جدل العالقة بين ِّ
الذهن والعين
َّ
العالمة َّ
مطهري ألطروحات هيوم
نقد

إعداد :علي دجاكام

[[[

[*]

األسايس يف
ي َّتهم بعض العلامء الغرب ِّيني ديفيد هيوم بأنَّه أنكر وجود الله ،وأنَّ ذلك كان السبب
َّ
يبْ.
رواج الفكر املادِّي يف العرص الحديث وال س َّيام يف العامل الغر ّ

ِ
هيوم ،كام ورد يف النقد الذي قدَّ مه َّ
يكتف بإنكار وجود
العلمة مرتىض مط َّهري ألطروحاته ،مل
ّْ
الخارجي ،إذ ادَّعى أنَّنا نستنتج
املستقل ،بل أنكر أيضاً وجود الجوهر املادِّي
ين
الجوهر النفسا ِّ
ِّ
من اإلحساس والتجربة وجود سلسل ٍة من األمور املسمَّ ة باألعراض والحاالت ،أ َّما وجود الجوهر
ّْ
الحس.
الجسمي الذي هو منشأ حاالت الضمري والوجدان ،فال تؤ ِّيده التجربة ،وال يشهد له
ِّ

يف املقابل ،ال يتب َّنى هيوم فكراً ما ِّديَّاً بحتاً ،فقد انتقد املادِّيني والَّالهوتيِّني عىل حدٍّ سواء ،لذلك
بذل قصارى جهوده إلثبات أنَّ الرباهني التي أقامها علامء الَّالهوت ضعيف ٌة وال تفي بالغرض ،وأما
ين محض...
اإلميان فهو أم ٌر نفسا ٌّ

ِّ
املحرر

ٍ
رش بني الذِّهن والعامل
يعتقد معظم الناس ،مبن فيهم أصحاب النزعة املا ِّدية ،بوجود
ارتباط مبا ٍ
الخارجي ،وهذه الوجهة املعرفيَّة تندرج يف ضمن مباحث املعقوالت األوىل الفلسفيَّة ،والثانية -
املتحصلة يف إذهاننا حول العامل املحيط
الفلسف َّية واملنطق َّية  -لذا يقولون إ َّن جميع املعلومات
ِّ
يل الذي يظفر فيه الذِّهن باملفاهيم والصور الذِّهن َّية من دون واسط ٍة،
بنا ،إنَّ ا هي من العلم الحصو ِّ
ولهذه املفاهيم خصوصيَّ ٌة من حيث كونها مرآ ًة للخارج ،إذ يتخيَّل اإلنسان للوهلة األوىل أنَّه قد
*ـ مفكِّر وباحث يف الفلسفة املعارصة ـ إيران.
ـ ترجمة أسعد مندي الكعبي.
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أدرك ما حوله من حقائق مبارشة ،ث َّم يقول يف املرحلة الثانية إ َّن هذه املفاهيم التي أتص َّورها عن

األرض والسامء مثالً ،لها وجو ٌد يف الخارج ،ويف املرحلة الثالثة يقول إ َّن منشأ ظهور التص ُّورات

الذِّهن َّية هو التأثريات الخارج َّية.

إ َّن الرؤية الديالكتيك َّية ت َع ُّد اإلنسان مج َّرد معلو ٍل ملصالحه املاديَّة واالقتصاديَّة ،وهذه املصالح

فكل ما لديه من مشاعر ورغبات وأحكام
هي التي تفرض عليه تطوير وسائل االنتاج ،وعليه ُّ

ٍ
انعكاس للظروف البيئ َّية والطبيع َّية واالجتامع َّية التي يعيش يف
وقدرات ،ليست يف الواقع سوى
كنفها،ألنَّه مج َّرد مرآ ٍة تعكس ما يحيط به ،وهو يف واقع الحال ال يقدر عىل القيام بأيَّة حرك ٍة مخالف ٍة
لألوضاع املحيطة به.

أ َّما بالنسبة إىل املعقوالت الثانية ،فنج ُد بعض الفالسفة من أمثال كانط ،قد ج َّردوها بالكامل عن

صائب حالُه حال ع ِّد املفاهيم الذهنيِّة بأنَّها صو ٌر مبارش ٌة
املعقوالت األوىل ،وهذا األمر أيضاً غري
ٍ

لألشياء؛ ويف هذه الحالة ال يبقى عل ٌم وال معرفة.

ٍ
ٍ
عندئذ من انتزاع صور
يف ،فال ب َّد له
بنشاط
ومن املفيد القول أ َّن الذِّهن لو أراد القيام
علمي ومعر ٍّ
ٍّ

رش ملا هو
األشياء وفق ضوابط ومعايري
خاصة ،وهذا يعني أ َّن هذه االنتزاعات هي تص ُّو ٌر غري مبا ٍ
َّ
موجود يف الخارج؛ أي أَّنها صو ٌر ذهن َّي ٌة منتز َع ٌة للصور الخارج َّية .الصور األ َّولية حينام تدخل يف
رش عىل النوع املوجود يف الخارج،
الذِّهن
البرشي ينتزع منها معاين أخرى تنطبق بشكلٍ غري مبا ٍ
ِّ
لذا ال ميكن أن يكون علمنا بها جهالً.

كل ما يتص ُّوره الذهن ال ب َّد من أن يكون هناك وجو ٌد
يف هذا السياق ،يعتقد معظم الناس بأ َّن َّ

رش بإزائه ،ويقولون إ َّن هذا اليشء حتَّى وإن مل يكن موجودا ً يف عامل األعيان ،لك َّنه يف الحقيقة
مبا ٌ

يش ٌء وليس تخيُّالً عبثيَّاً ال واقع له .إحدى الشبهات التي طرحوها هي :هناك عدد من القضايا التي

تكون مواضيعها عدم َّية  -أي ليس لها

ٌ
خارجي  -إذ نُخرب عنها ،مثالً يُقال( :يف يوم الجمعة املقبل سيحدث كذا) ،ومن
مصداق
ٌّ
أي حا ٍل قد أخربنا عنه ،وهذا اإلخبار
الطبيعي أن الحادث (كذا) يُع ُّد معدوماً اليوم ،لك َّننا عىل ِّ
ِّ
ُّ
يدل عىل أ َّن هذا العدم (كذا) هو يش ٌء وليس ال يشء ،إذ ليس من املمكن اإلخبار عن ال يشء.
خب عنه.
ويضيفون إ َّن الَّاليشء املطلَق ال يصلح ألن يُ َ
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خب عنه) ،وقالوا إ َّن الصحيح هو أن تكون
عىل هذا األساس ،رفض هؤالء قاعدة (املعدوم ال يُ َ

خب عنه) .وخالصة كالمهم أ َّن املعدومات التي نخرب عنها
القاعدة كام يأيت( :الَّاليشء املطلَق ال يُ َ

لها شيئ َّية حتَّى وإن كانت غري موجودة.

نستشف منها أنَّهم مل يدركوا حقيقة
كذا هو الحال بالنسبة إىل سائر الشُّ بهات التي طرحوها ،إذ
ُّ
القضايا املرتبطة باالعتبارات الذِّهن َّية ومل يتمكَّنوا من التمييز بني األمور االنتزاع َّية وغري االنتزاع َّية
بشكلٍ
مفهوم يكتنف الذِّهن يجب أن يكون من سنخ املعقوالت األوىل،
كل
صائب ُمتص َّورين أ َّن َّ
ٍ
ٍ

وال ب َّد من وجود ما بإزائه يف الخارج ،أي أنَّهم يَع ُّدون الذِّهن كاملرآة التي تعكس صورة اليشء
املوجود يف الخارج[[[.

ِّ
َّ
الباطني�ة):
 -االستنب�اط (حركة الذهن

كام أ َّن الذِّهن قاد ٌر عىل صياغة النظريَّات وإعاممها ،كذلك فالنشاطات التي يقوم بها عىل
صعيد التصديق ال تقترص عىل عمل َّية التنظري هذه ،لذا فإ َّن معارف اإلنسان ليست محدود ًة بصياغ ٍة
نظريَّ ٍة ت َّم تعميمها فحسب .وللذِّهن وظيف ٌة أخرى تتمثَّل يف عمليَّ ٍة عقليَّ ٍة يُطلَق عليها (استنباط)،
يب برتراند راسل الذي ع َّد النشاط
وهذا االصطالح ينطبق إىل ح ٍّد ما مع أُطروحة الفيلسوف الغر ِّ
ِّهني يف هذه الحالة منطاً من أمناط الحركة الباطن َّية.
الذ َّ

ٍ
جدير بالذكر أنَّنا حينام نحلِّل معلوماتنا ومعارفنا بشكلٍ
معقوالت أ َّولي ًة
صائب نجد كثريا ً منها
ٍ
ٍ
استنباطات
انطبعت يف أذهاننا من دون واسط ٍة ،لكن لو تأ َّملناها ج َّيدا ً لوجدناها عبار ًة عن سلسلة

توصلنا إليها عرب نشاطاتنا
َّ

مثال ،نحن نقبل يف بادئ األمر كون املا َّدة من مق ِّومات املعقول األ َّويل الذي نعلم
الذِّهنيَّة[[[ً .
ٍ
رش للام َّدة يف ذهننا؛
أي
إدراك مبا ٍ
بوجوده مبارشةً ،لك َّننا إن تع َّمقنا يف إدراكنا هذا فسوف ال نجد َّ
فنحن نُدرك لون أحد األشياء ،لك َّن
هذا الَّلون يف الواقع ليس اليشء ذاته [[[،كام ندرك حجمه ،إلَّ أ َّن هذا الحجم ليس ذاته؛ إذ من
املمكن لهذا اليشء أن يتَّصف بلونٍ وحجمٍ خالفاً ملا هو موجود .وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع
ٍ
صفات ملموس ٍة أخرى.
صفاته املا ِّدية ،كالحرارة والربودة والنعومة والخشونة والرائحة ،وما إىل ذلك من
[[[  -مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،3ص .187 - 184
[[[  -املصدر السابق ،ص .378
[[[  -املصدر السابق ،ص .381
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ّْ
ِ
املستقل ،بل أنكر أيضاً وجود الجوهر
ين
مل
يكتف ديفيد هيوم بإنكار وجود الجوهر النفسا ِّ
الخارجي الذي ت ُع ُّد األعراض الطبيع َّية من حاالته ،إذ ا َّدعى أنَّنا نستنتج من اإلحساس
املا ِّدي
ِّ
الجسمي الذي
والتجربة وجود سلسل ٍة من األمور املسمَّ ة باألعراض والحاالت ،أ َّما وجود الجوهر
ِّ
الحس.
هو منشأ حاالت الضمري والوجدان فال تؤيِّده التجربة ،وال يشهد له
ّْ

هيوم وأتباعه يُع ُّدون النفس سلسل ًة من التص ُّورات املتعاقبة التي تظهر يف الذِّهن ،لذلك قال:
ِّي؟!حينام أثق بشعوري ،أجد وجود بعض األعراض
يل افرتاض وجود جوه ٍر ماد ٍّ
«لـِ َم يجب ع َّ
لك َّنني لست قادراً عىل معرفة جوه ٍر ميكن عدُّ ه ما َّد ًة لها» .إلَّ أ َّن متب َّنياتنا الفكريَّة تفرض علينا عدم
موافقته يف ذلك ،فنحن نؤمن بوجود جواهر األشياء عن طريق االستنباط؛ ولكن كيف يت ُّم االستنباط
هنا؟ لإلجابة عن هذا السؤال نقول :االستنباط يبدأ بسلسل ٍة من العالئم والدالالت التي تكتنف
ذهن اإلنسان وت ُعينه عىل فهم ما ال ميكن إدراكُه بشكلٍ مبارشٍ ،وبعد ذلك يقوم الذهن بعملي ٍة دقيق ٍة

الستكشاف حقائق األمور .إذن ،عملية االستنباط تختلف عن اإلعامم ،فهي عبار ٌة عن تع ُّمقٍ يف
فالحس مج َّرد
الحس وحده،
باطن الذهن ملعرفة حقائق األُمور التي ال ميكن تحصيلها عن طريق
ُّ
ِّ
[[[
عالم ٍة ت ُرشد الذِّهن إىل موضوع االستنباط بصفته نورا ً يهتدي به التائه يف البيداء ليالً.

 قيمة املعرفة ِّاحلس َّية:

الحواس،
لكل ما يدركه الذِّه ُن عن طريق
يعتقد ديفيد هيوم أ َّن اإلنسان بإمكانه االطمئنان ِّ
ِّ
فكل ما يكتنفه من مسائل غري
ُّ
الخارجي؛ ومن ثم
متحصل ٌة من ارتباطه بعامله
فاملعلومات برأيه
ِّ
ِّ
أوهام تُراوده وتخ ُّي ٍ
الت من صناعته ال غري ،لذا فهي
محسوس ٍة هي يف الحقيقة ال تعدو كونها مج َّرد
ٍ
عاري ٌة من أيَّة قيم ٍة معرفيَّ ٍة.

وهمي تتخ َّيلُه أنفسنا أهم َّيةً ،وأضفينا عليه قيمةً ،سنقع يف محذو ٍر
لكل أم ٍر
وقال لو أنَّنا أ َعرنا ِّ
ٍّ
ال محالة ،ويف نهاية املطاف سوف نصل إىل نفقٍ مظلمٍ ال مخرج منه ،ومن ثم ال تبقى أيَّة قيمة
كل تلك األوهام الزائفة.
ملعارفنا ألنها ال تعيننا عىل إدراك الحقيقة من بني ِّ
لحل هذه املعضلة الفكريَّة ،فهو عدم التمييز بني النمطني الَّلذين طرحهام إميانوئيل
أ َّما اقرتاحه ِّ
والحواس ،يف حني أ َّن التص ُّورات متعلِّق ٌة بعامل الذِّهن؛ لذا ال ب َّد
كانط ،ألنَّهام يتعلَّقان بعامل املا َّدة
ِّ
ٍ
ارتباط بني العلم واملعلوم.
من وجود
[[[  -مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،3ص .382
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ال ريب يف أ َّن اإلشكال الذي يُطرح عىل رأي هيوم هذا ،يك ُمن يف أ َّن االرتباط الذي ي َّدعيه غري
ٍ
كاف إلثبات املطلوب عىل وفق متب َّنياته الفكريَّة ،فاعتبار أ َّن هذه التص ُّورات عىل نوعني  -منها ما
هو موجود يف الخارج ومنها من صياغة الذِّهن  -ي ِر ُد عليه أ َّن الذِّهن عاج ٌز عن إبداع يش ٍء من تلقاء
ٍ
ُحل
معقوالت أ َّولي ٍة ترتكز عليها املعقوالت الثانية؛ ويف هذه الحالة ت ُّ
نفسه ،فام يتص َّوره عبار ٌة عن
معضلة املعرفة التي احتار بها هذا الفيلسوف .املعقوالت األوىل هي ذات املاه َّيات املوجودة
الخاصة نظرا ً ألنَّها مكنون ًة يف وعاء
يف الخارج ،ومن ث َّم انطبعت يف الذِّهن ،وقد اتَّصفت مبيزاتها
َّ
العقل ،فهي األمور الخارجيَّة نفسها لك َّنها تتَّصف بطابعٍ آخر عند حلولها يف الذِّهن ،ومن ثم فهي
ذات صل ٍة عين َّي ٍة بالعامل املا ِّدي.

إذن ،هناك ٌ
الخارجي فتمتزج
ج يف الذِّهن من العامل
فرق بني ا ِّدعاء أ َّن الصورة املحسوسة تلِ ُ
ِّ
مع تلك التص ُّورات التي صاغها الذِّهن من تلقاء نفسه لريكِّب منها أمورا ً
خاصةً ،وبني ع ِّد الذِّهن
َّ
ِّهني ،فإ َّن
أي يش ٍء من دون وجود مؤث ِّ ٍر
عاجزا ً عن صياغة ِّ
خارجي .استنادا ً إىل أدلَّة الوجود الذ ِّ
ٍّ
ٍ
ميزات مع َّين ًة لتصبح (معقوالت أوىل)،
ماه َّيات األشياء بعينها موجود ٌة يف الذِّهن ،وهناك تكتسب
ومن ث َّم يُطلق عليها (معقوالت ثانية)؛ ونتيجة امتزاج هذين الصنفني من املعقوالت تنشأ املعرفة
لدى اإلنسان.

أي أم ٍر من تلقاء نفسه ،بل إ َّن املعقوالت األوىل هي السبب يف
وإذا قلنا إ َّن الذِّهن ال يصوغ َّ
ُحل أيضاً.
وجود املعقوالت الثانية ،فإ َّن مشكلة هيوم املعرفيَّة سوف ت ُّ

ٍ
ينبغي القول أ َّن الق َّوة املدركة ل ِ
انتزاعي ،وهو الذي يوجد يف الذهن
بنشاط
إلنسان تقوم
ٍّ
البديهيَّات األَ َّوليَّة يف املنطق وأغلب املفاهيم العا َّمة للفلسفة ،وهذه العموميَّة ناشئ ٌة من كونها
أشمل التص ُّورات التي تنطبع يف الذِّهن بحيث ال ميكن أن يوجد ما هو أع ُّم منها،كتص ُّور الوجود
والعدم والوحدة والكرثة والوجوب وا ِ
إلمكان ،وما إىل ذلك .هذه املفاهيم العا َّمة من حيث
الخاصة ،والس َّيام أنَّها متأخِّر ٌة عن املحسوسات
الظهور يف الذِّهن ،تعترب متأخِّر ًة عن املفاهيم
َّ
الخارجيَّة ،وهي من هذه الجهة تكون يف الدرجة الثانية – معقوالت ثانية –ولك َّنها من الناحية
املنطقية تكون بديهي ًة أ ّوليةً،أي إنّها يف الدرجة الثانية من الناحية الفلسفية والنفسية ،ويف الدرجة
األُوىل من الناحية املنطق َّية.

ونلفت هنا إىل أ َّن هيوم يف نظريَّته الطبيعة البرشية ينظر إىل اإلنسان من حيث االنفعال ال
العقل ،وال يطلق عىل املدركات العقل َّية مصطلح (أفكار) كام فعل لوك ،بل يُطلق عليها (إدراكات)،
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ويقسمها إىل نوعني ،انطباعات وأفكار .وهو مي ِّيز بني املواضيع التي تنطبع يف الذِّهن عىل أساس
ِّ
متييزه بني اإلحساس والخربة من جه ٍة ،والتفكري واالستدالل من جه ٍة أخرى ،فربأيه ،يك يتمكَّن
ٍ
انطباعات تنشأ من الشعور واإلدراك
العقل من التفكري واالستدالل ،يجب أن تتوفَّر له يف بادئ
الحس.
ِّ ّْ

وهو مييِّز بني االنطباعات واألفكار عىل النحو اآليت :الفرق بينهام يتمثَّل يف درجة الق َّوة
والفاعليَّة التي تؤث ِّر عىل العقل ،وتدخل عن طريقها يف التفكري والوعي ،فتلك اإلدراكات التي
كل أحاسيسه وانفعاالته
ترتسخ يف الذِّهن ميكن أن نس ِّميها انطباعات ،ومن خاللها ميتلك اإلنسان َّ
َّ
تتجل يف نفسه أل َّول م َّر ٍة؛ وقد وصف هذه األفكار بأنَّها صور خافتة.
َّ
وعواطفه بصورتها التي

ويضيف هيوم إىل نظريَّته حول العالقة بني االنطباعات واألفكار توضيحاً ها َّماً جاء فيه»:مبا
أنَّ األفكار تُعترب صوراً لالنطباعات ،لذا ميكننا أن نك ِّون أفكاراً ثانو َّي ًة تكون صوراً لألفكار األ َّول َّية،
الحس لهذا الَّلون ،وهذه الصورة الذهن َّية هي
فالَّلون األحمر الذي أُفكِّر فيه هو صور ٌة ذهن َّي ٌة إلدرايك
ِّ ِّ
مستوى ثانٍ أكرث تج ُّرداً
فكر ٌة أ َّول َّي ٌة تؤدِّي إىل تكوين فكر ٍة ثانويَّ ٍة تصبح يف ما بعد صور ًة ذهن َّي ًة من
ً
عن فكرة الَّلون ذاتها».
وغني عن القول أنَّه يذهب إىل اعتبار هذا التمييز بني الفكرة األ َّولية والفكرة الثانويَّة ليس استثنا ًء
ٌّ
من نظريَّته حول أرجح َّية االنطباعات عىل األفكار ،بل هو تأكي ٌد لها ،ذلك ألنَّه يثبت إمكان َّية أن تقوم
مستوى ثانٍ يؤ ِّدي إىل ظهور فكر ٍة ثانويَّ ٍة .ومعنى هذا أ َّن ما يس ِّميه
الفكرة األ َّول َّية بدور انطبا ٍع من
ً
ٍ
إدراكات ،وأيضاً عىل ما يستقبله العقل من أفكا ٍر أ َّولي ٍة.
الحواس من
باالنطباع ينطبق عىل ما تستقبله
ُّ

ومن جملة اعرتاضات هذا الفيلسوف هو تساؤله عن السبب الذي يدعوه لالعتامد عىل أم ٍر ال
ثم
بحواسه ،إذ قال« :ميكنني أن أثق
يدركه
بحواس ألنَّني مل أخرتعها ،فقد أدركت بواسطتها شيئاً َّ
ِّ
ِّ
ارتسمت صورته يف مخ ّيلتي ،فيدي عندما تلمس شيئاً ساخناً ال تشعر بالربودة بتاتاً؛ لذلك أصدِّ ق
الحقيقي وال أقبل بيش ٍء آخر سواه».
شعور يدي
ِّ
صحيح بنسبة خمسني يف املائة ،فالجانب الباطل منه هو عدم
ميكن القول أ َّن كالم هيوم هذا
ٌ
البرشي
ي يُرثي الذِّهن
ج عن
ألي يش ٍء آخر خار ٍ
َّ
حواسه املا ِّديَّة؛ فيا ترى هل أ َّن العلم املا ِّد َّ
قبوله ِّ
ِّ
كل تلك العلوم واملعارف الغيب َّية واملاورائ َّية التي ال ح َّد لها وال حرص؟ وهل أ َّن املعرفة الحقَّة
عن ِّ
تتحصل لدى اإلنسان من طريق هذه النافذة املا ِّدية الض ِّيقة؟ ونحن بدورنا نطرح عليه السؤال
َّ
ُّ
وتستدل بها وتناقش
اآليت :بالنسبة إىل العلوم واملعارف التي متتلكها وتق ُّر بحتميَّتها وصوابها،
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اآلخرين وتناظرهم عىل أساسها ،هل تستطيع أن تجزم بأنَّك حصلت عليها من هذه النافذة املا ِّدية
حواسك امللموسة فحسب؟! إ َّن الذي يُنكر املعارف والحقائق املاورائ َّية ال ب َّد له من أن يُنكر
ومن
ِّ
كل حقيق ٍة ثابت ٍة وأصلٍ معترب وعلَّ ٍة قطعيَّة[[[.
َّ

َّ
 -برهان النظم:

يُع ُّد برهان ال َّنظم أبسط الرباهني التي استُ ِد َّل بها إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ،لذا فهو
َّ
استدل به القرآن الكريم عا َّدا ً الكائنات ونظامها الدقيق الذي يحكمها
أكرثها شيوعاً بني العلامء ،اذ
ٍ
جل شأنه.
آيات  -عالئم  -عىل وجود البارئ َّ
دليل عىل وجود ناظمٍ له ،وقيل بأنَّه يختلف عن
فحوى هذا الربهان أ َّن ال َّنظم املوجود يف الكون ٌ
سائر الرباهني التي طُرحت عىل هذا الصعيد مبا فيها براهني املح ِّرك األ َّول ،والوجوب واإلمكان،
والص ِّديقني .هذه الرباهني تطغى عليها صبغ ٌة فلسفيَّ ٌة كالميَّةٌ ،أي أَّنها ترتكز عىل
والحدوث وال ِقدم،
ِّ
قواعد عقالنيَّة محضة ،يف حني أ َّن برهان ال َّنظم يُع ُّد من سنخ الرباهني الطبيعيَّة والتجريبيَّة التي
َّ
استدل بها التجريب ُّيون.
ت ُناظر إىل ح ٍّد ما تلك الرباهني التي

ديفيد هيوم هو أحد الفالسفة الغربيِّني الذين قدحوا بهذا الربهان الذي يُع ُّد أه َّم قاعد ٍة يستند إليها
أصحاب النزعة الَّالهوت َّية إلثبات وجود الله تعاىل ،ومنذ تلك اآلونة زعم بعض العلامء الغرب ِّيني
رسخ النزعة املا ِّدية بني الشعوب
ٌ
أنَّه
باطل وال ميكن االعتامد عليه إلثبات املطلوب األمر الذي َّ
األسايس يف رواج الفكر املا ِّدي يف العرص الحديث
الغرب َّية ،وميكن القول إ َّن إنكاره هو السبب
ُّ
يبْ.
وال سيَّام يف العامل الغر ّ

ولقد د َّون هذا الفيلسوف كُتباً ع َّدة ،من بينها كتابه الشهري الذي طُبع بعد وفاته (محاورات
الطبيعي) الذي ذكر شبهاته فيه ،إذ ساق هذه الشُّ بهات عىل لسان شخصني افرتاضيَّني،
يف الدين
ِّ
أحدهام (كلينثس) وهوالذي يدافع عن برهان ال َّنظم ،يف مقابل(فيلون) الذي يشكِّك به ويبدي
ٍ
ٍ
وشبهات حوله؛ وعىل هذا األساس طرح نقاشاً عىل لسان هاتني الشخص َّيتني.
اعرتاضات

تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن هيوم ال يتب َّنى فكرا ً ما ِّديَّاً بحتاً ،فقد انتقد املا ِّديني والَّالهوتيِّني عىل ح ٍّد
سواء ،لذلك بذل قصارى جهوده إلثبات أ َّن الرباهني التي أقامها علامء الَّالهوت ضعيف ٌة وال تفي
بالغرض ،ألنه يرى اإلميان أمرا ً نفسان َّياً .وإذا اعتربنا برهان ال َّنظم معيارا ً عقل َّياً ي ِر ُد عىل هذا االعتقاد

[[[  -مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،3ص .90
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أقل تقدي ٍر قرين ٌة عىل وجود علَّ ٍة أو
أ َّن ال َّنظم املشهود يف الطبيعة إن مل يكن دليالً كافياً ،فهو عىل ِّ
ينْ؛ لذا ليست لدينا وسيلة سوى العقل كركيز ٍة نستند إليها بغية
عللٍ ل َنظم الكون شبيه ٌة بالعقل اإلنسا ّ
إثبات خصائص هذه العلَّة أو العلل.
ِّ
بكل ما لديه من ق ّو ٍة يك يقدح
الشك والَّالأدرية ،وسعى ِّ
يُشار أيضاً إىل أ َّن هيوم قد تب َّنى فلسفة
بربهان ال َّنظم ويثبت عدم نجاعته يف إثبات امل َّدعى ،فقد قيل إنَّه أفنى حياته يف دراسة وتحليل
األدلَّة التي يُعتمد عليها إلثبات وجود
ّْ
وجل ،لذا نجده انتقد األدلَّة والرباهني التي استشهد بها علامء الَّالهوت والفالسفة،
الله ع َّز

ولربا يكون السبب يف ذلك رواج برهان ال َّنظم يف تلك اآلونة،
وحاول تفنيدها بشتَّى الوسائل؛
َّ

اذ سخَّر خمسة وعرشين عاماً من حياته تقريباً يف هذا الصدد ،وكانت مثرة ذلك كتابه الشهري
الطبيعي)[[[.
(محاورات يف الدين
ّْ

ويُلخِّص هذا الفيلسوف اعرتاضه كام يأيت :برهان ال َّنظم متق ِّو ٌم عىل كون جميع املصنوعات
ِ
املنتظمة التخلو من صانعٍ ماهرٍ ،فالبيت ال يُشيَّد بال ب َّناء ،والسفينة ال تتح َّرك بال ربَّان؛ لذا،
البرشيَّة

الب َّد للكون املنتظم من صانعٍ -خالق  -نظرا ً لشبهه باملصنوعات البرشيَّة ،وقد انتقد هذا االستدالل
بداعي أَنّه مستن ٌد إىل التَّشابه بني الكائنات الطبيعيَّة واملصنوعات البرشيَّة ،وبطبيعة الحال ،فإ َّن هذا

لتسيِة حكم أَحدهام إىل اآلخر بسبب اختالفهام،إذ إِ َّن مصنوعات البرش
التشابه مبج َّرده اليكفي ْ

طبي ،لذا فهام صنفان من سنخني متباينني ،فكيف
ذات منشأ
صناعي ،يف حني أ َّن الكون ذو منشأ ّْ
ٍّ
صحيح أنَّنا ج َّربنا مصنوعات البرش فتي َّق َّنا من أنَّها التوجد
ميكن أَن نثبت ألحدهام حكم اآلخر؟
ٌ
إِلَّ بصنع صانعٍ عاقلٍ  ،لكننا مل نج ِّرب ذلك يف الكون ،فالكون مل يتك َّرر وجوده حتَّى نقف عىل

كيف َّية خلقه وإِيجاده ،بل واجهناه م َّر ًة واحدةً؛ وبهذا ال ميكن أن تثبت لنا العلَّة املوجِدة له عىل
غرار مصنوعات البرش إِلَّ إِذا ج َّربناه قبل ذلك عرشات امل َّرات وشهدنا عمليَّة الخلق والتكوين،

كامشاهدنا ذلك وج َّربناه يف املصنوعات البرشيَّة؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة التي نتمكَّن عىل
أساسها من استنتاج أ َّن الكون ومافيه من نظمٍ ال ميكن أَن يوجد من دون خالقٍ عليمٍ وصانعٍ خبريٍ.
ّ
ويدل عىل فقدان
وسطحي لربهان ال َّنظم،
ج
االشكال املذكور يف الحقيقة ين ّم عن فهمٍ ساذ ٍ
ٍّ
الغرب ملدرس ٍة فلسفي ٍة متكامل ٍة تدرك حقيقة هذا الربهان بصورته الصحيحة ،إذ ال صلة له بتاتاً
[[[  -ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (بالُّلغة الفارس َّية) ،ترجمه إىل الفارس َّية :جالل مجتبوي ،ص .231
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حته بعد مالحظة طبيعة
يل تا ٌّم يحكم العقل بص َّ
بالتشابه والتمثيل والتجربة ،وإِمنا هو برها ٌن استدال ٌّ
ٍ
خالق قدي ٌر.
عندئذ أنَّه قد وجد بفعل فاعلٍ عاقلٍ هو
النظام ،إذ يدرك
ٌ

َّ
 -برهان النظم من وجهة نظر كلينثس:

لقد طرح هيوم برهان ال َّنظم عىل لسان كلينثس كام يأيت :ل ُنلقِ نظر ًة عىل العامل يف جميع
مك ِّوناته وأجزائه بصغريها وكبريها ،سنجده عبار ًة عن آل ٍة عظيم ٍة مك َّون ٍة من اجتامع عد ٍد غري ُمتنا ٍه من
وكل واحد ٍة
اآلالت الصغريةُّ ،
من هذه اآلالت هي األخرى مك َّون ٌة من أجزاء َّ
أدق وأصغر ،وهل َّم ج َّرا ً حتَّى نصل إىل مرحل ٍة
يعجز فيها العقل عن إدراك أجزائها.

حبكت بدقَّ ٍة فائق ٍة بحيث تعمل بات ِّزانٍ وتناسقٍ مذهلٍ
هذه اآلالت املتن ِّوعة وأجزاؤها الظريفة قد ُ
ٍ
كل إنسانٍ  ،لذا ال نجد ب َّدا ً
بكل ما فيها
حينئذ من التأ ُّمل فيها واإلمعان بدقَّتها .الطبيعة ِّ
يثري دهشة ِّ
ٍ
ٍ
وجامدات متَّسق ٌة ات ِّساقاً عجيباً يف ما بينها ومع غاياتها ،وهي شبيه ٌة إىل ح ِّد كبريٍ بتلك
كائنات
من
االخرتاعات والصناعات البرشيَّة املتقَنة وكأ َّن هناك ذهناً فكَّر يف إيجادها ،وهذه الحالة تنطبق عىل
تفكري اإلنسان يف صناعة متطلّبات حياته.
إذن ،الشبه بني الطبيعة املنظومة يف جميع أجزائها وبني املصنوعات املرتَّبة التي أبدعتها يد
اإلنسان ،يفسح املجال لنا للمقارنة بني مختلف العلل التي أوجدت األشياء الطبيع َّية والصناع َّية،
وعىل هذا األساس بإمكاننا تشبيه صانع الطبيعة بالروح اإلنسانيَّة الخلَّ قة رغم وجود بَ ْونٍ شاسعٍ بني
التجريبي يثبت لنا وجود الله من دون
ال َّنظم الطبيعي املذهل والصناعة البرشيَّة .فهذا الربهان غري
ِّ
ٍ
ترديد ،إذ نثبت أنَّه موجو ٌد من خالل تشبيه وجوده بوجود الروح والعقل لدى اإلنسان[[[.

َّ
 -برهان النظم من وجهة نظر فيلون:

طرح هيوم برهان ال َّنظم عىل لسان فيلون كام يأيت :عندما نشاهد بيتاً سوف نجزم بالقطع واليقني
ٌ
ني بكون
بأنَّه بُني بواسطة ب َّنا ٍء ،فهو
معلول لعمل َّية البناء التي ج َّربناها يف حياتنا ،ولكن ليس لدينا يق ٌ
العامل يشبه هذا البيت ،لذا ال ميكننا االستدالل عىل وجود علَّ ٍة له نظري العلَّة التي أوجدت البيت؛
وهذا االختالف يف االستنتاج يتَّضح لنا بشكلٍ جيلٍّ حينام ندرك أنَّنا نستند يف تص ُّورنا هذا إىل الظ ِّن
والتخمني فحسب.
[[[  -ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (بالُّلغة الفارس َّية) ،ترجمه إىل الفارس َّية :جالل مجتبوي ،ص .210 - 209
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ربَّ ا يكون للام َّدة نظ ٌم إىل جانب الروح املوجودة فيها ،فتص ُّور وجود عد ٍد من العنارص املنتظمة
ح
مع بعضها البعض بتأثري علَّ ٍة باطن َّي ٍة مجهول ٍة ،ليس أكرث تعقيدا ً من تص ُّور صو ٍر منتظم ٍة يف رو ٍ
عامليَّ ٍة كربى ترت َّبت مع بعضها البعض بواسطة علَّ ٍة باطنيَّ ٍة مجهول ٍة .إذن ،هل من املمكن ا ِّدعاء أ َّن
العامل املنتظم ال ب َّد من أن يكون ناشئاً من صنع صانعٍ ،فنحن مل نج ِّرب هذا األمر يف الكون إلَّ
م ّر ًة واحدةً؛ فإذا أردنا إثبات امل َّدعى فال ب َّد من أن نعتمد عىل

تجرب ٍة نتع َّرف من خاللها عىل مبدأ العامل .بنا ًء عىل ما ُذكِر ،ال ميكن ألحد ا ِّدعاء أ َّن املدن
املنتظمة واملباين املش َّيدة عىل األرض والسفن الجارية يف البحار والتي هي من صنع البرش،
ٍ
محبوك؛ فهل رأى أح ٌد ذلك كام نرى األشياء عىل األرض؟
تشابه صياغة الكون وما فيه من نظمٍ
طويل بحيث متكَّنت
ٌ
فيا أيُّها اإلنسان ،هل شاهدت تكوين العامل بأُ ِّم عينيك؟! وهل أ َّن عمرك
من خالله معرفة جميع التط ُّورات واألحداث والظواهر الكونيَّة التي طرأت عىل العامل وأ َّدت إىل
نظمه؟! قطعاً أنت ال متلك دليالً عىل ذلك ،فأنت غري قاد ٍر عىل وصف الله بصفة الكامل وأنت
أقل تقدي ٍر يجب
عاج ٌز عن تنزيهه من الوقوع يف الخطأ واالشتباه وعدم االنتظام يف أفعاله .عىل ِّ
خلل
عليك اإلقرار بأ َّن ذهنك محدو ٌد ولست قادرا ً عىل إصدار حكمٍ بكون هذا النظام الشامل فيه ٌ
مي من رشح وتحليل أشعا ٍر كنائيَّ ٍة عميقة املعنى ويبدي رأيه فيها لدرجة
أو ال ،فهل يتمكَّن
ٌّ
قروي أُ ٌّ
ٍ
ونقص؟!
عيب
أنَّها تكون عاري ًة من ِّ
كل ٍ
أي ٍ
ٌ
وخفي
مجهول
نقص وخللٍ  ،فهو مع ذلك
حتّى وإن كان هذا العامل ذا نظمٍ متكاملٍ عا ٍر من ِّ
ٌّ
علينا ،ومن ثم ال يوجد لدينا مس ِّو ٌغ يحتِّم علينا نسبة تكامله هذا إىل صانعه ،فلو تأ َّملنا يف صناعة
أحمق
جب من حذاقة صانعها ومهارته ،ولك َّننا لو أُخربنا أ َّن هذا الصانع هو
ٌ
سفين ٍة بحريَّ ٍة سوف نتع َّ
مل يبتدع شيئاً من نفسه وإنَّ ا قلَّد اآلخرين الذين أفنوا حياتهم يف وضع أُ ُسسها وحبكة تقنيَّتها؛
ٍ
ربا يكون
فهل
عندئذ سيبقى شعورك تجاهه عىل حاله من من دون أن يطرأ عليه تغيري؟! إذنَّ ،
هذا العامل املنظوم مسبوقاً بعوامل أخرى كثرية تط َّورت شيئاً فشيئاً لتصل إىل هذه الدرجة من ال َّنظم
والرتتيب طوال عصو ٍر متامدية .فيا ترى من ذا الذي بإمكانه الحكم عىل حقيقة هذه األمور بحيث
تكون له القدرة عىل تشخيص الفرضيَّة الصحيحة من السقيمة؟!
أي علمٍ يف هذا املضامر ،ولسنا مخ َّولني بأن ندلو بدلونا هنا ألنَّنا ال نعرف مبدأ
نحن ال منتلك َّ
العامل ،وتجاربنا ضئيل ٌة وض ِّيقة النطاق هنا بحيث ال ميكننا الجزم بأيَّة فرض َّي ٍة مطروح ٍة؛ ومع ذلك ال
أي قاعد ٍة؟ أَهناك قاعد ٌة أخرى غري تلك التي اعتدنا عليها
ب َّد من طرح فرضيَّ ٍة هنا ،لكن عىل وفق ِّ
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يف املقارنة بني األشياء لنتع َّرف عىل أوجه التشابه واالختالف يف ما بينها؟ فهل عقلنا له القابل َّية
عىل معرفة علَّة تكاث ُر الحيوان أو تنامي النبات بطريق ٍة أخرى من غري مقارنة ذلك مع اآللة اإلنتاج َّية
امليكانيكيَّة؟

من الجدير القول أ َّن االستدالل التمثييلَّ الذي يعتمد عليه برهان ال َّنظم يستند إىل افرتاض وجود
ناظمٍ للكون ،لكن حتَّى وإن ت َّم إثبات وجود هذا الناظم وفق هذا الربهان فليس من املمكن إثبات
صفاته الحميدة عىل هذا

ٍ
حته عن طريق مقارنة آثاره
األساس ،فتص ُّور وجود إل ٍه
رؤوف عاد ٍل ال ميكن بتاتاً إثبات ص َّ
املوجودة يف الكون مع أعامل اإلنسان .إذن ،حتَّى وإن افرتضنا أ َّن ذلك الناظم يشبه اإلنسان،
حسن يش ٌء آخر؛ ولو أخذنا بعني
فام هو الدليل عىل إثبات صفاته الحميدة؟ فالخالق َّية يش ٌء والـ ُ
االعتبار تلك الكوارث الطبيع َّية املد ِّمرة كالعواصف والرباكني والزالزل وما شاكلها ،فهل ميكن
ٍ [[[
ٍ
بصفات حميد ٍة فضيلة؟!
ا ِّدعاء أنَّها من صنع عقلٍ سليمٍ أو يش ٍء يتَّصف

َّ
 -خالصة آراء هيوم حول برهان النظم:

ميكن تلخيص آراء الفيلسوف ديفيد هيوم حول برهان ال َّنظم يف النقاط اآلتية:
تجريبي
 )1برهان ال َّنظم ال يٌع ُّد برهاناً عقل َّياً محضاً وال يتق َّوم عىل البديه َّيات األ َّولية ،فهو برها ٌن
ٌّ
متخَّض عن التجربة الطبيعيَّة ،لذا ال ب َّد من أن تتوفَّر فيه الرشوط الواجب توفُّرها يف الرباهني التجريبيَّة.

 )2امل َّدعى يف هذا الربهان هو تشبيه ال َّنظم املوجود يف الكون بال َّنظم الذي يصنعه العقل
ين ،فالطبيعة املحبوكة واملتناسقة يف مختلف جوانبها تشابه البناء املنتظم الذي يشيِّده
اإلنسا ِّ
اإلنسان أو السفينة املتقَنة الصنع والتي تجوب عباب البحار؛ فهذه املصنوعات الناشئة من الفكر
والتعقُّل ُّ
تدل عىل وجود إنسانٍ صنعها ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الكون ،فنظ ُمه ليس اعتباطاً وال
ب َّد من وجود صانعٍ أبدعه.
جه الشبه بني املعلوالت
 )3هناك قاعد ٌة عا َّم ٌة يُعتمد عليها يف الرباهني التجريب َّية فحواها أ َّن أو ُ
تدل عىل تشابه العلل املوجِدة لها ،ونتيجة هذا الكالم أ َّن املصنوعات البرشيَّة املتقَنة ُّ
ُّ
تدل عىل
ين مدبِّ ٍر أوجدها ،لذا ميكن ع ُّدها مامثل ًة للطبيعة املتقَنة التي يجب أن تكون من
وجود عقلٍ إنسا ٍّ
صنع صانعٍ مدبِّرٍ.
[[[  -املصدر السابق ،ص .224 - 212
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أ ّما النقد الذي طرحه عىل أوجه االستدالل يف برهان ال َّنظم ،فيمكن بيانه يف النقاط اآلتية:
 )1ال يوجد تشاب ٌه بني املصنوعات البرشيَّة واآلثار الطبيع َّية ،لذلك ال مجال ال ِّدعاء أ َّن هذه
جدت عىل أساس تفكريٍ مسبقٍ  ،ومن ثم ال ميكن تشبيه العامل ببنا ٍء متَّسقٍ أو آل ٍة متكاملة
اآلثار قد و ُ

ٍ
جه الشبه هذه ليست تا َّم ًة وال تفيد
األجزاء وزعم أنَّه خُلق بتدبري مدبِّ ٍر بغية تحقيق
معيٍ؛ فأو ُ
هدف َّ

ٍ
حدس وتخمني.
الجزم واليقني ،بل هي مج َّرد

 )2نحن عن طريق التجربة ،أدركنا أ ّن اإلنجازات البرشية قد تحقّقت نتيج ًة لإلرادة والعلم ،لك ّننا

مل نج ّرب ذلك عىل اآلثار الطبيعية حتّى نعلم كيف نشأت .فاإلنسان منذ خلقته شاهد كثريا ً من
وترتيب ويف مسري ٍة دامت طويالً
ٍ
اإلنجازات البرشية املتقنة والصناعات املحبكة عىل وفق نظمٍ

حتّى انتهت إىل ما هي عليه من روع ٍة وإتقانٍ  ،إال أ ّن تجربته هذه محدود ٌة يف نطاق صناعاته
وإبداعاته فحسب ألنه مل يج ّرب عوامل أخرى غري هذا العامل ليك يستنتج من صنعها أ ّن عاملنا

أيضاً مصنو ٌع من قبل صانعٍ مدبّرٍ ،كام مل يشهد مسرية ال َّنظم املوجودة يف هذا العامل وال يدري
متى وكيف بدأت؛ لذلك ال ميكنه تشبيه ال َّنظم الطبيعي بال َّنظم املتحقّق يف تشييد املبنى أو السفينة
والذي تكامل عىل م ِّر العصور.

 )3الهدف من هذا الربهان هو إثبات وجود إل ٍه ذي حكم ٍة بالغ ٍة وقدر ٍة ال متناهي ٍة وكام ٍل مطلقٍ ،

وعقل عىل غرار ما لدى اإلنسان من
ٌ
لك َّننا حتَّى لو افرتضنا أ َّن مبدع الكون وخالقه هو مدبِّ ٌر له إراد ٌة
ٍ
قدرات إدراك َّي ٍة؛ فهذا اال ِّدعاء ال يكفي إلثبات الصفات الفريدة التي نُسبت إليه من حكم ٍة وقدر ٍة

وكام ٍل .وحتّى لو قلنا إ َّن هذا الربهان يثبت وجود الناظم ،فال ميكننا االستناد إىل تجاربنا الطبيع َّية
وناشئ من حكم ٍة ودراي ٍة ،فنحن مل نلمس سوى هذا العامل،
وزعم أ َّن عاملنا هو أكمل العوامل
ٌ

وال علم لنا مبا سواه من عوامل أخرى ،لذا ليس هناك وج ٌه للمقارنة بينها .وميكن تشبيه هذا األمر
ٍ
واحد هو األروع بني جميع املصادر األدب َّية ،ث ّم
يب
بإنسانٍ أُ ّم ٍّي مل يطالع يف حياته أكرث من
ٍ
كتاب أد ٍّ
نطلب منه أن يثبت لنا أ َّن هذا الكتاب هو أفضل الكتب املد َّونة يف األدب.

 )4لنفرتض أ َّن هذا العامل هو أفضل العوامل بحيث ال يوجد عاملٌ آخر أفضل منه ،فهذه األفضل َّية

بطبيعة الحال ليست دليالً عىل وجود الصانع الذي هو واجب الوجود ويتَّصف بالكامل املطلَق

والغنى بالذات؛ كام أنَّه ال يثبت لنا أ َّن هذا العامل أفضل العوامل ،فكيف ميكن افرتاض ذلك وهو
مل خلقه الخالق من دون تجرب ٍة مسبق ٍة ومل يقلِّد يف صنعه أحدا ً؟! فام الذي يثبت لنا أ َّن
أ َّول عا ٍ
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الصانع قد صنع هذا العامل من دون أن يقلِّد غريه؟ وما الذي يثبت لنا أنَّه ح َب َك ُه وصا َغ ُه منذ بدايته
وترتيب؟ أَال ميكن القول أ َّن نظ َمه قد حدث إثر تكرار التجربة والصنع؟
ٍ
وفق نظمٍ

 )5هناك نواقص ومساوئ كثرية موجود ٌة يف هذا العامل ،وهذا يتعارض متاماً مع ا ِّدعاء وجود
رش ،ولذا ال ميكن بواسطة برهان ال َّنظم أن ننسب الصفات األخالق َّية
ناظمٍ حكيمٍ  ،إذ قال« :يف العامل ٌّ
ربر الكوارث الطبيعيَّة من أعاصري وزالزل وأمراض مرسية ،وغريها من
إىل الناظم
ّْ
اإللهي» ،فكيف ن ِّ
رشور تؤ ِّرق البرشيَّة جمعاء؟!

 نقد آراء هيومممَّ ال َّ
شك فيه أ َّن االنتقادات واآلراء التي طرحها ديفيد هيوم ليس من شأنها تفنيد داللة برهان
ال َّنظم ،ويف ما يأيت نثبت سقمها وهشاشتها:
خاطئ ألنَّنا نعتمد عىل
لقد تص َّور هيوم أ َّن برهان ال َّنظم من سنخ الرباهني التجريب َّية ،وهذا التص ُّور
ٌ
الرباهني التجريب َّية حينام نروم معرفة الصلة بني أمرين محسوسني ،مبعنى أ َّن هذه الرباهني ميكن
االعتامد عليها الستكشاف العالقة بني مك ِّونات الطبيعة وأجزائها وليس من املمكن االستدالل بها
يئْ.
فيام وراء ذلك ،أي أنَّها غري ناجع ٍة ملعرفة واقع العالقة بني أم ٍر
طبيعي وآخر ماوار ّ
ٍّ

الحسيَّة وبإمكاننا تسخريها كمرتك ٍز للتع ُّرف
ينبغي القول أ ّن التجربة مقترص ٌة عىل املشاهدات
ِّ
يْ؛ واألمثلة
عىل الظواهر الطبيعيَّة واستكشاف علَّتها أو عللها عن طريق االختبار
ِّ
والتقص املا ِّد ّ
يف هذا املضامر كثريةٌ ،ومنها عمل َّية تبخري املاء بالحرارة وانجامده بالربودة ،فهذه الحاالت
بطبيعة الحال ال ب َّد من أن تكون ناشئ ًة من تأثري مؤث ِّ ٍر وفعل فاعلٍ  ،والتجربة أثبتت لنا أنَّنا حني
مشاهدة عاملني متواليني فالعقل يحكم بأ َّن أحدهام يُع ُّد علَّ ًة لآلخر .إذن ،الرشط املفرتض لتحقُّق
بحواسنا الظاهريَّة،
ملسها
ِّ
التجربة هو كون الحاالت التي تطرأ عىل اليشء محسوس ًة لنا وبإمكاننا ُ
كاملشاهدة العين َّية.

حس؟
بنا ًء عىل ما تق َّدم ،نتساءل :هل أ َّن االستدالل بال َّنظم عىل وجود الناظم هو
ٌ
استنتاج ِّ ٌّ
تجريبي؟ قبل أن نتناول أطراف الحديث عن ماه َّية برهان ال َّنظم ،ال نجد ضريا ً
أي هل هو برها ٌن
ٍّ
من االستشهاد بأحد أمناط االستدالل التي ع َّدها هيوم تجريب َّي ًة بحت ًة وش َّبه وجه االستنتاج يف هذا
الربهان بهاُ .مرا ُدنا هنا مثاله الذي ذكره حول داللة املصنوعات البرشيَّة عىل وجود صانعٍ عاقلٍ
لها ،لذا نطرح عليه السؤال اآليت :هل أ َّن هذا االستدالل يندرج يف ضمن التجارب العقليَّة؟! أَمن
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املمكن ع ُّده برهاناً تجريب َّياً عىل غرار تلك الرباهني التي نثبت عىل أساسها العالقة املوجودة بني
مختلف مك ِّونات الطبيعة ،كعالقة الحرارة بتبخري املاء والربودة بانجامده؟! فهل هذا االستنتاج يُع ُّد
من سنخ الرباهني العقليَّة أو التجريبيَّة؟! مثالً،كيف لنا أن نعلم بأ َّن الحكيم ابن سينا كان فيلسوفاً أو
طبيباً؟! وما هي األدلَّة التي نجزم عىل أساسها بأ َّن فالناً من الناس ذك َّياً وفالناً غب َّياً؟! بطبيعة الحال
بحواسنا (عقل)
رصفاتهم ليك نحكم عليهم ،فنحن مل نشاهد ومل نلمس
ِّ
نحن نتابع آثار هؤالء وت ُّ
ابن سينا ،وال (ذكاء) فالن ،وال (غباء) فالن ،وإنَّ ا أدركنا ذلك عن طريق استنتاجاتنا العقل َّية ،وهي
ٍ
مطروح للبحث عىل طاولة تجاربنا
عقل أو فك ٌر
تأكيد تكفي إلثبات امل َّدعى؛ إذ ليس هناك ٌ
بكل
ِّ
ٌ
الحس َّية يك نزعم أ َّن التجربة هي التي يجب أن تثبت ما يكتنفه وما يصدر منه ،بل التجربة ذاتها
ِّ
أثبتت لنا أ َّن ال أحد قاد ٌر عىل إدراك مكامن العقل والفكر سوى العقل نفسه.

ونتساءل هنا أيضاً :ما هو الدليل عىل جز ِمنا بوجود عقلٍ لدى سائر الناس؟ فلامذا ال ينتابنا
ُّ
الشك يف هذا األمر؟ وما السبب يف إجامع البرشيَّة عىل أ َّن املصنوعات البرشيَّة تتزايد عظم ًة
كل مصنو ٍع
وتقن َّي ًة مع ارتفاع مستوى العقل والفكر لدى صانعها؟ وما املس ِّوغ ألن نقول إ َّن َّ
يعكس ذوق صانعه؟ أَلَـم يقل ديكارت إ ِّن الحيوانات  -باستثناء اإلنسان  -عبار ٌة عن ٍ
آالت عدمية
الشعور ولها القابليَّة عىل ر ِّد الفعل تجاه ما يطرأ عليها؟! فكيف ميكننا الحكم عىل الحيوانات
تجريبي
عقل وشعو ٌر؟! فهل هناك برها ٌن
بأنَّها عدمية الشعور والعقل يف حني أ َّن بني آدم لهم ٌ
ٌّ
يثبت هذه القاعدة العقل َّية؟!

لدي ال ب َّد من أن
خالصة القول أ َّن االستنتاج العقيلَّ لدى اإلنسان ليس كافياً إلثبات أ َّن ما َّ
يكون موجودا ً لدى جميع البرش ،فهذا الكالم بحسب القواعد املنطق َّية يس َّمى (متثيل) ،أي ع َّد
التجريبي يعني إخضاع مجموع ٍة من
أحد األشخاص معيارا ً لتقييم اآلخرين؛ يف حني أ َّن املنهج
َّ
الناس للتجربة  -ويرتاوح عددهم بني القلَّة والكرثة حسب موضوع البحث  -بغية إثبات أ َّن أحد
يختص بها فحسب ،بل هو أم ٌر عا ٌّم يرسي عىل جميع أفراد النوع
األمور الشائعة بني ع ِّينة البحث ال
ُّ
ٍ
ومصنوعات هي
البرشيْ .لذا ،فإ َّن معرفة مدى القدرة العقل َّية لإلنسان عن طريق ما يخلِّفه من آثا ٍر
ّ

التجريبي ،بل
املنطقي ،وكذلك ليست من سنخ االستدالل
يف الحقيقة ليست من سنخ التمثيل
ِّ
ِّ
يل.
هي برها ٌن عق ٌّ

عقل أو إراد ٌة أو فك ٌر ،ويُدرك
ال ريب يف أ َّن اإلنسان يشعر مبارش ًة يف باطنه بامتالك يش ٍء اسمه ٌ
أ َّن هذه األمور هي التي متنحه اإلرادة والقدرة عىل القيام بأفعاله؛ وعىل هذا األساس فهو حتَّى وإن
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يتوصل إليها ويجزم بوجودها عن
مل يدرك وجود هذه األمور لدى اآلخرين بشكلٍ مبارشٍ ،إلَّ أنَّه
َّ
رص ٍ
فات ،فحينام ميسك بقلمٍ ويجعله عىل ورق ٍة بيضاء ،بإمكانه
طريق ما يبدر منهم من أفعا ٍل وت ُّ
حينها تص ُّور آالف الصور واألحرف والكلامت التي قد يخطُّها به ،ولو أنَّه كتب جمل ًة مفيد ًة ذات
دالل ٍة صحيح ٍة فهذا يعني ضعف احتامل وجود الصدفة عىل هذا الصعيد وبلوغه أدىن درجة،
ٍ
قصد وإراد ٍة ،إذ كيف ميكن للصدفة أن تجمع تلك الحروف يف إطار
والبت بأنَّه د َّون ما د َّون عن
ّ
ٍ
يصح السكوت عليه؟! لذا فاحتامل الصدفة هنا
كلامت ،والكلامت يف إطار جمل ٍة مفيد ٍة ملعنى
ُّ

ضئيل بحيث ال ميكن تص ّوره ،والعقل السليم بطبيعة الحال يرفض هذا األمر جمل ًة وتفصيالً؛ ومن
ٌ
ثم يثبت لنا وجود عقلٍ وإراد ٍة لهذا الكاتب الذي د ّون جملته يف إطار املعنى املراد.

كام أرشنا آنفاً ،فإ َّن املصنوعات البرشيَّة التي ُّ
تدل عىل وجود عقلٍ
برشي مدبِّرٍ ،ال ميكن ا ِّدعاء
ٍّ
املنطقي حسب التوضيح
أ َّن االستدالل بها عىل وجود صانعٍ مدبِّ ٍر للكون هو من سنخ التمثيل
ِّ
قلب لدى جميع بني آدم من منطلق امتالكه قلباً  -وهو
الذي ذكرناه  -كام لو تيقَّن اإلنسان من وجود ٍ
الحس والتجربة؛ بل هو
كذلك ليس من سنخ الرباهني التجريب َّية التي تثبت وجود يش ٍء عن طريق
ِّ
ُّ
يستدل بها العقل عىل صعيد املسائل التأريخيَّة املتواتِرة.
يل يشابه الرباهني التي
برها ٌن عق ٌّ

ٍ
معلومات حول القدرات العقل َّية لدى سائر
مـم ذُكر أ َّن معارفنا الشخص َّية وما لدينا من
يثبت لنا َّ
الناس ،هي ليست من سنخ الرباهني التجريبيَّة؛ لذا من األوىل مبكانٍ عدم َع ُّد برهان ال َّنظم من
جل وعال.
سنخ الرباهني التجريبيَّة ألنه يرتبط بالكون وبالبارئ َّ

إ َّن من ي َّدعي كون برهان ال َّنظم يندرج يف ضمن الرباهني التجريب َّية هو يف الواقع يؤمن بالَّالهوت
صح القول ،إذ يتص َّور أ َّن القائلني به َع ُّدوا آيات الله تعاىل سبيالً ملعرفته عن طريق
التجريبي إن َّ
ِّ
حسهم وتجربتهم؛ وعىل هذا األساس زعم قدرة اإلنسان عىل معرفة العلوم الَّالهوت َّية باألسلوب
ِّ
نفسه الذي يعتمد عليه علامء الطبيعة ملعرفة ما يكتنفها من قضايا ،لدرجة أنَّه ه َّمش جميع البحوث
فلسفي .لقد غفل هذا
واملسائل الفلسف َّية الدقيقة ،وج َّرد علم الَّالهوت من ِّ
كل استدال ٍل عقيلٍّ
ٍّ
امل َّدعي عن كون التجربة ال تفيدنا شيئاً سوى معرفة آثار الله تعاىل يف الكون ،وأ َّن معرفة الذات
ٌ
محض.
يل
اإلله َّية املق َّدسة عىل أساس هذه اآلثار هو
ٌ
استدالل عق ٌّ

لقد ظ ّن هيوم أ َّن علامء الَّالهوت يرومون إثبات كون ال َّنظم املوجود يف الطبيعة شبي ًها
لل َّنظم املوجود يف املصنوعات البرشيَّة ،واعتمدوا عىل تشابه العلل واملعلوالت الستدالل
أ َّن الكون شبي ٌه بآل ٍة ضخم ٍة أو بنا ٍء عظيمٍ متناسقٍ ومرتامي األطراف ،وأكَّد عىل أنَّه شبي ٌه بآل ٍة
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ٍ
ّْ
البرشي.
نبات أو حيوانٍ قبل أن يكون شبيهاً بسفين ٍة أو بنا ٍء من صنع العقل
منتظم ٍة أو

نر ُّد عىل هذا الكالم بالقول :أنت ت َّدعي أ َّن الكون ليس شبيهاً بسفين ٍة أو بنا ٍء ،وإنَّ ا يشابه ما فيه
كل ٍ
من مك ِّو ٍ
نبات
نات طبيع َّي ٍة فحسب .فهل ميكن لعاقلٍ تص ُّور أ َّن العامل ال يشبه نفسه؟! أَال يع ُّد ُّ

حبك
وحيوانٍ جزءا ً من هذا الكون؟! نؤكِّد لك أ َّن هذا النبات والحيوان هو محور بحثنا ،فقد خُلق و ُ
ٍ
بتناسقٍ وات ِّزانٍ مثل ات ِّساق وات ِّزان اآللة امليكانيكيَّة املتقَنة الصنع ،بل هو أكرث تط ُّورا ً وإتقاناً
بأضعاف
ُّ
وأدق من الحبكة
كل آل ٍة مصنوع ٍة بيد اإلنسان؛ ومبا أ َّن آيات الصنع يف الطبيعة أعظم
مضاعف ٍة من ِّ
املوجودة يف اآلالت امليكانيك َّية وسائر الصناعات البرشيَّة ،لذا نقول إ َّن متتُّع صانع السفينة بعقلٍ
ٍ
حينئذ ناشئاً إثر صنع صانعٍ أعظم
وفك ٍر فذٍّ ،فالعامل الذي يتمثَّل بطبيعته املنتظمة ال ب َّد من أن يكون
وأسمى وأرقى من العقل اإلنساين.
ي َّدعي هيوم أ َّن ماه َّية الربهان هي التشبيه بني صناعة ناظم الكون وصناعة اإلنسان ،لك َّن هذا
صائب جمل ًة وتفصيالً ،فمن املستحيل مبكانٍ زعم أ َّن نظم خالق الطبيعة (الله) ينطبق
اال ِّدعاء غري
ٍ
كل شبي ٍه ونظريٍ يف وجوده
بالكامل عىل نظم املخلوق (اإلنسان)؛ فالبارئ العزيز الجليل من َّزهٌ من ِّ
ويف أفعاله وخلقته.
اإلنسان جز ٌء من الطبيعة ،لذا فهو يطوي مراحل يف طور التنامي والتكامل ،وهو يبذل غاية
تنصب يف هذا
مساعيه لتفعيل طاقاته وبلوغ درجة الكامل املنشود؛ لذا ميكن اعتبار جميع حركاته
ُّ
املضامر ،ومبا أنَّه ليس خالقاً للطبيعة التي يحيا يف كنفها فتحكٌّمه بها إنَّ ا يكون عىل أساس إقامة
عالق ٍة مصطَنع ٍة  -غري طبيع َّي ٍة  -بني أجزائها .والواقع أ َّن إنجازات البرشيَّة التي تتمثَّل يف املباين
املتناسقة واملدن املنتظمة ،ما هي إلَّ عبار ٌة عن سلسل ٍة من الحركات الطبيعيَّة التي بدرت ألجل
ٍ
هدف معيَّ ٍ ،لذا ميكن القول أ َّن
غاي ٍة للصانع ال للمصنوع ،فهو من خالل ارتباطه بها يروم تحقيق
الصناعة البرشيَّة تتق َّوم عىل الدعامتني األساس َّيتني اآلتيتني:
 )1الرتابط بني أجزاء املا َّدة املصنوعة بشكلٍ
صناعي وليس طبيعيَّاً.
ٍّ

األسايس يف هذه الصناعة ،أي أ َّن الصانع هو الذي يحقِّق غرضه
 )2هدف الصانع هو املحور
ُّ
عرب ما يصنع ليزيح النقص عن نفسه ويف ِّعل شخصيَّته.

ّْ
وجل ،إذ ليس
ومن املؤكَّد أ َّن هذين املبدأين ال ميكن تص ُّورهام عىل صعيد خلقة البارئ ع َّز
من املمكن أن تكون العالقة بني أجزاء مخلوقاته غري طبيعيَّ ٍة ،وال ميكن أن يكون الهدف املوجود
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هو هدف الصانع؛ إذ ال ب َّد من أن تكون الصلة بني أجزاء املخلوقات طبيع َّي ًة كام هو الحال يف
ٍ
ٍ
نباتات
محبوك ودقيقٍ يع ُّم جميع الكائنات الح َّية من
طبيعي
نظام
املنظومة الشمس َّية املرتابطة وفق ٍ
ٍّ
ٍ
وحيوانات وبرشٍ .وما أكَّد عليه الحكامء أ َّن جميع أفعال الخالق هي غايات الفعل وليس الفاعل،
وهو معنى قولهم إ َّن حكمة اإلنسان تعني اختيار أفضل الوسائل ألفضل الغايات ،وحكمة البارئ
سبحانه هي األخذ بيد الكائنات لبلوغ غاياتها ،إذ قال شاعرهم:
ض ال ٍ
ُ
إيصال ك ُِّل ُم ْمكنٍ لِـغاي ٍة
حكم ِة وال ِعناي ِة * * *
إ ْذ ُمق َت َ
هذا هو معنى قولهم« :العايل ال يلتفت إىل السافل» ،وهو معنى قولهم إ َّن ما يرتت َّب عىل خلقة
الكائنات بواسطة الذات الكاملة املطلَقة ،وجود غاي ٍة لها ورسوخ املحبَّة يف باطنها ،وإ َّن هذه
الذات املطلَقة هي غاية الغايات.
ال نبالغ لو قلنا إ َّن قراءة هيوم وسائر الفالسفة الغربيِّني لربهان ال َّنظم هي قراء ٌة ساذج ٌة ال تختلف
شيئاً عن الفهم الشائع بني عا َّمة الناس من غري العلامء ،إذ افرتضوا الله تعاىل صانعاً كسائر البرش،
وعىل هذا األساس تط َّرقوا إىل البحث عن وجوده بالنفي واإلثبات؛ ولك َّن مثرة هذا االستدالل
الهش هي يف الحقيقة إثبات وجود صانعٍ شبي ٍه لإلنسان ال غري!
ِّ
حري القول أ َّن نظريَّة هيوم حول برهان ال َّنظم أثارت جدالً واسعاً يف أوساط الفلسفة الغرب َّية
ٌّ
طوال ثالثة قرونٍ  ،ومن ث َّم فالنقاشات واآلراء التي متخَّضت عنها أثبتت ضعف ال ُبنية الفلسف َّية
نستشف منها أ َّن فهم الغربيِّني لربهان ال َّنظم ال
واملعنوي ،كام
الغربيَّة عىل الصعيدين املا ِّدي
ُّ
ِّ
اإلسالمي بتاتاً .حتَّى ولو
الفلسفي
يتَّصف بأيَّة صبغ ٍة فلسفيَّ ٍة ،ومن ث َّم ال ميكن مقارنته بالطرح
ِّ
ِّ
تسامحنا وقلنا إ َّن فهم الفالسفة األوروب ِّيني لهذا الربهان أعىل درج ًة من فهم عا َّمة الناس ،فهو مع
ذلك ال يتجاوز فهم علامء الكالم من األشاعرة واملعتزلة الذين هم أدىن درج ًة من سائر الحكامء
املسلمني .ومن جملة ما قاله« :لنفرتض أنَّ هذا الربهان يثبت لنا امتالك خالق الكون عقالً كالعقل
كامل وغري متنا ٍه».
ٌ
البرشي ،ولك َّنه ال يثبت لنا أنَّه إلهٌ
ِّ
إ َّن الخطأ الذي ارتكبه هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأ َّن الذين يؤمنون بكون الله تعاىل كامالً مطلَقاً
وغري متنا ٍه ،قد استندوا يف رأيهم هذا إىل نظريَّته التي تقول بأ َّن برهان ال َّنظم يُع ُّد من سنخ الرباهني

التجريب َّية؛ ولك َّن الحقيقة عىل خالف هذا امل َّدعى ،فقد أثبتنا آنفاً أ َّن غاية ما نستحصله من هذا
الربهان هو إثبات حقيق ٍة عظيم ٍة يف عامل ماوراء الطبيعة صاغت الكون وحبكته بهذا ال َّنظم املذهل
بحيث أصبح الكون أثرا ً بيِّناً لوجودها ،ولك َّن صفات هذه الحقيقة املاورائيَّة من حيث كونها حادث ًة
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ٍ
ميزات أخرى؛ هي يف الواقع
أو قدميةً ،واحد ًة أو أكرث ،محدود ًة أو غري متناهي ٍة ،وما إىل ذلك من
يل لهذا الربهان وإنَّ ا يت ُّم إثباتها باالعتامد عىل براهني عقل َّية أخرى.
خارج ٌة من النطاق االستدال ِّ

وقال أيضاً« :لو افرتضنا أنَّ عاملنا هو أكمل العوامل التي ميكن تص ُّورها ،فهل ميكن لنا الجزم
لعل هذا النظام املُشاهَد اليوم هو من إفراز الكثري من العوامل
بأنَّ صانعه مل يقلِّد غريه يف صنعه؟ َّ
التي خضعت للتط ُّور واالزدهار شيئاً فشيئاً عرب العصور واألزمنة الغابرة إىل أن أنتجت هذا العامل».
هذا االعرتاض سببه أ َّن الناقد مل يدرك ماه َّية برهان ال َّنظم ،فقد ظ َّن أ َّن جميع مسائل علم الَّالهوت
ٍ
ميكن استنتاجها من برهانٍ
واحد ،لذا عليه أ َّوالً إدراك أ َّن فائدة هذا الربهان هي إثبات كون الطبيعة
غري موكَل ٍة إىل نفسها ،بل إ َّن الطاقات املوجودة فيها مسخَّر ٌة من قبل قدر ٍة عظمى ،فهي مؤث ِّر ٌة بفعل
يئ ميتلك سلط ًة عليها .هذا املقدار من الربهان يكفي لتحقيق املراد منه ،ولكن يف ما
فاعلٍ ماورا ٍّ

يخص ميزات القدرة املاورائ َّية وخصائصها الذات َّية ،فهي مباحثٌ ميكن التط ُّرق إليها يف رحاب
ُّ
ميس باستدالله ،فهدفه
براهني أخرى؛ وهذا األمر بطبيعة الحال ال يقلِّل من شأن برهان ال َّنظم ،وال ُّ
البرشي من عامل الطبيعة إىل عامل ماوراء الطبيعة.
هو االنطالق بالذِّهن
ِّ

إذن ،يقال يف الر ِّد عىل هذا االنتقاد إنَّنا نروم من الربهان املذكور إثبات أ َّن ناظم هذا العامل هو
ٍ
الذي ميتلك الشعور فقط ،وأ َّما صفاته األخرى فيمكننا الرب َه َنة عليها بواسطة طرقٍ
واستدالالت
أخرى.
ولو ذهبنا أبعد من ذلك ،وتأ َّملنا يف ما طرحه هيوم من أ َّن وجود الرشور يف العامل مينعنا من
نسبة العلم املطلَق  -الَّالمحدود  -إىل الناظم ،وأ َّن الكوارث الطبيعيَّة مبختلف أشكالها تتناىف مع
ا ِّدعاء أ َّن ال َّنظم املوجود يف الكون من صنع صانعٍ عاقلٍ وحكيمٍ ؛ ينبغي لنا القول أ َّن هناك ُس ُبالً
اإللهي) إذ
لحل هذه املسألة ،ومن أراد االطِّالع عليها بإمكانه مراجعة كتابنا (الع ُّد
عديد ًة قد ذُكرت ِّ
ّْ
ذكرنا تفاصيل املوضوعهناك بإسهاب[[[.

[[[  -مرتىض مط َّهري ،مجموعة آثار (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،1ص .551 - 537
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