نظرية الوجود الهيغلية
نقد
ّ
رؤية العالمة مرتىض مطهري

عيل دجاكام

[*]
[[[

يعترب الفيلسوف األملاين جورج فيلهلم فريدريش هيغل أحد أشهر فالسفة العرص الحديث،
وقد حظيت معظم نظرياته الفلسف ّية مبكان ٍة رفيع ٍة ال ميكن إنكارها ،وتض ّمنت كثرياً من األصول
ٍ
مرتكزات للنظريات الفلسف ّية الجديدة التي طرحت
والقواعد الصحيحة التي أمست يف ما بعد
والحق أنّهم مل يبالغوا حينام قالوا أنّ هيغل
يف الفكر املاركيس ويف مبادئ الفلسفة الوجوديّة.
ّ
أحدث ثور ًة يف الفلسفة الغرب ّية.
هذه الدراسة تيضء عىل رؤية الفيلسوف العالمة الشيخ مرتىض مطهري للفلسفة الهيغل ّية
يف امليدان األنطولوجي حيث ترتكز عىل مبحث الوجود عند هيغل ونقدها االستثنايئ لعلم
اإللهيات اإلسالمية.

المحرر

الوجود حسب مبادئ نظريّة هيغل يع ّد أعىل املقوالت مرتبةً ،وقد طرح هذا الفيلسوف
السؤال اآليت ث ّم أجاب عنه :ما الدليل عىل كون الوجود أعىل املقوالت مرتبةً؟ وقد تسلسل يف
اإلجابة من املراتب املتق ّدمة ،إذ قال أ ّن الجنس هو أحد املعاين التي تصدق عىل املوجود وهو
ّ
استدل باملثال اآليت :حينام تكون لدينا منضد ٌة صلب ٌة لونها ب ّن ٌّي ب ّر ٌ
اق ،فإنّنا
مق ّد ٌم عىل الفصل ،ث ّم
حتّى وإن ج ّردناها عن لونها لك ّننا ال نستطيع أن نج ّردها عن حقيقتها ،إذ تبقى منضدةً ،وكذلك
تظل منضد ًة كام هي حقيقتها .ولكن
قد نتمكّن من تجريدها عن صالبتها ويف هذه الحالة أيضاً ّ
ٌ
باحث يف الفلسفة الغربية الحديثة ـ إيران.
*ـ
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
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ٍ
فعندئذ ال تبقى عىل حقيقتها ،أي إنّها ليست منضد ًة بعد ذلك.
إن ج ّردناها عن وجودها

يريد هيغل من هذا املثال إثبات أ ّن الوجود مبنزلة الجنس ،وسائر الصفات مبثابة الفصل.

 نقد نظر ّية هيغلٌ
ميس بأصل استدالله ،وهو:
ذُكر عىل نظريّة هيغل
إشكال ال يرتبط مبسألة الوجود ،لذا قد ال ّ
حسب تعاليم مدرسة أرسطو فاملنضدة لها ما ّد ٌة وصور ٌة وصفاتٌ  ،ولنفرض أ ّن ما ّدتها من الخشب
أو املعدن ،والصورة هي امليزة التي تجعلنا نطلق عليها عنوان (منضدة) ،أي إنّها صنعت بشكلٍ
الخاص؛ وهذه األمور هي التي تق ّومها وتجعلها مصداقاً لعنوان (منضدة).
جعلها تتّصف بهذا األثر
ّ
رباق فهي عوارض غري مق ّوم ٍة لها ،أل ّن املق ّوم هو
أ ّما سائر الصفات مثل صالبتها ولونها الب ّني ال ّ
ذات الصورة أو املا ّدة أو كالهام ،أي إنّنا ال نتح ّدث هنا عن معنى الوجود ،فهي تبقى موجود ًة
كريس ،وهنا نكون قد ج ّردناها عن ماهيتها
أيضاً حينام نسلب منها صورة املنضدة ونجعلها بصورة
ٍّ
السابقة وص ّورناها يف ماهيّ ٍة جديد ٍة.
لو تساءل أح ٌد بالقول :شيئيّة املوجود إنّ ا تتحقّق بصورته فقط ال مبا ّدته ،نقول له أ ّن كالمك

تغيت ما ّدة املنضدة فهي تبقى منضد ًة وال فرق يف ذلك بني كونها خشبي ًة
ٌ
صحيح ،إذ حتّى وإن ّ

أو معدنيّ ًة أو مطّاطيّةً ،أل ّن الصورة هي األساس .بحثنا هنا ال يتمحور حول دخول املا ّدة والصورة
بنسب ٍة واحد ٍة يف ماه ّية اليشء ،وكذلك لسنا بصدد إثبات أن الصورة هي األساس ،أل ّن هذه املسائل
ال تأثري لها عىل موضوع بحثنا .ما نحن بصدده هنا هو ذلك األمر الذي إن ج ّردنا املاهية منه تصبح
معدوم ًة ويصدق عليها أنّها غري موجود ٍة ،وكذلك األمر الذي إن ج ّردنا املاه ّية منه فهي ال تنعدم
ولك ّنها تصبح ماهي ًة أخرى ،كام لو قلنا إن هذه املاهيّة التي كانت منضد ًة مل ت ُعد كذلك ألنّها

أصبحت كرسياً بعد أن سلبنا صورتها السابقة وأضفينا عليها صور ًة أخرى ،لذا فهي ليست معدومةً.

تد ّرجنا يف هذا الكالم لنصل إىل رأي هيغل الذي ذهب إىل القول بأ ّن تجريد اليشء عن وجوده
يعني انعدامه وزوال شيئ ّيته ،وقد ر ّد عليه حكامؤنا باآليت :الجنس عبار ٌة عن يش ٍء له قابل ّية عىل

تكوين ماهيّ ٍة ما باالشرتاك مع األجزاء األخرى ،إال أ ّن القضيّة املطروحة هنا هي عدم اتّساق الجنس
أي منهام جزءا ً لآلخر ،بل هام جزءان للنوع الذي يجمعهام ،أي إ ّن الجنس
مع الفصل ،فليس ٌّ

فصل للنوع ال للجنس؛ لذا إن ات ّصفت األجناس
ٌ
جنس للنوع ال للفصل ،والفصل بدوره هو
هو
ٌ
والفصول بيش ٍء غري الوجود  -باملعنى العا ّم  -فال إشكال يف ذلك ،ولكن إذا عددنا الوجود هو
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الجنس املضاف إىل الفصل الذي هو شكل املنضدة من حيث كونها صلب ًة وب ّني ًة وب ّراقةً ،وعددنا
ٍ
فعندئذ يطرح السؤال اآليت :هل إ ّن الفصول موجود ٌة يف
هذه األشياء هي التي أوجدت ماهيّتها،

األساس ث ّم أُضيفت للوجود أو أنّها غري موجود ٍة؟ هذه الفصول بح ّد ذاتها  -يف نفس األمر  -إ ّما أن
تكون موجود ًة أو غري موجود ٍة ،فإذا قلنا أنّها غري موجود ٍة بذاتها وقد أُضيفت للوجود فهذا يعني أنّها
ٍ
جنس وفصلٍ من انضامم موجو ٍد
معدوم ٌة ولك ّن الوجود موجو ٌد ،وبالطبع ال ميكن الحصول عىل

معدوم .من املؤكّد هنا أ ّن الفصول ال ميكن أن تكون معدومةً ،وهيغل أيضاً ال يريد أن يقول
إىل
ٍ

بعدميتها ،وهنا نذكّر بوصفه للوجود بكونه أعىل املقوالت ،فهو يقصد من ذلك أنّه املظلّة التي
كل يش ٍء فهو األمر الذي تتص ّوره أذهاننا خارجاً عن املاهيات ولك ّنه يف واقع الحال
يستظل تحتها ّ
ّ

كل يش ٍء .عندما نقول (هذه منضدة) فهذا يعني أنّها موجودةٌ ،وعندما نقول (لونها ب ّني)
محق ٌّق يف ّ
فهذا يعني أ ّن اللون الب ّني موجو ٌد ،وعندما نقول (ب ّراقة) فهذا يعني أ ّن الربيق موجو ٌد؛ ولكن ليس من

الرضوري أن متتاز سائر األشياء بهذه الصفات ،لذا ميكن ع ّدها دليالً عىل أصالة الوجود الذي ال
يتّصف مبا تتّصف به.

ولتقريب االستدالل نقول :إ ّما أن تكون هذه الصفات حقائق انتزع الذهن منها مفهوم الوجود،

وكل هذه الصفات من صناعة الذهن؛ وعىل هذا األساس
وإ ّما أن يكون الوجود هو الحقيقة الوحيدة ّ

ال ميكن تنصيفها وا ّدعاء أ ّن أحد نصفيها وجو ٌد والنصف اآلخر ماهيّةٌ .إذا عددنا الوجود هو الجنس
وجعلنا له فصالً ،فهذا الفصل ال ب ّد من أن يكون موجودا ً ليكون فصالً ،إذ لو كان معدوماً ال ميكنه
ٍ
حينئذ؛ وعىل هذا األساس فهو ما دام موجودا ً فال مناص من كونه جنساً أل ّن
بتاتاً أن يكون فصالً

جنس ،ومن ثم ال ب ّد من وجود فصلٍ لهذا الجنس؛ وهذا يعني كينونة هذا الفصل فصالً
كل وجو ٍد
ّ
ٌ

لفصلٍ آخر ،وم ّر ًة أخرى ينتقل الكالم إىل فصل الفصل كام فعلنا يف بادئ البحث ،ومن ث ّم تصبح
لدينا أعدا ٌد غري متناهي ٍة من الفصول واألجناس.
إذا ً ،استنادا ً إىل ما ذكر ال ميكن ع ّد الوجود جنساً يف مقابل الفصل ،وكام ذكرنا آنفاً فالوجود
كل يش ٍء ومبا يف ذلك الفصل لجميع األنواع ،فاألمر األع ّم الذي يشمل جميع األشياء من
يع ّم ّ
ٍ
أجناس وأنوا ٍع وفصو ٍل  -سوا ًء أكان اعتبارياً أم حقيقياً  -ال ميكن ع ّده جنساً وا ّدعاء أ ّن سائر الفصول

أجناس له؛ وهيغل
فصل وسائر األشياء
ٌ
تنضوي تحت مظلّته ،كذلك ليس من الصواب ا ّدعاء أنّه
ٌ
نفسه أكّد عىل أنّه أعىل املفاهيم واملقوالت ،لذا لو دقّق يف معنى داللة (أعىل) ملا ع ّده جنس
كل األشياء بحيث ال ميكن ع ّده يف
األجناس ،إذ إ ّن معنى كون الوجود أعىل املقوالت هو شموله ّ

االستغراب 14
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أي يش ٍء كان أو القول بأنّه جز ٌء من يش ٍء آخر ،إذ إ ّما أن يكون هو وسائر األشياء تع ّي ٍ
نات من
مقابل ّ
وضع الذهن ،أو أن تكون سائر األشياء تع ّي ٍ
نات ويكون هو مفهوماً انتزاعياً ،لذلك ال ميكن تص ّوره
[[[
إىل جانب األشياء األخرى.
 الوجود والعدمالوجود هو أ ّول املقوالت التي بدأ هيغل بالبحث فيها ،حيث قال :إ ّن الوجود هو ذات الوجود
املعي إن أخذناه بنظر االعتبار لوجدناه عدماً بذاته ال عدم
معيٍ ،فهذا اليشء
ّ
ال أنّه وجود يش ٍء ّ
وجو ٍد .هذه الفكرة يف الحقيقة هي نقطة انطالق فلسفة هيغل ،ولك ّن البحوث الفلسف ّية التي طرحها
الحكامء املسلمون تتق ّدم رتب ًة عىل بحوث هيغل ،فقد كانت بدايتهم صحيح ًة وهي طرح املسألة
اآلتية للبحث والنقاش :هل إ ّن الوجود مبا هو وجو ٌد يع ّد فراغاً محضاً؟ أو إنّه عد ٌم؟ أو إنّه الحقيقة
بغض النظر عنه؟ ومعنى العبارة األخرية هو أنّنا إذا نسبنا الوجود
بذاتها واملاهيات تع ّد فراغاً محضاً ّ
[[[
محض.
محض ال أ ّن وجوده فرا ٌغ
إىل املوجود (أ) فهو فرا ٌغ
ٌ
ٌ
 املاه ّية يف فلسفة هيغلتب ّنى هيغل وأتباعه مبدأ تب ّدل الك ّمية إىل النوعية يف عامل الطبيعة ،ومعنى ذلك أ ّن األشياء تطرأ
ٍ
تغيريات نوع ّي ٍة
عليها تغيرياتٌ ك ّمي ٌة متواصل ٌة سوف تصل إىل مرحلة التغيري األقىص فتتح ّول إىل
 كيف ّية  -ولك ّن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :ما هو السبب يف تح ّول التغيريات الك ّمية إىل نوعي ٍةحينام تصل درجة الذروة؟

يل إىل بخارٍ؟ فام السبب الذي جعل التغيري الك ّمي الذي طرأ عليه
يا ترى لِ َم يتح ّول املاء املغ ّ
يتح ّول إىل تغيريٍ
تغيا ً ك ّمياً؟ قيل يف اإلجابة عن هذا السؤال أ ّن
نوعي؟ أال ميكن ع ّد تبخّر املاء ّ
ٍّ
تغيت ،فهي قبل نقطة التح ّول واالنقالب كانت لدينا ماهية (ماء) وبقيت عىل حالها إىل
املاه ّية هنا ّ
أن وصلت نقطة الذروة لتتح ّول إىل (بخارٍ) ،ويف هذه الحالة ال ميكننا إطالق عنوان (ماء) عليه.
تغي القوانني الخاضعة
تتغي إثر ّ
هذا الكالم يثبت أ ّن هيغل وأتباعه أق ّروا بوجود املاه ّية وقالوا بأنّها ّ
لها ،أي إ ّن القوانني الحاكمة عىل الناتج الجديد تختلف عن تلك القوانني التي كانت حاكم ًة عىل
ٍ
ٍ
كيف هو يف الحقيقة من
ماهوي .إذا ً ،تح ّول الك ّم إىل
اختالف
أصله ،وهذا يشري إىل حدوث
ٍّ
[[[
مباحث املاه ّية.
[[[
[[[
[[[

 مرتىض مط ّهري ،رشح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .55 - 49 املصدر السابق ،ص .94 -املصدر السابق ،ج  ،4ص .294 - 293
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 إنكار املاه ّية يف فلسفة هيغلأحد اآلراء التي طرحها الفيلسوف هيغل يستتبع إنكار املاهيّة ،حيث يقول بأ ّن أجزاء العامل تسري
توصل إىل هذه النتيجة بعد
نحو االرتباط مع بعضها البعض وماه ّيتها هي عني هذا االرتباط ،وقد ّ
أن قام بطرح نظريّته ابتدا ًء من املسائل الذهن ّية .استنادا ً إىل هذا الرأي فاإلنسان عبار ٌة عن سلسل ٍة
من العالقات الرتكيبيّة التي تربطه بسلسل ٍة من األشياء األخرى ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل األرض
ٍ
تتغي
والسامء ،مبعنى أ ّن األشياء كلّها ليست سوى
تتغي هذه اإلضافات سوف ّ
إضافات ،لذا عندما ّ
ماهياتها.
أ ّما أتباع نظريّة هيغل من الديالكتيكيني فقد تط ّرقوا إىل هذا املوضوع من زاوي ٍة ما ّدي ٍة خالفاً
ٍ
ارتباط مع سائر األشياء،
كل يش ٍء هو عبار ٌة عن نوع
ذهني ،وقالوا أ ّن ّ
لهيغل الذي تناوله يف إطا ٍر
ٍّ

وليس لألشياء ذاتٌ باإلضافة إىل االرتباط ،أي إ ّن االرتباط هو عني ذاتها ،فامليتافيزيقيا هي التي
تحكم بأ ّن اإلنسان الذي يذهب إىل القمر يبقى إنساناً أو ال يبقى كذلك ،وهذا الحكم بالتأكيد عائ ٌد
لنوع االرتباط .وقد اعتمد هؤالء عىل بعض األصول العلميّة إلثبات م ّدعاهم ،ومن جملتهم املفكّر
(أنور خامه) الذي حاول ذلك لك ّنه مل يفلح .ال ّ
شك يف عقم رأيهم هذا ،فكام ذهب القدماء إىل
القول بحركة األشياء ،ذهب الديالكتيكيون إىل أ ّن األشياء هي عني الحركة ،وهناك من قال بارتباط
األشياء يف ما بينها ،وهم قالوا أنّها عني االرتباط ،وإن قلنا بكون األشياء متح ّرك ًة فمعنى ذلك أ ّن
اليشء يكون يف حالة حرك ٍة دامئ ٍة ويبقى هو نفسه يف جميع األحوال السابقة والالحقة ،ولكن إن
عددناه عني الحركة فهو ليس بذاته يف األحوال السابقة والالحقة .فضال عن ذلك يرتتّب عىل قولنا
يغي ماه ّياتها  -بل تبقى عىل حالها،
يغيها  -أي ال ّ
تغي هذا االرتباط ال ّ
برتابط األشياء يف ما بينها أ ّن ّ
تتغي ذاتها  -أي تتغري ماهياتها  -وهذا
ولكن إن قلنا بأ ّن األشياء هي عني االرتباط ففي هذه الحالة ّ
ما يرتت ّب عىل رأي هيغل ومن حذا حذوه.
نستشف من نظريّة هيغل إنكار املاه ّية ،يف حني أ ّن الفالسفة يقولون بأنّها جوه ٌر يقبل
إذا ً،
ّ
[[[
االرتباط والنسبة واإلضافات ومختلف األعراض.
 الع ّلة األوىل وحقيقة العاملمعظم آراء فريدريش هيغل تختلف عن آراء الفالسفة الذين سبقوه ،فقد تساءل قائالً :ما معنى
[[[

 -املصدر السابق ،ص .308 - 302
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الفلسفة؟ وأجاب عن هذا السؤال بقوله :الفلسفة تعني بيان حقائق عامل الوجود .ث ّم طرح السؤال
اآليت :كيف نتمكّن من بيان حقائق عامل الوجود؟ فأجاب :إىل هذه اللحظة حاول الفالسفة بيان
ٍ
قياس خاطئ ،إذ أدركوا
حقائق العامل عن طريق بيان مبدأ العلّية ،لك ّن هذا األسلوب متق ّو ٌم عىل
أنّه من املمكن بيان القوانني الحاكمة عىل األمور الجزئ ّية عن طريق العلّية وقوانينها ،مثالً حينام
نسألهم عن سبب انجامد املاء يقولون أ ّن انخفاض درجة الحرارة دون الصفر تؤ ّدي إىل ذلك،
وعندما نسألهم عن سبب تبخّره حينام يغيل يقولون أ ّن ارتفاع درجة الحرارة وبلوغها  100درجة
مائويّة هو السبب يف ذلك .تص ّور هؤالء أ ّن حقائق الكون ميكن بيانها عىل أساس مبدأ العلّية،
حق ،فنقول إ ّن األمر
ولك ّن هذا األمر
رضب من املحال ،وذلك ملا يأيت :لنفرض تن ّزالً أنّهم عىل ٍّ
ٌ
ٌ
ٌ
معلول لعلّ ٍة أخرى ،وهل ّم ج ّرا ً
معلول لكذا علّ ٍة ،وهذه العلّة معلول ٌة لكذا أمرٍ ،وهذا األمر بدوره
كذا
وال ندري هل نصل إىل نتيج ٍة أو ال نصل مطلقاً .لو أنّنا مل نصل إىل نتيج ٍة فهذا يعني جهلنا بحقائق
ح ،لذا حينام
العامل ،مثالً حتّى وإن وضّ حنا حقيقة (أ) بالعلّة (ب) ،فإ ّن (ب) أيضاً بحاج ٍة إىل توضي ٍ
ح ودواليك إىل ما ال
نبحث عن العلّة سنجدها (ج) ،وهذه العلّة هي األخرى بحاج ٍة إىل توضي ٍ
نهاية ،ومن ثم ال نتمكّن من بيان حقيقة العامل.
حتّى وإن وصلنا إىل العلّة األوىل التي هي عىل رأس جميع العلل ،فسوف يتوقّف بياننا للعامل،
والفلسفة يف هذه الحالة تكون عاجز ًة عن أداء دورها ،إذ كيف ميكنها بيان حقيقة العلّة األوىل؟!
كام ال ميكنها بيان سبب كونها علّ ًة أوىل .إذا ً ،هذا هو السبب يف عجز العلامء املا ّديني وكذلك
علامء الالهوت عن بيان حقيقة العامل ،ألنّهم أرادوا ذلك عىل أساس مبدأ العلّية ،فمنهم من قال
بأ ّن الله هو علّة العلل ،ونحا بعضهم منهجاً سوفسطائياً وع ّد الذهن علّ ًة للعلل ،يف حني أ ّن املا ّديني
أكّدوا عىل كون املا ّدة هي علّة العلل؛ ولك ّنهم جميعاً مل يفلحوا يف بيان حقيقة العلّة األوىل.
بعد ذلك أكّد هيغل عىل رضورة االعتامد عىل الربهان بغية بيان حقائق العامل ،إذ ال فائدة من
ٌ
اختالف بني العلّة واملعلول من جه ٍة ،وبني الدليل والنتيجة من
مبدأ العلّية عىل هذا الصعيد ،فهناك
جه ٍة أخرى؛ وتوضيح ذلك يف املثال اآليت :لنفرض أ ّن (أ) يساوي (ب) ،و (ب) يساوي (ج) ،إذا ً
(أ) يساوي (ج) .هذه النتيجة يف الواقع ال صلة لها بقانون العلّية ،إذ ال (أ) علّ ٌة لـ (ب) وال (ب) علّ ٌة
لـ (ج) ،وكذلك ليست الفرضية علّ ًة للنتيجة ،أي إنّها ليست علّ ًة ألن (أ) يساوي (ج) ،إال أ ّن القاعدة
ليس لها سوى هذه النتيجة ،وهذا هو حكم العقل.
إضاف ًة إىل ما ذكر فقد قال هيغل أ ّن الفالسفة أخطأوا يف األمور الجزئيّة أيضاً بعد أن تص ّوروا
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

االستغراب 14

الوجودسالا
بارغت
الهيغلية
نقد نظرية

95

باطل .لذا لو ُسئل :ما السبب
ٌ
إمكان ّية بيانها عىل أساس قانون العلّية ،وهذا يعني أ ّن بيان حقيقتها
يف انجامد املاء؟ فحسب رأي هذا الفيلسوف وأتباعه ليس من الصواب اإلجابة بأ ّن انخفاض درجة
الحرارة إىل ما دون الصفر هي السبب يف ذلك .وعندما نسأل :لِ َم يتجمد املاء عندما تنخفض
درجته إىل ما دون الصفر؟ ولِ َم ال يحدث العكس؟ وإن حدث العكس فكيف ستكون حالة املاء؟
ٍ
تناقض يف الكون؟ ما املشكلة يف ما لو انخفضت
هل إ ّن انعكاس هذه الحالة يعني حدوث
ٍ
استنتاجات عقلي ًة بحتةً،
درجة حرارة املاء إىل ما دون الصفر فتبخّر؟ فاإلجابة هنا ال ميكن ع ّدها
بل التجربة أثبتت لنا ذلك ،أي إنّنا عرفنا قانون العلّية يف هذا الصدد عن طريق التجربة التي هي
املعيار ،فقد ملسنا بالتجربة أ ّن (أ) علّ ٌة لـ (ب) ،و (ب) علّ ٌة لـ (ج) ،وهذه الخصوص ّية الحظناها
يف مختلف جوانب حياتنا بشكلٍ متوا ٍل ومتواصلٍ  ،لذلك استنتجنا منها إجاباتنا؛ وحتّى لو حدث
عكس ما الحظنا ملا كانت هناك مشكل ٌة والعقل ال يحكم باستحالة ذلك.
نقول ملن تب ّنى هذه النظرية :من الخطأ مبكانٍ تص ّور أ ّن العلم والتجربة لهام القدرة عىل بيان
حقائق الكون ،والواقع أنّهام مل يتمكّنا من ذلك وغاية ما يف األمر أنّهام وضّ حا ذلك اليشء املوجود
ٍ
واملتحقّق بشكلٍ
ملموس من دون توضيح سبب وجوده ومن دون بيان السبب يف حدوث عكسه.
يعتقد هذا الفيلسوف أنّنا بحاج ٍة إىل بيان حقائق األشياء حينام تكون هناك رضور ٌة منطقيةٌ،
نتوصل إليها عرب رشحه وتحليله،
ولكن رشيطة أن تكون النتيجة مستبطن ًة يف الدليل نفسه بحيث
ّ
ومثال ذلك :إذا افرتضنا أ ّن (أ) يساوي (ب) ،و (ب) يساوي (ج) ،والنتيجة هي أ ّن (أ) يساوي (ج)؛
توصلنا إىل هذه النتيجة عن طريق معرفة قيمة (أ) ث ّم قيمة (ب) والحظنا أنّهام
فهذا ال يعني أنّنا ّ
فتوصلنا إىل
كل من (أ) و (ب)
متساويان ،ومن ث ّم تع ّرفنا عىل قيمة (ج) والحظنا أنّها تساوي قيمة ٍّ
ّ
توصلنا إىل هذه النتيجة ألنّنا الحظناها
نتيجة أ ّن (أ) يساوي (ج) حسب القواعد املنطقية .لقد ّ
هكذا ،واملنطق يقتيض أن تكون بهذا الشكل.
وقد ا ّدعى أ ّن املبادئ الفلسفية التي طرحت يف العامل حتّى اآلن ال تعترب فلسف ّي ًة يف واقع
الحال ألنّها ترتكز عىل قانون العلّية ،فالعلم فقط هو الذي يجب أن يعتمد عىل هذا القانون ،وذلك
من منطلق كونه يذكر تفسريا ً مقتضباً لحقائق األشياء ،ومن هذا املنطلق فهذا القانون يفيدنا عىل
الصعيد العميل فقط ،بل إ ّن ما نستحصله منه ليس تفسريا ً يف الواقع؛ يف حني أ ّن الفلسفة تهدف
[[[
إىل بيان حقائق الكون بأرسه.
[[[

 -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .196 - 194
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وبالنسبة إىل خلقة الكون فقد رأى هيغل عدم رضورة البحث عن العلّة الفاعلة أل ّن العقل يحكم
ببطالن التسلسل ويف الحني ذاته يبحث عن العلّة األوىل ،وقال« :حتّى لو عرفنا العلّة األوىل فإ ّن
لغز الخلقة يبقى مضمرا ً ،ومن ثم يبقى السؤال األسايس مطروحاً ،وهو :لِ َم أصبحت العلّة األوىل
حل لهذا اللغز ،علينا معرفة غاية الوجود أو سببه ،فلو عرفنا السبب
علّ ًة أوىل؟ لذا إن أردنا وضع ٍّ
الذي يحكم به العقل يف هذا الصدد سوف نقتنع وال نبحث حينها عن علّ ٍة أخرى ،ومن البديهي أ ّن
ٌ
يفس».
ري
ّ
معقول ،إال أ ّن نفس التفسري ال ميكن أن ّ
كل أم ٍر ال ب ّد من أن يكون له تفس ٌ
نقول يف نقد هذا الكالم :حسب مبادئ فلسفة أصالة الوجود فإ ّن العلّية املوجودة بني
املوجودات هي غري العلّية املوجودة بني املاهيات ،أل ّن العلّة طبق هذه املبادئ الفلسف ّية توضّ ح
املعلول ،وهذه املسألة مطروح ٌة يف أعىل مراتب املعرفة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلّية  -الل ّمية

 التي تعني معرفة املعلول عن طريق علّته ،تع ّد إحدى أه ّم الرباهني ،لك ّن هيغل يقول مبعرفة العلّيةلكن عرب التجربة فقط ،وهذا يعني أ ّن التجربة عبار ٌة عن قض ّي ٍة وجوديّ ٍة وليست رضوريةً؛ وكالمه هذا
ودقيق ويتناسب مع ما ذهب إليه اآلخوند الخراساين يف مبحث اتّحاد العاقل واملعقول.
صحيح
ٌ
ٌ

قال بعض العلامء أ ّن الل ّمية هي مناط علم الخالق تعاىل ،مبعنى أ ّن ذاته املباركة علّ ٌة تا ّم ٌة
للكائنات ،وهو تعاىل له عل ٌم بذاته ،ومبا أ ّن هذا العلم هو علّة الكائنات ،فالنتيجة أنّه عل ٌم بها .هناك
من اعرتض عىل هذا االستدالل وقال :إذا كان العلم هو نفس العلم الحصويل والتص ّوري ،مبعنى
أنّه العلم باملاهيات ،فهذا الكالم مردو ٌد بداعي أ ّن العلم باملاهيّة ليس علامً بعلّتها ،ومن املستحيل
أن يكون علم الخالق تعاىل تص ّورياً ،إذ يرتتّب عىل ذلك كون علمه انفعالياً؛ ولكن إذا كان العلم
علامً بالوجودات ال باملاهيات فهو عل ٌم بحقيقة العلّة واملعلول عىل ح ٍّد سوا ٍء ،وهو بالتايل عل ٌم
حضوري أل ّن وجود العلّة يعني وجود املعلول بنح ٍو أت ّم خالفاً للامهيّة التي ال ميكن أن تكون فيها
ٌّ
ماهيّة العلّة عني ماهيّة املعلول ألن املاهيات متباين ٌة بالذات.
إذا ً ،العلّية والدليل مقولتان مختلفتان عن بعضهام يف جميع األحوال ،ومن املؤكّد أ ّن العلّية
[[[
التجريبيّة والعلم االنفعايل هكذا ،لك ّن العلّية الوجوديّة ليست كذلك.
الذين تص ّدوا لرشح آراء فريدريش هيغل وتحليلها عجزوا عن وضع تربيرات لها واالستدالل عىل
ح .إن أردنا بيان جوانب هذا املوضوع عىل
صوابها ،إال أنّنا لو تأ ّملناها قليالً ألدركنا مراده ّ
بكل وضو ٍ
أقل تقدي ٍر بشكلٍ يتقارب معه ،فال ب ّد
أساس مبادئنا الفلسفية وبشكلٍ ينسجم مع رأي هيغل أو عىل ّ

[[[

 -املصدر السابق ،ص .200
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ٍ
ٌ
اختالف بني
أي إجبارٍ .هناك
حينئذ من اإلميان بالله تعاىل بصفته أمرا ً يقبله الذهن مبارش ًة من دون ّ
رش فيكون اإلقرار به طبيعياً ،وبني األمر الذي يقبله باإلجبار
األمر الذي يقبل الذهن لـ ّميته بشكلٍ مبا ٍ
ليك يع ّده دليالً عىل بطالن ما يقابله ،أي إنّه يقبله ألنه ال ميتلك دليالً يعتمد عليه إلثبات هذا البطالن؛
ومن جه ٍة أخرى عندما يبطل األمر املقابل بالربهان فهذا يعني أنّنا ملزمون بقبول ما يقابله ،إذ ليس من
املمكن بطالن كال األمرين معاً ،وحسب القواعد املنطقية ال ب ّد من اإلذعان بوجود أحد النقيضني،
دليل عىل وجود اآلخر؛ وبطبيعة الحال فإ ّن اإلقرار بوجود أم ٍر عىل
وهذا يعني أ ّن بطالن أحدهام ٌ
ٌ
واضح بني إجبار
اختالف
ذهني ،لك ّنه ليس إقناعاً ،وكام هو معلو ٌم هناك
أساس بطالن نقيضه هو إلزا ٌم
ٌ
ٌّ
الذهن عىل قبول أم ٍر وبني إقناعه بذلك ،ففي كثري من األحيان يلتزم اإلنسان جانب الصمت إزاء أحد
ّ
الشك يف داللته يبقى كامناً يف باطنه.
األدلّة املطروحة إال أ ّن
مـم ذكره التأكيد عىل رضورة البحث عن العلّة األوىل واإلقرار بوجودها ،ولكن مبا
أراد هيغل ّ
خ التسلسل ،ومع
أ ّن الذهن غري قاد ٍر عىل إدراكها بشكلٍ مبارشٍ ،فهو يقبلها حذرا ً من الوقوع يف ف ّ
ذلك فهو يدرك أنّه ال مف ّر من حدوث هذا التسلسل ،لذا ليس من املمكن معرفة الفرق بني العلّة
كل علّ ٍة أخرى وبني سائر العلل التي هي بحاج ٍة إىل علّ ٍة تتق ّوم بها .هذا
األوىل املستغنية عن ّ
الكالم يعني أنّنا عاجزون عن فهم السبب الذي جعل العلّة األوىل علّ ًة أوىل ،ولك ّننا إن بحثنا عن
الغاية سوف ندرك غاي ًة تكون غائيتها عني ذاتها بحيث ال تحتاج إىل غاي ٍة أخرى.
باعتقادنا هناك مشكلتان فلسفيتان أسفرتا عن ظهور ٍّ
شك لدى هيغل وأمثاله بالنسبة إىل العلّة
األوىل ،وإىل اآلن مل تطرح الفلسفة الغرب ّية إجاب ًة شافي ًة لهام ،إحداهام تتمحور حول موضوع
أصالة الوجود واألخرى ترتبط باملناط يف حاجة املعلول إىل العلّة .بحثنا الراهن ليس يف صدد
بيان أصالة الوجود أو املاهيّة ،ولكن نشري إىل ذلك بشكلٍ
مقتضب ونقول :القول بأصالة املاهيّة
ٍ
يئ غري دقيقٍ  ،فعىل أساسه تكون ذات الله تعاىل كسائر الذوات التي لها ماهي ٌة وجوديّةٌ،
هو ٌ
رأي بدا ٌّ
مرفوض جمل ًة وتفصيالً ،فحتّى القائلني بأصالة املاه ّية أنفسهم ال يرتضون به ألنهم
وهذا األمر
ٌ
كل
يع ّدون ذاته املق ّدسة وجودا ً محضاً؛ لذا فاألسئلة اآلتية تطرح نفسها هنا :ما السبب يف حاجة ّ
ٍ
أي علّ ٍة؟ لـِ َم ذات الله تعاىل واجبة الوجود يف حني
ذات إىل علّ ٍة وعدم افتقار ذات الله تعاىل إىل ّ
ٍ
ماهيات عرض عليها الوجود؟
سائر الذوات ممكنة الوجود؟ أَليس جمي ُع الذوات عبار ًة عن
أ ّما بالنسبة إىل الرأي القائل بأصالة الوجود ،فالقضية تختلف بالكامل ،وتجدر اإلشارة هنا إىل
أ ّن الحكيم صدر الدين الشريازي (املال صدرا) هو الرائد يف طرح هذا املبدأ.
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إذا ً ،ذوات األشياء استنادا ً إىل نظريّة أصالة املاه ّية ليست من سنخ الوجود ،وال ب ّد من وجود
مصد ٍر يفيض الوجود عليها وهو الذي نع ّده علّ ًة لها .ولكن استنادا ً إىل نظرية أصالة الوجود فإ ّن
ذوات األشياء هي عني وجودها ،إذ ليس هناك ذات تحتاج إىل مصد ٍر يفيض الوجود عليها .إذا ً ،لو
اقتضت الرضورة أن تفيض العلّة الخارجية أمرا ً إىل اليشء ،فهذا الفيض يف الحقيقة هو ذات اليشء
وعني وجوده وليس أمرا ً عارضاً مضافاً إىل ذاته.
بعد هذا االستدالل يُطرح السؤال اآليت :هل من الواجب إفاضة الوجود -مبا هو وجو ٌد -من

قبل مصد ٍر آخر؟ إن كانت اإلجابة (نعم) سوف يرتت ّب عليها أ ّن الوجود مبا هو وجود يكون عني
مـم يعني أنّه
الفيض واالرتباط والتعلّق بالغري ،وكذلك يكون عني األثر ،ومن ثم فهو متأ ّ
خ ٌر رتب ًة ّ

جانب آخر غري ما ذكر؟ لإلجابة نقول :حقيقة
عني التقيّد .فيا ترى هل إ ّن األمر هكذا ح ّقاً أو هناك
ٌ
مبراتب ومظاه َر مختلف ٍة ،هي ليست أكرث من كونها حقيقةً ،لذا ليس من
الوجود يف عني ات ّصافها
َ

شأنها بتاتاً أن توجب حاجة املوجود إىل يش ٍء آخر ،إذ إ ّن معنى الحاجة يف الوجود يختلف عن
الحاجة يف املاهية ،فالحاجة يف الوجود تعني عني النقص والفقر ،لذا لو كانت حقيقة الوجود
كذلك للزم تعلّقها بحقيق ٍة أخرى غري ذاتها؛ يف حني أنّها ال متتلك تص ّورا ً لهذا الغري.
كل يش ٍء مغاي ٍر لذات الوجود يع ّد عدماً أو ماهي ًة اعتباري ًة متناسق ًة مع العدم ،وعىل
من املؤكّد أ ّن ّ

هذا األساس نقول بأ ّن حقيقة الوجود من حيث كونها حقيق ًة للوجود توجب استقالله واستغناءه عن
بكل صورها ،يف
غريه ،كام توجب إطالقه وعدم تقيّده ،فضالً عن أنّها توجب تجريده عن العدميّة ّ
حني أ ّن الحاجة والتق ّيد والتعلّق بالغري هي أمو ٌر تنسجم مع العدم ّية ،أي إنّها من إحدى الجهات
مـم هو ليس وجودا ً رصفاً بحيث يكون معلوالً لغريه ومتأخّرا ً رتب ًة عنه.
تنشأ ّ

الوجود من حيث كونه وجودا ً محضاً يوجب استقالل املوجود واستغناءه عن غريه ،ومبا يف
ذلك العلّة؛ يف حني افرتاض أنّه بحاج ٍة إليها يعني عدم كونه حقيق ًة للوجود ،وهذا معنى صدوره

من فيض الذات اإللهية املباركة؛ وسوف يرتت ّب عىل األمر الذي يتلقّى الفيض أنّه يصبح متأخّرا ً

رتب ًة ومفتقرا ً إىل املفيض الحقيقي.

إذا ً ،استنادا ً إىل الرأي القائل بأصالة الوجود تكون النتيجة أ ّن الربط بني رأي العقل وحقيقة

الوجود يعني أنه تحق َّق استغنا ٌء ورتب ٌة عليا ،وهذا يعني أ ّن حقيقة الوجود تكافئ الوجوب الذايت،

وكام قال هيغل فالصورة املعقولة لحقيقة الوجود هي استغناؤها عن العلّة .ومن الجدير بالذكر هنا
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أ ّن الحاجة إىل العلّة تعني التق ّيد والتأخّر يف الرتبة عن حقيقة الوجود ،وبتعبريٍ يناسب رأي هيغل

نقول بأ ّن الحاجة للعلّة هي الصورة غري املعقولة للوجود[[[.
 -اهلل يف فلسفة هيغل

فريدريش هيغل يؤمن بوجود إل ٍه يختلف عن اإلله الذي يؤمن به املا ّديون وأتباع األديان
[[[
السامويّة عىل ح ٍّد سواء ،فهو يؤمن بإل ٍه ليس خارجاً عن نطاق هذا العامل وال يع ّده العلّة األوىل.

كل ما سواها،
طبقاً ملبادئ الفلسفة الهيغلية ،فالديالكتيكية متق ّوم ٌة بذاتها وهي يف غنى عن ّ
ومن هذا املنطلق فاإلله املطروح فيها ليس علّ ًة للكون ،بل هو فكر ٌة مطلق ٌة ممتزج ٌة مع منظومتها
الرب الحقيقي ،وميكن القول أنّها تؤمن مبثا ٍل
املا ّدية ،لذا أصبحت مبادؤها الفلسفية إلحادي ًة تنكر ّ
توصل إليها هذا الفيلسوف صحيح ٌة عىل وفق حساباته ومتب ّنياته
مطلقٍ تع ّده إلهاً .النتائج التي ّ
الخاصة ،إال أ ّن اإلشكال الذي يطرح عليه يتمحور حول املق ّدمات واألصول التي ارتكز عليها،
ّ
وأحد األصول التي ارتكزت منظومته الفكريّة عليها هو أنّه ق ّيد مه ّمة الفلسفة يف بيان حقائق الكون
يبي شيئاً وال يقنع أحدا ً ،وذلك لسببني:
ال تعليله ،وذلك من منطلق اعتقاده بكون التعليل ال ّ
كل يش ٍء يف تسلسل علله ال ب ّد من أن ينتهي إىل علّة العلل.
أ ّوالًّ :

تجريبي ترتت ّب عليه أمو ٌر وجوديّ ٌة من سنخ القض ّية املطلقة العا ّمة وليست
ثانياً :العلّية هي أم ٌر
ٌّ
سبب
املنطقيّة الرضوريّة ،والذهن عىل هذا األساس يدرك من خالل التجربة بأ ّن وجود كذا أم ٍر
ٌ
وجودي وليس منطقياً.
لوجود األمر الكذايئ أيضاً ،وهو بالطبع أم ٌر
ٌّ

اإلشكال األ ّول الذي يطرح عىل هذا الرأي هو أ ّن التعليل سيصل إىل طريقٍ مسدو ٍد يف نهاية
ح ،وثاين إشكا ٍل هو أ ّن العلّة ليس من شأنها أن تكون
املطاف ،أل ّن علّة العلل تبقى دون توضي ٍ
موضّ ح ًة يف بادئ األمر ،حيث إنّه من الناحية العقل ّية ليس هناك ٌ
فرق بني تبخّر املاء إثر ارتفاع درجة
الحرارة أو انجامده عند انخفاضها ،ولكن هناك مواضي ُع تع ّد توضيحي ًة يف واقع الحال وتتمثّل
يف القضايا التي تتطلّب رشحاً وتحليالً ،أي حينام يت ّم استكشاف قضيّ ٍة من باطن قضيّ ٍة أخرى أو
استنتاج مسأل ٍة من أحد املواضيع ،ففي هذه الحالة يصوغ العقل قض ّي ًة حقيق ّي ًة ليست خارج ًة عن
طبيعة األمر ،وكأنّه يقول :إن أردت للقض ّية أن تتحقّق فال ب ّد من أن تكون كذلك وال ميكن أن تكون

[[[
[[[

 املصدر السابق ،ج  ،1ص .499 - 494 -املصدر السابق ،ج  ،13ص .202
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بشكلٍ آخر .هذه القض ّية يف الحقيقة هي من سنخ القضايا التحليل ّية ،واستنادا ً إليها وصف أرسطو
وتركيب ،إذ إ ّن املق ّدمات عبار ٌة عن تحليلٍ والنتائج هي الرتكيب .هذه املسائل
تحليل
ٌ
الربهان بأنّها
ٌ
يستنتجها الذهن ،أي إن افرتضنا أ ّن (أ) هو ذات (أ) ،فليس من املستحيل حمل (ب) عليه ،ومن
ناحي ٍة أخرى إن كان (ب) هو ذات (ب) فمن املمكن حمل (ج) عليه ،ومن ثم فاملنطق والرضورة
ٌ
محال؛ ولكن كيف ميكن تطبيق هذه القاعدة عىل
يقتضيان حمل (ج) عىل (أ) ،وخالف هذا األمر
مستحيل؟ هذا األمر
ٌ
مسألة تبخّر املاء إثر الحرارة وكيف بإمكاننا إثبات أ ّن انجامده يف هذه الحالة
يف الواقع ليس مستحيالً بحسب القواعد العقلية ،وهو ما استنتجناه لح ّد اآلن ،إذ ليست هناك
رضور ٌة توجب تحقّقه.
حينام يتمحور الحديث حول الرضورة املنطقيّة سوف يتبادر إىل الذهن مبدأ االستغناء عن
العلّة ،أي إن كان أحد األشياء موجودا ً بالرضورة ال لعلّ ٍة ،فإ ّن افرتاضه يكون كافياً ،ذلك أل ّن
الذايت ال يُعلّل .مثالً حينام نقول (اإلنسان حيوا ٌن) فإن كان كذلك باإلمكان فهو مفتق ٌر إىل
علّ ٍة ،ولكن مبا أنّه كذلك بالرضورة فهو ليس محتاجاً إىل علّ ٍة .وحسب القواعد العقلية فالعلّية
تطرح عندما تكون العالقة بني الشيئني ممكن ًة ال رضوريّةً ،وأفضل ما قيل عىل هذا الصعيد
جعل الل ُه املشمش َة مشمش ًة
َ
هو كالم العلامء القدامى يف مبحث (الجعل) ،حيث قالوا« :ما
ولكن أوجدها» ،فالجعل إ ّما أن يكون متعلّقاً باملاه ّية أو بالوجود ،وهو يف كال الحالتني عبار ٌة
ٍ
عن جعلٍ
بسيط .استنادا ً إىل ذلك فالجاعل يجعل لإلنسان وجودا ً ال أن يجعل وجود اإلنسان
وجودا ً؛ ولو تعلّق الجعل بالوجود فهو يتعلّق باملاهيّة عرضياً ،أي مجازا ً .خالصة الكالم أ ّن
الجعل ال يتعلّق بالوجود واملا ّهية حقيقةً ،ومن ثم هام ليسا مجعولني ألنهام ذاتيني حسب
مبادئ املنطق اإليساغوجي ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل ذايت الربهان ،مثالً قولنا( :اإلنسان
ممكن بالرضورة) يعني أنّنا متى ما تص ّورناه سنتص ّور اإلمكان مالزماً لذاته ،وحسب القواعد
[[[
الفلسفيّة فالذايت ال يعلّل.
 وحدة الذهن واخلارجمن األصول التي يتب ّناها هيغل ،وحدة الذهن والخارج  -وحدة املعقول والواقع  -مبعنى أنّه ال
يتّفق معنا حول مبدأ الفصل بينهام ،فهو رفض وجود أمو ٍر ذهن ّي ٍة وأخرى عين ّي ٍة من منطلق اعتقاده بأ ّن
الذهن هو عني الخارج ومن ثم فالخارج يكون نفس الذهن ،أي إنّهام وجهان لعمل ٍة واحد ٍة ولهذا
[[[

 -املصدر السابق ،ج  ،13ص .886 – 884
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السبب نجد أ ّن الذهن البرشي تكامل عىل م ّر التأريخ تزامناً مع تكامل عينه  -بدنه  -لذا ال ميكن
[[[
القول بأ ّن الخارج يكون مقابالً للذهن.
لقد حاول هذا الفيلسوف كرس الحاجز املوجود بني الذهن والخارج ،لذلك أكّد عىل كونهام
شيئاً واحدا ً ال أمرين مستقلّني عن بعضهام ،وأراد إثبات أنّهام عنوانان لحقيق ٍة واحد ٍة [[[.بنا ًء عىل
هذا فقد رفض القول بكون الذهن شيئاً والخارج شيئاً آخر ،إذ إ ّن تكامل العامل هو تكامل العلم
نفسه ،وتكامل العلم هو عني تكامل الفلسفة ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الذهن ،فدامئاً ما يسري
وراء الدليل؛ والعامل املا ّدي  -عامل الخارج  -أيضاً يجري وراء الدليل .كام نالحظ فهو يش ّبه حركة
ّ
يستدل ،بل االستدالل يحدث أيضاً يف
العامل بحركة الذهن ،لذلك يؤكّد عىل أ ّن الذهن وحده ال
الخارج [[[،وهذا يعني أ ّن االستدالل هو األساس يف عامل الذهن والخارج عىل ح ٍّد سواء.

[[[

فكل أم ٍر من شأنه أن يُنسب إىل الذهن ال ب ّد من أن يُنسب
طبقاً ملتب ّنيات هيغل الفكرية ّ
إىل الخارج أيضاً ،لذا إن نسبنا اإليجاب إىل الذهن وقلنا أنّه هو الذي يوجب تحقّق اليشء يف
الخارج ،ففي هذه الحالة يجب أن ننسب نفس هذا األمر إىل الخارج أيضاً ونقول بأنّه يوجب

تحقّق اليشء يف الذهن؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل اإلنكار الذي يقابل اإليجاب ،فهو يف
[[[
الذهن والخارج واح ٌد.
 2-القضايا التجريب ّية والرضور ّية

تط ّرق هيغل إىل بيان مجموعة من املسائل الفلسفية ،وقد أكّد عىل وجود بعض القضايا التي
ٍ
رضورات عقليّ ًة ال يجوز افرتاض ما يتضا ّد معها مطلقاً ،أي ال ميكن تص ّور خالفها
ميكن ع ُّدها
بتاتاً ،كالقضايا الرياضية ،التي ع َّدها قضايا تحليليةً .مثالً يقول علامء الرياضيات بأ ّن مجموع زوايا
حة هذه القاعدة بالرضورة،
املثلّث يبلغ  180درج ًة أو يساوي زاويتني قامئتني ،والعقل يحكم بص ّ
أي إنّه لو أراد تص ّور مثل ٍ
ّث ،فهو مبارش ًة يحكم بأ ّن الرضورة تقتيض أن يكون شيئاً مجموع زواياه
 180درج ًة من دون أدىن ٍ
نقص أو زياد ٍة .وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع القضايا املطروحة يف
املباحث املنطقية والفلسفية ،أي إنّها رضوريّ ٌة بأجمعها وليس من املمكن تص ّور أم ٍر يتعارض
[[[  -مرتىض مط ّهري ،شناخت در قرآن(باللغة الفارسية) ،ص .194
[[[  -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار(باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .501
[[[ -مرتىض مط ّهري ،رشح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .280
[[[  -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار(باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .200
[[[  -املصدر السابق ،ص .542
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معها ،واألمثلة يف هذا املضامر كثري ٌة ال حرص لها ومن جملتها استحالة اجتامع النقيضني أو
أي رضور ٍة لدى تص ّوره لها ،بل يصفها
ارتفاعهام؛ ولكن هناك قضايا تجريب ّي ٌة ال يضفي لها العقل ّ
كام استقبلها ،فنقول هي كذلك ألنّنا ج ّربناها أو شاهدناها بهذا الشكل ،واملثال الذي استشهد به
هيغل يف هذا املجال هو تبخّر املاء ،إذ قال أ ّن البرشيّة يف جميع تجاربها أدركت أ ّن املاء يتبخّر
لدى بلوغه درجة الغليان ،ث ّم وصفت هذه الحالة بـ (العلّية) ،ونحن نقول بأ ّن الحرارة هي السبب يف
تبخّر املاء ،كذلك نقول بأ ّن انخفاض درجة حرارته دون الصفر هي السبب يف انجامده.
من اآلراء املعهودة عن هذا الفيلسوف هو ع ّده األمور التجريب ّية قاطب ًة خارج ًة عن نطاق
الرضورات العقلية ،فاإلنسان يحكم عىل ما يشاهد طبقاً ملشاهدته ،وعىل هذا األساس يحكم عىل
كون النار سبباً لتبخّر املاء والربودة سبباً النجامده ألنّه شاهد ذلك منذ والدته وال دخل لعقله يف

هذه املشاهدة ،لذلك لو فرضنا أنّه شاهد عكس ذلك ،أي انجامد املاء بالحرارة وتبخّره بالربودة،
لتغي حكمه اليوم طبقاً لهذه املشاهدة ،وهذا يثبت أ ّن العقل ال دخل له يف هذا الحكم ،أل ّن هذه
ّ
الحالة تعكس قض ّي ًة موجود ًة عىل أرض الواقع كانت وما زالت موجود ًة بهذه الصورة.

صحيح وال غبار عليه ،وقبل ذلك فالشيخ الرئيس ابن سينا أدرك هذه الحقيقة
كالم هيغل إىل هنا
ٌ
وأشار إليها يف آرائه الفلسف ّية مؤكّدا ً عىل كون التجربة هي املعيار يف العلوم الطبيع ّية لكن ال
ميكن استنتاج رضور ٍة من الرضورات العقليّة عىل أساسها .إذا ً ،ما هو مدى ع ّد القوانني الطبيعيّة
حسب هذا الرأي؟ هل ميكننا الحكم عىل القوانني التجريبيّة اعتامدا ً عىل القوانني الفلسفية طبقاً
ملبدأ العلّية؟ قيل هنا حينام تكون التجربة دليالً عىل وجود عالق ٍة بني األمرين ،كام يف مثال
ٍ
عندئذ بوجود عل ّي ٍة ،إذ لوال قانون العلّة واملعلول ملا حدث ما
البت
تبخّر املاء وانجامده ،ميكن ّ
أي علّ ٍة أخرى بها مطلقاً ،ولك ّن البحث يدور
حدث ،ومن ثم فالعلّة الحقيقيّة ال ميكن استبدال ّ
حواسنا عن طريق التجربة أو ال ،فهذه
هنا حول ما إن كانت هذه العلّة هي نفسها التي ندركها يف
ّ
تتغي بني الفينة واألخرى ،فكثريا ً ما تنسخ بعض
العلّة غري مؤكّد ٍة األمر الذي جعل العلوم التجريب ّية ّ
القوانني وتستبدل بها قوانني جديد ٍة .مثالً حينام شاهد التجريبيون الحجر وهو يسقط من األعىل
توصلوا إىل رأيهم
تسيه نحو مركز األرض ،وقد ّ
إىل األسفل قالوا إ ّن الجاذبية موجود ٌة فيه وهي التي ّ
ني مديد ًة لدرجة أنّهم اتّفقوا عىل ذلك ،ولكن بعد أن جاء إسحاق
هذا بعد
تجارب مضنيّ ٍة دامت سن َ
َ
تغيت الفكرة وطرحت قاعد ٌة جديد ٌة أكّدت عىل أ ّن الجاذب ّية موجود ٌة يف مركز األرض وهي
نيوتن ّ
التي تستقطب الحجر نحوها ،وبعد ذلك طرحت النظريّة النسب ّية التي أُعيد النظر فيها إىل القواعد
التي طرحت قبل ظهورها.
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كل ما يحدث ال يخلو من علّ ٍة قد تس ّببت يف حدوثه،
استنادا ً إىل ما ذكر ،فالقدر املتيقّن هنا أ ّن ّ
ولك ّن البحث يتمحور حول ما إن كان العلم قادرا ً عىل إدراك هذه العلّة أو ال ،إذ ال أحد يعلم ذلك
نتوصل إليها بأنّها علّةٌ ،وحتّى لو متكّنا من خالل هذه
كل عالق ٍة
ومن ثم من الخطأ مبكانٍ ع ّد ّ
ّ
العالقة من تفسري سبب تحقّق أم ٍر ما ،لكن مع ذلك ال ميكن ع ّد هذا التفسري علّ ًة حقيق ّيةً ،فال
الحرارة علّ ٌة حقيق ّي ٌة لتبخّر املاء وال الربودة علّ ٌة حقيق ّي ٌة النجامده ،كام أن الجاذبية األرض ّية ليست
علّ ًة حقيقي ًة لسقوط الحجر من األعىل إىل األسفل.
ٌ
يل بني القوانني الطبيع ّية وقوانني العل ّية ،فاإلنسان عىل سبيل املثال ال ميكن
هناك
اختالف ج ٌّ
أن يبرص النور يف الحياة الدنيا حسب القوانني الطبيعية إال إثر التناكح بني الذكر واألُنثى والذي

يت ّم فيه تلقيح البويضة بواسطة الحيمن ،ولكن هل ميكن القول أ ّن هذا القانون هو القانون األصيل
الحاكم بحيث نطلق عليه عنوان قانون العلّية؟ فهل تستحيل والدة إنسانٍ يف غري هذه الحالة؟
أَليس من املمكن نشوء خل ّي ٍة يف رحم املرأة متتلك القابل ّية عىل أداء وظيفة الخلية الذكريّة؟ العقل
ال يف ّند هذا االفرتاض ،وإنّ ا يقول :حتّى اليوم شاهدنا عمل ّية الوالدة تجري بهذا النحو ،ولكن
ليس من املستحيل أن تت ّم بنح ٍو آخر ،فمن املمكن حدوثها بشكلٍ آخر مل ندرك كُنهه حتّى اآلن،
يتغي ،وهذا ما يطلق عليه
وهذا االفرتاض ال يقدح بقانون العلّية وإنّ ا القانون الطبيعي هو الذي ّ
(معجزة) ،لذلك ت ّم تعريف املعجزة بأنّها ٌ
خرق لنواميس الطبيعة.
نعود م ّر ًة أخرى إىل ما ذكره هيغل ،فقد قال :لو ا ّدعى أح ٌد النب ّوة وقال :إ ّن معجزيت هي رسم
مثل ٍ
كاذب قطعاً ،أل ّن العقل يحكم باستحالة ذلك ،وكام
ّث يبلغ مجموع زواياه  190درجةً ،فهو
ٌ
ذكرنا فاملعجزة تعني نقض قوانني الطبيعة ال قوانني العقل الثابتة .كام يجب تكذيبه يف ما لو زعم
أنّه قاد ٌر عىل فعل يش ٍء دون علّ ٍة ،أل ّن العقل يحكم باستحالة حدوث يش ٍء من غري علّ ٍة ،ولك ّن
األمر يختلف يف ما لو ا ّدعى أنّه قاد ٌر عىل فعل أم ٍر يتعارض مع القوانني الطبيعية ،أي فعل أحد
األمور التي وصفها هيغل بأنّها ال قيمة لها وغاية ما يف األمر أنّنا الحظناها هكذا ،ففي هذه الحالة
ميكن تصديقه.
ٍ
برشوط مع ّين ٍة ،يف حني القوانني الطبيع ّية
إذا ً ،القوانني العقل ّية ذات ماه ّي ٍة مطلق ٍة وليست مرشوط ًة
مرشوط ٌة بذلك ،فحينام نقول بأ ّن مجموع زوايا املثلّث يبلغ  180درج ًة أو زاويتان قامئتان ،تكون
النتيجة قطع ّي ًة وال مجال الشرتاط أم ٍر آخر فيها بقول إن كان املقدار كذا فالنتيجة تتحقّق وإذا مل
يكن كذا فال تتحقّق ،وذلك ألن النتيجة ثابت ٌة عقالً .أ ّما يف القوانني الطبيعيّة ،فيمكننا القول مثالً أ ّن
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قانون الجاذب ّية يقتيض حركة الجسم األصغر باتّجاه الجسم األكرب ،أي إ ّن األكرب يستقطب األصغر
يف ما لو مل يكن هناك مان ٌع؛ فلو وضعنا حاجباً بينهام حال دون حركة األ ّول نحو الثاين ففي هذه
الحالة يتوقّف قانون الجاذبيّة وال يتحقّق.
خالصة ما ذكر هي أ ّن اإلنسان عاج ٌز عن استكشاف العلل الحقيق ّية ،فهي مكنون ٌة عنه وإنّ ا
وجل وحده قاد ٌر عىل
ّ
يتمكّن من معرفة بعض العالقات التي هي يف متناول إداركه ،والله ع ّز
[[[
معرفتها جميعاً ألنّه علّة العلل.
 نظر ٌة تأرخي ّي ٌة عىل النزعة الديالكتيكيةقبل عهد سقراط وأفالطون اعتمد الفالسفة عىل مبدأ الجدل يف االستدالالت التي كانت تهدف
إىل تفنيد رأي الخصم ،أي إ ّن املجادل مل يكن يسعى الستكشاف الحقيقة ،بل كان يعتمد عىل قدرته
عم إذا كان رأيه صائباً أو باطالً ،وقد أمست هذه الظاهرة
الجدليّة إلفحام الطرف اآلخر ّ
بغض النظر ّ
ميز ًة للسوفسطائيني الذين ع ّدوا جدلهم ف ّناً بالغيًّا وأساساً للنزاعات اللفظيّة يف عني إقرارهم بعدم
وبأي نح ٍو كان.
أهميّة الحقيقة بالنسبة إليهم ،أل ّن هدفهم هو الظفر عىل خصمهم مهام كلّف األمر
ّ
بجانب
تغيت وجهة مصطلح الجدل يف فلسفة سقراط وأفالطون ،حيث ات ّصف هذا املصطلح
ٍ
ّ
يب بعد أن ركّزا جهودهام عىل كشف الحقيقة وتحصيل اليقني ورفضا مبدأ الجدل يف الظفر عىل
إيجا ٍّ
الخصم ،وأطلقا عليه عنوان (ديالكتيك) إال أ ّن أرسطو أعاد إىل هذا املصطلح معناه السابق وع ّده
مبعنى الجدل الهادف للغلبة عىل الخصم ،يف حني أنّه أطلق عىل الربهان الذي يهدف إىل كشف
ٍ
مصطلحات
الحقيقة عنوان (أنالوطيقا) ،وبقي هذا العنوان حتّى القرن التاسع عرش وطرح يف إطار
مفهوم ال ّ
يدل عىل
أخرى مشابه ٍة ،ويف عهد هيغل ( 1831 - 1770م) طرح مبدأ الجدل يف ضمن
ٍ
الجمع بني الض ّدين أو النقيضني ،إذ اختار لنفسه منطقاً
خاصاً وأسلوباً مع ّيناً بغية منح الفرصة للعقل
ّ
لكشف الحقائق فأطلق عليه اصطالح (ديالكتيك) [[[،وعىل هذا األساس أقحم مفهوم التناقض فيه
ٍ [[[
ولكل ما هو موجو ٌد ،بل رأى أنّه يع ّم الوجود بأرسه من فك ٍر وطبيعة.
ّ
ألنّه ع ّده رشطاً أساسياً للفكر
الديالكتيكية الهيغل ّية يجتمع فيها الض ّدان والنقيضان ،لذا ال ب ّد لنا فيها من أخذ مسألتني بعني
االعتبار ،هام:
ٍ
كل يش ٍء يكون موجودا ً ومعدوماً يف آنٍ
واحد.
أ ّوالًّ :

[[[
[[[
[[[

 مرتىض مط ّهري ،تفسري قرآن (باللغة الفارسية) ،ج  ،2 - 1ص .215 – 211 مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .72 -املصدر السابق ،ص 782؛ مرتىض مط ّهري ،علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .73
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ثانياً :التناقض الكامن يف األشياء هو األساس يف حركتها وتكاملها.

[[[

نظريّة هيغل هذه ،يف عني كونها فلسفيّ ًة هي منطقيّ ٌة أيضاً ،أي إنّها يف ضمن بيانها لحقائق
ذهني واقعياً ويرى عكس ذلك
كل أم ٍر
األشياء هي تسلّط الضوء أيضاً عىل قانون الفكر ،ألنّه يرى ّ
ٍّ
[[[
مـم يعني اعتقاده بوجود نح ٍو من التطابق بني الذهن وعامل الخارج.
صحيحاً ّ
الديالكتيك الذي طرحه هذا الفيلسوف يؤكّد عىل أ ّن حركة األشياء يف الذهن وعىل أرض الواقع
تقترص عىل ثالث مراحل هي اإليجاب والنفي ونفي النفي (الوجود والعدم والصريورة) [[[،أي إ ّن
التغيري يحصل عرب الرصاع بني املتناقضات ،وهذا الرصاع يفرز أمرا ً جديدا ً يسمى (الرتكيب) وهو
بدوره يتصارع مع نقيضه .الهدف األساس الذي يراد تحقيقة من وراء الفكر الديالكتييك هو تصوير
ٍ
تأكيد
بكل
يئ ،وهذا الفكر ّ
عامل الطبيعة والذي هو يف حرك ٍة دائب ٍة وكأنّه يف غ ًنى عن ّ
كل أم ٍر ماورا ٍّ
حة
ٌ
حة ،فأطروحاته ال أساس لها من الص ّ
خاطئ ومرتك ٌز عىل مبادئ فلسف ّي ٍة ال أساس لها من الص ّ
ٍ [[[
بتاتاً وال تنسجم مع املنطق القرآين بوجه.
 ماه ّية احلركةالديالكتيكية الهيغلية تبدأ من الوجود ،فقد قال بأنّنا لو نظرنا إىل الوجود مبا هو وجود بحيث
عدمي  ،-وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه ال يرى اختالفاً
أي اعتبا ٍر آخر ،فهو عد ٌم  -وجو ٌد
نج ّرده عن ّ
ٌّ
بني العدم والوجود العدمي .إذا ً ،الوجود استنادا ً إىل هذا الرأي يعني اإليجاب ،والعدم يعني النفي،
ومن ث ّم يرتكّبان مع بعضهام لينتجان الحركة (الصريورة) [[[.الصريورة باعتقاد هيغل ليست وجودا ً
تتجسد يف الحركة التناقضيّة [[[،وعىل هذا األساس
تركيب من كال األمرين إذ
وال عدماً ،وإنّ ا هي
ّ
ٌ
تركيب من الوجود والعدم [[[،أي إنّها مفهو ٌم منتز ٌع من أمرين عىل نحو الرضورة الذاتيّة
فالحركة هي
ٌ
غنى عن الجعل،
املنطق ّية ،وهي من سنخ الالزم وامللزوم اللذين نع ّدهام يف مبادئنا الفلسف ّية يف ً
حيث نقول بأ ّن العالقة الذات ّية تع ّد رضوريّ ًة بنفسها ومستغني ًة عن الجعل ألن الذايت ال ميتلك هويّ ًة
[[[  -املصدر السابق ،ص .783
[[[  -املصدر السابق ،ص .784
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص  .784هذا ما يعبّ عنه باملثلّث الهيغيل أو مثلّث الديالكتيك ،مبعنى أنّ
ثم هذا الضدّ يتح ّول إىل ضدّ ه ليحدث الرتكيب يف مرحلة ثالثة .إذاً ،املراحل الجدلية
ّ
كل ما يحدث يف الطبيعة سببه تبدّ ل اليشء إىل ضدّ هّ ،
الثالثة يف ديالكتيك هيغل هي :الفكرة ،النقيض ،الرتكيب بني الفكرة والنقيض.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .177
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .523 - 522
[[[ -املصدر السابق ،ص .159
[[[ -مرتىض مط ّهري ،فلسفه تاريخ (باللغة الفارسية) ،ص .80
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مستقلّ ًة عن ذاته ،وكذلك فإ ّن تع ّدد الذات والذايت هي تع ّدديّ ٌة يصوغها الذهن ،لذا فالذات والذايت
[[[
ال اختالف بينهام يف عامل الواقع ونفس األمر ،أي إ ّن هويتهام واحدةٌ.
طبيعي واآلخر
الديالكتيكية الجدلية تقول :الوجود يعني الحركة وال وجود ألمرين أحدهام
ٌّ
ميتافيزيقي ،كام ال يذهب أتباعها إىل القول بكون الطبيعة تعني الحركة وامليتافيزيقا تعني االستقرار
ٌّ
واالستمرار والخلود؛ أي إ ّن الوجود يف حقيقته يساوي الصريورة والحركة .وعىل هذا األساس
فالحركة الديالكتيكية ليست كسائر الحركات ،فهي حرك ٌة تعتقد باستحالة االستقرار والخلود ،وكل
يش ٍء يف الوجود يسري نحو العدم والفناء.
 منشأ احلركةأكّد هيغل عىل أ ّن الحركة ناشئ ٌة من التضا ّد ،وهو ال يريد العلّية من هذا املنشأ ،بل يقصد أ ّن
الحركة هي نتيج ٌة للتضا ّد وليست معلول ًة له ،أي إنّنا نستحصلها منه مثلام نستنتج يف املسائل
[[[
الرياضية البسيطة نتيج ًة واحد ًة من شيئني.
 تفسري احلركةباعتقاد هيغل الحركة تنشأ من التضا ّد الحاصل بني الوجود والعدم ،ذلك أل ّن الذهن والخارج
[[[
ٍ
واحد؛ وهذا األمر هو من استنتاج الذهن.
برأيه صورتان ليش ٍء
 العالقة بني التضا ّد واحلركةكام أرشنا آنفاً فقد ع ّد هيغل الحركة ناشئ ًة من التضا ّد الحاصل بني الوجود والعدم ،وعىل هذا
األساس فقد أكّد يف مبادئه الفلسف ّية عىل أنّها نتيج ٌة للتضا ّد .إذا ً ،الحركة عبار ٌة عن حقيق ٍة مستوحا ٍة من
التضا ّد بني الوجود والعدم ،لذا لو سألنا :هل إ ّن الحركة يف الخارج ناشئ ٌة من الوجود والعدم؟ سوف
وخارج ،فام يحدث يف عامل الذهن نفسه يقع يف
يجيب هيغل :نعم ،هي كذلك ،إذ ليس لدينا ذه ٌن
ٌ
[[[
ٍ
ٍ
تأكيد يع ّد خطأً فادحاً وقع فيه هيغل.
بكل
واحد .هذا االستنتاج ّ
خ
عامل الخارج ألنهام من سن ٍ

[[[  -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .892
[[[  -مرتىض مط ّهري ،رشح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .280
[[[  -مرتىض مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .171
[[[  -املصدر السابق ،ص .170
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 نقد نظر ّية هيغلال ّ
شك يف هشاشة نظريّة هيغل الديالكتيكية ،ونقول يف تفنيدها:
 ) 1من املعلوم أ ّن مبدأ الحركة يع ّد أحد األصول التي طرحت من قبل الفالسفة القدماء ،لذا
فإ ّن هيغل مل يبتدعه يف ضمن مفهوم الديالكتيك ،إذ قلّام نجد فيلسوفاً أنكره ،وأكرث من اشتهر به
يف العهد اإلغريقي هو الفيلسوف هرقليطس الذي طرحه واستشهد عليه بأنّه ال ميكن العوم يف نه ٍر
ٍ
واحد م ّرتني.
 ) 2حينام يقال أ ّن التضا ّد هو منشأ الحركة فهذا يعني وجود قابل ّيتني باطنيتني ساكنتني تتجلّيان
لـم يقال أ ّن التضا ّد هو منشأ
عىل شكل حرك ٍة ،فعندما تلتقيان تصبحان منشأً للحركة؛ وبشكلٍ عا ٍّم ّ
الحركة فاملراد هو كونه منشأً لحركة املح ّرك ال كونه منشأً للحركة بذاتها [[[.الدور الذي يفيه التضا ّد

يف الكون هو أنّه يح ّرك املح ّرك.

[[[

ري عىل واقع الحركة ،وهذا الكالم ليس جديدا ً ،بل طرحه القدماء
ال ريب يف أ ّن هذا التضا ّد له تأث ٌ
أيضاً ،وقد تح ّدث صدر املتألّهني عن التضا ّد املوجود يف الطبيعة قائالً« :لوال التضا ّد ملا حدث
صح الفيض عن املبدأ الجواد» [[[.إذا ً ،ال ميكن
حادثٌ » ،وقال الحكامء أيضاً« :لوال التضا ّد ما ّ
إنكار دور التضا ّد يف الحركة برأي القدماء واملحدثني.

[[[

بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن وجه االختالف يف مسألة الحركة بني الفالسفة املسلمني والغربيني
توصل إليها الغربيون والتي زعموا فيها اجتامع
من أمثال هيغل ال يقترص فقط عىل النتيجة التي ّ
ٌ
جذري بينهم يف األصل الفلسفي للموضوع عىل الرغم من اتّفاقهام
اختالف
النقيضني [[[،بل هناك
ٌّ
[[[
يف ظاهر الحال عىل تكافؤ الوجود والعدم يف الحركة.
 احلركة اهلوهو ّية (الكثرة الغري ّية)الفيلسوف فريدريش هيغل تب ّنى أصوالً فلسفيّ ًة تف ّرد بها ع ّمن سبقه من الفالسفة الغربيني ،وعىل
[[[  -املصدر السابق ،ص .175
[[[  -املصدر السابق ،ص .176
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -املصدر السابق ،ص .177
توصل إليها هيغل من مسألة تكافؤ الوجود والعدم يف الحركة هي عدم استحالة اجتامع النقيضني ،ذلك ألنّ الوجود والعدم
[[[  -النتيجة التي ّ
اللذين يتّصفان بالتناقض قد اجتمعا مع بعضهام وأوجدا الحركة (الصريورة).
[[[  -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .171
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هذا األساس ركّب بني الوجود والعدم واستنتج منهام الصريورة ،إذ قال أنّهام ينطبقان عىل الخارج،
أي إ ّن حقيقة الوجود ترتكّب مع حقيقة العدم لتنتجا الصريورة؛ ولكن مبا أ ّن القدماء كانوا يعتقدون
بكون األشياء مستق ّر ًة فقد ذهبوا إىل القول بالهوهوية مبعنى أ ّن اليشء هو هو .عىل أساس مبدأ
فكل يش ٍء يبقى عىل حاله ويحتفظ بهوهويته ،ولك ّن األمر ليس كذلك حسب
الثبات واالستقرار ّ
التغي يف
فكل يش ٍء ال يبقى عىل حاله وال يحتفظ بهوهويته ،أل ّن عدم الثبات يعني
مبدأ الحركةّ ،
ّ
والتغي بالطبع يعني حدوث غرييّ ٍة.
كل لحظ ٍة
ّ
ّ

التغي لذلك ع ّرفها بعضهم بالغرييّة أل ّن اليشء ال يبقى بنفسه دامئاً وذاته
ذات الحركة هي ذات
ّ
حة هذا الرأي أو سقمه ،لك ّن تفسريه
تتب ّدل باستمرا ٍر ما دامت الحركة مستم ّرةً،
ّ
وبغض النظر عن ص ّ
ٌ
محال عىل
التغي والتح ّول املتواصل ح ّقاً .إذا ً ،كام أ ّن اجتامع النقيضني
صحيح أل ّن الحركة هي
ٌ
ّ
يحل محلّها مبدأ الغرييّة ،ومن ثم يبطل الرأي
أساس مبدأ الحركة ،كذلك الهوهوية مستحيل ٌة إذ ّ
القائل بالثبات واستحالة اجتامع النقيضني وينتفي أصل الهوهوية الثابتة .أصحاب هذا الرأي ع ّدوا
مبدأ الثبات ميتافيزيق ًّيا وزعموا أ ّن هذا النمط الفكري يرى األشياء ثابت ًة ومن هذا املنطلق أكّدوا عىل
استحالة اجتامع النقيضني وقالوا بزوال الهوهوية.

ذكرنا آنفاً أ ّن الحقيقة ليست كام ي ّدعي هؤالء ،فجميع استدالالتهم غري تا ّم ٍة ،إذ مل يكن الفكر
ٍ
مقوالت من مقوالته
الفلسفي القديم يؤكّد عىل الثبات وأرسطو نفسه أكّد عىل مبدأ الحركة يف أربع
قسم األشياء إىل ساكن ٍة ومتح ّرك ٍة ،وهذا يعني أنّه مل يكن يعتقد بسكون جميع األشياء.
املعروفة ،فقد ّ
وبعد أرسطو طرح الفالسفة هذا املبدأ عىل نطاقٍ أوسع بحيث ع ّدوا أن ال يشء يف الطبيعة ساك ٌن
ري ملسألة الصريورة
وأ ّن ّ
كل ما فيها متح ّر ٌك .وعندما طرحت نظريّة الحركة الجوهريّة ُوضع تفس ٌ
عم طرحه الفالسفة الغربيون الرتكازه عىل أصالة الوجود
التي هي ذات الحركة ،ولك ّنه يختلف ّ
ثابت وإ ّما سيّ ٌ
ال ،والسيّال هو الحركة التي هي مرتب ٌة
ال املاهيّة ،وذلك كام يأيت :الوجود بذاته إ ّما ٌ
من مراتب الوجود وليست تركيباً من الوجود والعدم ،فهي عني السيالن وليست ذاتاً لها السيالن.
الهوهوية يف الحقيقة ترتكز عىل مبدأ الوحدة ،لذلك ُع ّدت من لواحقها يف املباحث الفلسفية،
فالعنوان السائد يف املواضيع الفلسفية هو (يف لواحق الوحدة من الهوهوية وأقسامها) ،وإلثبات
القضية نقول :إ ّما أن تكون هناك وحد ٌة أو ال ،فإن مل تكن موجود ًة سوف ال تكون هناك كرثةٌ ،أل ّن
ٍ
ٍ
واحد .ونقول أيضاً :لو كانت
وحدات مع بعضها والكثري هو اجتامع أكرث من
الكرثة تعني اجتامع
الوحدة باطلةً ،فمن األوىل أن تكون الكرثة باطل ًة أيضاً ،وإن مل تكن هناك وحد ٌة النعدمت األشياء
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مساوق للوحدة وال ميكن أن ّ
ٌ
ينفك عنها مطلقاً كام سنثبت الحقاً ،أي ال
من الكون ،أل ّن الوجود
ٍ
ميكننا نفي الوجود وإثبات الوحدة يف آنٍ
حقيقي
واحد ،إذ ال ميكن القول أ ّن كذا أمرا ً له وجو ٌد
ٌّ
لك ّنه ال يتّصف بالوحدة.
إذا ً ،متى ما انعدمت الوحدة فالوجود قطعاً يكون معدوماً ،وال فرق يف ذلك بني كونها بهذه
األوصاف التي أرشنا إليها ،أو أنّها تعني االت ّحاد املطروح يف مبحث الحمل والذي له مفهومان؛
فالنتيجة يف جميع هذه األحوال واحدةٌ ،وعىل هذا األساس إن زالت الوحدة ستزول الهوهوية
كل
إثرها ،فام دام (هو) غري موجو ٍد فال وجود لهويّته .وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحركة ،ففي ّ
حرك ٍة ال ب ّد من أن توجد وحد ٌة متواصل ٌة تدوم معها خالل جميع مراحل حركتها منذ لحظة انطالقها
توسطيةٌ) ،وبيانها هو :لو تح ّرك يش ٌء من نقط ٍة مح ّدد ٍة
وحتّى نهايتها ويصطلح عليها عنوان (حرك ٌة ّ
كل لحظ ٍة يتح ّرك فيها فهو ليس كام كان يف اللحظة السابقة،
نحو نقط ٍة أخرى ،فحتّى وإن كان يف ّ
متذبذب يتح ّرك يف هذا املسري ،أي إ ّن حركته من لحظ ٍة
لك ّنه خالل هذه الحركة هو عبار ٌة عن يش ٍء
ٍ

إىل أخرى ليست من سنخ الوجود والعدم .إذا تح ّرك يش ٌء من نقط ٍة إىل أخرى ولو افرتضنا أنّه يف
كل آنٍ يكون يف نقط ٍة معيّن ٍة ،فهذا ال يعني أنّه ينتقل من مكانٍ إىل آخر عىل شكل طفر ٍة زمنيّ ٍة رغم
ّ
عدم صواب افرتاض كون (آن) أصغر وحد ٍة زمنيّ ٍة ،حيث ال ميكن تعيني آنٍ
زمني ملسري الحركة،
ٍّ
ٍ
جديد بحيث
يصح تص ّور أنّه يف هذا الـ (آن) كان هنا وبعد ذلك انعدم ليظهر يف (آن) آخر من
لذا ال
ّ
تستم ّر حركته بهذا النمط ،بل إ ّن الحركة هي أم ٌر واح ٌد س ّي ٌ
ال.

هناك مسأل ٌة تحظى بأهم ّي ٍة بالغ ٍة يف مبحث الحركة ،وهي أ ّن اليشء حينام يكون متح ّركاً بحيث
كل آنٍ يف نقط ٍة مع ّين ٍة ،فهل إ ّن هذه اآلنات والنقاط هي انتزاعاتٌ ذهن ّي ٌة أو ال؟ أي هل
يصبح يف ّ
إ ّن الذهن يفرتض بعض النقاط للجسم أو أنّه يفرتض نقاطاً منتظم ًة يف خ ٍّ
معي رغم عدم وجود
ط ٍّ
هكذا يشء يف الحقيقة؟ فهل إ ّن ذهننا يتص ّور اآلنات الزمانيّة والنقاط املكانيّة عىل طول مسري
الحركة رغم كونها غري موجود ٍة يف عامل الواقع من منطلق ع ّده الحركة وجودا ً متّصالً س ّياالً؟ إذا كان
األمر كذلك ،فالوحدة متحقّق ٌة من بداية الحركة حتّى نهايتها ،وكام أ ّن الخ ّ
ط عبار ٌة عن وحد ٍة واحد ٍة
يقوم ذهننا بتجزئتها إىل ٍ
نقاط ،فالحركة هي األخرى وحد ٌة متّصل ٌة سيّال ٌة وليست لها أجزا ٌء منفصل ٌة
وذهننا هو الذي يتص ّور هذه األجزاء االفرتاضية .إذا ً ،ال ّ
كل حرك ٍة هي وحد ٌة حقيقيّ ٌة يف
شك يف أ ّن ّ
عني كرثتها ،أل ّن الذهن هو الذي يع ّد لها الكرثة.
قسم الحركة إىل ع ّدة مراحل ،إذ قيل أ ّن الذهن حينام يفرض
ويف مقابل هذا الرأي هناك من ّ
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كل آنٍ من الحركة فهذا يعني تع ّدد الوجودات أثناءها ،مبعنى أ ّن الوجود يف
نقط ًة مكان ّي ًة مح ّدد ًة يف ّ
النقطة األوىل يختلف عن الوجود يف النقطة الثانية ،ومن ثم فإ ّن الوجودين يف النقطتني األوىل
ٍ
وجودات.
والثانية يختلفان عن الوجود يف النقطة الثالثة ،أي لدينا يف هذه الحالة ثالثة
نقاط مكان ّي ٍة وثالث ٍ
مبا أ ّن فرض املحال ليس محاالً ،لذلك نفرتض وجود ثالث ٍ
نقاط زمان ّي ٍة
ٍ
يحل
يحل الثاين محلّه وبعد ذلك ّ
وجودات ال وحدة بينها ،أي إ ّن الوجود األ ّول يزول ث ّم ّ
وثالثة
الوجود الثالث بدالً عنهام من دون أن يوجد ارتبا ٌ
أي حملٍ بني هذه
ط بينهام ّ
مـم يعني عدم وجود ّ
ولكل
ّ
املراتب الثالثة النتفاء الوحدة بينها وكأنّها قط ٌع من الطابوق املرتّبة إىل جانب بعضها البعض
الخاص بها .أصحاب هذا الرأي قالوا لو قمنا بتحليل واقع الحركة وتع ّمقنا
واحد ٍة منها وجودها
ّ
صل سيّ ٌ
ال ،لذا ليس من شأنها بتاتاً أن تكون وحد ًة
فيها لوجدناها بهذه الهيئة ،إذ ليس لدينا يش ٌء متّ ٌ

مخطئ كام أخطأ الذي تص ّور أن الجسم واح ٌد ،يف حني أنّه مك ّو ٌن
متّصلةً ،فمن تص ّورها كذلك فهو
ٌ
من أجزا ٍء منفصلة وما تراه العني من وحد ٍة فيه يع ّد خطأً؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحركة ،فمن
مخطئ أل ّن الوجودات فيها متوالي ٌة ومرتاصف ٌة إىل جانب بعضها البعض.
قال بوحدتها
ٌ
إذا ً ،النظريّة األوىل التي وصفت الحركة بكونها ارتباطاً وسيالناً واحدا ً ،تف ّند ما ذهب إليه
أصحاب نظريّة الذين ع ّدوها غرييةً ،أل ّن الحركة عبار ٌة عن وحد ٍة حقيق ّي ٍة يف عني غرييّتها ،بل إ ّن
هذه الغرييّة اعتباريّ ٌة وليست حقيقيّةً .فضال عن ذلك فال ميكن نفي الهوهوية عن الحركة حتّى إذا
قلنا أنّها مركّب ٌة من أجزاء ال تتج ّزأ باعتبار أ ّن املكان هو مجموع األجزاء املكانيّة التي ال تتج ّزأ -
طبعاً األجزاء الكالم ّية ال تتج ّزأ وليس لها بُع ٌد ال األجزاء الدميوقريطيسية التي ال تتج ّزأ  -وباعتبار
أ ّن الزمان هو مجموع األجزاء الزمان ّية التي ال تتج ّزأ ،وال تنتفي كذلك حتّى وإن قلنا أنّها مجموع
خاص ٍة.
خاص يف نقط ٍة
كل لحظ ٍة زمنيّ ٍة لها كو ٌن
األكوان التي ال تتج ّزأ إىل (قبل) و (بعد) ويف ّ
ّ
ٌّ
كل مرتب ٍة تختلف عن األخرى ،ولكن مع ذلك
صحيح أنّه ال توجد هوهوي ٌة بني املراتب بداعي أ ّن ّ
ٌ
الخاصة بها.
فكل مرتب ٍة لها هوهويتها
ّ
ّ
فسنا الحركة تفسريا ً خاطئاً ،لكن ليس من املمكن بتاتاً تفنيد
خالصة الكالم هي أنّنا حتّى وإن ّ
يصح قول أ ّن
يحل يف كونه اآلخر ،إذ ال
كل كونٍ يبقى نفسه حينام ّ
أصل الهوهوية التي تعني أ ّن ّ
ّ
ٌ
محال والهوهوية تبقى
اليشء ليس نفسه ،ومن ثم ال مناص من القول بأ ّن سلب اليشء عن نفسه
[[[
أصالً متعارفاً وصائباً.
[[[

 -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار(باللغة الفارسية) ،ص .479 – 476
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 التأثري املتبادليعب عنه أحياناً بالرتابط ،ولو ألقينا نظر ًة عىل هذا املبدأ يف
التأثري املتبادل بني األشياء هو مبدأ ّ
معناه األ ّويل سوف يتبادر إىل أذهاننا السؤال اآليت :هل إ ّن أجزاء عاملنا منف ّك ٌة عن بعضها أو ال؟
ٍ
مستقل عن غريه
ٌّ
واحد من هذه األشياء
كل
وأرض وما ٌء وهوا ٌء وإلخ ،فيا ترى هل إ ّن ّ
مثالً فيه إنسا ٌن
ٌ
أو إنّه مرتب ٌ
ط معه بحيث يكون العامل شبيهاً باملاكنة العظيمة املك ّونة من أجزا ٍء مرتبط ٍة مع بعضها
البعض ونحن البرش جز ٌء منها؟ فإن أخذنا بنظر االعتبار هذه املاكنة العظيمة املك ّونة من مليارات
األعضاء الصغرية  -األجزاء  -فاإلنسان فيها عبار ٌة عن جز ٍء صغريٍ وكأنّه خلي ٌة يف بدنٍ كبريٍ.
مسألة الرتابط ليست جديد ًة يف األوساط الفلسفية ،فقد كانت مطروح ًة بني العلامء عىل م ّر
العصور وال س ّيام بني الذين يع ّدون الكون إنساناً كبريا ً بقولهم أ ّن أجزاء هذا العامل تناظر خاليا بدن
فكل إنسانٍ حتّى
اإلنسان والتي تبدو يف ظاهر الحال أنّها مستقلّ ٌة لك ّنها يف الواقع جز ٌء ال يتج ّزأ منهّ ،
استقل يف وجوده إال أنّه جز ٌء من هذا العامل ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع الكائنات من
ّ
وإن
ٍ
وموجودات ال يحيص عددها إال الله سبحانه وتعاىل .فهذا الكون العظيم
مالئك ٍة وعقو ٍل مج ّرد ٍة
ٍ
مبا ّدياته ومج ّرداته يف الساموات واألرض مبثابة بدنٍ
واحد ،وهذا الرتابط ذهب إليه سائر العلامء
أيضاً ،لك ّن هذه الحقيقة طرحت يف الفكر الديالكتييك بصيغ ٍة أخرى ،فأصحاب هذا الفكر ال
يقولون فقط بارتباط األشياء مع بعضها كارتباط أجزاء اآللة الواحدة أو البدن الواحد ،وإنّ ا يذهبون
إىل أبعد من ذلك ويؤكّدون عىل أنّه أوثق من ذلك بكثريٍ ،وأحياناً يتجاوزون هذا الح ّد أيضاً كام
ٍ
واحد منها مرتب ٌ
ط باآلخر،
كل
فعل فريدريش هيغل الذي ع ّد األشياء عني الرتابط مع بعضها ال أ ّن ّ
وهذا يعني أنّنا لو ج ّردناها عن الرتابط لزالت من الوجود ومل يبق منها يش ٌء ،فامه ّية (أنا) هي عبار ٌة
عن سلسلة ارتباطها بالكائنات األخرى سوا ًء يف املايض أو الحارض ،لذا لو ت ّم تجريدها عن ذلك
فكل معناها يكمن يف ارتباطها مع غريها ،وعىل هذا األساس تكون جميع
سوف ال يبقى لها مع ًنىّ ،
وكل يش ٍء ننقله من
أي أم ٍر مطلقٍ يف الكونّ ،
األشياء مرتبط ًة ببيئتها .وعىل هذا األساس ليس هناك ّ
مستقل يف الكون ،وكذا هو
ٍّ
تتغي ماهيته ،وهذا يعني عدم وجود يش ٍء
بيئته إىل بيئ ٍة أخرى سوف ّ
الحال بالنسبة إىل الدين ،فهو مرتب ٌ
ٌ
ومعلول لها بحيث ال ميكن تص ّوره
ط بالظروف البيئيّة والزمانيّة
[[[
يف إطا ٍر آخر.

[[[
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 التضا ّدالفكر الجديل الديالكتييك يتق ّوم عىل مبدأ التضا ّد ،وقد أكّد هيغل عىل أ ّن محور هذه النزعة
كل يش ٍء يستبطن ض ّده ،إذ
الفكرية هو كون األضداد تنشأ من باطن بعضها البعض ،مبعنى أ ّن ّ
«كل يش ٍء يريد نقض نفسه ونقيضه يريد ذلك أيضاً ،لذا فهام ال يجتمعان مع بعضهام ،وهذا
قالّ :
حل إال بطرفه الثالث الذي له قدرة عىل جمع هذين النقيضني ليظهر من باطنهام».
التناقض ال يُ ّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل وجود نوعني من التضا ّد ،أحدهام تضا ٌّد يستحيل الجمع بني طرفيه يف يش ٍء
ٍ
ٍ
واحد لك ّنهام يف
واحد ،وتعريفه مذكو ٌر يف علم املنطق ،واآلخر تضا ٌّد يعني اجتامع أمرين يف يش ٍء
ٍ
واحد ليس مستحيالً.
تناف ٍر متواصلٍ  ،أي إ ّن اجتامعهام يف يش ٍء

ٍ
ٍ
واحد منهام
كل
واحد بتاتاً أل ّن ّ
املتضا ّدان حسب املعنى األ ّول ال ميكن أن يجتمعا يف يش ٍء
يعني عدم اآلخر ،فكرويّة الدائرة تجعل من املستحيل لها أن تتّصف بالتضليع ،فمن املحال تص ّور
ٍ
دائري  -مربّعٍ يف آنٍ
صحيح .إذا ً ،هذا
واحد ،فعندما توجد الدائرة ينعدم املربّع والعكس
يش ٍء
ٍّ
ٌ
النمط من التضا ّد ال ميكن تسويغه حسب تعريف الديالكتيكيني .أ ّما باملعنى الثاين ،فهو كام ذكرنا
ٍ
واحد لك ّنهام متنافران ويف رصا ٍع متواصلٍ وكأنّهام عد ّوان متناحران؛
يعني اجتامع أمرين يف يش ٍء
وبه توصف العنارص الطبيعية لتضا ّدها مع بعضها وكأنّها تتنازع يف ما بينها إثر اختالفها وعدم
ٌ
يل (عليه السالم) أشار
ات ّساقها .هذا التضا ّد يف الحقيقة
مقبول لدى قاطبة العلامء ،كام أ ّن اإلمام ع ّ
إليه يف ضمن إحدى خطبه يف نهج البالغة ناهيك عن أ ّن سائر األمئّة (عليهم السالم) أشاروا إليه
أيضاً ،كام أ ّن الفالسفة الذين قالوا باستحالة اجتامع الض ّدين قد ذهبوا إليه أيضاً .أ ّما يف مبادئ
كل يش ٍء ال ب ّد من أن يستبطن قابلي ًة
خاص فحواه أ ّن ّ
الفكر الجديل الديالكتييك فقد طرح مبعنى
ّ
مضا ّد ًة لذاته ولها القدرة عىل محوه من الوجود ،وكام قال هيغل فهو يستبطن سبب نقضه ،وهذه
القاعدة برأيه ورأي أتباعه جاري ٌة يف جميع الكائنات من دون استثنا ٍء ،فاملوت عىل سبيل املثال ال
يستبطن الهالك يف باطنه ،ومن ثم فإ ّن هذا التضا ّد الذايت هو السبب يف الحركة.

إذا ً ،التضا ّد هو علّة الحركة ،ولواله ملا حدثت ،فهي حصيلة نقض اليشء لذاته ،ويف املرحلة
اآلتية يحدث تركيباً بني الحالتني السابقة والالحقة ،والعامل الجديد بعد أن يتغلّب عىل سابقه
ّب من الحالتني األوىل والثانية لتبدأ مرحلة التكامل ،وعىل
ٌ
ويدحضه سوف ينشأ
عامل ثالثٌ مرك ٌ
أساس هذه القاعدة يحدث التكامل يف الكون .بعد أن طرح املاركسيون هذه القاعدة ا ّدعوا أنّهم
اكتشفوا علّة الحركة وزعموا أنّهم ف ّندوا بها آراء الفالسفة املتديّنني.
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التغي والحركة يف الكون باعتبار أنّه مدبّ ٌر من لدن حكيمٍ عليمٍ  ،أي
النظريّة الدين ّية أكّدت عىل
ّ
جل شأنه،
هناك علّ ٌة مح ّرك ٌة توجد الحركة والتغيري يف الكائنات وهي ليست سوى البارئ الخالق ّ
وبرهان املح ّرك األ ّول الذي طرحه الحكيم أرسطو أكّد عىل هذه الحقيقة ،كام أ ّن تعاليمنا اإلسالمية
ُوت
يم َملَك َ
استندت إىل هذا التعليل ،إذ جاء يف الذكر الحكيم قوىل تعاىلَ ( :وكَذلِكَ نُرِي إِبْرا ِه َ
ِ
ني َفلَمَّ َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأى كَ ْوكَ ًبا َ
اموات َو ْ
الَ ْر ِ
قال هذا رَبِّ َفلَمَّ أَف ََل
الس
ض َولِ َيكُونَ ِم َن الْ ُمو ِق ِن َ
َّ
قال هذا رَبِّ َفلَمَّ أَف ََل َ
ني َفلَمَّ َرأَى الْ َق َم َر با ِزغًا َ
َ
َئ ل َْم َي ْه ِد ِن رَبِّ َلَكُونَ َّن ِم َن
قال ل ِ ْ
ب ْال ِفلِ َ
قال ال أُ ِح ُّ
َت َ
س با ِز َغ ًة َ
ْب َف َلمَّ أَ َفل ْ
ا ْل َق ْو ِم الضَّ ا ِّل َ
قال يا َق ْو ِم إِنِّ بَرِي ٌء ِممَّ
ني َف َلمَّ َرأَى الشَّ ْم َ
قال هذا رَبِّ هذا أَك َ ُ
ِ
اموات َو ْ
ني) [[[ .فحوى
الَ ْر َ
الس
ُشكُونَ إِنِّ َو َّج ْه ُ
ض َح ِنيفًا َوما أَنَا ِم َن ا ْل ُم ْ ِ
ت ِْ
ش ِك َ
ت َو ْجه َِي ِل َّل ِذي َف َط َر َّ
دليل عىل وجود ما
ومتغي ومصريه إىل األفول ،وهذا ٌ
كل يش ٍء يف الكون متح ّر ٌك
هذه اآليات هو أ ّن ّ
ٌّ
ٍّ
هو غري متح ّر ٍك وال
الرب العظيم تبارك وتعاىل.
متغي وال آفلٍ  ،وهو ليس سوى ّ

أتباع املذهب املا ّدي الديالكتييك يقولون أ ّن محور البحث هو حاجة الحركة إىل مح ّر ٍك،
وي ّدعون أنّهم متكّنوا من كشف هذا املح ّرك  -العلّة  -يف باطن األشياء ،وهو التضا ّد املوجود
طبيعي وليست هناك رضور ٌة للبحث عنه يف القضايا املاورائية
فيها ،وعىل هذا األساس فاملح ّرك
ٌّ
[[[
 -امليتافيزيقية  -ألن الحركة يف الطبيعة متق ّوم ًة بذاتها ،لذا ال حاجة للسعي بحثاً وراء مح ّر ٍك آخر.

رش يف الكون من سنخ
الخطأ الذي وقع فيه هيغل هو ع ّده العالقة بني الض ّدين عىل صعيد ال ّ
فكل يش ٍء ال ب ّد من أن يكون
التضا ّد املنطقي الذي يقيض باستحالة اجتامعهام ،وبرأي حكامئنا ّ
وجذب تنسجم مع بعضها،
مركّباً من عنارص ع ّد ٍة متنافر ٍة يف ما بينها لك ّنها يف النهاية بعد ش ٍّد
ٍ
رص تكون متضا ّد ًة مع طبيعة العنرص اآلخر،
وسبب هذا التضا ّد باعتقادهم هو أ ّن طبيعة ّ
كل عن ٍ
فاملاء عىل سبيل املثال طبيعته بارد ٌة رطبةٌ ،يف حني أ ّن النار ذات طبيع ٍة حا ّر ٍة وجافّ ٍة ،وهذه
ٍ
ظروف معيّن ٍة سوف تؤث ّر عىل بعضها البعض فينقل
العنارص حينام ترتكّب يف ما بينها خالل
ٍ
وجذب يف ما بينها إىل أن تتحقّق حالة ات ّزانٍ
واحد منها خصوص ّيته إىل اآلخر ليحدث ش ٌّد
كل
ّ
ٌ
عب عنه القدماء بـ (املزاج) الذي ال ميثّل هذه العنارص كالً عىل حد ٍة إال
واستقرا ٍر
نسبي ،وهو ما ّ
ٍّ
ّب
أنّه يع ّمها جميعاً .عندما ينتج
ٌ
مزاج جدي ٌد تستع ّد طبيعة اليشء لقبول صور ٍة جديد ٍة ،فيتولّد مرك ٌ
جدي ٌد إثر ذلك .إذا ً ،األمور املركّبة ناشئ ٌة من تضا ِّد العنارص الذي يعني تنافرها ومن ث ّم انسجامها
[[[
[[[
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ٍ
تأكيد هناك بو ٌن شاس ٌع بني هذا الرأي وبني مبدأ التناقض الديالكتييك.
وبكل
ّ
مع بعضها،

[[[

 الوجودإحدى النظريات التي طرحها هيغل هي نفي (الوجود املحض) جمل ًة وتفصيالً ،وذلك من
كل وجو ٍد إنّ ا ينشأ إثر تركيبه مع العدم ،مبعنى أ ّن الوجود والعدم يجتمعان
منطلق اعتقاده بكون ّ
مع بعضهام ليتمخّض عنهام الوجود الطبيعي ،يف حني أ ّن الفالسفة املسلمني من أمثال صدر
املتألّهني الذي قال بأصالة الوجود ،يؤكّدون عىل أ ّن الوجود املحض هو الحقيقة بعينها وسائر
مراتب
الوجودات مرتت ّب ٌة عليه ،فهو الذي يع ّينها ويق ّدر لها الوجود ،وعىل هذا األساس فهو ذو
َ
ٍ
ضعيف ،وهذا التد ّرج عبار ٌة عن تشخ ٍ
ّص س ّيا ٍل يتواكب
تنازلي ٍة ،حيث يتد ّرج حتّى يصل إىل وجو ٍد
[[[
مع العدم ليظهر بشكل صريور ٍة؛ وهذا الرأي يتعارض مع رأي هيغل بالكامل.
 انسجام املتناقضاتكام أرشنا يف املباحث السابقة فإ ّن فريدريش هيغل يعد أبرز الفالسفة الذين طرحوا مبدأ التضا ّد
يف الفلسفة الغربية بحيث أصبح الفكر الجديل الديالكتييك يعرف مببادئه الثالثة التي أُطلق عليها
ناشئ من تب ّدل اليشء
كل ما يحدث يف الطبيعة
املثلّث الهيغيل أو مثلّث الديالكتيك ،مبعنى أ ّن ّ
ٌ
تركيب بني
إىل ض ّده ،ث ّم هذا الض ّد إىل ض ّده ،فيحدث الرتكيب يف مرحل ٍة ثالث ٍة (فكرة  -نقيض -
ٌ
الفكرة والنقيض) .الجدير بالذكر هنا أ ّن الفالسفة الذين سبقوا هيغل طرحوا هذه النظرية ،لك ّن
وانسجام بني املتناقضات ،لذلك أصبح
فسها يف إطار نشو ٍء
ٍ
تفسريه لها يختلف ّ
عم ذكروا ،فهو ّ
[[[
مؤسساً للديالكتيك الحديث.
هو أ ّول من أقحم مبدأ التناقض يف الفكر الديالكتييك ،ومن ثم ُع ّد ّ

عىل الرغم من اعتقاد الفالسفة املسلمني بامتزاج الوجود مع العدم يف عامل الطبيعة ،إال أنّهم
يف ذات الوقت يؤكّدون عىل استحالة اجتامع النقيضني لدرجة أنّهم ع ّدوا هذا الرأي أصالً ثابتاً
وقضي ًة ال نقاش فيها ،ولكن هناك اختالفاً كبريا ً بني قاعدة امتناع اجتامع النقيضني وبني مبدأ ات ّحاد
الوجود والعدم يف الطبيعة والذي يع ّد من مق ّومات الصريورة ،أي من مق ّومات الوجود السيّال
املتد ّرج ،لذا من الخطأ مبكانٍ تطبيق األمرين عىل بعضهام ،ولك ّن هذا الخطأ وقع فيه هيغل و َمن

[[[
[[[
[[[
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حذا حذوه ،فهو مل مي ّيز بني اعتبارات العدم املتع ّددة ،أي إنّه مل يدرك املعنى الذهني له.

[[[

ليس من شأن العدم أن يتّصف بالوجود عىل أرض الواقع باعتباره نقيضاً له ،لذا ال ميكن تص ّور
انسجام وات ّحا ٍد يف ما بينهام ،ولكن حسب ع ّده يف الخارج  -يف نفس األمر  -فهو متّح ٌد
حدوث
ٍ
مع الوجود وليس نقيضاً له .بنا ًء عىل ذلك ،أخطأ هيغل وأتباعه حينام قالوا أ ّن ات ّحاد الوجود والعدم
يف (الصريورة) هو من سنخ اجتامع النقيضني واتّحادهام مع بعضهام ،فهذه الصريورة تنقض
مبدأ امتناع اجتامعهام ما يعني نجاح النظرية الديالكتيكية الحديثة يف تفنيد قاعدة امتناع اجتامع
النقيضني .هذه الزلّة الفكرية ناشئ ٌة من عدم االكرتاث باملفهوم الحقيقي للموضوع وعدم االلتفات
[[[
إىل مختلف اعتبارات العدم.
كل من يدرك املفهوم الصحيح ملبدأ استحالة اجتامع النقيضني ال ميكنه
ال ريب يف أ ّن ّ
بتاتاً تص ّور اجتامعهام ،لذا ميكن ع ّد ما تب ّناه املا ّديون الجدليون رضباً من املزاح العلمي
وقد يكون ناشئاً من التعطّش الشديد لطرح مبانٍ جديد ٍة وابتكار آراء مل يطرحها السلف .هذه
القاعدة العقلية الثابتة بني العقالء والفالسفة مطروح ٌة أيضاً بني العلامء واملفكّرين مبختلف
جهاتهم الفكرية ،وحتّى بني العرفاء والشعراء الذين سبقوا هيغل رغم تب ّنيهم للفكر
مشاربهم وتو ّ
الديالكتييك ،إذ أدركوا عدم إمكان ّية اجتامع الوجود والعدم مع بعضهام ألنهام أمران متناقضان،
وهيغل نفسه أدرك هذه الحقيقة وأق ّر بأ ّن النقائض التي قال بإمكانية اجتامعها تختلف عن تلك
النقائض التي ترفض العقول اجتامعها.

يقول املفكّر الفرنيس بول فوليك يف مقالته (ديالكتيك هيغل والتناقض)« :باعتقاد هيغل فإ ّن
فكرة املثال املطلق تتّسم بصور ٍة واقعيّ ٍة يف الطبيعة والذهن عىل أساس مبدأ التناقض املطروح
يف املنهج الديالكتييك ،ولكن ال ب ّد لنا من االلتفات إىل أ ّن ديالكتيك هيغل ال ينفي استحالة
اجتامع النقيضني بالكامل ،وبذلك فهو ال يختلف عن الفكر الديالكتييك القديم الذي كان
متق ّوماً عىل مبدأ استحالة اجتامعهام ...وعىل الرغم من أنّه طرح آرا ًء تختلف عن مبدأ استحالة
كل إنسانٍ آخر» .كام قال يف مقال ٍة
اجتامع النقيضني ،لك ّنه يف باطنه يؤمن بهذا املبدأ حاله حال ّ
أخرى د ّونها تحت عنوان (ما بعد الطبيعة)« :هيغل نفسه وخالفاً ملا يُنسب إليه ،كان يعتقد
باستحالة اجتامع النقيضني ،أل ّن رأيه الذي أكّد فيه عىل إمكانية اجتامعهام وانتفائهام ناظ ٌر إىل
[[[ -املصدر السابق ،ص .164
[[[  -املصدر السابق ،ص .169
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كل أم ٍر يتص ّوره اإلنسان حقيقياً فهو
التناقض الظاهري ال الواقعي .لقد أكّد هذا املفكّر عىل أ ّن ّ
حقيقي بالفعل ،ويبقى هكذا دامئاً
ويتجل يف الرتكيبات الالحقة ،لذا فالتط ّور الفكري إنّ ا
ّ
ٌّ
يقترص عىل عدم قبول املبادئ العلمية التي يكون خطؤها ثابتاً».
االختالف بني الفالسفة املسلمني والغربيني من أمثال فريدريش هيغل حول مسألة الصريورة
ال يقترص فقط عىل النتيجة التي طرحها الغربيون عىل أساس تجويز اجتامع النقيضني ،بل هناك
ٌ
بنيوي ،فحتّى وإن ات ّفقا يف ظاهر الحال عىل أ ّن الصريورة هي نتيج ٌة الجتامع الوجود مع
اختالف
ٌّ
مختلف يف األمرين والفكرة ليست عىل ح ٍّد سوا ٍء.
العدم ،لك ّن املبدأ
ٌ
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