رؤية ديكارت لإلله

ُ
ّ
األنطولوجية
نقد األسس واملرتكزات

[[[[*]

صالح حسن زاده

امليتافيزيقي يف منظومة ديكارت الفلسفيّة ،حيث تيضء عىل
تتناول هذه الدراسة الجانب
ّ
املشكالت األساسيّة يف رؤيته لإلله .يرى الباحث أ ّن الله يف رؤية رينيه ديكارت هو جوهر
رسمدي ،ال يقبل التغيري ،قائم بالذات ،عامل مطلق ،وقادر مطلق ،وخالق جميع الكائنات
المتنا ٍه،
ّ
يف ،وبالتايل يكون
األخرى .ولك ّن املشكلة أ ّن اإلله عنده ليس له شأن
ّ
وجودي ،وإنّ ا شأن معر ّ
الحقيقي .يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأ ّن الله قد خلق العامل كام لو كان
شديد البُعد عن اإلله
ّ
ماكينة عظيمة من األجسام املتح ّركة ،ث ّم ترك هذه املاكينة وشأنها لتواصل حركتها بنفسها ،األمر
حقيقي؟
وجودي
الذي جعله عرضة النتقاد مخالفيه .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .هل هو إله
ّ
ّ
وهل يؤمن به ديكارت إميانًا دين ًّيا ،أم هو بالنسبة له مج ّرد ضامن للمعرفة اليقين ّية وتفسري العامل
والهنديس؟
يك
املنشود لديكارت بواسطة املنهج امليكاني ّ
ّ

«املح ِّرر»

ال ّ
املسيحي هي من مصادر ومناشئ رؤية ديكارت حول الله ،كام كانت
شك أ ّن الفلسفة والَّالهوت
ّ
املسيحي يف العصور الوسطى بشأن الله مأخوذة بدورها من منشأين ،هام :الكتاب
رؤية الَّالهوت
ّ
املسيحي من خالل
الفلسفي يف الَّالهوت
املق ّدس ،والفلسفة اليونان ّية ،حيث يتجىل رشح التفكري
ّ
ّ
الَّالهوتيي البارزَين
توظيف مصطلحات الفلسفة اليونان ّية ـ وال س ّيام فلسفتَ ْي أفالطون وأرسطو ـ يف آثار
ْ
(أوغسطني وتوما األكويني) ،بشكل واضح .كام تركت فلسفة هذين املفكّرين ـ بدورها ـ تأثريها يف
آراء ديكارت وتص ّوره عن الله أيضً ا[[[ .لقد سمحت يقينيّة الرياضيّات يف مجموعة التح ّوالت العلميّة،
/الريايض
العلمي
كل ما يرِد عىل ذهنه بواسطة املنهج
لديكارت بتحقيق وبحث ّ
الخاص[[[ ،وهذا منهج
ّ
ّ
ّ
واضح يف جميع أبحاثه ،مبا يف ذلك طريقة استدالله عىل وجود الله وإثبات األمور األخرى.

يئ -إيران.
* -أستاذ مساعد يف مجموعة املعارف اإلسالمية يف جامعة العالمة الطباطبا ّ
ـ تعريب :حسن عيل مطر.
[[[ -انظر :حسن زاده ،صالح ،سري و تطور مفهوم خدا از ديكارت تا نيچه (مسار وتط ّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل نيتشه) ،ص  ،34نرش
علم ،طهران 1387 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[3]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University
Press. p. 118 – 136.
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ومن ناحية أخرى ،سبق لرينيه ديكارت أن قرأ الفلسفة الرسم ّية املدرس ّية ـ ال س ّيام مبا يتطابق
حة بعض كلامت
يل لتوما ـ يف مدرسة «اليسوع ّيني» .وقد كان ديكارت يرى ص ّ
مع الَّالهوت العق ّ
كبار الحكمة املدرس ّية ـ وإن بلحاظ املضمون واملحتوى يف الح ّد األدىن ـ ومل يكن يرت ّدد يف
تكرارها عند الحاجة ويف املواضع املناسبة ،كام أنّه ـ بطبيعة الحال ـ مل يكن يعترب هذا التكرار مبعنى
االقتباس؛ ومن ذلك أ ّن طريقه من أجل الوصول إىل اليقني ـ عىل سبيل املثال ـ إذا مل يكن مقتبسأ من
جا
الريايض
طريقة أوغسطني ،فإنّه شديد الشبه بها ،وحيث كان املنهج
والهنديس لرينيه ديكارت منه ً
ّ
ّ
متطابقًا مع الرباهني العقل ّية ،فقد كان نظام فلسفته نظا ًما عقل ًّيا بشكل كامل .ومن ناحية أخرى فقد كان
ومتمسكًا باألصول والعقائد املسيح ّية؛ ومن هنا كانت عقائد الدين
ديكارت يعترب نفسه مسيح ًّيا مؤم ًنا
ّ
الفلسفي والَّالهويت ،ونتيجة لذلك فإ ّن ديكارت من خالل انتهاجه لطريقة
املسيحي تهيمن عىل نظامه
ّ
ّ
[[[
يل .
اإلميان املعتدل ،كان يفصل األمور الدين ّية عن األمور التي تقبل اإلثبات العق ّ

إنّه يص ّور الله ـ بزعمه ـ عىل نحو واضح ومميّز؛ ولك ّنه يرى أ ّن براهني الله يجب بيانها وترتيبها
بشكل واضح ،إذ يقول« :ليس يف الفلسفة ما هو أنفع من مناقشة أفضل هذه األدلة والرباهني مل ّرة
واحدة وإىل األبد ،وأن نعمل عىل بيانها بأسلوب واضح ودقيق ،بحيث تكون منذ اآلن وصاع ًدا
حتها»[[[ .فالله يف رؤية رينيه ديكارت
واضحة بالنسبة إىل الجميع ،فال يعود أحد يشكّك يف ص ّ
رسمدي ،ال يقبل التغيري ،قائم بالذات ،عامل مطلق ،وقادر مطلق ،وخالق جميع
جوهر ،المتنا ٍه،
ّ
الكائنات األخرى[[[ .وقد ذكر صفات الله يف كتابه «أصول الفلسفة» عىل النحو اآليت:
رسمدي ،عليم ،قدير،
«من خالل التدبّر بشأن التص ّور املودع يف فطرتنا عن الله؛ ندرك أ ّن الله
ّ
كامل
ً
لكل ما ميكن لنا أن نجد فيه
كل يشء ،وهو باختصار واجد يف ذاته ّ
كل خري ،وخالق ّ
مصدر ّ
ال متناه ًيا ،وال يتط ّرق النقص إىل ذاته أب ًدا»[[[.

ورئيسا؛ وذلك أل ّن املعرفة اليقينيّة من
إ ّن لله يف املنظومة املعرفية لديكارت دو ًرا أساسيًّا
ً
وجهة نظر ديكارت ،معرفة تتّصف بصفة «الوضوح» و»التاميز» ،وهاتان الصفتان إنّ ا تتحقّقان من
خالل معرفة الله[[[ .وقد تح ّدث ديكارت يف نهاية األصل الثالث عرش من القسم األ ّول من «أصول
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل  ،25انتشارات
بني املليل الهدى ،طهران 1376 ،هـ ش.
[[[ -املصدر أعاله ،ص .15
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .63
[[[ -املصدر أعاله ،ص .241
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص  ،53نرش
سمت ،طهران 1381 ،هـ ش.
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أي معرفة يقين ّية ،قبل
الفلسفة» ـ ضمن اإلشارة إىل هذه املسألة ـ ً
قائل« :لن يصل تفكرينا إىل ّ
الوصول إىل معرفة خالقنا»[[[.
العلمي بشأن إثبات وجود
وعىل هذا األساس فإ ّن رينيه ديكارت يف سياق الحصول عىل اليقني
ّ
الخاصة ،وال يعتمد عىل األدلّة الكالم ّية ،عىل نحو ما يعتقده
الله ،يلجأ إىل أدلة فلسف ّية عىل طريقته
ّ
وجودي ،وإنّ ا
املسيحيّون ،ومن هنا ميكن لنا أن ندرك أ ّن الله يف فلسفة ديكارت ليس له شأن
ّ
يف فقط .ويرى بعض الباحثني أ ّن ماهيّة اإلله الديكاريتّ بشكل رئيس
يقترص شأنه عىل الشأن املعر ّ
يك
قد ت ّم تحديدها وتعيينها مبا ينسجم مع وظيفته ومه ّمته الفلسف ّية (خلق وإبقاء العامل امليكاني ّ
العلمي) عىل نحو ما يتص ّوره ديكارت نفسه[[[.
ّ

سوف نثبت يف هذه املقالة أ ّن رينيه ديكارت وإن مل يكن منك ًرا لله ،ولك ّنه مع ذلك فيلسوف
إنسوي ،حيث يعمد إىل تعريف الله يف ضوء الذهن ّية البرشيّة ،ومن هنا كان ينطلق ـ يف االتجاه
ّ
يل إلثبات الذات الالمتناهية ـ من النفسانيّة الفرديّة املتناهية ،كام مل يتمكّن رينيه ديكارت
االستدال ّ
ين ـ من بيان ذات الله وصفاته بشكل
ـ بسبب استناده إىل الكالم والَّالهوت
الطبيعي والعقال ّ
ّ
والعيني إىل ح ّد
الحقيقي
توصل إليه ديكارت يختلف عن اإلله
صحيح ،وبالتايل فإ ّن اإلله الذي ّ
ّ
ّ
حة نظريّات ديكارت
كبري؛ فقد تن ّزل هذا اإلله عن مقامه املتعايل ،وقد ت ّم تصويره ملج ّرد ضامن ص ّ
جه ردود فعل قويّة.
بشأن العامل ال أكرث ،ومن هنا فقد استدعى هذا التو ّ

هللا يف فلسفة ديكارت
إ ّن من بني هذه املفاهيم الواضحة واملتاميزة يف فكر ديكارت؛ تص ّور مفهوم اإلله الذي هو أمر
فطري ،إ ّن وجود الله يثبت من طريق اإلدراك الواضح لتص ّور الله[[[ .والله من وجهة نظر ديكارت
ّ
البرشي ونشاطه يف حقل املفاهيم؛ إذ يقول« :إ ّن
إنّ ا يُعرف ويت ّم فهمه من خالل مشاركة الذهن
ّ
وجود الله يثبت من طريق تص ّور أكمل كائن يجده اإلنسان يف تفكريه»[[[.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل 1376 ،235
هـ ش.
[2]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University
;Press. p. 146
جيلسون ،أتني ،خدا و فلسفه (الله والفلسفة) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :شهرام بازويك ،ص  ،89انتشارات حقيقت ،طهران 1374 ،هـ ش
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأ ّمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،65
 1381هـ ش.
[[[ -املصدر أعاله ،ص .65
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اليقيني ونبذ املعرفة االحتامل ّية؛
يعمد ديكارت إىل بيان الله من أجل الحصول عىل العلم
ّ
مبعنى أنّه يبدأ من التفكري ليصل إىل املوجود .إنه ينطلق أولً من بحث مفهوم الله ،وبعد أن يدرك
أ ّن هذا املفهوم واضح ومتاميز والمتناه ،يحكم عندها بأ ّن هذا املفهوم يجب أن يكون موجو ًدا
ذايت عىل التصديق بوجوده؛
يف الخارج[[[ ،ومن هنا فإ ّن اإلدراك الذهني ّلله يكون متق ّد ًما بشكل ّ
ومن ناحية أخرى ،فإ ّن ديكارت يرى أ ّن الله جوهر كامل ومحض ،كام أنّه المتنا ٍه ويتّصف بجميع
الكامالت املمكنة[[[.
ّ
الشك بشكل كامل ،يجب أن أعمل يف األمور اليقين ّية
يقول ديكارت يف التأ ّمل الثالث :لطرد
عىل التحقيق مبج ّرد أن تتوفّر الفرصة إىل ذلك وأقول :هل هناك من إله حقًّا ،وإذا كان موجو ًدا

أحقّق ثانية وأتساءل :هل ميكن لهذا اإلله املوجود أن يكون مخاد ًعا؛ إذ ما مل يتّضح هذان األمران،
ال أظ ّن أنّه سيكون مبقدوري الوصول إىل اليقني أب ًدا[[[ .كام أشار ديكارت يف نهاية الفصل الثالث
عرش من القسم األول من «أصول الفلسفة» إىل هذه املسألة ،وقال :إ ّن عقولنا ال تستطيع الحصول
أي معرفة قبل الوصول إىل خالقها[[[.
عىل ّ

يطلق ديكارت مصطلح «الجوهر» عىل الله[[[ ،ويقول يف تفسري هذا امل ّدعى :ال ّ
شك يف أ ّن
املفاهيم التي تحيك عن الجوهر ،هي يشء أكرب؛ وبعبارة أخرى :تحتوي عىل املزيد من الواقع ّية
الذهنيّة؛ أي أنّها بواسطة الحكاية تشتمل عىل مرتبة أعىل من الوجود أو الكامل ،مقارنة بتلك
املفاهيم التي تحيك عن مج ّرد الحاالت أو األعراض فقط[[[.

إن إطالق الجوهر عىل الله وتعريفه ال يتامهى مع الفلسفة املسيح ّية ،تق ّدم التعريف عىل
اإلثبات ،يعني تق ّدم املاهية عىل الوجود؛ يف حني أ ّن الفلسفة املدرسيّة ـ وال سيّام فلسفة توما
الوجودي يف العصور
الوجودي ،وقد كانت فلسفة الوجود واإلله
ـ تخضع لتأثري نظريّة الخلق
ّ
ّ
املسيحي واملدافعني عنه من أمثال أوغسطني
ظل غلبة التفكري
الوسطى تحظى باالهتامم الكبري يف ّ
ّ
الفكري من خالل إطالقه الجوهر عىل الله ،كام ال يُطلق
وتوما .وقد ابتعد ديكارت عن هذا املنهج
ّ
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل الرابع عرش
واألصل الثامن عرش ،ص  236ـ  1376 ،238هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،األصل الثاين والعرشين ،واألصل السابع والعرشين ،ص  241ـ .244
[[[ -انظر :املصدر أعاله.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .235
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأ ّمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،63
 1381هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .57
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الجوهر عىل الله يف الفلسفة اإلسالم ّية أيضً ا؛ وذلك أل ّن تقسيم األمور إىل الجوهر والع َرض هو من
شؤون املاه ّية؛ يف حني أ ّن الله وجود بحت وبسيط؛ فالله ليس بجوهر وال ع َرض.

ريا؛[[[ إذ هو متّهم
يذهب ديكارت يف الصفات املذكورة إىل التأكيد عىل مفهوم (الالمتناهي) كث ً
بأنّه قد جعل تص ّور الله ـ الذي يراه بنفسه من نوع التص ّورات الفطريّة ـ وسعى إىل إثبات أ ّن الله
بوصفه المتناهيًا ،ليس من جعل ذهنه املتناهي.
والتوسل بإثباته لنيل العلم واملعرفة عن
ينفصل ديكارت من خالل إطالق الجوهر عىل الله،
ّ
املسيحي؛ وال ّ
شك يف أ ّن الله الذي يؤمن به ديكارت
الوجودي؛ أي اإلله املذكور يف الفكر
الله
ّ
ّ
هو ذات اإلله يف املسيحيّة ،بيد أ ّن ديكارت إنّ ا كان يتعامل مع نظام االكتشاف واإلثبات ،دون
نظام الوجود والثبوت .الله هو املتق ّدم يف نظام الوجود ،وأ ّما يف فكر ديكارت ،فيكون التق ّدم
للنفس املتناهية ،ومن هنا فإ ّن ديكارت يضط ّر إىل إثبات النفس أ ّولً  ،ثم يثبت الله يف مرحلة
الفلسفي لديكارت منتسب إىل فكر اإلنسان؛ سواء أكان من
الحقة ،وهكذا فإ ّن الله يف النظام
ّ
حيث كون فكر اإلنسان هو املبدأ يف إثبات وجود الله ،أم من حيث أ ّن الله مطروح يف الرؤية
اإلبستمولوجيّة دون الرؤية األنطولوجيّة ،وقد ذكر ديكارت ثالثة براهني عىل إثبات وجود الله،
الوجودي (بتقريرين) ،وبرهان التجارة أو برهان األمارة.
وهي :الربهان
ّ

ّ
الوجودي
بي�ان ديكارت وتقريره للربهان

املسيحي هو سانت أوغسطني[[[ ،ولكن مبا أ ّن
الفلسفي
املبدع األ ّول لهذا الربهان يف التفكري
ّ
ّ
[[[
ل هذا الربهان منذ العصور
آنسلم تداوله يف تاريخ الفلسفة ،فقد ارتبط هذا الربهان باسمه  .لقد تج ّ
[[[
الوسطى فصاع ًدا ،وت ّم تفسريه واالستفادة منه وتوظيفه عىل أشكال متن ّوعة  ،ويع ّد هذا الربهان
كل من املخالفني واملوافقني
الوجودي من بني أكرث الرباهني إثارة للبحث والجدل ،فقد كتب ّ
ّ
عن هذا الربهان بصخب .لقد ذكر آنسلم هذا الربهان يف كتاب (بروسلوغيون)[[[ مع أجوبته عىل
اعرتاضات غونيلو وهو من املنتقدين املعارصين له[[[.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .64
الفلسفي يف الغرب) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :أحمد أحمدي ،ص ،150
فلسفي غرب (نقد التفكري
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،نقد تفكر
ّ
ّ
انتشارات حكمت ،طهران 1402 ،هـ  1370 /هـ ش.
[3]- See: Jordan, Howard Sobel, 2004, Logic and Theism (Arguments For and Against Beliefs in God),
Cambridge University Press. P. 59.
[4]- See: Ibid, p. 29 – 96.
[5]- Proslogion.
[6]- See: Anselm, St, 2004, The Cambridge Companion to Anselm, Edited by Davies, B. and Leftow, B.,
Cambridge university Press.2004: ch: 2 – 5.
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إ ّن آراء العلامء حول هذا الربهان مختلفة للغاية ،فبينام ذهب بعضهم إىل اعتباره فاق ًدا لالعتبار
والقيمة ،وأنّه مج ّرد تالعب باأللفاظ ،ذهب بعضهم اآلخر إىل اإلشادة والثناء عىل آنسلم بسببه[[[.
وقد قام ديكارت بإعادته بأسلوب جديد ،وعمل عىل توظيفه يف إثبات عقائده الفلسفيّة ،وقد حظي
الخاصة بعرص
الوجودي ـ بسبب طريقة بيان املوضوع ولألسباب السياس ّية
تقرير ديكارت للربهان
ّ
ّ
النهضة ـ باهتامم من قبل املفكّرين عىل نطاق واسع .لقد ذكر ديكارت نقطة[[[ تدور حولها كثري

خصيصة ذاتيّة؛
من األبحاث الجديدة يف حقل الربهان
الوجودي؛ وهي أ ّن الوجود بالنسبة إىل الله ّ
ّ

الخصيصة الذات ّية (الوجود) ال ميكن أن يكون إل ًها؛ كام ال ميكن
مبعنى أ ّن الله من دون هذه
ّ

خاصيّته الذاتيّة.
للمثلّث أن يكون مثلّثًا بعد تجريده من
ّ

الوجودي؛ التقرير األ ّول يقوم عىل أساس االستفادة من
لقد ق ّدم ديكارت تقريرين عن الربهان
ّ

مفهوم «املوجود الكامل مطلقًا» الذي يستلزم وجوده ،ويقول ديكارت يف هذا الشأن« :ال أجد
أي شكل أو عدد عىل نحو القطع واليقني،
مفهوم الوجود الكامل املطلق يف ذهني ّ
أقل من مفهوم ّ

وعىل هذا األساس فإ ّن اليقني بوجود الله يف ذهني يجب أن يكون ـ يف الح ّد األدىن ـ عىل مستوى
يقيني بالحقائق الرياضيّة»[[[.

وأ ّما يف التقرير الثاين فقد أثبت ديكارت رضورة الوجود لذات الله (وجوب الوجود):
ّ
ّ
ينفك
ينفك عن ماه ّية الله ،كام ال
عندما أفكر يف الله بدقّة أكرب ،أرى بوضوح أ ّن الوجود ال

مجموع زوايا املثلّث بزاويتني قامئتني عن ماه ّية املثلّث؛ ال ميكن للذهن أن يتص ّور إل ًها فاق ًدا

جبل دون سفح[[[.
للوجود ،متا ًما كام ال ميكن له أن يتص ّور ً

الوجودي،
وعىل هذا األساس فإ ّن ديكارت يُدخل مفهوم «املوجود الكامل باملطلق» يف برهانه
ّ

وهذا األمر هو الذي تسبّب بتحريك وإثارة كثري من األبحاث بعد القرن السابع عرش للميالد حول
الوجودي.
الربهان
ّ

[1]- See: Mackie, J. L, 1982, The Miracle of Theism, Arguments for and Against the Existence of God.
Oxford university Press.1982: p. 41.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص  3ـ ،5
 1381هـ ش؛ ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل الرابع عرش
واألصل الخامس عرش ،ص  14ـ  1376 ،15هـ ش.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأ ّمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،85
 1381هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .86
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ّ
الوجودي لديكارت
نقد الربهان
الوجودي لديكارت يف إثبات وجود الله ليس جدي ًدا ،وقد اقتبس يف الغالب من
إ ّن الربهان
ّ
الفلسفة املدرسيّة ،وال سيّام من آنسلم .وتكمن جاذبيّة بيان ديكارت لهذا الربهان يف أنّه يعمل عىل
تفسري وبيان رؤيته امليكانيك ّية والهندس ّية للعامل من خالل اللجوء إىل إثبات وجود الله.

الوجودي منذ البداية مخالفة من قبل منتقديه املعارصين
لقد واجهت تقارير ديكارت للربهان
ّ
له ،من أمثال كاتروس[[[ قس ألكامر[[[ ،وبيري غاسندي؛ بيد أ ّن االنتقاد الجا ّد هو الذي أورد عليه
من قبل إميانوئيل كانط .وفيام ييل ننقل انتقادات هؤالء املفكرين الثالثة .وأ ّما البحث واملناقشة
األوسع بشأن هذه االنتقادات ـ وهي كثرية ،فيحتاج إىل مجال آخر.
الوجودي إنّا يثبت
لقد ذهب كاتروس ـ يف مواجهة ديكارت ـ إىل االعتقاد[[[ بأ ّن الربهان
ّ
الحقيقي ـ لله .يضاف إىل ذلك أنّه ي ّدعي[[[ أ ّن األلفاظ املركّبة من
الذهني ـ وليس الوجود
الوجود
ّ
ّ
إل
قبيل «األسد موجود» ،إنّ ا تكون رضوريّة من الناحية الذهنيّة ،برشط أن يكون الرتكيب باقيًاّ ،
أ ّن هذا األمر ال يُثبت أ ّن مثل هذا األسد يجب أن يكون موجو ًدا .وأ ّن الفرد ليك يُق ّر بوجود األسد،
الرضوري.
يجب عليه أن ينظر يف األسد بالتجربة ال باملفهوم
ّ
قائل :إ ّن ديكارت قد خلط
الوجودي لديكارتً ،
كام جادل بيري غاسندي الشكّاك يف الربهان
ّ
الوجود بالصفة ،وقد جاءت بعض اعرتاضات غاسندي عىل النحو اآليت[[[:
ـ إ ّن الوجود ليس صفة ،ال بالنسبة إىل الله ،وال بالنسبة إىل املثلّث.
ـ إ ّن نسبة الله واملثلّث إىل الوجود واحدة؛ فالله ال يحتاج إىل الوجود بشكل أكرب من حاجة
كل واحد منهام ميكن تص ّورها مبعزل عن وجودهام.
املثلّث إىل الوجود؛ أل ّن ذات ّ

املنطقي ـ إىل عامل
أ ّما اإلشكال األ ّول لكانط فهو :إ ّن االنتقال من عامل التص ّور ـ أي املستوى
ّ
الخارجي لله،
العيني فاقد للرشائط الالزمة واملطلوبة ،فال ميكن أن نستنتج الوجود
الحقيقة والوجود
ّ
ّ
من خالل القول( :إ ّن الله وجود كامل مطلق ،أو القول إنّه موجود ال ميكن تص ّور ما هو أكرب منه).
[1]- Caterus.
[2]- Alkmaur.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،اعرتاضات و پاسخ ها (اعرتاضات وإجابات) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :عيل م .أفضيل ،ص  ،98انتشارات
علمي و فرهنگي 1384 ،هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .100
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص  365ـ .388
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اإلشكال الثاين لكانط هو أ ّن الوجود ليس محمولً حقيق ًّيا أو صفة إيجاب ّية .وإ ّن الوجود ال
ميكن أن يكون واح ًدا من خصوص ّيات مفهوم الله؛ ألنّه ال يضيف شيئًا إىل مفهوم املوضوع[[[.

وبطبيعة الحال ترِد بعض اإلشكاالت عىل هذا النقد من قبل كانط ،ولكن ال يتّسع هذا املقام
إىل بيانها[[[.
ونكتفي هنا باإلشارة إىل أ ّن مناشئ اإلشكاالت التي أوردها إميانوئيل كانط عىل الربهان
الوجودي هي املالكات التجريب ّية ،ومن هنا فإ ّن أغلبها غري وجيه ،وبطبيعة الحال لسنا هنا بصدد
ّ
الوجودي وأركانه ،وإنّ ا املراد هو عدم اعتبار أغلب هذه اإلشكاالت.
تعزيز أسس الربهان
ّ
برهان العالمة التجاريّة

لدى ديكارت برهان آخر عىل إثبات وجود الله ،وهو (برهان التجارة) أو (برهان العالمة التجاريّة)،
وقد ت ّم بيان هذا الربهان يف كتاب التأ ّمالت عىل النحو اآليت[[[:
هناك ذات كاملة موجودة عىل نحو الرضورة ،وهي مشتملة عىل جميع الكامالت املندرجة
يف مفهوم الذات الكاملة ،من التعايل والرسمديّة وعدم التناهي والعلم املطلق والقدرة املطلقة
والخالقة لجميع املمكنات ،وهذه الذات بالرضورة هي الله.
وعليه فإ ّن مفهوم الكامل املطلق يعترب ـ من وجهة نظر ديكارت ـ مساويًا ملفهوم الله ،والله
أي علّة لوجوده ،سوى اإلله املوجود حقًا،
يف أذهاننا مبنزلة الواقع ّية العين ّية التي ال ميكن تص ّور ّ
والذي طُمغ مفهومه يف فطرتنا كام يقوم الصانع بوضع بصمته وعالمته التجاريّة عىل صناعته؛
جب قط ًعا من أ ّن الله عندما
لتكون عالمة دالّة عليه .يقول ديكارت يف التأ ّمل الثالث« :ال ينبغي التع ّ
خلقني ،قد أودع يف فطريت هذا املفهوم ليكون مبثابة العالمة التي يضعه الصانع عىل صناعته»[[[.

ّ
التجارية
نقد برهان العالمة

إ ّن من أه ّم االعرتاضات عىل ديكارت يف هذا الخصوص هو تطابق املفاهيم الفطريّة مع
[[[ -انظر :كانط ،إميانوئيل ،سنجش خرد ناب (تقويم العقل الخالص) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :مري شمس الدين أديب سلطاين ،ص
 650ـ  ،666انتشارات أمري كبري ،طهران 1362 ،هـ ش.
[[[ -انظر :حسن زاده ،صالح ،سري و تطور مفهوم خدا از ديكارت تا نيچه (مسار وتط ّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل نيتشه) ،ص  235ـ
فاريس).
 ،238نرش علم ،طهران 1387 ،هـ ش( .مصدر
ّ
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،التأمل الثالث،
 1381هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .70
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كل من كاتروس وغاسندي إىل االعتقاد بأ ّن مفهوم الله وصفاته
متعلّقاتها الخارج ّية .يذهب ٌّ
واملفاهيم األخرى ـ التي ي ّدعي ديكارت فطريّتها ـ ليست فطريّة ،فهذه املفاهيم ناشئة من عوامل
رصف يف سائر املفاهيم[[[.
وأسباب أخرى ،وذهن اإلنسان قد صاغها من خالل الت ّ

يقول جان لوك« :ال وجود لألصول الفطريّة يف الذهن»[[[ .وقال يف الجواب عن االستدالل

دليل عىل وجود األصول الفطريّة« :إ ّن االتفاق العام ال يُثبت فطريّة
القائل :إ ّن «االتفاق العام» يعترب ً
يشء ما»[[[.
أصل ،وليس لدينا سوى
ً
وقال ديفيد هيوم تب ًعا لجان لوك ومتأث ّ ًرا به« :ليس لدينا تص ّورات فطريّة

تص ّورات حصلنا عليها بتأثري من تجاربنا»[[[.

يت ـ غري قابلة لإلثبات .ويذهب ديكارت إىل االعتقاد بأ ّن
إ ّن فطريّة املفاهيم ـ باملعنى الديكار ّ

أي مفاهيم؟ هل املراد هو املبادئ
طبيعة الذهن تقتيض أن تكون جميع مفاهيمنا فطريّة،؛ ولكن ّ

العا ّمة للمعرفة اإلنسان ّية من قبيل :أصول «الهوهويّة» و»عدم التناقض»؟ فإذا كان كذلك ،فلامذا
يغادر األطفال وال ُبله وحتى الكثري من الناس العاديني هذه الدنيا ،دون أن يكتشفوا هذه املبادئ»[[[.

العل
لقد استفاد ديكارت يف «برهان العالمة التجاريّة» من أصل العلّيّة ،وال سيّام أصل التكافؤ ّ ّ
والعلّ ّية الفاعل ّية ،ويف هذا الخصوص ت ّم إيراد بعض االعرتاضات عىل رؤية ديكارت أيضً ا ،فقال
العل:
مرسن وغاسندي يف اعرتاضاتهام حول نفي التكافؤ ّ ّ
أ ّو ًل :إ ّن هذا األصل ال يجري إلّ يف العلّيّة املا ّديّة.

ثان ًيا :إ ّن العلّة الفاعل ّية الخارج ّية واملعلول من طبيعتني مختلفتني.

الرضوري أن تكون العلّة املعطية للكامل مالكة لذلك الكامل والواقع ّية ،بل
ثالثًا :ليس من
ّ
ميكن أن تكون قد أخذتها من موضع آخر.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،اعرتاضات و پاسخ ها (اعرتاضات وإجابات) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :عيل م .أفضيل ،املجموعة الثانية
والخامسة 1384 ،هـ ش.
[[[ -انظر :لوك ،جان ،جستاري در فهم برش (بحث يف فهم البرش) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :رضا زاده شفق ،ص  ،29انتشارات شفيعي،
 1381هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .29
[4]- See: Hume, David, 1968, A Treatise of Human Nature, Oxford: The Clarendon Press. p. 160.
الفلسفي يف الغرب) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،160
فلسفي غرب (نقد التفكري
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،نقد تفكر
ّ
ّ
 1402هـ  1370 /هـ ش.

االستغراب 24

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 1

104

الملف

راب ًعا :حتى لو مل تكن تلك الذات املتعالية موجودة ،أو مل نكن نعلم بوجودها ،مع ذلك هناك
أرضيات كافية لتصوير تلك املفاهيم وبلورتها يف أذهاننا[[[.
وقال رينيه ديكارت يف الجواب عن اعرتاض غاسندي :إنّه قد أخطأ يف إرجاع أصل كامل العلّة
الخاص الذي ال
واملعلول إىل العلّ ّية املا ّديّة ،حيث إ ّن مراد ديكارت هو العلّة الفاعل ّية باملعنى
ّ
ميكن قياسه بالعلّة الفاعليّة ،وعىل الرغم من أن جواب ديكارت يبدو قويًّا ،ولك ّنه ال ميكن أن يكون
حا؛ إذ ال يزال يعاين من الخلط بني املفهوم واملصداق.
صحي ً

الضعف اآلخر الذي يعاين منه استدالل ديكارت يف برهانه أنّه ي ّدعي بعض الصفات لله دون
كل حال ،فإ ّن مبنى برهان ديكارت
أن يثبتها؛ يف حني أ ّن صفات الله بحاجة إىل إثبات أيضً ا .وعىل ّ
(فطريّة مفهوم الله) موضع إشكال ،ونتيجة لذلك فإنّه مل يكن موفّقًا يف إثبات الله باألوصاف التي
الفلسفي (امتالك اإلدراك
ي ّدعيها له .ويستفيد ديكارت يف نسبة هذه الصفات إىل الله من منهجه
ّ
لكل أمر)؛ ولك ّنه عىل الرغم من ذلك يواجه بعض املشاكل الفلسفيّة يف فهم
الواضح واملميّز ّ
حقيقة الله ،فديكارت عاجز عن بيان ذات الله ،وبالتايل فإنّه ال يعترب الذات الالمتناهية لله قابلة
لإلدراك.
إ ّن اإلشكال اآلخر الذي يرِد عىل ديكارت يف إثبات وجود الله ،هو وقوعه يف الدور الباطل
حة
يف االستدالل؛ وذلك لوجوب االستفادة من املق ّدمات الواضحة وامل ُح ّددة ،يف حني أ ّن ص ّ
وحقيقة اإلدراك الواضح واملح ّدد يتوقّف عىل إثبات وجود الله.

ّ
ّ
اإلسالميني
إلهيات ديكارت يف ضوء تقويم الفالسفة

إل أنّه مل يت ّم التعاطي معه بجديّة
عىل الرغم من أن الغرب كان سبّاقًا يف تفصيل برهان الوجودّ ،
بني أوساط املفكّرين املسلمني ،ومع ذلك مث ّة من عمل عىل تقوميه .يقول آية الله جوادي آميل:

(إ ّن إنكار الوجود الذي ال ميكن تص ّور ما هو أكرب منه ،لن يستلزم التناقض يف الخارج؛ وذلك أل ّن

الصناعي ليس أكرب)[[[ .أ ّما اإلشكال
يل أكرب ،وبالحمل الشائع
هذا العنوان بالحمل الذا ّ
يت األو ّ
ّ

اآلخر الذي يرِد عىل مقرتح آنسلم (وديكارت) من وجهة نظر األستاذ جوادي آميل ،فهو أنّه ليس

[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،اعرتاضات و پاسخ ها (اعرتاضات وإجابات) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :عيل م .أفضيل ،املجموعة الثانية
والخامسة ،ص  135و 1384 ،331هـ ش.
[[[ -انظر :جوادي آميل ،عبد الله ،تبيني براهني إثبات خدا (بيان براهني إثبات وجود الله) ،ص  ،54مركز نرش إرساء ،قم 1374 ،هـ ش.
(مصدر فاريس).
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عاج ًزا عن إثبات الرضورة األزل ّية فحسب ،بل وهو عاجز عن تثبيت الرضورة الذات ّية أيضً ا[[[.

الوجودي بسبب فصل ذات
يذهب األستاذ الشيخ مرتىض املط ّهري إىل القول إ ّن الربهان
ّ
األشياء عن الوجود ،وفرض عروض الوجود عىل ذات املوجود من قبل ،ضعيف وفاقد لالعتبار[[[،
ويأيت املزيد من التأكيد من قبل األستاذ الشيخ املط ّهري حيث يقول :إ ّن برهان آنسلم إلثبات وجود
الله غري مناسب ،وال يرقى إىل مستوى برهان الص ّديقني لصدر املتألّهني .والنتيجة هي أ ّن الربهان
الوجودي دليل مبهم وغري معترب ،ويقوم عىل مغالطة من نوع مغالطة الخلط بني مفهوم الوجود
ّ
ومصداقه.

(الوجودي)
يل مط ّول ،واستبدال كلمة
حمد تقي
وقد ذهب ّ
ّ
ّ
العلمة م ّ
الجعفري ـ بعد بحث تفصي ّ
يب) ـ إىل تأييد هذا الربهان ،وعمد إىل اإلجابة عن اإلشكاالت
يف عنوان الربهان بكلمة (الوجو ّ
واالعرتاضات الواردة عليه ،أو قام بتأويلها[[[.
وقد عمد بعض أصحاب املعرفة ـ ومن بينهم الحكيم املتألّه اآلغا محمد رضا قمشئي يف
حاشيته عىل كتاب (متهيد القواعد) ،وبعض املفكّرين اإلسالم ّيني املعارصين[[[ ـ إىل إقامة
الربهان عىل إثبات وجود الله ،عىل طريقة وأسلوب استدالل آنسلم ،بيد أ ّن هذه املقالة ال تتّسع
لبحثها ومناقشتها.

العلمة
اإلشكال اآلخر الذي يرِد عىل ديكارت أنّه يص ّور لله منشأً ذهن ًّيا داخل ًّيا ،يف حني يذهب ّ
الخارجي الذي ال ميكن للذهن أن يتّسع له( :إ ّن ذاته ـ
يئ إىل أ ّن الله هو عني الوجود
الطباطبا ّ
ّ
كل هويّة أخرى يف
سبحانه وتعاىل ـ هي الهويّة الحقيقيّة الخارجيّة ،حيث يكون بها قوام وظهور ّ
الخارجي.
الخارج)[[[ ،فليس الذهن هو الذي اجرتح مفهوم الله؛ بل الله هو عني التحقّق
ّ

النقطة األخرى هي أ ّن أسلوب ديكارت يف معرفة الله ،هي االعتامد عىل املعرفة العقليّة ،وهي
محدودة للغاية؛ مبعنى أ ّن العقل بالنظر إىل إحساس التص ّور الواضح واملتم ّيز ،يتّجه إىل معرفة

[[[ -انظر :جوادي آميل ،عبد الله ،تبيني براهني إثبات خدا (بيان براهني إثبات وجود الله) ،املصدر أعاله ،ص .56
الواقعي) ،بحاشية الشيخ مرتىض املط ّهري ،ص  94ـ
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،اصول فلسفه و روش رئاليسم (أصول الفلسفة واملذهب
ّ
فاريس).
 ،96نرش صدرا ،قم 1350 ،هـ ش( .مصدر
ّ
[[[ -انظر :الجعفري ،مح ّمد تقي ،تفسري نقد و تحليل مثنوي (تفسري ونقد وتحليل املثنوي) ،ج  ،12ص  19ـ  ،37انتشارات إسالمي،
طهران 1368 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
[[[ -انظر :حائري ،مهدي ،كاوش هاي عقل نظري (بحوث يف العقل النظري) ،ص  ،175انتشارات أمري كبري ،طهران 1361 ،هـ ش.
(مصدر فاريس).
ّ
الطباطبايئ ،السيد مح ّمد حسني ،رسائل توحيدي (الرسائل التوحيد ّية) ،ص  ،71مركز چاپ و نرش دفرت تبليغات
[[[ -انظر :العلّمة
اسالمي ،قم 1387 ،هـ ش.
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الله؛ يف حني أ ّن الفلسفة اإلسال ّمية ترى أ ّن املعارف الشهوديّة والوحيان ّية رضوريّة أيضً ا يف إدراك
حقيقة الوجود ،وعليه فإ ّن معرفة الله يف الحكمة والفلسفة اإلسالم ّية باإلضافة إىل املعرفة العقل ّية،
تكمن يف معرفة الله الفطريّة والدينيّة ،وهذه أغنى وتخلو من اإلشكال[[[.

التصوري؛ مبعنى
كام أ ّن الواقع ّية يف الفلسفة اإلسالم ّية ـ بخالف ديكارت ـ متق ّدمة عىل العلم
ّ
العلمي؛ ومن هنا تكون العلوم تابعة أب ًدا للحقائق العينيّة( :إ ّن
الخارجي يتق ّدم عىل التص ّور
أ ّن العامل
ّ
ّ
يل عندنا هو أ ّن نطبّق أفعالنا الصادرة م ّنا عىل ما تقتضيه القوانني العقليّة الحافظة
معنى التدبري التع ّق ّ
لتالئم أجزاء الفعل وانسياقه إىل غايته ،وهذه القوانني العقل ّية مأخوذة من الحقائق الخارج ّية والنظام
الخارجي لك ّن
الجاري فيها الحاكم عليها ،فأفعالنا التعقّل ّية تابعة للقوانني العقل ّية ،وهي تابعة للنظام
ّ
الخارجي املتبوع للقوانني العقليّة ،فمن املحال أن يكون
الرب املدبّر للكون فعله نفس النظام
ّ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َّ
ْ
َ
[[[
ب العر ِش عما ي ِصفون ،[[[ين ّزه
فعله تاب ًعا للقوانني العقليّة)  .وإن قوله تعاىل :فسبحان ِالل ر ِ
الله سبحانه وتعاىل عن التوصيف والتعريف ،يف حني أ ّن ديكارت يعمد إىل تعريف الله من خالل
إطالق صفة الجوهر عليه.

إ ّن إطالق الجوهر عىل الله ممتنع يف الفلسفة اإلسالم ّية؛ وذلك أل ّن تقسيم املوجود إىل
الجوهر والع َرض إنّ ا يتعلّق باملاه ّية ،يف حني أ ّن الله وجود بسيط .ويذهب ديكارت إىل أ ّن الله
املل هادي السبزواري يرى أ ّن هذا
ّ
منشأ الوجود كام هو منشأ املاهيّة أيضً ا ،يف حني أ ّن الحاج
القول (القول بأصالة املاهيّة والوجود) ،يستلزم الخروج عن توحيد
الحق تعاىل[[[.
ّ

(إبستمولوجي) ،يف حني أ ّن لإلله يف الحكمة اإلسالم ّية شأنًا وجوديًّا
يف
إلله ديكارت شأن معر ّ
ّ
الحق تعاىل وجود بال ح ّد وال أمد ،فهو ال متنا ٍه ووجود مطلق وذايتّ غري
(أنطولوجيًّا) ،وذات
ّ
كل يشء مرتبط بوجوده؛ فهو عني الواقعية والتحقّق
محدود ،ووجود ّ
الخارجي[[[.
ّ

مستقل ومبدأ لجميع املوجودات ومنشأ وعلّة لتحقّق الوجود؛
ّ
الله يف الحكمة اإلسالميّة فاعل
الجزيئ ،وليس
ّ
فهو علّة جميع العلل املنتهية إليه[[[ ،يف حني أ ّن إله ديكارت معلول للعقل والذهن

معقول وال يقبل
ً
خلق ّية أو فاعل ّية بالنسبة إىل الوجود ،وعىل هذا األساس فإ ّن الوجود ليس
أي ّ
له ّ

ّ
الطباطبايئ ،السيد مح ّمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص  1363 ،261هـ ش.
[[[ -انظر :العلّمة
[[[ -املصدر أعاله ،ج  ،14ص .377
[[[ -األنبياء (.22 :)21
[[[ -انظر :السبزواري ،املال هادي ،رشح املنظومة ،قسم الفلسفة ،ص  ،13انتشارات عالمة ،قم.
ّ
الطباطبايئ ،السيد مح ّمد حسني ،نهاية الحكمة ،ص  ،273انتشارات جامعه مد ّرسني ،قم.
[[[ -انظر :العلّمة
[[[ -انظر :املصدر أعاله ،ص .176
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أساسا لفهم
التفسري طبقًا إلله ديكارت؛ حيث يُعطي االستقالل إىل ذات (األنا املدرِكة) ،ويجعلها
ً
محل املحدود والتابع.
املستقل واملطلق ويحلّه ّ
ّ
يغي موضع
العامل وإيجاده؛ مبعنى أنّه ّ

صنع هللا تعاىل يف العالم
يرى ديكارت أ ّن الحركة املكانيّة هي وحدها التي ميكن تص ّورها ،والحركة يف ال ُعرف العام،

األخص ،عبارة
عبارة عن( :عمل ينتقل به الجسم من مكان إىل مكان آخر)[[[ .والحركة باملعنى
ّ

عن( :انتقال جزء من املا ّدة أو الجسم من مجاورة األجسام التي تكون عىل متاس مبارش معه،
ونحن نعتربه يف حالة من السكون باملقارنة إىل مجاورته لألجسام األخرى)[[[.

وقد تح ّدث ديكارت ـ يف التحقيق بشأن منشأ الحركة ـ عن الفاعل ّية اإلله ّية؛ أل ّن الله هو العلّة

األوىل للحركة يف العامل؛ وباإلضافة إىل ذلك فإنّه يحتفظ مبقدار ثابت من الحركة يف العامل،

والكل منها ثابتًا:
بحيث إنّه عىل الرغم من تحقّق النقل واالنتقال يف الحركة ،يبقى املقدار العا ّم
ّّ
(أرى بوضوح أ ّن الله وحده هو القادر ـ مبا لديه من ق ّوة تا ّمة ـ عىل خلق املا ّدة بتحريك وسكون
أجزائها ،وإنّه يعمل اآلن مبشيئته البالغة يف العامل عىل حفظ هذا املقدار من الحركة والسكون
الذي أوجده عند خلقها؛ إذ عىل الرغم من أ ّن الحركة مج ّرد حالة من أحوال املا ّدة املتح ّركة ،ولكن
خاص من الحركة التي ال تقبل الزيادة والنقصان أب ًدا ،ولو أنّها
مع ذلك فإ ّن املا ّدة تحتفظ مبقدار
ّ
وتقل يف أحيان أخرى)[[[ .وعىل ح ّد تعبري ديكارت[[[ فإ ّن
يف بعض أجزائها قد تزيد الحركة أحيانًا ّ
الله منذ البداية قد م ّد األشياء بالحركة ،وجعل مقدارها ـ بتوفيقه العام ـ ثابتًا يف العامل.

معي من الطاقة والق ّوة ،وأ ّن مجموع مقدار
إ ّن مفاد الكالم أعاله ،أ ّن الله قد خلق العامل مبقدار ّ

الطاقة والق ّوة يف العامل ثابت؛ فالعامل ـ يف رؤية ديكارت ـ منذ بداية الخلق مل يكن سوى ماكنة
كل يشء ثابتًا ،ويسري يف حركته وامتداده ويواصل
أي يشء جديد ،ويبقى ّ
عظيمة ،وال يحدث فيه ّ

ذلك عىل طبق األصول .يسعى ديكارت إىل استخراج بقاء مقدار الحركة من املق ّدمات ما بعد
الطبيع ّية ،أي من مالحظة الكامالت اإلله ّية:

[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل 1376 ،291
هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله.
[[[ -انظر :كابلستون ،فريدريك ،تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز (تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
غالم رضا أعواين ،ج  ،4ص  ،169انتشارات رسوش علمي و فرهنگي ،طهران 1380 ،هـ ش.
[[[ -املصدر أعاله.
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التغي يف ذاته ،بل كذلك يف أ ّن فعله بحيث أنّه ال
«ال تقترص كامالت الله عىل عدم حدوث
ّ
يغيه أب ًدا .لقد أظهر الله جميع التغيريات إ ّما يف العامل أو من طريق الوحي ،وعلينا أن ال نفرتض
ّ
تغيريات أخرى يف آثاره .يلزم من هذا البيان أ ّن الله عند خلق العامل عمد إىل تحريك أجزاء ما ّدته
بطرق مختلفة ،وحيث إنّه يحفظ جميع األجزاء عىل نسق واحد ،وفق القوانني ذاتها التي أجربها
عىل رعايتها عند خلقها ،فإنّه يحتفظ يف املا ّدة عىل الدوام مبقدار ثابت من الحركة»[[[.
كام ميكن ـ بزعم ديكارت ـ استنتاج القوانني الجوهريّة يف الحركة من املق ّدمات ما بعد
للتغي والتب ّدل أب ًدا ،ويقوم عمله أب ًدا
الطبيع ّية« :من خالل هذه الواقع ّية القائلة إ ّن الله ال يخضع
ّ
عىل نسق واحد ،نحن ال نستطيع الحصول عىل معرفة بعض القواعد التي أطلق عليها شخص ًّيا
تسمية القوانني الطبيع ّية»[[[.

نقدر رؤية ديكارت يف بي�ان صنع هللا يف العالم
يب»[[[ عن العامل ،يقول إ ّن الله قد خلق العامل
تعب املطالب املتق ّدمة بأجمعها عن تص ّور «ربو ّ
ّ
عىل شكل جهاز عظيم من األجسام املتح ّركة ،ث ّم تركه وشأنه ،ليواصل حركته بنفسه .وهذا يف
الحقيقة هو ذات التصوير الذي انتقده باسكال بقوله« :ال نستطيع أن نغفر لديكارت فعلته؛ فإنّه قد
سعى يف جميع فلسفته إىل املرور بالله مرور الكرام ،ولكن مل يكن له ب ّد يف نهاية املطاف من
إجبار الله عىل تحريك العامل بكبسة ز ّر ،وبعد ذلك مل يعد له شأن بالله»[[[.
رمبا كان هذا الفهم القائل بأ ّن إله ديكارت هو علّة الحركات االبتدائ ّية ،وأ ّن العامل بإمكانه بعد
ذلك مواصلة حركته دون حاجة إىل تدخّل من الله ،واعرتاض باسكال عليه بأنّه يريد بذلك إقالة
يصح من جهة أخرى؛ وذلك أ ّن الله ـ طبقًا لنظريّة ديكارت يف
الله ،صحيح من جهة ،ولكنه ال
ّ
باب انفصال آنات الزمان[[[ ـ باإلضافة إىل خلق العامل ،يعترب مبق ًيا للوجود أيضً ا ...« :إ ّن الجوهر
كل آن من آنات دوامه ،إىل ذات القدرة وذات الفعل الذي يحتاج إليه رضورة
يحتاج يف بقائه يف ّ
يف صدوره وصريورته املتج ّددة»[[[.
[[[ -انظر :كابلستون ،فريدريك ،تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز (تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز) ،املصدر أعاله.
[[[ -املصدر أعاله ،ص .170
[3]- Deistic.
[4]- See: Pascal, B. ,1952, The Provincial Letters Pense’es Scientific Treatises, William Benton
publisher. p. 186.
[5]- Duration.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،68
 1381هـ ش.
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دليل عىل إثبات وجود الله)[[[.
وقال ديكارت يف موضع آخر( :إ ّن مج ّرد تواصل حياتها يكفي ً
ّ
الشك
بيان هذه العبارة :أنّنا إذا نظرنا إىل طبيعة الزمان أو مسار حياتنا ،فسوف ندرك أنّنا ال نستطيع

يف حقيقة هذا الربهان إلثبات كون الله مبقيًا أيضً ا؛ وذلك أل ّن الزمان إنّ ا هو من نوع األشياء التي
تقوم أجزاؤها عىل بعضها وليست متزامنة؛ وبالتايل فلو كانت العلّة التي أوجدتنا يف البداية ال
تعمل عىل مواصلة خلقنا يف األزمنة الالحقة ،وال تعمل عىل إبقائنا يف الوجود ،فال ينتج عن واقع ّية
وجودنا الراهن أنّنا سوف نكون موجودين يف اللحظة الالحقة بالرضورة.

يتجل التنايف ما بني الطبيع ّيات امليكانيك ّية لديكارت مع ما بعد الطبيعة يف الهوته؛ بناء
ّ
وهنا
عىل نظريّة ديكارت يف الحركة ،يكون الله مج ّرد علّة بداية الحركة ،وجميع تح ّوالت الطبيعة تقوم
عىل طبق األصول الرياضيّة وقوانني الحركة ،دون أن تكون هناك حاجة بعد ذلك إىل تدخّل من قبل
الله .ولكن بناء عىل نظريّة «مسار آنات الزمان وانفصالها» يكون الله هو القائم بجميع أمور العامل،
الخلقة
ّ
لكل يشء .إ ّن تفسري عامل ما بعد الطبيعة لديكارت إنّ ا يكون ممك ًنا بقدرة الله
وهو علّة ّ

عل بني األحداث
واملبقّية التي تريد العامل عىل هذه الشاكلة .ال يوجد يف هذا العامل ارتباط ّ ّ
والحال واملستقبل ،وبعبارة أخرى :إ ّن وجود هذا العامل ليس استمرا ًرا للجواهر الثابتة؛ بل هو
الخلقة لله ال غري؛ بيد
ّ
كل واحد منها إنّ ا هي القدرة
توا ٍل للوجودات املنفصلة عن بعضها ،وعلّة ّ
الطبيعي لديكارت حيث هو ميكاني ّ
أ ّن العامل
يك بالكامل[[[ ،فإنّه يُدار باألصول الرياض ّية وقوانني
ّ
الحركة ،دون أن تكون هناك حاجة إىل تدخّل من قبل الله.

إ ّن الشخص األ ّول الذي اعترب فلسفة ديكارت مرشفة عىل أصالة املا ّدة هو اليبنتز[[[ ،حيث إ ّن
يئ ـ من وجهة نظره ـ هو مقدار الطاقة دون مقدار الحركة .لقد أخطأ ديكارت
الثابت يف العامل الفيزيا ّ
حتى من الناحية العلميّة؛ وذلك ألّنه مل يتمكّن حتّى من إدراك أه ّميّة مفاهيم من قبيل :الصورة،
والطاقة ،والق ّوة أيضً ا .كام أشكل المرتي بدوره عىل ديكارت أيضً ا[[[؛ حيث قال إ ّن افرتاض الله
بوصفه معط ًيا للحركة إىل الطبيعة افرتاض زائد ،وبطبيعة الحال ال ميكن اعتبار ديكارت ـ الذي يرى
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل  ،21ص ،240
 1376هـ ش.
[2]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University
Press, p. 123 – 153.
الفلسفي يف الغرب) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،192
فلسفي غرب (نقد التفكري
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،نقد تفكّر
ّ
ّ
 1402هـ  1370 /هـ ش؛ ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،ص
 1376 ،57هـ ش.
[[[ -انظر :املصدر أعاله.
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أ ّن الله كامل مطلق وأ ّن النفس جوهر مج ّرد عن املا ّدة ـ من املعتقدين بأصالة املا ّدة؛ ولكن كام
الحظنا ،مث ّة يف أفكاره وآرائه أبحاث ميكن القول إنّها تدعم األفكار املا ّديّة ،وحيث إنّه مل يكن
يل يف فلسفته،
قط ًعا من القائلني بأصالة املا ّدة ،يجب اعتبار هذه العنارص جز ًءا من التهافت الداخ ّ
وأه ّم هذه العنارص عبارة عن:
يك للحياة
 1ـ البيان امليكاني ّ

ي األه ّم يف فلسفة ديكارت ،فهو يرى أ ّن األجسام
إ ّن البيان امليكاني ّ
يك للعامل هو الجانب املا ّد ّ
الحيّة هي مج ّرد ماكنات ،وهي ال تختلف عن األجسام غري الحيّة من هذه الناحية ،سوى أ ّن
يئ،
الكائنات الحيّة أكرث تعقي ًدا .يذهب ديكارت إىل االعتقاد ً
قائل( :فيام يتعلق بتوصيف العامل املر ّ
توصلنا إىل نتيجة مفادها أ ّن العامل عىل ما يبدو ماكنة ال ميكن مالحظة غري الشكل والحركة (يف
ّ
[[[
س األعامل الحيويّة بطريقة ميكانيك ّية[[[.
أجزائها))  .بل ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ،حيث ف ّ
 2ـ التشكيك يف وجود العلّة الغائ ّية

اإللهي واألفكار املعارضة ألصالة املا ّدة القول بالعلّة الغائيّة.
إ ّن من بني خصائص التفكري
ّ
ّ
الشك يف وجود العلّة الغائيّة
إل أنّه من خالل
قوي باللهّ ،
وعىل الرغم من أ ّن لدى ديكارت اعتقاد ّ
أو إنكار فهمها ،قد أع ّد الع ّدة لتعزيز وتقوية أصالة املا ّدة .إ ّن ديكارت يف بيان عامل الوجود دون
بيان الغاية[[[ ،يكون قد اقرتب من الفكر والفلسفة املا ّديّة ،وبطبيعة الحال فإ ّن ديكارت ال يقول
كل ما يقوله هو أنّنا ال نستطيع التع ّرف عىل الغايات.
يف تفسريه إ ّن األشياء فاقدة للغاية أب ًدا ،وإنّ ا ّ
املستقل عن النفس
ّ
 3ـ قبول الجوهر املادّي

يل واملمت ّد يف املكان ،واآلخر:
كان ديكارت يقول بوجود عاملني ،أحدهام :العامل اآل ّ
عامل األرواح املفكّرة وغري املمت ّدة[[[ ،وبالتايل ينبغي أن نرى حقيقة النسبة القامئة بني هذين
الجوهرين املتباينني ،فإذا كان هذان الجوهران مستقلّني عن بعضهام بالكامل ،فكيف سيحصل
تأثري وتأث ّر متبادل بينهام ،وإن كان يوجد بينهام نوع من االرتباط ،فال ميكن الحصول عليه يف
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،ص  1376 ،29هـ ش.
[2]- See: Descartes, Rene. ,1988, Selected Philosophical Writings, Translated by John Cottingham and
Robert Stooth off, London: Cambridge University Press. p. 201 – 203.
[3]- See: Ibid, p. 169.
[4]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics,
London. p. 164.
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هذين الجوهرين؛ ألنّهام متاميزان من بعضهام بالكامل[[[ .يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأ ّن املا ّدة
جوهر ممت ّد ومخلوق لله؛ يف حني أنّه ال يرى لله ـ الذي وصفه بالجوهر ـ صفة االمتداد .وهنا يلجأ
األقل إشكالً؛ بيد أ ّن القول
ّ
لحل املشكلة أيضً ا[[[ ،وهذا هو الطريق
ديكارت إىل الله م ّرة أخرى ّ
أي فصل مشرتك بينهام ،خلق ذريعة بيد
ي ممتاز يف ذاته من النفس ،وال يوجد ّ
إ ّن الجوهر املا ّد ّ
القائلني بأصالة املا ّدة ،وم ّهد األرض ّية لألفكار الربوب ّية[[[ .إ ّن هذا النوع من اللجوء إىل الله ،يذكّرنا
وحل
بإله الفيزيائ ّيني و(الربوب ّيني)؛ حيث يرجعون إىل الله كلّام احتاجوا إليه يف رفع موارد الجهل ّ
رشعون املخالفون لهذا النوع من اإلميان يعلّقون عليه بالقول
املشاكل العلم ّية ،ومن هنا كان امل ّ

تهك ًّم« :يجب أن يكون الله راتقًا لفتوق الكون؛ يك يعمل عىل إصالحها حيثام ُوجدت»[[[.

الفلسفي.
كان املؤمنون يبحثون عن إله يك يعبدوه ويناجوه برغبة وخضوع ،وليس اإلله املعقول
ّ

ومن هذه الناحية كان باسكال يصيح ساعة االحتضار« :إله إبراهيم ،إله إسحاق ،إله يعقوب ،ال إله

كل من إسبينوزا واليبنتز ـ بعد ديكارت ـ إىل العمل عىل رفع
الفالسفة واملفكّرين»[[[ .وقد عمد ّ
خاصة[[[.
هذا اإلشكال من خالل سلب الجوهريّة عن املا ّدة املمت ّدة بأسلوب وطريقة
ّ

نقد رأي ديكارت يف بي�ان اختي�ار اإلنسان
إ ّن من بني املشاكل الفلسف ّية األخرى لديكارت ،تطبيق إرادة اإلنسان مع التقدير واملشيئة
محصلة لهذه املسألة ،أو أنّه قد امتنع عن ذلك ،وقال يف موضع:
حل
اإلله ّية ،فهو مل يق ّدم طريقة ّ
ّ
«نحن عىل علم ودراية بحياتنا ،وال ينبغي العتقادنا بالقدرة اإلله ّية أن يح ْول دون هذا العلم والدراية؛
إذ ال معنى أل ّن ّ
نشك يف يشء نعلمه وندرك أنّه موجود فينا بالتجربة؛ وذلك ملج ّرد أنّنا ال نستطيع
الحصول عىل موضوع آخر ال ميكن لنا إدراكه مبقتىض طبيعتنا»[[[.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :أحمد أحمدي ،التأمل الثاين
والخامس والسادس 1381 ،هـ ش.
[2]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics,
London. p. 19.
[[[ -الربوبية ( :)deismاإلميان بالله بغري اعتقاد بديانات منزلة ،أو اإلميان بدين طبيعي مبني عىل العقل دون الوحي( .املع ّرب).
[[[ -انظر :باربور ،إيان ،علم و دين (العلم والدين) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي ،ص  ،52مركز نرش دانشكاهي،
طهران 1362 ،هـ ش.
[5]- See: Pascal, B. ,1952, The Provincial Letters Pense’es Scientific Treatises, William Benton publisher.
p. vI.
[6]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics,
London. p. 190.
[[[ -ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :منوتشهر صانعي دره بندي ،ص  1376 ،252هـ ش.
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وعليه فإ ّن إنكار ح ّريّة اإلنسان بسبب عدم إدراك املشيئة اإلله ّية ،يُعد ـ من وجهة نظر ديكارت ـ
أم ًرا غري معقول ،ويف موضع آخر يرى أ ّن العمل األكرث عقالن ّية هو االعرتاف بقصور فهم اإلنسان،
والقول إ ّن املشيئة اإللهيّة غري قابلة للفهم« :لن يرِد علينا إشكال إذا قلنا إ ّن فكرنا متنا ٍه ،وأ ّن القدرة
يل مبا هو كائن وسوف
اإلله ّية الكاملة غري متناهية؛ وذلك أل ّن الله بقدرته التا ّمة ليس له علم أز ّ
كل ما هو كائن وسيكون ،متعلّق إلرادته السابقة أيضً ا»[[[.
يكون فحسب ،بل إ ّن ّ
وظاهر القضيّة أنّه عندما يبحث بشأن املسائل الكالميّة املرتبطة باالختيار ،يتّخذ بشكل وآخر
حقيقي لرفع تناقض هذه الحلول ،يُضاف إىل ذلك أنّه يتح ّدث
أي جهد
طرق ّ
حل مرتجلة ،وال يبذل ّ
ّ
الكالمي املحتدم بني أتباع غومار وأتباع
بطرق متن ّوعة يف مختلف املواقع؛ من ذلك أنّه يف النزاع
ّ
أرمينوس ـ عىل سبيل املثال ـ يعلن عن توافقه مع أتباع غومار[[[ ،وهذه املوافقة تعني ترجيح نظريّة
إل أ ّن ديكارت
اإللهي واإلرادة األزليّةّ ،
يل؛ وذلك أل ّن هؤالء كانوا يقولون باللطف
التقدير األز ّ
ّ
يتح ّدث يف مراسالته مع إليزابيث ـ أمرية بوهيميا ـ بشكل آخر ،حيث يدافع عن ح ّريّة اإلنسان،
حل ،أو أنّه يجدها غري قابلة للفهم والتفسري.
وهنا أيضً ا يرتك مشكلة إرادة الله واختيار اإلنسان دون ّ

ّ
ّ
والعقلية
اإليماني�ة
الفصل بني األمور

يل أن يدخل إىل املسائل املرتبطة بالله عىل
مل يكن مبقدور ديكارت يف حقل الالهوت العق ّ
والتجسم .وللتغلّب عىل هذه املشكلة الفكريّة،
املسيحي والتثليث
فلسفي دون مواجهة اإلله
نحو
ّ
ّ
ّ
قائل( :فيام يتعلق باألمور
حدث ديكارت ـ من خالل الفصل بني األمور اإلميان ّية واألمور العقل ّية ـ ً
ت ّ
اإللهي ،يجب أن نكون يف أحكامنا تابعني لألحكام اإلله ّية ،وأ ّما
اإلميان ّية الناشئة عن اإللهام
ّ
بالنسبة إىل األمور التي ال ترتبط باألحكام اإللهيّة ،فال ميكن للفيلسوف أن يقبل بذلك اليشء
حواسه يف ذلك)[[[ .ال ميكن
الذي مل تتضح له حقيقته بعد بوصفه أم ًرا حقيقيًّا ،أو أن يعتمد عىل
ّ
لديكارت أن يثبت األمور الدين ّية بواسطة منهجه ومبانيه الفكريّة ،وبالتايل فإنّه يتق ّبلها دون استدالل.
يعمل ديكارت من أجل الوصول إىل الفكر الح ّر عىل وضع ح ّد بني اإلميان والعقل ،وهذا يعود
ين ،فقد كان اليونانيّون عىل الدوام يضعون الحدود بني العلم والعقيدة؛
يف الواقع إىل الرتاث اليونا ّ
[[[ -ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :منوتشهر صانعي دره بندي ،ص  1376 ،252هـ ش.
[[[ -انظر :كابلستون ،فريدريك ،تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز (تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
غالم رضا أعواين ،ص  1380 ،179هـ ش.
[[[ -ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي ،األصل السادس والسبعون،
ص  1376 ،276هـ ش.
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حيث عمد املتكلّمون املسيح ّيون يف العصور الوسطى إىل رفع هذه الحدود؛ ث ّم قام ديكارت
يب الالحق له بإعادة هذه الحدود إىل موضعها السابق.
والفكر الغر ّ

يحتل مكانة جوهريّة وأساس ّية بعد الـ (أنا أفكر)؛
ّ
كل حال فإ ّن الله يف فلسفة ديكارت
وعىل ّ
مبعنى أنّه كام أ ّن ديكارت ال يصل إىل معرفة يقين ّية دون الله ،كذلك فإ ّن عامل ديكارت غري قابل
اليقيني .ومن هنا
للتفسري دون اإلله الالمتناهي .إن غاية ديكارت هي تفسري العامل بواسطة العلم
ّ
الهنديس،
الخاص إىل الله ـ باإلضافة إىل انتامءاته الدينيّة ـ إنّ ا ينشأ من منط تفكريه
جه
ّ
فإ ّن التو ّ
ّ
ويف الحقية فإ ّن إثبات وجود الله يُع ّد أم ًرا رضوريًّا بالنسبة إىل ديكارت.

يل ملفهوم الله ،هي أ ّن الله يجب أن يكون
يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأ ّن نتيجة التحليل العق ّ
موجو ًدا يف الخارج بالرضورة؛ أل ّن هذا املفهوم الذي ميكن تص ّوره بهذه الصفات ،يجب أن يكون
حقيقي ،وبذلك فإنّه يتع ّرض إىل االزدواج ّية بشأن بيان ماه ّية إلهه .فهو من ناحية يرى أ ّن
له وجود
ّ
أي مفهوم آخر؛ ولكن ذات
مفهوم اإلله الكامل والالمتناهي يف ذهنه ،يبدو أوضح وأكرث متيّ ًزا من ّ
والحقيقي ،يُع ّد من ناحية أخرى متع ّذ ًرا عىل الوصف والبيان ،ومن
هذا املفهوم الواضح واملتميّز
ّ
هنا نجد أ ّن ديكارت يلجأ يف بيانه إىل ذكر أمثلة غري وجيهة ،من قبيل :الد ّرة ،واملثلّث ،والجبل،
وما إىل ذلك.

نقد ّ
إلهيات ديكارت

توصل ديكارت من خالل تأصيله لـ (أنا أفكر ،إذن أنا موجود) ،من التفكري إىل وجود
لقد ّ
مستقل عن الحياة.
ّ
النفس والذات .إ ّن رسالة هذا النوع من املعرفة واإلبستمولوجيا هي أ ّن التفكري
يقف التفكري عىل ق ّمة هرم الوجود؛ تنبثق األنا املفكرة ـ بوصفها منشأ لألثر يف عامل الوجود ـ
الذهني ،وقد كان هذا النوع من التفكري بداية اإلنسويّة الجديدة .لقد عمد ديكارت
من اإلدراك
ّ
املسيحي وإطالق الجوهر الالمتناهي عليه[[[ إىل تنزيل الله من
من خالل البدء من الله مبفهومه
ّ
الخارجي).
الفلسفي (وكونه مق ّدمة يف إثبات العامل
مفهوم (أهيَه الذي أهيَه)[[[ إىل حدود األصل
ّ
ّ

ونتيجة حذف ديكارت وإلغائه لجميع أنواع الواقع ّية الروحان ّية وفهم الطبيعة ـ حتى الطبيعة
املا ّديّة لإلنسان بوصفه شيئًا ـ ساعد حتّى التفكري الجديد يف األنرثوبولوجيا املا ّديّة ،وبالتايل كان

[1]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics,
London. p. 190.
[[[ -الكتاب املقدّ س ،العهد القديم ،سفر الخروج ،اإلصحاح الثالث ،الفقرة.14 :
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ديكارت يتّجه ـ دون علم أو قصد منه ـ نحو الوضع ّية ،وبواسطة هذه الوضع ّية تحطّم الرابط بني نظم
وناظم الطبيعة وبني جميع املسائل املرتبطة باألنطولوجيا والعلّ ّية .ومنذ ذلك الحني أخذنا نجد
ريا من األنظمة ما بعد الطبيعيّة وامليتافيزيقيّة ـ بحسب املصطلح ـ يقوم عىل نوع من فلسفة
أ ّن كث ً
يئ
/الريايض[[[ .إ ّن هذه
الطبيعة ،والذي هو يف الحقيقة ذات الفرض ّية امليكانيك ّية أو املنهج الفيزيا ّ
ّ
التقليدي للكلمة ،بل هو نوع من التعميم القائم عىل تحويل الطبيعة
امليتافيزيق ّية مل تكن باملعنى
ّ

ين واألصول األخالق ّية املهيمنة عىل
إىل رياض ّيات وك ّم ّيات ،تفصل نظم الطبيعة عن العامل الروحا ّ

كل نوع من أنواع الواقع ّية الدين ّية واملعنويّة التي ميكن لإلنسان والطبيعة أن
حياة اإلنسان ،وعن ّ

يسهام فيها من طريق غري طريق الواقع ّية الفيزيائ ّية للام ّدة والحركة فيها .لقد كانت تداعيات هذا
املشهد واسعة للغاية بالنسبة إىل ظروف الحياة البرشيّة ونتائجها املؤملة عىل وجه البسيطة.

يعمل ديكارت عىل تعريف الله وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيك ّية والهندس ّية عن

فلسفي معقول .وقد تنبّه باسكال إىل
الواقعي واملعبود إىل أصل
العامل ،وهذا يعني تحويل الله
ّ
ّ

عمق مقولة ديكارت بشكل ج ّيد ،وقال يف ذلك( :إ ّن غاية ديكارت ترمي إىل عزل اإلله ،ألنّه إنّ ا
يريده ملج ّرد كبس الزر لتحريك العامل ،وإلّ فإنّه ال يحتاج إليه ألكرث من هذه الغاية)[[[.

يل ،بيد أ ّن
يذهب كثريون إىل االعتقاد بأ ّن فلسفة ديكارت متثّل منعطفًا يف تح ّول الالهوت العق ّ

االرتجاعي ،فصفات الله
جيلسون[[[ يذهب إىل االعتقاد بأ ّن التح ّول الحاصل هنا هو من النمط
ّ

يف الفلسفة العقليّة لديكارت إنّ ا تنحرص ـ عىل ما تق ّدمت اإلشارة إليه ـ بتلك التي ميكنها تفسري

يك لديكارت.
وجود العامل امليكاني ّ

الغني املطلق واملختار املطلق والعامل والقائم بذاته ـ إىل موجود
وهنا يتح ّول الله يف نفسه ـ أي
ّ

(خواص وصفات
يجد نفسه مضط ًّرا إىل القيام مبه ّمة تفسري العامل الديكاريتّ باإلضافة إىل لوازمه
ّ
املكان الهندس ّية والقوانني الفيزيائ ّية) ألقىص درجة ممكنة .ويأيت االعرتاض املشهور من باسكال
يت؛ إذ يقول( :إ ّن إله املسيح ّيني ليس مج ّرد إله صانع للحقائق
عىل هذه النقطة من الالهوت الديكار ّ
[1]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University
Press, p. 3.
الفلسفي يف الغرب) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،191
فلسفي غرب (نقد التفكري
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،نقد تفكر
ّ
ّ
 1402هـ  1370 /هـ ش
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،خدا و فلسفه (الله والفلسفة) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :شهرام بازويك ،ص  ،92انتشارات حقيقت ،طهران،
 1374هـ ش.
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الرياض ّية فقط)[[[ .ال ّ
املسيحي هو اإلله الخالق ،ولكن ذاته ال تُختزل مبج ّرد
شك يف كون اإلله
ّ
املسيحي عبارة عن الوجود والكينونة( :إنّه الوجود املوجود) ،وإذا أراد كان
الخالق ّية؛ إنّ ا اإلله
ّ
دليل عىل
مبقدوره أن يخلق أيضً ا؛ بيد أ ّن وجوده ال يتوقّف عىل أن يخلق ،وحتّى (علّة وجوده ليست ً
املسيحي أن يخلق؛ ألنّه يف أعىل مراتب الوجود)[[[ ،يف حني أ ّن إله ديكارت
وجوده ،وميكن لإلله
ّ
تدن إىل حدود األصل
حتى بوصفه العلّة الفلسف ّية العليا وتشابهه مع إله املسيح ّية ،قد ّ
الفلسفي[[[.
ّ
مفهومي غري
واملصداقي؛ بل هو إله
واملتعي
الواقعي واملتم ّيز
إ ّن هذا اإلله ليس هو ذلك اإلله
ّ
ّ
ّ
ّ
متشخّص ،ومنتسب إىل تفكري اإلنسان[[[ .بااللتفات إىل هذه النتائج ،ال نجد غرابة يف ذهاب هرني
مور ـ ضمن انتقاده الشديد لفلسفة ديكارت ـ إىل تصويره (عىل هيئة عد ّو للعقائد الدين ّية)[[[.

لقد كانت الحكمة يف العصور الوسطى ـ وال سيّام يف تعاليم ومفاهيم أوغسطني وتوما األكويني ـ
الفكري
عىل رأس جميع املعارف البرشيّة ،وكانت تعترب الوسيلة الوحيدة لصيانة اإلنسان من االنحراف
ّ
يل كان هو الله ،وبطبيعة الحال فإ ّن ديكارت الذي كان مسيح ًّيا معتق ًدا،
ّ
والعقائدي؛ ألّن موضوعها األص ّ
الطبيعي كيام
مل يكن مخالفًا لهذه الحكمة ،إال أنّه بوصفه فيلسوفًا ناق ًدا ،كان يُنشد حكمة مبعنى العقل
ّ
ريايض.
ي بأسلوب
تساعده بواسطة التع ّرف عىل العلل األ ّوليّة عىل بيان العامل املا ّد ّ
ّ

التقليدي ـ من خالل تعريف العامل بوصفه غاية ـ كان يقول :إ ّن الله إنّ ا خلق عامل
إ ّن الالهوت
ّ
الطبيعة لينتهي إىل اإلنسان (الغاية القصوى للطبيعة)؛ وأ ّما ديكارت فإنّه من خالل نفي (التص ّور
القائل إ ّن الله قد خلق جميع األشياء من أجلنا ،أو حتى أن نفرتض أ ّن مبقدورنا فهم غايات الله
من الخلق)[[[ ،يع ّرف الله بوصفه مج ّرد مبدأ الحركات ،ويجيز ألحداث العامل ليك تواصل حركتها
بوصفها عجلة رياض ّية كربى .وهنا عمد ديكارت أيضً ا ـ من خالل نفي وجود الغاية أو إدراكها ـ إىل
كل يشء جاه ًزا ليأيت جيلربت
ي مرتامي األطراف ،وأصبح ّ
تحويل العامل إىل كائن ميكاني ّ
يك وما ّد ّ
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،خدا و فلسفه (الله والفلسفة) ،املصدر أعاله ،ص .93
[2]- See: Aquinas, Thomas. ,1998, Selected Writings, Edited and translated with an introduction and
note by R. Mcinerny, New York: Penguin Classics p. 360.
[[[ -انظر :جيلسون ،أتني ،خدا و فلسفه (الله والفلسفة) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :شهرام بازويك ،ص  ،92انتشارات حقيقت ،طهران،
 1374هـ ش.
[4]- See: Pascal, Blaise, 1968, Pensees, Translated by Isaac Taylor, PR. U.S.A, Set in Grolier Ultratype.
p. 163 - 173.
[[[ -انظر :كابلستون ،فريدريك ،تاريخ فلسفه :فيلسوفان انگلييس از هابز تا هيوم (تاريخ الفلسفة :الفالسفة اإلنجليز من هوبز إىل هيوم)،
ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أمري جالل الدين أعلم ،ص  8ـ  ،74نرش رسوش 1362 ،هـ ش.
[[[ -انظر :ديكارت ،رينيه ،تأمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد أحمدي ،ص ،745
 1381هـ ش.
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وبويل ل ُيش ّبها العامل بالساعة التي ت ّم تنظيمها من قبل الخالق مل ّرة واحدة ،لتواصل حركتها ودوران
عجالتها بعد ذلك بشكل دقيق وموزون ،بفضل وتوفيق من الرعاية اإلله ّية العا ّمة.

النتيجة
توصل
توصل ديكارت عن طريق تأصيل التفكري من الفكر إىل وجود النفس ،ومن خالل النفس ّ
ّ
إىل وجود الله .إن رسالة هذا النوع من املعرفة واإلبستمولوجيا هي أ ّن التفكري يقف عىل ق ّمة هرم
الوجود؛ وإ ّن األنا املفكّرة ـ بوصفها منشأً لألثر ـ تندرج ضمن عامل الوجود ،إ ّن هذا النوع من
مفهومي
التفكري ميثّل بداية اإلنسويّة .والله يف هذا النوع من التفكري ليس واقع ًّيا وال متعال ًيا ،بل هو
ّ
ومنتسب إىل فكر اإلنسان.
عمل ديكارت عىل تعريف الله وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيكيّة والهندسيّة عن
الحي والقادر
فلسفي ال يُشبه الله
الواقعي واملعبود إىل أصل
العامل ،وهذا يعني تحويل الله
ّ
ّ
ّ
واملتعايل.
التقليدي ـ من خالل تعريف العامل بوصفه غاية ـ يرى :أ ّن الله إنّ ا خلق عامل
كان الالهوت
ّ
إل أ ّن ديكارت ـ من خالل نفي وجود غاية لهذا العامل أو إدراك هذه الغاية ـ عمد إىل
الطبيعة لغايةّ ،
ي خا ٍل من الروح .كان ديكارت يتص ّور أ ّن لله منشأً ذهن ًّيا ،يف حني أ ّن
تحويل العامل إىل كائن ما ّد ّ
يل،
الله عني الوجود
الخارجي ،وال ميكن للذهن أن يستوعبه .إ ّن منهج ديكارت يف معرفة الله عق ّ
ّ
وهذا العقل محدود للغاية ،وإ ّن العقل بااللتفات إىل إحساس التص ّور الواضح واملتاميز يتّجه إىل
معرفة الله ،يف حني أ ّن الفلسفة اإلسالم ّية ترى أ ّن املعارف الشهوديّة والوحيان ّية بدورها رضوريّة يف
إدراك حقيقة الوجود أيضً ا ،كام أ ّن الحكمة اإلسالم ّية تن ّزه الله من التوصيف والتعريف؛ يف حني أ ّن
ديكارت من خالل إطالق الجوهر عىل الله ،يكون قد قام بتعريفه ،بينام ال وجود إلطالق الجوهر
عىل الله يف الفلسفة اإلسالم ّية والحكمة املسيح ّية.

وإبستمولوجي ،يف حني أ ّن إلله الحكمة اإلسالميّة واملسيحيّة شأنًا
يف
إلله ديكارت شأن معر ًّ
ّ
ومستقل
ّ
الحق تعاىل وجود مطلق ،كام أ ّن إله الحكمة اإلسالميّة فاعل
وجوديًّا وأنطولوجيًّا ،وذات
ّ
يئ لديكارت ،وليس
ومبدأ لجميع الكائنات ،يف حني أ ّن إله ديكارت معلول للعقل والذهن الجز ّ
معقول
ً
أي خالقيّة وفاعليّة تجاه الوجود ،وعىل هذا األساس ال ميكن تفسري الوجود أو يكون
له ّ
الواقعي واملتعايل يف العامل ،وليس متعيّ ًنا
بواسطة إله ديكارت .إ ّن هذا اإلله ليس هو ذلك اإلله
ّ
مفهومي غري متشخّص ،ومنسوب إىل تفكري اإلنسان.
وال مصداق ًّيا ،بل هو إله
ّ
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حقيقت ،طهران 1374 ،هـ ش.
الفلسفي يف الغرب) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية:
فلسفي غرب (نقد التفكري
 6.6جيلسون ،أتني ،نقد تفكر
ّ
ّ
أحمد أحمدي 1402 ،هـ  1370 /هـ ش
النظري) ،انتشارات أمري كبري ،طهران1361 ،
 7.7حائري ،مهدي ،كاوش هاي عقل نظري (بحوث يف العقل
ّ
فاريس).
هـ ش( .مصدر
ّ
 8.8حسن زاده ،صالح ،سري و تطور مفهوم خدا از ديكارت تا نيچه (مسار وتط ّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل
فاريس).
نيتشه) ،نرش علم ،طهران 1387 ،هـ ش( .مصدر
ّ
9.9ديكارت ،رينيه ،اعرتاضات و پاسخ ها (اعرتاضات وإجابات) ،ترجمه إىل اللغة الفارسيّة :عيل م .أفضيل،
انتشارات علمي و فرهنگي 1384 ،هـ ش.
1010ديكارت ،رينيه ،تأ ّمالت در فلسفه أوىل (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :أحمد
أحمدي 1381 ،هـ ش.
 1111ديكارت ،رينيه ،فلسفه دكارت (فلسفة ديكارت) ،ترجمه إىل اللغة الفارس ّية :منوتشهر صانعي دره بندي،
األصل الرابع عرش واألصل الخامس عرش 1376 ،هـ ش.
مبني عىل العقل دون
1212الربوبيّة ( :)deismاإلميان بالله بغري اعتقاد بديانات منزلة ،أو اإلميان بدين
طبيعي ّ
ّ
الوحي( .املع ّرب).
املل هادي ،رشح املنظومة ،قسم الفلسفة ،انتشارات عالمة ،ق ّم.
1313السبزواريّ ،
الواقعي) ،بحاشية الشيخ مرتىض
يئ ،اصول فلسفه وروش رئاليسم (أصول الفلسفة واملذهب
1414الطباطبا ّ
ّ
فاريس).
املط ّهري ،نرش صدرا ،قم 1350 ،هـ ش( .مصدر
ّ
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. هـ ش1363 ،6  ج، امليزان يف تفسري القرآن، السيّد مح ّمد حسني،يئ
ّ 1515
ّ العلمة الطباطبا
. ق ّم، انتشارات جامعه مد ّرسني، نهاية الحكمة، السيّد مح ّمد حسني،يئ
ّ 1616
ّ العلمة الطباطبا
 ترجمه،) تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز (تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز، فريدريك،كابلستون1717
. هـ ش1380 ، طهران، انتشارات رسوش علمي و فرهنگي،4  ج، غالم رضا أعواين:إىل اللغة الفارس ّية
 مري شمس الدين: ترجمه إىل اللغة الفارس ّية،) سنجش خرد ناب (تقويم العقل الخالص، إميانوئيل،كانط1818
. هـ ش1362 ، طهران، انتشارات أمري كبري،أديب سلطاين
.14 : الفقرة، اإلصحاح الثالث، سفر الخروج، العهد القديم، الكتاب املقدّس1919
، رضا زاده شفق: ترجمه إىل اللغة الفارس ّية،) جستاري در فهم برش (بحث يف فهم البرش، جان، لوك2020
. هـ ش1381 ،انتشارات شفيعي
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