ديفيد هيوم وقانون العل َّية
لعبة التن�اقض املريب
مازن املطوري

[[[

[*]

العراقي مازن املطوري بالدِّ راسة والنقد ملوقف ديفيد هيوم من
تعتني هذه املقالة للباحث
ِّ
جة التي
قانون العلِّ َّية وبيان تناقضه
ّْ
املنطقي .يف هذا السياق يتساءل الباحث عن مدى صواب َّية الح َّ

حملت هيوم عىل إنكار الرضورة الوجود َّية والحتم َّية للعالقة بني العلَّة واملعلول يف فهم وإدراك
الحس هو معيار
الحس َّية .وكأن اإلدراك
املوجودات التي ال ميكن الوقوف عليها من خالل التجربة
ِّ
ِّ َّ
البرشيْ.
وجود الحقائق خلف الذهن
ّ
يف ما ييل سعي إىل تأصيل هذا الحقل يف منظومة هيوم الفلسفية.

ِّ
املحرر

البحث يف قانون العلِّيَّة العا ِّم من األبحاث الفلسفيَّة امله َّمة ج ّدا ً؛ لِام ميثِّله هذا القانون من
ٍ
والتجريبي عليه ،ولذلك صار
الطبيعي
ارتباط عا ٍّم يف سلسلة املوجودات ،وات ِّكاء البحث
قاعدة
ِّ
ِّ
البحث يف هذا القانون من بني سائر أبحاث الفلسفة عىل رأس سلَّم األولويَّات الذي استحوذ
البرشي منذ قديم الزمان ،ودفعه إىل التفكري من أجل الكشف عن لغز الوجود والعامل
عىل الفكر
ِّ
كل ما يقع يف هذا العامل من ظواهر وأحداث
املحيط به؛ ذلك أ َّن اإلنسان يدرك يف دخالة نفسه أ َن َّ
ال ميكن أن يكون صدف ًة واتِّفاقاً ،وإنَّ ا له علَّة أوجبت تحقُّقه وحصولَه ،وعىل أساس ذلك يندفع
حب االستطالع من جهة ،وتلبية
الغريزي
باحثاً عن ِعلَل األشياء وأسبابِها إشباعاً للميل
ِّ
ِّ
الفطري يف ِّ
لحاجاته الحيات َّية من جهة أخرى ،فإن وقف عىل العلَّة فقد بلغ ُمناه وهدفَه ،وإن مل يقف عليها
البديهي.
اكتفى باإلميان بوجود علَّة خفيَّة عليه انسجاماً مع ذلك اإلدراك
ّْ
*ـ باحث وأستاذ يف الحوزة العلم َّية بالنجف األرشف ـ العراق.
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يف الواقع ،إ َّن ما يُقال يف الحديث عن نشأة ال ِّدين واإلميان بوجود خالق لهذا العامل من :أ َّن
ٍ
يومئذ مل يستطع تفسري حوادث الطبيعة فأرجعها
يئ وبحكم مستواه العقيلِّ البسيط
اإلنسان البدا َّ
إىل كائن خلف العامل وق َّوة عظمى هي السبب يف حصول مختلف الظَّواهر والحوادث ،وبرغم أ َّن
خصوم ال ِّدين واإلميان بالخالق يتَّخذون ذلك ذريعة لتوصيف اإلميان بالخالق عند اإلنسان األول
ين لقانون العلِّ َّية والسبب َّية العا َّمة ،فهو
بالجهل ،نقول إ َّن َّ
كل ذلك شاهد عىل إدراك الذِّهن اإلنسا ِّ
ال يقبل أن تكون تلك الحوادث والظواهر الطبيع َّية قد حدثت صدف ًة واتِّفاقاً من دون سبب وعلَّة.
عىل أساس ذلك ،فمن أ َّول َّيات ما يدركه البرش يف حياتهم اليوم َّية مبدأ العلِّ َّية والسبب َّية العا َّمة،
غني
يل
والذي يق ِّرر أ َّن ِّ
ٌّ
لكل حادث ٍة سبباً ،فهو مبدأ عق ٌّ
رضوري يؤمن به اإلنسان اضطرارا ً ،وهو ٌّ
كل ما يجده من ظواهر
عن التدليل والربهنة ،فاإلنسان يجد يف صميم ذاته باعثاً يبعثه إىل تعليل ِّ
وحوادث يف هذا العامل املحيط به ،وتربير وجوده والكشف عن أسباب حصوله .هذا الباعث
موجود بصورة فطريَّة يف طبيعة اإلنسان ،فاإلنسان دامئاً وأبدا ً يواجه سؤال :ملاذا؟ عند إدراكه

الخاصة والعا َّمة ،فيلتفت إىل جهة الصوت ألنَّه يؤمن أ َّن هذه
ومشاهدته ظواهر حياته اليوم َّية
َّ
الظاهرة ال ب َّد لها من سبب ،وهكذا.
االسكتلندي الشكَّاك ديفيد
كل حال ،ت ُعنى هذه املقالة املقتضبة بدراسة رؤية الفيلسوف
عىل ِّ
ِّ
هيوم ( )1776 - 1711لقانون العلِّيَّة عرضاً ونقدا ً.
يف الواقع ،مث َّة ات ِّجاهان يف تفسري هذا القانون:

االتِّجاه األول :ات ِّجاه الفالسفة الواقعيِّني.

ورابطة العلِّيَّة وفق هذا االت ِّجاه رابطة واقعيَّة بني واقعيَّتني ،تتوقَّف إحداهام عىل األخرى ،ومع
زوال واقع العلَّة يستحيل وجود وتحقُّق املعلول ،فهناك رضورة وجوديَّة تربط بني واقعيَّتني هي
رابطة التوقُّف (العلِّ َّية واملعلول َّية) ،وإذا ما ُو ِ
جد الواقعة
ج َدت الواقعة التي هي العلّة فال بُ َّد وأن تُو َ
يل غري مستنتَج من العلوم
التي هي املعلول بالرضورة والحتم والوجوب .وهذا اإلدراك
بديهي أو ٌّ
ٌّ
الطبيعيَّة التجريبيَّة ،وإنَّ ا قيام العلوم التجريبيَّة وكفاءة قوانينها مرهونة بهذا القانون وما يتف َّرع عنه.
اإلسكتلندي الشكَّاك ديفيد هيوم ( )1776 - 1711وجمعٍ من
االتِّجاه الثاين :ات ِّجاه الفيلسوف
ِّ
الحسيني ،وهو االت ِّجاه الذي ت ُعنى املقالة بدراسته.
ِّ

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب 18

هيومرغتس
ديفيد با
العلية
وقانون
الا َّ

241

ِّ
هيوم وقانون العل َّية:
كل محتويات (إدراكات) الذِّهن تأيت من
تجريبي ،فهو يعتقد أ َّن َّ
حس
ديفيد هيوم فيلسوف ِّ ٌّ
ٌّ
الحس ،ويُص ِّنف اإلدراكات إىل صنفني :انطباعات وخواطر ،متثِّل االنطباعات ُمعطيات
طريق
ِّ
ُ
كل
األشكال الباهت ُة لالنطباعات .ويرى أ َّن َّ
التجربة بشكل مبارش من دون واسطة ،أ َّما الخواطر فهي
كل معارفنا ترجع
فكل تص ُّور مسبوق بانطباع ،ومبا أ َّن َّ
معارف اإلنسان لها جذور يف االنطباعاتُّ ،
بأي
إىل التجربة واالنطباع ،فإ َّن تص ُّورات من قبيل الجوهر تكون فاقدة للمعنى؛ ألنَّها غري مسبوقة ِّ
جل قائالً:
انطباع ،فينبغي الشَّ طب عليها واعتبارها خالي ًة من ِّ
كل معنى .ولنستمع إليه وهو يس ِّ

نحس أملاً
“كل واحد منا سيوافق بسهولة عىل أ َّن مث َّة فرقاً عظيامً بني إدراكات الذِّهن حني
ّ
ُّ
من حرارة زائدة أو لذَّة من حرارة ُملطَّفة ،وحني نستعيد يف ما بعد بالذاكرة ذلك اإلحساس أو
الحواس لكن ليس
حني نتوقَّعه باملخ ّيلة .وبإمكان امللكتني هاتني أن ت ُحاكياً أو تن ِقال إدراكات
ِّ
نقسم إدراكات الذِّهن جميعاً
بإمكانهام أن تبلغا ق َّوة اإلحساس األصيلِّ وحيويَّته ..بإمكاننا إذن أن ِّ
وأقل حيويَّة
أقل ق َّوة َّ
إىل صنفني أو نوعني يتم َّيزان باختالف درجة الق َّوة والحيويَّة ،فالتي من نوع َّ
تُس َّمى يف العادة أفكارا ً ،أما التي من النوع اآلخر فتفتقر إىل اسم يف الُّلغة اإلنكليزيَّة ويف معظم
إل ألغراض
الُّلغات األخرى ،وأعتقد أ َّن األمر كذلك أل َّن تسميتها أو ض َّمها تحت لفظ عا ٍّم ال يلزم َّ
فلسف َّية ،فلنأخذ ح ِّريَّتنا إذن ولنس ِّمها انطباعات مستخدمني هذا الَّلفظ مبعنى مختلف قليالً عن
ونحب
كل ما هو أكرث حياة يف إدراكاتنا حني نسمع ونلمس
العادي ،وأعني بلفظ انطباع َّ
املعنى
ِّ
ُّ
أقل حياة يف إدراكاتنا ،وما نعيه
ونكره ونرغب ونريد .وتتم َّيز االنطباعات من األفكار التي هي ما هو ُّ
بأي من اإلحساسات أو الحركات التي ذكرت اآلن”[[[.
عندما نفكِّر ِّ
لكل محتويات الذِّهن التص ُّوريَّة:
الحس هو املصدر الوحيد ِّ
جتني لتقرير أ َّن
استند هيوم إىل ح َّ
َّ

األوىل :إذا قمنا بعمل َّية تحليل ألفكارنا التي مهام بلغ تركيبها وسم ُّوها ،نجدها تتحلَّل وترجع
إىل أفكار بسيطة نُسخت عن سابق إحساس وشعور ،بل حتى األفكار التي قد تبدو لنا يف الوهلة
األوىل أنَّها أبعد عن ذلك األصل ،نجد حني فحصها عن كثب أنَّها راجعة إىل إحساس وشعور،
حس َّية طرأت عليها
تعب عن تص ُّورات ِّ
يئ غري املحدودِّ ،
ففكرة (الله) التي تعني املوجود النها َّ
ِ
رصف.
تطويرات ذهن َّية عرب
التوسعة والت ُّ
حاسة من
حساً فقد علامً ،مبعنى أ َّن من يفقد َّ
الثانية :املطلب املعروف الذي يق ِّرر أ َّن َم ْن فقد َّ

رصف ،ترجمة :د .موىس وهبة ،دار الفارايب ،بريوت ،الطبعة األوىل 2008 ،م.
[[[-مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،39 ،38 - 37 :بت ُّ
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الحس ،فال ميكن ألعمى أن يعطي
الحواس فسيفقد جميع التص ُّورات واألفكار املرتبطة بذلك
ّْ
ِّ
[[[
أي فكرة عن الصوت .
فكرة عن الَّلون ،وال ألص َّم َّ

من هذا اإلميان ختم هيوم كتاب (مبحث يف الفاهمة البرشيَّة) مق ّررا ً“ :حني نطوف يف املكتبات
أي مجلَّد يف الَّالهوت أو يف امليتافيزيقا
مز َّودين بهذه املبادئ ،ماذا علينا أن نتلف؟  -إذا أخذنا بيدنا َّ
كل .هل يتض َّمن
أي تعليالت تجريديَّة حول الك ِّم والعدد؟ َّ -
املدرسيَّة مثالً ،وتساءلنا :هل يتض َّمن َّ
كل .إذن إر ِم ِه يف النار ألنَّه ال ميكن أن يتض َّمن سوى
تعليالت تجريبيَّة حول وقائع ووجود؟ َّ -
سفسطات وأوهام”[[[.

جه صوب البحث عن انطباع لتص ُّور العلِّ َّية ،فلو مل يكن له
ومن هذا املنطلق
الحس الشامل تو َّ
ِّ ِّ
رصف يف التص ُّورات
انطباع لكان كتص ُّور الجوهر وهم َّياً خالياً من املعنى؛ إذ ال يتع َّدى دور العقل الت ُّ
الحس َّية ،ويعجز عن
ِّ

بالحواس كام رأى أصحاب النظريَّة العقل َّية،
عم يكسب
إبداع تص ُّورات وأفكار مختلفة متاماً َّ
ِّ
الخلقة ال تتع َّدى ملكة
َّ
كل قدرة الذِّهن
فالعقل عند هيوم“ :محجور عليه يف حدود ض ِّيقة ،وأ َّن َّ
والحواس ،فعندما نفكِّر يف جبل
الرتكيب والنقل والزيادة واإلنقاص للموا ِّد التي تز ِّودنا بها الخربة
ُّ
من ذهب فإنَّنا نجمع بني فكرتني متالمئتني نعرفهام سلفاً :الذهب والجبل .وميكننا أن نتص َّور
حد ما
حصاناً فاضالً؛ أل َّن الشعور الذي لدينا عن أنفسنا يسمح لنا بتص ُّور الفضيلة ،وميكننا أن نو ِّ
كل موا ِّد التفكري مستم َّدة
بني هذه وهيئة الحصان وشكله ،وهو حيوان مألوف لدينا .باختصار ،إ َّن َّ
الحواس الخارج َّية أو الباطنة ،وما يخضع للذِّهن أو اإلرادة إنَّ ا هو خلطها وتركيبها وحسب ،أو
من
ِّ
خ من انطباعاتنا أو إدراكاتنا
أعب عنه بلغة فلسف َّية :جميع أفكارنا ،أو إدراكاتنا األضعف ،هي نُس ٌ
ما ِّ
األكرث حياةً”[[[.
حسيَّاً وتجريبيَّاً.
حص فكرة العلِّيَّة ِّ
إذن ،نحتاج ،وفق هيوم ،إىل تف ُّ

لقد أنكر العلِّ َّية والرضورة الوجوديَّة الواقع َّية بني األشياء ،وأرجع فكرة العلَّة واملعلول إىل تداعي
املعاين واأللفة الذهن َّية .فاإلنسان ،ج َّراء مشاهدته التجريب َّية ،يرى وقوع حادثة عقب حادثة أخرى
باستمرار ،كام يف رؤيته حصول الغليان واالحرتاق ُعقَيب النار ،فينتزع من هذا التعاقب مفهوم
العلِّ َّية ،فالعلِّ َّية ليست سوى التعاقب ،وإذا ما قلنا بأ َّن ( )Xعلَّة لـ( )Bفاملراد أ َّن ( )Bيعقب حصول
[[[-املصدر نفسه :ص.41 - 40
[[[-املصدر نفسه :ص.221
[[[-مبحث يف الفاهمة البرشيَّة :ص.40 - 39
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( )Xباطِّراد ،ويقوم الذِّهن بعمل َّية التعميم لهذا التعاقب عىل أساس قانون تداعي املعاين ،فاقرتان
التعاقب املطِّرد خارجاً واملتك ِّرر بني حادثتني أو ظاهرتني يخلق يف الذِّهن عادة استدعاء تص ُّور
أحدهام عند مشاهدة األخرى ،أما وجود رضورة وجوديَّة بني ما نس ِّميه علَّة ومعلوالً ،وأ َّن حصول
العلَّة يقتيض تحقُّق املعلول بالرضورة ،فأمر ال ميكن الوقوف عليه تجريب َّياً ،وهكذا ق َّرر:
“ال ميكننا البتَّة أن نكتشف بأكرث الفحوص إيغاالً سوى تتايل حادثتني ،من دون أن نكون
أي اقرتان بينه وبني أثره املفرتض”[[[.
أي ق َّوة أو قدرة تجعل السبب يعمل ،أو ِّ
قادرين عىل فهم ِّ

ولكن هل يكفي هذا التحليل لرفض وجود رضورة (ثبوت َّية) واقع َّية بني األشياء الخارج َّية برغم
حواسنا ال تشعر بها! وهل يكفي عدم فهمنا لتلك القوة لنكران وجودها؟ وملَ ال تكون الرضورة
أ َّن
َّ
الذِّهن َّية والنفس َّية بني تص ُّوراتنا وانطباعاتنا دليالً أو مؤشِّ ا ً عىل تلك الرضورة الواقع َّية الثبوت َّية؟ ال
بأي حال من األحوال؟
س َّيام أ َّن القول بالصدفة واالت ِّفاق ليس له ٌّ
محل ِّ

يحق لديفيد هيوم ،باعتباره تجريب َّياً مبتَذالً أن يق ِّرر قصور البرش عن إدراك تلك
ينبغي القول أنَّه
ُّ
بأي حال أن يُنكر
حس َّياً ،ولكن ال ُّ
يحق له ِّ
الرضورة يف عامل الثبوت والواقع ،وعدم وقوفه عليها ِّ
حس َّياً وتجريب َّياً .وسيأيت
وجود الرضورة العلِّ َّية الواقع َّية بني األشياء الخارج َّية لعدم وقوفه عليها ِّ
تعميق ذلك يف مالحظة ختام َّية.
جل لنا قائالً:
ها هو مييض يف تأكيده إنكار الرضورة الواقعيَّة ،فيس ِّ

“لكن ال يزال هناك طريقة لتج ُّنب هذه الخالصة ،وهناك مصدر مل نفحصه بعد ،فعندما يحرض
أي
كل حنكتنا َّ
طبيعي فإ َّن َّ
يشء أو حادث
وكل نفاذنا يعجزان عن اكتشاف أو حتى عن تخمني ِّ
ٌّ
حادث سيحصل عنه من دون الخربة ،أو عن حمل تن ُّبؤاتنا إىل ما وراء اليشء املاثل مبارشة للذاكرة
والحواس ،وحتى بعد حالة واحدة أو تجربة واحدة نشاهد فيها حادثاً يتبع آخر فإننا ال نكون مؤ َّهلني
ّْ
لصياغة قانون عام للتن ُّبؤ مبا سيحصل يف حاالت مامثلة ،أل َّن ما نحسبه مبثابة ته ُّور يف الحكم ال
يُغتفَر هو بالضَّ بط أن نحكم عىل مجرى الطبيعة الكامل من تجربة مفردة وإن كانت دقيقة أو يقين َّية.
خاص من األحداث مرتافقاً مع آخر يف جميع الحاالت فإنَّنا ال نرت َّدد
لكن عندما يكون نوع
ٌّ
طويالً يف التنبُّؤ بواحدة عند ظهور اآلخر ،وباستعامل هذا التعليل الذي ميكنه وحده أن يجلب لنا
اليقني حول مسألة واقعيَّة أو وجود .ونس ِّمي عندها أحد الشيئني سبباً واآلخر أثرا ً ،ونفرتض أ َّن هناك
اقرتاناً بينهام ،وأ َّن قدرة الواحد تحدث اآلخر حتامً ،وتفعل بأكرب يقني وأقوى رضورة.

[[[-املصدر نفسه :ص.107

االستغراب 18

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

244

االستغراب
الجدل
حلقات

الرضوري هذه بني األحداث تتولَّد من عدد من الحاالت املتشابهة
يظهر إذن ،أ َّن فكرة االقرتان
ِّ
أي
يكون فيها ترافق ثابت بني هذه األحداث ،وأ َّن هذه الفكرة ال ميكن لها البتَّة أن تستوحى من ِّ
وكل املواقع املمكنة ،لكن ال يشء يف عد ٍد من الحاالت
كل األضواء َّ
حالة من الحاالت املعايِنة َّ
كل حالة مفردة نفرتض أنَّها مشابهة متاماً للحاالت األخرى ،سوى أنَّه بعد تكرار
يختلف عن ِّ
الحاالت املتشابهة مييل الذِّهن بفعل العادة عند ظهور حادث ما إىل توقُّع الحادث الذي يصاحبه
يف العادة ،وإىل االعتقاد بأنَّه سيوجد هذا االقرتان الذي نشعر به يف ذهننا ،وهذا االنتقال املعتاد
للمخ ّيلة من يشء إىل اليشء الذي يصاحبه يف العادة هو إذن الشعور أو االنطباع الذي فيه نشكِّل
أي يشء أكرث من ذلك.
فكرة القدرة أو االقرتان
الرضوري ،وليس هناك ُّ
ِّ

أي فكرة عن االقرتان،
حري القول أ َّن هذا هو الفرق الوحيد القائم بني حالة مفردة ال نتلقَّى منها ُّ
ٌّ
وعدد من الحاالت املتشابهة بوحي هذه الفكرة .فأول م َّرة رأى فيها إنسان الحركة تتواصل بال َّدفع
تْ بليارد مل يكن بإمكانه أن يزعم أ َّن إحدى الحادثتني كانت مقرتنة باألخرى،
مثل االصطدام بني كُ َر َ
كأن يقول فحسب إ َّن إحداهام ترافق األخرى ،لكن ما أن الحظ حاالت كثرية من هذا النوع حتى
أكَّد أ َّن الوقائع مقرتنة ،فام هو التب ُّدل الذي حصل وولَّد فكرة االقرتان الجديدة هذه؟ ال يشء سوى
يحس اآلن أ َّن هذه الحوادث مقرتنة يف مخيّلته ،وأ َّن بإمكانه أن يتنبَّأ بسهولة بوجود
أ َّن هذا اإلنسان
ُّ
الواحد مع ظهور اآلخر ،فعندما نقول إذن إ َّن شيئاً ما مقرتن مع آخر فنحن نريد القول فحسب إ َّن
كل
هذين الشيئني قد اكتسبا اقرتاناً يف فكرنا ،هو أنَّهام يولِّدان ذلك االستدالل الذي يجعل من ِّ
واحد منهام الدليل عىل وجود اآلخر”[[[.

خالصة هذا االت ِّجاه ،أ َّن ما هو يف عامل الواقع ال يتع َّدى التعاقب بني الحادثتني املشهودتني
الذهني بني تص ُّور الحادثتني
الكل بأ َّن ( )Bتعقب ( )Xباستمرار ناشئ من االقرتان
حساً ،وحكمنا
َّ
ِّ ُّ
ِّ
واللبُ ِّديَّة والحتم َّية يف وجود ( )Bعند وجود ()X
ج َّراء التعاقب باطِّراد ،أ َّما فكرة الرضورة الوجوديَّة ًّ
فغري متحقِّقة ،إذ ال يوجد يش ٌء اسمه الرضورة العلِّ َّية.
توصل إليها هيوم يف دراسته لقانون العلِّ َّية تق ّرر :أ َّن عالقة العلِّ َّية ليست
من هنا ،فإ َّن النتيجة التي َّ
عدي مكتسب من الخربة التجريب َّية نتيجة العادة الذهن َّية
رضوريَّة ومن ث َّم غري قبل َّية ،وإمنا تص ُّور بُ ٌّ
رضوري ،وإذا كان قانون العلِّ َّية مكتسباً من الخربة وفق
التي تؤ ِّدي إىل االعتقاد بأ َّن هذا التص ُّور
ٌّ
العادة الذِّهن َّية وليس مبدأ قبل َّياً ،فال ميكننا والحال هذه توقُّع حوادث املستقبل .ومبا أ َّن العلوم
حظ (استقرائ َّياً) ،أي من حاالت وقضايا جزئ َّية
حظَة إىل ما مل يُال َ
الطبيع َّية تنطلق من الوقائع املال َ
[[[-مبحث يف الفاهمة البرشيَّة :ص .110 - 108
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املنطقي،
ربر
إىل نتائج وقوانني عا َّمة تشمل ما مل تت ُّم مالحظته خربويَّاً ،فإ َّن هذه القوانني ستفقد امل ِّ
َّ
َّ
الشك ،ولذلك ق َّرر برتراند راسل ( )1970 - 1872يف حديثه عن أهم َّية
وتكون النتيجة الحتم َّية هي
هيوم قائالً“ :وصل بفلسفة لوك وباركيل التجريب َّية إىل نتيجتها املنطق َّية ،وإذ جعلها متِّسقة مع ذاتها
امليض
معي نهاية ميتة ،ففي ات ِّجاهه من املستحيل
جعلها غري قابلة للتَّصديق .وهو ميثّل مبعنى َّ
ُّ
مم وصل إليه”[[[.
إىل أبعد َّ

أي إنكار لعقليَّة وقبليَّة مبدأ العلِّيَّة كام يؤمن أنصار املذهب العقيلِّ يف
فضالً عن ذلك ،إ َّن َّ
املعرفة ،ال ميكن من ناحية أخرى ،وفق هيوم ،االستدالل عليه مببدأ استحالة التناقض؛ إذ ال
أي واقعة
تناقض يف تص ُّور بداية ليش ٍء من دون استناده إىل علَّة سبَّبت تلك البداية ،فـ”الض ُّد من ِّ
أي تناقض ،والذِّهن يتص َّوره مبثل السهولة والتميُّز الذي سيتص َّوره
ُّ
يظل ممكناً ألنَّه ال ينطوي عىل ِّ
أقل معقوليَّة ،وال تنطوي
به لو كان مطابقاً متاماً للحقيقة .والقضيَّة (الشمس لن ترشق غدا ً) ليست َّ
عىل تناقض أكرث مام تنطوي عليه القضيَّة (سترشق) ،فباطالً إذن ما نج ِّرب الربهنة عىل خطأها ،إذ
حني تكون برهانيَّاً خاطئة ستنطوي عىل تناقض ولن ميكن للذِّهن ق ُّ
ط أن يتص َّورها بتميّز”[[[.

يف هذه النقطة بالتحديد ،أي رفض استنباط مبدأ العلِّ َّية من قانون استحالة التناقض ،يتَّفق
الفيلسوف املسلم الس ِّيد محمد باقر الصدر ( )1980 - 1935مع هيوم ،برغم إميان الصدر أ َّن قانون
العلِّ َّية من مبادئ العقل األ َّول َّية ،إذ ال تناقض بني أن يكون لليشء بداية وبني أن ال يكون له علَّة،
فتص ُّور الحادثة ال يوجب عىل نحو الرضورة االنتقال إىل أ َّن لها ُم ِ
حدثاً أوجدها ،حتى يلزم التناقض
جل يف هذا الصدد قائالً:
حني نرفض فكرة العلِّ َّية ونقول بوجودها من دون علَّة .وقد س َّ

“إنَّنا مع هيوم يف تأكيده عىل أ َّن مبدأ العلِّ َّية ال ميكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض ،إذ ال
منطقي يف افرتاض حادثة من دون سبب ،أل َّن مفهوم الحادثة ال يستبطن ذات َّياً
أي تناقض
يوجد ُّ
ٍّ
جب عىل االت ِّجاه العقيلِّ يف الفلسفة الذي يؤمن مببدأ العقل َّية
فكرة السبب ،وعىل هذا األساس يتو َّ
وقبل َّيته ،أن يوضح طريقة تفسريه عقل َّياً ملبدأ العلِّ َّية من دون أن يتو َّرط يف محاولة استنباطه من مبدأ
عدم التناقض مبارشة”[[[.

وفق هذا النص ،ال يكون مبدأ العلِّيَّة قضيَّة تكراريَّة يستنبط محمولها من موضوعها ،فتص ُّورنا
للحادثة ال يستبطن أن يكون لها علَّة حتى إذا تص َّورناها من دون علَّة كان من التناقض بني التص ُّورين،
[[[-تاريخ الفلسفة الغرب َّية ،برتراند رسل ،ص  ،219 :3ترجمة :د .محمد فتحي الشنيطي ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب 2012 ،م.
[[[-مبحث يف الفاهمة البرشيَّة.50 :
ُ
التخصص َّية للشهيد الصدر ،قم ،الطبعة
والدراسات
األبحاث
مركز
ص،134
الصدر:
باقر
محمد
[[[-األ ُسس املنطق َّية لالستقراء،
ُّ
الثانية1426 ،هـ.
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خالفاً للقضايا التكراريَّة ،فتص ُّور قض َّية األعزب ال زوج له ،والتي هي من القضايا التكراريَّة ،يكون
تص ُّور املحمول (ال زوج له) مستبطناً يف املوضوع (األعزب) ،وال ميكن تص ُّور أحدهام من دون
تص ُّور اآلخر للزوم التناقض.
ينتج من هذا التحليل أ َّن قانون العلِّ َّية هو مبدأ عقيلٌّ مستقل عن مبدأ استحالة التناقض ،وال
ّْ
مستقل.
يُعت َمد عليه يف االستدالل ،وإنَّ ا اإلميان بهام عىل ح ٍّد سواء بشكل

لك َّن الصدر ،وبرغم اتفاقه مع هيوم يف هذه النقطة ،ورفضه كذلك استدالالت رجال املدرسة
العقليَّة عىل مبدأ العلِّيَّة ،يق ِّرر من ناحية أخرى اختالفه مع هيوم يف نقطتني هام :اإلقرار مببدأ العلِّيَّة
بوصفه قضيَّة عقليَّة قبليَّة ،واالعتقاد بإمكان االستدالل عليه بالتجربة[[[.

هيوم والغزايل

إذا كانت مث َّة أهميَّة لديفيد هيوم يف طرحه ألفكار تنال من قانون العلِّيَّة بوصفه قانوناً عقليَّاً قبليَّاً،
فهناك أولويَّة للمتكلِّم املسلم أيب حامد الغزايل (1111 - 1058م) يف هذا املجال ،فقد كانت روح
األفكار التي طرحها األول حارض ًة يف مناقشات الثاين لقانون العلِّ َّية.
رأى الغزايل أ َّن ما نشاهده من اقرتان بني النار واإلحراق هو مج َّرد اقرتان ليس فيه عالقة رضورة
بني وجود أحدهام ووجود اآلخر ،وإنَّ ا يحصل اعتقادنا بسبب َّية النار لإلحراق بفعل العادة ،ومن
نص كالمه حيث قال:
املستحسن نقل ِّ

كل شيئني،
“االقرتان بني ما يُعتقد يف العادة سبباً وبني ما يُعتقد ُمس ِّبباً ليس رضوريَّاً عندنا ،بل ُّ
ليس هذا ذاك وال ذاك هذا ،وال إثبات أحدهام متض ِّمناً إلثبات اآلخر ،وال نفيه متض ِّمناً لنفي اآلخر،
الري
فليس من رضورة وجود أحدهام وجود اآلخر ،وال من رضورة عدم أحدهام عدم اآلخر ،مثل ِّ
والرشب ،والشبع واألكل ،واالحرتاق ولقاء النار ،والنور وطلوع الشمس ،واملوت وج ِّز ال َّرقبة،
كل املشاهدات من
والشفاء ورشب الدواء ،وإسهال البطن واستعامل املس ِّهل ،وهل َّم ج َّرا ،إىل ِّ
املقرتنات يف
الطب والنجوم والصناعات والحرف”[[[.
ِّ

وق َّرر الغزايل أنَّنا آم َّنا بسبب َّية هذه الظواهر ،واعتقدنا بكونها فاعلة التأثري بفعل املشاهدة ،مع أ َّن
املشاهدة وحدها ال ُّ
تدل عىل أكرث من االقرتان ،فام الدليل عىل أنَّها [النار] الفاعل وليس لهم دليل

[[[-املصدر نفسه :ص.137
[[[-تهافت الفالسفة ،الغزايل :ص ،239تحقيق :سليامن دنيا ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة الرابعة.
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تدل عىل الحصول عندها وال ُّ
إلَّ مشاهدة حصول االحرتاق عند مالقاة النار ،واملشاهدة ُّ
تدل عىل
الحصول بها ،وأنَّه ال علَّة سواها”[[[.
وفق هذه النصوص تكون العلِّيَّة بنظر الغزايل عالقة منشأها األفعال التي جرت العادة أن تحصل
من دون أن تصل إىل ح ِّد الرضورة ،وأث َّرت العادة يف أذهاننا تلك العالقة بشكل ال ّْ
ينفك .وبرغم
إل أنَّها ال تشكِّل قانوناً عا َّماً ميكن أن يضمن سري
رسوخ هذه العالقة يف الذِّهن بفعل العادة َّ
رضوري ،وإنَّ ا ميكن االنفكاك والزوال فيها.
الحوادث مستقبالً بشكل
ٍّ

نعم يفرتق الغزايل عن هيوم يف عدم إنكاره للعلِّ َّية مطلقاً وقرصه لهذه العالقة يف مصداق واحد
هو الله تعاىل خالق العالَم ،خالفاً لألخري الذي مل يجد مصداقاً واحدا ً ميثّل عالقة العلِّ َّية .وفضالً
عن ذلك ،فقد كانت منطلقاته كالم َّية رصفة ،حيث دعاه إميانه بفاعل َّية الله التا َّمة املطلَقة إىل رفض
العلِّ َّية املطلَقة ،بينام كان إنكار هيوم لها سبباً يف رفض فاعلية الله يف املعاجز والرعاية اإلله َّية.
واملقارنة بينهام تفصيالً تحتاج إىل دراسة مستأنفة.

َّ
ختامية:
مالحظات

الحس َّية هي املصدر الوحيد والفريد
حيث أنَّنا ال نؤمن يف (نظريَّة املعرفة) بأ َّن التجربة والخربة
ِّ
كل هذا البناء الذي طرحه هيوم يف مناقشته لقانون العلِّ َّية ،يبقى
ملعارف اإلنسان وتص ُّوراته ،فإ َّن َّ
رؤية نظريَّة مبنيَّة عىل فكرة خالفيَّة ال متتلك قيم ًة وأساساً ُمح َكامً ،كام أ َّن حرص التص ُّورات يف تلك
الحواس (املفاهيم املاهويَّة) هو اآلخر غري تا ٍّم
التي يأخذها اإلنسان من الخارج بشكل مبارش عرب
ِّ
كام تق َّرر يف محلِّه من نظريَّة املعرفة.
األسايس ،مث َّة مجموعة من املالحظات التي ميكن تسجيلها
يئ
وما سوى هذا الخالف املبنا ِّ
ِّ
عىل ات ِّجاه هيوم يف تفسري قانون العلِّ َّية:

 - 1أ َّن تص ُّور اإلنسان عن العلِّيَّة يختلف عن تص ُّوره مفهوم التعاقب ،وهذا التص ُّور ليس مأخوذا ً من

الخارج بشكل مبارش حتى نستشكل بعدم وجوده خارجاً ،وإمنا هو معقول ثانٍ
فلسفي ال يتوفَّر عليه
ٌّ

كتوفُّره عىل مفاهيم التعاقب والحرارة واإلنسان والضوء وسائر املفاهيم املاهويَّة (معقوالت أ َّوليَّة)
بشكلٍ مبارش من الخارج عرب االرتباط الحسِِّّ  ،وإمنا يتوفَّر عليه وفق عمل َّيات ذهن َّية مع َّينة وينتزع من
منشأه ،فال ميكن القول هو غري موجود يف الخارج ،ويف الوقت ذاته ليس له ما بإزاء يف الخارج ،وإنَّ ا

[[[-املصدر نفسه :ص .240
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خارجي” ،يف مقابل املفاهيم املاهويَّة التي
ذهني واتِّصافها
من املفاهيم التي يقال بشأنها“ :عروضها
ّْ
ٌّ

يكون عروضها وات ِّصافها خارجيَّني ،ومفاهيم املنطق التي يكون عروضها واتِّصافها ذهنيَّني.

 - 2أ َّن العلَّة واملعلول قد يكونان مقرتنني متاماً بالزمان ومع ذلك ندرك علِّ َّية أحدهام لآلخر
من قبيل حركة اليد وحركة القلم حال الكتابة ،فالحركتان توجدان دامئاً يف وقت واحد ،ومن ث َ َّم
إذا افرتضنا أ َّن العلِّيَّة والرضورة يرجعان إىل استتباع إحدى الظاهرتني لألخرى وفق قانون تداعي
تحتل حركة اليد مركز العلّة من دون حركة القلم ،أل َّن العقل
َّ
املعاين ،ملا أمكن يف هذا االفرتاض أن
ٍ
حينئذ :ملَ وضع العقل حركة اليد موضع العلَّة وحركة القلم
أدرك الحركتني يف وقت واحد ،والسؤال
موضع املعلول؟ هذا معناه أ َّن العلِّيَّة تختلف عن التعاقب والتداعي[[[.

صح
 - 3أ َّن التداعي كثريا ً ما يحصل بني شيئني من دون االعتقاد بعلِّ َّية أحدهام لآلخر ،فلو َّ
يفس العلَّة واملعلول بأنَّهام حادثتان ندرك تعاقبهام كثريا ً حتى تحصل بينهام رابطة
لديفيد هيوم أن ِّ
تداعي املعاين يف الذِّهن ،لكان الليل والنهار من هذا القبيل ،فكام أ َّن الحرارة والغليان حادثتان
تعاقبتا حتى نشأت بينهام رابطة تداعي املعاين يف الذِّهن ،فالحال نفسه يف الليل والنهار إذ أنَّهام
يتعاقبان دامئاً ويحصل تدا ٍع عند تص ُّور أحدهام لتص ُّور اآلخر ،مع أ َّن عنرص الرضورة والعلِّ َّية التي
ندركها بني الحرارة والغليان ليس موجودا ً بني الليل والنهار ،فليس الليل علّة النهار وال العكس ،وال
ميكن تفسري هذا العنرص مبج َّرد التعاقب املتك ِّرر واملؤ ِّدي إىل تداعي املعاين كام افرتضه هيوم[[[.

إضافة إىل ما تق َّدم ،فإ َّن تص ُّور هيوم عن العلِّ َّية قد ُهوجِم من ل ُدن علامء تجريب ِّيني يشرتكون معه
يف ،فقد أكَّد مان دي بريان ( )1824 - 1766يف كتابه عن تحليل الفكر عىل وجود
يف الفضاء املعر ِّ
حالة ممتازة ندرك فيها العلِّ َّية ،وهي املجهود العضيلُّ  ،فهذا املجهود ُّ
يدل عىل انتقال الق َّوة من
ونص قائالً“ :وعبثاً نحاول استبعاد هذا املجهود ،أعني العلَّة أو الق َّوة التي تبقى
العلَّة إىل املعلولَّ ،
اصطالحي نستعمله ،أو حتى إذا مل نُس ِّمه .وعىل الرغم من
أي اسم
دامئاً يف أعامق الفكر تحت ِّ
ٍّ
كل محاوالت املنطق ،فإ َّن هذه الفكرة الحقيقيَّة ،فكرة العلِّيَّة ،ال ميكن أبدا ً خلطُها بأيَّة فكرة عن
ِّ

التوايل
التجريبي للظَّواهر أو االرتباط بينها”[[[.
ِّ

يضيف بريان :أ َّن املجهود يحمل معه بالرضورة إدراك عالقة بني الكائن الذي يُح ِّرك أو يريد أن
تعي حركته ،ومن دون الح ِّد
يُح ِّرك ،وبني عقبة ما تقاوم حركته ،ومن دون الذات أو اإلرادة التي ِّ

التخصص َّية للشهيد الصدر ،قم ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ.
[[[-فلسفتنا ،محمد باقر الصدر :ص ،96مركز األبحاث والدراسات
ُّ
[[[-املصدر نفسه :ص.97
[[[-مدخل جديد إىل الفلسفة ،د .عبد الرحمن بدوي :ص  ،111 - 110وكالة املطبوعات ،الكويت ،الطبعة األوىل 1975 ،م.
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أي نوع ،ففي املجهود
الذي يقاوم ال يوجد مجهود ،ومن دون املجهود فال معرفة وال إدراك من ِّ
حظة ،أي أنَّنا ال ندرك مج َّرد توا ٍل ،بل ندرك
إذن ندرك األنا عىل أنَّها العلَّة الرضوريَّة للحركة املال َ
عالقة علِّيَّة.

يف هذا السياق ،ق َّرر علامء نفس الشَّ كل أنَّه من وجهة النظر الظاهرات َّية البحتة ،فإ َّن التجربة
املبارشة تعطينا أكرث من مج َّرد توا ٍل بسيط ملضمون الشعور ،بل يتولَّد عندنا انطباع بأ َّن الحالة
الرضوري ُمعطى لنا يف الوقت نفسه الذي ندرك
الثانية تتولَّد وتصدر وتنتج من األوىل ،وات ِّصالها
ُّ
فيه مضمونها ،وال فصل بينهام إلَّ بطريقة مصطَنعة!
التجريبي ألربت ميشوت ( ،)1965 - 1881فقد أجرى تجارب أرشك فيها مئات
أ َّما عامل النفس
ُّ
من األشخاص لتفنيد ات ِّجاه هيوم يف تفسري العلِّيَّة ،وخلص يف كتابه الرائد يف هذا املجال إدراك
موضوعي مثل سائر اإلدراكات ،وقد ساق شواهد
السببيَّة إىل التأكيد عىل :أ َّن إدراك العلِّيَّة هو أمر
ٌّ
ع َّدة عىل ذلك :منها مثال املطرقة التي تدفع مسامرا ً يف قطعة الخشب ،ومثال السكِّني الذي
يقطع قطعة من الخبز ،فحني نشهد هذه العمليَّات هل نجد أ َّن اإلدراك يقترص عىل انطباع حركتني
متناسقتني زمانيَّاً ومكانيَّاً وهام تق ُّدم السكِّني مثالً وتق ُّدم الشَّ ِّق يف الخبز أو العكس؟ وإمنا ندرك
مبارشة الفعل نفسه مبا هو كذلك ،أي قطع السكِّني للخبز بالرضورة[[[.
موضوعي
التجريبي املعروف يف نظريَّة هيوم جزئني أحدهام
يف املقابل ،رأى راسل الفيلسوف
ٌّ
ُّ
واآلخر ذايتّْ:

املوضوعي مفا ُده :حني نحكم بأ َّن (أ) تس ِّبب (ب) فقد ال حظنا مرارا ً وتكرارا ً اقرتانهام،
الجزء
ُّ
حق يف أن نقول :إ َّن
مبعنى أ َّن (أ) أعقبتها فورا ً أو بغاية الرسعة (ب) .ويف هذا الجزء ليس لدينا ٌّ
أي سند يف أن نفرتض ،رغم كرثة
(أ) يجب أن تعقبها (ب) يف املناسبات املقبلة ،ولكن هل لدينا ُّ
امل َّرات التي كانت فيها (أ) تعقبها (ب) ،وجود عالقة تتخطّى هذا التعاقب؟ وهنا يرى هيوم أ َّن
العلِّ َّية ميكن تعريفها يف حدود التعاقب وهي ليست تص َّورا ً
مستقلً.
َّ
أ َّما الجزء الذايتُّ من النظريَّة فمفا ُده :أ َّن اقرتان (أ) بـ(ب) املالحظ مرارا ً وتكرارا ً يجعل انطباع
املوضوعي من
(أ) يسبِّب فكرة (ب) ،ولكن إذا كان علينا أن نع ِّرف العلَّة  -كام اقرتنت يف الجزء
ِّ
النظريَّة  -فيجب أن نك ِّرر الكلامت السابقة ،وإذا استبدلنا تعريف العلَّة يصبح ما سبق“ :لقد لوحظ
مرارا ً وتكرارا ً أ َّن االقرتان امللحوظ بني املوضعني (أ) و(ب) مرارا ً وتكرارا ً يعقبه أمثلة تعقب فيها
فكرة (أ) انطباع (ب)”.
[[[-املصدر نفسه :ص.112 - 111
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ولكن راسل يق ِّرر أنَّنا حتى لو سلَّمنا بأ َّن هذه القض َّية صحيحة ولكنها ال تبلغ املدى الذي يعزوه
يت من نظريَّته ،وهو يؤكِّد امل َّرة تلو امل َّرة أ َّن االرتباط املتك ِّرر بني (أ) و(ب) ال
هيوم إىل الجزء الذا ِّ
أي سبب لتوقُّعهام مرتبطني يف املستقبل وإنَّ ا هو علَّة هذا التوقُّع فحسب ،ومعنى ذلك أ َّن
يشكِّل َّ
تجربة االقرتاب املتك ِّرر تقرتن يف معظم األحيان بعادة تداعٍ.

املوضوعي من نظريَّة هيوم ،فإ َّن الواقع القائل بأ َّن التَّداعيات
ولو سلّمنا  -بحسب راسل -بالجزء
ِّ
يف املايض كثريا ً ما كانت تتشكَّل يف مالبسات من هذا القبيل ،ليست سبباً يف افرتاض أنَّها
ستستمر ،أو أ َّن تداعيات جديدة ستتشكَّل يف مالبسات مامثلة .والحقيقة وفق راسل حيث كان
األمر متَّصالً بعلم النفس فإ َّن هيوم يبيح لنفسه أن يعتقد يف العلِّيَّة مبعنى يدينه هو بوجه عام،
ويسوق راسل شاهدا ً عىل ذلك بالقول :أنا أرى تفَّاحة وأتوقَّع أنَّني إذا أكلتها سأج ِّرب نوعاً معيَّناً من
يفس وجود
الطعم ،فوفقهيوم ليس هناك سبب لكوين أج ِّرب هذا النوع من الطعم! إ َّن قانون العادة ِّ
عل ،ومن ث َّم كام رأى راسل لو أخذنا
توقُّعي أنا ،ولكنه ال ي ِّ
ربره ،بيد أ َّن قانون العادة هو نفسه قانون ِّ ٍّ
هيوم مأخذ الج ِّد للزم أن نقول :عىل الرغم من أ َّن منظر التفَّاحة يف املايض كان مقرتناً بتوقُّع نوع
معي من الطعم فليس سبباً ينبغي معه أن يستم َّر اقرتان هذا املنظر بذاك التوقُّع ،فرمبا حني أرى
َّ
املشوي ،ويف وسعك يف
يف امل َّرة القادمة تفَّاحة سأتوقَّع أن يكون لها طعم مشابه لطعم لحم البقر
ِّ
هذه الَّلحظة أن تظ َّن األمر عىل غري هذا الوجه بعد خمس دقائق ،فلو كانت نظريَّة هيوم املوضوعيَّة
املادي ،ويف
صحيحة فليس لدينا سبب أفضل للتوقُّعات يف علم النفس منه للتوقُّعات يف العامل
ِّ
الوسع كام ق َّرر راسل ،رسم نظريَّة هيوم رسامً كرويَّاً عىل النحو التايل“ :القضيَّة (أ هي علَّة ب) تعني
(انطباع أ هو علَّة فكرة ب)” ،وهذا كتعريف جهد غري موفَّق.
ثم مييض راسل يف فحص نظريَّة هيوم املوضوع َّية فحصاً دقيقاً[[[.

ختاماً ،ينبغي القول أنَّه من الغريب جدا ً أن يتَّجه هيوم إىل إنكار الرضورة الوجوديَّة واللَّ بُ ِّديَّة
الحس هو
حس َّياً ،وكأ َّن اإلدراك
والحتم َّية بني الظاهرتني (العلّة واملعلول) ،لعدم الوقوف عليها ِّ
ِّ ِّ
الحس َّية املبتذَلة عند هيوم تعني القضاء
ميزان وجود الحقائق خلف الذِّهن! عىل أ َّن هذه النزعة
ِّ
التا َّم عىل حقائق علم َّية كثرية أثبتتها العلوم التجريب َّية من دون الوقوف عليها بشكل حسِّ ٍّ مبارش،
صل إليه عرب اإلحساس املبارش ،وإمنا ت َّم
فقانون الجاذب َّية الذي أضحى حقيقة علم َّية مسلَّمة مل يُت َو َّ
خلِ العقل يف االستنتاج.
التوصل إىل هذا القانون واستكشافه مبعونة ظواهر أخرى محسوسة ،وتد ّ
ُّ

[[[-تاريخ الفلسفة الغرب َّية  :3ص.228 - 227
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