المعجزة في فلسفة الدين عند هيوم
الدليل املتهافت على نقضها

محمد فتح علي خاين

[[[

[*]

العل يف ما يرتبط مبوضوع املعجزة ،وذلك يف إطار الحكم عىل
يستخدم هيوم االستدالل ّ ّ
ديني ما .الباحث محمد فتح عيل خاين ناقش هنا أطروحات هيوم بصدد املعجزة يف
صحة معتقد ّ
سياق مجادالته مع الالهوت املسيحي.
هذا البحث يتمحور حول الكيفية التي تناول فيها هيوم موضوع املعجزة يف إطار اهتامماته
بقضايا فلسفة الدين.
كام يتضمن تفكيكاً آلراء هيوم وتحليلها وبالتايل نقدها عىل قاعدة إثبات واقعية املعجزة تبعاً

يل.
ملنهج االستدالل الع ِّ

ِّ
املحرر

يف القرنني السابع عرش والثامن عرش للميالد شاع حقالن للدفاع عن اإلميان بالله؛ حقل يخوض

يف األصول واملبادئ املشرتكة بني املسيح ّيني والربوب ّيني (املؤمنني بالله غري الدين ّيني) ويحاول

إثبات وجود الله استنا ًدا إىل أدلّة عقليّة متا ًما .وتح ّدثنا حول هذا الحقل من املعتقدات يف البحوث
فيختص باملسيح ّيني ،ويُقصد
املتعلّقة بربهان النظام؛ أ ّما الحقل الثاين من املناقشات واملنافحات
ّ
منه إثبات حقّانيّة رسالة عيىس بن مريم ،والواقع أ ّن حصيلة هذه املنافحات هي معارضة

امللحدين والربوب ّيني بشكل متزامن .يوافق الدائ ّيون عىل وجود الله خالق العامل ،لك ّنهم ينكرون

أي تدخّل له يف العامل ،فهم يرفضون تدخّل الله يف عمليّات تدبري العامل عن طريق املشيئة والعناية
ّ
*ـ أستاذ الفلسفة والكالم يف معهد دراسات الحوزة والجامعة مبدينة قم ـ إيران.
[[[ـ تعريب :حيدر نجف.
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رسل يؤمن املسيح ّيون بهم؛ لذلك ينكرون
ً
ين عن طريق إرساله
اإلله ّية ،وينكرون تدخّله الوحيا ّ

أيضا التدخّل يف سياقات الطبيعة عن طريق املعجزة إلثبات دعوى الرسل واألنبياء.

ريا
لقد أحرز معارضو املسيحيّة يف العرص الحديث يف إطار نهضة مثل الربوبيّة نفوذًا وتأث ً
ملحوظًا ،وبذلك اكتسبت االستعانة باملعجزة يف إطار الدفاع عن املسيح ّية أه ّم ّية مضاعفة.

مؤسيس العقالنيّة يف
وقبل هيوم وافقت بعض الشخصيّات البارزة مثل جون لوك  -وهو من ّ
العرص الحديث  -عىل املعجزة كدليل .ويرى لوك أنّه ميكن إثبات وجود الله اعتام ًدا عىل

البديهيّات ،ولكن ال ميكن إثبات املسيحيّة باالستناد إليها ،فاملسيحيّة تعني اإلميان بأ ّن عيىس
ابن الله ،واالعتقاد باالبن يعني االعتقاد بأنّه املسيح ،فال ب ّد من اإلميان مبعجزاته وا ّدعاءاته[[[.

وهكذا فإ ّن معجزات عيىس من وجهة نظر لوك متثّل شهادات تثبت رسالته السامويّة وأنّه املسيح
الذي أرسله الله ،يقول يف هذا الصدد" :الدليل عىل الرسالة السامويّة ملخلّصنا ،أي مجموع ما

إل أن يكون وحيًا إلهيًّا
كل ما عرضه ال ميكن ّ
كل الناس ،دليل قاطع ج ًّدا ،حيث إ ّن ّ
قام به أمام ّ
وحقيق ًة ال شبهة فيها"[[[.

حة ا ّدعاء عيىس يف املق ّدمات اآلتية:
وميكن بيان االستدالل باملعجزه إلثبات ص ّ
 1ـ الله فقط ميكنه منح القدرة عىل اإلتيان باملعجزة لشخص ما.
 2ـ الله ال مينح مثل هذه القدرة لشخص يتسبّب يف انحراف الناس وإضاللهم.

دليل عىل كونه جدي ًرا باالرتباط
كل من يأيت مبعجزة أو مبعاجز يكون يف الواقع قد ق ّدم ً
النتيجةّ :

الحق[[[.
بالله ،وميكنه أن يبلِّغ الوحي
ّ

شاع مثل هذا االستدالل يف زمن هيوم ،وكان معارضو هذا االستدالل يرتابون يف داللة املعجزة

حة املعجزات املرويّة ويثريون الشبهات
حة ا ّدعاء صاحبها ،ويشكّكون كذلك يف ص ّ
عىل ص ّ
حولها.
وكان هيوم مطّل ًعا عىل آراء املدافعني عن املعجزة كدليل ،وكان يق ّدر أه ّم ّية هذا الدليل ونفوذه

يف أذهان العا ّمة من الناس؛ بل حتى يف أذهان املستنريين واملثقّفني منهم أيضً ا ،وكان كذلك
[[[ -ويلسون1997 ،م ،ص .276
[[[ -ويلسون1997 ،م ،ص .276
[[[( -غسكني1988 ،م ،ص  153و )154
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عىل علم بآراء املتح ّررين يف العرص الحديث الذين يعارضون املعاجز معارضة ج ّديّة .ومن أجل
أن يستكمل نقده للمؤمنني بالله والدين ،كان قد انش ّد لبحث إشكاليّة املعجزة منذ فكّر يف تأليف
وكتابة األجزاء املختلفة من "رسالة يف الطبيعة البرشيّة" لقد حاول أن يق ّرر وينقّح نق ًدا حول مسألة

فرنيس ،وكانت
يسوعي
املعجزة ،ويقول هيوم إ ّن هذا اإلشكال قد خطر بباله أثناء حواراته مع
ٍّ
ٍّ

مثرة هذه املحاولة إشكال ّية د ّونها وكان يريد يف البداية إدراجها ضمن كتابه املذكور لك ّنه يف نهاية

املطاف مل ينرشها يف ذلك الكتاب بسبب اعتباراته املحافظة من جهة ،وألنّه كان يرغب يف إعادة

النظر فيها من جهة أخرى لكنها نُرشتْ بعد ذلك مع إضافات وتعديالت تحت عنوان الفصل العارش

خاصا بهذا الفصل منذ
كل من ناقش قضيّة املعجزة يف أوروبا اهتام ًما
من البحث األ ّول .واهت ّم ّ
ًّ
صدوره ،وتح ّدث عنه املعارضون واملؤيّدون وكتبوا عنه الكثري ،حتى أ ّن كاتب مقال "املعجزات"

البرشي" املعنون
يف "موسوعة استانفورد" يقول" :الفصل العارش من كتاب هيوم "بحث حول الفهم
ّ

ومثل أعىل للبحوث الفلسف ّية حول املعجزات يف الحقبة
ً
نصا كالسيك ًّيا
"حول املعاجز" يع ّد ًّ
أسايس عىل تيّار فلسفة
الحديثة واملعارصة" .ويذهب بعض الخرباء إىل أنّه كان لهذه الدراسة تأثري
ّ
الدين يف العرص الحديث[[[.

املعجزة وحساب االحتماالت
حاول هيوم إرشاك بحوث االحتامالت يف الحكم عىل املعاجز ،وكانت خطوته هذه محاولة

للتغلّب عىل مشكلة مل يستطع املاضون حلّها .كان جون لوك قد سبقه بالقول إ ّن مث ّة مصدرين

ملعتقداتنا الظ ّنيّة واالحتامليّة :األ ّول الشبه بني اليشء وبني علومنا ومشاهدتنا وتجاربنا ،والثاين

شهادات اآلخرين الذين يروون لنا مشاهداتهم وتجاربهم .وبعد أن عرض لوك رشوط قبول شهادات
ين لقبول العقائد االحتامليّة بشكل عا ّم يكمن يف
اآلخرين ورواياتهم ،أكّد عىل أ ّن املنهج العقال ّ

مقارنتها ببعضها من حيث الق ّوة و الرصانة ،وترجيح االحتامل األقوى عىل سائر االحتامالت[[[.

يرى لوك يف مقام املقارنة بني االحتامالت أ ّن مث ّة مشكلة تربز ندما تتعارض الشهادات مع

التجارب العا ّمة ،وعندما تتناقض األخبار والشهادات التاريخيّة مع بعضها ،ومع السياق املألوف
جه والدقّة للخروج بحكم صحيح ،وتكييف درجة وم ْرتِبة
للطبيعة .هنا ال ب ّد من املثابرة والتو ّ

[[[ -أُولني2002 ،م ،ص .416
[[[ -لوك1998 ،م ،15 ،4 ،ص  385ـ .387
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تصديق أم ٍر ما مع االحتامل الحاصل من املشاهدات املشرتكة يف الحاالت املتشابهة [من

خاصة حول ذلك األمر نفسه [من جهة ثانية] ...الدرجات
جهة] واالحتامل الحاصل من شهادات
ّ
لكل واحد من األدلّة والشواهد من الصعب إدراجها
املختلفة من التصديق التي ميحنها األفراد ّ
ضمن قاعدة دقيقة»[[[.

املشكلة التي يطرحها لوك يف العبارات املذكورة هي يف الواقع الصورة الكلّيّة ملشكل ٍة تط ّرق هيوم

ألحد مصاديقها ،وقد حاول بنحو من األنحاء الحكم بني أخبار املعاجز واألدلّة والقوانني الطبيع ّية
عن طريق حساب االحتامالت ،وترجيح أحد الجانبني عىل اآلخر ،وحاول بذلك إدراج هذا الحكم
أو التقويم يف إطار قاعدة ،لكن لوك مل يستعن بحساب االحتامالت يف هذا املقام (رمبا بسبب عدم

اطّالعه عليه) ،فلم يكن بوسعه فعل يشء سوى الدعوة للدقّة واملثابرة وما إىل ذلك[[[.

حول املعاجز
وردت دراسة هيوم الرئيسة حول املعجزات يف فصل تحت هذا العنوان (حول املعاجز) يف

البرشي) .تعود الفكرة األصليّة للبحوث املطروحة هنا إىل الفرتة التي
كتابه (بحث حول الفهم
ّ

كان ميكث فيها هيوم يف فرنسا ،أي حينام كان يكتب رسالته[[[ .يروم هيوم يف دراسته هذه مستعي ًنا

ببحوث حول حساب االحتامالت االنتهاء إىل نتيجة فحواها أ ّن أخبار املعاجز غري معقولة ،والقول
إ ّن توظيف املعاجز للدفاع عن املسيح ّية عمل ّية غري مجدية وغري كفوءة .ولتحقيق هذه الغاية فإ ّن

كل
أي خرب
ّ
هيوم ال يدرس ّ
خاص حول وقوع املعاجز ،بل ي ّدعي أ ّن مبقدوره عرض استدالل ّ ّ
الخاصة .حيث يتو ّهم أ ّن لديه استدالل ض ّد املعجزات
شامل يغنينا عن هذه الدراسة للحاالت
ّ
كل أخبار املعاجز عن االعتبار ،حتى لو وردت عن لسان أوثق الشهود وأكرث الرواة أمانةً،
يسقط ّ

إبداعي ومتقن ورصني طب ًعا ،لك ّن نقّاده يرون غري ذلك.
وهو يرى أ ّن هذا االستدالل
ّ

شكّك بعض الباحثني يف إبداعه هذا الدليل ،ورووا مناذج له جاء بها سابقون عىل عليه،

كل الدراسة (حول املعاجز) بأنّها مش ّوشة
وأنكر فريق آخر إتقان الدليل وانسجامه ،ووصفوا ّ

جل
وتفتقر للمتانة .[[[.وقد انطلقت مثل هذه النقود عىل هيوم منذ كتابته هذه الدراسة ،حيث س ّ
[[[ ( -لوك ،9 ،16 ،4 ،ص  390؛ ايرمن2000 ،م ،ص  )103نسخة ايرمن أكمل من النسخة التي حقّقها پتيسون.
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .15
[[[ -إيرمن 2000م ،ص .6
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .3
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عليه معارصوه بعض املالحظات واإلشكاالت .ارتاب جورج كمبل[[[ املعارص لهيوم يف أصالة
استدالل هيوم وإبداعه ،لك ّنه مل يتح ّدث عن مضمونه ،وق ّرر بلغة ساخرة أ ّن آراء هيوم يف رفض

ربا أ ّن أسلوب بحثه يشكّل حيلة إلثارة دهشة الق ّراء
روايات املعاجز تفتقر للقيمة واأله ّم ّية ،معت ً
وكسب ثقتهم:
كاتب صاحب نبوغ وفصاحة وبالغة أفكاره بتعابري عا ّميّة ،فمن السهل عليه أن
عندما يعرض
ٌ

يخلع عىل أبعد األشياء عن العقالن ّية لبوس العقل وظاهره . ...إنّه يستخدم االستعارات بشكل

ّ
الشك
خاص ...استعارات مناسبة لكسب القارئ إىل معسكره .ما من شخص بسيط طيّب يستطيع
ّ

كل استدالالت أطراف النزاع مبقاييس عقل ّية ،أو يستطيع تسجيل شبهة عىل
يف حياد باحث يقيس ّ

يقل عن
كل يشء ويوضحه بحسابات عدديّة .استدالل هيوم من زاوية سطحيّة ال ّ
دقّة باحث يطرح ّ
الربهان ،ولكن إذا ُدرس بدقّة ،فال ميكن أن نجد حالة ميكن استخدام ذلك االستدالل فيها بشكل

معقول[[[.

يشري كمبل يف حديثه عن الحسابات العدديّة إىل استعانة هيوم ببحوث االحتامالت ،بالشكل

الذي يعتقد فيه أ ّن هيوم قبل أن يستطيع تكوين استدالل متقن بواسطة حساب االحتامالت ،حاول

السطحي بقابليّاته الفريدة.
بعرضه حسابات عدديّة أن مينح استدالله رونقًا ويبهر القارئ
ّ

كل الذين تط ّرقوا لدراسة هيوم هذه يف مناقشاتهم للمعجزة يفكّرون ويكتبون مثل كمبل،
ليس ّ

حاسم يف رفض املسيح ّية.
فقد نظر بعضهم نظرة قبول الستدالله ض ّد املعجزة ،واعتربوه استداللً
ً
جح إحدى هاتني الرؤيتني املتعارضتني متا ًما ،فال ب ّد أن نفهم أ ّو ًل ما الذي يقوله
وإذا أردنا أن نر ّ

هيوم يف دراسته هذه ،وما هو هذا االستدالل الحاسم الذي يتح ّدث عنه؛ لذلك نعرض أ ّو ًل تقري ًرا
رصا لدراسته.
مخت ً

بني�ة فصل "حول املعاجز"
يتك ّون فصل "حول املعاجز" من قسمني رئيسني؛ يحاول هيوم يف القسم األ ّول إقامة استدالل

حة
يل؛ حتى ميكن باالعتامد عليه ّ
البت يف مدى ص ّ
رشاحه :إقامة استدالل قب ّ
عا ّم ،وعىل ح ّد تعبري ّ

[[[ -كمبل2000 ،م ،ص .178
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كل روايات املعاجز ،والشطب بقلم البطالن عىل املعجزة كدليل عىل حقّان ّية املسيح ّية ،وذلك دون
ّ
الخوض يف بحوث تفصيليّة دقيقة حول الوثائق والتوثيق وما شاكل .يرى بعض النقّاد أ ّن محاولة هيوم

هذه هي محاولة عبث ّية تن ّم عن نوع من األحالم املج ّنحة ،وال تجلب شيئًا سوى الفضيحة[[[.

ضمني عىل أنّه
البعدي ،فيوافق بشكل
يع ّرج هيوم يف القسم الثاين من دراسته عىل االستدالل
ّ
ّ

من غري املعلوم أ ّن طموحه يف إسقاط االعتبار عن روايات املعجزة قد تحقّق أو مل يتحقّق .يسوق

هيوم يف هذا القسم أربعة أدلّة تشهد عىل أ ّن روايات املعاجز ال تتوفّر عىل الرشوط والخصائص

الالزمة ليك تكون وثائق تاريخيّة معتربة ميكن الوثوق بها .وبعبارة أخرى فإ ّن الروايات التي تخرب
عن نهوض عيىس وانبعاثه ح ًّيا من األموات ال تتوفّر عىل رشوط االعتبار .وال ب ّد من اإلشارة إىل

كل
أ ّن هيوم ال يتع ّرض إىل روايات انبعاث عيىس واحد ًة واحدةً ،ومل يحاول دراسة مدى اعتبار ّ

كل حال حاول بنظرة يف الواقع ّيات التاريخ ّية تسجيل نواقص
واحدة منها بشكل منفصل ،لك ّنه عىل ّ

وثغرات عىل هذه الروايات.

ببيان أفضل ،يف القسم األول يأخذ هيوم بعني االعتبار  -ويف أجواء انتزاعيّة متا ًما  -فرضيّات
مختلفة ميكن ذكرها للحكم عىل اعتبار رواية من الروايات يف ح ّد ذاتها ،يقول يف هذا الخصوص:

أي درجة من االعتبار لرواية ما ،ميكن القول إ ّن مضمون روايات املعاجز ومحتواها
عىل فرض ّ

مينعنا مسبقًا من قبولها .يف هذا القسم ال يكلّف هيوم نفسه أب ًدا عناء مراجعة التاريخ والوثائق
حكم تاريخ ًّيا يف الواقع ،ويتط ّرق يف ضوء ما وقع يف
التاريخ ّية ،لك ّنه يف القسم الثاين يق ّدم
ً
أي ّ
وخصوصا معجزات العهد
شك لتقويم أخبار املعجزات،
ً
التاريخ ،بحيث ميكن قبوله من دون ّ

الجديد ،ومنها معجزة قيام عيىس من األموات بشكل أساس .يعتقد هيوم أ ّن األمور الواقع ّية

ّ
الشك والتي متنع قبول روايات املعاجز ،هي من هذا القبيل:
والتاريخ ّية التي ال تقبل
1ـ روايات املعاجز ترجع كلّها إىل مجتمعات بدائ ّية بدويّة غري مثقّفة.

وخصوصا الشعوب القدمية ،لديهم ميول مفرطة نحو اإلميان باألمور الباعثة
كل البرش،
2ـ ّ
ً

كل خرب عن
للحياة والخارقة للعادة ،وهم يبالغون يف ميولهم هذه إىل درجة أنّهم ينسجون حول ّ
هذه األمور زخارف وإضافات بشكل مستم ّر.

[[[( -إيرمن2000 ،م ،ص .)3
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3ـ تعرض جميع األديان عىل اختالفها روايات تاريخ ّية دالّة عىل وقوع املعاجز ،ويبني املتديّنون
حة تلك الروايات ،وبهذا يستخدمون معجزات دينهم
واملؤمنون بتلك األديان إميانهم عىل ص ّ
ِ
راب وأسلحة ض ّد األديان األخرى وض ّد معجزات األديان األخرى ،غافلني عن أنّهم مع ّرضون
كح ٍ
بدورهم لتهديدات معاجز األديان األخرى.

ونلفت نظر القارئ إىل أنّنا سنق ّدم تقري ًرا تحليليًّا تفصيليًّا لكال القسمني من دراسة (حول
املعاجز) يف بحوث قادمة.

ّ ّ
القبلي ضد املعاجز
االستدالل

أي
يعترب هيوم املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة .فاملعجزات امل ّدعاة يف الدين
املسيحي ال تقبل ٌّ
ّ
منها املشاهدة بحواسنا؛ لذلك ال ميكن االعتقاد بها إلّ عن طريق دراسة الروايات التي تخرب عنها،
فهل ميكن االعتامد عىل أخبار املعاجز إلثبات أ ّن قانون الطبيعة قد نُقض؟!

يجيب هيوم عن هذا السؤال عن طريق بيان وقوع تعارض بني األدلّة ،حيث يقول إ ّن اعتقادنا

معلول.
ً
بقوانني الطبيعة هو مثرة مشاهدة اقرتان دائم بني ظاهرتني نعترب واحدة منهام علّ ًة والثاني ًة

تجاربنا املاضية حول هذه الظاهرة رتيبة ومتك ّررة إىل درجة أنها متنحنا أعىل درجات الثقة أن إحدى

هاتني الظاهرتني إن ُوجدت يف املستقبل ستتحقّق الثانية أيضً ا .لك ّن روايات املعاجز ت ّدعي أنّه مث ّة
حالة واحدة توفّرت فيها إحدى هاتني الظاهرتني ومل تتحقّق الثانية .تقول لنا التجربة الرتيبة ـ عىل
سبيل املثال ـ أنّه عندما ميوت شخص فلن يعود إىل الحياة ،أي أ ّن املوت وعدم العودة إىل الحياة

ظاهرتان متقارنتان دو ًما .إذن ،قانون الطبيعة هو عدم العودة للحياة بعد املوت .لكن أخبار املعاجز

أي هذين
تقول إنّه يف مكانٍ ما نُقض هذا القانون وعاد شخص إىل الحياة بعد موته ،وهنا نسألّ :

نص ّدق؟ هل نص ّدق مقتىض التجارب املاضية التي تقول أنكروا وقوع مثل هذه املعجزة ،أم نص ّدق

فحوى أخبار املعاجز؟ من أجل أن نستطيع تصديق أحد هذين الخربين يجب أن ننظر إىل مدى ق ّوة
كل منهام .ورصيد قانون الطبيعة تجربة رتيبة ال استثناء لها ،فامذا عن رصيد أخبار املعاجز؟
أرصدة ٍّ

عمو ًما ،نص ّدق األخبار ونعتقد مبحتواها؛ ألنّنا وجدنا يف املايض أنّه متى ما كان املخربون

أناسا موثوقني وال توجد لديهم دوافع كذب ،كانت أخبارهم صحيحة ومتطابقة مع
عن األحداث ً

الواقع .تكرار تجربة االقرتان بني الخرب وتطابقه مع الواقع يحضّ نا عىل قبول األخبار والروايات،
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دامئي؟ ال ّ
شك أنّنا وجدنا يف تجاربنا املاضية
حته هو اقرتان
ولكن هل االقرتان بني الخرب وص ّ
ّ

حة
حة الخرب ال ترقى أب ًدا لص ّ
حاالت مل تكن فيها األخبار متطابقة مع الواقع؛ لذلك فإ ّن ثقتنا بص ّ

ين يف االنتخاب بني قانون الطبيعة وخرب املعجزة هو
قوانني الطبيعة ،وبهذا نقول إ ّن املنهج العقال ّ
ترجيح الدليل األقوى عىل الدليل األضعف .ويف هذه الحالة فإ ّن الدليل املؤيِّد لقانون الطبيعة
حة خرب املعجزة.
جح قانون الطبيعة عىل ص ّ
أقوى ،وبالتايل يقتيض العقل أن ننكر املعجزة ونر ِّ
ميكن بيان هذا االستدالل بالشكل اآليت( :غسكني1988 ،م ،ص  152و :)153
 1ـ الدليل األضعف ال يبطل الدليل األقوى أب ًدا.
 2ـ اإلنسان العاقل يالئم عقيدته مع الدليل.
كل البرش
 3ـ بعض األحداث تقع دامئًا بشكل رتيب متك ّرر ونستطيع تجربتها ،ومثال ذلك أ ّن ّ

ميوتون .هذه التجارب الرتيبة لألمور الواقع ّية تؤسس ملسلّامت تس ّمى قانون الطبيعة ،والتجارب
الثابتة تعضدها وتؤيّدها.

ودامئي .ووقوع هذه األمور يفتح الباب أمام
 4ـ فئة أخرى من األحداث ال تقع بشكل رتيب
ّ

احتامالت مختلفة يف مستوى ق ّوتها ،بعضها ميثّل احتامالت قويّة ،وبعضها ميثّل احتامالت
ضعيفة.
حة األخبار والروايات والشهادات اإلنسانيّة حسب ما لدينا من تجارب ،هي عىل الغالب
5ـص ّ

قوي ،إىل أن تتح ّول إىل دليل كامل عىل وقوع ما ترويه عىل أرض الواقع.
احتامل ّ

حة الشهادة اإلنسان ّية يف بعض األحيان قد متثّل احتاملً ضعيفًا ،كام لو تعارضت
 6ـ لك ّن ص ّ

قليل ،أو إذا ُرويت عن أشخاص غري موثوقني ،أو إذا كان
الشهادات فيام بينها ،أو إذا كان عددها ً

الرواة مح ّبني ملوضوع شهادتهم منتفعني منه ،أو عندما يروي الرواة خربهم ّ
بشك واضطراب ،أو
عندما يروون خربهم بإرصار وح ّدة وش ّدة غري طبيعيّة.

نستنتج من املق ّدمتني  3و  4أنّه عندما يتعارض خرب املعجزة مع التجربة الرتيبة ،فإ ّن
[[[
حة الخرب ،مع يقني.
التعارض يف الواقع يقع بني احتام ٍل ـ ضعيف أو
ّ
قوي ـ هو احتامل ص ّ
التجريبي
النفيس الناتج عن التجربة املتك ّررة غري املنقوضة .كام م ّر بنا ،يس ّمي هيوم الدليل
املنطقي ،بل القطع
[[[  -ليس املراد هنا اليقني
ّ
ّ
ّ
املفيض ملثل هذا القطع بالدليل الكامل (.)proof
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جح اإلنسان العاقل جانب اليقني.
وبنا ًء عىل املق ّدمتني  1و  ،2فإ ّن من الطبيعي أن ير ّ
وإل مل تكن
طبيعيّ ،
أي معجزة يصدق القول إنّها تقف عىل الض ّد من قانون
يف خصوص ّ
ّ

جديرة بأ ّن تس ّمى معجزة .التجربة الرتيبة التي تؤيّد قانون الطبيعة تصل يف الواقع إىل متانة الدليل
حاسم ،بحيث
كامل
ً
دليل
أي واقعة إعجازيّة تقتيض أن يكون مقابلها ً
ً
الكامل ،وبالتايل فإ ّن ماه ّية ّ

إل بدليل أقوى منه ،والحال أ ّن أيًّا من روايات املعاجز ال تتمتّع
دليل ال ميكن االنتصار عليه ّ
يكون ً
مبثل هذه الق ّوة التي تخ ّولها التف ّوق عىل دليل القوانني الطبيع ّية.
يل لهيوم والذي يشكّل القسم األ ّول من دراسته ،يجب أن
وبعد بيان املقصود من االستدالل القب ّ

كل واحد من تلك العنارص التوصل
ندرس العنارص املدرجة فيه واح ًدا واح ًدا ،لنستطيع عرب تحليل ّ

إىل تقويم بشأن ق ّوة هذا االستدالل.

تعريف املعجزة
يع ّرف هيوم املعجزة يف دراسته بطريقتني؛ يقول يف بداية الدراسة" :املعجزة نقض لقوانني

الطبيعة"[[[ ،ثم يعرض يف أحد الهوامش تعريفًا آخر فيقول" :ميكن تعريف املعجزة عىل نحو دقيق

يئ"[[[.
باآليت :مخالفة أحد قوانني الطبيعة بواسطة إرادة إلهيّة
خاصة أو بواسطة تد ّ
ّ
خلِ عامل غري مر ّ
ضيف إىل التعريف الثاين عنرص آخر هو
ولقانون الطبيعة يف ِكال التعريفني مكانة
خاصة ،ولكن أُ َ
ّ
يئ".
"تدخّل اإلرادة اإللهيّة
ّ
الخاصة أو العامل الالَّمر ّ

وميكن مالحظة كِال العنرصين يف التعاريف التي عرضها الفالسفة واملتكلّمون األوروب ّيون
األكويني يع ّرف املعجزة باآليت" :تقال املعجزة ألمور تحدث بفاعل ّية
واملسيح ّيون قبل هيوم ،فتوما
ّ

إله ّية وفوق النظام املشهود عاد ًة يف الطبيعة"[[[ .وينقل لوين أنه قد ورد يف "موسوعة چمربز" أنّ:
املسيحي ّ
االعتيادي
تدل عىل تدخّل واضح للقدرة اإلله ّية يقيض عىل األداء
"املعجزة يف الكالم
ّ
ّ
يغيه" [[[.
لت ّيار الطبيعة ،أو يوقفه مؤقّتًا أو ّ

يتجل أ ّن عنرص مخالفة قانون الطبيعة يتمتّع
ّ
بإلقاء نظرة إىل كِال التعريفني الذين يطرحهام هيوم

[[[ -هيوم1989 ،م ،90 ،ص .114
[[[ -هيوم1989 ،م ،90 ،ص .115
[[[ -لوين2005 ،م ،ص  1من .29
[[[ -لوين2005 ،م ،ص  1من .29
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أصح ،يجب أن نفهم مراده من (قانون
عنده بأه ّم ّية أكرب .إذن ،إلدراك تعريف هيوم للمعجزة بشكل
ّ

الطبيعة).

قانون الطبيعة
مث ّة آراء ونظريّات متباينة يف فلسفة العلم حول ماه ّية قانون الطبيعة ،والخوض فيها يخرج عن

يل .نروم هنا معرفة ما يقصده هيوم من قانون الطبيعة ،حيث يرى هيوم أ ّن قانون
نطاق بحثنا الحا ّ

الدامئي نظام ال ت ُشاهد عىل
دامئي يف الطبيعة .النظام
الطبيعة عبارة كلّ ّية ،وهو قانون ينبئ عن نظام
ّ
ّ

كل قوانني الطبيعة ت ُعضد وتربهن بتجارب رتيبة .بعبارة
أي حالة بخالفه .وبنا ًء عليه فإ ّن ّ
اإلطالق ّ
أي ّ
شك أو
أخرى ،مث ّة دامئًا دليل كامل يؤيّد قانون الطبيعة؛ لذلك تصديقنا لقانون الطبيعة ال يرقى له ّ

ارتياب ،فإذا اعرتفنا بعالقة بني ظاهرتني عىل أساس أحد قوانني الطبيعة ،نقوم يف الواقع باإلخبار عن

ّ
الشك ،ومبج ّرد أن يظهر فيه انطباع أو تص ّور ألحد طريف هذه العالقة
تدا ٍع واقرتانٍ يف ذهننا ال يقاربه
يظهر تص ّور للطرف اآلخر منها ،وعندما نواجه أحد طريف العالقة نتوقّع وجود الطرف اآلخر منها.

أي عالقة من عالقات العلّيّة بني الظواهر ميكن أن تع ّد عالقة رضوريّة
يعتقد هيوم أنّه ال توجد ّ
أي (رضورة منطق ّية) ،وال ميكن أن تتخلّف؛ ألنّه ميكن دو ًما تص ّور خالف تلك العالقة .إذن ميكن
أي عالقة منطقيّة ،وإذا شاهدنا شيئني ك ّنا قد شاهدناهام يف السابق مقرتنني ببعضهام
منطقيًّا نفي ّ
منطقي .إذن ،نقض
أي محال
دامئًا ،ث ّم وجدناهام منفصلني عن بعضهام ،فلن يكون قد وقع بذلك ّ
ّ

الطبيعة يفرتض مبدئيًّا أن يكون أم ًرا ممك ًنا ،وبالنتيجة فاملعجزة حسب تعريف هيوم ليست أم ًرا
ممتن ًعا؛ بل هي أمر ممكن منطق ًّيا .من هنا ميكن االستنتاج أ ّن هدف هيوم من استدالله ال ميكن
أن يكون القول بامتناع وقوع املعجزات .وبالتايل إذا استطاع شخص أن يثبت يف ضوء ترصيحات

هيوم ولوازم كالمه ،بأنّه ي ّدعي امتناع املعاجز ،فعندها يكون قد استطاع اإلشارة إىل اإلشكال يف
أفكار هيوم.

رشاح فكر هيوم من منطلق قرينة آرائه حول إمكانيّة وقوع العالقات العلّيّة وأنّها
رصح بعض ّ
لقد ّ

غري رضوريّة ،بأنه مل يقصد إثبات استحالة املعجزة ،إنّ ا أراد التح ّدث حول روايات املعاجز
ودرجة قابليّتها للتصديق فقط[[[.

[[[ -غسكني1988 ،م ،ص .153
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رمبا أمكن العثور عىل قرينة أخرى يف كالم هيوم تعضد هذا الرأي ،عىل الرغم من أنّه قد يكون

مث ّة اختالف يف وجهات النظر حول داللة هذه القرينة .والقرينة هي أ ّن هيوم  -كام سبق أن قلنا -

يل ،وناقش يف القسم
فصل "حول املعاجز" يف قسمني،
ح ّرر َ
ّ
وخصص القسم األ ّول لالستدالل القب ّ

البعدي يفيد أ ّن ق ّوة روايات املعاجز ليست
البعدي بالتفصيل ،واستدالل هيوم
الثاين االستدالل
ّ
ّ

بالدرجة التي متكّنها من معارضة دليل قانون الطبيعة .وضعف روايات املعاجز ناتج عن طبيعة
الظروف التي سادت شهود املعاجز ورواتها وزمانهم .االستعانة مبثل هذا االستدالل ملعارضة

ألي
روايات املعاجز عمل ّية مقبولة ،وذلك إذا كان نقض قانون الطبيعة ممك ًنا ،وإلّ فإنه ميكن ّ
أي رواية تخرب بيشء مستحيل دون أن يحتاج إىل التشكيك يف توثيق شهود
شخص الجزم ببطالن ّ

الرواية ورواتها .مج ّرد خوض هيوم يف البحث حول رشوط الثقة برواة أخبار املعاجز ميثّل قرينة
مستحيل بنفسه.
ً
بح ّد ذاته عىل أنّه ال يعترب وقو َع املعجز ِة
طب ًعا ،قد يقال إ ّن قضيّة القسم الثاين من "حول املعاجز" قضيّ ٌة ترِد من باب التسامح ،وفيها طابع

يل ،مبعنى أ ّن هيوم يرى املعاجز مستحيلة ،لك ّنه يريد القول يف القسم الثاين من دراسته بأنّه
جد ّ

حتى لو مل نعترب املعجزة مستحيل ًة فاألخبار التي تروي لنا هذه املعاجز ال تتمتّع بالرشوط الالزمة

التسامحي ليستغرق صفحات أكرث
يل
واالعتبار الكايف .ولكن من املستبعد أن يستم ّر النقاش الجد ّ
ّ

يل أي القسم األ ّول من دراسة "حول املعاجز".
مام استغرقه النقاش األص ّ

والخالصة هي أننا إذا اعتربنا املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة واعتربنا قانون الطبيعة قانونًا رضوريًا
ال يقبل التخلّف ،عندئذ ستكون املعجزة عبارة عن" :التخلّف عن قانون ال يقبل التخلّف" ،وهذه

عبارة متناقضة ،وبالتايل ستكون املعجزة مستحيلة ،وهكذا لن تكون مث ّة حاجة للبحث والنقاش
يف سبيل رفض روايات املعاجز ،ناهيك عن التشكيك يف صالح ّية الشهود ووثاقتهم ،أو النقاش

حول الظروف الفكريّة والثقاف ّية يف زمن وقوع املعجزة ،وما إىل ذلك .إذن ،فإ ّن مج ّرد قد طرح مثل
هذه البحوث واملسائل يف القسم الثاين يع ّد بح ّد ذاته شاه ًدا وقرينة عىل أ ّن هيوم مل يفهم قانون

الطبيعة كرضورة خارج ّية ال تقبل النقض.

أساسا مع النزعة التجريب ّية.
وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن كون القوانني الطبيع ّية رضوريّة ال ينسجم
ً

تجريبي؛ أما يف
ين والثاين فهم
والواقع أن هناك فهمني اثنني لقوانني الطبيعة ،األ ّول :فهم عقال ّ
ّ
ين لقوانني الطبيعة فقد يضعف احتامل وقوع املعجزة إىل الصفر ،وبالتايل يضعف
الفهم العقال ّ
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حة روايات املعاجز إىل الصفر أيضً ا .فوقوع املعجزة ال يعترب غري معقول عند التجرب ّيني،
احتامل ص ّ

ّ
الشك
فمنهج أصالة التجربة ال يقتيض مثل هذا الحكم باالستحالة ،أل ّن هذا املنهج ال يعصم من

والرتديد حتى يف ما يتعلّق بأرقى النظريّات العلم ّية وأوثقها ،وحدود االطمئنان والوثوق يف املناهج

املنطقي ،وثقتنا بالعلم والنظريّات العلمية أدىن دو ًما من اليقني[[[.
أقل دو ًما من اليقني
التجريبيّة ّ
ّ

لو كان فهم هيوم لقانون الطبيعة كفهم العقالنيّني ،لكان حاله كحال اسبينوزا؛ حيث يعتقد

أي نظام من نظمه
هذا األخري أ ّن نظام العامل نظام
رضوري ناتج بر ّمته عن اإلرادة اإلله ّية ،وال يقبل ّ
ّ

التخل َّف؛ أل ّن النقض والتخلّف يف هذه األنظمة هو مبثابة التخلّف عن إرادة الله وأوامره .هذا

الرضوري ال يقبل التخلّف عىل أرض الواقع ،وتسوده عالقات علّ ّية رضوريّة ،وينعكس
النظام
ّ

أي تخلّف
يف عقل اإلنسان أيضً ا عىل شكل عالقات رضوريّة ال تقبل التخلّف ،وعليه فإ ّن تص ّور ّ

عن قوانينه يع ّد تص ّو ًرا مخالفًا للعقل .وإذن ،فاملعجزة حدث مستحيل ويجب تفسريها يف إطار

إل ،أي إ ّن املعجزة حدث ال ميكن تبيني علّته الطبيعيّة بواسطة األحداث
معتقدات الناس ليس ّ

الطبيع ّية املألوفة والدراجة ،أو إنّنا وشهودها غري قادرين عىل تبيينها مبا يوافق قوانني الطبيعة.

طبيعي
الذهني للمعجزة .وهو يف الواقع تبيني
هذا التص ّور للمعجزة ميكن تسميته التص ّور
ّ
ّ
تبي أ ّن عدم إطالع الناس عىل العلل
لوجود اعتقاد باملعجزة أو لوجود روايات تخرب عنها .أي إنّها ّ
الطبيع ّية لبعض الحوادث ميثّل علّة لنسبة تلك الحوادث إىل علل فوق طبيع ّية.

وخصص القسم
ريا طبيع ًّيا،
ّ
حاول هيوم بدوره تفسري روايات املعجزة واالعتقاد باملعاجز تفس ً

الثاين من دراسته لهذه امله ّمة ،بيد أنّه مل يكن يؤمن بحتم ّية قوانني الطبيعة كام يؤمن بها اسبينوزا.

الذهني للمعجزة؟ بكلمة ثانية :إذا مل تكن املعجزة
إذن كيف ميكنه مثل اسبينوزا تق ّبل التص ّور
ّ
حص روايات املعاجز ،فإذا كان رواتها موثوقني ص ّدقنا وقوعها؟
مستحيلة ،فلامذا يجب أن ال من ّ

يل؟ يجيب هيوم عن هذا السؤال امله ّم عن طريق
ملاذا يجب إنكار وقوع تلك الحوادث بنحو قب ّ

دراسة متانة دليلني متعارضني ومقارنتهام .وحاصل الجواب أنّه حتى لو مل يكن وقوع املعجزة
مستحيل ،فسيبقى دليل قانون الطبيعة أقوى دامئًا من دليل أخبار املعجزات؛ لذلك ال يستطيع دليل
ً

أخبار املعجزات أب ًدا الوقوف بوجه دليل قانون الطبيعة.

[[[ -روت2002 ،م ،ص  431و .432
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ما هو دليل قوانني الطبيعة؟
يعب عنه بعبارة كلّيّة هو حصيلة مشاهدة مك ّررة ال استثناء لها
كل قانون
ذكرنا سابقًا أ ّن ّ
طبيعي ّ
ّ

القرتان وتعاقب ظاهرتني أو أكرث .بعبارة أخرى إذا شاهدنا م ّرات عديدة أ ّن حروف (أ) هي (ب)،

كل حروف (أ) هي (ب) يساوي
ريا ج ًّدا ،فهذا يعني احتامل أن تكون ّ
فإذا كان عدد املشاهدات كب ً

واح ًدا.

السبب يف أ ّن هذا االحتامل يساوي واح ًدا هو أنّه مل تشاهد حتى حالة واحدة ال يكون فيها (أ)

هو نفسه (ب) .ميكن التعبري عن هذه الفكرة نفسها بالقول إنّنا إذا شاهدنا يف  nم ّرة من التجارب أ ّن

(أ) هو (ب) بـ  mم ّرة من امل ّرات ،فإن احتامل أن تكون حروف (أ) هي (ب) يساوي  ،m/nوإذا كان
كل حروف (أ) هي (ب) يساوي واح ًدا ،وتب ًعا لذلك
 m=nميكن االستنتاج بأن احتامل أن تكون ّ
سيكون مث ّة احتامل أن نشاهد يف املستقبل حرف (أ) ليس بـ (ب) ،يساوي صف ًرا[[[.

كامل ،فال تقبلوا
ً
دليل
يوصينا هيوم بأنّه إذا كان دليلكم االستقرايئ لقانون من قوانني الطبيعة ً

نقض ذلك القانون ،أي كذّبوا وال تص ّدقوا القضيّة التي تخرب بنقص ذلك القانون .ميكن اإلشارة

نقيض.
إىل سقم هذه التوصية مبثال
ّ

أي من
شاهد العلامء يف فيزياء الذرات ماليني الربوتونات (عدد كبري بالقدر الكايف) ،وال تظهر ّ

هذه املشاهدات تفتّت[[[ الربوتون ،لكن علامء الفيزياء ال يقولون بنحو قاطع إ ّن الربوتون اآليت

(كل الربوتونات ال تصاب بالتفتّت) تساوي
حة قض ّية ّ
سوف لن يتفتّت ،أي إنّهم ال يعتربون ص ّ
واح ًدا؛ لذلك ينفقون وقتًا وتكاليف كبرية ليقوموا بتجارب واختبارات الكتشاف تفتّت الربوتون.

[[[

عمل غري معقول ،أل ّن منح احتام ٍل
ً
كل هذه األوقات والتكاليف ال يع ّد يف نظر العلامء
إنفاق ّ
كل الربوتونات ،عمل غري معقول ،وهم ال يكذّبون نقيضها أي
يساوي واح ًدا لقضيّة إنكار تفتّت ّ
حاسم.
(إمكان تفتّت الربوتون) تكذي ًبا
ً

و الالفت أ ّن هيوم نفسه يستعني لتأييد االصطفاف مبثال يساعدنا إىل ح ّد كبري عىل أن نتف ّهم

العقالن ّية منح االحتامل (واحد) لالستدالالت االستقرائ ّية.
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .39
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الهندي» مثال مشهور استعاره من أسالفه ،ونحن نستخدم املثال نفسه باتجاه مغاير
مثال «األمري
ّ

للهدف الذي يتوخاه هيوم ،ويف الواقع سنستفيد منه يف اتجاه يتوافق مع آراء توماس مور[[[ يف
كتاب( :حوار حول البدع)[[[ لنوضّ ح املخاطر التي ترتت ّب عىل منح االحتامل واحد لالستدالالت

االستقرائيّة .يعارض توماس مور الرؤية القائلة إنّنا يجب أن نرفض أخبار املعجزات أل ّن املعجزات
ال تنسجم مع الطبيعة ،ويقول يف املثال:

رجل أو امرأة من البيض ،وشاهد دو ًما
ً
هندي مل يخرج من بالده أب ًدا ،ومل ير أب ًدا
شخص
ّ

أناسا سو ًدا كرثًا ،ويعتقد أ ّن البرشة البيضاء تخالف طبيعة اإلنسان ،ونظ ًرا إىل أنّه وجد الطبيعة بهذا
ً

الشكل ،فهو يعتقد أنّه حتى لو قال العامل كلّه كال ًما بخالف عقيدته ،فإ ّن العامل كلّه يكذب .فمن
الهندي الذي يتب ّنى دليله عىل طبيعة اإلنسان ،أم الشخص الذي ال
هو املخطئ؟ هل هذا الشخص
ّ

رشا بيضً ا؟
يوافق هذا الدليل ويؤمن بالتايل أ ّن هناك ب ً

[[[

الهندي ليس سوى أنّه يفكّر مثل هيوم؛ لذلك فهو يحرتم مشاهداته
السبب يف حكم ذلك الرجل
ّ

مستحيل ،وبذلك يعارض األخبار
ً
املاضية إىل درجة أنّه يعترب األمر غري املستحيل يف ح ّد ذاته ،أم ًرا
التي تروي وقوع ذلك األمر معارضة عنيدة.

مثال مشاب ًها ،وهو كان يحاول توظيف هذا املثال أيضً ا ،لكن
كان جون لوك قد ساق قبل هيوم ً

بشكل يختلف عن طريقة تفكري هيوم ،حيث نرى أ ّن جون لوك تع ّرض يف الفصل الخامس عرش من
ين) ،لقض ّية املعارف االحتامل ّية ،وذلك يف معرض بيان
الكتاب الرابع من (بحث حول الفهم اإلنسا ّ

مراتب املعرفة البرشيّة ،ويذكر منشأين ملعارف اإلنسان االحتامل ّية .أحد هذين املنشأين الشهادات
واألخبار التي يديل بها األفراد لآلخرين حول مشاهداتهم وتجاربهم .يعتقد لوك أنّه إذا كان عدد

الشهود والرواة ووثاقتهم وصدقهم وقوة ضبطهم وإدراكهم باملقدار الكايف ،وكان الخرب الذي
يل ،وال توجد شهادة معارضة تدحضه ،وإذا مل يكن هناك سبب
يروونه يتمتّع باالنسجام الداخ ّ

لكذب أحد الشهود أو الرواة أو تآمرهم ،فيجب أن نوافق عىل خربهم ونعتقد ونثق به ،وتكون درجة
قائل:
ثقتنا تابعة لدرجة توفّر الرشوط املذكورة .يتابع جون لوك ً

شخصا مييش عىل الثلج ،فإ ّن اعتقادي بهذا الحدث أعىل من ح ّد االحتامل.
إذا شاهدت بنفيس
ً
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .33
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شخصا يف فصل الشتاء ويف بريطانيا مىش عىل ماء
أنا هنا عندي عل ٌم .إذا أخربين شخص أ ّن
ً
متج ِّمد نتيجة الربد ،فأل ّن خربه هذا ينسجم مع تجاريب السابقة [وأنا أعيش يف بريطانيا] سأكون
راغ ًبا يف تق ّبل خربه هذا إذا مل يكن مصحوبًا بقرائن تشكيك ّية ،ولكن إذا نقلوا هذا الخرب نفسه

لشخص يسكن املناطق االستوائيّة ،فبام أنّه مل يشاهد أب ًدا مثل هذا الحدث ومل يسمع به ،ستكون

درجة ثقته بهذا الخرب منوط ًة بعدد الشهود والرواة وموثوق ّيتهم ،وبعدم وجود سبب أو دافع لكذبهم.

طب ًعا الشخص الذي ّ
كل تجاربه املاضية عىل خالف هذه الواقعة سوف لن يوافق حتى روايات
تدل ّ

قصة
أوثق الناس إلّ بصعوبة بالغة ،وسوف لن يص ّدق فحوى خربهم إلّ بصعوبة .واألمر هنا يشبه ّ
يسل ملك سيام بقصص وحكايات من هولندا ،ومن ذلك أنّه قال له إ ّن
سفري هولندا الذي كان ّ

املاء يف شتاء هولندا يتج ّمد ويتصلّب نتيجة الربد إىل درجة أ ّن البرش ميشون عليه ،بل إ ّن ذلك
كنت لح ّد اآلن
الثلج يتح ّمل وزن الفيل :فقال له ملك سيام :ألنّني حسبتك إنسانًا رصي ًنا ومنصفًا ُ

أص ّدق األشياء العجيبة التي ترويها ،لك ّنني اآلن واثق من أنّك تكذب[[[.

يذهب هيوم إىل أ ّن املنهج املعقول يف مثل هذه الحاالت هو فحص وثاقة اعتبار الرواية

ورشوطها ،وليس رفضها بسبب تعارضها مع التجارب املاضية للمستمع .يف هذه القصة ال يريد

لوك تأييد أداء ملك سيام ،إنّ ا يروم اإلشارة إىل التأثريات النفس ّية للمشاهدات املاضية عىل مستمع
الخرب.

كيف ينبغي أن يكون موقف هيوم حيال مثل هذه األمثلة؟ إذا أخذنا امليول الطبيعيّة لهيوم بعني

االعتبار ،فيجب أن نتوقّع منه أن يعترب ر ّد فعل ملك سيام متّفقًا مع طبيعته؛ لذلك فإ ّن إنكاره لتج ّمد

املياه موقف معقول .بيان ذلك أ ّن هيوم يعترب أ ّن االستدالالت العلّيّة ال تقبل التدبري وال يوجد سبب

وصنعنا من قبل الطبيعة ،بحيث ننظم أحكامنا حول
لعقالن ّيتها سوى طبيعة اإلنسان .يقول إنّنا ُعج ّنا ُ
رصف بإرادته يف انتقاله من تص ّوره ليشء
العل .وما من أحد يت ّ
األمور الواقعيّة عن طريق االستدالل ّ ّ

إىل تص ّور يشء آخر ،إنّ ا هي طبيعتنا التي تفرض علينا مثل هذا االنتقال والتداعي .وعليه ،إذا درسنا

سلوك أشخاص مثل ملك سيام ،ووجدنا أنّه طبقًا لطبيعته اإلنسانيّة سوف ينكر بالتأكيد خرب تج ّمد

املياه ،فيجب أن نؤيّد سلوكه هذا .لكن هيوم ال يتّخذ هذا املوقف ،فمن وجهة نظره ال ميكن تأييد
وقابل
ً
معقول
ً
طبيعي ،وما كان سلوكه ليكون
الهندي ،عىل الرغم من أنّه سلوك
سلوك هذا الشخص
ّ
ّ

[[[ -لوك1998 ،م ،15 ،4 ،ص .387
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إل إذا أنكر معجزةً ،ال أن ينكر مج ّرد فعلٍ خارق للعادة .يقول هيوم يف هذا املضامر:
للتأييد ّ
حق يف استدالله ،ومن
" أن األمري
الهندي الذي امتنع عن قبول األخبار األوىل للتج ّمد كان عىل ّ
ّ

الطبيعي أنّه كان ال ب ّد من شهادة متقنة ج ًّدا ليتقبّل وقوع حوادث ناتجة عن حالة يف الطبيعة مل يكن
ّ

قد تع ّرف عليها ،وشبهها قليل ج ًّدا باألحداث التي كانت له عنها تجارب ثابتة ورتيبة .تلك األخبار

مل تكن متعارضة مع تجربته ،لك ّنها مل تكن متطابقة معها أيضً ا.

[[[

الهندي طبيعيًّا،
مث ّة يف هذه العبارات نقطتان جديرتان بالتأ ّمل ،األوىل :أ ّن هيوم يرى سلوك األمري
ّ
وهذا ما سبق لنا الكالم عنه؛ النقطة الثانية قوله إ ّن هذه األخبار ال تتعارض مع تجربته لك ّنها ال تتطابق

معها أيضً ا ،فام املراد من التعارض والتطابق؟ يظهر أ ّن هيوم يريد القول إنّه عىل الرغم من عدم تطابق
تجاربه مع أخبار التج ّمد ،إال أنّه ال تتعارض معها .وعىل الرغم من أنّه مل يشاهد التج ّمد ،لكن ما

شهده يف حياته ال يقول إ ّن التج ّمد عمليّة مستحيلة وغري ممكنة .املقصود هنا اإلشارة إىل الفرق بني

املعجزات والحوادث الخارقة للعادة التي ال ميكن تسميتها معجزات عىل الرغم من كونها غري عاديّة،
يل هذا الفرق:
يبي هيوم يف فقرة أوردها عىل شكل هامش عىل ّ
ّ
النص األص ّ
هندي ميكن أن تكون له تجربة عن تج ّمد املياه يف الج ّو البارد.
(من الواضح أنّه ال يوجد إنسان
ّ

يضع هذا األم ُر الطبيع َة يف وضع غري معروف بالنسبة له بامل ّرة ،ومن املستحيل أن يستطيع يحكم

بطريقة قبل ّية ماذا سيكون تأثري الج ّو البارد .يُوجِد هذا األم ُر تجربة جديدة نتائجها غري متع ّينة أب ًدا.

أحيانًا ميكن أن نحدس عن طريق التمثيل ماذا ستكون النتيجة ،لكن هذا مج ّرد حدس ،ويجب

االعرتاف أ ّن الواقع يف خصوص تج ّمد املاء يسري بخالف قواعد التمثيل والتشبيه ،وهو غري متوقّع

لهندي عاقل .تأثري الربد عىل املاء ليس تدريج ًّيا وليس متطابقًا مع درجات الربودة ،وإنّ ا
بالنسبة
ّ

مبج ّرد أن تصل الربودة إىل درجة التج ّمد تُخرِج املا َء يف آن واحد من حالة سائلة متا ًما إىل حالة

جامدة متا ًما .إذن ميكن أن تس ّمى مثل هذه الحادثة بأنّها خارقة للعادة ،وألجل أن يصدقها الذين
يعيشون يف املناطق الحا ّرة ،فال ب ّد من شهادة ج ّد متقنة ،لك ّنها مل تصل بعد إىل ح ّد اإلعجاز،

كل الظروف
وال تتعارض مع التجربة املتك ّررة الرتيبة لسياق الطبيعة يف الحاالت التي تكون فيها ّ
سائل يف مناخ بيئتهم ،وينبغي اعتبار تج ّمد مياه أنهارهم
ً
متساوية .سكّان سوماطرة شاهدوا املاء
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حالة مذهلة ،لك ّنهم مل يشاهدوا أب ًدا املياه يف شتاء موسكو؛ لذلك ال ميكنهم الوثوق عىل نحو

معقول بالنتيجة التي سيأيت بها الربد.

[[[

حاول هيوم يف هذه الفقرة التي أضافها الحقًا أن يف ّرق بني األمور الخارقة للعادة وبني املعجزات،

الهندي دون أن يكون نفس هذا السلوك ـ أي اإلنكار ـ خاطئًا بخصوص
فاعرتف بخطأ سلوك األمري
ّ

الحوادث العجيبة.

التفاوت بني املعاجز واخلوارق للعادة
هل مث ّة فرق بني األمور الخارقة للعادة وبني املعجزات؟ وما هو هذا الفرق إذا كان مث ّة فرق؟

حا حول وجه الفرق بني هذين األمرين ،ولكن ميكن التخمني من عباراته
ال يعرض هيوم بيانًا واض ً

فكل ما يخالفه ـ أي املعجزة
حة قانون الطبيعة يعادل من وجهة نظره واح ًدا ،وبالتايل ّ
أ ّن احتامل ص ّ

ـ له احتامل يعادل الصفر .بينام احتامل األمور الخارقة للعادة ليس صف ًرا .وبعبارة أخرى ،احتامل
أقل من واحد .يف
الهندي حول املياهّ ،
حة عبار ٍة كلّ ّية تُخرب عن تجارب ماضية ألمثال امللك
ّ
ص ّ

ضوء ما أسلفنا من قول ،يجب أن ال يعمد هيوم بالنظر إىل مرتكزاته إىل طرح مثل هذا االدعاء بشأن
التعميامت االستقرائ ّية املتعلّقة بقوانني الطبيعة ،حتى لو كانت جميع املشاهدات متساوية.

الهندي يرتبط بحادثة خارق للعادة ،فإذا كان تج ّمد املاء يف فصل
يرى هيوم أ ّن مثال امللك
ّ

الشتاء حدث ًا خارقًا للعادة حسب تعبري هيوم ،فلن تكون التجربة املعارضة له قانونًا طبيعيًّا ،ولكن

طبيعي .عبارة
مبا أ ّن إحياء امل ّيت معجزة حسب تعبريه ومصطلحاته ،فالتجربة املعارضة لها قانون
ّ
(املاء سائل دو ًما) عبارة كلّيّة ت ُستنتج من التجارب املاضية التي ال استثناء فيها لسكان املناطق

كل
كل الناس يف ّ
الحا ّرة( .املوىت ال يعودون إىل الحياة) عبارة كلّ ّية أخرى تنتج عن تجارب ّ
األعصار واألمصار .مثة فارقان بني هاتني العبارتني الكلّيّتني ،يوضحان  -حسب ادعاء هيوم  -الفرق

بني قانون الطبيعة وبني العبارات الكلّ ّية التي هي دون قانون الطبيعة ،وبالتايل ميكنهام تبيني الفرق

كل واحد من هذين ،أي املعجزات واألمور الخارقة للعادة .فام هام ذلكم
بني معارضات ونواقض ّ

الفارقان؟

رصح هيوم بالفارق األ ّول كام نقلنا عنه سابقًا .فقانون الطبيعة حصيلة تجارب رتيبة يف ظروف
ي ّ
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مختلفة ،مبعنى أنّنا إذا شاهدنا الرتابة يف تجارب يزداد فيها تن ّوع الظروف فعندها ميكننا اعتبار

العبارة الكلّيّة الناتجة عن هذه التجارب الرتيبة يف ظروف متنوعة قانونًا طبيعيًّا ،ولكن إذا مل يكن

مث ّة تن ّوع يف ظروف تجاربنا ومشاهداتنا ،فال ميكن اعتبار نتيجة هذه التجارب الرتيبة قانونًا طبيع ًّيا.

وبناء عليه فكل ما يتعارض مع هذه العبارة الكلّيّة ليس مبعجرة حسب مصطلحات هيوم ،إنّ ا هو
الهندي ،فبام أ ّن تجاربه الدالّة عىل أ ّن املياه سائلة
مج ّرد يشء خارق للعادة .أ ّما بالنسبة إىل امللك
ّ

إل يف ظروف املناخ الحا ّر؛ لذا فإ ّن العبارة الكلّيّة (املاء
دامئًا وبشكل رتيب ومتك ّرر ،مل تحصل ّ

سائل دو ًما) ال ميكن أن متثّل قانونًا طبيع ًّيا.

مختصة بظروف تشبه ظروف مشاهداتنا فقط،
ببيان آخر ،يجب أن تكون التعميامت االستقرائ ّية
ّ

(كل املياه يف الظروف املناخيّة االستوائيّة سائلة) ،لكان تعميمه هذا
الهنديّ :
مثل لو قال امللك
ً
ّ

(كل املياه سائلة) ،فتعميمه هذا غري صحيح؛ أل ّن مشاهداته السابقة
حا ،ولكن إذا قالّ :
صحي ً
ومشاهدات الناس الذين يعرفهم حصلت كلّها يف ظروف مناخية استوائيّة .وبالنتيجة إذا ع ّمم حكم

سيولة املاء عىل ظروف مناخ ّية غري استوائ ّية يكون قد فعل شيئًا غري مقبول .إذن ،يجب تغيري رؤية
كل تلك
هيوم عن قانون الطبيعة بهذا الشكل :إذا فحصت  nحالة من (أ) يف الظروف (ج) ،وكانت ّ
كل الـ (أ) (ب) يف الظروف
ريا مبا فيه الكفاية ،فاحتامل أن تكون ّ
الـ (أ) (ب) ،ثم إذا كان  nعد ًدا كب ً

(ج) يساوي واح ًدا.

[[[

أ ّما الفارق الثاين بني قانون الطبيعة وبني العبارات الكلّيّة األدىن مستوى من القانون فنوضحه

بسؤال ،فحني نقول إ ّن قانون الطبيعة هو حصيلة تجارب ومشاهدات رتيبة ودامئ ّية ،فتجارب
ومشاهدات َمن نقصد؟ إذا كان املِالك هو التجارب واملشاهدات الشخصيّة ،فيمكن أن تكون

تجارب شخصني اثنني مختلفة إىل درجة أنّها تك ّون قانونني متعارضني يف ذهنيهام ،أو حتّى إذا

أساسا لقانون الطبيعة ،سيبقي
كانت تجارب الناس يف منطقة جغرافيّة معيّنة أو يف فرتة تاريخيّة معيّنة
ً

مث ّة احتامل يف انبثاق قوانني متعارضة من تجارب متفاوتة .إذن ،املالك يف التجارب الصانعة

رصح هيوم بأنّه يعترب
كل الناس يف ّ
طبيعي هي تجارب ّ
لقانون
كل األزمنة واألمكنة بال استثناء .هنا ي ّ
ّ
أي زمان أو مكان ،أي أل ّن التجربة الدامئ ّية املتشابهة
إحياء إنسان م ّيت معجزةً؛ ألنها مل تشاهد يف ّ

كل األزمنة واألمكنة تفيد أ ّن املوىت ال يعودون إىل الحياة ،إذن هذه
كل الظروف ويف ّ
لكل البرش يف ّ
ّ
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العبارة الكلّ ّية قانون من قوانني الطبيعة ،وإحياء م ّيت يتعارض معها؛ لذا فهو معجزة.
يبدو أنّه ميكن بل يجب تغيري صياغة هيوم لقانون الطبيعة مر ًة أخرى ،والتعبري عنه مبا يأيت:
إذا فحصت  nحالة من (أ) يف ظروف (ج) من قبل (د) من األفراد ،وكانت جميع الـ (أ) (ب)،

لكل األزمنة واألمكنة التي
ريا مبا فيه الكفاية ،و كان (د) عبارة عن أفراد ينتمون ّ
فإذا كان  nعد ًدا كب ً

كل الـ (أ) (ب) يف الظروف (ج) يساوي واح ًدا.
تسودها الظروف (ج) ،فاحتامل أن تكون ّ

ينبغي التفطّن إىل أنّنا نعترب احتامل العبارة الكلّ ّية واح ًدا برصف النظر عن اإلشكال الذي سبق

أن ذكرناه .فبام أ ّن هيوم يلتزم بأ ّن العالقات بني األمور الواقع ّية ممكنة (غري رضوريّة) ،فال ميكنه
أي من التعميامت االستقرائ ّية يساوي واح ًدا ،كام ال ميكنه أن يقول إ ّن نقيضه
أن يعترب أ ّن احتامل ّ

تب ًعا لذلك يساوي صف ًرا .إلّ أنّه يف ضوء تعريفه للمعجزة وللفرق الذي يلتزم به بني املعجزة وبني
حة
يل كان يرتكز يف ذهنه أ ّن احتامل ص ّ
األمور الخارقة للعادة ،يبدو أنّه عندما عرض استدالله القب ّ

دليل تا ّم.
الطبيعي يساوي واح ًدا ،أي أ ّن الدليل الذي يؤيده ٌ
القانون
ّ

كل املشاهدات
الطبيعي مع ظروف ّ
أ ّما يف ما يتعلّق بالفارق األول ورضورة تشابه ظروف القانون
ّ

استقرايئ احتامل
ّ
ل
كل حاالت االستقراء[[[ .مثّ ة يف ّ
السابقة ،فث ّمة صعوبة مشرتكة بني ّ
كل حكم ك ّ ّ

خاصة قد ال تتوفّر يف املستقبل .من املحتمل
بأن تكون مشاهداتنا املاضية قد حصلت يف ظروف
ّ

دو ًما يف املشاهدات املاضية للظاهرة (أ) ،أن تكون (أ) مقرتنة دو ًما بـ (ب)؛ أل ّن مشاهداتنا حصلت

كل
الكل بأن ّ
خاصة ال تتوفّر يف املستقبل أو يف أماكن ومواقع أخرى؛ لذا فإ ّن الحكم
يف ظروف
ّ
ّّ

الظواهر (أ) هي (ب) تعميم للحكم عىل ظروف ال تشبه ظروف التجارب السابقة.

"كل املياه سائلة" عىل مشاهدات
الكل ّ
الهندي قد أسند حكمه
فعىل الرغم من أ ّن امللك
ّ
ّّ

تقترص عىل املناطق االستوائ ّية ،ومل يراع تنوع الظروف يف مشاهداته وتجاربه ،ولكن كيف ميكن

كل الظروف املتن ّوعة قائم
له أن يعلم بوجود ظروف أخرى غري التي عرفها؟ فعدم االطالع عىل ّ
كل التعميامت االستقرائ ّية ،وبالتايل فإنّنا عندما نقول إنّه يجب أن تكون الظروف متن ّوعة بالقدر
يف ّ

يئ ،فام هو الحد الكايف من التن ّوع؟ هل
الكايف يف التجارب التي يقوم عليها الحكم
الكل االستقرا ّ
ّّ

ميكن االكتفاء بالظروف املنظورة عىل نحو القطع ،أم يوجد دو ًما احتامل أن تكون هناك ظروف
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مختلفة مل نطلع عليها؟ يبدو أ ّن هذا االحتامل موجود دو ًما ،وقد اعرتف فالسفة العلم بوجوده.

[[[

عىل هذا األساس ،ال يوجد من هذه الناحية فرق بني قانون الطبيعة وما يعتربه هيوم ما دون قانون

كل
الكل أ ّن التجارب املاضية حصلت يف ّ
الطبيعة؛ إذ يف الحالتني سيتصور من يؤمن بالحكم
ّّ

الكل أن
الظروف املتن ّوعة املمكنة؛ لذلك فإ ّن من حقّه إذا شاهد حادثة معارضة لذلك الحكم
ّّ

طبيعي ال استثناء له.
كل
يعتربها نقضً ا لقانون ّ ّ
ّ

كل األزمنة واألمكنة،
كل البرش يف ّ
أما الفارق الثاين ،فهو أ ّن قوانني الطبيعة حصيلة تجارب ّ

كل حول
أ ّما ما دون القانون ،فهو حصيلة تجارب محدودة من البرش .فمتى نستطيع اعتبار حكمٍ ّ ّ
لكل البرش؟
تعميم ملشاهدات مشرتكة ّ
لكل الناس أو
الطبيعة مثرة تجارب مشرتكة ّ
ً

"استخدمت كلمة تجربة يف دراسة هيوم مرا ًرا،
يقول جورج كمپل الناقد املعارص لهيوم :لقد
ْ
ومن العجيب أنّه ال يع ّرف لنا هذا املصطلح رغم األه ّم ّية التي يحظى بها يف استدالله .وأنا أحاول
لفظي ،ويبدو أ ّن الكاتب يستخدمها مبعنيني
أن أع ّوض هذا النقص ،إذ يبدو أ ّن هذه املفردة مشرتك
ّ
متفاوتني .املعنى األ ّول واألنسب لهذه الكلمة هو التجربة الشخص ّية .تبتني التجربة الشخص ّية عىل
كل شخص من مقارنة أمور
الذاكرة ،وتشمل فقط تلك القواعد الكلّ ّية أو االستنتاجات التي يصنعها ّ
خاصة موجودة يف ذاكرته؛ املعنى اآلخر للذاكرة والذي نس ّميه التجربة املشتقّة يبتني عىل الشهادة،
ّ
وهو مثرة مقارنة بني التجارب الشخصيّة لآلخرين التي وصلتنا عرب الشهادات واألخبار وصنعنا
منها قواعد واستنتاجات كلّ ّية" .من جهتنا نقول مستخدمني مصطلحات كمپل( :قانون الطبيعة من
وجهة نظر هيوم حصيلة تجربة مشتقّة ،واملعجزات تعارض التجارب املشتقّة) .املعجزات بح ّد
ذاتها تجارب مشتقة ألنّها وصلتنا عن طريق شهادات اآلخرين ،لكن من أين تنشأ التعميامت ما دون
التجارب الشخصيّة أم التجارب
الطبيعي؟ بعبارة أخرى ،هل تعارض األمو ُر الخارق ُة للعادة
القانون
َ
ّ
املشتقّة؟ إذا كان جواب هيوم أ ّن األمور الخارقة للعادة تعارض التجارب الشخص ّية فسيواجه
الهندي مل يكن تج ّمد املياه يف الربد متعارضً ا مع التجارب
إشكال مفاده أنّه يف مثال امللك
ً
ّ
كل الذين يعرفهم امللك أو الذين يتلقّى أخبا ًرا منهم ،لهم
الهندي فقط ،بل ّ
الشخص ّية للملك
ّ
تجارب تشبه تجربته ،أي إنّهم مل يشاهدوا تج ّمد املياه نتيجة انخفاض درجة الحرارة .وهكذا يتبني
أ ّن األمور الخارقة للعادة ،من منظار هيوم ،ال تتعارض مع التجارب الشخص ّية فقط ،بل تخالف
التجارب املشتقّة أيضً ا.
[[[ -چاملرز1374 ،م ،ص  26و .27
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فإذا كانت املعاجز واألمور الخارقة للعادة أيضً ا تعارض التجارب املشتقّة ،فام الفارق بينهام؟

رمبا كان الفرق يف يشء من قبيل عدد الشهود وأصحاب التجربة ،أو تن ّوع ظروفهم .ويبدو أ ّن العدد

يف نفسه ال يشكّل فارقًا؛ ألنّه من املستبعد أن يكون عدد الذين ك ّونت تجاربُهم العبار َة الكلّ ّية (كل

كل
أقل من عدد الذين ك ّونت تجاربهم العبارة الكلّيّة (ليست ّ
الهنديّ ،
املياه سائلة) يف ذهن امللك
ّ

يب .عىل هذا األساس ،ينبغي أن يقوم الفرق عىل أساس تن ّوع
املياه سائلة) يف ذهن شخص أورو ّ

ظروف الشهود وأصحاب التجارب ،وإذا كان األمر كذلك ،فسيعود الفرق الذي أردنا أن نقول به
بني قانون الطبيعة والعبارات الكلّ ّية ما دون قانون الطبيعة عن طريق تباين تجارب الشهود وأصحاب

التجربة إىل التن ّوع يف ظروف التجارب ،وهو الفارق األول نفسه.

كل التعميامت االستقرائيّة يوجد احتامل أن نصادف يف
ذكرنا يف مقام بيان الفرق األ ّول إنّه يف ّ

أي عبارة كلّ ّية ذات احتامل يساوي واح ًدا ،وبالتايل
وقت الحق ظروفًا جديدة ،فال نستطيع اعتبار ّ

أي واقعة
أي عبارة كلّيّة «قانونًا طبيعيًّا» باملعنى الذي ذكرناه ،وبالنتيجة فإنّه ال ميكن اعتبار ّ
لن تكون ّ

كل الحوادث املعارضة للتجارب
معجز ًة مهام كانت خارقة للعادة وغري متوقّعة .وهذا يعني أ ّن ّ
املاضية ستكون من قبيل تج ّمد املياه الذي رمبا كان إنكار خربه طبيعيًا ،لك ّنه ليس معقولً .

أي خرب معجزة وإنكاره من دون فحص ومتحيص العتباره
إذن ،كيف يقول هيوم إنّه يجب رفض ّ

رصح هيوم يف بعض
وقيمته؟ الحظنا بنا ًء عىل ما ذكرناه أنّه لو كان بوسع قانون الطبيعة ـ كام ي ّ
يئ يرتكز عىل
يئ تا ّم ،وإذا كان بوسعنا اعتبار ّ
أي تعميم استقرا ّ
مواقفه ـ يف مستوى دليل استقرا ّ

دليل تا ّم ،ذا احتامل يساوي واح ًدا ،الستطعنا تق ّبل الفارق بني قانون الطبيعة والتعميامت ما دون

قانون الطبيعة ،وبالتايل سنفرق بني املعجزة وسائر الحوادث الخارقة للعادة .ويف حال وجود مثل
يل الحوادث العجيبة إىل درجة املعجزة ،أي
هذا الفرق ،ستكون التوصية القائلة( :أنكروا بنحو قب ّ

محصلٍ  ،ولكن كام الحظنا ال يوجد مثل
الحوادث التي ال تنسجم مع القوانني الطبيع ّية) ذات معنى
ّ
هذا الفرق.

عدم ّ
قابلية املعجزة للتكرار
حتها واح ًدا ،فكام سبق القول ،سيكون
إذا اعتربنا قانون الطبيعة عبارة كلّيّة يساوي احتامل ص ّ

احتامل وقوع املعجزة أي الحادثة املعارضة لقانون الطبيعة يساوي صف ًرا .وبالعودة إىل مثال
رجوع امليّت إىل الحياة ،الذي يعترب يف نظر هيوم جدي ًرا باسم املعجزة يف حال حدوثه يقول هيوم:
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أي مكان ،وعليه ،فاملعجزة من وجهة نظره
أي زمان وال يف ّ
إحياء امل ّيت معجزة؛ ألنّه مل يشاهد يف ّ

مثل ـ وتك ّررت اآلن م ّرة
حادثة فريدة؛ ألنّه لو ثبتت قبل ذلك حالة منها ـ عودة ميّت إىل الحياة ً
حة القانون الذي ك ّنا نؤمن به ،وبالنتيجة ينبغي علينا
أخرى ،فسيكون من واجبنا التشكيك يف ص ّ

تبيني حاالت االستثناء ،وإعادة النظر يف القانون الذي نعتقد به لنضيف له ـ رمبا ـ قي ًدا ليتّضح أ ّن

خاصة مدرجة يف القيد املذكور[[[ .بهذا البيان فإ ّن قانون
إل يف ظروف
امل ّيت ال يعود إىل الحياة ّ
ّ

الطبيعة قانون ال يقبل النقض ،ومل يُنقض لح ّد اآلن عىل األقل ،واملعجزة حادثة ال تقبل التكرار.

نبي إحياء
ترد بعض اإلشكاالت عىل عدم قابليّة املعجزة للتكرار ،من ذلك أنّه إذا كانت معجزة ّ

النبي ميتًا يف مكانٍ
املوىت وقام بذلك م ّرات متع ّددة ،فهل ميكن إنكار عمله هذا؟[[[ .إذا أحيا هذا
ّ

حة ادعائه وطلبوا منه
عام بحيث يعرتف الجميع بإعجاز عمله هذا ،ثم شكّك بعض الناس يف ص ّ

تكرار هذا العمل ،وقام بإحياء م ّيت آخر ،فإ ّن فعله هذا سيؤدي إىل تكريس موقفه ،أو سيقال إ ّن

تكرار هذا الفعل يخرجه عن عنوان املعجزة.

النقيض ،يُطرح سؤال آخر يشكّك يف أصل عدم قابليّة املعجزة للتكرار،
باإلضافة إىل هذا املثال
ّ

أي حادثة بخالف قانون الطبيعة لن
فإذا كان عدم القابل ّية للتكرار رشطًا يف املعجزة ،فإ ّن وقوع ّ

يتمكّن من إقناع الشهود بوقوع معجزة؛ ألنّه سيكون من املحتمل دو ًما يف املستقبل أن تقع هذه
الحادثة ،وسينكر الشهود تك ّرر تلك الحادثة باعتبار أنّها كانت معجزة يف السابق ،وسيقولون إ ّن هذه

الطبيعي ،وقد ك ّنا عىل خطأ حني اعتربناه يف السابق معجز ًة[[[.
الحادثة أمر يقبل التبيني
ّ

ّ
ّ
ّ
العليم
العلمية والتقدم
إعادة النظر يف القوانني

هل تق ّد ُم العلمِ مفهوم ممكن التص ّور؟ أال يشهد تاريخ العلم بحقيقة اسمها تق ّدم العلم؟ إذا

كان تق ّدم العلم ينطوي عىل زيادة االطالع عىل الطبيعة وإصالح أخطاء اإلنسان ،وهذه التنمية

العلمي إىل جانب القول بالمعقول ّية
واإلصالح حقيقة ال تقبل اإلنكار ،فكيف ميكن تسويغ التق ّدم
ّ

نقض قوانني الطبيعة؟ يؤمن العلامء يف فرتة من فرتات العلم بقانون حول الطبيعة ،وشيئًا فشيئًا
حة القانون الذي آمنوا
ونتيجة مشاهداتهم لحاالت ناقضة لذلك القانون ،يبدأون بالتشكيك يف ص ّ

[[[ -سوينربن1996 ،م ،ص .606
[[[ -برود2002 ،م ،ص .450
[[[ -برود2002 ،م ،ص  450؛ سوينربن1996 ،م ،ص  606و .607
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ّ
الشك يدفعهم إىل إعادة النظر يف ذلك القانون ،وأن يعرضوا قانونًا ميكن االستفادة منه يف
به ،وهذا

إيضاح الحاالت الناقضة أيضً ا .فإذا فرضنا أ ّن العلامء يفكّرون مثل هيوم ،ويرون أ ّن قوانني الطبيعة
أي حالة ناقضة ،فسينكرون هذه الحالة الناقضة بدل
ال تقبل النقض إىل درجة أنّهم عند مشاهدة ّ

أي
أي من قوانني الطبيعة ،ولن نشهد ّ
أي إعادة نظر يف ٍّ
التشكيك يف القانون ،عندئذ لن تحصل ّ
تق ّدم يف تاريخ العلم.
قد يقال إ ّن هيوم ال يعارض قبول نقض قانون الطبيعة يف حال مشاهدة حالة ناقضة له بشكل

طبيعي ،فمن واجبه أن يأخذ هذه الحالة
مبارش؛ لذلك إذا شاهد عامل بنفسه حالة ناقضة لقانون
ّ

مأخذ الج ّد ويدرسها ويحاول عرض قانون جديد قادر عىل إيضاح الحاالت االستثنائ ّية.

رشاح هيوم أ ّن استدالل هيوم يتعلّق بشهادة الشهود واملؤ ّرخني ،وأنّه ال عالقة له
يعتقد بعض ّ

باألشياء التي يشاهدها الفرد نفسه أو يدرسها يف املخترب أو يستنبطها من آثار الحوادث املاضية

وبقاياها.

[[[

ولكن هل التفطّن التن ُّبه إىل وجود نواقض لقوانني الطبيعة املقبولة يف مختلف فرتات العلم،

ريا من
هي حصيلة املشاهدات املبارشة للعلامء فقط؟ يبدو أ ّن األمر ليس كذلك ،مبعنى أ ّن كث ً
التشكيكات التي وردت عىل قوانني الطبيعة كانت نتيجة تقارير طرحها آخرون حول نواقض أحد

قوانني الطبيعة ،ث ّم اطأم ّن عاملٌ أو ع ّدة علامء لتلك التقارير؛ لذلك انربوا لدراستها وفحصها ،وبعد

دراستها حصلت لديهم هم أيضً ا معرفة مبارشة بوجود الناقض أو النواقض الواردة يف التقرير،

الطبيعي املزعوم.
وبذلك عمدوا إىل إعادة النظر يف القانون
ّ

إذا أخذنا استدالالت هيوم مأخذ الج ّد ،فسوف نواجه مشكلة يف خصوص الحاالت التي ال

يتص ّور فيها أحد أ ّن معجزة قد حصلت .وكثري من العبارات ُع ّدت قوانني طبيعيّة؛ أل ّن مث ّة تجارب

رتيبة أيّدتها ،ولكن بعد مشاهدة حاالت االستثناء مل تعد تلك العبارات مقبولة كقوانني طبيع ّية.

واالستثناء األ ّول للشخص الذي مل يشهدها بنفسه يشبه قصص املعاجز؛ لذلك فإ ّن أ ّول من يتلقّون
تقارير هذا االستثناء يجب [حسب رأي هيوم] أن ينكروه ويبقوا أوفياء للقانون املزعوم ،ونظ ًرا إىل

يتغي ،ففي مقابل التقرير الثاين لالستثناء ،سيبقى الوضع
أ ّن رأيهم حول ذلك القانون املزعوم ال ّ
[[[ -غسكني1988 ،م ،ص .154
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الطبيعي املزعوم .وبنا ًء
ريا يف ذلك القانون
عىل حاله ،أي إ ّن التقرير الثاين أيضً ا لن يُحدث تغي ً
ّ
أي تقرير يفيد
عىل ذلك ،فحني نرى أن (أ) و (ب) يتلو أحدهام اآلخر دامئًا ،فيجب أن ال نقبل ّ
افرتاقهام ،ويف النتيجة لن يكون مث ّة ما يحفّزنا عىل دراسة هذه التقارير واألخبار إذا مل ت ُحدث

ريا يف رأينا حول القانون املزعوم ،فلن يبقى مجال للتفكري بأ ّن هذه التقارير تحتاج
التقارير تغي ً

رصفوا عىل هذا النحو ملا اكتشفت بعض القوانني البالغة
إىل دراسة أخرى ،فلو كان العلامء قد ت ّ

األه ّم ّية؛ أل ّن الذين شاهدوا استثناءات القوانني املزعومة ناد ًرا مل يوضحوها بأنفسهم ،فلو كان

هيوم محقًّا يف قوله [يجب عدم قبول التقارير حول نواقض قوانني الطبيعة واستثناءاتها] ،فإ ّن الذين
يرون االستثناءات لن يستطيعوا تبيينها وإيضاحها ،والذين يستطيعون تبيينها ال يستطيعون االقتناع
بوقوع هذه االستثناءات.

[[[

محصل الكالم أ ّن هيوم يرى أ ّن تقارير نقض قوانني الطبيعة غري معقولة ،والحال أنّنا إذا مل
ّ

نوافق هذه التقارير ملا علمنا أب ًدا بكثري من األمور التي نعلمها حول الطبيعة .وتكمن املشكلة يف

تص ّور هيوم للسلوك املعقول ،ونظ ًرا إىل أ ّن تص ّور العلامء يختلف عن تص ّور هيوم لحسن الحظ،
البرشي اليوم إىل اكتشافات كبرية ،ولو كان العلامء يفكّرون بطريقة هيوم لك ّنا
توصل العلم
فقد ّ
ّ

كل هذه االكتشافات.
محرومني من ّ

[نقض لقانون الطبيعة] تقوم ثورة يف العلم .واملجتمع العلمي يسمح
فعندما تحصل معجزة
ٌ

دو ًما بدحض نظريّة متينة ج ًّدا عن طريق مشاهدة حوادث كان التص ّور السائد لها أنّها مستحيلة.
خ الدم الذي ينتقل من الرشايني إىل األوردة ،فقد كان ما
وعندما شاهد وليام هاريف[[[ أ ّن القلب يض ّ

مستحيل ،وقد رفض كثري
ً
خ والدوران
شاهد ميثّل معجزة؛ أل ّن العلم يف زمانه كان يعترب هذا الض ّ
من زمالء هاريف شهادته ،ومت ّردوا عىل قبولها؛ ألنّها مل تكن منسجمة مع الرؤية الكونيّة العلميّة يف

زمانهم ،بيد أ ّن آخرين نظروا إىل شهادته عىل أنّها معتربة وذات قيمة إىل درجة رفضوا معها قيمة
العلم يف زمانهم[[[.

[[[ -برود2002 ،م ،ص  450و .451
[[[ -روت2002 ،م ،ص .433

[2] - William Harvey (1578 - 1657).
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ّ
الطبيعي من شروط املعجزة؟
هل نقض القانون
أي قانون من قوانني الطبيعة ،وميكن تبيينها
يعتقد بعض فالسفة الدين أ ّن الحادثة التي ال تنقض ّ

ديني
وإيضاح ّ
كل أجزائها بواسطة القوانني الطبيع ّية ،ميكن أن تكون مدهشة وباعثة عىل ر ّد فعل ّ
ومحية
خالص أصيل إىل درجة يتس ّنى معها اعتبارها معجزة .فإذا كانت مثل هذه الحادثة ج ّد مبهرة
ّ
ديني متا ًما ،فإنّها ستعترب معجزة[[[ ،عىل الرغم من أنّها ال تنقض قانونًا
ومقرتنة بدعوة واضحة ألمر ّ

من قوانني الطبيعة.

نقيض تأيي ًدا لهذه الفكرة ،وهو مثال ّ
يدل عىل أ ّن نقض قانون الطبيعة ليس
ميكن طرح مثال
ّ
النقيض مستلهمني أحد نقّاد هيوم وبقدر
رشطًا الز ًما ليك تكون الحادثة معجزة .نطرح هذا املثال
ّ
رصف[[[.
من الت ّ

تص ّوروا أن تجتمع غيوم يف وقت واحد يف سامء مناطق متع ّددة من الكرة األرض ّية ،وت ُظهر هذه
كل هذه الكلامت ليشء واحد وتتض ّمن كلّها رسالة واحدة تدعوا
الغيوم كلامت ذات معنى ،وتدعو ّ
كل منطقة بلغة سكّان تلك
معي ،ولنفرتض أ ّن هذه العبارة تظهر يف غيوم ّ
الناس التباع شخص ّ
املنطقة .وافرتضوا كذلك أن العلامء يقدرون عىل تبيني هذه الظواهر املتزامنة عن طريق قوانني
الطبيعة ،وأنهم قادرون عىل تحديد العوامل الجويّة التي أ ّدت إىل اجتامع الغيوم بهذه الشكل
املعي ،وأ ّن قوانني الضوء سمحت مبشاهدة تلك الغيوم من قبل سكان األرض بهذا الشكل ذي
ّ
املعنى والرسالة املح ّددة ،فهل سيرت ّدد شخص يف إطالق عنوان املعجزة عىل هذه الحادثة؟ وهل
ّ
سيشك أحد يف حقّانيّة الشخص الذي تدعو هذه الغيوم التّباعة؟ هذا يف حال كانت هذه الظاهرة
طبيعي.
أي قانون
املفرتضة ال تنقض ّ
ّ

ّ
َّ
الال ّ
مريئ
تدخل هللا أو العامل

يئ يف حادثة
من عنارص التعريف الثاين الذي يعرضه هيوم للمعجزة تدخّل الله أو العامل الالَّمر ّ
املعجزة( .ميكن عىل نحو الدقّة تعريف املعجزة مبا يأيت :التخلّف عن أحد قوانني الطبيعة بواسطة
يئ)[[[.
إرادة إله ّية
ّ
خاصة أو بواسطة تدخّل عاملٍ المر ّ
الطبيعي ،والحال أنّه
يقول بعض الباحثني إ ّن املعجزة مفهوم متناقض؛ ألنها تنقض القانون
ّ
[[[ -شلزينجر1999 ،م ،ص  360و .361
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .11
[[[ -هيوم1989 ،م ،90 ،ص .115
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لو نُقض اليشء فلن يكون قانونًا ،وقد أجيب عىل هذا اإلشكال بجواب جدير بالتأ ّمل ،ومفاده أ ّن
القوانني املدنيّة تنظّم سلوك الشعب يف البلد ،ولكن قد تكون هناك استثناءات أحيانًا ،مثل العفو
الذي يطلقة رئيس الجمهوريّة ،وميكن مقارنة املعجزة بهذه االستثناءات ،ومصدر العفو يف هذه

االستثناءات خارج السياق الدارج للقانون ،وهو يشء ال ميكن التنبّؤ به .اإلتيان باملعاجز ال يندرج

ضمن إطار نشاطات العلامء أيضً ا .وعفو رئاسة الجمهوريّة ال يع ّد نقضً ا للقانون ،وال يعترب مامرسة
ين ،واملعجزة كذلك ليست نقضً ا لنظام قوانني الطبيعة ،بل
غري قانونيّة ،بل هو خارج النظام القانو ّ

خارج سياقها.

[[[

يف هذا الر ّد الذي ُعرض بلغة استعاريّة وغري ف ّن ّية ،مث ّة نقطتان تلفتان النظر:
األوىل :تناقض مفهوم املعجزة إذا ع ّرفناها بأنّها نقض لقانون الطبيعة .وقد ذكرنا سابقًا أنّه إذا

ين لقوانني الطبيعة ،فإ ّن التخلّف عن قانون الطبيعة سيكون مبعنى التخلّف
كان لدينا تص ّور عقال ّ

عن قانون ال يقبل التخلّف ،وهذا تعبري متناقض.

الثانية :إذا كان عامل التخلّف عن القانون خارج نطاق الطبيعة ،فإ ّن االستثناء من القانون لن يعود

أي تناقض .أ ّما عندنا ننكر إمكان ّية العلل فوق الطبيع ّية أو نتجاهلها ،فستكون
تخلّفًا ،ولن يحصل ّ

الطبيعي.
استثناءات القوانني الطبيع ّية تخلّفًا عن القانون
ّ

[[[

قليل عن عامل إلهي أو المريئ خارج نطاق الطبيعة.
هنا ،نروم التحدث ً
يرى هيوم أنّنا إذا قبلنا شهادة شاهد يخرب عن وقوع حدث تن ِكر علو ُمنا وقو َعه ،فال ّ
شك أنّنا

العادي هو
نكون قد قبلنا أن تكون علومنا خاطئة .فام الذي ينبغي فعله يف هذه الحالة؟ السلوك
ّ
أن نعيد النظر يف علومنا ونبحث عن علل ميكنها تبيني تلك الحادثة ،وتشخيص قوانني تؤيّد
مشاهداتنا املاضية وتعضد يف الوقت ذاته املشاهدات الجديدة املتعارضة مع القوانني السابقة[[[.

هذا يف حال كان للحادثة الجديدة علّة طبيع ّية ،أ ّما إذا كانت علّة هذه الحادثة خارج نطاق

الطبيعة ،فال تعارض بني تلك الحادثة وبني العلم والقوانني الطبيعيّة ،بحيث ميكن التح ّرر من هذا

التعارض عن طريق إعادة النظر يف العلم؛ باعتبار أ ّن التعارض وقع مع الطبيعة نفسها .الواقع أنّه ال
[[[ -شلزينجز1999 ،م ،ص .360
[[[ -لوين2005 ،م ،ص  1ـ .29
[[[ روت2002 ،م ،ص  434و .435
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طبيعي ميكن اكتشافه الحقًا يستطيع إدراج تلك الحادثة داخل نطاق علم الطبيعة.
أي قانون
يوجد ّ
ّ

[[[

العل ؟ قد يقال
كيف ي ّدعي هيوم أنّه قادر عىل الحكم بشأن املعجزات عن طريق االستدالل ّ ّ

إ ّن هيوم مل ي ّدع مثل هذا االدعاء أب ًدا ،وهو يحكم بشأن أخبار املعجزة فقط وليس بشأن املعجزة،

يصح توقّع أن يحكم
ولكن إذا مل يستطع أحد الحكم بشأن وقوع املعجزة أو عدم وقوعها ،فهل
ّ

حة أخبار املعاجز أو سقمها.
بشأن ص ّ

يعتقد هيوم ـ كام سبقت اإلشارة ـ أ ّن املنهج الصحيح الوحيد للحكم بشأن األمور الواقعيّة،

العل ،وبناء عليه ،فإذا أردنا الحكم حول املعجزات وأخبارها أيضً ا ،فيجب
هو منهج االستنتاج ّ ّ

العل .يستخدم هيوم يف الحكم حول أخبار املعاجز منهج
أن نقوم بذلك عن طريق االستدالل ّ ّ
العل .وميكن طرح السؤال بشكلني يف مقام الحكم حول أخبار املعاجز؛ فنسأل أ ّو ًل
االستدالل ّ ّ

ين خرب صادق؟ وسؤالنا يف هذه الحالة سؤال عن املعجزة نفسها،
أنّه هل خرب املعجزة الفال ّ
فعل؟ الشكل الثاين لطرح السؤال هو أنّه هل تصديق
مبعنى أنّنا نسأل هل املعجزة امل ّدعاة وقعت ً
خرب وقوع املعجزة الفالنيّة أو العالنيّة عمليّة معقولة؟ يف هذه الحالة ال يبدو أ ّن لسؤالنا عالقة

بوقوع املعجزة أو عدم وقوعها؛ بل نسأل أنّه بغض النظر عن وقوع مثل هذه املعجزة أو عدم
وقوعها ،فهل من املعقول إزاء خرب وقوعها أن نص ّدق هذا الخرب؟ وإذا قلنا إنّه ال يوجد أحد يستطيع

أي ظروف ،أي حتّى لو شهد وقوع املعجزة فال يستطيع تصديقها،
االعرتاف بوقوع معجزة يف ّ

أي
وبنا ًء عىل هذا االفرتاض فإ ّن من
أي خرب من أخبار املعاجز؛ ألنّه ال يوجد ّ
الطبيعي تعذّر قبول ّ
ّ
محل
ّ
خرب أقوى من املشاهدة املبارشة .وإذا مل يتس ّن موافقة خرب يفيد وقوع معجزة ما ،فال يبقى

للسؤال عن معقول ّية قبول ذلك الخرب .فهل ميكن االعرتاف – والحال هذه -بوقوع معجزة عىل
العل؟
أساس االستدالل ّ ّ

يرى هيوم أ ّن العلّ ّية عالقة بني شيئني نستنبطها عرب مشاهدة هذين الشيئني ،وهذا يعني أنّنا ال نرى

ومعلول ،ومن مشاهدة اآلرصة
ً
أب ًدا العالقة العلّ ّية نفسها ،إنّ ا نشاهد شيئني نس ّميهام بعد ذلك علّة

الدامئ ّية بينهام نستنتج عالقة باسم العلّ ّية ،أي أنّنا عندما نرى ذلكم الشيئني يتعاقبان بشكل مستمر،

أي
بحيث يتداعى إىل أذهاننا تص ّور عن أحدهام مبج ّرد حضور انطباع أو تص ّور عن اآلخر ،وبدون ّ
تأ ّمل أو تفكري ،عندئذ نستنتج أ ّن مث ّة بني هذين الشيئني عالقة علّ ّية.
[[[ روت2002 ،م ،ص  434و .435
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استنباط عالقة علّ ّية بني هذين الشيئني إىل جانب االعتقاد بتشابه املستقبل مع املايض ميكّننا

من اللجوء إىل االستنتاجات العلّيّة ،وأن نحكم عىل املستقبل من منطلق مشاهداتنا املاضية،

بحيث نجعل مشاهداتنا سن ًدا للحكم حول يشء ليس مشهو ًدا بالنسبة لنا يف الوقت الحارض .وليك
يكون مثل هذا االستدالل ممك ًنا ،فال ب ّد أن يكون مث ّة تشابه ٍ
كاف بني األمر املشهود بالنسبة لنا اآلن
وبني أحد الشيئني اللذين توجد بينهام عالقة علّ ّية ،بحيث يتداعى يف أذهاننا مبشاهدة هذا األمر -
طبيعي  -أم ٌر آخر يشبه الطرف اآلخر من العالقة العلّيّة.
وبشكل
ّ

عىل سبيل املثال ،إذا حكمنا أ ّن بني (أ) و (ب) عالقة علّيّة ،واعتربنا (أ) علّ ًة لـ (ب) ،فمتى ما

شاهدنا شيئًا شبي ًها بـ (ب) ميكننا استنتاج شيئًا شبي ًها بـ (أ) كعلّة لليشء الشبيه بـ (ب) .فإذا ع ّرفنا
املعجزة بأنّها يشء علّته الله ،فيجب أن يكون مث ّة تشابه بني الله غري املشهود وبني علّة أحداث
مثل املعاجز امل ّدعاة ،مبعنى أن نكون قد شاهدنا سابقًا حوادث تنقض قانون الطبيعة ،وتزام ًنا مع

مشاهدة تلك الحوادث نكون قد شاهدنا عللها أيضً ا ،لنستطيع مبشاهدة ناقض آخر لقانون الطبيعة

أن نحكم بوجود علّته التي هي حقيقة ال تقبل املشاهدة حسب االفرتاض.

أي معجزة؟ وإذا ك ّنا قد شاهدناها فهل نكون قد شاهدنا علّتها؟
ولكن هل شاهدنا يف السابق ّ

وال ّ
شك أن هذا غري صحيح؛ أل ّن علّة املعجزات حسب التعريف ال تقبل املشاهدة ،من هنا فإنّنا

ال ميكن أن نكون قد شاهدنا يف السابق ومل ّرات عديدة معجزات مع عللها ،بحيث نحكم بأ ّن علّته

هي الله أو موجود آخر ال يقبل املشاهدة مبشاهدة ناقض آخر ألحد قوانني الطبيعة .وإذا مل نستطع
أي حادثة .فنقول باختصار:
صياغة مثل هذا االستدالل ،فلن نستطيع التأكّد من إعجاز ّ

العل.
 1ـ الحكم حول ّ
أي أمر من األمور الواقع ّية يجب أن يكون مبنهج االستنتاج ّ ّ
 2ـ املعجزة أمر من األمور الواقعيّة.
ٌ
مسبوق مبشاهدة مك ّررة لعلل أو معلوالت شبيهة بذلك
أي يشء
 3ـ االستنتاج
العل بشأن ّ
ّّ

اليشء.

يئ.
إلهي أو ماورا ّ
 4ـ املعجزة حادثة بخالف قانون الطبيعة تت ّم بواسطة فاعل ّ
 5ـ ال ميكن مشاهدة الله والحقائق فوق الطبيع ّية.
العل.
 6ـ نستنتج من  1و  2أ ّن الحكم عىل املعجزة يجب أن يت ّم مبنهج االستنتاج ّ ّ
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العل بشأن املعجزة متف ّرع عىل املشاهدة السابقة لعلّتها،
 7ـ نستنتج من  3و  4أ ّن االستنتاج ّ ّ

يئ.
أي الفاعل
اإللهي أو املاورا ّ
ّ

 8ـ نستنج من  6و  7أ ّن الحكم عىل املعجزة فر ٌع مشاهدة سابقة لعلّتها.
 9ـ نستنج من  5و  8أ ّن الحكم عىل املعجزة غري ممكن.
أي حادثة بأنّها
أي شخص الحكم عىل ّ
إذا كان الحكم عىل املعجزة غري ممكن ،فلن يستطيع ّ

ألي شخص أن يشهد معجز ًة باعتبارها معجزة،
معجزة حتى لو شاهدها ،وبنا ًء عليه فإنّه ال ميكن ّ

أي شخص اإلخبار عن وقوع معجزة؛ ولهذا كان فحص احتامل صدق أخبار
وبالنتيجة ال يستطيع ّ
املعجزة عمل ّية عبث ّية فارغة.

الطبيعي
يئ أو العامل ما فوق
اإللهي
قد نفكّر بحذف عنرص تدخل الفاعل
الطبيعي الالمر ّ
ّ
ّ
ّ
يئ من تعريف املعجزة ،ونحلّل استدالل هيوم ض ّد املعجزة عىل أساس تعريفه األ ّول،
الالمر ّ
تختل
ّ
مبعنى أن نعترب املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة ،ولكن إذا ع ّرفنا املعجزة بهذا الشكل ،فسوف
ّ
ستدل عىل
داللة املعجزة .فاملعجزة ت ُستخدم أحيانًا كربهان عىل وجود الله ،ويف هذه الحالة
وجود الله يف رأي أنصار هذا الربهان.

كام أ ّن املعجزة تستخدم كدليل عىل حقّانيّة رسالة إلهيّة ،ويف هذه الحالة أيضً ا ّ
تدل املعجزة

عىل حقّان ّية الرسالة ألنّها ّ
تدل عىل تدخّل ق ّوة فوق طبيع ّية أو عىل تدخّل الله .إذن ،يف كال الحالتني
كل
رمزي حتى لو مل يرد برصاحة يف تعريف املعجزة .عىل ّ
اإللهي بطابع
ميتاز عنرص التدخّل
ّ
ّ
طبيعي.
حال ،فإ ّن املعجزة حدث خارق للعادة وناقض لقانون الطبيعة بواسطة تدخّل فوق
ّ

دليل عىل وجود الله
أ ّما نقد برهان املعجزة عىل وجود الله ،فهو أنّنا إذا أردنا اعتبار املعجزة ً

العل ،فمن الالزم أن نكون قد ج ّربنا سابقًا
أو عىل وجود فاعل فوق
طبيعي عن طريق االستدالل ّ ّ
ّ

العل عىل وجود الله أو عىل العوامل فوق
ّ
معجزات مع عللها ،وهذا يعني أنّنا قبل االستدالل

الطبيعيّة ،فال ب ّد أن نكون قد شاهدنا وج ّربنا الله أو العوامل الطبيعيّة ،وبذلك نستنتج أنّنا ال نستطيع

العل[[[.
إثبات وجود الله عن طريق املعاجز بواسطة االستدالل ّ ّ

و قد ورد إشكال آخر عىل التعريف الثاين للمعجزة هو أننا إذا سلّمنا أ ّن الله هو علّة املعجزات،
[[[ -روت2002 ،م ،ص  437و .438
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فلن نستطيع القول بوجود بسياق ثابت ورتيب للطبيعة؛ إذ بتدخّل الله ـ الذي ال ميكن تخمينه

العل
بالنسبة لنا ـ سيكون تغيري سياق الطبيعة ممك ًنا يف ّ
أي لحظة .من جهة أخرى ،فإ ّن االستدالل ّ ّ
الذي هو املنهج الوحيد للحكم عىل األمور يكون ممكن التطبيق عندما نؤمن برتابة ت ّيار الطبيعة
العل
وثباته فقط .وعليه فإنّه مبج ّرد قبول تدخّل الله يف تحقيق املعجزات ،فإن إمكانيّة االستدالل ّ

العل عىل املعجزات،
عىل ّ
كل األشياء مبا يف ذلك املعجزات ستنهار .وبانتفاء إمكان ّية االستدالل ّ ّ

فلن يبقى أساس للثقة بالحكم القائل إ ّن الله هو علّة حادثة خارقة للعادة مشهودة من قبلنا[[[.

العل ممكن فقط يف العالقات بني األعيان والظواهر املادية ،واعتقدنا
إذا قلنا إ ّن االستدالل ّ

العل ،فنكون قد التزمنا
كل األحكام
أ ّن ّ
ّ
املختصة باألمور الواقع ّية يجب أن تت ّم ع ان طريالستدالل ّ ّ
واقعي خارج عامل املا ّدة.
مسبقًا بتعذّر الحكم عىل أمر
ّ

العل
إذن ،لقد أجهدنا أنفسنا دون طائل يف فحص أمر
واقعي هو خارج نطاق دراستنا وفحصنا ّ ّ
ّ
حسب التعريف؛ ولهذا مل يجعل هيوم غايته يف دراسة (حول املعاجز) دراسة املعجزة ،بل جعل
موضوعه اإلخبار باملعجزة وأنّه هل تتوفر روايات وقوع املعاجز عىل رشوط التصديق والقبول أم
ي لذلك ميكن دراسته عن
ال تتوفر .يظن هيوم بأ ّن اإلخبار عن املعجزة يحصل داخل العامل املا ّد ّ
العل بشأن املعجزة يؤ ّدي
العل ،ولكن كام ت ّم اإليضاح فإ ّن تعذّر االستدالل ّ ّ
طريق االستدالل ّ ّ
العل ليس بالتأكيد
بالنتيجة إىل تعذّر الحكم عىل اإلخبار باملعجزة أيضً ا .طب ًعا ،أل ّن االستنتاج ّ ّ
حا للحكم حول املعجزات.
جا صحي ً
منه ً

ّ ّ
ّ
القبلي ضد املعجزة
حتليلية لالستدالل
دراسة

يل ،وأوضحنا العنارص املساهمة يف هذا
ذكرنا يف ما سبق الشكل
الكل الستدالل هيوم القب ّ
ّّ
يعب عن تعارض استداللني علّيّني يعتقد هيوم أ ّن
االستدالل .أرشنا إىل أ ّن االستدالل املذكور ّ

العل األقوى دليل يؤيّد قانونًا من قوانني
أحدهام أقوى دامئًا من الثاين .الدليل أو االستدالل
ّّ
يتجسد دليل
العل األضعف دليل يؤيّد تطابق الخرب مع الواقع.
ّ
الطبيعة ،والدليل أو االستدالل
ّ

تطابق الخرب مع الواقع يف تجاربنا املاضية ،حيث شاهدنا غال ًبا أ ّن روايات الرواة ،عىل افرتاض

خاصة ،تتطابق مع الواقع ،بيد أ ّن هذه التجربة ليست دامئيّة؛ ألنّنا ج ّربنا حاالت
عدم وجود قرائن
ّ
حة األخبار والروايات.
من عدم ص ّ
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حة
ويف املقابل فإ ّن الدليل عىل قانون
طبيعي هو تجربة دامئ ّية ومتقنة إىل درجة أ ّن احتامل ص ّ
ّ

تعب عن ذلك القانون يساوي واح ًدا أو أنّه احتامل قوي ج ًّدا ،وهكذا فمقتىض العقل
العبارة التي ّ

جح دامئًا قانون الطبيعة وننكر روايات املعاجز عند التعارض بني هذه وتلك.
أن نر ِّ

متسك به كثري من
يل بأشكال متع ّددة ،أوردنا هنا تقري ًرا ّ
وقد ذكرنا يف ما سبق تقرير الربهان القب ّ

األنصار منذ زمن هيوم إىل يومنا هذا .والوجه املشرتك لهذه التقارير هو أ ّن قبول روايات املعاجز

ترجيح للدليل الضعيف عىل الدليل األقوى.
ٌ

[[[

يرسد پرايس ،وهو معارص لهيوم ،دليل اعتبار الخرب ودليل قبول قوانني الطبيعة ،ثم يقول( :من

جة شهادة البرش ليس سوى ترجيح للدليل الضعيف عىل
منظار هيوم ،قبول أخبار املعجزات بح ّ
ٍ
ٍ
مرشد غال ًبا ما خدعنا .إنّه قبول بأمر
ملرشد مل يخدعنا أب ًدا ،وإقبال عىل
الدليل األقوى .إنّه تنكّر

معارض للتجربة الرتيبة املتك ّررة توكّ ًؤا عىل تجربة ضعيفة متغرية).

[[[

ويقصد پرايس باملرشد الذي مل يخدعنا أب ًدا التجرب َة الثابتة التي تؤيّد قانون الطبيعة ،وأ ّما
املرشد الذي خدعنا فهو يف الغالب األخبار والروايات التي تنبئ عن أمور خارقة للعادة.
و يقرر جورج كمپل ،معارص آخر لهيوم ،رأي هيوم بقوله:
(التجربة هي مرشدنا الوحيد يف االستدالالت املتعلّقة باألمور الواقعيّة .التجربة يف بعض

إل،
متغية وغري رتيبة .التجارب غري الرتيبة تنتج محتملة ليس ّ
األمور ثابتة ورتيبة ،ويف بعض األمور
ّ

أ ّما التجارب الثابتة فهي دليل كامل عىل نتائجها [مبعنى أنّها تنتج نتائج ال يحتمل خالفها] .مث ّة

يف االحتامل دو ًما مشاهدات متخالفة ،حيث نجد أ ّن فئة من املشاهدات تتغلّب عىل فئة أخرى،

ويتوفر دليل تكون ق ّوته متناسبة مع درجة تف ّوقه عىل الطرف املغلوب .يف مثل هذه الحاالت يجب
املقارنة بني التجارب واملشاهدات املتخالفة ،وبني متييز التجارب القليلة العدد عن التجارب
الكثرية العدد ،حتى نحصل عىل الدرجة الدقيقة لق ّوة الدليل الغالب.

[[[

و يتابع كمپل فيقول إ ّن دليل قبول الشهادات واألخبار هو يف رأي هيوم من قبيل األدلّة االحتامليّة،

أ ّما دليل القوانني الطبيع ّية فيمثّل تجربة قاطعة ثابتة ،فهو دليل أكمل وأقوى من دليل قبول األخبار.
[[[ -إيرمن2000 ،م ،ص .21
[[[ -پرايس2000 ،م ،ص .158
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فلو أنبأت أخبا ٌر بوقوع ٍ
دليل احتامل ًّيا مقابل دليل قاطع .وإذا
نقض لقانون الطبيعة ،فسيشكّل ذلك ً

أنقصنا درجة ق ّوة الدليل الضعيف واحتامليّته من درجة ق ّوة الدليل األقوى واحتامليّته ،سيكون
أي ق ّوة لدليل املعجزة( ،وعليه ،مهام كان عدد الشهود
الباقي لصالح دليل قانون الطبيعة ،وال تبقى ّ
الذين يشهدون ملعجزة من املعاجز ،فلن ميكن التصديق بتلك املعجزة حتى بأدىن الدرجات).

[[[

رشاح املعارصين لهيوم ويدعى يس دي
يل لهذا التقرير عن لسان أحد ال ّ
ننقل الشكل التفصي ّ

برود[[[.

 1ـ ما نعتقده حول كثري من األشياء قائم عىل أساس شهادات اآلخرين وإخباراتهم؛ أل ّن اآلخرين

يقولون إنّهم شهدوا الحادثة الفالنية ،فإنّنا نؤمن بوقوعها.

 2ـ إنّنا نثق بشهادة اآلخرين؛ أل ّن التجارب املمت ّدة تعلّمنا أ ّن الناس الذين ليس لديهم دوافع

للكذب ،وال يوجد سبب لخداعهم أو انخداعهم ،حني يقولون إنهم شهدوا وقوع حادثة ما ،فهم

قد شهدوها حقًا .حقّقنا مرا ًرا يف أخبار اآلخرين ،ووجدنا أنّها صحيحة يف حاالت كثرية؛ لذلك إذا
ربا
خاص عىل كذب رواة قصة معينة أو خطئهم سنعترب تلك
مل يكن لدينا دليل
ّ
ّ
القصة أو الخرب خ ً
ربا.
معت ً
يريد هيوم أن يقول إ ّن عقيدتنا بشهادات اآلخرين وأخبارهم هي بالضبط من نوع عقيدتنا بالقوانني

العلّيّة .يف القوانني العلّيّة أعتقد أ ّن (ب) يأيت دامئًا بعد (أ)؛ ألنّني شاهدت (ب) يأيت دامئًا بعد

(أ) .ومن هنا فإنّه ميكن االستناد إىل إخبار إنسان عاقلٍ موثوقٍ يخرب بيشء شهده؛ ألنّه مث ّة حاالت

كثرية توفّرت لنا فيها فرصة دراسة صدق املخرب واختباره ،ووجدنا أ ّن الرواة يروون لنا الواقع .وعليه
ميكن اعتبار االعتقاد برضورة قبول األخبار من قبيل االعتقاد بأن («ب) يأيت دو ًما وراء (أ).

بأي يشء مبا يتناسب مع األدلّة املوافقة واملعارضة
 3ـ ينبغي أن نزيد أو نقلّل من اعتقادنا ّ

لذلك اليشء ،فإذا جاء (ب) تب ًعا لـ (أ) يف  99حالة من مئة حالة شهدناها ،ومل يأت وراءه يف حالة
ريا يف الحالة القادمة أن يأيت (ب) تب ًعا لـ (أ)؛ أ ّما إذا كان هذا التتابع قد
واحدة ،فسيكون توقّعنا كب ً

ريا لجهة حصول التتابع املذكور يف
حصل يف نصف الحاالت املشاهدة ،فلن يكون التوقّع كب ً
الحالة املقبلة .وميكن تطبيق هذه القاعدة نفسها بشأن اعتبار األخبار.

[[[ -كمپل2000 ،م ،ص .177
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 4ـ إذا كانت األخبار املتعلّقة بحادثة ما متعارضة ،وكانت ظروف كال الخربين متساوية ،كأ ْن

ألي من
يكون الشهود متساوين من حيث الوثاقة ،فمن الطبيعي أن ال نستطيع منح اعتبار كبري ّ
الطرفني؛ أل ّن دليلنا عىل وقوع الحادثة يساوي دليلنا عىل عدم وقوعها.

ولكن إذا مل يكن هناك تعارض يف األخبار ،أي إ ّن جميع الشهود رووا وقوع الحادثة

باإلجامع ،فإ ّن عقيدتنا ستتع ّزز بسبب إجامع الشهود؛ ألنّنا نعلم أنّه عندما يكون الشهود
الصادقون الرشفاء مجمعني عىل رواية حادثة معينة ،فإ ّن تلك الحادثة تكون قد وقعت.

 5ـ تتع ّزز عقيدتنا أو تضعف مبا يتناسب مع وقوع الحادثة املرويّة من حيث احتاملها أو عدم

علمت أ ّن حوادث من النوع الذي رواه الشهود قد وقعت يف الغالب ،فلن يكون هناك
احتاملها .إذا
ُ
سبب ليك ّ
أشك يف أخبارهم ،ولكن إذا كانت الحادثة التي يروونها بخالف األشياء التي تقع غال ًبا،

حة أخبارهم عىل نحو حاسم؛ ألنّه مبا أ ّن حاالت
أي إذا كانت خارقة للعادة ،فال يجب أن اعتقد بص ّ
حة األخبار التي تروى من ِقبل أفراد صادقني أكرث من حاالت سقمها ،سأميل إىل تصديق خرب
ص ّ
وقوع الحادثة املذكورة املرويّة باإلجامع من قبل شهود صادقني ،ولكن حيث إ ّن خربهم مخالف
للمعتاد ،فسأميل إىل رفضه .يتعارضان هذان امليالن القامئان عىل تجاريب السابقة ،والتايل فإ ّن
يئ سيكون ح ًّدا وسطًا بني هاتني الحالتني.
الحكم النها ّ

 6ـ لنفرتض أ ّن الحادثة الخارقة للعادة التي تروى هي معجزة ،أي نقض [فريد] لقانون من قوانني
أي نقض لها ،يف هذه الحالة وبالنظر للحادثة نفسها منتلك
الطبيعة ،أي األنظمة التي مل يشاهد ّ
أقوى دليل ممكن عىل إنكار ذلك الخرب؛ ألنّنا منتك أقوى دليل ممكن عىل االعتقاد بخالفه ،أي
دليل ـ وهو تجربة كاملة رتيبة ـ عىل قانون الطبيعة.
إنّنا منتلك ً
يل لهيوم ض ّد املعجزة باختصار:
وبذلك ،سيكون االستدالل القب ّ

أي معجزة ت ّدعى تتعارض متا ًما مع تجربة رتيبة ،وليك
بنا ًء عىل تعريف املعجزة ،فإ ّن ّ
نعتقد بتلك املعجزة فال منتلك سوى تجربة جواز الثقة باألخبار والشهادات ،والحال أ ّن
إل أنّها ليست تجربة رتيبة
هذه التجربة حتى عىل افرتاض صدق الشهود وصالحيّتهم التا ّمةّ ،
بأي معجزة حتى لو شهد بها أقوى الشهود.
ودامئ ّية؛ لذلك ال ّ
يحق لنا أب ًدا أن نعتقد ّ
يل يف ضوء ما ب ّيناه.
نروم فيام ييل تقويم بعض أجزاء هذا االستدالل التفصي ّ
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ّ
تعارض األدلة
التوصل إىل نتيجة
يقوم استدالل هيوم عىل أساس التعارض بني دليلني .وهو يعتقد أنّه ميكن
ّ

كل واحد
هذا التعارض عن طريق حسابات ك ّم ّية .واملقصود من الحسابات الك ّم ّية حساب ق ّوة ّ

من الدليلني املتعارضني ث ّم مقارنتهام ببعضهام .هذه املقارنة ممكنة يف حال إمكانيّة قياس اعتبار

الرواية وقابل ّية مضمون الرواية للتصديق مبعيار مشرتك .فكام أ ّن قابل ّية تصديق مضمون الخرب أو

عدم تصديقه ،وهو حدث من األحداث ،تحصل عن طريق مستوى الثقة أو االحتامالت األنفسيّة،

فإ ّن اعتبار الرواية أيضً ا يجب أن يكون ممكن القياس والفحص بهذا املعيار نفسه.

[[[

يرفض بعض النقّاد إمكان ّية تطبيق مثل هذه املقارنة ،فهم يعتقدون أ ّن مثل هذه املقارنة ممكنة

عندما تكون األدلّة املتعارضة متجانسة ،أ ّما يف حال عدم التجانس ،فلن تقع املقارنة عىل أساس
ومعيار واحد .يقول ريتشارد پرايس يف نقده لهيوم" :استخدام األخبار والشهادات إلثبات املعجزة

ال يستلزم عمليّة غري معقولة .هذه العمليّة ليست من قبيل استخدام تجربة ضعيفة للتغلّب عىل

تجربة أقوى من النوع نفسه؛ بل هي استخدام استدالل إلثبات حادثة لها دليل مبارش وموجِب،
وميكن أن يؤدي إىل التغلّب عىل أقوى املعتقدات التي ميكن أن تبتني عىل أصول مختلفة .وتلك
العقيدة األخرى املغلوبة ليست أكرث من وجود ظنٍ عا ٍل ض ّد وقوع تلك الحادثة قبل إقامة الدليل
الجديد عليها (أي خرب وقوع املعجزة)".

ويقول پرايس إنّه "ال ميكن اعتبار املعجزة حدث ًا متعارضً ا مع التجربة ،واألنسب أن نس ّميها

حدث ًا مختلفًا عن التجربة وليس متعارضً ا معها .إذا شاهدنا طوفانًا يهدأ فو ًرا بأم ٍر من إنسان ،فإ ّن

قلت إنّني شاهدتُ شيئًا متعارضً ا مع تجاريب املاضية
ّ
كل تجاريب السابقة تبقى عىل حالها ،وإذا ُ
اطأمننت بواسطة شهود عيان إىل أ ّن
أي تجربة .إذا
ُ
فقصدي هو أنّني شاهدتُ شيئًا مل تكن يل عنه ّ

خاص ،أكون قد وجدتُ بواسطة أخبار
حادث ًة مختلف ًة عن سياق الطبيعة الدراج قد وقعت يف ظرف
ّ

حا وقاط ًعا عىل وقوع هذه الحادثة" .ال يشء يعارض هذا الدليل
اآلخرين وشهاداتهم ً
دليل رصي ً

القاطع الرصيح ،أي إنّه ال يدحضه.

دليل عىل عدم
التجربة تقول يل فقط ما الذي حدث يف الظروف األخرى .التجربة ال تقيم ً

وقوع الحادثة املذكورة ،أل ّن أح ًدا ال يستطيع تجربة الرتابة الدامئ ّية لسياق الطبيعة .إذن ،ليس من
[[[ -روت2002 ،م ،ص .429
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كل املعجزات التي تؤيّدها شهادات اآلخرين فيها نزاع بني
الصحيح أن ن ّدعي كالس ّيد هيوم أ ّن ّ

تجربتني متعارضتني ،والتجربة األقوى منهام هي التي ترسم حكمنا[[[.

يذهب پرايس إىل عدم وجود نزاع بني دليلني مبعنى نفي أحدهام لآلخر ،حتى يلزم أن نحكم

جح أحدهام عىل اآلخر .بعبارة أخرى ،يرى پرايس أ ّن
بني ذلكم الدليلني مبعيار ق ّوة االحتامل ،ونر ّ

موضوع كال الدليلني ليس شيئًا واح ًدا حتى ينفيه أحدهام ويثبته اآلخر .وموضوع أحد الدليلني
تخب التجربة عن حوادث يف املايض ،وشهادات املعجزة
يختلف عن موضوع الدليل الثاينّ .

خاصني ومختلفني ،وال يوجد بني هذين الخربين
وأخبارها تخرب عن حادثة مختلفة يف زمان ومكان
ّ

ج لدراسة حاالت التعادل والرتاجيح بينهام.
أي نوع من التكاذب حتى تكون هناك حاجة لعرض منه ٍ
ّ
وهكذا فإ ّن مراد پرايس من عدم تجانس الدليلني املتخالفني ،هو عدم وحدة موضوعيهام.

التجربة والشهادة ،اخزتال إحداهما إىل األخرى
ت ّم الرتكيز يف استدالل هيوم عىل تجانس الدليلني املتعارضني .وحاول هيوم أن يجعلهام من

تجريبي ،ويوفّر بذلك األرضيّة إلمكانيّة مقارنة
يل إىل دليل
سنخ واحد عن طريق تحويل الدليل النق ّ
ّ

يل
االحتامالت واملوازنة بينهام .وكام شاهدنا يف منت الدليل يف البند الثاين من تقرير برود التحلي ّ
يل ،فإ ّن أساس اعتامدنا عىل أخبار اآلخرين وشهاداتهم هو تجاربنا املاضية ،وبالتايل فإ ّن
التفصي ّ
يل أيضً ا هو التجربة كام يف األدلة التجريب ّية .وهكذا يكتسب كال الدليلني ـ
منشأ اعتبار الدليل النق ّ
كل واحد
حة ّ
قانون الطبيعة وخرب املعجزة ـ اعتبارهام من التجربة؛ ولهذا ميكن مقارنة احتامل ص ّ

يقسم التجربة إىل تجربة
منهام باآلخر .سبق أن نقلنا عن جورج كمپل ،ناقد هيوم املعارص له ،أنّه ّ
شخصيّة وأخرى مشتقّة ،وبهذا التقسيم يجنح كمپل يف الواقع إىل القول إ ّن التجارب غري الشخصيّة
واملشتقّة لها جذورها يف شهادات اآلخرين وأخبارهم ،وذلك بخالف هيوم الذي يرى أ ّن التجربة
مستقل عن
ّ
هي أساس اعتبار األخبار .ومن الواضح أنّه ما من تجربة شخص ّية ميكن أن تقوم بشكل
إل إذا
كل التجارب الصانعة لقوانني الطبيعة ال تكون معتربةّ ،
شهادات أفراد مختلفني؛ لذلك فإ ّن ّ
كانت األخبار والشهادات الصانعة لتلك القوانني معتربة .يقول برود:
(يبدو أن هيوم مل يكن متفطّ ًنا إىل أ ّن اعتقادنا بكثري من القوانني يعتمد عىل الشهادات يف الغالب.
[[[ -پرايس2000 ،م ،ص .162

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب 18

فلسفةسالا
المعجزة فيبارغت
الدين عند هيوم

195

كثري من قوانني الطبيعة التي نؤمن بها جمي ًعا ليست حصيلة مشاهدة مبارشة ملصاديقها من قبلنا .إنّنا
ال نشاهد سوى حاالت ومصاديق قليلة منها ،فاعتقادنا بأنّنا سنموت يعتمد غال ًبا عىل شهادة اآلخرين،
ومعظمنا مل يشاهد سوى حاالت قليلة من املوت .إذن الدليل ض ّد وقوع املعجزة ،أي قانون الطبيعة،
والدليل عىل وقوع املعجزة ،أي شهادة اآلخرين ،كالهام من سنخ الشهادة والروايات .ما من أحد لديه
تجربة شخص ّية عن املوت ليستطيع بنحو معقول باالعتامد عىل نظامه املج َّرب أن يعتقد أ ّن اإلنسان
امل ّيت ال يعود إىل الحياة .عقيدتنا القاطعة بهذه الحقيقة منوطة بشكل كامل تقري ًبا بشهادات اآلخرين
املتشابهة أو الواحدة ،فإذا كان مث ّة شهادات معدودة تقول بعودة بعض املوىت إىل الحياة ،فسيكون
أمامنا فئتان من الروايات :الفئة األوىل شهادات كثرية عىل أ ّن امل ّيت ال يعود للحياة ،والفئة الثانية
[[[
شهادات قليلة عىل أ ّن عد ًدا من املوىت عادوا إىل الحياة.
كان هيوم يقيم تعارضً ا بني دليلني مستم ّدين من التجربة ،ويويص بأن نهيّئ املجال لرتجيح
كل
حة نتيجة ّ
أحدهام عىل اآلخر عن طريق مقارنة ق ّوة هذين الدليلني من خالل حساب احتامل ص ّ
واحد منهام .ويف املقابل يرسم برود التعارض بني دليلني مستم ّدين من الشهادات أو من شهادتني
دوري؟ والثانية :ما هو تأثري
متعارضتني .سندرس هنا قضيّتني؛ األوىل :هل استدالل هيوم استدالل
ّ
التجريبي إىل شهادة عىل النتيجة؟
تحويل الدليل
ّ

القض ّية األوىل :يقول هيوم إنّه يف أخبار املعاجز تقف تجرب ٌة رتيبة دامئًا مقابل خرب أو شهادة
أو رواية .وكام قال كمپل وأوضح برود ،فإ ّن هذه التجربة الرتيبة تقوم هي نفسها عىل شهادات
اآلخرين .وكان قد قال أيضً ا إ ّن قيمة األخبار والشهادات تعتمد عىل التجربة .أفال يقع دور لجهة
رشاح هيوم أنّه هو
كون التجربة مستندة عىل الشهادة والشهادة مستندة عىل التجربة؟ يعتقد بعض ّ
نفسه قد أجاب عن هذا اإلشكال ،حيث بعث أحد أصدقاء هيوم ،واسمه هيو بلري[[[ نسخة خطّيّة
لـ (رسالة املعجزات) من تأليف كمپل إىل هيوم ،وقد تع ّرف هيوم عىل إشكاليّة الدور عن هذا
الطريق .يجيب هيوم يف رسالة بعثها إىل بلري مبا يأيت:

(ما من أحد يتوفّر عىل تجربة سوى تجربته الشخص ّية .تجارب اآلخرين ال تتح ّول إىل تجربته

هو ،إلّ عن طريق القيمة التي يراها لشهادات اآلخرين ورواياتهم .هذه القيمة التي متنح لشهادات
اآلخرين نابعة من تجربته الشخص ّية عن الطبيعة).

[[[

[[[ -برود2002 ،م ،ص .452

[2] - Hugh Blair .
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ميكن إعادة صياغة كالم هيوم هذا باستخدام مصطلحات كمپل عىل النحو اآليت :التجربة

املشتقّة تتوكّأ عىل اعتبار شهادات اآلخرين ،واعتبار شهادات اآلخرين يعتمد عىل التجارب

الشخص ّية ،وهكذا يزول الدور؛ أل ّن اعتبار الشهادات ال يعتمد عىل التجربة املشتقّة ،حتى يكون

اعتامد التجربة املشتقّة عىل الشهادات نو ًعا من أنواع الدور.

إذا أقمنا اعتبار األخبار عىل التجارب الشخصيّة ،فام الذي ينبغي أ ّن يفعله الشخص إذا كانت

تجربته الشخص ّية حول األخبار والشهادات مختلفة عن تجربتنا الشخص ّية؟ فهو بخالفنا ال يرى
حة هو األصل ،ثم يبادر إىل متحيص الخرب حتى يستطيع
حة الخرب هي األصل ،بل يرى عدم الص ّ
ص ّ

يف ضوء الشواهد والقرائن أن يتخذ قراره يف قبول الخرب أو رفضه .بالنسبة ملثل هذا الشخص

فإ ّن خرب املعجزة ال يختلف عن خرب الظاهرة العاديّة؛ ألنّه سيعمد لدراسة الشواهد والقرائن يف

كال الحالتني .طب ًعا ميكن أن تكون غرابة املعجزة وبعدها عن املألوف بالنسبة له قرينة تدعوه
إل من باب تعارضها مع تجاربه الشخص ّية.
إىل رفض خربها ،بيد أ ّن هذه الغرابة يف رأية ليست ّ
نفس هذا الشخص يكون عىل وضع مامثل متا ًما حيال األحداث الخارقة للعادة التي هي حسب
اصطالحات هيوم ليست مبعاجز ،أي أ ّن من حقّه رفض أخبار الحوادث الخارقة للعادة ملج ّرد
بأي فعل غري معقول ،والحال أ ّن
تعارضها مع تجاربه الشخص ّية ،وال يكون يف رفضه هذا قد قام ّ
فعله هذا من وجهة نظر هيوم غري معقول ،مبعنى أ ّن هيوم مي ّيز بني املعجزات واألحداث الخارقة
للعادة ،والحال أنّه عىل افرتاض ابتناء اعتبار األخبار عىل التجارب الشخصيّة ،وبالنتيجة ابتناء اعتبار
قوانني الطبيعة عىل التجارب الشخصيّة عند فرد تختلف تجاربه الشخصيّة عن تجاربنا الشخصيّة،
أي فرق بني املعجزات والخوارق .إذا كان ابتناء اعتبار الشهادات واألخبار عىل
فلن يكون مث ّة ّ
التجربة الشخص ّية للتح ّرر من مشكلة الدور يستلزم أن يبقى هناك فرق بني املعاجز والخوارق،
فيكون هيوم قد ر ّد عىل إشكاليّة الدور باإلرضار بجانب من نظرته.
وهناك الز ٌم غري صائب آخر يرتت ّب عىل هذه الطريقة يف اإلجابة عن إشكال ّية الدور ،فلنفرتض
أ ّن التجارب الشخصيّة لفرد ما حول فرد آخر أو أفراد آخرين تفيد أنّهم ال يكذبون أب ًدا .وعند سامع
هذا الفرد لخرب وقوع معجزة يرويه هؤالء الصادقون باملطلق ،فينبغي عليه أن يص ّدق خربهم بحكم
تجربته الشخص ّية من جهة ،ويجب عليه برأي هيوم أن ال يقبل وقوع املعجزة من جهة ثانية ،وذلك
فأي هاتني التجربتني
بحكم تجربة مشتقّة ـ وهي هنا قانون
طبيعي يتعارض مع املعجزة املح ّددةّ .
ّ
أقوى :التجربة الشخصيّة أم التجربة املشتقّة؟ التجربة الشخصيّة تجربة مبارشة ال ّ
شك فيها ،بينام
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التجارب املشتقّة تجارب غري مبارشة ت ُنقل عن طريق وسائط .وبالتايل فإ ّن التجربة الشخص ّية هي
الراجحة ويجب العمل مبقتضاها ،أي ينبغي تصديق خرب املعجزة الذي يرويه أشخاص موثوقون.
خاصة عىل األقل،
إذن ،يستلزم ابتناء اعتبار األخبار عىل التجارب الشخصيّة أن ميكن ،يف حاالت
ّ
بأي حال من األحوال أن
تصديق أخبار املعاجز ،والحال أ ّن هيوم يعتقد أ ّن خرب املعجزة ال ميكن ّ
يتمتّع بالق ّوة التي تؤ ّهله للصمود حيال قوانني الطبيعة.

حل هيوم للتخلّص من إشكاليّة الدور،
يتبني عىل أساس االفرتاضني املصطنعني املذكورين أ ّن ّ
لها لوازم ال تنسجم مع آرائه.
القض ّية الثانية :إذا جارينا برود يف اعتبار التعارض بني الدليلني تعارضً ا بني شهادتني ،ورفضنا
رأي هيوم بتعارض التجربتني ،فامذا سيكون الفرق يف النتيجة؟ يبدو يف ضوء ما سلف أنّه يجب
اللجوء إىل الشهود ورواة األخبار ودرجة اعتبارهم ووثاقتهم أيضً ا .ونظ ًرا إىل أ ّن عدد شهادات
كل يشء بدرجة وثاقة شهود املعجزة ،بحيث
قانون الطبيعة أكرب بكثري ويف مصاف التواتر ،فسيناط ّ
أي قرينة عىل سقم الخرب من
لو كان مث ّة شهود معتربون قد رووا الحادثة املعجزة ،ومل تكن مث ّة ّ
حيث سوء فهمهم أو انخداعهم ،فيجب قبول الخرب حتى لو كان بخالف الشهادات املؤيّدة لقانون
الطبيعة .بعد أن سلّمنا أصل وقوع الحادثة املعجزة اعتام ًدا عىل وثاقة الشهود ،يجب أن نحقّق يف
فعل معقول.
مصدرها ومنشئها ،لكن املهم هو أ ّن تصديق وقوع تلك الحادثة ٌ
والخالصة هي أنّه إذا كان الدليل عىل اعتبار قوانني الطبيعة هو اعتبار الشهادات ،فهذا يعني أنّه
عند مخالفة خ ٍ
رب لقانونٍ
طبيعي يكون أمام خربان متعارضان هام  -كام قلنا يف إيضاح كالم پرايس
ّ
 غري متكاذبني عىل اإلطالق ،وميكن أن يكونا صادقني يف آن واحد .وإذا اكتشفنا فيهام تكاذبًا أوكل يشء بدرجة وثاقة وصدق رواة
تعارضً ا وشعرنا بالحاجة لرتجيح أحدهام عىل اآلخر ،فسيناط ّ
خرب املعجزة ،بحيث لو كانت درجة وثاقتهم كافية وافقنا عىل وقوع حادثة مخالفة لقانون الطبيعة،
ويبقى فهمنا وتفسرينا لتلك الحادثة.

تفسريان للحوادث املتعارضة مع قوانني الطبيعة
إذا ص ّدقنا وقوع الحادثة املعجزة ،فسيكون هناك احتامالن لتفسرينا ملصدر تلك الحادثة

والغاية منها؛ االحتامل األ ّول أن نعتقد أ ّن قانون عدم عودة املوىت للحياة ليس قانونًا كلّيًّا مطلقًا،

مبعنى أن نعترب أ ّن وقوع هذه الحادثة ّ
طبيعي .أ ّما
يدل عىل سقم القانون الذي ك ّنا نتص ّور أنّه قانون
ّ
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االحتامل الثاين فأن نؤمن بذلك القانون ،لك ّننا سنقتنع أنّه قد يُنقض أحيانًا بواسطة املعجزة .فكيف
ميكن اختيار أحد هذين التفسريين؟

يقول سوينربن إنّه (إذا كان لدينا دليل ٍ
كاف عىل وقوع حادثة تخالف قانون الطبيعة ،وكان لدينا

أيضً ا دليل ٍ
كاف عىل وقوع حوادث تشبه تلك الحادثة يف الظروف املامثلة ،فسيتوفّر لدينا الدليل
الكايف لالستنتاج بأ ّن ما ك ّنا نعتربه يف السابق قانونًا طبيعيًّا مل يكن يف الواقع قانونًا طبيعيًّا)[[[.

رؤية سوينربن هذه يف الحقيقة ترجع إىل التفسري األول نفسه .يقول يس دي بورد( :إذا فحصنا

كل الحاالت املشابهة للحادثة املعجزة ،ووجدنا أ ّن لها جمي ًعا خصوص ّيات مشرتكة ،عندئذ ينبغي
ّ

كل الذين ميوتون ال يعودون إىل الحياة باستثناء الذين
مثل إ ّن ّ
الكل لنقول ً
إعادة النظر يف القانون
ّّ

يتوفّرون عىل الخصوص ّية .وهكذا سيكون لدينا قانون جديد مبقدوره تبيني عودة املوىت املتوفّرين
عىل الخصوصيّة إىل الحياة ،ويوضِّ ح طب ًعا عدم عودة غريهم من املوىت إىل الحياة).

[[[

ال فرق بني رأي سوينربن وبني رأي برود ،أل ّن سوينربن يقول أيضً ا( :إذا توفّر لنا دليل ٍ
كاف عىل

وقوع حوادث شبيهة يف ظروف شبيهةفيجب إعادة النظر يف القانون السابق).

و ميكن أن يكون مراده من الظروف الشبيهة هي تلك الخصوصيّات املشرتكة بني االستثناءات.
رب ًرا
و لكن السؤال املطروح هو أنّه ما هي الحاالت التي يجب أن ال نعترب وقوع الحدث فيها م ِّ

إلعادة النظر يف قانون الطبيعة وذلك عندما نواجه حدث ًا ينقض قانونًا من قوانني الطبيعة؟ وبذلك

من ّهد األرضية لفهمه عىل أنّه معجزة حقيقيّة .يقول سوينربن( :متى ما كان لدينا دليل كاف عىل

ودليل كاف عىل االعتقاد بأ ّن حادثة شبيهة بها لن تقع حتى يف ظروف شبيهة
ٌ
وقوع حادثة معجزة،

دليل كافيًا عىل أ ّن القانون الذي نقضته هذه املعجزة ليس
بظروف تلك املعجزة ،حينئذ لن منتلك ً

حة القانون الذي
قانونًا طبيع ًّيا حقيق ًّيا [[[.فإذا أردنا الجمع بني عقيديت وقوع الحدث املعجز وص ّ
خرقه هذا الحدث املعجز ،فيجب أن نعتقد بعدم قابليّة ذلك الحدث املعجز للتكرار ،وينبغي أن
ننظر يف طبيعة الدليل الذي بوسعه إثبات هذا االعتقاد.

تبي الحادثة اإلعجازيّة،
يقول سوينربن( :إذا مل نستطع تقديم قانون أو معادلة جديدة تستطيع أن ّ
[[[ -سوينربن1996 ،م ،ص .606
[[[ -برود2002 ،م ،ص .452
[[[ -سوينربن1996 ،م ،ص .606
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فضل عن تبيني الحاالت املمكنة التبيني بالقانون السابق ،بحيث يبقى القانون السابق قاد ًرا عىل
ً

كل املشاهدات املستقبليّة ،فسيتوفر لدينا الدليل الكايف عىل عدم قابليّة الحادثة املذكورة
تبيني ّ
للتكرار .ويف هذه الحالة يتس ّنى اعتبار تلك الحادثة معجزةً ،أي بعد وقوع تلك الحادثة لن نعتربها
يئ،
شاه ًدا عىل سقم القانون السابق الذي خرقته ونقضته ،بل نعتربها ذات مصدر فوق
طبيعي وماورا ّ
ّ

أي إنّها معجزة[[[.

تلعب عدم قابل ّية الحادثة املعجزة للتكرار دو ًرا أساس ًّيا يف املنهج الذي يختاره سوينربن لفتح

الباب أمام االعتقاد بأ ّن حدث ًا متعارضً ا مع قانون الطبيعة هو معجزة .ولربود بيان آخر ال يستند

بالرضورة عىل عدم القابل ّية للتكرار ،حيث يقول( :إذا مل نستطع بفحص حاالت نقض قانون
الحل أن
ّ
تبي سبب تخلّفها عن قانون الطبيعة ،فمن سبل
الطبيعة العثور عىل خصوصية مشرتكة ّ

أي خصوص ّية مشرتكة بينها أيضً ا ،ونعتقد بالنتيجة أ ّن استثنائ ّيتها
نقول إنّه يف مقام الثبوت ال توجد ّ

خاص ال عالقة له باملسائل الطبيعيّة .يف
يئ ميكن أن يكون تاب ًعا لقانون
ّ
مثرة تدخّل عامل ماورا ّ

هذه الحالة سنكون قد اعتقدنا بأ ّن املعجزة مبعناها املصطلح قد وقعت .طب ًعا ميكن عىل افرتاض

عدم تشخيص خصوصيّة مشرتكة أن نعتقد بأ ّن مثل هذه الخصوصيّة املشرتكة موجودة يف منت
الواقع ،لك ّننا مل نستطع معرفتها [[[.يف هذه الحالة ،فإنّنا طاملا مل نجد قانونًا جدي ًدا لتبيني الحاالت

االستثنائيّة سنبقى عاجزين عن تبيني الحادثة املعجزة ،بينام إذا نسبناها إىل عوامل ماورائيّة فسنكون

قد توفّرنا عىل تربير لتلك االستثناءات.

ّ ّ
القبلي ضد املعجزة
نقد تقرير پرايس ـ برود لالستدالل

بأي
يقول برود يف الجزء األخري من تقريره املفصل الستدالل هيوم( :ال ّ
يحق لنا أب ًدا أن نعتقد ّ
معجزة حتّى لو شهد بها أقوى الشهود" .ويعتقد برود أ ّن هذه الجملة هي حصيلة استدالل هيوم
قوي يف أكمل درجات الق ّوة ،وهو دليل القوانني
يل ،وسببها هو أ ّن أحد الدليلني املتعارضني ّ
القب ّ
الطبيع ّية ،والدليل الثاين ،أي دليل اعتبار األخبار والشهادات ،ال يرقى أب ًدا إىل درجة الدليل الكامل،

والتجارب الرتيبة املتك ّررة التي ال استثناء فيها تدعم قوانني الطبيعة؛ أ ّما بالنسبة العتبار األخبار

والشهادات ،فال توجد مثل هذه التجربة الرتيبة ،فقد كانت األخبار والروايات التي سمعناها بخالف

[[[ -سوينربن1996 ،م ،ص .606
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وخصوصا أخبار املعاجز ،يف ق ّوة
أي خرب،
ً
حة ّ
الواقع م ّرات عديدة ،لذلك لن يكون احتامل ص ّ
حة قوانني الطبيعة.
احتامل ص ّ

أي خرب من أخبار املعاجز ال يرقى الحتامل
إذا
صح هذا البيان ،أي أ ّن احتامل صدق ّ
ّ
حة قانون الطبيعة ،فكام سبق أن قلنا سيكون القسم الثاين من دراسة هيوم عبث ًّيا ال رضورة
ص ّ
له ،والحال أنّه ال يبدو كذلك .من ناحية أخرى ،يطرح هيوم يف ختام القسم األول من دراسته

إل إذا كان خطؤها أكرث إعجازًا
قاعدة أو شعا ًرا يقول فيه (ما من شهادة تكفي إلثبات املعجزة ّ

حة خرب املعجزة
من الحادثة التي تريد إثباتها) [[[.ميكن طرح هذا الشعار إذا كان احتامل ص ّ
حة القانون املضا ّد لها .بعبارة ثانية ،ميكن رفع هذا الشعار إذا كان احتامل
أكرب من احتامل ص ّ

حة خرب املعجزة أكرب من احتامل صحة قانون الطبيعة .ومثل هذا اليشء مرفوض يف تقرير
ص ّ

حة خرب معجزة أكرث ق ّوة
پرايس ـ برود ،أي طبقًا لتقريرهام ال ميكن إطالقًا أن يكون احتامل ص ّ
حة قانون من قوانني الطبيعة؛ لذا ال ميكن طرح الشعار املذكور.
من إحتامل ص ّ

حة قانون
حة املعجزة عىل احتامل ص ّ
نعم ،من لوازم شعار هيوم أن يكون تف ّوق احتامل ص ّ

رصح هيوم نفسه بهذا اإلمكان قبل طرح الشعار املشار إليه ،حيث قال:
الطبيعة ،ممك ًنا .وقد ّ

(مبقتىض طبيعة الواقعة اإلعجازيّة مث ّة دليل قاطع كامل ض ّد وقوع املعجزة ،دليل ال ميحى وال

يأفل ،واملعجزة املذكورة ال تكون معتربة إلّ بدليل مخالف [لدليل التجربة] وأقوى منه).

[[[

عىل الرغم من وجود مثل هذا الالزم لشعار هيوم ومثل هذا الترصيح بإمكان ّية تف ّوق دليل
إل أنّه ميكن العثور يف عبارات أخرى عىل ترصيحات تفيد تعذّر هذا التف ّو ،حيث يقول
املعجزةّ ،

أي نوع من املعاجز ميكن أن ترتقي حتى إىل مرتبة االحتامل ،ناهيك
هيوم( :ما من شهادة تؤيّد ّ

عن أن تصل إىل مرتبة الدليل الكامل) .[[[.ويقول يف فقرة أخرى( :ما من شهادة إنسانيّة ميكنها أن

تكون قويّة إىل درجة تثبِت معها معجزةً).

[[[

العبارتان األخريتان تأييدات مناسبة لقراءة پرايس ـ برود ،ولكن مث ّة شواهد تؤيّد رفض هذه

رصح يف طبعات وتنقيحات الحقة
القراءة أيضً ا .من ذلك أ ّن هيوم أضاف قي ًدا للجملة األخرية ،ثم ّ
[[[ -هيوم1989 ،م ،91 ،ص  115و .116
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بأه ّم ّية ذلك القيد فقال( :ما من شهادة إنسان ّية ميكنها أن تكون قويّة إىل درجة تثبِت معها معجزةً،
أساسا مناسبًا لألنظمة الدينيّة) .القيد الذي يضيفه هيوم معناه أنّه قد ميكن إثبات أصل
وتجعلها
ً

دليل
وقوع حوادث إعجازيّة عن طريق األخبار والشهادات ،لك ّن هذه املعاجز ال ميكنها أن متثّل ً
عامل ماورائيًّا هو الذي
ً
ديني ما .رمبا بسبب تعذّر أن نحرز عن طريق األخبار أ ّن
عىل حقّانيّة نظام ّ

قام بهذه املعجزة .يقول هيوم بعد أن يوافق عىل إمكان ّية إثبات وقوع حوادث اعجازيّة عن طريق
كل الوثائق التاريخيّة) .املراد من
مستحيل العثور عىل مثل هذا الدليل بني ّ
ً
األخبار( :رمبا كان

تاريخي عىل وقوع حادثة معجزة ،فإ ّن مثل
هذه العبارة أنّه عىل الرغم من إمكان ّية العثور عىل دليل
ّ

هذا الدليل مل يعرث عليه فعليًّا .ويقوم هيوم بإجراء تغيري يف صياغة الجملة األوىل .كانت الجملة
األوىل يف النسخة األوىل كام يأي( :ما من شهادة ...ميكنها عىل اإلطالق أن تبلغ حتى مرتبة

االحتامل.)...

[[[

حة خرب املعجزة عىل احتامل
ري أيضً ا بأ ّن هيوم يرى إمكانيّة تف ّوق احتامل ص ّ
يُش ِعر هذا التغي ُ

رب بهذا االحتامل .إذا نظرنا بعني الج ّد
ص ّ
حة قانون الطبيعة ،مع أنّه مل يصل عىل أرض الواقع خ ٌ

لهذا التغيري يف موقف هيوم ،واعتربناه مثرة تفطّن هيوم لنواقص استدالله ،فيجب أن نقوم بتعديل
أي معجزة عىل اإلطالق
رب ّ
يف تقرير پرايس ـ برود ،فال نعترب نتيجة استدالل هيوم أنّه ال يستطيع خ ُ

التف ّوق عىل قانون من قوانني الطبيعة .بل نتقبّل إمكانيّة أن يكون خرب املعجزة قويًّا إىل درجة أ ّن
احتامل سقمه أو احتامل كذب رواته والشهود ليس أكرب من احتامل سقم قانون الطبيعة.

يستشف أنّه توجد يف كالم هيوم وكتاباته شواهد لصالح كال القراءتني ،وقد تع ّرفنا عىل بعض

منها .إذا أردنا مقارنة هذه الشواهد ببعضها ،نشعر كأنّ ا يوجد يف أذهاننا افرتاض مسبق يقول

يل ،والحال أنّه يبدو أ ّن الفكرة القائلة بأ ّن دراسته تتح ّمل
إ ّن دراسة هيوم تتمتّع باالنسجام الداخ ّ

كال القراءتني ناجمة عن حاالت التباس وغموض يف ذهن هيوم نفسه ،حيث تب ّدت له مشكالت
تدريجي.
استدالله ض ّد املعجزة بشكل
ّ

وجه آخر لطريف التعارض
رشاح هيوم إ ّن الدليلني املتعارضني الذين وردا يف استدالل هيوم هام( :دليل
يقول بعض ّ

تبي تلك الحادثة ،ومن
تجريبي عا ّم يُعرف بدليل العلّ ّية العا ّم ،ويفيد أ ّن ّ
لكل حادثة علّة طبيع ّية ّ
ّ
[[[ -هيوم1989 ،م ،98 ،ص .157
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ناحية ثانية لدينا حادثة تعترب معجزة فهي تقول يف الواقع :بعض الحوادث ليس لها علّة طبيع ّية)[[[.
يلوح أ ّن هذه الصورة للدليلني املتعارضني يف استدالل هيوم ،ليس لها ما يؤيّدها يف دراسة (حول

املعاجز) عىل اإلطالق ،بل إ ّن كتابات هيوم وآرائه تخالف هذه الصورة ،ألنّه يحاول برصاحة رسم

العل ،والتأكيد عىل أ ّن منشأه هو تجاربنا املاضية التي تفيد
دليل اعتبار الخرب يف قالب االستدالل ّ ّ

خاص من قوانني الطبيعة .عىل
العل مقابل قانون
ّ
تطابق الخرب مع الواقع ،وهذا ما يضع االستدالل ّ ّ
العل يف الدفاع عن اعتبار األخبار
هذا األساس ،الدليل املعارض لقانون الطبيعة هو هذا االستدالل ّ ّ

والشهادات ،كام أ ّن هيوم مل يقصد من قانون الطبيعة قانون العلّيّة العا ّم ،فمراده من قانون الطبيعة يف
مثال قيام املسيح من األموات أو إحيائه للموىت ،عبارة من قبيل( :املوىت ال يعودون إىل الحياة).
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