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ّ
الذاتي�ة للكوجيتو الديكاريت
تهافت العقالني�ة
محمد عثمان اخلشت

[*]

[[[

تتاخم هذه الدراسة عقالن ّية ديكارت يف مجمل الحقول املعرف ّية التي طاولتها منظومته
ين
الفلسف ّية .وقد َّ
بي الباحث الربوفسور مح ّمد عثامن الخشت عنارص التهافت يف املنهج العقال ّ
يت بد ًءا من نقض مدّ عى الوضوح والتم ُّيز يف فلسفته ،إىل إبطال الزعم بأنّ عامرة ديكارت
الديكار ّ
ً
البي يف شكوك ّيته ويقين ّياته بني منطق
الفلسف ّية محكمة اإلتقان والداللة،
وصول إىل التناقض ِّ
الديني وعدم قدرته عىل التوليف بينهام.
الطبيعة ومنطق اإلميان
ّ

نشري إىل أنّ هذا البحث هو خالصة مكثّفة لألفكار التي سبق ووردت يف دراسة للمؤلف
يبي املعاثر التكوين ّية للعقالن ّية الديكارت ّية
وضعها تحت عنوان :أقنعة ديكارت تتساقط ،وفيها ّ
وخصوصاً يف التأسيسات النظريّة املرتتبة عىل مفهوم "األنا أُفكّر إذاً أنا موجود".
»املح ِّرر«

يزعم رينيه ديكارت  )1650-1596( René Descartesأن فلسفته هي فلسفة الوضوح والتميُّز؛ مام
حقيقي؟ وهل الفلسفة
يعني أنّها فلسفة واضحة الداللة وال تحتمل أكرث من تفسري ..فهل هذا االدعاء
ّ
الديكارت ّية محكمة الداللة؟ أم أنّها عىل العكس فلسفة تثري االشتباه ،أي تحتوي عىل نصوص ومواقف
فلسفيّة متشابهة؟ وبالتايل هل مث ّة ثنائيّة يف فلسفة ديكارت تكشف عن تناقضات يف مواقفه؟ هل هي
فلسفة عقالنيّة أم الهوتيّة؟ هل العقالنيّة أمر محسوم فيها أم أ ّن العقالنيّة مج ّرد قناع أخفى وراءه ديكارت
اتجاهاته الالهوت ّية؟

هذه األسئلة هي التي يسعى هذا البحث ملحاولة اإلجابة عليها ..وقد دفعنا إىل إثارتها أ ّن فلسفة
الفلسفي يف عالقته بال ِّدين هو
ديكارت فلسفة تشتمل عىل نصوص متشابهة باملعنى ،وأ ّن نسقه
ّ
*ـ مفكر ورئيس جامعة القاهرة ،أستاذ األديان والفلسفة الحديثة يف كلّ ّية اآلداب بالجامعة ،جمهوريّة مرص العرب ّية.
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محل اشتباه يف تفسريه .املعروف أ ّن ديكارت يُع ّد من بني الفالسفة الذين أثاروا نو ًعا من الجدل
يف تاريخ الفلسفة ،بالرغم من املقولة الشائعة عنه لجهة كونه فيلسوف الوضوح والتم ّيز والعقالن ّية

الفلسفي
ريا للجدل حول طبيعة موقفه
الخالصة! ولو كانت هذه املقولة صادقة ،ملا كان ديكارت مث ً
ّ
يت غري واضح ،وأ ّن
يف عالقته بالدين؛ فتع ّدد التفسريات وتباينها ألكرب دليل عىل أ ّن النسق الديكار ّ

منهجه يتّسم بالغموض أحيانًا ،وعدم الرصامة املنطق ّية يف أحيان أخرى ،بل أ ّن مث ّة ثنائ ّية يف فلسفة
ولعل هذه السمة هي التي أ ّدت إىل أن يكون منب ًعا
ّ
ديكارت ،تكشف عن تناقضات يف مواقفه،
ملدرستني متباينتني يف الفلسفة الحديثة ،يقول برتراند راسل:

تحل ،بني ما تعلّمه من العلم املعارص له ،وبني النزعة املدرسيّة التي
«إ ّن يف ديكارت ثنائيّة ال ّ

درست له يف «الفلش» .وقد أ ّدى به هذا إىل تناقضات ذاتيّة ،ولكنها جعلته أكرث غنى باألفكار

مؤسس
أي فيلسوف
املثمرة من ّ
منطقي كان ميكن أن يكون .فاالتّساق كان ميكن فقط أن يجعل منه ّ
ّ

مدرسة جديدة ،بينام التناقض جعله منبع مدرستني يف الفلسفة مه ّمتني ،بيد أنّهام متباعدتان»[[[.

يب ،وجعلته «يف بدايته أشبه بفم
فالثنائيّة الديكارتيّة هي التي أحدثت إنشقاقًا يف الوعي األورو ّ
فك إىل أعىل وهو العقالنيّةّ ،
متساح مفتوحّ ،
وفك إىل أسفل وهو التجريبيّة»[[[.

وإذا كان أغلب املؤ ّرخني يعتربون ديكارت طيلة األربعة قرون املاضية «أبًا للفلسفة

مؤس ًسا
الحديثة»[[[ ،ويذكر كوتنجهام  Cottinghamأنّه معروف بهذا عامليًّا[[[ ،باعتباره
ّ

ين انطالقًا من الفكر الخالص ذي الوضوح والتم ّيز ،فقد آن األوان
لنسق
فلسفي عقال ّ
ّ
لتمحيص هذا االدعاء ووضعه عىل ميزان البحث؛ فام العقالن ّية الديكارت ّية بأمر ّ
تدل عليه
نصوص ديكارت داللة قطعيّة الداللة ،وذلك إذا نظرنا إىل فلسفته ،وليس إىل بعضها فقط،
ين  ،كام توجد نصوص ّ
حيث توجد نصوص ّ
تدل عىل وجود اتجاه
تدل عىل اتجاه عقال ّ
يت يف تفكريه .وتشري بعض الحلول التي ق ّدمها لبعض اإلشكاليات الفلسف ّية إىل
الهو ّ
[[[ -برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغرب ّية :الفلسفة الحديثة ،ترجمة د .محمد فتحي الشنيطي ،القاهرة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب،
 ،1977ص.119
[[[ -د .حسن حنفي ،مقدّ مة يف علم االستغراب ،ص.255
[3]- D. E. Cooper, World Philosophies: An Historical Introduction, Oxford, Blackwell, 1996, P. 242.
Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, P. 100.
[4]- J. Cottingham, “Introduction” To Descartes: Selected Philosophical Writings, Cambridge:
Cambridge University Press, 1988, P. Vii.
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خاصة،
الديني
اختيارات الهوت ّية بحتة[[[ ،مام يستدعي إعادة النظر يف فلسفته عا ّمة وفكره
ّ
ّ
وذلك انطالقًا من مفهوم االشتباه ،كام يستدعي التساؤل :هل العقالن ّية مج ّرد مظهر أخفى
ديكارت وراءه اتجاهاته الالهوتيّة التي ال تخرج عن كونها عقائد املسيحيّة وقد ارتدت
لباس الفكر الخالص ورفعت لواء العقالن ّية الحديثة؟

رمبا يكتسب هذا التساؤل مرشوعيّة إذا وضعنا يف االعتبار أ ّن مبدأ ديكارت الشهري «األنا
فلسفي متكامل تتواىل
أفكّر» مل يكن بالق ّوة والرسوخ بحيث يشكِّل مبدأ كافيًا الستنباط نسق
ّ
يت له -مبدأ هشًّ ا يستلزم مساندة؛
فيه سلسلة الحقائق؛ إنّه ال يعدو أن يكون -وفق العرض الديكار ّ
ولهذا أدخل ديكارت مبدأ اإلله الكامل الصادق ملعالجة جوانب القصور يف الكوجيتو .ومل
أس الرؤية الدينيّة املسيحيّة ،سواء عىل
يستطع ديكارت -كام سنبني الحقًا -أن يُعتق فلسفته من ْ
املنهجي ،أو عىل مستوى أركان مذهبه بد ًءا من نظرته
مستوى آليّة النجاة الفلسفيّة يف شكّه
ّ
الطبيعي
للوجود وانتها ًء بنظرته إىل العلم
والريايض ،مرو ًرا بإعالنه لنفسه «كحليف للكنيسة»[[[،
ّ
ّ
وتأكيده مرا ًرا بأ ّن فلسفته تنضوي تحت لواء مكافحة الزندقة ومنافحة الكافرين! يقول ديكارت:
«يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعتقد بطريق اإلميان بأ ّن هنالك إل ًها وبأ ّن النفس اإلنسان ّية ال تفنى

بفناء الجسد ،فيقيني أنّه ال يبدو يف اإلمكان أن نقدر عىل إقناع الكافرين بحقيقة دين من األديان ،بل

الطبيعي»[[[.
رمبا بفضيلة من الفضائل األخالق ّية ،إن مل نثبت لهم أ ّو ًل هذين األمرين بالعقل
ّ

كام يقول ...« :غري أ ّن مجمع لرتان املنعقد برياسة البابا ليون العارش ،وما ق ّرره من إدانة هؤالء

[أي الكافرين] ودعوته الفالسفة املسيح ّيني دعوة رصيحة إىل الر ّد عىل أقوالهم ،واستعامل أقىص
كل هذا قد ج ّرأين عىل محاولة ذلك يف هذا الكتاب»[[[.
الحقّ ،
ما متلك عقولهم من قوة إلظهار
ّ

بل إ ّن ديكارت حاول أن يعطي طاب ًعا نبوئيًّا  Propheticلتجربته الفلسفيّة ،عندما تح ّدث عن

ليل بجوار املدفئة يف شهر نوفمرب  ،[[[ 1619والتي قال إنّه رأى فيها
النوبة التي حدثت له ً
املسيحي ،مثل :إسبناس يف بحثه املنشور يف مجلّة
[[[ -مثّ ة العديد من املؤ ّرخني والدارسني قد أكّدوا من قبل منارصة ديكارت للدين
ّ
«امليتافيزيقا واألخالق»  ،1917باريس ،تحت عنوان «الفكرة األصيلة يف فلسفة ديكارت» .وكذلك بالنشيه إىل حدّ ما يف دراسته «السوابق
الديني عند ديكارت» ،باريس .1924 ،انظر :د .عثامن
التاريخ ّية ملبدأ :أنا أفكّر إذن موجود» ،باريس ،1910 ،وجوهييه يف دراسته «الفكر
ّ
أمني ،ديكارت ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،1965 ،ص 289وما بعدها.
[2]- J. Cottingham, a Descartes Dictionary, Oxford, Blackwell, 1994, P. 62.
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ترجمة د .عثامن أمني ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصيّة ،1980 ،ص.39
[[[ -املصدر السابق ،ص.41
[5]- D. E. Cooper, World Philosophies, p. 234.
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ثالثة أحالم أو رؤى انكشف له فيها «كشف عظيم» ،وهو عبارة عن «مبادئ علم عجيب» ،وقد

اعترب ديكارت دون تر ّدد أ ّن هذه الرؤى «رسالة من روح الحقيقة التي وعدته بأن تفتح له خزائن

يحج إىل «نرتدام
العلوم جمي ًعا .ويف األيام التالية صىل صالة لله وأخرى للعذراء ،ونذر نذ ًرا أن
ّ
دولوريت» أقدم األماكن املق ّدسة وأح ّبها لدى الكاثوليك»[[[.
وبرصف النظر عن الخالف الدائر بني الباحثني حول ماه ّية هذا الكشف العظيم :هل هو
الكوجيتو ،أم قواعد املنهج ،أم الهندسة التحليل ّية ،أم وحدة العلوم ،أم غري ذلك؟ فإ ّن من املالحظ

يئ الذي يفتتح به ديكارت تجربته الفلسفيّة ،وكأنّه يريد «أن يضع دمغة
هنا ذلك الطابع
الديني النبو ّ
ّ

إله ّية  A Divine Stampللتصديق عىل مرشوعه»[[[.

ومن ث ّم يتجدد السؤال :هل العقالن ّية الديكارت ّية مظهريّة أكرث مام هي جوهريّة؟ ال س ّيام وأ ّن

فضل عن آليّاتها التقليديّة ،مثل آليّة
ً
ديكارت يستحرض أطروحات العقيدة املسيحيّة الكاثوليكيّة،
رضا يف التفكري ،فإ ّن
مواجهة الشيطان املاكر مبساندة اإلله الصادق .وما دام فرض اإلله الصادق حا ً

األقل سيدعم آليّة
ّ
النتيجة معلومة مسبقًا؛ حيث إ ّن اإلله الصادق سيق ّدم لإلنسان آليّة النجاة ،أو عىل
الخاصة ،أعني الفكر ،غري كافية بذاتها ،بل بحاجة
الخاصة يف النجاة ،عىل أ ّن هذه اآلل ّية
اإلنسان
ّ
ّ
اإللهي مسلّم به منذ البدء يف إحدى أه ّم لحظات بناء املذهب
إلهي ،وهذا الضامن
ّ
دو ًما لضامن ّ
الديكاريتّ.
شك مصطنعّ ،
إل ّ
ّ
يعب عن
شك
الشك الديكاريتّ ما هو ّ
ولذا فهل
افرتايض ،وليس شكًّا حقيقيّا ّ
ّ

ّ
الشك ،كام يعلم مسبقًا طرق
حالة واقع ّية؟ ال س ّيام وأ ّن ديكارت يعلم النتيجة التي سيصل إليها من هذا

الشك الذي تتغلغل فيه روح «التأ ّهب» للوصول إىل
ّّ
الخروج منه؛ وهو األمر الظاهر من سياق منهجه

اليقني ،وروح اإلميان باللّه «املخلّص» الذي يفرتضه منذ اللحظة األوىل عندما طرح إمكان ّية وجود
ّ
الشك ،ث ّم سارع باستبعاد هذه اإلمكانيّة؛ فاللّه كامل وصادق وال
إله مخادع كاحتامل من احتامالت

ّ
الشك .رمبا يكون
ميكن أن يخدع .وهذه القضية هي التي سينبني عليها املذهب كلّه بعد االنتهاء من

ّ
يئ يف روايته منتق ًيا من الوقائع ما يشاء ،ومستبع ًدا ما
شك ديكارت أشبه بالعقدة التي يضعها الروا ّ

سيحل العقدة التي اختار
ّ
السيايس) ،وهو يعلم مسبقًا كيف
املسيحي ،األخالق ،النظام
يشاء (الدين
ّ
ّ
[[[ -د .عثامن أمني ،ديكارت ،ص.34
[2]- Donald A. Cress, „Editor‘s Preface“ To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First
Philosophy. Indianapolis /Cambridge, Hackett Publishing Company, Third Edition, 1993, P. Vii.
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إل أل ّن
مفرداتها يف الرواية ،أ ّما العقدة الحقيق ّية أمام العقل فإنّه ال يتع ّرض لها ،وال يطرحها ،ال ليشء ّ

ٍ
كل
يل .وإذا ما اضطرته الظروف ملواجهتها؛ فإنّه يسارع مبناقضة ّ
حلّها
مستعص عىل االستدالل العق ّ

لحل العقدة املنتقاة ،أعنى مناقضة مبادئ املنهج وقواعده.
املبادئ التي كان قد أق ّرها من قبل ّ

ولو ات ّبع ديكارت منهجه لكان األمر مختلفًا ،فال ّ
ين ،لكن املشكلة تنشأ
شك أ ّن منهجه عقال ّ

الديني.
امليتافيزيقي ،وعندما يضع مالمح موقفه
عندما يبني نسقه
ّ
ّ

ومن ث ّم فإ ّن هذا البحث ال يسعى إىل عرض فلسفة ديكارت ورشحها؛ بل يسعى للصعود من
الفلسفي؛ عرب قراءة ال تتعقّب التفاصيل وال تغرق يف الجزئيّات؛
النص إىل محاولة التأويل
الرشح
ِّ
ّ
يل ،قراءة كاشفة مشخّصة لألعراض ،تقف عند لحظات
ألنّها محاولة لقراءة النسق يف بنائه الداخ ّ
حص مدى عقالن ّيته ،كام تقف عند الفضاء املوجود بني تلك اللحظات أو ورائها،
املنهج لتتف ّ
الظاهري ،ليست قانعة مبا هو منطوق به
الباطني أكرث مام تقف عىل املعنى
لتقف عىل املعنى
ّ
ّ
وحده ،بل متطلعة إىل استنباط ما هو مسكوت عنه أو ما يعجز عنه نطاق القول بسبب من املراوغة
األيديولوجيّة التي تريد التخفّي تحت ثوب العقالنيّة الحديثة.

ومن ث ّم فهذه ليست قراءة لفلسفة ديكارت يف عالقتها بالدين كام قرأها هو ذاته ،وكام عرف هو
خصائصها وأركانها ،بل هي قراءة  -قدر االستطاعة  -من سياق مختلف ومن منظور يُ ْن ِشد الوصول
كل
ريا وهي عارية من ّ
إىل ساعة العقل األخرية التي تجعل األيديولوج ّية الالهوت ّية تواجه نفسها أخ ً
أساليبها املراوغة.

ّ
ّ
اإليماين
العقلي إىل منطق التسليم
من منطق املنهج
لعل من األمور التي تسرتعي النظر يف فلسفة ديكارت ،أ ّن منطق منهجه يبدو منطقًا عقالن ًّيا ،عىل
ّ

ما يظهر ،سواء أكان من القواعد التي يضعها يف كتيِّبه «قواعد لتدبري العقل» أم من القواعد األربعة التي

يضعها ملنهجه يف كتابه «مقال عن املنهج» ()1637؛ فهي قواعد عقالن ّية .أ ّما حني ينظر املرء يف

املسيحي وعقائد الكنيسة وسلطة رجالها ،يكتشف أ ّن املنطق الذي يحكمه منطق
موقفه من الوحي
ّ

ين ،حيث نجد املفاهيم الالهوت ّية حارضة يف بنية املذهب وتكوينه ،لدرجة رمبا ميكن
غري عقال ّ

ين .ولو
القول معها أ ّن هذا املوقف محكوم باملنطق الّالهويتّ أكرث من كونه محكو ًما باملنطق العقال ّ

ط ّبقنا منهج ديكارت عىل مذهبه الكتشفنا أ ّن مذهبه ميلء بالتقريرات الالهوت ّية .إ ّن منهج ديكارت

يل  -عىل ح ّد تعبري فونتنيل « :)1757-1657( Fontenelleهو أعظم قيمة من فلسفته التي
االستدال ّ
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ريا منها أخطاء ال يقني فيها»[[[.
لو ط ّبقنا عليها القواعد التي علّمنا هو إياها ،لوجدنا شط ًرا كب ً
وإذا نظرنا يف املنهج أ ّو ًل ،نجد أ ّن ديكارت طرح منهجه أ ّولً من الناحية التاريخ ّية يف كتابه
يل بالالتين ّية –وهي
«قواعد لتدبري العقل» ،ويعرف هذا الكتاب بـ «القواعد  ،»Regulaeوعنوانه األص ّ
اللغة التي ألّفه ديكارت بها– « .»Regulae Ad Directionem Ingeniiوهو العمل الرئيس يف الفرتة
املبكرة من حياة ديكارت ،وكُتب يف العرشينات من القرن السابع عرش بني سنتي 1628 -1626
عىل األغلب ،لك ّنه مل يكتمل ومل يُنرش يف حياته ،ونُرش أل ّول م ّرة سنة  ،1701رغم أ ّن ترجمة

كل منها يشتمل
قسم لثالثة أقسامّ ،
هولنديّة ظهرت له سنة  .1684وكانت خطّته يف األصل أن يُ ّ

عىل اثني عرشة قاعدة ،لك ّن الجزء األخري فُقد كلّه ،والجزء الثاين مل يت ّم ،حيث توقّف عند رشح
القاعدة الثامنة عرشة ،وتوجد عناوين القواعد التاسعة عرشة والعرشين والحادية والعرشين مجملة

دون رشح ،وال يوجد بعد ذلك يشء .وتتناول االثنا عرش قاعدة األوىل تص ّورنا للقضايا البسيطة

يقيني ،كام تتناول الحدس واالستنباط وهام العمليّتان املعرفيّتان
التي ميكن تحصيلها بشكل
ّ
األساسيّتان اللتان تنتجان املعرفة الواضحة واملتميّزة عند ديكارت .وتتناول االثنا عرش القاعدة

الثانية «املشكالت املفهومة عىل نحو كامل» ،مثل تلك املشكالت القابلة للحلول الدقيقة يف

الحساب والهندسة[[[ .أ ّما االثنا عرش قاعدة األخرية ،فهي التي كان مق ّد ًرا لها أن تعالج «املشكالت

الطبيعي
املفهومة عىل نحو غري كامل»؛ حيث كان هدفها إظهار أ ّن املشكالت األكرث تعقي ًدا للعلم
ّ
الكل .وعىل الرغم من أ ّن القواعد ت ّم
الريايض
تحل عن طريق معالجتها وفق املنهج
ميكن أن ّ
ّّ
ّ

تأليفها يف وقت مبكر ج ًّدا من حياة ديكارت ومل تكتمل ،إلّ أنّها مصدر قيّم لرؤى ديكارت يف
املعرفة واملنهج[[[.

كل منهج يبحث
أ ّما كتابه الثاين «مقال عن املنهج» فيق ّرر فيه أ ّن مثة قواعد أربع يجب مراعاتها يف ّ

عن الحقيقة ،وتكفي هذه القواعد ،إذا ما ت ّم اتباعها بدقّة ،للوصول إىل اليقني ،وت ُعرف هذه القواعد
عىل التوايل باسم :البداهة ،التحليل ،الرتكيب ،اإلحصاء واملراجعة.
ويح ِّدد ديكارت مضمون هذه القواعد األربع بقوله:
[[[ -فونتنل ،استطراد عن القدماء واملحدثني ،طبعة سنة  ،1688ص .142مقتبس عن د.عثامن أمني ،ديكارت ،ص.284
[2]- J. Cottingham, R. Stoothoff And D. Murdoch (Eds.), The Philosophical Writings Of Descartes,
Cambridge, Cambridge University Press, 1985, Vol. I, P. 51.
[3]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 152.
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حق ،ما مل أعرف يقي ًنا أنّه كذلك ،مبعنى أن أتج ّنب بعناية الته ّور
األ ّول :أالّ أقبل شيئًا ما عىل أنّه ّ
إل ما يتمثّل أمام عقيل يف جالء ومتيّز،
والسبق إىل الحكم قبل النظر ،وأالَّ أُ ْد ِخل يف أحكامي ّ
ّ
الشك.
أي مجال لوضعه موضع
لدي ّ
بحيث ال يكون ّ

كل واحدة من املوضوعات التي سأختربها إىل أجزاء عىل قدر املستطاع ،عىل
أقسم ّ
الثاين :أن ّ
قدر ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه.
قليل حتى أصل
أسي أفكاري بنظام ،بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة؛ يك أتدرج ً
الثالث :أن ّ

إىل معرفة أكرثها تركيبًا ،بل وأن أفرض ترتيبًا بني األمور التي ال يسبق بعضها اآلخر بالطبع.

كل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما يجعلني
واألخري :أن أعمل يف ّ

أن مل أغفل شيئًا»[[[.
عىل ثقة من ّ

وقارئ هذه القواعد األربع ،ومن قبلها القواعد اإلحدى والعرشون ،يجزم بعقالنيّتها ،ومن

الديني سيأيت مشب ًعا بالروح العقالنيّة ،لكن ما يحدث بالفعل أ ّن ديكارت
ث ّم يتوقّع أ ّن الفكر
ّ
رسعان ما يأيت بقاعدة تتضا ّد مع القاعدة األوىل ،عندما يعود إىل وجهة نظر الق ّديس توما

املسيحي Christian
األكويني  )1274-1225( Aquinas Thomasيف موقفه من الوحي
ّ
ّ
األكويني «الحقيقة ال ميكن أن تكون مناقضة
 Revelationبوصفه مهيم ًنا عىل العقل[[[؛ فعند
ّ

للحقيقة؛ مام يلزم عنه أنّه ما من حقيقة من حقائق اإلميان ميكن أن تبطل حقيقة من حقائق

البرشي هزيل موهن ،ومبا أ ّن عقل أعظم الفالسفة،
العقل ،أو بالعكس .ولكن مبا أ ّن العقل
ّ

الفلح البسيط إذا قيس إىل عقل
إذا قيس إىل عقل مالك من املالئكة ،أخفض بكثري من عقل ّ
ذلك الفيلسوف عينه ،يلزم عن ذلك أّنه متى ما بدت لنا حقيقة من حقائق العقل وكأنّها تنقض
إل خطأ
حقيقة من حقائق اإلميان ،فلنا أن نكون عىل ثقة أ ّن حقيقة العقل املزعومة تلك إن هي ّ

وضالل ،وحسبنا أن ّ
نتأن يف النقاش ونرت ّوى ليستبني لنا كذبها»[[[.

املسيحي يجب أن تكون أ ّول ما نصدق به ،دون البحث
رصح بأ ّن حقائق اإلميان
أ ّما ديكارت فقد ّ
ّ
[[[ -ديكارت ،مقال عن املنهج إلحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم ،ترجمة د .محمود محمد الخضريى ،القاهرة ،سمريكو
للطباعة والنرش ،1985 ،الطبعة الثالثة ،ص.76-75
[2]- D. E. Cooper, World Philosophies, PP. 174 – 5.
[[[ -إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :العرص الوسيط والنهضة ،ترجمة :جورج طرابيىش ،بريوت ،دار الطليعة ،1983 ،ص.175-174
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كل مبادئه املنهج ّية الشهرية؛
عن بداهتها وال عن وضوحها ومت ّيزها ،بل ويجعل هذه القاعدة فوق ّ
فيذهب إىل وجوب أن نتّخذ لنا قاعدة معصومة وهى أ ّن ما أوحى الله به هو أوثق بكثري مام عداه[[[.

وهذا ما جعل جيلسون يقول عن ديكارت« :وإن كان قد أعىل صوت العقل يف أوىل قواعد

كل ما أوحى به الله أوثق بكثري من
منهجه يف املقال… إنّه رصح يف «مبادئ الفلسفة» ( )1644بأن ّ
األكويني ومن جرى مجراه من الفالسفة الدين ّيني يف تص ّور
كل ما عداه ،وبهذا شابه الق ّديس توما
ّ
ّ
العقل
مستسلم لسلطان الوحي»[[[.
ً
إذن رفع ديكارت بعبارات رصيحة الوحي فوق العقل ،ونظر إىل عقائده واإلميان بها عىل أنّها

«من أفعال اإلرادة وليس من عمل الذهن ،وبهذا ع َدل عن الفلسفة العقل ّية إىل الهوت العصور
الوسطى -فيام الحظت دائرة املعارف الربيطانيّة -وأصبح ميدان العقل ال يتجاوز الحقائق الفلسفيّة،
أ ّما الحقائق الدينيّة التي تهدي إىل الج ّنة -فيام يقول يف القسم األ ّول من مقاله -فإنّها فوق متناول
عادي
العقل ،وليس من الحكمة أن نسلّمها إىل ضعف استدالالتنا العقل ّية؛ ألّنها نزلت مبدد غري
ّ

من السامء ،أي بوحي ينزله الله عىل من يصطفيه من عباده»[[[.

إلهي؟ وال
فعل عن وحي
تعب ً
وال يسأل ديكارت نفسه :ما طبيعة األدلّة عىل أ ّن هذه العقائد ّ
ّ
التاريخي التي من وظيفتها فحص املنقــول عــن
أي مقياس من مقاييس النقـــد
يستدعى ّ
ّ
السلــف لبيــان مدى مصداق ّيته التاريخ ّية ،والكشف عن مدى أصالته.

إ ّن ديكارت إذ يضع أصول املامرسة العقالن ّية يف القاعدة األوىل من قواعد منهجه ،فإنّه رسعان
ما يضع أصول املامرسة الالعقالن ّية عندمــا يضع فوق هـذه القاعدة وغريها من القواعد قاعدة
املسيحي.
عصمة الوحي
ّ
ين الذي نادى فيه بطرح األفكار الصادرة عن السلطات
ولقد أ ّدى هذا إىل منافاة منهجه العقال ّ
الحق والحقيقة.
أيًّا كانت وجعل معيار البداهة معيار
ّ

املسيحي؛ ويؤمن بعقائد املسيح ّية عىل أنّها حقائق ال ريب فيها
فها هو ذا يقبل سلطة اإلميان
ّ
مع أنّها فوق العقل؛ يقول ديكارت:
قطعي الداللة وذلك يف كتابه «مبادئ الفلسفة» ،ترجمة د .عثامن أمني ،القاهرة ،دار الثقافة،
نص
[[[ -ذكر ديكارت هذا املعنى يف أكرث من ّ
ّ
 ،1993انظر :ص ،70فقرة 25؛ وص  ،107فقرة .76
[[[ -عن د .توفيق الطويل ،قصة الرصاع بني الدين والفلسفة ،دار النهضة العربية ،ط  ،1979 ،3ص .192وقارن :د .عثامن أمني ،ديكارت،
ص.293-292
[[[ -د .توفيق الطويل ،قصة الرصاع بني الدين والفلسفة ،ص.192
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[[[
س ذلك بقوله« :إذا
«يجب علينا أن نؤمن ّ
بكل ما أنزله الله ،وإن يكن فوق متناول مداركنا»  .ويف ّ
التجسد
العادي ،كأرسار
أنعم الله علينا مبا كشفه لنا أو لغرينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها
ّ
ّ
حا؛ ذلك ألنّه ال ينبغي أن يقع
والتثليث ،مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها ً
فهم واض ً
لدينا موقع الغرابة أن يكون يف طبيعة الله ويف أعامله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا»[[[.

حق إلّ إذا
وهكذا نجد أ ّن ديكارت الفيلسوف الذي ا ّدعى يف منهجه أنّه لن يقبل شيئًا عىل أنّه ّ

جة أنّه ليس من الغريب أن يكون يف
حا ومتميّ ًزا ،يدعو لتكريس الالمعقوليّة والغموض بح ّ
كان واض ً
طبيعة الله ويف أعامله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا .ومل يسأل نفسه -وهو الفيلسوف الرافع

فعل عن حقيقة الله؟ وما الدليل عىل
تعب ً
لشعار العقالنيّة -ما طبيعة الدليل عىل أ ّن تلك العقائد ّ
صدق الوحي يف التعبري عن اإلرادة اإللهيّة؟

املسيحي ،بل
مقياسا لعقائد التنزيل
والغريب أ ّن ديكارت ال يجعل الفكر الواضح واملتم ّيز
ً
ّ

كل مسألة سبق للوحي أن تع ّرض
حة الفكر أو خطأه يف ّ
يجعل تلك العقائد
ً
مقياسا يقيس به مدى ص ّ

لها ،أ ّما الحقائق التي مل يذكرها الوحي ،فينبغي التعويل فيها عىل العقل الناضج ،وعدم األخذ

حة يشء مل يت ّم التحقّق
ً
باملوروث ،وعدم الركون إىل الثقة بالحواس،
فضل عن عدم التسليم بص ّ
منه[[[ .يقول ديكارت:

«إنّنا ينبغي أن نفضّ ل األحكام اإلله ّية عىل استدالالتنا .ولكن فيام عدا األشياء املنزلة ينبغي أن

حا جدًّ ا»[[[.
ال نعتقد شي ًئا مل ندركه إدراكًا واض ً

ويزيد ديكارت تأكيده لهيمنة الوحي عىل العقل فيقول:
كل يشء أن نستمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل ،وهي أنّ ما أنزله الله هو اليقني
«ينبغي قبل ّ

الذي ال يعدله يشء آخر ،فإذا بدا أنّ ومضة من ومضات العقل تشري إلينا بيشء يخالف ذلك وجب
أن نخضع حكمنا ملا يجئيء من عند الله»[[[.

[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص. 70
[[[ -املصدر السابق ،ص. 70
[3]- Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, London, Routledge & Kegan Paul, 1980, P. 116.
[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص.107
[[[ -املصدر السابق ،املوضع نفسه .
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إل يف
إذن فالحقيقة الدين ّية عند ديكارت فوق الحقيقة العقل ّية ،وهذه األخرية ال قيمة لها ّ
مجال الحقائق التي مل يتح ّدث عنها الوحي ،بل إ ّن الحقيقة العقل ّية عنده ستفقد نصيبها من

يعب ديكارت هنا عن روح فيلسوف حديث ،وإنّ ا
ّ
الحق إذا ما تعارضت مع الحقيقة الدينيّة .ال ِّ

يعود بنا تارة أخرى إىل النزعة الالهوت ّية للعصور الوسطى .ورمبا يجوز القول إ ّن فيلسوفًا مثل
ريا عن الروح الحديثة عندما اعترب العقل هو األساس ،وإذا ما وجد بينه
ابن رشد كان أكرث تعب ً
وبني الوحي تعارضً ا ،فإنّه ينبغي تأويل الوحي مبا يجعله متّفقًا مع العقل ،عىل أساس «إخراج
يخل ذلك بعادة لسان العرب يف
اللفظ من الداللة الحقيقيّة إىل الداللة املجازيّة ،من غري أن ّ
التج ّوز بتسمية اليشء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارِنه أو غري ذلك»[[[.

َّ
ّ
العقالين
ديكارت ين�اقض مدعاه

ين الذي ارتضاه كطريق للوصول إىل اليقني أن ّه ال
ومن معامل مخالفة ديكارت ملنهجه العقال ّ
الخاصة بالرتكيب والسري من األبسط
الخاصة بالتحليل وال القاعدة الثالثة
يطبق القاعدة الثانية
ّ
ّ
إىل األعقد  -أقول ال يطبق هاتني القاعدتني عىل ما ظ ّنه األحكام اإلله ّية املعبَّ عنها يف اإلنجيل،
ومل يسأل نفسه :ملاذا يطالبنا الله بأن نؤمن بأشياء تعارض العقل الذي منحنا إيّاه؟ أليس العقل
من أعامل الله كام أ ّن الوحي من أعامل الله؟ ومن هنا يفرض السؤال اآليت نفسه :هل أعامل الله
يعارض بعضها بعضً ا؟!
هكذا يرفع ديكارت بعض العقائد غري املفهومة والغامضة فوق التحليل واالستدالل العقليّني،
املنهجي وال أيًّا من
ربرات تقليديّة لتسويغ التسليم بها .إنّه ال يطبّق عليها شكّه
ويتل ّمس براهني وم ّ
ّ
مبادئ منهجه.
نفسه يف معرش املؤمنني بالله وخلود النفس ،والوظيفة التي يضعها لنفسه هي
فديكارت يع ُّد َ
الطبيعي ،وكأ ّن العقل يف خدمة اإلميان
إقناع الكافرين بحقائق اإلميان الكربى عن طريق العقل
ّ
املسيحي.
املسيحي ،والفلسفة تعود ملامرسة دورها يف العصور الوسطى كخادمة للدين
ّ
ّ

وسبب لجوئه لألدلّة الفلسفيّة هو أ ّن الكافرين -عىل ح ّد تعبري ديكارت نفسه -لن يقتنعوا
بحقيقة دين من األديان ،بل رمبا بفضيلة من الفضائل األخالقيّة ،إن مل نثبت لهم وجود اللّه
وخلود النفس بالعقل
الطبيعي[[[.
ّ

املؤسسة العرب ّية ،1981 ،ط ،2ص.32
[[[ -ابن رشد ،فصل املقال فيام ما بني الرشيعة والحكمة من االتصال ،تحقيق د .مح ّمد عامرة ،بريوت،
ّ
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص. 39
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ويؤكّد ديكارت أ ّن لجوءه للعقل والتفلسف ما هو إلّ وسيلة للربهنة من أجل إقناع الكافرين

بعقائد اإلميان .أ ّما هو فيؤمن بها أل ّن هذا هو ما جاءت به الكتب املق ّدسة من عند اللّه[[[.

وإذ يتطلع ديكارت للربهنة عىل وجود اللّه بأ ِّدلة ال حاجة إىل استنباطها من يشء غري نفوسنا

ليبي أنّه ميكن أن نعرف الله معرفة أيرس وأيقن من معرفتنا ألمور الدنيا؛ أقول
وغري تدبّرنا لعقولنا؛ ّ

الديني بأساليب عقالنيّة؛
النص
إنّه إذ يفعل ذلك فإنّ ا يؤ ّدي خدمة الشارح وعامل الكالم الذي يؤيّد
ّ
ّ

حيث يق ّدم الكتاب املق ّدس هذا املعنى نفسه كام يبدو من أقوال ِ
«سفْر الحكمة» يف اإلصحاح

الثالث عرش؛ إذ َو َر َد فيه« :إ ّن جهلهم ال يغتفر؛ ألنّه إذا كانت عقولهم قد أوغلت إىل هذا الح ّد يف

الرب أيرس؟»[[[.
معرفة أمور الدنيا ،فكيف أمكن أن ال تكون معرفتهم ّ

األنطولوجي «الذي تشك َّل أ ّو ًل بواسطة
مدريس هو الدليل
وقد أثبت ديكارت وجود الله بدليل
ّ
ّ

أنسلم  )1109 -1033( Anselmيف كتابه العظة ( Proslogionالفصالن الثاين والثالث)… وقد

ً
األكويني هذا الدليل ،لك ّنه اتخذ
انتقد
شكل آخر فيام بعد مع ديكارت…»[[[ الذي أحياه بعد
ّ
معبا عن الروح املدرس ّية ،تلك الروح التي زعم
انتقادات
األكويني ،ورغم هذا ال يزال هذا الدليل ّ ً
ّ

ديكارت أنّه تجاوزها.

ث ّم إ ّن طريقة ديكارت يف إثبات وجود النفس بواسطة الكوجيتو ،قد ع ّدها أنطوان أرنو املعروف

بأرنو الكبري  )1694 -1612( Le Grand Arnauldمشابهة لطريقة الق ّديس أوغسطني ،يقول برهييه:
«وعندما عرف الالهوتيّون بكوجيتو ديكارت ،مل يفت أرنو أن يالحظ أ ّن الق ّديس أوغسطينوس

[[[

قال باليشء نفسه؛ وبالفعل ،كان معوله يف اإلفالت من إسار الريب ّية عىل هذه الفكرة « :إذا أخطأت،
فأنا موجود »SI FALLOR ,SUM؛ وقد برهن أيضً ا عن طريق هذه الفكرة ،يف كتابه (يف الثالوث)

عىل أ ّن النفس روح ّية ومتاميزة عن الجسم…»[[[.

إذن فقد سبق ألوغسطني ،حسب أرنو ،أن استخدم الفكر كدليل عىل وجود النفس ،ولكن مث ّة
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص. 40
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األول ،املوضع نفسه.
[3]- Penelhum, T., Religion And Rationality, New York, Random House, 1971, PP. 11- 12. Simon
Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, P. 715.
[[[ -هكذا ع ّربه املرتجم.
[[[ -إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن السابع عرش ،ترجمة جورج طرابييش ،بريوت ،دار الطليعة ،1983 ،ص.93
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خالف بني املؤ ّرخني حول مدى أصالة ديكارت يف هذه املسألة ،وحول حجم التشابه واالختالف
بينهام[[[.
أي حال فإ ّن كشف أرنو عن أوجه التشابه واالتصال بني ديكارت وبني أوغسطني قد ه ّيأ
وعىل ّ
الطريق عىل هذا النحو للديكارت ّية املسيح ّية كام ستقول بها جمع ّية األوراتوار ،وهي جمع ّية كانت

الربوتستانتي بإصالح مضا ّد بغرض تجديد الكاثوليكيّة من الداخل،
تهدف إىل إحباط اإلصالح
ّ
الدينوي الذي تريد الربوتستانتيّة أن تدخله يف النظام الكهنويتّ .ويعترب الكاردينال
وترفض املسلك
ّ

مؤسس جمع ّية األوراتوار يف باريس سنة
بيري دى بريول ّ )1692-1575( Pierre De Berulle

أسسها يف روما الق ّديس فيليب نريي سنة .[[[ 1564
 ،1611وكان قد ّ

ويف هذا السياق إذا نظر املرء إىل فكرة ثنائ ّية النفس والبدن ومتايزهام عند ديكارت ،يجد أنّها

من األفكار التي ورثها ديكارت عن الفلسفة املدرس ّية أيضً ا ،وقد عبَّ عنها كذلك مبصطلحات

[[[
رسا A Mystery؛ ففي
التينيّة مدرسيّة  .وفضلً عن ذلك فقد اعترب التفاعل بني النفس والبدن ًّ

خطاب له إىل األمرية اليزابيث  Elizabethابنة فريدريك ملك بوهيميا  Bohemiaاملخلوع والتي

رس[[[.
كانت قد اتخذت هولندا مالذًا لها ،سلّم ديكارت بأ ّن هذا التفاعل ّ

وقد تع َّرض موقفه من عالقة النفس بالبدن النتقادات كثرية من الفالسفة الالحقني ،وال س ّيام

تعسفي غري
الفالسفة املعارصين ،مثل وايتهد الذي رأى أ ّن فصل ديكارت بينهام إنّ ا هو فصل
ّ

ي أو
روحي[[[ .فقد فشل ديكارت
كل واحد :ما ّد ّ
م ّ
ربر فلسف ًّيا؛ إذ مل يق ّدم سب ًبا لرفضه القول بجوهر ّ ّ
ّ
«لعل هذا التمييز بني هذين الجوهرين
يف إيجاد صلة بني النفس والبدن ،أو بني املا ّدة والروح ،و ّ
حل مشكلة اتحاد النفس بالبدن»[[[ .ويرى هوايتهد
قد أ ّدى بديكارت إىل الفشل الذريع يف محاولته ّ

أ ّن «الخطأ الرئيس لديكارت هو تص ّور املا ّدة كـ «فاعل ّية فارغة» متج ّردة من الخربة ،وهذا التص ّور
[[[ -حول مساحة اختالفه واتفاقه مع أوغسطني .انظر:

E. L. Allen, Guide Book To Western Thought, London, The English Universities Press, 1966, pp. 60- 1.

وبـرتــراند راسـل ،تــاريخ الفلسفـة الغربيـّـة ج ( ،)3ترجمة د .محمد فتحي الشنيطي ،القاهرة ،إلهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب،1977 ،
ص .114وإميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن السابع عرش ،ص.93
[[[ -انظر.H. E. Smithers, A History Of The Oratorio, 3 Vols., London, 1977- 79 :
[3]- H. D. Lewis, Philosophy Of Religion, London, Warwick Lane, 1975, P. 276.
[4]- Anthony Kenny, Descartes: A Study Of His Philosophy, New York, Random House, 1968, PP. 223 - 4.
[[[ -د .عيل عبد املعطي محمد ،ألفرد نورث هوايتهد :فلسفته وميتافيزيقاه ،اإلسكندر ّية ،دار املعرفة الجامع ّية ،1980 ،ص.173
[[[ -املرجع السابق ،ص.174
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بكل ما يف الكلمة من معنى»[[[.
رسا ّ
يجعل قدرة الجسم عىل التفاعل مع العقل ًّ

فهل ديكارت الذي تح ّدث عن ثنائيّة بني الجسم والعقل أو البدن والنفس أو بني املا ّدة والفكر،
إل ما كان واضً حا ومتميّ ًزا؟! وحتى عندما قال
وعجز عن إيجاد الجرس بينهام ،ال يقبل من األفكار ّ
إ ّن الغ ّدة الصنوبريّة هي مكان التفاعل ،فإنّه مل يقل لنا كيف يحدث هذا التفاعل ،ومن ث ّم بقي جوهر
رسا ،ومع ذلك قَ ِبلَه ديكارت! وهنا يتج ّدد السؤال :هل من شأن الفلسفة العقالنيّة ..فلسفة
التفاعل ًّ
الوضوح والتميّز ..أن تقبل باألرسار؟

وقبول نظريّة ملغّزة مثل ثنائ ّية البدن والنفس مع خفاء عمل ّية التفاعل بينهام ،ال يجعل من
املستغرب عىل مستوى آخر أن يسلم ديكارت عىل نحو واضح بسلطة رجال الدين عىل أحكام
الفلسفة؛ إذ يطلب من علامء أصول الدين تصحيح ما وقع فيه من أخطاء؛ فهم منبع الرصانة واملعرفة
واألكرث فطانة ونزاهة عىل ح ّد تعبريه.
صمم إىل ح ٍّد ما ل ُيستخدم
وأكرث ما يلفت النظر أنّه يف نهاية «مبادئ الفلسفة» (1644وهو كتاب ُ
يت)[[[ ،يقول:
ككتاب الهو ّ
إل وأحيلها لسلطة الكنيسة الكاثوليكّية ولحكم
«إ ّن وعيي بضعفي ،جعلني ال أصنع آراء جازمةّ ،

هؤالء األكرث حكمة م ّني»[[[.

وقد أطلَ َع ديكارت عىل تأ ّمالته ،يف أ ّول األمر ،الهوتيًّا هولنديًا شابًا يدعى كاتريوس .ويف
أواخر عام  1640بعث بها إىل األب مرسني  )1648-1588( Mersenneمع اعرتاضات كاتريوس
وردوده عليها (االعرتاضات األوىل) ،وكان قصده أن يتولَّ مرسني اطالع الالهوتيّني عىل الكتاب

«حتى يأخذ -عىل ح ّد تعبريه -رأيهم فيه ويعلم منهم ما يحسن تغيريه أو تصحيحه أو إضافته إليه قبل

أن ينرشه عىل الجمهور»[[[ .ومن املعروف أ ّن األب مرسني كان يدافع عن ديكارت دفا ًعا مجي ًدا

حتى لدرجة جعلت اآلخرين يلقّبونه بـ «سفري الس ّيد ديكارت يف باريس» ،كام كان مداف ًعا عن

جاليليو ضد الالهوتيّني التقليديّني ذوي امليول األرسطيّة[[[.

[1]- Quinn And Taliaferro, A Companion To Philosophy Of Religion, Cambridge, Blackwell, 1997, P. 136.
[2]- Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, p. 101.
[3]- J. Cottingham, R. Stoothoff And D. Murdoch (Eds.), The Philosophical Writings Of Descartes,
Vol. I, P. 291.
[[[ -اقتبسه برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن السابع عرش ،ص.67
[5]- Catharine Wilson, “Mersenne”, in: Academic American Encyclopedia, New Jersey, Arete, 1980, vol.
13, p. 312.
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وعندما نرش ديكارت «مبادئ الفلسفة» بذل وسعه للحصول عىل مصادقة معلّميه اليسوع ّيني

القدامى؛ أل ّن موقعهم يؤ ّهلهم أكرث من سواهم للرتويج لفلسفة مباينة لفلسفة أرسطو .ويتّضح
املسيحي
تجسد التزام
من ترصيحات ديكارت املتتالية سواء يف رسائله أم يف كتبه أ ّن ميتافيزيقاه ّ
ّ
باستعامل العقل ملكافحة إنكارات الزنادقة واملالحدة ،مام مييط اللثام عن ديكارت وقد انضوى
تحت لواء حملة مكافحة الزنادقة واملالحدة ،وكأنّه يواصل يف ميدان الفكر جهود جده بيري ديكارت
العسكري عندما قاتل يف الحروب الدينيّة[[[.
يف امليدان
ّ

ومم يؤيد هذا املعنى أ ّن الكاردينال بيري دى بريول طلب من ديكارت تدعيم عقائد املسيح ّية
ّ
برباهني فلسفيّة يف إطار مواجهة الزنادقة واملالحدة ،كام شجعه عىل االستمرار يف كتاباته؛ ألنّه

الديني لجمع ّية األوراتوار ،بل يشري دونالد أ .كرس Donald A.
تصب يف دعم املوقف
رآها
ّ
ّ
 Cressإىل أ ّن طريقة حياة ديكارت قبل  ،1628قد انتهت وبدأت طريقة جديدة متأث ّرة بتشجيع دي

بريول ،فغادر فرنسا إىل هولّندا سنة  1628ليك يتج َّنب الفتنة - Glamourعىل ح ّد تعبري دونالد أ.
كرس -والحياة االجتامعيّة ،وطلبًا لالعتزال والهدوء ليك يتمكّن من التف ّرغ لكتاباته[[[ .ومقصد هذه

الكتابات هي تحقيق امله ّمة التي أوكلها إليه الكاردينال «دى بريول» قبل اعتكافه يف هولّندا؛ وهي
تدعيم عقائد املسيحيّة برباهني فلسفيّة يف إطار مواجهة الزنادقة واملالحدة.

يحتل كتاب «التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،وفيها الربهان عىل وجود الله
ّ
ويف هذا اإلطار

وخلود النفس» (أنجزه  1640ونرشه  ،)1641مكانه يف خط املنافحة العقالن ّية عن أصول العقيدة
املسيح ّية[[[ .وهكذا أراد ديكارت وهكذا ر َّدد تكر ًرا أنّه ينارص «قض ّية الله»؛ وال غرابة يف ذلك،

الربوتستانتي هادفني إىل تجديد
فهو تلميذ اليسوعيّني الذين قاموا بدور خطري يف مقاومة اإلصالح
ّ
الكنيسة الكاثوليكيّة.
ّ
ويدل استقراء حياة ديكارت عىل أ ّن الخوف من رجال الكنيسة كان قد سيطر عليه ،وقد
أشار هرني مور  H. Moreإىل أ ّن طبيعيّاته قد أفسدها خوفه من الكنيسة ،وقد خيش أن يتع ّرض

[[[ -قارن :برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن السابع عرش ،ص.63
[2]- Cress D. A., “Editor’s Preface” To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First
Philosophy. P. Vii-Viii.
[[[ -تتبع برهييه بداية حركة املنافحة العقالن ّية عن املسيح ّية يف القرن السادس عرش قبل ديكارت مبارشة .انظر كتابه :تاريخ الفلسفة:
العرص الوسيط والنهضة ،الجزء الثالث ،ترجمة جورج طرابيىش ،بريوت ،دار الطليعة ،1983 ،ص .281ويدرج برهييه ميتافيزيقيا ديكارت
خارجي لفكر ديكارت» بعكس ما يؤكّد عليه بحثنا من كون العقالن ّية
يف سياق هذه الحركة الدين ّية ،لك ّنه يعود فيعترب ذلك «محض مظهر
ّ
يت .قارن :برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن السابع عرش ،صّ .84
مج ّرد مظهر ارتداه ديكارت ليخفي وراءه تفكريه الالهو ّ
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ملا تع ّرض جاليليو؛ فقد أثار سجن جاليليو جزعه وفزعه[[[؛ لذا فإ ّن ديكارت كان يق ّدم نفسه
غال ًبا كحليف للكنيسة خوفًا من بطش رجال الدين ،مثلام يتّضح من إهدائه كتاب التأ ّمالت إىل
«العمداء والعلامء بكلّيّة أصول الدين املق ّدسة بباريس»[[[.

املفس ملوقف ديكارت من رجال الكنيسة ،فقد آمن
لكن ليس معنى هذا أ ّن الخوف وحده هو
ّ
حرصا عابه عند بعض مؤ ّرخيه،
ترض رجال الدين
املسيحي منذ طفولته« ،وحرص عىل
بالدين
ّ
ً
ّ
ومن مظاهر مجاراته للتقاليد الدينيّة أنّه حني اكتشف «قواعد» علم جدير باإلعجاب يف  10نوفمرب

الحج إىل أحب مكان عند الكاثوليك ،وهو كنيسة العذراء يف لوريت بإيطاليا
سنة  ،1619نذر
ّ
ليقيم الصالة لله وللعذراء ،شك ًرا عىل توفيقه يف اكتشافه!»[[[.

ويف الرسالة االستهالليّة يف مق ّدمة كتاب «التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل» يعترب نفسه متَّ ِب ًعا مرسوم

كل قوى العقل لتدعيم
البابا ليو العارش الذي يطلب فيه إىل الفالسفة املسيح ّيني أن يستخدموا ّ

الحق[[[.
اإلميان
ّ

حدون
وإذا كان ديكارت قد تع ّرض أحيانًا الضطهاد من الهوتيّي هولّندا؛ فذلك ألنّهم كانوا يو ّ

املدريس وعقائد الكتاب املق ّدس ،ويخلطون بني أرسطو والكتاب املق ّدس .أ ّما
بني حرف ّية املعتقد
ّ

ديكارت نفسه ،فقد كان يرى أنّه ال يوجد تعارض بني فلسفته وبني عقائد الكتاب املق ّدس ،وكان
يعي بأ ّن معارضة أولئك الالهوت ّيني له نابع من ذلك الخلط الذي وقعوا فيه بني أرسطو وبني التعاليم

املدرسيّة من جهة والكتاب املق ّدس من جهة أخرى[[[.

يقول ديكارت يف خطاب له إىل مرسني يف مارس :1641

بكل أسلحتي الناس الذين يخلطون بني أرسطو والكتاب املق ّدس ويسيئون
«ق ّررتُ أن أقاتل ّ
استعامل سلطة الكنيسة ،أقصد الناس الذين أدانوا جاليليو ...أنا واثق من أنّني أستطيع إظهار أنّه ال
عقيدة من عقائد فلسفتهم متّفقة مع اإلميان مثل اتفاق نظريّايت»[[[.
[[[ -د .توفيق الطويل ،قصة الرصاع بني الدين والفلسفة ،ص.194
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.37
[[[ -د .توفيق الطويل ،قصة الرصاع بني الدين والفلسفة ،ص.193
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.41

[5]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 63.
[6]- J. Cottingham And Others, The Philosophical Writings Of Descartes, Vol. I I I, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991, P. 177.
طبع هذا الجزء بعد ستة سنوات من طبع الجزءين األ ّول والثاين؛ لذا متّت اإلشارة لبياناته عىل نحو منفصل.
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قارن أيضً ا عبارة أكرث رسم ّية يف خطابه لـ «دين ّيه  »Dinetاملنشور يف الطبعة الثانية
للتأ ّمالت« :مبا أ ّن الحقيقة الواحدة ال ميكن أن تكون متعارضة مع حقيقة أخرى ،سوف يكون
أي حقائق مكتشفة يف الفلسفة ميكن أن تكون متعارضة مع حقائق
من العصيان الخوف من أ ّن ّ
رص عىل أنّه ال يوجد يشء متعلّق بالدين ال ميكن تفسريه بوسائل
اإلميان .ويف الواقع أنا ُم ّ
أفضل من مباديئ التي هي أقدر عىل ذلك من وسائل أولئك الذين ينالون القبول العام»[[[.
ومن املالحظ ،رغم وضوح املحور الالهويتّ يف تفكري ديكارت ،أنّه مل يُض ِّمن يف بنية نسقه
والصلب،
التجسد والتثليث
الفلسفي أرسا َر الكنيسة السبعة  [[[ Seven Sacramentsوال أرسا َر
َ
ّ
ّ

ولكن فلسفته جاءت مربهنة عىل العقائد الكربى :وجود الله ووجود النفس .ورمبا يكون السبب يف
الظاهري املتق ِّنع -تسويغ وإدراج تلك
ذلك أنّه وجد من املستعيص عقالن ًّيا -حتى عىل املستوى
ّ

فلسفي يزعم لنفسه العقالنيّة املنهجيّة.
العقائد النوعيّة املسيحيّة الكاثوليكيّة يف بنية نسق
ّ

ومع هذا مل يعرتف ديكارت قط بأ ّن عقائد املسيحيّة النوعيّة ض ّد العقل ،بل كان مقتن ًعا أنّها من

العادي! يقول ديكارت:
نعم اللّه علينا التي تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها
ّ

العادي،
«إذا أنعم اللّه علينا مبا كشفه لنا أو لغرينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها
ّ
حا؛ ذلك
كأرسار
التجسد والتثليث ،مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها ً
ّ
فهم واض ً
ألنّه ال ينبغي أن يقع لدينا موقع الغرابة أن يكون يف طبيعة اللّه ويف أعامله أشياء كثرية تجاوز متناول

أذهاننا»[[[.

وفضل عن هذا فإنّه كان يؤكّد دو ًما بإرصار أنّه ما من حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون
ً

متنافية مع حقيقة العقائد املسيح ّية املنزلة (وتلك هي الفكرة الشائعة عن العالقة بني اإلميان
والعقل يف التوماويّة)؛ ولذلك عندما ينتقد أح ُد الالهوتيّني[[[ نظريّتَه يف املا ّدة عىل أساس أنّها ال
[1]- J. Cottingham And Others, The Philosophical Writings Of Descartes, I I, P. 392.
[[[ -األرسار السبعة يف عقيديت الكاثوليك ّية واألرثوذكس ّية هي :التعميد ،والتثبيت ،والتناول ،والتوبة أو االعرتاف ،ومسحة املرىض
املقبلني عىل املوت ،والكهنوت أو الرسامة ،والزواج .وهي املراسم الرئيسة يف العبادة املسيح ّية ،وهي شعائر موضوعة بغرض جعل
املسيح ّيني يحيون حياة مسيح ّية ،أو لتنمية هذه الحياة بينهم ،وهي عالمات مقدّ سة تحدث النعمة اإلله ّية يف قلب املؤمن .لكن يف العقيدة
رسين هام :التعميد ،والتناول؛ وهام عند الربوتستانت مج ّرد رمز للنعمة اإلله ّية.
الربوتستانت ّية ،مث ّة إنكار لألرسار عدا ّ
John Bowker(ed.), The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 831.
[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص. 70
[[[ -مثل انتقادات أرنو لديكارت الواردة يف «االعرتاضات الرابعة»؛ فأرنو قدّ م بعض االعرتاضات الجزئ ّية (حول تح ّول القربان) عىل
التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل لديكارت ،لكن هذا ال مينع من كون أرنو مؤ ّيدً ا لديكارت يف سائر نظر ّياته .انظر:
Cottingham, The Philosophical Writings Of Descartes, P. 153. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 62.
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الخاصة بتح ّول الخبز والخمر يف القربان إىل جسد املسيح
تتفق مع العقيدة املسيح ّية النوع ّية
ّ

كل ما يف وسعه ليربهن عىل توافق نظريّته مع العقيدة.
ودمه تح ّو ًل حقيقيًّا ،نراه قد أرسع يبذل ّ

آليت�ان ّ
اإلله والشيطان ّ
دينيت�ان يف تفكري ديكارت

ُضل» هام ركنان جوهريّان يف بنية
عقيدت «اإلله املخلّص» و «الشيطان امل ّ
ميكن القول إ ّن
َْ
الدوغام املسيح ّية ،مثلام هو الحال يف معظم األديان .وإذا بدأنا التحليل هذه املرة مبفهوم
املسيحي ال يستطيع أن يحقّق اتساقًا داخل ًّيا يف نسق عقائده دون افرتاض
الشيطان نجد أ ّن اإلميان
ّ
البرشي يف محاولة إضالل بني اإلنسان .يقول األب
رئيسا منذ بداية التاريخ
ّ
شيطان ماكر يلعب دو ًرا ً
كزافييه ليون دوفور اليسوعي« :إ ّن الكتاب املق ّدس ،تارة تحت اسم «الشيطان» (بالعربيّة = Satan
شخيص
املقاوم) ،وتارة تحت اسم «إبليس» (باليونان ّية  = Diabolosاملشتيك زو ًرا) يشري إىل كائن
ّ
يئ يف ح ّد ذاته ،ولك ّنه يظهر بعمله أو بتأثريه :إ ّما من خالل نشاط كائنات أخرى (شياطني أو
غري مر ّ
كل ،فإ ّن الكتاب املق ّدس يبدو يف هذا الشأن ،خالفًا
أرواح نجسة) ،وإ ّما من خالل التجربة .وعىل ّ

للحال يف فرتة اليهوديّة املتأخّرة ،ويف غالب ّية آداب الرشق القديم ،عىل جانب من اإليجاز الشديد،
رصا عىل إرشادنا عن وجود هذا الكائن وعن حيله ،وعىل إرشادنا عن وسائل الحامية منها»[[[.
قا ً

يئ يف ح ّد ذاته ،ولك ّنه
أ ّما ديكارت فقد افرتض وجود الشيطان باعتباره كائ ًنا شخصيًّا غ َ
ري مر ّ

يظهر بعمله أو بتأثريه ،وله القدرة عىل تضليل حواسنا وخداع إدراكاتنا .يقول  J. H. Hickعىل

ّ
الشك ،يوجد شيطان ماكر ذو قدرة كاملة ،وهو ال يضلّل
لسان ديكارت« :رمبا للوصول إىل منتهى

حواسنا فقط ،بل يتالعب كذلك بعقولنا»[[[« ..وبالنسبة إلمكان ّية وجود شيطان ماكر ميتلك ق ّوة

كل األدلّة ،فإ ّن ذلك الشيطان يستطيع (بواسطة التالعب بذاكرتنا) أن يجعلنا
فوق عقولنا تق ّوض ّ
نعتقد أ ّن حجة ما صحيحة مع أنّها ليست صحيحة»[[[.

مل يستطع ديكارت رافع لواء العقالن ّية يف مطلع العصور الحديثة -هكذا يعترب نفسه وهكذا يعتربه

أس الرؤية الكنسيّة ،حيث ق ّدم رؤية فلسفيّة ال ميكنها
كثريون -أن يعتق نفسه ويفلت بأفكاره من ْ

أن تتواصل وتتّسق يف بنيتها املنهج ّية الداخل ّية دون افرتاض وجود هذا الشيطان املاكر ،يقول

الكتايب ،ترجمه إىل العرب ّية مجموعة من علامء الالهوت بإرشاف املطران
اليسوعي ،معجم الالهوت
[[[ -األب كزافييه ليون دوفور
ّ
ّ
أنطونيوس نجيب ،بريوت ،دار املرشق ،1988 ،ص.466
[2]- J. H. Hick, Philosophy Of Religion, London, Prentice - Hall International, 1988, P. 58.
[3]- Ibid.
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ديكارت« :سأفرتض ،ال أ ّن الله -وهو أرحم الراحمني وهو املصدر األعىل للحقيقة -أ ّن شيطانًا
كل ما أُويت من مهارة إلضاليل؛ وسأفرتض أ ّن السامء
خبيثًا ذا مكر وبأس شديدين قد استعمل ّ
والهواء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات وسائر األشياء الخارج ّية ال تعدو أن تكون أوها ًما

وخياالت قد نصبها ذلك الشيطان فخاخًا القتناص سذاجتي يف التصديق؛ وسأعد نفيس خل ًّوا من

اليدين والعينني واللحم والدم ،وخل ًّوا من الحـواس؛ وأ ّن الوهم هو الذي يخ ّيل يل أن ّـي مالك لهذه
رص عىل التش ّبث بهذا الخاطر ،فإ ّن مل أمتكن بهذه الوسيلة من الوصول إىل
األشياء كلّها .وسأ ّ
األقل أن أتوقّف عن الحكم؛ ولذلك سأتوخّى متام الحذر
ّ
أي حقيقة ،فإ ّن يف مقدوري عىل
معرفة ّ
من التسليم مبا هو باطل ،وسأوطّن ذهني عىل مواجهة جميع الحيل التي يعمد إليها ذلك املخادع
الكبري ،حتى ال يستطيع مهام يكن من بأسه ومكره أن يقهرين عىل يشء أب ًدا»[[[.

النص حضور مفهوم الشيطان يف بنية التفكري الديكاريتّ ،حيث يفرتض وجود
يظهر من هذا
ّ
كل األدلّة ،وهذا الشيطان يستطيع (بواسطة التالعب
شيطان ماكر ميتلك قوة فوق عقولنا تق ّوض ّ
جة ما صحيحة مع أنّها ليست صحيحة .ويعكس ديكارت بهذا
بذاكرتنا) أن يجعلنا نعتقد أ ّن ح ّ
رئيسا يف
املوقف مك ِّونًا من مك ّونات اإلميان
املسيحي الذي يؤمن بوجود شيطان ماكر يلعب دو ًرا ً
ّ
محاولة إضالل بني اإلنسان.
لكن كيف ميكن التغلب عىل الشيطان سواء أكان يف املسيحيّة أو يف الفلسفة الديكارتيّة؟

املسيحي روح رهيب بحيله ورشاكه وخداعه ووساوسه،
عىل الرغم من أ ّن الشيطان يف اإلميان
ّ
فإ ّن من املمكن هزميته عن طريق االتحاد باملسيح باإلميان والصالة التي تساندها دو ًما صالة
يسوع .وهكذا فالنجاة الدينيّة ال ب ّد لها حتى تتحقّق من االنتصار عىل الشيطان باالستنجاد بالله.
هذا عن موقف املسيح ّية من آل ّية النجاة من كيد الشيطان ،فامذا عن موقف ديكارت؟
إ ّن يف موقف ديكارت الواقع من آليّة االنتصار عىل الشيطان ما يثري االشتباه؛ فتارة نجد من
أصيل ،وتارة نجد من النصوص ما يجعله ال يعدو أن يكون
ً
النصوص ما يجعله يبدو موقفًا فلسفيًّا
موقف املسيح ّية ..كيف؟
من الظاهر أ ّن آليّة النجاة الفلسفيّة عند ديكارت تتح ّدد يف «الفكر» ،يقول ديكارت:

«اقتنعت من قبل بأنّه ال يشء يف العامل مبوجود عىل اإلطالق :فال توجد سامء وال أرض

[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.80
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بأن لست موجو ًدا كذلك؟ هيهات! فإين ال ّ
شك أكون
وال نفوس وال أجسام ،وإذن فهل اقتنعت ّ
مضل شديد البأس
ّ
أي
موجو ًدا إن أنا اقتنعت بيشء أو فكّرت يف يشء .ولكن هنالك ال أدري ّ
كل ما أويت من مهارة إلضاليل عىل الدوام .ليس من ّ
أن موجود
شك إذن يف ّ
شديد املكر يبذل ّ
أن
متى أضلّني .فليضلّني ما شاء فام هو مبستطيع أب ًدا أن يجعلني ال يشء ،مادام يقع يف حسباين ّ
يت الفكر ودقّقت النظر يف جميع األمور ،أن أنتهي إىل نتيجة وأخلص
يل ،وقد ر َّو ُ
يشء ،فينبغي ع ّ
إىل أ ّن هذه القض ّية (أنا كائن وأنا موجود) قض ّية صحيحة بالرضورة كلّام انطلقت بها وكلّام تص َّورتها
يف ذهني»[[[.
ومتثل هذه القض ّية املبدأ األ ّول للفلسفة الذي يبحث عنه ديكارت ،ومن ث ّم متثّل -من وجهة نظره-

جوهر نظريّة املعرفة يف فلسفته .لكن هل «الفكر» وحده هو سبيل النجاة الكايف بذاته ،أم أنّه بحاجة
إل بتحقيق النجاة الدينيّة أ ّولً ؟
إلهي؛ ومن ثم تصبح النجاة الفلسفيّة ذاتها غري ممكنة ّ
لضامن ّ

يستخدم ديكارت يف البداية الفكر الواضح كآليّة ال تخدع لالستدالل عىل وجود اللّه ،لك ّنه
من ناحية أخرى يلوذ بالله الصادق من أجل ضامن مصداقيّة الفكر الواضح ضد أالعيب الشيطان
رصح بأن الفكر يكتشف نفسه يف اللحظة التي يقوم فيها الشيطان
املاكر ،فإذا كان ديكارت ي ّ
مبامرسة أفعال الخداع والتضليل املختلفة ،وكأ ّن يقني الفكر «األنا أفكّر إذن أنا موجود» (Cogito
 )Ergo Sum) (I Am Thinking, Therefore I Existحقيقة أوىل متّسمة بالوضوح والتميّز؛
حيث إ ّن الشيطان يستطيع أن يشكِّك اإلنسان يف ّ
كل يشء سوى أنّه موجود[[[ ..إذا كان األمر عىل
هذا النحو يف البداية ،فإنّه يعود يف نصوص أخرى ذات طابع عا ّم ومطلق وهي من الكرثة مبكان،
حة
ليؤكّد عىل أ ّن مث ّة حقيقة حدس ّية أسبق من حقيقة الفكر منطق ًّيا؛ ألنّها هي التي تضمن ص ّ
الفكر نفسه بوضوحه ومتيّزه ض ّد عوامل الخداع املختلفة مبا فيها الشيطان ،أي أ ّن الفكر يستلزم
أ ّو ًل ضام ًنا له هو «اللّه الصادق» الذي ال يخدع ،والذي ال يسمح للشيطان أن يتالعب بأفكار
ّ
الشك؛
الحقيقي من براثن
اإلنسان ،فهو مصدر الحقائق وهو ضام ُنها؛ ومن هنا فهو «املخلّص»
ّ
ّ
الشك إىل اليقني؛ إنّه مبثابة الجرس
مبا له من أسبق ّية منطق ّية وأنطولوج ّية يف عمل ّية العبور من
تظل
الذي يعرب عليه الفكر تلك اله ّوة املحفورة بيــن الجانبني؛ ومن ث ّم فإّن آليّة النجاة الفلسفيّة ّ
بحاجة دو ًما إىل تدعيم من آليّة النجاة الدينيّة ،وهذا ما سيتّضح بنصوص ديكارتيّة عند الحديث
عن الله عند ديكارت باعتباره الضامن األعىل للحقيقة.
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.95

[2]- D. E. Cooper, Wrold Philosophies, P. 244.
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والَّالفت للنظر أ ّن ديكارت يف الوقت الذي ال يذكر فيه الشيطان املاكر يف كتاب ْيه امله ّمني
يلح عىل إيراده كفرض من الفروض الش ّك ّية يف كتابه
«مقال عن املنهج» و «مبادئ الفلسفة» ،فإنّه ّ
ّ
الشك ،بل يذكره كذلك يف سياق
«التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل»؛ وال يكتفي بذكره يف سياق دواعي
البحث عن اليقني ،وكأنّه ال أمل من النجاة الفلسف ّية إلّ بالتغّلب عليه؛ مام يدل ّعىل أ ّن مفهوم
ّ
يت.
رش هنا هو
الشك حارض يف بنية التفكري الديكار ّ
رش ،وال ّ
الشيطان رمز ال ّ

ّ
الشك ،ولوال
اإللهي ملا استطاع ديكارت مواجهة الشيطان املاكر وعبور نهر
ولوال الضامن
ّ
ّ
«فشك ديكارت كان قد
اإللهي ملا انتهت حالة الشك الديكارت ّية التي يغذّيها الشيطان؛
الصدق
ّ
أوشك أن يلتهم نفسه لوال أن أدركه ضامن الصدق
اإللهي»[[[.
ّ

اإلله باعتب�اره الضامن األعلى للحقيقة
يوحي الكوجيتو الديكاريتّ الشهري يف بعض نصوص ديكارت بأ ّن الفكر له األسبقيّة املنطقيّة
الشك إىل نور اليقني[[[ ،ومام ّ
ّ
يدل عىل ذلك مثلً قوله« :مام تأباه عقولنا
يف الخروج من غياهب

أن نتص ّور أ ّن ما يفكّر ال يكون موجو ًدا حقًّا حينام يفكّر .وعىل الرغم من أش ّد االفرتاضات شططًا،
فإنّنا ال نستطيع أن مننع أنفسنا من االعتقاد بأ ّن هذه النتيجة« :أنا أفكر ،وإذن فأنا موجود» صحيحة،

وبالتايل أنّها أه ّم وأوثق معرفة تعرض ملن يدير أفكاره برتتيب»[[[.

وأسبق ّية الفكر عند ديكارت هي الرأي األكرث شيو ًعا بني كثري من مؤ ّرخي الفلسفة ،لكن مث ّة َمن

اإللهي عند ديكارت ،وهذا ما قاله معارصوه أنفسهم؛
منطقي بني الفكر والوجود
يقول بوجود دور
ّ
ّ
«فقد اكتشفوا لديه دو ًرا فاس ًدا؛ إذ ال سبيل إىل الربهان عىل وجود الله إلّ باالتكال عىل بداهة األفكار

الواضحة واملت ّميزة؛ وال سبيل إىل االتكال عىل هذه البداهة إلّ إذا قام الربهان عىل وجود الله»[[[.

يت بلغة بسيطة فيقوالن« :األمر الس ّيئ هو
ويوضح ديف روبنسون وكريس جارات هذا الدور الديكار ّ
جة ديكارت أصبحت اآلن سيّئة السمعة لكونها كام يقال« :دور ديكاريتّ» .فديكارت يستخدم
أ ّن ح ّ

ما يريد الربهنة عليه كمق ّدمة من مق ّدماته ،فليس يف استطاعتك أن تضمن قاعدة «الوضوح والتم ّيز»
من إله يقول الحقيقة إذا كنت تزعم بالفعل أنّه موجود بسبب أ ّن لديك فكرة واضحة ومتميّزة عنه يف

[[[ -د .صالح قنصوه ،املوضوع ّية يف العلوم اإلنسان ّية ،بريوت ،دار التنوير ،ط ،1984 ، 2ص.218
[2]- E. L. Allen, Guide Book To Western Thought, P. 140.
[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص .56
[[[ -إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة  :القرن السابع عرش ،ص.101
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ذهنك .فإذن ديكارت يحتاج إىل الله ليضمن قاعدة الوضوح والتم ّيز ،ويحتاج إىل قاعدة الوضوح
املنطقي» ملحاولة
والتم ّيز ليضمن أ ّن الله موجود»[[[ .هكذا يستخدم بعض الباحثني مفهوم «الدور
ّ
تفسري موقف ديكارت من الفكر والله والذي ينطوي عىل ثنائيّة تثري االشتباه.
رضا يف معظم نصوص ديكارت؛ فإذا عدنا إىل «التأ ّمالت يف الفلسفة
ويظل هذا االشتباه حا ً
األوىل» نجد من النصوص الديكارتيّة ذات الصيغة العا ّمة واملطلقة ما يتض ّمن ويستلزم بالرضورة
حة الفكر نفسها ،يقول
أن يقني الفكر الحق منطق ًّيا ليقني الصدق
اإللهي؛ فالله هو الضامن لص ّ
ّ

ديكارت يف التأ ّمل األول:

«لعل الله مل يشأ إضاليل عىل هذا النحو؛ ألنّه سبحانه كريم .إنّه إذا كان مام يتن ّزه عنه اللّه واسع

الكرم والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضالل مقيم ،فيبدو كذلك مام ال يليق مبقامه أن يأذن

بوقوعي يف الضالل أحيانًا»[[[.

رصح ديكارت عىل نحو واضح ال لبس فيه:
وي ّ
«إ ّن الل َه ـ وهو أرحم الراحمني ـ هو املصدر األعىل للحقيقة»[[[.
اإللهي ح ّدها األقىص عندما يرى عدم
وتبلغ درجة اعتامديّة ديكارت الفلسفيّة عىل الضامن
ّ

إمكانيّة الوصول إىل اليقني أب ًدا دون معرفة وجود الله وكونه صادقًا ،يقول:

«إذا وجدت أ ّن هنالك إل ًها فال ب ّد أيضً ا من أن أنظر هل من املمكن أن يكون ِ
مض ًّل :فبدون

سبيل إىل اليقني من يشء أب ًدا»[[[.
ً
معرفة هاتني الحقيقتني ،ال أرى

يقيني ما مل يعرف
ويزيد األمر توكي ًدا يف «مبادئ الفلسفة» بجزمه أ ّن اإلنسان «لن يصل إىل علم
ّ

جه َِل اللّ َه لن يستطيع أن يعرف شيئًا آخر معرفة يقينيّة»[[[.
خالقه»[[[ ،و «أن َم ْن َ

غري أ ّن ديكارت يف نصوص أخرى يؤكّد أسبق ّية الفكر ،مثل قوله «أنا أفكّر إذن أنا موجود» ،ويعترب
[[[ -ديف روبنسون وكريس جارات ،ديكارت ،ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،2001 ،ص.70
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص. 78 - 77
[[[ -م.ن ،ص. 80
[[[ -م.ن ،ص.135
[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص.61
[[[ -م.ن ،ص.60
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الكوجيتو حقيقة أوىل متّسمة بالوضوح والتم ّيز؛ حيث إ ّن الشيطان يستطيع أن يشكّك اإلنسان يف

كل يشء سوى أنّه موجود .ويعترب الوضوح والتم ّيز معيارين ال يخطئان ملعرفة األحكام الصحيحة
ّ
من األحكام الباطلة ،ويع ّدهام عالمتني ال يشوبهام الريب عىل اليقني ،يقول :J. H. Hick

«يعترب ديكارت أنّنا نستطيع القول بدقّة أنّنا نعرف فقط الحقائق الواضحة بذاتها ،أو تلك التي

ميكن
التوصل إليها باالستدالالت املنطقيّة من املق ّدمات الواضحة بذاتها»[[[.
ّ
لكن ما هو أصل الوضوح والتم ّيز؟

إلهي ،والدليل عىل
ً
ال يعترب ديكارت الفكر الخالص
أصل لهام ،بل يعتربهام نابعني من مصدر ّ
تنص عىل أ ّن
ذلك أ ّن ديكارت ينتهي يف التأ ّمل الرابع -وعنوانه «يف الصواب والخطأ» -إىل نتيجة ّ
أصل له ،بل ال ب ّد
ً
«كل تص ّور واضح ومتم ّيز هو يشء بال ريب؛ ولذلك ال ميكن أن يكون العدم
ّ
أن يكون اللّه خالقه»[[[ .هكذا يخلص ديكارت إىل أ ّن الوضوح والتميّز ،كعالمتني عىل الصواب
يف ،من خلق اللّه وبضامنه.
املعر ّ

اإللهي حارض يف اللحظة األوىل من لحظات بناء املنهج الديكاريتّ،
يل إذن أ ّن الضامن
من الج ّ
ّ
يف؛ مام يستوجب إعادة النظر يف مدى مصداقيّة إعالن
أعني لحظة تحديد معيار اليقني املعر ّ
ديكارت عن كون الكوجيتو حقيقة معرف ّية أوىل راسخة تكتسب رشع ّيتها من داخلها؛ ذلك أ ّن هذه
ّ
الشك عندما قال:
الحقيقة تفرتض حقيقة أسبق منها ذكرها ديكارت يف التأ ّمل األول يف سياق درء
«مام يتن ّزه عنه الله واسع الكرم والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضالل مقيم»[[[ .ومن ث ّم فإ ّن
اإللهي» ليس نقطة االرتكاز املحوريّة يف مذهب ديكارت فقط ،بل كذلك يف شكّه
«الضامن
ّ
ّ
الشك مل يكن بالفكر وحده ،فالفكر وحده ليس كاف ًيا بذاته ،بل هو
املنهجي؛ أل ّن الخروج من هذا
ّ
حته.
إلهي لص ّ
بحاجة دو ًما إىل ضامن ّ

حة إدراك
حة الفكر يف إدراكه لذاته ،بل ضامن كذلك لص ّ
والله عند ديكارت ليس ضام ًنا فقط لص ّ
ّ
الشك بني العقل وبني
الفكر للعامل واألشياء؛ فالفكر وحده غري قادر عىل عبور اله ّوة التي حفرها
الطبيعي
األشياء يف العامل ،وباللّه الصادق وحده ميكن للفكر أن يعرب هذه اله ّوة؛ أل ّن ميل اإلنسان
ّ
نحو االعتقاد بوجود العامل مستفاد من الله الكامل الذي ال يخدع ،وليس من الحواس؛ حيث إ ّن

[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.196
[[[ -املصدر السابق ،ص.77
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اإلحساسات هي أفكار غامضة مبهمة ،واملعرفة اليقين ّية ال ب ّد أن تكون واضحة ومتم ّيزة .أ ّما بالنسبة
ي باعتباره جوه ًرا جسم ًّيا عند ديكارت ،فإ ّن الفكرة الواضحة املتم ّيزة التي لديه عن
للعامل املا ّد ّ

كل ما ميكن نسبته إىل الجسم بعا ّمة
هذا العامل هي فكرة االمتداد يف الطول والعرض والعمق؛ أل ّن ّ

يفرتض وجود االمتداد أ ّوالن ًّيا[[[ .وهذه الفكرة ال تُعرف مبارشة بالحواس؛ فهي صورة ذهن ّية ،وكون
هذه الصورة الذهن ّية مطابقة ملوجودات حقيق ّية ال وهم ّية ،فهذا ما ال نعلمه إلّ بفضل الصدق
اإللهي .يقول ديكارت:
ّ

يل هذه األفكار بنفسه ومبارشة ،وال بواسطة
«ومل ّا كان الله غري مخادعٌ ِّ ،
فبي ج ًّدا أنّه ال يرسل إ ّ

مخلوق ،ال تكون حقيقتها منطوية فيه عىل جهة الصورة ،بل عىل جهة الرشف فقط :فإنّه مل ّا مل يكن
ميل شدي ًدا ج ًّدا إىل االعتقاد بأنّها صادرة
أي ق ّوة أعرف بها أ ّن ذلك كذلك ،بل جعل يل ً
منحني ّ
عن األشياء الجسامن ّية ،فلست أرى كيف ميكن إبراؤه من الخداع إذا كانت هذه األفكار صادرة
يف الحقيقة عن يشء آخر أو كانت حادثة عن علل أخرى غري األشياء الجسامنيّة .وإذن فيجب أن
نخلص إىل القول إ ّن األشياء الجسامن ّية موجودة»[[[.

اإللهي عندما يف ّرق بني األحالم التي ترتاءى لإلنسان
يتخل عن الضامن
ّ
وال يستطيع ديكارت أن
ّ

الخارجي أثناء
خارجي وبني التمثّالت التي تأيت من العامل
يف النوم والتي ال تأيت من مصدر
ّ
ّ

اليقظة؛ فالذي يضمن لإلنسان أن الثانية تتطابق مع موضوعات خارج ّية ،ليس فقط اإلهابة بالحواس
إل أنّها غري كافية بذاتها؛ إذ الحاجة
والذاكرة واإلدراك واالتساق؛ فهذه املعايري وإن كانت رضوريّة ّ

ماسة إىل ضامن من اإلله الصادق الذي ال يخدع؛ يقول ديكارت:
ّ

ّ
أشك مطلقًا يف حقيقة تلك التمثّالت ،إذا أهبت بجميع حوايس وذاكريت وإدرايك
«ينبغي ألّ

أن
مبضل ّ
ّ
يل سائرها؛ ألنّه يلزم من أ ّن الله ليس
يل أحدها ما ينايف ما ينقله إ ّ
الختبارها ،فلم ينقل إ ّ
ال أكون يف ذلك من الضالّني»[[[.
والله ال يضمن فقط عند ديكارت عدم ضالل اإلنسان يف املطابقة بني التمثّالت وبني موضوعات
الخارجي ،بل يضمن كذلك صدق الحقائق األبديّة التي يقوم عليها العامل؛ يقول ديكارت يف
العامل
ّ
خطاب له إىل األب مرسني:
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.252
[[[ -املصدر السابق ،ص.269

[1]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 60.
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فإن أك ّرر القول عنها :إنّها صادقة أو ممكنة ال لسبب إلّ أّنها يف
«أ ّما بصدد الحقائق األبديّةّ ،
علم الله صادقة أو ممكنة .وال ينبغي أن نقول العكس أي أنّها معلومة له يف صدقها ،وكأ ّن صدقها
مستقل عنه ...ولذلك ال ينبغي القول إ ّن الحقائق تبقى صادقة حتى إن مل يكن الله موجو ًدا؛ هذا
ّ
أل ّن وجود الله أسبق الحقائق وأقدمها ،وهو الحقيقة التي تصدر عنها وحدها سائر الحقائق»[[[.

ومن ث ّم رمبا ميكن القول إ ّن يقني األنا أفكّر مل يكن بالق ّوة والرسوخ بحيث يشكّل مبدأً كاف ًيا
فلسفي متكامل تتتابع فيه سلسلة الحقائق؛ إنّه ال يعدو أن يكون -وفق العرض
الستنباط نسق
ّ
الديكاريتّ له -مبدأً هشًّ ا يستلزم مساندة؛ ولهذا أدخل ديكارت مبدأ اإلله الكامل الصادق ملعالجة
االستنباطي ...ويف
يل للنسق
جوانب القصور يف الكوجيتو ،و»انتهى إىل أ ّن الله هو املبدأ العق ّ
ّ
هذه املغامرة االستنباط ّية التي خاضها ديكارت ،كان لإلله ما يعمله ،ومن ث ّم أدرج ضمن مبادئ
الوظيفي يف النسق كلّه ،ودون اإلله ،لن يكون لليقني،
امليتافيزيقا وموضوعها نظ ًرا إلسهامه
ّ
[[[
أي وجود» .
ولإلحاطة الشاملة ،وللخصب
االستنباطي الذي تتميّز به امليتافيزيقا الديكارتيّةّ -
ّ

جح أ ّن مبدأ الكوجيتو الديكاريتّ مبدأ عقيم وغري مثمر ،أنّه ال يستطيع أن يق ّدم برهانًا عىل
ومام يُر ّ
إل يف زمن متقطّع ،أي أنّها ال تعمل
وجود العامل انطالقًا من الفكر الخالص؛ فاألنا املفكّرة ال تعمل ّ
باستمرار يف زمان متّصل ،ومن ث ّم ليس لها دميومة داخل ّية ،ومعنى هذا أ ّن الذاكرة بحاجة لضامن؛
حيث إ ّن األنا املفكّرة تكتسب يقينها عندما تحدس شيئًا عىل نحو مبارش يف اللحظة نفسها التي تعاين
فيها ذلك اليشء ،أ ّما عندما تنتقل إىل يشء آخر ،فإنّها تصبح غري معاينة لليشء السابق ،وهنا يعوزها
ريا ما ظننت بأشياء كثرية أنّها حقيق ّية ويقين ّية .ث ّم تب ّينت بعد
أن أتذكر ّ
اليقني الكامل به «نظ ًرا إىل ّ
أن كث ً
ذلك ألسباب أخرى أنّها باطلة عىل اإلطالق»[[[ ..ومثال ذلك كام يقول ديكارت أيضً ا:

«إن حني أنظر يف طبيعة املثلّث املستقيم األضالع ،يتب ّدى بوضوح يل -أنا الذي عىل يشء من
ّ
الدراية بأصول الهندسة -أ ّن زواياه الثالث مساوية لقامئتني ،وأجد من املستحيل ،حني أُعمل الفكر
يف الربهنة عىل ذلك ،أن أعتقد ما يخالفه ،ولكن متى رصفت فكري عنه فقد يحتمل ج ًّدا أن ّ
أشك يف
ألن أستطيع أن أقنع
حا -إذا مل أعلم بوجود إله؛ ّ
أن ال أفتأ أتذكّر ّ
حته -مع ّ
أن أدركته إدراكًا واض ً
ص ّ
أن أدركها بأوفر قسط من
نفيس بأنه قد صار ديدنا يل أن أخطئ بسهولة حتى يف األمور التي أظ ّن ّ
البداهة واليقني»[[[.
[1]- Descartes, Lettre a Mersenne De 61630-5-, Correspondance Publiée Par Adam Et Milhand, Paris,
1937. I, 139 - 140.
ترجمه إىل العرب ّية د .نجيب بلدى يف :ديكارت ،القاهرة ،دار املعارف ،1968 ،ص.192
[[[ -جيمس كولينز ،الله يف الفلسفة الحديثة ،ترجمة فؤاد كامل ،القاهرة ،مكتبة غريب ،1973 ،ص.88
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.220
[[[ -املصدر السابق ،ص.220 - 219
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وعىل هذا فاألنا املفكّرة بحاجة إىل ضامن ٍ
كاف للذاكرة حتى ميكنها أن تستم ّر يف بناء حقائق
النسق ،ويتمثّل هذا الضامن الكايف يف «الله الصادق» ،يقول ديكارت:
«ولكن بعد أن تبيّنت أ ّن الله موجود ،تبيّنت يف الوقت نفسه أ ّن األشياءجمي ًعا معتمدة عليه ،وأنّه ليس

مبخادع ،وخلصت من ذلك إىل القول بأ ّن ّ
حا»[[[.
كل ما أتص ّوره بوضوح ومت ّيز ال ب ّد أن يكون صحي ً

يف هو الله
ث ّم ّ
ينص ديكارت ـ بعبارات واضحة ال لبس فيها ـ عىل أ ّن أساس اليقني املعر ّ

الصادق وليس الفكر الخالص ،فيقول:

كل علم وحقيقته إنّ ا يعتمدان عىل معرفتنا لإلله
كل الوضوح أ ّن يقني ّ
«إذن فقد وضح يل ّ

إن قبل أن أعرف الله ما كان بوسعي أن أعرف شيئًا آخر معرفة
يصح يل أن أقول ّ
الحق ،بحيث
ّ
ّ

تيس يل السبيل إىل اكتساب معرفة كاملة ألشياء كثرية .وال
كاملة .واآلن وقد عرفته سبحانه ،قد ّ

تقترص هذه املعرفة عىل األمور املتّصلة بالله واألمور العقل ّية األخرى ،بل تتناول أيضً ا األمور
املختصة بالطبيعة الجسامن ّية ،من حيث إنّها تصلح موضو ًعا لرباهني أصحاب الهندسة الذين ال
ّ
يعنيهم البحث يف وجودها»[[[.

امليتافيزيقي سـابـق عىل الكوجيتو؛ يقول د .يحيى هويدى« :إ ّن
اإللهي
ولهـذا فـإ ّن البعد
ّ
ّ

ديكارت قد وصل إىل حقيقة الوجود وحقيقة الله عن طريق اكتشافه لنظريّتني مه ّمتني :نظريّة
الحقائق األبديّة ونظريّة الخلق املستم ّر .وكلتا النظريّتني قد أوصلتا ديكارت إىل االعرتاف بوجود
كل منهام أظهر العامل أمامنا يف صورة غري
وكل هذا قبل أن يكتشف حقيقة الكوجيتو ،وأل ّن ًّ
اللهّ ،
وكل هذا قبل
املكتفي بذاته ،ومن ثم أصبح وجود إله خالق له من متطلّباته الالزمة الرضوريّةّ ،
اكتشافه لحقيقة الكوجيتو»[[[.

َّ
ّ
ّ
ّ
والرياضيات
الطبيعيات
الهويت يف
احلضور ال

يت  »Theologicalقد يكون نسبــة إىل الالَّهوت  Theologyوهو علم الكالم
وصف «الالهو ّ
يفس الظواهر الطبيع ّية باعتبارها من نتاج علّة أو علل مفارقة
املسيحي ،وقد يكون نسبة إىل ّ
كل من ّ
ّ
خارقة ،مثلام هو األمر يف الحالة الالهوت ّية يف نظريّة أوجست كونت ،وهي الحالة األ ّول ّية من تط ّور
يل
الفكر
ّ
البرشي ،فـالالهوت أو «الدين ،تب ًعا لكونت ،ميثّل املرحلة األوىل فقط من التط ّور العق ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.220
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.222 - 221
[[[ -د  .يحيى هويدي ،دراسات يف الفلسفة الحديثة واملعارصة ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنرش ،1981 ،ص.27
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لإلنسان ّية ،ث ّم تتبعها مرحلة امليتافيزيقا ،ث ّم مرحلة العلم»[[[ .ويف مرحلة الدين أو الالهوت فإ ّن الفكر
فس
ّ
البرشي «يتمثّل الظواهر بوصفها من نتاج الفعل املبارش واملتواصل لعوامل خارقة ،كثرية نسب ًّيا ،يُ ّ
[[[
يئ ّ
كل شواذات العامل الظاهرة» ؛ وقد درس كونت عىل التوايل الصور الجوهريّة
تدخّلها العشوا ّ
يت
والعسكري» الذي يقابلها :صنم ّية ،رشك ،توحيد[[[.
ّ
الثالث لـ «الحالة الالهوت ّية» و»العهد الالهو ّ

ويف هذا السياق نستخدم مصطلح الالهويتّ داللة عىل تفسري الظواهر الطبيعيّة بر ّدها إىل علّة
مفارقة ،ال بتفسريها يف حدود القوانني العلميّة الطبيعيّة ،وليس هذا باعتبار أ ّن الحالة الالهوتيّة حالة
يت قد يحرض يف فكر
برشيّة انتهت مثلام هو الحال يف نظريّة كونت ،بل باعتبار أ ّن التفسري الالهو ّ

اإللهي املفارق يف
أي فيلسوف حتّى ولو كان ينتمي إىل العرص الحديث ،وذلك إذا ما أدخل البعد
ّ
ّ

يت ال يعني
البي أ ّن هذا االستخدام ملصطلح الالهو ّ
نظريّاته الطبيع ّية والرياض ّية .ورمبا يكون من ّ

بالرضورة االتفاق مع كونت فيام انتهى إليه من نتائج ،بل املسألة تقف فحسب عند حدود استخدام

وامليتافيزيقي
يت
املصطلح يف بعض دالالته وليس كلّها ،وإذا كان كونت يفصل بني التفكري الالهو ّ
ّ
والعلمي ،فإ ّن استخدام الباحث للمصطلح ال يقول مبثل هذا الفصل
ّ
الجذري؛ أل ّن البعد الالهويتّ
ّ

ماثل يف حالة
العلمي ،وهو ما سنجده ً
امليتافيزيقي وقد يحرض يف التفكري
قد يحرض يف التفكري
ّ
ّ
لكل الحالة الالهوتيّة التي أشار إليها كونت عىل
ديكارت؛ ومن ث ّم فليس هذا املبحث إسقاطًا ّ
العلمي.
طبيع ّيات ورياض ّيات ديكارت ،بل توظيف لبعض دالالتها يف تفسري موقفه
ّ

األسايس؛
وإذا كان من املعلوم أ ّن األلوه ّية هي قلب امليتافيزيقا الديكارت ّية ومحور ارتكازها
ّ

الطبيعي أ ّن ديكارت يعد  -من
فهل ميكن القول بناء عىل قول ديكارت بسبق امليتافيزيقا للعلم
ّ
الطبيعي سابقًا عىل
هذه الزاوية -أكرث الهوتيّة من فالسفة العصور الوسطى الذين جعلوا العلم
ّ
امليتافيزيقا؟

فقد جرى العرف السائد يف تاريخ الفلسفة عىل جعل الطبيع ّيات سابقة عىل امليتافيزيقا ،اتبا ًعا
للرتتيب الذي قام به أندرونيقوس الرودييس  Andronicus Of Rhodesلكتب أرسطو حوايل
الكل القائم عىل وحدة املعرفة ،عكس
يؤسس العلم
عام 60ق.م ،لكن عندما أراد ديكارت أن ّ
ّّ
الوضع؛ إذ جعل امليتافيزيقا هي األصل ونقطة املبتدأ لسائر العلوم؛ ومن ث ّم وضع امليتافيزيقا
[1]- Jacques Waardenburg (Editor), Classical Approaches To The Study Of Religion: Introduction And
Anthology, Paris, Mouton & Co., 1973, P. 29.
[[[ -أندريه الالند ،معجم مصطلحات الفلسفة التقن ّية والنقديّة ،مرتجم إىل العربية تحت عنوان «موسوعة الالند الفلسف ّية».1451 /3 ،
الفلسفي ،ص-160
[[[ -أندريه الالند ،معجم مصطلحات الفلسفة التقن ّية والنقد ّية ،املوضع نفسه .وقارن :مجمع اللغة العرب ّية ،املعجم
ّ
.161
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قبل الطبيع ّيات؛ ألنّها عنده مبثابة املق ّدمة التي تجعل قيام العلوم -ومنها الطبيع ّيات -ممكنة[[[ .و
الطبيعي ،وأ ّن امليتافيزيقا
هذا يعني -فيام يعنيه -أ ّن ديكارت رفض االعرتاف باالستقالل التا ّم للعلم
ّ
تلعب دو ًرا أساس ًّيا يف تكوين الطبيع ّيات.

النص الديكاريتّ يف مق ّدمة كتابه «مبادئ الفلسفة» الذي يوضح
يتأكّد هذا املعنى من خالل
ّ
فيه العالقة بني العلوم يف سياق حديثه عن اإلنسان الذي يتطلّع إىل الهداية والوصول إىل الحقيقة،
فيقول إنّه يجب عليه «أن يبدأ يف ج ّد باإلقبال عىل الفلسفة الحقّة ،التي جز ُؤها األ ّول هو
امليتافيزيقا التي تحتوى عىل مبادئ املعرفة ،ومن بينها تفسري أه ّم صفات الله وال ما ّديّة النفوس
وجميع املعاين الواضحة البسيطة املودعة فينا .والثاين هو الفيزيقا ،ويبحث فيها عىل العموم ،بعد
أن يكون املرء قد وجد املبادئ الحقّة لألشياء املا ّديّة ،عن ماهيّة الكون كلّه ،وعىل الخصوص
عن طبيعة هذه األرض وطبيعة األجسام التي توجد حولها ،مثل الهواء واملاء والنار واملغناطيس
واملعادن األخرى .وبعد ذلك يحتاج أيضً ا إىل أن يفحص عىل الخصوص عن طبيعة النبات وطبيعة
وخصوصا طبيعة اإلنسان ليك يستطيع املرء بعد ذلك أن يجد العلوم األخرى التي فيها
الحيوان
ً
منفعة له .فالفلسفة بأرسها أشبه بشجرة جذورها امليتافيزيقا ،وجذعها الفيزيقا ،والفروع التي تخرج
الطب وامليكانيكا
كل العلوم األخرى التي تنتهي إىل ثالثة علوم رئيسة هي
من هذا الجذع هي ّ
ّ
واألخالق»[[[.
الطبيعي عند ديكارت نجده قد استخلص قوانني املا ّدة من ميتافيزيقاه ،وليس
وإذا نظرنا يف العلم
ّ
كل األجسام األرض ّية عىل
املتعي؛ حيث كان مسعاه أن يعرف معرفة قبل ّية ّ
الخارجي
من العامل
ّ
ّ
اختالف صورها وماه ّياتها؛ ولذلك فإ ّن قوانني الطبيعة عنده مشتقّة من «تص ّور املادة» باالستدالل
يل املحض ،وليست مستخلصة من املا ّدة ذاتها بالتعويل عىل التجربة.
العق ّ

يت أ ّن قوانني الطبيعة خاضعة إلرادة اللّه،
ّ
يت يف العلم الديكار ّ
ومم يؤكّد حضور البعد الالهو ّ
التغي .وانطالقًا من مفهوم ديكارت عن أ ّن «الله ثابت،
تلك اإلرادة املتّسمة بالثبات املطلق وعدم
ّ
ومن أنّه مل ّا كان يفعل دامئًا بالطريقة نفسها فهو يُ ِ
حدث دامئًا النتيجة نفسها»[[[ ،وكذلك انطالقًا من

[[[ -قارن د .فؤاد زكريا ،آفاق الفلسفة ،القاهرة ،مكتبة مرص ،1991 ،ص .129وجدير بالذكر أنّ د .فؤاد زكريا يقدّ م قراءة تركّز عىل
العلمي يف فلسفة ديكارت ،وذلك من خالل تفسريين :أحدهام يجعل العلم هدفًا أساس ًّيا
«عرض وجهة النظر التي تؤكد أه ّم ّية الجانب
ّ
يظل مالز ًما للعلم حتى
إيجاب ًّيا تتوارى إىل جانبه امليتافيزيقا التي تكتفي بتمهيد الطريق له فحسب ،واآلخر يجعل للميتافيزيقا دو ًرا إيجاب ًّيا ّ
ً
إشكال يتعلق بصميم مه ّمة الفلسفة التأ ّمل ّية عند ديكارت» ،ويبدو له «أنّ
أبعد أطرافه وأكرثها تش ّب ًعا» ،ويجد د .زكريا نفسه» يواجه هاهنا
كل هذه العوامل تعمل عىل االحتفاظ باإلشكال يف حالة
التاريخي ،ودوره كفيلسوف تح ّمس للمعرفة العلم ّيةّ ،
عرص ديكارت ذاته ،وموقعه
ّ
يئ بني طرفيه املتعارضني» .ص.165-164
حي ،وتدعونا إىل االمتناع عن اتخاذ موقف نها ّ
تناقض ّ
[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص.43 - 42
العريب ،ط ،1999 ،1ص.86
[[[ -ديكارت ،العامل أو كتاب النور ،ترجمة اميل خوري ،بريوت ،دار املنتخب
ّ
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أ ّن اللّه قد خلق االمتداد والحركة ذات الك ّم ّية الثابتة[[[ ،فـإ ّن الطبيعة تتح ّرك وفقًا لقواعد وضعها
الله ،يقول ديكارت« :سأضع هنا قاعدتني أو ثالث قواعد رئيسة ،يجب االعتقاد أ ّن الله يجعل طبيعة
هذا العامل الجديد تفعل تب ًعا لها»[[[ .وهذه القواعد هي:
القاعدة األوىل:

ّ
كل جزء من املا ّدة ،مبفرده ،يستم ّر
يغيه يشء[[[ ،أو كام يقول« :إ ّن ّ
كل يشء يبقى عىل حاله مادام مل ّ
دامئًا عىل الحالة نفسها ،مادام التقاؤه بغريه ال يجربه عىل تغيريها ،أي أنّه :إذا كان لهذا الجزء حجم ما،
يغي أب ًدا هذه الهيئة دون أن
فإنّه لن يصغر إلّ إذا قسمته األجزاء األخرى؛ فإذا كان مستدي ًرا أو مربّ ًعا ،فلن ّ
تجربه األجزاء األخرى عىل ذلك؛ وإذا توقّف يف مكان ما ،فلن يغادر أب ًدا إذا مل تطرده األجزاء األخرى
منه؛ وإذا بدأ م ّرة بالتح ّرك فسيستم ّر دامئًا بالق ّوة نفسها إىل أن توقفه األجزاء أو تؤخّره»[[[.
القاعدة الثانية:

إل
أي حركة ّ
حفظ ك ّم ّية الحركة ،وهي كاآليت« :عندما يدفع جسم
ً
جسم آخر ،ال يسعه أن يعطيه ّ
ويخرس يف الوقت نفسه ما يعادلها من حركته الذاتيّة ،وال أن ينتزع منه حركة إلّ ويضاف ما يعادلها
إىل حركته الذاتيّة»[[[.
القاعدة الثالثة:

الحركة املستقيمة ،وهي كاآليت« :عندما يتح ّرك جسم ما -فمع أ ّن حركته تت ّم يف األغلب يف خ ٍّ
ط
كل جزء من أجزاء هذا
أي حركة ال تكون بطريقة ما دائريّة… ،فإ ّن ّ
منحنٍ  ،ومع أنّه من املحال أن تت ّم ّ
الجسم ينزع دامئًا إىل متابعة حركته يف خط مستقيم ،وهكذا فإ ّن فعل هذه األجزاء أي امليل لديها
للتحرك ،يختلف عن حركتها»[[[.
[[[
ويرى ديكارت أ ّن اإلله
س الحركة ال بر ّدها إىل
الشخيص هو العلّة األوىل للحركة  ،أي يف ّ
ّ
ميتافيزيقي ،مخالفًا بذلك األسس التي قام عليها العلم
يت
قوانني طبيع ّية وإنّ ا بردها إىل تص ّور الهو ّ
ّ
حى التص ّورات الالهوت ّية جان ًبا .ويف اإلطار نفسه استنتج ديكارت من مفهوم ثبات
الحديث عندما ن َّ

[[[ -انظر :د .عثامن أمني ،ديكارت ،ص.227
[[[ -ديكارت ،العامل أو كتاب النور ،ص.82
[[[ -انظر :د .عثامن أمني ،ديكارت ،ص.227
[[[ -ديكارت ،العامل أو كتاب النور ،ص.82
[[[ -املرجع السابق ،ص.84
[[[ -املرجع السابق ،ص.86
[7]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 113.
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رشع للحركة
اإلله وأنّه العلّة األوىل للحركة -أ ّن اإلله هو الحافظ لك ّم ّية الحركة يف الكون ،وأنّه ّ
قوانني ثالثة ثابتة عىل أساس ثبات اإلله خالقها.
اإللهي تعني أ ّن اإلله
ويوضح جيمس كولينز تلك املسألة عند ديكارت فيقول« :صفة الثبات
ّ
رصف بالطريقة نفسها دامئًا إزاء العامل املخلوق .فلدينا يقني
غري قابل
ّ
للتغي يف وجوده ،وأنّه يت ّ
يل عن بقاء ك ّميّة الحركة أو التح ّرك  ،Momentumوأل ّن املحافظة عىل ك ّميّة الحركة ترضب
أ ّو ّ
اإللهي نفسه ،فإ ّن قانون القصور الذايتّ يثبت استنباطًا بوصفه قانونًا عا ًّما
بجذورها يف الثبات
ّ
[[[
للطبيعة أو علّة ثانويّة لجميع الحركات الجزئيّة لألجسام الفعليّة» .

هكذا يعتقد ديكارت أ ّن استنباط ثبات قوانني الحركة من ثبات الله ملزم بالرضورة ،لكن هذا
غري صحيح؛ ألنّه ال توجد عالقة رضوريّة لزوم ّية بني االثنني؛ فـ «هل مينع ثبات الله من حدوث
تحل
لعل الله أراد بإرادة واحدة أن توجد قوانني مع ّينة وقتًا ما ،ثم أن ّ
التغي يف الطبيعة؟ ومن يدريناّ ،
ّ
[[[
محلّها قوانني أخرى؟» .
وال يكتفي ديكارت بالقول بدور الله يف عمل ّية الخلق األوىل ،أو بدوره يف اإلنشاء األ ّول
للحركة ،بل يضيف لله القيام باملحافظة عليها وجعلها تستم ّر يف الوجود[[[ .يقول ديكارت« :الله
كل يشء بفعل مستم ّر ،وبالتايل ال يحفظه كام أمكن أن يكون قبل وقت ما ،ولكن بالضبط
يحفظ ّ
كام هو يف اآلن عينه الذي يحفظه فيه»[[[.

ولقد أ ّدت هذه الهيمنة للتص ّورات الالهوت ّية امليتافيزيق ّية عىل طبيع ّيات ديكارت إىل وقوعه
يف أخطاء ،منها ما ذهب إليه ديكارت من القول بخطأ جاليليو يف نظريّته عن سقوط األجسام؛
ألنّه مل يعرف املبادئ الحقّة للطبيعة ،يعني املبادئ الالهوتيّة امليتافيزيقيّة؛ ومنها مبدأ ثبات اإلله
املطلق[[[ .ويف الواقع أ ّن الخطأ ليس خطأ جاليلو ،وإنّا خطأ ديكارت؛ ألنّه أقحم مبدأً ميتافيزيق ًّيا
قبل ًّيا عىل مسألة طبيع ًّية بحتة.

ومام يثري االشتباه يف فلسفة ديكارت أنّه يؤكّد عىل مطلقيّة القدرة اإللهيّة يف قلب الحقائق ،وال ّ
شك
علمي .لكن ديكارت يعود ليضفي
كل قانون
أ ّن هذا يعارض القول بالثبات والرضورة التي يقوم عليها ّ
ّ

[[[ -جيمس كولينز ،الله يف الفلسفة الحديثة ،ص.98
[[[ -يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،بريوت ،دار القلم ،بدون تاريخ ،ص.80
[3]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 40.
[[[ -ديكارت ،العامل ،ص.87
ميتافيزيقي يف كتابه:
منظور
من
وديكارت
جاليليو
بني
E
.
A
.
Burtt
بريت
أجراها
التي
الضافية
املقارنات
[[[ -ملزيد من التفاصيل انظر
ّ
The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 111, ff.
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التغي؛ فإذا
عىل القوانني الرياض ّية والطبيع ّية نو ًعا من الرضورة التي يضمنها اإلله بثبات إرادته وتن ّزهها عن ّ
كانت قدرته المتناهية ومطلقة الح ّريّة ،فإنّه عندما يخلق العامل وفق قوانني رضوريّة ،فإنّه يلتزم مبا أوجده
من حقائق وقوانني ،وال يرشع الحقًا يف تغيريها .هكذا يك ّرس ديكارت االعتقاد يف قدرة الله املطلقة
العلمي القائم عىل ثبات القوانني والحقائق.
وح ّريّته التا ّمة ،ويف الوقت نفسه يك ّرس اليقني
ّ

ويرتبط بنظريّة ديكارت عن خلق الله للحقائق الرسمديّة نظريّة أخرى له ،هي نظريّة الخلق
املستم ّر التي تقول إ ّن فعل الخلق مل يت ّم م ّرة واحدة فقط يف بدء الوجود ،وإنّ ا هذا الفعل مستم ّر
كل آنٍ ؛ من خالل حفظ اللّه للمخلوقات؛ يقول ديكارت« :إذا كان يف العامل بعض األجسام
يف ّ
أو بعض العقول ،أو طبائع أخرى تا ّمة الكامل ،فإ ّن وجودها كان واجبًا أن يعتمد عىل قدرته (أي
قدرة اللّه) ،بحيث إنّها جمي ًعا مل تكن لتقدر عىل أن تقوم بدونه لحظة واحدة»[[[ .وفعل الخلق هو
اليقيني ،وهذا رأي متداول بني علامء الدين عىل العموم ،أ ّن
نفسه فعل الحفظ ،يقول ديكارت« :من
ّ
[[[
العمل الذي يحفظه به اآلن هو نفس العمل الذي صنعه به» .

ويدلّل ديكارت عىل الخلق أو الحفـظ املستم ّر من خالل النظر يف طبيعة الزمان؛ فالزمان
عنده منقسم ،ولحظاته مستقلّة عن بعضها؛ ومن ث ّم ال ينتج عن وجود الكائن اآلن بالرضورة وجوده
ين يف
يف اللحظة التالية ما مل يتدخّل اللّه بحفظ بقاء هذا الكائن .ويورد ديكارت هذا الربهان الزما ّ
مثل يف «التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل» ....« :إ ّن زمان حيايت كلّه
أكرث من كتاب من كتبه ،يقول ً
بأي حال عىل األجزاء األخرى ،ويرتت ّب
ميكن أن ينقسم إىل أجزاء ال نهاية لهاّ ،
كل منها ال يعتمد ّ
أن كنت موجو ًدا يف الزمان املايض القريب أن أكون موجو ًدا اآلن،
عىل ذلك كلّه أنّه ال يلزم من ّ

ما مل توجد يف هذه اللحظة علّة توجدين أو «تخلقني م ّرة ثانية» إ ْن صح هذا القول ،أي تحفظ

كل من ميعنون النظر يف طبيعة
يل وجودي .والواقع أنّه من األمور الواضحة البيّنة للغاية عند ّ
ع ّ
كل لحظة من لحظات م ّدته ،يحتاج إىل عني القدرة وإىل عني
الزمان ،أ ّن حفظ جوهر ما ،يف ّ

الفعل الالزمني إلحداثه أو لخلقه من جديد إذا مل يكن بعد موجو ًدا»[[[ .ويورد هذا الدليل نفسه
يف «مبادئ الفلسفة» فيقول« :ملا كان من طبيعة الزمان أن ال تعتمد أجزاؤه بعضها عىل بعض وال
يجتمع بعضها مع بعض أب ًدا؛ فليس يلزم من وجودنا اآلن أن نكون يف الزمان الذي يليه ،ما مل تكن
العلّة نفسها التي أوجدتنا مستم ّرة يف إيجادنا أي حافظة لبقائنا .ومن امليسور أن نعلم أنّنا ال منلك
ق ّوة تكفل لنا االستمرار يف الوجود أو حفظه علينا لحظة واحدة ،وأ ّن القادر عىل إبقائنا وحفظ
[[[ -ديكارت ،مقال عن املنهج ،ص.98
[[[ -املصدر السابق ،ص.110 - 109
[[[ -ديكارت ،التأ ّمالت يف الفلسفة األوىل ،ص.159 - 158
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وجودنا خارج ذاته ال ب ّد قادر عىل حفظ بقائه هو ذاته ،وهو خليق أن ال يفتقر إىل من يحفظه ويبقيه،
ذلكم هو اللّه»[[[.
ويعترب ديكارت أ ّن هذا النظر يف طبيعة الزمان دليل يثبت وجود الله ،فـ «آجالنا يف حياتنا كافية
ّ
الشك يف حقيقة هذا التدليل إذا ما
وحدها إلثبات وجود الله»[[[ ،ويؤكّد أنّه ال يوجد أحد «يساوره
التفت إىل طبيعة الزمان أو أجل اإلنسان يف الحياة»[[[.
وقد استخدم ديكارت نظريّة الخلق املستم ّر يف مجال الفيزياء من أجل أن مي ّيز بني الحركة
املح ّددة هندس ًّيا ،وبني القوة املح ِّركة ،وهى التي يرى ديكارت أ ّن مصدرها هو الله ،كام استعان
بها ديكارت يف تقرير رأيه القائل بأ ّن «الطبيعة ليست آلهة» ،أي أ ّن العامل ليس له استقالل ذايتّ،
وليست له حقيقة حقّة .إ ّن الطبيعة ممتدة يف املكان ،وليست لها ق ّوة ذات ّية وال مبادرة ،وال قوام
(أنطولوجي).
وجودي
ّ
ّ

يتجل حضور عقيدة رئيسة من عقائد الكتاب املق ّدس يف الفلسفة الديكارت ّية؛
ّ
عىل هذا النحو
إل عقيدة ِسفْر التكوين عن استمرار الله يف الخلق
فنظريّة ديكارت عن الخلق املستم ّر ما هي ّ
لب العقائد املسيح ّية؛ حيث إ ّن «قصة الخلق كام وردت يف ِسفْر التكوين هي أ ّن
والحفظ ،وهى ّ
اللّه خلق الكون ومل يرتكه لذاته ولشأنه كام يزعم بعض الفالسفة .إ ّن ق ّوته ال زالت عاملة يف الكون
خالقة ومسرية وحافظة»[[[.
الجذري
وهنا يظهر االتفاق التا ّم بني نظريّة ديكارت وعقيدة الكتاب املق ّدس ،كام يظهر الخالف
ّ
بني نظريّة ديكارت ونظريّة أرسطو الذي يتح ّدث عن العلّة األوىل ،وكأنّه ال اتصال بني الله والخليقة
إل عـن طـريـق سلسلة من العلل واملعلوالت من جهة أ ّن الله بالنسبة للكون هو املح ّرك األ ّول الذي
ّ
ال يتح ّرك ،وال شأن له بالكون بعد ذلك ،ال بالعلم وال بالعناية والحفظ؛ فالله عند أرسطو ليس سوى
فكر وتعقّل؛ وهو ال يعقل وال يفكّر إلّ يف ذاته؛ ألنّها أكمل وأرشف الذوات؛ لذا ال يفكّر يف العامل
الناقص
املتغي .إنّه عقل وعاقل ومعقول ،ومن ث ّم فإ ّن حياته ت ُوصف بأنّها «تفكري يف تفكري»[[[.
ّ
س من جهة أخرى نظريّ َة القائلني بوحدة الوجود الذين
كام يناقض ديكارت
ُ
والكتاب املق ّد ُ
ال يف ّرقون بني الله والكون؛ سواء أكانوا قائلني بوحدة الوجود الكون ّية  Cosmicالتي تؤكّد العامل

[[[ -ديكارت ،مبادئ الفلسفة ،ص.67
[[[ -املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
[[[ -املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
[[[ -حبيب سعيد ،مادة «خلق» يف :قاموس الكتاب املقدّ س ،القاهرة ،دار الثقافة ،1991 ،ص.346 - 345
[5]- Ross, Aristotle Selections, London, 1927, p. 116.

االستغراب 24

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 1

90

الملف

وتساوي بني الله والطبيعة ،أم كانوا قائلني بوحدة الوجود الالكون ّية  Acosmicالتي تنكر العامل
الحقيقي هو
وهم؛ تأكي ًدا عىل أ ّن املوجود الوحيد
اإللهي[[[؛ فالله عند ديكارت والكتاب
وتعتربه ً
ّ
ّ
املق ّدس ليس هو الكون مبخلوقاته ،كام أ ّن الخليقة ليست هي اللّه .وقد خلق اللّه العامل عند
ديكارت والكتاب املق ّدس مبحض ح ّريّته ال كام يقول أفلوطني بأ ّن الخلق عبارة عن انبثاق من
يت ،فصدر عنه كرضورة ال محيص عنها «عن غري وعى ،عن غري إرادة ،ومر ّده
الله يشبه التوالد الذا ّ
الحي،
إىل رضب من الغزارة ،كغزارة الينبوع حينام يطفح ،أو كغزارة النور حينام ينترش؛ فالكائن
ّ
والينبوع ،والنور ،ال تخرس شيئًا بانتشارها ،بل تحتفظ يف ذاتها بالوجود كلّه؛ وهذا ما ُس ّم َي ،يف
كل الدقة ،بنظريّة الفيض؛ وقد كان األجدر أن يقال ،مع
استعارة باتت مألوفة وإن مل تكن دقيقة ّ
أفلوطني ،االنبثاق ،أو التوالد ،أو انتشار يشء ٍ
آت من املبدأ»[[[.
ويتّضح البعد الالهويتّ يف فكر ديكارت عىل أوضح ما يكون يف موقفه من الحقائق الرياض ّية
والقوانني الطبيع ّية؛ حيث يقول يف خطاب له إىل مرسني ( 15إبريل « :)1630إن القوانني الرياض ّية
أسسها اللّه»[[[.
للطبيعة قد ّ

كل املخلوقات ،ويذهب ديكارت إىل أ ّن
وتعتمد هذه القوانني عىل الله كلّ ّية ،شأنها شأن ّ
«القول بعدم افتقار هذه الحقائق إليه ،يجعل تص ّورنا لله من وجهة نظر ديكارت كتص ّور اليونان
لجوبيرت  [[[ Jupiterوساترن [[[ ،Saturnوفيه إخضاع الله للقضاء والقدر»[[[ .ويجزم ديكارت بأ ّن
الله هو الذي أنشأ هذه القوانني يف الطبيعة كام ينشئ ملك القوانني يف مملكته .وإذا ما برز اعرتاض
يغي امللك
يغيها كام ّ
عىل هذا بأ ّن اللّه لو كان هو الذي ينشئ تلك الحقائق لكان يف استطاعته أن ّ
متغية ،أ ّما إذا اعرتض بأ ّن
قوانينه ،فإ ّن ديكارت ير ّد عىل ذلك بقوله« :هذا يجوز لو كانت إرادة اللّه
ّ
اعتض بأنّه ح ّر أجيب بأ ّن قدرته بعيدة عن فهمنا،
الحقائق أبديّة وثابتة ،أجيب بأ ّن اللّه كذلك ،وإذا ُ
[1]- Hinnells (Editor), The Facts On File Dictionary Of Religions, United Kingdom, Penguin Books,
1984, p. 245.
[[[ -إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :الفلسفة الهلنست ّية والرومان ّية ،ترجمة جورج طرابيىش ،بريوت ،دار الطليعة ،1982 ،ص.248 - 247
[3]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 115.
[[[ -جوبيرت هو إله السامء األكرب عند الرومان ،وهو ابن ساترن ،وحاكم األوملب .وليس جوبيرت إل ًها يونان ًّيا ،لك ّنه يعادل عند اليونان كبري
اآللهة زيوس  .Zeusانظر:
Brandon, (General Editor), a dictionary of Comparative Religion, London, Weidenfeld & Nicolson,
1970, pp. 386 - 7.
[[[ -ساترن هو إله الزراعة والحصاد والبذور عند الرومان ،كان كبري اآللهة حتى خلعه ابنه جوبيرت عن العرش ،وليس ساترن إل ًها يونان ًّيا،
لكنه يعادل عند اليونان اإلله كرونوس  .Kronosانظر:
Brandon, (editor), a dictionary of Comparative Religion, p. 559.
[[[ -ترجمه إىل العرب ّية :د .نجيب بلدي ،ديكارت ،ص.190
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كل ما
كل ما ال نستطيع فهمه ،ال عجزه عن ّ
وأنّه من الجائز لنا بوجه عا ّم أن نؤكّد قدرته عىل صنع ّ
نعجز عن فهمه ،ومن االجرتاء أن ن ّدعي ملخ ّيلتنا مثل ما لقدرته من مدى[[[.

الديني عند منشئ الجامعة
اليسوعي عىل ديكارت بوضوح؛ حيث إ ّن األساس
وهنا يظهر األثر
ّ
ّ
اليسوعيّة الق ّديس أغناطيوس اللوايوىل  )1556-1491( St. Ignatius Loyolaهو أ ّن اإلنسان مخلوق،
ومن ث ّم فهو عاجز إذن عن فهم أرسار الله وقدرته ،وأنّه مع ذلك كائن ح ّر ،يستطيع متجيد الله وخدمته[[[.

حة إدراكنا
إذن فاللّه عند ديكارت هو خالق الحقائق األبديّة ،وهو يف الوقت نفسه ضامن ص ّ
لها ،واألكرث من ذلك أنّه كان قاد ًرا وح ًّرا يف أن يخلقها عىل خالف ما هي عليه ،وهو ليس مضط ًّرا
لخلقها عىل هذا النحو أو ذاك؛ يقول ديكارت« :وتسألني ما الذي اضطر اللّه أن يخلق هذه الحقائق؟
أجيبك بأنّه كان ح ًّرا يف أن يجعل أقطار الدائرة غري متساوية ،مثلام كان ح ًّرا يف ّ
أل يخلق العامل»[[[.
وكأ ّن ديكارت يفهم العالقة بني الله واألشياء مثل فهم األشاعرة إذا جازت مثل هذه املقارنة هنا.
حا للمعرفة»[[[ ،فإنّه ال يعني البتّة
يتبي لنا أنّه إذا كان ديكارت قد اعترب «الرياض ّيات مفتا ً
ومن ث ّم ّ
مؤس ًسا عىل ضامنات
ين محض؛ أل ّن هذا املفتاح ليس مع اإلنسان ،وليس ّ
أ ّن هذا املفتاح عقال ّ
الفكر وحده ،وإنّ ا هو مع الله الذي خلقه ويضمن صدقه وجدواه.

وال يكتفي ديكارت بتأسيس العلوم الرياضيّة والطبيعيّة عىل مفهوم األلوهيّة ،بل يعطي لهذا
التأسيس سلطة الهوتيّة رمبا تزعزع العقالنيّة الديكارتيّة؛ حيث يصف ديكارت َم ْن يعرتض عىل
تفسريه املق ّدم بأنّه من املعرتضني عىل أفعال الله وتدبريه ،وكأنّه يفكّر بآليّة التكفري التي هي إحدى
قطعي الداللة« :يبدو يل أ ّن من اعتقد
نص
اآلليّات األصيلة يف الفكر الالهويتّ .يقول ديكارت يف ّ
ّ
بطالن علل املعلوالت املوجودة يف الطبيعة عىل نحو ما وجدناه ،هو من املعرتضني عىل أفعال
الله وتدبريه؛ أل ّن معناه مؤاخذة اللّه عىل أنّه خلقنا من النقص بحيث ك ّنا عرضة للخطأ ،حتى لو
أجدنا استعامل ما منحنا اللّه من عقل ونظر»[[[.

خاتمة
الفلسفي بشكل
الديني عند ديكارت إىل إعادة النظر يف موقفه
هكذا أ ّدى االشتباه يف الفكر
ّ
ّ
[[[ -املرجع السابق ،ص.191 - 190
[[[ -ملزيد من التفاصيل انظر:
Brodrick, St. Ignatius Loyola, The Pilgrim Years, 1491 – 1538, London, 1956.
[[[ -وذلك ىف خطابه إىل مرسني (  27مايو  ،) 1630ترجمه إىل العرب ّية د .نجيب بلدى ،ديكارت ،ص .194
[4]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 106.
[[[ -اقتبسه د .عثامن أمني يف كتابه :ديكارت ،ص ،231عن :مؤلفات ديكارت ،طبع أ  -ت ،م  ،9ص.123
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عا ّم؛ مام أ ّدى إىل بيان أ ّن منطق منهج ديكارت يبدو منطقًا عقالن ًّيا ،حيث يظهر من القواعد التي
يتبي أ ّن ديكارت قد ناقض قواعد
يضعها ملنهجه أنّها قواعد عقالن ّية ،أ ّما حني ينظر املرء يف مذهبه ّ

ين يف كثري من األحيان؛ حيث نجد
منهجه ،فاملنطق الذي يحكم املذهب يبدو منطقًا غري عقال ّ
املفاهيم الالهوت ّية حارضة يف بنية املذهب وتكوينه ،لدرجة ميكن القول معها إ ّن هذا املذهب

يل.
محكوم باملنطق الالهو ّ
يت أكرث من كونه محكو ًما باملنطق العق ّ
وهنا تسقط أقنعة ديكارت العقالن ّية التي تق ّنع بها يف مذهبه.

اإللهي ،والشيطان املاكر ،ونظريّة
حيث الحضور الطاغي للمفاهيم الالهوتيّة ،مثل :الضامن
ّ

يت البارز يف الطبيع ّيات والرياض ّيات ،وثنائ ّية النفس والبدن،
الخلق املستم ّر ،والحضور الالهو ّ
التسليمي املطلق بالوحي ،وعدم مناقشة العقائد ،واإلذعان لرجال الكنيسة ،والتأكيد
واملوقف
ّ

الدائم من ِقبله أنّه ما من حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون متنافية مع حقيقة العقائد املسيحيّة
املنزلة ،وهذه هي الفكرة الشائعة عن العالقة بني الوحي والعقل يف التوماويّة ،إىل غري ذلك مام
حاول هذا البحث إعادة النظر فيه نتيجة االشتباه يف معنى النصوص الديكارت ّية .فهل متكّن هذا

البحث من فهم النصوص الديكارت ّية؟

نصا إن مل يُخ ِ
ْف عىل النظرة األوىل ،وعىل القادم
ّ
نص ًّ
لعل اإلجابة عند جاك دريدا« :ال يكون ّ

ليظل ُيعن يف الخفاء أب ًدا .وليس معنى هذا أ ّن قاعدته
نصا ّ
األ ّول ،قانو َن تأليفه وقاعدة لعبه .ث ّم إ ّن ًّ

املطوي ،بل أنّهام ،وببساطة ،ال يُسلّامن أب ًدا نفسيهام يف الحارض
رس
ّ
وقانونه يحتميان يف امتناع ال ّ

النص) ،وبفعل
ألي يشء مام متكن دعوته بكامل الدقّة إدراكًا .وذلك باملجازفة دامئًا (أي من لدن
ّ
ّ
جوهره نفسه ،بالضياع عىل هذه الشاكلة نهائ ًّيا .من سيفطن ملثل هذا االختفاء أب ًدا؟ ميكن لخفاء
بأي حال أن يستغرق ،يف ّ
حل نسيجه ،قرونًا»[[[.
النسج ّ

النص ليست نهائ ّية.
نسبيّ ،
وكل تأويل هو
ومن ثم فكل قراءة ليست مطلقةّ ،
وكل محاولة إلدراك ّ
ّ

ومع هذا ينبغي أن يستم ّر االجتهاد يف القراءة وإعادة القراءة.

[[[ -جاك دريدا ،صيدل ّية أفالطون ،ترجمة كاظم جهاد ،تونس ،دار الجنوب للنرش ،1998 ،ص.13
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املصادر واملراجع
يب ،ترجمه إىل العرب ّية مجموعة من علامء
1.1األب كزافييه ليون دوفور
اليسوعي ،معجم الّالهوت الكتا ّ
ّ
الالَّهوت بإرشاف املطران أنطونيوس نجيب ،بريوت ،دار املرشق.1988 ،
2.2إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :الفلسفة الهلنستيّة والرومانيّة ،ترجمةجورج طرابيىش ،بريوت ،دار الطليعة.1982 ،
3.3أندره روبينه ،الفلسفة الفرنس ّية ،ترجمة جورج يونس ،بريوت ،املنشورات العرب ّية.1979 ،
4.4أندريه الالند ،معجم مصطلحات الفلسفة التقنيّة والنقديّة ،مرتجم إىل العربيّة تحت عنوان “موسوعة
.
رصا :أحمد عويدات ،بريوت -
الالند الفلسفيّة” ،ترجمة د خليل أحمد خليل ،تع ّهده وأرشف عليه ح ً

باريس ،دار عويدات ،ط.1996 ،1

5.5أورمسون وآخرون ،املوسوعة الفلسف ّية ،ترجمة فؤاد كامل وآخرين ،مراجعة د .زىك نجيب ،القاهرة ،مكتبة
األنجلو املرصيّة.1982 ،

6.6برتراند راسل ،حكمة الغرب ،الجزء الثاين ،ترجمة فؤاد زكريا ،الكويت ،عامل املعرفة (.1983 ،)72
7.7بيري دوكاسيه ،الفلسفات الكربى ،ترجمة جورج يونس ،بريوت ،منشورات عويدات.1983 ،
8.8تاريـــخ الفلسفـة الغرب ّيـة :الفلسفـة الحديثة ،الكتاب الثالث ،ترجمة محمد فتحي الشنيطي ،القاهرة،
الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب.1977 ،

9.9تاريخ الفلسفة :العرص الوسيط والنهضة ،ترجمة جورج طرابييش ،بريوت ،دار الطليعة.1983 ،
1010توفيق الطويل ،قصة الرصاع بني الدين والفلسفة ،القاهرة ،دار النهضة العرب ّية ،ط.1979 ،3
1111جاك دريدا ،صيدليّة أفالطون ،ترجمة كاظم جهاد ،تونس ،دار الجنوب للنرش.1998 ،
1212جون هرمان راندال ،تكوين العقل الحديث ،ترجمة جورج طعمــة ،مــراجعــة بــرهان داجاىن ،بريوت،
دار الثقافة.1966 ،

1313حسن حنفي ،مقدّمة يف علم االستغراب ،القاهرة ،الدار الفن ّية.1991،
1414ديف روبنسون وكريسجارات ،ديكارت ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة.2001 ،
1515رواد املثآل ّية يف الفلسفـــة الغربيــــة ،القاهرة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع.1989 ،
1616ريتشارد شاخت ،رواد الفلسفة الحديثة ،ترجمة د .أحمد حمدى محمود ،القاهرة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة
للكتاب.1993 ،
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1717ستيورات هامبرش ،عرص العقل :فالسفة القرن السابع عرش ،ترجمة ناظم طحان ،سوريا ،دار الحوار للنرش
والتوزيع.1986 ،

1818الشريازي :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل ،اللمع يف أصول الفقه ،بريوت ،دار الكتب العلم ّية1405 ،هـ.
1919صالح قنصوه ،املوضوعيّة يف العلوم اإلنسانيّة ،بريوت ،دار التنوير ،ط.1984 ،2
2020عادل العوا ،املذاهب األخالق ّية:عرض ونقد ،الجزء األ ّول ،سوريا ،مطبعة الجامعة السوريّة.1958 ،
2121عثامن أمني ،ديكارت ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة.1965 ،
2222عيل عبد املعطي محمد ،ألفرد نورث هوايتهد :فلسفته وميتافيزيقاه ،اإلسكندريّة ،دار املعرفة الجامعيّة،
.1980

2323الغزايل :أبو حامد ،املستصفى يف علم األصول ،تحقيق محمد عبد السالم عبد الشايف ،بريوت دار الكتب
العلم ّية.1413 ،

يب الحديث القرن السابع عشـر ،ترجمة أحمد حمدي محمــود ،القاهرة،
2424فرانكلني باومر ،الفكـر األورو ّ
الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب.1987 ،

2525فؤاد زكريا ،آفاق الفلسفة ،القاهرة ،مكتبة مرص.1991 ،
يب املعارص ج ( ،)2بريوت ،دار التنوير ،ط.1982 ،1
2626قضايا معارصة :يف الفكر الغر ّ
يب ،ترجمه إىل العرب ّية مجموعة من علامء
2727كزافييه ليون دوفور
اليسوعي ،معجم الالَّهوت الكتا ّ
ّ
الالَّهوت بإرشاف املطران أنطونيوس نجيب ،بريوت ،دار املرشق.1988 ،
يب املعارص ،القاهرة ،دار املعارف1990،
2828محمد عزيز الحبايب ،مفاهيم مبهمة يف الفكر العر ّ

.

الفلسفي ،مرص ،دار قباء ،1998 ،والطبعة الثالثة ،القاهرة ،دار الثقافة الجديدة.1976 ،
2929مراد وهبة ،املعجم
ّ
3030نجيب بلدى ،ديكارت ،القاهرة ،دار املعارف.1968 ،
3131هيغل ،موسوعة العلوم الفلسفيّة ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،بريوت ،دار التنوير.1980 ،
3232يحيى هويدى ،دراسات يف الفلسفة الحديثة واملعارصة ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنرش.1981 ،
3333يـوسـف كــرم ،تـاريـخ الفلسفــة الحـديثـة ،بــريوت ،دار القلم ،بدون تاريخ.
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