كانط والبراهين الالهوتية

بطالن الحجة على عدم وجود الكائن الواجب
روبرت آندرو آرييل Robert Andrew Ariel

[*]
[[[

تتحرك هذه المقالة ف� نطاق ف
معر� شديد الحساسية ف ي� فلسفة كانط ،وهو الذي نجده ف ي� فرضيته
ي
يّ
ال� أوردها ف� "نقد العقل المحض" حول أن أ
ت
تستعص عىل الصياغة بطبيعتها.
الدلة الالهوتية
ي
ي
ي
يحاول الكاتب ،إعادة تفكيك الفرضية الكانطية وتقديم أ
الدلة عىل فشلها وبطالنها .ذلك ألنها
ن
ت
تشكل ث
عقال� بوجود هللا.
ال� يواجهها أي اعتقاد
أك� العوائق ّ
ي
فعالية تلك ي
ت
ال� تُمنح
تجدر إ
الشارة إىل ّ
ُ
أن هذه المقالة كانت قد فازت عام  1972بجائزة  Richard Fletcherي
القيمة.
عادة من كلية دارتموث للمقاالت ّ
المحرر
فلسفي عن العقائد الدينية
يف املايض ،تض ّمنت املها ُم املوكولة للعلامء الالهوتيني تقدي َم دفا ٍع
ٍ
املختلفة ،وعىل وجه الخصوص الدفاع عن العقيدة الرئيسة يف العديد من األديان أال وهي وجود
الله .بالفعل ،قام املدافعون عن الدين تاريخياً برصف طاق ٍة كبرية يف محاول ٍة منهم لصياغة األدلة
حكم عىل العديد من هذه األدلة الناشئة بالنقصان
عىل وجود الله .وعىل الرغم من جهودهم ،فقد ُ
حني ت ّم إخضاعها للتدقيق الفلسفي املعارص .أ ّدى هذا اإلخفاق الغريب ظاهرياً يف صياغة األدلة
ٌ
باحث يف الفيزياء والفلسفة ـ أمريكا.
*ـ
ـ العنوان األصيل للمقالTheistic Proofs and Immanuel Kant: A Conflict Revisited :
ـ املصدرJournal of the American Academy of Religion, Vol.42, No.2 (Jun.,1974), pp.298 -306 :
رش
وردت هذه املقالة يف الدورية التابعة لألكادميية األمريكية الدينية ،وتُ َعدُّ بشكلٍ عام أرفع دوري ٍة أكادميية يف ميدان الدراسات الدينية .تَن ُ
ٍ
ٍ
ُ
دراسات حول املناهج التي
تتناول كامل نطاق األصول الدينية العاملية باإلضافة إىل
مقاالت بحثية
هذه الدورية املتداولة عىل مستوى عاملي
ٍ
ً
ً
كل عدد قسام كبرياً وق ِّيام ملراجعة الكتب.
يتم من خاللها استكشاف هذه األصول ،ويتض ّم ُن ُّ
ُّ
ـ تعريب :هبة نارص.
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ٍ
انخفاض عام يف االهتامم بكامل املوضوع حتّى وصل األمر مع حلول الربع الثاين
الالهوتية إىل
من القرن العرشين إىل قيام قلة قليلة من العلامء فقط -إىل جانب الالهوتيني الكاثوليكيني -بتقديم
صدقت ُمالحظايت ،يبدو أ ّن أعوام الستينيات وأوائل
الرباهني املعهودة عىل وجود الله .ولكن إذا
ْ
ضح من عدد املؤلَّفات الرفيعة
السبعينيات قد شهدت تج ُّد َد اهتامم الفالسفة باألدلة الالهوتية كام يتّ ُ
املنشورة يف هذا امليدان.

ِ
املنتش
من بني األمور التي اضط َّر صائغو األدلة الالهوتية الجديدة ملواجهتها هو االعتقاد
ج َم هذا االعتقاد إىل ح ٍّد كبري
يف املجتمع الفلسفي بعدم إمكانية إصدار دليلٍ عىل وجود الله .ن َ
يحتج يف كتابه «نقد العقل املحض» عىل أ ّن األدلة الالهوتية
من إميانويل كانط الذي حاول أن
ّ
تستعيص عىل الصياغة بطبيعتها .بالفعل ،ما زال عدد كبري من الفالسفة اليوم يرى أ ّن انتقادات
حص
كانط حاسمة ،ويَ
ستنتج أح ُد العلامء املعارصين عىل سبيل املثال أن ّه« :قد قام كانط بتف ُّ
ُ
ٍ
النتقادات قوي ٍة وثاقبة اعتُربت ُمهلِك ًة بشكلٍ واسع منذ
الرباهني الالهوتية التقليدية...وأخضعها
ذلك الحني .[[[»...إذا أمكن إظهار فشل احتجاجات كانط يف مقابل هذه األدلة ،لعلّه يُكن التقليل
ب االنخفاض يف نفوذه بجدا ٍل أوسع يف املجتمع الفلسفي
من ثقل تأثريه يف هذه القضية .قد يتس َّب ُ
حول جدارة األدلة الالهوتية ،وقد الحظ أنطوين كيني ( )Anthony Kennyمؤخرا ً أنّه «من املؤكَّد
أي اعتقا ٍد عقالين بوجود الله؛...
أ ّن انتقادات كانط ما زالت أكرث العوائق فعالي ًة تلك التي يُواجهها ُّ
وسوف يُشك ُِّل تفني ُد انتقاد كانط متهيدا ً لهذه االحتجاجات (اإللهية الجديدة)»[[[ .كخطو ٍة لتشجيع
ُ
أهدف يف هذه املقالة إىل بحث احتجاجات إمانويل كانط عىل امتناع
النقاش يف هذا امليدان،
األدلة الالهوتية ومحاولة إظهار عدم سالمتها ويف الواقع فشلها ليس م ّر ًة واحدة فحسب بل إخفاقها
ٍ
خطوات حاسمة.
يف ع ّدة

جز إىل املسار اإلجاميل ملقاربة كانط حيث يقو ُم بافتتاح هجومه عىل األدلة
فلننظر بشكلٍ مو َ
الالهوتية باالعرتاض عىل الدليل األنطولوجي يف نقطتني رئيسينت ،ويرى أ ّن هذه االعرتاضات
ينتقل كانط إىل الدليل الكوزمولوجي ويحاول توضيح
ُ
ت ُظهِر عدم صالحية هذا الدليل .من ثم،
غي حلّته ولهجته يك نظن أنّه (شاه ٌد)
أ ّن هذا الدليل بالفعل هو الدليل األنطولوجي نفسه الذي «يُ ِّ ُ
آخر»[[[ .مبا أ ّن كانط يرى أنّه ت ّم إظهار عدم صالحية الدليل األنطولوجي ،فإنّه يرى أ ّن يف إمكانه
أيضاً رفض الدليل الكوزمولوجي.
[1]- John Hick, Arguments for the Existence of God (New York 1971), p.55
[2]- Kenny, The Five Ways, pp.3- 4
[3]- Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. N.K. Smith (London, 1934), p.286
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ُ
يتناول كانط الدليل الغايئ املنبثق من النظام (أو ما يُس ِّميه الدليل الفيزيايئ ـ الالهويت)
يف النهاية،
ويُوضِّ ح أ ّن النظام الذي يُالحظه اإلنسان يف األشياء املمكنة ال ُيكنه أن يدفع عقله عىل اإلطالق
نحو استنتاج وجود يش ٍء سوى ُمنظِّمٍ ُممكن فحسب وليس إلهاً .مبا أ ّن هذه هي الحال ،ي ّدعي
كانط أ ّن العودة إىل الدليل الكوزمولوجي تت ُّم من أجل س ِّد الفجوة بني املنظِّم املمكن املحض
بي الدليل الغايئ وجوده ،واملوجود الواجب القدير الذي هو الله .ولكن مبا أ ّن كانط قد
الذي يُ ِّ
سبق وأظهر بُطال َن الدليل الكوزمولوجي ،فإ ّن الدليل الغايئ الذي يستلز ُم الدليل الكوزمولوجي
يفشل بسبب اعتامده عىل
ُ
باطل كذلك .بالتايل ،يرى كانط أ ّن الدليل الغايئ
عىل أنه أساس له هو ٌ
يفشل بدوره بسبب اعتامده عىل الدليل األنطولوجي الذي هو
ُ
الدليل الكوزمولوجي ،وهذا األخري
باطل بذاته .مبا أ ّن نقد كانط للدليل األنطولوجي هو ركيز ُة كامل سلسلة اعرتاضاته ،سوف نبدأُ
ٌ
دراستنا لدعواه بالتط ُّرق لنقده الدليل األنطولوجي.
نقد الدليل األنطولوجي
دعونا نذكر املسا َر االستداليل يف الدليل األنطولوجي بإيجاز ليك تتوفّر لنا قاعد ٌة متينة نستطي ُع
َ
االنطالق منها لتقييم اعرتاضات كانط.
تطبيق مصطلح «األنطولوجي» عىل
«دليل أنطولوجي» واحد ،فقد ت َّم
ٌ
عىل وجه ال ِّدقة ،ال يوجد
ُ
عدد من األدلة األولية عىل وجود الله .يف الواقع ،يرى الفالسفة املعارصون أ ّن الصياغة األصلية
لهذا الدليل لدى الق ّديس ِ
نت مسا َريْن استدالليَّ ْي ُمنفصل َْي[[[ .تتمث ُّل
أنسلم ( )St.Anselmقد تض ّم ْ
املحاوالت املبكِّرة يف إظهار أنّنا إذا امتلكنا فكرة املوجود الكامل يف أذهاننا ،ينبغي أن يتحقّق هذا
املوجود يف الواقع أيضاً أل ّن وجوده يف الذهن والواقع هو أكمل من وجوده يف الذهن فحسب.
ري من املدافعني يف يومنا الحايل ،ولك ّن املسار االستداليل الثاين
ُ
ال يج ُد هذا
الدليل املح َّدد الكث َ
ِ
ألنسلم قد تلقّى اهتامماً نقدياً وموافق ًة أكرب بكثري .أو ُّد أن أضع هذا الدليل الثاين يف مقابل انتقادات
ويكن صياغ ُة املسار االستداليل الثاين بتعابري معارصة كالتايل:
كانطُ ،
فيتجل إذا ً التعريف
ّ
دعونا نفرتض أنّه حينام نقول «الله» تنطوي هذه الكلمة عىل معنى ثابت،
املعقول لإلله التقليدي يف عبارة ِ
تنص عىل أنّه «الكائن الذي ال ُيكن تص ُّور وجو ٍد
أنسلم التي ُّ
ٍ
صفات ُمتشابهة لك ّن أحدهام واجب الوجود واآلخر
أعظم منه»[[[ .نح ُن اآلن أمام شيئني ميتلكان
ليس كذلك ،فأرى أنّه من املسلَّم أ ّن واجب الوجود هو أعظم أو أعىل من ذاك الذي ال يتمتّع
[1]- See Charles Hartshorne, The Logic of Perfection and Anselm’s Discovery; Norman Malcolm,
)“Anselm’s Ontological Arguments”, The Philosophical Review 69 (1960
[2]- Proslogion, chaps.2- 4
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بالوجود الرضوري .بطريق ٍة ُمامثلة ،إذا تص ّورتُ أ ّن الله هو واجب الوجود أو أ ّن الله ليس كذلك،
ّب عىل ذلك أ ّن الله الذي يتمتّع بالوجود الرضوري هو أعظم من الله الذي ال يحظى به .ولكن
يرتت ُ
ينبغي أن نتذكّر أنّنا قد ع َّرفنا الله بـ»الكائن الذي ال ُيكن تص ُّور وجو ٍد أعظم منه» ،وهذا يعني أنّه
أي عظم ٍة ُممكنة االنتساب إليه .إذا كان الوجود الرضوري أعظم من
يجب علينا أن ننسب إليه َّ
الوجود غري الرضوري ،يستلز ُم ذلك رضور َة أن ننسب عظمة الوجود الرضوري إىل الله ويرتت ّب
عىل ذلك بشكلٍ ُمبارش أ ّن الله موجود.

يف متام العملية االستداللية السابقة ،متثّل اال ّدعاء الرئيس الخايل من الربهان بالعبارة األوىل:
«دعونا نفرتض أنّه حينام نقول ’الله‘ تنطوي هذه الكلمة عىل معنى» .إذا كان هذا االفرتاض صادقاً
–أي إ ّن فكرة الله هي ثابتة منطقياً -فقد أثبتنا وجود الله ورضورة هذا الوجود ،ولكن إذا كان هذا
ري موجود
االفرتاض باطالً وتتناقض فكر ُة الله ذاتياً فإ ّن الله هو –كجميع األشياء املتناقضة ذاتياً -غ ُ
نتوصل إىل االنقسام الذي يُشك ُِّل نتيج َة الدليل األنطولوجي وهو :إ ّما أ ّن الله
بالرضورة .بالتايل،
ّ
مستحيل منطقياً.
ٌ
موجو ٌد أو أ ّن وجوده

ري كانط اعرتاضَ ني )1 :إذا رفضنا موضوع
يف مقابل الدليل األنطولوجي الذي ق ّدمناه آنفاً ،يُث ُ
«الله» مع محموله املتمثِّل بالوجود الرضوري ،ال ُيكن أن ينشأ التناقض؛ و )2الوجود ليس
كل من هذين االعرتاضني تباعاً.
محموالً .سوف نقو ُم مبعالجة ٍّ
ليك ندحض العبارة الواردة يف الدليل األنطولوجي التي تُفيد أ ّن التناقض ينشأ إذا ا ّدعينا عدم
يكتب كانط:
وجود «الكائن الذي ال ُيكن تص ُّور وجو ٍد أعظم منه»،
ُ

كل محموالته .لقد شهدنا أنّه إذا
نرفض اليشء يف ح ِّد ذاته مع ِّ
«إذا كان وجوده مرفوضاً ،فإننا
ُ
ْبت
ينتج
ٌ
ت ّم ُ
تناقض داخيل وهذا األمر يَث ُ
رفض محمول ال ُ
حكم باإلضافة إىل املوضوع ،ال ُيكن أن َ
بغض النظر عن ماهية املحمول .إ ّن الطريقة الوحيدة لتفادي هذه النتيجة هي االحتجاج بوجود
ّ
ٍ
موضوعات ال ُيكن رفضُ ها وينبغي استمرارها عىل الدوام ،ولك ّن هذا يُشكِّل طريق ًة أخرى للقول
[[[
بوجود موضوعات واجبة؛ وهذا هو نفس االفرتاض الذي...يزع ُم الدليل (األنطولوجي) إقامته».

صيب حتامً يف قوله إن هذا هو االفرتاض الذي يزع ُم الدليل األنطولوجي إقامته ،ولكن
كانط ُم
ٌ
ٍ
موضوعات واجبة وبالتايل
ينبغي أن نُالحظ أ ّن كانط نفسه هو من يُعل ُن من دون دليلٍ عد َم وجود
كل موضوع .من جه ٍة أخرىُ ،
الدليل مسأل َة املوضوعات الواجبة مفتوحة ،ومن
ُ
يرتك
إمكان رفض ِّ
أي ٍ
وقت من األوقات
ُ
واجب واحد
ث ّم يُظ ِه ُر وجو َد موضو ٍع
ٍ
ويفعل ذلك بطريق ٍة ال ُيكن معها يف ِّ
[1]- Kant, Critique of Pure Reason, pp.278- 284
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بي
رفض ٍّ
ستنتج وجوده
ُ
كل من املوضوع واملحمول معاً .يُ ِّ ُ
الدليل أ ّن املوضوع الواجب (الله) يُ
ُ
ب إىل موضوع خيايل (فكرة الله) ،ويُفرتض أ ّن الفكرة
من خاصيّ ٍة واجبة (الوجود الرضوري) ت َ
ُنس ُ
وحدها هي املوجودة .إذا قام كانط برفض موضوع (الله) مع املحمول (الوجود الرضوري) ،ينبغي
أن يرفض أيضاً املوضوع الخيايل (الفكرة الثابتة منطقياً املتمثّلة بالله) الذي يُستَخرج الوجود
الرضوري منه ،ولك ّن هناك إقرارا ً بأ ّن املوضوع الخيايل هو ُمسلَّمة يف البحث .قد ُ
يقول كانط إن
ُ
يعرتف بنتيجة
متناقض ذاتياً -ولك ّنه بذلك
هذا املوضوع الخيايل هو غري موجود يف الواقع –أي إنّه
ٌ
الدليل األنطولوجي ،أي إ ّن الله موجو ٌد أو إ ّن فكرة الله متناقضة ذاتياً.
قام الربوفيسور نورمان مالكوم ( )Norman Malcolmبتوجيه ٍ
نقد آخر عىل ا ِّدعاء كانط بعدم
إمكان نشوء التناقض إذا قُمنا برفض املوضوع واملحمول معاً[[[ .يُشري الربوفيسور مالكوم إىل أنّه
يف أساس نقد كانط الدليل األنطولوجي ،يكم ُن االفرتاض بأ ّن نتيجة هذا الدليل –أي إ ّن الله موجو ٌد
بالرضورة -يُساوي القول إنه «إذا كان الله موجودا ً ،فإنّه موجو ٌد بالرضورة» .يبدو أ ّن كانط يوحي
بالفعل أ ّن هذه الفكرة تدو ُر يف خلده ألنّه حينام يت ُّم التعبري عنها بهذه الصيغة فقط ُيكننا «رفض
املوضوع باإلضافة إىل املحمول» .ولكن يُلفت الربوفيسور مالكوم النظر إىل التناقض الكامن يف
عبارة «إذا كان الله موجودا ً ،فإنّه موجو ٌد بالرضورة» ألنّها تعني أنّه «إذا كان الله موجودا ً (ولعلّه ليس
كذلك) ،فإنّه موجو ٌد بالرضورة» .إ ّن مجرد احتامل عدم وجود الله يف هذه العبارة يكفي ملعارضة
رأي كانط املعلَن بأ ّن عبارة «يوجد الله بالرضورة» هي حقيقة رضورية( .ينبغي أن نتذكّر أ ّن عبارة
«يوجد الله بالرضورة» ليست تعبريا ً حقيقياً عن اعرتاض كانط عىل الدليل األنطولوجي ألنّه كان
يرى هذه العبارة غري قابلة لإلنكار ،بل يكم ُن اعرتاضه عىل اال ّدعاء بإمكان انطالقنا من هذه الحقيقة
الرضورية .كذلك ،ينبغي أن نتذكّر أ ّن اعرتاض كانط عىل الدليل األنطولوجي مل يت ّم عرب الخطأ
املنطقي فقط ،وال ُيكن لكانط رفض املوضوع واملحمول معاً عرب حال ِة تناقض فحسب).

أسلوب أكرث فاعلي ًة النتقاد كانط بشأن هذه النقطة نفسها ويتمثّل بالتايل :إذا
لعلّه ُيكن صياغة
ٍ
كان مالكوم ُمحقاً (وأظ ُّن أنّه كذلك) ،فإ ّن كانط يرى ضمنياً أنّه:
 )1إذا كان الله موجودا ً ،فإنّه موجو ٌد بالرضورة.

من خالل العودة إىل الحشو الكالمي الذي يُفيد أنّه إذا كان (أ) هو (ب) ،وبالتايل نفي (ب)
يعني نفي (أ) ،فبإمكاننا تحويل رقم ( )1ل ُيفيد أنّه:
أي «وجود» نقصد يف املقطع
 )2إذا مل يكن الله موجودا ً بالرضورة ،فإنّه غري موجود .ولكن ّ
”[1]- Malcolm, “Anselm’s Ontological Arguments
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الثاين من هذا القسم؟ بالنسبة لكانط ،االفرتاضان ( )1و( )2تحليليان ،ومبا أ ّن االفرتاضات التحليلية
ال ُيكنها أن تقود أبدا ً إىل األحكام الوجودية املحتملة ،ينبغي أن نستنتج أ ّن عبارة «غري موجود» يف
ري إىل العدم الرضوري ،ولكن هذا يعني إمكان إعادة صياغة ( )2كالتايل:
املقطع الثاين من ( )2ت ُش ُ
 )3إذا مل متثّل القضية وجو َد الله الرضوري ،فإ ّن الله هو غري موجود وجوباً.

شف من االفرتاض ( )1الذي
يُفرتض عىل كانط القبول بـ( )3ألنّه يُعادل ( )2الذي بدوره يُستَ ُّ
نفس استنتاج
ينبغي أن يُوا ِفق عليه إذا أراد
َ
«رفض املوضوع واملحمول معاً» ،ولك ّن ( )3هو ُ
الدليل األنطولوجي الذي يرفضه كانط! من الواضح أ ّن االفرتاض الثالث يُغلق املجال أمام
كل ما ي ّدعي الدليل األنطولوجي فعله ،ومن الواضح أيضاً أ ّن هذا
وجود الله املمكن ،وهذا هو ّ
ُ
دحض الدليل
حاول كانط
َ
رص ُح بأ ّن وجود الله هو إ ّما واجب أو ممتنع .وعليه ،حينام يُ
االفرتاض يُ ِّ
ٍ
نفس نتيجة
محل اإلذعان
األنطولوجي عرب هذا االعرتاض ،يقوم بوضع نفسه يف ِّ
بافرتاض يُساوي َ
الدليل األنطولوجي.
عىل الرغم من ذلك ،ينبغي أال ننىس أ ّن كانط قد أثار اعرتاضَ ني عىل الدليل األنطولوجي ،ولقد
جه إىل االعرتاض الثاين للر ّد عليه.
أجبنا عن االعرتاض األول واآلن نتو ّ

االعرتاض الثاين دعوى كانط الشهرية بأ ّن «الوجود ليس محموالً» ألنّه «عندما نفكِّر
يتض ّمن
ُ
بيشء ،أيّاً ما كانت املحموالت التي نفكِّر به من خاللها ومهام كان عددها -حتى يف التعيني
نضيف شيئاً عىل اإلطالق إىل اليشء عندما نُعلن وجوده ،وإال فإنّه لن يوجد
الشامل -فإنّنا ال
ُ
مم فكّرنا به يف األفهوم .[[[»...مبا أ ّن صياغات
كام هو بالضبط ،بل عىل العكس ،سيوجد أكرث ّ
أنسلم ( )Anselmالربهان والصياغات الالحقة لديكارت ( )Descartesوغريه تقتيض رضورة أن
ننسب إىل الله جميع املحموالت اإليجابية ،فإن مل يكن الوجود محموالً فال حاجة ألن ننسبه إليه
وبالتايل ال رضورة الستنتاج وجوده.
ُيكن اإلجابة عىل االعرتاض من خالل التمييز الدقيق بأننا هل نتحدث عن الوجود الواجب
أو املمكن حينام نقول إن «الوجود ليس محموالً» .فلنفرتض يف هذا النقاش أ ّن الوجود املمكن
ينتج من ذلك أ ّن الوجود الواجب هو أيضاً ليس محموالً .مبا أنّنا قد افرتضنا
ليس محموالً ،ولكن ال ُ
أ ّن الوجود املمكن ليس محموالً ،فإنّنا قد قبلنا بالحقيقة التي تُفي ُد أنّه «أيّاً ما كانت املحموالت
نضيف شيئاً عىل اإلطالق إىل اليشء
التي نُفكِّر باليشء من خاللها ومهام كان عددها ...فإنّنا ال
ُ
عندما نُعلن وجوده املمكن» .عىل سبيل املثال ،تُ ثّل فكرة الوردة ممكنة الوجود والوردة ممكنة
[1]- Kant, Critique of Pure Reason, pp.282- 283
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نفس الفكرة أل ّن كليهام يعادل التأكيد بأ ّن الوردة ممكنة فحسب .ولك ّنه من غري الصحيح أن
العدم َ
نساوي بني فكرة الوردة املوجودة بالرضورة والوردة املوجودة بغري رضورة ،فنح ُن نقو ُم بالفعل
بإجراء إضاف ٍة إىل اليشء حينام نُعلن بأنّه موجو ٌد بالرضورة .نفكّر بالتايل :حينام تتوافر فكرة الوردة
املوجودة بغري رضورة ،يخط ُر يف أذهاننا ما قد رأيناه جميعاً يف نوافذ بائعي األزهار ،ولكن حينام
نُفكّر بالوردة املوجودة بالرضورة فإنّنا يف الواقع ال نُفكِّر بيش ٍء عىل اإلطالق أل ّن هذه الفكرة هي
متناقضة ذاتياً (أل ّن فكرة املوجود املادي الرضوري هي فكر ٌة متناقضة ذاتياً) .بالتايل ،عىل خالف
قضية الوردة املوجودة باإلمكان والوردة املعدومة باإلمكان حيثُ تتطابق الفكرتان ،فإ ّن فكريتّ
الوردة املوجودة بالرضورة والوردة املوجودة بغري الرضورة يختلفان بش ّدة أل ّن الفكرة األخرية
معقول ٌة متاماً بينام األوىل متناقضة ذاتياً .نظرا ً إىل هذا االختالف ،قد يبدو من الخطأ أن نقول إنه «أيّاً
نضيف شيئاً عىل
ما كانت املحموالت التي نُح ِّدد اليش َء من خاللها ومهام كان عددها...فإنّنا ال
ُ
اإلطالق إىل اليشء عندما نُعلن وجوده الرضوري» ،ألنّنا قد أجرينا إضاف ًة إىل قضية الوردة التي
ق ّدمناها للت ّو من خالل التأكيد عىل وجودها الرضوري أي تناقضها الذايت .وعليه ،يبدو أنّه حتّى إذا
مل يكن الوجود املمكن محموالً ،لك ّن الوجود الرضوري محمول بشكل ٍ
كاف نوعاً ما ،إذ إنّنا حني
ننسب إىل الله جميع املحموالت اإليجابية التي ينبغي أن ميتلكها «الكائن الذي ال ُيكن تص ُّور
ُ
وجو ٍد أعظم منه» ينبغي أن ننسب الوجود الرضوري إليه أيضاً .وعليه ،يبدو أ ّن اعرتاض كانط الثاين
عىل الدليل األنطولوجي ال يص ُمد وأنّه من ج ّراء نسب الوجود الرضوري إىل الله ُيكننا الوصول
إىل استنتاج الدليل أي :وجود الله[[[.
أرجو أن يكون الر ّدان السابقان عىل اعرتاضات كانط كاف َي ْي إلظهار عدم نجاح انتقاداته يف
إسقاط صالحية الدليل األنطولوجي .مبا أ ّن كانط يربط رفضه الدليل الكوزمولوجي والغايئ برفضه
حة اعرتاضاته عىل الدليل األنطولوجي أكون
الدليل األنطولوجي ،فمن خالل إظهاري عدم ص ّ
ُمت عىل وجه
قد
أوضحت أيضاً عدم صحة اعرتاضاته عىل الدليل الكوزمولوجي والغايئ .لقد ق ُ
ُ
التحديد بالرد عىل اعرتاضات كانط ويف إمكاين اآلن عىل املستوى املنطقي الرسمي إنهاء ردودي
جهة ض ّد الرباهني الالهوتية.
عىل اعرتاضاته املو َّ
نقد الدليل الكوزمولوجي
ولكن ال ب ّد من التذكري أ ّن أحد أسباب ر ِّدي عىل اعرتاضات كانط هو اعتقادي بأ ّن وجهة النظر
حكمه بذلك .وعليه ،سوف
املنترشة حول استحالة صياغة الرباهني الالهوتية تعو ُد بشكلٍ كبري إىل ُ
[[[ -إنني مدي ٌن لكتاب  Charles Hartshorneتحت عنوان  Anselm’s Discoveryالصفحات  234-208إليراده للمالحظة حول
كيفية قيام االختالف بني الوجود الواجب واملمكن بإبطال اعرتاض كانط الثاين.
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أواصل اآلن توجي َه االعرتاضات عىل تحليل كانط حول إمكان العثور عىل دليلٍ عىل وجود الله أل ّن
ُ
ِ
منض إذن لتناول آراء كانط حول
هديف الجريء هو دحض آرائه بشكلٍ كامل قد َر املستطاع .دعونا
الدليل الكوزمولوجي لرنى إذا كانت صحيحة.
ينفي كانط الدليل الكوزمولوجي ألنّه ي ّدعي اعتامده عىل الدليل األنطولوجي ،فلننظر بعناية
إىل االستدالل الذي يتب ّناه يف ربطه بني الدليلَني الكوزمولوجي واألنطولوجي ،ليك نرى إن كان
بإمكاننا العثور عىل خطأ يف الصلة التي يتخ ّيلها.

حينام يُقال «الدليل الكوزمولوجي» ،ال يبدو أ ّن كانط يقص ُد جميع األدلة التي نُس ّميها يف يومنا
الحايل «كوزمولوجية» ألننا منيل إىل االعتقاد أ ّن األدلة الكوزمولوجية هي التي توظ ُِّف املعلومات
التجريبية إلثبات وجود الله .استنادا ً إىل كانط ،يجري الدليل الكوزمولوجي كالتايل« :إن ُوجِد
يشء ،فيجب أن يوجد أيضاً كائن رضوري رضورة ُمطلقة»[[[ .بنا ًء عليه ،يبدو أ ّن كانط يقو ُم تحديدا ً
مبهاجمة «األسلوب الثالث» التابع لتوما اإلكويني ( )Aquinasواألدلة من هذا النوع املنبثقة من
تأثري يف
إمكان العامل[[[ .بالتايل ،ال يوجد ُّ
أي سبب ألن نفرتض أ ّن هجوم كانط عىل هذا الدليل له ٌ
مجموعة األدلة الكوزمولوجية األخرى ،ولكن سوف نتجاو ُز هذه النقطة يف الوقت الراهن ونفرتض
يثبت كذلك أمام سائر األدلة
أنّه إذا قام اعرتاضُ ه بإسقاط هذا النموذج من الدليل الكوزمولوجي فإنّه ُ
الكوزمولوجية.
الدليل الكوزمولوجي هذه التجربة (لليشء) ليك يقوم بخطو ٍة واحدة يف
ُ
يكتب كانط« :يستخد ُم
ُ
االحتجاج ،أعني ليك يستنتج وجو َد كائنٍ رضوري .وال ُيكن للمباين التجريبية أن ت ُخربنا شيئاً عن
صفات هذا الكائن»[[[ .لذلك ،ينبغي أن نعتمد عىل الدليل األنطولوجي لنطّلع عىل هذه الصفات.

دعوين أُ ِ
أي من صفات هذا الكائن الواجب ،ولك ّن
ش إىل أنّه حتّى لو مل نستطع االطّالع عىل ٍّ
مجرد معرفتنا بوجود كائن بالرضورة يُع ُّد معلوم ًة مثينة للغاية .بالطبع ،إ ّن هذه هي خطو ٌة أوىل
ممتازة يف طريق إثبات وجود اإلله ،ولك ّننا سوف نتجاو ُز هذه النقطة أيضاً
ونفرتض أنّه إذا مل نستطع
ُ
التع ُّرف إىل طبيعة هذا الوجود الذي أثبتناه فإ ّن الدليل الكوزمولوجي ليس له قيم ٌة كبرية.
ٍ
اعرتاضات م ُمكنة عىل الدليل الكوزمولوجي لكنه يقو ُم مبجرد تعداد أربعة
يق ِّد ُم كانط خمسة
ُ
ميتلك الخربة الوافية يف هذه األمور»[[[.
منها ويُوكِ ُل «مهمة استكشافها إىل القارئ الذي أصبح اآلن
[1]- Kant, Critique of Pure Reason, p.285
[2]- Summa Theologica, Q.2,Art.3
[3]- Kant, Critique of Pure Reason, p.298
[4]- Ibid.,p.298
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مبا أ ّن كانط يقو ُم «مبج ّرد تعداد» هذه االعرتاضات األربعة وال يُعلن بشكلٍ تام عن ماهيتها ،لن
بدال من اعرتاضاته
أقوم بتقديم الردود عليها لكيال أُتَّهم مبهاجمة مغالطات بهلوانية[[[ قد وضعتها ً
ري االعرتاضات
ري إىل أ ّن كانط يُث ُ
الواقعية .يبدو أ ّن تفسريي الخاص لالعرتاضات األربعة يُش ُ
املعهودة عىل الدليل الكوزمولوجي (عىل سبيل املثال :استبيان شمول قانون السببية ،الحاجة إىل
«علّة أوىل» يف سلسلة العلل ،وما إىل ذلك) .إذا كانت هذه هي بالفعل اعرتاضات كانط ،دعوين
أذكر أنّه قد قام آخرون[[[ باإلجابة عن هذه اإلشكاالت بشكلٍ يُريض نفيس عىل األقل.
يحمل اعرتاض كانط الخامس عىل الدليل الكوزمولوجي أهمي ًة أكرب بكثري بالنسبة يل ،وقد قام بتفصيله
ُ
جيب عنه .يتألّف هذا االعرتاض من ا ّدعاء كانط بأنّه حتى لو علمنا بوجود كائنٍ رضوري
ولذلك سوف أُ ُ
إال أ ّن استنتاجنا بأنّه «أكرث الكائنات واقعية» ( )ens realisimumيقتيض استخدام الدليل األنطولوجي.

وننطلق من هذه املعلومة
يتّخ ُذ دليل كانط املسار التايل[[[ :نح ُن نعلم بوجود كائنٍ رضوري
ُ
لنحتج بأنّ:
َّ
أ) الكائن الرضوري ينبغي أن يكون كامالً.

إذا كان (أ) صحيحاً ،ينبغي أن يكون من املمكن تحويله إىل:
ب) بعض الكائنات الكاملة رضورية الوجود،
كل  xهو  ،yينبغي أن يكون بعض  yهو ( xعىل فرض وجود بعض  .)xولكن ال
ألنّه إذا كان ُّ
ٌ
تحويل (ب) إىل:
ُ
اختالف بني كائنٍ كامل وكائنٍ كامل آخر ،وبالتايل ُيكن
يوجد
ج) كل الكائنات الكاملة هي موجوداتٌ رضورية.

ولكن كام يُشري كانط بحق ،هذه هي الفكرة األساسية وراء الدليل األنطولوجي .مبا أ ّن (أ)
فرضية الدليل الكوزمولوجي ت ُعادل (ج) فرضية الدليل األنطولوجي ،فإ ّن الدليل الكوزمولوجي
يعتم ُد يف الواقع عىل الدليل األنطولوجي.
ينبغي أن نُالح َ
ظ املغالطة يف هذه املعادلة! حينام ُ
نقول يف الدليل األنطولوجي إ ّن «الكائن

[[[ -املغالطة البهلوانية :هي نو ٌع من االدّعاءات القامئة عىل تحريف املوقف املعارض بتفنيد شكل الحجة بحيث يوحي أنّ الحجة
املعاكسة صحيحة.
[2]- Richard Taylor, Metaphysics (Englewood Cliffs, 1963), Jacques Maritain, Approaches to God (New
York, 1954), and Edward Sillem, Ways of Thinking about God (New York, 1961).
هذه املؤلفات هي أمثلة تُقدِّ م أبعاداً من الدفاع عن األدلة من الصنف الكوزمولوجيُ .يكن أيضاً مراجعة مقاالت  William L.Roweو
 Barry Millerيف دورية  The Monist 54الصادرة يف متوز .1970
[3]- Kant, Critique of Pure Reason, pp.287- 288
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الكامل ينبغي أن يكون كائناً رضورياً» فإنّنا نعني أ ّن «الكائن الكامل املتص َّور (أو يف الذهن) ينبغي
ُ
نقول يف الدليل الكوزمولوجي إ ّن «الكائن
أن يكون كائناً رضورياً موجودا ً بالفعل» بينام حينام
الرضوري ينبغي أن يكون كامالً» فإنّنا نعني أ ّن «الكائن الرضوري املوجود (حيث إننا قد سبق
وأثبتنا وجو َد كائن رضوري من خالل الدليل الكوزمولوجي) ينبغي أن يكون كائناً موجودا ً كامالً.
ننتقل يف الدليل األنطولوجي من فكر ٍة أولية لندرك أنّه ينبغي تحقيق
كم يبل ُغ االختالف بني االثنني! ُ
فننتقل من يش ٍء نعل ُم أنّه ُمتحقِّق –أي الكائن الرضوري-
ُ
هذه الفكرة ،أ ّما يف الدليل الكوزمولوجي
ننتقل يف الدليل األنطولوجي من الفكرة إىل الواقع ،بينام
ُ
ونستنتج أنّه ينبغي أن يكون أيضاً كامالً.
ُ
ننتقل يف الدليل الكوزمولوجي من الواقع إىل الواقع .من الواضح أ ّن محاولة كانط ملساواة (أ)
ُ
[[[
رفض اعرتاضه عىل الدليل الكوزمولوجي .
و(ج) تتض ّم ُن مغالط ًة منطقية وبالتايل ينبغي ُ

كان هديف يف هذه املقالة بحث هجوم كانط عىل إمكان الرباهني الالهوتية وتقديم الردود عليها
بقدر استطاعتي .من أجل الوصول إىل هذه الغاية ،بدأتُ ببحث االعرتاضني اللَّذَين أثارهام كانط ض ّد
الدليل األنطولوجي .لقد شهدنا كيف أ ّن اعرتاضه األول –أي عدم رضورة نشوء التناقض إذا رفضنا
يفرتض صحة بعض
موضوع «الله» مع املحمول «الوجود الرضوري» عىل خالف دعوى الدليل-
ُ
العبارات التي ُيكن إظهار داللتها املنطقية عىل نتيجة الدليل األنطولوجي الذي رفضه كانط .لقد
رأينا كيف أ ّن اعرتاضه الثاين بأن الوجود ليس محموالً ،عىل الرغم من إمكان انطباقه عىل الوجود
يشتمل عليه الدليل األنطولوجي .وفقاً
ُ
ُ
يصدق أيضاً عىل الوجود الرضوري الذي
املمكن ،يبدو أنّه
توصلنا إىل أ ّن كانط قد فشل يف الحالتني يف نفي إمكانية صياغة دليلٍ أنطولوجي .ث ّم انتقلنا
لذلكّ ،
إىل بحث الوسائل التي سعى كانط من خاللها إىل إظهار استلزام الدليل الكوزمولوجي للدليل
األنطولوجي ووجدنا أنّه قد أرىس هذه التبعية فقط عرب خطأٍ منطقي ،ولكننا مل نبحث اعرتاضات
كانط عىل الدليل الغايئ .مبا أ ّن كانط كان يشع ُر أن «الدليل الفيزيايئ-الالهويت (الغايئ) عىل
وجود كائنٍ أصيل أو أسمى يعتم ُد عىل الدليل الكوزمولوجي ،والدليل الكوزمولوجي يعتمد عىل
األنطولوجي»[[[ ،فإننا من خالل نقض اعرتاضاته عىل الدليلَني الكوزمولوجي واألنطولوجي قد
باطل بسبب اعتامده عىل هذين الدليلني.
قمنا م َّرتني بدحض ا ّدعائه أ ّن الدليل الغايئ ٌ

[[[ -أُخذت اإلشارة إىل هذا الرد من كتاب  The Dream of Descartesبقلم  Jacques Maritainإصدار نيويورك العام ،1944
الصفحات .141-138
[2]- Kant, Critique of Pure Reason, p.298
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