
البرهان الوجودي على وجود اهلل
تنظري يف اإلهليات املقارنة

]*[
مهدي احلائري اليزدي ]1] 

يفرتض منهج الفلسفة املقارنة املعتمد ف هذه الدراسة، مقارنة مباحث اإللهّيات ف الفلسفة 

الغربية بالحكمة اإللهية املرشقية، وبالفلسفة اإلسلمية خصوصاً. 

يحاول الباحث ف هذا امليدان تطبيق الحكمة الغربية عىل الحكمة الرشقية وطرائق الستدلل 

املتداولة بني فلسفة الدائرتني؛ ليصل بعد املقارنة والتطبيق إل فهم مدى النسجام بينهم ف 

املقّدمات والنتائج، ورفع الثنائية املفرتضة التي استقرّت ف أذهان كثيين تحت عناوين مختلفة 

كالحداثة وما قبلها وما بعدها.

لقد سعى الباحث إل تظهي األسس النظرية للربهان الوجودي عىل وجود اللَّه كم ظهرت ف 

الفلسفتني اإلسلمية والغربية. وتحديداً من خلل كتابات املؤسسني حول هذه القضية بالذات.

املحرر

يحتاج  وال  األوىل،  الرضورية  القضايا  من  هي  موجود”  “الله  قضية  أن  آنسلم  القديس  يرى 

التصديق بها إىل الكثري من الجهد النظري سوى ما يرصف من جهد عىل فهم طريف القضية يف 

مقام التصّور والفهم. يشري ماّل هادي السبزواري يف أبحاثه املنطقيّة إىل هذه النقطة فيقول: 

كافياً  بالكسب  وإن كان  يكفي تصّور طرفيه  الذي  األّويّل[ هو  ”]فالرضورّي 

*ـ مفكر وباحث متخصص ف الفلسفة اإلسلمّية، أستاذ ف الحوزة العلمية ف قم.
الثالث عرش من كتاب "كاوشهاى عقل نظري"، ولهذا الكتاب أكرث من طبعة. والنص املعتمد  املصدر: هذا النص هو ترجمة للفصل 

ف هذه الرتجمة من مجموعة مؤلّفاته، تحقيق مصطفى محقق داماد، املجلد الثاين، من صفحه 297 إل صفحة 369، انتشارات مؤسسه 

پژوهشی حکمت وفلسفه ایران.

نقله عن الفارسية: ش. أ. محمد حسن زراقط.
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ف الجزم بالنسبة بينهم، ول يتوّقف فيه أحد، ول يتأّت إنكاره إل ملن ل يتصّور 

من  أعظم  الكل  وأّن  يرتفعان،  ول  يجتمعان  ل  النقيضني  بأّن  كالحكم  الحدود؛ 

الجزء، وأّن األشياء املساوية ليشء واحٍد بعينه متساوية، وأّن الضّدين ل يجتمعان 

ف محلٍّ واحٍد شخيصٍّ ماديٍّ ف زماٍن واحد. وإن كان فيه خفاء فلخفاء األطراف 

املاهّية  شيئية  بعنوان  املمكن  يتصّور  ل  فلعلّه  املؤثّر  إل  محتاج  املمكن  مثل 

النائية عن الوجود والعدم، وأنّهم مثل كّفتي امليزان املتساويتني، وأّن املتساويني 

ما مل يرتّجح أحدهم مبنفصل مل يقع“[1].

 وكام يرى آنسلم ويحاول أن يثبت أّن قضيّة “الله موجوٌد” من الرضوريّات األوىل، نجد أّن ابن 

سينا نفسه يف اإلشارات والتنبيهات يؤمن بأّن قضية “الواحد ال يصدر عنه إال الواحد” تندرج يف 

عداد هذا الصنف من القضايا، ويلفت النظر تحت عنوان “تنبيه” إىل أّن هذه القاعدة تقتيض أنّه لو 

كان مثّة يشء صدر عنه “أ”، فسوف يكون من هذه الجهة غري العلّة التي تصدر عنها “ب”. وهذا 

الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتني مختلفتي املفهوم مختلفتي  بقوله: “وإذا كان  يعرّب عنه  ما 

الحقيقة، فإما أن يكونا من مقوماته وإّما من لوازمه وإّما بالتفريق، فإن فرضتا من لوازمه عاد الطلب 

وإما  موجود  ألنه  وإما  للامهية  إما  مختلفتني  العلة  مقومات  من  حيثيتني  إىل  هي  فتنتهي  جذعاً 

بالتفريق فكل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهام بتوسط اآلخر فهو منقسم الحقيقة”]2[.

ويعّقب الشيخ الطويس عىل كالمه هذا بقوله: “يريد بيان أّن الواحد الحقيقّي ال يوجب من حيث 

هو واحد إال شيئاً واحداً بالعدد وكان هذا الحكم قريباً من الوضوح؛ ولذلك وسم الفصل بالتنبيه، 

وإمّنا كرُثت مدافعة الناس إيّاه إلغفالهم معنى الوحدة الحقيقية”]3[. وعليه هو يرى أّن فهم الوحدة 

الحقيقية تفيض إىل ارتفاع الخالف وحسم ماّدة النزاع يف الواحد وصدور أكرث من الواحد عنه.

ويف موازاة هذا الكالم يف قاعدة “الواحد” نسمع القديس آنسلم يقّرر املعنى نفسه وبالصياغة 

املنطقيّة نفسها، فيقول:

”األحمق قد حّدثته نفسه بأّن اللَّه غي موجود. ولكن لو تأّمل هؤلء الحمقى 

اليشء  هذا  أّن  معناها عن جهٍل؛ ألدركوا  أنكروا وجود  التي  ”الله“  كلمة  معنى 

هذا  وبنيلهم  الذهن.  ف  بالوجود  األقّل  عىل  يحظى  منه  أعظم  يشء  ل  الذي 

[1]ـ رشح منظومة السبزواري، ج 1، ص 325-324.

[2]ـ ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، ج 3، ص 122.

[3]ـ نصي الدين الطويس، املصدر نفسه.
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اإلدراك الذهنّي يكونون قد تحّرروا من سباتهم األرنبّي؛ وذلك ألّن املرحلة األول 

التصّوريّة ومرحلة رشح السم وتصّور املعنى وإدراكه  من املعرفة هي املعرفة 

ف الذهن. وهذا املسار هو املسار اإللزامّي لكّل املعارف والعلوم، فالرّسام قبل 

ينقشها عىل  ثّم  يريد رسمها  التي  اللوحة  يتصّور  بالرسم  أن يحمل ريشته ويبدأ 

الورق أو القمش ف مرحلة لحقة. ول ميكن أن يحصل العكس أي بأن توجد 

اللوحة الخارجية ثّم يعرفها تصّوراً؛ ألّن املفروض عدم وجودها حّتى اآلن. ولكن 

بعد رسم اللوحة وإيجادها يعلم أّن خّلقّيته وإبداعه يّتصف بالحقيقة والواقعّية، 

ينعتق  الجديدة  الخارجّي. وبهذه املعرفة  الوجود  التصّوريّة مع  وتتطابق املعرفة 

العارف من ربقة الجهالة، ويعرف حقيقة من حقائق الخارج.

املعرفة  من  واملحرمون  والجاهلون  الحمقى  حّتى  أيضاً،  بحثنا  محّل  وف 

الثانية، ميكنهم تحصيل املعرفة األول؛ أي املعرفة التصّوريّة مبوجود ل ميكن 

تصّور موجود أكمل منه ول أعظم. وإدراك هذا النوع من املعرفة ل يتوّقف سوى 

عىل تصّور معاين األلفاظ ول يحتاج إل بذل ا لكثي من الجهد النظرّي. والنقطة 

اللفتة هنا هي أّن هذه املعرفة مبجرّد حصولها ف الذهن تنتج معرفة بقضّية جديدة 

هي أّن املوجود املوصوف بالصفة املذكورة أعله، ل ميكن أن يكون موجوداً ف 

الذهن فقط. لذلك يجب أن يسلّم األحمق بوجود يشء ف الذهن ل نستطيع أن 

نتصّور أعظم منه، ألنّه عندما يسمع ذلك يعقله، وكّل ما يعمله موجود ف الذهن. 

الذهن فقط؛  أّن ما ل نتصّور أعظم منه ل ميكن أن يوجد ف  فيه  ومّم ل شّك 

ألنّه لو كان موجوداً حقيقة ف الذهن فقط ألمكننا أن نظّن أنّه موجود ف الواقع 

أيضاً، هذا وجود أعظم. وعىل هذا إذا كان املوجود الذي ل نستطيع أن نتصّور 

أعظم منه موجوداً ف الذهن فقط، يكون هذا املوجود نفسه الذي ل نستطيع أن 

نتصّور أعظم منه هو ما نستطيع أن نتصّور أعظم منه وهذا مستحيل. مم ل شّك 

فيه إذاً: أّن ما ل نستطيع تصّور ما هو أعظم منه يوجد ف الذهن وف الواقع عىل 

حدٍّ سواء. فالله موجود حّقاً حّتى إنّنا ل ميكننا أن نفكّر ف أنّه غي موجود؛ إذ إنّنا 

ل ميكن أن نتصّور شيئاً ل ميكن تصّوره غي موجود، وهذا أعظم من تصّور يشء 

غي موجود، وإذا أمكننا أن نتصّور ما ل نستطيع أن نتصّور أعظم منه غي موجود، 

ل يكون ما ل نستطيع أن نتصّور أعظم منه ما ل نستطيع أن نتصّور أعظم منه؛ وهذا 
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تناقٌض. إذاً ما ل نستطيع أن نتصّور أعظم منه موجوٌد حّقاً ول ميكننا تصّور غي 

موجوٍد، وهذا املوجود هو أنت يا ريّب.“[1]

ومن الواضح أّن املراد من األعظم واألكمل يف هذا االستدالل ونظائره املعنى غري الجساميّن؛ 

بل املراد هو العظمة والعلّو املعنوّي كعلّو العلّة بالقياس إىل املعلول.

والسؤال الذي يواجه برهان آنسلم هو: ملاذا ينبغي تعريف اللَّه بهذه الطريقة التي ترتّب التصديق 

بالوجود الواقعّي عىل التصّور. وبعبارة أخرى: ملاذا يجب أن يكون اللَّه حقيقة ال ميكن تصّور ما 

هو أعظم منها؟

الفطريّة  امليول  إىل  استند  وبعضهم  كثريون،  ومفّكرون  فالسفة  بذلها  عّدة  محاوالت  ومثّة 

. ومن هذه امليول امليل الفطرّي الذي يتجىّل  الطبيعيّة املوجودة يف اإلنسان؛ لتنظيم جواب منطقيٍّ

يف النفس اإلنسانيّة يف صورة احرتاٍم متعلّقه موجوٌد كامل يستحّق العبادة والتسليم املطلق له. وإذا 

قيل إّن الوثنينّي يوّجهون عبادتهم إىل أوثانهم التي يؤمنون أنّه ال ميكن تصّور ما هو أعظم منها. 

يُقال يف الرّد عليهم إّن األوثان عند عابديها ما هي إاّل رموز وتجسيدات للموجود األعظم املشار 

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 أمٍر وعىل الرغم من إعجاب عدد كبريٍ من الفالسفة الغربيّني بهذا الكالم اآلنف 

الذكر، فإنّنا نرى أّن ما أبدعته الفلسفة اإلسالمية، يغنينا عن اللجوء إىل الغريزة، ويوفّر علينا إثارة 

اإلشكال املذكور وتجّشم عناء الرّد عليه.

ال بّد عند محاولة التعريف وتقديم تصّور ذهنيٍّ عن اللَّه تعاىل، من أن تكون هذه الصورة الذهنية 

مختلفة عن سائر املفاهيم اإلمكانيّة. 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 تصّوره. وهذا هو ما يسّمى يف مصطلح املناطقة بالخلف أو التناقض يف املفهوم. أضف 

إىل هذا أّن املفهوم هو الصورة الذهنيّة التي تأيت إىل الذهن من املصداق سواء كان هذا املصداق 

فرضيّاً أو حقيقيّاً. وبناء عليه، إذا انتزعنا مفهوم الباري تعاىل، من مصداق ميكن تصّور ما هو أعظم منه، 

فعندها لن يكون مفهوم الباري وعلّة العلل واملبدأ األّول وغاية الغايات وبسيط الحقيقة، وهذا يشبه ما 

يُقال يف افرتاض علّة لواجب الوجود، فعندها لن يبقى واجباً، وهذا خلٌف وتناقٌض يف املفهوم أيضاً.

.John hick )ed.(، Op. cit [1]ـ
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رصف الوجود

أهّم من التوجيهات والتحليالت املتقّدمة كلّها، هذه الحقيقة العلمية التي هي الحّق تعاىل منزٌّه 

عن الرتكيب من الوجود واملاهيّة، األمر املوجود يف جميع املاهيّات املمكنة، كام هو منزٌّه عن 

أّي شكٍل من أشكال الرتكيب األخرى. وبالتايل وجوده الواقعّي هو عني حقيقته وماهيّته التي سوف 

يدركها العقل. ومن هنا، كان وجوده الواقعّي أرقى وأكمل من وجود سائر املمكنات؛ وذلك ألنّه 

يتّصف مبا  كذلك  الذهنّي  ووجوده  املمكنة.  باملوجودات  يتعلّق  وجود  أّي  عن  ومستغٍن  بسيط 

يتّصف به وجوده الحقيقّي من كونه أعظم وأكمل من أّي موجود آخر؛ بحيث ال ميكن تصّور ما 

هو أعظم منه وال أكمل. وعليه إذا أردنا تعريفه ولو عىل نحو رشح االسم، فال بّد من أن نفرتض أنّه 

رصف حقيقة الكامل ومحض الوجود، فمن الطبيعّي يكون كامله ووجوده بحدٍّ ال ميكن تصّور ما 

هو أعظم منه؛ وذلك ألّن أّي كامٍل يُفرض ألّي موجود آخر فهو يرجع إىل رصف وجوده وبساطة 

حقيقيته ولن يكون خارجاً عنها. ومن املعلوم أنّه ال محّل للكرثة يف رصف الوجود فضالً عن أن 

يكون مثّة ما هو أعظم وأكمل.

وأما الجواب عن سؤال: ملاذا يعرّف اللَّه بأنّه رصف حقيقة الوجود والكامل؟ فهو أنّه إذا افرتضنا 

أنّه موجوٌد مقيٌّد ومحاٌط وخاّص. فسوف نكون مجربين عىل نسبة اإلمكان وسائر خصائصه وعوارضه 

إّن بحثنا عن واجب الوجود ومبدإ  البحث حيث  إليه، ويف هذه الحالة نكون قد خرجنا عن دائرة 

الخلق. وحتّى الطرف املقابل الذي ينكر وجود الله، هو ينكر وجود يشء آخر وهو يسّميه بهذا االسم 

اشتباهاً. واألمر عينه يُقال عن الالأدرّي واملشّكك الذي ال يرى إمكان اإلثبات وال النفي.

1- بعد قرنني من عرص آنسلم ظهر القّديس توما األكويني Thomas Aquinas وهو من مشاهري 

التداول عرب العامل وخاّصة يف الغرب املسيحّي.  الفالسفة الذين ما زالت آراؤهم وأفكارهم قيد 

وقد عمل األكويني عىل نقد برهان آنسلم الوجودّي، وراعى يف نقده إيّاه حدود األدب واالحرتام 

مع سلفه صاحب الربهان. وطرح بديالً عنه برهاناً يعرتف بعدم سالمته من اإلشكال. وملّا كانت 

رحى بحثنا يف هذه الدراسة تدور حول الربهان الوجودّي، فإنّنا لن نعرض لربهان األكوينّي، ولذلك 

سوف نكتفي بحرص االهتامم بانتقادات األكوينّي التي وّجهها إىل الربهان الوجودّي، ونتابع البحث 

وفق منهجنا املقارن لنعرض هذه االنتقادات عىل الفلسفة الرشقيّة، وهدفنا يف نهاية املطاف الحكم 

عىل هذا الربهان أو له.

يفتتح األكوينّي كالمه يف نقد الربهان بالحديث عن البديهيّات األّولية يف املنطق ويقّسمها إىل 

قسمني:
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رضوريّة  وهي  بديهّية  ذاتها  حّد  ف  هي  التي  البديهّيات  هو  األّول  القسم 

الثبوت ف الواقع؛ حتى لو غفلنا عن كونها رضوريّة. القسم الثاين هو القضايا 

البداهة عند  بل واضحة  الواقع فحسب،  وثابتًة ف  ليست رضوريّة  التي  األّولية 

الناس جميعاً. ومعاين األلفاظ والكلمت التي تُستخدم ف القضايا األّولّية التي 

هي تُعّد مبادئ للستدلل ل تخفى عىل أحد، وهي كلمٌت يعرف معانيها كّل 

من يسمعها، ومن هذه الكلمت الوجود والعدم، والكّل والجزء وما شابه. ومن 

من  أعظم  ”الكّل  قضية  مثل  قضّية  يسمع  من  كّل  أّن  نرى  الوضوح  هذا  نتائج 

البديهّيات  ف  تتوّفر  ل  الصفات  هذه  ولكّن  عليها.  ويوافق  بها  يصّدق  الجزء“ 

كلّها. وذلك أّن بعض القضايا ل تّتضح بداهتها إل للعلمء وأهل الختصاص، 

قضية  هي  واملكان  الزمان  ف  املجرّد  الجوهر  وجود  إمكان  عدم  قضية  مثلً 

املصطلحات  هذه  يعرف  ل  ملن  ميكن  كيف  ولكن  الفلسفة،  عند  رضوريّة 

الفلسفية الحكم برضورة صدق هذه القضّية والتصديق باستحالة وجود الجوهر 

املجرّد ف الزمان واملكان. وبناء عىل هذا التقسيم للقضايا إل قسمني ينبغي 

القول ف ما يرتبط بقضية ”الله موجوٌد“ عىل الرغم من أّن هذه القضية رضوريّة 

بحسب الواقع؛ وخاّصة بالنظر إل أّن وجود اللَّه عني ماهّيته، وعىل ضوء هذه 

الواقعّية.  بالرضورة  تّتصف  ذاتها  حّد  ف  القضية  هذه  أّن  يّتضح  األخية  النقطة 

إدراك  عن  نعجز  سوف  فإنّنا  اإللهّي  الوجود  كنه  إدراك  عن  عاجزين  كّنا  وملّا 

رضوريّة القضية التي تتضّمن الحكم بوجوده؛ وألجل هذا ل ندرك بداهة القضية 

كم هي ف واقعها.

واملشكلة األخرى يف هذه القضية بحسب األكويني أّن هذا الربهان يفرتض قدرتنا عىل إدراك 

حقيقة اللَّه قبل إدراك وجوده. والحال أنّه يستحيل علينا أن ندرك كنه اللَّه وحقيقته قبل إدراك وجوده، 

مع ما عليه هذه الحقيقة من عظمة عرّب عنها الربهان بأنّها حقيقة ال ميكن تصّور ما هو أعظم منها. 

والرتتيب املنطقّي يقتيض توقّف العلم بالحقيقة عىل معرفة الوجود. أّما دليل آنسلم فيدعونا إىل 

إدراك حقيقة اللَّه قبل إدراك وجوده. وهذه مغالطة ال يحسن الوقوع فيها.

البحث يف انتقادات األكويني

الفلسفّي  الفكر  به من قيمة علميّة وتأثري يف  البحث عن هذه االنتقادات ومدى ما تحظى  إّن 
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الغريّب أمٌر يقع خارج دائرة اهتامم هذه الدراسة. وال يشء ماّم تقّدم ميكن قبوله واملوافقة عليه 

بحسب ضوابط الفلسفة اإلسالميّة، وقواعدها املنطقيّة.

التقسيم  هذا  كان  لو  أنّه حتّى  وذلك  أعاله؛  املذكورين  القسمني  إىل  املنطق  أوليّات  فتقسيم 

صحيحاً فهو ال صلة له بالقضايا والتصديقات؛ بل هو عىل صلة بالتصّورات والرضورات املنطقيّة 

كلّها تُصّنف يف خانة القضايا التي تتضّمن حكامً وتصديقاً، ال يف خانة التصّورات.

فاملفهوم  وشمولها  عموميّتها  مع  طرداً  تتناسب  وشهرتها  معرفتها  فإّن  التصّوريّة  املفاهيم  أّما 

األكرث عموماً واألوسع دائرة هو األكرث وضوحاً وإمكاَن معرفٍة، وبناء عىل هذه الرؤية يكون مفهوم 

الوجود من أوضح املفاهيم ألنّه املفهوم األكرث سعة.

12 - يرى ابن سينا أّن مفهوم الوجود ال يقبل التعريف الحدّي وذلك ألّن التعريف بالحّد التاّم 

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 املعرِّف أن يكون أجىل وأوضح من 

املعرَّف والوجود ال يشء أعرف منه وال أوضح.

واملفاهيم التصوريّة كل وجزء أيضاً تتّصف بأنّها معروفة للجميع بالنظر إىل عموميّتها وشمولها. 

ولكّن هذه املعرفة املفهوميّة والتصّوريّة تختلف متاماً عن املعرفة التصديقية املوجود يف قضية 

»الكّل أعظم من الجزء«. وكام أّن هاتني املعرفتني تختلفان بالذات، تختلفان كذلك يف األحكام 

والخصائص، وال بّد من التمييز بينهام. وبناء عىل هذا يتّضح مركز الخطإ يف كالم األكوينّي؛ وذلك 

املنطقيّة.  بالرضورات  لها  ربط  وال  التصّورات،  متعلّقها  التي  باملعرفة  خاصٌّ  هذا  تقسيمه  ألّن 

القضايا  إىل  التصّورات  أحكام  نسبة  عىل  الحكم  اإلنصاف  من  أليس  اآليت:  السؤال  نطرح  وهنا 

والتصديقات بأنّها مغالطٌة؟ والبحث عن هذه املغالطة ومدى تورّط الفلسفة الغربية بها أمٌر يقع عىل 

عاتق تاريخ الفلسفة. وأما يف الفلسفة اإلسالمية فكام نقلنا عن لسان نصري الدين الطويس والحكيم 

الواحدة  السبزواري، ال تنقسم األّوليّات إىل أقسام وإمنا هي مجموعة واحدة، وهذه املجموعة 

تتميّز بكفاية التصّورات الثالثة للجزم مبضمونها والتصديق بها، ونعني بالتصّورات الثالثة تصّور 

املوضوع واملحمول والنسبة الحكمية. وال ربط لسعة هذه التصّورات وضيقها وال لشهرتها وقلّة 

اشتهارها بوالدة قسٍم جديٍد من أقسام األّوليّات عىل نحو ما نقلنا عن األكوينّي. وعىل أّي حال إّن 

املقدار املسلّم هو عدم جواز الخلط بني أحكام التصّورات وخصائصها وبني أحكام التصديقات 

والقضايا التاّمة، بحيث ينجم عن تقسيم التصّورات انقسام القضايا إىل أقسام تبعاً لها. 
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إذا  قسمني،  إىل  البديهيّة  للقضايا  آنفاً  إليه  املشار  بالتقسيم  القبول  املمكن  من  ولعّل   

من  تركيٌب  التصديق هو  أّن  وقبلنا  التصديق،  تفسري  رؤيته يف  الرازّي عىل  الفخر  اإلمام  وافقنا 

التصديق  يتبع  الحالة سوف  أكرث من هذا. ويف هذه  إليها حكم، وليس شيئاً  ينضّم  التصّورات 

تنقسم  أن  من  بّد  فال  قسمني،  األكوينّي  عند  التصّورات  كانت  وملّا  االنقسام،  يف  التصّورات 

التصديق غري  تفسري  النظريّة يف  أيضاً. هذا لكن هذه  القسمني  لها إىل هذين  تبعاً  التصديقات 

مقبولة يف الفلسفة وال أحد من أهل الفّن يوافق الرازَي فيها، بحيث يكون التصديق تركيباً من 

تصّورات عّدة. ومن الذين علّقوا عىل هذا التفسري الحكيم السبزواري حيث يقول: »ومن يركبه 

الشطط«.  فريكب 

ويف السياق نفسه ينتقد صاحب نقد املحّصل الرازي عىل جعله ميزان البداهة والرضورة يف 

التصديقات غري االكتسابيّة، عدم اكتسابية التصّورات وبداهتها، ويقول يف رّده:

”...أقول: خالف املصّنف سائر الحكمء ف التصديق، فإنّه عنده إدراٌك مع 

الحكم  هو  التصديق  أّن  وعندهم  الحكم،  مع  ل  إدراٌك  التصّور  أّن  الحكم، كم 

وحده، من غي أن يدخل التصّور ف مفهومه دخول الجزء ف الكّل... أقول: قول 

الرازي: كّل تصّور يتوّقف عليه تصديق غي مكتسٍب فهو غي مكتسٍب؛ إمّنا يصّح 

عىل مذهبه، وهو أّن التصديق عبارة عن التصّورات مع الحكم. ول يصّح عىل قول 

من يقول إنّه هو الحكم وحده، فإّن كثياً من التصديقات البديهّية، أعنى األحكام 

املجرّدة عن التصّورات، تتوّقف عىل تصّورات غي بديهّية، كقولنا: ”كّل عدد إّما 

أّوٌل أو مركّب..“[1]

باإلتقان  أيضاً  يحظى  الوجودّي، ال  الربهان  األكويني عىل  اعرتاضات  من  الثاين  واالعرتاض 

الفلسفّي. عىل الرغم من سعيه لتصوير هذا االعرتاض بطريقة منطقية وعقالنيّة. وهو يقّدم مقدمة 

يف توضيح اعرتاضه عىل الربهان الوجودّي، فيقول:

اللَّه ف  نّدعي املعرفة بحقيقة  إيّاه هو أن ل  العقل ويعلّمنا  يقتضيه منطق  ما 

أن  يقتيض  املنطقي  الطبيعّي  واملسار  إليه.  التعرّف  مسية  من  األول  املراحل 

نعرف وجود اللَّه أّولً، ولكن ليس مبعرفة وجوده بل مبعرفة وجود األشياء التي 

نبدأ  الروحانّية  مسيتنا  من  اللحقة  املرحلة  ف  ثم  مبارش.  بشكٍل  لنا  تنكشف 

[1]ـ نقد املحّصل، ص 6، وص 10.
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الذاتية،  بقدراتنا  مقّيدٌة  املعرفة  هذه  أّن  يخفى  ول  بالتدّرج.  إل صفاته  بالتعرّف 

ومحدودة بحدودها.[1]

وما  الشارحة  ما  بني  األكويني خلط  إن  نقول  التوماوي  املوقف  هذا  الرّد عىل  مقام  ويف 

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

عىل  األكوينّي  توما  مبقام  يليق  وال  والفالسفة.  العلامء  منطق  يف  يقبل  ال  علميٌّ  خطأ  وهذا 

ما له من املقام والشهرة التي مألت اآلفاق، أن يتجاهل قواعد املنطق األّولية وخاّصة حني 

بحثه.  حوله  يدور  كان  الذي  املوضوع  إىل  ونظراته  ألفكاره  املنطقّي  الرتتيب  بصدد  يكون 

وسبب هذه املغالطة البيّنة التشابه بني السؤالني يف أداة االستفهام “ما” التي تُستخدم مرًة يف 

املناطقة  يسّميه  ما  وهو  الحقيقّي،  التعريف  عن  السؤال  وثانيًة يف  االسم،  السؤال عن رشح 

بـ”ما الشارحة” و”ما الحقيقيّة”. وال يخفى أّن الفرق بني السؤالني عميٌق ودقيٌق. وقد التفت 

سينا، يف  ابن  بينهام  ميّز  ومّمن  السؤالني  بني  التفاوت  هذا  إىل  املنطق  بعلم  اشتغل  من  كل 

عدد من املوارد ومن ذلك يف كتابه “دانشنامه عاليئ”، حيث يبنّي أّن ما الشارحة هي السؤال 

يُفتتحان  السؤالني  أّن  من  الرغم  عىل  اليشء،  جوهر  عن  السؤال  هي  الحقيقية  وما  األّول، 

بـ”ما هو”.

تعاىل، ال محّل  الحّق  ومنها حرضة  البسيطة  الحقائق  أّن  يُعلم  أن  ينبغي  كلّه  تقّدم  ما  وفوق 

حّقها،  يف  الشارحة  ما  مطلب  تصّور  ميكن  وال  االسم،  رشح  مستوى  عىل  للسؤال  حتّى  فيها 

إليه يف محاولة  يُطمح  ما  أّن  الجوهر. وذلك  بها عن  يُسأل  التي  الحقيقيّة  ما  فضالً عن مطلب 

املنطقيّة.  األسئلة  هذه  مثل  إىل  معه  يُحتاج  ال  أمٌر  وهو  اللفظ  رشح  هو  الحقائق  هذه  فهم 

غري  الكلمة  تبديل  من  أكرث  يقتيض  ال  اللفظ  مستوى  عىل  هو”  بـ”ما  السؤال  عن  والجواب 

اللغة أو متعّددتها،  اللغوية واحدة  منها. وهذا ما تؤّديه املعاجم  املفهومة بكلمة أكرث وضوحاً 

وليس من نتائج هذه العمليّة وال من اهتامماتها التعرّف إىل ماهيّات األشياء. بينام رشح االسم 

الحاالت بشكٍل كامل، والفرق األساس بني مطلب ما  التعرّف إىل املاهيّة ويف بعض  يتضّمن 

الشارحة وقرينتها أي ما الحقيقية هو يف أّن األوىل ميكن تصّورها مع عدم العلم بوجود اليشء 

له  حقيقة  له ال  فام ال وجود  بالوجود  العلم  بعد  إىل  تتصّور  فال  الحقيقية  وأّما  عنه،  املسؤول 

[1]- John hick )ed.(، Op. cit.
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حتّى يُسأل عنها. ومن هنا، يُقال إّن املاهية التي ال وجود لها ال ميكن تسميتها بالحقيقة وال ما 

السائلة عنها بالحقيقية]1[، وألجل هذا عّدوا السؤال عنها سؤااًل عن رشح االسم فحسب. ورشح 

االسم هذا يتحّول تلقائيّاً إىل تعريف حقيقّي بعد معرفة وجود اليشء، ويتبّدل من تعريف ماهويٍّ 

إىل تعريٍف حقيقّي. بينام رشح اللفظ ال ميكن أن يتحّول إىل تعريف حقيقيٍّ وال يصلح ليكون 

جواباً عن السؤال عن جوهر اليشء.

واأللفاظ التي نستخدمها يف وصف اللَّه تعاىل وتعريفه، ال تعدو كونها تعريفات لفظيّة ألنّها 

استخدام لفٍظ محّل لفٍظ، وال ميكن أن تتحّول إىل تعريفات حقيقيّة. والسبب هو أّن اليشء البسيط 

والتجزئة ال  بالتحليل  ماهيّته  إدراك  وما ال ميكن  تعريفه،  تُستخدم يف حّده  إىل  تجزئته  ال ميكن 

ميكن رشح اسمه وال رشح حقيقته. والقدر املسلّم هو أنّنا بعد معرفتنا اللفظية به ميكننا البحث يف 

وجود معنى هذا اللفظ الذي فهمناه أو عدم وجوده. وعليه إذا مل نستطع معرفة اللَّه من أّي جهة من 

الجهات، ال ميكننا تصّوره بواسطة بعض العامل، وعليه فإّن اعرتاض األكوينّي ليس وارداً.

ولو أّن أحداً أنكر هذا األمر البنّي، ورفض إمكان تصّور اللَّه حتّى عىل مستوى رشح اللفظ، فيجب 

عندها أن يَلفت نظره إىل أّن إنكاره هذا يولد منه عدم اإلنكار، وبعبارة أخرى: يالزمه االعرتاف بأّن 

هذا اليشء الذي أنكره فهمه وأنكر إمكان تصّوره عىل مستوى اللفظ ورشحه، قد تحّققت له صورٌة 

ما يف الذهن، ويف هذه الحالة ال بّد من االعرتاف بأّن تحّقق صورة ذهنيّة ما عن الوجود اإللهّي يف 

الذهن ليس أمراً مستحيالً.

يتجاوز  برهانه مل  آنسلم يف  القّديس  أّن  نجد  إنكارها،  التي ال ميكن  النقطة  وعىل ضوء هذه 

حدود رشح اللفظ، ووّجه الجدال مع من وصفه باألحمق الذي ال يسعه أن يتجاهل الصورة التي 

تتشّكل يف ذهنه عند سامع كلمة اللَّه أو سامع رشح معنى هذا اللفظ، بغّض النظر عن الجهة التي 

الكلامت  قرأ هذه  أو  قائلها،  يعرف  اآلتية من وراء جدار ال  الكلامت  لو سمع  منها، حتّى  يسمع 

، وهذه الكلامت هي: “الله هو اليشء الذي ال ميكن تصّور يشٍء أعظم  مصادفة يف معجٍم لغويٍّ

منه”، ورضورة الفهم والتصّور هذه ناتجٌة من العالقة الوثيقة بني األلفاظ ومعانيها، فال يسع من يفهم 

اللغة أن يسمع الكلامت وال يسمح ملعانيها بالحضور إىل ذهنه.

وبوحٍي من هذه الرصاحة، وبناء عىل هذا التفصيل، ال يبقى مجاٌل للشّك يف أّن القّديس آنسلم 

[1]ـ الحقيقة )reality( مصطلح مشهور ف الفلسفة اإلسلمّية وهو ل يدّل عىل املعنى املقابل لكلمة مفهوم وماهّية. بل الحقيقة هي 

املفهوم واملاهية التي تنطبق عىل مصداقها الواقعّي. وهذا ل يتطابق مع النقاش الدائر ف الفلسفة الغربية بني الواقعّية )رياليسم( واملثالية 

)ايدياليسم(. وقد تعرّضنا لهذا املطلب ف الفصول األول من كتاب: ”كاوشهاي عقل نظري“.
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أو غريه من الفالسفة الذي استخدموا الربهان الوجودّي، مل يكن يريد أيٌّ منهم التوّصل إىل إثبات 

معرفة  تقتيض  املنطقيّة  القواعد  بأّن  عليهم  يُعرتض  حتّى  الحقيقيّة،  معرفته  اللَّه عن طريق  وجود 

الوجود أّوالً قبل معرفة الحقيقة، كام نقلنا عن األكوينّي آنفاً. بل ما يريده آنسلم ونظراؤه هو االنطالق 

من رشح اللفظ الذي هو أّول التصّورات بداهًة للوصول إىل التصديق األّويل بالوجود.

وهنا ال بّد من االبتعاد عن التعّصب، وإنصاف آنسلم واالعرتاف له بأّن النقاط التي ارتكز عليها 

برهانه الوجودّي بريئة من االتّهام مبخالفة قواعد املنطق؛ وذلك ألنّه لو افتُتح الكالم بالبحث عن 

رشح االسم ال عن رشح اللفظ لصّح االعرتاض الذي أرشنا إليه، وهو أّن الحديث عن رشح االسم 

يتوقّف عىل معرفة الحّد الحقيقّي ومن املعلوم أّن اللَّه عّز وجّل ال حّد وال رسم. وإذا مل يكن له 

حدٌّ وال رسٌم فال محّل للبحث عن رشح االسم بالنسبة إليه.

بأّن “تعريفات الوجود  وميكن تعريض كالم ابن سينا لهذا املحّك املنطقّي، وذلك العتقاده 

كلّها من باب رشح االسم”، وهذا الكالم يف رأينا زلٌل منطقيٌّ كبرٌي، ال ينسجم مع موقع ابن سينا 

يف عامل املنطق وعلمه، وال بّد من التسجيل آلنسلم أنّه مل يتورّط يف ما تورّط فيه ابن سينا قبله.

وإذا تجاوزنا هذا البحث وانتقلنا إىل فرضيّة أّن الربهان الوجودّي يريد أن يعرّفنا إىل وجود اللَّه 

عن طريق معرفة ماهيّته. فبحسب هذا الفرض أيضاً ال يرد االعرتاض عليه مبخالفة الرتتيب املنطقّي 

التفكري؛ وذلك ألّن رشح املاهيّة هو السؤال األّول املتقّدم عىل معرفة الوجود واملتقّدم  لعملية 

. وال يصّح القول إنّنا ننتقل من معرفة  عىل التعريف الحقيقّي أيضاً، وهذا التقّدم هو تقّدم منطقيٌّ

الحقيقة إىل معرفة الوجود؛ بل إنّنا ننتقل من السؤال األّول إىل السؤال عن الوجود. ومهام يكن من 

أمٍر نحن نرى أّن االعرتاض التوماوّي غري وارٍد عىل الدليل الوجودّي الذي طرحه آنسلم.

 لعّل االلتفات إىل املغالطة املتضّمنة يف اعرتاضات األكوينّي هو الذي دعا رينيه ديكارت إىل 

حرف الربهان الوجودّي عن مجراه الحقيقّي، وليعيد صياغة الربهان وفق ما يراه أكرث دقّة وإتقاناً. 

التفسري الديكاريت للربهان الوجودّي علامء أوروبا وفالسفتها. ولكّن الواقع من وجهة  وقد لفت 

نظرنا ويف الفلسفة املقارنة، فإّن هذا التفسري مل يضِف عىل الربهان مزيداً من اإلحكام وحسب بل 

بّدل صورته الحقيقية واملنطقيّة، هذا إن مل نقل إنّه فّرغه من مضمونه ووزنه الفلسفّي، وألقاه عىل 

قارعة النقد الفلسفّي والجدل العلمّي.

وعىل الرغم من الرغبة يف اختصار الكالم، وامليل إىل تجّنب البحث يف موقف كّل فيلسوف أو 

مّدعي فلسفة من الربهان الوجودّي، فإّن بحثنا يف تقريرات هذا الربهان يف القرون األخرية يكشف 
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لنا عن أّن أكرث االنتقادات التي ُوجِّهت إىل هذا الربهان تستند إىل النسخة الديكارتيّة منه. وألجل 

هذا ال نجد مناصاً من التعرّض لصياغة ديكارت للربهان الوجودّي ولو عىل نحو االختصار، عىل 

أن نستند يف نقلنا إىل املراجع الغربية واملصادر األصلية ليستّنى لنا عىل ضوء ذلك عرض آخر 

االنتقادات التي أوردها علامء الفن.

دليل الوجود يف فلسفة ديكارت

يقول رينيه ديكارت يف تأّمالته:

بني  الفصل  العاديّة،  واملوجودات  األشياء  مع  تعاملنا  ف  دامئاً  اعتدنا  ألنّنا 

بأّن املاهّية ف حّد نفسها  بينهم، وألجل هذا نؤمن  الوجود واملاهّية والتفكيك 

ميكن  أنّه  وحسبنا  تعال،  الحّق  إل  هذه  عادتنا  رّسينا  وقد  الوجود،  تقتيض  ل 

التي  العاديّة  املمكنات  سائر  يشبه  هذا  ف  وهو  وماهّيته،  وجوده  بني  التفكيك 

ميكن تعّقل ماهّيتها مجرّدًة عن الوجود. ولكن بعد التدقيق والتعّمق ف ماهّية اللَّه 

ينكشف لنا أّن وجوده ل ينفصل عن ماهّيته ليس ف العقل ف عامل الواقع حّتى 

النتيجة ميكن  ف العقل أيضاً. وإذا كان الوجود عارضاً عىل سائر األشياء وف 

ل  التي  لوازمها  من  وجودها  اللَّه  ماهّية  فإّن  واملعروض،  العارض  بني  التفكيك 

تقبل النفكاك عنها. فكم أّن ماهية املثلث ل تقبل النفكاك عن مساواة مجموع 

زواياه للزاويتني القامئتني، وكم ل ميكن التفكيك بني الوادي والجبل، فكذلك 

وعىل األساس نفسه ووفق املعيار ذاته، ل يجوز افرتاض الكمل عارضاً عىل اللَّه 

له، وإنكار اللزوم ورضورة التلزم بني الوجود واملاهّية. وإذا  اتفاقّياً  تعال وأمراً 

أمكن إنكار التلزم بني الوادي والجبل، عندها ميكن إنكار التلزم بني ماهية اللَّه 

ووجوده. وملا كان إنكار هذا التلزم العقيل مساوياً لعدم التصّور الصحيح للجبل 

والوادي، كان إنكار التلزم بني وجود اللَّه وماهّيته، دليٌل عىل عدم تصّور ماهيته 

بشكٍل دقيق، وهذا اإلنكار ف املوردين دليل عىل التناقض الواضح[1].

دراسة منهج ديكارت

قبل االشتغال بانتقادات األوروبيّني يف القرون األخرية، نعرض لبعض االعرتاضات األساسية 

.John Hick، op. cit :[1]ـ ديكارت، تأملت ف الفلسفة األول، نقًل عن
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التي ميكن توجيهها إىل ديكارت من ناحية انطباقها مع أصول الفلسفة الرشقيّة. وعىل الرغم من 

كرثة هذه االعرتاضات، فإنّنا لن نعدو رؤوسها ومهاّمتها. والفلسفة الرشقية ميكن أن تعرتض عىل 

ديكارت باآليت:

 إذا كان وجود اللَّه مالزماً ملاهيّته، كام يقول ديكارت، عىل نحو التالزم بني املثلث ومساواة 

زواياه لزاويتني قامئتني، فسوف تكون بالقضية التي تتّصف القضية التي يُنسب الوجود فيها إىل اللَّه 

قضيّة رضوريّة ذاتيّة. وسوف يخرج الوجود اإللهّي عن الرضورة األزلية إىل الرضورة الذاتيّة. ويف 

هذا النوع من القضايا ال يكون الوجود ملحوظاً مبا هو وجود. ولهذا يُفرتض موضوع القضية عارياً 

من الوجود والعدم، واليشء الذي يكون مجرّداً عن الوجود والعدم لن يكون واجب الوجود أي 

الله، حتّى لو كان الوجود من لوازم ذاته. 

إذا كان الوجود من لوازم املاهيّة، فتأثري املاهية امللزوم الذي هو يف حّد ذاته عاٍر من الوجود، 

يف الوجود سوف يكون محاالً. تبعاً لقاعدة “اليشء ما مل يوَجد مل يوِجد”.

حتى لو كان الوجود الزماً ورضوريّاً لذاته، ففي الوقت نفسه هو صفة زائدة عىل ملزومه، مبعنى 

أّن ثبوت هذا الالزم مللزومه بحكم قاعدة الفرعية، متفّرٌع عىل ثبوت امللزوم. والحال أّن الوجود 

ال فرع وجود املاهيّة أبداً سواء كانت هذه املاهيّة ممكنة أم واجبة. وبعبارة أهل الفّن: 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 بأّن قضية “الله 

موجود” ميكن أن تُصّنف يف دائرة القضايا الرضورية الذاتية ويف مستوى “مجموع زوايا املثلث 

تساوي زاويتني قامئتني”، أو قضية التالزم بني الوادي والجبل.

وال يشء من هذه اإليرادات يصل إىل منهج آنسلم يف برهانه الوجودّي. وذلك ألنّه ال يفرتض 

أّن اللَّه ماهيّة يف حّد ذاتها مجرّدة عن الوجود، كام ال يفرتض أّن الوجود من لوازم ماهيّته، وفوق 

ذلك كلّه ال يرى بأّن رضورة الوجود لله عىل نحو الرضورات الرياضيّة الذاتية. وهو يتّفق يف هذا 

األمر مع فلسفتنا التي تقّر أّن رضورة الوجود لله هي رضورة أزليّة.

رأي كانط يف الدليل الوجودّي

يعّد إميانويل كانط 1724-1804 هو أشهر الفالسفة الذين انتقدوا الربهان الوجودّي وأعمقهم 
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تأثرياً. وتشكيكات كانط أكرثها مبنيّة عىل نظريّته التي اختارها وتبّناها كأصل موضوعيٍّ يبني عليه 

فلسفته أو عىل األقل رؤيته يف هذا املوضوع]1[.

وهذا األصل املشار إليه هو اعتقاد كانط بأّن الوجود ال يجوز أن يكون محموالً حقيقيّاً يحمل عىل 

املوضوعات يف القضايا الحملية. وعىل أساس هذا الشعار الفلسفّي يرشع كانط يف بحثه فيقول]2[:

الحمل والتّحاد بني موضوعها ومحمولها  التي يكون  الحملية  القضايا  ”ف 

إثبات موضوع القضّية، وافرتضنا سلب محمولها أو  وأّولّياً، إذا افرتضنا  مفهومّياً 

التناقض رصيحاً فمن الرضورّي  التناقض، وملّا كان هذا  إنكاره، سوف نقع ف 

بينهم.  التفكيك  احتمل  ورفض  واملحمول،  املوضوع  بني  بالتّحاد  العرتاف 

ولكن ل مانع بدل التفكيك بني املوضوع واملحمول والعرتاف بثبوت أحدهم 

وانتفاء اآلخر، أن ننكر وجود األمرين معاً، وعندها ل محّل للتناقض؛ وذلك ألنّنا 

املثلّث  افرتضنا وجود  إذا  مثلً:  نفيناه.  الذي  األمر اآلخر  ليناقض  نثبت شيئاً  مل 

[1]ـ سوف نحاول صّب كلم كانط وغيه من الفلسفة األوروبّيني ما أمكن ذلك ف قوالب الفلسفة الرشقّية. وعليه فإن عدم 

للفلسفة  األوروبّية  اللغات  عن  املرتجمني  معرفة  عدم  إل  يستند  غيه،  أو  كانط  كتب  ف  املصطلحات  هذه  بعض  وجود 

الرشقية وعدم معرفتهم باملعادلت الصطلحية املتوّفرة ف فلسفتنا. وميكننا القول حتى اآلن ل توجد ترجمة علمية فلسفية 

ل بالفارسية ول بالعربية. وهذه مشكلة كبية تواجه الدراسات الفلسفية املقارنة، وإين أدعو أهل الختصاص إل إنجاز هذا 

األمر املهّم عاجلً أم آجلً.

[2]ـ أرتأينا أن نجمع بني ترجمة النص املنقول عن كانط من الفارسية بالعربية، ونقل الرتجمة العربية ف الهامش للمقارنة: ”ولو 

، املحمول واحتفظت بالحامل ونتج عن ذلك تناقض، لقلت إذن: إّن هذا يناسب ذلك بالرضورة. لكن  نسخُت، ف حكم ُهوِّيٍّ

لو نسخت معا الحامل ]املوضوع[ واملحمول، فإنّه لن يتولّد أّي تناقض عن ذلك؛ ألنّه لن يكون مثّة يشء ممكن أن يكون معه 

تناقٌض. فمن املتناقض أن أطرح مثلّثاً وأنسخ الزوايا الثلث؛ لكن ل تناقض قط ف أن أنسخ معاً املثلّث وزواياه الثلث. واألمر 

عىل هذا النحو بالضبط بالنسبة إل أفهوم كائن رضورّي رضورة مطلقة. فإن نسختم وجود هذا الكائن، ونسختم أيضاً اليش نفسه 

مع كّل محمولته، فمن أين سيأيت التناقض؟ لن يكون هناك أّي يشء ف الخارج ليمكن أن يكون معه التناقض؛ ألّن اليشء ل 

يجب أن يكون رضوريّاً ف الخارج، ولن يكون هناك يشء أيضاً جّوانّياً، ألنكم إن نسختم اليشء نفسه، تكونون قد نسختم معاً 

كّل ما هو جّواينّ. اللَّه هو كيّل القدرة، ذاك حكم رضورّي، ول ميكن للقدرة الكلّية أن تُنسخ ما إن تطرح األلوهة، أي ما إْن يُطرح 

كائن ل متناٍه هو هذا املحمول. لكن لو قلت: ليس اللَّه بكائٍن، فل القدرة الكلّية ول أّي محمول آخر من محمولته سيكون عندها 

معطًى؛ ألنّها قد نسخت جميعها مع الحامل ]املوضوع[، فل يحدث أّي تناقٍض ف هذه الفكرة.

رأيتم إذن، أنّني لو نسخت محمول الحكم وحامله ]وموضوعه[ معاً، ملا أمكن أن يصدر عن ذلك أّي تناقٍض جّوايّن وأيّاً كان 

املحمول. والحال أنّه مل يبق لديكم من مخرجٍ آخر سوى القول، إّن هناك رضوباً من الحامل رضوريّة رضورة مطلقة، وذاك 

افرتاض ما زلت حّتى اآلن أضع مرشوعّيته موضع الشّك وما زلتم تريدون إثبات إمكانه يل. ذلك أنّه ل ميكنني أن أكوِّن أّي 

مفهوم عن يشء يبقي التناقض قامئاً إذا ما نُسخ مع كّل محمولته، وليس لدّي فيم عدا التناقض أّي معيار عن المتناع مبجرّد 

أفاهيم قبلية محضة.“ )انظر: كانط، نقد العقل املحض، ترجمة موىس وهبة، بيوت، مركز اإلمناء القومي، 1988، ص 297-

)298
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فمن التناقض إنكار وجود زواياه، ولكن إذا أنكرنا وجود املثلّث من أساسه وزواياه 

فليس مثّة تناقٌض. 

واألمر عينه يقال عىل مفهوم الباري تعال ومحمولته الحقيقية وليس الوجود 

األساس ل  من  واملحمول  املوضوع  أنكرنا  إذا  ماهّياته. وهكذا  لوازم  التي هي 

اآلخر.  وننكر  القضّية  أطراف  أحد  نثبت  عندما  يقع  فالتناقض  التناقض.  نقع ف 

فقضايا من قبيل: ”الله كمل مطلٌق“ و“الله قدرة مطلقة“ و“الله علٌم مطلق“، هي 

قضايا رضوريّة ذاتّية، مبعنى أنّنا إذا اعرتفنا بوجود اللَّه فل بد من العرتاف بثبوت 

هذه الصفات واملحمولت له. ولكن إذا أنكر منكٌر وجود املوضوع فل رضورة 

تقتيض ثبوت هذه املحمولت والصفات له، ولن يقع هذا املنكر ف التناقض، 

بل سوف تنتفي جميعاً بانتفاء موضوعها. أّما الوجود فهو ليس محمولً حقيقّياً له 

ول ألّي يشء من ماهّياته، ول ينبغي عّده من لوازم املاهّية. والنقطة األساس هنا، 

أّن الوجود ُعّد ف الربهان الوجودّي من لوازم املاهّية ومن محمولته الحقيقّية، 

ونريد من خلل هذا الربهان إثبات الرضورة بني املاهّية ولزمها، والحال أنّه ل 

ميكن أن يكون الوجود من اللوازم واملحمولت الحقيقية للمهية. وإذا ُفرض أنّه 

من اللوازم فيمكن آنئٍذ إنكار املوضوع واملحمول من األساس، ولن يرتتّب أّي 

تناقٍض عىل هذا اإلنكار“[1].

الفالسفة املسلمني،  أحد  كان  لو  منطقيّة، كام  قاعدة  ة، ويؤّسس  املغريِّ انتقاداته  كانط  ويُتابع 

ويقول إّن جميع الرضورات الذاتيّة التي تؤخذ كشواهد يف الربهان الوجودّي هي رضوريّات لها 

تعلٌّق بالقضايا، وهي من الكيفيّات النسبيّة املفرتضة بني املوضوع واملحمول، وهذه الرضورات 

ال تتعلّق بأّي وجٍه باألشياء ووجوداتها الواقعيّة الخارجيّة. ومن الواضح أّن مثّة فرقاً كبرياً يف كّل 

الرضورات يف القضايا مهام كانت مطلقًة، بني القضية وبني رضورة وجود هذه األشياء؛ وذلك ألّن 

رضورة النسبة يف القضيّة مقيّدة بـ”قيد الوجود”، وال ميكن ملثل هذه القضايا أن تكون ثابتًة مع 

افرتاض عدم الوجود. مثالً: قضية املثلّث له زوايا ثالث، حتى لو كانت قضيّة مطلقة وغري مقيّدة 

إذا وِجد  أنّه  أّي قيد أو رشط؛ وال تعني سوى  الزوايا دامئاً دون  أنّها ال تعني وجود  إاّل  بأّي قيد، 

الرضورية هي من سنخ  القضايا  أّن  أخرى مبا  وبعبارة  تكون موجودًة.]2[  زواياه سوف  فإّن  مثلٌّث 

[1]- Immanuel Kant، Critique of Pure Reason، P. 501.

[2]- Ibid، Pp. 501- 502.
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القضايا الحقيقيّة التي تكون دامئاً مقيّدة بقيد الوجود، فإنّها يف الواقع وحقيقة األمر تعادل القضايا 

املرشوطة]1[، ومدلول القضية الرشطية يف هذا املورد هو: كلاّم وِجد مثلٌّث ويف أّي زماٍن ُوِجد، 

فإّن زواياه سوف يكون له زوايا. ومغالطة الربهان الوجودّي تكمن يف هذه النقطة وذلك أّن الرضورة 

مت وكأنّها رضورة مطلقة غري مرشوطة. وبعبارة أخرى: خلط الربهان الوجودّي بني  املرشوطة قُدِّ

القضايا الرضورية والقضايا البتيّة. أو فقل إّن الربهان الوجودّي نقل الرضورة من الرضورة املرشوطة 

لبّاً إىل رضورة الوجود، املطلق واملجرّد عن أّي قيٍد]2[.

دراسة مبادئ نظرّيات كانط

ال بد هنا من طرح وجهة نظر الفسلفة اإلسالميّة حول املبادئ الفلسفية التي طرحها كانط، وبعد 

ذلك نعود مرّة جديدة إىل كالمه.

وأما يف ما يرتبط بالقاعدة التي جعلها كانط أصالً موضوعاً، أو ما وصفناه بأنّه شعاره الفلسفّي 

الذي  الحقيقّي هو  الوجود محموالً حقيقيّاً عىل املاهيّات؛ وذلك ألّن املحمول  وهو عدم كون 

يضيف إىل املوضوع شيئاً جديداً. فإذا كان مقصوده من املحمول الحقيقّي املحمول بالضميمة، 

أي كان يريد أّن الوجود ليس أمراً ينضّم إىل املاهيّات فهو كالم حّق، وال مجال للشّك أو النقاش 

يف أّن حمل الوجود عىل اليشء هو يف معنى تحّقق اليشء وثبوته، وال يعني ثبوت يشء ليشء. 

الوجود،  التي تخرب عن  النقطة يف جميع املوجودات والقضايا  الواجب االلتفات إىل هذه  ومن 

والهليات  البسيطة  الهليّات  بني  الخلط  يصّح  وال  واملمكن،  الواجب  الحكم  هذا  يف  ويستوي 

املركّبة، فاألوىل ليست النسبة فيها نسبة تركيبيّة أو انضامميّة. وقد التفت علامء املنطق إىل هذه 

النقطة وميّزوا بني القضايا الثنائيّة التي تشّكل بأجمعها قضايا الفلسفة األوىل، وبني القضايا الثالثيّة 

التي هي قضايا سائر العلوم.

وأما إذا كان مراده نفي كون الوجود محموالً حقيقيّاً من األساس. وبعبارة أخرى: إذا كان املراد أنّه 

[1]ـ ويشي كانط هنا إل تحويل القضايا الحملية الرضوريّة إل قضايا رشطّية، وهو أمٌر بسط صدر الدين الشيازي القول فيه ف األسفار 

األربعة وبنى عليه حّل عدٍد من املسائل الفلسفّية. ولكّن بعض املشتغلني الغربّيني بفلسفة كانط غرّد خارج الرسب وطرح بعض الكلم 

الذي ميكننا القول عىل ضوئه إنّه مل يفهم الفكرة ومل يدركها حق إدراكها. للمزيد حول هذا األمر انظر، الفصل األخي من كتاب: كاوشهاى 

عقل نظري.

[2]ـ ما قّدمناه أعله هو إعادة صياغة رشقّية لعرتاض كانط عىل الربهان الوجودّي، ول أثر لبعض هذه املصطلحات ف الرتاث الكانطّي. 

الثاين هو  الذاتّية املنطقّية، والنوع  بنوعني من الرضورات أحدهم الرضورة املرشوطة وهي الرضورة  وما نجده ف كلمه هو العرتاف 

الفلسفة اإلسلمية بالرضورة األزلية، وهذا املفهوم األخي ليس موجوداً ف  يُسّمى ف  الوجود. وهذا ما  الرضورة املطلقة حّتى من قيد 

الفلسفة الغربية، ولعلّه ل يربّر كلم كانط.
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ال ميكن العثور عىل مطابق خارجيٍّ للوجود املحمول وأنّه ال ميكن تشكيل قضيّة تحيك عن الواقع 

الخارجّي بحيث يكون املحمول فيها هو الوجود، إذا كان هذا هو املراد فال ميكن املوافقة عليه، 

بل نحن نّدعي أّن مثل هذا الكالم ال ميكن أن يصدر عن فيلسوٍف من مرتبة كانط ومقامه، فضال عن 

أن يكون أصالً موضوعاً وشعاراً فلسفيّاً له. وذلك ألّن كانط وكالمه كانا يستحّقان التمجيد والتعظيم 

لو أنّه كان يقول إّن الوجود املحمويل واملطلق، ال يضيفان إىل املوضوع شيئاً خارج الذهن. أما إذا 

كان مراده أّن الوجود حتّى يف الذهن ال يضيف إىل املاهيّة شيئاً، فإّن هذا الكالم غري مقبوٍل، ونرتك 

الرّد عليه ونقاشه إىل محلٍّ آخر، من كتابنا “كاوشهاى عقل نظرى”، فهناك بيّنا أّن نظرة علامئنا إىل هذا 

املوضوع؛ حيث أثبت الفالسفة املسلمون أّن الوجود هو إضافة وزيادة عىل املاهيّة. ومن ذلك أنّهم 

يقولون إّن حمل الوجود عىل املاهية يف القضية التي محمولها الحقيقّي هو الوجود املطلق يحتاج 

إىل حدٍّ وسط، والحّد األوسط هو الذي يتوىّل إثبات وجود املوضوع. ولو مل يكن الوجود زائداً عىل 

املاهية ملا احتجنا إىل الحّد الوسط. مثالً إذا قلنا إّن املثلّث موجوٌد، أو الخّط املستقيم موجود، 

يجب علينا أن نثبت باألدلّة أّن حواّسنا مل تخطئ حني استندنا إليها يف إثبات وجود هذين األمرين. 

أما لو مل يكن الوجود زائداً عىل املاهية فال حاجة إىل الوسط وال إىل الدليل. وميكن تطبيق فكرة 

عدم زيادة الوجود عىل املاهيّة عىل ثالثة صور هي:

األول: أن يكون الوجود بتاممه عني املاهيّة، بحيث عندما نقول: “املثلّث موجود” فكأنّنا قلنا 

املثلّث مثلٌّث.

الثانية: أن يكون الوجود جزءاً 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.

ومن البديهّي أّن شيئاً من هذه الصور ال يحتاج إىل الحّد األوسط الذي يثبت القضية. ولكن من 

البديهّي أيضاً أْن ال يشء من القضايا التي يكون املحمول فيها هو الوجود يف عداد أيٍّ من هذه 

القضايا. وحاصل الكالم: أّن الوجود ليس شيئاً يُضاف إىل املاهية عىل نحو االنضامم، ولكّنه يف 

الوقت عينه يشء يضاف إليها يف الذهن وخارج عنها وليس جزءاً منها.

يتبّنى كانط معياراً  للتمييز بني املحموالت الحقيقيّة وغري الحقيقيّة، أو ما يسّميه هو باملحموالت 

املنطقيّة، ويبنّي هذا املعيار عىل النحو اآليت:
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”لتأليف القضّية الحملية، وتركيبها من املحمول واملوضوع، ميكن الستفادة 

من أّي محموٍل، حّتى لو كان املوضوع نفسه بأن نجعل اليشء محمول نفسه، 

مثل: ”اإلنسان إنساٌن“. ورّس هذا األمر أّن املنطق دامئاً يجرّد املفاهيم من حقائقها 

العينّية.  وحقائقها  الواقعّية  مصاديقها  عن  األشياء  املاهّيات  ويفصل  الواقعّية 

النمط  هذا  من  القضّية  املفاهيم وتشكيل  من  النوع  هذا  الحمل ف  أّن  والنتيجة 

من املفاهيم، ل يضيف إل املحمول فيها إل املوضوع شيئاً. ولكّن األمور ل 

تسي عىل هذا النحو مع املحمولت الحقيقّية؛ وذلك ألّن مثل هذه املحمولت 

ل تضيف إل املوضوع شيئاً. أما املحمول الحقيقّي فل يكون كذلك إل إذا كان 

يضيف إل املوضوع شيئاً بأي وجٍه من الوجوه[1].

حتليل نظرّية كانط

أن  املقارنة، رشط  الفلسفة  نظر  من وجهة  عليه،  واملوافقة  به  القبول  الكالم ميكن  هذا   -  25

نقدر عىل إعادة صياغته عىل ضوء أقسام الحمل، وتطبيق هذه األقسام عليه. ففي فلسفتنا نوعان 

ناظٌر إىل  الذايّت  الصناعّي. والحمل  الشائع  ]2[ والحمل  األّويّل،  الذايتّ  الحمل  الحمل هام:  من 

ما يسّميه كانط املحموالت املنطقيّة وغري الحقيقيّة، وهذا يكون يف املحموالت التي ال تضيف 

إىل املوضوع شيئاً زائداً. ويتحّقق هذا النوع من الحمل يف الحاالت التي تحّدثنا عنها آنفاً؛ أي 

عىل  الذات  لوازم  حمل  وأما  الذات.  عىل  اليشء  ذاتيّات  وحمل  الذات  عىل  اليشء  حمل  يف 

الذات، فعىل الرغم من كونه حمالً ذاتيّاً وأّويّل الصدق، ولكن بناء عىل عدم االتّحاد املفهومي 

بني املحمول واملوضوع فألجل هذا ال ميكن تصنيفه يف دائرة الحمل األّويل، بل يف إطار الحمل 

الشائع الصناعّي، واملقصود من هذا الحمل الشائع الحمل الشائع العريض الذي مفاده “هذا لهذا” 

وهو الذي يضيف إىل املوضوع كامالً ثانويّاً، ليس هو رضورّي الثبوت له. كام يف قولنا “سقراط 

يثبتان لسقراط وال للعالمة من جهة كون  فالفقه والفلسفة ال  الحيّل فقيه”،  فيلسوٌف”، و”العالمة 

كلٍّ منهام إنساناً، وألجل هذا مل تكن معرفة املوضوع رشطاً كافياً للعلم بتحّقق االتّصاف بالفلسفة 

[1]- Immanuel Kant، Op. cit. P. 405.

[2]ـ حمل لوازم الذات عىل الذات أّويل الصدق؛ ألّن هذا النوع من الحمل يندرج ف القضايا الحملية رضوريّة الصدق، وصدقه ل يحتاج 

إل حدٍّ أوسط، ومثاله قضية ”العدد أربعة زوج“. ومن جهة أخرى مبناسبة أّن إسناد لوازم الذات إل الذات فيها ذايّت، ميكن تصنيفها 

ف خانة الحمل الذايّت األّويل بناء عىل هذه امللحظات. ولكن قيل إّن معيار الحمل الذايّت األّويل هو التّحاد املفهومّي بني املوضوع 

واملحمول، ول اتّحاد مفهومّي ف هذا املثال وأشباهه، وألجل هذا ل نعّد الحمل ف هذا القضايا وشبهها من الحمل الذايتّ األّويّل، وإمّنا 

نصّنفه ف دائرة الحمل الشائع الذايّت.
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غري  والفقاهة،  الحيّلّ  والعالمة  والفلسفة  سقراط  بني  باالتّحاد  الحكم  فإّن  عليه،  وبناء  والفقاهة. 

املوضوع  إىل  يضيف  أمٍر  هو حمل  الحمل  وهذا  وبالعرض.  مجازيٌّ  اتّحاٌد  هو  االتّحاد  هذا  أّن 

له، وهو ما نسّميه بالحمل الشائع العريّض  ذاتيّاً  شيئاً ليس جزءاً من وجوده الواقعّي، وليس شيئاً 

التوضيح  هذا  العلمية. وبحسب  الصناعات  انتشاره يف  هو  بالصناعّي  والصناعّي. وسبب وصفه 

ميكننا اآلن اإلعالن عن موافقتنا كانط يف موقفه هذا من الحمل وحكمه عليه. ولكن ال بّد من النظر 

يف الوجود ملعرفة موقعه من املاهيّة. وبعبارة أخرى: القضايا التي يقع الوجود املطلق محموالً 

فيها، يجب النظر فيها ملعرفة نوع الحمل الذي تندرج تحته، ولفهم موقف كانط من هذا الحمل، 

حني يرّصح بأّن الوجود ليس محموالً حقيقيّاً، فهل يقصد أّن الحمل يف هذا النوع من القضايا أّويلٌّ 

؟ أو شائع صناعيٌّ

يقول كانط يف حمل الوجود املطلق عىل املاهيّة:

”من الواضح أّن الوجود ل ميكن أن يكون محمولً حقيقّياً ملوضوعه؛ وذلك 

ألّن الوجود ليس مفهوماً ميكن أن يضيف إل املوضوع شيئاً. والنتيجة الوحيدة 

التي ترتتّب عىل حمل الوجود عىل املاهّية هي ثبوت الذات، أو تحّقق وتصي 

أن  أردنا  وإذا  الطريق.  هذا  من  تثبت  التي  واملشّخصات  األوصاف  تلك  محرزة 

الوجود هو  إّن  نقول  أن  لنا  ينبغي  املنطق،  األمر عىل ضوء مصطلحات  نبحث 

مجرّد رابطة ف القضايا، وليس محمولً يقع طرفاً ف القضية إل جانب الطرف 

اآلخر الذي هو املوضوع“.

ويستند كانط إلثبات مّدعاه إىل قضيّة “الله كيّلّ العلم”، ويقول إّن هذه القضية تشتمل عىل 

مفهومني كلٌّ منهام يحيك عن حقيقة واقعيّة خارجيّة. وهذان املفهومان هام: اللَّه والعلم الكيّل. 

ويف هذه القضية ليس فعل الكون is طرفاً وال جزءاً ال من املوضوع وال من املحمول، والدور 

العلم الكيّل  أّن  الربط بني الطرفني أي بني “الله” و “العلم الكيّل” ويخربنا عن  الذي يؤّديه هو 

هو من أوصاف ومشّخصات الله. فإذا أخذنا اللَّه بكل صفاته ومنها العلم الكيّل، وافرتضنا ثبوته 

وتحّققه، وجعلناه موضوعاً يف قضيٍّة وقلنا “الله موجود”، ففي هذه الحالة ال نكون قد أضفنا إليه 

أّن الوجود  شيئاً جديداً، وال نكون قد فعلنا غري إثبات ما افرتضنا ثبوته. وعىل ضوء هذا، يتبنّي 

وبهذا  الخارجّي.  والواقع  الذهنّي  املفهوم  بني  باالتّحاد  حكم  هو  وإمنا  حقيقيّاً،  محموالً  ليس 

يكون  أن  يستحّق  وال  الربط  معنى  يف  هو  كان  أينام  الوجود  إّن  القول  يجب  املنطقّي  التحليل 
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محموالً حقيقيّاً. وهذا أمٌر واضح وال يعني أكرث من نسبة الحقيقة الخارجيّة إىل مفهومها، وهذا 

الربط بني الحقيقة واملفهوم الذهنّي هو ما يدّل عليه فعل الكون أو الوجود is أو است يف اللغة 

الفارسية.

ترجمته  وحاولنا  واإلبهام،  التعقيد  من  عالية  درجة  عىل  البدايات  يف  كانط  كالم  كان  لقد 

وتوجيهه  كالمه  تفسري  ذلك،  تيرّس  ما  وحاولنا  والتعقيد،  اإلبهام  من  عليه  هو  ما  عىل  ونقله 

الوجود ليس محموالً  إّن  يعُد قوله  انتقاداته مل  فلسفتنا املقارنة. فهو يف مطلع  وفق مقتضيات 

أنّه  هو  كانط  مراد  إّن  نقول  بأن  وسهولة  بيرس  الكالم  هذا  نفرّس  أن  لنا  متاحاً  وكان  حقيقيّاً. 

بالنسبة إىل املاهيّة؛ بل  انضامميّاً وال تركيبيّاً  باملقارنة بني الوجود واملاهيّة، الوجود ليس أمراً 

هو يفيد تحّققها وثبوتها. وال يفيد ضّم يشء إليها زائٍد عليها. وهذا أمٌر ينطبق إىل درجة كبرية 

املحمويل  بالوجود  اإلسالميّة  الفلسفة  يف  نسّميه  ما  هو  وهذا  اإلسالميّة،  الفلسفة  تتبّناه  مع 

الوجود املطلق. أو  والبسيط، 

الوجود  النقدية، ويفرّس كالمه حول عدم كون  البداية يرّصح بشعار فلسفته  ولكّنه بعد تلك 

محموالً حقيقيّاً، بأّن الوجود أينام كان ليس محموالً يف القضيّة، وهو يف جميع القضايا يأخذ 

له  يكون  أن  أبداً  ميكن  وال  أكرث،  ليس  ربطية  حقيقة  هو  الوجود  أّن  يعني  وهذا  الرابطة.  حالة 

واقعيّة مستقلّة. ثم إنّه يخطو خطوًة إىل األمام ويزيد موقفه هذا توضيحاً، ويقول ليس الوجود 

القضية ال  من طريف  بني املوضوع واملحمول، وليس جزءاً  رابطاً  القضايا املنطقيّة  يف جميع 

لنا  الذهن واقٌع مشّخٌص يسمح  له خارج  ليس  بل أكرث من ذلك هو  موضوعها وال محمولها، 

أينام  من األشياء، بل  الوجود ليس شيئاً  إّن  القول بوضوح  بّد من  بالبحث عنه. وألجل هذا ال 

حّل رابط بني األشياء سواء يف ذلك الذهن والخارج. وليعطي كانط كالمه هيئة الفلسفة يستدّل 

باآليت:

تالِر[1] ممكنة. ألنّه  تالِر متحّققة أكرث من مئة  ”كشاهد ومثال فل تتضّمن مئة 

وطرحه  املوضوع  املتحّققة  والتالرات  األفهوم،  تعني  املمكنة  التالِرات  أّن  مبا 

عن  اً  معربِّ أفهومي  يكون  لن  ذاك،  من  أكرث  يتضّمن  هذا  كان  حال  ف  ذاته،  ف 

املوضوع بكامله، ولن يكون بالتايل أفهومه املطابق؛ لكن بالنظر إل حال ثرويت 

سيكون هناك، مع مئة تالِر متحّققة أكرث من مجرّد أفهومها أعني إمكانها. ذلك أّن 

[1]ـ علمة معدنية من الفضة سكّت عام 1518 م. وكانت تُستعمل ف معظم مناطق أوروبا لفرتة أربع مئة سنة تقريباً. )املرتجم(
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تأليفاً  فقط تحليلّياً ف أفهومّي؛ بل يُضاف  التحّقق، ليس متضّمناً  املوضوع ف 

إل أفهومّي الذي هو تعيني لحايل، من دون أن تكون املئة تالِر املفكّرة قد زيدت 

أدىن زيادة بهذا الوجود خارج أفهومّي“[1].

وبني  حقيقيّة  تالِر  امتاليك ملئة  بني  يختلف  املايّل سوف  أّن وضعي  ولكن ال شّك يف  هذا 

االختالف  أّن هذا  إىل  االلتفات  من  بد  بها. وال  النفس  بتسلية  أكتفي  عنها  ذهنيّة  حيازيت لصورة 

ليس له سبب سوى أّن الحقيقة الخارجيّة ال يتّسع لها الذهن، وليس يشء من الصور الذهنيّة يعادل 

تالِر مطابقة لألصل  الذهنيّة عن املئة  الصورة  العينيّة، وألجل هذا مهام كانت  الخارجية  الحقيقة 

فإنّها ال ترصف هّمتنا عن تحصيل املئة الحقيقيّة الخارجيّة. وإذا افرتضنا أنّنا وجدنا املئة تالِر التي 

ضاعت مّنا فرتة من الزمن، فإنّها سوف تكون مطابقة لصورته الذهنيّة، ونفهم من هذه املطابقة أنّها 

التي أضعناها وكانت يف ذهننا ثّم عرثنا عليها بعد حني. ويف الوقت الذي نحكم فيه  عني املئة 

بالتطابق بني الذهن والخارج ونجزم بهذه املطابقة ونقول إّن هذا الوجود الواقعّي هو عني اليشء 

الذي كان يف ذهننا، يف الوقت عينه نعي أّن العثور عىل املئة تالِر مل يضف إىل املئة التي كانت 

صورة ذهنيًّة أّي يشء.

أّي  يحمل عىل  عندما  الوجود  إّن  النتيجة:  كانط هي هذه  عند  املطّول  البحث  هذا  وخالصة 

موضوع يف قولنا “اليشء الفاليّن موجوٌد”، فهذا ال ينتج حقيقة أخرى غري التي كانت ظاهرة ذهنيّة 

ومفهوماً تصّوريّاً. ومن الواضح، أنّه كلاّم حملنا شيئاً عىل يشء فالوجود ال يعدو كونه رابطاً ويتعّهد 

بالربط بني الشيئني، وليس جزءاً من املوضوع وال من املحمول، بل ليس هو إال الربط بينهام. ويف 

مثال املئة تالِر نحمل املئة الواقعيّة عىل املئة الذهنيّة ونربط بينهام. إذاً، هذا الكالم صحيٌح وهو 

أّن الوجود دامئاً رابٌط وليس محموالً.

يف رأينا أّن خطأ كانط الكبري، بحسب الفلسفة الرشقيّة، يكمن يف أنّه حسب أّن الصور الذهنية 

مستقلّة عن الحقائق الخارجيّة؛ وعىل ضوء هذا االستقالل املفرتض يحكم بأّن الوجود هو الذي 

يربط بينهام، ومن جهة أخرى يفرتض أّن أحد هذين الطرفني هو الحقيقة الواقعيّة واآلخر هو الظاهرة 

أو النموذج، أو بحسب املصطلح الفلسفّي أحدهام الطبيعة وماهيّة تلك الحقيقة، ليقدر عىل ضوء 

ذلك عىل حفظ العالقة واالتّحاد بني الطبيعة والفرد، وليقد عىل القول إّن الفرد ال يزيد الطبيعة شيئاً. 

هذا وواقع الحال يكشف بأدىن حدٍّ من التأّمل عن أّن هذين الفرضني متناقضان، واالعرتاف بأحدهام 

[1]ـ كانط، نقد العقل املحض، ترجمة موىس وهبة، ص 299.
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ينفي اآلخر حتامً؛ وذلك ألنّه حني يكون الوجود رابطاً، فسوف يتحّقق الرتكيب االنضاممّي، وحيث 

يكون الوجود محموالً عىل املوضوع، ليس يف الذهن فحسب بل يف الخارج، سوف يشّكل إضافًة 

اتّحاديٌّ أو ال يكون  وزيادة. والعكس أيضاً يصّح، فحني يكون بني الوجود وبني املاهيّة تركيب 

، حينها ال ميكن فرض الوجود الرابط؛ ألنّه ال ميكن تصّور الربط بني اليشء  بينهام تركيب حقيقيٌّ

وذاته، والربط بني شيئني يستدعي التغاير بينهام ويكشف عنه ال عن االتّحاد.

ولتوضيح هذا األمر يجب االلتفات إىل هذه الحقيقة، وهي معرفة ما هو الوجود الرابط، ويف أّي 

نوع من القضايا يكون الوجود الرابط ركناً أصيالً يف القضية؟

فكام أشعرنا آنفاً، الوجود الرابط يربط بني شيئني أحدهام متحّصٌل ومستقلٌّ عن اآلخر؛ فكام 

أنّه إذا أردنا الربط بني الفلسفة وبني حقيقة مستقلّة مثل سقراط، فإنّنا يف مثل هذه الحالة نحتاج إىل 

الوجود الرابط ]الذي له لفظ يدّل عليه يف بعض اللغات مثل است يف اللغة الفارسية، وتدّل عليه 

هيئة الجملة يف اللغة العربيّة وال يوجد لفٌظ مستقلٌّ للداللة عليه[ ويف مثل هذه الحالة ال شّك يف أّن 

مثّة حقيقتني إحداهام هي الوجود اإلنسايّن أي سقراط واألخرى هي املعرفة مبجموعة من األمور 

، ومعنى الرتكيب االنضاممّي أّن  التي تُسّمى بـ”الفلسفة”، وبني هاتني الحقيقتني تركيٌب انضامميٌّ

يربط بني  الذي  والوجود هو  الذهن والخارج،  املحمول يضيف إىل املوضوع شيئاً يف كلٍّ من 

أّن عندنا حقيقتني  إثبات  القضايا رشطها األساس هو  مثل هذه  إذاً،  الواقعيّتني.  الحقيقتني  هاتني 

مستقلّتني نخرب عن ارتباط إحداهام باألخرى.

واآلن ال بّد من التدقيق يف أنّه هل هذا الرشط األسايّس متحّقٌق عند املقارنة بني الفرد والطبيعة 

أم ال، وهل الظاهرة الذهنيّة التي هي الطبيعة حقيقة واقعيّة مستقلّة والفرد الذي هو تحّقق خارجيٌّ 

للطبيعة واقعيّة أخرى مستقلّة عن األوىل، ليكون الوجود هو الرابط بني الطرفني؟ وهل صحيح ما 

يقوله كانط عن أّن املفهوم اإلمكاين املتصّور عن املئة تالِر يشء مستقلٌّ ومتحّصل واملئة الحقيقية 

يشء آخر مستقلٌّ ومتحّصل الذت، ونحن نربط بني هذين الشيئني بواسطة الوجود الرابط، عندما 

نقول “هذا من ذلك”؟.

أنّه يحسب االنفصال بني  النقطة وهي  فيها كانط تدور حول هذه  التي وقع  والورطة األساس 

املاهية والحقيقة، أو بعبارة أخرى: بني الطبيعة والفرد ويربط بينهام بواسطة الوجود. وهذا النمط 

املاهية  أو  أّوالً  والطبيعة  الفرد  ألّن  وذلك  فلسفتنا؛  يف  بالكامل  مرفوٌض  األشياء  يف  النظر  من 

والوجود ليسا حقيقتني أصيلتني متحّصلتي الذات، وقد ثبت يف محلّه أّن الوجود هو األصيل وأما 
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املاهية فهي اعتباريّة وغري أصيلة. أو عىل العكس عند آخرين أي إّن املاهية هي األصيلة والوجود 

هو االعتبارّي. ومهام يكن من أمٍر فإّن القدر املسلّم هو عدم إمكان أصالة كلٍّ منهام ليمكن الربط 

بينهام بالطريقة التي يتصّورها كانط. هذا أّوالً.

وثانياً: لو فرضنا أّن املاهية والوجود أصيالن، ففي هذه الصورة ال ميكن الحكم باالتّحاد بينهام، 

ألّن اليشء األصيل املستقّل ال ميكن جعله تابعاً والحكم باالتّحاد بينه وبني يشء آخر ليشّكال معاً 

أمراً حقيقيّاً، ومثل هذا األمر ال يتحّقق دون استحالة وقلب وانقالب ماهوّي وهو تناقٌض.

ثالثاً: إذا تحّقق الحمل الذي هو دليٌل عىل االتّحاد بني املوضوع واملحمول، إذا تحّقق هذا 

الحمل بني شيئني مستقلنّي، فمثل هذا االتّحاد بينهام لن يكون اتّحاداً حقيقيّاً، وسوف يأخذ الحمل 

صورة االنضامم والزيادة، ومن الالفت أّن كانط تنبّه إىل هذه النقطة وحكم بأّن الوجود ليس جزءاً 

والشائع  العريّض  بالحمل  املاهية  يُحمل عىل  بل هو يشء  املاهية؛  من  عقليّاً  وال جزءاً  تحليليّاً 

الصناعّي. ولكّن خطأه يكمن يف هذه النقطة وهي أنّه حكم باملساواة بني الحمل الشائع والوجود 

وأّوليّاً؛  ذاتيّاً  حمالً  وليس  وعرضيّاً،  صناعيّاً  شائعاً  حمالً  والطبيعة  الفرد  بني  أّن  واستنتج  الرابط، 

فالوجود إذاً رابٌط بني املوضوع واملحمول. وقد غفل عن أنّه عىل الرغم من سيطرة الحمل الشائع 

يف العالقة بني الطبيعة والفرد، ال الحمل األّويّل؛ فإنّه ملّا كان الرتكيب بني األمرين تركيباً اتّحاديّاً 

الربط ومفاد هل  ثنائيّة، فال ميكن أن يأخذ الوجود يف مثل هذه الحاالت حالة  يتألّف من قضية 

املركّبة.

الفرد يف  الذهن، وفرضنا  بيئة  الطبيعة يف  أّن  إذا فرضنا  الطبيعة والفرد،  رابعاً: يف املقارنة بني 

الخارج، وبعد ذلك أردنا أّن نحمل املوجود الذهنّي عىل الواقع الخارجّي بوصفه فرداً، ففي هذه 

الحالة لن يكون الحمل ممكناً؛ وذلك ألنّه ال اتّحاد بني الطرفني حتّى ميكن تشكيل قضيّة حملية 

منهام. ويف هذه الصورة الوجود ليس تحليليّاً وليس تركيبيّاً وال انضامميّاً، أي ال يحمل ال بالحمل 

يتوفّر هذا  إّن معيار الحمل هو االتّحاد فحيث ال  الصناعّي. وحيث  الشائع  بالحمل  األّويل، وال 

االتّحاد ال يتحّقق الحمل، والوجود لن يكون رابطاً وال ربطاً.

الواضح يف كالم  التناقض  يظهر  للحّل،  القابلة  املشكالت غري  هذه  تقويم  هذا  أساس  عىل 

كانط، األمر الذي يؤّدي إىل سقوط نظريّته. وتوضيح هذا التناقض أّن كانط يرّصح بأّن املئة تالِر 

املفرتضة هي املئة الحقيقيّة وال تضيف هذه الحقيقة إىل املاهيّة شيئاً؛ وعليه مل يعد أّي فائدة 

وسوف  اتّحاديّة،  نسبة  حتامً  تكون  سوف  بينهام  والنسبة  والفرد  الطبيعة  بني  العالقة  يف  للبحث 
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أيضاً  كانط  بحسب  وهذا  أردنا  إذا  أّما  الرتكيبيّة.  النسبة  يسلتزم  ألنّه  الرابط  الوجود  إمكان  ينتفي 

فعندها  ليتحّقق،  الرابط  للوجود  املجال  فسح  أجل  من  والفرد  الطبيعة  بني  االنفصال  نفرض  أن 

وبعد  مستقلّة،  واقعيّة  منهام  كاّلً  أن  أّوالً  ونتصّور  االتّحاديّة،  النسبة  عن  النظر  نرصف  أن  علينا 

ذلك نفرتض النسبة االنضامميّة بينهام؛ وهذا كلّه حتّى يأخذ الوجود حالة الربط والواسطة. وملّا 

كان كانط غري مستعدٍّ للتنازل عن النسبة االتّحادية وال عن الرتكيب االنضاممّي، فهو مضطرٌّ إىل 

االعرتاف بالوقوع يف التناقض والقبول بأّن الوجود رابٌط وليس رابطاً، ويضيف إىل املاهيّة شيئاً 

وال يضيف إليها يف آٍن واحٍد.

عىل  يشتمل  بعضها  الفلسفة  قضايا  إّن  يقول  حيث  الرشقية  الفلسفة  ميايش  كانط  ولكّن  هذا 

الرتكيب التحلييّل وبعضها اآلخر عىل الرتكيب االنضاممّي؛ وذلك ألّن فالسفة الرشق يقّرون بهذا 

. وهذا يعني الرتكيب بني موضوع  التقسيم عينه، وقالوا إّن الحمل إما ذايتٌّ أّويلٌّ وإّما شائع صناعيٌّ

القضية ومحمولها، أو فقل إّن الحمل إّما أن يكون مبالحظة االتّحاد يف املفهوم، وإما أن يكون 

مبنيّاً عىل االتحاد يف الوجود وتركيب “هذا ذاك” االعتبارّي. ولكن الفالسفة الرشقيّني تابعوا هذا 

التقسيم وانتهوا إىل نقطة غفل عنها كانط مع األسف، وذلك أنهم تابعوا تقسيم القضايا التي يسّميها 

كانط قضايا تركيبيّة synthetic وذكروا لها أقساماً مل ترد يف فلسفة كانط كلها، وقد أّدى هذا إىل 

إعطاء بعض القضايا أحكام بعضها اآلخر.

يقول صدر الدين الشريازي يف أسفاره:

الشيئني،  ذانك  التّحاد بني  تعني  يولّد قضية  حمل أّي يشء عىل يشء آخر 

ويُسمى أحد جزءي القضية موضوعاً والثاين محمولً. وهذا الحمل بدوره ينقسم 

بالحمل  يُسمى  الذي  وهو  الصناعّي  الشائع  الحمل  يُسّمى  أولهم  قسمني  إل 

املتعارف، وهو الحمل الذي يدّل عىل مجرّد التّحاد ف الوجود بني املوضوع 

واملحمول. والقسم الثاين هو الحمل األّويل الذايّت الذي يدّل مضافاً إل التّحاد 

بني  والحقيقة  املاهية  ف  التّحاد  عىل  واملحمول،  املوضوع  بني  الوجود  ف 

الطرفني. وهذا الحمل ينحرص ف ذاتّيات األشياء. أما الحمل الشائع الصناعّي، 

فهو ينقسم أيضاً إل أقساٍم شّتى، لكلٍّ منها أحكامه وخصائصه ونتائجه املرتتّبة 

ف  التّحاد  عن  التعبي  ف  تشرتك  األقسام  هذه  جميع  أّن  من  الرغم  عىل  عليه. 

الوجود بني املوضوع واملحمول، ول تدّل عىل التساوي ف املفهوم واملاهّية. 
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ومن أقسام الحمل الشائع ما يتحّقق ف القضية التي تُحمل فيها املاهّية عىل الفرد 

الحقيقّي، كم ف قولنا: ”زيٌد إنساٌن“، ففي هذه القضية عىل الرغم من الرتكيب 

التّحادي بني املوضوع واملحمول، واإلسناد، من هذه الجهة، إسناد املاهّية إل 

فإّن  هذا  من  الرغم  واسطة، عىل  بغي  إسناد  أي  ذايتٌّ  إسناد  وهو  الحقيقّي  الفرد 

الحمل هو حمل شائٌع صناعيٌّ ألّن الهدف من الحمل بيان التّحاد ف الوجود ل 

التّحاد ف املاهّية. ومن أقسام الحمل الشائع القضايا التي يُحمل فيها املحمول 

العريّض والنضممّي عىل املوضوع، كم ف قولنا: ”زيٌد كاتٌب“.[1]

أنّه يقود  وبهذه املقارنة نصل إىل هذه النتيجة الواضحة وهي أّن الخلل يف فلسفة كانط، هو 

أّن الرتكيب فيها جميعاً هو  التي فيها حمٌل شائٌع صناعيٌّ بعصاً واحدة، ويحسب  القضايا  جميع 

. والحال أّن الرتكيب االنضاممّي هو أحد أقسام الحمل الشائع الصناعّي ال كلّها.  تركيٌب انضامميٌّ

والقسم اآلخر هو الذي يكون الرتكيب فيه تركيباً اتّحاديّاً، وذلك حني يُربط بني الفرد وماهيّته. وكأّن 

هذا القسم من أقسام الحمل سقط من العّد يف فلسفة كانط، وقد أّدى 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 

أبنية فلسفيّة،  الذين تابعوا كانط يف تحليالته الفلسفيّة وبنوا عىل شعاره الفلسفي املشار إليه آنفاً 

هذا  إىل  املنطقيّة  كتبنا  أشارت  وقد  وأنواعه.  الحمل  أقسام  بني  التمييز  عدم  مغالطة  تورّطت يف 

القياس املغالِط الذي ال يوقع صاحبه يف املغالطة فحسب، بل ترسي عدواه إىل غريه مّمن سار 

عىل دروبه الفلسفيّة: “واآليت به غالٌِط يف نفسه ومغالٌِط لغريه”.

منطق راسل التحلييل

 Bertrand Russell وعىل ضوء اإلشارة السالفة ال غرَو أن نرى فالسفة من قياس برتراند راسل

ونورمان مالكومل Norman Malcolm، وبعد سنواٍت متامدية من كانط تورّطوا يف املغالطة نفسها، 

وقد حاول كلٌّ من هذين وغريهام إعادة توجيه كالم كانط بطريقة تتناسب مع العرص الذي عاش فيه، 

أو الكشف عن جاذبيّتها بطريقة أو بأخرى. ولكن مع األسف فإّن أيّاً من هذين الكاتبني املشهورين 

[1]ـ حاولنا الستغناء عن الرتجمة بنقل كلم صدر الدين الشيازي بعينه؛ ولكّنا مل نعرث عىل نصٍّ مطابٍق لسببني أولهم أّن الكاتب ل يحيل 

إل كلم الشيازي والثاين هو أّن الكاتب ترصّف ف نقله كلم الشيازي ونقل مضمون كلمه الذي يذكره ف صفحات عّدة بدل ترجمة نصٍّ 

محّدد. انظر للمقارنة: الحكمة املتعالية ف األسفار العقلية األربعة، ج 2، ص 297 وما بعدها. )املرتجم(.
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مل يستطع اإلتيان بيشء جديٍد؛ بل إنّنا نّدعي أّن أيّاً منهام مل يفهم مكمن اإلشكال األساس يف كالم 

كانط، واكتفيا مبالمسة سطح املسألة وظاهرها. وال يُتوقّع من فيلسوف كراسل االشتغال بالتجميل 

الظاهرّي بدل البحث عن الحقيقة.

يقول راسل يف ما يسّميه املنطق التحلييل الذي قاده إىل كالم كانط:

أو  أّي صفٍة  ذات  إل  تنسب  أن  ”أ موجوٌد“ ل ميكنها  مثل  البسيطة  القضايا 

تضيف  القضايا  هذه  مثل  إّن  القول  ميكن  ل  الدليل  هذا  ضوء  وعىل  خاّصّية، 

الظاهرة  أّن  إخبارنا  تريد  وأمثالها  القضايا  هذه  أّن  وذلك  املاهّية.  إل  الوجود 

أليست ظاهرًة ذهنّية واعتباريّة فحسب، بل إّن لها تحّقٌق نفس أمريٍّ ف الحقيقة 

ومنت الواقع، وهذا التحّقق هو املعيار الذي يسمح لنا بالحكم عىل هذه القضّية 

إليها أعله مدَركاً  ينبغي أن نجعل قضّية مثل القضية املشار  بالصدق. وعليه ل 

فهم  بّد من  بل ل  ومحمولً؛  ألفاظها موضوعاً  يُطابق  نّدعي ملا  حقيقّياً؛ بحيث 

أخرى  ولها صورٌة  مختلفٌة  واقعّية  أمريّة  النفس  القضايا  من  النوع  هذا  واقعّية  أّن 

ل ينطبق محمولها عىل موضوعها كانطباق سائر موضوعات سائر القضايا عىل 

يشٌء  مثّة  الذهن  خارج  أّن  ف  فقط  موجوٌد“  ”أ  قضّية  واقعّية  مثل  محمولتها. 

اسمه أ يسمح لنا بالقول هذا اليشء هو أ. وواقعّية قضية ”اإلنسان موجوٌد“ هي 

فقط ف أنّنا قد نصادف أشخاصاً مثل: سقراط وأفلطون وابن سينا، ونقول هؤلء 

أفراٌد ومصاديق لإلنسان. وعىل هذا ينبغي بنا رصف النظر عن البسائط املنطقّية 

والكلّّية، ونوّجه الهتمم إل الواقع ومفرداته التي هي القضايا الواقعّية الحقيقّية.

وهنا يلّخص البحث ويقّسم القضايا التي يجعلها جديرًة باالهتامم إىل قسمني:

القسم األّول هو القضايا املنطقّية التي تتوّفر عىل موضوع ومحمول، وتتوّفر 

عىل سائر الرشوط، مثل هذه القضايا لها اعتباٌر واقعيٌّ وهي قضايا نفس أمريّة، 

التي  الواقعّية  القضايا  هو  الثاين  والقسم  موجوٌد“.  ”اإلنسان  أو  موجوٌد“  ”أ  مثل 

هي ف الحقيقة محلٌّ للمواجهة ومورٌد لحتكاكنا بها، وهذه القضايا هي الجديرة 

بالتدقيق والتحليل، مثل ”هذا إنساٌن“ و“سقراط إنساٌن“، وهذا القسم من القضايا 

هو يشكّل مدركات علومنا ومعارفنا.

والوجود املحمويّل ل نجده إل ف القسم األّول وقد أرشنا إل أنّه ساقٌط عن 
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درجة العتبار، ول يعّد هذا املحمول ف مثل تلك القضايا محمولً واقعّياً. وأّما 

القسم الثاين ففيه تنسب املاهّية إل فردها الحقيقّي. وهنا الوجود ليس محمولً وليس 

موضوعاً، بل وظيفته الربط بني الطرفني أي املاهّية املوضوع والفرد املحمول. ومن 

الواضح أّن قضّية ”سقراط موجوٌد“ ليس واحٌد من الطرفني هو الوجود.

/etre/to be فسقراط فرٌد واإلنسان ماهّية، والوجود الذي يعرّب عنه بفعل الكون

است هو الذي ينسب اإلنسانية إل فردها الحقيقّي. وما تقّدم كلّه يكشف لنا عن 

صّحة كلم كانط حني كان يقول إّن الوجود املحمويّل ليس له حظٌّ من الحقيقة؛ 

وما هو إل رابٌط بني املوضوع واملحمول.[1]

أّوالً  ينتهي تفسري برتراند راسل لكالم كانط. ويف هذا املوضع من بحثنا هذا، يجب  إىل هنا 

تحليلنا  يف  إليهام  املشار  لالعرتاضني  الربيطاين  والريايض  الفيلسوف  فهم  مدى  يف  ندقّق  أن 

بّد من البحث يف مدى قدرة تحليل راسل عىل دفع أحد ذانّك  آلراء كانط من البحث. وثانياً ال 

االعرتاضني أو كالهام.

نقدنا للمنطق التحلييّل

أحد اإلشكالني املتقّدمني هو التناقض الواضح الذي أرشنا إليه، ونحن نّدعي أّن أحداً مل يسبقنا 

إىل بيان ذلك. وقد رشحنا ذلك التناقض وأوضحناه للقرّاء املعظّمني فال نرى حاجة إىل إعادته.

واالعرتاض الثاين اعرتاٌض منطقيٌّ قد التفت إليه كانط وحاول معالجته والتخلّص من ورطته 

ال  بثالثة  وعنارصها  القضيّة  أركان  يحّد  املنطق  أّن  االعرتاض  ذلك  وحاصل  األنحاء.  من  بنحٍو 

يسمح بتجاوزها إىل غريها بأّي وجٍه من الوجوه. وهذه العنارص أو األركان الثالثة هي: املوضوع، 

واملحمول، والنسبة الحكميّة. فإذا قبلنا كالم كانط وارتضينا بأّن الوجود دامئاً رابٌط؛ أي نسبة حكمية 

فقط، وبالتايل أينام حّل يف قضيّة كان رابطاً وليس طرفاً من أطراف القضيّة، عندها تخرج القضايا 

البسيطة من دائرة القضايا املنطقيّة، ومثال القضيّة التي نشري إليها هو “أ موجوٌد”، فبناء عىل ما تقّدم 

تتحّول هذه القضيّة إىل لغٍو ال طائل من ورائه، وال مدلول تصديقّي لها؛ وذلك ألّن مؤّدى كالم 

كانط أّن هذه القضايا وأمثالها تتألّف من موضوٍع ونسبة دون أن يكون لها محمول ليكون هو الطرف 

الثاين يف القضيّة، وال تسمح قواعد املنطق بأن يهبط عدد القضايا من ثالثة إىل اثنني.

.john hick، the existence of god :[1]ـ نقل مع ترجمة وتلخيص وترّصف عن
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وهذا الخلل الذي التفت إليه كانط هو الذي دعاه إىل القول إّن قضيّة “أ موجوٌد” وأمثالها ليست 

قضيّة حقيقيّة، فالقضيّة الحقيقيّة هي التي تحيك لنا عن واقع معنّي، وأما هذه القضايا فهي ال تنطبق 

عىل واقعٍ محّدد. وقد كان راسل وأقرانه مشغوفني بهذه النقطة من كالم كانط الذي كان يرى أّن 

القضايا البسيطة ليست قضيّة بكّل ما للكلمة من معنى، وقد بذلوا ما بوسعهم من جهٍد لرشح هذه 

النظرة الكانطيّة التي تنسجم مع طريقتهم يف التفكري.

وما يدعو إىل التعّجب أّن راسل يف تفسريه الذي يسّميه بالتحليل لحقيقة الوجود، ال يورد بحث 

الثالثة: “موضوع”،  أبطاله املصطلحات  الوجوه، ويكتفي بعرض مرسحيٍّ  بأّي وجٍه من  الوجود 

“محمول”، “نسبة حكميّة”، “وجود”، ويختم القّصة ظانّاً أنّه أّدى قسطه للعىل وأّمن لدعواه دليلها؛ 

وألجل هذا ال يدخل البحث املاهوّي وال ميّد يد البحث إليه. وعليه مل يستطع إدراك الخلل الذي 

اكتشفناه يف كالم كانط. 

لقد انجذب ذهن راسل يف تفسريه لنظريّة كانط إىل املفهوم املجرّد للوجود يف القضايا من 

القسم األّول وتابعه سلفه يف موقفه من الوجود املحمويّل حيث عّده غري حقيقّي. ولكّن راسل 

ال يرشح لنا مراده من الوجود الذي يحكم عليه، وهل هو يقصد مفهوم الوجود املجرّد املطلق 

االنتزاعّي 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 

الحقيقّي؟ وهذا األمر أيضاً ماّم مل يكلّف راسل نفسه عناء الخوض فيه.

وهنا أسمح لنفيس مبجاراة الفيلسوف املعارص قليالً وأسلّم معه بأّن قضية “اإلنسان موجود” 

هي قضيّة افرتاضية ال حّظ لها من الحقيقة، وإمّنا الحقيقة هي “سقراط موجوٌد”. ولكن مع التسليم 

بهذا أال يحّق لنا أن نسأل ما املقصود بسقراط الذي ُجِعل موضوعاً يف القضية الثانية؟ أليس سقراط 

غري الواقع والتشّخص الحقيقّي لإلنسان، وبعبارة أخرى: أليس هو الوجود الحقيقّي الواقع يف طبقة 

اإلنسان، ونحن نسّمي هذا الوجود الحقيقّي املعدود بني أفراد اإلنسان التاريخّي “سقراط”؟

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

يكون  وبالتايل  حقيقّي،  الوجود  أّن  عىل  وافق  قد  يكون  لإلنسان،  الحقيقّي  والوجود  الفرد  سوى 

سقراط موضوع القضية والوجود ليس هو النسبة الحكمية copula؛ بل عىل عكِس قضايا القسم 

األّول التي يكون الوجود فيها هو املحمول واملاهيّة هي موضوع القضيّة، فهنا موضوع القضية هو 

الوجود الحقيقّي واملاهية هي املحمول. وعىل أّي حال، الوجود يف القسمني سواء يف ذلك القسم 
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االفرتايض والقسم الحقيقي ليس رابطاً ونسبة حكمية. والفارق بني القسمني هو أّن مفهوم الوجود 

يف القسم االفرتايّض هو املحمول، بينام يف القسم الحقيقّي حقيقة الوجود هي موضوع القضية.

والسؤال األساس الذي ميكن أن يوّجهه راسل إلينا هنا هو: ما السبب الذي يدعو أو يرّبر عّدنا 

الفرد الحقيقي لإلنسان عني الوجود الحقيقي، لنبني عىل هذا األمر موقفنا القايض بأنّه ما دام الفرد 

أي سقراط هو موضوع القضيّة وليس نسبًة، والوجود الحقيقّي هو الفرد، إذاً الوجود الحقيقّي هو 

املوضوع وال ميكن أن يكون نسبة.

التشّخص والتعني ال  أّن  أثبتت  الفلسفة الرشقيّة،  أّن فلسفتنا، أي  وجوابنا عن هذا السؤال هو 

يكون إاّل بالوجود الحقيقّي وحده، وما ال وجود حقيقّي له ليس فرداً وال شخصيّة له. وعىل ضوء 

هذا املبدإ، ال ميكن مالحظة يشء آخر غري الوجود الحقيقّي. ووفق هذه الفلسفة التي ال تعرتف 

بالتعنّي وال بالتشّخص إال بالوجود، ال ينبغي التمييز من ناحية الوجود بني قسمي القضايا األّول 

بينام  الشخصيّة،  القضايا  هو  الثاين  القسم  أّن  هي  القسمني  بني  للتمييز  الوحيدة  والقناة  والثاين. 

القسم األّول الذي يسّميه راسل بالقضايا االفرتاضيّة هو القضايا الكليّة. وخالصة القول إّن الوجود 

يف القسم األّول من القضايا كيّل مجرٌّد من العوارض، ويف القسم الثاين يأخذ صورة الفرد والحقيقة 

الشخّص، ويكون موضوعاً يف القضيّة. وبعبارة أخرى: الفرق بني القسمني االفرتايّض والحقيقّي 

يكمن يف الكليّة والشخصيّة من جهة، ومن جهة أخرى يف ترتيب املوضوع واملحمول. أي ما هو 

موضوع يف القسم األّول هو يف القسم الثاين محمول. وما هو محمول يف هذا القسم وكيّلّ هو 

يف القسم الثاين موضوٌع وشخّص. وما ال ميكن التشكيك فيه هو أنّه ال اختالف وال تفاوت بني 

القسمني من ناحية الوجود املحمويل والوجود الرابط.

ويف هذه املرحلة من البحث يحسن بنا أن نفهم عدم صّحة نظرية كانط التي كانت تقّرر أّن 

كالم  والرشح  التفسري  يف  النجاح  وعدم  الخلل  يف  ويتبعه  القضية،  يف  حّل  أينام  رابٌط  الوجود 

افرتاضيّاً  يسّميه  أحدهام  قسمني  إىل  وتقسيمها  البسيطة  القضايا  يف  التمييز  عىل  املبنّي  راسل 

البعد  القسم الذي ميثّل  الثاين، ثّم يف هذا  القسم  القسم األّول واآلخر يسّميه حقيقيّاً  ومصطنعاً 

الواقعّي لقضايا القسم األّول، يرى أّن الوجود ليس موضوعاً وال محموالً يف قضايا هذا القسم 

وإمّنا هو مجرّد رابط بني طريف القضيّة. ويبدو أّن هذه النظريّة لها منشأٌ أساس هو املغالطة التي 

مغالطة  وهي  نفسه،  كانط  ذهن  يف  موجودة  كانت  أيضاً  ولعلّها  نفسه،  راسل  ذهن  يف  تطّورت 

التمييز بني مفهوم الوجود وحقيقة الوجود. لقد كان راسل يتصّور أّن سقراط أو املئة تالِر يشٌء 
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مغاير لواقعيّة الوجود، وهو حسب األمر عىل هذا النحو: حسٌن إن سقراط أو املئة تالِر الحقيقيّة 

فرٌد من أفراد املاهيّة، وليس سقراط وجوداً وال املئة املذكورة أيضاً، فليس يشٌء من هذين األمر 

وشبههام ميكن تسميته بالوجود، بينام ميكن عّده فرداً من أفراد املاهيّة، وليسا وجودها، وهام 

تقع محموالً يف القضيّة، والكلمة  التي هي ليست وجوداً  يقعان موضوعاً يف القضية. واملاهيّة 

الوحيدة التي لها صلة بالوجود يف القضية فعل الكون is أو 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 أّن الوجود هو رابٌط أينام حّل وجعل 

هذا الحكم من خصائص الوجود الحقيقّي. وإذا رأينا الوجود يف بعض القضايا املنطقية قد حّل 

محّل املحمول، يجب أن نفهم أّن هذه القضية هي قضية مصطنعة وافرتاضيّة، وهي من صنع املخيّلة 

وليست حاكية أو كاشفًة عن الواقع، وبالتايل ال ينبغي عّدها وال تصنيفها يف خانة القضايا الحقيقية.

وقد تبنّي من العرض السابق أّن نقطة االرتكاز يف تفكري كلٍّ من كانط وراسل هي يف اعتقادهام 

بأّن سقراط واملئة تالِر الحقيقية هام يشء مختلف عن الوجود الحقيقّي، وعىل ضوء هذا االعتقاد 

املفاهيم  الذاتيّة وبشكٍل عامٍّ  الكلّيّة والرضورات  القضايا  تكون  أن  أّدت إىل  فلسفة مدهشًة،  بنيا 

الكليّة واملعقوالت حتّى لو كانت مستقاًة من املحسوسات أمور اعتباريّة وألفاظ ال معنى لها. ومن 

هنا، كانت امليتافيزيقا ومسائلها قضايا خياليّة ال ميكن أن تنال رشف االعرتاف العلمّي.

واآلن إذا استفدنا من التعليامت العالية للفلسفة اإلسالمية يف الرشق، وعددنا الوجود الحقيقي 

يف الفرد واألشخاص الذين ميكن إخضاعهم لالختبار الحيّس، وكذلك إذا اعتمدنا أحد األصول 

الفرد، وهذا األخري مساٍو لحقيقة  التشّخص يعني  أّن  الفلسفية يف فلسفة صدر املتألّهني، وأثبتنا 

وتخرس  قيمتها  راسل  وتفسريات  كانط  فلسفة  تفقد  أال  املعطيات  هذه  من  انطلقنا  إذا  الوجود، 

اعتبارها؟ وأال تنقلب بنية املنطق التحلييّل التي أتحفنا به راسل رأساً عىل عقب؟

إّن سقراط واملئة تالِر الحقيقية وسائر األشياء سواء كانت جوهراً أم ظواهر خارجيّة أم ظواهر 

ذهنيّة هي جميعاً بحسب رؤية فالسفتنا مصاديق للوجود، وهذه الحقائق تقع موضعاً لإلشارة الحسية 

بسبب تشّخصها وجزئيّتها، وتبعاً لهذا تخضع للتقويم الحيّس واالختبار بواسطة الحواّس، ومبجرّد 

أن تقبل هذه الظواهر املشار إليها اإلشارة الحسيّة يتولّد لدينا موضوع القضية الشخصيّة. وعندها 

أيضاً وبسبب كلّية املفاهيم املستقاة من هذه الظواهر الجزئيّة تصلح هذه املفاهيم للحمل عىل 

املوضوعات، ونقول مثالً: “سقراط إنسان”، وهذا يعني أّن هذا الوجود القابل لالختبار الحيّس، 
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يقع يف طبقة اإلنسان، واألمر عينه يقال عن املئة تالِر الحقيقيّة التي هي واقع خارجّي للوجود...

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

أو األصغر  يكون محموالً واألخّص  أن  األعّم يجب  اليشء  أّن  القاعدة  القضيّة. ومفاد هذه  يف 

يجب أن يحّل يف مرتبة املوضوع.

وبالنظر إىل هذا املنهج املنطقّي وعىل ضوئه نفهم العلّة التي عىل أساسها يكون سقراط أو 

املئة تالِر الحقيقية أو أّي وجود حقيقّي آخر موضوعاً يف القضيّة الشخصيّة، كام نفهم السبب الذي 

ينقل سقراط أو املئة تالِر إىل موقع املحمول يف القضية عندما نعِمل فيهام التجريد العقاليّن حتّى 

فرضة موضوٍع  من  بّد  ال  وعندها  الفرديّة،  مشّخصاتهام  النظر عن  وكلّيني، ورصفنا  عاّمني  يصريا 

لهذين الوجودين املحمولني، ويف هذه الحالة ال يبقى للقضية الشخصيّة محّل، ويكون كّل من 

“اإلنسان  نقول:  موجود”  “سقراط  نقول  أن  بدل  الحالة  هذه  ويف  كلينّي.  واملحمول  املوضوع 

يأخذ موقع  كان  الذي  الشخصيّة  القضية  الوجود املحمويّل هو سقراط يف  موجوٌد”. ولكّن هذا 

مفهوم  كان  وعاّم، وملّا  كيّلّ  مفهوم  بصورة  الوجود ظهرت  واآلن حقيقة  بجرم صغره.  املوضوع 

الوجود باملقارنة مع ماهيّة اإلنسان أعّم وأشمل حّل يف موقع املحمول. وبناء عىل هذه املوازين 

واملعايري نرى أّن األمر اتّضح إىل درجة كبرية، وأّن الوجود ليس رابطاً ونسبة حكمية فحسب يف 

هذا النوع من القضايا، وعىل خالف ما يراه كانط، وعىل عكس تفسري راسل إّن الوجود يف هذه 

القضايا إّما موضوٌع وإّما محموٌل، وما يكون موضوعاً أو محموالً ال يكون رابطاً وال نسبة حكمية. 

ففي القضية الشخصيّة الوجود موضوٌع، ويف القضية الكلّيّة يكون مفهوم الوجود محموالً، ويف 

الحالتني ال يؤّدي دور الرابط يف القضية أبداً.

واآلن إذا انطلقنا من األدلّة املتقّدمة واّدعينا أّن كانط وأخالفه الذين حاولوا رشح كلامته تورّطوا يف 

املغالطة واشتبه عليهم األمر حتّى عجزوا عن التمييز بني مفهوم الوجود ومصداقه، ال ينبغي أن نُتّهم 

باملجازفة والقول بال دليل. وإذا كّنا عىل خطإٍ يف هذا التقويم، فإّن عىل علامئنا املعارصين الذين 

أحسب أنّهم أكرث معرفة بالفلسفة الغربية مّني، أن يصّوبوا موقفي وينّوروين أنا والفلسفة اإلسالميّة.

وأرى من واجبي هنا أن ألّخص اعرتايض عىل كانط حني يقول إّن الوجود ال يقع محموالً يف 

القضية؛ بل نسبة بني املوضوع واملحمول. وذلك حتّى يُعلم أيّن ال أنكر الوجود الرابط باملطلق 

وال أرى أنّه مفهوم من دون معًنى. وذلك أّن اعرتايض األساس عىل كانط الفيلسوف الغريب الشهري 

يكمن يف حكمه املطلق والعاّم عىل الوجود بأنّه رابٌط أينام حّل يف القضيّة، بينام نحن نرى أّن األمر 
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يختلف من مورد إىل آخر ففي بعض املوارد يكون رابطاً ويف موارد أخرى يكون نفسيّاً، ويف موارد 

الوجود  الرابطّي هو  الوجود  واملقصود من  نفسيّاً، بل رابطيّاً  أي ال رابطاً وال  أخرى يكون رابطيّاً 

الناعتّي. وهذا املصطلح من املصطلحات الفنيّة الدقيقة يف فلسفة صدر املتألّهني الشريازّي، وهو 

يُطلق عىل قسم خاصٍّ من الوجود. وعىل أّي حاٍل مل يستطع كانط استيفاء أقسام الوجود عىل نحو 

ما فعل الفالسفة املسلمون، وقرص النظر عىل قسٍم واحٍد من أقسامه وتجاهل القسمني اآلخرين 

ومل يحسب لهام حساباً]1[.

واعرتايض اآلخر هو أنّه إذا قلنا إّن الوجود رابٌط فحسب. عندها ال ميكننا يف مبحث “الجعل” أن 

نقول بجعل املاهيّة وال بجعل الوجود؛ بل علينا أن نتبّنى ذلك املذهب اليوناين القديم والسطحّي 

الذي يتبّنى جعل الصريورة ملا بينه وبني رؤية كانط من التشابه واالشرتاك. فإّن أصحاب ذلك املذهب 

ال يرون أّي واقعيّة للامهية وال للوجود، وما هو واقعيٌّ عندهم وله تحّقٌق هو ربط املاهيّة بفردها ونسبة 

أحدهام إىل اآلخر. وبناء عىل هذه الرؤية يكون املجعول بالذات واملعادل للوجود الحقيقّي هو 

النسبة بني املوضوع واملحمول، وذلك اليشء الذي يربط املحموالت مبوضوعاتها، وإذا حذفنا 

هذه النسبة من األشياء وشّكلنا قضايا سلبية عندها ال تبقى أّي صلة بني املوضوع واملحمول، وال 

ميكن أن نقول إّن سقراط إنسان وال املئة تالِر الحقيقة هي فعالً مئة تالِر. وهذا الكالم مطابٌق إىل 

درجة كبرية لكالم كانط، وما ينطبق عليه من إشكاالت واعرتاضات ينطبق عىل كالم كانط.

واآلن ينبغي أن نتابع مع كانط اعرتاضاته عىل الربهان الوجودّي إلثبات وجود اللَّه لرنى ما لها وما 

عليها، ولنعلم أيٌّ منها ميكن مطابقته مع أصول الفلسفة اإلسالمية وأّي منها يقع موقع النقيض منها 

بغّض النظر عن صّحته وفساده، فإّن الغاية القصوى لبحثنا ال تتحّقق إال مبتابعة العرض والتقويم.

سائر اعراضات كانط

يبدو لنا أّن خالصة االعرتاضات الكانطية عىل الربهان الوجودّي التي صارت تجري عىل كّل 

لساٍن، هي أنّه مهام كانت صفات الباري رضوريّة الثبوت، ومهام بذلنا من جهٍد إلثبات رضورتها؛ 

أي إثبات رضورة ثبوت املحمول فيها للموضوع عىل نحو ما فعل ديكارت مثالً، فإّن أقىص ما 

سوف نصل إليه هو قضية رضوريّة ذاتيّة تشبه سائر الرضورات الذاتيّة التي يكون املحمول فيها 

بنّي الثبوت للموضوع، ومن لوازمه التي ال تنفّك عن ماهيّة املوضوع. وبعبارة أخرى: لنفرض أنّنا 

استطعنا بعد الجهد إثبات أّن قضية “الله موجود” تساوي يف رضورة ثبوت محمولها ملوضوعها 

[1]ـ للمزيد حول هذا املوضوع أنصح مبراجعة فصل ”أقسام الوجود“ من كتاب كاوشهاي عقل نظري.
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قضيّة “األربعة زوٌج”، فإنّنا ال نصل بعد هذا إىل رضورة ثبوت هذه األوصاف خارج الذهن. مثالً 

عندما نقول “األربعة زوٌج” سوف نقبل دون ترّدد أن الزوجية للعدد أربعة بيّنة الثبوت وكيف القضية 

املوضوع  تصّور  من  أكرث  هو  ملا  رضورة  ال  أن  نفرتض  هذا  أساس  وعىل  الذاتيّة،  الرضورة  هو 

األربعة وتصّور املحمول الزوجيّة للتصديق بالعالقة بني الطرفني؛ ولكّن يف الوقت نفسه ال يسمح 

لنا هذا بدعوى التحّقق الخارجّي لطريف هذه القضيّة. فاألربعة الحقيقية يثبت وجودها الخارجّي 

بواسطة االختبار الخارجي، والعثور عىل أربعة أفراد من اإلنسان أو من أّي يشء آخر. 

الذاتيّة  الرضورة  بيان  مقام  يف  وحاسامً  قاطعاً  كان  مهام  املنطق  إّن  كانط  يقول  عليه،  وبناء 

وهي أعىل الرضورات لزوجية األربعة، ومهام بلغت درجة إمياننا بهذه القضية وثبوت محمولها 

أنّه ال ميكن تحويل هذا  النهار غري  الوضوح كالشمس يف رابعة  ملوضوعها، حتّى لو كانت يف 

الوضوح واليقني املنطقّي إىل يقنٍي بالوجود الخارجّي لألربعة وملحمولها وهو الزوجيّة.

وما يُقال يف زوجية األربعة يُقال، بحسب كانط، يف قضية “الله موجود” يف مقابل برهان آنسلم 

الخارجّي ال  الوجود  الذاتية إىل  بالرضورة  االنتقال من االعتقاد  أّن  ودفاع ديكارت وغريه، وذلك 

وجه له، ومهام بلغ إمياننا بالرتابط بني محمول هذه القضية وموضوعها فإنّه ال يجوز لنا االنتقال 

من تصّور الله، بل ومن التصديق بأنّه األعظم واألكمل وأنّه ال يصّح افرتاض ما هو أعظم منه وال 

أكمل، ولكن مع ذلك كلّه ينبغي أن ال نغفل عن أّن هذا كلّه ما هو إاّل يف إطار القضيّة املذكورة، وال 

يصّح االنتقال منه إىل التصديق بالوجود الخارجّي والرتابط الخارجّي بني املحمول واملوضوع.

لدعم  بها  يتشبّث  منطقيّة  قاعدٍة  إىل  االستناد  كانط  مقدور  يف  أّن  كلّه،  تقّدم  ما  إىل  ويُضاف 

انتقاداته الفلسفيّة يف مواجهة استدالل آنسلم وديكارت، وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا الطرح اآليت 

ليس مذكوراً بهذا الوضوح وهذه الرصاحة يف كالم كانط، وإمّنا نطرحه يف فلسفتنا املقارنة بالنيابة 

عنه. وهذه القاعدة هي أّن الرضورة الذاتيّة تُسّمى الرضورة املطلقة من كّل قيٍد ورشٍط، وحكمها 

فإّن هذا اإلطالق والتجرّد  الرغم من هذا كلّه،  ، ولكن عىل  ثابٌت ملوضوعها بشكٍل مطلٍق وكيلٍّ

مقيّدٌة  الذاتيّة  الرضورية  فالقضية  ودوامه،  الوجود  قيد  عن  التجرّد  مرتبة  إىل  يصل  ال  القيود  عن 

قهراً بالوجود، وال يثبت محمولها ملوضوعها إاّل بقيد وجوده، وال ميكن لرضورة ثبوت املحمول 

للموضوع أن تثبت الوجود ملاهيّة املوضوع. وما تفيده القضيّة الرضوريّة هو: إذا ُوِجد املوضوع 

إّن  الرضوريّة:  القضية  تفيد  أخرى  وبعبارة  بالرضورة.  له  ثابٌت  الفاليّن  فإّن املحمول  الخارج  يف 

املوضوع حني وجوده متّصٌف باملحمول الفاليّن بالرضورة.



امللف

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

94

بالنسبة إىل مخالفيه. فمن جهة  بالنسبة إىل كانط كام هي كذلك  وهنا نصل إىل نقطة مبهمٍة 

نرى أّن ديكارت ونظراءه يقولون إّن قضيّة “الله موجوٌد”، قضية رضوريّة ذاتيّة، ويعتقدون أّن تصّور 

أّن كانط مع افرتاض قبول  بها. ومن جهة أخرى نرى  للتصديق  القضيّة ومحمولها كاٍف  موضوع 

أنّها ال  ويرى  الرضوريّة  القضايا  يحمل عىل  نجده  إليهم،  املشار  الفالسفة  يّدعيها  التي  الدعوى 

تتوىّل إثبات الوجود الخارجّي والواقعّي للموضوع. والسؤال هنا هو: هل تستدعي انتقادات كانط 

رفع اليد عن الربهان الوجودّي؟ هذا السؤال مثرٌي للجدل ومحاٌط بالغموض؛ وذلك ألّن الربهان 

الوجودّي يتّصف بدرجة عالية من اإلتقان واملتانة إىل حدٍّ ال يسمح املنطق اإلنسايّن برصف النظر 

عنه بسهولٍة، ومن جهة أخرى ال ميكن تجاهل انتقادات كانط؛ حيث إّن حظّها من املتانة ال يسمح 

بتجاهلها حتّى ملن يفّكر يف إطار املنطق األرسطي. وماّم ال شّك فيه أّن هذه النقاشات تركت أثرها 

يف الربهان الوجودّي وخبا بريقه بدءاً من عرص كانط.

الرضورة األزلّية ال الذاتّية

التعظيم  بعني  ينظر  ال  وأمريكا  أوروبّا  يف  الغربية  العلمية  املحافل  يف  أحٍد  عىل  يُعرث  قلاّم 

ينل  مل  إذا  حتّى  إليها.  يستند  التي  واملبادئ  الوجودّي  للربهان  كانط  انتقادات  إىل  واإلعجاب 

اإلعجاب عىل أبعاده اإليجابيّة فإّن قدرته عىل تخريب الربهان الوجود ال تعدم الحفاوة.

ولحسن الحّظ فإّن الفلسفة اإلسالميّة ال تعاين هذا اإلبهام، وإّن كلامت فالسفتنا صالحٌة لسّد 

كل سبل االحتامل والشّك وإبعادها عن حياض الربهان الوجودّي.

يف هذه املرحلة عىل الفالسفة غري املغرضني االعرتاف للفالسفة املسلمني بأنّهم خطوا خطوة 

أّن  الغربية عن حلّها. وذلك  الفلسفة  التي عجزت  اإلشكاليّة  بحّل هذه  لهم  األمام، سمحت  إىل 

تحليل الفلسفة اإلسالميّة للحمل وأقسامه يف الفلسفة اإلسالميّة أدّق من ما قّدمته الفلسفة الغربية 

يف هذا املجال. واملستوى عينه من التحليل نجده يف تقسيامت الفلسفة اإلسالميّة للوجود، فثّمة 

أقسام أخرى له غري الوجود الرابط وأقرانه ماّم التفتت إليه الفلسفة الغربية. والرضورة أيضاً تنقسم 

يف الفلسفة اإلسالمية إىل أقساٍم مل تلتفت إليها تلك الضّفة من جغرافيا الفكر الفلسفّي.

وهذه الرضورة هي الرضورة األزليّة، وهي من الرضورات الخاّصة بالوجود، وهي تختلف عن 

الرضورة الذاتيّة التي عرفناها يف فلسفة كلٍّ من ديكارت وكانط. فالفلسفة اإلسالمية تقّرر الربهان 

الوجودّي عىل ضوء الرضورة األزليّة فقط، وال تستخدم الرضورة الذاتيّة وال تلحظها يف هذا الربهان. 

واألزلية تكون حيث تكون القضية الرضوريّة مطلقة من أّي قيد حتّى قيد “ما دام الوجود”، ففي 
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القضية الرضورية األزليّة ال الحيثية التقييدية مأخوذة يف املوضوع، وال الحيثية التعليليّة. وموضوع 

هذا الحكم يف القضية هو ذات املوضوع يف حّد ذاته وبلحاظ ذاته ومن الحيثية اإلطالقيّة. وهذه 

الرضورة هي رضورة الرضورة الثابتة لحقيقة الوجود من حيث هو رصف حقيقة الوجود. ورصف 

الوجود هو ما تحكم عليه الفلسفة اإلسالمية بأنّه ال يتثّنى وال يتكّرر. 

وإذا حملنا الوجود عىل اللَّه بالرضورة األزليّة وقصدنا بالوجود حقيقة الوجود ال مفهومه وقصدنا 

بالحقيقة رصف الوجود املحض، وقصدنا من اللَّه ذلك الوجود الذي ال ميكن تصّور ما هو أعظم 

منه، عندها ال إيراد توما األكويني يرد وال مدافعات ديكارت تبقى ذات صلة، وال انتقادات كانط 

تجد لها محاّلً أو قدرًة عىل اإلخالل بالربهان الوجودّي.

ثّم إنّه ال بد من االعرتاف لكانط بأّن انتقاداته ترد عىل دفاعيّات ديكارت، وليس ذلك من وجهة 

نظر الفلسفة األوروبيّة وحدها، بل من وجهة نظر الفلسفة اإلسالمية التقليديّة أيضاً. فهذه األخرية 

تتوىّل  وال  الخارجّي  الثبوت  تقتيض  ال  الذاتيّة  الرضورة  بأّن  القائلة  نظره  كانط يف وجهة  تجاري 

إثباته. مع اإلشارة إىل أّن هذه املجاراة يف حدود ما يوّجهه كانط إىل دفاعيّات ديكارت، وال تجاريه 

يف نقده للربهان الوجودّي.]1[ وأما الربهان نفسه فهو يف حصٍن منيعٍ هو حصن الرضورة األزليّة، 

ال تناله يد التشكيك والنقض. ورشط القبول به يف الفلسفة الغربية هو اطاّلع فالسفة الغرب عىل 

مفهوم الرضورة األزليّة عند فالسفة املسلمني.

[1]ـ وأنا أعتقد، وعىل خلف املشهور ف الفلسفة الغربية، أّن كانط مل يكن بصدد نقض الربهان الوجودّي؛ وذلك ألّن انتقاداته كانت 

موّجهة إل التقرير الديكاريّت لهذا الربهان؛ ولعّل كانط كان يعرتف بالربهان الوجودّي ويقّر بقدرته عىل إثبات وجود اللَّه لو أنّه اطّلع عىل 

التفسي اإلسلمّي لهذا الدليل.

ومن اللفت أنّني بعد تدويني هذه السطور عرثت عىل نقٍد صدرايئٍّ يشبه النتقاد الكانطّي ويشرتك معه ف عدم قدرة القضية الرضورية 

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، فإّن الحكم بعينية التشّخص من حيث كونه 

حكمً من األحكام يتوّجه إل مفهوم واجب الوجود- لكن عينية التشخص غي متوجه إليه؛ بل إل ما يؤدي إليه الربهان أنه بإزائه وهو الحي 

القيوم جل ذكره وإن تقّدس عن أن يتمثل ف ذهن من األذهان. فعلم أن هذه القضايا ونظائرها حمليات غي بتية وهي وإن كانت مساوقة 

للرشطية لكنها غي راجعة إليها كم يظن فإّن الحكم فيها عىل املأخوذ بتقدير ما- بأن يكون التقدير من تتمة فرض املوضوع حيث مل يكن 

طبيعة متحّصلة أصل أو ف الذهن ل بأن يكون املوضوع مم قد فرض وتم فرضه ف نفسه ثم خصص الحكم عليه بالتقدير املذكور حتى 

يكون املوضوع من قبيل الطبيعة املوقتة أو املقيدة ليلزم كون القضية مرشوطة ف املعنى ...« )األسفار األربعة، ج 2، ص 313.(


