اإللحاد
أسبابه ومفاتيح العالج

اإللحاد
أسبابه ومفاتيح العالج
حممد ناصر

http://aldaleel-inst.com
www.facebook.com/aldaleel.inst

هويّة الكتاب
اسم الكتاب :اإلحلاد :أسبابه ومفاتيح العالج
املؤ ّلف :حممد نارص
املراجعة العلم ّية :املجلس العلمي يف مؤسسة الدليل
اللغوي :عيل حامد زائر
التقويم
ّ
تصميم الغالف :حممد حسن حسني
اإلخراج الفنّ ّي :فاضل حممد منايت
املن ّفذ :جعفر مهدي الع ّطار
الطبعة :األوىل
سنة النرش2017 :
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقد ّية
النارشّ :
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية  4086لسنة 2017
حقوق الطبع والنرش حمفوظة

http://aldaleel-inst.com
www.facebook.com/aldaleel.inst
سسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة
جميع الحقوق محفوظة لمؤ ّ

قائمة احملتويات
قائمة المحتويات5 .............................................................................
كلمة المؤسّسة 13 .............................................................................
إهداء 19 .......................................................................................
تمهيد 21 .......................................................................................
المقدّمة 27 .....................................................................................
معنى اإللحاد 27 ..............................................................................
أنواع اإللحاد 28 ..............................................................................
مح ّل النزاع وجهات البحث فيه 31 ..........................................................
المه ّمات ّالتي يتطلّع إليها الملحد 33 .........................................................
مراحل البحث 35 .............................................................................
تصنيف البحث 36 ............................................................................

6

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

األول :األسباب العامة ألي موقف فكري 39 ......................................
الفصل ّ
طريق المعرفة الصائبة42 ...................................................................
المبادئ العا ّمة للمعرفة 45 ...................................................................
المبادئ الصالحة 49 ..........................................................................
المبادئ غير الصالحة 54 ....................................................................
ثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وآثاره60 ........................................................
الفصل الثاني  :األسباب الخاصة بالموقف اإللحادي 65 ...................................
أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إله 72 ...................................................
األول :انهدام أدلّة الوجود 72 ........................................................
السبب ّ
األول وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه 73 ..............................
تحليل السبب ّ
الشر 75 ...............................................................
السبب الثاني :مشكلة ّ
تحليل السبب الثاني وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه 75 ..............................
السبب الثالث :امتناع نفس فكرة ٰ
اإلله 78 ...................................................
تحليل السبب الثالث وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه 79 ..............................
تقييم عام لألسباب الثالثة 81 .................................................................
أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير ٰ
ي 84 ................................................
اإلله ّ
تطور العلوم التجريبيّة وتوظيفها لخدمة اإللحاد 85 ........................................
انبثاق علم فيزياء الك ّم وتوظيفه لخدمة اإللحاد 87 ..........................................
تحليل األسباب وبيان القيمة المنطقيّة لالستناد إليها93 .....................................

قائمة المحتويات

7

ي بين العلوم ودواعي الخلط 97 ..............................
 -1ضرورة الفصل المنهج ّ
 -2عمليّة التنظير ..مبادؤها ،خصائصها ،قيمتها المعرفيّة 103 ..........................
 -3عدم ارتباط االزدهار المعاصر بالنظريّات المطروحة 111 ..........................
أسباب نفي قابلية اإلنسان أو حاجته للتدبير اإللهي 115 ...................................
السبب األول :نفي القابلية 115 ..............................................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي القابلية 117 .......................................
السبب الثاني :نفي الحاجة 119 ..............................................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي الحاجة 120 ......................................
أسباب القول بانتفاء العالقة التدبيريّة 123 ..................................................
السبب األول :مشكلة الشر 125 .............................................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب األول 125 .............................................
السبب الثاني :انعدام األثر للعالقة مع اإلله 127 ...........................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثاني 128 .............................................
السبب الثالث :التأثير السلبي للشرائع على المتدينين أنفسهم 129 ........................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثالث 130 ............................................
السبب الرابع :بشرية الدين 133 .............................................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الرابع 134 ............................................
السبب الخامس :دعوى فساد الشرائع ٰ
اإللهيّة في نفسها 136 ..............................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الخامس 136 ..........................................

8

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

السبب السادس :المعاناة ا ّلتي سببها سلوك المتدينين137 ..................................
القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب السادس 138 ..........................................
خاتمة الفصل 142 ............................................................................
الفصل الثالث  :في مفاتيح العالج ألسباب اإللحاد 147 ...................................
ي ألسباب اإللحاد 150 ....................................................
التصنيف المعرف ّ
مفاتيح العالج لألسباب العقليّة (الفلسفيّة)155 ..............................................
المفتاح األول :تصحيح الخلل المتعلق بأقسام القضية 157 ................................
آثار الخلل في تقسيم القضايا 160 ...........................................................
جوهر المشكلة في ٰهذا الخلل والتمهيد للعالج 162 ........................................
مناشئ تعلق اإلدراك بالمعاني 163 .........................................................
مناشئ التركيب في المعاني 164 ............................................................
الجوهر والعرض 165 .......................................................................
اختالل التقسيمات المبتدعة في الحكم 169 .................................................
الجهتان المنطقيّتان لتقسيم الحكم 170 .......................................................
ي موضوعٍ بأوصافه 171 .......................................
التقسيم الصحيح لعالقة أ ّ
موقف المنهج العقلي البرهاني من آثار إهمال التقسيم الصحيح 176 ....................
أمثلة على معرفة األعراض الذاتية بدون التجربة الحسية 179 ...........................
انفتاح باب العالج 183 .......................................................................
المفتاح الثاني :تصحيح الخلل الموجب للتشكيك باألوليات العقلية186 ...................

قائمة المحتويات

9

تسوية الخلط األول بين دوري الحس في التصور والتصديق188 .......................
تسوية الخلط الثاني بين دوري الحس المباشر وغير المباشر 195 .......................
تسوية الخلط الثالث بين أفعال العقل ومدركاته 202 .......................................
انفتاح باب العالج 206 .......................................................................
المفتاح الثالث :تمييز األحكام العقلية عن الوهمية 215 ....................................
أنحاء الحكم العقلي 217 ......................................................................
أحوال مقام التخيل 220 ......................................................................
الفرق بين التخيل (الحكم الوهمي) والتعقل (الحكم العقلي) 225 .........................
انفتاح باب العالج 228 .......................................................................
 1ـ الوجود بعد العدم بال سبب 229 ........................................................
 2ـ امتناع نفس فكرة اإلله 240 .............................................................
الشر في العالم ينافي معلوليته ٰ
إلله 242 ........................................
 3ـ وجود ّ
المفتاح الرابع :العالقة بين العقل واألخالق والدين 248 ...................................
مفتاح عالج األسباب (العلمية) 252 ........................................................
اآلثار المترتّبة على ٰهذا المفتاح260 ........................................................
تطبيق على نظريّة االنفجار الكبير 263 ....................................................
تطبيق على نظريّة التطور 264 .............................................................
مفتاح العالج لألسباب النفسيّة االنفعاليّة267 ...............................................
الحاجة الى تربية النفس وتهذيبها 269 ......................................................

10

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

تطبيق على الرفض االنفعالي للتدبير التشريعي 270 ......................................
تطبيق على الرفض االنفعالي للتدبير التكويني 272 .......................................
خاتمة مفاتيح العالج 276 ....................................................................
الخاتمة 281 ...................................................................................
المصادر 293 .................................................................................

كلمة المؤسسة

كلمة املؤسّسة
والثقايف العا ّم وتشخيص ما يعانيه من
الفكري
بعد دراسة الواقع
ّ
ّ
هسترييا فكرية وفوىض معرفيّ ٍة ،استدعى ٰذلك رضورة قيام مرشو ٍع
ٍ
ناهض ،حيمل عىل عاتقه مسؤول ّية التصدّ ي هلٰذا األمر ،ضمن
فكري
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
رؤية واقعيّة قادرة عىل تأصيل أسس الفكر االنساين ودحض الشبهات
ومعاجلة اإلشكال ّيات الفكر ّية ،وبحسب عقيدتنا ّ
فإن النموذج األمثل
ٍ
ٍ
ٍ
منسجمة
ومعاجلات حقيق ّي ٍة
حلول
للرؤية العقد ّية ا ّلتي تصلح إلعطاء
العقيل املد ّعم بنصوص
مع الواقع ،هي الرؤية القائمة عىل أساس املنهج
ّ
القرآن الكريم وكلامت أهل بيت العصمة والطهارة  ،ا ّلذين أثبت
العقل مرجع ّيتهم.
لذا استدعى األمر إنشاء مؤس ٍ
سة علم ّي ٍة ُمت ِْقن ٍَة حتمل عىل عاتقها ٰهذا
ّ
املرشوع وتن ّفذه عىل أرض الواقع ،فانبثقت من كنف العتبة احلسينيّة
مؤسس ٌة
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقد ّية ،وهي ّ
املقدّ سة ّ
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ٍ
متامسكة ،تتأ ّلف من ٍ
متخص ٍ
ص بالعقيدة
علمي
كادر
علم ّي ٌة ذات هيكل ّي ٍة
ّ
ٍّ
ٍ
يف ّ
وإعالمي تقع عىل عاتقه مسؤول ّية هتيئة
إداري
وكادر
كل جماالهتا،
ٍّ
ٍّ
العلمي ومستلزمات إخراجه بالشكل املناسب،
متط ّلبات العمل
ّ
ٍ
ٍ
مدروسة.
خطط
وتسويقه ضمن
املؤسسددة خ ّطددة العمددل ضددمن
وقددد وضددع القددائمون عددىل ّ
ٍ
ٍ
ثالثة هي:
جماالت
علمي.
1د جمال التحقيق والبحث ال ّ
2د جمال التعليم.
3د جمال التبليغ واإلعالم.
هيتم
هيمنا يف ٰهذه الكلمة هو اإلشارة إىل املجال ّ
األول ا ّلذي ّ
وما ّ
ت متخص ٍ
جمال ٍ
بتأليف الكتب وحتقيقها ،وإصدار ّ
صة وكراريس تثقيف ّي ٍة
ّ
يف جمال الفكر والعقيدة.
وحيث ّ
املؤسسة طاب ًعا
إن الطبيعة الفكر ّية للمرشوع تفرض عىل
ّ
علم ًّيا حتقيق ًّيا؛ ليكون األساس واملنطلق للمشاريع األخرى ا ّلتي تتبنّى
املؤسسة تنفيذها ضمن خ ّطتها العا ّمة.
ّ
ٍ
ٍ
متكاملة
رؤية
العلمي هو األداة الرائدة يف صياغة
فالتحقيق
ّ
ٍ
العقدي ا ّلذي ينبغي اإليامن به والعمل عىل
تعّب عن النظام
ّ
منسجمة ّ
ثمة ما يمكن التعويل عليه د يف مقام دراسة الرؤى املختلفة
وفقه ،وليس ّ
ٍ
التحقيقي.
العلمي
موضوعي د سوى األسلوب
بنحو
وتقييمها وفرزها
ّ
ّ
ٍّ
عىل ٰهذا األساس ارتأى القائمون عىل ٰهذا املرشوع أن يكون
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املؤسسة ا ّلذي يعدّ رصيدها ومصدر
(التحقيق والبحث
العلمي) قوام ّ
ّ
ٍ
خاص ٍة للبحوث والدراسات ضمن هيكل ّية
تم تشكيل شعبة ّ
ّ
قوهتا؛ ولذا ّ
تم ترتيب وحداهتا
املهم
ّ
والرضوري ،وقد ّ
املؤسسة؛ للقيام ٰهبذا الدور ّ
ّ
املوضوعي لألحكام العقد ّية ،وهي
ترتي ًبا منطق ًّيا يتناسب مع الرتتيب
ّ
كالتايل( :وحدة البحوث املعرفيّة ،وحدة ٰ
الديني،
اإلهل ّيات ،وحدة الفكر
ّ
اإلمامي).
املذهبي ،وحدة الفكر
وحدة الفكر
ّ
ّ

منهجنا التحقيقيّ:
ختتلف املناهج املعرف ّية املعتمدة يف استنباط األحكام العقد ّية وحتقيق
مسائلها بحسب األدوات املستخدمة يف عملية البحث ،فهناك املنهج
والّبهاين العق ّيل،
السلوكي،
والكشفي
النقيل،
والنّص
احلّس،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
التجريبي ّ ّ

واختلفت املدارس الكالم ّية والفلسف ّية تب ًعا هلٰذا االختالف املؤ ّدي –
ٍ
خمتلفة ،ونحن لسنا معن ّيني
رؤى فلسف ّي ٍة وعقد ّي ٍة
بطبيعة احلال – إىل ً
هيمنا
هيمنا مقدار اختالفهم بقدر ما ّ
باملدارس الفلسف ّية والكالم ّية ،وال ّ
الواقعي يف حتقيق املسائل العقد ّية.
مدى التزامهم باملنهج
ّ

العقيل،
مؤسسة الدليل د كام أرشنا د هو املنهج
ومنهجنا املعتمد يف ّ
ّ

املجرد وما
العقيل قرص النظر عىل معطيات العقل
ولسنا نعني باملنهج
ّ
ّ

جتود به الّباهني املنطق ّية من دون االستعانة باألدوات املعرف ّية األخرى،
وحاكام يف تقييم
أساسا
العقيل ما يكون العقل فيه
وإنّام نعني باملنهج
ً
ً
ّ
املناهج املعرف ّية ومعطياهتا ،واالستفادة من األدوات املعرف ّية بأنواعها
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ٌّ
احلس ّية (دائرة
وكل حسب دائرة موضوعه ،فاألحكام
كا ّف ًة،
ّ
املحسوسات) نرى أن احلاكم فيها العقل و ٰلكن بواسطة األدوات
احلس الباطن أو الكشوفات العرفان ّية فالعقل هو
احلس ّية ،وأ ّما أحكام
ّ
ّ

يسمى (القلب) يف اصطالحهم ،وكذا األحكام
احلاكم بواسطة ما ّ
طريق هلا
القانون ّية الترشيع ّية ،واألحكام العقد ّية اجلزئ ّية ليس للعقل
ٌ
سوى النصوص القانون ّية أو الدين ّية ،بمعنى ّ
أن العقل هو ا ّلذي يمنحها

احلج ّية ،ويسمح باعتامدها واجلري عىل طبقها؛ ّ
ألن العقل منقا ٌد إىل
ّ
قهرا بعد ما ثبتت له وفق رؤيته الكون ّية ّ
أن له ٰهذا املقام وتلك
مصدرها ً

الشأن ّية.

ثمة واسط ٌة للعقل يف إدراكها،
وأ ّما األحكام العقد ّية الك ّل ّية فليس ّ
هات من
وإنّام يدركها بنفسه مبارشةً ،نعم يمكن أن يكون هناك من ّب ٌ
النصوص الدين ّية أو غريها.
التحقيقي ،ا ّلذي يرى القائمون عىل
وبعبارة خمترصة :منهجنا
ّ
العقيل بالوصف
املؤسسة اعتامده يف مقام البحث والتحقيق هو املنهج
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وهذا املنهج ّ
قبول واعتامد من أغلب أساطني متك ّلمي
حمل
ا ّلذي تقدّ مٰ ،
مدرسة أهل البيت ٰ ،هذا يف مقام الثبوت ،وأ ّما يف مقام اإلثبات
واجلدل واإلقناع ،فيمكن االستعانة ّ
تقرب وجهة
بكل الوسائل ا ّلتي ّ
النظر واملعتقد إىل ذهن املخاطب.
أصناف املشاريع يف ٰهذا املجال ثالث ٌة:
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 1ـ املشاريع طويلة األمد:
وهددي املشدداريع األساسدد ّية ا ّلتددي ال ّ
تقددل مدددّ ة إنجازهددا عددن
ويتم العمدل عليهدا بشدكل متدوا ٍز مدن قبدل الواحددات كا ّفد ًة،
سنتنيّ ،
الرئيّس د
وتتم ّثددل يف املوسددوعات والكتددب الكبددرية نسددب ًّيا ،وخماطبهددا
ّ
املتخصصون والنخب.
ّ
متوسطة األمد:
2ـ املشاريع ّ

وهي املشاريع ا ّلتي ال تزيد مدّ ة إنجازها عن السنة ،وتكون عىل
كتب متوسطة احلجم أو كتي ٍ
شكل ٍ
بات أو جم ّل ٍة ،بحيث ال يزيد عديد
ّ
ّ
ٍ
املتخصصون والنخب واملث ّقفون.
صفحة ،وخماطبها
صفحاهتا عن مئتي
ّ
3ـ املشاريع قصرية األمد:
وهي املشاريع التي ال تزيد مدّ ة إنجازها عن الثالثة أشهر ،وهي
الكراريس ال يتجاوز عديد صفحاهتا عن اخلمس والعرشين ،وخماطبها
عا ّمة املث ّقفني.
املتوسطة
ويعدّ ٰهذا الكتاب الذي بني أيديكم الكريمة من املشاريع
ّ
هتتم بمواجهة ظاهرة اإلحلاد والال دين ّية ،وقد متيز ٰهذا
األمد ا ّلتي ّ
الكتاب باستقصاء األسباب احلقيق ّية ا ّلتي تقف وراء ٰهذه الظاهرة ،ال
حتول التفكري
س ّيام السبب
الفكري ا ّلذي ترجع جذوره إىل مرحلة ّ
ّ
التجريبي ،ومن رواد ٰهذه
احلّس
البرشي من املنطق
ّ
ّ
العقيل إىل املنطق ّ ّ
ّ
عززهتا حلقة فينا ورسل،
املرحلة هم فرانسيس بيكون وديفد هيوم ،وقد ّ
بيد ّ
أن ٰهؤالء مل حيملوا راية اإلحلاد ومل جيعلوا منه قض ّي ًة مصري ّي ًة ،كام
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فعل املالحدة اجلدد أمثال ريتشارد دوكنز سام هاريس ودانيال دانت
فهؤالء
وكرستوفر هيتشنز ،ا ّلذين يطلق عليهم فرسان اإلحلاد اجلديدٰ ،
حاولوا توظيف قدراهتم العلم ّية والكتاب ّية واخلطاب ّية لرتويج ظاهرة
اإلحلاد ،واعتبار اإليامن بإ ٰل ٍه ٍ
خالق رؤي ًة متخ ّلف ًة.
وقد بذل األستاذ حممد نارص د مسؤول وحدة ٰ
املؤسسة
اإلهل ّيات يف ّ
د جهو ًدا كبري ًة يف سبيل تشخيص األسباب الداعية لإلحلاد والال دين ّية،
ٍ
رؤية علم ّي ٍة مبدئ ّي ٍة لعالج ٰهذه األسباب ،أسامها املؤ ّلف بد
ووضع
املؤسسة
(مفاتيح العالج) ،وقد أوىل السادة أعضاء املجلس
العلمي يف ّ
ّ
عناي ًة فائق ًة يف مراجعة ٰهذا البحث وتدقيقه ،فزاد يف نضجه ووصوله إىل
املؤسسة.
املستوى ا ّلذي تطمح إليه ّ
املتخصصني
ويف ختام كلمتنا نأمل أن ينال ٰهذا املؤ ّلف اهتامم
ّ
واملث ّقفني ،وأن يكون مرشو ًعا جديدً ا وف ّع ًاال يف عالج ظاهرة اإلحلاد
ٍ
موضوعي ،وأن يكون معينًا ومرشدً ا للباحثني
علمي
بنحو
والال دين ّية
ٍّ
ٍّ
عن احلقيقة.
عز وج ّل د املوفق ّية والسداد ّ
لكل ا ّلذين سامهوا يف
سائلني املوىل د ّ
رب العاملني.
إنتاج ٰهذا املؤ ّلف الق ّيم من العلم ّيني والفنّ ّيني ،واحلمد هلل ّ
صالح الوائيل
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقد ّية
رئيس ّ
 6متّوز 2017
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كلمة المؤسّسة

تم

إهداء
إىل كلّ طالب للحقيقة

متهيد
ر ّبام لن يكون جمان ًبا للصواب أن نقولّ :
النظري( )1كان
إن اإلحلاد
ّ
ٍ
امرؤ هنا وآخر هناك ،دون
جمرد
حالة فرد ّي ٍة يتّخذها ٌ
عىل طول التاريخ ّ
أن يكون هلا ذاك الصدى الواسع بني عموم الناس ،ودون أن تكون
متشكّل ًة عىل هيئة ت ّي ٍ
واجتامعي حيصد األنصار واألتباع .أ ّما يف
فكري
ار
ٍّ
ٍّ
عرصنا احلارض ،ومع اخرتاع الكثري من وسائل نرش األفكار وتروجيها،
وإتقان العديد من وسائل اإلقناع ،ومع جتدّ د العديد من العوامل املؤ ّدية
الفكري الرافض لوجود إ ٰل ٍه هلٰذا الكون ،أو
النظري ٰذلك املوقف
( )1أقصد باإلحلاد
ّ
ّ
ّ
العميل ،و ٰذلك حينام ال
األقل ،يف قبال ما يمكن تسميته باإلحلاد
املشكّك فيه عىل
ّ
ٍ
بأي نحو من األنحاء؛ نتيجة استغراق الفرد يف
يكون اإل ٰله
حارضا يف سلوك الفرد ّ
ً
الفكري لقال باعتقاده
متابعة رغباته وشهواته التلقائ ّية ،رغم أنّه لو سئل عن موقفه
ّ
بوجود إ ٰل ٍه هلٰذا الكون.
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ٍ
ٍ
جديدة؛ ّ
بنحو غري
فإن األمر قد اختلف ك ّل ًّيا
إىل اإلحلاد أو إجياد عوامل
ٍ
ّ
اإلحلادي د
وكأن املوقف
البرشي؛ إذ يبدو
مسبوق يف تاريخ االجتامع
ّ
ّ
وكغريه من املواقف الفكر ّية يف عرصنا د يف طريقه نحو التشكّل عىل هيئة
ت ّي ٍ
ويتم العمل عىل تروجيه وتسخري
واجتامعي ينترش
فكري
ار
ٍّ
ويتوسع ّ
ّ
ٍّ
األدوات والطاقات والتقن ّيات املساعدة عىل جعله رؤي ًة فكر ّي ًة مستساغ ًة

اإلنساين.
عند عموم املجتمع
ّ
قديام عىل البحوث النظر ّية يف
فإذا كانت معاجلة اإلحلاد تقترص ً
اإلهل ّيّ ،
الفلسفة وعلم الكالم ا ّلتي تعرض أد ّلة الوجود ٰ
فإن واقع احلالة
ٍ
جمرد إقامة
اإلحلاد ّية املعارصة يفرض القيام بمعاجلة ختتلف متا ًما عن ّ
ً
ً
شامال وجذر ًّيا،
شكال
األد ّلة عىل وجود اهلل ،بل ال بدّ أن تتّخذ
يستوعب ّ
كل العوامل املؤ ّدية إليه ،املتجدّ دة منها واجلديدة.

ٍ
معاجلة جتمع
املاسة إىل العمل اجلا ّد عىل إجياد
ومن هنا كانت احلاجة ّ
بني املتانة العلمية والشمولية من ٍ
جهة ،والسالسة يف األسلوب والرفق
ّ
ّ
ٍ
جهة أخرى؛ وألجل ٰذلك كان ٰهذا البحث ا ّلذي بني
يف اخلطاب من
ٍ
كهذه.
يديك؛ ليش ّكل بداية الطريق نحو إجياد معاجلة ٰ
ٍ
ّ
اإلمجايل للمشكلة
يتوخى العرض
بداية؛ ألنّه
جمرد
ّ
نعم هو ّ
اإلحلاد ّية ،ويقترص عىل مفاتيح احللول واملعاجلات دون الدخول يف
تفاصيلها؛ طم ًعا يف جعله كتا ًبا صغري احلجم ،ويف متناول عموم الناس،
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ترسب رسي ًعا إىل نفوسهم ،وليكون
بعيدً ا عن تسبيب امللل ا ّلذي ي ّ
خالصا قدر اإلمكان من التعقيد ّإال ذاك ا ّلذي يفرضه يف ٍ
كثري من
ً
األحيان عمق املطالب واألفكار ا ّلتي تتط ّلبها طبيعة املوضوع .وألجل
ٰهذا وذاك ،فقد سعيت جاهدً ا للتبسيط والتوضيح مع احلفاظ عىل املتانة
ٍ
العلم ّية ،وجتنّب االختزال للمشاكل واحللول يف صي ٍغ ّ
ساذجة.
هش ٍة أو
ويف النهايةّ ،
فإن القارئ الواعي بحقيقة املشكلة وخصوص ّيات الواقع
املهمة.
احلك َُم الوحيد عىل مقدار نجاحي يف إنجاز ٰهذه ّ
ا ّلذي نعيشه ،هو ْ َ
أن عىل القارئ الكريم أن يكون ملتفتًا إىل ّ
وهذا يعني ّ
أن الكتاب
ٰ
ا ّلذي بني يديه ،ال يتوخى بمفرده القيام بأداء ّ
كل الدور ا ّلذي تتط ّلبه
صغري من جممل عمل ّية ّ
احلل
املعاجلة للمشكلة اإلحلاد ّية ،بل هو جز ٌء
ٌ
ٍ
ٍ
مماثلة
بحوث
والعالج الشامل ا ّلذي يفرتض أن يؤ ّدى ضمن سلسلة
بعضا .وإذا ما اتّضح ٰذلك أرشع فيام ييل يف عرض ما
يتمم بعضها ً
ّ
وهذا الغرض.
يتناسب ٰ
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املقدمة
 معنى اإلحلاد
 أنواعه
 املهمات اليت يتطلع إليها امللحد

املقدّمة
ٍ
أبني فيها معنى اإلحلاد
بداي ًة ،ال بدّ يل أن أقوم بوضع مقدّ مة ّ
وأنواعه ،وجهات البحث املرتبطة به؛ حتّى يكون موضوع البحث
وطبيعة مسائله والغاية منه واضح ًة جل ّي ًة.

معنى اإللحاد
ّ
خيص مسألة
إن ما هيمنا من معنى اإلحلاد هو معناه املستعمل فيه فيام ّ
الوجود ٰ
اللغوي .وبالرجوع إىل أنحاء استعامله
اإلهل ّي ،وليس معناه
ّ
وتداوله نجد أنّه يعني :ترك االعتقاد بوجود إ ٰل ٍه هلٰذا الكون .فعبارة ترك
وأعم من الش ّك مع
أعم من االعتقاد بعدم وجود إ ٰل ٍه،
ّ
االعتقاد ّ
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اإلعراض( )1عن االعتقاد بوجود إ ٰل ٍه؛ فهي شاملة لكال املوقفني .وعبارة
خاصّ .أما
(وجود إ ٰل ٍه هلٰذا الكون) تقال بمعنيني :أحدمها عا ٌّم ،واآلخر
ٌّ
ٍ
فاعل هلٰذا الكون منه صدر وعنه انبثق ،سوا ٌء
املعنى العا ّم فهو وجود
دور يف حياة
دور يف عمل الكون أم ال ،وسوا ٌء أكان له ٌ
أكان هلٰذا الفاعل ٌ

خاص ًة د بالترشيع والتأثري من خالل ارتباط اإلنسان به د أم ال.
اإلنسان ّ
ٍ
فاعل هلٰذا الكون منه صدر وعنه انبثق،
اخلاص فهو وجود
وأما املعنى
ّ
ّ
ودور يف حياة اإلنسان بالترشيع والتأثري من خالل
دور يف عمله
ٌ
وله ٌ
ارتباط االنسان به.

أنواع اإللحاد
َ
وبان دوران ترك االعتقاد بني االعتقاد
إذا اتّضح معنى اإلحلاد،
والشك بالوجود مع اإلعراضٰ ،
ّ
وكذلك دوران معنى
بعدم الوجود
التدبريي للكون
وجود إ ٰل ٍه هلٰذا الكون بني اإل ٰله الفاعل الفاقد للدور
ّ
فهذا يعني ّ
أن اإلحلاد
واإلنسان ،واإل ٰله الفاعل والواجد هلٰذا الدور؛ ٰ
ٌ
ّ
الشك واالعتقاد بعدم بوجود إ ٰل ٍه مطل ًقا،
شامل لعدّ ة أنواعٍّ :أوهلا وثانيها
أي ٍ
ّ
تدبريي لإل ٰله يف
دور
وثالثها ورابعها
ٍّ
الشك واالعتقاد بعدم وجود ّ
ّ
ّ
والتحري
الشك ا ّلذي يكون يف مقام البحث
الشك باإلعراض متييزً ا له عن
( )1إنّام ق ّيدت
ّ
احلق يف املسألة ،فمثل ٰهذا ال يطلق عليه إحلا ٌد بحسب االستعامل املتداول.
عن ّ
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التكوين والترشيع.
وبام ّ
ّ
الواقعي للدليل
الشك بوجود اإل ٰله يرجع إ ّما إىل الفقدان
أن
ّ

ّ
الشاك بحسب ما
عىل الوجود ،أو تساوي أد ّلة اإلثبات والنفي عند
ٍ
ٍ
فهذا يعني ّ
ّ
للشك
أن األسباب الداعية
يملكه من مقدرة معرفيّة؛ ٰ
متضمن ًة يف األسباب الداعية للرفض واإلنكار.
واإلعراض ستكون
ّ
و ٰهبذا يبقى أمامنا نوعان من اإلحلاد ،ومها االعتقاد بعدم وجود إ ٰل ٍه
مطل ًقا ،واالعتقاد بعدم وجود إ ٰل ٍه ذي ٍ
تدبريي للكون واإلنسان.
دور
ٍّ
ٍ
أي ٍ
دور
جمرد االعتقاد بوجدود إ ٰلده دون أن يكدون هلٰدذا اإل ٰلده ّ
ٰلك ّن ّ
ٍ
اعتقداد بوجدود
أي
تدبريي
أمر ال خيتلف عدن ّ
ٍّ
عي) ،هو ٌ
(تكويني وترشي ٍّ
ٍّ
ٍ
مبدارش عدىل عمدل الكدون وحيداة
أثر
يشء من أشياء الكون ممّا ليس له ٌ
ٌ
ٍ
وهذا يعني ّ
كهذا ستكون يف نفسدها فاقدد ًة
اإلنسانٰ ،
أن مسألة وجود إ ٰله ٰ
ٍ
بموجدود،
ألهل ّية النزاع حوهلا؛ فسوا ٌء كان ٰهذا اإل ٰله موجدو ًدا أو لديس
ٍ
بمسدألة
وسواء اعتقدنا بوجوده أم مل نعتقد بوجوده ،فلدن يكدون ٰذلدك
مهم ٍة.
ّ
ومن هنا مل يكن ّ
كل ٰذلك احلامس عند امللحدين نحو ترويج
اإلحلاد ،وال ّ
كل ٰذلك اإلرصار عند املتد ّينني عىل إثبات وجود اإل ٰله،
لينسجم مع كون ّ
ألي
حمل النزاع بينهم هو اإل ٰله بمعناه العا ّم ،أي الفاقد ّ
ٍ
تدبريي للكون واإلنسان .بل إن ما جعل األمر عىل ٰهذه الدرجة
دور
ٍّ
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مه ّية عند ٍّ
التارخيي
احلقيقي وراء النزاع
كل منهام ،وكان السبب
ّ
ّ
من األ ّ
واحلا ّد بينهام ،هو ّ
أن املراد من اإل ٰله ا ّلذي ينفيه امللحدون تارخي ًّيا ويف
قديام وحدي ًثا ،هو اإل ٰله باملعنى
خصوصا ،ويثبته املتد ّينون
احلارض
ً
ً
اخلاص ،أي اإل ٰله الفاعل واملد ّبر م ًعا يف التكوين والترشيع.
ّ
واضحا ّ
ّبر النزاع حول أصل وجود إ ٰل ٍه
وبنا ًء عىل ٰذلك يصبح
ً
أن م ّ
بمعناه العا ّم ،يكمن يف أنّه يشكّل األساس ا ّلذي يمكن من خالله املرور
اخلاص؛ باعتبار ّ
أن وصف اإل ٰله بأنّه مد ّب ٌر يأيت بعد
إىل نفي اإل ٰله باملعنى
ّ

الفراغ عن أنّه موجو ٌد يف نفسه ،فإذا ما نفينا وجوده نفينا معه بالرضورة
ٍ
ّ
احلقيقي بني الفريقني يدور
تدبري .وملّا كان النزاع
كل ما يعزى إليه من
ّ

اخلاص ،وبداعي إثباته أو نفيه احتدم وحيتدم الرصاع
حول اإل ٰله باملعنى
ّ

بينهام؛ ّ
التوصل إىل إثبات
فإن املقصود ضمنًا ورصاح ًة من ٰهذا النزاع هو
ّ
التدبريي هلٰذا اإل ٰله ،أو نفيه.
الدور
ّ

نعم قد ينقسم القائلون بوجود اإل ٰله املد ّبر ،إىل من ْيق ِرصون دوره

التدبريي عىل عامل التكوين دون الترشيع ،وإىل من جيعلون دوره
ّ
ً
شامال ملقامي التكوين والترشيع( .)1وقد ينقسم القائلون
التدبريي
ّ
ٍ
أديان ومذاهب وطوائف .و ٰلكن ويف املقابل ،يضع
الترشيعي إىل
بدوره
ّ
جراء ارتباط
الترشيعي ما يشمل
( )1املراد من الدور
التكويني اخلاص باإلنسان من ّ
ّ
ّ
والتوجه.
اإلنسان به بالدعاء والذكر
ّ
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امللحدون أنفسهم يف مواجهة ّ
كل ٰهؤالء ،بحيث ّإّنم إ ّما نفوا مطلق
اإلهلي ،وإما فرغوا االعتقاد بوجوده عن أي ٍ
قيمة إنسان ّي ٍة؛ نتيجة
ّ
ّ ّ
الوجود ٰ ّ
ألي ٍ
بأي ٍ
نحو من األنحاء؛ وبالتايل إ ّما اعتقدوا
دور
تدبريي ّ
ٍّ
سلب اإل ٰله ّ
ٍ
بعدم وجود إ ٰله ً
كهذا.
مه ّية اعتقاد ٰ
أصال ،وإ ّما بعدم أ ّ

محلّ النزاع وجهات البحث فيه

ٍ
ٍ
بنا ًء عىل ما تقدّ م ،يظهر ّ
وعناية
بحث
أن ما ينبغي أن يكون موضع

من أنواع اإلحلاد ،هو االعتقاد بعدم وجود اإل ٰله املد ّبر للكون واإلنسان؛
ٍ
بنحو
التدبريي
حيث تكون الغاية احلقيقية للملحد متم ّثل ًة بنفي دوره
ّ

ٍ
مطلق .غري ّ
يتم بطبيعة احلال من خالل طريقني،
أن حتقيق ٰهذه الغاية ّ
ومها :إ ّما نفي مطلق الوجود ٰ
التدبريي
اإلهل ّي ،وإ ّما نفي خصوص الدور
ّ
متقو ٌم بعدّ ة ٍ
وهذا ما جيعل منه
فقط .و ٰلك ّن الدور
أمورٰ ،
التدبريي نفسه ّ
ّ

ٍ
ٍ
معر ًضا للنفي واإلبطال من ٍ
عديدة؛ إذ ّ
عالقة
إن التدبري هو نوع
طرق
ّ

بني املد ِّبر واملد َّبر ،والعالقة بام هي عالق ٌة تتو ّقف بالرضورة يف وجودها
وفعل ّيتها عىل تو ّفر أمرين اثنني ،ومهاّ :أو ًال وجود طرفيها ،أي وجود
املد ِّبر ووجود املد َّبر ،وثان ًيا ،قابل ّية الطرفني وشأن ّيتهام لقيام تلك العالقة؛
يؤهله للقيام به،
أي شأن ّية املد ِّبر للقيام بالتدبري بأن يكون واجدً ا ملا ّ
وحمتاجا
وقابل ّية املد َّبر ألن يكون مد َّب ًرا د أي أن يكون ممكنًا تدبريه
ً
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للتدبري د ومن هنا ّ
التدبريي لإل ٰله سيكون عرض ًة للنفي من
فإن الدور
ّ
كل منها عىل ٍ
جهات متعدّ ٍ
ٍ
دةٌّ ،
إن ًّ
حدة حي ّقق نفيها غاية امللحد؛ إذ ّ
كال من
نفي وجود أحد طريف العالقة ،أو نفي شأن ّيته وقابل ّيته هلا ،أو نفي نفس
العالقة باملعاندة واملضا ّدة رغم وجود طرفيها وشأنيتهام هلاّ ،
كل ٰذلك
يمكن أن يكون طري ًقا إلبطال وجودها.
وألجل توضيح ٰذلك ك ّله ال بدّ من الولوج يف خصوص ّيات
ات متعدّ ٍ
جهات وحيثي ٍ
ٍ
دة .إذ إ ّن مسألة
موضوع املسألة وما فيه من
ّ
ٍ
ٍ
عالقات .أ ّما األطراف،
أطراف بينها عدّ ة
تتضمن عدّ ة
وجود إ ٰل ٍه مد ّب ٍر
ّ
فهي اإل ٰله والطبيعة واإلنسان ،وأ ّما العالقات ،فهي العالقة بني اإل ٰله
ٍ
ّ
واحدة من ٰهتني
ولكل
والطبيعة ،والعالقة بني اإل ٰله واإلنسان(.)1
تتنوع بسببها العالقات .أ ّما العالقة بني اهلل
العالقتني
ٌ
جهات متعدّ دةٌّ ،
ٍ
جهات :األوىل عالقة أصل اإلجياد ملبادئ التكوين،
والطبيعة فلها ثالث
الفعيل
والثانية عالقة التدبري يف مراحل التكوين ،والثالثة عالقة التدبري
ّ
ألحداث الكون بعد اكتامل التكوين .وأ ّما العالقة بني اهلل واإلنسان،
الترشيعي من
فتضاف هلا جهتان فوق ما ذكر ،األوىل :عالقة التدبري
ّ
خالل إرسال الرسل لتوجيه اإلنسان وتعليمه وتربيته .الثانية ،عالقة
( )1تبقى العالقة بني اإلنسان والطبيعة ،و ٰلكن من الواضح عدم ارتباطها بموضوعنا.
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اجلزائي ألحوال اإلنسان استنا ًدا إىل سلوكه مع اإل ٰله بالطاعة أو
التدبري
ّ
وبالتوجه والذكر أو اإلعراض والغفلة ،فيثيبه أو يعاقبه،
املعصية،
ّ
ويساعده أو هيمله.

المهمّات الّتي يتطلّع إليها الملحد
ٰهذا ،وبعد الفراغ عن وجود الطبيعة واإلنسان ،وبعد التسليم ّ
بأن
حقيقة اإل ٰله املتنازع حول وجوده هي أنّه يف ذاته الكامل ا ّلذي ال نقص
فيه وال حاجة تعرتيهّ ،
فإن امللحد د يف مقام حتقيق غرضه د جيد نفسه أمام
املهامت التالية:
إحدى ّ

ٍ
أي
يتم إلغاء ّ
األوىل :نفي أصل وجود إ ٰله ،ومن خالل ٰهذا النفي ّ
ٍ
ٍ
عالقة من العالقات السالفة الذكر؛ ّ
ألن قيام العالقة فرع
أي
بحث عن ّ
طرف يف ّ
وجود طرفيها ،وبام ّ
كل ٰهذه العالقات ،فإذا ما ألغى
أن اإل ٰله
ٌ
ٍ
طريق.
حصل غرضه بأقرص
امللحد وجوده فقد ّ
أي نو ٍع من تلك
الثانية :نفي قابل ّية الطبيعة أو اإلنسان لقيام ّ
العالقات السالفة الذكر ،أ ّما مع الطبيعة فبنفي حاجتها يف وجودها إىل
ٍ
تكوّنا إىل من ّظ ٍم ،ويف أحداثها إىل مد ّب ٍر .وأ ّما مع اإلنسان
فاعل ،ويف ّ

الترشيعي ّأو ًال ،و ٰذلك من خالل نفي حاجته له
فبنفي قابل ّيته للتدبري
ّ
حر ّية اختياره فيلغو تكليفه.
بسبب امتالكه للبديل ،أو من خالل نفي ّ
اجلزائي ،من خالل نفي مسؤول ّية اإلنسان عن
وثان ًيا بنفي قابل ّيته للتدبري
ّ
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تكونه عن
أفعاله؛ و ٰذلك بسبب أنّه
رغام عنه بنتائج وعوامل ّ
مقهور ً
ٌ
والديه ويف بطن أمه (الطباع املوروثة والصفات اجلين ّية) ،ونتائج عوامل
نشوئه يف البيئة واملجتمع (العادة والتقاليد والظروف املحيطة).
الثالثة :النفي املبارش لوجود كال العالقتني ،و ٰذلك من خالل إثبات
الرش
صدق ما ينافيهام .أ ّما نفي العالقة بني اإل ٰله والطبيعة ،فببيان وجود ّ
أن ّ
والفساد يف عمل الطبيعة ،أو ببيان كيف ّ
كل عمل ّيات الكون ترجع يف
ملكوناته وعنارصه األوىل؛ وبالتايل فال
حقيقتها إىل السلوك
العشوائي ّ
ّ
عالقة تدبري ّية بني اهلل والطبيعة .وأ ّما نفي العالقة بني اإل ٰله واإلنسان،
تعرض اإلنسان للمحن والرشور رغم ممارسته للدعاء
فببيان ّ
يسمى بالترشيع والتدبري ٰ
اإلهل ّي قد قاد إىل
واالستغاثة ،أو بكون ما ّ
الظلم والفساد يف سلوك البرش ،أو باشتامل الترشيع املدّ عى عىل ما ينايف
صالح اإلنسان وسعادته ،أو ببيان كيف ّ
أن األديان ليست ّإال اخرتا ًعا
والنفّس للبرش ،ومتشك ًّال
املعريف
برش ًّيا متناس ًبا يف حمتواه مع املستوى
ّ
ّ
عىل طبق خماوفهم وآماهلم احليات ّية اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا .أو بكون التدبري

ّبره حمض العصيان ،ويف ّ
كل ٰهذه
اجلزائي يف قسمه العقا ّ
ظلام ال ي ّ
يب ً
ّ
ٍ
ٍ
األحوال يستنتج امللحد أنّه ال وجود لعالقة تدبري ّية بني اإل ٰله واإلنسان.
وباجلملة ّ
يتم إ ّما بنفي وجود الطرف
فإن حتقيق غرض امللحدّ ،
املشرتك بني ّ
كل العالقات وهو اإل ٰله ،وإ ّما بنفي قابل ّية الطرفني اآلخرين
ألي ٍ
نحو من العالقات التدبري ّية املفروضة ،وإ ّما
(الطبيعة واإلنسان) ّ
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ببيان كذب ٰهذه العالقات بإثبات صدق ما يضا ّدها.

مراحل البحث
وبعد أن اتّضحت لنا أنواع اإلحلاد ،وخصوص ّيات املسألة،
ملهامت ا ّلتي يتط ّلع امللحد إىل إنجازها ًّ
بعضا ،يصبح بإمكاننا
كال أو ً
وا ّ

لنتعرف ّأو ًال عىل األسباب والعوامل ا ّلتي حدت
الولوج إىل البحث؛
ّ

املهامت أو
بامللحدين إىل إحلادهم؛ با ّدعاء ّأّنا تفي بتحقيق إحدى تلك ّ

مجيعها؛ ٰ
متسكهم بموقفهم ،ومن ث ّم سعيهم
ولذلك كانت السبب وراء ّ

البرشي؛
لرتويج العقيدة اإلحلاد ّية وتقويض التد ّين يف املجتمع
ّ
ولنتعرف ثان ًيا عىل القيمة املنطق ّية واملعرف ّية هلٰذه األسباب والعوامل،
ّ
حتّى يظهر لنا مدى صالح ّيتها لالستناد إليها يف مقام تشكيل موقفنا من
وأخريا لنعاين ما سيقودنا إليه البحث والفحص ،حيث
ثم ثال ًثا
املسألةّ .
ً

ن ّطلع عىل مفاتيح العالج ا ّلتي من شأّنا أن تع ّبد الطريق أمام الوصول
إىل العالج التا ّم.

ٍ
ثالث:
ومن هنا فسوف يسري البحث ضمن مراحل

بالتعرض إىل األسباب والعوامل العا ّمة
املرحلة األوىل ،أقوم فيها
ّ
ٍ
فكري يقوم املرء ّ
باختاذه ،مع حتديد املعايري
موقف
أي
ٍّ
ا ّلتي تكمن وراء ّ
العا ّمة ا ّلتي من شأّنا أن جتعل من تلك األسباب صاحل ًة للركون إليها أو
ٍ
صاحلة.
غري
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املرحلة الثانية ،أقوم فيها باستعراض أسباب اإلحلاد املرتبطة
املوضوعي ،وبحسب تنوع
بالعالقات ا ّلتي سبق ذكرها ،وطب ًقا لرتتيبها
ّ
ٍ
جهات املوضوع يف نفسه ،مع ربط ّ
سبب منها بتلك املعايري العا ّمة
كل
ا ّلتي تذكر يف املرحلة األوىل ،وا ّلتي حتدّ د قيمته املنطقية يف مقام االستناد

صحة النتيجة يف نفسها أو خطئها.
إليهّ ،
بغض النظر عن ّ
املرحلة الثالثة ،أقوم فيها بإعادة تصنيف أسباب اإلحلاد تصني ًفا
اخلاصة ّ
بكل
معرف ًّيا؛ و ٰذلك متهيدً ا لالنتقال إىل بيان مفاتيح العالج
ّ
ٍ
صنف منها ،حيث أقوم بعرض مفاتيح العالج ا ّلتي من شأّنا أن تشكّل
ٍ
ٍ
ً
شامال
عالجا
متالحقة تشكّل بمجموعها
لبحوث مستقبل ّي ٍة
بذر ًة
ً
وشاف ًيا.

تصنيف البحث
من هنا ،واستنا ًدا إىل ٰهذه املراحل الثالث ،قمت بتصنيف البحث
ٍ
ٍ
وخامتة:
فصول
إىل ثالثة
ٍ
فكري ،وفيه مبحثان:
موقف
ألي
ٍّ
األول يف األسباب العا ّمة ّ
الفصل ّ
األول املبادئ العا ّمة وا ّلتي تنقسم إىل قسمني ،قس ٍم صالح لالستعامل
وقس ٍم غري صالح لالستعامل يف عمل ّية حتصيل املعرفة الصحيحة .والثاين
املهمة واخلطرية.
يف ثمرة تقسيم مبادئ املعرفة وآثاره ّ
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اإلحلادي ،وفيه أربعة
اخلاصة باملوقف
الفصل الثاين يف األسباب
ّ
ّ
األول ،أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إ ٰل ٍه .الثاين ،أسباب
مباحثّ :
نفي حاجة الطبيعة للتدبري ٰ
اإلهل ّي .الثالث ،أسباب نفي قابل ّية اإلنسان أو
حاجته للتدبري ٰ
اإلهل ّي .الرابع ،أسباب النفي املبارش للعالقة التدبري ّية بني
اإل ٰله من جهة والطبيعة واإلنسان من جهة أخرى.
الفصل الثالث يف مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد بعد تصنيفها
بحسب مناشئها املعرف ّية عقل ًّيا رص ًفا وجتريب ًّيا ونفس ًّيا ،فكان فيه ثالثة
األول يف مفاتيح عالج األسباب العقل ّية املحضة (الفلسف ّية)،
مباحثّ :
والثاين يف مفتاح عالج ما يسمى باألسباب العلم ّية والتجريب ّية ،والثالث
يف مفتاح عالج األسباب النفس ّية.
توصل
اخلامتة ،وفيها تلخيص ملسار البحث
وأهم النتائج ا ّلتي ّ
ّ
أهم التنبيهات والتوصيات ا ّلتي قاد إليها البحث.
إليها ،مع استخالص ّ
وإذا أصبح ّ
كل ٰذلك معلو ًما ،أرشع يف البحث مبتدئًا من الفصل
األول.
ّ
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الفصل األوّل

األسباب العامة ألي موقف فكري

 طريق املعرفة الصائبة
 املبادئ الصاحلة
 املبادئ غري الصاحلة

الفصل األوّل
فكري
ٍّ
األسباب العامّة أليّ موقفٍ
ّ
وحكام اعتقاد ًّيا ،ورؤي ًة نظر ّي ًة حول
إن اإلحلاد بوصفه موق ًفا فكر ًّيا،
ً

الكون واإلنسان ،ال بدّ أن يرجع ّاختاذه والقيام به وتبنّيه إىل األسباب
والعوامل العا ّمة ا ّلتي ترجع إليها مجيع االعتقادات واألحكام ا ّلتي يقوم
اخلاصة بتبنّي
هبا البرش؛ فإذا أردنا أن نبحث عن األسباب والعوامل
ّ
يمر ٰذلك يف طول البحث عن
املوقف
ّ
اإلحلادي ،فمن الالزم أن ّ
األسباب والعوامل العا ّمة ملجمل األحكام واالعتقادات البرش ّية؛
ٰ
بالتعرض إىل ٰهذه العوامل واألسباب
ولذلك فسوف أقوم فيام ييل
ّ
تقّص جزئ ّياهتا ا ّلتي مت ّثل العوامل واألسباب
العا ّمة قبل أن أدخل يف ّ

اجلوهري من ٰذلك هو أن
اإلحلادي .والغرض
اخلاصة بتبنّي املوقف
ّ
ّ
ّ

42

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

ٍ ٍ
دورا حقيق ًّيا يف
نكون عىل دراية تا ّمة بكيف ّية ّ
تنوع العوامل ا ّلتي تلعب ً
تشكيل أفكارنا واعتقاداتنا واختياراتنا دون أن تكون مجيعها صاحلة
للركون إليها؛ ّ
فإن ما حيدو البرش نحو ّاختاذ مواقفهم وتشكيل رؤاهم
واملقومات ا ّلتي
والقيام بأحكامهم ال يكون دائ ًام متو ّف ًرا عىل اخلصائص
ّ
الصحة والصواب .واخلالف القائم بني
جتعل منه ضامنًا ومفض ًيا إىل
ّ
ٍ
امللحدين واملتد ّينني حول الوجود ٰ
شاهد يف
التدبريي أكّب
اإلهل ّي ودوره
ّ
ألن ًّ
صحة ٰهذه الفكرة ويقين ّيتها؛ ّ
كال منهام يملك أسبا ًبا
املقام عىل
ّ
خاص ًة حدت به إىل ّاختاذ موقفه املناقض والرافض ملوقف
وعوامل
ّ
اآلخر .فحتى نستطيع التمييز بينها فال بدّ أن تكون لدينا دراي ٌة ّأو ًال
بالصفات العا ّمة ا ّلتي تكتنف األسباب املعرف ّية للمواقف الفكر ّية عند
البرش ،وثان ًيا بالقيمة املعرف ّية واملنطق ّية هلٰذه األسباب؛ حتّى نستطيع
التمييز بينها وانتخاب الصالح منها ،وفيام ييل بيان ٰذلك.

طريق المعرفة الصائبة
توضح ّ
أن الغاية األوىل من ممارسة البرش لعمل ّية املعرفة ،هي
بعد أن ّ
ٍ
ٍ
وصحيحة ،وبام ّ
أن ٰهذه املامرسة البرشية يف
صائبة
الوصول إىل نتائج
ٍ
ٍ
صاحلة لتحقيق تلك الغاية
أسباب وعوامل غري
عمومها قد تتّكل عىل
صائبة؛ سعى البرش منذ ِ
ٍ
القدم ،إىل البحث عن املعايري
بإنتاج معارف
ا ّلتي مت ّيز هلم األسباب والعوامل املؤ ّثرة يف عمل ّية املعرفة ،فتفرز هلم ما
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األول
الفصل ّ

صالح منها لالستعامل يف مقام بناء الرؤية االعتقاد ّية واملواقف
هو
ٌ
الفكر ّية ،عن غري الصالح لالتّكال عليه واستعامله يف ٰذلكٰ .هذا ،وقد
ا ّلذي

الّبهاين
العقيل
كانت ثمرة ٰهذا السعي هي تأسيس املنهج
ّ
ّ
ُن ِّقحت يف ط ّياته ّ
كل املعايري ا ّلتي من شأّنا -متى ما روعيت د أن جتعل
()1

ثم
عمل ّية املعرفة سائر ًة بنا نحو الصواب يف الفكر واالعتقاد ،ومن ّ
تكون سالك ًة بنا نحو الصواب يف أفعالنا وأعاملنا؛ فتميّزت عن سائر
الطرق واألساليب ا ّلتي تعيق فكرنا عن النجاح يف نيل بغيته ،وتض ّله عن
طريق الوصول إىل غايته.
ثم ّ
إن ٰهذا املنهج ا ّلذي اكتشف البرش سبيل تأسيسه وتدوينه( ،)2مل
ّ
يكن اخرتا ًعا ووض ًعا من قبلهم؛ أي أنّه مل يكن حال البرش يف تأسيسهم
هلٰذا املنهج كحاهلم يف اخرتاعهم ووضعهم ل ّلغات ا ّلتي جيعلون هلا

( )1يمكن ملن أراد االطالع عىل تفاصيل ٰهذا املنهج الرجوع إىل( :التحليالت الثانية)
ألرسطو( .صناعة الّبهان) للفارايب والبن سينا والبن ٍ
رشد ،وتعليقة ابن باجة عىل
ّ
يب (ّنج العقل)
العقيل) أليمن
يب ،و(أصول املعرفة واملنهج
املرصي .وكتا ّ
ّ
منطق الفارا ّ
ّ
العقيل للسلوك) .وإذا ما أراد القارئ اال ّطالع عىل تاريخ ٰهذا املنهج وما
و(القانون
ّ
ٍ
تعرض له من ٍ
خصوصا يف القرون الثالثة املاضية ،فقد قمت بتفصيل يشء من
حمن
ً
ّ
ٰذلك يف كتايب (الفلسفة ..تأسيسها وتلويثها وحتريفها).
الّبهاين
تأسيسا له ،هو الفيلسوف
(ّ )2أول من دون يف ٰهذا املنهج ،وكان تدوينه يعدّ
ً
ّ
أرسطو طاليس يف القرن الرابع قبل امليالد.
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قواعد يقومون باالتّفاق والتعاهد عليها ،وال كحاهلم يف تقنينهم لدساتري
األنظمة ا ّلتي جتعلها الدول مرج ًعا أعىل لتحتكم إليه ،وتضبط تنظيمها
واإلداري عىل طبقه انطال ًقا من احلرص عىل حفظ املصالح
السيايس
ّ
ّ
ا ّلتي تعتني هبا ،وا ّلتي ختتلف باختالف الظروف املكان ّية والزمان ّية
وباختالف طبائع وأمزجة شعوهبا أو أهواء حكامها .بل وعىل العكس
مستكشف من خالل مالحظة كيف ّية عمل
منهج
من ٰذلك ك ّله ،هو
ٌ
ٌ
العقل يف مقام التفكري؛ حيث قادت إىل تعيني النحو ا ّلذي يكون عليه
ً
موصال إىل الغاية ا ّلتي يؤ ّمها كل إنسان يف مقام املعرفة وهي
عمل العقل
احلقيقة والصواب ،وحاف ًظا لسالمته بأن يضمن له عدم الوقوع يف

اخلطإ ،كام هو احلال متا ًما يف مالحظة كيف ّية عمل البدن بأعضائه
واستكشافها ،حيث قادت ّأو ًال إىل تعيني الكيف ّية ا ّلتي يكون اإلنسان
لصحته وسالمة جسمه ،بأن تكون مجيع األعضاء
بمراعاهتا حاف ًظا
ّ
عامل ًة بالنحو املناسب لسالمتها وسالمة البدن ٍّ
ككل ،وثان ًيا إىل حتديد
األمور ا ّلتي ّ
ختل بعمل األعضاء وتوجب حصول األمراض.
منهج؛ ألنّه حيدّ د املعايري ا ّلتي من شأّنا أن توصل
وباجلملة ،هو
ٌ
عقيل؛ ّ
ألن عمل ّية املعرفة عند اإلنسان
اإلنسان إىل الغاية املعرف ّية .وهو
ٌّ

ً
احلواس الباطنة
استقالال أو بمعونة
تتم من خالل عمل العقل إ ّما
ّ
دائام ّ
ً

برهاين؛ ّ
دائام
أو الظاهرة .وهو
ألن املامرسة العقل ّية والفكر ّية ال تكون ً
ٌّ
ٍ
ناحي ًة نحو الصواب ،بل تكون ٰ
رشوط
كذلك متى كانت ممارس ًة ضمن
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ومعايري حمدّ ٍ
دة جتعل منها معصوم ًة من اخلطإ ،أي جتعل منها برهان ّي ًة.
الّبهاين ،أصبحت األشكال
العقيل
ومن هنا ،وتب ًعا لتأسيس املنهج
ّ
ّ

األخرى للمامرسة الفكر ّية واضح ًة يف خمالفتها له ،وبالتايل يف كوّنا
ٍ
ٍ
ممارسات
جمرد
فاقد ًة لضامن الوصول إىل نتائج صحيحة ،فكانت مجيعها ّ
ٍ
ساذجة وفاسدة؛ كام هو احلال يف عمل أعضاء البدن؛ إذ ّ
إن له
معرفيّ ٍة
ً
مستقرا
أشكاال كثري ًة تقود إىل فساد األعضاء وجتعل من البدن
ًّ
ٍ
ٍ
واحد من
شكل
ثم املوت ،فكانت ك ّلها يف قبال
لألمراض واآلالم ،ومن ّ
أشكال عملها ،وهو ا ّلذي يكون وحده ضامنًا لسالمتها وسالمة البدن
ٍّ
والصحة واحدةٌ.
ككل؛ فاألمراض كثري ٌة
ّ

المبادئ العامّة للمعرفة
نتعرف عىل املميزات الرئيسة بني منهج العقل
إذا ما أردنا أن ّ
جهة ،وسائر املامرسات املعرفية الساذجة من ٍ
الّبهاين من ٍ
جهة أخرى،
ّ
ّ
فال بدّ لنا من أن نقوم بمالحظة الكيف ّية ا ّلتي تت ّم من خالهلا عمل ّية
ٍ
امرئ ّ
أن أحكامه ومعارفه
أي
املعرفة ،وأنحاء ممارستنا هلا؛ حيث سيجد ّ
عىل نوعني مها:
األول :أحكا ٌم تلقائ ّي ٌة يعتقد هبا بسالسة دون أن يلتفت أو
النوع ّ

يرى حاجتها للفحص ،و ٰذلك مثل حكمك بأنّك تقرأ كالمي اآلن،
بأين أكتب وأفكّر.
وأنّك تفتح عينيك وترى الكتاب ،ومثل حكمي ّ
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نتوصل إىل معرفتها من خالل
النوع الثاين :أحكا ٌم غري تلقائ ّي ٍة ،بل
ّ
وتسمى باألحكام النظر ّية.
عمل ّية التفكري
ّ
ٍ
ٍ
والتفكري كام يعلمه ّ
معلومات
إنسان يامرسه ،هو استخدام
كل
حمدّ ٍ
ٍ
بنحو ُينتِج لنا منها نتيج ًة مل تكن معلوم ًة لنا من قبل ّإال
دة وترتيبها
وهذا يعني
من خالل ٰذلك االستخدام و ٰذلك الرتتيب لتلك املعلوماتٰ .
ّ
أن املعلومات ا ّلتي نستخدمها ،وكذا طرق الرتتيب ا ّلتي نعتمدها ،جيري
عليهام نفس التقسيم السابق ،أي ّأّنا إ ّما أن تكون أحكا ًما نعرفها
بتلقائ ّي ٍة ،وإ ّما أحكا ًما نظر ّي ًة مستنتج ًة من خالل عمل ّية التفكري
ٍ
ٍ
وهكذا إىل أن نصل إىل أن يكون
واالستدالل من معلومات سابقةٰ ..
ٍ
ٍ
واستدالل نقوم به ،معتمدً ا بالك ّل ّية د سوا ٌء من ناحية
تفكري
ّأول
املعلومات املستخدمة أو من ناحية طرق الرتتيب والربط بينها د عىل
ٍ
فكر وال ٍ
معلومات تلقائ ّي ٍة نصدّ ق هبا بال ٍ
بدوا أو
نظر ،إذ ال نرى حاجتها ً
ٍ
ٍ
حقيق ًة إىل ٰذلك ،وإنّام نتّخذها منطل ًقا ّ
واستدالل
تفكري
لكل عمل ّية
لتحصيل املعرفة باألحكام النظر ّية.
ّ
يتجىل للمرء حينام يالحظ كيف جتري عمليّة املعرفة أن
ومن هنا،
جوهرها وقيمتها يعتمدان بالك ّل ّية عىل حال األحكام التلقائ ّية ا ّلتي نتّخذ
منها منطل ًقا ّأول ًّيا وقاعد ًة أساس ّي ًة يف عمل ّية املعرفة ،سوا ٌء من جهة
املعلومات ا ّلتي نرتبها ونربط بينها ،أو من جهة منشإ الربط والرتتيب
بينها؛ إذ ّ
إن النتيجة املرتتّبة عىل عمل ّية التفكري تكون عياال بالك ّل ّية عىل ما
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ٍ
معلومات وعىل كيف ّية الربط بينها.
تتضمنه من
ّ
العقيل
وبناء عىل ٰذلك ،ستكون امليزة اجلوهر ّية والرئيسة بني املنهج
ّ
ٍ
ٍ
جهة
جهة ،وسائر املامرسات الساذجة لعمل ّية املعرفة من
الّبهاين من
ّ
أخرى ،متم ّثل ًة يف أمرينّ :أو ًل يف طبيعة املبادئ واملنطلقات التلقائ ّية ا ّلتي
ينطلق منها العقل يف عمله ،وثان ًيا :يف منشإ الربط ا ّلذي يقوم العقل
بعمله من خالله وطبيعته؛ فسوا ٌء كانت املامرسة املعرفيّة برهان ّي ًة أو
ساذج ًة ،فال بدّ أن يكون ّأول انطالقنا معتمدً ا يف األمرين (املنطلقات
ٍ
ٍ
واستداللّ ،
وإال
تفكري
والربط) عىل أحكا ٍم تلقائ ّي ٍة نسلم بصدقها دون

ٍ
معرفة ،سوا ٌء كانت صحيح ًة أم فاسد ًة(.)1
أي
فلن يمكننا القيام ببناء ّ

ٍ
وبنحو
الّبهاين،
العقيل
وانطال ًقا من ٰهذه احلقيقة ،م ّيز املنهج
ّ
ّ
صار ٍم ،بني أنحاء املعلومات ا ّلتي يكون تصديقنا هبا وبمصادرها تلقائ ًّيا؛
ألن العقل وجد ّ
و ٰذلك ّ
أن األحكام التلقائ ّية د بام هي أحكا ٌم تلقائ ّي ٌة د ال

كذلك وبعضها ليس ٰ
دائام بل بعضها ٰ
كذلك؛
تالزم الواقع ّية والصواب ً

وصحة طريقتنا يف الربط بينها ،لن يمكننا
صحة املبادئ
ّ
( )1إذ ما مل نكن فارغني عن ّ
تكوينًا أن ننظر إىل النتيجة عىل ّأّنا معرف ٌة حتصل عندنا ،سوا ٌء كنا مصيبني يف ّ
كل ٰذلك
ِ
أو ال؛ ٰ
املعريف ،معتمد ًة
ولذلك فال بدّ أن تكون البداية األوىل يف بناء جممل الرصح
ّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
بصحتها ،دون أن
لطرق مع ّينة نكون مس ّلمني
بالك ّل ّية عىل مبادئ حمدّ دة ،ومستخدم ًة
ّ
صحتها بال استداللٍ
ٍ
يكون ٰذلك التسليم ناشئًا عن استدالل ،بل نكون فارغني عن ّ
ٍ
وتفكري.
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وعىل إثر ٰذلك قام بتصنيف مناشئ التلقائ ّية وبيان ما يالزم منها الواقع ّية
عام ال يالزم منها ٰذلك( .)1ومنشأ ٰهذا التصنيف ا ّلذي
والصدق ،مم ّي ًزا إ ّياه ّ
الّبهاين هو الرجوع إىل خصائصنا التكوين ّية
العقيل
يكشف عنه املنهج
ّ
ّ
ٍ
( )1وكمث ٍ
بسيط عىل ٰذلك ،الحظ الفرق بني حال اإلنسان عندما حيكم ّ
بأن  2=1+1إذ
ال
إنّه بعد أن فهم معنى الواحد ومعنى االثنني ومعنى الزيادة ومعنى املساواة ،حكم
ٍ
ٍ
بأن  ،2=1+1إذ ّ
تفكري ّ
إن منشأ تلقائ ّية
وسالسة ووضوحٍ تا ٍّم ودون احلاجة إىل
بتلقائ ّي ٍة
احلقيقي للمعاين؛ وبني حال اإلنسان مع عاداته
ناشئ من طبيعة املضمون
احلكم فيها
ّ
ٌ
ٍ
ٍ
وأعرافه ا ّلتي يامرسها بسالسة وتلقائ ّية ويعتقد هبا دون أن يلتفت ً
أصال إىل فحصها
والتفكري هبا ،إذ ّ
إن منشأ تلقائ ّيته فيها يكمن يف اعتياده عىل سامعها وترديدها
وممارستها يف البيئة ا ّلتي نشأ فيها .ففي مقام التمييز بني ٰهتني احلالتني ،يرى العقل
الّبهاين أنّه رغم ّاحتاد ٰهذين احلكمني يف كوّنام تلقائ ّيني عند اإلنسان ،بيد ّ
أن منشأ
ّ
ٍّ
ٍّ
أيضا
ٌ
التلقائ ّية يف كل منهام
خمتلف عن اآلخر ،وعالقة كل منهام باحلقيقة والواقع ً
األول هو وضوح ذات املعنى ،وحقيقة مضمون أطراف
خمتلف ٌة .فمنشأ التلقائ ّية يف ّ
القض ّية ا ّلتي حكم هبا ،وهي واحد واثنني وزائدٌ ويساوي ( ،)= ،+ ،1،2فمعانيها ب ّي ٌنة
ٍ
ناشئة من طبيعة مضمون
بنفسها وعالقاهتا فيام بينها ب ّين ٌة بنفسها ،فيحكم بتلقائ ّي ٍة
احلكم ّ
ناشئ من
حكام مالز ًما للواقع ّية والصدق بالرضورة؛ ألنّه
أن ()2=1+1
ٌ
ً
املضمون نفسه ومن طبيعة الواقع ا ّلذي حيكي عنه؛ وطاملا ّ
أن مضمون احلكم هو نفسه
فاحلكم يبقى صاد ًقا معه .أ ّما منشأ التلقائ ّية يف الثاين ،فهو االعتياد والتكرار احلاصالن
ٍ
يشء يلزم بأن يكون
االجتامعي ،واحلال أنّه ال االعتياد عىل
بسبب تأثري املحيط
ّ
أفكارا صحيح ًة؛ ومن هنا فرغم أ ّن
االجتامعي يملك دائام
حيحا ،وال املحيط
ص ً
ً
ّ
ّ
التلقائ ّية موجود ٌة هنا كوجودها هناك ،إال أن منشأها ليس خصوص ّية طبيعة مضمون
ما حكمنا به ،بل خصوص ّية اإلنسان ا ّلذي قام باحلكم نتيجة نشوئه يف ٰذلك املجتمع
واعتياده عىل تلك األفكار.
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ا ّلتي نملكها ،حيث يعاين العقل ما هلا من ٍ
دور يف جلب األفكار
ٍ
بنحو ُي ّبني كيف ّ
أن بعضها يالزم الواقع ّية
واألحكام ،فيم ّيز بينها

والصدق يف جلبه للمعلومات ،وبعضها اآلخر ال يالزم ٰذلك .وعىل ٰهذا

األساس يرى ّ
أن املبادئ التلقائ ّية ا ّلتي يستعملها البرش يف تفكريهم،
ٍ
األول
منحرص ٌة يف أنوا ٍع ثامنية ،ويرى ّأّنا منقسم ٌة إىل قسمني متساوينيّ :
خاص باملبادئ غري الصاحلة.
خاص باملبادئ الصاحلة ،والثاين
منها
ٌّ
ٌّ
المبادئ الصالحة

ّ
إن ما أعنيه باملبادئ الصاحلة ،هو املبادئ ا ّلتي إذا ما استعملت
ضمنت أن تكون املعرفة املرتتّبة عليها معرف ًة صحيح ًة ومضبوط ًة؛
و ٰذلك ّ
ألن ٰهذه املبادئ بنفسها وبذاهتا مالك ٌة بحسب نحو نشوئها ملا
يوجب صدقها ويضمن واقع ّية مفادها ،وهي:
األول ّيات العقل ّية
ّأو ًالّ ،

()1

مثل ّ
أن (النقيضني ال جيتمعان وال

تصورنا وفهمنا ملعاين أجزائها كاف ًيا للتصديق
( )1وهي القضايا ا ّلتي يكون نفس
ّ
ٍ
أي ٍ
الرضوري هبا من ذاهتا؛ ٰ
دليل،
وبنحو
ولذلك كانت مستغني ًة بذاهتا
موضوعي عن ّ
ّ
ٍّ
ليس ألنّنا ال نرى حاجتنا معها للدليل ،بل ّ
يت يف صدقها
إن استغناءها واستقالهلا الذا ّ
ٍ
أي ٍ
أي ٍ
خاص معتمدً ا
أي يشء مطل ًقا أو يف موضو ٍع
ٍّ
دليل عىل ّ
دليل جعل إقامة ّ
عن ّ
عليها يف إنتاجه ويف صدقه وواقع ّيته.
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وأن ّ
يرتفعان)ّ ،
(كل ما ليس بالذات فهو بالغري)
( )3
ٍ
مساو)ّ ،
أعم)( .)2وثان ًيا ،الوجدان ّيات
(األعم من
وأن
املساوي
األعم ّ
ّ
ّ
()1

ّ
وأن (مساوي

احلس ّيات مثل حكمك ّ
بأن
مثل (أنّنا ندرك وأنّنا نشعر
ّ
ونحس) .وثال ًثاّ ،
ّ
حار أو بار ٌد)( .)4وراب ًعا،
(اجلو
وأن
(أمامك كتا ًبا أو شجرةً)
ّ
ٌّ
حارا،
( )1مثل املاء بالنسبة إىل احلرارة ،فإنّه بحسب ذاته بام هو ما ٌء ال يلزمه أن يكون ًّ
وبالتايل ّ
حارا ال يكون منشأه ذات املاء ،بل إذا ما
فإن وجود احلرارة فيه وصريورته ًّ
حارا ّ
فإن هناك شيئًا غري املاء هو املسؤول عن احلرارة احلادثة ،مثل التسخني
صار املاء ًّ
تعرض للرطوبة ،فقابل ّيته
بالنار .ومثل احلديد فإنّه يصدأ بحسب خصوص ّياته إذا ما ّ
للصدإ ال حتتاج إىل ٍ
يشء ٍ
زائد عىل ذاته ،وإنّام هو بنفسه ٰ
كذلك ،ويف املقابل حتّى نمنع
صدأه نحتاج إىل أن نخلطه بام ّد ٍة أخرى بحيث يصري املجتمع منها مع احلديد معدنًا
آخر ال يصدأ بالرطوبة ،أو تكون تلك املادة مان ًعا لوصول الرطوبة إىل جزيئات احلديد
فال يصدأ .ومثل الزجاج الش ّفاف ،إذ إنه بحسب خصوص ّية ذاته ،إذا ما لوحظ بالنسبة
إىل الضوء املس ّلط عليه فإنّه ٌ
قابل بحسب ذاته ملرور الضوء من خالله إىل اجلهة املقابلة.
ٍ
فقابل ّيته ملرور الضوء من خالله ال حتتاج إىل يشء غريه؛ ألنّه هو بذاته ٰ
كذلك ،بل منع
فعلية هذه القابلية حيتاج إىل ٍ
يشء ٍ
زائد عىل الزجاج ،مثل طالئه باللون األسود.
ّ ٰ
ّ
( )2الفرق بني ٰهتني القضيتني والقضيتني السابقتني هو ّ
أن األوليني كليهام من نوع
ٍ
بجنس من أجناس املوجودات ،بل شامل ٌة هلا مجي ًعا،
ختتص
األول ّيات العا ّمة ا ّلتي ال
ّ
ّ
بالكم ّيات.
ختتص األخريان
بينام ّ
ّ
( )3وهي شامل ٌة لسائر أفعالنا وانفعاالتنا ا ّلتي نعلم هبا حني وجودها بنفس وجودها،
ً
حصوال تلقائ ًّيا ناشئًا من
فعلمك بأنّك تقرأ كالمي حصل لك بنفس قراءتك لكالمي
أي دليلٍ
ٍ
ولذلك ال حيتاج العلم بام هو ٰ
ذات ما علمت به؛ ٰ
أي دليل ،بل إقامة ّ
كذلك إىل ّ
حتتاج إىل سبق صدقها وواقع ّيتها.
جراء
( )4وهي األحكام ا ّلتي نقوم هبا انطال ًقا من الصور واإلحساسات ا ّلتي حتدث فينا ّ

األول
الفصل ّ

51

ٍ
ظروف مع ّي ٍنة عند درجة
التجريب ّيات( )1مثل حكمك بأ ّن (املاء يغيل يف
ٍ
حرارة حمدّ ٍ
ٍ
درجة أخرى) ،أو أن (األسّبين
دة ،ويف ظروف أخرى عند
يسكن األمل يف ظروف حمددة وبكمية حمددة) ،أو أن (املغناطيس جيذب
نوعا حمددا من املعادن) .ويدخل حتت التجريب ّيات حكمنا بصدق قول

احلس ا ّلتي نملكها ،حيث ّ
إن ٰهذه األدوات بام جتلبه لنا من
استعاملنا ألدوات
ّ
ٍ
اخلارجي كام بدا لنا من
ختولنا القيام بأحكا ٍم نصف هبا الواقع
إحساسات ومعاين ّ
ّ
بأن كتايب موجو ٌد أمامكّ ،
خالهلا ،وبالنحو ا ّلذي تفاعلت معه .فأنت حتكم ّ
وأن
صوت الضجيج ا ّلذي تسمعه ٍ
آت من عند جريانكّ ،
تشمها هي
وأن الرائحة ا ّلتي ّ
رائحة طعا ٍم تطبخه زوجتكّ ،
وهكذا .فمن نفس وجود
وأن ملمس اهلواء بار ٌدٰ ،
ٍ
يشء خارجٍ عنك ال حتتاج إىل ٍ
دليل من خارجٍ كي حتكم عىل
اإلحساس الناشئ عن
ٰذلك اليشء بام أحسست؛ بأنّه منشأ تلك اإلحساسات بحسب خصائصه وأحواله
احلس ّية ،فيا ح ّبذا لو
الفعل ّية .وإذا أردت أن تتعرف عىل تفصيل عمل ّية احلكم يف األمور ّ
األول ،الفصل الثاين ا ّلذي يتك ّلم عن
تراجع ما ذكرته يف كتايب (ّنج العقل) ،الباب ّ
احلس ّية ،وما سيذكر الح ًقا يف مفاتيح العالج.
املعرفة ّ
( )1وهي تلك األحكام ا ّلتي تصف املحسوسات وص ًفا عا ًّما وك ّل ًّيا اعتام ًدا عىل
ٍ
ٍ
خمتلفة لليشء املحسوس ،فمن وجود اإلحساسات
بحاالت
اإلحساسات املتعدّ دة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اخلارجي يف حاالت خمتلفة وظروف متعدّ دة ّ
تدل عىل عدم ارتباط
ونشوئها عن اليشء
ّ
اجلزئي
حكام ك ّل ًّيا وعا ًّما ال خيتص باليشء
احلكم هبا نقوم باحلكم عىل ٰذلك اليشء
ّ
ً
كل ما هو عىل شاكلته دون أن نحتاج إىل ٍ
ا ّلذي أحسسناه ،بل يشمل ّ
دليل من اخلارج.
ٰهذا وقد بحثت حقيقة األحكام التجريب ّية يف كتايب (ّنج العقل) ،وسيأيت تفصيل ما
األول والثاين من مفايتح عالج األسباب الفلسف ّية،
يناسب املقام حوهلا يف املفتاحني ّ
اخلاص باألسباب التجريب ّية.
ويف املفتاح
ّ
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خبري ما وكل من علمنا أنه يصيب ويصدق يف قوله بعد أن اختّبنا
أحواله وشؤونه ونواياه وغاياته ومؤهالته(.)1
ٍ
بوجه ما ،هو ّ
أن التجربة تقوم عىل نفس العالقة
( )1الفرق بني التجريب ّيات وما يلحق هبا
وذرة
ذريت هيدروجني ّ
تعّب عنها القض ّية ا ّلتي ندركها ،مثل املاء ينحل إىل ّ
ا ّلتي ّ
أوكسيجني عند درجة حرارة كذا .أ ّما ما ُيلحق بالتجربة ّ
فإن التجربة ال تقوم عىل نفس
مريض ويشفيك دوا ٌء حمدّ ٌد)،
تعّب عنها القض ّية ،مثل قول الطبيب( :إنّك ٌ
العالقة ا ّلتي ّ
بل ّ
إن ما تقوم التجربة عليه أو حتصل اخلّبة به هو صالح ّية مصدر القض ّية واملسألة
واملخّب هبا ،وأهل ّيته لكشف احلكاية عن الواقع؛ ٰ
ولذلك ال تكون نفس القض ّية
جتريبي بمعنًى ما .وباعتبار ّ
أن األمور التجريب ّية عىل
جتريب ّي ًة ،وإنّام وثاقة مصدرها
ٌّ
األول ما يكون رضور ًّيا ال يتخ ّلف ،والثاين ما يكون اقتضائ ًّيا ال يتخ ّلف لو
نوعنيّ :
ترك وذاته ،وإنّام يف ظرف عروض مان ٍع فقط ،فالذبح وقطع الرأس يؤدي إىل املوت
ظروف حمدّ ٍ
ٍ
ّ
دة بالرضورة ،بينام
ينحل إىل هيدروجني وأوكسيجني ضمن
دائ ًام ،واملاء
نموها
شتلة الليمون من شأّنا أن تنمو وتصري شجرةً ،و ٰلكن قد حيدث ما يعيق ّ
كاجلفاف الطارئ ،وبالتايل متوت قبل أن تصري شجرةً ،والطبيب احلاذق املاهر من
يتعرض ٍ
يشوشه أو يعيق عمله فال
ألمر ّ
شأنه أن جييد عمله ،و ٰلكنّه قد يكون تع ًبا أو ّ
جييده؛ ٰ
فكذلك احلال يف إخبار اخلّباء والثقات ا ّلذين امتحنت وثاقتهم ود ّقتهم
وبراعتهمّ ،
فإن من شأّنم أن يصيبوا يف إخبارهم ويكونوا فيام خيّبون عنه معتمدين
عىل ما يضمن صواهبم ،و ٰلكن قد يعرض أن يغفلوا نتيجة ٍ
تعب ،أو خيطئوا يف اللفظ
طارئ ما ،أو يتعمدوا إخفاء الواقع ألجل ظروفٍ
ٍ
ٍ
سهو ،أو ينخدعوا نتيجة
نتيجة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة؛ وعليه ّ
فإن صدقهم وصواهبم سيكون اقتضائ ًّيا؛
طارئة أو مراعا ًة ألحوال
ّ
دائام ورضور ًّيا ،كام هو احلال يف عمل الطبيب احلاذقّ ،
فإن
وبالتايل هو
ٌّ
أكثري وليس ً
ودائام؛ وكام كان
أكثري وليس رضور ًّيا
اقتضائي؛ وبالتايل هو
نجاحه وإتقانه لعمله
ٌّ
ً
ٌّ
إمكان اخلطإ يف عمل الطبيب احلاذق ال يمنع من اللجوء إليه واالعتامد عىل خّبته مع
أخذ االحتياطات املمكنةٰ ،
فكذلك احلال يف االعتامد عىل إخبار اخلّباء والثقات
املمتحنني ،فإ ّن إمكان خطئهم أو سهوهم ال يمنع من االعتامد عليهم مع أخذ
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الّبهاين مبادئ ٰهذا القسم هي وحدها ا ّلتي متلك
ويعدّ منهج العقل
ّ

صالح ّية االستخدام يف عمل ّية املعرفة ،طاملا ّ
أن غايتنا منها هي الوصول

التورط باعتقاد األفكار الفاسدة واختيار املسالك
إىل احلقيقة وعدم
ّ
الباطلة؛ و ٰذلك ّ
ألن تلقائ ّية تصديقنا هبا ناشئ ٌة من واقع ّيتها الب ّينة بنفسها،
بتوسط أدواتنا ،فهي مالك ٌة لضامن صدقها يف نفسها؛ ٰ
ولذلك تعطينا
أو ّ
ضامن صدق نتائج التفكري واالستدالل املؤ ّلف منها يف ما ّدته وهيئته ،أي
يف مقدّ ماته ويف كيف ّية الربط بينها(.)1

االحتياطات املمكنة .و ٰلكن مع ٰذلك ّ
فإن نفس القضايا ا ّلتي خيّبون هبا ال تندرج حتت
االقتضائي
قسم التجريب ّيات؛ إذ إنّنا ال نملك العلم بصدقها بذاهتا ،وإنّام نملك العلم
ّ
بمصداق ّية مصدرها وأمانته؛ ٰ
يفصل يف عمل ّية الركون إليها بني فرض عدم
ولذلك َّ
إمكان العلم التا ّم بحسب طبيعة املوضوع ،وبني حال العجز عن حتصيل العلم التا ّم
ٍ
اختالالت ومفاسد
بحسب حالنا نحن ،وبني تأدية السعي لتحصيل العلم التا ّم إىل
ٍ
ظرف ما أو مطل ًقا ،كام هو احلال يف ٍ
كثري من األمور العمل ّية،
تتحتّم مراعاهتا بحسب
العقيل للسلوك) يف الفصل
فصلت الكالم عىل ٰهذه األمور يف كتايب (القانون
وقد ّ
ّ
اخلاص بالرو ّية العقل ّية.
ّ
( )1يعني أن تكون ٌّ
كل من كيف ّية االستدالل واملعلومات املستخدمة فيه ،من نوع األحكام
الصاحلة لالستخدام ،أي الصادقة بالذات ،ومثال كيف ّية االستدالل :االنتقال من
ٍ
اندراجا بالذات ال بالعرض ،حيث ّ
إن احلكم
كيل إىل حكم ما يندرج حتته
ً
حكم عنوان ّ ٍّ
حكم
اجلزئي ا ّلذي يندرج حتت العا ّم هو
بصحة االعتامد عىل ٰهذه العالقة ملعرفة حكم
ّ
ٌ
ّ
الست
ّأو ٌّيل ،ومثال املعلومات املستخدمة (األربعة نصف الثامنية ،والثامنية نصف
ّ
ربع).
عرشة ،ونصف النصف ٌ
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المبادئ غير الصالحة

يندرج حتت املبادئ غري الصاحلة لالستعامل يف حتصيل املعرفة أربعة
أنوا ٍع أخرى ،جيمعها ّ
أن تلقائ ّية التصديق هبا ناشئ ٌة عن خصوص ّيات
الشخص ا ّلذي يقوم باحلكم ،ال عن خصوص ّيات نفس اليشء ا ّلذي
نقوم باحلكم عليه .و ٰلكن قبل أن أدخل يف تعدادها ،ال بدّ من اإلشارة
أن املراد من عدم صالح ّيتها ليس كذهبا ،بل ّ
إىل ّ
إن ما أعنيه بعدم
صالح ّيتها هو ّ
وصحتها ،وإذا ما
أن تصديقنا هبا ال يالزم صواهبا
ّ
استعملت مل تضمن أن تكون املعرفة املرتتّبة عليها صحيح ًة وصادق ًة؛
ألّنا فاقد ٌة يف نفسها وبحسب نحو نشوئها ملا يضمن صدقها
و ٰذلك ّ
وواقع ّيتها؛ فعدم صالح ّيتها ال ترجع إىل كذهبا ،بل إىل ّ
أن منشأها ال
يضمن لنا صدقها .فاخلصوص ّية ا ّلتي نملكها واملسؤولة عن نشوء ٰهذا
النوع من األحكام عندنا ،ال متكّننا من حتديد الصادق من الكاذب
ٍ
ضم ٍ
مغايرة
أمور أخرى
اعتام ًدا عليها فقط ،بل نحتاج يف حتديد ٰذلك إىل ّ
كاالستدالل عليها أو العلم بكوّنا مندرج ًة حتت أحد املبادئ الصاحلة
ا ّلتي سبق ذكرهاٰ ،هذا إذا مل تكن كاذب ًة يف نفسها .وإذا اتّضح ٰذلك،
أرشع يف تعدادها وهي كالتايل:
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ّأو ًل :الومه ّيات وهي مجيع األحكام ا ّلتي ينشأ احلكم هبا اعتام ًدا
واضطرارا .حيث نحكم بإمكان ّ
كل ما
وعجزا
عىل حال خيالنا قدر ًة
ً
ً
()1

كل ما عجزنا عن خت ّيله( )3أو رضورة ّ
استطعنا ختيله( )2أو بامتناع ّ
كل ما

ً
( )1سوف يأيت الح ًقا يف مفاتيح العالج ٌ
تفصيال حول األحكام الومه ّية وأنواعها
بيان أكثر
وقيمتها املنطق ّية.
ٍ
ٍ
( )2أي حكمنا بإمكان وجود يشء ،أو إمكان اتّصافه بوصف ما ،عىل أن يكون منشأ
حكمنا ٰهذا هو أنّنا نستطيع خت ّيل وجوده أو خت ّيل كونه عىل تلك الصفة .فحكمنا
احلقيقي لليشء
باإلمكان مل ينشأ ّإال من حمض قدرتنا عىل التخ ّيل ،وليس من اإلمكان
ّ
ولوصفه .و ٰذلك مثل حكمنا بإمكان وجود ٍ
يشء فجأة بعد العدم دون أن يكون هناك
يشء أوجده؛ و ٰذلك استنادا إىل أنّنا نستطيع ختيل وجود ٍ
يشء فجأ ًة دون أن نلحظ أن
ّ
ً
ٌ
ومهي طاملا ّ
ّبره هو االعتامد عىل حال اخليال فقط،
حكم
فهذا
هناك شيئًا أوجدهٰ ،
أن م ّ
ٌّ
ٌ
حرصا.
وهو القدرة عىل التخ ّيل
ً
ٍ
ٍ
( )3أي حكمنا بامتناع وجود يشء أو امتناع اتّصافه بوصف ما ،عىل أن يكون منشأ
حكمنا باالمتناع هو عجزنا عن خت ّيله واستحضاره يف خم ّيلتنا مطل ًقا ،أو ب ٰذلك
الواقعي ،سوا ٌء كان
الوصف .فحكمنا باالمتناع نشأ من عجز اخليال ،ال من االمتناع
ّ
ٍ
بمحسوس،
واقعي أم مل يكن .مثل حكمنا بأن ما ال شكل له أو ما ليس
امتناع
هناك
ٌ
ٌّ
ٍ
ليس بموجود ،ويكون منشأ حكمنا ٰهذا هو ما نجده من حالنا ،حيث نعجز عن
ٍ
بأي ٍ
صورة له فيهٰ ،
ولذلك
أي
نحو من األنحاء؛ فال نستطيع إجياد ّ
إحضاره يف خيالنا ّ
ومهي طاملا
حكم
أيضا
وهذا ً
جمرد اس ٍم ال وجود له وال حقيقة لهٰ ،
ٌّ
ٌ
يكون بالنسبة خليالنا ّ
ّبره عندنا هو االعتامد عىل حال خيالنا فقط ،وهو العجز؛ ّ
ّ
ألن حال اليشء يف
أن م ّ
اخليال ال جيب رضورة أن يكون مطاب ًقا حلاله يف نفسه.
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ٍ
وبصحة ّ
تلقائي احلدوث يف خيالنا
انتقال
كل
كنّا مقهورين عىل ختيله(،)1
ّ
ّ
بني املعلومات(.)2
ثان ًيا :النفعال ّيات وهي ّ
كل األحكام ا ّلتي نقوم هبا استنا ًدا إىل
حرصا.
تناسبها وتناغمها مع احلاالت الشعور ّية واالنفعال ّية ا ّلتي نعيشها
ً
ٍ
ٍ
بصفة ما ،ويكون منشأ
يشء ،أو رضورة كونه موصو ًفا
( )1أي حكمنا برضورة وجود
ومضطرين يف
حرصا ،حيث نجد أنفسنا مقهورين
حكمنا ٰهذا هو ما نراه من حالنا
ّ
ً
ٍ
بوصف ما ،فحكمنا بالرضورة إنّام نشأ من اضطرار خيالنا إىل خت ّيله
خت ّيل اليشء متّص ًفا
بذلك الوصف ،سواء كان موصو ًفا ٰ
موصو ًفا ٰ
بذلك حقيق ًة أو ال .و ٰذلك مثل حكمنا
ٍ
ّ
بأن العامل ك ّله يف مكان ،أو أنّه ممتدٌّ إىل ما ال ّناية بالفعل ،فإنّنا ك ّلام خت ّيلنا العامل ال نقدر
ٍ
ّإال وأن نتخ ّيله يف مكان ،أو أ ّن نتخ ّيله ممتدًّ ا إىل ما ال ّناية ،فننتقل من كوننا نجد خيالنا
مقهورا عىل التخ ّيل ٰهبذا النحو إىل القول بأنّه ٰهكذا ً
حكم
أيضا
فهذا ً
فعال بالرضورةٰ ،
ٌ
ً
ومهي طاملا ّ
ّبره االعتامد عىل حال خيالنا ،وهو االضطرار عىل خت ّيل اليشء ٰهبذا
أن م ّ
ٌّ
النحو.
ٍ
ٍ
( )2أي أن نقوم بتصحيحٍ
تلقائي لكيف ّية مع ّينة من االستدالل ،و ٰذلك فقط استنا ًدا إىل
ٍّ
مطابقتها لعملية االنتقال التلقائي بني املعلومات يف اخليال ،مثل أن نحكم عىل يشءٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍّ
بذلك احلكمّ ،
معني بحك ٍم ما استنا ًدا إىل أنّه مشاب ٌه ليشء آخر نعلم أنّه حمكو ٌم ٰ
فإن
اخليال وبمالحظة املشاهبة يستدعي الشبيه ،ويستدعي اقرتانه ٰ
بذلك احلكم استدعا ًء
سلسا ،فنقوم استنا ًدا إىل ٰذلك باحلكم عىل الشبيه بنفس حكم مشاهبه .ومثل
تلقائ ًّيا ً
مسوغ صدقها؛ ّ
ألن املشاهبة بني الشيئني ال
ٰهذه العملية من االنتقال ال متلك لوحدها ّ
تكفي لكوّنام حمكومني بنفس احلكمّ ،إال بعد إحرازكون منشإ احلكم هو وجه الشبه
أمر زائدٌ ال تو ّفره احلالة التلقائ ّية خليالنا يف استدعاء املعاين
املشرتك بينهامٰ ،
وهذا ٌ
واالنتقال بينها.
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فنحكم بصواب املامرسة ا ّلتي نشعر معها بالرضا والراحة ،وبخطإ
الفكرة ا ّلتي تنايف انفعالنا ورغبتنا(.)1
ثال ًثا :املشهورات وهي ّ
كل األحكام ا ّلتي ينشأ تصديقنا أو تكذيبنا
االجتامعي ا ّلذي
والنفّس مع املحيط
املعريف
هبا استنا ًدا إىل االندماج
ّ
ّ
ّ
خاصا .ومن األمثلة
حرصا ،سوا ٌء كان حمي ًطا عا ًّما أم حمي ًطا
ننتمي إليه
ًّ
ً
بحق املرء بالتم ّلك بقدر ما يشاء ،أو
عىل ٰذلك يف عرصنا احلارض احلكم ّ

احلكم ّ
يترصف به كام يشاء ،أو احلكم بأنّه
بأن من يملك شي ًئا يملك أن
ّ

بحر ّية
ال ّ
حيق لغري املواطنني مت ّلك العقارات يف الوطن ،أو احلكم ّ

وحر ّية الصحافة ،أو احلكم ّ
بأن الدين مسأل ٌة
وحر ّية الرأي
اإلعالم
ّ
ّ
مسو ًغا موضوع ًّيا ،ومثل
شخص ّي ٌة
خاص ٌة بالقلب والشعور وال متلك ّ
ّ
ٍ
احلكم ّ
علام ذا منهجٍ
مضبوط(.)2
حر ٌة وليست ً
بأن الفلسفة ممارس ٌة تأ ّمل ّي ٌة ّ
( )1أي ّ
أن احلالة الشعور ّية واالنفعال ّية جتعلنا نركن إىل ما يناسبها من األفكار،
واإلحساس باللذة باعتناق ما يوافقها وباألمل من اعتناق ما خيالفها .وبام أنّنا ننفر
بتلقائ ّي ٍة ممّا يس ّبب لنا أملًا ّ
فإن األفكار املنافية وغري املناسبة حلالتنا الشعور ّية تكون مؤمل ًة
ّ
ونكذهبا بتلقائ ّي ٍة ،وحيث إنّنا ننجذب بتلقائ ّي ٍة نحو ما يناسب
ومزعج ًة فننفر منها
ويتناغم مع حالتنا الشعور ّية واالنفعال ّيةّ ،
فإن األفكار ا ّلتي تكون مناسب ًة ومالئم ًة هلا
ٍ
ٍ
ٍ
وانجذاب عندنا ،فنقبلها ونصدّ قها بتلقائ ّية .واحلال ّ
أن ٰهذا
إعجاب
تكون موضع
البت يف
األمر لوحده ال يضمن واقع ّية األفكار وصدقها وال كذهبا وبطالّنا ،بل حيتاج ّ
أمر ٍ
ٰذلك إىل ٍ
زائد كام سبقت اإلشارة يف املتن.
( )2أي ّ
احلقيقي وراء التصديق السلس واالستحسان لألفكار واألحكام ال
أن السبب
ّ
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راب ًعا :املقبولت وهي ّ
كل األحكام ا ّلتي ينشأ تصديقنا هبا لكوّنا
ٍ
بصحة ما يقول
بإجالل واحرتا ٍم ،ونطمئ ّن
عمن ننظر إليه
ّ
صادر ًة ّ
وبصواب ما يفعل ،دون أن يكون منشأ االطمئنان والثقة هو التجربة،
الّبهاين عىل
وسبق الفحص واالختبار لصدقه وأهل ّيته ،أو قيام الدليل
ّ

االنفعايل
احلب والتعظيم أو االنجذاب
امتالكه ٰذلك ،بل يكون
ّ
ّ
ً
منشأ للخضوع واالنقياد والركون إىل
والعاطفي الشديدين( )1وحدمها
ّ
القول واالطمئنان له والثقة به ،حيث تصري األقوال واألفعال واجد ًة
ٍ
ّبر استقباهلا برتح ٍ
وسالسة ،ويكون تق ّبلها متناس ًبا مع حالتنا
اب
عندنا مل ّ
شائع وعا ٌّم يف جممل احلياة البرش ّية(.)2
أمر
الشعور ّية واالنفعال ّيةٰ ،
ٌ
وهذا ٌ
العام
ّبراهتا وأد ّلتها ،بل يكون رسوخها واشتهارها واستحساّنا
ّ
يكون املعرفة بم ّ
ٍ
أن ّ
وأّنا موضع تساؤل .واحلال ّ
كل
فقط ،بحيث ال يلتفت املرء إىل حاجتها للفحص ّ
ٰذلك ال يالزم الصواب؛ ألنّه قد حيصل مع األفكار الصحيحة ،وقد حيصل مع األفكار
أيضا.
اخلاطئة ً
(ّ )1
العاطفي والتعظيم والتبجيل ال تنحرص باألسباب
احلب واالنجذاب
إن أسباب
ّ
ّ
ٍ
ٍ
املوضوع ّية ،بل قد تكون موضوع ّي ًة ناشئ ًة عن أهل ّية واقع ّية ،وقد تكون غري
موضوع ّي ٍة ،وإنّام أملتها بعض األحداث واألقوال والعادات والتكرار وما شاكل
ٍ
شخص ما يف مقام املعرفة
يصح االعتامد عىل احلالة االنفعال ّية جتاه
ٰذلك .ومن هنا ال
ّ
والتصديق والتكذيب ،بل ال بدّ من فحص منشإ تلك احلالة االنفعال ّية؛ حتّى نضمن
ٍ
فاسدة.
سالمة ما نشعر به وعدم زيفه ،وبالتايل نضمن عدم االنجرار نحو أحكا ٍم
( )2أي ّ
احلقيقي وراء قبول األقوال واالستحسان لألفعال هو استنادها إىل من
أن السبب
ّ
ٍ
ٍ
نرتبط معه بعالقة شعور ّية تطمئ ّن نفوسنا لألخذ عنه واتّباعهّ .إال ّ
أن ٰهذه احلالة قد

60

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

ٍ
سواء :مع من يملك أهل ّية التصديق واالتّباع ،ومع من ال يملك ٰذلك؛
حتصل عىل حدٍّ
وبالتايل فال تكون احلالة الشعور ّية ضامن ًة لصواب االتّباع ،بل ال بدّ أن تكون مبن ّي ًة
ٍ
موضوعي؛ كام هو احلال يف مقام الطبابة واملعاجلة من األمراض ،حيث
أساس
عىل
ٍّ
ّبرات املوضوع ّية والواقع ّية يف اختيارنا للطبيب ويف اتّباعنا له ،ونأخذ
نعتمد عىل امل ّ
االحتياطات الالزمة ،أو عىل األقل نعلم أنّه ينبغي لنا فعل ٰذلك كام سبقت اإلشارة يف
التجريب ّيات.
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ثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وآثاره

الّبهاين د
يتأسس عليه منهج العقل
بعد اال ّطالع عىل التقسيم ا ّلذي ّ
ّ

أعني تقسيم أنواع املعلومات التلقائ ّية إىل القسمني السابقني (املبادئ

يتجىل لنا كيف ّ
ّ
حاجزا مني ًعا
أن هناك
الصاحلة واملبادئ غري الصاحلة) د
ً
احلقيقي ،وبني املامرسة املعرف ّية ا ّلتي قد
بني املامرسة املعرفيّة املؤ ّدية للعلم
ّ
تؤ ّدي إىل اجلهل املركّب بحسب معايري ٰهذا املنهج؛ حيث يكشف لنا
ٰهذا التقسيم عن األسباب والعوامل ا ّلتي تقود إىل املعرفة الصحيحة،
ويم ّيزها لنا بوضوحٍ عن األسباب والعوامل ا ّلتي تقود إىل املعرفة
الزائفة ،أو ال تضمن الوصول إىل املعرفة الصحيحة.
ثم ّ
الّبهاين وبعد حتديده ألنواع املبادئ الصاحلة
إن منهج العقل
ّ
ّ
املسمى
لالستعامل ،يقوم استنا ًدا إىل ٰذلك ومن خالل القسم
ّ
(باألول ّيات) بتحديد أنواع االنتقاالت الفكر ّية ورشوطها ا ّلتي تضمن
ّ
أن تكون نتائجها صحيح ًة ،فيشرتط ً
مثال أن تكون العالقة بني املعاين
واملفاهيم والصور

()1

أي حك ٍم نطلقه سال ًبا كان أو موج ًبا ،عالق ًة
يف ّ

ٍ
سواء عىل العالقة بني املفردات والعالقة بني املركّبات ،أي يف
(ٰ )1هذا ينطبق عىل حدٍّ
القض ّية احلمل ّية ويف القض ّية الرشط ّية؛ ّ
ألن العالقة بني املقدّ م والتايل يف القضايا
الرشط ّية ال بدّ أن ترجع إىل العالقة بني أجزاء املقدّ م وأجزاء التايل من املفرداتّ ،
وإال
بأي قض ّي ٍة رشط ّي ٍة.
مسو ٌغ للحكم ّ
مل يكن عندنا ّ
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ذات ّي ًة ،أي أن يكون احلكم راج ًعا إىل الذات وطبيعة املعاين بخصائصها
ومقوماهتا ومضامينها؛ إذ ّ
إن العالقة الذات ّية بأنواعها وحدها متلك
ّ
اليقيني الثابت؛ و ٰذلك لكوّنا موضوع ّي ًة ال تقبل التخ ّلف؛
مسوغ العلم
ّ
ّ

ففي خالفها ٌ
خرق لقانوين اهلو ّية وامتناع التناقض .أ ّما إذا مل تكن العالقة

فإّنا ال تقبل االعتامد عليها يف مقام ّاختاذ النتائج
ذات ّي ًة بل بالعرضّ ،
ٍ
ٍ
مضبوط .وإذا ما أراد املرء أن ي ّطلع عىل عل ٍم
بنحو
الصحيحة والصادقة
ٍ
بشكل واضحٍ
وجيل ،فليس هناك
الّبهاين
يكون تطبي ًقا ملنهج العقل
ٍّ
ّ
واهلنديس(.)1
يب
أوضح من علوم الرياض ّيات يف قسميها احلسا ّ
ّ
الّبهاين
العقيل
وباجلملة ،وبعد اال ّطالع عىل املعامل العا ّمة للمنهج
ّ
ّ
احلق
ا ّلذي اكتشفه اإلنسان واكتشف طريق َّيته بالذات وبالرضورة إىل ّ
يزج
والصواب ،واكتشف عاصم ّيته للفكر بالذات متى ما راعاه عن أن ّ
بنفسه باالعتقاد أو الرفض حيث ال دليل؛ يصبح جل ًّيا لك د أخي
ٍ
فكري مهام كان نوعه ،سوا ٌء كان
موقف
بأي
ٍّ
القارئ د أنّه يفرتض ّ
إنكارا أو شكًّا وتعلي ًقا للحكم ،وحتّى يكون موق ًفا متطاب ًقا
اعتقا ًدا أو
ً
ٍ
ٍ
نقصان؛ أن يكون مستندً ا إىل
زيادة أو
مع الواقع ونفس األمر دون
املبادئ الصاحلة لالستخدام يف املامرسة املعرف ّية ،فتكون مبادئه وعمل ّيات
وأبني ربطها بموضوعنا ،و ٰذلك
( )1سوف أتطرق الح ًقا إىل ما ّ
يوضح ٰهذه النقاط أكثرّ ،
يف املفاتيح الثالثة األول من مفاتيح العالج لألسباب العقل ّية والفلسف ّية.

األول
الفصل ّ

63

االنتقال من املبادئ إىل النتائج مجيعها ترعى املعايري الصاحلة والضامنة
ٍ
ٍ
أيضا أنّنا د ويف سبيل
نتيجة
لتحصيل
صادقة بالذات .كام أصبح جل ًّيا ً
ٍ
ٍ
ٍ
متطابق مع الواقع د ال بدّ لنا من
بنحو
فكري
موقف
ألي
ٍّ
حتصيلنا ّ
االحرتاس من أن ختتلط علينا املبادئ الصاحلة بغري الصاحلة ،أو نخلط
بينها عمدً ا أو هتاونًا ،فنقع من حيث نحتسب أو ال نحتسب يف اجلهل
املركّب بدل اليقني التا ّم.

الفصل الثاني
األسباب اخلاصة باملوقف اإلحلادي






أسباب ترك االعتقاد بأصل الوجود اإلهلي
أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبري اإلهلي
أسباب نفي قابليّة اإلنسان أو حاجته للتدبري
أسباب نفي العالقة التدبرييّة

الفصل الثاني
األسباب اخلاصّة باملوقف اإلحلاديّ
اإلمجايل واملقتضب عىل القيمة املنطق ّية العا ّمة
وبعد ٰهذا اال ّطالع
ّ
لألسباب والعوامل ا ّلتي تنشأ عنها األحكام واالعتقادات ،يمكننا أن
اإلحلادي ،ا ّلتي
اخلاصة باملوقف
ننتقل لن ّطلع عىل األسباب والعوامل
ّ
ّ
ثم ننظر بعد ٰذلك يف ّ
كل
جعلت املنادين به يعدّ ونه
ً
صحيحا وصائ ًباّ ،
ٍ
واحد منها من جهة قيمته املنطق ّية ومدى صالح ّية االعتامد عليه بحسب
التعرض
نوع املبادئ ا ّلتي تستعمل فيه ،استنا ًدا إىل التصنيف ا ّلذي سبق ّ

إليه آن ًفا.

املهامت الثالث ا ّلتي يسدعى
وبالرجوع إىل ما ذكرته يف املقدّ مة حول ّ

امللحد إلنجازها يف مقام حتقيق غرضه بتصحيح موقفه ،يمكننا ْ
أن نعلدم
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ّ
اإلحلادي ،ستكون تدار ًة أسدبا ًبا
اخلاصة باملوقف
أن األسباب والعوامل
ّ
ّ
ً
املهمدة األوىل ،أي نفدي أصدل
وعوامل يعددّ ها امللحدد
سدبيال إلنجداز ّ

الوجود ٰ
املهمدة الثانيدة ،أي سدلب
اإلهل ّي ،وتار ًة أسبا ًبا وعوامل إلنجاز ّ
ٍ
عالقة تدبري ّي ٍة مدع اإل ٰلده،
أي قابل ّي ٍة ألن يكونا طر ًفا يف
الطبيعة واإلنسان ّ
املهمة الثالثدة ،أي بيدان واقع ّيدة مدا يضدا ّد
وثالث ًة أسبا ًبا وعوامل إلنجاز ّ
دة تدبرييد ٍ
وينددايف وجددود أي عالقد ٍ
دة بددني اإل ٰلدده والطبيعددة أو بددني اإل ٰلدده
ّ
ّ
واإلنسان.
ٍ
ٍ
خمتلف ً
قليال يمكننا أن نقول
منظار
وإذا أردنا أن نالحظ املسألة من
ّ
إن هناك أسبا ًبا وعوامل جعلت مجل ًة من الناس يرتكون مطلق االعتقاد
أي ٍ
بوجود إ ٰل ٍه ،فبطل ٰ
تدبريي لإل ٰله مع
دور
ٍّ
بذلك عندهم الكالم عن ّ
ٍ
الطبيعة واإلنسانّ ،
منتف ،فكيف تبقى
ألن طرف العالقة (اإل ٰله)
العالقة؟ كام ّ
أن هناك أسبا ًبا وعوامل جعلت مجل ًة من الناس ينفون
ألي ٍ
تدبريي من قبل إ ٰل ٍه،
دور
ٍّ
قابل ّية الطبيعة واإلنسان أو حاجتهام ّ
مه ّي ٍة .كام
فإّنا مسأل ٌة ليست ذات أ ّ
وبالتايل سوا ٌء كان هناك إ ٰل ٌه أم مل يكن ّ
ٍ
ّ
عالقة
أي
أن هناك أسبا ًبا وعوامل جعلت مجل ًة من الناس ينفون واقع ّية ّ
جهة ،والطبيعة أو اإلنسان من ٍ
تدبريي ٍة بني اإل ٰله من ٍ
جهة أخرى ،حيث
ّ
أمرا
يثبتون كذهبا وصدق أضدادها ،فال يعود وجود اإل ٰله يف نفسه ً
أي ٍ
تدبريي له مع
دور
ّ
ٍّ
تم إثبات انتفاء ّ
يستحق االهتامم الزائد بعد أن ّ
الطبيعة واإلنسان.
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اخلاصة باملوقف
ومن هنا فعلينا أن ننظر يف ٰهذه األسباب والعوامل
ّ
أي نو ٍع من أنواع األسباب والعوامل
اإلحلادي؛ لنرى أّنا تندرج حتت ّ
ّ
املؤ ّدية إىل املعرفة ،فنعرف عىل وجه اإلمجال قيمتها املنطق ّية ومدى
صالح ّيتها لالعتامد عليها بحسب منشئها ،وبالتايل مدى نجاح املوقف
اإلحلادي يف أن يكون متواف ًقا مع الغاية اإلنسان ّية من عمل ّية املعرفة بأن
ّ
تكون معرف ًة صائب ًة ناشئ ًة عن مبادئ تضمن لنا م ًعا( :صواهبا يف نفسها،
وإحراز كوّنا معرف ًة صائب ًة)(.)1
ومن هنا ّ
لسلبي من مسألة وجود إ ٰل ٍه
فإن امللحد ويف ّاختاذه ملوقفه ا
ّ
ٍ
أسباب وعوامل
مد ّب ٍر للطبيعة واإلنسان ،إ ّما أن يكون معتمدً ا عىل
األول ا ّلذي يستعمل املبادئ الصاحلة لالستعامل يف
تندرج حتت القسم ّ
الّبهاين.
عمل ّية املعرفة ،وبالتايل يكون موقفه نتيج ًة لتطبيق منهج العقل
ّ
صائب ،ونعلم أنّنا نعلم الصواب؛ ألننا علمنا ّ
أن الواقع ال يمكن أن
( )1أي نعلم ما هو
ٌ
األخص
املسمى باليقني باملعنى
وهذا النحو من العلم هو
يكون بخالف ٰذلكٰ ،
ّ
ّ
يسميه عوا ّم الناس باليقني ،حيث يعنون
عام ّ
واليقني املضاعف واليقني التا ّم؛ متييزً ا له ّ
الّبهاين ،ال قيمة
النفساين األكيد .فاستنا ًدا إىل منهج العقل
به مطلق اجلزم والوثوق
ّ
ّ
يسوغها واق ًعا وحقيق ًة ال بحسب
عام ّ
للحالة النفس ّية يف نفسها ،بل بام هي ناشئ ٌة ّ
ٍ
ٍ
تسمى ّ
صفات اإلنسان املعتقد هبا وخصائصه وأحواله؛ ٰ
كل قض ّية كاذبة أو
ولذلك ّ
ٍ
(ظن) حتّى لو كان عند
بأّنا
واقعي
مسو ٍغ
ٌّ
صادقة مل ينشأ التصديق هبا من ّ
وحقيقي ّ
ٍّ
ٍّ
ٌ
نفّس بالغ ما بلغ.
وقطع
وثوق
اإلنسان
ٌ
ٌّ
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وإ ّما أن يكون معتمدً ا عىل أس ٍ
باب وعوامل تندرج حتت القسم الثاين
ا ّلذي يستعمل املبادئ غري الصاحلة لالستعامل يف عمل ّية املعرفة ،وبالتايل
ٍ
ٍ
ساذجة.
ملامرسة معرف ّي ٍة
يكون موقفه نتيج ًة
تفصيالّ ،
ً
فإن امللحد إ ّما أن يستند يف موقفه إىل مبادئ
وببيان أكثر
ٍ
ٍ
حس ّي ٍة أو جتريب ّية ،أو إىل أد ّل ٍة تؤ ّلف من ٰهذه املبادئ،
ّأول ّية أو وجدانيّة أو ّ
فتقوده إىل النتيجة ا ّلتي يتبناها .وإ ّما أن يستند إىل مبادئ ومه ّي ٍة ،أو
ٍ
ٍ
أشخاص
مشهورة يف حميط نشأته ،أو إىل آراء يقبلها من
انفعال ّي ٍة أو
يطمئ ّن ألقواهلم ويثق بأحكامهم ،دون أن يكون منشأ الثقة موضوع ًّيا،
ٍ
ٍ
ٍ
إنسان يف
أي
أو إىل أد ّلة مؤ ّلفة من ٰهذه املبادئ .فحال امللحد كحال ّ
يصححها واق ًعا
اعتقاده واعتناقه لألفكار ،إ ّما أن يكون مستندً ا إىل ما
ّ

وبالذات ،وإ ّما ّأال يكون ٰ
كذلك؛ فحتّى نستطيع معرفة حال امللحد فيام
ركن إليه من املبادئ ،فال بدّ أن نرجع إليه لنرى إىل أي ٍ
يشء استند.
ّ
وبام ّ
يمر يف مسرية تّبيره من خالل إنجاز إحدى
أن موقف امللحد ّ

املهامت الثالث السالفة الذكر ،فعلينا أن ننظر يف مستنده ا ّلذي ركن إليه
ّ
ٍ
يف إنجاز ّ
املهامت ،أي أن ننظر يف األسباب ا ّلتي
كل واحدة من ٰهذه ّ
ٍ
ٍ
باطلة ،أو اعتبار
جمرد قض ّي ٍة
حدت به نحو اعتبار مسألة وجود إ ٰله للكون ّ
كل من الطبيعة واإلنسان فاقدين لقابل ّية أن يكون ٌّ
ّ
كل منهام طر ًفا يف
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ٍ
ٍ
عالقة تدبري ّي ٍة قض ّي ًة
عالقة تدبري ّي ٍة مع اإل ٰله ،أو اعتبار مسألة وجود
باطل ًة ثبت ضدّ ها ومقابلها (.)1
واضحا ،فلنبدأ باستعراض األسباب عىل الشكل
إذا أصبح كل هذا
ً
التايل:


أسباب ترك االعتقاد بأصل الوجود ٰ
اإلهل ّي.



أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبري ٰ
اإلهل ّي.



أسباب نفي قابل ّية اإلنسان أو حاجته للتدبري.



أسباب نفي العالقة التدبري ّية.

( )1يمكن ملن أراد الرجوع إىل تطبيقات ٰهذه األسباب ا ّلتي أعرضها أن يطلع عىل كتابات
الفرسان األربعة لإلحلاد اجلديد ،وهم ريتشارد دوكينز يف كتابه (وهم اإل ٰله) ،وسام
هاريس يف كتابه ،)Waking Up The End of Faith( :ودانيال دانت يف كتبه:
(Science ،Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon
Caught in the Pulpit: ،and Religion: Are They Compatible
 .)Leaving Belief Behindوكريستفور هيتشنز يف كتبه،God Is Not Great( :
Why Religion is Immoral: And Other ،The Portable Atheist
ومفصل ًة
 .)Interventionsو ٰلكن بطبيعة احلال فإنّه لن جيد األسباب مصنّف ًة ومرتّب ًة
ّ
ٌ
بالطريقة ا ّلتي جريت عليها يف ٰهذا البحث؛ ّ
معلول
ألن ٰهذا التصنيف والرتتيب
تم عرضه يف املقدّ مة.
لطريقة معاجلتي للمسألة اإلحلاد ّية كام ّ
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أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إله

ٍ
ٍ
رئيسة ركن إليها امللحدون يف تركهم لالعتقاد
أسباب
هناك ثالثة
ٍ
وهأنا أعرضها عىل الشكل التايل:
بوجود إ ٰلهٰ ،

السبب األوّل :انهدام أدلّة الوجود
ّأول ٰهذه األسباب هو اعتقاد امللحدين باّندام ّ
كل األد ّلة ا ّلتي
أقيمت عىل أصل وجود إ ٰل ٍه ،ويرجع اعتقادهم ٰهذا إىل ثالثة مصادر:
ٍ
معريف يصلح إلثبات
منهج
األول ،االعتامد عىل من قال بعدم وجود
ّ
ٍّ
ٍ
كهذه ،وأبرز ٰهؤالء ديفيد هيوم( )1وإيامنويل كانط( )2وبرتراند
مسألة ٰ
رسل( )3ومجاعة فيينا .والثاين ،االعتامد عىل من قال بعدم صالح ّية املبادئ
ا ّلتي تستعملها ٰهذه األد ّلة إلثبات ما هو أوسع من حدود التجربة
واحلس ،وأبرز ٰهؤالء جون لوك( )4مضا ًفا إىل الثالثة املذكورين .الثالث،
ّ
االعتامد عىل من قال ّ
الكم( )5قد أثبتت
إن البحوث التجريب ّية يف فيزياء
ّ

(1) An Enquiry Concerning Human Understanding.
(2) Critique of Pure Reason.
(3) The Basic Writings of Bertrand Russell.
(4) An Essay Concerning Human Understanding.
(5) The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment, Alexander
Pruss.
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عدم وجود مبادئ مطلقة الصدق بام فيها تلك ا ّلتي تستعمل يف الفيزياء
فضال عن ا ّلتي تستعمل يف أد ّلة إثبات الوجود ٰ
الكالسيك ّية ً
اإلهل ّي.
وسوف أقوم الح ًقا بتفصيل ما يتع ّلق ٰهبذه األسباب يف مقام
اإلمجايل
هيمنا اآلن هو العرض
ّ
الكشف عن مفاتيح العالج .و ٰلك ّن ما ّ

تقييام مبدئ ًّيا من ناحية صالح ّية االعتامد
خيولنا تقييمها
بالنحو ا ّلذي ّ
ً
عليها استنا ًدا إىل منشإ التصديق هبا والركون إليها عند عموم امللحدين،
التفصييل.
و ٰذلك قبل الدخول يف العرض
ّ
 تحليل السبب األوّل وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه

لكل ٍ
من الواضح ّ
أحد ّ
أن امللحدين ليسوا مجيعهم إيامنويل كانط ،أو
من مجاعة فيينا أو جون لوك ،أو ديفيد هيوم أو برتراند رسل ،كدام ّأّندم

الكدم أو من ّظدرين يف فلسدفة العلدم؛
متخصصني مجي ًعا يف فيزيداء
ليسوا
ّ
ّ
وبالتايل ّ
فإن امللحدين ا ّلذين يبنون إحلدادهم عدىل ٰهدذا السدبب ،هدم يف

احلقيقة يركنون إىل أقوال ٰهؤالء ألجل تشييد اعتقادهم .فامللحدون غري
املتخصصني يف الفلسفة واملنطق والفيزياء ً
مثال حيدنام يعتقددون باّنددام
ّ
دي اعدتام ًدا عدىل سد ٍ
ّ
كل األد ّلة عىل الوجود ٰ
بب مدن ٰهدذه األسدباب
اإلهل ّ
ٍ
أشدخاص يطمئنّدون
حرصا عىل أقوال
الثالثة ،فهم يف احلقيقة يعتمدون
ً
التخصصدية
ألحكامهم ويثقون بأفكارهم ،دون أن يكون لدهيم املعرفة
ّ

الكافية لفحص ٰهذه األقدوال ومعرفدة حقيقتهدا ،سدوا ٌء بمعرفدة مددى
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صواب ما ذهب إليه القائل منهم ،أو بمعرفة مدى صدواب نسدبة ٰذلدك
يتم الفحص عن الدواعي واخللف ّيدات
القول إىل قائله .بل ً
أيضا دون أن ّ

ا ّلتي تكمن وراء مثل ٰهذه األقوال عند القدائلني هبدا ،وهدل هدي ناشدئ ٌة
لنتيجة مس ّل ٍ
ٍ
ٍ
مة مسب ًقا ،وحتقي ًقا لغرض حمدّ ٍد
بنزاهة وموضوع ّي ٍة ،أم خدم ًة
سل ًفا.
وباجلملة ّ
فإن اعتامد عا ّمة امللحدين عىل ٰهذا السبب ال يمكن أن

يكون اعتام ًدا عىل ما يضمن هلم صواب موقفهم ،حتّى لو سلمنا ً
جدال

ّ
أن األشخاص ا ّلذين اعتمدوا عليهم كانوا صادقني يف دعواهم د وهم
كذلك كام سيتبني الح ًقا د ّإال ّ
ليسوا ٰ
أن عا ّمة امللحدين ال يملكون
البت ٰ
بذلك؛ أل ّّنا تتو ّقف عىل امتالك املعرفة
ختوهلم ّ
ّ
املؤهالت ا ّلتي ّ
املنطق ّية والفلسف ّية بالقدر الكايف ،وهو ما ال جمال ال ّدعاء وجوده يف
ٍ
زورا من ح ّيز العلوم ،واقتطاع املنطق
تم فيه إخراج الفلسفة ً
عرص ّ
كثري من أتباع األديان
واالقتصار عىل القسم
ّ
الصوري منه ،كام فعل ٰذلك ٌ

مر التاريخ كام سيتب ّني الح ًقا يف مفاتيح العالج(.)1
عىل ّ

( )1لقد بحثت ٰهذه النقطة يف كتايب (الفلسفة :تأسيسها ،تلويثها ،حتريفها) ا ّلذي نرشته
أكاديم ّية احلكمة العقل ّية .وكذا يف كتايب اآلخر (جتاذب العقالن ّية بني امللحدين
واملتد ّينني) للنارش عينه.
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السبب الثاني :مشكلة الشرّ
يتم ّثل ٰهذا السبب يف دعوى إقامة الدليل عىل امتناع كون العامل من
صنع إ ٰل ٍه ،وبالتايل ال إ ٰله هلٰذا العامل .و ٰذلك باعتبار ّ
أن كون ٰهذا العامل
ً
معلوال ومصنو ًعا من قبل إ ٰل ٍه أوجده ون ّظمه ،يقتيض أن يكون عاملًا خال ًيا
ألن املفروض ّ
أي نو ٍع من أنواع النقص والفساد؛ ّ
أن اإل ٰله لو كان
من ّ
ً
كامال ال حدّ لكامله وعلمه وقدرته وخريه .فكيف
موجو ًدا فسيكون
يكون العامل املبتىل بالنقص والفساد والرش د ا ّلذي هو عاملنا د من صنع
ٍ
كامل ال حدّ لكامله وعلمه وقدرته وخريه؟! ونتيج ًة ٰ
لذلك ال بدّ من
إ ٰل ٍه
القول إنّه ليس لعاملنا إ ٰل ٌه ،أي ليس لنا إ ٰل ٌه!
 تحليل السبب الثاني وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه

انتشارا ،لسهولة فهمه
يعدّ ٰهذا السبب من أوسع أسباب اإلحلاد
ً

عقيل ّأو ٍّيل يصدّ ق
وقرب مأخذ مبادئه للفهم العام .فهو يعتمد عىل حك ٍم ٍّ
به عموم الناس بتلقائ ّي ٍة ووضوحٍ  ،وهو ّ
أن املعلول ال بدّ أن يكون مناس ًبا
خلصوص ّيات ع ّلته ،أو ّ
أن الع ّلة تفعل معلوهلا بالنحو املناسب
خلصوصياهتا :فالنار ِّ
ّبد ويب ِّلل ،والسكني يقطع،
تسخن وحترق ،واملاء ي ِّ
األو ّيل عىل
ثم وبتطبيق ٰهذا احلكم
والدبوس ينخزٰ ،
العقيل ّ
وهكذاّ .
ّ
مسألة وجود إ ٰل ٍه هلٰذا العامل ،يالحظ ّ
أن اإل ٰله حتّى يكون ٰإهل ًا ال بدّ أن
ٍ
كامال ً
كامال مطل ًقا ،وما هو ٰ
يكون ً
ليشء
كذلك ال يمكن أن يكون ع ّل ًة
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ٍ
ناقص ،فسيجد امللحد ّ
ناقص ،وبام ّ
أن
أن العامل ا ّلذي نعيش فيه هو عامل ٌ ٌ
ٍ
ً
لذلك هي ّ
النتيجة الطبيعية ٰ
كامل
معلوال يف وجوده إل ٰل ٍه
أن عاملنا ليس
أصال؛ ّ
أوجده وصنعه ،وبالتايل ليس معلوال إل ٰل ٍه ً
ألن اإل ٰله ال يكون
كامال ً
كامال مطل ًقا؛ إذ ّ
ناقصا ،بل ال بدّ أن يكون ً
إن معنى اإل ٰله يفرتض
ً
ٍ
مصدر ّ
مصدرا ّ
لكل
لكل يشء آخر ،وما هو
بحسب معناه شي ًئا يكون
ٌ
ً
األشياء ال يمكن أن يكون حمتاجا إىل أي ٍ
يشء من األشياء ،وال يمكن أن
ّ
ً
عقيل ّأو ٌّيل.
وهذا أيضا
يعجزه يش ٌء منها؛ ٰ
ٌ
حكم ٌّ
وألجل ٰهذا يبدو للعديد من الناس ّ
أن اعتامدهم عىل ٰهذا السبب يف
ٌ
واستعامل ملنهج العقل،
إحلادهم ،هو اعتام ٌد عىل نتائج التفكري الصحيح،
رغم ّ
يلف معنى منهج العقل والعقالن ّية يف
كل الغموض واجلدل ا ّلذي ّ
عرصنا احلارض ،كام هو معلو ٌم للم ّطلع وكام سيطلع القارئ عليه يف
مفاتيح العالج .وكيفام كان ،سوف أقوم الح ًقا ببيان مفتاح العالج هلٰذا

السببّ .إال ّ
هيم اآلن هو التساؤل حول منشإ الفكرة املركز ّية ا ّلتي
أن ما ّ

خلوا
بني عليها ٰهذا السبب ،وهي إمكان كون العامل خال ًيا من النقص ًّ
مطل ًقا؛ فلوال ّ
خلو العامل من النقص ،ملا
أن امللحد يعتقد مسب ًقا بإمكان ّ
أمكنه أن يعدّ (كون العامل خال ًيا من النقص) رش ًطا أساس ًّيا تعتمد عليه
ٍ
ً
كامل.
معلوال إل ٰل ٍه
صحة اعتبار (العامل)
ّ
ّ
الّبهاين د
وألن اإلنسان (العاقل) يقوم د بمقتىض العقل
ومن هنا،
ّ

بفحص مبادئ استدالله؛ لريى إن كانت من الصنف الصالح لالستعامل
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أو الّ ،
فإن تطبيق ٰذلك عىل ٰهذا السبب ا ّلذي قاد امللحد إىل إحلاده ،يعني
أن يقوم امللحد فيسأل نفسه السؤال التايل:
خلو العامل من النقص إىل قدرته عىل خت ّيل
هل استند حكمه بإمكان ّ
والرش ،أو أنّه استند إىل خصوص ّيات ٰهذه
العامل خال ًيا من النقص واألمل
ّ

ثم وبعد مالحظته
خلو العامل من النقص
الفكرة – أعني إمكان ّ
والرش – ّ
ّ

خلصوص ّياهتا ومضامينها وجد ّأّنا صادق ٌة وصحيح ٌة؟( .)1إذ لو كان
حكمنا باإلمكان مستندً ا إىل حمض قدرتنا عىل خت ّيلها ،مدعوم ًة برغبتنا
الواقعي
وأملنا بتحققها ،وكرهنا ملا نعانيه من آال ٍم تس ّببها أحداث العامل
ّ
ومهي ،وبام أنّنا ال
جمرد حك ٍم
ا ّلذي نعيش بهٰ ،
ٍّ
فهذا يعني أن حكمنا ٰهذا ّ
( )1أي إن كان العامل  -بام هو جممو ٌع ّ
كل األشياء ا ّلتي نحن منها ،وا ّلتي جتتمع مجي ًعا
ٍ
ٍ
ٍ
ومكوناهتا،
ترتيب حمدّ ٍد ،بحسب ما هلا من خصوص ّيات تابعة لعنارصها
ضمن نظا ٍم و
ّ
واملكونات من عالقات ٍ
تأثري وتأ ّثرٍ
وبحسب ما تفرضه تلك اخلصوصيّات والعنارص
ّ
يصح احلكم عليه بأنّه ممك ٌن أن يكون خال ًيا من النقص (أي من التصادم والتعارض
 ّاملوجب لتأثري بعض األشياء عىل بعض ب ٍ
سلبي) ،متا ًما مثل حكمنا ّ
بأن األربعة
نحو
ٍّ
يمكن أن تنقسم إىل قسمني متساويني؛ إذ ّ
إن األربعة بحسب خصوصيّة مضموّنا من
بأّنا يمكن أن تنقسم إىل قسمني
كوّنا عبار ًة عن ()1+1+1+1
ّ
يصح احلكم عليها ّ
متساويني .فهل حكمنا ّ
بأن العامل ممك ٌن أن يكون خال ًيا من النقص نشأ من (طبيعة
خصوصيات العامل) ،كام نشأ حكمنا ّ
بأن األربعة يمكن أن تنقسم إىل قسمني متساويني
جمرد القدرة عىل التخ ّيل ،وا ّلتي ال
من (طبيعة خصوصيات األربعة) ،أو أنّه نشأ من ّ
تتو ّقف عىل مالحظة املعاين واخلصوص ّيات ،وإنّام تأخذ األفكار عىل إمجاهلا وسذاجة
صورها.
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املعريف كي نحكم بإمكان ّ
كل ما نقدر عىل خت ّيله ،ملحض
املسوغ
نملك
ّ
ّ
قدرتنا عىل خت ّيله ،فال يمكن االتّكال عىل ٰهذا السبب طاملا أنّه يرتكز عىل
وهذا بخالف ما لو كان احلكم باإلمكان ناش ًئا من نفس
حك ٍم
ومهيٰ .
ٍّ
املتضمنة فيها.
مضمون الفكرة وخصوص ّياهتا
ّ
وكيفام كان ،فمن الواضح أن حسم ٰهذا األمر ليس ممّا يطاله الفهم
العام بتلقائي ٍة ووضوحٍ ؛ ألنّه يستدعي اخلوض يف تفاصيل متعدّ ٍ
دة ال
ّ
ّ
يملك عا ّمة الناس آل ّيات معاجلتها ،وال املزاج املناسب للغوص فيها.
ومهي أو إىل
وهذا ما جيعل االتّكال عىل ٰهذا السبب إ ّما ركونًا إىل حك ٍم
ٰ
ٍّ
ٍ
ٍ
يروجون هلٰذا السبب ،ويف كال احلالني ال يكون
عمن ّ
مقبوالت مأخوذة ّ
املنطقي بحسب منشئه ،بالتايل سيكون
ملسوغه
املوقف
اإلحلادي واجدً ا ّ
ّ
ّ
ٰهذا التنبيه كاف ًيا إلدراك ّ
أن االتّكال عىل ٰهذا السبب دون حسم ٰهذه
منسجام مع العقل واتّبا ًعا
النقطة د كام هو احلال عاد ًة د لن يكون موق ًفا
ً
الّبهاين ،خال ًفا ملا يبدو عليه.
ملنهجه
ّ
السبب الثالث :امتناع نفس فكرة اإللٰه
يتم ّثل السبب الثالث يف دعوى إقامة الدليل عىل امتناع نفس فكرة
اإل ٰله ،من خالل بيان أن اإل ٰله املدّ عى وجوده جيب أن يكون بري ًئا من
مجيع صفات العامل ا ّلذي نعيش فيه؛ ّ
يتم
ألن ٰهذه الصفات نفسها ّ
ٍ
وهذا يعني ّ
أن اإل ٰله
استخدامها إلثبات حاجة العامل إىل إ ٰله يوجدهٰ ،
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ٍ
ٍ
زمان وال
مكان ،وال يف
جسام وال يف
املزعوم وجوده ال يمكن أن يكون ً
شكل له .و ٰلك ّن فكرة اإل ٰله اخلايل من ّ
كل ٰهذه الصفات ،ليس سوى
ٍ
لتصور معنى ما واستحضاره
أي معنى؛ ألنّنا مهام سعينا
ّ
لفظ فار ٍغ من ّ
ٍ
بصفة من تلك الصفات ،فكيف
قهرا موصو ًفا
يف ذهننا فإنّنا سنجده ً
ٍ
ٍ
مكان،
شكل ،وال هو يف
نتصور شي ًئا ال هو بجس ٍم ،وال هو ذو
يمكن أن
ّ
ٍ
زمان ،بل إنّنا متى ما نفينا ّ
كل ٰهذه األوصاف ،مل يبق يشء يف
وال هو يف
ٍ
جمرد اس ٍم
ذهننا سوى العدم والفراغ .ففكرة اإل ٰله ليست بفكرة ،وإنام ّ
يطلق عىل ما هو فاقدٌ ّ
لكل ٰهذه الصفات ،وفقد ٰهذه الصفات يلغي
معناه.
 تحليل السبب الثالث وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه

يعدّ ٰهذا السبب كسابقه من األسباب القريبة املنال إىل الفهم العا ّم،

والواسعة االنتشار نسب ًّيا .والسبب يف ٰذلك يرجع إىل أنّه يعتمد عىل
أن ّ
عقيل ّأو ٍّيل واضحٍ  ،وهو ّ
ٍ
كل الصفات ا ّلتي جتعل من العامل
حكم
ٍّ
ٍ
ً
صفات ٰ
لذلك اإل ٰله .كام أنّه
معلوال إل ٰل ٍه ال يمكن أن تكون هي نفسها

أن تصور ٍ
لكل ٍ
يعتمد عىل ٍ
أمر واضحٍ ٍّ
أحد ،وهو ّ
يشء ال هو بجس ٍم وال
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
للتصور.
شكل هو يف احلقيقة إلغا ٌء
زمان وال بذي
مكان وال يف
هو يف
ّ
بأن ّ
افرتاضا مسب ًقا يقيض ّ
و ٰلكن مع ٰذلكّ ،
كل ما
فإن يف ٰهذا االستدالل
ً
تصوره بإحدى تلك الصفات فهو ال يشء .كام أنّه يدعو
ال نقدر عىل ّ
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ٍ
نقطة أساس ّي ٍة ،وهي ما إذا كان هناك ٌ
فرق بني التع ّقل
للتساؤل عن
والتخ ّيل ،فهل حدود التع ّقل والفهم حمدود ٌة بحدود التخ ّيل؟ إذ ّ
إن
ٍ
ٍ
ٍ
وزمان،
مكان
شكل ويف
جسام ذا
مقهور بأن يكون ما يتخ ّيله
التخ ّيل
ً
ٌ
فهل حدود الواقع تابع ٌة حلدود قدرة اخليال؟ فإن مل يكن ٰ
كذلك ،أو مل

يتم حسم ٰذلكّ ،
فإن االستناد إىل عجزنا عن خت ّيل فكرة اإل ٰله لنتّخذ منها
ّ
حكام ومه ًّيا ،فهل
منطل ًقا للقول بامتناع نفس الفكرة وفراغها ،سيكون ً

كذلك ً
األمر ٰ
فعال ،أو ال؟

تبني لك يف العرض املجمل ملبادئ
وأ ّما أنت د أخي القارئ د فقد ّ

املعرفة الصحيحة ،كيف ّ
أن هناك فر ًقا بني االعتامد عىل حال اخليال
واالعتامد عىل حكم العقل ،وسوف يأيت الح ًقا تفصيل الكالم حول
ٰذلك خالل عرض مفاتيح العالج؛ أل ّن ما يعنيني هنا بالتحديد ،هو
اإلشارة إىل أنّه من الواضح ّ
أن حسم ٰهذه النقطة ليس ممّا يناله الفهم
ٍ
ٍ
جمرد االتّكال عىل العجز ا ّلذي
فحص
العا ّم ،بل حيتاج إىل
ومتييز دون ّ
ٍ
ّ
لفكرة ما ،وبالتايل ّ
األقل،
فإن امللحد العا ّم ّي عىل
نجده يف مقام التخ ّيل
واملتّكل عىل ٰهذا السبب لتسويغ موقفه ،سيكون متّك ًئا عىل ما ال يسوغه
منطق ًّيا؛ وبالتايل لن يكون الركون إليه اعتام ًدا عىل مقتىض العقل بام يمليه
الّبهاين.
منهجه
ّ
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تقييم عام لألسباب الثالثة
باجلملة يبدو جل ًّيا ممّا تقدّ م ّ
البت يف صالح ّية ٰهذه األسباب
أن ّ
لتصحيح املوقف اإلحلاد ّي ،ليس ممّا يملكه عا ّمة الناس ا ّلذين يراد هلم

أن يتّجهوا إىل تبنّي اإلحلاد رؤي ًة إنسانيّ ًة عن الكون؛ ّ
ألن االعتامد عىل

األول ،أو الركون إىل الومه ّيات ا ّلتي
املقبوالت ا ّلتي يقوم عليها السبب ّ
ٍ
أسباب غري
يقوم عليها السببان الثاين والثالث ،ليس ّإال اعتام ًدا عىل
ٍ
اإلحلادي ،بل حيتاج تصحيحها بالنسبة إىل
صحة املوقف
ّ
صاحلة لضامن ّ
وهذا ما يتو ّقف
األول إىل إثبات صواب األقوال ا ّلتي بني عليهاٰ ،
السبب ّ
صحة الدليل وموجبات
العقيل
عىل تع ّلم املنهج
الّبهاين واخلّبة بمعايري ّ
ّ
ّ

يتم تقييم األد ّلة املدعاة عىل الوجود ٰ
اإلهل ّي
ثم بعد ٰذلك ّ
بطالنهّ ،
وفحصها؛ لريى الفاحص صواب ٰهذه األقوال أو خطأها.

يصح
أ ّما بالنسبة إىل السببني الثاين والثالث ،فيحتاجان حتّى
ّ
االعتامد عليهام إىل إثبات صدق األحكام الومه ّية ا ّلتي بنيا عليها ،وا ّلتي
جمرد االتّكال عىل رصف القدرة عىل التخيّل والربط بني
نتجت من ّ
يتم بطبيعة احلال ّإال من خالل الرجوع إىل
الصور واألفكارٰ ،
وهذا ما ال ّ

حال املوضوعات ا ّلتي نحكم عليها ونصفها ،فننظر إىل ما يعطينا إ ّياه
يسوغ لنا القيام
نفس املوضوع بحسب خصوص ّياته ،لنرى إن كان ّ
ومطابق
ناشئ من واقع املوضوع
حكم
العقيل واحلكم ،فنعلم أنّه
بالربط
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
حلاله يف نفسه دون ٍ
وأجنبي عنه.
غريب
تأثري ملا هو
ٌ
ٌّ
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مقبوالت وومهي ٍ
ٍ
ات يف حتديد
أ ّما إذا ما اكتفى املرء باالتّكال عىل
ّ

موقفه وتشكيل رؤيته جتاه مسألة الوجود ٰ
فهذا ما لن يكون
اإلهل ّيٰ ،
الّبهاين الضامن لتجنّب اخلطإ .و ٰهبذا
منسجام مع مقتىض العقل بمنهجه
ّ
أختم الكالم يف أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إ ٰل ٍه ،ويف حتليلها
وبيان القيمة املنطق ّية لالعتامد عليها بحسب املبادئ املستخدمة فيها،
ٍ
ً
تفصيال؛ و ٰذلك يف مقام
بنحو أكثر
وسوف أقوم الح ًقا بالكالم حوهلا
مكررا.
عرض مفاتيح العالج كام أرشت
ً
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أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير اإللٰه ّي
تعدّ األسباب ا ّلتي حدت إىل نفي حاجة الطبيعة للتدبري ٰ
اإلهل ّي
أسبا ًبا جديد ًة ال يتعدّ ى عمرها القرن ونصف القرن من الزمن؛ و ٰذلك
بسبب ّ
أن العادة ا ّلتي كانت سائد ًة يف مقاربة العلوم الطبيع ّية خالل
ٍ
اإلهل ّي يف ّ
بزج الدور ٰ
مورد
كل
القرنني السابع عرش والثامن عرش ،تقيض ّ
ٍ
ٍ
شامل لعمل ّيات
تفسري
عجزت فيه القوانني الطبيع ّية املكتشفة عن إعطاء
وهذا ما بات يعرف الح ًقا بلعبة إ ٰله الفجوات،
التكون يف الطبيعةٰ ،
ّ
التدبريي لإل ٰله ك ّلام مل
حيث يستعني املن ّظر يف العلوم الطبيعيّة بالدور
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متوافق مع القوانني املكتشفة(.)1
حلدث ما
عي
يتمكّن من إجياد
تفسري طبي ٍّ
ٍ
قدرة أفضل عىل التفسري
تطور العلوم الطبيع ّية ،وامتالك
و ٰلكن ومع ّ
لعمل الكون ،باتت املساحة ا ّلتي حيتاج فيها املن ّظر لالستعانة بالدور

( )1كام هو احلال مع نيوتن ووليم بايل وغريمها من علامء الطبيعة يف العرص احلديث ،ومع
أفالطون يف حماورة طياموس ومن قبله أنكساغوراس من الطبيع ّيني القدامى ،خال ًفا
وصوال إىل الفارايب وابن سينا وابن ٍ
ً
رشد
ألتباع املنهج العقيل الّبهاين بد ًءا من أرسطو
ّ
ّ
ً
خاضعة
بكل تفاصيلها
وتوما األكويني ،حيث عدّ وا عمل ّيات الكون ك ّلها
ومكوناته ،وإنّام الكون ٍّ
ككل فعل اإل ٰله وتدبريه بالنحو ا ّلذي
خلصوص ّيات عنارصه
ّ
ومكونات عنارصه؛ ٰ
ولذلك مل جيعلوا اإل ٰله ع ّل ًة قريب ًة ومبارش ًة
تقتضيه خصوص ّيات
ّ
ٍ
ألي من أحداث الكون ،ومل يم ّيزوا بنحو خيا ٍّيل وطفو ٍّيل بني القوانني الطبيع ّية والتدبري
ٍّ
ٰ
اإلهل ّي جلملة الكون ،بل الكون فعله ،وفعله هو الكون.
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التنظريي ّ
ٰ
أقل شي ًئا فشي ًئا .و ٰلك ّن ٰذلك قد فتح با ًبا
اإلهل ّي إلكامل عمله
ّ
تطور العلوم
للتساؤل
ّ
املحق عن مدى علم ّية ٰهذه املامرسة ،إذ طاملا أن ّ
التوسل
يقود إىل اكتشاف التفسريات الطبيع ّية شي ًئا فشي ًئا دون احلاجة إىل
ّ

ّبر
باإل ٰله لنجعله السبب الكامن وراء ما عجزنا عن تفسريه ،فام هو امل ّ

أساسا لالستعانة بالدور ٰ
الطبيعي ،بل مقتىض
اإلهل ّي عند قصور التفسري
ّ
ً

الكف عن استعامل إ ٰله الفجوات ،واعتبار الكون
العلمي هو
البحث
ّ
ّ
ً
تفسريا يكتمل شي ًئا فشي ًئا ،مع االعرتاف
الطبيعي
قابال للتفسري
ّ
ً

اإلضايف يف املستقبل.
بالغموض واحلاجة إىل البحث والعمل
ّ
تطور العلوم التجريبيّة وتوظيفها لخدمة اإللحاد

عىل خلف ّية التعامل مع الدور ٰ
اإلهل ّي من منطلق احلاجة إىل تكميل

العلمي يف ّ
ظل قصور القوانني املكتشفة عن صالح ّية تفسري
التفسري
ّ
جممل عمل الكون ،ويف ّ
ظل النظر إىل الوجود ٰ
رضوري
كمتم ٍم
اإلهل ّي
ٍّ
ّ

الطبيعي للعامل()1؛ كانت النتيجة الطبيعية ٰ
نظرا
الكتامل التفسري
لذلك د ً
ّ

تطور العلوم الطبيع ّية د هي االستغناء بالك ّل ّية عن الدور ٰ
اإلهل ّي بوصفه
ل ّ
العلمي لقوانني الطبيعة
وسيل ًة صاحل ًة لالستعامل يف مقام التفسري
ّ
الذكي املطروحة يف أ ّيامنا أحد مظاهر ٰهذه املحاولة من قبل بعض
املصمم
( )1تعدّ نظر ّية
ّ
ّ
علامء الطبيعة.
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اخلاصة .وبطبيعة احلالّ ،
فإن امللحدين ا ّلذين عاينوا ٰهذا التحول يف
ّ
العلوم الطبيعية ،قد وجدوا بغيتهم فيه كي جيعلوا منه إعالنًا علم ًّيا عن
ٍ
تقويض ّ
حماولة الستخدام العامل الطبيعي مبد ًأ يف االستدالل عىل
كل
ٍ
موجد ومد ّب ٍر هلٰذا العاملّ .
يسمى بّباهني احلركة
وجود إ ٰل ٍه
فكل ما ّ
والنظم والرتكيب ،ا ّلتي يستعملها املتد ّينون إلثبات حاجة العامل إل ٰل ٍه
ٍ
صان ٍع ومدب ٍر قد أصبحت بالنسبة إليهم جمرد نظري ٍ
الئقة وغري
ات غري
ّ
ّ
ّ
ٍ
ألّنم باتوا يرون ّأّنا ال تعدو كوّنا خضو ًعا للعجز
علم ّية؛ و ٰذلك ّ
تفسريا طبيع ًّيا ،واجلهل بالقوانني املا ّد ّية ا ّلتي
املؤ ّقت عن تفسري الكون
ً
إن ًّ
حتكمه؛ إذ ّ
كال من العجز واجلهل يسريان نحو التاليش شي ًئا فشي ًئا

العلمي املا ّد ّي الكايف
لنصري يف النهاية قادرين عىل تقديم التفسري
ّ
احلي أو
والشامل لكيفية نشوء الكون وكيف ّية عمله ،سوا ٌء عىل الصعيد ّ
مكونات عامل الطبيعة.
احلي من ّ
غري ّ
وبالفعل ،لقد قام املن ّظرون يف علمي الفيزياء واألحياء بتقديم
التفسريات املا ّد ّية الطبيع ّية لكيف ّية نشوء الكون وكيف ّية عمله ،بحيث ساد
أي إمكان ّي ٍة جلعل فكرة اإل ٰله داخل ًة ضمن
االعتقاد بأنّه مل يعد هناك ّ
اخلاصة بالعلوم الطبيع ّية ،ا ّلتي كان من أشهرها
حلقات ٰهذه التفسريات
ّ
التطور
نظر ّية االنفجار الكبري يف علم الفيزياء النظر ّية ونظر ّية
ّ
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الطبيعي يف علم األحياء النظر ّية(.)1
باالنتخاب
ّ
انبثاق علم فيزياء الكمّ وتوظيفه لخدمة اإللحاد

فرع جديدٌ يف
يف العقود األوىل من القرن العرشين انبثق إىل الوجود ٌ
الكم ،ومن بني العديد من النظر ّيات
مسمى فيزياء
الفيزياء حتت
ّ
ّ
()2
العلمي اجلديد قام بعض املن ّظرين بتفسري
والفرض ّيات يف ٰهذا احلقل
ّ
ٍ
أن سلوك ٍّ
بنحو اعتّب فيه ّ
كل من فوتونات الضوء
الكمومي
الواقع
ّ
األول ّية للعامل
الذرات د ا ّلتي تشكّل بدورها البنية ّ
والعنارص ّ
املكونة لبنية ّ
ّ
ألي من القواعد والقوانني املألوفة لنا ا ّلتي
بكل ما فيه د غري خاض ٍع ّ
ات ومس ّل ٍ
نعدّ ها بدهي ٍ
امت عقل ّي ًة( ،من قبيل قانون اهلو ّية وقانون امتناع
ّ
التناقض وقانون الع ّل ّية)؛ وبالتايل ّ
فإن ٰهذه القواعد والقوانني قد
الكمومي ،بل ّإّنا مل تعد
أصبحت فاقد ًة لصالح ّية االنطباق عىل الواقع
ّ
ٍ
قوانني وقواعد ً
تعبريات اصطالح ّي ٍة تصف الطريقة
جمرد
أصال ،وإنّام ّ
الذرة،
املعّب عنه بعامل ما فوق ّ
ا ّلتي نرى عليها األشياء يف عاملنا املألوف ّ

للتوسع حول ٰهذه النظريات إىل كتاب ستيفن هوكينغ ( The Grand
( )1يمكن الرجوع
ّ

 ،)Designوكتاب ريتشارد دوكينز (صانع الساعات األعمى) ،وكتاب تشارلز
داروين (أصل األنواع).
( )2وهو تفسري كوبنهاغن املشهور.
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الذرة نفسه د فإنّنا نرى األشياء فيه
أ ّما العامل
الكمومي د أي عامل بنية ّ
ّ
ٍ
ٍ
خمتلفة ك ّل ًّيا ،بحيث ال تصلح تلك التعبريات االصطالح ّية نفسها
بطريقة
لوصفها والتعبري هبا عنها.
فإن ما تدّ عيه ٰهذه "النظر ّية" أو الفرض ّية ،هو ّ
وباجلملة ّ
أن عمل ّيات
الوجود واحلركة والتأثري والتموضع ا ّلتي حتدث يف الطبيعة يف بنيتها
ٍ
ٍ
األوليّة ،إنّام حتدث فيها ٰ
وحمر ٍك
فاعل
يت دون وجود
كذلك
بشكل ذا ٍّ
ّ
ّ
ومؤ ّث ٍر ،ودون وجود قواعد وقوانني متنع من وجود يشء يف مكانني،
ٍ
ٍ
يشء
يشء يف الوقت نفسه شيئني متغايرين يف احلقيقة ،وكون
وكون
وهذا يعني أن الطبيعة يف جوهرها ال ختضع ملقتىض
بحالني متناقضنيٰ ،
تلك القواعد والقوانني.
وبنا ًء عىل ٰذلك رأى امللحد أنّه ال يمكن االنطالق من الطبيعة
الستنتاج ّ
أن هلا ٰإهلدًا وصان ًعا ومد ّب ًرا ،بل ترقى إىل ما هو أزيد من ٰذلك،

ّبا ّ
أن ٰهذه القواعد والقوانني نفسها ال تصلح ألصل إثبات وجود
معت ً

ألّنا مل
اإل ٰله ،حتّى لو مل ُجتعل الطبيعة منطل ًقا لعمل ّية اإلثبات؛ و ٰذلك ّ
ٍ
اصطالحات نصف هبا ما
جمرد
تعد قواعد مطلقة وال قوانني ثابت ًة ،وإنّام ّ
نشاهده هنا يف العامل املحيط ،وال نتعدّ ى عن ٰذلك عىل اإلطالق(.)1
( )1يمكن الرجوع إىل كتاب ألكساندر بروس ( The Principle of Sufficient

 ،)Reasonوكتاب روالن أومنيس (فلسفة الكوانتم) ،وكتاب جون جريبني (البحث
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األول ّية
واملثري لالهتامم يف ٰهذا األمر ،هو أنه د وبعد تفسري البنية ّ
للكون ٰهبذا النحو د مل يعد التعامل مع العلوم التجريبيّة فقط عىل أّنا
جمرد مصدر إلجياد البديل األصلح علم ًّيا ،مع ترك مسألة الوجود
ّ
والتدبري ٰ
الطبيعي كام هو
وخارجا عن وظيفة العلم
متأرجحا
أمرا
ً
ً
ّ
اإلهل ّي ً
احلال يف تأثري علمي الفيزياء واألحياء النظر ّيني .بل إن ٰهذا التفسري
الكمومي ولبنية الذرات د ا ّلتي تعتّب اللبنات األولية للكون
للعامل
ّ
والطبيعة د قد مكَّن امللحدين من العثور عىل دع ٍم أرقى وأقوى ملوقفهم،
حيث إنه جعل من مسألة وجود الدور ٰ
اإلهل ّي يف تكوين وتدبري الطبيعة
جمرد فكرة ال حاجة هلا يف مقام
مسألة فاقدة "للمسوغ
املنطقي" ،وليس ّ
ّ
الطبيعي وخارج ًة عن موضوعه وجمال بحثه؛ و ٰذلك
التفسري يف العلم
ّ
رس ْت عىل أّنا تكشف عن
ألن التجربة الواقعة يف العامل
ّ
الكمومي قد ُف ِّ َ
حترر البنية األولية للكون من املحكومية لكل ما نسميه بالبدَ ِهي ِ
ات
َ َّ
ّ ّ
ّ
والواضحات ،وبالتايل اعتّبت كاشف ًة يف الوقت عينه عن حترر الطبيعة
ٍ
مكون ومد ّبر وليس فقط
والكون نفسه حتررا واقع ًّيا من احلاجة إىل إ ٰله ّ
عن ق ّطة رشودنجر)؛ لالستزادة حول فيزياء الكوانتم وكيف ّية توظيفها يف رضب
األول ّية) .كام يمكن الرجوع إىل كتاب فرينر هايزنّبغ (الفيزياء والفلسفة)،
املبادئ ّ
وكتاب ديفيد لنديل (مبدأ الريبة ..إينشتاين هايزنّبغ بور)؛ لال ّطالع عىل حقيقة
النظر ّيات الكوانتمية وخلفياهتا.
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الطبيعي) من االستعانة بفكرة اإل ٰله بالنحو ا ّلذي
جمرد حترر (العلم
ّ
عن ّ
تطور ٍّ
كل من علمي الفيزياء الكون ّية واألحياء النظر ّيني.
أنجزه ّ
ً
وعامال يقود إىل
الكم سب ًبا
وهكذا فقد جعل امللحدون من فيزياء
ٰ
ّ
ٍ
بنحو
األول ّية
اإلحلاد ،و ٰذلك من جهتني مهاّ :أو ًال تفسري بنية الكون ّ
ٍ
فاعل ومد ّب ٍر له .وثان ًيا ا ّدعاء خرق
يلغي حاجتها الواقع ّية يف نفسها إل ٰل ٍه
األول ّية ،بحيث تسلب ضامن
العموم ّية واإلطالق يف األحكام واملبادئ ّ
الصدق والواقع ّية عن ّ
كل أنواع األد ّلة عىل الوجود ٰ
اإلهل ّي.

خالصة توظيف العلوم التجريبيّة لخدمة اإللحاد
إنّه وبنا ًء عىل ما تقدم تكون األسباب الناجتة عن توظيف العلوم

التجريب ّية يف مسألة الوجود ٰ
اإلهل ّي د ا ّلتي جعلت امللحدين يذهبون إىل
نفي حاجة الطبيعة للوجود والتدبري ٰ
اإلهل ّي ،سوا ٌء يف أصل وجودها أو
ٍ
ٍ
ثالثة هي:
أسباب
يف عمل ّية تكوّنا أو يف كيفية عمله د عبارة عن

تكون الكون
األول :النظر ّيات الفيزيائ ّية الكون ّية يف تفسري كيف ّية ّ
ّ
احلي منه.
وكيف ّية عمل القسم غري ّ
احلي من
الثاين :النظر ّيات البيولوج ّية يف تفسري ّ
تكون وعمل القسم ّ
الكون.
تكون وعمل البنية
الثالث :النظر ّيات الفيزيائ ّية الكوانتمية يف تفسري ّ
األوليّة للكون.
ّ
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وبصريورة العلوم التجريب ّية وسيل ًة إلنتاج أسباب وعوامل
يتم اعتبار العلم مضا ًّدا
لتصحيح املوقف اإلحل ّ
ادي ،صار من السهل أن ّ
للتد ّين وللقول بوجود إ ٰل ٍه مد ّب ٍر للطبيعة ،وبالتايل الرتويج ملعادلة إ ّما
العلم وإ ّما اخلرافة ،ووضع العلم يف مواجهة الدين.
ٍ
بنحو ما د عدّ ه سب ًبا راب ًعا من
ٰهذا ،ويضاف إىل ما تقدّ م ما يمكن د
أسباب اإلحلاد ا ّلتي تقوم عىل أساس سلب الطبيعة حاجتها إىل املوجد
ٍ
واملد ّبر ٰ
متفر ٍع
اإلهل ّي ،واملرتبطة بتوظيف العلوم التجريب ّية ،وهو
سبب ّ
عىل سببيّة األسباب الثالثة السابقة ،ويف طوهلا؛ إذ إنه يرتكز عىل أمرين:
ّأو ًل :عىل الصيت الرائع والشهرة اإلجياب ّية الفائقة ا ّلتي صارت
خيص دورها الرائد
العلوم التجريب ّية تتمتع هبا يف مجيع أصقاع العامل ،فيام ّ
نظرا ملا أنتجته وأحدثته من آثار جليلة ومنافع
يف تطوير احلياة البرش ّية؛ ً
كبرية يف ّ
كل املجاالت ،من خالل االخرتاعات والصناعات واملعاجلات
الطبية والزراعية واملنتجات الغذائية والط ّب ّية ،وغري ٰذلك ممّا ال يعدّ وال
حيىص.
ثان ًيا :عىل ما قام به مجل ٌة من امللحدين ،إذ عمدوا إىل التوحيد
اإلعالمي بني العلوم التجريب ّية العمل ّية والتطبيق ّية مثل الفيزياء
والدمج
ّ
والطب وعلوم
التجريب ّية والبيولوجيا التجريب ّية والكيمياء التجريب ّية
ّ
احلاسوب وامليكانيكا وما شاكلها د ا ّلتي ثبت بالعيان والوجدان نجاحها
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يسمى بالعلوم النظر ّية ا ّلتي تقوم بتقديم
يف حتقيق خري اإلنسان د وبني ما ّ
املفرسة ملا علم من خالل التجارب ،مثل الفيزياء النظر ّية
النظر ّيات ّ
والبيولوجيا النظر ّية اللتني تنتمي إليهام األسباب الثالثة السابقة.
تم إبراز العلوم املعارصة ٍّ
وكأّنا
ككل
ّ
ومع ارتكاب ٰهذا الدمجّ ،
ٍ
موجد ومد ّب ٍر لعامل الطبيعة؛
وجها لوجه أمام االعتقاد بوجود إ ٰل ٍه
تقف
ً
ونتيج ًة ٰ
واملتخصصني يف املجاالت ا ّلتي ح ّققت
لذلك بدا وكأن العلامء
ّ
النجاحات الباهرة يف رعاية خري اإلنسان ،هم أنفسهم من امللحدين
ٍ
ا ّلذين يقولون ّ
بحاجة إىل
يتكون ويعمل دون أن نكون
إن العامل
الطبيعي ّ
ّ
ٍ
ٍ
وأّنم هم أنفسهم ا ّلذين
أدنى
يتمم نظر ّياتنا التفسري ّيةّ ،
فرض لدور إ ٰله ّ
ٍ
بنحو أظهروا فيها ّ
أن الكون
وضعوا النظر ّيات حول الكون والطبيعة
ٍ
بشكل عشوائي بال ٍ
ٍ
ٍ
تدبري ،ودون احلاجة
هدف وال
غاية وال
وتكون
نشأ
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
فاعلة ،وهم أنفسهم ا ّلذين يقولون ّ
عام
عاقلة
إىل ع ّل ٍة
إن بنية العامل ختتلف ّ
تكونت من
وإّنا ال يمكن إخضاعها ملفاهيمنا ورؤانا ا ّلتي ّ
نراه ونألفهّ ،

حيق لنا أن ندّ عي ّ
خالل املالحظة العاد ّية للعامل حولنا؛ ٰ
أن
ولذلك مل يعدّ ّ
العامل ٌ
فعل إل ٰل ٍه أوجده ود ّبره( .)1وبطبيعة احلالّ ،
كهذا كان له
فإن دجمًا ٰ
التوسع يف اال ّطالع عىل كيف ّية توظيف النظر ّيات العلم ّية لرضب أدلة
( )1يمكن
ّ
الوجود ٰ
اإلهل ّي وحقيقة ٰهذا التوظيف بالرجوع إىل كتايب إدوارد فرس ( The Last
.)A Contemporary Introduction Scholastic Metaphysics( ،)Superstition
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ٍ
بوجه ما يف إلحلادهم.
أثره يف نفوس عموم الناس ،وكان سب ًبا
 تحليل األسباب وبيان القيمة المنطقيّة لالستناد إليها

ّ
تتجىل
أمام ٰهذا املشهد ا ّلذي يبدو للوهلة األوىل مكتمل املعامل،
وكأّنا مع ّبد ٌة سهل ٌة أمام من ينطيل عليه ّ
كل ما قيل
الطريق نحو اإلحلاد
ّ
ويقال حول دور العلوم التجريب ّية يف إجياد األسباب والعوامل امللزمة
ّ
تتكون من خالله الرؤية الواقع ّية عن العامل؛ إذ يبدو
باختاذ اإلحلاد
منظارا ّ
ً

ّ
املهمة الثانية
أن التجارب العلم ّية نفسها هي السبب الكامن وراء إنجاح ّ
ألي ٍ
ا ّلتي ّ
تدبريي من
دور
ٍّ
يتوخاها امللحد ،وهي سلب الطبيعة حاجتها ّ
ثم ،وباعتبار ّ
أن التجربة تندرج ضمن قسم املبادئ الصاحلة
قبل اإل ٰلهّ .
فهذا
لبناء املعرفة عليها ،والستخدامها منطل ًقا يف االستدالل الصحيح؛ ٰ
يعني ّ
معريف مطا ٌبق ملقتىض
موقف
اإلحلادي يظهر وكأنّه
أن املوقف
ٌ
ّ
ٌّ
كذلك ً
الّبهاين .و ٰلكن هل األمر ٰ
فعال؟!
العقيل
العقالن ّية وللمنهج
ّ
ّ
بداي ًة ،علينا أن نتساءل إن كانت التجربة العلم ّية هي املسؤولة ً
فعال
اإلحلادي ،فهل قامت التجربة العلم ّية عىل ّ
أن الطبيعة
عن دعم املوقف
ّ
ومتكون ًة من
املقومة هلا ،تقتيض أن تكون موجود ًة
ّ
بحسب خصوص ّياهتا ّ
فاعلة ومدب ٍ
ٍ
ٍ
رة؟ هل التجربة العلم ّية أظهرت ّ
أن
حاجة إىل ع ّل ٍة
تلقائها بال
ّ
األوليّة ليست صادق ًة عىل ٍ
رضوري؛
نحو
ٍّ
يسمى بالقواعد العقل ّية ّ
ما ّ
الذرات؟
ألّنا ال تنطبق عىل عمل البنية ّ
األوليّة للكون واملتم ّثلة ببنية ّ
ّ
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هل العلامء يف الفيزياء والبيولوجيا النظر ّيتني خيّبوننا ً
فعال من خالل
عام وجدوه يف التجارب والوقائع ا ّلتي خاضوا
نظر ّياهتم وتفسرياهتم ّ
غامر فهمها وتفسريها ،كام خيّبنا طبيب القلب ً
مثال عن أجزاء القلب
وكيف ّية عمله ووظائفه يف البدن بالنسبة إىل باقي األعضاء؟ هل العلامء يف
يفرسون لنا عامل األجسام واجلسيامت
الفيزياء والبيولوجيا النظر ّيتني ّ
ٍ
معادلة رقم ّي ٍة أو
أي
وعامل الكائنات احل ّية ،كام يفرس لنا عامل الرياض ّيات ّ
ٍ
ٍ
فيبني كيف وملاذا كانت نتيجة ٰهذه املعادلة الرياضية ٰهبذا
علقة هندس ّيةّ ،
النحو ،وملاذا وكيف كانت العلقة اهلندس ّية بني األشكال ٰهبذه الصفة؟

كذلك ً
هل األمر ٰ
فعال؟

ّ
إن اإلجابة عىل ٰهذه األسئلة يف احلقيقة هي ا ّلتي حتدد القيمة املنطقيّة
ألقوال املنظرين البيولوجيّني والفيزيائ ّيني ،ويفرتض أن تكون اإلجابة
معريف للبناء عىل أقواهلم ،كام
عليها باإلجياب؛ حتّى يكون لدينا مسو ٌغ
ٌّ

معريف للبناء والقبول بعمل الفيزيولوج ّيني واملهندسني.
كان لنا مسو ٌغ
ٌّ

نوع آخر
و ٰلك ّن األمر ال يقف عند ٰهذا النوع من األسئلة ،بل هناك ٌ
التجرد واملوضوع ّية وضامن األمانة والنزاهة؛ إذ ّ
إن العامل
يتع ّلق بإحراز
ّ
الريايض ،وإن كان ليتعاطى مع موضوع بحثه دون أن
الفيزيولوج ّي أو
ّ

يكون لعقيدته الشخص ّية وملوقفه من الدين ومن الوجود ٰ
أي
اإلهل ّي ّ
التخصّص؛ ّ
ألن وجود إ ٰل ٍه
دخل فيام يسعى لبيانه والكشف عنه يف عمله
ّ
ٍ
مساس ً
أصال بنتيجة ٰهذه املعادلة ،أو بكيف ّية
أو عدم وجوده ليس بذي
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عمل ٰهذا العضو يف البدن وما شاكل ٰهذه األمور .و ٰلكن هل املن ّظر
واملفرس للكون والطبيعة يف ٍّ
كل من الفيزياء والبيولوجيا النظر ّيتني،
ّ
التجرد واملوضوع ّية ،والبعد عن تأثري مواقفه
يتمتّع بنفس املستوى من
ّ

الشخص ّية حول الدين والوجود ٰ
التخصّص؟ هل يقوم
اإلهل ّي عىل عمله
ّ

النظري بتنظريه وتفسريه دون أن ّ
تتدخل مواقفه
البيولوجي
الفيزيائي أو
ّ
ّ
ّ
السابقة وخلف ّياته الثقاف ّية والنفس ّية ،يف عمل ّية التنظري والتفسري ،رغم ّ
أن

النزاع احلا ّد والرشس يف التاريخ واحلارض حول ّاختاذ الطبيعة وعملياهتا
ٌ
اإلهل ّي وتدبريه بني ٰ
مط ّي ًة إلثبات الوجود ٰ
وفاعل
حارض
اإلهل ّيني واملا ّد ّيني
ٌ
ٌ
ومرتبط
العلمي،
بقو ٍة وحيو ّي ٍة يف ذاكرته الشخص ّية وذاكرة جمتمعه
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وهذه النقطة جدير ٌة ً
فعال بأن
تارخي ًّيا بوجه
مبارش بموضوع بحثه؟ ٰ
ٍ
واملفرس يف
بات إن كان املن ّظر
ألّنا حتدّ د
بنحو ٍّ
ّ
تبحث وينظر فيها؛ ّ
ويفرس
الكم يتك ّلم وين ّظر
الفيزياء النظر ّية والبيولوجيا النظر ّية وفيزياء
ّ
ّ
بام هو متخصص يف حقله العلمي ،أم بام هو صاحب ٍ
رؤية فكر ّي ٍة أجنب ّي ٍة
ّ ٌ
ّ
العلمي ،تتحكم يف أهداف ومفاصل تنظريه وتفسريه.
عن حقله
ّ
ٌ
سؤال واحدٌ ال بدّ من أن نسعى لإلجابة عنه،
أخريا يبقى علينا
ً
مضاف إىل األسئلة السابقة ،إنّه السؤال ا ّلذي يواجه من ٍ
كثب فكرة
ٌ
الربط الرائج بني النجاح الباهر والعظيم ا ّلذي أنتجته العلوم التجريبيّة
والتقنية يف العامل ،وبني ٰهذه النظر ّيات واملواقف ا ّلتي تدعم املوقف
ٍ
ٍ
التطور والرقي
وتنقيب جا ٍّد ،أمل يكن
فحص
اإلحلادي؛ ليضعها موضع
ّ
ّ
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يسوغ
ا ّلذي نحيا يف ظ ّله ّإال نتيج ًة لنفس األساس ا ّلذي يقدَّ م عىل أنّه ّ
دعام وتأييدً ا من ّ
كل الرخاء
العقيدة اإلحلاد ّية ،حتّى تستمدّ ٰهذه العقيدة ً
والنعيم ا ّلذي تعيشه اإلنسان ّية عىل املستوى املا ّد ّي ،أم ّ
أن األمر بخالف
ٰذلك؟
ليس خيفى عليك د أخي القارئ ،وبعد ّ
كل ما تقدّ م د أنّنا وحتى
نعرف القيمة املنطق ّية لالستناد إىل األسباب والعوامل ا ّلتي سبق ذكرها،
وا ّلتي قادت إىل اإلحلاد من جهة نفي حاجة الطبيعة للوجود والتدبري
ٰ
اإلهل ّيني ،فال بد لنا من تقديم اإلجابة احلاسمة عىل مجيع ٰهذه األسئلة.
وبناء عليه ،فمن الواضح ،أن امللحد إذا مل يستطع تقديم ٰذلك ،فسوف
يكون عجزه كافيا لسلب ٰهذه األسباب أي صالحية للركون إليها ،إذ
إن الركون إىل املبادئ يتوقف حرصا عىل الفراغ عن صالحيتها.
ربام يمكنني االكتفاء ٰهبذا القدر؛ جلعل االستناد إىل ٰهذه األسباب
من قبل اإلنسان العامي استنادا فاقدا للقيمة املنطق ّية ،باعتبار أن حسم
اجلواب عىل ٰهذه األسئلة ال يقل يف حاجته للتخصص والبحث عن
اإلهل ّي ٰ
حاجة األسباب النافية ألصل الوجود ٰ
لذلك ،وهو ما يقرص عنه

عا ّمة الناس ا ّلذين يراد هلم أن يصريوا إىل اإلحلاد ويرتكوا االعتقاد

التوسع يف بيان كيف ّ
بالوجود ٰ
أن االستناد
اإلهل ّي املد ّبر .و ٰلكنّي آثرت
ّ
بأي ٍ
نحو من األنحاء،
مسو ٍغ
منطقي ّ
أي ّ
إىل ٰهذه األسباب ال يملك ّ
ٍّ
و ٰذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة املعرف ّية ا ّلتي قمت بطرحها حوهلا،
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دون أن أدخل معاجلة ما تطرحه مضامينها ،فإن ٰذلك عىل عهدة مفاتيح
العالج اآليت ذكرها.
ٍ
ٍ
ٰ
تبني
ولذلك سوف أقوم فيام ييل بعرض
أمور ثالثة من شأّنا أن ّ
أن ّ
كيف ّ
كل ما سيق حول دور العلوم التجريب ّية يف دعم اإلحلاد وتّبيره
ً
ً
العلمي دون
وانتحاال للدور
استغالال وتوظي ًفا
وعقلنته ،ال يعدو كونه
ّ
حق.
أدنى ٍّ

 -1ضرورة الفصل المنهج ّي بين العلوم ودواعي الخلط
ال ّ
شك أن البحث عن كيف ّية تكون الكون ،وكيف ّية نشوء األنواع
احل ّية ،وكيف ّية سلوك األجسام واجلسيامت واإللكرتونات والفوتونات
ٍ
قريب
والكواركات وسائر املوضوعات الطبيع ّية ،ال يرتبط جوهر ًّيا من
أو ٍ
أن هناك ٰإهلًا أوجد العامل ويد ّبره ،أو ال؛ ّ
بعيد بمسألة ّ
ألن البحث عن
قائام ،سواء كان ٰهذا النشوء
علام ً
كيف ّية نشوء الكون وكيف ّية عمله سيبقى ً
ٍ
ٍ
ّفاقي
وهذا العمل مستندً ا إىل إ ٰل ٍه
ٰ
عاقل ومن ّظ ٍم ،أو أنّه كان وليد حدث ات ٍّ
أعمى؛ إذ ّ
إن الفيزياء والبيولوجيا ال تنظران إىل موضوعاهتامّ ،إال من
ٍ
كائنات ح ّي ًة
الطبيعي بوصفها أجسا ًما أو
حيث ّإّنا موضوعات العامل
ّ
ٍ
ٍ
ينصب البحث عىل
ثم
بنحو
وتترصف
ومتكون ًة
ناشئ ًة
ّ
ّ
خمصوص ،ومن ّ
ّ
اكتشاف كيف نشأت وكيف تعمل ونحو ماذا تتّجه ،سوا ٌء كان املسؤول
كل ٰذلك هو اإل ٰله أم أي ٍ
األول عن ّ
يشء آخرّ ،
فإن ٰهذه النقطة ستكون
ّ
ّ
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أجنب ّي ًة عن اجلهة ا ّلتي ترعاها العلوم الطبيع ّية بام هي علو ٌم طبيع ّي ٌة.
ٌ
مسؤول عن إجياد الطبيعة والكون وتدبريمها،
وإذا كان هناك إ ٰل ٌه
ّ
الطبيعي وحقيقته ومساره
العلمي
يغري من طبيعة البحث
ّ
ّ
فإن ٰذلك لن ّ
بأي ٍ
نحو من األنحاءّ ،
فإن النظر والبحث حول كيف ّية عمل الطبيع ّية وإن
ّ
كانت يف النهاية استكشا ًفا لفعل ٰذلك اإل ٰلهّ ،إال ّ
ّ
املتخصصني يف
أن
العلوم الطبيع ّية وحينام يكونون يف مقام الكشف عن مسائلها الفيزيائ ّية
بأي ٍ
نحو من األنحاء
فإّنم ال يالحظون ّ
أو البيولوج ّية أو الكيميائ ّيةّ ،

ألّنا جه ٌة غريب ٌة ال تقدّ م أو ّ
تؤخر بالنسبة
جهة ارتباطها باإل ٰله؛ و ٰذلك ّ

إىل موضوع البحث والغاية منه ،مثلام ّ
العلمي يف البيولوجيا
أن البحث
ّ
ٍ
ٍ
ً
الذرات
مثال ال ينظر من
قريب أو بعيد إىل احلقائق الفيزيائ ّية حول ّ
ومكوناهتا ،رغم ّ
أن عمل الكائنات احل ّية ال خيرج يف النهاية عن كونه

تطبي ًقا للقوانني ا ّلتي اكتشفتها الفيزياء ،و ٰلك ّن طبيعة املوضوع وجهة
ٍ
قريب
البحث وكيف ّية اكتشاف املسائل يف البيولوجيا ال متت جوهر ًّيا من
أو ٍ
الفيزيائي؛ ٰ
ولذلك ال تكون منظور ًة عىل
بعيد إىل مسائل البحث
ّ
العلمي يف البيولوجيا ،وال يسعى الباحث
اإلطالق خالل البحث
ّ
ٌ
بيولوجي إىل الكالم عنها ،أو استخدام البحث
باحث
البيولوجي بام هو
ٌّ
ّ

بذلكّ ،
البيولوجي لإلجابة عنها ،بل ال يمكنه أص ًال القيام ٰ
وإال كان
ّ
كمن حيمل املاء بغربال أو يسقي زرعه برماد.
واألمر عينه جيري يف البحث حول مسائل الرياضيات واهلندسة؛
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ٍ
ّ
التفات من
أي
يتم دون أن يكون هناك ّ
فإن اكتشاف القواعد واملعادالت ّ
ٍ
قريب أو ٍ
ٍ
جسيامت أو
بعيد إىل أن ٰهذه األرقام هي أعدا ٌد ألجسا ٍم أو
ذر ٍ
التفات إىل ّ
اتٰ ،
أن ٰهذه األشكال هي
وكذلك دون أن يكون هناك
ٌ
ّ
ٍ
أي مكان ،رغم ّأّنا يف النهاية ال توجد
أي نو ٍع ويف ّ
أشكال أجسا ٍم من ّ

وهذا واضح عند من له أدنى
بالفعل ّإال يف جسم حمدد ومكان حمددٰ ،
معرفة بطبيعة البحث العلمي(.)1
إذا كان ٰهذا الفصل املنهجي واملوضوعي الصائب بني العلوم ال
ٍ
معارضة بالنسبة إىل العلوم الطبيع ّية فيام بينها ،فلامذا يصري ٰهذا
جيد أدنى
الفصل مشكل ًة عندما يأيت دور البحث عن وجود إ ٰل ٍه للكون؟ وملاذا يراد
إظهار العلوم الطبيع ّية وكأّنا تقف عىل الطرف املضا ّد للقول بوجود
إن اإلجابة عن ٰهذا التساؤل قد أصبحت واضح ًة ممّا تقدم؛ إذ ّ
إ ٰل ٍه؟ ّ
إن
اخللط واخلطأ بدأ من عند القائلني بوجود إ ٰل ٍه من الباحثني يف علوم
ٍ
ٍ
الطبيعة ،حيث أقحموا الوجود ٰ
داخلة ضمن
كحلقة
اإلهل ّي وتدبريه

( )1ليس املراد من استقالل العلوم موضو ًعا ومسائل ،نفي ختادم العلوم ،بحيث تصري
ٍ
ٍ
نتائج بعضها مبادئ يف أخرى .بل املراد نفي أن تكون املبادئ ّ
مبارش يف
بحث
حمل

العلم اآلخذ هلا ،كام أ ّن املراد نفي أهلية الباحثني يف ٰهذا العلم للبحث يف مبادئه
املأخوذة من العلم اآلخر ،إال أن يكونوا متخصصني فيه؛ ولكن مع ٰذلك فإن بحثهم
فيها يكون يف العلم اخلاص هبا ،وبام هم متخصصني فيه ،ال يف العلم اآلخذ هلا وال بام
هم متخصصني يف ٰهذا األخري.
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والبيولوجي لعمل الطبيعة ،فكان ٰهذا اإلقحام
الفيزيائي
عمل ّية التفسري
ّ
ّ

مهد األرضية لتبدو فكرة الوجود ٰ
اإلهل ّي
اخلاطئ هو األساس ا ّلذي ّ
إبطال ٍ
ٍ
ونقد من داخل العلوم الطبيع ّية،
وكأّنا قد أصبحت موضع
املد ّبر ّ
واحلال ّ
جمرد وضع األمور يف نصاهبا الصحيح ،حيث
أن ا ّلذي جرى هو ّ

املتخصصون يف العلوم الطبيع ّية عن االستعانة بالتدبري ٰ
اإلهل ّي يف
تو ّقف
ّ
ومكوناهتا؛ ّ
ألن ٰذلك هو مقتىض
مقام التفسري لعمل الطبيعة بأجزائها
ّ

طبيعة املوضوع واجلهة ا ّلتي يبحث عنها فيه.
وألن امللحدين خيوضون رصا ًعا تارخي ًّيا مع ٰ
ّ
اإلهل ّيني ،كان ٰهذا
اإلعراض ما ّد ًة دسم ًة لرتويج التنايف ،واعتبار ّ
أن العلم قاد إىل نفي
الوجود ٰ
اإلهل ّي ،أو استغناء العامل عن اإل ٰله ،واحلال أن غاية ما فعله
العلامء الطبيع ّيون يف إعراضهم عن إدخال فكرة الوجود ٰ
اإلهل ّي يف عمل
ٍ
جوهري ضمن مباحث
بشكل
الطبيعة هو ّأّنم ب ّينون ّأّنا ليست داخل ًة
ٍّ
الطبيعي ،وال حيتاج إليه يف مقام وصف الطبيعة من اجلهة ا ّلتي
العلم
ّ
الطبيعي النظر إىل الطبيعة من خالهلا .وهناك ٌ
ّ
كبري
يتوخى البحث
ّ
فرق ٌ
وجوهري بني النتيجتني ،فمسألة وجود أو عدم وجود إ ٰل ٍه ليست ممّا
ٌّ
ٍ
حيسم يف داخل عل ٍم من علوم الطبيعة ،كام هو احلال يف ّ
مسألة من
أي
أن ّ
مسائل الفيزياء ليست ممّا حيسم يف داخل علم البيولوجيا وكذا العكس؛
وألجل ٰذلك جتد االعتقاد بوجود إ ٰل ٍه ،أو عىل األقل ّاختاذ موقف الال
أمرا شائ ًعا بني علامء الطبيع ّية ،بل جتد ّ
أن كبار امللحدين
أدر ّية منه ً

101

الفصل الثاني

واملناهضني للدين من العلامء الطبيع ّيني أمثال عامل البيولوجيا ريتشارد
دوكينز

(Dawkins

 )Richardوعامل الفيزياء لورانس كراوس

يرصحون يف العديد من املناظرات
()Lawrence M. Krauss
ّ
()1
ٍ
ٍ
عاقل ّ
لكل ٰهذا الكون بام
مصدر
بأّنم ال يمنعون وجود
واحلوارات
ّ
يرصون عىل نفيه هو وجود العالقة
فيه من القوانني الطبيع ّية ،و ٰلكن ما ّ

التدبري ّية الفعلية هلٰذا اإل ٰله مع الطبيعة واإلنسان ،بحيث أ ّنه أرسل
ورشع األحكام ،ويستجيب لدعواتنا عىل حدّ تعبري عامل الفيزياء
األنبياء ّ

الكون ّية نيل تايسون ( )Neil de Grasse Tysonيف حواره مع ريتشارد
دوكينز ( .)Richard Dawkinsفاملشكلة األساس بالنسبة إىل امللحدين،
وكام سبق وأرشت يف مقدّ مة ٰهذا البحث ،ليست يف أصل وجود إ ٰل ٍه ،وال
يف كون الطبيعة بام فيها من قوانني توجب أن تكون صن ًعا إل ٰل ٍه ،بل ّ
إن
املشكلة احلقيقة تكمن يف ّ
تدبريا فعل ًّيا ألحداث الكون يؤ ّثر
أن هلٰذا اإل ٰله
ً

عىل اإلنسان ،وبالتايل فعىل اإلنسان أن خيضع هلٰذا اإل ٰله ويسري طب ًقا
للرشائع ا ّلتي تدّ عي ّأّنا مرتبط ٌة بهّ ،
تأثريا عىل
وأن للعالقة مع ٰهذا اإل ٰله ً
سري حياة اإلنسان.
مصدرا وحيدً ا للمعرفة
ونظرا إىل ّأّنم قد عدّ وا العلوم الطبيع ّية
ً
ً
( )1احلوارات موجود ٌة ومتاح ٌة عىل موقع اليوتيوب.
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ٍ
ٍ
ببساطة
ألّنا
املوثوقة ،مل جيدوا فيها ّأّنا جتيب عن يشء من ٰهذه األسئلة؛ ّ
خارج ٌة جوهر ًّيا عن موضوعها ،وعن وجهة البحث فيه ،وتدخل حتت
تم شطب اسمها من الئحة
موضوع الفلسفة األوىل (امليتافيزيقا) ا ّلتي ّ
العلوم()1؛ فكانت النتيجة أن اعتّبوا االعتقاد ٰهبذه األمور اعتقا ًدا غري
كرسوا حرصه بام
مصطلح
مبني عىل (العلم)؛ ألنّه
ٌّ
ٌ
خاص هبم ،حيث ّ
ٍّ
احلسيّة.
بني عىل التجربة ّ
و ٰلكن هل العلوم الطبيع ّية هي املصدر الوحيد للمعرفة العلم ّية ،أو
أن العلوم الطبيع ّية املبنية عىل التجربة احلسية وعىل الّباهني املتكون منها
تشكل جز ًءا من جمموع مصادر املعرفة والعلوم الّبهان ّية؟ إن اجلواب
عىل ٰهذا التساؤل ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتم من خالل
يتم من خالل البحث يف نظر ّية املعرفة فقط،
العلوم الطبيع ّية نفسها ،بل ّ
ٌّ
ٌ
مستقل ال يدخل ضمن اختصاص عامل
واختصاص
فلسفي
بحث
وهو
ٌ
ٌّ

الفيزياء أو البيولوجيا ،أو غريه من العلامء الطبيع ّيني بام هم علامء
وهذه نقط ٌة جوهر ّي ٌة وأساس ّي ٌة سنأيت عليها الح ًقا يف بيان
طبيع ّينيٰ .
مفاتيح العالج.

ٍ
بيشء من التفصيل يف مفاتيح العالج.
أتعرض إىل ٰهذه النقطة
( )1سوف ّ
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 -2عمليّة التنظير ..مبادؤها ،خصائصها ،قيمتها المعرفيّة
ّ
إن التجارب العلم ّية وإن كانت منطل ًقا يف عمل ّية التنظري والتفسري
يف علمي الفيزياء والبيولوجيا النظر ّينيّ ،إال ّ
أن عمل ّيات التفسري
والنظر ّيات ا ّلتي تطرح ليست عبار ًة عن جتارب علم ّي ٍة وال عن براهني
تستعمل املقدّ مات التجريب ّية لتنتج نتائج علم ّي ٍة ،بل ّ
إن من مجلة املعمول
به يف ٰهذين العلمني وسائر العلوم ا ّلتي عىل شاكلتهام هو أن يقوم العامل
تفسريا مرتاب ًطا ،بحيث يصلح لتفسري تلك
بتفسري الوقائع التجريب ّية
ً
الواقعة ّأو ًال ،وللتن ّبؤ بمسار الوقائع املستقبل ّية ثان ًيا ،وجيعلون املعيار
ً
متمثال يف ثالثة أمور:
للتمسك بالنظر ّية املعطاة
األولّ :أال تكون خمالف ًة ملا هو معلوم من القوانني التجريب ّية الثابتة.
ّ
الثاينّ :أال تفقد صالح ّيتها للتفسري ،بحيث يتم اكتشاف وقائع ال
ينطبق عليها التفسري ا ّلذي تطرحه النظر ّية.
عوضا عنها ،بحيث يستغني
تفسري أبسط
الثالثّ :أال يكون هناك
ً
ٌ
ٍ
توضيحي يف العلم.
غرض
أي
عن التفاصيل ا ّلتي ال ختدم ّ
ٍّ
تفسري أبسط
فإذا ما ظهرت وقائع ال تنطبق عليها النظر ّية ،أو ظهر
ٌ

ّ
ّ
التخيل عن ٰهذه النظر ّية والتفسري ا ّلذي
وأقل تعقيدً ا ،فالالزم هو
تستمر يف صالح ّيتها لتفسري
تطرحه .ويف املقابل ك ّلام كانت النظر ّية
ّ
يعزز من قبوهلا ورسوخها.
الوقائع التجريب ّية املكتشفة ،فإن ٰذلك ّ
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والنتيجة ّ
أن النظر ّيات باملعنى السائد حدي ًثا يف العلوم النظر ّية
التجريب ّية ،ليست نتائج براهني معصومة كام يف الرياضيات ،وال هي
مضمونة الصدق والواقع ّية ب ٍ
نحو ال يقبل التخ ّلف ،كام هو حال النتائج
ٍ
كيل؛
التجريب ّية املبارشة ،وحال القوانني ا ّلتي تصف نتائجها بنحو ّ ٍّ
وألجل ٰذلك لزمت التفرقة بني ثالثة ٍ
أمور هي:
ّأو ًل :التجربة العلم ّية.
التجريبي.
العلمي
وثان ًيا :القانون
ّ
ّ
وثال ًثا :النظر ّية العلم ّية التجريب ّية.
احلس ّية
فاألوىل أي التجربة العلم ّية ،عبارة عن نفس املالحظة
ّ
ٍ
ملعرفة ك ّل ّي ٍة قانون ّي ٍة باملوضوع املالحظ ،بحيث تشمله
الكيف ّية املنتجة
وتشمل احلاالت املستقبل ّية واملاضية؛ ألّنا تكشف عن العالقات الذات ّية
وقيود حمدّ ٍ
ٍ
ٍ
دة .والثانية،
رشوط
احلس ّية ضمن
واجلوهر ّية للموضوعات ّ
أي القوانني العلم ّية التجريب ّية ،فهي عبار ٌة عن املعرفة الكلية القانونية
احلس ّية ضمن
احلاكية عن العالقات الذاتية واجلوهرية للموضوعات ّ
وقيود حمدّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مبارش ،مثل قانوين احلركة
بشكل
دة ،تفيدها التجارب
رشوط
الثاين والثالث عند نيوتن وقوانني الثرموديناميك أو الديناميكا احلرارية،
الطبيعي يف البيولوجيا والقوانني الكيميائ ّية املتعلقة
وقانون االنتخاب
ّ
بالعنارص الذرية ،وما شاكل ٰذلك .والثالثة ،أي النظر ّيات العلم ّية
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باملعنى احلديث ،فهي عبارة عن التفسريات ا ّلتي يقوم بصياغتها العلامء
التجريبي ،منطلقني من الوقائع التجريب ّية واملفاهيم
النظر ّيون يف العلم
ّ
االصطالحية ا ّلتي تفهم من خالهلا ،مستعملني جلملة من القوانني
العلم ّية التجريب ّية ،وقواعد املنطق الصوري ،والرياضيات و ٰذلك بداعي
إنتاج جمموعة فروض مرتابطة لتشكل م ًعا رؤي ًة تفصيلي ًة حول كيف ّية
سري عمل الطبيعة يف جمال من املجاالت ،بحيث تكون هلا قدرة تنبؤية
تفسريية حول كيف ّية سري الوقائع املتجددة .فإذا ما نجحت يف عمل ّية
التنبؤ والتفسري امتلكت جواز مرورها إىل العلم بأن خترج من فضاء
الفرض ّية إىل حيز النظر ّية العلم ّيةّ .إال أّنا مع ٰذلك تبقى قابل ًة للتعديل
والتغيري ك ّلام ظهر عجزها عن تقديم التفسري املكتمل ملا يستجد من
ٍ
مورد ما .ومضا ًفا إىل ٰذلك ،يستند
وقائع ،أو عجزت عن التن ّبؤ يف
ترجيح نظر ّي ٍة عىل أخرى إىل تطبيق معيار البساطة استنا ًدا ملا يسمى
ٍ
واحدة لتفسري املنظومة
بشفرة أوكام .وبالتايل قد تصلح أكثر من فرض ّي ٍة
الطبيع ّية ملوضو ٍع من املوضوعات التجريبيّة ،وتكون قابل ًة للتن ّبؤ
ألّنا فاقدة ملعيار شفرة أوكام ال تكون
ومتوافقة مع التجارب ،و ٰلكن ّ
()1
وهذا ك ّله دون أن تكون شفرة أوكام نفسها
نظر ّية علم ّية معتمدة ٰ .

(1) See: Laws, Theories and Hypotheses: Revealing Science through
Words, Dr. Paul Narguizian. Intuition Pumps and Other Tools for
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مّبهنة ،ودون أن تكون عمل ّية تطبيقها مأمون ًة ومضبوط ًة.
أن رسم معامل النظر ّية العلم ّية ٌ
واألهم من ٰذلك ك ّله هو ّ
قابل للتأ ّثر
ّ

باملس ّلامت املسبقة ا ّلتي حيملها املنظر ،أو باألفكار ا ّلتي يميل إىل إثباهتا،

كام أنّه بالرضورة يتأ ّثر بطبيعة الرؤية الفلسف ّية واملعرف ّية ا ّلتي حيملها.
ومن هنا فقد يعمد املن ّظر تلقائ ًّيا إىل إنشاء نظريته وتفسريه للكون
والطبيعة ،بالنحو املتوافق معها دون أن تكون تلك املس ّلامت أو األفكار
العلمي ودون أن تكون حدود درايته وخّبته الفلسف ّية
ملسوغها
مالك ًة ّ
ّ
واملعرف ّية كافي ًة للقيام بعمل ّية التنظري يف ٰذلك املوضوع بالنحو الالئق؛

ٰ
ولذلك كانت القضايا الفلسف ّية واملعرف ّية جتد هلا وسيل ًة للتأييد والدعم
من خالل النظر ّيات الفيزيائ ّية من قبيل النزاع املشهور بني إينشتاين
الكم(ٰ .)1
وكذلك النزاع
وماكس بورن ،أو بينه وبني نيلز بور ،يف فيزياء ّ

املوجود يف البيولوجيا بني املن ّظرين للتطور( ،)2أو النزاع املوجود يف
الفيزياء الكون ّية بني القائلني بتوسع الكون أو ثباته وسائر النزاعات يف
القضايا الفيزيائ ّية األخرى(.)3
Thinking, Daniel Dennett.

( )1ديفيد لنديل :مبدأ الريبة أينشتني هايزنّبغ بور.
( )2ريتشارد دوكينز :صانع الساعات األعمى.
(3) Home is where the wind blows, Fred Hoyle. Evidence for a NonExpanding Universe: Surface Brightness Data from HUDF, Eric
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ويرجع السبب يف رضورة تأثري املواقف الفلسف ّية واملعرف ّية املسبقة
عىل عمل ّية التنظري يف العلوم الطبيع ّية ،إىل ّ
أن الفلسفة األوىل ونظر ّية
أمورا ك ّل ّي ًة وعا ّم ًة ومتقدّ م ًة عىل البحث يف ّ
كل
املعرفة
ّ
باألخص تعالج ً
العلوم بام فيها العلوم الطبيع ّية؛ إذ إّنا د أي الفلسفة األوىل ونظر ّية
الطبيعي وسائر العلوم
املعرفة د تضع املبادئ ا ّلتي يسري البحث يف العلم
ّ
ألّنا حتدّ د مناهج وأسس املعرفة يف ٍّ
كل
وف ًقا هلا وانطال ًقا منها؛ و ٰذلك ّ
منها ،وتضع مبادئها األوىل وأحكامها العا ّمة ا ّلتي ترتبط باملوجود بام هو
الطبيعي
موجو ٌد مهام كان جنسه ونوعه( .)1واستنا ًدا إىل ٰذلك ،كان من
ّ
الرضوري ،أن يكون املوقف السائد واملشهور يف عرصنا جتاه القضايا
بل
ّ
الفلسف ّية واملعرفيّة ،متحك ًّام يف مسار عمل ّية إنشاء النظر ّيات العلم ّية،
وتفسري الوقائع الكون ّية .ومن املعلوم واملشهور أن ٰهذا املوقف قد
اس ُتمدّ مبارش ًة من الرؤية الفلسف ّية واملعرف ّية ا ّلتي أعلنها ديفيد هيوم
ثم أعضاء حلقة فيينا وما
ومن قبله جون لوكّ ،
وعززها إيامنويل كانطّ ،
بات يعرف بالوضعية املنطقيّة ،وما يعرف اآلن بالعقالنية العلم ّية .وقد

J. Lerner. The End of Physics, David Lindley. Dark Matter,
Missing Planets and New Comets: Paradoxes Resolved, Origins
Illuminated, Tom Van Flandern.

( )1سوف يظهر ٰذلك بوضوح حني الكالم يف مفاتيح العالج.
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شكّلت ٰهذه الرؤية اخللفية العا ّمة ا ّلتي بنيت عليها عمل ّيات التنظري
مصدرا وحيدً ا يف
احلس
املعارصة يف العلوم الطبيعيّة ،حيث اعتّبت
ّ
ً
وهذا
املعرفة ،أما العقل
فمجرد وسيلة تنظيمية ال متلك أحكاما مستقلةٰ ،
ّ
األول ّية
ما عنى إنكار الصدق املطلق والرضوري للمبادئ العقل ّية ّ
واألحكام العقل ّية النظر ّية املبنية عليها باستقالل ،مضا ًفا إىل إنكار وجود
جمرد منطق صوري بحت .ومن املعلوم تارخي ًّيا
منهج عقيل
برهاين وإنام ّ
ّ

ّ
أن نشوء ٰهذه الرؤية الفلسف ّية واملعرفيّة ،إنام جاء يف مواجهة كل من
الرؤية الكالمية املسيحية ّأو ًال ،والفلسفة الّبهان ّية ثان ًيا ،وكل من أفكار
ديكارت واسبينوزا وليبنتز ثال ًثا ،فكانت مضادة هلا مجيعا ،وبالتايل
مضادة ملا تأسس فيها من أدلة عىل الوجود ٰ
اإلهل ّي ،وعىل حاجة الطبيعة
إىل خالق ومد ّبر عاقل(.)1
وباجلملة ليس صحيحا عىل اإلطالق القول بأن العلوم الطبيع ّية
تنايف القول بوجود إ ٰله وحاجة الطبيعة للعلة ٰ
اإلهل ّية األوىل وللتنظيم
والتدبري ،أو أّنا يمكنها أن جتيب عىل مثل ٰهكذا سؤال فتضع النظر ّيات
والتفسريات املنافية ،بل أن املبادئ الفلسف ّية واملعرف ّية ا ّلتي بنيت عليها
مجلة من النظر ّيات يف العلوم الطبيع ّية ،هي املسؤولة عن ٰهذه املواجهة،
( )1لقد تعرضت إىل تفاصيل عديدة تتعلق ٰهبذه النقاط يف كتايب الفلسفة تأسيسها تلويثها
حتريفها.
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وعن ٰهذا اإلقحام يف اإلجابة عام هو خارج ختصصا عن جمال بحثها.
ومن املعلوم أن ٰهذه املبادئ من صنع ٍّ
كل من لوك وهيوم وكانط ومجاعة
فيينا يف بحوثهم الفلسف ّية واملعرف ّية .وحيث ّ
إن ٰهذه املبادئ تنايف املبادئ
ا ّلتي بنيت عليها النظرة اإل ٰهل ّية للعامل والكون ،فمن الواضح أن
النظر ّيات املبن ّية عليها ستكون قابلة لالستغالل يف مواجهة أي قول
بحاجة الطبيعة جوهر ًّيا للع ّلة ٰ
اإلهل ّية.
واملعريف من قانون العل ّية
الفلسفي
وعىل سبيل املثال ،فإن املوقف
ّ
ّ

بجعله فاقدً ا للرضورة املنطق ّية ،وبالتايل القبول بإمكان وجود اليشء من
ٍ
ٍ
رصح ٰ
بذلك هيوم
أي يشء عن ّ
تلقائه بعد العدم ،ووجود ّ
أي يشء د كام ّ
تكون النظام عن
وكانط وغريمها د هو ا ّلذي أعطى اإلمكانية لفرض ُّ
حمر ٍك غريه؛ إذ لوال التنازل
وكون اليشء
العشوائ ّيةْ ،
متحركًا من دون ّ
ّ
ٍ
كهذه وجعلها
وجه لفرض
فروض ٰ
عن رضور ّية قانون الع ّل ّية ملا أمكن الت ّ

جز ًءا من النظر ّية يف علم الفيزياء الكون ّية أو الكوانتم ّية أو علم
البيولوجيا؛ إذ من الواضح ّ
ممكن منطق ًّيا
منظورا إليه عىل أنّه
أن ما كان
ٌ
ً

أمرا سائ ًغا .وحيث ّ
إن هيوم ولوك
سيكون فرضه جز ًءا من النظر ّية ً
روجوا للفكرة القائلة بإمكانية خت ّلف قانون
كرسوا و ّ
وكانط ومجاعة فيينا ّ

الطبيعي أن يكون إدخال الفرض ّيات واألفكار املنافية
الع ّل ّية ،فكان من
ّ
أي مانعٍ؛
أمرا سائ ًغا ال جيد أمامه ّ
لقانون الع ّل ّية ضمن النظر ّيات العلم ّية ً
مفتوحا أمام استغالل ٰهذه الفكرة يف مواجهة
وبالتايل أصبح الباب
ً
النتائج املبن ّية عىل رضور ّية قانون الع ّل ّية ،أعني الّباهني ا ّلتي أقيمت عىل
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الوجود والتدبري ٰ
اإلهل ّي.

التعرض ّ
لكل ٰهذه النقاط
وكيفام كان سوف يأيت يف مفاتيح العالج ّ
ٍ
ٍ
مبارش ،وإنّام أملحت إليها هنا فقط من جهة اإلشارة إىل انعدام
بنحو
عمن
ّ
ألّنا صادر ٌة ّ
مسوغ االتكال عىل النظر ّيات املطروحة؛ و ٰذلك ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة د هي ّ
جدل
حمل
ينطلق يف القيام هبا من خلف ّية معرف ّية وفلسف ّية ّ
ٍ
ٍ
ً
فضال عن امليادين
شديد يف داخل األروقة العلم ّية
وخالف
واس ٍع
ٍ
ٍ
داخلة
بحتة
عمن ينطلق من معايري جتريب ّي ٍة
الفلسف ّية واملعرف ّية د وليس ّ
ضمن اختصاصه ،كام هو حال النتائج ا ّلتي يصل إليها الرياض ّيون
املتخصصني يف العلوم التجريب ّية
والكيميائ ّيون والفيزيولوج ّيون وسائر
ّ
العمل ّية غري النظر ّية.
كل ٰهذا وانطال ًقا منه ،أختم بالقول إنه ويف ّ
وبعد ّ
كل األحوال ،نرى
أن الناس ليسوا مجي َعا فيزيائ ّيني ،أو بيولوج ّيني ،وبالتايل ّ
ّ
فإن االعتامد عىل
خيص حاجة الطبيعة للتدبري
نظر ّيات علامء الطبيعة واألخذ بأقواهلم فيام ّ
ٰ
اإلهل ّي ،يفرتض أن يكون مستندً ا عىل أزيد من شهادة الّباعة يف العلم

التخصص والّباعة يف تأسيس الرؤية
الطبيعي ،بل حتتاج إىل إثبات
ّ
ّ
الفلسف ّية واملعرف ّية ،ويتو ّقف عىل إثبات النزاهة واملوضوع ّية ،وعدم
استخدام العلم خلدمة املآرب الشخص ّيةّ .
وإال فسيكون االتّكال عىل
اإلهل ّي وتدبريه ات ً
خيص مسألة الوجود ٰ
ّكاال عىل
ٰهذه النظر ّيات فيام ّ
ٍ
مصحح االعتامد عليها.
مقبوالت ال متتلك
ّ
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 -3عدم ارتباط االزدهار المعاصر بالنظريّات المطروحة
ً
ّ
شامال لعلوم الفيزياء
إن مصطلح العلوم باملعنى املعارص ،وإن كان
والبيولوجيا والكيمياء نظر ّي ًة كانت أم عمل ّي ًة ،كام أنّه شامل لعلوم
الرياضيات واهلندسة واملنطق ،وسائر العلوم التقن ّية التطبيق ّية ا ّلتي تعتمد
عليها وتتأسس من خالهلا الصناعات واالخرتاعات ا ّلتي غريت جمرى
أن تعميم السبب وراء ّ
احلياة البرشية املا ّد ّيةّ ،إال ّ
كل اخلريات الصناع ّية
والتقن ّية والعالج ّية يف احلياة البرش ّية ،بحيث يشمل ّ
كل العلوم عىل حدٍّ
ٍ
تعميام منص ًفا .كام ّ
أن التعامل مع العلامء يف سائر احلقول
سواء ،ليس
ً
وكأّنم مجي ًعا حلق ٌة واحد ٌة مسؤول ٌة م ًعا عن ّ
العلم ّية ّ
كل
بكل نظر ّياهتم
ّ

ً
تعامال واقع ًّيا .وبالتايل ليس من املوضوع ّية يف
والرقي ،ليس
التطور
ٰهذا
ّ
ّ
ٍ
يشء أن جيعل النقد لبعض النظر ّيات يف الفيزياء الكون ّية أو البيولوجيا
النظر ّيني أو يف فيزياء الكوانتم ،نقدً ا ّ
لكل اجلهد اهلائل ا ّلذي تقدّ مه
ٍ
يتم تصوير من
العلوم التجريب ّية .وليس من املوضوعيّة يف يشء أن ّ
يعارض األخذ بنظر ّي ٍة هنا وأخرى هناك وكأنّه يعارض العلم ٍّ
ككل،
ٍ
عالقة لنظر ّية
فأي
ويعمى عن اآلثار اجلليلة للعلوم الطبيع ّية مجعاءّ .
التطور أو لنظر ّية االنفجار الكبري أو للنظر ّية الكوانتم ّية السابقة الذكر
ّ
والصناعي ا ّلذي حتيا به البرش ّية؟! وكيف يمكن
التقني
التطور
بك ّل
ّ
ّ
ّ
االستدالل بنجاح العلوم العمل ّية والتطبيقية والتقن ّية يف مها ّمها اجلليلة
املنطقي بني
عىل نجاح العلوم النظر ّية والتفسري ّية؟! فأين الربط
ّ
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املنطقي ألحدمها عىل اآلخر؟!
النجاحني؟! بل أين التو ّقف
ّ
وإذا كان ٰ
أخالقي عىل اإلطالق
منطقي وال
مسوغ
كذلك ،فال
ّ
ّ
ّ
العلمي يف العلوم العمل ّية والتقن ّية والتطبيق ّية
للتخ ّفي وراء النجاح
ّ
ٍ
عمو ًما ،جلعله سم ًة عا ّم ًة وشامل ًة ّ
النظري
تفرقة بني
لكل العلوم دون
ّ
والعميل ،ودون التفرقة بني ما يرتبط به النجاح املذكور منطق ًّيا وما
منها
ّ
ال يرتبط بهّ .
ولعل أبرز ما يمكن االستشهاد به عىل فساد ٰهذه املعادلة هو
النظري يف تفسري الواقع
الكم بعد احتدام الرصاع
ما اشتهر يف فيزياء
ّ
ّ
فبغض
الكمومي ،حيث ساد الشعار القائل( :احسب وأغلق فمك)()1؛ ّ
ّ
النظر عن كون ٰهذه النظر ّية أو تلك هي النظر ّية الصحيحةّ ،
فإن
االستفادة العمل ّية والتقن ّية من التجارب املكتشفة تبقى قائم ًة ،وال
ٍ
لتفسري من التفسريات تناف ًيا مع تلك
يشكّل االعرتاض والنقد
ألّنا مل تكن ً
أي من تلك التفسريات
صحة ٍّ
أصال مبنيّ ًة عىل ّ
االستفادةّ ،
والنظر ّياتٰ .
التطور وكيف ّية توظيفها
وكذلك احلال بالنسبة إىل نظر ّية
ّ
قريب أو ٍ
ٍ
لرفض التدبري ٰ
بعيد
اإلهل ّي للطبيعة؛ إذ ّإّنا ليست املسؤولة من
األمريكي ريتشارد فايامن ،وهو
الفيزيائي
منسوب إىل
( )1شعار (احسب وأغلق فمك)
ٌ
ّ
ّ
ٍ
شعار ّ
يلخص نظرة
مجاعة من املعارضني لتفسري كوبنهاغن منهم أينشتاين وبور ،وتعدّ
ٌ
معادالت
الكم ما هي ّإال
رواجا بني الفيزيائ ّيني ،وتقول إ ّن قوانني
ٰهذه النظرة األكثر
ٌ
ً
ّ
ٍ
رياض ّي ٌة وصف ّي ٌة قد تؤ ّدي أحيا ًنا إىل نتائج غري عمل ّية ال جيب االلتفات إليها.
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عن ّ
البيولوجي يف املختّبات ،وتأثريه اجلليل عىل
العلمي
كل التقدّ م
ّ
ّ
الطب وسائر القطاعات األخرى ،بل ّإّنا عادت لتكتسب شهرهتا
ّ
وتأييد العلامء هلا بعد أن وصل العلامء التجريب ّيون العمل ّيون إىل نتائج
تؤ ّيدها ،واألمر عينه يقال بالنسبة إىل الفيزياء بشتّى أقسامها.
والنتيجة من ّ
كل ٰذلك هي ّ
وكأّنا ك ّلها س ّل ٌة
أن التعاطي مع العلوم
ّ
جهة ،وانفعايل من ٍ
تعاط ومهي من ٍ
ٍ
جهة أخرى؛ واألحكام املبن ّية
واحد ٌة
ٌّ
ٌّ
ٍ
ّ
األقل
صائبة أو عىل
عليهام ال متلك صالح ّية االستخدام إلنتاج نتائج
مضمونة الصواب.
ٰهذه هي األمور ا ّلتي أردت ذكرها يف مقام اإلجابة عن األسئلة ا ّلتي
طرحتها ساب ًقا ،وهبا متام الكالم حول األسباب والعوامل املؤ ّدية إىل
ٍ
حمتاجة للتدبري ٰ
مسو ٌغ
اعتبار الطبيعة غري
تبني أنّه ال يوجد ّ
اإلهل ّي .وقد ّ
منطقي لالعتامد عليها ،بل ّ
إن االعتامد عليها يرجع إىل األخذ باملقبوالت
ٌّ
وأي من ٰهذه املبادئ ال يصلح
واالنفعال ّيات والومه ّيات واملشهورات؛ ٌّ
التعرف عليه؛ فحتّى لو كانت تلك املباين الفلسف ّية
للركون إليه كام سبق ّ

واملعرفيّة  -ا ّلتي بنيت عليها تلك النظر ّيات  -صحيح ًةّ ،
الفيزيائي
فإن
ّ
للتخصص فيها ،وا ّلذين يتّبعون نظر ّيات ٰهذا
بام هو
فيزيائي فاقدٌ
ّ
ٌّ
املتخصص؛ ّ
مبني عىل
الفيزيائي أو ذاك يكونون متّبعني لغري
ّ
ألن تنظريه ٌّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ختصصيّ ًة هبا ،كام هو احلال
مس ّلامت فلسف ّية ومعرفيّة ال يملك معرف ًة ّ
ٍ
اجلذري
قريب مقام عرض مفاتيح العالج
عام
ّ
عادةًٰ .هذا وسوف يأيت ّ
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هلٰذه األمور .أ ّما اآلن فأنتقل إىل أسباب اعتبار اإلنسان غري ٍ
قابل أو
حمتاجٍ للتدبري ٰ
اإلهل ّي.
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أسباب نفي قابلية اإلنسان أو حاجته للتدبير اإللهي
بعد أن انتهينا من الكالم عىل أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبري
ٰ
اإلهل ّي ،أرشع يف عرض األسباب ا ّلتي دعت إىل اعتبار اإلنسان فاقدً ا له،
األول نفي قابل ّية اإلنسان
وا ّلتي يمكن تلخيصها يف سببني اثننيّ ،

للتدبري ،والثاين نفي حاجته له .وفيام ييل بيان ٰذلك مع اإلشارة إىل القيمة
املنطق ّية ٍّ
لكل منهام.

السبب األول :نفي القابلية

ٍ
عالقة تدبري ّي ٍة مع اإل ٰله
يعتمد نفي قابل ّية اإلنسان ليكون طر ًفا يف
عىل نفي اخلاصية اإلنسانية ا ّلتي عىل أساسها يقوم أي اد ٍ
عاء بوجود تلك
ّ ّ
ّ
ّ
اإلنساين ومسؤول ّية اإلنسان عن سلوكه؛
العالقة ،وهي مسألة االختيار
ّ
إذ إن ا ّلذين تبنّوا القول ّ
بأن اهلل مد ّب ٌر لإلنسان تكوينًا وترشي ًعا قد
استد ّلوا د فيام استد ّلوا د عىل اختيار ّية اإلنسان ،بأن قالوا :إنّه لو مل يكن

خمتارا للزم لغو ّية الترشيع ٰ
اإلهل ّي ،وبطالن الثواب والعقاب،
اإلنسان
ً
وحيث ّ
إن ٰهذه األمور ممتنع ٌة؛ ألنّه قد ثبت وجود إ ٰل ٍه ،وثبت وجود
ً
ومسؤوال
خمتارا
الترشيع والوعد والوعيد؛ فإذن ال بدّ أن يكون اإلنسان ً
عن سلوكه حتّى يكون هناك معنى للتكليف وللثواب والعقاب.
أ ّما امللحدون  -وأعني بعضهم بطبيعة احلال  -فقد قالوا إنّه حيث
ٍ
ٍ
ثبت ّ
فهذا يعني بطالن
خمتار وغري
أن اإلنسان غري
مسؤول عن أفعالهٰ ،
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ٍ
عالقة ترشيع ّي ٍة وتدبري ّي ٍة لإل ٰله مع اإلنسان؛ إذ كيف
أي
القول بواقع ّية ّ
سيقوم اإل ٰله بتكليف اإلنسان واحلال ّ
أن اإلنسان حمكو ٌم بعوامل تسلبه
ٍ
مسؤول عن خمالفته ألوامره.
االختيار ،وكيف سيعاقبه وهو غري
كال من الطرفني قد ّاختذ ما هو ّ
فإن ًّ
وباجللمةّ ،
حمل تسليم عنده
منطل ًقا لنفي ما يتناىف مع ما يس ّلم به .فمن ٍ
جهة جتد املتد ّين يس ّلم بوجود
اإل ٰله وبواقع ّية الترشيع والوعد والوعيد؛ ٰ
صحة القول بعدم
ولذلك نفى ّ
ٍ
مسؤول ّية اإلنسان عن أفعاله؛ ألنّه ٌ
مناف ومضا ٌّد ملا س ّلم به مسب ًقا.
قول
ومن ٍ
جهة أخرى جتد امللحد ا ّلذي يس ّلم بعدم اختيار ّية اإلنسان ،وعدم
ٍ ٍ
رشع له،
مسؤول ّيته عن سلوكه ،يقوم بنفي ّ
صحة القول بوجود إ ٰله مد ّبر ّ
ٍ
وسوف حياسبه وجيازيه عىل أعامله؛ ألنّه ٌ
مناف ومضا ٌّد ملا س ّلم به
قول
مسب ًقا.
ويرجع تبنّي ٰهذه الرؤية ا ّلتي يس ّلم هبا بعض امللحدين حول السلوك
ٍ
مجلة من النظر ّيات املطروحة يف علمي االجتامع
اإلنساين إىل
ّ
()1
والنفس  ،حيث تقيض ٰهذه النظر ّيات ّ
مقهور بتأثري عاملني
بأن اإلنسان
ٌ
داخيل وهو البنية التكوين ّية لشخص ّيته ا ّلتي امتلكها بسبب
األول
اثننيّ ،
ٌّ

يسمى بالطباع
األمور ا ّلتي كانت دخيل ًة يف ّ
تكونه قبل الوالدة ،وهي ما ّ

(1) The Illusion of Conscious Will, Daniel M. Wegner. Free will, sam
harris.
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خارجي ،وهو
وامللكات الطبع ّية أو الرتكيبة اجلين ّية لشخص ّيته .والثاين
ٌّ
البنية االجتامع ّية والبيئ ّية ا ّلتي ينشأ فيها ويرتعرع ،فيتشكّل بالنحو
أي معنى للقول
املتناسب معها .واستنا ًدا إىل ٰذلك لن يكون هناك ّ

بمسؤول ّية اإلنسان عن سلوكه ،بل ّ
إن سلوكه نتيج ٌة هلٰذين العاملني
اللذين فرضا عليه ،ومل يكن قد اختار أ ًّيا منهام ،وال يمكنه التخ ّلص من
صحة القول
تأثريمها .ومن هنا جيد امللحد يف ٰهذا القول مبد ًأ لنفي
ّ
بواقع ّية التدبري ٰ
فأي معنى للترشيع ا ّلذي يطلب من اإلنسان
اإلهل ّي له؛ ّ
وأي معنى للمجازاة عىل السلوك ا ّلذي
أن خيالف ما هو
مقهور عليه؟! ّ
ٌ

مفر منه؟!
ال ّ
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي القابلية

لر ّبام أصبح بإمكانك  -أخي القارئ  -أن ترى بوضوحٍ ّ
أن ٰهذه
النظر ّيات املطروحة يف علمي النفس واالجتامع حول عدم اختيار ّية
اإلنسان وعدم مسؤول ّيته عن سلوكه ،ال ختتلف يف كيف ّية نشوئها وتأ ّثرها
باخللفية الفلسف ّية واملعرف ّية ،عن النظر ّيات املطروحة يف علمي الفيزياء
والبيولوجيا ا ّلتي سبقت اإلشارة إليها فيام سلف .وبالتايل سيكون ما
حذوا
قلته هناك عن قيمتها املنطقيّة
واضحا بالنسبة لك ،وأنّه جيري هنا ً
ً
ٍ
بحذو؛ وبالتايل ال حاجة إىل التكرار ،وإنّام أكتفي بالتذكري بأمرين:
التخصص والنزاهة واملوضوع ّية قبل أن
األول :رضورة إحراز
ّ
ّ
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ٍ
حقل من احلقول العلم ّية.
أي
يقوم املرء باالعتامد عىل أقوال املن ّظرين يف ّ
وهذا ما نجده مفقو ًدا ًّ
بعضا يف ٰهذه النظر ّيات ،أو ال يمكن
كال أو ً
ٰ
إحرازه واالطمئنان لوجوده.
الثاين :رضورة مالحظة اخللف ّية الفلسف ّية واملعرف ّية ا ّلتي تنطلق منها
ٰهذه النظر ّيات؛ إذ ّإّنا ال ختتلف عن اخللف ّية ا ّلتي سبقت اإلشارة إليها،
وا ّلتي يأخذها املن ّظرون يف العلوم اخلاصة مس ّل ٍ
امت مفرو ًغا عنها من
ّ
بعض من ن ّظر يف الفلسفة ونظر ّية املعرفة ،ممّن اشتهرت أفكارهم وطغت
لدوا ٍع غري موضوع ّي ٍة ،أو عىل ّ
األقل حتتاج إىل أن حيرز املرء موضوعيّتها.
ومن الواضح ّ
أن عموم الناس ال يملكون عاد ًة طري ًقا حلسم ٰهتني
بشق األنفس؛ ٰ
أي صالح ّي ٍة
النقطتني ّإال ّ
ولذلك ال يكون هلٰذا السبب ّ
لالعتامد عليه عند عا ّمة الناس املنهمكني بكرامة العيش أو املنساقني
وراء اللهو واللعب .وأ ّما توضيح حال أصل الدعوى وأصل فكرة
اختيار ّية اإلنسان ومسؤول ّيته عن سلوكه ،فعسى أن يأيت ما يتع ّلق به يف
مفاتيح العالج وليس حم ّله هنا.
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السبب الثاني :نفي الحاجة
يستند نفي حاجة اإلنسان للتدبري ٰ
اإلهل ّي إىل ا ّدعاءين:

ٍ
وضوعي ،واعتبارمها
بنحو م
والرش
األول :نفي أصل وجود اخلري
ّ
ٍّ
ّ

وهذا ما أ ّدى بطبيعة احلال إىل استخالص
من األمور النسب ّية الشخص ّية؛ ٰ
متحر ًرا من ّ
كل
اإلنساين أن يكون
النتيجة القائلة إنّه يفرتض بالسلوك
ّ
ّ
ٍ
أن ّ
ألي معايري ونظ ٍم عمل ّي ٍة عليه .وبام ّ
كل الكالم عن الترشيع
فرض ّ
اإلهل ّي والعالقة التدبري ّية ٰ
ٰ
املحصلة إىل
لذلك اإل ٰله باإلنسان ،يرجع يف
ّ
ٍ
القول ّ
لسلطة خارج ّي ٍة تتحكّم به وحتدّ د له ما
إن عىل اإلنسان أن خيضع
موضوعي،
أي ملز ٍم
فهذا يعني أنّه إلزا ٌم لإلنسان بال ّ
يفعل وما ال يفعلٰ ،
ٍّ
حر ّيته واستقالل ّيته فقطٰ ،
ولذلك فال حاجة له
وإنّام تس ّل ٌط واعتدا ٌء عىل ّ

به ،بل ال معنى لوجوده.
قادرا عىل تدبري نفسه واكتشاف خريه من
الثاين :اعتبار اإلنسان ً
والتنظيمي حلياته دون أن يكون النجاح
الترشيعي
رشه ،والقيام بالدور
ّ
ّ
ّ

لذلك .وبالتايل ّ
تويل اإل ٰله ٰ
يف ٰذلك متو ّق ًفا عىل ّ
فإن الكالم عن وجود
ٍ
ترشيعي من قبل اإل ٰله ال يعدو كونه كال ًما عن ٍ
أمر ال حاجة إليه
تدبري
ٍّ
وال موجب له.

ويرجع السبب يف تبنّي أحد ٰهذين اال ّدعاءين إ ّما إىل سيطرة نزعة
فرض ٍ
ٍ
بالتحرر من ّ
وخارجي،
وقيد
كل
االستقالل ّية ،والرغبة الشديدة
ٍّ
ّ
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وإ ّما إىل الرغبة بتّبير السلوك ّيات واألعامل ا ّلتي يقوم هبا املرء ،وتّبئة

الداخيلٌّ .
وكل من ٰهذين األمرين يقود إىل
الذات للتخ ّلص من التأنيب
ّ
النفور من النظم املقنّنة والسلطات املتحكّمة ،وبالتايل إىل ّاختاذ املواقف

املبطلة وامللغية حل ّقها يف التنظيم والتحكّم.
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي الحاجة

ليس خيفى كيف ّ
املسوغة
أن ٰهذه األسباب فاقد ٌة للقيمة املنطق ّية
ّ
ّبر اآلراء
لالستناد إليها؛ إذ كيف يمكن للنزعات والرغبات أن ت ّ
املتوافقة معها ،أو تبطل االعتقادات املتنافية معها ،فهل هي معيار
الصواب واخلطإ ،وإن كانت ٰ
كذلك ،فكيف ثبت ٰهذا ومن أين؟ فمن
الواضح ّ
أن االعتامد عىل ٰذلك هو اعتام ٌد عىل أحكا ٍم انفعال ّي ٍة ،ومثلها ال
ٍ
اعتقادي.
موقف
أي
ٍّ
مسوغ الركون إليه يف ّاختاذ ّ
يملك ّ
أتوسع أكثر يف بيان القيمة املنطق ّية لالستناد
ومع ٰذلك يمكنني أن ّ
أن ًّ
إىل ٰهذه األسباب ،و ٰذلك من خالل مالحظة ّ
كال من ٰهذين
اال ّدعاءين ليس من املسائل الب ّينة والواضحة بالنحو ا ّلذي يعلم صدقها
األول ّيات وأخواهتا ،بل هي قضايا يبحث عنها
بنفسها ،أي ليست من ّ
ّ
خاص ٍة هبا ،ويدور حوهلا ٌ
كبري بني
نقاش
ويستدل عليها يف علو ٍم
ّ
ٌ
املفكر ّين بسبب االختالف يف املعايري املعرف ّية والفلسف ّية ا ّلتي يبنون
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عليها مقاربتهم ،كام هو احلال فيام سبق حول النظر ّيات العلم ّية.
وبطبيعة احلال ّ
كهذه ليس يف
فإن معرفة الصواب واخلطإ يف مسائل ٰ
البت فيها كفقدهم ألهل ّية
متناول عموم الناس؛ و ٰذلك لفقدهم أهل ّية ّ
البت يف سائر املسائل التخصص ّية؛ وبالتايل ّ
فإن اعتقادهم هبا وتبنّيهم
ّ
ٍ
ّ
طريق
واالجتاهات لن يكون مبن ًّيا عىل اعتامد
ألحد ٰهذه اآلراء

موضوعي ،بل سيأخذوّنا ويس ّلمون هبا بتلقائ ّي ٍة؛ ّإما نتيج ًة ملوافقتها
ٍّ
ٍ
وإما اعتام ًدا عىل أقوال الغري
حلك ٍم انفعا ٍّيل موجود عندهم كام سبق ذكرهّ ،
وختصصه
ا ّلذي حيتاج األخذ بقوله إىل إحراز نزاهته وموضوع ّيته
ّ
ودرايته الفلسف ّية واملعرف ّية ،وإال كان تقليدً ا أعمى كام هو واقع احلال
يسوغ
غال ًبا .ومن هنا ويف كال احلالني ال يكون األخذ هبا معتمدً ا عىل ما ّ
االعتقادي ،وال تكون سببيّتها لإلحلاد
االتّكال عليه يف تكوين املوقف
ّ
موضوع ّي ًة.
ٰهذا فيام يتعلق بالقيمة املنطق ّية لالستناد إىل ٰهذه األسباب ،أ ّما ما
يتع ّلق بمضامينها التفصيل ّية فيأيت يف مفاتيح العالج بيان ما يرتبط هبا
فعيل أن أنتقل إىل ما يمكن تسميته بالنوع
ويناسب املقام .أ ّما اآلن
ّ
الثالث من أسباب اإلحلاد ،وهي تلك ا ّلتي اعتمدت عىل دعوى واقع ّية
ما ينايف ويضا ّد نفس العالقة التدبري ّية ،سوا ٌء بني اإل ٰله والطبيعة ،أم بني
اإل ٰله واإلنسان.
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أسباب القول بانتفاء العالقة التدبيريّة

بعد أن عرضت األسباب ا ّلتي دعت إىل رفض أصل وجود إ ٰل ٍه
األول) ،واألسباب ا ّلتي دعت إىل رفض قابل ّية أو حاجة ٍّ
كل من
(النوع ّ
ٍ
عالقة تدبري ّي ٍة مع اإل ٰله (النوع الثاين) ،وب ّينت
ألي
الطبيعة واإلنسان ّ
القيمة املنطق ّية لالستناد إليها ،يصل بنا الكالم إىل األسباب ا ّلتي دعت
باطالّ ،
أمرا ً
صحة ما
وأن الواقع يشري إىل ّ
إىل اعتبار أصل وجود العالقة ً
يضا ّدها وينافيها (النوع الثالث) .وسوف أقوم فيام ييل بعرض ٰهذه
األسباب مع بيان قيمتها املنطق ّية من جهة صالحية االستناد إليها من
عدمه ،تب ًعا لطبيعة املبادئ املستخدمة فيها لبناء النتيجة.
ٰهذا وقد سبق الكالم يف ّ
أن ٰهذه األسباب (النوع الثالث) ليست
تعتمد يف إبطال العالقة التدبري ّية عىل نفي وجود أحد طريف العالقة ،أو
نفي قابل ّيته أو حاجته هلا ،بل ّإّنا تعتمد يف إبطال العالقة التدبري ّية عىل
إثبات ما يناقض أو يضا ّد نفس وجودها بني اإل ٰله والطبيعة ،و ٰذلك من
يدل عىل انعدام التدبري ،وما ّ
خالل ا ّدعاء وجود ما ّ
يدل عىل واقعيّة
العشوائ ّية والعبث ،وانتفاء الغاية واهلدف.
وكيفام كان ،ففيام ييل عرضها بتاممها ،وهي س ّت ٌة :واحدٌ منها يتع ّلق
الش) ،واخلمسة الباقية تتع ّلق
بالعالقة التدبري ّية مع الطبيعة (مشكلة ّ
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بالعالقة التدبري ّية مع اإلنسان .وإنّام تعدّ دت طرق مناقضة وجود
ألّنا عالق ٌة متعدّ دة اجلهات؛ إذ ّ
إن تدبري
العالقة التدبري ّية مع اإلنسانّ ،
األول :تعليم اإلنسان وتوجيهه بمعارف
يتضمن أمرين:
اإلنسان
ّ
ّ
وسلوكي ٍ
ات .والثاين :قيام اإلنسان باالعتقاد والعمل بام أعطي له.
ّ
واألول ذو جهتنيّ :أو ًال :املضمون ،وثان ًيا :الغاية املرتتّبة عليه إذا ما
ّ
وعمال؛ ٰ
ً
صحته أو
تتم معارضة
أخذه اإلنسان اعتقا ًدا
ّ
ولذلك قد ّ
ثم ّ
صحته
إن ملنشإ
ّ
معارضة فائدته (انعدام األثر للعالقة مع اإل ٰله)ّ .

ٍ
ٍ
مبارش ،وتار ًة من حيث
بشكل
جهتني :تار ًة من حيث طبيعة املضمون

لذلك املضمون وهو اإل ٰلهٰ ،
كون املصدر ٰ
صحة
تتم معارضة
ّ
ولذلك ّ
املضمون من طريقني :إ ّما با ّدعاء فساد املضمون يف نفسه (فساد الشائع
ٰ
اإلٰل ّية يف نفسها) ،وإ ّما با ّدعاء عدم انتسابه إىل اإل ٰله (بش ّية الدين).
والثاين :أي االعتقاد والعملّ ،
أيضا ،ومها :جهة آثاره
فإن له جهتني ً
عىل نفس املعتقدين والعاملني ،وجهة آثاره ا ّلتي حتدث بسببه عىل
تتم معارضته تار ًة من خالل فساد أثره عىل نفس
اآلخرين؛ ومن هنا ّ
سلبي للشيعة عىل املتد ّينني أنفسهم) ،وتار ًة
املعتقد والعامل (التأثري ال ّ
من خالل اآلثار الفاسدة الواقعة عىل اآلخرين بسبب اعتقاد امللتزمني
ٍ
ٍ
وأسباب
معارضات
فهذه ستّة
هبام (املعاناة ا ّلتي سببها سلوك املتد ّينني)ٰ .
التوجه نحو رفض واقع ّية
توجه إليها العديد من امللحدين ،وس ّببت هلم
ّ
ّ
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العالقة التدبري ّية ٰ
اإلهل ّية مع الطبيعة أو مع اإلنسان ،أي ترك االعتقاد
باإلله املد ّبر .وفيام ييل عرضها تبا ًعا:

السبب األول :مشكلة الشر
وهو ما يتم ّثل بمالحظة عامل الطبيعة بام فيه من تضارب وتعارض
ٍ
جهة ،وبني األحداث الطبيع ّية وصالح ٰهذه
بني الكائنات احل ّية من
الكائنات من ٍ
جهة أخرى ،حيث ال جيد امللحدون ّإال الرصاع والتقاتل
يف األوىل ،واإلفساد والتخريب يف الثانية .وأمام ٰهذا الواقع املرير
ٍ
تدبري ألي ٍ
تسمى
أي
والقايس ،ال جيدون
ٍ ّ ّ
تفسريا له إال انعدام ّ
قوة عاقلة ّ
ً
باإل ٰله ترعى خري الكائناتّ ،
الرش
وإال فكيف يرتك ٰهذا اإل ٰله كل ٰهذا ّ
واألمل واملعاناة يمأل كيان الطبيعة واحلياة البرش ّية؟!
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب األول

من الواضح ّ
الطبيعي وكائناته
أن ٰهذه النظرة املجتزأة نحو العامل
ّ
احل ّية ،ليست نظر ًة موضوعيّ ًة؛ ّ
ألن وضوح وجود ٰهذه املعاناة ليس أكّب
من وضوح وجود ّ
كل ٰذلك التناغم والنظام والتخادم بني األحوال
الطبيع ّية فيام بينها ّأو ًال ،ومع احلاجات احليات ّية للكائنات احل ّية ثان ًيا ،أو
بني احلاجات الطبيع ّية للكائنات احل ّية وبني األدوات ا ّلتي متتلكها
إلنجازها ثال ًثا؛ فلامذا كان ذاك ناف ًيا للعالقة التدبري ّية ومل يكن ٰهذا ً
دليال
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ٍ
جانب دون آخر  -انسيا ًقا وراء الرغبة أو
عليها؟ أليس الرتكيز عىل
ختفي ًفا لألمل  -ات ً
مسوغ الركون إليه؟
ّكاال عىل حك ٍم انفعا ٍّيل ال يملك ّ
واضحا ّ
يتفرع عىل قابل ّية الطبيعة ملثل ٰهذا
ثم أليس
ً
أن نفي التدبري ّ
ّ
النحو من التدبري؟ فإذا ما كانت خصوص ّياهتا الذات ّية هي املسؤولة عن
ٰهذا التعارض والتصادم ،فكيف يمكن الكالم عن قابل ّيتها لتنظي ٍم
وتدبري آخر؟ فهل جمرد إمكان التخيل والفرض ٍ
ٍ
كاف للحكم باإلمكان
ّ
ّ
الواقعي؟ بل ّ
إن االتّكال عىل إمكان التخ ّيل والفرض يف احلكم
ّ
مسوغ الركون
حكام ومه ًّيا ،وهو ممّا ال يملك ّ
باإلمكان واق ًعا ليس ّإال ً
ٍ
بنحو
مكوناته
إليه؛ وبالتايل ما مل يثبت إمكان أن يكون العامل بحسب ّ
يصح
آخر ،ال يمكن هلٰذا السبب أن تقوم له قائم ٌة .وحسم ٰهذا األمر ال
ّ
االتّكال فيه عىل النظرة الساذجة والسطح ّية .أ ّما بيان حقيقة األمر ،وهل
يمكن أو ال يمكن؟ فسيأيت ما يتع ّلق به يف مفاتيح العالج بالنحو
املناسب للمقام.
التخصص
والنتيجة هي أنّه ال يفرتض باإلنسان ا ّلذي مل يمتلك بعد
ّ
الّبهاين أن يقوم برسد مثل ٰهكذا
الكايف يف نظر ّية املعرفة واملنطق
ّ
ٍ
تعليالت إلبطال واقع ّية العالقة التدبري ّية؛ ّ
يتم
ألن حسم ٰهذه األمور ال ّ
ٍ
يشء يف احلياة
أي
يتم حتديد ّ
من خالل العواطف واالنفعاالت ،كام ال ّ
املدن ّية املن ّظمة استنا ًدا إىل العواطف واالنفعاالت؛ ّ
ألن االستناد إليها يف
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التقييم وحتديد اخليارات هي سم ٌة طفول ّي ٌة أبعد ما تكون عن التع ّقل،
وبالتايل أبعد ما تكون عن اعتامد املبادئ الصاحلة يف التفكري واالستنتاج،
أمر
حتّى لو كانت تدعمها أرطال الدموع وأطنان األوراق؛ ٰ
وهذا ٌ
كالطب والتعليم واحلفاظ عىل
بني يف سائر املجاالت احليات ّية
واضح ّ ٌ
ّ
ٌ
األمن .عىل أنّه سيأيت الح ًقا ّ
املتخصص يف نظر ّية املعرفة واملنطق
أن
ّ
أي اعتب ٍ
ار عنده؛ ّ
ألن معايري
الّبهاين ال يمكن أن يكون هلٰذا السبب ّ
ّ
ٌّ
ٌ
مستقل يأيت
بحث
االستدالل تثبت ضدّ ه .أ ّما تفصيل ٰذلك ك ّله ،فله
الح ًقا ضمن سلسلة املعاجلة للحالة اإلحلاد ّية ،وإن كان ما سيأيت يف
ٍ
كيل له.
مفاتيح العالج يضع خارطة العالج بنحو ّ ٍّ

السبب الثاني :انعدام األثر للعالقة مع اإلله
وهو ما يتم ّث ل بمالحظة عامل اإلنسان ،حيث يشاهد امللحدون
بعضا من أو ٰلئك ا ّلذين يعتقدون ّ
بأن اإل ٰله يرعاهم ويد ّبر صاحلهم
ً
ويتوسلون ،و ٰلكن دون
يعيشون يف الشقاء والعذاب ،رغم ّأّنم يدعون
ّ

ثم يرون ّ
أن نجاح بعض الداعني
يغري ٰذلك من مصريهم األليمّ ،
أن ّ
واملتوسلني يف نيل مآرهبم ليس بأزيد من نجاح كثريين ممّن ال يدعون
ّ

وال يؤمنون ٰ
بذلك اإل ٰله أو يص ّلون له .وبالتايل يتساءل امللحد بينه وبني

نفسه :كيف يكون ٰهذا اإل ٰله مد ّب ًرا لشؤون املؤمنني به واملص ّلني له
كثريا من املؤمنني يعانون ويتأملّون،
والداعني إ ّياه ويرعاهمّ ،
ثم نجد ً
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مثلهم مثل ٍ
كثري من غري املؤمنني؟! كام نجد العديد من املؤمنني نائلني
ملآرهبم مثلهم مثل العديد من غري املؤمنني ،فأين هو مظهر ٰذلك التدبري
إن عدم التدبري ٰ
املزعوم؟! بل ّ
اإلهل ّي هو السائد واحلاكم يف الواقع
اإلنساين.
ّ
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثاني

يقوم ٰهذا السبب عىل افرتاض املعرفة واإلحاطة بحال املاليني بل
ثم يتصدّ ى
رهبم ومد ّبرهم ،ومن ّ
الباليني من البرش يف عالقتهم مع ّ
إلصدار األحكام مع عدم كون تلك اإلحاطة ممكن ًة ،ودون أن يكون قد
سبق لآلخذين ٰهبذا السبب تّبير إحلادهم ،امتالك الفهم الصحيح
حلقيقة الدعاء واالرتباط باإل ٰله والصالة له ،أو الدراية الكاملة برشوط
ّ
كل ٰذلك؛ حتّى يكون مؤ ّد ًيا ألثره ،أو حيازة املعرفة بدور احلياة الدنيا
وفلسفتها وعالقتها بسرية اإلنسان الك ّل ّية نحو التكامل .ومن هنا فليس
الركون إىل ٰهذا السبب لتّبير اإلحلاد ّإال انسيا ًقا وراء ر ّدة الفعل الناشئة
اإلحلادي
يف النفس بسبب عدم وجدان األثر؛ وبالتايل يكون املوقف
ّ
مسوغ الركون إليه.
قائام عىل أساس حك ٍم انفعا ٍّيل ال يملك ّ
ً
ومضا ًفا إىل ٰذلك ،يقوم ٰهذا السبب عىل أساس خت ّيل العالقة مع
ٍ
بنحو ٍ
مماثل لعالقة البرش فيام بينهم ،حيث تأخذهم
اإل ٰله وخت ّيل دور اإل ٰله
االنفعاالت والعواطف الساذجة وتؤ ّثر فيهم ،وبالتايل حينام جيد عدم
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الومهي يقوم بنفي
لتصوره
حت ّقق االستجابة بالنحو ا ّلذي يتو ّقعه طب ًقا
ّ
ّ
مبني عىل مبادئ ومه ّي ٍة ومناشئ انفعال ّي ٍة،
أيضا
وهذا ً
تلك العالقةٰ ،
حكم ٌّ
ٌ
اإلحلادي.
وكالمها مانعان من تصحيح الركون إليهام لتّبير املوقف
ّ
ومضا ًفا إىل ٰهذا وذاك ،يفرتض ٰهذا السبب ّ
أن اخلري الوحيد يكمن
يف رفع املعاناة دون الوعي بدور املعاناة يف حتصيل شتّى أنواع الكامالت
النفس ّية والعقل ّية .ومن يغفل ٰذلك يكن منسا ًقا وراء النفور من األمل
ا ّلذي تس ّببه املعاناة للحكم برضورة رفعها .كام ّ
أن ٰهذا السبب يلغي من
أي ٍ
دور للتعويض وللحياة اآلخرة ،والرافض ٰ
لذلك ال يكون
حسبانه ّ
ٍ
مت ً
سبب آخر.
ّكال يف إحلاده عىل ٰهذا السبب بل عىل

السبب الثالث :التأثير السلبي للشرائع
على المتدينين أنفسهم
وهو ما يتم ّثل بمالحظة الرشائع ا ّلتي يدّ عي أصحاهبا ّأّنا مت ّثل
الترشيعي للتدبري ٰ
وأّنا أتت خلريهم وصالحهم ،حيث
اجلانب
اإلهل ّيّ ،
ّ
أن واقع احلال يشري إىل عكس ٰذلك اال ّدعاء؛ إذ يرى ّ
يرى امللحد ّ
أن تلك
تسمى بالرشائع ٰ
اإلهل ّية قد قادت البرش إىل االنقسام والتناحر،
ا ّلتي ّ
الدجالني من التحكّم برقاب الناس
وسببت الفساد ،ومكّنت الكثري من ّ
ٍ
كقطعان عمياء ال متلك ً
قوةً ،وجعلت منهم فاقدين
وقيادهتم
حوال وال ّ
حلسن التدبري لشؤوّنم الدنيو ّية ،فوقعوا يف املفاسد األخالق ّية
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االجتامع ّية والسياس ّية والبيئ ّية .فأين هي تلك العالقة التدبري ّية ا ّلتي
تدّ عيها تلك الرشائع السامو ّية ،وأين هو خري اإلنسان ا ّلذي وعدت
مئات بل ٍ
ٍ
آالف من السنني ،واحلال ّ
أن البرش مل يذوقوا
بتحقيقه بعد مرور
طعم الراحة من الظلم والفساد ،ا ّلذي إ ّما س ّببته طبيعة األحكام ا ّلتي
املتمسكون
تقرها رشائعهم ،أو س ّببته طبيعة املامرسات ا ّلتي انتهجها
ّ
ّ
بتلك الرشائع حتت الغطاء ٰ
اإلهل ّي.
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثالث

واضحا ّ
أن ٰهذا السبب قد بني عىل اعتبار دور الرشائع يف
يبدو
ً
ٍ
بنحو خارجٍ عن اختيار البرش أنفسهم ،فهو
قائام
حتقيقها خلري البرشية ً

أي ٍ
دور للبرش يف حتقيق تكاملهم ،ويفرتض ّ
أن وظيفة الرشائع هي
يلغي ّ
ٍ
ٍ
مبارش ،مع ّ
االختياري للبرش هو املسؤول
أن الدور
بنحو
حتقيق ٰذلك
ّ
األساس عن ٰذلك ،ودور الرشائع هو دور املساعد ال أكثر .وعدم
الومهي ا ّلذي يقود إليه خت ّيل
الوعي ٰهبذا األمر منشؤه االتّكال عىل احلكم
ّ
كل ٍ
السحري ا ّلذي سيشفي ّ
الرشيعة ٰ
يشء ،أو خت ّيل
وكأّنا الرتياق
ّ
اإلهل ّية ّ
ٌ
خارق للطبيعة يمسح عىل الرؤوس،
دور
دور األنبياء واألوصياء وكأنّه ٌ
أفكار ُحم ٍ
ٍ
الة ،أو عىل ّ
األقل -
فتشفى النفوس من فسادها؛ وغري ٰذلك من
آمال ومتن ٍ
بذلك  -جمرد ٍ
عند من ال يرىض ٰ
ّيات ،بل ختيّ ٌل طفو ٌّيل لدور
ّ
التدبري ٰ
اإلهل ّي ودور أربابه .فكيف يمكن االتّكال عىل أحكا ٍم مبنيّ ٍة عىل

الفصل الثاني

131

ٍ
أسس متخي ٍ
ٍ
ٍ
بنحو يريض الرغبات واآلمال؟! َأويكفي ذاك
ومفروضة
لة
ّ
لتّبير االعتقاد وحسم حقيقة األمر؟!
ومضا ًفا إىل ٰهذا ّ
فإن ٰهذا السبب خيتزل أسباب الشقاء والفساد يف
وسار يف ّ
احلياة البرش ّية يف سلوك ّيات املتد ّينني ،مع أنّه ٌ
كل
عام
ٌّ
حال ٌّ
املجتمعات البرش ّية الدين ّية منها وغري الدين ّية ،بل ّ
إن الرصاعات غري
مر التاريخ
الدين ّية بني األباطرة وامللوك وحكام الدول العلامن ّية عىل ّ
وخصوصا يف العرص احلديث تفوق يف إفسادها ودمو ّيتها وختريبها
ً
أضعا ًفا مضاعف ًة ملا س ّببته الرصاعات الدين ّية .فاملشكلة احلقيق ّية ليست
كامن ًة يف الدين والتد ّين واالرتباط باإل ٰله ،بل املشكلة احلقيق ّية هي
مشكل ٌة برش ّي ٌة جاء الدين يف األساس للمساعدة عىل ح ّلها ،و ٰلك ّن البرش
كام ّأّنم استغ ّلوا ّ
كل املقدّ رات الطبيعيّة ا ّلتي يمتلكوّنا يف ممارستهم
فإّنم ٰ
كذلك قاموا باستغالل الدين واالرتباط باإل ٰله لصالح
لإلفسادّ ،
ترسب إىل
فترسب خت ّلفهم وجهلهم إىل داخل دينهم كام ّ
حتقيق أطامعهمّ ،
داخل ُن ُظمهم الوضع ّية واالجتامع ّية ،فأفسدوا دينهم كام أفسدوا دنياهم.

وباجلملة ،يعتمد ٰهذا السبب عىل االنتقال من حصول الفساد
إلهل ّية إىل القول ّ
واالنقسام يف املجتمع املنتمي إىل الرشائع ا ٰ
إن تلك
تدبري ٰإهل ٌّي
وهذا ما يعني أنّه ال يوجد
الرشائع مزعوم ٌة وليست ٰإهل ّي ًةٰ ،
ٌ
ترشيعي للبرش .وبام ّ
صحة املبادئ املستعملة
صحة النتيجة تعتمد عىل ّ
أن ّ
ٌّ
فهذا
وعىل كون العالقة املعطاة لالنتقال إىل النتيجة عالق ًة صحيح ًةٰ ،
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يعني ّ
أن قيمة ٰهذا السبب ترجع إىل قيمة كال األمرين املستعملني فيه.
ومن هنا ّ
فإن الفساد وإن كان واق ًعا يف املجتمعات املنتسبة إىل الترشيع
اإلهل ّي كام هو احلال يف سائر املجتمعاتّ ،إال ّ
ٰ
أن االنتقال من وجود
ٍ
ٍ
صحيحة؛ ّ
ألن وجود
عالقة غري
مبني عىل
الفساد إىل انتفاء التدبري
ٌّ
أعم من ثالثة ٍ
أمورّ :أوهلا انعدام التدبري ،وثانيها انعدام التطبيق،
الفساد ّ
وثالثها تدرجي ّية حصول أثر التدبري .فام فعله امللحد ا ّلذي يستند إىل ٰهذا

السبب هو أنّه اختار أحد األحوال ا ّلتي يكون فيها الفساد موجو ًدا وهي
انعدام التدبري ،واحلال ّ
أن احلالني اآلخرين ينسجامن مع وجود الفساد يف
املجتمعات املنتسبة إىل الرشائع ٰ
اإلهل ّية.
ومن هنا فعىل امللحد أن يالحظ من ٍ
كثب منشأ الفساد املوجود يف
ٍ
نحو وكيف يتح ّقق صالح
بأي
ثم ينظر لريى ّ
ٰهذه املجتمعاتّ ،
ثم ،ما هي متط ّلبات وصول اإلنسان فر ًدا وجمتم ًعا إىل
اإلنسان؟ ّ
صالحه؟ وما مقدار ما هو معتمدٌ عىل وجود التدبري من الغري؟ وما هو
اإلنساين
مقدار ما هو معتمدٌ عىل ما يبذله الناس بأنفسهم؟ فهل الكامل
ّ
فرضا؟ أم ّ
متقو ٌم بحسن االختيار املتو ّقف
أن التكامل
يفرض ً
اإلنساين ّ
ّ
عىل حتصيل املعرفة الصحيحة ّأو ًال ،وعىل أنس النفوس هبا ثان ًيا ،وعىل

أن ًّ
اعتامد التطبيق هلا ثال ًثا؟ وبام ّ
كال من األنس واالعتياد ال حيصالن ّإال
ٍ
زمان كام ّ
بالتكرار ،وبام ّ
أن التعليم وإيصال املعرفة
أن التكرار حيتاج إىل

ٍ
أن كل هذه تتعرض ملوانع ومضاد ٍ
ٍ
زمان ،وبام ّ
كثرية ،تلزم
ات
حيتاج إىل
ٰ
ّ
ّ

133

الفصل الثاني

فهذا يعني ّ
أن تكامل
من طبيعة احلياة وطبائع النفوس واختالط األمم؛ ٰ
طويلة وشا ّق ٍة ومع ّق ٍ
ٍ
ٍ
دة تلعب فيها
مسرية عمل ّي ٍة
يمر يف
املجتمع
اإلنساين ّ
ّ
دورا مساعدً ا ومعينًا فقط .فإذا ما استطاع امللحد اإلجابة عىل
الرشائع ً
ٰهذه األسئلة ،وسعى إىل امتالك الدراية واملعرفة بحقيقة ٰهذه األمور من
املعمقة والفحص الدقيق ،عند ٰذلك فلينظر يف النتيجة
خالل بالدراسة ّ
صحة ٰهذا السبب وجواز
ا ّلتي يصل إليها لريى إن كانت تقوده إىل
ّ
االعتامد عليه أم ال .أ ّما أن يكتفي باالعتامد عىل االنفعاالت املن ّفرة ا ّلتي
حتدث له نتيجة رؤيته الفساد يف املجتمعات املنتسبة إىل الرشائع ٰ
اإلهل ّية،
ٍ
ٍ
ٍ
أي
سبب
فهذا يعني أنّه يعتمد عىل
مرتكز عىل مبادئ انفعال ّية ،دون ّ
ٰ
وحقيقي لالعتامد عليه عنده.
منطقي
مسو ٍغ
ّ
ٍّ
ٍّ

السبب الرابع :بشرية الدين
وهو ما يتم ّثل بالرجوع إىل العلوم ا ّلتي تدّ عي اكتشاف األصل
احلقيقي لألديان من خالل الدراسات العلم ّية لآلثار التارخي ّية
البرشي
ّ
ّ
تم اكتشافه عن احلياة الدين ّية
ا ّلتي نتجت عنها نظر ّي ٌ
تفرس ما ّ
ات ّ
ٍ
بجملة من النظر ّيات يف
يتمسك بعض امللحدين
للشعوب .وباجلملة
ّ
علم األنثروبولوجيا حول تفسري أصل الدين عند اإلنسان؛ ليحكموا
عىل إثرها ّ
خالص تشكّله العوامل النفس ّية
برشي
نتاج
ٌ
ٌّ
بأن الدين ٌ
والطبيع ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية والسياسية ا ّلتي حييا اإلنسان يف
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تغري شكل الدين وصيغته
ظ ّلها ،وك ّلام ّ
تطورت أشكال تلك العوامل ّ
الطقس ّية والعباد ّية ورشائعه املسنونة.
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الرابع

بعيدً ا عام سبق ذكره حول عمليات التنظري املتداولة يف ٍ
مجلة من
ّ
ّ
ٍ
بحرف؛ وبالتايل يلغي القيمة
العلوم التجريب ّية؛ إذ إنّه جيري هنا حر ًفا
املنطق ّية لالستناد إىل ٰهذا السبب من قبل عموم الناس عىل ّ
األقل .وبعد
غض الطرف عن اخللف ّية العقد ّية والدواعي النفس ّية ا ّلتي تلعب دورها
ّ
املفرس واملن ّظر؛ فيشكّل نظر ّيته بالنحو املناسب لغرضه بجعل
يف عمل ّ
الدين برش ًّيا .بعد ٰهذا وذاك ،يبدو جل ًّيا ّ
أن صالح ّية ٰهذا السبب تقوم
عىل أساس التسليم املسبق بأمرين ،ومها:
احلقيقي (عىل فرض وجوده) نس ًقا واحدً ا
ّأو ًال :رضورة كون الدين
ّ
بخطابه وتعاليمه ونظمه ،مهام اختلفت املستويات املعرف ّية والنفس ّية
واالجتامعيّة عند البرش.
احلقيقي من قبل البرش
ثان ًيا :رضورة كون املامرسة الدين ّية للدين
ّ
(عىل فرض وجوده) ممارس ًة مطابق ًة خالص ًة ال يعرض هلا التحريف.
أن كال ٰهذين األمرين باطالن؛ ّ
واحلال ّ
ألن مقتىض احلكمة يقتيض
والنفّس
املعريف
تناسب طبيعة اخلطاب والتوجيه والترشيع مع املستوى
ّ
ّ
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واالجتامعي للمخاطب ،كام ّ
أن مقتىض الطبيعة البرش ّية االنفعال ّية
ّ
والتلقائ ّية هو تصدير جهالتها وإفسادها إىل النظم الدين ّية .وبالتايل فمهام
فإّنا ال تعدو أن تكون كاشف ًة ّأو ًال عن
كانت طبيعة اآلثار املكتشفةّ ،
تطور الوعي
أنواع املامرسة الدينية بتشوهياهتا وحتريفاهتا ،وثان ًيا عن ّ
ٍ
ٍ
يؤهله ألن يكون ًّ
وتوجيه يتناسب
خلطاب وترشي ٍع
حمال
البرشي ا ّلذي ّ
ٍ
عالقات ينتقل عىل
ورق ّيه املستجدّ  .فام يقوم عليه ٰهذا السبب هو اعتامد
أساسها إىل استنتاج برش ّية الدين ،دون أن تكون تلك العالقات
ومسوغ ًة لالستنتاج ،بل هي قائم ٌة عىل خت ّي ٍل ساذجٍ لدور الدين
صحيح ًة
ّ
وكيف ّية تأثريه عىل الناس ،وكيف ّية استجابة الناس له؛ فال االتّفاق بني
األمم واحلضارات يف عقائدها وتعاليمها الدين ّية يستلزم نشوء ٰذلك
االتّفاق عن خصائصهم الطبيع ّية واالجتامعيّة املشرتكة ،أو أخذهم عن
بعضهم البعض؛ وال االختالف والتباين فيام بينهم فيها يقتيض نشوء
تلك التعاليم والعقائد عن خصائصهم الطبيع ّية واالجتامع ّية املختلفة
ٍ
بكثري.
أعم وأوسع وأعقد من ٰذلك
ّ
واخلاصة بكل منهم؛ بل املسألة ّ
وسوف يأيت يف مفاتيح العالج طرح ما يفتح الباب ملعاجلة ٰهذا السبب،
املتخصصني
أ ّما اآلن فيكفي سلبه صالح ّية الركون إليه من قبل غري
ّ
ا ّلذي ن ّظروا له.
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السبب الخامس :دعوى فساد الشرائع اإللٰهيّة في نفسها
وهو ما يتم ّثل بمالحظة مضامني الرشائع ٰ
اإلهل ّية الواصلة أليدي
امللحدين؛ إذ ّإّنم يدّ عون ّأّنم استخلصوا منها أمرين باطلني :األ ّول:
عقائدها حول الكون واإلنسان ،إذ قارنوها بنتائج العلوم الطبيع ّية،
فعاينوا اخلرافة ا ّلتي تدعو ٰهذه الرشائع أتباعها إىل اعتناقها .الثاين:
أحكامها العمل ّية ،إذ قارنوها بالقوانني الوضع ّية والنظم األخالق ّية ا ّلتي
يعتقد بعض امللحدين صالحها ونجاحها يف تنظيم عامل اإلنسان ،فعاينوا
بأّنا
تنايف ٰهذه الرشائع مع خري اإلنسان وسعادته ،وكذب ا ّدعائها ّ
وجدت لتقود جمتمع اإلنسان ّية نحو الصالح.
 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الخامس

مضا ًفا إىل انطباق ما ذكرته حول السبب الرابع عىل ٰهذا السبب من
موحدةً،
ابتنائه عىل أمرينّ :أو ًال عىل القول برضورة كون الدين نسخ ًة ّ
وثان ًيا عىل اعتبار لزوم مطابقة املامرسة الدين ّية مع الدين ،وكالمها ّبني
البطالن كام سبقّ .
صحة نظمه األخالق ّية
فإن ٰهذا السبب يفرتض
ّ

ٍ
والوضع ّية وواقع ّيتها ومعيار ّيتها ،رغم ّ
بنحو
أن تأسيس ٰهذه النظم
ٍ
خالف ورصاعٍ .وليس ما أصاب التأسيس
موضوعي هو نفسه حم ّل
ٍّ
تعبريا عن العواطف ّ
بأقل ممّا أصاب
األخالقي من اعتباره نسب ًّيا أو
ّ
ً
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ّ
النظرة إىل الدين ٰ
يستدل بمنافاة
اإلهل ّي باعتباره اخرتا ًعا برش ًّيا ،فكيف
ٍ
تعاليم الدين للمعايري األخالق ّية مع كون األخرية ّ
حمل ٍ
وتشكيك
نفي
املتمسكني ٰهبذا السبب؟
عند
ّ
تصحح االعتامد عليه،
وباجلملة ال يبتني ٰهذا السبب عىل مبادئ
ّ
ّ
األقل بالنسبة إىل امللحد العا ّم ّي ،وسوف يأيت يف مفاتيح العالج ما
عىل
يضع معامل ّ
احلل الشامل.

السبب السادس :المعاناة الّتي سببها سلوك المتدينين

وهو ما يتم ّثل بمالحظة ما تعاين منه البرشية بسبب سلوكيات ٍ
مجلة
ّ
ّ
من املتد ّينني وممارساهتم ،إذ أصاب الناس بسببهم القتل والترشيد
والسجن والنفي والفقر واجلهلّ ،
كل ٰذلك حتت شعار الدين واإل ٰله.
وقد كانت ٰهذه املعاناة كافي ًة إلشعال مشاعر الغضب واحلنق والنفور
ٍ
من الدين ّ
بصلة؛ إذ أصيب الناس ا ّلذين كانوا ضحايا
يمت إليه
وكل ما ّ

ٍ
ٍ
شديد ،فصاروا يرون ّ
أن
بنفور
هلٰذا الظلم ،وا ّلذين شاهدوا مظلوم ّيتهم،
ّ
التخيل عن الدين
خالصهم وخالص البرش ّية إنّام يتح ّقق من خالل
ٍ
وعن ّ
بصلة ،فاعتمرت نفوسهم بالرغبة الشديدة
يمت إليه
كل ما
ّ
وهذا ما أ ّدى إىل أن ينشأ عندهم االعتقاد ببطالن الدين،
للتخ ّلص منهٰ ،
بل بطالن االعتقاد بوجود إ ٰل ٍه يد ّبر خري اإلنسان.
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ال حيتاج ٰهذا السبب إىل كثري تأ ّم ٍل إلدراك أنّه يبتني عىل حتكيم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قيمة منطق ّي ٍة يف مقام البحث
أي
أحوال عاطف ّية وانفعال ّية ال متلك ّ
ٍ
جهة
علمي .كام أنّه من الواضح فيه مقدار اخللط بني الدين من
ال ّ
اإلهلي من ٍ
ٍ
جهة ،وكيف ّية
واملامرسة الدينيّة من جهة أخرى ،وبني الترشيع ٰ ّ
استغالل البرش هلذا الترشيع من ٍ
جهة أخرى.
ٰ
وباجللمة ّ
والرش ال حتتاج إىل حم ّف ٍز دائ ٍم من
فإن ممارسة البرش للفساد
ّ
ّبره يف داخل النفس البرش ّية؛ و ٰذلك نتيج ًة
أمر جيد م ّ
اخلارج ،بل إنّه ٌ
لتحكيم احلاالت االنفعال ّية التلقائ ّية يف الفكر والسلوك .فام مل يكتسب
البرش التع ّقل والرو ّية يف الفكر والسلوك ،فإن تلقائ ّيته االنفعال ّية يف
حتام إىل اإلفراط أو التفريط يف تصديقهم
االعتقاد والعمل ستقود ً
وتكذيبهم لألفكار ،ويف حتصيلهم حلاجاهتم ويف معامالهتم ،مع أنفسهم
الرش والفساد يرجع إىل الكيف ّيات ا ّلتي
ومع اآلخرين .فمنشأ ارتكاب ّ

تكوّنم أو عوامل نشوئهم
تكون نفوس البرش متّصف ًة هبا نتيج ًة لعوامل ّ
وهذا األمر مضطر ٌد مهام كان نوع األفكار والتقاليد
نموهمٰ ،
وبيئة ّ
واملوروثات ا ّلتي حيملها املرء يف جعبته؛ فام مل يمتلك اإلنسان نفسه رو ّي ًة
عقل ّي ًة يف فكره وسلوكه ،فيجعل مقام االنفعال منسا ًقا عىل طبق تدبريه
ورويته يف عمله ،ا ّلتي تستمدّ هدهيا من معارفه الصحيحة ا ّلتي تستمد
ّ
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صواهبا من رو ّية فكره؛ ّ
والرش ،بحيث
فإن مآل فكره وسلوكه إىل اخلطإ
ّ

احلق واعتاد اخلرياتّ ،
فإن تلقائ ّيته
حتّى لو أعطي الصواب و ُع ّلم ّ
احلق واخلري وتشوهيام
ستقوده يف النهاية وبمرور الزمن إىل حتريف ّ
واستغالل كل ٰذلك لصالح إفراطه أو تفريطهٰ ،هذا إذا مل تقده من ّأول
األمر إىل سوء الفهم والتطبيق.
البرشي لباس الدين أو العلم أو
وباجلملة ،فإ ّن تلبيس الفساد
ّ
ٍ
ِ
تدليسا وإخفا ًء للمنشإ
يشء آخر ،ليس ّإال
أي
العقل أو العرق أو ّ
ً
الرش والفساد ،فمهام كان العنوان ا ّلذي يتلبس به مرتكّب
ّ
احلقيقي وراء ّ

الرش والفسادّ ،
يصحح ترسيته إىل تلك العناوين ا ّلتي
فإن فساده ال
ّ
ّ
والرش سمة السلوك
الرش متل ّب ًسا هبا ،بل يبقى الفساد
ّ
يكون مرتكب ّ
التلقائي يف مناشئه اإلدراك ّية واالنفعال ّية ،سوا ٌء وقع من متد ّينني
البرشي
ّ
ّ
ٍ
أو من ملحدين ،ومن علامء أو من جهلة ،من رشق ّيني أو من غرب ّيني ،إىل
ٍ
خمتلفة.
ما هنالك من عنواين
فام أوضح سذاجة من يقول ّ
الرش والفساد؛ ألنّه
إن العلم منشأ ّ
أعطانا كيف ّية صنع األسلحة املد ّمرة واملهلكة للبرش ّية ،أو ّ
إن املصانع
اجلو وهتلك البيئة .فليس الفساد يف
تلوث ّ
ألّنا ّ
الرش والفساد؛ ّ
منشأ ّ
ٍ
أمور ،بل ّ
إن الفساد يف اإلنسان
العلم وال يف الصناعة وغري ٰذلك من
ا ّلذي استخدم ٰهذه األمور من منطلق تلقائ ّيته وانفعال ّيته ا ّلتي جعلته
ّ
فسخر اخلريات والطرق واألساليب
ينحى نحو اإلفراط أو التفريط،
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ورشا كان كامنًا يف نفسه ،وظهر من خالل
خلدمة أهوائه فأنتج فسا ًدا ًّ

سلوكه.

واألمر عينه ينطبق عىل الدين والتدبري ٰ
اإلهل ّي ،فام ا ّلذي يمنع أن

تعرضت له العلوم والصناعات،
تعرض لعني ما ّ
يكون التدبري اإل ٰهل ّي قد ّ
وتم استغالله وتشوهيه وحتريفه ،كام حاول العنرص ّيون استغالل العلوم
ّ
ٍ
لتزوير بحوث تدعم رغباهتم العنرص ّية .فطاملا ّ
أن منشأ اإلفساد يف
مهام ما تعطيه إياه ،فإنه سيفسده طاملا أنه مل يتحول
اإلنسان نفسه ،فليس ًّ
من التلقائ ّية االنفعال ّية اعتقا ًدا و ً
فكرا وسلوكًا.
عمال إىل الروية العقل ّية ً

وبناء عىل ٰذلك ،يظهر مدى اعتامد األخذ ٰهبذا السبب عىل مبادئ
ٍ
صاحلة لالستعامل لتحصيل املعرفة الصائبة
انفعال ّي ٍة أو ومه ّي ٍة غري
واحلكم الصحيح.
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خاتمة الفصل
ٰهذا متام الكالم يف عرض أسباب اإلحلاد وتصنيفها وحتليلها مع
تبني مبدئ ًّيا ّأّنا مجي ًعا  -بالنسبة
بيان القيمة املنطق ّية لالستناد إليها .وقد ّ
إىل مجهور امللحدين عىل األقل  -تتّكل يف تأثريها عىل مبادئ ال تندرج يف
القسم الصالح لالتّكال عليه يف جني املعرفة ّ
االعتقادي.
واختاذ املوقف
ّ
ٍ
ٍ
واحدة من اإلحلاد وعدمه،
مسافة
وهذا ما شأنه أن يضع امللحد عىل
ٰ
فيتّخذ تب ًعا ٰ
لذلك موقف الباحث عن أحد أمرين :إ ّما عن أسباب ذات
ٍ
تصحح االستناد إليها ،ولن جيد بطبيعة احلال كام سيظهر
قيمة منطقيّ ٍة
ّ
احلقيقي والتا ّم ّ
لكل ٰهذه األسباب
الح ًقا ،وإ ّما أن يبحث عن العالج
ّ

ليعرف كيف وملاذا حصل ّ
كل ما حصل؟ وملاذا تأ ّثر هو وآخرين هبا؟
مر ًة أخرى فريستها ،ويساعد غريه ويعينه
ليقي نفسه من مغ ّبة الوقوع ّ
وهذا ما عىل عهدة ما تبقى من ٰهذا البحث
عىل اخلروج من حمنته؟ ٰ
يمهد الطريق نحوه ويفتح باب الولوج إليه.
املخترص بأن ّ
ٍ
فإن ّ
وبالتايل ّ
بيانات حول القيمة املنطق ّية لألسباب
مر من
كل ما ّ
اإلحلادي ،أو حتّى
املذكورة مل يكن الغرض منها إثبات بطالن املوقف
ّ
مقصورا عىل مدى
مصب النظر بالذات
إبطال مضموّنا ،بقدر ما كان
ّ
ً
اإلحلادي .وبالتايل حتّى لو فرضنا
منطق ّية االستناد إليها يف ّاختاذ املوقف
ّ

صحيح يف نفسهّ ،
ّ
فإن االتّكال عىل ٰهذه األسباب يف
اإلحلادي
أن املوقف
ٌ
ّ
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صحته وصوابه ،وبالتايل ال بدّ للملحد أن يراجع موقفه،
تبنّيه ال يضمن ّ
يصح االستناد إليه يف تسويغ اإلحلاد (كام هي
سبب
فإن مل يكن هناك
ّ
ٌ
حقيقة األمر ،عىل ما ستعرفه يف مفاتيح العالج) ّ
فإن ما عليه بمقتىض
ّ
التخيل عنه ،ومن
عقله وإخالصه للمعرفة احلقيق ّية أن يتّجه مبارش ًة نحو
ثم البحث بجدٍّ عن األسباب املنطق ّية ا ّلتي تدعوه إىل االعتقاد بإ ٰل ٍه مد ّب ٍر
ّ

للطبيعة واإلنسان ،وعن الفهم الصحيح والصايف ّ
لكل ٰذلك؛ انطال ًقا

وهذا ما أسعى
من معايري التفكري الصحيح ،أي منهج العقل ا
لّبهاينٰ .
ّ

ً
مفتاحا خلالصه
مستقبال لتقديمه له؛ عسى أن يكون
اآلن ،وسأسعى
ً
وطريقا لنا مجي ًعا نحو نيل ٍّ
ً
كل
وعالجا لقلقه وحريته،
والنفّس،
الفكري
ً
ّ
ّ

منّا لغايته وبغيته ،بوصفه إنسانًا ً
عاقال بالفعل.
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مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد

 التصنيف املعريف ألسباب اإلحلاد
 مفاتيح العالج لألسباب الفلسفية
 مفتاح عالج األسباب العلمية
 مفتاح عالج األسباب النفسية

الفصل الثالث
يف مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد
ّ
املهمة ا ّلتي أتط ّلع إليها اآلن هي عرض مفاتيح عالج احلالة
إن
ّ
اإلحلاد ّية عىل ضوء األسباب السالفةّ ،إال أن عرض األسباب املت ّقدم قد
املنطقي بني عنارص املسألة بعالقاهتا
استند يف ترتيبه إىل الرتاتب والرتابط
ّ
وأطراف العالقات ورشوطها؛ ٰ
ولذلك قمت بتقسيم األسباب إىل ثالثة

أنوا ٍع بلحاظ اشرتاكها يف عنرص املسألة ا ّلذي تنقضه وتنفيه ،وهو إما
وجود طريف العالقة ،وإ ّما قابل ّيتهام وحاجتهام لتلك العالقة ،وإ ّما فعل ّية
نفس العالقة بني الطرفني؛ ٰ
ولذلك كانت أسباب اإلحلاد مشرتك ًة إ ّما يف
نفي الطرف األساس ّ
لكل العالقات وهو (اإل ٰله) ،وإ ّما يف نفي قابل ّية
باقي األطراف أو حاجتها للعالقة التدبري ّية (الطبيعة واإلنسان) ،وإ ّما يف
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واجلزائي)
والترشيعي
التكويني
نفي أصل العالقة باملبارشة (التدبري
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وتباين من
اشرتاك
وإبطاهلا؛ وألجل ٰذلك مل أحلظ ما بني األسباب من
العلمي) ا ّلذي تنتمي إليه أو ارتباطها بأي جانب
حيث طبيعة (امليدان
ّ

من اجلوانب اإلنسان ّية املؤ ّثرة يف عمل ّية املعرفة .و ٰلكن بام أنّني ٌ
مقبل عىل
اجلوهري ا ّلذي أ ّدى إىل نشوئها
ألبني اخللل
ّ
معاجلة ٰهذه األسباب ّ
ٍ
جديد تصني ًفا آخر مناس ًبا
املعريف هبا؛ فقد بدا يل أن أصنّفها من
والتأ ّثر
ّ

لعمل ّية العالج ،أي أن أصنّفها تصني ًفا معرف ًّيا ،و ٰذلك لسببني:

تبني خالل حتليل األسباب السالفة وبيان قيمتها
ّ
األول :هو أنّه قد ّ

املنطق ّية ّ
أن اخللل الكامن وراء االستناد إليها ،يرجع إىل خمالفة منهج

الّبهاين ،إ ّما يف ضوابط االستنتاج ،وإ ّما يف استعامل مبادئ غري
العقل
ّ
ٍ
وهذه املبادئ تدور بني الومه ّيات واملقبوالت
صاحلة لإلنتاجٰ ،
أن ًّ
تبني ّ
كال من املقبوالت واملشهورات
واملشهورات واالنفعال ّيات ،وقد ّ
العلمي
يسمى باملجتمع
ّ
املستعملة يف أسباب اإلحلاد ينتميان تار ًة إىل ما ّ
املتطرف يف استقاء املعرفة ،وتار ًة
التجريبي
التجريبي ا ّلذي يتبنّى املنهج
ّ
ّ
ّ
يسمى بالفلسفة والفالسفة .وبام ّ
أن االستنتاجات اخلاطئة وكذا
إىل ما ّ

الومه ّيات يقعان يف مضا ّدة أول ّيات العقل ا ّلتي ّ
حمل بياّنا وتصحيح
يسمى الفلسفة األوىل؛ ألجل ٰذلك
فهمها إ ّما يف منهج العقل وإ ّما فيام ّ

أصبحت األسباب ك ّلها بلحاظ منشإ االعتامد عليها منقسم ًة إىل ثالثة
ٍ
أقسا ٍم ،قس ٍم يرجع إىل ٍ
رصفة وفلسف ّية ،وقس ٍم يرجع إىل ما
جهة عقل ّي ٍة
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جهة تسمى بالعلمية والتجريبية ،وقس ٍم يرجع إىل ٍ
ٍ
جهة نفس ّي ٍة انفعال ّي ٍة.
ّ
ّ
ّ

وبام ّ
أن املراد اآلن هو بيان مفاتيح معاجلة ٰهذه األسباب من حيث

نفسها ،ال بلحاظ مصحح االستناد إليها عمو ًما ،كان من املناسب أن
متفر ًعا عىل التقسيم السابق.
أصنّفها تصني ًفا جديدً ا ّ

ٍ
أسباب
الثاين :أنّه قد اشتهر يف ألسنة كثريين إسناد اإلحلاد إىل
فلسف ّي ٍة تار ًة وأخرى (علم ّي ٍة) ،كام ّ
أن معاضدة اإلحلاد جاءت تارة
ٍ
ٍ
جتريبيٰ ،
التطرق إىل
فلذلك كان
علمي
بلباس
فلسفي وتار ًة
بلباس
ّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
مه ّي ٍة
األسباب من زاوية ٰهذا التصنيف يف مقام عرض مفاتيح العالج ذا أ ّ
خصوصا.
يف مقام خماطبة الباحثني عمو ًما وامللحدين
ً
ومن هنا وألجل ٰهذين السببني ارتأيت أن أصنّف أسباب اإلحلاد
األول األسباب العقل ّية املحضة (الفلسف ّية) ،والثاين
تصني ًفا ثالث ًّياّ :
األسباب (العلم ّية التجريب ّية) ،والثالث األسباب النفسيّة؛ و ٰذلك متهيدً ا
اخلاصة ّ
بكل
للدخول يف املقصود األساس ،وهو عرض مفاتيح العالج
ّ
نو ٍع من ٰهذه األسباب.
ٰهذا ،وقد يتساءل املرء ملاذا مفاتيح العالج ،وليس الردود أو
واضح ملن أدرك حقيقة ٰهذه األسباب؛ إذ
املعاجلات الشاملة؟ واجلواب
ٌ
ٍ
كلامت ،و ٰلك ّن اإلجابة عنه
كثريا ما يكون السؤال بسي ًطا ال يتعدّ ى بضع
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كتب ،فكيف بأسئلة متعدّ دة يف
كتاب بل
بالنحو التا ّم تقتيض كتابة
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ٍ
وكثريا ما يكون
موضوعات مثل موضوعات املسألة اإلحلاد ّية.
ً
املخاطبون متفاوتني يف اهلمم والقابل ّيات ،فيلزم بمقتىض احلكمة الرفق
يف اخلطاب ،بأن يعطى ٌّ
كل منهم ما يناسبه ،املخترص ملن يناسبه
واملفصل املستقىص ملن يناسبه ٰذلك؛ ولذا كان الغرض من
االختصار،
ّ
األول :إعطاء املخترص ملن يرضيه
عرض مفاتيح العالج أمرين:
ّ
اهلمة
ويكفيه .والثاين :التمهيد لطالب التفصيل واالستقصاء وصاحب ّ
ٌ
بحوث مستقبل ّي ٌة ترعى التفصيل يف
والقابل ّية العالية؛ إذ سيكون يل معه
ٍ
ٍ
ٍّ
معاجلة ّ
مستقل.
بنحو
سبب
كل
املعريف ألسباب اإلحلاد،
وكيفام كان أرشع فيام ييل بعرض التصنيف
ّ
ٍ
ثم أتبعه بعرض مفاتيح العالج ّ
صنف منها.
لكل
ّ

التصنيف المعرفيّ ألسباب اإللحاد
واضحا ّ
أن األسباب والعوامل ا ّلتي تقف وراء املوقف
أصبح
ً
ٍ
عقيل
األول
اإلحلادي تنقسم من جهة منشئها
املعريف إىل ثالثة أصنافّ :
ّ
ّ
ٌّ
انفعايل.
نفّس
جتريبي متع ّل ٌق بالعلوم الطبيع ّية ،والثالث
فلسفي ،والثاين
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
وفيام ييل عرض ما يندرج حتت ٍّ
مستخرجا ممّا سبق عرضه يف
كل منها
ً

املوضوعي.
التصنيف
ّ
أ ّما األسباب العقل ّية املحضة (الفلسف ّية) فهي س ّت ٌة:
 .1البناء عىل عدم وجود منهجٍ
حقيقي إلثبات ما هو خارج حرم
ٍّ
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اإلهل ّي موضو ًعا غري ٍ
احلس ّية ،وبالتايل يكون الوجود ٰ
قابل
التجربة ّ
اليقيني.
لإلثبات
ّ
 .2البناء عىل عدم وجود أولي ٍ
ات عقل ّي ٍة مطلقة الصدق بحيث تكون
ّ ّ
احلس ّية ،وبالتايل يكون إثبات الوجود ٰ
اإلهل ّي
مستق ّل ًة عن التجربة ّ
متو ّق ًفا عىل سبق التسليم بوجود ما ال وجود له.
 .3البناء عىل ّ
الرش والنقص يف العامل يتناىف مع كون العامل
أن وجود ّ
ٍ
عاقل وحكي ٍم ،وبالتايل يكون العامل املوجود
مصنو ًعا من قبل إ ٰل ٍه
ٍ
أسباب طبيع ّي ٍة عمياء ال وعي هلا وال غاية.
ناش ًئا عن
أن ّ
 .4البناء عىل ّ
كل ما ال يمكننا خت ّيله وإحضار صورته يف أذهاننا ،فهو
ٍ
بيشء ،وإنّام جمرد ٍ
لفظ فارغ املعنى ،وبالتايل ّ
فكل ما نفرض أنّه
ليس
ّ
ٍ
فرض
جمرد
ال خيضع للزمان واملكان وال يتّصف باجلسم ّية سيكون ّ
وهذا األمر ينطبق عىل فكرة اإل ٰله ا ّلذي يدعيه
لفظي ال معنى لهٰ ،
ٍّ
ٍ
ٍ
املؤهلون ،حيث يعدّ ونه ع ّل ًة ّ
ّ
لكل جس ٍم وزمان ومكان ،فيسلبون عن

ٍ
اإل ٰله ّ
يشء ما،
رضوري كي يكون الكالم عنه كال ًما عن
كل ما هو
ٌّ
ٍ
حقيقي.
مدلول
وكال ًما ذا
ٍّ
ٍ
 .5البناء عىل ّ
فارق بني املعاناة واملحن ا ّلتي يواجهها
أن عدم وجود
املؤمنون بوجود إ ٰل ٍه ،وتلك ا ّلتي يواجهها ا ّلذين ال يؤمنون بوجوده،
ٍ
ٍ
ورعاية من اإل ٰله ل ّلذين يؤمنون به،
تدبري
ال يتناسب مع فكرة وجود
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وبالتايل ال يمكن القول ّ
إن هناك عالق ًة تدبري ّي ًة تكوين ّي ًة يقوم هبا ٰهذا
اإل ٰله جتاه عامل اإلنسان.
ٍ
ٍ
 .6البناء عىل ّ
منافية ملعايري
أفكار وتعاليم
أن اشتامل التعاليم الدين ّية عىل
ثم فساد حال املتد ّينني يف
اخلري وعلوم وقوانني العرص ّأو ًالّ ،
وتنوع األديان
ثم تعدّ د
ّ
أفكارهم وأعامهلم وتدبري أمورهم ثان ًياّ ،
بشكل ٍ
ٍ
كبري ثال ًثاّ ،
كل ٰذلك ال يتناسب مع كون األديان قد
واختالفها
ٍ
ّ
يتوخى صالح البرش وخريهم،
مصدر ٰإهل ٍّي
وجدت ونشأت عن
وبالتايل فال يمكن القبول ٰ
بإهل ّية األديان املوجودة؛ ألجل ما نراه من
ٍ
ٍ
اختالف
وحضاري ،وما نجده من
وإداري
ونفّس
فكري
اختالل
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
وسلوكي ،يف فكر املتد ّينني وحياهتم.
عقدي
ٍّ
ٍّ
وأ ّما األسباب املنسوبة إىل التجربة والعلوم الطبيع ّية فهي أربع ٌة:
تفرس سلوك
 .1إحدى (النظر ّيات) املطروحة يف فيزياء الكوانتم وا ّلتي ّ
ألي من القوانني
بأّنا ال ختضع ٍّ
الذرة وسلوك فوتونات الضوء ّ
بنية ّ
الطبيع ّية ا ّلتي نألفها ،كامتناع التناقض والع ّل ّية ،وبالتايل ال يتو ّقف
ٍ
ٍ
مغايرة له.
فاعلة
تكون الكون عىل ع ّل ٍة
ّ
 .2بعض النظر ّيات املطروحة يف علمي الفيزياء الكون ّية واألحياء
احلي
القاضية باستناد عمل ّية ّ
احلي وغري ّ
تكون الكون عىل الصعيدين ّ
مكوناته
إىل خصوص ّيات الكون الذات ّية والعالقات ا ّلتي تقوم بني ّ
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والتنوع
الكافية النتقال الكون من احلاالت البسيطة إىل التعقيد
ّ
والتطور.
املوجود حال ًّيا .ومها نظر ّيتا االنفجار الكبري
ّ
يسمى بعلم اإلنسان أو
 .3بعض (النظر ّيات) املطروحة فيام
ّ
ٍ
بنحو
برشي
األنثروبولوجيا حول أصل الدين ،حيث تدّ عي أنّه
ٌّ
ٍ
مطلق؛ اعتام ًدا عىل مالحظة املشرتكات واملختلفات ،ومن خالل
مالحظة عالقة األفكار الدين ّية باألحوال االجتامع ّية واالقتصاد ّية
والبيئ ّية.
 .4بعض (النظر ّيات) املطروحة يف علوم البيولوجيا والنفس واالجتامع
يف تفسري سلوك اإلنسان واملجتمعات القاضية بومه ّية فكرة اإلرادة
احلرة ،ومسؤول ّية اإلنسان عن سلوكه.
ّ
أ ّما األسباب النفس ّية االنفعال ّية فهي أربع ٌة:
بالتحرر واالستقالل ّية والنفور من حالة العبود ّية
 .1الرغبة الشديدة
ّ
والتعرض للمساءلة واملحاسبة.
والتبعيّة واملسؤوليّة عن األفعال
ّ
ٍ
وهذه تقود إىل رفض فكرة وجود ٍ
ومسيطر.
دين ووجود إ ٰل ٍه حاك ٍم
ٰ
والدموي لبعض املنتمني إىل
املتعصب
 .2االشمئزاز من السلوك
ّ
ّ
وهذا ما يقود إىل رفض الدين
األديان ،واحلاصل باسم الدين واإل ٰلهٰ .
ّ
وكل ما حيتويه بداخله ،حتّى أصل وجود إ ٰل ٍه.
والصناعي
والسيايس
واالجتامعي
اإلداري
 .3االنبهار الشديد بالنجاح
ّ
ّ
ّ
ّ

154

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

املتحررة من
والتقني ا ّلذي أنتجته العلوم التجريب ّية واملجتمعات
ّ
ّ
سطوة السلطة الدين ّية ،يف ّ
ظل املعاناة املريرة ا ّلتي ترزح حتتها
املجتمعات الدين ّية يف شتّى املجاالت ،بحيث يؤ ّدي ٰذلك إىل اعتبار
ٍ
بالتحرر من ّ
اعتقاد بواقع ّية الدين
كل
طريق اخلالص متم ّث ًال
ّ
ٍ
وخري ّيته ،ومن ّ
اعتقاد بوجود إ ٰل ٍه يرعى صالح اإلنسان.
كل
ّ
التعرض إىل املصائب واملحن ،أو
.4
جراء ّ
التأمل واملعاناة الشديدين من ّ
أي
رؤية من يصاب هبا وحت ّل عليه الكوارث والنكبات دون أن يرى ّ
ٍ
للتدخل ٰ
ّ
اإلهل ّي إلنقاذهم وإعانتهم ،فتصري نفسه ممتلئ ًة
عالمات

التمرد عىل ّ
كل
معّبا عنه أفضل من
ّ
بالغيظ والغضب ا ّلذي ال جيد ّ ً
ٍ
اعتقاد ّ
بأن هناك ٰإهلًا يرعى ويد ّبر.
املعريف ألسباب اإلحلاد ،وفيام ييل
ٰهذا متام الكالم يف التصنيف
ّ
ٍ
أدخل يف طرح مفاتيح العالج ّ
صنف منها ،بلحاظ ما يقتضيه ٰذلك
لكل
الصنف من معايري وضوابط تفتح الباب أمام فهم اخللل الكامن يف ٰهذه
ٍ
ٍ
التفصييل يف معاجلة ّ
بنحو
سبب منها
كل
األسباب ،و ٰلكن دون الدخول
ّ
ٍ
ٍّ
فرصة أخرى عىل طريق العمل إلجياد العالج
مستقل ،بل أترك ٰذلك إىل
الشامل والتا ّم للحالة اإلحلاد ّية بر ّمتها.
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مفاتيح العالج لألسباب العقليّة (الفلسفيّة)
يراد هلٰذه املفاتيح أن تعمل عىل حتديد مكامن اخللل احلقيق ّية
واجلوهر ّية يف األسباب الفلسف ّية ا ّلتي هي األسباب األساسيّة كام
سيتّضح الح ًقا ،بحيث يصبح سبيل احل ّل للمشكلة اإلحلاد ّية جل ًّيا أمام
احلق ّإال إىل أن يبذل
مرأى العقل؛ وعند ٰذلك ال حيتاج الباحث عن ّ
والتعمق فيها حتّى تنكشف له معامل الطريق ،وتتساقط
لتفهمها
جهدً ا ّ
ّ
عن ذهنه عوالق األ ّيام السالفة ا ّلتي خ ّلفتها املنظومة التعليم ّية الرسم ّية

يف كيف ّية تقديمها للعلوم العقل ّية والفلسف ّية وعلم املنطق عىل وجه
اخلصوص ،إذ سيتّضح خالل ٰهذه املفاتيح كيف ّ
أن جمموع ًة من
األخطاء الفادحة قد أصبحت يف عرصنا من املشهورات السائدة
ٍ
ملجموعة من
حق ،إنّام اعتمدت تقليدً ا واتّبا ًعا
أي وجه ٍّ
واملعتمدة دون ّ
ٍ
عديدة ّ
أقل ما يقال عنها ّإّنا
الشخص ّيات ا ّلتي برزت واشتهرت لعوامل

ليست علم ّي ًة وال موضوعيّ ًة ،بل سياس ّي ٌة وإيديولوج ّي ٌة .وسوف أركّز يف
أهم األخطاء املرتبطة باألسباب الفلسف ّية لإلحلاد،
ٰهذه املفاتيح عىل ّ
ألول ّيات العقل ،مع
أعني مسألة وجود منهجٍ  ،ومسألة الصدق املطلق ّ
االهتامم ببيان النقاط األساس ّية ا ّلتي س ّببت وتس ّبب اختالل الفهم
وهذا ما سيقود القارئ مبارش ًة  -متى ما وعاها ج ّيدً ا  -إىل
واحلكم فيهاٰ ،
فهم عالجات األسباب املختلفة ا ّلتي سبق ذكرها.

156

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

ٍ
بأسس منطق ّي ٍة
ومن هنا ،ومع ربط أساس املشكلة اإلحلاد ّية
وفلسف ّي ٍة وقع فيها االختالل والتحريف عّب التاريخ ،فال يتوقع ّن
القارئ الكريم بأنّه باإلمكان  -يف ٰهذا املخترص  -القيام بعرض ّ
كل ما
شأنه أن جيلو حقيقة املسألة ويكشف حلوهلا؛ ّ
فإن ٰهذا ما يقتيض بح ًثا
ٍ
ٍ
ًّ
مبسوط
بنحو
يتقىص جذور املشكالت
مستقال
منطق ًّيا وفلسف ًّيا
ّ
ٍ
ٍ
وهذا ما سيكون عىل عهدة
ويستوعب طرح حلوهلا
بنحو مستوفٰ ،
ٍ
ٍ
ٍّ
ّ
يتجىل لك -
الحق كام سبقت اإلشارة من قبل .ومن هنا
مستقل
بحث

ٍ
اجلوهري يف تسمية ٰهذه
بنحو أكّب مم ّا سبق السبب
ّأهيا القارئ العزيز -
ّ
املعاجلات باملفاتيح؛ فهي ً
جمرد مفاتيح متى ما أخذ هبا الباحث
فعال ّ
متجر ًدا من العواطف
ويمم وجهه صوب البحث اجلا ّد
ّ
الصادقّ ،

ّ
تتجىل أمامه احلقيقة
واالنفعاالت ،فإنّه سيصل يف ّناية األمر إىل حيث
ا ّلتي ال يعود معها للمشكلة اإلحلاد ّية وجو ٌد ّإال يف تاريخ األفكار.

الفصل الثالث

157

المفتاح األول :تصحيح الخلل المتعلق بأقسام القضية
احلقيقي الكامن وراء دعوى
يتم ّثل ٰهذا املفتاح بااللتفات إىل املنشإ
ّ
ٍ
معريف إلثبات الوجود ٰ
األول من
معيار
عدم وجود
اإلهل ّي ،وهو السبب ّ
ٍّ

األسباب الفلسف ّية كام سبق .وملعرفة ٰذلك عىل الباحث أن يقوم بالرجوع
ٍ
مرورا
قرون ،بد ًءا من عند ديفيد هيوم،
يف الزمن إىل ما يزيد عن ثالثة
ً
ً
ووصوال إىل
ثم الوضعيني أمثال كونت ودوركايم
بإيامنويل كانطّ ،
تم
أعضاء حلقة فيينا وبرتراند رسل يف القرن العرشين .لريى كيف أنّه ّ
اعتبار علم املنطق صور ًّيا فقط ،واعتّبت الفلسفة األوىل (امليتافيزيقا)
فح ِرص مصطلح العلوم يف نوعني فقط،
فاقد ًة لضوابط املعرفة العلم ّيةُ ،
خاصا
ومها العلوم التجريب ّية والعلوم الرياض ّية ،بل ُجعل إطالقه مفر ًدا ًّ
بالداللة عىل العلوم التجريب ّية فقط ،وعىل رأسها الفيزياء النظر ّية.
مشهور اآلن ،ال يملك ّإال منط ًقا
فالعقل بحسب ما شاع بينهم وكام هو
ٌ

صور ًّيا ال يصلح لتمييز الصواب عن اخلطإ ،بل ّ
إن املرجع يف حتديد
احلس ّية ،وبام ّأّنا ال يمكن أن تنال
الصواب واخلطإ هو التجربية
ّ
املوضوعات الفلسف ّية ،وبام ّ
أن عمل العقل حمدو ٌد أبدً ا بحدودها ،كانت

النتيجة املبارشة ٰ
مهيّ ًة
لذلك عندهم هي أنّه مل يعد للفلسفة األوىلّ ،إال أ ّ

تارخي ّي ًة ،أ ّما علم ًّيا فالباب موصدٌ أمامها.

ّإال ّ
أن مرجع ّاختاذهم هل ٰذا املوقف من املنطق  -بأن جعلوه صور ًّيا
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حمضا  -ومن الفلسفة األوىل  -بأن جعلوا قيمتها تارخي ّي ًة فقط  -مل يكن
ً
جتريب ًّيا وال رياض ًّيا ،بل كان ً
خالصا ،ومسأل ًة معرف ّي ًة سابقة
خلال منطق ًّيا
ً
عىل ّ
اخلاصة ،ومستق ّل ًة عنها؛ و ٰذلك عندما
كل العلوم
ّ

()1

حرصوا

أي موضو ٍع يف نوعني من األوصاف واملحموالت فقط ،ومها:
أوصاف ّ
التحلييل)
وسموه بد (الوصف
ّأو ًل :الوصف
املتضمن يف معنى املوضوع ّ
َّ
ّ

()2

مثل( :األربعة عد ٌد) .ثان ًيا :الوصف املضاف إىل املوضوع من خارج
الرتكيبي)( )3مثل( :املاء يغيل) .وجعلوا طريق
وسموه بد (الوصف
ذاته
ّ
ّ
املنطقي الوحيد ،بل هناك مواضع ٍ
خلل أخرى وأساس ّي ٌة مثل التمييز
( )1ليس ٰهذا هو اخللل
ّ
والبعدي
القبيل
والواقعي ،وبني
املنطقي
والتجريبي وبني
العقيل
املفرط واخلاطئ بني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وبني قضايا الوجود وقضايا العالقات ممّا ستأيت اإلشارة إليه ً
جممال خالل البحثّ ،إال
التحلييل
األسايس ا ّلذي أشري إليه يف املتن حول التمييز بني
ّأّنا مجيعها ترجع إىل اخللل
ّ
ّ
والرتكيبي كام سيتني خالل البحث .ويضاف إىل ٰهذه االختالالت اخللل الناشئ عن
ّ
ّفاقي بني األوصاف وموضوعاهتا،
إمهال التمييز بني االرتباط الذا ّ
يت واالرتباط االت ّ
جمرد أسامء ،وعن رفض فكرة املاه ّية واجلوهر وعن اإلفراط
وعن اعتبار املعاين الك ّل ّية ّ
واخلارجي ،ورفض وجود معاين
الداخيل
يف اعتبار أساس األفكار ك ّلها من احلسن
ّ
ّ
ٍ
ٍّ
وموضوعي ،وغري ٰذلك من مسائل تقبع خلف
مستقل
بنحو
ويتصورها
يدركها العقل
ّ
ٍّ
ٰهذا اخللل ،ستأيت اإلشارة إىل العديد منها خالل ٰهذا املفتاح ويف املفتاحني الثاين
والثالث.
()2
الّبهاين ا ّلذي ستأيت اإلشارة
العقيل
املقوم يف اصطالحات املنهج
يت ّ
يسمى بالذا ّ
وهو ما ّ
ّ
ّ
إليه قري ًبا.
العقيل
( )3وهو ما يسمى بالعرض الغريب ،واملحمول بالعرض يف اصطالحات املنهج
ّ
الّبهاين ا ّلذي ستأيت اإلشارة إليه قري ًبا عىل أنّه سيأيت أ ّن أصل التقسيم والتمييز بني
ّ

الفصل الثالث

159

األول عّب حتليل نفس املوضوع ،أ ّما طريق إدراك الثاين فعّب
إدراك ّ
املشاهدة واملعاينة لإلضافة والرتكّب .وبالتايل كانت النتيجة ا ّلتي
ٍ
ٍ
مضاف ومرك ٍ
أن ّ
رصحوا هبا ،وهي ّ
ّب مع املوضوع يمكن ّأال
وصف
كل
ّ

()1
وهذا ما عنى
يكون مضا ًفا ومر ّك ًبا معه ،وال يلزم من نفيه التناقض ٰ .

بطبيعة احلال ،اعتبار العلم باألوصاف الرتكيب ّية حمدو ًدا بحدود املشاهدة
واملعاينة لرتكّبها وإضافتها إىل املوضوع( ،)2وا ّلتي منها وصف الوجود
والتح ّقق.
لقد كانت النتيجة املبارشة ٰ
أي
احلس ّية ّ
لذلك أنّه مل يعد للمشاهدة ّ
قابل ّي ٍة إلثبات اضطراد األوصاف ا ّلتي تعلم من خالهلا ،بل أصبح العلم
احلس
علام حمدو ًدا بحدود
بأوصاف املحسوسات مهام كانت
ّ
متكرر ًة ً
ّ
فإذا زال احلس ال يمكن أن نعلم ببقاء أي ٍ
يشء أو باستمرار ما ألفناه يف
ّ
ّ
تقسيم ومتييزٌ ٌّ
خمتل.
والرتكيبي هو
التحلييل
ٌ
ّ
ّ
()1
األنطولوجي عىل الوجود ٰ
ورصح به
رصح به كانط يف نقضه للدليل
ٰ
ّ
اإلهل ّيّ ،
وهذا األمر ّ
هيوم يف متييزه بني القضايا ا ّلتي تقوم عىل العالقة بني املفاهيم والقضايا ا ّلتي تقوم عىل
فإّنا ال تعتمد عىل
العالقة بني الوقائع ،حيث ترتبط األوىل بالتناقض ،بخالف الثانيةّ ،
ٍ
متناقضا ،وإنّام قد يكون خمال ًفا ملا جلبه اإلحساس
فرض فيها
أي
ً
التناقض ،وال يكون ّ
بالواقع فقط.
( )2فال يمكننا أن نعرف صدق القضايا الرتكيب ّية ّإال يف حدود املشاهدة واملعاينة ٰ
لذلك
الرتكّب.
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ً
مستقبال .فالنار املحرقة اليوم يمكن أن تكون
املايض عىل النحو نفسه
ّبدة غدً ا ،واملاء ا ّلذي كان يب ّلل باألمس يمكن أن حيرق اليومّ ،
فكل
م ّ
بأي
نحسه منها ،وليس هناك ما يدعونا إىل االعتقاد ّ
الوقائع حمدود ٌة بام ّ
ٍ
مستقبيل منها ،بأنّه سيكون عىل طبق ما مىض .بل ليس هناك ّإال أنّنا
يشء
ٍّ
مقهور بأن يراها
اعتدنا وألفنا ٰذلك كام يرى هيوم( ،)1أو أن ذهننا حمكو ٌم
ٌ

ٰ
كذلك كام يرى كانط(.)2

آثار الخلل في تقسيم القضايا
لقد أدى ٰهذا اخللل يف فهم أنحاء العالقة بني املوضوعات
وأوصافها وضوابط ٰهذه األنحاء ،إىل نشوء املشكلتني املستعصيتني
احلس ّية ا ّلتي أثارها
واملشهورتني ،األوىل هي مشكلة االستقراء والتجربة ّ

ديفيد هيوم ،وبقيت قائم ًة إىل اآلن دون أن يستطيع أحدٌ ح ّلها .والثانية
هي مشكلة امليتافيزيقا( )3ا ّلتي ال ينطبق عىل أوصاف موضوعاهتا ّأّنا
أوصاف تشاهد وتعاين مضاف ًة
متضمن ٌة يف معناها (حتليل ّي ٌة) ،وال ّأّنا
ٌ
ّ

()1
البرشي ،ترمجة د .حممد حمجوب ،صفحة .72
حتقيق يف الذهن
ٌ
ّ
( )2نقض العقل املحض ،ترمجة موسى وهبة ،متثيالت التجربة ،التمثيل الثاين.
()3
أيضا إىل هيوم ا ّلذي دعا يف آخر ٍ
فقرة من كتابه املشهور إىل رمي
يرجع طرح ٰهذه املشكلة ً
وحجته ّأّنا
الكتب امليتافيزيق ّية والفلسف ّية يف النار؛ باعتبار ّأّنا أوها ٌم وسفسط ٌة؛
ّ
ليست من الرياضيات ا ّلتي تعرف بالعالقة بني املعاين ،وال من التجريب ّيات املدركة
باحلس.
ّ
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أي ٍّ
حمل يف
مركّب ًة معها (تركيب ّي ٌة) .وبالتايل مل يعد للقضايا امليتافيزيق ّية ّ
واملنطقي ،وبقي اجلدل حول مرشوع ّيتها العلم ّية
العلمي
خريطة التفكري
ّ
ّ

قائام إىل اآلنّ ،إال ّ
أن املشكلة يف حقيقتها  -كام أرشت مسب ًقا  -ليست
ً

مشكل ًة حول االستقراء ،وال مشكل ًة حول علم ّية الفلسفة األوىل
نطقي ا ّلذي
(امليتافيزيقا) ،بل املشكلة احلقيق ّية تكمن يف ٰذلك اخللل امل ّ
أ ّدى إىل نشوء ٰهتني املشكلتني بوصفه نتيج ًة طبيع ّي ًة ومنطق ّي ًة له.
ٍ
العقيل
وجود يف املنهج
أي
و ٰلكن ويف املقابل ،مل يكن هلٰتني املشكلتني ّ
ّ
تم اكتشافه وتنقيحه وضبطه قبل أن يولد ديفيد هيوم
الّبهاين ا ّلذي ّ
ّ

وإيامنويل كانط بأكثر من مخسة عرش قرنًا من الزمان( .)1والسبب يف ٰذلك
هو ّ
أن تقسيم أوصاف املوضوعات بحسب ٰهذا املنهج ليس ثنائ ًّيا بل
مهد له هيوم .ومضا ًفا إىل القسمني
ثالث ًّيا خال ًفا لتقسيم كانط ا ّلذي ّ
قسم ٌ
ويسمى يف اصطالح املنهج
متوس ٌط بينهام،
ثالث
ّ
ّ
السابقني يوجد ٌ
(التحلييل،
األول
العقيل
يت) ويشرتك مع القسم ّ
الّبهاين بد (العرض الذا ّ
ّ
ّ
ّ
املقوم) يف ّأّنام م ًعا مرتبطان باملوضوع ارتبا ًطا ذات ًّيا ،بينام يبقى الثالث
ِّ

()1

املتخصصون
و ٰذلك عىل يدي أرسطو طاليس يف القرن الرابع قبل امليالد ،وقام
ّ
الالحقون بتوسيعه وتفصيله وتعميقه ،وال زال احلال ٰ
تعرضه
كذلك إىل اآلن ،رغم ّ
ٍ
مر التاريخ من قبل متك ّلمي األديان وحمدّ ثيهمٰ .هذا
لكثري من التشويه واالقتطاع عىل ّ
ٍ
ختص املسألة يف كتايب (الفلسفة ..تأسيسها
تطرقت إىل جمموعة من التفاصيل ا ّلتي ّ
وقد ّ
تلويثها حتريفها) ،نرش أكاديمية احلكمة العقل ّية لعام .2014
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(الرتكيبي ،العرض الغريب) لوحده متو ّق ًفا يف ارتباطه باملوضوع
ّ
ٍ
ٍ
واتّصاف املوضوع به عىل إضافة يشء زائد عىل ذات املوضوع ،و ٰذلك
ف عىل انضامم احلرارة أو النار وما شاكل ٰذلك
مثل غليان املاء؛ فإنّه متو ّق ٌ
إىل املاء(.)1

جوهر المشكلة في هٰذا الخلل والتمهيد للعالج
ما بالذات وما بالعرض
لقد غفل كانط ومن قبله هيوم( )2وتبعهم عىل ٰذلك سائر املتأ ّثرين
ٍ
معانّ ،
هبم ،عن ّ
أي
عالقات بني
أن أحكامنا ك ّلها هي
ٌ
وأن العالقة بني ّ
ٍ
أسايس إىل ما بالذات وما بالعرض؛ ّ
ألن ّأول ما
بشكل
معنيني تنقسم
ٍّ
( )1هناك مشكل ٌة أخرى يف ٰهذا التقسيم ال ّ
تقل خطور ًة عن ٰهذه املشكلة ،وهي توجب
ٍ
بشكل تا ٍّم من
إسقاط أصل التسمية والتفرقة عىل أساس التحليل والرتكيب وحذفها
مسوغهّ ،
إن ّ
كتب املنطق؛ إذ ّ
يتم
كل حك ٍم قائ ٍم عىل التحليل من حيث ّ
وكل حك ٍم ّ
كن الدخول يف ٰهذه النقطة هنا ال يناسب عىل
بالرتكيب من حيث صورته ،و ٰل ّ
ٍ
ومسوغه
اإلطالق الحتياجها إىل عرض جمموعة من املقدّ مات تتع ّلق بحقيقة احلكم
ّ
التعرض
وهذا ما حيتاج إىل
ا ّلذي
تضمن منشأ انتزاع املحمول يف حلاظ املوضوعٰ ،
ّ
ّ
ً
والتضمن يف
التضمن يف اللحاظ
التضمن والتفرقة بني
تفصيال إىل تقسيم أنحاء
ّ
ّ
ّ
امللحوظ ،وكيف ّية اختالف احلكم بحسبها .ومع ٰذلك فسوف يأيت ما يتع ّلق به باملقدار
املناسب هنا ويف املفتاح الثاين.
( )2يف احلقيقة ّ
أن بداية اخللل تبدأ من جون لوك ،و ٰلكنّها ّ
تتجىل أكثر يف كالم هيوم وكانط.
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ٍ
عالقة ما ،هو مالحظة
يتفرع عن مالحظة ذوات املعاين بام هي طرف
ّ
أي طرفها حقيق ًة  -من كونه رصف ذوات املعاين
مستند تلك العالقة ّ -
فقط ،أو هي مع ٍ ٍ
وهذا التقسيم يرسي يف ّ
كل أنواع
أمر زائد عىل ذواهتاٰ .
ٍ
وذوات ،سوا ٌء كان مصدر حضور تلك
معان وأشياء
املعاين بام هي
ٌ
املعاين عندنا هو احلس أو الوجدان الباطني أو العقل أو أي ٍ
يشء آخر.
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٌ
لعالقة بني املاء والغليان ،فهل ٰهذه العالقة
إدراك
فقولنا( :املاء يغيل) هو
لذات املعاين أي لذات املاء وذات الغليان ،أو ّ
ينضم
أمرا آخر
ّ
أن هناك ً
إىل املاء ليصيبه الغليان؟ وقولنا( :التسعة مر ّبع الثالثة) عبار ٌة عن إدراكنا
ٍ
لعالقة بني التسعة ومر ّبع الثالثة ،فهل ٰهذه العالقة مستند ٌة إىل ذات
املعاين أو إىل ٍ
منضام ومضا ًفا إليها؟ وكذا
أمر خارجٍ عنها ال بدّ أن يكون
ًّ
احلال يف قولنا( :اليشء الفاقد لوصف ما يف نفسه ال يوجد له ٰذلك
ٍ
ٌ
األول هو
الوصف بالنظر إىل نفسه) ،فهو
إدراك لعالقة بني معنينيّ ،
اليشء الفاقد للوصف ،والثاين وجود ٰذلك الوصف مع بقاء اليشء عىل
ٍ
ٌ
لعالقة بني ذاتك
إدراك
حاله .ومثله قولك( :إنّك تقرأ كتايب اآلن) فهو
وبني قراءتك للكتاب.

مناشئ تعلق اإلدراك بالمعاني

ٍ
ٍ
ٍ
ّ
معان
وهذه املعاين:
إن أحكامنا مجي ًعا بال استثناء عالق ٌة بني معانٰ ،
ٍ
وذوات
وذوات يف نفسها وليس إدراكنا هلا هو ا ّلذي جيعلها معاين
ٌ
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وأشياء ،بل ّ
إن إدراكنا يتع ّلق بام هو معنى ما يف نفسه؛ و ٰلك ّن منشأ تع ّلق
احلّس املبارش باألشياء جال ًبا ملعاين
اإلدراك
ٌ
خمتلف :فقد يكون االرتباط ّ ّ
مثل اللون واالمتداد والنور والعتمة واحلالوة والنبات واألشجار
الباطني جال ًبا
واحليوانات وسائر املحسوسات .وقد يكون الوجدان
ّ
ملعاين مثل اخلوف واألمن والرسور واحلزن واإلرادة واالختيار .وقد
احلس والوجدان مثل اليشء
عام جيلبه
ّ
يكون العقل نفسه يدرك معاين ّ
واملوجود والذات والوحدة والعدد والع ّلة واملا ّدة والفاعل واملنفعل
والرش .وقد يكون
والغاية والكامل والنقص واحلسن والقبيح واخلري
ّ
العقل نفسه يدرك فعله وإدراكه ،ويعقل عنه معاين مثل املفهوم
والتصور والصدق والكذب واحلمل واإلجياب
واملصداق واحلكم
ّ
والسلب والتحليل والرتكيب والنسبة والتقييد والدليل والّبهان .وقد
ٍ
ً
معان مثل اجلمل الطائر والتنّني األزرق.
منشأ إلدراك
يكون فعل اخليال
مناشئ التركيب في المعاني

ٍ
ٍ
إن ّ
ّ
معان
واحد من ٰهذه املعاين قد يكون مر ّك ًبا ومق ّيدً ا بعدّ ة
كل
ٍ
ثم إن تقييده قد يكون بفعل العقل
وحيث ّيات ،وقد يكون مفر ًدا بسي ًطاّ .

تب ًعا خلصوص ّياته مثل (األربعة ا ّلتي أضيف إليها اثنان)( ،اليشء الفاقد

يف نفسه للوصف)( ،الدائرة ا ّلتي رسم يف نصفها مث ّل ٌث بحيث يكون
ّ
اخلط املحيط هبا).
قطرها أحد أضالعه وملتقى الضلعني اآلخرين عىل
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وقد يكون حرض إلينا مق ّيدً ا مثل سائر األشياء املحسوسةّ ،
فإن صورها
ٍ
بمعان وحيثي ٍ
ٍ
جمتمعة مثل (صورة كتايب بني يديك
ات
حترض عندنا مليئ ًة
ّ
بلونه األبيض وحجمه الصغري .)...وقد يكون بفعل اخليال ا ّلذي يركّب
ويؤ ّلف بينها مثل (التنّني األزرق).
وبغض النظر عن منشإ حضور املعنى عندنا والتفاتنا إليه وإدراكنا
ّ
وبغض النظر عن منشإ
وبغض النظر عن كونه مر ّك ًبا أو بسي ًطا،
له،
ّ
ّ
الرتكيب؛ ّ
فإن مجيع أحكامنا تقوم عىل ربط ٰهذه املعاين .وربطنا إ ّياها ّإما
خاص ّي ٍة بنفسها بحسب
أن يكون مستندً ا إىل ذاهتا ،أي بام هلا من
ّ
كذلك .وتب ًعا ٰ
وإما ّأال يكون ٰ
يتبني
لذلك ّ
مضموّنا وطبيعة خصائصهاّ ،
لنا طبيعة العالقة ،وما إذا كانت عالق ًة تدور مدار ذات املعنى أو ال؛
ٍ
رضوري أو ال .وإذا ما كانت
بنحو
وبالتايل يمكن أن تكون معلوم ًة
ٍّ
ٍ
معلوم ًة عىل ٍ
رضوري ،فهل هي ٰ
بنحو مق ّي ٍد
كذلك عىل اإلطالق ،أو
نحو
ٍّ
ٍ
ومرشوط؟
الجوهر والعرض

التوسع يف مالحظة ما يوجبه التقسيم إىل ما بالذات وما
ويف طريق
ّ

بالعرض ،فإنّنا ننظر يف طبيعة األشياء ا ّلتي ندركها بحسب ذاهتا ،لنجد
ّأّنا تنقسم إىل قسمني:

ٍ
ٌ
يشء آخر ،مثل
وأحوال يف
أوصاف
األول :األشياء ا ّلتي بطبيعتها
ٌ
ّ
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اللون واحلركة والطول والعرض والوحدة والكثرة والصدق
يشء ،واحلركة حركة ٍ
ٍ
يشء،
والكذب واخلوف والفرح .فاللون لون

ٍ
يشء ،وكذا العرض والوحدة والكثرة والصدق
والطول طول
تسمى
والكذب وسائر ما هو من ٰهذا القبيل من املعاين ا ّلتي
ّ

أشخاصها بأشخاص األعراض ومعقوالهتا بمعقوالت األعراض،
وا ّلتي هي مجيعا بحسب خصوصية ذاهتا متقوم ٌة بأن تكون يف ٍ
يشء ما
ّ
ّ
ً
غريها ،وهو املوضوع ا ّلذي توجد فيه ويقال عليه ّإّنا فيه.
ذوات بأنفسها ،فال تكون أوصا ًفا
الثاين :األشياء ا ّلتي هي بطبيعتها
ٌ
ٍ
ً
يشء ما آخر غريها ،مثل احلجر والشجر واإلنسان
وأحواال يف
والشمس والقمر واخلشب واحلديد وسائر ما هو ٰ
كذلك .فاحلجر
ٍ
ٍ
يشء ،وال الشجرة هي
يشء ،وال اإلنسان هو إنسان
ليس حجر
ٍ
وهكذا سائر األشياء والذوات ا ّلتي هي املوضوعات
شجرة يشءٰ ،
األول؛
األول ا ّلتي فيها توجد األحوال واألشياء ا ّلتي من القسم ّ
ٰ
تسمى معقوالهتا
تسمى أشخاصها بأشخاص اجلواهر ،و ّ
ولذلك ّ

بمعقوالت اجلواهر.

لوازم مترتّبة على ما تقدم
ّ
إن ٰهذا التقسيم والتصنيف لألشياء ومعانيها بحسب خصائصها
ٍ
مفصل ًة يف البحوث املنطق ّية طب ًقا ملنهج العقل
يكشف عدّ ة
أمور تذكر ّ
الّبهاين:
ّ
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منها ّأّنا تكشف لنا كيف ّ
أن من املعاين ما هو بحسب خصوص ّيته
ٍ
يشء غريه ،سوا ٌء كان ٰهذا الغري حمدّ ًدا ،مثل الضحك ا ّلذي
موجو ٌد يف
خاص ًة ،أو ليس حمدّ ًدا مثل اللون ا ّلذي يكون يف سائر
يكون يف اإلنسان ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وحيوانات.
ونباتات
مجادات
األجسام
ومنها ّأّنا تكشف لنا ّ
أن من املعاين ما هو بحسب خصوص ّيته ال
ٍ
يشء غريه ،ولكن يكون له بحسب خصوصيته أن يوصف
يكون يف
خاصة به أو مشرتكة مع
بمعان حمددة حتكي ما له من خصوصية معينة ّ
ٌ
ثم يكون له تب ًعا ٰ
خاص ٌة
أحوال
لذلك
ٌ
وأعراض ّ
غريه ا ّلذي يشاركه فيها؛ ّ
ٍ
جهة  -يوصف بأنّه
به أو مشرتك ٌة .و ٰذلك مثل اإلنسان ا ّلذي  -من
ٌ
جسم كام يوصف األسد واجلمل والفيل وسائر احليوانات،
حيوان وأنّه
ٌ
ٍ
جهة أخرى  -يوصف ّ
بأن له خصوص ّية العقل بوصفها
و ٰلكنّه  -من
خاص ًة به يف قبال سائر احليوانات ا ّلتي ٍّ
لكل منها خصوص ّيته
خصوص ّي ًة ّ
ثم وتب ًعا ٍّ
اخلاصة
لكل من ٰهذين النوعني من اخلصوص ّيات:
ّ
ّ
اخلاصة بهّ .

ٌ
خاص باليشء،
وأعراض :منها ما هو
أحوال
والعا ّمة ،يكون لليشء
ٌ
ٌّ
ٍ
خاص به
بنحو
ومنها ما هو عا ٌّم له ولغريه ،مثل اإلنسان ا ّلذي يعرضه
ٍّ

أنّه مد ّب ٌر لشؤونه وأموره وأنّه قابل لتع ّلم احلرف والصناعات .كام
ٍ
بنحو عا ٍّم  -له ولغريه من احليوانات  -م ًثال ّ
نموه الصحيح أو
يعرضه
أن ّ
صحة جسمه تعتمد عىل نوع الغذاء ا ّلذي ّ
يتغذى عليه.
ّ

مفص ًال يف حم ّله ،نقوم بتحديد
وتب ًعا هلٰذه التقسيامت وغريها ممّا يذكر ّ
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ٍ
أنحاء العالقة بني املعاين ،وضوابط ّ
ثم
عالقة
كل
ّ
وخواصها ،ومن ّ
معايري جعل إدراك ٍّ
تعم ٍل أو
كل منها مطاب ًقا ملا عليه اليشء يف نفسه دون ُّ

اخرتا ٍع من قبلنا ،وكيف ّية توفري ٰهذه املعايري يف عمل ّية املعرفة هبا.

محط النظر المنطقي في عملية الحكم
واملعريفّ ،
أي حك ٍم هو
املنطقي
ومن هنا ،وبالنظر
فإن ما حيدّ د طبيعة ّ
ّ
ّ

نحو العالقة بني أطرافه ومستندها بحسب خصوص ّياهتا من جهة ّأّنا
ٍ
يقيني أو ال ،أي من جهة حدود صدقها
بنحو
تتو ّفر عىل معايري العلم هبا
ٍّ

وكذهبا؛ إذ ّ
حرصا هو حتديد معايري
املعريف
املنطقي والباحث
إن غرض
ّ
ّ
ً
املعرفة والعلم باملعاين وعالقاهتا .أ ّما مسألة ّ
أن مصدر ٰهذه املعاين هو
ٍ
فهذا خيتلف باختالف
أي يشء آخرٰ ،
احلس ومصدر تلك هو العقل أو ّ
ّ
املوضوعات واملجاالت ا ّلتي نبحث عن العلم هبا وبعالقاهتا وأحواهلا
يتأسس عليها العلم؛ ّإال
و ٰذلك بداعي حتديد نوع املبادئ املستعملة ا ّلتي ّ

مسوغ احلكم .فنحن نحتاج إىل تطبيق معايري
أنّه مع ٰذلك ال يؤ ّثر شي ًئا يف ّ

احلكم ومالحظة مستند العالقة بني املعاين من جهة أّنا بالذات أو
كل أنواع املعاين وباختالف مناشئها ومصادرها رياضي ٍ
بالعرض ،يف ّ
ات
ّ
ٍ
ٍ
جرا.
وطبيع ّيات وفلسفة أوىل وه ّلم ًّ
ومن هنا ترانا يف ّ
كل حك ٍم نقوم به ننظر يف العالقة بني املعاين ويف
ليشء أو يف ٍ
ٍ
وجود ٍ
يشء ،أو عدم وجوده .وحتّى يف حكمنا بوجود
يشء

ٍ
ٍ
ٍ
يشء ما عىل ٍ
تصورناه
نحو
مطلق ،فإنّنا نحكم بعالقة بني معنيني :بني ما ّ
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ٍ
يشء خارج إدراكنا؛ فعندما تقول:
تصورناه صاد ًقا عىل
وبني كون ما
ّ
ّ
تصورك عن الكائنات
(إن الكائنات الفضائ ّية موجودةٌ) فأنت تقول إن ّ
ٍ
يشء بالفعل خارج نفسك وإدراكك.
الفضائ ّية يصدق ويقال عىل
فاحلكم بالوجود ٰهبذا املعنى العا ّم حاله حال سائر املعاين من كونه عالق ًة

بني معنيني.

اختالل التقسيمات المبتدعة في الحكم

وبنا ًء عىل ٰذلك ،وبمالحظة ّ
كل ٰهذه األمور السابقة ،ال تصل النوبة
واملعريف لتقسيم األحكام إىل قضايا الوجود والوقائع من
املنطقي
بنظر
ّ
ّ
جهة ،وقضايا العالقات من ٍ
ٍ
جهة أخرى .وال إىل قضايا حتليل ّي ٍة وقضايا
ٍ
إن ّ
تركيب ّي ٍة .وال إىل قضايا قبل ّي ٍة وقضايا بعد ّي ٍة؛ إذ ّ
بنحو ما
كل أحكامنا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بنحو
وجود ووقائع .وك ّلها
بنحو ما قضايا
عالقات .وك ّلها
هي أحكام
ٍ
بنحو ما قائم ٌة عىل
ما قائم ٌة عىل حتليل املعاين والنظر يف حيث ّياهتا .وك ّلها
ٍ
أن ّ
تركيب بني املعاين يف مقام احلكم .كام ّ
كل األحكام مسبوق ٌة بمامرسة
الوجداين واإلحساس ،وال يشء من األحكام هو فعل الوجدان
الشعور
ّ

إن ًّ
واإلحساس ،بل ّ
كال من الوجدان واإلحساس جيلبان إلينا معاين
وتصو ٍ
والتصورات فيام
رات فقط ،أ ّما احلكم بالعالقة بني ٰهذه املعاين
ّ
ّ
تسوغه معانيها وحيث ّياهتا وقيودها
بينها ،فيستند
حرصا إىل مالحظة ما ّ
ً
ٍ
وارتباطات.
من عالئق
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الجهتان المنطقيّتان لتقسيم الحكم

املنطقي
وبنا ًء عىل ٰذلك ،كان التقسيم املستقيم واملناسب لغرض
ّ
والباحث يف ضوابط املعرفة ،هو تقسيم القضايا واألحكام من جهتني:
األوىل :هي ا ّلتي تك ّلمت عنها يف بداية ٰهذا البحث ،أعني جهة
ٍ
تلقائ ّيتها وعدمها؛ باعتبار ّ
معلومات،
أن عمل ّية املعرفة ال بد وأن تبدأ من
ٍ
معلومات مستق ّل ٍة عن احلاجة إىل ٍ
دليل ،إ ّما عندنا وإ ّما
وأن تعتمد عىل
األول ّ
أن ٰهذه تنقسم إىل ثامنية
مر يف الفصل ّ
مطل ًقا وبحسب نفسها ،وقد ّ
األول ّيات والوجدان ّيات
أقسا ٍم ،أربع ٌة منها صاحل ٌة لالعتامد عليها ،وهي ّ
ٍ
صاحلة لالعتامد عليها ،وهي
واحلس ّيات والتجريب ّيات .وأربع ٌة غري
ّ
مفص ًال ،وسيأيت
مر ّ
الومه ّيات واالنفعال ّيات واملشهورات واملقبوالت كام ّ
ٍ
تفصيل فيام يتع ّلق ببعضها.
يف املفتاح الثاين والثالث زيادة
والثانية :من جهة مناط ومستند احلكم والربط بني املعاين ا ّلتي هي
وهذه هي اجلهة ا ّلتي يعتمد عليها التقسيم ا ّلذي حيدّ د
أطراف احلكمٰ ،
األول ويف
معايري الربط واالستنتاج ا ّلتي سبق اإلشارة إليها يف الفصل ّ
سأفصل الكالم فيه فيام ييل باملقدار
أيضا .وهو ما
بداية ٰهذا املفتاح ً
ّ
ٍ
وسأبني كيف ّ
مشكالت
أن إمهاله قد أ ّدى إىل الوقوع يف
املناسب للمقام،
ّ
ٍ
عديدة منها ما سبق ذكره أعاله حول مشكلة االستقراء ومشكلة علم ّية
الفلسفة األوىل ،ومنها مشكلة طبيعة املسائل الرياض ّية واملسائل الفلسف ّية
كام ستأيت اإلشارة إليه.
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ممهد ًة كي أرشع
وكيفام كان ،واستنا ًدا إىل ما تقدّ م ،تصبح الطريق ّ
()1
يتم تأسيس معايري حتصيل املعرفة
بعرض التقسيم الصحيح ا ّلذي ّ
الصحيحة يف العلوم النظر ّية انطال ًقا منه ،وهو كام ييل:

ي موضو ٍع بأوصافه
التقسيم الصحيح لعالقة أ ّ
ّ
األول ّية إىل
(أي موضوعٍ) تنقسم بالقسمة ّ
إن أوصاف املوضوع ّ
قسمني:
أوصاف يوصف هبا املوضوع بالذات ،أي منشأ اتّصافه هبا
األول:
ٌ
ّ
وتدخ ٍل وتو ّق ٍ
وموضوع اتّصافه هبا هو رصف ذاته دون ٍ
ّ
ف عىل
تأثري
ٍ
جسم ،واحلمرة ٌ
يشء آخر خارجٍ عنه ،و ٰذلك مثل ّ
لون ،واألربعة
أن املاء
ٌ
مستقيم وإ ّما ٌ
ّ
مائل ،وغري ٰذلك.
واخلط إ ّما
زوج،
ٌ
ٌ
الثاين :أوصاف ال يوصف هبا املوضوع بالذات ،بل لو خال
(ّ )1
إن تقسيم أوصاف اليشء إىل ٰهذه األنحاء يعتمد عىل مبادئ ب ّي ٍنة بنفسها ،وإن كانت قد
تعرض الشبهة فيها نتيجة سيطرة أحكا ٍم ومه ّي ٍة أو انفعال ّي ٍة كام هو احلال عند
وهذه املبادئ هي قانون اهلو ّية وقانون الع ّل ّية وقانون السنخ ّية ومفهوم
التجريب ّينيٰ .
والعريض .وسوف نأيت عىل ما يتع ّلق هبا وكيف ّية تأثري
يت
املاه ّية واجلوهر
والكيل والذا ّ
ّ
ّّ
األحكام الومه ّية عىل فهمهاّ .إال ّ
أن تفصيل الكالم بام يليق هبا سوف يكون عىل عهدة
ٍ
ٍّ
مستقل حول معاجلة األسباب الفلسف ّية كام سبقت اإلشارة ،ويمكن للقارئ
بحث
الكريم إذا ما رغب يف توسيع معرفته أن يرجع إىل كتايب (ّنج العقل) نرش أكاديم ّية
ٍ
ٍّ
مستقل.
بنحو
احلكمة العقل ّية لعام  ،2014ا ّلذي بحثت فيه ٰهذه النقاط
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ٍ
املوضوع ورصف ذاته ملا كان التّصافه ٰ
سبيل ،وإنّام
بذلك الوصف من
ٍ
ٍ
يوصف به فقط بتوس ٍ
يشء آخر خارج عنه ال بدّ أن
ودخالة وتأثري
ط
ّ
ينضم بنفسه إليه يف الواقع؛ حتى يوجد له ٰذلك الوصف ،وال بدّ أن
ّ
وهذه
يسوغ وصفه به ومحله عليهٰ .
يلحظ انضاممه يف اإلدراك إليه حتّى ّ
تسمى باألعراض الغريبة ،أي األوصاف ا ّلتي يكون اتّصاف
هي ا ّلتي ّ
معدين أو
ذات املوضوع هبا اتّصا ًفا بالعرض( ،)1مثل اتّصاف املث ّلث بأنّه
ٌّ
بأّنا أمامي،
جالس أو
خشبي ،واتّصاف اإلنسان بأنّه
ٌ
ٌ
واقف ،والطاولة ّ
ٌّ
ومثل اتّصافك بأنّك تقرأ كتايب ٰهذا ،وما شاكل من ٰهذه األوصاف.
ثم ّ
األول  -أي األوصاف ا ّلتي بالذات  -ينقسم إىل
إن القسم ّ
ّ
قسمني:
األول :األوصاف ا ّلتي يوصف هبا املوضوع بالذات مع قرص النظر
ّ
احلقيقي كام يشتهر يف بعض األوساط،
( )1ليس املراد من االتّصاف بالعرض نفي االتّصاف
ّ
جالس
بل املراد أنّه ورغم كون الوصف ا ّلذي بالعرض وص ًفا حقيق ًّيا  -مثل (أنا
ٌ
وأكتب اآلن)ّ ،إال ّ
أن منشأ االتّصاف عوامل أخرى خارج ٌة عن ذايت أنا وعن الكتابة،
حارا،
اتّفق أن
انضمت واجتمعت فوقعت منّي الكتابة يف ٰهذا الوقت .ومثل كون املاء ًّ
ّ
حقيقي للامءّ ،إال ّ
ّ
أن اتّصافه به ليس متو ّق ًفا عىل رصف ذات املاء
وصف
ٌ
فإن احلرارة
ٌّ
ٍ
ٍ
وال رصف ذات احلرارة ،بل حيتاج إىل فعل ّية انضامم يشء زائد عىل املاء وهو مالمسته
حار؛ وسيأيت زيادة توضيح ٰهذا يف
حارا ووصف بأنّه ٌّ
للنار ،فإذا المس النار صار ًّ
احلاشية القادمة.
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متضمن ًة يف معناه وتسمى
عىل ذاته ومن حيث نفسه ،فتكون
ّ
ّ
واخلط
جسم،
بأّنا عد ٌد ،واحليوان بأنّه
ّ
ٌ
(املقومات) ،مثل ا ّتصاف األربعة ّ
ٌ
حيوان ،واملث ّلث بأنّه
نبات ،واإلنسان بأنّه
بأنّه
بأّنا ٌ
مقدار ،والشجرة ّ
ٌ
ٌ
شكل ،والنصف بأنّه أحد القسمني املتساويني ،ونصف الثامنية بأنّه
أربع ٌة.
الثاين :هو األوصاف ا ّلتي يوصف هبا املوضوع بالذات ،و ٰلكن من
حيث غريه ،وبالقياس إليه فقط ،فهي مع كوّنا تصف حال ذاته بحسب
خصوصيات ذاته ،و ٰلكنّها حتكي حاله بالنسبة وبالقياس إىل ٍ
يشء آخر،
ّ
تسمى بد (األعراض الذات ّية) .و ٰذلك مثل اتّصاف
وهذه هي ا ّلتي
ٰ
ّ
بأّنا نصف الثامنية ،واملاء بأنّه ٌ
ّ
للتبخر( ،)1واملث ّلث بأنّه جمموع
قابل
األربعة ّ
بالتبخر أو احلرارة والغليان ،وبني وصفه بأنّه ٌ
(ٌ )1
ّ
ّ
للتبخر واحلرارة
قابل
فرق بني وصف املاء
ٍ
عامل
وصف بام هو له بالعرض؛ ألنّه ال يصدق ّإال برشط انضامم
ٌ
فاألول
أو الغليان،
ّ
وصف
ٌ
آخر بالفعل إىل املاء ،وهو النار مضا ًفا إىل الرشوط األخرى ،أ ّما الثاين فهو
يت؛ ّ
ألن اتّصاف املاء بالقابل ّية ال يتو ّقف عىل انضامم
بالذات ويدخل حتت العرض الذا ّ
ٍ
يشء إىل ذاته ،بل رصف ذاته هي متام موضوع قابل ّيته لتلك األمورّ ،إال ّأّنا إنّام حتمل
عليه وتدرك عنه إذا ما لوحظ بالقياس إىل النار والرشوط األخرى ،وإنّام يوصف هبا
خارج
بتوسط غريه ،أي يف طول حلاظ املاء بالنسبة إىل ما هو
ٌ
من حيث غريه فقط ،ال ّ
ٍ
عنه ،ال يف طول انضامم يشء خارج عنه إليه .واألمر عينه جيري يف املثال اآلخر وهو
اتّصاف اإلنسان بأنّه ٌ
قابل للكتابة ،إذ موضوع اتّصافه بالقابل ّية هو ذات اإلنسان
ٍ
و ٰلكنّها تدرك عنه يف ظرف نسبته إىل غريه ،وهي األمور التي يتع ّلق هبا ومن خالهلا
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زاوياه الداخل ّية يساوي جمموع أحدها مع الزاوية اخلارج ّية املحاذية هلا،
أو أنّه يقبل بام هو مث ّل ٌث أن يكون متساوي األضالع أو خمتلف األضالع
أو متساوي الساقني ،أو ّ
أن املث ّلثني ا ّلذين يتساويان يف خ ّطني من
خطوطهام ،ويف الزاوية احلادثة يف ٍّ
كل منهام بني ذينك اخل ّطني مها مث ّلثان
متطابقان يساوي الضلع الثالث يف ٍّ
كل منهام اآلخر ،والزاويتان احلادثتان
وأيضا مثل ّ
أن اإلنسان
عىل طرفيه يف أحدمها تساويان مثيلتهام يف اآلخرً .
ٍ
ٌ
أوصاف حتكي حال ذات اليشء
قابل للتع ّلم والكتابة ،وغري ٰذلك من
من حيث غريه دون أن يكون لغري رصف الذات دخال ٌة يف ٰذلك
االتّصاف.
واضحا بعد مجع أطراف الكالم ّ
أي
ومن هنا يصبح
أن أوصاف ّ
ً
املقومات،
موضو ٍع أو قل ما حيمل عىل أي موضوع ،إ ّما أن يكون من ّ
وإ ّما أن يكون من األعراض الذات ّية ،وإ ّما أن يكون من األعراض
الفعيل والكتابة
العلم ،وتقع هبا وفيها وعليها الكتابة ،أ ّما اتّصاف اإلنسان بالعلم
ّ
أمور أخرى زائد ٌة عىل ذاته.
الفعلية فهو بالعرض؛ ألنّه إنّام يوصف هبا إذا
انضمت ٌ
ّ
ٍ
ٍ
قابل لتع ّلم الكتابة ،و ٰلكن ليس ّ
إنسان ٌ
ّ
كل إنسان متع ّل ٌم للكتابة بالفعل ،بل قد
فكل
ألن فعلية العلم الكتابة تتو ّقف عىل انضامم يشءٍ
يكون وقد ال يكون عىل التساوي؛ ّ
ّ
ٍ
ٍ
وهذا اليشء الزائد ال يوجد عند ّ
إنسان ،بل قد يوجد وقد ال
كل
زائد إىل اإلنسانٰ ،
ٌ
إنسان ما بامن ٍع دائ ٍم منذ أن يولد ،و ٰلك ّن شيئًا من ٰذلك
يوجد عىل التساوي ،وقد يبتىل
ٍ
دائام.
ال يلغي قابل ّيته كإنسان للكتابة ،وإن كان املانع موجو ًدا يف شخص ٰذلك اإلنسان ً
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األول يف تقسيم كانط -
الغريبة.
واملقومات هي يف اجلملة عني القسم ّ
ّ
(التحلييل)  -واألعراض الغريبة هي يف اجلملة القسم الثاين فيه ،أي
أي
ّ
(الرتكيبي) .أ ّما األعراض الذات ّية فليس هلا وجو ٌد يف ٰذلك التقسيم.
ّ

المشاكل التي سببها إهمال التقسيم الصحيح
إنّه ،ونتيج ًة إلمهال التقسيم الصحيح لعالقة املحمول باملوضوع؛
وقع النزاع بني إيامنويل كانط وأعضاء حلقة فيينا بالنسبة إىل طبيعة
القضايا واملحموالت يف علم الرياضيات ،حيث جعل كانط األوصاف
الرتكيبي)،
ا ّلتي توصف هبا املوضوعات الرياض ّية من القسم الثاين (أي
ّ
و ٰلكنّه جعل مشاهدهتا ومعاينتها داخل ّي ًة بعد أن عدّ املكان عيانًا داخل ًّيا،
ٍ
ٌ
خارجي ،بالتايل فإنّنا نعاينها يف العيان
مكان
يشء اسمه
رافضا وجود
ً
ٌّ
الداخيل ّأّنا متّصف ٌة بأوصافها ومركّب ٌة معها .و ٰلك ّن أعضاء حلقة
املكاين
ّ
ّ
األول ،ورفضوا فكرة العيان
فيينا وبرتراند رسل عدّ وها من القسم ّ
أمرا داخل ًّيا؛ ّ
ألن كانط مل خيرتع ٰهذه الفكرة
املكاين ومسألة جعل املكان ً
ّ

احلس والتجربة؛
ّبر كيف ّية اتّصاف املوضوعات الرياض ّية بعيدً ا عن ّ
ّإال لي ّ

ّبر منشأ يقيننا هبا( ،)1بعد أن س ّلم ّ
احلس والتجربة ال تفيد يقينًا عىل
بأن ّ
لي ّ
(ّ )1
إن حماولة كانط باءت بالفشل الذريع وبنفس اعرتافه هو ،و ٰلكن دون أن يدري؛ إذ إنّه
اإلهل ّي ،ذكر ّ
األنطولوجي عىل الوجود ٰ
أن
ويف مقام حماوالته اجلدل ّية لنقد الدليل
ّ

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

176

جهارا يف
رصح به كانط
اإلطالق ،متاب ًعا يف ٰذلك ديفيد هيومٰ .
ً
وهذا أمر ّ
بداية كتابه (نقد العقل املحض)؛ فهم مجي ًعا اتّفقوا عىل إخراج امليتافيزيقا
من حدّ العلم ،وقبلوا بالرياضيات والطبيع ّيات علو ًما ،و ٰلكنّهم اختلفوا
أي من القسمني من قسمي القضايا،
يف تصنيف الرياض ّيات حتت ٍّ
وحاروا يف تّبير علم ّية الطبيع ّيات طاملا ّ
أن أوصافها من قسم القضايا
قائام حتّى اآلن.
الرتكيب ّيةٰ ،
وهذا النزاع ال زال ً

موقف المنهج العقلي البرهاني
من آثار إهمال التقسيم الصحيح
رغم احتدام ّ
كل ٰهذه املشكالت واستمرارها إىل اآلن ،فإنه وبالنسبة
الّبهاين ،ال معنى ّ
لكل ٰهذه اخلالفات واملشكالت،
العقيل
إىل املنهج
ّ
ّ
والسبب يف ٰذلك عدّ ة ٍ
أمور:

القضايا التحليل ّية وحدها يلزم من كذهبا التناقض ،أ ّما األحكام الرتكيب ّية فليس هلا
اخلاص ّية .والزم ٰهذا الكالم مبارش ًة هو ّ
أن األحكام الرتكيب ّية ال يمكن أن يتع ّلق
ٰهذه
ّ
هبا اليقني؛ إذ كيف يمكن لليقني أن يوجد مع عدم لزوم التناقض من كذب ما ندركه.
ٍ
حالة سيكولوج ّي ٍة ال قيمة هلا حتّى باعرتاف
جمرد
يتغري معنى اليقني إىل ّ
وبالتايل إ ّما أن ّ
ٍ
أسايس من
وهذا يعني فشل جزء
كانط ،وإ ّما أن تصبح الرياض ّيات ليست يقين ّي ًةٰ ،
ٍّ
رصح به يف بداية كتابه ،وهو الكشف عن أساس منشإ يقيننا
مرشوع كانط ا ّلذي ّ
بالقضايا الرياض ّية.
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 -1األعراض الذاتية هي ما يبحث عنه في العلوم
إن نتيجة التقسيم ا ّلذي بني عليه ٰهذا املنهج ،تقيض ّ
ّأو ًلّ :
بأن
أعراض غريب ٌة ليست من األوصاف ا ّلتي من شأّنا
األوصاف ا ّلتي هي
ٌ
ومتغري ٌة عىل املوضوعات الك ّل ّية،
ألّنا متبدّ ل ٌة
ّ
أن يبحث عنها يف العلوم؛ ّ

الرضوري ،بل ّ
إن األوصاف ا ّلتي
اليقيني
وبالتايل فهي ال تقبل العلم
ّ
ّ

يبحث عنها يف العلوم هي خصوص األعراض الذات ّية للموضوعات
ألن ًّ
ومقومات تلك األعراض؛ ّ
املقومات واألعراض الذات ّية
كال من ّ
ّ
ترتبط بذات املوضوع بالذات ،وبالتايل يوصف هبا ما دام هو ذاتهّ ،
وإال
لزم التناقض ،والتناقض ٌ
حمال؛ ٰ
املقومات واألعراض
ولذلك كانت ّ
اليقيني الرضوري هبام ،وبالتايل يتح ّقق من
الذات ّية معا قابلني للعلم
ّ
العلمي؛ وبنا ًء عىل ٰذلك كانت حمموالت
خالهلام الغرض من البحث
ّ

ملقومات
القضايا يف الرياض ّيات من قسم األعراض الذات ّية ،وليس من ا ّ
وحسب ،وليست من األعراض الغريبة مطل ًقا.

 -2دور التجربة في العلم باألعراض الذاتية
ثان ًياّ :
احلس ّية  -بناء عىل ٰهذا املنهج  -ليست االستقراء
إن التجربة ّ
ٍ
ممارسة لإلحساس خيتلف جوهر ًّيا عن االستقراء؛
الناقص ،بل هي نحو
ٍ
أفرادي؛ ٰ
ولذلك تعتّب فيها
كيفي ال ك ّم ٍّي
أساس
إذ ّإّنا تقوم عىل
ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة ،وقد يكفي إلنتاج النتيجة
وأحوال
ظروف
مالحظة الوصف يف
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ٍ
ٍ
ٍ
مالحظة ٍ
خمتلفة ،بينام يعتّب يف االستقراء مالحظة
ظروف
واحد يف
فرد
ٍ
أفراد خمتلفني سوا ٌء اختلفت الظروف أم مل ختتلف .والسبب الداعي إىل
املالحظة الكيف ّية هو اكتشاف ما إذا كان ٰذلك الوصف املحسوس من
املقومات أو األعراض الذات ّية ،فإذا
قسم األعراض الغريبة ،أو من قسم ّ
احلّس به وص ًفا علم ًّيا
ما اكتشف أنّه من الثاين صار وصف املوضوع ّ ّ

األول ،أي
تبني أنّه من ّ
ويدخل ضمن نطاق العلم بخالف إذا ما ّ
األعراض الغريبة.

 -3معرفة األعراض الذاتية من غير طريق التجربة
ثال ًثا :إن األعراض الذات ّية ال يتو ّقف اكتشافها دائام عىل التجربة
مقوماهتا
احلس ّية ،بل ٰهذا
خمصوص يف املوضوعات ا ّلتي نحتاج يف معرفة ّ
ٌ
ّ
احلس ّية ،أ ّما فيام عدا ٰذلكّ ،
قادر عىل أن
فإن العقل ٌ
إىل أن نلجأ إىل التجربة ّ
بمقومات موضوعات املسائل،
يعلم باألعراض الذات ّية يف طول املعرفة ّ
بمقوماهتا معلوم ًة بنفسها عند
متى كانت حقيقة ٰهذه املوضوعات
ّ
واخلارجي ،و ٰذلك
الداخيل
العقل ،وإن تقدّ م علمه هبا ممارسة اإلحساس
ّ
ّ

كام يف املوضوعات الرياض ّية واهلندس ّية واملوضوعات الذهن ّية،
واملوضوعات الفلسف ّية ا ّلتي سبق اإلشارة إليها أعاله ،حيث يالحظ
العقل ٰهذه املعاين بالقياس إىل بعضها البعض ،ويركّب بينها وينسب
ٍ
ٍ
ببعض تب ًعا ملا هلا يف نفسها من
بعض ،ويق ّيد بعضها
بعضها إىل
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ٍ
ٍ
ثم يقوم بمالحظة أحوال ّ
واحد منها يف نفسه بالقياس
كل
خصوص ّياتّ ،
إىل املوضوعات األخرى ،فيعلم أوصافها ا ّلتي توجبها خصوص ّيات

مقوماهتا بالنسبة إىل ما قيست إليه؛ ٰ
ولذلك كانت علوم الرياض ّيات
ّ
واهلندسة واملنطق والفلسفة وما هو من ٰهذا القبيل قابل ًة ألن تعلم
ٍ
ٍّ
مستقل عن احلاجة إىل التأييد من
بنحو
علام يقين ًّيا رضور ًّيا
مسائلها ً

احلس والتجربة؛ و ٰذلك ّ
ومقوماهتا
ألن خصوص ّيات موضوعاهتا
ّ
ّ
معلوم ٌة بنفسها ،فأمكن أن تعلم أحواهلا ا ّلتي تقتضيها بالذات إذا ما
املقومات إىل
لوحظت بالقياس إىل غريها باالستدالل املنتظم من
ّ
ٍ
ٍ
وهكذا.
األعراض الذات ّية ،ومن
أعراض ذات ّية إىل أخرىٰ ،
أمثلة على معرفة األعراض الذاتية بدون التجربة الحسية

ٍ
كل ٍ
أن ّ
مثال ّ
ففي الرياض ّيات نحن نعلم ً
بعدد زوج فإن
عدد رضب
زوج ،و ٰذلك بنفس معرفتنا ملعنى العدد
ناتج عمل ّية الرضب هو عد ٌد ٌ
ومعنى الرضب ومعنى الزوج ،وحلاظنا حلال الناتج من الزوج ّية
كل مث ّل ٍ
أن ّ
والفرد ّية .ونعلم يف اهلندسة ّ
ث واق ٍع عىل نصف الدائرة هو
مث ّل ٌث قائم الزاوية بعد معرفتنا ملعنى الزاوية ومعنى القائمة ومعنى
املث ّلث ومعنى الدائرة ومعنى نصف الدائرة ،من خالل مالحظتنا حلال
نصف الدائرة من جهة املث ّلث ا ّلذي يقع عليها بحسب حال زواياه.
ويف املنطق حيث تكون أفعال العقل وأنواع اللحاظات واحليث ّيات

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

180

أي ٍ
مثال ّ
املقومات واخلصائص بنفسها ،فإنّنا نعلم ً
دليل
أن نتيجة ّ
معلومة ّ
وأن النتيجة املوجبة جيب أن تنتج من مقدّ ٍ
أخس مقدّ ماتهّ ،
مات
تتبع حال ّ
ٍ
موجبةّ ،
مقومات املوضوع وأعراضه الذات ّية رضور ّية الثبوت له،
وأن ّ
نعلم ّ
كل ٰذلك بنفس مالحظتنا ألطراف ٰهذه األحكام وحاهلا من
بعضها البعض.
ويف الفلسفة األوىل ،حيث تكون أحوال األشياء والذوات بام هي
وذوات معلوم ًة بنفسها عند العقل  -وإن تقدّ م االلتفات إليها
أشياء
ٌ
احلسيّة والوجدان ّية  -فيلحظ ٌّ
كل منها بالقياس إىل اآلخر،
سبق املامرسة ّ
ويعلم أوصافه وانقساماته ا ّلتي له بالذات بحسب خصوص ّيته؛ فإنّنا
ٍ
ٍ
بأن ّ
مثال ّ
نعلم ً
موجود
بالقوة ال بدّ أن يستند يف فعل ّيته إىل
موجود
كل
ّ
غريه يكون موجو ًدا بالفعل ،و ٰذلك بنفس مالحظتنا ملعنى املوجود
ثم مالحظة حال ما هو
ومعنى
ّ
بالقوة ومعنى بالفعل ومعنى الفعل ّيةّ ،
أن ّ
أيضا ّ
متغري
بالقوة بالنسبة إىل الوجود بالفعل .ونحن نعلم ً
ّ
كل ما هو ّ ٌ
األول موجو ًدا بالذات،
فإنّه موجو ٌد بالعرض وال بدّ أن يكون مبدؤه ّ
املتغري ومعنى املوجود ومعنى
بعد أن نكون ملتفتني بالفعل إىل معنى
ّ
املتغري يف
ثم نالحظ حال
بالعرض ومعنى بالذات ومعنى املبدإ ّ
ّ
األولّ ،
نفسه بالقياس إىل معنى آخر وهو املوجود ،مع مالحظة ّ
أن املوجود إ ّما
وهكذا.
بالذات وإ ّما بالعرضٰ ،
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تنوع العلوم بتنوع طرق معرفة األعراض الذاتية
مل تكن الرياض ّيات وال اهلندسة وال املنطق وال الفلسفة األوىل
وسائر ما هو ٰ
حمتاجا يف معرفة مسائلها ويف تأسيسها كعلو ٍم يقين ّي ٍة
كذلك،
ً
ٍ
واحلس ،بل هي
يتم تأييد نتائجها من خالل التجربة
ّ
رضور ّية إىل أن ّ
ٍ
سواء ،قبل أن تعاين أحكامها يف
معلومة الصدق بالرضورة وعىل حدٍّ
ٍ
حس ّي ٍة؛ و ٰذلك ّ
ألن موضوعاهتا
ّ
احلس والتجربة وتط ّبق عىل موضوعات ّ
بمقوماهتا معلومة عند العقل بعد رصف اإلحساس هبا أو بموضوعاهتا
ّ
وقيام العقل بتجريد معانيها ،دون أن حتتاج معرفتها ٰ
أي
كذلك إىل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
حس ّي ٍة ،و ّملا كانت مسائل العلوم حتكي
زائد
إحساس
ّ
وأي جتربة ّ
مسبق ٍ
ٍ
ٍ
أعراضها الذات ّيةّ ،
كاف
بنحو
بمقومات املوضوعات
فإن العلم
ّ
ٍ
ٍ
ٍّ
تأييد من
أي
بنحو
اليقيني هبا
لفتح الطريق أمام العلم
مستقل عن ّ
ّ
إحساس وجت ٍ
ٍ
العقيل الرصف من املبادئ إىل
ربة ،بل تعلم باالستدالل
ّ
النتائج.

كيفيّة توظيف التجربة في العلوم التجريبيّة
ٍ
بموضوعات ال
ويف قبال ٰهذا النحو من العلوم ،هناك علو ٌم تتع ّلق

بمقوماهتا رصف اإلحساس هبا ،وتع ّقلها وانتزاع ك ّل ّياهتا
يكفي يف العلم ّ
مقوماهتا إىل االختبار
عقيب اإلحساس الساذج هبا ،بل حتتاج معرفة ّ
األوليّة؛ وبالتايل ال يمكننا عىل
احلس ّيني يف ضوء املعرفة العقل ّية ّ
والتجربة ّ
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ٍ
ٍّ
احلس
مستقل عن تأييد
بنحو
اإلطالق العلم بعوارضها الذات ّية
ّ
مقوماهتا ،أ ّما فيام عدا ٰذلك ّ
فإن
التجريبي ّإال باملقدار ا ّلذي نعرفه عن ّ
ّ
املقومات عىل
العلم بعوارضها الذات ّية لن يكون باالستدالل من
ّ
األعراض الذات ّية ،بل سيكون األمر فيها بالعكس ،حيث تقود التجربة
ثم
احلس ّية إىل معرفة األوصاف احلائزة عىل معايري األعراض الذات ّيةّ ،
ّ
نستخدم ٰهذه األعراض الذات ّية بمعونة جتارب أخرى ،ويف ضوء ّأول ّيات
ثم توفري مبادئ
العقل ملعرفة ّ
املقومات والعنارص الكامنة خلفها ،ومن ّ
ٍ
ٍ
بنحو مستدَ ٍّل؛ كام هو احلال يف علوم
بأعراض ذات ّي ٍة أخرى
العلم
البيولوجيا والفلك وامليكانيكا والكيمياء وما شاكل ٰذلك.
ومن ٰهذا الكالم يظهر كيف تكون القضايا التجريب ّية نو ًعا من أنواع
الّبهاين ّأّنا وحدها تصلح منطل ًقا يف
املبادئ ا ّلتي يرى منهج العقل
ّ
عمل ّية االستدالل لتحصيل املعرفة الصائبة ،كام سبقت اإلشارة إليه يف
احلسيّة
األول ،حيث أرشت هناك إىل كيف ّية عمل التجربة
الفصل ّ
ّ
ٍ
ٍ
جممل ببيان ّأّنا تفرتق عن اإلحساس البسيط وعن
بنحو
ورشوطها
ناقصا كان أو تا ًّما؛ إذ ّ
إن ممارسة اإلحساس ال يمكن أن
االستقراء
ً
تقودنا إىل معرفة األعراض الذات ّية واألوصاف الرضور ّية واالقتضائ ّية،
ٍ
أوصاف ،و ٰذلك بأن نقوم
ّإال إذا كانت ممارس ًة تتح ّقق فيها رشوط ٰهكذا
الكم ّي لألفراد
بمراعاة االختالف
احلّس ،ال التعدّ د ّ
ّ
الكيفي للموضوع ّ ّ

توص ًال إىل الكشف عن رجوع الوصف إىل رصف
ّإال بالعرض؛ و ٰذلك ّ
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ذات املوضوع بام هو ٰذلك املوضوع يف ضوء ّأول ّيات العقل .فإذا ما
مارسنا عمل ّية اإلحساس بالنحو ا ّلذي يقودنا إىل العثور عىل تو ّفر
رشوط األوصاف الرضور ّية واالقتضائ ّية  -أعني األوصاف ا ّلتي هي
أعراض ذات ّي ٌة  -علمنا عند ٰذلك ّ
أن تلك األوصاف ا ّلتي
مات أو
مقو ٌ
ٌ
ّ
أحسسناها هي ٰ
أوصاف راجع ٌة إىل رصف
تبني لنا ّأّنا
ٌ
كذلك ،بأن ّ
احلس ّية خمتلف ًة يف جوهرها عن
الذات .ومن هنا كانت التجربة
ّ
ناقصا كان أو تا ًّما(.)1
اإلحساس البسيط وعن االستقراء ً

انفتاح باب العالج
واآلن وإذا ما صار ّ
واضحا ،أمكن فهم السبب وراء ا ّدعاء
كل ٰذلك
ً
اّندام ّ
كل األد ّلة املقامة عىل الوجود ٰ
ٍ
منهج
اإلهل ّي با ّدعاء عدم وجود
ٍ
ً
نتيجة
موضوعات .فنفي املنهج كان
يضمن لنا معرف ًة يقين ّي ًة بمثل ٰهكذا
طبيع ّي ًة ٍ
منطقي .واّندام األد ّلة املقامة عىل الوجود اإل ٰهل ّي إنّام ّ
تومهوه
خللل
ٍّ
أي
أي من القسمني اللذين حرصوا وصف ّ
ألّنم مل يعثروا يف أد ّلتها عىل ٍّ
ّ

()1

فصلت الكالم حول التجربة ومراحلها واختالفها عن االستقراء واإلحساس
لقد ّ
ٍ
ٍ
الساذج يف كتايب (ّنج العقل) ،ويف دراسة مستق ّلة نرشت يف العدد الثاين من جم ّلة
املعرفة العقل ّية الصادر عام  2015عن أكاديم ّية احلكمة العقل ّية ،وسيأيت ما يتع ّلق
ٰ
بذلك يف املفتاح الثاين ويف مفتاح األسباب التجريب ّية.
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موضو ٍع بينهام()1؛ ّ
ألن األوصاف املستعملة يف ٰهذه األد ّلة من القسم
الثالث ا ّلذي أمهلوه وا ّلذي هو عينه قد بنيت من خالله علوم الرياض ّيات
ّ
وألن الرياض ّيات ال
ا ّلتي حاروا يف تشخيص نوع أوصاف موضوعاهتا؛
متس األهواء وال ختالف التقاليد واألعراف واملوروثات ،ويمكن
ّ
ّبر يقين ّيتها
اختبارها باإلحساس ،فلم يشكّكوا هبا ،بل سعوا إلجياد م ّ

()1

كثريا عادل ظاهر يف كتابه (الفلسفة
مرارا ّ
ٰهذا األمر رصح به إيامنويل كانط ً
وكرره ً
واملسألة الدين ّية) ،سوا ٌء يف معرض ر ّد الرضورة املنطق ّية لقانون الع ّل ّية أو ر ّد

االستدالل عىل الوجود ٰ
بعضا من كالم كانط حيث قال« :أنا أسألكم
اإلهل ّي ،وإليك ً
القض ّية القائلة ٰهذا اليشء ...موجو ٌد ،أقول هل ٰهذه القض ّية حتليل ّي ٌة أو تركيب ّي ٌة؟ إذا
كانت حتليل ّي ًة فأنتم ال تضيفون شي ًئا عىل فكرتكم عن ٰهذا اليشء بإضافة الوجود
بأن ّ
إليه ....أما إذا سلمتم بالعكسّ ...
كل قض ّي ٍة وجود ّي ٍة إنّام هي تركيب ّي ٌة فكيف
ٍ
تناقض؟ بام ّ
تريدون بعد ٰذلك ّ
أن ٰهذه
أن حممول الوجود ال يمكن أن ينفى من دون
السمة املم ّيزة ال تعود ّإال إىل القضايا التحليل ّية»[ .نقد العقل املحض ص ،623:طبع

املنظمة العربية للرتمجة ترمجة غانم هنا] .ومن اجلدير أن أشري إىل ّ
أن كالمه ٰهذا ليس
خمال ًفا ملقتىض التقسيم الصحيح ا ّلذي سبق ذكره فقط ،بل ّ
إن الزم كالم كانط هنا هو
ّ
تناقض ،وبالتايل ليست
أن القضايا الرياض ّية حسا ًبا وهندس ًة ك ّلها ال يلزم من كذهبا
ٌ
يقين ّي ًة؛ ألنّه جعل استلزام التناقض ميزة القضايا التحليل ّية ،ويف املقابل عدّ القضايا
الرياض ّية من الرتكيب ّية ،وبنا ًء عليه ما معنى اليقني ا ّلذي حكى عنه يف بداية كتابه من
أن الرياضيات يقيني ٌة؟! وكيفام كان فلن يكون ملعناه اجلديد أي ٍ
أنّنا نعلم ّ
قيمة معرف ّي ٍة
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٌ
متكر ٍر خالل
بنحو
لفظي دأب كانط عىل القيام بمثله
اشرتاك
عىل اإلطالق ،وإنّام
ّ
ٌّ
بحثه.
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قهرا يف النفوس ،بينام كانت امليتافيزيقا سوا ٌء يف ٰ
اإلهل ّيات أم
املفروغ عنها ً
متس األهواء وتصطدم بالرغبات والتقاليد واألعراف
فلسفة األخالقّ ،
واملوروثات ،وال يمكن اختبارها باإلحساس ،فكانت عرضة ّ
لكل أنواع
املوانع ا ّلتي تقود إىل السعي إلنكارها وإفساد علم ّيتها ومرشوع ّيتها سوا ٌء
من امللحدين أو من امللل الدين ّية ا ّلتي ختالفها وتعارضها.

186

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

المفتاح الثاني :تصحيح الخلل الموجب للتشكيك
باألوليات العقلية
احلقيقي الكامن وراء التشكيك بوجود
ويتم ّثل بااللتفات إىل املنشإ
ّ

األول ّية ،املستعملة يف األد ّلة املقامة
أو رضورية أو عموم املبادئ العقل ّية ّ
عىل إثبات الوجود ٰ
أيضا بالرجوع يف الزمن إىل ما يزيد
اإلهل ّي .و ٰذلك ً
ومرورا بديفيد
عن ثالثة قرون ،ولكن ٰهذه املرة بد ًءا من جون لوك،
ً

ً
تم رفض امتالك
ثم إيامنويل كانط
وصوال إىل برتراند رسل .إذ ّ
هيوم ّ

العقل ألحكام واقع ّية ورضور ّية الصدق ،وبنفس الوقت تكون مستقل ًة
ٍ
أسايس  -إىل
بشكل
احلس .ويرجع رفضهم ٰهذا -
يف نشوئها عن
ّ
ٍّ

احلس يف عمل ّية املعرفة؛
ومعريف حول دور
وقوعهم يف خلل منطق ٍّي
ّ
ٍّ
التصور ودوره يف التصديق
احلس يف
تم اخللط تارة بني دور
ّ
ّ
حيث ّ
احلس ّية ،ودوره يف
واحلكم .وأخرى بني دور
ّ
احلس يف جلب املعاين ّ
ولذلك ذهب ٌّ
احلس؛ ٰ
كل
اإلعداد إلدراك املعاين ا ّلتي ال تظهر مبارش ًة يف ّ

أن ّ
احلسّ ،
من لوك وهيوم وأتباعهام إىل ّ
وأن
كل أحكامنا حمدود ٌة بحدود ّ
ٍ
ّ
باحلس الباطن أو الظاهر .أ ّما
حس ّي ٍة ،سوا ٌء
ّ
كل املعاين هي معان ألمور ّ
كانط( )1فخلط بني املعاين ا ّلتي حتكي عن أفعال العقل وبني املعاين ا ّلتي ال
( )1نقد العقل املحض ،طبع املنظمة العربية للرتمجة ،ترمجة غانم هنا ،ص.153 :
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يدركها ّإال العقل ،وظ ّن ٰ
بذلك أنّه تدارك ما فات كال من لوك وهيوم،
ّإال ّ
يغري من النتيجة شي ًئا؛ ألنّه جعل أحكام العقل
أن تداركه ٰهذا مل ّ
احلس ّية الظاهر ّية والباطن ّية(.)1
حمصورة الصدق يف حدود املامرسة ّ
وباجلملة حيتاج تصحيح اخللل يف فهم حقيقة األحكام العقل ّية
ٍ
احلس يف
األول :متع ّل ٌق بدور
ّ
األوليّة إىل تسوية ثالثة اختالالتّ ،
ّ
التصور،
احلس املبارش وغري املبارش يف
ّ
التصور والتصديق ،والثاين بدور ّ
ّ
اخلاصة بالعقل .وفيام ييل
والثالث بالفرق بني أفعال العقل واملعقوالت
ّ
بيان ٰذلك.
( )1إن خلط كانط يف املقام ال يقترص عىل مزج املعقوالت املنطق ّية باملعقوالت الفلسف ّية
وعدم التمييز بينها (ستأيت اإلشارة إىل ما يوضح ٰهذين املصطلحني) ،بل يظهر من
رصيح كالمه  -يف الصفحة  154بعد أن قام بعرض لوحة مقوالته  -أنّه مل يكن عىل
توهم ّ
الّبهاين؛ ٰ
أن لواحق
دراية بمعنى املقوالت ا ّلتي تذكر يف منهج العقل
ولذلك ّ
ّ
ٌ
عام يلحق املقوالت
املقوالت هي
استدراك عىل املقوالت العرش ،واحلال ّأّنا عبار ٌة ّ
مجي ًعا ويعقل عنها مجي ًعا ،ويكون موضوعًا لعمل العقل يف مقام البحث عن ضوابط
معرفتها .ويبدو ّ
أن كانط اكتفى بالنظر إىل عنوان البحث وبعض رؤوس األقالم،
فتوهم ّ
أن كلمة لواحق تعني امللحق ،أي ما أحلقه أرسطو بام سبق ذكره! وكيفام كان
ّ
أساسا ملحاولة كانط الفاشلة يف نقد العقل املحض  -وإن
فإن ٰهذين اخللطني يشكّالن
ً
كان هناك من ال زال جياهد يف حماولة فهم ما قاله كانط بانبهار
طفويل ،وبالتايل يعزّ
ٍّ
عليه وصف حماولته بالفاشلة  -ومها املسؤوالن عن التعاطي مع معقوالت العقل عىل
ٍ
معان يف نفسها .وسوف يأيت قري ًبا ما يزيد
أمور هي
جمرد مفاهيم وليس فيها ٌ
ّأّنا ك ّلها ّ
وضوحا.
املسألة
ً
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تسوية الخلط األول بين دوري الحس في التصور والتصديق
األول من خالل مالحظة ّ
ّ
احلس يف
أن دور
ّ
تتجىل تسوية اخللط ّ
جلب الصور واملعاين ،خيتلف عن دوره يف حتصيل احلكم عىل تلك
املعاين واملوضوعات؛ ّ
احلس فهو
ألن فاعل احلكم
حرصا هو العقل .أ ّما ّ
ً

حمض ارتباط أدوات اإلحساس باألشياء ا ّلتي تؤ ّثر فيها ،حيث حتدث

آثار تصري معقول ًة من قبلنا حينام نامرس عمل ّية
بسبب ٰذلك االرتباط ٌ
ٍ
لصور ومعان تصري
احلس ٰ -هبذا املعنى  -جال ًبا
اإلحساس ،فيكون
ّ
وبمجرد إدراكنا وتع ّقلنا هلٰذه الصور
مدرك ًة ومعقول ًة من قبلنا .و ٰلكن،
ّ

واملعاين ،فإننا نقوم باحلكم عىل األشياء ا ّلتي ارتبطنا هبا بأدوات
ٍ
بنحو ما( ،)1باخلصوص ّيات واألوصاف ا ّلتي
بأّنا تتّصف
اإلحساسّ ،
()2
وهذا النحو من األحكام،
تتضمنها الصور واملعاين احلاصلة عندنا ٰ .
ّ

( )1يمكن للقارئ الرجوع إىل الفصل الثاين من كتايب (ّنج العقل) ليتعرف عىل طبيعة
احلس .وعىل دور
احلكم احلّس ،وكيفية نشوئه ،وعىل ضابطة الصحة واخلطإ يف
ّ
احلّس.
ّ
األول ّيات العقل ّية بصيغتها اجلزئ ّية يف نشوء احلكم ّ ّ
( )2فعندما تفتح عينيك ،وجتد صور ًة مع ّين ًة قد حرضت إليك ،كصورة اليشء ا ّلذي نسميه
مثال ،فإنّك حتكم ّ
كو ًبا ً
احلس ،بل فعل
بأن أمامك كو ًبا ،وحكمك ٰهذا ليس فعل
ّ
ٍ
العقل ا ّلذي أدرك أ ّن تلك الصورة احلاصلة عندك ،هي صورة يشء أ ّثر يف برصك،
ّ
تتضمنها تلك الصورة قد نتجت عن تأثري خصوص ّيات ٰذلك
وأن الصفات ا ّلتي
ّ
اخلارجي يف برصك .وحكمك ٰهذا مل يستند إىل رصف اإلحساس ،بل إىل أنّك
اليشء
ّ
ٍ
بنحو تاب ٍع بدرجة ما إىل
تدرك الصورة احلاصلة كصورة حدثت عندك من غريك
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اجلزئي ،حيث تكون فيه املوضوعات املحسوسة
احلّس
ّ
ّ
يسمى باحلكم ّ ّ
املتضمنة يف
مق ّيد ًة بحالة اإلحساس ،عندما نقوم باحلكم عليها بالصفات
ّ

الصور احلادثة عندنا(.)1
خصوص ّيته.
بأن أمامي شجر ًة خرضاء ،فأنا أحكم عىل ما هو أمامي بأنّه ٰ
( )1عندما أحكم ّ
كذلك؛ ألنّني
احلس؛ ٰ
احلس يزول القيد ا ّلذي
ولذلك بمجرد زوال ّ
الحظته مرتب ًطا معي من خالل ّ
منضام إىل حلاظ املوضوع ،وبالتايل يتغري املوضوع وال يعود بإمكاين منطق ًّيا أن
كان
ًّ
األول ا ّلذي
أحكم عىل املوضوع اجلديد بنفس احلكم األول .فخصوص ّية املوضوع ّ
ِ
مسوغ احلكم ّ
بأن شجر ًة خرضاء
كان مق ّيدً ا بأنّه
حمسوس من ق َبيل ،هو الذي أعطاين ّ
ٌ
موجود ٌة أمامي ،و ٰلكن إذا ما غريت جتاه نظري أو إذا ما غادرت املكان ،فال يصح مني
بأن تلك الشجرة أمامي .وإذا حكمت ّ
أن أحكم ّ
منطق ًّيا ّ
بأن الشجرة ا ّلتي رأيتها
جالس يف البيت ،فأنا
البارحة موجود ٌة اآلن عىل ضفة النهر وهي خرضاء ،مع ّأين اآلن
ٌ
أضم إىل املوضوع حلاظات ومعان أخرى هي التي خولتني منطق ًّيا القيام ٰهبذا احلكم؛
ّ
ّ
و ٰذلك مثل مالحظة أنّنا ال زلنا يف فصل الربيع الذي تكون فيه األشجار خرضاءّ ،
وأن
تلك الشجرة مل تصب باملرض ،وأّنا إذا أصيبت فإّنا ال تتحول بني ليلة وضحاها إىل
ٍ
ٍ
يابسةّ ،
وأن الناس ال يقطعون األشجار يف بلدتنا ،وغري ٰذلك من معان أالحظها
شجرة
منضمة إىل املوضوع املحسوس ساب ًقا حتّى يسوغ يل منطق ًّيا أن أقوم باحلكم .ومع ٰذلك
قد ال تكون تلك اللحاظات واملعاين املأخوذة يف حلاظ املوضوع املحسوس ،كافي ًة
ٍ
ٍ
ممكن عىل األكثر
اقتضائي
بنحو
للحكم البات واليقيني بالقض ّية ،وإنّام قد يكون ٰذلك
ٍّ
ٍ
ٍ
غالب .وقد يصبح عىل التساوي ،مثل ما إذا علمت ّ
أن هناك محل ًة لقطع
وبنحو
األشجار يف البلدة ،فعند ٰذلك ال أعلم إذا كان احل ّطابون قد قطعوا الشجرة بعد أو ال.
ومع ٰذلك يبقى حكمي بأنّه قد كان هناك شجر ٌة خرضاء عىل ضفة النهر ً
ملسوغه
آخذا ّ
حمسوسا من ِق َبيل.
من تقييد املوضوع بكونه قد كان
ً

190

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

وكذلك احلال يف اإلحساس املتعدّ د بداعي اإلحصاء ،أعني يف االستقراء ،مثل حكمي ّ
ٰ
بأن
املتفوقني ،فإنني قمت بجمع ما رأيته يف شهاداهتم آخر
تالميذ مدرستنا ك ّلهم من
ّ
احلّس برؤية شهاداهتم هلٰذه
السنة ،فكان حكمي عىل طالب املدرسة مق ّيدً ا باالرتباط ّ ّ
تغري القيد يتغري املوضوع ،مثل احلكم عىل ّ
السنة؛ ٰ
الطالب يف السنة
ولذلك فإنّه
بمجرد ّ
ّ
القادمة أو يف السنة السابقة.
يتبني كيف ّ
أن دور اإلحساس يف عمل ّية احلكم يف مثل ٰهذه املوارد ،إنّام يكون من
ومن هنا ّ
خالل جعل نفس حالة اإلحساس بخصوص ّياهتا ،قيدً ا يف املعنى املأخوذ موضوعًا يف
بمجرد أن
منطقي للقيام باحلكم .و ٰلكن
مسوغ
أي ّ
احلكم ،بحيث ال يكون لدينا بدونه ّ
ّ
ٍّ
يصري النظر إىل املوضوع املحسوس بحسب ما له من معنى يف نفسه بالذات ،بحيث
يسوغ القيام بحكم ماّ ،
فإن ٰذلك
يكون ٰذلك املعنى بحسب خصوص ّيته بالذاتّ ،
أي دور مبارش
احلكم ال خيتلف باختالف احلاالت واإلحساسات ،وال يعود
للحس ّ
ّ
يف عمل ّية احلكم ،وإنّام دور املعدّ فقط؛ ٰ
تتحول عملية اإلحساس إىل
ولذلك عندما
ّ
ٍ
علم بام هو بالذات للموضوعّ ،
فإن احلكم ال يعود مرهونًا بحدود
جتربة ،ويصري عندنا ٌ
احلّسٰ .
وكذلك احلال عندما
اإلحساس ،أي ال يعود موضوع احلكم مق ّيدً ا باالرتباط ّ ّ
مقومات املوضوع املحسوس أو مجيعها معلوم ًة عندناّ ،
فإن األحكام ا ّلتي
تصري بعض ّ
ٍ
توجبها تلك املقومات غري مفتقرة يف قيام العقل هبا إىل تقييد املوضوع بحالة
احلس؛ فنحن عندما
اإلحساس ،وبالتايل ال يكون احلكم التابع هلا حمدو ًدا بحدود
ّ
نموه وحياته إىل املاء؛ ّ
مثال ّ
نحكم ً
فإن كان حكمنا مستمدًّ ا من أ ّننا
بأن النبات حيتاج يف ّ
علمنا باخلصوص ّيات ا ّلتي جتعل النبات ينمو ،وعلمنا ّ
تتم من خالل
أن عمل ّية
ّ
النمو ّ
ٍ
منتجا ألجزائها،
حتول جمموعة من العنارص ا ّلتي ترد إىل النبات ،إىل غذاء يصري
ً
ّ
وعلمنا ّ
حرصا يف املاء ،أو ّأّنا توجد فقط يف املاء من بني
أن ٰهذه العنارص توجد
ً
حكام ك ّل ًّيا ال حيتاج إىل أن ننظر يف ّ
كل
األشياء املتو ّفرة عندنا؛ فعند ٰذلك يكون حكمنا ً
ٍ
نبتة هل هي حتتاج إىل املاء أو ال ،وال يكون حمدو ًدا بحدود النباتات ا ّلتي أحسسناها.
أما إذا كان حكمنا مستندً ا إىل أنّنا الحظنا ما أحسسناه يف ٍ
نبتة أو أكثر من ّأّنا ماتت
ّ
عندما مل تسق باملاء ،دون أن نعلم بالتجربة من خالل تغيري الظروف ومراعاة األحوال
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احلس ّية اجلزئ ّية
و ٰهبذا املعنى د أعني تقييد املوضوعات يف األحكام ّ
دور يف حمدود ّية احلكم عىل تلك
بحالة اإلحساس د يكون
ّ
للحس ٌ
املوضوعات ،وحمدود ّية التصديق باتّصافها بتلك األوصاف .ومن هنا
واضحا ّ
األول:
يكون
احلس يف عمل ّية احلكم يقوم عىل أمرينّ :
أن دور ّ
ً
جلب املعاين والصور لتصري مدركة ومعقولة .والثاين :أخذ عمل ّية
املتضمنة
اإلحساس قيدً ا يف املوضوع ا ّلذي حيكم عليه العقل بالصفات
ّ
احلس ّية احلاصلة عندنا .وليس أخذنا لعمل ّية
يف الصور واملعاين
ّ
ً
اإلحساس قيدً ا يف موضوع احلكم ّإال ّ
منشأ تضمن تلك الصفات يف
ألن
احلس ّية ال زال مستندً ا فقط إىل أنّه جاء إلينا ٰ
كذلك من
الصور واملعاين ّ
تضمن تلك الصفة يف الصورة
احلس .ويف ٰهذه احلال ال نعلم بعد هل
ّ
ّ
بمجرد أن تصري لدينا معرف ٌة عن
احلس ّية هو بالذات أم بالعرض .و ٰلكن
ّ
ّ
ٍ
ثم نجد ّأّنا توصف
تلك الصفات بحسب ما هلا من خصوص ّية ،ومن ّ
حرصا؛ فعند ٰذلك
املختلفة لنعلم من خالل ٰذلك استناد عدم احلياة إىل فقد املاء
ً
دورا يف التصديق
سيكون حكمنا حمدو ًدا بحدود ما أحسسنا به ،وسيكون
ّ
للحس هنا ً
وهذا بخالف احلالة األوىل حيث يكون
بمعنى أنّه مأخوذ قيدً ا يف موضوع احلكمٰ .
ٍ
وسيلة معدّ ٍة للوصول إىل معرفة اخلصوص ّيات ا ّلتي هي بنفسها تعطينا
جمرد
ّ
احلس ّ
احلس يف مقام احلكم والتصديق بعد ٰذلك ،ويصري حاهلا
مسوغ احلكم ،وال نحتاج إىل ّ
األول ما ينفع يف فهم ٰهذه
مر يف املفتاح ّ
حال القضايا الرياض ّية واهلندس ّيةٰ .هذا وقد ّ
ٍ
بشكل أفضل ،وسيأيت ما ين ّبه عىل ذلك.
النقطة
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بأشياء أو توصف هبا أشياء بالذات ،فعند ٰذلك ال يعود احلكم مستندً ا
جمرد اإلحساس ،بل تصري لدينا معرف ٌة زائد ٌة حتكي االرتباط بالذات
إىل ّ
ٍ
وهذا ما
بني املوضوع املحسوس وتلك الصفات ،أو بني صفة وأخرى؛ ٰ
األول.
حيصل يف التجربة ،كام سبق بيانه يف أواخر املفتاح ّ
و ٰهبذا يظهر ّ
احلس ّية،
أن دور اإلحساس يف عمل ّية احلكم يف التجربة ّ
ليس ّإال دور املعدّ ؛ ٰ
ولذلك يكون احلكم فيها أوسع من حدود ما قمنا
فعال؛ فنحكم ّ
بإحساسه ً
وذريت
بأن جزيء املاء مرك ٌ
ذرة أوكسجني ّ
ّب من ّ
ٍ
حرارة حمدّ ٍ
ٍ
هيدروجنيّ ،
جوي
ضغط
دة يف
وأن املاء يغيل عند درجة
ٍّ
وأن املغناطيس جيذب احلديدّ ،
حمدّ ٍدّ ،
وأن النار تذيب املعادن ،وما شاكل
للحس فيها ّإال دور املعدّ  ،نحو إدراك العقل
ٰذلك من أحكام ليس
ّ
تم اإلحساس به،
ّ
ملسوغ احلكم ا ّلذي يتخ ّطى حدود املقدار ا ّلذي ّ
بخالف احلال يف احلالة األوىل.
وباجلملة ّ
فإن معايري العقل يف عمل ّية احلكم هي ا ّلتي تفرض جعل
ٰ
وكذلك احلال يف
اجلزئي حمدو ًدا بحدود اإلحساس،
احلّس
احلكم
ّ
ّ ّ
وهذه املعايري نفسها هي ا ّلتي تفرض التعدّ ي يف املورد ا ّلذي
االستقراءٰ .
حس ّي ًة .وجوهر ٰهذه
يصري فيه اإلحساس البسيط أو
اإلحصائي جترب ًة ّ
ّ
املعايري هو مالحظة دوران االرتباط بني املعاين واألشياء ،بني أن يكون
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بالذات أو بالعرض ،وا ّلذي يبتني عىل مقدار ما علمناه من املعاين
مفص ًال(.)1
واخلصوص ّيات كام سبق ّ
ومن هنا ،وجر ًيا عىل املعايري نفسها ،كانت األحكام اهلندس ّية
ٍ
احلس ّية؛ إذ ّ
إن
مستق ّل ًة عن اإلحساس
بنحو أزيد من استقالل التجربة ّ

احلس ّية ا ّلتي تأيت إلينا بعد ممارسة اإلحساس ،ليست معرفتنا
املعاين
ّ
ٍ
ٍ
بمجرد حضور
واحدة؛ بل بعضها ال يعلم قوامها
وترية
بخصائصها عىل
ّ
(ّ )1
إن تبعية احلكم خلصوص ّيات املعاين ال ختتلف باختالف مصدر حصول املعاين ،وإنّام
ٍ
بمعان
نتصوره عن خصوص ّية تلك املعاين وعالقاهتا
يستند إىل حدود ما نعقله وما
ّ
بأّنا تقوم
أخرى .فعندما أحكم ّ
أحرك أصابعي اآلن ،فأنا أحكم عىل نفّس ّ
بأين ّ
بتحريك األصابع ،وحكمي ٰهذا إنّام قمت به عندما الحظت نفّس ووجدت ّأّنا تقوم
(حترك األصابع) جاء استنا ًدا إىل
بتحريك األصابع ا ّلتي أملكها ،فربطي بني (نفّس) و ّ
أنّني حينام عقلت نفّس الحظتها كانت تقوم بتحريك أصابعهاٰ .
وكذلك األمر يف
حكمي ّ
بأن هناك شجر ًة أمامي ،إذ إنّني قمت ٰهبذا احلكم استنا ًدا إىل أنّه حينام الحظت
نفّس ،كانت عندها صورة ٰذلك اليشء ا ّلذي نسميه شجرة ،والحظت ّ
أن تلك
أتعمد حصوهلا من ِق َبيل كام حيدث حينام أخت ّيل ،فالحظت ّ
أن تلك الصورة
الصورة مل ّ
حادث ٌة عندي مع ّأّنا ليست خصوص ّي ًة من خصوص ّيات نفّس ،وال نفّس خصوص ّي ٌة
من خصوص ّياهتا؛ إذ بإغامض عيني تزول ،وبفتحها حتدث عندي ،فعند ٰذلك أالحظ
ّ
أن وجود الصورة عندي ليس خصوص ّيتها وال خصوص ّية نفّس ،و ٰلكنها مع ٰذلك
موجود ٌة عندي ،إذن هناك خصوص ّي ٌة أخرى موجود ٌة معي هي غري نفّس وغري
الصورة ،بحيث ّإّنا بانضاممها إىل نفّس صارت الصورة موجود ًة عندي عندما أفتح
بتغري اجلهة
تتغري ّ
عيني .ونفس األمر أالحظه بالنسبة إىل خصوص ّيات الصورة ا ّلتي ّ
فاتح عيني.
يتحرك إليها رأيس وأنا ٌ
ا ّلتي ّ
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ٍ
وهذا حال
احلس مثل اللون والنبات واحليوانات واملاءٰ ،
صورة عنها يف ّ
أكثر األشياء املوجودة يف الطبيعة .وبعضها اآلخر يعلم قوامه بنفس
احلس ،و ٰذلك مثل االمتدادات أجسا ًما
حضور صورته عندنا من
ّ
ٍ
أحوال كاالتّصال واالنفصال
وسطوحا وخطو ًطا ما يلحقها من
ً
والتقاطع والزاوية وما شاكل ٰذلك .ويف مثل ٰهذه املعاين ا ّلتي وإن كانت
ال تأيت إلينا ّإال بعد ممارسة اإلحساس ،و ٰلكن بمجيئها تكون معلومة
القوام واخلصوص ّية بنفسها؛ ٰ
تسوغها تلك
ولذلك تكون األحكام ا ّلتي ّ
احلسّ ،إال يف أصل
اخلصوص ّيات مستق ّل ًة باملطلق عن احلاجة إىل
ّ
احلس
ألّنا ممّا جيلبه إلينا
ّ
االلتفات إىل املعاين ا ّلتي يقع عليها احلكم؛ ّ

وهذا هو حال موضوعات اهلندسة؛ ٰ
ولذلك كان علم اهلندسة
باملبارشةٰ .
خصوصيتني مرتابطتني ،ال متلكهام العلوم الطبيع ّية كالكيمياء
يملك
ّ
ّ
واألحياء ،ومهاّ :أو ًالّ :
(اخلط والسطح واجلسم) ب ّينة
أن موضوعاته
ٍ
واملقومات بالذات .وثان ًياّ :
بنحو منتظ ٍم من
أن بناء مسائله يبدأ
احلقيقة
ّ
أي موانع .و ٰلكنّه مع ٰذلك يشرتك
املقومات إىل األعراض الذات ّية دون ّ
ّ
احلسّ ،
وأن املسائل
معها يف أن موضوعاهتا مجي ًعا مأخوذ ٌة مبارش ًة عن
ّ
ٍ
احلس.
العلم ّية فيها مجي ًعا غري حمدودة بحدود ّ
واضحا ّ
احلس ،هو أصل
ومن هنا يصبح
أن ما ال غنى لنا فيه عن ّ
ً
دائام
التصور فقط؛ أ ّما احلكم والتصديق فليس وظيفة ّ
ّ
احلس ،وال حيتاج ً
احلس بل قد يكون مستغن ًيا بالك ّل ّية عنه كام يف األحكام
إىل تأييد
ّ
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احلس ،فمع ٰذلك ال جيب
اهلندس ّية .وإذا ما مل يكن مستغن ًيا بالك ّل ّية عن ّ
تم اإلحساس به ،بل قد يكون أوسع
دائام أن يكون حمدو ًدا بمقدار ما ّ
ً
حدو ًدا منه كام يف التجربة.

تسوية الخلط الثاني بين دوري الحس المباشر وغير المباشر
التصور
احلس يف
ّ
األول بني دور ّ
ٰهذا ك ّله بالنسبة إىل تسوية اخللط ّ
ودوره يف احلكم والتصديق .أ ّما بالنسبة إىل تسوية اخللط الثاين ،أعني:
احلسيّة ،ودوره يف اإلعداد إلدراك املعاين
بني دور ّ
احلس يف جلب املعاين ّ
فيتجىل بمالحظة ّ
ّ
أن املعاين ا ّلتي ندركها
احلس،
ا ّلتي ال تظهر مبارشة يف ّ
صفات متع ّلق ٌة بطبائع األشياء ا ّلتي إ ّما نرتبط معها
ليست تلك ا ّلتي هي
ٌ
احلواس اخلمس ،وإ ّما توجد بنفسها عندنا مثل انفعاالتنا وأفعالنا
بأحد
ّ
تسمى بالوجدان ّية .بل ّ
النفسان ّية واملعرفيّة؛ ٰ
إن مجيع ٰهذه املعاين
ولذلك ّ
(احلس ّية والوجدان ّية) حينام نالحظها وندركها ،فإنّنا ندرك
واألشياء
ّ
ٍ
وبموازاة تا ّم ٍة معاين أخرى ليست من نوعها عىل اإلطالق ،أي
عنها،
يتذوق ،وال هي من
يشم أو
ّ
ليست ممّا يرى أو يسمع أو ّ
حيس أو ّ
ٍ
معان حقيق ّي ٌة
انفعاالتنا ،وال هي من أفعالنا ،و ٰلكن مع ٰذلك هي
ات واقعيّ ٌة ندركها يف ّ
كل ٰهذه األشياء؛ و ٰذلك مثل وصفنا
وخصوص ّي ٌ
وأّنا
وأّنا أشياء ّ
وأّنا حقيق ّي ٌة أو واقع ّي ٌةّ ،
بأّنا موجود ٌة أو معدوم ٌةّ ،
إ ّياها ّ
ٌ
أفعال أو
وأّنا
ٌ
وأّنا واحد ٌة أو كثريةٌّ ،
وأّنا بسيط ٌة أو مركّب ٌةّ ،
ذواتّ ،
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ٍ
ليشء أو غري قا ٍ
بلة،
وأّنا قابل ٌة
وأّنا
تأثريات أو مؤ ّث ٌ
ٌ
ٌ
راتّ ،
انفعاالتّ ،
ٍ
يشء أو غري متو ّق ٍ
وأّنا
فةّ ،أّنا جواهر أو
وأّنا متو ّقف ٌة عىل
ٌ
أعراضّ ،
ّ
بالقوة أو بالفعل ،وغري ٰذلك من املعاين واخلصوص ّيات ا ّلتي نعقلها عن
ّ
تلك املعاين واألشياء املحسوسة ،دون أن تكون من املعاين ا ّلتي هلا عالق ٌة
ٍ
ات هلا بام هي
تشكّل خصوص ّيات طبائعها ،بل هي
معان وخصوص ّي ٌ
موجودات وأشياء .فنحن حينام
موجودات وأشياء ،ومن حيث هي
ٌ
ٌ
حواسنا اخلمس ،أو نشعر به أو
نحسه بأعيننا أو آذاننا وسائر
ّ
نعقل ما ّ
نفعله نزو ًعا أو إدراكًا وما شاكل ٰذلك ،فإنّنا نعقل عنها  -أي األشياء
موجودات
املحسوسة  -تلك املعاين واخلصوص ّيات ا ّلتي فيها بام هي
ٌ
وبالقوة
وأعراض
فهذه الصفات (موجود ٌة وجواهر
ٌ
ّ
وأشياءٰ .
ٍ
(نبات ،حيوان ،أمحر،
كموجودات بينام تلك
وبالفعل )...هي صفاهتا
ٌ
ٌ
ٌ
فرس )...هي صفاهتا بخصائصها
إنسان،
قصري،
طويل،
أخرض،
ٌ
ٌ
وطبائعها.
يتبني ّ
مقصورا عىل العقل،
أن إدراك ٰهذه املعاين وإن كان
ً
ومن هنا ّ
ّإال ّ
احلس ّية والوجدانيّة حيدث عندما
أن إدراك العقل هلا عن سائر األمور ّ

احلس ّية والوجدان ّية قائم ًة عندنا .فإدراكها وإن
تصري صورها ومعانيها ّ
احلس ّية
خاصا بالعقلّ ،إال أنّه ال يدركها ّإال بعد ورود الصور
كان
ًّ
ّ
ٍ
سواء ،كام يدرك صفاهتا
والوجدان ّية علينا ،ويدركها عنها عىل حدٍّ
ٍ
ٍ
واحد وباملوازاة التا ّمة .فكام ندرك ّ
أن
عرض
اخلاصة هبا يف
وخصائصها
ّ
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الشجرة خرضاء ،فإنّنا ندرك ّ
أن اخلرضة حال من أحوال الشجرة
حاال من أحوال ٍ
وأن الشجرة يش ٌء يف نفسه ،وليس ً
وعرض عليهاّ ،
يشء
آخرّ ،
وهكذا.
وأّنا مؤ ّثر ٌة أو متأ ّثر ٌة ٰ
وأّنا واحدةٌّ ،
وأن الشجرة موجودةٌّ ،
وكام ندرك أنّنا خائفون أو مرسورون فإنّنا يف نفس الوقت وباملوازاة
ندرك أنّنا يف رسورنا ٰهذا نحن ننفعل ونتأ ّثرّ ،
وأن أنفسنا قابل ٌة ومستعدّ ٌة
ٍ
ٌ
للتأ ّثرّ ،
معلول
يرسنا أو أنّه
وأن حدوث الرسور متو ّق ٌ
ف عىل معرفة يشء ّ
للعلم بتح ّقق ٍ
وأن رسورنا هو ٌ
يشء نحتاجه أو نتمنّاهّ ،
حال من أحوالنا
فعال من أفعالنا وما شاكل ٰذلك .وكام ندرك ّ
عارض علينا وليس ً
أن
ٌ
جسم بقوامها ،و ٰلك ّن كوّنا
جسم فإنّنا ندرك ّأّنا
وأّنا
ٌ
ٌ
الشجرة خرضاء ّ
عرض هلا يتو ّقف عىل جميء فصل الربيع ً
مثال .وإذا اتّفق أن
خرضاء ٌ
أحسسنا بأملٍ يف ظهرنا نتيجة َق ْر ٍ
ص حدث عىل جلدنا دون أن نعرف من
قرصنا ،وما هي صفته فإنّنا نعلم مع ٰذلك أنّه يش ٌء ،وأنّه موجو ٌد ،وأنّه
ٍ
حرصا ،و ٰلكنّه ّأول ما أدركها
معان يدركها العقل
مؤ ّث ٌر وغري ٰذلك من
ً
ٍ
حس ّي ٌة ووجدان ّي ٌة.
والتفت إليها ،عندما وردت إلينا
صور ومعان ّ
ٌ
واضحا وجل ًّيا ّ
مقصورا عىل
احلس ليس
أن دور
ومن هنا ،يصبح
ّ
ً
ً
احلس ّية ،أي ليس
احلس ّية ا ّلتي حتدث فينا بعد املامرسة
جلب املعاين
ّ
ّ
مقصورا عىل ما جيلبه لنا باملبارشة ،بل ّ
يمهد
إن جلبه هلٰذه املعاين باملبارشة ّ
ً
خيتص العقل بإدراكه
لنا ويعدُّ نا كي نعقل وندرك املعاين األخرى ا ّلتي
ّ
احلواس
حاس ٍة من
ّ
ألّنا ال تظهر يف النظر وال يف السمع وال يف ّ
أي ّ
هلا؛ ّ
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ٍ
سواء ،ويعقلها العقل
و ٰلكنّها موجود ٌة فيها مجي ًعا والحق ٌة هلا عىل حدٍّ
احلس مبارشة أو
فهذه املعاين وإن كانت ال تدرك بتوسط
ّ
حرصاٰ .
ً
احلس أو
بالوجدانّ ،إال ّأّنا مدرك ٌة بالعقل حينام ندرك ما ندركه بتوسط ّ
بالوجدان.
ومن األمثلة البارزة عىل ٰهذا النوع من املعاين هو إدراك الوحدة
والعدد( ،)1إذ إنّنا لسنا نرى الوحدة وال األعداد وال نسمعها وال نشمها
( )1إذا اختلط عليك كون العدد من املحسوس أو من املعقول ،وحدثت نفسك بأنّك ترى
وهكذا ،ومل مت ّيز بني كونك ترى اليشء ،وبني
الواحد بعينيك وكذا االثنني والثالث ٰ
تسوي املسألة يف نفسك أن
كونك تعقل معنى ما هو زائدٌ عىل ما تراه ،فيكفي كي ّ
خمصوصا باألمور ا ّلتي
تالحظ أن اتّصاف األشياء بالوحدة والكثرة واألعداد ليس
ً
تتذوق ،بل وما تشعر به ،بل تعدّ
تشم وما تلمس وما ّ
تراها ،بل إنّك تعدّ ما تسمع وما ّ
ألفاظك وتعدّ أفكارك ،فكل ٰهذه تدرك عنها ّأّنا واحدٌ أو أكثر ،و ٰلكن الحظ معي،
ٍ
وأّنا طويل ٌة أو عريض ٌة أو
هل جتد أنّك تدرك عنها مجي ًعا ّأّنا ذات لون أو ش ّفاف ٌة ّ
بحس البرص .فلو كانت الوحدة والعدد ممّا يرى بالبرص
عميق ٌة ،وسائر ما تدركه
ّ
تتذوق أو تشعر به أو تتفكّر به وتدركه.
تشم أو ّ
عام تسمع أو تلمس أو ّ
فكيف أدركته ّ
فأنت تعقل الوحدة والعدد والكثرة يف ّ
كل ٰهذه األمور رغم اختالفها وتباينها يف
خصوص ّياهتا ومقوماهتا ،والسبب يف ٰذلك ّ
أن الوحدة والكثرة والعدد من املعاين ا ّلتي
ال تربط باخلصوص ّيات املتع ّلقة بالطبائع ،بل ّإّنا متع ّلق ٌة باألشياء بام هي أشياء
وموجودات؛ ٰ
ولذلك كنت تعقلها عنها مجي ًعا حينام تدرك صفاهتا املتع ّلقة بطبائعها،
ٌ
حتسها أو تفعلها أو تنفعل هبا أو تتخ ّيلها .ومن هنا فإذا تن ّبهت إىل ّ
أن
سوا ٌء كنت ّ
الوحدة والكثرة والعدد من املعاين املعقولة عن األشياء بام هي أشياء مهام كانت
طبائعها وخصوص ّياهتا ،سيتّضح حال املعقوالت األخرى كاملوجود واليشء واجلوهر
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نتذوقها وال نلمسها ،وال هي من أفعالنا أو انفعاالتنا ،وإنّام هي
وال ّ
صفات يف األشياء نعقلها عنها ،وندركها بالعقل فقط مع ّ
ٌ
كل
أحوال و
ٌ
نحسها أو نفعلها أو ننفعل هبا؛ ٰ
ولذلك تفرتق موضوعات
األشياء ا ّلتي ّ
علم احلساب عن علم اهلندسة؛ إذ ّ
إن موضوعات اهلندسة من نوع
املعاين املحسوسة ،أ ّما موضوعات علم احلساب فليست ٰ
كذلك ،و ٰلكنّها
نحس هبا ،ومعقول ٌة يف
معقول ٌة يف األمور املحسوسة ضمن تع ّقلها حينام ّ
األمور املتخ ّيلة ضمن تع ّقلنا هلا حينام نتخ ّيلها ،ويف أفعالنا اإلدراك ّية
ضمن تع ّقلنا هلا حينام نقوم هبا ،ويف انفعاالتنا ضمن تع ّقلنا هلا حينام
حتدث فينا ،ويف كل ٍ
يشء مهام كانت طبيعته .ومضافا إىل ّ
أن املوضوعات
الرياض ّية معقول ٌة وعا ّم ٌة ّ
املقومات
فإّنا ً
أيضا معلومة ّ
لكل األشياءّ ،
بنفسها وواضحة اخلصوص ّيات بذاهتا؛ ٰ
ولذلك كانت عوارضها الذات ّية
 ا ّلتي منها تتشكّل قضايا علم احلساب  -ال تعتمد يف صدقها عىلاألهم من ٰذلك ّأّنا ال تعتمد مبارش ًة يف تص ّورها
احلس وحسب ،بل
ّ
ّ
احلس بخالف املوضوعات اهلندسيّة؛ وألجل ٰذلك كانت
وتع ّقلها عىل ّ
والقوة والفعل وغري ٰذلك من ّأّنا مجي ًعا من املعاين
والعرض واملاه ّية والع ّلة واملعلول
ّ
الواقع ّية احلقيق ّية ا ّلتي تدرك بالعقل فقط ،وأحكامها كأحكام املوضوعات الرياض ّية
ً
تابع
احلس
مستق ّل ٌة عن
استقالال أزيد من استقالل املوضوعات اهلندس ّية ،وصدقها ٌ
ّ
ٍ
خلصوص ّيات معانيها ومنطبق ٌة عىل ّ
كل األشياء بال فرق.
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القضايا الرياض ّية من القضايا ا ّلتي يعلم صدقها بالعقل الرصف،
وتنطبق أحكامها عىل ّ
كل األشياء مهام كان نوعها وحاهلا .فد 4=2+2
ّب أم من البحر أم من الفضاء ،وسواء كانا
سوا ٌء كان ٰهذان االثنان من ال ّ
يف فكرك أو خيالك أو شعورك أو أفعالك ،وسوا ٌء كانا ممّا يرى أو ال
يتذوق أو
يرى ،وممّا يسمع أو ال يسمع ،وممّا يلمس أو ممّا ال يلمس وممّا ّ
يتذوق؛ ما شئت فقل .والسبب يف ٰذلك ّ
تابع
أن احلكم
ممّا ال
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ألي خصوص ّي ٍة
بمعزل تا ٍّم
خلصوص ّيتها بالذات
أي دخالة ّ
ومطلق عن ّ
أخرى تتع ّلق بالصفات املتع ّلقة بالطبائع (أعني صفات األشياء
ٌ
تنوعت خصائص
فمسوغ احلكم فيها
املعدودة)،
حمفوظ يف معانيها مهام ّ
ّ
ما انطبقت أو ط ّبقت عليه؛ فيبقى احلكم كام هو.
وإذا فهم ٰهذا األمر جيّدً ا الحت لنا الطريق إىل فهم حقيقة األحكام
ٍ
أنملة عن حال الوحدة
األول ّية ا ّلتي ليس حال املعاين فيها خمتل ًفا قيد
ّ
والكثرة ،بل ّ
إن الوحدة والكثرة من عوارض املوجود بام هو موجو ٌد
ذات ،واملاه ّية بام هي ماه ّي ٌة ما شئت
واليشء بام هو يش ٌء ،والذات بام هي ٌ
فعّب؛ وبالتايل فكام كانت األحكام الرياض ّية صادق ًة بالرضورة مطلقة
ّ
األول ّيات العقل ّية العا ّمة .فكام كانت األربعة نصف
الصدق ،فكذا حال ّ
الثامنية أبد اآلبدينّ ،
فإن النقيضان ال جيتمعان أبد اآلبدين ،وكام كان

زوجا وإ ّما فر ًدا أبد اآلبدينٰ ،
فكذلك املوجود إ ّما بالذات وإ ّما
العدد إ ّما ً
أن ّ
بالعرض ،واالتّصاف إ ّما بالذات وإ ّما بالعرض أبد اآلبدين .وكام ّ
كل
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فكذلك ّ
األعداد توجد تب ًعا لوجود الوحدات أينام وكيفام وجدتٰ ،
كل
ما يوجد بالعرض يوجد تب ًعا لوجود ما وجوده بالذات أينام وكيفا ويف
أي ٍ
يشء وجد.
ّ
ولكن ،مع ٰذلكّ ،
فإن جالء املسألة بنحو تا ٍّم حيتاج إىل تسوية اخللط
الثالث؛ وفيام ييل بيان ٰذلك.
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تسوية الخلط الثالث بين أفعال العقل ومدركاته
ثم
بعد أن بان الفرق بني دور ّ
احلس يف التصور ودوره احلكم؛ ومن ّ
ٍ
احلس.
تبني كيف وملاذا ال تكون مجل ٌة من األحكام غري حمدودة بحدود ّ
ّ
للحس يف جلب املعاين ودوره غري
وبعد أن بان الفرق بني الدور املبارش
ّ
ٍ
باحلس
معان ال تدرك
تبني كيف وملاذا توجد أحكام بني
ّ
ثم ّ
املبارش؛ ومن ّ
ومع ٰذلك تكون أحكا ًما واقع ّي ًة صادق ًة عىل املحسوسات بالرضورة
ٍ
حمدودة بحدودها؛ بقي أن نعرف كيفيّة تسوية اخللط الثالث ،أعني
وغري
اخللط بني املعاين ا ّلتي هي أفعال العقل واملعاين ا ّلتي ال يدركها ّإال
وهذا ما ّ
يتجىل بااللتفات إىل معنى فعل العقل ،وهو ما ال حيتاج
العقلٰ .
إىل أزيد من مالحظة عمل العقل كام تالحظ حركة يديك ،و ٰلكن مع
ٍ
فارق وهو ّ
أن املالحظ لعمل العقل هنا هو العقل نفسه ،بخالف
احلس.
بتوسط ّ
املالحظ حلركة يديك فإنّه ليس يديك ،بل عقلك ّ
األول
ولع ّله يكفي يف املقام التذكري بام سبق الكالم عنه يف الفصل ّ
ٍ
الفكري ٌ
فكريّ ،
فعل من
فإن املوقف
موقف
ألي
ّ
ٍّ
حول األسباب العا ّمة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متالحقة من األفعال األخرى
سابقة
لسلسلة
أفعال العقل حيدث نتيج ًة
ا ّلتي يقوم هبا العقل وا ّلتي ذكرهتا هناك .ومن هنا لن يكون خف ًّيا عىل ّ
كل
من الحظ عمل العقل ّ
أن املعاين ا ّلتي هي أفعال العقل هي تلك ا ّلتي
ً
إمجاال
ترص ًفا باللحاظ
حتكي كيف ّية ترصف العقل باملعاين الواردة إليه ّ
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ً
وتفصيال ،وبالوضع واحلمل والنسبة والتقييد واالشرتاط والرتكيب
ٍ
أفعال يقوم هبا
والتحليل والتقسيم ،والوصل والفصل إىل ما هنالك من
فيتصورها ويفعل فيها أفعاله ،إ ّما بالنحو
عىل املعاين ا ّلتي ترد إليه
ّ
الصحيح التابع خلصوص ّيات املعاين الواردة ،إ ّما بالنحو اخلاطئ؛ كام
األول.
سبقت اإلشارة يف الفصل ّ
تتصور الشجرة فتضع صورهتا أمام ذهنك وتالحظ
فأنت حينام
ّ
تتصور معنى آخر يف الشجرة غري كوّنا شجرةً،
اللون األخرض وبالتايل
ّ
ٍ
ٍ
موجود يف الشجرة ،فتحكم تب ًعا
كيشء
تصورت اخلرضة
وتالحظ أنّك ّ
بأن الشجرة خرضاء؛ فأنت يف ّ
لذلك ّ
ٰ
كل ٰهذه اخلطوات تفعل بعقلك
اخلاصة به وتقوم هبا عىل تلك املعاين الواردة إليكٰ .
وكذلك
األفعال
ّ
ثم تنسب األربعة إىل
احلال حينام تلحظ األربعة وتالحظ الثامنيةّ ،
ً
تفصيال معنى الثامنية ومعنى األربعة ،فتجد عند ٰذلك
الثامنية ،فتستحرض
أن وحدات الثامنية ضعف وحدات األربعة ،فتحكم ّ
ّ
بأن الثامنية ضعف
أن ًّ
األربعة .ومن هنا إذا ما الحظت ٰهذه العمل ّية بتأ ّم ٍل ،جتد ّ
كال من
معنى الشجرة واألربعة واخلرضة والنصف والضعف والثامنية ،ليس
ً
فعال من أفعال عقلك عىل اإلطالق ،بل عليها يقع فعل العقل؛
توجهك إىل
ثم ّ
فوضعك صورة الشجرة الواردة من ّ
احلس أمام ذهنك ّ
توجهك إىل معنى
ثم ّ
معنى الشجرة يف ٰهذه الصورة وقرص نظرك عليهّ ،
ثم مالحظتك للخرضة وهي
اخلرضة يف الصورة وقرص نظرك عليهّ ،
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ثم قيامك باحلكم ّ
بأن ٰهذه
موجود ٌة يف الشجرة يف الصورة ا ّلتي عندكّ ،

ٌ
الشجرة خرضاءّ ،
أفعال من أفعال عقلك عارض ٌة عىل املعاين
كل ٰهذه
ٰ
تصورك لألربعة والثامنية بام هلام من
وكذلك احلال يف
والحق ٌة هلا.
ّ
ٍ
ثم حلاظ وحدات األربعة بالنسبة إىل وحدات الثامنية
وحداتّ ،
ثم حلاظك لعالقة الضعف أو النصف املوجودة بينهام؛
ومقارنتك هلامّ ،
ٍ
ّ
ونسبة وحك ٍم،
تصور
فإن مجيع ٰهذه األفعال ا ّلتي قام هبا العقل من
ّ
وبنحو ِّ ٍ
ٍ
بني للعقل عن املعاين ا ّلتي وقع فعل العقل عليها،
ختتلف بنفسها
وهذا االختالف ليس فقط
أعني األربعة والثامنية والنصف والضعفٰ .
وهذه وقع عليها فعله ّ -
يف ّ
فإن نفس املعاين احلاكية عن
أن تلك أفعاله ٰ
نتصورها ويفعل العقل هبا فعله كام نحن نفعل اآلن  -بل
فعله يمكن أن
ّ
ٍ
اجلوهري بينهام هو ّ
معان
أن تلك ليست من أفعال العقل وال
االختالف
ّ
ٍ
معان يف نفسها مستق ّل ٌة عن العقل يف
حتكي عن أفعال العقل وإنّام هي
ذاهتا ووجودها.
وإذا ما فهم الفرق بني املعاين ا ّلتي هي أفعال العقل ،وبني املعاين
احلس ّية والوجدانيّة غري اإلدراك ّية ،واملعاين الرياض ّية كالوحدة والعدد،
ّ
أيضا الفرق بينها وبني املعاين األخرى املامثلة للمعاين
أمكن أن يفهم ً
الرياض ّية  -أعني ا ّلتي تنتمي معها إىل نوع املعاين ا ّلتي تع ّقل عن األشياء
حرصا كام سبقت اإلشارة أعاله  -و ٰذلك ّ
بأن نعي ّأّنا مجي ًعا
بالعقل
ً
ليست من أفعال العقل يف معاين األشياء ،بل حاهلا حال معنى الواحد
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ا ّلذي نصف به الشجرة ،فإنّه ليس ً
فعال من أفعال العقل عىل معنى
ًّ
كن
الشجرة ،بل الشجرة هي واحد ٌة بنفسها
مستقال عن العقل ،و ٰل ّ
العقل هو ا ّلذي عقل ّأّنا واحد ٌة وأدرك ٰذلك؛ ومن هنا فنحن عندما

وأّنا موجودةٌّ ،أّنا معلول ٌة ،أو ّأّنا ع ّل ٌة،
نعقل عن الشجرة ّأّنا يش ٌءّ ،
ات ومقو ٍ
وأن هلا خصوصي ٍ
ّ
وأّنا قابل ٌة ،وما
مات
ً
ّ
ّ
وأّنا بالفعلّ ،
وأعراضاّ ،
شاكل ٰذلك من املعاين ا ّلتي سبقت اإلشارة إليها أعاله ،فنحن ال نكون
ٍ
ٍ
بأّنا يش ٌء أو ع ّل ٌة
يف حالة القيام بأفعال عقل ّية ،بحيث يكون وصفنا إ ّياها ّ
ٌ
وصف هلا بأفعال العقل ،كام
معلول أو قابل ٌة أو فاعل ٌة وغري ٰذلك هو
أو
ٌ
ٌ
حممول،
وأّنا
وأّنا
بأّنا
ٌ
ّ
موضوعّ ،
وأّنا حمكو ٌم عليهاّ ،
متصورةٌّ ،
نصفها ّ
وصف هلا باملعاين
وأّنا جزء قض ّي ٍة وما شاكل ٰذلك؛ بل هو
ٌ
ّ
واخلصوص ّيات ا ّلتي هلا يف نفسها ،وإن كانت ٰهذه املعاين إنّام تدرك من
باحلس(.)1
قبلنا بالعقل فقط ال
ّ
واضحا بعد ّ
كل ما تقدم ّ
األول وهو املعاين
( )1لقد أصبح
أن هناك ثالثة أنواع من املعاينّ ،
ً
باحلس الباطن مثل املشاعر واالنفعاالت،
التي حتكي صفات األشياء ا ّلتي نرتبط هبا
ّ
باحلواس اخلمس الظاهرة مثل سائر الصفات املحسوسة هبا كام سبقت اإلشارة
أو
ّ
األول .والثاين هو املعاين ا ّلتي هي صفات أفعال
األول ويف املفتاح ّ
إليها يف الفصل ّ
التصور واحلكم ،والنسبة والتقييد ،واالشرتاط واإلطالق ،والتحليل
اإلدراك فينا مثل
ّ
تسمى
والرتكيب ،والتصديق والتكذيب ،املقدمة والدليل وما شاكل ٰذلك؛ ٰ
وهذه ّ
باملعقوالت املنطق ّية .والثالث عبارة عن املعاين ا ّلتي هي صفات األشياء بام هي أشياء،
والقوة والفعل والبسيط واملركب
مثل اليشء واملوجود واملعدوم والواحد والكثري
ّ
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واضحا ّ
خيتص إدراكها بالعقل
أن املعاين ا ّلتي
ومن هنا يصبح
ّ
ً
ليست هي نفسها املعاين ا ّلتي يفعلها العقل (وإن كانت أفعال العقل
جوهري بني السلب
حرصا)؛ وبالتايل هناك فرق
أيضا بالعقل
تدرك ً
ّ
ً
واإلجياب من جهة وبني الع ّلة واملعلول من جهة أخرى ،وكذا بني
وأيضا بني التصور واحلكم وبني
اجلزئ ّية والكل ّية وبني اجلوهر والعرضً ،
الوجود والعدم .فاألوائل أوصاف حتكي أفعال العقل وليست أوصا ًفا
لألشياء هبا هي ويف نفسها؛ ويف املقابلّ ،
فإن الثانية أوصاف لألشياء يف
حرصا.
نفسها وواق ًعا ،و ٰلكن إدراكنا إياها هو بالعقل
ً

انفتاح باب العالج
أخريا ،وبعد تسوية ٰهذه االختالطات الثالثة ،ينفتح الباب عىل
ً
األوليّة العقل ّية العا ّمة
مرصاعيه وتتع ّبد الطريق أمام فهم حقيقة األحكام ّ

احلس وكيف كانت أوسع
فنعي كيف كانت مستق ّل ًة يف صدقها عن
ّ
جمرد أحوال
احلس ،وكيف كانت
صد ًقا من حدود
ّ
أمورا واقع ّي ًة ال ّ
ً
خاصة بنا .و ٰذلك من خالل مالحظة اخلصوصيّات الثالث ا ّلتي
إدراك ّية ّ
ّ
واملتأخر واجلوهر والعرض وبالذات وبالعرض والع ّلة واملعلول والفاعل
واملتقدّ م
تسمى عاد ًة باملعقوالت
والغاية واملنفعل واملا ّدة والصورة وما شاكل ٰذلكٰ ،
وهذه ّ
الفلسف ّية.
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تتمتّع هبا معانيها وهيّ :أو ًال ّ
أن معانيها من األوصاف الواقع ّية لألشياء،
أعم من ّ
كل األشياء .وثال ًثا ّ
حرصا .ثان ًيا ّ
أن
واملدركة بالعقل
أن معانيها ّ
ً

بمجرد حضور املعاين
معانيها ب ّين ٌة بنفسها ،فتع ّقل بحقائقها بالذات
ّ
ٍ
يشء ٍ
زائد .واستنا ًدا إىل
احلس ّية والوجدان ّية عندنا ،دون أن تتو ّقف عىل
ّ

ٰهذه اخلصائص الثالثّ ،
األول ّيات العقل ّية العا ّمة
فإن عمل ّية احلكم يف ّ
ٍ
عالقات هلا فيام بينها،
تقوم استنا ًدا إىل خصائص معانيها ا ّلتي تستوجب
مسوغ احلكم موجو ًدا فيها بحسب خصوص ّية ذاهتاٰ ،
ولذلك
فيكون
ّ
تكون أحكا ًما عا ّم ًة رضور ّية الصدق واالنطباق عىل ّ
كل األشياء
واملوجودات مهام كانت طبيعتها وخصائصها؛ كام سبقت اإلشارة إىل
ٍ
األول عند الكالم عىل مبادئ
ٰذلك مع عرض مجلة منها يف الفصل ّ
املعرفة الصاحلة لالستعامل يف االستدالل .وقد بان هناك ّ
أن أوائل ٰهذه
مهها هي قانون اهلو ّية ،وقانون امتناع التناقض ،وقانون انقسام
املبادئ وأ ّ

ً
مفصال يف
االتّصاف إىل ما بالذات ما بالعرض (ا ّلذي تك ّلمت عنه

يسمى
املفتاح ّ
األول) ،وقانون رجوع ما بالعرض إىل ما بالذات ،أو ما ّ
بقانون الع ّلية؛ إذ ليس معنى العلية ّإال تقوم صريورة ٍ
ً
مطلقا أو
يشء ما
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بحال ما ،بخصوص ّيات وذات يشء آخر مطل ًقا أو من حيث وصف ما
من أوصافه .فليس املعلول أمرا يتلو وجوده وجود ٍ
يشء آخر يف الزمان،
ً
متقو ٌم يف ذاته
أمر ّ
كام ّتوهم هيوم وكانط ومن ق ّلدمها أو تأ ّثر هبام ،بل هو ٌ
بذلك الغري؛ ٰ
متقوم ٌة ٰ
ولذلك كان فرضه بدونه سل ًبا
بغريه ،فامه ّيته وذاته ّ

208

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

لليشء عن نفسه ،ومج ًعا بني النقيضني ،وسيأيت تفصيل ٰهذا األمر يف
املفتاح الالحق(.)1
الّبهاين -
( )1إن قانون الع ّل ّية  -ا ّلذي شغل بال كثريين من املعرضني عن منهج العقل
ّ
ٍ
تعبريا عن ّ
لوصف ما ،فإنّه يبقى
أن اليشء الفاقد بحسب خصوص ّية ذاته
ليس ّإال
ً
فاقدً ا ٰ
لذلك الوصف ما دام هو ٰذلك اليشء بحسب خصوصية معناه؛ فإذا ما صار
اليشء واجدً ا للوصف (مع كون ٍّ
أي منهام لآلخر
كل من اليشء والوصف ليس ٌّ
فهذا يعني مبارش ًة إ ّما ّ
أن ٰذلك الوصف موجو ٌد بالذات
بحسب خصوص ّية ذاته)ٰ ،
ٍ
ّ
ّ
ليشء آخر هو املنشأ لتعدّ ي الوصف الذي له بالذات ،منه إىل اليشء الذي له الوصف
حارا
بالعرض (مثل احلرارة ا ّلتي هي للامء بالعرض ،وللنار بالذات ،فصريورة املاء ًّ
نشأ من تعدّ ي الوصف ،وهو احلرارة من النار ا ّلتي هلا الوصف بالذات إىل املاء ا ّلذي
له الوصف بالعرض) .وإ ّما ّ
أن ٰذلك الوصف هو حاصل اجتامع أو ارتباط
ٍ
خصوص ّيات اليشء ا ّلذي به الوصف بالعرض مع خصوص ّيات يشء آخر ،فحصل
عارض عىل يدك
وصف جديدٌ (مثل حتريكك ليدك ،فإن وصف احلركة
ٌ
من اجتامعهام
ٌ
وغرض
تصو ٌر للتحريك
ٌ
بالعرض من خالل ارتباطك ببدنك بعد أن حصل عندك ّ
وحكم برتتّب الغرض عىل التحريك ،وباجتامع ٰهذه األشياء حصلت
من التحريك
ٌ
ٍ
لوحت لصديقك بيدك من بعيد بغرض لفت انتباهه) ،وباجلملة
احلركة ليدك؛ كأن ّ
ّ
ٰ
ٰ
ّ
فإن موضوع االتّصاف بذلك الوصف هو اليشء املرتبط بذلك الغري ،إ ّما الذي له
الوصف بذاته كاحلرارة للنار ،أو ا ّلذي إذا اجتمعت أوصافه مع أوصاف اليشء
ٍ
بوصف آخر بالعرض .ومن هنا كان فرض وجود الوصف
اتّصف ٰهذا األخري
ّ
ً
بالتوسع قليال يف
فرضا للجمع بني النقيضني .وال بأس
بالعرض دون وجود علته ً
ّ
ٍ
مفصالً
مه ّية ،وألجل التمهيد ملا سيأيت الكالم عنه ّ
رضب األمثلة؛ ملا هلٰذه املسألة من أ ّ
يف املفتاح الالحق.
فعىل سبيل املثال ،عندما نسأل هل املاء يغيل أو ال؟ مع كوننا نعلم ّ
أن املاء بام هو ما ٌء ال
وأن الغليان بام هو غل ّي ٌ
يكون له الغليان بالذاتّ ،
ان ال يكون بذاته بالفعل للامء؛ ففي
ٍ
ٰهذه احلال ،حتّى يكون املاء يف حالة غليان فال بدّ أن يكون هناك يش ٌء غري املاء هو

الفصل الثالث

209

انضم إىل املاء وجد الغليان للامء ،مثل النار أو
ا ّلذي بحسب خصوص ّية ذاته عندما
ّ
منضام إليه
احلرارة ،فالغليان مل يوجد للامء بام هو ما ٌء فقط ،بل وجد للامء املق ّيد بكونه
ًّ
ٍ
يتضمن ٰهذا االجتامع للامء مع احلرارة أو النار
بدرجة مع ّي ٍنة ،بحيث
النار أو احلرارة
ّ
صريورة الغليان يف املاء .ومن هنا ليس الغليان يف املاء ّإال حاصل اجتامع املاء مع
حرارة النار.
وكمثال آخر عىل ٰذلك ،الحظ جذعًا من جذوع األشجار ا ّلتي تراها ّ
كل يوم يف طريقك
إىل مكان عملك ً
مثال ،وانظر يف صريورة ٰهذا اجلذع كرس ًّيا خشب ًّيا ،فإنّك بمالحظة
ٍ
ٰذلك ،فأنت ترى ّ
أن جذع الشجرة بام هو جذع شجرة ،ليس له بحسب ذاته أن يكون
بكريس ،وألنه حتى لو صار كرس ًّيا فإنّه يمكن أن يتفكّك وال يعود
كرس ًّيا؛ ألنّه ليس
ٍّ
ٍ
كريس .فجذع الشجرة بام هو جذع شجرة ليس له بحسب خصوص ّية ذاته أن
هناك
ٌّ
ولذلك فأنت تالحظ ّ
يكون كرس ًّيا بالفعل؛ ٰ
أن صريورة ٰهذا اجلذع كرس ًّيا ،ليس ّإال
صريورة أجزائه مق ّطع ًة بنحو خمصوص وجمتمعة فيام بينها بنحو خمصوص ،مع كوّنا
ملصق ًة ببعضها البعض كي تبقى عىل ٰذلك النحو املخصوص ا ّلذي جيعله ً
قابال
للجلوس أو الوقوف عليه وما شاكل ٰذلك .من هنا ،فأنت تالحظ ّ
أن اجلذع بام هو
جذع ال يكون له بذاته االنقسام إىل تلك األجزاء ،وبالتايل هناك يش ٌء آخر ذو
ٌ
ٍ
ٍ
خصوص ّية أخرى (املنشار ً
ثم إنك
ينضم إىل اجلذع فيجعل منه
مثال)
منقسام إىل أجزاءّ .
ً
ّ
ٍ
ٍ
أن انقسام اجلذع إىل أجزاء متشكّلة عىل ٍ
ٍ
تالحظ ّ
خمصوص دون غريه من األنحاء
نحو
ٍ
أن ٰذلك اليشء (املنشار بام له من خصوصية ً
يعني ّ
انضم إىل اجلذع وجزّ أه
مثال) وا ّلذي
ّ
ٍ
أيضا واجدٌ خلصوصية أخرى توجب حدوث تلك التجزئة عىل
إىل تلك األجزاء ،هو ً
ٰهذا النحو املحدّ د (وهي ً
مثال حركته عىل اجلذع حرك ًة خمصوص ًة جتعل األجزاء
كريس منها) .ثم وبعد
لتكون
متق ّطع ًة بنحو خمصوص مناسب لصريورهتا معا صاحلة ّ
ٍّ
أن تصبح األجزاء عىل ٰذلك النحو املحدّ د ،فإنّك تالحظ ّ
أن تلك األجزاء بام هي تلك
األجزاء ليست هلا بحسب ذاهتا أن تكون جمتمع ًة ومتأ ّلف ًة بنحو خمصوص ،وبالتايل ّ
فإن
ً
اجتامعها يعني ّ
جمتمعة
انضمت إليها وجعلت األجزاء
أن هناك خصوصي ًة أخرى
ّ
ثم تالحظ ّ
(وهي ً
أن
مثال حركتها باقرتاهبا من بعضها البعض والتصاقها م ًعا)ّ ،
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أمرا موجو ًدا لتلك األجزاء بام هي
اجتامعها عىل ٰهذا النحو الذي نسميه كرس ًّيا ،ليس ً
ولذلك تالحظ أنه مضا ًفا إىل ّ
بذاهتا ،وال حلركتها بام هي حرك ٌةٰ ،
أن أصل اجتامعها
يتضمن انضامم خصوصية إليها أعطتها االجتامع (وهي احلركة)ّ ،
فإن اجتامعها عىل
ٰذلك النحو املخصوص (بأن حتركت بنحو خمصوص والتصقت ببعضها البعض
الكريس) ،يعنيّ :
املنضمة
أن تلك اخلصوصية
بالنحو الذي يكون حاصله صريورة
ّ
ّ
تتضمن خصوص ّي ًة أخرى أو معها خصوص ّية أخرى جتعل من
أيضا
(احلركة) هي ً
ّ
عملية اجتامع األجزاء حاصلة ٰهبذا النحو خمصوص (أي ّ
انضم إليها هيئة
أن احلركة قد
ّ
جيا نحو صريورة ما نسميه كرس ًّيا).
خمصوصة جعلت منها سائرة تدر ً
وهنا وأمام ٰهذا املشهد املتعدد اخلصوصيات واحليثيات ،تنظر لرتى أن اجتامع ٰهذه
وهذه احليثيات (املنشار ،وحركة املنشار حركة بنحو خمصوص ،وتشكل
اخلصوصيات ٰ
خمصوصا ،وحركة األجزاء حركة بنحو خمصوص ،وصريورة األجزاء
األجزاء تشك ًّال
ً
هبيئة خمصوصة ،والتصاق األجزاء التصا ًقا بنحو خمصوص) جتد بعد مالحظة جمموع
ألي من ٰهذه األشياء بحسب خصوصية ذاته أن يكون له تلك األحوال
ٰذلك ،أنه ليس ٍّ
والصفات وأن يكون جمتم ًعا مع اآلخر عىل ٰذلك النحو؛ وبالتايل فأنت جتد  -عندما
الكريس ،وتالحظه بالنسبة إىل تلك األشياء بكيفياهتا وأحواهلا مجي ًعا  -أن
تالحظ
ّ
أمرا زائدً ا عىل ذات وخصوصيات ّ
كل ٰهذه األشياء ،قد كان موجو ًدا معها من
هناك ً
جيا ٰهبذا النحو
البداية إىل النهاية بحيث أضاف إىل خصوصياهتا ما جعلها صائرة تدر ً
أن هناك شيئًا ذا خصوصي ٍة حمدّ ٍ
املتخادم؛ وبالتايل فأنت ترى ّ
دة موجو ٌد عىل نحو
ّ
مصاحب ّ
لكل تلك املراحلّ ،قرب املنشار من اجلذع ،وحركه بنحو خمصوص بحيث
تكون تلك احلركة منتجة ألجزاء مقطعة بنحو خمصوص بأن تكون صاحلة لتجميعها
ٍ
خمصوصة
خاص ًة وجعلها عىل نِ َسب
حرك األجزاء حرك ًة ّ
ثم ّ
وتركيبها هبيئة خمصوصةّ ،
ثم حرك الغراء
من بعضها البعض ،بحيث ّ
يتكون عن تلك النسب هيئ ٌة خمصوص ٌةّ ،
ٍ
ٍ
بنحو خمصوص وجعله بني األجزاء بكيف ّية خمصوصة وبمقدار خمصوص بحيث تكون
ليتكون من خالل ٰذلك ك ّله وحيصل ما نسميه:
صاحل ًة لصريورة اهليئة هيئ ًة ثابت ًة،
َّ
الكريس .وبالتايل فأنت ترى ّ
أن هناك شيئًا واجدً ا خلصوص ّية ،فيه بحيث جتعل منه
ّ
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حمركًا عىل نحو التأليف والتكوين بنحو خمصوص وعىل نحو تدرجيي جيعل من ّ
كل
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متناسبة مع ّ
كل املراحل
خمصوصة
نتيجة
تلك العنارص متخادم ًة ومفضي ًة إىل حصول
مرت هبا عملية تكوّنا وصريورهتا.
ا ّلتي ّ
املحرك والفاعل ّ
ومن هنا وحيث إنك تعاين ّ
لكل
كل ٰذلك ،فإذا الحظت ٰذلك اليشء
ّ
ٰذلك من خالل ٰهذه املكونات واملوا ّد واآلالت ا ّلتي مجيعها ليس هلا من ذاهتا أن تكون
املحرك ،فإنّك تسمي حتريكه وتأليفه وترتيبه
بالنحو الذي جعلها عليه ٰذلك اليشء
ّ
هلٰذه األشياء حتريكًا وتألي ًفا وترتي ًبا متخاد ًما عّب ّ
سميه -
كل املراحل التدرجيية  -ت ّ
نظاما
وتسمي صريورهتا عىل ٰذلك النحو من التخادم والتالؤم:
وتدبريا،
تنظيام
ً
ّ
ً
ً
متضمنًا لغايات خمصوصة وحمددة ،وتسمي تلك املكونات ما ّدة ،وتسمي تلك النتيجة
ّ
الصائرة صور ًة .وبالتايل إذا أردت أن تستعمل األسامء ا ّلتي تطلقها عىل ٰهذه األشياء
ٍ
عالمات ورموزً ا تضعها للداللة عىل
والوقائع املخصوصة ،وا ّلتي ليست أسامؤها ّإال
ٍ
إن هناك ً
حينئذ ستقولّ :
فاعال مد ّب ًرا ومن ّظ ًام
بحسك وعقلك؛ فإنّك
ما جتده وتعاينه ّ
يملك اخلصوص ّية ا ّلتي جتعل تدبريه وتنظيمه بنحو خمصوصّ ،
وإن هناك ما ّد ًة هي ّأو ًال
الكريسّ ،
وإن
ثم األجزاء اخلشبية وقع عليها ٰذلك التدبري وحصل منها ٰذلك
اجلذع ّ
ّ
الكريس عن
هناك آلت استعملها املد ّبر ،وهي املنشار والغراء لالستعانة يف تكوين
ّ
تلك املا ّدةّ ،
وإن هناك صور ًة وهي اهليئة ا ّلتي صارت عليها األجزاء اخلشبية ،وا ّلتي
ٍ
وإن ّ
كانت نتيجة تدبري وتنظيم ٰذلك الفاعل املحركّ ،
لكل مرحلة من املراحل التدرجي ّية
ّناي ًة هي غاي ٌة لتحريك املن ّظم واملد ّبر للتمكني من االنتقال إىل املرحلة الالحقة؛
فصريورة األجزاء بنحو خمصوص كان غاية حركة املنشار بنحو خمصوص ،وصريورة
ٍ
األجزاء مركّب ًة عىل ٍ
خمصوصة كانت غاية ومنتهى حركتها واقرتاهبا بنحو حمدّ د،
هيئة
ٰ
الكريس شيئًا من بني أشياء أخرى
ثم إذا كانت
وكذلك األمر بالنسبة إىل الغراءّ .
ّ
ٍ
ودور يف يشء حيصل من جمموعها مجي ًعا ،فعند ٰذلك يكون ٰذلك
بحيث يكون هلا خدم ٌة
ٌ
للكريس ،مثل أن
الكريس يف حصوله غاي ًة لتدبري الفاعل وتنظيمه
الدور ا ّلذي خيدم
ّ
ّ
تكون مكانا للجلوس والراحة وما شاكل ٰذلك من ضمن جمموع األشياء التي حيتاجها
اإلنسان ً
مثال.
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ٍ
فإن تفصيل الكالم يف ّ
وكيف ما كان ّ
األول ّيات العقل ّية
كل واحد من ّ
ليس ممّا يناسب املقام ،و ٰلكن سيأيت ما يتع ّلق ببعض منها يف املفتاح

وهذا األمر عينه تعقله بحذافريه حينام ترى خل ّية النحل ،وبيوت النمل ،وبيوت
ٰ
العنكبوت ،فأنت يف مالحظتك ٰ
لذلك تعقل أن ُك ًّال من النحلة والنملة والعنكبوت،
ومنظم ًة لبيوهتا وعامل ًة عىل ٰذلك النحو
واجد ٌة خلصوص ّي ٍة فيها جتعل منها مد ّبر ًة
ّ
ٍ
صورة
املخصوص يف تلك املواد املخصوصة بنحو تدرجيي يؤ ّدي إىل صريورة
غاية حمدّ ٍ
خمصوصة ختدم يف حتقيق ٍ
ٍ
دة يف منظومة حياهتا ٍّ
ككل.
وما عليك – أخي القارئ – ّإال أن تقوم بتطبيق قانون الع ّل ّية وتسري بعقلك طب ًقا للحكم
ا ّلذي تفرضه خصوص ّيات املعاين املعقولة عن األشياء واملوجودات بام هي أشياء
اخلاصة ا ّلتي ختتلف هبا فيام بينهاّ .
إن ما
بغض النظر عن خصوص ّياهتا
ٌ
وموجودات ّ
ّ
ٍ
األو ّيل من ّ
أن اليشء الواجد بذاته لوصف ما،
تقوم به ليس ّإال تطبيق ما تدركه بعقلك ّ
ّصف به طاملا أن ذاته هي نفسهاّ ،
وأن اليشء الفاقد بذاته لوصف ما ،يبقى فاقدً ا
فهو مت ٌ
أن ذاته هي نفسها ،وأن ّ
لذلك الوصف لو خال وذاته طاملا ّ
ٰ
كل ما يقبل انفكاك
وأن ّ
الوصف عنه فليس ٰذلك الوصف موجو ًدا له بذاته وبام هو ٰذلك اليشءّ ،
كل ما
ٍ
ليس اتّصافه بالوصف بذاته فإذا ما اتّصف به ّ
فإن اتّصافه به هو عني وجود يشء آخر
وأن ّ
مستقال أو وجوده معه موضوع فعل ّية ٰذلك الوصف لهّ ،
ًّ
كل
غري ذاته كان وجوده
تتضمن يف حال االتّصاف وجود ما الوصف له بالذات إ ّما
عمل ّية اتّصاف بالعرض
ّ
ٍ
ٍ
فهذه
بنحو
مبارش ًة وإ ّما
متسلسل إليه .وليس معنى قانون العل ّية ّإال ٰذلك ك ّلهٰ ،
تتصور وتالحظ يف طول ممارسة
األحكام مجي ًعا وإن كانت أطرافها ومعانيها
ّ
ٌّ
اإلحساسّ ،إال ّ
مستقل عن اإلحساس بالك ّل ّية ،بل يرجع إىل رصف
أن منشأ احلكم هبا
ٍ
ذات املعاين ا ّلتي يدور احلكم معها يف ّ
كل مورد انطبقت فيه؛ ٰ
ولذلك كانت قاعدة
الع ّل ّية بام تعّب عنه من أحكام ّأول ّي ٍة قاعد ًة رضور ّي ًة بالرضورة املنطق ّية حاهلا حال قاعدة
امتناع اجتامع املتناقضني.
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الثالث املتع ّلق ببيان اخللل يف التمييز بني التع ّقل والتخ ّيل ،وا ّلذي هو
األساس يف اخللط بني األحكام العقل ّية واألحكام الومه ّية ،وأحد
املداخل ا ّلتي ترسب منها سوء الفهم حلقيقة ورضورة رجوع ما
يسمى بقانون العل ّية كام سبقت اإلشارة.
بالعرض إىل ما بالذات أو ما ّ
يسمى باألسباب التجريب ّية
بل سيأيت يف املفتاح
ّ
اخلاص بمعاجلة ما ّ
والعلم ّية بيان كيف ّ
أي
األول ّية هي األساس الكامن وراء ّ
أن األحكام ّ
احلس ّية.
عمل ّية حكم بام يف ٰذلك األحكام ّ
يتجىل سبيل معاجلة رفض أد ّلة الوجود ٰ
ّ
اإلهل ّي
وبعد ٰذلك ك ّله،
ٍ
ٍ
احلس
استنا ًدا إىل عدم وجود مبادئ ّأول ّية مطلقة الصدق ومستق ّلة عن ّ
خصوصا إذا ضممت إليه ما سيأيت احلديث عنه يف املفتاح
والتجربة،
ً
الثالث .أ ّما تفصيل الكالم واستيفاؤه وطرح العالج التا ّم ،فعىل عهدة
ٍ
ٍّ
مستقل ،عسى أن يكون قري ًبا إن شاء اهلل تعاىل.
بحث
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المفتاح الثالث :تمييز األحكام العقلية عن الوهمية
اجلوهري بني
يتم ّثل ٰهذا املفتاح بااللتفات الدقيق إىل الفارق
ّ
األحكام العقل ّية واألحكام الومه ّية؛ ّ
ألن اخللط بينهام هو املسؤول عن
جل  -إن مل يكن ّ
ّ
كل  -املشكالت الفلسف ّية واملعرفيّة .ومن ٰذلك ما
طرحه ّ
تصور وجود املعلول بدون
كل من هيوم وكانط حول إمكان
ّ
مشهورا فيام
أي تناقض ،ورتّبوا عىل ٰذلك ما أصبح
علته دون الوقوع يف ّ
ً
بعد من عدم وجود ٍ
علقة منطق ّي ٍة رضور ّي ٍة بني الع ّلة ومعلوهلا()1؛ ٰ
ولذلك
ٍ
ٍ
نظرا إىل أن ما
بنحو
( )1تطرح مسألة وجود علقة رضور ّية بني العلة واملعلول عادة
ساذج؛ ً
املتذوت
تتوقف عليه صريورة اليشء وتذوته (وجوده) ليست نسبته إىل املعلول
ِّ
والصائر (املوجود) واحدة؛ ّ
وتذوته يشمل
ألن ما يتو ّقف عليه املعلول يف صريورته
ّ
أربعة أمور :املادة بمه ِّيئاهتا ومعداهتا ،والصورة والفاعل برشوط فاعليته والغاية.
ّ
ولكل واحد من ٰهذه األربعة عالق ٌة خمتلف ٌة باملعلول عن األخرى؛ ٰ
ولذلك ذكر أرسطو

طاليس يف الكتاب الثاين من صناعة الّبهان يف املقاالت التاسعة والعارشة واحلادية
عرش والثانية عرش ّ
كل ما يتعلق ٰهبذه العلل وكيف ّية توظيفها يف عملية االستدالل
مضا ًفا إىل تعرضه هلا يف الفلسفة األوىل ويف فلسفة الطبيعة ،وقد استقىص الفالسفة
يب وابن باجة وابن رشد وابن
الّبهان ّيون الالحقون عىل أرسطو ما يتع ّلق هبا مثل الفارا ّ
وأهم ما يرتبط باملقام هو ّ
أن العالقة الرضور ّية ،ليست موجود ًة بنحو
سينا واملريداماد.
ّ
منعكس بني ّ
كل العلل واملعلول ،فوجود الفاعل ال يستلزم وجود املعلول إذا ما كان
ٍ
ٍ
ٍ
املعلول متو ّق ًفا عىل ما ّدة غري موجودة أو مه ِّيئة بعد أو مل تتوفر الرشوط ا ّلتي تتح ّقق هبا
عل ّية الع ّلة الفاعلةٰ .
وكذلك احلال مع املا ّدة ،بخالف الصورة والغاية .و ٰلكن يف املقابل
إذا كان املعلول موجو ًدا ّ
فإن وجود الفاعل واملا ّدة سيكون رضور ًّيا؛ وألجل ٰذلك
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حاول ّ
كل منهام بيان الع ّلة يف كوننا نعتقد بالعل ّية وبرضوريتها( !)1ومن
الرش يف العامل وإمكان خلو العامل
ٰذلك ً
أيضا ما يطرح عاد ًة حول مشكلة ّ
من الرش .وقد سبق خالل الفصل الثاين ،يف مقام بيان القيمة املنطق ّية
لالستناد إىل أسباب اإلحلادّ ،
أن حسم األمور يف العديد من املواطن
األول ّية
حيتاج إىل متييز األحكام الومه ّية عن األحكام العقل ّية
وخصوصا ّ
ً
منها؛ َ
اللذين سبقت اإلشارة إليهام يف الفصل األول .ومن هنا يسعى
احلقيقي ّ
لكل ٰهذه املشكالت ،وهو اخللط بني
ٰهذا املفتاح إىل بيان اجلذر
ّ
يفرقون بني العلل الذات ّية وا ّلتي بالعرض ،وبني البعيدة والقريبة ،ويفرقون بني
ّ
الرشوط واملعدّ ات وامله ّيئات والع ّلة الفاعلة واملا ّد ّية ،ويصفون الع ّلة املبارشة ا ّلتي
بالذات بصفة الرضورة يف عالقتها مع املعلول ا ّلتي تشمل يف ٰذلك ّ
كل ما يتو ّقف عليه
املعلول من األنواع األربعة ومه ّيئاهتا ومعدّ اهتا ورشوطها ،ونفس األمر يقال بالنسبة
إىل مسألة وجود العلة واملعلول معا.
( )1من الغرائب التي قام هبا ٰهذان الرجالن هو سعيهم احلثيث إلجياد تفسري مناسب ملا
يقوم به مجيع البرش باعرتافهم؛ وهو احلكم بتلقائ ّية بأن لكل معلول وعلة .فجعل هيوم
العادة علة ٰهذا احلكم بينام جعل كانط طبيعة الذهن والتكوين العقيل عندنا علته؛
واحلال أّنم يف نفس سعيهم ٰهذا خيالفون أصل ما طرحوه؛ إذ طاملا أن وجود اليشء
بعد العدم دون أي علة هو أمر ممكن بحسب دعواهم فلامذا نبحث عن علة للحالة
التي عند البرش .وطاملا أن أي يشء يمكن أن يكون علة ألي يشء فلامذا ٰهذا السعي
للكشف عن علة خمصوصة وحمددة ومناسبة لقيام البرش ٰهبذا احلكم .ولكن إذا عرف
وهذا
السبب بطل العجب .والسبب هو اخللط بني األحكام العقلية واألحكام الومهية ٰ
ما سأسعى لبيانه خالل ٰهذا املفتاح.
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واألول ّية عىل وجه
األحكام الومه ّية واألحكام العقل ّية عمو ًما
ّ
اخلصوص؛ ٰ
ثم ترتيب
ولذلك سأعمد فيام ييل إىل بيان الفرق بينها ّ
النتائج عىل ٰذلك.

أنحاء الحكم العقلي
بداية ال بدّ من مالحظة ّ
العقيل تقوم عىل أساس ما
أن طبيعة احلكم
ّ
تسوغه خصوص ّيات ذات املعاين من عالقة بينها بحيث يكون ٰذلك
ّ
ومعّبا عنها كام هي يف نفسها ،كام أصبح معلو ًما ممّا تقدّ م
احلكم حاك ًيا
ًّ
األول والثاين .وبام ّ
أن ٰهذه العالقة ال
األول ويف املفتاحني ّ
يف الفصل ّ
تبني أعاله فيمكنك أن
ختلو من أن تكون إ ّما بالذات وإ ّما بالعرض ،كام ّ
تعلم بسهولة ّ
العقيل من أن تكون بأحد
أن األحكام ال ختلو باحلرص
ّ
ٍ
ألن ّ
ثالثة أنحاء ،إ ّما الرضورة وإ ّما االمتناع وإ ّما اإلمكان؛ ّ
واحد
لكل
ٌ
منشأ كام ٌن يف خصوص ّيات املعاين امللحوظة يف عمل ّية
من ٰهذه األنحاء
احلكم ،ويف نحو حلاظها أي احليثيّة املأخوذة فيها.
ٌ
يت ،وهو
األول هو أن يكون بني طريف احلكم
ارتباط ذا ٌّ
فمنشأ النحو ّ
ومقوماته أو بني املوضوع وأعراضه الذات ّية( )1كام
ما يكون بني املوضوع
ّ
األول؛ مثل األربعة عد ٌد ،واألربعة نصف
سبق الكالم عنه يف املفتاح ّ
()1

مقومات أعراضه الذات ّية أو األعراض الذات ّية
ملقوماته أو ّ
أو األعراض الذات ّية ّ
ألعراضه.

218

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

ٍ
يت
الثامنية .وأ ّما منشأ النحو الثاين فهو أن يكون بني طريف احلكم تناف ذا ٌّ
ً
ّ
مقوماته أو لبعض
بأن يكون أحد املعنيني
مقابال لعني اآلخر أو لبعض ّ
أعراضه الذات ّية وما شاكل ٰذلك؛ مثل األربعة ثالث ٌة ،واألربعة فر ٌد،
واألربعة نصف السبعة .وأ ّما منشأ النحو الثالث فهو ّأال يكون بني طريف
ٍ
ٍ
يت ،بل يكون أحدمها ً
قابال لالتّصاف
أي ارتباط أو تناف ذا ٌّ
احلكم ّ
وقابال لعدم االتّصاف ،بمعنى أنّه ٌ
قابل ّ
ً
ينضم إليه ما جيعل
ألن
باآلخر
ّ
ً
أي اتّصاف؛
االتّصاف فعل ًّيا
وقابال لعدم انضاممه؛ فال يكون يف البني ُّ
وألجل ٰذلك أمكن حيكم بأحدمها عىل اآلخر تار ًة سل ًبا وأخرى
باإلجياب ،تب ًعا النضامم ما يس ّبب االتّصاف أو عدم انضاممه؛ مثل
حار ،والق ّطة مل تأكل من الطبق ،والعصفور مل
اإلنسان
ٌ
طبيب ،واملاء ٌّ
فإن ًّ
يقف عىل الغصن؛ وبنا ًء عىل ٰذلك ّ
كال من احلكم بالرضورة أو
االمتناع أو اإلمكان يستند جوهر ًّيا إىل مالحظة خصوص ّيات طريف
تم ٰذلك  -أعني ّ
حرصا هو
أن كان منشأ قيامنا باحلكم
احلكم .وإذا ما ّ
ً
مالحظة خصوص ّيات املعاين  -كان احلكم ناش ًئا عن التعقلّ ،
ألن قوام
التع ّقل ٰ
بذلك ،وبالتايل كان احلكم مطاب ًقا للواقع؛ أي مطاب ًقا لذات
املحكوم عليه كام هو يف نفسه.
ّإال أنّنا نحن البرش ،وإن كنا نعقل ،ويمكن أن نقوم بأحكامنا عىل
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أساس التع ّقل ،و ٰلك ّن قيامنا ٰ
بذلك ليس رضور ًّيا لنا ،بل قد نقوم باحلكم
()1
ٍ
دائام بالربط بني املعاين أو التفكيك
عىل
أسس أخرى ؛ فنحن ال نقوم ً

بينها من خالل تطبيق معايري التع ّقل الضامنة فقط لصريورة احلكم منّا
بالنحو املطابق حلال األشياء يف نفسها ،بل ّ
إن له عندنا مناشئ أخرى،
كامن ًة يف صلب خصائصنا البرش ّية ،بحيث تؤ ّثر عىل عمل ّية احلكم ا ّلتي
وهذه املناشئ ثالث ٌةّ :أو ًال :أحوال مقام التع ّقل .ثان ًيا :أحوال
نقوم هباٰ .
مقام التخ ّيل .ثال ًثا :أحوال مقام االنفعال .وسوف أقرص الكالم عىل
()1
مه ّية ،أعني االلتفات إىل ّ
أن عمل ّية احلكم وإن كانت فعل العقل
ٰهذه النقطة بالغة األ ّ
دائام عىل أساس معايري التع ّقل؛ بل قد نقوم باحلكم
دائامّ ،إال أن قيام عقلنا هبا ال يكون ً
ٍ
ٍ
كثريا  -عىل أساس التأ ّثر بعنارص أخرى تقودنا إىل وصف يشء بيشء أو
 ويف احلقيقة ًٍ
نفي ٍ
يشء عن يشء أو حتّى الرت ّدد بوصفه أو عدم وصفه ،رغم ّ
أن معايري التع ّقل تقود
إىل خالف ٰذلك .ومن هنا فعىل اإلنسان بادئ ذي ٍ
بدء أن يتع ّلم معايري التعقل قبل أن
وهذا ٌ
يزج بنفسه يف ميدان املعرفة ،وادعاء ّ
وهذا غري
خطأ ،وذاك
ممكن ٰ
أن ٰهذا صحيح ٰ
ٌ
ّ
ٰ
ٰ
ّ
ٰ
يتم تعليمه وتربية
املرة أن شيئًا من ذلك ال ّ
ممكن وما شاكل ذلك .ولك ّن احلقيقة ّ
ّ
هم بنحو
اإلنسان عليه يف املنظومات التعليمية احلاكمة يف املجتمعات البرش ّية ،إال ال ّٰل ّ
ٍ
وبشعارات بر ٍ
ٍ
وخادعة؛ وبناء عىل ٰذلك يتحتّم عىل املرء قبل أن يقول عقيل
اقة
ظاهري
ّ
ّ
يقول وعقيل حيكم أن يقوم بتع ّلم معايري التع ّقل ،فالعقالنية والتعقل ال تعني
ٍّ
مستقل بعقله دون أن يعي من قريب أو بعيد شيئًا
االستقاللية يف احلكم فقط ،فكم من
من معايري التع ّقل! كام ّ
أن العقالنية ال تنايف األخذ عن الغري؛ فكم هي املوارد ا ّلتي حيتّم
املتخصصني وأهل الدراية واخلّبة لألخذ بام ال قدرة لنا
علينا العقل فيها الرجوع إىل
ّ
عىل حتصيله أو القيام به! و ٰلكن بعد إحراز اخلّبة والّباعة والنزاهة يف من نرجع إليه.
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الثاين ،أي أحوال مقام التخيّل؛ ّ
ودقيق وال أريد إفساد
عميق
األول
ٌ
ٌ
ألن ّ
كثريا بام نحن فيه،
بالتطرق إليه،
وضوح البحث
ً
ّ
خصوصا وأنّه ال يرتبط ً
سميناه ساب ًقا باألحكام االنفعال ّية وتطرقنا إليها
واألخري هو عني ما ّ
خالل عرض أسباب اإلحلاد وسأقوم الح ًقا بتفصيل ما يتعلق هبا عند
بيان مفتاح العالج لألسباب النفس ّية االنفعال ّية .وفيام ييل بيان ما يتعلق
بأحوال مقام التخ ّيل.

أحوال مقام التخيل

ٍ
ّ
أحوال ،وهي :القدرة عىل التخ ّيل،
إن ملقام التخ ّيل ثالث
االضطرار إىل التخ ّيل ،والعجز عن التخ ّيل؛ حيث إننا:
ٍ
بنحو خمصوص،
د تار ًة نجد أنفسنا قادرين عىل خت ّيل أشياء حمدّ دة
دون أن يعوقنا أي مانع من ٰذلك؛ و ٰذلك مثل خت ّيلك لنفسك وأنت
واقف عىل قرص الشمس وتنظر إىل الكون حولك تعاين كواكبه
ونجومه .ومثل خت ّيلك لتحقق ّ
بمجرد أن ّ
حتك رأسك
كل ما تتمناه
ّ
كثريا يف حال طفولتنا دون أن نرى
بإهبامك .وغري ٰذلك الكثري مما حيصل ً
ويستمر حصوله بمقدار حمدود نو ًعا ما ،بعد
فيه أي بأس أو استحالة،
ّ
أن نكّب ونرشد؛ و ٰلكن بمراتب خمتلفة بيننا ،تب ًعا لدرجة الوعي والتع ّقل

حصلها ّ
كل منا.
ا ّلتي يملكها أو ّ
د وتار ًة نجد أنفسنا عاجزين عن خت ّيل أمور معيّنة مهام حاولنا ٰذلك؛
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ٍ
ٍ
حمسوس سبق أن أحسسناه؛ كام
وصف
بأي
مثل أن نتخ ّيل ما ال يوصف ّ
حلاسة الذوق أو
حيصل مع من ُولد مصا ًبا بالعمى أو بالصمم أو فاقدً ا ّ

حتّى فيام إذا مل يكن فاقدً ا للذوق ،إذا ما أراد خت ّيل الطعوم ا ّلتي مل يتذوقها
من قبل.
مضطرين ومقهورين يف خت ّيل أشياء حمدّ دة
د وتارة ثالثة ،نجد أنفسنا
ّ

خت ّي ًال عىل نحو خمصوص وبكيفية خمصوصة ،دون أن يمكننا يف مقام

التخ ّيل منع أنفسنا من خت ّيلها عىل ٰذلك النحو بتلك الكيف ّية؛ و ٰذلك مثل
أي ٍ
نور ومن أي يشء.
دامسا خال ًيا من ّ
خت ّيلنا للعدم املطلق عتمة وظال ًما ً
ومثل خت ّيلنا للمكان العام كظرف واسع ممتدٍّ إىل ما ال ّناية من ّ
كل
ٍّ
كخط ممتدٍّ ال بداية له وال ّناية.
اجلهات ،ومثل خت ّيلنا للزمان العام
إن ًّ
ثم ّ
كال من ٰهذه األحوال الثالث ا ّلتي حتدث لنا يف مقام التخ ّيل،
ّ
هي أمور تقع منا بتلقائ ّية ،أي نجد أن قدرتنا عىل التخيّل أو عجزنا عنه
أو اضطرارنا إليه ،مجيعها أحوال تلقائ ّية يف عمل ّية التخ ّيل دون أن حيتاج
أي منها إىل ٍ
كلفة وجهد ملعرفته ،بل دون أن نحتاج إىل تع ّلمه .ومع ٰذلك
ّ
فإنّنا نجد ّ
أن ٰهذه التلقائ ّية ليست مبن ّي ًة عىل ما تسوغه خصوص ّيات
األشياء وطبيعتها( ،)1وال هي تابعة هلا ،بل حتدث فينا بمعزل عن ٰذلك،
(ٰ )1هذا بخالف التلقائ ّية احلاصلة يف املبادئ الصاحلة لالستخدام يف عملية املعرفة ،ا ّلتي
األول ّيات العقل ّية كام سبق وسيأيت الكالم عنها .فأنت عندما حتكم بأن
مهها ّ
أساسها وأ ّ
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وإن كنا قادرين يف أحيان كثرية عىل أن نقوم بالتخ ّيل استنا ًدا إىل مالحظة
اخلصوص ّيات كام هو احلال مع أصحاب الصنائع العمل ّية ا ّلذين
يتخ ّيلون يف أذهاّنم ما يريدون صنعه واخرتاعه ويرسمون له صورة قبل
أن يقوموا بتنفيذهّ ،إال أنّنا يف ٰهذه احلال ال نكون معتمدين عىل حمض
واضحا.
القدرة عىل التخ ّيل بل عىل ممارسة التع ّقل كام أصبح
ً
ومن هناّ ،
فإن ٰهذه األحوال الثالثة يف تلقائ ّيتها ،ليس جيب أن تكون
كثريا ما حتصل
مسبوقة بالتأمل ألحوال وخصوص ّيات ما نريد خت ّيله ،بل ً

ولذلك ،وطاملا أن احلال عندنا هو ٰ
بسذاجة؛ ٰ
كذلك ،فال يوجد عندنا أي
ّبر العتبار ٰهذه األحوال تابعة خلصوص ّية ما نريد ختيّله دائام ،بحيث
م ّ
نستند إىل قدرتنا أو عجزنا أو اضطرارنا يف مقام التخ ّيل لنقوم باحلكم
عىل ٰذلك اليشء بأنّه ممكن أو واجب أن يكون بالنحو ا ّلذي خت ّيلناه عليه،
اليشء إ ّما أن يكون وإ ّما ّإال يكون ،ويمتنع أن يتّصف بالكون وعدم الكون م ًعا ،أي
بذلكّ ،إال ّ
من نفس اجلهة ،فأنت وإن كنت حتكم بتلقائ ّي ٍة ٰ
أن منشأ التلقائ ّية هو
خصوص ّية املعاين ا ّلتي حكمت عليها من كوّنا ّأو ًال واضحة اخلصوص ّية بنفسها،
وكذلك احلال عندما حتكم ّ
ملسوغ احلكمٰ .
بأن الواحد ليس
وثان ًيا
متضمن ًة باملبارشة ّ
ّ
اثنني ،وأ ّن اليشء الفاقد لوصف ما بحسب خصوصية ذاته ،فإنّه ال يوصف به طاملا أن
كذلك ،وأنّه إذا ما اتّصف به ف ٰهذا يعني ّ
ذاته هي ٰ
أمرا زائدً ا عىل رصف ذاته،
أن هناك ً
ٍ
باستقالل وإ ّما بمعونة
له ٰذلك الوصف بذاته ،وهو ا ّلذي أنشأ ٰذلك الوصف فيه ،إ ّما
نسميه بقانون الع ّل ّية كام سبق اإلشارة وسيأيت تفصيل بعض ما
خصوص ّياته هوٰ ،
وهذا ّ
يتع ّلق به.
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ٍ
ٍ
بموجود مطل ًقا أو
بنحو ما فهو ليس
أو أن ما عجزنا عن خت ّيله مطل ًقا أو
ٍ
بموجود عىل ٰذلك النحو؛ فتخ ّيلك ً
جالسا عىل قرص
مثال لنفسك
ليس
ً
بمجرد أن قرأت كلاميت ٰهذه ،وقدرتك
الشمس حصل عندك بتلقائ ّي ٍة
ّ
عىل خت ّيله وحكمك ً
مثال بإمكان أن حيدث ٰذلك استنا ًدا إىل قدرتك عىل

خت ّيله ،مل ينشأ من كون حلاظك لذاتك بام لك من خصوص ّيات ،وحلاظك
الشمس بام هلا من خصوص ّيات قد مكّناك من إحداث ٰهذا التخ ّيل
أي
قادرا عىل خت ّيل ٰذلك دون ّ
والقيام ٰهبذا احلكم ،بل وجدت نفسك ً
ٍ
مالحظة للخصوص ّيات ا ّلتي متتلكها عنارص الصورة ا ّلتي أحدثتها يف
أمرا ممكنًا حقيق ًة أو غري
خميلتك ،وبالتايل دون أن تعرف ح ًّقا إن كان ً
ٍ
ممكن .ونفس األمر يقال عىل حال االضطرار وحال العجز؛ فعجزك عن
ثم حكمك الساذج استنا ًدا
خت ّيل طعم املانجو ألنّك مل تتذوقه من قبلّ ،
إىل ٰذلك بأنّه ليس ذا طع ٍم ،مل يستند إىل ّ
أن املانجو يف نفسه ليس له طعم.

وعجز األعمى بالوالدة عن خت ّيل األلوان ،وحكمه بعدم وجودها
ٍ
استنا ًدا إىل ٰذلك ،مل يستند إىل ّ
موجودة عىل
أن األلوان يف نفسها غري
باملرةٰ .
وكذلك احلال يف اضطرارك إىل خت ّيل املكان
اإلطالق وليست شي ًئا ّ
كذلك يف نفسه ،مل يستند إىل ّ
العام ظر ًفا ممتدًّ ا ال متناه ًيا ،وحكمك بأنّه ٰ
أن

وهكذا احلال
خصوص ّية املكان يف نفسه توجب له وصف عدم التناهيٰ ،
يف سائر األمثلة.
والنتيجة املرتتّبة عىل ٰذلك هي ّ
تعّب
أن أحوال مقام التخيّل ال ّ
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بالرضورة عن خصوص ّيات األحوال الواقع ّية ملا نقوم بتخ ّيله؛ أي ّ
أن
قدرتنا عىل ختيل ٍ
أمر ممك ٌن يف نفسه .كام ّ
يشء ال تعني ّ
أن
ّ
أن ما خت ّيلناه هو ٌ
ٍ
ٍ
بنحو ما ال يعني ّ
أن ٰذلك
عجزنا عن خت ّيل يشء ما مطل ًقا أو عن خت ّيله
ٍ
أمر ٌ
ً
مطلقا أو بحسب ٰذلك
بموجود
حمال وممتن ٌع أو ليس
اليشء هو ٌ
فإن اضطرارنا إىل ختيل ٍ
احلال .والكالم عينه بالنسبة إىل االضطرارّ ،
يشء
ّ
ٍ
بنحو ما ال يعني ّ
أن ٰذلك اليشء ال بدّ أن يكون يف نفسه بالنحو ا ّلذي
ما
مضطرين إىل خت ّيله عليه.
نجد أنفسنا
ّ
ومن هنا ،متى ما انتقلنا من حال مقام التخ ّيل إىل حال الواقع
حكام
ونفس األمر ،أي إىل حال اليشء يف نفسه ،فنحكم عىل اليشء
ً
وصف
بأحد األنحاء الثالثة السابقة (أي إنّه ممك ٌن يف نفسه أو ممك ٌن له
ٌ
رضوري يف نفسه أو
ممتنع له وصف ما ،أو
ممتنع يف نفسه أو
ما ،أو
ٌّ
ٌ
ٌ
رضوري له وصف ما) ،استنا ًدا إىل حال من األحوال الثالثة ملقام
ٌّ
التخ ّيل (القدرة والعجز واالضطرار) ،فعند ٰذلك نكون فاقدين يف قيامنا
باحلكم ملسوغهٰ ،
حكام ومه ًّيا بلحاظ منشئه؛ ألنّه مل
وبذلك يكون احلكم ً

ينشأ عن ما تسوغه خصوص ّيات املعاين ا ّلتي وقع عليها احلكم ،بل عن
خصوص ّيات شخص ّية عرض ّية ال ترتبط بخصوص ّيات األشياء ارتبا ًطا

بالذات وبالرضورة .وبالتايل لن يكون ألحكامنا ا ّلتي نقوم هبا اعتام ًدا
أي قيمة معرف ّية؛ أي لن تكون صاحل ًة لالستعامل يف مقام
عىل ٰذلك ّ
ً
مفصال.
األول بيانه
التفكري ،كام سبق يف الفصل ّ
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الفرق بين التخيل (الحكم الوهمي)
والتعقل (الحكم العقلي)

بالنظر إىل ما تقدم ،ينجيل الفرق بني التع ّقل والتخ ّيل؛ وتب ًعا له
الومهي .فتخيّيل لكوين واق ًفا عىل
العقيل واحلكم
ي ّتضح الفرق بني احلكم
ّ
ّ
ثم حكمي بأنّه يمكن ألحد أن يقوم ٰ
بذلك ،خيتلف
قرص الشمس ،ومن ّ

عن تع ّقيل لكوين واق ًفا عىل قرص الشمس؛ إذ يعني أنني الحظت

خصوص ّيايت وخصوص ّيات الشمس ،وبالتايل سأحكم عندها ّ
أن ٰهذا
أمر ٌ
حمال؛ ألنّني سأحرتق وأتالشى قبل أن أصل إليها وإن وصلت
ٌ
فستبلعني النار وتفنيني .فالتع ّقل قاد إىل احلكم بامتناع ما قدرت عىل
خت ّيله ،واالعتامد عىل حال اخليال قادين إىل احلكم بإمكان ما خت ّيلته.
واألعمى بالوالدة حينام حيكم بأنّه ال وجود لأللوان ألنّه ال يستطيع
ٍ
يشء من ٰهذا القبيل يكون معتمدً ا عىل حال خت ّيله ،ويكون
أي
خت ّيل ّ
أن من حوله خيّبه ٰ
حكام ومه ًّيا ،بينام إذا الحظ ّ
وأّنم عىل
بذلكّ ،
حكمه ً
ٰهذا األساس يميزون بني األشياء وحيدّ دون أشكاهلا ،ويقومون من
خالل معرفتهم ٰهذه بمساعدته عىل امليش وعىل األكل وعىل سائر
حاجاته ،فإنّه حينها سيحكم ّ
بأن هناك شي ًئا موجو ًدا يعلم به اآلخرون،
و ٰلكنّه ال يستطيع خت ّيله رغم أنّه موجو ٌد وهو ا ّلذي يسميه الناس باللون.
ٍ
وحينئذ يكون حكمه بوجود األلوان مبن ًّيا عىل التع ّقل .فأحوال مقام
التخ ّيل قادته إىل احلكم بعدم وجود األلوان ،واعتامده عىل معايري التع ّقل
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قاده إىل احلكم بالوجود.
ومن هنا ،حيتاج املرء منا إىل ّ
أن يتنبه إىل كيفية نشوء أي حكم عنده،
ّ
فإن االتّكال عىل التلقائ ّية والوضوح يف مقام التخ ّيل ،ال يقودنا إىل ما
نسعى إليه من املعرفة الصحيحة ،سوا ٌء كان احلكم ا ّلذي قمنا به هو
ٍ
ٍ
يشء أو رضورة
يشء أو عدم وجوده ،أو امتناع وجود
إمكان وجود
وجوده .فال يكفي أن يتّكل املرء عىل قدرته عىل خت ّيل يشء فجأ ًة دون أن
أي مالحظة لسببه وعلته؛ ليقوم استنا ًدا ٰ
لذلك
يتضمن خت ّيله لوجوده َّ
ّ

باحلكم ّ
بأن وجود اليشء بعد العدم دون أن يكون هناك يش ٌء أوجده هو
أمر ممك ٌن يف نفسهٰ .
يصح االتّكال عىل قدرتنا عىل سلب
وكذلك ال
ّ
ٌ
نتصوره إىل القولّ :
إن مجيع األشياء واملعاين
أي مفهو ٍم
ّ
الوجود عن ّ

يمكن هلا يف نفسها ّأال توجد وبالتايل ال يوجد يشء يكون وجوده
رضوريا .وأيضا ال يصح االتّكال عىل قدرتنا عىل ختيل وجود أي ٍ
يشء
ً
ّ
ّ
ًّ
بمجرد أنّك حلست
عند حدوث أي يشء؛ مثل خت ّيل إحساسك بالشبع
ّ
بمجرد أنّك نفخت عليه ،وغري ٰذلك من
شفتيك ،أو التئام جرحك
ّ
يشء أن يكون ع ّلة ألي ٍ
لذلك بأنّه يمكن ألي ٍ
أمور؛ لتحكم تب ًعا ٰ
يشء،
ّ
ّ
ّ
وبأن إحساسك بالشبع يمكن واق ًعا أن يسببه حلس شفتيك وإن كان مل

حيدث ،أو ّ
أن التئام جرحك يمكن واق ًعا أن يسببه نفخك عليه؛ غاية
األمر إنّه مل حيدث .ففي مجيع ٰهذه األحوال خيتلط عىل املرء اإلمكان
احلقيقي باإلمكان اخليايل أو الذهني ،واحلال أّنام أمران خمتلفان ك ّل ًّيا،
ّ
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ٍ
يشء أو
أي
وال مالزمة بينهام عىل اإلطالق .فاحلكم بإمكان وجود ّ
ٍ
يشء بوصف ما جيب أن يستند إىل خصوص ّيات
أي
بإمكان اتّصاف ّ
أن حكمك ّ
املقومات والصفات احلقيق ّية والواقع ّية؛ فكام ّ
بأن
ّ
 ،14=7+7قد استند إىل مالحظتك خلصوص ّيات السبعة والزائد
كل ٍ
بأن ّ
فكذلك حكمك ّ
واملساواةٰ ،
يشء جيوز أ ّال يكون موجو ًدا ،جيب
جمرد
أن يكون مستندً ا إىل مالحظة خصوص ّيات الوجود واإلمكان ال ّ
أي
االتّكال عىل رصف أنّك تستطيع يف خيالك أن تسلب الوجود عن ّ
مفهوم .و ٰهبذه التفرقة يكون املرء مراع ًيا ملعايري التع ّقل ومتجن ًبا اخلضوع
ألحوال مقام التخ ّيل؛ وبالتايل يكون مم ّي ًزا بني األحكام العقل ّية
واألحكام الومه ّية (.)1
( )1من األمور ا ّلتي حتتاج إىل تنبيه ،ويقع عىل عاتقها ّ
حل كثري من الغموض ،ويسدّ الباب
أمام العديد من حماوالت السفسطة ،هي االلتفات إىل أن امتالك التمييز التام بني مقام
بمجرد إخالص
التعقل ومقام التخيل ،ليس من األمور ا ّلتي متتلك بمجرد الرغبة ،أو
ّ
النية .وال هو من األمور التي يكشف عنها الثقة العالية بالنفس .بل هو من األمور
ا ّلتي تنال ّأو ًال بالتعلم هلٰذه الفروق واملميزات ،وثان ًيا بالتدريب واملامرسة واإلمعان يف
الفحص والدراسة النظر ّية للعلوم العقل ّية ،حتّى تصري ممارسة التع ّقل ملك ًة راسخ ًة،
وتصري أحوال مقام التخيل شاخصة احلال أمام عقل اإلنسان يتحكّم فيها وجيعلها عىل
ويكف اخليال عن ممارسة التخيل فيام ليس ينال
ّ
طبق مقام التعقل فيام يمكن فيه ٰذلك،
حاله باخليال؛ وبالتايل يصري عقله مد ّب ًرا خلياله فيجعل مجيع أحكامه أو حتّى تو ّقفه عن
متحكام بتع ّقله فيقع يف أحكام ومه ّي ٍة
احلكم مطابقة ملعايري التعقل ،بدل أن يكون خياله
ً
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انفتاح باب العالج
مر جيّدً ا ،اتّضح ّ
أن اخللل يف التمييز بني
واآلن ،إذا ما فهم ما ّ
ٍ
عديدة
األحكام العقل ّية واألحكام الومه ّية هو جوهر املشكلة يف دعاوى
تم ّاختاذها مط ّي ًة للتشكيك بأد ّلة الوجود ٰ
التعرض إىل
اإلهل ّي .وفيام ييل ّ
ّ
ٍ
سبب ،وامتناع نفس فكرة
مهها ،وهي ثالث ٌة :الوجود بعد العدم بال
أ ّ
الرش لع ّل ّية اإل ٰله للعامل.
اإل ٰله ،ومنافاة وجود ّ

أي
يظن بنفسه الصواب .ومن هنا فليس امتالك ٰهذا األمر أهون من امتالك ّ
وهو ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أي لغة أو مهارة ،بل ليس أسهل من امتالك امللكات اخللق ّية
حرفة أو مهنة أو تع ّلم ّ
الفاضلة وجعل عقله مد ّب ًرا النفعاالته .فعىل املرء أن يضع يف احلسبان أنّه كام كان
ٍ
ٍ
ٍ
مهارة ،أو امتالك التدبري النفعاالته ال يكفي يف
صنعة أو
أي
امتالك لغة من اللغات أو ّ
أي منها حمض املعرفة النظر ّية بالقواعد الك ّل ّية واملفاهيم واملعاين والطرق ،بل حتتاج إىل
ٍّ
ٍ
ٍ
التدرب واملامرسة والتكرار واليقظة وما شاكل ٰذلك من متط ّلبات رضور ّيةٰ ،
فكذلك
ّ
احلال يف امتالك التع ّقل يف مقام التفكري واحلكم وجعل معايري التع ّقل مطبقة عىل طول
أيضا حيتاج إىل
مسار عملية التفكري والتأ ّمل ،دون االنخداع بأحوال مقام التخيل ،فإنّه ً
ٍ
وأول اخلطوات :فهم ما ذكرته يف املتن هنا ويف املفتاحني
حذوا
تلك األمور
بحذوّ .
ً
األول مضا ًفا إىل ما يذكر يف املصادر املشار إليها يف هوامش
السابقني ويف الفصل ّ
األول ،وثاين اخلطوات حتصيل جودة الفهم وشموليته من خالل املامرسة
الفصل ّ
والتطبيق يف العلوم النظر ّية وأفضل ما حيقق ٰذلك هو ّ
كل من علوم الرياضيات وعلوم
يعمق الفهم ملعايري التع ّقل ،وملا يف
احلكمة العمل ّية ،ملا يف األوىل من تدريب
ٍّ
نظري ّ
الثاين من تعليم وتفهيم للموانع األخرى املتع ّلقة بمقام االنفعال.
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 1ـ الوجود بعد العدم بال سبب
من ٰهذه الدعاوى ،دعوى هيوم( )1إمكان وجود اليشء بعد العدم
فهذه الدعوى ا ّلتي دأب
أي رضورة لفرض سبب أوجدهٰ .
بدون ّ
سموه
كثريون عىل ترديدها ،تعتمد بالكل ّية عىل قدرة اخليال (ا ّلذي ّ
الذهن أو العقل) عىل ختيل (ا ّلذي سموه تصورا) وجود ٍ
يشء بعد العدم
ّ
ًّ
ّ
ٍ
يشء ،ودون أن يستلزم ٰذلك الوقوع يف
أي
دون أن يسبب وجو َده ُّ
التناقض( ،وإن احلال يف احتامل الصدفة هو عني احلال يف احتامل
()2
ٍ
تناقض يف فرض
أي
األسباب)  .فبحسب تعبري هيوم نحن ال نجد ّ
سبب وراء وجوده ،فليس
وجود يشء بعد العدم دون أن يكون هناك
ٌ
ٍ
رضورة بني وجود اليشء بعد العدم وكون وجوده قد حدث
أي
هناك ّ
بسبب.
وبمجرد التأمل يف ٰهذه الدعوى ،بمعونة ما سبق بيانه يف
و ٰلكن،
ّ

ٰهذا املفتاح وما سبقه ،يتضح جل ًّيا ّ
أن هيوم ال خيلط فقط بني (أحوال
()1
وهذا الكتاب
ٰ Treatise of human nature, book 1, part 3, section 3.
البرشي) ترمجة د.
(حتقيق يف الذهن
ٌ
هليوم غري كتابه املرتجم إىل اللغة العربية حتت اسم
ّ
حممد حمجوب.
البرشي ،ترمجة د .حممد حمجوب ،املن ّظمة العرب ّية للرتمجة ،صفحة .88
حتقيق يف الذهن
(ٌ )2
ّ
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مقام التخ ّيل) و(أحوال اليشء يف نفسه) ،وبالتايل خيلط بني احلكم
(تصور وجود اليشء دون
العقيل ،بل إنّه خيلط بني
الومهي واحلكم
ّ
ّ
ّ

تصور ّ
أن ع ّلته غري
تصور ع ّلة أوجدته) ،وبني
(تصور وجود اليشء مع ّ
ّ
ّ
ٍ
(تصور عدم ع ّلته).
تصور ع ّلته) وبني
ففرق بني (عدم
ّ
ّ
موجودة)ّ .
(تصور عدم
و ٰلكن ،ألنّه يفرض شي ًئا غري حمدّ ٍد ،فعند ٰذلك سيبدو
ّ
وكأّنام يش ٌء واحدٌ  ،فلن يم ّيز بينهام.
العلة) و(عدم ّ
تصور العلة) ّ
و ٰلكن احلقيقة هي ّ
أن ٰهذا اخللط هو ثمر ٌة خللط آخر بنى عليه هيوم
ٍ
ألي
أي يشء ع ّلة ّ
استنتاجه ٰهذا ،وهو اخللط بني (إمكان أن يكون ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يشء)؛ ٰ
تكرر
ألي
أي يشء ع ّلة ّ
يشء) ،وبني (القدرة عىل خت ّيل ّ
ولذلك ّ
ٍ
ٍ
بأن ّ
منه الترصيح ّ
تصورناه
أي يشء إذا ما ّ
كل يشء يمكن أن يصدر عنه ّ
وهذه عبارته
بنحو
(قبيل) ،فقد يطفئ سقوط احلصاة عىل حد علمنا د ٰ
ٍّ
بالنص د نور الشمس ،أو قد يمكِّن التمنّي صاحبه من إدارة الكواكب
ثم يع ّلق يف احلاشية« :إنّه وبحسب ٰهذه الفلسفةّ ،
فإن
يف مساراهتاّ ...
تلك القاعدة ا ّلتي جاءت هبا الفلسفة القديمة ،ال يشء يصدر عن ال
تكف عن أن تكون قاعد ًة عا ّم ًة».
يشءّ ...

()1

مر ًة أخرىّ ،
تصور
فإن ٰهذا اخللط األخري هو ً
أيضا نتاج عدم ّ
و ٰلكن ّ
( )1املصدر السابق ،صفحة .207
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معنى الع ّل ّية بالنحو الصحيح .لقد خت ّيل هيوم ّ
جمرد أن
أن العل ّية هي ّ
يكون يشء قد تبع يف وجوده شي ًئا آخر ،مع ٍ
زمني ما()1؛ ٰ
ولذلك
فارق
ٍّ
ٌ
جمرد التتايل يف الوجود ،كان ً
سهال عليه رفض فكرة
عندما جعل الع ّل ّية ّ
الرضورة وإرجاع احلكم هبا إىل العادة؛ وألجل ٰهذا الفهم اخلاطئ ،راح
اخلاصة يف الطبيعة
هيوم( )2خيلط بني احتياجنا يف مقام حتديد األسباب
ّ
التجريبي ،وبني كون أصل العلقة العل ّية يمكن هلا أن تو َجد
إىل البحث
ّ
أي شيئني مهام كانت خصوصيتهام وطبيعتهام .لقد انتقل هيوم من
بني ّ
وهم باحلقيقة د بإمكان
اجلهل بخصوص ّيات األسباب إىل العلم د وهو ٌ
ٍ
ٍ
وهذا هو بيت القصيد -
ألي يشء .وبالتايل ٰ -
أي يشء ع ّلة ّ
أن يكون ّ
انتقل من اجلهل بخصوص ّيات ذات العلل ،إىل عدم ارتباط خصوص ّية
ذات املعلول بخصوص ّية ذات العلة ،بل  -بحسب فهمه اخلاطئ  -ليس
أن الع ّل ّية  -كام رآها هيوم  -جمرد ٍ
هناك ّإال جمرد ٍ
واستتباع .وبام ّ
تتال
تتال
ٌ
ّ
ّ
()1
مرارا يف
وعّب عنه ً
ٰهذا اخلطأ يف فهم معنى الع ّل ّية هو نفسه ا ّلذي ورثه إيامنويل كانط ّ
كتابه (نقد العقل املحض).
( )2عندما أقول هيوم فعىل القارئ أن يفهم أن املراد ّ
كل أتباعه ومريديه املعارصين ،إذ ال
خيفى ان كتابات هيوم املتعلقة باإلحلاد وجماهبة الدين ،قد أعيد نرشها وترديد عزفها يف
الفرتة التي ّنض فيها ما عرف باإلحلاد اجلديد بكل ما أويت من قوة أعني قبل عرش
سنوات ،وقد عمد بعض فرسان امللحدين اجلدد إىل مدحه واإلعالء من شأنه كام هو
معروف عن دانيل دنت ،املتوىف عام .2011
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ألي علقة ذات ّية ،فإذن ،وجريا عىل طبق حال مقام
واستتبا ٍعٌ ،وال وجود ّ
ٍ
ِ
يشء بعد العدم دون أن يكون تاب ًعا
أي
التخ ّيل ،مل َ ال يمكن أن يوجد ّ
لوجود يشء آخر؟!
و ٰلك ّن العل ّية ليست ٍ
تتال يف الوجود( .)1والقول بالعل ّية العا ّمة ال
()1
وهذا أمر واضح لكل أحد ،فنحن لسنا نحكم بعالقة العل ّية بني األشياء استنا ًدا إىل أن
ٰ
بينها ٍ
تتال يف الوجود ،بل إننا نحكم هبا استنا ًدا إىل اخلصوصيات الذاتية التي تكون
لكل منهام؛ فالطعام الدسم سبب النسداد الرشايني ألجل أن انسداد الرشايني حيصل
بازدياد نسبة الدهون يف الدم وحصول التخثر واالنسداد .والسكني يقطع اللحم أل ّن
اللحم طري قابل لشق أجزائه بآلة حادة كالسكني ،واملاء يغيل عند درجة حرارة حمددة
ألن النار حترك األجزاء ،واملاء قابل لتحرك جزيئاته وصعودها إىل السطح مع احلرارة.
والسم يقتل اإلنسان ألنّه يتلف بعض األعضاء الرضورية للحياة ،والذبح يسبب
املوت ّ
متقوم ٌة بسالمة األوردة ا ّلتي تقبل القطع بالسكني ...إىل ما
ألن حياة اإلنسان ّ
ٍ
هنالك من أمثلة كثرية جدًّ ا من الطب والكيمياء واألحياء .ومن هنا يعلم أن التجربة
إنّام تقود إىل العلم باألسباب ألّنا تكشف عن االرتباط الذايت بني األشياء ،وبام أن
االرتباط الذايت يستلزم دوام اإلرتباط إذا ما كان رضوريا ،أو أكثريته إذا ما كان
اقتضائيا ،فإن ممارسة التجربة بلحاظ األحوال املختلفة يقود إىل معرفة السبب احلقيقي
املسؤول عن ترتب املعلول عندما تكون اخلصوصيات واملقومات جمهولة كام سبق
بيانه مفصال يف املفتاح األول .وظهر هناك أنه ليس جيب أن يكون ٰذلك من خالل
أفراد كثرية ،بل قد يكفي فرد واحد قابل للوضع يف ظروف وأحوال خمتلفة ملعرفة
وهذا ما حيصل كثريا يف املختّبات الكيميائية والبيولوجية .ومن هنا
االرتباط الذايتٰ ،
فإن التجربة تؤيد العل ّية املبنية عىل العلقة الذاتية .ولكن هيوم قد أخطأ حتى يف فهم
معنى التجربة فخلط بينها وبني االستقراء ،وقد علمت تفاصيل ٰذلك يف املفتاح
األول.
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اخلاصة ّ
لكل يشء( .)1واألهم من ٰذلك كله ،إن
يعني أنّنا نعرف العلل
ّ
أي
جهلنا بامهية ع ّلة يشء من األشياء ،ال يعني أن علته يمكن أن تكون ّ
( )1لقد عمد هيوم إىل إهيام القارئ بأن جهلنا بامهية العلل واملعلوالت اخلاصة ،يستلزم
نفي العلقة الرضورية ألصل العل ّية العامة ،و ٰذلك عّب إهيامه بأن جهلنا بالعلل اخلاصة
وهذا ما يسمى عادة يف املنطق بمغالطة رجل
هو جهل بأصل العلقة العل ّية العامةٰ .
القش ،أو مغالطة تغيري الدعوى حيث يوهم املدعي ،القارئ أو السامع ،بأن ما يريد
اخلصم إثباته هو ٰهذه الدعوى الباطلة ،واحلال أن ٰهذه الدعوى ال يدعيها اخلصم عىل
اإلطالق ،إذ مل يدعي مدع من الفالسفة الّبهانيني أننا بإمكاننا أن نعلم بالعلل
الطبيعية بدون التجربة بل إن كتب الفلسفة الطبيعية طافحة بالبحث عن العلل
اخلاصة من خالل التجربة .ولك ان ترجع إىل ما كتبه أرسطو وابن سينا وابن اهليثم
وابن باجة والفا رايب الذي رصح يف صناعة الّبهان وفصل يف دور التجربة يف معرفة
األمور الطبيعية التي ال سبيل للعلم بخصوصياهتا ّإال عّب التجربة احلسية .وبالتايل
فإن ما عمد إليه هيوم يف كتابه هو مناقشة دعوى من صنعه واخرتاعه مع إهيام القارئ
بأن ٰهذه الدعوى هي دعوى خصمه القائل بالعلقة الرضورية بني العلة املعلول .عىل
أن فكرة العل ّية والعالقة الرضورية مل يطلقها الفالسفة الّبهانيون عىل عواهنها ،بل
إّنم فصلوا بني أنواع العلل األربعة وهي العلة الفاعلة للتغري ،والعلة الغائية للفاعل
املغري ،والعلة املادية التي يقع عليها فعل الفاعل والعلة الصورية التي تتصور هبا املادة
نتيجة فعل الفاعل فيها .وبينوا هناك رشوط علية ّ
كل منها ومتى تكون العل ّية رضور ّية
ومتى ال تكون ،كام ميزوا بني العلل البعيدة والعلل القريبة ،والعلل بالذات والعلل
بالعرض ،إىل ما هنالك من مباحث ذكرت يف صناعة الّبهان ويف الطبيعيات ويف
الفلسفة األوىل .وبالتايل فعىل القارئ ّإال ينخدع بأسلوب التمسكن والتذرع باجلهل
والعجز يف حماولة إلبراز املوضوعية واحلقيقة واإلخالص والتواضع وكأّنا هي هم
الباحث ،كام احرتف هيوم القيام ٰ
بذلك يف كتابه.
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ٍ
يشء من األشياء ،حتّى (قبل ًّيا)؛ ّ
ألن ما سامه (قبل ًّيا) ليس ّإال التخ ّيل
أيضا؛
الساذج والطفويل املعزول ليس فقط عن التجربة بل عن التع ّقل ً
بل إن قانون العل ّية حيتّم أن تكون تلك الع ّلة ا ّلتي نجهلها مناسبة
خلصوص ّيات ذات املعلولّ ،
متقومة بعللها ،وليست
ألن ذات املعلول ّ
خصوص ّيات املعلول ّإال حاصل خصوص ّيات علله .فالغليان حاصل
فعل احلرارة يف املاء ا ّلذي تبدأ جزيئاته بالتفرق ،والكلامت ا ّلتي نتكلم
هبا ليست ّإال حاصل اجتامع الفكرة عندنا مع الرغبة بالتعبري عنها
والقدرة عىل استعامل آالت الكالم من لسان وحلق وحنجرة ورئة
تم
باستخدام اهلواء ا ّلذي يتم قرعه هبا ،فتتأثر األذن به وتسمعه كلامت ّ
التواضع عليها مسبقا ففهمت كام أردنا أن ُتفهم .فليس الكالم شي ًئا
ً
مغايرا مباينًا بالكل ّية للامء
منفصال بالكل ّية عن علله ،وال الغليان شي ًئا
ً

ً
منفصال عن علله من
واحلرارة ،وال الكريس ا ّلذي يصنعه النجار شي ًئا
خشب وتدبري يقوم به النجار مستعينًا باآلالت املناسبة ،بل هو حال
اجتامع علله بام هلا من خصوص ّيات .وليست خصوص ّية املعلول ّإال ما
تنتجه خصوص ّيات علله .فمهام كان جهلنا بالعللّ ،
أمرا معلو ًما
فإن هنا ً

بالرضورة -بالنحو ا ّلذي سبق بيانه يف املفتاح الثاين -وهو ّ
أن ماه ّية
وخصوص ّيات العلل ،ال بد أن تكون بالنحو املناسب خلصوص ّيات
املعلول وكذا العكس؛ وبالتايل فمن أول األمر يكون معلو ًما عند العقل
ٍ
ٍ
يشء بل ّ
خاصة
لكل معلول ع ّلة
أي
ّ
أي يشء عن ّ
أنّه يمتنع صدور ّ
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ُ
ألن ّ
بالذاتّ ،
حاصل ما تنتجه
اصة به ،وذاته
لكل معلول ذات خ ّ
خصوصيات غريه ،فهو حاصل علية أمور حمدّ دة وخمصوصة ال أي ٍ
يشء
ّ
ّ
ّ
اتفق ،وإن كنّا نجهل ما هي تلك الع ّلة وما هي خصوص ّياهتا؛ ّإال ّ
أن
جهلنا بالع ّلة ال خيولنا أن نفرض أنّه يمكن أن يكون أي ٍ
يشء هو العلة،
ّ
التذرع باجلهل واالعتامد
يصح
مناقض ملقتىض التعقل .وبالتايل ال
فهذا
ٌ
ّ
ٰ
ّ
أي
عىل حال اخليال يف حال اجلهل؛ للقول بأنّه يمكن للعلة أن تكون ّ
ٍ
كثريا ما
يشء مهام كان حتّى أن احلصاة يمكن أن تطفئ نور الشمس! إذ ً
نعلم عدم عل ّية كثري من األمور املصاحب وجودها لوجود املعلول ،ألنّنا
نكون عىل علم ببعض خصوص ّيات املعلول وخصوص ّيات تلك األشياء
مقومات
بحيث نعلم بالرضورة ّأّنا ليست علال ألجل ما هي عليه من ّ
أحوال ذات ّية.
املتكرر بني أحوال مقام التخ ّيل ومقام
إن ارتكاب هيوم للخلط
ّ
التجرؤ عىل خمالفة رصيح العقل؛
اليشء يف نفسه ،هو املسؤول عن
ّ
بالقول :إن اليشء يمكن أن يوجد بعد العدم دون سبب ،فإنّه عني القول
ّ
بأن اليشء يمكن أن يوجد بدون ذات وبدون خصوصيّات وبدون أن
يكون هو .إنّه مثل القول ّ
بأن األربعة توجد بدون وحدات أو بدون
معدودات ،واملثلث يمكن أن يوجد بدون امتداد وخطوط ،وأن الثامنية
يمكن أن نقسمها إىل قسمني دون أن يكون ّ
وهكذا.
كل قسم أربعة ٰ
يف احلقيقة ،طاملا سمحنا للخيال أن يقودنا ومل نقم بتع ّقل معاين
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األلفاظ ّ
فإن أوها ًما كثري ًة تكون يف انتظارنا ،ونحن نظ ّن بأنفسنا
فإن األلفاظ من األمور ا ّلتي تتخ ّيل؛ ٰ
الصواب؛ ّ
ولذلك يمكن أن نحشد
األلفاظ ونر ّتبها ونش ّكل منها أحكا ًما ظاهر ّي ًة ،و ٰلكن دون أن نكون
متوجهني حقيق ًة إىل املعاين ،ودون أن نعقل معاين األلفاظ ا ّلتي نر ّتبها،
ّ
انتشارا .فقبل أن
وهذا هو أشدّ أنواع األحكام الومه ّية خدا ًعا وأكثرها
ٰ
ً
ٍ
سبب ،تو ّقف لتع ّقل
تقول إ ّن اليشء يمكن أن يوجد بعد العدم بدون
معنى اليشء ومعنى الوجود ومعنى العدم ومعنى بعد ومعنى السبب،
ات ،والحظ معنى
ذات ما هلا خصوص ّي ٌ
ثم الحظ وجود اليشء ا ّلذي هو ٌ
ّ
وجودها لرتى أنّه ليس شي ًئا يضاف إليها ،بل هو نفس صريورة وفعل ّية
خصوص ّياهتا ،والحظ معنى بعد العدم ،وهو ّ
أن تلك اخلصوص ّيات
جمرد
صارت فعل ّي ًة بعد أن مل تكن ،وبالتايل فليس هناك يش ٌء ،وإنام ّ
وهذا يعني أنّك ستالحظ ّ
أن صريورة ٰهذه اخلصوص ّيات
خيالٰ ،
ثم الحظ ّأّنا
ّ
أمر بالعرض؛ ّ
وتذوت ذات اليشء هبا وتألفها منها ،هو ٌ
فهذا يعني ّأّنا بحسب ذاهتا فاقدة لصريورهتا وتألفها،
طاملا ّأّنا بالعرض ٰ
وبالتايل فهي بحسب ذاهتا ليست صائر ًة .ث ّم الحظ قولك بال سبب،

فهو يعني ّأّنا بذاهتا صائرة ،وهنا الحظ كيف أن قولك إ ّن اليشء قد

يوجد بعد العدم بدون سبب ،هو عني القول ّ
بأن اليشء غري املوجود

بحسب خصوص ّيات ذاته قد يكون موجو ًدا بحسب خصوص ّيات ذاته
حينئذ موجودا وغري مو ٍ
ٍ
ٍ
جود م ًعا من
موجود بذاته؛ فيكون
رغم أنّه غري
ً
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وهذا مجع بني النقيضني مبارشة .و ٰلكن إذا ما اقترص الكالم
نفس اجلهة؛ ٰ
أي
عىل األلفاظ ،وعىل متابعة حال اخليال ،فعند ٰذلك يمكنك أن تقول ّ
ٍ
يشء ،حتّى عبارة أنّك ال تقول شي ًئا.
أخريا ،ومن ٰهذا تعلم ّ
أن ما دأب هيوم عىل ترديده ،وتابعه كانط
ً
كل ٍ
ٍ
مرنام ،من أن ّ
موجود ألنّنا ببساطة
يشء جيوز أن يكون موجو ًدا وغري
ٍ
تناقض( ،)1ليس ّإال جر ًيا
يمكن أن نتخ ّيل عدم وجوده دون الوقوع يف
وحتكيام ألحوال مقام التخ ّيل عىل الواقع .فمن أين
عىل نفس الطريق،
ً
ٍ
فهذا يعني إنّه يف
جاز القول بأنّنا طاملا نستطيع خت ّيل اليشء غري موجود ٰ
كل ٍ
نفس األمر ال جيب وجوده ،وأن ّ
يشء جيوز أن يوجد أو ال يوجد؛
فأين هو مصدر ٰهذه املالزمة بني القدرة عىل السلب يف اخليال وبني
إمكان اإلنسالب واق ًعا .ولإلنصاف ،فإننا إذا قرصنا النظر عىل اللفظ
ا ّلذي نتخ ّيله أو عىل التصور املجمل الساذج ،دون أن نتع ّقل املعنى كام
هو ،فعند ٰذلك يمكن أن نسلب عنه ونثبت له ما نشاء .و ٰلكن عندما
واضحا جدًّ ا فعند ٰذلك لن يمكننا الفصل بني خت ّيل اللفظ
يكون املعنى
ً
وتصور املعنى كام هو يف نفسه؛ فعندما تتخ ّيل لفظ املعادلة التالية
ّ
واضح بنفسهٰ ،
( ،)1+1فإنك تتصور معناها بتلقائ ّي ٍة ّ
ولذلك
ألن معناها
ٌ
( )1املصدر السابق.
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ال يتأتّى لك القول ّ
بأن اجلواب غري الرقم ( .)2و ٰلكن عندما تتخ ّيل لفظ
املعادلة التالية ( 730مقسو ًما عىل ّ ،)5
واضحا
تصور املعنى ليس
ً
فإن ّ
بنفسه؛ ٰ
ولذلك وجر ًيا عىل طريقة الكالم ا ّلتي دأب عليها هيوم ومن
أي رقم ،وإذا ما كنت تش ّكك يف
بعده كانط ،يمكن للجواب أن يكون ّ
ٍ
ٍ
صغري مل يتعلم مبادئ
طفل
ألي
قويل ٰهذا ،فأعط ٰهذه املعادلة
ّ
الرياض ّياتّ ،
فإن اجلواب عنده سيكون بالنسبة له ،من اجلائز أن يكون
أي رقم .و ٰلكن وبحسب ما سبق أن تبني لكّ ،
فإن ٰهذا اإلمكان ليس ّإال
تعبريا عن اجلري وراء مقام التخ ّيل مع إغفال التعقل؛ أي مع إغفال
ً
بمجرد أن
مالحظة خصوص ّيات ذات املعنى ا ّلذي خت ّيلنا لفظه؛ و ٰلكن
ّ

َن َذ َر مقام التخ ّيل جان ًبا ونقوم بالتعقلّ ،
فإن حاصل ٰهذه املعادلة
بالرضورة هو ( )146وليس أي ٍ
يشء آخر .وليس جتويز خيالنا للجواب
ّ
ّ
ساذجا وطفول ًّيا.
بأن يكون أي رقم ّإال كال ًما
ً
وجمرد القدرة عىل سلب
ٰ
جمرد اخليالّ ،
وهكذا احلال يف االعتامد عىل ّ

جممال ،كذريعة للقول إ ّن ّ
ً
كل
أي لفظ خت ّيلناه أو تصورناه
الوجود عن ّ
سواء ،وأنّه ما من ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موجود
يشء
يشء يمكن له الوجود والعدم عىل حدٍّ

وجو ًدا رضور ًّيا .بل الصحيح كام أصبح ب ّينا مم ّا سبق ،هو ّ
أن القول بأنّه
ٍ
ّ
كل
يشء يمكن أن يكون موجو ًدا ويمكن أن يكون معدو ًما عىل حدٍّ
ٍ
سواء هو ٌ
متناقض متى ما تع ّقلنا معنى ٰهذا القول ،وختطينا الوقوف
قول
ٌ
كل ٍ
ألن معنى القول إ ّن ّ
جمرد األلفاظ؛ ّ
يشء يوجد ،فيمكن أن يكون
عىل ّ
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كل ٍ
معدو ًما ،هو عني القول إ ّن ّ
يشء موجو ٌد فوجوده بالعرض ،ومعنى
كل ٍ
كل ٍ
يشء موجود فوجوده بالعرض ،هو أن ّ
بأن ّ
القول ّ
يشء موجود،
فهو فاقدٌ بحسب خصوص ّية ذاته أن يكون موجو ًدا وحاصل ًة
خصوص ّياته ،وبام أن ّ
كل ما يكون فاقدً ا بحسب خصوص ّية ذاته أن
يكون موجو ًدا وحاصلة خصوص ّياته؛ فإ ًذاّ ،
كل املوجودات فاقدة
ٍ
بحسب ذاهتا أن تكون موجودة ،وبالتايل ّ
موجودة
كل موجودات غري
وهذا يعني أن ّ
كل األشياء
بحسب ذاهتا مع إنّه ال يوجد غري ذاهتاٰ ،
وهذا تناقض
املوجودة ليست موجود ًة طاملا ّأّنا هي فقط املوجودةٰ ،
بأن نفس القول ّ
مبارش ورصيح .ومن هنا تعلم ّ
بأن هناك شي ًئا موجو ًدا،
يتوقف يف صحته منطق ّيا عىل أن يكون إ ّما هو بنفسه موجو ًدا بالذات ،أو
إنّه معلول ملا هو موجود بالذات ،واملوجود بالذات موجود بالرضورة
وإال لزم التناقض.
لف لفه ،هو أنّه اعتمد عىل حال
وباجلملة إن ما فعله هيوم ومن ّ
خت ّيله ّ
بأن رأى القدرة عىل ٰذلك دون أن يرى التناقض؛ ألنّه ليس يف مقام
التعقل ،فحكم بإمكان ما قدر عىل خت ّيله ،واحلال إنّه لو تع ّقل والحظ أن
اليشء ا ّلذي يوجد بعد العدم يعني أنّه فاقد يف نفسه بالرضورة
لصريورته كيشء بتلك اخلصائصّ ،
وإال ملا كان وجوده بعد العدم ،بل
تلقائي وهو فاقد
ففرض وجوده بشكل
ّ
دائام وبالرضورة؛ ْ
كان موجو ًدا ً
يف حد نفسه لصريورته كيشء بتلك اخلصائص ،ومنفي عنه ما تتقوم به
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ملقومات وجوده مع
صريورة تلك اخلصائص ،هو فر ٌض المتالكه بذاته ّ
كونه فاقدً ا هلا بذاته؛ وبالتايل هو فرض للجمع بني النقيضني ،أي فرض
ملا هو ٌ
وممتنع .فمتابعة هيوم حلال خت ّيله قادته للحكم باإلمكان ،مع
حمال
ٌ
أن التع ّقل يقود إىل احلكم باالمتناع ،وتسميته للتخ ّيل تع ّق ًال ،أوجبت
استحكام اخللل وتصديره ّ
لكل من أتى بعده ،وإىل اآلن كام سبقت
اإلشارة(.)1

 2ـ امتناع نفس فكرة اإلله
أيضا (أعني الدعاوى ا ّلتي يعلم خواؤها من
ومن ٰهذه الدعاوى ً
التنبه إىل الفرق بني األحكام العقل ّية واألحكام الومه ّية) ،دعوى أن فكرة
ٍ
مقدور خت ّيلها ،كام سبق بيان ٰذلك يف
اإل ٰله فكرة ممتنعة الوجود؛ ألّنا غري
الفصل الثاين حني عرض السبب الثالث من أسباب ترك االعتقاد بأصل
اإلهل ّي .إذ ّ
الوجود ٰ
إن ما قلته ساب ًقا حني حتليل قول من جيعل وجود
( )1ومما ذكرته هنا ،ينجيل للقارئ الكريم ،حال ما استطال د .عادل ضاهر يف كتابه الفلسفة
واملسألة الدينية ،يف بيانه بزي منطقي ،دون أن يكون يف مجيع حماوالته القارصة
لتقويض أدلة الوجود ٰ
اإلهلي خارجا عن اإلطار العام الذي رسمته خياالت هيوم
وكانط .وسوف يأيت فيام بعد-حينام يتيرس إّناء املعاجلة التامة ألسباب الفلسفية يف
ّ
مستقل-مناقشة ما ذكروه مجيعا .عىل أن يف فهم ما سطر هنا عونا للباحث اجلاد
كتاب
للقيام ٰهبذه املهمة بنفسه.
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اليشء بعد العدم ممكنا بال سبب ،يقال بعينه ملن جيعل من فكرة اإل ٰله
ٌ
ألي معنى ،و ٰذلك اعتام ًدا عىل
نفسها فكرة فارغة
وحمال وجودها وفاقد ٌة ّ
بأي ٍ
نحو من أنحاء التخ ّيل باعتبار ّأّنا فكرة مسلوب
عجزه عن خت ّيلها ّ
عنها ّ
واضحا أن االنتقال من عجز
كل الصفات املحسوسة؛ إذ قد أصبح
ً
اخليال عن خت ّيل يشء ما ،إىل القول باالمتناع الواقعي ٰ
لذلك اليشء ،ليس
ّإال نحتًا حلدود الواقع عىل طبق حدود اخليال مع أن ٰهذا نفسه ،دعوى
عريضة ال دليل عليها بل الدليل عىل خالفها؛ إذ إن التع ّقل الصحيح،
حينام ُيثبت أن ّ
بأي من صفات العامل املحدودة،
لكل العامل ٰإهل ًا ال ُيوصف ّ

فإنّه يقود بالرضورة إىل ّ
أن حدود الواقع أوسع من حدود اخليال،
وبالتايل يقود إىل عدم جواز التعدي من العجز عن التخ ّيل إىل االمتناع

ّ
واق ًعا؛ بل جيب االعتامد عىل التعقل؛ ّ
التعقل يضمن املطابقة مع
ألن
الواقع دون حال التخ ّيل .وحيث قد ثبت أن هناك ٰإهل ًا ال يوصف
بصفات العامل املحدودة ،ثبت أن حال التخ ّيل يف ٰهذه النقطة خمالف
حلال الواقع ً
فعال ،وليس فقط فاقدً ا ملسوغ االتّكال عليه للقيام باحلكم
عىل الواقع.
ينزه نفسه عن حماولة التخ ّيل لإل ٰله؛ ألنّه
ومن هنا ،فعىل العاقل أن ّ
أدرك بعقله املتعلم ملعايري التع ّقل أن ما علم وجوده بالتع ّقل الصحيح،
أمر غري ٍ
قابل للتخ ّيل ،وبالتايل سوف تكون حماولة التخ ّيل إ ّما موجبة
هو ٌ
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لوصف اإل ٰله بام ليس وصفا له؛ فيقع يف اخلطإ يف تع ّقل اإل ٰله .وإ ّما
ستقوده إىل اخلضوع حلال اخليال فريى ما ال يستطيع خت ّيله ممتنع الوجود،
فيقع يف اخلطإ يف تع ّقل وجود اإل ٰله.

 3ـ وجود الشرّ في العالم ينافي معلوليته إللٰه
أيضا ،دعوى امتناع كون العامل ً
فعال لإل ٰله؛ ألنّه
ومن ٰهذه الدعاوى ً
ممنو بالنقص ،ولو كان فعل إ ٰله لكان خال ًيا من النقص .فاملدعي مل
عامل ٌّ
يستنتج ٰهذه النتيجة ّإال بعد الفراغ عن أن فكرة (خلو العامل من النقص)
هي فكرة ممكنة التحقق ،ومنشأ احلكم بكوّنا ممكنة هو القدرة عىل
بمجرد أن ينتقل املرء إىل مقام التعقل؛ يرى
خت ّيلها قدرة تلقائ ّية ،و ٰلكن
ّ
ّأّنا فكرة ممتنعة بالذاتّ ،
ألن التع ّقل يفرض مالحظة اخلصوص ّيات،
وبمالحظة خصوص ّيات مكونات العامل ،جيد أن اقتضاءها للتزاحم
والتعارض ،هو وصف من صنف األعراض الذاتيّة ،وتابع حلقيقتها
ومقوماهتا ا ّلتي هبا كانت هي .ففرض خلو العامل عن التزاحم
ّ
والتعارض أي عن النقص احلاصل لبعضها جراء التصادم بني مؤ ّثراهتا
متناقضا؛ ألنّه يعني أن تلك األشياء
فرضا
ً
ملقوماهتا ،سيكون ً
التابعة ّ
ليست نفسها وأن العامل ليس هو العامل.
قادرا
ومن هنا ،تعلم وجه اخللل يف قول من يرى أنّه باعتبار اإل ٰله ً
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عىل ّ
متعج ًبا :أليس ٰهذا
كل يشء ،فكيف يمكن أن يعجزه يشء؟ فيسأل
ّ
ً
متناقضا باملبارشة؟! وكيف يعجز ٰهذا اإل ٰله عن إجياد ٰهذا العامل
قوال
ً
ٍ
أيضا حكم ومهي،
بنحو خال من النقص؟!  ...إذ إنّك قد علمت أنّه ً
ّ
وأن مرجع ٰهذه التساؤالت إىل اخللط بني التع ّقل والتخ ّيل؛ ألنّه انتقال
من القدرة عىل خت ّيل صورة ما ،إىل اعتبار تلك الصورة شي ًئا ما ،واحلال
بأّنا يشء ،يعني ّأّنا قابلة للتحقق؛ ومعنى
أن اتّصاف أي صورة متخ ّيلة ّ

أن القدرة مطلق ٌة وتتعلق بكل يشء :هو ّأّنا تتعلق بكل ما هو قابل
تصور صورة ما ،ال جيعلها شي ًئا أي ال جيعلها قابلة
للتحقق .فمحض ّ
ٍ
اإلهل ّية املطلقة تتعلق ّ
للتحقق .فالقدرة ٰ
يشء ،واملحال ليس بيشء
بكل
ً
جمرد خت ّيل وفرض بحت ،ال واقع له وراء أفق التخ ّيل
أصال ،وإ ّنام ّ
والفرض.
وبالتطبيق هلٰذه النقطة عىل املقام ،تعلم أن هناك فر ًقا بني خت ّيل
ٍ
بنحو خمتلف أي خال ًيا مطل ًقا من النقص ،وبني إمكان
صريورة الكون
ٍ
بنحو خمتلف أي إمكان أن يكون العامل بحسب
تكونه
أن يكون ُّ

خصوص ّياته املقومة لطبيعة األشياء ا ّلتي يتشكل منها ،خاليا من النقص.
ٍ
أمرا
فام مل تكن صريورته
بنحو خمتلف معلومة اإلمكان فال يمكن جعله ً
فإن مسألة كون اإل ٰله قادرا عىل ّ
مقدورا ،وبالتايل ّ
كل يشء ،ال تعني أن
ً

كل ما نتخ ّيله ،بل إنّه قادر عىل فعل ّ
اإل ٰله قادر عىل فعل ّ
كل يشء ،وما
ٍ
جمرد فرض خيايل .فالقدرة عىل ّ
يشء
كل
هو ٌ
ممتنع ليس بيشء ،بل هو ّ
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هي القدرة عىل ما هو ممكن ،فإذا كان الكون ا ّلذي نعيش فيه إنّام يقبل أن
يوجد فقط بالنحو ا ّلذي وجد عليه وبالطريقة ا ّلتي وجد من خالهلا؛
ّ
ألن أحواله وتصادمات مكوناته وتأثريها السلبي عىل بعضها البعض
نقضا عىل قدرته
يت خلصوص ّياهتا ،فكيف يمكن جعل ٰذلك ً
هو الزم ذا ّ
نقضا عىل الكامل املطلق لإل ٰله ا ّلذي أوجده ،وبالتايل االنسياق
املطلقة أو ً
من خالل ٰذلك إىل إنكار وجود اإل ٰله.
وبعد ّ
فأبني كيف َّ
أن اخللط بني األحكام
أتوسع ِّ
كل ٰذلك يمكنني أن ّ
ٍ
ٍ
كبرية من الدعاوى
جمموعة
الومه ّية واألحكام العقل ّية هو املسؤول عن
الومهي ّ
بأن املتحرك (املتغري) ال
ا ّلتي تساق يف املقام؛ و ٰذلك :مثل احلكم
ّ
(مغري) ،أي أن ما بالقوة ال حيتاج يف صريورته بالفعل إىل
حيتاج إىل حمرك ِّ

خمرج له من حال القوة إىل الفعل ،أو أن املركَّب واملؤ َّلف ال حيتاج إىل

الومهي بإمكان امتداد سلسلة العلل إىل ما
مركِّب ومؤ ِّلف .ومثل احلكم
ّ
الومهي بإمكان وجود النظام بال من ِّظم ،أي
وأيضا مثل احلكم
ال ّنايةً .
ّ
ٍ
بنحو مضطرد طويل عّب
احلكم بإمكان اجتامع عوامل التكون والتطور
باليني السنيني بالنحو اخلادم لتكون احلياة وتطور الكائنات احلية وغري
احلية دون احلاجة إىل تدبري عاقل ،رغم أن اجتامع ّ
كل تلك العوامل فيام
بينها هو أمر بالعرض كام هو واضح وبني ومعرتف به .واألمر عينه
بالنسبة إىل سائر الدعاوى ا ّلتي تساق هلدم ومعارضة أدلة الوجود
اإلهلي .و ٰلكن املقام يضيق عن االستقصاء ،وما ُذكر ٍ
كاف لتمهيد طريق
ٰ ّ
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الشفاء .وسوف يكون يل  -بتقدير اهلل  -عو ٌد ملناقشة ّ
ً
تفصيال
كل ٰذلك
كام سبقت اإلشارة ،و ٰذلك يف مؤ َّلف مستقل يعنى بمعاجلة األسباب
عالجا تا ًّما .أ ّما اآلن فأكتفي ٰهبذا القدر؛ مراعا ًة ملقام اخلطاب
الفلسف ّية
ً
وخصوص ّيات املوضوع .و ٰلكن وقبل االنتقال إىل عرض مفتاح العالج

مفتاحا راب ًعا
يسمى باألسباب التجريب ّية والعلم ّية ،بقي أن أضيف
ً
ملا ّ
خمترصا حول منشإ توهم املعارضة بني الدين والعقل وبني الدين
ً
نظرا لكثرة التفاصيل ا ّلتي
واألخالق ،تاركًا تفصيل ٰذلك إىل حمله؛ ً
حيتاجها الوعي بحقيقة املسألة.
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المفتاح الرابع :العالقة بين العقل واألخالق والدين
توهم املعارضة بني الدين واألخالق ،أو
وهو ما نحتاج إليه لرفع ّ
بني تعاليم الترشيع ٰ
اإلهل ّي والقوانني ا ّلتي ترعى خري اإلنسان .وأول ما
ً
جيب االلتفات إليه هو ّ
مقبوال هو الفراغ عن
مقومات كون الدين
أن من ّ
ً
يؤسس الّباهني ا ّلتي تثبت الوجود ٰ
معقوال؛ ّ
اإلهل ّي،
كونه
فإن العقل كام ّ
السلوكي
أيضا مجيع الك ّل ّيات ،والكثري من صغريات النظام
يؤسس ً
ّ
فإنّه ّ
ا ّلذي يرعى خري اإلنسان وسعادته فر ًدا وجمتم ًعا ،وبالتايل ّ
فإن قبول
الّبهاين يف
الدين يأيت يف طول توافقه مع ما فرغ عن كونه مقتىض العقل
ّ
العقيدة والعمل؛ وليس من دين اإل ٰله يف ٍ
يشء متى كان حيمل يف طياته ما
الّبهاين يف الرؤية العقدية أو السلوكية.
ينايف مقتىض العقل
ّ
وبناء عىل ٰذلكّ ،
فإن أي كالم عن منافاة تعاليم وترشيعات الدين
ٰ
اإلهل ّي ملا هو خري وصالح اإلنسان ،وللقوانني والتعاليم األخالقية
والوضعية ،فهو يرجع إىل أحد سببني:
وصالحا لإلنسان ،وما ادعي إنّه من
خريا
ً
األول :أن ما ادعي كونه ً
تعاليم أخالق ّية ووضع ّية صاحلة ،ال يعدو كونه ادعاء مناف ًيا ملقتىض
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وتسليام بام شاع واشتهر من أحكام
تأسيس العقل يف قوانني السلوك،
ً
فاسدة ،وأعراف وتقاليد سائدة ،عىل حساب التعاليم ا ّلتي ترعى خري
اإلنسان عىل احلقيقة.
الثاينّ :
إن ما ا ّدعي كونه دينًا وترشي ًعا ٰإهل ًّيا ال يعدو كونه اخرتا ًعا
برش ًّيا عىل قياس األوهام واآلمال واألهواء ،وحتت سلطان العواطف
واالنفعاالت؛ ّ
واحلق واحد ،ودين اإل ٰله يرعى
ألن الواقع ال يتعدد،
ّ
االعتقاد والترشيع الصحيحني ،ويقوم بعرضها باألساليب احلكيمة
املناسبة ملستوى الفهم والتع ّقل ا ّلذي يتم ّتع به املخاطبون؛ ٰ
ولذلك لزم
أن يكون خطاب الدين ٰ
اإلهل ّي متعدّ ًدا يف أساليبه ،وخمتل ًفا يف مراتب
ومتنو ًعا يف النقاط ا ّلتي يركز عليها يف خطابه؛ و ٰذلك تب ًعا إىل
عمق بيانه،
ّ
ّ
وهذا ما يستلزم
أن الناس عىل مراتب يف الفهم والوعي والنزوعٰ ،
الّبهاين ال حيكم ّإال بام هو
اختالفهم يف ما يناسبهم .وبام أن العقل
ّ
()1
ٍ
ثم تكون
صحيح،
بنحو صحيح ؛ فال يمكن نسبة التعاليم إىل دين اإل ٰله ّ
()1

قد سبقت اإلشارة إىل ما يتعلق باملنهج العقيل الّبهاين يف بداية البحث ويف املفاتيح
الثالثة السابقة ،وبان السبب يف كونه موج ًبا للعلم الصحيح بنحو صحيح ،وهو أنه ال
يستعمل ّإال املبادئ الصاحلة لالستعامل ويبحث عن األوصاف الذاتية التي يكون
سلبها موجبا للتناقضٰ ،
ولذلك ال يمكن أن خيالف حكمه الواقع بل إما أن حيكم
بالصواب وإما أن يتوقف وال حيكم .وبالتايل فإن العقل الذي حيكم باملنهج العقيل
الّبهاين ليس عقل ّ
كل أحد بل العقل الذي تعلم منهجه وألفه حتى صار ملكة عنده،
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ٌ
ومجيل واق ًعا .إذ
معارضة ملقتىض خري اإلنسان وصالحه ،وملا هو حس ٌن
ٍ
ّ
توجه فهم تعاليم
هاين ال بدّ أن تكون قرائن لبية ِّ
كل أحكام العقل الّب ّ
الدين بالنحو املطابق هلا .وإذا ما كان أولياء ّ
احلل والعقد يف دين ما
الّبهاين ،فنسجوا من أوهامهم
فاقدين للمعرفة بمقتىض منهج العقل
ّ
عقيدة ورشيعة يف قالب دين اإل ٰله ،فتلك مشكلتهم تر ّد إليهم ال إىل دين
اإل ٰله وال إىل اإل ٰله نفسه.
وبناء عىل ٰذلك فال بد أن يكون لدى املرء ً
أول :املعرفة التخصصية
الّبهاين ،و ٰذلك كي تكون
بامهية املنظومة السلوكية ا ّلتي يؤسسها العقل
ّ
معيارا عىل أساسه يتم التمييز بني النظم الوضع ّية والعرف ّية املنافية
ً
واملوافقة والنظم الدين ّية املوافقة واملنافية؛ وتب ًعا هلٰذا التمييز ،يمكنه أن
يميز النظم الوضع ّية املنتسبة إىل العقل عن تلك ا ّلتي تنتسب إىل األهواء،
ويميز النظم الدين ّية ا ّلتي شأّنا أن تنتسب إىل اإل ٰله حقيقة عن تلك ا ّلتي
زورا وهبتانًا .وثان ًيا :املعرفة التامة بمراتب الناس ،يف ال ّ
تعقل
تنتسب إليه ً
ٍ
مرتبة من أسلوب خطا ٍ
والنزوع ،وما تستدعيه ّ
ب ،ومرتبة من عمق
كل
الديني ومقاصده بحسب
البيان ،حتّى يستطيع فهم أغراض اخلطاب
ّ
اختالف مراتب املخاطبني.
ومت ّيزت عنده املبادئ الصاحلة عن غريها مت ّيزً ا تا ًّما.
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مفتاح عالج األسباب (العلمية)
يتمثل مفتاح العالج ملا يسمى باألسباب العلم ّية التجريب ّية ،من
وصحة التجربة
احلقيقي الكامن وراء وثاقة
خالل االلتفات إىل املنشإ
ّ
ّ
احلس ّية؛ و ٰذلك ّ
ألن معرفة ٰذلك س ُت ِّبني حدود التجربة ،وموقعها يف سلم
ّ
املصادر املعرفيّة ،وبالتايل عالقتها باألوليات العقل ّية ،ومعرفة ما إذا كان
يمكن لتجربة ما أن تدعي ما خيالفها؛ كام ادعي ٰذلك عىل لسان بعض
املفرسين واملنظرين يف علوم الفيزياء الكون ّية والذر ّية والبيولوجيا ،وما
يسمى بعلوم االجتامع والنفس واالنثروبولوجيا ،كام سبقت اإلشارة إليه
يف الفصل الثاين.
وحتّى نعرف ٰذلك ال بدّ  ،أن نعود فنستحرض بعضا مما سبق بيانه يف
بأن نالحظ ً
املفاتيح الفلسف ّيةّ ،
خاص
نحو
ٌّ
احلس ّية هي ٌ
أوال أن التجربة ّ
من ممارسة عمل ّية اإلحساس سواء باحلواس املبارشة أم باألدوات
واآلالت املخرتعة .وبام إنّه نحو إحساس ،فعلينا أن نرجع لنرى كيف
ينشأ احلكم احلّس.
وقد علمت أنّنا إذا رجعنا إىل إحساساتنا ،فسوف نجد أن عمل ّية
اإلحساس ختتلف عن عمل ّية احلكم ،فاحلكم مطل ًقا حتّى احلّس منه ،هو
األول متفرعا عىل الثاين
يشء مغاير لنفس حدث اإلحساس ،وإن كان ّ
ً
مفصال يف املفتاح الثاين من
ويف طوله ويكون بمراتب متعددة كام علمت
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مفاتيح العالج لألسباب الفلسف ّية .فاإلحساس حينام حيدث ،تنشأ يف
ٍ
احلس من خالل حدث
ومعان حتكي ما وجد يف أدوات
صور
إدراكنا
ّ
ٌ
ثم ّ
إن نحو إدراكنا ومالحظتنا لتلك الصور واملعاين هو
اإلحساسّ .
احلس ّية وحتصل يف
احلّس .فعندما تأيت الصورة ّ
ا ّلذي يمهد لنشوء احلكم ّ ّ

فإّنا ال حتصل ّإال وقد حصل عندنا جمموعة من األحكام ا ّلتي
إدراكناّ ،
تتم معاجلة تلك الصورة من خالهلا معاجلة تلقائ ّية كام سيأيت تفصيله
أدناه .وإذا أردنا ترشيح ٰهذه املعاجلة فسنجد أنّنا نالحظ ً
أوال أن تلك
ثم كانت ،وأننا لسنا من أوجدها ،وأن وجودها يرتبط
الصورة مل تكن ّ
بعمل ّية االستخدام االختياري ألدوات اإلحساس ،فالستخدامنا
احلس ّية دور يف وجودها؛ وبالتايل نحكم ضمنًا ّ
بأن وجودها
ألدواتنا ّ
احلس ّية ومناسب يف
ناشئ من تأثري يشء هو غرينا وغري أدواتنا
ّ
احلس ّية ا ّلتي تصورّنا؛ و ٰذلك
خصوص ّياته خلصوص ّيات االنفعاالت
ّ
ألّنا ال توجد عندنا كلام استخدمنا تلك األدوات ،بل قد تتنوع وختتلف
يف خصوص ّياهتا ويف الصفات املتضمنة فيها ،وقد ت َّطرد وتتامثل فيها،
دون أن نكون نحن أو أدواتنا منشأ لتنوعها واختالفها واطرادها
ولذلك نحكم ضمنا ّ
ومتاثلها؛ ٰ
بأن شي ًئا خارجا عنا ارتبط بأدوات
إحساسنا وكان ارتباطه منشأ حلدوث اإلحساس ووجود الصورة
احلس ّية ٰهبذا النحو وعىل ٰهذه الشاكلة وبتلك اخلصوص ّيات والصفات
ّ
احلس ّية وقيامنا بكل تلك
ثم وبعد مالحظتنا للصورة ّ
املتضمنة فيهاّ .
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ٍ
تلقائي بالذات ،كام سبق بيان سببه يف املفتاح
بنحو
األحكام الضمنية
ّ
ٍ
حينئذ ّ
بأن هناك شي ًئا خارج ًّيا قد أ ّثر يف إحساسنا وحصل
الثاين؛ نحكم
احلس ّية ،وأنّه يف نفسه مالك
لنا عنه صورة حتكي حاله يف أدواتنا
ّ
خلصوص ّيات حمدّ دة مناسبة للخصوص ّيات والصفات ا ّلتي حتملها
احلس ّية.
الصورة ّ

فمن الواضح ملن تأمل األمر( ،)1أن ٰهذا احلكم مل يكن ليحدث لوال
ٍ
حالة شخص ّية باطن ّية حدس ّية ال
( )1ليس املقصود من ٰهذا الكالم أن فهم األمر موكول إىل
موضوع ّية هلا كام حيلو لكثريين قول ٰذلك ،بل ليس معناها ّإال االلتفات بالعقل إىل ما
حيصل ً
فعال ،ومعاينة كيف حيصل ،كام تقول ملن هو مغمض عينيه أن افتح عينيك
توجه إىل جهة اليسار لرتى ما يفعله
لرتى أمامك ،أو ملن هو متوجه إىل جهة اليمنيَّ ،
فالن .بل كام تقول ملن يتكلم وهو منفعل ،ملاذا أنت منفعل؟ فإذا أجابك بأنه ليس
منفعل ،تقول له راقب كيفية كالمك ونّبة صوتك وانظر إىل نفسك يف املرآة فإذا فعل
ٰذلك تبني له يف احلال أنه منفعل ،وما شاكل ٰذلك من أمور بينة ال حتتاج إىل أزيد من
التوجه وااللتفات .فكم من أمور نعملها ونقوم هبا دون أن نلتفت بالفعل إليها رغم
أن قيامنا هبا واضح جيل لكل أحد وألنفسنا ،ولكن فقط متى ما توجهنا والتفتنا إليها،
فكم من باحث عن نظاراته وهو يلبسها ،وعن خامته وهو يف يده ،ويعض عىل شفتيه
وهو غافل ،ويقرض بأسنانه أظافره وهو مستغرق يف مراقبة حدث ما أو منتظر بقلق
ألمر ما ،وغري ٰذلك الكثريّ .إال أن عملية التأمل وااللتفات العقيل ليست متيرسة
وسهلة دائام ولكل أحد عىل مستوى واحد وبنفس الدرجة ،كام هو احلال يف التفات
اإلنسان إىل مشاعره وانفعاالته حني قيامه باألفعال وسعيه يف احلاجات ،فليس ّ
كل
أحد وال حتى اكثر الناس يستطيع مراقبتها ومتييز مناشئها ومعرفة األسباب احلقيقية
ملشاعر الرضا والسخط واحلزن والقلق ،والنفور والرغبة وما شاكل ٰذلك ،فلو كان

الفصل الثالث

255

أنّنا نامرس عمل ّية املالحظة للصورة والصفات املتضمنة فيها ،من خالل
جمموعة من األحكام ا ّلتي تسمى باألوليات العقل ّية ،و ٰلكن إدراكها هنا
ليس بصيغتها الك ّل ّية بل بصيغتها اجلزئية ويف ٰهذا وذاك وبنحو متضمن
يف نفس احلكم احلّس؛ ّ
احلس ّية عىل ٰهذا
ألن احلكم يقع يف األحكام ّ
أمرا وجدان ًيا ،فكذا
احلس ّية عندنا ً
وذاك .فكام كان وضوح وجود الصور ّ
وهذا
وضوح ٰهذه املعاين املعقولة فيها وجدانيا؛ و ٰذلك مثل ٰهذا املوجود ٰ

مر
اليشء ٰ
وهذا ا ّلذي بالذات وذاك ا ّلذي بالعرض وما شاكل ٰذلك مما ّ
ً
مفصال يف املفتاح الثاين لعالج األسباب الفلسف ّية.
ومن هنا ،فحيث إن العالقات بني تلك املعاين املعقولة ،وانطباقها
احلس ّية يف أنفسها بحسب صفاهتا ويف وجودها عندنا ،ويف
عىل الصور ّ
عالقتها بأنفسنا وباألشياءّ ،
كل ٰذلك ِّبني فيها بنفس حصوهلا عندنا؛

ّ
كل امرؤ ٰ
كذلك ،ملا كان وجد من األساس ما يسمى بالتحليل النفّس ،وألصبحت
عملية تربية النفس والتحكم باالنفعاالت وامتالك الفضائل األخالقية أمرا متيرسا
وشائعا بيرس للجميع .ولكنه من املعلوم أن واقع األمر ليس ٰ
بذلك .ومن هنا فاحلال يف
التأمل العقيل إن مل يكن أصعب فال يقل صعوبة عنها .ولكن يكفي يف توجه اإلنسان
أن ينبه ويتم عرض األمر أمامه ليدرك أن احلكم احلّس ال تقوم له قائمة ّإال من خالل
خصوصا وأن إدراكها يف العملية احلسية ال يكون ّإال
ٰهذه األحكام األولية التلقائ ّية،
ً
ٍ
ً
تفصيال يف املتن.
كيل كام ستعرف ٰذلك
بصيغتها اجلزئية ويف ٰهذا وذاك ،وليس بنحو ّ ٍّ

256

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

احلس ّية سيكون متضمنًا قهرا وتكوينا
فهذا يعني أن حلاظنا للصور
ٰ
ّ
للحاظ شيئيتها وموجوديتها ولعالقتها العرضية بنا ،وما يستتبعه ٰذلك
احلسيّة احلادثة عندنا مقيدة
من حيثيات بينة بنفسها ،جتعل من الصور ّ
بمجرد أن نعيها ونعقلها عند حدوثها فينا  -بام جيعل احلكم
وحميثة -
ّ
حكام تلقائ ّيا بال استدالل.
احلّس عىل األشياء املحسوسة ً
ٰ
وبذلك تعلم حقيقة املراد من كون األوليات العقل ّية أساسا
احلس ّية .فليس املراد أن هناك استدالال بالفعل حيدث انطالقا
لألحكام ّ
من إدراكنا بالفعل وتفصيال لألوليات العقل ّية كأحكام كلية قبل
فهذا ما
احلّس؛ ٰ
احلس ّية بحيث نش ّكل ً
األحكام ّ
قياسا تكون نتيجته احلكم ّ ّ
احلس ّية من األحكام التلقائ ّية بالذات كام عرفت يف
ينايف كون األحكام ّ
الفصل األول ،مضافا إىل أنّك قد عرفت يف املفتاح الثاين من مفاتيح
احلسيّة
عالج األسباب الفلسف ّية ما يدل عىل كذبه .بل املراد أن الصورة ّ
حينام توجد عندنا وتع ّقل من قبلنا فإّنا ال تع ّقل فقط بحسب الصفات
أيضا وبعرض واحد ،تع ّقل فيها شيئيتها
احلس ّية املتضمنة فيها بل ً
ّ
وموجوديتها وعرضيتها فينا ومناسبتها يف خصوص ّياهتا ملا نشأت عنه
ووجدت فيه ،فنحن نعقل صورة الشجرة اخلرضاء شي ًئا حدث فينا
ٍ
بنحو مسانخ خلصوص ّية ما نشأ عنه وفيهٰ .
ولذلك جتد احلكم
بالعرض
احلّس ناش ًئا منا بتلقائ ّي ٍة بالذات؛ مثل حكمنا بأنّنا نرى شجرة خرضاء
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احلس ّية امللحوظة
بعيوننا .فنفس احلكم احلّس مل يقع عىل رصف الصورة ّ
فقط كصورة ،وإال ملا وقع احلكم أصالّ ،
ألن مفاد احلكم احلّس يتضمن
نسبة وجود يشء ليشء واتّصافه به ككون الشجرة خرضاء ،كام يتضمن
انفعال يشء بيشء وهو أنّنا رأينا الشجرة اخلرضاء؛ وبالتايل ّ
فإن نفس
احلكم احلّس متقوم معناه ومضمونه باملعاين املعقولة ا ّلتي تقع عليها
وهذا يعني بالرضورة أن ٰهذه املعاين  -وا ّلتي تسمى
األول ّية؛ ٰ
األحكام ّ
باملعقوالت الفلسف ّية كام عرفت يف املفتاح الثاين  -معقولة عن الصور
احلس ّية
املحسوسة يف حكمنا احلّس عىل حد سواء :هي والصفات
ّ
احلس ّية.
املتضمنة يف الصورة ّ
احلس ّية ملحوظة ومعقولة
ومن هنا يصبح واضحا ،أن الصورة
ّ
أيضا  -وبعرض
عندنا ،ليس فقط كصورة بام فيها من صفات حسية ،بل ً
واحد بالرضورة  -تكون ملحوظة ومعقولة عندنا شيئيتها وموجوديتها
وعرضيتها وسنخيتها ملا نشأت عنه وفيه ،حتّى لو مل نكن نعرف هلٰذه
املعاين أي اسم وأي لفظ يدل عليها ،كام هو احلال يف رؤية أي ٍ
يشء ال
ّ
نعرف اسمه دون أن يعني ٰذلك أنّنا مل نحسه؛ ٰ
ولذلك ينشأ احلكم احلّس
منا بتلقائ ّي ٍة عىل اليشء املحسوس بأنّنا رأيناه أمامنا ٰهبذه الصفة(.)1
(ٰ )1
وبذلك يصبح جليا جدا ،أن األحكام احلسية ال تتضمن أي عملية استدالل فعيل عىل
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وباجلملة ،فلوال قانون اهلو ّية وقانون امتناع التناقض وقانون العل ّية
ألي حكم حّس أن ينشأ عىل اإلطالقّ ،
ألن
وقانون السنخية ،ملا أمكن ّ
احلكم احلّس متضمن ّ
لكل تلك األحكام بالنحو اخلاص بالصورة
احلس ّية ،ال تكون ّإال من خالل ٰهذه األحكام
احلس ّية .فمالحظة الصورة ّ
ّ
التلقائ ّية الواضحة بشدة إىل احلد ا ّلذي جيعل القيام هبا قيا ًما آل ًّيا دون أن
نلتفت بالفعل واملبارشة إليها استقالال .فحالنا معها يشبه حالنا عندما
نتكلم ونستخدم أدوات الكالم من اللسان واحللق واحلنجرة والشفاه
استخدا ًما تلقائ ّيا دون أن نلتفت بالفعل تفصيال حني الكالم إىل أنّنا
نستخدمها ،رغم أنّنا نستخدمها عن إرادة وإدراك .أو مثل حالنا حينام

اإلطالق ،وإنام ،وملكان تعدد احليثيات واملعاين امللحوظة يف أطراف احلكم احلّس ،فإن
العقل قادر عىل تفصيل املجمل ،وصياغة تلك العلمية التلقائ ّية عىل شاكلة قياس
التلقائي ،وإنام
ودليل وتعليل ،ولكن أيا من ٰذلك ال حيصل بالفعل حني احلكم احلّس
ّ
موجود بالقوة فقطٰ .
ولذلك كان احلكم احلّس اجلزئي نتيجة قياس بالقوة ال بالفعل،
حاله حال االستقراء والتجربة .و ٰهبذا تعلم أن التعبري عن احلسيات والتجريبيات
والفطريات بأّنا قضايا قياساهتا معها إنام يراد به أّنا قابلة للرد إىل قياس ،وليس هناك
قياس بالفعل عىل اإلطالقٰ .
وكذلك احلال يف جعل االستقراء قياسا مقسام ،فليس
هناك قياس بالفعل ،بل إن االستقراء قياس بالقوة فقط ،وقابل للرد إىل قياس .وقد
بحثت ٰهذا األمر تفصيال يف دراسة مستق ّلة يف العدد الثاين من جملة املعرفة العقلية
بعضا منه أرسطو يف كتابه التحليالت
الصادرة عن أكاديمية احلكمة العقلية .كام بحث ً
األوىل ،والفارايب يف كتابه يف املنطق يف مبحث القياس.
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ننظر ونامرس عمل ّية الرؤية دون أن نلتفت بالفعل إىل أنّنا نفتح عيوننا.
و ٰلكن وألن أحكامنا كلها فعل من أفعال العقل ،وألن العقل قادر عىل
تع ّقل نفس عمل ّية تعقله؛ فإنّه يالحظ ويفرز ويميز ّ
كل ٰذلك متى مارس
تعقله له.
ومن هنا ،وبمالحظة أن احلكم احلّس البسيط يكتسب واقعيته من
احلسيّة
فهذا يعني بالرضورة ،أن املامرسة
خالل األوليات العقل ّيةٰ ،
ّ
التجريب ّية ،حمكومة قهرا وتكوينا ٰهبذه األوليات وتستجدي صدقها
وواقعيتها من خالهلا ،كام ّأّنا هي عينها ا ّلتي يتم من خالهلا مالحظة
احلسيّة احلاصلة خالل املامرسة التجريبيّة ،حتّى نقوم باحلكم
الصور ّ
التجريبي ا ّلذي يعطي األوصاف ا ّلتي هي أعراض ذات ّية للموضوع
ّ

ً
مفصال يف املفتاحني
مر
املحسوس ،ويستبعد األعراض الغريبة ،كام ّ
األول والثاين.
ّ
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اآلثار المترتّبة على هٰذا المفتاح
احلسيّة تأيت يف طول
والنتيجة املرتتّبة عىل ٰذلك هي أن وثاقة التجربة ّ
وثاقة األوليات العقل ّية ،طاملا أن وثاقة األوليات العقل ّية  -كام عرفت
ساب ًقا  -ليست مستوردة من مصدر خارج عنها بل من رصف مالحظة
خصوص ّية ذات أطرافها .وبالتايل تكون وجهة األحكام التجريب ّية ،نحو
أحكام متأخرة تكوينا ومعرفيا عن األوليات العقل ّية ،وال يمكن هلا بام
هي جتربة حسية أن تكون بصدد احلكم عىل يشء منها ،بل تكون متفرعة
عليها بالرضورة.
الّبهاين القائم عىل أساس تلك
العقيل
وألجل ٰذلك كان املنهج
ّ
ّ
األوليات قادرا عىل تصنيف التجريب ّيات كأحكام تلقائ ّية بالذات صاحلة
لالستخدام كمنطلقات يف الّباهني والعلوم؛ و ٰذلك ألّنا مالكة يف
نفسها ملوجب صدقها بالذات؛ طاملا ّأّنا ليست ّإال تطبيقا لألوليات
احلس ّية.
العقل ّية يف مقام املامرسة ّ

النظريّات العلميّة محكومة باألوليات العقليّة
ومن هنا ،فإذا ما فهم ٰهذا األمر جيدً ا ،فكيف يمكن حينئذ لتجربة
األول ّية العقل ّية؟! وكيف يمكن أن
حسية أن تقود إىل كذب األحكام ّ
تكون نتيجتها هي عدم شمول األوليات العقل ّية للموضوع ا ّلذي متت
ممارسة التجربة عليه؟! فهل ٰذلك كله ّإال إبطال لنفس التجربة ،وإخراج
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مصدرا موثو ًقا للمعرفة ،فيبطل ٰ
بذلك تكذيبها لألوليات
هلا عن تكون
ً
العقل ّية؟!
ثم ،وطاملا أن حال التجربة هو ٰ
كذلك؛ فكيف يمكن أن يتم
استخدامها إلنشاء نظر ّيات تكذب األوليات ا ّلتي بسببها كانت تلك
التجربة مصدرا معرف ًيا؟! وكيف يمكن لنظر ّية ما أن تكون نظر ّية علميّة
جتريب ّية ،وهي حتوي يف طياهتا فروضا خمالفة لألوليات العقل ّية؟!

علميّة النظريّة تنافي نفيها للوجود اإللٰه ّي
وبناء عىل ٰذلك فطاملا أن األدلة ا ّلتي تقام عىل الوجود ا ٰ
إلهل ّي تنشأ
احلس ّية تكتسب
مبارشة عن األوليات العقل ّية ،وطاملا أن التجربة
ّ
ألي جتربة
مصدريتها املعرف ّية يف طول عني ٰهذه األوليات؛ فكيف يمكن ّ
حسية أو أي نظر ّية علميّة جتريب ّية ،أن تكون بصدد إثبات أو نفي أي
مبدأ من مبادئ تلك األدلة؟! وكيف يمكن هلا أن تكون معارضة لنتائج
الّباهني العقل ّية املثبتة للوجود ٰ
اإلهل ّي ،وللتدبري التكويني للطبيعة
خاصة؟!
واإلنسان ،والترشيعي لإلنسان ّ
لذلكّ ،
ونتيجة ٰ
فإن أي نظر ّية علم ّية ُتدَّ عى ،ويكون يف طياهتا
حلقات تنايف شي ًئا من األوليات العقل ّية ،أو تنايف إثبات الوجود ٰ
اإلهل ّي
فهذا يعني أن تلك احللقات املنافية ألوليات
أو أي نتيجة برهانيّة أخرىٰ ،
العقل ،واملتضمنة فيها ،قد حرشت عنوة وألغراض غري علم ّية أو خطأ
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ً
وجهال ،ضمن حلقات النظر ّية املدعاة ،وليست دخيلة عىل اإلطالق يف
تصحيحها أو صالحيتها كنظر ّية علم ّية .وبالتايل فإذا ما كانت ٰهذه
احلس ّية ،ومتكِّن من التنبؤ
النظر ّية صاحلة لتفسري التجارب والوقائع
ّ
فهذا يعني أن صالحيتها ٰ
لذلك لن تكون من جهة
بمسريها املستقبيلٰ ،
تلك العبارات املنافية ألوليات العقل واملحشورة فيها عنوة ،او خطأ ،بل
ستكون صالحيتها للتفسري والتنبؤ ناشئة من جهة األحكام العلم ّية
اخلالصة املتضمنة فيها ،وا ّلتي تكون  -بطبيعة احلال  -يف مرحلة متأخرة
عن األوليات العقل ّية ،ألّنا متوقفة يف صدقها وصالحيتها للتفسري
عليها.
تطبيق على نظريّة االنفجار الكبير

ومن هنا فحينام تعرض نظر ّية ما كنظر ّية االنفجار الكبري ً
مثال أو أي
ثم
نظر ّية أخرى ،تفسريها لكيفية نشوء الكون ومراحل تطوره الطبيعيّ ،
حترش يف طيات حلقاهتا عبارات :كالعشوائية والصدفة ،والطفرة وبال
ثم جتد ٰهذه النظر ّية بعد ٰذلك
غاية وبنحو أعمى ،وما شاكل ٰذلكّ ،
تم تصديقه
تصديقا هلا يف جتربة ما أو يف تنبؤات معينة؛ ٰ
فهذا يعني أن ما ّ
بأي من تلك العبارات
ونجاحه يف التنبؤ ال يرتبط من قريب أو بعيد ّ
املحشورة؛ ألّنا عبارات منافية ألوليات العقل؛ ومنايف أوليات العقل
تم تصديقها ،وكانت صاحلة
باطل بالرضورة .وحيث ّأّنا نظر ّية قد ّ
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فهذا يعني أن ما فيها من منافيات األوليات ليس منها
للتنبؤ والتفسريٰ ،
عىل اإلطالق وبالرضورة .وليس حرشه فيها عمال علميا باملرة .وبالتايل
لن يكون اإلرصار عىل حرش منافيات األوليات العقل ّية ضمن النظر ّيات
العلم ّية ّإال إرصارا عىل حتويل النظر ّيات العلم ّية إىل خرافات حتت
مسمى العلم؛ خدمة لدواع وأغراض ال يمكن أن تكون علم ّية.
تطبيق على نظريّة التطور

ٰ
وكذلك األمر عندما يسعى الواضعون لنظر ّية ما كنظر ّية التطور،
انطالقا من قانون االنتخاب الطبيعي ،إلدخال عبارات :العشوائ ّية

والطبيعة العمياء والصدفة والطفرة ،وانتفاء الغاية واٰلدف ،وغري ٰذلك
ٍ
ثم مع ٰذلك جتد ٰهذه النظر ّية ما
من أحكام منافية ألول ّيات العقلّ ،
يصدقها يف الواقع الطبيعي للكائنات احل ّية؛ ّ
فإن ٰذلك بالرضورة سوف
يعني أن تلك العبارات قد أضيفت إىل النظر ّية ألسباب غري علم ّي ٍة
باملرة ،ودون أن يكون هلا أي دور يف إثبات صدق النظر ّية عىل الواقع
الطبيعي للكائنات احلية؛ ّ
ألن األحكام الكاذبة ال يمكن أن تكون هي
احلقيقي وراء تصديق أي حكم من األحكام الصادقة.
السبب
ّ
ومن هنا يتبني أن أي ادعاء بمنافاة نظر ّية علم ّية ملسألة وجود إ ٰله،
هو ادعاء غري علمي ،بل توظيف للعلم يف خدمة املآرب الشخصية
وبغرض دعم الرؤية الفلسف ّية الفاسدة بسبب منافاهتا ألوليات العقل

الفصل الثالث

265

فكري صحيح ،واهليكل
ألي نظام
ا ّلتي تشكل اهليكل اإلدراكي
ّ
ّ
ألي نظام عيني حسيا كان أو غري حّس.
التكويني ّ

النظريّات العلميّة ليست بديلًا عن البراهين العقليّة
وبناء عىل ٰذلك ،ال تصل النوبة الدعاء كون نظر ّية ما ً
بديال عن
فكرة وجود إ ٰله؛ ّ
ألن وجود اإل ٰله هو نتيجة براهني عقل ّية صادقة
جمرد نظر ّية وتفسري مقرتح حتّى يعارض بتفسري
بالرضورة ،وليس ّ
العلمي يف العلوم التجريب ّية ال بد أن يأيت
بديل .بل إن التفسري والتنظري
ّ
يف طول األوليات العقل ّية والنتائج املّبهن عليها من خالهلا ،كام كان
يأيت يف طول التجارب وما يرتتب عليها من قوانني طبيعية .وبالتايل ال
ألي نظر ّية ،متى ما ضمنت يف طياهتا ما
يمكن االحتفاظ بصفة العلم ّية ّ
ينايف أوليات العقل ونتائج الّباهني ،كام كان ال يمكن ٰذلك متى ما
تضمنت ما ينايف القوانني الثابتة من خالل التجارب؛ فكال األمرين من
باب واحد ،ويوزنان بنفس امليزان :وافق ٰذلك أهواء وأماين من يقوم
وهذا األمر جار عىل
بالتنظري ،ومن يقتاتون عىل مائدته ،أو مل يوافقهاٰ .
حدٍّ سواء مع النظر ّيات املذكورة ضمن علوم الطبيعة ،ومع النظر ّيات
املذكورة ضمن ما يسمى بالعلوم اإلنسان ّية كعلم االجتامع وعلم النفس
وعلم اإلنسان (اإلنثروبولوجي).
وبعد ّ
كل ٰذلك ،يصبح واضحا ،أن أي كالم عن وجود معارضة
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بني االعتقاد بوجود إ ٰله أو بكونه مدبرا تكوينا أو ترشيعا د متى ما ثبت
التجريبي ،ال يعدو كونه تدليسا من
ٰذلك بالّباهني العقل ّية د وبني العلم
ّ
العلمي للرؤية الفلسف ّية املادية الفاسدة ،وتقديمها
خالل حياكة القناع
ّ
عىل مائدة العلوم التجريب ّية لتبهر عيون الناظرين برساهبا؛ فإذا ما اشت ََّم
الّبهاين رحيها؛ انكشف ّ
كل الزيف واخلداع ا ّلذي خيتبئ حتتها.
العقل
ّ
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مفتاح العالج لألسباب النفسيّة االنفعاليّة
إن مفتاح العالج لألسباب النفس ّية االنفعال ّية يتمثل بااللتفات إىل
احلقيقي وراء انعدام القيمة املعرفيّة لألحكام ا ّلتي تنشأ حتت
السبب
ّ
وطأة املشاعر واالنفعاالت .و ٰذلك من خالل االلتفات إىل ّ
أن عوامل
نشوء ما نشعر به ،ليست تضمن أن يكون متناسبا مع الواقع ،بل إ ّّنا قد

تؤدي إىل نشوء مشاعر زائفة .ورغم أن الشعور قد ال يكون زائفاّ ،إال أن
بمجرد أنّه
ما حيفز نحوه من اختيارات وأحكام ال يمتلك صفة الصواب
ّ
متناسب معه.

عوامل نشوء المشاعر واالنفعاالت
ّ
إن السبب يف ما تقدّ م( )1هو أن عوامل نشوء املشاعر واالنفعاالت
أمران:
األول :هو األحكام واإلدراكات ا ّلتي تتكون لدينا عن الواقعة ا ّلتي
نتعرض هلا ،فإذا مل تكن تلك األحكام صحيحةّ ،
فإن ما يرتتب عليها من
مشاعر اجتاه تلك الواقعة سيكون زائفا.
تفصيال إىل ّ
ً
كل ما يتع ّلق بحقيقة املشاعر واالنفعاالت ودورها يف نشوء
( )1لقد تعرضت
االحكام االنفعالية ،وكيفية عالجها بخطوات متسلسلة ،و ٰذلك يف كتايب القانون
العقيل للسلوك (وهو قيد الطبع حال ًّيا).
ّ

268

اإللحاد ..أسبابه ومفاتيح العالج

الثاين :اخلصائص النفس ّية ا ّلتي نملكها وجتعل منا أقرب إىل الشعور
ٍ
دائام متناسبة مع الوقائع
بنحو معنيّ ،إال أن خصائصنا النفس ّية ال تكون ً

ا ّلتي نتعرض هلا ،وبالتايل ال تضمن لنا أن يكون شعورنا متناس ًبا معها؛
وهذا يعني ّأّنا ال تضمن لنا أن يكون اختيارنا وقرارنا عىل وفق الشعور
ٰ

وقرارا صائ ًبا.
صحيحا،
اختيارا
ً
ً
ً
وبناء عىل ٰذلكّ ،
فإن قيامنا بإصدار األحكام بالنحو املتناسب مع
انفعاالتنا ال يتأسس عىل معيار يضمن صوابه ،بل حيتاج البت يف ٰذلك،
الّبهاين ليحدد لنا الصواب من اخلطإ،
إىل استعامل منهج العقل
ّ
واستعامل التدبر والرتوي يف موازنة املشاعر واالنفعاالت؛ لنميز
األحكام ا ّلتي نقر هبا فقط وفقط ألجل ّأّنا مناسبة ملشاعرنا وملذة لنا،

عن تلك ا ّلتي نقر هبا ألّنا متتلك يف نفسها املسوغ املعريف الضامن
ٰ
وكذلك احلال لنميز :األحكام ا ّلتي نرفضها
لصحتها وصواهبا.
و ُن ْقصيها ،فقط وفقط؛ ألجل ّأّنا منافرة ملشاعرنا ومؤملة لنا ،عن تلك

ا ّلتي يكون رفضها وتكذيبها ناش ًئا من فقداّنا ملسوغ صحتها وصواهبا
ولوجداّنا ملوجب كذهبا وفسادها .ومن هنا فإذا ما حتدد ومتيز الصواب
الّبهاين؛ لزم حينها
من اخلطأ متييزا موضوعيا من خالل حتكيم العقل
ّ

الركون إليه وتغيري العوامل ا ّلتي أدت إىل نشوء ما ينافيه ،وليس العكس

ّ
الّبهاين إرضاء ملشاعرنا وانفعاالتنا.
بأن يتنازل عن مقتىض العقل
ّ
فمن الواضح أن غاية اإلنسان عموما ،ليست ّإال معرفة الصواب
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واختيار ما هو مناسب وصالح .فمهام تنوعت واختلفت األهواء
واإلرادات ،فإّنا مجي ًعا تندرج حتت عنوان إرادة ما يراه املرء ح ًّقا
وصالحا .وإذا ما عرف اإلنسان أن مشاعره وانفعاالته ال تضمن له
حتديد املناسب والصالح ،وال تضمن له حتديد الصواب واحلق ،فعند
ٰذلك كيف يمكن له أن يكون راضيا ومقرا ّ
بأن عليه أن يتابع مشاعره
وانفعاالته؟! بل إذا ما استمر يف ٰذلك ،فيكون ألجل االستسالم للذة
واألمل ا ّلذي يصحب عمل ّية التخيل عن التوافق واالنسجام يف ّاختاذ
القرارات مع املشاعر واالنفعاالت.
الحاجة الى تربية النفس وتهذيبها

إن ٰهذه النقطة من الوضوح ا ّلذي ال يكاد معه يناقش وجيادل فيها،
و ٰلكن مع ٰذلك فكثريا ما يقع املرء يف رشاك االنقياد للمشاعر
واالنفعاالت دون الرتوي والتمهل لفحص حقيقة القرارات واألحكام
ولذلك ّ
ا ّلتي يقوم هبا من وحي ٰذلك االنفعال والشعور؛ ٰ
فإن معاجلة
األسباب النفس ّية ال تتوقف عىل التصحيح اإلدراكي ،بقدر ما تتوقف
عىل التبديل السلوكي والنزوعي من خالل الدراية بكيفية التعامل مع
االنفعاالت واملشاعر املنبثقة ،واكتساب القدرة عىل الرتيث قبل متابعتها
يف ّاختاذ القرارات وإصدار األحكام.
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تطبيق على الرفض االنفعالي للتدبير التشريعي

بنا ًء عىل ما تقدّ م يصبح واضحا ،أن املعاناة ا ّلتي يتعرض هلا املرء
بسبب املامرسة الدين ّية ا ّلتي يقوم هبا جمتمع ما أو حزب أو طائفة أو
مذهب أو مجاعة أو حتّى ّ
كل الدنيا ،ال يمكنها أن تّبر للمرء قراره بعدم
وجود تدبري ٰإهلي ترشيعي (الدين ٰ
اإلهل ّي)؛ وبالتايل ال يسوغ -اعتام ًدا
عىل ٰذلك  -أن يقال ّ
بأن األديان كلها فاسدة وحمض اخرتاع برشي؛
الّبهاين يعلم بعدم وجود مالزمة بني
والسبب يف ٰذلك هو أن العقل
ّ

فساد املامرسة الدين ّية حتّى لو شملت ّ
كل الدنيا ،وبني ومهية وبرشية
فكرة الدين ٰ
اإلهل ّي.

فرغم أن احلكم ّ
بأن الدين برشي وباطل ،هو حكم مناسب ملشاعر
احلنق واالنفعال والغضب ا ّلتي تتأجج يف النفس وتصدر هديرا يعّب عن
حجم األمل ا ّلذي يعترص قلب اإلنسان نتيجة الظلم والفساد ا ّلذي يراه،
وهذا
ّإال أن ٰهذه املناسبة ليست معيارا للحكم بصواب ٰهذا املوقف ٰ
اخليار املعريف .بل عىل املرء أن يرتيث ويميز ويطلع لريى ما الدين؟
وملاذا الدين؟ وما املامرسة الدين ّية؟ وما ا ّلذي يوجب تباينهام؟ وهل هو
موجود؟ وملاذا؟ وغري ٰذلك من األسئلة ا ّلتي ال بد أن تكون معلومة
اجلواب قبل أن يتخذ قرارا بتبني موقف من الدين ككل ،ومن وجود
وواقع ّية التدبري ٰ
اإلهل ّي للكون واإلنسان.
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ٰ
وكذلك احلال بالنسبة إىل املرء ا ّلذي جيد يف واقع ّية الدين والتدبري
مصدرا للقلق واحلرية واألمل؛ نتيجة منافاة تلك التعاليم
الترشيعي،
ً
والتوجيهات مع رغباته وأهوائه وما حيبه وما يبغضه وما يريده وما
يكرهه .فقد جيد يف فكرة بطالن الدين وانعدام التدبري ٰ
اإلهل ّي فكرة ملذة
مرحية ُ ْ
ختيل عاتقه من املسؤولية .و ٰلكن ٰذلك لوحده ال يكفي عىل
اإلطالق لضامن واقع ّية وصواب القرار ا ّلذي يتخذه ببطالن األديان
وانعدام التدبري الترشيعي.
بل إن املرء العاقل ال حيتاج أن ينتظر الدين والتدبري الترشيعي كي
يدرك أن أهواءه ومشاعره ورغباته ال تصلح لتكون منهج حياة يسري
عىل أساسه ،بل إن عقله العارف بمنهج الّبهان يقوده إىل إدراك القانون
العقيل للسلوك ،وبالتايل وضع األهواء والرغبات يف ساح الفحص
ّ
احلقيقي ،ا ّلذي إن
اإلنساين
والتهذيب ،سعيا منه إىل حتصيل التكامل
ّ
ّ
الّبهاين يف حتقيق ٰهذه
كان الدين يسعى ليشء فهو يسعى ملعاضدة العقل
ّ
املهمة ،وإجياد املحفزات من مرغبات ومرهبات ،والكشف عن اآلثار
اخلفية واللوازم الغيبية لعمل ّية السلوك ،سواء :كانت سائرة باإلنسان
نحو هتذيب النفس بامتالك الفضائل أو نحو إغراقها يف الرذائلّ .
كل
ٰذلك ،من خالل أساليب خطاب متناسبة مع مراتب الفهم والوعي
العقيل والنفّس للبرش.
البرشي ،ومتنوعة بتنوع املستوى
ّ
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قهرا
يف الواقع إن من يرفض التدبري الترشيعي لإل ٰله ألنّه جيد فيه ً
احلر ّية
ومن ًعا ملامرسة االنقياد الشعوري واالنفعايل حتت مسمى
ّ
الشخصية ،هو ال يرفض واقع ّية التدبري الترشيعي (الدين ٰ
اإلهل ّي) فقط
الّبهاين
بل يرفض وجود قانون عقيل للسلوك ،يدركه اإلنسان بالعقل
ّ
كام يدرك سائر العلوم كالرياض ّيات واهلندسة .وبالتايل ّ
فإن مشكلة ٰهذا
اإلنساين وطريق
احلر ّية وحقيقة الكامل
اإلنسان هي يف فهم معنى ّ
ّ
وهذا نقاش ال عالقة للدين به ،بل إنّه إن كان ،فهو يأيت
الوصول إليهٰ ،
يف طول حسم اإلجابة عن ّ
الّبهاين.
كل ٰذلك بالعقل
ّ
تطبيق على الرفض االنفعالي للتدبير التكويني

ّ
إن ما قيل بالنسبة إىل الرفض االنفعايل للتدبري الترشيعي ،يقال
بحذافريه بالنسبة إىل الرفض االنفعايل للتدبري التكويني؛ إذ ّ
إن األمر
عينه يقال بالنسبة إىل املرء ا ّلذي تقهره مصائب احلياة ويعاين احلرمان
نارصا وال معينًا،
ثم ال جيد
والقهر أو القتل والترشيد أو الظلم والفسادّ ،
ً
فتشتعل يف نفسه مشاعر الغضب عىل الواقع املرير ،ويرفض أن يقر ّ
بأن
كهذا سيكون يف
هناك ٰإهلًا يدبره؛ ألنّه مل جيده حيث احتاج إليه؛
ٌ
فامرؤ ٰ
احلقيقة منقا ًدا لعصا انفعاالته املستحكمة يف نفسه ،فيتخذ موقفه حتت
مفصوال عن ّ
ً
كل املنظومة
تأثري سكرة األمل والغضب ،وينظر إىل نفسه
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الكون ّية ،ويطالب ّ
بأن يتم رفع املعاناة عنه بمعزل عن تأثري ٰهذه املعاناة
عليه أو تأثري رفعها عىل ّ
عرضا
كل ما يرتبط به من أشخاص وأحداث ً
ً
َ
الكون بكل ما فيه من ترابط والتحام بني
وطوال .فهو خيتزل بشخصه
أحداثه من أوله إىل آخره ،ويف مدى اتساعه وعىل كافة الصعد احلية
ثم يريد أن يتم تغيري ٰهذا احلدث ا ّلذي عانى منه وكأنّه
وغري احليةّ ،
ٌ
مفصول عن ّ
ٌ
مفصول عن
كل السالسل العرضية والطولية ،وكأنّه
السلسة االختيار ّية لألحداث اإلنسان ّية املرتبطة بسائر السالسل
واألحداث.
ً
ّ
متجاهال
كهذا سيكون يف حكمه برضورة رفع معاناته،
إن امر ًئا ٰ
ّ
ً
غافال عن ترابطها وتأثريها عىل بعضها البعض،
لكل أحداث العامل،
ثم فهو يركز فقط عىل ٰهذا
غائبة عنه الغاية واهلدف العام والشامل ،ومن ّ
احلدث اجلزئي ويريد تغيريه؛ وإذا ما مل يتغري ،فهو مستعدٌ إىل رفض ّ
كل
فكرة تعّب عن وجود إ ٰل ٍه يدبر صالح الكون .فالصالح يف نظره مل يعد
موجو ًدا؛ ّ
ألن معاناته املؤملة ال زالت قائم ًة ،وكأنّه ال يوجد سواه يف
الكون ،وكأنّه ال مهم سواه يف الكون ،وكأنّه ال قيمة ملا سواه يف الكون.
يريد ٰهذا املفجوع باآلالم واملحن ،أن يقرر كيف ينبغي أن جتري
صالح
أحداث الكون ،ما ينبغي أن يقع منها وما ال ينبغي أن يقع ،ما هو
ٌ
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التكويني
وما ليس بصالحٍ ؛ دون أن يكون له دراي ٌة كافي ٌة بكيف ّية الرتابط
ّ
بني منظومة األحداث اهلائلة والضخمة يف الكون ٍّ
ككل ،واملمتدّ ة عىل
طول الزمان يف املايض واحلارض واملستقبل ،إىل حدٍّ يعجز عن خت ّيله
واستحضاره .يريد أن خيتزل الكون يف تنوعه وتعقيده وأحداثه
الرضورية واالقتضائية واالتفاقية والطبيعية واحليوانية واإلنسان ّية -
يريد أن خيتزهلا ك ّلها  -يف حدود رؤيته القارصة والقصرية؛ ليقرر إن كان
يوجد خري فيام وقع أو ال يوجد ،وإن كان هناك تدبري ٰإهلي أو ال يوجد.
ال يمكن لتفكري عاقل أن يقود إىل ّ
كل ٰهذا التهور املعريف؛ ّإال إذا
كان صاحبه يردح حتت وطأة تأثري املشاعر الزائفة واالنفعاالت ِ
املفرطة
مقومات
يتجرأ فيدّ عي ما مل يملك بعد ّ
واملفرطة ،ا ّلتي حتدو به نحو أن ّ
ِّ
العلم به ،ونحو أن يتخذ قرارات ختص الكون بكل ما فيه .ومن هنا ،فال
قادرا عىل اجللوس
سبيل ملريض من ٰهذه الفئة ّإال أن هي ّيئ نفسه ليصري ً
مع نفسه ليكتشف حقيقة املشاعر ودورها وقيمتها ،ريثام يستعيد عافيته
منها؛ فيقدر أن يرى الصواب ،بعيدً ا عن تأثري مخرهتا.
وكيفام كان ّ
فإن األمر عينه ،والكالم والتوجيه نفسه ،يقال لسائر
وشعوري؛
األنواع واألنامط من األحكام ا ّلتي تبنى عىل أساس انفعا ٍّيل
ٍّ
ّ
فإن عالجها يف جوهره يكمن يف هتذيب النفس وتربيتها أكثر منه يف
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تعليمها؛ ّإال ذاك التعليم ا ّلذي حيتاج التهذيب نفسه إليه .وإذ أضحى
ّ
خملصاَ ،أ ِصل إىل ختام ٰهذا املفتاح املتع ّلق
كل ٰذلك
واضحا ملن تأمل فيه ً
ً
بمعاجلة األسباب والعوامل النفس ّية الكامنة وراء ّاختاذ املوقف
اإلحلادي .وفيام ييل خامتة الكالم يف مفاتيح العالج كلها.
ّ
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خاتمة مفاتيح العالج
ّإين  -وبالفراغ من مفتاح عالج األسباب النفس ّية  -أرجو أن أكون
عيل القيام به يف ٰهذا البحث .وقد الحظ القارئ
قد قضيت ما كان ّ
الكريم خالل الكالم ّ
أن األسباب العقل ّية الفلسف ّية قد تطلبت عرض
أربعة مفاتيح للعالج ،بينام اقترصت احلاجة يف األسباب التجريب ّية
والنفس ّية عىل مفتاح عالج واحد ّ
لكل منها .ومرجع ٰذلك يف احلقيقة هو

أن ًّ
ّ
كال من األسباب التجريب ّية والنفس ّية عبارة عن أسباب غريبة
وعرضية عىل املسألة اإلحلاد ّية ،فهي منوطة بالنسبة إىل التجريب ّية ٰ
بذلك
تم إظهار
التوظيف والتزييف ا ّلذي مورس يف العلوم الطبيع ّية بحيث ّ

الرؤى الفلسف ّية املا ّد ّية بلباس النظر ّيات والنتائج العلم ّية التجريب ّية،
و ٰذلك هبدف إعطاء املوثوق ّية واهلالة العلم ّية هلا ،وقد كان احلل بالكشف
عن ٰذلك وبيان أن ما تتك ّلم عنه املسألة اإلحلادية يقع يف مراحل متقدّ ٍ
مة
ّ
ٍ
وسابقة عىل موضوعات العلوم الطبيع ّية ،وال شأن هلا بام هي علوم
صحتها ،وما لو نفي النتفت القيمة
الطبيعة بفحص ما تتو ّقف عليه
ّ
املعرف ّية هلا نفسها.
أيضا منوطة بجنبة عرضيّة وأجنبية عن جوهر
وأ ّما يف النفس ّية فهي ً

املسألة اإلحلاد ّية ،وهي تأثري اجلانب االنفعايل عىل اجلانب اإلدراكي،
وتدبريا للنفس؛ ول ٰذلك مل يكن بينها وبني
وا ّلذي يتطلب تربي ًة وهتذي ًبا
ً

حقيقي؛ ٰ
ٌ
أي
ونظري
علمي
ارتباط
املسألة اإلحلاد ّية
ولذلك مل يكن هناك ّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
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فرق بني املسألة اإلحلاد ّية وغريها من املسائل النظر ّية يف قابلية املوقف
الفكري جتاهها للوقوع حتت وطأة تأثري املشاعر واالنفعاالت؛ ٰ
ولذلك
ّ

ّ
للتدخل يف
والشعوري
كان العالج ببيان عدم صالحية اجلانب االنفعايل
ّ
حسم القرارات الفكر ّية والعمل ّية ،مع بيان تطبيقات ٰذلك عىل املوارد
اخلاصة يف احلالة اإلحلاد ّية باعتبار ّأّنا املعني هنا بالذات.
ّ
و ٰلكن األمر اختلف فيام يتع ّلق باألسباب العقل ّية والفلسف ّية ،حيث
كانت موضع تركيز يف عرض مفاتيح العالج؛ ّ
املعريف
ألن العالج
ّ
ّ
وألن
وفلسفي وليس شي ًئا آخر،
عقيل
والعلمي للمسألة اإلحلاد ّية هو
ٌّ
ّ
ٌّ
إثبات الوجود ٰ
اإلهل ّي موضوع من موضوعات الفلسفة ،وحمل عمل

الّبهاين الكتشاف األدلة والّباهني ا ّلتي تقود إىل إثبات وجوده
العقل
ّ
وتدبريه التكويني والترشيعي؛ ٰ
ولذلك اقتىض املقام التوسع فيها أكثر
وذكر النقاط الرئيسة املسؤولة عن التحكم يف مسار املامرسة العقل ّية
والفلسف ّية نحو حتديد املوقف من مسألة الوجود ٰ
اإلهل ّي باملعنى اخلاص

ا ّلذي أشري إليه يف املقدمة وهو اإل ٰله املدبر للكون واإلنسان تكوينًا
وترشي ًعا .عىل أمل أن تتم فيام بعد معاجلة ّ
كل سبب من األسباب
خاص ًة وتفصيل ّي ًة .إذا اتضح ّ
فحري يب أن
كل ٰذلك،
املعروضة معاجل ًة
ٌّ
ّ
أقوم بتلخيص أهم ما ورد يف البحث مع اإلشارة إىل بعض التوصيات
وهذا ما سأقوم به يف اخلامتة.
الرضوريةٰ ،

اخلامتة
 مسرية البحث
 النتائج
 الوصايا

اخلامتة
يف ختام ٰهذا البحث ،وقبل أن أغادر القارئ العزيز عىل أمل اللقاء
يف مناسبات أخرى الحقة ومتكررة كام وعدته يف املقدمة ،أجد أنّه من
هم النقاط ا ّلتي تعرض هلا البحث؛
املناسب القيام بتلخيص وإمجال أل ّ

حتّى يكون ٰذلك عو ًنا يف مجع األفكار وفهرستها وتنظيمها ،فالكتاب
تعرض إىل كثري من النقاط والقضايا ،سوا ٌء
رغم صغر حجمه ّإال أنّه ّ
عىل صعيد األسباب ،أم عىل صعيد القيمة املنطق ّية لألسباب ،أم عىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
علمية،
وجتريبية
فلسفية،
عقلية
تنوعت بني
صعيد مفاتيح العالج التي َّ
ٍ
ٍ
مهها لتكون ً
انفعالية؛ ٰ
دليال عىل فه ٍم أفضل
ونفسية
ولذلك حيسن حرص أ ّ

للبحث ٍّ
ككل.
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تلخيص مسيرة البحث
بدأ البحث بعرض أنواع اإلحلاد وم َّيز بني ترك االعتقاد بمطلق إ ٰله
وبني ترك االعتقاد بإ ٰل ٍه ذي تدبري تكويني وترشيعي للكون واإلنسان.
األول يف نفسه ليس بذي أمهية ّإال يف
وبني أن الثاين هو األساس ،وأن ّ
َّ
طول نفي الثاين.
ثم َّبني أن مالحظة موضوع املسألة تقود إىل حتديد عنارص البحث،
وهي عبارة عن عالقات هلا أطراف ورشوط ،أ ّما الطرف األسايس فهو
اإل ٰله ،وأ ّما العالقات فهي عالقات التدبري بني اإل ٰله من جهة والطبيعة
واإلنسان من جهة أخرى .وأ ّما الرشوط فقابلية وحاجة ّ
كل من الطبيعة
واإلنسان لتلك العالقة؛ ٰ
ولذلك انقسم البحث يف أسباب اإلحلاد إىل
ثالثة مراحل أساسية :األوىل حول أسباب ترك االعتقاد بنفس وجود
اإل ٰله .الثانية حول أسباب القول بعدم توفر رشوط قيام العالقات
التدبري ّية ،وهي :نفي قابلية وحاجة ّ
ألي من
كل من الطبيعة واإلنسان ّ
العالقات التدبري ّية مع اإل ٰله .والثالثة حول أسباب نفي وجود العالقات
التدبري ّية وواقع ّية أضدادها.
اخلاصة ّ
بكل مرحلة
ٰهذا ،وقد سبق الدخول يف عرض األسباب
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
فكرة أو
أي
بنحوٍ
التعر ُض
خمترص نسب ًّيا إىل األسباب العا ّمة لقبول ّ
ّ
فبني البحث ّ
العقيل
يسمى باملنهج
معيارا عا ًّما
أن هناك
ّ
ً
رفضهاّ ،
ّ
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الّبهاين ،فعرض معامله األساس ّية املرتكزة عىل اعتامد املبادئ الصاحلة
ّ
إلنتاج املعرفة الصحيحة ،أي املبادئ التلقائ ّية الصدق والتصديق
واحلس ّيات والتجريب ّيات.
األول ّيات والوجدان ّيات
بالذات ،وهي
ّ
ّ
وم ّيزها عن املبادئ غري الصاحلة ،وهي الومه ّيات واالنفعال ّيات
وبني ّ
املعريف الصحيح واملتم ّثل
أن املنهج
ّ
واملشهورات واملقبوالتَّ .

األول ّيات العقل ّية ا ّلتي حتدّ د
العقيل
باملنهج
الّبهاين ،يقوم عىل أساس ّ
ّ
ّ
معامل املنهج ورشوط ضامن إنتاجه للمعرفة الصائبة.
اإلحلادي من
اخلاصة باملوقف
ثم دخل البحث يف عرض األسباب
ّ
ّ
ّ
كل واحدٍ
الزاوية املتع ّلقة بام تعتمد عليه من مبادئ؛ ليتساءل بعد عرض ّ
منها عام إذا كانت متأ ِّلف ًة من مبادئ صاحلة لالستناد إليها يف جني املعرفة
أو ليست ٰ
ثم
كذلك .فعرض األسباب
ّ
اخلاصة بكل مرحلة من املراحلّ ،
أتبع عرض ّ
كل سبب بالتساؤل والفحص عن قيمته املعرفيّة؛ من خالل
التفصييل يف تقييم
مالحظة نوع املبادئ املتضمنة فيها دون الدخول
ّ
مضمون تلك األسباب ّإال يف احلال ا ّلذي يكون ٰذلك مرتب ًطا بتحديد
نوع املبادئ املستخدمة فيها.
اخلاصة باملوقف
وبعد أن انتهى البحث من عرض األسباب
ّ
اإلحلادي يف مراحله الثالث ،ومن عرض القيمة املعرفيّة ّ
لكل سبب
ّ
ٍ
ٍّ
مستقل ،وتبني خالل ٰذلك أن مجيع ٰهذه األسباب فاقدة للقيمة
بنحو
املنطق ّية لالستناد إليها ،دخل يف عرض مفاتيح العالج هلٰذه األسباب
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بعد تصنيفها التصنيف املناسب للمعاجلة املعرف ّية واملنطق ّية؛ فكانت
خاصة
خاصة باملنطق والفلسفة األوىل ،وجتريب ّية
ثالثة أصناف :عقل ّية
ّ
ّ
خاصة باحلاالت النفس ّية .فقام عىل إثر ٰذلك،
بالعلوم الطبيعية ،وانفعالية ّ
اخلاصة باألسباب الفلسف ّية ،باعتبارها أسبا ًبا
بعرض مفاتيح العالج
ّ
فتوسع فيها وعدّ دها إىل
مرتبطة جوهر ًّيا بموضوع املسألة اإلحلاد ّية،
ّ
أربعة .أ ّما األسباب التجريب ّية والنفس ّية فعرض مفتاح العالج اخلاص
بكل منها؛ وا ّلذي يكمن بالكشف عن أجنبيتها وعدم صالحيتها أن

تكون أسبا ًبا ّ
الختاذ املوقف من الوجود ٰ
اإلهل ّي سل ًبا أو إجيا ًبا ،وقد ّ
توخى

مفتاح العالج ّ
لكل منها بيان ٰذلك ،مع العرض لبعض تطبيقاته،

واإلشارة إىل ممانعات فهمه ،وعوائق العمل به.

تلخيص أهم نتائج البحث
ٰهذا ،ويمكن أن أخلّص أهم نتائج البحث كام ييل:
ّأو ًل :الكشف عن ّ
أن الغرض األساس واألوحد للملحدين يكمن
احلقيقي يف
التدبريي لإل ٰله تكوينًا وترشي ًعا وليس غرضهم
يف نفي الدور
ّ
ّ
نفي أصل وجوده ّإال من حيث خيدم فقط يف حتقيق ٰذلك الغرض
األساس.
ثان ًيا :الكشف عن ّ
أن مجيع األسباب والعوامل ا ّلتي تقود إىل ّاختاذ
اإلحلادي د وبغض النظر عن قيمتها يف نفسها د فاقد ٌة للقيمة
املوقف
ّ
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ّ
األقل؛
املنطق ّية املصححة لالستناد إليها من قبل عموم الناس عىل
ولذلك ّ
ٰ
فإن عا ّمة الناس ومجاهري امللحدين سيكونون فاقدين ملسوغ
ّكاال عىل ومهي ٍ
ألن اتّكاهلم عليها ال خيرج عن كونه ات ً
االتّكال عليها؛ ّ
ات
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أي من ٰهذه يكفي
أو انفعال ّيات أو مشهورات أو مقبوالت ،وليس ٌّ
صحيحا يف نفسه
لتصحيح املوقف ا ّلذي بني عليها ،حتّى لو كان
ً
ٍ
ألسباب أخرى.
أن ًّ
ثال ًثا :الكشف عن ّ
كال من األسباب التجريب ّية والنفس ّية هي يف
ٍ
ٍ
وتدليس عا ٍّم كام يف
تزييف
أسباب غريب ٌة وطارئ ٌة ،إ ّما نتيجة
احلقيقة
ٌ
ٍ
زائفة كام يف
التجريب ّية ،وإ ّما نتيجة خداع املرء لنفسه باال ّتكال عىل مشاعر
النفس ّية.
راب ًعا :الكشف عن أسباب زيف األسباب التجريب ّية من خالل
التجريبي وحقيقة
احلس ّية وحقيقة القانون
التعريف بحقيقة التجربة
ّ
ّ
احلس ّية يف
ثم بيان موقع التجربة ّ
النظر ّية العلم ّية يف العرص احلديث ،ومن ّ
املعريف وعالقتها باألوليات العقل ّية ونسبتها إليها وإىل الّباهني
السلم
ّ
ٍ
ٍ
مبارش.
بنحو
القائمة عىل أساسها
خامسا :الكشف عن أسباب زيف األسباب النفس ّية من خالل بيان
ً
حقيقة األحكام االنفعال ّية وكيف ّية نشوئها وقيمتها املنطق ّية وكيف ّية تأثريها
وطريق معاجلتها.
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سادسا :الكشف عن ّ
أن األسباب الفلسف ّية ترجع يف جوهرها إىل
ً
ٍ
والرئيّس وراء النظرة
احلقيقي
اختالالت منطق ّي ٍة كانت السبب
أربعة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
املا ّد ّية للعامل ووراء ّ
وأول ٰهذه االختالالت هو
كل رؤية فلسف ّية فاسدةّ ،
ٍ
جديد
يت من ضمن حمموالت القضايا وابتداع تقسيم
إلغاء العرض الذا ّ
ٍّ
وهذا ما كان له أثره املد ّمر عىل علم املنطق والفلسفة األوىل وعىل
خمتلٰ ،
اخلريطة املعرفيّة للعلوم ٍّ
احلس يف مقام
ككل .وثانيها اخللط بني دور
ّ
العقيل؛ ودوره املبارش وغري املبارش
التصور العقيل ودوره يف مقام احلكم
ّ
ّ
يف التصور ،واللذين كان هلام الدور األساس يف سوء فهم عامد املنهج
املعريف أعني األوليات العقل ّية يف مصداقيتها وحدودها ،وما تبع ٰذلك
ّ
احلسيّة البسيطة والتجريب ّية .وثالثها اخللط
من سوء فهم حلقيقة األحكام ّ
بني األحكام العقل ّية واألحكام الومهية ،وا ّلذي كان له الدور األساس
يف نشوء الكثري من املغالطات واالشتباهات فيام يتع ّلق بمجموعة من
األول ّيات العقل ّية أو الّباهني القائمة عليها .ورابعها اخللل يف فهم دور
ّ
العقل يف حتصيل املعرفة العقدية والسلوكية ،وعالقته بالدين ،وا ّلذي
أدى إىل الغفلة التامة عن رضورة تنوع أساليب اخلطاب الديني بمراتب
متفاوتة يف عرض العقيدة احلقة والسلوك القويم ،بحسب تفاوت
مراتب الفهم والوعي عند الناس ،وبحسب تفاوت أنواع املحركات
واملحفزات عىل السلوك القويم املؤ ّثرة فيهم.
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أهم الوصايا الّتي كشف عنها البحث
أهم النتائج ا ّلتي وصل إليها البحث ،أصل إىل ختام
بعد تلخيص ّ
ٰهذه اخلامتة ،من خالل استخالص أهم التوصيات ا ّلتي كشف البحث
مخس:
عن رضورة
التوجه هلا والعناية البالغة هبا ،وهي ٌ
ّ
ّأو ًل :حيتاج الباحث عن احلقيقة إىل املعرفة بطريقها املوصل إليها
ٍ
بصرية بأن النتائج ا ّلتي يصل إليها هي نتائج
بالذات؛ حتّى يكون عىل
ٍ
واقع ّية .وبدون ٰذلك ّ
أمور :إما أن
فإن مصريه ال حييد عن أحد ثالثة
ٍ
ٍ
راسخة
أرض
يمنى خالل مسرية بحثه باحلرية والقلق دون العثور عىل
اليقيني .وإما أن يسرتق نفسه النفعاالته وعصب ّيته
يستتب له فيها العلم
ّ
فيكون تاب ًعا أعمى هلواه أو هلوى غريه .وإ ّما أن ينخدع بتدليس وتزييف
ٍ
قدرة عىل التمييز
أي
أصحاب املصالح واألغراض األنان ّية دون ّ
والتبرص.
ّ
ثان ًياّ :
إن إخالص القصد والن ّية يف طلب احلقيقة ،واالستغراق يف
بتجر ٍد ،ال يكفيان لوحدمها لنيل املعرفة احلقيق ّية،
تت ّبع األقوال واآلراء
ّ
فمن أصدق نيّ ًة من احلمقى؟! ومنذ متى كانت معرفة اآلراء املتناقضة
يضم إليهام الدراية
تقود إىل معرفة الصواب؟! بل حيتاج املرء إىل أن
ّ
التامة بطريق الصواب ،والصّب عىل تع ّلمه وتطبيقه ،فإذا ما درى ٰ
بذلك
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شاخصا أمام مرآة
ثم احرتف سلوك الطريق ،صار الصواب
ً
وصّبّ ،
ٍ
إلنسان أن يبلغه ،وهان عليه الكشف عن زيف
عقله بالنحو املمكن
اآلراء الكاذبة.
ثال ًثاّ :
مهيّة املعرفة احلقيق ّية بمبدئه ومنتهاه وسبيل
إن من وعى أ ّ
تكامله ،ال تقعده صعوبة طريقها عن سلوكه ،وال تث ّبطه كثرة اخلالفات
عن متابعة السري للوصول إىل بغيته .بل يضع حتصيلها يف أعىل س ّلم
أولو ّياته.
راب ًعاّ :
إن ّأول ما حيتاج إليه امللحد ،هو الوقوف مع نفسه حلظة
ٍ
صدق؛ ليفحص حقيقة مواقفه وآرائه وينظر ،هل هو ً
فعال قد سلك
طريق احلقيقة يف وصوله إىل تلك اآلراء واملواقف من مسألة وجود إ ٰل ٍه
مد ّب ٍر للطبيعة واإلنسان .وإذا ما كان يرى أنه ال يوجد طريق للمعرفة

احلقيق ّية ،فعليه أن يسأل نفسه عن مصدر ٰهذه الرؤية ،فكيف عرف
تابع
ٰذلك ،وهل هو مق ّلدٌ
وتابع ألمثال هيوم وكانط ورسل ،أم هو ٌ
ٌ
ألمثال داروين ودوكينز وسرتاوس وهوكينز؟ وإذا ما كان يرى ّ
أن
موافقته عىل آراء ٰهؤالء ليست تبع ّي ًة وتقليدً ا ،وإنّام قناع ٌة وعقالن ّي ٌة،
فليسأل نفسه :ما هو معيار ضامن كون القناعة ا ّلتي حتصل يف نفس املرء
هي قناع ٌة موضوع ّي ٌة؟ وما هو معيار العقالن ّية؟ فهل يكفي الرضا عن
الذات؟ أو هل تكفي الثقة يف النفس؟ أو هل يكفي االستقالل بالرأي؟
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ٍ
بصدق وموضوع ّي ٍة ،وكأنّه يعيش وحده يف ٰهذا العامل
فليسأل نفسه
ّ
املعريين واستهزاء املستهزئني ،فام ا ّلذي
وليخيل عنه اخلوف من تعيري ّ
ينفع لو ريض عنك ّ
كل العاملني ،وكنت أنت فاقدً ا له بينك وبني نفسك.
خامسا :من اإلنصاف للنفس والبعد عن التغرير هبا أن يتو ّقف
ً
امللحد عن ا ّدعاء العقالن ّية ،ونسبة آرائه إىل العقل ،فيقول :عقيل يقول
وعقيل حيكم ،قبل أن يقوم بتع ّلم معنى العقالنية والدراية بمعيارها
ٍ
ٍ
حينئذ ّ
بكل
بصّب وعز ٍم .أ ّما إذا ما فعل ٰذلك فيمكنه
وسلوك طريقها
ٍ
جدارة أن ينسب مواقفه إىل العقل ،وأن يقول العقل حيكم والعقل يمنع؛
كف عن أن يكون ملحدً ا ،وأن
فهذا يعني أنّه ّ
و ٰلكنّه إذا ما فعل ٰذلكٰ ،
الفكري ا ّلذي قادته إليه
جمرد ذكرى حتكي هتوره
ّ
إحلاده قد أصبح ّ
العقيل ،بتع ّلم
الفكري والنمو
مراهقته املعرف ّية .أما وقد امتلك النضج
ّ
ّ

طريق احلقيقة ومعيار العقالن ّية ،واقتناء طريقتها ،واحرتاف تطبيقها،
فهذا يعني أنّه قد أصبح يرى اهلل يف نفسه ويف ّ
كل ما حوله ،مبد ًعا
ٰ
ً
وحكيام ،وعند ٰذلك سيكون مس ِّل ًام يف كل حركاته
وخالقا ومد ّب ًرا
ً
وسكناته ّ
لكل ما جيري ممّا ال يمكن تغيريه يف نفسه وفيام حوله ،وساع ًيا
بأقىص جهده وطاقته برو ّية عقله وعدالة نفسه لتكميل ّ
كل ما يمكن
تكميله يف نفسه وفيام حوله.
أخريا ،وبعد تلخيص سري البحث ،وإمجال نتائجه ،واستخالص
ً
وصاياه ،أصل ّأهيا القارئ العزيز إىل حيث جيب أن أفارقك ،وتغادر
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ألفاظي ناظرك ،مع أمل رسوخ معانيها عندك ،تارك ًة بصمتها يف نفسك
عسى أن تيضء لك طريقك ،إىل أن حيني موعد لقائنا التايل؛ إذ وكام
جمرد بداية ،نعم بداي ٌة متهد
علمت ،فإن الكتاب ا ّلذي بني يديك هو ّ
العالجي الشامل واملستويف ّ
لولوج منظومة ّ
لكل ما تتط ّلب املسألة
احلل
ّ

طرقه وح ّله .وإىل ٰذلك احلني أستودعك عقلك وبارئك.

رب العاملني
ٰ
وهذا متام الكالم واحلمد هلل ّ

املصادر
 املصادر العربية
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