلية اآلداب تحديدا ً كان من الطبيعي أن أختار دراسة الفلسفة أو الصحافة لكن
صودف أن تحول قسم الصحافة إىل معهد مستقل لالعالم فكان
مل تدم حرييت طويال حيث ُ
الخيار الوحيد هو الفلسفة .وقد مكّنني هذا التخصص من مواصلة تنمية موهبتي يف الكتابة
ومامرسة األنشطة الثقافية والسياسية فرشّ حت نفيس لعضوية اتحاد الطالب يف لجنة النشاط
السيايس والثقايف وبدأت أصدر مجلة حائط دورية نصف شهرية بعنوان «منوعات أدبية» ثم
أسست أول جريدة فصلية مطبوعة للكلية بعنوان «آداب» طوال سنوات الدراسة ثم واصلت
ّ
ظل
اإلرشاف عىل إصدارها مع الطالب بعد أن ُعينت ُمعيدا ً بالكلية وظلّت الحال هكذا يف ّ
إرشاىف عىل اللجنة الثقافية ث ّم رياديت الت ّحاد طالب الكلية بعد الحصول عىل األستاذية حتى
ُعيّنت عميدا ً لكلية الرتبية ورئيساً لقسم الفلسفة.
مم أنجزمتوه من دراسات حول الفكر الغريب عىل املستويني اإلبستمولوجي
ـ قرأنا لكم الكثري ّ
توصلتم إليه من آراء وقناعات وأنتم تعاينون املشهد املعريف يف الغرب عىل
والنقدي ..ما الذي ّ
ّ
مدى سنني طويلة من الدرس واالختبار؟

ـ الحقيقة أ ّن الفكر الغريب قد مت ّيز منذ فجر تاريخه يف العرص اليوناين حتى اآلن بالتنظري
العقيل لقضايا ومشكالت الطبيعة والوجود واإلنسان مستفيدا من النتاج الفكري لحضارات الرشق
قدمياً ووسيطاً .ومع ذلك فقد ندر أن اعرتف فالسفة الغرب بفضل الرشق عليهم باستثناءات
نادرة أبرزها أفالطون قدمياً الذي اعرتف بفضل مرص عليه يف محاورات عديدة أبرزها فايدروس
وطياموس والقوانني وروجيه جارودي حديثا يف كتابه حوار الحضارت .كام متيز الفكر الغريب
طوال تاريخه بالنزعة التحليلية النقدية وعرب ذلك كان تط ّوره املتسارع وال سيّام منذ عرص التنوير
يب فهو يتفاعل مع األفكار
حتّى اآلن .وملا كان االنسان الغريب بطبيعته يتلقى الفكر بشكل إيجا ّ
الجديدة ويط ّور حياته وحضارته عىل أساسها؛ فمن الهيجلية وتأثرا ً بها سلباً أو إيجاباً ظهرت
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الفلسفات التحليلية والرباجامتية والظاهراتية وغريها .فالفلسفات الحداثية ترتّب عليها ما بعد
الحداثية ،والفلسفة الليربالية الرأساملية ترتب عليها الفلسفات االشرتاكية واملاركسية وهكذا..
ـ وال ّ
شك لدي يف أن الفكر الغريب فكر تحيزي عنرصي برغم زعم فالسفته أهمية الحوار
وأهمية الرأي والرأي اآلخر والدعوة إىل حوار الحضارات؛ فاألغلبية الكاسحة من فالسفته ومؤرخيه
ال يرون يف العامل غري الفكر الغريب والعلم الغريب ويتصورون أنفسهم هم أصل الفلسفة وأصل
العلم والحقيقة كام كشفنا عنها يف دراسات عديدة أ ّن أصل الفلسفة هو الرشق القديم وأ ّن لفظة
مرصي قديم ،كام أ ّن العلم مرياث االنسانية كلّها منذ حضارات الرشق القديم
 Sophiaأصلها
ّ
أيضا حتى اآلن .أما مسألة حوار الحضارات والثقافات التي يدعون إليها فهي ال تعدو أن تكون
أي دعوة للحوار ينبغي أن تكون عىل أساس أ ّن الطرفني متكافئان
ذ ّرا ً للرماد يف العيون؛ إذ إ ّن ّ
وأن تستهدف الحرص عىل الخروج بنتائج مفيدة لهام لكن الواقع أ ّن الطرف الغريب دامئاً ما يدير
الحوار مستهدفا مصلحته هو دون النظر إىل مصلحة الطرف اآلخر فتكون النتيجة أن الحوار هو
يف األساس بالنسبة لآلخر (غري الغريب) هو حوار إذعان وخضوع واستسالم!! إن الفكر السيايس
الغريب منذ هرياقليطس يقوم عىل االقرار بقانون القوة؛ فقد قال األخري إ ّن الحرب أب للجميع
وملك عىل الجميع فهي تجعل من البعض أحرارا ً ومن اآلخرين عبيدا ً كام قال السفسطائيّون إ ّن
العدالة تسري مع القوة وجودا ً وعدماً ومل يذهب أفالطون بعيدا ً حينام قال إ ّن السياسة هي علم
القوة ومعرفة كيفية توظيفها يف املجتمعات ،وهكذا األمر لدى معظم فالسفة السياسة الغربيني
حتى الرباجامتية األمريكية املعارصة .وليس بعيدا ً عن كل ذلك تأكيد أن الدعوة الغربية إىل مفاهيم
مثل الحرية وحقوق االنسان مل يقصد بها يف واقع الحال إال االنسان الغريب!! ففي الوقت الذي
شهدت أوروبا عرص التنوير والليربالية الدميوقراطية والدعوة إىل الحريات السياسية واالقتصادية
كانت أوروبا تبدأ عرص استعامر الدول األفريقية واآلسيوية وتستنفد مواردها وتستعبد أهلها وقامت
أمريكا عىل إبادة أهل البالد األصليني من الهنود الحمر وجلب مئات اآلالف من األفارقة كعبيد عند
السيد األبيض!! وما الدعوة إىل العوملة بأشكالها املختلفة اليوم إال دعوة إىل غربنة العامل وأمركته
سياسياً واقتصادياً وثقافياً بحيث نعيش كام قلت يف كتايب «ضد العوملة «عرص فكر السادة وثقافة
التابعني!!
ـ قد تكون ظاهرة اإللحاد من أبرز الظواهر التي يشهدها العامل اليوم ،كيف عاينتم هذه الظاهرة
يف ضوء ما صدر لكم من دراسات كثرية ومع ّمقة يف هذا املجال؟
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ـ ال ّ
شك يف أ ّن اإللحاد أصبح أحد الظواهر التي ينبغي التوقف عندها يف عرصنا الحايل
وبخاص ٍة أنّها تنترش مبعدل أكرب بني الشباب برغم أ ّن أحدث الدراسات التي لدينا تشري إىل أ ّن
يقل بنسبة ضئيلة فلقد أشار استطالع عاملي أجرته مؤسسة غالوب الدولية عام
معدل اإللحاد ّ
2015م شارك فيه أكرث من  64ألف مشارك كشف عن  % 11ممن شملهم االستطالع أجابوا « :ملحد
بقناعة»يف حني كانت نتيجة استطالع سابق حول املوضوع نفسه أجري عام 2012م  %w 13من
أفراد العينة .وقد أجرت هيئة اإلذاعة الربيطانية عام  2004م مسحاً حول نسبة اإللحاد يف العامل
وكانت النتيجة أن نسبتهم يف العامل حواىل  % 8من عدد سكان العامل .واملعروف أن أعىل نسب
اإللحاد موجودة يف القارة األوروبيّة ويف رشق آسيا ،وبينام توجد يف فرنسا وإنجلرتا والسويد
والرنويج أعىل نسبة من امللحدين يف أوروبا ،فإن النسب يف الدول اآلسيوية بلغت  % 61من
سكان الصني  % 47من سكان كوريا الجنوبية.
ـ كيف تفرس تعدد التعريفات املفهومية واالصطالحية لإللحاد ،وما املعايري التي عىل أساسها
يجري الحكم به ،سواء عىل األشخاص أو عىل الظواهر االجتامعية؟
ـ الحقيقة أنه قد يوجد هناك اختالف أو تعدد يف وجهات نظر البعض حول تعريف اإللحاد تبعاً
الختالف الثقافات ووجهات النظر ،لك ّن مثة اتفاقاً بني الجميع عىل أن اإللحاد باملعنى الواسع

يعني رفض االعتقاد بوجود اآللهة أو عدم اإلميان بوجود الله ،ويتناقض هذا الفكر اإللحادي مع
فكرة اإلميان باأللوهية واالعتقاد يف وجود إله خالق ومدبّر لهذا العامل .وبالطبع فإن املعايري التي
يحكم من خاللها الناس عىل امللحدين تختلف بني املجتمعات حيث إ ّن املجتمعات املؤمنة
تخف حدة ذلك لدى
بالديانات الساموية ترى أ ّن ّ
كل من ال يؤمن بالله الواحد ملح ٌد أو كاف ٌر بينام ّ
املجتمعات املؤمنة بديانات غري ساموية؛ إذ ليس هناك تناقض أو عناد مثالً بني اإللحاد والدين
البوذي فبعض البوذيني يعتنقون البوذية ولكنهم ال يعتقدون يف وجود الله!
وعموما ينبغي التمييز بني إلحاد قوي أو موجب وإلحاد سلبي ضعيف؛ حيث إ ّن امللحد من
الطراز األول ينفي وجود اإلله ويقدم عىل ذلك أدلة وبراهني عقلية مستفيدا ً من نظريات علمية
وفلسفية تدعم وجهة نظره ،فامللحد القوي هو ذلك الشخص الذي يعترب أن فكرة اإلله فكرة غري
منطقية وغري موضوعية وهو مع ذلك ليس يف عداء مع الدين أو مع املتدينني بل هو عادة يحرتم كل
صاحب دين ،بينام امللحد من الطراز الثاين يكتفي باالعتقاد بعدم وجود إله دون أن يقدم ما يؤكد
وجهة نظره ،فقط هو يبدو غري مقتنع مبا يقدمه املؤمنون من أدلة وبراهني عىل وجود الله ،وفرق بني
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هذا وذاك من امللحدين وبني رجل الشارع البسيط الذي قد يكون إنكاره لوجود إله راجعاً ألسباب
شخصية أو اجتامعية أو نفسية رمبا ال يستطيع اكتشافها أو التعبري عنها.
والوضعي العلامين؟
الديني
ـ ربطاً بالسؤال السالف الذكر ،كيف تع ِّرفون (اإللحاد) تبعاً للمنهجني
ّ
ّ

ـ يف اعتقادي أن مدخلنا لتعريف اإللحاد ينبغي أن يكون لغوياً فاإللحاد يف اللغة العربية يعني
امليل عن القصد كام يقول معجم لسان العرب وأصل اإللحاد امليل والعدول عن اليشء عادة
ما نرتجم نحن كلمة  atheismب «الالربوبية» أي إ ّن الالربويب هو امللحد وهو الذي ال يؤمن
بوجود إله أو الذي ال يعتقد يف وجود اآللهة عىل وجه العموم وهو يف ذات الوقت الذي ال يعنيه
البحث عن صانع أو خالق لهذا العامل وهو من منظورنا اللغوي والديني معاً هو شخص يحيد
عن جادة الصواب ألنه من من وجهة نظرنا الدينية والعقالنية ال بد لكل مصنوع من صانع ولكل
مخلوق من خالق وال ميكن ألي يشء أن يصنع نفسه أو يوجد ذاته بذاته وكل ما يوجد يف هذا
العامل يؤكد هذه الحقيقة ولذلك فإن كل سائل يجب أن يسأل  :وماذا وراء هذه املخلوقات أو
املصنوعات كلها؟ أليس لسلسلة املخلوقات من نهاية تقف عند حدها التساؤالت املفضية إىل
علل املخلوقات الجزئية لنسأل عن علة العلل بالتعبري اآلرسطي؟ إن هذا التدرج يف التساؤل
بغرض االستدالل املفىض إىل وجود الصانع الكيل أو بتعبرينا الديني الخالق لكل ما هو مخلوق
هو ما نعتربه عقليا ودينيا مسألة طبيعية تخرجنا من حيز هذا الكون املحدود إىل ماورائه .بينام
أصحاب املنهج الوضعي العلامين ال ينظرون إىل ما وراء هذا العامل أصالً ويعتربون أن ذلك
مضيعة للوقت والجهد ألنه بعيد عن التصديق بأدوات املنهج االستقرايئ التجريبي .إن النظر فيام
وراء هذا العامل املحسوس بالنسبة لهم هو بعيد عن جادة الصواب!!
ـ يف ضوء قراءتكم للمشهد الغريب ،كيف مت ِّيزون بني معنى امللحد ومعنى الكافر ،إذ غالباً ما
يلتبس عىل الكثريين الفهم بسبب من غياب التمييز بينهام؟
ـ أعتقد أن مصطلح الكافر له أبعاد دينية أكرث من مصطلح امللحد؛ فامللحد هو الالديني عىل
وجه العموم بينام مصطلح الكافر مقياسه اإلميان بدين ما؛ حيث إ ّن أي مؤمن بدين ما أو بإله معني
هو كافر مبا عداه ،وإذا نظرنا إىل التعريف اللغوي لوجدنا أن «كفر» ـ يف الكثري من املعاجم ـ تعني
«غطى» فنقول كفر اليشء أي غطّاه ،كفر الليل بظالمه أى غطى نور النهار وحجبه ،ومن ثم يقال ليل
كافر ،وكفر الفالح الحب أي غطاه ،كام أن الكفر يستخدم مبعنى الجحود بالنعمة وعدم شكرها.
وهذا املعنى اللغوي يتفق مع حكم االسالم بالكفر عىل أهل الكتاب من األحبار والرهبان الذين
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كانوا يعلمون بأن نبيا سيأيت بعد سيدنا عيىس ولكنهم كفروا أو غطّوا هذه الحقيقة وحجبوها .ومن
منظور ديني إسالمي ينبغي التمييز بني الكفر عموماً والكفر ردة؛ فالكفر عموما هو إنكار شخص ما
أو مجموعة من األشخاص الدين االسالمي جحودا ً برغم أ ّن الصورة الصحيحة لإلسالم وصلتهم
رضوا اللَّه شيئاً
«إن الذين كفروا وص ّدوا عن سبيل اللَّه وشاقّوا الرسول من بعد ما ّ
تبي لهم الهدى لن ي ّ
وسيحبط أعاملهم» ،أما الكفر رِدة فهو إنكار املسلم ذاته أحد أركان االسالم الرئيسية .أما بالنسبة
للفكر الغريب املسيحي فقد تكون لفظة الهرطقة هي املقابل عند املسيحيني للكفر حيث انترش
يف أوروبا منذ القرنني السادس عرش والسابع عرش الهراطقة وكرثت حاالت الكفر واإللحاد وذلك
يف إطار ظهور العلوم واملعارف الجديدة يف عرص النهضة وكذلك يف إطار ظهور حركة االصالح
الديني وكرثة االختالفات بني الفرق املسيحية .والحقيقة التي يشري إليها د .رمسيس عوض يف كتابه
«اإللحاد يف الغرب «أن تقويض الفكر الكنيس املدريس مل يكن قارصا ً عىل التأليهيني والفالسفة
املتشكّكني وحدهم ،فقد أسهم الربوتستانت وعىل رأسهم مارتن لوثر بنصيب وافر يف ذلك.
ـ يرى عدد من املراقبني والدارسني للشأن الغريب أن ظاهرة اإللحاد مرتبطة بتطور العلوم عموماً،
مستهل القرن الحادي والعرشين .ما تعليقكم عىل هذه
ّ
وال س ّيام بالثورة املعلوماتية التي يشهدها
الرؤية ،وماذا عن صحة القول إن العامل الغريب يعيش حقبة نسيان اإلميان الديني؟
ـ صحيح أن تنامي ظاهرة اإللحاد يف الغرب ارتبطت منذ نهايات القرن السابع عرش بالتطور
العلمي الذي شهده الغرب وبخاص ٍة أن ارتباط اإلميان الديني بالكنيسة وارتباط هيمنة الكنيسة
وتسلطها بالوقوف عائقاً أمام التقدم يف البحث العلمي والتفكري الفلسفي الح ّر ،قد ساهم يف
انتشار موجة اإللحاد املصاحب أيضا لظهور العلامنية والفصل بني الدين والعلم وبني الدين
والسياسة؛ لقد انبهر الغربيون بالتق ّدم الذي أحرزه العلم يف تغيري حياتهم إىل األفضل يف الوقت
يقل فيه احرتامهم للكنيسة والدين شيئاً فشيئاً .ولقد بدأت ظاهرة اإللحاد والبعد عن الدين
الذي بدأ ّ
وعدم االهتامم بتعاليم الدين ومامرسة الشعائر الدينية تزداد مع ظهور نظرية التط ّور الداروينية من
جهة والفلسفات اإللحادية التي تهاجم الدين من ناحية أخرى؛ فقد هوجمت الكتب املقدسة
لليهودية واملسيحية هجوماً شديدا ً وتشكّك فيها فالسفة عرص التنوير يف القرن الثامن عرش ،واعترب
شوبنهور أ ّن الدين من صنع البرش كام اعترب ماركس أ ّن الدين أفيون الشعوب وأعلن نيتشه موت
اإلله ونظر إليه فرويد عىل أنه وه ٌم كانت البرشية بحاجة إليه يف بداياتها ومل تعد بحاجة إليه
كل املعتقدات البرشية الخاصة باملاوراء
اآلن .وقد ظهرت الفلسفات الوضعية التجريبية لتهاجم ّ
ومن ثم اعترب أنصارها أننا نعيش عرص العلم وأنه ال رضورة لهذه املعتقدات الدينية امليتافيزيقية،
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وجاءت الفلسفات العلمية األخرى كاملاركسية والرباجامتية والتحليلية والظاهراتية ومعهم الفلسفة
الوجودية لتأخذ اإلنسان املعارص إىل آفاق معرفية وحياتية أخرى كلّها مستقاة من العلم وكيفية
وكل ذلك أ ّدى إىل ما أرشتم إليه حيث
أي معتقدات دينية ماورائيةّ .
تحقيق التقدم البرشي بعيدا ً عن ّ
أصبح الدين يف هامش شعور االنسان الغريب لدرجة أنه يكاد ينىس اإلميان الديني ومامرسة الشعائر
الدينية .وبالطبع يزداد األمر سوءا ً يف إطار عرص املعلومات حيث شغل حتى املؤمنني من الناس
من الشباب واألطفال والشيوخ عىل ح ّد سواء مبتابعة الحياة عىل وسائل االتصال االجتامعي
غافلني عن مامرسة شعائرهم الدينية ومن ثم انرصفوا عن اللَّه وحياة العبادة واإلميان وألهتهم حياة
الرتف واللذة التي انغمسوا فيها بفضل التقدم التكنولوجي الذي جعل الدنيا واالستمتاع بأطايبها
املادية هى أكرب ه ّمهم بعدما أصبحت هي مبلغ علمهم..

ـ بحكم التناظر الشديد بني الغرب والرشق يف عرص «العاملية املمتدة» هل ترون من أثر للظاهرة
اإللحادية الغربية يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية؟.
ـ بالطبع تأثرت املجتمعات العربية واالسالمية بكل هذه املظاهر الغربية بفعل أننا أصبحنا
نعيش عرص العوملة الذي هو يف واقع الحال عرص «غربنة» العامل أو «أمركته» إن جاز التعبري
عب عنه ابن
الذي استخدمته من قبل يف كتايب «ضد العوملة» و«ما بعد العوملة» ،وهذا أمر طبيعي ّ
خلدون بقوله إن املغلوب مولع دامئاً بتقليد الغالب .وال شك يف أن مثة انتشارا ً لظاهرة اإللحاد
وخاصة بني الشباب املعومل املبهور بعلامنية الغرب وبتقدمه التقني وسيادته الحضارية .ومع ذلك
ينبغي أال نعفي مؤسساتنا الدينية والفكرية من املسؤولية عن ذلك حيث انترش التطرف والتعصب
بني الشباب العريب واملسلم سواء من ناحية التعصب الديني األعمى الذي بدا يف ظهور الجامعات
االسالمية املتطرفة وما نتج منها من تنظيامت تكفريية تترصف بهمجية ووحشية حتى مع املسلمني
حدين بالله واملؤمنني برسوله ،أو من ناحية هؤالء الذين انخرطوا يف
املؤمنني بالعقيدة نفسها واملو ّ
جامعات إلحادية مبتعدين عن الدين واملتدينني ساخرين من حياتهم والتزامهم الديني معتربين أن
هذا االلتزام بالدين ومامرسة الشعائر الدينية هو سبب التخلف ،وما ذلك إال نتيجة تقصري واضح
يف توصيل رسالة االسالم الصحيح املعتدل إىل هذا الجيل الذي ظلم من غياب القدوة الدينية
املعتدلة يف البيت واملدارس والجامعات!!
ـ لكن هل باإلمكان رسم مالمح عامة لكل من :تاريخ األلوهية ،وتاريخ اإللحاد يف الغرب اليوم؟
ـ يف اعتقادي أن تاريخ الفكر الغريب مزيج من البديلني؛ فكام أن البحث يف األلوهية واإلميان
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بصور متعددة بالدين واأللوهية كان موجودا ً منذ نشأة الفلسفة عند اليونان يف القرن السادس قبل
امليالد حتى اآلن ،كذلك كانت هناك التيارات والفلسفات املادية اإللحادية .ومل يختلف األمر كثريا ً
ظل انتشار املسيحية يف الغرب ،فرغم الهجوم الشديد الذي ش ّنه املؤمنون واملدافعون
حتى يف ّ
ّ
املتح ّمسون للمسيحية عىل امللحدين إالّ أ ّن هذا مل يكن يعني بالرضورة انتشار اإللحاد ،فمثل
مم كان يدل يف كثري من األحيان عىل
هذا الهجوم كان يرجع إىل شطط املتدينني وغلوائهم أكرث ّ
انتشار ظاهرة اإللحاد ألنه يحلو دامئاً للعقل الديني املتطرف أن يخلق أعداء من وحي الخيال؛ ففي
العرص اليوناين الهللينستي انترشت التيارات الشكية مثل البريونية (نسبة إىل بريون) واألكادميية
(نسبة إىل أكادميية أفالطون التي تحولت يف هذا العرص إىل مدرسة شكية) كام ظهرت الفلسفة

األبيقورية التي تزعمها أبيقور الذي عرف عنه انكاره القاطع لوجود اللَّه وأكد أن كل ماىف الوجود
عبارة عن ذرات مادية ،لقد رفض العديد من األقدمني اإلميان بأن اللَّه خالق العامل وذهبوا إىل أن
العامل أزيل اليطرأ عليه أدىن فساد أو تغيري ،وقد عاد املذهب الذري للظهور يف ايطاليا أوائل القرن
الخامس عرش وبرغم أنه مل يكن يتعارض بالرضورة مع املسيحية إال أنه أصاب رجال الكنيسة
بالفزع ،لقد أدان البابا عام 1513م مثل هذه األفكار ويف الوقت نفسه وجدت من يدافع عنها .لقد
نشأت جامعة األكادميية املتنكرة ورفعت شعار اإلله املجهول وشاعت تهمة إنكار وجود اللَّه
إىل حد كبري يف البندقية .ومبجيء القرنني السادس عرش والسابع عرش تزايد انزعاج السلطات
الكريس
بسبب كرثة حاالت الكفر واإللحاد مام جعلها تشن حملة شعواء عىل اإللحاد بالتنسيق مع
ّ
وظل األمر عىل هذه الحال حتى عرشينيات القرن الثامن عرش.
البابوي يف روما ّ
ـ تبعاً ملا ذكرتم حول الغزو املعريف الذي متارسه منظومات التفكري يف الغرب ،يطرح
عم إذا كان باإلمكان صياغة االسرتاتيجيات املمكنة ملكافحة هذه الظاهرة يف
السؤال بإلحاح ّ
أي مدى ميكن ملثل هذه اإلسرتاتيجيات ان تجد طريقها إىل الظهور يف بيئاتنا
مجتمعاتنا ...إىل ّ
الثقافية واالجتامعية وكيف؟

ـ إن مكافحة هذه الظاهرة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية يستلزم بداية توفري املناخ الالزم
لحرية الفكر؛ فتقييد الحريات يولد التطرف والتعصب ضد ما هو سائد من قيم ويضع الشباب دامئاً
يف خانة العند والذهاب إىل شد أقىص طرف الخيط يف املعاندة لكل ما هو مألوف أو متّفق عليه،
كام يستلزم ثانيا متكني الخطاب الديني املعتدل من الوصول إىل أبنائنا يف املدارس والجامعات
والتجمعات الشبابية عموما بأساليب مبتكرة وغري تقليدية .وقبل كل ذلك وبعده تسليحهم بأساليب
التفكري الفلسفي والعلمي بحيث يعتادون تحليل كل ما ُييل عليهم من أفكار تحليالً عقلياً نقدياً؛
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فمواجهة الفكر اإللحادي أو الفكر املتطرف عموماً ال يكون إالّ بالفكر العقالين املق ّنع ،ولنا
من فالسفتنا وفقهائنا يف الرتاث العريب اإلسالمي أسوة حسنة ،حيث استخدموا املناهج العقلية
والعلمية يف ال ّرد عىل امل ُشكِّكني ومل يتوقفوا عن الدعوة إىل اإلميان عرب «وجادلهم بالتي هي
أحسن» فكانوا يكتسبون لإلسالم أنصارا ً جددا ً ومؤمنني موحدين كل يوم.
ـ مثلام هناك من يروج لإللحاد ،بالتأكيد هناك من يقدم نقداً لإللحاد بأشكاله وأمناطه كافة ،ما
هي أبرز األسامء التي تصدت تاريخياً ملوجات اإللحاد يف العامل العريب؟
ـ الحقيقة أن تاريخنا القديم والحديث يشهد بأنه مل تتوقف يوماً موجات الرصاع بني الفكر
اإللحادي والفكر الديني ،ومن ثم فكل فكر تشكييك الحادي واجهه بقوة الفكر الديني املستنري ـ
بعيدا ً عن التعصب والتكفري ـ وعادة يعقب مرحلة الشطط وانتشار موجات الفكر اإللحادي سيادة
الفكر الديني وعمق اإلميان وكم كتب الكتّاب يف ذلك ويحرضين اآلن مثال كتاب أستاذنا د .توفيق
الطويل «قصة الرصاع بني الدين والفلسفة» وكتاب عباس محمود العقاد «الله» وكذلك كتابات
د .مصطفى محمود وان كانت هذه كتابات معارصة بعض اليشء فقد كانت كتابات جامل الدين
االفغاين ومحمد عبده خري مثال للر ّد عىل املشكّكني وامللحدين وكان لها أثرها يف كل أنحاء
العامل ال يف العاملني العريب واالسالمي وحسب.
ـ هناك يف أوروبا اليوم جدل عميق حول فكرة (ما بعد العلامنية) ،وقد اشتغل عىل هذه الفكرة
عدد من املفكرين كالفيلسوف األملاين يورغن هابرماس خصوصاً ،هل ميكن النظر إىل هذه
الفكرة كتعبري عن انحسار وتراجع الظاهرة اإللحادية؟
ـ رمبا يكون يف الفكر الغريب املابعد حدايث عموما توجهاً نحو إعادة االعتبار لدور الدين يف
إعادة التوازن لإلنسان الغريب واكسابه نوعاً من الطأمنينة النفسية واالجتامعية لس ّد النقص الذي
ترت ّب عىل تركيز الفكر الحدايث مباديته الشديدة وعلامنيته املتطرفة يف إشباع غرائز اإلنسان الحس ّية
بأي مبادئ أخالقية أو معتقدات دينية.
اللذية بعيدا ً عن االلتزام ّ
ـ هناك من يرجع ظاهرة اإللحاد يف املشهد الثقايف الغريب؛ إىل تأثري الخطاب الليربايل وثقافة
العلمنة الحادة كيف تنظرون إىل واقع الحال؟

ـ من املعروف أ ّن الليربالية يف الغرب قد ظهرت عىل يد الطبقة املتوسطة الربوتستانتية يف
إنجلرت وهولندا وكانت أرسخ قدماً يف هولندا ثم امتدت إىل جميع أرجاء القارة األوروبية وأنها
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كانت من أسباب اندالع الثورة الفرنسية إىل جانب األفكار التنويرية التحررية الثورية التي أطلقها
جون لوك (1704 - 1632م) يف إنجلرتا ونقلها ودافع عنها فولتري وأقرانه يف فرنسا يف النصف الثاين
من القرن الثامن عرش .وبالطبع فإن ذلك ال يعني أن الربوتستانتية قد احتفظت بروح التسامح عىل
طول الخط لكن مع ذلك ظل االتجاه العام يف أوروبا والغرب متّسامً بسيادة التيار الليرباىل عىل
الصعيد السيايس وسيادة الرأساملية عىل الصعيد االقتصادي حتى بدايات القرن العرشين التي
شهدت بدايات ظهور تيارات وحركات فاشية وشيوعية ونازية اعتربت الدميوقراطية والحرية الفردية
ّت أوروبا
ألد أعدائها .عىل ّ
كل حال فباستثناء الدول التي تح ّولت إىل النظم الشيوعية الشمولية ظل ْ
الغربية تنتهج التسامح الديني مع الجميع؛ وعىل سبيل املثال فقد شجع إلغاء املحاكم الكنسية
التابعة لسلطة الكنيسة قبيل منتصف القرن السابع عرش عىل انتشار امللل والنحل والجامعات
املتطرفة التي بدأت تخرج عىل األعراف الدينية وتدعو إىل االنفصال عن الكنيسة؛ فقد ظهرت
يف انجلرتا مثال جامعة مسيحية اتسمت باالنحالل الخلقى ولقبت ب «الهادمني» وات ّسمت بشدة
التعصب ألفكارها التي ه ّددت املسيحية يف وجودها ما اضط ّر الحكومة االنجليزية بقيادة كروميل
إىل االنقضاض عليها وإجهاضها قبل أن يستفحل أمرها .إن القرن الثامن عرش يف أوروبا عرف بأنه
عرص العقل أو عرص التنوير هو الذي شهد تثبيت أركان العلامنية يف الغرب وكرثت فيه الكتابات
الفلسفية والروائية واملرسحية املدافعة عن الحريات وعىل رأسها حرية االعتقاد وحرية نقد الكتب
املقدسة ،وكان لهذه الكتابات التي حملت هذه األفكار الجديدة أثرها الكبري يف تحرر الكثريين
من األفكار الدينية التقليدية وأخذوا يتجرأون عىل مناقشة القضايا املستحدثة التي مل تكن موجودة
من قبل ،وتجىل ذلك مثال يف ذلك الجدل والرصاع الذي دار بني طبقة التجار ورجال األعامل
الرأسامليني من ناحية ورجال الكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى حول رشعية القروض والربا
وأهميتها يف إنجاح املشاريع العمرانية واالنتاجية .،إن ذلك الجدال مل يكن يعني بالرضورة أن
هذه الطبقة الجديدة من رجال األعامل نبذت اإلميان بالدين ولكنهم كانوا يحاولون فهم الدين مبا
كل حال فال يزال مثل هذا الجدل والرصاع بني ما يراه رجال
يتناسب مع تحقيق مصالحهم .عىل ّ
الدين من جهة وبني أصحاب املصالح واألهواء من جهة أخرى موجودا ً وإن اتخذ صورا ً جديدة
حسب مقتضيات العرص ومستحدثاته.
مع خالص التقدير
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حصل عىل ليسانس الفلسفة من كلية اآلداب جامعة القاهرة عام  1975بتقدير عام
ممتاز .كام حصل عىل درجة الدكتوراه مبرتبة الرشف األوىل من الجامعة نفسها بعد ذلك
بخمس سنوات ،وقد عملت بعد ذلك بثالث سنوات بجامعة اإلمارات العربية املتحدة
م ّدة ست سنوات ،وقد عدت بعدها إىل جامعة القاهرة أستاذا مساعدا ً فأستاذا ً .وقد
توليت رئاسة قسم الفلسفة بآداب القاهرة من عام  2002م حتى 2005م.
تول اإلرشاف عىل عامدة كلية الرتبية بفرع جامعة القاهرة ببني سويف يف الفرتة
ّ
نفسها.ثم عميدا لكلية العلوم االجتامعية جامعة  6أكتوبر من  2005حتى 2007م .ثم
عميدا ً لكلية رياض األطفال جامعة القاهرة من  2007حتى 2011م.ثم عاد إىل رئاسة
قسم الفلسفة مرة أخرى بعد ذلك م ّدة عامني.
أنجز عددا ً من الدورات املحلية والدولية يف مجال الجودة واالعتامد وتطوير
التعليم الجامعي أهمها من جامعة اباليشيا بوالية نورث كارولينا بالواليات املتحدة
األمريكية 2008م.كام شارك يف عدة دورات محلية ودولية يف القيادة والحوكمة.
يشارك يف عرشات اللجان العلمية الخاصة بتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي
يف مرص والعامل العريب .كام شارك يف أكرث من تسعني مؤمترا ً دولياً وإقليميا ومحلياً باحثاً
يف معظمها ورئيساً أو مقررا ً لبعضها .كام يشارك يف عضوية عرشات اللجان والهيئات
املحلية واإلقليمية؛ منها :
ـ عضو اللجنة الدامئة لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين «تخصص الفلسفة»
باملجلس األعىل للجامعات مبرص.

عضو لجنة الفلسفة باملجلس األعىل للثقافة وعضو مؤسس للجمعية املرصية للدراسات
اليونانية والرومانية وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلسفية املرصية وعضو الجمعية الفلسفية
العربية وعضو اتحاد الكتاب املرصيني وكذلك عضو اتحاد الكتاب واألدباء العرب وعضو
الجمعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العلمية.
أرشف عىل حواىل أربعني رسالة ماجستري ودكتوراه يف جامعة القاهرة وبعض الجامعات
املرصية األخرى وأكادميية نارص العسكرية.
حصل عىل عدة جوائز مرصية ودولية للتفوق العلمي ،أهمها :
•جائزة جامعة القاهرة التقديرية يف العلوم االنسانية والرتبوية 2014م.
•جائزة اندريه الالند والشيخ مصطفى عبد الرازق للتفوق الدرايس يف ليسانس الفلسفة.
•جائزة ارستفرون وحرمه للتفوق العلمي يف مجال الفلسفة اليونانية.
•جائزة زيك نجيب محمود للتفوق العلمي يف مجال املنطق وفلسفة العلوم.
•جائزة الـ center - England – biographical -International
•واالنضامم إىل موسوعة:
2000 outstanding Intellectuals of the 21st CenturyCambridgeCB23QPEngland-FirstEdition2002.
•جائزة أفضل كتاب مبعرض القاهرة الدويل للكتاب (من مؤسسة األهرام) عن كتاب
«ضد العوملة» 1999م وعن كتاب «ثقافة التقدم وتحديث مرص» 2006م.
•له أكرث من سبعني بحثاً منشورا ً يف املجالت العلمية املختلفة محلياً وإقليمياً باللغتني
العربية واالنجليزية.أما الكتب فقد صدر أكرث من ستني كتاباً منشورا ً يف عدد من دور
النرش املرصية والعربية.
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خلق الدماغ؟
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حوار يف اإلحلاد واإليامن مع جورج هالل ويانيك في ّلديو

[*]

[[[

أدار احلوار :ج .آ .بريجريون

متخصصني
تحت هذا العنوان اإلشكايل واملثري جرى هذا الحوار املركب مع أستاذين
ّ

بالفلسفة وعلم اجتامع األديان يف مركز مونرتيال الثقايف يف كندا .األول هو الربوفسور جورج

هالل ،أستاذ الفلسفة يف جامعة مونرتيال ،والثاين هو يانيك فيليدو الصحايف ومقدّ م الربامج
يف الراديو الكندي .أما التقديم اإلجاميل لهذا الحوار فقد توالّه الباحث يف فلسفة العلم
الربوفسور جوزيف آرثر بريجريون .والجدير بالذكر أن هذا الحوار جرى برعاية إدارة مركز

					
مونرتيال الثقايف ـ كندا يف  28أكتوبر .2010

									

املحرر

يف مارس (آذار)  ،2010كتب الفيزيايئ األمرييك يب.جي.اي بيبلز ( ،)P.J.E. Peeblesاألستاذ يف
جامعة برنستون وأحد مصممي نظرية االنفجار الكبري ( ،)Big Bangالتي ما زالت تعترب إىل ح ّد اليوم،
الوحيدة القادرة عىل تفسري نشأة الكون كام هو ،يقول“ :إن تاريخ العلم هو تاريخ تحسني التخمينات
( )approximationsاملتعاقبة التي تثري أسئلة جديدة وتوجه البحث نحو تخمينات أكرث دقة.
*ـ جورج هالل :أستاذ فلسفة يف جامعة موريال.
ـ يانيك فيلديو :صحايف و ُمقدِّ م برامج يف الراديو الكندي ،Radio Candian
ـ العنوان األصيل:

le cerveau a-t-il créé Dieu ou Dieu a-t-il créé le cerveau Débat avec Georges Hélal et Yanick Villedieu

ـ املصدر :موقع مركز مونرتيال الثقايف املسيحي (كندا) عىل اإلنرتنت:

www.cccmontreal.org/wp-content/uploads/2012/ 11 /sciences_dieu_cerveau.pdf

عمر.
ـ ترجمة :عيل شعيتو ،مراجعة :جامل ّ
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إ ّن مسألة أصل الكون ليست غري ذات عالقة مبسألة وجود الله .ومن الواضح أنه إذا كان

انفجار ضخم مثل االنفجار الكبري قد أنتج الكون ،والزمان واملكان ،يحق لنا أن نتساءل ما سبب
هذا االنفجار ،وما كان “قبل االنفجار الكبري” ،و َم ْن الذي أ ْو ما الذي يختبئ وراء ما يسميه علامء
الفيزياء "جدار بالنك" (.)Mur de Planck

أصبح علامء الفيزياء يستفيدون من وجود أقامر صناعية فلكية أقوى فأقوى ،وعقول ميكانيكية

حقيقية ،وآخرها ،املس ّمى “بالنك” تكرميا ل”ماكس بالنك” ( ،)Max Plankصاحب نظرية الكم

( ،)quantasالذي وضع يف مداره يف  14مايو  14أيار  .2009يقوم هذا القمر الصناعي بتفحص

كل ركن من أركان الكون بحثاً عن املعلومات التي ميكن أن تسمح للباحثني باالقرتاب من الح ّد
األقىص للواقع (الحقيقة) ،أي من اللحظة التي بدأ فيها كل يشء مع االنفجار الكبري ،اللحظة
القصوى أو الح ّد األقىص ،املعروف باسم "جدار بالنك" ،أي عندما بدأ كل يشء منذ لحظة

االنفجار الكبري أو عند الحدود النهائية املعروفة باسم “جدار بالنك".

متاماً كام فعل الفيزيائيون ،خطا علامء األعصاب خطوات كبرية يف اكتشاف كيفية عمل الدماغ

عىل أمد السنوات العرشين املاضية .ولكن حتى لو أن أبحاثهم قد أدت إىل اكتشافات مذهلة،
يبدو أنه عندما يتعلق األمر مبعرفة ما إذا كان الدماغ قد خلق اللَّه أو اللَّه قد خلق الدماغ ،نجدهم

هم أيضاً مبواجهة نوع من "جدار بالنك"..

وخالفا لعلامء الفيزياء ،فإنه من املستحيل إطالق األقامر الصناعية داخل الدماغ ملعرفة ما

يحدث فيه .الكل يدور غالبا كام لو أن قمرهم الصناعي االستطالعي هو الدماغ نفسه ،الذي ،هو

صناعي يف غاية التعقيد ،يجتهد العلامء لكشف أرسار عمله باستعامل أدوات دقيقة
أيضاً ،قمر
ّ

تزداد تط ّورا ً يوما بعد يوم .كل هذه األبحاث أدت إىل نشوء العديد من الفرضيات ،التي فتحت
املجال ،كام يقول األستاذ بيبلز ( ،)Peeblesإىل تحسني التخمينات املتعاقبة التي تثري دامئا أسئلة

جديدة وتوجيه البحث العلمي نحو تخمينات أدق يوماً بعد يوم.

يف مجال أبحاث علم األعصاب ،نحن أمام تيارين كبريين لتفسري وظيفة ال ّدماغ .األول ،الذي

األغلبي ،هو تيار علامء األعصاب الفالسفة ذوي النزعة املادية ،الذين يحاولون الربهنة،
يبدو أنه
ّ
من خالل دراسة مكونات الدماغ ،أن العقل ،والوعي (الشعور ،)conscience /واملشاعر ،ليست

سوى عمليات كهربائية وكياموية .هذا ما يقودهم إىل اعتبار التجارب الدينية ،الروحية والصوفية
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مبثابة أوهام تولّدت من نشاط الخاليا العصبية وبالتايل تأكيد أ ّن ال ّدماغ هو الذي خلق الله.
التيار الثاين ،تيّار علامء األعصاب والفالسفة غري املاديني ،يزعم أن علامء األعصاب املاديني

تفس بشكل مقنع ،كيف ينشأ العقل ()esprit
مل ينجحوا يف إعداد نظرية عصبية من شأنها أن ّ

والوعي (الشعور ـ  ،)conscienceواإلرادة من خالل التفاعل بني عدة مناطق يف الدماغ وبني

الدوائر العصب ّية واملوصالت العصبية .وفقا لهم ،مل يُرب َهن ذلك بل ويؤكدون أن محاولة علامء
األعصاب املاديني هي إخفاق .ووفقا ملاريو بورغارد ( ،)Mario Beauregardاألستاذ يف

جامعة مونرتيال ومؤلف كتاب “من الدماغ إىل الله” (غي تريدانيال للنرش ،)2008 ،فإ ّن هذا
اإلخفاق يرجع إىل الفجوة املعرفية الهائلة التي تفصل املجال النفيس عن املجال املادي .هذان

األصح ،جانبني ملبدأ تحتاين واحد مفاده أن أحدهام ال ميكن تجاهله
املجاالن يك ّونان ،عىل
ّ
ملصلحة اآلخر.
محاضينا لهذه الليلة اللذيْن ،ومن خالل مساعدة عقلهام
هذا ومل يبق لنا سوى االستامع إىل
َْ

كل حسب قناعاته ،تخميناته ،األدق بالتأكيد ،يف ما يتعلّق بذلك
الصناعي ،سوف يقدمان لناٌّ ،
ّ
الحد األقىص ،بذلك الجدار الذي متثّله مسألة أن نعرف ما إذا كان اللَّه هو الذي خلق الدماغ أو

الدماغ هو الذي خلق الله.

نص مداخلة جورج هالل ( Georges Hélalكام ً
ال)
حصل السيد جورج هالل عىل بكالوريا يف الفنون من جامعة ماك غيل ( ،)1955وكذلك عىل
درجة األستاذيّة يف الفنون الفلسفية ( ،)1957ودكتوراه يف الفلسفة ( )1965وبكالوريا يف علم
الالهوت من جامعة مونرتيال .عمل أستاذا يف كلية سانت دينيس من عام  1958إىل عام ،1962
وك ّرس حياته املهنية يف قسم الفلسفة من جامعة مونرتيال من  1961إىل  .2006كان أستاذا ً مساعدا ً
كريس يف عام  .1979يف البداية اهتم يف تدريسه بفلسفة العلوم
منذ عام  1965وأصبح أستاذ
ّ
بعد ذلك ،اهت ّم األستاذ هالل بالقضايا املتعلقة بالطبيعة البرشية ،ما دفعه لتعليم األنرثوبولوجيا
الفلسفية وفلسفة الدين .يف عام  ،1977نرش كتاب “الرجل ،الالوعي والواقع الحيوي” ،ويف
عام “ 1979الفلسفة كـ بانفيزياء ( ،)Panphysiqueوهو دراسة حول فلسفة العلوم للفيلسوف
اإلنجليزي ألفرد نورث وايتهيد .سوف ينرش قريباً ،عند منشورات بيالرمني ( )Bellarminكتاباً عن
مجموع األفكار الخاصة به عن الكائن البرشي وعالقته بالوجود .وأخريا ً ،نذكّر أنّه قد ألقى عدة
محارضات وكتب العديد من املقاالت وشارك يف برامج إذاعية وتلفزيونية.
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مقدمة
وبالديني
يرسين أن أناقش مع يانيك فيلديو ومعكم قضية الدماغ يف عالقته باملسائل الروحيّة
ّ
وبفكرة الله .إ ّن تطور علوم األعصاب يف كل العقود األخرية ،وخاصة علم النفس العصبي ،قد

أثارت مسألة دور الدماغ يف التعبري عن اإلميان والعقيدة والتجربة الروحية والدي ّن ّي بشكل عام.

لقد الحظ علامء النفس العصبي خالل تجاربهم ،بفضل األدوات املتوافرة لهم ،أن أجزاء مختلفة
من ال ّدماغ تتفاعل مع التجارب الواعية (الشعوريّة) وميكن أيضا أن تظهر حاالت مختلفة من
ِ
املختبِ .ت ُظهر األعراض املرض ّية ()Pathologies
الوعي (الشعور) عند استثارتها مبارشة من قبل
ال ّدماغ أيضاً كام أنها قادرة عىل التأثري يف أعامل الوعي (الشعور) كام التأثري يف السلوك الجسدي.

من هنا ،فإننا نستنتج ،أن هناك عالقة وثيقة جدا ً بني الشعور والدماغ .ال جديد يف هذا ،مبا أن
نفسه عىل بينة من هذه الحقائق .ومع ذلك ،فإ ّن
رينيه ديكارت يف القرن السابع عرش ،كان هو ُ

علامء األعصاب املعارصين قادرون عىل أن يُبينوا إىل أي ح ّد يوجد ارتباط بني الوعي (الشعور)

والدماغ ،وعىل أن يظهروا أن أنشطة الدماغ هي يف عالقة متينة مع أعامل الوعي (الشعور).

هذه الحقائق قادت عددا ال بأس به من علامء األعصاب إىل أن يستنتجوا بأن الوعي (الشعور)

هو إما ظاهرة عارضة ( )épiphénomenéللنشاط الدماغي ،وإ ّما هو نوع من إفرازات الدماغ ،وأنّه

بالنتيجة ،ليس باألمر الجوهري :كل تجربة واعية هي نتاج ألنشطة الدماغ .من هنا ،يكون باإلمكان
الجزم بأن التجارب الروحية وكل ما ميكن أن يتعلق بها عىل مستوى العقيدة الدينية قد اتضح أنها

وهمية ،مبا يف ذلك فكرة األلوهيّة .هذا املوقف ميكن أن يكون أكرث مصداقية ،وال سيّام عندما

متكِّن بعض اإلثارات املبارشة عىل الدماغ ،امل ُجراة يف املخترب أو يف وضعية التدخل الجراحي،

املتخصص
متكّن أحيانا من إحداث تجارب ذات طبيعة روحيّة .ويتعزز هذا املوقف عندما يكون
ّ
يف هذا املجال هو نفسه ماديّاً ،ممن يعتقد بأن املادة هي اليشء الوحيد املوجود ،وهذا ليس

كل خيال .يجب ،مع ذلك ،أن نعرتف
بالقليل مبا أن الكون ،بعد كل يشء ،عظيم مبا يتجاوز نطاق ّ
بأن عددا ً كبريا ً من العلامء هم ماديون.

قبل مناقشة مسألة الدماغ ،أود أن أوضح نقطتني أساسيتني كمقدمة لكالمي .أوال ،يبدو يل

جليّا أن وجهة النظر املاديّة ال تنتج من حكم علمي ،أي ال تَنتج يف مقاربة قامئة عىل أساس
يل ( ،)acte de fdiبغض النظر عن
املناهج النظرية والتجريبية ،بل بالحري هي ناتجة من اعتقاد ق ْب ّ
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طبيعة الواقع .ميكن أن نرى يف َمنشئه عقل ّي ًة ما ( .)forma mentisلكنني ال أريد أن أمعن النظر

التمسك مبثل
يل .ثانياً ،أعتقد أن أولئك لهم الحق يف
ّ
أكرث يف أسباب هذا النوع من االعتقاد ال َق ْب ّ
هذا التص ّور لألشياء ،لكنه تص ّور يواجه فكرة حول الوجود تفتح الباب أمام احتامالت أخرى.
املادي .خالصة القول،
أعني ببساطة أن فكرة الوجود ،أي ما هو موجود ،ال تنحرص يف املوجود
ّ

ال يش َء يسمح ،مسبقاً ،بتأكيد انحصار الوجود باملوجود املادي.
 .2املشكلة الديكارتية

يف القرن السابع عرش ،الحظ الفيلسوف رينيه ديكارت ( )1650-1585أن أفعال الوعي

(الشعور) غري متجانسة عىل اإلطالق مع الظواهر الفيزيائية .ويف حني أن هذه األخرية ت ُدرك

عرب الحواس الخارجية ،فإن أفعال الوعي (الشعور) غري القابلة لإلدراك بالحواس يف الواقع
املكاين ،ال تنكشف إال من "الداخل" (الباطن) .وهكذا ،مهام دققتم يف ال ّدماغ ،من جانب أو

من آخر ،فلن تجدوا أي أثر للوعي (للشعور) .هذا التمييز بني هذين النوعني من الظواهر يشكل
واحدا ً من األسس التي قامت عليها الفلسفة الديكارتية ،لدرجة أن ديكارت استنتج وجود مادتني

غري متجانستني كل ّياً :املادة والعقل ،األوىل منترشة عىل امتداد املكان ،والثانية ال ماديّة خارج

املكان .لذلك نستخلص أن الوعي (الشعور) ،وبالتايل العقل ،ال سبيل ملقارنته بالدماغ .حاكامً

بأن اإلنسان وحده يستحق الخلود ،خلص ديكارت إىل أن الحيوانات ال متلك وعياً (شعورا ً)،
وهي ال تعدو أن تكون مجرد آالت (روبوتات  )automatesشديدة التعقيد.

ويف وقت الحق ،كان املفكرون يتصارعون مع هذه الثنائيّة الغامضة .وأنا لن أعالج تاريخ هذا
النقاش ،ولكنني أقول إنّه يف العرص الراهن ُس ّمي بـ "املشكلة الديكارتية" .هذه الثنائية هي ُملْ ِغ َزة
وجرت محاوالت لرشحها بطرائق مختلفة بالقول إ ّن الوعي (الشعور) هو إ ّما ظاهرة عارضة للدماغ

أي حالة تعرب فقط عن نشاط الدماغ ،عىل اعتبار أن الوعي نفسه غري قادر عىل أن يكون سبباً ألي
ّ

خاص لل ّدماغ كإفراز الدوبامني أو السريوتونني .تواصل الفلسفة
نتاج
ٌّ
نشاط من أي نوع ،وإ ّما ٌ
املعارصة مناقشة هذه القضية ،وسنعود إليها الحقاً.

تدخّلت إذا ً علوم األعصاب الحديثة وخصوصاً علم النفس العصبي الذي ساعد كثريا عىل فهمٍ

أفضل للعالقة بني الوعي (الشعور) والدماغ ،مع ذلك ،هل حلّت فتوحات هذا العلم املثرية ج ّدا ً
َ

لالهتامم ،هل حلّت الوضع األنطولوجي (الوجودي) للوعي (الشعور) وعالقته بالدماغ؟ يبدو أننا
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ما زلنا ،يف هذا األمر ،عند النقطة نفسها التي وصل إليها ديكارت .وبالتايل ،ملعرفة ما يحدث
يف الدماغ ،يبقى من الرضوري عىل العلامء مساءلة املوضوع (الدماغ) ملعرفة أفكاره وتحديد
عالقتها باألنشطة امللحوظة يف الدماغ .لذا نحن مضطرون للعودة مرة أخرى إىل التساؤل حول
الوضع األنطولوجي للوعي (الشعور) وللدماغ.

كنت ال أستطيع أن أنكر الحقيقة التي اعرتف بها ديكارت أي عدم التجانس
شخص ّياً ،وإن ُ

املادي ،ال أستطيع أن أتفق مع فكرته حول ثنائية الجواهر
بني الوعي (الشعور) والدماغ
ّ

( .)Dualité dessubstancesأسباب هذا الرفض معقدة للغاية ولقد عالجت الفكرة يف كتاب

سينرش قريبا .وتستند هذه األسباب أوال إىل مفهوم الجوهر وبالتايل عىل طبيعة التجربة الجسميّة.
كائني منفصلني؟
كيف ميكن تفسري أن فردا ً يترصف باعتباره واحدا ً ميكن أن يكون يف الواقع
ْ
حاسة
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن التحليل الظاهري ( )Phénoménologiqueللتجربة الجسميّة ،عرب
ّ

والحواس الباطن ّية ،تظهر أ ّن فعل الوعي (الشعور) املرتبط ،بشكل وثيق ،بالجسم ،وأ ّن
اللمس
ّ
أي تفكري مخالف لذلك يجعل كل أفعال الوعي (الشعور) الجسدية ،غري معقولة .وذلك بسبب،
ّ
ويجب أن نقول ذلك بكل وضوح ،إ ّن الوعي (الشعور) هو "مكان ّياً" موجود يف الجسم.
.3العقل ومعرفة الواقع
إ ّن املسألة التي أتناولها بالبحث اآلن لها انعكاس عىل املوضوع األساس يف بحثنا :هل

خلق الدماغ الله ،أو العكس؟ لدينا معرفة بالواقع عن طريق الحواس الظاهريّة والباطنية .يحلّل

العقل هذا الك ّم من الخربات إلعطائه معنى .وميكن القول إ ّن تعقيد معارفنا ،من بعض النواحي،

هو مبقدار تعقيد الواقع نفسه .والحال أ ّن هذا الواقع امل ْد َرك من قبل الوعي (الشعور) يؤثر يف
الوقت نفسه يف ال ّدماغ .الذي يعالج املعلومة املتلقّاة .ومع ذلك ،يجوز القول إن الواقع املد َرك
هو يف الوعي (الشعور) ويف الدماغ .هل يجب االستنتاج أن ما هو معروف ال يوجد إال فيهام؟

هل القول املأثور عن الفيلسوف جورج بريكيل (" ،)1753-1685أن يوجد اليشء هو أن يُ ْدرك"

هل هو قول صحيح؟ شخص ّياً ،ال أستطيع أن أقبل به ألنه يخالف التجربة املشرتكة التي تفيد أن

وأن أشكل جزءا ً منه ماديّاً وبشكل وا ٍع (وشعوريّاً) .ولذلك يفرض هذا االستنتاج
العامل موجودّ ،
نفسه :ليس كون املعلومات عن الواقع توجد يف الدماغ ويف الوعي (شعوريّاً) يجعل الواقع غري
موجود يف ذاته .باختصار ،إن معرفة الواقع ال يلغي أبدا وجود الواقع يف نفسه .ال بد من التسليم،
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كل منهام حسب تركيبه الخاص .لذلك ،أال
مع ذلك ،بأن ال ّدماغ والوعي (الشعور) ميثّالن الواقع ّ
ميكننا أن نقبل بأن املعرفة والخربة بالحقائق املتعالية ،مبا يف ذلك الله ،ال تستبعد،)à priori( ،
وجود هذه الحقائق؟

.4التجربة الروح ّية ونشاط الدماغ
رص األطروحة املادية عىل فكرة أن أي تجربة روح ّية هي نابعة من نشاط الدماغ .يوجد موقف
ت ّ

متط ّرف لهذه األطروحة يؤكد أن هذه التجربة تتعلّق بعلم األمراض ( )Pathologieلكونها يف
ذاتها وهم ّية ولكنها مفيدة بوصفها متالزمة (عوارض مرضية) يجب أن تُبحث عىل أمل القضاء

عىل املرض.فكر فرويد يذهب يف هذا االتجاه .يوج ُد موقف آخر ،أقل تشددا ً ،يؤكد أن التجربة
الروح ّية واألديان التي أُ ِّسست عليها ظهرت خالل التطور البيولوجي ألجداد البرش الحال ّيني
()hominidésمن مواجهة صعوبات الحياة وإلعطائهم األمل يف عامل ميلء بالعرثات وبخيبات
األمل وموسوم بالعبثية (الالمعنى) .هذا التطور رافق املعرفة املتزايدة للناس ،وقدرتهم الكربى

يوماً بعد يوم ،عىل فهم رهانات الحياة وعىل فهم املايض والحارض واملستقبل وعىل تقدير قيمة
الوجود.

هذه وجه ُة نظ ٍر تبدو يل مليئة باملعنى ألنه بقدر ما كان عىل التطور البيولوجي أن يؤ ِّمن تكيف

الكائنات الحية مع بيئتها ،مع تأمني تناسقها البنيوي والفيزيولوجي والنفيس ،كان عليه (التط ّور
البيولوجي) أن يأخذ بعني االعتبار التطورات الخاصة بأجداد البرش الحاليني ( .)hominidesومع

ذلك ،فإننا سوف نستنتج أن التجربة الروحيّة وكل ما يتعلق بها موجودة “يف الدماغ” ،بالطريقة

نفسها لوجود حاالت الروح األخرى .إ ّن الجوع والعطش والحب والشعور باإليثار والغريزة
الجنسية ،ولكن الحقد والغرية أيضاً ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،موجودة “يف الدماغ” .ولكن

هل الحظتم أن كل حاالت الروح كانت موجهة نحو الخارج؟ ملاذا التجربة الروح ّية ،أي الشعور
"الغيبي" ( )numineuxيف
بالتعايل ـ ما سامه الفيلسوف األملاين رودولف أوتو ()1937-1869
ّ
كتابه الشهري "املقدس" ( )le sacréـ ال يكون هو أيضا مفتوحا عىل الواقع؟ بالطبع ،هذا ال

ميكن أن يكون بالطريقة نفسها كام هي حاالت الروح التي سبق ذكرها ومرجع ذلك إىل اختالف
املراتب بينها ضمن سلسلة موجودات هذا العامل.
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 .5التجارب العصبية.
ِ
الخربات الروحيّة تنعكس يف أنشطة الدماغ هو حقيقة مؤكدة من قبل علم النفس
إ ّن ك ْون

العصبي .ر ّد عىل ذلك ،إذا كان صحيحا أن كل نشاط ذهني يستتبع هذه األنشطة ،ألن يكون
من الخلف أن يكون األمر غري ذلك؟ العديد من علامء األعصاب مثل نيوبريغ وأكييل Aquili

(ملاذا اللَّه لن يذهب بعيدا ً ،منشورات كتب بلنتني ،2001 ،بوروغارد (من العقل إىل الله،

منشورات تريدانيال غي )2008 ،أظهروا بشكل مقنع أ ّن التجارب الروحية لها مالزمات دماغيّة.

ولكن أبحاثهم أظهرت أن هذه التجارب تنعكس داخل الدماغ بطريقة متنوعة ومعقدة ،وبالتايل

سيكون من الخطأ أن نعتقد أن التجربة الروحية حتى الصوفية تظهر يف جزء معني من الدماغ.

معني ،وبنسب مختلفة تبعاً لنوع التجربة ،ألن الحياة الروحية ليست أحاديّة ،أي
الدماغ كله
ٌّ
يتحل
ّ
ذات بعد واحد .ميكن أن ينتج الرؤية البوذيّة تأثريات مختلفة عن الرؤيّة املسيحيّة وهذا

بالنشاط العقيل.

الدكتور ويلدر بنفيلد ( ،)1976-1891مؤسس مركز مونرتيال لعلم لألعصاب عام  ،1934جراح

األعصاب املتخصص يف الرصع واملشهور بوضعه لخريطة مراكز الدماغ الحسية والحركية ،أثبت

منذ عدة عقود أن إثارة الدماغ بالكهرباء تسمح بالتذكر بحيوية ألحداث وأحاسيس من املايض

رس العقل ،برينستون ،مطبعة جامعة برينستون ،1975 ،الفصول  .)20 ،6وكانت توصيفات
(كتاب ّ
الصدغي
مرضاه تشمل العديد من األشياء األخرى غري التجارب الدينية .حتى إثارة الفص ُّ
( ،)lobe temporalالتي أصبحت ظاهرة كبرية يف الوقت الحارض يف ما يتعلق بهذه التجارب،

ميكنه أيضاً استدعاء ذكريات ،ولو كانت بسيطة ،من ماض بعيد نسبياً.

النفيس مايكل بريسنجر ،من جامعة لورانس يف سودبريي،
العصبي
ساهمت أعامل العامل
ّ
ّ
ٍ
الصدغي .إن هذا العامل الذي اخرتع خوذة خاصة
كثريا ً يف تعميم فكرة
مقياس للّه يف الفص ُ

الصدغ ّية بإمكانها أن تنتج تجربة ذات
مزودة مبثريات كهرومغناطيسية ،سعى إلثبات أن الفصوص ُّ
طابع ديني .إن الحاالت التي استشهد بها بوروغارد من هذه التجارب ال تبدو متوافقة مع توقعات
بريسنجر .عىل أي حال ،فإن التجارب الضعيفة نسب ّياً ،املنقولة من قبل مواضيع برييسنجر ال
ج ِعل من
بالروحي أو
تتوافق ح ّقاً مع ما أصفه
بالديني .ومع ذلك ،ويف زمن ليس بالبعيد ج ّدا ً ع ّناُ ،
ّ
ّ
هذه التجارب حالة كبرية ( )grand casومن مقياس اللَّه املشهور املق َّدم من قبل بريسنجر وغريه.
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قام ماريو بوروغارد ( )moduée de Dieuمن جامعة مونرتيال سلسلة من التجارب مع الراهبات
ال َك َبك ّيات (من الكيبك) الكر ِمل ّيات ( )carmélitesمن أجل فهم ما ميكن أن تكون االرتباطات

الدماغية لتجاربهم الروحية .وكام نعرف فإن نظام الكرمل ّيني موقوف يف املقام األول عىل الصالة
األقل حالة
ّ
والتفكّر ( .)méditationخمس عرشة راهبة ،م ّمن أكّدن أنهن قد عشن مر ًة واحدة عىل

اتحاد صوفية شديدة ،قبلن أن يخضعن للدراسة .استخدم هو وفنسنت باكيت ،تلميذه للدكتوراه،
التصوير بالرنني املغناطييس والتصوير الكهرودماغي الك ّمي (Électroencéphalographie
 .)quantitativeأظهرت الدراستان مع املتدينات أنه ،خالفا لنظرية مقياس اللَّه يف الفص

الصدغي ،فإن العديد من مناطق الدماغ كانت نشطة عندما كانت الراهبات يعشن حالة االتحاد
ُّ
الصويف.

هل تثبت التجارب بحد ذاتها وجود اللَّه وأصالة الشعور الديني؟ يف ما يخص الله ،أحتفظ

بحكمي حاليا .الشعور الديني ،من جهته ،هو حقيقة ال ميكن إنكارها ،وحقيقة غيب ّية ()numineuse
وبهذا فهي فريدة (.)Suigenreisكام أكدها رودولف أوتو ،فهو فريد.
 .6الدماغ ،عضو (آلة) الوعي (الشعور)
أيوجد سيطرة لل ّدماغ عىل الوعي (الشعور) أو العكس؟ بعد كل ما قيل ،أعاله ،عن تباين الوعي

(الشعور) يف عن الدماغ املا ّدي ،نحن نحاول بقوة تعميق العالقة بينهام .إليكم كيف أرى الوضع

عند الكائن البرشي .أوال ،إ ّن الوعي ال ميكن أن يكون “إفرازا ً” لل ّدماغ كالهرمونات التي ينتجها هذا

األخري .إ ّن هرموناً مثل السريوتونني أو الدوبامني هو عبارة عن مادة كيامويّة حيوية ناتجة من نشاط
كياموي حيوي للدماغ .والحال أ ّن الوعي (الشعور) ،كام قلنا ،ال ميتلك الخصائص التي ميكن
ّ

مالحظتها مادياً .وثانياً ،فإن الوعي (الشعور) ليس ظاهرة عارضة لل ّدماغ .ذلك واضح بشكل خاص
ُنت قد ع ّرفت يف ما سبق ،الوعي ـ الظاهرة العارضة (conscience
عند البرش .من جهة أخرى ،ك ُ
ُعب عن أي نشاط ،مبا أنه ليس سوى تعبري سلبي عن نشاط
 )- épiphénomèneباعتباره ظاهرة ال ت ّ

الدماغ املادي وحده .ولكن هذا يتعارض رصاحة مع الحقائق .إن دراساتنا املدرسية والجامعية

وأبحاثنا وخرباتنا الحياتية ،الشعور عىل اختالف أنواعها مبا فيها انفعاالتنا اليوميّة ،وأشياء أخرى
كثرية ،تدل عىل نشاط الوعي عىل مستوى عا ٍل ج ّدا ً ،ما يعني عدم الشك يف النشاط الفيزيايئ

للدماغ .لكن املبادرة يف كل هذا النشاط تعود إىل الوعي (الشعور).
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يف نهاية املطاف ،نستنتج أن الدماغ املادي مسؤول عن تأمني رفاهية الجسم يف

املجمل ،لكن ،لنفكّر يف الجهاز العصبي املستقل ،سنجد أنه مك ّون أيضاً بطريقة تؤ ّمن
وجود الوعي (الشعور) وأنشطته املستقلة .بهذا املعنى فإن الدماغ هو يف خدمة الوعي
(الشعور) ،إنه ،أساس ًياً ،العضو الذي يحتضنه ،يحق لنا ،مع ذلك ،أن نجزم بأ ّن الوعي
خاص ،عندما
(الشعور) وقوانني عمله متثل غاية النشاط الدماغي ،كل هذا يتضح ،بشكل
ّ

املادي .إذا ما الحظتم الدماغ فقط،
نالحظ أن قوانني عمله تختلف عن قوانني عمل الدماغ
ّ
ال ميكنكم ،مثال ،استنتاج قوانني املنطق الخاصة بالنشاط الواعي (الشعوري) ،وهذا،
بسبب عدم التجانس بينهام .وبرغم ذلك ،لن ننفي أن هذه القوانني املنطقية لها مصاحبات

يصح مع املجموعة املتنوعة
دماغية ( ،)concomitants encéphaliquesواألمر نفسه
ّ
الضخمة من األنشطة الواعية املتجل ّية من خالل القدرة العجيبة لتجريد العلوم والرياضيات
والفلسفة ،واملتجلية أيضاً يف الفنون البالستيكية ويف املوسيقى ويف الرقص ويف السينام
إلخ ..واملتجلية ،لِ َم ال ،يف األديان.
إ ّن استقالل ّية الوعي (الشعور) ،هذه ،تسمح لنا بأن نرصف ال ّنظر َعن الفكرة القائلة بأ ّن
املادي وإنّه ،بالتايل ،يشاركه الخصائص ،املتواضعة يف
الوعي (الشعور) ليس سوى ال ّدماغ
ّ

السعة ( .)dlimensionليس ال ّدماغُ ،يف الواقع ،ماديّاً فقط ،بل،
املظهر ( ،)apparenceويف َّ
بالعكس ،إنه يُخفى َس َع ًة ال تنحرص يف مظهره ويف سعته املحسوسني ،من هنا ،نسأل :لِ َم ال

نُق ِّدر اإلمكانيات الهائلة لل ّدماغ؟ لِ َم ال نأخذ ،عىل محمل الج ّد ،التجربة الروح ّية ،وخصوصاً

الصوفيّة ،الكاشفة عن املطلق ،كام أكّدها العديد من الناس طوال التاريخ؟ إ ّن
التجربة ّ

شهاداتهم هي كواشف عن حقيقة تتعاىل عن كل متثيله وكل فعل من إنشاء املخ ّيلة ،حقيقة
ال ِ
املادي للدماغ .إنها تجربة فريدة ( )Sui generisال
قاس َم مشرتكاً بني جوهرها والجوهر
ّ
ميك ُن أن ت َ
بل أصحاب التجربة أنفسهم ،متاماً كام ال ميكن معرفة حالة العشق
ُعرف إالّ من ِق َ
إالّ عرب التجربة.

اُنظرواَ ،مل ّياً ،يف هذه الشهادات:
الصوري (:)305-234( )Prophyre de Tyr
فرفوريوس ُّ
س

هكذا ،وبفضل هذا اإللهام الشيطاين ( )Illumination demoniaqueالتي ترتقي بالعقل ـ
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غالباً ـ إىل اإلله األ ّول وإىل العامل اآلخر ( ،)l'au - delàمن خالل سلوك الطريق التي وصفها
أفالطون ( )Platonيف أثر ِه "الندوة" ( ،)Le Banquetلقد رأى اإلله الذي ال شكل له وال جوهر،
نفسه الذي مل أقرتب منه ومل أتّحد معه ،إالّ م ّرة
ألنه موجود وراء العقل واملعقول .ذلك اإلله ،هو ُ
رشف
واحدة ،وحصل ذلك معي عندما كنت يف سن الثامنة ّ
والستني ،أما أفلوطني ( )Plotinفقد ت ّ
برؤية الهدف من مقام دانٍ ج ّدا ً.

الباطني مع اإلله الذي هو فوق جميع األشياء ،خالل فرتة وجودي
إ ّن هدفه هو االتحاد
ّ
معه ،أدرك هدفه هذا أربع م ّرات ،وذلك بفضل فعل غري قابل للوصف ،ال بالقوة (non pas en

.)puissance

أفلوطني (:)Plotin) (205 - 270
عب عن نفسه يفهم األشياء تباعاً،
إ ّن الفكر االستطرادي ( ،)Pensée discursiveوليك يُ ِّ
ويتصفّحها الواحدة تلو األخرى ،والحال أنّه ،ما الذي ميكن تصفّحه يف أشياء هي ،بالتأكيد،

فكري .لكن ،أثناء التواصل ،ال منلك القدرة وال الوقت
تواصل
ٌ
بسيطة؟ يكفي ،إذا ً ،أن يحصل
ٌّ

وح ،فجأة،
املناسب للتعبري .سنفكّر بذلك الحقاً يجب أن نؤمن ح ّقاً مبا نراه ،ملا تتلقّى ال ّر ُ

ال ُّنو َر :إنّه "هو" مصد ُر ال ّنور ،وال ّروح هي "هو" نفسه .يجب أن نثق بأنه حارض فينا ،عندما يُنرينا،
محل ما استجاب ًة لدعو ٍة ،لو مل يكن قد حرض ،ما كان لينرينا .وهكذا
ٍّ
متاماً كإل ٍه آخر يحرض يف
فإن ال ّروح ،التي ال تتفكّر ،تبقى غارقة يف الظلامت .ومبجرد أن يرشق عليها النور ،تجد ما كانت

تبحث عنه .إ ّن هذا هو الغاية الحقيقة لل ّروح ،التواصل مع هذا ال ّنور ،إ ّن الرؤية التي تحظى بها
إمنا تحصل بفضل هذا النور ،ال بفضل أي نور آخر.

وأل ّن هذا النور هو الذي أنارها ،يجب أن تتفكّر فيه ،إ ّن الشمس ال ت ُرى إال بواسطة نورها هي،

ال بواسطة أي نور آخر.

كل األشياء (أرخ عنك األغيار).)Retranche toutes choses( .
أزح عنك ّ
لكن كيف بلوغ ذلك؟ ْ
الصليب ()Saint Jean dela Croix) (1542- 1591
ّ
القديس يوح ّنا ّ
" ...والحال هذه ،إذا ما وجدت ال ّروح نفسها يف الحاالت املطلوبة ،أي إذا ما تط ّهرت من

كل ما ران عليها من أدران وقذارات بسبب أعامل املخلوقات ،وبالتايل إذا ما أخضعت الروح
ّ
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حب اللَّه يستوجب االسترباء من جميع األغيار ،إذا ما حصل
إرادتها ،بالكامل ،إلرادة الله ،ألن ّ
نفسها "اللّه" .إ ّن اللَّه س ُي ِم ُّدها فعالً بوجوده ما
ذلك ،فإن ال ّروح تتن ّور ،فورا ً ،بالتّامم وتصبح هي ُ

الفضل
ُ
فوق الطبيعي ،حتى ترى نفسها الل َه نفسه .متلك ما ميلك .إ ّن االتحاد الذي يحدثه هذا

ني يتمظهر للروح بحيث تجد نفسها اليشء نفسه هي وشؤون الله ،إ ّن الروح قد تح ّولت ،إنها
َّ
الس ُّ

تشارك اللَّه ما عنده ،إنّها ترى نفسها اللَّه نفسه ،ال مج ّرد روح ،إنّها الل ُه باملشاركة.

إنها ،بال شك ،وبرغم تح ّولها املذكور ،تحافظ عىل وجودها الطبيعي ،املتاميز جوهريّاً عن

وجود الله ،كام كانت قبل التح ّول ،متاماً كام هي حالة ال ّزجاج املتاميز يف جوهره عن النور مع
أنّه ُمضَ ا ٌء بفضله.

تي
ال ميكننا أالّ نرى أوجه التشابه بني وجهة النظر املسيحية للقديس يوح ّنا ّ
الصليب ووج َه ْ
الفيلسوفي اليونان ّيني غري املسيح ّي ْي ال يسمح يل الوقت بأن
الصوري وأفلوطني،
نظر فرفوريوس ّ
ْ
ُفصح لنا عن مواطن التقائها ومواطن افرتاقها
أق ّدم لكم نصوصاً مصدرها تقالي ُد أخرى ،نصوصاً ت
ُ
عىل ضوء النصوص املذكورة آنفاً.
 .7طبيعة الدماغ
كيف يجب أن ت ُفهم طبيعة هذا الواقع ِذي البُعدين الذي هو ال ّدماغ؟ لقد ق ّدم بيري تايالر

حكامً .لقد تط ّورت املادة
دي شاردان ( )Pierre theilhard de chardin( )1955-1881تفسريا ً ُم ْ
فصارت وعياً (شعورا ً) ،إ ّن بذرة (أمل) اإلدراك كامن ًة يف املادة.

لقد أطلق عىل هذه البذرة اسم "ال ّداخل" ( الباطن  ،)dedansيف حني ميثل الجانب امللموس

لألشياء "الخارج" ( الظاهر .)dehorsخالل التط ّور البيولوجي تتعقّد األجسام يف الخارج ،يف
الوقت الذي تنمو فيه مركزيّة ( )centréitéمتزايدة يف ال ّداخل.
طُرحت فكرة مشابهة من ِقبَل عالِم الرياضيات والفيلسوف اإلنجليزي "ألفرد نورتْ " "وايتهيد"

املادي" و "القطب العقيل" .أما أنا ،فإين
باس َم ْي "القطب
ّ
( ،)1947-1861الذي ذكر ال ُبع َديْن ْ
أحرص عىل اإلشارة إىل أ ّن ذيْنك البُعديْن ليسا متامثلني ( ،)symétriquesمع أ ّن بينهام ،بشكلٍ أو

بآخر ،عالقة مقابلة نظرييّة (.)rapport biunivoque
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 .8اخلامتة
ما الذي ميكننا أن نستنتجه إزاء املوضوع ال ّرئيس؟ أ ّوالً ،ال يشء ّ
يدل عىل أ ّن الدماغ ،كجسم

املحل
ّ
يخص الوعي (الشعور) ،فإنه
مادي ،يخلق اللَّه ،لك ّنه هو العضو الذي ين ّبهنا إليه .أ ّما يف ما
ّ
ّ

الصوفيون .ثانياً ،نحن نستوطن كوناً قوانينه هي األصل
املمكن ملعرفة املط َ
ْلق كام يب ّين ُه لنا ّ
لجميع الكائنات املوجودة فيه ،مبا يف ذلك كل إنسان ودماغه .لكن ،إذا ً ،ما  /م ْن الذي يُعلِّل
السؤال الذي
الكون؟ هل يُعلِّل ُه املطلق الذي يتكلّم عنه ّ
الصوف ّيون؟ يف هذا الصدد يحرضين ّ

طرحه الفيلسوف مارتن هايدغر ( )1976-1889الذي يذكّرنا بفكر الفيلسوف غوتفريد فيلهلم
اليبنيتز ( :)1710-1646ملاذا سيكون من األجدى "أن يوجد يشء" بدل من أن "ال يُوجد يشء".
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وهم دوكينز

اإلهلي
األصول ّية امللحدة وإنكار
ّ

إليستر ماكغراث و جوانا كوليكات ماكغراث

الربهان الوجودي عىل وجود اهلل
تنظري يف اإلهليات املقارنة

مهدي الحائري اليزدي

اإلنسان خمتز ًال

اإلحلاد تقديس للدنيوية واختصام مع املتعايل الساموي

هادي قبيسي

العلم اهلل؟
هل قتل ُ

مساجلة الهوتية فلسفية ألفكار داوكينز

أليستر ماكغراث

ثغرات يف جدار اإلحلاد

الوعي باإلله من املفهوم اإلسالمي إىل املفهوم الغريب

محمد عثمان الخشت

اإلحلاد غرب ًا

فلسفة وجود أم أمل طوباوي

شريف الدين بن دوبة

إخفاق النظام األخالقي لإلحلاد
العلمو ّية ال تنتج املعنى املتسامي

روبرت أ دلفينو

وهم دوكينز
اإلهلي
األصولية امللحدة وإنكار
ّ

[[[

[*]

إليسرت ماكغراث وجوانا كوليكات ماكغراث

يكاد الربيطاين ريتشارد دوكينز يكون أحد أكرث املفكرين الغربيني املعارصين إثارة للجدل
يف ميدان التفكري اإللحادي .وبرصف النظر عن مدى عمق األطروحات التي يقدّ مها يف هذا
امليدان وأهميتها ،فقد استطاع أن يختطف األضواء بسبب "الفانتازيا" التي اعتمدها يف تظهري
أفكاره ،وخصوصاً بني الشباب واألوساط األكادميية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
هذا البحث يتضمن مساجلة مع أفكار دوكينز وخصوصاً تلك التي وردت يف كتابه الشهري

"وهم اإلله".

املحرر

منذ نرش كتاب «الجني األناين» ( ،)1976بات ريتشارد دوكينز واحدا ً من أنجح وأمهر كتّاب
األدبيات العلمية .مع زميله األمرييك ستيفن جاي غولد ،استطاع جعل البيولوجيا التطورية ُمتاحة
لجيل جديد من القراء وتثري اهتاممه .ولطاملا شعرت أنا وثلّة من املعجبني بأعامله العلمية الشائعة
بالغرية من الوضوح امل ُستخدم يف كتاباته واستخدامه الجميل للتشبيهات املساعدة وأسلوبه الرشيق.
لكن كتابه األخري كان مختلفاً متاماً .فقد أ ّهل كتاب «وهم اإلله» دوكينز ألن يُعترب املجادل
جه انتقادا ً الذعاً ضد أي شكل من الدين[[[ .إنّه واثق من قدرته عىل
امل ُلحد األبرز يف العامل ،الذي يو ّ

*ـ إليسرت أدغار ماكغراث وهو عامل فيزيايئ إيرلندي كان ُملحداً ثم آمن ،له مؤلفات عدّ ة يف الدفاع عن الدين وال ّرد عىل امل ُلحدين منها:
شفق اإللحاد ،إله دوكينز والجينات ،وهم دوكينز ،الالهوت العلمي وغريها.
ـ جوانا كوليكات ماكغراث ،استاذة يف علم النفس الديني يف كلية هايرثوب يف جامعة لندن.
ـ نص مقتطف من كتاب "وهم دوكينز" وهو قيد الطباعة يصدره قريباً "املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية".
ـ الكتاب بعنوان "The Dawkins Delusison" :من تأليف .Alister Mcharth and Janna Collicutt Mchrath
ـ ترجمة :محمد عودة.
[2]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006).
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دفع قرائه لتغيري إميانهم« :إذا كان هذا الكتاب يفي بالغرض الذي أبتغيه ،فإ ّن القراء املتدينني الذين
يفتحونه سيغدون ُملحدين عند إنهائه[[[» .هو ال يعتقد أن ذلك مرجح خصوصاً؛ بعد كل يشء ،هو
يوحي بأ ّن «أصحاب اإلميان الراسخ حصينون أمام الحجة».

لكن أن يكتب دوكينز كتاباً من أربعامئة صفحة ُمعلنا ًفيه أ ّن اللَّه وه ٌم هو بحد ذاته حقيقة بالغة
كتاب كهذا ال يزال رضورياً؟ كان من املفرتض أن يزول الدين منذ سنوات .وألكرث من
األهمية .فلِ َم
ٌ
قرن ،كان كبار علامء االجتامع وعلامء علم االنسان وعلامء النفس يعلنون أن أوالدهم سيشهدون
حقبة جديدة حيث يُرتك فيها «وهم اإلله» من أجل الخري .وإذا عدنا لستينيات القرن املايض ،تذكرنا
أنّه كان يُقال لنا إن الدين يخبو وسيحل مكانه عامل علامين.
بنظر بعضنا ،كان ذلك شيئاً عظيامً .أما أنا فكنت ُملحدا ً يف أواخر الستينيات وأتذكر كيف كنت
أتطلع لزوال الدين ببهجة قامتة معينة .لقد ترعرعت يف شاميل إيرلندا وكنت عىل متاس مبارش
مع التوترات الدينية واألعامل العنفية املرتبطة بها .وكان الحل واضحاً أمام عقيل املتحرر .يجب
كل توتر وعنف سيزول .وسيغدو املستقبل ساطعاً -وبدون إله.
التخلص من الدين وعندها ّ

أمران تغريا منذ ذلك الحني .يف املقام األول ،عاد الدين .وهو اآلن عنرص هام يف عامل اليوم
لدرجة أنه يبدو من الغريب التفكري أنه قبل جيل واحد فقط كان يُعتقد بأن زواله يالمس اليقني.
الكاتب اإلنساين مايكل رشمر ،رمبا األكرث شهرة مبدير مجتمع املشككني ونارش مجلة املشكك،
بي هذه النقطة بوضوح يف عام  1999عندما أشار إىل أنه عىل مر التاريخ مل يكن هناك هذا العدد
ّ
[[[
الكبري وهذه النسبة العالية من السكان األمريكان الذين يؤمنون بالله  .ال أل ّن اللَّه غري «ميت» ،مثلام
ادعى الفيلسوف األملاين فريدريش نيتشه قبل األوان ،بل ال يبدو أبدا ً أنه كان بهذا القدر من الحيوية.

ثانياً ،لكن بأقل أهمية ،مواقفي الخاصة تغريت .برغم أين كنت كشاب يف مقتبل العمر مقتنعاً
متاماً وبشغف بالحقيقة وبكل ما له عالقة باإللحاد ،وجدت نفيس الحقاً مقتنعاً بأن املسيحية أكرث
إثارة لالهتامم وموجودة فكرياً عىل الصعيد العاملي أكرث من اإللحاد .ولطاملا ق ّدرت التفكري الح ّر
والقدرة عىل رفض املعتقدات التقليدية ألي عمر .لكن مل ّ
أشك يوماً يف مسألة إىل أين سيأخذين
تفكريي الحر.
إذا ً ،أنا ودوكينز كان لنا توجهان مختلفان كلياً لكن باألساس لألسباب نفسها .كالنا أكادميي
من أوكسفورد يعشق العلوم الطبيعية .وكالنا يؤمن بشغف بالتفكري املستند إىل دليل وننتقد أولئك
الذين يحملون معتقدات شغوفة ألسباب غري مالمئة .وكل واحد منا يرغب يف التفكري بتغيري
[1]- 2Ibid„ p. 5.
[2]- 3Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God (New
York: Freeman, 2000), pp. 1631-.
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امللف

موقفه حيال اللَّه إذا كان الدليل تطلب ذلك .لكن ،وفقاً لخربتنا وتحليل العامل نفسه ،توصلنا إىل
استنتاجني مغايرين كلياً بشأن الله .واملقارنة بيننا توجيهية ،لكنها تنبثق من بعض األسئلة الصعبة
التي طرحها دوكينز.

دوكينز ،وهو حالياً بروفسور يف الفهم العام للعلوم يف جامعة أوكسفورد ،يؤمن بأن العلوم
الطبيعية ،ال سيام البيولوجيا التطورية ،متثل الطريق الرسيع إىل اإللحاد -كام فعلت به يف شبابه.
يف حالتي الخاصة ،بدأت ك ُملحد وانطلقت ألصبح مسيحياً ـ بالدقة خالفاً لرحلة دوكينز الفكرية.
وكنت نويت يف األصل أن أقيض حيايت يف البحث العلمي لكن وجدت أن اكتشايف للمسيحية
حصلت شهادة الدكتوراة يف الفيزياء الحيوية
أ ّدى يب لدراسة تاريخها وأفكارها بعمق كبري .لقد ّ
الجزيئية أثناء العمل يف الحصص املخربية يف جامعة أوكسفورد مع الربوفسور جورج رادا ،لكن
تخليت الحقاً عن البحث العلمي من أجل دراسة علم الالهوت.

غالباً ما تعجبت كيف ميكنني ودوكينز أن يكون لكل منا استنتاجات مختلفة كلياً كهذه بنا ًء عىل
تبرص طويل وشاق حول عامل هو ذاته من الناحية الجوهرية .قد يكون االحتامل األول أنه ،ألنني
أؤمن بالله ومضطرب ومخدوع و ُمضلَّل و ُمضلِّل ،فإن قدريت الفكرية تُش ّوش من خالل خطفها من
قبل فريوس اللَّه املعدي والخبيث .أو ،ألنني مضطرب ومخدوع و ُمضلَّل و ُمضلِّل ،فإن قدريت
الفكرية ت ُش ّوشمن خالل خطفها من قبل فريوس اللَّه املعدي والخبيث ،فأؤمن بالله .كالهام،
أخىش ،موضوع اإلجابة التي وجبتها فيصفحات كتاب «وهم اإلله».
قد يكون ذلك جواباً ،لكنه ليس بالرضورة جواباً مقنعاً .هو قد يناشد امل ُلحدين املتشددين الذين
ال يسمح إميانهم الراسخ لهم بالعمل خارج صندوق «الال إله» .لكن آمل أن أكون محقاً يف اقرتاحي
بأن دوغامتيني بدون تفكري كهؤالء ليسوا منوذجيني لإللحاد .وقد تكون اإلجابة األخرى عن سؤايل
تكرارا ً لعدم املنطق نفسه ،لكن هذه املرة تطبيقه يكون عىل دوكينز( .برغم أين يف هذه الحالة ،أفرتض
أنه يجب علينا طرح فرضية اختطاف عقله بنوع معني من فريوس «الال إله») .لكن ال نية يل بالكتابة عن
أمر غري قابل للتصديق .فل َم أُهني دوكينز؟ األكرث أهمية حتى ،ملَ أستخف بذكاء قرايئ؟

إن بدايات الجواب الصحيح تستند إىل كلامت حكيمة لستيفن جاي غولد ،الذي أدى موته
املؤسف جراء الرسطان يف عام  2002إىل حرمان جامعة هارفرد من أحد أشهر أساتذتها ،وحرمان
األدبيات العلمية الشعبية من أحد أمهر كتابها .ولو أنه ملحد ،كان غولد واضحاً للغاية بأن العلوم
الطبيعية -من بينها النظرية التطورية ـ تتامىش مع اإللحاد واملعتقد الديني التقليدي عىل حد سواء.
وما مل يكن نصف زمالئه العلميني أغبياء متاماً ـ فرضية رفضها غولد بحق العتبارها غري منطقية ،أياً
كان النصف الذي تنطبق عليه ـ مل يكن مثة سبيل آخر مسؤول عن إضفاء منطق الردود املتنوعة عىل
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

وهم دوكينز ـ األصول ّية امللحدة وإنكار اإلله ّية

47

الواقع من جانب األناس األذكياء واملطلعني الذين عرفهم[[[.

وهذا ليس جواباً رسيعاً وسهالً ميكن أن يُحبذه كثريون .لكن قد يكون صحيحاً جدا ً -أو عىل
األقل نقطة يف االتجاه الصحيح .هو يُساعدنا يف فهم السبب الكامن وراء اعتناق أناس كهؤالء
ملعتقدات مختلفة للغاية بشأن هذه املسائل ـ و بنا ًء عىل ذلك ،السبب وراء اعتقاد بعضهم
اآلخر يف نهاية املطاف أن تلك األسئلة ال ميكن إيجاد أجوبة مقنعة لها .وهذا يذكرنا بالحاجة
إىل التعامل مع أولئك الذين يُعارضوننا حول مسائل كهذه باحرتام فكري تام ال أن نصفهم بأنهم
كذّابون ومحتالون ودجالون.

وفيام يحاول غولد عىل األقل التفكري ملياً بالدليل ،يُق ّدم دوكينز ببساطة البديل امل ُلحد لوعظ
جهنمي ،مستبدالً الخطاب املشحون والتالعب بالحقائق االنتقايئ للغاية بتفكري دقيق مستند إىل
الدليل .الالفت للنظر أن هناك تحليالً علمياّ بسيطاً يف «وهم اإلله» ،مام يثري الدهشة .ومثة تكهنات
زائفة مرتبطة بانتقاد ثقايف أوسع للدين ،وأغلبها ُمستعار من كتابات ُملحدة أقدم .فيعظ دوكينز كوراله
الكاره لله ،ومن الواضح أن املتوقع من أفراد هذا الكورال أن يتلذذوا بزخاته البالغية ويرفعوا أيديهم
عالياً بتزلّف .فأولئك الذين يعتقدون أن التطور البيولوجي ميكن توفيقه مع الدين هم ُمخادعون.
آمني! هم ينتمون إىل أنصار نظرية التطور من «مدرسة نيفيل تشامربلني»! وهم اسرتضائيون! آمني!
والعلامء الحقيقيون يرفضون االعتقاد يف الله! هللويا! والرب الذي آمن به اليهود يف العهد القديم
هو مختل يعتدي عىل األطفال! آمني! فأنت قل لهم ،يا أخي!
عندما قرأت كتاب «وهم اإلله» شعرت باألىس واالضطراب عىل حد سواء .تعجبت ،هل
ميكن مل ُع ِّمم موهوب بالعلوم الطبيعية ،كان يتمتع يف ما مىض باهتامم كبري بالتحليل املنطقي
ألي دليل ال يُالئم حجته؟ لِم العلوم
للدليل ،أن يتح ّول إىل داعية عدايئ تجاه الدين مع رفض ظاهر ّ
الطبيعية تُنتهك كثريا ً لتعزيز التشدد اإللحادي؟ ليس عندي أي تفسري مناسب .وكغريي من أصدقايئ
امل ُلحدين الكرث ،ال ميكنني أن أفهم حجم العدائية التي يُبديها تجاه الدين .فالدين بنظر دوكينز
كالراية الحمراء بالنسبة للثورـ ال تستثري ردا ً عدائياً فحسب بل آخر يرمي املواثيق العلمية العادية حول
الدقة املتناهية والعدالة لتذروها الرياح .وفيام كتابه مكتوب بشغف وقوة بالغيّ ْي ،الحدة يف تأكيداته
هي مج ّرد قناع لحجج بالية وضعيفة و ُمعاد استخدامها.

لست وحدي من يشعر بخيبة األمل هنا .كتاب «وهم اإلله» يعلن الحقيقة بأن كاتبه اعتُرب مؤخرا ً
واحدا ً من املفكرين الرياديني الثالثة يف العامل .وشمل هذا االستطالع قراء مجلة بروسبكت
يف ترشين الثاين  .2005لذا ،ما الذي فعلته املجلة نفسها بكتاب دوكينز؟ ناقدها األديب َذ ِهل
[1]- 4Stephen Jay Gould, “Impeaching a Self-Appointed Judge.” Scientific American
267, no. 1 (1992): 11821-
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بهذا الكتاب «غري املبايل واملتعصب وغري املرتابط وامليلء بالتناقضات»؟ فامذا كان عنوان
املراجعة؟ «دوكينز الدوغاميئ».
الر ّد عىل دوكينز
واضح أنه مثة حاجة لرد من نوع ما عىل كتاب «وهم اإلله» ،ألنه مع غياب أي رد قد يقتنع
البعض بأن ال رد موجود عليه .لذا كيف يجب الرد؟ أحد الردود الواضحة يجب أن يكون عرب تأليف
كتاب مبستوى العدائية وعدم الدقة ،ساخ ٍر من اإللحاد من خالل تشويه أفكاره وتقديم دجاليه كام
لو أنهم قديسون .لكن ذلك سيكون بال فائدة وذا نتائج عكسية ،دون الحاجة إىل ذكر عدم األمانة
عىل الصعيد الفكري.
يف الواقع ،هناك صعوبة حقاً لكتابة رد عىل هذا الكتاب ـ لكن ليس ألنه قوي الحجة أو جراء
متانته الستناده إىل الدليل القاطع .بل إن الكتاب يف أغلبه ليس سوى مجموعة من األخبار املوجزة
املالمئة واملبالغ فيها بغية تحقيق أقىص األثر وهو مرتب بصورة فضفاضة من أجل اإليحاء بأنه
ميلك حجة .ومن أجل دحض هذا االغراء االنتقايئ للغاية باألدلة ميكن أن تكون النتيجة تأليف
كتاب ممل بصورة رديئة جدا ً ،فيكون ردا ً نزقاً وانفعالياً .إن كل واحدة من تحريفات دوكينز وادعاءاته
ميكن دحضها وتصحيحها .لكن كتاباً ال يُقدم سوى رسدية من التصحيحات سيكون ممالً وجامدا ً.
واالفرتاض بأن دوكينز له ثقة موازية يف جميع أجزاء كتابه ،ال بد من أن أتحداه يف النقاط النموذجية
والسامح للقراء بالتوصل إىل استنتاجاتهم الخاصة حيال دقة أدلّته وأحكامه.

من الواضح أن لدوكينز اهتامماً بسيطاً يف التعاطي مع املؤمنني املتدينني ،الذين يجدون
أنفسهم ببساطة يف حالة من الرعب جراء التحريفات الصارخة ملعتقداتهم وسبل عيشهم .فهل
حالة اإللحاد حقاً ضعيفة للغاية بحيث إنّه يجب تقويتها بهذا الهراء املرتجل؟ يُقدم دوكينز لقرائه
مجاملة مشكوكاً فيها للغاية من خالل االفرتاض بأنهم سيُشاركونه تجاهله للدين والتحامل عليه .وأي
انتقاد لتحليله سيواجه ببساطة بالرد التايل« :حسناً ،هذا ما ستقوله ،أليس كذلك؟» فمن املحتمل
أن تكون االعرتاضات عىل تحليله مرفوضة ومنتقصاً من مكانتها ُمسبقاً ألنه بالتحديد هي صادرة
عن أناس متدينني «متحيزين» يتّصفون بالغباء والجهل ما مينعهم من القدرة عىل انتقاد امل ُلحدين
«املوضوعيني» و«املنطقيني».
هي نقطة خطرية وشائكة للغاية .إن االقتناع الدوغاميئ التام بالصواب الذي يسود بعض أقسام
ُبي بإذهال يف «وهم اإلله» -يصطف فورا ً مع أصولية دينية ترفض السامح
اإللحاد الغريب اليوم ـ امل ّ
ألفكارها بأن ت ُفحص أو يُعرتض عليها .ودوكينز رافض املعايرة لثوابته الخاصة ،معتربا ً إياها صحيحة
دون ريب وليست بحاجة للدفاع عن نفسها .وهو مقتنع جدا ً بأن وجهات نظره محقة بحيث إنّه ليس
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رشع أي خيارات أخرى ـ فوق كل يشء ،الخيارات الدينية.
بحاجة إىل االعتقاد بأن األدلة قد ت ّ

ما يُثري القلق تحديدا ً أن دوكينز ،دون إدراك لذلك ،يتعامل مع الرباهني ببساطة كيشء يحرشه
يف إطاره النظري امل ُسبق .فيُص ّور الدين باستمرار يف أسوأ طريقة ممكنة ملحاكاة املزايا األكرث
سوءا ً لألصولية الدينية يف تصويرها لإللحاد .وحينام يكتب بعض العلامء الرياديني لدعم الدين ،يرد
دوكينز بحسم بأنّهم ببساطة ال يعنون ما يقولون .من الواضح أن دوكينز يشعر بتهديد عميق ناجم
عن إمكانية مقابلة قرائه ألفكار دينية أو متدينني قد يُعجبون بهم حقاً -حتى أسوأ من ذلك ،احرتامهم
واعتبارهم يستحقون االنتباه الجدي.
يبدو أن كل ذلك من أجل جعل تأليف كتب كهذه أمرا ً ال جدوى منه .باستثناء تلك املرة حني كنت
ُملحدا ً واستيقظت من هجوعي املتعصب من خالل قراءة كتب تح ّدت نظريت املتحجرة برسعة.
وأظن أن هذا الكتاب سيقرأه باألساس املسيحيون الذين يريدون معرفة ما يودون قوله ألصدقائه
الذين قرأوا كتاب «وهم اإلله» ويتحريون ما إذا كان املؤمنون هم حقاً منحرفني جنسياً وفاسدين
أخالقياً وجهلة كام يُصورهم الكتاب .لكن أميل معقود عىل أن يشمل جمهور القراء امل ُلحدين الذين
مل ت ُحبس عقولهم بعد بنمط االنعكاسات الدوكينزية الذاتية .وهناك الكثريون ممن يعيشون الضالل
بشأن الله ،وكنت أنا واحدا ً منهم.

هذا كتاب قصري ،مع إبقاء الحد األدىن من الحاشية لتوفري املساحة .وتركيزه األسايس سهل
ومتناسق :انتقاد الحجج التي وردت يف كتاب «وهم اإلله» .وقد يتمنى القراء أن يُسهب هذا الكتاب
ليشمل املواضيع األخرى ـ مثل استكشاف ومدح القدرة الفكرية والقوة الروحية للمسيحية[[[.
ستُكتب تلك الكتب يف الوقت املناسب .لكن هذا الذي بني أيدينيا بسيط وقصري ويتعاطى مبارشة
مع املوضوع املرجو .وال يشوبه االستطراد أو االنحراف عن الفكرة .وغايته واحدة ال غريـ تقييم
املوثوقية يف انتقاد دوكينز لإلميان بالله [[[.وبرغم أن غاية الكاتب األول تستند إىل أسباب تاريخية
وأسلوبية ،وجهات النظر والحجج املذكورة تعود إىل املؤلفني عىل حد سواء.
يكفينا كل ذلك كمقدمة ،ولنتجه فورا ً إىل أفكار ومواضيع «وهم اإلله».

[1]- For some such books see C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1984); and N. T.
Wright, Simply Christian (San Francisco: HarperSanFrancisco,2006).
[2]- Readers who would appreciate a more extended scholarly and analytical engagement with Dawkins’s
“scientific atheism” should read Alister E. McGrath, Dawkins’God: Genes, Memes and the Meaning
of Life (Maiden, Mass.: Blackwell, 2004).While this book represents a sympathetic yet critical study
of Dawkins’s viewson science and religion up to 2004, The God Delusion develops a broader range of
arguments, which clearly invite further evaluation and response.
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الفصل األول
ُمض َّلل حيال اهلل؟
اإلله وهم ـ جنوح ذهاين اخرتعه أناس مجانني وضالون[[[ .تلك هي الرسالة األساسية من كتاب
«وهم اإلله» .برغم أن دوكينز مل يعرض تعريفاً دقيقاً للوهم ،هو يقصد بوضوح أنه ال يرتكز يف
أدلة بل أسوأ من ذلك هو يُخالف الدليل .فاإلميان هو «ثقة عمياء ،مع غياب األدلة ،حتى برغم
أنف األدلة»[[[ .هي «عملية الال تفكري» .وهي «رشيرة خصوصاً ألنّها ال تتطلب التربير وال تحتمل
الحجة»[[[ .هذه التعريفات األساسية عن اإلميان ماثلة يف نظرة دوكينز و ُمك ّررة باستحواذ يف كتاباته
كافة .هو ليس تعريفاً مسيحياً لإلميان لكنه تعريف اخرتعه دوكينز ملالءمة أهدافه الجدليّة الخاصة
به .فهو يُحدد أولئك الذين يؤمنون بالله عىل أنهم أناس ابتعدوا عن الواقع ـ كام لو أنّهم ضلّوا.
يُشري دوكينز بصورة محقة إىل أهمية اإلميان يف حياة الناس .فام تؤمن به له تأثري هام جدا ً يف
الحياة والفكر .ف ُيخربنا أن ذلك يجعل من املهم أكرث إخضاع اإلميان إىل فحص بارع ودقيق .ويجب
كشف النقاب عن األوهام ومن ث ّم إزالتها .أوافق عىل كل ذلك .منذ نرش كتايب «إله دوكينز» يف عام
 ،2004يُطلب م ّني عىل الدوام الحديث عن مواضيعه يف أنحاء العامل كافّة .ويف تلك املحارضات،
أذكر وجهات نظر دوكينز بشأن الدين ومن ثم أقدم نقدا ً مبنياً عىل الدليل ،نقطة بنقطة.

بعد إنهايئ لواحدة من تلك املحارضات ،اعرتضني شاب غاضب جدا ً .مل تكن تلك املحارضة
مميزة متاماً .من خالل االستخدام الدقيق للحجج العلمية والتاريخية والفلسفية ،أظهرت ببساطة أن
الحالة الفكرية لدى دوكينز ضد اللَّه ال تصمد أثناء الفحص البارع .لكن ذاك الرجل مل يكن غاضباً
فحسب ،بل أقول كان يشتاط غضباً .ملاذا؟ رافعاً إصبعه يف وجهي والغضب يعرتيه ،قال ألنني
«دمرت إميانه» .فإلحاده مبني عىل سلطة ريتشارد دوكينز ،وأنا قوضت إميانه كلياً .فيجب أن يذهب
ويُعيد التفكري يف كل يشء .كيف أجرؤ عىل القيام بأمر كهذا!

وبينام كنت أتأمل هذا األمر أثناء عوديت إىل البيت ،وجدت نفيس أمام رأيني حيال
األمر .جزء مني ندم عىل اإلزعاج الهائل الذي سببته لهذا الرجل .فقد أحدثت اضطراباً يف
االفرتاضات املستقرة يف حياته .لكنني واسيت نفيس بفكرة أنه لو مل يكن حكيامً مبا يكفي
إلرساء حياته عىل وجهة نظر دوكينز غري الكافية بجالء ،ألدرك يوماً ما أنها تستند عىل أسس
هشة قطعاً .ولكانت إزالة الوهم واقعة ال محالة يف يوم من األيام .إال أنني مثلت الحدث
[1]- Richard Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin, 2006), p. 38.
[2]- This definition dates back to 1976, when it appeared in The Selfish Gene. See Richard Dawkins, The
Selfish Gene, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 198.
[3]- Dawkins, God Delusion, p. 308.
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التاريخي الذي سبب حصولها يف الزمان واملكان امل ُح ّددين.

لكن جزء آخر مني بدأ يُدرك كيف نعتنق معتقداتنا بعمق ،وتأثري تلك املعتقدات يف كل يشء
يف حياتنا .دوكينز محق ـ املعتقدات هامة .فنحن نبني حياتنا عليها؛ هي تُحدد قراراتنا بشأن األمور
األكرث أهمية .وما زلت أتذكر االضطراب الذي عشته أثناء االنتقال املؤمل فكرياً (برغم أنه يستحق)
محق
من اإللحاد إىل املسيحية .فكل جزء من األثاث العقيل كان ال بد من إعادة ترتيبه .ودوكينز
ّ
محق بال أدىن ّ
شك ـ عندما يطلب أنّه يجب أن ال نبني حياتنا عىل األوهام .فكلنا بحاجة
أيضاً-
ّ
إىل فحص معتقداتنا ـ وال سيام إن كنا ُسذّجاً لدرجة اعتبار أنفسنا ال منلك أي معتقدات يف املقام
األول .وهنا أتساءل،من هو امل ُضلَّل حقاً بشأن الله؟
اإليامن طفويل
كأي شخص عىل دراية بالجدال املعادي للدين ،يعرف أن االنتقاد اإللحادي املتواتر للمعتقد
الديني يعتربه طفولياً -و ْه ٌم طفويل مصريه الزوال حينام تبلغ اإلنسانية نضجها .خالل تاريخه املهني
ط ّور دوكينز انتقادا ً مامثالً ،راسامً تشبيهاً إلحادياً طويل األمد .يف أعامله األوىل ،أكد دوكينز أن
اإلميان بالله كام هو االعتقاد بالجناين أو بابا نويل .وهذه املعتقدات طفولية تختفي مبج ّرد أن نصبح
قادرين عىل التفكري بطريقة مستندة إىل األدلة .وكذلك هو الله .هذا واضح ،أليس كذلك؟ فكام
أشار دوكينز يف برنامجه «فكرة هذا اليوم» عىل إذاعة البي يب يس يف عام  ،2003الجنس البرشي
«ميكن أن يعيش مرحلة طفولية كثرية البكاء ،ويف النهاية يبلغ سن الرشد» .هذا «التفسري الطفويل»
يعود إىل حقبة مبكرة من تاريخ البرشية ،حقبة تؤمن بالخرافات .وقد تجاوزنا تلك الحقبة[[[.
كغريها من تشبيهات دوكينز الكثرية ،هي مبنية عىل جدول أعامل معني يف البال ـ يف هذه
الحالة ،ازدراء الدين .لكن من الواضح أن التشبيه خاطئ .كم من البرش نعرفهم بدأوا باالعتقاد
بوجود بابا نويل يف سن البلوغ؟ أو َم ْن وجد أن االعتقاد بوجود الجناين مواسياً يف سن الشيخوخة؟
أنا آمنت بأن بابا نويل موجود حتّى بلوغي سن الخامسة (لكن ،ال أعرف املنافع املرتتبة عىل ذلك،
والدي يعتقدان بأين ما زلت آخذ األمر بجدية حتى وقت الحق) .ومل أؤمن بالله إال
فقد تركت
ّ
حني ذهبت إىل الجامعة .فأولئك الذين يلجؤون إىل هذه الحجة الطفولية يجب عليهم رشح سبب
أي نوع من
اكتشاف كثريين لوجود اللَّه يف وقت الحق من حياتهم وبالتأكيد ال يعتربون ذلك ميثّل ّ
الرتاجع أو االنحراف أو االنحطاط األخالقي .وخري مثال عىل ذلك يُقدمه أنطوين فلو من (مواليد
عام  ،)1923الفيلسوف امل ُلحد املشهور الذين بدأ اإلميان بالله يف الثامنني من عمره.
[1]- A much more sophisticated account of the origins of belief, bearing some slight resemblance to that
offered by Dawkins, is found in the writings of Sigmund Freud. Dawkins shows no awareness of this
and makes no reference to Freud in The God Delusion.
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لكن «وهم اإلله» بالتأكيد محق يف التعبري عن القلق بشأن التلقني الذي يتلقاه األطفال من
أهاليهم[[[ .إن العقول الربيئة يفسدها الكبار الذين يحشون معتقداتهم الدينية يف عقول أوالدهم.
ويقول دوكينز إن العملية البيولوجية لالختيار الطبيعي تحشو أدمغة األطفال مبيل نحو االعتقاد بكل
ما يقول لهم أهاليهم أو كبارهم .وحسب رأيه ،هذا يجعلهم ُعرض ًة ألن يثقوا بكل ما يقوله األهل-
كاالعتقاد ببابا نويل مثالً .ويُع ّد ذلك واحدا ً من العوامل األكرث أهمية يف الحفاظ عىل املعتقد الديني
يف العامل ،بينام كان يجب أن يزول منذ زمن بعيد .اخلعوا دائرة انتقال األفكار الدينية بني األجيال،
وسيؤدي ذلك إىل فناء هذا الهراء .ويقول إن تربية األطفال عىل االعتقاد مبعتقد ديني هو شكل من
االعتداء عىل األطفال.
بالطبع ،هناك نقطة معقولة يف هذا الحديث .لكن بطريقة ما ،تضيع يف صخب الخطاب املختلق
وجراء الفشل العام يف دراسة انعكاساتها .وألنني قرأت املفاهيم الخاطئة عن الدين التي تحمل
السذج
ميزة األىس نفسه يف «وهم اإلله» ،أخاف كثريا ً أن يقوم العلامنيون فقط بإجبار األطفال ُ
عىل اعتناق معتقداتهم -فكام يُشري دوكينز وهو محق بذلك ،هؤالء األطفال يفتقرون إىل القدرات
التمييزية املطلوبة من أجل تقييم األفكار .وال أمتنى أن أكون فظاً ،لكن هذه املقاربة كلّها تبدو عىل
نحو غري مريح مثل الربامج املناهضة للدين التي أُدخلت يف مناهج تعليم األطفال السوفييت إبان
الخمسينيات ،اعتامدا ً عىل عبارات مثل «العلم يدحض الدين!» «الدين خرافة!» وما إىل ذلك.

أي حالة من
فعالً ،مثة حاجة إىل مجتمع يتأمل كيفية تعليم أطفاله .لكن ال ميكن أن تالمئهم ّ
خالل تغذيتهم بالقوة من معتقدات دوكينز املفضلة وتحريفاته .هم بحاجة إىل أن يعرفوا بعدل ودقة
ما الذي ت ُعلّمه املسيحية فعالً ـ ال أن يكونوا ُعرض ًة للتحريفات التافهة عن الالهوت املسيحي التي
تغطي هذا النوع من الدعاية .إن كتاب «وهم اإلله» ،من خالل عيوبه ال جراء انجازاته ،يعزز الحاجة
إىل تعليم ديني نوعي عىل الساحة العامة ،ملواجهة الرسوم املتحركة البدائية والصور النمطية الضارة
والتحريفات الصارخة التي تر ّوج لها األصولية اإللحادية بعدائية اآلن.
مت سلسلة من املحارضات يف جامعة أوكسفورد بعنوان «مقدمة إىل علم الالهوت
لسنوات ق ّد ُ
املسيحي» .ال أستطيع املساعدة ،لكن أشعر بأن تلك املحارضات استُغلت نوعاً ما يف هذا الكتاب
لدوكينز .وكام أشار الناقد الثقايف واألديب تريي إيغلتون يف مراجعته الالذعة لكتاب «وهم اإلله»:
«تخيلوا أن شخصاً ما يتحدث بإسهاب عن البيولوجيا ومعرفته يف املوضوع تقترص عىل كتاب
عم هو الشعور أثناء قراءة
الطيور الربيطانية فحسب ،واألمر هو نفسه إن كانت لديكم فكرة تقريبية ّ

[1]- Dawkins, God Delusion, pp. 32537-.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

وهم دوكينز ـ األصول ّية امللحدة وإنكار اإلله ّية

53

كتابات ريتشارد دوكينز عن الالهوت»[[[.

يقتبس دوكينز وجهات نظر صديقه نيكوالس هامفري ،مبوافقة األخري ،فيقرتح بأنه بنبغي عدم
السامح لألهل بعد اآلن بتعليم أطفالهم «الحقيقة املوضوعية لإلنجيل» لدرجة تفوق عدم «السامح
ٍ
أسس متين ٍة هنا ،لكان انصب غضبه أيضاً
لهم برضب أطفالهم»[[[ .لو كان كالم هامفري مبنياً عىل
جب ،هل هو يقول إن األهل
عىل أولئك الذين ينرشون التحريفات عن الدين كام لو أنها حقيقة .أتع ّ
الذين يقرأون كتاب «وهم اإلله» بصوت عال أمام أطفالهم هم يرتكبون أيضاً اعتدا ًء بحق أطفالهم؟
أو أنت ٍ
معتد إذا فرضت معتقدات دينية فقط لكن ال معتقدات وأوهام مناهضة للدين؟
اإليامن غري منطقي
أفرتض أن هناك مجموعة متطرفة مجنونة يف كل لحظة .ونظرا ً لكوين خضت الكثري من النقاشات
العامة حول ما إذا كان الدين يدحض وجود الله ،أصبحت أمتتع بخربة وافرة حول ما أعتقد أنه يليق
بوصف البعض بأنهم غريبون نوعاً ما ،وغالباً هم أصحاب األفكار السامة قطعاً ،عىل كلتا ضفتي
النقاش بشأن اللَّه واإللحاد .واحدة من املزايا األكرث متيزا ً يف جدل دوكينز املعادي للدين هي عرض
الباثولوجية كام لو أنها طبيعية ،والطرف كام لو أنه املركز ،واملجانني كام لو أنهم التيار الرئييس .ذاك
ينفع بصورة عامة الجمهور املقصود ،الذي ميكن أن نفرتض أنه يعرف القليل عن الدين وال يهتم
كثريا ً عىل األغلب به .لكن ذلك غري مقبول ،وبالطبع ليس مبنياً عىل أسس علمية.
رص دوكينز عىل املعتقد املسيحي هو «معتقد خاطئ عىل الدوام يُرفع يف وجه األدلة املختلفة
يُ ّ
[[[
القوية»  .لكن املشكلة يف كيفية إقناع «أصحاب اإلميان الراسخ» بأن اإللحاد محق ،عندما يوهمهم
محصنون يف وجه أي شكل من أشكال الحجة املنطقية .لذا اإلميان أساساً وبدون
الدين بأنهم
ّ
أدىن ّ
شك هو غري منطقي .ويف دعم حجته يذكر دوكينز الهوتيني مسيحيني يعتقد بأنهم سيُثبتون
ُنحل بصورة أساسية من املعتقد الديني .يف أوىل كتاباته ،أكّد دوكينز أن الكاتب
هذا الجانب امل ّ
املسيحي ترتوليان يف القرن الثالث قال بعض األمور الغبية بصورة خاصة ،من بينها «يُعتقد بشتى
الوسائل أنه سخيف» .وهذا مرفوض باعتباره هراء دينياً تقليدياً« .وذاك هو السبيل إىل الجنون»[[[.
يسين أن أقول إنه توقف عن اقتباس ذلك اآلن بعد أن أرشت إىل أن ترتوليان مل يقل شيئاً من
ُ
هذا القبيل .فقد وقع دوكينز يف فخ عدم فحص مصادره وك ّرر ما قاله الكتاب امل ُلحدون القدامى.

”[1]- Terry Eagleton, “Lunging, Flailing, Mispunching: A Review of Richard Dawkins’ The God Delusion,
London Review of Books, October 19, 2006.
[2]- Nicholas Humphrey, cited in Dawkins, God Delusion, p. 326
[3]-Dawkins, God Delusion, p. 5.
[4]- Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Boston:
Houghton Mifflin, 2003), p. 139.
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وحدهم لكنه يبقى مثاالً ُممالً آخر للتكرار الال متناهي للحجج التي عفا عليها الزمن وأصبحت من
سامت اإللحاد يف األعوام األخرية.

لكن ،يبدو أن دوكينز وجد اآلن مثاالً عن الالعقالنية يف اإلميان ـ عىل أي حال هذا جديد بالنسبة
إليه .ويف كتابه «وهم اإلله» ،يستشهد ببعض املقتطفات املختارة مام كتبه الكاتب الربوتستنتي
األملاين مارتن لوثر يف القرن السادس عرش ،فاستقى تلك العبارات من االنرتنت وعرض مخاوف
لوثر بشأن املنطق يف حياة اإلميان[[[ .ومل يقم بأي محاولة توضيحية ملا يعنيه لوثر بكلمة املنطق
وكيف تختلف عام استخدمه دوكينز كمعنى بديهي للكلمة[[[.

ما كان يُشري إليه لوثر حقاً هو أن املنطق البرشي ال ميكن أبدا ً أن يأخذ موضوعاً أساسياً من
املعتقد املسيحي -أن اللَّه يجب أن مينح الجنس البرشي الهدية الرائعة للخالص دون أن يطلب أن
يُقدموا شيئاً يف املقابل أوالً .مرتوك ًة وحدها ،تستنتج الفطرة البرشية أنك بحاجة إىل أن تفعل أمرا ً
من أجل الحصول عىل رعاية الله -فكرة اعتربها لوثر مساساً ببشارة الحفاوة اإللهية ،جاعالً الخالص
شيئاً تكتسبه أو تستحقه.
إن تعاطي دوكينز غري الكفء ومع لوثر يُظهر كيف يتخىل دوكينز حتى عن ذريعة املعرفة املبنية
تحل مكان التعاطي الدقيق
عىل أدلة دقيقة .ف ُيجري استبدال طرفة بالدليل؛ شبكة االنرتنت املنتقاة ّ
والشامل مع املصادر األساسية .يف هذا الكتاب ،دوكينز يرمي أعراف املعرفة األكادميية يف مهب
الريح؛ هو يريد كتابة عمل من الداعية وبالنتيجة التعامل مع التسليم الدقيق للدين كام لو أنه عائق غري
مريح لجدول أعامله األسايس ،أال وهو الدمار الفكري والثقايف للدين .وهي سمة كريهة يتشاركها
مع آخرين غريه من املتعصبني.
حجج وجود اهلل؟
يورد دوكينز أن وجود اللَّه أو عدم وجوده عبارة عن فرضية عملية معروضة عىل التبيان املنطقي.
يف كتابه «صانع الساعات األعمى» ،عرض انتقادا ً ثابتاً وفعاالً للحجج التي قدمها الكاتب ويليام
بييل يف القرن التاسع عرش حول وجود اللَّه عىل أسس بيولوجية .وهي األرضية األساس لدوكينز،
وهو يعرف عال َم يتكلم .ويبقى هذا الكتاب هو االنتقاد املطبوع األحسن لهذه الحجة[[[.
[1]- Dawkins, God Delusion, p. 190. The Web source provided is a list of citations, all in English
translation, without the original German or Latin, any indication of their sources and making no
attempt at scholarly engagement.
[2]- For a more careful account see Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross: Martin Luther’s
Theological Breakthrough (Oxford: Blackwell, 1985).
[3]- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence oj Evolution Reveals a Universe
Without Design (New York: W W. Norton, 1986).
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االنتقاد الوحيد الذي ميكن أن أوجهه لهذه السمة من كتاب «صانع الساعات األعمى» هو أن
أفكار بييل كانت مثالية يف زمانه ،وليس للمسيحية ككل ،وأن كثريا ً من الكتّاب املسيحيني يف عرصه
شعروا بالقلق بسبب وجهة نظره ،فاعتربوها وصفة مؤكّدة النجاح النتصار اإللحاد .ال شك عندي
املوسع لبييل يف ذاك الكتاب
يف أن بييل اعترب بطريقة ما أنه «يُربهن» وجود الله ،لكن انتقاد دوكينز
ّ
منصف ولطيف ودقيق.
يف كتابه «وهم اإلله» ،يُح ّول دوكينز انتباهه إىل «حجج» أخرى مامثلة باالستناد إىل فلسفة
الدين .لست أؤكّد متاماً أ ّن الحكمة وراء ذلك .إذ يتضح أنه بعيد عن التع ّمق الذي يتميز به ،ومل
يُحقق سوى القليل من خالل حجته املوجزة والسطحية مع تلك النقاشات الخالدة ،التي ال ميكن
من الناحية التجريبية حلّها ببساطة[[[ .ويبدو أن مواقفه تلخّص «هنا كيف ميكن لعامل أن يرشح هذا
الهراء الفلسفي».

عىل سبيل املثال ،يتطرق دوكينز ملقاربات توماس األكويني يف القرن الثالث عرش ،والتي
ُعرفت تقليدياً باسم «الدالئل الخمس»[[[ .اإلجامع العام يقول إنه فيام حجج كهذه تلقي ضوءا ً الفتاً
لالنتباه عىل األسئلة ،فإنها ال تحقق شيئاً .وبرغم أنه يُشار إليها تقليدياً عىل أنها «حجج تدل عىل
جه الداخيل لالعتقاد بالله-
ج ّل ما تقوم به هو إظهار التو ّ
وجود الله» ،يبقى ذلك وصفاً غري دقيق .ف ُ
يف األغلب بالطريقة نفسها التي اعتمدتها الحجج الكالسيكية الدالة عىل اإللحاد (كنظرية لودفيغ
فيورباخ الشهرية حول اإلسقاط) يف إظهار ثباتها الداخيل ،ال أسسها الداللية.
جه األسايس يف فكر توماس يقول إن العامل يعكس أن الخالق هو الله .وهي فرضية
إن خط التو ّ
منبثقة من اإلميان ،الذي يقول عنه توماس إ ّن صداه يرتدد مع ما نراه يف العامل .عىل سبيل املثال،
جه عىل نطاق
عالمات ترتيبه ميكن رشحها عىل أساس وجود اللَّه كخالقه .وال تزال هذه املقاربة توا َ
واسع يف الكتابات املسيحية التي تقول إن اإلميان املوجود يف اللَّه يُق ّدم «تطابقاً تجريبياً» مع العامل
أكرث من بدائله .ومع استخدام دوكينز املقاربة نفسها للثني عىل اإللحاد يف مواضع أخرى ،ال أرى
فعالً ما الذي يدفعه هنا إىل االحتجاج بشأنها.

وال يف أي جانب يتحدث توماس عن هذه األمور كـ»براهني» عن وجود الله؛ بل تُعترب تجلياً
للتامسك الداخيل باالعتقاد يف وجود الله .وتوماس مهتم يف كشف أغوار االنعكاسات العقالنية
لإلميان لناحية تجربتنا مع الجامل والسببية وغري ذلك .فاإلميان بالله هو حقاً أمر مفرتض .ثم بعد
ذلك يعرض أن هذا االعتقاد يُظلل باملنطق ما ميكن مالحظته يف العامل .وميكن إلظهار التصميم أن
[1]- See the points made by David O’Connor, “On Failing to Resolve Theism- Versus-Atheism
Empirically,” Religious Studies 26 (1990): 91103-.
[2]- Dawkins, God Delusion, pp. 7779-.
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يُقدم إقناعا ً،ال برهاناً ،حول ما يتعلق بدور الخلق اإللهي يف الكون .لكن دوكينز يُيسء فهم التبيان
االستداليل لرتابط اإلميان واملالحظة فيعتربه برهاناً بديهياً لإلميان  -وهو خطأ له تربيره متاماً بالنسبة
ألولئك املبتدئني يف هذا املجال ،لكن برغم ذلك يُعد خطأً جسيامً.
حني يعترب دوكينز اإلميان هرا ًء فكرياً ،يعي معظمنا أننا نؤمن بكثري من املعتقدات التي ال ميكننا
برهان صحتها لكنها برغم ذلك معقولة متاماً للرتفيه[[[ .فلنغص بذلك لحظة :معتقداتنا قد تبدو أنها
ربرة ،لكن دون تبيان أنها ُمربهنة .وهذه ليست نقطة صعبة أو غامضة .فلطاملا قال فالسفة العلم
ُم ّ
إن كثريا ً من النظريات العلمية التي يُعتقد بصحتها يف الوقت الحارض قد ت ُرضب عرض الحائط يف
املستقبل مع ظهور أدلة إضافية أو تفسريات نظرية جديدة .عىل سبيل املثال ،ال صعوبة يف االعتقاد
بأن نظرية دوكينز بشأن التطور هي يف الوقت الحارض التفسري األفضل للدليل املتوافر ،لك ّن ذلك ال
يعني أنها صحيحة[[[.
انعدام احتامل وجود اهلل
يُخصص دوكينز فصالً كامالً لحجة ـ أو بصورة أدق ،سلسلة من التأكيدات امل ُجمعة عىل نحو
فضفاض -التأثري العام بأن «االحتامل األكرب عدم وجود الله» .وهذا اللحن غري املرتابط بنيته ضعيفة،
أي إله
ما يجعل من الصعب متابعة حجته األساسية التي تبدو توسعاً لسؤال «إذنَ ،من خلق الله؟ ألن ّ
قادر عىل تصميم أي يشء يتعني أن يكون عىل مستوى أعىل من التعقيد ويتطلب بدوره إىل تفسري .
وفكرة اإلله تتطلب تراجعاً زمنياً ال مفر منه وال ميكننا تفسريه».

يسخر دوكينز خصوصاً من الالهوتيني الذين يسمحون «لالرساف املريب باستحضار اعتباطي
لطرف الرتاجع الالنهايئ» .فأي يشء يُفرس أمرا ً ما فهو بنفسه يحتاج تفسريا ً -وذاك التفسري بدوره
ربر إلنهاء هذا الرتاجع الالنهايئ من التفسريات.
بحاجة إىل تفسري ،وهكذا دواليك .وما من سبيل ُم ّ
فام يُفرس التفسري؟ أو ،لتغيري االستعارة قليالً :من ص ّمم امل ُص ِّمم؟
لكن تجدر اإلشارة هنا إىل أن الغاية األسمى من العلوم الطبيعية هي السعي من أجل «النظرية
تفس كل يشء،
حدة العظمى»« -نظرية كل يشء» .فلِم نظرية كهذه تُعد بتلك األهمية؟ ألنها ّ
املو ّ
دون الحاجة أو أن يكون مطلوباً تفسريها بذاتها .وينتهي املسار التوضيحي هنا .فتنتفي الحاجة إىل
الرتاجع الالنهايئ بُغية التفسري .فإذا كانت حجج دوكينز الصاخبة والتبسيطية لها وزن ،فهذا السعي

[1]- For the importance of this point, see Samuel E Huntington and Lawrence E. Harrison, eds., Culture
Matters: How Values Shape Human Progress (New York: Basic, 2000).
[2]- Dawkins himself makes this point: “We must acknowledge the possibility that new facts may come
to light which will force our successors of the twenty-first century to abandon Darwinism or modify it
beyond recognition” (A Devil’s Chaplain [London: Weidenfeld & Nicolson, 2003], p. 81).
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ُفس؟
فس امل ِّ
العلمي العظيم ميكن دحضه بسؤال ظاهره تافه لكن باطنه عميق وهو :ما الذي يُ ّ

اآلن ،قد ال يكون هناك نظرية نهائية كهذه .و«نظرية كل يشء» قد تغدو «نظرية الال يشء» .لكن
ال سبب يدعو إىل افرتاض هذا السعي إخفاقاً منذ البداية ،ببساطة ألنه ميثل انتهاء العملية التفسريية.
إال أن سعياً مامثالً من أجل تفسري يتعذّر رفضه يقع يف قلب السعي العلمي .وليس يف ذلك تناقض
منطقي أو عيب مفهومي أو تناقض ذايت.
ثم يذكر دوكينز حج ًة فيها القليل من املنطق ،إما يف بيان مقتضب ومترسع يف كتاب «وهم
اإلله» وإ ّما يف نسخ أكرث توسعاً ذكرها يف مواضع أخرى .ومن خالل تناوله الناقص والباعث عىل
السخرية بـ»املبدأ األنرثويب» ،يُشري دوكينز إىل الالاحتاملية الكبرية لوجودنا .فيقول إن اإلميان بالله
ميثل إمياناً بكيان ال ب ّد أن يكون وجوده أكرث تعقيدا ً -ولذا هو بعيد االحتامل أكرث .لكن هذا القفز
من االعرتاف بالتعقيد إىل تأكيد الالاحتاملية هو إشكايل للغاية .فلِم هو يشء غري محتمل معقد؟
قد تكون «نظرية كل يشء» أكرث تعقيدا ً من النظريات األدىن التي تفرسها -لكن ما عالقة ذلك بعدم
احتاملها؟

إمنا لنقف هنا للحظة .إن الحقيقة التي ال مف ّر منها وبعيدة االحتامل بشأن العامل هي أنّنا موجودون
رش نع ِكس هذه الحقيقة .واآلن من املستحيل عملياً تحديد مدى عدم احتامل وجود
فعالً هنا وكب ٍ
البرشية .دوكينز نفسه واضح ،ال سيام يف كتاب «الصعود إىل جبل الالاحتامل» ،إ ّن ذلك من غري
املحتمل أبدا ً .إال أننا موجودن .الحقيقة الجلية بأننا متحريون بشأن كيفية كوننا هنا هي مستقلة عن
حقيقة أننا هنا وبذلك قادرون عىل التأمل باحتامل هذا الواقع .رمبا نحتاج إىل أن نق ّدر أن مثة كثريا ً
من األشياء التي تبدو غري محتملة ـ لكن الالاحتاملية ليست لديها ،ولن يكون لديها أبدا ً ،عدم وجود
لزامي .فقد نكون بعيدي االحتامل ـ إال أننا هنا .والقضية عندها تكون ال إذا كان وجود اللَّه احتامالً
بل إذا كان وجوده حقيقياً.
إله الفراغات
يف كتابه «وهم اإلله» ،ينتقد دوكينز «عبادة الفراغات» .وهي إشارة إىل مقاربة الدفاع عن العلوم
املسيحية التي اشتَهرت إبّان القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ـ تُسمى مقاربة إله الفراغات .يف
أبسط صورة لها ،هي أكدت أنه حتامً مثة «فراغات» يف الفهم الطبيعي أو العلمي للواقع .ويف نقاط
معينة ،تستخدم نظرية الالهوت الطبيعي الشهرية لويليام بييل ( )1801حججاً عىل هذا املنوال .فقيل
إن اللَّه بحاجة ألن يكون موضع اقرتاح يك يجري التعامل مع هذه الفراغات يف الفهم العلمي.
كانت فكرة غبية وقد جرى التخيل عنها إىل حد كبري يف القرن العرشين .بروفسور أوكسفورد األول
يف الكيمياء النظرية ،امليثوديست املشهور تشارلز آي .كولسون ،استبدلها بعبارة «إله الفراغات».
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فاستخدم اعتبارا ً شامالً للواقع ،وش ّدد فيه عىل القدرة التعليلية للمعتقد املسيحي ككل بدالً من
معالجة فراغات متناقضة عىل اإلطالق .برغم مبالغته ،من الواضح أن انتقاد دوكينز ألولئك الذين
«يعبدون الفراغات» مناسب وصالح .لذا ال بد من نوجه له الشكر ملساعدتنا يف التخلص من هذه
حي عىل كيفية
االنعطافة الخاطئة التي عفا عليها الزمن يف تاريخ الدفاع عن املسيحية .وهو مثال ّ
أن يؤدي أي حوار بني العلوم والالهوت املسيحي إىل بعض النتائج املفيدة.
لسوء الحظ ،بعد إحرازه تقدماً كهذا ،يُضعف دوكينز حجته من خالل اإليحاء بأن جميع الناس
املتدينني يحاولون منع العلامء من الكشف عن هذه الفراغات« :من بني اآلثار السيئة للدين أنه
يُعلّمنا بأن االقتناع دون الفهم يُعد فضيلة» .ويف حني أن ذلك قد يكون صحيحاً يف ما يخص بعض
األشكال األكرث غرابة لالهوت املسيحي ،قطعاً فإنه يف معظمه ال يُعد ميزة يف مقارباته .فالتعميم
التام هو ما يُدمر أي نقاش مثري لالهتامم.
بعد كل يشء ،ما من خطأ يف االعرتاف بحدودنا لناحية الفهم ،ويعود ذلك يف جزء منه إىل
حدود العلم نفسه ،ويف جزء آخر للقدرة البرشية املحدودة عىل الفهم .وكام يُشري دوكينز بنفسه
إىل هذا األمر يف مقام آخر« :يُعلّمنا علامء الفيزياء املعارصون أن الحقيقة تفوق ما تراه العني؛ أو
عقل تط ّور كام لو أن ذلك من أجل التعامل مع األشياء
ما يستوعبه العقل البرشي املحدود للغايةٌ ،
متوسطة الحجم التي تتحرك برسعات متوسطة عرب مساحات متوسطة يف أفريقيا».
ليس مستغرباً أن هذا العقل البرشي «املحدود للغاية» يجب أن يواجه صعوبات حادة أثناء
التعامل مع أي يشء ٍ
بعيد عن عامل التجربة اليومية .وفكرة «الغموض» تظهر باستمرار كرصاع
العقل البرشي من أجل فهم بعض األفكار .وهذا بالتأكيد صحيح لناحية العلم؛ وصحيح أيضاً يف
ما يخص الدين.

لكن املشكلة الحقيقية هي قيام املدافعني عن املسيحية غري املشكوك بهم وأصحاب النوايا
الحسنة بالرتحيل القرسي لله إىل الخبايا الخفية يف الكون ،بعيدا ً عن التقييم أو التحقيق .وهو
اآلن قلق حقيقي ،ألن تلك اإلسرتاتيجية ال تزال ُمستخدمة من قبل حركة تصميم ذكية  -حركة
ترتكز باألساس يف شاميل أفريقيا وتدافع عن فكرة « ُمصمم ذيك» باالستناد إىل فجوات يف التربير
العلمي ،مثل «التعقيد غري القابل لالختزال» للعامل .هي مقاربة أنا ال أقبلها ،سواء عىل أسس علمية
أو الهوتية .من وجهة نظري ،أولئك الذين يتبنون هذه املقاربة يجعلون املسيحية ،وبدون أدىن
ّ
شك ،هشّ ة أمام التقدم العلمي.
لكن مقاربة «إله الفراغات» هي واحدة من مقاربات مسيحية كثرية تناولت كيفية أن تكون فرضية
اللَّه منطقية .من وجهة نظري ،هي كانت مضللة؛ كانت إسرتاتيجية تربيرية فاشلة منذ فرتة مبكرة يف
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التاريخ وقد عفا عليها الزمن اآلن .هذه النقطة تب ّناها فالسفة دين وعلامء الهوت مسيحيون إبان
القرن العرشين وهم اآلن عادوا إىل األساليب األقدم األكرث مالءمة للتعامل مع هذه املسألة .عىل
سبيل املثال ،ريتشارد سوينبورن ،الفيلسوف من أوكسفورد ،هو واحد من كتّاب كثريين يقولون
إن قدرة العلم عىل تربير نفسه تتطلب تربيرا ً ـ وأن االعتبار األكرث اقتصادياً وموثوقي ًة لهذه القدرة
التربيرية يكمن يف فكرة وجود إل ٍه خالقٍ .

وتجزم حجة سوينبورن بأن وضوح الكون نفسه بحاجة إىل تربير .لذا ليست الفراغات يف فهمنا
هي التي تدل عىل وجود اللَّه بل إن الفهم الصحيح لألشكال العملية من الفهم وغريها من األشكال
ما يتطلب تفسريا ً .باختصار ،الحجة تقول إن قابلية التفسري نفسها تتطلب تفسريا ً .كلام تحقق املزيد
من التطور العلمي ،تطور فهمنا للكون ـ ولذا أصبح هناك حاجة أكرث إىل هذا النجاح .هي مقاربة
جعه ،وال تسعى إىل الثني عنه.
تُثني عىل التحقيق العلمي وتش ّ
لكن ماذا بشأن عالقة العلم بالدين عىل صعيد أكرث عمومية؟ إن لدى دوكينز الكثري ليقوله يف
هذا املضامر وال بد من أن نكمل طريقنا لدرس ما يقوله.
اخلامتة
كل وجهة نظر عاملية ،سواء كانت دينية أو ال ،لديها نقطة ضعف .ومثة توتر بني النظرية
والتجربة ،ما يطرح أسئل ًة بشأن متاسك وموثوقية وجهة النظر نفسها .يف حالة املسيحية ،يُح ّدد
كثريون نقطة الضعف بأنّها يف وجود املعاناة يف العامل .ويف حالة اإللحاد ،هي اإلرصار عىل
اإلميان بالله ،حني يكون من املفرتض أن ال وجود إلله يُعتقَد بوجوده.

إىل فرتة ليست ببعيدة ،انتظر اإللحاد الغريب بصربُ ،معتقدا ً أن اإلميان بالله ببساطة سيزول.
لكن اآلن ،من الواضح أن حالة من الذعر تسود .بدل أن يزول ،اإلميان بالله يحيا ويبدو أنه ال يزال
عب عن هذا
يحظى بتأثري أكرب عىل الساحتني العامة والخاصة عىل حد سواء .وكتاب «وهم اإلله» يُ ّ
القلق العميق ،مام يعكس جزئياً حال ًة من النفور الشديد تجاه الدين .لك ّن مثة أمرا ً أعمق هنا ،وغالباً
ما يُتغاىض عنه يف غمرة النقاش الساخن .القلق هو أن متاسك اإللحاد بحد ذاته عىل املحك .فهل
من املحتمل أن يؤدي االنبعاث غري املتوقع للدين إىل إقناع الكثريين بأن اإللحاد بذاته فيه عيوب
قاتلة باعتبارها وجهة نظر عاملية؟
يبدو أن الغاية من كتاب «وهم اإلله» إعادة طأمنة امل ُلحدين الذين يرتنح إميانهم ال بهدف
عم
تحقيق مناقشة منصفة أو قوية مع املتدينني أو أولئك الساعني إىل إيجاد الحقيقة (يتساءل املرء ّ
إذا كان مرد ذلك لكون الكاتب نفسه ُملحدا ً يرتنح إميانه) .سينزعج املتدينون جراء صوره النمطية
الطقوسية عن الدين وسيجدون أن افتقار الكتاب الواضح إىل العدل يُعد رادعاً هاماً عن أخذ
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حججه ومخاوفه عىل محمل الجد .أما الباحثون عن الحقيقة الذين يعتربون أنفسهم غري متدينني
فقد يعيشون الصدمة جراء كالم دوكينز العدايئ ،واستخدامه الترصيحات العقائدية الشخصية بدالً
من املشاركة املوضوعية املبنية عىل الدليل ،ونربة البلطجة والغطرسة تجاه املتدينني ،وتصميمه
التام عىل عدم إيجاد أي يشء سوى العيب يف الدين من أي نوع كان.

فس «درجة الدوغامئية العالية» و«األسلوب
هذا هو القلق العميق بشأن مستقبل اإللحاد ما يُ ّ
الخطايب العدايئ» لهذه األصولية العلامنية الجديدة .وتعلو وترية األصولية حني تشعر أي وجهة نظر
عاملية أنها يف خطر ،فتسترشس ضد أعدائها حني تتخوف عىل مستقبلها .إن كتاب «وهم اإلله»
عبارة عن عمل مرسحي ال علمي ـ هجوم كالمي رشس عىل الدين والتامس عاطفي بأن يخبو إىل
قعر املجتمع بحيث ال يستطيع إلحاق أي رضر .ال أحد لديه الشك باإلغراء الحشوي الذي سيكون
لهذا الكتاب لجمهور علامين يُحذَّر من األهمية السياسية الجديدة املرتبطة بالدين وتأثريه املتنامي
وحضوره عىل الساحة العامة .وسيحظى موقفه الرافض للدين دون أدىن شك باستحسان أولئك
الذين ميقتون الدين بشدة.
لكن آخرين كانوا أكرث حذرا ً .فنتيجة إدراك االلتزام األخالقي ألي ناقد للدين يتطرق إىل هذه
الظاهرة عىل أفضل وجه وعىل نحو أكرث اقناعاً ،كثريون شعروا باالنزعاج جراء الصور النمطية الفظة
املبسطة إىل ح ّد كبري (العلم حسن؛ الدين
التي لجأ إليها دوكينز ،إضافة إىل املعارضات الثنائية
ّ
يسء) ،واملغالطات البهلوانية ،والعدائية تجاه الدين .هل من املحتمل أن يكون لكتاب «وهم اإلله»
نتائج عكسية ويؤدي يف نهاية املطاف إىل إقناع الناس بأن اإللحاد متعصب ومذهبي وبغيض بقدر
السوء الذي يتميز به الدين؟

يبدو أن دوكينز يعتقد بأن قول يشء ما بصوت مرتفع جدا ً وبثقة عالية ،مع تجاهل أو تحقري
الدليل املضاد ،من شأنه أن يُقنع أصحاب العقول املنفتحة بأ ّن االعتقاد بالدين هو نوع من
الوهم .لألسف ،تشري األبحاث االجتامعية عن القادة الذين يتمتعون بالكاريزما ـ سواء كانوا
متدينني أو علامنيني ـ إ ّن دوكينز قد يكون محقاً يف وضع أمل ما عىل هذه اإلسرتاتيجيا .بالنسبة
والسذج ،هي الثقة مبا يُقال ما يُقنع ال الدليل امل ُق ّدم لدعمه .لكن الحقيقة هي أن دوكينز
للبسطاء ُ
يستند إىل حد بعيد إىل البالغة ال عىل الدليل الذي من ناحية أخرى هو رأس ماله الطبيعي ما
يُشري بوضوح إىل أن مثة أمرا ً خاطئاً يف هذه املسألة .ومن املفارقات أن اإلنجاز النهايئ لكتاب
«وهم اإلله» لإللحاد املعارص قد يكون اإليحاء بأن هذا اإلمرباطور ليس لديه ثياب ليلبسها .فهل
من املحتمل أن يكون اإللحاد وهامً حول الله؟
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تنظري يف اإلهليات املقارنة
مهدي احلائري اليزدي

[*]
[[[

يفرتض منهج الفلسفة املقارنة املعتمد يف هذه الدراسة ،مقارنة مباحث اإلله ّيات يف الفلسفة
الغربية بالحكمة اإللهية املرشقية ،وبالفلسفة اإلسالمية خصوصاً.
يحاول الباحث يف هذا امليدان تطبيق الحكمة الغربية عىل الحكمة الرشقية وطرائق االستدالل
املتداولة بني فالسفة الدائرتني؛ ليصل بعد املقارنة والتطبيق إىل فهم مدى االنسجام بينهام يف
املقدّ مات والنتائج ،ورفع الثنائية املفرتضة التي استق ّرت يف أذهان كثريين تحت عناوين مختلفة
كالحداثة وما قبلها وما بعدها.
لقد سعى الباحث إىل تظهري األسس النظرية للربهان الوجودي عىل وجود اللَّه كام ظهرت يف
الفلسفتني اإلسالمية والغربية .وتحديداً من خالل كتابات املؤسسني حول هذه القضية بالذات.
املحرر
يرى القديس آنسلم أن قضية “الله موجود” هي من القضايا الرضورية األوىل ،وال يحتاج
التصديق بها إىل الكثري من الجهد النظري سوى ما يرصف من جهد عىل فهم طريف القضية يف
مل هادي السبزواري يف أبحاثه املنطق ّية إىل هذه النقطة فيقول:
مقام التص ّور والفهم .يشري ّ

يل] هو الذي يكفي تص ّور طرفيه وإن كان بالكسب كافياً
ّ
“[فالرضوري األ ّو ّ

*ـ مفكر وباحث متخصص يف الفلسفة اإلسالم ّية ،أستاذ يف الحوزة العلمية يف قم.
املصدر :هذا النص هو ترجمة للفصل الثالث عرش من كتاب "كاوشهاى عقل نظري" ،ولهذا الكتاب أكرث من طبعة .والنص املعتمد
يف هذه الرتجمة من مجموعة مؤلّفاته ،تحقيق مصطفى محقق داماد ،املجلد الثاين ،من صفحه  297إىل صفحة  ،369انتشارات مؤسسه
پژوهشی حکمت وفلسفه ایران.
نقله عن الفارسية :ش .أ .محمد حسن زراقط.
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يف الجزم بالنسبة بينهام ،وال يتوقّف فيه أحد ،وال ّ
يتأت إنكاره إال ملن ال يتص ّور
الحدود؛ كالحكم بأنّ النقيضني ال يجتمعان وال يرتفعان ،وأنّ الكل أعظم من
الجزء ،وأنّ األشياء املساوية ليشء واح ٍد بعينه متساوية ،وأنّ الضدّ ين ال يجتمعان
مادي يف زمانٍ واحد .وإن كان فيه خفاء فلخفاء األطراف
شخيص
محل واح ٍد
يف ٍّ
ٍّ
ٍّ
مثل املمكن محتاج إىل املؤثّر فلعلّه ال يتص ّور املمكن بعنوان شيئية املاه ّية
النائية عن الوجود والعدم ،وأنّهام مثل كفّتي امليزان املتساويتني ،وأنّ املتساويني
جح أحدهام مبنفصل مل يقع”[[[.
ما مل يرت ّ
وكام يرى آنسلم ويحاول أن يثبت أ ّن قض ّية “الله موجو ٌد” من الرضوريّات األوىل ،نجد أ ّن ابن
سينا نفسه يف اإلشارات والتنبيهات يؤمن بأ ّن قضية “الواحد ال يصدر عنه إال الواحد” تندرج يف
عداد هذا الصنف من القضايا ،ويلفت النظر تحت عنوان “تنبيه” إىل أ ّن هذه القاعدة تقتيض أنّه لو
كان مث ّة يشء صدر عنه “أ” ،فسوف يكون من هذه الجهة غري العلّة التي تصدر عنها “ب” .وهذا
يعب عنه بقوله“ :وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتني مختلفتي املفهوم مختلفتي
ما ّ
الحقيقة ،فإما أن يكونا من مقوماته وإ ّما من لوازمه وإ ّما بالتفريق ،فإن فرضتا من لوازمه عاد الطلب
جذعاً فتنتهي هي إىل حيثيتني من مقومات العلة مختلفتني إما للامهية وإما ألنه موجود وإما
بالتفريق فكل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهام بتوسط اآلخر فهو منقسم الحقيقة”[[[.
الحقيقي ال يوجب من حيث
ويعقّب الشيخ الطويس عىل كالمه هذا بقوله“ :يريد بيان أ ّن الواحد
ّ
هو واحد إال شيئاً واحدا ً بالعدد وكان هذا الحكم قريباً من الوضوح؛ ولذلك وسم الفصل بالتنبيه،
وإنّ ا ُ
كثت مدافعة الناس إيّاه إلغفالهم معنى الوحدة الحقيقية”[[[ .وعليه هو يرى أ ّن فهم الوحدة
الحقيقية تفيض إىل ارتفاع الخالف وحسم ما ّدة النزاع يف الواحد وصدور أكرث من الواحد عنه.
ويف موازاة هذا الكالم يف قاعدة “الواحد” نسمع القديس آنسلم يق ّرر املعنى نفسه وبالصياغة
املنطق ّية نفسها ،فيقول:
“األحمق قد حدّ ثته نفسه بأنّ اللَّه غري موجود .ولكن لو تأ ّمل هؤالء الحمقى
معنى كلمة “الله” التي أنكروا وجود معناها عن جهلٍ ؛ ألدركوا أنّ هذا اليشء
األقل بالوجود يف الذهن .وبنيلهم هذا
ّ
الذي ال يشء أعظم منه يحظى عىل

[[[ـ رشح منظومة السبزواري ،ج  ،1ص .325-324
[[[ـ ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،3ص .122
[[[ـ نصري الدين الطويس ،املصدر نفسه.
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األرنبي؛ وذلك ألنّ املرحلة األوىل
الذهني يكونون قد تح ّرروا من سباتهم
اإلدراك
ّ
ّ
من املعرفة هي املعرفة التص ّوريّة ومرحلة رشح االسم وتص ّور املعنى وإدراكه
فالرسام قبل
لكل املعارف والعلوم،
اإللزامي ّ
يف الذهن .وهذا املسار هو املسار
ّ
ّ
ثم ينقشها عىل
أن يحمل ريشته ويبدأ بالرسم يتص ّور اللوحة التي يريد رسمها ّ
الورق أو القامش يف مرحلة الحقة .وال ميكن أن يحصل العكس أي بأن توجد
ثم يعرفها تص ّوراً؛ ألنّ املفروض عدم وجودها ح ّتى اآلن .ولكن
اللوحة الخارجية ّ
بعد رسم اللوحة وإيجادها يعلم أنّ ّ
خلق ّيته وإبداعه ي ّتصف بالحقيقة والواقع ّية،
الخارجي .وبهذه املعرفة الجديدة ينعتق
وتتطابق املعرفة التص ّوريّة مع الوجود
ّ
العارف من ربقة الجهالة ،ويعرف حقيقة من حقائق الخارج.

محل بحثنا أيضاً ،ح ّتى الحمقى والجاهلون واملحرمون من املعرفة
ّ
ويف
الثانية ،ميكنهم تحصيل املعرفة األوىل؛ أي املعرفة التص ّوريّة مبوجود ال ميكن
تص ّور موجود أكمل منه وال أعظم .وإدراك هذا النوع من املعرفة ال يتوقّف سوى
النظري .والنقطة
عىل تص ّور معاين األلفاظ وال يحتاج إىل بذل ا لكثري من الجهد
ّ
الالفتة هنا هي أنّ هذه املعرفة مبج ّرد حصولها يف الذهن تنتج معرفة بقض ّية جديدة
هي أنّ املوجود املوصوف بالصفة املذكورة أعاله ،ال ميكن أن يكون موجوداً يف
الذهن فقط .لذلك يجب أن يسلّم األحمق بوجود يشء يف الذهن ال نستطيع أن
وكل ما يعمله موجود يف الذهن.
نتص ّور أعظم منه ،ألنّه عندما يسمع ذلك يعقلهّ ،
ومم ال شكّ فيه أنّ ما ال نتص ّور أعظم منه ال ميكن أن يوجد يف الذهن فقط؛
ّ
ألنّه لو كان موجوداً حقيقة يف الذهن فقط ألمكننا أن نظ ّن أنّه موجود يف الواقع
أيضاً ،هذا وجود أعظم .وعىل هذا إذا كان املوجود الذي ال نستطيع أن نتص ّور
أعظم منه موجوداً يف الذهن فقط ،يكون هذا املوجود نفسه الذي ال نستطيع أن
نتص ّور أعظم منه هو ما نستطيع أن نتص ّور أعظم منه وهذا مستحيل .مام ال شكّ
فيه إذاً :أنّ ما ال نستطيع تص ّور ما هو أعظم منه يوجد يف الذهن ويف الواقع عىل
حدٍّ سواء .فالله موجود ح ّقاً ح ّتى إنّنا ال ميكننا أن نفكّر يف أنّه غري موجود؛ إذ إنّنا
ال ميكن أن نتص ّور شيئاً ال ميكن تص ّوره غري موجود ،وهذا أعظم من تص ّور يشء
غري موجود ،وإذا أمكننا أن نتص ّور ما ال نستطيع أن نتص ّور أعظم منه غري موجود،
ال يكون ما ال نستطيع أن نتص ّور أعظم منه ما ال نستطيع أن نتص ّور أعظم منه؛ وهذا
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تناقض .إذاً ما ال نستطيع أن نتص ّور أعظم منه موجو ٌد ح ّقاً وال ميكننا تص ّور غري
ٌ
[[[
رب”.
موجو ٍد ،وهذا املوجود هو أنت يا ّ
ين؛
ومن الواضح أ ّن املراد من األعظم واألكمل يف هذا االستدالل ونظائره املعنى غري الجسام ّ
املعنوي كعل ّو العلّة بالقياس إىل املعلول.
بل املراد هو العظمة والعل ّو
ّ

والسؤال الذي يواجه برهان آنسلم هو :ملاذا ينبغي تعريف اللَّه بهذه الطريقة التي ترت ّب التصديق
الواقعي عىل التص ّور .وبعبارة أخرى :ملاذا يجب أن يكون اللَّه حقيقة ال ميكن تص ّور ما
بالوجود
ّ
هو أعظم منها؟
ومث ّة محاوالت ع ّدة بذلها فالسفة ومفكّرون كثريون ،وبعضهم استند إىل امليول الفطريّة
يتجل
ّ
الفطري الذي
منطقي .ومن هذه امليول امليل
الطبيع ّية املوجودة يف اإلنسان؛ لتنظيم جواب
ّ
ٍّ
يستحق العبادة والتسليم املطلق له .وإذا
احرتام متعلّقه موجو ٌد كامل
يف النفس اإلنسان ّية يف صورة
ٍ
ّ
جهون عبادتهم إىل أوثانهم التي يؤمنون أنّه ال ميكن تص ّور ما هو أعظم منها.
قيل إ ّن الوثنيّني يو ّ
إل رموز وتجسيدات للموجود األعظم املشار
يُقال يف الر ّد عليهم إ ّن األوثان عند عابديها ما هي ّ
إليه وال يعبدونها مبا هي يف نفسها .وهم ال يختلفون عن اآلخرين يف اعتقادهم بوجود يشء ال
يشء أعظم منه هو الخالق وهو الذي يستحق للعبادة.
ومهام يكن من أم ٍر وعىل الرغم من إعجاب عدد كبريٍ من الفالسفة الغرب ّيني بهذا الكالم اآلنف
الذكر ،فإنّنا نرى أ ّن ما أبدعته الفلسفة اإلسالمية ،يغنينا عن اللجوء إىل الغريزة ،ويوفّر علينا إثارة
اإلشكال املذكور وتجشّ م عناء الر ّد عليه.
ذهني عن اللَّه تعاىل ،من أن تكون هذه الصورة الذهنية
ال ب ّد عند محاولة التعريف وتقديم تص ّور
ٍّ
مختلفة عن سائر املفاهيم اإلمكان ّية .فلو أنّنا رشحنا ما نفهمه من كلمة اللَّه بالجوهر والعرض وما شابه
من مفاهيم عامل اإلمكان فسوف نخرج عن دائرة البحث ،ولن نستطيع الوصول إىل التصديق بوجوده
عن طريق تص ّوره .وهذا هو ما يس ّمى يف مصطلح املناطقة بالخلف أو التناقض يف املفهوم .أضف
إىل هذا أ ّن املفهوم هو الصورة الذهن ّية التي تأيت إىل الذهن من املصداق سواء كان هذا املصداق
فرض ّياً أو حقيق ّياً .وبناء عليه ،إذا انتزعنا مفهوم الباري تعاىل ،من مصداق ميكن تص ّور ما هو أعظم منه،
فعندها لن يكون مفهوم الباري وعلّة العلل واملبدأ األ ّول وغاية الغايات وبسيط الحقيقة ،وهذا يشبه ما
وتناقض يف املفهوم أيضاً.
خلف
يُقال يف افرتاض علّة لواجب الوجود ،فعندها لن يبقى واجباً ،وهذا ٌ
ٌ
[1] John hick (ed.)، Op. cit.ـ
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رصف الوجود
أه ّم من التوجيهات والتحليالت املتق ّدمة كلّها ،هذه الحقيقة العلمية التي هي
الحق تعاىل من ّزهٌ
ّ
عن الرتكيب من الوجود واملاهيّة ،األمر املوجود يف جميع املاهيّات املمكنة ،كام هو من ّزهٌ عن
الواقعي هو عني حقيقته وماه ّيته التي سوف
أي شكلٍ من أشكال الرتكيب األخرى .وبالتايل وجوده
ّ
ّ
الواقعي أرقى وأكمل من وجود سائر املمكنات؛ وذلك ألنّه
يدركها العقل .ومن هنا ،كان وجوده
ّ
الذهني كذلك يتّصف مبا
أي وجود يتعلّق باملوجودات املمكنة .ووجوده
بسيط ومستغنٍ عن ّ
ّ
أي موجود آخر؛ بحيث ال ميكن تص ّور ما
يتّصف به وجوده
الحقيقي من كونه أعظم وأكمل من ّ
ّ
هو أعظم منه وال أكمل .وعليه إذا أردنا تعريفه ولو عىل نحو رشح االسم ،فال ب ّد من أن نفرتض أنّه
الطبيعي يكون كامله ووجوده بح ٍّد ال ميكن تص ّور ما
رصف حقيقة الكامل ومحض الوجود ،فمن
ّ
ألي موجود آخر فهو يرجع إىل رصف وجوده وبساطة
أي كام ٍل يُفرض ّ
هو أعظم منه؛ وذلك أل ّن ّ
محل للكرثة يف رصف الوجود فضالً عن أن
ّ
حقيقيته ولن يكون خارجاً عنها .ومن املعلوم أنّه ال
يكون مث ّة ما هو أعظم وأكمل.
وأما الجواب عن سؤال :ملاذا يع ّرف اللَّه بأنّه رصف حقيقة الوجود والكامل؟ فهو أنّه إذا افرتضنا
أنّه موجو ٌد مق ّي ٌد ومحا ٌ
وخاص .فسوف نكون مجربين عىل نسبة اإلمكان وسائر خصائصه وعوارضه
ط
ّ
إليه ،ويف هذه الحالة نكون قد خرجنا عن دائرة البحث حيث إ ّن بحثنا عن واجب الوجود ومبدإ
الخلق .وحتّى الطرف املقابل الذي ينكر وجود الله ،هو ينكر وجود يشء آخر وهو يس ّميه بهذا االسم
الالأدري واملشكّك الذي ال يرى إمكان اإلثبات وال النفي.
اشتباهاً .واألمر عينه يُقال عن
ّ

 -1بعد قرنني من عرص آنسلم ظهر الق ّديس توما األكويني  Thomas Aquinasوهو من مشاهري
املسيحي.
وخاصة يف الغرب
الفالسفة الذين ما زالت آراؤهم وأفكارهم قيد التداول عرب العامل
ّ
ّ
الوجودي ،وراعى يف نقده إيّاه حدود األدب واالحرتام
وقد عمل األكويني عىل نقد برهان آنسلم
ّ
مع سلفه صاحب الربهان .وطرح بديالً عنه برهاناً يعرتف بعدم سالمته من اإلشكال .ومل ّا كانت
األكويني ،ولذلك
الوجودي ،فإنّنا لن نعرض لربهان
رحى بحثنا يف هذه الدراسة تدور حول الربهان
ّ
ّ
الوجودي ،ونتابع البحث
جهها إىل الربهان
سوف نكتفي بحرص االهتامم بانتقادات
ّ
األكويني التي و ّ
ّ
وفق منهجنا املقارن لنعرض هذه االنتقادات عىل الفلسفة الرشق ّية ،وهدفنا يف نهاية املطاف الحكم
عىل هذا الربهان أو له.
ويقسمها إىل
األكويني كالمه يف نقد الربهان بالحديث عن البديهيّات األ ّولية يف املنطق
يفتتح
ّ
ّ
قسمني:
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القسم األ ّول هو البديه ّيات التي هي يف حدّ ذاتها بديه ّية وهي رضور ّية
الثبوت يف الواقع؛ حتى لو غفلنا عن كونها رضوريّة .القسم الثاين هو القضايا
األ ّولية التي ليست رضور ّية وثابت ًة يف الواقع فحسب ،بل واضحة البداهة عند
الناس جميعاً .ومعاين األلفاظ والكلامت التي تُستخدم يف القضايا األ ّول ّية التي
كل
كلامت يعرف معانيها ّ
ٌ
هي تُعدّ مبادئ لالستدالل ال تخفى عىل أحد ،وهي
والكل والجزء وما شابه .ومن
ّ
من يسمعها ،ومن هذه الكلامت الوجود والعدم،
“الكل أعظم من
ّ
كل من يسمع قض ّية مثل قضية
نتائج هذا الوضوح نرى أنّ ّ
الجزء” يصدّ ق بها ويوافق عليها .ولك ّن هذه الصفات ال تتوفّر يف البديه ّيات

كلّها .وذلك أنّ بعض القضايا ال ت ّتضح بداهتها إال للعلامء وأهل االختصاص،
مثالً قضية عدم إمكان وجود الجوهر املج ّرد يف الزمان واملكان هي قضية
رضور ّية عند الفالسفة ،ولكن كيف ميكن ملن ال يعرف هذه املصطلحات
الفلسفية الحكم برضورة صدق هذه القض ّية والتصديق باستحالة وجود الجوهر
املج ّرد يف الزمان واملكان .وبناء عىل هذا التقسيم للقضايا إىل قسمني ينبغي
القول يف ما يرتبط بقضية “الله موجودٌ” عىل الرغم من أنّ هذه القضية رضوريّة
وخاصة بالنظر إىل أنّ وجود اللَّه عني ماه ّيته ،وعىل ضوء هذه
بحسب الواقع؛
ّ
النقطة األخرية ي ّتضح أنّ هذه القضية يف حدّ ذاتها ت ّتصف بالرضورة الواقع ّية.
اإللهي فإنّنا سوف نعجز عن إدراك
وملّا ك ّنا عاجزين عن إدراك كنه الوجود
ّ
رضوريّة القضية التي تتض ّمن الحكم بوجوده؛ وألجل هذا ال ندرك بداهة القضية
كام هي يف واقعها.
واملشكلة األخرى يف هذه القضية بحسب األكويني أ ّن هذا الربهان يفرتض قدرتنا عىل إدراك
حقيقة اللَّه قبل إدراك وجوده .والحال أنّه يستحيل علينا أن ندرك كنه اللَّه وحقيقته قبل إدراك وجوده،
عب عنها الربهان بأنّها حقيقة ال ميكن تص ّور ما هو أعظم منها.
مع ما عليه هذه الحقيقة من عظمة ّ
املنطقي يقتيض توقّف العلم بالحقيقة عىل معرفة الوجود .أ ّما دليل آنسلم فيدعونا إىل
والرتتيب
ّ
إدراك حقيقة اللَّه قبل إدراك وجوده .وهذه مغالطة ال يحسن الوقوع فيها.
البحث يف انتقادات األكويني
الفلسفي
إ ّن البحث عن هذه االنتقادات ومدى ما تحظى به من قيمة علم ّية وتأثري يف الفكر
ّ
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مم تق ّدم ميكن قبوله واملوافقة عليه
يب أم ٌر يقع خارج دائرة اهتامم هذه الدراسة .وال يشء ّ
الغر ّ
بحسب ضوابط الفلسفة اإلسالم ّية ،وقواعدها املنطق ّية.

فتقسيم أوليّات املنطق إىل القسمني املذكورين أعاله؛ وذلك أنّه حتّى لو كان هذا التقسيم
صحيحاً فهو ال صلة له بالقضايا والتصديقات؛ بل هو عىل صلة بالتص ّورات والرضورات املنطق ّية
كلّها ت ُص ّنف يف خانة القضايا التي تتض ّمن حكامً وتصديقاً ،ال يف خانة التص ّورات.
أ ّما املفاهيم التص ّوريّة فإ ّن معرفتها وشهرتها تتناسب طردا ً مع عموم ّيتها وشمولها فاملفهوم
األكرث عموماً واألوسع دائرة هو األكرث وضوحاً وإمكا َن معرف ٍة ،وبناء عىل هذه الرؤية يكون مفهوم
الوجود من أوضح املفاهيم ألنّه املفهوم األكرث سعة.
الحدي وذلك أل ّن التعريف بالح ّد التا ّم
 - 12يرى ابن سينا أ ّن مفهوم الوجود ال يقبل التعريف
ّ
يحصل بالجنس والنوع والوجود بالنظر إىل عمومه ال جنس له وال نوع فال ميكن تعريفه .واألمر
الثاين الذي يحول دون تعريف الوجود عنده أنّهم يشرتطون يف املع ِّرف أن يكون أجىل وأوضح من
املع َّرف والوجود ال يشء أعرف منه وال أوضح.

واملفاهيم التصوريّة كل وجزء أيضاً تتّصف بأنّها معروفة للجميع بالنظر إىل عموم ّيتها وشمولها.
ولك ّن هذه املعرفة املفهوم ّية والتص ّوريّة تختلف متاماً عن املعرفة التصديقية املوجود يف قضية
«الكل أعظم من الجزء» .وكام أ ّن هاتني املعرفتني تختلفان بالذات ،تختلفان كذلك يف األحكام
ّ
األكويني؛ وذلك
والخصائص ،وال ب ّد من التمييز بينهام .وبناء عىل هذا يتّضح مركز الخطإ يف كالم
ّ
خاص باملعرفة التي متعلّقها التص ّورات ،وال ربط لها بالرضورات املنطق ّية.
أل ّن تقسيمه هذا
ٌّ
وهنا نطرح السؤال اآليت :أليس من اإلنصاف الحكم عىل نسبة أحكام التص ّورات إىل القضايا
والتصديقات بأنّها مغالطةٌ؟ والبحث عن هذه املغالطة ومدى تو ّرط الفلسفة الغربية بها أم ٌر يقع عىل
عاتق تاريخ الفلسفة .وأما يف الفلسفة اإلسالمية فكام نقلنا عن لسان نصري الدين الطويس والحكيم
السبزواري ،ال تنقسم األ ّول ّيات إىل أقسام وإمنا هي مجموعة واحدة ،وهذه املجموعة الواحدة
تتم ّيز بكفاية التص ّورات الثالثة للجزم مبضمونها والتصديق بها ،ونعني بالتص ّورات الثالثة تص ّور
املوضوع واملحمول والنسبة الحكمية .وال ربط لسعة هذه التص ّورات وضيقها وال لشهرتها وقلّة
ٍ
أي حال إ ّن
جديد من أقسام األ ّول ّيات عىل نحو ما نقلنا عن
اشتهارها بوالدة قسمٍ
األكويني .وعىل ّ
ّ
املقدار املسلّم هو عدم جواز الخلط بني أحكام التص ّورات وخصائصها وبني أحكام التصديقات
والقضايا التا ّمة ،بحيث ينجم عن تقسيم التص ّورات انقسام القضايا إىل أقسام تبعاً لها.
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ولعل من املمكن القبول بالتقسيم املشار إليه آنفاً للقضايا البديه ّية إىل قسمني ،إذا
ّ
تركيب من
الرازي عىل رؤيته يف تفسري التصديق ،وقبلنا أ ّن التصديق هو
وافقنا اإلمام الفخر
ّ
ٌ
التص ّورات ينض ّم إليها حكم ،وليس شيئاً أكرث من هذا .ويف هذه الحالة سوف يتبع التصديق
األكويني قسمني ،فال ب ّد من أن تنقسم
التص ّورات يف االنقسام ،ومل ّا كانت التص ّورات عند
ّ
التصديقات تبعاً لها إىل هذين القسمني أيضاً .هذا لكن هذه النظريّة يف تفسري التصديق غري
الرازي فيها ،بحيث يكون التصديق تركيباً من
مقبولة يف الفلسفة وال أحد من أهل الف ّن يوافق
َ
تص ّورات ع ّدة .ومن الذين علّقوا عىل هذا التفسري الحكيم السبزواري حيث يقول« :ومن يركبه
فريكب الشطط».
املحصل الرازي عىل جعله ميزان البداهة والرضورة يف
ويف السياق نفسه ينتقد صاحب نقد
ّ
التصديقات غري االكتسابيّة ،عدم اكتسابية التص ّورات وبداهتها ،ويقول يف ر ّده:
“...أقول :خالف املص ّنف سائر الحكامء يف التصديق ،فإنّه عنده إدراكٌ مع
الحكم ،كام أنّ التص ّور إدراكٌ ال مع الحكم ،وعندهم أنّ التصديق هو الحكم
الكل ...أقول :قول
وحده ،من غري أن يدخل التص ّور يف مفهومه دخول الجزء يف ّ
يصح
مكتسب؛ إنّ ا
مكتسب فهو غري
كل تص ّور يتوقّف عليه تصديق غري
الرازيّ :
ٍ
ٍ
ّ
يصح عىل قول
عىل مذهبه ،وهو أنّ التصديق عبارة عن التص ّورات مع الحكم .وال
ّ
من يقول إنّه هو الحكم وحده ،فإنّ كثرياً من التصديقات البديه ّية ،أعنى األحكام
“كل عدد إ ّما
املج ّردة عن التص ّورات ،تتوقّف عىل تص ّورات غري بديه ّية ،كقولناّ :
[[[
أ ّو ٌل أو مركّب”..

الوجودي ،ال يحظى أيضاً باإلتقان
واالعرتاض الثاين من اعرتاضات األكويني عىل الربهان
ّ
الفلسفي .عىل الرغم من سعيه لتصوير هذا االعرتاض بطريقة منطقية وعقالن ّية .وهو يق ّدم مقدمة
ّ
الوجودي ،فيقول:
يف توضيح اعرتاضه عىل الربهان
ّ
ما يقتضيه منطق العقل ويعلّمنا إيّاه هو أن ال ندّ عي املعرفة بحقيقة اللَّه يف
الطبيعي املنطقي يقتيض أن
املراحل األوىل من مسرية التع ّرف إليه .واملسار
ّ
نعرف وجود اللَّه أ ّوالً ،ولكن ليس مبعرفة وجوده بل مبعرفة وجود األشياء التي
تنكشف لنا بشكلٍ مبارش .ثم يف املرحلة الالحقة من مسريتنا الروحان ّية نبدأ

املحصل ،ص  ،6وص .10
[[[ـ نقد
ّ
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بالتع ّرف إىل صفاته بالتد ّرج .وال يخفى أنّ هذه املعرفة مق ّيد ٌة بقدراتنا الذاتية،
[[[
ومحدودة بحدودها.
ويف مقام الر ّد عىل هذا املوقف التوماوي نقول إن األكويني خلط بني ما الشارحة وما

الحقيقية ،ونسب الخصائص واألمور التي ينبغي أن ت ُنسب إىل ما الحقيقية إىل ما الشارحة.

األكويني عىل
علمي ال يقبل يف منطق العلامء والفالسفة .وال يليق مبقام توما
وهذا خطأ
ّ
ٌّ
وخاصة حني
ما له من املقام والشهرة التي مألت اآلفاق ،أن يتجاهل قواعد املنطق األ ّولية
ّ
املنطقي ألفكاره ونظراته إىل املوضوع الذي كان يدور حوله بحثه.
يكون بصدد الرتتيب
ّ
وسبب هذه املغالطة البيّنة التشابه بني السؤالني يف أداة االستفهام “ما” التي ت ُستخدم مر ًة يف

الحقيقي ،وهو ما يس ّميه املناطقة
السؤال عن رشح االسم ،وثاني ًة يف السؤال عن التعريف
ّ
ودقيق .وقد التفت
عميق
بـ”ما الشارحة” و”ما الحقيقيّة” .وال يخفى أ ّن الفرق بني السؤالني
ٌ
ٌ

كل من اشتغل بعلم املنطق إىل هذا التفاوت بني السؤالني وم ّمن م ّيز بينهام ابن سينا ،يف
يبي أ ّن ما الشارحة هي السؤال
عدد من املوارد ومن ذلك يف كتابه “دانشنامه عاليئ” ،حيث ّ
األ ّول ،وما الحقيقية هي السؤال عن جوهر اليشء ،عىل الرغم من أ ّن السؤالني يُفتتحان
بـ”ما هو”.
محل
ّ
الحق تعاىل ،ال
وفوق ما تق ّدم كلّه ينبغي أن يُعلم أ ّن الحقائق البسيطة ومنها حرضة
ّ
فيها حتّى للسؤال عىل مستوى رشح االسم ،وال ميكن تص ّور مطلب ما الشارحة يف حقّها،
فضالً عن مطلب ما الحقيق ّية التي يُسأل بها عن الجوهر .وذلك أ ّن ما يُطمح إليه يف محاولة

فهم هذه الحقائق هو رشح اللفظ وهو أم ٌر ال يُحتاج معه إىل مثل هذه األسئلة املنطق ّية.
والجواب عن السؤال بـ”ما هو” عىل مستوى اللفظ ال يقتيض أكرث من تبديل الكلمة غري
املفهومة بكلمة أكرث وضوحاً منها .وهذا ما تؤ ّديه املعاجم اللغوية واحدة اللغة أو متع ّددتها،
وليس من نتائج هذه العمل ّية وال من اهتامماتها التع ّرف إىل ماه ّيات األشياء .بينام رشح االسم
يتض ّمن التع ّرف إىل املاه ّية ويف بعض الحاالت بشكلٍ كامل ،والفرق األساس بني مطلب ما

الشارحة وقرينتها أي ما الحقيقية هو يف أ ّن األوىل ميكن تص ّورها مع عدم العلم بوجود اليشء
املسؤول عنه ،وأ ّما الحقيقية فال تتص ّور إىل بعد العلم بالوجود فام ال وجود له ال حقيقة له
[1]- John hick (ed.)، Op. cit.
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حتّى يُسأل عنها .ومن هنا ،يُقال إ ّن املاهية التي ال وجود لها ال ميكن تسميتها بالحقيقة وال ما
سؤاال عن رشح االسم فحسب .ورشح
ً
السائلة عنها بالحقيقية[[[ ،وألجل هذا ع ّدوا السؤال عنها
ماهوي
حقيقي بعد معرفة وجود اليشء ،ويتب ّدل من تعريف
االسم هذا يتح ّول تلقائ ّياً إىل تعريف
ٍّ
ّ
ٍ
حقيقي وال يصلح ليكون
حقيقي .بينام رشح اللفظ ال ميكن أن يتح ّول إىل تعريف
تعريف
إىل
ٍّ
ّ
جواباً عن السؤال عن جوهر اليشء.
واأللفاظ التي نستخدمها يف وصف اللَّه تعاىل وتعريفه ،ال تعدو كونها تعريفات لفظيّة ألنّها
محل ٍ
استخدام ٍ
لفظ ،وال ميكن أن تتح ّول إىل تعريفات حقيقيّة .والسبب هو أ ّن اليشء البسيط
لفظ ّ
ال ميكن تجزئته إىل ت ُستخدم يف ح ّده تعريفه ،وما ال ميكن إدراك ماه ّيته بالتحليل والتجزئة ال
ميكن رشح اسمه وال رشح حقيقته .والقدر املسلّم هو أنّنا بعد معرفتنا اللفظية به ميكننا البحث يف
أي جهة من
وجود معنى هذا اللفظ الذي فهمناه أو عدم وجوده .وعليه إذا مل نستطع معرفة اللَّه من ّ
األكويني ليس واردا ً.
الجهات ،ال ميكننا تص ّوره بواسطة بعض العامل ،وعليه فإ ّن اعرتاض
ّ

البي ،ورفض إمكان تص ّور اللَّه حتّى عىل مستوى رشح اللفظ ،فيجب
ولو أ ّن أحدا ً أنكر هذا األمر ّ
عندها أن يَلفت نظره إىل أ ّن إنكاره هذا يولد منه عدم اإلنكار ،وبعبارة أخرى :يالزمه االعرتاف بأ ّن
هذا اليشء الذي أنكره فهمه وأنكر إمكان تص ّوره عىل مستوى اللفظ ورشحه ،قد تحقّقت له صور ٌة
اإللهي يف
ما يف الذهن ،ويف هذه الحالة ال ب ّد من االعرتاف بأ ّن تحقّق صورة ذهن ّية ما عن الوجود
ّ
الذهن ليس أمرا ً مستحيالً.
وعىل ضوء هذه النقطة التي ال ميكن إنكارها ،نجد أ ّن الق ّديس آنسلم يف برهانه مل يتجاوز
جه الجدال مع من وصفه باألحمق الذي ال يسعه أن يتجاهل الصورة التي
حدود رشح اللفظ ،وو ّ
بغض النظر عن الجهة التي
تتشكّل يف ذهنه عند سامع كلمة اللَّه أو سامع رشح معنى هذا اللفظ،
ّ
يسمع منها ،حتّى لو سمع الكلامت اآلتية من وراء جدار ال يعرف قائلها ،أو قرأ هذه الكلامت
لغوي ،وهذه الكلامت هي“ :الله هو اليشء الذي ال ميكن تص ّور يش ٍء أعظم
مصادفة يف معجمٍ
ٍّ
منه” ،ورضورة الفهم والتص ّور هذه ناتج ٌة من العالقة الوثيقة بني األلفاظ ومعانيها ،فال يسع من يفهم
اللغة أن يسمع الكلامت وال يسمح ملعانيها بالحضور إىل ذهنه.
ّ
ٌ
للشك يف أ ّن الق ّديس آنسلم
مجال
وبوحي من هذه الرصاحة ،وبناء عىل هذا التفصيل ،ال يبقى
ٍ
[[[ـ الحقيقة ( )realityمصطلح مشهور يف الفلسفة اإلسالم ّية وهو ال ّ
يدل عىل املعنى املقابل لكلمة مفهوم وماه ّية .بل الحقيقة هي
الواقعي .وهذا ال يتطابق مع النقاش الدائر يف الفلسفة الغربية بني الواقع ّية (رياليسم) واملثالية
املفهوم واملاهية التي تنطبق عىل مصداقها
ّ
(ايدياليسم) .وقد تع ّرضنا لهذا املطلب يف الفصول األوىل من كتاب“ :كاوشهاي عقل نظري”.
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التوصل إىل إثبات
أي منهم
أو غريه من الفالسفة الذي استخدموا الربهان
ّ
الوجودي ،مل يكن يريد ٌّ
ّ
وجود اللَّه عن طريق معرفته الحقيق ّية ،حتّى يُعرتض عليهم بأ ّن القواعد املنطق ّية تقتيض معرفة
األكويني آنفاً .بل ما يريده آنسلم ونظراؤه هو االنطالق
الوجود أ ّوالً قبل معرفة الحقيقة ،كام نقلنا عن
ّ
من رشح اللفظ الذي هو أ ّول التص ّورات بداه ًة للوصول إىل التصديق األ ّويل بالوجود.
التعصب ،وإنصاف آنسلم واالعرتاف له بأ ّن النقاط التي ارتكز عليها
وهنا ال ب ّد من االبتعاد عن
ّ
الوجودي بريئة من االتّهام مبخالفة قواعد املنطق؛ وذلك ألنّه لو افتُتح الكالم بالبحث عن
برهانه
ّ
لصح االعرتاض الذي أرشنا إليه ،وهو أ ّن الحديث عن رشح االسم
رشح االسم ال عن رشح اللفظ
ّ
وجل ال ح ّد وال رسم .وإذا مل يكن له
ّ
الحقيقي ومن املعلوم أ ّن اللَّه ع ّز
يتوقّف عىل معرفة الح ّد
ّ
محل للبحث عن رشح االسم بالنسبة إليه.
ح ٌّد وال رس ٌم فال ّ
ّ
املنطقي ،وذلك العتقاده بأ ّن “تعريفات الوجود
املحك
وميكن تعريض كالم ابن سينا لهذا
ّ
ري ،ال ينسجم مع موقع ابن سينا
زلل
كلّها من باب رشح االسم” ،وهذا الكالم يف رأينا ٌ
منطقي كب ٌ
ٌّ
يف عامل املنطق وعلمه ،وال ب ّد من التسجيل آلنسلم أنّه مل يتو ّرط يف ما تو ّرط فيه ابن سينا قبله.

الوجودي يريد أن يع ّرفنا إىل وجود اللَّه
وإذا تجاوزنا هذا البحث وانتقلنا إىل فرض ّية أ ّن الربهان
ّ
املنطقي
عن طريق معرفة ماه ّيته .فبحسب هذا الفرض أيضاً ال يرد االعرتاض عليه مبخالفة الرتتيب
ّ
لعملية التفكري؛ وذلك أل ّن رشح املاهيّة هو السؤال األ ّول املتق ّدم عىل معرفة الوجود واملتق ّدم
يصح القول إنّنا ننتقل من معرفة
منطقي .وال
الحقيقي أيضاً ،وهذا التق ّدم هو تق ّدم
عىل التعريف
ّ
ٌّ
ّ
الحقيقة إىل معرفة الوجود؛ بل إنّنا ننتقل من السؤال األ ّول إىل السؤال عن الوجود .ومهام يكن من
الوجودي الذي طرحه آنسلم.
التوماوي غري وار ٍد عىل الدليل
أم ٍر نحن نرى أ ّن االعرتاض
ّ
ّ
األكويني هو الذي دعا رينيه ديكارت إىل
لعل االلتفات إىل املغالطة املتض ّمنة يف اعرتاضات
ّ
ّ
الحقيقي ،وليعيد صياغة الربهان وفق ما يراه أكرث دقّة وإتقاناً.
الوجودي عن مجراه
حرف الربهان
ّ
ّ
الوجودي علامء أوروبا وفالسفتها .ولك ّن الواقع من وجهة
وقد لفت التفسري الديكاريت للربهان
ّ
ِ
يضف عىل الربهان مزيدا ً من اإلحكام وحسب بل
نظرنا ويف الفلسفة املقارنة ،فإ ّن هذا التفسري مل
الفلسفي ،وألقاه عىل
ب ّدل صورته الحقيقية واملنطق ّية ،هذا إن مل نقل إنّه ف ّرغه من مضمونه ووزنه
ّ
العلمي.
الفلسفي والجدل
قارعة النقد
ّ
ّ
كل فيلسوف أو
وعىل الرغم من الرغبة يف اختصار الكالم ،وامليل إىل تج ّنب البحث يف موقف ّ
الوجودي ،فإ ّن بحثنا يف تقريرات هذا الربهان يف القرون األخرية يكشف
م ّدعي فلسفة من الربهان
ّ
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جهت إىل هذا الربهان تستند إىل النسخة الديكارت ّية منه .وألجل
لنا عن أ ّن أكرث االنتقادات التي ُو ِّ
الوجودي ولو عىل نحو االختصار ،عىل
هذا ال نجد مناصاً من التع ّرض لصياغة ديكارت للربهان
ّ
أن نستند يف نقلنا إىل املراجع الغربية واملصادر األصلية ليست ّنى لنا عىل ضوء ذلك عرض آخر
االنتقادات التي أوردها علامء الفن.
دليل الوجود يف فلسفة ديكارت
يقول رينيه ديكارت يف تأ ّمالته:

ألنّنا اعتدنا دامئاً يف تعاملنا مع األشياء واملوجودات العاد ّية ،الفصل بني
الوجود واملاه ّية والتفكيك بينهام ،وألجل هذا نؤمن بأنّ املاه ّية يف حدّ نفسها
الحق تعاىل ،وحسبنا أنّه ميكن
رسينا عادتنا هذه إىل
ّ
ال تقتيض الوجود ،وقد ّ
التفكيك بني وجوده وماه ّيته ،وهو يف هذا يشبه سائر املمكنات العاديّة التي
ميكن تعقّل ماه ّيتها مج ّرد ًة عن الوجود .ولكن بعد التدقيق والتع ّمق يف ماه ّية اللَّه
ينكشف لنا أنّ وجوده ال ينفصل عن ماه ّيته ليس يف العقل يف عامل الواقع ح ّتى
يف العقل أيضاً .وإذا كان الوجود عارضاً عىل سائر األشياء ويف النتيجة ميكن
التفكيك بني العارض واملعروض ،فإنّ ماه ّية اللَّه وجودها من لوازمها التي ال
تقبل االنفكاك عنها .فكام أنّ ماهية املثلث ال تقبل االنفكاك عن مساواة مجموع
زواياه للزاويتني القامئتني ،وكام ال ميكن التفكيك بني الوادي والجبل ،فكذلك
وعىل األساس نفسه ووفق املعيار ذاته ،ال يجوز افرتاض الكامل عارضاً عىل اللَّه
تعاىل وأمراً اتفاق ّياً له ،وإنكار اللزوم ورضورة التالزم بني الوجود واملاه ّية .وإذا
أمكن إنكار التالزم بني الوادي والجبل ،عندها ميكن إنكار التالزم بني ماهية اللَّه
ووجوده .وملا كان إنكار هذا التالزم العقيل مساوياً لعدم التص ّور الصحيح للجبل

دليل عىل عدم تص ّور ماهيته
والوادي ،كان إنكار التالزم بني وجود اللَّه وماه ّيتهٌ ،
بشكلٍ دقيق ،وهذا اإلنكار يف املوردين دليل عىل التناقض الواضح[[[.
دراسة منهج ديكارت
قبل االشتغال بانتقادات األوروب ّيني يف القرون األخرية ،نعرض لبعض االعرتاضات األساسية
[[[ـ ديكارت ،تأمالت يف الفلسفة األوىلً ،
نقال عن.John Hick، op. cit :
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التي ميكن توجيهها إىل ديكارت من ناحية انطباقها مع أصول الفلسفة الرشق ّية .وعىل الرغم من
ومهمتها .والفلسفة الرشقية ميكن أن تعرتض عىل
كرثة هذه االعرتاضات ،فإنّنا لن نعدو رؤوسها
ّ
ديكارت باآليت:
إذا كان وجود اللَّه مالزماً ملاه ّيته ،كام يقول ديكارت ،عىل نحو التالزم بني املثلث ومساواة
زواياه لزاويتني قامئتني ،فسوف تكون بالقضية التي تتّصف القضية التي يُنسب الوجود فيها إىل اللَّه
اإللهي عن الرضورة األزلية إىل الرضورة الذاتيّة .ويف
قضيّة رضوريّة ذاتيّة .وسوف يخرج الوجود
ّ
هذا النوع من القضايا ال يكون الوجود ملحوظاً مبا هو وجود .ولهذا يُفرتض موضوع القضية عارياً
من الوجود والعدم ،واليشء الذي يكون مج ّردا ً عن الوجود والعدم لن يكون واجب الوجود أي
الله ،حتّى لو كان الوجود من لوازم ذاته.
إذا كان الوجود من لوازم املاه ّية ،فتأثري املاهية امللزوم الذي هو يف ح ّد ذاته عا ٍر من الوجود،
جد مل يوجِد”.
يف الوجود سوف يكون محاالً .تبعاً لقاعدة “اليشء ما مل يو َ
حتى لو كان الوجود الزماً ورضوريّاً لذاته ،ففي الوقت نفسه هو صفة زائدة عىل ملزومه ،مبعنى
أ ّن ثبوت هذا الالزم مللزومه بحكم قاعدة الفرعية ،متف ّر ٌع عىل ثبوت امللزوم .والحال أ ّن الوجود
ال فرع وجود املاه ّية أبدا ً سواء كانت هذه املاه ّية ممكنة أم واجبة .وبعبارة أهل الف ّن :الوجود هو
مصدر ومنشأ ثبوت املاهيّة ،وليس ثبوت يشء آخر للامهيّة .وبعبارة أخرى :ثبوت اليشء وليس
ثبوت يشء ليشء.
وبناء عىل هذه األصول املسلّمة يف فلسفتنا ال ميكننا موافقة ديكارت يف اعتقاده بأ ّن قضية “الله
موجود” ميكن أن ت ُص ّنف يف دائرة القضايا الرضورية الذاتية ويف مستوى “مجموع زوايا املثلث
تساوي زاويتني قامئتني” ،أو قضية التالزم بني الوادي والجبل.
الوجودي .وذلك ألنّه ال يفرتض
وال يشء من هذه اإليرادات يصل إىل منهج آنسلم يف برهانه
ّ
أ ّن اللَّه ماه ّية يف ح ّد ذاتها مج ّردة عن الوجود ،كام ال يفرتض أ ّن الوجود من لوازم ماه ّيته ،وفوق
ذلك كلّه ال يرى بأ ّن رضورة الوجود لله عىل نحو الرضورات الرياض ّية الذاتية .وهو يتّفق يف هذا
األمر مع فلسفتنا التي تق ّر أ ّن رضورة الوجود لله هي رضورة أزل ّية.
الوجودي
رأي كانط يف الدليل
ّ
الوجودي وأعمقهم
يع ّد إميانويل كانط  1804-1724هو أشهر الفالسفة الذين انتقدوا الربهان
ّ
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موضوعي يبني عليه
تأثريا ً .وتشكيكات كانط أكرثها مبن ّية عىل نظريّته التي اختارها وتب ّناها كأصل
ٍّ
فلسفته أو عىل األقل رؤيته يف هذا املوضوع[[[.

وهذا األصل املشار إليه هو اعتقاد كانط بأ ّن الوجود ال يجوز أن يكون محموالً حقيق ّياً يحمل عىل

الفلسفي يرشع كانط يف بحثه فيقول[[[:
املوضوعات يف القضايا الحملية .وعىل أساس هذا الشعار
ّ

“يف القضايا الحملية التي يكون الحمل واالتّحاد بني موضوعها ومحمولها

مفهوم ّياً وأ ّول ّياً ،إذا افرتضنا إثبات موضوع القض ّية ،وافرتضنا سلب محمولها أو
الرضوري
إنكاره ،سوف نقع يف التناقض ،وملّا كان هذا التناقض رصيحاً فمن
ّ
االعرتاف باالتّحاد بني املوضوع واملحمول ،ورفض احتامل التفكيك بينهام.

ولكن ال مانع بدل التفكيك بني املوضوع واملحمول واالعرتاف بثبوت أحدهام

محل للتناقض؛ وذلك ألنّنا
وانتفاء اآلخر ،أن ننكر وجود األمرين معاً ،وعندها ال ّ
مل نثبت شيئاً ليناقض األمر اآلخر الذي نفيناه .مثالً :إذا افرتضنا وجود املثلّث

صب كالم كانط وغريه من الفالسفة األوروب ّيني ما أمكن ذلك يف قوالب الفلسفة الرشق ّية .وعليه فإن عدم
[[[ـ سوف نحاول
ّ
وجود بعض هذه املصطلحات يف كتب كانط أو غريه ،يستند إىل عدم معرفة املرتجمني عن اللغات األوروب ّية للفلسفة
الرشقية وعدم معرفتهم باملعادالت االصطالحية املتوفّرة يف فلسفتنا .وميكننا القول حتى اآلن ال توجد ترجمة علمية فلسفية
ال بالفارسية وال بالعربية .وهذه مشكلة كبرية تواجه الدراسات الفلسفية املقارنة ،وإين أدعو أهل االختصاص إىل إنجاز هذا
املهم عاجالً أم آجالً.
األمر
ّ
[[[ـ أرتأينا أن نجمع بني ترجمة النص املنقول عن كانط من الفارسية بالعربية ،ونقل الرتجمة العربية يف الهامش للمقارنة“ :ولو
ي ،املحمول واحتفظت بالحامل ونتج عن ذلك تناقض ،لقلت إذن :إنّ هذا يناسب ذلك بالرضورة .لكن
ُ
نسخت ،يف حكم ُه ِّو ٍّ
أي تناقض عن ذلك؛ ألنّه لن يكون مث ّة يشء ممكن أن يكون معه
ّد
ل
يتو
لن
ّه
ن
فإ
واملحمول،
[املوضوع]
الحامل
معا
نسخت
لو
ّ
تناقض .فمن املتناقض أن أطرح مثلّثاً وأنسخ الزوايا الثالث؛ لكن ال تناقض قط يف أن أنسخ معاً املثلّث وزواياه الثالث .واألمر
ٌ
رضوري رضورة مطلقة .فإن نسختم وجود هذا الكائن ،ونسختم أيضاً اليش نفسه
كائن
أفهوم
إىل
بالنسبة
بالضبط
النحو
هذا
عىل
ّ
أي يشء يف الخارج ليمكن أن يكون معه التناقض؛ ألنّ اليشء ال
مع ّ
كل محموالته ،فمن أين سيأيت التناقض؟ لن يكون هناك ّ
يجب أن يكون رضور ّياً يف الخارج ،ولن يكون هناك يشء أيضاً ج ّوان ّياً ،ألنكم إن نسختم اليشء نفسه ،تكونون قد نسختم معاً
ين .اللَّه هو ّ
رضوري ،وال ميكن للقدرة الكلّية أن تُنسخ ما إن تطرح األلوهة ،أي ما إنْ يُطرح
كل القدرة ،ذاك حكم
ّ
ّ
كل ما هو ج ّوا ّ
ٍ
أي محمول آخر من محموالته سيكون عندها
وال
ّية
ل
الك
القدرة
فال
،
َّه
ل
ال
ليس
قلت:
لو
لكن
املحمول.
هذا
هو
ه
متنا
ال
كائن
بكائنٍ
ّ
ٍ
تناقض يف هذه الفكرة.
أي
معطًى؛ ألنّها قد نسخت جميعها مع الحامل [املوضوع] ،فال يحدث ّ
ٍ
ين وأ ّياً كان
ا
و
ج
تناقض
أي
ذلك
عن
يصدر
أن
أمكن
ملا
رأيتم إذن ،أنّني لو نسخت محمول الحكم وحامله [وموضوعه] معاً،
ّ ّ
ّ
املحمول .والحال أنّه مل يبق لديكم من مخرجٍ آخر سوى القول ،إنّ هناك رضوباً من الحامل رضوريّة رضورة مطلقة ،وذاك
أي
افرتاض ما زلت ح ّتى اآلن أضع مرشوع ّيته موضع الشكّ وما زلتم تريدون إثبات إمكانه يل .ذلك أنّه ال ميكنني أن أك ِّون ّ
أي معيار عن االمتناع مبج ّرد
مفهوم عن يشء يبقي التناقض قامئاً إذا ما نُسخ مع ّ
لدي فيام عدا التناقض ّ
كل محموالته ،وليس ّ
أفاهيم قبلية محضة( ”.انظر :كانط ،نقد العقل املحض ،ترجمة موىس وهبة ،بريوت ،مركز اإلمناء القومي ،1988 ،ص -297
)298
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فمن التناقض إنكار وجود زواياه ،ولكن إذا أنكرنا وجود املثلّث من أساسه وزواياه
تناقض.
ٌ
فليس مثّة
واألمر عينه يقال عىل مفهوم الباري تعاىل ومحموالته الحقيقية وليس الوجود
التي هي لوازم ماه ّياته .وهكذا إذا أنكرنا املوضوع واملحمول من األساس ال
نقع يف التناقض .فالتناقض يقع عندما نثبت أحد أطراف القض ّية وننكر اآلخر.
علم مطلق” ،هي
فقضايا من قبيل“ :الله كامل
ٌ
مطلق” و”الله قدرة مطلقة” و”الله ٌ
قضايا رضوريّة ذات ّية ،مبعنى أنّنا إذا اعرتفنا بوجود اللَّه فال بد من االعرتاف بثبوت
هذه الصفات واملحموالت له .ولكن إذا أنكر منك ٌر وجود املوضوع فال رضورة
تقتيض ثبوت هذه املحموالت والصفات له ،ولن يقع هذا املنكر يف التناقض،
بل سوف تنتفي جميعاً بانتفاء موضوعها .أ ّما الوجود فهو ليس محموالً حقيق ّياً له
ألي يشء من ماه ّياته ،وال ينبغي عدّ ه من لوازم املاه ّية .والنقطة األساس هنا،
وال ّ
الوجودي من لوازم املاه ّية ومن محموالته الحقيق ّية،
أنّ الوجود عُدّ يف الربهان
ّ
ونريد من خالل هذا الربهان إثبات الرضورة بني املاه ّية والزمها ،والحال أنّه ال
ميكن أن يكون الوجود من اللوازم واملحموالت الحقيقية للامهية .وإذا فُرض أنّه
أي
من اللوازم فيمكن آنئ ٍذ إنكار املوضوع واملحمول من األساس ،ولن يرتتّب ّ
ٍ
تناقض عىل هذا اإلنكار”[[[.
ويؤسس قاعدة منطقيّة ،كام لو كان أحد الفالسفة املسلمني،
املغية،
ويُتابع كانط انتقاداته
ّ
ِّ
الوجودي هي رضوريّات لها
ويقول إ ّن جميع الرضورات الذات ّية التي تؤخذ كشواهد يف الربهان
ّ
تعل ٌّق بالقضايا ،وهي من الكيف ّيات النسب ّية املفرتضة بني املوضوع واملحمول ،وهذه الرضورات
كل
بأي وج ٍه باألشياء ووجوداتها الواقع ّية الخارج ّية .ومن الواضح أ ّن مث ّة فرقاً كبريا ً يف ّ
ال تتعلّق ّ
الرضورات يف القضايا مهام كانت مطلقةً ،بني القضية وبني رضورة وجود هذه األشياء؛ وذلك أل ّن
رضورة النسبة يف القض ّية مق ّيدة بـ”قيد الوجود” ،وال ميكن ملثل هذه القضايا أن تكون ثابت ًة مع
افرتاض عدم الوجود .مثالً :قضية املثلّث له زوايا ثالث ،حتى لو كانت قض ّية مطلقة وغري مق ّيدة
أي قيد أو رشط؛ وال تعني سوى أنّه إذا وجِد
بأي قيدّ ،
إل أنّها ال تعني وجود الزوايا دامئاً دون ّ
ّ
مثلّثٌ فإ ّن زواياه سوف تكون موجودةً [[[.وبعبارة أخرى مبا أ ّن القضايا الرضورية هي من سنخ
[1]- Immanuel Kant، Critique of Pure Reason، P. 501.
[2]- Ibid، Pp. 501- 502.
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القضايا الحقيق ّية التي تكون دامئاً مق ّيدة بقيد الوجود ،فإنّها يف الواقع وحقيقة األمر تعادل القضايا
أي زمانٍ ُوجِد،
املرشوطة[[[ ،ومدلول القضية الرشطية يف هذا املورد هو :كلّام وجِد مثلّثٌ ويف ّ

الوجودي تكمن يف هذه النقطة وذلك أ ّن الرضورة
فإ ّن زواياه سوف يكون له زوايا .ومغالطة الربهان
ّ
الوجودي بني
املرشوطة قُ ِّدمت وكأنّها رضورة مطلقة غري مرشوطة .وبعبارة أخرى :خلط الربهان
ّ
الوجودي نقل الرضورة من الرضورة املرشوطة
القضايا الرضورية والقضايا البت ّية .أو فقل إ ّن الربهان
ّ
أي ٍ
قيد[[[.
ل ّباً إىل رضورة الوجود ،املطلق واملج ّرد عن ّ
دراسة مبادئ نظر ّيات كانط
ال بد هنا من طرح وجهة نظر الفسلفة اإلسالم ّية حول املبادئ الفلسفية التي طرحها كانط ،وبعد
ذلك نعود م ّرة جديدة إىل كالمه.
الفلسفي
وأما يف ما يرتبط بالقاعدة التي جعلها كانط أصالً موضوعاً ،أو ما وصفناه بأنّه شعاره
ّ
الحقيقي هو الذي
وهو عدم كون الوجود محموالً حقيق ّياً عىل املاه ّيات؛ وذلك أل ّن املحمول
ّ
الحقيقي املحمول بالضميمة،
يضيف إىل املوضوع شيئاً جديدا ً .فإذا كان مقصوده من املحمول
ّ
ّ
للشك أو النقاش
حق ،وال مجال
أي كان يريد أ ّن الوجود ليس أمرا ً ينض ّم إىل املاهيّات فهو كالم ّ
يف أ ّن حمل الوجود عىل اليشء هو يف معنى تحقّق اليشء وثبوته ،وال يعني ثبوت يشء ليشء.
ومن الواجب االلتفات إىل هذه النقطة يف جميع املوجودات والقضايا التي تخرب عن الوجود،
يصح الخلط بني الهليّات البسيطة والهليات
ويستوي يف هذا الحكم الواجب واملمكن ،وال
ّ
املركّبة ،فاألوىل ليست النسبة فيها نسبة تركيبيّة أو انضامميّة .وقد التفت علامء املنطق إىل هذه
النقطة وم ّيزوا بني القضايا الثنائ ّية التي تشكّل بأجمعها قضايا الفلسفة األوىل ،وبني القضايا الثالث ّية
التي هي قضايا سائر العلوم.
وأما إذا كان مراده نفي كون الوجود محموالً حقيق ّياً من األساس .وبعبارة أخرى :إذا كان املراد أنّه
[[[ـ ويشري كانط هنا إىل تحويل القضايا الحملية الرضوريّة إىل قضايا رشط ّية ،وهو أم ٌر بسط صدر الدين الشريازي القول فيه يف األسفار
حل عد ٍد من املسائل الفلسف ّية .ولك ّن بعض املشتغلني الغرب ّيني بفلسفة كانط غ ّرد خارج الرسب وطرح بعض الكالم
األربعة وبنى عليه ّ
الذي ميكننا القول عىل ضوئه إنّه مل يفهم الفكرة ومل يدركها حق إدراكها .للمزيد حول هذا األمر انظر ،الفصل األخري من كتاب :كاوشهاى
عقل نظري.
الكانطي.
الوجودي ،وال أثر لبعض هذه املصطلحات يف الرتاث
[[[ـ ما قدّ مناه أعاله هو إعادة صياغة رشق ّية العرتاض كانط عىل الربهان
ّ
ّ
وما نجده يف كالمه هو االعرتاف بنوعني من الرضورات أحدهام الرضورة املرشوطة وهي الرضورة الذات ّية املنطق ّية ،والنوع الثاين هو
الرضورة املطلقة حتّى من قيد الوجود .وهذا ما يُس ّمى يف الفلسفة اإلسالمية بالرضورة األزلية ،وهذا املفهوم األخري ليس موجوداً يف
ربر كالم كانط.
الفلسفة الغربية ،ولعلّه ال ي ّ
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خارجي للوجود املحمول وأنّه ال ميكن تشكيل قض ّية تحيك عن الواقع
ال ميكن العثور عىل مطابق
ٍّ
الخارجي بحيث يكون املحمول فيها هو الوجود ،إذا كان هذا هو املراد فال ميكن املوافقة عليه،
ّ
ٍ
فيلسوف من مرتبة كانط ومقامه ،فضال عن
بل نحن ن ّدعي أ ّن مثل هذا الكالم ال ميكن أن يصدر عن
أن يكون أصالً موضوعاً وشعارا ً فلسفيّاً له .وذلك أل ّن كانط وكالمه كانا يستحقّان التمجيد والتعظيم
لو أنّه كان يقول إ ّن الوجود املحمويل واملطلق ،ال يضيفان إىل املوضوع شيئاً خارج الذهن .أما إذا
كان مراده أ ّن الوجود حتّى يف الذهن ال يضيف إىل املاه ّية شيئاً ،فإ ّن هذا الكالم غري مقبو ٍل ،ونرتك
محل آخر ،من كتابنا “كاوشهاى عقل نظرى” ،فهناك ب ّينا أ ّن نظرة علامئنا إىل هذا
الر ّد عليه ونقاشه إىل ٍّ
املوضوع؛ حيث أثبت الفالسفة املسلمون أ ّن الوجود هو إضافة وزيادة عىل املاهيّة .ومن ذلك أنّهم
الحقيقي هو الوجود املطلق يحتاج
يقولون إ ّن حمل الوجود عىل املاهية يف القضية التي محمولها
ّ
يتول إثبات وجود املوضوع .ولو مل يكن الوجود زائدا ً عىل
ّ
إىل ح ٍّد وسط ،والح ّد األوسط هو الذي
املاهية ملا احتجنا إىل الح ّد الوسط .مثالً إذا قلنا إ ّن املثلّث موجو ٌد ،أو الخ ّ
ط املستقيم موجود،
حواسنا مل تخطئ حني استندنا إليها يف إثبات وجود هذين األمرين.
يجب علينا أن نثبت باألدلّة أ ّن
ّ
أما لو مل يكن الوجود زائدا ً عىل املاهية فال حاجة إىل الوسط وال إىل الدليل .وميكن تطبيق فكرة
عدم زيادة الوجود عىل املاه ّية عىل ثالثة صور هي:
األوىل :أن يكون الوجود بتاممه عني املاهيّة ،بحيث عندما نقول“ :املثلّث موجود” فكأنّنا قلنا
املثلّث مثلّثٌ .

الثانية :أن يكون الوجود جزءا ً من ماهيّة املوضوع ،بأن يكون معنى “املثلث موجود” يف مستوى
قولنا“ :املثلّث له زوايا ثالث”.
الثالثة :أن يفرض الوجود الزماً للامهيّة ،بأن يفرض الوجود للمثلث مثل مساواة زواياه لزاويتني
قامئتني.
البديهي أ ّن شيئاً من هذه الصور ال يحتاج إىل الح ّد األوسط الذي يثبت القضية .ولكن من
ومن
ّ
أي من هذه
البديهي أيضاً أ ْن ال يشء من القضايا التي يكون املحمول فيها هو الوجود يف عداد ٍّ
ّ
القضايا .وحاصل الكالم :أ ّن الوجود ليس شيئاً يُضاف إىل املاهية عىل نحو االنضامم ،ولك ّنه يف
الوقت عينه يشء يضاف إليها يف الذهن وخارج عنها وليس جزءا ً منها.
يتب ّنى كانط معيارا ً للتمييز بني املحموالت الحقيق ّية وغري الحقيق ّية ،أو ما يس ّميه هو باملحموالت
ويبي هذا املعيار عىل النحو اآليت:
املنطق ّيةّ ،
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“لتأليف القض ّية الحملية ،وتركيبها من املحمول واملوضوع ،ميكن االستفادة
أي محمولٍ  ،ح ّتى لو كان املوضوع نفسه بأن نجعل اليشء محمول نفسه،
من ّ
رس هذا األمر أنّ املنطق دامئاً يج ّرد املفاهيم من حقائقها
مثل“ :اإلنسان إنسانٌ ” .و ّ
الواقع ّية ويفصل املاه ّيات األشياء عن مصاديقها الواقع ّية وحقائقها العين ّية.
والنتيجة أنّ الحمل يف هذا النوع من املفاهيم وتشكيل القض ّية من هذا النمط
من املفاهيم ،ال يضيف إىل املحمول فيها إىل املوضوع شيئاً .ولك ّن األمور ال
تسري عىل هذا النحو مع املحموالت الحقيق ّية؛ وذلك ألنّ مثل هذه املحموالت
الحقيقي فال يكون كذلك إال إذا كان
ال تضيف إىل املوضوع شيئاً .أما املحمول
ّ
يضيف إىل املوضوع شيئاً بأي وج ٍه من الوجوه[[[.
حتليل نظر ّية كانط
 - 25هذا الكالم ميكن القبول به واملوافقة عليه ،من وجهة نظر الفلسفة املقارنة ،رشط أن
نقدر عىل إعادة صياغته عىل ضوء أقسام الحمل ،وتطبيق هذه األقسام عليه .ففي فلسفتنا نوعان
الذايت ناظ ٌر إىل
ّ
الصناعي .والحمل
يل [[[ ،والحمل الشائع
من الحمل هام :الحمل الذا ّ
يت األ ّو ّ
ّ
ما يس ّميه كانط املحموالت املنطقيّة وغري الحقيقيّة ،وهذا يكون يف املحموالت التي ال تضيف
إىل املوضوع شيئاً زائدا ً .ويتحقّق هذا النوع من الحمل يف الحاالت التي تح ّدثنا عنها آنفاً؛ أي
يف حمل اليشء عىل الذات وحمل ذات ّيات اليشء عىل الذات .وأما حمل لوازم الذات عىل
يل الصدق ،ولكن بناء عىل عدم االتّحاد املفهومي
الذات ،فعىل الرغم من كونه حمالً ذات ّياً وأ ّو ّ
بني املحمول واملوضوع فألجل هذا ال ميكن تصنيفه يف دائرة الحمل األ ّويل ،بل يف إطار الحمل
الصناعي ،واملقصود من هذا الحمل الشائع الحمل الشائع العريض الذي مفاده “هذا لهذا”
الشائع
ّ
رضوري الثبوت له .كام يف قولنا “سقراط
وهو الذي يضيف إىل املوضوع كامالً ثانويّاً ،ليس هو
ّ
ٌ
الحل فقيه” ،فالفقه والفلسفة ال يثبتان لسقراط وال للعالمة من جهة كون
ّ
فيلسوف” ،و”العالمة
كل منهام إنساناً ،وألجل هذا مل تكن معرفة املوضوع رشطاً كافياً للعلم بتحقّق االتّصاف بالفلسفة
ٍّ

[1]- Immanuel Kant، Op. cit. P. 405.
[[[ـ حمل لوازم الذات عىل الذات أ ّويل الصدق؛ ألنّ هذا النوع من الحمل يندرج يف القضايا الحملية رضوريّة الصدق ،وصدقه ال يحتاج
يت ،ميكن تصنيفها
إىل حدٍّ أوسط ،ومثاله قضية “العدد أربعة زوج” .ومن جهة أخرى مبناسبة أنّ إسناد لوازم الذات إىل الذات فيها ذا ّ
املفهومي بني املوضوع
يت األ ّويل هو االتّحاد
يت األ ّويل بناء عىل هذه املالحظات .ولكن قيل إنّ معيار الحمل الذا ّ
يف خانة الحمل الذا ّ
ّ
يل ،وإنّ ا
واملحمول ،وال اتّحاد
مفهومي يف هذا املثال وأشباهه ،وألجل هذا ال نعدّ الحمل يف هذا القضايا وشبهها من الحمل الذايت ّاأل ّو ّ
ّ
يت.
الذا
الشائع
الحمل
نص ّنفه يف دائرة
ّ
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الحل والفقاهة ،غري
والفقاهة .وبناء عليه ،فإ ّن الحكم باالت ّحاد بني سقراط والفلسفة والعالمة
ّّ
مجازي وبالعرض .وهذا الحمل هو حمل أم ٍر يضيف إىل املوضوع
أ ّن هذا االت ّحاد هو ات ّحا ٌد
ٌّ
العريض
الواقعي ،وليس شيئاً ذات ّياً له ،وهو ما نس ّميه بالحمل الشائع
شيئاً ليس جزءا ً من وجوده
ّ
ّ
بالصناعي هو انتشاره يف الصناعات العلمية .وبحسب هذا التوضيح
والصناعي .وسبب وصفه
ّ
ّ
ميكننا اآلن اإلعالن عن موافقتنا كانط يف موقفه هذا من الحمل وحكمه عليه .ولكن ال ب ّد من النظر
يف الوجود ملعرفة موقعه من املاه ّية .وبعبارة أخرى :القضايا التي يقع الوجود املطلق محموالً
فيها ،يجب النظر فيها ملعرفة نوع الحمل الذي تندرج تحته ،ولفهم موقف كانط من هذا الحمل،
يل
رصح بأ ّن الوجود ليس محموالً حقيقيّاً ،فهل يقصد أ ّن الحمل يف هذا النوع من القضايا أ ّو ٌّ
حني ي ّ
صناعي؟
أو شائع
ٌّ

يقول كانط يف حمل الوجود املطلق عىل املاهيّة:

“من الواضح أنّ الوجود ال ميكن أن يكون محموالً حقيق ّياً ملوضوعه؛ وذلك
ألنّ الوجود ليس مفهوماً ميكن أن يضيف إىل املوضوع شيئاً .والنتيجة الوحيدة
التي ترتتّب عىل حمل الوجود عىل املاه ّية هي ثبوت الذات ،أو تحقّق وتصري
محرزة تلك األوصاف واملشخّصات التي تثبت من هذا الطريق .وإذا أردنا أن
نبحث األمر عىل ضوء مصطلحات املنطق ،ينبغي لنا أن نقول إنّ الوجود هو
مج ّرد رابطة يف القضايا ،وليس محموالً يقع طرفاً يف القضية إىل جانب الطرف
اآلخر الذي هو املوضوع”.

كل العلم” ،ويقول إ ّن هذه القضية تشتمل عىل
ويستند كانط إلثبات م ّدعاه إىل قض ّية “الله ّ ّ
يل.
مفهومني ٌّ
كل منهام يحيك عن حقيقة واقعيّة خارجيّة .وهذان املفهومان هام :اللَّه والعلم الك ّ
ويف هذه القضية ليس فعل الكون  isطرفاً وال جزءا ً ال من املوضوع وال من املحمول ،والدور
يل
يل” ويخربنا عن أ ّن العلم الك ّ
الذي يؤ ّديه هو الربط بني الطرفني أي بني “الله” و “العلم الك ّ
يل ،وافرتضنا ثبوته
هو من أوصاف ومشخّصات الله .فإذا أخذنا اللَّه بكل صفاته ومنها العلم الك ّ
وتحقّقه ،وجعلناه موضوعاً يف قضيّ ٍة وقلنا “الله موجود” ،ففي هذه الحالة ال نكون قد أضفنا إليه
يتبي أ ّن الوجود
شيئاً جديدا ً ،وال نكون قد فعلنا غري إثبات ما افرتضنا ثبوته .وعىل ضوء هذاّ ،
الخارجي .وبهذا
الذهني والواقع
ليس محموالً حقيق ّياً ،وإمنا هو حكم باالت ّحاد بني املفهوم
ّ
ّ
يستحق أن يكون
املنطقي يجب القول إ ّن الوجود أينام كان هو يف معنى الربط وال
التحليل
ّ
ّ
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محموالً حقيق ّياً .وهذا أم ٌر واضح وال يعني أكرث من نسبة الحقيقة الخارج ّية إىل مفهومها ،وهذا
الذهني هو ما ّ
يدل عليه فعل الكون أو الوجود  isأو است يف اللغة
الربط بني الحقيقة واملفهوم
ّ
الفارسية.
لقد كان كالم كانط يف البدايات عىل درجة عالية من التعقيد واإلبهام ،وحاولنا ترجمته
تيس ذلك ،تفسري كالمه وتوجيهه
ونقله عىل ما هو عليه من اإلبهام والتعقيد ،وحاولنا ما ّ
وفق مقتضيات فلسفتنا املقارنة .فهو يف مطلع انتقاداته مل يع ُد قوله إ ّن الوجود ليس محموالً
نفس هذا الكالم بيرس وسهولة بأن نقول إ ّن مراد كانط هو أنّه
حقيقيّاً .وكان متاحاً لنا أن ّ
باملقارنة بني الوجود واملاه ّية ،الوجود ليس أمرا ً انضامم ّياً وال تركيب ّياً بالنسبة إىل املاه ّية؛ بل
هو يفيد تحقّقها وثبوتها .وال يفيد ض ّم يشء إليها ٍ
زائد عليها .وهذا أم ٌر ينطبق إىل درجة كبرية
مع تتب ّناه الفلسفة اإلسالميّة ،وهذا هو ما نس ّميه يف الفلسفة اإلسالميّة بالوجود املحمويل
والبسيط ،أو الوجود املطلق.
ويفس كالمه حول عدم كون الوجود
رصح بشعار فلسفته النقدية،
ّ
ولك ّنه بعد تلك البداية ي ّ
محموالً حقيقيّاً ،بأ ّن الوجود أينام كان ليس محموالً يف القضيّة ،وهو يف جميع القضايا يأخذ
حالة الرابطة .وهذا يعني أ ّن الوجود هو حقيقة ربطية ليس أكرث ،وال ميكن أبدا ً أن يكون له
واقع ّية مستقلّة .ثم إنّه يخطو خطو ًة إىل األمام ويزيد موقفه هذا توضيحاً ،ويقول ليس الوجود
يف جميع القضايا املنطق ّية رابطاً بني املوضوع واملحمول ،وليس جزءا ً من طريف القضية ال
ّص يسمح لنا
موضوعها وال محمولها ،بل أكرث من ذلك هو ليس له خارج الذهن واق ٌع مشخ ٌ
بالبحث عنه .وألجل هذا ال ب ّد من القول بوضوح إ ّن الوجود ليس شيئاً من األشياء ،بل أينام
ّ
يستدل
حل رابط بني األشياء سواء يف ذلك الذهن والخارج .وليعطي كانط كالمه هيئة الفلسفة
ّ
باآليت:
“كشاهد ومثال فال تتض ّمن مئة تالِر متحقّقة أكرث من مئة تا ِلر[[[ ممكنة .ألنّه
مبا أنّ التالِرات املمكنة تعني األفهوم ،والتالرات املتحقّقة املوضوع وطرحه
معباً عن
يف ذاته ،يف حال كان هذا يتض ّمن أكرث من ذاك ،لن يكون أفهومي ِّ
املوضوع بكامله ،ولن يكون بالتايل أفهومه املطابق؛ لكن بالنظر إىل حال ثرويت
سيكون هناك ،مع مئة تالِر متحقّقة أكرث من مج ّرد أفهومها أعني إمكانها .ذلك أنّ
[[[ـ علمة معدنية من الفضة سكّت عام  1518م .وكانت تُستعمل يف معظم مناطق أوروبا لفرتة أربع مئة سنة تقريباً( .املرتجم)
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أفهومي؛ بل يُضاف تأليفاً
املوضوع يف التحقّق ،ليس متض ّمناً فقط تحليل ّياً يف
ّ
أفهومي الذي هو تعيني لحايل ،من دون أن تكون املئة تا ِلر املفكّرة قد زيدت
إىل
ّ
أفهومي”[[[.
أدىن زيادة بهذا الوجود خارج
ّ

هذا ولكن ال ّ
يل سوف يختلف بني امتاليك ملئة تالِر حقيق ّية وبني
شك يف أ ّن وضعي املا ّ
حيازيت لصورة ذهن ّية عنها أكتفي بتسلية النفس بها .وال بد من االلتفات إىل أ ّن هذا االختالف
ليس له سبب سوى أ ّن الحقيقة الخارجيّة ال يتّسع لها الذهن ،وليس يشء من الصور الذهنيّة يعادل
الحقيقة الخارجية العينيّة ،وألجل هذا مهام كانت الصورة الذهنيّة عن املئة تالِر مطابقة لألصل
فإنّها ال ترصف ه ّمتنا عن تحصيل املئة الحقيق ّية الخارج ّية .وإذا افرتضنا أنّنا وجدنا املئة تالِر التي
ضاعت م ّنا فرتة من الزمن ،فإنّها سوف تكون مطابقة لصورته الذهن ّية ،ونفهم من هذه املطابقة أنّها
عني املئة التي أضعناها وكانت يف ذهننا ث ّم عرثنا عليها بعد حني .ويف الوقت الذي نحكم فيه
الواقعي هو عني اليشء
بالتطابق بني الذهن والخارج ونجزم بهذه املطابقة ونقول إ ّن هذا الوجود
ّ
الذي كان يف ذهننا ،يف الوقت عينه نعي أ ّن العثور عىل املئة تالِر مل يضف إىل املئة التي كانت
أي يشء.
صورة ذهن ّي ًة ّ

أي
وخالصة هذا البحث املط ّول عند كانط هي هذه النتيجة :إ ّن الوجود عندما يحمل عىل ّ
ين موجو ٌد” ،فهذا ال ينتج حقيقة أخرى غري التي كانت ظاهرة ذهن ّية
موضوع يف قولنا “اليشء الفال ّ
ومفهوماً تص ّوريّاً .ومن الواضح ،أنّه كلّام حملنا شيئاً عىل يشء فالوجود ال يعدو كونه رابطاً ويتع ّهد
بالربط بني الشيئني ،وليس جزءا ً من املوضوع وال من املحمول ،بل ليس هو إال الربط بينهام .ويف
صحيح وهو
مثال املئة تالِر نحمل املئة الواقع ّية عىل املئة الذهن ّية ونربط بينهام .إذا ً ،هذا الكالم
ٌ
أ ّن الوجود دامئاً راب ٌ
ط وليس محموالً.
يف رأينا أ ّن خطأ كانط الكبري ،بحسب الفلسفة الرشق ّية ،يكمن يف أنّه حسب أ ّن الصور الذهنية
مستقلّة عن الحقائق الخارج ّية؛ وعىل ضوء هذا االستقالل املفرتض يحكم بأ ّن الوجود هو الذي
يربط بينهام ،ومن جهة أخرى يفرتض أ ّن أحد هذين الطرفني هو الحقيقة الواقع ّية واآلخر هو الظاهرة
الفلسفي أحدهام الطبيعة وماهيّة تلك الحقيقة ،ليقدر عىل ضوء
أو النموذج ،أو بحسب املصطلح
ّ
ذلك عىل حفظ العالقة واالت ّحاد بني الطبيعة والفرد ،وليقد عىل القول إ ّن الفرد ال يزيد الطبيعة شيئاً.
هذا وواقع الحال يكشف بأدىن ح ٍّد من التأ ّمل عن أ ّن هذين الفرضني متناقضان ،واالعرتاف بأحدهام
[[[ـ كانط ،نقد العقل املحض ،ترجمة موىس وهبة ،ص .299
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االنضاممي ،وحيث
ينفي اآلخر حتامً؛ وذلك ألنّه حني يكون الوجود رابطاً ،فسوف يتحقّق الرتكيب
ّ
يكون الوجود محموالً عىل املوضوع ،ليس يف الذهن فحسب بل يف الخارج ،سوف يشكّل إضاف ًة
وزيادة .والعكس أيضاً
ّحادي أو ال يكون
يصح ،فحني يكون بني الوجود وبني املاه ّية تركيب ات
ٌّ
ّ
حقيقي ،حينها ال ميكن فرض الوجود الرابط؛ ألنّه ال ميكن تص ّور الربط بني اليشء
بينهام تركيب
ٌّ
وذاته ،والربط بني شيئني يستدعي التغاير بينهام ويكشف عنه ال عن االتّحاد.
أي
ولتوضيح هذا األمر يجب االلتفات إىل هذه الحقيقة ،وهي معرفة ما هو الوجود الرابط ،ويف ّ
نوع من القضايا يكون الوجود الرابط ركناً أصيالً يف القضية؟
ومستقل عن اآلخر؛ فكام
ٌّ
متحص ٌل
فكام أشعرنا آنفاً ،الوجود الرابط يربط بني شيئني أحدهام
ّ
أنّه إذا أردنا الربط بني الفلسفة وبني حقيقة مستقلّة مثل سقراط ،فإنّنا يف مثل هذه الحالة نحتاج إىل
ّ
الوجود الرابط [الذي له لفظ ّ
وتدل عليه
يدل عليه يف بعض اللغات مثل است يف اللغة الفارسية،
هيئة الجملة يف اللغة العرب ّية وال يوجد لف ٌ
مستقل للداللة عليه] ويف مثل هذه الحالة ال ّ
شك يف أ ّن
ٌّ
ظ
ين أي سقراط واألخرى هي املعرفة مبجموعة من األمور
مث ّة حقيقتني إحداهام هي الوجود اإلنسا ّ
االنضاممي أ ّن
انضاممي ،ومعنى الرتكيب
تركيب
التي ت ُس ّمى بـ”الفلسفة” ،وبني هاتني الحقيقتني
ٌ
ّ
ٌّ
كل من الذهن والخارج ،والوجود هو الذي يربط بني
املحمول يضيف إىل املوضوع شيئاً يف ٍّ
هاتني الحقيقتني الواقع ّيتني .إذا ً ،مثل هذه القضايا رشطها األساس هو إثبات أ ّن عندنا حقيقتني
مستقلّتني نخرب عن ارتباط إحداهام باألخرى.
األسايس متحق ٌّق عند املقارنة بني الفرد والطبيعة
واآلن ال ب ّد من التدقيق يف أنّه هل هذا الرشط
ّ
خارجي
أم ال ،وهل الظاهرة الذهن ّية التي هي الطبيعة حقيقة واقع ّية مستقلّة والفرد الذي هو تحقّق
ٌّ
للطبيعة واقعيّة أخرى مستقلّة عن األوىل ،ليكون الوجود هو الرابط بني الطرفني؟ وهل صحيح ما
ومتحصل واملئة الحقيقية
مستقل
ٌّ
يقوله كانط عن أ ّن املفهوم اإلمكاين املتص ّور عن املئة تالِر يشء
ّ
ومتحصل الذت ،ونحن نربط بني هذين الشيئني بواسطة الوجود الرابط ،عندما
مستقل
ٌّ
يشء آخر
ّ
نقول “هذا من ذلك”؟.
والورطة األساس التي وقع فيها كانط تدور حول هذه النقطة وهي أنّه يحسب االنفصال بني
املاهية والحقيقة ،أو بعبارة أخرى :بني الطبيعة والفرد ويربط بينهام بواسطة الوجود .وهذا النمط
مرفوض بالكامل يف فلسفتنا؛ وذلك أل ّن الفرد والطبيعة أ ّوالً أو املاهية
من النظر يف األشياء
ٌ
متحصلتي الذات ،وقد ثبت يف محلّه أ ّن الوجود هو األصيل وأما
والوجود ليسا حقيقتني أصيلتني
ّ
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املاهية فهي اعتباريّة وغري أصيلة .أو عىل العكس عند آخرين أي إ ّن املاهية هي األصيلة والوجود
كل منهام ليمكن الربط
االعتباري .ومهام يكن من أم ٍر فإ ّن القدر املسلّم هو عدم إمكان أصالة ٍّ
هو
ّ
بينهام بالطريقة التي يتص ّورها كانط .هذا أ ّوالً.

وثانياً :لو فرضنا أ ّن املاهية والوجود أصيالن ،ففي هذه الصورة ال ميكن الحكم باالتّحاد بينهام،
املستقل ال ميكن جعله تابعاً والحكم باالتّحاد بينه وبني يشء آخر ليشكّال معاً
ّ
أل ّن اليشء األصيل
تناقض.
ماهوي وهو
أمرا ً حقيقيّاً ،ومثل هذا األمر ال يتحقّق دون استحالة وقلب وانقالب
ٌ
ّ

دليل عىل االت ّحاد بني املوضوع واملحمول ،إذا تحقّق هذا
ثالثاً :إذا تحقّق الحمل الذي هو ٌ
الحمل بني شيئني مستقلّني ،فمثل هذا االت ّحاد بينهام لن يكون اتّحادا ً حقيق ّياً ،وسوف يأخذ الحمل
صورة االنضامم والزيادة ،ومن الالفت أ ّن كانط تنبّه إىل هذه النقطة وحكم بأ ّن الوجود ليس جزءا ً
العريض والشائع
تحليل ّياً وال جزءا ً عقل ّياً من املاهية؛ بل هو يشء يُحمل عىل املاهية بالحمل
ّ
الصناعي .ولك ّن خطأه يكمن يف هذه النقطة وهي أنّه حكم باملساواة بني الحمل الشائع والوجود
ّ
الرابط ،واستنتج أ ّن بني الفرد والطبيعة حمالً شائعاً صناع ّياً وعرض ّياً ،وليس حمالً ذات ّياً وأ ّول ّياً؛
فالوجود إذا ً راب ٌ
ط بني املوضوع واملحمول .وقد غفل عن أنّه عىل الرغم من سيطرة الحمل الشائع
يل؛ فإنّه مل ّا كان الرتكيب بني األمرين تركيباً ات ّحاديّاً
يف العالقة بني الطبيعة والفرد ،ال الحمل األ ّو ّ
يتألّف من قضية ثنائ ّية ،فال ميكن أن يأخذ الوجود يف مثل هذه الحاالت حالة الربط ومفاد هل
املركّبة.
رابعاً :يف املقارنة بني الطبيعة والفرد ،إذا فرضنا أ ّن الطبيعة يف بيئة الذهن ،وفرضنا الفرد يف
الخارجي بوصفه فردا ً ،ففي هذه
الذهني عىل الواقع
الخارج ،وبعد ذلك أردنا أ ّن نحمل املوجود
ّ
ّ
الحالة لن يكون الحمل ممكناً؛ وذلك ألنّه ال اتّحاد بني الطرفني حتّى ميكن تشكيل قضيّة حملية
منهام .ويف هذه الصورة الوجود ليس تحليل ّياً وليس تركيب ّياً وال انضامم ّياً ،أي ال يحمل ال بالحمل
الصناعي .وحيث إ ّن معيار الحمل هو االت ّحاد فحيث ال يتوفّر هذا
األ ّويل ،وال بالحمل الشائع
ّ
االتّحاد ال يتحقّق الحمل ،والوجود لن يكون رابطاً وال ربطاً.
للحل ،يظهر التناقض الواضح يف كالم
ّ
عىل أساس هذا تقويم هذه املشكالت غري القابلة
رصح بأ ّن املئة تالِر
كانط ،األمر الذي يؤ ّدي إىل سقوط نظريّته .وتوضيح هذا التناقض أ ّن كانط ي ّ
أي فائدة
املفرتضة هي املئة الحقيقيّة وال تضيف هذه الحقيقة إىل املاهيّة شيئاً؛ وعليه مل يعد ّ
للبحث يف العالقة بني الطبيعة والفرد والنسبة بينهام سوف تكون حتامً نسبة ات ّحاديّة ،وسوف
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ينتفي إمكان الوجود الرابط ألنّه يسلتزم النسبة الرتكيب ّية .أ ّما إذا أردنا وهذا بحسب كانط أيضاً
أن نفرض االنفصال بني الطبيعة والفرد من أجل فسح املجال للوجود الرابط ليتحقّق ،فعندها
كل منهام واقع ّية مستقلّة ،وبعد
علينا أن نرصف النظر عن النسبة االتّحاديّة ،ونتص ّور أ ّوالً أن ّ ً
ذلك نفرتض النسبة االنضامميّة بينهام؛ وهذا كلّه حتّى يأخذ الوجود حالة الربط والواسطة .ومل ّا
االنضاممي ،فهو مضط ٌّر إىل
كان كانط غري مستع ٍّد للتنازل عن النسبة االت ّحادية وال عن الرتكيب
ّ
االعرتاف بالوقوع يف التناقض والقبول بأ ّن الوجود راب ٌ
ط وليس رابطاً ،ويضيف إىل املاه ّية شيئاً
ٍ
وال يضيف إليها يف آنٍ
واحد.
هذا ولك ّن كانط ميايش الفلسفة الرشقية حيث يقول إ ّن قضايا الفلسفة بعضها يشتمل عىل
االنضاممي؛ وذلك أل ّن فالسفة الرشق يق ّرون بهذا
يل وبعضها اآلخر عىل الرتكيب
الرتكيب التحلي ّ
ّ
صناعي .وهذا يعني الرتكيب بني موضوع
يل وإ ّما شائع
التقسيم عينه ،وقالوا إ ّن الحمل إما ذايتٌّ أ ّو ٌّ
ٌّ
القضية ومحمولها ،أو فقل إ ّن الحمل إ ّما أن يكون مبالحظة االتّحاد يف املفهوم ،وإما أن يكون
االعتباري .ولكن الفالسفة الرشق ّيني تابعوا هذا
مبن ّياً عىل االتحاد يف الوجود وتركيب “هذا ذاك”
ّ
التقسيم وانتهوا إىل نقطة غفل عنها كانط مع األسف ،وذلك أنهم تابعوا تقسيم القضايا التي يس ّميها
كانط قضايا تركيبيّة  syntheticوذكروا لها أقساماً مل ترد يف فلسفة كانط كلها ،وقد أ ّدى هذا إىل
إعطاء بعض القضايا أحكام بعضها اآلخر.
يقول صدر الدين الشريازي يف أسفاره:
أي يشء عىل يشء آخر يولّد قضية تعني االتّحاد بني ذانك الشيئني،
حمل ّ
و ُيسمى أحد جزءي القضية موضوعاً والثاين محموالً .وهذا الحمل بدوره ينقسم
الصناعي وهو الذي يُسمى بالحمل
إىل قسمني أولهام يُس ّمى الحمل الشائع
ّ
املتعارف ،وهو الحمل الذي ّ
يدل عىل مج ّرد االتّحاد يف الوجود بني املوضوع
يت الذي ّ
يدل مضافاً إىل االتّحاد
واملحمول .والقسم الثاين هو الحمل األ ّويل الذا ّ
يف الوجود بني املوضوع واملحمول ،عىل االتّحاد يف املاهية والحقيقة بني
الصناعي،
الطرفني .وهذا الحمل ينحرص يف ذات ّيات األشياء .أما الحمل الشائع
ّ
لكل منها أحكامه وخصائصه ونتائجه املرتتّبة
أقسام ش ّتىٍّ ،
فهو ينقسم أيضاً إىل
ٍ
عليه .عىل الرغم من أنّ جميع هذه األقسام تشرتك يف التعبري عن االتّحاد يف
الوجود بني املوضوع واملحمول ،وال ّ
تدل عىل التساوي يف املفهوم واملاه ّية.
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ومن أقسام الحمل الشائع ما يتحقّق يف القضية التي تُحمل فيها املاه ّية عىل الفرد
الحقيقي ،كام يف قولنا“ :زيدٌ إنسانٌ ” ،ففي هذه القضية عىل الرغم من الرتكيب
ّ
االتّحادي بني املوضوع واملحمول ،واإلسناد ،من هذه الجهة ،إسناد املاه ّية إىل
يت أي إسناد بغري واسطة ،عىل الرغم من هذا فإنّ
الفرد
الحقيقي وهو إسناد ذا ٌّ
ّ
صناعي ألنّ الهدف من الحمل بيان االتّحاد يف الوجود ال
شائع
الحمل هو حمل
ٌ
ٌّ
االتّحاد يف املاه ّية .ومن أقسام الحمل الشائع القضايا التي يُحمل فيها املحمول
[[[
كاتب”.
العريض
واالنضاممي عىل املوضوع ،كام يف قولنا“ :زيدٌ
ٌ
ّ
ّ

وبهذه املقارنة نصل إىل هذه النتيجة الواضحة وهي أ ّن الخلل يف فلسفة كانط ،هو أنّه يقود
صناعي بعصاً واحدة ،ويحسب أ ّن الرتكيب فيها جميعاً هو
حمل شائ ٌع
ٌ
جميع القضايا التي فيها
ٌّ
الصناعي ال كلّها.
االنضاممي هو أحد أقسام الحمل الشائع
انضاممي .والحال أ ّن الرتكيب
تركيب
ٌ
ّ
ّ
ٌّ
والقسم اآلخر هو الذي يكون الرتكيب فيه تركيباً ات ّحاديّاً ،وذلك حني يُربط بني الفرد وماهيّته .وكأ ّن
هذا القسم من أقسام الحمل سقط من الع ّد يف فلسفة كانط ،وقد أ ّدى هذا السقوط إىل هذا الخلل
يف األحكام التي أطلقها عىل القضايا والنتائج التي رتّبها عليها.
ومل يقترص هذا الخلل عىل إيقاع كانط يف التناقض ،بل رسى هذا الخلل إىل غريه من الفالسفة
الذين تابعوا كانط يف تحليالته الفلسف ّية وبنوا عىل شعاره الفلسفي املشار إليه آنفاً أبنية فلسف ّية،
تو ّرطت يف مغالطة عدم التمييز بني أقسام الحمل وأنواعه .وقد أشارت كتبنا املنطق ّية إىل هذا
القياس املغالِط الذي ال يوقع صاحبه يف املغالطة فحسب ،بل ترسي عدواه إىل غريه م ّمن سار
ط يف نفسه ومغالِ ٌ
عىل دروبه الفلسف ّية“ :واآليت به غالِ ٌ
ط لغريه”.
منطق راسل التحلييل
وعىل ضوء اإلشارة السالفة ال غر َو أن نرى فالسفة من قياس برتراند راسل Bertrand Russell
ٍ
سنوات متامدية من كانط تو ّرطوا يف املغالطة نفسها،
ونورمان مالكومل  ،Norman Malcolmوبعد
كل من هذين وغريهام إعادة توجيه كالم كانط بطريقة تتناسب مع العرص الذي عاش فيه،
وقد حاول ٌّ
أو الكشف عن جاذبيّتها بطريقة أو بأخرى .ولكن مع األسف فإ ّن أيّاً من هذين الكاتبني املشهورين
مطابق لسببني أولهام أنّ الكاتب ال يحيل
نص
ٍ
[[[ـ حاولنا االستغناء عن الرتجمة بنقل كالم صدر الدين الشريازي بعينه؛ ولك ّنا مل نعرث عىل ٍّ
نص
رصف يف نقله كالم الشريازي ونقل مضمون كالمه الذي يذكره يف صفحات عدّ ة بدل ترجمة ٍّ
إىل كالم الشريازي والثاين هو أنّ الكاتب ت ّ
محدّ د .انظر للمقارنة :الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،2ص  297وما بعدها( .املرتجم).
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ٍ
جديد؛ بل إنّنا ن ّدعي أ ّن أيّاً منهام مل يفهم مكمن اإلشكال األساس يف كالم
مل يستطع اإلتيان بيشء
كانط ،واكتفيا مبالمسة سطح املسألة وظاهرها .وال يُتوقّع من فيلسوف كراسل االشتغال بالتجميل
الظاهري بدل البحث عن الحقيقة.
ّ
يقول راسل يف ما يس ّميه املنطق التحلييل الذي قاده إىل كالم كانط:

أي صف ٍة أو
القضايا البسيطة مثل “أ موجودٌ” ال ميكنها أن تنسب إىل ذات ّ
خاص ّية ،وعىل ضوء هذا الدليل ال ميكن القول إنّ مثل هذه القضايا تضيف
ّ
الوجود إىل املاه ّية .وذلك أنّ هذه القضايا وأمثالها تريد إخبارنا أنّ الظاهرة
أمري يف الحقيقة
أليست ظاهر ًة ذهن ّية واعتبار ّية فحسب ،بل إنّ لها تحق ٌّق نفس
ٍّ
ومنت الواقع ،وهذا التحقّق هو املعيار الذي يسمح لنا بالحكم عىل هذه القض ّية
بالصدق .وعليه ال ينبغي أن نجعل قض ّية مثل القضية املشار إليها أعاله مد َركاً
حقيق ّياً؛ بحيث ندّ عي ملا ُيطابق ألفاظها موضوعاً ومحموالً؛ بل ال بدّ من فهم
أنّ واقع ّية هذا النوع من القضايا النفس أمر ّية واقع ّية مختلف ٌة ولها صور ٌة أخرى
ال ينطبق محمولها عىل موضوعها كانطباق سائر موضوعات سائر القضايا عىل
محموالتها .مثال واقع ّية قض ّية “أ موجودٌ” فقط يف أنّ خارج الذهن مثّة يش ٌء
اسمه أ يسمح لنا بالقول هذا اليشء هو أ .وواقع ّية قضية “اإلنسان موجودٌ” هي
فقط يف أنّنا قد نصادف أشخاصاً مثل :سقراط وأفالطون وابن سينا ،ونقول هؤالء
أفرا ٌد ومصاديق لإلنسان .وعىل هذا ينبغي بنا رصف النظر عن البسائط املنطق ّية
جه االهتامم إىل الواقع ومفرداته التي هي القضايا الواقع ّية الحقيق ّية.
والكلّ ّية ،ونو ّ

ويقسم القضايا التي يجعلها جدير ًة باالهتامم إىل قسمني:
وهنا يلخّص البحث
ّ

القسم األ ّول هو القضايا املنطق ّية التي تتوفّر عىل موضوع ومحمول ،وتتوفّر
واقعي وهي قضايا نفس أمريّة،
عىل سائر الرشوط ،مثل هذه القضايا لها اعتبا ٌر
ٌّ
مثل “أ موجودٌ” أو “اإلنسان موجودٌ” .والقسم الثاين هو القضايا الواقع ّية التي
محل للمواجهة ومور ٌد الحتكاكنا بها ،وهذه القضايا هي الجديرة
هي يف الحقيقة ٌّ
بالتدقيق والتحليل ،مثل “هذا إنسانٌ ” و”سقراط إنسانٌ ” ،وهذا القسم من القضايا
هو يشكّل مدركات علومنا ومعارفنا.
ٌ
ساقط عن
يل ال نجده إال يف القسم األ ّول وقد أرشنا إىل أنّه
والوجود املحمو ّ
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درجة االعتبار ،وال يعدّ هذا املحمول يف مثل تلك القضايا محموالً واقع ّياً .وأ ّما
الحقيقي .وهنا الوجود ليس محموالً وليس
القسم الثاين ففيه تنسب املاه ّية إىل فردها
ّ
موضوعاً ،بل وظيفته الربط بني الطرفني أي املاه ّية املوضوع والفرد املحمول .ومن
الواضح أنّ قض ّية “سقراط موجودٌ” ليس واحدٌ من الطرفني هو الوجود.

يعب عنه بفعل الكون /etre/to be
فسقراط فر ٌد واإلنسان ماه ّية ،والوجود الذي ّ
الحقيقي .وما تقدّ م كلّه يكشف لنا عن
است هو الذي ينسب اإلنسانية إىل فردها
ّ
يل ليس له ٌّ
حظ من الحقيقة؛
ص ّ
حة كالم كانط حني كان يقول إنّ الوجود املحمو ّ
[[[
وما هو إال ٌ
رابط بني املوضوع واملحمول.
إىل هنا ينتهي تفسري برتراند راسل لكالم كانط .ويف هذا املوضع من بحثنا هذا ،يجب أ ّوالً
أن ندقّق يف مدى فهم الفيلسوف والريايض الربيطاين لالعرتاضني املشار إليهام يف تحليلنا
آلراء كانط من البحث .وثانياً ال ب ّد من البحث يف مدى قدرة تحليل راسل عىل دفع أحد ذانّك
االعرتاضني أو كالهام.
التحلييل
نقدنا للمنطق
ّ
أحد اإلشكالني املتق ّدمني هو التناقض الواضح الذي أرشنا إليه ،ونحن ن ّدعي أ ّن أحدا ً مل يسبقنا
إىل بيان ذلك .وقد رشحنا ذلك التناقض وأوضحناه للق ّراء املعظّمني فال نرى حاجة إىل إعادته.
منطقي قد التفت إليه كانط وحاول معالجته والتخلّص من ورطته
اعرتاض
واالعرتاض الثاين
ٌ
ٌّ

بنح ٍو من األنحاء .وحاصل ذلك االعرتاض أ ّن املنطق يح ّد أركان القض ّية وعنارصها بثالثة ال
بأي وج ٍه من الوجوه .وهذه العنارص أو األركان الثالثة هي :املوضوع،
يسمح بتجاوزها إىل غريها ّ

واملحمول ،والنسبة الحكم ّية .فإذا قبلنا كالم كانط وارتضينا بأ ّن الوجود دامئاً رابطٌ؛ أي نسبة حكمية
حل يف قضيّة كان رابطاً وليس طرفاً من أطراف القضيّة ،عندها تخرج القضايا
فقط ،وبالتايل أينام ّ

البسيطة من دائرة القضايا املنطق ّية ،ومثال القض ّية التي نشري إليها هو “أ موجو ٌد” ،فبناء عىل ما تق ّدم

تصديقي لها؛ وذلك أل ّن مؤ ّدى كالم
تتح ّول هذه القضيّة إىل لغ ٍو ال طائل من ورائه ،وال مدلول
ّ
كانط أ ّن هذه القضايا وأمثالها تتألّف من موضو ٍع ونسبة دون أن يكون لها محمول ليكون هو الطرف
الثاين يف القضيّة ،وال تسمح قواعد املنطق بأن يهبط عدد القضايا من ثالثة إىل اثنني.

وترصف عن.john hick، the existence of god :
[[[ـ نقل مع ترجمة وتلخيص ّ
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وهذا الخلل الذي التفت إليه كانط هو الذي دعاه إىل القول إ ّن قض ّية “أ موجو ٌد” وأمثالها ليست
معي ،وأما هذه القضايا فهي ال تنطبق
قض ّية حقيق ّية ،فالقض ّية الحقيق ّية هي التي تحيك لنا عن واقع ّ
عىل واقعٍ مح ّدد .وقد كان راسل وأقرانه مشغوفني بهذه النقطة من كالم كانط الذي كان يرى أ ّن
بكل ما للكلمة من معنى ،وقد بذلوا ما بوسعهم من ٍ
جهد لرشح هذه
القضايا البسيطة ليست قضيّة ّ
النظرة الكانط ّية التي تنسجم مع طريقتهم يف التفكري.

جب أ ّن راسل يف تفسريه الذي يس ّميه بالتحليل لحقيقة الوجود ،ال يورد بحث
وما يدعو إىل التع ّ
مرسحي أبطاله املصطلحات الثالثة“ :موضوع”،
بأي وج ٍه من الوجوه ،ويكتفي بعرض
الوجود ّ
ٍّ
القصة ظانّاً أنّه أ ّدى قسطه للعىل وأ ّمن لدعواه دليلها؛
“محمول”“ ،نسبة حكم ّية”“ ،وجود” ،ويختم
ّ
املاهوي وال مي ّد يد البحث إليه .وعليه مل يستطع إدراك الخلل الذي
وألجل هذا ال يدخل البحث
ّ
اكتشفناه يف كالم كانط.
لقد انجذب ذهن راسل يف تفسريه لنظريّة كانط إىل املفهوم املج ّرد للوجود يف القضايا من
حقيقي .ولك ّن راسل
يل حيث ع ّده غري
القسم األ ّول وتابعه سلفه يف موقفه من الوجود املحمو ّ
ّ
ال يرشح لنا مراده من الوجود الذي يحكم عليه ،وهل هو يقصد مفهوم الوجود املج ّرد املطلق
االنتزاعي أو حقيقته .وكذلك ال بد من التساؤل حول كيفية نسبة املاهية إىل الفرد؟ فهل هذه النسبة
ّ
هي يشء آخر غري نسبة املاهية إىل الوجود أم هي عني تلك النسبة ،وهل الفرد هو عني الوجود
مم مل يكلّف راسل نفسه عناء الخوض فيه.
الحقيقي؟ وهذا األمر أيضاً ّ
ّ

وهنا أسمح لنفيس مبجاراة الفيلسوف املعارص قليالً وأسلّم معه بأ ّن قضية “اإلنسان موجود”
هي قض ّية افرتاضية ال ح ّ
ظ لها من الحقيقة ،وإنّ ا الحقيقة هي “سقراط موجو ٌد” .ولكن مع التسليم
ج ِعل موضوعاً يف القضية الثانية؟ أليس سقراط
بهذا أال ّ
يحق لنا أن نسأل ما املقصود بسقراط الذي ُ
الحقيقي الواقع يف طبقة
الحقيقي لإلنسان ،وبعبارة أخرى :أليس هو الوجود
غري الواقع والتشخّص
ّ
ّ
التاريخي “سقراط”؟
الحقيقي املعدود بني أفراد اإلنسان
اإلنسان ،ونحن نس ّمي هذا الوجود
ّ
ّ

لو أ ّن راسل يجيب عن السؤال املطروح أعاله باإليجاب ويقبل أ ّن املقصود بسقراط ليس شيئاً

حقيقي ،وبالتايل يكون
الحقيقي لإلنسان ،يكون قد وافق عىل أ ّن الوجود
سوى الفرد والوجود
ّ
ّ
ِ
عكس قضايا القسم
سقراط موضوع القضية والوجود ليس هو النسبة الحكمية copula؛ بل عىل
األ ّول التي يكون الوجود فيها هو املحمول واملاهيّة هي موضوع القضيّة ،فهنا موضوع القضية هو
أي حال ،الوجود يف القسمني سواء يف ذلك القسم
الوجود
الحقيقي واملاهية هي املحمول .وعىل ّ
ّ
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االفرتايض والقسم الحقيقي ليس رابطاً ونسبة حكمية .والفارق بني القسمني هو أ ّن مفهوم الوجود
الحقيقي حقيقة الوجود هي موضوع القضية.
االفرتايض هو املحمول ،بينام يف القسم
يف القسم
ّ
ّ
ربر ع ّدنا
والسؤال األساس الذي ميكن أن يو ّ
جهه راسل إلينا هنا هو :ما السبب الذي يدعو أو ي ّ
الفرد الحقيقي لإلنسان عني الوجود الحقيقي ،لنبني عىل هذا األمر موقفنا القايض بأنّه ما دام الفرد
الحقيقي هو
الحقيقي هو الفرد ،إذا ً الوجود
أي سقراط هو موضوع القض ّية وليس نسبةً ،والوجود
ّ
ّ
املوضوع وال ميكن أن يكون نسبة.

وجوابنا عن هذا السؤال هو أ ّن فلسفتنا ،أي الفلسفة الرشق ّية ،أثبتت أ ّن التشخّص والتعني ال
حقيقي له ليس فردا ً وال شخص ّية له .وعىل ضوء
الحقيقي وحده ،وما ال وجود
إل بالوجود
يكون ّ
ّ
ّ
الحقيقي .ووفق هذه الفلسفة التي ال تعرتف
هذا املبدإ ،ال ميكن مالحظة يشء آخر غري الوجود
ّ
بالتعي وال بالتشخّص إال بالوجود ،ال ينبغي التمييز من ناحية الوجود بني قسمي القضايا األ ّول
ّ
والثاين .والقناة الوحيدة للتمييز بني القسمني هي أ ّن القسم الثاين هو القضايا الشخص ّية ،بينام
القسم األ ّول الذي يس ّميه راسل بالقضايا االفرتاض ّية هو القضايا الكل ّية .وخالصة القول إ ّن الوجود
يل مج ّر ٌد من العوارض ،ويف القسم الثاين يأخذ صورة الفرد والحقيقة
يف القسم األ ّول من القضايا ك ّ
والحقيقي
االفرتايض
الشخص ،ويكون موضوعاً يف القض ّية .وبعبارة أخرى :الفرق بني القسمني
ّ
ّ
ّ
يكمن يف الكل ّية والشخص ّية من جهة ،ومن جهة أخرى يف ترتيب املوضوع واملحمول .أي ما هو
وكل هو
موضوع يف القسم األ ّول هو يف القسم الثاين محمول .وما هو محمول يف هذا القسم ّ ّ
وشخيص .وما ال ميكن التشكيك فيه هو أنّه ال اختالف وال تفاوت بني
يف القسم الثاين موضو ٌع
ّ
القسمني من ناحية الوجود املحمويل والوجود الرابط.
حة نظرية كانط التي كانت تق ّرر أ ّن
ويف هذه املرحلة من البحث يحسن بنا أن نفهم عدم ص ّ
الوجود راب ٌ
حل يف القضية ،ويتبعه يف الخلل وعدم النجاح يف التفسري والرشح كالم
ط أينام ّ
املبني عىل التمييز يف القضايا البسيطة وتقسيمها إىل قسمني أحدهام يس ّميه افرتاض ّياً
راسل
ّ
ومصطنعاً القسم األ ّول واآلخر يس ّميه حقيق ّياً القسم الثاين ،ث ّم يف هذا القسم الذي ميثّل البعد
الواقعي لقضايا القسم األ ّول ،يرى أ ّن الوجود ليس موضوعاً وال محموالً يف قضايا هذا القسم
ّ
وإنّ ا هو مج ّرد رابط بني طريف القض ّية .ويبدو أ ّن هذه النظريّة لها منشأٌ أساس هو املغالطة التي
تط ّورت يف ذهن راسل نفسه ،ولعلّها أيضاً كانت موجودة يف ذهن كانط نفسه ،وهي مغالطة
التمييز بني مفهوم الوجود وحقيقة الوجود .لقد كان راسل يتص ّور أ ّن سقراط أو املئة تالِر يش ٌء
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مغاير لواقع ّية الوجود ،وهو حسب األمر عىل هذا النحو :حس ٌن إن سقراط أو املئة تالِر الحقيق ّية
فر ٌد من أفراد املاه ّية ،وليس سقراط وجودا ً وال املئة املذكورة أيضاً ،فليس يش ٌء من هذين األمر
وشبههام ميكن تسميته بالوجود ،بينام ميكن ع ّده فردا ً من أفراد املاه ّية ،وليسا وجودها ،وهام
يقعان موضوعاً يف القضية .واملاهيّة التي هي ليست وجودا ً تقع محموالً يف القضيّة ،والكلمة
الوحيدة التي لها صلة بالوجود يف القضية فعل الكون  isأو است يف اللغة الفارسية ،وهذا الفعل
والكلامت الدالّة عليه ليس له يف القضية سوى دور الربط بني طرفيها.
وقد انتهى راسل من تحليله املقصور عىل ألفاظ القضايا إىل أ ّن الوجود هو راب ٌ
حل وجعل
ط أينام ّ
حل
الحقيقي .وإذا رأينا الوجود يف بعض القضايا املنطقية قد ّ
هذا الحكم من خصائص الوجود
ّ
محل املحمول ،يجب أن نفهم أ ّن هذه القضية هي قضية مصطنعة وافرتاض ّية ،وهي من صنع املخ ّيلة
ّ
وليست حاكية أو كاشف ًة عن الواقع ،وبالتايل ال ينبغي ع ّدها وال تصنيفها يف خانة القضايا الحقيقية.
كل من كانط وراسل هي يف اعتقادهام
تبي من العرض السابق أ ّن نقطة االرتكاز يف تفكري ٍّ
وقد ّ
الحقيقي ،وعىل ضوء هذا االعتقاد
بأ ّن سقراط واملئة تالِر الحقيقية هام يشء مختلف عن الوجود
ّ
بنيا فلسفة مدهشةً ،أ ّدت إىل أن تكون القضايا الكلّيّة والرضورات الذاتيّة وبشكلٍ عا ٍّم املفاهيم
الكل ّية واملعقوالت حتّى لو كانت مستقا ًة من املحسوسات أمور اعتباريّة وألفاظ ال معنى لها .ومن
العلمي.
هنا ،كانت امليتافيزيقا ومسائلها قضايا خيال ّية ال ميكن أن تنال رشف االعرتاف
ّ
واآلن إذا استفدنا من التعليامت العالية للفلسفة اإلسالمية يف الرشق ،وعددنا الوجود الحقيقي
الحس ،وكذلك إذا اعتمدنا أحد األصول
يف الفرد واألشخاص الذين ميكن إخضاعهم لالختبار
ّ
الفلسفية يف فلسفة صدر املتألّهني ،وأثبتنا أ ّن التشخّص يعني الفرد ،وهذا األخري مسا ٍو لحقيقة
الوجود ،إذا انطلقنا من هذه املعطيات أال تفقد فلسفة كانط وتفسريات راسل قيمتها وتخرس
يل التي أتحفنا به راسل رأساً عىل عقب؟
اعتبارها؟ وأال تنقلب بنية املنطق التحلي ّ

إ ّن سقراط واملئة تالِر الحقيقية وسائر األشياء سواء كانت جوهرا ً أم ظواهر خارجيّة أم ظواهر
ذهنيّة هي جميعاً بحسب رؤية فالسفتنا مصاديق للوجود ،وهذه الحقائق تقع موضعاً لإلشارة الحسية
الحواس ،ومبج ّرد
الحيس واالختبار بواسطة
بسبب تشخّصها وجزئ ّيتها ،وتبعاً لهذا تخضع للتقويم
ّ
ّ
أن تقبل هذه الظواهر املشار إليها اإلشارة الحس ّية يتولّد لدينا موضوع القضية الشخص ّية .وعندها
أيضاً وبسبب كلّية املفاهيم املستقاة من هذه الظواهر الجزئيّة تصلح هذه املفاهيم للحمل عىل
الحيس،
املوضوعات ،ونقول مثالً“ :سقراط إنسان” ،وهذا يعني أ ّن هذا الوجود القابل لالختبار
ّ
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خارجي للوجود...
يقع يف طبقة اإلنسان ،واألمر عينه يقال عن املئة تالِر الحقيق ّية التي هي واقع
ّ

الحقيقي وتخربنا أي يشء يجب أن يكون موضوعاً
ويف املنطق قاعدة تعلّمنا ما هو املحمول
ّ

واألخص أو األصغر
يف القضيّة .ومفاد هذه القاعدة أ ّن اليشء األع ّم يجب أن يكون محموالً
ّ
يحل يف مرتبة املوضوع.
يجب أن ّ
املنطقي وعىل ضوئه نفهم العلّة التي عىل أساسها يكون سقراط أو
وبالنظر إىل هذا املنهج
ّ
حقيقي آخر موضوعاً يف القض ّية الشخص ّية ،كام نفهم السبب الذي
أي وجود
املئة تالِر الحقيقية أو ّ
ّ
ين حتّى
ينقل سقراط أو املئة تالِر إىل موقع املحمول يف القضية عندما نع ِمل فيهام التجريد العقال ّ
يصريا عا ّمني وكلّيني ،ورصفنا النظر عن مشخّصاتهام الفرديّة ،وعندها ال ب ّد من فرضة موضو ٍع
كل من
محل ،ويكون ّ
ّ
لهذين الوجودين املحمولني ،ويف هذه الحالة ال يبقى للقضية الشخصيّة
املوضوع واملحمول كل ّيني .ويف هذه الحالة بدل أن نقول “سقراط موجود” نقول“ :اإلنسان
يل هو سقراط يف القضية الشخص ّية الذي كان يأخذ موقع
موجو ٌد” .ولك ّن هذا الوجود املحمو ّ
كل وعا ّم ،ومل ّا كان مفهوم
املوضوع بجرم صغره .واآلن حقيقة الوجود ظهرت بصورة مفهوم ّ ّ
حل يف موقع املحمول .وبناء عىل هذه املوازين
الوجود باملقارنة مع ماهيّة اإلنسان أع ّم وأشمل ّ
واملعايري نرى أ ّن األمر ات ّضح إىل درجة كبرية ،وأ ّن الوجود ليس رابطاً ونسبة حكمية فحسب يف
هذا النوع من القضايا ،وعىل خالف ما يراه كانط ،وعىل عكس تفسري راسل إ ّن الوجود يف هذه
ٌ
محمول ،وما يكون موضوعاً أو محموالً ال يكون رابطاً وال نسبة حكمية.
القضايا إ ّما موضو ٌع وإ ّما
ففي القضية الشخصيّة الوجود موضوعٌ ،ويف القضية الكلّيّة يكون مفهوم الوجود محموالً ،ويف
الحالتني ال يؤ ّدي دور الرابط يف القضية أبدا ً.
واآلن إذا انطلقنا من األدلّة املتق ّدمة وا ّدعينا أ ّن كانط وأخالفه الذين حاولوا رشح كلامته تو ّرطوا يف
املغالطة واشتبه عليهم األمر حتّى عجزوا عن التمييز بني مفهوم الوجود ومصداقه ،ال ينبغي أن نُتّهم
باملجازفة والقول بال دليل .وإذا ك ّنا عىل خط ٍإ يف هذا التقويم ،فإ ّن عىل علامئنا املعارصين الذين
أحسب أنّهم أكرث معرفة بالفلسفة الغربية م ّني ،أن يص ّوبوا موقفي وين ّوروين أنا والفلسفة اإلسالم ّية.
وأرى من واجبي هنا أن ألخّص اعرتايض عىل كانط حني يقول إ ّن الوجود ال يقع محموالً يف
أن ال أنكر الوجود الرابط باملطلق
القضية؛ بل نسبة بني املوضوع واملحمول .وذلك حتّى يُعلم ّ
وال أرى أنّه مفهوم من دون مع ًنى .وذلك أ ّن اعرتايض األساس عىل كانط الفيلسوف الغريب الشهري
يكمن يف حكمه املطلق والعا ّم عىل الوجود بأنّه راب ٌ
حل يف القضيّة ،بينام نحن نرى أ ّن األمر
ط أينام ّ
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يختلف من مورد إىل آخر ففي بعض املوارد يكون رابطاً ويف موارد أخرى يكون نفس ّياً ،ويف موارد
الرابطي هو الوجود
أخرى يكون رابط ّياً أي ال رابطاً وال نفس ّياً ،بل رابط ّياً واملقصود من الوجود
ّ
الشريازي ،وهو
الناعتي .وهذا املصطلح من املصطلحات الفن ّية الدقيقة يف فلسفة صدر املتألّهني
ّ
ّ
أي حا ٍل مل يستطع كانط استيفاء أقسام الوجود عىل نحو
يُطلق عىل قسم
ٍّ
خاص من الوجود .وعىل ّ
ٍ
واحد من أقسامه وتجاهل القسمني اآلخرين
ما فعل الفالسفة املسلمون ،وقرص النظر عىل قسمٍ
ومل يحسب لهام حساباً[[[.
واعرتايض اآلخر هو أنّه إذا قلنا إ ّن الوجود راب ٌ
ط فحسب .عندها ال ميكننا يف مبحث “الجعل” أن
والسطحي
نقول بجعل املاه ّية وال بجعل الوجود؛ بل علينا أن نتب ّنى ذلك املذهب اليوناين القديم
ّ
الذي يتب ّنى جعل الصريورة ملا بينه وبني رؤية كانط من التشابه واالشرتاك .فإ ّن أصحاب ذلك املذهب
واقعي عندهم وله تحق ٌّق هو ربط املاهيّة بفردها ونسبة
أي واقعيّة للامهية وال للوجود ،وما هو
ال يرون ّ
ٌّ
الحقيقي هو
أحدهام إىل اآلخر .وبناء عىل هذه الرؤية يكون املجعول بالذات واملعادل للوجود
ّ
النسبة بني املوضوع واملحمول ،وذلك اليشء الذي يربط املحموالت مبوضوعاتها ،وإذا حذفنا
أي صلة بني املوضوع واملحمول ،وال
هذه النسبة من األشياء وشكّلنا قضايا سلبية عندها ال تبقى ّ
مطابق إىل
ميكن أن نقول إ ّن سقراط إنسان وال املئة تالِر الحقيقة هي فعالً مئة تالِر .وهذا الكالم
ٌ
درجة كبرية لكالم كانط ،وما ينطبق عليه من إشكاالت واعرتاضات ينطبق عىل كالم كانط.
الوجودي إلثبات وجود اللَّه لرنى ما لها وما
واآلن ينبغي أن نتابع مع كانط اعرتاضاته عىل الربهان
ّ
وأي منها يقع موقع النقيض منها
أي منها ميكن مطابقته مع أصول الفلسفة اإلسالمية ّ
عليها ،ولنعلم ٌّ
حته وفساده ،فإ ّن الغاية القصوى لبحثنا ال تتحقّق إال مبتابعة العرض والتقويم.
ّ
بغض النظر عن ص ّ
سائر اعرتاضات كانط
كل
الوجودي التي صارت تجري عىل ّ
يبدو لنا أ ّن خالصة االعرتاضات الكانطية عىل الربهان
ّ
لسانٍ  ،هي أنّه مهام كانت صفات الباري رضوريّة الثبوت ،ومهام بذلنا من ٍ
جهد إلثبات رضورتها؛
أي إثبات رضورة ثبوت املحمول فيها للموضوع عىل نحو ما فعل ديكارت مثالً ،فإ ّن أقىص ما
سوف نصل إليه هو قضية رضوريّة ذاتيّة تشبه سائر الرضورات الذاتيّة التي يكون املحمول فيها
بي الثبوت للموضوع ،ومن لوازمه التي ال ّ
تنفك عن ماه ّية املوضوع .وبعبارة أخرى :لنفرض أنّنا
ّ
استطعنا بعد الجهد إثبات أ ّن قضية “الله موجود” تساوي يف رضورة ثبوت محمولها ملوضوعها

[[[ـ للمزيد حول هذا املوضوع أنصح مبراجعة فصل “أقسام الوجود” من كتاب كاوشهاي عقل نظري.
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زوج” ،فإنّنا ال نصل بعد هذا إىل رضورة ثبوت هذه األوصاف خارج الذهن .مثالً
قض ّية “األربعة ٌ
زوج” سوف نقبل دون تر ّدد أن الزوجية للعدد أربعة ب ّينة الثبوت وكيف القضية
عندما نقول “األربعة ٌ
هو الرضورة الذات ّية ،وعىل أساس هذا نفرتض أن ال رضورة ملا هو أكرث من تص ّور املوضوع
األربعة وتص ّور املحمول الزوجيّة للتصديق بالعالقة بني الطرفني؛ ولك ّن يف الوقت نفسه ال يسمح
الخارجي
الخارجي لطريف هذه القض ّية .فاألربعة الحقيقية يثبت وجودها
لنا هذا بدعوى التحقّق
ّ
ّ
أي يشء آخر.
بواسطة االختبار الخارجي ،والعثور عىل أربعة أفراد من اإلنسان أو من ّ

وبناء عليه ،يقول كانط إ ّن املنطق مهام كان قاطعاً وحاسامً يف مقام بيان الرضورة الذاتيّة
وهي أعىل الرضورات لزوجية األربعة ،ومهام بلغت درجة إمياننا بهذه القضية وثبوت محمولها
ملوضوعها ،حتّى لو كانت يف الوضوح كالشمس يف رابعة النهار غري أنّه ال ميكن تحويل هذا
الخارجي لألربعة وملحمولها وهو الزوجيّة.
ني بالوجود
املنطقي إىل يق ٍ
الوضوح واليقني
ّ
ّ
وما يُقال يف زوجية األربعة يُقال ،بحسب كانط ،يف قضية “الله موجود” يف مقابل برهان آنسلم
الخارجي ال
ودفاع ديكارت وغريه ،وذلك أ ّن االنتقال من االعتقاد بالرضورة الذاتية إىل الوجود
ّ
وجه له ،ومهام بلغ إمياننا بالرتابط بني محمول هذه القضية وموضوعها فإنّه ال يجوز لنا االنتقال
يصح افرتاض ما هو أعظم منه وال
من تص ّور الله ،بل ومن التصديق بأنّه األعظم واألكمل وأنّه ال
ّ
إل يف إطار القض ّية املذكورة ،وال
أكمل ،ولكن مع ذلك كلّه ينبغي أن ال نغفل عن أ ّن هذا كلّه ما هو ّ
الخارجي بني املحمول واملوضوع.
الخارجي والرتابط
يصح االنتقال منه إىل التصديق بالوجود
ّ
ّ
ّ

ويُضاف إىل ما تق ّدم كلّه ،أ ّن يف مقدور كانط االستناد إىل قاعد ٍة منطق ّية يتش ّبث بها لدعم
انتقاداته الفلسف ّية يف مواجهة استدالل آنسلم وديكارت ،وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذا الطرح اآليت
ليس مذكورا ً بهذا الوضوح وهذه الرصاحة يف كالم كانط ،وإنّ ا نطرحه يف فلسفتنا املقارنة بالنيابة
كل ٍ
ٍ
ورشط ،وحكمها
قيد
عنه .وهذه القاعدة هي أ ّن الرضورة الذات ّية ت ُس ّمى الرضورة املطلقة من ّ
يل ،ولكن عىل الرغم من هذا كلّه ،فإ ّن هذا اإلطالق والتج ّرد
ٌ
ثابت ملوضوعها بشكلٍ مطلقٍ وك ٍّ
عن القيود ال يصل إىل مرتبة التج ّرد عن قيد الوجود ودوامه ،فالقضية الرضورية الذات ّية مق ّيد ٌة
إل بقيد وجوده ،وال ميكن لرضورة ثبوت املحمول
قهرا ً بالوجود ،وال يثبت محمولها ملوضوعها ّ
للموضوع أن تثبت الوجود ملاه ّية املوضوع .وما تفيده القض ّية الرضوريّة هو :إذا ُوجِد املوضوع
ثابت له بالرضورة .وبعبارة أخرى تفيد القضية الرضوريّة :إ ّن
ين
ٌ
يف الخارج فإ ّن املحمول الفال ّ
ين بالرضورة.
املوضوع حني وجوده متّ ٌ
صف باملحمول الفال ّ
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وهنا نصل إىل نقطة مبهم ٍة بالنسبة إىل كانط كام هي كذلك بالنسبة إىل مخالفيه .فمن جهة
نرى أ ّن ديكارت ونظراءه يقولون إ ّن قض ّية “الله موجو ٌد” ،قضية رضوريّة ذات ّية ،ويعتقدون أ ّن تص ّور
موضوع القض ّية ومحمولها ٍ
كاف للتصديق بها .ومن جهة أخرى نرى أ ّن كانط مع افرتاض قبول
الدعوى التي ي ّدعيها الفالسفة املشار إليهم ،نجده يحمل عىل القضايا الرضوريّة ويرى أنّها ال
والواقعي للموضوع .والسؤال هنا هو :هل تستدعي انتقادات كانط
الخارجي
تتول إثبات الوجود
ّ
ّ
ّ
ري للجدل ومحا ٌ
ط بالغموض؛ وذلك أل ّن الربهان
رفع اليد عن الربهان
ّ
الوجودي؟ هذا السؤال مث ٌ
ين برصف النظر
ّ
الوجودي يتّصف بدرجة عالية من اإلتقان واملتانة إىل ح ٍّد ال يسمح املنطق اإلنسا ّ
عنه بسهول ٍة ،ومن جهة أخرى ال ميكن تجاهل انتقادات كانط؛ حيث إ ّن حظّها من املتانة ال يسمح
ومم ال ّ
شك فيه أ ّن هذه النقاشات تركت أثرها
بتجاهلها حتّى ملن يفكّر يف إطار املنطق األرسطيّ .
الوجودي وخبا بريقه بدءا ً من عرص كانط.
يف الربهان
ّ
الرضورة األزل ّية ال الذات ّية
قلّام يُعرث عىل ٍ
أحد يف املحافل العلمية الغربية يف أوروبّا وأمريكا ال ينظر بعني التعظيم
الوجودي واملبادئ التي يستند إليها .حتّى إذا مل ينل
واإلعجاب إىل انتقادات كانط للربهان
ّ
اإلعجاب عىل أبعاده اإليجابيّة فإ ّن قدرته عىل تخريب الربهان الوجود ال تعدم الحفاوة.
ولحسن الح ّ
ظ فإ ّن الفلسفة اإلسالم ّية ال تعاين هذا اإلبهام ،وإ ّن كلامت فالسفتنا صالح ٌة لس ّد
ّ
الوجودي.
والشك وإبعادها عن حياض الربهان
كل سبل االحتامل
ّ

يف هذه املرحلة عىل الفالسفة غري املغرضني االعرتاف للفالسفة املسلمني بأنّهم خطوا خطوة
بحل هذه اإلشكاليّة التي عجزت الفلسفة الغربية عن حلّها .وذلك أ ّن
إىل األمام ،سمحت لهم ّ
تحليل الفلسفة اإلسالميّة للحمل وأقسامه يف الفلسفة اإلسالميّة ّ
أدق من ما ق ّدمته الفلسفة الغربية
يف هذا املجال .واملستوى عينه من التحليل نجده يف تقسيامت الفلسفة اإلسالم ّية للوجود ،فث ّمة
مم التفتت إليه الفلسفة الغربية .والرضورة أيضاً تنقسم
أقسام أخرى له غري الوجود الرابط وأقرانه ّ
الفلسفي.
أقسام مل تلتفت إليها تلك الضفّة من جغرافيا الفكر
يف الفلسفة اإلسالمية إىل
ٍ
ّ
الخاصة بالوجود ،وهي تختلف عن
وهذه الرضورة هي الرضورة األزل ّية ،وهي من الرضورات
ّ
كل من ديكارت وكانط .فالفلسفة اإلسالمية تق ّرر الربهان
الرضورة الذات ّية التي عرفناها يف فلسفة ٍّ
الوجودي عىل ضوء الرضورة األزليّة فقط ،وال تستخدم الرضورة الذاتيّة وال تلحظها يف هذا الربهان.
ّ
أي قيد حتّى قيد “ما دام الوجود” ،ففي
واألزلية تكون حيث تكون القضية الرضوريّة مطلقة من ّ
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القضية الرضورية األزل ّية ال الحيثية التقييدية مأخوذة يف املوضوع ،وال الحيثية التعليل ّية .وموضوع
هذا الحكم يف القضية هو ذات املوضوع يف ح ّد ذاته وبلحاظ ذاته ومن الحيثية اإلطالق ّية .وهذه
الرضورة هي رضورة الرضورة الثابتة لحقيقة الوجود من حيث هو رصف حقيقة الوجود .ورصف
الوجود هو ما تحكم عليه الفلسفة اإلسالمية بأنّه ال يتث ّنى وال يتك ّرر.
وإذا حملنا الوجود عىل اللَّه بالرضورة األزل ّية وقصدنا بالوجود حقيقة الوجود ال مفهومه وقصدنا
بالحقيقة رصف الوجود املحض ،وقصدنا من اللَّه ذلك الوجود الذي ال ميكن تص ّور ما هو أعظم
منه ،عندها ال إيراد توما األكويني يرد وال مدافعات ديكارت تبقى ذات صلة ،وال انتقادات كانط
الوجودي.
محلً أو قدر ًة عىل اإلخالل بالربهان
ّ
تجد لها
ّ
ث ّم إنّه ال بد من االعرتاف لكانط بأ ّن انتقاداته ترد عىل دفاعيّات ديكارت ،وليس ذلك من وجهة
نظر الفلسفة األوروب ّية وحدها ،بل من وجهة نظر الفلسفة اإلسالمية التقليديّة أيضاً .فهذه األخرية
تتول
ّ
الخارجي وال
تجاري كانط يف وجهة نظره القائلة بأ ّن الرضورة الذات ّية ال تقتيض الثبوت
ّ
جهه كانط إىل دفاع ّيات ديكارت ،وال تجاريه
إثباته .مع اإلشارة إىل أ ّن هذه املجاراة يف حدود ما يو ّ
الوجودي [[[.وأما الربهان نفسه فهو يف حصنٍ منيعٍ هو حصن الرضورة األزليّة،
يف نقده للربهان
ّ
ال تناله يد التشكيك والنقض .ورشط القبول به يف الفلسفة الغربية هو اطّالع فالسفة الغرب عىل
مفهوم الرضورة األزل ّية عند فالسفة املسلمني.

الوجودي؛ وذلك ألنّ انتقاداته كانت
[[[ـ وأنا أعتقد ،وعىل خالف املشهور يف الفلسفة الغربية ،أنّ كانط مل يكن بصدد نقض الربهان
ّ
الوجودي ويق ّر بقدرته عىل إثبات وجود اللَّه لو أنّه اطّلع عىل
ولعل كانط كان يعرتف بالربهان
يت لهذا الربهان؛ ّ
مو ّ
جهة إىل التقرير الديكار ّ
ّ
اإلسالمي لهذا الدليل.
التفسري
ّ
الكانطي ويشرتك معه يف عدم قدرة القضية الرضورية
يئ يشبه االنتقاد
ومن الالفت أنّني بعد تدويني هذه السطور عرثت عىل نق ٍد صدرا ٍّ
ّ
الذاتية عىل إثبات موضوعها واجب الوجود ،وذلك حيث يقول صدر املتألّهني« :ومن هذا القبيل األحكام الجارية عىل مفهوم الواجب
الوجود بالذات كقولنا واجب الوجود وتشخصه عني ذاته ووحدته مغايرة ملا يفهم من الوحدة ،فإنّ الحكم بعينية التشخّص من حيث كونه
جه إىل مفهوم واجب الوجود -لكن عينية التشخص غري متوجه إليه؛ بل إىل ما يؤدي إليه الربهان أنه بإزائه وهو الحي
حكامً من األحكام يتو ّ
القيوم جل ذكره وإن تقدّ س عن أن يتمثل يف ذهن من األذهان .فعلم أن هذه القضايا ونظائرها حمليات غري بتية وهي وإن كانت مساوقة
للرشطية لكنها غري راجعة إليها كام يظن فإنّ الحكم فيها عىل املأخوذ بتقدير ما -بأن يكون التقدير من تتمة فرض املوضوع حيث مل يكن
متحصلة أصال أو يف الذهن ال بأن يكون املوضوع مام قد فرض وتم فرضه يف نفسه ثم خصص الحكم عليه بالتقدير املذكور حتى
طبيعة
ّ
يكون املوضوع من قبيل الطبيعة املوقتة أو املقيدة ليلزم كون القضية مرشوطة يف املعنى( »...األسفار األربعة ،ج  ،2ص ).313
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اإلحلاد تقديس للدنيوية واختصام مع املتعايل الساموي
هادي قبييس

[*]
[[[

متتلئ أدبيات الحداثة عىل امتداد حقب مبا ال حرص له من املساجالت الفكرية بني
الديني والالَّديني .ولقد شهدت أزمنة النهضة ابتدا ًء من القرن الثالث عرش امليالدي بداية
اإلرهاصات الكربى لتلك املساجالت ،إذ أسفرت عن انتصار فائق للعلمنة عىل املرياث
الالهويت مبجمل تعبرياته.
سوى أن هذه الغلبة التي حققتها الدنيوية الصارمة عىل املسيحية الغربية راحت ترتد عىل
الفرد والجامعة برضب من اإلحساس باالنشطار بني الحاجة إىل التقنية وتط ّوراتها ،ورضورة
االمتالء باملتعايل الروحي.
هذه املقالة تطل عىل ظاهرة االختزال التي عصفت بالذات الغربية يف خالل عصور
الحداثة وملّا تزل مفاعيلها سارية إىل اآلن.
املحرر

لعل االندفاعة الفكرية األكرث عمقاً واألقىص أثرا ً يف عرصنا الحارض ،هي تلك التي حصلت
ّ
بفعل ثنائية التنوير واالستعامر يف غرب أوروبا ،وتركت آثارها يف الشعوب والحضارات لغ ًة ورؤيا.
كانت تلك القفزة الهائلة يف التاريخ ذات منحى نزويل دنيوي مختصم مع املتعايل الساموي .وهو
منحى يجتزئ الوجود والعامل ،ويختزل اإلنسان يف الواقع املادي املبارش.
خ ّ
ط االختزال والتامس مع املعنوي يتشكل من نقاط كثرية ميكن نظمها تحت عناوين وأبعاد
مختلفة من فلسفي ومعريف وأخالقي تشمل كل الحياة التي زلزلها الرصاع السيايس الديني عىل أرض
* -باحث يف الفكر الديني والدراسات املعارصة ـ لبنان.
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أوروبا ،وامتد الصدع نحو العمق النظري ليفصل املعرفة الظاهرية عن املعنى وبديهية الحقيقة الكلية.
دائرة من النقاط التي تشكل هذا الخط ،الذي عزل اإلنسان عن واجب الوجود ،نقدمها هنا
يف مقاربة واقعية تصل بني النظري والتاريخي ،وهي تتكون من ثنائيات تحيك عن التطرف يف
حرص اإلنسان يف إحداها وإغفال وجوده يف ظل قرينتها ،نطرحها كمعايري متهد لعملية كشف
خفايا االجتزاء والخلل يف املعارف والعلوم اإلنسانية ،التي تقدم نفسها مرجعية حاسمة ونهائية
يف التعامل مع شؤون الحياة العملية الدنيوية.
دنيا  /آخرة
خاضت املجتمعات األوروبية إبان «عرص النهضة» رصاعاً حاسامً مع املقوالت الدينية
كانت خلفيته الصدام مع املؤسسة الكنسية والسلطة الكبرية التي كانت تحتازها آنذاك ،تضخم
السلطة هذا أدى إىل نشوء الحروب الدينية عىل خلفيات سياسية ومذهبية ،حروب أرهقت الفرد
واملجتمع األورويب ودفعت به إىل البحث عن مخرج من االقتتال األهيل األيديولوجي فكان
املهرب املتاح آنذاك التخيل عن مضمون الدين يف رؤيته الكونية ومنظومته الترشيعية بالكامل
وإن بالتد ّرج ،وكان البديل هو يف التنظري للحياة األفضل يف األروقة األكادميية واملنتديات
الفكرية واألدبية ويف هذا الرحم تكونت نطفة العلوم اإلنسانية الحديثة ،وبرزت «النزعة للمقاربة
العلمية مام أدى إىل تغيري جذري يف النظرة الكلية واملفاهيم لدى البرش ،وبدأ التفكري العقالين
والنقدي الكتساب املعرفة يحل محل التفسريات التقليدية القامئة عىل أسس دينية يف شتى
املجاالت»[[[ ولذلك تحركت العقول الباحثة عن الحل البديل بعيدا ً عن املقوالت الدينية
وأهمها الحياة األخروية ،فكان من خصائص الرسديات والنظريات الناتجة من هذا الحراك
أنها تنكر وجود اآلخرة ولذلك تغيب الغاية من حياة اإلنسان وهذا مشابه ملا تحيلنا إليه اآلية
السابعة والثالثون من سورة املؤمنون التي تعرب بلسان أهل االنحراف «إن هي إال حياتنا الدنيا
منوت ونحيا وما نحن مببعوثني» ،وبهذه الخلفية بدأ انتاج منظور جديد لحياة اإلنسان األورويب
محصور يف اإلطار الدنيوي املبارش ،حيث حض أحد رواد هذا االتجاه وهو اوغست كونت عىل
«إقامة ما سامه (دين اإلنسانية) الذي يقوم عىل امليل عن اإلميان القطعي بالعقيدة إىل االرتكاز
عىل املبادئ العلمية ،وسيكون علم اإلجتامع النواة لهذا الدين الجديد»[[[.
بنا ًء عليه انصب املنظور البحثي عىل اهتاممات اإلنسان الدنيوية الحياتية واملعيشية مبا يف
[[[ -غدنز ،أنطوين  /علم اإلجتامع  /املنظمة العربية للرتجمة  /2005 /ص .54
[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .63
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ذلك النص الفلسفي عىل أنه إنسان يعيش يف هذه الدنيا ،وتنحرص حركته الوجودية فيها ،وبذلك
يتموضع نطاق الجهد والبصرية للمنشغل بالفكر الغريب يف هذا اإلطار ،ويغفل عن الغاية من الحياة
عىل هذه الساحة الدنيوية ،ويحصل لديه انفصال بني الساحة الدنيوية واألخروية برغم إميانه بها،
ويفقد املعايري األخروية يف النظر إىل الشؤون الدنيوية ،ويصبح للدنيا معايري وفهم خاص بها قائم
عىل أساس انفصالها عن العامل املستقبيل األخروي الذي ينتقل بنا من حالة االستتار واملحدودية
املادية إىل حالة االنكشاف واإلطالق يف العامل اآلخر .االنشغال الدائم باملادة املعرفية الغربية قد
يغدو داعياً إىل سيطرة اإلحساس بوجود الدنيا املبارش وفقدان اإلحساس بالوجود األخروي الغيبي
بالتد ّريج ،ألن النفس تغرق يف الغفلة من ناحيتني ،األوىل عىل املستوى الزمني ،أي االستغراق
الواقعي لوقت طويل بالشؤون الدنيوية ،والثانية سيطرة الحسابات العقلية املبارشة عىل ميكانيزمات
التعقل وتشبث العادات الفكرية املبارشة واملادية بآليات التفكري والتأمل واتخاذ القرارات.
البيئة األكادميية والعلمية املعارصة ،سوا ًء يف دول العامل اإلسالمي أو خارجه ال فرق ،بظروفها
ورضوراتها والحاجة إليها من قبل الفرد واملجتمع وما أملته من ارتكاز شبه كامل عىل النص
الغريب ،وضعت الفرد املنضوي يف صفوفها يف ظل النص الناتج من تلك التحوالت التاريخية
األوروبية والنصوص املتأثرة به ،ومل يلتفت الكثريون إىل أن من طبيعة هذه النصوص من حيث
اإلطار والسياق أو املضمون املبارش أن تبعد اإلنسان عن اآلخرة برصف فكره وعزميته واهتاممه
باألمور الدنيوية ،وبرغم أن هذا التأثري يتفاوت تبعاً لألفراد ويحصل بالتدريج ودون التفات إال أننا
ينبغي أن نكون عىل معرفة وإدراك لطبيعة هذا االنتاج املعريف وبالتايل لكيفية التعامل معه فكرا ً
ونظرا ً وتطبيقاً فال نقع أرسى لتداعيات التاريخ األورويب ،بحيث تصبح األولويات واالهتاممات
وكيفية توزيع الجهد والطاقة الفردية خاضعة لتنظيم املوضوعات البحثية واملعرفية والفكرية
املختلفة يف املنظومة األكادميية ذات املبنى الغريب ،وتسيطر منظومة القضايا املحددة يف
الفكر املادي الدنيوي عىل الهم والجهد ،ويصبح تشكل الصورة العقلية عن الوجود الخارجي
ومساحة االنشغال به منوطاً باألبعاد التي يرسمها التشكل الثقايف للفرد املنشغل بالنص والبحث
الدنيوي ،وكام يقول أنطوين غدنز «يستطيع علم االجتامع أن يزودنا بالتنوير الذايت وتعميق فهمنا
ألنفسنا ،وكلام ازدادات معرفتنا بالبواعث الكامنة وراء أفعالنا وبأساليب عمل املجتمع الذي
نعيش فيه ،تعززت مقدرتنا عىل التأثري يف مستقبلنا»[[[ ،وهكذا يتشارك البعد النفيس والعقيل
والعميل االنشغايل يف تحديد الهوية الفكرية والفلسفة الكونية للمثقف أو الباحث حتى للطالب
الجامعي املسلم املتدين ،مبا قد يدفعه ليعيش يف الحد األدىن انفصاماً بني معتقداته الدينية من
[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .53
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

اإلنســــان مختزالً

99

جهة ونظرته إىل اإلنسان واملجتمع من جهة أخرى.
أوىل النص املقدس مسألة التوجه ورصف الجهد وكيفية إدارته بني املساحة الدنيوية واألخروية
إهتامماً كبريا ً ،ففي اآلية السابعة والسبعني من سورة القصص تأكيد لرضورة وحدة الغاية األخروية
يف كل املساعي واملسارات التي يسلكها الفرد «وابتغ فيام آتاك اللَّه الدار اآلخرة وال تنس نصيبك
من الدنيا» ،ويف سورة النساء اآلية الرابعة والتسعني ذم للتوجه االختزايل واملتحيز إىل الدنيا «تبتغون
عرض الحياة الدنيا» ويف سورة الكهف يف آيتها الثامنة والعرشين دعوة لالنرصاف القلبي والروحي
والعيش يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم
عن الدنيا «واصرب نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة
ّ
تريد زينة الحياة الدنيا» وتأيت اآلية املائتني من سورة البقرة يف غاية الوضوح يف لفت النظر إىل
االنحراف املتحيز إىل الدنيا برغم وجود اإلميان «فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف
اآلخرة من خالق» فهنا اإلنسان يدعو ربه ليك يزيد من مكاسبه الدنيوية فهو إنسان يؤمن بالله وبقدرته
ويخاطبه ويدعوه لكنه منرصف إىل الدنيا بشكل حرصي ،ونختم االشارة إىل النصوص القرآنية باآلية
التاسعة من سورة املنافقون التي تعظنا برضورة عدم االنغامس بفكرنا وسلوكنا يف أمور الدنيا «يا أيها
الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اللَّه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخارسون» ،وهذا
تأكيد قرآين ألهمية التوازن يف هذه الثنائية املركزية وتنبيه إىل مخاطر التطرف يف أحد جزءيها.
جسد  /روح
انقطعت حركة املعرفة الغربية عن النص الديني وما يقدمه من اجابات عن األسئلة األساسية يف
الحياة اإلنسانية ،تلك األسئلة التي تطرح بشكل فطري وعفوي يف الذهن البرشي ،وجرى االشتغال
عىل دين جديد يستند إىل ما تقدر عليه املالحظة الظاهرية كمصدر للمعرفة ،وال ميلك الوسيلة
ملعرفة حقيقة اإلنسان ،وجرى االكتفاء بهذا القدر بنا ًء عىل رضورات الرصاع الجذري والتطرف
يف العداء مع الكنيسة بحيث أدى التدافع التاريخي املتد ّرج بالتنويريني إىل رفض كل ما يعود
إىل النص الكنيس كمرجعية ،ويرشح جوناثان ارسائيل بدقة حركة الرصاع هذه ويوضح التدرج يف
التطرف من املوقف تجاه الدين والعوامل السياسية والفكرية التي دفعت إىل االستقطاب الحاد
بني املؤسسة الدينية والنخب املناوئة لها ،فلم يقرر أعداء الكنيسة وخصومها من البداية رفض كل
املنظومة الفكرية الدينية بل كان لديهم مالحظات عىل بعض املقوالت ولكن رد فعل االكلريوس
الحاد دفع بالتد ّرج إىل هذا العداء املستحكم[[[ ،ومن هذا املوقف الحاسم بدأ تشكّل نظرة اختزالية
للوجود اإلنساين تسكن إىل الظاهر وتركن إليه وترفض الحقيقة الروحية املعنوية وتنكرها إما عملياً
[1]- Israel، Jonathan / Radical Enlightenment: Philosophy and The Making of Modernity 1650- 1750 /
Oxford Uni. Press / 2011 / p 7.
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احتل السلوك الظاهري
ّ
وإما مبارشةً ،وأخذ الجسد مكانة مقدسة يف الثقافة والسلوك الغربيني كام
وتأمني الحاجات املعيشية الدنيوية املختلفة املساحة األوسع يف مسارات البحث والتنظري.
املتلقّي املسلم املتديّن الذي يستفيد من النتاج الفكري الغريب قد ال يلتفت إىل أ ّن هذه النتاجات
واملتغية ت ُغ ِّيب اإلنسان عن وجود روحه الثابتة ،الثابتة يف ارتباطها
وباهتاممها بالقضايا املختلفة
ِّ
باملطلق البسيط ،فيهمل الجوانب التي أهملها الباحث الغريب ذو العقلية االختزالية حينام يرتك هذا
النص املستورد يشكل منظوره للحياة الفردية واإلجتامعية ،فاالنشغال الذهني بالقضايا الظاهرية
الدنيوية ،وانصباب الرتكيز يف الحاجات الجسدية والنفسانية الذاتية واملتطلبات الدنيوية املعيشية،
والظروف املتأتية من الرصاع عىل تأمني هذه الحاجات ،واإلغفال الكيل ملوقع الحاجات الفطرية
كل ذلك يخترص الوجود اإلنساين ويقرصه عىل
النص والبحث واملوضوعاتّ ،
والروحية يف سياق
ّ
الجانب الظاهري والجسدي ،ويغ ّيب االنشغال والتوجه واإللتفات إىل الحقيقة الفطرية والروحية
الثابتة واألصلية املتاميزة عن الخصائص البنيوية للقضايا الظاهرية الدنيوية املشبعة باالختالف
والتغري والتشابك واالضطراب الفوىض ،ويشري أنطوين غدنز ،من وجهة نظره ،إىل هذه الحالة
التي اعرتت املجتمعات الغربية وال تزال قائالً «إن األخالق التقليدية التي كان ينطوي عليها الدين
والتي كانت تقوم مبهمة الضبط وتقدم املعايري رسعان ما تبدأ بالتفكّك مع البدء بالتنمية االجتامعية
الحديثة ،مام يدفع أعدادا ً كبرية من األفراد يف املجتمعات الحديثة إىل اإلحساس بأ ّن حياتهم
اليومية ال معنى لها وال داللة»[[[.
حياة اإلنسان املؤمن بالله حياة مطمئنة وزاخرة بالروح املعنوية وتنطوي عىل استقرار عقيل
واملتغيات ،وتقدم لنا حادثة كربالء النموذج األرقى لذلك ،لكن
بغض النظر عن الظروف
وروحي ّ
ِّ
إذا أصبحت الحياة الظاهرية هي كل ما يفكر به اإلنسان ويشغل عقله وقلبه وأحاسيسه فسيقع يف
حالة من االضطراب والفوىض الباطنية ،وستغيب عنه الحياة الحقيقية التي تنبع من رصف االهتامم
ُبي لنا اآليتان الثامنة وال ِعرشون
نحو العامل الروحاين ،الذي هو حقيقة اإلنسان وأصل وجوده كام ت ِّ
والتاسعة والعرشون من سورة الحجر «وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق برشا ً من صلصال من ح ٍ
إم
مسنون * فإذا س ّويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فالنفخة اإللهية الروحية هي حياة
هذا الصلصال والطني ،التي إن غفل عنها اإلنسان عاد إىل ترابه وقيوده املادية املحدودة.
النص الذي جاء به «الدين الجديد» كام يقول أوغست كونت فقد ق َّدم مقاربات مغايرة وبعيدة
أما ّ
كل البعد ،ومن آثارها أنها باهتاممها بقضايا املعيشة الحياتية الدنيا تغفل اإلنسان عن وجوده الشفاف
[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .65
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عبثي شديد االضطراب ،وهذا
الذي يدرك نفسه بنفسه حضورياً فقد أدخلت البرشية يف مرسح
ّ
ي
ْب ه ِّمهَ ،ج َع َل اللَّ ُه ال َفقْر بَ ْ َ
مصداق لقول اإلمام الصادق عليه السالم « َم ْن أَ ْ
ص َب َ
ح وأَ ْمىس َوال ُّدنْيا أَك َ ُ
س َو ِ
ج َع َل اللَّ ُه
َعي َن ْي ِه َوشَ تَّ َ
ت أَ ْم َرهُ َولَ ْم يَ َن ْل ِم َن ال ُّدنْ َيا إالّ َما ق ُِس َم لَ ُه َو َم ْن أَ ْ
ْب َه ِّمهَ ،
ح َوأ ْم َ
ص َب َ
اآلخر ُة أَك َ ُ
ج َم َع لَ ُه أَ ْم َرهُ »[[[ ،ولذلك تنترش األمراض الروحية ويشيع استعامل األدوية العصبية
ال ِغ َنى ِ
ف قَلْ ِب ِه َو َ
واملهدئات واألقراص املنومة[[[ ،حيث سلبت منظومة الدين املادي املبتدع راحة الروح وقدمت
راحة الجسد ،وإ ّن العودة إىل نصوص هذا الدين كمرجعية للفكر والعمل له آثار نسبية ،وإن مل تصل
إىل مستوى التأثري السلبي الذي غرقت فيه الشعوب التي تخلت عن روحها ،إال أنها تحجب اإلنسان
عن االهتامم بالحياة الحقيقية وتجعل منه هجيناً منفصامً إذا مل يلتفت إىل املنطق االختزايل الذي
للمتخصص يف القضايا الدنيوية حول
متليه تلك النصوص ،حيث إن تَ حور اله ّم الفكري والعميل
ِّ
القضايا الظاهرية ،وتسخري العقل لقراءة وتحليل الساحة الحياتية ،وإهامل البعد الروحي واملعنوي
الذايت والباطني ،الذي يتحول إىل جدلية تبدأ من خالل توجيه الذهن ،تنظيم الوقت ،وزيع الجهد،
وتحديد االنشغال الرئييس عىل املستوى الفكري ،كل ذلك يجعل من الروح قضية غري ذات أهمية،
ما يستبطن غيابها وعدم وجودها من الناحية العملية والحضورية ،ويلغي مفاعيلها وتأثريها يف الفكر
والعمل ،بدءا ً من إلغاء مفاعيلها يف النظر الفكري الذي ميكن أن يسوق إىل غيابها النسبي املتفاوت
يف السلوك ،وتنامي ذلك الغياب مع تقدم الزمن .خصوصاً إذا كانت تلك العلوم والنصوص هي التي
متيل منط الحياة أو كيف ّيات ورشوط العمل االجتامعي وغاياته فترتك آثارا ً روحية وسلوكية يف الفرد
واملجتمع الذي يجري توجيهه وإدارته من خالل تلك النظريات االختزالية ،فهي دين كامل األوصاف
فيه الرؤية الكونية كام فيه الترشيع والفقه التفصييل ،كام نرى يف العلوم االقتصادية أو علوم النفس
واملوارد البرشية عىل تن ّوع فروعها ومجاالتها ونظرياتها.
اإلنسان  /اهلل
متغيات
مضافاً إىل الرصاعات السياسية التي عززت التطرف تجاه الكنيسة يف أوروبا كان مثة
ِّ
اجتامعية ساهمت يف ابتعاد الجمهور العا ّم عن الدين واالرتباط باملؤسسة الدينية ما سهل تق ّبل
العامة للفكر والثقافة االختزالية التي م ّهدت للعلوم اإلنسانية املادية ،ويصف عزمي بشارة جانباً
املتغيات الكربى حيث «انترشت كام يبدو يف منتصف القرن التاسع عرش حالة من عدم
من هذه
ِّ
املباالة الدينية يف أوساط العامل والفقراء مع الهجرة من الريف إىل املدينة ،ونشوء أحزمة الفقر
[[[ -أصول الكايف ،املجلد الثاين ،كتاب اإلميان والكفر ،باب حب الدنيا ،ح .15
[[[ -نقل إيل طبيب أعصاب لبناين يعمل يف فرنسا احصائية تفيد بأن ستني باملائة من الراشدين هناك يتناولون املهدئات ونسبة أكرب من
ذلك تتناول األقراص املنومة.
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حول املدن وأحياء الطبقة العاملة ،وال سيام يف مامرسة الفروض الدينية .ومل تتمكن الكنيسة من
متابعة التنقالت والحراكات أو االنتقاالت السكانية الكربى مع نشوء الصناعة»[[[ ،وعرب نيتشه الحقاً
عن الذروة يف الالمباالة وإقصاء املتعايل املطلق عن الفكر والحياة يف مقولته املعروفة «الله قد
مات»[[[ ليقدم البديل يف اإلنسان شبه املطلق ونظرية السوبرمان ،التي رشعت للتجربة النازية
الحقاً ،فكان لهذه الطروحات املتطرفة مكا ٌن يف العقول والقلوب بعد أن اكتسحت الحياة املادية
ومساعي اإلنسان للسيطرة عىل الكون واملجتمع كل البعد الروحي املتعايل ،وأنزلت اإلنسان
املتفوق يف منزلة اإلله املتحكِّم مستفيدا ً من سطوة املعرفة ،وهذا ما أدخل العامل املادي يف
حروب راح ضحيتها عرشات املاليني.

ت يف ظل هذه املناخات والظروف والثقافة العامة
ج ْ
النظريات والعلوم اإلنسانية املختلفة أُنْ ِت َ
التي متحور همها حول س ّد الفراغ الذي تركته املؤسسة الدينية بعد إقصائها ،فنشأ تطرف فكري
ردا ً عىل التطرف الديني ،واملقوالت التي أفرزها هذا التطرف كان من أه ّم خصائصها أنها تنظر
إىل اإلنسان عىل أنه محور الوجود وبالتايل تنكر فطرة التوجه إىل الله ،حيث متحور اهتاممها
كل سياق التفكري والبحث يف
حول اإلنسان فردا ً ومجتمعاً ،عىل اعتبار أنه محور الوجود ،وينصب ّ
االهتامم باإلنسان ،وكيفية تحسني ظروف حياته الدنيوية ،وبذلك يجري إغفال الفطرة التي تدرك أن
اللَّه هو املحور وهو املوجود بذاته ،وتعطي لإلنسان الفرد استقالال بحيث يقع عىل عاتقه تحمل
مسؤولية وجوده وتحديد طبيعة هذا الوجود وفهمه ،كل بحسب تجربته وما يصل إليه فكره .أما يف
املنظار اإلسالمي فينبغي أن يتمحور اهتامم اإلنسان بنفسه فردا ً ومجتمعاً ولكن ضمن رؤية واقعية
يكون اللَّه هو املحور فيها من حيث الوجود والغاية والترشيع واملعنى الكيل للحياة.
اعتربت الثقافة العامة األوروبية يف عرص الرصاع مع الكنيسة أن اللَّه يقف يف مقابل اإلنسان،
يلغيه ويكتسح أبعاده املختلفة ،حيث ُو ِ
ض َع الدين يف املواجهة املبارشة مع الفرد األورويب ،وقد
كان لهذا الرصاع املتطرف أن ينتج شخصيات مثل نيتشه ،ويقول باتريك ماسرتسون موضحاً هذه
النقطة «إ ّن اإللحاد يف عرصنا ،بتعبريه النظري الفلسفي ،يتألف بصور ٍة رئيسي ٍة من تأكيد استحالة
وجود املوجود املحدود واملطلق معاً .يُعترب أ ّن إثبات كون اللَّه موجودا ً مطلقاً يستلز ُم بالرضورة
تخفيض قيمة املوجود املحدود ،وخصوصاً تجريد االنسان من االنسانية»[[[ ،ويف هذا املناخ
الفكري جاءت النظريات واألفكار يف العلوم اإلنسانية وهي تسعى لتحويل اإلنسان إىل إله من
[[[ -بشارة ،عزمي  /الدين والعلامنية يف سياق تاريخي  /املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  /ج  / 1ص .693
[2]- Nietzsche، Friedrich / The Gay Science / Cambridge University Press / 2001 / p 108.
[3]- Masterson، Patrick / Atheism and Alienation / Penguin Books / 1973 / p 18.
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خالل املعرفة بكل تفاصيل الوجود والسعي للسيطرة عليه واعتبار ذلك ممكناً.
استبدلت بسلطة الكنيسة سلطة عمالنية تتوسل األدوات والقدرة ،حيث يقدم النص املعريف يف
العلوم اإلنسانية مقاربة سلطوية للتحكم باإلنسان اآلخر وتوجيهه وتشكيل الظروف والبيئة املحيطة
به لخدمة غايات اإلنسان املستكرب أو املتحكم أو القائم مقام السلطة يف املجتمع الدويل أو
املحيل ،وتعترب أن السيطرة أمر نسبي لكنه ممكن ،فتشبع الذهن مبنهجية تفكري توجهه نحو العمل
لتحقيق تلك السيطرة كهدف بحد ذاتها ،وهي بذلك تقدم الخلفية املناسبة لتعميق نظرة استقالل
اإلنسان ومحوريته يف الكون.
يحق له أن ميارس السلطة ولكن بشكل غري مستقل وال كغاية بحد ذاتها وال من خالل
اإلنسان ّ
القوة بل من خالل الرشيعة والرحمة ،وال لغاية تحول اإلنسان املقتدر إىل موقع املحورية الكونية
والقطبية الوجودية ،وهذا ما تشري إليه اآلية الثامنة والسبعون من سورة القصص التي توضح حالة
انحراف قارون الفرعون االقتصادي «قال إمنا أوتيته عىل علم عندي» ردا ً عىل نصيحة املؤمنني
له بابتغاء الدار اآلخرة فيام ميتلك من الدنيا ،لك ّنه اعترب أ ّن القدرة وامللكية والسلطة التي يحتازها
ناشئة من العلم واملعرفة الذاتية ،فأنكر القدرة والقيومية اإللهية.
يشري الوحي اإللهي إىل التدخل يف الجزئيات والترصف يف العقول واألفهام يف اآلية السادسة
والسبعني من سورة يوسف «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك
كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء الله» ففي الشؤون التفصيلية مثة ظهور
ُبي اآلية ،أو يف الحديث عن أ ِّم موىس يف اآلية العارشة من سورة القصص
للقدرة اإللهية كام ت ِّ
«وأصبح فؤاد أ ِّم موىس فارغا إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا عىل قلبها لتكون من املؤمنني»
فالربط اإللهي منعها من البوح والكالم ،وهناك عدد كبري جدا ً من اآليات الواضحة والتي تفتح
الباب واسعاً للحديث يف هذا املوضوع.
عالج العلامء اإلسالميون هذه القضية من زوايا متعددة فلسفية أو كالمية أو أخالقية ،وقد أشاروا
يف املستوى السلويك إىل مراتب االتصال اإلنساين باملطلق تحت عناوين مختلفة منها مفهوم
التوكل واالعتامد عىل القدرة اإللهية ،الذي يرتقي من مستوى االعتقاد العقيل إىل اليقني القلبي،
والالفت هنا أن اإلنسان املسلم املتدين قد يقع يف إشكالية اإلنفصال أو االنعزال عن القدرة
اإللهية ،وغاية ما نرمي إليه هنا هو اإلشارة إىل إمكانيات التأثري السلبي الكامنة يف تراث الفكر
االختزايل ،الذي قد مينع الفرد من الخروج من هذه الشبهة والعودة إىل النظرة الواقعية.
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البقاء  /الفناء
يطرح ماسرتسون السؤال التايل :ما الذي يسلخ اإلنسان من ذاته ،هل هو االعرتاف بوجود اللَّه
يف التاريخ ويف وعي اإلنسان ،أو طمسه من التاريخ وقمعه يف الوعي؟ وقد أجابت الرسديات
األنسنية بالتمسك باالحتامل األول ،فاملشكلة دوماً تكمن يف اإلثنينية والقطيعة بني اللَّه واإلنسان،
فيام يقدم لنا الوحي صورة عن الوشيجة واللحمة التي تشكل هذه العالقة بني اللَّه وروح اإلنسان
التي هي نفخة منه سبحانه وتعاىل ،وتحدث العرفاء السالكون والعباد الزهاد عن فناء اإلنسان يف
اللَّه ورجعته إليه ،إىل أصله ومنشئه كمقام رفيع يناله اإلنسان ،وتتحقق بذلك الطأمنينة الوجودية بعد
انكشاف الحجب املادية والتعلقات الدنيوية.
النظرة االختزالية قاربت هذه الثنائية من ثالث زوايا ،األوىل هي البقاء الدنيوي املؤقت ،واألخرى
محدودية حياة اإلنسان ،وأخريا ً البقاء لإلنسان يف مقابل الغياب للمطلق ،ويقارب هذه النظرة الكاتب
ستيفن لوبري يف مقدمة كتابه عن فلسفة املوت ،مخاطباً القارئ بشكل مبارش وملقياً بني يديه أزمته
الوجودية الفردية»:افرتض أنك يف لحظة ما ستتوقف عن الوجود نهائياً ،سيكون فارغاً من املعنى بالنسبة
لك ،أنت اآلين الذي يقرأ هذه الكلامت ،القيام بتحضري خطط ملستقبلك ..عندما تنظر عاد ًة إىل حياتك
القادمة ،تتخيل نفسك حامالً للخطط التي متلكها للمستقبل ..هذا ما يدفعك إىل التحرك املبارش،
القتطاع قسم من يومك املزدحم للقيام بأعامل تجعل األمور أفضل بالنسبة إليك يف املستقبل ..االنعدام
كل هذا التخطيط والجهد إىل النهاية ،لن يكون مثة يشء يف الحياة
والتوقف عن كونك موجودا ً سيأخذ ّ
للتطلع نحوه»[[[ ،يحيك الكاتب هنا وضع املتلقي الغريب املش ّبع بالثقافة املادية ،ويحاول إيقاظه
للتفكري فيام أوصلته إليه االتجاهات االنفعالية املتطرفة يف التعامل مع النص الديني.
دفعت مصادر ومراجع الدين االختزايل بكل قوة نحو االهتامم بالشؤون الحياتية اآلنية للفرد
وأغفلت كلياً مستقبله الوجودي ،وارتكزت عىل التشبث بالوجود اآلين املبارش ،ما أحدث خلالً يف
توازن النظرة إىل الزمن .يف الزاوية األوىل كانت هذه الطروحات واآلراء تنظر إىل اإلنسان بشكل غري
مبارش عىل أنه باقٍ وبشكل موهوم عرب إعطاء األولوية للزمن املتاح يف الحياة فوق األرض ،وتوضح
خلَدَهْ » وكذلك
ب أ ّن ماَلَ ُه أ ْ
اآلية الثالثة من سورة الهمزة هذا االنحراف املوهوم بشكل مقتضب «يَ ْ
ح َس ُ
مت فهم الخالدون»
اآلية الرابعة والثالثون من سورة األنبياء «وما جعلنا لبرش من قبلك الخلد أفإن ّ
يف استنكار لتوهم البقاء الذي يقع فيه كثري من أتباع الثقافة املادية ،وتشري اآلية العرشون من سورة
األعراف إىل أ ّن من أول وسوسات الشيطان آلدم وزوجه كانت قضية الخلد والبقاء ملا لها من قيمة
[1]- Luper، Steven / The Philosophy of Death / Cambridge University Press / 2009 / p 13.
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يف النفس البرشية «قال ما نهاكام ربُّكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من الخالدين».

وبالنسبة لنا نحن املؤمنني فإ ّن الحياة الحقيقية تبدأ بعد املوت والفناء عن هذه الدنيا ،سوا ٌء
والستون من سورة العنكبوت
مبوت الجسد أو موت النفس وحياة القلب ،كام تشري اآلية الرابعة ّ
«وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» فإن تركيز املعارف املادية يف القضايا اإلنسانية
يف املساحة الحياتية املعيشية بشكل حرصي ،يذهب بفكرنا إىل االبتعاد عن االلتفات إىل
حقيقة الحياة وميكن أن يدفعنا هذا الرتكيز الالمتوازن إىل الترصف يف أساس «كأنك تعيش أبدا ً»
دون السؤال عن اآلخرة وإهامل العمل عىل أساس «أنك متوت غدا ً» ،واملشكلة هنا ال تتعلق
جه الفكر ومعايري التحليل واتخاذ القرار
باالهتامم بالقضايا الحياتية بقدر ما تتعلق بالثقافة التي تُو ّ
والتدريب البعيد املدى عىل هذا األساس ،بحيث يصبح االتجاه الفكري والعادات الذهنية
ومحتويات الذاكرة كلّها موجهة نحو الحياة الدنيوية وكأنها حياة أبدية ينبغي االهتامم بها بح ّد
حرصي أو بشكل يغلب سائر االهتاممات.
ذاتها وبشكل
ّ

من زاوية أخرى وقع العقل االختزايل يف معضلة مل يعرف الطريق إىل حلّها ،وقد أشار إليها
ستيفن لوبر ،فمنتجات هذا العقل التي تنظر إىل فناء اإلنسان بشكل غري مبارش عىل أنه نهايته قد
أخذت اإلنسان املتأثر بها إىل متاهة ال مخرج منها ،ودفعته إىل النظرة العبثية والفوىض يف بعض
األحيان ،أو العمل الحتياز كل ما أمكنه يف هذه الفرصة الزمنية املتاحة التي هي عمره املتوقع يف
أحيان أخرى ،كام تعرض اآلية الرابعة والعرشون من سورة الجاثية «وقالوا ما هي إالّ حياتنا الدنيا
منوت ونحيا وما يهلكنا إالّ الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إال يظ ّنون».
املادي هو عجزه عن اإلجابة عن سؤال ما بعد املوت،
فمن القضايا املشهورة يف نقد الفكر
ّ
وبذلك يناقض الفطرة التي تطلب البقاء األبدي ،ويجعل نطاق التفكري والطموح واآلمال محصورة
جه نحو تحصيل الغايات واملطامح يف هذا النطاق
يف نطاق زمني محدود ،ما يجعل الذهن يتو ّ
مهام كان الثمن ،وذلك يؤثر تأثريا ً بالغاً يف املنظومة الرتبوية أيضاً.
يف املستوى الثالث وانطالقاً من التش ّبث بالحياة اآلنية والتمسك بالذاتيات املادية املبارشة
واألنانية الفردانية التي تشكل محور الثقافة الغربية ،فإ ّن هذه الطروحات األنسنية تسعى إىل بقاء
اإلنسان يف حني أ ّن غايته الفناء يف الله .ميكن لنا أن نتناول ثنائية البقاء والفناء من خالل هذا
رس التكوين وأصل الحب
البعد كذلك من خالل البعد الذي يتصل باملسار العبادي املفيض إىل ِّ
يف الوجود كام تفيد اآلية الثانية والسبعون بعد املائة من سورة األعراف «ألست بربكم قالوا بىل
شهدنا» ،أو اآلية السادسة والخمسني بعد املائة من سورة البقرة «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا
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لله وإنّا إليه راجعون» .أما املعرفة املادية باإلنسان فتهدف إىل تنمية قدراته والحفاظ عىل وجوده
يف هذه الفرصة الزمنية الضيقة لغاية االستفادة منها بأقىص قدر ممكن ،وبذلك ينمو االهتامم
بالذات والذاتية ويصبح محور التوجه والتفكري هي األنا ،وبذلك ينقطع طريق الرجوع إىل الله،
واالرتباط والفناء يف وجوده الحقيقي ،ومعرفة أن الوجود اإلنساين محض تعلق.
الفكر اإلسالمي يُق ِّدم أطروحة شاملة حول البقاء والفناء يف املراتب املتفاوتة يف النظر ،وهو
املحمدي ،لك ّن املستوى
ُحي البرشية مستندا ً إىل اإلخبار الغيبي والكشف
ّ
يجيب عن األسئلة التي ت ّ
ظل محدود التداول يف املؤسسة العلمية الدينية ،مع
الرفيع الذي نظر منه العارفون إىل هذه الثنائية ّ
رشعت الباب عىل مرصاعيه أمام التفسري الرمزي والسري
استثناء التيارات الصوفية والعرفانية التي ّ
الشهودي.
يف
ّ
املعر ّ
املادة  /املجرد
والغيبي وامللكويتّ الذي
شعار االتجاه الفكري املعادي للكنيسة كان املادية ،مقابل املجرد
ّ
نظر إليه يف اإلطار االجتامعي السيايس الغريب عىل أنه سبب األزمة السياسية والحروب ،ف ُرفع شعار
أطل من
نقيض ،عىل أمل أن يكون هذا النقض والتناقض سبباً للخروج من االحرتاب األورويب ،الذي ّ
النافذة مجددا ً يف حربني عامليتني مل ي َر التاريخ لهام نظريا ً ،حربني قامتا بثقافة مادية بحتة.

املوقف اإلسالمي يف هذا املجال معروف وأشار السيد الطباطبايئ يف هذا السياق إىل طبيعة
العالقة بني طريف هذه الثنائية يف تفسريه املعروف بامليزان حيث يقول :قوله تعاىل« :و اللَّه غالب
عىل أمره» يوسف  .21 -وكذا اآلية الثانية التي أوردها أعني قوله تعاىل« :أنزل من السامء ماء
الحق وزهوق الباطل سواء كان عىل نحو التنازع
فسالت أودية بقدرها» «إلخ» ،مسوقة لبيان بقاء
ّ
كام يف الحق والباطل الذين هام معا من سنخ املاديات والبقاء بينهام بنحو التنازع ،أو مل يكن عىل
الحق والباطل الذين هام بني املاديات واملعنويات فإن املعنى،
نحو التنازع واملضادة كام يف
ّ
ونعني به املوجود املجرد عن املادة ،مقدم عىل املادة غري مغلوب يف حال أصال ،فالتقدم والبقاء
الحق والباطل اللذين هام معا من سنخ املعنويات
للمعنى عىل الصورة من غري تنازع ،وكام يف
ّ
للحي القيوم» طه  ،111 -وقال تعاىل« :له ما يف
واملجردات ،وقد قال تعاىل« :و عنت الوجوه
ّ
كل له قانتون» البقرة  ،116 -وقال تعاىل« :وأ ّن إىل ربِّك امل ُنتهى» النجم ،42 -
السموات واألرض ٌّ
كل يشء ،وهو الواحد الق ّهار»[[[.
فهو تعاىل ،غالب عىل ّ

وقد ناقش الشهيد مطهري يف كتابه «الدوافع نحو املادية» الصلة بني االتجاه املادي والتط ّور

[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني  /تفسري امليزان  /الجزء  / 2ص .174
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املادي موجود تاريخياً لدى العلامء وغري العلامء عىل ح ّد سواء ،وال
العلمي ،واعترب أ َّن االتجاه
ّ
ّ
عالقة للتط ّور العلمي بنشأته ،وإن كان هذا األخري عنرصا ً مؤثرا ً يف تعميم الثقافة املادية ،فإ ّن
النص
االرتباط الرشطي بينهام ال دليل عليه .ويلفت ماسرتسون إىل أن الصدام بني بعض مفردات
ّ
املسيحي وبني بعض النظريات العلمية ،قد أفىض إىل القطيعة مع العامل املجرد برمته
الديني
ّ
ّ
الكنيس ذريعة لرصف النظر
النص
وأقصاه بشكل نهايئ ،واعترب البعض هذا اإلنجاز عىل حساب
ّ
ّ
مادي ،ونورد كالم ماسرتسون هنا ألهميته كشهادة لباحث غريب عىل هذه
كل ما هو غري
عن ّ
ّ
التحوالت التاريخية «من املعرتف به من خالل إلقاء نظرة دقيقة أنّه من غري املمكن إظهار كون
أي من األوتاد العظام للمفهوم الكوين الجديد كنظرية مركزية الشمس أو قانون القصور الذايت أو
ٍ ٍّ
قانون الجاذبية -وكأنها غري متوافقة من حيث املبدأ مع إثبات وجود الله .بالرغم من ذلك ،فإ ّن
األفكار التي قامت هذه النظريات بإبدالها كانت مرتبطة بشكل وثيق بإثبات وجود اللَّه ومبجموعة
من املواضيع اإللهية املتنوعة ،فبدا لعديد من الناس أن سقوط هذه األفكار يتّجه إىل تقويض
إثبات وجود اللَّه بدالً من أن تس ّهل هذه النظريات إحداث فهمٍ أكرث أصال ًة ونقا ًء عن الطبيعة اإللهية.
عىل نحو ّ
أدق ،فإ ّن املنهجية اإللحادية للنظرة العلمية املعارصة قد أقصت ببساط ٍة السؤال حول
إلهي
وجود اللَّه ولك ّنها قد أحدثت أيضاً إطارا ً ذهنياً مييل نحو تعميم الالمباالة املنهجية تجاه ما هو ّ
وتحويله إىل النزعة اإلنسانية العلمية املطلقة»[[[ .نحن ويف اطار الرؤية املعيارية التي نركن إليها
يف هذه الوريقات ال نريد االنجرار نحو جدل كالمي مع الفلسفة املادية ،فقد قامت استدالالت
علمية وفلسفية إسالمية كثرية بنقض األصول املعرفية والكالمية لتلك الفلسفة ،ونحن لسنا بصدد
إثبات انحرافها ووهنها ،وإمنا نريد الرتكيز يف ترسب تلك الفلسفة يف اللغة غري املبارشة للعلوم
املختصة يف هذا
اإلنسانية املختلفة ،وميكن ملن يود اإلطالع بشكل تفصييل العودة إىل الكتابات
ّ
الجانب ،وإشارة ماسرتسون هنا تفيد يف توكيد حقيقة أن «العلم» ،يف التداول الغريب األنواري،
كان ُيثّل تيارا ً فكريّاً تشكّل يف حأمة الرصاع ،اندفع نحو تشكيل رؤية مسبقة وشمولية تجاه الدين.
للوقوع عىل املوقف الغريب املبارش ،نعود إىل موسوعة روتلدج للفلسفة التي عرفت املادية
كل العنارص والحركات
فلسفي باآليت«:مجموعة من النظريات املرتابطة التي تعترب أ ّن ّ
كاتجاه
ّ
كل األحداث والحقائق قابلة للتفسري،
تتألف من املادة ،القوى املادية أو العمليات الفيزيائيةّ .
مبارش ًة أو بشكل مبديئ ،من خالل مفاهيم الجسد ،األشياء املادية أو التحوالت والحراكات
الدينامية املادية»[[[ ،وباملقابل ويف تعريف القضايا املجردة يقول بوب هايل «السؤال الفلسفي
[1]- Masterson، Patrick / p 20.
[2]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Materialism.
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املركزي حول القضايا املجردة هو :هل مثة قضايا مجردة؟»[[[ ويعرض لآلراء املختلفة يف هذا
املجال ،ويف املجال اإلنساين اعترب الطبيب والفيلسوف جوليان دوالمرتي[[[ يف كتابه «اإلنسان
اآللة» الصادر عام  1748الوجود اإلنساين جسامً ميكانيكياً يتحرك بقدرة ذاتية وفرس الحركة الفكرية
عىل أسس عصبية مادية.
تحركت األبحاث يف العلوم اإلنسانية الغربية إذن عىل خلفية مادية ،وحاولت االلتفاف عىل وجود
العقل واللغة يف بعض األحيان ومل تنجح يف الوصول إىل تفسريات مقنعة ،لكنها انضوت تحت
شعار انكار املجردات ،ونحن إذ نستعني بها يف تكوين املعرفة عن الوجود اإلنساين ،سنالحظ أنها
بطبيعة الحال ترصف االهتامم عن القضايا املجردة العقلية والروحية وبالتايل تضعف قدرة اإلنسان
عىل إدراكها واإلميان بها ،فانشغال الفكر بالواقع الحيايت واملعييش يستتبع إشباع املخيلة بالصور
املادية ،وتأطري الفضاء الفكري بحدود تعزله عن االهتامم باألبعاد املتنوعة للموجود اإلنساين،
كام تخلق منطية اشتغال الجانب املجرد من اإلنسان أي العقل ومن ثم القلب بالجانب املادي
املعيش منه ،فيصبح املجرد مسخرا ً للامدي ،عىل النقيض متاماً من الخطاب والتوجيه القرآين
الذي أراد أن تكون األولوية للحياة األخروية بقيمة قصوى للبعد الروحي واملعنوي وقيمة دنيا
للبعد املعييش كام تشري آيات كثرية ومنها اآلية الثانية والثالثون بعد املائة من سورة طه «ال نسألك
رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى».
انسداد باب املعنويات الروحانية العميقة واألصلية أمام املفكر أو املثقف أو الباحث الغريب
ذي النزعة املادية الشمولية ،دفعه بقوة نحو إيجاد البديل ،فكان الطريق إىل معرفة الذات هو
العلوم الظاهرية ،فغرق فيها كبديل لطريق التكامل املعنوي ،وأصبحت هي خشبة الخالص من
التيه املعريف ،ولذلك نحن نتعرض إلغراء أن تتحول هذه املعارف التي تقدم بديالً معنوياً عن
املعرفة الحقيقية باإلنسان فردا ً ومجتمعاً إىل بديل يطغى عىل طريق التكامل الروحاين والسري
األخالقي العبادي من خالل املعرفة املبارشة الظاهرية ،ويغذي العقل مقابل تغذية القلب والروح،
ويحصل من ذلك تغليب للمجرد العقيل عىل املجرد الروحي ،فيحصل شعور وهمي باالكتفاء
لناحية الحاجات املعنوية املجردة ،كام يعرب ميجيل فارياس يف بحث له بعنوان (سيكولوجيا
[[[
اإللحاد)»:ميكن للعلم أن يقوم بدور العكاز السيكولوجي ألنه يقدم قيمة ميتافيزقية مضافة»
ويتأىت من ذلك إهامل البحث يف الجانب الروحي والفطري الحقيقي للتجرد ،لذلك نالحظ
[1]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Abstratct objects.
[2]- Julien de la Mettrie / L’Homme Machine.
[3]- Farias، Miguel / The Psychology of Atheism / In: Oxford Handbook of Atheism / 2016 / p 396.
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االنكباب الكبري عىل اإلنتاج الفكري والتلقي املعريف للذين فتح باب املعارف العقلية ،وقد
نقع يف هذه الثغرة نتيجة االستغراق يف التلقي وكذلك بسبب البيئة األكادميية التي تجعل التداول
الفكري محصورا ً يف النطاق الظاهرايت قرسا ً.
الظواهر  /التجليات
البحث عن بديل للنص الديني وما قدمه من إجابات عن اإلنسان ووجوده وغاية حياته قاد إىل
اللجوء للمنهج املتبع يف استقصاء املعرفة بشؤون الطبيعة واملادة ،فبحسب املنظِّر االختزايل
أوغست كونت «كان ينبغي لعلم االجتامع أن يطبق املنهجيات العلمية الصارمة نفسها يف دراسة
[[[
املجتمع ،كام هي الحال يف األساليب التي تنهجها الفيزياء والكيمياء يف دراسة العامل الطبيعي»
وكذلك تبعه اآلخر اميل دركهايم الذي شارك كونت الرأي «بأن علينا دراسة الحياة االجتامعية بروح
موضوعية مثلام يفعل العلامء عند دراستهم للعامل الطبيعي ،وكان املبدأ األول الذي وضعه لعلم
االجتامع :فلندرس الحقائق والوقائع االجتامعية باعتبارها أشياء»[[[.
جرى تشييء اإلنسان يف النهاية ملحاولة فهمه ،وهذا ما ينعكس يف النصوص التي تتبنى هذا
االتجاه الذي ح َّد اإلنسان يف مرتبته الوجودية الدنيا كيشء من األشياء ،مقطوعاً عن أصله ومنشأ
وجوده واستمراريته ،وحينام نستفيد من هذه النصوص يف سياق تعليمي يفرض علينا تبني األفكار
واملقاربات الواردة فيها من خالل استخدامها يف الفهم والتحليل والعمل فإن ذلك يؤثر يف إدراكنا
ألنفسنا ولآلخرين ،وتغيب عنا حقيقة وجودنا ،فهي تفصل الظواهر اإلنسانية عن الرؤية التوحيدية
للكون وحقائق الوجود ،فال شك يف أن انغامس البحث يف الظاهرة اإلنسانية يف بعدها الظاهري،
وإهامل الحقيقة التوحيدية التي تدل عىل أن «ال مؤثر يف الوجود إال الله» ،مؤسس ًة عىل مقولة «ال
جرب وال تفويض» ،فتنظر إىل «البالء» عىل أنه مشكلة ،وإىل «النعمة» عىل أنها «ربح» ،وبذلك تعزل
عامالً رئيسياً
ومتغيا ً مركزياً يف عملية التحليل هو القرار اإللهي .هذا االنشغال ضمن هذه الحدود
ِّ
املادية يخلق إطارا ً محددا ً للنشاط الفكري ،إطارا ً مينعه من االلتفات إىل هذا العامل واملتغري
الرئييس ودوره يف الظواهر واملتغريات ،وتجعل العقل ينظر إىل الكون عىل أنه ساحة مستقلة
ومنفصلة عن الوجود اإللهي.
وكذلك ومن ناحية أخرى فإن هذه الكراريس ال تعترب أن الظواهر اإلنسانية تتأثر باإلذن اإللهي
وكف يد التأثري
واإلرادة والتأثري اإللهيني ،فهي تعاين انحيازا ً إىل جانب التفويض املطلق لإلنسانّ ،
[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .62
[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .63
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اإللهي عن الفرد واملجتمع والحياة ،وإغفال وجود القدرة الواعية والهادية واملرشدة التي تؤثر
يف قرارات األفراد واملجتمعات ومصائرهم ومساراتهم ،هذا التطرف األعمى يخلق نطاقاً فكرياً
وشاكلة معنوية ترشنق العقل والقلب ،حيث ينعكس التصور النظري للظاهرة اإلنسانية عىل التصور
القلبي للذات ،وتصبح النظرة للحياة اإلنسانية نظرة سطحية ومادية ،وتصبح حدود الفضاء الفكري
محروسة حراسة مشددة تجاه إدراك ووعي اإلرادة والتأثري اإللهيني.
أكد الوحي املقدس وجود بعد خفي يف الظواهر التي تحصل يف املجتمع اإلنساين فال يبقى
املرء يف عزلته الفردانية وفق هذه النظرة ،كام توضح اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال « َفل َْم
ت َولَ ِك َّن اللَّهَ َر َمى» ،وكذلك اآلية الواحدة والخمسني
ت إِ ْذ َر َم ْي َ
تَ ْق ُتلُوه ُْم َولَ ِك َّن اللَّهَ َق َتلَ ُه ْم َو َما َر َم ْي َ
ض لَف ََسدَ ِ
اس بَ ْعضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍ
ت األَ ْر ُ
ض َولَ ِك َّن اللَّهَ
بعد املائتني من سورة البقرة « َولَ ْوال َدف ُْع اللَّ ِه ال َّن َ
ني» وآيات كثرية يزخر بها القرآن الكريم أكدت رضورة االلتفات إىل البعد
ُذو فَضْ لٍ َع َل الْ َعالَ ِم َ
الغيبي للظواهر االجتامعية ،فام محل هذه اإلشارات القرآنية من فكرنا املعارص ،فقد جرى
إغفالها بشكل كبري عىل ما يبدو.
الكثرة  /الوحدة
واحدية وأحدية الخالق وكرثة املخلوقات وتعدديتها قضية محورية يف السري التكاميل لإلنسان
يف طريق رجعته إىل أصله الروحي ،فالحياة الواقعية املبارشة ودار الدنيا تشغله بكرثة حاجاتها
وشؤونها وموضوعاتها وتقلّباتها ،فيام مي ّر طريق العودة إىل املبدأ بني تلك الكرثات واالنشغاالت
مركزي لحياة املؤمن يسمح
وينسل منها برغم وجوده بينها ،لك ّن محورية التكامل املتعايل كه ّم
ّ
ّ
تخل عن
ّ
وكل َه ّم يف سياق واحد أوحد ،كام يقول أمري املؤمنني «قد
كل انشغال ّ
له بأن يضع ّ
همً واحدا ً انفرد به»[[[ ،فيقيص ما يشغله عن هدفه الذي خلق ألجله ويقدم ما يخدم
الهموم إال ّ
ذاك الهدف املقدس ،الفرد واملجتمع يعربان الطريق من االستغراق يف املوجودات ومتطلباتها
إىل التوازن والهدفية يف رؤية كلية منسجمة ،يكون فيها لكل طبقات املجتمع طريق تكامل وتقدم
معريف وروحاين متعال.
قدم الفالسفة اإللهيون والعرفاء الروحانيون توضيحاً لكيفية تساكن األحدية اإللهية مع كرثة
املمكنات ،من خالل مراتب الوجود الواحد ،فالشمس تبعث النور عىل مراتب بحسب القرب
والبعد ،واملخلوقات تتفاوت يف مرتبتها وبعدها ابتدا ًء من الرسول األعظم صلوات اللَّه عليه وآله
[[[ -نهج البالغة  /الخطبة .87
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

اإلنســــان مختزالً

111

الصمء البكامء ،وال ّ
شك بأ ّن هذا املبحث العميق واللطيف مرجعه
األطهار وصوالً إىل املاديات
ّ
إىل اآليات والروايات عن أهل بيت العصمة سالم اللَّه عليهم كام أشار الفيلسوف الكبري صدر
الدين الشريازي يف كتابه األسفار األربعة «الثابت بذاته املثبت لغريه املوصوف باألسامء اإللهية
املنعوت بالنعوت الربانية املدعو بلسان األنبياء واألولياء الهادي خلقه إىل ذاته أخرب بلسانهم
كل يشء ال مبزايلة وإيجاده لألشياء
كل يشء ال مبداخلة ومزاولة[[[ وبحقيقته غري ّ
أنّه بهويته مع ّ
اختفاؤه فيها مع إظهاره إياها وإعدامه لها يف القيامة الكربى ظهوره بوحدته وقهره إياها بإزالة
و(كل
ُّ
تعيناتها وأسامئها وسامتها وجعلها متالشية كام قال (ملن امللك اليوم للّه الواحد الق ّهار)
يش ٍء هالك إال وجهه)»[[[.
املدرسة املادية انرصفت كام أسلفنا إىل االنشغال بالدنيا وعامل الكرثة إىل حد فاق عدد
كل
االختصاصات العلمية اآلالف الثامنية ،دون أن يكون مثة رابط يجمعها يف رؤية كلية ،ويف ّ
اختصاص تكرث النظريات واآلراء واملقاربات وزوايا النظر ،وناقش الباحث الفرنيس املعارص
يل
باساراب نيكولسكو هذه القضية بعمق ،ناقدا ً الفكرة التي تقول بعدم وجود رضورة ّ
ألي معيار ك ّ
يحكم حركة التع ُّرف والبحث ،معتربا ً ذلك من نتاج تراجع املعنويات يف الزمن الحايل« ،الروحانية
كلمة فقدت قيمتها كلياً اليوم ..يف فعل التواصل بيننا وبني الكون .مثة فقر روحي هائل اليوم
عىل كوكبنا ،يعرب عن نفسه من خالل الخوف ،العنف ،الكراهية والدوغامئية ..بالنسبة للنسبيني
الراديكاليني ،بعد موت الله ،وموت اإلنسان ،وانتهاء األيديولوجيات ،ونهاية التاريخ (ورمبا ،يف
الغد ،موت العلم ونهاية الدين) ،مل يعد ممكناً التوصل إىل رؤية كلية»[[[ ،وجرى حرص الحياة
يف زاوية مادية ضيقة ووحيدة يف زمن الحداثة وما بعدها فربأيه أن «اإلنسان االقتصادي هو وليد
الحداثة ،يؤمن حرصا ً مبا يراه ،يشاهده ،ويقيسه .ومجاله الطبيعي هو الدنيوي ،لغته تنتمي إىل
مرتبة وحيدة من مراتب الواقع ،ميكن الوصول إليها من خالل العقل التحلييل ،العلوم الرقيقة
والكثيفة ،والتكنولوجيا والنظريات واأليديولوجيات والرياضيات واملعلوماتية»[[[ ،ويف طرحه
للعالج يقرتب من لغة الفلسفة اإلسالمية التي تضع الكرثة يف ظل الوحدة ،ولو من منظار منهجي
ينسجم مع مقاربته «قناعتي العميقة هي أ ّن تشكيلنا للعرب مناهجية هو ذو طابع توحيدي (مبعنى
توحيد مختلف املقاربات العرب مناهجية) ،وهو متنوع كذلك يف الوقت عينه :تنطوي مقولة الوحدة
[[[ -نهج البالغة  /الخطبة األوىل.
[[[ -الشريازي ،صدر الدين  /الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة  /الجزء األول  /ص .261
[[[ -باساراب ،نيكولسكو  /العرب مناهجية كإطار منهجي لتجاوز جدال الدين والعلم  /مجلة املحجة  /العدد  / 23صيف  / 2011ص .169
[[[ -باساراب ،نيكولسكو  /ص .171
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يف التنوع والتنوع من خالل الوحدة يف مفهوم العرب مناهجية»[[[.
يشكل هذا التوجه لدى كاتب ومفكر فرنيس معارص ،انتقل من علم الفيزياء إىل الهم الفلسفي مؤخرا ً،
جزءا ً من انتفاضة فكرية محدودة النطاق تسعى للعثور عىل مخرج من األزمة املادية ،غري أنها ال تزال يف
إطار السؤال مع قليل من اإلجابات ،لك ّن أه ّم ما يف هذا الحراك وعي املشكلة االختزالية القامئة اليوم.

والتغي وتضعف إمكانيات العقل
هذه املعارف والطروحات تغرق اإلنسان يف عامل الكرثة
ُّ
والتصور عىل رؤية الوحدة ،فحني يغرق العقل يف التفاصيل والجزئيات يبتعد بالتد ّرج عن االهتامم
بالنظرة الكلية املتعالية املسيطرة عىل كل التفاصيل والجزئيات ،كام يصبح أسري اللحظات الزمنية
املتغرية ويصبح الزمان أحد حدود النطاق الفكري املادي ،ويصعب مع تنامي االهتامم باألمور
الدنيوية والحياتية وتشكل منهجية التفكري املالزمة لحركة الذهن االنتقال من عامل الكرثة املتغرية
إىل عامل الوحدة الثابتة وااللتفات إىل حضور املح ِّرك غري املتحرك وتغيب الرؤية الشاملة ملصلحة
التفصيل ،ونقع يف حالة من االختزال املتطرف يف النظرة إىل مرتبة واحدة من مراتب الوجود ويقع
اإلهامل تجاه املرتبة العليا ويصبح إدراك املطلق غري املقيد أمرا ً متناقضاً مع مساحة االنشغال
الفكري األوسع يف املجال املقيد واملتشابك واملعقد.
النفس  /الفطرة
اإلنسان الذي علم املالئكة األسامء اإللهية والذي لديه القابلية لنيل مرتبة الخالفة اإللهية
والتخلق باألخالق الربانية جرى إنكاره وتحييده ،وتحويله إىل موضوع للبحث واإلختبار ألجل
السيطرة عليه وتوجيهه بحسب مصالح املؤسسة املادية ،وكل ذلك تحت شعار املوضوعية التي
«عندما تتموضع كمعيار أحادي للحقيقة ،سيكون لها نتيجة حتمية واحدة :تحويل الذات إىل
موضوع .موت الذات هو الثمن الذي ندفعه يف موضوعية املعرفة .حيث أصبح الوجود اإلنساين
موضوعاً لالستغالل من قبل اإلنسان اآلخر ،موضوعاً لالختبار من قبل األيديولوجيات التي تدعي
العلمية ،موضوعاً للدراسات العلمية التي تتوىل ترشيحة ،وإعادة تشكيله والسيطرة عليه .اإلنسان،
اإلله أصبح اإلنسان ،املوضوع ،والنتيجة الوحيدة لهذا املسار هي التدمري الذايت .املجزرتان
العامليتان يف القرن العرشين هام انعكاس ملسار التدمري الذايت»[[[.
املنهج األدايت هذا يعمل يف الوقت نفسه كوسيلة ملعرفة الذات واآلخر وتشكيل الحياة الفردية
[[[ -باساراب ،نيكولسكو  /ص .152
[[[ -باساراب ،نيكولسكو  /ص .148
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والجامعية ملن يتبنى مقوالته وأدواته ،عىل أن يختار الفرد ما يالمئه من آراء مطروحة يف حقل
العلوم النفسية ويبني حياته املعنوية والسلوكية عليه ،أما الفرد العادي فله إىل تشكيل معرفته بذاته
طرق عمالنية ثالث :انطباعه عن ذاته ،نظرة املجتمع إليه ،األحالم واملطامح الفردية[[[.
ناقش علامء النفس املاديني منذ انطالقة هذا الفرع العلمي يف القرن التاسع عرش قضية أساسية
هي تجرد النفس اإلنسانية[[[ ،واعترب جمع كبري من الباحثني اإلختزاليني أن النفس والجسد واحد
وليس مثة تجرد للروح ،فهي متوت مبوت الجسد ،فاملساحة املعنوية التي يقوم عليها حراك
اإلنسان نحو العامل الحقيقي جرى إلغاؤها إىل حد كبري والنقاش يف أصل وجودها ال يزال قامئاً،
ناهيك عن إمكانية التشخيص والتوجيه لكيفية التعامل معها مبا يتناسب وحقيقتها وغايتها.
باملقابل كان للوحي اإللهي الوضوح والحسم يف هذا املبحث كام تعرب اآلية الثالثون
من سورة الروم «فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الله» ويشري الشهيد مطهري
يف كتاب الفطرة إىل أن «التعاليم اإلسالمية مبنية عىل القبول مبجموعة من األمور الفطرية،
وهي جميع تلك األمور التي نعتربها ما وراء الحيوانية ونعدها قيامً إنسانية .ترى املعارف
اإلسالمية أن لهذه القيم اإلنسانية أصوالً يف تكوين اإلنسان ،ولسوف نبني كيف أن األصالة
اإلنسانية واملشاعر اإلنسانية ترتبط مبا فطر عليه اإلنسان .إنه لقول فارغ أال نعرتف بوجود
فطرة يف اإلنسان ،أي أن ننكر وجود جذور لهذه القيم يف اإلنسان»[[[ ،لكن املقاربة املادية
التشييئية لإلنسان تركت الباب مفتوحاً ،تحت مقولة الحرية ،ليك يبتدع الفرد واملجتمع ما
يتيرس من املقاربات وأمناط الحياة وصوالً إىل تبديل خلق اللَّه واملثلية الجنسية ،فقد نيس
اإلنسان الغارق يف املادية اإلختزالية نفسه كام يعرب القرآن الكريم يف اآلية التاسعة عرشة من
سورة الحرش «وال تكونوا كالذين نسوا اللَّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» ،وباعتبار
أن اآلراء واالبتداعات التي طرحت تحت مظلة العلوم اإلنسانية كانت تجهل وجود الفطرة
وبالتايل تفتقد لوجود أي يشء ثابت يف النفس البرشية .فأصبح تعدد اآلراء والنظريات سبباً
لتغرب اإلنسان عن ذاته وعن اآلخر وتم تفكيك العائلة وقبل ذلك تفكيك الفرد نفسه.
مل تصل املقاربة الظاهراتية لإلنسان إىل إدراك حقيقة الوجود اإلنساين والحاجة األصلية
التي تتفرع منها سائر الحاجات والغايات ،والتي بتحقيقها تحل املشكالت املتعلقة بالحاجات
[1]- Encyclopedia of Psychology / Gale Group / 2001 / p 566.
[[[ -لإلطالع عىل وجهات النظر اإلسالمية يف هذا املوضوع راجع :الشريازي ،صدر الدين  /الحكمة املتعالية يف األسفار األربعة.
[[[ -مطهري ،مرتىض  /الفطرة  /مؤسسة البعثة  /ص  .26وللمزيد :اليزدي ،محمد تقي مصباح  /معرفة النفس لبنائها من جديد .وكذلك:
مطهري ،مرتىض  /اإلنسان الكامل  /مؤسسة البعثة.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

114

امللف

األخرى ،وتنوعت النظريات التي تفرس النفس اإلنسانية وتعرف أبعادها وجوانبها ،ومل تعرث عىل
تعريف ذات الوجود النفساين ،وبالتايل أصبحت هذه النظريات املتنوعة واملختلفة فيام بينها
متس الجوهر الحقيقي .ارتكزت عىل هذه
تصويرا ً لحاالت النفس ومتغرياتها وأعراضها دون أن
َّ
النظريات رؤى تتعلق بالحياة اإلنسانية ككل وكيفية تحقيق غاية الوجود اإلنساين ،ومن جهة أخرى
ارتكزت عليها أدوات السيطرة والتأثري يف اإلنسان فردا ً ومجتمعاً ،وكذلك املناهج املتعلقة بحل
مشكالت النفس اإلنسانية املرضية والحياتية فأعطت عالجاً ملريض غري معروف الجوهر والهوية.
من ناحية أخرى فإ ّن املقاربات املتكرثة والظاهراتية تنكر وجود الفطرة وبالتايل تجهل طبيعة
اإلنسان (غايته ،صفات الكامل لحقيقي )..فغدا اإلنسان املجهول الجوهر هو ضحية عالِم النفس
وموضوع للتحليل واملقاربات املتفاوتة الدقة واالكتامل ،واملرتكزة عىل غموض يف تعريف الذات
اإلنسانية ،والتي ولدت مفاهيم ومناذج تحليل للموجود البرشي تنطوي عىل أوهام وانطباعات
اكتسبت الثقة من خالل استقرائها للرشائح االجتامعية التي تعاين أزمة روحية وتجهل حقيقة ذاتها
ويضعف التأثري الروحاين يف سلوكياتها الظاهرية وتركيبها العقيل والنفيس.
ونحن بطبيعة الحال عندما نعتمد عىل تلك اآلراء التي أنتجت يف تلك البيئة الثقافية والسلوكية
فإننا نشكل وعينا بذواتنا عىل شاكلة تلك النفوس التائهة يف ظالم عامل املادية واملنقطعة عن عامل
املعنى ،وما يعترب ألكسيس كارل يف كتابه اإلنسان ذلك املجهول ،الذي يشري عنوانه إىل عمق
اإلشكالية التي وقع فيها الفكر املادي ،فإن «جهلنا بأنفسنا يعود إىل املنحى الوجودي الذي كان
عليه أسالفنا ،وإىل تعقيد الكائن اإلنساين ،وإىل بنية عقولنا»[[[ ،فليس مثة مصدر وحياين ييضء
املناطق الخفية من هذا الكائن الذي نزل إىل الدنيا فاقدا ً للتوجيه الذايت الروحاين الذي ميلكه
املالئكة أو املادي الذي للحيوانات ليستطيع االختيار بنفسه بني طريق الهدى وسبيل الضالل[[[.
البيئة  /اإلبتالء
وقع املحاربون للكنيسة باسم العلم يف مشكلة أساسية وهي الفراغ املعنوي والروحي الذي نشأ
بفعل تغييب اإلميان الديني عن الحياة وقد أشار باحثون عديدون إىل مدى عمق هذه األزمة التي
نشبت يف مرحلة التحول ،ومنهم كافني هاميان يف بحثه عن اإللحاد املعارص[[[ حيث استعرض
األزمات النفسية التي سببها انهيار املعتقدات التي كانت تسري حياة الفرد واملجتمع ،وكذلك
الكاتبة جينفري هاكت يف كتابها (نهاية الروح) الذي يتناول تلك الحقبة يف درس لآلثار التي تركها
[1]- Carrel، Alexis / Man، The Unknown / Wilco Books / 1959 / p 14.
[[[ -للمزيد :الريشهري ،محمدي  /فلسفة الوحي والنبوة  /دار الحديث.
[3]- Hyman، Gavin/ Atheism in Modern History/ in: The Cambridge Companion to Atheism/ 2007/ P 27.
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التحول التاريخي نحو إنكار الدين واإلميان ،فـ «يف زمن الجمهورية الفرنسية الثالثة التي أُ ِّسست
عام  ،1871استخدمت مجموعة من امللحدين ذوي االتجاه اليساري اإلنرتبولوجيا للمجادلة ضد
الدين ،ولغاية أكرث أهمية ولفتاً ،استخدام شعائر هذا العلم الحديث للتعامل مع الضغوط النفسية
والعزلة التي تزامنت مع فقدان اللَّه واملجتمع الكنيس»[[[ ،ونلفت النظر إىل أن استخدام الكاتبة
ملفردة شعائر يحيلنا إىل مسار تشكل الدين الجديد الذي تحدث عنه اوغست كونت.
انتقل العقل االختزايل باإلنسان الغريب من حالة االنسجام يف منظومة كونية وعقلية متناسقة،
عىل األقل يف وعي األورويب آنذاك ،إىل حالة من التعددية والفوىض وغياب املعايري والتبدل عىل
املستوى الفكري ،وإىل العزلة من الناحية النفسية والعملية مرتافقة مع السعي للتحكم بالنفس
واملصري كام يشري ميجيل فارياس حيث جرى استبدال قواعد القوة والرضورة بفكرة اإلرادة اإللهية
الفاعلة يف ما وراء الطبيعة ،هذا الصدع العنيد بني الكائن البرشي والعامل يجعل من السيادة الذاتية
رضورة حاسمة ،عربت الحركة الوجودية عن هذه الفكرة بوضوح شديد :ذاتية حركتنا تعني أننا
متحررون من كل املحدوديات ،ويف الوقت نفسه وحيدون متاماً ،ومل يبق أمامنا أي خيار سوى
حكم أنفسنا بأنفسنا ..وهذا التحكم الذايت فتح الباب أمام املنافسة الفردية ،الرغبة يف السيطرة
وتقديم الذات عىل أنها متاميزة عن سائر اإلنسانية»[[[.
العزلة ،غياب الرؤية الكونية الشاملة التي تفرس الوجود ومندرجاته الثابتة واملتحركة ،السعي
للسيطرة واملنافسة ،عوامل ساهمت يف تشكيل صورة سلبية عن الحياة والطبيعة واملجتمع،
ولذلك نالحظ أن الرسديات الوافدة من أكادمييات ومنتديات العلوم اإلنسانية الغربية املادية
تصف البيئة عىل أنها فوىض وحالة عدائية تجاه اإلنسان ،ال عىل أنها ساحة بالء واختبار،
فالنظرة الظاهراتية تصف الواقع الدنيوي عىل أنه فوىض ال غاية لها ،ومجموعة من املصادفات
والتشابكات ،وتصفها بعض النصوص بأنها بيئة عدائية نتيجة التنافس االجتامعي أو املتغريات
الطبيعية وتسارع الرصاع اإلنساين ،وتقارب تلك الظروف تحت عنوان املشكالت ،التي يسعى
اإلنسان لحلها كغاية بحد ذاتها ،وال تنظر إىل البعد الرتبوي اإللهي من هذه املشكالت التي
يتغري مفهومها إىل االبتالءات التي تهدف إىل الرتقي والتكامل ،بل تقدم رشحها وتوضيحها
للواقع لغرض التأسيس للمنافسة والنجاح تجاه اإلنسان اآلخر.
تقترص مقاربات العلوم اإلنسانية املادية يف تحليل أسباب املشكلة عىل الظروف املادية
[1]- Hecht، Jennifer / The End of The Soul: Scientific Modernity، Atheism، and Anthropology in France
/ Colombia University Press 2003 / p 2.
[2]- Farias، Miguel / p 396.
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الدنيوية وتغفل الواقع الكوين الذي تتضمنه النظرة الشمولية ،فتقع يف اختزالية وضع الحلول عىل
أساس دنيوي مادي ،وتغفل العامل املؤثر األكرب يف نزول وارتفاع البالءات .اإلطار االختزايل
املتطرف هذا مينع الفرد من مقاربة املشكالت يف حقيقتها وغاياتها وأسبابها وحلولها الواقعية،
ويضعه يف حالة رصاع مع البيئة االجتامعية والطبيعية وتنافس دنيوي مع اآلخرين[[[ ،فهي تصف
البيئة االجتامعية عىل أنها غابة ،يعيش اإلنسان فيها حالة عدم انسجام مع الذات .البيئة العدائية
يف النظرة املادية تجعل اإلنسان يشعر بغياب اإلنسجام مع الذات واملحيط الكوين ،فيقع يف
انفصام تجاه غاية الحياة والعمل والسعي وينظر إىل الزمن عىل أنه عدو ،وبذلك ترتاجع إمكانية
اخرتاقه لإلطار االختزايل املتطرف نحو الرؤية الكونية الشمولية الواقعية .ويف مقارنة مع الحياة
البدائية واإلنسان القديم يقول أنطوين غدنز أن «غياب الحرب وانعدام الالمساواة يف الرثوة
والقوة ،وتأكيد التعاون بدالً من املنافسة يف تلك املجتمعات تذكرنا كلها بأن العامل الذي خلقته
الحضارة الصناعية الحديثة ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون مرادفاً ملفهوم التقدم»[[[.
وفق املنهج املادي ،فإن اإلنسان يخرج من العبودية للظواهر والظروف والبيئة إىل حالة نسبية
ومحدودة من السيطرة عليها ،وتبقى هذه العنارص االجتامعية والحياتية هي املوجود املتفوق
والحاكم حتى عند السيطرة املجتزأة والنسبية لإلنسان عىل مساحة محدودة منها .ولكن اللَّه هو املؤثر
األكرب يف هذه العنارص ،والقادر عىل التغيري فيها ملصلحة التكامل اإلنساين .أعطى الوحي اإللهي
مساحة كاملة لهذه القضية بتشعباتها املختلفة ،وهناك آيات عديدة تقدم التفسري الذي يحتاجه الفرد
للتعامل مع الظروف الفردية واالجتامعية املختلفة دون الوقوع يف االنعزال أو العدائية ،ففي اآلية
الثامنة واألربعني من سورة املائدة تأكيد أن االختالف بني الناس وتعدد األمم له غاية متعالية وليس أمرا ً
عبثياً «ولو شاء اللَّه لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا الخريات» ،وكذلك تأيت
اآلية الخامسة والستني بعد املائة يف هذا السياق لتوضح الغاية من التعدد الطبقي االجتامعي «وهو
الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم» ،ويف الرصاع
بني الحق والباطل أعطت اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال توضيحاً لغاية االقتتال ،فهو ليس هدفاً
بحد ذاته «وما رميت إذ رميت ولكن اللَّه رمى وليبيل املؤمنني منه بال ًء حسناً».
اآليات القرآنية الكثرية التي وصفت الحياة الدنيا بأنها دار بالء ،توضح واقع املرسح اإلنساين
وفلسفة الحراك يف القبض والبسط يف أحوال الفرد واملجتمع ،ولكن النظرة املجتزأة واملبارشة إىل
هذا املرسح جعلت ما هو موجود خلف الكواليس مهمالً ومغفالً عنه ،وبالتايل نحن عندما ننظر

[[[ -غدنز ،أنطوين  /مصدر سابق  /ص .93
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بالعني والعقل الغريب املادي إىل املرسح بسطحية سنشاهد البيئة العدائية وعدم االنسجام يف كل
ما يحصل من فوىض يف الحياة الشخصية والعامة.
استقالل  /ارتباط
إمكانية تعايش األفكار االختزالية مع اإلميان بالله يف عقل واحد سؤال هام يطرح نفسه عند
التأمل يف إشكالية بحثنا ومندرجاتها التطبيقية ،وهي قضية محورية يف طريق تفكيك آثار التبني
النظري والعميل ملقوالت املدرسة املادية ،وحني نرى أن اإلسالميني املتدينني يتداولون هذه
األفكار ويتبنونها ويدافعون عنها كذلك ،فإننا يف العودة إىل التاريخ األول للفكرة االختزالية سنجد
حالة مركزية مامثلة يف مقولة ديكارت «أنا أفكر إذن أنا موجود» التي أسست الستقالل اإلنسان
تجاه الكنيسة والله ،فهي مل تصدر عن خلفية إلحادية وإمنا كانت يف مرحلة تاريخية شهدت
حراكاً فكرياً يهدف لسد املساحة املهملة يف اإلطار املعريف الكنيس ،وعىل حد قول ماسرتسون
فـ «من النظرة األوىل ،قد يبدو للمرء أنه من املستهجن أن يجري وصف فكر ديكارت كمصدر
رب أ ّن فلسفته كلّها هي دفا ٌع بالغ القوة عن
مهم لإللحاد ألن الرجل كان مسيحياً واثقاً وكان يعت ُ
اإلميان بالله .بالفعل ،فإن فكرة اللَّه التي يُشتق منها إثبات وجوده هي سم ٌة ال غنى عنها إطالقاً يف
منظومته الفلسفية .بالرغم من ذلك ،ينبغي أن نف ّرق بني نوايا أي مفكّر وإثباتاته الرصيحة من ناحية،
وبني املنطق الضمني ملنهجه ومبادئه من ناحي ٍة أخرى»[[[ ،وينقل ماسرتسون يف السياق نفسه عن
الباحث اإليطايل كورنيليو فابرو إشارة إىل مدى تأثري فكرة ديكارت عن املناخ الثقايف إبان طرحها
«يف ال ِقدم وبالفعل وصوالً إىل نقطة بروز الفكر املعارص ،مثّل اإللحاد ظاهر ًة متفرقة تقع ضمن
حدود النخبة الثقافية ،ولكن مبجرد بروز الكوجيتو عىل الساحة فقد اتخذ اإللحاد بُنية محيطة
وبشكلٍ متزامن اجتاح الحياة العامة والسلوك الفردي»[[[.
إذن نشأت فكرة اختزالية شديدة التأثري يف حضن عقل متدين ومنتمٍ إىل الثقافة الدينية
املسيحية ،وإن كان تأويل أو منط تداول واستخدام الكوجيتو مختلفاً عام أراده الكاتب وقد
تأثر بالظرف السيايس والتاريخي إىل حد كبري ،إال أن املهم هو ما تبينه هذه الحالة من إمكانية
[[[
التساكن النظري بني اإلميان القلبي واألفكار االختزالية يف شكل من أشكال التنافر املعريف
الالواعي ،كام تظهر أنه ميكن للفكرة املعزولة عن اإلطار الديني أن تؤول يف سياق اختزايل
ويجري تداولها عىل هذا األساس ،وكذلك ميكن للعقل املتبني للفكر الديني أن ينتج فكرة
[1]- Masterson، Patrick / p 23.
[2]- Masterson، Patrick / p 27.
[3]- Cognitive Dissonance.
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اختزالية دون االلتفات إىل مندرجاتها يف حال غابت عنه املعايري الدينية الضابطة.
رشعت مقولة ديكارت الستقالل اإلنسان الوجودي برغم االعرتاف بوجود اإلله ،فأصبح
اإلنسان وفق هذه النظرة يتحرك يف دائرة التفويض بعيدا ً عن التدخل اإللهي والقيومية الربانية ،ومن
خالل هذا املدماك الرئييس الذي نشأ يف بيئة مؤاتية جرى التأسيس للمقاربة االستقاللية يف معرفة
اإلنسان ،فنالحظ بكل وضوح أن العلوم اإلنسانية املادية التي نشأت يف ذلك الزمان تنكر ارتباط
اإلنسان بالله ،من خالل النظر إىل الظاهرة اإلنسانية بشكل مستقل فهي تنظر إىل الظاهرة اإلنسانية،
الفردية واالجتامعية ،عىل أنها حالة قامئة بحد ذاتها ،ال تتأثر وفق السنن الكونية اإللهية التي وردت
يف القرآن ،بل اكتفت بقراءة تأثري العوامل الظاهرية القرشية ،فاختزلت العوامل الكلية والحقيقية
التي تسبب وتنتج األسباب واملؤثرات الظاهرية وتتحكم بها ،واستغرقت يف دراسة التفاصيل
والجزئيات ،ووضعت نظريات لحل املشكالت اإلنسانية ،الفردية واالجتامعية ،استنادا ً إىل تنظيم
وهندسة املؤثرات الظاهرية والجزئية ،مشكل ًة إطارا ً فكرياً يغيب الحضور اإللهي الفاعل واملؤثر
يف صعيد السنن ويف صعيد القيومية املبارشة ،وبذلك يتحول الباحث والعامل وفق هذه املعارف
إنساناً غافالً عن هذا الحضور ،ومتجهاً نحو التأثري والتأثر بتلك العوامل القرشية.
يف هذا السياق تعرف موسوعة روتليدج للفلسفة االتجاهات األنسنية موضحة ترسخ ومركزية
هذه النزعة االستقاللية «التزام تجاه منظور ومصالح ومركزية اإلنسان الفرد ،اعتقاد بالعقل واإلدارة
الذاتية كخصائص تأسيسية للوجود اإلنساين ،اعتقاد بأن أسس األخالق واملجتمع تنبع من
اإلدارة الذاتية واملساواة األخالقية»[[[ ،ويورد الباحث جورج ستاك يف مساهمته للموسوعة ذاتها
يف تعريف األيديولوجيا املادية قصة تظهر مدى الجموح نحو فكرة االستقالل عن اللَّه حيث
«أنتج عامل الفلك والرياضيات بيري البالس ( )1827 – 1749نظرية فلكية متطورة ،يعرض فيها قدرة
العقل املتفوق الذي يدرك كل ظروف ورشوط املوجودات عىل توقع الحالة الكلية للكون يف
اللحظة القادمة ،وعندما اطلع نابليون عىل هذه النظرية كان لديه تعليق حول غياب أي ذكر لله يف
األطروحة ،فرد البالس :مل أكن بحاجة لهذه الفرضية»[[[.
العلوم اإلنسانية املادية وبهذه املقاربة االستقاللية تنفي آثار التوكل يف الحياة الفردية
واالجتامعية ،فاإلطار االختزايل هنا ينظر إىل اإلنسان عىل أنه مفوض إىل أمره ،ويقطع مع الحضور
والتدخل اإللهي ،وبذلك يغيب من الفكر والذاكرة واملنهج مسألة التوكل عىل اللَّه والتواصل معه
يف مقاربة األمور الدنيوية ،فاليد اإللهية يف املنظور املادي مغلولة ومنفصلة عن الكون واإلنسان.
[1]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Humanism.
[2]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Materialism.
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تاريخياً كان للحركة اإلصالحية الربوتستانتية دور يف تكريس االتجاه الفرداين االستقاليل كام
يشري املؤرخ ديفيد مارتن« :املنطق الربوتستانتي كان يتجه بوضوح نحو مبدأ االختيار اإلرادي،
إىل حد كان غري واقعي من الناحية االجتامعية»[[[ ،وكان لذلك أثر كبري يف إطالق الحراك ضد
املنظومة السياسية الدينية القامئة آنذاك ،والتي ذهبت كام أسلفنا نحو املواجهة الجذرية بالتد ّرج،
وهنا يتحصل االتجاه الفرداين يف اتجاهني ،األول العزلة تجاه املجتمع ومحورية متيز الذات تجاه
اآلخرين كغاية لحياة الفرد ،والثاين استقاللية اإلنسان عن اإلله الخالق ،وهذا ما يعرب عنه الباحث
ستيف بروس بنظرة باردة إىل حالة تفكك العائلة والجامعة واملجتمع« :نظم االعتقاد الجامعي
تحتاج إىل لحمة اجتامعية ،استمرار الدين يتطلب من األفراد الخضوع للجامعة ،ويف بعض
الظروف ،كام يف حاالت الرصاع الديني أو اإلثني ،يجري حد سيطرة الفرد عىل ذاته من خالل
الهوية الجامعية ،ويف حاالت الدميوقراطية املرفهة واملستقرة يف الغرب يحتفط الفرد بحقوق
السيادة الذاتية االستهالكية»[[[.
مقابل الكوجيتو االستقاليل إىل حد التفويض نجد لغة الوحي اإلسالمي الواضحة والنقيضة يف
اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال «وما رميت إذ رميت ولكن اللَّه رمى» ،فهنا نرى التدخل اإللهي
عىل مستوى التفصيل ،يف حني أن النظرة الوجودية التي رشعها ديكارت تنفي إمكانية هذا التدخل
وتنفي القيومية الربانية[[[ .ويف اآلية السابعة عرشة من سورة األنعام نرى النظرة النقيضة كذلك للطرح
االختزايل يف قضية استقالل اإلنسان «وإن ميسسك اللَّه برض فال كاشف له إال هو وإن ميسسك
بخري فهو عىل كل يشء قدير» ،ويف سورة امللك اآلية الحادية والعرشين «أمن هذا الذي يرزقكم
إن أمسك رزقه بل لجوا يف عتو ونفور» وعىل حد تعبري هيوليت مارتينيز فقد اتخذ العلم ،باملفهوم
االختزايل ،اتجاهاً واضحاً نحو نفي التدخل اإللهي يف شؤون اإلنسان حيث «يبني العلم مناذج
ليس لها صلة بالتدخل اإللهي»[[[ ،ويلفت السيد الطباطبايئ إىل عالقة عقيدة االستقالل باإللحاد يف
تفسري امليزان يف عرضه ملنطق النص الوحياين «جعل الكفر بالنعمة غاية للرشك إمنا هو بدعوى
أنهم ال غاية لهم يف مسري حياتهم إال الكفر بنعمة اللَّه وعدم شكره عىل ما أوىل فإن اشتغالهم
بالحس واملادة أورثهم يف قلوبهم ملكة التعلق باألسباب الظاهرة وإسناد النعم اإللهية إليها ورضبهم
إياها حجابا ثخينا عىل عرفان الفطرة فأنساهم ذلك توحيد ربهم يف ربوبيته فصاروا يذكرون عند كل
[1]- Martin، David / The Dilemmas of Contemporary Religion / Blackwell publishing / 1978 / p 9.
[2]- Bruce، Steve / Secularization / in: The Blackwell Companion to The Study of Religion / Blackwell
Publishing / 2006 / p 428.
[3]- Rocca، Michael / Causation Without Intelligibility and Causation Without God in Descartes / in: A
Companion to Descartes / Blackwell Publishing / 2008 / p 241.
[[[ -كلشني ،مهدي  /حوارات العلم والدين  /مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  /بريوت / 2009 ،ص .225
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نعمة أسبابها الظاهرة دون الله ،ويتعلقون بها ويخشون انقطاعها ويخضعون لها دون اللَّه فكأنهم ال
غاية لهم إال كفر نعمة اللَّه وعدم شكرها»[[[ ،ونجد يف نصوص أهل العصمة عليهم السالم الترشيح
العميل لحالة االرتباط مع اللَّه سبحانه وتعاىل يف الجزئيات حتى الباطنية منها ،وأحد العبارات
الشديدة الوضوح يف هذا السياق تلك التي وردت يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين (ع):
«اللهم وفر بلطفك نيتي» ،فحتى النية ميكن طلبها من الخالق القادر املؤثر يف جميع العوامل.
النهضة الصناعية ،كام يحلو للبعض أن يسميها ،لعبت دورا ً كبريا ً يف جعل مقوالت االستقالل
والتفويض أكرث مقبولية ،وال يزال التطور التكنولوجي املرتاكم واملتسارع يلعب دورا ً مؤثرا ً يف
تنمية ودفع االتجاه االختزايل يف هذه القضية ،التي تعد أحد أهم موارد االنحراف الفكري يف الزمن
الحايل ،ونجد النصوص التي ترشع هذا االتجاه وتحوله إىل فقه للحياة يف مجاالت كثرية ضمن
مكتبة العلوم اإلنسانية من علم اإلدارة والسياسة إىل العلوم النفسية النظرية والتطبيقية وفروع علم
االجتامع املختلفة ،وكل ما له دخالة بالتدبري العميل لحياة الفرد واملجتمع.
املصادر العربية:
1.1غدنز ،أنطوين  /علم اإلجتامع  /املنظمة العربية للرتجمة .2005 /
2.2أصول الكايف ،املجلد الثاين ،كتاب اإلميان والكفر ،باب حب الدنيا.
3.3بشارة ،عزمي  /الدين والعلامنية يف سياق تاريخي  /املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  /ج .1
4.4الطباطبايئ ،محمد حسني  /تفسري امليزان  /الجزء .2
5.5عيل بن أيب طالب  /نهج البالغة.
6.6الشريازي ،صدر الدين  /الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة  /الجزء األول.
7.7باساراب ،نيكولسكو  /العرب مناهجية كإطار منهجي لتجاوز جدال الدين والعلم  /مجلة املحجة  /العدد 23
 /صيف .2011

8.8مطهري ،مرتىض  /الفطرة  /مؤسسة البعثة.
9.9اليزدي ،محمد تقي مصباح  /معرفة النفس لبنائها من جديد.
1010مطهري ،مرتىض  /اإلنسان الكامل  /مؤسسة البعثة.
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مساجلة الهوتية فلسفية ألفكار داوكينز
اليسرت ماكغراث

[*]

[[[

هذه املقالة تلقي الضوء عىل التفسري اﻹلحادي العدواين للعلوم الطبيعية املنتسبة إىل

ريتشارد داوكينز ،وتطرح تساؤالت حول عقالنيته الفكرية وعن أسس بياناته .من الواضح كام
يبي صاحب املقالة ان إلحاد داوكينز هو عىل صلة وطيدة بعلمه وفكره املغلق ،وهو يفتقد إىل
ِّ

أسس برهانية لكونه مدافعاً عن املنهجية العلمية.

يف مقالته التالية يتحدث ماكغراث عن اختباراته الالهوتية واإلميانية يف سياق الكالم عن

جدلية العالقة بني اللَّه واملعرفة العلمية.

املحرر

سابقاً ،كنت ملحدا ً .ترعرعت يف بيلفاست ،عاصمة أيرلندا الشاملية ،ويف الستينيات توصلت

رضب من وهم الطفولة ،وملجأ للعجزة ولذوي النفوس الضعيفة
إىل نتيجة حتمية مفادها ان اللَّه
ٌ

واملتحايلني عىل الدين .أعرتف اآلن انه كان رأياً متغطرساً ،وأراه اليوم محرجاً بعض اليشء .إذا
كان يبدو متعجرفاً بعض اليشء إال أنه كان يعكس رأي العرص القائل بأن الدين كان سينتهي ووجود

اللَّه ايضاً.

جزء من املنطق الذي دفعني إىل هذا االستنتاج ،كان مستندا ً إىل العلوم الطبيعية .يف الثانوية
العامة ،تخصصت يف الرياضيات والعلوم ،ويف الجامعة درست الكيمياء .ولكن التحفيز األول
لدراسة العلوم كان يكمن يف فكرة مذهلة وهي قدرة الدخول يف عامل الطبيعة الرائع ،واكتشفت
*ـ كاهن إيرلندي يحمل الدكتوراه يف علم الالهوت.
العنوان األصيل?L'évolution a-t-elle éliminé Dieu :
املصدر/www. scienceetfoi. com/evolution-elimine-dieu-atheisme :
ـ ترجمة :ع .شعيتو ،مراجعة هيئة التحرير.
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أيضاً أن العلوم هي أفضل معني لنقد الدين .اإللحاد والعلوم الطبيعية متناغمة فكرياً لدرجة كبرية.
هذه األفكار بقيت راكدة إىل أن وصلت إىل جامعة اوكسفورد يف اكتوبر .1971
الكيمياء ،ثم فيزياء األحياء الجزئية ،اللذان أثبتا أنهام منشطان رائعان عىل مستوى الفكر .أحيانا
كان ينتابني اندفاع المع ولكن بدأت الصعوبات تربز إىل جانب عشقي للعلوم الطبيعية التي تغطي
كل التوقعات ،أعدت التفكري بإلحادي .ليس من السهل ألحد أن يخضع معتقداته للنقد ،ولكنني
اتخذت هذا القرار ،ألنني أدركت أن األشياء مل تكن بالسهولة التي كنت اعتقدها يف السابق ،بعض
العنارص تراكمت لتشكل ما يسمى بأزمة املعتقد.

بدأت أُدرك أن أُسس اإللحاد ليست مرضية .الرباهني السابقة جريئة ،قوية وحاسمة تبدو يل
اآلن خجولة وغري مؤكَّدة .الفرص التي سمحت يل بالتكلم مع بعض املسيحيني عن إميانهم
أوضحت يل أنني ال أعرف عن هذا الدين إال القليل ،الدين املسيحي الذي أعرفه مجرد وصف
لبعض البيانات من قبل نقاد بارزين مثل “برثران روسيل” و”كارل ماكس” ،وهذا التوصيف مل
يكن دقيق املنهجية .من جهة أخرى أدركت بشكل متد ّرج أن فرضيتي حول العالقة بني العلوم
واإللحاد كانت ساذجة لوافد جديد .من أهم االمور التي كان يجب أن أُعالجها هي الفصل
املنهجي لهذه العالقة ،وأن العلوم واملسيحية يف عالقة وثيقة .كام أن ّني سأحاول فهم ملاذا ال
يتقاسم اآلخرون معي هذا الرأي.
يف عام  ،1977بينام كنت أجري أبحاثاً يف علم فيزياء األحياء الجزئية يف اكسفورد ،قرأت
أول عمل لـ”ريتشارد داوكنس”“ ،الجني األناين” الذي صدر العام املايض .كان كتاباً رائعاً ،مليئاً
باألفكار ومظهرا ً قدرات رائعة تغرس يف نفس القارئ مفاهيم صعبة .كنت أقرأه بشغف .ولكن،
السطحي املرتكز بطريقة غري متوازنة عىل الرباهني العلمية
كنت محتارا ً أمام ما كنت أعتربه اإللحاد
ّ
التي عرضها يف كتابه .بدا إلحاده متصالً به بيولوجياً عرب فكره بدال من كونه مثار دليل علمي من
املفروض أن يكون قد جمعها بنفسه.
اليوم ،داوكنس أعلن بحزم أنه حامل راية مؤسسة اإللحاد الربيطانية .الشاب الالمع يف علم
الحيوانات من أوكسفورد يف نهاية الستينيات تحول شيئاً فشيئاً إىل أهم ناقد حول قضية الدين
وخصوصاً الديانة املسيحية .إ ّن نوعية كتاباته جعلته معارضا بكل ما للكلمة من معنى ،عدوانيته
وعنفه النرثي جعلت منه معارضاً من دون منازع لكل مدافع عن املسيحية .يف هذا املقال ،أود
خاصة إعادة النظر يف
طرح بعض اهتاممات داوكنس حول مواضيع العلم واإلميان .وأود بصفة
ّ
العالقة الفكرية بني العلم واإللحاد ،وهي من مميّزات كتابات داوكنس .وليس هديف انتقاد علم
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داوكنس ،هذا النقد ينتمي إىل املجتمع العلمي كلّه .وإمنا ،هديف هو تحليل العالقة بني الطرائق
العلمية واإللحاد الذي يدافع عنه داوكنس.
يف هذه الوثيقة ،سألخص أهم العنارص األساسية لنقده اإللحادي للمسيحية وسأجاوب بإيجاز.
الق ّراء املتّعظون سيجدون توضيحاً ونقدا ً
مفصالً عن رؤية اإللحاد عند داوكنس يف كتايب “إله
ّ
داونكز” ( )Dawkins Godوالذين يرغبون يف نقاش معمق مدعوون إىل مراجعة هذا الكتاب.
 1العلم استبعد اهلل:
بالنسبة لداوكنس ،العلم وخصوصا فرضية “داروين” جعلت اإلميان بالله مستحيالً .داوكنس
يدعم فكرة أ ّن العامل قبل فرضية “داروين” ُمص َّمم من قبل الله ،أما بعد هذه الفرضية ،أصبحت
هذه الفكرة خيالية بالنسبة له .العامل داروين ليس له هدف ،ونحن واهمون إذا اعتقدنا العكس.
إذا ً ال ميكن وصف الكون عىل أنه س ّيئ أو جيد .يدعم داوكنس نظرية أ ّن الكون الذي نراقبه ميثل
الخصائص التي ميكن توقعها ولكن ،يف نهاية املطاف نستنج أنه :ال هندسة ،ال برش ،ال خري ...ال
أي رحمة.
يشء سوى الالمباالة العمياء والخالية من ّ
يعترب داوكنس أ ّن نظرية دارون مبثابة رؤية عاملية أكرث مام هي نظرية علمية فقط .تسمح له هذه
النظرية بطرح براهني أبعد من حدود العلم .داروين بشكل خاص والعلوم بشكل عام ،يدفعوننا إىل
اإللحاد .ومن هنا بدأت األمور تتعقد بالنسبة لداوكنس .وقد اثبت داوكنس وصف طبيعي ميكن
اقرتاحه يف الحالة الراهنة للكائنات الحية .ولكن ملاذا يؤدي هذا إىل خالصة أ ّن اللَّه غري موجود؟
نعرف جيدا ً أن الطرائق العملية ال ميكنها اتخاذ قرار بشأن فرضية وجود الله ،مهام كانت
كل من يعتقد أنه بإمكانه إثبات وجود اللَّه فهو مخطئ فيش ّوه سمعته.
الطريقة :إيجابية أو سلبيةّ .
بعض علامء األحياء البارزين مثل “فرانسيس كولني” يؤكدون أن العلوم الطبيعية تنشئ قرنية إيجابية
عن اإلميان ،وآخرون (مثل “جاي كولد”) يعتقدون أنها تؤثر سلباً يف املؤمنني ،ولكنهم ال يربهنون
شيئاً مهام كانت رؤيتهم .إذا كان سؤال وجود اللَّه أمرا ً يجب حسمه ،فمن الرضوري أن يكون قامئا
عىل أسس أخرى.
يف مقالة تعود إىل عام  1992صادرة يف مجلة امريكيني ( ،)Scientific Americanعامل األحياء
األمرييك يف ذلك الوقت ،ستيفن جاي كولد ،أرص أ ّن العلوم ال ميكنها حتى بطرائقها الخاصة أ ّن
بكل بساطة رشح هذا الوجود.
تثبت وجود الله .ال ميكننا كعلامء ،تأكيد أو نفي ،وال ميكننا حتّى ّ
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متت بصلة لوجود أو طبيعة الله.
األسايس لـ ”كودا” ميكن أن يكون نظرية درونية ال
العنرص
ّ
ّ
مثل العامل
بالنسبة إىل ”كولد” ميكننا أ ّن نجد علامء أحياء ملحدين مثل “جزج سيبسون” وآخرين ّ
االرثدوكيس الرويس “ذوب زهانسكس”.
الفكري
داوكنس يعرض النظرية الداروينية كطريق فكري لإللحاد .ولكن ،يف الحقيقة ،املسار
ّ
املرسوم من داوكنس غارق هو أيضاً يف اإللحاد .يوجد ه ّوة بني النظرية الدارونية واإللحاد ،ومن
الواضح أن داوكنس يريد ردمها .وإذا أردنا الوصول إىل نتيجة ،يجب استخدام وسائل مختلفة،
بليغة ومقنعة ومن املفروض أن تكون الرباهني قوية.
اإليامن جينب التعامل مع الدالئل:
من وجهة نظر داوكنس ،املسيحية بنت أساسها عىل اإلميان ،وتركت البحث الحقيقي املتمحور
حول الدالئل .أحد أهم طروحات داوكنس واملكررة بإستمرار هي يف كتاباته ،القول إن اإلميان يف
الدين هو الثقة العمياء وليست االدلة .داوكنس يدعم أن اإلميان هو نوع من األمراض العقلية ،وهو
آفة الكون وميكن مقارنته بفريوس الجدري ومن الصعب القضاء عليه .هل الحقيقة هي أبسط من
ذلك؟ كنت متيقناً يف حينها ألنني كنت وقتها ُملحدا ً وقد اعتربت براهني داوكنس مقنعة .أما اليوم
تغيت النظرة.
فقد ّ
يقول لنا داوكينس إن اإلميان هو الثقة العمياء ،التي ال تابه باألدلة الثابته وتتجاهل حتى األدلة
املعارضة.

لنبدأ مبعاينة هذا التعريف لإلميان ومن أين مصدره .ملاذا علينا القبول بهذا التعريف الالمنطقي؟
ومن قال إنّ هذا التعريف منسوب إىل املؤمنني؟ داوكنس غري واضح يف هذه النقطة ،وال يعرض
ربرة تح ّول اليامن إىل نوع
أي كاتب ديني ليربر هذه التعريف غري
املنطقي ،هذه الطريقة غري امل ّ
ّ
من املهزلة الفكرية .ال ميكنني قبول هذه الفكرة ومل أجد مفكّرين دينيني اعتمدوها .هذا التعريف
خاص
ال ميكن الدفاع عنه من قبل أي اعرتاف رسمي من الدين أو أي طائفة مسيحية .هذا تعريف
ّ
بداوكنس وهو جزء من اسرتاتيجية تهدف إىل النقد.
أي
من املقلق أنّ داوكنس يعتقد بحزم أنّ اليامن يعني الثقة العمياء ،علامً أنّ هذا التعريف ال يتبناه ّ
مسيحي .هذه األطروحة هي يف األساس لداوكنس لدرجة أنه يؤثر يف كل جانب من جوانب
كاتب
ّ
موقفه من الدين واملؤمنني .داوكنس نفسه يعلق عىل افكار”ويليام بالييه” ( )William Paleyحول
فرضية خلق الكون ،ويصف هذه العقيدة بالخطأ.
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يقول لنا داوكينس إن اإلميان هو الثقة العمياء ،التي ال تأبه باألدلة الثابته وتتجاهل حتى األدلة
املعارضة .هذا ما قد يعتقده داوكنس بعكس املسيحيني الذين ال يفكّرون بذلك“ .و .ه غريفيث
توماس” ( )W. T. Griffith-Thomas()1924-1861يقدم تعريفاً لإلميان املسيحي التقليدي الطويل.
كل ما يتعلق بالطبيعة البرشية ،فإنه يبدأ مع اقتناع فكري يقوم عىل
[اإلميان] هو املفتاح إىل ّ
األدلة املقنعة .إنها تأيت مع الثقة من القلب واملشاعر التي أُ ِّسست عىل اإلميان ،وتوجت باإلرادة
رص عىل هذا اإلميان والثقة من خالل خ ّ
ط الحياة.
التي ت ّ

هذا التعريف املنطقي جدا يجمع العنارص األساسية للفهم املسيحي لإلميان .سوف يالحظ
القراء هذا اإلميان “يبدأ مع اقتناع فكري يقوم عىل األدلة املقنعة” .ال أرى فائدة يف إكالل الق ّراء
باألقوال املسيحية الال متناهية املقتبسة من جميع الفرتات الزمنية والعصور لدعم وجهة النظر هذه.
كل الحاالت مسؤولية داوكنس إلثبات كتاباته عىل أساس أدلة عىل أن التعريف ُمش َّوه
وهو يف ّ
ومنحاز لل”اإلميان” كام أنه من سامت اإلميان املسيحي.
ومبجرد أن يستق ّر رجل القش الخاص فيه ،يعود داوكنس ويرميه .هذه اللعبة الفكرية ليست
شاقة وال صعبة .اإلميان طفويل ،كام قيل لنا ،واألفكار الجميلة التي تؤثر فينا ويجري تدريسها
لألطفال ،ولكن من األفكار ما هو غري أخالقي ،شنيع ومضحك فكريّاً لجمهور الكبار .يف الوقت
الحارض ،لقد منونا وعلينا أن ننتقل إىل أشياء أخرى .ملاذا نؤمن بأمور ال ميكن تفسريها علميا؟
يقول داوكنس أن اإلميان بالله هو مثل اإلميان بسانتا كلوز أو الجنيات .عندما تكربون مي ّر ذلك
عليكم مرور الكرام.
هذه حجة تلميذ وجد مصادفة يف مناظرة عدد من الراشدين .هذه الحجة هي جديرة بهاوٍ ،غري
مقنعة أبداً .ال يوجد أي دراسة جادة تظهر أن الناس ال ينظرون بالطريقة نفسها إىل الله ،الجنيات
وبابا نويل .توقفت عن االعتقاد بسانتا كلوز وبالجنيات عندما كنت يف عمر  6سنوات .بعد إلحادي
ببضع سنوات ،اكتشفت اللَّه عندما كان عمري  18عاماً وأنا مل أنظر ّ
قط يف ذلك االنحدار إىل
مرحلة الطفولة .خالل قيامي ببحث لكتايب”غسق اإللحاد”(،)le crépuscule de l’athéisme
الحظت أن الكثري من الناس وصلوا إىل االعتقاد بالله يف مرحلة متأخرة من حياتهم ،عند «كربهم».
لكن مل ألتق أحداً يؤمن بسانتا يف املرحلة ذاتها.
وإذا كانت حجة داوكنس املبسطة مقبولة ،فإنه سيستعني بوجود تشابه حقيقي بني اللَّه وسانتا
كلوز ،وهذا ليس الوضع إطالقاً .ومن الواضح أنه ال ميكننا أن نضع يف الفئة نفسها اإلميان بالله
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واملعتقدات الطفولية .يقول داوكنس إن هذه املعتقدات قابلة للمقارنة مع غريها يف كيان غري
موجود .ومع هذا ،فإنه يرتكب خطأ بدائياً :إن براهينه ال تسمح بإدراك نهاية الفرضيات الحججية.
يا لها من سخرية ،إنّ اإلميان الذي يأخذنا به داوكنس بسهولة إىل عامل سانتا كلوز هو اإلميان
نفسه الذي بنى عليه تراثه الفكري يف جامعته الخاصة ،وخصوصاً يف مواده العلمية .إن دور فالسفة
املسيحيني يف ظهور العلوم البيولوجية كان يف النهاية موثقا بطريقة جيدة.
الثقة التي يؤكد بها داوكنس أنه ال مهرب من اإللحاد ،هو أ ٌمر الفت جدّ اً .هذه الثقة الغريبة
تبدو متنقلة بشكل واضح وقد ال تكون عىل صلة متاما كتلك املألوفة مع فلسفة العلوم يف كثري
من األحيان .وقد أشار ريتشارد فاينامن ( ،)Richard Feynman()1988-1918الحاصل عىل
جائزة نوبل للفيزياء عام  ،1965لعمله عىل الديناميكهربائية الكمية ،املعرفة العلمية هي جسد من
االعرتافات حيث إن مستويات التأكيد تكون غري ثابتة :بعض هذه الترصيحات غري مؤكد ،وبعضها
اآلخر شبه مؤكد ،ولك ّن أيّاً منها مل يصل إىل اإلثبات املطلق.
3ـ َّ
الل فريوس العقل:
فكرة اللَّه هي العدوى الخبيثة التي تصيب عقول األصحاء .حجة داوكنس األساسية هي أن
اإلميان بالله ليس نتيجة ألسباب منطقية أو مقنعة .وهذه هي نتيجة العدوى بفريوس ُمع ٍد وخطري،
مامثل لتلك التي تلحق الفوىض لشبكات الكمبيوتر ،وينظر إىل ان اإلميان بالله يلوث عقوالً نقية
باملقابل .هذه الصورة بدت قوية ،ح ّتى إذا كانت القاعدة الحججية والتجريبية ضئيلة .الفكرة كلها
تنهار يف غياب األدلة التجريبية.
أي دليل ميكن مالحظته لتربير األفكار املامثلة للفريوسات ،أو التي قد تنترش مثلها،
ال يوجد ُّ
ولكن داوكنس ينىس بطريقة مقلقة ،ليس من السهل معالجتها ،هذه القضية الحساسة :ال جدوى
من الحديث عن شكل من أشكال الفريوسات التي ميكن أن تكون جيدة بشكل وسيئة بآخر .يف
حالة العالقة بني املضيف والطفيليات ،هو مجرد التطور الدارويني يف العمل .إنها ليست جيدة أو
سيئة .األمور كام أراها .إذا كنا نستطيع مقارنة األفكار بالفريوسات ،بالتايل ال نستطيع أن نصفها
بالجيدة أو السيئة ،حتى من ناحية أخرى بالصحيحة أو الخاطئة .هذا من شأنه يؤدي إىل استنتاج
مفيد :إن جميع األفكار تتطور عىل أساس نجاح نرش التكاثر الصايف بينهم .وبعبارة أخرى قدراتهم
عىل االنتشار ومعدالت بقائهم عىل قيد الحياة.
وميكن تفسري العلوم الطبيعية من خالل اإللحاد أو اإلميان بالله ،ولك ّنه ال يتطلب أي من هذه
التفسريات.
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كل األفكار هي فريوسات فإنه من املستحيل التفريق بني اإللحاد واإلميان
وإذا اعتربنا أ ّن ّ
الفكري واملعنوي .األدلة
بالله عىل قواعد علمية .آلية النرش املقرتحة ال تسمح بتقييم استحقاقهم
ّ
ليست بحاجة ال لإلميان بالله وال لإللحاد لتستمر .ولكن ميكنها أن تكيف واحدا ً عن األخر .قيمة
بعض األفكار ميكن أن تبنى عىل قواعد أخرى ،وإذا كان ذلك رضوريا ،فهذه القواعد يجب أن
توجد خارج نطاق املنهج العلمي.
ولكن ،أين سنجد أدلة تجريبية لفرضيات «فريوس العقل»؟ يف العامل الواقعي ،الفريوسات ليست
معروفة فقط من خالل أعراضها ،ميكن كشفها بعد إخضاعها لتحقيقات تجريبية صارمة وبنيتها الجينية
توصف يف غضون دقائق .يف املقابل «فريوس العقل» ليس سوى افرتاض .هذا االفرتاض يستند إىل
جة قياسية مشكوك فيها ،وليس عىل املالحظة املبارشة ،وإنه بالضبط مفرتى من وجهة نظر تصوري
ح ّ
ُ
عىل قاعدة السلوك الذي يقرتحه داوكنس .هل لدينا إمكانية مراقبة هذه الفريوسات؟ ما هو هيكلها؟
موقعها يف جسم اإلنسان؟ والنقطة األهم لداوكنس :انتشارها ،كيفية نقلها؟
ميكننا أن نلخص هذه األسئلة يف ثالثة موضوعات عامة:
 - 1الفريوسات الحقيقية هي مرئية ،عىل سبيل املثال ،تحت املجهر .الفريوسات الثقافية
أي دليل ميكن مالحظتها من خالله.
والدينية الخاصة بداوكنس هي مجرد فرضيات .ال يوجد ّ
يبي أ ّن األفكار هي فريوسات .قد “تتصف” األفكار يف بعض
أي دليل
 - 2ال يوجد ّ
تجريبي ّ
ّ
النواحي كام لو كانت فريوسات .ولكن هناك فجوة كبرية بني التشبيه والهوية ،ومبا أ ّن تاريخ العلم
قد متكن من توضيحه بأمل يف املايض ،ضلّت أحيانا العلوم باالستناد عىل االفرتاضات الخاطئة
كام لو كانت هوية.
 - 3شعار “الله هو فريوس” صالح متاما لإللحاد ،هناك رؤية أخرى من العامل أبعد من األدلة
التجريبية .وبطبيعة الحال ،يرفض داوكنس إجازته ألنه يعترب اإللحاد نتيجة حتمية ومناسبة للمنهج
العلمي السليم بالنسبة له .ولك ّن هذا ليس هو الحال .وميكن تفسري العلوم الطبيعية سواء من خالل
أي من هذه التفسريات.
اإللحاد أو التوحيد؛ لك ّنها ال تحتاج إىل ّ
 4الدين يسء:
أخريا ،أو ُّد أن أتوجه نحو أطروحة أساسية تتخلّل جميع كتابات داوكنس :إ ّن الدين هو س ّيئ يف
كل هذا من األحكام الفكرية واألخالقية.
ح ّد ذاته ،ويؤ ّدي إىل أشياء سيّئة أخرى .ومن الواضح أ ّن ّ
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البرشي .لقد رأينا
كل رشوط التفكري
مم يلغي ّ
أوال ،يرى داوكنس الدين س ّيئاً ألنه قائم عىل اإلميان ّ
ّ
ظل وجود أدلة.
بالفعل أ ّن هذا الرأي موضوع مناقشة ،وال ميكن أن يستم ّر يف ّ
املنظورة األخالقية هي بالطبع األكرث أهم ّية .إ ّن الجميع سيتفق حينها عىل واقع أ ّن بعض
املتدينني يفعلون أشياء غريبة ج ّدا ً .ولك ّن إدخال هذه الكلمة الصغرية “بعض” إىل براهني داوكنس
يُخفِّف فورامن تأثريها .استعامل هذا املصطلح يؤدي إىل سلسلة من األسئلة النقدية .كيف؟ تحت
أي موجة؟ كام تفرض سؤاالً مقارناً :كم شخصاً ضد الدين يترصفون بغرابة
أي ظروف؟ عىل ّ
ّ
أو يقومون بأشياء غريبة؟ يف البداية ،مع طرح هذا النوع من األسئلة ،فإننا نهرب من إغراء هذه
الهجامت الرخيصة للمعارضني الفكارنا ويضطر املرء للتعامل مع الصدق يف بعض الجوانب
املظلمة واملثرية للقلق يف الطبيعة البرشية.
إذا ،خالل عرص معني ،كان منظورا ً أ ّن الدين نوع من األمراض ،وعقب خطى “سيغموند
فرويد”( ،)Sigmund Freudاليوم هذا املنهج يقل بسبب تزايد األدلة التجريبية تاركة عدة إجابات
(ولكن ليس بطريقة منهجية) .إن مختلف أشكال الدين قد تكون مفيدة لإلنسان .بالتأكيد بعض
أشكال الدين ميكن أن تعترب مرضاً ومدمرة يف الوقت ذاته .بعضها اآلخر يبدو مفيدا ً .بالطبع،
هذه الشهادة ال تسمح لنا بأن نستنتج وجود الله .ولكن تشكل ركيزة أساسية من داوكنس الصليبية
امللحدة ،وهذا هو قول معتقداتها األساسية ،مؤكدا ً أ ّن الدين هو يشء سيّئ بالنسبة للبرش.
ويظهر االستطالع يف عام  2001عىل  100دراسة علمية حول العالقة بني االختيار الديني
والرفاهية:
 -79دراسات تفيد عىل األقل بوجود عالقة إيجابية بني الدين والرفاهية.
أي ارتباط معني بني الدين والرفاهية.
  13دراسة ال تح ّدد ّ 7 -دراسات تجد جامعات معقدة بني الدين والرفاهية.

سلبي بني الدين والرفاهية.
 دراسة واحدة تكشف وجود ارتباطّ

كل رؤية العامل لداوكنس تعتمد عىل هذه العالقة السلبية بني الدين ورفاه اإلنسان ،حيث أكدت
ّ
بشكل واضح بنسبة  %1فقط من النتائج التجريبية ،وكذلك دحضت برصاحة %79منها.
هذه النتائج جديرة بتوضح نقطة واحدة :نحن بحاجة إىل معالجة هذه املسألة يف ضوء شهادة
علمية ،والتحيزات ليست شخصية .ال أود أن اقرتح أن فكرة هذه الشهادات تثبت بوضوح أن اإلميان
هو جيد للرجل .حتى مناقشة أ ّن هذا ُّ
يدل عىل وجود الله ،ولك ّن شيئاً واحدا ً ،وبالتأكيد ،لداوكنس،
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األسايس بأ ّن اإلميان هو س ّيئ بالنسبة للرجل ،املوقف يصبح
فيبدو أ ّن العامل يقوم عىل االعتقاد
ّ
محرجاً .وهذا الرأي ال ميكن الدفاع عنه يف ضوء األدلة .هل الدين يكون سيئاً لإلنسان؟ أين األدلة؟
هذه الفكرة تتالىش حالياً بشكل متد ّرج يف الهواء بقوة من يثبت العكس.
لداوكنس ،املسألة بسيطة :هل تعطون أهمية أكرب للصحة أم للحقيقة؟ مبا أ ّن الدين باطل ،فإنه
بغض النظر عن املكتسبات .ولك ّن حجج داوكينس بشأن زيف
من غري األخالقي أن نكون مؤمننيّ ،
جة إضافية :الدين سيئ بالنسبة
اإلميان بالله ال تصمدّ .
وربا هذا هو السبب يف انها كاملة من ح ّ
للبرش .آفة متزايدة من األدلة بشأن الرفاه التي تأيت من رجل الدين تصبح محرجة بالنسبة له .هذا ال
يجعل حجة الوظيفية الرئيسية سيئة لإللحاد ،ولكن يف الوقت ذاته تثري أسئلة مقلقة جدا ً عن صحة
هذا الربهان
االستنتاج:
يف هذه املقالة ،ناقشت االنتقادات الرئيسية لداوكنس التي أثريت ضد الدين بشكل عا ّم،
وخصوصاً ضد املسيحية .أنا مل أعرض حجج داوكينس ،وال إجابايت عىل نحو شامل ،عىل أمل أن
تكون بدايتي امللخصة قد ساعدت القراء يف الحصول عىل فكرة عن رهانات النقاش .استنتاجي
هو بسيط ،وأعتقد أنه أيضاً من غرينزاع .داوكينس يدعم أ ّن العلوم الطبيعية تقودنا إىل اإللحاد ،وهذا
من خالل اإلطاللة غري الرشعية للمنهج العلمي ،والتي مل تتلق أي رصيد من املجتمع العلمي
أيضاً .هذا الرأي يستحق أن يتواجه مع السري بيرت مدور ،الذي حصل عىل جائزة نوبل يف الطب
يف السنوات القليلة املاضية .وقال هذا األخري“ :إن وجود ح ّد للعلوم تثبت بعدم قدرة هذا األخري
عىل االجابة عن األسئلة االبتدائية الصبيانية املتعلقة مع أحداث البداية والنهاية ،أسئلة من هذا
القبيل عىل النحو التايل :ملاذا نحن هنا؟ ما هو معنى الحياة؟” وأنا أزعم أن بداية الذكاء العلمي
هو استكشاف علمي ومحرتم لحدود هذا الذكاء.
يف الواقع ،العلوم الطبيعية هي طيعة فكرياً ،عرضة لتفسريات شتّى ،سواء كانت توحيدية،
تكفريية أو ملحدة .النقاش الكبري الذي يعارض اإللحاد ويدعو إىل اإلميان بالله ال ميكن ان يحل
من خالل العلوم الطبيعية .داوكنس هو شخص مفوض لقراءة الطبيعة .واحد من االكتشافات ،منذ

وروحي ،يعرف بـ “الساموات تروي مجد الله”.
قوي
سنوات ،وأنا مواصل عىل اعتباره كفكر ّ
ّ
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ثغرات في جدار اإللحاد
الوعي باإلله من املفهوم االسالمي إىل املفهوم الغريب
حممد عثامن اخلشت

[*]
[[[

تكشف هذه املقالة مواطن الصدع املنهجي يف الهندسة النظرية للتفكري اإللحادي،
تبي من خالل العرض التحلييل التاريخي ،ما يسميه الكاتب بالثغرات التي تصيب
وهي ِّ
جدار اإللحاد جراء الخلل املنهجي يف فهم الحقائق الواقعية للحياة البرشية وارتباطها بالبعد
الغيبي.
يؤسس الباحث مقالته عىل جالء معاين األلوهية بحسب ما جاءت به األديان والفلسفات
من أفهام وتعريفات ،ثم ليدخل يف تأصيل فكرته حول بطالن األسس التي يعتمدها امللحدون
يف تسويغ تصوراتهم.
املحرر

تفاوتت األديان والفلسفات يف املعاين التي فهمت بها األلوهية ،ورمبا ميكن القول إ ّن لأللوهية
معان متعددة بتعدد األديان والفلسفات ،منها:
َِ
ـ املعنى الوجودي :وحسبه يفهم اإلنسان األلوهية بوصفها أصل الوجود ومنبعه ،وهي الوجود
الحق واألول والرسمدي...الخ.

ـ املعنى القانوين والسيايس :وحسبه تنظر بعض األديان إىل اللَّه باعتباره الحاكم لألمة ،واملرشع
لقوانينها.
*ـ أستاذ فلسفة الدين واملذاهب الحديثة واملعارصة ،نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطالب ،مرص.
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املعنى األخالقي :وحسبه تنظر بعض األديان إىل اللَّه باعتباره منبع الضمري وأساس األخالق،

نظام أخالقي حقيقي.
ولواله لكان كل يشء مباحاً .ومن غريه ال ميكن قيام ٍ

املعنى االجتامعي :وحسبه تنظر بعض األديان مثل الطوطمية إىل اللَّه باعتباره الجد األعىل

للقبيلة ،وأساس وحدتها ومتيزها واستمرارها يف الوجود.

املعنى املنطقي :هو املعنى الذي يتصور اللَّه باعتباره املوضوع الذي ال يحمل عىل غريه،

مثلام ذهب أرسطو.

* اإلهليات املفارقة والطبيعية:
إذا كانت اإللهيات تدور حول معرفة اإلله باعتباره الكائن األول بإطالق ،فإن هذه املعرفة لها

وسائل متعددة ،منها العقل ،ومنها الوحي[[[.

واملعرفة العقلية للكائن األول أو الله ،إما أن تكون عن طريق العقل املحض الذي يستخدم

مفاهيم مجردة ومفارقة ،وهنا تسمى «إلهيات مفارقة» .وإما أن تكون عن طريق مفهوم مشتق من
الطبيعة (طبيعة نفسنا مثالً) ،وهنا تسمى «إلهيات طبيعية» .ويطلق عىل املعتقد يف اإللهيات
املفارقة «تأليهي» ،أما املعتقد يف اإللهيات الطبيعية فيطلق عليه «تأليهي طبيعي».

وكل ما يعرفه التأليهي هو أن اللَّه موجود ،لكنه ال يعرف طبيعته .حيث يذهب التأليهي إىل أنه

ميكن معرفة وجود اللَّه بواسطة العقل وحده ،لكن املفهوم الذي ميكن تكوينه عن هذا الوجود من

وجهة نظر التأليهي مجرد مفهوم مفارق ،وعىل هذا النحو ال ميكن التفكري يف اللَّه إال بوصفه كائناً
يتمتع بوجود واقعي فحسب ،دون إمكانية تعيني طبيعة هذا الوجود الواقعي بدقة.

أما التأليهي الطبيعي فيدعى أن العقل يستطيع معرفة أن اللَّه موجود وتعيني طبيعة وجود اللَّه

وتحديده بطريقة أدق بواسطة التمثيل مع الطبيعة ،ألنه من وجهة نظره كائن ميتلك الفهم والحرية
ويتضمن يف ذاته املبدأ األصيل لجميع األشياء األخرى.

فالتأليهي يتصور اللَّه مج ّرد علّة للعامل ،وال يحسم مسألة تعيني كيفية طبيعته ..يف حني أن

التأليهي الطبيعي يتصوره مبدعاً للعامل ،عاقالً ،وح ّرا ً ،وعليامً...الخ.
[[[ـ* الهوامش.Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 376 ff- :
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وتنقسم اإللهيات املفارقة إىل نوعني:
أي يشء
إلهيات كونية تظ ّن أنها
ّ
تشتق وجود الكائن األصيل من التجربة بعامة دون أن تح ّدد ّ

دقيق عن العامل الذي تنتهي إليه هذه التجربة.

أي تجربة.
إلهيات أنطولوجية تظ ّن أنها تعرف وجود اللَّه بدون الحاجة إىل ّ
وتستدل اإللهيات الطبيعية عىل صفات خالق العامل ووجوده من القوام والنظام والوحدة التي

تصادف يف العامل ،اعتامدا ً عىل التسليم بنوع مزدوج من السببية ،أي بالطبيعة والحرية ،وترتفع

إذن من هذا العامل إىل العقل األسمى بوصفه مبدأ لكل نظام وكامل سواء كانا طبيعيني أم خلقيني،
وتسمى يف الحالة األوىل إلهيات طبيعية ،ويف الثانية إلهيات أخالقية ..وهذه عند كنت غري األخالق
الالهوتية ،ألن األخرية تتضمن قوانني خلقية مؤسسة عىل وجود سيد أسمى للعامل ،يف حني أن
اإللهيات األخالقية هي اقتناع بوجود كائن أسمى مؤسس عىل قوانني أخالقية.

وإذا كان من املعتاد أن يُفهم من «مفهوم الله» أنه كائن أسمى ،مبدع لألشياء مبا يتمتع به من

فهم وحرية ،وليس مجرد أصل لألشياء ذو طبيعة رسمدية تفعل عشوائياً ،فإن من املمكن إنكار
إميان التأليهي بالله ،ألنه ال يؤمن إال بكائن أصيل ،بينام مفهوم اإلبداع بواسطة العقل والحرية ليس
يقيناً بالنسبة له .لكن نظرا ً ألن عدم القدرة عىل اإلثبات ال يستلزم بالرضورة اإلنكار ،فإنه يجب أال

يتهم شخص ما بأنه يؤيد أن ينكر شيئاً بسبب أنه ال يجرؤ عىل إثباته ..ومن ثم فإنه من العدل القول

بأن التأليهي يؤمن بالله ،بينام التأليهي الطبيعي يؤمن بالله الحي ذي العقل األسمى.

وتكشف وجهة نظر ك ْنت بالنسبة للتأليهي والتأليهي الطبيعي ،عن عدم مرشوعية املعرفة

التأملية الالهوتية ،إذ إنّه يعترب أ ّن محاوالت العقل التي من هذا النوع ،إمنا تنتمي إىل مجال املعرفة
النظرية ،التي تغدو بدورها معرفة تأ ُّملية عندما تدور حول موضوع أو مفاهيم ملوضوع ال ميكن أن

أي موضوعات وال
أي تجربة ،وبذلك تتعارض مع املعرفة الطبيعية التي ال تدور عىل ّ
نصل إليها يف ّ

أي محموالت لها غري تلك التي ميكن أن تعطى يف تجربة ممكنة[[[ ،والتجربة املمكنة مع كل ما
ّ

فيها من رشوط عقلية قبلية إال أنها ما زالت تجربة يف نطاق عامل الطبيعة أو عامل الظواهر وليست

مجاوزة له.

أي معرفة تأملية إلهية هو أنّها تريد أن تطبق مبدأ املعرفة الطبيعية عىل
والخطأ الذي تقع فيه ّ
[1] -Ibid.، PP. 367 - 9.
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اإللهيات ،إذ إ ّن املبدأ الذي نستخدمه لالستدالل من املس ِّبب عىل السبب يف عامل الظواهر ،أي
أي مس ّوغ لتطبيق مبدأ
مبدأ السببية ،إمنا هو مبدأ ملعرفة الطبيعة ،ال للمعرفة التأملية .وال يوجد ّ

عامل الطبيعة عىل عامل اليشء يف ذاته ،ولو حدث هذا لفقد داللته ..فعندما نستدل من وجود
األشياء يف العامل عىل علتها ،فإن ذلك يكون باستدالل ينتمي إىل االستعامل التأميل للعقل ،ال

إىل استعامله الطبيعي ،ألن هذا األخري ال ميكنه التحدث إال عن أحوال األشياء بوصفها حوادث

تجريبية ،ال بوصفها أشياء يف ذاتها .كام ال ميكنه أن يستدل من األشياء عىل علة متميز متام التميز

عن العامل ،ألن املوضوع ال ميثل هنا موضوع تجربة ممكنة ،ومبدأ السببية ال يصدق إال يف عامل
الظواهر الذي يعد الحقل الوحيد للتجارب ،وليس له استعامل خارج هذا الحقل كام أنه ليس له

داللة خارجة ،وإذا مل يلتزم بذلك فسيكون قد انحرف متاماً عن مقصوده املرشوع.

ويرصح ك ْنت ترصيحاً حاسامً ال يصدر عادة إال عن فيلسوف ذي نزعة نقدية صارمة معادية
لالهوت واملثالية التاريخية ،بأ ّن كل محاوالت العقل التأملية بخصوص اإللهيات ،إمنا هي
محاوالت عقيمة متاماً ،وال طائل من ورائها بحسب طبيعتها الداخلية ،كام أن االستعامل الطبيعي
كل مبادئ الفهم التأليفية هي ذات استعامل محايث
أي يشء إلهي ،ألن ّ
ال ميكن أن يصل إىل معرفة ّ
لعامل الظواهر ،بينام تقتىض معرفة كائن أسمى استعامالً مفارقاً ليس فهمنا ُمعدا ً له .وحتى ميكن
لقانون السببية الذي يصدق تجريبياً فقط أن يؤدي إىل الكائن األول ،فإنه يجب أن ينتمي هذا الكائن
إىل سلسلة موضوعات التجربة ،لكنه سيكون عندئذ مرشوطاً بدوره ،شأنه شأن كل الظواهر ،حتى
ح لنا بالقفز خارج حدود التجربة بواسطة القانون الدينامي للصلة بني املسببات وأسبابها،
لو ُس ِم َ
فأي مفهوم ميكن أن تقدمه هذه الطريقة؟ يجيب كنت بأنه ال ميكن أن تقدم لنا مفهوماً ،فهيهات أن
نصل ملفهوم عن كائن أسمى ،ألن التجربة ال تقدم البتة أكرب املعلوالت املمكنة بأرسها بوصفه
شاهدا ً عىل علته[[[.
إذن فالعلة األوىل ليست مفهوماً ،األمر الذي يؤكد أن عامل اليشء يف ذاته عند كانط موضوع
معرىف زائف ،ومن ثم فإن كنت مل يُق ّيد العقل ليك يفسح مجاالً لإلميان الديني ،بل ليك يثبت أن
أي موضوع إمياين ال يصل إىل مرتبة املفهوم املعريف ،ولذا فإنه وهم ال يقوم عليه دليل من األدلة
املتاحة لنا عرب عامل الظواهر ،وهو ال يتع ّدى كونه حاجة إنسانية مللء الفراغ يف العقل اإلنساين،
ملء فجوة التعني الشامل عىل ح ّد تعبري كنت ..يقول:
[1]- -Ibid.، P. 370.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

ثغرات يف جدار اإللحاد

135

“إذا كان من املسموح لنا فقط حتى ال نرتك أي فراغ يف عقلنا أن منأل فجوة التعني الشامل هذه
مبجرد فكرة عن الكامل األسمى والرضورة األصلية ،فهذا ميكن التسليم به دون شك بوصفه مراعاة
لنا ،وال ميكن التسليم به مطلقاً باسم أي دليل حاسم”[[[.
ويف نص آخر لكنت أكرث حسامً يف بيان صدق تأويلنا لعالقة العقل باإلميان عند كنت ،ولرفضه
القاطع ألي نوع من أنواع الالهوت الديني القائم عىل تجاوز عامل الظواهر ،األمر الذي ميثل
نص أكرث حسامً يقول كنت:
اعرتافاً ضمنياً بالوقوف عند حقل التجربة املمكنة ..يف ّ
“إن كل استدالالتنا التي تريد أن تقودنا خارج حقل التجربة املمكنة هي استدالالت مخادعة
بدون أساس ..إن للعقل البرشي ميالً إىل تخطى هذه الحدود ،وتعد األفكار املفارقة طبيعة مالزمة
بالنسبة له بقدر مالزمة طبيعة املقوالت بالنسبة للفهم ،مع وجود خالف واحد يتمثل يف أن مقوالت
الفهم تؤدي إىل الحقيقة ،أي تطابق مفاهيمها مع اليشء ،بينام األفكار املفارقة ال تولد إال مظاهر
خادعة ( Der Scheinيف الحكم) ال مفر منه (أي يبدو اليشء عىل نحو مخالف لحقيقته) وال ميكن
ألعنف نقد أن مينعه من خداعنا ..إن األفكار املفارقة لو أُيسء فهم معناها واتخذت مبثابة مفاهيم عن
أشياء متحققة ،فستصبح عندئذ مفارقة يف التطبيق ،وبذلك بالذات تكون مخادعة [[[.
هل يجوز بعد هذا أن نتحدث يف فلسفة كنت عن عامل األشياء يف ذاتها عامل اإلميان بوصفه
مشتمالً عىل أشياء متحققة؟ وإذا كانت التحليالت والنصوص السالفة تنفي هذا ،فهل يجوز أن
نصدق أن كنت كان يقصد إلغاء املعرفة إلفساح املجال لإلميان الديني؟ رمبا نصدق كنت يف
ذلك إذا كان مقصده إلغاء املعرفة إلفساح املجال لإلميان األخالقي ال لإلميان الديني ..وشتان
بني االثنني ،كام سنوضح الحقاً ،حيث إنه رفض الثاين يف الوقت الذي أفسح فيه املجال لألول.
وكثري من نصوصه يف ضوء املقصد العام لفلسفته ،تقف كشاهد عىل رفضه النقدي لعامل اإلميان
الديني وعىل توجهه الظاهر نحو األطروحة التي تكتفي بهذا العامل يف نطاق االبتسمولوجية ،وإن
كانت أفسحت املجال لعامل آخر فهو عامل ميتافيزيقا األخالق ،أو إميان العقيل العميل املحض.
* أدلة وجود الله :توجد أدلة متعددة عىل وجود الله ،أشهرها ثالثة أدلة ،هي:
 -1الدليل األنطولوجي (الوجودي):
قال به القديس أنسلم ،وديكارت .ويثبت وجود اللَّه عن طريق تحليل تصوره ككائن كامل .وميكن
[1]- - Ibid.
[2]- Ibid.، P. 373.
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التعبري عن الدليل األنطولوجي بأكرث من صورة قياسية ،فمثالً ميكن وضعه يف القياس اآليت:
 فكرة اللَّه (أو فكرة أكرث الكائنات كامالً) هي فكرة عن يشء ينسب إليه عدد ال نهايئ منالصفات التي تشتمل عىل الكامل املطلق.
 الوجود صفة تتحقق فيام له الكامل املطلق.إذن :ال ب ّد أن يكون اللَّه موجودا ً.
ففكرة يشء له كل الكامالت املمكنة لكن ليس له وجود فعىل فكرة متناقضة ،أي إنّه إذا كان
لدي فكرة عن كائن أسمى لكن ليس له وجود فعيل ،فقد وقعت يف تناقض ،حيث يلزم أن يتحقق
ّ
يف الكائن األسمى بوصفه أكرث الكائنات كامالً صفة الوجود الفعيل ،ألنها أحد أوجه الكامل.
فالدليل الوجودي ينطلق من فكرة الكامل املطلق .ومن املعروف أن ديكارت قد استدل عىل
وجود الجوهر اإللهي باستخدام الدليل الوجودي انطالقا من فكرة الكامل املطلق وهذا االستدالل
له عدة صور عند ديكارت:
أولها :لدي تصور عن الجوهر ،ألنني ذايت جوهر ،لكن هذا ال ميكن أن يكون أساس تصوري
للجوهر الالنهايئ؛ ألنني متناه ،ومن ثم فتصور الجوهر الالنهايئ ال ب ّد أن يكون ناشئا عن جوهر
النهايئ موجود بالفعل .وبتعبري آخر لدى اإلنسان فكرة الكامل ،وال ميكن أن يكون هو مصدرها
ألنه كائن ناقص ،لذا فإن مصدرها هو الكائن الكامل نفسه ،ومن ثم فالله موجود[[[.
وثانيها :إن تصور كائن كامل غري موجود ينطوي عىل تناقض ألن الوجود من سامت الكامل،
فالقول بأن اللَّه الكامل غري موجود تناقض مثل التفكري يف جبل بال وا ٍد .إذن فالله الكامل موجود[[[.
خلقت نفيس كاملة ،لكنني كائن
لكنت قد
كنت علة وجودي
ُ
ُ
وثالثها :لدي فكرة الكامل ،ولو ُ
ناقص ،ومن ث َ َّم فقد خلقني كائن آخر غريي ،فهل هذا الكائن كامل أم ناقص ،لو كان ناقصاً ملا
أعطاين فكرة الكامل ،ألن السبب يحوي دامئاً ماهية وجود أكرث مام يتض ّمن األثر ،فال ميكن لألقل
أنطولوجيا ،وهو الفكرة ،أن يكون السبب ليشء أعىل مثل الجوهر اإللهي .وإذن ال ب ّد أن يكون
سبب وجودي وهو الجوهر اإللهي موجودا ً كامالً .أو عىل األقل ال ب ّد «أن يكون يف العلة من
صح هذا فمن حيث إين يشء يفكر ويف نفيس فكرة عن الله ،كائنة
الحقيقة قدر ما يف معلولها .وإذا ّ
[[[ـ -ديكارت ،التأمالت يف الفلسفة األوىل ،ص .153
[2] -Brain Davies، Philosophy of Religion: A Guide And Anthology. Oxford: Oxford University Press،
2000. p. 327.
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ما كانت علة وجودي ،فال بد من التسليم بأن هذه العلة هي أيضاً يشء يفكر ،وأنها مالكة لفكرة
جميع الكامالت التي أنسبها إىل الله»[[[.
وقد انتقد توما األكويني ،ومن بعده كنت ،هذا الدليل ،عىل أساس عدم مرشوعية االنتقال من
الفكر إىل الوجود.
 -2الدليل الكوسمولوجي (الكوين):
الدليل الكوسمولوجي (أو دليل حدوث العامل كام يسميه ليبنتز) قال به أرسطو وليبنتز وغريهام،
ويجري التعبري عادة عن هذا الدليل يف شكل قيايس يتخذ الصورة اآلتية:
 إذا وجد يشء ،فينبغي أن يوجد أيضاً كائن رضوري رضورة مطلقة. والحال أين أنا نفيس أوجد عىل األقل.إذن :يوجد كائن رضوري رضورة مطلقة[[[.
ويستند هذا الربهان إىل القانون الطبيعي للسببية :لكل حادث سببه الذي إذا كان حادثاً بدوره،
يجب أن يكون له سبب ،وذلك حتى تتوقف سلسلة األسباب التي يتتابع بعضها وراء بعض عند
سبب رضوري رضورة مطلقة ،سبب بدونه لن تصل السلسلة إىل متامها.
ومن صور هذا الدليل :الدليل الذي استخدمه ليبنتز ،فعن طريق االستناد ملبدأ السبب الكايف،
أي «مبدأ ال يشء يوجد بال سبب»[[[ ،يصل ليبنتز إىل املوناد األعظم “الله” الذي هو فوق كل
املونادات ،فمن املمتنع التسلسل إىل ما ال نهاية يف سلسلة املخلوقات ،واألجسام تقبل القسمة
يف سلسلة ال متناهية ،ولذا من الالزم أن يكون هناك سبب أو علة كافية خارج سلسلة األشياء ،وهذه
العلة هي «املوناد األعظم واملوناد الوحيد غري املخلوق» [[[.
وهذه العلة جوهر ،ويلزم أن تكون علة واحدة؛ ألنه «ملا كان هذا الجوهر سبباً كافياً لكل
التغريات أو التفاصيل ،وملا كانت كل التغريات أو التفاصيل ترتبط معاً يف (ك ٍُّل) ،فيوجد إله واحد
فقط ،وهذا اإلله كاف»[[[.
[[[ـ -ديكارت ،التأمالت يف الفلسفة األوىل ،ص .160

[2] - Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 353.
[3] - John Theodore Merz، Leibniz. London: William Blackwood and Sons، 1945. p. 138.
[4]- Robert C. Solomon، Introducing Philosophy، p. 107.
[[[ـ -ليبنتز ،املونادولوجيا ،ص .315

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

امللف

138

ومن صور الدليل الكوسمولوجي دليل لوك الذي يعتمد عىل مبدأ السبب الكايف؛ فالدليل

عىل وجود اللَّه أن اإلنسان يعرف باليقني الحديس  Intuitive Certaintyأن العدم ال ميكن
أن يكون مصدر الوجود ،وإذا كنا موجودين ،وكل ما هو موجود له بداية ،فال بد أن يكون مثة

يشء أزيل هو الذي أنشأ هذه املوجودات ،ويستحيل أن يكون هذا اليشء هو املادة؛ ألنها غري

عاقلة وال يوجد فيها جميع ال ُق َوى املوجودة يف املخلوقات ،فال ميكن أن ينشأ عنها موجودات
عاقلة ومتمتعة بقوى عديدة مثلنا .وإذن فال بد أن تكون علة املوجودات عاقلة ومتمتعة بكل

القوى؛ ألن ما يوجد يف املعلوالت ال بد أن يكون موجودا ً يف علتها ،وهذه العلة كاملة ولها
كل الصفات اإليجابية ،ألنها هي مصدر كل ما يف املوجودات من قوى وكل ما يف اإلنسان من

علم ومعرفة[[[.

من الواضح أن دليل لوك يعتمد عىل مبدأ السبب الكايف ،وهو شكل من أشكال الدليل

الكوسمولوجي .ومن الواضح كذلك أنه دليل يتجاوز حدود نظرية املعرفة التجريبية عند لوك؛

ألنه دليل استنباطي يتجاوز عامل الظواهر .ثم إن لوك يبدأ استدالله بيقني حديس وليس بيقني

تجريبي؛ ويف هذا عدم اتساق مع نظرية املعرفة التجريبية ،ووقوع يف قلب املذهب الحديس

 Intuitionismالذي يرى أن املبادئ والحقائق األولية  Primary Truths And Principlesت ُعرف
مبارشة بالحدس.

 3الدليل الغائـي:
ويعرف أيضا بالدليل الالهويت الطبيعي .وقال به سقراط وأفالطون وأرسطو والرواقيون ويحدد

كنت اللحظات الرئيسية للربهان عىل النحو اآليت:

 -1يوجد يف كل مكان يف العامل ،عالمات بارزة عىل تنظيم منفذ بحكمة كبرية طبقاً ملقصد

معني ،ويوجد تنوع ال يوصف سواء من حيث مفهومه ،أو من حيث الكم الالمحدود ملا صدقه.

 -2ولكن هذا التنظيم الغايئ غريب كُل ّياً عن أشياء العامل ،وال ينتهي إال بشكل عريض ،أي إ ّن

طبيعة األشياء املتنوعة مل يكن ميكنها مبساعدة هذا القدر من الوسائل املجتمعة أن تتفق تلقائياً

مع مقاصد متعينة لو مل تكن تلك الوسائل قد اختريت عن قصد وخصصت لهذه الغاية مببدأ رتب
األشياء متخذا ً من بعض األفكار أساسا لعمله.

[1]- John Locke، An Essay Concerning Human Understanding، p. 373.
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 -3يوجد إذن علة (أو أكرث) سامية وحكيمة ال ب ّد أنها علة العامل ليس بوصفها طبيعية كلية القدر
وعشوائية بواسطة خصوبتها ،بل بوصفها عقالً فعاالً بواسطة الحرية.
 -4وتستنتج وحدة هذه العلة من وحدة العالقة املتبادلة بني أجزاء العامل منظور إليها بوصفها
قطعاً من عمل فني ،ونستنتجها عىل وجه اليقني يف الحد الذي تبلغه مالحظتنا ،وعىل وجه االحتامل
فيام وراء ذلك طبقاً ملبادئ قياس النظري .[[[ Analogie
وال يؤدي هذا الربهان من وجهة نظر كنت إال إىل أن اللَّه هو مهندس العامل ،ال خالق العامل،
ألنه يعتمد عىل قياس النظري ،وهذا القياس ال يؤدي إىل أن اللَّه هو مهندس العامل ،ال خالقه ،حيث
إنه يعتمد عىل التامثل بني اللَّه والعامل من ناحية واإلنسان الصانع من جهة أخرى .والقياس هنا
باطل ألنه يفرتض املعرفة بطبيعة املوجود الكامل أو الله ،بينام هذا ليس ممكناً .وال يريد كنت أن
يصدق أنه ميكن ألي امرئ أن يدعي أنه يدرك العالقة بني كم العامل الذي يشاهده (من حيث املفهوم
واملصداق) والقدرة الكلية ،وبني نظام العامل والحكمة األسمى ،وبني وحدة العامل ووحدانية خالقه
املطلقة .ومن ثم فإنه يعتقد أنه ال ميكن لالهوت الطبيعي أن يعطي أي مفهوم متعني عن العلة األسمى
للعامل ،ولذا فإنه ال يكفي ليك يقدم مبدأ لإللهيات التي تشكل أساس الدين.
وإذا أريد لهذا الربهان أن يكون منطقياً مع نفسه ،فإن معرفة العامل ال تؤدي إال إىل أن اللَّه هو
مهندس ومرتب العامل فحسب .أما إثبات أنه علّة خلق العامل من عدم ،وأنه يحوز كل الكامالت،
فهذا ما ليس يف مقدور هذا الربهان إثباته إذا ظل يعتمد عىل الطرائق التجريبية ،ويهيب بالربهان
الكوسمولوجي الذي يثبت وجود اللَّه كعلة واجبة رضورة من حدوث العامل.
* اإلحلاد بعرشة وجوه:

ينرصف ذهن القارئ العام إىل أن اإللحاد  Atheismهو إنكار وجود الله ،ويف الواقع ما هذا
ٍ
واحد من بني عرش ٍة أوجه عىل األقل لإللحاد؛ فاإللحاد مصطلح متعدد الدالالت؛
املعنى إال وجه
وأكرث دالالته انتشارا واستخداما هي:
إنكار وجود اهلل.

وله دالالت أخرى ،من أهمها:
 -1السلوك والترصف يف الحياة كام لو كان اللَّه غري موجود مع اإلميان نظريا بوجود الله ،وهذا
هو اإللحاد العميل.
[1]- Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 364.
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 -2عدم االهتامم بوجود اللَّه أو عدم وجوده.
 -3إنكار النبوات.
 -4نسبة التحكم يف بعض الظواهر الكونية إىل غري اللَّه األحد ،أو الرشك (ومن يرد فيه بإلحاد
بظلم نذقه من عذاب أليم) (الحج.)25:
 -5وصف اللَّه مبا يتنزه عنه من صفات وأفعال ،أو تأويل أسامئه عىل ما ال يليق به (ولله األسامء
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يف أسامئه) (األعراف.)180 :
 -6االعتقاد يف اإلنسان كوعي ووجود مبدع دون اإلميان مبوجود مفارق.
 -7إنكار العناية اإللهية مع التسليم بوجود الله.
 -8االعتقاد يف أن إنسانا ما له طابع إلهي أو من أصل إلهي.
 -9تحريف تفسري آيات القرآن أو الطعن يف صحتها (إن الذين يلحدون يف آياتنا ال يخفون علينا)
( فصلت.)40 :
وسوف نستخدم مصطلح اإللحاد بكل هذه الدالالت ،مع الرتكز بشكل أكرب يف الداللة األكرث
استخداما ،وهي إنكار وجود الله ..جريا عىل االستخدام الشائع يف عرصنا يف مختلف القواميس
واملعاجم واملوسوعات ..ويف بعض األحيان سوف نلقي الضوء عىل املمثلني لإللحاد باملعاين
األخرى .ومن املعروف أن املنكرين لوجود اللَّه يرفضون كل قضايا ما بعد الطبيعة األخرى ،مثل:
الروح ،املالئكة ،النبوات ،الخ .ويرفضون االعرتاف بالعلل األوىل للطبيعة؛ ألنها أمر يجاوز
اإلحساسات واملشاهدات .لكن هناك من ينكرون النبوات ويف الوقت نفسه يؤمنون بوجود
إله ،وهم يعتربون ملحدين حسب االستخدام الذائع يف الرتاث العريب للكلمة .فمن املالحظ
عدم وجود تطابق دقيق بني املعنى الغريب واملعنى العريب للكلمة ،فاملعنى الحريف للكلمة يف
الغرب :نفي وجود الله؛ أما املعنى الحريف للكلمة يف العربية فهو :مال وانحرف عن ،...ويف
الفكر الغريب ال تطلق الكلمة عىل إنكار النبوات ،بينام يف الفكر العريب اإلسالمي يعترب منكر
النبوات ملحدا ً.
* تارخيية اإلحلاد:
نشأ اإللحاد منذ وقت مبكر يف مختلف الحضارات القدمية ،لكنه أخذ يف التبلور كاتجاه فلسفي
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مع مطلع الفلسفة اليونانية .ومن ثم ترجع الجذور الفلسفية لإللحاد تاريخيا إىل الفلسفة اليونانية
التي بدأت يف القرن السادس قبل امليالد املسيح؛ حيث اعتنق نفر من الفالسفة اليونان اإللحاد،
نتيجة البيئة التي نشأوا فيها وهي بيئة كانت مليئة باألديان الوثنية الشعبية ،وكانت حافلة بالرشك
واملادية والخرافة ،والتصورات الالمعقولة عن األلوهية؛ مام أوجد رد فعل عكسياً وهو اإللحاد.
فضال عن طريقة التفكري املادية يف الوجود ،خصوصا عند املدرسة األيونية التي فرست الوجود
تفسريا ً طبيعياً مادياً.
ويف العرص الهيلينستي ( Hellenisticيقع بني وفاة اإلسكندر املقدوين عام  323ق.م .وسقوط
اإلسكندرية عيل أيدي الرومان يف عام (  30ق.م ).ظهر ملحدون آخرون مثل أبيقور (Epicurus
 341- 270ق.م).
ويف الحضارة اإلسالمية استُ ِ
خدم وصف اإللحاد عىل كل من أنكر النبوة ،حتى لو مل ينكر وجود
اللَّه تعاىل ،مثل ابن الرواندي ،ومحمد بن زكريا الرازي.
ويف الفلسفة الحديثة ،خاصة يف القرن الثامن عرش ،ظهر هيوم  Humeالذي أنكر املرتكزات
التي يقوم عليها أي دين ،مثل وجود اللَّه تعاىل والنبوة ،وخلود الروح.
ويف القرن التاسع عرش ذهب أوجست كونت ( )Auguste Comte 1798 – 1875إىل أن العلم
قد تجاوز الدين ،حسب ما يعرف باسم “قانون املراحل الثالث”.
ومن ثم انتهى دور الدين عند كونت[[[ .وهو األمر الذي ظهر أثره بوضوح عند رينان  Renenيف
رفضه لألديان.
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،أعلن نيتشه ( )Nietzsche 1844 -1900موت اإلله،
فليس اإلله غري موجود فقط ،بل إنه مات .ولقب نيتشه بعدو املسيح[[[؟
وقد سار اإللحاد يف اتجاه املذهب املادي املنكر لوجود اللَّه تعاىل ،مثلام هي الحال عند
جاسندي ،والمرتي ودولباخ ،وهيكل ،وماركس  ،Marxوإنجلز ،ولينني .كام سار يف اتجاه

املذهب اإلنساين املطلق ،مثلام هي الحال عند فويرباخ ،وباور .وسار يف اتجاه «ال أدري» عند
سبنرس ،وهكسيل ،وداروين.

[1] - Simon Blackburn، Oxford Dictionary Of Philosophy، Oxford، Oxford University Press، 1996.p. 72.
[2]- Henry D. Aiken، The Age of Ideology: The 19th Century Philosophers. p.206.
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ويف القرن العرشين اتخذ اإللحاد بعدا ً نفسياً عند مدرسة التحليل النفيس بزعامة فرويد .وظهر

شكل جديد من أشكال اإللحاد هو عدم االهتامم مبا إذا كان اللَّه موجودا ً أو غري موجود ،وظهر
هذا الشكل عند كروتشه ( )1952-1866وهيدجر (.)1976-1889

ويف العامل العريب واإلسالمي يف القرن العرشين ظهرت مجموعة من امللحدين ،وهناك العديد

من بقايا الشيوعيني العرب اآلن الذين يتخذون موقفا إلحاديا غري رصيح.
*معتقدات اإلحلاد وأشهر كتبها:

يرى امللحدون من املاديني أن جوهر العامل مادي ،وأن حقيقة الوجود أو الكون أو العامل هي

املادة؛ فاملادة هي األصل األول الذي يشكل وجود الكون .وال يوجد فيه روح وال أي يشء إال

ما هو مادي .واملادية ترى أن املادة هي منبع املعارف والوعي والعقل[[[ .وال تؤمن بالله ،وال
بالنفس ،وال بالنبوة ،وال باليوم اآلخر؛ فالحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة الحقيقية .وبشكل عام ال

تؤمن املادية بأي عقيدة غيبية أو دينية.

ويرفض امللحدون األدلة الثالثة التقليدية عىل وجود الله ،وهى :الدليل الوجودي ،والدليل

الكوين ،والدليل الغايئ[[[ .ويقدمون حججاً مضادة .وهي يف مجملها ال تخرج عن االنتقادات
التي قدمها هيوم.

ومن أهم األعامل التي تتجىل فيها النزعة اإللحادية كتاب «اإلنسان اآليل» للفيلسوف

الميرتي(1751-1709م) أحد أركان املادية الفرنسية يف القرن الثامن عرش ،وأكد فيه مادية اإلنسان
وأنه مجرد آلة بدون روح .وكتاب «نظام الطبيعة» أيضاً للفيلسوف هولباخ (1789-1723م) الذي أنكر

فيه الروح واآلخرة ،وقال إن عدم وجود حياة أخرى يحرر اإلنسان من سلطة القساوسة والكنيسة[[[.

ومن أهم األعامل التي تتجىل فيها النزعة اإللحادية أيضاً كتب هيوم ،مثل «محاورات يف الدين
الطبيعي» و«التاريخ الطبيعي للدين».
ومن األعامل الرئيسية املعربة عن النزعة اإللحادية يف بعض معانيها ،مؤلفات نيتشه ،مثل
[1]- Simon Blackburn، Oxford Dictionary Of Philosophy، Oxford، Oxford University Press، 1996. P. 233.
[[[ـ  -ملزيد من التفاصيل انظر :د.محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،القاهرة ،دار نهضة مرص.2006 ،
و د.محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص.29
[[[ـ -جاك شورون ،املوت يف الفكر الغريب ،ص.145-144
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«هكذا تكلم زرادشت» ،و«إرادة القوة» ،و«غروب األصنام» ،و«أصل األخالق» ،وطالب يف أعامله
بجرأة بتطبيق نتائج التنازع عىل البقاء عىل مجال األخالق»[[[ .وانتقد الرتبية الروحية التي دعت
إليها املسيحية واعتربها قامئة عىل أخالق العبيد ،أخالق العجز والحقد الدفني ،ومن ثم لُقب بعدو
املسيح .ودعا إىل أخالق السادة القامئة عىل إرادة القوة ،ومحو الضعف والضعفاء والقضاء عىل
أخالقهم أخالق العبيد .واعترب أن مقياس القيم هو إرادة القوة وليس اللذة أو املنفعة ،وكان هذا
امتدادا ً لرأيه املنكر لوجود الروح الفردي وخلوده ،لكنه من جهة أخرى قال بنظرية «العود األبدي»
التي تقول بالعودة من جديد ،ثم الفناء والعودة إىل ما ال نهاية يف هذا العامل ال يف عامل آخر.
كام يعد كتاب «الوجود والعدم» ،ورواية «الغثيان» ،وكتاب «الوجودية مذهب إنساين» ،لجان
بول سارتر ،من أكرث الكتب تعبريا ً عن اإللحاد يف القرن العرشين[[[.
* ثغرات يف جدار اإلحلاد:
يدل استعراض تاريخ الفلسفة عىل أن عدد الفالسفة املؤمنني برصف النظر عن اختالف مضمون
اإلميان من فيلسوف إىل آخر يفوق مبراحل عدد الفالسفة امللحدين مجتمعني عىل الرغم من تنوع
مشاربهم.
وتيار اإللحاد غري منظم ،فقلوبهم شتّى ،وعقولهم متباينة ،وأسس اإللحاد تضعف يوماً بعد يوم،
بسبب الفشل النظري يف مواكبة التطور الحادث يف العلم وفلسفة العلوم.
جه إىل اإللحاد من مختلف التيارات الفلسفية والدينية.
وال تزال الرضبات النقدية املتتالية تو ّ
وقد عجزت حركات اإللحاد مبختلف تياراتها عن تقديم بديل للدين ،ونظرت لإلنسان نظرة ضيقة
حل للمسائل الفلسفية الكربى
أي ّ
تبي الحاجات الروحية يف اإلنسان ،ومل تقدم ّ
األفق ،ومل تستطع ُّ
التي تشغل اإلنسان.
إن حركات اإللحاد تقرص مجال املعرفة عىل املادة ،وتعجز عن تفسري قضايا جوهرية من قبيل:
أصل العامل ،ووجود الله ،وحرية اإلرادة ،وخلود الروح .وهذا ما يقدمه الدين .ولقد أخطأ املاديون
املالحدة عندما اعتربوا أن املادة هي الحقيقة القصوى ،فالعلم نفسه يقوم عىل مفاهيم غري مادية،
مثل مفهوم الالمتناهي يف الرياضيات.
[[[ـ  -د.توفيق الطويل ،فلسفة األخالق ،ص .230
[[[ـ د .محمد عثامن الخشت ،مفهوم الروح والرتبية الروحية يف الفلسفات الغربية املعارصة ،مجلة املعرفة ،السعودية ،العدد ،126
رمضان 1426هـ.
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حسياً وال يستطيعون
وقد أنكر امللحدون وجود اللَّه ألنهم ال يستطيعون أن يستدلّوا عليه ّ
مشاهدته أو ملسه! فال ميكن عندهم التحقق منه بالحواس وال تحديده بالتجربة؛ ولذا فهم ال
يؤمنون به.
ولكن من وجهة نظرنا أ ّن وجود اللَّه تعاىل يُ ّ
ستدل عليه بالعقل ،فضالً عن االستدالل عليه بشكل
تجريبي غري مبارش عن طريق اآلثار الحسية له ،وهذا ما أدركه أحد األعراب البسطاء ومل يدركه
املاديون وال الوضعيون التقليديون وال الوضعيون الجدد ،فقد قال أعرايب -وقد سئل :ما الدليل
الرب تعاىل؟ -فقال« :يا سبحان اللَّه! إ ّن البعر ليَ ّ
دل عىل البعري ،وإ ّن أثر األقدام لتدل
عىل وجود
ّ
عىل املسري ،فسامء ذات أبراج ،وأرض ذات فجاج ،وبحار ذات أمواج ،أال ّ
يدل ذلك عىل وجود
اللطيف الخبري»[[[ .وعن أيب حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعاىل فقال لهم“ :
دعوين فإين مفكّر يف أمر قد أخربت عنه ،ذكروا يل أن سفينة يف البحر ،فيها أنواع من املتاجر،
وليس بها أحد يحرسها وال يسوقها ،وهي مع ذلك تذهب وتجيء ،وتسري بنفسها ،وتخرتق األمواج
العظام حتى تتخلّص منها ،وتسري حيث شاءت بنفسها ال يسوقها أحد .فقالوا:هذا يشء ال يقوله
عاقل .فقال :هذه املوجودات مبا فيها من العامل العلوي والسفيل ،وما اشتملت عليه من األشياء
الحق وأسلموا عىل يديه[[[.
املحكمة ،أليس لها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إىل
ّ
ومهام كان عدد امللحدين كبريا حسب آخر اإلحصائيات ،فإن مجموع امللحدين صغري
بالقياس إىل مجموع سكان العامل املؤمنني .فيبلغ عدد امللحدين يف العامل من املنكرين لوجود
اللَّه  ،Atheistوغري املؤمنني بالدين  ،Nonreligiousوالالأدريني  ،Agnosticحواىل  850مليونا
وفقاً ألحدث اإلحصائيات .وتبلغ نسبتهم بالقياس إىل مجموع سكان العامل .14%
وال نريد أن نستطرد هنا أكرث من ذلك يف بيان تهافت اإللحاد ،فهذا الكتاب كلّه هو برهنة عقلية
بكل أشكاله ووجوهه.
عىل اإلميان يف مواجهة اإللحاد ّ

[[[ـ -ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،بريوت ،دار الفكر1401 ،هـ ،ج ،1ص .59
[[[ـ  -املرجع السابق ،املوضع نفسه.
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فلسفة وجود أم أمل طوباوي
[*][[[

رشيف الدين بن دوبة

يكشف تاريخ الوجود يف كتاب الفلسفة البرشية عن تالقح أصيل بني فلسفة الوجود ،وفعل
الكينونة .فالتموضع الكالسييك للوجود يف مباحث الفلسفة ،والتواضع عليه باألنطولوجيا
لدى ممتهني الفلسفة عند اإلغريق ،يُظهر مثل هذا التداخل الواسع بني الداللتني .فالوجود
( )Ontologyيف الفلسفة هو العلم بالوجود ،وليس الوجود ،أما التعريف األرسطي
لألنطولوجيا بأنها دراسة للوجود من حيث هو موجود فحسب ،فإنه يضع الوجود يف دائرة
امليتافيزيقا ،ويخرجه من البعد اإلنساين .وكانت النتيجة أن تلقّفها التجريد املنطقي بصدره
الواسع ،فكانت املثالية ،والصورية ،واملطلقية عنواناً لفلسفة الوجود ،ومحاولة يف املطابقة
بني الفعل ،والنظر يف الوجود.
وتبي بواعثها
تبحث هذه املقالة يف جذور الظاهرة اإللحادية التي نشأت يف الغرب،
ِّ
الفكرية والثقافية ،وما إذا كانت تشكل رؤية فلسفية للوجود أم هي مجرد أملٍ طوباوي.
املحرر
كان الدين يف التأصيل الفلسفي ،أول معرفة تعرضت للهجوم ،عىل قاعدة التطابق املوجود بينها،
روحي يف العرف األملاين ،هي معرفة يتقاطع
وبني املوروث الثقايف .وما ذاك إالّ أل ّن الثقافة كمعطى
ّ
وديني .وما التطابق يف املعنى بني الروحي ،املعنوي ،والدين سوى
روحي،
كل معتقد ،وتوجه
فيها ّ
ّ
ّ
دليل عىل هذا الوجود املتداخل؛ ولذا فاالهتامم بالروح أصل ،ومطلب يف املعتقد الديني.
قيمي
ولقد تواضع العرب عىل نعت النقد ،واملروق من املعتقد الديني إلحادا ً ،فهو حكم
ّ
* -باحث وأستاذ الفلسفة ،جامعة سعيدة ،الجمهورية الجزائرية.

146

امللف

يسقط عىل كل من كان له موقفاً مختلفاً عن الغري الذي ميلك سلطة األكرثية ،ولذا فهو حكم
قيمة ،يحتمل الصواب ،وإمكانية الخطأ .فاالعتقاد بكفر املجتمعات السابقة عىل قاعدة
االعتقادات األسطورية ،والخرافية ،مسألة فيها نظر ،ألن الحكم ناتج من تص ّور ،وفهم شخيص
للواقع .فهو تجاوز ،وتقزيم للدين ،أو للتدين بتعبري أدق؛ وقد عرف املجتمع الغريب بتوجهاته
نحو رفض ،ونقد الدين ،والتديُّن ،وهي ظاهرة تستدعي التوقُّف ألجل التع ُّرف إىل علل الظاهرة
الثقافية ،والفكرية ،والدينية نفسها ،فموجة التمرد يف الغرب هي نتاج محددات رشطية ،ساهمت
يف ميالدها ،وسنحاول يف هذه الدراسة الوقوف عند أه ّم الدوافع التي نراها رئيسة يف إنتاج هذا
اللون من الظواهر عند بني البرش ،وتبقى مفتوحة عىل الدراسة عىل قاعدة التنوع ،والغموض
الذي يكتنف الظاهرة اإلنسانية.
املحدد السيايس
ّ
ميكن قراءة العالقة بني اإلنسان ،والسياسة ،من خالل فلسفة السلطة ،ونظريات الفكر السيايس،
التي تختزل الكم الهائل من هذه العالقات :فالسلطة كمفهوم مجموع من العالقات الضاغطة ،حاول
و"ص ْو َرنة" لبعض الوقائع التي عرفها البرش ،فالسلطة كمنظومة
الفالسفة تنظريها من خالل تجريدَ ،
مركزية بيد سلطة حاكمة ،تبسط بها نفوذها عىل املحكومني ،وهذا من خالل نظرياتها الرتبوية،
ورؤاها االقتصادية ،وفلسفتها السياسية ،وهو ما نجده حارضا ً يف النظرية املاركسية ،فالنظام هو
عالقة بني حاكمني ،ومحكومني ،وبني من ميلك وسائل اإلنتاج ،ومن ال ميلك غري جهده العضيل،
واالستالب  Aliénationبأشكاله املتعددة ،وراء الشعور بالرفض للسلطة ،إذ السلطة عند املغرتب
عن ذاته ،والعاجز عن توفري قوته اليومي ،مؤسسة قاهرة ،ومستبدة ،تسعى إىل تسخريه ،وسلبه كل
ما ميلكه ،حتى جهده أصبح سلعة تباع ،وتشرتى ،وفائض القيمة يف االقتصاد السيايس ،تعبري عن
هذا السلب.
يقدم لنا الفكر السيايس حول السلطة الكثري من املربرات ،والتوضيحات التي تؤكد لنا ارتباط
ظاهرة اإللحاد باملحددات السياسية ،فأصالة التدين يف الطبيعة البرشية مسألة ال نقاش فيها،
فالحاكم كمصدر للسلطة ،ينتمي إىل مؤسسة دينية معينة ،مهام كانت نوعية هذا التدين ،وانتامؤه
هذا مينح املرشوعية ،والرشعية لهاته املؤسسة الدينية .والنظريات الفلسفية التي بررت هذه الرابطة
بني السلطة ،والدين كثرية« ،نظرية التفويض االلهي»« ،نظرية العناية االلهية» ..وغريها من النظريات
التي حاولت اعتامد العقل التجريدي يف تربير مرشوعية السلطة السياسية ،ويف سرية الفرعون
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عرب ،وأفكار تغنينا عن كثري من التفصيالت .جاء يف سورة القصصَ (:وق َ
َال
«رمسيس الثاين[[[» ٌ
صحاً لَ َع ِّل
ل يَا َها َما ُن َع َل الطِّ ِ
ِف ْر َع ْو ُن يَا أَيُّ َها الْ َم َلُ َما َعلِ ْم ُ
ني فَا ْج َع ْل ِ
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غ َْيِي فَأَ ْو ِق ْد ِ
ل َْ
ني)[[[ ،ويف سرية منرود العراق أيضا ،وغريه ،وقليل من
وس َوإِ ِّ
أَطَّلِ ُع إِ َ
ن لَ َظُ ُّن ُه ِم َن الْكَا ِذ ِب َ
ل إِلَ ِه ُم َ
ال يندرج ضمن زمرتهم عرب التاريخ ،فكل إنسان يضمر ما أظهر فرعون ،فاملركزية الذاتية ،والتقوقع
داخل الذات يجعل من اآلخر عدوا ً ،ومعارضاً لحرية الذات ،فالكل يتعلق بذاته ،ويسعى إىل أن
يكون هو األفضل ،والسبل التي يسري فيها تحرفُه عن الطريق املستقيم ،وهو التقوى ،واالتجاه نحو
ح َياكُ ْم
الله .اآليات التي تتضمن السري ،والرجعة إىل اللَّه مثل( :كَ ْي َف تَ ْك ُف ُرو َن بِاللَّ ِه َوكُ ْنتُ ْم أَ ْم َواتاً فَأَ ْ
جه نحو الله،
ج ُعونَ)[[[ ،تق ّرر أن الطريق املستقيم يتمثل يف التو ُّ
حيِي ُك ْم ث ُ َّم إِلَ ْي ِه ت ُ ْر َ
ث ُ َّم ُيِيتُ ُك ْم ث ُ َّم يُ ْ
ولكن ليس بالطرق الشكلية التي تتقوقع داخل الكلامت ،مثل ما نشهده حاليا يف التنظيامت الدينية
جه إىل الذات فقط هو طرق أبواب مسدودة ،ويحايك البحث عن قبعة
املستثمرة صهيونياً .فالتو ُّ
سوداء يف غرفة مظلمة ،وقد عملت األنظمة املستبدة عىل ترسيخ ،وتوطيد هذا التوجه الرافض
الذي أنعكس عىل الدين ،وأشكال التدين.
عىل هذا األساس تك ّونت داخل الفرد البرشي ،حالة نفسية شعورية رافضة ألي شكل من
أشكال السلطة .فالسلطة مؤسسة ضاغطة ،ونافية للحرية ،والدليل عىل ذلك ما نجده يف املنظومة
األرسية ،بني الوالدين واألبناء ،فكلام بدأت الشخصية الفردية يف النمو ،ظهر التنافر بني الطرفني،
كمنحى نفيس إلثبات التم ّيز ،واستقاللية الشخصية ،ويبدأ الرصاع داخل األرسة ،وذاك ما نجده يف
الدراسات النفسية بشكل رصيح ،حيث يظهر التعارض بني السلطة واإلنسان يف املامرسة املهنية
أيضاً ،إذ نالحظ أيضاً رصاعاً ،وتنافرا ً بني املسؤول واملوظف ،يف املؤسسة ،والدليل عىل ذلك
قيام العالقة بينهام عىل مبدأ الشك ،وفقدان الثقة ،فاملوظف ينظر اليه كقوة مفروضة عليه ،والقدر
مسؤول عن تبعيته لهذا املسؤول ،ولهذا تنغرس يف ذهنية العامل رفضاً لكل ما يرتبط باملسؤول.
الرصاع الدفني يف النفس اإلنسانية بني إرادة الفرد ،وتعسفية السلطة ،وتعاليها وراء كل موجة
مت ُّرد ،وإلحاد ،فهو ظاهرة اجتامعية ،وسياسية يف املنطلق ،واملبدأ ،والتالزم املوجود بني العنف
ربر منطقي للتم ُّرد عن كل معتقد ديني ،وهذا ما نشاهده يومياً يف أساليب الجامعات
والسلطة ،م ِّ
الدينية املعارصة ،التي تتخذ من الدين غطا ًء لها لرضب املعتقد الديني اإلسالمي ،الذي هو يف
[[[ -د رمسيس الثاين ملك من ملوك مرص ولد يف  1303ق.م وحكم مرص ملدة  67سنة من  1279ق.م .حتى  1212ق.م .صعد إىل الحكم
وهو يف أوائل العرشينات من العمر ،من بني امللوك الذين ادعوا الربوبية[األلوهية]
[[[ -سورة القصص ،اآلية38:
[[[ -سورة البقرة ،اآلية28:
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الحقيقة مجرد استثامر من طرف سلطة خفية ،نتفق عليها تقليدياً باسم الصهيونية العاملية ،كمربر،
وتفسري ال غري ،وان كنا نجد أن هذه السلطة تنحل إىل مجموعة سلطات ،قد تكون إسالمية يف
صورتها ،ال دينية يف جوهرها.
فالعنف الذي متارسه هذه الجامعات الدينية ،ينتج اإللحاد ،والكفر بالدين الذي تنتمي اليه هذه
الجامعات بشكل حتمي ،فامذا تنتظر من ر ّد فعل عىل التدين الذي يحز رؤوس األطفال أمام أعني
العامل ،ويحرق السجناء غري الردة واالرتداد!!! فتوظيف السلطة الزمنية يحتاج إىل تأسيس روحي،
وديني ،هذا ما اعتدنا عىل قراءته يف الفكر السيايس التقليدي ،ولكن الروحي بدأ يف الرتاجع دالليا،
فأصبح القتل بأشكاله املتعددة ،شكالً جديدا ً من اال ب ّداع البرشي الذي تجاوز الوحشية ،حيث
عجزت اللغة عن استيعاب هذا املستوى من الحقارة والتدين الذي ارتبط باألساليب التي تنتهجها
تلك الجامعات باسم التدين.
املحددات الثقافية
يصطلح الفكر الغريب عىل كون األسطورة هي املنتج الثقايف االول لإلنسان ،فمنها ،وبها نبتت
العقائد ،وتصطدم عملية البحث يف الرابطة بني الدين ،أو التدين ،واألسطورة بكثري من العوائق،
ومنها البعد املاضوي يف األساطري أو املعتقدات التي كان تدين بها الشعوب ،إذ تطرح أمام
الباحث املعارص إشكالية استنطاق الوثائق ،ومحاولة فهمها أو تفسريها ،فاللغة أو البنية الرمزية
التي كتبت بها الوثيقة يكتنفها الكثري من الغموض ،ألن معرفة لغة اآلخر هي املدخل األول لفهم
فكره ،وموروثه الثقايف ،وهي من الصعوبات التي تقف أمام الباحث يف اكتناه وفهم ثقافات الغري،
إذ تتحول هذه الحواجز عند قراءة وتفسري رموز وثقافات الشعوب القدمية إىل فضاء استحاالت،
فهي حقول تأويلية بامتياز ،يكون فيها موقع التفسري شاغرا ً ،وتأويل النصوص قد يجانب الحقيقة
املقصودة يف النص ،وانطالقاً من هذه املسلمة كانت مضامني األسطورة عند بعضهم تصدق
عىل كل ما يتعارض مع الواقع ،وعند بعضهم اآلخر وثيقة متكن من قراءة تاريخ وثقافات هذه
الشعوب ،فاألسطورة مأخوذة من سطر ،أي ألَّف األساطري أو األحاديث التي ال أصل لها أي
األحاديث العجيبة الخارقة للطبيعي وللمعتاد عند البرش ،فيقال :سطر ويجمع إىل عرشة أسطار ثم
أساطري جمع الجمع سطرها ألفها ،سطر علينا أتانا باألساطري ..يقال :سطر فالن علينا يسطر إذا جاء
بأحاديث تشبه الباطل ،يقال :هو يسطر ما ال أصل له أي يؤلف.[[[”..
ونالحظ عىل اصطالح األسطورة الجذور اإليتيقية يف الداللة ،إذ كانت موضوع تقييم وتأويل من
[[[ -ابن منظور ،لسان العرب ،الجزء السابع ،دار صادر ،بريوت  2003ص.182:
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طرف اآلخر ،وليس من قبل الذوات املشكِّلة لها ،فالحكم بالصفة األسطورية عىل املعتقدات ال يوجد
عند الشخص املعتقد بل يكون خارج دائرة االعتقاد ،إذ ليست األسطورة بالنسبة إىل إنسان العرص
األسطوري أسطورة بل هي تعبري عن الحقيقة ،والحكم التقييمي يجانب املوضوعية يف أغلب األحوال.
ويعتقد بعضهم أن األسطورة تعريب لكلمة  historiaاإلغريقية التي تعني رواية أحداث ماضية
بغرض التسلية من غري تدقيق ومتحيص ،وتعريفاً هي حكاية عن كائنات تتجاوز تص ّورات العقل
املوضوعي ،وما مي ِّيزها عن الخرافة هو االعتقاد فيها ،فاألسطورة موضوع اعتقاد[[[.

متت إىل الحقيقة الواقعية
وتقابل األسطورة عند كثري من الباحثني الواقع ،فهي خيالية ال
ّ
أي حقيقة ،وهي عند الباحث املنصف ،تكون ظاهرة رمزية تستبطن الكثري من
تعب عن ّ
بصلة ،وال ِّ
املدلوالت ،كام أنها بنية بالغة الرصامة والتحديد ،وهي منطقياً ،وقبل ذلك جدليّاً مقولة رضورية
لإلدراك وللوجود عموماً[[[ ،ويعترب مريسيا الياد األسطورة وثيقة اجتامعية :تروي تاريخاً مق ّدساً ،تروي
حدثاً جرى يف الزمان البديئ ،الزمن الخيايل ،هو زمن البدايات ،تحيك لنا األسطورة كيف جاءت
حقيقة ما إىل الوجود ،بفضل مآثر اجرتحتها الكائنات العليا ،ال فرق بني أن تكون هذه الحقيقة كلية
كالكون مثالً ،أو جزئية كأن تكون جزيرة أو نوعاً من نبات أو مسلكاً يسلكه اإلنسان أو مؤسسة[[[.
فهي إذا ً ،بنية معرفية ،ومنظومة اجتامعية تحتاج إىل بحث ج ّدي ،موضوعي يتعاىل فيه عن كل
ربره ،إذ إ ّن
نظرة فوقية ،أل ّن التشابك الذي نجده يف التصوير األسطوري لعنارص الحدث يجد ما ي ِّ
الفكر البرشي مبلكاته املتعددة ،يستطيع إضافة وتغيري معطيات الحدث .والحوادث التاريخية التي
تص ِّورها األسطورة هي حوادث حقيقية ،فهي .." :وقائع تاريخية أبطالها ملوك عظامء ،كان لهم تأثري
كبري يف عقول الناس ،الذين تناقلوا سريهم ،أجياالً ،وأضافوا إليها من خيالهم ،ما بلغوا بأولئك
امللوك مبلغ اآللهة ،فبعدهم األحفاد ،ناسني حقيقتهم األوىل"[[[.
تحمل إذن القصص واملصطلح عليها باألساطري يف الثقافة االجتامعية لتلك الجامعات الكثري
من الدالالت وأهمها الداللة األيديولوجية .فهي تعبري عن موقف الجامعة أو السلطة من الكون
ومن اإلنسان ،فالعالقات البرشية تتحدد تبعاً لهذه الرؤية الكونية ،كام يالحظ أيضاً املنحى الرتبوي
يف مضامني هذه القصص ،إذ نجد املغزى األخالقي الذي يساهم يف بناء اآلداب العامة للمجتمع،
فتوظيف القصة واملثال يف الرتبية يجد جذوره األوىل يف ما يسمى باألساطري.
[[[ -خليل احمد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت ط 1986 3:ص.8:
[[[ -أليكيس لوسيف ،فلسفة األسطورة ،ترجمة منذر حلوم ،دار الحوار للنرش والتوزيع ،سوريه ،ط 2000 1:ص.43 :
[[[ -مريسيا الياد ،مظاهر األسطورة ،ترجمة نهاد خياطة ،دار كنعان للدراسات والنرش ،دمشق ،ط 1991 1-:ص.10 :
[[[ -احمد زياد محبك ،دراسات نقدية ،منشورات دار عالء الدين ،سوريه ،ط -2001 1:ص.13 :

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

امللف

150

وعند الرجوع إىل تاريخ األرشفة يؤكِّد ذلك أيضاً ،فعدم متييز النص األسطوري عن غريه يف
الثقافات اإلنسانية ،ينبئ بواقعية وأهمية تلك املعارف التي نصطلح عليها حالياً باألساطري ،إذ
كانت تخضع جميع الوثائق لنظام واحد دون تصنيف وبقي هذا “النظام يف األرشفة...حتى عرص
اململكة األشورية الجديدة ،حيث نجد...النصوص وقد حفظت بعضها إىل جانب بعض دومنا
عناية بفرزها إىل مجموعات وفق موضوعاتها ،وحيث النصوص والحكم والوصايا إىل جانب
الصلوات والرتاتيل ،إىل جانب األساطري”[[[ .فاألسطورة هي ثقافة ومرآة عاكسة للمستوى الفكري
والعلمي للشعوب وليست حالة مرضية اعرتت عقول القدماء كام يتو ّهم بعض علامء العرص،
وموقع األسطورة يف املحدد الثقايف رضوري ،ومهم ،حيث تفرض األسطورة معتقد كلياين،
متعال عىل األفراد ،ميارس سلطة التوجيه األيديولوجي ،والسلويك ،ومن املعروف أن الثقافة
األسطورية متضمنة لكثري من التعددية ،أو ما نصطلح عليه يف املجتمعات الدينية ،بالوثنية ،إذ
تؤمن مبتناقضات ،ومبوجودات خرافية ،يحكم العقل باستحالتها ،ولكنه ينافق يف القبول بها ،أو
بلغة أوضح يظهر ما ال يبطن ،ففي التاريخ اإلسالمي نجد يف الزندقة كتوجه فكري تعبريا ً عن هذه
االزدواجية العقدية ،والفكرية عند املجتمعات ،فالغالب مهام كانت عقيدته ،وثقافته من الناحية
القيمية ،فإن ثقافة املغلوب تبقى تتحرك يف شكل خفي ،ويف الرتاث اإلغريقي أيضاً توجد هذه
املحددات الثقافية ،والتي لعبت دورا ً يف بروز التوجه العقالين الذي كان يرمي إىل التحرر من كل
سلطة ال متت بصلة إىل العقل املتعارف عليه عند بعض النخب الفكرية ،وللعلم أن التأثري اليوناين
يف الفكر الغريب جيل ،وبارز ،فالفلسفة ،والحداثة ،وما بعدها نتاج للتحويرات التي أحدثها املفكر
الغريب يف املوروث اليوناين ،فاالعتقاد بالتعددية ،وباملطلقية لبعض الظواهر ،وبعض البرش أسس
للرفض ،وللتوجه نحو الالتدين ،بحجة أن الدين أفيون الشعب ،وتراث شفهي كتبه البعض ينبغي
تجاوزه ،والعمل عىل تأسيس فكر منفتح ال يتقيد بقيم تتوارثها األجيال عن الدين.
املحددات الفلسفية
ّ
الفلسفة .الدين ..مفاهيم إشكالية يف الساحة الفكرية ،حيث بلغت هذه االختالفات والتباينات
بني بني البرش درجة املفارقات ،فكانت الفلسفة عند بعضهم من الرشائح االجتامعية والفالسفة
األ ّول أداة للتقرب والتش ّبه باإلله ،وعايشت مع بعض التجارب اإلنسانية أزمات أصبحت فيها
الفلسفة أو امتهان التفلسف تهمة مهينة ،متنح السلطة مرشوعية إعدام كل من ميارس هذه الحيثية
التي هي جزء من طبيعته وحقه .وقد وجدت الديانة يف وضع مامثل ،إذ كانت العقيدة معرفة
[[[ -فراس السواح ،األسطورة واملعنى ،دار عالء الدين للنرش والتوزيع ،سوريا ،ط 2001-2 /ص .09
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صاحبة سلطة أو حقيقة يف مجتمعاتها ،وعند الغري أصبحت تعكس االنحراف الفكري عند تلك
املجتمعات ،ومظهر من مظاهر االستالب الفكري.
واستقراء الفلسفة عرب تاريخها يكشف عن عالقتها الجدلية مع الدين ،فكانت املعتقدات الدينية
عند بعض الفالسفة مظهرا ً للطفولة الفكرية ،من حيث إن املعتقد الديني متعلّق بالخيال ،والالَّمعقول،
مؤسسة مقابلة للميتوس ،فكانت
فكان اللوغوس :العقل كمنظومة من القوانني الناظمة للتفكري ّ
األطاريح الفلسفية تأسيساً لهذا التعارض املوجود بني املعتقد الديني ،والفلسفة ،والذي ساهم يف
ميالد موجة من التحرر من املعتقدات الدينية ،وكثري من ممتهني التفلسف انخرط يف عامل الفلسفة
للبحث عن موقع لذاته أمام التع ّدد ،والرصاع الوجودي يف إثبات الذات [األنا وحدية] ،فكانت
بعض الفلسفات رشيكا يف ميالد ظاهرة اإللحاد يف الغرب ،وسنحاول التعرض يف هذه املحطة
إىل بعض من املسلّامت الفلسفية املساهمة يف نشأة الظاهرة.
مشكلة الرش
تعترب مسألة الرش من املسائل األساس يف الفلسفة عموماً ،ويف الالَّهوت خصوصاً ،فهي
يف الوجود اإلنساين واقع معاينة ،وليس مجرد افرتاض ،فالرت ّدد الذي يرافق اإلرادة البرشية يف
الفعل ،يف لحظة االنتخاب بني ممكنني عىل األقل ،متضادين يف الصفة العرضية ،أو الجوهرية،
ميلك أحدهام صفة الخري ،ويفتقدها اآلخر ،والطريف يف األمر أن قيمة الفعل الخلقية تتحدد
مبقدار املعيقات ،التي تصنف ضمن دائرة الرش ،فأصبح الرش رشطا وجوديا للقيمة الخلقية ،ومن
املفارقات الفكرية التي نجدها يف فلسفة األخالق غياب الدراسة املبارشة ملسألة الرش ،فالخري
يشكّل املحور الرئيس يف جل الدراسات األخالقية ،ونادرة تلك الكتابات التي أفردت لقضية الرش
ّ
املحك الذي تعرض
رش كمصطلح أو كتمثُّل انطولوجي هو
باباً أو فصالً أو مبحثاً ،يف حني أ ّن ال ّ
عليه هذه التصورات أو املعايري التي أفرزتها الدراسات األخالقية القدمية والحديثة .فاملصداقية
تكمن يف قدرة التصورات والنظريات األخالقية يف تجاوز سلطة الرش ،فهو كمفهوم ميلك بعدا ً
انطولوجياً عىل مستوى التصور وليس عىل مستوى الفعل ،إذ إ ّن الرشيّة والخريية معطيات قيمية
ترتبط بالتجربة األخالقية للفرد وللجامعة .فالفكر هو املرجع الرئيس ألنطولوجية الرش وليس العقل
عىل قاعدة الكونية التي يتصف بها العقل يف مقابل نسبية الفكر ،فزئبقية الداللة التي أخذها الرش
يف تجليّاته املفاهيمية عرب التاريخ تثبت إشكالية املرجعية داخل الشخصية املفهومية ملصطلح
الرش ،وإبليس وأهرميان ،والشيطان ومفستوفليس وحزازيل والنفس األمارة بالسوء وغريها من
االصطالحات تثبت األصل اإليتيقي لداللة الرش ،كام عملت ظاهرة الرش عىل بلبلة االعتقاد يف

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

152

امللف

األديان ،عىل قاعدة الخري املطلق الذي تقوم عليه الديانات التوحيدية ،أو الديانات األخالقية،
فوجود الرش يف الحياة البرشية يتعارض مع اإلرادة املطلقة التي تتحايث مع الوجود اإللهي،
فالتسليم مبصادرة أن اللَّه كقادر ،ومريد ،وخري مطلق ،تفرتض غياب األشكال القامئة من الرش،
فالزالزل عىل سبيل املثال ،وما يرتتب عليها من كوارث ،تدفع بعض البرش إىل االعتقاد يف عبثية
الحياة ،وغياب الحكمة يف املنظومة الكونية ،والتي تتجىل يف بعض مظاهر اإللحاد عند الغرب،
وميكن القول إىل حد ما بأن محاوالت الفالسفة يف تربير الرش الفيزيقي ،أو امليتافيزيقي ليست إال
صيغاً ،وصورا ً برهانية ،موهمة ،وفارغة وضعياً من كل محتوى مينحها قابلية التجسيد ،فاالنتقادات
التي وجهها الفيلسوف الفرنيس فولتري لكتاب التيوديسيا للفيلسوف [ليبنتز ]Leibnitzوالتي أقامه
عىل مصادرة رئيسة تنص عىل أن" :الله[  ]Theosعادل [ ] Dikeيف سامحه بالرش الذي نجده يف
العامل"[[[.
ومنه أصبحت التيوديسيا ،معلامً بارزا ً لألطاريح الخاصة بتربير مسألة الرش يف الفكر الفلسفي،
وخصوصاً يف فلسفة الدين ،فكانت هناك تيوديسيات ،وليس تيوديسيا واحدة ،كل يحاول بطريقته
الخاصة فك بعض ألغاز هذا الرس ،وهو وجود الرش يف العامل الطبيعي ،والبرشي ،وهل هو رضورة
طبيعية ،أم مقتىض أخالقي؟...فالحوادث الطبيعية وراء مراجعة كثري من املعتقدات ،واملصادرات،
فاالعتقاد التقليدي عند العامة هو أن الظاهرة الطبيعية كالزلزال مثال ذات مرجعية ميتافيزيقية تكشف
عن عقاب يسلطه اللَّه عىل العباد الظاملني ،والفاجرين ،وهو معتقد مشرتك بني املنتسبني إىل جل
الديانات ،وهو مؤسس نقلياً ،فام ورد يف الكتاب الكريم من قصص األمم التي شملها السخط
والغضب االلهي :قوم لوط (ع) ...ففي الفكر الغريب مثالً استثمر فالسفتهم هذه الحوادث يف رضب
الحجاج املعتمد يف االكلريوس ،ومن بينهم املفكر الفرنيس فولتري[[[ الذي استغل زلزال لشبونه
يف رضب األدلة التي اعتمدها ليبنتز يف بيان كامل ومتام العامل املمكن ،حيث كانت طبيعة الكارثة
متناسبة مع القصد الحجاجي ،فمن دواعي السخرية ،أنه رضب مدينة مسيحية كاثوليكية عميقة
اإلميان ،يف يوم عيد جميع القديسني ،ومل يلحق أرضارا ً كبرية بالحي الفاجر ،يف املدينة بينام دمر
معظم كنائسهاـ [وهو ما أدى إىل حرمان املدافعني عن الحجة التي ذهبت إىل ان الزلزال هو نتيجة
لحكم اللَّه عىل خطيئة املدينة من أن تكون لحجتهم أي قوة حقيقية [[[..فاملسائل التي ترتبط بنظرية
الرش يف الفلسفة ،والالهوت تفيض إىل كثري من االستتباعات أهمها اهتزاز سلطة املقدس ،التي
منها الدين ،فالثورة عىل املؤسسة الدينية بعيدا ً عن مبدأ املعيارية مدخل لإللحاد يف الثقافة الغربية.
[[[ -دانيال سبيك ،مشكلة الرش ،ترجمة :سارة السباعي ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة الطبعة األوىل  2016ص.141:
[[[ ∗-فرانسوا ماري اروي ،من فالسفة الثورة الفرنسية ،ومن اهم كتبه :كانديد..
[[[ -دانيال سبيك ،مشكلة الرش ،مرجع سابق ،ص.141:
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العقالنية كمدخل لإلحلاد
كانت العاقلية يف تعريف اإلنسان موقع الفصل النوعي لبني اإلنسان ،فهي الخاص ّية التي يسمو
خ
بها اإلنسان عن باقي املوجودات ،والعقل جوهر ،تكتمل به اإلنسانية ،وتاريخ مفهوم العقل تاري ٌ
للفلسفة ذاتها ،فزئبقية الداللة التي حملتها اللغات البرشية جعلت االختالف يف تص ُّوره مسألة
بديهية ،وعليه من الرضورة مبكان مراجعة املفهوم والداللة التي نحملها حول العقل ،فمن خاللها
يتح ّدد املوقع والرؤية ،فاملعاين التي تطلق عىل العقل متعددة ،إذ ال ميكننا كام يقول الرتييك[[[:
أن نربط استعامل العقل بحقل معريف معني ،ومع ذلك فال بد أن ننتبه إىل أن املفاهيم املتع ّددة
لكلمة عقل تجد جذورها يف االتجاهات املختلفة التي تتخذّها العلوم داخل الحقول القولية.
وعليه فإن األطاريح الفلسفية املعارصة تكشف لنا عن أزمة الفلسفة يف النظر إىل العقل،
فبعدما كانت الفلسفة الفضاء الذي يستقطبه الباحث عن الحقيقة أصبحت دائرة مقفلة تارة ،ومغلقة
(الدور الفلسفي) فكانت النتيجة الحرية املستقرة للفكر بعد أن كانت الحرية مدخالً الكتشاف
الحقيقة ،فموقع مفهوم العقل يف الفلسفة عموما ،ويف املرشوع الفكري يكون حجر األساس يف
املسلمت والفرضيات ،فالنتائج املنطقية واملعقولة تقتيض االرتباط واالتساق الداخيل داخل
بناء
ّ
مك ّونات النسق الفلسفي ،وقابلية التطابق أو االنطباق عىل معايري خارجة عن ذاتية النسق ،وتاريخ
الفلسفة يكشف عن ارتباط الحداثة والتق ّدم الفكري بلحظة املراجعة النقدية للعقل ،رينيه ديكارت،
واميانويل كانت يف مرشوعه النقدي ،ومل يقف مسار النقد يف الفكر الغريب عند تلك اللحظات،
بل عمل فالسفة الغرب عىل تثوير ف ّن النقد ،حيث أخذ يف الغرب كام يصفه الرتييك ..« :صيغاً
عديدة تتحدد يف ثالث أطروحات :العقالنية النقدية وميثلها كارل بوبر والنظرية النقدية وميثِّلها
هابرماس وأركيولوجية املعرفة ،وميثّلها ميشال فوكو وفاتيمو من خالل نظريته يف «فكر الضعفاء».
ولعل القاسم املشرتك لهذه األطروحات يتمثل يف كيفية تأقلم الفكر العلمي والفلسفي مع ما
أنتجته التقنية بصفة عامة وما تركته من بصامت يف املجتمعات السياسية «الكليانية» واملؤسسات
االجتامعية «االستبعادية» والثقافة[[[.
وقد ظهرت نجاعة النقد الفلسفي الغريب يف مستويات ع ّدة ،علمية ،وسياسية ،واجتامعية،
إذ ساهمت يف بلورة املفاهيم األساس يف الحياة السياسية مثل الدميقراطية ،وفكرة الحريّات،
واملواطنة :السياسية واالجتامعية ،والدستورية ..ويف تقدم البحث التقني أيضاً ،فكان النقد وراء
تسامي الحضارة الغربية ،حتى الحياة األخالقية مل تسلم من البحث النقدي ،واألخالق الجديدة
[[[ ∗-فتحي الرتييك :مفكر تونيس معارص.
[[[ -فتحي الرتييك ،العقل والحرية ،ترب الزمان ،تونس ،1998.ص.12 :
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تعكس املنحى الحديث يف املسار النقدي عند الغرب ،وميكن استرشاف مستقبل حضاري
منوذجي ،وفاضل للغرب يف مقابل مستقبل أدىن ووضيع للمجتمع العريب عىل أساس التوجه
النقدي الذي يهدف الغرب من خالله إىل مراجعة قيمه األخالقية ،والذي نلمس غيابا كليا له يف
الساحة العربية ،وقد أخذ النقد يف املجتمع العريب ثالث اتجاهات« :اتجاها ثقافيا فكريا عاما،
واتجاها دينيا صوفيا ،واتجاها علميا فلسفيا.»[[[..
ويشمل االتجاه األول كثريا ً من املثقفني العرب مثل محمد عابد الجابري ،وبرهان غليون،
والغريب عندهم القول بخصوصية العقل :عقل عريب ،إسالمي ...فهو تقسيم ذايت ،عرقي أو إثني
أو لغوي أو ديني ،فليس هناك عقل عريب يف مقابل العقل األورويب واألمرييك ،أو عقل رشقي
يف مقابل العقل الغريب ،أو عقل إسالمي يف مقابل العقل املسيحي أو اليهودي ،فالعقل واحد
ولكن املعقوليات متع ّددة ،وعلة املشكلة عند األستاذ الرتييك تكمن يف االلتباس الذي وقع فيه
املفكر العريب ،حيث مل مي ّيز كثري من الباحثني بدقة بني املفاهيم املتداخلة :العقل ،والعقالنية،
واملعقولية ،والتعقُّل.
كام أن القول بكونية العقل أسس ملركزية إثنية ،سلبت اآلخر كل إمكاناته ،مام أنتج عنه رفضاً
لكل قول أو خطاب صادر منه ،حيث ساهمت هذه األطروحة يف ظهور فلسفات منطية ستريوتيبية
مم كانت النتيجة الحاصلة يف عكس املتوقع الذي أقام عليه
قيّدت العقل نفسه ،وسيّجته بآلياتهاّ ،
العقل بنيانه املعريف واملنهجي ،ومرجعية ذلك عند الرتييك ظاهرة يف تاريخ الفلسفة ،والنموذج
الذي أعاد قراءته والتنقيب يف تراثه هو منوذج السفسطائية ،فهي مدرسة مارست التفلسف خارج
الخطاب الفلسفي ،أي كانت مامرسة فلسفية يف حقل معريف خارج الفلسفة ،ومن بني النقاط
التي ينبهنا لها األستاذ الرتييك رضورة إعادة النظر يف األحكام التي تك ّونت عرب التاريخ حول
السفسطائية ،والتي ساهمت الفلسفة ،واألنساق الفلسفية يف تنشئتها ،فالسفسطايئ هو« :أصال
الحكيم الذي يتقن ف ّناً ما كاملغ ّني ،أو املوسيقار ،أو الشاعر أو الفيلسوف أو الع ّراف والكاهن».[[[..
فالتاريخ يكتبه دوما املنترص ،وعىل هذا األساس يلجأ الرتييك إىل البحث يف مبادئ املدرسة من
حد ،الذي
أجل بيان أحقيّة الدعوى السفسطائية يف التفلسف ،ويف أحادية العقل ،أو العقل املو ّ
هو نتاج أيديولوجي بحت ،فالبعد الكوين الذي أضفاه اإلنسان عىل العقل ال يطرح يف األصل عند
الرتييك إشكاال ،بل املسألة تظهر يف سعي السلطة إىل استثامر الداللة يف إقصاء النامذج الثقافية
جة الكونية والعاملية ،فالحق يف التنوع ال يف االختالف.
املغايرة لها ،بح ّ
[[[ -املرجع نفسه ،ص.14 :
[[[ -فلسفة التنوع ،ص.32 :
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وتتبع تاريخ العقل يف الدراسات الفلسفية يعرج بنا إىل كثري من الدالالت ،فهو تلك امللكة،
التي منيز بها بني الصحيح والخاطئ ،وتلك القدرة التي تؤهلنا ملعرفة الخري من الرش أيضاً،
وميكن االستئناس بتص ّور املفكر املغريب طه عبد الرحمن للعقل املتكوثر والذي يقيمه عىل
جة االختالف الحاصل يف أمناط املعرفة ،والذي يكون «عىل الحقيقة أي العقل عقول شتى،
ح ّ
ال باإلضافة إىل األفراد املختلفني أو الطوائف الكثرية ،وإمنا باإلضافة إىل الفرد الواحد ..فالعقل
ّ
رضة لصاحبه فهو عقل متقلّل،
يتكث من أجل جلب املنفعة لصاحبه ،أماّ العقل الذي يجلب امل ّ
ِّ
ي تبعاً لنوع املوضوع ،ولطبيعة الغاية ،فإن
وليس عقالً
متكثا [[[.وإذا كان العقل متكرثا ً ،أي انه ُمتغ ّ
ِّ
متكثة.
أوجه العلم تكون أيضا
والعقالنية ال تعكس اإلنسانية ،ألن الفعل هو البديل ملصطلح العقل حسب طه عبد الرحمن
فالفعل مل يرتبط بيشء قدر ارتباطه باألخالق ،فيتحدد تبعاً لهذا أن التخلق مقابل للتعقل ،كام أن
األصل يف األخالق هو حفظ األفعال الكاملية ،ويستفاد ذلك من املعنى التايل..« :أن األخالق
أفعال يتوصل بها إىل ترقية اإلنسان إىل مراتب ال تدخل فيها هويته وال باألوىل وجوده ،أي أفعال
تتعلق مبا زاد عىل هذه الهوية وعىل هذا الوجود ،وعالمة ذلك االسم الذي اشتهر بالداللة عىل
األخالق الحسنة ،أال وهو الفضائل فالفضيلة من الفضل ،والفضل هو ما زاد عىل الحاجة أو ما بقي
من اليشء بعد الوفاء بالحاجة».[[[..
وإذا قرأنا الداللة من خالل الغائيّة التي متلكها األخالق ،أو من خالل االصطالح الذي تواضع
عليها علامء اللغة ،وفالسفة األخالق ،لوجدنا أ ّن األخالق مج ّرد خصوصيات عرضية ال تتعلّق إال
بالشكل ،ومبرحلة يف ُسلّم الرتقّي للشخصية اإلنسانية ،ويُصبح اإلنسان كائناً مج ّردا ً من األخالقية
يف البدء ،ويف التكوين ،كام يضع األخالق يف مستوى التخليق ،أو بلُغة فالسفة الغرب :األخالق
املكتسبة.
واألصل يف اإلنسان هو األخالقية ،فهي ليست حالة عرضية ،بل جوهرية ،فـ« ..األخالقية هي
وحدها التي تجعل أفق اإلنسان مستقالً عن أفق البهيمية ،فال مراء أن البهيمية ال تسعى إىل الصالح
يف السلوك كام تسعى إىل رزقها مستعملة يف ذلك عقلها ،فاألخالقية هي األصل الذي تتف ّرع
تستحق أن تتفرع عليه كل صفات
عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك ،والعقالنية التي
ّ
تستحق أن تنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا
اإلنسان من حيث هو كذلك ،والعقالنية التي
ّ
[[[ -طه عبد الرحمن ،اللسان وامليزان ،املركز الثقايف العريب ،املغرب الطبعة االوىل  1998ص.405 :
[[[ -طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق ،ص.53 :
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ُؤسس عىل العقل بل عىل األخالق ،وفذلكة القول
األصل األخالقي»[[[ .فالهوية اإلنسانية إذن ال ت َّ
إ ّن العقالنية استثمرت يف حدين متعاكسني ،التأسيس للنهضة العلمية ،والتكنولوجية ،وللثورة عىل
املقدسات الدينية أيضاً.
ومن املسائل املتعلقة أيضا بالعقالنية ،وأثرها يف ميالد اإللحاد مبدأ التمييز بني الرشع والعقل،
حيث ورث علامء اإلسالم هذه التفرقة ،ومن األدلة يف ذلك استخدامهم للعبارات التي تقيم هذا
الفرق بني العقل ،والرشع ،مثل قولهم« :يجوز عقالً ورشعاً» ،أو «ال يجوز يف العقل وال يف الرشع»
أو«يوجبه العقل والرشع» ولهذا وجد العرب أنفسهم أمام إشكال مفتعل ال أصل له ،وهو البحث
يف العالقات القامئة بني الرشع ،والعقل ،ومن رواد هذا املنحى:ابن رشد ،والغزايل ،..ويعتقد
املفكر طه عبد الرحمن أن جذور التفرقة بني الرشع والعقل ،مصدرها الوافد اليوناين« :الراجح أن
هذا الفصل مل يتقرر يف الثقافة اإلسالمية إال بعد استئناس املسلمني ببعض األفكار اليونانية التي
بكّرت بنرشها بني ظهرانيهم املدارس الالهوتية التي كانت موجودة يف الشام والعراق وفارس»[[[.
كام يذكر طه عبد الرحمن األصل الثاين يف علة التفرقة ،حيث يقول« :والسبب اآلخر أنهم تعرفوا،
بطريق ما إىل الفصل الذي أقامه أفالطون بني اللوغوس أي القول العقيل االستداليل الذي يضعه
الفيلسوف والذي يكون موجها للخاصة ،وبني امليتوس أي القول القصيص الخيايل الذي يضعه
الشاعر والذي يكون موجها للعامة».[[[..
نجد أن هذه التفرقة متلك بعضاً من النسبة يف دواعي ظهور ظاهرة اإللحاد ،حيث مينح الفرق
السلطة املعرفية ،وسلطة حيازة الحقيقة ألحدهام عن اآلخر ،فكان العقل املقدس الرئيس عند
جميع الفئات التي عايشت استالبا عرب تاريخها الثقايف ،والسيايس ،وتقديس العقل يف الفلسفة
اليونانية منح االنسان الغريب الحق يف رفض ،وتجاوز املعتقدات الدينية مهام كانت ،فاإللحاد
وليد الفكر العقالين ،وتبدو العبارة غريبة ومتناقضة ،ألن مفهوم العقل ،والتعقل عند الغرب مل
ميت
يأخذ املعنى السليم ،بل تطبع برؤية مؤدلجة ،ورؤية متعالية ،أصبح فيها الرشقي ،وكل ما ال ُّ
لكل ما هو روحي ،فانحدر
بصلة إىل الغرب منوذج الالعقالنية ،ومعلم ال حضاري ،وامت ّد هذا ّ
الغرب بثقافته إىل كل ما هو مادي ،والتمييز الذي نجده بني الثقافة والحضارة يؤكّد ذلك أيضاً،
فالرؤية األملانية تقيم فرقاً بني الحضارة والثقافة ،فتح ّد األخرية بأنها املنظومة املعرفية التي تعرب
مادي أبدعه اإلنسان ،يف حني
كل منتج
عن كل ما هو روحي ،يف مقابل الحضارة التي تشري إىل ّ
ّ
[[[ -طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق ،ص.14 :
[[[ -طه عبد الرحمن ،سؤال العمل ،املركز الثقايف العريب ،املغرب الطبعة االوىل  2012ص.88:
[[[ -املصدر نفسه ،ص.89:
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

اإللحاد غربًا

157

أن تايلور[[[[]1917/1832حاول املطابقة بني الثقافة والحضارة عىل قاعدة اإلجحاف الذي قام
عليه الفصل الداليل واالصطالحي بني الثقافة والحضارة ،فهو تعريف وصفي موضوعي ،حاول
فيه االبتعاد عن النظرة املعيارية ،وعليه فإن زئبقية املفاهيم عند املدارس الغربية مل ينتج استقرارا
معرفيا ،وشعوريا لدى املواطن الغريب ،فكان التمرد عن كل مؤسسة سلطوية ،وأهمها الدين املالذ
الوحيد لإلنسان الغريب.
الثورة التقنية
كام عملت التقنية العلمية عىل ترسيخ التوجه نحو اإللحاد ،حيث تقرر لدى املواطن الغريب
نجاعة العلم ،والتقنية ،يف مقابل االعتقادات الدينية التي عجزت عىل توحيد االعتقادات لدى
مريديها أنفسهم ،خصوصاً املعتقد املسيحي ،فالرصاعات املذهبية بني الكاثوليكية والربوتستانت،
واالرثوذكس ،نظرياً ،وسياسياً ،وميدانياً النتيجة الحتمية للفكر الديني ،أما العلم فهو املسؤول
األول عن االرتقاء املعييش عند اإلنسان ،وبالفعل فإن هذا التصور صحيح بنسبة عالية ،فالرقي
الحضاري نتاج العلم ،ال الدين ،وهذا يثبت أيضاً أن االعتقاد هو األصل يف املشكلة ،وليست
العقيدة الدينية ،ألن الدين والتدين ،والفكر الديني مفاهيم مختلفة.
و مع البالس[[[  Pierre Simon de Laplaceبدأت اله ّزة االبستيمولوجية الثانية التي جرى
اإلعالن فيها عن الدقة الالمتناهية التي تحكم الكون ،والذي يقيص كل تصور الهويت للكون،
فالكون يتحرك وفقا لقوانني ثابتة ،وصارمة ،حيث ميكن من خالل املعرفة الدقيقة بالقوانني،
والرشوط الطبيعية قراءة املستقبل ،فالنظام الطبيعي ال يعرف الوثبات ،كام يقول ليبنتز ،فالكون
مجرد آلة ميكانيكية.
كام عملت أيضاً النظرية النسبية  Relativitéمع انشتني  Einsteinعىل تحطيم ذلك التقديس
والالنهائية التي كان ميلكها الكون ،وقوانني الطبيعة عند اإلنسان ،فبدأت ملكية املطلق يف املخيال
الفكري للبرش يف تناقص ،فالتعميم املطلق الذي منحه البالس للطبيعة بدأ هو أيضاً يف الرتاجع
إذ كشفت البحوث الجديدة يف عامل الجزئيات ،والالمتناهيات يف الصغر عن عامل االحتامل،
والالتعيني ،عامل الحرية املتعالية عن قواعد الضبط ،والتي استثمرها العلامء يف تفسري السلوك
اإلنساين ،فأصبحت املعتقدات الدينية مجاالً لهذه األحكام ،وعليه نلمس الحضور املحتشم
للنظرية العلمية ،والتقنية يف بروز موجات اإللحاد يف الثقافة الغربية.
[[[ -أنرتوبولوجي بريطاين.
[[[ -البالس 1827.1749 :ريايض وفليك فرنيس.
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نظرية التطور
عرفت نظرية التطور بريادة شارل داروين ،والفرد راسل واالس ،هجوماً ،وانتقادات واسعة
كل عناية إلهية ،وإرادة يف الخلق ،وقد استثمرها الكثري يف
تقص ّ
بحجة أنها نظرية إلحادية،
ّ
تقعيد النظرية اإللحادية ،فالبحث عن علة طبيعية مادية تتناسب مع طبيعة املوجودات هو الهدف
الرئيس يف البحث الدارويني ،واستثمرت يف تحطيم املعتقدات واملقدسات عند البعض ،وهي
يف اعتقادنا املتواضع محاولة علمية لفهم وتفسري الظواهر الحية ،والتمسك عند البعض باملوروث
امليثولوجي ،وامليتافيزيقي يف تعليل الظواهر الحية ،من عوامل الرتاجع ،والتقهقر للبحث العلمي،
فكل مخالفة للموروث تستدعي التصنيف ،والحكم برجعية ،انتخائه التجاه فكري مرفوض عند
ّ
الجامعة الضاغطة يف الواقع.
واالعتقاد املطلق يف اإلرادة االلهية من وراء االلتباس يف الفهم ،والحكم ،حيث يعتقد الكثري
أن كل يشء خاضع له ،وناتج عنه ،وهي كلمة حق أُريد بها باطل ،فإطالقيه اإلرادة اإللهية ال تنفي،
أو تقيص األسباب ،واملسببات بل تقتضيها ،فإذا كان كل يشء بيده ،وإرادته ،فالجزئيات أيضاً
ال تخرج عن إرادته ،بل هي يف املنظومة السببية للكون جزءا ً ،وتجسيدا ً لإلرادة ،وعليه نستأنس
ببعض النصوص التي أوردها االستاذ عباس محمود العقاد يف إنصاف العامل شارل داروين ،يقول
داروين" :إن آرايئ الخاصة مسألة ال خطر لها وال تعني أحدا ً غريي ،ولكنك سألتني ،فأسمح لنفيس
أن أقول إنني مرت ّدد ،ولكنني يف أقىص خطرات هذا الرتدد مل أكن ق ّ
ط ملحدا ً باملعنى الذي يفهم
فيه اإللحاد عىل أنه إنكار لوجود الله ،وأحسب أن وصف الالَّ أدري يصدق عيل يف أكرث األوقات
كلام تقدمت يب األيام"[[[ ..ولكن برغم هذا اإلقرار يعتقد الكثري أن نظرية التطور من وراء اإللحاد
يف الغرب.
نظرية سيغموند فرويد
ّ
الشك حسب توصيف بول ريكور[[[ سيغموند فرويد
ومع مدرسة التحليل النفيس ،وأستاذ
 [[[ Sigmund Freudبدأ الجرح الهويايت ،والذي كشف عن ال عقالنية العقل ذاته ،فالوعي الذي
يتمظهر يف األنا  Egoكشعور إدرايك مراقب للنشاطات اإلرادية ،جزء من الهو IDتشكّل عرب
[[[ -عباس محمود العقاد ،عقائد املفكرين يف القرن العرشين ،مؤسسة هنداوي ،مرص  2012ص( 48:د.ط.ت).
[[[ -فيلسوف فرنيس[ ]2005/1913واحد من ممثيل التيار التأوييل ،اشتغل يف حقل االهتامم التأوييل ومن ثم باالهتامم بالبنيوية ،وهو
امتداد لديسوسري ،ويعترب ريكور رائد سؤال الرسد .أشهر كتبه (نظرية التأويل -التاريخ والحقيقة-الزمن والحيك -الخطاب وفائض املعنى
[[[ -عامل نفس منساوي[ ]1939/1856مؤسس مدرسة التحليل النفيس ،له مؤلفات رئيسة :معامل التحليل النفيس ،االنا والهو ،موىس
والتوحيد...
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التاريخ النفيس والثقايف ،من خالل حركة جدلية ،فاملحرك األساس عند فرويد لجميع سلوكات
اإلنسان هو الالّشعور ،أو ما يصطلح عليه بالعقل الباطن أو الالّوعي ،كام ساهمت الفرويدية يف
تطوير مناهج التحليل والبحث العلمي عموماً ،والفلسفي خصوصاً ،فكانت الدوافع ،والخلفيات
الالَّواعية مثل الليبيدو [ ،]libidoواالرتباط بااليروس ،أو حب الحياة ،يف مقابل غريزة التحطيم
[تاتانوس] فأنزل اإلنسان من سامء املج ّرد ،واملقدس إىل درك الطبيعة والدنس.
وخطورة النظرية الفلسفية والعلمية تكمن يف االستتباع الالَّحق باالعتقاد بصحتها ،فامتدادات
النظر ،واألفكار عىل الفضاء االجتامعي ،والسيايس ساهم يف مراجعة كثريا من املفاهيم ،والقيم،
وقد أصطلح بول ريكور عىل أثر هذه النظريات يف الفكر البرشي بالجروح الرنجسية ،أي الثورات
التي زلزلت املخيال اإلنساين حول مركزية األرض ،ومركزية اإلنسان يف الكون ،وقد كانت هذه
النظريات مقدمات للثورة عىل املعاين املتعارف عليها يف الرتاث البرشي ،سواء كانت وصفية
وتقريرية ،أو قيمية.
الثورة عىل األخالق
جة داخل البيت الفلسفي ،فدقة النتائج املستخلصة،
ساهمت النتائج العلمية يف إحداث ر ّ
وقابليتها للتجسيد عىل أرض الواقع يف الحقول العلمية دفعت بالكثري من العلامء إىل مراجعة
الفلسفة التقليدية ،فعىل مستوى الفلسفة الخلقية لوحظ اكتساح املسحة التجريدية عىل الدراسات
الخلقية ،فاإلنسان املقصود يف هذه البحوث ال وجود له يف الواقع اإلنساين ،فهو مجرد متثل،
وتص ُّور لنموذج إنسان ،وما يه ُّمنا من هذه الوضعية التي عرفتها الفلسفة الخلقية التقليدية هو الطابع
اإلشكايل الذي رافق املسائل الخلقية عرب تاريخها ،فاألخالق تطرح ،وتُ شكل عندما تكون أمام
أزمة ،وعليه فإن البحث عن أخالق جديدة لواقع جديد مرافق للبحث النظري يف األخالق ،وميكننا
إحصاء املآخذ التي أخذها أنصار االتجاه العلمي يف دراسة األخالق عىل دعاة األخالق النظرية
يف النقاط التالية:
أوال إن عقلنة القيم األخالقية ال يوجب صورنتها بالرضورة ،فالقول مبحاكاة املبادئ األخالقية
ملفاهيم الرياضيات يحمل نوعاً من املغاالة ،فالفرق بني املفاهيم الخلقية والرياضية راجع إىل
مبدأ ،ومصدر املفاهيم ،فاملفاهيم يف الرياضيات إنشاء عقيل خالص أما املفاهيم الخلقية فليست
منتج العقل املج ّرد ،وهذا ما نستشفُّه من محاولة الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا يف ترييض
األخالق يف كتابه اإليتيقا.
محل خالف بني املدارس الكربى يف الفلسفة ،والذي يتقاطع
ّ
ولكن التنظري األخالقي يبقى
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طرح يضع
مع خصوصيات الدور الفلسفي ،فاالعتقاد بأن الحياة األخالقية مادة النظرية األخالقيةٌ ،
ج منطقي تفقد فيه كل محاول ٍة تأسيسية لألخالق الجدوى واالعتبار،
النظريات األخالقية يف إحرا ٍ
فتتحقق قولة باسكال« :األخالق الحقيقية تهزأ من األخالق».
ومع ليفي بريل ( )[[[Lucien Lévy-Bruhl 1857 /1939يف كتابه األخالق وعلم العادات
األخالقية يبدأ التأسيس العلمي لألخالق ،يقول" :إن األخالق ال تستند مطلقاً يف وجودها إىل تلك
املبادئ النظرية التي تقام عليها ،كام أنها ال تتوقف أبدا ً عىل العلم الذي قد يوجد لدينا عن ذلك
املجموع ..ونحن ال نكون أخالق شعب ما أو حضارة ما ،فإ ّن هذه األخالق مك ّونة من ذي قبل،
وهي مل تنتظر ليك تظهر إىل عامل الوجود فالسفة يجيئون فيعملون عىل بنائها أو هدمها"[[[ .يسلم
ليفي بريل يف هذا النص مبوضوعية القيم األخالقية ،فهي تشارك الواقعة الطبيعية يف انطولوجية
الوجود ،فهي عىل ح ّد قوله قامئة ،وجاهزة ،وال تحتاج يف وجودها إىل إيجادهم ،فهي ليست
مرشوطة بهؤالء املنتمني إليها.
واالعرتاض الثاين يذهب فيه دعاة املدرسة العلمية يف الدراسات األخالقية إىل أ ّن اصطالح
علم اصطالحاً معيارياً هو فكرة مردودة ،ألن لفظ علم ال يصدق عىل الدراسة التي تتجاوز حدود
الوصف أو املالحظة أو التقرير ..وعليه فإن العلم يتعلق حرصا ً بالظواهر التي تقبل التفسري،
والوضعنة ،وما يرتبط بالفهم ،ال ميكن اعتباره مبحثاً علم ّياً ،ألن األخالق الفلسف ّية نظر عقيل،
فهي إىل امليتافيزيقا أقرب منها إىل العلم ،فاالعتقاد بوجود دراسة علمية ومعيارية يف وقت واحد
مستحيل عقالً.
أما االعرتاض الثالث فيتحدد يف أن تأسيس املبادئ األخالقية عىل قاعدة الكلية والشمولية
عمل أثبت نهايته ،فالقول عموماً يقتيض التسليم بإمكانية استنباطها بشكل تلقايئ ،وهذا متعذر
إذ إن املفاهيم الخلقية من الصعوبة مبكان حيث يثبت االختالف القائم يف تصور القيم الخلقية،
ومامرستها عىل محدودية القول ألن القول بكليتها يعني وحدتها ،وشموليتها ،وعموميتها ،ولكن
االختالف املوجود بني القيم بني املجتمعات دليل آخر عىل نسبيتها..
ودليلهم يف ذلك مرده إىل التحليل الذي أجراه العلامء للضمري الخلقي األورويب الذي تك َّون
عرب مراحل ،وبتأثريات متع ِّددة ،ومتباينة .فالضمري الفردي يف حد ذاته نتاج ،ومجال لرصاع األضداد،
[[[ -عامل اجتامع وانرتوبولوجي فرنيس ،له :فلسفة أوجست كونت ،األخالق وعلم العادات األخالقية ،العقلية البدائية...
[2]- L. Lévy-Bruhl، La Morale et la science Des Mœurs، Félix Alcan، édition، paris 4:éd، 1910، p:90.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

اإللحاد غربًا

161

يقول بيلو" :الضمري الفردي ال يتك ّون فقط من تلك الرواسب التي تراكمت بعضها فوق بعض عرب
التاريخ ،وإنّ ا يتكون أيضاً من مجموعة من الضامئر الجزئية التي يوجد بعضها يف جوار بعض
كالضمري العائيل ،والضمري املهني ،والضمري املدين ،والضمري اإلنساين..وهذه الضامئر ليست
دامئاً عىل وفاق ..بل كثريا ً ما ينشب بينها الرصاع أو التعارض ،فالشعور األخالقي ليس وحدة
متامسكة ،بل هو مركب من عنارص مختلفة متباينة"[[[.
ويف الرابع يعرتض الوضعيون عىل املسلامت التي يقيم عليها دعاة الفلسفة الخلقية النظرية
أحكامهم ،ومبادئهم الكلية ،حيث مل يعمل هؤالء عىل البحث يف صدقية مسلامتهم ،فهي تحايك
تؤسس عليها الرياضيات اإلقليدية ،فالقول بوحدة الطبيعة البرشية ،وثباتها
القضايا البديهية التي ّ
عرب الزمان ،واملكان ،ومعطيات الضمري الخلقي فطرية ،ومشرتكة مسألة تقتيض الربهنة ،والحجة،
وليست حقائق بديهية حدسية كام يقولون .وبعودة رواد املدرسة االجتامعية إىل فروع العلوم
االجتامعية تبني أن فكرة وجود إنسان يف ذاته خرافة ميتافيزيقية ،فلكل فرد ،ولكل شعب طرائقه يف
التفكري ،والشعور ،والتعقل ،يقول دوركايم" :إن كل عنرص وكل مجتمع إمنا يضعان تحت مفهوم
اإلنسان ،إنسان هذا العرص أو ذلك املجتمع .وإذا كان من الحق أن اليوناين قدمياً مل يكن يحسب
للرببري أي حساب فإن من الحق أيضا أن الرجل األورويب ـ اليوم ـ إنّ ا يعتقد أن اإلنسان هو
تحديدا ً إنسان هذا املجتمع الغريب املسيحي".[[[...
وفذلكة القول تتحدد يف نسبية اإلحاطة بجذور التمرد ،واإللحاد الديني يف الغرب ،فهو ثقافة
ناتجة ،والزمة عن مقتضيات تاريخية ،ترضب يف أعامق الزمن الغريب ،فبدءا ً من االغريق ،وبالضبط
من أثينا [املدينة  ]policeبدأت املقدمات الجينية ،وامل ّورثات التي ستلد اإللحاد بصوره املتعددة.

ومن املسلامت التي نخلص إليها أن اتهام سقراط باإللحاد ،وشتمه لآللهة مغالطة لغوية،
وتوهيم للرأي استثمرته السلطة يف تثبيت سيادتها ،وقدرتها ،فهو كحكم ،وتصنيف مسألة قيمية
تفتقر إىل املوضوعية يف تقريرها ،وتقنينها ،وبعد ذلك تفسريها ،كام أن التقدم العلمي ،والتقني
يل.
يتحمل مسؤولية األبوة لهذه الظاهرة السلوكية بشكل ج ّ

[[[ -زكريا إبراهيم مشكلة اإلنسان ،ص.14 :

[1]- Gustaphe.Belot، études de morale positive 1907 pp 68- 70.
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إخفاق النظام األخالقي لإللحاد
ِ
العلمو ّية ال تنتج املعنى املتسامي

روبرت أ .دلفينو Robert A. Delfino

[*]

[[[

يلتزم امللحدون الجدد ،مثل ريتشارد داوكنز وسام ها ّريس ،بشكل عام ،باعتقادين
أساسيني .األول هو العلموية ،التي ترى أن العلم وحده قادر عىل أن يز ّودنا مبعرفة تا ّمة
وموثوقة عن الواقع .والثاين هو الطبيعانية امليتافيزيقية ،التي تنفي وجود كيانات فوق طبيعية.
يركز املؤلف يف هذه املقالة يف الطبيعانية امليتافيزيقية التي يقبل بها امللحدون الجدد
وغريهم من الطبيعانيني ،ويهدف لإلجابة عن السؤال التايل :هل ميكن أن توفّر الطبيعانية
يبي الكاتب أن الجواب هو «ال» ،ثم
امليتافيزيقية أساساً كافياً للقيم األخالقية املوضوعية؟ ّ
يناقش عدداً من املشاكل الجدّ ية الكامنة يف التفسري الطبيعاين ألساس األخالق.
املحرر
يناقش الالهويت الروماين الكاثولييك جون ف .هاوت  .Haught John Fيف كتابه اللَّه واإللحاد
الجديد :ر ّد نقدي عىل داوكنز ،ها ّريس وهتشنزGod and the New Atheism: A Critical ،
 ،Response to Dawkins، Harris ،and Hitchensالتنامي الراهن لإللحاد الجديد .ما يراه
هاوت أن امللحدين الجدد ـ ومن بينهم علامء وفالسفة ـ يتشاركون يف منظومة اعتقادية ت ُعرف
*ـ أستاذ مساعد يف الفلسفة القروسطية وامليتافيزيقا يف جامعة سان جون .St. John's University
العنوان األصيل للمقالةTHE FAILURE OF NEW ATHEISM MORALITY :
387d-48bf--http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bbec77b4
ـ املصدر:
240-Delfino.pdf-87ea-b3f10c0039f2/c/229
ـ ترجمة :طارق عسييل.
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بـ «الطبيعانية العلمية» العقيدة املركزية للطبيعانية العلمية هي أن“ :الطبيعة فقط ،مبا فيها البرش
واألفعال الناتجة منهم ،هي الحقيقة؛ وان اللَّه غري موجود؛ وأن العلم ميكن أن يز ّودنا مبعرفة كاملة
وموثوقة عن الواقع [[[».فكام يوضح وصف هاوت ،أن الطبيعانيني العلميني ملتزمون باعتقادين:
( )1العلموية  ،scientismالتي ترى أن العلم وحده ميكن أن يق ّدم لنا معرفة كاملة وموثوقة عن
الواقع ،و( )2الطبيعانية امليتافيزيقية  ،metaphysical naturalismالتي تنفي وجود أي كائنات
فوق طبيعية[[[ .فإذا آمن الطبيعيون العلميون بهذين املعتقدين ،فإنهم يفصلون أنفسهم عن غالبية
العلامء والفالسفة الذين يرفضون عىل األقل أحد هذين العتقادين[[[ .إضافة ،وكام الحظ آخرون،
أن لإللحاد الجديد طبيعة «تبشريية»« ،فهو يفرتض أن لديه برشى سارة ليشاركها ،بأي مثن ،من أجل
املستقبل النهايئ لإلنسانية من خالل اعتناق أكرب عدد ممكن من الناس لإللحاد»[[[.

وبسبب التزام امللحدين الجدد بالطبيعانية العلمية وبالطبيعانية امليتافيزيقية ،زعموا أن املناهج
العلمية نجحت يف دراسة موضوعات كانت تعترب تقليدياً خارج حدود العلم ،مثل األخالق.
فمثالً ،ق ّدم البيولوجي التطوري ريتشارد داوكنز  Richard Dawkinsيف كتابه وهم اللَّه The God
جة تقول إننا «ميكن أن نستم ّد شعورنا بالصواب والخطأ من ماضينا الدارويني»[[[.
 Delusionح ّ
وناقش سام ها ّريس  Harris Samيف كتابه :املشهد األخالقي :كيف ميكن للعلم أن يحدد القيم
 The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Valuesأن «األخالق ميكن
وينبغي أن تندمج بفهمنا العلمي للعامل الطبيعي»[[[.

[1]- John F. Haught، God and the New Atheism: A Critical Response to Dawkins، Harris، and Hitchens
”(London: Westminster John Knox Press، 2008)، x. Throughout this essay I use “scientific naturalism
exclusively as Haught defines it.
[2]- For a good discussion of metaphysical naturalism and the new atheists، see Stewart Goetz and
Charles Taliaferro، Naturalism (Grand Rapids، Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company،
2008)، especially 1–11.
[3]- Most scientists only affirm methodological naturalism، not metaphysical naturalism. And
most philosophers reject scientism.
[4]- Jeffrey W. Robbins and Christopher D. Rodkey، “Beating ‘God’ to Death: Radical Theology and the
New Atheism، ” in Religion and the New Atheism: A Critical Appraisal، ed. Amarnath Amarasingam
(Leiden: Brill، 2010)، 35.
[5]- Richard Dawkins، The God Delusion (New York: Houghton Mifflin Company، 2006)، 214.
[6]- Sam Harris، The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (New York: Free
Press، 2010)، 195، note 9.
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لقد عالجت موضوع العلموية وأهم مشاكلها يف مكان آخر [[[.لذلك ،سوف أركّز هنا يف الطبيعانية
امليتافيزيقية التي يقبلها امللحدون الجدد وغريهم من الطبيعيني ،بهدف اإلجابة عن السؤال التايل:
هىل ميكن للطبيعانية امليتافيزيقية أن تق ّدم أساساً كافياً للقيم األخالقية املوضوعية؟ وسأبرهن
أن الجواب هو «ال» ،ثم سأناقش عددا ً من املشاكل املهمة الكامنة يف تفسري الطبيعانية ألساس
األخالق .ولكن قبل أن أفعل هذا ،يجب عيل أن أوضح ما أعنيه بالقيم األخالقية املوضوعية.
رصف .علامً أن
أوالً ،أعتقد أن القيم األخالقية تقريرية .مبعنى أنها تقول لنا كيف ينبغي أن نت ّ
كلمة «ينبغي» ميكن أن تستعمل بطرائق ع ّدة .مثالً ،إذا أردت أن تتسلّق جبل أفرست ينبغي أن
تشرتي معطفاً دافئاً جدا ً ،وينبغي أن تجمع ما يكفي من املواد الغذائية ،وينبغي أن يكون لديك دليل
جيد لريشدك .بالطبع ،بدل فعل كل هذا كان ميكنك ببساطة أن تقرر أنك لن تتسلق الجبل .وهذا
يعني ،أن تسلق الجبل اختياري .لكن األخالق ،ليست اختيارية .وهذا ما يثري مسألة أخرى ،وهي،
أن القواعد األخالقية تحمل معها قوة رضورة ال مفر منها .اعرتف إميانويل كانت بهذا النوع من
الرضورة يف تأكيده أن املبدأ األخالقي السامي ليس افرتاضياً ،بل هو مقويل ( categoricalوبالتايل
مالزم لكل الكائنات العاقلة يف كل زمان) .ثالثا ً ،وأخريا ً ،أعتق ُد أن القضية األخالقية مثل« :إن إساءة
معاملة األرسة لألطفال خطأ» تكون صادقة أو كاذبة .يف هذه املسألة بالتحديد ،سأبرهن أن هذه
القضية صادقة .وبالتايل لن أتب ّنى الرأي القائل إن القيم األخالقية ال هي صادقة وال هي كاذبة كام
يعتقد الفالسفة الالأدريون ،أو أن هذه القضايا صادقة عىل املستوى الذايت وحسب أو أنها صادقة
عىل املستوى الثقايف كام يرى القائلون بنسبية األخالق.
منذ عرص أفالطون عىل األقل ،بحث معظم الفالسفة الغربيون عن أساس ميتافيزيقي أو عن
خلفية تدعم القيم األخالقية املوضوعية باملعنى الذي وصفته أعاله ـ أي التقريرات حول الخري
والرش التي تكون صحيحة موضوعياً وملزِمة بالرضورة .ومل ّا كان مثال الخري بالنسبة ألفالطون
هو الذي وفّر هذا األساس امليتافيزيقي ،والله بالنسبة ملفكّري القرون الوسطى هو من وفّر هذا
األساس ،فال ميكن للطبيعانيني العلميني االحتكام إىل هذه الكيانات فوق الطبيعية .إذا ً ،يبقى
يفس كيف
السؤال مطروحاً ـ هل ميكن للطبيعاين العلمي أن يق ّدم األساس امليتافيزيقي الذي ّ
تكون القيم األخالقية صحيحة موضوعياً ،وتقريرية ،وتحمل معها رضورة ال مف ّر منها؟ دعنا نناقش
هذا السؤال يف السطور التالية.
” [1]- Robert A. Delfino، “The Cultural Dangers of Scientism and Common Sense Solutions،
Studia Gilsoniana 3:supplement (2014): 485–496.
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األسس الطبيعية للقيم األخالقية املوضوعية
ال ميكن للقيم األخالقية أن توجد إال إذا كان مث ّة علل فاعلة أخالقية .الرشط الرضوري للفاعلية
األخالقية هو الحرية امليتافيزيقية ،التي هي قدرة العلة الفاعلة عىل الفعل بخالف ما فعلته ألن لها
سيطرة عىل أفعالها .حتى إميانويل كانت ،الذي كان بالتأكيد ّ
يشك بامليتافيزيقات التقليدية ،أكد أن
حرية اإلرادة بديهة رضورية من بديهيات العقل العميل الخالص الذي من دونه ال تكون األخالق
ممكنة [[[.من الواضح أنه ال ميكن للطبيعانيني العلميني أن يحتكموا للعلل الفاعلة األخالقية
تبي أن الطبيعانية امليتافيزيقية ال تتناسب مع حرية الكائنات الطبيعية
فوق الطبيعية ،وبالتايل إذا ّ
الحية ،فإن الطبيعانية امليتافيزيقية ال ميكن أن تصلح كأساس ميتافيزيقي ُم ٍ
رض للقيم األخالقية
املوضوعية .وهكذا تكون مشكلة الحرية عىل قدر كبري من األهمية لذا يجب أن نتط ّرق إليها.
مشكلة احلرية
ال شك يف أن بعض العلامء والفالسفة بعتقدون بأن الطبيعانية امليتافيزيقية تعيق الحرية
اإلنسانية .تأمل مثالً ،تعليقات عامل األعصاب وامللحد الجديد سام ها ّريس  Sam Harrisالذي
كتب يف فصل بعنوان «وهم اإلرادة الحرة» ،ما ييل:
إنك متيل للشعور بأنك أنت مصدر أفكارك وأفعالك .وأنك أنت الذي تقرر ما تفعل وما ال
تفعل .فأنت تبدو كعلّة فاعلة تترصف بإرادتك الذاتية .لكن ،كام سرنى ،ال ميكن التوفيق بني وجهة
النظر هذه وبني ما نعرفه عن الدماغ البرشي ...إذ ميكن ر ّد كل سلوكنا إىل الوقائع البيولوجية التي ال
أي معرفة واعية عنها ...فأنت لست مسؤوالً عن اليشء التايل الذي تفكر فيه (وبالتايل الذي
منلك ّ
تفعله) أكرث من مسؤوليتك عن وجودك يف هذا العامل[[[.
عندما يجري فهم الطبيعانية امليتافيزيقية بهذه الطريقة الضيقة والحتمية واملختزلة ،يتّضح
أنها ال تصلح ألن تكون أساسا كافياً للقيم األخالقية املوضوعية .ولهذا السبب ،تب ّنى كثري من
الطبيعانيني فهامً واسعاً للطبيعانية امليتافيزيقية ـ وهو فهم ،ي ّدعون أنه يتناسب مع الحرية اإلنسانية.
[1]- “These postulates are those of immortality، of freedom considered positively (as the causality of a
being so far as this being belongs to the intelligible world)، and of the existence of God” (Immanuel Kant،
Critique of Practical Reason، trans. by Werner S. Pluhar (Indianapolis، IN: Hackett، 2002)، 168 [5:132]).
[2]- Harris، The Moral Landscape، 102–104 (emphasis in the original). Harris tries to salvage (unsuccessfully
in my judgment) some notion of moral responsibility based on the overall complexion of one’s mind and
character. See id.، 106–112. See also Harris، Free Will (New York: Free Press، 2012)، 48–60.
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وبالفعل ،فقد تب ّنى بعض الفالسفة والالهوتيني املسيحيني وجهة نظر شديدة الشبه بهذا ـ أن كل
ما هو موجود ،ما عدا الله ،هو كائن طبيعي .فمثالً ،أكّدت نانيس موريف  Nancey Murphyـ يف
كتابها أجسام وأرواح ،أم أجسام روحية؟  “ :- Bodies and Souls، or Spirited Bodiesأطروحتي
األساسية هي ،أوالً ،إن وجودنا هو وجود أجسامنا ـ أي ال يوجد أي عنرص ميتافيزيقي آخر مثل
العقل أو النفس أو الروح .لكن ،ثانياً ،إن هذا املوقف «الجسامين» ال يحتاج إىل إنكار أننا أذكياء،
وأخالقيون ،وروحيون»[[[.
تس ّمي موريف موقفها بالجسامنية الال ـ اختزالية؛ إذ مبعزل عن املوقف من وجود الله ،تبدو
الجسامنية الال ـ اختزالية كأنها الخيار الوحيد الباقي أمام الطبيعانيني امليتافيزيقيني إذا رغبوا يف الدفاع
عن الحرية اإلنسانية والقيم األخالقية املوضوعية .لقد ب ّينت يف مكان آخر أن مثة أسباباً وجيهة للشك
بقدرة الجسامنية الال ـ اختزالية عىل تفسري الحرية اإلنسانية [[[.لألسف ،ال أستطيع إعادة إنتاج كل هذه
الحجج هنا ،لكنني سأناقش بإيجاز الصعوبة األساسية ،التي ترتبط بالرضورة مبشكلة النشأة.
ليك تكون الجسامنية الال ـ اختزالية مختلفة عن الفهم املحدود للجسامنية الذي ناقشناه سابقاً،
يجب أن تنطوي الجسامنية ـ الال اختزالية عىل إمكان نشوء قوى طارئة جديدة ،مثل الحرية ،يف
الكائنات الحية عىل مر الزمن .ألن الطبيعانيني العلميني ال يريدون أن يحتكموا إىل النفوس أو
إىل الكيانات الالمادية ،لذلك يضطرون للقول إن هذه القوى الطارئة الجديدة تنشأ ،يف النهاية،
من الرتتيبات املعقّدة لألجزاء الجسمية املجهرية .لكن ،بعد استثناء الالحتمية الكمية ،فإن العامل
الجسامين املجهري هو عامل الحتمية .إضاف ًة إىل أن الالحتمية الكمية ،التي هي نوع من العشوائية
اإلحصائية ،ال تكفي لتفسري الحرية األصيلة .فحتى لو كانت األحداث الكمية عشوائية ،لن أكون حرا ً
يتبي أن القوة السببية لتب ّني
إذا كانت أفعايل معلولة لألحداث الكمية التي ال سيطرة يل عليها .وهكذاّ ،
خيارات حرة باألصالة ال ميكن أن تنشأ عن العامل الفيزيايئ املجهري ـ الك ّمي أو غري الك ّمي.
إذا كانت الحجج السابقة صحيحة ،إذا ً ال ميكن ال للفهم الض ّيق وال للفهم الواسع للطبيعانية
يفس الحرية .يف هذه الحالة ،لن يكون البرش وال أي موجود جسامين حي علة
امليتافيزيقية أن ّ
أي محاولة لتوفري أرضية للقيم األخالقية املوضوعية.
فاعلة أخالقية ،وهكذا سيكون الفشل مصري ّ

[1]- Nancey Murphy، Bodies and Souls، or Spirited Bodies? (Cambridge: Cambridge University
Press، 2006)، ix.
[2]- See Robert A. Delfino، “Christian Physicalism and Personal Identity، ” in Global Spiral
[www.metanexus.net/essay/christian-physicalism-and-personal-identity، accessed on Sept 28، 2015].
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فلنفرض جدالً ،أن القدرة عىل اتخاذ الخيارات الحرة ميكن أن تنشأ خالل مسار التط ّور البيولوجي.
لكن حتى يف هذه الحالة ،ستثار الشكوك حول مدى صالح التط ّور البيولوجي كأساس ميتافيزيقي
ٍ
مرض للقيم األخالقية املوضوعية .إذا ً ،دعنا نناقش تلك اإلمكانية فيام ييل.
التطور
مشكلة
ّ
كانت االسرتاتيجية املشرتكة التي استخدمها الطبيعانيون العلميون تهدف لربهنة أن األخالق
هي نتاج التط ّور البيولوجي وأن أساس األخالق كامن يف هذا التط ّور .مثالً ،كام ذكرت سابقاً،
جة داروينية عىل وجود القيم األخالقية يف كتابه وهم اللَّه Delusion
يق ّدم داوكنز  Dawkinsح ّ
 The Godيناقش فيه كيف ميكن للتط ّور أن يختار أشياء متن ّوعة ،مبا فيها إيثار العائلة والغريية
التبادلية[[[ .ولكن هل هذا أساس ميتافيزيقي ٍ
كاف للقيم األخالقية املوضوعية؟ هل ميكن لحقيقة
أن التط ّور اختار اإليثار تجاه العائلة ،مثالً ،أن يجعل القضية «ال ينبغي لألهل أن يسيئوا معاملة
أوالدهم» صادقة موضوعياً؟ يبدو يل أن الجواب هو «ال» ألسباب كثرية.
يبي ريتشارد جويس  ،Richard Joyceحتى إذا كانت األخالق نتاجاً للتط ّور ،ومفيدة
أوالً ،كام ّ
الستمرار األنواع ،فإنها ميكن أن تبقى خياالً .هذا النوع من الحجج يؤ ّدي إىل إضعاف موقفنا
ّ
الشك يف عقائدنا األخالقية« :إن اعتقاداتنا األخالقية
من حقيقة إمياننا األخالقي ،أي إنّه يزرع
نتاجات لعملية مستقلة متاماً عن حقيقتها ،وهذا ما يفرض االعرتاف بعدم وجود أي نوع من األسس
للتمسك بهذه املعتقدات .فقد تكون االعتقادات األخالقية صحيحة ،ولكن ليس لدينا سبب
للتصديق بذلك»[[[.
ثانياً ،بقدر رضورة كون القيم األخالقية تقريرية ،كيف ميكن أن ننتقل من الحقيقة التاريخية
أن التط ّور اختار (س) إىل الحقيقة األخالقية التي تق ّرر أنه ينبغي لألهل فعل (س)؟ هذا مرتبط
مبارشة مبوقف دايفد هيوم بأننا ال نستطيع استنتاج الوجوب (ما ينبغي أن يكون) من الكينونة (ما
هو كائن)[[[ .ال يكفي اإلجابة بأن األهل ينبغي أن يعاملوا أوالدهم بالحسنى ،ألن الواقع يقول إن
املعاملة الحسنة مفيدة ملستقبل الجنس البرشي .هذا هو نوع «الينبغي» الذي ناقشناه سابقا عندما
قلت إن الشخص الذي يخطّط لتسلّق جبل إفرست ينبغي ان يشرتي معطفاً دافئا .هذه «الينبغيات»
[1]- Dawkins، The God Delusion، 219–220.
[2]- Richard Joyce، The Evolution of Morality (Cambridge، Massachusetts: MIT Press، 2006)، 211.
[3]- David Hume، A Treatise of Human Nature، book III، part I، section I، ed. L. A. Selby- Bigge
(Oxford: Oxford University Press، 2nd ed.، 1978)، 469.
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مرشوطة فقط مبا إذا كنتم قد قررتم السعي إىل الغاية التي نبحث عنها؛ لكنها ال تحمل الرضورة
.املحتومة للقانون األخالقي
 فعلينا أن نتغلّب عىل «مشكلة ما ينبغي أن يكون،جة هيوم
ّ  إذا أردنا دحض ح،عوضاً عن ذلك
بي
ّ ،ً فمثال. اعتقد أن لدى املؤمنني فرصة فلسفية هنا،» بخالف امللحدين الجدد.وما هو كائن
 عدم إمكان التغلّبAfter Virtue  يف كتاب ما بعد الفضيلةAlasdair MacIntyre أليسدر ماكانتاير
عىل «مشكلة ما ينبغي أن يكون وما هو كائن» إال من خالل االعرتاف بأن للطبيعة اإلنسانية غاية
 الغائية هي املفتاح للتغلب عىل، بتعبري آخر.[[[ لهام أساسهام األقىص يف الله،ووظيفة جوهريينت
 مبعزل عن رفضهم،» برغم ذلك فإن امللحدين الجدد.«مشكلة ما ينبغي أن يكون وما هو كائن
يعب عنه الكتاب الشهري لدوكنز
ّ  وهذا ما. يبدون أيضاً مجمعني عىل رفضهم للغائية يف الطبيعة،لله
:The Blind Watchmaker السعايت األعمى
 والتي، والعمليات اآللية التي اكتشفها داروين، والالواعي، األعمى،إن االصطفاء الطبيعي
 ليس. ال غاية لها يف الذهن، هي تفسري لوجود كل شكل من أشكال الحياة الهادفة،نعرف اآلن أنها
 وال، وال بعد نظر، وليس لديه رؤية. وهو ال يخطط للمستقبل.لالصطفاء الطبيعي عقل وال خيال
.[[[ فهو ساعتي أعمى، وإذا أمكن القول إنه يؤ ّدي دور الساعايت يف الطبيعة.نظر عىل اإلطالق
لقد برهن بعض الفالسفة الطبيعانيني عىل نوع من الغائية يف الطبيعة ال تحتاج إىل مبدأ فوق
 ستكون املشكلة أن هذه الغائية،)[[[ ولكن حتى لو كان هذا ممكناً (وأنا ال اعتقد أنه ممكن.الطبيعة
[[[
سان
ّ  وهذا يؤ ّدي إىل حجتني إضافيتني تف.  وعمياء ـ ال سبب لوجودها،ستكون حقيقة إمكانية
[1]- Alasdair MacIntyre، After Virtue (Indiana: University of Notre Dame Press، 2nd ed.، 1984)، 58.
[2]- Richard Dawkins، The Blind Watchmaker (New York: W. W. Norton & Company، 1996)، 5.
[3]- Some examples include، Thomas Nagel، Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo- Darwinian
Conception of Nature Is Almost Certainly False (Oxford: Oxford University Press، 2012)، Stephen R.
Brown، Moral Virtue and Nature: A Defense of Ethical Naturalism (New York: Continuum، 2008)،
and Richard Cameron، “How to Be a Realist about sui generis Teleology Yet Feel at Home in the 21st
Century، ” The Monist 87:1 (2004): 72–95.
[4]-Aquinas in the fifth way (Summa theologiae، I، q. 2، a. 3) and in other passages (e.g.، Summa
theologiae، I–II، q. 1، a. 2، responsio، Summa contra gentiles، II، 23، n. 6، and De Veritate، q. 5، a.
2، responsio) successfully argues، in my judgment، that the teleology in natural things must have its
foundation in intelligence (a willed، rational order). One reason intelligence is necessary is because

only intelligence as an immaterial power can envision an end that does not yet exist yet order something
to that end of being (essence and existence). In contrast، matter by itself cannot transcend what is here
and now. For an excellent discussion of this topic see، Leszek Figurski، Finality and Intelligence: Is the
Universe Designed? (Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy، 2014)، especially chapter four.
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ملاذا أعتقد أن املرء سيكون مربرا ً باعتقاده أن التطور ،كام يفهمه الطبيعانيون العلميون ،ال هو
أساس ٍ
كاف لواقعية التقريرات األخالقية وال لرضورتها الحتمية.
حجة اإلمكان اجلذري
جة اإلمكان الجذري .radical contingency argument
جة االوىل التي أسميها ح ّ
هذه الح ّ
يف كتاب وهم اللَّه  ،God Delusionأشار داوكنز إىل أن األفعال الخرية لذوي األخالق النبيلة،
مثل الذين يتب ّنون األطفال ،ميكن أن تكون إحدى إخفاقات التجربة والخطأ التطورية[[[ .يرضب
مثالً كيف تكون الطيور األمهات مربمجة من خالل التطور إلطعام صغار الطيور يف أعشاشها،
لكن القاعدة تخفق إذا «دخل طري طفل [من أم أخرى] بطريقة ما إىل العش»[[[ .باتّباع هذا املسار
الفكري ،ميكننا القول إن األفعال الفاضلة لألم ترييزا دي كلكوتا املباركة Blessed Theresa
 of Calcuttaليست شيئاً أكرث من إخفاقات .مع ذلك ،ال ميكن لهذا األمر أن يق ّوض الرضورة
الحتمية التي يفرتض أن تحملها القواعد األخالقية؟ بالتايل ،إذا كان هذا النوع من النشاط ناتجاً عن
يحتج هاوت :Haught
حح سلوكها؟ كام
اإلخفاق ،أال ينبغي لألم ترييزا أن تص ّ
ّ
كيف ميكن أن تصري العمليات غري األخالقية الناتجة عن االصطفاء الطبيعي محكمة االستئناف
القصوى ملا هو أخالقي؟ حتى لو تطورت غرائزنا األخالقية عن طريق االصطفاء الطبيعي ،فإننا ما
زلنا مجربين عىل طاعتها هنا واآلن ،خصوصاً ألنها قد تكون إخفاقات تط ّورية[[[.
تبي اإلخفاقات يف املسار التط ّوري أن هناك مشكلة إمكان عند محاولة استعامل التط ّور البيولوجي
ّ
كأساس ميتافيزيقي للقيم األخالقية املوضوعية .لكن مشكلة اإلمكان أعمق من هذا بكثري .فهي
متتد أيضاً إىل طبيعة الكون الفيزيايئ ـ مثل قوانني وثوابت الفيزياء وطبائع األشياء مثل اإللكرتونات
يفس ملاذا كان لألشياء
والكواركات .إذا مل يكن مث ّة سبب ذيك مسؤوالً عنها ،إذا ً ال يوجد سبب ّ
املذكورة سابقاً نفس الطبائع التي لها [[[.وبالتايل ،كان ميكن أن يكون لها طبائع مختلفة وهذا ما يثري
مشكلة اإلمكان الثانية .لكننا ،مل نُت ِه بعد ألن مشكلة اإلمكان أعمق من هذا بكثري.
هناك مشكلة إمكان ثالثة تتعلّق بوجود العامل نفسه .قد نسأل ،ملاذا يوجد يشء أصالً؟ من
[1]- Dawkins، The God Delusion، 220–221.
[2]- Id.
[3]- Haught، God and the New Atheism، 73.
[4]- As argued in note 18 above، only intelligence can ground teleology. However، in the world of the
scientific naturalists، intelligence emerges very late in history. It is not prior and foundational to
reality، as in a theistic world-view.
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جديد ،بخالف امللحدين الجدد ،أعتقد أن لدى املؤمنني فرصة فلسفية هنا .ميكن للمؤمنني أن
جوا بأنّنا بغياب واجب الوجود ال ميكن أن نجد تفسريا ً معقوالً لسبب وجود أي يشء أصالً[[[.
يحت ّ
بالطبع ،اقرتح بعض الفالسفة ،مثل هيوم ،أن العامل املادي واجب الوجود [[[.لكن توما األكويني
بي (يف رأيي كان عىل حق) أن الوجود املركّب ال ميكن أن يكون وجودا ً واجبياً (وبالتأكيد إذا
ّ
أخذنا الكون عموماً فهو مركّب من وجودات ع ّدة) [[[.أضف إىل ذلك ،حتى لو أمكن وجود األشياء
جه الطبيعانيون العلميون باإلمكان الذي
يف غياب واجب الوجود .إذا ً ،يف أحسن األحوال ،يوا َ
يرسي يف كل يشء ـ وهذا يعني ،أن هناك مشكلة إمكان جذري.
مهمن .أ ّوالً ،كيف ميكن للطبيعة إذا فُهمت
وبافرتاضنا لهذا اإلمكان الجذري ،يثار سؤاالن ّ
تؤسس قواعد صحيحة موضوعياً وملزمة بالرضورة؟ الجواب هو أنها ال
بأنها ممكنة جذرياً ،أن ّ
جهات أخالقية أو قيم أخالقية يف هذا العامل فإنها ستكون ممكنة
تستطيع ،ألنه مهام نشأت تو ّ
تفس ملاذا كانت بهذه الطريقة وليس بطريقة أخرى ،حتى ملاذا
جذرياً ولن يكون هناك علّة قصوى ّ
ينبغي أن توجد أصالً .وهذا يلغي القوة الواجبة التي يفرتض أن تكون للقواعد األخالقية .وهنا ينشأ
السؤال التايل :ملاذا ينبغي يل ،بوصفي كائناً عاقالً أن أشعر بأين مجرب عىل طاعة يشء غري عاقل
وبالتايل أقل شأناً م ّني؟ هذا ما سنعالجه يف الفقرات التالية.
حجة تعايل األشخاص
ّ
جة تعايل األشخاص The Transcendence
جة الثانية التي أس ّميها ح ّ
يوصلنا السؤال الثاين إىل الح ّ
 .of Persons Argumentتذكّر أننا كنا نفرتض (مسلّمني جدالً) أن األشخاص البرشيني الذين
ميتازون بالعقل والحرية ،ميكن أن ينشأوا عن طريق التطور البيولوجي كام يفهم ذلك الطبيعانيون
[1]- The Ultimate Why Question: Why Is There Anything at All Rather than Nothing Whatsoever?، ed.
John F. Wippel (Washington، D.C.: The Catholic University of America Press، 2011).
[2]- David Hume، The Dialogues Concerning Natural Religion، ed. Richard H. Popkin (Indianapolis،
IN: Hackett، 1980)، part IX، 56.
[3]- Thomas Aquinas، Summa contra gentiles، I، 18 and 42، 8–11. In Summa theologiae، I، q. 2، a. 3،
Aquinas makes a distinction between a necessary per se being and a necessary per aliud being. But even
if the material universe were a necessary per aliud being that would not be enough to salvage Hume’s
objection. For Hume to succeed he must argue that the universe is a necessary per se being، yet he
cannot do that for the reason I gave above and for other reasons. For example، to be a necessary per se
being precludes a real distinction between being and essence. But even if the material universe were one
thing، as opposed to a collection of things، there would still be a real distinction between the being and
essence of the material universe.
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العلميون .لكن يف هذه الحالة ،سيكون لدى األشخاص البرشيني عدد من الحواس التي ميكن أن
يتجاوزوا من خاللها آليات التط ّور وبالتايل لن يكونوا خاضعني لهذه اآلليات التط ّورية .مثالً ،ميكن
يفس وجود ميل ورغبة عندي إلنجاب األوالد ،ولكن هل يلزمني هذا بواجب إنجاب
للتط ّور أن ّ
األوالد؟ ال ،ألنني بخالف األشكال الدنيا للحياة ،أملك قدرة عىل حرية اختيار أو عدم اختيار إقامة
عالقة وهذه القدرة تسمح يل بتجاوز آليات التط ّور .أيضاً ،أنا أتعاىل عىل آلية التط ّور مبعنى أنني،
بخالف أشكال الحياة األخرى ،أملك القدرة عىل تعديل مسار التط ّور من خالل الهندسة الجينية.
وأخريا ً ،بصفتي كائناً عاقالً وحرا ً ،أنا متف ّوق عىل آليات التط ّور الال ـ عاقلة والال ـ حرة وبالتايل
أي ميل أخالقي أو تجربة وخطأ من خالل التط ّور يفتقر إىل القوة
أتعاىل عليها .وبالتايل ،فإن ّ
الرضورية الالزمة للقواعد األخالقية.
يوجد هنا يشء من السخرية يف الطبيعانية العلمية التي تعتنق الفيزيائية الال-اختزالية .فالطبيعانيون
العلميون يأملون أن الجسامنية الال ـ اختزالية تجعل نشوء العقل والحرية ممكناً لإلنسان وميكن
أن يجعل البرش يتجاوزون ،بالطرائق التي وصفناها سابقاً ،العامل الفيزيايئ وعملياته ـ مبا يف ذلك
التط ّور البيولوجي .وبسبب هذا التجاوز ،بالنسبة للطبيعانيني العلميني ،هناك معنى ميكن لإلنسان
أن يشغل فيه موقعاً شبيهاً بالله .هذا ألن البرش ،يف عامل الطبيعانيني العلميني ،عىل األقل بقدر ما
نعرف ،هم الشكل األعىل للحياة .يبدو أن البرش وحدهم ،هم الكائنات الحرة والعاقلة يف عامل
فيزيايئ متأله املادة التي ال حياة فيها ،وبالغالب (أو حرصياً) أشكال من الحياة غري الذكية.
إذا مل يكن مث ّة إله وإنسان يقوم بدور الكائنات العليا ،فلامذا ينبغي للبرش أن ينظروا للتط ّور أو
ألي يشء آخر يف الطبيعة كأساس للقيم األخالقية املوضوعية؟ إن هذا يفتح الباب عىل السبيل
املظلم لفردريك نيتشه الذي حذّر منه إتيان جلسون  Étienne Gilsonيف مقالته «إرهاب عام
الخاصة من دون أن تكون
 [[[».2000إنه سبيل تأكيدك إرادتك الخاصة وخلق قيمك األخالقية
ّ
محدودا ً بالطبيعة أو قيم الجامهري .إنه سبيل خطر وهو ال يتناسب مع القيم األخالقية املوضوعية.
خامتة
برغم عدم شمولية الحجج التي أوردناها أعاله ،فإنها تثري شكاً جدياً يف الرأي القائل إن الطبيعانية
امليتافيزيقية ميكن أن تؤ ّمن أساساً ميتافيزيقيا ُمرضياً للقيم األخالقية املوضوعية .فعالً ،لقد فشلت
املحاولة اإللحادية لتأسيس األخالق املوضوعية يف الطبيعانية امليتافيزيقية لثالثة أسباب .أوالً،
تفس الحرية والفاعلية األخالقية .ثانياً ،إن «مشكلة ما هو كائن
ال ميكن للطبيعانية امليتافيزيقية أن ّ
[1]- Étienne Gilson، The Terrors of the Year 2000 (Toronto: St. Michael’s College، 1949).
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امللف

وما ينبغي أن يكون » ،يف سياق الطبيعانية امليتافيزيقية ،يعيق الطبيعة التقريرية للقيم األخالقية
امليتافيزيقية .ثالثاً ،وأخريا ً ،إن مشاكل اإلمكان الجذري وتعايل األشخاص ،الذي ينتج من
الطبيعانية امليتافيزيقية ،يعيق القوة الواجبة التي يفرتض أن تتالزم مع القيم األخالقية املوضوعية.
إذا كان هذا التحليل صحيحاً ،يبقى أمامنا خياران .الخيار األول رفض القيم األخالقية
املوضوعية .رمبا سيكون بعض الطبيعانيني قانعني بفهم أضعف بكثري للقيم األخالقية .بالفعل ،قد
س فينا يف جيناتنا من أجل خاطر النجاح
يشعر بعضهم بأنه ح ّر أن يص ّور األخالق كوهم ـ كيشء ُد ّ
التناسيل ـ وكيشء ميكننا يف النهاية أن نخلّص أنفسنا منه .لكنني أؤكد أن كثريين سيجدون هذا
جة التالية:
املوقف غري مقبول .إنني أوافق مع جويس  ،Joyceالتي ق ّدمت الح ّ

الطبيعانية األخالقية من دون نفوذ [أي ،من دون حتمية القواعد األخالقية] ...تبدو أنها تُض ِعف
جع األفعال الرشيرة لبعض األشخاص؛
قدرتنا عىل انتقاد املخطئني أخالقياً؛ ...ميكن فعالً أن تش ّ
و ...تجعل اللغة األخالقية والتفكري األخالقي مفصوالً عن العمل .هذه املنظومة األخالقية...
بالتأكيد ضعيفة جدا ً لدرجة أنه ال ميكن اعتبارها جزءا ً من األخالق[[[.
الخيار الوحيد البديل هو الربهنة أن للقيم األخالقية املوضوعية مبدءا ً غري طبيعي .أعتقد أن هذا
يصح اتباعه ،وكام أرشت سابقاً ،أعتقد أن الحل ميكن أن يوجد يف اإلميان بالله،
هو املسار الذي
ّ
كام يفهم يف الرتاث التوماوي بشكل خاص .إذ ميكن لله بوصفه السبب الذيك املسؤول عن وجود
يقس الغائية الرضورية يف الطبيعة التقريرية للقيم األخالقية .فالله بوصفه كائناً
وطبائع األشياء ،أن ّ
ذكياً ،واجباً ،وأعىل يلغي مشاكل اإلمكان الجذري وتعايل األشخاص التي تق ّوض القوة الرضورية
التي يفرتض أن تالزم القيم األخالقية املوضوعية .بالطبع ،لتزويد دفاع ٍ
ومفصل عن كون اللَّه
كاف
ّ
األساس الوحيد امليتافيزيقي امل ُريض عن القيم األخالقية املوضوعية يحتاج إىل مجال أوسع من
يل أن أنقشها يف مكان آخر[[[.
الذي أتُيح لنا هنا ،لذلك ع ّ

[1]- Joyce، The Evolution of Morality، 208. I would like to thank Marie George، Jon Weidenbaum، Tony
panakos، and an anonymous reviewer for helpful suggestions on this paper. My gratitude also extends
to Peter Redpath، Curtis Hancock، and Fulvio Di Blasi for their encouragement. Et Deo Gratias.
[2]- I would like to thank Marie George، Jon Weidenbaum، Tony Spanakos، and an anonymous reviewer
for helpful suggestions on this paper. My gratitude also extends to Peter Redpath، Curtis Hancock، and
Fulvio Di Blasi for their encouragement. Et Deo Gratias.
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اهلل..
األساس النهائي للحقيقة العلم ّية
[*]

جان دومينيك روبري Jean Dominique Robert

يف مقام التأ ّمل العقالين يبدو جل ّياً أنّ أي تفكري متدبّر ،ولو بنسبة محدودة ،حول

نتائج العلم ومنهجه يجب أن َيقود إىل البحث يف طبيعة العمل العلمي نفسه واملشاكل

ذات الطابع الفلسفي التي يطرحها .هذا ما يُق ِّرره الباحث الفرنيس يف الالهوت املعارص
جان دومنيك روبري الذي سيبحث يف هذا املقال جملة من املشكالت املعرف ّية امل ّتصلة

بالجدل حول العلم واأللوهة .ثم يُق ِّرر واستناداً إىل االستدالالت املنطقية أن اللَّه هو

األساس النهايئ للحقيقة العلمية.

املحرر

الكالم يف مسألة وجود اللَّه الذي شكّل محور تأ ّمالت مايرسون  Meyersonكام كان أيضاً
محور تأ ّمالت بياجيه  Piagetو«أوملو  »Ulmoوغريهم الكثري من العلامء وفالسفة العلوم ،هي
مسألة التطابق بني الواقع والفكر[[[ .هكذا ،بسبب التفكري بالعلم و ُمسلّامته ،يُط َرح سؤال مل يع ْد من
ُحي علامء امليتافيزيقا!
املسموح النظر إليه عىل أنه إحدى املسائل التافهة والخيالية التي ت ّ
*ـ أستاذ يف الالهوت وعضو األكادميية الدولية لفلسفة العلوم ـ باريس.
ـ العنوان األصيلDieu, fondement ultime du vrai scientifique :
ـ املصدر.Nouvelle Revue Theologique 82/ 8, 1960 :

ترجمة :عامد أيوب .مراجعة :هيئة التحرير.
[[[ـ انظر:
Emile Meyerson, De l'explication dans les sciences, Paris, Payot, 1921, 2 vol. et Du cheminement de la
pensée, Paris, Alcan, 1931, 3 vol. Jean Piaget, Introduction à l'épistémologie génétique, Paris, Presses
Univ. De France, 1950, 3 vol. Jean Ulimo, La pensée scientifique moderne, Paris, Flammarion, 1958.
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نفسه هو الذي يقودنا إىل التساؤل :كيف ميكن لواقعٍ ال يرتبط بفكري
بهذه الطريقة ،فإ ّن العل َم َ
يف بُنيته الداخلية ،أن يكون معقوالً؟[[[ بعبارة أخرى :كيف وملاذا هو يقبل بأن يستوعبه العقل؟ أو
إذا آثرنا ،ملاذا يقضم الفكر الواقع ويجد فيه غذا ًء « ِفطريّاً» له؟

ميكن اإلجابة عن هذه األسئلة بالقول« :إ ّن الواقع هو شبيه الفكر» .لكن يجب أيضاً يف هذه
عم نتكلّم .إن التشابه بني الواقع والعقل ال ميكن جعله ممكناً ملجرد أن
الحالة أن نفهم بدقة ّ
العامل يف لحظ ٍة ُمعيّنة كان موضوعاً للتفكري من قبل عقل برشي لِمج ّرد أن هذا األخري قد تحقّق
خالل التطور ،وتنبّه مل َه ّمته الكربى ،التي هي عقلنة العامل .عىل أي حال ،مشكلتنا هي تلك التي
تُطرح قبل العالقة التي يعقدها العامل مع العقل البرشي .فقبل أن يتدخّل هذا العقل يف املوضوع،
وتحديدا ً ،يك يكون قا ِدرا ً عىل إنجاز مه ّمته ،نحن ُمجربون عىل افرتاض وجود أساس معقول من
أل
ناحية الواقع ذاته :يجب أن يكون الواق ُع قا ِبالً ألن يُفكَّر به .لكن ماذا ميكن أن يعني هذا إذا أردنا ّ
نكت ِف َي بالكالم الفارغ ،سوى أ ّن هناك عالقة تجمع الواقع بفك ٍر ما ،أي عالقة بالعقل .وهذه العالقة
سابقة عىل أي ظهور للذكاء البرشي وتحديدا ً ليكون م ُم ِكناً له مامرسة وظيفته .باختصار :مبا أننا
نُفكّر بالعامل فذلك ألنه قابل للتفكري به ،وإذا كان كذلك فهذه صفة ميتلكها حتى قبل أن نُفكّر به!
يبدو أننا هنا أمام إحدى امل ُسلّامت التلقائية للعلامء .فهم يعتقدون أن العامل قابل للتفكري به حتى
قبل أن يُفكروا به ،وهم يتص ّورونه عىل هذا النحو لِمج ّرد أنهم يبذلون قصارى جهدهم لفهمه .وهنا
تكمن املشكلة األساسية التي يصوغها إينشتاين أو دو بروغيل  Broglieيف قالب األسئلة التالية:
ملاذا العامل معقول؟ ما هو أساس هذه املعقولية الجوهرية التي هي ليست من إنتاجنا بينام العمل
جب عىل التسليم بها؟
العلمي بالصورة التي هو عليها ُم َ
يف الحقيقة ليس هناك سوى إجابتني[[[ عن السؤال املطروح بهذا الشكل .األول ،وبدرجات
ُمتفاوتة من الرصاحة والخشونة ،يتمثّل يف العودة إىل الوراء وإنكار املعقولية الجوهرية للعامل
ِ
الخاضع ألبحاث العلامء .عىل العكس من ذلك ،فإن اإلجابة الثانية كونها
املا ّدي واملحسوس،
[[[ـ أمل يكتب أنشتاينMan kan sagen das ewig Unbegreifliche an :
der Welt ist ihre Begreiflichkdt » (Physik und Realiîàt in Ze'ttschrift fur fret deutsche Forschung, Paris,
 )14-et n. 2, pp. 1 19-vol. I, n.l, pp. 5ما ميكنناترجمته بالقول :إن ما ال يُدرك أَبَديّاً يف الكون ،هو معقوليته ذاتها .يُن ّبه لويس دو
بروغيل  Louis de Broglieيف (الفيزياء والفيزياء املجهرية) إىل أنّ " :املعجزة الكربى يف تقدّ م العلم هي أنه [العلم] يَ ِ
توافق
كشف عن
ٍ
ما بني فكرنا واألشياء (.)230-Paris, Albin Michel, 1947, pp. 229

بديهي أنه بإمكانناً ،
مثالُ ،محاولة اإلجابة من خالل التذكري
[[[ـ ال نطمح هنا إىل تعداد جميع الحلول املمكنة للمعضلة املَ نظور إليها.
ّ
بالحواس) ال بسبب خالق ذيكّ ،ولكن تِبعاً لِرضورة ُمج ّردة لِبديهية (جمع
بالنظرية القائلة بأن "العامل املادّي معقول ( ُمد َرك بالعقل ال
ّ
الخاصة" .حينئذ ،قد نكون بحاجة إىل نظرية مامثلة لتلك التي
بديهيات) أبديّة ،لِقانون فيزيايئ أعىل ،الذي هو مصدر جميع القوانني
ّ
حل جذريّاً وينبغي
يفرتضها الكثري من امللحدين األخالقيني ،وتتعلّق مبصدر االلتزام األخالقي .لكن ،يف الواقع ،إن هذه اإلجابة ال تُقدّ م ّ ً
النص امل ُشرتك الذي
أن يُح ّولها النقاش إىل إحدى وجهات النظر امل ُطلقة التي نكتفي بها يف هذه الصفحات .هذا ما سيربز ،نأمل ذلك ،من
ّ
خرجنا به يف (نهارات سارت  )Journée de Sarteوالذي مل ّحنا إليه يف أول الهوامش.
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حلقات الجدل

تقبل امل ُعطيات األساسية للمشكلة باعتبارها تظهر نتيجة تفكري معريف بدون قبلية  ،a prioriال ترى
تفسريا ً ُممكناً إال ضمن تفكري يتعاىل يف آن واحد عىل العامل املا ّدي وعىل عامل العقول البرشية
التي تعمل عىل ف ْهمه (مهام تكن األمناط التي يكتسيها ذلك «الفكر») .بعبارة أخرى :إ ّن املشكل
ينتهي ويتبخّر أو يُصبح طريقاً تسمح بالولوج إىل فهم التعايل باملعنى الدقيق للكلمة.
أوصلت العقول حالياً إىل
ميكننا القول ،بدون خشية من الوقوع يف الخطأ ،إن الظروف التي
ْ
هذين املوقفني امل ُتضا ّدين ،مهام بلغت درجة تعقيدها وآثارها اإلنسانية ،إن تلك الظروف خضعت
إجامالً لسلطة ( )weltanschauungذات طابع مثايل أو واقعي .بل إن الظروف غالباً ما تظهر بفعل
ِ
املباش ألنساق فلسفية بالغة التحديد ،مثل مثالية «برانشفيغ»  ،Brunschvicgأو املثاليات
الضغط
امل ُق ّنعة لبعض امل ُؤلّفني «الوجوديني»  .existentialistsوهذه النقطة مفهومة ألنه ال ميكن للعالِم
وخصوصاً لِفيلسوف العلوم أن ال يتع ّرض بوعي منه أو من دون وعي لِتأثري األنساق الفلسفية أو،
األقل ،للتيارات الفكرية العامة السائدة يف عرصه.
ّ
عىل
اليوم ،تنزع العقول إىل إعطاء حلّني جذريني للعمل العلمي والتفسريات امليتافيزيقية التي
يتض ّمنها .األول يصل إىل ح ّد إنكار كل معقولية جوهرية للواقع مل ُج ّرد أنه يرفض أي أس َبق ّية
للعامل عىل الوعي اإلنساين؛ ويف الوقت نفسه ألنه يحرص الوجود مطلقاً يف الفكر .هكذا يصنع
مثالية ُمطلقة.

الحل الثاين يقبل ،بسالمة ن ّية ،أس َبقية ال جدال فيها للواقع ت ُجاه العقل البرشي الذي جاء أخريا ً يف
ّ
مسرية تط ّور الكون ،لكنه يف الوقت نفسه ميتنع عن استيعاب الواقع بالكامل يف الفكر أو الوعي .يف
مناص ،مسألة أساس معقولية يُنظَر إليها عىل
الحالة األخرية،من الواضح أن ت ُط َرح عندئذ ،منطقياً ،وال
ّ
أنها جوهرية لكونٍ ال يبنيه الفكر اإلنساين يف بُنيته العميقة ،ولكن يتص ّوره ويقبل مبعطياته.
باختصار ،إما أن يظهر ُمشكل العالقات واقع ـ فكر بطرح مسألة األسباب امل ُتعلّقة باملعقولية
الجوهرية للواقع ،وإما أن يختفي مطلقاً ملج ّرد أن الوجود يُستوعب ال أكرث يف الفكر .لكن َمن
يتو ّرط يف اختيار املخرج األخري ،فإنّه يستحيل عليه أن ال يجد نفسه َمنطقياً واقعاً يف كل صعوبات
املثالية ،يك ال نقول مآزقها .إن األحادية التص ّورية ( )solipsismeتُجازف بانتحال شخصية امل ُه ّدد.
ال ميكن إال أن ت ُط َرح قضية الفكر ( )Penséeواألفكار ( ،)Penséesوالوعي وأشكال الوعي .وكيف
ُحل دون الرجوع إىل الوراء[[[؟ عىل كل حال ،عندما نقبل بهذه التهديدات واملآزق التي قد ت ُؤ ّدي
ت ّ
خصصناه للمذهب املثايل يف "منظورات ميتافيزيقية للتأويل األونطولوجي
[[[ـ
جز الذي ّ
ْ
لنسمح ألنفسنا باإلحالة هنا عىل النقد املُ و َ
للمعرفة اإلنسانية عند القديس توما" ،أنجيليكوم ،1959 ،ص( 342-321 .انظر صفحة .)339
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حل مشكل التطابق بني الفكر والواقع ،ألن الرصاع انتهى ...نظرا لعدم
إليها ،فمن البديهي أن يُ ّ
وجود ُمتحاربني.

الحل اليائس ،لكنها يف الوقت عينه تتعارض معه
ّ
ت ُوجد أجوبة من نوع ثالِث ،قريبة من هذا
تعارضاً جوهريّاً .ومع أنها واجهت صعوبات أخرى كبرية ،فإنها تُحاول اإلفالت من فخاخ املثالية.
طبعاً ،إن هذه األخرية ُمخطئة إىل ح ٍّد كبري .إن الفكر ليس لديه هذه املثولية ( )immanenceوهذه
الرسيرة ( )intérioritéاللتان متنحهام املثالية له .إننا بالرضورة «موجودات يف العامل» .لقد « ُرمينا»
فيه .وإذا انفتح العامل عىل بحثنا ،فذلك ألنه موجود وألننا نحن موجودون ونتبادل التأثري .إذا ً ،ال
«ي َنح» .ونحن
ميكن للوجود أن يكون مجرد فكر .إن الوجود ال يُرب َهن وال يُط َرح وال ينبني ،إنه ُ
نتص ّوره و«نُحاوره» ،بل إن معقوليته تربز يف هذا الحوار .ومع أن الواقع موجود ،وأنه يف ذاته
« ُممكن»  contigentبشكل أسايس ،وحده فكر اإلنسان هو الذي يعطيه معناه أو ،إذا كنا نُفضّ ل
ذلك هو الذي يُؤنسن  ،humaniseبكل ما تعنيه الكلمة ،هذه املنحة التي نجد أنفسنا أمامها ،بكل
مهامتنا وكل واجباتنا .وهكذا« ،يصنع» اإلنسان»عامله» من خالل تاريخ ال يعود البتّة تاريخاً طبيعياً
بل حرية ،هبة معنى وداللة :إنه تاريخ يجب عىل الفكر أن يُؤ ّدي فيه أدوارا ً ال غنى عنها ،منها بناء
عامل العلم من خالل إعطاء الواقع معقوليته الحقيقية.
ضمن هذه املجموعة من وجهات النظر التي بإمكاننا وصفها بأنها وجودية ،existentialistes
تجد مشكلة العلم وعالقته بالواقع ومعها مشكلة املعقولية التي من امل ُناسب إسباغها عىل الواقع،
الحل يف كنف نسبية ،هي تارة ُمن ِكرة برصاحة ،وتارة تقبل أن تُؤ ّول بِالأدرية
ّ
تجدان طريقهام إىل
محضة .وهكذا بالذات ميكن حالياً ،إضاف ًة إىل التبخّر الكامل لل ُمشكل نتيجة تاليش العامل يف
ست املساوئ
الوعي ،ميكن أن نجد أنفسنا أمام حلول ُمتع ّددة تبذل قصارى جهدها من أجل ْ
الب ّينة جدا ً ملوقف جذري بهذه الدرجة .يجب القبول بأن شيئاً ما يوجد يف مقابل العقل البرشي.
الخاصة .ويجب طبعاً االعرتاف بعامل أشخاص
محل إنكار .فلديه سامكته
إن العامل املا ّدي ليس ّ
ّ
الخاصة بكل شخص وألننا ال
يُشكّل التع ّدد فيه القاعدة املطلقة ،ألن الحرية هي أحد امل ُك ّونات
ّ
نستطيع أن نعرتف ونحرتم كثريا ً هذه الرثوة البرشية يف األساس .األحادية التصورية solipsisme
هي إذا ً ( ُمقابل املثالية التي ت ُريد أن تتح ّول أو التي قد تكون ُمه ّددة من قبلها) مرفوضة ع ْمدا ً وبشكل
حلً ُمناسباً للمشكل؟ إذا حملنا بش ّدة عىل العد ّو
رصيح جدا ً .لكن ،بالرغم من ذلك ،هل منتلك ّ
أَلَن يجد نفسه من جديد يف مأزق؟ أَلَ ميكننا ات ّهامه بأنه يتب ّني هو أيضاً موقفاً تراجعياً ال َس َند له
حساس
وميلء بااللتباسات؟ ففي النهاية يجب عىل املرء أن يكون واضحاً وشفّافاً يف ما هو ّ
وخطري وله نتائج ُمتن ّوعة .إن العبارات امل ُتوازنة وامل َليئة بالحرسة ليست ُمناسبة هنا.
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عندما يُقال لنا ،عىل غرار سارتر « :Sartreمل يعد أحد يؤمن بتطابق ،غري ُمح ّدد املعاملُ ،مق ّرر
سلفاً بني اإلنسان واألشياء ،ومل يع ْد أحد يجرؤ عىل األمل أن تكون الطبيعة سهلة املنال يف
جوهرها» ،ماذا ينبغي أن نفهم بالضبط وما النتائج التي ميكن أن ترتتّب عىل موقف يأخذ هذا
حرفيّاً[[[؟ هل يجب االعتقاد بأن الواقع ،الذي نعود إليه للقبول به كواقع ،ليس سوى يشء
الكالم َ
«عديم الداللة» ،ورشط بسيط سابِق عىل مامرسات العقل الذي ،وحده ،يجعل الواقع مفهوماً
و ُمد َركاً مبعقولية سطحية ،بينام يبقى غري مفهوم بذاته ورمبا بال معقولية جوهرية؟ لكن يف هذه
وبحق
الحالة ،ألسنا أقرب إىل حقيقة ُمشابهة لحقيقة «اليشء بذاته» الكانطية التي رفضتها بازدراء
ّ
تحل شيئاً .إن
املثالية امل ُطلقة امل ُولَعة باملنطق والدقّة[[[ .يجب أن نرفض القبول بتسويات ال ّ
خاصة بالعلم
معنى عىل األشياء ،وداللة عىل العوامل ،سواء أكانت
العقل البرشي هو الذي يُضفي
ّ
ً
واألخالق أو بالف ّن واملجتمع .لكن ما هو هذا العقل ،يف الحقيقة؟ هل هو عقيل أنا أو عقل
خاص بهذا العرص أو ذاك؟ أم هو ليس العقل البرشي يف ذاته ،الفكر  ،Penséeالوعي
آخر؟ أهو
ّ
حل املثالية؟ أو ،إذا كان كل فكر ،يف ذاته ،مرفوضاً،
حل ُياثل ّ
 !Conscienceأمل نرت ّد إذا ً إىل ّ
فكيف يجري تأسيس ،حتى ال أقول وجدان ،القواعد (سواء أكانت أخالقية أم منطقية) وبالتايل
التخلّص من النسبية؟
أقل جذرية ملعقولية العامل.
رمبا كل هذا َدفَ َع بعض امل ُفكّرين إىل اتّخاذ مواقف ُمن ِكرة بشكل ّ
ح ِذرة و َمرِنة ،و ُمعرتف بها أحياناً
ويبدو أن رضباً من الخوف قد أجربهم عىل أن يلوذوا بالأدرية َ
ي بطريقة واضحة ،هذا إذا وضعنا جانباً الرفض
بشكل رصيح .عملياً ،نشعر كثريا ً أن ال يشء ُع ّ َ
املزدوج للقضية األساسية وتفسريها الجذري.

هل ينبغي ،كام فعلنا أحيانا ،أن نضع يف هذه الفئة من امل ُفكّرين امل ِ
ُعاصين فيلسوفاً مثل مرلو-
بونتي؟ عىل أي حال مثة يشء يبدو واضحاً :إن الصفحات األكرث تعقيدا ً
واألقل إقناعاً يف آثاره
ّ
تتمحور حول املشكل الذي نتناوله .لقد ك ّررنا كثريا ً بعده الكالم الشهري« :العامل هو مصد ٌر للمعنى»!
لكن صورة ُملتبسة إىل هذا الح ّد ال ترشح شيئاً وترتك كل يشء ُمعلّقاً .أما نص (فينومينولوجيا
اإلدراك) الذي يُذكَر كثريا ً والذي الرتباطه بفكرة الحقيقة يف ذاتها يأخذ كمثال امل ُثلّث وخصائصه
ليخلص إىل رشح كل يشء بواسطة اللغة ،هل بإمكاننا القول إنه يحمل جواباً ِ
قاطعاً
«الرضورية»
َ
وأساسياً؟ أليست اللغة نوعاً من «مدد اآللهة» الذي يُلتَمس ،كام نعتقد ،لكن ميكنه عمليّاً أن يُثري
حل املسألة؟
أسئلة أكرث من أن يعمل عىل ّ
[[[ـ انظر .Situations, I, Paris, Gallimard, 1947, pp. 96- 97
[[[ ـ انظر .Perspectives..., pp. 337 -336
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«إن الكالم العلمي هو وجود ثقايف ي ّدعي ترجمة إحدى حقائق الطبيعة يف ذاتها .من املعلوم
رص البنايئ الذي تتوفّر عليه[[[ .ويبدو لنا
أن هذا ليس صحيحاً وقد أبرز النق ُد الحديث للعلوم العن َ
يل
أن هذا القول يفتقر إىل الدليل .ألنه إضاف ًة إىل الجانب «البنايئ» الذي ال ميكن إنكاره والج ّ
ج ّدا ً للعمل العلمي ،أليس هناك يشء آخر غريه[[[؟ مثة يشء يطرح قضية ال يرفضها علامء املعرفة
 épistémologuesاملعارصون مبثل هذا االستخفاف ،إال يف حال كانوا ال يزالون تحت تأثري فكر
مثل فكر برانشفيك  Brunschvicgأو فكر آخر قريب من فكره .أي إذا وجدوا أنفسهم عملياً ،بوعي
أو من دون وعي ،تحت تأثري مثالية ال ميكن إنكارها ،وإن كانت موضوع نزا ٍع بينهم .يف حالة مرلو
بونتي  Merleau-Pontyومن يشبهونه ،لدينا انطباع ُمك ّدر ج ّدا ً :إنه االنطباع الناتج من موقف ات ُِّخ َذ
الحل الذي ميكن
ّ
بنا ًء عىل دفْع بعدم القبول ( .)fin de non recevoirونظرا ً النغالقنا ع ْمدا ً عىل
جبون عىل االرتداد إىل يشء آخر .وهذا اليشء
اختصارا ً أن نصفه ﺑ «الواقعية األلوهية» ،فإننا ُم َ
يقوم عىل تأكيدات يبقى معناها ُمبهامً إىل ح ّد كبري وهي ،عالوة عىل ذلك ،ليست ُمثبَتة إطالقاً.
هكذا ،يكتب مرلو بونتي« :عندما أضع خارج التجربة أساس الحقيقة أو األخالق ،أترك ما هو
يض .إ ّن الحقيقة والقيمة بالنسبة
ُممك ٌن التحقّق منه ملصلحة الحقيقة ،أي أترك الواقعي ألجل الف َر ّ
لنا ال ميكن إال أن تكونا نتيجة تحقيقاتنا وتقييامتنا[[[» هذا جيد جدا ً .ولك ّن هذا موقف مل يُربهن
الحل املقبول الوحيد وأنه الحل الصحيح للمشكل .هل يجب علينا االعتقاد بأن
ّ
الكاتب أبدا ً أنه
هذا املوقف يريد ببساطة ا ّدعاء أن الحقيقة والقيمة يتوقّفان عىل اإلنسان ،بحيث يكون هو املقياس
الوحيد والعا ّم لعامل املعايري األخالقية واملنطقية؟ إن األمور أعقد من ذلك والكثري من فالسفة
العلوم املعارصين ال يريدون القبول بالتأكيد مبثل هذا الجزم .يبدو لنا ،والحالة هذه ،أن ال جواب
حل .ويف الحقيقة إذا
عي ،ألنه يُرفَض طرحه .ويُرفَض طرحه ألنه بكل بساطة ال يُرى له ّ
عن سؤال ُم ّ
حل ،فذلك بسبب انسداد أبواب العلم .رمبا ليس من باب امل ُبالغة القول :إن بعض
كان ال يُرى له ّ
الخاص ،وكل امل ُسكّنات التي يُحرضونها إلخفاء استقالة مقبولة للعقل ال
الناس أرسى إنكارهم
ّ
ت ُغري فيها شيئاً!
إزاء املشكالت امل ُتعلّقة مبعقولية العامل أو ،إذا شئنا ،إزاء القضايا التي تطرحها الرغبة يف إيجاد
[[[ـ انظر .Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 448
[[[ـ إن ما هو مقبول متاماً يف مالحظة مرلو-بونتي ،هو بال شكّ نقده لكل علم يسعى لبلوغ الحقيقة األونطولوجية لألشياء .يف الواقع ،إن
هذا االدّعاء غري مقبول بالنسبة ألي فيلسوف جدير بهذا اللقب .إن القبول بهذا الجانب من فكر مرلو-بونتي أمر ُمختلف ،وأن نرفض معه
تتقص الواقع من أحد جوانبه الشكلية ،كام
معقولية أصيلة للواقع ،أمر ُمختلف (إن مستويات الواقع ُمختلفة أساساً بحسب األنظمة التي
ّ
يقول فالسفة علم الكالم).
[[[ـ انظر:
Rev. de Métaphysique et de Morale, 1947 — repris et développé dans Sens et Non-Sens, Paris, Nagel,
194S, pp. 190- 191.
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أساس للحقائق العلمية «امل ُكتشفة» باالحتكاك بالكون ،تحرض إذا ً ثالثة حلول .أوالً :إلغاء جذري
للمشكلة من خالل تذويب لفظة ما يف لفظة أخرى (الواقع يُساوي الوعي) كام عند برانشفيك.
الخاصة بسارتر
ثانياً :رفْض حقيقي للقضية ،باملقدار نفسه ،لكن ُمم ّوه ،سواء أكان ذلك بالطريقة
ّ
عي له رياسة عىل البحث والتفكري
أو مبرلو بونتي .إننا نثق بأن هذه املواقف تسمح بفهم منا ٍ
خ ُم ّ
لدى عدد من الكتّاب املعروفني حالياً يف فلسفة العلوم.
لكن ،مع ذلك ،ال يشء يقينيّاً بع ُد .فإىل جانب الحلول التي تُسيطر عليها وجهاتُ النظر
املثالية ،نجد أ ّن عددا ً من علامء املعرفة والعلامء امل ُعارصين يتّخذون مواقف ُمناقضة متاماً،
األقل يف قبول
ّ
مواقف تتفاوت يف خضوعها لِسلطان واقعيات ُمتن ّوعة ج ّدا ً رمبا ،لكنها تشرتك عىل
رصيح مبشكلة التطابق بني الفكر والواقع وما يُصاحبها :ما هو األساس األصيل ملعقولية عامل
ما ّدي ت ُقبل بُناه ورضوراته املعقولة ،بال مواربة ،عىل أنها ُمستقلّة عن العقل البرشي.

جبون إذا ً عىل أن نُعا ِي َن انقسام علامء املعرفة والعلامء إىل فريقني بوصفه أمرا ً غري
نحن ُم َ
قابلٍ للنزاع فضالً عن كونه ُمسلّامً به .أما الفريق األول فوالؤه للمثالية باملعنى الدقيق للكلمة ،وأما
الفريق اآلخر فوالؤه برصاحة للواقعية (أحياناً تكون واقعية "ساذجة" بوضوح) ،وهناك بني االثنني
جدول الفوارق الدقيقة والتلويثات ( )compromissionsالتي يحصل يف الغالب أن يدعو العقل
البرشي إليها.
أمام هذا املوقف امل ُختَلَف فيه (الذي ينبغي امل ُوافقة عليه والذي ال ميكننا فعل يشء ض ّده)
رمبا يكون ُمالمئاً ،إذا شئنا أن نحظى م ّدة أطول ،وبشكل أوثق ،بإصغاء الجمهور امل ُعارص ،أن
الخاصة بتلك الطرق نحو الله ،التي تتمحور حول مشكلة املعقولية
نضع جانباًُ ،مؤقّتاً ،العنارص
ّ
الجوهرية للعامل املا ّدي ،بهدف دفْع الجهود يف اتّجاه ُمغاير كلّياً :االت ّجاه الذي س ُنربزه اآلن.

لكن ،قبل أن نصل إىل هذه النقطة ،ن َو ّد مع ذلك أن نجتنب أن نُيسء الظ ّن بفكرنا .فنحن نرى
متاماً الفائدة التي تجنيها أي طريق للوصول إىل الله ،من موقف واقعي ُمتعلّق مبُشكلة التطابق بني
الخاصة واستقالله
الواقع والفكر ومن أساس معقولية العامل املا ّدي ،وذلك بِ ج ّرد القبول بحقيقته
ّ
عن العقل البرشي (الذي يُشكّل العامل املا ّدي ح ّده ال العكس) .وبالتايل نعتقد أنه من الجائز متاماً
نب رصيح للمشكلة بواسطة ميتافيزيقا أصيلة ،أن
أن نحاول االرتقاء من هذا املوقف ،وعرب إعادة ت ٍّ
نُحاول االرتقاء إىل فكر  Penséeيرشح بعمق وبشكل نهايئ معقولية العامل املا ّدي.
نقول بشكل عابرٍ ،يبدو أننا أمام "دليل" هو ،وبغية الوصول عملياً إىل النتيجة نفسها التي ت ُؤ ّدي
أقل تحقّقاً بالوسائل
إليها طريق الق ّديس توما  Saint Thomasالخامسة (الفكر األول) ،ليس ّ
األخرى .إ ّن الربهنة األخرية يحصل وفقاً لِلعلّة النهائية ولِتكييف الوسائل مع غاي ٍة ما ِمن ِقبل كائن بِال
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ذكاء متاماً .عىل العكس ،ستبقى الحجة التي استطعنا تطويرها عىل نحو صوري ورصيح ،تكتيس
طابع السببية النموذجية .ولقد نجحنا يف الوصول إىل "فكر إلهي" يف إطار األفكار ( )De Ideisويف
الخاص بالحقيقة .عىل طريقته لن يكون تق ّدمه بشكل متد ّرج سوى تحقيق الطريق
جل امل ُشاركة
ِس ّ
ّ
ح بشكل
الرابع .فهو َوضَ َع مشكل املشاركة بالحقيقة ( )secundum magis et minusيف سياق ُمتا ٍ
أكرب .يف الواقع ،إن مبدأ املشاركة الشهري أ ّدى دوره األسايس مع صريورته أكرث قابلية لإلدراك وأكرث
أقل تجريدا ً ،وإذا كان باستطاعتنا
ح برؤية صوابيته بطريقة ّ
تأثريا ً ،بفضل السياق الذي كان قد َس َم َ
القول ،يف "سامء ما وراء طبيعية" (ميتافيزيقية) حطّت عىل أرض البرش والعلامء.
مل ّا كان اليشء قد ُع ّي بوضوح عىل هذا النحو ،إذا ظ َن ّنا أنه ينبغي الذهاب يف ات ّجاه آخر ،فذلك
بسبب االختالفات املرتبطة بتأويل املشكلة التي ت ُثري االنقسام بني العلامء وعلامء املعرفة .نحن
نو ّد فعالً أن يتمكّن العلامء أنفسهم ،الذين تع ّرضوا ـ وهم ال يدرون ـ لتأثري الج ّو املثايل لبعض
ؤسس عىل ُمسلّمة علمية
األوساط العلمية والفلسفية ،أن يتمكّنوا من ُمواكبتنا يف مرشوع جديد ُم ّ
أخرى سنذكرها بإيجاز .ألن هناك مشكلة أخرى يطرحها العلم عىل العالِم الذي ُيارسه ،وهي
بحل واقعي.
ُمش ِكلة يستحيل عليه التملّص منها من دون أن يأيت لها قبل كل يشء ّ

إذا ً ،ليست القضية اآلن قضية معقولية الواقع التي يفرتضها العالِم ،وإمنا قضية األساس الحقيقي
وتنجح
الذي ُيكّن العقول البرشية ،املتّحدة يف ما بينها يف هذا العمل العلمي امل ُدهش ،أن تتف ّهم
َ
بالتايل يف الوصول به إىل ات ّفاق قد يكون نسبياً يف بعض األحيان ،غري أنه ال ميكن إنكا ُره .إن
املا ّدة العلمية هي ،يف اآلن نفسه" ،للجميع وللفرد" .فالجميع والفرد يُشاركون فيه بأدىن درجة
ُممكنة من عدم التناسب .عىل أي حال ،ال تنتمي املا ّدة العلمية إىل هذا أو ذاك .يف الواقع،
مهام كان الدور الذي قام به عبقري ما يف اكتشاف وصياغة حقيقة علمية ،كبريا ً ،ولن يخطر يف
نفسه لها بالكامل والتي
باله إطالقاً أنها حقيقت(ه) ،بل هي (ال)حقيقة .إنها (ال)حقيقة التي نَذَر َ
ت ُسيطر عليه كام ت ُسيطر عىل جميع هؤالء القا ِدرين عىل فهمها .إن الحقيقة العلمية ليست "وقفا
حق غرائزه التملّكية .ثم أليس ذلك
له" ،بل هي إرث ُمشرتك يستحيل عىل أحد أن يُس ِقط عليه بِال ّ
أحد األشياء التي دافَع عنها العلامء برشاسة وطالبوا بها (وال س ّيام مقابل امليتافيزيقيني) والتي قد
جة لد ْعم قيمة البحث واالكتشاف العلميني؟
يستندون إليها كح ّ

إن عالَم العالِم هو عالَم حقائق محكومة بِقوانني عا ّمة وكونية التي هي ،عىل ُمختلَف املستويات
التي تنكشف فيها ،قوانني العقل  espritأو ،كام يُفضّ ل البعض كتابتها :قوانني العقل  .Espritبعبار ٍة
أخرى ،ال متلك املا ّدة العلمية قيمة حقيق ٍة بالنسبة لهذا الفرد أو ذلك ،وال بالنسبة لهذا العرص أو
ذلك من ناحية التط ّور العلمي يف سريه نحو حقيقة ما فتئت تزداد ُمالءم ًة للواقع ،ألنه ،كام يتّضح
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حص العلوم يف
تتغي وتَتعاقب إىل ما ال نهاية ،فإنه يستحيل ْ
من تاريخ العلوم ،إذا كانت الفرضيات ّ
الرضوري ،قبل كل يشء ،عدم نسيان بعض قواعد اللعبة
هذا الجانب من جهودهم .قد يكون من
ّ
التي تستوجب ثباتاً من وجهة نظر االت ّساق (التامسك) الداخيل للبحث.

هكذا ،عندما يصوغ عالِ ُم فيزيا ٍء ُمعادلةً ،ميكن أن يُشكّل تغيريها رضورة تِبعاً لِعنارص كان يجهلها
ومل يكن بإمكانه أن يتوقّع وجو َدها ،سيبقى صحيحاً أنه ،من أجل ف ْهم الصيغة األوىل وتحويلها إىل
أخرى أكرث ُمالءمةً ،سيكون من الرضوري دامئاً لعلامء الفيزياء يف املستقبل إعطاء معنى للصيغة
األوىل وإعادة بنائها منطقياً وفقاً لِل ُمعطيات الجديدة ،ليس هذا وحسب بل بحسب ُمتطلّبات عقل
خاصة به ومناهج يجب أن يبقى وف ّياً لها يك يبقى ُمتّ ِسقاً أيضاً .مث ّة مبادئ منطقية
له قواعد بحث
ّ
تحتاج إىل العقل كيفام كان ،وتجعل ُممكناً الربط بني عنارص تفرتضها بُنى الفكر العلمي كافّة .عىل
هذا النحو تتحكّم بالعمل العلمي ،من دون أن نكتشف ذلك رصاح ًة عىل الدوام ،رضورات معقولة
 intelligiblesالتي ت ُحاول فلسفة العلوم واملنطق البحث عن أسبابها امل ِ
ُباشة وأسسها البعيدة.
لكن إذا كان األمر عىل هذا النحو ،فنحن بِال ّ
شك سائرون باتجاه مسألة أساسية يُثبت تاريخ
العلوم والفلسفة بكامله أه ّميتها :مسألة العالقة بني العقول البرشية امل ُتناهية وامل ُتع ّددة وغري
امل ُكتملة وال َع َرضية  ،contingentesالتي تخضع لصريورة دامئة ،وبعض "الرضورات املعقولة"
التي ت ِ
ُسيطر عىل سيل األفكار الشخصية وتفرِض عليها معايري ،وإذا شئنا ،قوانني موضوعية وعا ّمة،
يف ات ّجا ٍه يجب حتامً ،وبال ريب ،تعيينه وتأسيسه .يوجد يف العقل البرشي قدر من االقتناع بإمكانية
رسية للغاية ،لكونها تظهر من
وجود حقيقة ،مقبولة من الجميع .هناك قواعد عقلية رضورية تبقى ّ
خالل فعلٍ هو نفسه َع َريض كان ميكن ألّ يحدث أبدا ً.

من جديد ،أال يبدو إذا ً أن طريقاً نحو التعايل  transcendanceينفتح؟ إذا أم َك َن ألفكارنا الزائلة
ج َد نحن أبدا ً،
والعابرة (التي هي ليست ،طبعاً ،أفكارا ً رضورية بِ ا أنه كان من املمكن ج ّدا ً ّ
أل نو َ
حتى لو أنه من أجل إدراكها ،يجب أن نكون موجودين) أن ِ
الرضوري وتسجنه داخل
تكشف
ّ
رس هنا؟ أليس هذا االتحاد بني الرضورة وبني يشء "هو الحقيقي يف
أوعيتها الهشّ ة ،أليس مث ّة ّ
ذاته" مع َع َرض ّية ( )contingenceكاملة للفعل الذي يكشف الحقيقي يف ذاته عرب الخضوع له،
أليس عالمة عىل رضورة فكر هو ليس بحثاً وحسب وإمنا امتالك للحقيقي ،إنه فكر يكون باختصار
يتبي لنا مام سبق أن هذه الحجة ال
حقيقة تَقيس ( )vérité mesuranteال حقيقة تُقاس؟ يجب أن ّ
ميكن أن تنطلق من "نتائج" العلم الحايل .يف الواقع ،إ ّن هذا ليس له ،باملعنى الدقيق ،أي معنى.
يف الواقع ،إن العلم مبا هو كذلك ال ُيكنه إثبات وجود الله .لقد قلنا ذلك بالتحديد :كل ما ميكن
فيض إليه ،لن يكون بالتأكيد أبدا ً :الله ،و َمن يُؤمن بذلك فسيغرق
للعلم ،مبنهجيته
ّ
الخاصة ،أن يُ َ
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دون أن يدري يف َوث َنية ساذجة[[[! إن األساس األول للحجة التي أملحنا إليها يجب أن يكون
"طبيعة" العلم نفسها أو بعبارة أفضل طبيعة الفعل العلمي؛ وبعبارة أفضل أكرث ،إنه التفكري بهذا
الفعل .وتحديدا ً ،تفكري يقود شيئاً فشيئاً إىل البحث عن املضامني امليتافيزيقية التي ينطوي عليها
ذلك الفعل ،والتي ال ميكن ملجهود أمني ،يف ٍ
عي من مراحل إنجازه ،أن يُنكر رضورتها.
وقت ُم ّ
جة
بطريقة أوضح ،وبنا ًء عىل ما ك ّنا قد قلناه :يجب أن يُشكّل التفكري بامل ُسلّامت نقطة انطالق ح ّ
من هذا النوع ،تلك امل ُسلّامت التي بدونها يصبح الفعل العلمي غري مفهوم ويفقد قيمته ،إنها
ُمسلّامت تستعيص "أسسها األخرية" ،عملياً ،عىل العلم كام تستعيص عىل فلسفة العلوم ،والتي
بكل وضوح واختصار ترتبط بالبحث امليتافيزيقي.
أي حال ،ميكن أن يتحقّق
أي درجة يتحقّق بلوغ املستوى املطلوب ،أو عىل ّ
سرنى حينئذ إىل ّ
دون اصطدام ودون عنف .لهذا السبب يبدو أن محاولة كهذه ليست غري ُمجدية وأنها ينبغي أن
عي إذا كان علينا
تقع يف محور الرضورات املعارصة .إن مجهودا ً كهذا يستجيب يف الواقع لنداء ُم ّ
القبول باستنتاجات اللجنة العلمية "السالم الروماين"  [[[ Pax Romanaبهذا الخصوص وإذا مل
[[[ـ نُوافق هنا متاماً السيد جان الكروا  Jean Lacroixعندما كتب" :أيّاً يكن ما يكتشفه العلم ،فذلك تحديداً هو ما نرفض تسميته ﺑ الله .انظر Le sens
ُفصل هذه
 .de l'athéisme moderne, Paris-Tournal, Casterman, 1958من الحسن التفكري َمل ّياً يف الصفحات الصحيحة وامل ُح ّررة التي ت ّ

الفكرة ،صفحة  ،20من دون إغفال الهامش األول .إن هذا التفكري ال يجب أن يتعارض مع تفكري البابا "بيوس" الثاين عرش حول "أدلّة وجود اللَّه يف ضوء
العلم الحايل" (ترجمة الخطاب الذي أُل ِق َي يف األكادميية البابوية للعلوم يف  ،-1951 11-22وصدرت يف مجلة "مستندات كاثوليكية" Documentation
ُعتِضة الصغرية بخصوص العالِم االختصايص الذي بإمكانه "عندما يُفكّر كفيلسوف"
 catholique، 16كانون األول  .)1951ال يجب أن ننىس العبارة امل َ
رؤية أن العلم يكتشف الله .لهذا االستطراد أهمية كربى .بهذا املعنى يجب أن نقرأ الصفحات الالفتة للنظر للكاهن القانوين فان ستينربغن Van
 Steenberghenيف مجلّة لوفان الفلسفية  ،Revue philosophique de Louvain، 1959ص :414-397 .العلوم الوضعية ووجود الله .حول
استقالل امليتافيزيقا عن العلم انظر بخاصة الصفحات  .404-402حول استحالة األدلّة العلمية عىل الله ،باملعنى الحديث لكلمة علم ،انظر الصفحة :400
"ليس هناك إذاً أدلّة علمية عىل وجود الله" .بالتايل تقع دراستنا عىل النقيض من كل ُمحاوالت األدلّة عىل اللَّه التي تقوم عىل تقديرات استقرائية علمية بحت
أو مل يُرفَع النقاب كفاي ًة عن عنارصها األساسية ونقدها بذاتها ولذاتها .ميكننا هنا أن نذكر أسامء معروفة مثل ب .تيالر دو شاردان ولوكونت دو نو Lecomte
 .du Noüكام نُشري إىل ُمص ّنف صغري :علم الفلك الراهن ومفهوم الله ،باريس ،بايار L'astronomie actuelle et la notion de Dieu .1958 ،كاتبه
أندريهجريي ُ André Giretمف َعم بأفضل الن ّيات لكن التقديم يبقى يف أغلب األحيان ُملتبساً .تشهد عىل ذلك هذه الجملة التي يبدأ بها الكتاب" :إن مسألة
وجود اللَّه هي دراسة فلسفية ال قضية علم بحت (هذا ممتاز) .لكنها ترتكز عىل معطيات العلم ،وبخاصة علم الفلك" ( )loc, cit. p. 17من أجل نق ٍد اعتدايل
لكن ُمالئم ﻟِ "لوكونت دو نو" ،انظر .D. Dubarle, Hews et malheurs d'une synthèse, dans Vie Intellectuelle, 1949, pp. 564 -566
[[[ـ  -انظر استنتاجات لجنة السالم الروماين "العلمية"  31-24متوز  1959يف نرشة االتحاد الكاثولييك للعلامء الفرنسيني ،عدد ،52
أيلول-ترشين األول  ،1959صفحة  .15-12نقرأ يف الصفحة " :14من البحث العلمي نفسه تنبثق معضالت فلسفية يحملنا الفصل التبسيطي
بني العلم والفلسفة عىل إنكارها" .ميكننا أن نتذكّر هنا كالم مني دو بريان " : Maine de Biranهناك معضالت يطرحها العلم لكنه ال
يقدر عىل حلّها" .وينبغي أن نُضيف ،يك نكون واضحني متاماً ،أن الفيلسوف الذي يُفكّر باملعطيات العلمية هو وحده يستطيع طرح
نص غلسون  Gilsonال ِغنى عنه :لن
تلك املعضالت حقاً ،وذلك ضمن اختصاصها وبكل نَفاذها امليتافيزيقي .يف هذا الصدد ،يبدو لنا ّ
نتعاىل البتّة عىل ال ِعلموية أو الفلسفة الوضعية الزائفة لدى ُمعارصينا ،انطالقاً من فكرة عن الكون استُعريَت من العلم نفسه .نرى ذلك ج ّيداً
ح ّرية بِ اورائيات العلم .بذلك ال يَ ِ
صلون إال إىل حقيقة جنس
يف ُمغامرات العلامء الذين ،لِعدم قبولهم باملناقشة ،يكتفون بأن يحلموا ب ُ
جه إىل ما فوق العلم بإعادة
العلم-الخيال ،الحقيقة األقل إمتاعاً من بني كل الحقائق .لكن من العبث أيضاً ،بالنسبة للفيلسوف نفسه ،التو ّ
توزيع املفاهيم التي يَدين الفيلسوف بها للعلم واالكتفاء بالحديث عنها بطريقة تُخالف العلم .إن إرادة التعايل عىل العلم يف اختصاص
العلم يعني تطبيق طرائقه يف اختصاص ال تُستخدَ م فيه".
( ) Souvenir de Bergson, dans Revue de Met. et de mer 1959, n. 134ليس مبقدورنا أن نقول أفضل مام قلناه.
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يكن ر .ب .دومينيك دوبارل ُ Dubarleمخطئاً حني كتب األسطر التالية التي وافقنا عليها كلها .وقد
أجاب هذا األب بهذه الكلامت أحد امل ِ
ُخاطبني الذي كان يُح ّدثه عن "ما وراء" العلم ُمعتربا ً أنه أمر
بي للعقل العلمي الحديث أنه إذا كان هناك
ال ميكن إنكاره" :أو ّد إذا ً القول إنه يبدو يل رضوريّاً أن أُ ّ
من انفتاح للعلم ،فإن انفتاحه عىل يش ٍء ال ميكن أن يُس ّمى علامً ،يجب أن يُع ّرف نفسه مع ذلك من
داخل العلم ،انطالقاً من نوع من تفكري العلم نفسه بنفسه .معنى ذلك أنه من الرضوري للعالِم الذي
عي إىل نتيجة ُمع ّينة ،من الرضوري أن يبحث عن ق ّوة هذا
عي ويصل بات ّباع إجراء ُم ّ
يقوم ببحث ُم ّ
اإلجراء ويكتشف بذلك االنفتاحات عىل ما وراء العلم من خالل التفكري بهذه القوة نفسها بالبحث
بشكل علمي عن الرشوط واملخارج العا ّمة للوصول إىل فهم ِمن أين يأخذ األسس ،أو عىل نحو
ُمحتَمل ،الحدود الداخلية ملهارته العلمية[[[».

يبدو لنا أن األسطر التي كتبها األب امل ُوقّر دوبارل  Dubarleواضحة بحيث ُينع عىل القارئ
تخ ّيل أن العالِم ،مبا هو كذلك ،هو الذي ميكنه بلوغ دليل عىل الله .يف يوم ما ستكون لدينا فرصة
للعودة إىل هذه النقطة كشخص خبري بذاته :ليس مثة برهان عىل الله غري الربهان الذي له طابع
ميتافيزيقي .والدليل الذي أرشنا إليه هنا ينبثق أساساً وعىل نحو صوري من تفكري ميتافيزيقي محض،
يتعلّق بالعمل العلمي ومضامينه التي هي أيضاً ذات طابع ميتافيزيقي محض .وألن املناخ الفكري
املعارص هو مناخ تسوده قيمة العلم والبحث يف منهجه و ُمسلّامته فإننا نعتقد بأنه ال ينبغي أن نُعلّق
عليه أهمية كبرية.

[[[ـ ( Vers une science de la méthode-نسخة طبق األصل لِحديث ُمس ّجل بصيغة النصوص الغنية Rich Text Document
 RTFوبإرشاف بيري سبرييوت  )Pierre Spiriotيف "طاولة مستديرة"  ،Table ronde، 1959عدد ( 134شباط) ،صفحة .163
حول سوء استخدام نتائج العلم يف دراسات تتناول األدلّة عىل اللَّه والتي ال ميكن إال أن تخفق ،انظر D. Dubarle, Conscience
chrétienne et Univers, dans Conscience chrétienne et Dimensions de l'Univers Lumière et Vie n. 17,
.142-1954, pp. 116
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اإللحاد اإلبستمولوجي
ديفيد هيوم متثي ً
ال
غيضان السيد عيل

[*]
[[[

تختص هذه املقالة مبقاربة الفضاء املعريف "األبستمولوجي" لإللحاد ،حيث ذهب
الكاتب إىل تظهري املباين الفلسفية والنظرية ملا يسميه بـ اإللحاد األبستمولوجي الذي
ظهرت معامله األوىل يف القرن السابع عرش.
ولتأصيل هذا املسعى وبيان معامله اتخذ الكاتب من الفيلسوف اإلنكليزي ديفيد هيوم مادة
يؤسس عليها مسعاه كام يسجل مجموعة من املالحظات النقدية عىل منظومته الفلسفية..
املحرر
ويتجل يف أوضح صوره عند
ّ
يتميز اإللحاد اإلبستمولوجي املعريف عن اإللحاد مبعناه العام،
الفيلسوف االنجليزي ديفيد هيوم  .David Hume 1611- 1676فإذا كان اإللحاد  Atheismيف
حا َد
ح َد أي َ
املعنى العام يعني لغوياً امليل عن القصد ،والعدول عن اليشء ،يُقال أَلحد يف الدين ولَ َ

عنه وطعن فيه[[[ .واإللحاد يف االصطالح يُقال عىل عدة حاالت ،منها :إنكار وجود الله ،والنبوات
والكهنوت (سدنة الكنيسة ـ رجال اإلكلريوس) وكذلك إنكار البعث ،وإنكار العامل الغيبي .بل
قد يُطلق مبعنى آخر غري املعاين السابقة ،وهو أن ينكر املرء أصالً من أصول الدين أو اعتقادا ً
ح ِكم عليه باملوت
من االعتقادات املألوفة ،أو رأياً من اآلراء الشائعة؛ فسقراط اتّهم باإللحاد ،و ُ
*ـ مدرس الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب ـ جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية
[[[ـ جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،الجزء األول  ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين ،1982 ،ص  .119مادة اإللحاد.
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بالرغم من قوله بوجود إل ٍه واحد ،وكذلك أفالطون ،وأرسطو ،وديكارت ،واسبينوزا ،وكانط .فلم
يَسلَم هؤالء جميعاً عىل اختالف مذاهبهم من تهمة اإللحاد ملخالفتهم آراء أهل زمانهم .وهذا يَ ُد ّل
عىل أن مفهوم اإللحاد يختلف باختالف تصورات الناس واعتقاداتهم ،فإذا كان املذهب ُمخالفاً
العتقاداتهم ع ُّدوه إلحادا ً ،وإذا كان موافقاً لها ع ُّدوه ِديناً وإمياناً .ويف التاريخ أمثلة كثرية تدل عىل
ويتهنون ،ويُتهمون
أن العلامء الذين يأتون بالغريب وغري املألوف من اآلراءُ ،يتحنون يف حياتهمُ ،
بالكفر واإللحاد والزندقة ،ويكاد تطور معنى اإللحاد يكون موازياً لتطور فكرة التعصب ،فكلام زاد
التعصب كرث عدد امللحدين يف نظر الناس ،والعكس بالعكس[[[ .ونظرا ً لتعدد املعاين واختالفها
رص إىل آخر ومن مجتمع إىل آخر يذهب البعض إىل أ ّن أفضل تحديد ملصطلح اإللحاد هو:
من ع ٍ
الكفر بالله ،وامل ُلحد  Atheistهو الذي يحكم عىل عبارة « الله موجود» بأنها قضية كاذبة ،وامل ِ
ُلحد
ُمنكر لله ،قاطع يف إنكاره ،و ُمتعصب لهذا اإلنكار .ولهذا اقترصت بعض املوسوعات واملعاجم
الفلسف ّية عىل تعريف اإللحاد بأنه إنكار وجود الله وحسب ،مثل موسوعة الالند الفلسفية التي
عرفت اإللحاد يف جملة واحدة وهي «عقيدة قوامها انكار وجود الله»[[[.وكذلك معجم مراد وهبة
[[[.
الفلسفي الذي اقترص عىل هذا املعنى

اإللحاد االبستمولوجي أو كام يسميه عبد املنعم الحفني «اإللحاد الفلسفي» هو االسم الذي
أطلقه هيوم عىل مذهبه يف اإللحاد ،فهو ليس إنكارا ً لوجود الله بشكل مطلق ،وإمنا هو شك معريف
يف وجوده ،فاليقني عنده مطلب الربهان التجريبي ،والتجربة مل تكشف له إال عن وجود انطباعات
وأفكار تتصل بعضها ببعض ،حتى ليقول أنا لست سوى حزمة من اإلدراكات الحسية؛ وقال :ولو
أين آمنت بوجود إله فهل أخرج بيشء أزيد مام تقدمه معارفنا عن العامل؟ إذن ال لزوم ملثل هذا
االعتقاد أو اإلميان! وأنكر هيوم املعجزات كمربر لبناء ديني ينهض عليها .وقول «هيوم» باإللحاد
الفلسفي أو االبستمولوجي يقصد به ابتدا ًء أن وجود الله محتمل ،واالحتامل يعني أنه ال وجود
لإلله إىل أن يثبت علمياً أنه موجود ،وقبل ذلك هو فرض يحتمل التكذيب ويحتمل التصديق[[[.
لكنه انتهى إىل القول إ ّن احتامل وجود الله ليس من نوع االحتامل العلمي؛ ومع ذلك مل ينكر
وجود الله بعبارات قاطعة ،ومل يتعصب لهذا اإلنكار ،لتبقى قضية وجود الله عنده قضية إميان ال
[[[ـ املرجع السابق ،ص.120-119
[[[ـ أندرية الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،املجلد األول  A-Gبريوت /باريس ،منشورات عويدات ،تعريب :خليل أحمد خليل ،إرشاف
 :أحمد عويدات ،الطبعة الثانية ،2001 ،ص .107
[[[ـ مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص  .89مادة إلحاد
[[[ـ عبداملنعم الحفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،القاهرة ،مكتبة مدبويل ،الطبعة الثالثة ،2000 ،ص .90
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قضية عقل وبرهان ومعرفة ،فكل طريقة إلثبات وجود الله معرفياً عند هيوم هي طريقة غري ممكنة
عىل اإلطالق ومصريها الفشل ،وهذا عني ما نقصده باإللحاد االبستمولوجي لدى هيوم.
وقد انطلق هيوم يف بناء موقفه من اإللحاد االبستمولوجي من منطلقات معرفيّة خالصة؛ حيث
كان يشعر شعورا ً عميقاً باندفاع العقل فيام يقوم به من استدالالت يف مجال التجربة ،ومل يكن له أمل
ما يف الوصول إىل معرفة ثابتة عن أي يشء ما مل يتبع منهج التفكري العلمي الدقيق ،ذلك املنهج
الذي اتبعه من قبل يف دراساته يف األخالق والسياسة والتاريخ واالقتصاد فتوسم به خريا ً يف مجال
الالهوت والدين[[[ .فكان املوضوع الرئييس الذي يشغل هيوم هو التساؤل الذي ما زال إىل اليوم
ميثل رافدا ً أساسياً يف فلسفة الدين بصيغه املتعددة وهو :هل يدعم العقل االعتقاد الديني؟ وإذا
كانت اإلجابة باإليجاب فكيف يكون ذلك؟ أم هناك أدلة مكافئة ضد ذلك؟ وإىل أي مدى ميكننا
حسم هذا الجدل؟ أم أمر االعتقاد الديني برمته يقع خارج نطاق العقل متاماً؟[[[ .لينتهي إىل التسليم
ُؤسس عىل اإلميان
للسؤال األخري الذي يرد عليه باإليجاب ليصدح قائالً »:إن ديانتنا املقدسة ت َّ
ال عىل العقل»[[[ ،ليضع الالهوت الفلسفي يف مأزق حقيقي ما زال يؤرقه حتى اليوم .فقد تبلورت
اسرتاتيجية هيوم الفعلية لتسخري عوامل الشك إلثبات افتقار اإلميان الديني إىل أي دعائم عقلية.
ومن هذا املوقف امل ُج َمل ميكننا االنطالق لبيان كيف َع ِم َل هيوم عىل الربهنة إلثبات وجهة
نظره يف االعتقاد الديني ،وكيف نقد األدلة عىل وجود الله كافة ،وكيف دحض القول باملعجزات،
وأنكر الوحي والنبوات ،ورفض الشعائر والطقوس الدينية ،وأنكر البعث والحياة األخروية .مع
تعقيب نقدي حرصنا عىل تقدميه لرؤى هيوم النقدية حول هذه املسائل الشائكة.
أو ًال :يف البدء كانت الوثنية
يرى هيوم أ َّن الوثنيّة أو الرشك كانت الدين األول واألقدم يف تاريخ النوع اإلنساين ،وأن شهادة
التاريخ عىل ذلك واضحة ،حيث يقول  »:إننا كلام ُعدنا إىل أعامق التاريخ يف العصور القدمية
وجدنا اإلنسان غارقاً يف الرشك ،وأنَّه ليس هناك من دليل يدل عىل أن البرشيّة عرفت ديناً آخر يبدو

[[[ـ محمد فتحي الشنيطي ،مقدمة لكتاب محاورات يف الدين الطبيعي لهيوم ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،الطبعة األوىل ،1956 ،ص 4
[2]-David Oconnor, Hume in Religion, Routledge philosophy guide book, first published ,London and
New York ,2001,p.8.
[3]-Hume, An Essay Concerning Human Understanding, in The English Philosophers from Bacon to
Mill, edited . with an introduction by Edwin A. Burtt, The Modern philosophy, New York, 1939,p. 656.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

188

حلقات الجدل

أكرث كامالً من الرشك ،ومعظم الوثائق القدمية عن تاريخ البرشية ال تزال تؤكد هذه املنظومة»[[[.
ومن ثم يعتقد هيوم أ َّن هذه املعلومة كافية لدحض أي دليل آخر ميكن أن يعارض وجهة النظر هذه؛
فالشامل ،والجنوب ،والرشق ،والغرب يقيمون أدلتهم االجتامعية عليها .فحتى اليوم تشهد الخربة
الحياتية ـ من وجهة نظر هيوم ـ عىل صحة هذا الدليل؛ فالقبائل الهمجية يف أمريكا وأفريقيا وآسيا
كلها وثنية بال استثناء[[[.
وقد نشأ الدين عند هيوم نتيجة القلق والخوف الذي ينتاب الكائن البرشي إزاء أحداث الحياة،
ومن األفكار التي يضمرها اإلنسان عن القوى املجهولة وغري املرئية؛ فَتَ َقلُب أحداث الحياة بني
ح وفشلٍ  ،وبني انتصا ٍر وهزمي ٍة ،وبني سعاد ٍة وتعاس ٍة ،وبني ٍ
ٍ
مؤات
حظ
صح ٍة ومرض وبني نجا ٍ
ٍ
ٍ
معاكس؛ وتعدد أحوال الظواهر الطبيعية بني أحوال مفيد ٍة وأحوا ٍل ضار ٍة ،والحوادث الكون ّية
وحظ

املفاجئة مثل الزالزل والرباكني والفيضانات والصواعق والعواصف ،كل ذلك وما شابهه جعل
اإلنسان يف حالة من القلق الدائم والخوف واألمل املستمرِين ،ونتج من هذه الحالة أن عزا اإلنسان
كل ظاهرة طبيعية وكل شأن من شؤون الحياة إىل قوى خف ّية عاقلة ،وتعددت هذه القوى بتعدد
الظواهر الطبيعية وشؤون الحياة ،ونسب اإلنسان لتلك القوى الخفية أو اآللهة اختصاصات محددة
وقسم مناطق نفوذها؛ فجونو يُتَوسل إليها يف الزواج ،ولوسينا يف الوالدة ونبتون يستقبل صلوات
َّ
البحارة ومارس يستقبل صلوات املحاربني  ...أي إ ّن اإلنسان األول قد قاس طبيعة اآللهة عىل
رش إىل خري فظ َّن أ َّن كل ظاهرة وراءها إله [[[.
رش ،ومن ّ
طبيعته وإرادته التي تتغري من خري إىل ّ
ىل ليس ألوهياً وإمنا هو رشيك
ويستطرد هيوم يف عرض فكرته فريى أنَّه إذا كان «الدين األَو ّ
ووثني ،يُناسب حيواناً بربرياً ومعوزا ً كام يناسب الفضولية الضعيفة»[[[ .فإن التوحيد قد انبثق من
الرشك؛ فالرشك يف الدين مبا ينطوي عليه من اإلميان بوجود آلهة متعددة بتعدد الظواهر الطبيعية
يالئم سياسياً تعدد القبائل والجامعات اإلنسانية .ولكن ما إ ْن تتوحد هذه القبائل وتلك الجامعات
تحت راية قبيلة واحدة قوية منترصة تستطيع توحيد هذه القبائل املتعددة يف وحدة واحدة ،فإنها
تتحول من التعددية إىل التوحيد ،حيث تسود عبادة اإلله الذي تعبده القبيلة الغالبة .لكن هذه
[1]- Hume, The Nature History of Religion, in : Hume on Religion, selected and
Introduced by R.
Wollheim ,London, The Fontana Library, 1971,p.33.
[2]- Idem.
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،القاهرة ،دار قباء للنرش والتوزيع ،1997 ،ص .17
[[[ـ جاكلني الغريه ،الدين الطبيعي ،ترجمة منصور القايض ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
 ،1993ص .83
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الوحدان ّية يف البداية ال تكون وحدانية صافية تؤمن بإله واحد وترفض سائر اآللهة ،وإمنا تكون
معربة عن وحدة االعتقاد الهرمي الرتاتبي يف اآللهة؛ فآلهة القبائل الخاضعة أصبحت يف رتبة أقل
من إله القبيلة املنترصة...لكن مبرور الزمن وتاليش الفروق القبلية تتحول بالتد ّرج إىل عقيدة
التوحيد ،وهكذا يقرر هيوم أن التوحيد ينبثق عن الرشك ويعترب أ ّن الرشك هو أصل التوحيد!
كام يرفض هيوم ذلك الفرض القائل إ ّن «اإلنسان متدين بطبعه»؛ حيث قرر أنّه ال توجد يف
اإلنسان غريزة للتدين أو اإلميان بدين ما ،والدليل عىل ذلك أن ث َ َّم أجناساً ال تؤمن بوجود إله .فلو
كان اإلميان بالله فطرياً يف اإلنسان لكان موجودا ً يف كل الشعوب [[[ .وما وجد من ذلك استثناء
وهو األمر الذي يُخالف ما يثبته االستقراء العلمي لحال الشعوب والجامعات.
وهنا ميكن توجيه سهام النقد للقضايا الثالث التي أثارها هيوم يف هذه املسألة ،وهي :إ ّن الوثنية
هي األساس» ،وإ ّن «الدين نشأ نتيجة الخوف اإلنساين» ،وإ ّن مقولة «اإلنسان متدين بطبعه» هي
مقولة زائفة.
أما بالنسبة للقضية األوىل فيمكن الرد عليها بتأكيد أن «التوحيد كان املعتقد األول» وهذا ما
برهنته العديد من الدراسات التي قام بها علامء األجناس واألنرثبولوجيا وأكدها الفالسفة برباهني
قوية؛ فقد أيّد كثري من علامء األجناس القول بأن التوحيد هو دين البرشية األول ،مثل األملاين ايرنايخ
 Enreichيف مقاله «اآللهة واملنقذون  »Gods and Saversوالذي نرشه عام  ،1906وهو بحث عن
قبائل الهنود الحمر .كام أك َّد عامل األجناس واألنرثوبولوجيا األملاين األب شيمت  Schmidtيف
العديد من أبحاثة أن التوحيد كان الدين الغالب عىل القبائل البدائية املوغلة يف التاريخ ،وأوضح
أن القبائل االسرتالية الوسطى التي زعم الباحثوندور كايم وغريه أنها تعرب عن املرحلة البدائية
األوىل للبرشية ما هي إال قبائل حديثة متثل الطور السادس من تطور قبائل أسرتاليا ،وتوجد قبائل
أقدم منها عرفت اإلله الواحد األسمى[[[.
كام أكد العديد من الفالسفة أن البرشية أول ما بدأت ،بدأت بالتوحيد ،الذي ت َكشَّ َف لها إما
بوحي إلهي وإ ّما بتأمل نظري ،والذي مل يكن الرشك إال مظهرا ً من مظاهر فساده ،حيث حاد
اإلنسان عن التوحيد وسقط يف الرشك والتعددية والوثنية ،ومن هؤالء «شلنج» الذي ذهب يف كتابه
« فلسفة امليثولوجيا» إىل أن التوحيد كان هو اتجاه املعتقد الديني عند البرشية يف البداية .األمر
[[[ـ عبدالرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،املجلد الثاين ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل ،1984 ،ص .618
[[[ـ أنظر ،محمد عثامن الخشت ،تطور األديان -قصة البحث عن اإلله ،القاهرة ،دار الرشوق الدولية،الطبعة األوىل ،2010 ،ص .153
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الذي أكده «أندرو النج» يف كتابه «  »Making of Humanityإذ قال فيه إ ّن الدين األول هو دين
السامء ،واستند إىل الدراسات األنرثبولوجية واكتشافات هويت  Howittوبحوث مان T.H.Man
عن املوجود األسمى يف قبائل وسط أفريقيا ،مثل الزولو والبوشامن والهوتنتوت وبعض قبائل
األمريكيني وأسرتاليا الجنوبية والرشقية .ويرى «النج» أن املعتقدات الصحيحة تسبق املعتقدات
الخاطئة ،وأن العقل يسبق املخيلة يف العمل ،فالديانات بدأت توحيدية أنقى ثم تلتها معتقدات
أسطورية غري صحيحة نتيجة عمل املخيلة .وكذلك أكدت األديان الساموية جميعها أن التوحيد
كان هو األصل والبداية .وهكذا ميكننا القول إ ّن هيوم قد افتقد ملنهجيات علم النقد التاريخي ومل
يبذل أي مجهود يف تقيص املعارف االجتامعية واألنرثبولوجية املتاحة يف عرصه ،هذا فضال عن
عدم ميله إىل تحليل النصوص املقدسة وما ورد بها يف هذا الشأن والذي كان سيفيده بال ّ
شك.
زائف إىل ح ٍّد بعيد؛
أما عن القول إ ّن «الخوف والقلق هام منبع التدين عند اإلنسان» فهذا زع ٌم ٌ
رس الكون
حيث كان تفكر اإلنسان يف خلق الساموات واألرض ورغبته الجارفة يف التعرف إىل ّ
هو ما دفعه إىل فكرة الخالق ،كام أ ّن وجود فكرة العل ّية يف التفكري اإلنساين هي التي تدفع اإلنسان
دامئاً إىل االعتقاد بأن لكل صنعة صانعاً ،وأن هذا الكون ال بد له من صانع له قدرات أكرب من
القدرات اإلنسانية .ولكن رفض هيوم للسببية هو ما أدى إىل زعمه هذا.
عب عنها هيوم؛ حيث
أما أ َّن «اإلنسان كائن غري متدين بذاته» فهي فكرة تحمل تناقضاً ذاتياً كام َّ
زعم أ ّن خوف اإلنسان وقلقه هو الذي دفعه للتدين ،ومل يسأل «هيوم» نفسه ملاذا دفعه هذا الخوف
للتدين بالذات ومل يدفعه لسلوك آخر؟ وملاذا دفع كل املجتمعات البرشية إىل التدين دون غريه؟!
أال يعكس ذلك تهافت قول «هيوم» وتناقضه الذايت؟! فاإلنسان دائم طوال حياته يبحث عن اإلله،
حتى امللحد يظل باحثاً حتى إذا ما فشل يف الوصول إليه ابستمولوجياً لجأ إىل اإللحاد ،وهو ما
ينطبق متاماً عىل حالة هيوم.
ثانياً :نقد األدلة العقل ّية عىل وجود اهلل
دعا هيوم من خالل نسقه الفلسفي التجريبي إىل نبذ كل الحقائق التي ال تعضدها التجربة
وتدعمها ،فاألفكار التي تأيت عن طريق غري طريق التجربة هي أفكار زائفة « فأفكارنا ال تصل أبعد

من تجربتنا»[[[ .أي التملص من كل الحقائق التي تجيء عن طريق الغيبيات ونبذ كل ما يجري
[1]- Hume, Dialogues Concerning Natural Religion , in The English Philosophers from Bacon to Mill,
edited . with an introduction by Edwin A. Burtt,The Modern philosophy, New York, 1939,p. 701.
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يف عامل الالهوت الفلسفي نبذا ً تاماً ،فقد أخفق الالهوت العقيل متاماً يف إثبات وجود اإلله.
خصص هيوم الجانب األكرب من كتابه « محاورات يف الدين الطبيعي» لفحص جميع األدلة
ولذلك ّ
التجريب ّية املمكنة عىل وجود الله ،أي تلك األدلة املستمدة من التجربة أو املشاهدة وذلك بعدما
رفض مقدماً األدلة املستمدة من التأمالت امليتافيزيقية كافّة.
نقد الدليل الغائي
يقوم الدليل الغايئ  Proof Teleologicalكأحد أشهر األدلة الطبيعيّة عىل وجود الله عىل أ ّن
كل موجود فهو يفعل لغاية ،وأن األشياء جميعاً منظمة فيام بينها ألنها مرتبة لغاية ،مام يُحتّم وجود
موجود عاقل يوجه األشياء الطبيعية كالً إىل غايته .لكن هيوم يقوم بنقد الدليل الغايئ فيقول :إن
دليل الغائية املشهور قائم عىل متثيل الكون بآلة صناعية ومتثيل الله بالصانع اإلنساين ،ولكن
الصانع اإلنساين علة محدودة تعمل يف جزء محدود ،فبأي حق من ّد التشبيه إىل هذا الكل العظيم
الذي هو الكون ،ونحن ال ندري إن كان متجانساً يف جميع أنحائه ،أم ال ؟ ولو سلمنا بهذه املامثلة
ملا انتهينا حتامً إىل اإلله الذي يقصده أصحاب الدليل ،إذ ميكن أن نستدل مبا يف الكون من نقص
عىل أن اإلله متناه كالصانع اإلنساين ،وأنه ناقص يصادف مقاومة ،أو أنه جسمي وأنه يعمل بيديه:
أو ميكن أن نفرتض أن الكون نتيجة تعاون مجموعة من اآللهة .وإذا شبهنا الكون بالجسم ،أمكن
تصور الله نفساً كلية ،أو قوة نامية كالقوة التي تحدث النظام يف النبات دون قصد وال شعور[[[.
إذن يقوم الدليل الغايئ يف نظر هيوم عىل املامثلة بني الكون وبني آلة من صنع اإلنسان ،فريى أن
هذه املامثلة غري مرشوعة ملا فيها من تفاوت فال ميكن أن يكون مثة تشابه بني جزء محدود للغاية
وناجم عن علة محدودة وبني ذلك الكل العظيم الذي ال نعرف هل هو كل متجانس أم أجزاؤه
مختلفة .كام بدا واضحاً أن هيوم يطعن يف فكرة القصديّة أو الغائية املوجودة يف الكون ،ويقدم
ما يهدمها من األساس ،فقصور مالمئة الوسائل للغايات ،وآالف اآلالم يف دنيا اإلنسان والحيوان
تكشف – عىل أحسن الفروض -عن إله محدود القدرات والذكاء ،أو إله غري مكرتث للبرش بتاتاً،
فحياة اإلنسان يف النهاية ليست أعظم أهمية من حياة املحارة[[[ .فيتساءل هيوم كثريا ً كيف نربر تلك
املصائب والكوارث والرشور التي متأل العامل يف ظل وجود هذا اإلله الذي يعتني بالكون! فهي
توحي بسلسلة من التناقضات النظرية بني صفات األلوهية؛ فإذا كانت قدرة اإلله «ال متناهية» أي
[[[ـ يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،بريوت ،دار القلم  ،د.ت ،ص  .179-178وأنظر أيضا:

Hume, Dialogues Concerning Natural Religion ,p.703.

[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص.27
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إنّه قادر عىل أن مينع الرشور والكوارث ومع ذلك ال يفعل فهو إله رشير ،وإما هو إله عطوف لكنه
ال يقدر عىل منع الرشور والكوارث فهو عاجز!
وميكن الر ّد عىل هيوم ها هنا بالقول إن اإلله الخالق العادل قد أعطى الحرية الكاملة لإلنسان
ومن حريته نشأ الرش .ذلك الرش الذي عجز هيوم بإنكاره للبعث عن تربير مصري أصحابه إذا مل يكن
الخي والرشير يف املآل األخري؟ وملاذا يستبعد هيوم أن تكون
هناك معاد أخروي .وكيف يتساوى
ّ
حسن
الكوارث الطبيعية فيها ما ينفع الناس ويحافظ عىل الطبيعة بشكل ما ،ولذلك ينبغي تقييم ُ
الحوادث وقبحها ضمن أفق أوسع .وعندها سريى املرء كل عالقات القوانني الكلية ،وسرياقب يف
حالة من الحمد ،رحمة الله وصحة أعامله من بني منعطفات ودقائق العناية اإللهية [[[ .كام يرى كثري
من الباحثني أن وجود الرش يف العامل ليس دليالً عىل عدم وجود الله حتى لو استطاع التشكيك يف
كفاءة برهان النظام[[[.
نقد الدليل الوجودي
ويقصد بالدليل الوجودي Proof Ontologicalإثبات وجود الله من ذات فكرة الله ،أي من
مجرد تعريفه [[[ .وهنا يرفض هيوم هذا الدليل بقوله « :هب أن إنساناً تجرد من كل يشء يعرفه أو يراه
لبدا عاجزا ً متاماً عن أن يحدد ـ بالرجوع إىل أفكاره الخاصة فحسب ـ تلك الصورة التي ميكن أن
يكون عليها الكون ،أو أن يعطي أفضلية لبعض األشياء عىل األخرى أو لحالة عىل حالة أخرى .كام
أنّه ال ميكنه أن يتصور أي يشء بوضوح ،وإن وجد يشء واضح فهو مستحيل أو متض ّمن لتناقض.
وكل الصور املوجودة يف مخيلته هي عىل درجة واحدة من املساواة يف الوهم .كذلك ال ميكنه
معي ورفض فكرة أخرى أو مذهباً آخر
تحديد أي سبب واضح لكونه التزم بفكرة واحدة أو مبذهب ّ
بالرغم من أنهام ممكنان بالقدر نفسه» [[[.
إذن يق ّر هيوم بأن األشياء التي من املمكن أن نتصورها موجودة بإمكاننا أيضاً أن نتصورها غري
موجودة بالقدر نفسه من اإلمكان .ومن ثم فال وجود لكائن يشتمل عدم وجوده عىل تناقض .كام
إ ّن التجربة ال تقدم لنا أي انطباع رضوري عن موجود واجب الوجود.
[[[ـ محمد فتح عىل خاين ،فلسفة الدين عند هيوم ،ترجمة حيدر نجف ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتتيجية ،العتبة العباسية
املقدسة ،2016 ،ص .345
[[[ـ املرجع السابق ،ص .354
[[[ـ مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،ص  .327مادة دليل أنطولوجي وجودي.
[4]- Hume, Dialogues Concerning Natural Religion , ,p. 703
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ولكن ما الذي يدعم فكرة وجود واجب الوجود فينا؟ يرى هيوم أ ّن ما يدعم فكرة املوجود
الرضوري هو الخيال الذي ميد معرفتنا التجريبية ببعض الصفات مثل القدرة والحكمة والعلم
والالتناهي يف كل يشء .فالخيال هو الذي يصنع كل ذلك ،ومن ثم فبإمكان هذا الخيال أن يسلب
تلك الصفات ويضع نقيضها .فالخيال ليس محكوماً بقواعد تجريبية مادية تحدده وإمنا هو جامح
ال حدود له .وبناء عىل ذلك إنّه ملا كان املوجود الرضوري ال يستند إىل أصل تجريبي من حيث
إ ّن التجربة ال تعرض علينا انفعاالً رضورياً ،وإ ّن مصدره يعتمد عىل املخيلة فقط ،واملخيلة تستطيع
أي موجود كان؛ ومن ثم ينهار هذا الدليل الوجودي.
دامئاً أن تسلب الوجود من عن ّ

ويبدو هنا أيضاً تعسف هيوم يف رفض هذا الدليل؛ حيث حرص العلم يف التجربة وحدها،
والتجربة ما هي إال وسيلة محدودة ملعرفة الحقائق؛ بدليل أن العلم الحديث ال يحرص دائرة
أي قرينة منطقية تستند إىل
املعرفة يف تلك الوقائع التي ميكن تجربتها مبارشة ،وإمنا يعترب أن ّ
تجارب ومشاهدات غري مبارشة ميكنها أن تصبح حقيقة يقينية.
نقد الدليل الكوين
أي يشء
الدليل الكوين  Proof cosmologicalهو الدليل الذي يذهب من حدوث العامل أو ّ
فيه وينتهي إىل موجود رضوري هو الله .ومن ذلك دليل الحركة ،فلكل حركة مح ِّرك ،وال ميكننا
التسلسل إىل ما ال نهاية يف سلسلة املحركات ،و ال ب ّد لنا من أن نتوقف عند محرك أول يحرك
وال تحركه علة أعىل منه وهو الله .ولكن هيوم يرفض هذا الدليل أيضاً زاعامً أ ّن الحركة ميكن أن
يصح أن تكون نوعاً من فعل التوليد داخل
تبدأ بدون عامل إرادي بالثقل أو بالكهرباء مثالً ؛ حيث
ّ
الطبيعة ذاتها .كام يرفض هيوم فكرة مفارقة اإلله وتعاليه مستنكرا ً ذلك بقوله :ملاذا نبحث عن
السبب الكايف للكون خارجاً عنه ،إال إذا كنا نفرتض اعتسافاً أنه كل محدود[[[ .إذن يرفض هيوم
دليل املح ِّرك األول انطالقاً بأنه ليس هناك ما يُحتِّم علينا التسليم به ونبذ املذهب املادي .ليستمر
التعسف الهيومي يف رفض األدلة عىل وجود الله انطالقاً من اختزاله للحقيقة يف وجه واحد وهو
الحقيقة املادية التي تخضع للمشاهدة والتجربة العلمية وهذا مجاف لروح العلم ،فالعلم نفسه يقوم
عىل مفاهيم غري مادية مثل مفهوم الالمتناهي يف الرياضيات .كام أ َّن رفض االستنباط واالنتقال من
تعسف آخر؛ فاالستنباط هو جوهر
مقدمات مادية إىل نتائج ماورائية يرتت ّب عليها من قبل هيوم هو ّ
االستدالل الريايض ،بل هو كذلك جوهر االستدالل الفيزيايئ؛ أل ّن معرفة الحقائق الحسية ليست
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص.26
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حواسنا من إدراكها ،وسبيلنا إىل تلك
كل يشء بل تكمن وراءها حقائق أخرى ال تتمكن
هي ّ
ّ
الحقائق هو االستنباط الذي يقوم عىل أساس الوقائع املحسوسة املتاحة .هذا فضالً عن الخلط
الهيومي يف نقد الربهان الكوين بالربهان الوجودي والذي الحظه أحد الباحثني[[[ ليبقى نقد هيوم
لهذا الربهان مليئا بالتناقضات املنطقية.
وهكذا ينتهي هيوم إىل رفض األدلة االبستمولوجية كافّة عىل وجود الله .إنطالقا من نسقه
املعريف الذي يقدم املعرفة باملفهوم التجريبي ويجعل من املادة الحقيقة القصوى فال يفسح أي
مساحة للغيبيات ،إذ يقول« :إذا أخذنا أي كتاب حول مفهوم الله وعامل املاوراء ،فسيكون علينا أن
نطرح عىل أنفسنا السؤال التايل :هل يحتوي عىل أي تفكري تجريدي يتعلق بالعظمة أو العدد؟ ال،
هل يحتوي أي تفكري مبني عىل التجربة املتعلقة بوقائع الوجود؟ ال  ..إذن فلرنمه يف النار ،ألنه ال
ميكن أن يحتوي إال عىل ترهات السفسطائيني ،وأحالم مجهضة»[[[.
وبرغم ذلك يبقى هناك تناقضاً ذاتياً يف موقف هيوم التجريبي من قضايا الدين كلها وليس أدلة
وجود الله فحسب ،ولن يتسق موقفه هذا إال إذا أثبت باملشاهدة والتجربة أن الدين يف قضاياه
أي
األساسية :باطل[[[ ،أو كام يقول أحد الباحثني« :سيظل اإللحاد حالة فارغة ومفردة ومعطلة عن ّ
داللة ما مل يكن هناك ما ميكن اإللحاد به»[[[ .كام أن هناك اعرتاضاً يدحض كل مزاعم هيوم التي
تتخذ من التجربة سندها الكامل وتجعل من الخربة القوام األمثل ،وهو :هل أحاط هيوم علامً بكل
تجريبي يف الكون ومل يربهن له وجود الله!
مادي
ما له وجود
ّ
ّ
ثالثاً :الرفض اهليومي للمعجزات
شاع يف زمن هيوم االستدالل باملعجزات عىل وجود الله ،بصورة استداللية عىل النحو التايل:
مبا أن الله وحده هو من ميكنه منح القدرة عىل االتيان باملعجزة لشخص ما.
ومبا أن الله ال مينح هذه القدرة لشخص يتسبب يف انحراف الناس وضاللهم.
إذن كل من أىت مبعجزة أو أكرث يكون يف الواقع قد عرض دليالً عىل كونه جديرا ً باالرتباط بالله
وتبليغ الوحي الحق عنه .وعىل ذلك تكون املعجزات ذات أبعا ٍد ثالثية؛ فهي تثبت وجود الله
[[[ـ محمد فتح عىل خاين ،فلسفة الدين عند هيوم ،ص 239
[[[ـ ً
نقال عن:جوستاين غاردر ،عامل صويف ،ترجمة حياة الحويك عطية ،ستوكهلم ،دار املنى ،2015 ،ص .281
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص 41
[[[ـ عبدالله بن سعيد الشهري ،ثالث رسائل يف اإللحاد والعلم والدين ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،بريوت ،الطبعة األوىل،2014،ص .193
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واهب املعجزة ،وصدق النبى الذي أىت باملعجزة ،وصحة الرسالة التي أتت مع صاحب املعجزة.
يع ّرف هيوم املعجزة Miracleبـ «إنها اخرتاق لقوانني الطبيعة»[[[ ،مبشيئة خاصة من الله أو بتوسط
أي
فاعل خفي[[[ .فإذا كانت التجربة هي دليل هيوم الوحيد لالستدالل عىل حقيقة الوقائع[[[ .فإ ّن ّ
يشء يخالف التجربة هو أمر مشكوك يف صحته .وإن كان هيوم ال يجعل من التجربة أمرا ً معصوماً
من الوقوع يف الخطأ .ومن هذا املنطلق تناول هيوم املعجزات ،فال ميكن أبدا ً أن نرتك الدليل
األقوى لنتبع الدليل األضعف.
أي انخراق يف قوانني الطبيعة
منذ البداية يسلم هيوم املتشبع مببادئ فيزياء نيوتن القائلة إ ّن ّ
وأي خرق لقوانني
أمر عسري .فهو يتابع يف ذلك اسبينوزا يف القول إ ّن للطبيعة نظاماً ثابتاً ال يتغريّ ،
الطبيعة أمر مستحيل الوقوع .وال ميكن التصديق باملعجزات اعتامدا ً عىل أقوال بعض الرواة الذين
تعرضت رواياتهم لكل ما تتعرض له الرواية التاريخيّة من تحريف عرب عصور كانت تجهل أدىن
معرفة بالتوثيق والنقد التاريخيني ،فضالً عن عدم توافر رشوط النقل الصحيح يف هؤالء الرواة ،تلك
الرشوط التي تتضمن صحة التواتر واليقني .فلم يكن عددهم كافياً ،كام مل يكن من املؤكد اتصافهم
بالصالح والضبط  ،والقدرة عىل التمييز بني الحقيقة والخيال .وتؤكد املعرفة األنرثوبولوجية أن
اإلميان بخوارق العادات والكرامات واملعجزات ال يَ ِشي ُع غالباً إال بني ذوي العقول ذات الطابع
األسطوري ،وهي التي كانت سائدة يف البيئات والعصور التي ظهر فيها القول باملعجزات[[[.
ولكن ماذا يفعل «هيوم» إزاء العديد من الروايات التاريخية املتواترة حول القول باملعجزات؟
وهنا يجد «هيوم» نفسه بني أمرين :إما أن يشك يف أقوال الرواة الذين مل يَ ُق ْم دليل عىل ِ
صدقهم
وضبط أقوالهم وال يوجد مانع من أن يكونوا قد انخدعوا وه ّيئ لهم أو شُ ِّبه لهم ،وإ ّما أن يؤمن بأن
قوانني الطبيعة قد انخرقت .ويرى «هيوم» أن األمر الجدير بالرفض هو أكرث هذين األمرين إعجازا ً،
أ ّما أقلهم إعجازا ً فهو األقرب إىل االعتقاد السليم ،وال ّ
شك يف أن من الصعب -إن مل يكن من
املستحيل -عىل فيلسوف مثل « هيوم» يؤمن بفيزياء «نيوتن» أن يرى يف انخراق قوانني الطبيعة أمرا ً
أقل إعجازا ً من انخداع الرواة ،ومن ث َّم فإن من الصعب عليه أن يقبل القول باملعجزات .فإن انخراق
[1]-Hume, An Essay Concerning Human Understanding, in The English Philosophers from Bacon to
Mill, edited . with an introduction by Edwin A. Burtt, The Modern philosophy, New York, 1939,p. 656.
[2]- Ibid,p.657
[3]- Ibid,p.653
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،معجم األديان العاملية ،املجلد الثاين ،القاهرة ،مركز جامعة القاهرة للغات والرتجمة ،الطبعة الثانية،2016 ،
ص .875
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قوانني الطبيعة أبعد ،وأكرث امتناعاً عند هيوم من االعتقاد يف انخداع الرواة وتحريف الرواية؛ ألن
العقل والخربة قد َّ
دل داللة قاطعة عىل ثبات العمليات الطبيعية واطرادها ،كام أن القرائن التاريخية
وقواعد النقد التاريخي ليست يف مصلحة الروايات التي تؤكد حدوث املعجزات[[[ .ومن ثم
يرفض هيوم وينقد كل قول يفرتض وجودها بناء عىل ثالثة أمور:
أوالً :ال ميكننا أن نعرث عىل مدار التاريخ عىل معجزة تواتر عىل حدوثها عدد ٍ
كاف من الناس
مام ال مأخذ عىل عقولهم أو تعليمهم أو معرفتهم ،بحيث نؤ ِّمن أنفسنا من كل شُ بهة منهم ،ومن أي
تصميم لخداع اآلخرين .وممن لهم يف أعني الناس من السمعة الطيبة ،بحيث يكون لديهم الكثري
مام يخرسونه لو كُشف عنهم الخوض يف الباطل ،وهم يخربون عىل نحو علني مكشوف ،ويف
جزء معروف من العامل ،بحيث ال يكون هناك مف ّر من اثبات هذا الكذب .وهذه كلها من الظروف
الالزمة لتعطينا تأكيدا ً كامالً يف شهادة الناس[[[.

ثانياً :ميكننا أن نالحظ يف الطبيعة البرشية مبدأً إذا ما ُدرس بدقةُ ،وجِد أنه يحد للغاية من
ثقتنا يف أي نوع من أنواع الخوارق بناء عىل شهادات الناس .فالقاعدة التي نهتدي بها عادة يف
استدالالتنا العقلية هو أن األشياء التي ال خربة لنا عنها تشبه تلك التي خربناها ،وأن ما عهدناه أكرث
اعتيادا ً هو دوماً أكرث احتامالً ،وأنّه عندما يكون هناك تعارض بني الحجج علينا أن نرجح ما قام منها
أي واقعة غري معتادة..ولكن
عىل عدد أكرب من املالحظات السابقة .وبناء عىل ذلك ميكننا رفض ّ
هذا ال يحدث دوماً؛ فاإلعجاب املتولد عن الوله بالغرائب والخوارق وما ينتج منه من انفعاالت
مبهجة يعطي التذاذا ً وميالً واضحاً إىل تصديقاً مثل هذه الخوارق ،حتى إن من ال مييلون إىل
تصديق تلك الخوارق يجدون لذة يف مشاركة غريهم لذة السامع أو تناقل الخرب وإثارة اآلخرين.
ولكن يبقى األمر األخطر عند «هيوم» أن يجتمع تأثري العاطفة الدينية مع االفتتان بالغريب والعجيب
فيكون نهاية العقل السليم الذي تفتقد معه إىل جميع إدعاءات الشهادات اإلنسانية قوتها نحو
املصداقية .حسب هيوم فإننا كلام اقرتبنا من العصور املستنرية أدركنا أنه ليس مثة لغز يف األمر وال
خوارق ،وإمنا هو امليل الفطري إىل العجيب .فإذا ما استطاع العقل اإلنساين أن يقيد ذلك امليل
إىل العجيب ويخضعه ملنطقه كلام تضاءلت حدة املشكلة كثريا ً ،وإن كان هذا ال يستأصلها نهائياً
من الطبيعة البرشية .ومن ثم يتساءل هيوم مستنكرا ً :أليس من الغريب أال تحدث تلك الخوارق
واملعجزات يف أيامنا هذه؟! وإن كان ال غرابة يف أن يكذب الناس يف كل زمان.
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،معجم األديان العاملية ،املجلد الثاين ،ص .876
[2]- Hume, An Essay Concerning Human Understanding , p.653
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وبناء عىل ذلك يرى «هيوم» أن حظوظ انتشار األراجيف يف أقايص األقاليم أكرب بكثري منها
لو كانت بداية ظهورها يف مدينة أشتهرت بفنونها ومعارفها .ومن ثم يرى أن كل من يحاول تأكيد
الديانات باملعجزات والخوارق هو من الخطريين عىل الدين أو من األعداء املتنكرين..بل إن من
بأي حال من
يُ َع ِّرض األمور الدينية كافّة للنقد العقيل فإنه يُ َع ّرضها ملحنة ليست ُمهيأة لتحملها ّ
األحوال .وبِنا ًء عليه نظر «هيوم» إىل معجزات الكتاب املق ّدس نظرة رفض واستنكار صارخة؛ حيث
شعب همجي جاهل! فمن املحتمل جدا ً
ع ّده كتاباً كُتب يف أكرث العصور جهالً وهمج ّية وق َّدمه لنا
ٌ
كل
ـ حسب هيوم ـ أن أراجيف الكتاب املق ّدس قد د ّونت بعد وقوعها بوقت طويل ،ولذلك تنهار ّ
شهادة مؤيدة لها ،ومن ثم تصبح أكرث شبهاً بتلك الروايات الخرافية التي تتداولها كل أمة عن أصلها.
وبِنا ًء عليه يصف هيوم الرسديات الدينية كافّة الكربى بتعبري ما بعد حدايث حول السقوط والخطيئة،
وأعامر اإلنسان األول التي تجاوزت ألف عام ،وعن هالك العامل جراء الطوفان ،وعن تفضيل الله
للشعب املختار ،مجرد أساطري وخرافات ال دليل عليها .ويف الحقيقة مل يسلم الدين اإلسالمي
من سهام نقد هيوم؛ حيث َع ّد معجزات محمد صىل الله عليه وسلم بأنها متهافتة ،فيقول« :ووفقاً
لهذا املنهج يف االستدالل ،فإنّنا عندما نص ّدق معجزة ملحمد أو خلفائه ،فلن يضمن صدقها سوى
شهادة قلة من العرب الهمجيني .*[[[[[[ ».a few barbarous Arabians

ومن الواضح وجود تناقضات ج ّمة يف هذا التناول الهيومي لرفض املعجزات ،ميكنها أن تسقط
النسق الهيومي كامالً :يكمن أولها يف تعريف هيوم للمعجزة بأنها انخراق يف قوانني الطبيعة،
وأن تصديق وقوعها لهو من امليل الطبيعي نحو تق ُّبل الخوارق والغرائب والعجائب .فمن قال إ ّن
للطبيعة قوانني ال ميكن خرقها؟! وما املانع من القول باملثل بأن «وجود قوانني ثابتة للطبيعة» من
قبيل امليل نحو تصور العجائب والغرائب؟! فيصبح القول بقوانني ثابتة للطبيعة ال ميكن خرقها
مثل القول بوجود معجزات؟ إذن كيف يوافق هيوم األول ويرفض الثاين؟ ويربز ثانيها يف التساؤل:
كيف يرفض هيوم القول مببدأ السببية ويسلم بأن قوانني الطبيعة التي ترفض املعجزات تقوم عىل
يل الذي يرى أننا إذا سلّمنا مع هيوم أ ّن مشاهداتنا
قوانني عليّة؟! بينام يتمثل ثالثها يف الفرض الجد ّ
وتجاربنا وخرباتنا املبارشة للظواهر الطبيعية تثبت عدم انخراق تلك القوانني فهل أحىص هيوم كل
[1]- Ibid,p.661
[[[ـ ويرى الباحث أن هذا الزعم الهيومي إمنا ينم عن جهل واضح لصاحبه باملعجزة يف اإلسالم ،فأكرب معجزات اإلسالم وأهمها عىل
اإلطالق هي القرآن الكريم ،وتحديه لكل العصور بعدم وجود التناقض بني ثناياه ،بل إنّ ما جاء به من حقائق كونية وعلمية مل تستطع
أحدث الحقائق العلمية  -بعد مرور ما يقرب من أربعة عرش قرنا ونصف من الزمان -أن تحكم بكذبها بصورة قاطعة أو حتى جزئية ،وإمنا
تعلن االكتشافات العلمية كل يوم عن تأكيداتها العلمية املختلفة ملا ورد به من حقائق كونية كانت مستورة عن اإلنسان حتى وقت قريب.
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تعسف هيوم يف رفض القول باملعجزات.
العصور مشاهد ًة وخربة؟! وهكذا يبدو واضحاً للعيان ُّ
ثالثا :نقد الطقوس والشعائر
إذا كان املقصود من األديان عند «هيوم» هو السم ّو السلويك ،وأن مهمة الدين الخاصة أن
يُهذب ترصفات الناس ويسمو بترصفاتهم وسلوك ّياتهم ويشيع بينهم روح االعتدال والتقبل والطاعة،
فإن هذا ما مل يحدث يف التاريخ ولن يحدث يف املستقبل ،حسب زعمه .يقول يف هذا الصدد:
«الفنت والحروب األهلية واالضطهاد هي العواقب الوخيمة التي تصاحب دامئاً غلبة هذه الخرافة
الشعبية عىل عقول الناس .وإذا ذُكرت الروح الدينية يف أي رواية تاريخية يف املايض أليق ّنا أنه من
املؤكد أننا سنلقى فيام بعد تفاصيل عن الشقاء الذي يصحبها ،وليس هناك حقبة يف الزمان ميكن
أن تكون أسعد أو أكرث رفاهية من تلك الحقب التي خلت هذه الروح الدينية منها أو التي مل نسمع
فيها عن وجود لتلك الروح» [[[ .بل إن هناك من يتخذ من الدين حرفة رابحة ،ومن ثم يستنكر هيوم
كيف يكون له أثر يف نفوس العقالء؟! وكيف ال يأخذون حذرهم منه؟!.
ويحاول «هيوم» أن يقدم برهاناً عقلياً لصدق كالمه يدحض به جميع األصوات التي ستناهضه
مدافع ًة عن جوهرية العبادة وأهميتها يف الدين ،فيذهب إىل أنه ال مانع إذا سلمنا بصحة القول يف
تلك العبادات كام يراها املتدينون ،تلك العبادات التي تقوم عىل املدح والتملق والثناء والحمد
وتقديم النذور والهدايا والقرابني لتحقيق رضا الله الذي بنيل رضاه تتحقق املطالب كافّة التي
سيكون من ضمنها -بال أدىن ّ
رش قريناً
شك ـ التخلّص من األعداء واملناوئني ،ومن ث ّم يصبح ال ّ
لنذور معظم العبادات والخرافات الشعبية .
وهنا ينبه محمد عثامن الخشت أنه قد يستنبط القارئ أن هيوم يؤمن بالله إمياناً يعلو عىل إميان
دين التوحيد الشعبي؛ حيث إ ّن هيوم ينتقد عبادات هذا الدين ألنها تنزل بتص ّور اإلله إىل حالة
أي سمة برشية .ويف الحقيقة أن هيوم ال يريد
برشية ،بينام هيوم يريد أن ين ّزه اإلله تنزيهاً مطلقاً عن ّ
ذلك ألنه ال يؤمن من األساس بوجود برهان لإلله ،والسياق الذي ينتقد فيه هيوم العبادات القامئة
عىل الطقوس والشعائر والنذور ال يخرج عن كونه سياقاً جدلياً ،مبعنى أنه ال ينقد تلك العبادات
بغرض تنزيه اإلله [[[ .بقدر ما يريد أن ينقض تلك العبادات والشعائر من أساسها ،ولكن من منطلق
معريف يعضد فيه إلحاده االبستمولوجي.

[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص.22
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أي مربر للعبادات والشعائر حسب منهجه االنتقايئ حيث انتقي أهداف تلك
وهكذا ال يرى هيوم ّ
الشعائر وحرصها يف أغراض دنيئة تك ّرس للفتنة والطمع والبطش باآلخر وسيادة روح التعصب ،بل
التكسب بالدين والرتبح من ورائه .وتجاهل متاماً أن الدين وحده هو الذي ميكن أن مينح اإلنسان
ّ
أهدافاً عليا للحياة ،وغايات كربى للوجود ،ويجعل له فيه مهمة ورسالة ،ولحياته قيمة واعتبارا ً،
رش ،وتُحفّزه عىل الخري ،لغري منفعة مادية
كام مينحه القيم الخلقية واملثل العليا التي متنعه من ال ّ
عاجلة ،وتحقق بداخله طأمنينة وسكينة ،بل إ ّن الدين وحده هو من مينح الحياة معنى وغاية يجعلها
جديرة بالحياة ،وال يتحقّق ذلك كلّه إال من خالل التزام املرء بالعبادات والشعائر التي فرضها الله
عليه فالتزمها وعامل الناس مبكارم األخالق.
رابعاً :نقد القول بخلود النفس
ينطلق هيوم يف دحض مسألة خلود النفس بالرتكيز يف نقد جوهريتها أكرث من الرتكيز يف نقد
فكريت البساطة والخلود؛ وهذا يُعد مسلكاً منطق ّياً ألن فكرة الجوهرية هي أساس الحكم ببساطة
النفس ،وبساطة النفس أساس الحكم بخلودها .فإذا ثبت عدم جوهريتها تصدع عىل الفور اإلميان
ببساطتها ،وبالتايل يتالىش األمل يف خلودها .فليك أقول عن يشء ما إنّه جوهر بسيط يلزم أوالً أن
يكون جوهرا ً ،وليك نحكم بخلود النفس يتحتم قبلياً أن تكون بسيطة غري مركبة ألن املركب يفنى
بتحليل أجزائه ،أما البسيط فهو ما ليس له أجزاء وبالتايل ال يتحلل ،أي ال يفنى[[[.
ويرى هيوم أن وجود الجوهر يستلزم وجود حدس حيس ثابت دائم ،وهذا ما ال ميكن العثور
أتغي باستمرار .فأنا لست
عليه ألن كل حدوسنا متغرية متعاقبة ال تثبت عىل حال واحدة .ألنني ّ
اليوم ما كنت عليه باألمس عىل سبيل املثال .فمفهومي عن نفيس هو كمزاجي وحااليت النفسية
التي ميكنها أن تتغري من لحظة ألخرى ميكنني فيها أن أرى نفيس كائناً جديدا ً بشكل راديكايل.
إذن فاإلحساس بامتالك نواة شخصية ثابتة ودامئة هو وهمي ،وتصورنا لألنا هو سلسلة طويلة

من األحاسيس املنفصلة املتغرية ،التي مل نعشها إال بشكل متعاقب .فهي ليست سوى مجموعة
وتتغي وتتحرك باستمرار .إذن فليس هناك حدس حيس
محتويات مختلفة من الوعي تتالحق
ّ
ثابت دائم أو شخصية أساسية تندرج فيها وتتشابك متسلسلة كل االنفعاالت واملفاهيم ،بل توجد
لحظات منفصلة تتكون منها الشخصية البرشية ومن ثم ال ميكننا العثور عىل ذلك الحدس الحيس
الثابت الدائم الواحد الذي يفرتض أن تقوم عليها حقيقة النفس الجوهرية التي ال تتبدل؛ فكل فكرة
[[[ـ املرجع السابق ،ص .95
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حقيقية عند «هيوم» «ال ب ّد أن تنشأ عن انطباع حيس واحد محدد»[[[ .ومن ثم يصبح القول بجوهرية
النفس أمرا ً بال معنى .وما دامت النفس غري جوهرية فهي ليست بسيطة أو خالدة؛ ألن الخلود مقرتن
بالبساطة اقرتاناً ال ينفصم.
ومن ثم يرى هيوم أن النفس حادثة مع الجسد ،وهي فانية بفنائه؛ فموت اإلنسان هو نهاية كل
تجربة بالنسبة إىل النفس ونهاية بجميع االنطباعات واألفكار .ومن ثم ال أمل يف خلودها إال إذا
افرتضنا وجودها قبل البدن ،ولذا فاالحتامل الوحيد املمكن ـ عند هيوم ـ هو نظرية التناسخ ،ولكن
هذا االحتامل ال ينجو من تفنيده ،فال يوجد دليل عىل الوجود السابق للنفس؛ ألنه تجربة مل يسبق
ألحد أن مر بها ،وال ميكن للعقل أن يقيم عليها الربهان املحكم [[[ .ولكن األمر الذي يقتنع به
هيوم هو الرجوع إىل التجربة التي تؤكد أن النفس والبدن مرتبطان من البداية حتى النهاية بشكل
ال ينفصل ،ولهذا األمر ما يربره عند «هيوم» وهو الفزع من املوت التي يشعر فيها اإلنسان بالنهاية
املحتومة ،وأنّه لو كان هناك حياة أخرى ما فزع املرء من املوت كل هذا الفزع.
 4ـ العدالة تقتيض العدالة التناسب بني الجرمية والعقاب ،فكيف تقيض العدالة اإللهية يف
الحياة األخروية بعقاب أبدي لشخص ارتكب معصية عابرة محدودة بزمن محدد؟!
وبالطبع إذا كانت مالزمة النفس للبدن وجودا ً وعدماً وال ميكن نقدها عىل املستوى املعريف
التجريبي الذي يؤمن به هيوم ،إال أنّه ميكن ببساطة دحض هذه املزاعم األربعة التي يقدمها،
ببساطة شديدة فإذا ذهب هيوم يف الزعم األول إىل أ ّن قدرات اإلنسان تكفي إلشباع احتياجاته يف
أقل من هذا .فإ ّن هذا اإلدعاء يبدو متهافتاً متاماً؛ فكيف تجاهل هيوم
هذا العامل وحسب ،حتّى هي ّ
اهتامم البرش عىل مدار التاريخ بالحياة األخروية ،وإن جموع املنقطعني للعبادة عىل مر التاريخ ال
ميكن حرص عددهم .بل كيف غفل عن أن كل األعامل الدنيوية إذا أداها املرء عىل أساس األخالق
واإلنصاف فإنها تحقق لفاعلها آخرة عامرة سعيدة؟![[[ .أما الزعم الثاين فالله العادل لن يجرب املرء
عىل أفعال ثم يحاسبه عليها سواء بالثواب أو العقاب ،فإ ّن ما تقول به األديان هو أن الله لن يحاسب
املرء إال عىل ما فعله بإرادته الحرة .يف حني يبدو الزعم الثالث أكرث تهافتاً حيث إ ّن عقاب املخطئ
يف اآلخرة ليس عقابا تقومييا ألنه يكون نتيجة تكوينية ألعامل العباد ،ويف العالقات التكوينية ليس
من املقبول التحدث عن دوافع تربوية .بل لو ألقى هيوم نظرة عىل النصوص الدينية وتفاسريها
[1] - Hume, A Treatise of Human Nature, edition by Seliby Bigge,London, 1975, p.251.
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،ص.103
[[[ـ املرجع السابق ،ص366
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لوجد أن فهم الكثري من املتدينني قائم عىل أن العذاب األخروي ليس بعذاب خالد ،وإمنا هو
عذاب لتطهري املؤمنني وإعدادهم للتمتع بالجنة [[[ .حتى لو كان البعض يؤمنون بالعذاب الخالد
فإن هذا هو إنذار شديد اللهجة بجميع البرش لتجنب ارتكاب الجرائم يف الدنيا  ،وهذا فيه من الخري
أي تناسب بني معصية دنيوية
الكثري ألجيال البرش املتتالية .أما الزعم الرابع الذي ال يرى أن هناك ّ
عابرة وعذاب أخروي أبدي فيمكن الرد عليه بأن العقاب األخروي يكون عىل مجمل األعامل ال
عىل معصية واحدة .فالثواب والعقاب هام نتيجة تكوينية ألعامل العباد جميعها ويف العالقات
التكوينية ليس من املقبول الحديث عن تناسب بني املعايص والعقوبات[[[.
وهكذا يحاول هيوم بكل ما أويت من مقدرة عىل الجدل أن يقوض كل دليل ميكن أن يقول
بخلود النفس بعد املوت أو أن يزعم بوجود حياة أخروية بها ثواب وعقاب .ومن ثم تصبح
األخرويات كلّها عند هيوم مجرد أساطري وخرافات .ولذلك رأى البعض أن احتفاظ هيوم بنوع من
اإلميان القلبي بوجود الله ليس هو سوى إجراء لتفادي املتاعب التي من املمكن أن يلقاها يف
عرصه .فيقول ريتشارد شاخت »:يحتفظ هيوم مبصطلحي «الله» و»الدين» يف هذا املقام ،متاشياً
وتجاوباً مع روح عرصه ليس إال»[[[.
خامتة
هكذا يتبني لنا كيف منعتنا األمانة العلم ّية عن وصف «هيوم» بامللحد باملعنى العام للكلمة،
كل الرباهني القبليّة والبعديّة عىل وجود الله أو النبوات أو القول بالبعث والحياة
ألنه وإن رفض ّ
األخروية وقال بعبثية العبادات والطقوس والشعائر الدينية ،إال أنه مل يستبعد احتامل وجود الله ليس
كام يزعم الالأدريون الذين يرتكون السؤال عن وجود الله مفتوحاً فال ينكرونه وال يثبتونه .فهيوم يف
رؤيته االحتاملية قرر أن االحتامل الذي يفرتض وجود الله ليس من نوع االحتامل العلمي ،كام أن
هذا اإلله املحتمل ال يشبه إله األديان إال من ٍ
بعيد جدا ً .وبِنا ًء عىل هذا وبالنظر إىل مذهبه الحيس
التجريبي الذي يرفض كل وجود ليس له انطباع حيس واحد معني ،فإن الله عند «هيوم» غري موجود
عىل األقل معرفياً؛ ولذلك أسمينا إلحاده باإللحاد اإلبستمولوجي الذي يقوم عىل النفي القائم عىل
الدراسة النقدية بجميع األدلة املعرف ّية عىل وجود الله .ولذا امتنعنا عن وصفه بامللحد باملعنى
العام؛ ألن ترصيحاته التي تتناثر هنا وهناك يف بعض مؤلفاته التي يقرر فيها أن اإلميان بوجود الله
[[[ـ املرجع السابق ،ص366
[[[ـ املرجع السابق ،ص367
[[[ـ ريتشارد شاخت ،رواد الفلسفة الحديثة ،ترجمة أحمد حمدي محمود ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1993 ،ص .240
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هو قضية إميان ال معرفة أو عقل وبرهان.
ومن منظور آخر ين ّم مذهبه العام ـ الذي ال يعرتف بصفة الحقيقي إال ملا أدركه بحواسه أو
أثبتته التجربة ،إىل جانب رفضه للنبوات واملعجزات والشعائر والطقوس والحياة األخروية ـ عن
إلحاد باملعنى العام ،وأ َّن عباراته املتناثرة هنا أو هناك عن اإلميان بوجود إله عن طريق اإلميان
القلبي تبقى فقط ذرا ً للرماد يف األعني ،وتدبريا ً من تدابري الحيطة والحذر والهرب من مقصلة سلطة
الكنيسة ومحاكم التفتيش يف القرن الثامن عرش أو تفادياً لكل ما يرتتب عىل إعالن هرطقته وإلحاده
من ٍ
مآس أراد «هيوم» أن يتفادها بتلك الجمل املتناثرة التي توحي بإميان قلبي مزعوم .فأي إميان
هذا الذي من املمكن أن يستقيم معه رفض كل الغيبيات من وحي ومعجزات وطقوس وشعائر
وبعث وخلود ؟! وما فائدته؟!
إذن كان اإللحاد االبستمولوجي عند هيوم مبثابة نتيجة حتمية لنظريته يف املعرفة ،والتي
قرصت مجال املعرفة عىل املادة ،واعتقدت أن املادة هي الحقيقة القصوى .فكانت محاوالته
االبستمولوجية بخصوص اإللهيات هي محاوالت عقيمة متاما؛ حيث إن أدواته التجريبية املحايثة
لعامل الظواهر بدت عاجزة متاما وغري مناسبة ملعرفة كائن أسمى مفارق غري مادي .كام عجزت
فلسفة هيوم عن تقديم بديل للدين واكتفت بالتشكيك يف جميع أركانه ودعامئه وحسب .ليبقى
أي داللة
إلحاده االبستمولوجي كسائر أنواع اإللحاد األخرى التي ستظل حالة فارغة ومعطلة وبال ّ
ما مل يكن هناك ما ميكن اإللحاد به .فإلحاد هيوم املعريف بدا متهافتا يف ذاته وعاجزا ـ يف الوقت
حل للمسائل الكربى التي تشغل
أي ّ
تبي الحاجات الروحية يف اإلنسان ،وعن تقديم ّ
نفسه ـ عن ُّ
اإلنسان وتؤرق مضجعه.
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النقد الغربي لإللحاد
عن هشاشة املفهوم وأوهام التطبيق
عامد الدين إبراهيم عبد الرازق

[*]
[[[

ليست ظاهرة اإللحاد بجديدة عىل املجتمعات اإلنسانية وال هي بغريبة عنها ،إنها ظاهرة
قدمية تنمو وتتطور ،ثم تخفت لتنتهي أخرياً إىل الذبول والفناء .ولقد بات نقد الفكر اإللحادي
بوجه عام ،واملعارص فيه بوجه خاص رضورة ملحة ،ليس ألنه امتلك مناهج ومعطيات علمية
جديدة زادته قوة وتأثرياً وحسب ،وإمنا ألنه يحظى بالتوجيه والتمويل من دول وجامعات
ملحاربة اإلميان وأهله أيضاً.
هذا البحث يلقي الضوء عىل ظاهرة اإللحاد يف الغرب يف أطوارها القدمية واملعارصة،
يبي املسارات التي سلكتها العملية النقدية لإللحاد من جانب فالسفة ومفكرين أثروا
كام ِّ
أزمنة الحداثة مبنجزاتهم ،وأسهموا يف نقاش ال تزال مفاعيله سارية إىل يومنا هذا.
املحرر
لو تساءلنا عن أهم لحظة تاريخية ظهر ومنا فيها اإللحاد يف الفكر الغريب سيكون القرن الثامن
عرش هو العالمة الفارقة يف تاريخ اإللحاد الغريب .فقد شهد هذا القرن حملة فكرية شاملة مناهضة
للدين طغت عىل الثقافة الغربية .ويجب أن نؤكد حقيقة أن ظهور الفكر اإللحادي املناهض
للدين تزامن مع انحسار الفلسفة وانحطاطها .لقد كانت حقبة سقراط وأفالطون وأرسطو حقبة
إميان واعتقاد أياً كان هذا اإلميان واالعتقاد .ويف حقبة أبيقور سادت األسئلة اإللحادية الشهرية
املرتكزة عىل إشكالية وجود الرش يف العامل .أما القرن السابع عرش فهو قرن عمالق يف غزارة
*ـ باحث وأستاذ الفلسفة املعارصة يف جامعة بني سويف ـ جمهورية مرص العربية.
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إنتاجه الفلسفي ،يف هذا القرن ظهر فالسفة أثروا الحياة الفكرية يف أوروبا مثل ديكارت ـ مالربانش
ـ اسبينوزا وغريهم ،وهم فالسفة مؤمنون معتقدون ،حتى اسبينوزا الذي كان حلولياً فإن نزوعه
الفكري يتسم بنزوع اعتقادي ديني عميق .وإذا كانت الحركات اإللحادية قدمية قدم البرشية ذاتها،
فإننا نشري إىل أن أول هذه الحركات والبذور اإللحادية املسجلة تاريخياً كانت يف الهند تقريباً
يف عام  1000قبل امليالد ،حيث كانت أول عالمات الشك يف النص املكتوب  Rig-Vedaومن
يعلم عن يقني؟ وبعد ما يقرب من  500عام قبل امليالد حاول بوذا أن ينقل الفكر من الرتكيز يف
اآللهة إىل الرتكيز يف معاناة اإلنسان .ويف الفلسفة اليونانية ظهرت النزعة املادية ،وصار مبدأ
الذرات كعنرص واحد عند دميقريطس وألغي وجود اإلله الوثني .وبحلول القرن الرابع قبل امليالد
ظهر أبيقور الذي يعد بحق أول ملحد يف التاريخ بسؤاله عن وجود الرش يف العامل .ويف العصور
الوسطى كانت بداية الحملة عىل اإلميان حيث بدأ الرفض لفكرة اإلله صاحب الوحي الذي خلق
البرش .وكان وليم االوكامي أول من دعا رصاحة إىل إنكار إمكانية وجود إله .ثم أصبحت فلسفات
العقالنية والطبيعانية والتجريبية التي ظهرت يف عرص النهضة هي األساس النظري الذي تم عليه
بناء الفكر الفلسفي اإللحادي.أما يف عرص التنوير فقد كانت السمة السائدة يف هذا العرص هي
النقد الحاد للدين .أما يف الفلسفة املعارصة فقد ظهر تيار اإللحاد الجديد والذي ت َّوج العلم عىل
عرش الكون واإلنسان .ولقد ارتبطت نشأة اإللحاد املعارص ارتباطاً وثيقاً بظهور الفكر املادي.
حتى ميكن القول من دون مبالغة أن اإللحاد هو االبن الرشعي لهذا الفكر .ولقد انطلق اإللحاد
الجديد يف معارضته للدين من رفض الكثري من املناهج املسيحية التي تتعارض مع املنطق والعلم
الحديث .وسوف نوضح هذا الحقاً من خالل اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من تبني بعض العلامء
والفالسفة يف الغرب اإللحاد وإنكار وجود إله ،إال انه أن نقدا ً ج ّدياً لفكرة اإللحاد يف الغرب من
جانب فالسفة وعلامء كثريين ،تفصح عن حقيقة أن اإللحاد ابن غري رشعي للغرب ،ونغمة نشاز
يف منظومة الفكر الغريب.
ماهية اإلحلاد وهويته
 - 1اإللحاد لغوياً :يف لسان العرب ،اإللحاد يتأىت تارة من قولهم ألحد يلحد إلحادا ً ،وتارة من
فعل ثاليث لحد يلحد لحدا .وهو مأخوذ من مادة لحد التي تدل عىل ميل عن االستقامة ،ويقال:
ح َد الرجل إذا مال عن طريق الحق.[[[.
أ لْ َ
[[[ -أبن منظور:لسان العرب ،مجموعة من املحققني ،مطبعة صادر ،ج ،3ص .389وأيضا انظر املعجم الوسيط ،مادة لحد.2/ 817
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واإللحاد هو امل َ ْيل والعدول عن اليشء ،واالنحراف عن الوسط العدل .وكذلك هو الجدال
واملراء ،يقال لحد يف الدين لحدا ً وألحد إلحادا ً ملن مال وعدل .فهو موضوع للميل عن الوسط.
 - 2املعنى االصطالحي :اإللحاد مبعناه الواسع هو رفض االعتقاد أو اإلميان يف وجود اإلله،
أما املعنى يف الضيق يعترب اإللحاد موقفاً مؤ َّداه أنه ال توجد آلهة[[[.
إذن اإللحاد  Atheismهو مصطلح مفرتض من قبل جامعات تنكر وجود اللَّه وتعطي الدور
األول للعلم ،ويرتكّز هذا املصطلح عىل فكرة واحدة أساسية وجوهرية هي إنكار وجود اللَّه بزعم
عدم توافر األدلة املادية ،مثل الحواس الخمسة وغريها[[[.
 - 3الجذور اإللحادية يف البيئة الغربية :السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة متى بدأ اإللحاد يف

الغرب ..وكيف انترشت البذور اإللحادية يف الرتبة الغربية؟

اإلجابة عن هذا السؤال ستكون متضادة بني اثنني من اآلراء ،أولها يعود باإللحاد إىل فجر
الحضارة الغربية نفسها ،أي إىل القرن الخامس قبل امليالد حيث يربط جيمس ثرويرJames
 Throwerيف كتابه اإللحاد الغريب  Western Atheismبني اإللحاد والطبيعانية .فاإللحاد كرفض
لألطروحات امليتافيزيقية مقابل التفسريات العلمية املادية استهلَّه فعلياً فالسفة عرص ما قبل سقراط
أمثال طاليس ـ اناكسمندر ـ أنا كسمنيس وجميعهم من األيونني الذين قالوا بأن الطبيعة ميكن أن
تدرك مبا هي عليه بناء عيل الفهم اإلنساين لها ،وليس من دا ٍع إلسقاط تصورات من خارج الطبيعة
أو فوقها الستيعاب كيف تعمل هذه الطريقة حولنا .من جهة أخرى إذا جرى ربط اإللحاد بالعقالنية
فسيعود ظهور اإللحاد إىل فرتة متشابهة حيث ُد ِحضت الخرافات امليتافيزيقية وتفضيل ما هو أكرث
عقالنية من تفسريات .أما اإلجابة عن سؤال زمن والدة اإللحاد فإنها تتعارض مع اإلجابة األوىل
وتعتمد عىل فرضية أن اإللحاد كفكرة متكاملة املعامل مل تُطرح عىل املأل إال يف القرن الثامن
عرش ،وهو ما سامه دافيد بريمان اإللحاد العلني .Avowed Atheismولذا فإ ّن مثل هذا النوع من
اإللحاد ظهر يف كتاب نظام الطبيعة لكاتبه بارون دى هولباخ املنشور عام  .1770ويشري ثروير
يف كتابه اإللحاد الغريب إىل أن هولباخ هو أول من طرح اإللحاد علناً جهارا ً كمصطلح له تعريف
واضح يف الفكر الغريب[[[.
[[[-رأفت شوقي :اإللحاد نشأته وتطوره ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،ص.35
[[[ -حلمي القمص يعقوب :رحلة إىل قلب اإللحاد ،كنيسة القديس مار مرقص ،ج ،1اإلسكندرية ،ص.15
[3] - p175، 2013’the Encyclopedia’Atheism and Agnosticism:smart
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واستنادا ً إىل كتاب الباحثة األمريكية كارين أرمسرتونج فإن تاريخ الخالق األعظم يشري تحديدا ً

إىل ظهور اإللحاد بقوة منذ نهايات القرن السابع عرش وبدايات التاسع عرش .ومع التطور العلمي
والتكنولوجي الذي شهده الغرب بدأت بوادر تيارات أعلنت استقاللها عن فكرة وجود إله للكون.
وهذا عىل وجه التعيني هو عرص ماركس ودارون وفرويد ونيتشه ،وهم الفالسفة والعلامء الذين
بدأوا تحليل الظواهر العلمية والنفسية واالقتصادية واالجتامعية بطريقة مل يكن لفكرة الخالق
األعظم أي دور فيها[[[.
 - 4مسوغات نشأة اإللحاد يف الغرب :لقد تضافرت وتكاملت عدة عوامل النتشار ونشأة اإللحاد
يف الغرب نذكر منها:
أوالً :الكنيسة األوروبية :لقد كانت الكنيسة األوروبية سبباً مبارشا ً وغري مبارش يف نرش اإللحاد
بوجود الله ،وذلك الن القامئني عىل هذه الكنيسة من الرهبان والقساوسة أدخلوا يف دينهم كام
يقرر املؤرخون الكثري من الخرافات ،وجعلوها عقائد دينية .وعندما بدأ عرص النهضة األوروبية
هب الرهبان ورجال الكنيسة ينكرون
واكتشف بعض العلامء حقائق جديدة عن األرض والكونّ ،
ذلك ويتهمون من يعتقد بالحقائق الجديدة ويصدق بها بالكفر والزندقة ،فاندفع الناس نحو اإلميان
بالعلم املادي وأرادوا التخلص إىل غري رجعة من السلطان الكهنويت والقهر الزمني الذي مارسته
الكنيسة ،فكان الرفض الكامل لكل املعتقدات الدينية هو النتيجة الطبيعية.
ثانياً :مظاهر العامل الرأساميل :ما كادت أوروبا تتخلص جزئياً من سلطان الكنيسة ،وتكتشف
قوة البخار واآللة حتى تحول الناس من الزراعة إىل الصناعة ،وهرع اإلقطاع إىل التصنيع فامتلكوا
املصانع الكبرية ،وحازوا الرثوات الضخمة ،واستغلوا العامل استغالالً فاحشاً وانترشت املظامل
الهائلة ،شكّلت مساندة السلطات الكنسية لتلك املامرسات عامالً أساسياً انتشار اإللحاد.
ثالثاً :ظهور املذاهب االقتصادية اإللحادية :كان لظهور املذاهب االقتصادية اإللحادية خاصة
الشيوعية أثر يف منو الظاهرة اإللحادية .وعىل الرغم من أن املذهب الشيوعي ينطلق من مبدأ
الرصاع الطبقي يف مواجهة املظامل الرأساملية ،إال أن القامئني عىل هذا املذهب أضفوا عليه صبغة
أيديولوجية ،فزعموا أن الحياة التي يعيشها الناس هي محض حياة فقط ،وال مثة روح وال بعث وال إله.
رابعاً :اقرتان اإللحاد بالقوة املادية :مل تتقدم الشعوب األوروبية ومتتلك القوة املادية إال
بعد الثورة عىل سلطة الكنيسة .وأن دولة كروسيا مثالً مل تصبح دولة عظمى إال بعد أن أعلنت
[[[ -عبد اللَّه بن صالح العجريي :ميلشيا اإللحاد(مدخل جديد لفهم اإللحاد الجديد) ،دار تكوين ،ط ،2014 ،2ص.67
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إلحادها .وقد ساد وعي عام قوامه أن الدول التي ما زالت تتمسك بالدين هي دول متخلفة وأن
اإللحاد هو سبب للقوة والعلم[[[.
خامساً :تيار اإللحاد الجديد ومنطلقاته :يرتدد بني املالحدة الجدد أن كل تقدم علمي يسحب
من رصيد األلوهية ،ومن ثم يدق مسامرا ً جديدا ً يف نعشها .يجسد بيرت أتكنز هذا الرأي بقوله
إن عىل البرشية أن تقبل أن العلم قد قىض عىل أي مربر لالعتقاد بوجود غاية من املوجودات.
ويذهب زعيم املالحدة الجدد تشارلز دوكنز إىل القول بأن اإلميان باإلله ينبغي أن يزول ،ويشري
إىل أننا إذا كنا نعترب أن مرض اإليدز ومرض جنون البقر من األخطار التي تهدد البرشية ،فاإلميان
بإله هو أحد أكرب الرشور يف العامل ،بل يفوق الجدري الذي جرى القضاء عليه .وبناء عىل ذلك
فاإلميان هو رذيلة كل دين ،فهو ميثل اعتقادا ً ال يقف وراءه دليل[[[.
كذلك يدعي هؤالء املالحدة الجدد أن اإلميان هو اصطالح ديني ،ويع ِّرفونه بأنه التصديق من
دون برهان ،ومن هاتني املغالطتني ميضون يف ترهات القول يف خطر أكرب ،إذ يعتربون أن كل من
اإللحاد والعلم ال يشتمالن عىل إميان ،بينام الحقيقة أن العلم ال يخلو من إميان .وأن ادعاء دوكنز
أن العلم ال إميان فيه خطأ من جانبه ،فكل العلامء يف مامرستهم للعلم ينطلقون من إميانهم بأن
الكون منطقي وقابل للتأويل ،كام يؤمنون بأن أحكام العقل صحيحة ،وينبغي االنقياد ملا يقدم من
براهني وأدلة ،وبذلك فاإلميان يقع يف قلب العلم[[[.
قد يكون من أهم نظريات املالحدة الجدد التي ينطلقون منها يف رفضهم لوجود اإلله هي
قضية مبدأ الصدفة ،إذ ينكرون وجود إله خالق حكيم للكون ،وأن الوجود والكون وجدا عن
طريق مبدأ الصدفة والعشوائية .لذا فإنهم يركزون يف أسئلة معروفة من مثل :كيف حدث الكون
بالصدفة وكيف ابتدأت الحياة بالصدفة؟ دوكنز مثالً يتحدث عن مبدأ الحياة والوعي ويقيم ذلك
من مبدأ الصدفة [[[.
يرفض املالحدة الجدد القول بأسس فطرية للحضور اإللهي والديني واألخالقي .ويعتربون
ظهور متتالية "األلوهية الدين األخالق" أحد أبرز نتائج نظرية التطور الدارويني أثناء رصاع اإلنسان
يف مواجهة قوى الطبيعة والرشور واآلالم .كأن مل يكف هؤالء املالحدة عدم اإلقرار بوجود اللَّه
[[[ -عمرو رشيف :خرافة اإللحاد ،مكتبة الرشوق الدولية ،ط ،1القاهرة ،2014 ،ص.45
[[[ -املرجع السابق :ص.75
[[[ -عبد الرحمن حنبكة :رصاع مع املالحدة حتى العظم ،دار القلم ،دمشق ،ط ،5ص.168
[[[ -املرجع السابق:ص.170
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تعاىل حتى أخذوا يوجهون قذائفهم ضد اآللهة ،ال يف القضايا العلمية وحسب ،بل عىل املستوى
األخالقي أيضاً .فاملالحدة الجدد يرصحون بأ ّن الكتب املقدسة تطرح مفاهيم أخالقية متدينة،
ويؤكدون أن البرشية ستكون أحسن حاالً بدون هذه املفاهيم[[[.
من هنا يتبني أن اإللحاد الجديد ميتاز بنزعة علمية متطرفة ،حيث يالحظ أن العلم قاد ٌر عىل
اكتشاف كل الحقائق ،وأنه ينفي أي حقيقة متجاوزة للعامل املادي .هاريس مثالً يرى أن اإلرادة
الحرة فكرة متناقضة ،وأن العلم اكتشف أن ليس اإلنسان إال دمية بيوكيميائية .وعىل الخط نفسه
يرى دانيت أن الثقافة ليست سوى منتجات مناظرة للجينات معتمدا ً يف ذلك عىل أفكار دوكنز عن
الجني األناين ذي األثر السلويك[[[.
سادساً :اإللحاد ابن غري رشعي للغرب :مثة قول بليغ عن اإللحاد يلخص واقع أنه كان منبوذا ً
ومرفوضاً شكًال وموضوعاً يف الغرب .هذا ما يقوله ألفن بالنتنجا بأن من املفارقات املؤملة أن
بعض رجال الدين يف نهاية العصور الوسطى وقفوا يف وجه العلم ألنه يهدد إميانهم بالله ،ويف القرن
العرشين يقاوم البعض ما توصل إليه العلم ألنه ميهد لإلميان باإلله .ويجب أن نشري إىل حقيقة هامة
وهي برغم وجود تيار يف الغرب يتبني اإللحاد من منطلق االنتصار للعلم عىل حساب الدين ،إال أن
اإللحاد كان بوجه عام نغمة نشاز ولحن غري متّسق مع الخلفيات الدينية املؤمنة يف الغرب.
وإذا كان من أهم منطلقات اإللحاد يف الغرب االنتصار للعلم عيل حساب الدين ،وعدم
االعرتاف بوجود إله للكون ،ونشأة الكون صدفة ،وكذلك قضية وجود الرش يف العامل وكيف
يوجد هذا الرش مع وجود إله خري .فقد تصدي فالسفة وعلامء لتفنيد مثل هذه القضايا وبينوا أنها
واهية وال أساس لها من الصحة ،نذكر من هوالء الفالسفة عىل سبيل املثال ال الحرص:
 - 1جون لوك :لقد انتقد لوك اإللحاد وأفكاره من خالل رسالته يف التسامح .يرى لوك أن
امللحد غري مقبول يف املجتمع املدين ،وأنه ال ميكن التسامح مطلقاً مع الذين ينكرون وجود
الله ،فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط املجتمع البرشي ليس لها قيمة بالنسبة إىل
امللحد .فإنكار اللَّه حتى لو كان بالفكر فقط فإنه يفكك جميع األشياء .لذا دعا لوك يف رسالته
عن التسامح إىل القضاء عىل بنية التفكري اإللحادي املطلق ،وروح التعصب الديني املغلق،
وإقامة الدين عىل العقل وبناء منظومة حقوق تؤسس ملفهوم التسامح ،وتعتمد عىل مبدأ فصل
[[[-رمسيس عوض:اإللحاد يف الغرب ،االنتشار العريب ،بريوت ،ط ،1997 ،1ص17
[[[-عمرو رشيف :خرافة اإللحاد ،ص.316
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املهام بني دور الكنيسة والدولة ومبدأ املساواة يف الحقوق بني جميع الطوائف الدينية .وغرضه
من ذلك أن خالص النفوس هي من شان الله[[[.
 - 2فولتري :بداية نشري إىل تحول فولتري من تبني اإللحاد إىل نقد اإللحاد وامللحدين وهذا
يتضح جلياً يف كتابه مبحث يف امليتافيزيقا يقول إ ّن الرأي املنكر لوجود الله أي اإللحاد يبعث عىل
الضحك ،وتعترب مرسحية سقراط لسان حاله .تقول املرسحية ليس هناك سوى إله واحد ذي طبيعة
النهائية ،وما من أحد مبستطيع أن يشاركه هذه الطبيعة الالّنهائية ..ارفع عينك نحو السامء ونجومها
وكواكبها ،ثم انظر إىل األرض والبحار سوف تجد تناغام بني ما هو كائن يف السامء وما هو كائن
يف األرض .فكل منهام تربطه باآلخر أدق الروابط ،وكل يشء جزء من نظام واحد ،ومن ثم فليس
هناك سوى خالق واحد وسيد واحد وحافظ واحد[[[.
يناظر فولتري املالحدة يف أهم م َّدعياتهم وهي قضية عدم وجود مدبِّر للكون ،وأن الكون نشأ
عن طريق الصدفة .فهو يقوض هذه القضية من جذورها ويؤكد وجود إله خالق حكيم مدبر للكون.
وأن هناك توافقاً واتساقاً وغاية يف الكون تدل عىل أن هناك إلهاً لهذا الكون .ويف مقاله عن املوىت
يسري فولتري يف االتجاه نفسه يف نقد اإللحاد ،ويقول إ َّن من األفضل بكثري من الناحية األخالقية أن
نؤمن بوجود إله من عدم اإلميان بوجوده ،ويرى أن من املؤكد أن مصلحة البرش تقتيض اإلميان
بوجود إله يعاقب ما تعجز العدالة اإلنسانية عن عقابه فضالً عن أنه يف مصلحة أي حكومة أن يؤمن
شعبها بوجود إله يعاقب الرش ويثيب الخري[[[.
 - 3أنتوين فلو :يعترب أنتوين فلو من أشهر الفالسفة الغربيني الذين تصدوا نقدياً لتيار اإللحاد
الجديد من خالل كتابه «هناك إله» وتص ٍّد لإللحاد من خالل إثبات وجود اإلله ،وبيان أن قضية
رش يف العامل ال تلغي وجود اإلله الخري .ويشري إىل أن التقدم العلمي واالكتشافات العلمية يف
ال ّ
النصف الثاين من القرن العرشين برهنت وجود إله خالق لهذا الكون ،وال ميكن أن نرجع نشأة
الكون إىل الصدفة والعشوائية.ويرى أن العلم الحديث يجيل ويكشف خمسة أبعاد تشري إىل وجود
خالق للكون هي الكون له بداية وقد خرج من العدم ،وإ ّن الكون نشأ من العدم ،وتسري الطبيعة وفق
قوانني ثابتة مرتابطة ،وإ ّن هناك غائية يف الكون ،العقل خصوصية اإلنسان ،فقدرة العقل اإلنساين
[[[ -جون لوك:رسالة يف التسامح ،ترجمة.عبد الرحمن بدوي ،دار الغرب اإلسالمي ،املغرب ،1988 ،ص.75
[[[  13-رمسيس عوض :اإللحاد يف الغرب ،ص.135
[[[ -رمسيس عوض :اإللحاد يف الغرب ،ص.152
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عيل التفكري املنطقي يف األمور املادية ال ميكن أن تكون صادرة عن املخ البرشي[[[.
ويختتم فلو عرض حججه اإلميانية بالقول :ليست معطيات العلم الحديث فقط هي التي دفعتني
لتغيري قناعايت ولكن أيضاً النظر يف الرباهني الفلسفية التقليدية التي قادتني من قبل إىل اإللحاد ،ثم
طبقت القاعدة السقراطية نفسها املنهجية التي اتبعتها طوال حيايت يف الفلسفة امللحدة أن أتتبع
الربهان إىل حيث يقودنا فقادين الربهان هذه املرة إىل اإلميان .ثم يعرج عىل مشكلة الرش وجودها
يف العامل ،ويقول إن اإلله الخري ومعضلة الرش واألمل الشك يف أنها معضلة كبرية وهامة ،ويرى أن
عدم فهم املشكلة ال ينبغي أن يلغي القناعة بوجود اإلله .وبعد أن أثبتت الرباهني الفلسفية والعقلية
العملية ذلك الوجود ،فإن وجود الرش واألمل يف حياة البرش له عالقة بصفات اإلله وال بوجود اإلله
أو عدمه .وقد قسم الرش إىل نوعني :نوع من كسب اإلنسان ويعود إىل ما يشوب النفس البرشية من
نقائص ،فاإلله ترك املجتمعات إلرادة وفعل واختيار اإلنسان الذي كثريا ً ما ينزل الرضر واألمل بأخيه،
رش الطبيعي أو امليتافزيقى مثل الزالزل والرباكني[[[.
رش ال عالقة لإلنسانية فيه وهو ما يسمى بال ّ
وهناك ّ
 - 4سوين برين :لقد تص ّدى الفيلسوف املؤمن سوين برين الدعاءات امللحدين بإعادة طرح ما
التك يقول إذا كان العدم ميت ّد إىل ما النهاية يف القدم ،وإذا كان للكون بداية،
يعرف بربهان فرتة َ
فلم نشأ الكون يف هذا الوقت الذي نشأ فيه ،ملا ترك الكون دون نشأة لفرتة ،ثم حدث يف وقت
ما يف الزمن الالنهايئ أن خرج للوجود ،ال ب ّد أن هناك عامالً مرجحاً دفعه للوجود ،النتيجة هو إله
قديم خلق من العدم[[[.

موقف سوين برين أيضاً من رفضه لفرضية األكوان املتعددة هو موقف رافض لإللحاد بكل
السف ِه اللجوء إىل القول بوجود تريليونات من األكوان التي ترجع إىل
أشكاله .يقول سوين برين من ُّ
تريليونات من السنني ،تفسري وجود الظروف املالمئة لنشأة الحياة يف كون واحد هو كوننا يف الوقت
الذي ميكن أن يفرس القول بوجود واحد وجود اإلله األمر كلّه أ ّن فرضية األكوان املتعددة التي حدث
أن كانت ظروف أحدهام مناسبة لنشأة الحياة ،مل تجب عىل السؤال البديهي نفسه كيف نشأت قوانني
هذا الكون املناسب ،وإذا رفضنا فرضية األكوان املتعددة كتفسري لنشأة الحياة يف كوننا ،ال يبقي أمامنا
إال أن نقر بوجود اإلله الخالق للكون والحياة ،الذي يستند إليه برهان التناغم[[[.
[[[-عمرو رشيف :رحلة عقل ،مكتبة الرشوق الدولية ،ط ،4القاهرة ،2011 ،ص.417
[[[-عمرو رشيف :رحلة عقل ،ص.419
[3]- p6، 2004، calrendon press، swine burn:the Existence of God
[[[ -عمرو رشيف :رحلة عقل ،ص.435
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 - 5ألفني بالنتنجا :لقد الحظ بالنتنجا أن اإلميان شعور فطري يف اإلنسان ،وان االعتقاد يف وجود
اإلله مثل االعتقاد يف مفاهيم أساسية آخرى كاالعتقاد بان لآلخرين عقوالً كعقولنا ،واالعتقاد يف صحة
حواسنا ،والقول بأ ّن الكل أكرب من الجزء ،أننا نؤمن بصحة هذه املفاهيم من دون الحاجة إىل أن
نسوق الدليل ،وكذلك اإلميان بوجود اللَّه هو من األدلة الفطرية التي ال تحتاج إىل إثبات أو دليل[[[.
اإلحلاد يف ميزان اإلسالم
هذا هو موقف بعض الفالسفة املحدثني يف الغرب من نقد اإللحاد وتقويض قضاياه وأسسه
وثوابته التي انطلق منها.نشري اآلن إىل موقف بعض العلامء وخاصة نيوتن يف موقفه الرافض
لإللحاد والذي يتقاطع إىل حد بعيد مع الرؤية الدينية اإلسالمية .يقول نيوتن إ ّن هذا النظام األكرث
روعة الذي يحتوي الشمس والكواكب واملذنبات ال ينشئه إال موجد فائق الذكاء والقدرة ،موجد
يتحكم يف كل يشء ليس روح العامل ،ولكن كإله فوق الجميع[[[.
هنا يهدم نيوتن أحد أهم القضايا التي ينطلق منها اإللحاد وهي قضية عدم وجود إله للكون ،وأن
الكون نشأ صدفة .ويؤكد وجود خالق للكون ومدبر له.
خامتة:
يتبني مام سبق أن اإللحاد بذرة غريبة وطفيلية حتى يف الغرب ،وأن إنكار وجحود اللَّه ال يتفق مع
الفطرة اإلنسانية السوية .وأن الغرب نفسه هدم ونقد األفكار اإللحادية ملا متثله من دمار للعقول،
وهدم لكل محاوالت اإلصالح البرشي عىل مستوي الجامعات واألفراد .وأن اإللحاد غالباً ما
ينترش ويرتعرع يف غياب الفكر التنويري ويف غياب الدور التنويري للفلسفة أيضاً .كذلك رأينا أن
هذا الفكر اإللحادي يرتبط بالنزعات املادية التي ترى يف العلم اإلله الجديد وتتعبّد يف محرابه،
ونيس هؤالء املالحدة أن فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها أن يوجد يف اإلنسان جسم وروح ،لكل
منهام مطالب تختلف عن اآلخر ،ولقد أثبتت الحقائق التاريخية والفكرية أن اإللحاد غريب عىل
املجتمعات بصورة كبرية ،حتى إن وجد فقليل من يتبناه ،ورسعان ما يزول ويتاليش متى ظهر زيفه
وضعف أدلته وخواء قضاياه.

[[[-املرجع السابق:ص.58
[[[-املرجع السابق:ص.60
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ظاهرة اإللحاد
مقاربة نقد ّية يف املضمون الفكري
نبيل عيل صالح

[*]

[[[

تتناول هذه املقالة اإللحاد مبا هو ظاهرة تاريخية يف الفكر الغريب ،وتحاول أن توضح

األسباب املوضوعية والذاتية التي أدت إىل والدة هذه الظاهرة.

وسعياً إىل هذه الغاية يعمل الكاتب عىل إجراء مقاربة نقدية للمضمون الفكري لإللحاد،

والثغرات املنطقية التي تصور منظومته املعرفية عىل املستويني التاريخي والفلسفي.

املحرر
ّ
الشك والالّيقني ،واإلميان بأصالة املادة ،ونسبية
يقوم اإللحاد من الناحية الفكرية عىل

األشياء ..مبعنى االعتقاد بالواقع املوضوعي العيني الحيس الخارجي امللموس واملريئ ،يف
مقابل اتجاه آخر يؤمن بأصالة الروح كاتجاه مثايل يف التفكري والسلوك ..واإللحاد ـ كاتجاه مادي

أو كمدرسة يف التفكري واالعتقاد واملنهج ـ ليس حال ًة فكرية جديدة أو تياراً أو مذهباً حديثاً يف
تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية ،فقد نشأت منذ البواكري األوىل للحضارة العربية اإلسالمية تيارات
واتجاهات مادية (دهرية) رصفة ،وظهرتْ أيضاً كثري من الحركات والنخب الفكرية الرافضة للدين

ولعموم الثقافة الدينية ،ومنذ العرص الجاهيل (بحسب التقسيامت التاريخية الدارجة املعروفة عن
التاريخ العريب اإلسالمي) بدأت تثار مثل هذه األفكار املادية ،وقد دخل القرآن مع أتباع هذا الخط

*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي ـ سوريا.
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(ممن أنكروا اللَّه واملعاد) رصاعاً فكرياً ،كام نالحظه يف قوله تعاىل الذي يرشح فيه طبيعة الفكر
ح َيا َو َما ُي ْهلِكُ َنا إِ َّل الدَّ هْر﴾(سورة
الدهري (اإللحادي)َ ﴿ :وقَالُوا َما ِه َي إِ َّل َح َياتُ َنا الدُّ نْ َيا نَ ُ
ُوت َونَ ْ

الجاثية.)24 :

توسع حركة الفتوحات
والحقاً اتسع نطاق تلك الحركات والتوجهات أو االتجاهات الفكرية ،مع ُّ

اإلسالمية باتجاه مدائن وأمصار وحضارات جديدة ،حيث إ ّن الحضارة العربية اإلسالمية مل تكن
مقفلة أو مغلقة عىل ذاتها وأفكارها بل كانت حضارة تبشريية دعوية (إذا جاز التعبري) ،انطلق أتباعها
يف اآلفاق لفتح البلدان واألقاليم ،فحدثَ االحتكاك والتفاعل والتامزج والتالقُح الفكري وال ّروحي

مع تلك الحضارات التي لها أفكار ُها وعقائدها وعاداتها وتقاليدها املختلفة (شكالً ومضموناً)

عن حضارة العرب واملسلمني ..وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التفاعل ،والتوسع الكبري يف حركة
النقل الحضاري املتبادل ،والتأليف والرتجمة ،ونرش العلوم الكالمية واملنطقية والفلسفية خاصة

خالل عهد الخليفة املأمون يف العرص العبايس ،كانت نتيجته ظهور أفكار وافدة جديدة (عقدياً

وكالمياً) مخالفة للسائد من األفكار الدينية املتوارثة املعروفة ،عرف أصحابها يف وقتها بالدهريني
أو بالزنادقة[[[ ( أصحاب بدع) ،وهم فئة تنزع للتشكيك واملجادلة والسفسطة ،ورفض القناعات
واالعتقادات التقليدية السائدة عىل مستوى املعرفة الدينية خصوصاً..

وقد تطورت تلك الحركات يف فكرها ومعرفتها ،وباتت تستند إىل ما تعتربه «حقائق علمية» تؤيد

وجهة نظرها ،يف رفض مبدأ الخلق ،والعلة األوىل ،واالعتامد عىل العقل والتجربة وحدها يف الوصول
يتناقض مع فكرة اإلميان
إىل املعرفة والحقيقة .أي إنّه حدث غياب لالعتقاد بأ ّن اآللهة موجودة ،وهذا
ُ

بالله أو األلوهية ،إذ إ ّن مصطلح األلوهية يعني االعتقاد بأنه يوجد عىل األقل إله واحد..

وتبلور مصطلح اإللحاد عقب انتشار الفكر الحر والال يقني الفكري والتشكيكية العلمية ،وتنامي

نشاط التيارات الفكرية يف نقد األديان .حيث مال امللحدون األوائل إىل تعريف أنفسهم باستخدام

كلمة «ملحد» يف القرن الثامن عرش يف عرص التنوير .وشهدت الثورة الفرنسية أول حركة سياسية

[[[ـ قسم عبد الرحمن بدوي الزنادقة (من حيث الدوافع) إىل ثالثة أقسام:
رؤساء (املانوية) يف اإلسالم املؤمنني بها إمياناً صحيحاً صادراً عن رغبة دينية صادقة.طائفة املتكلمني التي تتخذ من الزندقة وسيلة من وسائل اللهو الفكري ،وصورة من صور املجون الشقي.طائفة األدباء التي تتخذ من الرتاث القومي لآلباء وسيلة للتفاخر القومي وتزكية للنعرات الشعوبية ،ووسيلة للتامسك القومي أمام الرتاثالوافد( .راجع بدوي ،عبد الرحمن« .من تاريخ حركات اإللحاد يف اإلسالم» .مركز مناء للبحوث والدراسات).
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كربى يف التاريخ للدفاع عن سيادة العقل البرشي فضالً عن تيار من اإللحاد مل يسبق له مثيل[[[.
أما بخصوص معنى اإللحاد وامللحدين يف مجالنا الثقايف والحضاري اإلسالمي ،فنقول إ ّن

الثقافة العربية اإلسالمية كانت وما زالت تعترب أن العلوم الدينية (بأشكالها املتعددة :فقه وحديث
وقرآنيات وتاريخ سري وتراجم ،وعلوم األمر والنهي وغريها) هي العلوم الوحيدة التي تحوز الغطاء

الرشعي الديني وتحظى بـ «املقبولية» املجتمعية (إذا صح التعبري) ،بينام العلوم العقلية والفلسفية
والكالمية القامئة عىل التأمل والتفكر والجدل والشك والنظر ،بقيت بعيدة عن القبول املجتمعي

العام ،بل شكلت مصد َر إزعاج للسالطني والفقهاء وعموم أرباب الشعائر الدينية الظاهرية ،ولهذا

انتقدوها وواجهوها ،وحاربوا أصحابها وأتباعها بشدة ،واعتربوها ـ يف كثري من األحيان ـ خروجاً

(ومروقاً) عىل الدين اإلسالمي الذي كانوا يعطونه تفاسري ورشوحات بعيدة عن العقل واالجتهاد

العقيل والحكمة الفلسفية..

وعىل سبيل املثال ال الحرص ،نقلت (وذكرتْ ) كثريا ً من متون ومصادر التاريخ أ ّن «شيخ اإلسالم

ابن تيمية» قال عن املنطق ،وهو أحد فروع املعرفة العقلية« :أنّ فيه من شغل القلب عن العلوم

طريق العلم ،وأوقعهم يف أودية
رض كثرياً من الناس ،كام سدّ عىل كثري منهم
َ
واألعامل النافعة ما ّ
الضالل والجهل»[[[.

وهكذا فالثقافة الدينية (الرسمية والعامة) يف مجتمعاتنا ال تزال تنظر نظرة سلبية لكل العلوم

العقلية (يف وقت تقدس العلوم النقلية) ..فام بالك بفكرة اإللحاد ذاتها التي ترفضها وتواجهها

بشدة ،بل هناك ترشيعات وقوانني قضائية تج ّرم «امللحدين» إذا ما أعلنوا الكفر البواح ،وقد يصل
حكمهم إىل اإلعدام والقتل..

لكن أود هنا أن أف ّرق وأميز بني عدة مفاهيم أو طروحات تدور حول موضوع «اإللحاد» ،وترشح

بعض التباساته الفكرية العملية:

أوالً -مفهوم «الالدينية» ،كرؤية سياسية وفكرية «دنيوية» يؤمن بها الكثري من الناس والسياسيني

واألحزاب الوضعية العلامنية ،تقوم عىل «الحيادية» تجاه األديان ،والقول بالفصل العميل بني
[[[ـ موسوعة ويكيبيديا ،مادة «إلحاد» .الرابطhttps://ar.wikipedia.org :
[[[ـ ابن تيمية« .مخترص كتاب نقض املنطق» .ص ،175طبعة مرص لعام 1951م.
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الديني والدنيوي ،ورفض أن يكون للدين أي دور مبارش أو غري مبارش يف واقع السياسة للدول
واملجتمعات ،أو أي تأثري سيايس (وقيمي) يف الدولة ومؤسساتها وإداراتها ..أي ترفض هذه الرؤية

أية وصاية قدسية أو إرادة عليا دينية أو مرجعية للدين (ورجاالته ودعاته ورموزه) يف حياة اإلنسان
العملية القانونية والوضعية الدنيوية ،وتؤمن بحق هذا اإلنسان يف رسم حارضه ومستقبله ،واختيار

مصريه بنفسه دومنا اعتبار ليشء إال للعقل والعلم والقانون..

طبعاً ،هذا التوجه ليس عبئاً عىل الدولة ،بل هو من حق أتباع (وأصحاب) هذه الرؤية الفكرية

والسياسية التي بات لها مؤيدون كرث حتى يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،ولهم كامل الحرية

يف تبنيه ،والدعوة إليه بطبيعة الحال يف إطار الدولة املدنية القانونية العادلة التي تفصل الديني عن
السيايس ،دومنا إساءة للدين وال تقديس للسياسة .يعني( :عدم تديني السياسة ،وعدم تسييس الدين).

ثانياً -اإللحاد كحالة إنكار لوجود اللَّه قطعياً ،أي كقناعة وإميان بعدم وجود علّة (غري مرئية)

خالقة للوجود والكون والحياة ..طبعاً بعض امللحدين ينكرون وجود اللَّه نهائياً ،وبعض امللحدين
يكتفون بعدم اإلميان به دومنا دخول يف تفاصيل ومواجهات .وقد أصبح هذا النمط من (اإللحاد)

هو الدين الرسمي املنصوص عليه يف كثري من دساتري البلدان الغربية ،ويعرب عن ذلك (بالعلامنية)

تارة( ،والالدينية) تارة أخرى ،وكل ذلك يعني ترك الدين كحالة فردية خاصة بني الفرد ومعبوده حتى

لو كان وثناً .فالحرية عندهم أقدس من األديان.

جه فلسفي شكّ ،يعترب أ ّن القيمة الحقيقية للقضايا الدينية
ثالثاً -الالأدرية[[[ ..وهي عبارة عن تو ُّ

أو الغيبية غري محددة ،وغري ذات معنى ..ورمبا ال ميكن ألحد تحديدها أو تأطريها عقلياً ،ألنها
من نوع املعنويات والغيبيات غري املنظورة وغري الخاضعة للمقياس العلمي الحيس املعروف.
فقضايا مثل «وجود الله» أو «الذات اإللهية» أو «اآلخرة» بالنسبة إليهم ،هي موضوع غامض كلية
ألنه غري مريئ وغري محسوس ،وال ميكن تحديده يف الحياة الطبيعية (العضوية) لإلنسان ..أي إ ّن

[[[ـ بالعودة تاريخياً إىل الوراء ،فقد صيغت معادلة الالأدرية يف العام 1869م من قبل توماس هكسيل لإلشارة إىل قناعته الخاصة التي تقوم
عىل أنه من املستحيل معرفة العديد من املسائل التي تشملها العقائد الدينية .من هنا انطلقت هذه الفكرة كنهج ،وأصبحت سائدة خالل
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش بسبب األعداد املتزايدة من البيانات العلمية التي تبدو مناقضة ملوقف الكتاب املقدس ،وذلك بسبب
الخالف بني علامء دين وسلطات الكنيسة عىل استخدام النقد النيص والتاريخي يف تفسري الكتاب املقدس .وهناك كثري من الفالسفة
تبنوا أو سلكوا طريق الالأدرية (أو اإلميان املتحفظ عليه) مثل :أوغست كونت ،ويليام جيمس ،اميانويل كانط ،جورج سانتايانا ،وهربرت
سبنرس...الخ..
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«الال أدري» ال ينفي وال يؤكد وجود الله.
وبالرغم من أنه نوع من اإللحاد .فاإللحاد يدعي أن اللَّه غري موجود .بينام يدعي مذهب

الالأدرية بأنه ال ميكن إثبات وجود الله ،ولكن ـ يف الوقت نفسه ـ ال توجد طريقة إلثبات عدم
وجوده .ومن هذا املبدأ يصح القول بأن «الالأدرية» أكرث صحة ودقة من اإللحاد الذي هو موقف
حدي غري عقالين وغري علمي حتى برغم ادعائه العقالنية والعلمية ،لكونه بعيد عن الحيادية يف

األمور التي ال طريق منهجية له إليها.

دفعت باتجاه
ليس هناك سبب واحد لإللحاد ،بل أسباب عديدة اجتامعية وسياسية ورمبا ذاتية،
ْ

تبني هذا الخط من قبل بعض الناس ،وتحولّه لدى أتباعه إىل ما يشبه املنهج والظاهرة الفكرية ،مع
أنه مل يتظ ّهر عىل هذا النحو املعريف إال مع طروحات الفلسفة املادية املاركسية التي كان لها ـ
عىل هذا الصعيد ـ عمق فكري تأصييل ،ورؤية فلسفية استقتها ـ كام زعم أصحابها ـ من انتصارات

العلوم التجريبية املادية التي تحققت خالل القرن العرشين.

وبالعودة تاريخياً إىل الوراء يف املجال الحضاري واملجتمعي الغريب ،للبحث يف مس ّببات
هذه الظاهرة ،أمكننا القول إنّه كان للكنيسة الغربية التي هيمنت عىل الحياة الخاصة الفردية والعامة
املجتمعية هيمن ًة كلية ومطلقة ،الدور األهم يف انتشار االتجاهات الرافضة للدين وملجمل التفكري
الديني ،والتي وصلت إىل حدود اإللحاد ،وانتشار األفكار والرؤى الالدينية ،وعدم القناعة بوجود
أدخلت نفسها (من خالل قساوستها ورهبانها ونصوص
اللَّه أو الخالق ...فالكنيسة القروسطية
ْ
كتبها الخالصية) يف متاهات الخرافات والخزعبالت واألساطري بعدما تج ّمدتْ عىل أفكار قدمية
اعتربتها غري قابلة للتأويل ،بل جعلتها أفكارا ً وعقائد دينية مق ّدسة ،كرفعهم النبي عيىس من مرتبة
البرشية إىل مصاف اآللهة ،وظهور فكرة الخطيئة ،والصلب ،والخالص ،وأضافوا إىل ذلك كثريا ً
من األفكار الخرافية التي كانت عبارة عن آراء لهم حول قضايا ومسائل علمية ال عالقة للدين
بها (كعلم مادي تجريبي) ،حول أصل (ومنشأ) األرض والكون والحياة ،قوانني رياضية وفلكية،
ووو ..إلخ ..وعندما بدأ عرص النهضة األوروبية ،واكتشف كثري من العلامء حقائق جديدة عن
طبيعة (وماهية) األرض والكون والحياة (مغايرة آلراء الكنيسة ومناقضة ألفكارها) ،هب الرهبان
والقساوسة ينكرون ذلك ،ويتهمون من يعتقد بالحقائق الجديدة (ويصدق بها) بالكفر والزندقة
وإنكار الحقائق الدينية املقدسة ،بل كانوا يوعزون إىل السلطات الحاكمة بتجرميهم ومحاكمتهم
وقتلهم وصلبهم وحرقهم بالنار ،ولقد لقي كثري من العلامء هذا املصري املؤمل جزاء مخالفتهم
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آلراء الكنيسة ،وكلنا قرأنا عن محاكم التفتيش القروسطية التي قيل بأنّه قُتل فيها عىل مدار بضعة
عقود مئات آالف األبرياء[[[..
ولكن حركة العلم املتدفقة كنهر جارف مل تهدأ أو تتوقف ،بل تواصلت بقوة وعنفوان ،واستطاع

العلامء ـ من خاللها ـ أن يثبتوا وجودهم ،ويقدموا كل يوم مكتشفات ومخرتعات ووقائع علمية
مثبتة حديثة وبراهني جديدة عىل نظرياتهم العلمية ،ومعادالتهم الرياضية يف شتى مجاالت حركية

الفعل اإلنساين والطبيعي ،وابتدأتْ آرا ُء الكنيسة ومعتقداتها تتلقى الرضبات العلمية القوية واحد ًة

وتتعرض يف كل يوم النتكاسة وهزمية جديدة ،وكانت قصب السبق والفوز يف النهاية
تلو أخرى،
ُ

لعلامء املادة (والعضويات واإلنسانيات) عىل رجال الكهنوت الكنيس الرث واملتبلّد ،فاندفع
الناس نحو اإلميان بالعلم املادي املريئ املحسوس ،كإله جديد سيحمل لهم الرخاء والقوة

والرفاهية والسعادة[[[ ..وفتش الناس أرسار الكنيسة فهالهم ما رأوه من فساد أخالقي بني الرهبان
والراهبات ،وأرادوا التخلص إىل غري رجعة من السلطان الكهنويت والقهر الزمني الذي مارسته
الكنيسة ضدهم ،ومن اإلتاوات والرضائب التي فرضها رجاالتها عىل رقابهم تحت كم هائل من
املفاهيم والشعارات الدينية ،فكان الرفض الكامل لكل املعتقدات الدينية والكراهية العامة لكل
عقيدة تنادي باإلميان بالغيب ،واتهام الرسل جميعاً بالكذب والتدليس ،وهكذا برزت املوجة

األوىل من موجات اإللحاد العاملي ..بخاصة أ ّن العقل األسطوري الذي هيمن عىل التفكري الديني
جر الدين من الداخل ،وفرض عىل الناس أمناطاً قاسية ومعقدة للعيش الوجودي
القروسطي ف ّ

ح ْرفية« :التحقيق يف البدع الهرطوقية»
[[[ـ محاكم التفتيش ..وتعني بالالتينية «  .»Inquisitio Haereticae Pravitatisوترجمتها ال َ
ِ
(كانت ال َهرطقة جرمية عاملية ضد الله ،واألمراء ،واملجتمع .كونها متزق الرابطة االجتامعية) ..وقد نشطت دواوين ومحاكم التفتيش
(الكاثوليكية) يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش ،وتركزت مهمتها يف اكتشاف مخالفي الكنيسة ،ومعاقبتهم بأبشع وأفظع العقوبات.
مبعنى أن هذه املحاكم كانت مبثابة «سلطة قضائية كنسيه استثنائية» وضعها البابا غريغوري التاسع لقمع جرائم البدع والردة ،وأعامل
السحر ،من القرن الثالث عرش إىل السادس عرش يف جميع أنحاء العامل املسيحي ..وقد ميز املؤرخون بني ثالثة محاكم تفتيش مختلفة،
والتي لها بنود مستقلة:
محاكم التفتيش يف القرون الوسطى التي تعرض عىل املحاكم الكنسية من قبل البابا اينوسون الثالث يف العام 1199م.
محاكم التفتيش اإلسبانية التابعة مللك إسبانيا ،والتي تأسست يف العام 1478م ،واعتمدت عليها محاكم التفتيش الربتغالية ،ومحاكم
التفتيش يف املستعمرات اإلسبانية والربتغالية.
محاكم التفتيش الرومانية (مجمع للمحاكم التفتيش الرومانية والعاملي) ،وهي تأسست يف عام 1542م ،وأعاد (املجمع املقدس للمكاتب
املقدسة) تسميتها يف عام 1909م.
وقد ألغيت املحاكم يف القرن التاسع عرش ،واستبدلت باملجمع املقدس لشؤون العقيدة واإلميان يف الفاتيكان .بعدما ذاع صيتها
كمؤسسات برشية عنيفة ومتعصبة ،مل تعد تناسب عصور التنوير والحداثة العقلية القامئة عىل العقل والقانون والحريات الخاصة والعامة.
[[[ـ عبد الخالق ،عبد الرحمن« .اإللحاد وطرق عالج هذه الظاهرة» .الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،
الطبعة الرابعة ،السعودية/الرياض لعام 1987م .ص.8 :
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من الخارج ...د ّمرت اجتامعهم وبيئتهم الفكرية والعملية ،وسحقت إمكانيات العيش الطبيعي

التوافقي عندهم..

وهذا العقل األسطوري أنتج مفاهيم وشبكات كالمية تأويلية عىل شكل خطاب ديني غيبي بعيد

عن الفهم والقبول الذهني اإلنساين ،حيث الغوص يف القصص والحكايات والروايات ورسديات
األحداث الدينية التاريخية غري الثابتة التي تروي معجزات وحكايا تتناقض مع القوانني والنواميس

الكونية الراسخة والثابتة التي وضعها اللَّه يف هذا الوجود ،مام دفع بعضهم إىل اتباع وسلوك أحد
أمرين أو طريقني ،إما أن يعيش بتناقض ذايت صارخ بني عامل النظرية (حيث الدوران يف فلك

النصوص والتواريخ والتفاسري الغيبية) وعامل الواقع (حيث الثوابت والقوانني التي يراها أمامه)،
وإ ّما أن يكفر بكل تلك املرويات صحيحها وضعيفها حتى ما ثبت منها يف الكتب والنصوص
واألحاديث ،خاصة مع وجود طبقات من رجاالت الدين العاجزين عن تبيان الحقائق وتأويل

النصوص واالجتهاد العقالين..

من هنا كان اندفاع الناس لخيار رفض الدين أو الفكرة الدينية ،واتباع بعضهم لطريق اإللحاد،

نفيس ضد هذا التخلف وهيمنة حالة جمود الفكر الديني ،ورفضه
وهو رمبا يأيت مبثابة ر ّد فعل
ّ

القبول بتطورات الحياة والعرص ،وطغيان هذا التشدد الديني واالجتامعي ،الذي وصل حدود
اإلجرام والقتل وسفك الدماء.

لقد رىب هذا الفكر الديني الظاهري املغلق واملتش ّدد مجتمعات الغرب –واليوم نسري يف

مجتمعاتنا العربية واإلسالمية عىل السبيل واملنوال ذاته -عىل العيش يف منغلقات فكرية تقليدية
ثابتة مقدسة ،ولكن الحقاً انكشفت مضامينه عىل حقيقتها بعدما رفع العقل العلمي التنويري الغطاء

عنها ،وع ّرضها ألنوار العقل الحدايث وشمس الحقائق الكونية ،مميطاً اللثام عن زيفها وهشاشتها
وعدم فاعليتها التجديدية ملواكبة التطورات البرشية املتسارعة..

لكن املشكلة استمرت ،وهي نفور كثري من الناس من الدين والتدين ،نتيجة التطرف والجمود،

واستمرار عقليات وسلوكيات واالستبداد الديني ،حيث إنّه حينام يكون الدين خاضعاً لسلطة
دينية مقدسة ومستبدة (ستُوظَّف حتامً بوصفها ورق ًة داعمة لالستبداد السيايس) ،فإن هذا قد يدفع
الشخص التخاذ موقف سلبي (شبه دائم) من الدين نفسه..

ويف مجالنا العريب الحظنا ـ يف الفرتات الزمنية املتأخرة -تزاي َد أعداد ونسب الشباب الرافضني
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للدين ،ممن قد تصل األمور معهم حدود اإللحاد ،وأنا ال أستطيع أن أحمل هؤالء مسؤولية
السري يف هذا الخيار الفكري أو النفيس أو االجتامعي ،يف ظل هيمنة التسييس الديني ،والتطرف
اإلسالمي ،ورفض كثري من رجاالت الدعوة اإلسالمية اإلجابة عن األسئلة املرشوعة للعقل الناجمة

عن تنوعات الحياة ومتغرياتها ،ونهي الشباب بل زجرهم عن مجرد التفكري فيها ،يف حني أن عقلية
الشباب اليوم ال ميكن أن تقبل مبثل هذا النهي والزجر ،وال أن تقبل أن يفرض عليها أحد قواعد

مسبقة ملساحات التفكري واألسئلة املمكنة واملتاحة ،مام ولَّد الشك والنفور والرفض يف نفوسهم،

ورمبا قادهم إىل طريق اإللحاد شيئاً فشيئاً ،من باب أ ّن أسلوب الرتهيب من مغبة التفكري والتساؤل

يف مثل هذه األمور قد ولَّد ولألسف ر ّد فعل عكس ّياً يف هذا املجال ،وبدالً من أن تحميهم قادتهم
إىل دوامة الال يقني والشك واإللحاد ..وبالتايل هذه البيئة الدينية القامئة عىل منطق الزجر والقمع

ورفض إثارة األسئلة والشكوك ،يجب تغيريها لتتعامل بأريحية واقتدار فكري واجتامعي ونفيس مع

الجيل الجديد الذي لديه الكثري من التساؤالت العقلية الشبابية امللحة حول الذات اإللهية ،وحقيقة
خلْق األوىل) ،وكذلك عدم توافر متخصصني
الخلق وأصل الوجود وغريها (ما نسميها بأسئلة ال َ

أكفاء أصالً يف هذا الجانب بالقدر الكايف يف ظل تزايد أعداد الفقهاء والوعاظ التقليديني الذين

تقترص أنشطتهم ومواعظهم وبياناتهم الفكرية الخطابية عىل التشدد يف مسائل االفتاء الخاصة
بالحالل والحرام ،وعىل الحديث ،واجرتار املألوف واألليف الذي يخاطب األحاسيس ويدغدغ
جر املواقف أكرث من مخاطبته العقول والقلوب الواعية املسؤولة
املشاعر ويج ّيش العواطف ،ويف ّ

الخطاب ال ّديني قد أضحى اليوم برمته خطاباً
عن محدداتها والتزاماتها اإلميانية .وزا َد بعضهم أ ّن
َ
بائساً ينترص للنقل عىل حساب العقل[[[ ..ورمبا يستطرد بعضهم يف الحديث عن أسباب اإللحاد
الذي بدأ يتفىش يف مجتمعاتنا ليوجه التهمة إىل طبيعة الثقافة الغربية كثقافة مادية ،متيل بطبيعتها

لإللحاد وإنكار وجود الذات اإللهية عموماً ،وكذلك قراءة الكتب واملواقع االلكرتونية اإللحادية
دون وجود أسس عقيدية إسالمية صحيحة مام جعل هؤالء الشباب ـ كام يُعتقد ويُظن ـ لقمة
سائغة للوقوع يف فخ اإللحاد ،وبراثن الالدينية ،خاصة وأن نوعية املناهج الرتبوية والتدريسية يف
املدارس ،وخصوصاً يف مراحلها األوىل ،ال تضع األسس الكافية للعقيدة الراسخة الصحيحة.

وأما من الناحية الفلسفية فال شك يف أنه كانت هناك لحظة تاريخية مفصلية رأينا فيها بروزا ً
[[[ـ العبديل ،ساجد« .حول أسباب اإللحاد» .صحيفة البيان ،تاريخ2012/8/18 :م .الرابط:

http://www.albayan.ae/opinions/articles/20121.1710560-18-08-

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

220

حلقات الجدل

واضحاً للفكر اإللحادي كاتجاه معريف ـ فلسفي ،وهي القرن الثامن عرش الذي شهد حملة فكرية

مناهضة للدين يف معظم فعليات ومواقع وات ّجاهات الثّقافة األوروبية .حيث جاء ظهور الفكر
اإللحادي املناهض للدين مع لحظات تراجع الفلسفة وانحطاطها ال لحظات تطورها وازدهارها..
فلحظة سقراط وأفالطون وأرسطو ـ التي هي حسب غالبية املؤرخني والفالسفة ـ لحظة سمو
الوعي الفلسفي اليوناين ،هي لحظة إميان واعتقاد ،وإذا أردنا أن نقف عىل لحظات استعداء الدين،
فيجب أن ننتقل إىل لحظة خريف الفلسفة اإلغريقية ،أقصد لحظة أبيقور صاحب األسئلة اإللحادية

الشهرية املرتكزة عىل إشكالية وجود الرش يف العامل[[[ ..وكذلك الشأن فيام يخص تاريخ الفلسفة
الغربية الحديثة ،فالقرن السابع عرش قرن عمالق يف صريورة تطور الفكر الفلسفي األورويب ،قرن

ديكارت ومالربانش وسبينوزا واليبنز ...وهم فالسفة مؤمنون ومعتقدون ،حتى سبينوزا ـ الذي

كان حلولياً ـ فهو يف نزوعه الفكري والفلسفي يتسم بنزوع اعتقادي ديني عميق ..وعند بحث
املحصول الفلسفي للقرن الثامن عرش (لحظة انبثاق الفكرة اإللحادية كفلسفة) سنالحظ أنه قرن

قزم ،وعطاؤه الفلسفي ال يستحق الذكر؛ فإذا استثنيت إميانويل كانط ـ وكام هو معلوم فيلسوف
مؤمن بل شديد التدين برغم أن فلسفته ستوظف الحقا لدعم النزعات التشكيكية واإللحادية ـ
ال تجد يف هذا القرن أي قامة فلسفية تستحق التنويه ،ففولتري وروسو ومونتيسكيو ...هم أدباء
متفلسفون ،ال فالسفة بحرص املعنى .فلو عايرت كتبهم مبعيار الصناعة الفلسفية لن تجد فيها ما

السياسية،
يستحق التنويه ،واإلسهام املعريف لهؤالء األدباء املتفلسفني كان إسهاماً يف الفلسفة ّ

خاصة يف نظرية العقد االجتامعي وفصل السلطات .أما الصناعة الفلسفية الثقيلة ،كاملنطق ونظرية
ّ
املعرفة والرؤى األنطولوجية (رؤى الوجود) فال نجد لديهم إال رؤى مكررة ..كام جاءت فلسفة

أوغست كونت يف تلك الفرتة لتكون فلسفة معادية للدين ،حيث يحتل العلم عنده موقع التتويج
يف السياق العام لهذا التطور ،ويتحدد باعتباره مؤرشا ً عىل نضج البرشية ،واكتامل منوها العقيل،

وذلك بفعل تطورها وانتقالها من املرحلة الالهوتية (حيث كان التفكري يفرس ظواهر الطبيعة بعوامل
ما ورائية مفارقة للمعطى الطبيعي) إىل املرحلة امليتافيزيقية (حيث صا َر التّفكري يف لحظة مراهقته

يفرس ظواهر الطبيعة تفسريا ً ماهوياً فلسفياً) ،حيث يدرس العالقات السببية الرابطة بني الظواهر

دراسة علمية ،تخلص به إىل بناء قوانني منسوجة يف لغة علمية ،بهدف إحالل النموذج العلمي
[[[ـ بوعزة ،الطيب« .اإللحاد من منظور فلسفي» .مركز مناء للبحوث والدراسات .حوار بتاريخ2012/7/19 :م .الرابط:

http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=11
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التجريبي ،وجعله مهيمناً وسائدا ً عىل جميع حقول املعرفة.
ورمبا كان الفكر املادي املاركيس أبرز اتجاه فلسفي ظ ّهر اإللحاد كفلسفة وضعية علمية ذات

امتدادات وقواعد وبنى علمية رصينة ومعيارية كام كان يعتقد ..فجوهر الوجود وفقاً للفلسفة املادية

يتق ّوم باملادة فقط ،والعامل املادي الذي تدركه حواسنا ،والذي ننتمي إليه نحن أنفسنا ،هو الواقع
الوحيد القائم ،وال واقعاً آخر غريه .أما إدراكنا وفكرنا فهام ليسا أكرث من نتائج «عضو مادي» جسدي

هو الدماغ .أي إ ّن «املادة» ليست من نتاج العقل ،بل العقل هو نفسه ليس سوى نتاجاً للامدة
األرقى ..ويعرف لينني املادة بكونها موجودا ً مستقالً عن الشعور واإلدراك .فهي الواقع املوضوعي

خارج الذهن .وترى املادية أ ّن الواقع مل يخلقه إله أو إنسان ،وإمنا له وجود ذايت ،وبالتايل تنفي
املادية كل التصورات املثالية التي تقر بوجود روح خلقت العامل .وبكلمة أوضح تنكر املادية

عامل الغيب ،وتق ّر يف مقابل ذلك بإمكانية معرفة العامل مادام خاضعاً للحواس والتجربة .وليس
يف العامل أشياء ال ميكن معرفتها ،وإمنا فيه أشياء ال تزال مجهولة ،وهي ستنكشف وتصبح معروفة

بوسائل العلم والعقل ،هذا عىل املستوى الطبيعي.

أما عىل مستوى املجتمع ،فيلخص كارل ماركس املادية التاريخية يف كتابه «مساهمة يف نقد

الناس أتنا َء اإلنتاجِ االجتامعي ملعيشتهم يقيمون فيام بينهم عالقات
االقتصاد السيايس» بقوله« :إنّ
َ

معينة رضورية مستقلة عن إرادتهم وتطابق عالقات اإلنتاج ،هذه درجة معينة من تطور قواهم املنتجة
املادية ،ومجموع عالقات اإلنتاج هذه يؤلف البناء االقتصادي للمجتمع ،أي األساس الواقعي

الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسيايس ،وتطابقه كذلك أشكال معينة من الوعي االجتامعي.

إن أسلوب اإلنتاج الحياة املادية يك ّيف تفاعل الحياة االجتامعي والسيايس والفكري .بصورة عامة
فليس وعي الناس هو الذي يحدد معيشتهم ،بل عىل العكس من ذلك معيشتهم االجتامعية هي

التي تحدد وعيهم ...فتغيري األساس االقتصادي يزعزع كل البناء الفوقي ،فكام ال ميكن الحكم

عىل فرد ما وفقاً للفكرة التي لديه عن نفسه ،كذلك ال ميكن الحكم عىل عهد انقالب كهذا وفقاً
لوعيه ،فينبغي تفسري هذا الوعي بتناقضات الحياة املادية»[[[ ..ومن خالل هذا التفسري والتحليل
الفكري يتضح ـ بحسب الرؤية الفلسفية املاركسية ـ أ ّن الظروف املادية هي التي تحدد وعي الناس
وعقائدهم وأسلوبهم يف الحكم ،وطريقتهم يف التفكري ،وأخالقية سلوكهم ..ذلك أ ّن البنية التحتية

[[[ـ ماركس ،كارل« .مساهمة يف نقد االقتصاد السيايس» .ترجمة :راشد الرباوي ،دار النهضة العربية ،طبعة أوىل لعام 1969م .ص.95 :
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(أي قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ،التي هي رشوط حياة املجتمع املادية) هي التي تحدد البنية

الفوقية (الوعي ـ األخالق ـ الفلسفة ـ الفن ـ الدين ـ الدولة..الخ)..

السمة املميزة األساسية لنظرية املعرفة املاركسية هي أنها وضعت عملية املعرفة عىل أساس
إذا ً ّ

املامرسة ،ومن نشاط الناس املادي اإلنتاجي ،ففي مجرى هذا النشاط بالذات يعرف اإلنسان

األشياء والظواهر ،واملامرسة يف الفلسفة املاركسية هي نقطة انطالق أساس عملية املعرفة ومعيار
صحة املعارف عىل حد سواء.

املخل ببنية هذا البحث ،ال نود التوسع يف التحليل النقدي لهذه الفكرة،
ّ
وبعيدا ً عن االستطراد

فالبحث هنا ليس مخصصاً وال مكرساً لهذا التوجه ..إذ ميك ُن العودة لكثري من الدراسات والبحوث
استفاضت يف تفكيك بنية «املادية الديالكتيكية» ،وأظهرتْ هشاشتها العلمية
الصارمة التي
ْ
النقدية ّ

فكرا ً ومنهجاً ،وانترصتْ للعقل واملذهب العقيل ..كام هي الحال مع كتب ودراسات الشهيد السيد
محمد باقر الصدر(رض) ،وغريه من مفكري النهضة اإلسالمية العقلية الحديثة.
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بحث مقارن بني الرؤيتني الغربية واإلسالمية
محيد رضا آيت ال ّلهي

[*]
[[[

تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل تحليل فحوى داللة برهان علم الكون طوال تأريخ مسريته
التكاملية وسلّط الضوء عىل تفاصيله يف رحاب ثالثة ت ّي ٍ
ارات أساسي ٍة ،حيث وضّ ح معامله عىل
ضوء الفكر اإلغريقي وأطروحتي املفكّ َريْن الغرب َّي ْي توما األكويني وجوتفريد فيلهيلم اليبنتز؛

أهم عنارصه املحورية يف
وبعد ذلك ذكر خصائصه يف ٍّ
كل من هذه الت ّيارات الثالثة وأشار إىل ّ
ثم ذكر أوجه االختالف يف طرحه ضمن املدرستني الفكريتني اإلسالمية
الفلسفة اإلسالميةّ ،
والغربية وال س ّيام من حيث مق ّوماته الفلسفية .كام قام الباحث بإجراء دراس ٍة نقدي ٍة حول برهان
ثم ق ّيم هذا النقد عىل أساس برهان اإلمكان والوجوب.
علم الكون ومن ّ
كلامت مفتاحية :الربهان ،علم الكون ،اإلمكان ،الوجوب ،العلّية ،الرضورة ،التسلسل
املحرر

شهدت الفلسفة الغربية العديد من الرباهني إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل وفق املبادئ
الفلسفية املتعارفة هناك ،ويف التصنيف األ ّول الذي طرحه الفيلسوف إميانويل كانط لهذه الرباهني
هناك مجموع ٌة أُطلق عليها (براهني علم الكونيات أو الكوزمولوجيا .)cosmology
برهان علم الكون ينطلق يف أطروحته النظرية من إحدى ميزات الكون كالحركة أو اإلمكان
ومن ث ّم يحدث عىل أساس ذلك إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ،لذا فهو ال يرتكز عىل
*ـ أستاذ يف فرع الفلسفة بجامعة العالمة الطباطبايئ طهران إيران.
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
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موضوع تحليل مفهوم واجب الوجود أو الكامل املطلق ،كام ال يعتمد عىل النظم املحبك يف
الكون.
لهذا الربهان خلفي ٌة تأريخي ٌة سحيقةٌ ،فقد طُرح يف املايض بأشكال وصور عديدة ضمن
قوانني أفالطون وكتابيه (تياموس  Timaeusأو أسطورة الخلق) و(فايدروس) ،حيث اعترب األشياء
املتحركة دليالً عىل إثبات املح ّرك األ ّول للكون[[[؛ كام أُشري إليه يف الجزء الثاين عرش من كتاب
(ما بعد الطبيعة) ألرسطو[[[ ،ومن ث ّم شاع بني الفالسفة املسيحني من أمثال أوغسطني وأنسلم وتوما
األكويني ودونس سكوتس ووليام أوكام.
ويف الحقبة التي أعقبت تلك الفرتة ،جاء الفيلسوف رينيه ديكارت بأطروح ٍة جديد ٍة حول هذا
كل من جون لوك وجورج
الربهان ضمن آرائه التي انفرد بها ،وقد تب ّنى بعض تفاصيلها يف ما بعد ٌّ
تغي مساره بعد أن صاغه الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز
بريكيل؛ ولكن يف العرص الحديث ّ
بأسلوب آخر ليظهر يف عامل الفلسفة بحلّ ٍة جديد ٍة ،حيث اعتربه مرتكزا ً عىل مبدأ السبب الكايف،
ٍ
وهذه األطروحة يف الحقيقة تعترب نقطة تح ّو ٍل يف تأريخ الفلسفة الدينية الغربية.

وبعد جوتفريد اليبنتز ،واجه هذا الربهان نقدا ً الذعاً من قبل الفيلسوفني ديفيد هيوم وإميانويل
حته وف ّندا العديد من دالالته ،وبطبيعة الحال فإ ّن نقدهام قد ارتكز بشكلٍ
كانط ،حيث شكّكا يف ص ّ
الخاصة املنبثقة من تلك املبادئ الفلسفية التي شاعت بعد عرص
أسايس عىل وجهتهام الفكرية
ّ
ٍّ
النهضة والحداثة.
لقد ُوضع برهان علم الكون يف بوتقة النقد والتحليل ضمن تعاليم الفلسفة الغربية عىل م ّر
العصور األمر الذي جعله يتذبذب بني الرفض والقبول والنقض واإلثبات ،وأ ّما بالنسبة إىل الفلسفة
جل شأنه ،لك ّنها جرت
اإلسالمية يف هذا املضامر ،فقد سيقت براهني عديدة إلثبات وجود البارئ ّ
عم هو عليه الحال يف العامل الغريب والفكر املسيحي ،ومن هذا املنطلق
يف مجرى آخر يختلف ّ
ال ميكن تصنيفها وفق التصنيف املطروح يف العامل الغريب حول الرباهني الفلسفية؛ ومبا أ ّن بعض
الرباهني اإلسالمية منبثق ٌة من نتائج واقعية ،فهناك من قال أنّها عىل نسق براهني علم الكونيات،
صائب ولك ّن األسلوب املتّبع فيه إلثبات وجود الله تعاىل يف الفلسفة
وميكن القول أ ّن هذا الرأي
ٌ
ٌ
متعارف يف الفلسفة الغربية.
عم هو
اإلسالمية يختلف اختالفاً تا ّماً ّ
[[[ -جون هاروود هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهزاد ساليك ،ص .58
[[[ -أرسطو ،ما بعد الطبيعة (باللغة الفارسية) ،إعداد :مح ّمد حسن لطيفي ،ص .479
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َتي اإلمكان والوجوب قد اعتُمدتا يف بعض الرباهني التي طرحت
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن مقول ِ
عىل صعيد علم الكونيات يف العامل الغريب ،ولك ّن برهان اإلمكان والوجوب املطروح يف نطاق
عم سيق يف رحاب
الفلسفة اإلسالمية وال س ّيام يف نظرية الحكيم ابن سينا ،يختلف اختالفاً تا ّماً ّ
الفلسفة الغربية.
قام الباحث يف هذه املقالة بتسليط الضوء عىل دالالت براهني علم الكونيات التي طرحها
الفالسفة الغربيون ،وتحليل املق ّومات األساسية لربهان اإلمكان والوجوب املطروح يف الفلسفة
اإلسالمية بهدف بيان أوجه االختالف يف ما طرحته املدرستان الفلسفيّتان اإلسالمية والغربية يف
هذا املضامر ،ومنطلق البحث يرتكز بشكلٍ
أسايس عىل الدقّة الفائقة يف طرح برهان اإلمكان
ٍّ
حصنته قبال ذلك النقد املنظّم الذي عاد ًة ما يطرح لتفنيد براهني علم الكونيات،
والوجوب والتي ّ
يف حني أ ّن أطروحة اليبنتز تفتقر إىل هذه امليزة الها ّمة.
* حتليل برهان علم الكون عىل ضوء مسريته التأرخيية
نتط ّرق يف هذا املبحث إىل دراسة وتحليل برهان علم الكون وبيان مختلف التغيريات التي
طرأت عليه طوال مسريته التأريخية ،وبطبيعة الحال إذا أردنا معرفة نقطة انطالقه فال مناص لنا من
الرجوع إىل العهد اإلغريقي القديم حينام جعل الفيلسوف الكبري أفالطون الحركة أساساً لطرحه
وجل ،حيث اعترب الحركات املوجودة يف الكون بحاج ٍة إىل
ّ
كدليلٍ عىل إثبات وجود الله ع ّز
مح ّر ٍك واستنتج من ذلك أ ّن هذا املح ّرك يجب وأن يكون غري متح ّر ٍك ليك يكون املنشأ األسايس

لكل حرك ٍة أخرى .كام أكّد يف برهانه عىل وجود الصانع الذي له القدرة عىل تنظيم شؤون الكون
ّ
عىل أساس املصلحة العليا والخري األت ّم يف إطار منظوم ٍة متناسق ٍة[[[.
ث ّم جاء الفيلسوف أرسطو ليطرح هذا الربهان نفسه يف إطا ٍر آخر ضمن نظرية فلسفية متق ّومة يف
مبادئها عىل الق ّوة والفعل ،ولك ّن النتيجة كانت واحدةً ،أال وهي إثبات أ ّن املتح ّرك يكتسب حركته
من املح ّرك األ ّول الذي يجب وأن يكون ذي ماهي ٍة ثابت ٍة (غري متح ّرك ٍة)[[[.

ويف القرون الوسطى تع ّرف الفالسفة الغربيون عىل أصول الفلسفة اإلسالمية بعد أن ترجمت
نظريات ومد ّونات علامء الكالم والفالسفة املسلمني إىل مختلف اللغات األجنبية ،لذا تأث ّرت
[1]- plato - Collected Dialogues، Edited by E. Hamilton and H. Cairns، New Yourk: Panthon Books،
1941. p. 27.
[2]- Aristotle - Basic Works Of Aristotle، Edited with an introduction by: R. McKeon، New York،
Random House، 1941، Metaphysics XII، ch. A.
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عملية برهنة إثبات وجود الخالق األوحد بشكلٍ كبريٍ بعلمي الكالم والفلسفة اإلسالميني ،حيث
كان ألفكار الغزايل دو ٌر مشهو ٌد يف االستدالالت العقائدية الغربية ،يف حني أ ّن الفكر الفلسفي
الغريب استند بشكلٍ
كل من أرسطو وابن سينا؛ وتفاصيل هذا املوضوع متش ّعب ٌة
أسايس عىل آراء ٍّ
ٍّ
ميس بفحوى البحث املطروح
ال يسعنا املجال لتسليط الضوء عليها هنا كام أ ّن اإلعراض عنها ال ّ
يف هذه املقالة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفكر الفلسفي للحكيم ابن سينا الذي شاع عىل نطاقٍ واسعٍ بني
ٍ
الفالسفة الغربيني يف القرون الوسطى ،قد أث ّر بشكلٍ
ملحوظ أيضاً عىل النظريات التي طرحها
علامء الكالم املسملون بحيث اعتمدوا عليها يف بيان براهينهم ،ومن جملتها براهني إثبات وجود
الله سبحانه وتعاىل .ال يختلف اثنان يف أ ّن أشهر مفكّري القرون الوسطى قد تع ّرفوا عىل برهان
اإلمكان والوجوب وبرهان العلّية بعد اطّالعهم عىل نظريات هذا الحكيم الفذّ ،ولكن كام سوف
نثبت الحقاً فإ ّن فالسفة القرون الوسطى الغربيني مل يطرحوا نظرياتهم وفق املبادئ نفسها لربهان
كالمي ث ّم بسطوه يف ٍ
منط آخر؛ ولك ّن
اإلمكان والوجوب السينايئ ،بل اقتبسوه يف إطار تقري ٍر
ٍّ
الفيلسوفني توما األكويني ونورمان جيلسون نسباه إىل يحيى الدمشقي ،يف حني أ ّن إميل برهيه
يف كتابه (الفلسفة اليونانية) نسبه إىل الفيلسوف ابن رشد ويف كتابه اآلخر (الطبيعيات) أعتربه من
أطروحات أرسطو[[[.
علامء القرون الوسطى طرحوا عددا ً من الرباهني يف نطاق علم الكونيات بحيث كانت تختلف
بشكلٍ
أسايس يف املق ّدمة املنطقية الصغرى فقط ،وميكن تلخيص هذه الرباهني كام ييل:
ٍّ
ّأو ًال :برهان أوغسطني
 هناك حقائق كوني ٌة ثابت ٌة وخارج ٌة عن نطاق الزمان[[[.ثانياً :برهان أنسلم
 )1هناك أُمو ٌر حسن ٌة يف الكون (الخري موجو ٌد).
 )2بعض الكائنات أكرث كامالً من غريها.
[[[ -كريم مجتهدي ،فلسفه در قرون وسطا (باللغة الفارسية) ،ص ( .247الفلسفة يف القرون الوسطى).
[2]- Augustine - “ on Free Will “ in The Fathers of the Church: The Retraction، Volu. 60، Translated by
Sister M. I. Bogan، Washington D. C.، Catholic University of America Press.1968. pp. 1 - 5.
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 )3ال ب ّد من وجود يش ٍء يف الكون[[[.
ثالثاً :برهان توما األكويني
 )1األشياء يف الكون متح ّركةٌ.

علل فاعل ٌة يف الكون تسفر عن وجود املعلوالت.
 )2هناك ٌ
 )3هناك كائناتٌ ميكنها أن تظهر إىل الوجود يف إطار عامل الخلقة ،أو أنّها تسري نحو العدم؛
أي أنّها ممكنة الوجود.
ٍ
واحد ،بل هي متباينةٌ.
 )4درجات الكامل بني الكائنات ليست عىل نسقٍ
 )5الكون فيه كائناتٌ منتظمةٌ.

[[[

رابعاً :برهان دونس سكوتس
 بعض الكائنات حادثةٌ ،لذا تظهر يف عامل الخلقة يف هذا السياق[[[.* الخلفية التأريخية لربهان علم الكون عىل ضوء نظرية الفيلسوف توما األكويني
برهان علم الكون ُعرف يف العامل الغريب إبّان القرون الوسطى بفضل نظريات الفيلسوف توما
األكويني وطرقه الخمسة الشهرية ،لذلك أمىس يف ما بعد محورا ً أساسياً للكثري من براهني علم
الكونيات؛ ويف ما ييل نذكر بعض املالحظات حول الرباهني التي طرحها هذا الفيلسوف بغية بيان
الخلفية التأريخية لربهان علم الكون:
الرباهني الثالثة التي طرحها الفيلسوف توما األكويني وسائر العلامء الغربيني إبّان القرون
الوسطى عىل أساس نظريات العلامء املسلمني يف إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل وفق متب ّنيات
الديانات التوحيدية ،يراد منها بشكلٍ
أسايس إثبات مسألة الخالقية له؛ وهذا األمر عىل خالف
ٍّ
كل من أرسطو وأفالطون.
براهني ٍّ
مبا أ ّن جميع فرضيات براهني علم الكونيات ترتكز يف استنتاجاتها بشكلٍ
أسايس عىل مبادئ
ٍّ
[1]- Anselm - “ Monologion “ in Anselm Basic Writing، translated by S. N. Dean. La. Sslle - Illinois:
Open Court Publishing Co. 1962، chs. 1 - 3.
[2]- Thomas Aquinas - Summa Theologica، Translated by English Dominican Fathers، Chicago،
Benzingers Brothers، 1948. chs. 1 - 3.
[3]- Scutus، John Duns - Philosophical Writtings، Indiana Polis، Indiana: Bobbs Merrill، 1962. pp. 39 - 56.
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العلّة ،وبالتحديد عىل مبادئ العلّية الفاعلة ،لذا فإ ّن قيام توما األكويني بطرح أحد الرباهني
العل ال يجعل هذا الطرح متاميزا ً عن غريه؛ والحقيقة أ ّن الطرق الخمسة
املستلهمة من هذا السنخ ّ
تنصب يف نتيج ٍة واحد ٍة أال وهي
التي وضعها هذا الفيلسوف ليست سوى خمسة أساليب مختلفة
ّ
ٍ
تأكيد يقدح باالستدالالت
بكل
إثبات وجود الله تعاىل ،وهي عرض ٌة للتشكيك والنقض ،وهذا األمر ّ
التي اعتمد عليها يف هذا الصدد.
قام توما األكويني يف األسلوب الثالث من هذه األساليب الخمسة ببيان اإلمكان الذي تتّصف به
الكائنات عن طريق دراسة وتحليل حدوثها؛ ولكن عىل الرغم من كون الحدوث هو أحد األسباب
التي تجعل الكائنات تتّصف باإلمكان ،إال أ ّن املناط األسايس يف ذلك هو افتقارها إىل العلّة ،أي
أ ّن الحدوث ليس هو املعيار لإلمكان ،وهذا ما أكّده الحكيم ابن سينا ووضّ حه بأكمل وج ٍه حيث
اعترب أ ّن حاجة املمكنات إىل واجب الوجود هي أساس كونها ممكنة الوجود ال أ ّن حدوثها هو
فكل كائنٍ يكون بحاج ٍة دامئ ٍة لواجب الوجود وال انقطاع لها
السبب يف ذلك ،ومن هذا املنطلق ّ
بتاتاً ولو للحظ ٍة واحد ٍة؛ وبهذا االستدالل أثبت مبدأ العلّية اإللهية املبقية.
استدالل توما األكويني الذي اعترب فيه ممكن الوجود مفتقرا ً إىل واجب الوجود هو يف الحقيقة
ناشئ من باب افتقار املعلول إىل علّته ،فهو يقول مبا أ ّن الكائنات الحادثة بحاج ٍة إىل علّ ٍة يف
ٌ
حدوثها ،فكذا هو الحال بالنسبة إىل للكائنات املمكنة ،فهي مفتقر ٌة إىل علّ ٍة؛ ونظرا ً لكون السلسلة
العلّية ال ميكن أن تسري إىل ما ال نهاي ٍة ،يثبت لنا واجب الوجود الذي هو العلّة النهائية.
بكل
من البديهي أ ّن هذا النمط يف بيان العلّية منشؤه األسايس هو االعتامد عىل التجربة ،وهو ّ
ٍ
تأكيد يختلف بشكلٍ
جذري عن العلّية الحقيقية التي وضّ ح الحكيم ابن سينا معاملها يف إطار
ٍّ
تحليله العقيل؛ فالعلّية التي تح ّدث عنها الفيلسوف توما األكويني ال تتع ّدى كونها علّي ًة مع ّد ًة
وبالتايل فإ ّن حاجة املعلول إليها عىل نحو الرضورة ت ُثبت عن طريق القول مببدأ عدم انقطاع هذه
ظل العامل التجريبي ،وهذا األمر يتعارض تعارضاً تا ّماً مع الرضورة
الحاجة لدى الكائنات يف ّ
العقلية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن افتقار املولود إىل ٍ
والد هو ٌ
مثال عىل هذا السنخ من العلّية
ٍ
ضعف يف براهني علم الكونيات ،وقد أصاب الفيلسوفان
(العلّية املع ّدة) ،وهذه هي أه ّم نقطة
ديفيد هيوم وإميانويل كانا يف نقدهام من هذا الباب.
عىل الرغم من أ ّن توما األكويني اعتمد يف استدالله عىل مبديئ اإلمكان والوجوب لربهنة
مطروح ضمن نطاق نظريات علم الكالم؛ ويشار هنا إىل أ ّن
مبتغاه ،إال أ ّن برهانه يف الحقيقة
ٌ
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الفيلسوف وليام أوكام[[[ قد اكتشف هذا الخلل قبل الفيلسوف ديفيد هيوم بع ّدة قرونٍ وعىل أساس
ذلك انتقد االستدالل املذكور[[[.
يرى وليام أوكام أ ّن برهان علم الكون يرتكز يف األساس عىل رضورة االرتباط بني العلّة واملعلول،
يف حني أ ّن التجربة ال داللة فيها عىل هذه الرضورة االرتباطي[[[.
مبا أ ّن العلامء الذين يطرحون برهان اإلمكان والوجوب يستدلّون عىل كون واجب الوجود هو
غاية الوجود ومنتهاها وأنّه يتّصف بالوجود عىل نحو الرضورة ،ويؤكّدون يف الحني ذاته رضورة
العالقة العلّية بني العلّة واملعلول؛ لذا فبيان الرضورة يف عامل الواقع عىل أساس املبادئ الفلسفية
يعترب ها ّماً للغاية.
الفيلسوف توما األكويني أكّد استحالة التسلسل يف مختلف الرباهني التي طرحها ،وقد اعتمد
عىل هذه القاعدة أيضاً يف برهان علم الكون؛ ولكن رغم تأث ّره بالحكيم ابن سينا عىل هذا الصعيد،
إال أنّه مل يذكر استدالالت قوية إلثبات هذه االستحالة.
إذن ،نظرا ً لكون تسلسل العلل املع ّدة ليس مستحيالً عقالً[[[ ،لذا فإ ّن الربهان الذي طرحه توما
األكويني ليس له القدرة عىل الصمود أمام األطروحة القائلة بإمكانية التسلسل؛ إذ يقول املفكّر
رونالد هيب برين يف هذا الصدد« :ح ّتى وإن اعتربنا املمكن أنّ ذلك الكائن الذي يظهر إىل الوجود
ٍ
كائنات زمانية الحدوث
يف لحظ ٍة من الزمن ،فذلك ال يعني نفي اعتبار أنّ الكون متشك ٌّل من
ومك ّرر ٍة بحيث تكون غري متناهي ٍة[[[.
يبدو أنّ توما األكويني قد استند يف استدالله عىل هذا الصعيد إىل آراء الفارايب التي أكّد فيها بطالن
[[[
التسلسل ،كام ميكن اعتبار استدالله هذا شبيهاً بقراءة ابن ميمون لربهان الحكيم ابن سينا».
الفيلسوف توما األكويني يف براهينه التي طرحها حول إمكان الكائنات ومعلوليتها ،ساق دليالً
ألجل إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل فقط ،أي أ ّن برهنته ليست بشأن الكون بأرسه كام هي الحال
[1] - William Ockham، 1290 - 1350.
[2] - Ockham، William - Philosophical Essays، Translated with Introduction by: P. Bochner، Indiana
Polis، Indiana: Bobbs Merrill، 1962. pp. 129 ff.
[[[ -نورمان جسلر ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آيت اللّهي ،ص .269
ّ
مستحيل وال ميكن أن يتحقّق ،حيث استدل بعض املفكّرين
ٌ
[[[ -هذا االمر غري ممكنٍ من الناحية العملية ،أي أنّ تسلسل العلل املعدّ ة
عىل استحالته.
[[[ -رونالد هيب برين ،برهان وجوب وامكان در خدا در فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي ،ص .70
[[[ -كريم مجتهدي ،فلسفه در قرون وسطا (باللغة الفارسية) ،ص 244م.
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يف الرباهني التي طرحت الحقاً.
* برهان علم الكون يف العرص الحديث عىل ضوء نظرية الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز
املفكّر الغريب جون لوك والكثري من علامء الكالم الروم الذين يعتنقون املذهب الكاثولييك،
دافعوا عن برهان علم الكون بصورته املطروحة يف العرص الحديث؛ بينام انتقده مفكّرون غربيون
بارزون من أمثال ديفيد هيوم وإميانويل كانط وجون ستيوارت ميل وبرتراند راسل[[[.
الفيلسوف رينيه ديكارت طرح برهان علم الكون يف إطار صياغ ٍة جديد ٍة تتناسب مع متب ّنياته
(لدي ٌ
ذهني حول
إدراك
الفلسفية ،واملق ّدمة املنطقية الصغرى التي اعتمد عليها يف ذلك كام ييل:
ّ
ٌّ
حة مبدأ العلّية ورتّب عليه أ ّن هذا اإلدراك الذهني هو
الكامل املطلق الالمتناهي) .كام افرتض ص ّ
وجل بحيث اعتربه متّصفاً بالكامل إىل هذه الدرجة من اإلدراك عىل
ّ
عني االعتقاد بوجود الله ع ّز
ّ
جل شأنه.
استدل عىل وجوده ّ
أقل تقديرٍ؛ وعىل هذا األساس
ّ
هذا الفيلسوف الغريب متكّن بنظرياته الفلسفية من تغيري الوجهة الفلسفية يف العامل الغريب من
مسريتها التي كانت متعارف ًة آنذاك وصياغتها يف إطار نزع ٍة ذاتاني ٍة ،فضالً عن أنّه حاول إثبات وجود
يل؛[[[ وتجدر اإلشارة هنا
الله سبحانه وتعاىل عن طريق دراسة وتحليل املفاهيم الذهنية يف إطا ٍر عق ٍّ
غنى عن بيان الرضورة وال حاجة له يف إثبات استحالة التسلسل.
إىل أ ّن برهانه يف ً

وأ ّما الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز فقد استند يف استدالالته عىل صعيد علم الكونيات
ٍ
جديد أمىس يف ما بعد مرتكزا ً
إىل مبدأ السبب الكايف ،لذلك ساق برهان علم الكون يف مسا ٍر
للمدافعني الجدد عن نظريات توما األكويني يف علم الكونيات بحيث اعتمدوا عليه يف مختلف
استدالالتهم[[[.
وميكن تلخيص الربهان الذي طرحه اليبنتز كام ييل[[[:
بحواسنا يواجه تغيريات متواصلة.
 )1الكون الذي نلمسه
ّ

كل أم ٍر يكون عرض ًة للتغيري فهو بذاته ال ميتلك األسباب الالزمة إليجاد نفسه (لو كان بذاته
ّ )2
[[[ -رونالد هيب برين ،برهان وجوب وامكان در خدا در فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي ،ص .58
[2]- Descartes، Rene - Meditation on first Philosophy، Translated and edited by John Cotingham
Cambridge: Cambridge University Press، 1996، pp. 35 - 39.
[3]- Leibniz، Gottfreid - Monadology and Other Philosophical Essays، Translated by Paul and Anne
Schreeker، Indiana Polis، Indiana: Bobs Merrill. 1969. pp. 32 - 39.
[[[ -نورمان جسلر ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آيت اللّهي ،ص .273 - 271
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ميتلك األسباب التي تؤ ّهله إليجاد نفسه ،الستلزم ذلك بقاء هذا التغيري معه إىل األبد).

كل يش ٍء يف الكون ،وهذه األسباب إ ّما أن تكون موجود ًة
أسباب كافي ٍة لوجود ّ
 )3ال ب ّد من توفّر
ٍ
يف ذاته وإ ّما يف ما ورا َءه.
 )4إذن ،ال ب ّد من وجود علّ ٍة يف ما وراء هذا الكون يجري عىل أساسها تربير وجوده.
 )5هذه األسباب إ ّما أن تكون كافي ًة لوجوده ،وإ ّما هناك جه ٌة أخرى يف ما وراءها.
ح
 )6من املستحيل أن تتسلسل األسباب الكافية إىل ما ال نهاية ،إذ إ ّن العجز عن ذكر توضي ٍ
ح مح ّد ٍد.
ليس من شأنه أن يكون توضيحاً ،ومن ث ّم ال ب ّد من وجود توضي ٍ

أي
 )7إذن ،ال ب ّد من وجود علّ ٍة أوىل للكون بحيث تكون مستغني ًة عن ّ
كل يش ٍء وال تفتقر إىل ّ
علّ ٍة أخرى ،أي إنّها علّ ٌة كافي ٌة يف ح ّد ذاتها (علّ ٌة كافي ٌة بذاتها ال يف ما ورا َءها).
وقد ق ّرر هذا الفيلسوف برهانه يف صيغته النهائية كام ييل ...« :نظراً لعدم وجود أم ٍر يشتمل عىل
الخاصة السابقة أو تلك املج ّزأة من أساسها إىل مصاديق
جميع هذه الصفات باستثناء املمكنات
ّ
كل جز ٍء منها يقتيض االعتامد عىل هذا التحليل ِ
نفسه؛ ولكن ليس هناك
عديدة ،لذا فإنّ بيان ماهية ّ
يئ
يل
ٍ
أي طر ٍ
ّ
مناسب أو نها ٍّ
ح جدي ٍد يف هذا املضامر األمر الذي يعني رضورة وجود استداللٍ عق ٍّ
للحذر من حدوث التسلسل يف هذه األجزاء وإثبات أنّها مهام كانت غري متناهي ٍة فهي ال بدّ من أن
تنتهي إىل علّ ٍة واجب ٍة أعىل وأرقى منها قاطب ًة ،وهذه العلّة هي املصدر األساس للوجود وهي التي
نس ّميها (الله).
مبا أنّ هذه العلّة التا ّمة هي املرتكز العقيل الكايف يف تحقّق جميع املمكنات ومختلف أجزائها
كل مكانٍ  ،فهي تعني وجود إل ٍه واح ٍد ،وهو اإلله الذي يكفي إليجاد
املرتبطة بعضها مع بعض يف ّ
جميع الكائنات دون استثنا ٍء»[[[.
التقرير الذي ساقه الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز حول برهان علم الكون يختلف عن
الرباهني التي طرحت قبله يف هذا الصدد ،فهو قد تأث ّر بالتيارات الفلسفية املعارصة له وإثر ذلك
كان حذرا ً من نقد اآلخرين ومؤاخذاتهم العلمية عىل استدالالته.
و يف ما ييل نذكر أوجه االستدالل يف برهان اليبنتز حول علم الكون بتفصيلٍ أكرث:
[[[ -جوتفريد فيلهيلم اليبنتز ،متادولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :يحيى مهدوي ،ص .127
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ّأو ًال :االعتامد عىل السبب بد ًال عن الع ّلة
بيان مبدأ العلّية وال سيّام بني التجريبيني من أمثال جون لوك وجورج بريكيل وديفيد هيوم ال
ميكن االعتامد عليه كسبيلٍ إلثبات الرضورة العلّية عىل أساس التجربة ،فالفيلسوف جورج بريكيل
له مقول ٌة شهري ٌة يف هذا الصدد ،وهي« :علم اإلنسان هو عني كونه مدركاً» ،ومن منطلق هذا الطرح
يتيس لنا عرب االعتامد عىل الصور اإلدراكية التي ميتلكها
اعترب أ ّن بيان ماهية وجود الكائنات ّ
ٍ
وجودي يف ما بينها.
ارتباط
أي
ٍّ
اإلنسان ،إذ ليس هناك ّ
يعتقد هذا الفيلسوف بأ ّن العالقة العلّية بني األجسام يف عامل الواقع الخارجي قد تح ّولت إىل
عالق ٍة داللي ٍة ،والسبب يف ذلك هو أ ّن العالقة العلّية يف ما بينها قد انقلبت إىل عالق ٍة بني صورها
اإلدراكية ،لذا فهي تحيك عن رصف ترتيب املدركات حسب عروضها عىل الذهن بواسطة الله
سبحانه وتعاىل بحيث تجعله يتّصف بصبغ ٍة إلهي ٍة ،يف غالب الحال ،وال لزومية .حتّى إن كانت
هناك حادث ٌة واحد ٌة فهي ميكن أن تعترب عالم ًة ودالل ًة ذهني ًة عىل حادث ٍة أخرى ،وبنا ًء عىل هذا
تتغي العلّية الوجودية الخارجية (التي هي عالق ٌة يف مقام الثبوت) إىل دالل ٍة ذهني ٍة (عالقة يف
ّ
مقام اإلثبات).
بأسلوب دقيقٍ وسعى إىل استنباط
كام أ ّن الفيلسوف ديفيد هيوم الذي وضّ ح مفهوم التجربة
ٍ
جميع املفاهيم الفلسفية املرتبطة به ،قد أثبت استحالة بيان الرضورة العلّية الخارجية باالعتامد
عىل التجربة ،لذا اعترب أ ّن السبيل الوحيد لهذا األمر هو تداعي املعاين الذي يعكس منطاً من
العالقة بني التص ّورات الذهنية والخارجية .نظرية هيوم هذه تتطابق يف الحقيقة مع ما طرحه اليبنتز،
فكالهام أكّد عدم إمكانية إثبات الرضورة العلّية خارج وعاء الذهن باالعتامد عىل التجربة الخارجية،
ٍ
مـم يعني رضورة صياغة
لذا ال يتس ّنى
حينئذ اللجوء إىل برهان علم الكون إلثبات العلّية الوجودية ّ
ذهني؛ لذا حاوال عىل هذا
هذا الربهان يف إطار مبدأ السبب الكايف والذي هو يف واقع الحال أم ٌر
ٌّ
األساس أن يصوغا برهاناً مصوناً من النقد والقدح.
هذا التغيري الذي حصل يف الرؤية الغربية الحديثة حول برهان علم الكون ،يتناسب مع الفكر
الذاتاين الذي كان سائدا ً بني املفكّرين الغربيني آنذاك ،لذا فإ ّن طرح هذا الربهان اقتىض وضع
أي شبه ٍة قد تزعزعه وتنفي داللته.
دعام ٍة راسخ ٍة تصونه من ّ
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ثانياً :نفي التسلسل الذهني بد ًال عن نفي التسلسل يف العالقة الوجودية
برهان علم الكون الذي طرحه جوتفريد اليبنتز ال تَرِد عليه شبهة التسلسل ،حيث اعترب التسلسل
باطل؛ إال أ ّن نقضه مل يكن
ٌ
الالمتناهي مساوقاً لعدم االستدالل الذهني؛ لذا ذهب إىل القول بأنّه
مستحكامً ورصيناً كام ينبغي لدرجة أ ّن بعض الفالسفة أعرضوا عنه؛ إضاف ًة إىل ذلك فقد أثبت يف
هذا الربهان أ ّن الله تعاىل هو نهاية سلسلة العلل ،ولكن هل متكّن ح ّقاً من ذلك أو أنّه استطاع فقط
إثبات أ ّن الكون هو نقطة النهاية لسلسلة العلل؟! اإلجابة عن هذا السؤال طويل ٌة ومتش ّعبة التفاصيل
وميكن االطّالع عليها عرب مراجعة املناظرة الشهرية التي جرت بني فردريك كوبلستون وبرتراند
راسل ،حيث أُثريت الكثري من الشبهات والتساؤالت حول نظريته[[[.
ثالثاً :إثبات وجود اهلل تعاىل يف برهان اليبنتز من َ
ط ٌلق ألثبات ماهية الكون بأرسه ال املاهية
اإلمكانية فحسب
جوتفريد اليبنتز من خالل طرحه لربهان علم الكون ،أراد إثبات أ ّن الله تعاىل علّ ٌة لوجود الكون
جل
كل كائنٍ ممكن الوجود مفتق ٌر إليه ّ
بأرسه ،ولك ّن املؤاخذة التي ترد عليه هي عدم إثباته أ ّن ّ
شأنه.
ككل ،لذا إن أردنا إثبات تأثريه عىل
نستشف من هذا الربهان أ ّن الله تعاىل يؤث ّر نظام الطبيعة ٍّ
ّ
التغيريات التي يواجهها الكون فال ب ّد لنا من البحث يف عوامل أخرى من قبيل القوانني الحاكمة
عليه ،وهذه القوانني بطبيعة الحال قد وضعها الله تعاىل للطبيعة منذ بادئ خلقتها؛ إذ ال يتس ّنى لنا
كل آنٍ .
إدراك تأثريه املبارش يف الكون يف ّ
رابعاً :عدم احلاجة إىل إثبات رضورة وجود اهلل تعاىل
أه ّم ٍ
نقد طرحه الفيلسوف إميانويل كانط عىل برهان علم الكون الذي ساقه جوتفريد اليبنتز،
وجودي غري معت ٍ
فحواه أ ّن األخري استند يف برهنته إىل برهانٍ
رب يراد منه إثبات رضورة وجود الله
ٍّ
تعاىل أو وجوب وجود الذايت؛ فحسب اعتقاد كانط ليس هناك أم ٌر يتّصف برضورة الوجود بذاته،
كل تلك املساعي
حيث اعترب الرضورة قيدا ً منطقياً وليس وجودياً ،ومن هذا املنطلق فال نجاعة من ّ
الحثيثة التي يروم العلامء من ورائها إثبات واجب الوجود ،أي إ ّن القضية سالب ٌة بانتفاء املوضوع
كام يزعم هذا الفيلسوف.
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :برتراند راسل ،عرفان ومنطق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :نجف دريا بندري ،ص .242 - 199
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ولكن كام نالحظ يف طرح اليبنتز للربهان املذكور ،فإ ّن إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ال
يعني إثبات واجب الوجود ،أي إنّه ال يعتمد عىل مبدأ الوجوب الذايت يف أطروحته األمر الذي
يعني عقم نقد إميانويل كانط عىل الربهان وعدم موضوعيته.
* النقاط املحورية يف نقد برهان علم الكون
ذكر الفيلسوفان ديفيد هيوم وإميانويل كانط نقدا ً أساسياً عىل برهان علم الكون ،وال س ّيام
ٍ
مؤاخذات نذكرها
األ ّول منهام ،حيث استهدفت آراؤه النقدية الربهان يف بُنيته األساسية ضمن سبع
يف ما ييل[[[:
 )1ميكننا استنتاج علّ ٍة متناهي ٍة عرب االستدالل باملعلوالت املتناهية  -مبعنى سنخية العلّة مع
املعلول  -ومبا أ ّن املعلول (الكون) متنا ٍه ،لذا ال يفيدنا الربهان سوى إثبات وجود إل ٍه متنا ٍه (علّة
متناهية) لهذا السنخ من املعلوالت.
 )2حسب القواعد املنطقية ،ال توجد قضي ٌة وجودي ٌة رضوريةٌ ،وعبارة (واجب الوجود) ال ّ
تدل
كل
معنى معقو ٍل ينسجم مع األُسس املنطقية الثابتة ،وبطبيعة الحال فإ ّن تص ّور عدم وجود ّ
عىل
ً
كل
يش ٍء ومبا يف ذلك الله يع ّد ممكناً ،لذا فإ ّن هذا التص ّور بح ّد ذاته يعني انعدام رضورة وجود ّ
ما ينضوي تحته.
 )3لو كان املقصود من واجب الوجود هو ذلك األمر الذي ال يطرأ عليه الفناء ،ففي هذه الحالة
ميكن اعتبار الكون بح ّد ذاته واجب الوجود.
 )4التسلسل الالمتناهي ليس من املستحيالت ،وهذه السلسلة األزلية ال ميكن أن تكون ناشئ ًة
من علّ ٍة أل ّن قانون العلّية يقتيض تق ّدم العلّة عىل معلولها من حيث الزمان؛ يف حني أ ّن وجود هذه
حة
السلسلة األزلية يقتيض عدم تق ّدم ّ
أي يش ٍء عليها .إذن ،التسلسل الالمتناهي ممك ٌن وال ص ّ
للقول باستحالته.
ٍ
رضوري بني العلّة
ارتباط
أي
ٍّ
حة قانون العلّية ،فالتجربة ال تن ّم عن وجود ّ
 )5ال مجال إلثبات ص ّ
واملعلول.
ككل ال يفتقر إىل علّ ٍة موجد ٍة ،بل األجزاء هي التي تفتقر لعلّة كهذه.
 )6العامل ٍّ
[1]- Hume، Daved - Dialogues Concerning Natural Religion، Indiana Polis: Hekett، 1980، sec. v.
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 )7براهني علم الالهوت ال تقنع إال أولئك الذين يتب ّنون عقيدة وجود األمر املطلق.
ال ريب يف أ ّن النزعة الشكوكية التي انتهجها الفيلسوف ديفيد هيوم قد استم ّرت يف ما بعد تحت
ِ
املؤاخذات نفسها التي طرحها سلفُه
ظل الأدرية خلفه إميانويل كانط ،فاألخري إضاف ًة إىل تب ّنيه
ّ
باطال من أساسه لكونه منبثقاً من برهانٍ
ً
هيوم عىل برهان علم الكون [[[ ،فقد اعترب هذا الربهان
وجودي باطلٍ ؛ حيث ا ّدعى أ ّن أصحاب هذا الربهان قصدوا تحصيل نتيج ٍة منطقي ٍة رضوري ٍة بعيدا ً
ٍّ
عن التجربة التي هي يف الحقيقة منشؤه األسايس ،أي إنّهم حاولوا إثبات مفهوم واجب الوجود
خارج نطاق التجربة؛ وهذا القفز عىل االستدالل يعني تجاوز إحدى مراحله األساسية وإثبات ما ال
مـم يعني بطالن برهان علم الكون من أساسه ألنّه ال يفي بالغرض وكذلك ال
ميكن إثباته بالدليل ّ
رضوري يف عملية االستدالل
مجال إلثبات امل ّدعى عىل أساسه ،وميكن القول إ ّن هذا التجاوز
ٌّ
لك ّنه غري معتربٍ.
كام أكّد كانط أ ّن املفاهيم الوجودية ال تتّصف بالرضورة التي هي ميز ٌة للفكر فحسب ،أي إنّها
مختصات القضايا فقط؛ وبطبيعة الحال فالعلّة
مختصات الوجود وال األشياء ،بل من
ليست من
ّ
ّ
ٍ
(مرتبط بعامل الذهن)
ين
الجزئية (املرتبطة بالوجود الخارجي) ال ميكن أن تنشأ من معلو ٍل ظاهرا ٍّ
أل ّن العلّة عبار ٌة عن مقول ٍة ذهني ٍة فرضت نفسها عىل عامل الواقع (الخارج) ،أي إنّها ليست مك ّون ًة له.
املحاور األساسية التي ارتكز عليها نقد ديفيد هيوم وإميانويل كانط لربهان جوتفريد اليبنتز
ٍ
اعرتاضات ميكن تقريرها كام ييل:
تتلخّص يف ثالثة
 )1كيفية بيان ماهية الرضورة الوجودية.
 )2كيفية بيان العلّة يف العامل الخارجي.
 )3عدم استحالة التسلسل الالمتناهي.
سوف نتط ّرق إىل رشح وتحليل هذه املحاور الثالثة ضمن املباحث التي سنسوقها حول برهان
اإلمكان والوجوب.
* برهان علم الكون يف عرصنا الراهن
بعد جوتفريد اليبنتز بقي برهان علم الكون مطروحاً عىل طاولة البحث والتحليل يف السياق
[1]- Kant، Immanuel - Critique of Pure Reason، Translated by Norman Kemp Smith، New York، St.
Martin`s Press. 1969، A 606.
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نفسه حتّى عرصنا الراهن ضمن مؤلّفات بعض املفكّرين من أمثال كرستيان وولف وريتشارد تايلر
ونونو ماسياين وفريدريك كوبلستون ،ولك ّن ما يحظى باالهتامم عىل هذا الصعيد هو طرحه يف
ٍ
منط آخر من قبل املفكّر وليام لني كرايغ ،حيث طبعت آراؤه ونقاشاته عىل هذا الصعيد ضمن
مستقل ،واعترب برهانه أنّه من سنخ براهني علم الكونيات العقائدي.
ٍّ
كتاب
ٍ

ٍ
جديد مشاب ٍه للربهان الذي
وتجدر اإلشاره هنا إىل أ ّن وليام لني كرايغ طرح تفاصيله يف نسقٍ
طرحه علامء الكالم املسلمون كالكندي والغزايل ،كام ارتكز فيه عىل نظريات عامل الرياضيات
املعارص جورج فرديناند لودفيج فيليب كانتور ،وعىل النظرية الفيزيائية الشهرية (االنفجار العظيم
فضال عن ذلك فقد اعتمد عىل هذا الربهان إلثبات مسألة الحدوث الزماين للكون
ً
[[[)big bang؛
وافتقاره للخالق تبارك وتعاىل.
* برهان اإلمكان والوجوب يف الفكر اإلسالمي
برهان علم الكون يف التعاليم الفلسفية اإلسالمية يتق ّوم عىل أساس أ ّن جميع الحقائق املشهودة
لنا ذات طبيع ٍة إمكاني ٍة ،مبعنى عدم اتّصاف ذاتها بالوجود أو العدم ،وبالتايل تكون املمكنات
متساوي ًة وجودا ً وعدماً.

إذن ،املمكن عىل هذا األساس عبار ٌة عن يش ٍء مل يؤخذ يف ذاته الوجود وال العدم باعتبار أ ّن
ج ٌح
نسبته إليهام متكافئةٌ ،فهو بح ّد ذاته ليس من شأنه أن يكون موجودا ً أو معدوماً إال إذا وجد مر ّ
جح يجب أالّ يكون شيئاً متّصفاً باإلمكان أيضاً ،وذلك أل ّن ما
لذلك ،ومن املؤكّد أ ّن هذا املر ّ
يتساوى يف ذاته الوجود والعدم ال ميكنه أن يُخرِج ما يناظره يف هذه امليزة من ح ّد التساوي ،لذا
فهو مفتق ٌر إىل يش ٍء ال يتساوى فيه األمران املذكوران.
التجل يف عامل الوجود ،فهي بطبيعة الحال مفتقر ٌة إىل الغري الذي
ّ
ماهية املمكن إن أُريد لها
يكون علّ ًة لها ،وهذا الغري الذي يصدر منه اإليجاب (إضفاء الوجود عىل أم ٍر آخر) من غري املمكن
أن يكون أمرا ً ماهوياً يتساوى فيه الوجود والعدم.
صاحب كتاب (الشوارق) نقل القاعدتني التاليتني من الخواجة نصري الدين الطويس إلثبات أ ّن
جد ،وما مل
ب مل يو َ
علّة وجود املمكن ال ميكن أن تكون ممكن ًة أيضاً ،وهام« :اليشء ما مل يَجِ ْ
جـد مل يوجـِد» .الثمرة التي ترتت ّب عىل هاتني القاعدتني هي أ ّن ذات املمكن لكونها محروم ًة
يو َ
[1]- Craig، William Lane - The Kalam Comolological Argument، New York: Barnes & Nble، 1979.
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من الوجود فهي بطبيعة الحال غري موجود ٍة ،ومبا أنّها غري موجود ٍة فهي غري قادر ٍة عىل اإليجاد؛ لذا
ال ميكنها اإليجاد إال يف حال ٍة واحد ٍة ،وهي اعتامدها عىل غريها ،وهذا الغري مرشو ٌ
ط بأن ال يكون
من املمكنات .إذن ،ال ميكن تص ّور الوجود واإليجاد للمكن إال إذا اعتمد عىل غريٍ ال تتّصف ذاته
بالوجود والعدم بشكلٍ متسا ٍو ويف الحني ذاته ليست رضورية الوجود.
ما ذكر أعاله هو يف الواقع املق ّدمة الكربى لالستدالل يف برهان اإلمكان والوجوب ،وأ ّما
كل كائنٍ موجو ٍد يف الكون يندرج ضمن املمكنات ،وبالتايل فهو
مق ّدمته الصغرى ففحواها أ ّن ّ
ٌ
معلول .عندما تثبت هذه املق ّدمة الصغرى فال تتحقّق منها النتيجة املطلوبة إال بعد تحقّق املق ّدمة
كل كائنٍ ال ميكن أن يظهر يف وعاء الوجود ما مل يكن هناك واجب الوجود؛
الكربى ،فيثبت لنا أ ّن ّ
لذا ما دام موجودا ً فهذا يعني وجود واجب الوجود.
هناك ثالث طرائق أو مراحل إلثبات أ ّن الكائنات ممكنة الوجود ،وهي كام ييل:
دليل عىل أنّها حادث ٌة ـ ممكنة
بعدم فهذا ٌ
أ ّوالً :مبا أ ّن الكائنات املوجودة يف الكون مسبوق ٌة
ٍ
دليل عىل كونها من املمكنات.
الوجود ـ أي إ ّن حدوثها ٌ
هناك مالحظ ٌة يجب االلتفات إليها عىل هذا الصعيد ،أال وهي أ ّن مج ّرد الحدوث يرتت ّب عليه
ٍ
معتمد عىل سائر مراحل االستدالل ،كاالستدالالت التي
كون املوجود ممكناً ،لذا فهو غري
يطرحها علامء الكالم.
كل يش ٍء موجو ٍد يف الخارج فهو يف الحقيقة يكون ملحوظاً من نافذة
ثانياً :عند مالحظة ذات ّ
الوجود عن طريق التحليل العقيل وليس االستنباط التجريبي ،وهذه املالحظة بطبيعة الحال ليست
من ذاتياته؛ لذا تكون نسبته إىل الوجود والعدم متساويةً ،وبالتايل فهو ممكن الوجود.
كل حقيق ٍة موجود ٍة عىل أرض الواقع بحيث يدرك الذهن ذاتها وذاتياتها عن طريق التعقّل
ثالثاًّ :
الحصويل ،فهي تندرج ضمن املمكنات ،وذلك أل ّن اليشء الذي توجد ذاته وذاتياته بالوجود
الذهني ّ
يدل بح ّد ذاته عىل أ ّن الوجود والواقع الخارجي ليسا عني ذاته وليسا خارجني عن نطاق
مـم يعني أنّه ممكن الوجود ،إذ من املستحيل أن ينتقل الوجود بذاته وواقعه الخارجي إىل
ذاتياته ّ
وعاء الذهن.
ّ
ينفك عنه،
إذن ،اليشء الذي يكون الواقع الخارجي  -الوجود العيني  -رضورياً له بحيث ال
العيني يُعترب منشئاً لألثر يف حني أ ّن
ليس من شأنه مطلقاً أن ينتقل بذاته إىل الذهن ،أل ّن املوجو َد
َّ
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املوجود الذهني ال أثر له؛ ومن املؤكّد أ ّن اليشء الذي يكون منشئاً لألثر بح ّد ذاته ال ميكنه أن
يتج ّرد عن تأثريه بتاتاً ،وعىل هذا األساس ال ميكن للذهن مطلقاً إدراك كُنهه وذاته الحقيقية ،بل
مفهوم له بعد إدراكه الحضوري ،وإثر هذا اإلدراك يصبح املفهوم يف غاية
له القابلية عىل انتزاع
ٍ
البداهة ومن ث ّم فهو يحيك عن ذلك الواقع الخارجي الذي هو يف الحقيقة غاية يف الخفاء.
برهان علم الكون الذي طرحه الفالسفة الغربيون قد تحقّقت فيه املرحلة األوىل فقط من
املراحل املشار إليها أعاله والتي ميكن تحصيلها عن طريق التجربة أيضاً ،وذلك حتّى يف
مجال االستدالل إلثبات أ ّن الكون من املمكنات؛ بينام املحور األسايس يف استدالل الحكيم
يل وليس تجريبياً كام يف املرحلة الثانية من املراحل الثالث املذكورة؛ ولكن بفضل
ابن سينا عق ٌّ
مبدأ أصالة الوجود الذي طرحه صدر املتألّهني ،يتس ّنى لنا االستدالل عىل أساس املرحلة الثالثة
إلثبات أ ّن الكون من املمكنات بحيث نتمكّن عىل هذا األساس من إثبات أ ّن جميع أجزائه هي
من سنخ املمكنات بشكلٍ ّ
كل البعد عن هذا
أدق وأنفذ؛ وبطبيعة الحال فإ ّن برهان علم الكون بعي ٌد ّ
االستدالل املحكم.
برهان اإلمكان والوجوب يف صيغته السابقة مل يكن بحاج ٍة إىل إثبات استحالة الدور والتسلسل
أو االعتامد عليهام يف عملية االستدالل ،إذ إنّه يتط ّرق أ ّوالً إىل إثبات واجب الوجود ومن ث ّم يثبت
رضورة تناهي سلسلة املمكنات التي تكون واسط ًة يف اإليجاد[[[.
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن قضية افتقار املمكن إىل الغري تُع ّد من القضايا الحقيقية التي هي
ليست من سنخ املوجبة الكلّية ،ولهذا السبب ال ميكن ترسية هذا االفتقار إىل الكون بأرسه كام
ذهب إليه الفالسفة الغربيون لدى طرحهم برهان علم الكون ،لذا ال تصل النوبة إىل الحديث عن
كل أم ٍر يتساوى فيه
ذهني ،بل إ ّن املشمول بهذه القاعدة هو ّ
كون العامل بأرسه عبار ًة عن وجو ٍد
ٍّ
الوجود والعدم بشكلٍ متكافئ كاألرض التي نحيا فيها واإلنسان الذي نراه يف عامل الواقع وحتّى
هذه الكتابة التي نقرؤها.
الفيلسوف توما األكويني ومن حذا حذوه ،أخطأوا يف فهم برهان الحكيم ابن سينا ،أو ميكن
القول إ ّن استنباطهم كان عود ًة أخرى للرؤية األرسطوية حول مبدأ العلّية ،حيث نظروا إىل هذا
الحس والتجربة وفق الظواهر الطبيعية املحسوسة ،أي إنّهم حاولوا إثبات وجود العلّية
املبدأ بعني
ّ
الحس والتجربة؛ يف حني أ ّن الحكيم ابن سينا سلّط الضوء عىل العلّة إلثبات وجود
من منطلق
ّ
[[[ -عبد الله جوادي اآلميل ،تبيني براهني اثبات خدا (باللغة الفارسية) ،ص .143 - 8
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املاهوي جز ٌء من ذات اليشء بحيث ال
الكائنات وليس إلثبات طبيعتها ،فهو يرى أ ّن اإلمكا َن
َّ
ّ
ينفك عنه بتاتاً؛ فحينام نقول إ ّن هذا اليشء ـ كالقلم مثالً ـ ممكن الوجود ،نروم من ذلك أ ّن ذاته
كل
ال تقتيض الوجود بنفسها ،وعىل هذا األساس فال ب ّد من وجود يش ٍء يُفيض عليه الوجود يف ّ
لحظ ٍة دون انقطاعٍ.
وببيانٍ
فلسفي نقول إ ّن املاهية بلحاظ غريها تخرج من نسبة االستواء التي تتّصف بها  -التساوي
ٍّ
ٍ
انفكاك
بني الوجود والعدم  -ولكن بلحاظ نفسها تبقى متساوية يف نسبتها إىل الوجود والعدم دون
مـم يعني ات ّصافها باإلمكان ،ففي هذه الحالة ال يرسي الوجود إىل ذوات املاهيات التي
عنهام ّ
تتّصف باإلمكان ،ولهذا السبب ال ميكن أن تنقطع حاجة املمكن إىل الغري مطلقاً ،فهي حاج ٌة
دامئ ٌة وثابتةٌ.
كام تجدر اإلشارة هنا إىل مالحظ ٍة ها ّم ٍة للغاية ،وهي أ ّن العلّة املوجِدة يف الفلسفة اإلسالمية ال
بكل ما فيه مفتق ٌر إىل هذه العلّة يف نشأته ووجوده ،وهذه
تقترص عىل سلسلة الكون ،أي أ ّن الكون ّ
كل ما هو موجود حولنا ومبا يف ذلك أنفسنا؛ وهذه العلّة املوجدة
القاعدة بطبيعة الحال تشمل ّ
ٍ
تأكيد ليست سوى واجب الوجود.
بكل
ّ
وجل،
يل بحيث تنتهي إىل الله ع ّز ّ
وساطة املمكنات وسبب ّية بعضها البعض ال تكون بشكلٍ طو ٍّ
إذ ليس هناك ممك ٌن له القابلية عىل أن يكون بح ّد ذاته واسط ًة لنقل الفيض عن طريق إضفاء الوجود
إىل غريه ،بل إ ّن جميع املمكنات من جهة كونها متق ّوم ًة بواجب الوجود فهي تجري يف مجرى
كل يش ٍء يحيط بالكامل عىل وساطتها وسببيتها لكونه هو املفيض
الفيض ،أي إ ّن املبدأ الغني عن ّ
لكل ما لديها من قابليات وجودية.
ّ
وخالصة الكالم إ ّن هذا الربهان الذي كان مطروحاً بني العلامء املسلمني ،يتق ّوم عىل القضايا
التالية:
أ ّوالً :مل يستند إىل قاعدة بطالن الدور والتسلسل ،واملباحث التي ذكرت يف بعض أطروحاته
حولهام تتّصف بصبغ ٍة تعليمي ٍة لتأكيد بطالنهام.
ثانياً :استحالة تسلسل العلل الوجودية املشرتطة إن كانت متع ّدد ًة ومرتت ّب ًة ومجتمع ًة بعضها مع
بعض يف الوجود.
ثالثاً :الفصل يف بعض الحاالت بني برهان اإلمكان والوجوب وبني بعض صور برهان العلّية؛
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ٍ
وهذا األمر ليس صائباً أل ّن العلّية عبار ٌة عن أصلٍ
مشرتك يُعتمد عليه يف جميع الرباهني ومبا فيها
هذا الربهان ،وعىل هذا األساس ميكن القول إ ّن مبدأ العلّية ال يُع ّد برهاناً مستقالً بح ّد ذاته بحيث
وجل ،فإذا حدث ٌّ
شك وتردي ٌد
ّ
يُدرج إىل جانب سائر الرباهني التي ت ُساق إلثبات وجود الله ع ّز
ّ
الشك والرتديد عىل العالقة الرضورية التي ال مناص منها بني
يف أصل هذا املبدأ سوف يطرأ هذا
مـم يعني انتفاء عملية االستدالل من أساسها.
املق ّدمة والنتيجة يف االستدالل املربهن ّ
آية الله جوادي اآلميل استشكل عىل برهان علم الوجود الذي طرحه ديفيد هيوم باعتبار أ ّن
ٍ
جهد لتجميع أجزاء متناثرة ال تحتاج إىل علّ ٍة إال تلك العلّة
عملية االستدالل فيه ليست سوى
بكل جز ٍء منها؛ ولك ّنه وصف برهان اإلمكان والوجوب كام ييل« :االستدالل يف برهان
املرتبطة ّ
ككل -
ٍّ
اإلمكان والوجوب مل يرتكز يف عملية االستدالل عىل اإلمكان املاهوي لوجود الكون
متعارف يف رحاب الفلسفة الغربية ،بل ارتكز عىل أساس قضي ٍة
بصفته مجموعة أجزاء  -كام هو
ٌ
ّ
يتجل يف وعاء الوجود دون االعتامد عىل الغري ،وهذه
ها ّم ٍة فحواها أنّ املمكن ال ميكنه أن
ككل ،إذ ليس
ٍّ
القضية حقيقي ٌة تصدق عىل جميع املمكنات بصفتها أفراداً وليس عىل وجودها
حقيقي للمجموع ،ومن هذا املنطلق ليس من شأن املوجود أن ي ّتصف باإلمكان أو
هناك وجو ٌد
ٌّ
الوجوب األمر الذي يجعله غري محتاجٍ إىل الغري من باب القضية املنطقية القائلة بأن هذه الحاجة
سالب ٌة بانتفاء موضوعها.
ذهني وال يندرج يف إطار وعاء الوجود الخارجي،
ككل هو مج ّرد اعتبا ٍر
إذن ،اعتبار املمكنات ٍّ
ٍّ
ككل وبافرتاض االعتامد عليها يف عملية الربهنة ،ففي هذه الحالة أيضاً
وح ّتى مع افرتاض وجودها ٍّ
الكل ،أي أنّه جز ٌء
إ نّ اإلمكان الذي هو محض حاج ٍة وافتقا ٍر يعترب من امليزات التي ال تنفكّ عن ّ
الكل؛ وهذا األمر قد يدركه العقل إدراكاً
ال يتج ّزأ عن ذات مجموع األجزاء املجتمعة التي تؤلّف ّ
حته أو سقمه.
غنى عن املشاهدة والتجربة لتأكيد ص ّ
تا ّماً ،لذا فهو يف ً
األساس الراسخ الذي يستند إليه برهان اإلمكان والوجوب متق ّو ٌم عىل مقدّ ٍ
مات فلسفي ٍة ،وعىل م ّر
ترسخ أكرث فأكرث بفضل أطروحات ونظريات
الزمان وتوايل الربهنة واالستدالل طوال قرونٍ متامدي ٍة ّ
الفالسفة املسلمني ،وعىل هذا األساس ذكرنا املؤاخذات الثالث التي أوردت عىل برهان علم
الكون املطروح من قبل العلامء الغربيني ،حيث بادر الفالسفة املسلمون إىل طرحها عىل هذا
الربهان بهدف رشحه وتحليله بد ّق ٍة متناهي ٍة وصقله من النواقص التي تكتنفه.
ٌ
ونقاشات يف غاية الدقّة حول النقد الذي طرحه الفيلسوفان ديفيد هيوم
ٌ
بحوث
وقد أجريت
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حة الرباهني
وإميانويل كانط حول الرضورة املوجودة يف عامل الخارج خالل اعرتاضهام عىل ص ّ
الوجودية وبراهني علم الكونيات ،حيث أرادا من ذلك نفي وجود واجب الوجود؛ وميكن تلخيص
حة كام ييل :الرضورة والوجوب عبار ٌة عن مفهومني
الر ّد بإيجا ٍز عىل مزاعمهام العارية عن الص ّ
بديهيني يدركهام اإلنسان يف ذاته بشكلٍ
فطري ،وأ ّما علم الفلسفة فهو يعتربهام متحقّقني بصفتهام
ٍّ
موضوعي ٍ
ثم فإنّ علم املنطق يعتمد عليهام كأصلٍ
ثابت من منطلق
معقوالت ثانية فلسفية ،ومن ّ
ٍّ
البحوث الفلسفية ،ومن هذا املنطلق تتق ّوم عليهام قواعده الثابتة.
علم املنطق يتط ّرق إىل تعيني مصاديق املفاهيم الذهنية يف نطاق القضايا التي يطرحها حولها،
ثم اعتمد عليها يف مجال العالقات والنسب
جهات الثالثة عرش ومن ّ
وعىل هذا األساس ص ّور املو ّ
املوجودة بني قضايا الحمل ،أي يف إطار املعقوالت الثانية املنطقية.
أضف إىل ذلك فالرضورة املقصودة يف واجب الوجود ال تعدّ من الرضورات املطروحة يف
وتأصله
رش إىل رسوخ الواقع
إطار الربط بني املواضيع واملحموالت ،بل هي ناظر ٌة بشكلٍ مبا ٍ
ّ
باعتباره حقيق ًة عيني ًة خارجي ًة»[[[.
وتجدر اإلشاره هنا إىل أ ّن عامل الدين املسلم مهدي الحائري اليزدي الذي اعترب هذه الرضورة
من سنخ الرضورات الذاتية املنطقية ،قد ق ّرر نظريته بسياقٍ مغاي ٍر ملا ت ّبناه الفيلسوف الغريب
إميانويل كانط ،لذا ال ميكن طرح قضية أنّها سالبة بانتفاء املوضوع ،حيث قال إنّها رضور ٌة ذاتي ٌة
[[[
فلسفي ٌة أو أزلي ٌة خارج ٌة عن النطاق الذي أق ّره إميانويل كانط.

وأ ّما بالنسبة إىل ماهية العلّية يف برهان اإلمكان والوجوب ،فيمكن بيانها كام ييل :إن أردنا
الحس والتجربة ،فال
تفسريها بحسب أطروحة الفيلسوف الغريب ديفيد هيوم الذي قيّدها يف نطاق
ّ
مناص لنا من اللجوء إىل النظرية الذاتانية الغربية ،وبالتايل سوف نضط ّر إىل بيان املوضوع اعتامدا ً
عىل أسلوب تداعي املعاين.
من املؤكّد أ ّن تعاليم الفلسفة اإلسالمية تطرح تفسريا ً عقلياً استنادا ً إلثبات أ ّن مبدأ العلّية من
الحس والتجربة يجب وأن تكون بديهي ًة
مـم يعني أ ّن مصاديقه يف عامل
سنخ املعقوالت الثانية ّ
ّ
عقليةً؛ لذا فإ ّن فلسفتنا ال تؤيّد مقولة استكشاف العلّية من التجربة ومن ث ّم تقييم املفاهيم العقلية
عىل أساسها .برغم أ ّن الفيلسوف الغريب إميانويل كانط يعتقد بوجوب تق ّدم العلّة عىل املعلول،
[[[  -املصدر السابق ،ص .156 - 62
[[[  -مهدي الحائري اليزدي ،كاوش هاي عقيل نظري (باللغة الفارسية) ،ص .220 - 179
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لك ّن الخلل األسايس الذي يرد عىل نظريته يف مجال بيان حقيقة العلّية ،قد أسفر عن إيجاد خللٍ
حل مبدأ العلّية الذهنية أو الدليل يف األطروحات
يف براهني علم الكونيات أيضاً؛ ولهذا السبب ّ
الالحقة لهذه الرباهني بدالً عن العلّية الوجودية ،مثل مبدأ السبب الكايف.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلجابة الفلسفية التي تُطرح عىل النقد املذكور من قبل إميانويل
كانط وديفيد هيوم ،ذات تفاصيل وتش ّعبات كثرية ال يسعنا املجال إىل تسليط الضوء عليها يف هذه
الدراسة املقتضبة ،لذلك أرشنا بإيجا ٍز إىل األسلوب الصائب يف الر ّد عليها فحسب.
* خالصة البحث حول أوجه االختالف بني براهني علم الكونيات الغربية وبرهان اإلمكان
والوجوب اإلسالمي
نستشف من التفاصيل التي ذكرت آنفاً أ ّن أوجه االختالف املوجودة بني براهني علم الكونيات
ّ
املطروحة يف العامل الغريب وبرهان اإلمكان والوجوب املطروح يف العامل اإلسالمي ،منشؤها
األسايس هو ذلك االختالف املوجود يف النمط الفكري الذي يتب ّناه مفكّرو املدرستني اإلسالمية
والغربية؛ وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 )1براهني علم الكونيات املطروحة بني املفكّرين الغربيني تعتمد عىل التجربة ألجل بيان ماهية
العلّية التي تحتاج إليها يف عملية االستدالل ،لذا فهي تسوقها يف نطاق ال ِعلَّة املع ّدة فقط ،بينام
برهان اإلمكان والوجوب اإلسالمي يؤكّد كون العقل هو املبنى األسايس للعلّية التي هي علّي ٌة
حقيقي ٌة ال اعتباريةٌ.
 )2نظرا ً لكون تسلسل العلل املِع ّدة بح ّد ذاته ال يُع ّد أمرا ً مستحيالً ،لذا ميكن االعتامد عليه
يف تفنيد شبهة التسلسل املطروحة عىل براهني علم الكونيات من قبل الفيلسوفني ديفيد هيوم
وإميانويل كانط؛ ولكن ال حاجة لنا بذلك لدى طرح استدالالت برهان اإلمكان والوجوب؛ حتّى
إن تص ّورنا أنّنا بحاج ٍة له يف هذا املضامر فالسبب يف ذلك يرجع إىل كون العلّية الحقيقية هي
املقصودة ،فنفي تسلسل العلل ميكن إثباته وفق األصول واالستنتاجات العقلية.
 )3براهني علم الكون املطروحة وفق آراء الفيلسوف الغريب جوتفريد اليبنتز لبيان معامل
الرضورة الوجودية املراد منها إثبات وجود واجب الوجود تُطرح عليها إشكاالتٌ أساسيةٌ ،إذ ال
ميكن االعتامد عىل التجربة لالستدالل عىل وجود هكذا رضور ٍة؛ بينام برهان اإلمكان والوجوب
املطروح بني الفالسفة املسلمني أكّد كون هذه الرضورة تعترب من سنخ املعقوالت الثانية الفلسفية،
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حيث اعتربها حقيق ًة متق ّوم ًة بذاتها تع ّم نطاق الذهن والخارج؛ وعىل هذا األساس ال مجال لطرح
مؤاخذات إميانويل كانط عليها.
السبب بها ضمن الرباهني
 )4العلّية التي هي عبار ٌة عن عالق ٍة
تتجسد يف مقام الثبوت قد ب ّدلت ّ
ّ
التي طرحت عىل صعيد علم الكونيات وال س ّيام بعد عهد جوتفريد اليبنتز ،فالسبب يف الواقع هو
تتجسد يف مقام اإلثبات .كام أ ّن العلّية بح ّد ذاتها كانت عرض ًة للنقد والتفنيد من
عبار ٌة عن عالق ٍة
ّ
قبل النظريات املرتكزة عىل النزعة الذاتانية ،يف حني أنّنا ال نجد هذا الخلل يف براهني اإلمكان
والوجوب.
 )5براهني علم الكونيات وال س ّيام برهان جوتفريد اليبنتز ،تهدف إىل إثبات وجود الله سبحانه
وتعاىل للعامل بأرسه ،وذلك عىل أساس فكرة أ ّن أجزاء العامل من شأنها تبعضها وضيح ماهية
لكل
وجل حسب مبادئ برهان اإلمكان والوجوب يع ّد رضورياً ّ
بعضها اآلخر؛ ولك ّن وجود الله ع ّز ّ
ٍ
كل جز ٍء من أجزاء
واحد من املمكنات وال غنى عنه مطلقاً ،وبالتايل فهو ناظ ٌر إىل ربوبيته تعاىل يف ّ

الكون ،بينام براهني علم الكونيات ناظر ٌة إليها عىل ضوء الكون بأرسه.

 )6الله سبحانه وتعاىل يف براهني علم الكونيات يعترب علّ ًة محدثةً ،ولك ّنه عىل ضوء برهان
ٍ
اإلمكان والوجوب عبار ٌة عن علّ ٍة محدث ٍة ومبقي ٍة يف آنٍ
واحد.
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شبهات الملحدين
النقد العقيل لـ "ال عقالنية " اإلحلاد
حممد حسن قدردان قراملكي

[*]
[[[

تهدف هذه املقالة إىل تظهري منظومة معرفية تبحث من جهة يف األجلة العقلية واملنطقية عىل
وجود الله تعاىل وتتناول من جهة ثانية بعض الشبهات التي طرحت حولها من قبل امللحدين
واملشكّكني ،ومن ث ّم تثبت أ ّن االعتقاد بوجوده تعاىل ينسجم انسجاماً تا ّماً مع حكم العقل والفطرة
كل شبه ٍة
اإلنسانية بحيث ميكن إثباته بالرباهني الفلسفية والفطرية التي لها قابلية عىل نقض ّ
يطرحها أهل التشكيك واإللحاد ،فالشبهات الواهية التي تش ّبث بها هؤالء ال تصمد أمام تلك
أي خللٍ يف دالالتها.
الرباهني الدامغة وليس من شأنها إيجاد ّ
املحرر
ٍ
شكوك حول براهني إثبات وجود البارئ الكريم ،بل يسوقون
ال يكتفي مناهضو األديان بإثارة
بعض األدلّة الواهية والشبهات التي يزعمون أنّها تنفي وجوده من األساس ،وسنذكر يف هذا البحث
بعض هذه األدلّة والشبهات ث ّم نقوم بتحليلها ونقضها:
ّ
احلس املحض :
وحتقق املعرفة اعتامد ًا عىل
* الشبهة األوىل :إثبات الوجود
ّ

كل يش ٍء عىل
من األُسس التي اعتمد عليها املا ّديون يف نظرياتهم هي دعوى اقتصار معرفة ّ
أي أم ٍر كان فال ب ّد من اللجوء إليهام .استنادا ً إىل
الحس والتجربة فحسب ،لذا إن أردنا إثبات وجود ّ
ّ
بالحس والتجربة.
هذه القاعدة املا ّدية أنكروا وجود الله تعاىل ،إذ ليس من املمكن إثبات وجوده
ّ

وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أوغست كونت وديفيد هيوم لهام الريادة يف طرح هذه النظرية ومل
جل شأنه ،ولكن لو تتبّعنا تأريخها لوجدناها ترضب بجذورها يف
يتو ّرعا عن إنكار وجود البارئ ّ
*ـ مفكر وباحث يف اإللهيات ـ إيران.
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كل
قرونٍ سبقت عهد هذين الفيلسوفني ،فالفرقة (السمنية) التي ظهرت يف الهند قد أنكرت فائدة ّ
تأ ّملٍ
الحس هو املبدأ الوحيد للمعرفة والعقيدة.
باطني مهام كان نوعه وزعم أتباعها أ ّن
ّ
ٍّ

بطبيعة الحال فإ ّن منكري املعرفة العقلية ينخرطون يف طوائف ع ّدة ومبشارب شتّى ،فبعضهم
أنكروا العلم من أساسه ومنهم من أنكر العلم بالقضايا املاورائية الدينية فقط؛ وقد تط ّرق العلامء
املسلمون األوائل إىل بيان املتب ّنيات الفكرية لهذه املذاهب ضمن مختلف نظرياتهم العقائدية
ومؤلّفاتهم التي متحورت حول املباحث العلمية واملعرفية ،ومثال ذلك ما ذكره الفخر الرازي ،إذ
موقوف عىل
«واحتج املنكرون للنظر يف اإللهيات بوجهني ،أحدهام أنّ إمكان طلب التصديق
قال:
ٌ
ّ
تص ّور املوضوع واملحمول ،والحقائق اإللهية غري متص ّور ٍة لنا ملا سبق أنّا ال نتص ّور إال ما نجده
[[[
بحواسنا أو نفوسنا أو عقولنا» .
ّ
حتليل الشبهة ونقضها:
نقول يف نقض الشبهة املذكورة:
الحس :
 ) 1عدم اقتصار املعرفة عىل
ّ

باطل من األساس
الحس واملعرفة ٌ
أثبتنا يف املباحث اآلنفة أ ّن زعم اقتصار معرفة اإلنسان عىل
ّ
أي دليلٍ معتربٍ ،كام ذكرنا أدلّ ًة وبراهني تثبت تحقّقها عن طريق العقل والشهود
وال يستند إىل ّ
الحس والتجربة املا ّدية
والعلم الحضوري؛ وعىل هذا األساس فإ ّن عدم معرفة الله تعاىل عن طريق
ّ
ال يعني أبدا ً عدم وجوده ،بل هو واجب الوجود الثابت بالرباهني العقلية والفلسفية كام ذكرنا سابقاً.
 )2أتباع املذهب املا ّدي اعتمدوا عىل الدليل العقيل إلثبات مزاعمهم:
عىل الرغم من أ ّن أتباع املعرفة املا ّدية يق ّيدون علم اإلنسان مبا هو محسوس فقط ،لك ّنهم
يف الواقع يتش ّبثون بالدليل العقيل إلثبات م ّدعاهم هذا ،إذ يطرح عليهم السؤال اآليت :ا ّدعاء أ ّن
الحس أو العقيل؟ من
ثابت بالدليل
الحس والتجربة) هل هو
(املعارف البرشية متق ّوم ٌة عىل
ٌ
ّ
ّ
الحس والتجربة ليس من شأنهام أبدا ً إثبات هذا اال ّدعاء أو وضع أيّة قاعد ٍة علمي ٍة أخرى؛
املؤكّد أ ّن
ّ
رش أو غري
لذا ال يبقى سوى العقل ،وهذا يعني أ ّن هؤالء يقولون باملعرفة املاورائية بشكلٍ مبا ٍ
مبارشٍ ،ومن ث ّم يثبت بطالن نظرياتهم من أساسها.

املحصل ،ص 50؛ الس ّيد املرتىض ،الذخرية يف علم الكالم ،ص 344؛ القايض عضد الدين
[[[ ـ الخواجة نصري الدين الطويس ،تلخيص
ّ
اإليجي ،رشح املواقف ،ج  ،1ص 188؛ ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج  ،1ص  18و  20و .22
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احلسية ال تزيد من الثروة املعرفية للبرشية:
 ) 3اإلدراكات ّ
الحسية تعني اإلنسان عىل إدراك ما هو موجود بظاهره املا ّدي فحسب ،ومن ث ّم ال
إ ّن األمور
ّ
بالحس يتطلّب تحقّق مق ّد ٍ
مات مسبق ٍة
متنحه املعرفة واليقني بوجوده ،فالجزم بوجود ما ندركه
ّ
أحس بوجود شجر ٍة يف
ي ،كام لو
تستند إىل االستدالل العقيل .عندما يشعر اإلنسان بوجود أم ٍر ما ّد ٍّ
ّ
الظالم الدامس ،ال ميكننا القول حينها إ ّن مج ّرد هذا الشعور يثبت وجود الشجرة عىل أرض الواقع
ومن ث ّم نجزم عىل أساسه بوجودها ،إذ من املحتمل أن تكون غري موجود ٍة والشعور الذي اكتنف
هذا اإلنسان مج ّرد وهمٍ ألنّه مل يرها رأي العني ومل يلمسها بيده؛ فام العمل هنا؟! هل بإمكاننا قول
إ ّن الشجرة موجود ٌة ألنّه شعر بها ويف الحني ذاته غري موجود ٍة ألنّه مل يرها ومل يلمسها؟! بالطبع
ال ،فاليقني بوجود شجر ٍة أو عدمها متق ّو ٌم عىل قاعدة امتناع اجتامع النقيضني التي تؤكّد عدم إمكانية
ٍ
كون اليشء موجودا ً ومعدوماً يف آنٍ
حسيةً؛
واحد ،وكام هو معلو ٌم فهي قاعد ٌة عقلي ٌة وليست ّ
وعىل هذا األساس ال ميكننا االعتامد عىل القواعد املا ّدية هنا للحكم عىل وجود الشجرة أو عدم
وجودها ،بل ال ب ّد من الرجوع إىل القواعد العقلية.
الحسية يف إثراء الجانب املعريف لدى اإلنسان،
أ ّما الدليل اآلخر عىل عدم فائدة املدركات
ّ
فهو حضور صورة اليشء يف الذهن؛ فتص ّور شجر ٍة ال يعني انتقالها بذاتها يف الذهن ،وإنّ ا هيئة
ٍ
تأكيد يتحقّق وفق
بكل
صورتها هي التي تنطبع فيه فتجعله يصل إىل مرحلة التصديق ،وهذا األمر ّ
[[[
للحس املا ّدي .
عملي ٍة نفسي ٍة عقلي ٍة وال دخل
ّ
الحس ليست له قيم ٌة معرفي ٌة ما مل يرتكز عىل اإلدراك العقيل ،ومن هذا املنطلق
إذن ،اإلدراك
ّ
فإ ّن أصحاب النزعة املا ّدية مل يجدوا ب ّدا ً من اإلذعان للدليل العقيل واإلقرار باملعارف العقلية.
 ) 4معرفة اهلل تعاىل عن طريق اآلثار:
الحس والتجربة أ ّن وجود الله تعاىل ال ميكن إثباته بوساطة املعارف البرشية ألنّه
ي ّدعي أتباع
ّ
يئ.
وجو ٌد ماورا ٌّ

والحس معاً إلثبات
حة ،إذ ميكننا االعتامد عىل العقل
هذه املزاعم باطل ٌة وال أساس لها من الص ّ
ّ
وجوده وملعرفة صفاته املباركة ،وسوف نثبت يف املباحث الالحقة ضمن حديثنا عن الصفات
ٍ
وجل من قبيل
ّ
صفات ثبوتي ٍة عديد ٍة لله ع ّز
اإللهية أ ّن عنوان (واجب الوجود) يعني رضورة وجود
األزلية والوحدة والبساطة والكامل والغنى .فضالً عن ذلك فالتأ ّمل يف الكون والطبيعة والنظام
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي ـ توحيد در قرآن (باللغة الفارسية) ،ج  ،12ص  256ـ 257؛ مرتىض
مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .913
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املذهل اللذان يتق ّومان عليه ،يغرس يف أنفسنا الطأمنينة واليقني بوجود مدبّ ٍر حكيمٍ يدير شؤونهام
بعلمه الواسع وقدرته الالمتناهية.
ٍ
ٍ
معرفية وفق أصول النزعة
قيمة
* الشبهة الثانية :املفاهيم غري املحسوسة ليست ذات
التجريبية الوضعية:
يئ،
منحى متط ّرفاً للغاية لدرجة أنّهم مل يكتفوا بإنكار ّ
لقد نحا بعض املا ّديني
كل وجو ٍد ماورا ٍّ
ً
لحس والتجربة ،أي :إنّهم
مفهوم مرهون ٌة بكونه قابالً ألن يتحقّق يف إطار
كل
بل ذهبوا إىل أ ّن داللة ّ
ٍ
ّ
بأي ٍ
كل قضي ٍة أو تفكيكها إىل عنارصها األ ّولية بغية
منط كان ويقومون بتحليل ّ
ينكرون ّ
غيبي ّ
كل أم ٍر ٍّ
فهمها وإدراكها؛ ويف غري هذه الحالة يع ّدونها كاذب ًة ويعرضون عنها لكونها مهمل ًة بزعمهم .وعىل
أساس هذا االعتقاد اعتربوا املفاهيم الدالّة عىل العامل املج ّرد ـ ومبا يف ذلك الله تعاىل ـ عاري ًة
أي معنى ومن ث ّم ال يصل الدور إىل الحديث عن وجودها أو عدم وجودها.
من ّ
وقد دافع أتباع النزعة التجريبية الوضعية (الفلسفة الوضعية) عن هذه الرؤية املتط ّرفة ،حيث
أنكروا جميع الوجودات املاورائية بذريعة عدم تحقّقها عىل أرض الواقع يف العامل املا ّدي وعدم
وجل أيضاً.
إمكانية تحليلها وتفكيكها إىل عنارصها األ ّولية األمر الذي دفعهم إلنكار وجود الله ع ّز ّ
حتليل الشبهة ونقدها:
ال ّ
شك يف أ ّن تسليط الضوء عىل املتب ّنيات الفكرية ألتباع الفكر التجريبي الوضعي وبيان جميع
ٍ
ومستقل يف إطار عناوين فرعية عديدة ،ولكن مبا أنّه يف العرص
ٍّ
جوانبه ،يتطلّب إجراء
بحث واسعٍ
الراهن أصبح هشّ اً وهزيالً مقابل النظريات املعارضة له ،سنكتفي فيام يأيت بذكر بعض النقاط يف
نقضه:
[[[

الدور املنطقي املمتنع :
 )1حدوث َّ
إثبات وجود أم ٍر عن طريق االستدالل بنفس وجوده يع ّد باطالً من حيث القواعد العقلية
واملنطقية ألنّه يستلزم حدوث ال َّدور ،فليس من الصحيح مبكانٍ إثبات أ ّن القضية صادق ٌة نظرا ً
لكونها ذات معنى ومن ث ّم إثبات أنّها ذات معنى لكونها صادقةً؛ فقد ُع ّد وجود املعنى دليالً عىل
الصدق ،وهذا األخري بدوره ُع َّد دليالً عىل وجود املعنى؛ أي قد توقّف وجود اليشء عىل نفسه،
باطل.
وهو دو ٌر ٌ
أي من الرباهني واالستدالالت فهو يعني بطالن موضوعها.
[[[ ـ الدَّ ور املنطقي يعني توقّف وجود اليشء عىل نفسه ،وحني تحقّقه يف ٍّ
وبعبار ٍة أخرى فإنّ معناه حاجة األ ّول إىل الثاين والثاين إىل األ ّول ،إ ّما بواسط ٍة أو بغري واسط ٍة.
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مـم يعني بطالن مذهبهم.
إذن ،ما ذكره أتباع النزعة التجريبية الوضعية يستلزم تحقّق ال َّدورّ ،
 )2استحالة ّ
املدعى:
حتقق ّ
أتباع التجريبية الوضعية يؤكّدون إمكانية تحليل القضايا ،أي :إنّهم يقولون إ ّن القضية الصادقة
التي ميكن فهمها وإدراكها هي تلك التي ميكن تحليلها أو تفكيكها إىل عنارصها األ ّولية عن طريق
التجربة املا ّدية؛ ومن هذا املنطلق نطرح عليهم السؤال اآليت:
حسب ا ّدعائكم فإ ّن معنى القضية ال ب ّد من أن يتّصف بالقابلية عىل التحقّق يف الخارج ،وهذا
امل ّدعى بذاته هل يندرج تحت القضايا التي ميكن تحليلها أو التي ميكن تفكيكها إىل عنارصها
األ ّولية؟

من املؤكّد أ ّن هذا امل ّدعى ال يندرج تحت القضايا التحليلية لكون املحمول ال يتحقّق إال عن
ٍ
حينئذ
طريق تحليل املوضوع ،حتّى لو فرضنا أنّه يندرج تحت هذا النمط من القضايا فال يتحقّق منه
ٍ
ٍ
جديد
معنى
مطروح يف األساس إلثبات
مفهوم ذي دالل ٍة جديد ٍة ،يف حني أنّه
جديد أو
معنى
أي
ٍ
ّ
ٌ
ً
ً

وهو االستدالل عىل رضورة قابلية تحقّق اليشء يف الخارج.

وإذا افرتضنا أنّه يندرج تحت القضايا الرتكيبية القابلة للتفكيك ،فيا ترى هل أثبتت التجربة أ ّن
تحقّق املعنى لجميع القضايا مرهو ٌن بقابليتها عىل التحقّق يف الخارج بجميع أجزائها؟ بالطبع مل
يقل أح ٌد بذلك.
إذن ،التجريبية الوضعيـة تناقض نفسها ،وما ا ّدعاه أتباعها مل يتحقّق يف الخارج ،لـذا ال ميكن
[[[
زعم أ ّن القضايا الحقيقيـة مرشوط ٌة بالتحقّـق العيـني .
مدعى عمومية القاعدة:
 ) 3بطالن ّ
الحس والتجربة ،لكن مع ذلك ال ميكن
حتّى لو افرتضنا أنّه ميكن إثبات ما ذكر عن طريق
ّ
الحسية واملاورائية ،إذ يق ّر العلامء
ا ّدعاء عمومية هذه القاعدة وتطبيقها عىل جميع القضايا
ّ
طبيعي ٍ
أي قانونٍ
ثابت
التجريبيون بإمكانية تفنيد القوانني العلمية والطبيعية قاطبةً ،لذا ليس هناك ّ
ٍّ
[[[
ودائمٍ إىل األبد؛ وعىل هذا األساس فغاية ما ميكن أن ي ّدعيه أصحاب املذهب الوضعي هو أ ّن
الحس والتجربة ميكن أن تتحقّق بشكلٍ
داللة القضايا عىل معانٍ قابلة للفهم واإلدراك يف نطاق
ّ
كل ،أي :إ ّن تحقّقها ممك ٌن يف إطار بعض القضايا املحدودة فحسب ،لذا ال ميكن ع ّد هذه
ّ ٍّ
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :پوزيتيويسم منطقي (باللغة الفارسية) ،ص .14
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .16
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لكل القضايا مطلقاً.
الداللة رشطاً ّ
من البديهي أ ّن هذا األمر املتزعزع من أساسه ليس من شأنه أن يكون برهاناً عىل نقض القضايا
املرتبطة بالعامل املج ّرد (املاورايئ).
 ) 4عدم إمكانية تفنيد القضايا املاورائية:
وجل وعامل
متت بصل ٍة إىل الله ع ّز ّ
أتباع التجريبية الوضعية بذلوا ما بوسعهم بغية تفنيد ّ
كل قضي ٍة ّ
الغيب ،لك ّنهم يف الحقيقة ال ميتلكون صالحية القيام بذلك ،فغاية ما يف األمر هو اقتصار مبادئهم
وبراهينهم املا ّدية عىل نطاق عامل املحسوسات ،وحسب التعبري املنطقي فحدود استنتاجاتهم
منحرصة يف إطار القضية املوجبة الجزئية؛ لذا ليست لديهم الصالحية وال القابلية العلمية عىل
للحس والتجربة ،ولو أنّهم خالفوا هذه القاعدة وذهبوا إىل أبعد من
كل قضي ٍة ال تخضع
نقض ّ
ّ
جة
استحقاقهم فهذا يعني أنّهم خرجوا عن حدود البحث العلمي وأعرضوا عن الدليل الذي هو الح ّ
كل قضي ٍة محسوس ٍة أو غري محسوس ٍة.
والربهان إلثبات ّ
استنادا ً إىل ما ذكر ،ميكن للتجريبيني فقط ا ّدعاء أ ّن القضايا املحسوسة قابلة لإلثبات ومن
ث ّم ميكن فهم معانيها ،لك ّنهم غري مخ ّولني بالحكم عىل القضايا املاورائية وزعم أنّها غري قابل ٍة
يحق لهم تجريدها عن املعنى.
لإلثبات ،لذا ال ّ
املتعصبني للنزعة التجريبية
الفيلسوف األملاين مارتني بوبر الذي يدرج اسمه ضمن زمرة
ّ
بكل وجوده يف فرت ٍة من حياته ،وصف تفنيد القضايا املاورائية وتجريدها
والذي كان مدافعاً عنها ّ
كل ما ال ميكن إثباته عن طريق
عن الداللة بالقول« :من السخرية مبكانٍ أن يقوم اإلنسان بتفنيد ّ
التجربة ،ولقد حاول الفالسفة يف حلقة فيينا إثبات هذا األمر فأقدموا عىل تدوين قامئ ٍة أدرجوا فيها
القضايا التي اعتربوها مستحيل ًة ...إنّك [أيها اإلنسان] مخ ّو ٌل بطرح رأيك حول القضايا العلمية يف
[[[
كالم فهو ال يتعدّ ى كونه هرا ًء» .
علم ،وما خال ذلك من ٍ
إطار ما متتلكه من ٍ
 ) 5النسبوية:
النزعة النسبية (النسبوية) تع ّد واحد ًة من التح ّديات التي يواجهها أتباع النزعة التجريبية الوضعية
متغي ومتح ّو ٌل ،حينام يصبح
فالحس الذي هو باعرتاف العلامء التجريبيني
عىل الصعيد املعريف،
ٌّ
ّ
مصدرا ً أساسياً ومعيارا ً وحيدا ً للعلم واملعرفة وإضفاء املصداقية عىل جميع القضايا ،فليس من
ٍ
علمي ،إذ إ ّن احتامل عدم مطابقته
مفهوم
أي
املمكن
ٍ
حينئذ ّ
حة ّ
البت بوجود أيّة قضي ٍة أو الجزم بص ّ
ٍّ
[[[ ـ كارل رميوند بوبر ،مجلّة (ذهن) ،العلم والفرضية (علم وفرضيه) ،العدد ،1ص.102
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للواقع يع ّد أمرا ً ثابتاً وال مناص منه يف جميع األطروحات واالستنتاجات إثر عدم استقرار القواعد
وتغيها باستمرارٍ.
العلمية
ّ
 ) 6بطالن الفرضية من أساسها وعدم انسجام تفاصيلها:
لقد واجهت املدرسة التجريبية الوضعية نقدا ً الذعاً منذ باكورة ظهورها األمر الذي دعا
مؤسسوها للرتاجع عن متب ّنياتهم الفكرية بني الفينة واألخرى ،ومن ث ّم افتقدت أطروحاتهم الفكرية
ّ
للرصانة العلمية ومل تشهد انسجاماً منطقياً يف جميع تفاصيلها ناهيك عن عدم اتّزانها فلسفياً.
أتباع النزعة الوضعية ذهبوا يف بادئ األمر إىل القول مببدأ التحقّق والربهان يف إثبات مصداقية
القضايا ( )Verifiability principleلك ّنهم بعد ذلك تخلّوا عن هذه األطروحة وتب ّنوا فكرة الثبوت
كل قضي ٍة هو إثباتها عن طريق
( )Confirmabilityالتي تؤكّد أ ّن املعيار األسايس ملصداقية ّ
املشاهدة فقط ،ومن ث ّم ليست هناك رضور ٌة إلثباتها بالكامل .فيام بعد طرح التجريبيون املنطقيون
نظرية قابلية االختبار ( )testabilityومن ث ّم استبدلوا بها نظرية قابلية التفنيد (التجربة والخطأ)
(.)falsability
كل الجهود التي بذلها أصحاب هذه النزعة وتع ّدد النظريات التي طرحوها إلثبات
وبرغم ّ
مزاعمهم ،إال أنّهم مل يتمكّنوا من تحقيق أهدافهم ،واألمثلة عىل ذلك كثرية لك ّن املجال ال يسعنا
كالم ألحد ر ّوادها وهو الفيلسوف اإلنجليزي املعارص
لتسليط الضوء عليها هنا ،لكن نكتفي بذكر ٍ
حة
آير ،فحينام ُسئل عن أه ّم خللٍ يف كتابه (لغة الحقيقة واملنطق) الذي ألّفه بهدف إثبات ص ّ
أهم خللٍ يف هذا الكتاب هو اشتامله عىل
النزعة التجريبية الوضعية ،أجاب قائالً« :أعتقد أنّ ّ
[[[
حة»  .ووصف البُنية املنطقية املتزعزعة للمدرسة الوضعية بالقول« :إنّ
مواضيع عاري ٍة من الص ّ
قويم منذ بادئ األمر ،وقد
ٍ
ُرس دعامئه عىل
أساس ٍ
البحث العلمي [يف هذه املدرسة الفكرية] مل ت َ
كل م ّر ٍة إ ّما اضطررت ألن أُح ّمل املوضوع أكرث من طاقته
حاولت مراراً رأب هذا الصدع لك ّنني يف ّ
وإ ّما عجزت عن إثرائه باملبادئ الفكرية كام ينبغي؛ وإىل يومنا هذا ما زالت هذه املدرسة الفكرية
[[[
تفتقر إىل األُسس املنطقية املعتربة» .
* الشبهة الثالثة :عدم اكتامل املعرفة البرشية:
من الذرائع التي تش ّبث بها امللحدون إلثبات نزعاتهم املا ّدية ،هي القول بعدم اكتامل املعرفة
وكل قضي ٍة معرفي ٍة
البرشية ،فزعموا أ ّن الذهن البرشي عاج ٌز عن إدراك الحقائق بشكلٍ تا ٍّم وكاملٍ ّ ،
[[[ ـ برايان ماجي ،مردان انديشه ـ گفتگوي مگي با آير (باللغة الفارسية) ،ص .202
[[[ ـ املصدر السابق.
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عرض ٌة للخطأ والبطالن؛ وعىل هذا األساس ال ميكن ا ّدعاء أ ّن أحدا ً ميتلك معرف ًة كامل ًة بإحدى
الحقائق.
متسكوا باملدركات العلمية
وألجل إثبات م ّدعاهم وقعوا يف أخطاء وهفوات عديدة بعد أن ّ
أي أم ٍر
املا ّدية ،ومن ث ّم أدرجوا املعرفة البرشية بالله ع ّز ّ
وجل ضمن هذه القاعدة بحيث مل يستثنوا ّ
غيبي.
ٍّ
هذه الرؤية التي شاعت يف القرون املاضية قد انبثقت يف بادئ األمر من أفكار الفيلسوف
إميانوئيل كانط الذي قال بوجود غريي ٍة بني الذوات «ال ِنمونات» ( )Noumenوبني األعراض
[[[
والظواهر الخارجية «الفنومونات» ( ، )Phenomenومن هذا املنطلق أكّد استحالة مطابقة الصورة
الذهنية للواقع.
ٍ
بتفصيل أكثر:
توضيح الشبهة
أ ّوالً :ا ّدعى بعض علامء الالهوت أ ّن النقص املوجود يف املعرفة البرشية واحتامل حدوث
الخطأ فيها محدو ٌد بنطاق الرباهني الالهوتية العقلية والفلسفية ،وذهبوا إىل أ ّن اتّصاف هذه الرباهني
للتخل عنها وطرحها جانباً واالكتفاء بالرباهني املا ّدية وتسليط الضوء عىل اآلثار
ّ
بالخطأ يضط ّرنا
الطبيعية فحسب.
ثانياً :باعتقاد بعض العلامء فإ ّن العلوم البرشية ُعرض ٌة للتغيري باستمرارٍ ،وكذا هي الحال بالنسبة
مهب رياح التغيري .يف العقود الخمسة املنرصمة
إىل عقيدة اإلنسان بالله تعاىل ،أي :إنّها دامئاً يف ّ
انخرط بعض املفكّرين املسلمني تحت مظلّة الفكر املاركيس وأطلق عليهم عنوان (املسلمون
[[[
االشرتاكيون) ،وقد دافعوا عن فكرة التغيري هذه .
حتليل الشبهة ونقضها:
نذكر النقاط اآلتية يف نقض الشبهة املطروحة:
رضب من السفسطة
البرشي من أساسه ،فهذا
 )1إن كان املقصود من هذا الربهان هو إنكار العلم
ّ
ٌ
التي تنتهي إىل النزعة الشكوكية ،ومن املؤكّد أنّه ال ميكن االستناد إىل األفكار السفسطائية يف
[[[ ـ الطبيعيات :تؤكّد عىل أنّ ذهن اإلنسان قادر يف األمور الطبيعية فقط عىل إدراك األعراض والظواهر «الفنومونات» ()Phenomen
الحس والعقل ،لك ّنه عاج ٌز عن إدراك الذوات «ال ِنمونات» ( )Noumenالتي هي موضوع األعراض والظواهر .ويف
التي تأيت عن طريق
ّ
مورد الظواهر أيضاً فإن العقل اإلنساين -برتكيبه الخاص -يضفي أشكاالً وصوراً خاصة عىل األشياء ،وال ميكن االطمئنان إىل أنّ الواقع
ونفس األمر هو بهذا الشكل وهذه الصورة الظاهرة لعقولنا.
[[[ ـ رسول جعفريان ،جريان ها وسازمان هاي مذهبي سيايس ايران (باللغة الفارسية) ،ص .92
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االستدالل والربهنة ،ناهيك عن ثبوت بطالنها حسب القواعد اإلبستمولوجية.
بأي دليلٍ
إضاف ًة إىل ما ذكر ،فالذين أنكروا وجود الله تعاىل حسب الفرضية املذكورة مل يأتوا ّ
معت ٍ
رب إلثبات م ّدعاهم وذلك لكون إقامة الدليل مق ّدم ًة أساسي ًة لتحقّق العلم وإثبات امل ّدعى.

 )2إن مل يكن املقصود بالربهان املذكور إنكا َر مطلقِ العلم ،وأُريد منه إنكار أحد جوانبه
فحسب ،فهذا يعني أ ّن موضوعه ليس من منط القضية املوجبة الكلّية ،ومن ث ّم ليس من الصواب
زعم أ ّن جميع املعارف اإلنسانية صادق ٌة ومطابق ٌة للواقع .ويف هذه الحالة ميكن القول إ ّن أصل
ٌ
مقبول وذلك لكون املتديّنني أيضاً ال يعتقدون مبطابقة جميع العلوم واملعارف البرشية
امل ّدعى
للواقع ويق ّرون باحتامل طروء خطأ عليها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه العلوم تص ّنف يف قسمني أساسيني ،هام:

أ ـ علوم بديهية.

ب ـ علوم نظرية.
وتص ّنف يف تقسيمٍ آخر إىل:
أ ـ علوم حضورية.

ب ـ علوم حصولية.
وبطبيعة الحال فإ ّن العلوم النظرية وكذلك الحصولية عرض ٌة لطروء الخلل والخطأ وعدم مطابقة
الواقع ،ومن هذا املنطلق لجأ املتديّنون إىل العلوم البديهية والحضورية ،من قبيل برهان الفطرة،
إلثبات وجود الله تعاىل .كام أ ّن علامء الالهوت استندوا إىل الرباهني العقلية والفلسفية ـ التي أُشري
إليها يف املباحث اآلنفة ـ إلثبات وجوده تبارك شأنه وذلك نظرا ً لضعف احتامل طروء الخطأ عليها
يف عني ق ّوة احتامل حدوثه يف العلوم النظرية والحصولية.
التخل عن الرباهني
ّ
إذن ،يتّضح لنا من هذا الكالم عقم ما ذهب إليه املا ّديون من رضورة
العقلية والفلسفية واالكتفاء بالرباهني املا ّدية ،لذا ال ميكن التذ ّرع بنقصان املعرفة البرشية لتفنيد
وجل .وحسب أصول
ّ
الرباهني الدامغة التي ذكرها علامء الالهوت عىل صعيد إثبات البارئ ع ّز
البحث العلمي ،من املمكن طرح هذه الرباهني يف بوتقة النقد والتحليل العلمي ومن ث ّم الحكم
ٍ
أي انحيازٍ؛ ومن هذا املنطلق نجد الفيلسوف إميانوئيل كانط الذي ا ّدعى
عليها
بإنصاف ومن دون ّ
عدم تطابق التص ّورات الذهنية مع الواقع ،قد اعتمد عىل الربهان األخالقي بغية إثبات الله تعاىل.
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 )3ال ّ
شك يف أ ّن الذهن البرشي عاج ٌز عن إدراك حقيقة الذات اإللهية وكُنهها ،لك ّن هذا األمر
ليس وازعاً لزعم عجزه عن إثبات وجود الله تعاىل.
الحسية يع ّد أمرا ً
 )4بالنسبة إىل القول بكون علم اإلنسان غري مستق ٍّر ،نقول :التغيري يف العلوم
ّ
طبيعياً ويحدث باستمرارٍ ،والسبب يف ذلك يرجع إىل أ ّن املحسوسات عرض ٌة للتغيري وغري مصون ٍة
من الخطأ ،إال أ ّن العلوم العقلية ثابت ٌة وال يطرأ التغيري عليها كام ال يحتمل حدوث الخطأ فيها عند
إتقانها؛ فقواعد الرياضيات واملنطق عىل سبيل املثال مستق ّر ٌة وال ميكن تغيريها بتاتاً ،لذلك لن يأيت
اليوم الذي تتغري فيه نتيجة املعادلة الرياضية ( )2 = 1 + 1كام أ ّن النقيضني ال ميكن أن يجتمعا يف
أي آنٍ كان.
ّ

ثابت بسي ٌ
أي
ط
وجل هي وجو ٌد
ّ
ومبا أ ّن ذات البارئ ع ّز
ٌ
ٌ
ومحض لدرج ٍة يستحيل معها طروء ّ
تغيريٍ عىل العلم املرتبط بها ،فالرباهني العقلية والفلسفية الدالّة عىل رضورة وجود واجب الوجود
ٌ
أي تغيريٍ عىل م ّر العصور ،حيث كانت مطروح ًة منذ باكورة ظهور
هي
أصول عقلي ٌة مل يطرأ عليها ّ
علم الفلسفة ،لذا نجدها يف الفلسفة اإلغريقية ويف الفلسفة املعارصة عىل ح ٍّد سواء .ولكن نظرا ً
ٍ
اختالف يف اآلراء املطروحة
لضيق نطاق علمنا بالذات والصفات اإللهية ،من املحتمل حدوث
عىل هذا الصعيد ،إال أ ّن هذا األمر ليس موضوع بحثنا الحايل ،بل محور الكالم هو إثبات وجود
الله تعاىل الذي أصبح هدفاً لسهام امللحدين.
إذن ،بنا ًء عىل ما ذكر فإ ّن عدم اكتامل املعرفة البرشية ال يع ّد دليالً ميكن االستناد إليه يف نفي
الرب العظيم.
وجود ّ
ٍ
حممول يف قضية (اهلل موجو ٌد):
* الشبهة الرابعة :عدم وجود
وجل تهدف إىل تأكيد صدق القضية اآلتية( :الله موجو ٌد) ،لذلك
ّ
براهني إثبات وجود الله ع ّز
[[[
ٌ
محموال يف واقع الحال
ً
محمول برأي املتدينني ،ال تع ّد
ا ّدعى بعضهم أ ّن كلمة (موجود) التي هي
مـم يعني عدم صواب رأي املتدينني.
ّ
ومن هذا املنطلق زعم هؤالء أ ّن القضية املذكورة ّ
تدل عىل وجود نسب ٍة بني أمرين فقط ،ومن ث ّم
ذهبوا إىل عدم إمكانية االعتامد عىل الرباهني العقلية إلثبات وجود الله تعاىل.
هذه الشبهة غالباً ما تطرح من قبل الفالسفة الغربيني ،ولدى نقده لربهان الوجود الذي طرحه
ٌ
محمول وموضوعٌ ،وحينام نقول (الله موجودٌ) فإنّ لفظ الجاللة هو املوضوع وكلمة
فكل قضي ٍة لها
[[[ ـ حسب قواعد علم املنطق ّ
ٌ
محمول.
(موجود)
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حقيقي يف القضايا البسيطة
القديس أنسلم ،ا ّدعى الفيلسوف إميانوئيل كانط عدم وجود محمو ٍل
ٍّ
كقولنا( :هذه الوردة موجودةٌ) ،والسبب يف ذلك هو أ ّن املحمول يف مثل هذه القضايا ال يضفي
معنى جديدا ً ،لذا فإ ّن كلمة (موجودة) يف الجملة املذكورة ال فائدة
شيئاً عىل املوضوع وال مينحنا
ً
منها لكوننا عىل علمٍ مسبقٍ بوجود الوردة (املوضوع) ،وواقع الحال أ ّن القضية التي تص ّورها هذه
الجملة هي( :هذه الوردة املوجودة ،موجودةٌ) .بنا ًء عىل هذا الرأي ،فقضية (الله موجو ٌد) عاري ٌة من
املحمول ،ومن ث ّم ال ميكن اعتبارها من جملة القضايا التأليفية التي يشرتط يف تحقّقها افادة علمٍ
ٍ
جديد ينتقل إىل ذهن املخاطب.
[[[

حقيقي ،ومن ث ّم فهي عاري ٌة من املعنى .
أي محمو ٍل
إذن ،قضية (الله موجو ٌد) ال تتض ّمن ّ
ٍّ

إضاف ًة إىل ما ذكر ،فإ ّن قضية (الله موجو ٌد) ليست من سنخ القضايا التحليلية لكون املحمول
ال يُستنتَج من تحليل املوضوع ،ويشرتط يف كون القضية تحليلي ًة أ ّن إنكارها يؤ ّدي إىل حدوث
ٍ
ٍ
تناقض؛ وعىل
رجل)؛ لك ّن إنكار وجود الله تعاىل ال يسفر عن حدوث
أب ٌ
تناقض ،كقولناّ :
(كل ٍ
هذا األساس ،ال ميكن إدراج قضية (الله موجو ٌد) ضمن القضايا التأليفية وال التحليلية؛ ومن ث ّم فهي
ليست قضي ًة من األساس.
حتليل الشبهة ونقضها:
نقول يف نقض الشبهة املطروحة أعاله:

ٍ
جديد
ملعنى
 )1ليس من الصواب مبكانٍ اشرتاط داللة القضية عىل الحقيقة برضورة إفادتها
ً
يف ذهن املخاطب ،إذ إن القضايا عىل نوعني ،فهي إ ّما أن تكون ذهني ًة وإ ّما لفظيةً ،الذهنية بدورها
تتمحور فقط يف ذهن املتكلّم من دون أن تلقى إىل املخاطب ،لذا ال ميكن إدراجها ضمن القضايا
ٍ
جديد وال يشرتط
معنى
معنى جديدا ً؛ ومن هنا يتّضح لنا أ ّن القضية ال تتق ّوم عىل إفادة
التي تفيد
ً
ً
[[[
هذا األمر يف تحقّقها .
 )2حسب أصول الفلسفة اإلسالمية وعلم املنطق فاملحموالت يف القضايا التي تدور حول
مباحث وجود الله تعاىل وصفاته ،ال تع ّد من سنخ األعراض الذاتية ،بل هي ذات املوضوع وعينه،
[[[
يعب عنها بالقضايا األزلية أو الهلّية البسيطة؛ وهذا األمر أيّده الرئيس ابن سينا لدى حديثه عن
حيث ّ
املق ّدمات الربهانية ،حيث قال« :وإذا كانت املقدّ مات الربهانية؛ يجب أن تكون ذاتية املحموالت
[[[ ـ إميانوئيل كانط ،سنجش خرد ناب (باللغة الفارسية) ،ص  3ـ 661؛ مصطفى ملكيان ،مسايل جديد كالم (باللغة الفارسية) ،ص .20
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :مصطفى ملكيان ،مسايل جديد كالم (باللغة الفارسية) ،مبحث (إثبات وجود الله) ،الدرس .32
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :صدر املتألّهني ،األسفار األربعة ،ج  ،1ص .93
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[[[

للموضوعات الذاتية التي تشرتط يف الربهان» .
استنادا ً إىل ذلك يتّضح لنا أ ّن قضية (الله موجو ٌد) هي من سنخ القضايا التحليلية التي أشار
إليها الفيلسوف كانط ،لذا فإ ّن محمولها يُستنتج من تحليل مفهوم املوضوع بهدف إثبات الوجود
اإللهي ،وسنوضّ ح هذا األمر بتفصيل أكرث يف املبحث الالحق.
مم ذكر أ ّن اعرتاض الفيلسوف كانط ال يرد مطلقاً عىل الرباهني التي تساق إلثبات
ّ
نستشف ّ
وجود الله تعاىل وال عىل استدالالت الفالسفة يف هذا املقام لكونها ليست من سنخ املحمول
جل شأنه بصفتها عني املوضوع وتندرج يف القضايا الهلّية
بالضميمة ،وإنّ ا تطرح إلثبات وجوده ّ
البسيطة املطروحة يف املنطق ،ومن هذه الناحية يصبح الوجود محموالً حقيقياً يف القضايا األزلية.

ٍ
جديد
معنى
 ) 3برغم أ ّن قضية (الله موجو ٌد) تدرج ضمن القضايا التحليلية ،لكن ميكن تص ّور
ً
لها ،وهو إفادة تأكيد وجود الذات اإللهية للمتديّنني ،كام أنّها تخرب عن وجوده ملن ال يؤمن به سوا ٌء
كان جاهالً أو شاكّاً أو منكرا ً؛ حيث ميكن ملن ال يؤمن بالله تحليل القضية يف ذهنه والتأ ّمل فيها
ومن ث ّم سيتمكّن من الوصول إىل درجة إدراكها فيعتربها مساوق ًة للوجود الحقيقي.
 ) 4لدى حديثنا عن برهان الص ّديقني وضمن الشبهة األوىل التي متحورت حول الوجود
املحمويل والقضايا األزلية ،قلنا إ ّن الفالسفة املعارصين من أمثال العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ
قد ذهبوا إىل أ ّن القضايا التي يكون الوجود محموالً لها هي قضايا من سنخ عكس الحمل ،مبعنى
أ ّن محمولها هو املوضوع يف الواقع وموضوعها هو املحمول ،فحقيقة قضية (الله موجو ٌد) هي
أقل تقدي ٍر تشري إىل أ ّن الله تعاىل
معنى جديدا ً ألنّها عىل ّ
(املوجود الله) ،ويف هذه الحالة فهي تفيد
ً
هو أحد مصاديق املوجود.
جانب آخر ميكن اعتبار هذه القضية من سنخ القضايا التحليلية التي طرحها كانط لكون
ومن
ٍ
محمولها هو (الله) الذي يُستنتَج من خالل تحليل املوضوع (موجود)؛ وهو ما أرشنا إىل تفاصيله
يف برهان الص ّديقني.
* الشبهة اخلامسة :اهلل ليس موجود ًا بالرضورة (رضورة وصف القضية وليس احلقيقة):
واضح من داللته
يصف علامء الالهوت الله تعاىل بأنّه واجب الوجود ،وهذا العنوان ـ كام هو
ٌ
ـ يعني رضورة وجوده ،فمفهوم (رضورة) هو الجهة يف قضية (الله موجو ٌد بالرضورة).
[[[ ـ ابن سينا ،النفس من كتاب الشفاء ،الفصل الثاين ،ص 141؛ ابن سينا ،اإلشارات (برشح املحقّق الطويس والفخر الرازي) ،ج  ،1ص
38؛ عبد الله جوادي اآلميل ،تبيني براهني اثبات خدا (باللغة الفارسية) ،ص 220؛ عبد الله جوادي اآلميل ،رحيق مختوم (باللغة الفارسية)،
القسم الرابع ،الجزء األ ّول؛ صدر املتألّهني ،األسفار األربعة ،ص .483
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الشبهة التي طرحها امللحدون تتلخص يف أ ّن الرضورة التي توصف بها القضية ذات املحمول
واملـوضوع تعـ ّد من سنخ القضايا الذهنية البحتة بحيث إنّها ال تتحقّـق علـى أرض الواقـع؛
وهي شبه ٌة طُـرحت يف غـالب الحـال بني الفالسفة الغربيني من أمثـال ديفيـد هيوم وإميانوئيل
[[[
كانط وفنديل وبارنز  .يقول الفيلسوف برتراند راسل يف هذا الصدد« :كلمة (واجب) باعتقادي ال
تتحصل منها الفائدة وال ّ
تدل عىل املعنى الكامن فيها إال حينام تطلق عىل القضايا التحليلية ،أي
ّ
ٍ
تناقض ...إنّني ال أعترب األمر واجباً ما مل يسفر إنكاره عن
القضايا التي يؤدّي إنكارها إىل حدوث
[[[
ٍ
تناقض» .
وقوعنا يف
نتيجة ما ذكر أ ّن بعض املعرتضني يعتقدون بكون الرضورة تتعلّق بالقضايا وحسب ،واعتربوها
ٍ
تناقض،
رضور ًة منطقي ًة ال تتحقّق إال ضمن نطاق القضايا التحليلية بحيث يسفر إنكارها عن حدوث
[[[
جانب آخر ،مبا أ ّن
لك ّنهم يف الحني ذاته ج ّردوا الرضورة العينية والفلسفية من أيّة دالل ٍة  .ومن
ٍ
هؤالء ال يعتقدون بكون قضية (الله موجو ٌد) من سنخ القضايا التحليلية ،لذا يج ّردونها من الرضورة
والوجوب.
حتليل الشبهة ونقضها:
برغم أ ّن قضية (الله موجو ٌد بالرضورة) مل ترد بهذا اللّفظ يف النصوص الدينية ،لك ّنها مستوحاة
منها ،إذ هناك عباراتٌ أخرى ترادفها يف املعنى ،ومبا فيها ما يأيت:
[[[

ش ٍء هَالِكٌ إِ َّل َو ْج َههُ » .
« -ك ُُّل َ ْ

الكْر ِام»[[[.
 « َويَ ْبقَى َو ْجهُ َربِّكَ ُذو الْ َج َللِ َو ْ ِ َ
[[[

َ « -واللهُ الْ َغ ِن ُّي َوأَنْ ُت ُم الْ ُف َق َرا ُء» .

وروي يف بحار األنوار عن أمري املؤمنني (ع) أنّه قال« :الحمد الله الذي أعدم األوهام أن
ح ِقي َقتَ ُه أَ
صاب َم ْن
حدَهُ َم ْن كَيَّ َف ُهَ ،وال َ
تنال إىل وجوده»[[[ ،وروي عنه أيضاً يف نهج البالغة« :ما َو َّ
َ
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :ديفيد هيوم ،تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،القسم التاسع (الله يف الفلسفة) ،ص  65ـ  ،66أمريي عسكري
سليامين ،نقد برهان ناپذيري وجود خدا (باللغة الفارسية) ،ص  214ـ .215
[[[ ـ برتراند راسل ،عرفان ومنطق (باللغة الفارسية) ،ص  202و .204
خارجي ألنّها من ناحية الفلسفة الوجودية ما مل تصل إىل مرحلة الوجوب فهي ال
[[[ ـ الرضورة العينية أو الفلسفية هي رضور ٌة ذات وجو ٍد
ٍّ
كل من الواجب واملمكن.
قابل للتحقّق يف وجود ٍّ
تبلغ درجة التحقّق ،حيث قال الفالسفة« :اليشء ما مل يجب مل يوجد» ،وهذا الوجوب ٌ
[[[ ـ سورة القصص ،اآلية .88
[[[ ـ سورة الرحمن ،اآلية .27
[[[ ـ سورة مح ّمد ،اآلية .38
[[[ ـ مح ّمد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،4ص .221
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ص َمدَهُ َم ْن أَشا َر إِلَ ْي ِه َوت َ َو َّه َم ُه ،ك ُُّل َم ْع ُر ٍ
ص ُنوعٌَ ،وك ُُّل
وف ِب َنف ِْس ِه َم ْ
َمثَّلَ ُهَ ،وال ِإيّا ُه َعنى َم ْن شَ َّب َه ُهَ ،وال َ
ف ِسوا ُه َم ْعل ٌ
ح ُب ُه
ُول ،فا ِع ٌل ال بِاضْ ِط ِ
قائِمٍ ِ
ِاس ِتفا َد ٍة ،الَ ت ْ
ج ْو ِل ِف ْك َر ٍةَ ،غ ِن ُّي ال ب ْ
َص َ
راب آلَ ٍةُ ،م َق ِّد ٌر ال ِب َ
ح َد ٍ
جو ٌد َال َع ْن َع َد ٍمَ ،م َع ك ُِّل
ال ْوقاتُ َ ،وال ت َ ْر ِفدُهُ ْ
ْ
ثَ ،م ْو ُ
الدَواتُ »[[[ ،وقال أيضاً « :كائِ ٌن َال َع ْن َ
َات َواالْل ِة ،بَ ِ
ح َرك ِ
ري إ ْذ الَ َم ْنظُو َر
َي ك ُِّل يشء ال بِ ُ َزايَلَ ٍة ،فَا ِع ٌل ال بِ َ ْع َنى الْ َ
ص ٌ
شء الَ بِ ُقَا َرنَ ٍةَ ،وغ ْ ُ
َْ
«سبحا َن الواحد الذي ليس غريه ،سبحان الدائم الذي ال نفاد له،
إلَ ْي ِه ِم ْن َ
خلْ ِق ِه»[[[ ،وقال كذلكُ :
كل يش ٍء وال يشء من األشياء يُغني عنه»[[[.
الغني عن ّ
سبحان القديم الذي ال ابتداء له ،سبحان
ّ
الغني بذاتك أن يصل إليك
وجاء يف دعاء اإلمام الحسني(ع) املعروف بدعاء عرفة« :إلهي أنت
ّ
النفع منك ،فكيف ال تكون غن ّياً ع ّني؟!»[[[.
مطلق قائ ٌم بنفسه
وغني
رسمدي،
يل
كام هو
ٌ
ٌّ
ٌ
واضح من هذه النصوص فإ ّن الله تعاىل وجو ٌد أز ٌّ
ٌّ
ٌ
ومعلول له؛ وهذا بطبيعة الحال يعني أنّه
كل وجو ٍد غريه فانٍ ومفتق ٌر
وهو علّة العلل ،يف حني أ ّن ّ
واجب الوجود.
وللر ّد عىل الشبهة املطروحة نقول:
 ) 1ال ب ّد من التمييز بني معنى الرضورة يف علمي املنطق والفلسفة وعدم الخلط بينهام ،ففي
املنطق تستعمل للداللة عىل قسمي القضية ،أي ما ّدتها وجهتها .ما ّدة القضية تعني نسبة املحمول
إىل القضية يف نفس األمر ،وجهتها ليس مبعنى نسبة املحمول الواقعية إىل املوضوع يف نفس
األمر ،بل املقصود منها ما يُد َرك إدراكه من هذه النسبة وفق داللة العبارة وظاهر القضية ،لذا نجد
ٍ
حاالت أخرى تتعارض معها ،فالوجوب هو ما ّدة
يف بعض الحاالت أ ّن الجهة تنطبق مع املا ّدة ويف
(واجب أن يكون
(واجب أن يكون اإلنسان ناطقاً) ،ولك ّن املا ّدة يف عبارة
القضية وجهتها يف عبارة
ٌ
ٌ
اإلنسان حجرا ً) هي االمتناع أل ّن نسبة املحمول (حجر) إىل املوضوع (إنسان) ممتنع ٌة يف نفس
[[[
األمر ،والجهة هي الوجوب حسب داللة لفظ (واجب) .
وأ ّما بالنسبة إىل القضية املطروحة للبحث هنا ،وهي (الله موجو ٌد) ،أو يف محمولها املعكوس
(املوجود الله)؛ فاملا ّدة والجهة واحدةٌ ،وهي الوجوب من النوع األزيل الذي يرتتّب وجوده
عىل ما ّدة القضية يف نفس األمر .إذن ،ا ّدعاء أ ّن الرضورة املنطقية ال ميكن أن تتحقّق يف الخارج
[[[ ـ املصدر السابق ،ج  ،77ص 310؛ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،رشح ابن أيب الحديد املعتزيل ،الخطبة رقم .186
[[[ ـ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،رشح ابن أيب الحديد املعتزيل ،الخطبة رقم .1
[[[ ـ املصدر السابق ،ج  ،20ص .348
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :مفاتيح الجنان وسائر كتب األدعية.
[[[ ـ زين الدين عمر بن سهالن الساوي ،البصائر النصريية ،ص 109؛ مح ّمد رضا املظفّر ،املنطق ،ص  148ـ .151
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ليس سوى زعمٍ عا ٍر من الصواب .وبيان ذلك أ ّن الجانب اإلثبايت للم ّدعى ،أي الوجود الذهني
وتعلّق الوجوب املنطقي بالقضايا ،هو ٌ
صحيح ،ولكن حسب القاعدة العقلية التي تقول إ ّن
قول
ٌ
إثبات اليشء ال ينفي غريه ،ال يستنتج منه نفي الوجوب املنطقي وتعريته عن املعنى يف نفس
األمر ،فتحقّقه يف الخارج متوق ٌّف عىل ماهية القضية ونوع موضوعها ومحمولها؛ فقضيتا (اإلنسان
كل) تدالن عىل الوجوب املنطقي ،ولكن نظرا ً لكون األمور الكلّية ال تتحقّق
نوعٌ) و(اإلنسان ّ ٌّ
يف الخارج يف هيئ ٍة كلّي ٍة ،فإ ّن موضوعها ووجوبها أيضاً ال يتحقّقان يف الخارج ضمن هذا اإلطار
الكل .لك ّن قضية (هذه الشجرة خرضاء) يتحقّق وجوبها يف الخارج تبعاً لتحقّق موضوعها .أ ّما
ّ
منطقي ،سوف تتحقّق يف
بالنسبة إىل قضية (الله موجو ٌد بالرضورة) فلو افرتضنا أ ّن الرضورة أم ٌر
ٌّ
الخارج تبعاً لوجود املوضوع عىل أرض الواقع .وبتعبريٍ أكرث دقّة :نظرا ً لكون وجود الله وجودا ً
[[[
كل موجو ٍد ،فهي متحقّق ٌة يف الخارج .
محضاً وأنّه مفيض الوجود عىل ّ
معنى ثابتاً حتّى وإن جرى إطالقهام
مم ذكر أ ّن كلمتي (واجب) و (رضورة) تفيدان
إذن ،يثبت لنا ّ
ً
وجل ومبا فيها برهان اإلمكان
عىل القضايا الواقعية ،ولدى حديثنا عن براهني إثبات وجود الله ع ّز ّ
والوجوب ،وضّ حنا بالتفصيل أ ّن الله تبارك شأنه من منطلق كونه واجب الوجود ومنعم الوجود عىل
بكل تأكيد يكون قد وقع يف
جميع حقائق الكون ،فال ميكن إنكار وجوده أبدا ً ،وإن أنكره أح ٌد فهو ّ
ٍ
حينئذ جميع الوجودات ومبا فيها نفسه.
خ التناقض ،وذلك مبعنى أنّه ينكر
ف ّ
محتاج يف تحقّقه إىل
 ) 2املقصود بالوجوب هو تلك الرضورة العينية والفلسفية ،فالوجود
ٌ
الوجوب؛ وإذا كان من سنخ الوجودات املمكنة فهو بطبيعة الحال مفتق ٌر إىل علّ ٍة تفيض عليه
الوجود وتجعله ممكناً ،ويف هذه الحالة يصبح وجوده رضورياً وعينياً عىل أساس العلّة التا ّمة
واجب باقتضاء ذاته يكون وجوبه مؤكّدا ً.
للوجوب ،ولك ّن واجب الوجود الذي هو
ٌ

بنا ًء عىل ما ذكر ،حينام ننسب الرضورة إىل واجب الوجود (الله) فهي يف هذه الحالة تكون
يعب عنه
مؤكّد ًة بذاتها وغري مكتسب ٍة من الغري ،أي :إنّها مالزم ٌة لذاته املباركة ومنتزع ٌة منها ،وهو ما ّ
[[[
يف الفلسفة اإلسالمية بـ (الرضورة األزلية)  .إذن ،الرضورة املنسوبة إىل الله تعاىل تختلف عن
الرضورة املنطقية التي طرحها بعض الفالسفة من أمثال ديفيد هيوم وإميانوئيل كانط ،يف حني أ ّن
املتخصصني يف فلسفة الدين الغربيني التفتوا إىل هذا االختالف ،كالفيلسوف جون هيك
بعض
ّ
مفهوم وال معقولٍ عرب
الذي قال« :النقد املطروح حول الوجوب املنسوب إىل الله ووصفه بأنّه غري
ٍ
[[[ ـ يف املباحث املتعلّقة مبادّة القضية وجهتها ،أشار علامء املنطق إىل وجود بعض الحاالت التي يكون الوجوب فيها واحدٌ لكليهام ،وبعض
يختص بأحدهام ،ففي القضية األزلية (الله موجود) املادّة والجهة كالهام رضوريتان ،أي :إنّ الوجوب متّحدٌ فيها.
الحاالت األخرى التي
ّ
[[[ ـ لالطّالع أكرث،راجع :صدر املتألّهني ،األسفار األربعة ،ج  ،1ص .93
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فهم خاطئ ،ألنّ الربهان املذكور ال يرتكز عىل تص ّو ٍر
االعرتاض عىل برهان األنطولوجيا،
ناجم عن ٍ
ٌ
رضوري بحكم العقل ،فمفهوم (واجب الوجود) املتداول يف املعتقدات املسيحية ليس
لوجو ٍد
ٍّ
أسايس ٍ
ٌ
ٌ
مرتبط بشكلٍ
بنمط من الرضورات الحقيقية التي تساوق
ارتباط بالرضورة العقلية ،بل هو
له
ٍّ
قائم بالذات؛ وعىل هذا األساس فإنّ تص ّور كون الله واجباً ال ينبغي أن يعترب
وجود الله وتعني أنّه ٌ
[[[
قضي ًة عقلي ًة حقيقي ًة ورضوري ًة مساوق ًة لقضية (الله موجودٌ)» .
* الشبهة السادسة :عدم االنسجام بني صفات اهلل تعاىل:
من األدلّة التي تش ّبث بها امللحدون إلنكار وجود الله تعاىل ،زعم وجود تضا ٍّد بني صفاته،
حيث ع ّدوا الصفات التي ذكرها املتألّهون يف وصفه متعارض ًة يعارض بعضها بعضاً ومستحيلة
التحقّق يف مقام الثبوت ،فاستنتجوا من ذلك أنّه غري موجو ٍد واتّخذوا اإللحاد سبيالً.
وفيام يأيت نذكر استنتاجاتهم مع تفنيدها:
ٍ
متناه:
 )1اهلل تعاىل غري
وجل هي كونه غري متنا ٍه ،وبطبيعة الحال فهذه الصفة
ّ
من الصفات التي تنسب إىل الله ع ّز
سبب لعدم القدرة عىل إثبات وجود من يتّصف بها؛ وتوضيح ذلك كام يأيت :ألجل معرف ٍة أحد
ٌ
األمور ووصفه وتعريفه لآلخرين ،ال ب ّد من أن يكون متناهياً وذا حدو ٍد تح ّده؛ إذ لو كان غري متنا ٍه
وليس محدودا ً بحدو ٍد مع ّين ٍة فال ميكن وصفه وتعريفه ،ومن ث ّم ال ميكن إثبات وجوده .عىل سبيل
عم سواه من أشكال أخرى كاملربع
املثال قولنا (هذه دائرة) نعني به متييز هذا الشكل الهنديس ّ
واملستطيل واملثلث ،وكذا هي الحال بالنسبة إىل سائر األشكال الهندسية ،فحينام نذكر اسمها أو
ٌ
شكلها نروم من ذلك متييزها عن غريها؛ ولك ّن األمر غري املتناهي ليس له
معي ومن ث ّم ال
شكل ّ ٌ
عم سواه .وهكذا إن قلنا (هذه وردة) حيث نقصد من ذلك متييز
ميكن وصفه وتعريفه يك يتاميز ّ
أي يش ٍء آخر غري
هذا اليشء املحدود (املتناهي) الذي هو ليس شجر ًة وال غصناً وال جذعاً وال ّ
الوردة.
وقد دافع الفيلسوف وليام هدسون عن هذه الشبهة مؤكّدا ً أ ّن إضفاء صفة (ال متناهي) إىل الذات
ٌ
ورؤوف بال نهاي ٍة ،يع ّد رضباً من التناقض ،لذلك استبدل بهذا التعبري كلمة
اإللهية ،كقولنا هو قدي ٌر
[[[
(أكرث) ،أي :إنّه اعتربه تعاىل أكرث قدر ًة ورأف ًة .
[[[ ـ جون هاسربز ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ص .58
[[[ ـ وليم هدسون ،لودويگ ويتگنشتاين (باللغة الفارسية) ،ص  6ـ .72
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حتليل الشبهة ونقضها:
الشبهة املذكورة ترتكز يف الحقيقة عىل افرتاضني أساسيني ،هام:

أ ّوالً :كون األمر غري متنا ٍه ّ
يدل عىل عدم إمكانية وصفه.
سبب لنفي وجوده.
ثانياً :عدم إمكانية وصف األمر
ٌ

وفيام يأيت نتط ّرق إىل نفي هذين االفرتاضني ونقضهام:

كل أم ٍر آخر،
االفرتاض األ ّول :إ ّن كون األمر متّصفاً بالالنهاية وخارجاً عن نطاق الحدود التي تق ّيد ّ
البرشي ذو النطاق املحدود،
ال يع ّد سبباً لعدم القدرة عىل وصفه ،ومنشأ هذا التص ّور هو الذهن
ّ
حيث يواجه أمورا ً متناهي ًة ذات نطاقٍ
معي فيلجأ إىل وصفها بأمو ٍر متضا ّد ٍة معها كام أرشنا يف
ٍّ
األمثلة السابقة ،وعىل هذا األساس ذهب املعرتضون إىل ا ّدعاء أ ّن عدم التناهي متالز ٌم مع عدم
أي لونٍ يف
يل ميكن االحتجاج به .مثالً لو افرتضنا عدم وجود ّ
الوصف دون أن يقيموا ّ
أي دليلٍ عق ٍّ
الكون سوى األبيض بحيث ال نرى األشياء إال بيضاء ـ وهذا يعني عدم تناهي اللون األبيض ـ كام
ٍ
هي الحال بالنسبة إىل بعض الحيوانات التي ال تبرص سوى لونٍ
واحد؛ فهل بإمكاننا ا ّدعاء أ ّن عدم
التناهي هذا ال ب ّد من أن ّ
يدل عىل انعدام اللون األبيض ومن ث ّم تجريده من صفة البياض؟! أي هل
ميكن زعم عدم وجو ٍد يش ٍء يتّصف بالبياض بسبب عدم تناهي اللون األبيض؟!
إذن ،مج ّرد كون األمر غري متنا ٍه ال يعني عدم إمكانية وصفه ومن ث ّم نفي وجوده ،وتجدر اإلشارة
ٍ
هنا إىل أنّه حسب قواعد اإلبستمولوجيا إذا مل نكن نعرف سوى لونٍ
واحد ـ كاألبيض ـ بحيث ك ّنا
جاهلني بسائر األلوان التي ال نراها؛ فجهلنا هذا يف واقع الحال إنّ ا يكون يف مقام وضع األسامء
لأللوان كاألبيض واألحمر واألخرض واألزرق واألسود ،وال يع ّد جهالً بذواتها ،إذ إنّنا نفتقر إىل
العلم التفصييل مبختلف أنواع األلوان وليس بإمكاننا زعم عدم وجودها من األساس لكوننا ال نراها
أو ال نعلم بها .وهذا األمر يندرج تحت القاعدة الفلسفية املعروفة( :تعرف األشياء بأضدادها).

االفرتاض الثاين :ال ّ
شك يف أ ّن عدم إمكانية وصف األمر ليس سبباً لنفيه ،وقد أثبتنا يف املباحث
مؤش فقط عىل عدم إمكانية تعريف اليشء وبيانه
اآلنفة بطالن هذا الزعم ،إذ إ ّن عدم الوصف
ٌّ
بالتفصيل (من الناحية املعرفية) ،ومن البديهي أ ّن عدم إمكانية بيان تفاصيل أحد األشياء ليس وازعاً
للقول بعدم وجوده (من الناحية الوجودية) .وبطبيعة الحال فإ ّن فقدان التص ّور الواضح حول أحد
األمور الالمتناهية هو يف الواقع مرآ ٌة تعكس مدى ضيق نطاق ذهننا؛ وعىل هذا األساس يثبت لنا أ ّن
أصحاب هذه الشبهة قد خرجوا عن قواعد البحث العلمي واالستدالل الصحيح بعد أن مزجوا بني
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املبادئ املعرفية والوجودية ومل مي ّيزوا بينها.

ٍ
بوصف
بنا ًء عىل ما ذكر ،نستنتج أ ّن وجود الله الالمتناهي ليس وازعاً ال ّدعاء عدم إمكانية اتّصافه
ٍ
بوصف المتناهي ،أال وهو واجب الوجود الذي
مطلقٍ  ،بل تبعاً لهذه امليزة الفريدة فهو يوصف
ال تح ّده حدو ٌد .وألجل معرفة هذا الوجود الذي ال نظري له بإمكاننا االعتامد عىل أوصاف عدمية
كام فعل علامء الالهوت القدماء ،حيث نقول إنّه ليس جسامً وال فانياً وال جاهالً وال عاجزا ً ،وما
يتوصل إىل
إىل ذلك؛ فالعقل البرشي من خالل سلب هذه األوصاف عن الذات اإللهية املباركة
ّ
صفاتها الثبوتية.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وجود الله تعاىل غري متنا ٍه وتص ّوره يفوق قابليات العقل البرشي ،لذا
ال ميكن إلنسانٍ إدراك كُنه الذات األحدية املباركة ولو إجامالً ،ولكن مبا أ ّن الطاقات اإلدراكية
كل حسب مرتبته
والقابليات النفسية للبرش ذات مراتب متباينة ،بإمكانهم إدراك وجودها إجامالً ٌّ
يل أيضاً وبذلك
العقلية والنفسية؛ عىل هذا األساس تصبح أوصافها قابل ًة لإلدراك بشكلٍ إجام ٍّ
املستوى نفسه؛ ومن ث ّم نتمكّن من إثبات وجوده شهودا ً وعقالً.
 )2عدم تناهي بعض الصفات (اخلري والقدرة والعلم):
ٍ
بصفات مطلق ٍة وغري متناهي ٍة يسفر عن حدوث محذو ٍر
يرى بعض الناقدين أ ّن وصف الله تعاىل
رش يف الكون ،فالبرشية منذ
نتيجته التناقض ،مثالً اعتباره مصدرا ً لخري مطلقٍ يرد عليه إشكال وجود ال ّ
باكورة خلقتها وعىل م ّر العصور تعاين مآيس ومصائب ال انقطاع لها ،وال س ّيام الطبقة االجتامعية
املحرومة واألبرياء الذين يواجهون أحياناً أعتى أشكال الظلم والجور برغم معاناتهم عىل املستوى
[[[
املعييش؛ ومن هذا املنطلق كيف نعترب خالقهم ذا خريٍ مطلقٍ وهم يف هذه الحالة املزرية؟! .

ٍ
الستفسارات عديد ٍة تراود الذهن البرشي،
وأ ّما قدرته املطلقة ،فمنذ سالف األيام كانت عرض ًة
فعىل سبيل املثال هل بإمكانه أن يخلق رشيكاً له؟ هل له القدرة عىل خلقة حج ٍر يعجز عن
[[[
بكل ما يكتنف حياة بني آدم
حمله؟  .ومن ناحية علمه الالمحدود ،فقد قيل إنّه لو كان عاملاً ّ
كل ما يجري يف الحياة الدنيا
وملمً بجميع حركاتهم وسكناتهم قبل أن يخلقهم ،فنتيجة ذلك أ ّن ّ
ّ
مكتوب يف علمه املسبق ،ويف غري هذه الحالة يلزم القول بجهله؛ ويرتت ّب عىل هذا العلم القول
ٌ
بعقيدة الجرب وسلب االختيار من اإلنسان.
 www.farhangshahr.com , p. 58.ـ ][1
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :مايكل بيرتسون وآخرون ،عقل واعتقاد ديني (باللغة الفارسية) ،ص .112
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حتليل الشبهة ونقضها:
سوف نتط ّرق إىل بيان تفاصيل ما ذكر يف الفصل الخامس من الكتاب ضمن الشبهة الخامسة
املطروحة حول صفات الله تعاىل ،لذا نكتفي هنا بنقضها يف إطا ٍر موجزٍ.
بالنسبة إىل قدرة الله تعاىل ،فليس املقصود بالقول بكون صفات البارئ المتناهية أنّها مطلق ٌة
ومنطقي ،بل هي المتناهية يف نطاق العقل واملنطق؛ وعىل هذا
يل
إىل ما النهاية من دون ّ
أي ح ٍّد عق ٍّ
ٍّ
االساس فليس من املعقول أن يخلق (دائر ًة مربّعةً) أل ّن ذلك يؤ ّدي إىل التناقض ،والقدرة اإللهية
تناقض يف القواعد الثابتة.
بطبيعة الحال ال يصدر عنها
ٌ
ٍ
مؤشا ً عىل ضيق نطاق القدرة
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن عدم خلقة هكذا شكل
مفرتض ليس ّ
اإللهية وإنّ ا هو شاه ٌد عىل استحالة تحقّق ذات اليشء وهو ما ال يتعلّق بالقدرة املطلقة .وكذا هي
الحال بالنسبة إىل رشيك البارئ أو الحجر العظيم الذي يعجز عن حمله ،فهذه األمور كلّها من
منط القضايا التي تتّصف ذاتاً باالستحالة وعدم التحقّق.

وبالنسبة إىل علم الله تعاىل بجميع حركات وسكنات خلقه قبل أن يوجدهم من العدم ،نقول:
إ ّن أصل املوضوع يع ّد أمرا ً بديهياً لدى علامء الالهوت ،لك ّنهم يقيّدونه باختيار اإلنسان يف أفعاله،
وجل منذ األزل عىل علمٍ بأ ّن الطاغية يزيد بن معاوية سيأمر بارتكاب مجزرة
ّ
أي :إ ّن البارئ ع ّز
كربالء يف العارش من شهر مح ّرم الحرام مبحض إرادته واختياره ،ومبا أ ّن هذا العمل متعل ٌّق بالعلم
اإللهي األزيل بقيد االختيار ،فال مجال لزعم وجود ج ٍ
رب فيه ،فهو ال ب ّد أن يتحقّق مبحض اختيار
فاعله ويف غري هذه الحالة يلزم القول بجهل البارئ بأفعال عباده ،وبالطبع فإ ّن العلم ليس من سنخ
سبب لحدوثه .وأ ّما بالنسبة إىل كون الله تعاىل خريا ً مطلقاً ،فقد ذكرنا تفاصيل
العمل يك يقال إنّه
ٌ
بإسهاب ،ونكتفي هنا بالقول:
هذا األمر
ٍ
رش يع ّد أمرا ً مالزماً لعامل الطبيعة الزاخر بالخري الكثري ،فاإلنسان يجني منافع ج ّمة من
أ ّوالً :ال ّ
رش القليل ليس بيش ٍء مقابل ذلك
النار ولك ّنه أيضاً يتعـ ّرض ألرضار منها؛ وبطبيعة الحـال فهذا ال ّ
الخري العظيم الذي ال ميكن االستغنـاء عنه أبدا ً.

ٍ
عم
ثانياً :األذى الذي يصيب اإلنسان ال مي ّر دون
تعويض ،فالله تعاىل يجازيه يف عامل اآلخرة ّ
رش؛ وسوف نسلّط الضوء عىل هذا األمر بالتفصيل يف الفصل الخامس ضمن موضوع
أصابه من ٍّ
رش يف الحياة الدنيا.
قدرة الله املطلقة وال ّ
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وهم أساسه دوافع فردية واجتامعية :
* الشبهة السابعة :وجود اهلل تعاىل ٌ

طرح بعض امللحدين شبه ًة فحواها أ ّن وجود الله تعاىل ال يتع ّدى كونه وهامً من صياغة الذهن
ٍ
نفيس لتص ّورات اإلنسان ،وفيام يأيت نذكر
انعكاس
البرشي ،ومن هذا املنطلق أنكروه وع ّدوه مج ّرد
ٍّ
أه ّم شبهاتهم الواهية عىل هذا الصعيد ،ومن ث ّم ندحضها بالربهان القاطع:
ناشئ من الشعور بالخوف (شبه ٌة أوىل يف إطار مبادئ علم النفس):
أ ّوالً :وجود الله تعاىل
ٌ
[[[

بعض املفكّرين امللحدين طرحوا الشبهة يف رحاب تعاليم علم النفس بغية إثبات أ ّن األمم
وجل بسبب خشيتها من الكوارث الطبيعية ،كالزالزل والصواعق وما
ّ
السالفة كانت تعتقد بالله ع ّز
ناظرها من أمور مرعبة؛ لذا حينام كان الخوف يستويل عليهم مل يجدوا ب ّدا ً من اللجوء إىل مال ٍذ
آمنٍ يصونهم ويه ّدئ من روعهم ،وبالطبع فإ ّن أفضل خيا ٍر لهم هو تص ّور وجود قدر ٍة مطلق ٍة فوق
مم يطرأ عليهم
ّ
كل تلك الكوارث العظيمة؛ وعىل هذا األساس ابتدعوا إلهاً له القدرة عىل إنقاذهم ّ
من باليا تؤ ّرقهم.
حتليل الشبهة ونقضها:
للر ّد عىل هذه الشبهة نقول:
لو افرتضنا أ ّن الشعور بالرعب من الحوادث الطبيعية هو السبب يف ظهور عقيدة اإلميان بوجود
الله تعاىل ،فال ب ّد من بيان املسألة يف إطار النقاط الثالث التالية:
 )1ال ينبغي لنا إطالق العنان لهذا االفرتاض من دون بيان تفاصيل القضية ،وألجل بيان سقمه
نطرح السؤال اآليت يف بادئ األمر :ما السبب الذي يحفّز اإلنسان عىل اللجوء إىل األمور املاورائية
ٍ
قدرات ما ّدي ٍة نظرا ً لكون الحوادث الطبيعية ما ّدي ًة
يف حياته املا ّدية وال يعتمد عىل نفسه أو عىل
وليست غيبيةً؟! فيا ترى أال ّ
يدل هذا األمر عىل طبيعة اإلنسان الفطرية ورسوخ وجود الله تعاىل يف
تص ّوراته الذهنية؟!
يل عىل امتالكهم فطر ًة
إذن ،املخاوف التي كانت تكتنف أذهان األمم السالفة هي
مؤش ج ٌّ
ٌّ
سليم ًة ترتكز عىل اإلميان بوجود الله تعاىل ،حتّى لو تن ّزلنا ومل نقبل بهذا األمر ،ففي هذه الحالة
[[[ ـ برتراند راسل ،چرا مسيحي نيستم؟ (باللغة الفارسية) ،ص 25؛ مح ّمد تقي الجعفري ،توضيح وبرريس مصاحبه راسل ـ وايت (باللغة
الفارسية) ،ص .175
راجع أيضاً :ابن و ّراق ،اسالم ومسلامين (باللغة الفارسية) ،ص 320؛ تولدي دیگر (باللغة الفارسية) ،املؤلّف غري معروف ،فصل (رحل ٌة يف
تأريخ الدين) ،ص 2؛ مسعود األنصاري (الدكتور روشنگر) ،الله اکرب (باللغة الفارسية) ،ص 23؛ سياوش اوستا (حسن عبايس) ،دينداري
وخردگرايي (باللغة الفارسية) ،مقتبس من موقع إلكرتوين ،ص .8
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حة ما ذهب إليه امللحدون .إضاف ًة إىل ذلك فقد أثبتنا يف
أيضاً ال يكون الخوف برهاناً يثبت ص ّ
وجل من داعي
ّ
الفصل السابق لدى حديثنا عن موضوع الفطرة البرشية أ ّن اإلنسان يؤمن بالله ع ّز
فطرته الكامنة يف ذاته.
 )2حسب القواعد العقلية والفلسفية حينام تنعدم العلّة فال ب ّد من انعدام املعلول ،ويرتتّب عىل
ذلك أ ّن اإلنسان ال ميكن أن يشعر بالخشية من الحوادث الطبيعية يف عرصنا الحديث الذي تط ّور
كل كارث ٍة عظيم ٍة تشهدها البرشية ،وإثر ذلك ال ب ّد من إنكار
العلم فيه وت ّم استكشاف أسباب وعلل ّ
وجود الله تعاىل وات ّخاذ جانب اإللحاد من قبل جميع الناس؛ لك ّننا نالحظ أ ّن األمر عىل العكس
يوم يف جميع
من ذلك ،إذ إ ّن إميان الناس واعتقادهم بالله تعاىل يتنامى
ويرتسخ أكرث يوماً بعد ٍ
ّ
جهاتهم.
مشاربهم وتو ّ

وجل؟ فهل يستند هذا اإلنكار إىل قاعد ٍة
 )3هل هذا االفرتاض يع ّد وازعاً إلنكار وجود الله ع ّز ّ
وجل نظرا ً
ّ
صحيح أ ّن بعض األمم السالفة ولوهل ٍة من الزمن مل تكن تعتقد بوجود الله ع ّز
عقلي ٍة؟
ٌ
لعدم توفّر الظروف املناسبة والرشوط الالزمة؛ إال أنّها بعد ذلك آمنت به إثر ما شهدته من حوادث
ترسخ بينها وعىل م ّر األيام اكتشفت
مرعبة؛ ولك ّن هذا اإلميان مل يقترص عىل الشعور بالخشية ،بل ّ
براهني قاطع ًة ّ
بالرب العظيم متق ّوماً
تدل عىل وجوده تعاىل وتؤكّد سالمة عقيدتها ،فأصبح إميانهم
ّ
ٍ
أسس عقائدي ٍة سليم ٍة ال ميكن املساس بها.
عىل
إذن ،مج ّرد انحراف بعض األمم عن الرصاط القويم ال يع ّد سبباً الت ّخاذ جانب اإللحاد وإنكار
ناشئ من دواعي نفسية.
وجود الخالق بزعم أ ّن االعتقاد به
ٌ
سبب لالعتقاد بوجود الله تعاىل (شبه ٌة ثاني ٌة يف إطار مبادئ علم النفس):
ثانياً :الجهل
ٌ

رس الكامن وراء طروء الحوادث
ا ّدعى بعض امللحدين أ ّن جهل بني آدم يف العهود السالفة بال ّ
الطبيعية يع ّد سبباً العتقادهم بوجود إل ٍه خالقٍ للكون ،فقد كانوا عاجزين عن تفسري ما يشاهدون من
باليا وكوارث عظيمة األمر الذي جعلهم يعتقدون بإل ٍه أو آله ٍة بأوصاف عديدة بحيث تُنسب إليهم
كل تلك الحوادث الطبيعية.
ّ
قسم املسرية التأريخية
ومن جملة الذين طرحوا هذه الفكرة الفيلسوف أوغست كونت ،حيث ّ
[[[
للبرشية يف ثالث مراحل  ،كام يأيت:
املرحلة األوىل :مرحلة ربّانية مرتكزة عىل أوهام اكتنفت اإلنسان بالنسبة إىل العلل الكامنة وراء
[[[ ـ رميوند آرون ،مراحل اسايس انديشه در جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص  129ـ .131
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وقوع الحوادث الطبيعية ،حيث نُسبت إىل قوى ماورائية وغيبية ،من قبيل األرواح الشيطانية؛ ويف
هذه املرحلة ظهرت عقيدة اإلميان باآللهة.
املرحلة الثانية :مرحلة فلسفية أو عقلية ،ومل تُنسب فيها علل الحوادث إىل مناشئ متع ّددة
ٍ
واحد مسؤو ٍل عنها.
كاألرواح واآللهة ،بل لجأ اإلنسان فيها إىل العقل واعتقد بوجود إل ٍه
املرحلة الثالثة :مرحلة ظهور البحوث والعلوم التجريبية ورقيّها ،حيث اعتمد اإلنسان عىل
قابلياته العلمية ووجد نفسه قادرا ً عىل وضع تفاسري وتربيرات للحوادث الطبيعية من دون الحاجة
[[[
أي قدر ٍة ماورائي ٍة .
إىل إل ٍه أو ّ
[[[

[[[

وقد نحا هذا املنحى بعض املفكّرين والفالسفة الغربيني من أمثال ديفيد هيوم وإريك فروم ،
[[[
كام د ّونت مجموعة من املقاالت يف بعض املواقع اإللكرتونية تأييدا ً لهذا الرأي .
حتليل الشبهة ونقضها:
بطالن هذه الشبهة قد ات ّضح يف نقض الشبهة السابقة ،لذا نكتفي هنا بالر ّد عليها يف إطا ٍر موج ٍز
ضمن النقاط اآلتية:

 )1لو تن ّزلنا وافرتضنا أ ّن األمم السالفة اعتقدت بوجود الله تعاىل إثر عجزها عن معرفة مناشئ
الکوارث التي تزعزع أمنها ،فاألسئلة التالية تطرح نفسها هنا :ملاذا مل تبحث هذه األمم عن علل
هذه الحوادث الطبيعية يف الطبيعة نفسها؟ فيا ترى لـِ َم مل تص ّورها يف نطاق ظواهر ما ّدية؟ ما
السبب الذي دعاها ألن تذهب إىل االعتقاد بوجود قدر ٍة غيبي ٍة ماورائي ٍة تفوق قدرة هذه الحوادث
األمر الذي جعلها تؤمن بوجود إل ٍه عظيمٍ يدبّر شؤون الكون؟ فيا ترى أال ّ
يدل ذلك عىل امتالك
اإلنسان فطر ًة إلهي ًة ترشـده إىل بارئـه وبارئ الخالئق أجمعني؟
 )2يرتت ّب عىل ما ا ّدعاه امللحدون أنّه تزامناً مع تط ّور البرشية عىل صعيد العلوم التجريبية
ومعرفة مناشئ الحوادث الطبيعية ،فهي بنفس ذلك املستوى من التط ّور سوف ترتاجع عن االعتقاد
بالله تعاىل وتعرض عن املعتقدات الدينية؛ ومن هذا املنطلق نستنتج أ ّن املفكّرين والعلامء يف
شتّى العلوم يف هذه الحالة يجب أن يلحدوا بالله تعاىل غاية اإللحاد لدرجة أنّهم يصلون إىل
[[[ ـ رميوند آرون ،مراحل اسايس انديشه در جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص.275
[[[ ـ ديفيد هيوم ،تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،ص  9ـ .10
[[[ ـ إريك فروم ،روانكاوي ودين (باللغة الفارسية) ،ص .124
[[[ ـ سياوش اوستا (حسن عبايس) ،دينداري وخردگرايي (باللغة الفارسية) ،مقتبس من موقع إلكرتوين ،ص8؛ مسعود األنصاري (الدكتور
روشنگر) ،الله اکرب (باللغة الفارسية) ،ص  23و  43و .56
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مرتبة الكفر املطلق! لك ّننا نلمس أ ّن الواقع عىل خالف ذلك متاماً ،إذ إ ّن أبرز العلامء واملخرتعني
والخرباء يف العلوم التجريبية يؤمنون بالله تعاىل ويتّخذون الدين منهجاً يف حياتهم بحيث إ ّن
بعضهم يجمع بني األمرين ويص ّنف إىل جانب سائر العلامء املعنيني بالشأن الديني ،ويشار هنا إىل
إسحاق نيوتن وأديسون وديكارت وماكس بالنك وداروين وبريجسون وأنيشتاين ،فال أحد ينكر أ ّن
هؤالء أبرز العلامء التجريبيني يف العرص الحديث.
 ) 3حينام يتمكّن العلامء من طرح تفاسري واضحة ملختلف الظواهر العلمية والحوادث الطبيعية،
توصلوا إليها والنظريات التي ذكروها محدو ٌد يف نطاق تجاربهم
فإ ّن مدى اعتبار النتائج التي
ّ
وتخصصاتهم العلمية املا ّدية وال ميكن ترسيته إىل املعتقدات الدينية والحقائق املاورائية ،لذا ال
ّ
وجل.
ميكن االعتامد عىل تجاربهم املا ّدية إلنكار وجود الله ع ّز ّ

كل هذه
فيا ترى من الذي خلق هذا العامل املا ّدي؟ من الذي أوجد عنارصه األ ّولية ومنحه ّ
غيبي يتق ّوم
الخواص وامليزات الذاتية؟ مبا أنّه عاملٌ من سنخ املمكنات وبحاج ٍة دامئ ٍة إىل أم ٍر
ّ
ٍّ
عليه ،فام هي تلك العلّة املاورائية التي يرتكز عليها؟ هذا إضاف ًة إىل العديد من األسئلة التي تطرح
يف هذا املضامر وليس للعلوم التجريبية املا ّدية قابلي ٌة عىل ذكر أجوب ٍة شافي ٍة لها ،وبالطبع فإنّنا
نجد أجوب ًة لها يف رحاب املباحث الفلسفية والعلوم العقلية ،فاملا ّديون لهم القدرة عىل طرح
تفاسري علمية للحوادث التي تطرأ يف الحياة الدنيا فحسب ،وقد حثّت التعاليم الدينية عىل هذا
جعت عىل طلب العلم بغية استكشاف واقع العالقة العلّية بني الحوادث الطبيعية وعلّتها
األمر وش ّ
دليل عىل إنكار وجود الله تعاىل،
األساسية ،لذا ال ميكن أبدا ً زعم أ ّن عدم معرفة علّة هذه الحوادث ٌ
وقد أثبتنا يف حديثنا عن برهان الص ّديقني أ ّن العامل املا ّدي بحاج ٍة دامئ ٍة إىل واجب الوجود لكونه
عاملاً ممكناً ومفتقرا ً يف ذاته.
عم ذكر فاالكتشافات العلمية الحديثة التي شهدتها البرشية من قبل مختلف العلامء،
فضالً ّ
وال س ّيام يف مجال املج ّرات الكونية واملنظومات الشمسية ،قد جعلت هؤالء العلامء يذهلون من
عظمة الكون ويؤمنون بوجود قدر ٍة فائق ٍة تسيطر عليه ،فأذعنوا بأ ّن الله تعاىل وحده له القدرة عىل
تخصصوا يف
ذلك .وميكن للقارئ الكريم االطّالع عىل بعض أقوال العلامء واملفكّرين الذين
ّ
العلوم املا ّدية والفلكية وال س ّيام ما يتمحور منها حول االعتقاد بوجود الله تعاىل وإثبات أ ّن هذا
[[[
العامل املا ّدي ليس سوى قطر ٍة من بح ٍر عظيمٍ تنعكس يف مرآة حقائق ماورائية .

[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :اثبات وجود خدا به قلم چهل تن از دانشمندان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام.
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ناشئ من أفكار خرافية وتقاليد اجتامعية
ثالثاً :االعتقاد بوجود اهلل تعاىل
ٌ
ٌ
(شبهة يف إطار علم االجتامع):
لجأ بعض امللحدين إىل مبادئ علم االجتامع للتشكيك يف عقيدة اإلميان بالله تعاىل ،إذ
نسبوها إىل أفكار خرافية سادت يف املجتمعات السالفة .وقال هؤالء إ ّن القرائن التأريخية تشري إىل
رواج ثقافات وتقاليد
خاصة يف التج ّمعات البرشية األوىل أ ّدت فيام بعد إىل االعتقاد بوجود خالقٍ
ّ
للكون ،وقد أيّد عامل االجتامع الفرنيس إمييل دوركايم هذه الرؤية مؤكّدا ً أ ّن األمم السالفة كانت
ظل أحاسيس
متأث ّر ًة بقضايا عاطفية خارجة عن نطاق القواعد العقلية بحيث أخذتها النشوة يف ّ
موهومة فظهر يف كنفها مفهوم (مانا) الذي ّ
يدل عىل القوى الطبيعية العظمى ،ومبرور الزمان
[[[
ٍ
تح ّول هذا املفهوم إىل (الله) .كام أ ّن بعض علامء االجتامع أيّدوا هذه الفكرة فد ّونوا
مقاالت يف
[[[
مختلف املواقع اإللكرتونية دفاعاً عنها.
حتليل الشبهة ونقضها:
نقول يف نقض الشبهة املطروحة أعاله:
 )1نحن لسنا بصدد نقد وتحليل ما إن كانت فرضية االعتقاد بالله تعاىل ناشئ ًة من األعراف
ٌ
موكول إىل مباحث
اجتامعي وهو
تأريخي ـ
والتقاليد االجتامعية لألمم السالفة أو ال ،فهذا األمر
ٌّ
ٌّ
املختصني بهذين الفرعني قد أكّدوا عدم إمكانية
عل َمي التأريخ واالجتامع ،ولكن نن ّوه بأ ّن العلامء
ّ
توصلوا يف بحوثهم إىل أ ّن
تقييد الدين بالتقاليد االجتامعية ،لذلك ع ّدوه ذا منشأ فردي أيضاً ،حيث ّ
التجارب الشخصية كان لها األثر البالغ هذا الصعيد.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن األديان الساموية تؤمن بكون سيّدنا آدم (ع) هو اإلنسان األ ّول الذي
حة ملزاعم
تكاثرت البرشية من نسله وقد كان مؤمناً بالله ع ّز ّ
نبي من األنبياء؛ لذا ال ص ّ
وجل ،بل إنّه ٌّ
من ا ّدعى من علامء التأريخ بأ ّن اإلنسان األ ّول مل يكن يعتقد بوجود الله تعاىل أو أنّه كان يعبد
األوثان أو الظواهر الطبيعية ،وذلك ملا يأيت:
ٍ
أي دليلٍ معت ٍ
فرضيات
كل ما ذكر مج ّرد
حة عدم إميان اإلنسان األ ّول ،بل ّ
 ليس هناك ّرب يثبت ص ّ
ٍ
علمي ،ومن ث ّم ال ميكن االعتامد عليها أبدا ً إلثبات امل ّدعى.
أساس
أي
ال تستند إىل ّ
ٍّ

[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :صاموئيل كينغ ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،،ص 134؛ فيليسني شاليه ،تاريخ مخترص اديان بزرگ
(باللغة الفارسية) ،ص 477؛ دانييل بالس ،هفت نظريه در باب دين (باللغة الفارسية) ،الفصل الثالث؛ ابن و ّراق ،اسالم ومسلامين (باللغة
الفارسية) ،ص  17و .120
 www.farhangshahr.comـ ][2
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أسباب خف ّي ٌة علينا أ ّدت إىل تحريف أو زوال املعتقدات الدينية للبرشية بعد
ربا تكون هناك
 ٌّ
حة ما ذكره بعض املؤ ّرخني من كون األمم
فرت ٍة من استيطانها الكرة األرضية ،لذا إن افرتضنا ص ّ
السالفة ذهبت إىل عبادة األوثان أو الظواهر الطبيعية ،فهذا األمر يف الواقع يحيك عن حال بني آدم
أي برهانٍ عىل رواج هذه املعتقدات الزائفة يف
يف املراحل التالية من العهد األ ّول؛ إذ ليس هناك ّ
وجل.
باكورة ظهور البرشية يك يتّخذه امللحدون اليوم ذريع ًة إلنكار وجود الله ع ّز ّ
أي دينٍ
 )2لو تن ّزلنا وافرتضنا أ ّن األمم السالفة مل تكن تعتقد بوجود الله تعاىل ومل تعتنق ّ
ظل قوانني ومق ّررات ثابتة إىل ح ٍّد
وأنّها عىل م ّر العصور وبعد نشأة مجتمعات برشية عديدة ويف ّ
يحق لنا التشكيك بوجود الله ع ّز
ما ،بدأت تتب ّنى فكرة وجود خالقٍ للكون؛ نتساءل ونقول :هل ّ
وجل ملج ّرد افرتاض أ ّن األمم السالفة قد اعتقدت به إثر أعرافها وتقاليدها االجتامعية؟ هل ميكن
ّ
للعقل أن يحكم بإنكار وجود الله تعاىل ملج ّرد كون بعض األمم آمنت به متأث ّر ًة بتقاليدها وقوانينها
ٍ
إجابات شافي ٍة ،وقد قلنا
االجتامعية؟ هذا إضاف ًة إىل مجموعة من االستفسارات التي تحتاج إىل
وجل ،لذا ينبغي ملن طرح
ّ
آنفاً إنّه ال ميكن ات ّخاذ األحداث التأريخية ذريع ًة إلنكار وجود الله ع ّز
حة م ّدعاه.
الشبهة أن يأيت برباهني تثبت ص ّ

 ) 3يا ترى ما السبب الذي دعا بعضهم ألن يسوق مسرية التغيريات التي طرأت عىل القوانني
واألعراف االجتامعية والنشاطات التجريبية واملعتقدات الغيبية لألمم السالفة نحو وجه ٍة منحرف ٍة
وزعم أ ّن تلك األمم مل تكن تؤمن بالله تعاىل لك ّنها عىل م ّر الزمان آمنت بقدر ٍة ماورائي ٍة تحت
أي برهانٍ يثبت م ّدعاه ،لكن
عنوان (مانا)؟ من املؤكّد أ ّن الذي ذهب إىل هذا الرأي ليس لديه ّ
حسب الوقائع التأريخية الثابتة وكذلك بإقرار امللحدين أنفسهم فإ ّن األمم السالفة كانت تؤمن
بقدر ٍة ميتافيزيقي ٍة عظيم ٍة ،لذا أال ميكن القول إ ّن هذه العقيدة تن ّم عن امتالك اإلنسان لفطر ٍة سليم ٍة
الحقيقي للكون وإ ّن األعراف االجتامعية قد تأث ّرت بهذه الفطرة فر ّوجت لهذه
تسوقه نحو البارئ
ّ
العقيدة الحقّة؟
إذن ،النزعة الفردية واالجتامعية إىل االعتقاد بوجود قدر ٍة ميتافيزيقي ٍة عظيم ٍة كانت عىل م ّر
ٍ
ألحد إنكاره؛ فيا ترى أال ّ
يدل
العصور سائد ًة بني مختلف األمم واملجتمعات ،وهذا ما ال ميكن
عىل وجود فطر ٍة إلهي ٍة لدى اإلنسان تسوقه نحو اإلميان بالله الواحد األحد الذي أودع يف باطنه
هذه الفطرة السليمة؟!
ٌ
(شبهة يف إطار الفكر املاركيس):
رابعاً :االعتقاد باهلل تعاىل مبتد ٌع من قبل الطبقة الربجوازية
يفسون جميع الظواهر
كام هو معلو ٌم فإ ّن أصحاب النزعة املا ّدية وعىل رأسهم املاركسيونّ ،
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الكونية واالجتامعية من زاوي ٍة ما ّدي ٍة بحيث حلّلوها وفق أداء اآلالت واملع ّدات اإلنتاجية ،ومن هذا
املنطلق فهم يعتقدون بكون الدين والله مفهومني من صناعة الطبقة الربجوازية التي قصدت بذلك
إخضاع الطبقة املحرومة (الربوليتاريا) واستثامر طاقاتها اإلنتاجية.
يقول منظّر الشيوعية فالدميري لينني« :الدين هو أحد أشكال الضغط النفيس عىل الطبقة الكادحة
[[[
التي تبذل جهودها خدم ًة لآلخرين وتعاين الحرمان» .

أوهام
ويقول موريس كونفورس« :إنّ الدين يعدّ أمراً مرفوضاً لكونه مج ّرد منظوم ٍة متق ّوم ٍة عىل
ٍ
[[[
ر ّوجها أعوان الطقبات الحاكمة بهدف خداع عا ّمة الناس» .
[[[

ٍ
واحـد أو ع ّدة آله ٍة
كام يقول كارل ماركس إ ّن اإلنسان هو من يصنع الدين  ،وإ ّن االعتقاد بإل ٍه
[[[
هو نتيج ٌة مشؤوم ٌة للرصاع الطبقي؛ لذا فهو أم ٌر منبوذٌ ،بل ال ب ّد من أن يرتك ويحتقر .
تحليل الشبهة ونقضها:

نر ّد عىل الشبهة املذكورة بالقول:
حة القول بكون الدين واإلميان بالله تعاىل من صياغة إحدى
 ) 1ليس هناك ّ
أي برهانٍ يثبت ص ّ
الطبقات االجتامعية كالطبقة الربجوازية ،ومن ث ّم إبطاله من أساسه ،ناهيك عن أ ّن الربهان القاطع
عىل خالف ذلك؛ فقد ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن االعتقاد بالله تعاىل يرضب بجذوره يف باطن
اإلنسان وضمريه لكونه منبثقاً من فطرته السليمة التي أودعت يف نفسه تزامناً مع خلقته وخلقة أبيه
[[[
آدم (ع) ،وبالطبع فهي ستدوم حتّى آخر لحظ ٍة من حياة البرشية .

ٍ
جهات متن ّوعة ويف
ال ريب يف أ ّن العهود السالفة شهدت ظهور
مجتمعات ذات مشارب وتو ّ
طبقات من الناحية املاديّة كاألثرياء وامل ِ
ٍ
ُعدمني الكادحني
كل مجتمعٍ ظهور ع ّدة
الحني ذاته شهد ّ
العمل والفالحني ،لذا فإ ّن رواج عقيدة اإلميان بالله تعاىل عىل م ّر العصور
الذين غالبيتهم من
ّ
وبني شتّى الفئات االجتامعية ال شأن لها باألوضاع االجتامعية للبرشية ،بل هي حقيق ٌة ثابت ٌة سادت
[[[ ـ فالدميري إليتش لينني ،ماترياليسم تاريخي (باللغة الفارسية) ،ص .61
لالطّالع أكرث ،راجع :الس ّيد رضا الصدر ،سخنان رسان كمونيزم درباره خدا (باللغة الفارسية).
[[[ ـ موريس كونفورس ،دانش رهايي وارزش هاي انساين (باللغة الفارسية) ،ص .28
[[[ ـ أندريه بييرت ،دانش رهايئ وارزش هاي انساين (باللغة الفارسية) ،ص .28
[[[ ـ دانييل بالس ،هفت نظريه در باب دين (باللغة الفارسية) ،ص  209ـ 210؛ مسعود األنصاري (الدكتور روشنگر) ،الله اکرب (باللغة
الفارسية) ،ص .24
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :فيليسن شاليه ،تاريخ مخترص اديان بزرگ (باللغة الفارسية) ،ص 12؛ جون يب .ناس ،تاريخ جامع اديان (باللغة
الفارسية) ،ص 23؛ جون برينال ،علم در تاريخ (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص 75؛ صاموئيل كينغ ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص .126
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الغني والفقري عىل ح ٍّد سواء دون أن يبتدعها أح ٌد ،والتأريخ يشهد يف جميع مراحله عىل وجود
بني
ّ
أثرياء مؤمنني وآخرين ملحدين إضاف ًة إىل وجود فقراء أيضاً من هذا القبيل.
ال ب ّد ألتباع النزعة املا ّدية ـ وال س ّيام املاركسيني ـ من االلتفات إىل أ ّن موريس كونفورس مل
يقل إ ّن الدين قد أُسس بواسطة أتباع الطبقة الحاكمة ،بل قال إ ّن هذه الطبقة قد عملت عىل ترويجه؛
ٍ
ضغط تُفرض عىل عا ّمة الناس ،بل
أي حالٍ  ،فالدين مل يظهر بصفته وسيلة
كام قال أيضاً« :وعىل ّ
[[[
نشأ يف كنف هذه الطبقة» .
 ) 2حسب القاعدة الشائعة بني العقالء فإ ّن فرض املحال ليس مبحا ٍل ،لذا لو افرتضنا تن ّزالً
فكل عاقلٍ تتبادر يف ذهنه
بكون االعتقاد بالله تعاىل قد نشأ يف بادئ األمر بني فئ ٍة اجتامعي ٍة معيّن ٍةّ ،
خاص ٍة إىل فئ ٍة معيّن ٍة تع ّد برهاناً لبطالنها؟ يا ترى أال يقتيض العقل
األسئلة اآلتية :هل نسبة عقيد ٍة
ّ
بغض النظر عن منشئه والدوافع التي دعت الناس
دراسة وتحليل ماهية االعتقاد بوجود الله تعاىل
ّ
إليه؟ فهل من الصواب مبكانٍ الحكم عىل بطالن هذه العقيدة من دون الخوض يف تفاصيلها
ومعرفة دواعيها الحقيقية؟
إذن ،ا ّدعاء أتباع النظرية املاركسية بكون الطبقة الربجوازية هي التي أوجدت الدين ،ال يع ّد
حته؛ وقد ذكرنا األدلّة التي تثبت حقّانية
برهاناً لتفنيد حقيقة وجود الله تعاىل حتّى إن افرتضنا ص ّ
الدين يف الفصل السابق.
 )3حتّى إذا قمنا بتحليل الرؤية املاركسية بانحيا ٍز إىل أطروحاتها املا ّدية ،فال مناص من القول
إ ّن األمر الذي دعا كارل ماركس إىل اعتبار الدين واقعاً اجتامعياً فُرِض من قبل الطبقتني الربجوازية
والحاكمة هو تلك الضغوطات النفسية واالجتامعية التي كان متأث ّرا ً بها ،لذا رام من أطروحته هذه
اكتساب دعم الطبقة املتديّنة وأرباب رجال الكنيسة من غري املوالني للحكّام واألثرياء وعا ّمة
الناس بغية تعزيز موقفه ونرش أفكاره ،وذلك ألنّه ولد يف كنف أرسة يهودية إال أ ّن والده اعتنق
[[[
املسيحية فيام بعد؛ ناهيك عن معاناته املا ّدية الشديدة والفقر املدقع الذي كانت أرسته تعانيه ،
كام أنّه عاش يف رحاب مجتمعٍ شهد فسادا ً ملحوظاً للشخصيات الدينية التي كانت موالي ًة للطبقة
[[[
الحاكمة وتقتات بفتات مائدتها التي تجنى إليها أموال الطبقة الفقرية املغلوبة عىل أمرها؛ والكالم
ح كيف كان ساخطاً عىل الديانة املسيحية املح ّرفة ،وهذا السخط بطبيعة الحال
اآليت يثبت بوضو ٍ
كان سبباً لتب ّني نظرياته املا ّدية ،حيث قال« :املق ّررات االجتامعية التي تطرحها املسيحية تس ّوغ
[[[ ـ موريس كونفورس ،دانش رهايي وارزش هاي انساين (باللغة الفارسية) ،ص .28
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :دانييل بالس ،هفت نظريه در باب دين (باللغة الفارسية) ،ص.195
[[[ ـ ماركس وماركسيسم (باللغة الفارسية) ،ص ً 240
نقال عن كتاب :خدا در انديشه برش (باللغة الفارسية) ،ص .79
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جدت األرستقراطية التي سادت يف القرون الوسطى وساندتها
العبودية املوروثة من السلف ،حيث م ّ
برغم علمها بأنّ األرستقراطيني الفاسدين كانوا يدنّسون حقوق الطبقة الفقرية ويتس ّببون يف معاناتها
رات تربّر وجود طبقة حاكمة مستبدّ ة وطبقة محكومة محرومة ...إنّ املق ّررات
ومآسيها ،فهي مق ّر ٌ
كل ما يعانيه الفقراء إىل عامل اآلخرة ،لذا تربّر ما يتع ّرضون له
االجتامعية املسيحية توكل تعويض ّ
مفروض عليهم».
ٌ
إلهي
يف الدنيا بأنّه جزاء عىل الخطيئة األوىل ...أو تربّره بأنّه ابتال ٌء ٌّ
جهات ماركس ،إذ إنّهم مل
إ ّن انحراف رموز الديانتني املسيحية واليهودية قد أث ّر سلباً يف تو ّ
وتنصلوا من واجباتهم امللقاة عىل عاتقهم بصفتهم رجال دين ،لذا كانت
يكرتثوا بشؤون الناس
ّ
رصفاتهم الهوجاء سبباً لتنامي النزعات املا ّدية وظهور األفكار العلامنية والتقليل من شأن الدين،
ت ّ
[[[
بل إنكاره من األساس .

بحق األديان الساموية وتعاليمها
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن ماركس وأتباعه قد ارتكبوا خطأً فادحاً ّ
حينام نسبوا أفعال رجال الدين اليهود والنصارى إليها ،حيث بادروا إىل إنكار وجود الله تعاىل
ونفي الدين من أساسه متذ ّرعني بانحـراف أرباب هـاتني الـديانتني؛ فـضالً عـن ذلك فـإنّهم مل
جهوا أنظارهم إىل التعاليم اإلسالمية السمحة التي تدعم الطبقة االجتامعية املحرومة وتدعو إىل
يو ّ
الحرية وإقامة العدل يف املجتمع.
ال ريب يف أ ّن اإلسالم الذي غفلوا عنه يع ّد ديناً متكامالً من جميع النواحي املا ّدية واملعنوية،
فالعمل بأوامره وترك نواهييه يسوق البرشية نحو العيش يف رحاب مدين ٍة فاضل ٍة يف الحياة الدنيا
والتمتّع بسعاد ٍة دامئ ٍة يف الحياة اآلخرة ،وعىل هذا األساس فقد متكّن يف القرون األوىل من إرساء
بكل ما لديها من
دعائم حضار ٍة عظيم ٍة ال نظري لها لدرجة أ ّن الحضارة الغربية اليوم مدين ٌة لها ّ
إنجازت علمي ٍة وإنساني ٍة منذ باكورة ظهورها .وال ننىس أ ّن الربوتستانتية املسيحية قد متخّض عنها
[[[
ٍ
تغيريات مشهود ٍة يف العامل الغريب وال أحد ينكر ذلك .
حدوث
إذن ،طبقاً ملا ذكر فهل ميكن زعم أ ّن الدين (أفيون الشعوب) أو أنّه الدعامة األساسية التي
استندت إليها الطبقة الربجوازية؟! بالطبع ال.

[[[ ـ مح ّمد حسن قدردان قرامليك ،سكوالريزم در مسيحيت واسالم (باللغة الفارسية) ،القسم األ ّول من الكتاب.
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :ماكس فيرب ،اخالق پرتستان وروح رسمايه داري (باللغة الفارسية).
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* الشبهة الثامنة :عدم احلاجة إىل اهلل تعاىل يف معرفة حقائق الكون
يتحدى الدين)
(العلم احلديث
ّ
ذكرنا آنفاً أ ّن بعض امللحدين ع ّدوا جهل الناس وعجزهم عن تفسري الظواهر والحوادث الكونية
سبباً لظهور الدين واالعتقاد بوجود الله تعاىل ،وقد نقضنا هذه الشبهة يف محلّها؛ ولك ّنها طرحت
مج ّددا ً يف تقري ٍر آخر ،حيث زعم املا ّديون أنّه بتط ّور العلم الحديث وتنامي العلوم التجريبية
أمىس العلامء قادرين عىل معرفة حقائق الكون ووضع تفاسري علمية صحيحة ملختلف الظواهر
واألحداث الكونية من دون الحاجة إىل الدين أو الله تعاىل ،كام ا ّدعوا أ ّن اإلنسان بات قادرا ً عىل
غنى عن االعتقاد بالعلل
تسخري جميع القابليات املا ّدية ملصلحته ومعرفة حقائقها ،لذا فهو يف ً
والتفاسري املاورائية.
ويذكر مؤ ّرخو العرص الحديث أ ّن الفيزيايئ الفرنيس الشهري بيري البالس عندما بعث كتابه
كالم حول تأثري الله تعاىل
أي ٍ
(ميكانيكا األجرام الساموية) إىل نابليون بونابرت الذي مل يلمس فيه ّ
[[[
وقدرته يف الكون ،سأل البالس عن ذلك ،فأجابه بالقول« :لست بحاج ٍة إىل هذه الفرضية»  .وقد
غنى الدين واالعتقاد
أيّد هذه الرؤية دعاة اإللحاد والعلامنية من منطلق تص ّورهم أ ّن البرشية يف ً
بوجود خالقٍ له ،فقد ظ ّن هؤالء أ ّن تط ّور العلوم التجريبية وتنامي قدرات العقل البرشي بلغت درجة
وكل ما سوى ذلك من أمور غيبية ال فائدة منه.
الكامل ّ
[[[

ٍ
مقاالت تدافع عن األفكار املا ّدية العلامنية وظهرت الكثري من
يف اآلونة األخرية جرى تدوين
[[[
املواقع اإللكرتونية التي تر ّوج لها .
حتليل الشبهة ونقضها:
مع أ ّن الشبهة واضحة البطالن ،لكن نذكر النقاط اآلتية يف دحضها:

 ) 1تستند الشبهة املذكورة إىل افرتاض أ ّن االعتقاد بوجود خالقٍ عظيمٍ يرتتّب عليه تهميش سائر
ٍ
حدث
كل
العلوم والعالقات العلّية الحاكمة عىل أمور الكون لدرجة أ ّن معتنقي األديان ينسبون ّ
إىل الله تعاىل مبارشةً؛ وتؤكّد أ ّن هذه العقيدة تشابه ما ذهب إليه اإلنسان القديم بكون األحداث
املخيفة مثل الزالزل والرباكني واألعاصري والكسوف والخسوف تقع إثر سخط الله من األفعال
القبيحة التي يرتكبها الناس.
[[[ ـ إيان باربر ،علم ودين (باللغة الفارسية) ،ص  52ـ .72
[[[ ـ مسعود األنصاري (الدكتور روشنگر) ،الله اکرب (باللغة الفارسية) ،ص 43؛ ابن و ّراق ،اسالم ومسلامين (باللغة الفارسية) ،ص .255
 www.farhangshahr.com , p. 58.ـ ][3
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هذه الفرضية يف الواقع تهم ٌة واهي ٌة لألديان الساموية ،وال س ّيام اإلسالم الحنيف ،فهي زع ٌم
أي برهانٍ
منطقي يقبله العقل؛ فالقرآن الكريم الذي نزل قبل أكرث من أربعة
ٌ
باطل ال يستند إىل ّ
ٍّ
عرش قرناً قد تض ّمن حقائق علمية ال نظري لها ،ومن جملتها أنّه أشار إىل وجود عالقات علّية بني
[[[
بعض األحداث الساموية واألرضية  ،فهناك آياتٌ توضّ ح كيفية تك ّون السحب ونزول األمطار ومن ّو
[[[
[[[
بشكلٍ
والسحب
الرياح
حركة
تصف
،
علمي  ،وأخرى تتح ّدث عن طبيعة الجبال
النباتات
وآياتٌ
ٍّ
[[[
وسكون األرض .
فضالً عن ذلك فاألحاديث والروايات بدورها أكّدت مواكبة التعاليم اإلسالمية للمعارف والعلوم
بشتّى أنواعها ،ومبا فيها الحديث اآليت املروي عن اإلمام الصادق (ع)« :أىب الله أن يجري األشياء
علم باباً ناطقاً ،عرفه
ح علامً ،وجعل ّ
سبب رشحاً ،وجعل ّ
لكل
إال باألسباب ،فجعل ّ
ٍ
لكل رش ٍ
لكل ٍ
[[[
من عرفه وجهله من جهله» .
ٍ
تعارض بني استكشاف العالقات العلّية للقضايا الطبيعية
 ) 2يا ترى هل ميكن ا ّدعاء وجود
وجل؟
واالعتقاد بوجود الله ع ّز ّ

اإلجابة عن هذا السؤال ات ّضحت بشكلٍ مجملٍ يف املباحث اآلنفة ،وقلنا إن رأي من أجاب
مدحوض بالربهان القاطع ،فالتعاليم اإلسالمية قبل أكرث من أربعة عرش قرناً قد حفّزت
بـ (نعم)
ٌ
املسلمني عىل طلب العلم يف املجالني النظري والتجريبي ،كام أ ّن املؤمنني بالله تعاىل قد أكّدوا
أي تباينٍ بني استكشافها والبحث
وجود عللٍ تكويني ٍة كامن ٍة يف مختلف األحداث وأثبتوا عدم وجود ّ
وجل.
عن مناشئها وبني وجود الله ع ّز ّ

كل أم ٍر صغريٍ وكبريٍ يف
ال ريب يف أ ّن املعتقدين بالدين ال يرفضون قانون العلّية وال ينسبون ّ
الكون مبارش ًة إىل الله تعاىل ،إال أنّهم يعتقدون بأنّه علّة العلل ومسببها ،ولكن إثر تط ّور العلوم
وات ّساع نطاقها ات ّضح وجود عللٍ طبيعي ٍة كامن ٍة وراء األحداث التي يشهدها الكون ،وهذا األمر
كل دو ٍر لله
بطبيعة الحال يؤيّد عقيدة املتديّنني ويدحض ما ذهب إليه العلامنيون الذين أنكروا ّ
كل مجريات الحياة.
تعاىل يف ّ
 )3اتّضح لنا من املباحث اآلنفة أ ّن مجريات األحداث يف الكون تسري َوفق نظام العلّية ،فإ ّما أن
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

ـ لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسن قدردان قرامليك ،اصل علّيت در فلسفه وكالم (باللغة الفارسية).
ـ سورة البقرة ،اآلية 22؛ سورة الحج ،اآلية 5؛ سورة السجدة ،اآلية .27
ـ سورة الروم ،اآلية .48
ـ سورة لقامن ،اآلية .10
ـ مح ّمد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،2ص .90

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

276

حلقات الجدل

يكون الله تعاىل هو العلّة املبارشة لها وإ ّما أنّه جعل علالً أخرى تتس ّبب يف وقوعها؛ وإىل جانب
أي ٍ
نقص وال خللٍ  ،وبالطبع فاستكشاف كُنه هذا
نظام العلّية وضع نظاماً كونياً متناسقاً ال يشوبه ّ
النظام البديع مييط اللثام عن حقائق مذهلة يعجز الذهن البرشي عن تص ّورها ،لذلك نجد كثريا ً
جل وعال فور اطّالعهم عىل هذه الحقائق.
من العلامء واملكتشفني غري املتدينني يؤمنون بالبارئ ّ
يف علم الفيزياء عىل سبيل املثال ،فإ ّن أصغر مك ّونات املا ّدة ،أي الذ ّرة ومك ّوناتها ،تحظى بنظمٍ
ٍ
مدارات ثابت ٍة وبرسع ٍة فائق ٍة حول نواة الذ ّرة
وتركيب خارقٍ للعادة بحيث إ ّن اإللكرتونات تدور يف
ٍ
أي خللٍ فيها برغم تناهيها يف الصغر ورسعتها املذهلة .فيا ترى كم هي القدرة
من دون حدوث ّ
التي تتمتّع بها ذ ّرة عنرص اليورانيوم املتناهية يف الصغر؟!
ورسخ إميانه
إذن ،تط ّور مختلف العلوم املا ّدية يف واقع الحال قد ق ّوى عقيدة اإلنسان بالدين ّ
يوم يدرك اإلنسان عظمة الخالق الجليل الذي نظم الكون يف إطا ٍر
بوجود الله تعاىل ،فيوماً بعد ٍ
ٍ
حدث ـ صغريا ً كان أو كبريا ً ـ علّ ًة تتس ّبب يف وقوعه؛ وهو ما اعرتف بها العلامء
لكل
منسجمٍ وجعل ّ
كتاب نس ّميه
املا ّديون أنفسهم مرارا ً وتكرارا ً لدرجة أ ّن بعضهم قال ميكننا تلخيص هذه الحقيقة يف
ٍ
(إثبات الله) عىل أساس النظريات املا ّدية.

 )4ال ريب يف أ ّن استكشاف العالقات العلّية بني مختلف القضايا ال يع ّد دليالً عىل إنكار وجود
وجل ،فحتّى إن متكن العلم التجريبي الحديث من بيان األسباب الفيزيائية لبعض األحداث
الله ع ّز ّ
والوقائع التي يشهدها الكون ،لك ّن هذا األمر ليس برهاناً يثبت عدم وجود خالقٍ للكون ،وبطبيعة
الحال فإ ّن غاية ما يثبته هو وجود نظام العلّية الذي أكّدته التعاليم اإلسالمية.
تخصصاتهم العلمية،
ج عن
ومن البديهي أ ّن العلامء املا ّديني ال يسعهم الخوض يف نطاقٍ خار ٍ
ّ
ٍ
نظريات حول املسائل
ثابت بينهم أيضاً ،وعىل هذا األساس فليس من صالحيتهم طرح
وهذا األمر ٌ
متت إىل عامل املاورائيات
امليتافيزيقية ومن ث ّم نفي وجود الله تعاىل من دواعي ما ّدية بحتة ال
ّ
البت فيه هو بيان العالقات العلّية بني بعض الحوادث ومس ّبباتها
بأدىن صل ٍة .إ ّن غاية ما ميكنهم ّ
ٍ
كل ما
تأكيد ال ميكنهم تقييدها بعللٍ توقيفي ٍة ونفي ّ
بكل
املا ّدية وفق قواعد فيزيائية ثابتة؛ لك ّنهم ّ
سواها ،إذ حسب القواعد العلمية التجريبية نفسها قد تكون هناك علّة ما ّدية أخرى كامنة وراء تلك
العلة التي استُ ِ
كشفَت ،وبطبيعة الحال هناك علل ماورائية يعجز العلامء املا ّديون عن استكشافها
حسب قواعدهم الفيزيائية املحدودة.
 ) 5إذا ما حاول بعض املا ّديني إنكار وجود الله تعاىل ونفي الدين إثر انبهارهم بعلومهم املا ّدية
املحدودة واستكشافاتهم التي يعتربونها مذهلةً ،فمن املؤكّد أن تشمل القامئة هنا أسامء أبرز هذا
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الصنف من العلامء واملخرتعني ،لك ّننا نجد عكس ذلك متاماً إذ نادرا ً ما نجد عاملاً كبريا ً برع يف
منحى إلحادياً ،بل إ ّن معظمهم متديّنون ويعتقدون بوجود الله
العلوم واملخرتعات الحديثة قد نحا
ً
وجل ،ومن جملة هؤالء إسحاق نيوتن وأنيشتاين؛ وقد تح ّدثنا عن هذا املوضوع يف املباحث
ع ّز ّ
اآلنفة.
دور اهلل تعاىل يف الكون عىل ضوء نظام الع ّلية:
يطرح البعض سؤاالً حول الصلة بني الله تعاىل والحوادث الطبيعية التي يشهدها الكون،
وفحواه :كيف ميكننا تص ّور دور الله تعاىل مع وجود نظام العلّية الحاكم عىل الكون؟ فحسب هذا
ٍ
حدث يف الكون من علّ ٍة طبيعي ٍة.
كل
النظام ال ب ّد من أن ينبثق ّ
هناك العديد من األجوبة التي ذكرت يف اإلجابة عن السؤال املذكور ،لك ّننا نكتفي هنا بذكر أه ّم
إجابتني فيام يأيت:
أ ّوالً :ميكن تشبيه الله تعاىل بصانع الساعات الذي يصنع ساع ًة ث ّم يرتكها تعمل وحدها وفق
خاص ،حيث خلق الكون وأوكل تدبري شؤونه إىل نظام العلّية.
نظام
ٍ
ٍّ
وجل ،لك ّنها تنفي دوره املبارش بعد
ّ
هذه اإلجابة ال تتعارض مع عقيدة اإلميان بوجود الله ع ّز
خلقة الكون ،أي :إنّها ال تندرج يف ضمن عقيدة التـوحيد يف األفعـال .تب ّنى هذه الرؤية بعض
[[[
املعتزلة والعلامء املا ّديني ،وهي بال ٍّ
جل شأنه .
شك ال تع ّد دليالً عىل نفي وجود الله ّ

ثانياً :حسب رأي الشيعة وبعض الفالسفة ،فمن يؤمن بنظام العلّية الطبيعي فهو بالتايل يؤمن
بعلّية الله سبحانه ،وهذان النظامان العلّيان غري متعارضني ،بل متناسقان فيام بينهام غاية التناسق.

كل موجو ٍد من سنخ املمكنات يف نظامي العلّية املا ّدي
أثبتنا يف برهان اإلمكان والوجوب أ ّن ّ
واملج ّرد ،مفتق ٌر إىل واجب الوجود حدوثاً وبقا ًء ،إذ إ ّن وجوده اإلمكاين يع ّد عني الحاجة واالفتقار
إىل الله تعاىل الذي هو واجب الوجود ،بل إ ّن جميع العلل املا ّدية املمكنة تستم ّد وجودها وقوامها
ٍ
بفيض منه سبحانه.
جل شأنه مع كون أفعالها وآثارها منسوب ًة إليها
منه ّ
إذن ،حينام نجمع بني العلّية اإللهية ونظام العلل املتف ّرع منها ،نستنتج أ ّن تأثري الله تعاىل يبقى
ثابتاً ،وعىل هذا األساس يثبت بطالن برهان صانع الساعات ،أل ّن البارئ سبحانه وتعاىل مل يرتك
الكون وشأنه بعد أن خلقه ،بل إ ّن فيضه ال ّ
رش
ينفك عن ّ
كل حرك ٍة وسكن ٍة يف الكون بر ّمته بشكلٍ مبا ٍ
أو غري مبارشٍ.
[[[ ـ عبد الحسني مشكاة الديني ،نظري به فلسفه صدر املتألّهني (باللغة الفارسية) ،ص .60
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اعتقاد الفالسفة بكون نظام العلّية املا ّدي يسري بات ّساقٍ مع نظام العلّية
اإللهي ،يجب أن ال يكون وازعاً لتو ّهم بعض املسائل غري الصائبة حول الفعل والتأثري ،وال س ّيام
فيام يأيت:
ّأو ًال :اخللقة من العدم:

[[[

وجل وال ميكن أليّة علّ ٍة أخرى التدخّل فيها  ،وقد سقنا يف
مختصات الله ع ّز ّ
الخلقة هي من
ّ
املباحث اآلنفة بعض املواضيع حول كيفية خلقة اليشء من العدم.
ثانياً :تأثري األشياء بعضها يف بعض:
ذهب الفالسفة إىل القول مببدأ العلّية املتناسقة لدى تفسريهم مسألة تأثري األشياء بعضها يف
بعض ومختلف أفعال البرش والحيوانات ،فعىل سبيل املثال ع ّدوا أفعال اإلنسان مستند ًة إىل علّتني
فاعلتني ،هام اإلنسان نفسه والله تعاىل ،ومن جملة ذلك ما قاله الحكيم صدر الدين الشريازي:
«لكونها [قدرة العبد] من جملة أسباب الفعل وعلله ،والوجوب باالختيار ال ينايف االختيار ،بل
كل موجو ٍد ووجوبه ،وذلك ال يبطل توسيط العلل
يحقّقه؛ فكام أنّ ذاته تعاىل علّ ٌة فاعل ٌة لوجود ّ
[[[
والرشائط وربط األسباب باملس ّببات» .

كام أكّد العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ استناد فعل اإلنسان إىل نفسه وإىل الله تبارك وتعاىل،
املجبة من األشاعرة من أنّ تعلّق اإلرادة اإللهية باألفعال اإلرادية يوجب
حيث قال« :فام ذهب إليه
ّ
فالحق الحقيق بالتصديق أنّ األفعال اإلنسانية لها نسب ٌة
بطالن تأثري اإلرادة واالختيار ،فاسدٌ جدّ اً؛
ّ
إىل الفاعل ونسب ٌة إىل الواجب ،وإحدى النسبتني ال توجب بطالن األخرى لكونهام طول ّيتني ال
[[[
عرض ّيتني» .
املسألة األخرية التي يشار إليها عىل صعيد الشبهة املذكورة هي اعتقاد العرفاء بنظرية التش ّؤن
[[[
الحق هو التشؤّن
والتجل بدالً عن نظام العلّية  ،وجاء يف رشح املنظومة« :فإنّ الفعل عند أهل
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتجل؛ والعقل البسيط باعتبار إبداعه املعقوالت
وأحق الفواعل باسم الفاعل هو الفاعل
والتجل،
ّ
البسيطة املج ّردة وإنشائه الخيال ّيات وتكوينه املحسوسات ،آي ٌة كربى ملن «لَهُ ْ
خل ُْق»؛
الَ ْم ُر َوالْ َ
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :ابن سينا ،اإلشارات (برشح املحقّق الطويس والفخر الرازي) ،ج  ،2ص 42؛ بهمنيار ،التحصيل ،ص 521؛
صدر املتألّهني ،األسفار األربعة ،ج  ،3ص .42
[[[ ـ صدر املتألّهني ،االسفار األربعة ،ج  ،7ص .308
[[[ ـ مح ّمد حسني الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص  .111كذلك راجع الصفحات 76 :و  107و .398
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :محي الدين بن عريب ،الفتوحات املكّية ،ج  ،1الباب رقم 63؛ ابن العريب ،فصوص ال ِ
حكم (مع تعليقات أيب
الفص الشيثي.
العالء العفيفي)،
ّ
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كل البديهيات
وكونها جل ّي ًة واضح ًة وكثريٌ منها غري مد ّون ٍة ،ال ينايف كونها علوماً ،إذ العلم مقسم ّ
[[[
[[[
والنظريات»  .كام أ ّن صدر الدين الشريازي نحا هذا املنحى ،لك ّن املجال ال يسعنا هنا لتسليط
[[[
الضوء عىل تفاصيل املوضوع ،لذلك اكتفينا بذكر ما يرتبط ببحثنا حسب مقتىض الحاجة .
* الشبهة التاسعة :عدم تو ّفر براهني كافية تثبت مصداقية علم الالهوت:
ات ّبع بعض امللحدين أسلوب نفي الدليل إلثبات زعمهم يف إنكار وجود الله سبحانه وتعاىل،
إذ ا ّدعوا أ ّن أدلّة إثبات وجود الله تعاىل ال تنهض يف تحقيق امل ّدعى يف عني كونها غري معترب ٍة وهو
أم ٌر يرتت ّب عليه إنكار وجود بارئ خالقٍ للكون.
حتليل الشبهة ونقضها:
للر ّد عىل الشبهة املطروحة أعاله نقول:
 )1تط ّرقنا يف الفصل الثاين من الكتاب إىل الرباهني التي تثبت وجود الله تعاىل ودحضنا
يل بحيث أثبتنا أ ّن مساعي امللحدين للتقليل من شأن
بأسلوب
شبهات املشكّكني
ٍ
علمي استدال ّ
ٍّ
ٍ
علمي معتربٍ ،بل هي مج ّرد ات ّهامات ومزاعم واهية.
أساس
أي
هذه الرباهني ال تتق ّوم عىل ّ
ٍّ

 )2بطبيعة الحال فإ ّن فرض املحال ليس مبحا ٍل ،لذا لو تن ّزلنا وافرتضنا أ ّن براهني إثبات وجود
الله ع ّز شأنه ال تنهض يف إثبات امل ّدعى ،فالسؤال التايل يُط َرح :هل عدم اطّالع اإلنسان عىل دليلٍ
ظاه ٍر يثبت وجود أم ٍر ما ،ميكن اعتباره دليالً عىل انعدامه ح ّقاً أو بطالنه؟!
بطبيعة الحال هناك كثري من الحاالت التي تكون القضية املطروحة فيها صحيح ًة لك ّننا نعجز
ٍ
ٍ
واستدالالت منطقي ٍة وذلك ألسباب عديدة ،لذا حسب معايري حكم
ألفاظ
عن برهنتها يف نطاق
ٍ
حة وجودها أو ينكرها من أساسها ملج ّرد العجز عن
يحق
العقل واملنطق ال ّ
ألحد أن يشكّك يف ص ّ
إقامة دليلٍ مقنعٍ.
من النظريات التي طرحها بعض علامء الالهوت هي عدم تناهي وجود الله تعاىل لكونه غري
محدو ٍد يف إطار ماهي ٍة تقيّده ،ومن ث ّم نظرا ً لضيق نطاق املعرفة البرشية واقتصارها عىل العقل

[[[ ـ املال هادي السبزواري ،رشح املنظومة ،ج  ،5ص .133
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :صدر املتألّهني ،االسفار األربعة ،ج  ،2ص  299ـ 300؛ املشاعر (باللغة الفارسية) ،برشح عيل أكرب حكمي
يزدي ،ص 179؛ مرتىض مط ّهري ،مقاالت فلسفي (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص  97و 129؛ مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية)،
ج  ،13ص  213و 265؛ عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي ـ توحيد در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .454
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسن قدردان قرامليك ،اصطياد معارف عقيل از نصوص ديني ـ خدا در حكمت ورشيعت (باللغة
الفارسية) ،مبحث التوحيد يف الخالقية ونظام العلّية.
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حلقات الجدل

املحدود ،فال ميكن لإلنسان (املحدود) إدراك ذلك الوجود (الالمحدود) ،ومن هذا املنطلق فهو
عاج ٌز عن إثبات هذا الوجود الذي ال ميكن أن يتق ّيد باأللفاظ واالستدالالت العقلية؛ لذا فالسبيل
الوحيد ملعرفته هو الكشف والشهود اعتامدا ً عىل النفس النزيهة والفطرة السليمة .وضّ حنا بعض
تفاصيل هذه النظرية يف الفصل األ ّول من الكتاب ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العرفاء قد تب ّنوها
ودافعوا عنها أكرث من أيّة فئ ٍة أخرى.

 )3من املؤاخذات الجا ّدة التي ترد عىل امللحدين لدى طرحهم الشبهة املذكورة ،هي أنّهم
مل يتمكّوا حتّى اآلن من إثبات مزاعمهم اإللحادية بالدليل والربهان القاطع ،إذ اكتفوا بطرح بعض
الشبهات الواهية ،وهذا األسلوب غري املنطقي ميكن ات ّباعه يف جميع العلوم واملجاالت إلنكار
كل أم ٍر مهام كانت طبيعته؛ وقد اعرتف بعضهم بهذا األسلوب الركيك من أمثال الفيلسوف برتراند
ّ
راسل ،إذ سأله الفيلسوف وايت قائالً« :هل ثبت لك بالربهان القاطع عدم وجود يش ٍء اسمه الله؟
أبت بالقول بعدم وجود يش ٍء اسمه
أو هذا األمر مل يثبت لديك بالربهان؟» ،فأجاب راسل« :أنا ال ّ
الله ،كال؛ أعتقد أنّ هذا األمر يشابه آلهة اإلغريق والرنويج ،فهذه اآللهة قد تكون موجود ًة ح ّقاً ّ
ألن
[[[
ال أستطبع إثبات عدم وجودها»  .ومن الجدير بالذكر أ ّن هذا الفيلسوف الذي زعم أ ّن وجود الله
[[[
سبحانه وتعاىل مل يثبت بالربهان ،قد أكّد بنفسه أ ّن اإلميان به يُولّد الطأمنينة يف النفس .

[[[ ـ مح ّمد تقي الجعفري ،توضيح وبرريس مصاحبه راسل ـ وايت (باللغة الفارسية) ،ص60؛ برتراند راسل ،چرا مسيحي نيستم؟ (باللغة
الفارسية) ،ص .248
[[[ ـ لالطّالع أكرث ،راجع :فريدريك كوبلستون ،تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية) ،ج  ،8ص .512
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

ُيعنى باب «الشاهد» بتظهري شخص ّية رياد ّية

ذات حضور وتأثري يف نطاق الحضارة العربية
واإلسالمية ،أو يف نطاق عاملي ،كام هي حال
عدد وازن من الفالسفة والعلامء واملفكرين
املسلمني والغربيني ،الذين أثروا الحضارة
اإلنسانية بأعاملهم ومعارفهم ونظرياتهم.

الشاهد
الفيلسوف األملاين فرانز فون بادر
ناقد العقالنية امللحدة

روالند بيتشي

الفيلسوف األلماني فرانز فون بادر
ناقد العقالن ّية امللحدة
روالند بيتيش Roland Pietsch

[*]

[[[

تطرق هذه املقالة باباً استثنائياً يف الحديث عن سرية الفيلسوف األملاين فرانز فون بادر
( )Frenz von Baaderالذي نقد الكوجيتو الديكاريت وأبطل مفاعيله املنطقية من دون أن
يل يف الحداثة الغربية ،رمبا يعود السبب إىل الطبيعة الجذرية يف
تتخذ فلسفته مسارها الفع ّ
نقد بادر لقيم الحداثة وال سيام يف جانبها الدنيوي واإللحادي.
قد تكون السمة املفارقة لشخصية هذا الفيلسوف أنه أنشأ منظومته يف فهم الوجود عىل
نحو مغاير آلباء الفلسفة الحديثة .يف ردّه عىل كوجيتو ديكارت "األنا أفكر إذاً أنا موجود"
يقول "كوجيتو" أنا مفكّر فيه وبه من الله ،إذن أنا ميكن أن أكون وأفكر".

املقالة التالية التي كتبها املسترشق األملاين روالند بيتيش تكشف املكامن الرئيسية
لفلسفة بادر النقديّة للعقالنية الحديثة.
املحرر
تول فرانز
يُفرتض أن تكون قاعدة استقالل العقل ،سبب كل فصل للدين عن الفلسفة .وقد ّ
فون بادر محاولة مصالحة الدين والفلسفة من جديد .ركّز يف هذا األمر بشكل أسايس يف ميتافيزيقا
وثيوصوفيا يعقوب بوهم( )1575-1624وعىل األشكال األقدم من التص ّوف والثيوصوفيا .ميكن
اعتبار الجهود التي بذلها بادر يف مصالحة الدين مع الفلسفة نقدا ً للعقالنية الحديثة التي تدعو إىل
جه نقده بطريقة منهجية؛ بل نتج ذلك يف سياق تطوير فلسفته.
استقاللية العقل .غري أن بادر مل يو ّ
وعلينا من أجل رشح نقد بادر للعقالنية الحديثة أن نشري إىل املبادئ الخاصة يف فلسفته.
*ـ أكادميي أملاين متخصص بالفلسفة اإلسالمية  -د ّرس الالهوت والفلسفة يف أملانيا وأوكرانيا وأوزبكستان وإيران.

ـ العنوان األصيل للمقالFranz von Baader’s Criticism of Modern Rationalism :

[[[ -ترجمة طارق عسييل.
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ليك يحقق بادر مهمته الرئيسية ،أي املصالحة بني الدين والفلسفة ،ط ّور فلسفته التأملية أو

الدينية ،وكذلك معتقداته أو الهوته التأميل .محتوى الفلسفة التأملية ومحتوى الالهوت التأميل

متامهيان .املحتوى هو الكينونة ،ووجود الله ،والوحي اإللهي ،والخلق ،والسقوط ،وخالص

العامل .لكن الفلسفة التأملية والالهوت التأميل يختلفان يف مناهجهام .فبينام تحاول الفلسفة التأملية
اكتساب محتويات الوحي اإللهي من خالل تحليل الوعي الذايت ومعرفة املجتمع والطبيعة ،يبدأ

الالهوت التأميل من اللَّه ومن الفرضية الالهوتية أن اإلنسان صورة الله .فيام يخص املقاربات
الثالث للوحي اإللهي املذكورة يف الفلسفة التأملية ،يشكّل تحليل الوعي الذايت واملعرفة البداية.
هنا يتّبع بادر يف الظاهر اإلجراءات العادية منذ ديكارت ( ،)1650-1596حيث تبدأ الفلسفة بنظرية

املعرفة .ومع ذلك سنجد فرقاً بني بادر وديكارت وهو ما سنتحدث عنه الحقاً.

من سريته الذاتية
ُولد فرانز فون بادر Franz von Baaderيف ميونخ سنة 1756
وتويف فيها سنة  .1841كان فيزيائياً ومهندس تعدين ،وعمل مهندساً
يف مصنع للزجاج ،واألهم من كل هذا أنّه كان فيلسوفاً ،بل أحد
أهم فالسفة عرص املثالية والرومنسية األملانية[[[ .نأى بنفسه عن
قيود النظام األكادميي ،وهذا موقف فريد لفيلسوف بهذا الحجم،
مع ذلك شكّلت فلسفته كالً متكامالً .كان يقول لطأمنة الذين يقولون برضورة النظام
الجاهز« :املصطلحات والتعريفات ال تتخذ مسارها يف ّ
خط مستقيم ،بل تشكّل دائرة،
فليس املهم من أين يبدأ املرء ،املهم أن توصلنا التعريفات إىل املركز».
[1]- See David Baumgardt, Franz von Baader und die philosophische Romantik, Halle 5576; Eugène
Susini، Franz von Baader et le romantisme mystique، Paris 5587، 7 Vol.; Josef Siegl، Franz von Baader,
Munich 5516; Ramon J. Betanzos، Franz von Baader’s Philosophy of Love، Wien 5554; Peter Koslowski
(ed.), Die Philosophie, Theologie und Gnosis Franz von Baaders, Wien 5551; Peter Koslowski,
;Philosophie der Offenbarung: Antiker Gnostizismus، Franz von Baader، Schelling، Paderborn 7115
Emmanuel Tourpe, L’Audace théosophique de Baader: premiers pas dans la philosophie religieuse de
Franz von Baader (5671- 5485), Paris 7115.
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تأسيس الكينونة والتفكري
يؤسس بنية الكينونة والتفكري؟ إنه السؤال عن
تبدأ الفلسفة بالنسبة لبادر بسؤال :ما الذي ّ

األسايس هو الذي
تأسيس العقل األنطولوجي للكينونة والتفكري .بالنسبة لبادر ،الركيزة واملبدأ
ّ

يُ ِ
يؤسسها ،ويؤيّدها ،ويساعدها،
حدث ويؤيِّد ويساعد ،إنه الذي يُحدث الكينونة وهو الذي ّ
ويؤسس ويدعم يف الوقت نفسه ،وهو أكرث من مجرد سبب أ ّول،
وهذا وحده املبدأ الذي يخلق
ّ

املؤسس،
أو محرك أول كام وصفه أرسطو مثالً .فعندما يكون الذي يُحدث ويؤيّد ويساعد هو
ّ
حدث أوالً ،ميكن أن
إذا ً فاملؤسس األول بداية هو الذي يُحدث ويؤيّد ويساعد .لكن الذي ي ُ

ِ
واملؤسس األول ال ميكن
فاملحدث
يكون الذي يُحدث نفسه وبالتايل يؤسس نفسه وحسب.
ّ

ويؤسس نفسه أوالً .ومن خالل كونه مؤسساً لذاته فقط،
ويؤسس غريه قبل أن يُحدث
أن يُحدث
ّ
ّ
يؤسس.
ميكن لذايتّ التأسيس أن ّ

مؤسسة بذاتها أن تكون سببية أُوىل .وأي تفكري ال يكون
ال ميكن لسببية أُوىل ال تكون َّ

ِ
واملحدث للتفكري
املؤسس
تفكريا ً نابعاً من ذاته ووعياً لذاته ،بل تفكري ووعي بالغري ،ال يكون
ّ
والوعي .فالسببية األوىل سببية أوىل ألن اإلحداث هو التأسيس اإلحداث بالذات ،والتفكري
بالذات والوعي بالذات .إن هذا اإلحداث للذات وإنشاء الذات ال ميكن أن يحدث بأي شكل

يف العامل املتناهي ،لكن حدوثه يكون يف حياة الحقيقة اإللهية الالمرشوطة األزلية التي ال بداية

لها .بهذا املعنى ،يعني توليد الذات وتأسيس الذات أن يحدث أبدياً وأن يكون قد أحدث ذاته

أزلياً يف مفارقة دائرية ،وأن يصبح واعياً إىل األبد ويكون واعياً بذاته .هنا يسري بادر عىل خطى

يؤسس كام يُحدث نفسه ينبغي أن يولّد ذاته كام لو كان
يعقوب بوهم عندما يقول إن املبدأ الذي ّ
يجعل الوعي لنفسه ،ويجعل فيها معرفتها بذاتها .وينبغي أن يكون لذاته وجودياً (أنطولوجياً)

ومعرفياً (إبستيمولوجياً) ،أي يجب أن يكون قد أوجد ذاته ،ووعيه بذاته ومعرفته بذاته.

يؤكّد بادر يف هذا السياق أن الكينونة ،والوعي الذايت واملعرفة الذاتية أُحدثت من مبدأ

موحد ،وأن هذا املبدأ يف كينونتها ويف وعيها لذاتها ،ويف معرفتها يتامهى مع ذاتها؛ ألنه من

جهة أخرى ليس املبدأ املؤسس لذاته (ومؤسس غريه) واملساعد واملؤيد .إن مبدأ التأسيس
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املؤسس بحق
ينبغي أن يكون مؤسساً ذاته مبعنى محدث بالذات ،ووعي بالذات وخالق .املبدأ
ِّ

هو الذي يولّد املعرفة وكل ما يتعلق فيها أو :إن املعرفة املطلقة والخالقية املطلقة يتامهيان
يف املبدأ .إن تعليم متاهي الذات واملوضوع يف العقل الواعي لذاته أو كون العقل مع ذاته

هو تعليم أن االدراك الكامل هو إدراك منتج ،يدرك عندما يُ ِ
حدث .عندما ال يكون وعي الذات

متاهياً أزلياً بني الذات واملوضوع ال يكون متاهياً حقيقياً؛ ألن التامهي بني ما ِ
يحدث وبني ما
يُح َدث ،والتامهي بني ذات وموضوع الوعي الذايت الذي ال ينشأ إال يف الزمن ،ليس متاهياً ،بل

هو تعاقب إلغاء للفوارق .إن وعياً ذاتياً كهذا الذي يتامهى يف حالة تعاقبية ليس أولياً وال أصيالً،
بل هو ثانوي ومستخلص .وهذه املعرفة الالأولية أو الثانوية هي اآلن أوالً املعرفة الذاتية لكل

عقل متناه .فكل عقل متناه يعرفه ال ِ
يحدث نفسه وبالتايل ال يعرف نفسه ،وهكذا يعرف بكونه
معروفاً من الروح املطلق[[[ الذي أحدثه .وكل معرفة ذاتية أو تفكري ذايت للموجود املحدود هو

أيضاً مفكَّر فيه ويعرِف مبعرفته أنه مفكَّر فيه يف الوقت نفسه« .األنا أفكر» (الكوجيتو) هي دامئاً
يف إذا أنا أفكٍّر (.[[[)cogitor ergo cogito
يف الوقت نفسه «أنا مف ّك ٌر ّ
نقد بادر لديكارت
إن مخالفة بادر لديكارت[[[ وهذا جانب أسايس من وجوه نقده للعقالنية تتمثّل يف أن

ديكارت تناول العقل املتناهي العارف بذاته ( )cogito ergo sumمن أجل معرفة أول ّية ،أي من

أجل املعرفة التي ال يرقى إليها الشك وحسب .ساد مع هذه الفلسفة وفيام تال وصوالً إىل يومنا

هذا (الذي أصبحت األنا ألفه وياءه) انحراف خاطئ ،وعىل األقل ،تحويل لكل ما سمي الحقاً

براهني عىل وجود اللَّه إىل ما ليس إلهاً؛ وأصبح االعتقاد مبطابقة معرفة املرء لذاته مع معرفته

[1]- Franz von Baader، Vorlesungen über religiöse Philosophie (abbr.VP)، in SW، Vol. I، p. 551.
[2]- See. Franz von Baader، Über das Verhältnis des Wissens zum Glauben، in SW I، p 185; Vorlesungen
über spekulative Dogmatik (abbr. VD)، in: SW، Vol. VIII، 115; Erläuterungen zu sämtlichen Schriften
von Louis Claude de Saint-Martin (abbr. E)، in SW، Vol. XII، p. 714، 178171- and others.
[3]- See Theodor Steinbüchel، “Franz von Baaders Descartes-Kritik im Rahmen ihrer Zeit und ihrer
grundsätzlichen Bedeutung”، in Wissenschaft und Weisheit، Vol. 51 (5581)، p. 511- 577 and Vol. 55
(5588)، p. 78- 87; Gerhard Funke، “”Cogitor ergo sum”، Sein und Bewußtsein”، in Richard Wisser (ed.)،
Sinn und Sein، Tübingen 5571، p. 511- 547: Joris Geldhof، “”Cogitor ergo sum”: On the Meaning and
Relevance of Baader’s Theological Critique of Descartes”، in Modern Theology، 75، 7111، p. 716- 715.
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بكونه معروفاً للروح املطلق أكرث غموضاً[[[.
تؤ ّدي فلسفة بادر التأملية يف بحثها عن املبدأ املؤسس إىل الوعي الذايت ،لكن من الواضح

أن الوعي املحدود بالذات ليس املبدأ املنشود؛ ألن عىل الفلسفة أن تدرك أنها مدينة بتامهي
مؤسسان
ذاتها وموضوعها وبوجودها ملبدأ آخر .الـ«كوجيتو» (أنا أفكر) والـ «أنا موجود»
ّ
يف(الكوجيتور) «أنا مفكر فيه» و«أنا مخلوق» .يتضح مام قيل إىل اآلن أن بادر ،وبخالف

ديكارت ،ال يبدأ بالشك املنهجي ،بل بطرح سؤاالً عن أساس الوجود والوعي الذايت ،ليصل

املؤسس للفلسفة؛ ألنه ال يُحدث
إىل معرفة أن الوعي الذايت املتناهي ال ميكن أن يكون املبدأ
ّ
ذاته .بدل ذلك يدرك الوعي الذايت أنه رشيك يف تفكري وعي ذايت آخر ،وأن األنا أفكر هي دامئاً

«أنا مفكَّر فيه»( )cogitorكذلك ،بكالم آخر :أنا مفكَّر فيه إذا ً أنا أفكر[[[» .بالنسبة لبادر ليس «األنا
يف إذا ً أنا أفكر».
أفكر إذا ً أنا موجود» ما يشكّل بداية الفلسفة ،بل عىل العكس هو «أنا مفكَّر ّ

أو أيضاً :أنا أدرك ألنني كنت دامئاً معلوماً لله« .بالفعل إن العقل الباحث لن يهدأ حتى تخرتق
معرفته إىل املستوى الذي يدرك معرفة العارف ،أي إنّه يدرك كونه معلوماً للمطلق ،أو كام يقول

أفالطون ،إىل أن تلتقي العني عيناً ترى رؤيتها .إذا ً نحن نق ّر بأ ّن االعتقاد األسايس لإلنسان أثناء

كونه مرئياً وأثناء كونه معروفاً ،يدرك ذاته لكونها مرئية ومعروفة ،وأنه يفهم ذاته كمريد يف كونه
«لدي
مرادا ً ،وكفاعل يف كونه منفعالً [[[» .والشيئ نفسه يصح عىل الوعي ،ألنه كام يقوله بادر:
ّ
وعي فقط ،وإحساس (بالصحيح والخطأ) بقدر ما أعرف أن ذايت محسوسة[[[».
يفهم ديكارت «األنا أفكر أنا موجود» التي أىت بها ،عىل أنها فكر صادر من ذاته حيث لو

شكّكت الذات يف كل يشء ،ال ميكنها الشك بذاتها ،ألنها ال ميكنها نفي أنها تفكر حتى
[1]- Franz von Baader، VP، SW، Vol. I، p. 551.
[2]-Franz von Baader، E، in SW، Vol. XII، p. 171.
[3]-“In der Tat ruht der forschende Geist nicht، bis er zu solch einem Erkennen eines Erkennenden،
d. h. seines Erkanntseins، durchdrungen ist، oder، wie Plato sagt، bis sein Auge einem sein sehen
sehenden Auge begegnet. Wir behaupten darum، dass es eine der Grundüberzeugungen des Menschen
ist، dass er als schauend und erkennend، sich in einem ihn Schauenden und erkennenden، als wollend
in einem ihn wollenden، als wirkend in einem ihn Wirkenden begriffen weiß.” Franz von Baader، (VD)،
in SW، Vol. VIII، p. 115. With regards to Plato، Baader is obviously referring to the explications in
Alcibiades I، 717- 711.
[4]- “ Ich habe nur insofern ein Gewissen، insofern ich weiss، dass ich gewusst bin”.
Franz von Baader، VP، in SW، Vol. I، p. 717.
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مؤسساً ذاتياً عىل املستوى
أثناء شكّها .وهكذا بالنسبة لديكارت ،يكون الوعي الذايت أيضاً َّ
األنطولوجي.

ميكن تلخيص نقد بادر للكوجيتو الديكاريت يف النقاط الثالث التالية:
إن الكوجيتو الديكاريت «مبدأ األنا أفكر» يؤ ّدي إىل قلب العالقة التأسيسية للوعي املتناهي

والالمتناهي ،والنتيجة الطبيعية لـ «أنا أفكر إذا ً أنا موجود اللَّه موجود» تستبدل مبا هو ما قبيل

(( aprioriأنطولوجياً شيئاً ما بعدي ( )postrioriفلسفياً أو مستنتجاً .يرى بادر هنا ،خطورة
اإللحاد عندما يقول عن العقليني« :كيف إذا ً ميكن أن يعرفوا بتفكري ال إلهي ،أو تفكري ال إله فيه،
وبتفكري مدعوم إلهيا ،مع أن نفس وجود أو ال وجود اللَّه يُح َّدد فقط من خالل تفكريهم ،وعندما

ميوضعون معرفة الذات لذاتها يف املرتبة القبلية ملعرفتهم معرفة الذات بأنها معروفة ،ما دامت

قضيتهم «اللَّه موجود مج ّرد نتيجة لألنا موجود[[[».

 -2يقلب «كوجيتو» ديكارت العالقة املؤسسة للوعي املتناهي والالمتناهي .وقد ظهر ذلك

يف انقالب العالقة التأسيسية األنطولوجية لألنا الواعية من الوعي املطلق إىل عالقة ابستمولوجية

استنتاجية ليقينية وجود اللَّه ومعرفتنا بالعامل انطالقاً من اليقني الذايت .برغم أن ديكارت أثار

فكرة انقالب العالقة األنطولوجية للوعي املتناهي واملطلق فقط من جهة باعتبارها انقالباً

منهج ّياً ،كام يتح ّول االستنتاج االبستمولوجي بتأثرياته إىل استنتاج أنطولوجي .فعندما يكون
كل اليقني واليقني بالله أيضاً مستنتجاً من الالوعي ،سوف يؤدي إىل ارتفاع املعرفة والوعي
الذايت اإلنساين ،الذي ينتج يف ال تأسيسية معرفية إنسانية فعلية ،ويف كينونته ،املج ّردة من مبدئه
املؤسس الحقيقي .واإلنسان لن يجد تأسيسية بعد اآلن ال بنفسه وال مبعرفته .لكن ما يريد الشك

الديكاريت أن يقوله فعالً ،بوصفه استقاللية مطلقة للمعرفة ،ليس أقل من أن اإلنسان بوصفه

تؤسس ذاتها من دون مسبقات.
مخلوقاً يك ّون معرفته الخاصة ويجعلها ّ

الـ«أنا موجود» (  )ergo sumالتي تيل «األنا أفكّر» ( )co gitoهي تعبري عن كيان يريد إظهار

وتجل
ّ
تجل نفسه
ّ
نفسه بالتفكري والكينونة ،مبعزل عن الله ،وكونه عاجزا ً عن فعل هذا ،مينع

الله .فاملوجود املتناهي ،اإلنسان ،من خالل تأسيس يقينه الوجودي واملعريف يف األنا الواعي
[1]- Franz von Baader VD، in SW، Vol. IX، p. 564.
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يحاول إظهار ذاته كموجود مطلق ،ويجعل نفسه إلهاً مؤسساً لذاته .غري أن األنا الواعي بسبب
التجل اإللهي ،ال ميكن أن يكون بصريورته
ّ
كونه وعياً ذاتياً متناهياً ال ميكنه أن يظهر نفسه إال يف
أكرث من إله فاشل« ،إله ناقص ،توقف تطوره عن الوصول إىل التفكري التام ،إله جنني مل يبرص

النور[[[».

 -3يشكّل الكوجيتو الديكاريت ،باألساس ،انعطافة ابستمولوجية نحو األنا ،مام يستلزم انعطافة

أنطولوجية تليها انعطافة أبستيموليجية منطقية أنطولوجية للعودة إىل ذاتها ،بهذا يساعد ويح ّرض
عىل نسيان خاصية الوحدة املرتبطة بالشخصية والعقل الفردي .األنوية االبستمولوجية واألنانة
األنطولوجية لـ«األنا أفكر أنا موجود» يف تطبيقها للفلسفة االجتامعية والسياسية تؤدي إىل أنانة

سياسية اليربالية ذات نظام سيايس واقتصادي أناين[[[ .وكنتيجة عملية لهذه االستبصارات حاول

بادر جاهدا ً االعتناء بالعامل الفقراء قبل ثالث عرشة سنة من إعالن كارل ماركس وفريدريك
إنجلز «بيانهام الشيوعي» ،نرش بادر عام  1835يف ميونخ مقالته« ،حول حقيقة عالقة الفقراء

وطبقة الربوليتاريا بالطبقة الغنية[[[» حيث ق ّدم اقرتاحاته وفقاً الندماج طبقة الربوليتاريا يف
املجتمع .يف الواقع مل تكن دكتاتورية الربوليتاريا ،بل اندماج حكيم لها يف املجتمع.

ق ّدم ديكارت مع «الكوجيتو«فلسفة العرص الحديث ،املرتكزة عىل االكتفاء الذايت للتفكري

والوجود اإلنساين ،وأن ذات املرء كافية يف تأسيس وجوده وتفكريه .واإلنسان بسبب هذا

االكتفاء الذايت ال يحتاج إىل اللَّه يف التأسيس واملساعدة ،وال يف وجوده وال يف معرفته وال

يف وعيه الذايت .لكن بالنسبة لبادر كل النظريات املعرفية والوعي الذايت هذه التي تنبثق من
التأسيس الذايت واستقاللية املعرفة املتناهية هي نظريات خاطئة.

إن تحليل بادر لـ «األنا أفكر إذا ً أنا موجود» الديكارتية يشري إىل أن األنا ،عندما تتأ ّمل املكان

الذي أتت منه ،سوف تدرك أنها ال متلك «كوجيتو«خاصاً بها ،وال وعياً ذاتياً خاصاً بها ،منسجامً
معه .عندما نفكر بشكل أعمق يف رشوط الوعي يصل املرء إىل معرفة أن الوعي املتناهي يعرف
[1]- Franz von Baader، BB، Brief an Dr. von Stransky، 77. April 5485، in SW، Vol. XV، p. 757.
[2]- Gesellschaftslehre Franz von Baaders”، in Gerd Klaus Kaltenbrunner (ed.)،
Wissende، Verschwiegene، Eingeweihte. Hinführung zur Esoterik،
Herderbücherei Initiative 87، Freiburg i. Br. 5545، p. 588- 575.
[3]- See Franz von Baader، SW، Vol. VI، p. 571- 588.
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ذاته عىل أنه وعي لشخص ال يُ ِ
حدث نفسه وال يعرف نفسه بنفسه وحده .يعرف الوعي املتناهي
ذاته كلونه أُ ِ
حدث وعوضد عن طريق روح آخر .يف ذات الوقت الذي يعرف الوعي املتناهي

«األنا أفكر» خاصته ،يعرف أنه« :مفكَّر فيه» .املوجود املتناهي العارف بنفسه ليس بدئياً وال
يرقى إليه الشك وميكن أن تقوم عليه أسس املعرفة فحسب ،إنه بخالف ذلك ،ينشأ من وعي
مؤسس يف وعي مطلق مستقل بشكل كامل عن الوعي املتناهي.
آخر .فالوعي املتناهي َّ

يص ّور «مبدأ املفكر فيه» الذي تح ّدث عنه بادر بداية فلسفة مختلفة جذرياً عن مبدأ الكوجيتو

تبص لعالئقية الوعي املتناهي
الديكاريت .فالبنسبة لبادر ،ما يأيت أوالً وبالدرجة األوىل هو ّ
بالوعي املطلق ،وبتأسيسية الوعي املتناهي يف الوعي املطلق .وبالنسبة لبادر «مبدأ املفكر

يعب عن عقيدة حضور كل األشياء يف اللَّه عىل مستوى الوعي ،مبعنى أن الوعي املتناهي
فيه» ّ
مؤسس يف الالمتناهي ،يف الوعي املطلق ويشارك فيه .إن «مبدأ ـ املفكر فيه» من ناحية أخرى
َّ
يبي أن معرفة اإلنسان ليست صنيعة اإلنسان ،بل هي موهبة إلهية.
ّ

من الفالسفة الذين اتبعوا «مبدأ الكوجيتو«الديكاريت والذين انتقدهم بادر بسببه( :إميانويل

كانط  Kant ( 1724 - 1804و(جوهان غوتليب فيخته  )Fichte 1762- 1814وشلنغ (Schelling

 )1775- 1845و(هيغل  )Hrgel 1770 -1831وغريهم .من هذه الطبقة سنعرض بإيجاز إىل نقد بادر

لكانط وفيخته وهيغل.
نقد بادر لكانط

[[[

يرى بادر أن مجمل مرشوع كانط يف نقد العقل املحض كان متناقضاً :فكيف ميكن أن

يستخدم كانط العقل كوسيلة ليربهن أن العقل ال يستطيع أن يصل إىل املعرفة الفعلية باألشياء

كام هي واقعاً؟ وكيف ميكن لكانط أن يعلن أن املرء ال يستطيع تحصيل املعرفة باليشء يف
ذاته ،ويف الوقت نفسه يستمر يف وصف العقل كيشء يف ذاته  -أي بنيته املطلقة؟ واضح أن كل

حجج كانط  Kantيف نقد العقل املحض ال أساس لها ما مل تكن قادرةعىل وصف العقل كام

هو حقيقة ،وهذا ال ينطبق عىل كانط فحسب ،بل عىل جميع الحاالت الشبيهة .فإذا كنا ال نعرف
إال ظواهر األمور ،فكيف ميكننا أن نعرف العقل بذاته؟ فإذا كنا ال نعرف إال الظاهر فقط ،فهل
[1]- See Johann Sauter، Baader und Kant، Jena 5574.
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مثة معنى ،يف التحليل النهايئ ،لقولنا إننا نعرف شيئا ما؟
يكمن سبب هذه التناقضات ،وفقاً لبادر ،يف حقيقة أن الفلسفة النقدية استثنت معرفة اللَّه

والدين النظري من حقل املعرفة التي ميكن الحصول عليها عن طريق العقل .إنها «فلسفة يجب

جهاً لتحويل
من خاللها إعالن عدم إساءة فهم الخري الذي فعلته ،إن مقصدها األسايس كان مو ّ
فكرنا السطحي إىل أفكار مقولبة[[[» .الحاجة لقبول املعرفة عن طريق العقل يف الفلسفة النظرية
والدين بالنسبة لبادر ال تدل عىل أن العقل سوف يدرك اللَّه من دون الله .يشتمل برنامج بادر

للفلسفة التأملية والدين عىل هدف املعرفة من خالل العقل ،التي ترى يف اللَّه وتفكر يف الله.
«ما معنى أن يكون نور بالنسبة يل ،أو أن أُعطى نورا ً الرؤية أو اإلحساس بالرؤية بالنسبة يل أمر
قبيل ( a prioriومن دوين هو وجود شبيه برؤية مركزية وتا ّمة ،تُق ّدم أو ت ُدمج رؤيتي فيها (عيني)،

وعليه ،سوف تجعلني أشارك فيها (كرؤية) من خالل امتزاجها يف رؤيتي ،حيث تكون رؤيتي إذا ً
صورة لهذه الرؤية املركزية .وعليه ،أن نرى اللَّه يعني أن نرى يف الله؛ أي برؤية اللَّه األزلية[[[.

العقل يف اإلنسان ،ولكنه ليس من اإلنسان« .ألن العقل اإللهي فقط (اللوغوس) هو املركز
التباديل والفوري لكل عقل مخلوق ،واألخري هو مج ّرد استمرارية للسابق .ان العقل اإللهي
ميكن تحت بعض الرشوط أن يكون مالزماً للعقل املخلوق لكن من غري تك ّيف ذاته مع العقل
املخلوق ،لهذا السبب عىل املرء القول عن املخلوق العاقل أنه طاملا فيه عقل ال هو معقول
بذاته وال هو معقول لذاته(كغاية يف ذاته)[[[ .املعرفة الدينية هي املعرفة يف جعل اللَّه ذاته

معروفاً ،ألن «العني التي يراين اللَّه من خاللها هي نفس العني التي أرى اللَّه من خاللها كأنهام
يشء واحد ،أن تعرف اللَّه وأن يعرفك اللَّه يشء واحد ،ونظرته تثري رؤيتي بدورها[[[» .فعىل املرء

[1]- Franz von Baader، Fermenta cognitionis (abbr. FC)، in SW، Vol. II، p. 178.
[2]- “Was mir als Sehendem oder Vernünftigem (Vernehmendem) Licht sein oder geben soll، ist ein
ohne mich und vor mir (a priori) fertig bestehendes، bezüglich mich، zentrales Sehen، in welches
mein Sehen (Auge) eingeführt oder eingerückt wird، und welches somit، in meinem Sehen aufgehend،
dieses Seiner (als sehenden) teilhaft macht، womit also mein Sehen ein Bild des letzteren ist. Gott
Sehen ist darum in Gott Sehen، d. h. in Gottes primitivem … Sehen.” Franz von Baader، Über die
Vernünftigkeit der drei Fundamentaldoktrinen des Christentums، in SW، Vol. X، p. 81- 88.
[3]- Franz von Baader، Rezension der Schrift: Essai sur l’Indifférence en matière de Réligion par M.
l’Abbé F. de la Mennais، in SW، Vol. V، p. 718.
[4]- This is a sentence by Meister Eckhart. Cp. Meister Eckhart، Die deutschen und lateinischen Werke،
Abt. I: Die deutschen Werke، Vol. V. ed. by Josef Quint، Stuttgart 5571 (Reprint 5546)، p. 757 / 778.
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أن يقول :اللَّه عقل (يف الواقع عقل فوقي) واإلنسان حصل عىل العقل من اللَّه أو هو معقول
فحسب ،مشارك يف العقل ،ال جزء منه ،متاماً كام أن اللَّه حب واإلنسان يشارك فيه ،أو ميكن أن

يشارك فيه[[[» .من هنا يتّضح لبادر أن فكر إثبات ذات العقل وفكر املعرفة الدينية املستقاة من
العقل فقط ،خاطئة« .س ّدد كانط (كام خالفاؤه من بعده) لإلنسان رضبة قاضية يف حرمانه من
السعي للوصول إىل الكائن األعىل[[[».
نقد بادر جلوهان غوتليب فيخته
جهت انتباهها مبدئياً إىل طبيعة
يقول بادر« :ألن الفلسفة األملانية (منذ فيخته ،وبسببه) و ّ
وجوهر الوعي الذايت (للعقل) ،جعلت مفهوم املعرفة ممكناً وأكرث دقة ووضوحاً من السابق»[[[.

يف كل مكان يثني بادر عىل فيخته بسبب عمله الرفيع يف وصف «العملية اآللية أو الغرائزية
للعقل البرشي يف رصاعه من أجل الوعي(حفظ الوعي) يف ط ّيات مجريات الزمن الس ّيال»[[[،

لكنه مل يوافق فيخته يف كل شيئ .تركّز اختالف بادر األسايس مع ميتافيزيقا الذات لفيخته حول
فكرة الال ـ أنا .تكمن نقطة الضعف األساسية لفيخته ،بنظر بادر ،يف عدم متييزه بني الصحيح
والسقيم يف الال ـ أنا[[[ ،وكذلك ليس مثة متييز واضح بني األنا الفردية واألنا املطلقة ،يسأل
بادر بحق :لكن ما هو هذا اليشء الغامض واملتقلّب أو البالغ التعقيد ،هذا الال أنا الذي (كام

يعرب عنه فيخته بشكل جميل) يوجد فقط عندما ال يفهمه املرء حيث يظهر نفسه عملياً (وما
هو النظري بالكامل إذا مل يكن مامرسة صيغت باملفاهيم؟) يشء حارض يف كل مكان وال يف

مكان ،مقاومة ف ّعالة خالل الفاعليتنا وحسب؟[[[» يتّهم بادر فيخته وكانط  Kantبتمجيد األنا
رش ع األعظم واملصدر املطلق
ألنه بالنسبة لكل منهام ،خاصة بالنسبة لفيخته يصبح اإلنسان امل ّ

لألخالق .وهذا فعال ما يجعل اإلنسان إلهاً.

[1]- Franz von Baader، Bemerkungen über einige antireligiöse Philosopheme unserer Zeit (abbr. BPZ)،
in SW، Vol. II، p. 811.

[2]- Franz von Baader، BB، “Brief an Jacobi، 76. Juni 5417”، in SW، Vol. XV، p. 718.
[3]- Franz von Baader، VR، in SW، Vol. I، 564- 541.
[4]- Franz von Baader، Beiträge zur Elementarphysiologie، (abbr. BE) in SW، Vol. III، p. 788.
[5]- Franz von Baader، BE، in SW، Vol. III، p. 787- 788.
[6] Franz von Baader، BE، in SW، Vol. III، p. 787- 788.
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نقد بادر هليغل
مي ّر نقد بادر لهيغل يف أطوار مختلفة .ما يق ّدر بادر يف هيغل منطقه وقوة عقله النظري.
كتاب هيغل :فينومينولوجيا الروح  Phenomenology of mindوعلم املنطق
فقد حيَّا بادر
َ
 Science of Logicكأعامل تشكّل مورد فخر لألمة األملانية ،وأظهر فائق االحرتام ملق ّدمة هيغل

للكتاب األول من  ،Fermenta Cognitionisحيث أثنى عىل هيغل ووصفه باملسؤول عن
انبعاث الفلسفة .كتب بادر« :يف الواقع ،مبا أن هيغل أشعل نار الجدل مرة وإىل األبد ،فال

مجال للنجاح إال من خالله :أي عىل املرء أن يقود نفسه وأعامله من خالل هذه النار ـ إنه ال
يقدر أن ينأى بنفسه عنه حتى أن يذهب بعيدا ً يف تجاهله[[[» .وكتب هيغل يف الطبعة الثانية يف

يل أن آخذ بعني االعتبار الرغبة يف أن أراهام يف محتوى
موسوعة فلسفة العلوم عن بادر« :ع ّ
كتابات جديدة عدة لهر فون بادر  ،Herr von Baaderكام يف ذكرهام الجيل لعدد من املبادئ،

وموافقته معها .بالنسبة إىل أكرث ما يناقشه لن يكون الوصول لتفاهم معه صعباً :أي إلظهار أنه يف
الواقع ليس مثة فارق حقيقي عن وجهة نظره[[[».

يف ما ييل ،نريد أن نشري إىل مرحلة من نقد بادر لهيغل من عام  .1830أساس نقد بادر هو

ومتسكه بالفرق بني الوحي والدين ،ووحي
تشديده عىل املطلق لكونه مطلقاً كامالً غري محدود،
ّ
روح العامل يف املعرفة املطلقة .وفقاً لبادر ،استمد هيغل مفهوماً حلولياً لله من فلسفته يف

الوعي الذايت ،بنتائج بعيدة املدى بالنسبة لنظرية الروح املتناهي .وفقاً لهيغل يدل اللَّه عىل ذاته
من خالل الخلق فقط .لقد أخطأ هيغل يف الحكم عىل التشابه واالختالف بني اإلنسان والله.

مع هيغل ،يتحدد معنى العامل يف نفي الالمحدودية الزائفة يف محدودية اإلنسان الفاسدة

بطريقة يكون فيها رحيل اإلنسان املحدود رشطاً أساسياً لتحقيق اللَّه لذاته .لكن بادر يسخر

يعب عن رفضه ملوقفه :إذا كان التناهي رشا ً ،فالخالص ليس كذلك
بشدة من هيغل عندما ّ
بالتأكيد :ألن كل املوجودات املتناهية يف جميع األحوال تخلص من تناهيها عن طريق املوت.
[1]- “Und in der Tat، seitdem von Hegel das dialektische Feuer <das Auto de Fé der bisherigen
Philosophie> einmal angezündet worden، kann man nicht anders، als dadurch selig werden، d. h. indem
man sich und seine Werke durch dieses Feuer führt، nicht etwa indem man von selbem abstrahieren،
oder es wohl gar ignorieren möchte.» Baader، FC، in SW، Vol. II، p. 585- 581.
[2]- Friedrich Wilhelm Hegel، Sämtliche Werke، ed. by G. Lasson and J. Hoffmeister، 75 Volumes،
Leipzig 5511 ff، Vol. V، p. 55.
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ال ميكن للخالص من املوت والتناهي الزائف أن يعني أن اإلنسان «يفني» ذاته يف الربوبية،

ويذوب يف الروح املطلق بدل الخالص من خاللها :ال ميكن أن يكون اللَّه ستارون(إله الزراعة

عند الرومان) الذي يفرتس أوالده .إضافة إىل أن بادر ينتقد مزج هيغل بني عملية رسيان اللَّه يف

اإلنسان ومحو اإلنسان .لكن اللَّه ال يحتاج إىل أن يلغي اإلنسان املتناهي من أجل إظهار نفسه.
وبسبب عجز هيغل عن قبول توافق اإلنسان مع مسار التاريخ العاملي وتطور روح العامل« :لكن

مبا أن الهيغلية ترى نشوء املخلوق مبارشة من اللَّه (كمركز) بال وساطة ،فهو سيجعله يفنى ثانية
ومبارشة يف الله ،حتى إنّه ميكن أن يتح ّدث عن «إيجاد ذات» اإلنسان يف الله ،عىل ح ّد تعبريه،

جهاً فقط بحاجة (لالقرتاب
يقتل كل الحب الذي يرتابط به الجانبان،
ويبي عمل اللَّه الخالق مو ّ
ّ
من الروح) وفقر حبه لذاته ،ال من خالل حبه الوثيق الواسع[[[».

يف النهاية ،يقف روح العامل الهيغيل وحيدا ً عىل مزبلة التاريخ منبوذا ً من كل الخلوقات.

يع ّرف هيغل روح العامل بطريقة كأنه« :روح العامل هذا أو الله ،فقط بعد أن اجتاز كل املسافة
لكامل التاريخ اإلنساين ،وخالل حطام كوارث وعصور العامل البائدة ،التي خلّفها بحق ،وتح ّول
إىل مقصد كل الشعوب واألفراد جرى تخطّيه وتُرك وحيدا ً منبوذا ً من كل املخلوقات ،فهل بوسعه

الوصول إىل مطلقيته[[[».

خامتة
يف الختام ،ميكن تلخيص نقد بادر لهيغل بالرجوع إىل مبدأ بادر من جديد .هذا املبدأ كام

نعلم يقول :أنا مفكّر فيه وبه من الله ،إذا ً أنا ميكن أن أكون وأفكر .يف املقابل يقول مبدأ هيغل:

يف وأنا فيه .هناك فرق شاسع بني املبدأين .فنظرية
اللَّه مفكّر فيه يف داخيل ،إذا ً اللَّه يفكر بنفسه ّ
هيغل يف املعرفة والوعي الذايت هي املوقف الحلويل ووحدة الروح املتناهي والروح املطلق.

يف املقابل ميكن وصف نظرية بادر بنظرية وحدة الوجود .إن مفهوم بادر لتواصلية املتناهي
[1]- Franz von Baader، Revision der Philosopheme der Hegelschen Schule bezüglich auf das
Christentum، in www.noormags.ir Franz von Baader’s Criticism of Modern Rationalism: A Brief
Overview 21 SW، Vol. IX، p. 118.
[2]- Franz von Baader، Elementarbegriffe über die Zeit، in SW، Vol. XIV، p. 557.
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والالمتناهي ليس مفهوم متا ٍه أو ال متاهي الهويتني ،بل مفهوم سكن املطلق يف املتناهي،

واشرتاك املتناهي يف املطلق.

يف الختام ،فلنذكر جملة من كتب يعقوب بوهم ،وهي تؤلّف نقطة البداية لكل فكره الصويف.

يف[[[» .بداية
االقتباس كام ييل« :ليس أنا ،األنا الذي أكون ،ويعرف هذه األشياء؛ بل اللَّه يعرفها ّ

مؤسسة أيضاً يف نقطة البداية الصوفية ليعقوب بوهم .هنا يفهم بادر الفلسفة
فلسفة ـ الهوت بادر َّ

باملعنى الحريف للكلمة ،إنها حب الحكمة اإللهية .ففي معرفة الذات ويف تأ ّمل الذات الحكيمة
اإللهية يكمن مصدر وهدف املعرفة والوجود اإلنسانيني.

[1]- Jacob Boehme، Apologia Contra Balthasar Tilken، II، 67.
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مسألة وجود اهلل
مناظرة بني

ويليام الين كريغ وبيرت ميليكان

أدار المناظرة
كارل شين

مسألة وجود اهلل
مناظرة بني ويليام الين كريغ وبيرت ميليكان

[*]
[[[

أدار املناظرة :كارل شني

جرت هذه املناظرة يف معهد الفلسفة يف جامعة برمنغهام باململكة املتحدة ،ودارت حول
قضية قدمية جديدة يف عامل الالهوت والفلسفة عنينا بها ،الجدل حول مسأل ِة وجود الله.
املتناظران هام الربوفسور ويليام الين كريغ وهو فيلسوف والهويت أمرييك ،والربوفسور بيرت
ميليكان أستاذ الفلسفة يف جامعة أوكسفورد ،وقد أدار النقاش املؤرخ والكاتب كارل شني الذي
كلفته إدارة الجامعة بهذه املهمة املعرفية الشاقة.
ما ييل ترجمة كاملة للتقديم ومداخالت كل من املتناظَرين...

املحرر

لطاملا استحوذت مسألة وجود اللَّه عىل اهتامم الجميع ،وكانت من القضايا األكرث مناقش ًة
وإثار ًة للجدل وتحدياً للعقل .يرتأس النقاش هذه الليلة الربوفيسور كارل شني ( ،)Carl Chinnفمن
غري املمكن أن نجد من هو أكرث مالءمة إلدارة حوار يف بريمينغهام ( )Birminghamمن رجل يتقن
رسين تقديم رئيس جلسة
لهجة برومي ( )Brummieبأصولها .وبالنيابة عن جامعة بريمينغهام ،ي ّ
الليلة ،الربوفيسور كارل شني.
*ـ ويليام الين كريغ :فيلسوف تحلييل والهويت مسيحي أمرييك.
ـ بيرت ميليكان :أستاذ الحساب والفلسفة يف كلية هرتفور ـ أكسفورد.
ـ العنوان األصيل للمقال:
Does God Exist? William Lane Craig vs. Peter millican.
ـ املصدر:
www.reasonablefaith.org/transcript/does-god-exit-craig-vs-millican
ـ ترجمة :مريم شحوري ـ مراجعته هيئة الرتجمة والتحرير.
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رئيس الجلسة :مساء الخري ،وأهالً بكم يف أمسية النقاش هذه كام الحوار أيضاً .أرحب بجميع
الحارضين من خارج جامعة بريمينغهام إىل قاعة حفلنا املدهشة والفخمة.
نستقبل اليوم مناظ َريْن اثنني ،هام الربوفسور وليام كريغ ( )William Craigوالربوفسور بيرت
ميليكان ( .)Peter Millicanالربوفسور كريغ فيلسوف مسيحي بارز ومدافع عن املسيحية يف
كتب ومقاالت وهو باحث يف شؤون
النقاشات واملحارضات التي تقام حول العامل ،ألّف عدة ٍ
حصل شهادة
الفلسفة يف كلية تالبوت الالهوتية يف المريادا يف كاليفورنيا .والجدير بالذكر أنه ّ
الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة بريمينغهام عام  ،1977ومنها بدأ بحثه حول الربهان الكالمي
الكوين الذي يعترب ذا أهمية كبرية بالنسبة ملسريته اليوم .انتقل بعدها إىل أملانيا ومن ثم بلجيكا،
وهو اليوم مشهور يف أنحاء العامل.
أما الربوفسور ميليكان ،املناظر البارع اآلخر يف هذه األمسية ،فهو من منارصي الفيلسوف
جيلبريت رايل( )Gilbert Ryleومذهب الشكوكية ،وأستاذ يف الفلسفة يف كلية هريتفورد
( )Hertfordالتابعة لجامعة أكسفورد ( )Oxfordوأستاذ يف الفلسفة الحديثة فيها .وقد عمل يف
جامعة ليدز ( )Leedsطوال  20عاماً يف مجال الفلسفة والحوسبة ،ويرى تقارباً شديدا ً بني املجالني.
ت ُ َع ُّد اهتاممات الربوفسور ميليكان واسعة النطاق ،برغم استناده مؤخرا ً إىل آراء شخص واحد هو
فيلسوف من القرن الثامن عرش ،السكتلندي واملؤرخ والعامل االقتصادي وكاتب املقاالت ،املؤيد
ّ
الشك ،دايفد هيوم ( ،)David Humeوهو معروف بفلسفته التجريبية والشكوكية ،ويعترب
ملدرسة
من أهم علامء التنوير السكتلندي.
أشكر حضوركم الكثيف مجددا ً .اسمحوا يل بأن ّ أدعو إىل املنرب الربوفسور كريغ.
الدكتور كريغ :شكرا ً لكم ومساء الخري .أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل قسم الفلسفة لدعويت
للمشاركة يف هذا النقاش ،ويرسين مشاطرة الربوفسور ميليكان املنرب الليلة .يف خالل السنوات
التي قضيتها مع جان ( )Janيف بريمينغهام بينام كنت أعمل عىل دراسات الدكتوراه ،عملنا عىل
التأثري يف هذا البلد وشعبه ،وأعرب اليوم بصدق عن رسوري للرجوع إىل هذه الجامعة واملشاركة
يف حدث كهذا ،فشكرا ً لحضوركم الليلة.
يف نقاش الليلة سوف أدافع عن مزعمني اثنني هام:
األسباب املقنعة لإلميان بالله.
األسباب غري املقنعة لإللحاد بالله.
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أود أن أعطي الكلمة للربفسور ميليكان ليعرض براهينه حول اإللحاد بالله قبل أن أبارش بالرد
عليها .ويف الخطاب االفتتاحي ،أو ّد أن أعرض باختصار خمسة أسباب تؤيّد وجود الله .لكوين
فيلسوفاً محرتفاً ،أظن أن وجود اللَّه يربر حصول معظم أحداث التجربة البرشية مبا فيها تلك
الفلسفية والعلمية والفكرية والتاريخية والوجودية .ما هي بعض تلك األحداث؟
نشأة الكون:
أي من األشياء موجود؟ بشكل عام ،يزعم
هل سألت نفسك يوماً من أين نشأ الكون؟ ومل ّ
يل وال مسبب له ،لكن األسباب الفلسفية والعلمية املعارضة مقنعة إىل ح ّد
امللحدون أن الكون أز ّ
التشكيك بتلك املزاعم.
من الناحية الفلسفية ،ت ُعترب فكرة املايض املطلق فكر ًة جدل ّيةً ،فإن مل يكن للكون بداية محددة،
ذلك يعني أن عدد األحداث يف مايض الكون ال متناهية ،لكن وجود رقم ال متناه من األشياء
يؤدي إىل أمور ماورائية ومنافية للمنطق .عىل سبيل املثال ،افرتض اقتناءك لعدد ال متناه من النقود
املعدنية مرقمة بـ  1و 2و ،3وأخذت منك جميع القطع املرقمة بأرقام مفردة ،كم منها يبقى معك؟
أي عدد ال متناه من النقود املعدنية .بالتايل،
إذا ً يبقى بحوزتك جميع القطع املرقمة بأرقام زوجيةّ ،
إذا طرحنا عددا ً ال متنا ٍه من آخر ال متنا ٍه ينتج منه عدد ال متناهياً .فلنتفرتض اآلن أنني أخذت
جميع القطع التي تحمل أرقاماً أكرب من  ،3كم يبقى منها بحوزتك؟  !3إذا ً ،يف الحالة هذه ،عدد
ال متناه يُنقص منه عدد ال متناه يساوي  .3يف كلتا الحالتني ،لقد قمت بأخذ عدد ال ُمتنا ٍه من القطع
من العدد الرئييس أي الالمتناهي لكنني وصلت إىل نتيجة متناقضة .يف حقيقة األمر ،باإلمكان
طرح عدد المتناه من آخر المتناه ،والحصول عىل نتيجة ترتاوح بني صفر وال نهاية ،لهذا السبب،
تُ نع العمليات العكسية كالطرح والقسمة يف علم الحساب الالحدودي ،لكن يف العامل الحقيقي،
ال تتغري القواعد ،ميكنك التخيل عن العدد الذي تريد من القطع املعدنية .يظهر املثال الذي

متت للواقع بصلة ،مام يحتّم أن تكون
طرحناه كغريه من األمثلة أ ّن الالنهاية فكرة تسكن عقولنا وال ّ
األحداث املاضية بأعداد محددة ،مبا أنها حقيقية وليست من نسج الخيال .لذا ال ميكن أن تعود
سلسلة األحداث املاضية إىل ما ال نهاية ،إمنا من املحتوم أن الكون بدأ ف ُوجِد.
لقد أكّدت اكتشافات بارزة يف علم الفلك وعلم الفيزياء الفلكية عىل صحة هذه النتيجة ،فبتنا
اليوم منتلك دليالً قوياً عىل أن الكون ليس أزلياً يف ماضيه ،بل بدأ بداية قطعية منذ زمن محدود.
كل من أرفيند بورد ( )Arvind Bordeوآالن غوث ( )Alan Guthوألكسندر
يف عام  ،2003استطاع ّ
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ين ،ال ميكن أن
فيلنكن ( )Alexander Vilenkinإثبات أن الكون ،الذي مي ُّر يف حالة ُّ
توسع كو ّ
يكون المتناهياً يف املايض ،ويجب أن يتمتع بحدو ٍد للزمان واملكان املاض َيني .وما يجعل الربهان
الذي قدموه قوياً هو صموده بغض النظر عن الوصف الفيزيايئ للكون املبكر ،وذلك ألننا ما زلنا
نفتقد إىل نظرية الك ّم الخاصة بالجاذبية ،بالتايل ال نستطيع أن نقدم وصفاً فيزيائياً للحظة الكون
املبكر األوىل .لكن نظرية بورد ـ غوث ـ فيلينكن هي نظرية مستقلة عن أي وصف فيزيايئ لتلك
اللحظة ،فهي تشري إىل أن الفضاء الكمي للكون املبكر الذي وصفه بعضهم بشكل مضلل وغري
متقن بالـ "العدم" ،ال ميكن أن يكون أزلياً يف املايض ،بل من املحتوم أنه بدأ بداية قطعية ،وإن
مم يس ّمى العامل املتعدد املؤلَّف من عدة أكوان ،تتطلب
كان الكون الذي نعيش فيه جزءا ً صغريا ً ّ
ومم ال ّ
شك فيه أنه جرى اقرتاح تصورات
نظريتهم أن يكون لذلك العامل املتعدد بداية حتميةّ .
خيالية ع ّدة لتفادي البداية القطعية ،مثل حلقة مناذج الجاذبية الكمومية ومناذج الخيوط الكونية
واملنحنيات املغلقة ،لكنها مليئة باملشاكل ،وبالنتيجة مل تنجح أي من تلك النظريات ،وإن كانت
صحيحة ،يف إعادة املايض األزيل ،بل إنّها أرجعت البداية خطوة إىل الوراء.

من هنا ينبثق السؤال :لِ َم ُوجِد الكون؟ ما الذي دفعه للتك ّون؟ حسب رأي بعض امللحدين
الشجعان ،إ ّن الكون قفز إىل الوجود بال مسبّب ،لكن من املؤكد أن ذلك مستحيل ماورائياً.
وكنتيجة ،حسب قول فيلسوف العلوم برينولف كانيتشايدر( )Bernulf Kanitscheiderيف «تصادم
وجهاً لوجه» مع أنجح التزام وجودي يف تاريخ العلوم ،أال وهو املبدأ املاورايئ الذي ينص أنه
من العدم ،ال ينبثق يشء .إذا ً مل ُو ِج َد الكون بدل ال يشء؟ من أين أىت الكون؟ ال ب ّد من أن مسبباً
عظيامً يكمن وراء وجود الكون.
إذا ً ،بإمكاننا إيجاز برهاننا بالتايل:
بدأ الكون بالوجود.
إن بدأ الكون بالوجود ،إذا ً ال بد من مسبب عظيم له.
بالتايل للكون مسبب عظيم.
تبعاً لالفرتاضيني اللذين ذُكرا ،نعرض النتيجة التالية:
نظرا ً لطبيعة الحالة ،ال بد للمسبِّب ،كخالقٍ للكون ،أن يكون غري مسبَّب وثابتاً وأبدياً وغري
بغنى
مادي .ال ب ّد من أنه غري مسبًّب ألنه ال ميكن لألسباب أن ترت َّد بشكل المتنا ٍه،
ّ
وأبدي وثابت ً
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روحي
عن الكون ألنه خلق الوقت ،وكخالق للزمان ،ال ب ّد من أنه تجاوز الزمان أيضاً ،إذا ً فهو غري
ّ
مادي.
وغري
ّ
مجسد .لكن
مرشحان اثنان فقط يناسبان هذا الوصف :إما يشء مج ّرد كرقمٍ ما ،وإ ّما عقل غري
ّ
األشياء املجردة ال تتح ّمل العالقات السببية ،فعىل سبيل املثال ،الرقم  7ال يس ّبب أي يشء عىل
مجسد .من هنا ال نصل إىل
اإلطالق ،بالتايل نستنتج منطقياً أن سبب الكون العظيم هو عقل غري
ّ
السبب غري املسبَّب وحسب للكون بل إىل خالقه الشخيص.
الضبط الدقيق للكون من أجل حياة ذكية:
يف العقود الحديثة ،أُذهل العلامء باكتشاف أنّه جرى ضبط الظروف األولية النفجار الكون
الكبري من أجل تأمني حياة ذكية بإتقان وإحكام لتواجه إدراك البرش .وينقسم هذا الضبط إىل نوعني
اثنني .األول ،عند عرض قوانني الطبيعة كمعادالت رياضية يظهر فيها ثوابت ال تحكمها قوانني
الطبيعة ،كثابت الجاذبية .الثاين ،إضاف ًة إىل تلك الثوابت ،هناك كميات عشوائية ُوضعت كرشوط
ابتدائية وت ٌطبَّق عليها قوانني الطبيعة ،عىل سبيل املثال ،معدل االعتالج يف الكون املبكر .وتندرج
بشق
أي منها ّ
جميع الثوابت والكميات يف نطاق ضيّق من القيم التي تسمح بالحياة ،وإن ُع ِّدل ّ
النفس ،لكان تدمر امليزان الذي يسمح بالحياة ،ومل تكن الحياة لتستم ّر .بتنا نعلم اآلن أن األكوان
التي متنع الحياة تتمتع بأرجحية أكرب من أي كون يسمح بها.
نجد ثالثة تفسريات ممكنة للضبط الدقيق االستثنايئ هذا:
إن الضبط الدقيق للكون يسببه الرضورة املادية أو الحظ أو التصميم.
ال ميكن أن تسببه الرضورة املادية وذلك ألن الثوابت والكميات ال تخضع لقوانني الطبيعة ،لذا من
املحتمل أن يكون نتيجة للحظ ،ففي النهاية ،الكثري من األمور غري املحتملة تحدث يومياً ،لكن ما
يساعد يف التمييز بني األحداث التي تحصل بالحظ وتلك املخطط لها ليس الال احتاملية فحسب بل
وجود منط مستقل معطى يتامىش مع الحدث .عىل سبيل املثال ،يف الفيلم «كونتاكت» «،»Contact
يتمكن العلامء من التمييز بني إشارة من الفضاء الخارجي وضوضاء عشوايئ عرب متاشيها مع منط
األرقام األساسية إضاف ًة إىل الال احتاملية .يعرض الضبط الدقيق للكون إلنشاء حياة ذكية ذلك الدمج
بني الالاحتاملية املبهمة والنمط املعطى اللذين ميثالن عالمتَي التصميم الفارقتني.
بالتايل ،منتلك سبباً وجيهاً للظن بأن:
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ال يخضع الضبط الدقيق ال للرضورة املادية وال للتغيري.
ونستنتج من ذلك أنّه،
يخضع الضبط الدقيق للتصميم.
إذن ،يستلزم الكون وجود مص ِّممٍ له.

.3وجود الواجبات والقيم األخالقية واملتجردة يف العامل.
خالق الكونِ ومص ّمامً له ،لكنهام ال يطلعاننا عىل صفاته األخالقية .كيف
يطرح لنا أول برهانني
َ
ميكننا تأكيد أنه صالح؟ نجد اإلجابة عن هذا السؤال يف الربهان الثالث:
ينص اإلفرتاض ( )1بأنه:
إن مل يكن لله من وجود ،مل تكن لتظهر الواجبات والقيم األخالقية املتجردة.
عندما أذكر القيم األخالقية املتجردة فأنا أعني بها تلك القيم السليمة وامل ُلزمة بغض النظر عن
اعتقاد اآلخرين بها .ويوافق العديد من املؤمنني بالله وامللحدين به أنه إن مل يكن لله من وجود،
فلن تكون القيم األخالقية والواجبات بحالة تجرد ،ومثال عىل ذلك ،يرشح فيلسوف العلوم الال
أدي مايكل روس ( )Micheal Ruseأ ّن األخالقية هي إعداد بيولوجي متاماً كاليدين والرجلني
ّ
موضوعي،
ربر لها عقالنياً حول يشء
واألسنان .وتعترب اآلداب وهمية لكونها مجموعة مزاعم م َّ
ّ
بينام األخالق هي مج ّرد دعم للبقاء والتكاثر ،وتعترب أي من املعاين األعمق منها وهمية.
وفق املذهب الطبيعي ،تعترب القيم األخالقية منتجاً ثانوياً للثورة البيولوجية والتكييف
االجتامعي ،متاماً كام ت ُظهر جامعة قرو ٍد سلوكها التعاوين واإليثاري الذي يعود لالنتقاء الطبيعي
لذلك الترصف لكونه يفيد رصاعها من أجل البقاء ،لذا نرى كبري األساقفة والكائنات البرشية تعتمد
عىل السلوك نفسه ،للسبب عينه .ونتيجة للضغوطات االجتامعية والحيوية ،انترش بني الكائنات
البرشية نوع من أخالقيات القطيع التي تؤدي دورا ً مهامً يف تخليد جنس البرش .لكن وفق النظرة
اإللحادية ،ال يبدو أ ّن شيئاً قادرا ً عىل جعل تلك األخالقيات ملزمة وصحيحة بشكل موضوعي ،ما
يقودنا إىل افرتاضنا الثاين:
يسمى بالواجبات والقيم املتجردة صحيحة وموجودة:
ما ّ

من خالل التجربة األخالقية ،نقف أمام باب من القيم والواجبات األخالقية التي تفرض نفسها
ربر إلنكار الحقيقة املوضوعية للقيم األخالقية والعامل املادي ،ففي حالة غياب القاهر
علينا ،وال م ٍّ
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ندرك أهمية الثقة بحواسنا بأن عامل األشياء املادية موجود ،لذا يف تلك الحالة من املنطقي أن نثق
بإدراكنا األخالقي ،وال وجود للقاهر ،ونقالً عن الفيلسوف لويس أنطوين (،)Louis Anthony
«يستند أي برهان يخص الشكوكية األخالقية إىل افرتاضات أقل وضوحاً من حقيقة القيم األخالقية
املوضوعية نفسها» .فاالغتصاب والوحشية وسوء معاملة األطفال ليست من الترصفات التي ال
يتقبلها املجتمع فحسب ،إمنا هي بالفعل مؤذية .ويعرتف مايكل روس أن «الرجل الذي يقول
إنّه من املقبول أخالقياً اغتصاب طفل مخطئ كذلك الذي ي ّدعي أن  ».5=2+2عىل األقل بعض
األشياء خاطئة فعالً ،لكن يرتتب عليها ما هو منطقي وحتمي:
لذلك ،فالله موجود.
يظن بعضهم أن الرش يف العامل يتناقض مع الله ،لكن برأيي إ ّن العكس صحيح ،فالرش يف
هذا العامل يساعد عىل إثبات وجود الله ،مبا أنه يف حال غياب اللَّه الذي يعلّل القيم األخالقية
املوضوعية ،مل يكن للخري والرش من وجود.
احلقائق التارخيية املتعلقة بيسوع النارصة:
إن شخصية يسوع النارصة التاريخية مميزة ،وقد اتفق املؤرخون عىل إ ّن املسيح جاء إىل
بحس غري مسبق من السلطة التي تخ ّوله الوقوف والتكلم مكان الله .وقد ا ّدعى أن بحضوره
الساحة
ّ
نشأت مملكة الله ،وكتوضيح مريئ لهذه الحقيقة ،أنشأ وزارة لألعامل العجائبية والتعويذ ،لكن ما
أكّد ادعاءه كان إحياءه بعد موته ،فإن بعث املسيح من املوت يبدو أن ما حدث معجزة مقدسة
تعترب دليالً عىل وجود الله.
قد يظن معظم األشخاص أن احياء املسيح بعد موته مسألة إميان وعقيدة ،لكن يقر معظم
املؤ ّرخني بثالث وقائع يفرسها إحياء املسيح أوضح تفسري.
الواقعة  :#1يوم األحد بعد صلب املسيح ،وجدت مجموعة من أتباعه من النسوة قربه خالياً.
وفقاً لإلخصايئ النمساوي جايكوب كرميري (« ،)Jacob Kremerعىل األغلب ،تعتمد التأويالت
ما ورد يف اإلنجيل من أحاديث يف ما يخص القرب الخايل».
الواقعة  :#2يف عدة مناسبات ،رأى العديد من األفراد ومجموعات من األشخاص املسيح حياً
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وفقاً للناقد الشهري للعهد الجديد ،جريد لودامان (« ،)Gerd Ludemannمن املؤكد عرب
التاريخ ،أن الحواريني اختربوا تجارب بعد وفاة املسيح وقد ظهر فيها كاملسيح املرتفع».
الواقعة  :#3آمن الحواريون األصليون بقيامة املسيح بشكل مفاجئ برغم ميولهم لإلميان
بعكسها.
مل يؤمن اليهود باملسيح املحترض واملصلوب ،ومل تتقبل اعتقاداتهم حول اآلخرة فكرة نهوض
أحدهم من املوت للخلود قبل نهاية العامل .مع ذلك ،آمن الحواريون بشدة بأ ّن اللَّه رفع املسيح
من املوت ،إىل حد استعدادهم للموت من أجل ذلك املعتقد.
وقد رفضت املدارس املعارصة محاوالت رشح هذه الوقائع الثالث مثل رسقة الحواريني
لجسد املسيح أو إنّه مل يكن يف الحقيقة م ّيت .يف الواقع ،ال رشح طبيعياً وظاهرياً لتلك الوقائع،
لذلك يبدو يل أنّه من املربر للمسيحيني االعتقاد بأن يسوع بُ ِعث من املوت وكان من زعم،....
نتيجة لذلك ،اللَّه موجود.
التجربة الشخصية لوجود اهلل:
ليس هذا بربهان لوجود الله ،بل باألحرى دعوة لإلميان بوجوده مبعزل عن الرباهني ،وببساطة
عرب اإلحساس به ،هكذا عرف أولئك الذين ذكروا يف اإلنجيل الله ،وكام يرشح املرشف عىل
رسالتي يف الدكتوراه ،األستاذ جون هيك ( ،)John Hickبالنسبة إليهم فإ ّن اللَّه إرادة فعالة تتفاعل
مع إراداتهم الشخصية ،وواقع ال يوصف ،وحتامً ال ميكن تقدير ماهيته عرب عاصفة مدمرة أو ضوء
شمس منعش .مل يكن اللَّه فكرة تبنتها عقولهم ،بل واقع محسوس أعطى أهمية لحياتهم.
يف تلك الحالة ،نخاطر بأن ترصف الرباهني لوجود اللَّه انتباهنا عن اللَّه نفسه ،فإن كنت من
الباحثني عن الله ،فإنه سيظهر وجوده لك ،وقد ورد يف اإلنجيل»:كن قريباً من الله ،وسيكون قريباً
منك» .ويجب علينا اال نركز يف األدلة الخارجية فنفشل يف سامع صوت اللَّه يف قلوبنا ،أما أولئك
الذين يسمعون صوته ،فيصبح اللَّه جزءا ً من حياتهم.
يف الختام ،إن أرادنا بيرت أن نصدق بأن ال وجود لله ،يجب عليه أوالً دحض الرباهني الخمسة
التي عرضتها والتي تدل عىل وجوده ،ومن ثم العمل عىل إثبات العكس .وإىل ذلك الحني ،أظن
أن اإلميان بالله هي النظرة العاملية األكرث منطقاً.
رئيس الجلسة :شكرا ً لك أستاذ كريغ ،تفضلوا بالرتحيب إىل املنصة باألستاذ ميليكان الذي
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سيعرض موقفه وبراهينه يف ما يخص نقاش األمسية «هل لله من وجود؟» يف خالل الـ 20دقيقة
القادمة.
جه بالشكر إىل رابطة طالب الفلسفة
الدكتور ميليكان :شكرا ً جزيالً لكم .يف البداية أود أن أتو ّ
لدعويت للمشاركة يف هذا الحدث املهم ،وأشكر الدكتور كريغ عىل إدراجه يف قامئة أعامله
املزدحمة .ال تسنح يل الكثري من الفرص لعرض أفكاري أمام حشد من الناس لكوين فيلسوفاً
نت لحصويل عىل
أكادميياً ،لكن قدرة ويل عىل جذب اآلخرين ضمنت يل حضورا ً جيدا ً ،أنا مم ّ
هذه الفرصة ألشارككم أفكاري حول موضو ٍع بهذه األهمية ،وأمتنى أن أحفّز طريقة تفكريكم بشأنه.
إن أكرث ما شجعني للدخول يف مجال الفلسفة عند بدء دراستي كان اهتاممي بهذا املوضوع
تحديدا ً ،فهو مدهش من الناحية الثقافية ،وجوهري من حيث رؤيتنا للحياة والكون وكل يشء.
تعارض معظم أقوايل الليلة براهني ويل ألنه يتحمل عبء األدلة لكونه من طرح اقرتاح وجود
الله ،وسأوضح داللة ذلك بتعابري ال لبس فيها ،وأسمي ذلك فرضية اإلله املسيحية:
أ ّن خالق الكون كائن جبار وعليم وكامل أخالقياً يهتم اهتامماً خاصاً بالبرش ومتثّل تاريخياً
بيسوع النارصة.
هذا اإلدعاء واقعي وسنقوم مبناقشة الدليل الذي يناهض حقيقته وذلك الذي يتوافق معها،
أي من االعتقادات الخارجة
لذا لن أتطرق ملحاسن املامرسة الدينية أو مآيس املعتقد الديني أو ٍّ
عن الطبيعة .ومبا أن ويل ذكر قيامة املسيح املزعومة كأحد براهينه ،أعترب أننا معنيون باإلله
التقليدي للفلسفة املسيحية خصوصاً ،بغض النظر عن اآللهة األخرى .فإن بحثت بنفسك عىل
موقع ويكيبيديا ( ،)Wikipediaلوجدت وفرة يف اآللهة ،حتى لو حددنا البحث مبنطقة الرشق
األدىن وشامل أفريقيا وبالحرف «أ» فقط .فام بالك بالحروف الخمسة والعرشين الباقية ،أضف
إليها الصني والهند واليابان ودول آسيا األخرى ،وأوروبا والدول األفريقية جنوب الصحراء الكربى
وأمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية وآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا ،ستجد عددا ً هائالً من اآللهة ،ومن
الواضح أننا ميالون لإلميان بها.
لرمبا يعود السبب الرئييس لذلك إىل ميلنا ملا يس ّمى بـ«الغائية العشوائية» أي إ ّن كل يشء
ُوجِد لغاية محددة ،ويظ ّن األطفال بطبيعتهم أن األشياء الجامدة موجودة لغاية ما ،فعىل سبيل
املثال ،يف تجربة جديدة أُ ج ِريَت عىل أطفال بعمر السابعة والثامنة ،فضلوا فكرة مفادها أن
الجبال وجدت لتأمني مكان تسلُّق للحيوانات ،عىل حساب فكرة أخرى بأنها نتيجة لربودة
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الرباكني ُمشكِّلة كتالً ُس ّميت بالجبال .ومنيل ،نحن البرش أيضاً إىل رؤية األمناط يف األشياء
كل ما نالحظ ،حتّى إن حصل مصادفة ،وال ميكننا إيجاد سبب ليشء ٍ
قاس
والبحث عن أسباب ّ
كعاصفة رعدية شديدة أو وباء ما ،لذا من السهل أن نرجع السبب إىل القوى الذكية الالمرئية
كاآللهة والشياطني والسحرة وغريها.
وبالطبع عند حدوث ذلك ،يأيت دور الديناميكيات املألوفة يف املجتمع البرشي والسياسة،
وي ّدعي األفراد األقوياء ،الفاسدين منهم واملغرورين ،معرفة اآللهة الالمرئية وإنشاء عالقة معها،
حصلت جامعتي،
ويخولهم الخط الساخن املقدس من حيازة القوة والتأثري والرثوة .وقد
ّ
أي جامعة أكسفورد ،مقدارا ً ال بأس به من املال من واهبني ظنوا أن برتكهم إرثاً لبعض العلامء
املدعومني للصالة ألجلهم يومياً ،يتفادون بعضاً من عذاب املطهر والنار .ويكسب هذا النوع من
القوى املربحة الدعم بشدة ،وذلك عرب قمع البدع وإسكات املعارضني ،ومع مرور الزمن ،تتطور
وتتحصن أنظمة اإلميان بالنتائج املألوفة.
الهيكليات التنظيمية
ّ

إىل ح ّد بعيد ،إ ّن املحدد الرئييس للمعتقد الديني ،وقبل أن يتح ّول السفر الدويل إىل أم ٍر
اعتيادي ،هو مكان والدتك .وال يتوافق ذلك مع الفرضية القائلة إنّه عادة يتخذ األشخاص ديناً
ٍّ
عىل أساس االعتبارات املنطقية ،ليس كذلك ،بل الواضح أنه ظاهرة ثقافية مبعتقدات تقليدية
تتعاقب مع األجيال بغض النظر عن األسباب الجيدة التي تحافظ عليها ،وقد كانت العلوم عىل هذه
الحال عندما كان سائدا ً أن مفتاح كل يشء ِبيَ ِد أرسطو واإلنجيل ،فعلوم أرسطو انبثقت من الغاية
العشوائية نفسها التي ذكرتها سابقاً ،فبالنسبة له وألتباعه من القرون الوسطى ،تسقط الحجارة بسبب
سعيها للوصول إىل مركز الكون أما النجوم فتتحرك حركة دائرية مثالية حول األرض بسبب سعيها
يل .نحن نعلم أكرث عن صحوة غاليلية وكيبلر ونيوتن ،لكن صحوتهم جاءت
ملحاكاة إتقان اللَّه األز ّ
بعد ألفي عام من موت أرسطو ،ولألسف فإن تقدم العلوم كان بطيئاً عىل م ّر القرون املسيحية
حرِقت املكتبات واملدارس الوثنية وأُغلِقت بانتظام ،أما الكتب التي بقيت مبا فيها اإلنجيل،
عندما ُ
فكانت باللغتني الالتينية واليونانية .وتظهر رسومات خريطة العامل يف كاتدرائية هريفورد الشّ ح يف
التط ّور ،فقد ُرسمت يف بداية القرن الرابع عرش ،أي قبل  200سنة قبل كولومبوس لكنها تتضمن
معلومات عن كتابات من القرن الخامس ما يظهر أنه مل يُكتشف الكثري يف خالل تلك السنوات
التسعامئة .وباملقارنة ،فإ ّن تكذيب غاليليو ألرسطو ،وهو سبب اضطهاده من قبل الكنيسة ،كان
تقريباً قبل  400سنة ،وقد نشأت العلوم يف تلك الفرتة مح ّول ًة العامل بشكل هائل عرب طريقها الدقيقة
يف املراقبة والتجارب والفحوصات املدققة .ال تعتمد املعتقدات العلمية عىل التلقني الثفايف من
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حددت جغرافياً بالطريقة التي
أجل قبولها ونقلها ،وبالنتيجة لن تجد أ ّن أياً من النظريات العملية قد ُ
ح َّدد فيها األديان.
تُ َ

أتوقع اآلن بينام أنا ألقي خطايب ،أ ّن ويل يجهز يل اتهاماً باملغالطة الجينية ألنه قد يبدو أنني
(ضَ ِ
حك) أناقش ذلك ألن منشأ االعتقاد باإلله املسيحي مشبوه ،لذا من املؤكد أنه خاطئ ،لكن
ليس هذا ما أقول ،بالطبع من املمكن أن يكون اإلميان بالله صحيحاً وإن متسكنا به ألسباب واهية،
لكن برأيي أننا إن اتبعنا طريقة ما لإلميان ببعض املعتقدات وانتهى بنا املطاف مبعتقدات أخرى
أو متعارضة ،إذا ً ليست بالطريقة التي ميكن االعتامد عليها ،ومع تعدد أنظمة اإلميان الديني حول
العامل ،تختلف وتتعارض فيام بينها ،لذا ال ميكن أن تكون جميعها صحيحة ،وإن حرصنا خياراتنا
بالديانات التي تدعي الصحة ،كاليهودية واملسيحية واإلسالم ،ال ميكن إال إلحداها أن تكون
صحيحة ،كام ميكن أن تكون جميعها خاطئة ،مبا أنه يجري اكتساب تلك املعتقدات والحفاظ
عليها بالطريقة نفسها أي عرب األهل ،أو بالتعليم الديني أو عرب الخطيب الديني أو الكتب املقدسة
القدمية أو عرب التجربة الدينية وغريها ،ال ميكن االعتامد عىل هذه الطرائق إليصال الحقيقة ،هذا
ما يستدعي متهل املؤمن الذي يبحث عن الحقيقة ،أي عندما يرى مجموعة أخرى تبحث يف
املوضوع نفسه والطرائق نفسها قد وصلت إىل نتائج متضاربة.
حصلت ثقافة مسيحية ،من البديهي أن تجد نفسك بني خيارين أال وهام
إن كنت قد
ّ
املسيحية أو املذهب الطبيعي امللحد ،أي إنّه إما لله من وجود وإما ال وجود للقوى الخارقة
للطبيعة أصالً .ويف ذلك السياق ،وقبل فحص املسألة بتفاصيلها ،ميكن التفكري بأن األرجحية
أي منا دليل أقوى من
نفسها للحالتني ،لذا عندما تشارك يف نقاش كهذا ،تشعر أ ّن ليس بيد ّ
اآلخر ،لكن ذلك خاطئ ،ألن ويل يف مناقشته املؤيدة إلله املسيحية ،يدعم نظاماً واحدا ً خارقاً
للطبيعة من بني آالف األنظمة بينام أنا أشكك يف احتامل وجود سبب يخولنا اإلميان بعقل
مجسد خارق للطبيعة ،بينام ينقصنا الدليل العلمي امللموس عليه ،فجميع األمثلة املوثقة
ّ
للسلوك الذيك تعتمد عىل هيكلية مادية كالعقل أو رمبا الحاسوب يف املستقبل .باإلضافة
إىل أن جميع أمثلة اإلدراك والسببية العقلية املوثقة تعتمد عىل وسائط مادية ،كأشعة ضوئية أو
أي من اإلستبصار
إشارات تتنقل يف األعصاب وغريها .ال منلك أي دليل جامد يف ما يخص ّ
والتحريك الذهني والتخاطر ،رمبا ال تبالون مبا أقول ،لكن من الواضح ،من خالل التجارب
اليومية ،أن طبيعة تفكرينا تعتمد عىل الخواص الفيزيائية لعقلنا ،فعند املرض أو التعب أو
الخرف أو عندما نكون تحت تأثري املخدرات أو حني نتعرض لنقص يف األوكسيجني ،يتأثر
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فكرنا يف املقابل .هذا األمر مألوف للغاية ،ومع ذلك تبتغي بعض الديانات مبا فيها املسيحية
إقناعنا بأ ّن بعض أفكارنا مستقلة عن عقلنا ،أي يف حال تدمر الدماغ والجسم بأكمله ،تبقى
تلك األفكار سليمة ومثبتة.
الحس امللموس والدعم
سأكون يف غاية اللطافة والكرم وسأمنح ذلك التخمني الذي ينقصه
ّ
التجريبي املتكرر الذي يتناقض مع جميع تجاربنا التي تخص االرتباط العميق ما بني العقل والدماغ
احتاملية نسبتها  .% 50حتى وإن فعلت ذلك ،يتشارك ادعاء ويل بوجود إله واحد قهار ميثله يسوع
رصف املنطقي هو
النارصة هذه النسبة مع اآلالف من األديان األخرى املتضاربة ،لذا أقول إ ّن الت ّ
أن نلقي عبء اإلثبات عىل ويل ،وما مل تكن املسألة التي يعرضها مقنعة ،يجب أال نؤمن بوجود
الله ،ما ينتج منه الالأدرية أو اإللحاد .أما السلوك املنطقي يف حالة غياب ما يدعم وجود اللَّه هو
اإلميان بأن ال وجود له ،متاماً كسلوكنا يف حالة النظرية القامئة عىل املضاربة ،ففي حال غياب ما
يدعمها ،نعتربها خاطئة .إن النظريات الدينية القامئة عىل املضاربة كثرية جدا ً حتى باتت رخيصة،
ومعظمها خاطئ .لذا ملَ نفرتض أن هذه الحالة استثنا ًء للقاعدة؟
إذا ً ،ما مدى قدرته عىل إقناعنا باإلله املسيحي؟ سأبدأ بالربهان الكالمي الكوين الذي يفضله،
وسأعرض املقطع األول الذي يتوافق مع ذلك بطريقة مختلفة عن تلك التي عرضها بها ويل.
وأفضل طريقة عريض للربهان ألنها تقسمه إىل مرحلتني اثنتني كاآليت:
لكل ما يبدأ بالوجود مس ّبب.
ّ
بدأ الكون بالوجود.

لذا ،للكون مس ّبب.

أي منها،
يف املنطق ،يعترب الربهان صحيحاً ،إمنا تنبع النتيجة من االفرتاضات ،التي مل تقنعي ّ
تغي العامل وتشكّل
أين الدليل بأن ملا يبدأ بالوجود مسبب؟ من املؤكد أن تجربتي واسعة يف مجال ّ
األشياء الجديدة من تلك القدمية كبناء منزل أو أن تنبت نبتة من بذرة .وميكنني أنا القول إنّه يصادف
أن جميع التغيريات التي شهدتها محكومة ،لكنها كانت نتيجة إعادة تنظيمٍ للمواد ،ومل أشهد يوماً ما
خل ََق األشياء
نتج من ال يشء .لذا ال يسعني االستخالص من تجربتي الخاصة أنه من املنطقي أن ت ُ
من العدم ،وإن حصل ذلك يوماً ،أن يكون ذلك سببياً بالطريقة نفسها ،وفضالً عن ذلك ،إ ّن بعض
الدالئل الثانوية التي ميكنها إ ّن تق ّوي املسألة مل تصب يف مصلحتها ،فالجزيئات الكمية تقفز من
خلِقَت من
تبي أنها ُ
الوجود وإليه من العدم ،لكن ذلك املسلك عشوايئ ،لذا إن أقرب النامذج التي ّ
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ري مس َّببة .وميكننا التشكيك بافرتاض ويل األول بشكل أكرب ،لكن املسألة أسوأ من ذلك،
العدم غ ُ
يسعني القول إ ّن لكل تغيري شهدته يف هذا العامل سبباً ماديّاً.

ّ
وتدل جميع براهيننا
لقد ذكرت سابقاً أن األعامل الشخصية تحصل أيضاً عرب أدوات مادية،
عىل أ ّن النشاط الذهني يعتمد عىل نشاط الدماغ ،ومل أشهد مسبقاً أن مجرد فكرة توصلت إىل خلق
جسم ما .لذا إن أعدنا صياغة افرتاض ويل األول ،يصبح كاآليت:
مادي.
لكل ما يبدأ بالوجود سبب
ّ
ّ

من ناحية ثانية ،إن أُ ِ
نشئ الكون بطريقة متكّنه من احتواء كل األشياء املادية ،إذا ً من الواضح أنه
ولدي سبب ج ّيد للشك مبدى قدرة هذا املبدأ بأن يتطّبق
مادي،
من غري املمكن أن يكون له مس ّبب
ّ
ّ
عىل الكون كله .ويظهر ذلك مدى جدل ّية تطبيق أي مبدأ انطالقاً من الجزء ووصوالً إىل الكل،
وهذا الخطأ متداول لدرجة أنه س ّمي بخطأ الرتكيب .وإن كان لكل خروف يف قطيع املزارع أم ،ال
مادي مس ّبب ،ال يعني ذلك أن لجميع
يعني ذلك أن لكل القطيع أ ّماً أيضاً ،إذَا وإن كان لكل يشء
ّ
األشياء املادية مسبّباً أيضاً .وتعترب هذه النقطة إجبارية يف صحوة نسبية أنشتاين العامة التي تشري
إىل أن الزمان واملكان جزءان من الكون املادي ،فجميع أنواع األسباب التي يسعنا فهمها ،مبا فيها
األسباب الذكية تعمل عىل أساس الوقت ،وإن مل يكن الوقت موجودا ً من دون الكون املادي لكان
من الصعب فهم كيف تُطَ َّبق فكرة التسبيب عىل خلق ذلك الكون.
وماذا عن افرتاض ويل الثاين ـ بدأ الكون بالوجود؟ لتوضيح ما يزعمه هنا يجب التمييز بني
يل ،ومنلك دليالً عىل حصول االنفجار الكبري منذ نحو  7 ،13عام ،والكون الكيل
كوننا املح ّ
أي جميع األشياء املادية إن ُو ِج َدت يف الكون املحيل أو يف أي مكان آخر .واستبرص علامء
الكون باحتامل وجود أكوان متعددة؛ وترجح عدة نظريات مختلفة هذه الفكرة .كام يستبرصون
حول األكوان املتذبذبة والفقاعية واملتطورة من خالل عدة انفجارات كبرية .إذا ً حتى إن بدأ
كوننا املحيل بالوجود منذ االنفجار الكبري ،فمن املحتمل أن يكون مس ّببه مادياً يف الكون
يل النهايئ يف ماضيه ،وإن كان للكون
يل ،باإلضافة إىل أنّه ال تضارب بني افرتاض الكون الك ّ
الك ّ
يل حدود.
املح ّ
يعرض ويل سببني للتفكري بطريقة مغايرة ،أحدهام أنه ال ميكن لالمحدودية أن تكون حقيقية،
وسأعود إىل هذه املسألة الحقاً .ويرجع السبب الثاين الذي يعرضه ويل من أجل إنكار فكرة أن
الكون ال محدود يف ماضيه ،إىل الفيزياء ونظرية بورد -غوث -فيلينكن التي تربهن عرب االفرتاضات
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أي كون عىل حافة التوسع ال ميكن أن يكون أزل ّياً يف ماضيه ،إنها تنيجة مشوقة
التي تبدو منطقية أن ّ
لكنها ال تريض طموح ويل .وردا ً عىل السؤال« :هل تربهن نظريتك أن للكون بداية حتمية؟» أىت
جواب أليكس فيلينكني« :كال ،لكنها تربهن أنه كان المتداد الكون بداية حتمية ،بإمكانك تجنب
جح بعض النظريات كحلقة علم
النظرية عرب افرتاض أن الكون كان ينقبض قبل بعض الوقت» .وتر ّ
ٍ
انقباض سابق ٍلالنفجار الكبري.
الكونيات الكمي ونظرية هورافا ( )Horavaحول الجاذبية حصول
أي حال ،بهذه املعطيات ،من املستحيل أن نثق بتعقّب نظرياتنا املادية إىل ما قبل االنفجار
عىل ّ
الكبري وماوراءه ،فقد تدل عىل فردية بدائية أي -نقطة الكثافة الالمتناهية ودرجة الحرارة والضغط
وااللتواء ،ومن املفرتض أن تكون تلك مستحيلة تبعاً ملبادئ ويل التي ال تعرتف بحقيقة الالنهائية.
لكن األهم من ذلك ،يبدو أن النسبية العامة التي يستند إليها جميع ما ُذكِر تتعارض مع ميكانيكا
جل ما ندركه هنا أن علومنا ال ميكن أن تتامىش معها،
الكم وتنهار عند املوازين الالمتناهية ،لذا ّ
ولتنجح محاوالتنا يف استخالص نتائج قوية .ولن يتفاجأ بذلك تالميذ الفيلسوف املفضل لدى
ديفيد هيوم (.)David Hume
حني ننظر إىل ماوراء الشؤون البرشية ،ونحمل تخميناتنا إىل الالنهائ ّيتَني ،أي قبل حالة األشياء
الراهنة وبعدها ،وإىل خلق الكون وتشكيله ،وإىل وجود األرواح وخواصها وإىل الروح الكونية
الالنهائية واملبهمة :ال ب ّد لنا من أن ننفصل عن أصغر ميلٍ إىل الشك ليك ال نخاف بأننا أصبحنا
دون متناول قوانا العقلية.
تشري معلوماتنا يف الفيزياء الحديثة إىل أنه ال ميكننا اعتبار األفكار البديهية التي تراودنا حول
ما يبدو منطقياً عىل املقياس الصغري والكبري دليالً نحو الحقيقة ،لذا إىل جانب الصعوبات التي
أرشت إليها مسبقاً ،ال تقنعني فمحاوالت ويل لتطبيق مبادئ الفطرة اليومية حول سببية والنهائية
بداية الكون عندما يتوزع الوقت وتفرتض نظرياتنا فردية المتناهية.
إضافة إىل ذلك ،عندما يتابع ويل ملناقشة مسألة مسبب الكون املادي ،يجب أن يكون ذلك
العقل ال مادياً ،وال ننىس أنه ال دليل لدينا عىل إمكانية وجود العقول يف حال غياب الركيزة املادية،
مادي متكامل هي افرتاض تام .برغم كل ما ذكرته ،يبدو
لذا ففكرة وجود العقل يف حال غياب كون
ّ
يل من املنطقي أنه إن مل يكن للكون املادي مسبب غري مادي ،فال بد أنه من نوع ال يسعنا التمسك
به ألنه ال يتمتع بعالقة مع أي يشء قد اختربناه ،إن كان شيئاً مادياً مألوفاً كياناً معنوياً حتى عقالً
ما .نحن حيوانات مادية محدودة تطورت لتعيش وتدرك يف عامل من األشياء املتوسطة الحجم،
وال سبب لالعتقاد بأن قوانا العقلية الحيوانية كافية الستبطان أصول العوامل أو تاريخها الالمتناهي.
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تشبيهي ،تخ ّيل كلباً أو فأرا ً يف محاولة لفهم تنظيم جامعة ما ،ما نسبة قدرته عىل ذلك؟ هذا
كمثال
ّ
ونحن أقرب يف الفهم واإلدراك إىل تلك الحيوانات مقارنة مع قدرات اللَّه القاهر ،من طرائق عمل
كون بأكمله مقارنة بنظام جامعة.
سأضطر لعرض تحلييل لربهان ويل األخالقي باختصار ،وسأعود لتناول هذا املوضوع الحقاً،
وهنا أود أن أطلب من ويل رشحاً موسعاً عن معنى القيم األخالقية املتجردة ألن كلمة متجردة
غامضة جدا ً ،ففي نقاش ن ُِش سابقاً ،قال ويل« :عندما أتكلم عن القيم األخالقية املتجردة ،أعني
بها تلك القيم السليمة وامللزمة بغض النظر عن اعتقاد اآلخرين بها» .لكن ال تجدي هذه املقولة
نفعاً ألن امللحدين الذين ته ّمهم املبادئ األخالقية ،وأظن أن معظمهم معنيون بها ،يبتعدون عن
التفكري بأن ما هو صحيح وخاطئ مجرد مسألة دميقراطية متعلقة مبعتقدات األشخاص .فعىل
سبيل املثال ،يرى القائلون مبذهب املنفعية إ ّن مث ّة معيارا ً محددا ً لألخالق مستقالً عن معتقداتنا،
فقد يظن البعض أنه ال بأس برضب األطفال ،وإن ساهم ذلك يف زيادة مستوى سعادتهم ،يُعترب
ترصفاً خاطئاً .أما الكنتيّون ،فح ّددوا مقياساً ملا هو صحيح وخاطئ أخالقياً ،ويتطلب هذا املقياس
قرارا ً رشيدا ً حول ما ميكن ترويجه عاملياً ،وال يوجد أي افرتاض دميقراطي يدعو إىل االمتثال
بالرأي العام ،ويعرتف أولئك الذين يبنون املبادئ األخالقية عىل أساس الشعور البرشي الطبيعي
بأنه ميكن للتعاليم الدينية أن تغلّف األخالقيات ،لذا ات َِّخذ القرار الصحيح حول الفضيلة والخطيئة
كن مختلفاً عن األغلبية الدينية .سنعود إىل هذا املوضوع ،مع العودة إىل براهني ويل األخرى
معنى مفصالً للقيم
التي مل أتكلم بها بعد ،لكنني أود إنهاء كالمي بإطالق تح ٍّد بأن يح ِّدد ويل
ً
األخالقية املتجردة يتطلب وجود اللَّه ويعرض دليالً مادياً بأن القيم األخالقية املتجردة موجودة
باملعنى نفسه ،وأنا أشكك بقدرته عىل تحقيق هذا التحدي ،لكننا سننتظر النتيجة .وعندما علمت
يل أن أذكر مشكلة الرش ولو بيشء بسيط ،ولرمبا أذكر
مبا سيقوله حول هذه املسألة ،شعرت أنه ع ّ
الربهان األقوى يف مستوع الكفر ،الربهان الذي مل أتطرق إليه قطّ .شكرا ً.
رئيس الجلسة :شكرا ً لك أستاذ ميليكان ،وأشكر املخاطبني الليلة عىل معرفتهام وفلسفتهام
العميقتني اللتني أتيا بهام إىل النقاش ،كام أشكرهام عىل اللباقة التي أظهراها يف خالل الحوار،
رصفاتهام إن اختلف وجهات نظرنا .نبدأ بالرد األول ،فلتتفضل
ويجب علينا جميعاً أن تقتدي بت ّ
أستاذ ويل إىل املنصة.
الدكتور كريغ :بالطبع تتذكرون ما قلته يف خطايب االفتتاحي حول الدفاع عن مزعمني اثنني
أسباب
يف نقاش الليلة ،أوالً ،هناك أسباب جيدة تدفعنا للظن أن اإللحاد صحيح ،وثانياً ،ليس من
ٍ
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جيدة تدفعنا بالظ ّن أن اإللحاد صحيح .والسؤال الذي يُط َرح اآلن ،هل عرض لنا األستاذ ميليكان
أسباب جيدة تدعم اإللحاد؟ ال أظ ّن ذلك .أجل ،يح ّملني عبء اإلثبات ألنني أدعم مقولة وجود
اللَّه أي املسألة قيد املناقشة ،لكن أظ ّن أ ّن ذلك خاطئ ،أظ ّن أن املسألة التي نناقشها الليلة هي
السؤال« :هل لله من وجود؟» إن نوى اإلجابة بـ«كال» ،فهو بحاجة إىل تربير ذلك ،وإال فال يبقى لنا
سوى اعتبار الالأدرية حال ًة افرتاضيةً ،لكن إن اختار اإلجابة عن السؤال قيد املناقشة الليلة ،فعليه
عرض الرباهني الالزمة لدعم اإللحاد.
ويقرتح الدكتور ميليكان فكرة مفادها أن لألطفال ميالً لنشخيص األشياء ،وأن الدين ظاهرة
ٍ
مخالف لإلميان بالله ـ وكا ّدعاء بأ ّن ذلك يعني أن
ثقافية ،وتوقع أنني سأر ّد رسيعاً بأنه كربهان
افرتاض «وجود الله» خاطئ ـ يعترب ما قاله مغالطة تكوينية .لكنه ر ّد باآليت ،أنا ال أقول إ ّن اإلميان
ّ
ويدل قوله عىل إنّه ال ميكن االستناد عىل طريقة توصلنا إىل معتقدات متضاربة،
بالله خاطئ،
وأود هنا أن أعلّق عىل هذه املسألة من ناحيتني ،أوالً ،ال تتشارك األديان طريقة واحدة تؤدي إىل
تلك االعتقادات املتضاربة ،ليس األمر وكأ ّن تع ّدد األديان يؤدي إىل قصور بعضها يف استخدام
طريقة االستنتاج ،وأو ّد أن يدلّني عىل تلك الطريقة إن اعتقد بوجودها .لكن ثانياً واألكرث أهمية هو
أن الطريقة التي أعتمدها الليلة هي املنطق والدليل باإلضافة إىل الخربة الشخصية ،إذا ً أنا أستخدم
التبص تعنينا
نوع الدليل نفسه الذي يلجأ إليه لتعليل الفرضيات العلمية ،لذا ال أظ ّن أن الحاجة إىل
ّ
الليلة ،فكالنا يف الحقل نفسه ونستخدم الطريقة عينها أي املنطق والدليل.
يعرض لنا الدكتور ميليكان برهاناً واحدا ً يدعم اإللحاد وهو أن غياب الدليل عىل وجود اللَّه
يؤول بنا إىل الظ ّن أن ال وجود له .لكن أظن أ ّن ذلك مضلّل ،فغياب الدليل ليس بالرضورة دليالً
عىل الغياب ،وعىل سبيل املثال ،ال دليل لدينا عىل التوسع التضخمي للكون ،ومع ذلك يعتقد
علامء الكون مبروره بتلك الحقبة ،ويف حالة كوكب بلوتو ،مل نجد أي دليل عىل احتوائه للذهب،
لكن هل يعني ذلك أن ال ذهب عىل بلوتو؟ بالطبع ال .لذا متى يُعترب غياب الدليل دليالً عىل عدم
يصح ذلك يف حالة وجود يش ٍء وننتظر دالئل أكرث عىل وجوده من تلك التي نراها،
وجوده اليشء؟
ّ
كوكب بني الزهرة واألرض خري دليل عىل غياب ذلك
وعىل سبيل املثال ،غياب الدليل عىل وجود
ٍ
الكوكب .وإن طبّقنا هذا الكالم عىل املسألة التي تتعلق بالله ،نستنتج أنه يُعتَرب غياب الدليل عىل
وجود اللَّه دليالً مخالفاً لوجوده يف حالة واحدة فقط ،إنه إن كان لله من وجود ،فيجب علينا أن
ننتظر دالئل أكرث من تلك التي نراها .وبكالم عميل ،يعني ذلك أنه يف حالة وجود الله ،هل يجب
أن ننتظر دالئل أكرث من تلك التي بحوزتنا أي انبثاق الكون من العدم والتدقيق الدقيق واملتقن
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للكون من أجل حياة ذكية وفهم عامل القيم األخالقية املتجردة وقيام يسوع النارصة من املوت
وتجربة اللَّه اآلنية؟ برأيي بالطبع كال .لكن باملتابعة بتلك النقطة ،يجب عىل الدكتور ميليكان أن
جح يف حالة وجود الله ،أننا بحاجة لدالئل أكرث عىل وجوده من تلك التي
يربهن لنا أنه من املر ّ
بحوزتنا .وبرأيي ذلك استبصار تام.
إذا ً ،مل يعرض علينا الدكتور ميليكان أي برهان ينايف وجود الله ،كيف سري ّد عىل براهيني التي
تدعم وجوده؟ فربهاين األول استند إىل منشأ الكون ،وهنا ناقشت فكرة أن الكون بدأ بالوجود فر ّد
قائالً« :ا ُنظروا ،هناك احتامالت لوجود العامل املتعدد أي مناذج متعددة من الكون» ،وذكرت هذه
ورشحت أن نظرية بورد ـ غوث ـ فيلينكني تنطبق عليها وتظهر بداي ًة
املسألة يف خطايب االفتتاحي
ُ
للكون ،ثم قال أ ّن فيلينكني يسمح بتخطّي تلك النظرية عرب افرتاض انقباض سابقاً له .أمامي جز ٌء
مقتطع من رسالة بعثها فيلينكني إىل فيكتور ستانجر ( ،)Victor Stengerوغالباً ما يقتبس امللحدون
هذا املقطع من السياق الرئييس ،اسمحوا يل بأن أقرأ لكم السياق الكامل .يقول فيلينكني:
ميكنكم تح ّنب النظرية عرب افرتاض أن الكون انقبض منذ بعض الوقت ،ما يظهر أ ّن من الخاطئ
حصول تلك االنقباضات قبل التوسع ،لكن املشكلة هي أ ّن كوناً انقباضياً ال يعترب مستقرا ً ،وتدفعه
االضطرابات الصغرية عىل تنمية جميع أنواع الفرديات الفوضوية ،فال يستطيع بذلك الوصول إىل
التوسع .وإن سألني أحدهم عن افرتاض النظرية التي برهنتها مع بورد وغوث عىل بداي ٍة
مرحلة
ّ
للكون لكان جوايب «نعم» ،أما إن انخرط يف التفاصيل ،لجاوبت بـ«كال ولكن».
ونستنتج من كالمه أننا نواجه مشكل ًة مع الفرديات الفوضاوية التي تعيق عملية إعادة التوسع ،لذا
يف الواقع ّ
تدل فرضية بورد ـ غوث ـ فيلينكني عىل بداية حتمية للكون.
يقول الدكتور ميليكان« ،نحن بحاجة إىل نظرية الجاذبية الكمية لتصف لنا الكون البدايئ» ،أما
نظرية بورد ـ غوث ـ فيليكان فال يعنيها ذلك ،ويقول فيلينكان« :ما مي ّيز هذه النظرية هو عموميتها
الكاسحة ...مل نفرتض حتى إنّه جرى وصف الجاذبية يف معادالت أنشتاين ،لذا إن تطلبت تلك
الجاذبية تعديالً ،يبقى استنتاجنا صحيحاً.
ال يتأثر الكون بوصف الجاذبية الكمية ،وجاء استنتاج فيلينكان كاآليت:
ين فيلزمك
يقال إن االربهان هو كل ما يلزم رجل عاقل ليقتنع بأمر ما ،أما إلقناع رجل غري عقال ّ
دليل محكم ،ومع توفر الدليل بني أيدينا ،ال ميكن لعلامء الكون أن يتجاهلوا إمكانية وجود كون ال
متناه آنف ،لكن ال مهرب من أن يواجهوا مشكلة البداية الكونية.
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جه
ين يدعم فكرة بداية الكون بالوجود ،ويجب عىل بيرت أن يو ّ
إذا ً ،يتوافر بني أيدينا دليل كو ّ
براهيني الفلسفية نحو النهائية املايض .هناك سبب يدفعنا إىل التفكري بأن الكون بدأ بالوجود،
وأفرتض أنه إن بدأ الكون بالوجود ،إذا ً فإ ّن للكون مس ّبباً .وهنا يقول الدكتور ميليكان أننا ال
نخترب الخلق من العدم ،وهذا صحيح ،كام إِنّنا ال نخترب األشياء التي تُخلق من دون أسباب
جد من دون سبب فعال،
مادية ،وهذا صحيح أيضاً .لكن مبا أنه ليس بإمكان ّ
أي يشء أن يُو َ
لكان من املستحيل أن يُخلَق من دون سبب ومادة ف ّعالَني ،ما يُعترب أغرب من وجوده بغياب
سبب فعال.
وورد عن ديفيد هيوم املقرب من الدكتور ميليكان:
مل أؤكّد قط استحالة االفرتاض القائل بأنّه ميكن ألي يشء أن ينشأ من دون سبب ،لكنني أكّدت
أن ثقتنا ببطالن ذلك االفرتاض مل تأت ال من الحدس وال من الربهان بل من مصدر آخر.
وأفصح هيوم أنه من الغريب أن نظ ّن بأن شيئاً قفز إىل الوجود من دون مادة أو سبب فعال.
ويقول الدكتور ميليكان»:
لكن الفيزياء الكمية تفرتض أن منشأ األشياء هو العدم» ،عىل اإلطالق ،وكام ذكرت سابقاً ،يف
الفيزياء الكمية ،يُعترب الفضاء بحرا ً من الطاقة املتأرجحة ،وليس عدماً .ويقول فيلسوف العلوم
برينلف كانيتشايدر (:)Bernulf Kanitscheider
تبعد مناذج تأرجح الفضاء كل البعد عن كونها جيالً ذاتياً من األشياء التي تنشأ من الصفر،
لك ّن يُعترب منشأ الفقاعة االبتدائية العملية السببية التي تودي بالكون من األساسات البدائية التي
تتمتع ببنية مادية صلبة إىل أساس فضايئ جامد ،وتتضمن هذه العملية التبعية السبيبة الضعيفة التي
تختص بكل عملية ميكانيكية كمومية عىل حدة.
لذا ال ميكن اعتبار الفيزياء الكمومية استثنا ًء للمبدأ القائل بأنه إن بدأ الكون بالوجود إذا ً
فللكون مسبّب.

ختاماً ،يقول الدكتور ميليكان إن ذلك يظهر خطأً يف التكوين ،مربرا ً أنه إن حاز جزء من اليشء
ملكية ما ،ميتلكها اليشء كلّه .وال ينبع هذا الربهان من التكوين ،وال أقول ذلك ألن لكل جزء
من الكون مس ّبباً ،فللكون بأكمله مس ّبب ،إمنا ما أقول إنه من املستحيل غيبياً أن تقفز األشياء
إىل الوجود من العدم .وإن فكرنا قليالً مباهية عدم الوجود ،نجده خالياً من القوى والخاصيات
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واإلمكانيات ،فكيف للكون أن ينشأ من دون مسبّب من الوجود بسيط كهذا؟ إن هذا األمر مستحيل
غيبياً .إمنا املنطقي هو التصديق بقدرة اللَّه عىل خلق هذا الكون.
أما اعرتاض األستاذ ميليكان األخري ،فجاء عىل الربهان الكالمي وقال إنّه ال وجود للعقل غري
مادي للكون،
املجسد ،لكنني دعمت بربهاين وجود العقل غري املجسد ،فال بد من مس ّبب غري
ّ
ّ
مجسد ،وال ميكن أن يكون شيئاً مجردا ً.
وال ب ّد له من أن يكون شيئاً مجردا ً أو عقالً غري
ّ

املادي املخفّض
فضالً عن ذلك ،أظ ّن أننا ندرك أنّنا أسخاص غري ماديني ،وال يجدي املذهب
ّ
نفعاً ألن الخاصيات املادية ال تشبه تلك الذهنية ،فعىل سبيل املثال ،ال يشعر الدماغ بالسعادة
أو بالحزن ،ويتعارض مع مذهب الظواهر ،أي الرأي الذي يؤمن بالخاصيات الذهنية للدماغ ،مع
خاصيات أخرى كالهوية الشخصية عىل مر الزمن والحاالت املتعمدة وحرية اإلرادة والسببية
يئ املواد ،أي ذا تفاعلية ثنائية ،وإنّنا
الذهنية .لذا أظ ّن أ ّن أفضل نظرة إىل اإلنسان تتمثل باعتباره ثنا ّ
كعمالء غري ماديني ،نتصل باألجساد املادية ومنتلك بذلك القدرة عىل التأثري مادياً يف العامل.
وعىل نحو مامثل ،بإمكان اللَّه أن يحدث تأثريات مادية يف العامل عىل قد ٍر ما يؤثر ذهني أو روحي
يف جسدي .ومل يزودنا الدكتور مليلكان بأي سبب أو برهان يظهر استحالة ذلك.
وشخيص وغري
لذا أظ ّن أن برهان منشأ الكون ال يزال قامئاً ويدعم فكرة وجود خالق متعا ٍل
ّ
مادي للكون.
ّ
أي ر ّد يخص برهان الضبط الدقيق.
مل أسمع ّ
بخصوص الربهان األخالقي ،مل يقل الدكتور ميليكان إال إ ّن امللحدين ال يعتربون القيم األخالقية
ظاملة ،وميكننا اتباع النظريات املنفعية والنظريات البرشية وتلك الكانتية .والفكرة هنا هي أن جميع
النظريات تفرتض أن للبرش قيامً جوهرية ،وأنا ال أرى بذلك تربيرا ً للمذهب الطبيعي .ووفقاً لهذا
املذهب ،ليس البرش إال قرودا ً متطورة ،وعمالً مببدأ اإللحاد ال أرى سبباً إضافياً العتبار البرش أفضل
من الشمبانزي أو قرود البابون ،باإلضافة إىل أنه من الصعب عىل امللحدين االعرتاف بااللتزامات
األخالقية ،فلِ َم تلز ُمنا املمنوعات وااللتزامات األخالقية إن مل يتوفّر من يأمر بها وينهى عنها؟ وكام
يرصح علامء الكيمياء واألخالق ،تتطلب الوصفات األخالقية واصفاً أخالقياً متاماً كحاجة الوصفات
رشع األخالق تصبح االلتزامات األخالقية مبهمة ،لذا إن وافقتموين
الطبية لواصف لها ،أما إن غاب م ّ
الرأي بوجود القيم األخالقية املتجردة ،أظن أنكم تؤمنون مبنطقية وجود الله.
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يسـتهدف هـذا الباب تظهير نقد مفكـري الرشق

للمنجـز الحضـاري لحداثـة الغـرب .أمـا عمليـة

التظهير فتجـري أوالً مـن خلال كتابـات سـجالية

مـع أفـكار الحداثـة ومعارفهـا ملفكّريـن مـن الرشق
وشـكلت قيمـة معرفيـة تأسيسـية ..وثانيـاً مـن خالل

مقاربـات راهنـة حـول قضايـا فكريـة وفلسـفية
معـارصة وتدخـل يف إطـار تفعيـل السـجال النقـدي

مـع الفكـر الغـريب وتحوالتـه.

نحن والغرب
الفلسفة التطبيقية رشق ًا وغرب ًا

قراءة يف أطروحات العالّمة مهدي احلائري اليزدي

هاشم الميالني

الفلسفة التطبيقية شرقاً وغرباً
قراءة يف أطروحات العالّمة مهدي احلائري اليزدي
هاشم امليالين

[*]

[[[

يقارب هذا البحث ما اصطلح عليه بالفلسفة التطبيقية كواحدة من أبرز املشكالت املعرف ّية
املعارصة .أما املنفسح املعريف الذي اعتمده الباحث لبيان مسعاه فقد استند إىل األطروحات
التي قدمها الفيلسوف اإلسالمي العالّمة الشيخ مهدي الحائري اليزدي يف ميدان الفلسفة التطبيقية.
نشري إىل أن هذا امليدان خصوصاً ،قد حظي باعتناء استثنايئ من جانب العالمة اليزدي
الحائري .حيث حفلت جملة من مؤلفاته ومحارضات بإجراءات مع ّمقة من الدراسات
واألبحاث املقارنة حول الفلسفة التطبيقية.
تتضمن هذه املقالة أبرز الخالصات النظرية ألطروحاته يف هذا امليدان املعريف يف الفلسفة
املعارصة.
املحرر
تحتل الفلسفة عند العالّمة الشيخ الحائري اليزدي مكانة مرموقة حيث يجعلها أ َّم جميع العلوم:
"الفلسفة أساس وعامد جميع الظواهر اإلنسانية ،إنها عامد االقتصاد ،السياسة والعدل االجتامعي،
بل إنها أساس جميع األمور .يذهب إىل القول :إذا مل تكن لكم فلسفة فلن يكون لكم مجتمع...
أي فكر عىل الفلسفة ،سواء أكان اقتصادياً أم سياسياً أم تجارياً أو أي يشء آخر
وإذا مل يجر ابتناء ّ
فأي نظام مل يتكئ عىل فلسف ٍة
حتى الرياضيات ،فمن املستحيل أن يدوم ذلك الفكر ...ولذا ّ
فسيحكم عليه بالفناء"[[[.
من هذا املنطلق يبدأ الحائري اليزدي بالبحث واملعاينة .ومبا أن الفلسفة تنقسم إىل نظرية
*ـ مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ـ رئيس تحرير فصلية "االستغراب".
[[[ـ (متافيزيك)28 :
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وعملية ،فقد ص ّنف املؤلف بحوثه وكتبه طبقاً لهذا التقسيم حيث تطرق يف بعضها إىل مسائل
العقل النظري ويف بعضها اآلخر إىل مسائل ت ُعنى بالعقل العميل.
الفلسفة اإلسالمية:
عندما يؤكّد املؤلف مكانة الفلسفة فإنه ينظر إليها من منظار الفلسفة اإلسالمية .يرى أنّها مع
أسلوبها وانتظامها الخاص يلزم أن ت ُع َّرف إىل العامل املعريف املعارص يك تنال امتيازها الخاص،
وتستعيد موقعها املتقدم حتى أمام أرقى وأحدث املدارس الفلسفية املعارصة .مضيفاً أ ّن آراء
حكامء اإلسالم بالقياس إىل أفكار متفلسفة الغرب هي أقرب إىل اسلوب النظم العقالين البرشي
(كاوش هاي عقل نظري )2 - 1 :إىل هذا فإن بعض املسائل الفلسفية املعقدة جرى حلّها عىل
ضوء الفلسفة اإلسالمية ،متاماً كام هي الحال يف مسائل نظرية املعرفة أو فلسفة العلم[[[ .ذلك بأن
طرائق التعليم يف الفلسفة اإلسالمية هي من الدقة والعمق بحيث يصعب سرب أغوارها عىل األقربني
فضالً عن األبعدين[[[.
استيعاب الدرس الفلسفي الغريب
حصل الدراسات العليا والدكتوراه
نظر الشيخ الحائري إىل الفلسفة الغربية من معينها ،حيث َّ
يف جامعات أمريكا وكندا ودرس عند كبار فالسفة الغرب ،لذا كان يرى القوة والتطور يف املنظومة
الفكرية الغربية[[[ سيام مسألة املنهجية وأهميتها عندهم[[[.
يقسم فلسفة الغرب إىل صفتني :الفلسفة الكالسيكية املوروثة من اليونان ،والفلسفة
وهكذا ّ
الحديثة التي ظهرت بعد عرص التنوير حيث حاولت تقييد الفلسفة الكالسيكية بالعلم[[[ ثم إ ّن
الفلسفة الجديدة أيضا تنقسم اىل:
فلسفة قارة أوروبا عدا بريطانيا حيث يدخل تحتها :ديكارت ،كانط ،اسبينوزا ،هيغل ،هايدغر،
روسو وسارتر ،وقوام فكرهم املثالية (.)Idealism
الفلسفة التحليلية املتداولة يف الدول االنگلوساكسونية وقوام فكرهم الواقعية (.[[[)Realism
[[[ـ (جستارهاي فلسفي)396 :
[[[ـ (متافيزيك)102 :
[[[ـ (متافيزيك)102 :
[[[ـ (جستارهاي فلسفي)395 :
[[[ـ (متافيزيك)25 – 24 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل عميل)21 :
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يشكو الشيخ الحائري عزوف الغرب عن الفلسفة اإلسالمية ويعزو ذلك إىل جناية املسترشقني
أمثال هرني كوربان ،حيث يعتقد أ ّن هذا األخري أخرج الفلسفة اإلسالمية عن الفلسفة وأدخلها
ضمن العلوم غري العلمية وغري الدقيقة (أي التيوصوفية  .[[[)Theosophy /من هذا املنطلق يدعو
إىل فتح باب الحوار بني الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغربية للفائدة املتبادلة ،ويقول بهذا الصدد:
"أعتقد بأننا ال من بد أن نتمكن من إقامة عالقة مع الغرب ،عالقة عميقة وبنيوية ،ألن العالقة
الظاهرية ال تنفع .يجب أن تكون عالقتنا مبستوى نتمكن فيه من سرب أغوار البنى الفكرية الغربية
والتعرف إليها من جهة ،ومن جهة ثانية نعرض عليهم البنى الفكرية االصيلة التي عندنا ال بد من
وال فالعالقة الظاهرية فضالً عن
استيعاب اقتصاد وتقنية الغرب عىل ضوء بناه الفكرية والفلسفية ّ

رضة"[[[.
أنّها ال تنفع فقد تكون م ّ

من سريته الذاتية
ولد الشيخ الدكتور مهدي الحائري اليزدي عام  1302هـ ش مبدينة قم ،وهو نجل
املرجع الديني الكبري الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية مبدينة قم.
درس الدروس الحوزوية عىل كبار األساتذة واملراجع ،فحرض يف الفقه واألصول عند
السيد الربوجردي ،والسيد محمد حجت كوه كمري ،والسيد محمد تقي الخونساري،
كام درس الفلسفة اإلسالمية عند السيد روح اللَّه الخميني ،والسيد أحمد الخونساري،
والشيخ مهدي اآلشتياين إىل أن نال درجة االجتهاد عىل يد السيد الربوجردي رحمه الله.
أرسله السيد الربوجردي عام  1339هـ ش مندوباً عنه إىل أمريكا ،وكانت هذه الرحلة بداية اطالعه عىل الغرب
والفلسفة الغربية حيث متكن يف رحلته الثانية من الحصول عىل املاجستري من جامعة مشيغان ثم انتقل إىل كندا
ودرس الفلسفة التحليلية وأخذ الدكتوراه من جامعة تورنتو.
ألّف مجموعة من الكتب يدور أكرثها حول املسائل الفلسفية برؤية تطبيقية بني الفلسفة الرشقية
والغربية من أهم كتبه :مباحث العقل النظري ،مباحث العقل العميل ،هرم الوجود ،العلم الحضوري،
تقارير بحوثه حول الفلسفة التحليلية ،وبعض الكتب والدراسات األصولية (علم األصول) ،تويف عن عمر
ناهز ( )76سنة ،عام  1377هـ ش.
[[[ـ (جستارهاي فلسفي)433 :
[[[ـ (جستارهاي فلسفي)431 :
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دعوته هذه انص َّبت عىل فتح أبواب التفاهم بني الفلسفة الرشقية والفلسفة الغربية[[[ ،فقد كان
يعتقد بعدم وجود فرق بنيوي كبري بني الفلسفتني .إ ّن ما طرحه كانط حول مباحث الوجود عىل
سبيل املثال يتقارب يف كثري من الجهات مع مباحث الوجود واملعرفة يف الفلسفة اإلسالمية،
والسيّام مع ما طرحه صدر املتألهني حول القضايا الحمليّة ،مضافاً إىل أ ّن الوجود الذهني يف
الفلسفة اإلسالمية هو نفسه مباحث فلسفة العلم[[[.
يشري يف مكان آخر إىل تطابق رأي اآلخوند الخراساين يف كتابه كفاية األصول حول مباحث
األلفاظ مع آراء فتجنشتاين[[[ وكذلك إىل تطابق كالم ديفيد هيوم حول نفي العلية يف الطبيعة مع
ما ذكره ابن سينا يف الشفا ،واإلشارات[[[ كام فتح باب التفاهم مع فلسفة هيغل ومقايسته مع بعض
فالسفة اإلسالم الكبار[[[.
يذهب الحائري أبعد من هذا لريى أ ّن ما ضيّعه الغرب ومل يفلح يف الوصول اليه هو مباحث
األلفاظ يف علم أصول الفقه إذ يقول" :قد توصلت بشكل جاد يف ضوء دراسايت أ ّن هذا العلم
(مباحث األلفاظ) املبحوث عنه يف األصول يفيدهم كثريا والسيّام بهذه الطريقة واملنهجية
الخاصة ،إنّه سيكون منشأ للتكامل الفكري عند الغربيني وموجباً للتحول"[[[.
ثم إنه لن يف ِّوت الفرصة لينقد ما أصاب الفلسفة الغربية من تخلّف ج ّراء عزوفهم عن "بعد
الطبيعة" ،إذ يرى أ ّن األزمة التي أصابت "ما بعد الطبيعة" يف املجاميع العلمية ،هي أنّهم أرادوا تقييم
علوم ما بعد الطبيعة مبقاييس العلوم الطبيعية والرياضية ،وحاولوا إبداع فلسفة جديدة من املبادئ
الحسية أو األرقام الرياضية ،فهذا األمر لو اقترص عىل األلفاظ واملصطلحات و ُو ِ
ضعت األرقام
مكان األلفاظ مل يكن سوى نوع جديد من الرتجمة الجديدة ومبادلة لأللفاظ ،أما لو كان هذا
استبداالً حقيق ّياً المنحقت الفلسفة وصارت علامً من العلوم ،ونتيجة هذه املغالطة امتزاج العلوم
أي سنخ ّية بينهام ،هذه هي املغالطة الفلسفية
أي مقدمة من دون وجود ّ
أي نتيجة من ّ
وتوقّع صدور ّ
[[[
الجديدة والفكر الجديد التي رست يف جميع شؤون الحضارة البرشية
لكن الفلسفة اإلسالمية خلصت من هذا التشتّت واالنحراف الفكري الذي أصاب الغرب ،ا ّن
[[[ـ (رشح اصول كايف)107:
[[[ـ (هرم هستي)170 – 169 :
[[[ـ (الفلسفة التحليلية)106 :
[[[ـ (هرم هستي)120 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري)210 :
[[[ـ (جستارهاي فلسفي)432 :
[[[ـ (م ن.)8 – 7 :
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فالسفة اإلسالم بعدما عرفوا من جهة ا ّن الفلسفة إذا كان معناها العلم بحقائق األشياء وال داعي لها
سوى الوقوف عىل الحقيقة والعلم بها ،ومن جهة ثانية عرفوا أ ّن الدين االسالمي هو دين الفطرة
ودين الحق املنطبق عىل حقائق الطبيعة والكون ،خرجوا بنتيجة عدم إمكان وقوع الخالف بينهام
باملآل عدا الخالف يف املنهج والتفسري[[[.
الفلسفة التطبيقية:
الحل
ّ
بعد هذا العرض الرسيع لكلتا الفلسفتني والشكوى من تباعدهام يرى الدكتور الحائري أ ّن
توصلت بعد البحوث التطبيقية إىل أ ّن الفلسفة الغربية والفلسفة
هو الفلسفة التطبيقية ،إذ يقول" :قد ّ
اإلسالمية مل يكونا يف قطبني متخالفني كام هو الشائع"[[[ لذا يقوم مبقاربة األمور من وجهة نظر
تطبيقية لرفع التعارض.
وعند رشحه لهذه املنهجية يقول":إ ّن معنى الفلسفة التطبيقية هو تنسيق املفاهيم واملصطلحات
الفلسفية لدى كال النظامني الفلسفيني يف الرشق والغرب"[[[ واملنهجية املتبعة عنده أن يح ّرر
مسائل وقضايا الفلسفة عند الغرب من خالل املصطلحات املستعملة يف الفلسفة اإلسالمية،
ثم يدخل يف ما هية البحث ويعقد مناظرة وجدالً بني واحد من فالسفة الغرب وواحد من فالسفة
الرشق ليخرج بنتائج تطبيقية[[[ .وهذا ال يعني الخروج بنتائج إيجابية دامئا ،إذ ال يدعي أحد عدم
أي خالف نظري بني الفلسفتني إذ الخالف من لوازم التحقيق واالجتهاد ،فكام يوجد خالف
وجود ّ
بني فالسفة اإلسالم أنفسهم فوجوده بينهم وبني غريهم أوىل ،لكن برغم هذا الخالف ال بد من أن
ت ُلحظ مسائل العقل النظري يف لكلتا املدرستني بأسلوب واحد سواء اتفقا أم اختلفا[[[.
الشواهد واملصاديق:
ال يخلو كتاب من كتب الشيخ الحائري من املباحث التطبيقية بني الفلسفتني ،وال ميكننا هنا
التفصيل والنظرة الشاملة ولكن نحاول أن نسلّط الضوء عىل أهم املسائل التي ذكرها وعالجها
مراعني اإلجامل واالختصار.

[[[ـ (متافيزيك.)27 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري.)45 :
[[[ـ (فلسفة تحلييل.)203 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري.)48 :
[[[ـ (م ن.)46 – 45 :
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معرفة الوجود:
لقد طرح الدكتور الحائري يف كتابه (هرم الوجود) نظرية (وحدة الوجود املنطقية) وبنى عليها
جميع نظرياته" :نظريتنا هذه يف معرفة الوجود التوحيدي التي ب ّي ّناها بشكل هرمي للوجود ،ت ُع ُّد
املبنى واألساس لجميع نظرياتنا وآرائنا يف مباحث معرفة الكون ،واالجتامع ،واإلنسان ،وحقوق
اإلنسان ،والسياسة ،ومباحث النفس .ومن هذا املنطلق مضافاً إىل التغلّب عىل كثري من املصاعب
العقلية والفلسفية املعقّدة ،متك ّنا أيضاً من تحليل الرابطة الوجودية للنفس ،واملبادئ العالية،
والجسم ،والظواهر الجسمية ،والجوامع اإلنسانية مع مبدأ الخلق ،وكذلك عالقة الناس بعضهم
ببعض"[[[ ويف البدء يجعل الوجود هو املبدأ األول للمعرفة والعلم بأي يشء آخر ،وعليه ال ميكن
تعريف الوجود بل يرتسم معناه يف الذهن من دون أي واسطة أو رشح وتوضيح ،إذا ً معرفة الوجود
[[[
ت ُ َع ُّد مبدأ املبادئ لجميع املعارف األخرى

نعتقد أ ّن الفالسفة الغربيني أخطأوا خطأ كبريا ً يف فهم تقسيامت أرسطو حول الوجود .أرسطو
يقسم الوجود إىل أقسام تجريبية من خالل األمثلة وذكر املصاديق ،ويف الواقع ال يُ َع ُّد هذا تقسيامً
ّ
حقيقيّاً بل إعطاء الحكم باملثال ،لكن زعم الغربيني أ ّن ارسطو بصدد تفسري وتقسيم املعنى الحقيقي
للوجود فوقعوا يف مغالطة أخذ ما بالعرض بدل ما بالذات ،أو مغالطة املفهوم واملصداق ،فزعموا
أنّه يذكر املعنى املنطقي للوجود وغفلوا عن أ ّن استعامل األلفاظ يف املفاهيم املنطقية يختلف
[[[.
عن استعاملها يف املصاديق
قسم حكامء اإلسالم الوجود (أي املوجود هنا) إىل:
ّ

الوجود املحمويل املستقل (الوجود النفيس).
الوجود الناعتي (الرابطي).
الوجود الرابط املحض.

الوجود املحمويل املستقل هو الذي يقع محموالً حقيقيّاً يف القضايا( :الله موجود) ،أما
الوجود الناعتي أو الرابطي فهو الذي ال استقالل له يف العامل الخارجي ،وإذا أراد أن ينوجد يف
الخارج فال بد من أن ينوجد ضمن موضوع آخر مثل األعراض.
[[[ـ (هرم هستي..)8 – 7 :
[[[ـ (م ن.)11 :
[[[ـ (م ن.)14 – 13 :
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أي استقالل حتى يف
أما الوجود الرابط فهو النسبة والرابطة بني املوضوع واملحمول وليس له ّ
خلْف وخرج عن كونه رابطاً[[[.
الخيال ،فلو أمكن تعقله بشكل مستقل لزم ال ُ
أما كانط فقد أنكر الوجود املحمويل ورأى أنّه محمول غري حقيقي مبعنى أ ّن اإلنسان يتمكن
من حمل كثري من األمور عىل يشء آخر من دون أن يكون له حقيقة عينية يف الخارج ،فعند كانط
ال يوجد يف الخارج يشء بإزاء الوجود ،فالوجود ليس إلّ رابطاً محضاً .مثالً لو تصورنا مائة دوالر
وقمنا بتعريفها فالوجود العيني ملائة دوالر ال يختلف عن وجوده الذهني ،فامئة دوالر هي مائة
دوالر سواء كانت يف الخارج أو يف الذهن( ،فالوجود) الخارجي لها ال يضيف عليها شيئاً إطالقاً،
ولو أضاف (الوجود) عىل مائة دوالر ولو سنتاً ألصبحت شيئاً آخر وخرجت من كونها مائة دوالر،
أي يشء عىل املفهوم.
وهذا دليل عىل أ ّن (الوجود) الخارجي مل يكن محموالً حقيق ّياً إذ مل يضف ّ

وكذلك لو قلنا عندما نع ّرف اللَّه تعاىل بأنّه القادر العامل ،فبعد هذه التعريفات وبعد جمعها يف
ذات واحدة نقول( :الله موجود) فهذا الوجود يف هذه القضية مل يضف عىل تلك الصفات صفة
أخرى ،وهو مجرد رابط بني اللَّه وبني تلك الصفات ومل يكن محموالً حقيق ّياً[[[.
أي يشء عىل
وقد توافق عىل هذا الرأي أكرث علامء الغرب ،وزعموا أ ّن الوجود مل يضف ّ
أسس كانط مسألة (نومينو) و(فنومينو) وذهب إىل أنّنا نتمكن من
املوضوع ،ومن هذا املنطلق ّ
معرفة االمور التي تقع محموالً يف القضايا ونستطيع أن نجعل لها من خالل التجربة ما بإزا ٍء
خارجي ،لذا انطلق الفنومنولوجيون من هنا وقالوا إ ّن املعرفة والعلم يتعلقان مبا ميكن تجربته،
ّ
أما األمور املجردة فال نتمكن من العلم بها وهي ال تدخل يف الحقائق ،وتبعه راسل يف نظرية
األوصاف وكذلك كواين[[[.
ونقول يف الجواب :لو علمنا أ ّن اليشء موجود يف املكان الفالين لحصل إضافة يف علمنا وإن
مل تحصل إضافة ملاهية املوضوع إذ من غري الالزم وجود ما بإزاء يف الخارج للمحمول دامئا ،بل
إ ّن مجرد هذه اإلضافة العلمية تكفي لجعل الوجود محموالً حقيق ّياً للموضوع[[[.

فالوجود وإن مل يضف شيئاً إىل املاهية يف التحقق الخارجي لكنه يضيف علمنا ،فلو علمنا
بوجود اللَّه أو النفس ،فوجود هذه الحقائق وإن مل تضف إىل ماهيتها شيئا لكن تضاف إىل علمنا
وتتوسع رقعة معلوماتنا حول حقائق الكون سواء يف القضايا التجريبية أو الفلسفية أو الرياضية[[[.
ّ
[[[ـ (م ن.)36 ،16 :
[[[ـ (م ن.)29 – 38 :
[[[ـ م ن.31 – 30:
[[[ـ م ن.32 :
[[[ـ (م ن.)47 – 46 :
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ونقول أيضاً :إن الرابط عىل ما قال كانط بأ ْن ال حقيقة له وال استقالل بل ال بد من أن يكون
وإل مل يصح الربط ،فالوجود الذي تحقق
بني شيئني ،فال بد من وجود (إله) حتى يقال إنه (عامل) ّ
للخالق والوجود الذي تحقّق للعامل وجود محمويل ،فمن هنا نعرف أ ّن الوجود مل يكن رابطاً
يل ال محالة يك تصدق نسبة الربط[[[.
محضاً بل الوجود ال بد أن ينتهي إىل وجود محمو ّ
الوجود واملاه ّية
يق ّرر الدكتور الحائري أ ّن البحث عن الوجود واملاهية من األمور الرئيسية سواء يف الفلسفة
الكالسيكية أو الفلسفة الغربية الحديثة .ويعود ذلك أوالً :إىل التع ّرف إىل كيفية رسيان الوجود
يف املاهيات واملعروف يف املحافل العلمية بـ (أنطولوجيا) وثانياً :مسألة مبدأ الوجود والوجود
املطلق حيث يلزم تنزيهه عن هذه العلقة الرتكيبية بني الوجود واملادة .فالبحث عن تقدم الوجود
عىل املادة وكذلك العلقة بينهام من املسائل البنيوية يف الفلسفة[[[.
نشري إىل أن مقولة ابن سينا يف عروض الوجود للامهية أثارت جدالً كبريا ً يف الفضاءين
الزلت،
اإلسالمي والغريب عىل السواء ،فاعرتض ابن رشد عىل ابن سينا وع ّد مقولته تلك من ّ
وكذلك الربوفسور جلسون وغريه من مفكري الغرب؛ أل ّن الوجود لو كان عارضاً عىل املاهية لزم
ري
ٌ
أن تكون املاهية (املعروضة) قبل وجود العارض وهذا توق ٌّف لليشء عىل نفسه أو
تسلسل غ ُ
متنا ٍه للوجود وهو محال عقالً[[[.
ثم ينربي الدكتور الحائري لالجابة عن هذه الشبهة ،ويعزوها إىل الخلط الحاصل عند مفكري
ين ع ّد ًة تختلف باختالف املورد والعلم الذي
الغرب يف فهم معنى (العروض) حيث إ ّن له معا َ
يُستعمل فيه .ثم إن عدم التمييز بينها يوقع اإلنسان يف مغالطة االشرتاك اللفظي .فالعروض
املستعمل يف الربهان يختلف عن املستعمل يف املنطق ،وهذا ما خفي عىل مفكري الغرب[[[.
والحل هو أ ّن الوجود ليس جزءا ً تركيبياً مع املاهية ،بل إنّه يلحق ويضاف للامهية يك يخرجها
ّ
عب عنها ابن سينا وسائر فالسفة
من العدم إىل الظهور ،فهذا اإللحاق وهذه ال ُعلقَة املفهومية حيث ّ
اإلسالم بالعروض أو االضافة والزيادة[[[.
[[[ـ (ص .)66
[[[ـ (متافيزيك.)103 – 102 :
[[[ـ (متافيزيك.)122 – 121 :
[[[ـ (متافيزيك)129 – 125 :
[[[ـ (ميتافيزيك)132 :
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إىل ذلك فإن من املسائل املتف ّرعة من أصالة الوجود واعتبارية املاهية أ ّن الوجود متق ّدم عىل
املاهية ،هذه القاعدة تكررت كثريا ً عىل لسان أصحاب أصالة الوجود يف العرص الحديث من
دون تحقيق منهم يف كيفية هذا التق ّدم والتأخّر ،وهذا األمر من أهم النقائص املوجودة يف الكتب
متسكوا ليشاهدوا انفكاك املاهية عن
الفلسفية الحديثة ،فالوجوديون ّ
بأي قاعدة حسية أو تجريبية ّ
الوجود وتق ّدم أحدهام عىل اآلخر؟! غاية ما يذكره سارتر يف مباحثه حول تقدم الوجود عىل املاهية
ال يتجاوز االستحسان وهو غري معت َمد حتى عندهم.

لقد تج َّنب سارتر وسائر الفالسفة املعارصين الخوض يف أصول فلسفتهم وكلياتها خوفاً من
االتهام بحياكة الخيال والخوض يف املسائل املجردة ،فبنوا فلسفتهم عىل مبانٍ وأسس مل تثبت.
وهكذا ينقل الحائري مقطعاً من رسالة سارتر حول تق ّدم الوجود عىل املاهية ،من أنّنا نرى يف املعمل
لقص األوراق وهذه اآللة واقعية وخارجة عن الذهن ،ونحن نعلم أ ّن صانعاً صنعها بهذه الكيفية
آلة ّ
وهذه الخصائص ،ونعلم أ ّن صانعها كان له تصور عنها يف ذهنه من قبل أن يصنعها ،فامهية هذه اآللة
الواقعي ،فهذا األمر كان سائدا ً عند أكرث الفالسفة سابقاً ،وال
الذهني متق ّدم عىل وجودها
أي وجودها
ّ
ّ
س ّيام كانط ،وبهذه الطريقة يثبتون نسبة الكون مع خالقه املعتمدة عىل تق ّدم املاهية عىل الوجود.

قص
يف مقام الرد عىل كالم سارتر يرى الدكتور الحائري أ ّن هذا الكالم قياس بسيط بني آلة ّ
الورق والكون ،وليس دليالً قاطعاً وال منطقيّاً وال ميكن إثبات األصول الفلسفية عىل القياس فلو
سلمنا لهذا القياس البسيط فستكون النتيجة تق ّدم الوجود الذهني لهذه اآللة عىل وجودها العيني،
أما بالنسبة إىل ماهية ..األشياء والكون فنعكس األمر ونقدم الوجود العيني لألشياء عىل وجودها
إل الفرق بني العلم الفعيل والعلم االنفعايل ومل ينظر بتاتاً
الذهني ،ولكن هذا القياس ال يثبت لنا ّ
إىل مسألة تقدم املاهية عىل الوجود أو الوجود عىل املاهية ،فسارتر إذا ً أخطأ خطأ كبريا ً يف مسألة
الوجود من جهة ،ومسألة الوجود الذهني واملاهيات من جهة ثانية.
إذا سلّمنا مبا ذكره الوجوديون املعارصون يف كلتا املسألتني ،وقلنا طبقاً لقياسهم إ ّن الوجود
متقدم عىل املاهية ،يبقى السؤال عن كيفية هذا التق ّدم ،وهذا ما مل يجيبوا عنه.

لكن طبقاً ألصالة الوجود يف الفلسفة اإلسالمية يُجاب عن جميع هذه املسائل ،بأ ّن ما له تحقق
خارج جميع االعتبارات والصور الذهنية إنّ ا هو الوجود ،وما ال وجو َد عينيّاً له ال حقيقة له
واقعي
َ
ٌّ
ومعدوم ،وطبقاً لهذا األصل يق ّدمون الوجود عىل املاهية ويقولون إنّه تق ّدم بالحقيقة ،ومعنى التقدم
والتأخر بالحقيقة هو طبقاً ألصالة الوجود أ ّن التحقق العيني لجميع األشياء يكون بالوجود والوجود
متق ّدم قهرا ً عىل املاهية يف ات ّصافه بالحقيقة العينية ،أل ّن صفة (الحقيقة العينية) التي تنضح عن
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الوجود ـ الذي هو منبع تحقّق املاهيات ـ ذاتية وحقيقية للوجود ،وعرضية للامهيات وغري حقيقية،
الحقيقي والعريض يطلق عليه يف الفلسفة بالتقدم والتأخر[[[.
هذا االتصاف
ّ
3ـ إثبات وجود َّ
الل تعاىل:
طريقة فالسفة الغرب
يُ َع ُّد دليل الوجود من أتقن أدلّة علامء الغرب يف إثبات الصانع وهو الوصول إىل رضورة وجود
اللَّه عن طريق تص ّور مطلق الوجود.
بأي علم من العلوم
ومن مميزات هذا الدليل عند علامء ما بعد الطبيعة يف الغرب أنّه ال يتعلّق ّ
الطبيعية؛ أل ّن تصور املوضوع يوصلنا إىل إثبات املطلوب ،فأطلقوا عليه العلم املتعايل أو املعرفة
املتعالية ،هذا ما دافع عنه أمثال آنسلم القديس وديكارت واسبينوزا وخالفهم ِ
الح ِّسيُّون وقالوا إنّه
والحس.
بأي نحو من األنحاء ،بالتجربة
مردود ألنّه ال يرتبطّ ،
ّ

يُ َع ُّد آنسلم القديس من أهم املتحمسني لهذا الدليل وزعم أ ّن كل من متكن من تص ُّور معنى
(الله) و(الوجود املطلق) تص ُّورا ً صحيحا يُذعن ال محالة برضورة ذلك ،ومن هذا املنطلق يبدأ
بالتنظري لتوضيح هاتني املفردتني[[[.
أكمل منه
َ
يقول يف مقام تعريف الله( :إن اللَّه هو ذلك املوجود الذي ال ميكن افرتاض موجود
وال أفضل)[[[ ويف مقام رشح هذا التعريف والسؤال عن سبب هذا االفرتاض ذهب بعض فالسفة
الغرب إىل محاولة إعطاء جواب منطقي لهذا السؤال واالستعانة بغرائز امليل املذهبي الكامنة يف
حس االحرتام والعبادة الكامن يف ضمري اإلنسان تجاه املوجود
اإلنسان بشكل طبيعي ،فقالوا إ ّن ّ
الكامل دليل عىل أنّه عندما اتخذ ذلك اليشء معبودا ً مل يتص ّور يف ذهنه أكمل منه ولو تص ّور ما هو
أكمل منه التخذه ربّاً ومعبودا ً بدالً منه.
هذا الرشح وإن راق كثريا ً مل ُفكري الغرب ،ولكن نعتقد أ ّن األفضل منه واألتقن هو ما نستفيده
[[[.
من النصوص اإلسالمية من دون الحاجة إىل االستعانة بغريزة العبادة

ونقول :عند تعريف لفظ الباري تعاىل أو تعقل مفهومه ،ال بد من تصور معنى ومفهوم يف
الذهن يتغاير نهائ ّياً ويختلف عن سائر املفاهيم اإلمكانية ،فلو انتزعنا مفهوم الباري من مصداق من
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري)183 – 179 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري)305 – 303 :
[[[ـ (ص )305
[[[ـ (م ن)331 :
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ٍ
حينئذ ذلك املفهوم هو مفهوم
املصاديق التي ميكن للذهن أن يتصور أعىل وأفضل منها ،مل يكن
الباري وعلة العلل ومبدأ املبادئ وغاية الغايات وبسيط الحقيقة.
إ ّن اللَّه تعاىل ،خالفاً لباقي املمكنات املركبة من الوجود واملاهية ،ليس مركَّباً مبعنى أ ّن وجو َده
ني الحقيقة واملاهية التي يريد العقل أن يدركها ،فكام أ ّن وجوده العيني أكمل وأفضل
العيني هو ع ُ
َّ
من جميع وجود سائر املمكنات فتصوره الذهني يكون بهذه املثابة أيضاً.
وخاصاً ومحاطاً
ولكن ملاذا ال بد من تصور الباري بهذه املثابة؟ ألنّنا لو تص ّورناه موجودا ً مق َّيدا ً
ّ
واجب الوجود واملبدأ األول[[[.
للزمنا إجراء اإلمكان وسائر عوارضه عليه ،وحينئذ مل يكن
َ

ميض قرنني عىل دليل آنسلم القديس جاء توما األكويني (من أشهر فالسفة القرن الثالث
بعد
ّ
عرش امليالدي) وبدأ بنقد دليله وأظهر دليالً آخر مل نذكره ألنّه خارج بحثنا ولكن نذكر نقده عىل
دليل الوجود عند آنسلم ونجيب عنه من وجهة نظر الفلسفة الرشقية[[[.
يقسم يف البداية البديهيات املنطقية إىل قسمني:
الدليل األول :إنّه ّ
البديهيات الرضورية يف ذاتها وإن ك ّنا نعل ُم بها.

البديهيات الرضورية العامة عند الجميع كالكل والجزء.

فمسألة وجود الباري من النوع األول ،فإ ّن قضية (الله موجود) يف الواقع ونفس األمر ثابتة،
ولكن مبا أنه ال طريق لنا إىل معرفة كنه ذات الباري ال نتمكن من فهم رضورة هذه القضية وبداهتها.
الجواب :هذا التقسيم ال يتوافق مع املوازين الفلسفية عندنا؛ ألنّه حتى لو كان صحيحاً فال
عالقة له بالقضايا والتصديقات بل هو منحرص يف التصورات ،مع أ ّن الرضورات املنطقية جميعها
من القضايا ،ومن املغالطة إجراء أحكام التصورات عىل القضايا األ ّولية والتصديقات .يكفي يف
التصديق واإلذعان يف األولويات تصور املوضوع واملحمول والنسبة الحكمية حرصا ً ،أما شهرة
هذه التصورات أو عدمها ،ضيقها أو سعتها ،فال تأثري لها يف ظهور مجموعة جديدة من الرضورات
الفنية يف األولويات (كام زعم توما األكويني)[[[.
الدليل الثاين :وهو كاألول يف عدم اإلتقان الفلسفي :إنّنا نصل إىل معرفة ذات الباري الحقيقية
يف أواخر مراحل عملية البحث عن الحقيقة ،وعليه ال نتوقع املعرفة النهائية يف مراحل املعرفة
األوىل ،ال ب ّد أن نثبت وجوده أوالً ال عن طريق وجوده بل بالقياس إىل وجود سائر األشياء الظاهرة،
[[[ـ (م ن)314 – 312 :
[[[ـ (م ن)314 :
[[[ـ (م ن )318 – 315
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وبعد أن نُحرز معرفة وجوده ال بد من أن نع ّرج عىل صفاته وآثاره وخصائصه ،ثم ميكننا أن ن ّدعي
معرفة ذاته بحسب استعدادنا .أما آنسلم فإنه يريد أن يوصلنا بسهولة إىل معرفة حقيقة ذات الباري
من قبل أن نعرف أصل وجوده ،والحال أنّه يستحيل الوصول إىل الحقيقة والكنه ـ التي ال يكون
اكمل منها ـ والوقوف عىل أصل الوجود األكويني .أما آنسلم فرييد أن يعرفنا حقيقة اللَّه أوالً ثم
يثبت لنا أصل وجوده[[[.

الجواب :لقد اشتبه توما األكويني وخلط بني (ما) الشارحة و(ما) الحقيقية( .ما) الشارحة هي
السؤال األول و(ما) الحقيقية هي السؤال عن جوهر اليشء وحقيقته .مضافاً إىل أنّه بالنسبة إىل
الحقائق البسيطة ال ميكن تص ّور حتى (ما) الشارحة فضالً عن غريها ،أل ّن ما نريد أن نفهمه من
الحقائق البسيطة هو مجرد رشح اللفظ وال دخل له بهذه األسئلة املنطقية وال يدخل يف عدادها،
ففي التعريف اللفظي ال يُسأل عن ماهية اليشء بخالف رشح االسم حيث يكون تعريفاً ماهويّاً،
فام نطلقه عىل الباري تعاىل ال يتع ّدى كونه مبادلة لفظية ألنّه بسيط وما هو بسيط ال يقبل التحليل
والتجزئة الح ّدية وال يُع َرف حقيق ّياً وماهويّاً ،وما كان كذلك ال يُدرك حقيقةً ،وال يبقى لنا سوى رشح
اللفظ والقدر املتيقن أنّه بعد الوقوف عىل رشح اللفظ نتمكن من الخوض يف وجوده أو عدمه،
فحتى لو مل نتمكن من فهم كنه الباري تعاىل من جميع الجهات ،نتمكن من تص ّوره من بعض
الجهات ،وهذا يكفي لر ّد دليل توما األكويني.
ولو كابر شخص وقال إ ّن اللَّه تعاىل غري قابل للتصور حتى من حيث رشح اللفظ ،نقول له أ ّن هذا
اإلنكار هو عبارة أخرى عن املعرفة اللفظية لله تعاىل ،أل ّن ما تصوره ثم أنكره؛ هو بنفسه معرفة لفظية،
فإنّه قد تصور اللَّه يف ذهنه بوجه من الوجوه ،فآنسلم وسائر الفالسفة املتمسكني بدليل الوجود مل
يريدوا التعرف إىل وجود اللَّه تعاىل من خالل معرفته الحقيقية حتى يُعرتض عليهم بنقض القاعدة ،بل
يل من خالل التصور
البديهي[[[.
إنهم بدأوا من رشح اللفظ ليصلوا إىل تصديقٍ أ ّو ٍّ
ِّ
لعل ما يوجد من هنات ومغالطات يف أدلة توما األكويني ،أدى لقيام ديكارت بتغيري مسار دليل
ّ
الوجود إىل ما يراه أتقن ،حيث تلقَّى فالسفة الغرب هذه املحاولة بالقبول .لكن بحسب رأينا فإ ّن
أي تقويم واستحكام يف دليل الوجود ،فقد أ ّدى إىل انحراف صورته
تفسريه فضالً عن أنّه مل يُؤ ِّد إىل ّ
املنطقية والحقيقية أيضاً وجعله غري متقَن وموردا ً لألخذ والرد الفلسفي ،ولكن مبا أ ّن أكرث النقد
جه إىل ما ذكره ديكارت ،نضطر إىل نقل كالمه
من قبل الفالسفة املتأخرين عىل دليل الوجود متو ّ
ونقده[[[.
[[[ـ (م ن)319 ،316 :
[[[ـ (م ن )324 – 320
[[[ـ (م ن)325 :
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خالصة رأي ديكارت :إننا نزعم تفكيك الوجود عن املاهية يف اللَّه تعاىل كام اعتاد ذهننا يف
جميع املوجودات ،ولكن بعد الفحص نجزم بأ ّن وجوده ال ينفك عن ماهيته حتى يف العقل ،كام
أ ّن ماهية املثلث ال تنفك عن تساوي الزوايا مع القامئتني ،أو كام يف تالزم الجبل والوادي ،لذا ال
ميكن أن نتصور أ ّن الوجود والكامل من عوارض ماهية اللَّه تعاىل.
نقول يف اجلواب طبق ًا للفلسفة الرشقية:
لو كان الوجود كام يزعم ديكارت من لوازم ماهية اللَّه تعاىل ،لخرج وجود الباري من أقسام
الرضورات األزلية ودخل يف الرضورات الذاتية ،إ ِذ يف قضايا كهذه مل ينظر إىل الوجود من حيث
كون ُه وجودا ً يف موضوع القضايا أل ّن موضوع القضية هنا يفرتض مع الوجود أو عدمه وهذا ال ينطبق
عىل اللَّه تعاىل وإن كان الوجود من لوازم الذات.
إذا كان الوجود من لوازم املاهية لكان تأثري املاهية (امللزومة) واملفرتض أن تكون بحد ذاتها
جد مل يوجِد.
عارية من الوجود يف الوجود (الالزم) محال ،إ ِذ اليشء ما مل يو َ
الوجود وإن كان الزماً ورضوريّاً للذات لكنه يكون صفة زائدة للملزوم ،مبعنى أن ثبوت هذا
الالزم لذلك امللزوم متفرع عىل ثبوت امللزوم ،والحال أن الوجود مل يكن فرعاً لوجود املاهية
سواء كانت ممكنة أو واجبة والخالصة أننا ال نتوافق مع ديكارت وال نساوي بني قضية (الله موجود)
وقضية (املثلث له زوايا تتساوى مع القامئتني)[[[.
رأي كانط يف دليل الوجود:
إن كانط من أكرب النقاد لدليل الوجود وأكرثهم تأثريا ً ،وينبني نقده عىل نظريته التي اعتقد بها
كأصل موضوعي ،وهذه القاعدة هي" :ال ميكن جعل الوجود محموالً حقيق ّياً للموضوع يف
القضايا الحملية".

إذا كان كانط يقصد باملحمول الحقيقي املحمول بالضميمة مبعنى أن يكون الوجود أمرا ً انضامم ّياً
للامهية ،فالحق معه إذ الوجود هو ثبوت اليشء وتحقّقه ال ثبوت يشء ليشء ،ولكن لو قصد أ ّن الوجود
ال يكون محموالً حقيقيّاً إطالقاً فهو غري صحيح إذ الوجود عندنا يعرض عىل املاهية يف الذهن[[[.

ثم يرتقى كانط ويقول يف تفسري قاعدته :إ ّن الوجود ال يقع محموالً للقضايا إطالقاً ،ويكون يف
جميع القضايا مجرد رابط ،فالوجود ال يتعدى الرابط وال ميكن أن نتصور له شأناً وكياناً مستقالًّ
سواء كان يف الخارج أو يف الذهن[[[.
[[[ـ (م ن.)328 – 326 :
[[[ـ (م ن.)335 – 329 :
[[[ـ (م ن.)340 – 339 :
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نعتقد من وجهة نظر فلسفة الرشق أ ّن خطأ كانط يكمن يف أنّه من جهة يفصل بني الصور الذهنية
وبني الحقائق العينية ويجعلهام شيئني مستقلني يك يتمكن من جعل الوجود رابطاً بينهام ،ومن جهة
أخرى يجعل أحدهام الحقيقة العينية واآلخر ظاهرة أو ماهية وطبيعة تلك الحقيقة ،وهذا يوجب
التناقض ،أل ّن الوجود ل ْو كان رابطاً لكان الرتكيب انضامم ّياً وهو ما يعرض فيه الوجود عىل املاهية يف
أي تركيب
الذهن والخارج عىل السواء ،وإذا كان تركيب الوجود واملاهية تركيباً اتحاديّاً أو ال يوجد ّ
ٍ
فحينئذ فرض الوجود الرابط مستحيل أل ّن الرابط يعني وجود شيئني متغايرين ال متحدين[[[.
حقيقي،
أساس خطأ كانط أنّه تص ّور املاهية والحقيقة أو الطبيعة والفرد ،شيئني مستقل ّْي ،والوجود
هو الذي يربط بينهام ،ولكن هذا مردود عندنا مطلقاً أل ّن الوجود واملاهية أو الطبيعة والفرد ليسا
أصيلني معاً بل إما الوجود أصيل وإما املاهية ،فال ميكن تصور أصالتَهام معاً لرنبط بينهام.
قلب
ثم ثانياً :لو افرتضنا أصالتهام معاً الستحال الرتكيب االتحادي بني األصلني املستقلني أل ّن َ
مستحيل.
ٌ
ِي،
شيئني واقعيني إىل يشء حقيقي واحد ،من دون استحالة أو انقالب ما َهو ّ

شيئي مستقل َّْي ال يكون ذلك تركيباً اتحاديّاً حقيق ّياً بل تركيباً
ثالثاً :لو حصل الحمل بني
ْ
انضامم ّياً ،نعم إن كانط تنبه إىل أ ّن الوجود ليس من أجزاء املاهية بل يُحمل عليها بحمل عريض
أو بالحمل الشايع الصناعي ،لكنه أخطأ يف جعل الحمل الشايع الصناعي مساوياً لـِ وجود الرابط
واستنتج من كون العلقة بني الفرد والطبيعة مبا أنّها بالحمل الشايع الصناعي ال الذايت واأل ّويل،
اتحادي ال ميكن
يكون الوجود رابطاً بني املوضوع واملحمول ،والحال أنّه مبا أ ّن الرتكيب بينهام
ٌّ
أن يكون الوجود رابطاً.
رابعاً :عند املقايسة بني الطبيعة والفرد ،لو جعلنا الطبيعة يف الذهن والفرد يف الخارج وأردنا
أي علقة بني الوجود الذهني
حمل موجود ذهني عىل واقعة عينية ،ملا أمكن ذلك ،لعدم وجود ّ
ٍ
حينئذ ال يكون تحليليّاً وال تركيبيّاً انضامميّاً أي ال يُحمل عىل املاهية
والوجود العيني ،فالوجود
ال بالحمل األ ّويل الذايت وال بالحمل الشايع الصناعي ،أل ّن املِالك يف الحمل هو االتحاد وعند
االختالف ال ميكن الحمل فال يكون الوجو ُد هو الرابط.
بي يف كالم كانط يسقطه عن االعتبار رأساً ،فإنّه عندما يقول
ولوجود هذه األمور يوجد تناقض ّ
يف أصله املوضوعي" :إن الوجود ال يكون محموالً حقيق ّياً" ال بد أن يعرتف بالتناقض الرصيح أل ّن
معناه أ ّن الوجود يكون رابطاً وغري رابط ،يضيف إىل املاهية شيئاً وال يضيف[[[.
[[[ـ (ص .)342
[[[ـ (م ن.)346 – 344 :
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وبعبارة أخرى إ ّن نقيصة فلسفة كانط تكمن يف أنّه جعل جميع القضايا التي هي من نوع الحمل
الشايع الصناعي داخل نوع الرتكيب االنضاممي ،والحال أ ّن الرتكيب االنضاممي قسم من أقسام
الحمل الشايع الصناعي ،والقسم اآلخر هو الرتكيب االتحادي الذي يربط الفرد مع ماهيته ،وهذا
ما أغفله كانط متاماً وس ّبب اإلرباك يف فلسفته وتبعه اإلرباك عند من انبهر به من فالسفة الغرب[[[.

ثم إ ّن كانط طرح مسألة (الله) تعاىل ضمن مسائل العقل النظري ،وذهب إىل عدم إمكان إثبات
وجوده طبقاً للعقل النظري لكنه أثبته طبقاً ملقاييس العقل العميل كأصل
موضوعي ،ولكن ملاذا أغلق كانط الطريق أمام العقل النظري إلثبات الباري تعاىل؟[[[.
الدليل االول :إ ّن تصور مفهوم اللَّه تعاىل ال إشكال فيه من حيث العقل النظري ،وكذلك
ال إشكال يف إعطاء تعريف لفظي لهذا التصور ،ولكن هذا التعريف االسمي واللفظي ال يثبت
الرضورة املنطقية (وهي القضايا التي لو سلبنا املحمول منها للزم التناقض بالذات كام لو سلبنا
األضالع الثالثة من املثلث ،ولكن لو سلبنا الوجود عن اللَّه تعاىل مل يلزم التناقض بدليل وجود
ملحدين ينكرون اللَّه مع تصورهم له).
ونقول يف مقام اإلجابة :إ ّن رضورة اللَّه تعاىل تستنتج من تقسيم الوجود إىل الواجب واملمكن
ال عن طريق التعريف اللفظي[[[.
الدليل الثاين :لو سلّمنا بأ ّن التعريف اللفظي يعطي الرضورة املنطقية ،ولكن هذه الرضورة ال ميكنها
إثبات الوجود الخارجي أي إ ّن الرضورات املنطقية ال ميكنها أبدا ً إثبات الوجود العيني والخارجي.
ولكن يُر ُّد عليه بأ ّن األحكام والقضايا الخاصة بالله تعاىل لها رضورة مطلقة وأزلية دون الرضورة
الذاتية فلو تق ّيدنا بالرضورة الذاتية لكان األمر كام قال كانط إذ إنّها ال تثبت الوجود الخارجي العيني[[[.

قسم األشياء إىل (نومينو) أي الوجود يف نفسه ويف ذاته الذي ال يعكس
الدليل الثالث :إ ّن كانط ّ
يف الذهن ،و(فينومينو) وهو الوجود فينا واملستق ّر يف الذهن ،وعليه يرى كانط أ ّن (نومينو) ال
يدخل تحت علمنا سواء كان جوهرا ً أو هيوىل أو النفس أو اللَّه ألنّه يقع خارج الذهن ،والعلم به
يلزم منه التناقض ألنّه لو دخل يف الذهن وأصبح (فينومينو) لفقد ميزته ومل يكن (وجودا ً يف نفسه)
خلْف ،لذا ال ميكن العلم بـ (نومينو)[[[.
بل صار (وجودا ً فينا) وهذا ُ
[[[ـ (ص .)348
[[[ـ (متافيزيك.)78 – 77 :
[[[ـ (متافيزيك.)82 – 80 :
[[[ـ (متافيزيك.)84 – 82 :
[[[ـ (متافيزيك.)88 – 86 :
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بعد هذا العرض يع ّرج كانط عىل العقل العميل ويثبت اللَّه تعاىل عن هذا الطريق ،وذلك أ ّن
األفعال األخالقية كامنة يف ضمري اإلنسان ،وأنّه يهدف من خاللها إىل الوصول إىل حالة أفضل
من السابق أي من الحالة السيئة إىل الحالة الحسنة ،ومن الحسن إىل األحسن وهكذا يكرر الفعل
األخالقي ليصل إىل الخري املطلق وهو اللَّه تعاىل ،ففرضية انعدام اللَّه تعاىل توجب انهيار جميع
منظومة العقل العميل .هذه هي التجربة العقلية العملية التي يستنتج منها كانط وجود الله ،كام أ ّن
املسائل األخالقية لها حقائق ليس لها وجود محسوس بالحواس الظاهرة بل هي من املعقوالت التي
يتحد فيها العقل والعاقل واملعقول ،وعليه ال يحصل هنا التناقض عند االستنتاج ألنها حارضة يف
العقل بنحو من األنحاء ،فالتناقض الذي م ّر يف العقل النظري بني النومينو والفنومينو ال يحصل هنا[[[.
ما بعد الطبيعة (ميتافيزيقيا):
مل يوافق الدكتور حائري عىل ما هو سائد يف الغرب لتعريف ما بعد الطبيعة ،من أنّها ما تبقّى
من دراسات أرسطو التي ُوجدت من غري تسمية ُع ِث عليها بعد بحوثه حول العلوم الطبيعية ،لذا
سميت مبا بعد الطبيعة ،وهذا املصطلح قد أطلقه (اندرنيكوس) عام سبعني قبل امليالد عىل هذه
البحوث ،وعليه فهذه الَبعدية ـ عندهم ـ يف (ما بعد الطبيعة) بعدية زمنية وليست بعدية تعليمية أو
منطقية أو بعدية يف درجات الوجود ومراتبه.
بل يرى الشيخ الحائري تبعاً للمحقق الطويس أ ّن أرسطو قد تد ّرج يف التعليم ،فبدأ من املبادئ
الحسية وانتهى إىل املعقوالت ،فتقسيم العلوم إىل حسيّة طبيعية وعقلية ما بعد طبيعية مل يكن
جزافيّاً بل له أصل علمي رصني ،والبَعدية يف (ما بعد الطبيعة) بعدية تعليمية من حيث تق ّدم
تقسيامً ُ
املعرفة الحسية عىل املعرفة العقلية[[[.
ومـع قطـع النظـر عـن هـذا الجـدل اللفظـي يـرى الدكتـور الحائـري أنّ األمـر األهـم هو
التعـ ّرف إىل هـذه املعقـوالت التـي تشـكّل موضـوع (مـا بعـد الطبيعـة) ومحمولهـا وهذا ما
يبحـث عنـه يف الفلسـفة ،فقـد ذهـب ابـن سـينا إىل أنّ موضوع ما بعـد الطبيعة هـو املوجود
بلحـاظ الحيثيـة اإلطالقيـة ال الحيثيـة التقييديـة أو التعليليـة ،ومن صفـات الحيثيـة اإلطالقية
وبـأي مواصفـات؛ انطباقاً
بـأي مـكان وزمان وكيفيـة ورتبـة
أنّهـا تنطبـق على جميـع أفرادها
ّ
ّ
أي اسـتثناء ،وعليـه فمفهـوم الوجـود يكـون موضوعـا لعلـم مـا بعـد
قهريّـاً عقل ّيـاً مـن دون ّ
الطبيعـة بهـذه الحيثية[[[.
[[[ـ (متافيزيك.)99 – 89 :
[[[ـ (متافيزيك.)3 :
[[[ـ (متافيزيك.)9 :
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يقسم االطالق إىل اإلطالق ال ِق ْس ِم ّي (وهو ما يتعلّق باملجردات
ثم إ ّن الدكتور الحائري بعدما ّ
غري املنطبقة عىل العامل العيني) واإلطالق املَق َْس ِم ّي (وهو الذي يقبل االشرتاك الذايت وميتزج مع
أي صورة) يرى أ ّن سبب عزوف فالسفة الغرب عن علوم (ما بعد الطبيعة) رمبا يكون لتصورهم
ّ
والتعي
الخاطئ بأ ّن تلك العلوم تتعلّق بالعامل الخفي والتج ّرد التام الذي ال ينطبق عىل عامل الكرثة
ّ
(اإلطالق القسمي) والحال أ ّن املراد باإلطالق يف الوجود (وهو موضوع ما بعد الطبيعة) هو
اإلطالق املقسمي املنطبق عىل الجميع سواسية ،فوجود كل موجود سواء أكان طبيعياً أم غري
أي موجود
طبيعي ،محسوساً أم معقوالً ،ذهن ّياً أم عين ّياً يدخل تحت مظلّة الوجود املطلق ،فوجود ّ
هو بعينه نفس وجوده املا بعد طبيعي سواء كان من املحسوسات والظواهر الطبيعية أو الذهنية
وغري املحسوسة[[[.

وبعد هذا التمهيد يرى الدكتور الحائري أ ّن جوهر الخالف ،بني فالسفة اإلسالم وفالسفة
الغرب ،يكمن يف ما ذهب إليه فالسفة اإلسالم من أ ّن العلقة بني علوم ما بعد الطبيعة وغريها من
العلوم الطبيعية إنّ ا هي علقة منطقية رتب ّية حيث إ ّن رتبة علوم ما بعد الطبيعة تتق ّدم ألنّها علوم
ما قبلية ،بينام تكون سائر العلوم علوماً متوسطة أو نازلة [[[ .وهذا بعكس ما ذهب إليه فالسفة
الغرب الجدد يف الفلسفة التجريبية ،حيث إنّهم يَ َر ْو َن أ ّن مباحث ما بعد الطبيعة هي من أغلق
األمور وال قيمة لها ،فقد متنى ديفيد هيوم لو يحرق جميع الكتب املتعلّقة مبا بعد الطبيعة ألنّها
إل عىل األحالم والخيال وال تحيك عن واقع حقيقي[[[.
ال تشتمل ّ
ولكن وهم هيوم هذا ومن عىل شاكلته ناشئ من عدم االلتفات إىل النظام املنطقي السائد بني
العلوم وإىل العلم األعىل الذي يتكفّل بإثبات موضوع سائر العلوم ،فاستنتجوا من (ما بعد الطبيعة)
مفهوماً مجردا ً ذهن ّياً ال ينطبق عىل الحقائق العينية ،وكلّام وصلوا إىل مصطلح (ما بعد الطبيعة)
قسم العامل إىل عامل الحقيقة وعامل الوهم ثم نسب الثبوت
تص ّوروا التقسيم األفالطوين حيث ّ
والكلية والتحقّق الحقيقي إىل األول ،وعدم الثبوت والتحقّق املجازي واالعتباري إىل الثاين،
وعليه طبقاً لهذه املنظومة تدخل جميع املحسوسات يف العامل الطبيعي ذيل الوهم والفناء بحيث
إل تج ّوزا ً[[[.
ال يطلق عليها (الوجود) ّ
[[[ـ (متافيزيك.)10 :
[[[ـ (متافيزيك.)15 :
[[[ـ (متافيزيك.)17 – 16 :
[[[ـ (متافيزيك.)17 :
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من هذا املنطلق حكم املاديون عىل كل ما هو (ما بعد الطبيعة) بأنّه عامل الخيال والفناء األفالطوين،
أي حقيقة أخرى ،حيث ساووا بزعمهم
فكام ال توجد طبيعة عينية يف (ما بعد الطبيعة) كذلك ال توجد ّ
بني الحقيقة والوجود والطبيعة املادية ،وما مل يكن اليشء ِح ّس ّياً مل يكن موجودا ً ثم تط ّور هذا األمر
عند الوضعيني يف في ّنا يف األعوام ما بني  1920و  1930م حيث فصلوا بني الفلسفة (املتعلقة باألوهام)
والعلوم (املتعلّقة بالحقائق العينية) وحاولوا تسخري الفلسفة للعلوم الطبيعية.
وأخريا ً يرى الدكتور الحائري عدم صحة كالم املاديني أمثال هيوم واملدرسة الوضعية ،وكذلك
عدم صحة ما ذهب إليه أفالطون من حرص الواقع والحقيقة مبا بعد الطبيعة ،بل يرى أ ّن الوجود
واملوجود يطلق عىل نحو اإلطالق املقسمي عىل جميع الحقائق رصيحاً سوا ًء أكانت مادية أم غري
مادية كالنفس والعقل[[[.
ومن وجهة نظر ثانية ينتقد الحائري بعض املغالطات املعارصة يف الفكر الجديد ،ويذكر منها
ح َدثني الذين مييلون إىل التجديد
ما ورد يف تعريف علوم ما بعد الطبيعة ،حيث إ ّن بعض امل ُ ْ
يف الفلسفة أجرى عليها قانون النشوء واالرتقاء وقال إ ّن الفلسفة كانت يف البداية وجودية ،ثم
عربت هذه املرحلة ووصلت إىل علم املعرفة ،ثم انحدرت إىل املنطق البحت ،وبعد هذا تنزلت
واقترصت عىل مباحث األلفاظ ،فمن أراد التعرف إىل حقيقة ما بعد الطبيعة يلزم أن ال يتجاوز
مباحث األلفاظ ،وإذا أردنا أن نصبح فالسفة ما بعد طبيعيني ال بد من أن نرتك جميع الحقائق ليك
نتمكن من الغوص يف عامل األلفاظ[[[.
ثم يرد الحائري عليهم:
هؤالء أجروا بكل قطع وجزم ما أحدثه عامل طبيعي يف السري التاريخي والطبيعي يف األنواع
وعىل نحو االحتامل ،أجروه عىل سائر العلوم ومتسكوا بقياس التشبيه غري املعترب منطقيّاً وعرفاً
بني األنواع الطبيعية وأنواع العلوم.
إنهم ساروا عىل عكس املطلوب حيث إ ّن تلك النظرية تقول بارتقاء األنواع يف سريها التكاميل،
لكن هؤالء قالوا باالرتجاع حيث هبطت الفلسفة من األعىل إىل األدىن.
إ ّن هذا االستكامل واالرتقاء أو الرجوع مهام كان فإنّه مقترص عىل الوجود الطبيعي لألنواع،
أما املاهية فإنّها غري قابلة لهذا السري حتى عند داروين ،أل ّن هذه النظرية ال ت َّدعي أ ّن طبقة
نوع اإلنسان الحايل أي مفهوم اإلنسان وماهيته كان سابقاً بشكل آخر ثم استكمل ،بل إنها
[[[ـ (متافيزيك .)22 – 21
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري.)9 :

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

334

نحن والغرب

تقترص عىل التكامل الطبيعي والتاريخي ،وعليه فتح ّول الفلسفة من مفهوم الوجود املطلق إىل
أي من
الوجود املقيد الذهني (نظرية املعرفة) ثم إىل الصور املنطقية ثم إىل االلفاظ ،ال ينطبق مع ٍّ
املوازين ،وهو كالم غري صحيح[[[.
 - 5فلسفة األخالق عند هيوم:
ب عىل
أول من سأل يف الغرب عن علقة الوجود والوجوب هو ديفيد هيوم ،وسؤاله هذا ُم ْن َ ٍ
فلسفته التجريبية النافية ملا بعد الطبيعة ،واستمر هذا السؤال بعده إىل يومنا الحارض .إ ّن جوهر
سؤاله قد ابتنى عىل مسألة العلقة املنطقية بني الوجود والوجوب ،وكيف ميكن استنتاج قضايا
وجودية من مقدمات تحيك عن الوجود يف قياس منطقي[[[.
يرى هيوم أ ّن النظم األخالقية عندما تريد الخوض يف مسائل األخالق تستعني بالطريقة الفلسفية
املتداولة ،وتبدأ من إثبات وجود اللَّه أو عدمه ،وبعد إثبات وجود اللَّه وسائر الخصائص اإلنسانية
من خالل قضايا الوجود والعدم ،تع ّرج فجأة عىل مسألة الوجوب والالوجوب ،فهيوم يستغرب
من هذا التح ّول املفاجئ ويتساءل عن الضوابط املنطقية لهذا التحول واالستنتاج ،إذ إ ّن التعريج
من الوجود إىل الوجوب ومن العدم إىل الالوجوب غري مقبول يف الفلسفة التجريبية ،فعلامء
األخالق يرون قطعية هذه النتائج وكونها من الرضورات املنطقية ،وبعبارة أخرى يتساءل هيوم
ويقول :كيف ميكن أن نستنتج القضايا الناظرة إىل (الوجوب) من مقدمات ناظرة إىل (الوجود) إذ
إن هذا االستنتاج غري مقبول منطق ّياً.
والخالصة :إ ّن فالسفة ما بعد الطبيعة ال ميكنهم االستفادة من املقدمات الناظرة إىل وجود اللَّه
والنفس للوصول إىل وجوب الفضائل األخالقية وعدم الرذائل األخالقية[[[ .بعد هذا العرض لشبهة
هيوم ينربي الدكتور الحائري لإلجابة ،ويستعني بالفلسفة اإلسالمية يك يربهن إمكانية العبور من
قضايا الوجود إىل قضايا الوجوب واللزوم.
إ ّن مسائل الفلسفة تتك ّون دامئاً من قضايا (الوجود) ،وهو الرابط بني جميع تلك القضايا ،وال
تتع ّدى ذلك ،وهذا ما نتوافق فيه مع هيوم[[[ ثم يدخل سؤال هيوم يف منطق الصورة وروابط القضايا
وال عالقة له مبنطق املادة أي مواد القضايا ،كام ال عالقة له أيضاً بصور القضايا واألقيسة األخالقية،
وعقد وضع القضايا وعقد حملها[[[.
[[[ـ (م ن.)12 – 10 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل عميل.)22 – 21 :
[[[ـ (م ن.)31 – 28 :
[[[ـ (م ن.)37 :
[[[ـ (م ن.)40 :
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البحث الوجودي عن الوجود والوجوب:
إ ّن السؤال عن الوجود مع قطع النظر عن شبهة هيوم يُعد من األصول البنيوية يف املنطق
الصوري .إ ّن مسألة وجود اللَّه تعاىل من أقدم مسائل فلسفة الوجود إذ يقع وجوده يف قمة هرم
سلسلة الوجودات العينية ،ومن الواضح أن مورد مباحث الفالسفة مل يكن حول أ ّن وجود اللَّه
يختلف عن وجود الطبيعة وظواهرها ،بل إنّهم يبحثون عن اللَّه من جهة أخرى أي حول أ ّن وجوده
واجب والزم أما سائر الوجودات فإنها قد تكون وقد ال تكون ،وهذا هو معنى واجب الوجود
ص ْد ِف ّياً يك يُبحث عن لزومه أو عدم لزومه ،بل إ ّن وجوده
بالذات أي إ ّن وجوده مل يكن وجودا ً ُ
واجب بالرضورة املنطقية ،فحينئذ بعد تعريج الفلسفة من مطلق الوجود إىل الوجوب والالوجوب،
يأيت هذا السؤال قهرا ً :أي كيف نصل من املقدمات الناظرة إىل مطلق الوجود ،إىل نتائج ناظرة
إىل الوجوب؟ هذا السؤال وإن كان ناظرا ً إىل الوجوب املنطقي ال األخالقي وسؤال هيوم كان
عن الوجوب األخالقي ،لكن هذا ال يرض أل ّن سؤاله يتمحور عموماً حول استنتاج الوجوب من
توسع إىل الوجوب املنطقي أيضاً يُحتّم علينا الرجوع إىل البنى
الوجود ،ومبا أ ّن نطاق السؤال ّ
أي منبع يصدر ،وما
بأي معنى كان منطق ّياً أم أخالق ّياً من ّ
واألصول والتعرف إىل أ ّن علقه الوجوب ّ
هو معنى الوجوب وما هو منطلقه الوجودي؟[[[ ،معنى الوجوب هو اللزوم والرضورة والحتمية،
ويقابله الجواز واإلمكان ،كام يقابله الحرمة واالمتناع والالوجوب.
فاملوجود الذي يلزم وجوده يكون واجب الوجود ،ولو لزم عدمه كان ممتنع الوجود ،ولو كان
وجوده وعدمه متساويني لكان ممكناً خاصاً ،ويطلق يف املنطق عىل هذه القضايا قضايا موجهة،
وعليه فهذه املفاهيم تنشأ من تنوع واختالف الوجود ومل يكن لها أي جذر ومنشأ غري الوجود ،أل ّن
الوجود هو الذي يتل ّون بهذه األلوان ،فتارة يتصف بالوجوب وتارة باإلمكان والجواز وأخرى باالمتناع.
هذه املباحث كلّها تتعلق بالفلسفة ومباحث العقل النظري الباحث عن الوجودات غري املقدورة
فشبهة هيوم ال تقترص عىل األخالق ومباحث العقل العميل بل ترسي حتى عىل مباحث العقل النظري.

الوجودات الصادرة عن إرادة اإلنسان املسؤول تتصف بتلك املفاهيم نفسها حيث بعض هذه
األفعال ت ُعد الزمة وحتمية وواجبة عند الفاعل وال بد أن تتحقق بإرادته ،وبعضها اآلخر ليست بهذه
املثابة من الرضورة والحتمية ،والقسم الثالث ما يكون وجودها عن الفاعل محكوماً عليه بالحرمة،
صف النسب والروابط يف
تبي وتُ َو ِّ
فتلخّص أن الوجوب األخالقي كالوجوب املنطقي كيفيات ّ
وصف الوجود بالوجوب األخالقي علم اإلنسان وإرادته،
الوجود ،وأ ّن العامل الوحيد الذي يُ ِّ
[[[ـ (م ن.)61 – 59 :
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وهو أي العلم واإلرادة العلة الفاعلية لهذه الوجودات ،أي إ ّن اإلرادة َواالختيا َر هام العل ُة الفاعلي ُة
الوحيدة والعامل الرئييس للوجودات التي تتصف بالوجوب[[[.
ثم إ ّن سؤال هيوم ينقسم إىل قسمني:
ـ السؤال عن العلقة الصورية بني الوجود والوجوب.
ـ السؤال املتعلّق بصورة القياس وهو كيفية استنتاج الصور الناظرة إىل الوجوب من مقدمات
ناظرة إىل الوجود يف قياس منطقي أي استنتاج القضايا املعيارية والقيمية من القضايا اإلخبارية أو
التوصيفية.
السؤال األول ال عالقة له مبسألة االستنتاج بل يقترص عىل تنوع الرابطة والعلقة بني الوجود
والوجوب ،ويف مقام االجابة يجب أن نف ّرق بني نوعني من الوجود وهو ما يس ّمى يف الفاريس
بـ (است) و(هست) فاألول ال يتعدى كونه وجودا ً رابطاً ال أكرث وال يدخل يف عقد الحمل وغري
منظور ،إليه هو أي رابط بني املوضوع واملحمول كام يف مثال (زيد طبيب زيد طبيب است)،
فالوجود هنا رابط بني الطب وزيد ال أكرث وال يحيك عن مسألة وجودية حول زيد أو الطب.
وتارة نستخدم الوجود ونريد منه إثبات الوجودية (أي هستي) كام لو قلنا (الله موجود) فالوجود هنا
ليس رابطاً بل إنه محمول يدخل يف عقد الحمل ويكون مفاد كان التامة وهل البسيطة ،والخالصة أ ّن
هناك فرقاً بَ ِّيناً بني الوجود املحمويل والوجود الرابط ،وبناء عىل هذا الفرق يُجاب عن سؤال هيوم األول.

ونقول إ ّن القسم األول من سؤال هيوم يدور حول الوجود الرابط ،وهذه العلقة بني الوجود
[أي مبعناه الرابط] وبني الوجوب تنحرص يف العلوم الرياضية والطبيعية ،بينام الوجود املحمويل
[مبعنى هست] يكون يف الفلسفة ،وهذا السؤال األول خارج عن مسألة االستنتاج املعياري
والقيمي الذي هو مفاد القسم الثاين من سؤال هيوم.
القسم الثاين من سؤال هيوم يتعلّق باستنتاج النتائج املعيارية والقيمية من القضايا واملقدمات
الخربية أو التوصيفية ،وهو يتعلق مبنطق االستنتاج وال عالقة له مبسألة الرابط يف القضايا ،بل
ينحل إىل السؤال عن العلقة املنطقية بني العقل النظري والعقل العميل.
وبعبارة أخرى هنا سؤاالن عند هيوم:
ـ مسألة الرابط يف القضايا.
ـ مسألة استنتاج القضايا.
[[[ـ (م ن.)64 – 61 :
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إ ّن املعيارية من القضايا الخربية ،فإذا مل من ّيز بني هذين األمرين فسنقع يف مغالطة جمع
املسألتني يف مسألة واحدة التي وقع فيها الكثري وسبب إرباكاً كبريا ً[[[.
أما يف الجواب عن الشق الثاين من سؤال هيوم فنقول إ ّن العقل العميل هو قدرة االستنباط
واستنتاج نتائج ناظرة إىل الوجوبات ،توضيح ذلك :هذه النتائج تنتخب من خالل الوجودات
املشخصة واألمور الجزئية املتعلّقة باإلنسان يك يصل اإلنسان إىل غاياته مختارا ً .هذه النتائج
ت ُستحصل من املقدمات األوىل أو املشهورات أو امل ُج َّربات فالحركة املنطقية من هذه املقدمات
إىل حني الوصول إىل النتائج الناظرة إىل الوجوب يتكفّلها العقل النظري الباحث يف اآلراء والقضايا
الكلية ،هذه هي الصورة العامة للقياسات املنطقية املنتهية إىل النتائج األخالقية.
وبعبارة أخرى إ ّن حقيقة العقل العميل هو استنباط ما يجب أن يفعله اإلنسان املسؤول ،وهذا
االستنباط يجب وأن يستند إىل رأي وقاعدة ومقدمات كلّية وهذا يتعلّق بالعقل النظري ،أي إ ّن
إل من ّ
أي
العقل العميل ينتج من العقل النظري والوجوب ال يصدر ّ
حاق الوجود .نحن نصل إىل ّ
خري أو فعل حسن من طريق املعرفة الكلية ،ثم تظهر من هذه املعرفة الكلية معرفة جزئية ونك ّون
منهام قياسني منطقيني :األول يتضمن املعرفة الكلية (عقل نظري) والثاين املعرفة الجزئية (عقل
عميل) .مثالً العقل النظري يدرك أن الصدق حسن ،ثم يجري هذا الحكم عىل الجزئيات ويَنتج
قياس أصغر يتعلّق بالعمل والفعل ،فالنتيجة الصادرة عن القياس الثاين هذا هي العقل العميل،
منه
ٌ
فالعقل النظري يح ّول يف البداية الوجود إىل الوجوب ،ثم يصوغ القضايا األخالقية من خالل كربى
وصغرى كسائر القضايا الفلسفية ،فالوجوب هنا هو الرضورة أو الوجوب بالذات أو بغري الناشئ
من اشتداد الوجود وق ّوته[[[.
إ ّن مسائل العقل العميل هي قضايا العقل النظري املتعلّقة بالوجودات اإلرادية واالختيارية
لدى اإلنسان ،وهذه الوجودات االختيارية بعد صدورها تخرج من سلطة اإلنسان وتحيك عن
الوجودات العينية وغري اإلرادية ،وحينئذ ميكن تشكيل قضايا خربية عنها ،فالجلوس مثالً حقيقة
من الحقائق الوجودية املتعلقة باإلنسان ألنّه من مقوالت الوضع وهو من القضايا الفلسفية ،هذا
الوضع املخصوص (الجلوس) مبا أنّه فعل إرادي قبل أن يتحقق يكون من الوجوبات األخالقية
ويقع محموالً يف القضايا األخالقية ولكن بعد الوجود والتحقق يصبح من الوجودات الخربية[[[.
ثم إن سؤال هيوم عن كيفية استنتاج نتيجة ناظرة إىل الوجوب من مقدمات ناظرة إىل الوجود،
[[[ـ (م ن.)83 – 75 :
[[[ـ (م ن .)120 – 110
[[[ـ (م ن.)148 – 147 :
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الص ِّديقني يف الفلسفة اإلسالمية والدليل الوجودي
لو كان سؤاله عن مادة القياس يُنقض بدليل ِّ
عند آنسلم ،حيث إ ّن هذين النظامني يُرجِعان الوجود املطلق إىل نتيجة منطقية ناظرة إىل الوجوب
وذلك ضمن تقديم قياس برهاين[[[.
وأخريا ً ،إ ّن الوجوب كيفية حقيقية من مراتب الوجود يحيك عن درجات الوجود شدة وضعفاً[[[.
الوجوب وإن كان وجودا ً رابطاً من حيث الصورة لكنه يف الواقع ينشأ من ّ
حاق الوجود ،وهو من
كيفيات الوجود البسيط املتعلق مبنطق املادة[[[ .الوجوب ليس مفهوماً
مستقال أمام الوجود ،بل هو
ً
ذايت للوجود ويصف صور وجوداتنا االختيارية[[[.
 6دليل االستقراء:
الربهان ال يحتاج إىل تجربة ،حيث نصل فيه من املقدمات العليا أو الكلية إىل النتائج الجزئية ،أ ّما
القوانني العلمية فهي تجريبية وهذه القوانني قد تحصل عن طريق االستقراء ،علامً بأ ّن االستقراء التام
يتحصل يف الطبيعة لخروج موارد االستقراء عن حيّز اإلحاطة ،لذا يكون االستقراء ظ ّنيّاً وغري يقيني.
ال
ّ
يوجد إشكاالن يف االستقراء :اإلشكال التجريبي واإلشكال العقيل.

ـ اإلشكال التجريبي :إنّنا ال نتمكن من استقراء جميع الحاالت يف املايض والحال واملستقبل
وتجربتها ،إذ إ ّن األفراد التي ال نهاية لها ال تحرض يف الذهن.
ـ اإلشكال العقيل :إنّنا ال نتمكن من الوصول إىل حكم كيل قطعي عن طريق االستقراء لعدم
للكل لكنه ال يحيك عنه ،الكيل يحيك
ّ
الكل عن طريق الجزيئ .الجزيئ هو منوذج
ّ
إمكان معرفة
عن الجزيئ دون العكس ،بخالف الربهان حيث نصل من الكيل إىل الجزيئ ويكون حكمه قطع ّياً.

فقد أشكل هيوم يف القرن السابع عرش هذا اإلشكال وقال :إ ّن تجربة مجموعة من املصاديق
تناهي لها وال ميكن الوقوف عىل جميعها فهو ال
ال توصلنا إىل نتيجة دامئية وكلية أل ّن االفراد ال
َ
يعطينا اليقني بل يعطينا االطمئنان الظني.
وقد ر ّد عىل هيوم الوضعيون أرباب حلقة في ّنا وأصحاب معيارية اإلثبات أو اإلبطال يف القضايا،
إذ تعتمد آراؤهم عىل االستقراء لكن دون جدوى والحق مع هيوم.
ومن وجهة نظر املنطق اإلسالمي فإ ّن االستقراء عىل نوعني:
[[[ـ (م ن.)149 :
[[[ـ (ص .)151
[[[ـ (ص.)155
[[[ـ (ص .)159 – 158
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االستقراء الذي حقيقته الربهان فهو يفيد العلم برشط أن تكون التقسيامت عقلية ،كام لو قلنا:
الجسم إما حيوان أو نبات أو جامد ،فهنا نستقرئ األفراد عن طريق التقسيم املنطقي ال التقسيم
ٍ
حينئذ تا ّماً يقين ّياً وهذا نقض عىل هيوم.
التجريبي ،فيكون االستقراء
وميكن الجواب عن شبهة هيوم بنظرية (الفرد بالذات) حيث إ ّن التجربة لو أوصلتنا إىل (الفرد
بالذات) لكان الحكم رضوريّاً ال يختلف عن الطبيعة الكلية وال يحتاج إىل استقراء جميع األفراد،
فالفرد بالذات وإن كان جزئيّاً ولكن ميكنه الحكاية عن الكيل ،فهو استقراء مبعنى وبرهان مبعنى[[[.
نبني ذلك عن طريق مثال :لو سألك ابنك وقال :ما لون هذه الورقة؟ ألجبته بأ ّن هذه الورقة
تبي له بياض األبيض أي الفرد بالذات للبياض يف الخارج ،فلذا لو رأى الحقاً الثلج
بيضاء ،فأنت ّ
أو أي أبيض آخر لحكم عليه بالبياض أي يصل إىل حكم كيل عن طريق هذا الفرد بالذات ،فلو
وصلنا إىل الفرد لحكمنا عن طريقه عىل جميع األفراد ،وال نحتاج إىل االستقراء يك نصل عن طريق
مشاهدة األفراد إىل الحكم الكيل[[[.
 7الصحة والفساد:
إن الغربيني َع ُّدوا بعض املفاهيم من قبيل الصحة والفساد ضمن األمور القيمية واملعيارية
وذهبوا إىل أنّها توجيهية توصيفية ( )prescriptiveوليست إخبارية أي ال ميكن اإلخبار عنها ألنّها
ال متلك وجودا ً عينيّاً مد َركاً بالحواس الظاهرية أو الباطنية فال ميكن اإلخبار عنها.

الجواب :إذا كانت هذه املفاهيم من االعتبارات املحضة وال ميكن اإلخبار عنها ،فكيف أخرب
عنها االنبياء والفالسفة؟ إ ّن الصحة صفة العمل الذي يتطابق متاماً مع أجزاء الفعل ورشائطه،
واملطابقة حقيقة رياضية وليست معيارية وال اعتبارية والفساد بخالفه ،فام ذهب إليه التجريبيون
والس َواد فال معنى لها وإنّها
من أ ّن الصحة والفساد أو الحسن والقبح ليست أمورا ً حقيقية كالبياض ّ
[[[
غري خاضعة للمعرفة التجريبية وغري قابلة للتأييد أو التكذيب ،هذا الكالم يف غري محلّه .
ذهب آلفرد جولز إِيِر أستاذ الفلسفة التجريبية يف جامعة أكسفورد إىل أ ّن القضايا األخالقية غري
قابلة للتجزئة والتحليل العلمي ،فال تكون من مصاديق الوجود وتبقى تصورات ذهنية غري مفهومة،
وعىل سبيل املثال إذا قلنا:
أنت فعلت قبيحاً يف رسقة هذا املال.
أنت رسقت هذا املال.
[[[ـ (فلسفة تحلييل.)99 – 93 :
[[[ـ (ص .)102 - 101
[[[ـ (كاوش هاي عقل عميل.)188 – 187 :
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يرى (إِيِر) أ ّن هذين املثالني ال فرق بينهام ،فكلمة القبيح املستعملة يف القضية األوىل مل تضف
املحصل من املثال األول يف عامل الوجود ليس بأكرث من
شيئاً واقعيّاً عىل املثال الثاين ،فاملعنى
َّ
املعنى املوجود يف القضية الثانية ،إذا ً ليس (القبح) شيئاً يدل عىل واقع عيني ولو كان شيئاً عينيّاً
للزم االختالف يف معنى املثالني.
نقول يف الجواب :لو أغمضنا الطرف عن مسألة الحسن والقبح وعكفنا عىل مفهوم الرسقة
ألصبح مفهوم الرسقة طبقاً ألصول الفلسفة التجريبية غري مفهوم أيضاً كمعنى الحسن والقبح،
الحس؟ وما الفرق بني السارق واألمني؟
ونقول له عىل سبيل النقض :ما معنى الرسقة يف العامل
ّ
فلو افرتضنا شخصني تحققت أموالكم عندهام ،واحد عىل سبيل االئتامن واألمانة وواحد عىل
سبيل الرسقة ،فام الفرق يف املنطق التجريبي بني هذين الشخصني ،إذ األمانة والرسقة من وجهة
نظر املنطق التجريبي متساويان أل ّن معناهام انتقال أموالك منك إىل غريك ،فكيف يصبح هذا
االنتقال أمانة عند أحدهام ورسقة عند اآلخر؟
ال مناص لنا من القول إ ّن أحد االنتقالني مل يتطابق مع قواعد العرف أو القانون واآلخر يتطابق
لذا يكون أحدهام أميناً واآلخر سارقاً ،إذا ً التقابل بني التطابق وعدم التطابق يعود إىل تقابل اإليجاب
والسلب ،الوجود والعدم .وهذا التقابل مر ّده إىل الوجود وهو ليس من القيم ،وعليه فإ ّن القبح يف
املثال املذكور يُنتزع من عمل الرسقة القبيح ،ومبا أ ّن الرسقة ال تتطابق مع نظام القانون تكون فسادا ً،
بهذه الطريقة يجري إرجاع الحسن والقبح األخالقيّ ْي إىل االنطباق وعدم االنطباق التجريبيَّ ْي أو
الرياضيِّ ْي ،وهام من ضمن الوجودات الطبيعية والرياضية وليسا اعتباريني[[[.
 -8العلة واملعلول:
مسألة العلة واملعلول من أهم مسائل الفلسفة ومن دونها يكون االستدالل عقيامً وغري منتج
ويقتيض تعطيل العقل ،لكن جاء هيوم من مؤسيس الفلسفة التجريبية وذهب إىل أنّنا ال نتمكن
من قبول قانون العلّية عن طريق التجربة ،ألنّه يحرص االستدالل بالتجربة والحواس أو ما ينتج
فهام مبارشة ،أل ّن مفاد هذا القانون هو ثالثة أشياء :االتصال ،التعاقب الزمني ،االستمرار ،وهذه
الثالثة ال تنتج القطعية والرضورة املنطقية .كيف تقولون :كلام كانت العلّة كان املعلول بالرضورة
وبالعكس ،من أين لكم هذه الرضورة ،إ ّن األمور الثالثة أعالها ال تنتج سوى الواقع التجريبي
ال الرضورة املنطقية ،فإذا أذع ّنا لهذا الكالم فلن نتمكن من إثبات واجب الوجود ال من خالل
املعلوالت وال من خالل العلل[[[.
[[[ـ (م ن.)192 – 189 :
[[[ـ (هرم هستي.)120 – 116 :
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تجل اللَّه تعاىل ومعلوله اإلبداعي ،فالل ُه هو
نقول يف الجواب :معنى العلّية عندنا أ ّن الكون هو ّ
مفيض الوجود وتس ّمى نتيجة هذه اإلفاضة باملعلول (أي املُفَاض) وهذا مفاد قاعدة (الواحد ال يصدر
عنه إلّ الواحد) ،وما أنكره هيوم هو التعاقب واالستمرار بني شيئني ،أما يف قاعدة الصدور فال يوجد
تعاقب زمني بني الصادر واملصدور ،وال استمرا َر وال ات َ
ّصال مكان َّي ْيِ ،ألنهام يتعلقان بوجود شيئني
والحال أ ّن يف اإلفاضة ال توجد إثنين ّية بل هناك ظهور ،وظهور اليشء ال يكون سوى اليشء نفسه.

فبعد إثبات الصدور نفهم نوعاً آخ َر من العلّية غري التي نفاها هيوم .من هذه العلية واملعلولية
التي تكون مبعنى الصدور ،نستنتج الرضورة املنطقية ،الرضورة املنطقية بني املعلول وعلّة
إثبات الكون من حيث إ ّن الكون ظهور وجود اللَّه تعاىل ،هذا بناء عىل قانون العلية يف قاعدة
الصدور ال بنا ًء عىل قانون العلية يف األجسام التي نفاها هيوم ألنّها كام قال ال تثبت سوى
االحتامل دون الرضورة املنطقية[[[.
9ـ العلم والفلسفة:
إ ّن املنهجية الجديدة تحاول أن تحرص (العلم) بالعلوم الطبيعية والرياضية ،وتبعاً لذلك
يُخرجون الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيعة عن أرسة العلوم ،ولكن ليُعلم أ ّن العلم األعىل أو الفلسفة
الكلية وعلم ما بعد الطبيعة ت ُع ّد من العلوم المتالكها جميع مميزات العلم وهي ليست جهالً ،بل
هي منبع سائر العلوم وجميع العلوم تتغذّى منها.
يقول الفكر الجديد :إ ّن الفلسفة فلسفة وليست علامً وال جهالً ،وذلك أ ّن العلم هو اإلدراك الذي
يتعلّق باملحسوسات مبارشة أو يكون كالرياضيات يعتمد عىل مبادئ حسية ،ومبا أ ّن ما بعد الطبيعة
ال تدخل ضمن هذين القسمني فال تكون علامً ،فالفلسفة فلسفة وليست علامً كام أنّها ليست جهالً
ألنّها نوع تحرك فكري.
تقول الفلسفة اإلسالمية يف مقام اإلجابة :ال ميكن تعريف الفلسفة بنفسها ألنّه يلزم منه محذور
توقف اليشء عىل نفسه أو الوقوع يف التناقض ،فالفلسفة إما أن تكون علامً من العلوم فهو
املطلوب ،وإما أن تكون جهالً وهذا ما ال يقول به أحد ،وإما أن ال تكون علامً وال جهالً وال يفهم
منها يشء ،فهذا خروج عن البحث العلمي وتعطيل للعقل[[[.
بعد هذا الجدل اللفظي نقول :ليست علوم ما بعد الطبيعة كام يتص ّوره فالسفة الغرب وبعض
املتفلسفة اإلسالميني ،علوماً تتعلّق حرصا ً باملوجود يف خارج عامل الطبيعة ،وت ُطلق عىل ما ال
[[[ـ (م ن.)130 – 122 :
[[[ـ (كاوشهاي عقل نظري.)16 – 14 :
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يُرى ،وتبحث عن األمور الغيبية .هذا الفهم ال يستقيم وليس له أساس علمي متني .إ ّن العلم
بوجود املحسوسات من جهة لكونه وجودا ً يدخل يف زمرة علوم ما بعد الطبيعة عندنا ،إ ّن
عوارض الجسم كالجسم نفسه وكسائر املوجودات إذا بحثت من حيثية القضايا البسيطة نفياً
وإثباتاً فسوف تكون من مسائل ما بعد الطبيعة عندنا .وهذا يرجع إىل الخالف الجوهري بني
الفلسفة اإلسالمية والفلسفة األوروبية يف تفسري ومعنى ما بعد الطبيعة والوجود املطلق وال
تقارب بينهام يف هذا األمر[[[.
وسبب هذا الخطأ عند كثري من فالسفة الغرب والرشق ناشئ من تعريف الفلسفة عندهم،
حيث زعموا أنّها تبحث عن الوجود املطلق ،لذا جعلوا مسائل الفلسفة من املجردات
التي ال عالقة لها بالواقع العيني الجزيئ وال تحقق لها سوى التحقق الذهني؛ ألنّ الوجود
املطلق مع قيد اإلطالق ال يتحقق سوى يف الذهن ،فالفلسفة إذا ً ال تتمكن من الخوض
يف الحقائق العينية إذ إنّ مسائلها خارجة عن هذا املضامر ومنحرصة يف املسائل الذهنية
املجردة.
هذا هو الخطأ الكبري عندهم إذ لو كان موضوع الفلسفة (الوجود املطلق) لكان الحق معهم
ألنّه مج َّر ٌد وال تحق َُّق خارج ّياً وجزئ ّياً له ،ولكن الصحيح أن نقول إ ّن موضوع الفلسفة هو (مطلق
الوجود) ،ومطلق الوجود ينطبق عىل جميع األمور حتى الظواهر الجزئية الطبيعية ألنّها كلها ضمن
مفهوم الوجود ،ومبا أنّها وجود تكون من مسائل الفلسفة ،وعليه ستصبح جميع األشياء الجزئية
والكلية ،الطبيعية وما بعد الطبيعية ،الوجودات الفلسفية غري املقدور عليها والوجودات األخالقية
املقدور عليها ،ستصبح كلها ضمن مسائل الفلسفة من حيثية وجودها؛ ال ّن مطلق الوجود كام
يصدق عىل املجردات يصدق عىل الطبيعيات أيضا[[[.
وقسموا العلم إىل :العلم األعىل (الفلسفة
وعليه فقد جعل فالسفة اإلسالم الفلسفة مرادفة للعلمّ ،
الكلية وما بعد الطبيعة) والعلم األدىن (الرياضيات والعلوم الطبيعية) بخالف فالسفة الغرب حيث
فصلوا الفلسفة عن العلم[[[.
يظن البعض أ ّن هذا التقسيم غري صحيح ،واألوىل اتباع ما طرحه فالسفة الغرب قدمياً وحديثاً،
ولكن هذا غري صحيح أل ّن متايز العلوم ورتبتها تُق ّدر بتاميز املوضوعات سعة وضيقاً ،فالعلم الذي
[[[ـ (م ن.)18 – 17 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل عميل.)208 – 204 :
[[[ـ (كاوش هاي عقل نظري.)66 :
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يكون موضوعه أكرث كلية وتجردا ً وشموالً يكون أعىل ،وما ال يكون بهذه املثابة بل يقترص عىل
األشياء والظواهر العينية يكون أدىن[[[.
 10ـ نقد نظرية بوبر حول (قابلية التكذيب) يف القضايا
قسم القضايا إىل :علمية وغري علمية ،وجعل قضايا األخالق والكالم والفلسفة
إ ّن كارل بوبر ّ
والقانون ضمن القضايا غري العلمية .واملعيار عنده يف القضايا العلمية هو قابلية التكذيب
نفسه معيارا ً لكونها ذات معنى ،فالكذب هو املِالك
( ،)falsibilityفالقضايا الكاذبة يكون كذبها ُ
واملعيار إلثبات القضايا العلمية.
كثير مـن القضايـا العلميـة تبقـى يف مرحلـة الفرضيـات ومـا دامت هكـذا ال تكون لهـا صبغة
علميـة ،نعـم تصطبـغ بالصبغة العلميـة عندمـا نج ّربها ونأخـذ منها نتائـج إيجابية وقد نأخـذ أيضاً
نتائـج سـلبية ،فـإذا كانـت القضيـة العلميـة تحمـل يف طياتهـا السـلب يكون هـذا دليالً على أنها
ذات معنـى ،أمـا لـو كانـت النتائـج مائـة باملائـة إيجابيـة وإثباتيـة فتلك القضيـة ال تكـون علمية.
عندمـا نحكـم على قانـون علمي بالنفـي يكون هـذا دليالً على أنّنـا أدركنـا معناه.
الحل.
ّ
الجواب :ميكننا نقد نظرية بوبر من وجهني :الجواب النقيض ،الجواب
أما الجواب النقيض :توجد قواعد وقضايا إيجابية بحتة غري قابلة للتكذيب وتكون علمية أيضاً،
مثال ذلك :لو قلنا إ ّن طائر َد ُد ْو ([ )dadoطائر قد انقرض منذ مائتي سنة] موجود .هذه قضية
تجريبية وال ميكن نقضها أو تكذيبها ،فلذا مل يكن التكذيب هنا معيارا ً للعلمية .وهكذا الحال يف
كثري من القضايا العلمية التي ُم َّدعاها إيجايب وال ميكن تكذيبه إطالقاً.

ّ
الحل :نستعني هنا بقاعدة فقهية ذهب إليها البعض من أ ّن الشهادة يف العدميات غري
الجواب
مسموعة ،وذلك أ ّن األمور العدمية أو السالبة ال تقبل التجربة ،فلو أرشنا إىل ألف طائر وقلنا إنّه
أي نقطة من العامل ،وكذا الحال يف
ليس طائر ( َد ُد ْو) يكون صحيحاً ،لكنه مل يثبت عدم وجوده يف ّ
ما بعد الطبيعة ،أل ّن الشهادة عىل النفي والسلب غري مقبولة وال معنى لها[[[.
كام أ ّن تقسيمه للقضايا إىل علمية وغري علمية غري صحيح وليس منطقيّاً ،أل ّن املنطق ينقسم
قسمنا القضايا
إىل منطق الصورة ومنطق املادة ،وال يجوز الخلط بني أحكام كل واحد منهام ،فلو ّ
إىل علمية وغري علمية لتعلّق هذا مبنطق املادة دون الصورة ،والتقسيامت التي تقع يف املنطق
[[[ـ (م ن.)94 – 93 :
[[[ـ (فلسفه تحلييل.)87 – 85 :
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الصوري كلها عمومية من دون فرق يف األمور العلمية وغري العلمية ،إذ األركان الرئيسة فيها هي
املوضوع واملحمول والنسبة بينهام ،فال ميكن فصل القضايا العلمية عن غري العلمية ألن الصورة
واحدة وإن اختلفت املادة فإنها قد تكون عددا ً أو طبيعة أو ما بعد الطبيعة[[[.
11ـ الرد عىل الفنومينولوجيني:
إ ّن مبحث الوجود الذهني يف الفلسفة اإلسالمية يجيب عن إشكال الفنومينولوجيني أمثال
هسل ،ألنّهم يعتقدون بوجود حد فاصل بني الذهن والعامل الخارجي ،وهذه الفاصلة ال متتلئ
ّ
إطالقاً وال طريق لنا إىل عامل خارج الذهن ،وما نراه من الحقائق هو (فنومينو) الذهن ال الواقع
العيني .إ ّن جميع الكون ظهورات يف ذهننا ،أما (النومينو) الذي هو الوجود يف نفسه فال طريق لنا
إليه ألنّه مبج ّرد ما يدخل (النومينو) إىل الذهن يتحول إىل (فنومينو).
ولكن الفلسفة اإلسالمية تجيب عن هذه الشبهة ،قال السبزواري:

" لليشء ،غري الكون يف األعيان،

كونٌ بِنفسه لدى األذهان".

لكل يشء وجودان :وجود يف الخارج الطبيعي واملادي ،ووجود يف الذهن (الوجود العلمي)
وتوجد بني هذين الوجودين املامثلة ال العينية ،الوحدة والعينية متعلقة مباهية هذين الوجودين،
وعىل سبيل املثال :إ ّن شخصاً عنده لباسان لباس للّيل ولباس للنهار مع أ ّن حقيقته واحدة ال تتغري
بتغي اللباس فالوجود الذهني والوجود الخارجي مبثابة اللباسني لتلك الحقيقة ،فالحقيقة عندما
ّ
تدرك تخلع اللباس الخارجي وتلبس لباساً آخر ،فالفرق بني العامل العقيل والعامل العيني الحقيقي
هو أ ّن كل حقيقة تظهر بلباس وجودها الطبيعي يف عامل الطبيعة ،وتلك الحقيقة بعينها تظهر بلباس
وجودها الذهني يف الوجود العلمي.
وخطأ الفنومينولوجيني هو أنّهم زعموا أ ّن واقع كل يشء هو وجوده الخارجي والعيني لذا ال
ميكن أن يدخل الواقع يف ذهننا ،إنّهم مل يصوروا الوجود الخارجي أو الذهني كاللباس.
والخالصة :إ ّن حقيقة األشياء يشء واحد؛ تارة ينوجد يف الخارج بلباسه العيني الخارجي وله
آثار خارجية ،وتارة ينوجد يف الذهن وله آثار ذهنية ،وبناء عىل هذا ال بد من ترك التقسيم إىل

(نومينو) و(فنومينو) ،فام يقال من أ ّن الحقيقة بوجودها الخارجي ال تدخل إىل الذهن ومبا أنّها ال
تدخل إىل الذهن ال نتمكّن من جلب حقائق األشياء إىل الذهن والعلم بها فمعلوماتنا جميعاً ال
[[[ـ (م ن.)90 :
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

االستغراب

الفلسفة التطبيقية شرقًا وغربًا

345

تتعدى (الفنومينو) ،هذه املقولة مردودة عند حكامء اإلسالم إذ حقيقة األشياء وماهيتها كام توجد
يف الخارج توجد يف الذهن أيضاً[[[.
مضافاً إىل أ ّن كانط مل يف ّرق بني العلم الحصويل والعلم الحضوري ،ففي العلم الحضوري
(علم الذات بالذات) يتحد العلم واملعلوم ،فال يجري تقسيم كانط يف العلم الحضوري.
11ـ نظرية األوصاف عند رسل:
إ ّن نظرية األوصاف عند راسل وإن اقترصت عىل الوجودات الشخصية ،لكن أبعادها قد
تجاوزت ما كانت عليه بشكل كبري.
تعب
من املسائل املطروحة منذ بداية القرن العرشين السؤال عن ظواهر الطبيعة ،وهل هي التي ّ
عن معلوماتنا متاماً ،أي هل علومنا تنحرص يف الظواهر الخارجة عن الذهن ،أو ميكن أن تكون
هناك علوم أخرى تفوق الظواهر؟! وبعبارة أخرى هل ينحرص توصيفنا وفهمنا باألمور التي لها
وجود عيني خارجي فقط ،أو نحن نتمكن من توصيف وفهم ما ال تحقّق عينيّاً له أيضاً؟!

ذهب الفالسفة الجدد إىل عدم امكانية فهم وتوصيف ما ال تحقق خارج ّياً له ،ولو وصفنا ذلك
لكان وصفنا غري مفهوم ومل يكن من العلوم ،فكل قضية سواء أكانت صادقة أم كاذبة ال بد من أن
يكون موضوعها متحققاً يف الخارج يك تكون علمية.
ِم َّمن ذهب إىل هذه النظرية راسل وكثري من التجريبيني ،ومثالهم املعروف (إ ّن ملك فرنسا
عامل) والحال أن فرنسا مل تكن ِملكية حتى يكون لها ملك ،فهذه القضية مبا أنّها ال تحيك عن يشء
مطابق وموجود يف الخارج ال تكون مفهومة وهي غري معقولة ،فعند راسل يجب تحقق موضوع
جميع التوصيفات يف الخارج يك تكون القضية قضية[[[.
يف املقابل قد انربى بعض فالسفة الغرب لإلجابة عن هذه الشبهة ،حيث ذهبوا إىل عدم اقتصار
معلوماتنا عىل ما هو متحقق خارجاً ،فلنا معلومات ليس لها ما بازاء خارجي ،وهي مع هذا صادقة
وتع ّد من علومنا ،من جملة هؤالء الفالسفة الفيلسوف األملاين املعروف ماينونج ،وميثّل مل ّدعاه
بقضية( :هذا الجبل الذهبي من ذهب) فانّها قضية صادقة وتع ّد من علومنا .وطبقاً لقواعد املنطق
من أ ّن نقيض السالبة الكلية هو املوجبة الجزئية ،ينتقض استدالل راسل بهذه املوجبة الجزئية

[[[

[[[ـ (جستارهاي فلسفي.)422 – 417 :
[[[ـ (هرم هستي.)82 – 79 :
[[[ـ (م ن.)83 – 82 :
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الحس والوجود
وذلك أنّه يقول عىل نحو السالبة الكلية( :ليس لنا إطالقاً أي معلومات خارجة عن
ّ
العيني) فتأيت املوجبة الجزئية عند ماينونج لتنقض منطق ّياً استدالل رسل.

لكن يعرتض راسل ويقول إ ّن هذه القضايا تعد من القواعد القاموسية ال املنطقية ،إذ إ ّن قواعد
وقاموس اللغات ال عالقة له بالوجود الخارجي ،بل تصدق يف محيط األلفاظ حرصا ً وتكون من
صح هذا للزم التناقض كام لو قلنا( :إ ّن مسجد مدينة ليام كبري) والحال أ ّن
قبيل رشح اللفظ ،فلو ّ
أي مسلم فال مسجد فيها إطالقاً ،ثم يأيت شخص آخر ويقول( :إ ّن مسجد مدينة ليام
ليام ليس فيها ُّ
ليس بكبري) ومبا ا ّن اجتامع النقيضني محال يعني ال ميكن أن يكون مسجد ليام كبريا ً وصغريا ً يف
الوقت ِ
نفسه ال بد من أن يصدق أحد املتناقضني ،فاذا ثبت أحدهام يعني أ ّن هناك مسجدا ً يف ليام،
أي مسجد[[[.
والحال أنّها كام قلنا ال تحتوي عىل ّ
يجيب الدكتور الحائري عن إشكال راسل يف اجتامع النقيضني ويقول :هاتان القضيتان غري
متناقضتني أل ّن القضية السالبة هنا ترجع إىل (املوجبة السالبة للمحمول) فريتفع التناقض ،فلو
كانت إحدى القضايا سالبة واألخرى موجبة للزم التناقض ،لكن إذا كانت إحداها موجبة واالخرى
موجبة أيضاً أو معدولة أو موجبة سالبة للمحمول ،فال تناقض بني القضيتني ولكنهم مل ّا مل يلتفتوا
إىل هذا جعلوا جميع القضايا التحليلية عىل غرار القواعد اللغوية وعلم املعاين الرا جعة إىل
األلفاظ التي ال عالقة لها بالواقع الخارجي.
لكــن نحــن يف الفلســفة اإلســامية أسســنا القاعــدة الفرعيــة وأفادتنــا أمــور كثرية ،حيــث تقول
القاعــدة إ ّن "ثبــوت يشء لــيء فــرع ثبــوت امل ُث َبــت لــه ال الثابــت" ،فــاذا كانــت القضيــة ذهنيــة
ـي
كان املثبــت لــه ذهن ّي ـاً ،وإذا كانــت خارجيــة كان املثبـ ُ
ـت لــه هــو ذلــك املوضــو َع الخارجـ َّ
أي يشء فــإ ّن ذلــك يســتلزم إثبــات الوجــود لذلــك الــيء
نفســه .وذلــك أنّنــا إذا أردنــا وصــف ّ
َ
نفســه الــذي نصفــه للمثبــت لــه فــا يلــزم أن
يف مرحلــة مــن املراحــل ،أ ّمــا ذلــك الوصــف ُ
يكــون موجــودا ً يف الخــارج ،واملوضــوع يف القضيــة التوصيفيــة يلــزم أن يكــون إمــا موجــودا ً أو
مفــرض الوجــود[[[.
نحن هنا نؤكد عبارة (ال الثابت) يف القاعدة الفرعية ،مبعنى عدم لزوم تحقق الوجود العيني
الخارجي (للثابت)( .الثابت) من األحكام واألوصاف ،فهذه األوصاف قد تكون من املعقوالت
[[[ـ (م ن.)88 – 87 :
[[[ـ (م ن.)91 – 90 :
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الثانية حيث ال مطابق لها يف الخارج ،فإ ّن عروضها يكون يف الذهن واتصافها يكون يف الخارج،
وقد تكون من املعقوالت األ ّولية حيث لها مطابق يف الخارج فإ ّن عروضها واتصافها يكونان يف
الخارج كالبياض مثالً.
أما إرصار راسل عىل جعل املثبت له يف مثال (ملِك فرنسا ومسجد ليام) من القواعد اللغوية
التي ليس لها واقع يف الخارج فهو يف غري محله وخلل منطقي ،إذ هذه القواعد لها معنى تصوري
أو تصديقي حتى لو كانت كذبا ،أما القضايا الفاقدة للموضوع الحقيقي فإنّها ليست قضايا وال
معنى لها بخالف ما نحن فيه ،فكان عىل راسل بناء عىل مذهبه إنكار أن يكون ملثاله (ملك فرنسا
عامل) معنى يف قواعد اللغة أيضاً والحال انّه مل ينكر هذا.
ولكن هذه القضايا محلولة عندنا عىل ضوء القضايا الالَبتِّيَّة التي ابتكرها مال صدرا حيث يكون
موضوعها مقدر الوجود ،فتكون من حيث القواعد اللغوية صحيحة أما من حيث االنطباق عىل
الواقع الخارجي فهي غري صادقة[[[.
قسم مال صدرا القضايا إىل:
لقد ّ

قضايا بتّية (أو حملية) حيث ننسب املحمول للموضوع بشكل قاطع وال بد أن يكون املوضوع
متحققاً خارجاً.
القضايا الرشطية حيث ال نحكم فيها بشكل قاطع بل حكمنا مرشوط برشائط.
القضايـا الالبتّ ّيـة حيـث ال هـي حمليـة وال رشطية ،يوجد فيهـا رشط وجزاء لكنهما ال يرجعان
إىل النسـبة بين املقـدم والتـايل ،بـل يرجعـان إىل املوضوع نفسـه والتايل نفسـه سـواء أ ُوجدا أم
مل يُوجدا.

ففي مثال( :بحر من زئبق بارد بالطبع) نقول :إذا افرتضنا تحقّق بحر من زئبق يف الخارج لكان
هذا البحر املوجود موصوفاً بأنه بارد بالطبع ،وكذا يف مثال (هذا الجبل الذهبي من ذهب) فعند
هذا االفرتاض يكون املثبت له موجودا ً وتكون هذه القضية صادقة منطق ّياً ،إذ ال إشكال يف افرتاض
الوجود للمحاالت واتصاف ذلك الوجود املفروض بأوصاف ،فالقاعدة الفرعية تلزمنا بوجود
املثبت له ،ولكن ال تلزمنا أن يكون وجوده بَتِّيّا وقطعيّاً ،فالقضايا التي ال وجود خارجيَّاً لها ترجع
إىل القضايا الالبتّيّة[[[.
[[[ـ (م ن.)95 – 93 :
[[[ـ (م ن.)100 – 95 :
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 12لغز راسل:
طرح راسل مسألة يف األجناس واألنواع عرفت بلغز راسل ،وهي أ ّن بعض األجناس مل تشتمل
شخص اإلنسان ،إذ
عىل أفرادها ،مثالً الكيل الطبيعي لإلنسان هو النوع الطبيعي لإلنسان وليس هو
َ
الشخص هو زيد وبكر وعمرو ،ثم نسأل عن جنس األجناس بأنّه هل هو جنس أيضاً أم ال؟ فريى
راسل أ ّن جنس األجناس لو كان جنساً مل يكن جنس األجناس بل كان من أفراد األجناس ،وإذا مل
(جنس األجناس) جنساً
يكن جنس األجناس (جنساً) أي مل يكن جنساً كسائر األجناس فال يكون
ُ
مبعنى أنه يلزم من عدمه وجوده ومن وجوده عدمه.
يف مقام اإلجابة نستعني بنظرية صدر املتألهني ونقول :إ ّن جنس األجناس جنس بالحمل
األ ّويل الذايت ال بالحمل الشايع الصناعي ،إذ إنّه ليس فردا ً من أفراد الجنس بل هو الجنس بعينه،
وليس جنساً بالحمل الشايع الصناعي[[[.
فهرس املصادر:
هرم هستي ،الطبعة الثالثة عام  1385ش ،مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه إيران.
كاوش هاي عقل عميل ،الطبعة الثانية  1384ش ،مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه إيران.
كاوش هاي عقل نظري ،الطبعة الرابعة  1384ش ،مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه إيران.
جستارهاي فلسفي ،الطبعة األوىل  1384ش ،مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه إيران.
علم كيل ،الطبعة السادسة  1394ش ،مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه إيران.
فلسفه تحلييل تقريرات بحوث الشيخ الحائري بقلم عبد اللَّه نرصى ،الطبعة األوىل  1385ش،
نرش علم.
علم حضوري ،الطبعة االوىل  1395ش ،نرش علم.
متافيزيك ،الطبعة األوىل  1360ش ،نرش نهضت زنان إيران.
رشح اصول الكايف ،الطبعة األوىل  1391ش ،نرش حكمت.

[[[ـ (هرم هستي.)276 – 273 :
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ُصصت هذه الصفحات من «االستغراب» إلعادة
خ ِّ
تظهري نصوص أدت وظيفة تأسيسية للفكر الحضاري
اإلنساين ،سواء يف ما يتصل باملنجزات التي قدمها
مفكّرو العاملني العريب واإلسالمي أو ما يعني منجزات
الفكر الغريب بأحيازه الفلسفية األخالقية والعلمية.
الغاية من استعادة كهذه ،لفت عناية املهت ِّمني إىل
النصوص املرجعية التي ال تزال تنظم ،مبعطياتها
النظرية ومناهجها ،حركة التفكري العاملي املعارص.

نصوص مستعادة
اهلل وغرضية العامل

النظام األخالقي كغاية عليا لالجتامع البرشي

والتر ستيس

اهلل وغََر ِ
ض َّية العالم

النظام األخالقي كغاية عليا لالجتامع البرشي
والرت ستيس

[*]

[[[

كانت صورة العامل يف العرص الوسيط خليطاً من األفكار العلمية والفلسفية ،فالنظرية
الجيوسنرتية (مركزية األرض) هي نظرية علمية الطابع ،ما دامت تنتمي إىل علم الفلك .لكن
إذا ما ترك املرء جانباً املفاهيم العلمية ،فسيجد نفسه تلقاء مثلث مرتابط من األفكار الفلسفية
الرئيسية هي :الله ،وغرضية العامل ،والنظام األخالقي لهذا العامل.
درس مع َّم ٌق لهذه الجدلية املثلثة
يف هذه املقالة للفيلسوف األخالقي األمرييك ولرتستيس ٌ
األضالع ،وبيان مآالتها املعرفية كام ظهرت يف حقول االشتغال الفلسفي مبسائل اإللهيات
يف الغرب.
املحرر

إذا ما رشعنا بأية طريقة يف محاولة حل املشكالت التي يعانيها عرصنا فإن أول يشء جوهري

ينبغي أن نقوم به هو أن نحدد بدقة قدر املستطاع معاين املفاهيم ،التي ورثتها ثقافتنا ،التي هبطت
إلينا من تراث املايض ووضعت لنا املشكالت.

الفكرة األوىل هي فكرة الله ،واليشء املهم بالنسبة إلينا أن نفهم ماذا تعني هذه الكلمة التي

ورثناها من عصور موغلة يف القدم ،يف أذهان الناس .وبعبارة أخرى نريد أن نعرف ما هو نوع

الوجود اإللهي الذي نؤمن به.

*ـ فيلسوف أمرييك من أصل بريطاين .1949 - 1886
مستل من كتاب ستيس "الدين والعقل الحديث" ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام دار التنوير ـ بريوت .2009
ّ
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والنقطة األساسية التي ينبغي لنا أن نركز فيها هي أن الناس يعتقدون أنه إله مشخص أعني أنه

عقل وا ٍع أو روح.

وهذا يعني أن عقل اإلله أشبه ما يكون بالعقل البرشي ،فهو يضع الخطط ،وله غرض وال بد أن

يكون وعياً ،وال بد كذلك أن يكون لديه أفكار وتص ّورات ورمبا انفعاالت وعواطف أيضاً :كالحب،
والغضب ،برغم أنها ليست أحاسيس مادية (فيزقية) ما دام اللَّه روحاً مخلصاً خالصاً وليس له جسد
مادي ،رمبا ال يقول الالهوتيون بهذه األمور متاماً ،لكن املهم أنه يستحيل التفكري يف عقل ما عىل
ّ

اإلطالق إال ببعض هذه املصطلحات.

وقد يرى بعض املثقفني أن كلامت سيكولوجية مثل "فكرة" و"غرض" ،و"تصور" ،و"انفعال"

و"عاطفة" :ال تقال عن اللَّه إال مبعنى مجازي أو رمزي وأن عقل اللَّه يف الحقيقة ال بد أن يكون
مختلفاً أت ّم االختالف عن أي عقل معروف لنا ،لكن تظهر يف هذه الحالة مشكلة ما إذا كان استخدام

هذه الكلامت النفسية تنطبق عىل اللَّه يحمل أي معنى .وتظهر مشكلة ما إذا كنا سنطلق عىل اللَّه
لفظ العقل أو الروح أو أن ننسب إليه غرضاً من خلق اإلنسان أو العامل ،يحمل أي فكرة صحيحة
لعقلنا عىل اإلطالق .إن املرء قد يستخدم كلمة أو جملة بطريقة مرشوعة ماماً ،بطريقة رمزية أو

مجازية ،غري أنه يستطيع أن يقول يف هذه الحالة ما الذي يقصده املعنى غري املجازي.

ففي استطاعتك مثالً أن تتحدث عن "بحر من االضطرابات" ،فإذا ُسئلت كيف تشكل االضطرابات

بحرا ً ففي استطاعتك تفسري ذلك بأن كلمة "بحر" املستخدمة هنا هي استعارة أو مجاز لتعني هنا
الكرثة وطابع التعدد ،أو رمبا الطبيعة الطاغية لالضطرابات وأنت بهذا الشكل تقدم املعنى الحريف.

والقاعدة هي أن االستعارة يكون لها معنى لو كان يف استطاعتك تقديم املعنى الحريف لها .لكنك

إذا مل تستطع فإنها يف هذه الحالة تكون مجرد "استعارة" ال معنى لها.

ولو قال شخص ما عن موضوع ما "هذه شجرة" ،ثم أضاف إىل ذلك أنه ال يعني بكلمة "شجرة"

شيئاً مام نسميه عادة باألشجار ،وإذا مل يستطع يف الوقت نفسه أن يقول بأي معنى آخر يستخدم
كلمة "الشجرة" ،كان من الواضح أن استخدامه لكلمة الشجرة ال معنى له عىل اإلطالق .وال ميكن أن

يكون األمر كذلك مع الكلامت السيكولوجية التي تستخدم عن الله .فأما أن تعني ،عندما تنطبق عىل
الله ،نفس ما تعنيه عندما تنطبق عىل البرش ،أو إذا كانت استعارات ومجازات ،فال بد من أن يكون

يف استطاعتنا أن نقول ما هو املعنى الحريف لهذه االستعارات أو أنها لن تعني شيئاً عىل اإلطالق.
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وليس الهدف من هذه املالحظات "الشك" أو السخرية من فكرة اللَّه بوصفه روحاً ،بل إن علينا

مواجهة املشكالت املضمنة يف تفكرينا ،وقد يقال إن الطبيعة الحقيقية لله تجاوز التص ّور البرشي،
وليس يف استطاعتنا أن نقدم املعاين الدقيقة للكلامت التي نستخدمها بطريقة تقنع عامل املنطق،

ومع ذلك فكلامت مثل "الروح" و"الغرض" وما إلينا تشري إىل معاين ما ليس يف استطاعتنا أن نق ّدم

لها تعبريا ً واضحاً عن طريق اللغة ،ورمبا كان يف ذلك يشء من الصحة.

لكن ما أحاول اآلن القيام به هو متييز ما الذي تعنيه وتتضمنه أفكار الناس البسطاء وكلامتهم

بغض النظر عن الفكر العميق عند الصوفية والالهوتيني وما الذي يؤمنون به عندما يقولون إنهم

يؤمنون بالله بوصفه عقالً أو روحاً ،فال ّ
شك يف أنهم يؤمنون مبا تتضمنه كلامتهم منطقياً ،وهو

أن اللَّه وعي له سيكولوجيا تشبه أساساً سيكولوجيا البرش ،ومن ثم فمن الصواب أن تُنسب إليه
العمليات العقلية التي تدل عليها كلامت مثل "فكرة" ،و"تصور" و"غرض" ،و"حب" ،و"غضب"..
وال شك يف أن عقل اللَّه يُنظر إليه عىل أنه أعظم وأشمل وأقوى وأكرث حكمة من العقل البرشي

ومن هنا كان الحديث عن حكمة الله ،وعلم الله ،وحب الله ،وقوته وقدرته ولكنه ال يزال برغم

ذلك من الرضوري أن يشبه العقل البرشي.

وال شك يف أن الالهوتيني والفالسفة كانوا عىل وعي بالصعوبات الضخمة التي تكتنف هذا
التصور التشبيهي املألوف لله الذي يربط بينه وبني اإلنسان ،ولهذا حاولوا أن يستبدلوا به تص ّو ٍ
رات

أخرى أش ّد عمقاً ،وكان لهم يف ذلك جدارة فلسفية عظيمة جدا ً ،غري أنه يستحيل عليهم أن يفلتوا

متاماً من النزعة التشبيهية ،فلو أنك اعتقدت أن الله ،بأي معنى ،شخص وعقل أو روح ،مهام كنت
عىل وعي بقصور هذه الكلامت ،وبالغاً ما بلغت محاوالتك لتجنب معانيها الفجة املألوفة عىل
نحو ما تنطبق عىل املوجودات البرشية.

فليس يف استطاعتك أن تتجنب النزعة التشبيهية لإلنسان ،وليس يف استطاعتك أن تتجنب

تص ّور اللَّه من منظور العقل البرشي .ألنك ال متلك مواد أخرى تستطيع أن تصوغ منها تصورك الله.
وباختصار فإن فكرة اللَّه ال بد بالرضورة أن تكون تشبيهية.

وليس معنى ذلك أن نقوم بعملية نقد ،فقد تكون النزعة التبشبيهية صحيحة ،وقد ال تكون ،وتظل

املشكلة أمامنا مفتوحة متاماً بال تح ّيز متاماً من أي يشء مام سبق لنا قوله .وما هو ظاهر يف الوقت

الحايل هو ببساطة ما ييل :إن الناس الذين يؤمنون بالله يؤمنون أنه عقل ال بد أن يكون واعياً لديه
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وهذا ما تعنيه فكرة الله ،وما كانت تعنيه بالنسبة لعقل العرص الوسيط هو ما تعنيه بالنسبة لنا اآلن،
ومن الواضح أن ذلك ما تعنيه بالنسبة للديانة الشائعة اآلن ،حتى إذا ما حاول الالهوتيون والفالسفة

تنقية الفكرة فلن يستطيعوا تجنب بعض عنارص النزعة التشبيهية.

لقد خلق اللَّه العامل يف لحظة ما يف املايض كانت بالنسبة إلميان العصور الوسطى منذ بضعة

آالف من السنني مضت .أما بالنسبة للعقل الحديث فال بد أن تكون منذ باليني السنني املاضية.
والواقع أن ال أهمية للحقبة الزمنية التي انقضت منذ خلق الكون بالنسبة لسياقنا الحايل .فالنقطة
التي ينبغي أن نوجه لها االنتباه أن كلمة "الخلق" إما أن يكون لها معنى يف اللغة اإلنجليزية الدارجة

أو ال يكون لها معنى عىل اإلطالق :فإن تخلق يعني أن تصنع ،والبرش يصنعون املنازل ،واآلالت،

واألثاث ،ولقد صنع اللَّه العامل بهذا املعنى متاماً.

والحجج نفسها التي ت ُستخدم يف حالة كلمة "العقل" تستخدم عن الله ،وال بد أن يكون لها

معناها الدارج أو أن تكون بغري معنى ،وقل مثل ذلك يف كلمة "الخلق" ،فهي إذا ما استخدمت

بالنسبة لله ،فال بد أن تعنى بالطريقة نفسها ،ولنفس األسباب معنى مألوف أو أن تكون بغري معنى.
ومعنى ذلك أن اللَّه صنع العامل بنفس املعنى الذي يصنع به البرش منازلهم ،والفارق الوحيد هو أن
اللَّه خلق العامل من العدم يف حني أن الناس تصنع ما تصنعه من مواد موجودة سلفاً.

غري أن هذا االختالف ال ميثل أية مشكلة أمام العقل ،وعىل الرغم من أننا ال منلك القدرة عىل

صنع يشء ما من العدم ،فإن الفكرة ،مع ذلك ،يسهل فهمها ،وصنع يشء من مواد موجودة سلفاً ال
ٍ
وعندئذ يظهر إىل الوجود .ونصوص سفر التكوين
يعني شيئاً سوى العزم عىل إخراجه إىل الوجود،
التي جاء فيها "وقال اللَّه ليكن نور ،فكان نور" (اإلصحاح األول )3 :تعرب بدقة عن هذه الفكرة .أما

القول بأننا أنفسنا ال نستطيع أن نفعل شيئاً كهذا ،ال مينعنا من أن نفهم ما الذي نعنيه بقولنا إنّه ت ّم أو

كان قد ت ّم .إن ما يبدو أن الساحر يفعله عندما يستخرج شيئاً من صندوق فارغ هو بالضبط ما فعله الله.
وتلك هي الفكرة األساسية األصلية لخلق العامل ،برغم ما يبذله املثقفون من جهود لتنقيتها أو تعديلها.

الفكرة الثانية التي علينا اآلن أن نناقش معناها هي فكرة "الغرض" عندما تطبق عىل العامل،

واملحاولة املرتتبة عليها لتفسري ظواهر الطبيعة تفسريا ً غائياً .وكلمة "الغايئ" تعني "الغريض"،
والتفسري الغايئ للظواهر يعني تفسريها من منظور الغرضية ،وهكذا إذا ما اقرتف اإلنسان جرمية

الرسقة ،فإن عمله يكون حدثاً من أحداث الطبيعة متاماً مثل ومضة الضوء يف ظاهرة الربق ،ومن ثم
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فإن علينا أن نبحث عن تفسري لهذا الحدث وللحدث اآلخر عىل حد سواء ،ورمبا تساءلنا ملاذا وقع

هذا الحدث سواء أكان "الربق" أم "الرسقة" .فإذا ما فرسنا الرسقة بأن الرجل كان جائعاً فرسق النقود
"بغرض" رشاء الطعام ،فإن ذلك يسمى تفسريا ً غائياً ،و"التفسري الغايئ" يقابل ،يف العادة ،التفسري
"اآليل أو امليكانييك" ،فتقديم تفسري غايئ لحدث ،يعني تحديد "غرض له" أما تقديم تفسري آيل
للحدث ،فإنه يعني تقديم سبب له.

وميكن أن يُقال أيضاً إن التفسري اآليل يعني تفسري الظواهر عن طريق قوانني الطبيعة ،وألن

تفسري قوانني الطبيعة هو نفسه التفسري عن طريق األسباب ،فالقول بأن املاء يتجمد طبقاً للقانون
الذي يقول إ ّن املاء يتج ّمد يف درجة حرارة كذا ،وإ ّن سبب تجمده هو درجة كذا وكذا من درجات

الحرارة هام يشء واحد.

فإذا ما ُعدنا إىل التفرقة بني التفسري الغايئ والتفسري اآليل فإن علينا أن نتأمل الحالة اآلتية:
أفرض أننا شهدنا رجالً يتسلّق جبالً ،فقد نسأل ملاذا يتسلّقه ،ونحن يف هذه الحالة نسأل عن تفسري
لهذا الحدث ،وهناك إجابتان مختلفتان عن هذا السؤال تبدو كل منهام معقولة ،فقد يقول قائل:
إنه يتسلق الجبل ألنه يريد أن يشاهد املنظر من فوق قمته ،وذلك تفسري غايئ لحادث التسلّق،
وقد يجيب عامل النفس عن السؤال بسلسلة من األسباب والنتائج بحركة أرجل هذا اإلنسان،
فالطعام الذي تناوله تسبب يف إحداث طاقة اختزنت يف أجزاء معينة من جهازه العصبي ،ثم تسبب
مثري خارجي يف إطالق هذه الطاقة ،ثم يف إحداث تيارات عصبية تسببت يف إحداث تقلصات
وارتخاءات لعضالته ،وتسببت يف النهاية يف دفع جسده إىل أعىل الجبل ويسمى ذلك بالتفسري
اآليل أو امليكانييك لحركات هذا الرجل.
وينبغي لنا أن نالحظ من زاوية املصطلحات فحسب أن كلمة آيل أو ميكانييك تستخدم حينام
يكون التفسري عن طريق األسباب ،سواء أكان املوضوع الذي يتحرك هو ما نسميه عادة باسم اآللة
أم مل يكن ،وذلك واضح من مثل الرجل الذي يتسلّق الجبل.
وكرضب من تأكيد الطبيعتني املتعارضتني لهذين النوعني من التفسري ،ذهب بعض الفالسفة

إىل أن األسباب تدفع الحدث من الخلف ،وأن األغراض أو األهداف تجر الحدث وراءها من

األمام ،يف سلسلة من األسباب والنتائج تتبع الواحدة منها األخرى يف سلسلة زمانية ،فأنا أبتلع الس ّم
أوالً ثم يرسي الس ّم يف دمي ويعمل عىل تجليطه ،ثم أموت ،ويف حالة تسلّق الجبل يأيت املثري أوالً
ثم تحدث بعد ذلك تقلصات العضالت.
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غري أن املفكرين افرتضوا أنه يف حالة التفسري الغايئ فإن الغرض أو الهدف يأيت بعد الحدث

يف الزمان وليس قبله كام يحدث للسبب ،فرؤية املنظر من فوق الجبل التي هي هدف من تسلّق

الرجل للجبل تظهر إىل الوجود بعد ان تكتمل عمليّة التسلّق بالفعل ،وبهذا املعنى قيل إن السبب
يدفع الحدث يف املايض يف حني أن الغرض يجر الحدث من املستقبل.

وهذا الجدال ،الذي ال مربر له ،هو برغم ذلك أحد العنارص الهامة بالنسبة لنا التي ينبغي أن

نفهمها ،فقد ساهم يف إذاعة وانتشار اإلميان بأن التفسري الغايئ والتفسري اآليل متعارضان بطبيعتهام

ويطرد الواحد منهام اآلخر ،فإذا كان التفسري اآليل صحيحاً ،فال بد أن يكون التفسري الغايئ كاذباً
والعكس .وهي وجهة نظر سوف نعرتض عليها ،والنزاع أو الجدال ال مربر له ألن مصدره خلط بسيط

حق ،موجود يف
بني فكرة الغرض وفكرة الهدف ،فعندما يتسلّق إنسان الجبل فإن هدفه يكون ،وهذا ّ
املستقبل ،فالهدف هو الرؤية الفعلية للمنظر وهو ما لن يحدث حتى يصل الرجل إىل قمة الجبل.

لكن الغرض الذي دفعه إىل تسلّق الجبل هو يشء يتّسم به الرجل وهو يتسلق الجبل ،أو بعبارة

أصح ،قبل إن يبدأ عملية التسلّق ،وهو أمر يصعب أن يتح ّد يف هوية واحدة مع الرغبة يف رؤية
ّ

املنظر التي كانت عنده قبل أن يقوم بعملية التسلّق التي ظلت تحثّه يف إرصار بينام هو يتسلّق،
واالعتقاد بأن هذين التفسريين ضدان يطرد بعضهام بعضاً بحيث ال ميكن أن يكونا معاً صادقني

يف وقت واحد ،هو جزء من السبب (وليس كل السبب) الذي جعل كثريا ً من رجال العلم يحكمون

أحكاماً مبترسة ضد التفسريات الغائية ويعتربونها غري علمية.

وقد يقال لكن الحدث ميكن تفسريه تفسريا ً تاماً وكامالً عن طريق األسباب ،وأفرض أننا قد

عرفنا جميع األسباب التي تتحكم يف مجموعة من الظواهر ،ولتكن أ ،ب ،جـ ،د .فلو أن هذه

كانت قامئة كاملة فسوف يعد ذلك تفسريا ً تاماً وكامالً ،وهو أيضاً تفسري آيل ما دام ال يذكر شيئاً

سوى األسباب ،وليس مث ّة فرصة إذن وال رضورة ألي تفسري آخر ،وأي محاولة إلقحام األغراض

أو األهداف ،أو أية أسباب أخرى سوف يؤدي إىل خلط واختالط بغري نظام لتص ّورات ال لزوم لها.

صحيح أ ّن إقحام فكرة األهداف املقبلة يف التفسري تؤدي إىل مثل هذه النتيجة ،ما دامت

األهداف تكمن يف مستقبل الحدث وال ميكن ،من ثم ،أن تكون من بني األسباب ،لكن إدخال

األغراض مبعنى الرغبات الحارضة من أجل أهداف املستقبل لن يكون له مثل هذه النتيجة ،فهو

يفس التسلّق الحايل للرجل .فرغبته الحالية يف تحقيق مثل
ليس الرؤية الفعلية للمنظر املقبل الذي ّ
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هذا الهدف هي التي تفرس سلوكه ،أو هي عىل األقل جزء من هذا التفسري ،وهذا يعني أن الرغبة
هي أحد األسباب يف حركته.

وال شك يف أن من بني هذه األسباب الدوافع العصبية والتقلصات العضلية ،غري أن األغراض

والرغبات تظهر أيضاً يف مكان ما من سلسلة األسباب ،وذلك يعادل رد السبب الغايئ إىل نوع من
التفسري اآليل ،فالتفسري الغايئ لتسلق الرجل للجبل هو جزء من التفسري اآليل.

ومن هنا فليس مثة مربر للقول بأن هذين النوعني من التفسري متناقضان ال يتفق أحدهام مع

اآلخر ،ويبدو أن األمثلة الشائعة أنهام ال ميكن أن يكونا كذلك ،فمن الواضح أن الرجل يتسلّق

الجبل بسبب التيارات العصبية والعضالت التي تدفعه إىل األمام ،لكن من الواضح أيضاً أن من
الصواب أن نقول أنه يتسلّق الجبل بسبب أنه يريد أن يرى املنظر من فوق ق ّمته ،وهذه الحقائق

الواضحة ال ميكن أن يناقض بعضها بعضاً ،ولو افرتض أحد أنها تتناقض فال بد أن نُرجع ذلك إىل
خطأ ما .فمن الخُلف أن نتجادل يف أن عليك أن تختار أحدهام دون اآلخر.

صحيح أننا إذا ما سلّمنا بالتفسري الغايئ فسوف تظهر صعوبات مفرتضة حول التأثري املتبادل بني

العقل والجسم ،إذ يُفرتض أن الرغبة أو الغرض هي يشء عقيل يف حني أن التيار العصبي هو يشء
عقيل يف حني أن التيار العصبي هو يشء مادي ،واملفروض فيام هو عقيل أنه غري مادي إذا ما سلّمنا

بالرغبات من بني أسباب السلوك البرشي والحيواين ،ويبدو أننا بذلك نذهب إىل أن األشياء غري

املادية كاألغراض واألفكار نتائج مادية مثل حركة البدن ،فكيف ميكن أن يكون ذلك ممكناً؟

والجواب هو أنه توجد ،بالقطع ،مشكالت صعبة من هذا القبيل ،ونحن ال نعرف حلها يف الوقت

الحارض ،فهناك مشكلة حول طبيعة العقل وحول عالقته بالجسم ،وآراء ووجهات نظر مختلفة يف

هذه املشكلة ،ويبدو بعضها مقبوالً ولكنها كلها نظرات وخواطر أكرث منها معلومات ومعارف .لكن

ليس مثة نظريات يف األمور التي نجهلها تحتم علينا أن ننكر الوقائع البسيطة أو الحقائق الواضحة.

ومن الحقائق الواضحة أن للناس ،والحيوانات ،رغبات وأنها تتحرك عن طريق أغراضها ،وأن

هذه الرغبات واألغراض تفرس ،يف حاالت كثرية ،سلوكها أو هي جزء من هذا التفسري ،فمن الحمق

أن ننكر أنني عندما أكون جائعاً أرغب يف الطعام ،وأنني عندما أخرج من مكتبي ألتناول غذايئ فإن

غريض من الخروج هو إشباع الجوع وأن ذلك تفسري معقول وصحيح لسلويك .وسيظل ذلك صحيحاً

سواء استطعت أن أقول ما هو العقل أو مل أستطع ،أو ما هي الرغبة أو كيف يرتبط العقل بالبدن.
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حني أن تحرك الناس عن طريق األغراض هو حقيقة واضحة ،فإن القول بأن العقول والرغبات

واألفكار هي أمور "غري مادية" ليس حقيقة واضحة بل هو نظرية تأملية قد تكون صحيحة وقد تكون
خاطئة ،وقل مثل ذلك يف النظرة املادة التي تقول إ ّن العقول والرغبات واألفكار هي أشياء مادية وإنّها

ميكن أن تر ّد ،فلن يكون مثة مشكلة يف القول بأن الرغبة ميكن أن تسبب حركة الجسم ،ما دام ذلك
لن يكون أكرث من حالة إلحدى الظواهر الفيزيقية التي تسبب حركة الظاهرة األخرى.

لكن إذا مل يكن من املستطاع ر ّدها إىل وظائف فيزيقية ،فإن علينا يف هذه الحالة أن نسلّم بأن

سبباً غري مادي ميكن أن تكون له نتيجة مادية ،وال يهم بعد ذلك مدى تناقص أحكامنا املبترسة،
وال يهم قدر التعديالت التي نحتاج إليها يف علمنا الطبيعي ونظرتنا إىل العامل.

ورمبا اعتنقت سيكولوجيا سلوكية أو مادية أو ثنائية ،لكن من الحمق عىل أية حال ،أن تنكر أن

الرغبات واألغراض وأنها من بني أسباب السلوك البرشي وليس من النظرة العلمية يف يشء أن تنكر
حقائق معروفة ال لسبب إال أنها تبدو متعارضة مع نظرية تأملية تؤمن بها.

والحقيقة التي يزدريها أو يرفضها كثري من السيكولوجيني والعلامء وهي كلمة "الغرض" يتمنون

الخالص منها ومحوها من قاموس مفرداتهم هي مثال صارخ عىل ما يأخذ به العلامء أحياناً ،من

منظور غري علمي ،فالرغبة يف حذف التفسريات الغائية من علم النفس ليست سوى حكم مبترس.

علينا اآلن أن ننتقل إىل مالحظة أخرى ترتبط بالغائية ،فهناك لَبْس فيام يتعلّق بالتفسري الغايئ

ينبغي لنا إزالته إذا ما تتبعنا بعض املناقشات املتأخرة يف كتابنا هذا ففي املثال الذي سقناه عىل

"تسلّق اإلنسان للجبل" نجد إ ّن الغرض الذي يق ّدم كتفسري لحركاته كامن يف املوضوع املتحرك

ذاته أعني داخل اإلنسان ،لكن لو قلنا إ ّن للساعة غرضاً هو أن نبئنا بالوقت ،فإننا بذلك نشري إىل

الغرض الذي كان موجودا ً يف أذهان َم ْن صنعوا الساعة أو استخدموها ،لكنا ال نعني بالغرض أنه
موجود داخل الساعة نفسها أو إ ّن لها عقالً أو أن عقل الساعة هو الذي يحدد غرضها ،ويبدو أن
ذلك واضح كل الوضوح.

ومع ذلك فإذا مل نتذكره فسوف نقع يف الخلط بسهولة شديدة .وهو يصبح أكرث أهمية عندما

نطرح مشكلة هل للكون غرض؟ فقد افرتض بعض الفالسفة أن الكون يف ذاته حي ،مبعنى أو

بآخر ،وميكن أن تكون له يف ذاته أغراض ،ولكن ما مل نؤمن بذلك فإن السؤال هل للكون غرض
يجب أن يعني البحث عام إذا كان هناك موجود حي يرتبط بالكون عىل نحو ما يرتبط الصانع
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بالساعة .ومن ث ّم فإذا كان للعامل غرض سواء أكان هو يف ذاته ح ّياً ،أو كان هناك موجود حي
هو الذي تتحكم أغراضه يف الكون ،ورمبا هو الذي صنعته ،وميكن أن نسمي النظرة السابقة

بالغائية املحايثة  Immanentوالنظرة الثانية بالغائية الخارجية  Externalولقد اعتنق املفكرون
النظرتني لكنهم مل مييزوا ،عادة ،بينهام أو يطلقوا عليها أسامء منفصلة ،بل أشاروا إليهام معاً باسم
التفسريات الغائية للكون.

والتميز بني التفسري الغايئ والتفسري اآليل عىل جانب كبري من األهمية لفهم تاريخ الكائن

البرشي .وأحد التعارضات بني العقل يف العرص الوسيط والعقل الحديث ،هو أن األول سيطر

عليه الدين بينام سيطر العلم عىل العقل الثاين .وميكننا اآلن أن نضيف أن الدين ارتبط بصفة
عامة بالغائية بينام ارتبط العلم باآللية .وها هنا تعارض آخر بني العقل يف العرص الوسيط والعقل
الحديث هو تأكيد الغائية عند األول ،والتشديد عىل اآللية عند العقل الثاين .قسمة أساسية للعقل

الحديث استمدها من العلم هي أن نظرته يف األعم األغلب آلية ،وأنه ألقى بالنظرة الغائية إىل

الخلف حتى إذا مل ينكرها متاماً ،فمعظم علامء البيولوجيا آليون ،ومييلون إىل رفض التفسريات
الغائية حتى بالنسبة إىل سلوك املوجودات الحيّة ،ونفس الكراهية للغائية شائعة يف علم النفس إذ
ينظر عادة إىل إقحام فكرة الغرض عىل أنها عمل غري علمي.

ويقال أحياناً إ ّن العلم توقف عن أن يكون آلياً تحت ضغط الفيزياء الحديثة ونظرية النسبية

والكوانتم ،غري أن ذلك خطأ يرجع إىل غموض كلمة "اآللية" ،وإ ْن كان من الصواب أن نقول إ ّن

كف عن أن يكون آلياً ،وميكن أن نجد
هناك معنى علمياً خاصاً للكلمة ميكن أن نقول معه إ ّن العلم ّ
هذه املعنى الخاص للكلمة يف كتاب مثل "تطور علم الطبيعة" الذي ألّفه "أينشتني" مع "إيفلد"[[[.

لكن ذلك ال عالقة له عىل اإلطالق مبا نناقشه اآلن .فأي تفسري من منظور األسباب باملعنى

الذي نستخدمه لكلمة التفسري ،أو أي تفسري من منظور القوانني الطبيعية وهو نفس اليشء ال يدخل

تص ّور "الغرض" يسمى تفسريا ً آلياً ،فال يحلم أحد من علامء الطبيعة بالتفسريات الغائية للظواهر،
وذلك أساساً بسبب إنكاره لوجود أغراض لألحداث.

غري أن هذه األغراض تقع خارج نطاق العلم ،فمهمة العامل أن يقدم تفسريات سببية أو آلية ،ومن

ثم يكون علمه آلياً متاماً ،وهو قد يقول يف بعض األحيان إ ّن الحركة ،ولتكن حركة اإللكرتون ال
[[[ـ ترجمه إىل اللغة العربية الدكتور محمد عبد املقصود النادي والدكتور عطية عاشور ،وراجعه الدكتور محمد مريس أحمد وأصدرته
مكتبة األنجلو املرصية( .املرتجم).
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تحكمها األسباب ،غري أن ذلك ال يعني أن تفسريه غايئ بل معناه أنه مل يصل بعد إىل تفسري ،وهكذا

فإن تص ّور علم الطبيعة للتفسري ال يزال آلياً متاماً.

ورمبا كانت هناك نقطة أخرى يف التفسري العلمي يحسن إضافتها ،إذ قد يؤدي غياب اإلشارة

محل
ّ
الواضحة إليها إىل سوء فهم .فيقال يف بعض األحيان إن فكرة االعتامد الوظيفي قد حلّت

فكرة السبب والنتيجة يف العلم .فلم يعد العامل يفكّر يف مسار الطبيعة عىل أنه منقسم إىل سلسلة
من القطع الصغرية املتاميزة التي يطلق عىل إحداها اسم السبب واآلخر النتيجة ،لكنه يؤمن باملسار

املتصل الذي يكون فيه الجزء األخري معتمدا ً وظيفياً عىل الجزء األول .وال يعنينا ذلك يف يشء،

فمفهوم السبب والنتيجة ومفهوم االعتامد الوظيفي متحدان ،ويعربان عن فكرة واحدة ،فيام عدا أن
فج نسبياً ،بينام الثاين أكرث دقّة ونقاء ،ولكن لغة الحس املشرتك تقلّبه وتقنع به ولن تدخل
األول ّ

يف تفكرينا أية أخطاء بصدده.

وليس من الرضوري أن يلتزم الدين مبا هو كذلك باإلميان بأن هناك غرضاً للكون ،وميكن أن

نسوق البوذية مثاالً عىل ذلك فهي إحدى الديانات الكربى التي ال تؤمن به ،لكنه سمة أساسية

لإلميان يف معظم الديانات ومنها املسيحية ،بغري شك ،التي تقول :إن اللَّه خلق العامل من أجل
غرض ما .حتى أولئك الذين ال يؤمنون بالله إمياناً رصيحاً قد يقولون يف بعض األحيان عن أشياء
معينة" :إنه ال بد أن يكون هناك غرض ما من هذه األشياء".

تحس نوعاً ما من الشعور الديني،
ومهام يكتنف هذه العبارة من غموض فمن الواضح أنها
ّ

فالنظرة الغائية إىل العامل ،هي بصفة عامة ،سمة من سامت املوقف الديني ،تجاه العامل ،برغم
أنها قد توجد ،يف بعض األحيان ،عند أفراد ال يؤمنون بعقيدة غائية معينة ،وليس للعامل عامة

غرض فحسب بل لألشياء واألحداث الجزئية املوجودة فيه ،فهي ميكن تفسريها تفسريا ً غائياً،
وهي لذلك تتسم بطابع الديانة الغربية ،وال سيام ديانة العصور الوسطى ،لقد فرست ظاهرة "قوس

قزح" تفسريا ً غائياً عندما فُهمت عىل أنها تأكيد لإلنسان بأن الجنس البرشي لن يتعرض مرة أخرى

للدمار عن طريق الطوفان ،وهي تفرس تفسريا ً آلياً عندما تفهم يف ضوء قوانني علم الطبيعة ،ولقد

افرتض العقل يف العرص الوسيط غري أن تصور العامل عىل أنه تحكمه «الغرضية» مل يكن تص ّورا ً
ابتدعته املسيحية ،فال ّ
شك يف أن هذا التص ّور متغلغل يف الديانة العربية القدمية عىل نحو ما

عرضها «العهد القديم» .وإذا أردنا بدالً من العودة إىل الوراء إىل األصول العربية يف حضارتنا،
أن نقتفي أثر املصادر الوثنية ،فسوف نجد اليشء نفسه ،وأشهر فالسفة اإلغريق القدماء :سقراط،

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

360

نصوص مستعادة

وأفالطون ،وأرسطو ،طوروا مذاهب غائية يف امليتافيزيقا ،فأفالطون يف محاورة «فيدون» قال عىل

لسان سقراط وهو ينتظر تنفيذ الحكم عليه بتجرع الس ّم الكلامت الهامة اآلتية:

سمعت أحدهم يقرأ يف كتاب ذكر أن مؤلفه هو إنكساجوراس يقول فيه :إن العقل هو العلّة
«لقد
ُ

وهو املنظّم لكل يشء ،ويضع كالً منها يف موضعه عىل أفضل نحو ممكن ،ولش ّد ما اغتبطت لذكر

يبي يل كيف تنسجم
ذلك الذي كان باعثاً عىل اإلعجاب ،وخالجني أمل بأنني سوف أجد معلامً ّ
الطبيعة مع العقل ،فهو سوف يعلمني :علّة كل يشء عىل نحو يوافق ما أرغب فيه ،وأنه سيذكر يل
أوالً إن كانت األرض مسطحة أم كروية ،أو سوف يرشح بالتفصيل العلّة والرضورة يف كل ذلك
ومل كان األفضل أن تكون األرض هكذا ما دام هو القائل مبذهب األفضل .وإذا قال يل :إن األرض
يف وسط الكون ،فسوف يرشح يل بالتفصيل إن كان األفضل أن تكون كذلك ،ولو برهن ذلك
فلن أطلب أي نوع آخر من العملية .وكنت مستعدا ً االستعداد نفسه بخصوص الشمس ،والقمر،

يخص رسعتها بقياس بعضها إىل بعض
والنجوم األخرى .ما دام سيعلمني عىل هذا النحو ما
ّ
وانقالباتها ،وغري ذلك من األحداث التي تتعرض لها ،باختصار كيف يكون من األفضل لكل منها

أن يفعل ما يفعل وأن ينفعل مبا ينفعل به ..وهكذا يكشف يف كل ظاهرة جزئية عن هدفها النوعي
الخاص ،ويربهن يف الكل الهدف العظيم للكون ،مل أستسلم طويالً لهذا األمل ،فلش ّد ما كانت

خيبة أميل عندما عكفت بحامسة عىل كتابات انكساجوراس فوجدته بدالً من أن يلجأ إىل العقل
يلجأ إىل علل خارجية :كالهواء ،واألثري ،واملاء وما إليها»[[[.

وهكذا يظهر سقراط كفيلسوف يؤمن بأن وضع األرض يف السامء سواء أكانت يف املركز أم ال

وكذلك األجرام السامء ميكن تفسريها ببيان حقيقة تنظم هذه املوجودات ،وأنها «يف موضعها عىل

أفضل نحو ممكن» وأنها أيضاً كلّها تخدم «الهدف العظيم للكون» ،وقوله :إنه «لن يبحث عن أية
علّة أخرى» أعني أنه لن يبحث عن أي تفسري آخر غري التفسري الغايئ .ومعنى ذلك أنه أدرك التمييز
بني التفسري الغايئ والتفرس اآليل ورفض األخري .وهذا واضح من أنه يقول بعد ذلك مبارشة :إن

خيبة أمله كانت شديدة يف انكساجوراس مبجرد ما اكتشف أنه بعد أن وعد بالتفسري الغايئ يف بداية
حديثه يلجأ يف نهايته إىل التفسريات اآللية وحدها .يقول:

«أي آمال توقعتها ،وأي حزن أصابني بعد خيبة األمل! فكلام تقدمت يف قراءة الكتاب وجدت

فيلسوفاً ال يستخدم العقل وال أي مبدأ من مبادئ النظام ،لكنه يلجأ إىل الهواء ،واألثري ،واملاء وأشياء
[[[ـ أفالطون :محاورة فيدون .98 – 97
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يل أن حالته تشبه حالة رجل يقول :إن سقراط يف كل ما يعمله يعمل حساب
أخرى غريبة .ولذلك ُ
خ ّيل إ ّ
العقل ،ثم يأيت بعد ذلك ليقول وهو يفرس تفصيالت السلوك :إنني جالس اآلن هنا ألن جسمي يتكون

من عظام وعضالت ،وإن العظام صلبة ،وإن لها مفاصل تبعدها بعضها عن بعض .أما العضالت التي

ميكن لها أن تتوتر وتسرتخي فإنها تلتف حول العظام باللحم والجلد الذي يضم هذه جميعاً .وهكذا

فإن العظام عندما تتحرك والعضالت يف اسرتخائها وتوترها فإن ذلك يجعلني ،عىل سبيل املثال ،قادرا ً

عىل ثني أطرايف اآلن ،وذلك هو السبب الذي يجعلني أجلس هنا يف هذا الوضع املنحني ..مهمالً
تقديم العلل الحقيقية أال وهي أنه بعد أن رأى االثينيون أنه من األفضل أن أُدان ،رأيت أنا من جانبي أنه
من األفضل كذلك أن أجلس هنا وأن أتحمل الحكم الذي أصدروه.[[[»..

وتوضح هذه الفقرة التفريقية بني التفسري الغايئ والتفسري اآليل ،ويصف األخري بأنه التفسري

األدين ،وليس التفسري «الصحيح» الذي يكمن يف أغراض االثينني ،ويف غرض سقراط نفسه،

وتقدم الرواية من منظور العضالت واملفاصل والعظام التي تفرس «ملاذا يجلس سقراط يف هذا
الوضع املنحي» وذلك بالطبع تفسري آيل ،وهو ،إذا جاز لنا أن نستخدم الطابع البدايئ لعلم
الفسيولوجيا (علم وظائف األعضاء) هو بالضبط نوع التفسري الذي يوصف بأنه «علمي» كام يقول

علامء الفسيولوجيا وعلامء النفس يف يومنا الراهن.

معنى ذلك أن كلامت سقراط تقدم لنا تح ّيزا ً وميالً نحو التفسري الغايئ ،ورفضاً للتفسري اآليل .ولقد

أظهر عرصنا الحديث ،بتأثري العلم ،ميالً لرفض االتجاه الغايئ وتح ّيزا ً لآليل .وما دام هذان النوعان

من التفسري ،كام بيّنا فيام سبق ال يتناقض الواحد منهام مع اآلخر فإن كال من التحيزين غري منصف.

ومع ذلك فإن ما يقوله سقراط يبدو يل أنه يستحق اللوم بسبب الفكرة التي يقولها والتي يحاول

عرصنا الحديث استبعادها متاماً من مجال التفسري.

ونحن ال نعرف عىل وجه الدقة ما إذا كانت الفقرة التي اقتبسناها متثّل رأي سقراط نفسه أو رأي

أفالطون راوي سريته .غري أن أفالطون يف الفلسفة التي نسلّم جميعاً بأنها فلسفته يسود الباعث
الغايئ ،فلو أننا وصلنا إىل أرقى درجات املعرفة بل لو كان لدينا ،يف الواقع ،العلم بكل يشء لكان
علينا ،يف رأيه أن نفهم كل يشء موجود يف الكون من منظور ما يسميه «مثال الخري» ،وميكن أن

نرشح ذلك بإيجاز:

[[[ـ محاورة فيدون  97جـ ،د ،هـ.
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جة أن للمكان ثالثة أبعاد ،وأن هناك ثالثة أنواع من الزوايا :حادة ،قامئة،
نحن نقبل كوقائع ف ّ

ومنفرجة ،وأن هناك نوعني من األعداد :الفردية والزوجية .وأن الطبيعة وبنية العامل هي بصفة عامة

عىل نحو ما نجدها ونحن نسلّم بهذه الحقائق :لكن ملاذا تكون عىل نحو ما هي عليه؟ ملاذا يكون
للمكان ثالثة أبعاد وليس له اثنان وعرشون؟ (وليس املهم أن ما نعرف العدد الصحيح) ،فافرض
أننا اكتشفنا كأمر واقع أن للمكان ستة أبعاد ،فلن يكون ذلك جوابنا عن سؤال أفالطون فسوف يظل
يتساءل َ
مل كان العدد ستة وليس سبعة أو سبعة عرش؟ .بل املهم مهام كان العدد فهي حقيقة فجة
مل يق ّدم لها تربيرا ً ،فلامذا يكون هناك ثالثة أنواع من الزوايا ،ونوعان من األعداد..؟ وباختصار

ملاذا يكون العامل عىل نحو ما هو عليه وليس عىل أي نحو آخر..؟ ويف استطاعة املرء أن يتساءل
الطريقة نفسها :ملاذا يغيل املاء يف درجة  100مئوية وال يغيل يف درجة أخرى؟ وهذا بالضبط هو

نوع األسئلة الذي تصفه الوضعية املنطقية بأنه ال معنى له.

غري أن أفالطون كان يرى أنه ميكن اإلجابة عنها لو أننا استطعنا أن نرى األشياء من منظور «مثال

الخري» فال بد من أن يكون هناك مربر أو علّة تجعل كل يشء عىل ما هو عليه .ألنه ما مل تكن

هناك علة  Reasonتجعل العامل عىل ما هو عليه فسوف يكون عاملاً غري معقول وهو ما يُسلّم به

أفالطون.

جة
غري أن علّة األشياء ال ميكن أن تكون أسباباً آلية .ألن السببية اآللية هي باستمرار واقعة ف ّ

غري معقولة ،هي مجرد واقعية تقول :إن كذا وكذا من درجات الحرارة تحدث الغليان ،عىل حني أن

درجات أخرى من الحرارة ال تفعل ذلك .فال بد أن تكمن املربرات أو األسباب يف هذه الحالة،

تكمن يف أغراض من نوع ما .يجب أن تكون هناك ثالثة أبعاد ال أربعة ،ألنها يف التخطيط النهايئ

لألشياء وهو تخطيط ال نفهمه إن األبعاد الثالثة أفضل من األربعة بالنسبة ملثال الخري كام يقول
أفالطون ،يف حني أن الثالثة لن تكون كذلك.

وكل واقعية تفصيلية يف العامل تبدو لنا غري معقولة مبعنى «أنها توجد عىل ما هي عليه فحسب»

ال بد أن تكون هناك علّة ومربر لوجودها عىل هذا النحو ،كام ال بد أن تكمن العلّة النهائية هي
التي تخدم وجود غرض ما خري .فقد نق ّدم أسباباً آلية لألشياء ،ورمبا كانت هذه األسباب مهمة

تفس شيئاً ،فصحيح أن املاء يغيل عىل درجة حرارة معينة،
وصحيحة ،وفيدة ،لكنها يف النهاية ال ّ
ورمبا أمكن تقديم تفسري آيل من هذا النوع عن طريق الجزئيات ،والذرات ،واإللكرتونيات .غري أننا

مهام رسنا يف هذا الطريق العلمي ،فسوف نقول يف يشء من التفصيل ،يقل أو يكرث ،ماذا يحدث
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وليس ملاذا يحدث ،وسيظل العامل واقعة فجة توجد عىل نحو ما هي عليه دون تقديم أي مربر

أو علّة لذلك ،فالجزئيات واإللكرتونيات تسلك بهذه الطريقة ال بطريقة أخرى ،فلو استطعنا أن
نرى الغرض النهايئ لألشياء ،إذا استطعنا أن نرى األشياء يف ضوء «مثال الخري» فإننا بهذه الطريقة
وحدها نستطيع أن نفهم العامل ،وأن يكون واضحاً وعقوالً ،أما العامل الذي نراه بدون هذه الرؤية
النهائية للخطة فلن يكون سوى كتلة من «الوقائع» غري املعقولة التي ال معنى لها.

وبالطبع مل يعرتف أفالطون نفسه أن لديه أية تفسريات نهائية للعامل .فام يسميه أفالطون «باملعرفة

الحقة» أو الصحيحة هي املثل األعىل الذي يفوق البرش وال يستطيع املوجود الفاين بلوغه .وإمنا

اللَّه وحده هو الذي ميلك مثل هذه املعرفة .ومع ذلك فإن عىل الفلسفة أن تكافح لبلوغ هذا
املثل األعىل .وعىل الرغم من أن املرء ال يستطيع بالعقل بلوغه يف حالته النقية الخالصة ،فيبدو

أن أفالطون اعتقد أن اإلنسان قد يستطيع أن يلمحه أو يُلقي عليه نظرة خاطفة عن طريق األساطري
والتشبيهات املجازية والتصويرات.

والقول إ ّن هناك خط ًة أو غرضاً لألشياء هو أساساً جزء من النظرة الدينية للعامل سواء ارتبطت

بالعقيدة التأليهية التي تقول بوجود إله أو آلهة أم ال .وحيثام وجدناها عرفنا أن النظرة الدينية تعمل.

ولقد كان أفالطون فيلسوفاً متديناً بعمق ،وتدهشنا كتابات أرسطو من حيث إنها أكرث برودة من
كتابات أفالطون ،فالشعور الديني أو الصويف ال يتغلغل فيها بالقدر نفسه الذي نجده عند أستاذه،

ففلسفته أكرث واقعية وأقل إلهاماً مقارن ًة بفلسفة أفالطون ،ولكنه مع ذلك ،قد أخذ أيضاً بوجهة نظر
غائية عن العامل .ولن أقدم هنا أية تفصيالت عن الغائية عند أرسطو ،فقد أكدت وجهة النظر التي
نود عرضها عىل نحو ٍ
كاف ،وهي أن اإلميان بوجود غرضية كونية ليست من إبداع الديانة املسيحية
وإمنا هي ترضب بجذورها يف أعامق املايض البعيد.

صحيح أنه كانت هناك أشكال كثرية من اآللية يف الفلسفة اليونانية القدمية ،فالفالسفة

األوائل ،والعلامء ،من طاليس إىل أمباذ قليس كانوا يؤمنون باآللية .وقل مثل ذلك يف

فلسفة دميقريطيس الذي كان معارصا ً لسقراط ،والذي صاغ نظرية مفصلة يف الذرة عن
املادة .ولقد أثرت اآللية التي كانت عند اليونان يف العلم الحديث ،لكن ما ترشبته العصور

أساساً من اليونان هو فكر أفالطون وأرسطو ال فكر دميقريطيس وخلفائه من أتباع املذهب
اآليل .وعىل الرغم من أن املذهب اآليل يوجد دامئاً يف أي تفكري برشي متق ّدم ،فإنه كان

استعادة لألرومة األصلية ،يف الثقافة الغربية حتى ظهور العلم الحديث.
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فالديانـة املسـيحية مل تبـدأ بـل واصلـت فحسـب الطابع الغـايئ يف تفكير العامل العـريب .وال

شـك يف أن تفصيلات التخطيـط الغايئ املسـيحي ليسـت هي نفسـها تفصيالت أية فلسـفة يونانية

على الرغـم مـن التأثير الهائل لكل مـن أفالطون وأرسـطو عىل الالهوت املسـيحي .غير أن رؤية
أفالطـون لغرضيـة العـامل يف صـورة الخير تتلاءم متامـاً مـع التخطيط املسـيحي لعـامل خلقه إله

خير وحكمـه ألغـراض معينـة .والنتيجة التـي تنبثق هـي أ ّن تتصـور العامل على أ ّن له غرضـاً ،وأنه

عـامل تبـدو فيـه جميـع األحـداث غير معقولـة وغير واضحـة ،يجد لـه معنـى يف ضـوء الغرضية
الكونيـة التـي فيهـا يبدو الخليـط املهوش من التفصيلات التي ال معنـى لها يف الظاهـر ،حتى كل

مـا يظهـر مـن رش ميكن أن يـراه املرء لو اسـتطاع أن يصـل إىل الرؤية اإللهية متناسـباً مـع التخطيط
الضخـم لألشـياء ،كما تجـد معنـاه يف ضوء الـكل وذلك هو ما نسـتطيع أن نسـميه بسـاطة بالنظرة
الغائيـة للعـامل ،وهـي جـزء مـن التراث العقلي ،والروحـي للرجـل الغـريب على مـدى ألفني من

السـنني منـذ عصر سـقراط يف القرن الخامـس قبل امليلاد ،حتـى العصور الحديثـة تقريبـاً ،أما ما
حـدث لهـذه النظـرة يف القرن السـابع عرش ،ومـا كان من تأثري الظهـور املفاجئ للعلـم فيها بطرائق

اآلليـة يف التفكير ،فتلـك مشـكلة تنتمي إىل جـزء متأخر مـن قصتنا.
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يُعنى بإعادة تظهري املفاهيم واملصطلحات
التي تشكل بجملتها مفاتيح معرفية للفكر العاملي
املعارص وإبرازها.
كام تهدف موضوعاته إىل التع ّرف إىل
التحوالت التي طرأت عىل الحركة املعرفية حيال
هذه املفاهيم؛ وكذلك املجادالت التي جرت
حولها ،وأثر ذلك يف اتجاهات املدارس الفكرية
والفلسفية وطريقة تعاملها مع كل مفهوم أو
مصطلح يدخل يف حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم
علم الالّهوت

وتطوراته املعرف ّية
جذوره ومضامينه
ّ

إيان مرخام

علم الالّهوت
وتطوراته املعرف ّية
جذوره ومضامينه
ّ
بقلم إيان مرخام Ian Markham

[*]
[[[

ثيولوجيا  ،Theologyأو علم الالهوت ،هو كلمة مركبة من كلمتني من اللغة اليونانية« .ثيو»
تعني اإلله و«لوجس» تعني كلمة .وثيولوجيا تعني «كلامت عن اإلله».
يُركّز علم الالهوت عىل ماهية اإلميان ،ولهذا فهو علم متجذر يف الرتاث املنقول .لهذا يقال
«الالهوت يف الديانة املسيحية» أو «الالهوت يف الديانة اليهودية» أو يُعادلها يف اإلسالم من
مصطلحات تعكس مهمة هذا العلم مثل علم الكالم وعلم األصول واإللهيات وسوى ذلك».
يلقي هذا البحث الضوء عىل الطرق املتعددة يف استعامل مصطلح الالهوت ،ثم مييض
إىل تفصيل هذا العلم يف الديانة املسيحية مع اإلشارة إىل بعض ما ميت بصلة لهذا العلم من
الديانات األخرى.
املحرر
تشتمل هذه الدراسة عىل ثالثة محاور:

أـ مصادر علم الالهوت

ب ـ تأثري الحداثة أو التح ّدث يف علم الالهوت
جـ االتجاه املتوقع ملستقبل علم الالهوت

*ـ كاهن بريطاين املولد من الكنيسة األسقفية  .تم تعيينه عميد ورئيس معهد فرجينيا الالهويت ( )VTSيف أغسطس  .2007وحصل عىل
الدكتوراه يف جامعة إكسرت يف اململكة املتحدة حيث ركز عىل األخالق املسيحية .حصل سابقاً عىل  Littم .يف الفلسفة واألخالق من
جامعة كامربدج و BDيف الالهوت من جامعة لندن .سيم كاهناً يف الكنيسة األسقفية يف عام .2007
العنوان األصيل للمقال.The Blackwell Companion to the Study of Religion :
ـ املصدر:
the-blackwell-companion-to-the-study-of-religion.pdf/03/peiterleonardpesik.files.wordpress.com/2015
ترجمة :رفيق ل ّبون.
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أو ًال :كلمة الالهوت املتداولة
اقرتح لودويغ فتغنشتاين ( )Ludwing Wittgenstein 1889- 1951أ ّن الطريقة األفضل لبلوغ
املعنى الحقيقي لكلمة معيّنة هو االطالع عىل كيفية استعاملها أو استعامالتها .فاألمر يتطلّب أن ال
يحرص املرء معنى كلمة معينة يف تعريف واحد ال ثاين له ،وكام حال التعددية يف الطبيعة البرشية
فإن الكلامت ميكن أن تشري إىل معانٍ متعددة (أنظر بايرن وكالرك Byrne and Clarke()1993
 .)1993وكلمة الالهوت ال ميكن استثناؤها من هذه األطروحة .هناك أربعة معان رئيسية لهذه
الكلمة يف املؤلفات.
املعنى األول هو الذي أرشنا إليه يف بداية هذا الفصل ،أال وهو محاولة الوصول إىل منهجية يف
الخاص عن طبيعة الحقيقة الكربى
معرفة اإلله وعالقاته باملوجودات .إ ّن معظم األديان لها إميانها
ّ
وكيفية السيطرة لهذه الحقيقة عىل عاملنا .هذه املعتقدات هي املحور يف تعريف علم الالهوت.
إن هدف علم الالهوت ال يتوقّف عند تعريف هذه املعتقدات بل يتجاوز ذلك ليفيض إىل رشحها
وتعليلها .والرشح هو اإلتيان مبعنى مرتابط لهذه املعتقدات .والتعليل هو إعطاء األدلة التي تثبت
بأنها معتقدات حقة .إ ّن صعوبة الخوض يف هذا العلم أجربت الكثري من أصحاب العقيدة اللجوء
إىل تربيرات راوحت يف طرحها بني غموض أو التباس .ومع هذا فإن علم الالهوت نفسه سيكشف
للمرء ثبوت هذه التربيرات أو سقوطها.
والتداول الثاين لكلمة الالهوت هو محاولة تحديد الرؤية اإللهية لصفة أو لبيئة معينة .ولهذا
نجد علامء دين مسيحيني يشريون إىل الغاية الحقيقية يف كسب العيش أو الرغبة الجنسية من
ناحيتهام الدينية أو العقائدية ،والواقع بأنه ميكن للمرء أن ينظر إىل الغاية الحقيقية ألي يشء
عىل أن يكون الهدف من وراء ذلك إيضاح غاية هذا اليشء والروابط اإللهية من خالله .فعىل
يتوسعون يف تعريف العمل الدنيوي (الك ّد يف
سبيل املثال نجد بعض رجال الدين املسيحيني
ّ
كسب العيش) يف فكر أوغسطني ( )Augustine) (354 – 430أو تعريف أكواينس Aquinas -1274
 1225أو لوثر Luther 1483- 1546أو كالفن ( )1564 - 1509وإظهار التباين بينهم يف الرؤية
ڤولف  Volf 1991لدبرت  .)Ledbetter) 2001فإ ّن أحد رجال الدين قد يشري إىل أ ّن أوغسطني كان
يرى أ ّن املشقة يف كسب العيش هي عاقبة الخطيئة .يف حني أن أكواينس(اإلكويني) ()Aquinas
كان يُق ّيم األمور بعقالنية أكرب ولذلك كان يرى أ ّن الك ّد يف كسب العيش له قيمة يف ذاته .لوثر
وكالفن( Luther and (Calvinبدورهام أشادا تأكيدا ً أن الهدف للعمل الدنيوي هو خدمة الله .ويف
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كل حال فإن رجل الدين يقوم بتعيني الرابط بني تعريف اإلميان يف الكتاب املقدس وتطبيق ذلك
واقعاً وعمالً .وبعد طرح هذه الدراسة التاريخية ،ميكن لرجل الدين بنا ًء عىل املصادر الشارحة
لإلميان أن يقرتح تفسريا ً آخر ملعنى الك ّد والعمل.
حل
واالستعامل الثالث شاذ ،وهو القول بأن الالهوت إمنا يستخدم ليصف املعضالت التي ال ّ
لها أو التعقيدات غري الرضورية .وهذا االستخدام متداول بشكل رئييس بني العلامنيني وامللحدين
وبني الذين ال يعريون املاورئيات اهتامماً .رئيس الوزراء الربيطاين األسبق هارولد ويلسون كان
يصف الحوارات السياسية واألسئلة التي ال تناسب رؤيته بالالهوتية .وهدفه من ذلك هو تأكيد أنه
ال فائدة من نقاش النقاط املطروحة ألنها ال تنتهي إىل نتيجة عملية .املروجون لهذا االستعامل
يربرون موقفهم باإلشارة إىل الجدل املشهور يف العصور الوسطى حول عدد املالئكة التي ميكن
أن ترقص عىل رأس إبرة يف آن واحد.
منطقي يط َرح :كيف
إذا أردنا تجاهل هذه الرؤية وهذا التداول الساخر لكلمة الالهوت فث ّمة سؤال
ٌّ
العلوي؟ اميانويل كانط ( )Kant 1724 -1804رأى استحالة أن
ميكن للبرش أن يعلموا ماه ّية العامل
ّ
نفهم عامل الحقيقة مبا هو ،أو كام هو ،وبأنه يجب أن نشغل أنفسنا مبعرفة العامل الظاهري ،أو
العامل كام يبدو لنا .بالنسبة إىل كانط وآخرين كرث ال ميكن لنا الخروج من أجسادنا ليك نكتشف
حقيقة الوجود .وبتحقيق ذلك ،تكون إحدى تبعات علم الالهوت هي اإلقرار بأن منظومة املعارف
لدينا محدودة ،ولذلك يتوجب علينا أن نعطي العقيدة أو اإلميان أهمية.
الرابع يف استعامل كلمة الالهوت وهو الشائع يف أوساط املسيحيني التبشرييّني وهو استعامل
نا ٍء عن املعرفة الفكرية .وبناء عىل هذا االستعامل فإن الالهوت عند هذه الطائفة هو ارتقاء (االرتقاء
دون مقدمات) أو تف ّوق املنطق البرشي عىل أدىن متطلبات العقيدة .وبذلك يكون علم الالهوت
هو املربر الستعالئهم واالعتقاد بأحقيتهم املطلقة دون قيد أو رشط.
والنظرة هذه تبلورت بعد التح ّرر العقائدي يف أوروبا يف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالدي
فالكثري من املسيحيني يعتقد بأن دراسة اإلنجيل ،تحليالً أو نقدا ً ،هو السبب يف تشويش فهمهم
لـ “كلمة الله” .فبالنسبة إليهم إن أي دراسة أو تقييم كام ذكر أعاله يُعتَرب وهامً ،وال ميكن ألي
دراسة أن تعطي رشعية لـ «كلمة الله» .فاملقبول من علم الالهوت عندهم هو ما يرشح كلمة اإلله
وما خال ذلك فهو جزاف.
ولدي نظرة
أما أنا فسأستخدم التعريف األول يف ما تبقى من هذا الفصل .فإين رجل دين
ّ
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إيجابية جدا ً عن الوظيفة الخاصة لعلم الالهوت .وال ب ّد من ذكر أ ّن التعريفني األخريين (أي
الثالث والرابع) يثريان تساؤالً ذا أهمية :ما هي األسس التي تجعلنا نُق ّر بأ ّن علم الالهوت هو
الحق؟ والحال أن هناك اعتقادات متعددة عن اإلله وعن عالقاته باملوجودات
الطريق ملعرفة
ّ
يف كل دين وبني األديان املختلفة .فكيف نقرر إذا ً الحق بني تلك املعتقدات؟ كيف نوفق بني
االختالفات القامئة حول علم الالهوت؟ لإلجابة عن هذه األسئلة ال بد من دراسة املصادر
املختلفة لعلم الالهوت .والرتكيز سيكون يف الرتاث املسيحي مع اإلشارة إىل بعض ما يتصل
ببحثنا هذا من الرتاث غري املسيحي.
مصادر علم الالهوت املنهجي
اتفقت كلمة األديان عىل أن البرش ال ميكنهم الوصول إىل معرفة الله بقدرتهم الذاتية .وبنظر
الكثريين فإ ّن الله هو الكائن الذي خلق العامل وأوجد كل يشء .ولذلك فإنه من الصعب أن يكون
للبرش ،وهم جزء صغري يف عامل التكوين ،القدرة عىل معرفة الخالق .ولهذا فإن األديان تعتمد
عىل الوحي نصاً أو شخصاً لتخربنا عن الله .هناك إمكانية للوصول إىل معرفة الله بصورة جزئية
فعىل سبيل املثال ميكن لنا تأ ُّمل الكون واستنتاج أ ّن له خالقاً أما التعيني ومعرفة الصفات اإللهية
فال ميكن الوصول إليها إال عن طريق الوحي.
وبناء عىل ذلك سنبدأ بأول وأهم نوع من الوحي أي الكتاب املقدس .كل دين له كتاب أو
كتب تختلف عن كتب األديان األخرى .فاملسلمون كتابهم القرآن الكريم ( )Qur’anواملسيحيون
كتابهم اإلنجيل ( ،)Bibleواليهود كتابهم التوراة ( ،)Hebrew Bibleوالهندوس ( )Hindusكتابهم
الڤيداس ( ،)Vedasوالبوذيّون ( )Buddhistsكتابهم الترببيكاتيا ( .)Tripitakaومع ذلك فإننا إذا
فسيتبي لنا بأن املسألة أكرث تعقيدا ً مام تبدو.
دققنا يف األمر
ّ
فاملسلمون يعتقدون بأن القرآن املقدس ( )Qur’anهو بعينه الكلامت التي أمالها الله عىل
مي عاش يف القرن السابع امليالدي يف مكة ( )Meccaواملدينة( )Medinaيف شبه الجزيرة
نبي أُ ّ
ّ
العربية( ،أو ما يُس ّمى باململكة العربية السعودية) .والقرآن باعتبارهم ال يشوبه ريب أو خطأ.
ويقال إ ّن بديع بيانه وجامل لغته العربية هام الدليل عىل أنه وحي مق ّدس .ومع أن بعض األصوليني
من الطائفة املسيحية التبشريية ( )conservative evangelical Christiansقد يصفون اإلنجيل
( )Bibleبصورة تُ اثل ما يصف املسلمون القرآن  )Qur’anولكن هناك مغايرة أساسية بينهام.

كل ما ينبع هو محض
كل سورة( )suraببيان (أي البسملة) تأكيدا ً أ ّن ّ
كل فصل أو ّ
فالقرآن يبدأ ّ
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اإللهي تشوبها الغموض .فإن أكرث ما
كلامت الله .ويف املقابل فإ ّن دعوى املسيحية للوحي
ّ
“كل الكتاب هو إلهام من الله ونافع للتعليم والتوبيخ
يتىل أو يردد من اإلنجيل هو هذا املقطعّ :
رب” تيموثاوس( .)16:3واإللهام هنا يعني الوحي .وهذا ما يذكر يف
والتقويم والتأديب الذي يف ال ّ
التوراة ،وما ورد عن ذلك يف اإلنجيل فهو منقول عن التوراة القدمية .إضافة إىل ذلك فإن التوراة
( )Hebrew Bibleليس فيها عبارة «كالم الله» ،بل العبارة «يقول الله» وهذا يؤكد أ ّن تبليغ األمة يأيت
من الله بواسطة .ونضيف أيضاً أ ّن الكتب األخرى ال تدعي أنّها كالم الله .فعىل سبيل املثال فإن
الزبور( )Psalmsهو مناجاة أو كلامت ُمخ ِ
َاط َبة لله وليست العكس.
ولهذه األسباب فإن علامء الدين املسيحيني ( )Christian theologiansيؤكّدون أ ّن
اإلنجيل( )Bibleليس كلمة الله وإمنا يحتوي مبضمونه عىل كلمة الله .فالعامل السويرسي
( )Swissاملشهور كارل بارث ( )Karl Barth) (1886 -1968جزم بأن كلمة الله عند املسيحيني
هو عيىس(عليه السالم)(( .Jesusولذلك ورد يف مقدمة وصايا يوحنا ( )Gospel of Johnيف
اإلنجيل بأن عيىس هو الكلمة التي كانت مع الله منذ األزل .ولذلك فإن بارث( )Barthاعتقد بأن
اإلنجيل( )Bibleيصبح كلمة الله ألنه الشاهد عىل «الكلمة» التي هي عيىس عليه السالم .وهذا
االعتقاد أو هذه الرؤية للكتاب املقدس مغايرة متاماً لنظريتها يف اإلسالم.
املصدر الثاين لعلم الالهوت هو املجتمع املؤمن حيث يكون رجل الدين فردا ً من أفراد هذا
املجتمع .والرتاث الديني إمنا هو تعبري لوصف الالهوت يف تفسري الكتاب املقدس مع مرور
الزمن .واملجتمع يؤثر يف األصول املعتمدة يف تفسري النص القديس كام يُؤكِّد الفيلسوف آالسدير
ماكنتاير( )Alasdair MacIntyreيف كتابه (عدالة من؟ عقالنية من) Which rationality? Who’s
ُفس أوالً ثم
 .)Justice?) 1988فالتفسريات بالنسبة ملاكنتاير متجذّرة بالرتاث املنقول .فالنصوص ت َّ
ت ُع َّدل ،وهكذا دواليك ،وذلك نتيجة تأثر تراث ما برتاثات أخرى.
املصدر الثالث لعلم الالهوت هو املنطق .إ ّن أهمية املنطق أو العقل تختلف من تراث إىل
آخر .يف الغرب يدور الفكر أو املنطق حول محورين رئيسيني :الرتابط والتعليل.
فالعقيدة تكون مرتابطة عندما ال تخلو من التناقضات .معظم التناقضات يف الدين غري واضحة
املعامل .إمنا يربز هذا التناقض نتيجة ظهور عقيدتني مختلفتني .فعىل سبيل املثال فإ ّن ديناً ما
ميكن أن يؤكّد اعتقادين« :البرش أحرار اإلرادة» وأ ّن «الله يُق ِّدر كل ما يحدث» فإن حرية اإلرادة هنا
تعني بأن أفعالهم لبست عن سابق قضاء ،فكيف ميكن لله أن يقيض ويقدر أفعال البرش؟ وهنا
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يكمن دور علم الالهوت يف التوفيق بني هذه العقائد ،كأن يقال إ ّن الله له سابق العلم باألفعال التي
يختارها أو سيختارها البرش.
رص عىل أهمية املنطق
أهمية املنطق تختلف بني تراث وآخر .بعض الطبقات عند معظم األديان تُ ّ
رص عىل أ ّن العلوم الغيبية يف الدين ال ميكن فهمها باملنطق .ماكنتاير()MacIntyre
وبعضها اآلخ ُر ي ّ
يرى أ ّن “املنطق النظري” هو وليد وإمالء تراث وأن “قواعد املنطق” ال ميكن فرضها عىل كل
كل تراث،
دين .ولكن ما يحاول ماكنتاير طرحه غري واضح .فهو ومن خالل تأكيده استقاللية ّ
يبدو معارضاً للتناسب أو الرتابط بني األديان .ماكنتاير( )MacIntyreكان شديد االعرتاض عىل
الفيلسوف اإلنكليزي بيرت ونش ( )Peter Winchالذي كتب:
إن معايري املنطق ليست هبة من الله ،ولكنها تربير العتبارات فكرية محدودة ومرتبطة مبقتىض
حال الحياة االجتامعية .عىل سبيل املثال ،فإن العلوم الحسية حال والدين حال آخر .ولكل
منطقي أم ال
معايري وضوابط فكرية عىل حدة ..ولكن ال ميكننا الجزم بأن العمل بالعلوم الحسية
ّ
وكذا القول يف التمسك أو العمل بالدين .فكالهام غري منطقي( .ونش  1958ص )101 100مثة
اعرتاضات لـ ماكنتاير( )MacIntyreعىل هذا الرأي.
أوالً إن رؤية ونش لتأثري العرف تؤدي إىل صعوبة فهم الرتاث التاريخي .فعىل سبيل املثال،
شهدت اسكتلندا يف القرن السابع عرش تحوالً من مجتمع يؤمن بالشعوذة إىل عدمه .فأولئك
املعنيون بهذا التحول طرحوا أفكارا ً علمية وفكرية أ ّدت إىل هذا التحول .أما الذين عاشوا يف فرتة
التحول فإن رؤيتهم لعامل فيه شعوذة انحرست فكرياً ملصلحة رؤية عامل ال شعوذة فيه .ولذلك
فليس ميكننا القول إ ّن لكل رؤية فكرا ً خاصاً منفصالً متاماً عن اآلخرين .ولذلك فإن تحليل ونش
مل يكن صائباً.
ثانياً فإن ونش ( )Winchيقول إ ّن الرتجمة العملية يصعب فهمها .ماكنتاير ( )MacIntyreيصفها
هكذا:
لنفرتض عبارة قالها أحد املنظرين الزنديني أو امللك جيمس السادس أو األول (King James
.)VI or I
«الشعوذة أم ٌر حقيقي» .ولنفرتض عبارة أخرى قالها مشكّكون الحقون« :الشعوذة أمر غري حقيقي».
ال ميكن ترجمة العبارة الثانية عىل أنها نفي للعبارة األوىل إال يف حال إحدى العبارتني قبلت أو كتبت
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حرصا ً لنفي األخرى .ولذلك فإنا إذا مل نستطيع من موقعنا ويف لغتنا إنكار ما يقول املنظر الزندي
أو امللك جيمز  ،King Jamesفإننا وللسبب نفسه ال نستطيع ترجمة عباراتهام عملياً إىل لغتنا.
إن خصوصية األعراف تفيض إىل خصوصية لغوية .وهذا ما يجعل املقارنة بني عرف وآخر أمرا ً
أي قراءة أو ترجمة ليست مستحيلة( .ماكنتاير – 1970ص .)129
مستحيالً .ولكن وبالتأكيد فإ ّن ّ
إن عامل الدين اإلنكليزي كيث وورد ( )Keith Wardيؤكّد النقطة نفسها وهي رضورة افرتاض
عوامل فكرية مشرتكة :هناك بعض املعايري البسيطة التي ميكن أن نبني عليها الحقائق يف الدين
أو مواضيع أخرى .فالفكر يتطلب استحضار مؤ ّهالت واسعة من الذكاء ،مبا يف ،سعة يف تسلّم
صحيح للمعلومات ،ومقارنة تلك املعلومات مبا هو مامثل لها ،ثم استنتاج واستنباط طبقاً لقواعد
املنطق والربط الفعيل بني األسباب وغاياتها .فاإلنسان املفكر ميكنه العمل مببادئ منهجية جلية
للوصول إىل الهدف املنشود ...إن هذه األساليب الفكرية املبسطة هي رضورة ألي شكل من
أشكال الحياة االجتامعية املنظمة عىل أسس فكرية .وهذه األسس الفكرية البسيطة ليست وال
ميكن أن تكون حكرا ً لعرف دون آخر (وورد  1934ص.)319
املصدر األخري لعلم الالهوت املنهجي هو املعرفة ،واملعنى هنا معرفة الله .فاملعرفة
ُب الدين .عامل الدين األملاين فريدريك سكاالمياخر (Friedrich
برأي بعض رجال الدين ل ّ
 )Schleiermacher 1768 1834أكّد أ ّن قلب الدين املسيحي هو العرفان بالتوكل عىل الله.
واملعرفة بالتوكل تسوق إلينا كل ما يتبعها من معارف عن الله .هناك طروحات متقدمة يف علم
الالهوت قالت أ ّن املعرفة هي معرفة عباد الله ،وخصوصاً املستضعفني منهم .وأهميتها تكمن يف
والتمسك بها بقوة .فدعاة تح ّرر املرأة ،عىل
أنّنا من خالل فهمنا العقائدي توقظ فينا روح العدالة
ُّ
سبيل املثال ،يؤكّدون أ ّن معرفة املرأة بالله مل ت ُع َ
أي أهمية .وعىل الوترية نفسها هذا القول فإن
ط ّ
السود أو األفريقيني يؤكدون أ ّن الفكر الذي َر َّوجه البيض كان ظاملاً .فإن معرفة الله بني األرباب
البيض تتنافر متاماً مع مثيلتها بني العبيد السود.
لدينا إذا ً أربع مصادر رئيسية لعلم الالهوت:
أ) الكتاب املقدس
ب) املجتمع أو األمة
ج) العقل
د) املعرفة.
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وهذه العوامل األربعة تختلف يف حبكتها وتفاعلها بني تراث وآخر عالوة عىل ذلك ،فإن معظم
األديان تفرعت منها علل ذات تنوعية وخيارات متفاوتة .فاإلسالم كام قلنا جعل القرآن هو املحور
األساس ولكن بعض ملل اإلسالم كالصوفية( )Sufismجعلت علم الغيب أو املعرفة باملاورائيات
هي املحور .أما الخالف يف املسيحية فإنه يكمن يف العالقة بني الكتاب املقدس من جهة
والكنيسة من جهة أخرى .فالكاثوليك ( ،)Roman Catholicsوبعد عقد مؤمتر ترينت ()Trent
يف القرن السادس عرش ،أكّدوا أ ّن الكتب املقدسة لديهم تحتاج إىل الكنيسة لتفسريها .وباملقابل
فإن مارتن لوثر( ،)Martin Lutherأحد مؤسيس الطائفة الربوتستانتية ( ،)Protestantismعارض
قائالً إ ّن الكنيسة يجب أن تطيع وتنقاد لإلرشادات املنطقية يف الكتاب املقدس .ولذلك فالسلطة
املطلقة يف الكنيسة الربوتستانتية( )Protestantismهو الكتاب املقدس.

مثال آخر لتوضيح كيفية تفاعل املصادر األربعة هو ما يدور يف فلك التساؤل عن مكانة العقل.
تأسياً بـ ريتشارد هوكر ( )Richard Hooker (1554 – 1600يقول أنجليكان ( )Anglicansإ ّن الدين
هو كريس ذو ثالث قوائم ،الثالثة منها العقل بعد األُوليني أي الكتاب املقدس والرتاث (املنقول).
ومنذ عرص النهضة فإن املسيحيني املتحرضين أعطوا العقل أهمية خاصة.
فاملفاهيم التي كانت مفروضة من الكنيسة أصبحت تُناقش وت ُعارض باالكتشافات يف مجال
العلوم الحسية .الناقدون لهذه الطريقة يف التفكري أكدوا بدورهم أ ّن العقل أصبح أداة لتقييم العقيدة
املسيحية .املدافعون عن العقل ردوا عليهم بدليل أن غاليليو ( )Galileoكان محقاً واإلنجيل مخطئاً.
هناك حوار آخر ذو أهمية حول مكانة التأريخ .عىل سبيل املثال فثمة فرق بني النظرة للعصور
املاضية ،كام رآها كاتب الوصايا حتى كاتبو اإلنجيل ،وبني توقعاتنا واحتياجاتنا يف يومنا الحارض.
بالنسبة للوصايا فإن وظيفة التأريخ هو إيضاح أهمية املايض من أجل الزمن الحارض .فالكاتب كان
مهتامً مبكانة دار العبادة .فامللوك األربعة الذين توسع الكتاب يف ذكرهم هم داوود (( )Davidالذي
جاء مبركب اإلميان إىل القدس) سليامن (( )Solomonلبنائه املعبد أو الهيكل) ،واملصلحان
للمعبد (يوشيا وجوش) ( .)Josiah، Joashالكثري من امللوك اآلخرين الذين حكموا فرت ًة أطول
ومبعايرينا الحضارية أظهروا العدل ،كانوا أكرث أهمية ولكن مل يذكروا كغريهم .فكاتب الوصايا
يرى أن وظيفة نقل املايض هو إبالغ تحديات الحارض وتحديده.
ويف الجهة الثانية فإن حساسيتنا الحارضة للتأريخ ك ّرست اهتاممنا للسؤال عن دقة ما جرى.
بالنسبة إلينا املايض يجب أن يفهم مبعطياته .إنجاز مهم من إنجازات عرص النهضة هو دراسة
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التاريخ مبوضوعية .فبدالً من أن ن َُسخِّر املايض للتبليغ عن شؤون الحارض ،يجب أن نستخلص
حقيقة ما حدث يف املايض ،والسبب الذي دفع بأصحاب القصة آنذاك ألن يفعلوا ما فعلوا.
باختصار ،إن وظيفتنا اليوم أن ننظر إىل التأريخ ونقيمه مدارا ًة ومجارا ًة لألشخاص واملجموعات
املعنيني.
النقاش عن املصادر والطرائق وملتقياتها أدخلنا عىل موضوع القسم التايل :وهو تأثري الحداثة
يف دراسة علم الالهوت .وهذا هو موضوعنا التايل.
احلداثة وعلم الالهوت
بالنسبة لعلامء الدين الذين يعتربون أ ّن عرص النهضة الفكرية أدى إىل تحويل جوهري يف فهم
أنفسنا ومكانتنا يف الكون ،فإن الحساسية التاريخية هي املفتاح .املتخصص يف دراسة اإلنجيل
اإلنكليزي ليزيل هولدن( )Leslie Houldenاملشهور بقوله« :يجب أن نتقبل مكانتنا ،التي أُو ِرث ْناها
بفعل النهضة الفكرية وأن نستخدمها عىل أفضل الوجوه»( .هولدن  1977ص .)125دينيس ناينهام
( )Denis Nineham) (1976توسع يف تفصيل دالالت الالهوت عند املسيحيني .فأشار إىل أن
حساسيتنا التاريخية نبهتنا إىل االختالفات الشاسعة يف العصور السابقة وعرصنا هذا .فحقيقة األمر
أنه ال ميكننا اإلميان بعقيدة ما بطريقة مامثلة ملا اعتقده السابقون .فلنأخذ مثاالً واضحاً ،االعتقاد
باملعراج يف كون تالقي األبعاد يفرتض عروج عيىس إىل سامء فوق السحاب .أما ما بعد كوبر
نيكوس( )post-Copernicanونظريته عن الكون ،فإن وصف السامء عىل هذا
النحو مل يعد واردا ً .فالعامل الفليك األمرييك ،كارل ساغان  ،Karl Saganأبلغ القسيس جان
شلبي ( )Bishop John Shelby Spongبأن عيىس إذا انطلق من األرض برسعة الضوء فإنه لن
يتجاوز النظام الشميس حتى بعد ألفي عام من انطالقه (سبونغ  1998ص .)41-40
فرؤية املحافظني من املسيحيني تحث عىل تعديل االعتقاد ليشمل االرتفاع عن األرض عدة
أميال (رشحاً ملا يف اإلنجيل) ثم االنطالق إىل عامل موا ٍز لعاملنا (استعامالً للغة الفيزيائية الحديثة).
وبهذا فإن هذا التعديل يف االعتقاد باملعراج ليس مامثالً لنظريه القائل «عرج إىل السامء» والوارد
يف األصول .النقاش يف أهمية التاريخ محوري يف علم الالهوت الحديث .فإن حساسياتنا يف زمن
النقاش يف عرص الحداثة ركزت يف معرفة «الدقة يف ما حصل» ،أما حساسيات ما بعد الحداثة
طرحت تحدياً لرشعية السؤال عام حصل .إن إمكانية استجواب املايض من قبل مراقب أجنبي
ومن خلفية زمنية مختلفة هو أمر مستحيل .وبدالً عن ذلك فقد تكونت رؤية مختلفة .أحداث
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املايض تأيت إلينا بشكل رئييس بنصوص مكتوبة ..كل النصوص تتطلب تفسريا ً .فالدقة املنشودة
من معرفة ما عناه النص ملن سمعه أوالً ليست صعبة املنال وحسب ،بل تحتاج إىل أن يكون
لنا إمكانية االنتقال بأعرافنا إىل عامل آخر .فال ميكن لنا أن نربط القرون السالفة التي كانت بيننا
وبني النص .الحداثة افرتضت أ ّن الحقيقة – دقة وصف األمور كام هي ممكنة .أما بالنسبة لعلامء
الدين املتأثرين بعرص ما بعد الحداثة فال وجود ملا يسمى بـ «معطيات مبهمة» .فلنستعرض مثالً
استخدمه ناينهام ،معاناة شخص من عارض أو نوبة يف القرن الثالث عرش كان التشخيص فيها
عىل أنه مسحور أو متل ّبس من ال ِ
ج ّن .أما يف القرن الحادي والعرشين فنوبة كهذه تشخص بداء
الرصع .املعطيات الحسية الصورة املرئية بالعيون مل تتغري ،بل الذي تغري هو التفسري .هذا الحس
املضاعف يف التفسري أنتج نظريات خاصة ومختلفة .دعاة التحرير وأنصار حقوق املرأة من علامء
الدين أكدوا أ ّن الواقع املعييش من جهة والعصبية ضد املرأة من جهة أخرى هام املفتاح يف فهم
النص .العقيدة يف الحث عىل التحرر انطلقت من الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا الالتينية .إن هذه
العقيدة قويت من خالل فهم جديد يف قراءة التهجري يف «الهجرة  ،»3واألمثال التي بينها عيىس يف
فصل لقامن .فمن خالل هذه القراءة فإن املرء ال يستنتج أ ّن كل ما هنالك هو نجاة الفرد أو العفة
أو االهتامم باملسائل الروحية .بل عىل العكس ،فإن املعدمني يف أحزمة الفقر يف الربازيل يع ّرفون
بأنفسهم من خالل مأساة التهجري (املذكورة أعاله) ومن خالل وعد الله بتحرير خلقه من العبودية
لآلخرين .فبيان عيىس بأن «األثرياء سيجدون صعوبة يف الدخول عىل مملكة اإلله» .املعني به هم
«ألثرياء» الذين يستخدمون سلطتهم الحتكار كل الرثوات.
إن دعاة حقوق املرأة من علامء الدين يدرسون الكتاب املقدس من زاوية القوة .كنظرائهم
من دعاة التحرير ،فإنهم مستاؤون من دعم الديانة املسيحية للرثاء والذكورة ،وتهاونها بشؤون
املرأة .فتاريخياً ،األثرياء من الذكور استأثروا بكل الخيارات أما النساء فعانني الظلم ،واالضطهاد،
واالغتصاب حتى القتل .فلذلك كرس الدعاة إىل تحرير املرأة من علامء الدين جهودهم لفهم أنه
كيف ميكن للديانة املسيحية أن تسمح أو ترعى هذه األفعال.
فإن فقرة من نص ديني أحياناً تتلفظ مبعان ال يشوبها شك بأفضلية الذكور .فهذا «تيموثا»
( )Timothyيؤكد أ ّن آدم ( )Adamخلق أوالً ،وأن حواء ارتكبت أول خطيئة .ولهذا السبب كانت
السلطة للرجال عىل النساء .فالنساء مح َّرم عليهن تعليم الرجال .وأحياناً أخرى اإلقرار بأعظمية
الذكورة يظهر بصورة غري مبارشة .فاإلشارة إىل اإلله بلغت «األب» قد يبدو عادياً ولكن عندما
يكون الحضور من الرجال فقط كام يف عامل الرهبان املانع للزواج ،فهناك تكمن أهمية إضفاء
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صفة الذكورة عىل اإلله كواقع ال يساوره شك .ومام يعزز رؤية الدعاة لتحرير املرأة من علامء
الدين ،ما هو شائع ومعروف وهو االعتقاد بأن املسيحية تأثرت بشكل كبري بثنائيتي العرص اليوناين
والروماين .ومن هاتني الثنائيتني ترسبت أفكار كان لها الدور يف انتشار أفضلية الذكورة.
الثنائية األوىل هي بني اإلله من جهة واملادة من جهة أخرى .والثنائية الثانية هي التي بني الروح
والجسد.
خلْ ٌو من العامل ،وهو املسؤول عن
فالنقاش يدور هكذا :الثنائية بني الله والعامل بحيث إ ّن الله ُ
فناء املادة التي يتكون منها العامل ،والغلبة للروح التي هي الله .الله كان قبل العامل وسيبقى بعد
نهايته .العامل هو تكوين زائل .ولذلك فإن العامل املادي ال قيمة له .ولهذا فإنه غري مثري للدهشة
بأن مسيحيي الغرب ال يكرتثون لألزمة البيئية التي تهدد كوكبنا.
إضافة إىل هذه الثنائية مثة اعتقاد بأن الجسد يفنى و«الروح» اإلنسانية تبقى ولهذا فإن الدين ال
يعطى أي قيمة للجسد .التبعات لهذا القول مهمة جدا ً للقائلني بأفضلية الذكورة .من املسلَّامت
يف األعراف افرتاض أن الرجال وبسبب أفضلية عقلهم وقوتهم هم أقرب إىل الله وأن النساء أقرب
إىل الطبيعة.
الرجال يشبهون الله والسبب هو إعطاء الله صفات ذكورية .ألن املتعارف عليه أن الرجل يتمتع
بالحكمة والقوة ،وهاتان صفتان من الصفات القدسية ،أما النساء فمكانهن مع الطبيعة «األم» ألن
وظيفة كلتيهام هي التكاثر .ولهذا جاء ذم الحيض من التوراة القدمية (سفر الالويني )23 – 19:15
فالرجال يخافون القوة التناسلية عند النساء .إضافة إىل ذلك ،فإن شكل اإلناث يثري الشهوة الجنسية
عند الرجال فتكون عامالً يف تقليص قدرة السيطرة عىل أهوائهم .وبهذه االفرتاضات التلقائية عرفاً،
يتمخض القول بالتربير الحاصل لسلطة الرجال .إن الزواج مؤسسة اجتامعية حيث إ ّن الرجل يكون
«رب البيت» وعىل هذا فإن الفرص املتاحة للنساء ألي دور قيادي يف الكنيسة أو العامل محدودة جدا ً.
إن انتقادات دعاة تحرير املرأة للدين تأخذ طابع ما أسميته بـ «أطروحة شخصية»( ،مارخام
( Markham 2004ص  )95هدفها فهم الرس يف انشغال أو انهامك األمة املسيحية وبشكل أوسع
الحضارة الغربية بهذه األطروحة .فعىل سبيل املثال ،إن عيىس مل يتكلم عن موضوع الجنس إال
قليالً فلامذا إذا هذا االهتامم الكبري للكنائس مبوضوع الجنس؟ ما السبب يف ولع الناس باألوصاف
الذكورية لله ،مع العلم أن كل علامء الدين يقرون بأن الله يف ذاته أعىل من أن يوصف بجنس؟
األطروحة الشخصية لدعاة تحرير املرأة تجيب عن هذه األسئلة.
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إذا نظرنا إىل الهند فإن هذه األطروحة أقل تداوالً .فاملتعني يف أطروحة تحرير املرأة هو أن
الديانة املسيحية يجب أن تعيد النظر يف وصفها لله .وهذا ما طرحته العاملة الدينية سايل ماكفاغ
 .Sally McFague1993آملة أن تعتدل بذلك أعرافنا فتقلل االهتامم والرتكيز يف الذكورة وتصبح
أقل عداوة للبيئة .وبالرغم من أن الهند تصف الله بالواحد واملتجيل بآلهة عديدة عىل أشكال
إناث ،فإن املجتمع فيها يتمحور حول أفضلية الذكورة ،ومن ناحية أخرى فإن االهتامم بالبيئة شبه
معدوم« .كووك پوي» الن يف كتابها ( ،)Introducing Asian Feminist Theology 200أكدت
أنّه يجب عىل دعاة تحرير املرأة يف الغرب أن ال يعوملوا انتقاداتهم للمسيحية.
تقول يف كتابها :يف الوقت الذي يتوجب عىل دعاة تحرير املرأة يف الغرب إما تح ّدي الروابط
املتينة بني املرأة والطبيعة وإ ّما إيجاد أبعاد إيجابية ملا تجسده املرأة يف قربها للطبيعة ،فإن دعاة
تحرير املرأة من علامء الدين يف الرشق األقىص يواجهون األعراف التي متجد الطبيعة ويف الوقت
نفسه تنظر هذه األعراف إىل جسد املرأة نظرة احتقار« .پوي الن» ( 2000ص.)115
إىل هنا ميكن القول إ ّن معالجتنا للحداثة ركزت يف حساسيتنا تجاه التاريخ التي هي وليدة
النهضة الفكرية .وهذه الحساسية بدورها أدت إىل حساسية تجاه التفسري .وهذه بدورها أ ّدت إىل
بزوغ حركة «املفرسون املشككون» الذين أثاروا التساؤالت حول املستفيد من هذه التفسريات
للنص الديني .إن عقيدة دعاة التحرير من العبودية ومثيلتها لدعاة حقوق املرأة ،هام ع ّينتان لهذه
األطروحة التي متخّضت عن الحساسية تجاه التاريخ يف عرص النهضة.
موازا ًة لهذه الحساسية تجاه التاريخ كان بزوغ العلوم الحسية الحديثة .واملشهور بني الناس بأن
العلوم الحسية تشكل التحدي األكرب للدين .إن محاكمة غاليليو ( )Galileo) (1564 1642الذي تجرأ
أن يتح ّدى أفكار الكنيسة الكاثوليكية عن النظام الكوين ،والعداء الدفني لنظرية داروين Darwin’s
 1859 1882يف االنتقاء الطبيعي هام منوذجان فقط عن عمق الرصاع بني الدين والعلم الحيس.
فاالعتقاد السائد الذي كان أن الكواكب تسري يف أفالكها بقوة الله أما اآلن فاملعروف أنّها عىل ما
هي بقوة الجاذبية .إن الكوارث الطبيعية طاملا اعتربت عقاباً من الله أما اآلن فهي تفرس علمياً .العامل
البيولوجي اإلنكليزي ريتشارد داكنز ( )Richard Dawkinsيعلق عىل ذلك بجرأة فيقول:
«نحن نعلم عىل وجه التقريب متى بدأ الكون وملاذا الهايدروجني هو املادة الرئيسية فيه .نحن
نعلم كيف تتكون النجوم وكيفية التفاعل يف أعامقها لتحويل الهايدروجني إىل مواد أخرى ،والنتيجة
هي والدة الكيمياء يف عامل الفيزياء .نحن نعلم القواعد األساسية حيث يتحول عامل الكيمياء إىل
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بيولوجيا بحسب منو جزئيات املادة وتكاثرها الذايت .نحن نعلم القاعدة التي متكن من التكاثر
الذايت ،أال وهي نظرية داروين ( )Darwin’sيف االنتقاء الطبيعي لكل األحياء حتى البرش.
إنه العلم ،وحده العلم الذي أعطانا هذه املعرفة ،وأعطانا إياها برونق وكرثة وبأدلة وتفاصيل
دامغة .اتفقت األدلة بشكل قاطع عىل أن نظرة أو إجابة علم الالهوت عن كل سؤال من هذه األسئلة
كانت فادحة الخطأ .العلم أباد وباء الجدري ،وله القدرة يف منح لقاحات املناعة ضد معظم
الجراثيم القاتلة ،وبإمكانه قتل معظم الجراثيم التي كانت تسبب التهابات مميتة.
الالهوت مل ينجز شيئاً إال كالماً عن قرارة الخطيئة .أما العلم فبإمكانه أن يتنبأ بالتوقيت لظهور
مذنب معني ،وبالثواين التي يحدث فيها خسوف .العلم يوصل اإلنسان إىل القمر ،وأرسل
ٍ
صواريخ استطالع حول عطارد والزهرة .العلم بإمكانه أن يحدد عمر العظام املتحللة ،أما كفن
املسيح (الذي جاء به الصليبيون إىل مدينة تورين( )Turinما هي إال وهم من أوهام العصور
املظلمة .العلم يحدد بدقة الحمض النووي  DNAوتركيبته لكثري من الجراثيم ،وسوف يتمكن
قريباً من تحليله وتحديده لبني البرش.
هل من يشء جاء به علم الالهوت وفيه أدىن فائدة ألحد؟ متى نطق علم الالهوت بيشء فيه
حقيقة أو يشء ليس من الواضحات؟ استمعت إىل علامء دين وقرأت لهم وناظرتهم فلم أسمع شيئاً
مهمً فيه أدىن فائدة ،أو غري مك ّرر وسخيفاً أو خطأ فاضحاً .داكنز يف كتاب مرخام (Dawkins in
ّ
 Markham 2000ص.)23-22
مع أن هذه الصورة التي تجعل العامل مناقضاً للدين لها أثر بني الناس ،إال أن هذا التناقض
اتخذ أشكاالً أخرى يف الدوائر العلمية .ففي القرن العرشين قال عدد من الفيزيائيني أن املنبثق أو
الظاهر من علوم الفيزياء الحديثة يتطابق مع وصف علم الالهوت للكون .عاملان يف الفيزياء كان
لهام أهمية خاصة عىل هذا الصعيد .بول ديفيز( )Paul Davies) (1983ناقش لتأييد فكرة الربوبية أو
االعتقاد بإله خالق دون تشخيصه ،بينام دافع جون بولكنفهورن ( John Polkinghorne (1991عن
كل العقائد الرئيسية للديانة املسيحية .إن فيزياء أينشتاين وهايزنربغ ()Einstein and Heisenberg
الحديثة بالنسبة لـ ديفيز وبولكيفهورن ( )Davies and Polkinghorneفتحت آفاقاً كونية واسعة
وغري خاضعة للتنبؤات وهكذا عامل يتالءم مع املنطق وحرية اإلرادة.
والواقع الحق ،أن العامل الحيس بحاجة إىل علم الالهوت .واالفرتاضات التي تقوم عليها
العلوم الحسية تتطلب عاملاً ذا أطر عقلية ونظام محكم .إن دأب العلوم الحسية هو رشح ظواهر
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العامل املريئ ولذلك من الواضح رشعية التساؤل والوصول إىل رشح االفرتاضات التي تجرب العلم
الحيس اعتامدها .بالنسبة للفيلسوف ريتشارد سويتبرين ( )Richard Swinburneأي رشح مناسب
للعامل املريئ يجب أن يكون ربوبياً وعليه يكون العلم الحيس محتاجاً إىل الدين( .سوينبرين 1979
ص  )14 139إن حساسيتنا تجاه التأريخ يف الوقت الراهن أدت إىل نظرة جديدة يف رؤيتنا للعامل،
نظرة تتمحور حول تأثري األعراف يف املعتقدات( .ملاذا يرتسخ اإلميان بيشء ما زمن معني؟) هذا
هو السؤال الذي ال مفر منه.
االجتاهات املستقبلية لعلم الالهوت
إن علم الالهوت قيد العمل يف دائرتني ،األكادميية والدينية .يف هذا الفصل الختامي سوف
أستعرض التطورات داخل الدائرة األكادميية وبشكل رئييس الدائرة اإلنكليزية األمريكية ،وبعدها
سننظر إىل التطورات يف املحافل الدينية.
هناك أربعة تطورات جوهرية يف الدائرة األكادميية .األول هو االزدهار املستمر لعلوم الالهوت
يف عرص ما بعد التحرر.التعبري «ما بعد التحرر» استخدمه عامل الدين األمرييك «جورج لندبك»
 (The Nature of Doctrine: Religion Theology in a postيف كتابه )(George Lindbeck
Liberal age1984).
يناقش لندبك ( )Linbeckأهمية اللغة واألعراف املرتبطة بها ،وتأثريها يف الدين :فبدالً من النظر
إىل علم الالهوت بأنه مجموعة مسائل مفرتضات واضحة وأكيدة ،أزلية الحقيقة (النظرة التقليدية
القدمية) ،أو أنها تعبري ملشاعر ذاتية عن الواقع املعييش (نظرة غري املحقيقني واملتحررين)،
الجدير باملرء أن ينظر إىل علم الالهوت كعامل من عوامل مجتمع مؤمن يعرب عن نفسه من خالل
تعب عن الحياة يف مجتمع
شعائر ،أو صلوات أو عبادة أو منهج خاص يف العيش .فاملعتقدات ّ
معني أكرث مام تصورها.
تطور مهم أنتجه عمل لندبك ( )Linbeckوهو الحركة املعروفة «األصالة الجوهرية» التي
يتزعمها العامل اإلنكليزي جون ميلبانك ( .)John Milbankيف كتابه Theology and Social
 Theoryأسقط جون الحداثة بإظهار ادعاءاتها املبسطة .نقاشه كان متيناً ومعقدا ً لخَّص ُه «فريغوس
غوردون كري  »Fergus Gordon Kerrبرباعة:
تاريخياً بالنسبة لـ «ميلبانك» ( ،)Milbankإن مفاهيم مفكري القرن السابع عرش من أمثال

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 7

380

عالم املفاهيم

غروتيوس وهوبز ( )Grotius and Hobbesعن االستقالل والحكم الذايت وامللكية والقوة وما إىل
ذلك ،التي متخض عنها االختصاصات العلامنية من علوم سياسية واقتصادية واجتامعية ،انشقت
يف أواخر العصور الوسطى من املنظومة الالهوتية ،مستقلة عن الثالوث املقدس ويف الوقت
نفسه مكبة عىل عقيدة اإلرادة املطلقة لجاللة امللك .فعلم األنرتوبولوجيا ليمتدح البرش عىل أنهم
ذوات مستقلة وبأن الهوية الشخصية لكل منهم تع َّرف باإلرادة .وعىل هذا تكون األنرتوبولوجيا
من مشتقات (ومتميزة بفكرها املنايف لنظرييتها عند «توماس أكواينس (اإلكويني) (Thomas
 )Aquinasالتوحيد االختياري .وبناء عىل ذلك فإن مفهوم دعاة التحرير من املعارصين سيكون
نتيجة ملفهوم الردة (ألنه ال يؤمن بالثالوث املقدس) عن اإلميان بالله Kerr in Gill 1996 .ص
 .)432بالنسبة لـ ميلبانك ( ،)Milbankالظاهر أن عبارات العلامنية مثل «الذات» و«املجتمع»
تولدت يف الواقع من علم الالهوت العلامين .يعترب أن العلوم االجتامعية دخيلة ،ولكن تحتم
إيجادها لتكون مرسح «القوة الرائدة» .ميلبانك( Milbank) (1990ص  .)12ولذلك فإن عناوين
مثل «علم االجتامع لألديان» يجب أن تزول ألن املنطق العلامين يدعي بأن هناك ميزة خاصة ألي
مجتمع متكنها من أن تنظر أو تدرس الظواهر الدينية املختلفة .ولكن تبني بأن االفرتاضات عن
طبيعة الدين يساعد عىل تعريف الفهم لهذه امليزة الخاصة يف أي مجتمع( .ميلبانك Milbank
 )1990ص  .)139علم االجتامع ليس له فضل عىل علم الالهوت .إىل هنا وإذا كان ال بد من
استمرار علم االجتامع يجب عىل هذا العلم أن يعرف نفسه بأنه (عقيدة)( .ميلبانك  1990ص .)139

بعد تفنيده للعلامنية طرح ميلبانك ( )Milbankتعريفاً آخر للمسيحية وهو «املوسوعية املسيحية
الواقعية الحقة» ميلبانك  1990ص  .389بالنسبة إليه ،فإن املسيحية هو الرد املمكن والوحيد
لفكر «نيتشه» ( )Nietzsche’sيف التشكيك الكيل .مع األخذ بعني االعتبار مدينتي أوغسطني
( ،)Augustine’sفنحن اآلن لدينا مفارقة شاسعة جدا ً .ففي الوقت الذي بني فيه العامل العلامين
عىل فكرة العنف فاملسيحية بدورها متمسكة بفكر السالم .ميلبانك ينتهي بالقول« :إن كامل الرؤية
املسيحية لفكر السالم تحتل البديل بالنسبة للمتعاطفني مع «األصالة الجوهرية» .إن دور علم
الالهوت هو توضيح طبيعة اإلله وعالقته بالكون ،وهذا التوضيح يجب أن يستند إىل أساس
منطقي ناتج من املجتمع الكنائيس .بوجود متعاطفني كاألمريكيني (ستانيل هورواس) (Stanley
 )Hauerwasو(غريوري جونز) ( )Gregory Jonesفإن هذه الحركة ستستمر يف اجتذاب اآلخرين.

التطور الثاين يف علم الالهوت املعارص هو منو« :الهوت الهوية الذاتية» .لقد رأينا كيف كان
الهوت التحرر مهامً لالهوت تحرر املرأة .ويف السنوات الثالثني األخرية نشأت حركات عديدة
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أخذت صفة «لالهوت الهوية الذاتية» فمع تطور مالكوم إكس( )Malcolm Xومارتن لوثر Martin
 Luther Kingأذعنت الواليات املتحدة مبشكلة العنرصية التي حكمت ماضيها .مع اعتبار التمسك
بالدين عند الشعب األمرييك ،فال عجب يف أ ّن هذه الجهود أثارت نقاشاً عقائدياً مهامً .ولرمبا من
أشهر الناطقني واملروجني لـ «الهوت الشعب األسود» هام جيمس كون ( )James Coneوكورنيل
وست ( .)Cornel Westيف السنوات القليلة املاضية رأينا والدة «الالهوت النسوي» الرائدة يف مجال
«الالهوت النسوي» هي كييل ديالين براون دوغالس( )Kelly Delaine Brown Douglasالتي كتبت:
النساء السوداوات يف الواليات املتحدة أعطني صوتاً ملفهوم جديد يف علم الالهوت
«النسوي» .أول ظهور ملعنى عبارة «النسوي» كان يف تفسري أليس واكر ألعراف السود وتعابريهم:
«أنت تترصفني بنسوية» تعبري له معنى أعمق مام تظهر كلامته .إنه يشري إىل عمق التعقيد يف
أن يكون الشخص أسود وأنثى يف مجتمع ينظر بحقارة إىل سواد البرشة واألنوثة يف آن واحد.
(دوغالس(( Douglasص .)290فالتح ّدي العقائدي هنا يكمن يف تشخيص هذا الظلم املزدوج
ليكون األساس يف انطالقة التحرر.
توازياً مع «الالهوت عند السود» نشأت حركات الهوتية تحررية كتلك عند املتحدرين من
أصول التينية .وهنا يكمن الدور يف تشخيص فكر خاص ألناس داخل الكيان األمرييك .يقول عامل
االجتامع األمرييك روبرت بيلال ( )Robert Bellah 1967إن النظرية الدينية العاملية واملسيطرة يف
الواليات املتحدة ت ُسخِّر صورا ً ولغات خالصة يف الصفاء لتؤكّد أن أمريكا هي األرض املوعودة
للشعب املختار .إال أن األمريكيني املتحدرين من جذور التينية يرفضون هذه املقولة .كتب فرناندو
سيغافيو( )Fernando Segoviaموضحاً :من الواضح يل ،ويف الوقت الذي ال نتفوه بالتعابري واألمثلة
(اإلنجيلية) فإن انطباعنا عن جارنا الشاميل ال ت ِق ّل عام يدعيه من عل ّو مكانته املكرسة يف اإلنجيل...
أكرث الناس يكنون إعجاباً كثريا ً للواليات املتحدة كدولة وقوة عاملية .الحال هو هذا بالرغم من
شجبهم ما يرون من تجاوزات الواليات املتحدة يف بقية دول القارة ،وبالدرجة األوىل تجاوزاتها
يف دول البحر الكاريبي ...ولكن ليس من ناحية دينية بل من ناحية التقدم والتحرض تحديدا ً .ولعل
الشغف بالسلم والرىض والتطلع إىل العدالة وفرص العيش عند األمريكيني من أصول التينية ،هو
الذي دفعهم عىل مدى القرن لهجرة بالدهم والوصول إىل شواطئ أمريكا إن كان عىل منت طائرة أو
بارجة أو مركب أو قطار أو سيارة أو نفق أو أي وسيلة أخرى ،أو لرمبا مشياً عىل األقدام أو تسلقاً أو
عىل الدراجة أو زحفاً أو سباحة ...الكثري منا أصيب بخيبة أمل ألن األمور مل تكن كام أ ًّملنا ،وحيث
ٍ
حينئذ مستحيلة املنال وتؤدي بدروها إىل ترصفات همها إزالة تلك
إ ّن األمل بالعدالة واملساواة
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الصورة الناصعة من الخيال وإعادة تقييم لصورة جذرية ألدىن األمور وأكربها( .األرض املوعودة)
فيها عيوب وآفات أثرت فينا بشكل مبارش (سيغافيو  1996ص .)25 - 23
إن صورة أمريكا تعارضت مع حقيقة الحياة يف أمريكا ،وهذا الواقع متخض عن املشكلة التي
صارت املادة لالهوت الهوية الذاتية.
مثال أخري عىل الالهوت هو الهوت الهويات الذاتية الذي هو محط اهتامم املثليني من الرجال
والنساء .إن الدور الذي لعبه موضوع املايض أخذ منحى آخر هو الجدال حول زواج املثليني .إن
الحملة الداعمة لترشيع املثلية الجنسية اعتمدت بشكل رئييس عىل عامل الخصوصية .وعىل هذا
فإن النقاش يدور حول أن القانون يجب أن ال يتدخل يف ما يفعله شخصان راشدان مبلء إرادتيهام
خلف أبواب مغلقة .ولكن مع حلول القرن الحادي والعرشين صار األمر مرهوناً بـ «القبول العام»
للمثليني .إذا أخذنا بعني االعتبار أ ّن معظم االعرتاضات للعالقات املثلية نابعة من الدين فال عجب
يف أن يكون موضع نقاش حا ّدا ً يف األوساط الدينية .يف كتابها  Just good friends 1995ناقشت
اليزابيث ستيوارت ( )Elizabeth Stuartبأن عامل الصداقة ليس املحور يف تفهم املثليني فقط
عقائدي كذلك ،وينبغي ألصحاب العالقات بالجنس اآلخر أن يعطوه كل تقدير .امليول
إمنا هو
ّ
الجنسية يجب أن تعلن لآلخرين وتكون مصدر ابتهاج بني األصدقاء وال جدوى من أن تكون
حرصية ملؤسسة ذكورية يف إطار زواج أوحدي.
أي شخص
التطور الثالث يف علم الالهوت هو التحرر .إن عبارة «التحرر» يصعب عىل ّ
تعريفها .فهو يدعو إلعادة تقييم اإلميان مبا يتناسب مع التغيريات يف املجتمع .األمريكيان ديفيد
تربيس وغوردن كوفامن هام الرائدان بني العلامء الداعني للتحرر .العديد من علامء الدين يف
اململكة املتحدة بدأوا باستخدام كلمة «تحرر» يف اآلونة األخرية .فعىل مدى عرشين سنة سقطت
كلمة «تحرر» من مفردات العلامء والسبب رمبا يعود ملا قاله دون كابيت بأن الوهم هو الحتمية
املنطقية لرتاث التحرر وإ ّن كلمة «التحرر» أصبحت مرادفة لعدم اإلميان .إىل هنا ومبا أن الدين
هو الحث عىل اإلميان ،والرتادف بني التحرر وعدم اإلميان مل يكن يف مصلحة حركة التحرر .يف
أول تسعينيات القرن املايض نشطت حركة التحرر من جديد .إال أن أشكال التحرر تغريت بشكل
ملحوظ .بالنسبة للبعض كلمة تحرر تعني االندماج بعقالنية مع النهضة.
العامل باإلنجيل اإلنكليزي (ليزيل هولدن )Leslie Holdenكان له دو ٌر يف املفهوم املتبادل
للتحرر يف سبعينيات القرن املايض وذلك من خالل مجموعة مقاالته املسامة The Myth of God
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( Incarnateهيك  .)1977األخالقي اإلنكليزي (جون ألفورد  )John Alfordوافق سابقه يف كتابه
( .)The Pastoral Nature of Theology (1999) Ethics of Uncertainty (2000لآلخرين التحرر
يعني اإلقرار مبحدودية املعارف يف علم الالهوت .غاريث جونز ( )Gareth Jonesوصف ببالغة
املفهوم آللية العقيدة التحررية يف كتابه  .Critical Theology 1995للبعض ببعضهم ،التحرر
ميثل الحاجة للتفاعل مع العلوم الحسية ،ومع تراث األديان األخرى وبشكل أوسع مع األعراف.
وعىل هذا خطا كل من اإلنكليزي «كاليف مارش( )Clive Marshيف كتابه الرائع Christianity in
 )a Post - Atheist Age) 2002ومارتن برييس ()Martyn Percyيف كتابه The Salt of the Earth:
 :Religious Resilience in a secular Ageحصانة دينية يف عرص علامين «( .)2002وأقوى منظر
لهذا االتجاه من التحرر هو العامل اإلنكليزي كيث وورد ( .)1996 – 1994إن كتابه بأجزائه األربعة
اتخذ منحى منهجياً لعلم الالهوت آخذا ً بعني االعتبار اعتقادات من أديان أخرى جاعالً لذلك
نتاجه أمثولة يف كيفية مقارنة علم الالهوت .وأخريا ً هناك من أرادوا أن يربطوا الالهوت املتحرر
بحركة «ما بعد الحداثة» وبـ عقائد تحررية أخرى .مثال واضح عىل ذلك كتاب جانني جاللينغ
( )J’annine Jobling Restless Readings 2002فهي تبدأ مبشكلة التفسري يف عدسة دعاة تحرير
املرأة وتنتهي بعزمية قوية عىل إنشاء مجتمع متفهامً للنص الديني.
آخر تطور يف علم الالهوت هو الذي يتقاطع بشكل كامل مع علم الالهوت من تراثات دينية
خاصة .هؤالء العلامء التقليديون لهم عناوين منها «بارنيان أو التشرييني ،أو الكاثوليك .من
املنظرين لهذه الفرق كولن غانتون ( )Coln Guntonوديفيد فورد( )David Fordيف اململكة
املتحدة وكالهام بارتيان ،وروبرت جسيل (( )Giséle Robertلوثراين) «وريتشارد جون نيهاوس»
(( )Richard John Neuhausكاثولييك) وكل منها يف الواليات املتحدة .ومبا أن دقة اآللية أو
اإللهام العقائدي تختلف بدرجة كبرية بني اتجاه وآخر إال أن الهدف العقائدي واحد :وهو إيضاح
املصادر املتنوعة ملعرفة اإلله بحيث تشكل شاهدا ً قيامً لطبيعة اإلله ولعالقة اإلله باملوجودات.
هذه املجموعة األخرية من علامء الالهوت لها أهمية كربى ألنها األقرب إىل االعتقادات التي
عليها الناس يف دور العبادة .فاعتقادات جاك داريدا ( )Jacques Derridaاملتالية ال أهمية لها عىل
مستوى التحديات التي يواجهها العامل يف إرشاد الناس .كام الحال مع داريدا فإن الكثري من علامء
الدين ال أثر أو نفوذ لهم يف واقع حياة املسيحيني.
ومن هذه الزاوية فإن أعاظم علامء القرن العرشين هم االنكليز«:يس.أس لويس Clive Staples
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« ،»Lewisجون باكر » John Packerو«جون ستوت  »John Stottأيضاً .يصف «مارك نولMark
 »Nollهذه الظاهرة:
«هناك حالة خاصة ال بد من ذكرها .يف النصف الثاين من القرن العرشين كان الكاثولييك األملاين
هانس كونغ ( )Hans Kungواألنغلكاين التبشريي جون.ر.و ستوت (.)John R.W Stottمن أوسع
وأشهر كتَّاب العلوم الدينية .هذا النمط يف التأثري الكبري لعلامء الدين يف دول أخرى يف الساحة
األمريكية قد م َّهد له العامل اإلنكليزي ج.ك .تتسيسرتتون ( )G.K Chestertonيف بداية القرن العرشين.
هذا النمط ما زال مستمرا ً إىل اآلن والواقع األمرييك بالكتابات الدينية لـ أوكسفورد س.أس .لويس
 )Oxford don C.S) (Lewisيستشهد بقوة عىل ذلك»( .نول  2002ص .)191 – 190
من ستوت (( )Stottالداعية) إىل لويس (( Lewisمدرس اللغة اإلنكليزية) ،هؤالء أشخاص
كان لهم تأثري كبري يف الحياة الدينية للمسيحيني .الواقع إن قراءة كتب هؤالء كان له أكرث كبري يف
الحياة الدينية .ومن ناحية أخرى مل يستطع أساتذة العلوم الدينية يف الجامعات أن يكون لهم أي
أثر كـ «ستوت» و«لويس».
والحقيقة الصادمة أن هناك هوة شاسعة بني مستجدات عامل األكادمييا من جهة ونظرييتها يف
الكنيسة من جهة أخرى ،وما النجاح العظيم لكتاب ( )Left Behindإال دليل عىل ذلك .حتى عام
 2005إن سلسلة الكتب هذه باعت أكرث من ستني مليون نسخة والنارشون أعلنوا أ ّن ()Desecration
كان الكتاب األكرث مبيعاً بني الكتب التي هي من عامل الخيال يف عام  2001متخطياً بذلك املكانة
األوىل التي احتكرها جون غريشام ( )John Grishamيف السنوات السبع األخرية .وهذه الكتب
تُقْرأ وتتداول وتدرس والنقاشات حولها عىل شبكة التواصل العاملية أكرب من أن تحىص .والكتب
هذه هي الشغل الشاغل للمسيحيني حول العامل .هذه الكتب تعطي صورة خيالية لنهاية العامل.
جذور هذه الصورة مستوحاة من النظرة الالهوتية للفناء منذ اآلف السنني وهي تصور الحدث
العظيم حيث يختفي خاللها املاليني من املسيحيني بصورة غامضة يليها سبع سنوات من الفنت
تؤدي ذروتها للمعركة الكربى ( .)Battle of Armageddonتبدأ هذه األحداث يف عاملنا الحارض
يف منتصف رحلة ليلية عرب املحيط األطليس لطائرة بوينغ  747من شيكاغو إىل لندن .يخيم
السكون داخل الطائرة إىل أن تعكره امرأة عجوز حني تكتشف اختفاء زوجها ثم يشكو ركاب
آخرون بأن ذويهم أيضاً من املفقودين وليس لهم أثر إال ثيابهم التي كانوا يرتدونها .واختفاء هؤالء
من عىل منت الطائرة ما هو إال جزء من اختفاء املاليني من الناس بصورة مفاجئة .هذا الحدث
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العظيم ما هو إال نداء الكنيسة للعامل أجمع إلنقاذهم من العقاب اإللهي يف الفنت اآلتية .عنوان أول
كتاب من السلسلة هو ( )Left behindتاله ( )Tribulation Forceثم نيكوالي Nicolaiثم حصاد
الروح ( )Soul Harvestثم  Apollyonثم ِ Assassinsثم  )The (Undullingثم ()The Mark
ثم ( )Desecrationثم ( )The Remarkثم ( )Armageddrوآخرها كان ()Gloriais Appearing
(التجيل األعظم) .بعدما شهدنا التأثري العظيم لهذه املوسوعة الخيالية ميكننا القول إ ّن اإليرلندي
جون نيلسون داري هو من أكرث علامء الدين تأثريا ً وأهمية يف القرن التاسع عرش وهو صاحب فكرة
تغيري األحوال بتغيري األزمان وهذه الفكرة بعينيها حددت إطار هذه الشبكة املعقدة العتقادات
الناس بـ الكارثة الكربى والفنت والقضاء األخري ما زال تأثري داريب كبريا ً يف الكنيسة حتى يومنا

هذا ولكن معظم علامء الدين مل يسمعوا به ناهيك عن قراءة كتبه .وهذا مثال واضح للرشح القائم
بني األكادمييني والعامة من املؤمنني .وعىل األرجح فإن هذا الرشح بني الالهوت يف األوساط
األكادميية والالهوت عند الناس كافّة سيزداد اتساعاً .مؤرخ الدين األمرييك فيليب جنكنز (Philip
 )Jenkinsيدون ذلك الذي انتبه إليه الكثريون :بقوله :الكنيسة تتجه جنوباً (التعبري أمرييك يوحي
باتباع االتجاه املعاكس) يعرض يف مقدمة كتابه «اململكة املسيحية القادمة» إحصائيات مثرية
(جنكنز  .)2002يقول جنكنز ( )Jenkinsمع بداية هذا القرن ما زال عدد املسيحيني يف أوروبا يفوق
عدد مسيحيي القارات األخرى إال إنه يف عام  2025ستكون األرقام كام ييل:
وست مئة مليون مسيحي 633 ،مليوناً منهم يقطنون يف أفريقيا ،وست مئة وأربعون مليوناً
ملياران
ّ
يقطنون أمريكا الالتينية ،وأربعمئة وستون مليوناً يف آسيا ،و 555مليوناً يف أوروبا وبذلك تنحدر أوروبا
إىل املركز الثالث وبذلك سيكون التنافس عىل لقب القارة الكربى للمسيحية بني أمريكا الالتينية
وأفريقيا .وبحلول ذلك عام ستكون األهمية الكربى بأن هاتني القارتني معاً ستكونان مسكناً ألكرث من
نصف مسيحيي العامل .وبحلول عام  2050سيكون خمس املسيحيني يف العامل من الشعب األبيض.
وقريباً ستكون عبارة “مسيحي أبيض” غري مألوفة ومثرية للدهشة كقول أحدهم «سويدي بوذي».
قد يوجد شخص بهذه الصفة ولكن الغرابة يف الوصف والخروج عن املألوف هو املطلب.
جينكنز ( 2002ص )3من الصعب تحديد دقة التأثريات لهذا التجديد أو االتجاه يف تشخيص العمل
العقائدي .ولكن ميكننا القول بثقة إ ّن التأثري سيكون كبريا ً جدا ً وإ ّن سلسلة الكتب ()Left behind
املذكورة آنفاً ستجذب املزيد من القراء نابذ ًة بذلك التقدم األكادميي إىل دائرة التهميش.
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Mérite d'être mentionné que ce domaine en particulier était un thème
exceptionnel dans les études de Haeri. D'ailleurs, une partie de ses œuvres
et conférences est riche par des mesures approfondies développées par
les études et les recherches comparées sur la philosophie pratique.
Dans le chapitre "textes repris" on vous a choisi dans ce numéro
un texte moral du philosophe Walter Stace intitulé: "Dieu et finalité
du monde" où Stace parle du système moral comme fin suprême de la
société humaine.
Dans cet article on trouve une leçon approfondie de trois supports
dans le système intellectuel de Stace: Dieu, finalité du monde et son
système moral.
Dans le chapitre "le monde des notions" on expose la notion
"théologie" évoquée par le prêtre britannique Ian Markham. Son article
est intitulé: The blackwell Companion to the Study of Religion.
L'étude souligne les multiples méthodes d'utilisation du terme
théologie, et se met à développer cette science dans le cadre du
christianisme tout en indiquant quelques éléments d'autres religions
liées à cette même science.
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Cet article suscite un point exceptionnel en parlant de la biographie
de Baader qui a réfuté le cogito de Descartes et a neutralisé ses effets
logiques sans que sa philosophie prend sa trajectoire effective dans la
modernité occidentale, la cause réside peut-être dans la critique radicale
de Baader des valeurs de la modernité, notamment leur aspect séculariste
et athéiste.
Le trait paradoxal de la personnalité de ce philosophe serait qu'il a
produit son système de compréhension de l'existence autrement que
celui des pères de la philosophie moderne. Suite au cogito de Descartes
(Je pense donc je suis), il replique: je suis pensé par Dieu, donc je pense
et je suis".
Dans le chapitre "Mountada al-Istighrab" on lit un débat intitulé:
Does God Exist? William Lane vs. Peter Millican.
Ce débat a eu lieu à l'Institut de Philosphie à l'Université de
Bermengham – Royaume Uni. Il porte sur une question ancienne et
nouvelle à la fois dans la théologie et la philosophie, à savoir le débat
sur la question de l'existence de Dieu.
Les deux discuteurs sont William Lane Craig, professeur et
théologien américain, et Peter Millican, professeur de philosophie
à l'Université d'Oxford. Le débat est dirigé par Carl Chinn, historien
et écrivain chargé par l'administration de l'université de remplir cette
tâche épistémologique laborieuse.
Dans le chapitre "Nous et l'Occident", le directeur du Centre Islamique
des Recherches Stratégiques et le président de la rédaction de la revue
trimestrielle "Istighrab" sayyed Hachem al-Milani expose les thèses du
philosophe musulman Mahdi Haeri al-Yezdi sur la philosophie pratique
entre Orient et Occident.
Cette étude traite ce qu'on a convenu d'appeler la philosophie pratique
comme un des principaux problèmes épistémologiques contemporains.
L'espace épistémologique adopté par le chercheur pour décrire sa démarche
se réfère aux thèses de Haeri dans le domaine philosophique cité.
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"Les arguments de la cosmologie – étude comparée entre les deux
visions: occidentale et islamique", est le titre de l'étude présentée
par Hamid Reda Ayat-Illahi, professeur de philosophie à l'université
de Tabatabaei – Iran. Le chercheur s'y intéresse à l'analyse de la
signification de l'argument cosmologique au cours de l'histoire du
trajet de la cosmologie et fait ressortir ses détails à la lumière de trois
courants fondamentaux. Il précise les jalons de la cosmologie à lumière
de la pensée grecque et les thèses de St. Thomas d'Aquin et Leibnitz;
il évoque ensuite ses caractéristiques dans chacun de ces trois courants
et indique ses grands éléments centraux dans la philosophie islamique,
et évoque les aspects de différence de sa thèse au sein des deux écoles
philosophiques, islamique et occidentale, surtout du point de vue de
ses éléments constitutifs philosophiques. Il fait également une étude
critique sur l'argument cosmologique et évalue cette critique selon
l'argument de la contingence et celui de la nécessité.
Le penseur iranien Mohamad Hassan Quaramalaki écrit une étude
intitulée "les soupçons des athéistes – la critique rationnelle de
"l'irrationalité" de l'athéisme". Cet article vise à développer un système
épistémologique qui examine d'une part les arguments rationnelles et
logiques de l'existence de Dieu, et traite d'autre part certains soupçons
qui sont posés autour de ces arguments par les athéistes et les sceptiques;
il prouve ensuite que la croyance de l'existence de Dieu s'harmonise
totalement avec le jugement de la raison et la nature humaine, en sorte
qu'elle peut être prouvée par les arguments philosophiques et naturels
qui ont la possibilité de réfuter tout soupçon posé par les sceptiques et
les athéistes. Les soupçons minces auxquels ces derniers restent fidèles
ne peuvent résister devant ces arguments irréfutables, et n'arrivent pas à
trouver aucun défaut dans ses significations.
Dans le chapitre "le témoin", on a choisi pour ce numéro une lecture
de la biographie du philosophe de la morale Franz von Baader, celuici est spécialisé dans la philosophie islamique et enseigne dans les
universités allemandes.
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Jean Robert Dominique écrit un article intitulé: "Dieu, fondement
ultime du vrai scientifique". Il y examine la nature de l'acte scientifique
et les problèmes d'ordre philosophique qu'il pose. De plus, l'article
traite un ensemble de problèmes épistémologiques liés au débat sur la
science et la divinité. Ensuite, il constate par référence aux conclusions
logiques que Dieu est le fondement ultime du vrai scientifique.
Le chercheur égyptien Ghidan sayyed Ali écrit un article intitulé:
"L'athéisme épistémologique – exemple David Hume". Il procède
à une approche de l'espace épistémologique de l'athéisme. Il se met
à développer les structures philosophiques et théoriques de ce qu'il
appelle athéisme épistémologique dont les premiers jalons ont apparu
au XVII siècle.
Pour enraciner cette démarche et décrire ses jalons, l'auteur a fait des
idées du philosophe anglais David Hume un objet de son entreprise.
Il note ainsi des remarques critiques sur le système philosophique de
Hume...
"La critique occidentale de l'athéisme", est le titre de l'article rédigé
par Imad-Dine Abderrazzak, un chercheur en philosophie moderne à
l'université Beni-Suif (Egypte). Cette étude fait ressortir le phénomène
de l'athéisme occidental dans ses stades anciens et contemporains, et
montre les trajectoires suivies par le processus critique de l'athéisme chez
des philosophes et penseurs qui ont enrichi les temps de la modernité
par leurs réalisations, et ont contribué à une discussion qui est encore
effective jusqu'aujourd'hui.
Le chercheur syrien Nabil Ali Saleh décrit une approche critique du
contenu intellectuel du phénomène d'athéisme tel qu'il est né en Europe
moderne. Cet article traite le thème de l'athéisme comme phénomène
historique dans la pensée occidentale, et essaie de préciser les raisons
objectives et subjectives qui ont conduit à la naissance de ce phénomène.
En vue d'atteindre cette fin, le chercheur procède à une approche critique
du contenu intellectuel de l'athéisme, et les lacunes logiques qui décrivent
son système épistémologique au niveau historique et philosophique.
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vie humaine et leurs connexions avec la dimension métaphysique. Le
chercheur construit son étude sur la clarification des significations de la
divinité selon les conceptions et définitions apportées par les différentes
religions et philosophies. Ensuite, il se met à enraciner ses idées sur
la nullité des fondements adoptés par les athéistes pour justifier leurs
conceptions.
"L'athéisme en Occident.. une philosophie de l'existence ou espoir
utopique", tel est le titre de l'étude présentée par le chercheur algérien
Cherif-Eddine ben Douba. Cette étude examine les racines du phénomène
athéiste né en Occident, et montre ses déterminations intellectuelles et
culturelles, et s'il constitue une vision philosophique de l'existence ou
bien un simple espoir utopique.
D'ailleurs, il montre dans le contexte de son étude la différenciation du
concept de l'existence entre les conceptions élaborées par la philosophie
grecque à partir d'Aristote et ce que la philosophie occidentale a proposé
dans ce domaine.
Dans "l'échec du système moral en Occident", le chercheur américain
Robert Delfino de l'université St. John's, traite deux convictions
fondamentales chez les philosophes de l'athéisme en Occident, comme
Richard Dawkins et Sam Harris. La première est le scientisme qui
considère que la science seule est capable de nous fournir un savoir
absolu et authentique de la réalité. La deuxième est le naturalisme
métaphysique, qui dénie l'existence d'êtres surnaturels. L'auteur de
l'article souligne le naturalisme métaphysique agréé par les nouveaux
athéistes et autres naturalistes, et vise à répondre à la question suivante:
le naturalisme métaphysique peut-il fournir un fondement suffisant pour
les valeurs morales objectives? L'auteur répond par "non", et se débat
sur les problèmes réels dans l'explication naturaliste du fondement de
la morale.
Dans le chapitre "cercles de débat" on expose un ensemble d'articles
sur l'athéisme et les débats qui traitent ce sujet en Occident et dans le
monde arabo-musulman. Ainsi, ils sont exposés:
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islamique. Le chercheur essaie dans ce domaine de pratiquer la sagesse
occidentale sur la sagesse orientale et les méthodes d'argumentation
répandues chez les philosophes de deux pôles; il aboutit après la
comparaison et la pratique à la compréhension de l'harmonie entre les
deux sagesses au niveau des prémisses et résultats, et à l'élimination de
la dualité supposée qui s'est fixée dans beaucoup d'esprits sous divers
titres tels que la modernité et la pré-modernité et la post-modernité.
Sous le titre "l'homme réduit", le chercheur libanais Hadi Kobeyssi
examine le spectacle culturel et intellectuel en Occident, et évoque les
querelles intellectuelles entre la croyance et l'athéisme durant les temps
de la renaissance à partir du XIII e siècle où elles aboutissaient à une
victoire suprême de la sécularisation contre le pouvoir théologique
de l'Eglise. Néanmoins, il souligne que cette victoire réalisée par le
sécularité décisive contre le christianisme occidental revient à l'individu
et au groupe par un sentiment de fission entre le besoin de la technique
et ses évolutions d'une part, et la nécessité d'une satisfaction par le
Transcendant spirituel d'autre part.
Le théologien irlandais Alister McGrath écrit un article remarquable:
l'évolution a-t-elle éliminé Dieu? Il s'agit d'une controverse théologique
et philosophique sur les idées de Dawkins, qui pose des interrogations
sur son rationalisme intellectuel et les fondements de ses démonstrations.
Il est évident, comme le montre l'auteur de l'article, que l'athéisme de
Dawkins est lié étroitement à sa connaissance et sa pensée profonde,
et il manque de fondements argumentatifs du fait qu'il défend la
méthodologie scientifique.
Le chercheur égyptien Mohamad Othman khecht écrit un article
intitulé: "Des lacunes dans le mur de l'athéisme – prise de conscience du
dieu, de la conception islamique à la conception occidentale". Cet article
révèle les points de faille méthodologique dans l'architecture théorique de
la réflexion athéiste, et montre par la présentation analytique historique
ce que le chercheur nomme lacunes dans le mur de l'athéisme en raison
du défaut méthodologique de la compréhension des vérités réelles de la
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civilisations, ou du point de vue de la réfutation de cet esprit occidental
de la dimension spirituelle et croyante dans la vie de l'homme.
Quant au deuxième entretien, il a lieu sous un titre problématique et
remarquable: "Le cerveau a-t-il créé Dieu ou Dieu a-t-il créé le cerveau?".
Deux professeurs spécialisés dans la philosophie et la sociologie de la
religion ont contribué à ce dialogue qui a eu lieu au Centre Culturel
de Montréal. Le premier est Georges Helal, professeur de philosophie
à l'université de Montréal, le second est Yanick Villedieu, journaliste
et animateur de programmes à la Radio Canadienne. La présentation
globale de l'entretien est dirigée par le professeur de philosophie de
science Joseph Arthur Bergeron. Mérite d'être mentionné que cet
entretien a lieu sous les auspices de la direction du Centre Culturel de
Montreal-Canada le 28 octobre 2010.
Au "Dossier" on lit un ensemble d'études arabes et étrangères sur
l'athéisme. Elles sont exposées comme suit:
"Illusion de Dawkins", c'est le titre d'un chapitre d'un ouvrage rédigé
par deux chercheurs britanniques, Alister McGrath et Joanna Collicutt
McGrath.
Ils traitent les thèses de Dawkins qui a été une tempête dans le
domaine de la réflexion athéiste. Indépendamment de la profondeur de
ses thèses proposées dans ce domaine et leur importance, Dawkins a
pu se faire remarquer en procédant à la fantaisie dans l'exposition de
ses idées, notamment parmi les jeunes et les milieux académiques en
Europe et aux Etats-Unis.
Cette étude comporte une controverse sur les idées de Dawkins,
notamment celles de son ouvrage célèbre "Illusion de Dieu" (Pour en
finir avec Dieu)
Le penseur iranien mahdi al-Haeri al-Yazdi a écrit une étude intitulée
"L'argument existentialiste de l'existence de Dieu". On y lit une
comparaison entre les études de la science divine dans la philosophique
occidentale, et la sagesse divine orientale notamment la philosophie
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e numéro 7 de la revue trimestrielle Istighrab est consacré pour
éclairer sur la critique du phénomène de l'athéisme dans le
monde moderne. Ce phénomène est traité en s'appuyant sur sa référence
philosophique, épistémologique et scientifique.. Cela s'effectue par un
nombre de ses grands penseurs contemporains comme Richard Dawkins
et Sam Harris et autres, qui ont nié la croyance religieuse sous prétexte
que la raison humaine et la science qu'elle produit peuvent répondre aux
mystères de l'univers.
Le numéro comporte des études et articles de penseurs occidentaux
et du monde arabo-musulman, qui s'arrangent selon les chapitres de la
revue comme suit:
Dans l'Editorial, le Rédacteur en chef a rédigé un article préliminaire:
Le déclin de l'athéisme et son incohérence. Il y expose les racines
philosophiques et intellectuelles de la pensée athéiste occidentale,
en citant le rôle que la modernité a joué pendant cinq siècles dans la
théorisation de la sécularisation et l'anti-religion.
Au chapitre "Entretiens"
On lit un entretien avec le penseur égyptien Mostapha Nachchar,
effectué par le chercheur iraquien Amer Abed Zaid al-Waeli. L'entretien
porte sur le thème principal de ce numéro: l'athéisme, ses déterminations
et ses apparences en Occident et au monde arabe. Les questions s'étendent
pour concerner ce qui est personnel et épistémologique, ainsi que ce
que posent les thèmes de la discussion dans les champs intellectuels et
épistémologiques différents.
L'entretien avec le professeur Nachchar comporte des lectures
critiques sur l'aspect exclusif et racial de l'esprit moderniste occidental,
que ce soit du point de vue de la domination sur les autres peuples et
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prominent modern epistemological dilemmas. The epistemological
range which Sayyed Al-Milani relies upon in clarifying his effort is
the theses of Ha’eri Yazdi in the aforementioned philosophy.
It is worth noting that ‘Ulama Yazdi Ha’eri gave this particular
domain exceptional attention. Several of his works and speeches are
full of in-depth procedures of studies and comparative researches
concerning applied philosophy.
In the section “Recovered Texts”, we have chosen a text by the
moralist philosopher Walter Stace entitled “God and the Purpose
of the World” where he discusses the moral system as the highest
purpose of human society.
This essay by Walter Stace represents a deep study of three
principles in his system of thought: God, the purpose of the world,
and its moral system.
In the “Concepts” section, we present the concept of “theology” as
demonstrated by the British priest Ian Markham in “The Blackwell
Companion to the Study of Religion”.
This study sheds light on the various usages of the term “theology”,
and then elaborates on this discipline in Christianity with reference
to some correlated matters in other religions.
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Occidentalism Quarterly, Issue 7

German moralist philosopher Franz von Baader written by Roland
Pietsch, an expert in Islamic philosophy and an instructor in German
universities.
This essay represents an exceptional attempt to discuss the
biography of Franz von Baader who refuted the Cartesian Cogito
and abolished its logical effects. Nonetheless, his philosophy did not
take its actual course in Western modernity, and the reason might be
the radical nature of Baader’s criticism of the values in modernismespecially its worldly and atheistic aspect.
The distinctive feature in Baader’s personality might be his
establishment of a system to understand existence in a way which
differs from the forefathers of modern philosophy. In his reply to the
Cartesian Cogito “I think therefore I am”, he says: “I am thought (by
God); therefore I think and I am”.
In “The Forum of Al-Istighrab” section, we read a debate entitled
“Does God Exist?” between William Lane Craig and Peter Millican.
This debate occurred at the Philosophy Institute at Birmingham
University in the United Kingdom, and it revolves around an oldnew issue in theology and philosophy: the debate concerning God’s
existence.
The debaters are Professor William Lane Craig, an American
philosopher and theologian, and Professor Peter Millican, a philosophy
instructor at Oxford University. The university administration
assigned the difficult epistemological task of chairing this debate to
the historian and writer Carl Chinn.
In the section “The West and Us”, Sayyed Hashem Al-Milani, the
Director of the Islamic Center for Strategic Studies and the editor
in chief of the periodical “Al-Istighrab”, presents the theses of the
Islamic ‘Ulama and philosopher Mehdi Ha’eri Yazdi concerning
applied philosophy in the East and West.
This study approaches applied philosophy as one of the most
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objective and subjective causes which led to the emergence of this
phenomenon. To achieve this purpose, the writer works at applying a
critical approach to the ideological content of atheism and the logical
gaps which envision its epistemological system at the historical and
philosophical levels.
“Cosmological Proof-A Comparative Study between Western and
Islamic Perspectives” is the title of the study which the professor
of philosophy at the University of Tabtaba’i in Iran Hamid Reza
Ayatolahi presents. In this essay, he analyzes the significance of
cosmological proof in its perfective course throughout history. He
sheds light on its details according to three main trends: Greek thought
and the theses of the two Western intellectuals Thomas Aquinas and
Gottfried Wilhelm Leibniz. He then mentions the properties of each
of these three trends. The writer refers to the main elements he adopts
in Islamic philosophy and then states the differences between his
presentation in the Islamic and Western schools of thought, especially
in terms of his philosophical fundamentals. He also conducts a critical
study on cosmological proof and evaluates this criticism on the basis
of the proof of contingency and necessity.
Under the title: “The Doubts of Atheists: The Rational Criticism
of the ‘Irrationality’ of Atheism”, the Iranian intellectual Muhammad
Hassan Karamalki aims to develop an epistemological system which
explores the rational and logical proofs for the existence of God on
one hand, and on the other hand tackles some doubts which atheists
and skeptics have proposed against these proofs. He then confirms
that belief in His existence is in complete harmony with the mind and
human instinct, and that His presence might be proved by philosophical
and instinctive evidence which has the capacity to refute every doubt
which skeptics and atheists bring forth. The weak doubts which they
cling to can’t hold their ground in the face of the irrefutable proofs on
God’s existence nor can they find fault in any of its denotations.
In the section “The Witness”, we have chosen the biography of the
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inherent in the naturalist explanation of the basis of morality.
In the section “Circles of Controversy”, we have published a group
of essays on atheism and the controversies around it in the West and
the Arab and Islamic Worlds. They are as follows:
Under the title: “God: The Final Foundation for Scientific Truth”,
Jan Dominique Robert discusses the nature of scientific activity and
the philosophical dilemmas which it presents. He also considers a
group of epistemological problems related to the debate on science
and divinity and -depending on logical inferences- he concludes that
God is the Final Foundation for scientific truth.
In the essay “Epistemological Atheism- David Hume as an
Example”, the Egyptian researcher Ghaydan Al-Sayyed Ali uses the
epistemological approach to atheism where he develops the philosophical
and theoretical premises of what he calls the “epistemological atheism”
whose first features appeared in the seventeenth century.
In order to establish this endeavor and to clarify its features, the writer
grounded his effort on the thought of English philosopher David Hume
in addition to stating a number of critical notes on his philosophical
system.
“Western Criticism of Atheism” is the title of the essay presented by
the academician and researcher in modern philosophy in the University
of Beni Suef in Egypt, Imad Al-Din Abd Al-Razzak. This study sheds
light on the old and modern phases of the phenomenon of atheism in the
West. It also clarifies the courses upon which the process of criticizing
atheism proceeded at the hands of philosophers and intellectuals who
enriched modernity with their accomplishments and contributed to the
discussion whose effects remain to this very day.
The Syrian researcher Nabil Ali Saleh has a critical approach to
the ideological content of the phenomenon of atheism as it emerged
in modern Europe. His essay discusses atheism as an historical
phenomenon in Western thought, and it attempts to clarify the
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In his essay, “Gaps in the Atheism Wall: Awareness of God in
the Islamic Sense and the Western Sense”, the Egyptian researcher
Muhammad Othman Al-Khasht uncovers the methodological fractures
in the theoretical structure of atheist thought. Through historical and
analytical presentation, the writer shows what he calls the “gaps” in
the wall of atheism which have arisen due to the methodological flaw
in comprehending the facts of human life and their connection to the
transcendental aspect. He also bases his essay on the clarity of the
meanings of divinity in the conceptions and definitions of religions
and philosophies. He then delves into establishing his idea on the
falsity of principles which atheists depend on for justifying their
perceptions.
“Atheism in the West: A Philosophy of Existence or a Utopian
Wish?” is the title of the study written by the Algerian researcher and
academician Sharif Al-Din bin Dube. This essay explores the roots
of the atheism phenomenon which emerged in the West, shows its
intellectual and cultural causes, and clarifies whether it represents
a philosophical view toward existence or merely a utopian wish.
He also brings to light the distinction in the concept of existence as
founded by Greek wisdom through Aristotle, and as presented by
Western philosophy in this domain.
Under the heading “The Failure of New Atheism Morality”, the
American researcher Robert Delfino of St. John’s University tackles
two main convictions held by Western atheist professors such as
Richard Dawkins and Sam Harris. The first conviction is “scientism”
which considers that science alone is able to provide us with complete
and reliable knowledge of reality. The second is metaphysical
naturalism which denies the presence of transcendental entities. In
this essay, the writer focuses on metaphysical naturalism which is
accepted by new atheists and other naturalists, and aims to answer the
following question: Can metaphysical naturalism provide a sufficient
basis for objective ethical values? The writer clarifies that the answer
is in the negative and then discusses a number of serious dilemmas
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in this domain, he was able to take center stage due to the “fantasy”
which he relied upon in developing his ideas, especially among
youth and academic circles in Europe and the United States.
This study involves debating Dawkins’s ideas, especially those
which have appeared in his famous book: “The God Delusion”.
In his essay entitled “The Existentialist Proof for God’s Existence”,
the Iranian intellectual Mehdi Ha’eri Yazdi compares between
theological themes in Western philosophy and Eastern divine
wisdom, especially Islamic philosophy. In this field, he attempts to
apply Western philosophy to Eastern philosophy and the methods of
reasoning used by philosophers in the two domains in order to reach
–after comparison and application- an understanding of the degree of
compatibility between the two in their preludes and outcomes, and to
lift the presumed duality which had become rooted in the minds of
many individuals under different headings such as modernity and pre/
post modernity.
Under the title “Man Reduced”, the Lebanese researcher Hadi
Kobaisy presents the cultural and intellectual scene in the West
and touches on the intellectual debates between faith and atheism
throughout the Renaissance- starting from the 13th century A.D.
which brought forth a great victory for secularism and mundane
over the theological authority of the Church. He indicates that this
triumph which strict mundane achieved over Western Christianity
had reverberations on the individual and society due to the sense of
division between the need for technology and its developments and
the need to be fulfilled through spiritual transcendentalism.
The Irish theologian Alister McGrath’s essay entitled “Has Science
Killed God?” represents a theological and philosophical debate of
Dawkins’s ideas and poses questions concerning his intellectual
rationality and the grounds of his elucidations. As the writer states, it
is clear that Dawkins’s atheism is firmly connected to his obstructed
knowledge and ideology, and that he lacks the basic evidence to be a
defender of scientific methodology.
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West and the Arab world. The manifestations questions proceed
to include personal and epistemological matters, in addition to
topics of discussion in various intellectual and epistemological
domains.
The interview with Professor An-Nashar includes critical
readings concerning the racial and exclusivist aspect of the modern
Western mentality whether at the level of dominance over other
nations and civilizations or at the level of its repudiation of the
spiritual and religious dimensions of human life.
As for the second interview, it comes under a paradoxical
and interesting title: “Has the Brain Created God, or Has God
Created the Brain?” (Le cerveau a-t-il créé Dieu, ou Dieu a-t-il
créé le cerveau?) Two professors specialized in Philosophy and
Sociology of Religion took part in this interview in the Montreal
Cultural Center in Canada. The first professor is George Helal, the
instructor of philosophy in the University of Montreal, while the
other is Yanick Villedieu, a journalist and a show host on Canadian
radio. The general presentation of the interview was carried out by
Professor Joseph Arthur Berjiron, a researcher in the philosophy
of science. It is worth noting that this interview was sponsored by
the administration of the Montreal Cultural Center in Canada on
the 28th of October 2010.
"We and the West"
In the section dedicated to the main topic, some Arab and
foreign research works on atheism appear as follows:
“The Dawkins Delusion”: A chapter derived from the book by
the two British researchers Alister McGrath and Joanna Collicutt
McGrath.
The two authors discuss Dawkins’s theses which have presented
an ever-blowing storm in the field of atheist thought. Regardless of
the depth and importance of the theses which Dawkins advanced
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Summary of the Research and
Essays Included in the 7th Issue of
“Al-Istighrab”

T

his seventh issue of the periodical “Al-Istighrab” focuses
mainly on clarifying and offering a critique on the
phenomenon of atheism in the modern world. This phenomenon
has been treated tackled on the grounds of its philosophical,
epistemological, and scientific frame of reference according to a
number of contemporary atheists such as Richard Dawkins, Sam
Harris, and other individuals who have rejected faith under the
pretext that the human mind and the knowledge it produces are
able to present answers to the secrets of the universe.
This issue includes research and essays by intellectuals from
the West and from the Arab and Islamic worlds. The sections of
this periodical are as follows:
In the foreword under the heading: “The Decline and Collapse
of Atheism”, the Senior Editor presents the philosophical and
intellectual roots of atheist thought in the West and indicates the
role which modernism has played throughout five centuries in
theoretically promoting secularization and opposition to religion.
In the interview section, the Iraqi scholar ‘Amer Abd Zayd
Al-Wa’eli conducts an interview with the Egyptian intellectual
Mustafa An-Nashar. It centers on the case which is relevant to this
issue’s main topic concerning atheism, its causes, and its in the
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