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السياسات العاّمة للمجّلة

تتبنــى املجلـّـة نــرش املوضوعــات ذات العالقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

ــا رشوط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــري العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة الّت العقديّ

ــة. النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّ

ــٍس . 2 ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد املجلّ تعتم

ــٍة ســليمٍة، وتدعــو لــه، وال ينــرش فيهــا أّي موضــوٍع يعتمــد  علميّ

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

ــٍة.   أو مؤّسســٍة أو جامع

اآلراء واألفــكار الّتــي تنــرش يف املجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتّابهــا، . 3

وال تعــّر ـ بالــرورة ـ عــن رأي املجلـّـة. 

ــة عــى محّكمــني مــن . 4 تعــرض البحــوث املقّدمــة للنــرش يف املجلّ

ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــرشوط النــرش املعمــول 

بهــا يف املجلّــة، وصالحيتهــا للنــرش، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفًقــا لتقاريــر املحّكمــني.

ال تلتــزم املجلّــة بإعــادة النتاجــات املقّدمــة للنــرش إىل أصحابهــا، . 5

ــة  ــري ملزم ــة غ ــام أن املجل ــل، ك ــرش أم مل تقب ــت للن ــواٌء قبل س

ــرش. ــدم الن ــة لع ــباب الداعي ــداء األس بإب

ــة . 6 ــٍة، وال عالق ــارات فّنيّ ــة يخضــع العتب ــب البحــوث يف املجلّ ترتي

ــة البحــث. ــة الباحــث أو رصان ــه مبكان ل



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقًة ملوضوع املجلّة وأهدافها وسياساتها. . 1

ــد . 2 أن ال تقــّل عــدد كلــامت البحــث عــن )4000 كلمــة(، وال تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

ــّم . 3 ــبق وأن ت ــرش س ــة للن ــة املقّدم ــامل العلميّ ــون األع أن ال تك

ــرى. ــٍة أخ ــٍة أو مطبوع ــرش يف دوريّ ــا للن ــا أو تقدميه نرشه

ــرش يف . 4 ــٍث للن ــال بح ــد إرس ــة عن ــة الفكريّ ــتامرة امللكيّ ــلء اس م

ــة.  املجلّ

ــة خــالل 10 . 5 ــواردة بوصولهــا للمجلّ يُخطــر أصحــاب البحــوث ال

ــاٍم مــن تســلّمها. أيّ

ــرش أو . 6 ــا للن ــول صالحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يُخط

ــلّمها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يوًم ــّدٍة ال تتج ــالل م ــا خ عدمه

ــرش . 7 ــرى للن ــٍة أخ ــه ألّي جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه رّد املجلّ ــى يصل حتّ

ــق . 8 ــه وف ــالت املحّكمــني عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــٍة يف  ــخٍة معّدل ــة بنس ــاة املجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر املرس التقري

ــاٍم. ــاوز 5 أيّ ــّدٍة ال تتج م

مــن الــرورّي إرســال الســرية الذاتيّــة بشــكٍل مختــرٍص للباحــث . 9

مرفقــًة مــع بحثــه.



دليل المؤّلفين

ميكن إيجاز رشوط كتابة البحث العلمّي )الدراسة( يف مجلّة )الدليل( التابعة 

ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة مبا ييل:

1 ـ عنوان البحث واسم املؤلّف مع تعريٍف يف الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخالصــة: وهــي تتضّمــن بيــان املوضــوع واملشــكلة أو الســؤال األســايّس، 

ــذه  ــّل ٰه ــث يف ح ــلكها الباح ــي س ــة الّت ــج العلميّ ــرق واملناه ــان الط ــع بي م

املشــكلة واإلجابــة عــى ٰهــذا الســؤال األســايّس، وأخــريًا النتائــج الّتــي توّصــل 

إليهــا الباحــث، كّل ٰهــذا مــن دون ذكــر عنــواٍن أليٍّ مــن األمــور املذكــورة، وال 

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ ــٍة باللغت ــاوز 200 كلم تتج

3 ـ الكلــات املفتاحيــة: يجــب ذكــر مــا ال يقــّل عــن 5 كلــامٍت أساســيٍّة يف البحــث، 

يســتطيع كّل مــن يريــد البحــث يف الشــبكة العنكبوتيّــة الوصــول مــن خاللهــا 

إىل البحــث.

ــا الباحــث ســري تطــّور  ــنّي فيه ــا، يب ــّل منه ــد: صفحــٌة أو أق 4 ـ املقّدمــة أو التمهي

ــواٍن.  ــر أّي عن ــن دون ذك البحــث م

5ـ  التعريفــات: يجــب قبــل البــدء باملبــادئ التصديقيّــة الــرشوع باملبــادئ التصّوريّة 

ــكٍل  ــوان بش ــة بالعن ــم املرتبط ــني املفاهي ــالل تبي ــن خ ــك م ــوع، وٰذل للموض

مبــارٍش، أو املرتبطــة بــه بشــكٍل غــري مبــارٍش، ولٰكّنهــا رضوريّــٌة، ويُكتــب أيًضــا 

بيــاٌن مختــرٌص عــن ســابقة البحــث وموضوعــه وبعــض النظريـّـات املهّمــة بٰهــذا 

الخصــوص.  )ال تتجــاوز صفحــًة واحــدًة أو صفحتــني كحــدٍّ أقــى(

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع األساســيّة 

وترتيبهــا بشــكٍل منطقــيٍّ وعلمــيٍّ مــع التوثيــق العلمــّي لــكّل معلومــٍة، وتذكــر 

ــد،  املصــادر داخــل املــن بالنحــو التــايل: ]لقــب املؤلّــف، اســم الكتــاب، املجلّ

الصفحــة[. ومــن ثــّم  تحليــل املعلومــات والتأليــف ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، 

وإقامــة األدلـّـة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، وإبــداء الــرأي النهــايّئ.



ــد الــرورة مــن خــالل وضــع  ــة هامــٍش اســتثنايئٍّ عن مالحظــٌة: ميكــن إضاف

ــة الهامــش.  ــٍة يف أســفل الصفحــة وكتاب ــّم وضــع نجم ــّص، ث ــة )*( يف الن النجم

7 ـ ذكــر النتائــج والخامتــة: يف البحــث العلمــّي يتــّم بيــان أهــّم النتائــج ومــا تــّم 

التوصــل إليــه الباحــث مــن حلــوٍل، ورضورة إبــداء الــرأي الـّـذي يــراه الباحــث 

صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر التوصيــات واالقرتاحــات ملــن 

شــاء إكــامل البحــث يف املوضــوع.

ــع  ــادر واملراج ــة املص ــة قامئ ــب صفح ــون ترتي ــع: ويك ــادر واملراج ــر املص 8 ـ ذك

ــا  ــق املعلومــات وترتيبه ــا أبجديًّا، ويكــون توثي ــني ترتيبً حســب أســامء املؤلّف

كــام يــيل:  

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ املؤلّــف )اللقــب ثــّم اســم املؤلّــف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان النــرش. 

4 ـ دار النــرش. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــرش 

ب ـ توثيق الدوريّات )املجاّلت( 

1ـ  اســم املؤلـّـف. 2ـ  عنــوان املقــال )ويكــون بــني قوســني(. 3ـ  اســـم الدوريّة. 

ــلّة.  ــة. 5 ـ مــكان النــرش. 6 ـ عـــدد املجـ ــي تصــدر عنهــا املجلّ  4 ـ الجهــة الّت

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

 1 ـ اســم املؤلّــف. 2 ـ عنــوان الرســالة. 3 ـ اســم الجامعــة أو املركــز العلمــّي. 

4 ـ مكان النرش. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النرش.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

ــات  ــدول والجامع ــع ال ــل مواق ــرًة، مث ــع معت ــذه املواق ــون ٰه ــب أن تك يج

ــٍل. ــكٍل كام ــط بش ــر الراب ــع ذك ــرة، م ــة املعت ــز العلميّ واملراك
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الخالصة
لعّل أهّم مبحٍث شغل ذهن كنط طويًل هو قيمة املعرفة(**)، ونعين بها مرّبر اتّصاف 
القضّية بالصــدق واللكّّية ىلع حنو الرضورة(***)؛ ومن أجل ٰذلك فّرق كنط بني املعرفة 
اتلحليلّيــة واتلأيلفّية؛ ألّن العلقة بني املوضوع واملحمولـ  حســب ما يرى كنطـ  
إّما تضمنّيٌة فيكون اتلصديق بدهيًّا اضطراريًّا، ويه املســّماة ـ عنده ـ باتلحليلّية، 
وإّما ليســت تضمنّيًة فيحتاج اتلصديق إىل واسطٍة، ويه املسّماةـ  عندهـ  باتلأيلفّية، 
والواسطة للتصديقـ  من وجهة نظرهـ  يه الزمان واملاكن، وليك تّتصف املعرفة باللكّّية 
طلق عليها املقوالت. وقد تّمت 

َ
والرضورة احتاجت أن تندرج حتــت مفاهيم حمضٍة أ

مناقشــة مرّبر تقســيم القضايا إىل حتليلّيٍة وتأيلفّيٍة، ومرّبر صدق القضايا التّصافها 
باللكّّية والــرضورة، وبيان أّن كنط غفل أو تغافل عن أمٍر مهــمٍّ يف املنطق، وهو أّن 

املحموالت يف الربهان ال بّد أن تكون ذاتّيًة، أو أعراًضا ذاتّيًة.

اللكمات املفتاحّية: املعرفة، اتلحليلّية، اتلأيلفّية، احَلدس، املفهوم، كنط. 

(*) ادلكتور صالح حممد علوي، العراق، أســتاٌذ مساعٌد يف قســم الفلسفة، جامعة املصطىف 
 kaatali@yahoo.com .العاملّية

(**)  هذه املقالة مســتلٌّة من أطروحيت لدلكتوراه اليّت محلت عنوان (دراســة مقارنة نقدية لإلدراك 
احلّسّ عند ابن سينا وكنط)، واملرشف ىلع كتابة الرسالة واملقال هو األستاذ ادلكتور عيل رضاپور.
ة، أي نفس اللّكّية بمعناها املعروف عند 

ّ
(***)  سياق لكمات كنط أنّ املراد من اللّكّية يه الشمويل

ي ال يمتنع صدقه ىلع كثريين ولو بالفرض، وكٰذلك معىن 
ّ

املناطقة السابقني، ويه املفهوم ال
الرضورة، فإنّه يعين بها أّن احلكم الزٌم، وخلفه يؤّدي إىل اتلناقض. 

د. صالح محمد عالوي*

القيمة المعرفّية عند كنط.. عرٌض ونقد



Epistemological value from the viewpoint of Kant: 
 A Presentation and Critique

Abstract:

The main theme that occupied Kant's mind was the value of 
knowledge, and by that we mean the rationale for characterizing a 
proposition with validity and universality in the sense of necessity. 
For this reason, Kant distinguished the analytical knowledge from 
synthetic knowledge, as he believes that the relationship between 
the subject and the predicate is either inclusive or not. In the 
former sense, the assent would be immediate and coercive, the 
statement is called analytical, and in the latter sense, the assent 
would need a mediator, the proposition being synthetic. The 
mediator, as he believes, is time and space. So, the knowledge to be 
universal and necessary needs to come under sheer concepts called 
categories. After that, the rationale for the division of propositions 
into analytical and synthetic is discussed, and it has been shown 
that Kant has been oblivious to the intrinsic relationship via 
essential predicate or essential accident. Similarly, the rationale for 
the validity of propositions due to the description of universality 
and necessity is discussed. At last, it has been stated that Kant 
has overlooked an important point in the logic, and that is the 
fact that the predicates in the demonstration must be essentials or 
essential accidents.

Keywords: knowledge, analytical, synthetic, intuition, concept, 
Kant.
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مقّدمٌة

ي سلكه كنط يف حتقيق قيمة املعرفة؛ ال 
ّ

من أجل اتلعّرف ىلع املسار ال
بّد من حبٍث مقّديمٍّ يقع يف حمورين مهّمني هما: 

األّول: تقسيمات المعرفة

للمعرفة، هما:  أساسّيان  تقسيمان  دلى كنط 

1ـ المعرفة التحليلّية والتأليفّية
املعرفــة اتلحليلّية يه ما يكون حمموهلا متضّمنًــا يف موضوعها، بينما 
اتلأيلفّية يه ما ليســت كٰذلــك، فاملحمول يأيت من خــارج املوضوع؛ 
ومــن هنا اكنت األحــاكم اتلحليلّية عند كنط جمــّرَد حتصيٍل للحاصل؛ 
ألنّها تفســرٌي ملفهوم املوضوع ليس أكرث، بينما تمنحنا اتلأيلفّية وتضيف 

177 و178[ ملعلوماتنا معرفًة جديدًة. ]انظر: بــدوي، إمانويل كنت، ص 

ين ظّنوا أّن علمة كون القضّية حتليلّيًة هو اختصاصها 
ّ

وقد خّطأ كنط ال
بمبدإ عــدم اتلناقض دون غريها، منّوًها إىل أّن ٰهــذا املبدأ رضوريٌّ يف لّك 
أحاكمنــا، وال خيتّص بالقضايا اتلحليلّية، فل مانع من االســتفادة منه يف 
القضايــا اتلأيلفّية كٰذلك، بل إّن خمالفة أّي معرفٍة اكنت لٰهذا املبدإ هدٌم هلا 

، قال كنط: بدون شكٍّ

»أيًّا اكن مضمون معرفتنــا، وكيفما اكنت صلتها باملوضوع، فإّن الرشط 
اللّكّ وإن الســليّب وحســب، جلميع أحاكمنا بعاّمٍة هو أن ال تناقض نفسها 
بنفســها، ومن دونه فإّن ٰهذه األحــاكم يف ذاتها... تكون ال يشء« ]كنــط، نقد 
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العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 123[.

وقال أيًضا: »ال يمكن ألّي معرفٍة أن تعارضه ]أي: مبدأ عدم اتلناقض[ 
ي ال 

ّ
من دون أن تهدم نفسها بنفسها. وهو ما جيعل من ٰذلك املبدإ الرشط ال

بّد منه« ]المصدر السابق[.

ويــرى بعض ابلاحثني أّن اتلميزي يف املعرفة بــني اتلحليلّية واتلأيلفّية 
من إبدااعت كنط اليّت لم يســبقه إيلها أحٌد، بل إّن كنط نفسه أشار إىل 
أنّه لم خيطر ببــال أحٍد أن يُطَرح ٰهذا اتلفريــق يف املعرفة. ]انظــر: المصدر 
ي 

ّ
الســابق، ص 52[، ولعّل الصحيح هو أّن ٰهذا اتلقسيم لم يُطَرح بالشلك ال

طرحه كنط، كما ستعرف.

فاملعرفــة ـ عند كنط ـ تّتصــف بٰهذين القســمني املتقابلني ىلع حنٍو 
: إّن بني وصــَي اتلحليلّية واتلأيلفّية يف  ، وبتعبــرٍي اصطليحٍّ احنصاريٍّ
یح کوتاه  املعرفة تقابًل ىلع حنــو القضّية الرشطّية احلقيقّية ]انظر: يوئينــگ، �ش
بــر نقــد عقــل محــض کانــت، ترجمــه: اســماعيل ســعاد�ت خمســه، ص 38[، فلّك معرفٍة ـ 

عند كنــط ـ ال ختلو من أحد وصَي اتلحليلّيــة أو اتلأيلفّية، كما أنّه ال 
جيتمع فيها الوصفان يف حاٍل أيًضا.

ويعتقد كنــط أّن اتلفريق يف املعرفة بني ٰهذيــن الوصفني هو املفتاح 
، ومنه  األســايّس للتعّرف ىلع كيفّيــة تكّون املعرفة البرشّية بشــلٍك اعمٍّ
ننطلق يف حّل إشــاكيّلة املرّبر املنطيّق التّصاف القضايا باللكّّية والرضورة 
من مجيع العلوم، وقد أعزى ســبب حالة الشــّك واتلناقض واالرتباك يف 
املعرفــة امليتافزييقّيــة إىل عدم حّل ٰهذه اإلشــاكيّلة، واخللط بني وصَي 

قال:  واتلأيلفّية، حيث  اتلحليلّية 
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»كيــف يمكــن لألحــاكم اتلأيلفّية القبلّيــة أن تكــون؟ وإذا اكنت 
ا،  امليتافزييقــا ما تزال حّت اآلن يف حالٍة من الشــّك واتلناقض قلقٍة جدًّ
فإّن الســبب يعود إىل أنّه لم خيطر ببال أحٍد أن يطرح ٰهذه املشــلكة، وال 
رّبما حّت الفــرق بني األحاكم اتلحليلّية واألحــاكم اتلأيلفّية« ]كنــط، نقد 

العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 52[.

وألهّمّيــة املوضوع جيــدر بنا اتلعــّرض لٰهذين القســمني بيشٍء من 
ييل: فيما  اتلفصيل، 

القســم األّول: املعرفــة اتلحليلّيــة (Analytics): ويه املعرفة اليّت 
يكون حمموهلــا متضّمنًا يف مفهوم موضوعها، أي تكون العلقة واالقرتان 
بني املحمول واملوضوع فيها من خلل وحدة اهلوّية، من قبيل قضّية: (لّك 
) فإّن االمتداد مستَكَشــٌف من خلل نفس مفهوم اجلسم ال  جســٍم ممتدٌّ
، وكذا   شيئًا حقيقته أنّه ممتدٌّ

ّ
من خارجه؛ ألنّه يتضّمنه، فاجلســم ليس إال

 عدًدا يقبل القسمة 
ّ

يف مثل قونلا: (األربعة زوٌج)؛ فإّن األربعة ليست إال
ىلع اثنني، وهو معىن الزوج.

ولا عّد كنــط ٰهذه املعرفة مــن اتلفســريّية أو اتلحليلّية؛ ألنّها ال 
تتطلّــب أكرث من حتليل املوضوع، فل تعطــي معرفًة إضافّيًة جديدًة من 
وجهة نظره. ]انظر: ألن و. وود، كنط فيلسوف النقد، ترجمة: بدوي عبد الفتاح، ص 50[.

 ىلع ألســن الســابقني بعنوان 
ً

وٰهــذا انلوع مــن املعرفة اكن متداوال
(املعرفــة األّويّلة) اليّت يلزم من نفيها الوقوع باتلناقض، قال ألن و. وود: 

»بعض الفلســفة املعروفني قبل كنط، مثل: يلبنزت وهيوم، اكن يأمل 
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يف حــر (املعرفة األّويّلــة) يف القضايا اليّت تعرّب عــن (هوّياٍت ضمنّيٍة) 
أو (علقــاٍت بني أفــاكٍر) ـ أي القضايــا اليّت يؤّدي نفيهــا إىل تناقٍض، 
مثل: (لّك األجســام ممتّدٌة) و(للّك مسبٍَّب ســبٌب). أّما كنط فيسّم مثل 
ٰهــذه القضايا بالقضايا (اتلحليلّيــة)؛ ألّن صدقها يعتمد ىلع حتليل - أو 

تفكيك - مفهوم املوضوع« ]المصدر الســابق، ص 49[.

القســم اثلاين: املعرفــة اتلأيلفّيــة (Synthetic): ويه اليّت ال يكون 
حمموهلا متضّمنًــا يف مفهوم موضوعها، فالعلقــة بني املحمول واملوضوع 
فيها ليســت هوهوّيًة، بمعىن أّن إدراك املوضوع وفهمه ال يكشــف عن 
املحمول، من قبيــل قضّية: (لّك جســٍم ثقيٌل)؛ فإّن مفهــوم ثقيٍل غري 
متضّمٍن يف مفهوم اجلسم، وكٰذلك قضّية: (زوايا املثلث تساوي قائمتني)؛ 
فإّن مفهوم (زوايا املثلث) غري مســتبطٍن ملفهوم (تســاوي قائمتني)، أي 
تصّورنــا لزوايا املثلّث ال يمنحنا مفهوم تســاوي قائمتني. ]انظــر: كنــط، نقد 
العقــل المحــض، ترجمــة مــوىس وهبــة، ص 49، والمنقحــة ص 57 - 59، وترجمــة: غانــم هنا، 

 من األساتذة السوفيات، موجز تاريــــخ الفلسفة، ترجمة وتقديم: توفيق 
ٌ
ص 65 و66؛ جماعة

سلوم، ص 253 و254[.

يرى كنط أّن املعرفة اتلأيلفّيــة باخلصوص ال تكون معرفًة حقيقّيًة ما 
لم تعتمد ىلع عنرين، هما:

العنر األّول: احلــدوس (Intuitions)، وقد يعرّب عنها باتلمّثلت أو 
اتلعّينات أو الشهود، ويه ىلع قسمني:

أ- احلــدوس القبلّية املحضــة: ويه اليّت تكون موجــودًة يف القدرة 
احلّساســة لذلهن البرشّي، ويه ســابقٌة ىلع لّك جتربــٍة، ويرى كنط أّن 
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القدرة احلّساســة تشتمل ىلع حدسني حمضني هما: املاكن والزمان.

ب- احلدوس ابَلْعديّة اتلجربّية: وٰهذه عبارٌة عن ظواهر األشــياء، أو 
تمّثلتها حتصل بواســطة تليّق القدرة احلّساســة املعطيات احلّسّية انلاجتة 
عن اصطدام احلواّس باملوضــواعت اخلارجّية. وٰهذه احلدوس تأيت متفّرقًة 

مبعــرثًة، ثّم تّتحد وتتآلف حتت مظلّة احلدس املحض (املاكن والزمان).

العنر اثلــاين: املفاهيــم (Concepts): ويه إنتاٌج وفعــٌل يقوم به 
العقــل، وُيطلَق ىلع العقل من ٰهذه احليثّية “العقــل الفّعال”، واملفاهيم 

عند كنط ـ ىلع قسمني:

أ- املفاهيم ابَلْعديّة األمبريّية: ويه معرفــٌة تأيلفّيٌة تُنزَتع حتت مظلّة 
احلدس املحض.

ب- املفاهيــم الَقبْلّية املحضــة: ويه معرفٌة حتليلّيــٌة تقتضيها فطرة 
العقــل البرشّي، فــي ارتكازّيٌة غري مكتســبٍة، وُيعــرّب عنها كنط بـ 
(املقــوالت)، ويه ىلع أصناٍف أربعٍة، ولّك صنٍف حتتــه ثلثٌة، فيكون 
عددها اثنيت عرشة مقولًة. ]كنــط، عمانوئيــل، نقد العقــل المحــض، ترجمة: موىس 

وهبــة، الطبعــة الثانيــة المنقحــة 2017، ص 111[

2ـ المعرفة الَبْعدّية والَقْبلّية
مّما هو واضٌح أنّنا حنصل ىلع معارفنا من خلل املعطيات احلّسّية، وٰهذه 
املعطيات تتحّول إىل حدوٍس يف الهن البرشّي ـ كما يرى كنط ـ وُيعرّب عنها 
"جتربّيًة َبْعديًّة"، وأّما املعرفة الّــيت ال تتحّقق عن طريق احلّس واحلدوس، 

فإنّه يُعرّب عنها بالَقبْلّية.
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وقد تســاءل كنط عن مدى إماكنّيــة وجود معرفٍة َقبْلّيــٍة متعايلٍة عن 
اتلجربة، أي ليست ناشئًة منها، قائًل:

»ثّمة إذن سؤاٌل ما زال حيتاج ىلع األقّل إىل حبٍث أكرث دّقًة، وال جُيَاب عنه 
فوًرا من اللمحة األوىل، وهو: هل يوجد نوٌع من املعرفة مستقلٌّ عن اتلجربة 
وحّت عن مجيع االنطبااعت احلّسّية؟ وتُسّم مثل ٰهذه املعارف َقبْلّيًة، وتفرق 

، أي يف اتلجربة« ]المصدر السابق[. عن األمبريّية اليّت مصدرها َبْعديٌّ

وٰهذا التســاؤل وادلعوة إىل ابلحث األكرث دّقًة، لم يكن ناشئًا من شّك 
كنط بوجود مثل ٰهذه املعرفة؛ ألنّه بىن عليها لّك نظرّيته املعرفّية، وإنّما أراد 
به أن يلفت انتباه القّراء واملفّكرين إىل أهّمّية ٰهذه املعرفة يف ابِلنية الفكرّية.

 يف لكمــات اتلجريبّيني 
ً

كمــا أّن مصطلَح املعرفــة الَقبْلّية اكن متداوال
ال ســّيما هيوم، َبيَْد أّن حمتوى ٰهذا املصطلَــح يغاير ما جاء به كنط؛ فإنّهم 
اكنوا يطلقونها ىلع املفاهيم اليّت حنصل عليها من جتربٍة ســابقٍة، ونستعملها 

الستنتاج معرفٍة جديدٍة، من قبيل القياس اتلايل:

الصغرى: ٰهذا ابليت بناٌء سيُهَدم أساسه.

الكربى: لّك بناٍء يهَدم أساسه فإنّه ينهار (معرفٌة َقبْلّيٌة من جتربٍة سابقٍة)

انلتيجة: ٰهذا ابليت بناٌء سينهار (معرفٌة َبْعديٌّة) 

ٰهــذا الفهم للمعرفة الَقبْلّية ال يقبله كنط؛ ألنّــه يرى أّن معىن الَقبْلّية 
هو أّن املعرفة تكون مستقلًّة عن لّك جتربٍة اكنت، ويه املعرّب عنها بالَقبْلّية 

املحضة، قال:
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»سنفهم إذن... بمعارف َقبْلّيٍة ال تلك املستقلّة عن ٰهذه اتلجربة أو تلك، 
بل املســتقلّة باتلمام عن لّك جتربٍة. وتضاّدها املعارف األمبريّية أو تلك اليّت 

يه ممكنٌة َبْعديًّا وحسب، أعين باتلجربة« ]المصدر السابق[.

ثّم إّن كنط أشــار ِضْمنًا إىل أّن املعرفــة الَقبْلّية املحضة يه ما تُدرَك مع 
رضورتها، بيد أّن ٰهذه تارًة تكون ىلع اإلطلق؛ أي أنّها ليســت مشتّقًة من 
معرفٍة قبلها مطلًقا، فتكون رضورّية الصدق، وأخرى تكون ال ىلع اإلطلق؛ 
أي أنّها ليست مشتّقًة من اتلجربة، ولٰكّنها مشتّقٌة من معرفٍة قبْلّيٍة أخرى؛ 
أي ال تكون بنفسها رضورّية الصدق، وإنّما ترجع إىل رضورّيٍة، قال كنط: 

»إْن وُِجَدت قضّية تفّكر يه ورضورتها مًعا فســتكون حكًما قبليًّا، فإن 
اكنت ٰهذه القضّية إىل ٰذلك، غري مشــتّقٍة من قضّيٍة رضورّيٍة، يه األخرى 

فستكون قبلّيًة إطلقًا« ]المصدر السابق، ص 46[.

بمعىن أنّه مت مــا حتّققت قضّيٌة يف الهن حبيث تكــون ماّدًة للتفكري 
بصفتها قضّيًة رضورّيًة، فإنّه سيكون حكمها حكًما قبليًّا، أي ليس جتربيًّا، 
فإن اكنت ٰهذه القضّية ليست ناشئًة من قضّيٍة أخرى رضورّيٍة، فإنّها ستكون 

قبلّيًة ىلع اإلطلق.

ثّم إّن املعرفة القبْلّية ىلع اإلطــلق يه املعرّب عنها باملقوالت، وعددها 
اثنتــا عرشة مقولًة، ويه صادقٌة ىلع حنو اللكّّية والرضورة بذاتها، ولوال ٰهذه 

املقوالت ما اكن ألّي قضّيٍة أخرى أن تّتصف باللكّّية والرضورة.

أّمــا املعرفة القبلّية ال ىلع اإلطــلق في من قبيل القضايــا الرياضّية 
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والفزييائّيــة وامليتافزييقا، اليّت تفّكر يه ورضورتها يف الهن، لٰكّنها معلّقة 
الصدق ىلع خضوعهــا للَحدس املحــض، ومعلّقة اللكّّيــة والرضورة ىلع 

خضوعها للمقوالت، وسوف يأيت مزيد توضيٍح. 

الثاني: حدود المعرفة

يــّرح كنط يف موارد متعّددٍة من كتبه بأّن ثّمة واقًعا هو عبارٌة عن ذات 
األشياء يف نفسها، ويعرّب عنه بـ (noumenon)، بيد أّن إدراك ٰهذا الواقع غري 
ممكٍن حباٍل من األحوال؛ لعجز أدواتنا املعرفّية عن نيله وســرب غوره، فليس 
 بإماكن البرش ـ من وجهة نظر كنط ـ ســوى إدراك الظواهر اليّت يعرّب عنها 
بـ )Phenomenon(، ويعين بها األشياء من حيث تظهر نلا وندركها، ال من 
حيث يه يف ذاتها، ووجودها يف نفســها، وبٰهذا أوصد كنط ابلاب تماًما يف 
وجه الواقع، وٰهذا ما أّكده ألن و. وود )Allen W. Wood( يف رشحه نلظرّية 

كنط املعرفّية، حيث قال: 

»إّن مــا دلينا من معرفٍة يه معرفٌة بالظواهــر )Appearances(، وليس 
باألشياء يف ذاتها (Things in themselves(، فموضواعت اخِلربة من انلاحية 
اتلجريبّية واقعّيٌة، أّما ترانسندنتايلًّا في مثايّلة« ]ألن و. وود، كنط فيلسوف النقد، 

ترجمة: بدوي عبد الفتاح، ص 533[.

يعتقد كنط أّن احلَْدس )Intuition( احلّسّ ليس شيئًا سوى تصّور ظاهرٍة 
ما، والظاهرة عبارٌة عن موضوٍع ال من حيث ذاته ووجوده، بل من حيث ما 
يظهر نلا، فإّن املوضواعت من حيث ذاتها ووجودها يستحيل - من وجهة نظر 
كنط - نيلها واتلعّرف عليها، وبٰهذا تظهر مثايّلة كنط املعرفّية جبلٍء، في 
كتابه (نقد العقل املحض) قال: »إّن لّك حدسنا ليس سوى تصّوٍر للظاهرة، 

18

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



وإّن األشياء اليّت حندســها ليست يف ذاتها ىلع حنو ما حندسها، وال علقاتها 
قائمة يف ذاتها ىلع حنو ما تظهر نلا، وإنّا إذا نســخنا ذاتنا أو حّت جمّرد القوام 
الايّت للحواّس بعاّمٍة، فســيختي لّك قوام األشياء، ولّك علقاتها يف املاكن 
والزمــان، بل املاكن والزمان عينهما؛ ألنّهــا بما يه ظاهراٌت، ال يمكن أن 
توجد يف ذاتها، بل فينا وحســب. أّما ما قد تكون عليه املوضواعت يف ذاتها، 
 تماًما بالنسبة إيلنا« 

ً
وبمعزٍل عن قدرة تليّق حّساسيّتنا فهو ما سيظّل جمهوال

]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 69[.

ومن ٰهذا انلّص يّتضح جليًّا أنّنا ال ندرك األشــياء يف ذاتها، بل ما ندركه هو 
الظاهرةـ  عند كنطـ  املتوّقفة ىلع ذات املدرَك (املوضوع) واملدرِك، ومت انعدم 
أحدهمــا أو كلهما انعدمت معه لّك الظواهــر وعلقاتها مع بعضها يف املاكن 
والزمان، بل وحّت نفس املاكن والزمان يكــون معدوًما أيًضا؛ ألنّها مجيًعا ال 

عينّية خارجّيًة هلا، وإنّما يه ظاهراٌت يف نفس املدرِك وليس غري ذٰلك. 

وقد رّصح كنط يف أكرث من موضع بأّن تليّق قدرتنا احلّسّية ال يقرتب من 
قوام األشــياء يف ذاتها مهما رفعنا من درجة الوضوح يف َحدسنا ]انظر: المصدر 
 مع الظاهرات حت 

ّ
السابق[، وأنّه »ال عمل نلا يف أّي ماكٍن من اعلم احلواّس إال

يف أكرث أحباثنــا تعّمًقا يف موضواعته« ]المصــدر الســابق[، وقد وصف بُعَدنا عن 
تليّق معرفة املوضوع يف ذاته، قائًل: »يُسّم تليّق قدرتنا املعرفّية حساسّيًة، 
ا عن معرفة املوضوع يف ذاته، حــّت لو أمكننا اتلوغُّل يف  ويبىق بعيــًدا جدًّ

الظاهرة إىل قعرها« ]المصدر السابق[.

من هنا بنّي بعضهم أّن اإلحســاس عند كنط، وإن اكن يمّثل الصلة بني 
 عن تغرّياٍت 

ّ
ـ  يف الواقعـ  إال  أنّه ال يعــربِّ

ّ
اعملنــا ادلاخيّل والعالم اخلاريّج، إال
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حتدث للشــخص نتيجة تأثرٍي ما، وليس هناك أّي إشارٍة إىل العالم اخلاريّج؛ 
ألّن األحاسيسـ  عند كنطـ  ليست خواصَّ للعالم اخلاريّج، وليست األشياء 
يف العالم اخلاريّج تمّثلٍت وحدوًسا نلا، بل إّن األحاسيسـ  عندهـ  يه وصف 
لكيفّية تغيرٍي أو تأثٍّر حيدث للشــخص احلــاّس، نتيجة تفاعله مع جتربٍة ما. 

.]See: Murski, Mind And World In Kant’s Theory Of Sensation, 5[

ولعــّل من أهّم أراكن انلظام املعريّف الكنطّي هو اعتبار "املاكن" و"الزمان" 
أمرين َحدسينّي قبِْليَّني، ليس هلما صلٌة وجوديٌّة باخلارج، فليسا هما ـ عنده 
ـ موجوَدين مطلقني كما ذهب نيوتن، وال يعرّبان عن علقاٍت بني األشياء، 
كما ذهب يلبنزت وفولف ]انظر: بدوي، إمانويل كانت، ص 148[، وبعبارٍة فلسفّيٍة 
نقول إّن املاكن والزمانـ  عند كنطـ  ليســا من املفاهيم املاهوّية؛ ألنّه ليس 
هلما ما بإزاٍء ما يف اخلارج، وليســا من املفاهيم الفلســفّية؛ ألنّه ليس هلما 
منشأ انزتاٍع يف اخلارج، بل وال هما من املفاهيم املنطقّية حّت؛ ألنّهما جمّرد 
حدوٍس، أو تعّيناٍت حمضٍة من مكّونات القدرة احلّســّية، وليسا من صنف 

املفاهيم، فمّما قاهل كنط خبصوص املاكن واألشياء املمتّدة فيه: 

 من وجهة نظر 
ّ

»ال يمكننا إذن الكلم ىلع املاكن واألشياء املمتّدة إلخ، إال
ي من دونه لن نقدر ىلع أن نتلىّق 

ّ
اإلنسان، وإذا خرجنا من الرشط الايّت ال

حدًســا خارجيًّا، أعين أن نتأثّر باملوضواعت، فلن يعين تصّور املاكن شيئًا، 
 من حيث تبدو نلا، أي من حيث يه 

ّ
وال يُرَبط ٰهذا املحمول باألشــياء، إال

موضواعٌت للحّساسّية« ]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 63[.

وٰهذه يه املثايّلة الكنطّية اليّت أشار إيلها بدوي، قائًل:

»لقد تبــنّي نلا حــّت اآلن أّن الزمان واملاكن هما الشــكلن املحضان 
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للحساسّية، بينما اإلحســاس هو ماّدة املعرفة. وٰهذان الشكلن حمّيثان يف 
حّساســيّتنا بالرضورة وبصفٍة مطلقٍة، مهما تكن أنواع إحساســاتنا، ويه 
ا. وحنن ال نعرف غري طريقة ِعياننا،  يمكن أن تكون مــن أنواٍع خمتلفٍة جدًّ
أعين حّساســيّتنا اخلاضعة دائًما لرشَط الزمان واملاكن. أّما األشياء يف ذاتها 
فلن تُعَرف أبًدا، حــّت وال بأوضح ألوان معرفة ظاهرة ٰهذه األشــياء. حنن 
نعرف فقط كيف تؤثّر األشــياء يف حّساسيّتنا، أّما األشياء كما يه يف ذاتها 

فلن نعرفها مطلًقا« ]بدوي، إمانويل كانت، ص 197[.

بناًء ىلع ٰهذا فإّن كنط يرى أّن املعرفة البرشّية حمدودٌة يف اعلم الظواهر، 
وال تتعــّداه إىل ما ورائه، ولّك معرفٍة تــّديع الواقعّية ما يه ـ من وجهة نظر 

 وهٌم غري مرّبٍر.
ّ

كنط ـ إال

ذ 
ّ

ومن خلل ٰهذه الرؤية وتركزيه ىلع اعلم اإلدراك ال املدرَك يف ذاته، اخت
كنط منهًجا يف إثبــات قيمة املعرفة، مغايًرا ملا هو معروف بني الفلســفة 
السابقني عليه، سواٌء العقلّيون منهم أم احلّسّيون، فإّن معيار الصدق ـ عند 
ٰهؤالء ـ هو مطابقة القضّية نلفس األمر والواقع، واتّصافها باللكّّية الرضورّية 

هو أّن ٰهذه املطابقة ال ختتلف وال تتخلّف.

ومن هنا اعتقد كنط أنّه بمنهجه املختلف قام بثورة كوبرنيكوســّيٍة يف 
اعلــم املعرفة، ىلع ِغرار ثورة كوبرنيكــوس (Mikołaj Kopernik) يف اعلم 
الطبيعة واألفلك؛ فإّن كوبرنيكوس عندما حاول تفســري حركة الكواكب 
بناًء ىلع املعتقد الســائد بأّن األرض مركز الكون واجه مشــلكًة لم يستطع 
 بعد افرتاض أّن األرض ليســت مركًزا للكون، وأنّها جمّرد كوكٍب 

ّ
حلّها إال
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يدور حول الشــمس وليس العكس، وقد اّدىع كنط أنّه عمل نفس اليشء 
 من أن يكون معيار الصدق يف املعرفة، ومرّبر 

ً
بالنســبة لعالم الفكر؛ فبدال

اللكّّيــة الرضورّية فيها هو كونها خاضعًة ملطابقة الواقع، جعل معيار الصدق 
خضوع املعرفة لرشوط اإلدراك وقوانينه الهنّية، قال: 

ي 
ّ

»ويشــبه الوضع هنا ما انتىه إيله األمر مع أفاكر كوبرنيكوس األوىل ال
بعد أن وجد أّن العلوم لم تكن تســري سرًيا حسنًا بالنسبة إىل تفسري اتلحراكت 
السماوّية حينما اعتقد أّن مجهرة الكواكب يه اليّت تدور حول املشاهد، فجّرب 
أن يرى إن لم يكن يلنجح جناًحا أكرب لو أنّه جيعل املشاهد يدور وَيَدع الكواكب 

وشأنها« ]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة: غانم هنا، ص 37[(*). 

فلّك ما يريده كنط هو حتريض الفكر اإلنسايّن ىلع االنقلب واتلخيّل عن 
 من 

ً
تبعّية مدراكته للواقع تماًما، وجعل الفكر يدور مدار انلظام الهيّن بدال

أن يدور مدار الواقع؛ وٰذلك من خلل نظرّيته اليّت تدعو إىل فهم األشياء ىلع 
 The Critique Of pure Reason, B ,Kant :أساس انلظام الهيّن لإلنسان ]انظر
XVI، 133-134[ وليس العكس؛ إذ جعل كنط (الواقعّية اليّت تصنعها القوى 

اإلدراكّية لإلنسان) حمّل (الواقعّية املستقلّة عن اإلدراك) يف املعرفة البرشّية 
]انظر: كنط، نقد العقل المحض، النسخة المنّقحة، ترجمة: موىس وهبة، ص 40[.

أّما حدود املعرفة من حيث اللكّّية والرضورة، فريى بعض ابلاحثني ]انظر: 
بدوي، إمانويل كانت، ص 147[ أّن كنط تنّبه لٰهذه املشلكة بتأثرٍي من هيوم؛ حينما 

(*) يقصد باملشاهد الشخص اّلي يراقب الكواكب من ىلع الكرة األرضّية، وٰهذا يعين أّن األرض 
يه اليّت تدور، كٰذلك كنط قال: “نلدع مطابقــة املعرفة للواقع ونلجرب مطابقتها لرشوط 
الهن”، وبٰهذا اعتقد أنّه اســتطاع حّل املشــلكة املعرفّية، وانتىه من مشــلكة امليتافزييقا 

القلقة عنده. 
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اكن كنط يؤمن بأّن اتلجربة كفيلٌة بأن تعطي اللكّّية والرضورة، َبيَْد أّن شّك 
هيوم بٰذلك أثار دليه ابلحث من جديٍد حول مرّبر ٰذلك.

ويرى كنط أّن لّك معرفٍة َقبْلّيٍة تزنع بطبيعتها حنو اللكّّية والرضورة ]انظر: 
المصــدر الســابق، ص 46[، أّما املعرفة ابَلْعديّــة اتلجربّية فليس فيها قدرٌة ىلع 

االتّصاف باللكّّية فضًل عن الرضورة؛ ولا قّيد كنط اللكّّية باحلقيقّية؛ ألنّه 
من املمكن أن تكون هناك لكّّيٌة افرتاضّيٌة يف املعرفة ابَلْعديّة، قال: 

»إّن اتلجربــة ال تعطي ـ قــّط ـ ألحاكمها لكّّيًة حقيقّيــًة وصارمًة، بل 
]تعطي[ لكّّيًة مفرتََضًة ومقارنًة (من خلل االســتقراء) بما معناه حتديًدا: يف 
لّك ما شاهدناه حّت اآلن، بالغ ما بلغ، لم نعرث ىلع أّي استثناٍء لٰهذه القاعدة 
أو تلك. ينتج إذن أّن حكًمــا يفّكر بكلّّيٍة صارمٍة ـ أي ىلع حنٍو ال يقبل أّي 
استثناٍء ممكٍن ـ هو حكٌم ال يُشتَّق من اتلجربة، بل يصدق َقبْليًّا إطلقًا. وما 
 رفٌع تعّســيٌّ ملا هو صــادٌق يف معظم احلاالت إىل ما هو 

ّ
اللكّّية األمبريّية إال

صادٌق يف مجيع احلاالت، كما يف ٰهذه القضّية مثًل: لّك األجسام يه ثقيلٌة... 
فالرضورة واللكّّية الصارمة هما إذن مزيتان موثوقتان للمعرفة الَقبْلّية، ترتبط 
إحداهما باألخرى ارتباًطا ال ينفصل« ]كنط، نقد العقل المحض، النسخة المنّقحة، 

ترجمة: موىس وهبة، ص 54[.

مة، ونلعد إىل أصل املوضوع حول قيمة املعرفة  وبٰهذا يتمُّ احلديث يف املقدِّ
عند كنط.

قيمة المعرفة عند كنط

ّيتها ىلع حنو الرضورة، 
ّ
بمــا أّن قيمة أّي معرفٍة إنّما تكون بصدقهــا، ولك

 (معىن صدق املعرفة ومعياره)، 
ً

ح مطلبني عند كنط، هما: أّوال فينبيغ أن ننقِّ
وثانيًا: (مرّبر لكّّية املعرفة ورضورتها): 
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أّوًل: صدق المعرفة

معــىن الصدق ـ عند الســابقني لكنط من العقلّيــني واتلجربينّي ـ هو 
مطابقــة ما يُدرَك لواقع حمكيِّه؛ بمعىن: إن اكن واقُع حميكِّ املدرَِك هو اخلارج 
ـ كمــا يف القضّية اخلارجّية ـ فإّن معىن الصــدق هو مطابقة املدرَك ملحكيِّه 
اخلــاريّج، وإن اكن حمكّيه يف الهن ـ كمــا يف القضّية الهنّية ـ اكن معىن 
الصدق هو مطابقته ملحكيِّه الهــيّن، وإن اكن أعّم منهما ـ كما يف القضّية 

احلقيقّية ـ اكن الصدق مطابقته لألعّم.

وقد تقدم أن كنط رفض معيــار املطابقة للواقع مجلًة وتفصيًل، بل داع 
إىل نبذه واالنقلب عليه ضمن مفاهيم ثورته الكوبرنيكوســّية، وأرّص ىلع 
عجز العقــل البرشّي عن نيل الواقع (انلومينو)، ورســم حدود معرفتنا يف 
ظواهر األشياء (الفينومينو)؛ أي املوضواعت من حيث ندركها، ال من حيث 

ذاتها ووجودها يف نفس األمر.

وبناًء ىلع ٰهــذا الفهم، وٰهذه الرؤية املعرفّية، حيّق نلا أن نســأل: كيف 
؟ وما هو معيار الصدق عنده ثانيًا؟

ً
يمكن لكنط تفسري معىن الصدق أّوال

1: مع�ن الصدق عند كنط

تقدم أن كنط يرى صدق املعرفة هو املطابقة، ولٰكن ليس للواقع، وإنّما 
هو مطابقتها لرشوط الهن وقوانينــه، فلّك معرفٍة ال ختضع لرشوط الهن 

وقوانينه في (ترانسندنتايّلٌة)، أي متجاوزٌة للرشوط والقوانني الهنّية.

2: معيار صدق المعرفة عند كنط

ــح اتّصاف املوضوع  إّن معيــار صدق املعرفة ـ عنــد كنط ـ وُمصحِّ
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باملحمول، ىلع حنوين:

األّول: يف املعرفة اتلحليلّية، وقد تقّدم أّن معىن اتلحليلّية هو كون املحمول 
متضّمنًــا يف املوضوع، ويرى كنط أّن ٰهذا هو مربِّر صدق املعرفة اتلحليلّية؛ 
فإّن املحمول عبارٌة عن تفسري للموضوع؛ فلم نأِت بيشٍء يدعو إىل ابلحث عن 

سبب االتّصاف، وباتلايل تكون املعرفة اتلحليلّية ذاتّية الصدق.

اثلــاين: يف املعرفة اتلأيلفّية، وقد عرفنا أيًضــا أّن اتلأيلفّية يه أن ال 
يكون املحمــول متضّمنًا يف املوضوع، وباتلايل فاملعرفة اتلأيلفّية ليســت 

ح لصدقها يا ترى؟  ذاتّية الصدق، فما هو الُمصحِّ

اد املحمول واملوضوع يف إطار 
ّ

ح للصدق هــو احت يرى كنط أنَّ الُمصحِّ
املاكن والزمان الذلين هما َحَدســان قبليان، ومن رشوط القدرة احلّسّية، 
فأّي معرفٍة ال ختضع لٰهذين احلدســني في ال يمكــن وصفها بالصدق أو 

الكذب، وباتلايل في ليست معرفًة يف الواقع.

أ : تطبيق معيار الصدق يف املعرفة ابَلْعديّة

تقدم أن املعرفة احلّســّية ـ عنــد كنط ـ ناجتٌة من املعطيات احلّســّية، 
فتحصل يف الهن ىلع شلك حدوٍس إمبريّيٍة ُمشتّتٍة متفّرقٍة ال جامع بينها، ثّم 
إّن قضايا املعرفة احلّسّية باعتبار أنّها تأيلفّيٌة فإّن حمموهلا غري متضّمٍن معىًن 
يف مفهوم موضوعها، وباتلايل ليك حيصل صدق محل حمموهلا ىلع موضوعها، 
اد 

ّ
يرى كنط رضورة خضوعها لرشوط الهن اليّت تعترب واســطًة توجب االحت

واتلآلف، وبدونها تبىق عبارًة عن ُحدوٍس مبعرثٍة ال يمكن وصفها بالصدق 
أو الكذب، قال زيدان: 

»تســتلزم معرفتنا اتلجريبّية انطبااعٍت حّســّيًة وتصّوراٍت قبْلّيًة مًعا؛ 
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ٰذلــك ألنّه ينبيغ أن تبدأ معرفتنا من احلواّس، لٰكن تصلنا انطبااعت احلّس 
دائًما مبعرثًة أشــتاتًا، ولّما اكن ينبيغ أن يتحّقــق الوحدة يف املعرفة، فإنّا يف 
حاجٍة إىل عنر الربط، أو اتلوحيد بني األشتات، وتقوم اتلصّورات القبْلّية 
بوظيفة الربط« ]زيدان، كنط وفلسفته النظرّية، ص 9[، ويعين باتلصّورات القبلّية 

احلدوس املحضة، أي املاكن والزمان.

ي بواسطته 
ّ

ومن الرشوط الهنّية احلدس املحض املتمّثل باملاكن والزمان، وال
تّتحد وتتآلف احلدوس احلّسّية، وُيطلَق ىلع ٰهذه العملّية اتلجربة، قال كنط:

»أعين من اتلجربة اليّت يه نفســها ربٌط تأيليٌّ للحدوس، بعًضا ببعض« 
]المصدر السابق، ص 49[.

وقال ادلكتور فتيح: »يرى كنط أّن لكَّ معطيات اإلحساس متنوّعٌة ومتفّرقٌة، 
وال بّد وأن خنضع يف اتلجربة لوحدة اتلأيلف فتصبح بٰذلك متجانسًة، ويؤّكد 
كنط أّن اتلجربة يه نقطة ابلدء يف لّك ما دلينا من معارف؛ ألّن ما ينّبه امللكة 
 يف أذهاننا 

ّ
العارفة الاكمنة فينا إنّما هو املوضواعت اليّت تؤثّر ىلع حواّسنا، فتودل

بعض اتلمّثــلت (Representation) أو تبعث قوانا العاقلة ىلع حتقيق بعض 
ن أرسطو وكنط، ص 209[. ، الجدل ب�ي أوجه النشاط« ]فتحي

 وقد أشار كنط إىل أّن املحمول يف املعرفة احلّسّية اتلجربّية ينتم إىل املوضوع 
، ومراده من الَعريَّض أّن االنتماء يكون بواســطٍة، يه اتلجربة،  بنحٍو عــريََضٍّ
قال: »فعىل اتلجربة يتأّســس - إذنـ  إماكن تأيلف املحمول (اثلقل) مع املفهوم 
(اجلسم)؛ ألّن الواحد من ٰهذين املفهومني، ىلع الرغم من أنّه ال يتضّمن اآلخر، 
، أعين من اتلجربة اليّت يه  ينتم ـ وإن َعرضيًّا ـ إىل اآلخر بوصفه جزًءا من لكٍّ

نفسها ربٌط تأيليٌّ للحدوس، بعًضا ببعٍض« ]كنط، نقد ملكة الحكم، ص 221[.
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وٰهذا يكشــف عن أّن املحمول ثابٌت للموضوع يف مثل ٰهذه القضايا، ال 
بنحو الَعَرض الايّت، وباتلايل ال حيتاج إىل واســطٍة يف اإلثبات، وإنّما بنحو 

ي حيتاج يف ثبوته إىل واسطٍة.
ّ

الَعَرض الغريب، ال

فقضّية (اجلســم ثقيٌل) ـ مثًل ـ تنشــأ من ائتلف احلَدســني احِلّسينّي 
للجســم واثلقل يف إطاٍر َحديس املــاكن والزمان، ثّم ينــزتع العقل منهما 
مفهومني؛ تلكوين ٰهذه القضّية، اليت يه عبارة عن معرفٍة حّســّيٍة صادقٍة 
ي صّحح االتّصاف واتلآلــف بينهما هو إدراكنا هلما يف إطاري 

ّ
جزئيًّا، فال

املــاكن والزمان، وبهما تّمت اتلجربة، ٰهذا يف املعرفة اتلأيلفّية ابَلْعديّة، أّما 
اتلأيلفّيــة الَقبْلّية فإنّها تفتقر إىل عنر العلقــة املفهومّية بني موضواعتها 
وحمموالتها من جهٍة؛ ألنّها تأيلفّيٌة، ومن جهة كونها قبْلّيًة فإنّها تفتقر أيًضا 
ح الصدق واتلآلف اتلجريّب بينهما، ومن مصاديق املعرفة القبْلّية  إىل مصحِّ
اتلأيلفّية مبادئ اهلندســة، من قبيل قضّية: (اخلّط املستقيم هو األقر بني 
نقطتــني)، وادليلل ىلع أّن ٰهــذه القضّية تأيلفّيٌة ال حتليلّيــٌة هو أّن مفهوم 
(اخلّط املســتقيم) غري متضّمٍن ملفهوم (األقر)؛ فاألقر مفهوٌم كّمٌّ غري 
ملحوٍظ يف مفهوم اخلّط املســتقيم الكيّي، ويأيت السؤال هنا حلوًحا: إذا لم 
تكن القضايا القبْلّية اتلأيلفّية ناشــئًة من املعطيات احلّسّية واحلدوس، إذن 
مــا هو معيار الصدق فيها؟ وكيف صّح االتّصاف؟ واجلواب ـ كما يرى كنط 
ـ أّن القضايا القبْلّية اتلأيلفّية الرياضّية بكل قِســَميها اهلندسّية واجلربّية، 
وكذا الفزييائّية ختضع لرشط االتّصاف يف املعرفة، أي َحديَس املاكن والزمان 
بطريقة توهم موضوع القضّية وحمموهلا يف ضمن ماكٍن ما وزماٍن ما؛ فيكون 
شــاهًدا ىلع صّحة اتّصافها، فمثًل املبدأ اهلنديّس املستقيم هو اخلّط األقر 
 إذا تصّورنا اخلّط وانلقطتني يف ماكٍن 

ّ
بني نقطتني، ال يمكن احلكم بٰذلك إال
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 بتصــّور اتلدريج يف زماٍن 
ّ

، واحلكــم يف األعداد اجلربّية ال تكون إال وهمٍّ
، وبٰهذا  ، والقضايا الفزييائّية ال بّد أن تُتصــّور يف ماكٍن وزماٍن وهمٍّ وهمٍّ
حيصــل كنط ىلع معياِر مصّحِح االتّصاِف يف ٰهــذه القضايا. أّما امليتافزييقا 
فليســت ُتتَوّهم يف ماكٍن أو زماٍن، في فاقدٌة ملصّحح االتّصاف، وباتلايل ال 

يمكن احلكم عليها بالصدق أو الكذب من وجهة نظر كنط.

ب: تطبيق معيار الصدق يف املعرفة القْبلّية

تقّدم أّن املعرفة القبْلّية متجاوزٌة للتجربة، فلم تُنزَتع من احِلّس واحلُدوس 
اإلمبريّيــة، ويه قد تكــون قبْلّيًة ىلع اإلطــلق؛ أي ال ترجع ألّي معرفٍة 
أخرى، وٰهذه يه اليّت يعرّب عنها كنط باملقوالت، وعددها اثنتا عرشة، وبما 
، فل حتتاج إىل مــا يرّبر صدقها؛ ألنّها  أنّها ىلع اإلطــلق فإّن صدقها ذايتٌّ
معرفٌة حتليلّيٌة، حمموهلا متضّمــٌن يف موضوعها، فثبوت املحمول ال يتعّدى 

العلقة املفهومّية. 

وقد تكون املعرفة قبْلّيًة ال ىلع االطلق، وٰهذه تأيلفّيٌة، وال يكون حمموهلا 
متضّمنًا يف مفهوم موضوعها، وباتلايل فــإّن املحمول غريٌب عن املوضوع؛ 

مّما يستديع وجود مرّبٍر خاريجٍّ يف ثبوته هل. 

وقد وجد كنط إماكنّيــة تطبيق نفس معيار الصدق يف املعرفة ابَلْعديّة - 
وهو احلَدس املحض - ىلع ٰهذا بعض ٰهذه املعرفة، فاعتمده معياًرا لصدقها، 
وٰهذه القضايا يه الرياضّية والفزييائّية دون امليتافزييقا؛ وٰذلك ألّن القضايا 
 ضمن ماكٍن أو 

ّ
الرياضّية - ســواٌء اكنت هندســّيًة أم جربّيًة - ال ُتتَصّور إال

زماٍن من وجهة نظره، فمثــًل املثلّث إنّما نتصّوره يف ماكن، والعدد نتصّوره 
. أّما القضايا امليتافزييقّية، كوجود الواجب وانلفس  يف زمان؛ ألنّــه تدرييجٌّ
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وغريهــا، فإنّها ال تتصّور يف ماكٍن وال زمــاٍن، وباتلايل فإّن كنط اعترب مثل 
ٰهذه القضايا غري قابلٍة إلثبات صدقها وال كذبها، في فاقدٌة ملعيارّية الصدق 

عنده ]انظر: بدوي، إمانويل كنت، ص 167[.

ورة ّية وال�ن
ّ
صاف المعرفة بالكل

ّ
ر ات ِّ 3: م�ب

ليس بالرضورة أنّه لكّما صدقت معرفة ما، فإنّها ال بّد أن تّتصف باللكّّية 
والرضورة، وإذا اكنت تّتصف باللكّّية والرضورة بذاتها، فما هو املرّبر ٰللك؟

يعتقد كنط أّن اللكّّية والرضورة أمران متلزمان، فل لكّّية بدون رضورٍة، 
وال العكس كٰذلك؛ ألنّنا لــو قلنا (B) رضورّيٌة لـ (A) فٰهذا يعين أنّه لكّما 
صدقت )A) صدقت (B) أيًضا، وٰهذا هو معىن اللكّّية، وكٰذلك لو اكن (لّك 
B A) قضّيًة لكّّيــًة فٰهذا يعين ثبوت (B) للّك أفــراد (A) وأحواهلا، وٰهذا 
یح كوتاه بر نقد عقل محض كانت، ترجمه:  معىن الرضورة. ]انظر: ای. ىس. يوئينگ، �ش

اسماعيل سعاد�ت خمسه، ص 37[.

وقــد تقّدم أّن مــن املمزّيات األساســّية للمعرفة القبْلّيــة - اتلحليلّية 
واتلأيلفّية - نزوَعها الطبييّع حنو اللكّّية والرضورة، قال كنط:

»إّن حكًمــا يفّكــر بكلّّيٍة صارمــٍة - أي ىلع حنٍو ال يقبل أّي اســتثناٍء 
ممكٍن - هو حكٌم ال يُشتَقُّ من اتلجربة، بل يصدق قبْليًّا إطلقًا... فالرضورة 
واللكّّية الصارمة هما إذن مزيتان موثوقتان للمعرفة القبْلّية، ترتبط إحداهما 

باألخرى ارتباًطا ال ينفصل« ]المصدر السابق[. 

وأّما املعرفة ابَلعديّة (اتلجربّية) اليّت يه نتاج املعطيات احلّسّية فليست 
ٍر مفاُدُه أنّه توجد دلينا معرفٌة جتربّيٌة،  كٰذلك يف طبعها؛ وََدْفًعا إلشــاكٍل ُمقدَّ
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وتّتصف باللكّّية، قال: 

 رفٌع تعّســيٌّ ملا هو صادٌق يف معظم احلاالت إىل 
ّ

»وما اللكّّية األمبريّية إال
ما هو صادٌق يف مجيع احلاالت، كما يف ٰهذه القضّية مثًل: لّك األجســام يه 

ثقيلٌة« ]المصدر السابق[. 

وقــد تقّدم أّن وظيفة اتلجربةـ  عند كنطـ  تصحيح اتّصاف املوضواعت 
، ال ىلع حنٍو دائٍم ثابٍت، وباتلايل  احلّســّية بمحموالتها، بنحٍو جزيئٍّ مورديٍّ

ليس من شأنها إعطاء اللكّّية والرضورة، قال: 

»اتلجربة تعلّمنا حتًما أّن شــيئًا ما هو ىلع ٰهــذا انلحو أو ذاك، لٰكن ال 
أنّــه ال يمكن أن يكون ىلع غري ما هو عليــه... إّن اتلجربة ال تعطيـ  قّطـ  
ألحاكمهــا لكّّيًة حقيقّيًة وصارمًة، بل ]تعطــي[ لكّّيًة مفرتضًة ومقارنًة (من 
خلل االســتقراء) بما معناه حتديًدا: يف لّك ما شــاهدناه حّت اآلن، بالغ ما 

بلغ، لم نعرث ىلع أّي استثناٍء لٰهذه القاعدة أو تلك« ]المصدر السابق[.

بعد ٰهذا حيّق نلا أن نســأل كيف إذن تّتصف املعرفــة األمبريّية باللكّّية 
والرضورة؟ وما هو مرّبر االتّصاف باللكّّية والرضورة يف املعرفة عموًما؟ وألجل 
اتلعّرف ىلع مرّبر االتّصاف باللكّّية والرضورة يف املعرفة وتسويغ ٰذلك؛ ال بّد 

من ابلحث يف نقاط ثلٍث: 

ّية والرضورة يف املعرفة اتلحليلّية
ّ
األوىل: مرّبر اللك

تقّدم أّن املعرفة اتلحليلّيةـ  عند كنطـ  يه ما يّتحد فيها املحمول بمفهوم 
املوضوع دون احلاجة إىل سبٍب خارٍج عنهما، وبعبارٍة أخرى: تصّور املوضوع 
فيها اكٍف تلصّور املحمول واحلكم بامللزمة بينهما، وىلع ٰهذا في ال حتتاج 
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اد املحمول بموضوعه ىلع حنو اللكّّية والرضورة، وكأنّه 
ّ

إىل واسطٍة يف إثبات احت
يقول إّن املحمول ثابٌت لات املوضوع بالرضورة وابلداهة، وسلبه عنه ممتنٌع 
بالرضورة وابلداهة أيًضا، فاملــربِّر املنطيّق لصدقها ىلع حنو اللكّّية والرضورة 
، وكما يرى كنط أّن مرّبرها يرجع إىل مبدإ عدم اتلناقض،  أمــٌر ذايتٌّ هوهويٌّ
بمعىن إن لم حنكم بامللزمة بني موضوع القضّية اتلحليلّية وحمموهلا نقع يف 
اتلناقض حتًمــا، وٰهذا املبدأ هو من يمنحها صفة اللكّّية والرضورة وايلقني، 

، قال كنط:  وباتلايل فاملرّبر للوصف أمٌر ذايتٌّ

»عندما يكون احلكم حتليليًّا، وسواٌء اكن سابًلا أم موجبًا، جيب دائًما أن 
يكــون باإلماكن اتلعّرف تعّرفًا وافيًــا ىلع صوابه من خلل مبدإ اتلناقض؛ 
ألنّنا ســننكر دائًما حبقٍّ نقيض ما يكون قد ُطــِرح وفّكر، بوصفه أفهوًما، 
يف معرفة املوضوع، يف حني أنّنا ســنثبِّت األفهوم (املفهوم) نفسه بالرضورة 
لٰهذا املوضوع؛ بسبب أّن ضّده سيكون مناقًضا ٰللك املوضوع. وعليه جيب 
ٍّ واكٍف تماًما للّك املعرفة 

ّ
أن نســلّم أيًضا بأّن مبدأ اتلناقض يصّح كمبــدإٍ لك

اتلحليلّية« ]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة موىس وهبة، ص 123[.

ومن هنا يــرى كنط أّن رشوط احلكم يف املعرفة اتلحليلّية تاّمٌة ومتوّفرٌة 
بذاتها وقبل اتلجربة، حيث يمكن استخراج املحمول من نفس املفهوم ىلع 
أساس مبدإ عدم اتلناقض، وبٰذلك تمنحنا املعرفة اتلحليلّية حكًما رضوريًّا 

ال يمكن للتجربة إفادته، قال:

) قضّيٌة واجبٌة قبْليًّا، وليس حكًما جتربيًّا؛ ألّن دلّي قبل  »إّن (اجلسم هو ممتدٌّ
االنتقال إىل اتلجربة مجيع رشوط احلكم يف األفهوم؛ حيث يمكن أن أستخرج 
املحمول من مبدإ اتلناقض وحســب، وأعين بٰذلك - يف الوقت نفسه - رضورة 
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احلكم رضورة ال يمكن للتجربة أن تفيدين بها« ] المصدر السابق، ص 49[.

ي تمّســك به هيوم (Hume) يف حّل اإلشاكيّلة، 
ّ

وقد انتقد كنط املبدأ ال
حيث أرجع مربِّر اللكّّية والرضورة يف املعرفة اتلحليلّية إىل الســلوك اتلجريّب 
]انظر: المصدر السابق[، ومفاد مبدإ هيوم هو أّن حتّقق اللكّّية والرضورة يف املعرفة 

اتلحليلّية ناشٌئ من اتلكرار، ومقارنة ما حدث سابًقا بما حيدث الحًقا، وربط 
ّي، ترجمة:  ي الذهن الب�ش

ٰهذه اتلمّثلت يف الهن حسب العادة ]انظر: هيوم، تحقيٌق �ن
د. محمــد محجــوب، ص 107[، وقــد اعترب كنط اعتماد مبدإ هيوم ضيااًع نلفس 

مرّبر اللكّّيــة والرضورة يف املعرفة اتلحليلّية، وليــس مثِبتًا هلما كما يّديع، 
مستشهًدا بقضّية: (لّك تغرّيٍ جيب أن يكون هل سبٌب)، حيث قال: 

»يف ٰهــذه القضّية، يتضّمن أفهوُم الســبب بوضوٍح بالــٍغ أفهوَم رضورة 
االقرتان باملسّبب، وباللكّّية الصارمة للقاعدة، حبيث إنّه سيضيع تماًما فيما 
لو اشتققناه ـ كما فعل هيوم ـ من تكرار اقرتان ما حيصل بما يتقّدمه، ومّما 
يتــأّت من اعدة إقران اتلصّورات (ومن َثمَّ من جمّرد رضورٍة ذاتّيٍة)« ]كنط، نقد 

العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 46[.

ّية والرضورة يف املعرفة اتلأيلفّية
ّ
اثلانية: مرّبر اللك

ال شّك يف أّن القضايا اتلأيلفّية املوّسعة ملعرفتنا حباجٍة ماّسٍة إىل حبٍث جادٍّ 
حول املرّبر املنطيّق لليقني بالعلقــة اتللزمّية بني موضواعتها وحمموالتها؛ 

وٰذلك النعدام العلقة الاتّية املفهومّية بينها كما أسلفنا.

واملعرفة اتلأيلفّية ـ كما تقّدم ـ قد تكون قبْلّيًة، وقد تكون بْعديًّة (املعرفة 
احلّسّية)، فما هو املربِّر املنطيّق لصدقها ىلع حنو اللكّّية والرضورة يا ترى؟ وٰهذا 
ا يف املنظومة املعرفّية الكنطّية، ولست أبالغ لو قلت إّن حبث  السؤال مهمٌّ جدًّ
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املربِّر املنطيّق لصدق القضايا ـ بشــلٍك اعمٍّ ـ ىلع حنو اللكّّية والرضورة من أهّم 
ما حبثه كنط يف كتابه (نقد العقل املحض)، بل أكاد أجزم أنّه ادلافع األساس 

ي يقف وراء تأيلفه ٰهذا الكتاب، ال سّيما يف القضايا امليتافزييقّية.
ّ

ال

يــرى كنط أّن مرّبر االتّصاف باللكّّية والــرضورة يف القضايا اتلأيلفّية - 
قبْلّيًة اكنت أم بْعديًّة - هو رجوعها لـــ (املقوالت)، ويه معرفٌة حتليلّيٌة ال 
تضي مرشوعّية ٰهذا االتّصاف ألّي قضّيٍة ما لم حتصل ىلع تأشرية العبور من 

قبل سلطة احلدس املحض (املاكن والزمان). 

قال كنط: »وأّول يشٍء جيب أن يُعَطى نلا حّت تصري معرفة مجيع املواضيع 
ممكنًة قبْليًّــا، هو متنّوع احلَــْدس املحض، واثلاين، تأيلــف ٰهذا املتنّوع 
د ٰهذا  باملخّيلة، لٰكّنه تأيلٌف ال يعطي بعــُد أيَّ معرفٍة، واألفاهيم اليّت تُوحِّ
اتلأيلف املحض، واليّت تقوم ىلع جمّرد تصّور ٰهذا اتلوحيد اتلأيلّي الرضورّي 
ي ال غىن عنه ملعرفة موضوٍع حارٍض، ويه تســتند إىل 

ّ
يه اليشء اثلالث ال

الفاهمة« ]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، النسخة المنّقحة، ص 110[.

فاملعرفة القبْلّية - كما تقّدم - فيها نــزوٌع طبييعٌّ حنو االتّصاف باللكّّية 
والرضورة، َبيَْد أّن ٰهــذا االتّصاف ليس هل أّي قيمٍة معرفّيٍة حبّد ذاته، ومن 
هنــا تُعترَب صفة اللكّّية والــرضورة ذات قيمٍة معرفّيــٍة يف القضايا الرياضّية 
والفزييائّية؛ ولٰكــن ال بذات ٰهــذه القضايا، وإنّما برجوعهــا إىل املعرفة 
اتلحليلّية، وحتصيل مرشوعّيتها بعــد خضوعها للَحْدس املحض، خبلف 
القضايا امليتافزييقّية؛ فإنّها بالرغم من نزوعها الطبييّع حنو اللكّّية والرضورة، 
فإنّها تبىق ال قيمة هلا ـ عند كنط ـ لعدم حصوهلا ىلع تأشرية العبور من قبل 
سلطة احلَْدس املحض، وباتلايل ال حتصل ىلع مرشوعّية لكّّيتها ورضورتها من 
قبل املقوالت؛ لا اكن جتاوزها (ترانســندنتايلًّا) غري مرشوٍع؛ وبٰهذا تكون 
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امليتافزييقيا ال قيمة معرفّيًة ألحاكمها اللكّّية الرضورّية.

وأّما املعرفة ابَلْعديّة األمبريّية (احلّســّية)، فليس دليها مشلكٌة يف تأشرية 
العبور؛ ألنّها تتآلف وتتكّون ىلع أرضّية القدرة احلّساسة، ويف دائرة احلَْدس 
املحــض، ومنها تُنزَتع مفاهيمها املكّونة للمعرفة األمبريّية، َبيَْد أنّها - كما 
يذهب كنط - ليس فيها نزوٌع طبييعٌّ حنو اللكّّية والرضورة، وليس بمقدورها 
اتلحّول ذاتيًّا إيلهما؛ ولا فإّن (املقوالت) تتدّخل؛ تلتوّسط يف أن ختلع عليها 
صفة اللكّّية والرضورة؛ ألّن رشط املقوالت يف إضفاء الصفة اللكّّية والرضورة 

هو أنّها اجتازت قنطرة احلَْدس املحض (املاكن والزمان) بمرشوعّيٍة.

انلتيجــة: أّن املعرفة احلّســّية حتصل ىلع مصّحح اتّصــاف موضوعها 
بمحموهلا، بسبب نشوئها من ُحدوٍس تآلفت يف ساحة احلَْدس املحض (املاكن 
والزمان)، وتكتســب صفة لكّّيتها الرضورّية بنحٍو مرشوٍع دفعًة واحدًة من 
خلل خضوعها للمعرفة اتلحليلّية (املقوالت). وقد بنّي بدوي كيف يمكن 

للتجربة أن تكون ناجتًا مّتصًفا بالرضورة واللكّّية، قائًل: 

»حتّول الِعيان احلّسّ إىل ظاهرٍة، والظاهرة بدورها تتحّول إىل ماّدٍة مقّدمٍة 
ملقــوالت الهن، وناتج ٰهذه العملّية اثلانية املوّحــدة هو اتلجربة، بطابعها 

العلّم، أي املّتصفة بالرضورة واللكّّية« ]بدوي، إمانويل كانت، ص 171[.

فٰهذه املقوالت ـ مــن وجهة نظر كنط ـ ىلع أربعة أنــواٍع يه: (الكّم، 
الكيــف، اإلضافة، اجلهة)، ولّك واحدٍة منهــا حتتها ثلثة أصناٍف، فالكّم 
يقــع حتته (وحدٌة، كرثٌة، مجلٌة)، والكيف يقــع حتته (واقٌع، نٌي، حٌر)، 
واإلضافة يقع حتتها (ملزمٌة، ســببّيٌة، اشــرتاٌك) ]كنــط، نقــد العقــل المحض، 
ترجمة: موىس وهبة، النسخة المنّقحة، ص 111[، واجلهة يقع حتتها (إماكٌن، وجوٌد، 

رضورٌة)، فيكون عددها اثنيت عرشة مقولًة، ولّك معرفٍة تأيلفّيٍة بْعديًّة اكنت 
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أم قبْلّيًة ال تكون لكّّيًة رضورّيًة ما لم تقع عليها 

أربع مقوالٍت، من لّك نوٍع مقولٌة واحدةٌ، انظر املخّطط اتلايل:

إذن ٰهذه املقــوالت يه اليّت تمنح املرّبر املنطيّق تلعميم القضايا اتلأيلفّية 
ىلع حنو الرضورة، وٰذلك من خلل ما يســّميه كنط وحدة اإلبصار (إزاكن)، 
فلّك قضّيٍة تأيلفّيٍة تنضوي حتت املقوالت تكتســب مرّبر لكّّيتها ورضورتها 
عنده، ومنها القضايا احِلّســّية األمبريّية الّــيت ال تمنحها اتلجربة أكرث من 
صدق االتّصاف اآليّن اجلزيّئ، وإذا اتّصفت باللكّّية في ىلع حنو االفرتاض ال 
احلقيقة، وإنّما تكتسب لكّّيتها ورضورتها - ىلع حنو احلقيقة - من املقوالت، 
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ومعىن خضوع القضايا احلّســّية للمقوالت، هو أنّه لو اكنت القضّية تنطوي 
ىلع حكٍم كّمٍّ فإنّها ختضع ملقوالت الكّم، وإذا اكنت تثبت أو تســلب صفًة 
 إىل موضوٍع أو علقة 

ً
ليشٍء في ختضع ملقوالت الكيف، وإذا تسند حمموال

يشٍء بمصــدره في ختضع ملقوالت اإلضافة، مثال ٰذلك: (الشــمس تدفئ 
احلجــر)، فإن ٰهذه قضّيٌة ِحّســّيٌة صارت لكّّيًة ورضورّيــًة؛ كونها خاضعًة 

للسببّية من مقوالت اإلضافة. ]انظر: المصدر السابق، ص 161-159[

اثلاثلة: مرّبر املساخنة بني احُلدوس احلّسّية واملقوالت املحضة

تبــىق إشــاكيّلٌة يواجهها كنط يف مــدى إماكنّية تطبيــق املقوالت ىلع 
احلُدوس، أو اندراج احلُدوس حتت املقوالت، فعلقة اتلطبيق أو االندراج 
تقتيض وجود مساخنٍة بني طريف العلقة، واحلال أّن احلَْدس أمٌر حّسٌّ َبْعديٌّ 
يتحّقق يف القدرة احلّســّية، ويه قدرٌة منفعلٌة، واملقولة مفهوٌم قبيْلٌّ يصدر 
قــٌة، وىلع ٰهذا فاحلَدس 

ّ
عن العقل الفّعال، وهو قــدرٌة تلقائّيٌة فاعلٌة خل

واملقولة أمران متنافران اغية اتلنافر، قال كنط:

»يف لّك إدراٍج ملوضوٍع حتت أفهوٍم جيب أن يكون تصّور األّول جمانًسا تلصّور 
اثلاين، أعين أّن ىلع األفهوم أن يتضّمن ما يُتصّور يف املوضوع املطلوب إدراجه. 
وذاك بالفعل ما نعنيه بالقول: املوضوع ينضوي حتت أفهوٍم، فلألفهوم األمبريّي 
(صحن) يشٌء جمانٌس لألفهوم املحض اهلنديّس (دائرة)؛ ألّن االستدارة املفّكرة 
يف األّول حتــدس يف اثلاين، واحلــال أّن األفاهيم الفاهمّية املحضة باملقارنة مع 
احلدوس األمبريّية - بل احلّسّية بعاّمٍة - يه غري جمانسٍة هلا ابلّتة، وال يمكن أن 
توجد يف أّي َحدٍس، فكيف يكون إذن إدراج ٰهذه احلُدوس حتت تلك األفاهيم؟« 

]كنط، نقد العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 117[.
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ثّم إّن كنط حياول إعطاء حلٍّ لٰهذه اإلشاكيّلة، قائًل:

ي 
ّ

ا هو ـ بالضبط ـ السبب ال ا، واملهمَّ جدًّ »إّن ٰهذا الســؤال الطبييّع جدًّ
جيعل تعليم احلاكمة املجاوز رضوريًّا، بمعىن أنّه يبنّي كيف يمكن لألفاهيم 
الفاهمّية املحضة أن تطّبق ىلع الظاهرات بعاّمٍة... لٰكّنه من الواضح أنّه جيب 
أن يكون ثّمــة ثالٌث جيانس من جهٍة املقولة، ومــن جهٍة أخرى الظاهرة، 

وجيعل تطبيق األوىل ىلع اثلانية ممكنًا« ]المصدر السابق[.

 (die Apprehension) ي عرّب عنه كنط باألملانّية بـ
ّ

وٰهذا الوســط هو ال
 وتُرِجــم إىل العربّية بـــ (اإلزاكن)، وقد ترمجها وهبة يف النســخة املنّقَحة 
 بـ (اللْقف) ]انظر: كنــط، نقد العقــل المحض، ترجمــة: موىس وهبــة، النســخة المنّقَحة، 

ص 137[؛ وبيّنه كنط بقوهل: 

»أنّبه بدًءا إىل أيّن أفهم بتأيلف (اإلزاكن) تركيب املتنّوع يف َحدٍس أمبرييٍّ 
تركيبًا جبعل إدراكه - أي الويع األمبريّي به (بوصفه ظاهرًة) - ممكنًا« ]كنط، 

نقد العقل المحض، ترجمة: موىس وهبة، ص 111[.

وقد بنّي صفة الوسط اثلالث قائًل: 

)، ويكون مع  »وٰهذا الوســيط جيب أن يكون حمًضا (من دون أّي أمبرييٍّ
ٰذلك عقليًّا من جهٍة، وحّســيًّا من جهٍة أخرى، ومثــل ٰهذا اتلصّور يُدىع 
الشيمة(*) das Schema املجاوزة« ]كنط، نقــد العقل المحض، ترجمــة: موىس وهبة، 

النسخة المنّقحة، ص 148 و 149[.

حاب والربق: نظر إيله؛ يتحّقق أين يكون مطره. وشام خمايل اليشء: تطلّع  (*) شيمة: من شام السَّ
إيلها مرتّقبًا، وشــام اليشء: حزره وقّدره. (املعجم الوسيط)، واملصدر انلويّع: شيْم، واملّرة 

منه: شيْمة، والصناعة: شيامة. 
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والشيمة كمصطلٍح كنطيٍّ وّضحه ادلكتور زيدان، قائًل: 

)؛ ألّن كنط يــرى أنّه يصدر عن  »شــيما Schema بأنّها (رســٌم خيايلٌّ
)؛ ألنّه يصدر عن اتلأيلف  اخليال، ويصفه كنط ]بأنّه[ (رســٌم ترنسندنتايلٌّ
الرتنسندنتايّل للخيال، أي اخليال يف جانبه القبيّْل. ما الرسم؟ إنّه قاعدٌة تصدر 
عن اخليال القبيّْل، وظيفتها إجياد اتلجانس بني املقولة واحلَدس، ويســتعني 
كنط يف ٰذلك باإلشارة إىل الزمن. ليس الزمن هو الرسم، وإنّما يساعدنا الزمن 
للوصول إىل الرســم... ومن ثّم يمكن القــول إّن الزمن هو الرشط القبيّْل للّك 
َحدٍس، سواٌء ما وصلنا من خارج، أو من حاالتنا ادلاخلّية ابلاطنّية« ]زيدان، 

كنط وفلسفته النظرّية، ص 162[.

تقييم قيمة المعرفة عند كنط ونقدها

تقــّدم أّن كنط يــرى املعرفة ابلْعديّــة تبدأ من حصول اإلنســان ىلع 
انطبااعٍت حّسّيٍة تتلّقاها القدرة احلّساســّية دليه ىلع شلك ُحدوٍس أمبريّيٍة 
، ثّم تأتلف ضمن َحْدٍس قبيْلٍّ  مبعرثٍة، وتكون بمثابة ماّدة اإلدراك احلــّسّ
، ومن  حمٍض، يتمّثل يف املاكن والزمان، وهمــا بمثابة صورة اإلدراك احلّسّ
َثّم تقوم القّوة املتفّكرة بإنتــاج مفاهيم إمبريّيٍة من تلك احلُدوس، وتأتلف 
ٰهذه املفاهيــم حتت مفاهيم قبْلّيٍة حمضٍة يُطلَق عليها املقوالت، وأّما املعرفة 
القبْلّية اتلأيلفّيــة فإنّها مفاهيم مؤتلفــٌة تّتصف باللكّّية والــرضورة، َبيَْد 
أّن معيــار صدقها ـ كما يرى كنط ـ هو خضوعهــا للَحدس املحض، وأّما 
مــرّبر لكّّيتها ورضورتهاـ  عندهـ  فهو وقوعها حتت مقوالٍت أربٍع خمتلفٍة عن 

املقوالت االثنيت عرشة.
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ويف مقام تقييــم نظرّية كنط يف قيمة املعرفة، نقــول: إّن واحًدا من أهّم 
األهداف اليّت سىع كنط إىل حتقيقها هو الفصل اتلاّم بني ابلحث اإلبستمولويّج 
وابلحث األنطولويّج، ولّك ما جاء يف كتابه "نقد العقل املحض" هو عبارٌة عن 
عملّية تنقيٍة للبحث اإلبستمولويّج (Epistemology) من شوائب األنطولوجيا 
)Ontology(؛ ولٰهذا مزّي بني اعلم الظواهر (Phenomena) واعلم األشــياء يف 

ي ينبيغ نلا اتلعامل معه هو اعلم 
ّ

ذاتها (Noumena)، معترًبا أّن الُمعَطى نلا ال
الظواهر، فنحن - من وجهة نظره - ال ندرك املوضوع يف ذاته، وإنّما ندرك ما 
يظهر نلا يف الهن، أو القدرة احلّساسة بتوسط األدوات احلّسّية، وٰهذا هو اعلم 
الظواهر (Phenomena)؛ أي ظهور املوضواعت يف الويع نتيجة صدام احلواّس 

باملوضواعت اخلارجّية، وتراكم اخلربة البرشّية.

وقد فّرق كنط - وبكّل دّقٍة يف حبثه حــول اإلدراك احلّسّ - بني قدرتني 
إدراكّيتني هما: األوىل القدرة ىلع تليّق احلُدوس األمبريّية(*) اليّت أطلق عليها 
القدرة احلّساسة، ويه منفعلٌة غري فاعلٍة، وٰهذه طريقنا الوحيد ملعرفة اخلارج، 
واثلانية القدرة ىلع إنتاج املفاهيم بتلقائّيٍة، اليّت أطلق عليها القدرة املتفّكرة، 
أو العقل الفّعال، ويه فاعلــٌة غري منفعلٍة، وٰهذه يه املنِتجة للمعرفة اللكّّية 
ي ال يرى يف الهن 

ّ
ــاه العقيّل ال

ّ
الرضورّية حقيقًة، وبٰهذا اختلف عن االجت

البرشّي غري مفاهيم تشتّد وتضعف، وليس للحّس يشٌء يستحّق االهتمام، 
ي تنّكر حلصول املفاهيم املحضة، واعترب 

ّ
اه احلّسّ ال

ّ
كما واختلف عن االجت

دوس األمبريية اإلثارات اليت حتصل بالقدرة احِلســّية يف انلفس اإلنســانية 
ُ
(*) املقصود من احل

نتيجــة اصطدام احلــواّس باملوضواعت اخلارجّية واليت ال بّد أن تكــون يف ماكن وزمان، يف 
مقابل احلُدوس املحضة اليت يه نفس املاكن والزمان، ويكون حصوهلا يف انلفس اإلنســانّية 

قبْليًّا،ال عن طريق اتلجربة.

39

القيمة المعرفّية عند كنط.. عرٌض ونقد

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019



.
ّ

أّن لّك ما يقع يف الهن عبارٌة عن انطبااعٍت حّسّيٍة ليس إال

ثــّم إنّه حينما وجد أّن احلُدوس األمبريّيــة تتوّحد وتتآلف - بالرغم من 
طبيعتها املتكرّثة املبعرثة بتكرّث املوضواعت اليّت تصطدم بها احلواّس - حبث 
عن رّس توّحدها وتآلفها، وقد توّصل إىل أّن هناك حدًسا قبليًّا لم يكن ناشئًا 
ي يقــف وراء جعل احلدوس 

ّ
من اتلجربة وال احلّس، ٰهذا هو الســبب ال

األمبريّية مّتحدًة ومتآلفًة رغم طبيعتها املتكرّثة، ولواله ما اكن للعقل الفّعال 
القــدرة ىلع انزتاع املفاهيم من ٰهذه احلــدوس، ويتمّثل ٰهذا احلَْدس القبيّْل 
بظريَف املاكن والزمان، فقد ذهب كنط إىل أّن املاكن والزمان ليســا ظرفني 
موجوديــن يف اخلارج، وال علقــاٍت خارجّيًة، بل همــا رشطان لإلدراك، 

فبدون ٰهذين الرشطني ال حتصل أّي وحدٍة حلُدوسنا األمبريّية.

ثّم إنّه واجه نفس التساؤل يف مرتبة اتلفّكر وإنتاج املفاهيم، فقد الحظ 
أّن املفاهيم تتكــرّث كٰذلك بتكرّث احلُدوس اليّت تُنزَتع منها، فتســاءل عن 
املرّبر تلوّحدها وتآلفها ادلايع إلنتــاج املعرفة البرشّية، فاملفاهيم من دون 
أن تأتلف يف قضّيٍة هلا موضوعها وحمموهلا، ال يمكن احلديث عن يشٍء اسمه 
معرفٌة، فاملعرفة عند كنط عبــارٌة عن قضّيٍة يّتحد فيها املحمول بموضوعه 

. ٍّ رضوريٍّ
ّ

بنحٍو لك

وتمّكن كنط من إجياد حلٍّ لٰهذه اإلشاكيّلة من خلل اتلفريق بني املعرفة 
اتلحليلّيــة واتلأيلفّية، وقيل إّن ٰهــذا من إبدااعته، فقد ذكــر أّن املعرفة 
اتلحليلّيــة ال حتتاج إىل أكرث مــن مفهوم املوضوع؛ ألنّــه يتضّمن مفهوم 
املحمول، في معرفٌة ال تتجاوز املفهوم، وباتلايل ال حتتاج إىل مرّبر ائتلفها؛ 
ألنّها ببســاطٍة لم تأتلف من مفاهيم، بــل يه مفهوٌم واحٌد، اغية األمر أنّه 
حيتاج إىل تفســرٍي، بينما املعرفة اتلأيلفّية - منها احلّسّية اتلجربّية - ليست 
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كٰذلك، فاملحمول فيها غري مستبَطٍن يف املوضوع؛ ولا مّست احلاجة إىل بيان 
مرّبر ائتلفها، فزعم أّن هناك مفاهيم قبْلّيًة ليست ُمستنتَجًة من احلُدوس، 
وٰهــذه املفاهيم يعرّب عنها باملقوالت، مت ما انضــوت املفاهيم األمبريّية أو 
القبْلّية حتتها توّحدت، بل واتّصفت باللكّّية والرضورة؛ ألّن اللكّّية والرضورة 

من شأن املعرفة القبْلّية.

وبٰهذا جعل ِلعنَري املعرفة (احلُدوس واملفاهيم) مسواًّغ قبْليًّا يعمل ىلع 
تربير اتلأيلف واتلوّحد فيه، في مقام احلُدوس جعل َحديَس املاكن والزمان، 
ويف مقــام املفاهيم جعل مفاهيم املقوالت، وأّمــا ما هو املرّبر لكون املعرفة 
لكّّيــًة رضورّيًة، فقد ذهب إىل أّن ٰذلك راجٌع لطبيعــة املعرفة القبْلّية، في 
بطبيعتها تقتيض ٰذلك، واملقوالت مفاهيم قبْلّيٌة، في تضي اللكّّية والرضورة 

ىلع املعارف اليّت تنضوي حتتها ضمن رشوٍط معّينٍة كما تقّدم. 

حاول كنط أن يكون حمايًدا يف نظرته لإلدراك احلّسّ واإلدراك العقيّل؛ 
ين حتّزبوا وانقسموا إىل عقلّيني وحّسينّي؛ لا فإنّه ذكر 

ّ
يلتمزّي عن سابقيه ال

يف بدايــة كتابه "نقد العقل املحض" أّن مجيع معارفنا تبدأ مع احلّس، فجعل 
للحّس معّيًة، ولم جيعل هل تقّدًما وال العكس. 

، ويّتخذ موقًفا وسًطا من  اهني العقيّل واحلّسّ
ّ

أراد كنط أن يتمزّي عن االجت
اإلدرااكت احلّسّية والعقلّية، فمن جهٍة لم يقْل لّك معارفنا حّسّيٌة، كما ذهب 
، ويف الوقت نفسه لم يعِط للمعرفة العقلّية امليتافزييقّية  اه احلّسّ

ّ
ٰللك االجت

، فلم تدخل ضمن 
ً

شهادة اعتماٍد؛ لكونها لم تُنزَتع من احلُدوس احلّسّية أّوال
رشطها (أي املاكن والزمــان)، وثانيًا لم ختضع للمفاهيم املحضة املعرّب عنها 
ي 

ّ
اه احلّسّ ال

ّ
باملقوالت كما يرى كنط، َبيَْد أنَّ نتيجته جاءت لصالح االجت
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أنكر إماكنّية العقل ىلع إثبات اعلم ما وراء الطبيعة (ميتافزييقا).

حــاول كنط إجياد توأَمٍة بني اإلدراك احلّسّ واإلدراك العقيّل، من خلل 
جعلهما عنرين أساســينّي للمعرفة البرشّية بــكّل أبعادها، واعرتف بأّن 
اتلجربة - من حيُث ذاتها - غري مؤّهلٍة ألْن تعطي اللكّّية والرضورة، فل بّد 

هلا من اخلضوع للمعرفة العقلّية القبْلّية من املقوالت.

مناقشاٌت في نظرّية كنط

بالرغم من ادلّقة اتلحليلّية اليّت تمزّي بها كنط، وانتظام خريطة حبثه اليّت 
اعتمدها يف ســريه املعريّف، َبيَْد أّن ما طرحه ال خيلو من ثغراٍت خطريٍة تهّدد 

نظرّيته املعرفّية برّمتها، نشري إيلها يف انلقاط اتلايلة:

1- الفصل بين البحث اإلبستمولوجّي واألنطولوجّي

ال شــّك أّن السيع لفصل ابلحث اإلبستمولويّج عن ابلحث األنطولويّج 
ا؛ ألّن اخللط بينهما يوقعنا يف مشــالك معرفّيٍة ال حّد هلا، َبيَْد أّن  مهــمٌّ جدًّ
تغييب الواقع عن ابلحث اإلبستمولويّجـ  كما فعل كنطـ  ال خيلو من مبالغٍة 
مرّضٍة، بل ويدخلنا يف متاهة املثايّلة، فمن أين نلا بعد ٰذلك أن نقّيم معارفنا؟ 

وأّن نلا إدراك مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها؟

فبالرغم من اعرتاف كنط املتكّرر بوجــود واقٍع، َبيَْد أّن حماوالته إلبعاده 
عن دائرة ابلحث اإلبستمولويّج جعله يقع يف مثايّلٍة مفرطٍة، فهو يّرح - كما 
مّر - بأنّنا ندرك االنطبااعت احلّسّية بصورة انفعاٍل ال فعٍل، وٰهذه االنطبااعت 
اليّت تشلّك ُحدوًســا متغرّيًة غري ثابتٍة، وال أدري كيف ينسجم ٰهذا مع قبوهل 
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لٰهذا األمر دون أن يكون قد حسم مسألة الواقعّية يف مرتبٍة سابقٍة؟! 

كيف يســلّم بقانون العلّّية - كما رّصح بٰذلك مراًرا - ويف الوقت نفسه 
يتقّبــل حصول انفعاالٍت بدون أن نعلم بأّن هناك فاعًل، أو مؤثًّرا خارجيًّا؟ 
فإذا لم جنزم بأّن احلُدوس ناجتٌة عن متغرّياٍت يف الواقع، وٰهذا باتلايل اعرتاٌف 
ضمينٌّ بالواقع، فســوف حنتمل أنّها ناشئٌة من نفس القدرة احلّساسّية، وهو 
خلف كونها متلّقيًة منفعلًة؛ ألنّه ســيجتمع فيها كونها فاعًل وقابًل مًعا، 
وهو حمــاٌل؛ للزوم اجتمــاع انلقيضني، وكنط يؤمن بمبــدإ عدم اجتماع 
انلقيضني، واعتربه أساًسا للّك معرفٍة، وإّن أّي معرفٍة ختالف ٰهذا املبدأ تهدم 
نفسها بنفسها. فكون اليشء قابًل يكون فاقًدا، وكونه فاعًل يكون واجًدا، 
وإذا فُرِض من حيثّيتني فإنّه يمتنع تتايل املتغرّيات؛ لكون اتلغرّيات ناجتًة عن 
ذات احلّساسّية حسب الفرض، فينبيغ وجودها مًعا؛ ألّن ِعلّتها الات، ويه 
موجودٌة فعًل، أو يقبل أنّها متتايلٌة فينتج أّن ذات احلّساســّية ليست علّتها، 

فتحتاج إىل علٍّة غريها، وكلهما خلف فرضّيته.

2- الفصل بين النومين والفينومين

تقــّدم أّن كنط يرى أّن هنالــك اعملنَِي، اعلَم الظواهــر، وُيطلَق عليه 
(فينومني) وهو ما يمكن أن ندركه - بوصفنا برًشا - ونتعاىط معه، وآخر هو 
اعلَم ذاِت األشياء وواقعها، وُيطلَق عليه (نومني)، وٰهذا عيصٌّ ىلع اإلدراك، 

وليس بإماكننا - حنن البرش - الوصول إيله واحلكم عليه.

الغريب يف رأي كنط ٰهذا أنّه متناقٌض يف نفسه، ويتعارض مع مسلَّماته 
! أّما أنّه متناقٌض يف نفســه فقد ذكر أنه ليس نلا أن  يف نظرّية اإلدراك احِلّسّ
 من حيُث هو ظاهٌر (الفينومني)، واحلال أنّه يف كلمه ٰهذا 

ّ
ندرك شــيئًا إال
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اعــرتف بأنّه يدرك ثّمة واقًعا (نومني)، وجزم بــه وحكم عليه بعدم إماكن 
إدراكه، فكيف أدرك ما ليس بظاهٍر؟!

، فقد رّصح  وأّما أنّه يتعارض مع مســلَّمات نظرّيتــه يف اإلدراك احلّسّ
أّن رشط اتّصــاف املعرفة اتلأيلفّية بالصــدق هو حضورها يف َحديَس املاكن 
والزمــان، فمن غري املمكن احلكم ىلع أّي معرفــٍة تأيلفّيٍة بصدٍق أو كذٍب 
بدون ملحظتهــا ضمن ٰهذا احلَْدس، واملعرفــة اتلأيلفّية الصادقة يه اليّت 
حتصل ىلع تأشرية ادلخول من ساحة احلَْدس املحض (املاكن والزمان)، كما 
جــاء يف مباحث نظرّية اإلدراك احلّسّ عند كنط، وٰهذا لم يطلقه يف حكمه 
بأّن هنالك واقًعــا ال ندركه هو انلومني، فٰهذه قضّيٌة تأيلفّيٌة قبْلّيٌة ليســت 
جتريبّيًة، وليســت خاضعًة حلَْديَس املاكن والزمان؛ فــي إذن ميتافزييقّيٌة 
ترانســندنتايّلٌة متجاوزٌة، حســب مبانيه املعرفّية، ويه من أحاكم العقل 
ي طاملا صّدع رؤوسنا بعدم صلحّيته لإلدراك واحلكم بعيًدا عن 

ّ
املحض ال

َحديَس املاكن والزمان.

واحلّق أّن اعتقاده بوجود واقٍع وراء الظواهر نطق به قلمه من غري شعوٍر؛ 
ألنّه ناشــٌئ من بدهّيٍة عقلّيٍة فطرّيٍة حارضٍة، ويه أّن لّك ما بالعرض ال بّد 
أن يرجــع إىل ما بالات، فالظواهر (الفينومني) الّــيت ندركها إّما أن تكون 
قائمًة بنفسها، وإّما أن تكون قائمًة بغريها، فإن اكنت قائمًة بنفسها أصبحت 
يه الات والواقع (انلومني)، وهو يرفض قابلّيته لإلدراك، وإن اكنت قائمًة 
 تسلسل، وٰهذا حكٌم ميتافزيييقٌّ للعقل 

ّ
بغريها، فٰذلك الغري هو انلومني، وإال

املحض بعيًدا عن احلّس واتلجربة اليّت آمن بها كنط، وجعلها - تعّســًفا - 
 للّك معرفٍة.

ً
مبدأ

)Dogma( 3- الوقوع في الدوغمائّية
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اه اجلــزيّم، املعرّب عنه 
ّ

إنّه بالرغم مــن انتقاده املتكــّرر واللذع للجت
ي يُقَصد منه التسليم واجلزم بأموٍر دون ديلٍل حّسٍّ - ابتُيِلَ 

ّ
بادلوغمايّئ - وال

هو نفســه بٰهذا ادلاء أيًضا، فقد جزم بوجود ُحدوٍس ومفاهيم حمضٍة وبوجود 
واقــٍع (نومني) وراء الظواهر (فينومني) دون أن يذكر ما هو مصدرها، ومن 

أين أتت؟ فهو إذن دوغمايئٌّ بامتياٍز!

4- الثورة الكوبرنيكوسّية الكنطّية

يّديع كنط أنّه اســتطاع أن يقوم بثورةٍ كوبرنيكوسّيٍة يف جمال الفكر ىلع 
ِغرار ثورة كوبرنيكوس يف جمال الفلك، اليّت غرّيت املعتَقد السائد حول مركزّية 
الكون من األرض إىل الشمس؛ وبٰهذا استطاع تفسري حراكت الكواكب بشلٍك 
مقنٍع، ويّديع كنط أنّه استطاع أيًضا تغيري الرأي السائد حول معيار الصدق 

يف القضايا من املطابقة للواقع، إىل املطابقة لرشوط اإلدراك.

مناقشٌة: يظهر أّن كنط فهم من قول السابقني بمطابقة الواقع أنّها مطابقٌة 
للخارج، مع أّن الواقع ـ عندهم ـ أعّم من اخلارج، واتلعبري املعهود عندهم 
ي هو قد يكون اخلارج، 

ّ
هو مطابقة مفــاد القضّية نلفس األمر والواقع، ال

وقد يكون الهن، أو األعّم منهما، ُثّم إّن املطابقة نلفس األمر والواقع ليست 
معياَر صدق القضّية، بل معىن صدقها، واملعيار هو أن يكون املحمول ذاتيًّا 
للموضــوع، أو عرًضا ذاتيًّا، وٰهذا حيصل ضمن رشوٍط وقوانني عقلّيٍة. وىلع 
ٰهذا فإّن كنط لم يأِت بيشٍء جديــٍد كما زعم من ٰهذه الزاوية، نعم خيتلف 

كنط مع املفّكرين السابقني يف أمرين: 

األول: أنّــه لم جيعل الزم صدق القضّية أو معناها مطابقتَها نلفس األمر 
والواقــع، بل مطابقتها لــرشوط اإلدراك الهيّن، وهو أمــٌر ال يرتتّب عليه 
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مشلكٌة معرفّيٌة حقيقّيٌة.

اثلاين: وهو حمور الزناع احلقييّق، حيث قّيد كنط صدق املعرفة اتلأيلفّية 
ي هو 

ّ
بقســَميها ـ القبْلّية وابلْعديّة ـ برشط اخلضوع للَحــْدس املحض ال

(املاكن والزمان).

 ، وما ينبــيغ االتلفات إيله هو أّن ٰهذا اتلقييد لم يكن هل أّي مرّبٍر منطيقٍّ
؛ ألّن قيد املاكن والزمان يف املعرفة ابلْعديّة الزٌم  فهو حتّكٌم وتعّســٌف كنطيٌّ
هلــا، فهو حتصيٌل للحاصل، وأّما املعرفــة القبْلّية فليس املاكن والزمان من 
رشوطها، وال من لوازمها، نعم قد يكون بعض القضايا القبْلّية من الرياضّية 
م يف ماكٍن وزماٍن، وليس هو رشط لصدقها، وما اكن ٰهذا  أو الطبيعّيــة ُتتَوهَّ
 للخلص من ابلحث امليتافزيييّق ـ كما تقّدم ـ وســوف 

ّ
اتلقييد من كنط إال

يأيت مزيُد توضيٍح حول ٰهذا القيد.

5- معيار التفريق بين التحليلّية والتأليفّية

ما اّداعه كنــط ـ من معياٍر للتفريق بني املعرفــة اتلحليلّية واتلأيلفّية ـ 
وهو أّن اتلحليلّية يتضّمن موضوعها حمموهلا، وال يتضّمن موضوع اتلأيلفّية 
حمموهلا، وباتلايل فإّن اتلحليلّية ال حتتاج إىل مربِّر الصدق واللكّّية والرضورة، 
بينمــا حتتاجه اتلأيلفّية، ٰهذا الفهم ســطيحٌّ واعيّمٌّ للقضّية احلملّية من قِبَل 
كنــط، وٰهذا ما اضطّره إىل عّد املعرفة اتلحليلّية قريبًة إىل املعرفة املفهومّية 

اتلصّورّية، وباتلايل يه بقّوة املفرد ال القضّية. 

كما أّن الزم ٰهذا اتلفريق يؤّدي إىل ســلب القضّيــة اتلأيلفّية من كونها 
قضّيــًة أيًضا؛ ألّن عدم تضّمــن موضواعت القضايــا اتلأيلفّية ملحموالتها 
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 كونها يف ماكٍن ما 
ّ

باملطلــق حيّوهلا إىل راكٍم من املفاهيم املفردة، ال جيمعها إال
أو زماٍن ما ـ كما يرى كنط ـ فتصبــح العلقة بني املوضوع واملحمول فيها 
اد وتمايه بينهما، ولعّل 

ّ
من قبيل علقة حجٍر وضع جبانب حجٍر آخر، ال احت

ٰهذا أحد أسباب تنّكره للقضّية امليتافزييقّية؛ ألنّه بعد جتاوز املاكن والزمان 
اد حمموهلا بموضوعها.

ّ
لم جيد فيها أّي عنٍر يربِّر احت

وٰهذا ـ يف الواقــع ـ يعود إىل فهم كنط املشــوّش للقضّية احلملّية، واكن 
 كما فعل الفلسفة من قبله.

ً
األوىل به أن حيّقق ٰهذا املطلب أّوال

ولا فــإّن بلنيش (Robert Blanché) بعــد أن اعترب تفريق كنط بني 
األحــاكم اتلحليلّية واتلأيلفّية تفريًقا أساســيًّا يف علم املنطق وهل آثار ثابتة 
، المنطق وتأريخه من أرســطو ح�تّ راســل، ص 335 و 336[، أشــلك  ي

فيه ]انظر: بالن�ش
عليه قائًل: 

ي هو 
ّ

»حّت يف ٰهذا املجال املتمزّي، اغمضٌة ونســبّيٌة: فنفــس القول ال
عنــدي تويليٌّ عندما يُنَقل إيّل علٌم جديٌد حــول املوضوع، أال يصبح، إذا 
 حتليليًّا بعدما أكون قد أدخلت املحمول 

ً
استندنا إىل اتلعريف الكنطّي، قوال

يف املوضوع، بوصفه واحًدا من سماته املكونة، إّن املثنوّية الكنطّية الظاهرّية 
ترتك جانبًا حالة القضايا اتلناقضّية« ]المصدر السابق[.

ٰهذا اإلشــاكل ـ يف الواقــع ـ ال خيلو من ادلّقة لو أنّه بنّي منشــأه ما هو؟ 
والصحيح أن يشلك عليه بأّن لّك حمموٍل ال يصحُّ محله ىلع موضوٍع ما لم يكن 

مّضّمنًا فيه أو من حيثّياته.

 نعم، قد تكون بعض املحموالت ال حتتاج إىل واســطٍة يف ثبوتها وإثباتها 
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ي ال حيتاج إىل واسطٍة يكون 
ّ

ملوضواعتها، وبعضها حيتاج إىل واســطٍة، فال
بيّنًا؛ ألنّه ثابٌت بثبوت موضوعه بالرضورة، فيكون السيع تلحصيله من قبيل 
ي حيتاج إىل واســطٍة اغئٌب عن الهن، والواسطة 

ّ
حتصيل احلاصل، بينما ال

يه اليّت تكســبنا معرفته، فيكون معرفًة جديدًة، وٰهذا هو مبحث العرض 
ي سنتحّدث عنه بيشٍء من اتلفيّص.

ّ
الايّت، والعرض الغريب ال

وال بــّد من اإلشــارة إىل أّن مصطلح "موضوع" يتغرّي حســب الرشوط 
والظروف، فمثًل اإلنســان برشط أنّه جســٌم موضوٌع للمتحــّرك، ولٰكّن 
اإلنســان برشط أنّه ناطٌق فهو ليس موضــواًع هل، إذن املوضوع دائًما وأبًدا 
يتضّمــن املحمول وال يأيت املحمول بعد تكّون املوضوع، بل هو من مكّوناته 
قطًعا، فهما يوجدان مًعا. نعــم، يف الرتبة العقلّية اتلحليلّية يتقّدم املوضوع 

ىلع املحمول تقّدًما رتبيًّا ال زمانيًّا.

واحلّق أّن معيار الفرق هو كون العلقة بني املوضوع واملحمول يف القضّية 
اتلحليلّية علقًة بسيطًة، بينما تكون يف القضّية اتلأيلفّية مرّكبًة، ونلبنّي ٰهذا 

الفهم املنطيّق نلمط العلقة بني املحمول واملوضوع يف القضّية، فيما ييل:

القضّيــة حّت تكون محلّيًة يف ظرف الهــن؛ ال بّد أن نفرتض يف مرتبٍة 
اديٍّة بني حميّك حمموهلا وحميّك موضوعها، ونعرّب 

ّ
سابقٍة ثبوتّية وجود علقٍة احت

عــن ٰذلك بظرف االتّصاف واملطابقة، أو ظرف نفس األمر والواقع، فبدون 
ٰهذا االفــرتاض ال يصّح وصــف املوضوع باملحمول من األســاس، بمعىن 
، ويف الوقت نفســه ال تكون هل علقٌة 

ً
أّن املحمول حمــاٌل أن يكون حمموال

باملوضوع، فإّن ٰهذا يســتلزم تناقًضا، فاملوضوعّية واملحمويّلة من الصفات 
اإلضافّية ال يمكن تصّور إحداهما دون اآلخــر، فلو قلنا: إّن ٰهذا موضوٌع 
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 ملحمــوٍل، وكذا لو قلنا: ٰهذا حمموٌل 
ّ

فإنّه يعين حامًل، واحلمل ال يكون إال
 قّط، ُثّم إّن املحمول ليس ذاتًا أخرى 

ً
 ما اكن حمموال

ّ
فإنّه من قبل حامٍل، وإال

مغايرًة للموضوع، بل هو حيثّيٌة من حيثّيات املوضوع ثبوتًا وواقًعا، فاملحمول 
ـ حقيقًة ـ هو عني املوضوع واقًعا، ولٰكــن من حيثّيٍة ما، ال من لّك جهٍة، 

وٰهذا ما يصّحح احلمل واالتّصاف، وجيعل القضّية صادقًة.

نعم، قد تكون ٰهذه احليثّية ـ يف مقام اإلثبات والعلم ـ مكتَشــَفًة بدون 
واســطٍة، فتكون القضّية أّويّلــًة، ويف تعبري كنط "حتليلّيــًة"؛ ألّن تصّور 
املوضــوع اكٍف يف تصّور املحمول وامللزمة بينهمــا، وباتلايل يكون احلكم 
بالصدق رضوريًّا، وقد تكون حيثّية اتّصــاف املوضوع باملحمول ـ يف مقام 
اإلثبات والعلم ـ غري مكتَشــَفٍة، وباتلايل حتتاج إىل واســطٍة أو وســائط 
ملعرفتها، وتُسمَّ ٰهذه "نظرّيًة" أو "كســبّيًة"، وبتعبري كنط "تأيلفّيًة"، وٰهذه 
الواســطة يه ادليلل واحلّجة، فإن اكنت يقينّيًة فــي الربهان، وإن لم تكن 

يقينّيًة في غريه.

فمعيار كون القضّيًة أّويّلًة (حتليلّيًة) أو نظرّيًة (تأيلفّيًة) هو نمط العلقة 
بني املحمــول واملوضوع، فقد تكــون العلقة بينهما بســيطًة، أي بدون 
وســائط، فيتّم إدراكها بداهًة واضطراًرا، وقد تكــون العلقة مرّكبًَة، أي 
ما كرثت الوســائط عرس إدراكها، ويسهل لكّما قلّت، 

ّ
تُدرَك بوســائط، ولك

أال ترى أّن العمليات احلســابّية لكّما ازدادت الوسائط فيها تعّقدت وصعب 
مات (الوسائط)  حتصيل نتاجئها؟ وكذا املربَهناَت اهلندسّية لكّما ازدادت املقدِّ

ارتفع منسوب الصعوبة االستنتاجية.

اد يقتيض أن يكون 
ّ

اد بني املوضوع واملحمول، واالحت
ّ

فاحلمل يعــين االحت
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حمــيّك املوضوع مّتصًفا بمحيّك املحمول ثبوتًا وواقًعــا، وإن اكن خافيًا إثباتًا 
وعلًما بسبب وجود وسائط يف العلقة بني املوضوع وحمموهل.

وبعبارٍة خمترٍة: لكُّ حمموِل قضّيٍة صادقٍة فإنّه حيثّيٌة من حيثّيات املوضوع 
ثبوتًا، وتوجد علقٌة تكوينّيٌة بني حمكّيهما، وأّما يف مقام اإلثبات والعلم فقد 
حيتاج إىل واسطٍة ـ كما يف القضايا انلظرّية ـ وقد ال حيتاج إىل واسطٍة ـ كما 

، معالم المنطق، ص 62 و 63[.  يف القضايا األّويّلة ]انظر: الوائلي

ومن هنا يّتضح أّن ما اّداعه كنط من معيار للفرق بني القضايا اتلحليلّية 
، وباتلايل ترتيبه مرّبر الصدق اللّكّ عليه ليس جمديًا. واتلأيلفّية غري منطيقٍّ

6- تبرير الصدق على نحو الكّلّية والضرورة 

تقّدم أّن قيمــة أّي معرفٍة هو أن تكون صادقًة ىلع حنو اللكّّية والرضورة، 
َبيْــَد أّن املشــلكة يف إثبات الصــدق وتربير اللكّّية والــرضورة يف القضايا، 
فاملعروف بني الفلسفة السابقني هو أّن معيار الصدق يف القضايا هو اتّصاف 
املوضــوع باملحمول يف نفس األمر والواقع، وطريــق إثبات ٰذلك يف القضايا 
اجلزئّية احلّسّية هو املشاهدة اآلنّية، أّما يف القضايا اللكّّية فإثبات الصدق فيها 
هو أن تكون حمموالتها أعراًضا ذاتّيًة ملحموالتها، وٰهذا ما ســوف نوّضحه 
الحًقا، وقد خالف كنط ٰذلك؛ حيث قلب صفحة الواقع، ولم جيعل هلا أّي 
ّيتها، واّدىع أّن معيار صدق املعرفة ومرّبر 

ّ
علقٍة يف إثبات صدق القضايا ولك

اتّصافها باللكّّية والرضورة هو خضوعها لرشوط اإلدراك الهيّن، فصدق أّي 
معرفٍة -  مــن وجهة نظره - هو إماكن تصّورهــا يف احلَْدس املحض (املاكن 
والزمان)، ومــرّبر لكّّيتها هو خضوعها للمعرفة اتلحليلّية (املقوالت)، وقد 
عّد معيار الصدق ومرّبر اللكّّية يف املعرفــة اتلحليلّية (املقوالت) أمًرا ذاتيًّا 
من نفس مفهومها؛ وٰذلك ملا ذكرنا ســابًقا مــن أّن كنط يرى أّن حمموالت 
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ٰهذه املعرفة متضّمنٌة معــىًن يف موضواعتها، وباتلايل فإنّها ثابتٌة هلا بالرضورة 
وىلع حنو اللكّّية، وأّما غري ٰهذه املعرفة فــي اتلأيلفّية اليّت تكون حمموالتها 
غري متضّمنٍة معــىًن يف مفهوم موضواعتها، فليس هلا مزية االتّصاف الايّت، 
وباتلايل حتتاج إىل واسطٍة تلربير اتّصافها باللكّّية والرضورة، واّدىع كنط أّن 
 ال تكون هلا 

ّ
الواسطة ٰللك يه اخلضوع للمعرفة اتلحليلّية (املقوالت)، وإال

أّي قيمٍة معرفّيٍة، وقد تقّدم يف انلقطة الســابقة مناقشة مناط اتلفريق بني 
اتلحليلّية واتلأيلفّية، وأرجعنا املسألة إىل وجود وسائط يف إثبات املحموالت 

للموضواعت يف اتلأيلفّية، وعدم وجودها يف اتلحليلّية.

ىلع لّك حــاٍل فإّن املعرفة اتلأيلفّيةـ  عند كنطـ  حتتاج يف قيمتها املعرفّية 
إىل أمرين هما: 

تأشــرية صّحة االتّصاف بالصدق من ســاحة احلَــدس املحض (املاكن 
والزمــان)، ولّك معرفــٍة ال يمكن تصّورها يف ٰذلك في غــري قابلٍة للحكم 
عليهــا بالصدق أو الكذب، أّمــا املعرفة اتلأيلفّية ابَلْعديّــة (اتلجريبّية)، 
فمحّل تكّونها ونشوئها احلَْدس املحض (املاكن والزمان)، فتكون قابلًة لٰهذا 
اتلصــّور، فيمكن أن تتصف بالصدق أو الكذب، واملعرفة اتلأيلفّية الَقبْلّية 
 يف ماكٍن وزماٍن موهومني، وباتلايل 

ّ
من الرياضيات والفزيياء ال ُتتَصــّور إال

يمكن احلكم عليها بالصدق والكــذب أيًضا، أّما امليتافزييقا في متجاوزٌة 
املــاكن والزمان؛ لعدم إمــاكن تصّورها فيهما، وباتلــايل ال يمكن وصفها 

بالصدق أو الكذب، فتكون فاقدة للقيمة املعرفّية من األساس عند كنط.

كســب لكّيتها ورضورتهاـ  كما يف املعرفــة اتلأيلفّية ابَلْعديّةـ  أو إضفاء 
املرشوعّية ىلع لكّّيتهــا ورضورتها ـ كما يف املعرفة اتلأيلفّيــة القبْلّية ـ إنّما 

يكون بواسطة املعرفة اتلحليلّية (املقوالت). 
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ي بناه كنط ىلع 
ّ

وبدايًة لَِنَ مدى صمود مرّبر الصدق اللّكّ الرضورّي، ال
ي 

ّ
اّداعء مناط الفرق بني القضايا اتلحليلّية واتلأيلفّيةـ  من وجهة نظرهـ  وال

يرجع إىل نمط العلقة بني حممول القضّية وموضوعها، بأن يكون املحمول يف 
اتلحليلّية متضّمنًا يف املوضوع، وليس متضّمنًا كٰذلك يف اتلأيلفّية، وباتلايل 
تكون اتلحليلّية قيمتها املعرفّية ذاتّيًة، وأّما اتلأيلفّية فقيمتها غريّيٌة مكتَسبٌَة 

من اتلحليلّية.

بعــد اتّضاح احلال يف معيار الفرق بني القضايــا اتلحليلّية واتلأيلفّية يف 
انلقطة السابقة، يأيت دور السؤال إذن عّما هو مصري مرّبر اللكّّية والرضورة يف 

القضايا اتلأيلفّية بناًء ىلع نظرّية كنط.

أرى ما طرحه كنط من األمرين ـ تلربير الصدق ىلع حنو اللكّّية الرضورّية 
ا، ويهّدد كيان املعرفة برّمتها؛ فقد اشــتمل طرحه ىلع جمموعة  ـ خطرًيا جدًّ
مصادراٍت وأحــاكٍم تعّســفّيٍة، وإن اكن أحيانًا يعود مرَغًمــا إىل القواعد 
العقلّية الفطرّية، واألحاكم امليتافزييقّية؛ ألنّه مهما اكن ال يمكن أن يتجّرد 
عن عقله الفطرّي، فإرجاع القيمــة املعرفّية يف القضايا اتلأيلفّية يف لكّّيتها 
، وكأنّه  ورضورتها إىل املعرفة اتلحليلّية (املقوالت)، هو ســرٌي عقيلٌّ منطيقٌّ
اعد مّرًة أخرى إىل القاعدة العقلّية الفطرّية: (لّك ما بالعرض ال بّد أن يرجع 
إىل ما بالات)، فاملعرفة اتلحليلّية - حســب نظــر كنط - قيمتها املعرفّية 
ذاتّيٌة هلا من خلل العلقــة اتللزمّية ابليّنة بني املحمول واملوضوع، وٰهذه 
انلتيجــة ال خنتلف معه عليها، وإن ناقشــنا يف معيار الفرق بني اتلحليلّية 
واتلأيلفّيــة، َبيَْد أّن كنط حتّكم يف جعل احلَــْدس املحض (املاكن والزمان) 
رشًطا حاكًما إلماكن صدق املعرفة اتلأيلفّيــة بنوعيها (ابَلْعديّة والقبْلّية)، 
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وحتّكم أيًضا يف جعل احلَــْدس املحض حاكًما ىلع فاعلّية املعرفة اتلحليلّية 
ورشًطا تعّســفيًّا يف منحها مرّبر اللكّّية والرضورة للمعرفة اتلأيلفّية، فمع أّن 
املعرفة اتلحليلّية ليست ناشــئًة من احلَْدس املحض باعتبارها معرفًة قبْلّيًة 
ّيتها ورضورتها ذاتّيٌة هلا، َبيَْد أنّها ـ من وجهة نظر كنط ـ ليست 

ّ
وحمضًة، ولك

حّرًة يف إضفاء صفة اللكّّية والرضورة ألّي معرفٍة أخرى، بل يه أسريٌة وتابعٌة 
لسلطة احلَْدس املحض (املاكن والزمان)، مّدعيًا أنّه بدون ٰهذا اتلقييد سوف 

تكون املعرفة متناقضًة.

ال شّك أّن إرجاع اتلعميم ىلع حنو الرضورة يف القضايا اتلأيلفّية إىل القضايا 
اتلحليلّية (املقوالت) سليٌم من حيث انلتيجة؛ ألّن لّك معرفٍة نظرّيٍة تنتي 
 بطلت، َبيْــَد أّن ٰهذا اإلرجاع مرّبٌر 

ّ
- بالــرضورة - إىل معرفٍة بدهّيٍة، وإال

بالَعَرض ال بالات، وسوف نوّضح ٰذلك فيما بعُد.

وأّمــا ما تقّدم من تقييد فاعلّية القضايا اتلحليلّية يف أطار َحْديس املاكن 
 دوافع نفسّيٌة 

ّ
ٌم كنطيٌّ ال مرّبر عقليًّا هل، وليس وراءه إال والزمان؛ فإنّه حتكُّ

للتخلّص من ابلحث امليتافزيييّق، وسلب القيمة املعرفّية هل، وباتلايل إيصاد 
، كما ختّيل. ابلاب أمام أّي تفكرٍي ميتافزيييقٍّ

وإنّما وصفت رأي كنط ٰهذا باتلحّكم الكنطّي؛ ألنّنا عندما نسأهل من أين 
حصلت ىلع ٰهذه انلتيجة؟ ويه أّن العقل البرشّي يفّكر بٰهذه الطريقة، نرى 
أنّه يتمّســك باإلمجاع البرشّي، أْي أّن البرشّية مجعاء تفّكر بنفس الطريقة! 
وال نعرف كيف حصلت هل ٰهذه اخلربة، فانلتيجة واضحٌة أنّها ليست حّسّيًة، 
واّداعؤهــا نواًع من ادلوغمائّية اجلزمّية اليّت يرفضها كنط نفســه، وأيًضا هو 

؛ ألنّه لم خيضع لرشوط اإلدراك عنده. حكم ترانسندنتايلٌّ جتاوزيٌّ
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ثــّم إّن املعرفة اتلأيلفّية ابلْعديّة يه نتاج املعطيات احلّســّية كما يّرح 
بٰذلك، وباتلايل حصوهلا يف املــاكن والزمان حتصيٌل للحاصل. وأّما اتلأيلفّية 
القبْلّية، فإّن تصّور بعضها يف ماكٍن أو زماٍن موهومني - اكلقضايا اهلندســّية 
أو الفزييائّيــة - ال جيعل منهــا مرشوطًة يف صدقها هلمــا؛ ألّن تصّور ٰهذه 
القضايا فيهما أمٌر بالَعَرض؛ ألّن اهلندسّية تتعلّق باملقدار، والفزييائّية تتعلّق 
باتلغرّيات الطبيعّيــة، وبطبيعة احلال أّن ٰهذه األمــور ماكنّيٌة أو زماكنّيٌة، 
وليس لٰهذا أّي مدخلّيٍة حقيقّيٍة يف صدق ٰهذه القضايا أو كذبها، فمجموع 
زوايا املثلث تساوي جمموع قائمتني - مثًل - نتيجة مربَهنَة ضمن مقّدماٍت 
عقلّيــٍة، وليس للماكن دخل يف صدقها ىلع اإلطــلق. نعم، ٰهذا أمٌر اعئٌد 
، فل   يف ماكٍن وهمٍّ

ّ
للتخّيل واتلوّهــم، وهو عدم إماكن تصّور املثلّــث إال

بّد مــن األخذ بنظر االعتبار ما هو مرشوٌط حقيقــًة يف القضّية، وما ليس 
بمرشوٍط، فاملاكن والزمان رشطان رضورّيان بالنســبة لألمور الزماكنّية(*)، 
فوجــود يشٍء يف ماكٍن ما يمنع وجوده يف ماكٍن آخــر؛ للزوم اتلناقض، وكذا 

وجوده يف زماٍن ما.

أعتقد أّن كنط اكن قد حسم األمر نفسيًّا بأّن امليتافزييقا ال سبيل معرفيًّا 
هلا، وأّن املعرفة ال تكون كٰذلك ما لم تكن ِحّسّيًة جتريبّيًة، ُثّم جاء ليك يثبت 
ٰهذه الرؤية نظريًّا، فوجد يف نفســه قضايا ال يستطيع اتلخيّل عنها اكستحالة 
اجتماع انلقيضني، وقانون الِعلّّية، والّــيت عّدها اثنيت عرشة قضّيًة أطلق 
عليها املقوالت كما أسلفنا، فســلّم بها ولم يناقش يف مصدرها، وإنّما ذكر 
أّن ٰهذا من طبيعة العقل وقانونه الفطرّي، أّما ما دون ٰهذا فل بّد أن خيضع 

(*) الزماكنّية مصطلٌح مرّكــٌب من الزمان واملاكن، واألمور الزماكنّيــة أي اليّت يعرضها الزمان 
واملاكن.
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ي اكن يعتقد 
ّ

حلَــْديس املاكن والزمان، ثّم ارتبك يف أمر املــاكن والزمان ال
وجودهما اخلــاريّج تبًعا نليوتن، كيف يكونان رشطــني للّك معرفٍة، وهما 
ليســا زماكنينّي؟ فوجد احلّل يف أنّه حيّوهلما إىل َحْدَسني حمضني قبْلّيني ليس 
هلما ما بإزاٍء، وال منشــأ انزتاٍع يف اخلارج، ثــّم أدخل بقّية العلوم من ٰهذه 
انلافذة كما ذكرنا، ولّك ما ال يدخل من ٰهذه انلافذة ال يســتحّق - من وجهة 

نظره - صفة العلم واملعرفة. 

مشــلكة كنط - من وجهة نظري - تكمن يف أنّه غفل أو تغافل عن مرّبر 
ين ساروا ىلع 

ّ
صدق القضايا يف لكمات الفلسفة السابقني أمثال أرسطو، ال

نهجه من الرشق أمثال الفارايّب وابن سينا وابن رشٍد وغريهم، حيث نّقحوا - 
يف حملِّه - مرّبر الصدق يف القضايا، وذكروا أّن مرّبر الصدق اجلزيّئ إنّما يكون 
يف القضايا احِلّســّية، وما تعلّق بها من القضايا الوهمّية هو حمض املشاهدة، 
ولٰكّنه صدٌق جزيئٌّ قابٌل للتغرّي يف آٍن آخَر، أّما صدق القضايا ىلع حنو اللكّّية 
والــرضورة فاملعيار فيه هو إثبات أّن املحمــوَل عرٌض ذايتٌّ للموضوع وليس 
َعَرًضا غريبًا، ســواٌء اكنت املعرفة أو القضايا حتليلّيــٌة أم تأيلفّيًة بْعديًّة أم 
قبْلّيًة. وبليان ٰهذا املربِّر املنطيّق يف صدق القضايا اللكّّية الرضورّية؛ ال بّد من 

مٍة توضيحّيٍة يف معىن الَعَرض الايّت والَعَرض الغريب. مقدِّ

العرض الذاتّي والعرض الغريب

ليك ال خيتلط األمر ىلع القارئ الكريم؛ نقّدم استعمال مصطلح الايّت يف 
معانيه املنطقّية والفلسفّية املختلفة وعلقتها بالَعَرض الايّت؛ وٰذلك يف اتلايل: 

أ ـ يُســتَعَمل الايّت بمعىن املقّوم لذلات كـ (انلاطقّية لإلنســان) مقابل 
الَعَريّض اخلارج عن الات يف باب (اللكّّيات اخلمسة).
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بـ  يُستَعَمل الايّت بمعىن ذات اليشء وذاتّياته بشـرط اجتماعها، وُيطلَق 
عليه (األّويّل الايّت) املقابل للشــائع الصنايّع يف (باب احلمل)، والفرق بني 
ٰهذا املعىن واملعىن األّول هو أّن األّول أعّم مطلًقا، ألّن الايّت هنا ال يشــمل 
، خبلفه  محل أحد الاتّيات، فاحلمل يف قضّية (اإلنسان ناطٌق) شائٌع صنايعٌّ

يف قضّية (اإلنسان حيواٌن ناطٌق)، فاحلمل فيها أّويلٌّ ذايتٌّ.

جـ  يُســتَعَمل الايّت بمعىن اللزم لذلات يف قبــال املفارق هلا، اكلزوجّية 
لألربعة، ويُسمَّ اللزم الايّت.

دـ  يُستَعَمل الايّت بمعىن اتللزم العيّلّ املقابل للوقوع االتّفايّق (الصدفة)، 
وُيبَحث يف بــاب الِعلل، فيُقال مثًل: إّن اتلمــّدد يف احلديد ذايتٌّ حلرارته، 

وليس اتّفاقيًّا.

ي حُيَمــل ىلع موضوعه حقيقًة ال 
ّ

 ـهـ يُســتَعَمل الايّت بمعىن املحمول ال
ي يُطلَق عليه (ذايتٌّ يف باب الربهان)، وهو يشــمل مجيع 

ّ
جماًزا، وٰهذا هو ال

َمل ىلع موضواعتها مَحًل حقيقيًّا ال جمازيًّا.
ُ

املعاين املتقّدمة لذلايّت، فإنّها حت

وُيعىَن باحلقيقة واملجاز هنا غري مــا هما يف اللغة، وبليان معىن احلقيقة 
واملجاز يف املنطق والفلســفة، ال بّد من توضيح حبــث حيثّيات احلمل، أو 
علقات االتّصاف بني املوضوع واملحمــول، فاحليثّية يف ارتباط أّي حمموٍل 

ٍت ثلٍث يه:
ّ
بموضوعه ال ختلو من أحد حيثيا

1 ـ احليثّية اإلطلقّية: عدم الواسطة يف احلمل مطلًقا، بمعىن أّن الوصف 
واملحمول ثابٌت للموضوع حقيقًة بدون أّي واســطٍة اكنت، وٰهذا ما يكون 
يف الاتّيات املقّومــة، واللوازم الاتّية االقتضائّية واللاقتضائّية، من قبيل: 
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(اإلنسان ناطٌق) و(األربعة زوٌج) و(اجلسم ممكٌن). 

2 ـ احليثّية اتلعليلّية: الواســطُة يف احلمل، ومع وجود الواســطة يف ٰهذه 
احليثّية يكون الوصــف ثابتًا للموضوع حقيقًة، وُيطلَق ىلع ٰهذه الواســطة 
(واسطٌة يف اثلبوت)؛ ألنّها ســوف تكون ِعلًّة يف ثبوت املحمول للموضوع، 

من قبيل: (اإلنسان متعّجٌب)، بواسطة انلاطق. 

3 ـ احليثّيــة اتلقييديّة: الواســطُة يف احلمل، ويكــون الوصف هنا ثابتًا 
للواســطة حقيقًة وللموضوع جماًزا فلســفيًّا، فيكون احلمل محًل جمازيًّا(*)، 
من قبيل: (اجلسم أبيض)، فاألبيضّية ثابتٌة للجسم بواسطة السطح، فيكون 
الوصف (األبيضّية) ثابتًا للســطح حقيقًة، وللجسم جماًزا، وُيطلق ىلع ٰهذه 
الواســطة (السطح) يف املثال املذكور: (الواســطة يف الُعروض)، وُيطلق ىلع 

املحمول (الَعَرض الغريب). 

وبعد اتّضاح معىن احلقييّق واملجازّي يف االتّصاف الفلسّي واملنطيّق نأيت 
ىلع تعريــف ذايّت الربهان، فقد ُعرِّف بأنّه »ما اكن مأخوًذا يف حّد موضوعه، 
، كتاب  ّ ي أو موضوُعه أو أحُد مقّومــات موضوِعه مأخوًذا يف حّده« ]انظــر: الفــارا�ب

الحروف، ص 95؛ ابن سينا، برهان الشفاء، ص 127[. 

واملراد من احلّد هنــا لّك ما يدخل يف تعريف الــيشء حقيقًة ال جماًزا، 
فاملأخوذ يف حّد موضوعه، مثل: (اإلنســان ناطــٌق)، واملأخوذ موضوعه يف 
حّده من قبيل: (انلاطق إنساٌن)، أو (الشلك مثلٌّث)، واملأخوذ أحد مقّومات 
موضوعه يف حــّده، وهو يكون فيما لو اكن املحمول من اللوازم الاتّية ألحد 

(*) لّك جماٍز حيتاج إىل واسطٍة مصّححٍة، والفرق بني املجاز اللغوّي واملجاز الفلسّي هو أّن األّول 
حيتاج إىل واســطٍة (قرينٍة) مصّححٍة للســتعمال اللغوّي، واثلاين حيتاج واسطٍة مصّححٍة 

للتّصاف املفهويّم.

57

القيمة المعرفّية عند كنط.. عرٌض ونقد

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019



األجزاء الاتّية يف املوضوع، مثل: (اإلنساٌن متعّجٌب)، فاملتعّجب الزٌم جلزٍء 
ذايتٍّ يف اإلنســان وهو (انلاطق)، وانلاطق مأخوٌذ يف حــّد املتعّجب، أي يف 
تعريفه، فيُقال املتعّجب يشٌء ناطٌق ثبت هل اتلعّجب. وٰهذا هو املعىن املقصود 

بمصطلح (ذايّت باب الربهان)، ويشمل ما تقّدم من معاين الايّت.

ثــم إّن املحمول حّت يكون محله حقيقيًّا وباتلــايل يكون ذاتيًّا؛ فإنّه إّما 
أن حُيَمل بدون واســطٍة ويُسمَّ الايّت األّويّل، وإّما أن حُيَمل بواسطٍة مساويٍة 

ملوضوعه، ويُسمَّ الَعَرض الايّت.

وتلوضيح ٰذلك نقول: إّن أّي حمموٍل إّما حُيَمل بدون واسطٍة إطلقًا، وٰهذا 
 يف املحموالت الاتّية املقّومة، من قبيل: (اإلنســان ناطٌق)؛ 

ّ
ال يكــون إال

فحمل انلاطق ىلع اإلنسان بدون واســطٍة أصًل؛ ألنّه مقّوٌم ذايتٌّ لإلنسان، 
وإّما أن حُيَمل بواســطٍة داخلّيٍة، أْي من الاتّيات، أو بواسطٍة خارجّيٍة، أْي 
من العوارض اعّمًة أم خاّصًة، وليك يكون املحمول َعَرًضا ذاتيًّا فإّن الواسطة 
ـا اكنت ال بّد أن تكون مســاويًة للموضوع، كمــا يف محل املتعّجب ىلع  أيًـّ
اإلنسان بواسطٍة داخلّيٍة مســاويٍة يه (انلاطقّية)، أو كحمل الضاحك ىلع 
اإلنسان بواسطٍة خارجّيٍة مساويٍة يه (اتلعّجب). وليس من الَعَرض الايّت ما 
اكن بواسطٍة مباينٍة مثل (اجلسم أبيض)، فاألبيض هو حمموٌل بواسطة َعَرٍض 
مبايٍن هو ابلياض، أو اكن بواسطٍة أعمَّ مثل (اإلنسان ماٍش)، فاملايش حُيَمل 
ىلع اإلنسان بواسطٍة أعّم - وإن اكنت داخلّيًة - ويه اجلنس (احليوان)، بل 
، مثل (اإلنساُن  ليس من الَعَرض الايّت لو اكن املحمول حُيَمل بواسطٍة أخصَّ
مريٌض)، فإّن (مريٌض) حُيَمل ىلع اإلنســان بواسطٍة أخّص يه (املحموم) أو 

غريه، فٰهذه املحموالت بٰهذه الوسائط يُطلَق عليها أعراٌض غريبٌة. 
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إذن الايّت إّمــا أّويلٌّ وهو ما حُيَمل ىلع موضوعه بدون واســطٍة، وإّما غري 
أّويلٍّ وهو ما حُيَمل ىلع موضوعه بواســطٍة مســاويٍة ملوضوعه، ســواٌء اكنت 
، شــرح اإلشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 89-58[.  ّ داخلّيــًة أم خارجّيًة ]انظــر: الطــوىسي
ي حُيَمل بواســطٍة مباينــٍة، أو أعّم أو أخّص. 

ّ
 وأّمــا الَعَرض الغريب فهو ال

انظر الشلك اتلايل:

بعــد ٰهذا العرض املفصل بليان معىن العــرض الايّت وفرقه عن العرض 
الغريــب، نرجع للبحث ملعرفة مدى منطقّية ٰهــذا الرشط (العرض الايّت) 

وانسجامه يف صدق املعرفة ىلع حنو اللكّّية والرضورة.
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واحلّق أنّنا لو فتّشــنا يف القضايا لوجدنــا أّن املعرفة اتلحليلّية لم تّتصف 
 بٰهــذا الرشط، أي أن يكون املحمول 

ّ
بالصــدق ىلع حنو اللكّّية الرضورّية إال

ذاتيًّا أو َعَرًضا ذاتيًّا، فمحموالت القضايا اتلحليلّية ثابتٌة ملوضواعتها حقيقًة 
وبدون واســطٍة، وهو ما انتىه إيله كنط أيًضــا بدعوى أّن حمموهلا متضّمٌن 
يف موضوعها، وقد ناقشــناها يف انلقطة الســابقة، نعم، انلتيجة ال خنتلف 
عليهــا، ويه أّن املحمول ثابٌت لات املوضــوع؛ ألّن املعرفة اتلحليلّية - 
حسب ما أثبتناه - حمموالتها ذاتّياٌت، أو أعراٌض ذاتّيٌة ملوضواعتها، وباتلايل 
تســتحّق اللكّّية والرضورة لاتها وبدون واسطٍة، من قبيل قضّية: انلقيضان 
ال جيتمعان وال يرتفعــان، وقضّية: للّك حادٍث ســبٌب؛ ألّن حممول هاتني 
القضّيتني ثابٌت ملوضوعهما حقيقًة وبدون أّي واسطٍة ثبوتّيٍة أو إثباتّيٍة، ولّك 
، وقيمته املعرفّية ذاتّيــٌة ال حيتاج إىل مرّبٍر خارج  مــا اكن كٰذلك فهو بََديهٌّ

نفس حتّقق املوضوع واملحمول.

وأّما املعرفة اتلأيلفّية فلها قسمان كما ذكرنا:

أ- املعرفة ابَلْعديّة: ومعيار صدق االتّصاف فيها هو حمض املشاهدة، وأّما 
مــرّبر لكّّيتها ىلع حنو الرضورة، فهو تكرار ٰهذه املشــاهدة بنحٍو دائٍم أو كثرٍي 
ا، واقرتان ٰهذا اتلكرار للمشاهدة بكربى عقلّيٍة ارتكازّيٍة مفادها (االتّفايّق  جدًّ
ال يكون دائميًّا وال أكرثيًّا)، وٰهذه العملّية اتلاكملّية بني أحاكم احِلّس والعقل 
يُطلَق عليها اتلجربة، فمن خلهلا يتّم اكتشــاف أّن املحمــول َعَرٌض ذايتٌّ 

للموضوع، وباتلايل حيكم العقل يقينًا باللكّّية الرضورّية لٰهذه انلتيجة.

 ىلع حنو 
ّ

ب- املعرفة الَقْبلّية: ومعيار صــدق االتّصاف فيها ال يكون إال
اللكّّية الرضورّية؛ وٰذلك بواســطة الربهان، وبٰهذا تدخل القضايا الرياضّية 
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ثِبَت أّن حمموالتها 
ُ
ها ختضع للربهــان، فمت أ

ّ
والطبيعّيــة وامليتافزييقّية، ولك

 
ّ

أعراٌض ذاتّيٌة ملوضواعتها تّمت انلتيجة ايلقينّيــة بكلّّيتها ورضورتها، وإال
لم يتحّقق ٰذلك.

ٰهذا ما عليه املنهج العقيّل من أرسطو وإىل يومنا ٰهذا، وهو حُمَكٌم منطقيًّا، 
ومنســجٌم مع العقل وقوانينه الفطرّية االرتكازّيــة، وليس جمّرد اّداعءاٍت 

دوغمائّيٍة، كما عليه كنط. 

7- َحْدَسا المكان والزمان

إّن إقحام كنط مفهويَم املاكن والزمان يف ابلحث اإلبستمولويّج وجعلهما 
ا، فما حتّدث عنه من أنّهما جمّرد  َحْدسني قبْلّيني حمضني ليس هل ما يرّبره حقًّ
رشطــني يف اإلدراك ال علقة هلما باملدرك اخلاريّج مــن حيث وجوده، أي 
ليس هلما - من وجهة نظره - ما بإزاٍء وال منشــأ انزتاٍع يف اخلارج، لكُّ ٰهذا 
خبٌط ناشٌئ من موقفه السليّب الُمسبَق إزاء ابلحث املتافزيييّق، وقد أوقعه يف 

املثايّلة املتطّرفة، قال مجاعٌة:

»إّن قول كنط بكون املاكن والزمان صورتني قبْلّيتني لإلدراك احِلّسّ هو 
 مــن األســاتذة الســوفيات، موجــز تاريــــــخ الفلســفة، 

ٌ
رضٌب من املثايّلــة الاتّية« ]جماعــة

ترجمة وتقديم: د. توفيق سلوم، ص 255[.

وقد تمّسك كنط حبجٍج أربٍع - يف كتابه "نقد العقل املحض" ]انظر: كنط، 
نقــد العقــل المحــض، ترجمــة مــوىس وهبــة، ص 62[  - إلثبات قبْلّية املاكن والزمان، 

أفضل ما يُقال عنها إنّها تفكرٌي اعيّمٌّ ســاذٌج، وســوف نشري إيلها هنا ونذكر 
مناقشاتنا هلا: 
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احلّجة األوىل: اّدىع كنط أّن املاكن سابٌق ىلع األشياء حبّجة أنّنا ال يمكن 
أن نتصّور أّي يشٍء بدون ماكٍن.

املناقشة: ذكروا لٰهذا ادليلل تفسريين، أحدهما - وهو الظاهر من عبارته 
- أّن لّك شــخٍص إذا نُِسب للماكن فإنّه يســتلزم تقّدم املاكن عليه. وثانيهما 
- وهو تفسري األستاذ كيمب ســميث (Kemp Smith) - أنّه مبينٌّ ىلع فرض 
 يف 

ّ
علم انلفس بأّن اإلحساسات ليســت أموًرا ماكنّيًة، والختتلف بينها إال

الكيف، وباتلايل يكون املاكن فرًضا ذهنيًّا متقّدًما ىلع األشياء ]انظر: ای. ىس. 
یح كوتاه بر نقد عقل محض كانت، ترجمه: سعاد�ت خمسه، ص 56[.  يوئينگ، �ش

وقد استغرب بعضهم ٰهذا اتلفسري؛ ألنّه لم يرُِش إيله كنط يف أّي مورٍد من 
موارد كتابه ]انظر: المصدر السابق[. 

وطبًقا للتفســري األّول الظاهر من لكمات كنط، يكون ادليلل مصادرًة، 
وأعــّم من املّدىع؛ فإّن اتللزم يف مقام اإلثبات والعلم بني شــيئني ال يعين 
بالــرضورة أّن بينهما تقّدًمــا أو تأّخًرا، كما ال يعــين أّن أحد اللزمني هو 
املتقّدم دون اآلخر، فلُرّبما تصّورنــا امللزوم قبل اللزم، أو تصّورنا اللزم 
 يف ماكٍن إنّما يدّل ىلع اتللزم بينهما، 

ّ
قبل امللزوم، فكوننا ال نتصّور شيئًا إال

وحنن نّديع - وهــو احلّق العقيّل - أّن ما يدركه العقل أّن املاكن متوّقٌف ىلع 
وجود اليشء وليس العكس؛ ألّن املاكن الزٌم للمكني وَعَرٌض عليه، فغاية 

ما يكون عليه حال ٰهذا ادليلل هو أنّه دعوى معارضٌة بدعوى أخرى.

احلّجة اثلانية: اّدىع كنط بأّن ما يدّل ىلع تقّدم املاكن هو قدرة ذهننا ىلع 
تصّور ماكٍن خاٍل من لّك يشٍء.
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املناقشة: ٰهذا االّداعء مصادرة ىلع املطلوب أيًضا، وهو حمض توّهم ساذج 
لو أتلفَت إيلــه ألدرك اخللل فيه؛ ألّن املاكن واملكــني من مقولة اإلضافة، 
وتصّور أحدهما يســتلزم تصــّور اآلخر بالرضورة، ويبــدو أّن كنط غفل 
جمّدًدا بأنّه إن أمكننا تصّور املاكن بدون األشــياء املاكنّية فقد جاز نلا تصّور 
األشــياء املاكنّية بدون املاكن، وىلع لّك حاٍل فإّن العقل حيكم باستحالة أن 
نتصّور ظرفًا بدون مظروفه، أو مظروفًا بدون ظرفه؛ ملا ذكرنا من أنّهما من 
املفاهيم اإلضافّية. نعم، يمكن أن يكون املظروف شــيئًا غري مريئٍّ، أو غري 
مشعوٍر به، فل شّك أنّنا يمكننا أن نتصّور ظرفًا فاراًغ من األجسام الكثيفة 
لٰكّنه - من املؤّكد - يكون ممتلئًا باهلواء مثًل، أو شــيئًا آخر شــفيًفا، وقد 
أشار ديكارت إىل أّن العالم ممتلٌئ باألشــياء، وحّت ما نراه فرااًغ فهو عبارٌة 
 
ٌ
عن بعض اجلُســيمات الرقيقة، يقال هلا أثري (Aether) فل يشء اسمه فراغ
مطلٌق، وال يمكن تصّور وجوده، فليس هناك ماكٌن بل أشــياء، وال أشياء 
 ،]See: Guyer, KANT AND MODERN PHILOSOPHY, 62[ ماكنّيًة بل مــاكٍن
 من 

ّ
وقد أثبت الفلســفة السابقون استحالة اخلإل، وأنّه ال يمكن تصّوره إال

باب فرض املحال. 

 ُثّم إنّه ليس لّك ما ال يمكن توّهمه فهو باطٌل، فالوهم - مثًل - اعجٌز عن 
تّوهم انقساٍم ال متناهٍ يف األجسام، بينما العقل دليه قاعدة لّك ما هل أبعاٌد فهو 

قابٌل للقسمة، وباتلايل يكون اجلسم - عقًل - منقسًما بالقّوة ال إىل نهايٍة.

انلتيجة أّن ٰهذه احلّجة - من وجهة نظرنا وكما ذكر بعضهم ]المصدر السابق، 
ص 56 و 57[ - ال بّد من االعرتاف بأنّها حّجٌة سيّئٌة بٰهذا اتلقرير. 

احلّجــة اثلاثلة: فّرق كنط بني أجزاء اللّكّ وأجزاء املاكن، فذكر أّن أجزاء 
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اللّكّ متقّدمٌة عن نفس اللّكّ؛ ألنّه يُنزَتع منها، فل بّد أن تتقّدم عليه، بينما 
أجزاء املاكن ليســت كٰذلك؛ ألّن املاكن واحٌد وأجزاءه إنّما يه باعتبار ما 
يكون فيها من األشــياء، فيصري هنا جزًءا من املاكن؛ ألنّه حصل فيه يشٌء 
ما، ويكون هناك جزٌء آخر من املاكن؛ ألنّه حصل فيه يشٌء آخر، وٰهذا يعين 

- حسب رأيه - أّن املاكن متقّدٌم ىلع أجزائه، وباتلايل متقّدم ىلع األشياء.

املناقشة: يف مقام مناقشة ٰهذا ادليلل ال بّد من اإلشارة إىل أّن الظاهر من 
لكمــات كنط أنّه ال يمزّي بني اجلزء واجلزيّئ، والــلّك واللّكّ؛ فاللّكّ مفهوٌم هل 
جزئّياٌت، واللّك مرّكٌب هل أجزاٌء، ٰهذا من جهٍة، ومن جهٍة أخرى نسلّم مع 
كنط أّن أجزاء املرّكب (اللّك) متقّدمٌة عليه يف الوجود، ولٰكن ليس بالرضورة 
تكــون متقّدمًة عليه يف الهن، وما يريد أن يثبته كنط هو تقّدم املاكن ىلع 
أجزائه واألشياء احلاصلة فيه، يف الهن باعتباره أمًرا ذهنيًّا حمًضا، وليس هل 
حتّقٌق نفٍس أمريٍّ غري الهــن حّت نرى هل هو متقّدٌم أو أجزاؤه، ومن هنا 

تكون ٰهذه ادلعوى مصادرًة أيًضا.

احلّجة الرابعة: يــرى كنط أنّه لوال قبْلّية املــاكن والزمان يف اإلدرااكت 
ألصبح العقــل متناقًضا يف أحاكمه؛ ألّن العقل بإماكنه احلكم بأّن اجلســم 
يقبل القسمة إىل نهايٍة، ويف نفس الوقت حيكم بأنّه ال يقبل القسمة كٰذلك، 

أّما لو رشط القسمة يف املاكن فإنّه ال يقبل حكم انلقيض.

املناقشة: ٰهذا يف الواقع يكشف عن ُبْعد كنط عن املنطق الكلسييّك بشلٍك 
كبرٍي؛ فهو ال يعلم أّن أحاكم العقل هلــا حيثّياٌت، وأّن بعض القضايا موّجهٌة 
جبهاٍت، وبدون ٰهذه اجلهات ال يصــّح احلكم، ومن تلك احليثّيات واجلهات 
(القّوة والفعل)، فقد يصدق حكم ما بالقــّوة ولٰكّنه يكذب بالفعل، فمثًل 
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حكم العقل بـ(انقســام اجلســم ال إىل نهايٍة بالقّوة) صــادٌق، وحكمه بعدم 
انقسام اجلســم ال إىل نهايٍة بالفعل صادٌق أيًضا؛ وٰذلك لوجود جهٍة مغايرةٍ يف 

القضّيتني؛أحدهما بالقّوة واثلانية بالفعل، فل تناقض يف ابلني.

ٰهذه مناقشــاٌت فيما طرحه كنط من ُحجٍج إلثبــات قبْلّية املاكن، ويه 
ر.  بعينها يطرحها إلثبات قبْلّية الزمان؛ فرَتُِد عليها نفُس املناقشات فل نكرِّ

ويمكن أن نضيف يف مناقشــة الزمان نافــذًة أخرى يه أّن كنط يتصّور 
كون إدراكنا حلدوث األشياء يكون باالمتداد الزمايّن، ويبدو أنّه جيهل تماًما 
أّن احلــدوث ال يمكن ـ عقًل ـ أن يكون يف االمتــداد الزمايّن، وكما يذكر 
ي هو عدم 

ّ
الفلســفة أنّه ال بّد أن حيدث اليشء يف طرف الزمان (اآلن) ال

االمتداد، كما يف الوصل والفصل، وٰهذه جمّرد إشــارٍة؛ ألّن ابلحث يف ٰهذا 
املوضوع عميٌق، وليس حملّه هنا.

ومّما جتدر اإلشارة إيله يف ختام ٰهذه انلقطة هو أّن كنط خلط بني اجلسم 
املحيط وبــني املاكن، فقد عّرف املاكن بأنّه املمتــّد اللمتنايه يف األبعاد، 
وٰهذا يف الواقع تعريٌف للجســم وليس للماكن، كما أرى أنّه خلط أيًضا بني 
مقوليَت األين واملت، وبني املاكن والزمان، وليك يّتضح ٰهذا اخللط نستعرض 

بشلٍك رسيٍع رأي السابقني ىلع كنط يف املاكن والزمان فيما ييل: 

ال شــّك أّن َثّمَة اختلفًا قديًما يف حقيقة املاكن والزمان خاضها األوائل، 
وأشــار إيله ـ أي اخللف ـ ابن ســينا يف بعض كتبه ]راجــع: ابــن ســينا، الشــفاء 
228؛  ص  )المنطــق(،  الشــفاء  148؛  و   111 ص   ، ّ الســماع  الطبيــ�ي ج  1  )الطبيعيــات(، 

التعليقــات، ص 44، الشــفاء )المنطــق(، المقــوالت، ص 231[، وهو أّن املاكن والزمان 

ان عن علقاٍت خارجّيٍة،  هل هلما حقيقٌة وما بإزاٍء يف اخلارج، أو أنّهما يعربِّ
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أو أنّهما أمران عدمّيان؟ هنالك مذاهــب، ولّك فريٍق من الُمثِبتني وانلافني 
هم ىلع طاولة ابلحث، واخليار للباحث يف ٰذلك، ثّم إنّها مســألٌة 

ّ
ألقــوا بأدتل

أنطولوجّيٌة، وليســت إبســتمولوجّيًة، حّت لو وافقنا كنط أنّهما عبارٌة عن 
َحْدس حمٍض ورشوٍط لإلدراك، فإقحامها يف ٰهذا ابلحث املعريّف - مع حرص 

كنط ىلع فصله عن ابلحث األنطولويّج - إقحاٌم غري ُموفٍَّق.

وأعتقُد أّن كلمــه يف املاكن والزمان جاء نتيجة اخللط بينهما كرشطني 
خارجّيني للموجود املاّدّي، وبــني مقوليَت األين واملت اللتني هما عبارٌة عن 
مفهومني ُمنزتََعني من النســبة احلاصلة بني شــيئني ماّدينّي، فاألين مقولٌة 
تعربِّ عن النســبة احلاصلة بني املاكن واملكني، واملت مقولٌة تعربِّ عن النسبة 
احلاصلــة بني الزمان والزمايّن، فهما - ىلع ٰهــذا - يمكن أن يكونا رشطني 
لإلدراك، فل يمكــن إدراك موجوٍد ِحّسٍّ ما لم نــدرك معه مقوليَت األين 
واملت، وال أســتبعد أن يكون مراد كنط هو هاتني املقوتلني ال نفس املاكن 
والزمــان، ىلع أنّه حّت لو اكن مراده مقولَــيت األين واملت، ال يندفع ما وقع 
فيه من حتّكم، واعتبارهما َحْدســني َقبْليني ليسا ُمنزتََعني عن اخلارج، وال 

يعرّبان عن العلقة اخلارجّية بني األشياء.

يف اخلتــام أقول إّن ضابطة القيمة املعرفّية عند كنط ليســت منضبطًة، 
ــا، واحلّق أّن القيمة املعرفّية ال يمكن  وليس هلا ما يرّبرها ال عقًل وال ِحسًّ
 من خلل الرجوع إىل قواعد العقــل ابلدهّية، اليّت تنّص ىلع 

ّ
حتصيلهــا إال

 من خلل إثبات 
ّ

رضورة كون القيمة املعرفّية ألّي قضّيٍة ال يمكن حتقيقها إال
كون املحمول ذاتيًّا أو عرًضا ذاتيًّا للموضوع، كما أرشنا إىل ٰذلك يف ابلحث.
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الخالصة

تناولــت ٰهذه املقالُة اتلعريــف بظاهرة اإلحلاد االنفعايّل، وذكــر أصنافها كبدايٍة 
لتشــخيص ٰهذا انلوع من اإلحلاد ومعرفته، كما تطلّــب ادلخول يف علجها أن نقوم 
بتشــخيص أهّم أسبابها االنفعايّلة، وبيان كيفّية نشوئها يف نفس اإلنسان؛ تلفيض إىل 
األحــاكم االنفعايّلة امللحدة؛ ألّن علج أّي ظاهرةٍ اكنت يتوّقف ىلع معرفة أســبابها 
بهدف العمل ىلع استئصال مناشــئ وجودها وتأثرياتها الضاّرة. ولّما اكن علج اإلحلاد 
االنفعايّل يتوّقف ىلع حتصيل اإلنســان لكماهل املعريّف والزنويع مًعا؛ فقد اعتمدُت يف 
علجه ىلع طريقتني، األوىل: الطريقة اللكّّيــة يف علج األحاكم االنفعايّلة. وتتضّمن 
ٰهذه الطريقة مرحلتني متتايلتني، املرحلة األوىل اتلصحيح اإلدرايكّ ملضمون األفاكر اليّت 
قادت إىل نشوء املشاعر وأحاكمها االنفعايّلة. واملرحلة اثلانية اتلخلّص من أنس انلفس 
بتلك األفاكر، والسيع تدرجييًّا الستبداهلا أفاكًرا مضاّدًة هلا، ومناسبًة للتعّقل واتلدبّر. 
أّما الطريقة اثلانية: في اخلاّصة واتلطبيقّية، ويتّم حتقيقها بتطبيق طريقة العلج اللكّّية 

لألحاكم االنفعايّلة وخطواتها السابقة ىلع األسباب اخلاّصة لإلحلاد االنفعايّل.

اللكمات املفتاحّية: اإلحلاد؛ اإلحلاد االنفعايّل؛ أسباب اإلحلاد؛ طرق عالج اإلحلاد. 
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Passive Atheism, its causes and methods of treatment

Abstract:

This paper addresses the definition of passive atheism and 
its types as a start to identifying and understanding this type of 
atheism. As the process of its treatment requires us to identify 
its major causes and to state how it arises in the human psyche 
leading to atheistic passive judgments because the treatment of 
any phenomenon depends on the knowledge of its causes. Thus, 
the goal is to dismantle its origins and negative effects. As the 
treatment of passive atheism depends on acquiring excellence in 
the cognitive and appetitive aspects of human nature, I have relied 
on two methods for its treatment. The first is the general method 
of dealing with passive judgments, and the second method is the 
particular and practical one in which the general method dealing 
with passive judgments and its steps are applied.

Keywords: atheism, passive atheism, causes of atheism, ways of 
treating atheism.
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المقّدمة 

من املعروف أّن لّك إنساٍن بفطرته ووجدانه يبحث عن سلمة جسمه وبدنه 
وتكامله، ومن غري املعقول أن يسىع حلصول األمراض، أو ال ييق نفسه منها. 
فإذا علم ٰهذا اإلنســان العاقل أّن حلقيقته أبعــاًدا باطنّيًة مهّمًة، فهنالك بعٌد 
نزويعٌّ انفعايلٌّ متعلٌِّق باملشاعر واألحاسيس، وهنالك بعٌد عقيلٌّ إدرايكٌّ متعلٌّق 
باجلانب الفكرّي، وكلهما يؤثّر يف معرفة عقيدة اإلنســان ومواقفه العملّية 
املحّصلة لكماهل؛ بل هلما األثر األكرب يف ســعادة اإلنسان وشقائه؛ فعند ٰذلك 

ينبيغ عليه أن يبحث عن سبل السلمة واتلاكمل هلما أيًضا.

ويمكن تصّور طبيعة العلقة بني ظاهرة اإلحلاد وابلعد االنفعايّل لإلنسان 
ضمن مستويني أساسينّي:

املستوى األّول: دراسة الظواهر انلفسّية اليّت تنتج عن اإلحلاد وتصاحبه، 
كمشــاعر احلزن واالكتئاب والقلق واالغــرتاب(*) اليّت قد تقوده - وبمرور 
الوقت، ونتيجة فقدانه ملعىن احلياة - إىل سائر األمراض انلفسّية واملعنوّية، 
أو تقوده إىل االنتحار. وسنرتك الكلم عن ٰهذه اآلثار واألعراض رغم أهّمّيتها 

وخطورتها؛ ألنّها خارجٌة عن عنوان موضوع املقال.

املستوى اثلاين: دراسة األسباب انلفسّية اليّت تُفيض إىل مثل ٰذلك اإلحلاد، 
أو تعّزز موقعه وأثره، وٰهذا ما نعنيه يف ٰهذا املقال.

(*) االغرتاب هو اضطراٌب نفسٌّ يتجّســد بشــعور الفرد بأنّه غريٌب عن ٰهذا الكون، فَمن هو؟ 
ي خلقه؟ ومــا املصري؟ وماذا وراء ٰهذا الوجود؟ وإىل أين 

ّ
وِمــن أين أت؟ وملاذا ُخِلق؟ وَمن ال

سيذهب؟ ويسبِّب مثل ٰهذا اتلفكري املتواصل اضطرابًا نفسيًّا، يشعر الفرد خلهل بأنّه تائٌه يف 
ٰهذه احلياة وفاقٌد للمعىن من وجوده فيها.
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وهنالك ثّمة اعتقاٌد ســائٌد يروّجه اغبًلا داعة اإلحلاد املعارص بأّن املوقف 
اإلحلادّي خيــاٌر علمٌّ وموضويعٌّ حمٌض، وقراٌر عقــلينٌّ من الطراز األّول 
ال ماكن فيه لألهواء الشــخصّية، أو اتلأثريات االجتماعّية أو السياســّية، 
يف مقابــل ٰذلك جتدهم يّتهمون اإليمان بادلين اإللٰــّي واتلديّن عموًما بأنّه 
جمــّرد موقٍف غري عقلينٍّ، قد ابتيُِن ىلع دوافع انفعايّلٍة ذات مناشــئ ذاتّيٍة 
أو اجتماعّيٍة أو سياســّيٍة حبتٍة، وٰهذا ما رّوج ويرّوج هل كبار داعتهم، وىلع 
رأسهم ريتشارد دوكزن (Clinton Richard Dawkins) يف كتابه الشهري "وهم 

ه، ص 187[ 
ٰ
، وهم اإلل ن اإلهٰل". ]دوك�ن

، ونقطة ارتكاٍز واتّفاٍق يف علج إحلاٍد  ومّما ســبق يمكن ترتيب أثٍر مهمٍّ
 مــن امللحدين واملؤمنني يقّرون بأنّــه ال قيمة لألهواء 

ًّ
كٰهذا، وهو أّن كل

واألمايّن واملشاعر يف تشــخيص الواقع. وٰهذه يه ابلداية الصحيحة لدلخول 
إىل علج تلك األســباب االنفعايّلة لظاهرة اإلحلاد. فامللحدون االنفعايّلون 
جيري عليهم مــا جيري ىلع غريهم؛ بل إّن ٰهذا األمــر جيري يف لّك موقٍف 

ا باالعتقاد ادلييّن. ، وليس خاصًّ اعتقاديٍّ

وتتجىّل أهّمّية ابلحث يف حقيقة اإلحلاد االنفعايّل، وسبل علجه، نتيجة 
شــموهل للكِّ طبقات املجتمع وشــيوعه فيها، وامتداد تأثري أسبابه يف اتلهيئة 
لنشــوء األنواع األخرى وانطلقها مــن اإلحلاد، من خــلل توفري ابليئة 
انلفسّية املمّهدة لسلوك طريق اإلحلاد عموًما؛ ولا جند أّن اإلحلاد اجلاري يف 
جمتمعاتنا اإلسلمّية هو يف األغلب ليس ذا جذوٍر فكرّيٍة حبسب الظاهر، بل 
أغلبه ذو مناشئ ومبادئ تعود إىل أسباٍب شخصّيٍة أو اجتماعّيٍة، أو سياسّيٍة 
أو طبيعّيٍة، ســبّبت هلم آثاًرا وردوَد فعٍل نفسّيًة، جعلتهم يضيقون ذراًع من 
جمّرد فكرة وجود أّي دوٍر تدبرييٍّ لــإلهٰل يف اعلم اتلكوين والترشيع. أو إنّهم 
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ي 
ّ

يضيقــون ذراًع بادلين؛ ألنّه مظهٌر مزعوٌم بنظرهــم للتدبري الترشييّع ال
ينفون أصل وجوده، أو ينفون حاجتهم إيله.

أّوًل: معنى اإللحاد وأنواعه

1 ـ تعريف اإللحاد

أصل اإلحلاد يف اللغة هو: امليل والعدول عن اليشء ]انظر: ابن منظور، لسان 
ي يُشّق يف أحد جانيب القرب حلًدا، 

ّ
العــرب، ج 3، ص 388[، ومنه سّم الشّق ال

، ج 3، ص 182[. ن وسّم الظلم إحلاًدا ]انظر، الفراهيدي، الع�ي

 يف اخلصوص 
ّ

وال خيتلف معىن اإلحلاد االصطليّح عن معناه اللغوّي إال
والعموم، فاإلحلاد يف املعىن اللغوّي العــاّم هو: امليل عن القصد، والعدول 

عن اليشء.

وٰهذا يعــين أّن لّك ترٍك لدلين وهجٍر ألحاكمه هو نــوع إحلاٍد؛ ألنّه ميٌل 
ي جاء يف كتاب 

ّ
وعدوٌل عن االستقامة، واحنراٌف عنها، وٰهذا املعىن هو ال

ٍم﴾ ]سورة الحّج: 25[.
ْ
َاٍد بُِظل

ْ
اهلل املجيد يف قوهل: ﴿َوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِحل

وأّما اإلحلاد بمعناه املتداول يف عرنا احلارض، فعّرف بأنّه: »ترك االعتقاد 
بوجود إهٰلٍ لٰهذا الكون« ]نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 27[.

 َ وعبارة "ترك االعتقاد" هنا تشــمل لّك اعتقاد بعدم وجود إهٰلٍ، وهو ما ُعربِّ
، ص 453[، أو الشّك  ٌّ ي

عنه بـ "اإلحلاد اإلجيايّب" ]انظر: مارتن، اإللحاد.. تعليٌل فلس�ن
َ عنه بـ "اإلحلاد الســليّب"  مع اإلعراض عن االعتقاد بوجود إهٰلٍ، وهو ما ُعربِّ

]انظر: المصدر السابق، ص 58[.
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2 ـ أنواع اإللحاد

اإلحلاد بصورٍة اعّمٍة ينقســم حبسب طبيعة أســبابه املقّومة هل إىل ثلثة 
أنواٍع يه:

األّول: إحلاٌد ذو مناشــئ فلسفّيٍة، ويســتند يف دعواه ىلع بعض األصول 
املاّديّة وامليتافزييقّية، ومسألة الرّش، وسؤال "َمن خلق اهلل".

اثلاين: إحلاٌد يستند يف تربير دعواه باالستغناء باللكّّية عن ادلور اإللّٰي أو 
احلاجة إىل وجوده، وتفســري دعواه ىلع نتائج بعض الفرضّيات أو انلظرّيات 
العلمّية املرتبطة بالعلوم اتلجريبّية والطبيعّية انلظرّية واتلفسريّية ملا ُعِلم من 
خلل اتلجارب، كنظرّية االنفجار العظيم (Big Bang) يف الفزيياء انلظرّية 
(Theoretical Physics) وعلم فزييــاء الكّم )Quantum physics( ونظرّية 
 Natural) باالنتخاب الطبييّع )Theory of evolution( اتلطّور ادلاروينّيــة
selection( يف علــم األحياء انلظرّية )Theoretical Biology( وعلم الفلك 

واألرض انلظرّيني (Theoretical Astronomy and Geology)، وغريها. 

اثلالث: إحلاٌد سببُُه االنفعاالُت واملشــاعر انلفسّية. ومثل ٰهذا اإلحلاد ال 
يكون مستنًدا يف واقعه ال إىل ديلٍل، وال إىل شبهة ديلٍل عقلّيٍة أو علمّيٍة، وإنّما 
إىل جمموعٍة من االنفعاالت أو االنطبااعت الشــعورّية، املتعلّقة بفهم الكون 
واحلياة وانلفس، أو بانلظرة إىل ادلين وأثره يف املجتمع، أو بالضعف الايّت أمام 

، ص 1[ ّ ي
، اإللحاد العاط�ن اتلّيار املاّدّي اجلارف، وما شابه ٰذلك. ]انظر: البش�ي

فأّما انلــواعن األّول واثلاين، فهمــا نواعن يرتبطــان باجلانب الفكرّي 
والعلــّم وناجتان عنه، وقــد ظهرا نتيجة اعتقاد املصادمــة املوهومة اليّت 
ظّنها امللحدون بني ادلين ومكتســبات الفلسفة والعلوم الطبيعّية انلظرّية 
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واتلجريبّية، وٰهذان انلواعن خيتّصــان - اغبًلا - بانلخبة يف املجتمع، وهما 
األقّل يف اعملنا العريّب واإلســليّم نتيجة ضعف الرتويج هلما، بل هما األقّل 
انتشاًرا يف لّك العالم، مقايسًة بانلوع اثلالث؛ نتيجة ضعف املعرفة بالعلوم 

انلظرّية الطبيعّية املبنّية ىلع مبادئ فلسفّيٍة. 

وأّما خبصوص اإلحلاد االنفعايّل فجاءت تســميته من باب إضافة السبب 
إىل ُمســبّبه، فسببه هو االنفعاالت واملشــاعر الراسخة، ويه اليّت تقتيض 
بذاتها احلكم باملوقف اإلحلادّي وهو ذاته احلكم االنفعايّل اإلحلادّي انلاشئ 
من حمااكٍة للحالة االنفعايّلة، ومضمونه مناســٌب ومسانٌخ للحالة االنفعايّلة 

املتعلّقة بقضّيٍة أو مسألٍة معّينٍة. 

وأّما تقييد أســبابه انلفســّية بالراسخة فإلخراج املشــاعر والرغبات 
املتسلّطة انلاشــئة من وســاوس انلفس اآلنّية بالكفر، فمثل ٰهذه املشاعر 
والرغبات غري ثابتٍة ومزتلزلٌة، وقد تعرض حّت عند املتديّنني أنفسهم، وأّما 
تقييدهــا بالات ال بالَعَرض، بأن يكون مضمــون تلك األحاكم االنفعايّلة 
اتللقائّية مناســبًا ومنسجًما مع طبيعة املشــاعر واألحاسيس املنشئة هلا، 
فبغيض حلدٍث أو يشٍء معنّيٍ أو شــخٍص جيعلين أســارع إىل اتلصديق بكّل 
حكٍم ســليبٍّ يرتبط به، فأحكم مثًل بتكذيب واقعّيــٍة أو نفيها؛ ألّن دلّي 
رغبًة أو فكرًة مستحوذًة ىلع إسقاطه أو تكذيبه، كما أّن انبهاري أو تعظيم 
حلدٍث أو يشٍء أو شــخٍص جيعلين أسارع إىل اتلصديق بكّل ما يصدر عنه، 
أو عــدم تكذيبه نتيجة الرغبة يف إجلهل واحرتامه، وبٰذلك يكون االنفعال 

سببًا بذاته للحكم واالعتقاد.

وٰهذه املشــاعر واالنفعاالت بعد أن ظهــرت وتمّكنت من نفس امللحد 
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أنتجت أحاكًما انفعايّلــًة ملئمًة هلا تمّخضت عن نُفرٍة يف نفس امللحد مّما 
وصله من ادلين، أو ما فهمه عنه، ومن ثّم اكن ٰذلك ســببًا يف إحلاده؛ وٰللك 
ال تعّد تلك املشــاعر االنفعايّلة الطارئة وغري الراسخة من مسبّبات ظاهرة 

اإلحلاد االنفعايّل احلقيقّية. 

3ـ  تصنيف أسباب اإللحاد النفعالّي وبيان قيمتها المعرفّية

تُعّد عملّية تشخيص أســباب اإلحلاد االنفعايّل األساسّية - ومن ثّم بيان 
القيمة املعرفّية لألحاكم انلاشئة عنها - من أوىل اخلطوات اللزمة والرضورّية 
يف اتلمهيد لدلخول إىل طرق العلج انلاجعة هلا؛ وٰذلك ألّن علج أّي ظاهرٍة 
اكنت يتوّقف ىلع معرفة أســبابها، أو مناشــئها بهدف العمل ىلع استئصال 

مناشئ وجودها، أو احلّد من اتّساع تأثرياتها وآثارها الضاّرة. 

 ّ أ : تصنيف أسباب اإللحاد االنفعالي

إّن املسالة اإلحلاديّة عموًما تتضّمن ني حكمني رئيسينّي: أحدهما متعلٌّق 
بأصل وجود اإلهٰل، واثلاين متعلٌّق بكون اإلهٰل مدبًِّرا للكون بما فيه اإلنسان. 

ا  وٰهذا يعين أّن احلكم االنفعايّل بني أيٍّ من ٰهذين األمرين يتبع نواًع خاصًّ
من االنفعاالت واملشاعر أوجبت أن حيدث عنها ٰذلك احلكم خبصوصه. 

نعم، يمكن أن يكون هناك انفعاٌل يقود إىل ني الوجود اإللّٰي بالَعَرض من 
 مدبًّرا، فبمجّرد أن ينقاد إىل ني فكرة أّن 

ً
 مبدأ

ّ
جهة أّن انلايف ال يرى اإلهٰل إال

هنالك مدبًّرا للطبيعة أو اإلنسان، فإنّه سوف يني وجود اإلهٰل من األساس.

وما يهّمنا من أســباب اإلحلاد االنفعايّل هو األسباب اليّت تقود إىل املوقف 
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؛ وٰللك سوف يُنظر يف األسباب االنفعايّلة املؤّدية إىل 
ً

اإلحلادّي بالات وأّوال
ني اتلدبري اإللّٰي ورفضه باألصالة، وستكون نافيًة ألصل وجوده باتلبع. 

وني اتلدبري اإللّٰي باألصالة إّما أن يكون ناشــئًا من ني قابلّية الكون أو 
اإلنسان أن يكون طرفًا يف علقٍة تدبريّيٍة مع اإلهٰل، أو نتيجة ني واقعّية وجود 
ٰذلك اتلدبــري اإللّٰي، واحلاجة إيله ببيان ما ينــايف أو يضاّد وجود أّي علقٍة 
تدبريّيٍة بني اإلهٰل والطبيعة، أو بني اإلهٰل واإلنسان. ]انظر: المصدر السابق، ص 68[

ومّما سبق يمكننا إدراج األسباب االنفعايّلة املفضية إىل اإلحلاد االنفعايّل 
- وحبسب موضوع املسألة اإلحلاديّة ومتعلّق احلكم االنفعايّل - حتت صنفني 

أساسينّي من األحاكم االنفعايّلة امللحدة: 

الصنف األّول: احلكم االنفعايّل انلايف ألصل حاجة اإلنسان للتدبري الترشييّع

وأهّم األسباب االنفعايّلة اليّت تؤّدي إىل ٰذلك احلكم االنفعايّل وإىل القول 
بعدم احلاجة إىل ادلين يه:

 ، الســبب األّول: الرغبة الشــديدة باتلحّرر من لّك فرٍض أو قيٍد خاريجٍّ
ومشاعر انلفور من انلظم املقّننة والسلطات املتحّكمة بأن يكون تابًعا، وأن 

ٍم وواجٍب. يكون مدبًّرا وحمكوًما بمحرَّ

وتتحّقق تلك الرغبة نتيجة وجود مناشــئ ومبــادئ يف انلفس، كصفة 
األنفة والكرب، واالعتداد واثلقة الزائدة بانلفس جتعل املرء يستشــعر تلك 
االنفعاالت، إذ يكون املرء منساقًا وراء شعوره باالستقليّلة. فريى يف فكرة 
ني اإلهٰل املدبّر فكرًة مذّلًة ومناســبًة تللك املشاعر الراسخة دليه، فينساق 

للتمّسك بها.
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إّن االنسياق اتللقايّئ وراء مشــاعر الرغبة باالستقليّلة واتلحّرر من لّك 
قيــٍد أو فرٍض مقّدمــٌة العتناق فكرة عدم احلاجة للتدبــري اإللّٰي يف حياة 
اإلنسان، وتدعوه إىل عدم اخلضوع إلرادة ٰذلك اإلهٰل والسري طبًقا لرشيعته، 
وٰهذا ما يقوده أيًضا إىل التشــّبث بكّل فكرٍة نظرّيٍة تنسجم مع تلك الرغبة 
باالستقليّلة، وتتلءم مع مشاعر انلفور من فكرة أّن هنالك مدبِّرا حلياته؛ 
فينساق للتمّسك بها تلربير تلك الرغبة والزنعة دليه دون ويٍع حقييقٍّ بمدى 

صّحة تلك اتلربيرات. ]المصدر السابق، ص 119[

وٰهــذا ما يمكن ملحظته عند بعض انلمــاذج امللحدة، اليّت تنطلق يف 
رفضها حلاجتها ألّي تدبرٍي إلٰيٍّ يف حياتها من رّدٍة فعٍل انفعايّلٍة وعكســّيٍة، 
ســببها تعّرضها للحرمان والقهر والتســلّط واإلقصاء؛ إذ ينشأ دليها رغبٌة 
متطّرفٌة باالســتقليّلة ألجل دفع أّي يشٍء يريد أن يتسلّط عليها، بعد أن 
ي ســلبها كماهلا، أو أاعقها عن حتصيل كماالٍت 

ّ
اعنت من آثار تســلّطه ال

اكنت يف أمّس احلاجة إيلها، أو قد يكون ســبب إحلادها رغبًة شديدًة دليها 
يف تقدير ذاتها، أو حماولًة منها إلشباع رغبتها انلفسّية باتلمزّي أو األفضلّية، 
وأّن انلاس دونها رتبــًة، وكأنّها بإحلادها ٰهذا قد انفردت باكتشــاف ما لم 

يكتشفه وينفرد بمعرفته الكثري من أقرانها!

وبعبارٍة خمترٍة: إنّهم ال يريدون االعرتاف بمن هو أكمل منهم وأعلم، 
بل يعتربون لّك يشٍء عداهم ناقًصا.

ولقد أفصح امللحد توماس هكسيل (Thomas Huxley) عن ٰهذه الرغبة 
املفرطة باالســتعلء عندما تســاءل إذا اكن هناك أنبياء فلماذا حنن لم نكن 

أنبياء؟! ]أحمد عامر، سيكولوجّية اإللحاد، ص 3[
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ِكرْبَ 
ْ
وقد سأل أحدهم اإلمام الصادق : عن أدن اإلحلاد؟ فقال: »إِنَّ اَل

، ح 1[. ، ج 2، ص 626، كتاب اإليمان والكفر، باب الك�ب ي
، الكا�ن ّ ي ْدنَاُه« ]الكلي�ن

َ
أ

الســبب اثلاين: الرغبة الشــديدة تلربير اجلري وراء الشهوات واملذّلات 
املاّديّة املحّرمة، وتلربئة الات من تأنيب الضمري انلاشئ عن ممارستها اعدًة.

ومنشــأ تلك الرغبة وٰذلك اتلربير هو مشــاعر اتلألّم واملعاناة وانلفور، 
انلاشــئة عن املنافاة اليّت جيدها املرء يف نفســه بني رغباتــه وأهوائه املاّديّة 
واحلّســّية املفرطة، فيما حيّبه ويبغضه، أو ما يريده ويكرهه بني واقع ادلين 

واتلدبري الترشييّع اإللّٰي.

فمّما ال شّك فيه أّن معرفة اهلل، واالعتقاد به ال ينفّك عن االلزتام بقيوٍد 
وحدوٍد يف احلياة، كراعية أصول األخلق الرشعّية، والقيام ببعض الوظائف 
واملسؤويّلات الفرديّة واالجتماعّية، ولّك ٰذلك ينايف احلّرّية املطلَقة واإِلباحّية 
اليّت يتوّخاها املاّديّون واملنســلكون يف عدادهم، فإنكار ادلين واملبدإ ليس 
إنكاًرا لواقعّيتهما فحســب، بــل للفرار مّما يرتتّــب عليهما من ضماناٍت 

والزتاماٍت، وقيوٍد وحدوٍد.

وٰهذا معناه رفض مبدإ األمر وانلي اإللّٰي؛ نتيجة الرغبة الشــديدة يف 
اتلحلّــل من اتلاكيلف ادلينّية والقيود والقيم األخلقّية، وتربير اجلري وراء 
الشهوات والذلائد احلّسّية، وكما قال دوستويفسيك: »إذا اكن اإلهٰل غرَي موجوٍد 

،  األعمال األدبّية الكاملة، ج 16، ص 153[. فلّك يشٍء مباٌح« ]انظر: دوستويفسكي

فما دام ال يوجد إهٰلٌ مدبٌّر حلياة اإلنســان، فإّن لّك القيم واألخلقّيات 
ســوف تسقط من تلقاء نفسها، ويصبح لّك يشٍء مباًحا من أصغر النوب 
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حّت أبشــع اجلرائم، فما الضرُي إذن يف أن يندفع اإلنســان إىل ممارسة ما 
يشاء وينغمس يف الشــهوات، ويطلق العنان لغرائزه دون رادٍع من رشٍع 

أو خوٍف من حساٍب؟!

ّيــٍة 
ٰ
الصنــف اثلــاين: احلكــم االنفعــايّل الرافــض لواقعّيــة أّي عالقــٍة تدبريّيــٍة إل

يف حيــاة اإلنســان

ّية بني اإلهٰل واإلنسان عموًما ىلع مستويني:
ٰ
وني العلقة اتلدبريّية اإلهل

 واإلنسان
ٰ

املستوى األّول: نيف أّي عالقٍة تدبريّيٍة تكوينّيٍة بني اإلل

واألسباب االنفعايّلة اليّت تقود إىل رفض العلقة اتلدبريّية اتلكوينّية بني اإلهٰل 
واإلنسان باألصالة وعدم وجود إهٰلٍ باتلبع يمكن إرجاعها إىل سببني أساسينّي:

الســبب األّول: مشــاعر اتلألّم واملعاناة والغضب والضياع انلاشئة عن 
وقوع املصائب والِمَحن

وٰهذه املشــاعر يه حاصلٌة إّما نتيجة تأثري وقــوع الرشور غري اإلراديّة 
(الطبيعّية)، ويه انلوائب والصعاب اليّت سبّبتها الطبيعة بما تفرضه تقلّباتها 
وتفاعلتها مع أجزاء الطبيعة األخرى من آثاٍر وأرضاٍر مثل السيول والزالزل 
واألمراض واألوبئة وما شــابهها، أو اليّت تنشأ نتيجة وقوع الرشور اإلراديّة 
(األخلقّية) اليّت تنتج عن ســوء اختيار اإلنســان واحنطاطه األخليّق فيما 
ير  يقرتفــه من قتٍل أو نهٍب أو ظلــٍم أو رسقٍة أو غري ٰذلك. ]انظــر: خ�وبنــاه، ت�ب

ة العقيدة، العدد 7، ص 266[ 
ّ
ي الكون، مجل

ور �ن ال�ش

واملشاعر واالنفعاالت انلاشئة عن تلك الرشور بلحاظني: 
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بلحاظ ما يراه اإلنسان حيدث معه من مصائب وحمٍن، ثّم ال جيد نصرًيا وال 
ي يستشعره.

ّ
معينًا، فتصري نفسه ممتلئًة بالغيط والغضب من ٰهذا الواقع املرير ال

وبلحاظ ما يراه اإلنســان حيدث لآلخرين مــن حوهل، فيما يصيبهم من 
كوارث طبيعّيٍة ونكباٍت، نتيجة احلروب والفنت واجلرائم اإلنسانّية من دون 
أن يــرى علمات اتلدّخل اإللّٰي إلنقــاذ الضحايا أو حّت إاعنتهم، فتصري 
نفسه ممتلئًة بمشــاعر اتّلألّم والغضب الشديدين. ]انظــر: نــارص، اإللحــاد.. أسبابه 

ومفاتيح العالج، ص 154[

السبب اثلاين: مشاعر اتلألّم والغضب وايلأس واخلذالن املتمّخضة عن 
عدم استجابة ادلاعء

يقوم ٰهذا السبب ىلع ختّيل دور اإلهٰل، بنحٍو مماثٍل لعلقة البرش فيما بينهم فيما 
يشوبها من انفعاالٍت وعواطف ساذجٍة تؤثّر فيهم. ]انظر: المصدر السابق، ص 128[

واملشــاعر واالنفعاالت املنبثقة عن مسألة عدم استجابة ادلاعء تنطلق 
من تقييمني:

اتلقييم األّول: وهو بلحاظ ما اعينه الفرد يف جتربته الشخصّية مع ادلين، 
بــأن وجد أّن ما يفتقده، أو حيتاجه، أو يطمح إيله موجوٌد عند غريه من غري 

املتديّنني من ماّدينّي وغريهم.

فهو بعد أن اكن معتقًدا بوجود إهٰلٍ يدبِّره ويســتجيب هل، ال جيد أثًرا تللك 
العلقة اتلدبريّية يف حياته بالرغم من كرثة دعواته وتوّسلته؛ فتصري نفسه 
ي يستشعره. وٰهذا ما قد يقوده إىل رفض 

ّ
متأملًّة واغضبًة من ٰهذا الواقع املرير ال
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فكرة واقعّيِة أّي علقٍة تدبريّيٍة تكوينّيٍة مزعومٍة، بني اإلنسان وٰذلك اإلهٰل؛ 
باعتبار أّن الغاية املرتتّبة ىلع األخذ بتعايلمه غري متحّققٍة. وٰهذه املسألة يه 
نقطة ابلداية يف بداية التشــكيك عند كثرٍي مــن امللحدين، وٰهذا ما عرّبوا 
عنه يف الكثري من مواقع اتلواصل االجتمايّع، من قبيل ما ذكره عباس عبد 
ي مع القرآن، ص 2[ انلور يف كتابه (حمنيت مع القرآن). ]انظر: عباس عبد النور، محن�ت

وأّما اتلقييم اثلــاين: فهو بلحاظ ما اعينه الفــرد، حيصل ملن حوهل من 
املتديّنني املعتقدين بوجود إهٰلٍ يراعهم ويدبّر مصاحلهم؛ إذ يلَحظ أنّه بالرغم 
من كرثة ترّضعهم واســتغاثاتهم وتوّســلتهم بٰذلك اإلهٰل يعيشون يف الشقاء 
والعذاب ادلائــم. ويف مقابل ٰذلك يرى أّن جناح بعض ادلاعني واملتوّســلني 
واملســتغيثني يف نيل آماهلم ليس بأزيد - إن لم نقل أقّل - من جناح كثريين 
مّمن ال يدعون، بل وال يؤمنون بٰذلك اإلهٰل أصًل. ]انظر: نارص، اإللحاد.. أســبابه 

ومفاتيح العالج، ص 127[

 واإلنسان
ٰ

املستوى اثلاين: نيف أّي عالقٍة تدبريّيٍة ترشيعّيٍة بني اإلل

واألسباب االنفعايّلة اليّت تقود إىل رفض العلقة اتلدبريّية الترشيعّية بني 
اإلهٰل واإلنسان - باألصالة وعدم وجود إهٰلٍ باتلبع - يمكن إرجاعها إىل سببني 

رئيسينّي أيًضا:

السبب األّول: مشــاعر املعاناة والغضب واالشمزئاز من ممارسات بعض 
املتديّنني املتعّصبني، أو املتخلِّفني اخلرافّيني، واحلاصلة باسم ادلين واإلهٰل.

ويتمّخض عن تلك املشــاعر احلكم االنفعــايّل اتللقايّئ امللئم هلا بعدم 
وجود تدبرٍي إلٰيٍّ ترشييعٍّ (ادلين اإللّٰي)؛ نتيجة املعاناة انلاشــئة عن تأثري 
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املمارســة ادلينّية اخلاطئة، اليّت يقوم بها جمتمٌع مــا، أو حزٌب أو طائفٌة، أو 
مذهٌب، أو أّي مجاعٍة معّينٍة منه، أو حّت لّك ادلنيا باســم ادلين واإلهٰل، وما 
أصاب انلاس بسببهم من القتل والترشيد وانتهاك احلرمات، وسلب احلقوق. 

]انظر: المصدر السابق، ص 277[

ولا جند دلى بعض امللحدين حّساســّيًة ونفرًة شديدًة من ظاهرة اتلديّن 
ي يفّرق البرش 

ّ
ي يتمُّ توظيفه سياسيًّا وعسكريًّا وإعلميًّا، وال

ّ
الرايّع، ال

إىل جممواعٍت متصارعٍة، وخيلق حالًة من العنرّية واالســتعلء والكراهية 
واإلقصاء وانلبذ بني أصحاب ادليانــات املختلفة، وبما يؤّدي إىل رصااعٍت 

وحروٍب تزهق فيها األرواح باسم اإلهٰل. 

السبب اثلاين: مشــاعر املعاناة وابلغض، واالحتقار وايلأس من إصلح 
واقع حال املجتمعات اإلســلمّية املتخلّف، ومشــاعر االنبهار واإلعجاب 
الشــديدين، بعظمة انلجــاح اإلدارّي واالجتمايّع والســيايّس والصنايّع 

اتلقيّن، احلاصل عند بعض املجتمعات املتحّررة من سطوة السلطة ادلينّية.

وٰهذه املشــاعر املتضــاّدة باالحتقار واالنبهار يه اغبًلــا ما حتصل عند 
الشباب املبتَعث لدلراسة، أو املهاجر نتيجة الظروف السياسّية أو االقتصاديّة 
القاهــرة اليّت اعنوا منها يف بدلانهم األصلّية، خصوًصا إذا ما اعدوا إيلها بعد 
ي 

ّ
حنٍي؛ ألنّهم ســيصطدمون بواقع اتلخلّف املوجــود يف جمتمعاتهم، وال

يشــعرون معه بالعجز عن فعــل أّي يشٍء إجيايبٍّ، مّما يــؤّدي بهم يف نهاية 
املطاف إىل االعتقاد بأّن ادلين قد أاعق ومنع جمتمعاتهم األصلّية عن اللحاق 
بركب احلضارة واتلطّور، وأّن طريق اخللص الوحيد تللك املجتمعات يتمّثل 
باتلحــّرر من لّك اعتقاٍد بواقعّية ادلين وخريّيتــه، ومن لّك اعتقاٍد بوجود إهٰلٍ 

يرىع صالح اإلنسان.
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وٰهذا انلوع من اإلحلاد االنفعايّل هو األكرث حضوًرا يف بلدنا اإلسلمّية، 
وقد أشــار ابن خدلون إىل ٰذلك املبدإ انلفسايّن بقوهل: »إّن املغلوب مولٌع أبًدا 
باالقتداء بالغالب يف زّيه وشــعاره وحِنلته وسائر أحواهل وعوائده« ]ابن خلدون، 

، ص 184[. ي
ون من الباب الثا�ن تاريــــخ ابن خلدون، الفصل الثالث والع�ش

وبعد وصــول امللحد االنفعايّل إىل ترك االعتقــاد بفاعلّية اإلهٰل، أو عدم 
احلاجــة إىل تدبريه، أو حت عــدم وجوده، نتيجة أحد األســباب االنفعايّلة 
السابقة، تربز احلاجة دليه لسرت دافعه االنفعايّل ابلاطيّن ٰهذا أمام اآلخرين، أو 

تربيره نلفسه، ويتّم ٰذلك من خلل اتّباعه أو جلوئه إىل أسلوبني أو ذريعتني:

، أو عميلٍّ  ، أو علــمٍّ األســلوب األّول: حماولة إجيــاد أدن مرّبٍر عقيلٍّ
ي توّرط فيه بدافٍع انفعايلٍّ حمٍض؛ بهدف إظهار إحلاده الشــعورّي 

ّ
لإلحلاد ال

واالنفعايّل بمظهر انلتيجة املربَهن عليها؛ وٰللك جند أّن كثرًيا من امللحدة 
يتلّقفون شذراٍت متناثرًة من انلظرّيات العلمّية غري املؤّكدة، واالستدالالت 
العقلّية الضعيفة، ويقّدمونها ىلع أنّها ســبب إحلادهم يف مقام االحتجاج، 
من خلل اعتبارهم األمور املؤّيدة وادلاعمة ملا يتلءم مع حاتلهم االنفعايّلة 
أموًرا مقبولًة، واعتبارهم األمور املنافية ملا يتلءم مع مشــاعرهم االنفعايّلة 

أموًرا اكذبًة وغري مقبولٍة.

األســلوب اثلاين: اتّباع أســلوب االستهزاء والســخرية بفكرة األلوهّية 
ّية، واتلرتّس ببذاءة اللسان عندما ال جيد ما يكفيه من 

ٰ
والربوبّية واألديان اإلهل

أدلٍّة، ومرّبراٍت مقنعٍة نلفسه أو لآلخرين؛ للتمويه ىلع ضعف حّجته القائمة 
ىلع أهواٍء وانفعاالٍت نفســّيٍة ال قيمة هلا يف تشــخيص الواقع أو تقييمه ]انظر: 
تأمــالٌت: أنــواع اإللحــاد وأســبابه الحقيقية، ص 2[؛ ولا جند أّن بعض ٰهؤالء امللحدة 
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يتنّدرون كثرًيا باّداعئهم انلبّوة ويتسّمون بأسماء األنبياء استخفافًا وتكرّبًا. 

ب: القيمة المعرفّية لألحكام االنفعالّية

حّت يكون أّي موقٍف فكريٍّ مطابًقا للواقع حبسب املنهج العقيّل الربهايّن 
ال بّد من اســتناده إىل املبادئ الصاحلة للســتعمال يف املمارســة املعرفّية، 
وابتعاده عن املبادئ غري الصاحلة منها. وألجل الوصول إىل ٰذلك اهلدف قّسم 

علماء املنطق املبادئ اليّت تبتين عليها املعرفة البرشّية عموًما إىل صنفني:

األّول: ما يصلح اســتعماهل للوصول إىل معرفٍة صحيحٍة، ويه األّويّلات 
والوجدانّيات واحلّسّيات واتلجريبّيات. 

ي 
ّ

جيمعها أّن تلقائّية اتلصديق بها ناشئٌة عن خصوصّيات نفس اليشء ال
نقوم باحلكم عليه. 

اثلاين: ما ال يصلح استعماهل للوصول إىل معرفٍة صحيحٍة، ويه تشمل:

الوهمّيات: ويه مجيع األحاكم اليّت ينشــأ احلكم بها اعتماًدا ىلع خيانلا، 
قدرًة وعجًزا واضطراًرا. ]انظر: محمد نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 56[

وبيان ٰذلك: 

أّما قــدرًة بأن حنكم بإماكن وجود يشٍء، أو إمــاكن اتّصافه بوصٍف ما، 
والســبب هو أنّنا نتمّكن من ختّيل وجوده، أو ختّيــل اتّصافه بتلك الصفة، 
ومثاهل: حكمنا بإماكن وجود اليشء فجأًة بعد العدم من دون االســتناد إىل 

يشٍء أوجده، والسبب يف ٰذلك هو قدرتنا ىلع اتلخّيل.

وأّما عجًزا بأن حنكم بامتناع وجود يشٍء، أو امتناع اتّصافه بوصٍف ما، 
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والسبب هو أنّنا نعجز من ختّيل وجوده، أو ختّيل اتّصافه بتلك الصفة، ومثاهل 
حكمنا بأّن ما ليس بمحســوٍس ليس بموجوٍد، ال أنّنــا نعجز عن إحضار 

موجوٍد كٰهذا يف خياالتنا. 

وأّما اضطــراًرا، فهو أن حنكم برضورة وجــود يشٍء، أو رضورة اتّصافه 
بوصٍف ما، والســبب أنّنا مضطّرون يف ختّيل وجوده، أو ختّيل اتّصافه بتلك 
الصفة، سواٌء اكن هو يف نفسه مّتصًفا، أو ال، كحكمنا بأّن العالم يف ماكٍن، 

أو أنّه ممتدٌّ إىل ما ال نهاية. 

املشــهورات: ويه أحاكٌم نصدرها نتيجــة اندماجنا املعريّف وانلفّس مع 
حميطنا، واشــتهار تلك األحاكم ورسوخها واستحسانها العاّم، وليس نتيجًة 
ها، كحكمنا بأّن من يملك شــيئًا فإنّه يملك حّرّية 

ّ
ملعرفتنــا بمرّبراتها وأدتل

اتلّرف فيه كيف شاء، واحلكم بأّن ادلين مسألٌة شخصّيٌة وخاّصٌة بالقلب 
والشعور. ]انظر: المصدر السابق، ص 58[

املقبــوالت: ويه أحاكٌم نصّدق بها؛ كونها صــادرًة مّمن حنّبهم وجنلّهم 
وحنرتمهــم، ونطمنّئ بصّحة ما يقولون من دون اختبارهم ُمســبًَقا، أو قيام 

برهان ىلع أنّهم كٰذلك. ]انظر: محمد نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 59[

االنفعايّلات: ويه لكُّ األحاكم اليّت نقوم بها؛ استناًدا إىل تناسبها وتناغمها 
مع احلاالت الشــعورّية واالنفعايّلة اليّت نعيشــها حًرا. ولا فاألفاكر اليّت 
نشــعر معها بالراحة والرضا والرغبة واالنبهار صائبٌة وتســتوجب اتلصديق 
بها، واألفاكر اليّت نشــعر بســببها باحلنق والغضب واملعاناة واأللم وانلفرة 
واالشــمزئاز يه أفاكٌر خاطئٌة وتستوجب اإلنكار واتلكذيب هلا؛ ألنها أفاكٌر 

تتنايف مع مشاعرنا ورغباتنا. 
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وبطبيعة احلال أّن ٰهذا ال يضمن صّحة ٰهذه األحاكم؛ باعتبار أّن اإلدراك 
قد يصدق وقد يكذب؛ ولا فإّن انفعاالتنا قد تكون زائفًة تبًعا خلطإ اإلدراك، 
ّ للسلوك، ص 158[  وقد تكون سليمة تبًعا لصّحته. ]انظر: محمد نارص، القانون العقلي

وجيمعها - أي املبادئ غري الصاحلة - أّن تلقائّية اتلصديق بها ناشئٌة عن 
ي يقوم باحلكم، ال عن خصوصّيات نفس اليشء 

ّ
خصوصّيات الشــخص ال

ي نقوم باحلكم عليه.
ّ

ال

ولا يتّم نقد صلحّية األحاكم االنفعايّلة عموًما، ومنها األحاكم االنفعايّلة 
امللِحدة باخلصوص يف أن تكون منطلًقــا للتفكري واحلكم، من خلل بيان 
عدم منطقّية استنادها إىل االنفعاالت واملشاعر يف تلقائّية اتلصديق بها؛ أي 
أّن تلقائيتها ال تلزم واقعّيتها؛ ألّن ٰهذه األحاكم االنفعايّلة تلقائيّتها ناشئٌة 
من خصوصّية فاعل احلكــم، وباتلايل ال توجب مطابقة احلكم للواقع؛ ألّن 
 كونه حماكيًا حلال اليشء كما هو يف نفسه.

ّ
مطابقة احلكم للواقع ليســت إال

]المصدر السابق، ص 130[

وتوضيح ٰذلك: 

إّن احلكــم االنفعايّل يكون ناشــئًا من كون ما حنكــم به ىلع املوضوع 
منسجًما ومناسبًا بطبيعة مضمونه مع شعورنا جتاه ٰذلك املوضوع، فل ننظر 
إىل ذات املوضوع جمّرًدا عّما اقرتن به، بل ننظر إيله بما هو متعلٌّق لشــعورنا 
جتاهه، وبما أنّنا نلحظه كٰذلك، وبما أّن معرفتنا بما يناســب شــعورنا جتاه 
ٰذلك املوضوع تكون تلقائّيًة، إذن ســيكون حلاظنا ملوضوع حكمنا مقرونًا 
بشعورنا جتاهه، وبلحاظ ما يناســب ٰذلك الشعور، ومن ثّم سيكون حلاظنا 
للموضــوع وما يقرتن به حلاًظا يتضّمن ما حنكم به عليه؛ ألنّنا حنكم باألمر 
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ي يناســب الشــعور، وبٰذلك تكون األحاكم االنفعايّلة ناشئًة من علقٍة 
ّ

ال
بالَعَرض بني موضوع احلكــم وما حكمنا به عليه. ]محمــد نــارص، سلســلة كيف 

أعقل، الحلقة السابعة، ص 3[

ي ينشــأ عنه احلكم االنفعايّل ليس حبّد ذاته معياًرا 
ّ

كما أّن الشــعور ال
للحكم ىلع الواقع؛ وٰذلك ألنّنا إذا نظرنا إىل ما جنده من مشــاعر وجدنا أنّها 
تنشــأ عن معرفتنا وتصّوراتنا، ووجدنا أّن تصّوراتنا ال تنشأ دائًما عن الواقع 
نفســه؛ بل قد نتخّيلها وخنرتعها مثل ما نتخّيــل ما خناف منه مثًل عندما 
تنقطع الكهرباء ونصبح يف ظلٍم، فهنا وبملحظة املعرفة الوجدانّية بعلقة 
املشــاعر باتلصّورات واملعرفة، وبملحظة معرفتنــا الوجدانّية بأنّنا خنرتع 
وننســج أفاكًرا وخياالٍت، يّتضح دلينا ملاذا حكمنا بأّن املشــاعر ال تصلح 

معياًرا للحكم ىلع الواقع. 

وكمثال: معرفيت خبويف صحيحٌة ولٰكــّن حكم ىلع الواقع بأّن هناك ما 
ي تبنّي أنّه معرفٌة غري صحيحٍة.

ّ
خييف فيه هو ال

وٰللك إذا قست األمر ىلع معرفتك بإحساسك، أليس هو شيئًا آخر غري 
معرفتك بما أحسست به، فمعرفتك بأنّك ترى غري معرفتك بأّن ما تراه هو 

كما تراه فعًل يف نفسه. 

فهنالــك خلٌط يقع بني وجدانّية كوننا نعتقد بيشٍء وبني وجدانّية متعلّق 
معرفتــه، وٰهذا اخللط يقــود إىل نوٍع آخر من األحــاكم اتللقائّية يمكن أن 

نسّميها باألحاكم االنفعايّلة، في تلقائّيٌة ولٰكّنها فاقدٌة لضمان صّحتها.

وبعبارٍة أخــرى: إّن االنفعال ينطلق يف أحاكمه االنفعايّلة من تصنيفاٍت 
انفعايّلٍة تلقائّيٍة لألشياء واألحداث والشخوص؛ وٰهذه اتلصنيفات اتللقائّية 
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 يثري فينا شعوًرا 
ً

تنشــأ فينا بعد أن أدركنا يف ٰذلك املوضوع صفًة ما، أو حاال
ما. ]محمد نارص، القانون العقلي للسلوك، ص 130[

ولّما اكن استحاكم مشاعرنا وانفعاالتنا جتاه تلك األشياء، أو األفعال يؤثّر 
ىلع حكمنا، فنحكم عليها بما يناسب شعورنا جتاهها، ونصفها باألوصاف 

اليّت تناسب شعورنا، أو نعتقد أنّها بنحٍو مناسٍب ملا نشعر به حنوها.

ي ينشــأ عن ٰذلك الشــعور ليس بالرضورة أن 
ّ

وٰللك فإّن اتلصنيف ال
يكون تصنيًفا مطابًقا حلال املوضوع واقًعا. وبٰذلك يؤثّر الشعور ىلع أحاكمنا، 
فتكون أحاكًما تلقائّيًة غري مرتتّبٍة ىلع ديلٍل وتفكرٍي، وإنّما مرتتّبٌة ىلع نشوء 

الشعور واستحاكمه.

واخللصــة أّن األفاكر املنافية وغري املناســبة حلاتلنا الشــعورّية تثري يف 
انلفــس انلفرة واأللم وابلغض واالشــمزئاز؛ ولا ننفر منها وحنكم بكذبها 
تلقائيًّــا، وأّما األفاكر اليّت تكون مناســبًة ومتلئمًة مع حاتلنا الشــعورّية 
فســتكون موضع رضا وإعجاٍب وإجنذاٍب عندنــا. فنقبلها وحنكم بصدقها 
تلقائيًّا، ولٰكّن ٰهذا األمر وحده ال يضمن واقعّية األفاكر وصدقها، وال كذبها 
وبطلنها؛ ألّن تعلّق العاطفة واملشــاعر بموضواعتها ليس هل شــأن اتلميزي 

والفحص لوجوه متعلّقات لكٍّ منها وآثارها.

ثانًيا: كيفية معالجة األحكام النفعالّية

من الواضح أّن علج االنفعايّلات عموًما يرتبط بمعرفة املسار واخلريطة 
الّــيت يتبعها ٰذلك احلكم يف عملّية نشــوئه يف انلفــس، والغاية من علج 
األحاكم االنفعايّلة هو الوصول وبشــلٍك صحيٍح إىل كمانلا املعريّف والزنويّع، 
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أي أن تكون مشــاعرنا سليمًة غري مبنّيٍة ىلع أفاكٍر خاطئٍة، وغري شديدٍة أو 
ي نعيشه.

ّ
خافتٍة بنحٍو غري متناسٍب مع الواقع ال

ويقع علج األحاكم االنفعايّلة ضمن مرحلتني أساسيّتني:

المرحلة األولى: ويتّم فيها عالج األحكام النفعالّية عموًما

وتتضّمن خطوتني متتايلتني، وهما: 

اخلطوة األوىل: اتلنّبه واالتلفات إىل أّن املشاعر ليست حبّد نفسها معياًرا 
موضوعيًّا للحكم بغّض انلظر عن مضامينها املختلفة، من خلل بيان عدم 
منطقّية اســتناد أحاكمنا إىل االنفعاالت واملشاعر يف تلقائّية اتلصديق بها. 
؟ وهل يه خاطئٌة أو صحيحٌة يف  فقبل تقييم أّي مشــاعر هل يه خرٌي أو رشٌّ
أحاكمها؟ ال بّد أن نقّر بأّن املشــاعر عموًما ليســت هلا مرجعّيٌة معرفّيٌة يف 
تشــخيص أحاكم الواقع، وٰهذا ما تّم إثباته سابًقا عند حبث القيمة املعرفّية 

لألحاكم االنفعايّلة. 

اخلطــوة اثلانية: وتتحّقــق باتلخلّص من اســتحواذ نظرتنــا املعيارّية 
ملشــاعرنا، أي: َجْعل احلكم بعدم معيارّيتها هو املستحوذ، فبعد أن اتلفتنا 
وتنّبهنــا إىل خطإ فكرة معيارّية مشــاعرنا وانفعاالتنا، نأيت إىل جعل فكرة 
عدم معيارّيتها يه الفكرة املســتحوذة؛ ألنّه يف مقام العمل يستحوذ علينا 
الشعور بمعيارّيتها، ونميض ىلع وفقها إىل احلكم االنفعايّل امللئم واملنسجم 

مع تلك املشاعر اتللقائّية. 

ويتّم إضعاف ثقتنا بانفعاالتنا ومشــاعرنا، وتعويد أنفسنا ىلع عدم اثلقة 
بها من خلل اتللقني املتكّرر لواتنا عند لّك انفعاٍل حيدث فينا - ومهما اكن 
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بسيًطا - بأّن انفعاالتنا إنّما تنشأ عن إدراكنا وتقييمنا؛ في تتبع يف سلمتها أو 
زيفها صدق اإلدراك أو كذبه؛ ولا ما لم نفحص منشــأها فإّن اتلعويل عليها 

ّ للسلوك، ص 174[ يف أحاكمنا ومواقفنا ال يكي. ]انظر: محمد نارص، القانون العقلي

المرحلة الثانية: ويتّم فيها عالج األحكام النفعالّية الخاّصة 

وجوهــر عملّية علج األحاكم االنفعايّلة اخلاّصــة ال يمكن حتقيقه من 
خلل ختطئتها ونقدها بشــلٍك مبارٍش؛ ألّن ٰهذا مثل ٰهذا األحاكم منشــؤها 
شــعوٌر مستحوٌذ قد استند إىل تقييٍم وفهٍم مســتحوٍذ أيًضا، بل إّن معاجلتها 
تنطلق من فكرة علج مناشــئها انلفسّية اليّت تشــلّكت أساًسا من موقٍف 
، تلك املناشــئ اليّت يقّر لّك إنساٍن بوجدانه أنّها أموٌر قد حصلت، أو  فكريٍّ
يمكن حصوهلا معه. واملوقّف الفكرّي يف تأثريه يف االنفعال يتّم من جهتني: 

األوىل: صدقه وكذبه.

واثلانية: مدى وضوحه واستحاكمه يف انلفس. 

لا فإّن علج األحاكم االنفعايّلة اخلاّصة يقع ضمن خطوتني أساسيّتني، 
وهما:

اخلطوة األوىل: اتلصحيح اإلدرايّك ملضمون الفكرة اليّت أنتجت خصوص 
ٰذلك االنفعال، أو الشعور اتللقايّئ ببيان عدم صدقها أو ملزمتها للصواب، 

وبيان املضمون الفكرّي الصحيح املقابل هلا.

وٰهذا اتلصحيح إنّما ينصّب ىلع مناشــئ ٰذلك االنفعال والشعور احلاصل 
دلينا ومبادئه. 
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ويتّم ٰذلــك من خلل أّن اســتحضارك لفكرة عدم معيارّية املشــاعر 
واالنفعاالت عموًما ســتجعلك تتيّقظ وتتنّبه فعليًّا عند تعّرضك ملشــاعر 
األحــاكم االنفعايّلة املختلفة؛ بــأن تضع يف ابلال أّن ٰهذا الشــعور أو ذاك 
خبصوصــه ليس معياًرا للحكم، وٰهذا اتلنّبــه واتليّقظ احلاصل دليك بعدم 
معيارّية تلك املشــاعر ســيقودك إىل الرتّوي والرتّيث عــن متابعة انفعالك 
وشــعورك اتللقايّئ، وٰهذا اتلمّهل والرتّوي يف احلكــم هل آثاره اإلجيابّية ىلع 
اجلانب املعريّف؛ إذ إنّه يستلزم الرتّوي واالنتظار النكشاف األمور املتشابكة 
بهدوٍء وطمأنينٍة، كما أّن هل أثره يف استكمال اجلانب الزنويّع؛ إذ إنّه يساعد 

ىلع اتلحّكم يف انلفس وضبطها والسيطرة عليها.

كما ســيقودك ٰهذا اتلمّهل أيًضا إىل رضورة فحص منشــإ تلك املشاعر 
للوصول إىل معرفة خطئها من صوابها بــأن حنلّلها ونفّككها؛ يلتبنّي دليك 
اذك موقفك 

ّ
أّن ٰهذه املشــاعر فاقدٌة للقيمة املنطقّية للســتناد إيلها يف اخت

االعتقادّي يف رفضك فكرة اتلدبري اإللّٰي. 

وبعبارٍة خمتــرٍة: اعقْل ثّم احكْم؛ ولا عليــك أن حتلّل تلك الفكرة 
اخلاطئة وتفّككها، وتكتشف خطأها أو عدم ملزمتها للواقعّية. 

اخلطــوة اثلانية: ويه تهدف إىل اتلخلّص من االنســياق وراء انفعاالتك 
اتللقائّيــة، ويتحّقق باتلخلّص عمليًّا من اســتحواذ رؤيتــك، أو تقييمك 
ي قادك إىل خصوص ٰذلك االنفعال أو الشعور اتللقايّئ، ومن ثّم 

ّ
الشخيّص ال

جعل املضمون املقابل والصحيح هو املستحوذ تدرجييًّا؛ ألّن لألحاكم يف انلفس 
أثرين أو حاتلني، وهما: أصل االتلفات إيلها، وأنسنا بها واستحواذها دلينا.

وٰهذا املســار اتلكوييّن للحكم االنفعايّل يمكننا معاجلته بعلج املبدإ، 

94

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



واملنطلَــق األّول هل واملتمّثــل باألفاكر واالنطبااعت املســتحوذة، اليّت يه 
تقييماٌت وفهٌم للنفس، أو الكون من حونلا انبثق عنها مشــاعر وانفعاالٌت 

تلقائّيٌة ملئمٌة ومنسجمٌة معها. 

والغرض من ٰهذه اخلطوة حّت ال تبىق تلك األحاكم املســتحوذة اخلاطئة 
 للنفعاالت واملشــاعر اتللقائّية املنبثقة عنها، ويتمُّ الوصول إىل ٰذلك 

ً
منشأ

عمليًّا من خلل اتّباعك اخلطوات اآلتية:

: االبتعاد عن لّك ما يدعم أو يــرّوج الفكرة اخلاطئة بعد أن اتّضح 
ً

أّوال
خطؤهــا، أو عدم ضمــان صوابها من خطئها، ويتــّم ٰذلك من خلل عدم 
اســتثارتها باالبتعاد عن املثريات املحّفزة هلا؛ حّت نقلّل من شــّدة الشعور 

انلاشئ عنها، وٰهذا ما يدخل يف معاجلة استحواذها أيًضا. 

ثانيًا: استذاكرك ألمثلٍة متكّررٍة بلعض مواقفك، اليّت اعتمدت فيها ىلع 
أفاكرك املستحوذة ومقتضياتها؛ يلّتضح دليك أنّها اغبًلا ما تقودك تلقائيًّا إىل 

ما هو خاطٌئ وغري ملئٍم للواقع، أو مناٍف لغايتك وكمالك الزنوعّيني. 

ثاثلًا: تكرار تذكري نفسك خبطإ فكرتك السابقة، يف أّن مشاعرك يه معيار 
الصواب من اخلطإ، وبتكرار تطبيق ٰذلك ىلع خصوص املشاعر احلاصلة دلينا، 
وبٰذلك يصري استعدادنا أكرب تلذّكر فكرة عدم معيارّية املشاعر، وعدم كفاية 

تلقائيّتها للحكم باملوقف العقدّي. ]انظر: المصدر السابق، ص 173[

وٰهذه املراجعة املتكّررة لعدم معيارّية مشاعرك يف تشخيص الصواب من 
اخلطإ، والعود املتكّرر لفحص منشئها، ومراجعته يف لّك مّرٍة لكشف خطئه 
من صوابه، ســيجعل دليك القدرة ىلع مراقبة تلك املشاعر اتللقائّية فعليًّا 
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حينما تعرض لك، بأن تصبح - حينما تنشــأ ٰهذه املشاعر - ملتفتًا مبارشًة 
إىل مبادئها ومناشئها اخلاطئة، فإذا تكّرر استحضارك لٰهذه القضّية عند لّك 
انفعاٍل، فسينشأ يف خيالك اقرتاٌن راسٌخ بني حدوث االنفعاالت واالتلفات 

إىل عدم موثوقّيتها. ]المصدر السابق، ص 129[

رابًعا: حماولة جلب األفــاكر املضاّدة واملنافية للفكرة املســتحوََذة بعد 
معرفة خطئها.

ويتّم ٰذلــك بتكرار املراجعة واملراقبة ملشــاعرك املســتحوذة، ومن ثّم 
سيقودك ٰذلك شيئًا فشيئًا؛ تلعويد نفسك ىلع ختّيل األشياء واألفاكر املنافية 
واملضاّدة هلا،.وبتكرار ٰذلك يتّم جعل املضمون الصحيح واملناســب ألحاكم 
العقل والغاية اإلنسانّية هو املســتحوذ. وٰهذا يقودنا إىل انفعاالٍت مستحوذٍة 
بديلٍة بعد أن نتخلّص من استحواذ االنفعاالت واملشاعر اتللقائّية املفضية 

إىل األحاكم االنفعايّلة اخلاطئة. 

ْرَبــُة ىلع كيفّية اتلعامل مع االنفعاالت واملشــاعر  وبٰذلــك تتحّقق ادلُّ
املســتحوذة، وٰهذا ما ســيقودنا إىل اتلميزي عمليًّا بني األحاكم اليّت نقّر بها 
ألجل أنّها مناســبٌة ملشــاعرنا ومذّلٌة نلا، عن تلك اليّت نقّر بها ألنّها تمتلك 
يف نفسها املسّوغ املعريّف الضامن لصّحتها وصوابها، وكٰذلك احلال نلمزّي بني 
األحاكم اليّت نرفضها ونقصيها؛ ملجّرد أنّها منافرٌة ملشاعرنا، ومؤملٌة نلا، عن 
تلك اليّت يكون رفضها وتكذيبها ناشئًا من فقدانها ملسّوغ صّحتها وصوابها 

وكذبها. ]انظر: محمد نارص، اإللحاد.. أسبابه ومفاتيح العالج، ص 268[

ثالًثا: تطبيق عالج األحكام النفعالّية على األسباب الخاّصة لإللحاد النفعالّي
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لّما اكن اإلحلــاد االنفعايّل يندرج حتت األحــاكم االنفعايّلة اعّمًة؛ ولا 
فإّن علجــه يتحّقق من خلل اتلطبيق اتلفصيــيّل للمرحلتني العلجّيتني 
الســابقتني لألحاكم االنفعايّلة وخطواتهمــا، بإجرائها ىلع أصناف اإلحلاد 

االنفعايّل وأسبابها اخلاّصة، واكآليت:

الصنف األّول: عالج اإللحاد النفعالّي النافي للحاجة إلى التدبير اإلٰلهّي

وأهّم أسبابه االنفعايّلة:

الســبب األّول: الرغبة الشديدة باالســتقليّلة وعدم اتلقّيد، ومشاعر 
انلفور من حالة العبوديّة واتلبعّية.

ومنشــأ تلك الرغبة املتطّرفة ومبدؤها هو أّن تقييمك نلفسك ىلع أنّك 
حموٌر، وانلظرة إىل مشــاعرك ىلع أنّها معياٌر ســتجعل دليك رغبًة شــديدًة 
باالستقليّلة وانلفرة من لّك فرٍض أو قيٍد، ومن ثّم بمجّرد أن تأيت أو تفرض 
عليك فكرة اتلبعّية للرشيعة، اليّت تتناىف وتتصادم مع رغباتك وطموحاتك 
ومشــاعرك انلفسّية املستحوذة ادلاعية إىل اتلحّرر، وعدم اتلقّيد بأّي فرٍض 
ّية 

ٰ
أو قيٍد، وأيًّا اكن مصدره؛ ستجعلك تنفر وتستنكف من لّك الرشائع اإلهل

اذ املوقف 
ّ

وســلطاتها اتلنفيذيّة والقضائّية، ويرتتّب ىلع ٰذلك الشــعور اخت
العميّل امللئم هل، املبطل واملليغ حلّقها يف اتلنظيم واحلكم. 

ويتّم علج ٰهذا الشــعور وٰهذه الرغبة املوجبة نلــي احلاجة إىل اتلدبري 
الترشييّع ضمن مرحلتني:

املرحلة األوىل: باتلصحيح اإلدرايّك ملنشــإ تلك الرغبة، باالســتقليّلة 
ورفض لّك قيٍد أو فرٍض، والراجعة إىل اســتنادك إىل تقييٍم خاطٍئ يف نظرتك 
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نلفسك بأنّها حموٌر، وانلظرة إىل مشــاعرك ىلع أنّها معياٌر، وأنّه ليس ألحٍد 
سلطاٌن عليك. 

وهنا يمكنك اتلنّبه خلطإ ٰهذه الفكرة من خلل استحضارك لفكرة عدم 
صلحّية املشاعر واألحاسيس عموًما يف تشخيص الواقع؛ ألّن املشاعر تنشأ 
عن األفاكر، واألفاكر قد تكون خاطئًة وقد تكون صائبًة، وٰهذا ما يقودك إىل 
رضورة فحص منشإ ٰهذا الشعور يف إدراكك لكشف اخلطإ من الصواب فيه 
بالرجوع إىل جذور الفكرة اليّت أنشــأته؛ بتعّقل أّن حّرّيتك الواقعّية واغيتك 
املحّققة لكمالك الفعيّل ليست منســجمًة دائًما مع ما تشعر به؛ ألنّها جمّرد 
رغبــٍة يف إبراز األنا واألنفة عن موافقة الغــري، أو اخلضوع هل نتيجة الكرب 

واالعتداد الزائد بانلفس. 

فإذا تنّبهت إىل ٰذلك فحريٌّ بك كطالٍب للحقيقة أن تتعاىل ىلع مثل ٰهذه 
اذ أحاكمك ومواقفك االعتقاديّة. 

ّ
املشاعر والرغبات الساذجة يف اخت

وٰهذا االتلفات واتلنّبه سيقودك إىل اتلمّهل والرتّوي يف تقييمك نلفسك، 
وعدم املســارعة باالنسياق وراء ما ترغب فيه؛ بأن تنظر من أين أتيت بٰهذه 

انلظرة؟ وما هو مصدر ٰهذا اتلقييم؟

أليســت نظرتك نلفســك ىلع أنّك حموٌر يف ٰهذا الكون، وأنّك ال حتتاج 
إىل مدبٍّر، وأنّك مستغٍن عن غريك، نظرٌة وهمّيٌة خاطئٌة حتتاج إىل تصحيٍح؟

فأنت لســت حموًرا لٰهذا الكون، ولســت أنت اغية الكــون، أنت جزٌء 
، وكمال اجلزء بكمال اللّك، وكمال اللّك بكمال اجلزء، وكمال ســائر  من لكٍّ
األجزاء بتاكملها بعضها مع ابلعض اآلخر؛ ولا فأنت حمتاٌج إىل اللّك، وأنت 
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مــع اللّك، فلّك الكــون حمتاٌج بعضه إىل بعض؛ ألنّــك يف خدمة األجزاء، 
واألجــزاء األخرى يف خدمتك، ال أنّك أنت املحــور أو اغية الكون؛ فلكّنا 

ألجل اللّك واللكُّ من أجلنا. 

وبعــد أن يّتضح دليك أّن أصل الفكرة اليّت انطلقَت منها يف مشــاعرك 
وأحاكمــك يه فكرٌة خاطئــٌة، ينبيغ عليك الســيع للتخلّص من رؤيتك 
نلفسك بأنّك حموٌر ورفض تفســريك حلّرّيتك الضامنة تلحقيق كمالك بأنّها 
تتحّقق باتلحّرر من اإلهٰل ورشيعته، فٰهذا جمّرد تفسرٍي انفعايلٍّ ساذٍج قادك إىل 
رفض أو عبوديٍّة قد تكون ثابتًة أو تركها؛ تلقع يف أغلل عبوديٍّة زائفٍة وزائلٍة 
قطًعا، ويه العبوديّة ألهوائك وشــهواتك ورغباتك املاّديّة، وٰهذا ما تتكّفل 

بتحقيقه عمليًّا اخلطوة اللحقة. 

املرحلة اثلانية: قيامك بالســيع للتخلّص مّما أنس به ذهنك من فكرة 
أنّــك قادٌر ىلع تدبري نفســك، وجعل ما ينافيها من أفــاكٍر صحيحٍة يه 
املســتحوذة تدرجييًّا، ويتمُّ ٰذلــك من خلل مراجعــة خصوص موقفك 
ذته انطلقًا من 

ّ
ي اخت

ّ
اإلحلادّي انلايف حلاجتــك للتدبري الترشيــيّع، ال

حاالتك الشــعورّية بتطبيق املعايري العلجّية العاّمــة اليّت توّصلت إيلها 
سابًقا عليه، وأهّم تلك اخلطوات:

: إبعاد نفسك عن لّك ما يثري أو حيّفز دليك فكرة أّن مشاعرك معياٌر، 
ً

أّوال
أو أنّك قادٌر ىلع تدبري نفسك، وأنّك غري حمتاٍج إىل أّي تدبرٍي، وأيًّا اكن مصدره 
ي يثري دليك فكرة أنّك حمور الكون 

ّ
بأن ال تتواجد يف املاكن، أو الظــرف ال

واغيته، أو يدعم نظرتك إىل مشــاعرك ىلع أنّها معيار تلك األفاكر املرتبطة 
بمشاعر الرغبة باالستقليّلة وانلفور من لّك فرٍض أو قيٍد؛ حّت تقلّل من شّدة 
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الشعور انلاشئ عنها، وٰهذا ما يدخل يف معاجلة استحواذها أيًضا.

ثانيًا: اســتذاكرك أمثلًة متعّددًة بلعض مواقفــك اليّت اعتمدت فيها ىلع 
رغبتك الشــديدة باالســتقليّلة واتلهّرب وانلفور من العبوديّــة واتلبعّية 
ومقتضياتهما؛ يلّتضح دليك أنّها اغبًلا ما تقودك تلقائيًّا إىل ما هو خاطٌئ وغري 
ملئــٍم للواقع، أو مناٍف لغايتك وكمالــك الزنوعّيني، خصوًصا يف مرحليت 
الطفولــة واملراهقة؛ فكثــرًيا ما تكون انفعاالتنا امللئمــة لرغباتنا يف ٰهذه 

ي نعيشه.
ّ

املرحلة غري متلئمٍة ومنسجمٍة مع الواقع ال

ثاثلًا: تكرار تذكري نفســك خبطإ فكرتك الســابقة، يف أّن مشاعرك يه 
معيار الصواب من اخلطإ، نتيجة نظرتك نلفسك ىلع أنّها حمور الكون، وأنّه 

ليس ألحٍد سلطاٌن عليك. 

وٰهــذا  العود املتكّرر لفحص مبادئ مشــاعرك ومراجعتها يف لّك مّرٍة - 
لكشف خطئها من صوابها - سيجعل دليك القدرة ىلع مراقبة تلك املشاعر 
اتللقائّية فعليًّا حينما تعرض لك، فحينما تنشأ ٰهذه املشاعر ستصبح ملتفتًا 
ّ للسلوك،  مبارشًة إىل مبادئها ومناشئها اخلاطئة. ]انظر: محمد نارص، القانون العقلي
ص 174[. ومن َثمَّ ســيقودك كرثة املحاسبة ملواقفك واملراجعة ملشاعرك شيئًا 

فشيئًا؛ تلعويد نفســك ىلع مراقبة تلك املشــاعر فعليًّا، ٰذلك شيئًا فشيئًا 
تلعويد نفســك ىلع ختّيل األشــياء واألفاكر املنافية واملضــاّدة هلا، وبٰذلك 
نتوّصل إىل جعل املضمون الصحيح واملناسب ألحاكم العقل والغاية اإلنسانّية 
هو املســتحوذ، أي احلكم بعدم قدرتنا ىلع تدبري شؤوننا بشلٍك اكمٍل؛ وٰهذا 
مــا يقودنا إىل انفعاالٍت مســتحوذٍة بديلٍة، بعد أن نتخلّص من اســتحواذ 
االنفعاالت واملشاعر اتللقائّية املفضية إىل األحاكم االنفعايّلة اخلاطئة، أي 
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أن نتخلّص من احلكم االنفعــايّل بعدم حاجتنا إىل اتلدبري الترشييّع، وني 
وجود املدبّر اإللّٰي باتلبع.

الســبب اثلاين: مشاعر املعاناة وانلفور اليّت جتدها يف نفسك نتيجة اتلنايف 
بني رغبتك املفرطة بممارسة رغباتك وشهواتك ولائذها احلّسّية بعيًدا عن لّك 

فرٍض أو قيٍد، وبني واقع ادلين واتلدبري الترشييّع اإللّٰي املقيِّد واملقنِّ هلا.

وُيَعدُّ هوى انلفس باجلري وراء الذلائذ والشــهوات احلّسّية واملاّديّة مبدأ 
الشعور األسايّس تللك املشاعر انلافرة، اليّت ستقودك تلقائيًّا إىل ني حاجتك 
إىل اتلدبــري الترشييّع، بأن يندفع صاحب تلــك الرغبة املفرطة، فراًرا من 
االلزتام بمقتضيــات الطاعة والعبادة، والقيــم األخلقّية واتلعايلم ادلينّية 
املنافية، تلحقيق لائذه وشهواته احلّسّية إىل ني احلاجة إىل الرشيعة، واتلدبري 
الترشييّع اإللّٰي؛ ولا فإنّه جيد تلقائيًّا يف فكرة بطلن ادلين، وعدم احلاجة 
إىل اتلدبري الترشييّع فكرًة مذّلًة ومرحيًة؛ ختيل اعتقه من املسؤويّلة الرشعّية 
واتلعّرض للمحاســبة عليها، ويرى يف وجود ادلين واتلدبري الترشييّع لإلهٰل 
فكــرًة منّفرًة؛ ولا فهو يني حاجته إىل اتلدبــري الترشييّع اإللّٰي؛ ملنافاته 
ٰللك الشعور انلاشــئ ىلع طبق ٰهذه الفكرة، فريّجح إنكار حاجته إىل مثل 
ٰذلك اتلدبــري اإللّٰي ىلع االعرتاف خبطئه، وحتّمل العواقب املعنوّية واملاّديّة 

املرتتّبة ىلع خمالفة الرشيعة؛ ألجل أّن ٰذلك مناسٌب أكرث حلاتله الزنوعّية.

وِمن ثّم بمجــّرد أن تأيت أو تفرض عليه فكــرة اتلبعّية لدلين والرشيعة 
ســينفر، ويتألّم منها مبارشًة وتلقائيًّا، كما أنّه ســيتلّقف لّك ما يتلءم مع 
أهوائه ورغباته الرافضة للرشيعة من أفاكٍر نظرّيٍة؛ تلربير ٰذلك اتلقييم بعدم 
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. حاجته ألّي تدبرٍي خاريجٍّ

ويمكنك معاجلة مشاعر الرغبة الشديدة باتلحلّل من اتلاكيلف؛ تلربير 
السلوكّيات واألعمال املنافية للرشيعة باآليت:

املرحلة األوىل: باتلصحيح اإلدرايّك ملنشــإ تلك االنفعاالت، واملشــاعر 
انلافرة واملتأملّة من واقع ادلين واتلدبري الترشييّع املنايف لرغباتك وشهواتك، 
 الكشــف عــن عدم صوابّية متابعــة هوى انلفس، 

ً
وٰهذا ما يتطلّب أّوال

واتلعلّق بالشــهوات والذلائذ يف تربير املواقف واالعتقادات؛ ببيان أنّها جمّرد 
تقييٍم وفهٍم انفعايلٍّ للنفس، وليســت معيــاًرا تلعيني الصواب من اخلطإ يف 
مواقفك االعتقاديّة؛ ألّن املشاعر تنشأ اعدًة عن األفاكر، واألفاكر املرتبطة 
بالذلائذ والشــهوات املاّديّة قد تكون خاطئًة، وقد تكون صائبة. ]انظر: محمد 

ّ للسلوك، ص 168[ نارص، القانون العقلي

فمتابعة ما تمليه عليك شــهواتك وّلاتك فراًرا من االلزتام بمقتضيات 
العبادة والطاعة ال تسّوغ لك القول بني احلاجة إىل اتلدبري الترشييّع، وجمّرد 
كــون فكرة بطلن ادلين، وانعدام اتلدبري الترشييّع فكرًة مذّلًة ومرحيًة لك 
لكونها مناســبًة لرغباتك، وحلاتلك الزنوعّية ال ختيل اعتقك من املســؤويّلة 
ح لــك إنكار حاجة  الرشعّيــة وعدم اتلعّرض للمحاســبة عليها، وال ترجِّ
اإلنســان إىل مثل ٰذلك اتلدبري اإللّٰي، وتلّقفــك للّك ما يتلءم مع أهوائك 

ورغباتك من أفاكٍر نظرّيٍة؛ تلربير ٰذلك املوقف واالعتقاد امللحد. 

وحريٌّ باإلنســان - بوصفه طابًلا للحقيقة من أجل احلقيقة - أن يتعاىل 
ىلع مثل ٰهذه املشــاعر والرغبات املاّديّة الســاذجة يف حتديد معيار املواقف 
االعتقاديّة اخلطــرية؛ ألّن ما نتمّناه أو نبغضه ليــس هل أّي تأثرٍي ىلع ما هو 
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موجوٌد فعًل؛ إذ كيف يمكن للرغبات واألمايّن أن تربِّر اآلراء املّتفقة معها، 
أو تبطل االعتقادات املتنافية معها. 

ولا ينبيغ عليك تصحيح ٰذلك اخلطإ الفكرّي من خلل اتلمّهل والرتّوي 
يف اعتماد فكرة كفاية متابعة هوى انلفس بالذلائذ والشــهوات احلّســّية، 

واجلري وراءها يف تدبري أنفسنا واحلياة من حونلا.

وبعد أن اتّضــح دليك أّن أصل الفكرة - اليّت انطلقَت منها يف شــعورك 
املفرط بمتابعة رغباتك وشــهواتك املاّديّة واحلّسّية - فكرٌة غري صائبٍة؛ ألنّها 
راجعٌة إىل تأثري الرغبة بتحصيل الذلائذ احلّسّية، والشهوات املاديّة ىلع اجلانب 
املعريّف؛ لا ينبيغ عليك السيع تلصحيح مضمون تلك الفكرة اخلاطئة بكفاية 
متابعة رغباتك املاّديّة واحلّسّية يف تدبري نفسك واحلياة من حولك، واستبداهلا 
مضمونًا صحيًحا منافيًا تللك الفكرة، أي فكرة عدم كفايتها يف تدبري أنفسنا 

وما حونلا، وٰهذا ما تتكّفل بتحقيقه عمليًّا اخلطوة اثلانية. 

املرحلة اثلانية: وتتمّثل بالسيع إلزالة استحواذ فكرة كفاية متابعة هوى 
انلفس بالذلائذ والشهوات املاّديّة يف تدبري نفسك واحلياة من حولك، وجعل 
ما يضاّدها وينافيها من أفاكٍر صحيحٍة يه املســتحوذة، وٰهذا ما يتّم حتقيقه 

باتّباع اخلطوات اآلتية:

: السيع إلبعاد نفســك عن لّك ما يغّذي ويروِّج دليك فكرة كفاية 
ً

أّوال
متابعة رغباتك املاّديّة واحلّســّية يف تدبري نفسك، واحلياة من حولك بعد أن 
اتّضح دليك عدم صوابها، أي عدم جعل األفاكر األرسع حضوًرا دليك يه 

األفاكر املرتبطة بما حيّقق الذلائذ واجلانب الشهوّي فيك. 
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وبٰذلك يمكنك معاجلة تلك الرغبة املســتحوذة باالنكباب ىلع الشهوات 
والذلائذ دليك، من خلل عدم استثارتها باالبتعاد عن األفاكر املحّفزة هلا؛ 
حّت تقلّل من شّدة الشعور انلاشئ عنها، وٰهذا ما سيساعدك أيًضا ىلع توجيه 
هّمك ودافعك للتطلّع إىل كمالك الواقيّع، واالعتناء باستكشــاف جماالٍت 

أخرى من اتلاكمل اإلنسايّن املعنوّي، وٰهذا ما يدخل يف معاجلة استحواذها.

ثانيًا: اســتذاكرك بلعض مواقفك احلياتّية اليّت اعتمدَت فيها ىلع رغبتك 
الشــديدة يف تربئة ذاتك من املســؤويّلة الرشعّيــة واألخلقّية، أو رغبتك 
املفرطة يف متابعة اجلري وراء شــهواتك ولائذك املاّديّة؛ يلّتضح دليك أنّها 
اغبًلا ما تقودك تلقائيًّا إىل ما هو خاطٌئ وغري ملئٍم يف معرفة الواقع، أو مناٍف 
للغاية والكمال الزنوعّيني، خصوًصا يف مرحليت الطفولة واملراهقة؛ باعتبار 
ا نلا، أو  أنّه يف ٰهذه املرحلة كثرًيا ما كّنا قد نشتي شيئًا ويكون يف واقعه مرضًّ
ننفر ونشمزّئ من يشٍء ويكون حتصيله يف الواقع رضوريًّا نلا، فليست رغبتنا 
باليشء ديلًل ىلع صلحه، وال نفورنــا ديلًل ىلع رضره. ]انظــر: محمــد نارص، 

ّ للسلوك، ص 206[ القانون العقلي

ثاثلًا: تكرار مراجعة خطإ فكرتك املســتحوذة، اليّت ترى أّن استكمالك 
نلفسك إنّما حيصل من خلل متابعة شهواتك ولائدك املاّديّة فحسب، وأّن 
اغيتك اإلنســانّية إنّما تتحّقق من خلل ما حتصل عليه من لائذ وشهواٍت 
حّســّيٍة، واليّت تعوّد الهن ىلع ختّيلها واستحضارها، فٰهذه الفكرة يه اليّت 

قادتك إىل حكمك االنفعايّل بني احلاجة إىل اتلدبري الترشييّع.

وٰهذا االســتحضار املتكّرر - خلطإ تلك الفكــرة بمراجعة خطئها يف لّك 
مــّرٍة، من خلل وضع أهوائك ورغباتك يف ســوح الفحص - ســيجعلك 
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شيئًا فشــيئًا قادًرا ىلع مراقبة مشاعرك اتللقائّية، ورغبتك بمتابعة شهواتك 
؛ بأن تصبح حينما تنشأ ٰهذه  ولائذك احلّســّية حينما تعرض لك بشلٍك فعيلٍّ
ي نشأ عنه ٰذلك الشعور وتلك 

ّ
املشــاعر ملتفتًا مبارشًة إىل خطإ اإلدراك ال

الرغبة، وتســتطيع تدارك تلك املشــاعر اتللقائّية مبارشًة؛ نتيجة ايلقظة 
العقلّية بأن تصري عندك يقظٌة فعلّيٌة بعد أن تمارس املراجعة بكرثٍة.

إّن تكرار املراجعة والفحص ملنشــإ الشعور، وخلطإ فكرة كفاية متابعة 
رغباتك املاّديّة واحلّســّية يف تدبري نفســك واحلياة من حولك، واالتلفات 
إىل خطئها، نتيجَة ايلقظــة الفعلّية احلاصلة دليك عند حضور االنفعاالت 
املناســبة وامللئمة هلا؛ سيقودك شيئًا فشــيئًا إىل إضعاف استحواذ احلكم 
واتلقييــم اخلاطئ احلاصل يف انلفس، كما أنّه ســيمّهد الطريق إىل حتصيل 
املعرفة الصحيحة واملضمــون الصحيح يف احلكم، وبمــا يمّهد إىل إماكنّية 
اســتبداهلا بما يقابلها أو يضاّدها من أفاكٍر وأحاكٍم صحيحٍة وملئمٍة للغاية 
اإلنســانّية، وعدم صلحّية اعتماد رغباتنا وشهواتنا يف احلكم بقدرتنا ىلع 

تدبري أنفسنا واحلياة من حونلا.

وبٰذلك نتوّصــل إىل جعل املضمون الصحيح املقابل واملناســب ألحاكم 
العقل هو املستحوذ ال غري، أي احلكم بعدم قدرتنا ىلع تدبري شؤوننا بشلٍك 
اكمٍل، وٰهذا ما سيقودنا إىل انفعاالٍت مستحوذٍة بديلٍة مناسبٍة وملئمٍة للغاية 
اإلنسانّية وحكم العقل، بعد أن ختلّصنا من االنفعاالت واملشاعر اتللقائّية، 

وِمن ثمَّ احلكم حباجتنا إىل اتلدبري الترشييّع ووجود املدبِّر اإللّٰي.

الصنف الثاني: اإللحاد النفعالّي بنفي التدبير اإلٰلهّي في حياة اإلنسان

وينقسم إىل قسمني أساسينّي:
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ي حياة اإلنسان:
ّ �ن هي

ٰ
ّ اإلل ي

القسم األّول: رفض التدب�ي التكوي�ن

وأهّم أسبابه االنفعايّلة:

الســبب األّول: مشــاعر املعاناة والغضب واتلفــّرد واالغرتاب، نتيجة 
اتلعّرض إىل موقٍف انفعايلٍّ طارٍئ أملته الظروُف احلياتّية الصعبة انلاشــئة 

عن الرشور الطبيعّية (غري اإلراديّة)، أو اإلنسانّية (اإلراديّة). 

وعندما حنلّل تلك املشاعر اليّت حتدث فينا - نتيجة تلك األحداث املريرة 
ا  اليّت ال ختلو منها احلياة اعدًة - جند أّن منشــأها فكرٌة مفادها أّن هنالك رشًّ
نــا أن يرتفع، ولم يقم بٰذلك اإلهٰل،  يف الكــون يمكن أن يرتفع، وأّن من حقِّ
لم يهّب أّي أحــٍد بإنقاذنا، أو إنقاذ ضحايا َمن أصابهــم ٰذلك الرّش، وٰهذا 
ما يقودنا إىل استشــعار األلم والغضب وانلفرة مــن فكرة وجود تدبرٍي إلٰيٍّ 

تكويينٍّ يف حياة اإلنسان.

وهنا ســريفض مثل ٰهذا الشــخص اإلقرار بفكرة أّن هنالــك إلًٰها يدبّر 
أمره، أو يدبِّر صالح اإلنســانّية مجعاء؛ ألنّه لم جيده حينما احتاج إيله؛ ولا 
ســيّتخذ موقفه االنفعايّل الرافض لوجود تدبرٍي إلٰيٍّ يف حياة اإلنسان وحيكم 
ي يُزَعم مدبّرّيته لإلنسان؛ منقاًدا 

ّ
بانعدام األثر يف العلقة مع ٰذلك اإلهٰل ال

النفعاالته ومشاعره املستحكمة. 

السبب اثلاين: مشــاعر اتلألّم والغضب وايلأس واخلذالن املتمّخضة عن 
عدم استجابة ادلاعء 

ا ورضًرا قد  ومنشــأ ٰذلك الشــعور دلى ٰهؤالء ينطلق من أّن هنالك رشًّ
أصابهم يف حياتهم، وهم يف حاجٍة ماّسٍة دلفعه، أو أنّهم حباجٍة ماّسٍة تلحّقق 
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أموٍر يعتقدون أنّها مهّمٌة يف حياتهم، أو حتّقق كماهلم بتصّورهم.

 أنّها لم 
ّ

وبالرغم مــن أّن تلك األمور يه من األمور املمكــن وقوعها إال
تقع، فلو اكن هنالك إهٰلٌ فإّما أّن ٰهــذا اإلهٰل رّشير؛ ألنّه لم يقم بإاعنتهم، أو 
إاعنة غريهم ممن هو يستحقُّ أن يغاث أو يستجاب هل، وإّما أّن ٰذلك اإلهٰل غري 
موجوٍد أصًل؛ بديلل أنّه لم يســتجب هلم ولغريهم؛ بالرغم من أنّهم وغريهم 

مستحّقون ٰللك. 

ولا فإّن مسألة عدم استجابة ادلاعء - بالرغم من كرثة اإلحلاح واتلوّسل 
- قد تقود نتيجة استشــعار الغضب واتلألّم والشعور باتلفّرد يف ٰهذا الكون 
إىل ني اتلدبري اتلكوييّن، بدعوى عدم وجدان األثر، أو الفائدة يف العلقة 
مع ٰذلــك اإلهٰل، فأين هو ٰذلــك اتلدبري املزعوم؟ وأين يه آثــاره يف قبال ما 

يستشعرونه من مشاعر املعاناة واأللم؟

وبٰذلك يصري لكُّ حكٍم ومعرفٍة منافيني ٰللك اتلقييم والشعور املستحوذ 
يف أنفســنا أمًرا مرفوًضا وباطًل، كما يصري لّك حكٍم أو معرفٍة بعدم وجدان 
 وصحيًحا؛ ألنّه 

ً
أّي أثٍر أو فائدٍة للعلقة مع ٰذلــك اإلهٰل املزعوم أمًرا مقبوال

يتلءم وينسجم مع مشاعرنا انلافرة انلاشئة من عدم استجابه ادلاعء؛ فمثًل 
أّن اغية ادلايع أن يُشــىَف، فيصبح عدُم حصول االســتجابة هل - مع إماكنها 
 لشعوره بالغضب واأللم واتلفّرد حنو لّك فكرٍة منافيٍة تللك 

ً
يف ذاتها - منشــأ

املشاعر، فاســتحواذ ٰذلك اتلقييم هو األساس بلقاء ٰذلك الشعور انلافر من 
فكرة وجود تدبرٍي، أو مدبٍِّر هل. ]محمد نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 126[

ونتيجة للتعارض - املنافاة بني مشــاعرهم وفكرة أّن هنالك مدبًّرا يرىع 
مصلحة ادلاعــني هل - فإنّه بمجّرد أن تأيت، أو تفــرض عليهم فكرة وجود 
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اتلدبري اتلكوييّن اإللّٰي، فإنّهم ســريفضونها وينفونهــا تلقائيًّا، كما أنّهم 
ســيتلّقفون لّك ما يتلءم مع مشاعرهم انلافرة؛ تلربير تلك انلظرة واتلقييم 
املســتحوذ يف انلفس، اكداعء وجود ما يدّل ىلع انعدام اتلدبري، وما يدّل ىلع 
ّية 

ٰ
العبث والفوىض يف ٰهــذا الكون، أي انلظر إىل األحــاكم اتلدبريّية اإلهل

املنافية ملشــاعرهم نظرة رفٍض واســتهجاٍن، وتقييم األحاكم امللئمة نلي 
اتلدبري اإللٰي واملنســجمة مع تقيمهم ومشــاعرهم املستحوذ بني األثر يف 

العلقة مع ٰذلك اإلهٰل نظرة استصواٍب أو استحساٍن. 

ويتمُّ علج كل السببني االنفعايّلني األّول واثلاين، والذلين يشرتاكن بأّن 
منشأهما اســتحواذ فكرة عدم وجدان أّي أثٍر، أو فائدٍة يف العلقة مع ٰذلك 
اإلهٰل املدبِّر - نتيجة اتلأثّر بالرشور املختلفة، أو نتيجة عدم استجابة ادلاعء 

- من خلل مرحلتني أساسيتني: 

املرحلة األوىل: باتلصحيح اإلدرايكّ ملضمون تلك الفكرة املستحوذة واملتمّثلة 
ا وعبثًا وفوىض يف ٰهذا الكون يمكن ارتفاعها، وأنّه بالرغم من  بأّن هنالك رشًّ

نا أن ترتفع، ولٰكّنها لم ترتفع. أّن املفروض ارتفاعها، بل وأّن من حقِّ

ويتــمُّ اتلنّبه واالتلفات لوجوب فحص منشــإ الشــعور تللــك الفكرة 
املســتحوذة، وبيان خطئها من صوابها من خلل اســتذاكرك واستحضارك 
لفكــرة عدم موثوقّية متابعتــك انفعاالتك ومشــاعرك اتللقائّية الغاضبة 
وانلافــرة من فكرة وجود تدبرٍي إلٰيٍّ يف حياتنا؛ ألّن انفعالك انلافر من فكرة 
أّن هنالك مدبًِّرا يراعك ال ُيَعدُّ معياًرا موضوعيًّا تلحديد خيارك املعريّف برفض 
ٰهكذا مدبٍّر؛ ألّن املشاعر تنشأ اعدًة عن األفاكر، واألفاكر قد تكون خاطئًة 

وقد تكون صائبًة؛ ولا ال يمكنك اتلعويل عليها.

فانلايف للتدبري اتلكوييّن اإللّٰي نتيجة مشــاعر املعاناة والغضب انلامجة 

108

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



عن مصاعب احلياة والرشور املختلفة يف ٰهذه ادلنيا، وعدم اســتجابة ادلاعء 
يفــرتض إماكنّية وجود ٰهذا الكون، ال بٰهذه الــرشور، وليس ٰهذا ببنّيٍ وال 

. ]المصدر السابق، ص 129[  مبنّيٍ

؛ لعدم بداهة ٰذلك احلكم يف نفســه، فٰهذا احلكم ليس من  ٍ
ليس ببــنيِّ

ي ال يمتلك 
ّ

األّويّلات العقلّية، وليس مبِيّنًا؛ ألنّه ال يفرَتَض باإلنســان ال
ص الاكيف يف نظرّيــة املعرفة واملنطق الربهايّن أن يقوم برسد تعليلٍت  اتلخصُّ
وتربيراٍت كٰهذه إلبطال واقعّية العلقة اتلدبريّية اتلكوينّية؛ ألّن حسم مثل 

ٰهذه األمور ال يتمُّ من خلل اعتماد العواطف واالنفعاالت فحسب. 

وبعــد أن اتّضح دليــك أّن أصل الفكرة اليّت انطلقَت منها يف شــعورك 
اتللقايّئ فكرٌة غري صائبٍة؛ ينبيغ عليك تصحيح رؤيتك وتقييمك، وٰهذا ما 
يمكنك حتصيله باتلأّمل يف فهم فلســفة ما أصابك من مصائب ومصاعب، 
بفهمها فهًما واقعيًّا بعيًدا عن تأثريات مشــاعر املعاناة واحلرمان، احلاصلة 
بســبب الرشور الطبيعّية واإلراديّة، بأن تنظر إىل تلك املصائب ىلع أنّها من 
لوازم الكون والطبيعة، وأّن من وراء وقوعها حكمًة، وأّن هنالك تكامًل ما 
بني انلعم واملصائب يف حياة اإلنسان، من مجلتها أنّك حبصول تلك املصائب 
واملصاعب ستتعّرف أكرث فأكرث ىلع قدر نعمة اإلهٰل عليك يف الرخاء والغىن، 
والوفرة والسلمة بشلٍك أوضح وأجىل، فتدعوه وترتبط به أكرث فأكرث. وإّن ما 
ا قد يكون يف طّياته خرًيا كثرًيا مسترًتا، وما أشبه ٰذلك من األجوبة.  ظننته رشًّ

، ص 3[ ّ ي
]انظر: د. البش�ي عصام، اإللحاد العاط�ن

املرحلــة اثلانية: وفيهــا يتّم العمل ىلع اتلخلّص من اســتحواذ تقييمك 
للرشور أنّهــا اكن ينبيغ أن ال حتدث، وأّن اخلــري يف أن ال حتدث، أو عدم 
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وجدانك ألّي أثٍر أو فائدٍة يف العلقة مع ٰذلك اإلهٰل املدبِّر، وانلاجتة عن اتلأثّر 
بالرشور املختلفة، أو نتيجة عدم استجابة ادلاعء.

ويتمُّ حتقيق ٰذلك اتلخلّص من اســتحواذ تلك األفاكر السابقة من خلل 
مراجعة مواقفك اإلحلادية انلافية للتدبري اتلكوييّن، بتطبيق املعايري العاّمة 

اليّت ذكرتها سابًقا؛ ملعاجلتها عليها، وأهّمها اخلطوات اتلايلة:

: إبعاد نفســك عن لّك ما يدعم ويرّسخ فكرتك املستحوذة، انلاشئة 
ً

أّوال
عن اتلأثّر بالــرشور املختلفة من خــلل عدم اســتثارتها، بابتعادك عن 
املثريات املحّفزة هلا؛ بهدف اتلخلّص من استحواذ حضور تلك االنطبااعت 
واتلقييمات يف نفسك أو تقليلها، واملتمّثلة بعدم وجدان األثر يف العلقة مع 
اإلهٰل؛ نتيجة تأثري الرشور الطبيعّية أو اإلنســانّية، أو نتيجة عدم استجابة 
ادلاعء واتلوّســل، وٰهذا ما يدخل يف معاجلة اســتحواذ تلــك االنطبااعت 

اخلاطئة، وباتلايل يسّهل من عملّية اتلخلّص منها.

ثانيًا: اســتذاكرك ألمثلٍة متعّددٍة يف حياتك تظهر بوضوٍح عدم امللزمة 
بني شــعورك وانطبااعتك املســتحوَذة، وبني حقائق األشياء واألحداث يف 
نفســها؛ يلتضح لك أّن مشــاعرك انلافرة واملتأملّة انلاشــئة عن تقييمك، 
ورؤيتك ملسألة انتشار الرشور، وعدم استجابة ادلاعء، يه اغبًلا ما تقودك 
تلقائيًّــا إىل ما هو غري صائٍب، وغري ملئٍم للواقع، أو ما هو مناٍف لغايتك 

الواقعّية وكمالك الزنويّع. 

ثاثلًا: تكرار تذكري نفســك خبطإ تقييمك لألحداث، واألشياء بأنّها اكن 
ينبــيغ أن ال حتدث، وأّن اخلري يف أن ال حتدث، واليّت تعوّد الهن ىلع ختّيلها 

واستحضارها أرسع من غريها. 
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وٰهذه املراجعة ملشــاعرك واملحاســبة ملواقفك بالعود إىل خطإ مبادئها يف 
لّك مّرٍة من خلل فحص مناشــئ مشاعرك ومدى واقعّيتها سيجعلك قادًرا 
تدرجييًّا ىلع مراقبة مشــاعرك، بمجّرد أن تعرض دليك باالتلفات إىل خطإ 

ي نشأ عنه ٰذلك الشعور.
ّ

اإلدراك ال

وٰهذا ما سيقودك شيئًا فشــيئًا تلعويد نفسك ىلع ختّيل األشياء واألفاكر 
املنافيــة واملضاّدة هلــا، اكالقتناع بفكرة عظيم فضــل اإلهٰل عليك يف أموٍر 
كثريٍة، تتضاءل معها أهّمّية ٰهذه املصيبة الواقعة اليّت تستشعر مرارتها ]انظر: 
، ص 3[ ، وٰهــذا ما يتّم حتقيقه برتســيخ حكم  ّ ي

د. البشــ�ي عصــام، اإللحــاد العاطــ�ن

العقل بوجوب شــكر املنعم باالتلفات إىل أقرب انلعم إىل اإلنسان وألصقها 
باحتياجاته؛ بأن يوّظف ٰذلك احلكم الراسخ يف الطبيعة اإلنسانّية من خلل 
َص، 

ُ
اتلأّمــل يف واقعك، وما حييط بك من نعٍم ظاهرٍة وباطنٍة ال ُتَعدُّ وال حت

وباتلفاتك واســتذاكرك املتكّرر للنعم الكثرية احلاصلــة عندك يف احلارض 
واملايض، وســابق كرم اإلهٰل بإجيادها، بالرغم من كرثة أخطائك وتقصريك، 
وعندئٍذ فإنّك ستستشــعر احلياء من ٰذلك اإلهٰل الواضحــة آثاره، والظاهرة 
وابلاطنة ألطافه؛ ملا تراه يف نفســك وواقعك مــن اتلقصري يف حّقه. وٰهذا ما 
 من الغضب؛ لعدم وجدان آثاره، ومن َثمَّ 

ً
يقتيض احلكم بوجوب شكره بدال

ني تدبريه أو حّت وجوده.

وقد رّكز القرآن الكريم ىلع تصوير ٰهذا األسلوب الرتبوّي املهّم وتوظيفه، 
فهنالك آياٌت كثريٌة تشــري إىل ٰهذا املعىن، وتلفت انلظر إىل نعم اهلل الكثرية 
ىلع عباده بما سّخره هلم من أنواع الطّيبات واملذّلات واالستقرار؛ ليستمتعوا 
نَّ اهلَل 

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
بها، ويشــكروا رّبهم عليها، ومن ٰهذه اآليات قوهل تعاىل: أ

 ْســبََغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطنًَة
َ
رِْض َوأ

َ ْ
َماَواِت َوَما يِف األ َر لَُكْم َما يِف السَّ َســخَّ

]سورة لقمان: 20[
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ولا علينا أن نديم استحضار فكرة عظيم فضل اإلهٰل علينا، يف لّك املوارد 
احلاصلة عندنا؛ حّت ترســخ ونأنس بها من خلل تكرار ختّيلها أو تعّقلها، 
ونقيس أنفسنا بأصحاب ابلليا واملآيس واملعدومني؛ لنشكر نعم اهلل علينا. 

]المرصّي، الصّحة العقلّية، ص 122[

فــإذا اكن األنس بمثل تلك األحاكم - املضــاّدة حلكمنا بفكرة العبثّية، 
وانعدام اخلــري واتلدبري يف الكون - مفقوًدا، اكن الســبيل إىل حتصيلها هو 
ّ للســلوك، ص 168  بتعويد اإلدراك ىلع االتلفات إيلها ]محمد نارص، القانون العقلي
  و169[، أو االتلفات بلعض األفاكر املناسبة هلا، كفكرة عظيم ثواب اهلل

ك، وَكبِْتَك ملشاعرك ىلع تلك املصائب والشدائد. 
ّ

املرتتّب ىلع صربك وجتدل

ما زاد تكرار االستحضار تللك األفاكر املضاّدة، زاد القرب من حتصيل 
ّ
ولك

ُخلٍق أو سجّيٍة مناسبٍة للغاية والكمال اإلنسانينّي. 

وبٰذلك نتخلّص من اســتحواذ األفاكر واملشــاعر اليت تــؤدي إىل اختاذ 
ملواقفك اإلحلاديّة بنــي اتلدبري اإللّٰي اتلكوييّن، وجعل املضمون الصحيح 
واملناســب للرؤية العقلّية، والغاية اإلنسانّية هو املستحوذ ال غري، وٰهذا ما 
يمّهد الطريق لقبول األدلّة ادلالّة ىلع ثبوت اتلدبري اتلكوييّن اإللّٰي يف حياة 

اإلنسان، أو قبول أدلّة ثبوت أصل وجود املدبِّر اإللّٰي يف حياة اإلنسان.

ي حياة اإلنسان
ّ �ن يعي ّ الت�ش هي

ٰ
: رفض التدب�ي اإلل ي

القسم الثا�ن

وأهّم أسبابه الشعورّية:

الســبب األّول: مشاعر الغضب واالشــمزئاز من ممارسات بعض املتديِّنني 
فة، أو املتخلّفة اخلرافّية، وأثرهما اتلطبييّق الضاّر ىلع احلياة البرشّية مجعاء. املتطرِّ
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وٰهذه املشــاعر الغاضبة وانلافرة قد يكون سببها إّما اتلأثّر خبطابهم ادلييّن 
اتلحرييّض واإلقصايّئ، أو اللعقليّن، وقد يكون منشؤها اتلأثّر بسلوكهم العميّل 

اخلاطئ، الضاّر بأنفسهم أو باآلخرين بسبب معاناة البرشّية من ممارساتهم.

وبٰذلك تصري ممارســات مثل ٰهؤالء املتديّنني - السابلة لكماالت انلاس، 
واملتشــبِّثة باألمور الشلكّّية الفارغة، واليّت ال تثبت أمام نقد املنطق والعقل 
الســليم - منشئًا تلبيّن بعض األشخاص لألحاكم االنفعايّلة؛ برفض اتلدبري 
اإللّٰي كرّدة فعٍل اغضبٍة منهم، أو نفروا من ٰهذه النسخة املشّوهة والفظيعة 

اليّت يُراد تقديمها عن اإلسلم وادلين عموًما. 

فنحن قد يكون دلينا يف ابلداية فكرةٌ وتقييٌم ســليبٌّ مســتحوٌذ عن ٰهؤالء 
املتديّنني أو املتلبّســني بادلين، ومن جهٍة أخرى حنــن نملك اغياٍت ورغباٍت 
 دلينا نتيجًة 

ّ
وتطلّعاٍت وأحلًما وحاجاٍت تتصــادم مع أفعاهلم وأقواهلم، فتتودل

ٰللك مشاعر االشمزئاز وانلفور والغضب من ممارساتهم، اليّت تقودك إىل تكذيب 
لّك ما يصدر عنهم والرغبة بمخالفتهم؛ بغّض انلظر عن صدق ما يطرحونه.

ويتّم علج ٰهذا السبب اخلاّص لإلحلاد االنفعايّل من خلل مرحلتني: 

املرحلة األوىل: اتلصحيح اإلدرايّك لفكرة أّن ادلين منشأ الفساد، انلاشئة 
عن تأثري سلوك املتديّنني بما هم متديّنون (أي أنّه يرى يف املتديّنني ادليَن). 

وٰهــذا يتحّقق بعد اتلنّبه لرضورة فحص منشــإ الشــعور دليك؛ نتيجة 
اســتحضارك لفكرة عدم الوثوق باالنفعاالت واملشــاعر عموًما، واتلنّبه 

ملنافاتها يف الغالب ألحاكم العقل.

فمشــاعرك املشمزّئة وانلافرة واملتأملّة من ســلوك بعض املتديّنني ال ُتَعدُّ 
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معياًرا صحيًحا ملوقفك اإلحلادّي برفض ادلين؛ ألّن مشــاعرك تنشــأ عن 
أفاكرك، وأفاكرك قد تكون خاطئًة، وقــد تكون صائبًة؛ فتبًعا ٰللك تكون 
 ّ املشاعر انلاشــئة عنها إّما زائفًة أو ســليمًة. ]انظــر: محمــد نــارص، القانــون العقلي

للسلوك، ص 158[ 

وٰهذا اتلنّبه لرضورة مراجعة أفاكرك وأحاكمك وحماســبتها ســيقودك إىل 
الســيع تلحليل تلك الفكرة القائلة بأّن ادلين منشأ الفساد، وتفكيكها بأن 
تنظر يف مدى صوابّية فكرة أّن ادلين سالٌب لكمانلا وسعادتنا؛ يلّتضح لك أنّها 
جمّرد فهٍم انفعايلٍّ ملا قاســيته واعنيته من ممارسات بعض اجلهلة حبقيقة ادلين 
وجوهره، أو املتظاهرين بالقدسّية ادلينّية ملصاحلهم وأهدافهم الضّيقة؛ وواضٌح 
أّن ٰهذا احلكم مبنٍت ىلع حتكيم مشاعر انفعايّلٍة أجنبّيٍة يف معرفة الواقع؛ تتمّثل 
باالشمزئاز وانلفور والغضب واملعاناة من ســلوك أمثال ٰهؤالء، ويه مشاعر 
انفعايّلٌة تتحّرك عن إحساساتنا وخياالتنا ال عن عقونلا، فل قيمة منطقّيًة هلا 

يف تشخيص الواقع؛ لا ال يصّح الركون إيلها يف معرفة واقع ادلين.

والعقل الربهايّن يعلم بعدم وجود ملزمٍة بني فســاد املمارســة ادلينّية - 
حّت لو شملت لّك ادلنيا - ووهمّية أو عدم واقعّية فكرة وجود اتلدبري اإللّٰي 
الترشييّع (ادلين اإللّٰي) ]محمد نارص، اإللحاد.. أســبابه ومفاتيح العالج، ص 270[؛ 
ولا فهو يمزّي اخللط احلاصل دليك ما بني السلوك ادلييّن الضاّر باإلنسانّية، 
ومــا بني ني وجود املنهــج الاكمل، أو صّحة أصل انلظرّيــة، فادلين يشٌء 
واتلديّن يشٌء آخر، وليس بينهما تطابٌق دائًما؛ ألّن ســوء فهم ادلين يسّبب 
ســوء العمل به، كما أّن تلبيس الفساد والظلم البرشّي بلاس ادلين تدليٌس 
، هل  وإخفاٌء للمنشــإ احلقييّق للرّش؛ ألّن اتلديّن يف انلهاية هو ســلوٌك برشيٌّ
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دوافعه وحمّدداته املعرفّية وانلفسّية املختلفة. 

، فل يلزم من ٰذلك ني  وىلع فرض ثبوت خلٍل سلويكٍّ أو تطبييقٍّ يف ديٍن معنّيٍ
فكرة ادليــن اإللّٰي أو وجود اإلهٰل املدبِّر، فهما أمران خمتلفان، وإنّما الواجب 
ي اصطفاه اهلل  لعباده، وهو - بل شــكٍّ - سالٌم 

ّ
ابلحُث عن ادلين احلّق ال

 من لّك عيٍب، وصالٌح لقيادة البرشّية وتدبريها مجعاء. 
ٌ
من لّك نقٍص، ومرّبأ

فٰهذا "املوقف اإلحلادّي” إنّما هو موقٌف شعوريٌّ انفعايلٌّ يف األساس، وليس 
موقًفا فكريًّا وعقلنيًّا باألحرى، وٰهذه الرائع القائلة بأّن ادلين منشأ الفساد 
تتجاهل مثًل أّن معظم املسلمني املتديّنني ينبذون "داعش"، علوًة ىلع أنّهم 
أبرز ضحاياه، كما أّن مجااعت التشّدد ادلييّن يف لّك طوائف املسلمني ال حتظى 
بغطــاء األغلبّية املتديّنة منها اغبًلا. كما أنّه يتجاهل مســألًة أنّه ملاذا ال ننظر 
إىل الســلوكّيات الطّيبة الصاحلة اليّت تصدر من أغلب املخلصني املتديّنني، 

ونستنتج أّن ادلين الصحيح هو املريّب احلقييّق لٰهذه السلوكّيات الطّيبة. 

واخللصة أّن أخطاء املتديّنني ســواٌء ما تعلّق منها برشور أنفســهم، أو 
نتيجة خللهم يف تطبيق ادلين نتيجة فهمهم اخلاطئ هل (عدم مطابقة املمارسة 
ادلينّيــة مع واقع ادلين وجوهره)، همــا وإن وُِجدا مًعا يف صفوف الكثري من 
املتديّنني، ولٰكن ال يلزم من ٰذلك أن حُيَسب ىلع ادلين أدن خلٍل، أو عيٍب 

من تّرفات املنتسبني إيله، أو املطّبقني هل. 

وبٰذلك يتّم نقض فكرة ترسية احلكم يف فســاد املمارســة ادلينّية عند 
بعــض املتديّنني إىل ما يعتنقونه من منهــٍج ورؤيٍة، أو ال أقّل زعزعة اثلقة 
بصدقها، وبما ســيقودنا إىل عــدم الترّسع يف احلكــم ىلع ادلين بصورٍة 
تلقائّيٍة. وتعّقل عدم اعتبارها يف املجتمعات املســلمة مقياًسا ومعياًرا لواقع 
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ادلين، وٰهذا مــا هل األثر ابلالغ يف اتلخلّص مــن تلقائّية احلكم االنفعايّل 
بعدم اتلدبري الترشييع لإلهٰل.

املرحلة اثلانية: ويتّم فيها العمل ىلع ختليص نفســك من استحواذ فكرة 
أّن ادلين ســالٌب لكماالتك جبعل ما ينافيها، أو يضاّدها من أفاكٍر صحيحٍة 
يه املســتحوذة، ويتّم الوصــول إىل ٰذلك عمليًّا من خــلل تكرار مراجعة 
مواقفــك اإلحلاديّة، انلافية للتدبــري الترشييّع اليّت اختذتهــا انطلقًا من 
حاالتك الشعورّية؛ بتطبيقك للمعايري العاّمة اليّت ذكرتها سابًقا ملعاجلة تلك 

املشاعر، وأهّمها اخلطوات اتلايلة: 

1- االبتعــاد عن لّك ما يثري أو حيّفز دليك فكرة أّن ســلوك املتديّنني بما 
هم متديّنون هو منشــأ الفســاد، وٰهذا ما يمكنك حتصيله، بأن ال تلتفت 
ي يثري دليك ختّيًل وتوّهًما أّن ادلين منشأ الفساد؛ حّت تقلّل 

ّ
لســلوكهم ال

من شّدة الشعور انلاشــئ عن تلك الفكرة، وٰهذا ما يدخل يف معاجلة شّدة 
استحواذها أيًضا.

2- اســتذاكرك بلعض األمثلة املتكّررة يف حياتك، واليّت اتّضح لك فيها 
عدم امللزمة بني مشــاعرك انلافرة واملشمزّئة من سلوك بعض األشخاص، 
وبني واقع حاهلم؛ يلّتضح دليك أّن مشــاعرك املنبثقة عن تقييمك ورؤيتك 
ملسألة أّن ادلين منشــأ الفساد، نتيجة مشاعرك انلافرة من بعض املنتسبني 
ايله، واليّت تقودك إىل تكذيب لّك ما يصدر عنهم، يه اغبًلا ما تقودك تلقائيًّا 
إىل ما هو غري صائٍب، وغري ملئٍم للواقع، أو أحاكم العقل، أو ما هو مناٍف 

لغايتنا وكمانلا الزنويّع.

3- تكرار مراجعة خطإ فكرة أّن ادلين منشــأ الفساد يف حياة اإلنسان، 
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أو أنّه ســالٌب لكماالتنا، تلك الفكرة اليّت أفضت بك إىل حكمك االنفعايّل 
بني اتلدبري الترشييّع. 

إّن تكرار اســتحضار خطإ ٰهذه الفكرة ومراجعتها يف لّك مّرةٍ ســيجعلك 
قادًرا تدرجييًّا ىلع اتلنبُّه، ومراقبة مشاعرك اتللقائّية، حينما تعرض دليك بأن 
تصبحـ  بمجّرد أن تنشأ ٰهذه املشاعر دليكـ  ملتفتًا مبارشًة إىل خطإ مناشئها. 

وبتكرار املراجعة واملراقبة تللك املشــاعر انلاشــئة عــن تلك الفكرة 
املســتحوذة، يمكنك اتلخلّص تدرجييًّا من أنسك بفكرة أّن ادلين وااللزتام 
ي نشأ عنه 

ّ
ادلييّن سالٌب لكماالتنا، من خلل االتلفات إىل خطإ اإلدراك ال

ٰذلك الشــعور يف لّك مّرٍة، وتستطيع اتلدارك مبارشًة تللك املشاعر اتللقائّية 
بايلقظــة العقلّية؛ بأن تصري عندك يقظٌة فعلّيــٌة، بعد أن تمارس املراجعة 

والفحص ملناشئ تلك املشاعر بكرثٍة. 

وٰهذا ما سيقودك شيئًا فشيئًا إىل عدم االكرتاث بسلوك بعض املتديّنني 
املنحرف، وعــدم اعتباره مقياًســا ومعياًرا حقيقيًّــا يف احلكم ىلع ادلين 
ورشيعته، وٰهــذا ما هل األثر ابلالــغ يف اتلخلّص من اســتحواذ فكرة أّن 
ادلين ســالٌب لكماالتنا؛ نتيجة اتلعّرض لسلوك بعض املتديّنني اجلهلة أو 

املنافقني يف واقعهم.

وٰهذا اإلبطال الســتحواذ تلك الفكرة املســتحوذة، وإضعاف أثرها يف 
انلفس سيمّهد الطريق إىل حتصيل املعرفة الصحيحة املقابلة واملناقضة هلا ، 
وٰهذا ما هل األثر ابلالغ يف اتلخلّص من تلقائّية احلكم االنفعايّل بعدم اتلدبري 
الترشييّع لإلهٰل دلى أفراد ٰهؤالء املنبهرين باحلضاة الغربّية واملحتقرين لواقع 

جمتمعاتهم ادلينّية. 
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السبب اثلاين: مشاعر االحتقار وانلفور من واقع حال املجتمعات املسلمة 
احلــايّل، امليلء باملفاســد األخلقّية واالجتماعّية والسياســّية وغريها، وما 
يقابلها من مشاعر االنبهار واإلعجاب، انلاشئة من معاينة جناحات العلوم 
اتلجريبّية احلاصلة يف املجتمعات املتحّررة من سلطة ادلين، أو غري املتديّنة.

ومنشــأ تلك املشــاعر املتضاّدة باالحتقار واالنبهــار ـ أو ما ُعربِّ عنها 
، الذات وثنائّية االنبهار واالحتقار، ص 1[  ّ ي

اختصاًرا: ثنائّية االنبهار واالحتقار ]العو�ن
ـ هو اعتقاُد امللحدين بوجود تأثرٍي ســليبٍّ لطبيعة األحاكم، اليّت تقّرها تلك 
املجتمعات ىلع املتديّنني أنفسهم؛ إذ إّن ٰهذه الرشائع قد أاعقتهم أو منعتهم 
من حتقيق كماهلم املنشــود بأن سبّبت شيوع الفســاد بني انلاس، وانقسام 
البرشّيــة وتناحرها، كما أنّها مّكنت الكثري مــن ادلّجالني من اتلحّكم يف 
رقاب انلاس، وقيادتهم كقطعاٍن باســم ادليــن، وٰهذا ما قاد أيًضا إىل جعل 
اعّمة انلاس فاقدين حلســن اتلدبري لشــؤنهم احلياتّية، بينما حتّرر من ختىّل 
عن االلزتام بتلك الرشائع، أو اخلضوع لسلطتها بزعمهم، من تلك العوائق 
املانعــة تلطّور جمتمعاتهم، بديلل تطّور تلــك املجتمعات بعد أن ختلّت عن 

ادلين وسلطته. ]محمد نارص، اإللحاد.. أسبابه ومفاتيح العالج، ص 153[

يًّا ترشيعيًّا حلياة انلاس منافيًة وغري 
ٰ
وبٰذلك تغدو فكرة أّن هنالك تدبرًيا إهل

مناسبة حلاتلنا الشعورّية انلافرة، واملشمزّئة من أثر اتلديّن يف حصول الفساد 
واإلاعقة عن اتلطّور يف حياة انلاس؛ ولا ننفر من فكرة وجود تدبرٍي كٰهذا، 
ونكّذب خريّيته بتلقائّيٍة، بينما ســتكون فكرة نــي واقعّية اتلدبري اإللّٰي 
وخريّيته مناسبًة وملئمًة حلاتلنا الشعورّية؛ باعتبار أّن األحوال الشعورّية ال 
تقود إىل رفض لّك مناٍف هلا من أحاكم وأفاكر وتكذيبه وحسب؛ بل يه تقود 

أيًضا إىل قبول ما يناسبها من أحاكٍم وأفاكٍر ملئمٍة هلا أيًضا. 
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ولا ستكون فكرة ني اتلدبري الترشييّع اإللّٰي موضع إعجاٍب واجنذاٍب 
ا،   تلقائيًّا مذلًّ

ً
عندنا، فنقبلها ونصّدقها بتلقائّيٍة؛ ألنّها تثري يف أنفسنا انفعاال

مّما يقود إىل ما يناســب ٰذلك الشــعور من أحاكٍم، خصوًصا مع وجود معاناٍة 
مريرٍة تعيشــها املجتمعات ادلينّية، حبيث يؤّدي ٰذلــك إىل اعتبار أّن طريق 
اخللص هو باتلحّرر من لّك اعتقاٍد بواقعّية ادلين وخريّيته، ومن لّك اعتقاٍد 

بوجود إهٰلٍ يرىع صالح اإلنسان. ]المصدر السابق، ص 154[

ويمكن علج ٰهذا السبب اخلاّص لإلحلاد االنفعايّل من خلل مرحلتني:

املرحلــة األوىل: بتصحيحك اإلدرايّك ملضمــون فكرتك، املفضية تللك 
املشاعر انلافرة واملشــمزّئة واملتمّثلة برؤيتك، وتقييمك أّن اتلديّن بالرشائع 
ادلينّية هو منشأ الفســاد، واإلاعقة عن االستكمال املعريّف والزنويّع، وأنّه 

اعئٌق، أو مانٌع عن اتلقّدم واتلطّور والريّق اإلنسايّن.

وهنا يتــّم اتلنّبه خلطإ ٰهــذه الفكرة املســتحوذة يف انلفس، من خلل 
اســتحضارك لفكرة عدم الوثوق باالنفعاالت واملشــاعر عموًما، واتلنّبه 

ملنافاتها يف الغالب ألحاكم العقل.

كما أنّه يمكنك االتلفات واتلنّبه خلطإ تلك املشاعر، من خلل االتلفات 
إىل لوازم املوقف العميّل املرتتّب ىلع احتقارك لواقع املسلمني، وانبهارك بواقع 
املجتمعــات الاكفرة؛ ملا ٰللك من أثٍر يف واقع احلياة اليّت تعيشــها، واملتمّثل 
باملخاطــر واملزالــق الفرديّة واالجتماعّية انلاشــئة عنهمــا؛ اكالحنرافات 
األخلقّية وانلفســّية والفكرّية، واتلبعّية ألصحــاب األغراض واملصالح 

املشبوهة، ومسخ اهلوّية، وغريها من السلبّيات.

ومــن الواضح أّن اســتداللك ىلع ني اتلدبري الترشيــيّع لإلهٰل بتخلّف 
املســلمني، وواقع جمتمعاتهم ليس هل أّي مسّوٍغ منطيقٍّ يرّبره؛ ألنّه يليغ أّي 
دوٍر للبرش يف حتقيق تكاملهم، ويعترب أّن الرشائع الرتياق السحرّي الوحيد، 
وٰهــذا وهٌم حمٌض، وتغافٌل منك عن مســألة أّن اهلداية أو الضللة إنّما يه 
بســبب ما يف انلفوس البرشّية من إرادة احلّق والسيع إيله، أو إرادة ابلاطل 
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واالستكبار يف األرض بما كسبت قلوب البرش باختيارها احلّر.

والعقل الربهايّن يقيض بانفاكك جهة املنهج (ادلين اإللّٰي ورشيعته) عن 
ين قد حتكمهم عوامل خمتلفٌة أخرى، كطبيعة 

ّ
مســاوئ املنتسبني إيله، وال

انلفس اإلنســانّية املّيالة الستغلل الغري، واألّمارة بالسوء واهلوى والشهوة، 
ٰهذا يف حال اكنت تلك املمارســة املنتقدة فعًل حتاول تطبيق املنهج من غري 
 فاملنهج بريٌء مّمن حييدون عنه، ومن أخطائهم اليّت ختالفه. 

ّ
حياٍد عنه، وإال

ولا فإّن شــعورك انلافرـ  من فكرة أّن هنالك مدبًِّرا حلياة اإلنسان نتيجة 
اســترشاء الفساد يف املجتمعات املنتســبة إىل الترشيع اإللّٰي ـ غري مرّبٍر؛ 
ألّن الفســاد احلاصل يف مثل تلك املجتمعات قد يكون ناجتًا من أحد ثلثة 
أموٍر: انعدام اتلدبــري، أو انعدام اتلطبيق، أو تدرجيّية حصول أثر اتلدبري، 
ٍ ]محمد نارص،  فحر الفساد بعدم اتلدبري اإللّٰي الزٌم أعّم، وحيتاج إىل معنيِّ
اإللحاد.. أســبابه ومفاتيح العالج، ص 132[، أي مغالطة حر األســباب املتعّددة 

يف سبٍب واحٍد. 

ويكي يف نقض فكرة أّن ادلين منشــأ فســاد املجتمعــات، واملانع عن 
اتلطّور واالســتكمال فيها، بكون الفســاد االجتمايّع واألرسّي احلاصل يف 
املجتمعات امللحدة هو أكرث بكثرٍي مّما هو احلال يف املجتمعات املتديّنة، ىلع 
اعتبار نســبّية القيم املنعزلة عن ادلين دليهــم. ]انظــر: د. البشــ�ي عصــام، اإللحاد 

، ص 3[  ّ ي
العاط�ن

ويكــي يف بيان عدم واقعّية ٰهذه الفكرة انلقــض أيًضا بقيام حضاراٍت 
كثريٍة وعريقــٍة قبل احلضارة الغربّية احلديثة، بالرغم من تمّســكها بادلين 
وفكرة وجود اإلهٰل؛ كمــا أّن بعض ادلول امللحدة تعــاين ايلوم من درجات 

اتلخلّف احلضارّي والفكرّي! 

كما يمكن انلقض لفكرة أّن ادلين اعئٌق عن االســتكمال واتلطّور، بما 
عليه واقع بعض املســلمني املعارص يف الغرب حايلًّــا؛ إذ إنّهم يمّثلون خنبًة 
مثّقفًة ومتعلّمًة يف أغلب ادلول الغربّية غري املســلمة، وٰهذا حبّد ذاته يثبت 
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أّن الواقع املتخلّف عند الكثري من املســلمني يف بدلانهم األصلّية إنّما سببه 
تراكماٌت تارخيّيٌة قد تعود ألســباٍب سياســّيٍة أو اجتماعّيٍة أو اقتصاديٍّة ال 

علقة هلا بادلين والرشيعة.

ويؤّيد ٰذلك أيًضا كرثة اعتناق اإلسلم يف األوساط العلمّية واألاكديمّية، 
وأّن اتلفكري يف اإلسلم فريضٌة وليس ترفًا عقليًّا، بديلل تكّرر مشتّقاته يف 
ي الصدور، ص 201 و202[ 

القرآن قرابة مخسني مّرًة. ]انظر: د. هيثم طلعت، شفاٌء لما �ن

يقول املؤّرخ الفرنّس غوستاف لوبون (Gustave Le Bon): »اإلسلم من 
أكرث ادليانات ملئمًة الكتشافات العلم« ]لوبون، حضارة العرب، ص132.[

ومن َثمَّ ال حيــقُّ لك اتلذرُّع بتطّور املجتمعــات املتحّررة من ادلين، يف 
جمال العلوم اتلجريبّية واتلقنّية لتسويغ قبول منهجهم الفكرّي، فمثًل جند 
 املنبهر انلموذج املتحرّض الغالب حّت يف أخطائه واحنرافاته 

ّ
أنّه اغبًلا ما يقدل

العقديّة ولّك يشٍء؛ ألنّه مبهوٌر بعطائه. 

ومن الواضح أّن املعيار الصحيــح للحكم ىلع صلح املنهج من عدمه، 
إنّما يتّم بتحليل ما ورد فيه أحاكٍم ومفاهيم ونقدها، بأن يُفهم بقواعد الفهم 
ي يصحُّ أن حُيكم 

ّ
العقلّية املعترَبة اليّت ترشد إىل اتلطبيق السليم للمنهج، ال

ل إىل اكتشــاف اخللــط احلاصل بني كمال  بــه عليه بعدها، وبٰذلك يُتوصَّ
املبادئ وانلقص احلاصل يف تطبيقها وأسلوب ممارستها، فمنشأ ارتكاب الرّش 
وحصول املفاســد يرجع إىل نفوس البرش؛ نتيجة لعوامل تكّونِهم أو نشوئهم 
وبيئتهم، أو نتيجة ظروفهم الطارئة الضاغطة، وال علقة هل بفكرة اعتناقهم 

ادلين اإللّٰي أو الزتامهم به.

واخللصــة أّن االســتدالل ىلع زيف األديان وكذبهــا، أو حّت صدقها 
وصلحها بسلوكّياٍت واعداٍت اجتماعّيٍة متوارثٍة ألفرادها، مبنّيٍة ىلع ظروٍف 
اجتماعّيٍة وسياسّيٍة واقتصاديٍّة خمتلفٍة، ُيَعدُّ خمالفًة للمنهج العقيّل الربهايّن، 
ي يُفرتَض أن حياكم األســس ال الظواهر، وأن ال ينطلق من السلوكّيات 

ّ
ال

واتلطبيقات يف نقد العقائد والترشيعات قبل حبثها منهجيًّا بذاتها. ]انظر: علي 
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، ص 18[
ٌ
حمزة زكريا، أنواع اإللحاد.. نظرٌة مجملة

وبٰذلك يّتضح لزوم املســاءلة العقلّية تللك الفكرة، بتعّقل أّن انفعالك 
املحتِقر لواقع املســلمني، واملنبهــر بواقع غريهم ال ُيَعدُّ معيــاًرا موضوعيًّا 
تلحديــد خيارك بني اتلدبري الترشييّع وخريّيتــه؛ لكونه جمّرد فهٍم انفعايلٍّ 
ملا قاســيته واعينته مــن جمتمعك؛ نتيجة قلّة اخلري وســيطرة الرّش املتفيّش 
فيه؛ فليس لّك ما انقبضت نفســك عنه خاطئًا، وال لّك ما حّرك مشاعرك 
ا؛ وٰهذا اتليّقظ واملســاءلة ملشــاعرك ستقودك إىل الرتّوي  واجنذبَت إيله حقًّ
واتلمّهل عن متابعة مواقفــك االنفعايّلة، وعدم الترّسع يف احلكم ىلع تلك 
املشــاعر واالنفعاالت، بأن تفحــص بمزيان عقلك  وتســأل: أواقع حال 

املجتمعات اإلسلمّية يستلزم رفض اتلدبري الترشييّع لإلهٰل؟!

أي عدم جعل األفاكر األرسع حضوًرا ألفاكَر املرتبطَة بمشاعر االحتقار 
لواقع املسلمني، وجمتمعاتهم واالنبهار بواقع املجتمعات ابلعيدة عن ادلين.

املرحلة اثلانية: وتتحّقق باتلخلّص من اســتحواذ فكرة أّن ادلين منشــأ 
الفساد، وأنّه اعئٌق عن اتلطّور أو االستكمال، أي عدم جعل األفاكر األرسع 
حضوًرا األفاكَر املرتبطَة بمشاعر االحتقار لواقع املسلمني، والعمل تدرجييًّا 
ىلع جعل ما ينافيها أو يضاّدها من أفاكٍر صحيحٍة وملئمٍة للغاية اإلنســانّية 

شيئًا فشيئًا يه املستحوذة.

ويتّم ٰذلك من خلل اخلطوات اتلايلة:

1- إبعاد نفسك عن لّك ما يدعم استحواذ فكرتك اخلاطئة؛ بمانعّية ادلين 
عن اتلطّور واالســتكمال باالبتعاد عن املثريات املحّفزة هلا، حّت تقلّل من 
شّدة الشعور انلاشئ عنها؛ باعتبار أنّك ال يمكنك أن تتخلّص من استحواذ 
ي يعّزز من وجودها، 

ّ
تلك الفكرة، وأنــت موجوٌد يف املاكن أو الظــرف ال

وليس بالرضورة أّن جمّرد عدم اتلواجــد اكٍف، بل ختلّصك منها يعتمد ىلع 
طبيعة تقييمك دلور ادلين وحمورّيته يف احلياة. 
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2- اســتذاكر بعض األمثلة ابلارزة يف حياتنا، اليّت يظهر فيها عدم امللزمة 
بني شعورنا باالحتقار أو اتلعظيم لألشياء، وبني حقائق األشياء وواقعها يف ذاتها.

كمــا أّن إلمعان اتلبّر واتلأّمل بما تتضّمنه املجتمعات اإلســلمّية من 
بعض اآلثــار املرشقة، وبعض نقاط القّوة واملنعــة واخلري، ويف مقابل ٰذلك 
العمل ىلع إدامة االعتبار واتلأّمل بما تعانيه احلضارة الغربّية من مشكلٍت 
وأزماٍت نفســّيٍة واجتماعّيٍة، من أهّمها فقدان معىن احلياة، وطغيان احلياة 
املاّديّة وانتشــار اتلفّكك األرسّي واتلحلّل األخليّق، ومجيعها عوامل لها 
تأثرٌي كبرٌي يف إضعاف مشاعر االنبهار واإلعجاب املفرط بمنجزات احلضارة 
الغربّية اتلقنّية واملاّديّة، خصوًصا إذا اكن تصوير مشــالك تلك املجتمعات 

بأقلم مفّكري الغرب الكبار أنفسهم.

3- تكرار تذكري نفســك خبطإ فكرة أّن ادلين اعئٌق عن اتلطّور والريّق، 
اليّت تعوّد الهن ىلع ختّيلها بمراجعة املشــاعر املنبثقة عنها، والعود ملبادئ 

تلك املشاعر، واكتشاف خطئها، أو عدم ملزمتها للواقعّية يف لّك مّرٍة.

وبتكرار ٰهــذه املراجعة والعود خلطــإ فكرة مانعّية ادليــن عن اتلطّور 
واالستكمال يف لّك مّرٍة، تكون قادًرا تدرجييًّا ىلع مراقبة مشاعرك اتللقائّية، 

باحتقار املجتمعات املسلمة، أو اتلعظيم واالنبهار ملن حاد عن ادلين.

كما أّن تلك املراجعة املتكّررة للنفس خبطإ فكرة أّن ادلين منشأ الفساد، 
واملراقبة للمشــاعر املنبثقة عنها ستقودك شــيئًا فشيئًا؛ تلعويد نفسك ىلع 
ختّيل عدم اعئقّية ادلين عن اتلطّور واالســتكمال املعريّف والزنويّع، وعندئٍذ 
يقرتب اإلنسان شيئًا فشــيئًا من استحواذ ٰهذه الفكرة الصحيحة من خلل 

تكرار تذكري انلفس بها. 
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الخاتمة

توّصلت إىل مجلٍة من انلتائج أو اثلمرات األساسّية، من أهّمها: 
1 ـ اإلحلاد االنفعايّل هو إحلاٌد ناشٌئ عن أسباٍب انفعايّلٍة، مصدرها رؤيٌة 
تقييمّيــٌة للنفس أو الكون من حونلا، تقــود إىل ني فاعلّية اإلهٰل، أو إنكار 

أصل وجوده من خلل رشعنة ٰذلك بمقوالٍت تربيرّيٍة.
2 ـ الغرض األسايّس واألوحد للملحدين االنفعايّلني يكمن يف ني ادلور 
اتلدبريّي لإلهٰل، أو ني احلاجة إيله، وليس غرضهم احلقييّق ني أصل وجود 
 من جهة أنّه خيدم يف حتقيق ٰذلك الغرض األســاس ىلع طريقة ني 

ّ
اإلهٰل، إال

العلقة اتلدبريّية بني طرفها األساس. 
3ـ  أّن ادلافــع العتنــاق اإلحلاد يف عرنا احلارض هــو يف األغلب دافٌع 
، ال صلــة هل بقّوة األدلّة أو موضوعّية املنهــج، وكأّن أكرث امللحدة  انفعايلٌّ

دليهم مشلكٌة شخصّيٌة مع واقعّية ادلين ولوازمها. 
4 ـ مجيع األسباب االنفعايّلة أو الشعورّية لألحاكم االنفعايّلة امللحدة يه 
يف احلقيقة أســباٌب غريبٌة وطارئٌة عن جوهر مسألة إثبات املبدإ وفاعلّيته، 
وأحاكمهــا فاقدٌة للقيمة املنطقّية للســتناد إيلها يف نــي أصل وجود اإلهٰل 

وفاعلّيته يف حياة اإلنسان.
5ـ  امللحــد االنفعايّل وبســبب الطابع االنفعايّل إلحلــاده ال جتدي معه 
املناقشــة وانلقد واملحاورة العقلّية ابلحتة؛ ألنّها ال تليق دليه اســتعداًدا 
نفسيًّا اكفيًا، بل قد تستفّزه وحتّفزه ىلع اجرتار مغالطاٍت، أو شبهاٍت جديدٍة 
لم ختطر ىلع باهل ســابًقا، وما حيتاجه ٰهذا انلوع من امللحدة عموًما هو بذل 

انلصح واتلوجيه وترقيق القلب.
6 ـ األســلوب األمثل والصحيح يف علج امللحــد االنفعايّل يتّم بلوغه 
بتصحيح مبدإ شــعوره وأحاكمه االنفعايّلة املتمّثلة بنظرته إىل نفسه، أو إىل 
الواقع اخلاريّج من حوهل وتقييمه هلما، أي تغيري ٰذلك اتلقييم وتصحيح تلك 
انلظرة، وترسيخ ما صّح منها، حبيث عندما تعرض عليه فكرة واقعّية اتلدبري 
ا مع تقييمه لواقع  اإللّٰي أو احلاجة إيله ستكون فكرًة متلئمًة ومتوافقًة جدًّ

نفسه أو ما حييط به، وٰهذا ما يقوده إىل الرتاجع عن إحلاده.
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الخالصة
مىض حوايل قرن ونصف القرن ىلع طرح داروين (Charles Darwin) نظرّيته الشــهرية، 
ورّبما لم يكن ألحٍد أن يتصّور - حّت داروين نفســه - أن تــرتك نظريّته ٰهذه لّك ٰهذا اتلأثري يف 
خمتلف جماالت املعارف اإلنســانّية، وأن تتحّول إىل حبٍث واسٍع يف خمتلف الفروع، ومنها فلسفة 
 أنّها أصبحت 

ّ
ّيات. فمــع أّن نظرّية اتلطّور قد ال تكون نظرّيًة إحلاديًّة بنفســها، إال

ٰ
ادلين واإلهل

شّماعًة لكثرٍي من امللِحدين والشاّككني إلنكار وجود اهلل وما وراء الطبيعة، ومن ٰهؤالء امللحدين 
ي اســتطاع من خلل حتديث نظرّية اتلطّور 

ّ
ريتشــارد دوكيزن (Clinton Richard Dawkins) ال

أن يُصبح أبرز الُمنكرين لوجود اهلل يف العالم، وقد اتّســع نطــاق آراء ٰهذا امللِحد تلصل ابلدلان 
اإلســلمّية أيًضا. وال بّد أن يكون االختلف األسايّس بني الفلسفة والعلمانينّي مثل دوكيزن هو 
يف فهم "قاعــدة العلّّية"، فدوكيزن مع أنّه لم يهتّم بٰهذه القاعدة مثل الفلســفة، ولٰكّن نهج ٰهذا 
 

ّ
األحيايئ يف تفســري العالم اتلطّورّي يبنّي أّن تلّقيه لٰهذه القاعدة هو ماّديٌّ بالاكمل، وال يعتقد إال

بالعلل اليّت يطلق عليها الفلســفة "العلّة املاّديّة" و"العلّة اإلعداديّة"، أّما الفلســفة املسلمون 
 إحدى العلل احلقيقّية 

ّ
فيعتــربون ٰهذه انلظرة غري صائبٍة، ويعتقدون أّن العلّــة املاّديّة ما يه إال

األربع - الفاعلّية والصورّية والغائّية واملاّديّة - يف اعلم الطبيعة. 

ــة؛  ّي
ّ
ــدة العل ــز؛ قاع ــارد دوکي ــاد؛ ريتش ــدة؛ اإلحل ــة اجلدي ــة: ادلاروينّي ــات املفتاحّي اللكم

ــويّل.  ــام الط انلظ

، إيران، مدرس يف فلســفة ادلين ومســؤول يف القسم اثلقايّف 
ّ

(*) ادلكتور فخر ادلين الطباطبايئ
sft313@gmail.com  .جلامعة رشيف الصناعّية

نفي علل ما وراء الطبيعة في نظرّية دوكينز.. 

دراسٌة نقدّيٌة

د. فخر الدين الطباطبائي*

127

نفي علل ما وراء الطبيعة في نظرّية دوكينز.. دراسٌة نقدّيٌة

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019



Denial of Metaphysical causes in Dawkins' theory: 
 a critical study 

Abstract:

It has almost been one and a half-century since Darwin 
presented his renowned theory, and perhaps no one envisaged nor 
Darwin himself that his theory would cause that much impact on 
all fields of human knowledge. The theory of evolution may not be 
an atheistic theory in itself, but it has been turned into an artifice 
of many atheists and skeptics for denying the existence of God and 
the supernatural. One of these atheists is Richard Dawkins who 
was able to become an authority in this regard by upgrading the 
theory of evolution. The range of views of this atheist was so broad 
that they could also reach the Muslim countries. The fundamental 
difference between the philosophers and atheists like Dawkins 
must be in understanding the principle of causality. Dawkins, 
though not bothered himself by discussing this principle as the 
philosophers did, but the approach of this biologist in explaining 
the evolving universe shows that he has conceived this principle 
in a complete materialistic sense. So, he only believes in what is 
called material causes or contributing causes in philosophy. But 
Muslim philosophers consider this view to be invalid, and they 
believe that the material cause is only one of the four real causes 
in nature. 

Keywords: Neo-Darwinism, atheism, Richard Dawkins, the 
principle of causality, linear system. 
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المقّدمة

إّن نظرّية اتلطّور حّت يف نسختها ادلوكزنّية وبغّض انلظر عن استنباطات 
دوكزن ما وراء األحيائّية اخلاطئة، يه يف األصل ليست يف حّد ذاتها نظرّيًة إحلاديًّة 
منافيًة لقواعد الفلسفة اإلســلمّية، وأشخاٌص من قبل دوكزن "خمطئون"؛ إذ 
يتصّورون أّن نظرّية اتلطّور إحلاديٌّة بنفسها، وباختيارهم لٰهذا املسلك الضّيق 
الزائف يكونون قد أمضوا ىلع استمرارّية لزوم االختيار بني العلم وادلين. وىلع 
 بأّن نظرّية اتلطّور ستصبح يوًما 

ً
ٰهذا فإنّه بناًء حّت ىلع أكرث االفرتاضات تفاؤال

 أنّه يمكن اإليمان بعالٍم تطّوريٍّ 
ّ

ما أمًرا قطعيًّا وبدهيًّا من انلاحية العلمّية، إال
قائٍم ىلع اتلدبري اإللّٰي؛ ومن هنا جند الكثري من العلماء يعتقدون بأّن اإليمان 
باهلل ال يتناىف بذاته مع العلم، لٰكّنه يتعارض مع امليتافزييقا املاّديّة ألشخاص 

]Ian Barbour, Religion and Science, p 82[ .مثل دوكزن

لقد خرج دوكيزن عن نطاق علم األحياء من خلل تعّرضه بليان نظرّيات 
تتجاوز دائرة ٰهــذا العلم، وتدّخل يف علٍم ال يمتلــك فيه خربًة وال مهارًة. 
ومن هنا فــإنّ كلم دوكزن يف جماالت األخلق وادلين والفلســفة يف اغية 
الســذاجة وعدم انلضج، واحلقيقة أّن دوكزن وأتباعه فشــلوا يف اتلميزي بني 
األسئلة العلمّية واألسئلة الفلسفّية، واستعملوا املفاهيم العلمّية يف رؤيتهم 

امليتافزييقّية أوسع مّما يقتضيه استعماهلا العلّم.

أّوًل: ريتشارد دوکینز والداروينّية الجديدة المتمحورة حول الجين

مع أّن نظرّية داروين مدعومٌة بالكثري من الشــواهد واألدلّة، وأحدثت 
 يف املحافل العلمّية، وأبهرت الكثري من العلماء؛ لٰكّنها لم تســتطع - 

ً
زلزاال

حاهلا حال ســائر انلظرّيات العلمّية - اإلجابة عن الكثري من األسئلة، ومن 
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تلك األســئلة عملّية وراثة الصفات من الوادلين إىل األبناء، ومن هنا حظي 
اتلمايز بني "الوراثة املزجّية" و"الوراثة الّرّية" بأهّمّيٍة كبريٍة يف تاريخ نظرّيات 

اتلطّور.

يف القرن اتلاسع عرش تقريبًا اكن اجلميع يعتقد أّن الوراثة عملّية امزتاٍج، 
ا  وىلع أســاس نظرّية الوراثة املزجّية، ليس األبنــاء وحدهم من يكونون حدًّ
وسًطا بني وادليهم يف الصفات الظاهرّية واخللقّية، بل إّن تلك العوامل الوراثّية 
الّــيت ينقلونها إىل أبنائهم أيًضا تمزتج حبيــث ال يمكن اتلفكيك بينها. لٰكّن 
تكنولوجيا معلومات اجلينات الرقمّية اليّت اكتشفها غريغور مندل يف املايض 
- ورغم أنّه لم يبّينها بٰهذه الصورة - أثبتت أّن ما نرثه من أبينا وأّمنا ال نمزجه 
مع بعضه، وإنّما نتلىق إرثنا بصورة ذّرّيٍة منفصلٍة عن بعضها ابلعض. ولّك ذّرٍة 

 ]Dawkins, The Blind watchmaker, P 113[ .إّما أن يصلنا إرثها، أو ال يصل

وقد اشتهرت ٰهذه انلظرّية بـ"الوراثة الّرّية". بعد داروين أدرك "ادلاروينيون"- 
ي اشتهر به أتباع نظرّية اتلطّور - قيمة ٰهذا االكتشاف، وسعوا 

ّ
هو االســم ال

ي يكتنف نظرّية 
ّ

من خلل تكثيف ابلحــوث إىل أن جييبوا عن الغموض ال
اتلطّور، في بداية القرن العرشين أصبحت ابلحوث اجلينّية أكرث سعًة وعمًقا، 
وبٰهذا قام الكثري من ادلاروينّيني بمزج علَم اجلينات وعلم املستحاثّات - أو 
علم األحافري (paleontology) - مع نظرّية اتلطّور، وأنشؤوا بٰذلك "ادلاروينّية 
اجلديدة". اكن رائد ٰهذه انلظرّية كما يذكر ريتشــارد دوكيزن هو رونادل فيرش 
(Ronald Fisher) اعلم األحياء واإلحصايّئ الربيطايّن، وقد هّب علم اجلينات 

ملساعدة نظرّية اتلطّور، وأنار الزوايا املظلمة فيها، وبعد ٰذلك بلغ ٰهذا الفرع 
العلّم قّمته مع االكتشــافات اجلديدة يف علم األحياء الرّّي، وأطلق عليه 
جويلان هكســيل )Julian Huxley) "االصطناع اتلطّورّي احلديث"، وكٰذلك 
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دخلت ادلاروينّية احلديثة مرحلًة جديدًة بعد تطّور علم األحياء، واكتشاف 
الـ DNA يف اعم 1950 م ىلع يد جيمس واتسون (James Watson) وفرنسيس 

 .(Francis Crick) كريك

يــن واصلوا حبوثهم ىلع 
ّ

إّن ريتشــارد دوكيزن هو أحد علماء األحياء ال
 ، أســاس ٰهذه اتلعايلم، وهو املولود يف 26 آذار 1941، اعلــم أحياٍء تطّوريٌّ
 ،]Dawkins, The Blind watchmaker. P 308[ ودارويينٌّ بتمام معىن اللكمــة

وأستاٌذ متقاعٌد من جامعة أوكسفورد، وملحٌد شهرٌي.

وقد رّكز دوكيزن جهــوده ىلع تبيني نظرّية اتلطّور للجميع، وألّف يف ٰهذا 
ي محل عنوان (اجلني األنايّن)، وقد أصبح ٰهذا الكتاب 

ّ
السياق كتابه األّول ال

شهرًيا ومؤثًّرا إىل حدٍّ كبرٍي، وأحدث قفزًة جديدًة يف علم األحياء اتلطّورّي. 
يعتقد دوكيزن بأّن »نظرّيــة اجلني األنايّن يه نظرّية دارويــن موّضحًة بلغٍة 
أخرى، ولو اكن داروين حيًّا لاكن اكتشف رسيًعا ٰهذا اتلقارب واالنسجام، 

واكن سيعجبه ٰذلك ىلع األقّل حسب ما أظّن«.

يف ٰهذا الكتاب جرى احلديث عن "امليم" أيًضا، وحبسب رؤية دوكيزن كما أّن 
"اجلــني” هو حمور اتلطّور احليايّت للموجودات، فإّن "امليم” أيًضا هو حمور تكامل 
اخلصائص اثلقافّية. وقد رافق نرش ٰهذا الكتاب موجٌة من التشــجيع واالنتقاد 

للاكتب، وقد حتّدث عن ٰهذا الكتاب أنطوين فلو يف آخر ما كتبه قائًل:

»كتاب "اجلني األنايّن" دلوكيزن تمريٌن كبرٌي تلعقيد أمٍر واضٍح مشــهوٍر... يف 
رأي دوكيزن، األداة الوحيدة إلبراز السلواكت اإلنسانّية يه نسبة خصائص األفراد 
ا إىل اجلينات... اجلينات ليســت موِجَدةً للسلوك، وال يمكنها أن  الواضحة جدًّ
تلعب مثل ٰهذا ادلور، باإلضافــة إىل ذٰلك يه ال تمتلك القدرة ىلع اتلصميم؛ 
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 Antony Flew. there is a god;[ »سواٌء تصميم موجوٍد أناينٍّ ظالٍم، أو عطوٍف مؤمٍن
.]how the world most notorious atheist changed his mind. P 79

وبعد ٰهذا الكتاب، ألّف دوكيزن كتابًا آخر هو "صانع الســااعت األعم" 
ّية 

ٰ
ا كبــرًيا، وقد اهتّم يف ٰهذا الكتــاب بابلحوث اإلهل  اعمًّ

ً
ي الىق إقبــاال

ّ
ال

أيًضــا، وقد اكن اهلدف األســايّس من ٰهذا الكتاب - كمــا هو واضٌح من 
عنوانه - استبدال االصطفاء الطبييّع وصانع السااعت األعم باإلهٰل وصانع 
ّيون واملؤمنون اهتمامهم 

ٰ
ي أواله اإلهل

ّ
الســااعت اإللّٰي يف برهان انلظم، ال

باستمراٍر. وُيعلن يف ٰهذا الكتاب قائًل: »الرؤية ادلاروينّية وحدها تستطيع أن 
 Dawkins, The[ » تزيل احلجاب عن رّس الوجود، وتوّضح احلياة بشلٍك أسايسٍّ
Blind watchmaker. P 12[، وحّت اآلن ال توجد نظرّيٌة أخرى يمكنها توضيح 

 .]Ibid. p 288[ احلياة

ّيات، واكن لّك كتاٍب يؤلّفه 
ٰ
أخذ دوكيزن يلج شــيئًا فشــيئًا إىل جمال اإلهل

يتوّســع يف ٰهذا املجال أكرث من ســابقه، وقام بتخطئة اإليمان بادلين واإلهٰل 
بشلٍك رصيٍح، ويمكن ملحظة قّمة هجومه ىلع ادلين يف كتابه "وهم اإلهٰل"، 
ي اجتنب ادلخول يف 

ّ
فقد جتاوز يف ٰهذا الكتاب، وخلفًا لتشارلز داروين ال

ّية ]كوبلستون، تاريــــخ الفلسفة، ج 8، ترجمة محمود سيد أحمد، ص 154[ 
ٰ
انلقاشات اإلهل

حدود علم األحياء. فتجاوز دوكيزن حدود علم األحياء، وســىع بقّوٍة تلبديل 
 Dawkins, A[ نظرّيــة اتلطّور األحيائّية إىل رؤيٍة كونّيٍة إحلاديّــٍة بتمام املعىن
 Devil’s Chaplain. “Darwin Triumphant: Darwinism as Universal Truth”.

PP 78 - 90[. يعلن دوكيزن براحةٍ أّن هدف ٰهذا الكتاب هو:

1- أّن اإلحلاد ]عدم اإليمان باإلهٰل[ مطلٌب واقيٌع.
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ٍم للعالَم. 2- االصطفاء الطبييّع ادلاروييّن يُبعد توّهم وجود مصمِّ

3- ال ينبيغ خماطبة الطفل بدين أبويه؛ ألّن »األطفال أصغر من أن يُبدوا رأيًا 
يف مثل ٰهذه املسائل، كما أنّهم أصغر من أن يبدوا رأيًا يف االقتصاد أو السياسة«.

4- اإلحلاد ]عدم اإليمــان باإلهٰل[ مصدر فخٍر؛ ألّن عدم اإليمان باإلهٰل 
يدّل بنحٍو ما ىلع االستقلل الهيّن، ويف احلقيقة يكشف عن الهن السليم.

ومن هنا نراه يّرح يف ٰهذا الكتاب قائًل: »االحتمال القريب من ايلقني 
.]Ibid. P 112[ »أنّه ال يوجد إهٰلٌ لٰهذا العالم

ثانًیا: "وهم اإلٰله" لدوکینز ونفي علل ما وراء الطبيعة

اهتّم دوكيزن يف كتابه "وهم اإلهٰل"بني وجود اإلهٰل بشلٍك رصيٍح، ويني أّي 
نوٍع من علل ما وراء الطبيعة، لٰكن جيب أن نعلم أّن االعتقاد بانلظام “العيّلّ 
واملعلويّل" من مجلة املفاهيم األساسّية اليّت يعتقد بها الفلسفة والعلموّيون، 
ويبنون ىلع أساســها نظامهم الفكرّي. ودوكيزن كٰذلك غري مستثىًن من ٰهذه 
القاعــدة، فمع أنّه لم يقم قّط بتخصيص ـ حّت قســٍم مــن مؤلّفاته ـ لٰهذا 
 أّن نظرّيته مؤّسسة ىلع قاعدة اتلوايل الطويّل 

ّ
املوضوع كما فعل الفلسفة، إال

للعلــل واملعايلل املاّديّة، وٰهــذا األمر إنّما يدّل ىلع أّن أحــد املباين اخلفّية 
لٰهذا العالم ابليولويّج هو قبوهل نلظــام الِعلّّية يف العالم. ولٰكن جيب االنتباه 
لٰهــذه انلقطة، ويه أّن املنهج الطبييّع دلوكيزن قد ألىق بظلهل ىلع فهمه لٰهذا 
انلظام، ومن هنا اكن فهمه لقاعدة الِعلّّية وفرواعتها خيتلف اختلفًا جذريًّا 
عّما يطرحه احلكماء املســلمون من أفاكٍر. وسنليق هنا نظرًة ىلع معىن العلّة 
ومصاديقها من وِجهة نظــر دوكيزن، ثّم ننتقل بعد ٰذلك إىل نقد وحتليل ٰهذا 

الرأي بناًء ىلع آراء احلكماء املسلمني. 
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1 ـ معنى العّلة ومصاديقها في نظر دوکینز

مــع ظهور العلــوم اتلجريبّية وتطّورهــا ظهر تصــّور للعلقة بني اإلهٰل 
والطبيعة، فقد الىق تمثيل روبرت بويل (Robert Boyle) رواًجا هائًل، فقد 
"، وشّبه يف ٰهذه الصورة العالم بأنّه  صّور اإلهٰل ىلع أنّه "صانع ســااعٍت الهويتٌّ
ساعٌة معّقدة تّم صنعها ِوفَق تصميٍم مسبٍق، »ولٰكّن مشلكة ٰهذا اتلمثيل أنّه 
 ألّي فاعلّيٍة حايّلٍة هلل؛ ألّن الســاعة بعد أن ترشع يف العمل 

ً
ال يــرتك جماال

، وٰهذا األمر اكن هو القاعدة  فإنّها تستمّر يف حركتها اآليّلة بشلٍك مســتقلٍّ
اليّت مّهدت للفكر اإلحلــادّي (األلوهّية الطبيعانّية) يف القرن اثلامن عرش« 

.]Ian Barbour, Religion and science. P 22[

اســتمّر مذهب األلوهّية الطبيعّية يف عر داروين كٰذلك؛ إىل درجة أنّه 
أثّر كثرًيا حّت ىلع داروين نفســه، فبىن ىلع أساسه نظرّيته اتلطّورّية، وبناًء 
ىلع ٰهذا الفكر »أعلن داروين رفضه الريح للعتقاد بٰهذه القوى الغيبّية، 
وتكلّــم بكّل رصاحٍة ودون أّي غموٍض عن أفاكٍر جديدٍة بدل تلك األفاكر، 
اليّت تكون وفقهــا حركة العالم منحرًة يف القــوى الفزييائّية والكيميائّية 
 Ernst Mayr, What Evolution Is, Typological Thinking[ واملياكنيكّيــة« 
Finalism(, p 82([ وحســب رأي داروين فإّن الطبيعة مكتفيٌة ذاتيًّا وال وجود 

ألّي خلٍل فيهــا؛ ولٰهذا لن تكون هناك حاجٌة للعوامل غري الطبيعّية تلبيني 
الظواهر الطبيعّية، ومن هنا، فإّن اتلغريات احليوّية اليّت تطرأ ىلع املوجودات 
احلّية حتدث ىلع ســبيل "الصدفة" و"االتّفاق"، و"االصطفاء الطبييّع" ينتيق 

أنسب اتلغرّيات مع الظروف املحيطة. 

بانلظر إىل عبــارات دوكيزن يّتضح أنّه مثل دارويــن أيًضا، إذ يؤّكد ىلع 
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االكتفاء الايّت لعالَم الطبيعة، مع وجود اختلٍف، هو أّن دوكيزن ىلع عكس 
دارويــن، يوغل أكرث فيها بنفيه الريح ملا وراء الطبيعة. ىلع ٰهذا األســاس 
حر دوكيزن علّة الظواهــر الطبيعّية فقط يف اتلوايل الطويّل للظواهر املاّديّة 
األخرى، وال يعتقد بأّي علّة غري ماّديّة، ويعترب أّن الفضل يف ٰهذه انلظرّية 

يعود إىل جهود داروين:

ن قبل داروين أّن نموذج جناح ايلعسوب، أو  »َمن اكن يســتطيع أن خيمِّ
ا نتيجة  عني العقاب اليّت يبدو أنّها ُخِلقت بٰهذا الشلك، يمكن أن يكون حقًّ
 Dawkins. The God[ »تواٍل طويلٍّ من العلل غري االتّفاقّية ولٰكّنه طبييعٌّ لكّيًّا؟

.]Delusion. P 114

ي ســّبب ٰهذا اتلوايل من 
ّ

وحســب نظره فإّن االصطفــاء الطبييّع هو ال
العلل املاّديّة؛ ولٰهذا السبب فإنّه ىلع مستوى األجهزة العضوّية احلّية »يكون 
 Dawkins. The blind[ .»االنتخاب الطبييّع تفســرًيا اكفيًــا ملراحل اتلطــّور

]Watchmaker. P 14

أورد دوكيــزن ديلًل آخر كٰذلك لـ "االكتفــاء الايّت للطبيعة" ونىف ِعلّّية 
اإلهٰل، في نظره قبول علّّية اإلهٰل مواٍز للتدّخل املحسوس وادلائم لٰهذا املوجود 
غــري املاّدّي يف الطبيعة، وتعطيٌل للقوانني والوســائط الطبيعّية، ولّما اكنت 
الوســائط الطبيعّية موجودًة - وال أثر لٰهذه اتلدّخــلت يف انلظام الطبييّع ـ 
لٰهذا فإنّه ال علّّية ُتتَصّور من اإلهٰل، وال إهٰل موجوٌد أصًل! وبأخذه اجلّدّي لٰهذا 
ين يعّدون 

ّ
االســتدالل بعني االعتبار، قام بمهامجة بعض املؤمنني باإلهٰل، ال

اتلطّور هو "األسلوب اإللّٰي يف اخللق" واتّهمهم بمصادرة نظرّية اتلطّور بنفع 
ي خلق العالم املاّدّي ودبّره 

ّ
مذهب اإليمان باإلهٰل. وحســب رأيه فإّن اإلهٰل ال
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عــن طريق العلل املاّديّة، هو »إهٰلٌ مرتٌَف، غري مباٍل، بل عمٍل وال فائدة منه 
بأتّم معىن اللكمة« ]Dawkins. The God Delusion. P 11[ ويف نظره أّن االعتقاد 
 قدٌم واحدٌة عن اإلحلــاد. وبناًء ىلع اعتقاده حبتمّية 

ّ
بــإهٰلٍ كٰهذا ال تفصله إال

ٰهــذه املباين فيما خيّص اإلهٰل، وصل دوكيزن إىل ٰهذه انلتيجة؛ ويه أّن انلظرة 
اتلفســريّية لإلهٰل أمٌر زائٌد، وليس هل أّي فائــدٍة وظيفّيٍة يمكن أن تظهر يف 
 Alister McGrath. Dawkins’ God : Genes , Memes ,[ .اتلفســريات العلمّية

]and the meaning of life. P 57

ومن أجل نــي اإلهٰل والعلّّيــة يف ٰهذا العالم يُشــلك دوكيزن كٰذلك ىلع 
ي طرحه علماء اللهوت، وهو أنّه حسب نظره إذا أردنا أن 

ّ
االســتدالل ال

نعــّد اإلهٰل موجوًدا معّقًدا كما يعتقد املؤمنون، فإنّنا نكون قد وقعنا يف ادلور 
ابلاطل؛ ألنّه حســب الفرض املســبَق دلوكيزن، لّك موجوٍد معّقٍد هو نتيجٌة 
لعملّيــٍة تطّورّيٍة، يف حني أّن نفس ٰهذه العملّية اتلطّورّية حســب افرتاض 
املؤمنني يه معلوٌل لٰهذا املوجود املعّقد، ومن أجل ختلّصهم من ٰهذا املشلك، 
اعتــرب املؤمنون ادلور غــري صحيٍح، ويفرتضون أّن اإلهٰل أمٌر مســلٌّم وغري 
معلوٍل؛ غري أنّــه من أجل اجتناب ادلور اكن يمكــن االفرتاض أّن عملّية 

اتلطّور أمٌر مسلٌّم. 

إذا أردنا أن نسلّم بوجود معبوٍد دليه القدرة ىلع تنظيم لّك ٰهذه اتلعقيدات 
املنسجمة للعالم ـ سواًء اآلنّية منها أو تلك اليّت تتّم بطريقة تطّورّيٍة موّجهٍة ـ 
جيب يف أّول خطوٍة أن يكون هو يف نفســه معّقًدا بل نهايٍة... فاملعتقد باخللق 
ـ بناًء ىلع ٰهذا ـ جيّوز بسهولٍة أن يكون هناك موجوٌد من قبُل ذو علٍم وتعقيٍد 
جّد عجيبني، فإذا قلنا: إّن دلينا الرخصة ألن جنعل فرض وجود ُمعّقد منّظٍم 
أمًرا مسلًّما بدون إعطاء أّي تفسري ٰللك؛ أمكن كٰذلك بنفس ٰهذه الطريقة 
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أن نعترب بكّل سهولٍة أّن وجود احلياة بالصورة اليّت نعرفها أمٌر مسلٌّم كٰذلك. 
]Dawkins. The blind Watchmaker. P 13[

2 ـ تقييم نظرّية دوکینز حول عّلّية الموجودات الماّدّية ونقدها

عنــد إلقاء نظرٍة اعبرٍة ىلع أهّم ما كتبه دوكيزن يف ٰهذا الصدد، يمكن أن 
نســتنتج املنطلقات العقلّية والفلسفّية ألفاكره حول الِعلّّية وتبيينها فلسفيًّا 

يف صورة الربهان اتلايل:

م 1: حتتاج املوجودات احلّية إىل علّة؛ ليك تتكّون؛ (= قاعدة الِعلّّية)

؛ م 2: علّة أّي موجوٍد يحٍّ يه موجوٌد ماّديٌّ

م 3: نســتنتج من املقّدمة اثلانية أّن تبيني ظهــور املوجودات احلّية عن 
طريق تسلســل احلوادث الطبيعّية تبينٌي علمٌّ ومقبوٌل؛ (= اكتفاء الطبيعة 

ذاتيًّا وكفاية اتلفسري العلّم) 

انلتيجة 1: اإلهٰل غري موجوٍد. 

انلتيجة 2: تفســري الفعــل اإللّٰي عن طريق انلظام العــيّلّ الطويّل غري 
صحيٍح؛ ألنّه يقودنا إىل إهٰلٍ كسوٍل، وال فائدة منه. 

تقييم املقّدمة األوىل: اشرتاك الفلسفة ودوكيزن يف أصل الِعلّّية واختلفهم 
يف ماهّيتها

من انلاحية اتلارخيّية، تعّد مســألة العلّة واملعلول أّول مســألٍة اجنذب 
إيلها الفكر اإلنســايّن، وأجربته ىلع الفكر واتلأّمل؛ من أجل كشــف لغز 
الوجــود ]مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، ص 643 - 646[، ويه أســاس لّك اجلهود 
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العلمّية؛ فالعالم اتلجرييّب األحيايّئ اكن يقيض ســنواٍت طويلًة من عمره يف 
 بعلم اجلينات، ويبحث عن الظاهرة اليّت يمكن أن يكون 

ً
املخترب مشــغوال

 هلا، عن طبيعة اآلثار اليّت يمكن أن يكون ٰهذا اجلني علّة 
ً

جنٌي معنّيٌ معلوال
هلا يف املوجود اليّح. وبانلظر إىل ٰهذه انلقطة يعتقد العلماء - قبل أن يرشعوا 
 صدرا أنّه »إذا 

ّ
يف حبوثهــم العلمّية - أّن للّك ظاهرٍة ماّديٍّة علًّة، ويعتقد املل

ثبتت مسألة العلّة واملعلول صّح ابلحث، وإن ارتفعت ارتفع جمال ابلحث، 
ومــع القدرة العبثّية اجلزافّية ال يبىق للباحث كلٌم، وال يثبت معها معقوٌل 

 صدرا، األسفار األربعة، ج 3، ص 163[.
ّ

أصًل« ]المال

، تلخيص المحّصل،  ّ ومن هنا عّد ابلعض قانون الِعلّّية بدهيًّا وواضًحا ]الطوىسي
ص 235[ و"أصًل فطريًّا" ]جوادی آمل، رحيق مختوم، ج 1 - 3، ص 161[، وبدل أن 

يقوموا بإثباته، اهتّموا أكرث بفروعه.

ولم يشّذ دوكيزن كٰذلك عن الفلسفة املسلمني والكثري من العلمانينّي؛ 
إذ اكن يرّكز ىلع قانون العلّّية وأّســس رؤيته يف علم األحياء اتلطّورّي ِوفًقا 
ا، وفتح  هلا، وىلع غرار الفلســفة املســلمني عّد قاعدة العلّّية واضحًة جدًّ
باعتقاده ٰهذا بابًا للفلســفة وما بعد الطبيعــة – ذات املنهج العقلين وغري 
اتلجريب – إىل جانب مذهبه الطبيعايّن دون أن ينتبه؛ ألّن ابلحث عن قانون 
العلّّية يدخل يف جمال الفلســفة واألمور العقلّية، وال يمكن نقضه وإثباته 
وفق وجهة انلظــر اتلجربّية والطبيعانّية. ولٰكن ملــاذا يُعترَب ابلحث يف ٰهذا 

؟  القانون أمًرا فلسفيًّا وغري جتريبٍّ

ُعرضت إجاباٌت خمتلفٌة لٰهذا الســؤال، اجلــواب األّول: اكن من طرف 
الفلسفة املســلمني، حيث افرتضوا باستنادهم إىل برهان اخلُلف أّن قانون 
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الِعلّّيــة ليس عقليًّا وفلســفيًّا، ويمكن إثباته عن طريــق املنهج اتلجريّب 
. واعتقادهم ٰهذا يعــين أّن العالِم اتلجريّب قبــل أن خيضع ظاهرًة  واحِلــّسّ
ما للتجربة ويكتشــف آثارها وأســبابها، ال يعتقد بأّي علقٍة بني األشياء 
اخلارجّية، وبناًء ىلع ٰهذا فهو باإلضافة إىل أنّه ال يستطيع أن يقوم بأّي جتربٍة 
أو حتليٍل، ال يستطيع حّت إدراك وجود األشياء اخلارجّية عن طريق الظواهر 
اإلدراكّية؛ ألّن اتلجربة واتلحليل يكون هلما معىًن عندما يهدف اإلنســان 
إىل الوصول إىل علّة تلك الظاهرة عن طريق اتلجربة، أو كشــف آثارها أو 
معلوالتها، فكيف يمكن لشــخٍص االّداعء أّن ٰهذا اإلدراك معلوٌل ملشاهدة 

تلك الظاهرة اخلارجّية ما دام قانون الِعلّّية لم يثبت دليه؟!

باإلضافة إىل ٰهذا يواجه املنهج احلّسّ يف دراسته لقانون الِعلّّية حتّديًا آخر، 
وهو أنّه كيف يمكن إثبات أّن هناك رابطًة كٰهذه بني مجيع الظواهر املشابهة 
تللك الظاهرة اليّت أخِضعت للتجربة؟ ألنّه »مهما تكّررت اتلجربة احلّســّية 
ال يمكنها ني إماكن ختلّف املعلول عن العلّة، أي يبىق دائًما االحتمال قائًما 
أنّه يف احلاالت اليّت لم ختضع للتجربة يمكن أن يتحّقق معلوٌل دون علّة، أو 
أن توجد العلّة وال يوجد معلوهلا، فاتلجربة احلّسّية قارصٌة عن إثبات الرابطة 
اللكّّية والرضورّية بني ظاهرتني، فما بالك بإثبات لكّّية قانون الِعلّّية يف مجيع 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 24[.
العلل واملعلوالت« ]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ن

وللتخلّص من ٰهذه اإلشــاكالت جيب القول إّن قانون العلّّية أمٌر فلسيٌّ 
، وكون أصل العلّّية ليس جتربيًّا ال يعين عدم االستناد إىل اتلجربة  وعقلينٌّ
حّت يف فروع حبث العلّّية، فالفلسفة املسلمون يعتقدون أنّه بعد إثبات ٰهذا 
القانون عن طريق العقل، يمكن للتجربة ىلع األقّل تقديم مساعدٍة معترَبٍة 
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للعلم بتعيينها بلعض مصاديق العلّة واملعلول يف اعلم املاّدة، ومن هنا يمكن 
القول إّن »الربهان العقيّل املبتين ىلع املقّدمــات اتلجربّية فيما خيّص العلل 
واملعلــوالت املاّديّة« ]المصــدر الســابق، ص 39[ أحد الطرق لتشــخيص بعض 

العلل واملعايلل. 

وبعد لّك ٰهذا جيب االنتبــاه إىل ٰهذه انلقطة كٰذلك، ويه أّن اتلجرية ال 
يمكنها أن تثبت احنصار العلّة املكتشفة، ومن هنا يبىق االحتمال قائًما دائًما 

أّن هناك علًّة أخرى لٰهذا املعلول لم تُكتشف بعد. 

من الصعب كثرًيا إثبات أّن العلّة املؤثّرة يف ظهور ظاهرٍة يه نفسها تلك 
العوامل املكتَشــفة يف حميط اتلجربة، وأنّه ليس هناك اعمٌل غرُي حمسوٍس 
وغرُي مكتشٍف دخيٌل فيها، وأصعب منه إثبات احنصار ٰذلك العامل، وعدم 
 دائًما أن تتحّقق الظاهرة املدروسة 

ً
إماكن تعويضه بآخر؛ ألّن هناك احتماال

ضمن رشائط أخرى، وعن طريق عوامل أخرى؛ وٰهذا ما تؤّيده االكتشافات 
اجلديدة يف علوم الفزيياء والكيمياء. ]انظر: المصدر السابق، ص 51[

ولٰهذا السبب ال يمكن أبًدا ني العلّة املاّديّة، أو غري املاّديّة غري املكتشفة 
وخاّصة يف العلل غــري املاّديّة، وما وراء الطبيعة الّــيت »يُعترَب إجراء جتربٍة 
 بالربهان 

ّ
حوهلا أمًرا غري ممكٍن، وال يمكن إثبات وجودها أو عدمها أو رّده إال

العقيّل املحض« ]المصدر السابق، ص 52 و38[.

ّية
ّ
حقيقة قاعدة العل

 إّن أصل الكثري من الزنااعت واالختلفات اليّت حدثت بني الفلســفة 
املسلمني والعلموّيني؛ أمثال دوكيزن هو يف فهم وبيان معىن العلّة وحقيقتها؛ 
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لٰهذا يُعترَب ابلحث يف ٰهذا األمر مفيًدا حلّل الكثري من إشاكالت ٰهذه املسألة. 
يعتقد أتباع املذهب العلّم أّن العلّة أمٌر مؤثٌّر يف املعلول بشلٍك من األشاكل، 
وهلا دخٌل يف حتّققه؛ ولٰهذا الســب اكن الربوتني علّــة اجلني، واجلني علّة 
اخللّية، واخللّية علّة األعضاء، واألعضاء علّة األجهزة العضوّية، واألجهزة 
العضوية علّة تشــلّك األنواع يف نظر علماء مثل دوكيزن، أّما عند الفلسفة 
املســلمني فٰهذا اتلحليل ال يعدو أن يكون حتليًل للعلّية بمعناها العاّم، يف 
ٰهذا انلوع من العلّية يقــوم العلموّي: »بإطلق مفهوم املعلول ىلع أّي يشٍء 
يرتبط بشلٍك ما مع يشٍء آخر، ويعّمم مفهوم العلّة كٰذلك ىلع أّي يشٍء يرتبط 
بنحٍو ما مع طرٍف آخر« ]المصدر الســابق، ص 37[. أّما الغور الفلســّي فيبنّي نلا 

بشلٍك اعمٍّ أنّنا نواجه قسمني من الظواهر يف اعلم الطبيعة:

1. ظهور املوجودات.

2. اتلغرّيات واتلنّوع الي حيصل فيها.

يعتقد الفلســفة املســلمون أّن الظاهرتني املذكورتني ناجتتان من تأثري 
العلل اآلتية يف اعلم الطبيعة:

1. العلّــة الُموِجدة: يف لّك حلظٍة يف اعلم الطبيعــة خيتي موجوٌد، ويظهر 
موجوٌد آخر، وحسب اعتقاد الفلسفة أّن ظهور املوجودات يه أهّم احلوادث 
يف اعلم الطبيعة، ويعتقدون كٰذلك أّن العديد من الظواهر اجلديدة يف الطبيعة 
 صوٌر جديدٌة، وتركيباٌت ناجتٌة عن األجزاء السابقة هلا، وبل شكٍّ 

ّ
ما يه إال

ال بّد لٰهذا الرتكيب اجلديد والصورة الفلسفّية من علّة. يف نظر الفلسفة، ال 
ينحر إجياد العلّة فقــط يف الظهور األّول؛ بل لّما اكنت املوجودات يف حال 
جتّدٍد دائٍم يف لّك حلظٍة، اكن اســتمرار حياة املعلــول مرتبًطا بالاكمل بالعلّة 
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املوجدة. وأفضل طريقة لفهم ٰهذا انلوع من العلّّية بشلٍك أفضل حتليل علقة 
اإلنسان وتصّوراته، فاإلنسان يقوم خبلق تصّوراٍت يف فضائه الهيّن اكلطائر 
، حّت استمرار حياة ٰهذا  ي قد ال يكون هل وجوٌد خاريجٌّ

ّ
الغول ذي القرن ال

الطائر اخليايّل كٰذلك مرتبٌط باإلنســان؛ ولٰهذا السبب في أيِّ حلظٍة يرف 
اإلنسان انبتاهه عن ٰذلك الطائر لن يصبح هل وجوٌد يف ذهنه. 

2. علّة اتلغرّي أو فاعل احلركة أو الفاعل الطبييّع: تتعّرض املوجودات خلل 
فرتة حياتهــا الطويلة إىل تغرّياٍت كثريةٍ يف بنيتها، وقوع ٰهذا اتلغيري أمر بديهٌّ 
وواضٌح، يلحظه أّي شخٍص بقليٍل من اتلأّمل يف اعلم الطبيعة. يطلق الفلسفة 
ا من كتبهم  ىلع ٰهذا انلوع من اتلغرّيات اســم "احلركة" وخّصصوا قســًما مهمًّ
الفلســفّية تلبيينها؛ فقد اتّضح هلم أّن دوام ٰهذه اتلغرّيات يزيد من احلاجة إىل 
ٰهذه العلّة املدروسة، ومن هنا اكنت مرافقة العلّة للتغرّيات املستمّرة رضوريًّا، 
. يطلق الفلســفة املسلمون ىلع ٰهذه  ويف غري ٰهذه احلالة لن يكون هناك تغرّيٌ
العلّة اليّت تؤّدي إىل تغرّي املوجودات وحتّوهلا اسم "الفاعل الطبييع"؛ ألنّه »يبحث 
ي يؤّدي إىل اتلحريك، التسكني، اتلغيري، وأمثال 

ّ
يف العلوم الطبيعّية، وهو ال

ذٰلك يف الطبيعة« ]جوادی آمل، رحیق مختوم، ج 2-5، ص 366[.

هّيات، المقالة السادســة، 
ٰ
3. العلّة الُمعّدة أو العلّة الُمِعينة ]ابن ســينا، الشــفاء، اإلل

لك : التعليقات، ص 41، 43 و48[: يعتقد الفلســفة أّن 
ٰ

الفصل األّول، ص 266؛ وكذ

هناك علًّة، يه اليّت تمّهد األرضّية للعلّتني سابقيت الكر، يف ٰهذا انلوع من 
اتلأثري، العلّة يه األرضّية املمّهدة لظهور املعلول أو حركته، أّما املعلول فهو 
ال حيتاج أبًدا تللك العلّــة، ال يف أصل وجوده وال إلدامة حياته ]للتوّســع أك�ث 
، نهايــة الحكمــة، ص 158[. يّتضح نلــا جليًّا ـ من خلل اتلعّمق  ّ ي

راجــع: الطباطبــا�ئ

يف دراســة الظواهر وعللها كتلك اليّت تُبحث يف العلوم اتلجربّية ىلع غرار 
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علــم األحياء والفزيياء والكيمياء وعلم اجِلينــات ـ أّن الكثري من علقات 
الظواهــر املاّديّة اليّت تُدرَس من طرف ٰهذه العلــوم، ومن بينها الكثري من 
تلك اليّت ذكرها دوكيزن، تدخل ضمن ٰهذا انلوع؛ فعىل سبيل املثال، املوجود 
الــيّح الكر عندما يتاكثر فإّن ما يقوم به هو مشــاركة خلّيٍة منه مع زوجه، 
 أرضّيًة ممّهدًة لتشلّك اخللّية األوىل لودله؛ مع أنّه قد خيتي 

ّ
وبٰهذا فهو ليس إال

ا   معدًّ
ّ

بعد ٰذلك أو يزول، وكٰذلك اجلني يف عملّية االستنســاخ؛ فهو ليس إال
لظهــور جنٍي آخر مثله حيمل معلوماٍت مشــابهًة، ومع ٰذلك قد خيتي ٰذلك 

اجلني األّول. 

وكما بيّّنا العلّة املوجدة، وعلّة احلركة يه ىلع خلف العلّة املعّدة، فاملعلول 
يكون لصيًقا بالعلّة، ويه رشٌط الستمرار حياته؛ ومن هنا فقد أعطى الفلسفة 
ي قّدمه 

ّ
ا لقاعدة العلّّية يف مقابل املعىن العاّم واللّكّ ال املســلمون معىًن خاصًّ

أصحاب املذهب العلّم لٰهذا القانون، ٰهذا املعىن اخلاّص يشمل العلل الُمعّدة 
كٰذلك، في نظرهم "الِعلّية اخلاّصة" يه عندما يكون املعلول مرتبًطا ارتباًطا 
حقيقيًّا مع علّته، حبيث يســتحيل انفصال املعلول عن علّته، وبوجود العلّة 
يكون وجود املعلول كٰذلك رضوريًّا وحتميًّا. يطلق ىلع ٰهذا انلوع من العلل يف 
الفلسفة اإلسلمّية "العلل احلقيقّية" وىلع العلل الُمعّدة "العلل املجازّية". ]انظر: 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 13[
مصباح يزدي، المنهج الجديد �ن

من جهٍة أخرى تشــتهر ٰهذه العلــل احلقيقّية اليّت هلــا فاعلّيٌة يف إجياد 
املوجودات، أو تغيريها باســم “العلّة الفاعلّية” كٰذلك، وبٰهذا تنقسم العلل 

الفاعلّية ىلع أساس وظيفتيها اإلجياد واتلغيري إىل قسمني:

1. بعض العلل الفاعلّية "تغرّي اليشء باتلدريج من حاٍل إىل حاٍل آخر عن 
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طريق بعث احلركة فيه" ]عبوديــت، هستیشــناىس، ص 321[؛ ولٰهذا في تدفع إىل 
حتريك املوجودات وتغيريها.

2. بعضها اآلخر "العلّة اليّت يكون وجود املعلول مرتبًطا بها". ]للمطالعة أك�ث 
هّيات، المقالة 6، ص 257[

ٰ
راجع: ابن سينا، الشفاء، اإلل

بقليٍل من اتلدقيق واملقايســة يف تقســيمات العلّة جيــب عدم اخللط، 
واعتبار الفاعل الطبييّع نفسه الفاعل الُمعّد؛ ألّن »العلّة الطبيعّية يه فاعٌل 
، وتقوم بنفس ما تقوم به العلّــة الفاعلّية، ولٰكّن العلّة الُمعّدة يه  حقيــيقٌّ
متّمٌم لقابلّية القابل، وليس هلا أّي فعل إجياٍد، في تمّهد األرضّية للقبول، 
وتزيل املانع، وبعــد رفعها للمانع تقوم العلّة الفاعلّية بعملها« ]جــوادی آمل، 

رحيق مختوم، ج 2-5، ص 366[.

بضّم انلقاط السابقة إىل جانب بعضها يمكننا الوصول إىل ٰهذه انلتيجة، 
ويه أّن مجيع األجهزة العضوّية احلّية املدروسة يف نظرّية اتلطّور تابعٌة لقانون 
الِعلّّية؛ ولٰهذا فهناك اشــرتاٌك يف الرؤية بني دوكيزن والفلســفة املسلمني؛ 
فحّت دوكيزن نفســه ال يعّد ظواهر العالم املــاّدّي بدون علٍّة، وال يزعم أنّها 
تلقائّيــٌة، ولٰكن بما أّن أتباع املذهب العلّم مثــل دوكيزن »يعتربون العلّة 
ا  ، نهاية الحكمة، ص 193[، فهناك رشٌخ كبرٌي جدًّ ّ ي

منحرًة يف املاّدة« ]الطباطبــا�ئ
بني ٰهذين الفكرين؛ ٰهؤالء العلموّيون يفرّسون قانون الِعلّّية فقط بشــلكه 
املاّدّي؛ ولٰهذا الســبب فهم يعتقدون بالعلّة املاّديّة واإلعداديّة فقط، أّما يف 
 قسًما واحًدا من أقسام العلل 

ّ
نظر الفلسفة املسلمني فليست العلّة املاّديّة إال

احلقيقّية، وتعمل يف اعلم الطبيعة إىل جانب العلّة الفاعلّية والعلّة الصورّية 
والعلّة الغائّية، باإلضافة إىل ٰهذا لم يتوّقف ٰهؤالء الفلســفة املسلمون عند 
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اعلم الطبيعة، بل وعطفوا حبثهم ىلع الفواعل الُموِجدة نلظام اخللق كٰذلك. 

ة الموجودات الحّية وعدمها
ّ
تقييم المقّدمة الثانية: ماّدّية عل

أحد أهّم املباين اليّت يســتند إيلها دوكيزن هو ٰذلك املأخوذ من الطبيعانّية 
الوجوديّــة؛ ومفاده أّن علّة أّي ظاهــرٍة ماّديٍّة يه موجوٌد مــاّدّي آخر. ٰهذه 
 عن طريق 

ّ
املقّدمة تقوده إىل القول بأنّــه ال يمكن تبيني املوجودات احلّية إال

توايل الظواهر املاّديّة األخرى. 

 ولإلجابة ىلع ٰهذا املبىن، والفهم الصحيح لرأي الفلســفة املســلمني 
؛ حنتاج إىل فهم بعض األقسام  فيما خيّص ماكنة العلل املاّديّة يف انلظام العيّلّ
األخرى للعلّة، ولٰكن قبل تبيني نظرة الفلسفة حول اإلهٰل والطبيعة، جيدر 
 جينًا 

ً
بنا أن جنعل اجلني حموًرا بلحثنا كما قام به دوكيزن؛ ولٰهذا ســنأخذ أّوال

بعني االعتبار؛ وحســب نظرّية دوكيزن املتمحورة حول اجلني؛ من أجل أن 
تتحّول اخللّية األوىل احلاوية لٰهذا اجلني إىل شلك من أشاكل املوجودات احلّية، 

ال بّد هلا أن تمّر بالعملّية اتلايلة:

 خلّيٌة 
ّ

1. يف ابلداية تلتحق خلّيتان بدائيّتا انلواة ببعضهما ابلعض، فتتودل
حقيقّية انلواة . 

2. يكون دلى جني اخللّية حقيقّية انلواة القدرة ىلع استنساخ مثيله، ٰهذا 
اجلني بعد مّدٍة وبمروره بعملّيٍة دقيقٍة – قد تكون فيها بعض األخطاء أحيانًا 

ا – يتحّول إىل ِجيننَي.  ولٰكّنها قليلٌة جدًّ

 اجِليننَي، تتهّيأ األرضّية إلجياد خلّيتني. 
ّ

3. بتودل

 يف ٰهذه العملّية نواعن من اخلليــا، انلوع األّول: خلّيٌة بنفس 
ّ

4. يتــودل
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عدد كروموســومات اخللّية األوىل، وانلوع اثلاين: خلّيٌة حتوي نصف عدد 
كروموســومات اخللّية األوىل. يُطلق ىلع اخلليا من انلوع اثلاين "املشيج" أو 

"الِعرس" أو "اجلاميت". 

5. تتاكثر لكٌّ من أمشــاج انلوع األّول وخلياه وتزتايد بتكرارها لعملّية 
االستنساخ اجِلييّن، مع وجود فارٍق بينهما، وهو أّن األمشاج وبسبب كونها 
خليا خاّصًة الستنساخ املوجودات يمكنها أن تتاكثر أيًضا بطريقٍة أخرى؛ 
بزتاوج أمشاج الاكئن الكري واألنثوّي، تتشلّك خلّيٌة ناشئٌة دليها كروموسوٌم 

اكمٌل، وعن طريق ٰهذه اجلينات تتاكثر األمشاج كٰذلك. 

6. بتاكثر اخلليا من انلوع األّول تتشلّك أعضاء املوجود اليّح وجوارحه، 
وبمحاذاة مجيع ٰهذه اخلليــا بعضها ابلعض تضع آلة بقاء اجِلني، أو املوجود 
اليّح قدمها يف اعلم الوجود، وعن طريق تكاثر ٰهذا املوجود اليّح تظهر بعدها 

، التطّور، ص37[ األنواع الطبيعّية. ]للتفصيل أك�ث راجع: ريدلي

ولّما اكنت لّك األقســام السابقة من عنارص شجرة احلياة من وجهة انلظر 
اتلطّورّية؛ يمكــن االّداعء أّن مجيعها مــاّدٌة أو ماّديٌّة، وٰهــذا األمر يؤّيده 
الفلسفة املســلمون كٰذلك. باإلضافة إىل ٰهذا، يشاطر الفلسفة املسلمني 
دوكيزن يف كون األجهزة العضوّية أو املوجودات احلّية أشياَء مرّكبًَة ومعّقدًة، 
ويعتقدون كٰذلك استناًدا إىل اتلجربة والعلوم اتلجريبّية أّن حيوانًا أو إنسانًا 
مثًل يتشــلّك من أجزاٍء مثل العني واألذن واملــّخ واجلهاز اتلنّفّس واجلهاز 
اهلضّم و...، ويتشــلّك لّك جزٍء من ٰهذه األجزاء بدوره من خليا، واخلليا 
من أجزاٍء أصغر، مثــل جزيئات DNA ويه كٰذلك من الربوتينات؛ ولٰكن 
ـ كما بيّّنا ســابًقا ـ هناك اختلٌف واضٌح بني دوكيزن والفلســفة يف موضٍع 
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ما؛ وهو أّن الفلســفة املسلمني ال يعتربون أّن األعضاء واألجهزة العضوّية 
تنحــر يف كونها جمموعًة متاكثفــًة من اجِلينات، بل يعتقــدون أّن حماذاة 
اجِلينات بعضها ابلعض بمفردهــا ال يكي لظهور موجوٍد جديٍد؛ لٰهذا ال بّد 
ي جيعل مجيع اجلينات منّظمًة 

ّ
من وجود جزٍء جديٍد ناشٍئ يف تركيبها، هو ال

، ٰهذا اجلزء كٰذلك ماّديٌّ يف نظر الفلسفة،  ومنســجمًة ىلع شلك موجوٍد يحٍّ
وباتلحاق ٰهذا اجلزء املهّم باألجزاء الســابقة، يظهر موجوٌد جديٌد – عضويٌّ 
– إىل ساحة الوجود؛ ألّن آثاره ليســت أثَر أّي جزٍء من األجزاء وال حمّصلَة 
ٰهذه اآلثار، وٰهذا يدّل ىلع ظهور موجوٍد جديٍد يف اعلم الوجود؛ ولٰهذا السبب 
ختتلف آثار حيواٍن مثل األرنب عن آثار أجزائه مثل القلب واملعدة والقلب 
وايلــد والرجل، وكٰذلك ختتلف آثار القلــب واملعدة و... عن آثار خليا لّك 
واحــٍد منها، وٰهكذا ختتلف آثار اخلليا عن آثار نواتها أو غشــائها، وآثار 
اجِلني عن آثار األمحاض واألسس والربوتينات املشلّكة هلا، ويطلق الفلسفة 
ىلع ٰهذا اجلزء الي ظهر حديثًا "الصورة" وىلع األجزاء املنسجمة اليّت تكون 
مشمولًة للصورة "املاّدة". ويرى الفلســفة أنّه وبسبب اختلف املوجودات 
احلّيــة يف الطبيعة نواجه صــوًرا متنوّعًة يف العالم، مثــل الصورة العنرّية 
وانلباتّية واملعدنّية واحليوانّية واإلنســانّية، لكٌّ منها هل أثٌر من اآلثار اخلاّصة 

يف اعلم الطبيعة. 

وللصورة اســتعماالٌت خمتلفٌة يف اتلبيني الفلسّي نلظام الطبيعة؛ ولٰهذا 
أطلق عليها الفلســفة أســماًء أخرى، من بينها الصورة الفلسفّية و"العلّة 
الصورّيــة" كٰذلك؛ ألّن العلّة يف نظرهم - وكما بيّّنا ســابًقا - أمٌر يرتبط به 
املعلول بشــلٍك ما؛ ولٰهذا فما لم يتهّيأ أحٌد أنواع الصورة لن يتشلّك العضو 
أو اجلهاز العضوّي، وال يمكن لألجــزاء املاّديّة أن تنتظم بمفردها وتتحّول 
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إىل موجــوٍد يحٍّ جديٍد، ويقال لٰهذه األجزاء "العلّة املاّديّة" كٰذلك؛ ألنّه ما لم 
تتوّفر ٰهذه األجزاء لن يكون للموجود اليّح املاّدّي معىًن؛ وال يمكن للصورة 

أن تؤّدي إىل ظهور موجوٍد جديٍد. 

الصورة الفلسفّيةـ  باإلضافة إىل كونها علًّة صورّيًة للجهاز العضوّيـ  يه 
"فاعــل احلركة" أو علّة اتلغيريات واتلحّوالت ابَلعديّة هل كٰذلك. يف الفصول 
املتعلّقة باحلركةـ  ويه االصطلح الفلسّي للتغرّي واتلحّولـ  يقّسم الفلسفة 
اتلغرّيات واحلراكت املشاَهدة يف الطبيعة إىل تغرّياٍت ماكنّيٍة (احلركة املاكنّية)، 
وتغرّياٍت يف الوضع (احلركة الوضعّية)، وتغرّياٍت يف الكيف (احلركة الكيفّية)، 
وتغرّياٍت يف الكّم (احلركة الكّمّية)، ثــّم يؤّكدون ىلع ٰهذه انلقطة، ويه أّن 
مجيع اتلغرّيات اليّت حتصل للموجود اليّح يف اعلم اتلطّور ناجتٌة عن صورتها، 
وىلع ٰهذا األساس ـ يف نظر الفلسفة ـ ال بّد أن تُفرّس مجيع اتلغرّيات احلاصلة 
للموجودات احلّية ىلع أســاس "صورة" األشياء؛ ولٰهذا السبب يرى الفلسفة 
أّن لـــ "صورة" لّك يشٍء نواًع مــن العلّّية والفاعلّيــة احلقيقّية، ويعتقدون 
كٰذلك أنّه بعد ظهور الصورة تُنَســب لّك اتلغرّيات احلاصلة للموجود اجلديد 
إىل صورته، بل وأكرث من ٰذلك، مجيع حراكت اليشء وسكناته وخصوصّياته 

يه نتاٌج تللك الصورة. ]عبوديت، هستیشناىس، ص 322[

بانلظر إىل الكلم السابق يمكن أن نفهم ملاذا يطلق الفلسفة ىلع الصورة 
الفلســفّية اســم "الفاعل الطبييّع"؛ ألنّها من جهٍة علّــٌة جلميع اتلغرّيات 
، باإلضافة إىل ٰهذا  احلاصلــة لليشء، ومن جهٍة أخرى أمٌر مــاّديٌّ وطبييعٌّ
فإّن الصــورة يه املوجود اجلديد بكامله، أو جزٌء مــن وجوده؛ ولٰهذا ال بّد 
أن يُبَحث عن ســبب تغرّيات األجهزة العضوّية داخل املوجودات. »فالفاعل 
الطبييّع للّك إلكرتوٍن داخل ٰذلك اإللكرتون، والفاعل الطبييّع للّك شــجرٍة 

داخل تلك الشجرة و..« ]المصدر السابق، ص321[.
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إذن يتبنّي مّما ســبق أّن الفلســفة املســلمني اكنوا كٰذلك مثل دوكيزن 
يبحثون عن مجيع اتلغرّيات اتلطّورّية يف اعلم الطبيعة داخل اجلهاز العضوّي، 
وينســبون ٰذلك إىل العامل املاّدّي والطبييّع؛ ألّن الطبيعة حسب رأيهم »يه 
منشــأ مجيع احلراكت الطبيعّية« ]مطهرى، مجموعه آثار، ج 13، ص 900[. ولٰكّن 
دوكيزن والفلسفة املسلمني خيتلفون يف تفســريهم لٰهذه القضية، فدوكيزن 
بســبب فهمه غري الصحيح لقانون العلّّية يرجع اتلغــرّيات اتلطّورّية إىل ما 
يدعوه الفلسفة بالعلّة املاّديّة واإلعداديّة، أّما الفلسفة املسلمون فيعتربون 
العلّة الصورّية يه املنشــأ القريــب لٰهذه اتلغرّيات، وٰهــذه العلّة يه تلك 

الطبيعة الاكمنة يف طينة املوجودات املاّديّة، وتدفعها إىل احلركة واتلغرّي. 

تــوالي األمــور  الثالثــة: تفســ�ي الموجــودات الحّيــة عــن طريــق  تقييــم المقّدمــة 

ليــس كافًيــا كّنــه 
ٰ
الطبيعّيــة الزٌم، ول

مع أّن الفلســفة املسلمني يوافقون ىلع تفسري الطبيعة عن طريق العلل 
 أنّهم يعّدون االكتفــاء بالعامل الطبييّع ناقًصا وغري 

ّ
الطبيعّيــة القريبة، إال

اكٍف تلفســرٍي جامٍع واكمٍل للعالم اتلطّورّي، ويــرون أنّه باالعتماد ىلع ٰهذا 
اتلفسري تبىق أسئلٌة خمتلفٌة دون إجابٍة، ومن بني ٰهذه األسئلة:

1. إذا اكنــت علّة اتلغرّيات يف الطبيعة يه املوجود املاّدّي - الصورة - فما 
يه علّة نفس صورة املوجودات الطبيعّية؟

2. صحيٌح أنّه يمكن باالســتناد إىل "الصورة الفلســفّية" تقديم تفســرٍي 
مقبوٍل للّك سلســلة اتلغرّيات يف الطبيعة مهما رجعنا إىل الوراء، ولكن هل 

ٰهذا اتلفسري اكٍف لٰهذه السلسلة اللمتناهية؟ 
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3. هــل ٰهذه املوجــودات ما فوق املاّديّــة ومــا وراء الطبيعّية علّة صور 
املوجودات املاّديّة؟

من أجل إجابتهم عن الســؤال األّول يعتقد الفلســفة املسلمون أنّه ال 
يمكن اعتبار علّة الصورة أو طبيعة املوجودات ماّديًّة؛ ألّن العلّة – حســب 
قاعدٍة بســيطٍة ومفهومٍة للجميع ويه أّن فاقــد اليشء ال يعطيه– جيب أن 
تعطي معلوهلا ما تملكه، ولّما اكنت املاّدة القبلّية ال تتضّمن الصورة ابَلْعديّة 
وخصائصها جديدة الظهور، فيمكن أن نســتنتج أّن علّة الصورة لن تكون 
أمًرا ماّديًّا، وحســب ٰهؤالء الفلسفة مثل ابن ســينا فإّن العوامل الطبيعّية 
 منشأ 

ّ
بســبب حمدوديّتها ليس دليها قدرة اإلجياد من العدم، في ليست إال

احلراكت واتلغرّيات يف األشياء. ]لمطالعة ٰهذا االســتدالل راجــع: ابن ســينا، اإلشارات، 
النمط 6، الفصل 36[ 

 صدرا كٰذلك بٰهذه القاعدة مثل ابن سينا، ويعتقد كٰذلك 
ّ

يتمّســك املل
أّن األمــور املاّديّة ليس هلا القدرة ىلع اإلجياد؛ ومن أجل إثبات كلمه ٰهذا 

أقام القياس االستثنايّئ اتلايل:

م 1: إذا اكن لألمــور املاّديّــة والطبيعّيــة دوٌر يف الفاعلّيــة اإلجياديّة 
واحلقيقّية، يلزم أن يكون للعدم واألمور العدمّية دوٌر مؤثٌّر يف اإلجياب. 

م 2: اتلــايل غري صحيٍح، ألّن العدم واألمور العدمّية ال يمكن أن يكون 
هلا تأثرٌي يف اإلجياب. 

 صدرا، األسفار األربعة، ج 2، ص 213[
ّ

انلتيجة: فاملقّدم باطٌل كٰذلك. ]المال

ديلل امللزمة هو أّن اجلسم حيوي املاّدة األوىل ]اهليوىل األوىل[ والصورة، 
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 رصف القّوة واالحتياج؛ ولٰهذا السبب ال يمكن أن 
ّ

واملاّدة األوىل ليســت إال
تكون سببًا يف الوجود، والصورة كٰذلك ال يمكن أن توَجد دون املاّدة األوىل. 
ي يكون 

ّ
إذن فالفقدان واملعىن العديّم اكمٌن يف داخل اجلســم، واليشء ال

 ،  ألثٍر وجوديٍّ
ً
الفقــداُن واملعىن العديّم اكمنًا فيه ال يمكن أن يكون منشــأ

 ألثٍر وجوديٍّ وفاعًل حقيقيًّا. ]لمزيــد من 
ً
فاجلســم ال يمكن أن يكون منشــأ

المطالعة راجع: جوادی آمل، رحيق مختوم، ج 2-4، ص 32[

وٰهذا الكلم خمالٌف نلظر العلمانينّي أمثال دوكيزن، فهم »يعتربون العلّة 
، نهاية الحكمة، ص 193[. ومن هنا يتمّســكون  ّ ي

منحرًة يف املــاّدة« ]الطباطبــا�ئ
باملاّدة يف تفسريهم ألّي يشٍء؛ غري أّن الفلسفة املسلمني ال يعتربون ـ وفًقا 

لٰهذه األدلّة ـ أّن املاّدة موِجدٌة. 

وهناك ســؤاٌل جديٌد يطرح نفسه هنا، وهو: إذا اكنت علّة وجود صورة 
ي يعتقده العلمانّيون، ليســت يه األجزاء 

ّ
املوجودات بنفس الشــلك ال

الســابقة واألمور املاّديّة األخــرى، فما يه فائدتهــا وتأثريها ىلع الصورة 
جديدة الظهور؟

حســب الفلســفة هناك الكثري من األمور املاّديّة اليّت يبدو أّن هلا دوًرا 
 أموًرا إعداديًّة تلأثري 

ّ
يف تشــلّك الظاهرة اجلديدة، يف حني أنّها ليســت إال

العلّة الفاعلّية، ٰهــذه األمور تقوم يف احلقيقة بتهيئة األرضّية تلأثري الفاعل 
احلقييّق، ىلع ســبيل املثال؛ من أجل استنساخ جنٍي ال بّد من توفري العديد 
من الظروف مثل احلرارة املناسبة، والطاقة الاكفية، واألنزيمات املناسبة و...، 
ٰهذه األمورـ  كما أوضحنا ســابًقاـ  تُعَرف يف الفلسفة بـ "العلّة اإلعداديّة"، 
ولٰكّن األجزاء الَقبلّيــة للرتكيب اجلديد حتمل ىلع اعتقها دوًرا أكرث أهّمّيًة، 
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فٰهذه األجزاء يه يف احلقيقة ىلع غرار القواعد واألراكن املســاعدة ىلع قبول 
وحلول الصورة اجلديدة؛ ولٰهذا الســبب اكن وجود األجزاء الَقبْلّية وبقاؤها 
ىلع عكس العلل اإلعداديّة، رضوريًّا للرتكيب اجلديد، وبزوال أّي جزٍء من 
ٰهذه األجزاء تزول الصورة كٰذلك، وســينهدم بناء الرتكيب اجلديد، من هنا 
اكنت األجزاء القبْلّية تُعَرف يف الفلسفة بـ "العلّة املاديّة" أو "العلّة القابلة"، 
ٰهذه األخرية مع أنّها من العلل احلقيقّية ولٰكن بانلظر إىل األدلّة الســابقة ال 
ختتلف عــن العلل اإلعداديّة؛ إذ ال يمكنها أن تكــون وحدها تبيينًا اكفيًا 

لوجود املعلول املاّدّي، بل حتتاج يف اإلجياد إىل "ِعلٍّة فاعلّيٍة". 

لٰهذا ال بّد أن نبحث عن الِعلّة احلقيقّية لظهور الصورة والرتكيب اجلديد، 
أو األعضاء احلّية خارج املاّدة، وٰهذا ما يعتقده الفلســفة من أّن علّة مجيع 

الصور أو طبيعة املوجودات احلّية يه أمٌر ما وراء الطبيعة.

اإلبداع ليــس يف الطبيعة، وال يمكن ألّي وجوٍد ماّديٍّ أن يكون مبداًع 
ي يمكن أن يتّم ىلع مســتوى الطبيعة 

ّ
ويهــب الوجود، اليشء الوحيــد ال

ي يمكن لليشء املاّدّي القيام 
ّ

اتلحريك واتلغيري، أي أّن األمر الوحيــد ال
به يف يشٍء آخر موجوٍد يف اخلارج هو إجياد احلركة واتلغرّي. ]جوادی آمل، رحيق 

مختوم، ج 1-5، ص 540[

وألّن علّــة صورة األعضاء احلّية أمٌر وراء الطبيعــة، فإّن علّّيته كٰذلك 
ليست يف مستوى العلل الطبيعّية، بل مســتواها أىلع، بتعبرٍي آخر، العلل 
املوِجدة للصور يف الطبيعة ال تكون يف عرض العلل املاّديّة واملعّدة األخرى، 
بل يف طوهلا، يقال لٰهذه العلل يف الفلســفة بـ "العلل الطويّلة". وبناًء ىلع ما 

سبق نكون يف مقابل نظامني يف تبيني اعلم الطبيعة:
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1 ـ انلظام الَعريّض

ي يستند إيله دوكيزن، وهو حيوي رشائط العلّة املاّديّة 
ّ

وٰهذا هو انلظام ال
والعلل اإلعداديّة، وتكون األمور املاّديّة هناك يف مســتًوى واحٍد، وتّؤثر يف 
تشلّك الظواهر حسب ترتيبها الزمايّن واملاكيّن، ويف ٰهذا انلظام تبدو الطبيعة 
وكأنّها واحــٌد مّتصٌل؛ من هنــا »ال يوجد أّي حــادٍث يف الطبيعة منفصٌل 
ومســتقلٌّ عن احلوادث األخرى، بل مجيع أجزاء العالــم مّتصلٌة ومرتبطٌة 
ببعضها ابلعض، ٰهذا االتّصال واالرتباط يشمل مجيع أجزاء العالم، ويشلّك 

 جامًعا للّك اجلوانب« ]مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 132[.
ً

اتّصاال

2 ـ انلظام الطويّل

يوجد ٰهذا انلظام يف مســتًوى أىلع من اعلم الطبيعــة وانلظام العريّض، 
ويشــمل العلل املوِجدة لعالم الطبيعة بالنسبة للعلل الطويّلة، كما يمكن أن 
ننســب الفعل إىل الفاعل القريب يمكن كٰذلك نسبته إىل الفاعل املتوّسط 
أو ابلعيد، ويُســّم الفاعل القريب "الفاعل التسخريّي" كٰذلك؛ وٰهذا ألنّه 
يُســتعَمل أداًة يف يد الفاعل األىلع منه إلعمال فاعلّيته ]مصبــاح يــزدي، المنهج 
ي يتّم 

ّ
ي تعليم الفلســفة، ج 2، ص 96[؛ لٰهذا نســّم فعل هضم الغذاء ال

الجديد �ن

عن طريق القوى ابلدنّية ]يف املســتوى األّول[ ولٰكن بتدبرٍي من انلفس ] يف 
مستًوى أىلع[ بالفعل التسخريّي ]المصدر السابق، ص 97[.

، يف أّي نقطٍة يّتصل  وأّما اإلجابة عن السؤال القائل: عند تشلّك عضٍو يحٍّ
ٰهذان انلظامان مع بعضهما، وما هو نوع ارتباطهما؟ فيعتقد الفلســفة أنّه 
جيب ابلحث عن ماكن ارتباط ٰهذين االثنني يف الصور اجلديدة لٰهذا العضو، 
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وبتعبرٍي آخر بعض األمور املاّديّة تستقّر إىل جانب بعضها يف برهٍة من الزمان 
واملاكن املناسب حســب انلظام العريّض، وتهّيئ األرضّية إلجياد الصور، أو 
طبيعة العضو حمّل ادلراسة، وبتهّيؤ ٰهذه الظروف املساعدة يبدأ انلظام الطويّل 
بالعمل، وُيوِجد الصورة املناســبة تللك الظروف املاّديّــة وحتّل يف األجزاء 
املاّديّــة، وعندما حتّل ٰهذه الصورة اليّت تكون دليها قابلّية اتلغيري واتلأثري يف 
املاّدة، يظهر عضٌو جديٌد بممزّياٍت جديــدٍة يف جمال الطبيعة. وبتعبرٍي آخر، 
العلّة ما وراء الطبيعة بإجيادها لٰهذه الصورة تكون قد أوجدت عضًوا حيًّا يف 
اعلم دليه مزية اتلغــرّي الايّت، ال أنّها تبدع العضو اليّح يف ابلداية، ثّم جتربه 
ي يُعِمله انلظام 

ّ
ىلع اتلغرّي باتلدّخل يف لّك حلظٍة، وٰهــذا هو معىن الِعلّّية ال

الطويّل يف الطبيعة. 

 صدرا إّن ما وراء 
ّ

عندما يقول فلســفٌة مسلمون مثل ابن ســينا واملل
الطبيعة علّة حركة الطبيعة، فٰهذا ال يعين أّن حركة الطبيعة حقيقٌة خارجٌة 
عن ذاتهــا، بعبارٍة أخرى ليســت "ذاتًا عرضت عليها احلركــة" بل "ذاٌت 
يه احلركــة"، فمعىن كون ما وراء الطبيعة حمّراًك للطبيعة هو نفســه إبداع 
الطبيعة، ال أّن مبــدع الطبيعة يشٌء وحتريك الطبيعــة أمٌر آخر منفصٌل. 

]مطهری، مجموعه آثار، ج 11، ص167[

اتلدقيق يف اجلمل السابقة يقودنا إىل أّن الفلسفة اإلسلمّية إىل جانب األهّمّية 
الكبرية لقضّية اخللقة، تقّر باملقام العايل للطبيعة، والعلل الطبيعّية كٰذلك، من 
هنا يعتقد الفلســفة أّن "الطبيعة يه الفاعل املبارش للّك احلراكت اجلسمانّية" 
 صدرا، األســفار األربعة، 

ّ
 صــدرا، الشــواهد الربوبّيــة، ص 90، لمزيــٍد مــن التفصيــل راجــع: المال

ّ
]المــال

ج 3، المرحلة 7، الفصل 20، ص 64[، و»ال يمكن أن ننســب أّي حركٍة بشلٍك مبارٍش 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 353[.
للفاعل املجّرد« ]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ن
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تّتضــح أهّمّية ٰهذه املاكنــة عندما نعلم أّن الفلســفة يعتربون الصورة 
وطبيعة األعضاء احلّية ـ باإلضافة إىل كونها الفاعل املبارش ودون واسطٍة يف 
"احلركة الطبعّية” للموجــودات احلّية ـ يه كٰذلك الفاعل املبارش يف "احلركة 
القرسّية"، توضيح ٰذلك: أّن اتلغرّيات الطبيعّية لألعضاء احلّية تكون أحيانًا 
فعل الصورة نفســها وتظهر يف احلقيقة ىلع أساس اخلصائص الاتّية للطبيعة 
املنســجمة، واملتوافقة مع الطينــة املوجودة، وتكون أحيانًــا رّدة فعٍل جتاه 
العوامل اخلارجّية، ومفروضًة عليها بشلٍك ما، يطلق الفلسفة ىلع احلراكت 
من انلوع األّول "احلركة الطبعّية" وىلع انلوع اثلاين "احلركة القرسّية"، وىلع 
ٰهذا املنوال يتشــلّك اصطلًحا "الفاعل بالطبع" و"الفاعل بالقرس" بالنسبة 
للعلّة. بٰهذا اتلوضيح تعّد الكثري من أفعال األعضاء احلّية مثل انلمّو واتلاكثر 
واتلغذية و... اليّت تتّم دون ضغٍط وإجباٍر من العوامل اخلارجّية حركًة طبعّيًة، 
بينما تعّد الكثري من أفعاهلا األخرى مثل الطفرات اجلينّية أو أنواع اتلغرّيات 
اتلطّورّية اليّت تنتج عن ضغٍط وإجباٍر مــن املحيط اخلاريّج حركًة قرسّيًة، 

والفاعل املبارش هلا مجيًعا هو طبيعة املوجود العضوّي. 

ٰ
3ـ  اتلوايل الطويّل والالمتنايه للعلل املاّديّة للموجودات وإنكار اإلل

كما أرشنا ســابًقا، فإّن الفلسفة املسلمني ينســبون لّك اتلغرّيات اليّت 
حتدث ىلع مســتوى الاكئنات احلّية إىل املاّدة وطبيعــة املوجودات، ومن هنا 
يعتقــدون بأّن الطبيعة املاّديّة مكتفيٌة ذاتًــا يف انلظام العريّض مثلما يعتقد 
دوكيزن والعلمانّيون؛ وىلع ٰهذا األساس اكن الفلسفة السابقون يعتقدون أّن 
"لّك حادٍث مســبوٌق بماّدة ومّدٍة"؛ ولٰهذا يعّد ـ حسب رأيهم ـ وجود املوجود 

املاّدّي من العدم أمًرا غري ممكٍن. ]المصدر السابق، ص 284[
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 ٰهذا الكلم يمكن أن يصبح دافًعا إليراد إشاكٍل آخر ىلع الفلسفة، فأفراٌد 
مثل دوكيزن سيطرحون ٰهذا السؤال؛ إذا وافقنا ىلع ٰهذه القاعدة يكون تفسري 
املوجــودات املاّديّة ممكنًا لكّما رجعنا إىل الــوراء، أي أنّه إذا ثبت كون املواّد 
واألجزاء األّويّلة أزيلًّا وقديًما لن يعود هناك معىًن للسؤال عن علّته – ماّديًّة 
اكنت أم غري ماّديٍّة - وبناًء ىلع ٰهذا لن يصبح باســتطاعة الفلسفة اتلمّسك 
بالعلل املاورائّية من أجل تبيني علّة املاّدة األوىل للعالم، وأن يعتقدوا خبلقها. 

من أجل اتلخلّص من ٰهذا اإلشاكل قّدم الفلسفة ثلثة أجوبٍة ىلع األقّل:

ة اإلجياد واخللق املستمّر للموجودات اجلديدة يف الطبيعة
ّ
اجلواب األّول: عل

كما أوضحنا يف موضٍع ســابٍق، فــإّن علّّية الفواعــل املاورائّية املوِجدة 
ليس منحًرا يف املواّد األوىل للعالم فقط؛ ألنّه بانلظر إىل الوجود املســتمّر 
للموجودات املاّديّة يف اعلم الطبيعة، ســتكون صورهــا كٰذلك متواصلًة يف 
اإلجياد واخللق، ومن هنا ســتكون فاعلّية العلل املاورائّية بواســطة انلظام 

الطويّل قابلًة للمشاهدة واملتابعة حلظًة تلو األخرى. 

ة إجياد لّك موجوٍد من املوجودات وتغيريه وجتديده
ّ
اجلواب اثلاين: عل

باإلضافــة إىل اخللق املتواصــل للصور الكثرية يف الطبيعــة تقوم العلل 
املوِجــدة يف لّك حلظٍة بتجديد لّك موجوٍد من املوجــودات املخلوقة وتغيريه؛ 
إذ يعتقد الفلســفة أّن للموجودات - باإلضافة إىل اتلغيريات املشاهدة اليّت 
 

ّ
تسبّبها الصور - تغيرياٍت غري حمسوسٍة وجوهرّيًة ال يمكن إدراكها وإثباتها إال
بالعقل والرباهني العقلّية، وٰهذه اتلغيريات معروفٌة يف االصطلح الفلسّي 
بـ"احلركة اجلوهرّية". يعتقد الفلســفة أّن لألجســام واملوجــودات املاّديّة 
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ـ باإلضافــة إىل األبعاد املاكنّية اثللثة: الطول والعــرض واالرتفاع ـ بعًدا 
رابًعا هو "الزمان"؛ ولٰهذا يشــغل لّك موجوٍد مــاّديٍّ قطعًة من الزمان بنفس 
ي يمأل به قطعًة من املاكن باعتبــار حجمه، وبٰهذا يكون وجود 

ّ
الشــلك ال

 املقاطع 
ّ

لّك موجوٍد منبســًطا يف ظرف الزمان، وحنن ال نشاهد يف احلقيقة إال
من وجوده اليّت نزتامن معهــا، وبتعبرٍي آخر لّك جزٍء من أجزاء الطبيعة يبىق 
ا يف كونه موجوًدا وخملوقًا يف لّك حلظة، ويمكن القول يف انلتيجة إّن  مســتمرًّ
لّك واحــٍد منها يف حال إجياٍد وخلٍق من قبل اهلل يف لّك حلظٍة؛ ألنّه حســب 
احلركة اجلوهرّية لّك جسٍم هو يف حالة جتّدٍد ووجوٍد مستمرٍّ مع مجيع عوارضه 
، ص 50[ ولواحقه يف لّك حلظٍة. ]عبودیت، تحلیل وبررىس اندیشه ساعت ساز الهو�ت

ــّي واإلمــان ال  ــط احلقي ــة هــو الرب
ّ
ــث: مــالك احلاجــة إىل العل اجلــواب اثلال

ــايّن ــدوث الزم احل

يعتقد الفلســفة املسلمون أّن امللك يف احلاجة إىل العلّة ليس "احلدوث 
الزمــايّن" للمعلول؛ حّت ال حيكــم بعدم حاجته إىل العلّــة إذا اكن أزيلًّا، 
وبتعبري آخر ليس السبب األصيّل ملعلويّلة يشٍء هو جمّرد عدم وجوده يف زماٍن 
ي ُطِرح للعلّة واملعلول، فإّن 

ّ
ما ثّم وُجوده بعد ٰذلك؛ بل وحسب اتلعريف ال

اتلعلّق الوجودّي لليشء هو امللك يف حاجته إىل العلّة، ومن أجل توضيح ٰهذا 
الكلم جيب أن نتمّعن بدّقٍة يف تقسيمات املوجودات من وجهة نظر الفلسفة. 
فالفلسفة املسلمون يعتقدون أّن املوجودات تندرج ضمن قسمني ال أكرث: 
إّما أن تكون متعلّقًة يف وجودها بيشٍء آخر - سواء ماّديًّا اكن أو غري ماّديٍّ - 
أو ال تكون متعلّقًة. يُطلق ىلع املوجودات اليّت يكون هلا تعلٌّق ما "املوجودات 
املمكنة" وىلع القســم اثلاين "واجب الوجود"، ويعتقد ٰهؤالء الفلســفة أّن 
األجســام واألمور املاّديّة من بني األمثلة الواضحة ىلع ممكنات الوجود؛ ألّن 
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األمور املاّديّة بل استثناٍء تتشــلّك من ماّدٍة وصورٍة فلسفّيٍة، وباإلضافة إىل 
تعلّقها الواضــح وامللحوظ باملاّدة واألجزاء القبْلّية تســتند كٰذلك إىل إجياد 
الصورة واجلزء اجلديد من طرف علٍّة فاعلّيٍة من وراء الطبيعة، واالســتناد 
إىل ٰهذه العلّة ليس منحًرا بلحظة اإلجياد فقط، بل وألّن الفاعلّية يف ٰهذه 
العلّة يه فاعلّيٌة حقيقّيــٌة، فاملعلول متعلٌّق بعلّته الفاعلّية يف لّك حلظٍة من 
حلظــات حياته؛ ولٰهذا لكّما ازداد عمر املوجود املاّدّي أكرث يف ظرف الزمان، 
ســيكون ٰهذا اتلعلّق أشّد وأقوى، وال تُستثىَن املاّدة األوىل للعالم - أي املاّدة 
اليّت يعتربها العلموّيون أزيّلًة - من ٰهذه القاعدة، حّت وإن تُوّهم أنّها أزيّلٌة، 
فحاجتها إىل العلّة الفاعلّية ليســت غري زائلٍة وحســب، بل ستزتايد أكرث. 

ي أقامه الفلسفة يف الشلك اتلايل:
ّ

يمكن بيان ادليلل ال

املقّدمة 1: لّك املوجودات املاّديّة ممكنة الوجود. 

املقّدمة 2: لّك ممكن الوجود - ســواٌء اكن حادثًا أو أزيلًّا - حيتاج إىل علّةٍ 
فاعلّيٍة موِجدٍة. 

انلتيجة 1 واملقّدمة 3: املوجودات املاّديّة حتتاج إىل علٍّة فاعلّيٍة موِجدٍة. 

املقّدمة 4: املاّدة ليس هلا القدرة ىلع اإلجياد. 

انلتيجة 2: العلّة الفاعلّية املوِجدة غري ماّديٍّة.

هان واستخالص النتيجة تقييم نتائج ال�ب

من أجل أن نعرف إىل أّي مًدى يقبل الفلسفة املسلمون نتائج االستدالل 
ي أورده دوكيــزن، فيما خيّص ِعلّّية املوجــودات املاّديّة، جيدر بنا أن نليق 

ّ
ال

نظرًة أخرى ىلع املشرتاكت واملفرتقات بني انلظرّيتني يف مقّدمات االستدالل:
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املقّدمة األوىل: مع أّن الفلســفة املسلمني يّتفقون مع دوكيزن يف املقّدمة 
األوىل وبادلّقة يف أصل الِعلّّية، ولٰكّنهم خيتلفون معه يف ماهّيتها ومفهومها، 
فدوكيزن بســبب نزعته املاّديّة خيتر ٰهذا األصــل يف العلّة املاّديّة فقط، يف 
حني أّن الفهم الصحيح لقاعدة الِعلّّية يوّسع جمال ٰهذه القاعدة؛ لتشمل علًل 
أخــرى اكلعلّة الفاعلّية، الصورّية والغائّيــة، باإلضافة إىل ٰذلك حتّول نزعة 
دوكيزن املاّديّة ـ دون إدراكه ـ للفاعل املوِجد، وهو من بني العلل الفاعلّية. 

املقّدمة اثلانية: يّتفق كٰذلك الفلســفة املسلمون يف كون اعمل احلراكت 
واتلغرّيات يف اعلــم املاّدة ماّديًّا وطبيعيًّا، ولٰكّن األدلّــة العقلّية تبنّي أّن ٰهذا 
ي يؤّكد عليه دوكيزن، فالفلسفة املسلمون يرون أّن 

ّ
العامل ليس نفسه ٰذلك ال

تفسريات دوكيزن حمدودٌة فقط بالعلّة املاّديّة أو اإلعداديّة يف الفلسفة، واحلال 
أنّه جيب ابلحــث عن العامل األصيّل يف العلّة الصورّيــة، ٰهذه العلّة تتكّفل 

بتغيري املوجودات بمساندة من العلل احلقيقّية األخرى مثل الِعلة املاّديّة. 

املقّدمة اثلاثلة: قام الفلســفة يف ٰهذه املقّدمة بتقسيم أنظمة العالم إىل 
عرضّيٍة وطويّلٍة، ووّضحوا من خلل ٰذلك أّن "تفسري ظهور املوجودات احلّية 
، ولٰكّنه غري  عن طريق توايل احلوادث الطبيعّية" مع أنّه تفســرٌي الزٌم وعلمٌّ
اكٍف وشامٍل، فهو ليس اكفيًا ألّن الكلم يف ٰهذا اتلفسري ال يدور حول الِعلّة 
األصلّية للحوادث الطبيعّية – أي الصور الفلســفّية للموجودات - يف حني 
أّن ٰهــذه العلّة أمٌر ماّديٌّ خمتصٌّ بٰهذا العالم، وال بّد أن يُلَحظ يف اتلفســري 
العلّم؛ وهو ليس شــامًل ألنّه لم يذكر أّي كلٍم عن انلظام الطويّل والعلل 

املوِجدة للطبيعة. 
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بانلظر إىل انلقاط الســابقة يمكن أن نفهم ملاذا طعن احلكماء املسلمون 
يف نتائــج دوكيزن يف ٰهذا ابلاب واعتربوها غري صحيحٍة، فدوكيزن يف احلقيقة 
توّصــل إىل نتائج خاطئٍة انطلقًــا من مقّدماٍت خاطئــٍة يف انلتيجة األوىل 
بتســليمه بتفســري الاكئنات احلّية عن طريق احلوادث الطبيعّية، إذ اعترب 
وجود اإلهٰل يف ٰهذا اتلفســري زائًدا؛ ولٰهذا أنكره، وٰهذا يف احلقيقة خلٌط بني 
املنهــج الطبيعايّن يف املعرفة والزنعة الطبيعانّية يف دراســة الوجود، ويف ٰهذا 
اخللط جعل كون اليشء زائًدا يف اتلفسريات املاّديّة ديلًل ىلع عدم وجوده، 
باإلضافة إىل ٰذلك يؤّكد الفلســفة املسلمون ىلع ٰهذه انلقطة، ويه أّن ٰهذه 
اتلفسريات املاّديّة حّت وإن أحدثت خلًل يف برهان وجود اإلهٰل املقابل، فٰهذا 
 ىلع عدم صّحة ٰهــذا الربهان، وليس ديلًل ىلع ني وجود 

ّ
األمــر ال يدّل إال

اإلهٰل، وعدم صّحة مجيع براهني وجود اإلهٰل. 

إذن اكنت نظرّية داروين اكفيًة لوجود انلظام املوجود، فل بّد من القول إّن 
ا... ال أنّه ديلٌل ىلع ني وجود اإلهٰل. ]مطهری، مجموعه  ديلل اللهوتيني ليس تامًّ

آثار، ج 4، ص 219[

ونفس اليشء بالنســبة للمقّدمة اثلانية، ال بّد من القول إّن اتلفســري 
املــاّدّي للاكئنات احلّية هــو جتاهٌل للنظام الطويّل للطبيعــة، فقبول انلظام 
الطويّل للعالم سيجعل فكرة أّن "اإلهٰل كسوٌل" توّهًما غري صحيٍح؛ ألّن لإلهٰل 

عن طريق ٰهذا انلظام أربع وظائف يف الطبيعة املاّديّة ىلع األقّل:

1 ـ يهب اإلهٰل صورًة وشكًل للموجودات اجلديدة اليّت تظهر.

2 ـ لّما اكنت مجيع املوجودات املاّديّة ختضع للحركة اجلوهرّية، فاإلهٰل يقوم 
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بمنحها الوجود يف لّك حلظٍة. 

3ـ  مع أّن مجيع اتلغرّيات يف انلظام العريّض لعالم الطبيعة حتدث باالستناد إىل 

 أّن اإلهٰل هو علّة تغرّيات العالم يف مستوًى أىلع؛ وذٰلك بإجياد الصور.
ّ

الصور، إال

4ـ  حــّت وإن اكنت مــاّدة العالم األوىل أزيّلــًةـ  ولٰكّنها ممكنة الوجودـ  

حتتاج يف لّك حلظٍة إىل تليّق الوجود من عند اإلهٰل.

 جهًل 
ّ

بوجود ٰهذه الوظائف األربع، ال يمكن توصيف اإلهٰل بالكســل إال

بمعىن اإلجياد يف العلل احلقيقّيــة، وتفضيًل للعلل اإلعداديّة العرضّية ىلع 

العلل احلقيقّية الطويّلة.
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الخالصة
املجتمع اإلنســايّن يف بعده املعريّف عبارٌة عن مزيٍج من أفاكٍر ومعتقداٍت خمتلفٍة، 
بــل متعارضٌة أحيانًا. وتعّد مفردة اإلحلاد وما يرادفها من مصطلحاٍت إحدى املفاهيم 
املهّمة يف شبكة املعارف القرآنّية. ومن الرضورّي اتّباع األسلوب الصحيح يف اتلعامل 
ين حيملــون عقائد ختالف عقائدنا وىلع الضــّد منها؛ وٰذلك من أجل 

ّ
مــع انلاس ال

الوصول إىل علقاٍت صحيحٍة وحياٍة سليمٍة يف املجتمع اإلسليّم ويف الساحة ادلويّلة. 
ي لم يتعّرض للتحريف - من 

ّ
وقــد نزل القرآن الكريم - وهو الكتاب الســماوّي ال

أجل هداية انلاس وتلبية احتياجاتهم يف لّك عٍر، وخباّصٍة يف عرنا الراهن. وبما أّن 
اتلفكري اإلحلادّي يف العر احلديث تسّبب بنتائج فكرّيٍة وسلوكّيٍة وخيمٍة يف الساحة 
االجتماعّيــة، وخباّصٍة يف عقائد اجليل اجلديــد، وأّدى إىل خلط احلّق بابلاطل، فقد 
ي يتّبع املنهج الوصّي اتلحلييّل - إىل أن نبنّي أسايلب القرآن 

ّ
سعينا يف ٰهذا املقال - ال

الكريم يف اتلعامل مع ظاهرة اإلحلاد يف ضوء آياته يف ابُلعد العلّم والعميّل، وتوّصلنا 
إىل أّن نهــج القرآن يف اتلعامل مع املخالفني وامللحدين يف ابلعد العلّم هو عبارٌة عن 
احلوار والسلوك، وادلعوة إىل اإلسلم، واتلعريف باحلقائق، واتلفّكر يف نظام اخللقة، 
واإلنذار، ويف ابلعد العميّل هو اتلعامل باحلســىن، واملداراة، واتلهديد، واإلعراض، 
وانلي عن املواالة والصداقة، واحلرمان من املشاركة يف املجاالت االجتماعّية واجلهاد.

اللكمات املفتاحّية: مواجهة اإلحلاد، القرآن، الكفر، األسايلب القرآنّية، الرشك، امللحد.

(*) ادلكتور حممدعيل حميطي أرداكن، إيران، أســتاٌذ مساعٌد يف قســم الفلسفة، مؤّسسة اإلمام 
 hekmatquestion@gmail.com .اخلمييّن للتعليم واألحباث

د. محّمدعلي محيطي أردكان*
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The Quranic approach in confronting Atheism 

 

Abstract:

The human society in its intellectual aspect is a blend of various 
and even contradictory ideas and beliefs. The word al-ilhad 
)atheism( and its equivalent terms denote one of the significant 
concepts of the network of Quranic knowledge. It’s important to 
deal with the people of other beliefs and faiths properly, so we may 
maintain good relationships and friendly life in Muslim society 
and on the world stage. The holy Quran, the only scripture that 
has not been distorted, is descended for the guidance of people, 
and to fulfill their needs in every age, especially in the modern 
era. Given the fact that the atheistic thought in modern times 
has caused serious intellectual and behavioral consequences in 
the society, and specifically for young generation, and it has led 
to confusion between right and wrong, therefore, in this article 
we have tried to show the Quranic methods of dealing with the 
phenomenon of atheism in the light of its verses, both in scientific 
and practical aspects. 

Keywords: confronting atheism, Quran, blasphemy, Quranic 
methods, Polytheism, atheist. 
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المقّدمة

اكن االعتقاد باإلهٰل - ىلع امتداد اتلاريخ - معرًضا ملختلف اآلراء واألفاكر 
املختلفة واملتناقضــة. وقد اعرتف ابلعض بوجــود اإلهٰل وصاروا موّحدين، 
واعتنق بعــٌض وبأحناٍء خمتلفٍة عقائد ملّوثًة بالــرشك أو برًؤى كفرّيٍة إّما يف 
ّية. وقــد داع األنبياء مجيًعا طول تاريخ 

ٰ
أصــل اتلوحيد، أو يف الصفات اإلهل

البرشّية إىل عبادة اهلل واجتناب الطاغوت، وُبعثوا بٰذلك: َولََقْد َبَعثْنَا يِف لُكِّ 
اُغوَت ]سورة النحل: 36[. ِن اْعبُُدوا اهلَل َواْجتَنِبُوا الطَّ

َ
 أ

ً
ٍة رَُسوال مَّ

ُ
أ

ي لم يُصب 
ّ

إّن القــرآن الكريم معجــزة انليّب اخلاتم، وهو الكتــاب ال
باتلحريــف، وإنّما نزل مــن أجل هداية انلاس وتلبيــة احتياجاتهم يف لّك 
عٍر، وقد تعّرض يف مستًوى واسٍع من آياته ملسألة اتلوحيد األساسّية. وقد 
تســّبب اتلفكري اإلحلادّي يف العر احلديث بآثــاٍر وخيمٍة يف حياة انلاس، 
ويف الســاحة االجتماعّية والعاملّية وخباّصــٍة يف عقائد اجليل اجلديد، وأّدى 
إىل خلــط احلّق بابلاطل، وٰهذا ما يمنح ابلحــث يف املوضوع الراهن أهّمّيته 
وجيعله رضوريًّا. ومع أّن العلماء وابلاحثني أشاروا يف طّيات بعض مؤلّفاتهم 
الكلمّية واتلفســريّية إىل أســايلب القرآن يف مواجهة امللحدين، لٰكن لم 
ن نتاٌج مســتقلٌّ ومنســجٌم يف ٰهذا املوضوع ىلع حّد اّطليع، وكمثاٍل  يدوَّ
ىلع ٰذلــك نذكر بعض ابلحوث املؤلّفة يف ٰهذا املجــال ويه: "بررىس حتليىل 
مواجهه ی قرآن با يهود" ]دراســة حتليلية ملواجهة القرآن لليهود[ لعيل أكرب 
مؤمين؛ "ســريه ی پيامرب در برابر خمالفان از زبان قرآن" ]ســرية انليّب جتاه 
املخالفني برواية القرآن[ لعيل حممد يزدي، و"أسايلب القرآن الكريم يف الرّد 
ىلع احلملت اإلعلمّية"، د. نعيم رزق ادلردســاوي، و"الرشك باهلل تعاىل.. 

أنواعه وأحاكمه"، ماجد حممد عيل أمحد شبالة، وغريها.

167

منهج القرآن في مواجهة اإللحاد

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019



يتّبع املقــال احلايّل املنهج الوصّي اتلحلييّل يف معاجلة موضوع أســايلب 
مواجهة القرآن للتفكري اإلحلادّي، ومن هنا فإّن الســؤال األسايّس يف ٰهذا 
ابلحث هو: ما أســايلب القرآن الكريم يف مواجهة اإلحلاد وامللحدين؟ ومن 
أجــل اإلجابة عن ٰهذا الســؤال يلزم يف ابلدء بيان املــراد من اإلحلاد، وما 
الفرق بني اإلحلاد والكفر والــرشك؟ وهل ٰهذه اثللثة تمّثل أمًرا واحًدا، أم 
أّن بينها علقًة خاّصًة؟ وما طريقة تعامل القرآن ومواجهته لآلراء املخالفة؟ 
وهل اســتخدم القرآن أسلوًبا واحًدا، أم أسايلب متنوّعًة؟ وما يه األسايلب 
ذها القرآن يف مواجهة اإلحلاد؟ ٰهذه يه األســئلة 

ّ
العلمّية والعملّية اليّت اخت

اليّت ســنجيب عنها ضمن ابلحوث اآلتية. ويف ابلدء نتعّرض بلحث اإلحلاد 
مفهوًما، ثّم نتعّرض بعد ٰذلك بلعض أسايلب مواجهة القرآن لإلحلاد.

مفهوم اإللحاد

1 ـ اإللحاد لغًة

اإلحلاد مأخوٌذ من ماّدة "حلد"، »اللَّْحد: ما ُحِفَر يف ُعْرِض الَقرْب« ]الفراهيدّي، 
، الراغب،  ّ ي

، ج 3، ص 182[، »اللحد حفرٌة مائلٌة عن الوسط« ]األصفها�ن ن كتاب الع�ي

ي يكون يف جانب القرب« 
ّ

ــقُّ ال ي غريب القرآن، ص 737[، »اللُّْحد الشَّ
المفردات �ن

]ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 526[، ويعتقد ابلعض أّن أصل اإلحلاد بمعىن 

العدول واالحنراف عن املستقيم ]ابن فارس، معجــم مقاييس اللغة، ج 5، ص 236؛ 
ابن منظور، لســان العرب، ج 3، ص 389[، يقول الراغب: »وحلد بلســانه إىل كذا 

 ، ّ ي
ِْه ]ســورة النحل: 103[« ]األصفها�ن َ

ِحُدوَن إِيل
ْ
ي يُل ِ

َّ
مال، قال تعاىل: لَِســاُن ال

ي غريــب القــرآن، ص 737[. وعليــه يكــون اإلحلــاد يف اللغة 
الراغــب، المفــردات �ن

بمعىن العدول، ومنه اللحد وهو الشــّق اجلانيّب يف القرب، ويعين أّي نوٍع من 
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اه الكفر والرشك وما إىل ٰذلك.
ّ

االحنراف عن الراط املستقيم باجت

2 ـ اإللحاد في الصطالح

يعتقد الراغب األصفهايّن أّن اإلحلاد رضبان: »]األول[: إحلاٌد إىل الرشك 
باهلل، و]اثلاين[: إحلاٌد إىل الرشك باألســباب، فاألّول ينايف اإليمان ويبطله، 

ي غريب القرآن، ص 737[.
، المفردات �ن ّ ي

واثلاين: يوهن عراه وال يبطله« ]األصفها�ن

ويعتقد آخرون أّن اإلحلــاد يف اصطلح القدماء بمعىن اتلكذيب، وأّي 
رجوٍع عن طريق احلّق والصواب، من قبيل العدول عن اتلوحيد إىل الرشك، 
ويف اصطــلح املتأّخرين بمعىن إنــكار وجود اإلهل، والزمــه يعين إنكار 

ك باهلل تعال.. أنواعه وأحكامه، ص 44[  األديان، واألمور الغيبّية. ]شبالة، ال�ش

: يظهر مّما تقّدم أّن اإلحلاد مستعمٌل يف معنيني، اعمٍّ خاصٍّ

1. اإلحلاد يف املعىن اخلاّص يشــمل إنكار وجود اإلهٰل الواحد، وهو أخّص 
ي ال 

ّ
معاين اإلحلاد وأشــهرها. وىلع ٰهذا األساس فإّن امللحد هو الشخص ال

ي 
ّ

يؤمن بوجود اإلهٰل الواحد، وىلع ٰهذا األساس عّدوا امللحد دهريًّا، وهو ال
ينســب احلوادث لكّها إىل ادلهر، ويؤمن بأّن ادلهر هو املبدأ األزيّل األبدّي 

 عن اإلهٰل الواحد.
ً

بدال

2. اإلحلــاد يف املعىن العاّم، يطلــق ىلع عدم االعتقاد بــأيٍّ من أصول 
العقائد اإلسلمّية، وىلع الرجوع عن الطريق الصواب، والسقوط يف الضلل 
والضياع. وعليه فلو آمن شــخٌص بوجود اإلهٰل الواحــد، لٰكّنه أنكر أصًل 
من أصول اإلســلم، أو أنكر اعتقاًدا مــن االعتقادات أو اآلراء املقبولة يف 
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اإلســلم، فإنّه ُيتَّهُم باإلحلاد، وُيدىع ملحًدا ]موســوی بجنوردی، دائرةالمعارف 
بزرگ اسالیم، مدخل "الحاد"[، وٰهذا املعىن من اإلحلاد مرادٌف للمعىن اللغوّي.

3- اإللحاد ومشتّقاته في القرآن

ورد اإلحلاد ومشــتّقاته ســّت مّراٍت يف القرآن الكريم. حيث استُعِملت 
ّية 

ٰ
لكمة "يُلِحُدون" ثلث مّراٍت يف القــرآن بمعىن االحنراف يف اآليات اإلهل

والعدول عن االستقامة:

يــن احنرفوا عن آيات اهلل، 
ّ

أ ـ ورد يف ســورة فّصلت، اآلية 40 ِذكُر ال
 خَيَْفْوَن 

َ
ِحــُدوَن يِف آيَاتِنَا ال

ْ
يَن يُل ِ

َّ
وعدلوا عن االســتقامة يف قوهل تعاىل: إِنَّ ال

مة الطباطبايّئ أّن مصطليح "يُلِحدون" و"آياتنا" يف اآلية 
ّ

َعلَيْنَا، يرى العل
الرشيفة مطلقان إذ يقول: »وإطلق قوهل: "يلحدون" وقوهل: "آياتنا" يشــمل 
لّك إحلاٍد يف لّك آيٍة، فيشــمل اإلحلاد يف اآليات اتلكوينّية اكلشمس والقمر 
وغريهما، فيعّدونها آياٍت هلل سبحانه، ثّم يعودون فيعبدونها، ويشمل آيات 
 من انليّب ، أو 

ً
الويح وانلبّوة، فيعــّدون القرآن افرتاًء ىلع اهلل وتقــّوال

يلغون فيه تلختّل تلوته فل يسمعه سامٌع، أو يفرّسونه من عند أنفسهم أو 
يؤّولونه ابتغاء الفتنة، فلّك ٰذلك إحلاٌد يف آيات اهلل بوضعها يف غري موضعها، 
ي تفس�ي القرآن، ج 17، ص 397[.

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
وامليل بها إىل غري مستقّرها« ]الطباطبا�ئ

ين حيّرفون يف أسماء اهلل يف 
ّ

ب ـ ورد يف سورة األعراف، اآلية 180 ذكر ال
.ْسَمائِِه

َ
ِحُدوَن يِف أ

ْ
يَن يُل ِ

َّ
ُْسىَن فَاْدُعوُه بَِها وََذُروا ال

ْ
ْسَماُء احل

َ ْ
قوهل تعاىل: َوهلِلِ األ

ج ـ ورد يف اآلية 103 من ســورة انلحل "يلحدون" بمعىن امليل، يف قوهل 
ْعَجِمٌّ 

َ
ِْه أ

َ
ِحُدوَن إِيل

ْ
ي يُل ِ

َّ
َما ُيَعلُِّمُه برََشٌ لَِساُن ال ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
تعاىل: َولََقْد َنْعلَُم أ

.َوٰهذا لَِساٌن َعَريِبٌّ ُمِبنٌي
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تََحًدا" مرتني يف القرآن بمعىن امللجإ، وحمّل 
ْ
وكٰذلك استُعِمل مصطلح "ُمل

َحٌد َولَْن 
َ
رَييِن ِمَن اهلِل أ ْل إِينِّ لَْن جُيِ

الَميل، من قبيل اآلية 22 من سورة اجلّن: قُ
َد ِمْن  ِ

َ
تََحًدا، وكٰذلك يف ســورة الكهف، اآلية  :27َولَْن جت

ْ
ِجَد ِمْن ُدونِِه ُمل

َ
أ

.تََحًدا
ْ
ُدونِِه ُمل

وأّما مصطلــح "اإلحلاد" فقد اســتُعِمل مّرًة واحــدًة يف القرآن يف معىن 
يِلٍم ]سورة الحّج: 25[.

َ
ٍم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
االحنراف: َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِحل

ذكرت اآلية 24 من ســورة اجلاثية جمموعًة من انلــاس ال يؤمنون باملبدإ 
احلكيم يف اعلم الوجود، وأّن حياة أّي موجوٍد وموته - حّت اإلنســان - ترجع 
، مجمــع البيان،  ّ ىسي  إىل الطبيعة، وُيطلق ىلع ٰهؤالء مصطلــح "ادلهرّيني" ]الطــ�ب
ي تفســ�ي القــرآن، ج 18، ص 174[، خيربنا القرآن 

ان �ن ن ، المــ�ي ّ ي
ج 9، ص 118؛ الطباطبــا�ئ

ْيَا َوَما ُيْهِلُكنَا 
َ

ْنيَا َنُموُت َوحن  َحيَاُتنَا ادلُّ
َّ

الكريم عن ٰهؤالء قائًل: َوقَالُوا َما يِهَ إِال
ْهُر ]سورة الجاثية: 24[، وهناك احتماالن يف تفسري ٰهذه اآلية:   ادلَّ

َّ
إِال

يــن اكنوا ينكرون أصل املبدإ، واكنوا 
ّ

أ ـ املقصود من ٰهذا الفريق هم ال
يتواجدون بعدٍد ما يف احلجاز إبّان العر اجلاهيّل.

ب ـ  اآلية بصدد احلديث عن عقيدة بعض جّهال العرب يف إنكار املعاد. 
]جوادی آمل، توحيد در قرآن، ص 604؛ الرازّي، الفخر، مفاتيح الغيب، ج 27، ص 678[، 

وقد اختار ابلعض االحتمال اثلاين بلحاظ سياق اآلية؛ ألّن اآليات السابقة 
هلا لم تكن يف معرض احلديث عــن ادلهرّيني مطلًقا ليك نقول إّن ٰهذه اآلية 

ي تفس�ي القرآن، ج 18، ص 174[
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

راجعٌة إيلهم. ]الطباطبا�ئ

4- المصطلحات المشابهة لإللحاد في الستعمال القرآنّي
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أكــرث املصطلحــات قرًبا يف املعىن مــن مصطلح "اإلحلــاد" مصطلحا 
"الكفــر" و"الرشك"؛ ومن أجل إيضاح معىن ٰهذيــن املصطلحني نتحّدث 

باختصاٍر عن معناهما:

أ ـ الكفر

 الكفر يف األصل بمعىن ســرت اليشء وتغطيتــه. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، 
ي غريــب القــرآن، ص 714[. ويطلَق ىلع الليل، 

، المفــردات �ن ّ ي
ج 5، ص 144؛ األصفهــا�ن

ي غريب 
، الراغــب، المفــردات �ن ّ ي

ي يُغّطي نعمة اهلل، اكفٌر ]األصفهــا�ن
ّ

ح، وال
ّ

والفــل
القرآن، ص 714؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص191[. الكفر ضد اإليمان؛ 

ألنّه يُغّطي احلّق. وقد ورد يف بعض الروايات استعمال الكفر يف أربعة معاٍن:

1 ـ إنكار املبدإ واملعاد.

2 ـ  إنكار احلّق عن علٍم.

3 ـ  كفران انلعمة.

، ج 2، ص 389[.  ي
، الكا�ن ّ ي 4 ـ  ترك الواجبات. ]الكلي�ن

وأّما رؤية العلماء يف معىن الكفر االصطليّح في ليست واحدًة. فبعض 
العلمــاء جعله بمعىن عدم اإليمــان، وآخرون بمعىن إنــكار الربوبّية، أو 
ي 

ة �ن  أو فعًل ]علم الهدى، الذخ�ي
ً

الوحدانّية، أو الرســالة، أو احلكم الرشيّع قوال
ك  ــق باالعتقــاد، ص 227؛ شــبالة، الــ�ش

ّ
، االقتصــاد فيمــا يتعل ّ علــم الــكالم، ص 534؛ الطــوىسي

باهلل تعال.. أنواعه وأحكامه، ص 44[. 

مة الطباطبايّئ يبنّي يف ذيل تفســري اآلية 70 من ســورة آل عمران 
ّ

العل
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أّن: »الكفر بآيات اهلل غري الكفر بــاهلل تعاىل، وأّن الكفر باهلل هو االلزتام 
بني اتلوحيد رصحيًــا اكلوثنية وادلهرّية، والكفر بآيات اهلل إنكار يشٍء من 
ي تفســ�ي 

ان �ن ن ، المــ�ي ّ ي
ّية بعد ورود ابليان ووضــوح احلّق« ]الطباطبــا�ئ

ٰ
املعارف اإلهل

القرآن، ج 3، ص 255[. ومع أّن هل مصاديق عديدًة لٰكّن املراد من الكفر يف ٰهذا 

ابلحث هو الكفر بمعىن ني اهلل وإنكار وحدانيّته.

ب ـ الرِشك

يقول الراغب األصفهايّن: »رشك: الرشكة واملشاركة خلط امللكني، وقيل 
هو أن يوجد يشٌء الثنني فصاعًدا عينًا اكن ٰذلك اليشء أو معىًن، كمشاركة 
اإلنسان والفرس يف احليوانّية...، ورشك اإلنسان يف ادلين رضبان. أحدهما: 
الرشك العظيم وهو إثبات رشيٍك هلل تعــاىل...، واثلاين: الرشك الصغري وهو 
، المفردات  ّ ي

مرااعة غري اهلل معه يف بعض األمور وهو الرياء وانلفاق« ]األصفهــا�ن
ي غريب القرآن، ص 451 و452[. ويقاُل مرشٌك ملن جعل هلل رشيًكا.

�ن

ذهــب ابلعض يف اتلفرقة بني مصطليح اإلحلــاد والكفر والرشك إىل أّن 
الكفــر أعّم من اإلحلاد، واإلحلاد أحُد ُشــَعب الكفــر، وهو كفر اجلحود، 
والفــرق بني اإلحلاد والرشك هو أّن املرشك يعتقد بأّن للعالم خالًقا، لٰكّنه ال 
يراه واحــًدا، ويعبد معبودين آخرين مع اهلل، لٰكّن اإلحلاد ينكر وجود اهلل، 
ي ينكر وجود اهلل، وينســب اخللقة إىل غري اهلل، وكٰذلك ال 

ّ
وامللحد هو ال

ك باهلل تعال.. أنواعه وأحكامه، ص 45[. يعتقد بيوم القيامة ]شبالة، ال�ش

بناًء ىلع ٰهذا يكون املراد من اإلحلاد معناه اخلاّص يعين إنكار وجود اإلهٰل، 
ي ال يؤمن بــاهلل الواحد، وكٰذلك يقال 

ّ
وعليه فإّن امللحد هو الشــخص ال

 عن اإلهٰل 
ً

ملحٌد لدلهرّي من جهة أنّه يقبل باملبدإ األزيّل واألبدّي للعالم بدال
الواحد، وينسب األحداث إىل ادلهر.
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أساليب مواجهة القرآن للملحدين

ذت آيات القرآن أسايلب خمتلفًة يف مواجهة امللحدين واتلعامل معهم. 
ّ

اخت
ويف بعض اآليات جند أســلوب دعوة اخلصم إىل اإلسلم، واحلوار واتلعامل 
باحلســىن، وتزويده باملعرفة، ويف موطٍن آخــر ورد انلي عن موّدة الكّفار، 
واألمر باإلعراض عنهم، ويف آيــاٍت أخرى وردت ادلعوة إىل جهاد األعداء 
واملعاندين، وأمر املسلمني بالتشّدد معهم. وٰهذه األسايلب املختلفة للتعامل 
ناشئٌة من اختلف الظروف، واألوضاع الزمانّية واملاكنّية، ونوع املخاَطب 
من كّفاٍر، ومرشكني، ومنافقني، وأهل الكتاب. وهنا نشري إىل أهّم أسايلب 

مواجهة القرآن الكريم للملحدين يف ابُلعدين العلّم والعميّل:

1 ـ أساليب مواجهة القرآن للملحدين في البعد العلمّي

ويف ابلدء نتعّرض ألســلوب القرآن يف اتلعامل مــع امللحدين يف ابُلعد 
العلّم واملعريّف:

ي هي أحسن
�ت
ّ
أـ  الدعوة إل اإلسالم عن طريق الحكمة والموعظة والجدال بال

أحُد األســايلب القرآنّيــة يف اتلعامل مع غري املؤمنــني يه دعوتهم إىل 
 اإلسلم. وهو ما جنده يف اآلية 125 من سورة انلحل؛ إذ يأمر اهلل - سبحانه - 
َموِْعَظِة 

ْ
ِْكَمِة َوال

ْ
 َسِبيِل َربَِّك بِاحل

َ
نبّيه  بدعوة انلاس إىل احلّق قائًل: اْدُع إِىل

ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َســِبيِلِه َوُهَو 
َ
ْحَســُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ُهْم بِالَّيِت يِهَ أ

ْ
ََســنَِة وََجاِدل

ْ
احل

ُمْهتَِديَن. وألّن خماطيب انليّب  خمتلفون، فأسايلب اتلعامل معهم 
ْ
ْعلَُم بِال

َ
أ

خمتلفٌة أيًضا. وقوهل: "باحلكمة" يعين ادُع إىل رّبك بالكلم الُمتقن واملحكم 
ي تفســ�ي القرآن، 

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
ي ال يمكن اخلدش وال التشــكيك فيه. ]الطباطبا�ئ

ّ
ال
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ج 12، ص 371 و372؛ الــرازّي، مفاتيــح الغيــب، ج 20، ص287[ وباملوعظة احلســنة 

أي ادُع انلــاس من خلل انلصيحة املحّببة إىل قلوبهم. واحلكمة تتعامل مع 
العقل والفكر، واملوعظة مع القلب. واجلدال باليّت يه أحســن هو اجلدال 
القائم ىلع أفضل أســايلب املناظرة واملجادلة مع الرفــق واملداراة واللني يف 

، ج 7، ص 487[ ي
، روح المعا�ن ّ الكلم من أجل تهدئة اخلصومة معهم. ]اآللوىسي

بـ  التعريف بالحقائق

ذها القــرآن يف مواجهة امللحديــن واجلّهال، 
ّ

من األســايلب الّــيت اخت
اتلعريُف باحلقائق. وتعّد معرفة اهلل من أرىق املعارف وأعظمها: »معرفة اهلل 
أىلع املعارف« ]اآلمدّي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 712[؛ إذ إّن أساس ادلين وحياة 
انلاس قائٌم ىلع أســاس ٰهذه القاعدة. »إّن أســاس ادلين اتلوحيد« ]الصدوق، 
التوحيد، ص 96[، ولّك معارف ادلين وتعايلمه وأصول ادلين اكالعتقاد بالويح، 

ونبّوة األنبياء، واملعاد و... تنشعب عن ٰهذه املعرفة. ومع ٰذلك فقد ضّل بعض 
هوا حنو اللدينّية والرشك والكفر. وأهــّم ديلٍل للملحدين هو 

ّ
انلــاس، واجت

 عندهم وال 
ً

أنّهم ال حيّســون باإلهٰل، وما ال يكون حمسوًســا ال يكون مقبوال
يؤمنون به. وقد تصدى القــرآن لٰهذه الرؤية من خلل زيادة املعرفة وتبيني 
احلقيقة، ونّبــه إىل أّن امللحدين غفلوا عن ٰهذه انلقطة، ويه أّن إنســانّية 
اإلنسان ليست جبسده فقط، واإلنســان يمتلك حقيقًة أخرى - باإلضافة 
إىل اجلســم - ويه الروح، وبها يرتبط وجوده وحياته وموته. وبما أّن انلاس 
 

َ
اعجزون عن معرفة الروح، فهم أشّد عجًزا عن معرفة حقيقة اهلل  :ال
َِبرُي ]ســورة األنعــام: 103[، 

ْ
بَْصاَر َوُهــَو اللَِّطيُف اخل

َ ْ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك األ

َ ْ
تُْدِرُكــُه األ

واألدلّــة العقلّية وكٰذلك انلقلّية تــدّل ىلع أّن اهلل ال يمكن أن يُرى بالعني؛ 
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ألّن اهلل ليس موجوًدا حمدوًدا هل مــاكٌن وجهٌة وماّدٌة ليك يُرى: لَيَْس َكِمثِْلِه 
ٌء ]ســورة الشــورى: 11[، وكٰذلك ورد اتلريح بعدم إماكنّية رؤية اهلل بعد  يَشْ

طلب بين إرسائيل ٰذلك: قَاَل لَْن تََرايِن ]سورة األعراف: 143[.

وقد تصّدى القرآن أحيانًا إىل اتلعريف بأصل مبدإ الوجود من قبيل قوهل 
رَْض 

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ْم َخلَُقوا السَّ

َ
َاِلُقوَن * أ

ْ
ْم ُهُم اخل

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

َ
تعاىل: أ

 يُوقِنُوَن ]ســورة الطور: 35-36[، يطرح القرآن ٰهذه األســئلة يلثري فطرة 
َ

بَْل ال
االنسان؛ ليك يصل إىل اجلواب الصحيح من خلل اتلدقيق واتلأّمل فيها. وإذا 
خلق اإلنسان نفسه، فمن خلق الســماوات واألرض املوجودتني قبل وجود 
اإلنســان؟ فهل اإلنسان هو من خلقهما؟ وهل لإلنســان علٌّة فاعلّيٌة أم ال؟ 
وإذا اكن هل علٌّة فاعليٌة، فهل ٰهذه العلّة يه ذاته أم غريه؟ وإذا اكن اإلنســان 
هو العلّة الفاعلّية لاته، فهل هو أيًضا العلّة الفاعلّية لألجرام الســماوّية؟ 
والقرآن من خلل طرحه لٰهذه األسئلة يريد إيقاظ فطرة اإلنسان ووجدانه، 
وأن يدفعه إىل اإلقرار ليك يقول يف اجلواب بأّن اإلنسان هل علٌّة فاعلّيٌة، لٰكّن 
ٰهذه العلّة ليست ذاته؛ ألّن اإلنسان بما أنّه خملوٌق فإّن هل خالًقا حتًما ، وال 
يمكن أنّه هو من خلق نفســه، بل إّن أّي ظاهرٍة ال يمكنها أن ختلق ذاتها، 
وإنّما يه حباجٍة إىل مبدإٍ موجوٍد دائًما. وكٰذلك يعرتف اإلنســان بأنّه ال دور 
ي تفســ�ي القرآن، ج 19، 

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
 هل يف خلق الســماوات واألرض. ]راجع: الطباطبا�ئ

ص 20؛ جوادی آمل، توحيد در قرآن، ص 27 و28[

ته
ّ
ّ وأدل هي

ٰ
ن إثبات الوجود اإلل ج ـ تنبيه العقل إل براه�ي

تقديم الرباهني ىلع إثبات األصول االعتقاديّة، هو أحد أسايلب القرآن يف 
مواجهة امللحدين. وقد استفاد القرآن الكريم من ٰهذا األسلوب بأحناٍء خمتلفٍة 
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يف تقديم العقائد الصحيحة للمخالفني. وقد احتّج بٰهذا األسلوب أحيانًا من 
أجل إثبات أصل وجود اإلهٰل، وأحيانًا من أجل وحدانّية احلّق تعاىل، وأحيانًا 
من أجل إبطال ما يعبده املرشكون، ويف موضٍع آخر يف االحتجاج ىلع منكري 

املعاد والرّد عليهم وغري ٰذلك. وهنا نشري إىل بعض االحتجاجات القرآنّية:

حتّدث القرآن يف آياٍت كثريٍة مع منكــري اتلوحيد، واحتّج عليهم عرب 
احلوار. فمثًل يف اآليات 31 – 35 من ســورة يونس، بعد احلديث عن آيات 
ــماِء  وجود اهلل، واســتحقاقه العبادة يقول تعــاىل: قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ
َميَِّت 

ْ
َميِِّت وخُيِْرُج ال

ْ
يَحَّ ِمَن ال

ْ
بْصاَر وَمْن خُيِْرُج ال

َ ْ
ــْمَع واأل ْن َيْمِلُك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ ْ
واأل

َقُّ 
ْ
فَل َتتَُّقوَن  فَٰذِلُكُم اهلُل َربُُّكُم احل

َ
ْمَر فََسيَُقولُوَن اهلُل َفُقْل أ

َ ْ
يَحِّ وَمْن يَُدبُِّر األ

ْ
ِمَن ال

فُوَن  ]سورة يونس: 31 و32[، وتستمّر ٰهذه  نَّ تُْرَ
َ
لُل فَأ  الضَّ

َّ
َقِّ إِال

ْ
فَما ذا َبْعَد احل

اآليات تلعــود للحديث عن املبدإ واملعاد، وتأمر انليّب مّرًة أخرى: قُْل َهْل 
َق ُثمَّ يُِعيُدُه ثّم جييب القرآن عن ٰهذا السؤال قائًل: 

ْ
َل

ْ
 اخل

ُ
اكئُِكْم َمْن َيبَْدأ ِمْن رُشَ

نَّ تُْؤفَُكوَن ]ســورة يونــس: 34[، وللمّرة اثلاثلة 
َ
َق ُثمَّ يُِعيُدُه فَأ

ْ
َل

ْ
 اخل

ُ
قُِل اهلُل َيبَْدأ

َّقِ. ]سورة يونس: 35[
ْ
 احل

َ
اكئُِكْم َمْن َيْهِدي إِىل يأمر انليّب قائًل: قُْل َهْل ِمْن رُشَ

ومــن الواضح أّن الين يعبدونهم املرشكــون ال يقدرون ىلع هداية أحٍد 
إىل احلّق؛ ألّن اهلداية إىل احلّق حباجٍة إىل العصمة والصيانة من اخلطإ، وٰهذا 
 بهداية اهلل وبتوفيقــه، وعليه فإّن اهلل وحده هو اهلادي 

ّ
ال يمكن حتققه إال

َفَمْن 
َ
 حمكًما: أ

ً
، ويف اخلتام يبنّي استدالال َحقِّ

ْ
اىل احلّق: قُِل اهلُل َيْهِدي لِل

.ْن ُيْهَدى
َ
 أ

َّ
ي إِال  يَِهدِّ

َ
ْن ال مَّ

َ
ْن يُتَّبََع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َقِّ أ

ْ
 احل

َ
َيْهِدي إِىل

ومن أجل إثبات توحيد إهٰل العالم استدّل بربهان اتلمانع، وهو من الرباهني 
 اهلُل لََفَســَدتَا ]ســورة األنبيــاء: 22[، 

َّ
املتقنــة يف اتلوحيد: لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِال
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والشــلك املنطيّق لربهان اتلمانع باختصاٍر هو: أّن فرض تعّدد اآلهلة مســاٍو 
لفرض انهيار نظام الوجود، واللزم الايّت لآلهلة املتعّددة هو انهيار انسجام 
العالــم ونظمه، وٰهذا األمر ممتنٌع، وانلتيجــة يه أّن تعّدد اآلهلة والرشك يف 

ربوبّية احلّق أمٌر ممتنٌع أيًضا.

َفَمْن خَيْلُُق َكَمْن ال خَيْلُُق ]سورة النحل: 
َ
ويُستند إىل برهان اخللق واإلجياد: أ

17[، ويف ٰهذه اآلية ُطرح املسألة بصورة استفهاٍم، وتّم إيكال اجلواب عنها إىل 

الوجدان اليّح. وعليه فإذا اكن اهلل - سبحانه - هو من خلق املوجودات لكّها، 
إذن ال يصّح أن جنعله أحد املخلوقات ويف مستوى رشيٍك هلا. وهناك براهني 
أخرى من قبيل برهان املحّبة، واحلركــة، وانلظم، واحلياة واملوت، والوالية 
وغريها، أقيمت إلثبات واجب الوجود، وتوحيد الواجب، نرتك اتلعّرض هلا؛ 

جتّنبًا لإلطالة يف ٰهذا املقال. ]راجع: جوادی آمل، توحيد در قرآن، فصل اّول[

ْن 
َ
راَد اهلُل أ

َ
ين يعتقدون بأّن هلل ودًلا يقول: لَْو أ

ّ
ويف مقام االحتجاج مع ال

اُر ]سورة الزمر: 4[،  َقهَّ
ْ
واِحُد ال

ْ
ا خَيْلُُق ما يَشاُء ُسبْحانَُه ُهَو اهلُل ال ا الَْصَطىف  ِممَّ ً

َ
َيتَِّخَذ َودل

»وابلنّوة كيفما اكنت تقتيض رشكــًة ما بني االبن واألب والودل والوادل، فإن 
اكنت بنّوًة حقيقّيًة - ويه اشــتقاق يشٍء من يشٍء وانفصاهل منه - اقتضت 
الرشكة يف حقيقة الات واخلواّص واآلثار املنبعثة من الات، كبنّوة إنســاٍن 
إلنســاٍن املقتضية لرشكة االبن ألبيه يف اإلنسانّية ولوازمها، وإن اكنت بنّوًة 
اعتبارّيًة اكبلنّوة االجتماعّية - وهو اتلبيّن - اقتضت االشرتاك يف الشؤونات 
اخلاّصة باألب، اكلســؤدد وامللك والرشف واتلقــّدم والوراثة وبعض أحاكم 
اذ الودل عليه - تعاىل 

ّ
النسب، واحلّجة املسوقة يف اآلية تدّل ىلع استحالة اخت

ي تفس�ي القرآن، ج 17، 236[.
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

- بكل املعنيني« ]الطباطبا�ئ
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ي خلق العالم
ر �ن

ّ
د ـ التفك

أحد أســايلب القرآن يف اتلعامل مع امللحدين، يه دعوتهم وتشجيعهم 
ىلع اتلفّكر يف نظام اخللق. وبما أّن امللحدين ينكرون دور اهلل يف خلق نظام 
العالم، فقد ورد يف عدٍد من اآليات ادلعوة إىل اتلفّكر يف خلق الســماوات 
واألرض وانلجــوم واملياه والســفن وانلاس وانلباتــات واحليوانات واجلبال 
وابلحار واألشــجار وغريها، وكٰذلك اتلفكري يف الصفات اإلهلية. مثًل يبنّي 
القرآن يف بعض اآليات أّن للّك موجوٍد من املوجوداِت إلًٰها، وأّن إهٰل املوجودات 
رِْض 

َ ْ
ماواِت َواأل ِق السَّ

ْ
لكّها واحٌد. في سورة ابلقرة، اآلية 146 نقرأ: إِنَّ يف  َخل

نَْزَل اهلُل 
َ
َْحِر بِما َينَْفُع انلَّاَس َوما أ ْري يِف ابلْ

َ
ِك الَّيت  جت

ْ
ُفل

ْ
َواْخِتلِف اللَّيِْل َوانلَّهاِر َوال

رَْض َبْعَد َمْوتِهــا َوَبثَّ فيها ِمْن لُكِّ دابٍَّة َوتَْريِف 
َ ْ
ْحيا بِِه األ

َ
ــماِء ِمْن ماٍء فَأ ِمَن السَّ

.ياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُون
َ

رِْض آل
َ ْ
ماِء َواأل ِر َبنْيَ السَّ ُمَسخَّ

ْ
حاِب ال ياِح َوالسَّ الرِّ

وهنــاك آياٍت أخرى تذكــر منكري العامل اإللّٰي يف خلق الســماوات 
واألرض، وتطابلهم باتلأّمل يف خالق العالم من خلل طرح األسئلة عليهم، 
وتدعوهم إىل اتلأّمل، ثّم جتيب موّضحًة هلم من هو األفضل، هل اهلل القوّي 
القادر، أم ما صنعته أيديكم من أصناٍم ال حول هلا وال قّوة؟! واآليات 64-60 
من ســورة انلمل تعّرضت ألوضح أدلّة اتلوحيــد يف مخس آياٍت، من خلل 
ماِء ماًء  نَْزَل لَُكْم ِمَن السَّ

َ
رَْض وأ

َ ْ
ماواِت واأل ْن َخلََق السَّ مَّ

َ
طرح ٰهذه األســئلة: أ

إِهٰلٌ َمَع اهلِل بَْل ُهْم قَْوٌم 
َ
ْن تُنِْبتُوا َشــَجَرها أ

َ
نْبَتْنا بِِه َحدائَِق ذاَت َبْهَجٍة ما اكَن لَُكْم أ

َ
فَأ

ا َروايِسَ وَجَعَل 
َ
نْهاًرا وَجَعَل هل

َ
ا أ

َ
رَْض قَراًرا وَجَعــَل ِخلهل

َ ْ
ْن َجَعَل األ مَّ

َ
َيْعِدلُوَن  أ

ُمْضَطرَّ إِذا 
ْ
يُب ال ْن جُيِ مَّ

َ
رَثُُهْم ال َيْعلَُموَن  أ

ْ
ك

َ
إِهٰلٌ َمــَع اهلِل بَْل أ

َ
َْحَريِْن حاِجًزا أ َبنْيَ ابلْ

ْن  مَّ
َ
ُروَن  أ إِهٰلٌ َمَع اهلِل قَِليًل ما تََذكَّ

َ
رِْض أ

َ ْ
وَء وجَيَْعلُُكْم ُخلَفاَء األ َداعُه ويَْكِشُف السُّ

إِهٰلٌ َمَع 
َ
ا َبنْيَ يََدْي رمَْحَِتِه أ ياَح بُــرْشً َْحِر وَمْن يُرِْســُل الرِّ رَبِّ وابلْ

ْ
َيْهِديُكْم يِف ُظلُماِت ال
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ــماِء  َق ُثمَّ يُِعيُدُه وَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ
ْ
َل

ْ
 اخل

ُ
ْن َيبَْدأ مَّ

َ
ُكوَن  أ ا يرُْشِ  اهلُل َعمَّ

َ
اهلِل تَعاىل

، مجمع  ّ ىسي إِهٰلٌ َمــَع اهلِل قُْل هاتُوا بُْرهانَُكْم إِْن ُكنْتُْم صاِدِقنَي ]انظــر: الط�ب
َ
رِْض أ

َ ْ
واأل

ازی،  البيــان، ج  7، ص 358؛ الــرازّي، الفخــر، مفاتيــح الغيــب، ج  24، ص 563؛ مــكارم شــ�ي

نــارص، تفســ�ي نمونــه، ج  15، ص 513[. وهنــاك آياٌت آخر من قبيل: األنعام: 95-

99؛ الرعد: 2-4؛ الواقعة: 57-62، 68-70، 71-74 تشري إىل ٰهذا املعىن.

2- أساليب مواجهة القرآن للملحدين في البعد العملّي

أ ـ التعامل الحسن ورعاية األدب

تشــتمل اتلعايلم القرآنّية أســلوب اتلعامل مع الكّفار وامللحدين، وأنّه 
جيب أن يكون بأفضل أســلوٍب ممكٍن. ودفع الســوء باليّت يه أحسن هو من 
أسايلب القرآن يف مواجهة الســوء، وأنّه يف مقابل األمر السيئ جيب تقديم 
األمر احلََســن، وٰهذا الســلوك ينتي إىل حتويل العدو إىل ويّل محيم: َوال 
ي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة  ِ

َّ
إَِذا ال

ْحَســُن فَ
َ
ــيِّئَُة اْدَفْع بِالَّيت  يِهَ أ  السَّ

َ
ََسنَُة َوال

ْ
تَْستَوِي احل

يــٌم ]ســورة فّصلــت: 34[، وكٰذلك يقول انليّب األكرم  يف ٰهذا  نَُّه َويِلٌّ مَحِ
َ
َكأ

نَْت 
َ
ْهلَُه فَُكْن أ

َ
إِْن لَْم يَُكْن أ

ْهِلِه، فَ
َ
 َغرْيِ أ

َ
ْهِلِه َوإىِل

َ
 أ

َ
رَْيَ إِىل

ْ
املضمــار: » اْصنَعِ  اخل

ْهلَه « ]ابن طاووس، إقبال األعمال، ج 1، ص 213[.
َ
أ

ّيني يف تعاملهم مع األعداء. 
ٰ
راعية األدب أمٌر ملحوٌظ يف سرية األنبياء اإلهل

ومن نماذج ٰذلك ما ورد يف ســورة اآلية 46 من ســورة مريم، حيث اكن آزر 
يتحــّدث مع إبراهيم  بلغة اتلهديد، لٰكــّن إبراهيم  اكن يرّد عليه 
بكّل أدٍب. وحينما نصح إبراهيم  آزر بالكّف عن عبادة األوثان اليّت ال 
تسمع وال ترى، ال جند أّي تأثرٍي لكلم إبراهيم  يف آزر، بل ىلع العكس 
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 ،نَْت َعْن آلَِهيت  يا إِبْراهيُم
َ
َراِغٌب أ

َ
أثارته تلك انلصائح فرّد عليه قائًل: قاَل أ

ثّم يهّدد إبراهيم  بالرجم ويطلب منــه أن يرحل عنه قائًل هل: لنَِئْ لَْم 
رمُْجَنََّك َواْهُجْرين  َمِليًّا، لٰكّن إبراهيم جييب عن ٰهذه اخلشــونة واحلّدة 

َ َ
تَنْتَِه أل

 إِنَُّه اكَن يب  َحِفيًّا ]سورة 
ْســتَْغِفُر لََك َريبِّ

َ
بكّل عطٍف: قاَل َســلٌم َعلَيَْك َسأ

مريم: 47[. طبييٌع أّن ٰهذا اتلعامل اللنّي أمٌر مطلوٌب ما لم يؤدِّ إىل التساهل مع 

األعداء ومنحهم الفرصة للعتداء ىلع املؤمنني.

ن  ب ـ المداراة والل�ي

تعامــل القرآن مع امللحدين بأســلوب املداراة واللــني من أجل جذب 
انتباههم. وقــد أوىص اهلل موىس وهارون  حينمــا ذهبا إىل فرعون أن 
يتحّدثــا مع عدّوهما الدلود بلنٍي؛ لعّل نافذًة تُفتح يف قلبه حنو اهلل واالهتداء 
ْو خَيْیَش ]ســورة ٰطــٰه: 44[. ومن 

َ
ــُر أ ِّنًا لََعلَُّه َيتََذكَّ

َ
 يل

ً
ُ قَــْوال

َ
 هل

َ
إىل احلــق: َفُقوال

آداب ادلعوة واألمر باملعروف وانلــي عن املنكر أن يتّم ٰذلك بمنتىه اللني 
، مجمــع البيان،  ّ ىسي واللطــف؛ حّت يتقّبل انلاس ادلعوة بأرسع ما يمكن ]الطــ�ب
ي تفســ�ي القــرآن، ج 14، ص 154[، و»اللــني ضّد 

ان �ن ن ، المــ�ي ّ ي
ج 7، ص 20؛ الطباطبــا�ئ

اخلشونة، ويســتعمل ٰذلك يف األجسام، ثّم يستعار للخلق وغريه من املعاين« 
ي غريب القرآن، ص 752[.

، الراغب، المفردات �ن ّ ي
]األصفها�ن

ويف آيٍة أخرى يأمرنا اهلل - ســبحانه - باتلحّدث مع انلاس باحلســىن: 
َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا ]سورة البقرة: 83[. ويف روايٍة مروّيٍة يف اتلفسري املنسوب 
إىل اإلمام احلسن العسكرّي  يف ذيل ٰهذه اآلية: »َوقُولُوا لِلنَّاِس لكّهم 
ُحْســنًا مؤمنهم وخمالفهم؛ أّما املخالفــون فيلكّمهم باملداراة الجتذابهم 
إىل اإليمــان، فإن ييأس من ٰذلك يكّف رشورهم عن نفســه، وعن إخوانه 
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املؤمنــني« ]العســكرّي، التفســ�ي المنســوب إل اإلمــام الحســن العســكرّي ، ص 353 
ي تفس�ي القرآن، ج 1، ص 266[.

هان �ن ، ال�ب ي
و354؛ البحرا�ن

ولم يقتر األمر ىلع أوامر اهلل بمداراة املخالفني واتلعامل معهم باللني، 
بل يف بعض املوارد وردت اتلوصية إىل املؤمنني باإلحسان إىل من لم حياربوهم، 
يِن َولَْم خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم  يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف ادلِّ ِ

َّ
 َينَْهاُكُم اهلُل َعِن ال

َ
قال تعاىل: ال

ُمْقِسِطنَي ]سورة الممتحنة: 8[. نعم ٰهذا 
ْ
ِْهْم إِنَّ اهلَل حُيِبُّ ال

َ
وُهْم َوُتْقِسُطوا إِيل ْن َترَبُّ

َ
أ

ين يعادون املسلمني، 
ّ

األمر يف اتلعامل مع من ال يعادي اإلســلم، وأّما ال
ْخرَُجوُكْم 

َ
يِن َوأ يَن قَاتَلُوُكْم يِف ادلِّ ِ

َّ
َما َينَْهاُكــُم اهلُل َعِن ال فيجب عدم موّدتهم: إِنَّ

 الُِموَن وٰلَِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم فَأ َّوُْهْم َوَمْن َيتََول ْن تََول

َ
 إِْخَراِجُكْم أ

ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا ىلَعَ
]سورة الممتحنة: 9[.

ج ـ التهديد األخروّي

أسلوب اتلهديد األخروّي هو أســلوٌب قرآينٌّ آخر يف مواجهة امللحدين، 
واغبًلــا ما يكون تهديًدا بالعذاب اإللّٰي. يذّكر اهلل ســبحانه يف اآلية 40 من 
ّية وامللحدين بها 

ٰ
سورة فّصلت فريًقا من املتمّردين عن اإليمان باآليات اإلهل

ِحــُدوَن يِف آياتِنا ال خَيَْفْوَن َعلَيْنا، وٰهذا نوٌع من اتلهديد 
ْ
يَن يُل ِ

َّ
قائًل: إِنَّ ال

، مجمــع البیــان،  ّ ىسي ي تفســ�ي القــرآن، ج  9، ص 129؛ الطــ�ب
، التبيــان �ن ّ  بالعــذاب ]الطــوىسي

ج 9، ص 22؛ الحجــازّي، التفســ�ي الواضــح، ج  3، ص 344[. ذهــب بعــض املفرّسين 

ومنهم ابن عّباٍس إىل أّن املراد من اآليات يه أدلّة اتلوحيد، واملراد من اإلحلاد 
، مجمع البيان، ج 9،  ّ ىسي هو االحنراف عن اتلوحيد، وترك االستدالل عليه ]الط�ب
ْم 

َ
ىق  يِف انلَّاِر َخرْيٌ أ

ْ
َفَمْن يُل

َ
ص 22[. ثــّم يقّرع اهلل امللحدين وخياطبهم ُمهّدًدا: أ

ِقياَمِة، وهذا االستفهام اتلقريرّي يف اآلية الرشيفة يعين أّن 
ْ
يِت آِمنًا يَْوَم ال

ْ
َمْن يَأ
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ي تفســ�ي القرآن، ج 17، 
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

ٰهذين الفريقني ال يتســاويان مطلًقا. ]الطباطبا�ئ
ص 397[ ثّم يرفع وترية اتلهديد والوعيد قائًل: اْعَملُوا ما ِشئْتُْم، و"اعملوا" 

أمٌر لٰكّنه بمعىن اتلهديــد والوعيد ]درويــش، إعــراب القــرآن وبيانــه، ج 8، ص 569؛ 
، ج 9، ص 309[، يعين بعد أن علمتم  ي التفســ�ي

، أبــو حّيــان، البحــر المحيــط �ن األندلــ�ي

أّن ٰهذين الفريقني ال يتساويان مطلًقا، فلّك واحٍد منكم حرٌّ يف اختيار األمر 
ي يريده من ٰهذيــن األمرين. ومن الواضح أّن االنســان العاقل ال خيتار 

ّ
ال

ّية، وال يُلحد قِبال القرآن 
ٰ
السقوط يف انلار، وعليه سوف يؤمن باآليات اإلهل

، مجمع البيان، ج 9، ص 23؛ الفخر الرازّي، مفاتيح الغيب، ج 27، ص 568[. ويف  ّ ىسي ]الط�ب

بعٍض آخر مــن اآليات يذكر كّفاًرا كّذبوا باتلوحيد ويوم القيامة، فيخاطبهم 
ُهْم قَِليًل ]سورة المّزّمل: 11[، 

ْ
ل ويِل انلَّْعَمِة َوَمهِّ

ُ
بِنَي أ

ُمَكذِّ
ْ
القرآن قائًل: وََذْريِن َوال

، مجمع البيان، ج 10،  ّ ىسي ومّهلهم قليًل يعين أّن حســابهم وعقابهم عندي ]الط�ب
ي تفس�ي القرآن، ج 20، ص 67[. أو يف اآلية 26 من سورة 

ان �ن ن ، الم�ي ي
ص 573؛ الطباطبا�ئ

القمر، جند تهديًدا بنحٍو آخر للمكّذبني برسالة صالٍح  قائًل: َسيَْعلَُموَن 
، يعين رسيًعا ويف يــوم القيامة حينما يزنل عليهم  رِشُ

َ ْ
اُب األ َكذَّ

ْ
َغًدا َمــِن ال

ي اكن 
ّ

العذاب ســيعلمون من اكن كّذابًا، أصالــٌح  أم هم؟! وهل هو ال
، مجمع  ّ ىسي ي تفســ�ي القــرآن، ج 9، ص، 453؛ الطــ�ب

، التبيــان �ن ّ متكرّبًا أم هــم؟ ]الطــوىسي
ي تفس�ي القرآن، ج 19، ص 80[.

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
البيان، ج 9، ص 289؛ الطباطبا�ئ

ّية أحد أســايلب القــرآن العاّمة يف تربية انلاس 
ٰ
فاإلنذار بالعقوبة اإلهل

وهدايتهم، والقــرآن يف مواجهة امللحدين والكّفار اســتفاد أيًضا من ٰهذا 
األســلوب، مثًل يف اآلية 124 من سورة األنعام يقول: َوإِذا جاَءْتُهْم آيٌَة قالُوا 
يَن 

َّ
َُه َسيُصيُب ال ْعلَُم َحيُْث جَيَْعُل رِساتلَ

َ
ويِتَ رُُسُل اهلِل اهلُل أ

ُ
لَْن نُْؤِمَن َحتَّ نُْؤیَت  ِمثَْل َما أ

ْجَرُموا َصغاٌر ِعنَْد اهلِل وَعذاٌب َشديٌد بِما اكنُوا َيْمُكُروَن. ٰهذا اإلنذار شديٌد إىل 
َ
أ
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مســتوى أنّه يهّدد الكّفار بأنّه ال ينفع يف اخللص منه يوم القيامة أّي فديٍة 
رِْض مَجيًعا َوِمثْلَُه َمَعُه يِلَْفتَُدوا بِِه 

َ ْ
نَّ لَُهْم ما يِف األ

َ
يَن َكَفُروا لَْو أ

َّ
مهما عُظمت: إِنَّ ال

يِلٍم ]سورة المائدة: 36[.
َ
ِقياَمِة ما ُتُقبَِّل ِمنُْهْم َولَُهْم َعذاٌب أ

ْ
ِمْن َعذاِب يَْوِم ال

د ـ اإلعراض واليأس من الملحدين

هو أسلوٌب آخر من أسايلب القرآن يف اتلعامل مع املنكرين والكّفار بعد 
ايلأس منهم وجحودهم، وهو أمر املســلمني باإلعراض عنهم وانلفور منهم. 
يَن َكَفُروا َســواٌء َعلَيِْهْم 

َّ
وٰهــذا ما تّم بيانه براحــٍة يف بعض اآليات: إِنَّ ال

ْم لَْم ُتنِْذرُْهْم ال يُْؤِمنُــوَن ]ســورة البقــرة: 6[. وقد ورد ٰهذا املضمون 
َ
نَْذْرَتُهــْم أ

َ
أ
َ
أ

نفســه يف اآلية 10 من سورة يس؛ ألّن اهلل ختم ىلع قلوبهم وسمعهم، ووضع 
 حيزن لعدم إيمانهم: 

ّ
ىلع أعينهم غشــاوًة. ويطلب اهلل  من نبّيه  أال

ِمر بتبليغه، 
ُ
َوَمــْن َكَفَر فَل حَيُْزنَْك ُكْفــُرُه، ويأمره بأن يبلّغ علنيًة مــا أ

 يتأثّر بضجيج املرشكني، وليس ٰذلك فحســب، بــل أن يُعرض عنهم 
ّ

وأال
ُمرْشِكني ]سورة الحجر: 94[. ويف 

ْ
ْعرِْض َعِن ال

َ
ويتجاهلهم: فَاْصَدْع بِما تُْؤَمُر َوأ

ٰهذا املضمون نفســه وردت آياٌت أخرى تطالب انليّب  براحٍة أن يتّبع 
اتلوحيد وأصول رشائع ادلين اليّت أوحيت إيله، وأن يُعرض عن املستكربين 
 يبايل بعــدم خضوعهم للكمة احلّق وبتهمهم ابلاطلة: اتَِّبْع 

ّ
واملرشكني، وأال

ِكنَي ]سورة األنعام: 106[.  ُمرْشِ
ْ
ْعرِْض َعِن ال

َ
 ُهَو َوأ

َّ
 إِهٰلَ إِال

َ
َْك ِمْن َربَِّك ال

َ
ويِحَ إِيل

ُ
ما أ

وقد ورد اإلعراض عن املرشكني يف الســور املّكّية واملدنّية أيًضا، لٰكّن أكرث 
أوامر اإلعراض واردٌة يف بعض آيات الســور املّكّية، منها: ســورة السجدة: 
30، سورة الصاّفات: 174 و178، سورة احلجر: 3 و94، سورة الاكفرون: 6، 

سورة األنعام: 68.
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وهناك آياٌت أخرى تأمر انليّب  باإلعراض عن استهزاء املرشكني وترك 
ْعــرِْض َعنُْهْم َحتَّ خَيُوُضوا يف  

َ
يَن خَيُوُضوَن يف  آياتِنا فَأ

َّ
يَْت ال

َ
جمالســهم: َوإِذا َرأ

 امِلنَي َقْوِم الظَّ
ْ
رى  َمَع ال

ْ
ك ــيْطاُن فَل َتْقُعْد َبْعَد الِّ ا يُنِْسيَنََّك الشَّ َحديٍث َغرْيِهِ َوإِمَّ

  ســورة األنعام: 68[. يقول الســيوّط: »اكن املرشكون جيلســون إىل انليّب[

يَن 
َّ

يَْت ال
َ
حيّبون أن يســمعوا منه، فإذا سمعوا اســتهزؤوا، فزنلت: َوإِذا َرأ

، الدّر المنثور، ج 3، ص 21 و22[. ّ ْعرِْض َعنُْهْم« ]السيوطي
َ
خَيُوُضوَن يف  آياتِنا فَأ

ويف آياٍت أخــرى ورد أيًضا اإلعراض عن املرشكــني كما يف اآليتني 28 
نَّ ال  نَّ َوإِنَّ الظَّ  الظَّ

َّ
ــٍم إِْن يَتَِّبُعوَن إِال

ْ
و29 من ســورة انلجم: َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعل

 ،نْيا َياَة ادلُّ
ْ
 احل

َّ
ِرنا َولَْم يُرِْد إِال

ْ
 َعْن ِذك

َّ
ْعرِْض َعْن َمْن تََوىل

َ
َقِّ َشيْئًا  فَأ

ْ
ُيْغين  ِمَن احل

واإلعراض عن املنافقني يف اآلية 95 من ســورة اتلوبة: َسيَْحِلُفوَن بِاهلِل لَُكْم 
واُهْم َجَهنَُّم َجزاًء 

ْ
ُهْم رِْجٌس َوَمأ ْعرُِضوا َعنُْهْم إِنَّ

َ
ِْهْم تِلُْعرُِضوا َعنُْهْم فَأ

َ
إَِذا اْنَقلَبْتُْم إِيل

.بِما اكنُوا يَْكِسبُوَن

ار
ّ
هـ  ـ النهي عن مواالة وموّدة الملحدين والكف

ورد يف القرآن الكريم ني املؤمنني عــن موالة وموّدة الكّفار واملرشكني 
ُمْؤِمنُوَن 

ْ
 َيتَِّخــِذ ال

َ
مّراٍت عديــدًة. منها اآلية 28 من ســورة آل عمران: ال

 .ُمْؤِمِننَي َوَمْن َيْفَعْل ٰذلَِك فَلَيْــَس ِمَن اهلِل يِف يَشْ ٍء
ْ
ْويِلاَء ِمــْن ُدوِن ال

َ
اكفِِريــَن أ

ْ
ال

وســبب انلي عن مواالة الكّفار هو أنّها تؤّدي إىل االمزتاج الرويّح »حبيث 
يؤّدي إىل مطاوعتهم واتلأثّر منهم يف األخلق، وسائر شؤون احلياة وتّرفهم 

ي تفس�ي القرآن، ج 3، ص 151[.
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

يف ٰذلك« ]الطباطبا�ئ

اذ 
ّ

ويف أوائل آيات ســورة املمتحنة حيث ورد نــي اهلل للمؤمنني عن اخت
يَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي 

َّ
َها ال يُّ

َ
الكّفــار أويلاء، وطلب املعونة منهم: يا أ
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َقِّ خُيْرُِجوَن 
ْ
ِة َوقَْد َكَفُروا بَِما جاَءُكْم ِمَن احل َموَدَّ

ْ
ِْهْم بِال

َ
ُقوَن إِيل

ْ
ْويِلاَء تُل

َ
ُكــْم أ وََعُدوَّ

ْن تُْؤِمنُوا بِاهلِل َربِّْكْم ]سورة الممتحنة: 1[. وسبب ٰهذا املطلب 
َ
الرَُّسوَل َوإِيَّاُكْم أ

 ، ّ ىسي ، مجمــع البيــان، ج 9، ص 405؛ الطــ�ب ّ ىسي هــو كفرهم بما جاءكم من احلّق ]الطــ�ب
تفســ�ي جوامــع الجامــع، ج 4، ص 277؛ ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج 28، ص 121[. 

»إنّهم خيالفونكم يف العقيدة، كما أنّهم شّنوا عليكم احلرب عمليًّا، ويعتربون 
ي هو أكرب فخٍر لكم وأعظم قداســة جتلّلكمـ  اغية اجلرم 

ّ
إيمانكم باهللـ  ال

وأعظم النب؛ ولٰهذا الســبب قاموا بإخراجكم من دياركم وشــتّتوكم من 
بلدكم. ومع ٰهذه األعمال اليّت مارسوها معكم، هل من املناسب إظهار املوّدة 
ازي، تفس�ي األمثل، ج 18، ص 233[. نعم، لم يرد نٌي عن اإلحسان  هلم« ]مكارم الش�ي
ين لم يؤذوا املؤمنني، ولم خيرجوهم من 

ّ
وراعية العدل مع أوٰلك الكّفــار ال

ي تفس�ي القرآن، ج 19، ص 234[
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

ديارهم. ]الطباطبا�ئ

ي المجاالت االجتماعّية
و ـ الحرمان من المشاركة �ن

ذها القرآن يف مواجهة الكّفار وامللحدين احلرمان 
ّ

من األسايلب اليّت اخت
من ممارســة بعض النشــاطات االجتماعّية وادلينّية. وٰهــذا اتلعامل يرتبط 
ين يتصّورون أنّهم من خلل االعتقاد باهلل  يمكنهم احلفاظ 

ّ
باملرشكني ال

ىلع هوّيتهم من خلل تســّنم مناصب من قبيل عمارة بيت اهلل أو ســقاية 
احلّجاج. لٰكّن اهلل  من خلل إعلن منع املرشكني من الوصول إىل مناصب 
ّيٍة يكون قد حرمهم من املشــاركة يف املجاالت االجتماعّية: َما 

ٰ
دينّيٍة وإهل

وٰلَِك َحِبَطْت 
ُ
ُكْفِر أ

ْ
ْنُفِسِهْم بِال

َ
ْن َيْعُمُروا َمساِجَد اهلِل شاِهديَن ىلَع  أ

َ
كنَي أ ُمرْشِ

ْ
اكَن لِل

وَن ]سورة التوبة: 17[. وعليه فإنّه: »ال حيّق َوال جيوز  ْعمالُُهْم َويِف انلَّاِر ُهْم َخادِلُ
َ
أ

ي تفس�ي 
ان �ن ن ، الم�ي ّ ي

للمرشكني أن يرموا ما اســرتّم من املسجد احلرام« ]الطباطبا�ئ
يل، ج 2، ص 253[. ن ّي، الكّشاف عن حقائق غوامض الت�ن القرآن، ج 9، ص 200؛ الزمخ�ش
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ن ار والمنافق�ي
ّ
زـ  التعامل الشديد الحازم مع الكف

رغــم أنّنا جند يف القرآن الكريم آياٍت دعت املســلمني إىل ترك القتال، 
اكفُِروَن * ال 

ْ
َها ال يُّ

َ
وحتّمل لّك أنواع األذى يف ســبيل اهلل، من قبيل: قُْل يــا أ

ْعبُــُد ما َتْعبُُدوَن * ... لَُكْم دينُُكْم َويِلَ دين ]ســورة الكافــرون: 1-6[ وكٰذلك قوهل: 
َ
أ

فَاْصــرِبْ ىلَع  ما َيُقولُوَن ]ســورة المّزّمــل: 10[. لٰكن مع ٰذلك هناك آياٌت أخرى 
مروا باتلعامل 

ُ
تنىه املســلمني عن التســامح مع الكّفار واملنافقني، وقــد أ

الشــديد مع مرشيك مّكة. مثًل يف اآلية 190 من سورة ابلقرة يأمر اهلل بقتال 
يَن يُقاتِلُونَُكـْم َوال 

َّ
مرشيك مّكة مع توّفر ظروف القتال: َوقاتِلُوا يف  َسبيِل اهلِل ال

يَن ُيَقاتِلُونَُكْم"  ِ
َّ

ُمْعتَديَن ]سورة البقرة: 190[. »عبارة "ال
ْ
َتْعتَُدوا إِنَّ اهلَل ال حُيِبُّ ال

تدّل براحٍة ىلع أّن ٰهذا احلكم الرشيّع خيّتص بمن شــهروا الســلح ضّد 
املســلمني، فل جتوز مقاتلة العدّو ما لم يشهر سيًفا ولم يبدأ بقتاٍل باستثناء 
، محاسن التأويل،  ّ ازّي، تفس�ي األمثل، ج 2، ص 18؛ القاسمي موارد خاّصٍة« ]مکارم الش�ي

ج 2، ص 57[. ولٰكّن ٰهذا ال يعين إطلقًا إنكار اجلهاد االبتدايّئ.

وحينما ال تنفع انلصيحة معهم، ولــم يكّف مثريو الفتنة عن أعماهلم، 
واستمّروا يف إشــاعة االضطراب يف املجتمع، فهنا يكون املجتمع اإلسليّم 
ا للتعامل الشــديد مع مثل ٰهؤالء األشخاص؛ لكيل تتحّول الساحة  مضطرًّ
ي تفس�ي القرآن، 

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
االجتماعّية إىل ساحة اضطراٍب وفتنٍة. ]راجع: الطباطبا�ئ

ج 2، ص 64[ والقــرآن الكريم يف ٰهذه املرحلة مــن الفتنة يُصدر أمًرا بقتال 

ِفتْنَُة 
ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
مثرييها قائًل: َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

إِْن قَاتَلُوُكْم 
ََراِم َحتَّ ُيَقاتِلُوُكْم ِفيِه فَ

ْ
َمْسِجِد احل

ْ
 ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد ال

َ
َقتِْل َوال

ْ
َشــدُّ ِمَن ال

َ
أ

اَكفِِريَن ]ســورة البقــرة: 191[، ويقول أيًضا: َوقَاتِلُوُهْم 
ْ
فَاْقتُلُوُهْم َكٰذلَِك َجَزاُء ال

الِِمنَي ]سورة   ىلَعَ الظَّ
َّ

يُن هلِلِ فَإِِن اْنتََهْوا فََل ُعْدَواَن إاِل  تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ادلِّ
َ

َحتَّ ال
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البقــرة: 193[. وقــد ذهب أكرث املفرسين إىل أّن الفتنــة يف ٰهذه اآلية يراد منها 

ي تفس�ي القرآن، ج 2، ص 146؛ الفخر الرازّي، مفاتيح 
، التبيان �ن ّ الرشك أو الكفر ]الطوىسي

، الجامع ألحكام القرآن، ج 2، ص 354[. ّ ي الغيب، ج 5، ص 289؛ القرط�ب

وعليه فإذا وصلت إثارة الفتنة إىل مرحلة ســلب األمن واالستقرار، فقد 
أمر اهلل - ســبحانه - بقتال مثريي الفتنة واتلصّدي هلم، وإطفاء الفتنة يف 
ٰهذه املرحلة مسؤويّلة اجلميع، بل عدم اتلصّدي ملثريي الفتنة أمٌر غري جائٍز، 

وعصياٌن ألمر اهلل تعاىل.

ويف ســورة اآلية 73 من سورة اتلوبة، واآلية 9 من سورة اتلحريم ورد أمٌر 
ُمنافِقنَي 

ْ
اَر َوال ُكفَّ

ْ
َها انلَّيِبُّ جاِهِد ال يُّ

َ
للنيّب بأن يتشّدد مع الكّفار واملنافقني: يا أ

َواْغلُْظ َعلَيِْهْم. »جهاد القوم وجماهدتهم بذل اغية اجلهد يف مقاومتهم، وهو 
يكون باللســان وبايلد حّت ينتي إىل القتال، وشاع استعماهل يف الكتاب يف 
القتال...، واســتعماهل يف قتال الكّفار ىلع رسله لكونهم متجاهرين باخللف 
ي تفســ�ي القرآن، ج 9، ص 339[. وأّما املنافقون فإّن 

ان �ن ن ، الم�ي ّ ي
والشــقاق« ]الطباطبا�ئ

»املراد جبهادهم مطلق ما تقتضيه املصلحة من بذل اغية اجلهد يف مقاومتهم، 
فإن اقتضت املصلحة هجروا ولم خيالطوا ولم يعارشوا، وإن اقتضت وعظوا 
باللســان، وإن اقتضت أخرجوا ورّشدوا إىل غــري األرض، أو قتلوا إذا أخذ 

عليهم الرّدة، أو غري ٰذلك« ]المصدر السابق[.

النتيجة

تصّدى ٰهذا ابلحث دلراسة األســايلب العلمّية والعملّية يف اتلعامل مع 
امللحدين يف الرؤية القرآنّية، وتوّصل إىل ٰهذه انلتائج:



أســلوب القرآن يف مواجهــة املخالفني يف ابُلعد العلــّم هو ادلعوة إىل 

اإلســلم عن طريق احلكمة واملوعظة احلســنة واجلدال باليّت يه أحسن، 

وبيان احلقائق، واتلفّكر يف خلــق العالم، واالحتجاج ىلع منكري اتلوحيد 

واملعاد وإنذارهم. ويف ابُلعد العميّل فاألصل هو السلوك احلسن وراعية األدب، 

وعند اإلرصار ىلع إنكارهم فيتّم اإلعراض عنهم، واملنع من مواالتهم وأخرًيا 

إذا اكنوا حماربني فيجب جهادهم واتلعامــل القاطع معهم. ومن الطبييّع أّن 

اختلف أسايلب القرآن يف اتلعامل العلّم والعميّل مع املخالفني وامللحدين 

يرجع إىل الظروف ونوع سلوك املخاطبني.
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الخالصة

نســىع يف ٰهذه املقالة إىل إلقاء الضوء ىلع أفاكٍر شــخصّيٍة ذاع صيتُها يف القرون 
الســابقة، ورسى تأثريها إىل يومنا ٰهذا، بعد أن قامت بإقصاء العقل، وحّددته حبدوٍد 
شاّقٍة جعلته يدور مدار احلواّس، فاكنت املعرفُة - كما ترى ٰهذه الشخصّية - حصيلَة 
اتلعاط ما بني معطيات احلــّس واملعارف الَقبْلّية، وباتلايل ال يمكن لإلنســان أن 
 ىلع ظواهر األشــياء املؤّطرة بالزمان واملاكن دون ذاتها وذاتّياتها. ومن هنا 

ّ
يتعّرف إال

اكنــت لٰهذه األفاكر وغريها أحداٌث مبعرثٌة هلا لوازم خطريٌة ىلع العقيدة ادلينّية، وىلع 
ابلعد اإللّٰي يف الفلســفة احلّقة؛ ولٰهذا انربى ابلاحث لربــط جمريات أحداث ٰهذه 

األفاكر، وبيان دورها اتلأصييّل لظاهرة اإلحلاد املعارص. 

فاملقالة ترتكز ىلع أمرين رئيسني: األّول: الربط ما بني حلقات األسس املعرفّية 
اليّت صاغتها ٰهذه الشــخصّية. واثلاين: بيان تأثريها يف ابلحث الفلسّي، وباخلصوص 

ابلعد اإللّٰي والَغييّب.

اللكمات املفتاحّية: إيمانويل اكنط؛ اإلحلاد؛ العقل؛ نظرّية املعرفة؛ الفلسفة. 

(*) حازم عبد اجلبار حسن، العراق، مدرّس يف قسم الفلسفة، لّكّية الشهيد الصدر.
hazem.1975@yahoo.com

حازم عبد الجبار حسن
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The Epistemological and Philosophical views of Kant and 
their founding role in the phenomenon of contemporary atheism

Abstract:

In this study, we will try to shed light on the thoughts of a 
well-known personality of past centuries who has been effective in 
the intellectual landscape until today, where he disqualified reason 
and imposed strict restrictions on it, making it dependent on the 
senses. According to Kant, knowledge is the result of the interaction 
between sense perception and a priori knowledge. As a result, 
humans can know nothing more than appearances of material 
things, without getting to their essence and essentials. Therefore, 
these thoughts and others had various effects that carried serious 
consequences for the religious doctrine and the theological aspect 
of true philosophy. That is why the writer has set out to relate 
the course of effects resulting from these ideas, and to show their 
founding role in the phenomenon of contemporary atheism. This 
study concentrates on two main points: the first is the connection 
between the series of epistemological foundations formulated 
by this personality, and the second point is showing their effect 
on the philosophical inquiry, especially in the theological and 
metaphysical aspects.

Keywords: Immanuel Kant, atheism, reason, epistemology, 
philosophy.
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مقّدمٌة

الصفــة الغابلة ىلع البرشّيــة مجعاء يه اتلديّن، واالنتمــاء إىل اإلهٰل أو 
اآلهلة، والطقوس والشــعائر ادلينّية يه ديدن الشعوب، فلم ختُل مرحلٌة من 
 والزمتها ٰهذه االعتقادات؛ ولٰهذا يقول املؤرِّخ اإلغرييّق 

ّ
مراحل اإلنسانّية إال

فلوطرخــس(*) )Πλούταρχος(: »لقد وُجدت يف اتلاريخ مدٌن بل حصوٍن، 
ومــدٌن بل قصوٍر، ومدٌن بل مدارَس، ولٰكن لم توَجد قّط مدٌن بل معابد« 
ي مغالطة اإللحاد، ص 21[؛ وٰذلك إلحساس اإلنسان دائًما 

]البغدادّي، بيان الفساد �ن

بالقصور، وعدم الكمال واالستغناء، والشعور باالنتماء أو االعتماد ىلع مبدإٍ 
أىلع يتجاوز حدود الطبيعة، وٰهذا الشــعور مهما اكن اغمًضا، ومهما بدت 
صوٌر كثــريٌة ختفيه أو حتجبه، فإنّه يظّل انلبع األصيّل، واخللفّية األساســّية 
لدلين واتلديّن مًعا، وٰهذا ما قد ُيْعرف باجِلِبلَِّة أو الِفطرة. وهو ما أشــار إيله 
ْشَهَدُهْم 

َ
يَّتَُهْم َوأ َخَذ َربَُّك ِمْن بيَِن آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

َ
احلّق سبحانه وتعاىل: َوإِْذ أ

ِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ٰهَذا 
ْ
ْن َتُقولُوا يَْوَم ال

َ
لَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بىََل َشــِهْدنَا أ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ىلَعَ أ

اَغفِِلنَي ]سورة األعراف: 172[. 

لٰهذا اكن االعتقاد بوجود خالٍق للكون ال يعّد أمًرا طارئًا وال مكتَسبًا، بل 
إنّه مغروٌز يف طبيعة انلفس اإلنســانّية، فاإلنسان ُطِبع ىلع اتلديّن واالعتقاد 
بوجود إهٰلٍ؛ ولا فإّن معرفة اهلل اكنت واجبًة، وعبادته  وتعظيمه فرٌض ىلع 

لّك إنساٍن. ]المنياوّي، جمهورّية أفالطون، ص 178[

، ودل يف مدينة  (*) فلوطرخس أو بلوتارك (Plutarch( ) 125 - 45 م( فيلسوٌف ومؤّرٌخ يوناينٌّ
خريونيا، وتلىّق تعليمه يف أثينا حيث أخذ عن الفيلســوف األفلطويّن أمونيوس. ومؤلّفاته 
يف اتلاريخ وفريٌة ومشــهورٌة، لعّل أهّمها كتاب (الســري املقارنة لعظماء ايلونان والرومان)، 

وكتاب (األخلق).
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 لَِم أوجب 
ّ

ولٰكــّن ٰهذا ال يني وجود جذوٍر لإلحلاد من هنا أو هناك، وإال
احلكيم أفلطون (427-347 ق. م.) يف مجهورّيته(*) االعتقاد باأللوهّية؟ فاإلحلاد 
، المعجم الشــامل  ّ ي

هــو الكفر باإلهل، وامللِحد هو املنكر لوجود اإلهل ]انظر: الحن�ن
لمصطلحات الفلسفة، ص 89[. وٰهذا املعىن للكمة (إحلاد) هو املستعمل يف اللغات 

األورّبّيــة، وهو مأخوٌذ من اللغة ايلونانّيــة، ويه لكمٌة مرّكبٌة من مقطعني، 
سلٌب أو نٌي بإضافة لكمٍة تساوي إهٰل؛ ولٰهذا صار معناها االشتقايّق: ني اهلل 
]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1 ص 219[. وٰهكذا اســتُعِمل مفهوم اإلحلاد 

يف موسوعة (أونيفرساليس) الفرنســّية، بمعىن أنَّ امللِحد هو َمن ال يعرتف 
بوجــود اإلهل، وينكر وجوده، أو بمعىن عدم اإليمان بقًوى فّعالٍة خارج جمال 
 عن: 

ً
املاّدة املحدودة اليّت يراها، أو بوجود قًوى أىلع من الطبيعة البرشّية. ]نقال

زينب عبد العزيز، اإللحاد وأسبابه.. الصفحة السوداء للكنيسة، ص 7[

واإلحلــاد بٰهذا املعىن هو ما نَصبُو إيلــه يف ٰهذه الصفحات؛ تميزًيا هل عن 
بايق املفاهيم ذات العلقة، اكلربوبّية، والل أدرّية، فإّن بينهما جهَة اشرتاٍك 

وثيقًة، ويه اتّفاق لكمتهم ىلع إنكار ادلين. 

وإذا ما أردنا أن نتحّســس تاريخ اإلحلاد وجذوره ال بّد أن نسلك طريق 
معرفة نشــوء املنظومة التشــكيكّية واملاّديّة؛ ألّن اإلحلــاد ليس ظاهرًة 
مغلقــًة، وإنّما هو ركزيٌة أوىل لٰهذه املنظومة، أو من نتاجئها الطبيعّية. وٰذلك 
ذته ضــّد العقل الربهايّن، 

ّ
ي اخت

ّ
يرجع إىل املوقف الســليّب التشــكييّك ال

ي هو األداة املعرفّية اليّت يمكن أن يّتكئ عليها اإلنسان يف طلب الواقع 
ّ

ال
ومعرفته، كما يمكن بواســطته أن تُصّحح العقائد، وتُبىن الرؤية الكونّية 

للفرد واملجتمع.  الصحيحة 

(*) “اجلمهورّية” كتاٌب ألّفه أفلطون وهو أهّم ما سّطره، وفيه أحباٌث متشّعبٌة.
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فالعقل قّوة نظٍر، وطاقة تفكرٍي، وجهاز حتليٍل وتركيٍب، وبه يُعرف احلّق 
ال بالرجال.

 أن ســلّطوا ســيف نقدهم غري املوضويّع، 
ّ

فما اكن للسفســطائينّي إال
وشــّكهم غري املرّبر بٰهذه األداة املعرفّية، ويه ملكة العقل، اليّت َمن رِكبها 
جنا من معاول الشّك والسفسطة، ورسا ىلع ايلقني، وَمن ختلّف عنها هلك 
وأهلك غريه. وقد جتّســد ٰهذا اتلوّجه يف القول املأثــور عن بروتاغوراس(*) 
)Πρωταγόρας( (487-420 ق. م.): »اإلنســان معيار األشــياء مجيًعا، هو 

معيــار وجود ما يوَجد منها، ومعيار ال وجود ما ال يوَجد« ]انظر: ِوليــم ديوَرانت، 
قّصة الحضارة، ج 7، ص 214[.

بمعىن آخر: »فاألشــياء بالنســبة إيّل ىلع ما تبدو يل، ويه بالنسبة إيلك 
ىلع ما تبدو لك، فــل يوجد يشٌء واحٌد هو يف ذاته بذاته، فما حنّســه فهو 
ي حنّسه، وما ليس يف حّسنا فهو غري موجوٍد، وىلع ٰذلك 

ّ
موجوٌد ىلع انلحو ال

تبطل احلقيقة املطلقة، تلحّل حملّها حقائق متعّددٌة بتعّدد األشخاص، وتعّدد 
حاالت الشخص الواحد«. ]انظر: كرم، تاريــــخ الفلسفة اليونانّية، ص 63 و64[

ولربوتاغوراس كتاٌب اســمه (حول اآلهلة)، تظهر فيه لغة الشّك وعدم 
االســتقرار املعريّف والعقدّي، فيقول: بالنسبة لآلهلة ال يمكنين اجلزم بأنّها 
موجودٌة أو غري موجودٍة، أو اجلزم بهيئتها أو شــلكها؛ ألّن هناك أشياء كثريًة 
تقف يف سبيل املعرفة ايلقينّية، ويه غموض املوضوع وقر احلياة اإلنسانّية 

]انظر: ِوليم ديوَرانت، قّصة الحضارة، ج 7، ص 214[.

واألمر اللفت للنظر ها هنا أّن بروتاغــوراس لم يقل إّن اآلهلة موجودٌة 

(*) هو زعيم الفكر السوفسطايئ يف القرن اخلامس قبل امليلد.
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بالنسبة إىل من هو مؤمٌن بها، وغري موجودٍة بالنسبة إىل َمن ينكرها!

السفســطائّيون هم نموذٌج من الشخصّيات اليّت ذكرتها كتب اتلاريخ يف 
ٰهذا الســياق، فاكنوا بذرًة غري صاحلٍة ُغرســت يف املجتمع من ٰذلك احلني، 
 أنّهم - 

ّ
وبغــّض انلظر عن أّن ٰهؤالء اكنوا ملحدين أو ليســوا كٰذلــك، إال

وملاكنتهم يف املجتمع - أّسســوا لظاهرة اإلحلاد من خلل أقواهلم وأفعاهلم، 
وتوهينهم العقل، وبيان عجزه عن معرفة الواقع. 

مــن هنا جاءت ٰهذه املقالة تلقف عند نموذٍج آخر وشــخصّيٍة أخرى يف 
نفس الســياق، وهو املفّكر الغريّب إمانويل اكنــط (Immanuel Kant)(*)؛ 
لتسلِّط الضوء ىلع آرائه املعرفّية والفلسفّية، وبيان دورها اتلأسيّس لظاهرة 
اإلحلاد املعارص، بعد أن ألقت بظلهلــا ىلع العقل وحّددته حبدود الظواهر 
العينّية واتلجربة احلّسّية، وحكمت عليه بأحاكٍم أنزلت من قيمته العلمّية، 
 لغًطا كبرًيا يف ابلحث الفلسّي، وأخذ يأخذ أبعاًدا تمّس جوهر 

ّ
وٰهذا مّما ودل

العقيدة ادلينّية. 

وال بّد من اإلشارة إىل أّن املقالة ليست يف مقام اتلقييم آلراء ٰهذا املفّكر، 
وإنّما انعقدت اللكماُت فيها من أجل بيان أحد األسباب املهّمة لظاهرة اإلحلاد 
املعارص، ويه مرحلٌة ال تقّل أهّمّيًة عن مرحلة اتلقييم وانلقد املوضويّع، بل 

ة يف بروسيا 
ّ

(*) مفّكٌر أملاينٌّ ُودل يف مدينة كوجنسربج )Konigsberg( الواقعة ىلع احلدود الشمايل
الرشقّية، يف الشهر الرابع من سنة 1724، من أبوين فقريين، كما يذكر أّن وادله اكنت مهنته 
 ،(PPPPPPPPاتلقوّي) رّساًجا، وأّمه من اعئلٍة متواضعٍة تنتم إىل حركٍة دينّيٍة مســيحّيٍة حمافظٍة تُدىع
وهلذه الزنعة املوروثة أثر يف تكوين شــخصّية اكنط يف املســتقبل. تويف اكنط ســنة 1804، 
وللتعّرف ىلع حياته بشــلٍك تفصييلٍّ انظر: كوبلستون، فردريك، تاريخ الفلسفة ( الفلسفة 

احلديثة)، ج 6، ص 259 وما بعدها.
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نستطيع القول إّن مرحلة تشخيص األسباب وادلوافع لظاهرٍة ما تعّد الرشوع 
الفعيّل لعلجها. 

أّوًل: نظرّية المعرفة وتأثيرها في البحث الفلسفّي 

الفلســفة األوىل - ما بعد الطبيعة - علٌم ُيبَْحُث فيه عن أحوال املوجود 
طلق عليها أيًضا (العلم اإللّٰي أو األىلع)؛ 

ُ
ٍّ، كما أ بما هو موجوٌد ىلع وجٍه لكّ

ألّن أهّم مباحثها هو اهلل  باعتباره املوجود األّول، والعلّة األوىل للوجود ]انظر: 
، بداية الحكمة، ص 6 و7[.  ي

الطباطبا�ئ

ل عليها يف  وأّما نظرّية املعرفة في من املباحث املختربّية املهّمة اليّت يعوَّ
رســم خريطٍة ملباحث أخرى؛ إذ يُراد بها ابلحث يف إماكن العلم بالوجود أو 
العجز عن معرفته، وهل يف وسع اإلنسان أن يدرك احلقائق، وأن يطمنّئ إىل 
صدق إدراكه وصّحة معلوماته، أم أّن قدرته ىلع معرفة األشياء مثاٌر للشّك؟ 
وإذا اكنت املعرفة البرشّية ممكنًة وليســت موضًعا للشّك فما حدود املعرفة؟ 
أيه احتمايّلــٌة ترجيحّيٌة أم أنّها تتجاوز مرتبة االحتمال إىل درجة ايلقني؟ ثّم 
ما منابــع ٰهذه املعرفة؟ وما أدواتها؟ أيه العقــل أم احلّس أم احلدس؟ ثّم ما 
طبيعة ٰهــذه املعرفة وما حقيقتها؟ وما علقة األشــياء املدَركة بالُقوى اليّت 

تدركها؟ ]الطويل، أسس الفلسفة، ص 71[

ٰهذه األســئلة تقع ىلع عهدة نظرّية املعرفة، وبعد عملّية اتلنقيب الفكرّي 
وابلحث واتلدقيق، يتّم اإلجابة عنها سلبًا أو إجيابًا، صدقًا أو كذبًا. في تواجه 
مشــلكة الشّك يف احلقيقة، أو ايلقني بها، كما أنّها تواجه مسألة أدوات املعرفة 
اليّت يه واسطٌة يف العلم باألشياء، فتسىع بليان حدود ٰهذه األدوات واختصاصها. 
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فاإلنســان العاقل - مثًل - ال يســتطيع اتلنّصل عن األسئلة املصريّية(*) 
يف حياته، واإلجابة عنها يه ما حيّدد ســلوكه العاّم واخلاّص، ومن هنا يأيت 
ابلحث املعــريّف يلأخذ دوره احلقييّق من خلل عملّية تنقيب أدوات املعرفة 
حبسب حدودها ومنابعها وقيمتها، وحصيلة ما يتّم اتلوّصل إيله هناك، منها 
بيان املنهج الصالح للســتعمال يف لّك علٍم، ومنها علم الفلســفة. ويف ٰهذا 
مة مرتىض مطهــري، ويه: »َمن ال يعرف ترشيح 

ّ
الســياق عبارٌة قّيمٌة للعل

 عــن: إبراهيميــان، نظرّيــة المعرفــة، ص 15[، وفيها 
ً

الهن ال يعرف الفلســفة« ]نقــال
إشارٌة إىل أهّمّية دراسة حبث املعرفة، وحتليل الهن من أجل فهم موضواعت 

مسائل الفلسفة. 

ومن ٰهذه انلقطة احلّساسة تســابق بعض املفّكرين تلغيري معالم ابلحث 
الفلسّي من خلل الرجوع إىل ابلحث املعريّف. 

الفلسفة واحلكماء اعتمدوا ىلع العقل الربهايّن، واعتربوه األداة الرئيسة يف 
ي األسفار العقلّية األربعة، 

ازّي، الحكمة المتعالية �ن كشف الواقع كما هو عليه ]انظر: الش�ي
ج 1، ص47[، وأّما سائر املناهج فتستمّد مرشوعّيتها منه، وتعمل حتت إرشافه. 

أّما املاّديّــون فاعتمدوا ىلع احلّس واتلجربة احلّســّية، واعتربوها األداة 
الوحيدة لكشف الواقع، ولم يعتربوا  أّي يشٍء خارٍج عن حريم اتلجربة. 

وأّما أهل امللل وانلحل اكبن تيمّية (661 - 728 ه) وأتباعه فاعتمدوا ىلع 
انلقل واألخبار يف معرفة الواقع وتوّقفوا عليها. 

ومن هنا اكن نلتائج ابلحث املعرفّية أهّمّيٌة قصوى من حيث تأثريه املبارش 

(*) وتُسّم باألسئلة الوجوديّة، ويه: من أين أتيت؟ وملاذا أتيت؟ وإىل أين سوف أذهب؟
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يف حتديد معالم ابلحث الفلسّي ونتاجئه، فمن اختار العقل الربهايّن منهًجا 
وطريًقا لألجوبة عن ٰهذه األسئلة الوجوديّة اكنت هل نتاجئه اخلاّصة، وكذا من 
اختار املنهج احلّسّ منهًجــا وأداًة ملعرفة الواقع؛ ولٰهذا يقول صاحب كتاب 
(أصــول املعرفة واملنهج العقيّل): »تبتين الرؤية الكونّية بصورٍة رئيســٍة ىلع 
املنهج املعريّف، املستعَمل يف الكشف عن الواقع ومعرفة اخلطإ من الصواب، 
ي خيتاره اإلنســان هل عظيم األثر يف اختيــار الرؤية الكونّية اليّت 

ّ
فاملنهج ال

تســاخنه، واليّت من خلهلا تنطلق األيديولوجّيات العملّية املؤثّرة يف تكوين 
السلوك االختيارّي القائم ىلع ٰهذه الرؤية سلبًا وإجيابًا« ]المرصّي، أصول المعرفة 

، ص 22[.  ّ والمنهج العقلي

ين تسابقوا ىلع تغيري ابلحث الفلسّي وتفريغه 
ّ

واكن إمانويل اكنط من ال
ذ 

ّ
ّية، وُبعُده الغييّب من خلل عملّية إقصاء العقل، بعد أن اخت

ٰ
من نتاجئه اإلهل

احلّس واتلجربة مطّيًة لكشــف الواقع، وحر املعرفة باألشــياء املحسوسة 
فقط، وعندها ال يمكن االنتقــال إىل حبٍث موضوعه (املوجود من حيث هو 
موجوٌد). وعليه فل موضع للقول إّن هناك علًما يقينيًّا يمكن أن نسّميه باسم 

علم (ما بعد الطبيعة). 

ثانًيا: تقّلبات كانط الفكرّية 

1 - كانط ما قبل النقدّية

ين اســتقّر فكرهم من أّول األمر، بل ظّل يف حركٍة 
ّ

لم يكن اكنط من ال
دؤوبٍة يبحث عن لّك ما يُشــبع به غريزتــه الفطرّية، حيث يتقلّب ما بني 
املايض واحلارض، ما بني ارتكاز فكره ىلع مبادئ العقل األّويّلة وبني اتلخيّل 
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عنها واللجوء إىل احلّس واتلجربة، ومــا بني قبول أدلّة الوجود اإللّٰي وما 
بني رفضها؛ ولٰهذا جند يف كتابه املوســوم (إيضــاٌح جديٌد للمبادئ األوىل 
للمعرفة البرشّيــة) يتبىّن أهّم املعارف العقلّيــة األّويّلة، كمبدإ اتلناقض 
واهلوّية ومبدإ العلّّية. فاكنت الزنعة الســائدة يف ٰهــذا الكتاب يه الزنعة 
العقلّية، سواٌء يف املنهج أو الغاية، واهلدف من ٰذلك تقرير نسٍق من احلقائق 
العقلّيــة الرضورّية، فيتصّور نظاًما هرميًّا رأســه فكرة اهلل تعاىل، بوصفه 
ينبوع احلقائق. كما أنّــه اعترب قانون العلّّية من القوانني املهّمة والرضورّية 
 بســبٍب سابٍق 

ّ
ملعرفة احلقائق، ىلع أّن املوجود املمكن ال يرى نور الوجود إال

عنــه، وال بّد للسلســلة أن تقف عند العلّة األوىل الّــيت يه علّة العلل. 
]انظر: بدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 270 و271[

كما أنّه يقّســم العلّة إىل قسمني: علّة املعرفة، وعلة الوجود الفعيّل ]انظر: 
بــدوي، إمانويــل كانــط، ص 135[. واملقصــود من علّة املعرفة ما يؤمن بها املذهب 

العقيّل بقيام علقة السببّية يف املعرفة البرشّية بني بعض املعلومات وبعضها 
 عن معرفٍة ســابقٍة، وٰهكذا تلك املعرفة 

ّ
اآلخر؛ فــإّن لّك معرفٍة إنّما تتودل

حّت ينتي التسلســل الصاعد إىل املعارف العقلّية األّويّلة اليّت لم تنشأ عن 
معارف سابقٍة، وتعترب العلل األوىل للمعرفة. 

من ٰهذه العبارات وغريها يف ٰذلك الِسفر من أسفار اكنط، يّتضح نلا جليًّا 
انتماؤه إىل املنهج العقيّل األصيل، من خلل اعتماده ىلع املعلومات العقلّية 
األّويّلة ابلدهّية، وكٰذلك يف استدالهل ىلع الوجود اإللّٰي بادليلل املشهور بني 

احلكماء والفلسفة ،املسّم بربهان (اإلماكن والوجوب). 
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2 - كانط ما بعد النقدّية 

ويف ســنة 1766 م صّدر اكنط للمكتبة كتابًا جديًدا أطلق عليه (أحلم 
ٍة بأحلٍم ميتافزييقّيٍة( وفيه من اتللميع والرفعة للتجربة  صاحب رًؤى مفرسَّ
ىلع كريّس العرش املعريّف، كما فيه أيًضا أسئلٌة حول انلظام الصورّي وقانون 
عدم اتلناقض يف اتلصّورات، وهل يه الّــيت تمزّي الوجود الوايع عن احلُلم؟ 
وهل العقل حيتوي ىلع أحلٍم كما يف اخليال؟ من ٰهذه األسئلة وغريها يّتضح 
كيف بدأ اكنط بتقييد العقل واالســتهانة به وبقدراته، فاكنت أجوبته ىلع 
ٰهذه األسئلة أجوبًة لم تكن يف فلسفته من ذي قبل؛ إذ أعلن أّن اتلجربة يه 
اليّت تفيد املعرفة بالواقــع، دون الرباهني العقلّية واملبادئ األّويّلة، وباتلايل 
 عن طريق اتلجربة واحلّس. 

ّ
إذا ما أردنا الصدق املوضويّع فل ســبيل إيله إال

ومن هنــا يدخل يف مورٍد آخر، وهو أن نقّيم األخلق ىلع أســاس إدرااكت 
انلفس القوّية ىلع حنو الرتّقب لعالٍَم آخر، ال أن نقّيم حسن سلوك انلفس ىلع 

قيام اعلٍَم آخر قادٍم. ]انظر: بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 2، ص 271[

كما هو واضٌح انتقل اكنط من املعرفة وفلســفة الهن، إىل فلسفة الواقع 
والوجود، ومنها إىل فلســفة األخلق وأُسســها، ويه انتقاالٌت هلا دالالٌت 
ىلع اتلغيــري اجلذرّي لفكره، كما ســوف يتجىّل ٰذلــك يف مؤلّفاته القادمة 
ي أّسس فيه مذهبه 

ّ
وباخلصوص كتابه املشهور بـ (نقد العقل املحض)، ال

الفكــرّي اجلديد، إذ يصف فيه ٰهــذه املرحلة باثلــورة الكوبرنيكّية)*( يف 

(*) اثلورة الكوبرنيكّية: تُوصف »الفلســفة انلقديّة« لاكنــط باثلورة الكوبرنيكّية اكليّت أحدثها 
كوبرنيكوس يف علم الفلك؛ إذ اكتشــف اعم 1520 أّن األرض كوكٌب يدور حول الشمس 
اكلكواكــب األخرى، خلفًا للفكرة القديمة عن األفلك - منذ عر بطليموس - القائلة: 

إّن األرض مركز الكون.
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الفلســفة؛ إذ جاء بآراٍء جديدٍة يف نظرّية املعرفة، وباألخّص ما يرتتّب ىلع 
موقفــه من امليتافزييقا؛ إذ أنكر الفكرة اتلقليديّة عن امليتافزييقا، فقد اكن 

يرى أّن امليتافزييقا منذ أرسطو معرفٌة تأّملّيٌة، لٰكّنها حمالٌة. 

إّن مرشوع اكنط انلقدّي لم يقف عند نقد العقل انلظرّي، بل أردفه بنقٍد 
ي 

ّ
آخر، وهو نقد العقل العميّل، وبنقٍد ثالٍث هو نقد ملََكة احلكم، ولٰكّن ال

اكن سببًا رئيسيًّا يف شــهرته هو انلقد األّول؛ إذ لم تأِت شهرته من انلقدين 
اثلاين واثلالث، رغم أهّمّيتهما، بل قد يُقال هما أهّم من انلقد األّول)*(. 

اعتكــف اكنط يف مزنهل منفرًدا بفكره، يكتــب بقلمه ما تبلورت عليه 
آراؤه من خلل تأّمله يف العقل، فدام غيابه شــهوًرا وســنني، فجّد واجتهد 
 أن حيّدد قدرات الهن البرشّي، 

ً
باحثًا عن مصادر املعرفة البرشّية، حماوال

ونتيجة لّك ٰذلك بزغ مذهبه اجلديد اعم 1781 م، فســّطره يف كتابه العميق 
(نقــد العقل املحض)، فأقام فيه حمكمًة للعقــل، فيها حاكٌم وحمكوٌم عليه 
دون مدافٍع عن األخري، واملّديع هو اكنط ويف الوقت نفســه، هو حاكٌم! فلم 
يســلم عندها العقل حّت من رفع راية انلرة هل، فكيف من َجَحد قدره، 

وأهان رفعته، فاكن وحيًدا بني ُحاّكم اجلَور!

هنا ويف ٰهذا الكتاب اســتقّر فكر اكنط املعريّف، حّت أنّه وبعد سنني من 
صدور الطبعة اثلانية سنة 1787 م، أضاف عليه إضافاٍت بسيطًة ىلع ما ذكره 

يف الطبعة األوىل لم تمّس جوهر حبثه. 

(*) أهّم إجنازات اكنــط العلمّية ثلثة كتٍب نقديٍّة، ويه: ”نقــد العقل املحض“ )1781 م)، 
و“نقــد العقل العميّل« )1787 م)، و“نقد ملكة احلكــم“ )1790 م)، باإلضافة إىل كتاٍب 
آخر أطلق عليه ”ادلين يف حدود جمّرد العقل“ )1793 م)، يريد اكنط يف ٰهذا األخري تأسيس 
ديٍن عقيلٍّ كوينٍّ غري خاصٍّ بشــعٍب دون آخر، بل دين الطبيعة البرشّية، ىلع أن يكون خايلًا 

من الطقوس والشعائر.
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وىلع ٰهذا األساس سنسلّط الضوء ىلع آخر أفاكره وما وصل إيله يف املعرفة 
ي يُعترب دستوًرا للعقل انلظرّي، وفلسفة املعرفة 

ّ
من خلل ٰهذا الكتاب، ال

عند اكنط وغريه من مفّكري الغرب. 

وألهّمّية ٰهذا الكتاب ومن أجل التسلّل إىل آفاق ذهنّية اكنط؛ ارتأينا أن 
نتعّرف ىلع معاين مفردات عنوانه، وماذا يقصد صاحبنا من العقل املحض، 

وَمن نقده؟

ثالًثا: كتاب نقد العقل المحض 

 1 - طبيعة الكتاب 

بعد االنقطاع عن اجلامعة واتلأيلف لوقٍت من الزمن يقّدر بسنني - حّت 
ظّن بعض األستاذة من زملئه أّن اكنط أخذ منًح آخر وترك طريق اجلامعة 
واتلأيلف - ظهر صاحبنا بكتابه اجلديد املوســوم بـ (نقد العقل املحض)، 
ي حيمــل يف طّياته نتاجئه املعرفّية 

ّ
فيه خلصة أفــاكره ومذهبه اجلديد، ال

ا، حّت أنّه  والفلسفّية. ويبدو أّن صاحبه عمد إىل كتابته بطريقٍة معّقدٍة جدًّ
لم يكلّف نفسه بســوق أمثلٍة تبنّي مطابله غري الواضحة، زاعًما االختصار 
وعدم جدوى اإلطالة، وأنّه كتبه إىل خصوص انلاس من الفلسفة املحرتفني. 
كما ُذِكَر أّن اكنط أرسل كتابه ٰهذا بنسخته اخلّطّية إىل أحد زملئه املتمّرسني 
بعلم الفلســفة اســمه (Herz( يلّطلع عليه قبل أن يُطبَع، وبعد فرتٍة وجزيٍة 
ي 

ّ
أرجع صديقه الكتاب إيله معتذًرا عن إكمال قراءته؛ خوفًا من اجلنون ال

قد يصيبه لو واصل القراءة فيه ]انظــر: زكي نجيــب محمود، قّصــة الفلســفة الحديثة، 
ص 250[. ومن هنا ينبيغ ىلع ابلاحث وغريه احلذر وايلقظة يف فهم مطابله.
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2 - بيان مفرداته: نقد، عقل، محض

أ- مع�ن “نقد” عند كانط 

لكمة "نقد" اســتعملها اكنط يف صدر عنوان كتابه، ولم يقصد منها نقًدا 
، وإنّما أراد بها توجيه سهامه إىل العقل  ملذهٍب معنّيٍ أو فلسفٍة أو فكٍر خاصٍّ
فقط، أي أنّــه أراد من لكمة (نقد) امتحاَن العقل مــن أجل معرفة قدرته 
ىلع املعرفة، أو فحص قدرة العقــل ىلع املعرفة، أو احلكم ىلع قيمة املعرفة 
 أنيّن ال أقصد بٰهذا نقًدا 

ّ
العقلّية ومصدرها وحدودها؛ ولٰهذا يقول اكنط: »إال

للُكتب واملذاهب، بل أقصد نقد َملَكة العقل عموًما، وٰذلك بانلظر إىل لكِّ 
 عن لّك جتربٍة، وباتلايل 

ًّ
املعارف اليّت يمكن أن يســىع إىل حتصيلها مستقل

تقرير إماكن أو عدم إماكن وجود ميتافزييقــا بوجٍه اعمٍّ، وحتديد مصادرها 
ومداها وحدودها، ولٰكــن ىلع أن يتّم ٰهذا لكّه ىلع أســاس مبادئ« ]كانط، 
نقــد العقــل المحــض، ص 20[. وبريــح العبارة أقول إّن اكنط أراد حتديد مصري 

امليتافزييقا العلّم من خلل عملّية امتحان العقل وحماكمته. 

ب - مع�ن “العقل” عند كانط 

أّما "العقل" فهو اكمل القدرة العليا ىلع املعرفة ]المصدر الســابق، ص 804[، 
أو هو تلك القــدرة اليّت تمّدنا بمبادئ املعرفة قبليًّا ]المصــدر الســابق، ص 78[. 
وُيقَصد من الَقبــيّل ها هنا هو أّن العقل فيه من املعرفــة والعلم ما هو قبل 
االتّصال باحلّس واتلجربة. وال تفســري غري أنّهــا تصّوراٌت فطرّيٌة فينا، وال 

تُشتّق من اخلربة احلّسّية. 

جـ - مع�ن “محض” و“العقل المحض” عند كانط 
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لكمة "حَمْض" يُقَصد منهــا: الَمْحُض من اتلجربة وامللحظة، أي اعتماد 
العقل ىلع نفســه وذاته فقط دون االســتعانة باتلجربة وامللحظة. وحبسب 
ي حيتوي ىلع املبادئ اليّت 

ّ
عبارة اكنــط، العقل املحض هو ٰذلك العقــل ال

تســاعدنا ىلع معرفة أّي يشٍء قبليًّا ىلع اإلطــلق ]المصــدر الســابق، ص 78[. 
فيقصد منه الفكر واتلفكري غري املستعني باتلجربة. 

د- المع�ن العاّم للكتاب والغاية من تأليفه 

وأّمــا معىن عنوان كتابه ىلع وجــه العموم (نقد العقــل املحض) فهو 
الفحص عن نظام األسس الَقبلّية ومقتضيات العلم السابقة، اليّت بفضلها 
تتّم املعرفة العلمّية، وٰذلك ببيان استعمال ٰهذه األسس القبلّية واملقتضيات 
الســابقة يف اتلجربة، وحتديد قيمتها لضمان صّحة اتلجربة؛ ولٰهذا يقول 
ي يسمح بتقييم العقل املحض ملصادره وحدوده، فهو 

ّ
اكنط: »فإّن العلم ال

بمثابــة علٍم حتضــرييٍّ ملنظومة العقل املحض، ومثــل ٰهذا العلم ال جيب 
أن يسّم مذهبًا، بل جيب أن نكتي بتســميته "نقد العقل املحض"، ولن 
 فائدًة سلبّيًة، إذ إنّه لن يستخدم للتوسيع، 

ّ
تكون فائدته بالنسبة للتأّمل إال

بل ســيُقتر ىلع تطهري عقلنا ووقايته من األخطاء، وهو ما يعّد يف الواقع 
كسبًا كبرًيا« ]المصدر السابق، ص 79[. 

وخلصة القول إّن اكنط ســىع يف كتابه ٰهذا أن حُيّمل العقل مســؤويّلًة 
ٍّ - ويه 

ّ
أخرى - غري تلك اليّت اكن ىلع ُعهدته من معرفة الوجود ىلع وجٍه لك

أن يَنقد العقل اخلالص نفســه بنفسه، وعندها يتمُّ رصف أخطاء املايض منه 
وحتصينه فيما بعد عن لّك ما هو خارج عن قدرته. وبعبارة رصحية أّن املهّمة 
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اجلديدة اليت أولِكت إىل العقل (بعد عملّية اختباره) هو أن يرف انلظر عن 
القضايا امليتافزييقّية وال يلتفت إيلهــا؛ ألنّها من أخطاء املايض اليّت ينبيغ 
رفعها عنه وتطهريه منها، ويه يف حقيقة األمر اكنت تشــلّك عبئًا ثقيًل ىلع 

اكهله (حبسب ما يرى اكنط). 

ولٰكّن احلّق - كما يراه العقلّيون - هو أّن العقل يعرف حدوده وال حيتاج 
إىل َمــن خيتربه، وأّن املحاكمة اليّت أقيمــت يف ٰهذا الكتاب لم تكن منصفًة 
قّط؛ ألّن العقل لو خيّل ونفســه ملا تغرّي من األمر شيئًا، وٰذلك لكونه يّتكئ 
ىلع مبادئ أّويّلٍة بدهّيٍة ال حتتاج إىل واسطٍة يف إيضاحها، بل يه اللبنة األوىل 

للمعرفة والواسطة يف معرفِة لّك ما هو غري معروٍف.

إّن مــا جرى من أحداٍث ىلع العقل يف ٰهذا الكتاب يف حقيقة األمر ليس 
عملّية اختباٍر للعقل بنفســه نلفسه، وإنّما اكنط هو َمن حاكم العقل حبسب 
ميوالته (اإليمانّية) وحرَف مســار انلتائج وجمرياتهــا لصالح ما يميل إيله؛ 
وٰذلك عندما نّصب نفســه مدافًعا عن العلم وادلين، بعد أن شــاع يف ٰذلك 
احلني العقل املــاّدّي امللحد، ومن هنا رّصح أنّه ال بّد من تنحية امليتافزييقا 
جانبًا؛ حّت يتســىّن هل أن جيد لإليمان ماكنًا آمنًــا. كما أنه اتّهم امليتافزييقا 
بأنّها مصدر اإلحلاد؛ ولٰهذا يقــول يف مقّدمة كتابه: »لقد اكن عيّل أن أضع 
العلــم جانبًا؛ ليك أحصل ىلع ماكٍن آمٍن لإليمان، وإّن دوغمائّية امليتافزييقا 
- أعــين غرورها - اليّت تدفعها إىل االعتقاد بأنّها قادرٌة ىلع حتقيق تقّدٍم فيها 
من دون نقٍد للعقل املحض، في املصدر احلقييّق للّك إحلاٍد ُمعاٍد لألخلقّية« 

]المصدر السابق، ص 46[. 
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فٰهذا خري شاهٍد ىلع أّن املحاكمة لم تكن اعدلًة ومنصفًة؛ ألّن قرار إسقاط 
ذت ضّد 

ّ
علمّيــة امليتافزييقا لم يكن نتيجة انلقد املزعوم، بل قراراٌت قد اخت

العقل خارج نطاق جلسات املحكمة. 

والزم كلمه تربئة ساحة املعارف اليّت تأّسست ىلع اتلجربة، فل يطاهلا 
انلقد الاكنطّي. 

ومن هنا أدعو القارئ الكريم أن يتأّمل جّيًدا بٰهذه العبارة الاكنطّية »لقد 
اكن عيّل أن أضع العلم جانبًا؛ ليك أحصل ىلع ماكٍن آمٍن لإليمان«؛ من أجل 
أن تّتضح الصورة حول ما جرى يف تلك القرون الغابرة، وكيف تّم االتلفاف 

وبطرٍق غري مرشوعٍة ىلع العقل.

رابًعا: األسس المعرفّية اّلتي حصدها كانط في نقده للعقل

هنــا حناول أن نذكر أهّم انلتائج - ذات العلقة ببحثنا - اليّت وصل إيلها 
اكنط من خلل نقده للعقل املحض أو انلظرّي، ىلع أن نشري فيما بعُد كيف 
لٰهــذه انلتائج املعرفّية أن يكون هلــا ادلور الرئيّس لظاهرة اإلحلاد، بعد أن 

جعلها بقوالب أدبّيٍة ومصطلحاٍت مبهمٍة. 

، وهــو أنّنا ال نعترب اكنط  وقبل الرشوع ال بّد من اإلشــارة إىل أمٍر مهمٍّ
ا لإليمــان، أو أنّه ليس بمؤمٍن، وإنّما حنّمله مســؤويّلة آرائه املعرفّية  عدوًّ
والفلســفّية، وانلتائج اليّت وصل إيلها من خلل حماكمة العقل غري العادلة. 
بل يمكن القول إّن ما قام به اكنط من نقٍد للعقل اكنت دوافعه إيمانّيًة حمضًة، 
بمعىن أنّها اكنت من أجل ادلفاع عن اإليمان، لكّن جهوده أفضت إىل نتائج 
غري إيمانّيٍة؛ ولٰهذا نؤّيد َمن قال يف ٰهذا الســياق: إّن (ما وقع لم يُقصد، وما 
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 من 
ً

قُِصد لم يقع)، أي أّن اكنط اكن يريد إنقاذ الزنعة اإليمانّية، ولٰكّنه بدال
ٰذلك جّرد اإليمان من داعمته العقلّية. 

1- أهم األسس

وأّما أهّم األســس املعرفّيةـ  اليّت وصــل إيلها اكنط يف كتابه (نقد العقل 
املحض) ـ في اكتلايل: 

األساس األّول: تركيب المعرفة من الخارج والذهن

إّن اتلجربة والعّينات احلّسّية يه نقطة ابلدء يف لّك ما دلينا من معارف، 
وأّما صور احلّساسّية فأشبه ما تكون بالقوالب الفارغة اليّت ال يصبح هلا معىن 

 إذا استوعبت احلدوس اآلتية من اعلم اتلجارب. 
ّ

إال

بمعىن أّن اإلنسان تبدأ عنده املعرفة بالواقع اخلاريّج، من خلل االرتباط 
ي ينبيغ 

ّ
احلّسّ بالواقع املحســوس؛ ألّن قوانا املعرفّيــة ال تنهض للعمل ال

 عن طريق احلواّس؛ 
ّ

 أن تُنّبه وُيطَرق بابُها، وٰهذا ال يكــون إال
ّ

عليهــا، إال
حيث يه اليّت تقوم بإيقاظ تلك القوى، اكملرئّيات واملســمواعت وغريها من 
األمور املحسوسة اليّت تُعَطى لإلنسان ]كانط، نقد العقل المحض، ص 45[. ولٰكّن 
ٰهذا ال يعــين أّن لّك عنارصها من اتلجربة، بل يه مرّكبٌة منها ومن غريها؛ 
إذ إّن اإلنسان يمتلك يف مرتبٍة ســابقٍة عن أّي جتربٍة معارف تُضاف إىل ما 
اعتربها اكنط املــاّدة األّويّلة اليّت انبثقت من اتلجربة؛ ولٰهذا أطلق ىلع ٰهذا 
انلوع من املعارف "املعارف الَقبْلّية"، فيقول: »غري أنّه إذا اكنت لّك معرفتنا 
تبدأ مع اتلجربة، فٰهذا ال يعين أبــًدا أنّها تنجم لكّها عن اتلجربة؛ ألنّه من 
ا أن تكون حّت معرفتنا اتلجريبّيــة مرّكبًا مؤلًّفا مّما نتلّقاه من  املمكن جدًّ

210

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



طريق االنطبااعت احلّســّية، ومّما تقّدمه قدرتنــا اخلاّصة ىلع املعرفة من 
عندها نفسها« ]المصدر السابق، ص 57[

: ح� المعرفة بظواهر األشياء ي
األساس الثا�ن

إّن العقل انلظرّي اخلالص هل حــدوٌد ال يمكن أن يتجاوزها، فهو خمتصٌّ 
باحلكم ىلع ظواهر األشــياء. وأّما حقائق األشياء يف ذاتها فل يستطيع احلكم 
عليها واتلدّخل يف شؤونها؛ ألنّها ليست من اختصاصه، كما أّن العني ليس 
من اختصاصها ســمع األصوات. بمعىن أّن العقل لم خُيلَق إلدراك األشياء يف 
ذاتها، وإنّما ُخِلق إلدراك ظواهر األشياء فقط. ]انظر: المصدر السابق، ص 111[

وهنا ال بّد من اإلشــارة إىل أمٍر مهمٍّ كٰذلك، وهو أّن مصطلح "األشــياء 
يف ذاتها" يســتعمله اكنط يف مورَدين، وكلهما ال يمكن للعقل أن يدركهما. 
ي أطلق 

ّ
ي نأنس به بواســطة حواّســنا، وال

ّ
أحدهما: يتعلّق بعالَم املاّدة ال

عليه "اعلَم الظواهــر"، أي أّن ٰهذا العالم كمــا أّن هل ظاهًرا كٰذلك هل ذاٌت 
وحقيقٌة غري ظاهــرٍة (أي: يشٌء يف ذاته) وال يمكن إدراكها ومعرفتها. وهنا 
عندما يتحّدث اكنط عن "يشٍء ظاهٍر" و"يشٍء يف ذاته" ال يتحّدث عن اعملني 
متمزّييــن، وإنّما يتلكّم عن اعلٍَم واحٍد هل وجهان، وجٌه يمكننا إدراكه - وهو 
الظاهر منــه - ومعرفته، ووجٌه نلفس العالــم ال يمكننا إدراكه أو معرفته 
(أي: حقيقتــه وذاته). وثانيهما: يتعلّق بعالٍم آخر غري اعلم الظواهر واملاّدة، 
وهو اعلم العقول واملجّردات، ويه أشــياء يف ذاتها ]انظر: زيدان، كانط وفلســفته 
النظرّية، ص 234[ وال ظاهر هلا، بمعىن أنّها اكئناٌت معقولٌة، ولٰكّنه يتمّســك 

بقاعدٍة ال استثناء فيها، ويه أنّنا ال نعلم شــيئًا معّينًا عن (تلك) الاكئنات 
املعقولــة اخلالصة، وال يمكن معرفــة أّي يشٍء عنها؛ ألّن تصّورات الهن 
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 ىلع موضواعت اتلجربة املمكنة، 
ّ

املجّردة مثل العيانات اخلالصة ال تنطبق إال
وباتلايل ىلع الاكئنات املحسوســة فقط، فإذا ما ابتعدنا عنها فإّن اتلصّورات 

يقا مقبلٍة، ص 86[ ن  لكّل ميتاف�ي
ٌ
تفقد لّك دالتلها. ]انظر: كانط، مقّدمة

ي وراء اعلم املاّدة هــو املؤلّف من تلك املوجودات، أو املعاين 
ّ

والعالَم ال
املتضّمنة يف أســئلٍة ميتافزييقّيٍة مثل: هل اهلل موجوٌد؟ ما طبيعة انلفــــس 

اإلنسانّية؟ هل يه خادلٌة بعد موت اجلسد؟

ومــن هنا جند صاحبنا يف بداية كتابه انلقــدّي يوايس العقل بكلماٍت 
فيها من الشــفقة والرأفة عليه، فيقول: »ُكِتــب ىلع العقل البرشّي... أن 
يكون مثقًل بأســئلٍة ترهقه، وهو ال يســتطيع أن يــرف انلظر عنها؛ 
ألنّها مفروضٌة عليه حبكم طبيعة العقل نفســها، لٰكّنه يف الوقت نفســه 
ال يســتطيع اإلجابة عنهــا، ألنّها جتاوز لّك ما يملــك العقل البرشّي من 

قدرات« ]كانط، نقــد العقل المحض، ص 17[. 

 أنّه 
ّ

رغم أّن ٰهذه الصفحات ليســت يف مقام اتلقييــم آلراء اكنط، إال
يوجــد كلٌم جيب أن ال نمــّر عليه مرور الكرام والوقــوف عنده، منه ما 
ذكره آنًفا من أنّنا نســلّم بوجود اكئناٍت معقولٍة، ويه أشــياء يف ذاتها، ثّم 
يقول ال نعلم عنها شــيئًا!، وٰهذا الكلم يتضّمن تناقًضا رصحيًا؛ إذ إنّه يف 
بداية عبارته يســلّم بوجود الاكئنات املعقولة، وٰهذا علٌم بالوجود، وإجياٌب 
يف نفســه، ومن ثّم يقول: »ولٰكن ال نعلم عنها شــيئًا«، وٰهذا سلب العلم 

بالوجود، وهو عني اتلناقض. 

وإذا ما أردنــا أن نوّجه كلمه ٰهذا ـ من أجل إجيــاد حلٍّ لٰهذا اتلناقض 
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الريح ـ نقــول: إّن اإلجياب يتعلّق بالعلم بالوجود، وأّما الســلب فيتعلّق 
بالعلــم بأحوال الوجود ال نفس الوجود، وبعبارٍة ثانيــٍة: العلم األّول يتعلّق 
بمفاد اهللّّية البســيطة، وهو إجياٌب بالوجود، واثلاين وهو عدم العلم فيتعلّق 
بمفاد اهللّّية املرّكبة، وعندها ال يقع اتلناقض، ولٰكّن ٰهذا ال حيّل املشــلكة، 
ونقع يف تناقٍض آخر؛ ألنّه جيوز نلا أن نسأل اكنط عن العلم بوجود الاكئنات 
ي أقّر به، أليس هو من نوع معرفة اليشء يف ذاته والعلم بها أم 

ّ
املعقولــة ال

ال؟! فكيف تقول: ال يمكن نلا العلم باألشياء يف ذاتها؟!

األساس الثالث: ذهنّية الزمان والمكان

يؤّكد اكنط ىلع أّن الزمان واملاكن صورتان قبْلّيتان، يسقطهما الهن ىلع 
احلدوس احلّســّية اليّت تأيت إيلنا مبعرثًة من اخلارج. بمعىن أّن أســاس نظام 
العقل املحض قائٌم ىلع صوَريت الزمان واملاكن احلاكمني عليه، حبيث لّك ما 
يُسلَب أو يُوَجب فيما بعد عياٌل ىلع ٰهذين املفهومني الَقبْليني، ومن هنا فلّك 

موجوٍد يُدرَك وحُيَكم عليه فهو يف زماٍن وماكٍن.

فالزمان واملاكن هما الشكلن املحضان للحّساسّية؛ بينما اإلحساس هو 
ماّدة املعرفة. وٰهذان الشكلن حمّيثان يف حّساسيّتنا بالرضورة وبصفٍة مطلقٍة 
ا.  ـ مهما تكن أنواع إحساساتنا ـ ويه يمكن أن تكون من أنواٍع خمتلفٍة جدًّ
وحنن ال نعرف غري طريقة حّساسيّتنا اخلاضعة دائًما لرشط الزمان واملاكن، 
أّما األشياء يف ذاتها فلن نعرفها أبًدا. نعم، نعرف فقط كيف تؤثّر األشياء يف 
أعضائنا احلاّسة، أّما األشياء كما يه يف ذاتها فلن نعرفها مطلًقا. ]انظر: كانط، 

نقد العقل المحض، ص 112[
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األساس الرابع: ذهنّية المقوالت

 املقوالت أيًضا يه عبارٌة عن بنياٍت ذهنّيٍة سابقٍة ىلع لّك جتربٍة وَحْدٍس، 
ويه رشوٌط ذاتّيٌة للفكر؛ وٰللك فاإلبصار لألشــياء يف اخلارج يف إطار من 
ٰهذه املقوالت اليّت أصبحت نواًع من انلّظارات ابلاطنّية، تفرض نفسها ىلع 

الظواهر اخلارجّية. ]انظر: زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقدّية، ص 63 - 65[ 

األساس الخامس: تقسيم القضايا والتنّصل عن العوارض الذاتية

 قّسم اكنط القضايا إىل قسمني، قضّيٍة حتليلّيٍة وقضّيٍة تركيبّيٍة تأيلفّيٍة. 

أ - اتلحليلّيــة: يه مــا اكن املحمول فيها ذاتيًّــا مقّوًما للموضوع، ويه 
أحاكٌم تفسريّيٌة يف حقيقتها، وال تضيف شيئًا إىل مضمون املعرفة، ويه لكّها 
 جمّرد تصّور املوضوع. 

ّ
أحاكٌم َقبْلّيٌة، وال حنتاج إىل اتلجربة يف ٰهذه األحاكم إال
ومن َثمَّ ال يمكن إنكارحمموهلا دون الوقوع باتلناقض.

ب- الرتکيبّيــة: يه ما اكن املحمول فيها غــري ذايتٍّ للموضوع وجيوز أن 
يفارقــه. أي ال تكون النســبة بني املحمول واملوضــوع - يف ٰهذا انلوع من 
اد، كما 

ّ
القضايا - نسبًة ذاتّيًة، وال العلقة بينهما تكون علقة اهلوّية واالحت

نكر 
ُ
أنّها ال تتضّمن تعريًفا، ونتيجة ٰذلك يه عدم حدوث أّي تناقٍض فيما لو أ

مضمونها؛ وٰذلك لعدم تضّمنها رضورًة منطقّيًة ]انظر:كانــط، نقد العقل المحض، 
ص 65 ومــا يليهــا[. ويه أحاكٌم مفيدٌة من شــأنها أن تكسبنا معلوماٍت جديدًة 

بلحاظ الواقع واحلاكية عنه؛ ولٰهذا في تمتاز أيًضا بمزيتني رئيسيّتني، هما: 
: أّن حمموهلا ليــس عنًرا من عنارص املوضوع، بــل املحمول إضافٌة 

ً
أّوال

جديدٌة هل. ثانيًا: أّن سلب حمموهلا ال يلزم منه اجتماع انلقيضني.
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األحاكم الرتكيبّية تنقسم إىل قســمني: أحاكٍم تركيبّيٍة َبْعديٍّة، مصدرها 
 
ٌ
اتلجربة، وأحــاكٍم تركيبّيٍة َقبْلّيٍة يف الهن والعقل املجّرد ]انظر: كانــط، مقّدمة
يقــا مقبلــٍة، ص 6[. وبانلظرة املختربّية ادلقيقة لٰهذا اتلقســيم جند أّن  ن لــكّل ميتاف�ي

اكنط قد اســتبعد العــرض الايّت من العلوم؛ ولٰهــذا أصبحت امليتافزييقا 
مرسًحا تتداول عليه اآلراء املتناقضة، وبيق اجلدل حول مرشوعّيتها العلمّية 
قائًمــا إىل اآلن، باعتبار عدم انطباق أوصــاف موضواعتها أنّها متضّمنٌة يف 
معناها (في ليست من القضايا اتلحليلّية)، وال أنّها أوصاٌف تُشاَهد وتُعايَن 
مضافًة مرّكبًة معها (في ليســت قضايا تركيبّيًة) ]انظــر: نــارص، اإللحــاد أســبابه 

ومفاتيح العالج، ص 160 - 162[. 

ّية بالمحسوسات
ّ
األساس السادس: تقييد قانون العل

ي ُيَعّد من أهمِّ القوانني اليّت تركزت 
ّ

وأّمــا قانون العلّّية يف فكر اكنط - ال
عليهــا ظاهرة اتلديّن - فقد أصبح من القوالب الهنّية الرتتّبّية الَقبْلّية اليت 
ال تستند إىل اتلجربة يف إثباتها؛ ولٰهذا فهو ال يُعّمم ىلع غري الظواهر اخلارجة 

عن إطار اتلجربة. 

ي يمكن اتلعبري 
ّ

وبعبارٍة أوضح: إّن اعلــم الظواهر خيضع ملبدإ العلّّية ال
عنه بقونلا: »للّك حادٍث علٌّة«، ولٰكّن ٰهذا القانون ليس موجوًدا يف الطبيعة 
نفسها، أي ليس للعالم الطبييّع قوانني خاّصٌة به يسري بمقتضاها غري القوانني 
اليّت يعمل بها العقل، فقوانني األشياء يه نفسها قوانني الفكر. والعلقة اليّت 
تربط أفاكرنا بعضها ببعٍض يه نفســها العلقة اليّت تربط األشياء يف الواقع 
اخلاريّج بعضها ببعٍض. فإذا كنت ترى األشــياء مرتبطًة برابطة الســببّية، 
فٰذلك ألّن الســببّية مقولٌة عقلّيٌة مفطورٌة فينــا. وال غرابة، فنحن ال نعلم 
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 بمعونة الفكر وقوانينه، فبديهٌّ أن تكون تلك القوانني 
ّ

األشياء اخلارجّية إال
العقلّية يه نفسها ندركها يف الطبيعة. ]زكي نجيب محمود، نظرّية المعرفة، ص 93[

2- خالصة تكوين المعرفة عند كانط

 إّن املعرفة تبدأ باملعطيات احلّسّية، ثّم تنتقل تلكّون مفاهيم أو تصّوراٍت 
ذهنّيــًة؛ ليك تصل يف انلهاية إىل األفاكر أو املبــادئ العقلّية. وٰهذه العنارص 
اثللثة تقع يف قوى انلفس اإلنسانّية ىلع حنو اتلعاقب: قّوة احلّساسّية، وقّوة 
الهن، وقّوة العقل. ولّك واحدٍة مــن ٰهذه القوى تمّثل وحدة ترابٍط؛ أي هلا 

وظيفٌة تأيلفّيٌة حمضٌة. 

احلّساســّية تســتقبل املعطيات اخلارجّية الكثرية املتناثرة، ويسّميها اكنط 
باحلدوس احلّسّية. ثّم ٰهذه احلدوس املشــتّتة اليّت أتت من اخلارج، تقّوم قّوة 
احلّساسّية بفرض صوٍر قبلّيٍة عليها، (وهما صورتا الزمان واملاكن)، وٰهذه أّول 
عملّية توحيٍد وتأيلٍف للحدوس املشتّتة ]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 165[. 

ومن ثّم احلدوس احلّســّية يف قّوة احلّساســّية تصبح ظواهر األشياء نلا؛ 
أي الــيشء كما يبدو نلا، ثّم ٰهذه الظواهــر يف قّوة الهن أو الفاهمة تفرض 
عليها درجًة من الوحدة واتلأيلف أىلع من ســابقتها، ويه مرحلة املقوالت 
األّويّلــة القبلّية املجّردة عن اتلجربــة، وظيفتها وحدة اتلجربة ]انظــر: كانط، 
ي علقته بالهن ومقوالته، 

ّ
المصــدر الســابق، ص 152[، ثــّم يأيت دور العقل ال

وعمله إضفاء وحدٍة أّويّلٍة ىلع املعارف املتنوّعة، وأداته يف ٰذلك هو االستدالل 
والقياس. ]انظر: زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقدّية، ص 84 - 86[
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الكانطّيــة  المعرفــة  أســس  علــى  المترّتبــة  النتائــج  خامًســا: 

اإللحــاد لظاهــرة  التأسيســّي  ودورهــا 

1 - تمهيٌد

قبل ادلخول يف ما يرتتّب من نتائج ىلع انلقد الاكنطّي للعقل انلظرّي ال بّد من 

بيان أمٍر مهمٍّ، وهو: ما يه حقيقة اإلنسان اليّت تمزّيه عن بايق احليوانات األخرى؟

اجلواب هو أّن اإلنســان يمتاز عن بايق احليوانــات بمرتبة العقل، ويه 

اليّت صار بها إنسانًا، وال يمكن رفع ٰهذه احليثّية اإلدراكّية عنه أبًدا؛ وٰذلك 

لكونها ذاتّيًة هل، والايّت ال يمكن سلبه عن ذي الايّت. 

قّوة العقل هلا وظائف تنقســم بانقســام العلم إىل وظائــف تصّورّيٍة 

تصديقّيٍة.  وأخرى 

الوظائف اتلصّورّية تتمّثل بإدراك املعاين اللكّّية اليّت يه فوق اإلشــارات 

احلّســّية، وأيًضا تميزي املعاين الاتّية عن املعــاين العرضّية وانزتاع املفاهيم 

االعتبارّية، باإلضافة إىل عملّية اتلحليل والرتكيب. 

وأهّم وظيفــٍة تصديقّيٍة للعقل يه احلكم، فالعقــل هو احلاكم املطلَق 

يف مملكة اإلنســان، وٰهذا يكون إّما بنفســه وإّما بغريه، وهو االســتعانة 

املعرفّية)*(.  باألدوات 

(*) ممكــٌن أن يتعّرف القــارئ الكريم ىلع تفصيل ٰهذه الوظائف من خلل دراســة علم املنطق 
ونظرّية املعرفة. 
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ذهب الفلســفة املسلمون ما قبل صدر ادلين الشــريازّي تبًعا لفلسفة 
ايلونــان إىل أّن القــّوة العاقلة وحدها جمــّردٌة عن املــاّدة، والرباهني اليّت 
أقاموها إلثبات جتــّرد انلفس تنصّب ىلع القّوة العاقلــة. لٰكّن صدر ادلين 
ــه إىل القول بــأّن القّوة اخليايّلــة، بل لّك القــوى ابلاطنّية 

ّ
الشــريازّي اجت

جمّردٌة مــن املاّدة، وأثبت جتّردها عن طريق عــدم تطابق مزياتها مع مزيات 
فتكــون   .]142 ص   ،1 ج   ، ّ الواقــ�ي والمنهــج  الفلســفة  أصــول   ، ّ ي

]الطباطبــا�ئ املــاّدة 
الصــور العلمّيــة ـ أو اإلدراك والعلم كلهما ـ جمّردًة عــن املاّدة وأحاكمها 
 أيًضا؛ ولٰهــذا عّرفوا العلــم بأنّه حضور أمــٍر جمّرٍد من املــاّدة عند جمّرد. 

، نهاية الحكمة، ص 259[ ّ ي
]انظر: الطباطبا�ئ

وأّما اكنط - حبسب ما هو ظاهٌر من عباراته - فقد بىن أسسه املعرفّية ىلع 
ماّديّة العقل ومجيــع احلدوس واملفاهيم؛ ألنّه يقول بإماكن املعرفة الظاهرّية 

لألشياء، واألمور املجّردة أشياء يف ذاتها ال يمكن نلا أن نعرفها أبًدا. 

 وبناًء ىلع ما اتّضح يصّح القول بأّن ما قام به هو جتريد اإلنسان من عقله 
الربهايّن، وعمل ىلع حتفزي اإلنسان من خلل إثارة أحاسيسه وعواطفه، وأن 

يعيش حياته بمجّرد ادلوافع العاطفّية أو اإليمانّية أو األخلقّية ابلحتة. 

إّن اإلنسان يف طبيعته اكئٌن مدراٌك، واإلدراك عبارٌة عن احلّس والعقل، 

فل ينبيغ رفــع العقل وابلقاء ىلع احلّس ورفعــه ىلع العرش. وٰهذا ما فعله 

صاحبنا من خلل نقده للعقل انلظرّي، حينما جعل العقل مســاوًيا للحّس 

 . واإلدراك احلّسّ
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انلتائج اليّت وصل إيلها اكنط من نقده للعقل، ترتّبت عليها نتائج غري متوّقعٍة 
لاكنط نفسه، باعتبار أّن مرشوعه انلقدّي اكن دافعه إيمانيًّا دينيًّا كما هو رّصح 
 أّن 

ّ
بٰذلك؛ إذ أراد من خلهل احلفاظ ىلع حياض اإليمان وإنقاذه من العابثني، إال

ما حصل هو خلف ذٰلك، بل أطلق رصاصة الرمحة ىلع اإليمان؛ ألّن ما حتّقق 
يف الواقع هو القضاء ىلع ادلاعمة الرئيسة لإليمان، وهو العقل. 

واألمر اللفت للنظر يف نقد اكنط للعقل هو أنّه يّرح بأّن أحاكم العقل 
تنحر ىلع ظواهر األشــياء، وال يمكن هل معرفة األشياء يف ذاتها، ومن هنا 
حيّق نلا أن نسأل اكنط: هل العقل يشٌء يف ذاته أو هو من ظواهر األشياء؟ فإن 
اكن من ظواهر األشــياء فمن أين أِخذت معطياته احلّسّية؟ وإن اكن شيئًا يف 
ذاتــه، فكيف لك أن تقيم حمكمًة ىلع يشٍء ال يمكن معرفته؟! بمعىن كيف 
يعلن أّن اإلنسان ال يستطيع حتصيل معرفة اليشء يف ذاته، ويف الوقت نفسه 

يستمّر يف وصف العقل كيشٍء يف ذاته، ويقيم حمكمًة عليه؟! 

2- النتائج

وأّما انلتائج اليت ترتّبت ىلع األسس املعرفّية اليّت استفادها اكنط من نقده 
للعقل، واليّت اكن هلا ادلور يف اتلربير واتلجذير لظاهرة اإلحلاد، في اكتلايل: 

 النتيجة األول: ماّدّية النفس والمعرفة 

تغييب ابُلعد الرويّح عن حقيقة اإلنســان يف فلسفة اكنط، وانلظر إيله 
نظــرًة ماّديًّة من مجيــع اجلهات، وٰهذا مّما ألىق بظــلهل ىلع طبيعة املعرفة 

واحلكم عليها باحلدود الشاّقة)*(.

(*) ٰهذه انلتيجة استخلصناها من عّدة أموٍر، منها : تركيب املعرفة والصور عند اكنط. 
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ّ ي
ي�ت ن النتيجة الثانية: عدم اعتبار العقل الميتاف�ي

 إسقاط منهج العقل الربهايّن من االعتبار والعلمّية، وٰذلك ليس ىلع حنو 
اتلعطيل واخلروج اتلخصييّص عن املعرفة، بــل تّم إخراجه عنها ألنّه غري 
صالٍح ملعرفة احلقائق الغيبّية غري املاّديّة، كما أّن العني ليس من اختصاصها 
الســمع، فالعقل كٰذلك ليس مــن اختصاصه أن خيــوض يف أمور ما وراء 
الطبيعة، فهو - أي العقــل - خارٌج ختّصًصا ال ختصيًصا)*(؛ ولٰهذا لم يعترب 
اكنط املذهب العقيّل اتلأّميّل (امليتافزيييّق) ذا أســاٍس مكنٍي؛ ولا فهو ليس 

علًما. 

وباتلايل يتعّذر ىلع العلمــاء وابلاحثني وغريهم اخلوض يف معرفة حقائق 
األشياء، واملسائل املصريّية لإلنسان، واإلجابة عن األسئلة الوجوديّة اليّت ال 

يمكن ألّي شخٍص اتلنّصل عنها. 

من هنا اســتغّل األعداء مســألة إقصاء العقل، وعمدوا إىل رضب ٰهذا 
املــزيان املهّم، والقائد الفطــرّي واملائز، والضابط الوحيــد لصدق الواقع، 
ي بإقصائه وســقوطه يفقد لّك أمٍر قطعّيته، ويمكن أن يصّح لكُّ يشٍء، 

ّ
وال

أو يكون يشٌء ما أيَّ يشٍء، ومن َثمَّ الفوىض املعرفّية والسفســطة الفكرّية، 
فتتحــّول احلياة إىل اغبة، ويبىق الراع لألقوى، فتنتر الكرثة املأنوس بها 

ويه الشهرة والوهم. 

ولٰهــذا اعترب بعض ابلاحثني إقصــاَء العقل عن االعتبــار املعريّف أحد 

(*) نقصد من اتلخصيص واتلخّصص ها هنا هو إن اكن للعقل قدرة املعرفة واحلكم ىلع القضايا 
امليتافزييقّية ســلبًا أو إجيابًا، ثّم لعلٍّة ما خنرجه من ٰهذا احلكم ونستثنيه، فٰهذا اخلروج يُسّم 
باخلروج اتلخصييّص، وإن لم يكن للعقل القدرة ىلع ٰهذا انلوع من املعرفة حبسب طبيعته، 

فٰهذا اخلروج يُسّم باخلروج اتلخّصيّص. 
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األسباب الرئيسة لإلحلاد واللدينّية؛ وٰذلك ألنّه بسقوط ٰهذا احلاكم الفطرّي 
تســقط مجيع املبادئ األّويّلة، وعندها ترتفع راية الصدفة واالتّفاق؛ تلكون 

يه َمن جييب عن األسئلة الوجوديّة ]الغري، إقصاء العقل عن الحياة، ص 97[. 

النتيجة الثالثة: تقييد المبادئ العقلّية 

بعد انلقد الاكنطّي للعقل انلظرّي ال يوجد مبادئ وأّويّلاٌت عقلّيٌة مطلقة 
الصدق حبيث تكون مســتقلًّة عن اتلجربة احلّســّية. ومثال ٰذلك هو قانون 
 ىلع اعلَم ظواهر األشــياء 

ّ
ي صّوره اكنــط ىلع أنّه ال ينطبق إال

ّ
الســببّية ال

مــًة يف ديلٍل ىلع  املحسوســة، وباتلايل ال يصلح أن يكون واســطًة أو مقدِّ
وجوداٍت ما وراء اعلم املاّدة. 

ومن هنا نســتطيع القول إّن اتلميزي ما بني الفيلسوف اإللّٰي وغريه من 
الفلســفة املاّدينّي، يكون من خلل االعتقاد بـ قانون الســببّية وإطلقه، 
فَمن يعتقد بوجود ٰهذا القانون ابلديّه، وانطباقه ىلع مجيع املوجودات ســواء 
، وَمن ينكر ٰذلك أو حيّدده بعالم  املاّديّة منها أو املجّردة فهو فيلســوٌف إلٰيٌّ

املاّدة فهو من الفلسفة املاّدينّي. 

 أنّه اكتسب 
ّ

وأّما اكنط فل يمكن ألحٍد أن يُنكر إيمانه بالوجود اإللّٰي، إال
إيمانه وعقيدته عن طريٍق آخر، غري طريق العقل انلظرّي واالعتقاد بقانون 
السببّية واملبادئ العقلّية األخرى، وإنّما عن طريق العقل العميّل األخليّق. 

 )*((Antony Flew) وىلع ٰهذا األساس جند الفيلسوف الربيطايّن أنطوين فلو

. وباتلايل 
ّ

(*) أنطوين ريتشارد فلو (2010-1923) اكن واحًدا من أكرب امللحدة يف العر احلايل
فإّن جتربة “فلو” اليّت اســتمّرت أكرث من مخسني سنًة يف اإلحلاد، وكتابته العديد من الُكتُب 
اليّت تؤّيد املوقف اإلحلادّي، وخوضه العديد من املناظرات اليّت تدافع عن اإلحلاد، ثّم حتّوهل 
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- الي ُيَعّد ســابًقا من أشهر امللِحدين واملنّظرين ملنظومة اإلحلاد املعارص يف 
الغرب - يّرح بأّن مــن األمور اليّت غرّيت وِجهة نظره جتاه اإلحلاد ابلحَث 
واتلحقيَق يف مسألة قانون السببّية، وأنّها ليست كما صّورها هيوم يف كتابه 
(حتقيٌق يف الفهم اإلنســايّن)، واكن ٰذلك يف كتاٍب أطلق عليه “فلو” (فلسفة 
هيــوم واالعتقاد)، حيث اعتــرب ديفيد هيوم فيلســوفًا مضلًّل عندما قام 
بتحليل قانون العلّّية بشلٍك ســاذٍج وضعيٍف، فيقول: »ونتيجًة خلطإ هيوم 
ٰهــذا، تّم تضليل أجيــاٍل من أتباع هيوم، بتقديم حتليــٍل يف اغية الضعف 
للســببّيِة والقانون الطبييّع؛ ألنّه لم يكن هناك أســاٌس إّما للقبول بوجود 
السبب وانلتيجة أو بوجود قوانني الطبيعة. ويف الوقت نفسه، فإّن هيوم ذاته 
يف فصل (يف احلّرّية والرضورة)، ويف فصل (يف املعجزات) اكن يسىع للكشف 
ا  عن أفاكٍر تتعلّق بأســباٍب تأيت بنتائج أقوى من تلك اليّت اكن هيوم مستعدًّ

ٌه، ص 80[
ٰ
العتبارها مرشوعًة« ]فلو، هناك إل

 
ّ

هنا يقصد “فلو” من كلمه أّن هيوم رغم أنّه رفض قانون الســببّية، إال
أنّه يبحث يف ٰهذين الفصلني من كتابه عن أفاكٍر ســببّيٍة! أي أنّه أنكر ٰهذا 

القانون نظريًّا، وعمل به عمليًّا، ويه مفارقٌة واضحٌة وعجيبٌة.

والشــاهد يف كلم أنطوين فلو هو أهّمّية قانــون العلّّية من حيث الوجود 
والعدم، وتأثريه ىلع العقيدة ادلينّية واإليمان بوجود خالٍق لٰهذا الكون، فنى 
ي مّر حبالٍة يُرىث هلا من حيث عدم االستقرار يف العقيدة 

ّ
ٰهذا الفيلســوف ال

واملعرفة، واعش اتلقلّب الفكرّي - وبســبب ٰهذا القانون العقيّل ابلديّه - 

بعد لّك تلك السنني إىل اإليمان باهلل تعاىل؛ ال بّد أن يضيف مصداقّيًة كبريًة ملا يقوهل. 
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خيرج من اإليمان إىل اإلحلاد، ومن اإلحلاد يعــود إىل اإليمان، ويقّر بوجود 
اكئٍن أسم! 

ي زماٍن ومكاٍن 
النتيجة الرابعة: كّل معرفٍة واقعّيٍة �ن

إّن اكنط جعــل نظام العقل قائًمــا ىلع مفهويم الزمــان واملاكن، وهما 
حاكمان ىلع العقل املحض ســلبًا وإجيابًا، ومن هنا يتّم اتلخيّل بشلٍك مطلٍق 
عن معرفة ما وراء الطبيعة؛ لكون لّك ما نعرفه ضمن دائريت الزمان واملاكن 

واملعقوالت امليتافزييقّية خارًجا عن هاتني ادلائرتني. 

وعندها تبىق الســاحة املعرفّية للفزيياء بدون منافــٍس، بوصفها وقائع 
يدركها الفكر، أو كون موضواعتها تقع حتت سطوة احلواّس اخلمس. 

ولٰهــذا يعّد اكنط احلديث عن املوضــواعت امليتافزييقّية رضًبا من الوهم 
ي ال نفع فيه؛ لكون العقل املحض هل حدوٌد ال يمكن هل 

ّ
واخليــال ابلاطل ال

أن يتجاوزها، وأّي خطوٍة خارج تلك احلدود تقع يف ظلمات اتلناقض. 

وعليه فامليتافزييقا بعد أن اكنت أّم العلوم وملكتها، فقد أصبحت فيما 
بعد غرًضا للّك طامٍع يوّجه إيلها سهام انلقد ويعّرضها هلجماته، وخري شاهٍد 
ىلع ٰذلك الوضعّية املنطقّية، فقد اعتربت امليتافزييقا قضايا ال معىن هلا، وال 
يصّح أن نصفها بالصّح أو اخلطإ، بالصــدق أو الكذب، في قضايا مهملٌة. 

يقا، ص 1[ ن ]انظر: زكي نجيب محمود، موقٌف من الميتاف�ي

ة العقلّية عىل إثبات الواجب من االعتبار 
ّ
النتيجة الخامسة: إسقاط األدل

 ال جمال إلثبات األدلّة الفلسفّية ىلع وجود الواجب - تعاىل - يف الفلسفة 
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الاكنطّية؛ وٰذلك بسبب األســس املعرفّية اليت أّسسها اكنط من خلل نقده 
للعقل املحض؛ لكــون اهلل  ليس جزًءا من العالم املاّدّي، فل يمكن أن 

يقع موضواًع للمعرفة. ]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 121[

من هنا حر اكنط األدلّــة العقلّية ىلع وجود اهلل  يف ثلثة أنواٍع من 
األدلّة، ويه: 

األّول: الفزييايّئ اللهويّت (ديلل انلظم). 

اثلاين: الكوزمولويّج (ديلل اإلماكن والوجوب).

 اثلالث: األنطولويّج (ادليلل املفهويّم). 

اذه ٰهذا 
ّ

ومن ثّم حياول اكنط أن يربهن ىلع أّن العقل ال حيرز أّي تقّدٍم باخت
الربهــان أو ذاك من ٰهذه الرباهني اثللثة. والربهان األّول واثلاين يســّميهما 
جتريبّينِي، واثلالث يسّميه ترانســندنتايلًّا أو متعايلًا؛ ولٰهذا السبب يفحص 
لّك واحٍد من ٰهذه الرباهني اثللثــة مبتدئًا بالربهان األنطولويّج، أو احلّجة 
الوجوديّة إلثبات وجود اهلل، وٰهذا ادليلل األخري من وِجهة نظر اكنط املنطقّية 
هو الرشط جلميع األدلّة األخرى؛ ولٰهذا سيكون أّول اهتمامه به. ]انظر: كانط، 

نقد العقل المحض، ص 618[

بدأ من ادليلل األنطولويّج وسّجل عليه أربعة إشاكالٍت، منها: أّن فكرة 
اهلل فكرٌة عقلّيٌة حمضٌة، وليس بالرضورة أن يشــري إىل وجوٍد فعيلٍّ يف الواقع 
اخلاريّج ]انظر: كانط، المصدر الســابق، ص619[. ٰهــذا باعتبار أنّه لم يتوّفر دليه 
حدٌس حــّسٌّ يقابل ٰهذا اتلصّور، فل نســتطيع اتلحّدث عن إماكن وجوٍد 

واقيعٍّ ليشٍء ما اعتماًدا ىلع إماكن تصّوره إماكنًا منطقيًّا فقط. 
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ومن ثّم يسّجل ثلثة إشاكالٍت ىلع ادليلل الكوزمولويّج، منها: أّن ادليلل 
الكوزمولويّج يســتمّد قّوته من مبدإ العلّّية، وهو مشتقٌّ من املقولة الَقبْلّية 
للعلّّيــة اللكّّية يف اعلم الظواهر، لٰكن من اخلطــإ تطبيق ٰهذه املقولة ىلع أّي 

يشٍء وراء ٰهذا العالم املحسوس. ]انظر: كانط، المصدر السابق، ص 633[ 

 أّن حاهل ال خيتلف عن 
ّ

وأّمــا ادليلل الفزييايّئ رغم ثناء اكنط عليــه، إال
تلك األدلّة من حيث اإلشاكالت، فقد ســّجل عليه أربعة إشاكالٍت أيًضا. 

]انظر: كانط، المصدر السابق، ص 641 وما يليها[

وحتليل ٰهذه اإلشــاكالت عن قرٍب، وانلظر إيلها بموضوعّيٍة يستطيع لّك 
َمن هل أدن تأّمٍل أن يصل إىل يقنٍي بأّن ٰهذه اإلشاكالت لم تكن لو لم يكن حبثه 
. وبعبارٍة أخرى:   نتائج طبيعّيٌة ترتّبت ىلع منهجه احلّسّ

ّ
املعريّف، وما يه إال

إّن ما غرســه اكنط يف واحة ابلحث املعريّف من أسٍس معرفّيٍة فقد حصده، 
وقطف ثماره يف ابلحث الفلسّي، وعندها تّم إسقاط مجيع األدلّة الفلسفّية 

ىلع إثبات واجب الوجود من االعتبار العلّم!

ٰهكذا وقعت فلسفة اكنط ىلع َعتبَة الفكر احلديث وقد اتّسمت بالشّك، 
وفقدان اإليمان يف ادلين وامليتافزييقا، من خلل حتديد املعرفة واتلرحيات 
اليّت تُفيض إىل الشّك واحلرية، فيقول: لو قلنا: "ليس اهلل بكائٍن..." فل حيدث 

أّي تناقٍض يف ٰهذه الفكرة ]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 297[. 

وبناًء ىلع ٰهذا فقد أّسس اكنط مدرسًة أخذت ىلع اعتقها اتلفكيك ما بني 
ادلين واإليمان من جهٍة، وما بــنّي العقل انلظرّي من جهٍة أخرى، وصلت 
إىل حّد اتلنافر بينهما يف اثلقافة الغربّية؛ ألنّه اعترب اجلمع بينهما يوقع الرضر 
دائًمــا ىلع ادلين واإليمــان، فجميع من ينقدهما يدخل مــن أبواب العقل 
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والســهام تنطلق من قوس العقل؛ ولٰهذا ذهب اكنــط إىل القول باتلفكيك 
ة االستغراب، العدد 9، ص 16[ 

ّ
بينهما. ]غفاري، نظام كانط تضييٌق لدائرة العقل، مجل

 )*((Søren Kierkegaard) فيكون بٰهذا قد ســبق ســورين كري كجــارد
)1813-1855 م) صاحب الفلســفة الوجوديّة اإليمانّية يف ٰهذا اتلفكيك ما 
 كبرًيا. 

ً
ي اعترب بناء اإليمان ىلع العقل انلظرّي خطأ

ّ
بني العقل واإليمان، ال

ورّبما تكون نلظرة اكنط اتلفكيكّية تأثرياٌت ىلع ملمح إيمانّية كري كجارد. 

وبعد لّك ٰهذه اتلأّملت الفكرّية واملعرفّية اليّت قام بها اكنط، تّم توظيف 
فلســفته خلدمة األفاكر اإلحلاديّة؛ يلجعلوا منها أساًســا لإلحلاد املعارص. 
واســتنادهم يف ٰذلك ىلع ما قّدمه من عجز العقل عن الربهنة ىلع وجود اهلل 
- تعاىل - عن طريق األدلّة اليت اعتمد عليها احلكماء؛ ولٰهذا قالوا عنه بأنّه 
أّسس ملقولة موت اإلهٰل قبل نيتشه (Friedrich Nietzsche))**( وما تبعه من 
طرٍح يف اإلحلاد املعارص؛ ولٰهذا جند الفيلســوف األملايّن شوبنهاور )1788 - 
1860 م( املعروف بإحلاده، يقّرر أّن أكرب خدمٍة أسداها اكنط للفكر الفلسّي 

يه اتلفرقــة اليّت أقامها بني الظاهرة والــيشء يف ذاته. ]زكريــا إبراهيــم، كانــط أو 
الفلسفة النقدّية، ص 243[ 

ولٰكّن احلّق أن ال نقول تّم توظيف فلسفة اكنط خلدمة األفاكر اإلحلاديّة 
وحســب، بل يه يف الواقع كٰذلك، في عبارٌة عن تأســيٍس معريفٍّ فلسيٍّ 
لإلحلاد؛ ألّن صاحبنا ماذا يأمل عندما أســقط العقل الربهايّن ومبادئَه من 

(*) فيلسوف دانماريك تنسب ايله مدرسة الفلسفة الوجودية املؤمنة.
، وناقٌد  ، وشاعٌر وملّحٌن لغويٌّ (**) فريدريش فيلهيلم نيتشه (1844-1900 م) فيلسوٌف أملاينٌّ
. وصاحب املقولة الشــهرية بـ(موت اإلهٰل)، وهو من املتأثّرين بفلسفة اكنط، وبعد أن  ثقايفٌّ

ه الي أعلن موته.
ٰ
أعلن موت اإلهٰل أصيب حبزٍن أوصله إىل حّد اجلنون حزنًا ىلع إهل
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االعتبار العلّم؟! وماذا يأمل من ترِكِه رســالًة فلســفّيًة لألجيال اليّت تليه 
مفاُدها ال ديلل عقليًّا ىلع وجود اهلل تعاىل؟!

يقول أحد ابلاحثــني الغربينّي املعارصين عن انلتائــج اليّت وصل إيلها 
ي قام اكنط 

ّ
اكنط بعد نقده للعقل انلظرّي: »بالرغم من أّن املوقف املعريّف ال

 أّن ٰهذا 
ّ

بتطويره يف (نقد العقل املحض) يّديع أّن وجود اهلل سؤاٌل مفتوٌح، إال
املوقف - باألخّص إذا تناونلاه بشــلٍك منفصٍل عن مؤلّفات اكنط األخرى - 
لًة. إّن إرصاره اجلازم بعدم إماكنّية الوصول  يلئم بسهولٍة نظرًة إحلاديًّة متأصِّ
إىل املعرفــة العلمّية بوجود اهلل من خلل مناهج العلــوم الطبيعّية املاّديّة، 
يبدو أقّل رضًرا من انلاحية الفلسفّية حني ننظر إيله يف ضوء اتلأكيد ىلع أّن 
املعرفة العلمّية الوحيدة بالوجود املوضويّع يه تلك اليّت يؤّمنها العلم املاّدّي« 

اب، ص 46 و47[.  ُسن، اإللحاد واالغ�ت ]ماس�ت

ا تتغّذى  ح ماسرتُسن بأنَّ اكنط صار مصدًرا مهمًّ وبعد أســطٍر قليلٍة يرِّ
ىلع مبانيــه املذاهب اإلحلاديّة من خــلل إرصاره ىلع حتجيم العقل؛ ولٰهذا 
يقول: »قد أثبتت نظرّية اكنط حــول املعرفة أنّها مصدٌر خصٌب من اإلهلام 

ألشاكٍل خمتلفٍة من مذهيب الطبيعة والوضعّية اإلحلادينّي« ]المصدر السابق[. 

ٰهكذا تعّزز احلال وتقهقر الفكر الغــريّب برّمته بإقدام اكنط ىلع حتجيم 
أحاكم العقل، وجعلها غري معرّبٍة عن حقيقة األشياء وواقعها. 

 لمجريات األحداث الكانطّية
ٌ
 تحليلّية

ٌ
سادًسا: قراءة

سقط الفكر الغريّب ـ بعد أحداث اكنط انلقديّة ـ يف أزمٍة عميقٍة، حيث 
لــم ُيَعد بعدها للرموز والعلقات اإلدراكّية فائدٌة تُذَكر؛ وٰذلك ألّن صاحبنا 
، أو ملذهٍب  ٍر بعينه أو لكتاٍب فكريٍّ معنّيٍ لم يكن نقده لفكرٍة معّينٍة أو ملفكِّ

ي تنهض به األمم. 
ّ

ما، بل إنّه نقض األساس ال
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إّن قّوة العقل ومبادئَها اليّت اكتشف أرسطو طاليس رموزها، واعتىن بها 
خري اعتناٍء، وقّدمها ىلع َطبٍَق من ذهٍب للبرشّيِة مجعاء، ومن ثّم تّم توثيقها 
وتوجيهها من قبل الفلسفة املسلمني ىلع حنو اتلأسيس واتلوسيع واملمارسة؛ 
ي يســتند إيله 

ّ
ي حتْتَِكم إيله اخلصوم، وهو املنهج ال

ّ
اكنت يه املــزيان ال

ب احلقيقة، ومن ٰذلك العر اكن للعقِل الســيادة املعرفّية ىلع الوجود، 
ّ

طل
وباخلصوص املحجوب منه عن أنظار اإلنســان، حّت جاء وقت اكنط وأفقد 
إماكن املعرفة العقلّية السند، وقلب االرتكازات واألسس اليّت انطلق منها 
ي يصنع العالم، بعد 

ّ
الفكر األرسطي رأًسا ىلع عقٍب، وأصبح الفكر هو ال

ي يصنع الفكر. ]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 37[
ّ

أن اكن العالم هو ال

وال يتحّمل اكنط املســؤويّلة اكملًة ملا آلــت إيله أمور املعرفة يف الغرب 
وحسب، وإنّما اكن دوره منقطع انلظري؛ وٰذلك بعد أن وجد األرضّية مهّيأًة 
أمامه لقلب املفاهيم، عندها قام بمعوهل بدفن الفلســفة والعقل الربهايّن، 
ورفع رايًة كتب عليها: اآلن بدأ عر العقل واتلنوير. ولٰكن أّي عقٍل؟ إنّه 
العقل اتلابع وليس املتبوع، العقل الُمنقاد للحّس واتلجربة. أّدى ٰذلك إىل 
فتح ابلاب ىلع مراعيه لإلحلاد واللدينّية والعلمانّية بشلٍك من األشاكل. 
فلم تكن املذاهب الفلسفّية اليّت ظهرت بعد اكنط يف القرن اتلاسع عرش، 
 موجاٍت سطحّيًة يتدّفق من حتتها تّياٌر 

ّ
واليّت نادى بها شوبنهاور ونيتشه إال

ي ما يزال يزداد عمًقا واتّســااًع 
ّ

قويٌّ مكنٌي هو تّيار الفلســفة الاكنطّية ال
حّت يومنا ٰهذا. 

وما نريد اإلشــارة إيله هنا هو أّن امللحدين ليسوا ىلع مستًوى واحٍد من 
اإلدراك املنطيّق، بل عقوهلم متفاوتٌة شّدًة وضعًفا، وأغلبهم لم يدرس قواعد 
اتلفكري الصحيح، ولم يعرف ماهّية اتلفكــري وحقيقته، وكيف تتّم عملّية 
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االنتقال من األشــياء إىل األفاكر، أو من األفــاكر إىل أفاكٍر أخرى. وعليه ال 
يمكن للّك َمن هّب ودّب االّطلع ىلع فلسفة اكنط اليّت لكّها تعقيٌد وغموٌض. 
ين يأنســون باملعقول هم َمن يستطيعون الَغْوَر يف 

ّ
نعم، أهل االختصاص ال

ٰهذه املفاهيم واألحاكم، واتلميزي بني اجلّيد والرديء منها. 

إذن ملاذا نّتهم اكنط بأنَّ آراءه يه الســبب الرئيس وراء انتشــار ظاهرة 
 من أهل االختصاص، 

ّ
اإلحلاد املعارص، إذ اكنت لكّها ألغــاًزا، وال تُفهم إال

وهم فئٌة قليلٌة بطبيعة احلال؟ 

اجلواب عن ٰذلك هو أّن تريح اكنط بعدم وجود ديلٍل عقيلٍّ ىلع وجود اهلل 
ين لم يرتّبوا تربيًة دينّيًة إيمانّيًة 

ّ
- تعاىل - يكي إلحلاد مجوٍع من البسطاء ال

، ومعرفة قواعد اتلفكري  عقلّيًة، حيث ال حتتاج ٰهذه املقولة إىل جهٍد فكريٍّ
لفهمها. وعندها يكون اتلقليد يف مســألة اإلحلاد ســّيد املوقف. ولّما اكنت 
مزنلة اكنط وشهرته بعد كتابه (نقد العقل املحض) كشـهرة اغيللو أو نيوتن 
يف الفزيياء، وكشــهرة داروين يف علم األحياء، اكن كثرٌي من انلاس يقرؤون 
وال يناقشــون، ومن الطلبة أيًضا يدرسون وال يشلكون. وبعبارٍة أخرى: إّن 
أغلب امللحدين ســلّموا بانلتائج دون الرجوع إىل مناقشة املقّدمات؛ ولٰهذا 
يقول أحــد املفّكرين: إّن غري املتخّصصني يف الفلســفة واملنطق والفزيياء 
مثًل حينما يعتقــدون بانهدام لّك األدلّة ىلع الوجود اإللّٰي، فهم يف احلقيقة 
يعتمدون حًرا ىلع أقوال أشخاٍص يطمئّنون ألحاكمهم، ويثقون بأفاكرهم، 
دون أن يكون دليهم املعرفة اتلخّصصّية الاكفية لفحص ٰهذه املقولة ومعرفة 
حقيقتها؛ ولٰهذا فإّن اعّمة امللحدين ال يملكون املؤّهلت اليت ختّوهلم ابلّت 
بٰذلك؛ ألنّها تتوّقف ىلع امتلك املعرفة املنطقّية والفلســفّية بالقدر الاكيف. 

]نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 73 و74[
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وانلتيجة األخرى اليّت رّصح بها اكنط - واكنت سهلة املؤنة واملعرفة عند 
 

ّ
اجلميع - أّن اإلنسان يملك احلّس واتلجربة ملعرفة الواقع، وليس العقل إال

 . أداة تنظيٍم وترتيٍب وحتليٍل، وهو حمدوٌد حبدود العالم احلّسّ

ٰهــذه انلتيجة فيما بعُد صار يتلّقفها اجلميع - ســواٌء امللحد أو املؤمن - 
يف املدارس واجلامعــات لقروٍن من الزمن، ومن هنا تّم تشــكيل املنظومة 
الفكرّية والســلوكّية املاّديّة القائمة ىلع رفض قابلّية أّي قضّيٍة ميتافزييقّيٍة 
لإلثبــات واتلصحيح العلمّيني؛ ألّن معىن العلم أصبح هو لّك ما يرتكز ىلع 

، ص 37[ ن ن الملحدين والمتدّين�ي احلّس واتلجربة. ]انظر: نارص، تجاذب العقالنّية ب�ي

ي ال بّد من اإلشــارة إيلــه يف ٰهذه الصفحات وحتت ٰهذه 
ّ

األمر اآلخر ال
الفقرة باخلصوص، يه مسألة اتلفكيك بني العقل وادلين اليّت قام بها اكنط، 
في مســألٌة مشــابهٌة للتفكيك ما بني ادلين من جهٍة وما بني إدارة ادلولة 
واملجتمع من جهٍة أخرى، فإّن الَعلمانّية)*( سعت بكّل قّوة إلقصاء ادلين من 
حمافل احلياة، وحرته يف زاويٍة ضّيقٍة، وبعد أن أقامت احلياة ىلع غري ديٍن، 
أي أنّها فصلت ادلين عن احلياة، جعلت انلاس تلهث وراء ادلنيا، ورصفتهم 
عن االهتمام باآلخرة، وباتلايل ضعف اإليمان - إذا لم نقل مات - يف نفوس 
انلاس؛ لا قامت احلياة األورّبّية املعارصة ىلع عبادة اهلوى وحتكيمه من دون 

الرجوع إىل اهلل تعاىل، فلم تُعد حاجة إىل اإلهٰل يف حياتهم.

انلتيجة املرتتّبة ىلع اتلفكيك ما بني ادليــن وإدارة املجتمع، يه اندثار 
العقيدة ادلينّية بمرور الوقت، وعندها أصبح اإلنسان بني أن يكون ملحًدا 

أو منكًرا لألديان. 

، العلمانّية نشأتها وتطّورها وآثارها يف احلياة اإلسلمّية، ص 21.
ّ

(*) انظر تفصيل املصطلح: احلوايل

230

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



كٰذلك احلال ال خيتلف من حيث انلتائج اليّت حصدها املجتمع بســبب 
اتلفكيــك ما بني ادلين والعقل، بعد أن قّدم نلــا اكنط نموذًجا من اإليمان 
ي ال حول وال قّوة هل، حيث جعله فقري 

ّ
الضعيف اهلزيل، اكلطفل ايلتيم ال

ابِلنية ال يّتكئ ىلع ِداعمٍة تسنده أمام الشبهات واإليرادات اليّت يمكن أن ترد 
عليه من العابثني واملشّككني. 

وإذا ما تأّملنا جّيًدا جند أّن اتلفكيك ما بني ادلين وإدارة املجتمع، يرجع 
يف حقيقة األمر والواقع إىل اتلفكيك ما بني العقل وادلين!

بعد لّك ٰهذه املآيس اليّت جرت، والويلت اليّت وقعت ىلع العقل وادلين، 
ي 

ّ
وانلتائج اليّت وصل إيلها اكنط يف نقده األّول من كتابه الضخم العميق ال

حرّي العقول يف فهمه، فضًل عن اتلصديق به، نسأل هل حتّقق ُحلم صاحبه، 
وهو إنقاذ العلم واإليمان من معاول الشّك واحلرية؟

جييب ِويلم ديوَرانت يف قّصته عن الفلســفة، فيقول: »لقد حّدد اكنط 
العلَم وحره يف اعلم الظواهر، فإن تغلغل إىل بلاب األشــياء وحقيقتها زّل 
وأخطأ، فٰهكذا أنقذ العلم! ثّم زعم أّن حّرّية الروح وخلودها، وأّن وجود إهٰلٍ 
خالٍق مّما يســتعيص ىلع العقل أن يقيم عليه ادليلل، وبٰهذا أنقذ ادلين! وال 
عجب أّن رجال ادلين يف أملانيا رفضوا االنقــاذ (املزعوم) واحتّجوا عليه، 
وأرادوا أن ينتقموا ألنفســهم من الفيلســوف (أي: من اكنط)، فأطلق لكٌّ 
منهم ىلع لكِبِه اســم (إمانويل اكنط)« ]ِوليــم ديوَرانــت، قّصــة الفلســفة، ص 347[. 
ثّم يقــول: »وال غرابة إن أقام هيين (Heini( مقارنــًة ما بني اكنط انلحيل 
ابِلنيــة الضعيف، وبني روبســبري املرّوع املخيف، فقال: إنَّ روبســبري لم 
 ملاًك واحًدا، وبضعة آالٍف قليلٍة من الفرنســينّي - ويه جريمٌة 

ّ
يقتــل إال
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قد يتســامح فيها الرجل األملايّن - أّما اكنط فقد قتــل اهلل (تعاىل عن ٰذلك 
ا كبرًيا)، وقّوض أعظم األراكن وادلاعئم اليّت يقوم عليها بناء اللهوت«   علوًّ

]المصدر الســابق، ص 347[. 

ويف قّصٍة أخرى مشابهٍة تللك، يتلكّم أحد املفّكرين عن خطر أفاكر اكنط 
ىلع العقيدة ادلينّية، إذ بنّي أّن اخللف كبرٌي ما بني حياة ٰهذا الرجل - ويقصد 
اكنــط - اخلارجّية، وبني أفــاكره اهلّدامة اليّت زلزلت العالــم ! فلو اكن أهل 
كونســربج (املدينة اليت ودل ومات فيها اكنط) قد قّدروا لّك ما يستتبع أفاكره 
مــن خطٍر، الرتاعوا (أي لَفزِعوا خوفًا وهلًعــا) لوجود ٰهذا الرجل بينهم أكرث 
 الاكئنات البرشّية، ولٰكن اكن انلاس من الطيبة 

ّ
من خوفهم سفااًك ال يقتل إال

 أستاًذا للفلسفة، إذا ما خرج يف ساعته املحدودة هّزوا هل 
ّ

حبيث لم يروا فيه إال
رؤوسهم حيّيونه حتّية الصداقة. ]زكي نجيب محمود، قّصة الفلسفة الحديثة، ص 296[

نعم، لّك ما ُذِكر صحيٌح ويف اغية ادلّقة، فإّن خطر األفاكر أشّد من خطر 
الطغــاة؛ فلٰهؤالء وقٌت يزولون فيه، ويزول معهم الــرّش املحِدُق بأهل قريٍة 
ي ال حدود جغرافيًة هل، وال 

ّ
ما أو مدينــٍة، وأّما األفاكر في اخلطر ابلايق ال

ينحر يف زماٍن ما، بل يه اعبرٌة للحدود واألزمان، والشــاهد ىلع ٰذلك هو 
ي بني أيديكم؛ إذ جاء يف ســياق اتلصّدي 

ّ
كتابــة ٰهذا ابلحث املتواضع ال

ألفاكر شخٍص لم نَرُه من قبُل، وإنّما أفاكره وبعد قروٍن من الزمن وصلت إيلنا 
ىلع الرغم من بُعد املسافة اليّت بيننا!

إّن نظرّية املعرفة اليّت تفرضها االهتمامات املاّديّة علينا، حتمل يف طّياتها 
رِجع الفضل يف ٰذلك للفيلسوف اكنط أيًضا يف 

ُ
ا، وأ نتائج أخلقّيًة خطريًة جدًّ

ي ال مفــّر من دفعه لٰهذا الرّش لّما اعترب املعرفة احلقيقّية. 
ّ

ملحظة اثلمن ال
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إّن حر اإلدراك الصحيح باألمور العملّية يستتبع تأثريه األخليّق الضميّن، 
طِلق عليه "املعرفة 

ُ
وهو جتريد اإلنســان من صفاته اإلنســانّية. إّن ثمن ما أ

احلقيقّية" هو أّن رؤيتنا وفهمنا لألشــياء لم يعودا يضمنان نلا هوّيتنا وحّرّيتنا 
ونظم حياتنا. بل ىلع العكس ُحكم علينــا أن نعاين من اتلوتّر ادلاخيّل بني 

؟ ص 16[ 
ٌ
ورٌة حتمّية اإلدراك واهلوّية. ]انظر: سميث، لماذا الدين رصن

يبــدو أّن صاحب الكلم أعله اكن متشــائًما مّما جرى ىلع انلاس من 
طِلق عليه (املعرفــة احلقيقّية)، وٰذلك من 

ُ
تلعٍب يف أفاكرهم؛ بســبب ما أ

خلل الرتويج للمعرفة احلّسّية ورفعها ىلع العرش، وحر إماكن املعرفة بها 
واعتبارهاي مصدر احلقيقة، ومن ثّم تّم إبعاد اإلنســان عن حقيقته وُبعده 
اإلنســايّن الرويّح، كما مّحل املتلكّم املسؤويّلة ىلع اعتق اكنط، وهم يدفعون 

ثمن خطوته ٰهذه حّت الساعة. 

إىل هنا نرجو من ابلاري  أن نكون قد أوصلنا ما نريد إيصاهل إىل طالب 
احلّق واحلقيقة، وأن ال خيضع إىل األسس املعرفّية لفلسفة الغرب بسهولٍة، 

بل ال بّد عليه من الفحص ادلقيق، واتلقييم الصحيح. 

خاتمٌة

اإلحلاد آفــٌة تنخر عقول األمــم، وتنهك قواهم، في مشــلكٌة خطريٌة 
تســتديع اتلصّدي هلا والوقوف أمام انتشارها، وٰذلك يكون حبسب الوسائل 
املتاحة للّك شخٍص جيُد يف نفسِه القدرة ىلع الّب عن حياض ادلين واإليمان 
خبالق الكون. وىلع ٰهذا األســاس جاءت ٰهــذه املقالة، ويف خطوٍة أوىل ذات 
أهّمّيٍة ارتكازّيٍة، ويه بيان أهّم األســباب اليّت رصفت كثرًيا من انلاس عن 



بعدهم املعنوّي والغييّب، وباتلايل اتلأثري ىلع سلوكهم الفردّي واملجتميّع. 

وقد اتّضح أّن األســباب املعرفّية والفلســفّية اليّت تمّثلت بآراء املفّكر 
الغريّب إمانويل اكنط اكن هلا الســبق يف ٰهذا السياق، ودورها املهّم يف تشكيل 
املنظومة اإلحلاديّــة اخلاوية بطبيعة احلال، من خلل عملّية تعطيٍل وحتديٍد 
ممنهجٍة للعقل الربهايّن، وإبعاده عن الرئاســة والقيــادة يف املعرفة، وإعطاء 
ابلديل القارص عن ٰذلك(*). كما اتّضــح أيًضا كيف قّيدت ٰهذه اآلراء أهّم 
مبادئ العقل انلظرّي، كقانون العلّية وسلبته اإلطلق يف الصدق، وجعلته 
ي يعّد من أهّم القوانني اليّت 

ّ
ا بعالم الظواهر واألشياء املحسوسة، وال خمتصًّ

ترتكز عليها ظاهرة اتلديّن واملعرفــة امليتافزييقّية. فل يمكن لٰهذا القانون 
ابلديّه يف فلســفة اكنط أن يكون واســطًة، ال يف اإلثبات العلّم، وال يف 

اثلبوت الواقيّع يف الفلسفة األوىل وما وراء الطبيعة. 

إّن حماولة اكنط أغلقت ابلاب نظريًّا أمام أّي حماولة إثبات عقيل للوجود 
اإللٰــّي، فدعمت موقف امللحدة وأصحاب ادلين الطبييّع. ومن هنا ينبيغ 
أن تكون ٰهذه الصفحات مقّدمًة تلقييٍم اعمٍّ وشــامٍل للّك املحاولة الاكنطّية 
ي حّناه اكنط، 

ّ
اه ال

ّ
يف امليتافزييقا، بنحٍو يكشــف السبب الاكمن وراء االجت

وتمّهد الطريق ملعاجلة االتلباسات اليّت حتيط بدور العقل وقيمته وأحاكمه. 

(*) املنهج احلّسّ اتلجرييّب. 
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الخالصة 

تُشــلّك ٰهذه املقالُة حماولًة غرَي مألوفٍة نواًع ما، يف الكشف عن االختلل املنطيّق 
ي تُمىَن به أّي حماولٍة نلقد قانون العلّّية وللتساؤل عن صّحته أو عدمها، 

ّ
والعقيّل، ال

وقــد اكن حمّط الرتكزي يف ٰهذا املقال ىلع حماولة ديفيد هيوم؛ ملا هلا من تأثرٍي ىلع عموم 
ي ِقيَل وُيقــاُل يف مقام انلقد 

ّ
امللحديــن واملاّدينّي، ولكونها ختتــر لّك الكلم ال

الظاهرّي لٰهذه القاعدة، وما يرتتّب عليه من رفٍض، أو تشكيٍك بأدلّة الوجود اإللّٰي. 
وقد كشف ٰهذا املقال عن أّن تطبيق قانون العلّّية يشلّك ُمنطلًَقا وأساًسا ليس للمعرفة 
وحسب، بل للشّك واالتلفات إىل اجلهل أيًضا، وَمن يّدع ظاهًرا وباللفظ فقط أنّه ال 
يعتقد بٰهذه القاعدة، فلن يمكنه أن يشــّك، أو أن يقول بأنّه جيهل، وأّن إقراره بٰذلك 
 من خلل تطبيقها، وباتلايل ال يمكن منطقيًّا لإلحلاد - أو حّت 

ّ
ال يمكن أن يكون إال

أدرّية - أن يكون موقًفا صحيًحا.
ّ

لل

اللكمات املفتاحّية: السببّية، األحام الوهمّية، األحام األّويّلة. 

mhna1984@gmail.com .ادلكتور حممد نارص، بلنان، باحٌث يف العلوم العقلّية (*)
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The Atheists' criticism of the law of causality )David 
Hume as an example(

Abstract:

This article presents a kind of unconventional attempt to 
show the logical and philosophical defect faced by any attempt 
of criticizing or even questioning the principle of causality. The 
main focus in this article is the attempt of David Hume, regarding 
its broad impact on atheists and materialists, and because it 
summarized all that has been said or is said about the apparent 
criticisms of this principle and its implications like the rejection 
and doubt in the proofs of divine existence. It has been shown 
in the article that the application of the principle of causality is a 
basis not only for the knowledge but also for the skepticism and for 
being aware of the ignorance. So, whoever apparently and verbally 
claims that he does not believe in this principle could never doubt 
or say that he doesn't know, and even such a recognition would 
be impossible without employing the principle. Therefore, the 
atheistic and agnostic stances are logically invalid. 

Keywords: causality, delusive judgments, priori judgments.
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مقّدمٌة

إّن جوهر لّك املحاوالت املاّديّة للتخيّل عن رضورة االعتقاد باملبدإ األّول 
املوجود بالفعل بذاته، هو التشــكيُك بقانــون العلّّية، وقد اكنت حماوالُت 
ديفيد هيوم احلجَر األســاس - بل ابلناء بأكمله - لٰهذا التشكيك؛ وٰللك 
 أن يســتنجدوا به؛ لرتديــد مقوالته بني الفينة 

ّ
لــم يكن أمام امللحدين إال

واألخرى عندما تعوزهم احلاجة. ورغــم أيّن قد تعّرضُت إىل حال داعويه يف 
 أّن 

ّ
كتاب »نهج العقل« ، ويف كتاب »اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العلج« ، إال

ي تعيشه البرشّية منذ قروٍن، 
ّ

تأثري ٰهذا الرجل نتيجة اتلخلّف الفلســّي ال
قد اســتدىع مزيًدا من البســط يف الكلم حول حماوالته، ولٰكن ٰهذه املّرة 
 

ً
مــن طريٍق خمتلٍف لم يكن يتوّقعه ديفيد هيــوم، أو أّي من أتباعه؛ إذ بدال
من الزنول مبارشًة إىل حماولة إجياد إجاباٍت مضاّدٍة إلجاباته ىلع األسئلة اليّت 
 

ً
 من اتلوّجه املبارش حنو نقــد أجوبته اليّت قّدمها، قمت أّوال

ً
طرحهــا، وبدال

بالرجوع خطواٍت إىل الوراء، وفحص نفس األسئلة اليّت طرحها.

 من خلل 
ّ

 وكشــفت أّن نفس ٰهذه األســئلة لم تكن تلقوَم هلا قائمٌة إال
ي وضعته موضع 

ّ
ابلناء الريــح واملبارِش ىلع عني مضمونها ومتعلَّقهــا ال

ي أّدى ال حمالة إىل جعلها حمَض أســئلٍة صورّيٍة 
ّ

شــكٍّ وتســاؤٍل؛ األمر ال
وظاهرّيٍة ال معىن هلا أزيد من معاين ألفاظها. ثّم وبعد أن بيّنت اختلل نفس 
ي يعرتي 

ّ
عملّية الســؤال اليّت قام بها، انتقلت إىل الكشف عن اتلناقض ال

لّك حماوالت هيوم لإلجابة عنها، وإرجاعهــا إىل مبادئها اليّت انطلق منها، 
واستخلص األسباب اجلوهرّية اليّت قادته إىل لّك ٰذلك.

وينبــيغ أن يكون واضًحا - قبل ادلخول يف الكلم - أنّه ليس املراد من 
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لّك ٰهذا إثباُت قانون العلّّية أو دعمه؛ ألّن العلّّية قاعدٌة صادقٌة بذاتها بنحٍو 
؛ وٰذلك النطباق معايري احلكــم األّويّل عليها، وهو أّن حمموهلا متضّمٌن  أّويلٍّ
بالات وباملبارشة يف تعّقل موضوعها، كما ســيظهر خــلل الكلم، وأنّها 
إذا ما صيغت ىلع شــلك قضّيٍة لكّّية فإّن ســلب حمموهلا ســيكون مجًعا بني 
انلقيضني باملبارشة، أي خرقًا للقاعدة األّويّلة األخرى اليّت إنّما اكنت أّويّلًة 
ألجل انطباق معيار األّويّلــة عليها، وهو اتلضّمن املبارش ملحموهلا يف تصّور 
موضوعها. وبٰهذا املعىن اكنت سائر القواعد راجعًة لقانون امتناع اتلناقض؛ 
أي أّن رفضهــا يف مقام القيام باحلكم اللّكّ بها يتضّمن اجلمع بني انلقيضني؛ 
 

ّ
ألّن رفضها ســلٌب لليشء عن نفســه، طاملا أنّنا ال حنكم بها بنحٍو أّويلٍّ إال

 سلب موضوعها 
ّ

ألنّنا جند حمموهلا يف تصّور ذات موضوعها، وليس رفضها إال
عن نفســه؛ أي اجلمع بني انلقيضني، وباتلايل يكون رفضها جمّرد ألفاٍظ ال 

معىن هلا وراء معانيها املفردة.

عرض نقض ديفيد هيوم لقانون العّلّية:

يتلّخص نقض ديفيد هيوم لقانون العلّّية يف دعويني أساسيّتني:

األوىل: يمكن ألّي يشٍء أن يوَجد بعد أن لم يكن، دون أن يوِجده يشٌء آخر .

اثلانية: يمكن ألّي يشٍء أن يوَجد من أّي يشٍء.

 Treatise of Human( أّما فيما خيــّص دعواه األوىل فقد قال يف كتابــه
Nature( مــا ترمجته: »ال يمكننا ىلع اإلطــلق أن نربهن ىلع رضورة وجود 

ســبٍب للّك ما يوَجد بعد أن لم يكن، أو للّك تغرّيٍ يف موجوٍد ما، من دون أن 
نبنّي يف الوقت نفســه االســتحالة الاكمنة يف وجود يشٍء ما بعد أن لم يكن، 
بل مبدإٍ فاعٍل أوجده؛ وبما أنّه ال يمكن إثبات صّحة املســألة األخرية، فل 

242

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



مناَص أمامنا مــن أن نيأس من قدرتنا ىلع إثبات صّحــة األوىل. أّما أنّه ال 
يمكــن ىلع اإلطلق إجياد ديلٍل برهاينٍّ ىلع القضّية األخرية، فٰهذا ما يكفينا 
فيه أن نلحظ كيف أّن األفاكر املتمزّية عن بعضها ابلعض يف أذهاننا، يمكن 
 منها بدون اآلخر، وبما أّن فكريت السبب وانلتيجة متمايزتان 

ًّ
أن نتصّور كل

بشــلٍك واضٍح، فمن الســهل نلا إذن أن نتصّور أيَّ يشٍء غري موجوٍد يف ٰهذه 
اللحظة، ثــّم يوجد يف اللحظة اتلايلة، دون أن نضــّم إيله الفكرة األخرى 
املتمزّية عندنا حول السبب، أو املبدأ الفاعل. وٰهذا يعين أن مسألة انفصال 
فكرة السبب عن فكرة وجود اليشء بعد أن لم يكن، ممكنٌة بوضوٍح بالنسبة 
إىل خيانلا، وٰهذا ما ينتج عنه أّن االنفصال الواقيّع بني ٰهذين الشيئني ممكٌن 
هــو اآلخر ىلع حدٍّ ســواٍء، وٰهذا ما يعين ضمنًا أنّه ال يوجــد أّي تناقٍض أو 
ســخافٍة يف اّداعء ٰذلك، وباتلايل عدم إماكن رفض ٰهذا اإلماكن بتوّسط أّي 
ي بدونه ال يمكن 

ّ
نوٍع من أنواع االستدالل؛ اعتماًدا ىلع حمض األفاكر، وال

الربهنة ىلع رضورة وجود السبب«.

وقد أجاد بـروس رايشـــنباخ )Bruce Reichenbach( يف كتابه »احلّجة 
الكونّية« )The Cosmological Argument( الصادر اعم 1972 م يف تلخيصه 
لكلم هيوم ضمن مخس نقاٍط متسلسلة، حيث قال: »يمكن أن نشلّك ديلل 

هيوم من خلل الطريقة اتلايلة:

1 ـ لّك األمور املتمــزّية عن بعضها ابلعض يمكن أن نتصّور أحدها دون 
تصّور اآلخر.

2 ـ السبب وانلتيجة متمزّيان. 

3 ـ إذن لكٌّ من السبب وانلتيجة يمكن تصّور أحدهما دون تصّور اآلخر. 

4 ـ لّك ما يمكن تصّوره فهو ممكٌن يف نفسه واقًعا. 
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5 ـ إذن لكٌّ من الســبب وانلتيجة يمكن واقًعا أن يوجد أحدهما دون أن 
يوَجَد اآلخر.

وإذا اكنت املقّدمة اخلامسة صحيحًة، فٰهذا يعين أّن مبدأ العلّّية ال يمكن 
الربهان عليه فحسب، بل من املتيّقن حينها أنّه لن يكون رضوريًّا؛ فل يشء 

من اآلثار حيتاج إىل سبب«(*).

أّما فيما خيّص دعواه اثلانية، فقد قال ما ترمجته:

»لّك األحداث تبدو خايلًة باللكّّية مــن أّي ارتباٍط بينها، ومنفصلًة عن 
بعضها ابلعض. فاألحداث تتلو بعضهــا ابلعض، ولٰكن ال يمكننا أن نبر 
أّي ارتباٍط بينها، في فقط تبــدو منضّمًة إىل بعضها، ولٰكّنها غري مرتبطٍة 
أصــًل، وحيث إنّنا ال نقــدر ىلع امتلك أّي فكرٍة عــن أّي يشٍء لم يظهر 
حلواّسنا اخلارجّية أو ادلاخلّية، فإّن انلتيجة الرضورّية ٰللك يه أنّنا ال نملك 
أّي فكرٍة عن االرتباط، أو القــّوة الفاعلة ىلع اإلطلق، مّما يعين أّن ٰهذه 
األلفاظ خايلٌة من املعىن باللكّّية، ســواء استعملناها يف اتلفكري الفلسّي أو 

.]An Enquiry Concerning Human Understanding. P. 54[ »احلياة العاديّة

وقال أيًضا ما ترمجتــه: »إّن انلتيجة يه أّن وجود أيِّ يشٍء إنّما يمكن أن 
يثبت عرب استدالالٍت من ســببه إىل نتيجته، ومثل ٰهذه االستدالالت يتّم 
ٍّ عرب اتلجربة؛ وإذا فّكرنا بنحٍو قبيْلٍّ فإّن أّي يشٍء سوف 

ّ
تأسيســها بشلٍك لك

يبدو نلا قابًل إلنتاج أّي يشٍء، فســقوط احلصاة قد يطفئ نور الشمس ىلع 
حدِّ علمنا، وأمنّية الرجل قد تتحّكــم بالكواكب يف مداراتها، إنّها وحدها 

(*) بل لن يكون هناك سببّيٌة أصًل - كما سيّتضح خلل الكلم اللحق - بتغيري معاين األلفاظ، 
وصريورة الكلم عن يشٍء آخر غري السببّية، ولٰكّننا نسمّيه سببّية.
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اتلجربــة اليّت تعلّمنا طبيعة الســبب وانلتيجة وحدودهمــا، وتمّكننا من 
استنتاج وجود يشٍء من وجود يشٍء آخر« ]المصدر السابق، ص 119[.

وقال ضمن حواشــيه ىلع انلّص ما ترمجته: »وفًقا لفلسفتنا ٰهذه ال يوجد 

ي احتفت به الفلسفة القديمة، والقائل إنّه ال 
ّ

 كذاك املبدإ الفاســد ال
ٌ
مبدأ

ي ىلع أساسه تّم منع خلق املاّدة؛ بل ليست إرادة 
ّ

يشء يأيت من ال يشٍء، وال

املوجود األكمل وحدها يمكنها أن ختلق املاّدة، بل ِوفًقا ملعرفتنا القبْلّية فإّن 

إرادة أّي يشٍء آخر أو أّي ســبٍب آخر قد يفرضه أغرب اخلياالت، يمكنه أن 

خيلقها« ]المصدر السابق، ص 131[.

إّن اعتماد هيوم ىلع حال األفاكر يف الهن واالنتقال منه إىل إضفاء ٰذلك 

احلال ىلع األشياء أنفسها، يشــلّك جوهر كل ادلعَويني، فكما اكنت فكرة 

السبب متمزّيًة يف الهن عن فكرة انلتيجة، حبيث سمح ٰهذا اتلمزّي بملحظة 

أحدهما بنحٍو مستقلٍّ عن اآلخر »دون أّي تناقٍض«، فكٰذلك احلال يف فكرتنا 

عن أّي سبٍب ونتيجٍة معّينني، فإّن تمزّي تصّورنا ألحدها عن اآلخر، وقدرتنا 

ىلع ملحظــة لّك واحٍد منهما بمعزٍل عن اآلخر، يســمح نلا بربط أّي يشٍء 

بــأّي يشٍء آخر، حبيث يتلوه ويوجــد تبًعا هل؛ يلكون األّول ســببًا واآلخر 

نتيجًة. وكما اكنت القدرة الهنّية ىلع الفصل طريًقا حبســب هيوم للحكم 

باإلماكن الواقيّع الســتقلل انلتيجة عن السبب يف الوجود، فكٰذلك اكنت 

القدرة الهنّية ىلع الربط بني أّي سبٍب ونتيجٍة طريًقا حبسب هيوم للحكم 

باإلماكن الواقيّع؛ لكون أّي يشٍء سببًا ألّي يشٍء.
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تقييم كالم هيوم

يمكننا أن نلحظ كيف أّن كل دعويي هيوم تشــّكلن اجلواب املقرَتح 
من قبله ىلع سؤالني اثنني: األّول: هل لّك ما يوجد بعد أن لم يكن، جيب أن 
، أو ال حبيث يمكن أن يوجد اليشء بعد العدم دون  يوجد بتوّسط موجوٍد فعيلٍّ
أن يوجــده موجوٌد فعيلٌّ آخر؟ واثلاين، هل لّك ما يوجد بعد أن لم يكن، جيب 
أن يوجــد عن يشٍء بعينه حمّدٍد، أو ال حبيــث يمكن أن يوجد عن أّي يشٍء 
مهما اكن؟ وكما رأينا، فإّن اإلجابة اليّت اقرتحها هيوم ىلع كل الســؤالني قد 
استندت باللكّّية ىلع قدرته الهنّية ىلع فرض اجلزء اآلخر يف كل السؤالني، 
حبّجة أنّنا ال جنــد يف أذهاننا أّي تناقٍض. وحّت نكون ىلع دراية بما جيري يف 
ابلــني، ال حنتاج ابتداًء إىل أن نرشع بمحاولة اإلجابة ىلع ٰهذين الســؤالني 
فحســب لنى إن اكنت اإلجابة اليّت نصل إيلهــا موافقًة تللك اليّت اقرتحها 
هيوم أو ال؟ وال إىل أن ننظر يف إجابة هيوم نفســها لنى إن اكنت صحيحًة 
أو ال، بل علينا أن نرشع من مرحلٍة ســابقٍة ىلع لّك ٰذلك، ويه أصل طرح 
ي يقود إىل 

ّ
ٰهذين السؤالني، فما هو معىن السؤال عن ٰهذين األمرين؟ وما ال

ي يعنيه طلب اإلجابة عنهما؟
ّ

طرحهما؟ وما ال

والســبب يف ٰذلك هو أّن عملّية الســؤال تتّم من خلل األلفاظ، سواٌء 
باتلخّيل هلا أو بانلطق اخلاريّج بها، واستعمال األلفاظ نفسه ال يواجه فقط 
مشــلكة حتديد املعىن املستعمل فيه، بل يواجه أيًضا مشلكة عدم استحضار 
املعاين اليّت تدّل عليها استحضاًرا اكمًل، فيُقتَر يف االستحضار ىلع أجزاٍء 
جمملٍة من املعىن، وُيعتَمد ىلع ما يتبادر وحيرض برسعٍة إىل الهن من معانيها، 
أو أجزاء معانيها، دون أن يتّم ضبط عملّية اتلصّور تللك املعاين؛ لتشــمل 
لّك ما يدّل عليه اللفظ. بل يوجد يف ابلني مشــلكٌة أكرث خفاًء وتأثرًيا يه أّن 
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الســؤال ليس جمّرد اســتعمال لفٍظ ما يف معىًن، بل تركيٌب لأللفاظ بما هلا 
من داللٍة ىلع معانيهــا، حبيث يصري هلا من خلل ٰهذا الرتكيب معىًن مؤلًّفا 
يربط بني املعاين املفردة أللفاظه، حبيث يصري مدلول الســؤال كلكٍّ مرّكٍب 
حمتوًيــا ىلع أمٍر زائٍد ىلع املدلول املفرد للّك واحٍد مــن أجزائه، وٰهذا األمر 
يفرتض مســبًقا أّن املعاين املفردة قابلــٌة للرتكيب واتلأيلف ىلع ٰهذا انلحو، 
حبيــث تصري هلا داللٌة ىلع ٰذلك األمر الزائد، مــع أّن املعرفة بقابلّية املعاين 
للتأيلف والرتكيب تفرتض مســبًقا أيًضا املعرفــة اتلفصيلّية بتلك املعاين، 
رغم أّن األلفــاظ بما يه ألفاٌظ قابلٌة للربط واتلأيلف بنحٍو مطلٍق، حّت لو 
لم يكن هلا معاٍن أصًل؛ وٰذلك ألنّها ال حتتوي يف نفســها ىلع يشٍء باملقدار 
املعلــوم عنها، بنحٍو بنّيٍ بمعرفٍة وجدانّيــٍة. وكيفما اكن، وبغّض انلظر عن 
اتلفاصيل العديدة اليّت ترتبط بٰهذه انلقطة، اليّت ذكرتها يف مواضع أخرى، 
فإّن ما حنن بصدده اآلن هو فحص نفس ٰهذه األســئلة، ومعرفة ما إذا اكنت 
أسئلًة حقيقّيًة أم جمّرد تركيٍب لفظيٍّ ال معىن هل وراء املعاين املفردة أللفاظه. 
فإذا فرغنا عن ٰذلك، ووجدنا أّن األســئلة حقيقّيــٌة أمكننا حينها أن ننظر 
يف اإلجابة عنها، ومقارنة اإلجابة الّــيت نصل إيلها مع اإلجابة املقرتَحة من 
قِبَل ديفيد هيوم، واليّت أّسســت للعقيدة الســائدة منذ قروٍن بأنّه ال يمكن 

االستدالل ايلقييّن ىلع وجود اهلل.

تقييم السؤال األّول

يفيد السؤال األّول اتلايل: هل لّك ما يُوَجد بعد أن لم يكن جيب أن يُوَجد 
بتوّســط موجوٍد آخر أو ال؟ ومن الواضح أّن السؤال املطروح من نوع أسئلة 
(هل)؛ أي الســؤال عن الوجود، يف قبال أســئلة (ما) اليّت ختتّص بتحديد 
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خصوصّيــة ما فُِرغ عن فرض وجوده. واملراد من ٰهذا اتلقســيم بيان الفارق 
املعنوّي بني نويَع األســئلة، وليس بيان االســتعمال اللفظــّي يف لغٍة دون 
أخــرى. فعندما تقول هل الكتاب ىلع الطاولة؟ فإنّه ســؤاٌل خيتلف جوهريًّا 
عن قولك ما الكتاب؟ أو ما معىن أن يُوَجد الكتاب ىلع الطاولة؟ فالســؤاالن 
خمتلفان جوهريًّا من حيث املتعلّق، ولٰكّنهما يشرتاكن يف أنّهما سؤاالن؛ أي 
ل هو  يأتيان تعبرًيا عن اجلهل، وعن طلب املعرفة بما جُيَهل. فاملجهول يف األوَّ
الوجود، واملجهول يف اثلاين هو اخلصوصّية والطبيعة اليت حيملها ما فُرِض أو 

ُعِلم أنّه موجوٌد ما.

ي نفحص عنه هنا من نوع سؤال (هل)، فلننظر إذن 
ّ

ولّما اكن السؤال ال
ي يعنيه ٰذلك باتلفصيل. فعندما تســأل عن أخيك هل هو يف الغرفة أو 

ّ
ما ال

ال، فأنت تنطلق من معرفتك بأّن لــك أًخا، وبأّن هناك غرفًة، وبأّن أخاك 
باعتباره جســًما من األجســام يمكنه أن يكون يف الغرفة باعتبار أّن حجم 
 لعلمك بأّن 

ّ
الغرفة يســع جسًما كجسم أخيك، ولٰكّن ســؤالك لم ينشأ إال

أخاك يمكنه أن يكــون يف غري الغرفة، كما يمكنــه أن يكون يف الغرفة، 
وملعرفتــك بإماكن ٰهذا األمر كنَت جتد جهلــك بتعيني ما إذا اكن أخوك يف 
الغرفــة أو ال، وباتلفاتك إىل جهلك انطلقًا من ٰهــذه املعارف لكّها كنت 
تطلب وتسأل بينك وبني نفسك هل أيخ يف الغرفة أو ال. فسؤالك ومن قبله 
 من جمموعٍة من املعارف السابقة. ولٰكن 

ّ
اتلفاتك إىل جهلك لم يكن يلنشأ إال

ي تطلبه باتلحديد من خلل ســؤاٍل كٰهذا، هل أنت تطلب حمض أن 
ّ

ما ال
يوجد يف ذهنك حكٌم بأن تقول نلفسك أيخ يف الغرفة؟ إذ يف ٰهذه احلال أنت 
ال تطلــب املعرفة؛ ألّن حمض الفعل الهيّن ليــس معرفًة وعلًما ما لم يكن 
فعًل ذهنيًّا مرتبًطا بالواقع نفســه. بل أنت تطلب بسؤالك أن حتصل ىلع أمٍر 
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ي يكون 
ّ

 لقيامك يف ذهنك باحلكم، بانلحو ال
ً
يكون احلصول عليه منشــأ

فيه ٰذلك احلكم معرفــًة وعلًما. فإذا ما ذهبــت إىل الغرفة، وفتحت ابلاب 
ونظرت، ووجدت من خلل نظرك أّن أخــاك يف الغرفة فعند ٰذلك ترى أنّه 
ي يربط بينك وبني 

ّ
قد تّمت اإلجابة ىلع ســؤالك؛ ألنّك امتلكت األمر ال

أحوال أخيك وهو اإلحساس، فاإلحساس أنشأ فيك حكًما علميًّا ومعرفيًّا، 
. وٰهذا يعين أّن ســؤالك بهل يف جوهره ليس  وليس حمض فعٍل ذهينٍّ اعتباطٍّ
 عن أمٍر يُوِجب املعرفَة حقيقًة بأّن أخاك يف الغرفة؛ أي عّما يتوّسط 

ً
 سؤاال

ّ
إال

حصوهل عندك حلصول املعرفة. وألجل ٰذلك إذا قيل لك: ملاذا قلت إّن أخاك 
ي جعلك تقول بأّن أخاك يف الغرفة؟ فإّن جوابك 

ّ
يف الغرفة ؟ أو ما السبب ال

ي جعل 
ّ

ســيكون هو أنيّن رأيته فيها، فامتلكك للرؤية واإلحساس هو ال
حكمــك علًما ومعرفًة؛ انطلقًا من معرفتك بارتباط اإلحســاس باملعرفة 
والعلم. وأنت ما كنت تلذهب وتنظر، ومن سألك عن سبب قولك، لم يكن 
 انطلقًا من أّن فعل احلكم نفسه بما هو حمض فعٍل ذهينٍّ فاقٌد 

ّ
ليســألك إال

يف ذاته ملا جيعله علًما ومعرفًة، فالعلم واملعرفة خصوصّيٌة زائدٌة يكتســبها 
احلكم والفعل الهيّن، وال يملكها يف حّد نفسه، أّما لو اكن احلكم يف نفسه 
مالاًك ٰللك ملا كنت لتســأل؛ ألنّك تملكه كمعرفــة فعلّية، وال معىًن ىلع 
اإلطلق لقول قائٍل مثًل إّن احلكم نفسه يصري علًما ومعرفًة ٰهكذا، بعد أن 
لم يكن فقط؛ ألّن معــىن العلم واملعرفة هو ارتباط احلكم بالواقع، واحلكم 
نفسه يف نفســه فاقٌد لٰهذا االرتباط؛ وألجل ٰذلك اكن فرض صريورته علًما 
ومعرفة من تلقائه، ٰهكذا هو عني القول بأنّه لم َيُعْد هو، بل صار حكًما آخر 

مالاًك يف نفسه للرتباط بالواقع.

وانطلقًا من ٰهذا األمر جند أّن أصل القيام بسؤاٍل هل يتضّمن مسبًقا أّن 
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ي نسأل عنه فاقٌد- بما هو حمض حكم- ملا جيعله مرتبًطا بالواقع، 
ّ

احلكم ال
وقابــٌل ألن ينضّم إىل ذهننا ما جيعل قيامنا به علًما ومعرفًة؛ وٰللك لم يكن 
ي إذا انضّم إىل احلكم 

ّ
 عن السبب واملنشإ، واألمر ال

ً
 سؤاال

ّ
الســؤال بهل إال

 بذاته؛ الكتساب ٰذلك 
ٌ
ي نسأل عنه جعله بذاته علًما ومعرفًة؛ ألنّه مبدأ

ّ
ال

احلكم صفة العلم، أو لصريورته علًما، وليس حمض فعٍل ذهينٍّ اعتباطٍّ أو 
. ولوال ٰهذه املعارف املســبَقة بعلقة سؤال هل بمنشإ املعرفة، وما به  فريضٍّ
قوام جعل الفعل الهيّن معرفًة، ملا أمكن لسؤال هل أن يُوَجد، وملا اكن هناك 

أّي معىًن هل.

 بهل من خلل 
ً

وهنا جند أّن الســؤال بهل يتأّسس ويتشلّك ويصري سؤاال
تطبيــق معرفتنا بأّن لّك ما ال يكون هل بذاته أمٌر مــا، ولٰكّنه قابٌل بذاته أن 
يكون هل، فهو يكون هل بأن يتشــلّك مّما هل ٰذلك األمر بذاته. فالفعل الهين 
فاقٌد بذاته لكونه علًما ومعرفًة، وقابٌل بذاته أن يكون علًما ومعرفًة، ولٰكّنه 
إنّما يصري علًما ومعرفًة بالفعل بأن يكون تشكيله والقيام به من خلل أمٍر 
آخر واجٍد بذاتــه لصفة العلم واملعرفة، وهو احلــّس مثًل، أو ذات معانيه 
وطبيعتها؛ أي بأن يكون حكًما ناشئًا ىلع وفق ذات املعاين اليّت يفعل الهن 
فعله عليها وطبيعتها، مثل انلقيضان ال جيتمعان، ومثل ٰهذا احلكم نفسه، 
 بأن يتشــلّك بما هو هل 

ّ
وهو أّن ما ال يكون لليشء بذاته، فهو ال يكون هل إال

ٰذلك اليشء بذاته.

وباجلملة نقول إّن جوهر السؤال بهل ال يكمن بطلب رصف الفعل الهيّن 
 عن وجوده يف نفس السؤال؛ إذ تعلّق 

ٌ
واحلكم الســاذج، فٰهذا األمر مفروغ

باحلكــم املفروض. ثّم ألّن احلكم املفروض فاقٌد بذاته ملا جيعله حكًما علميًّا 
 عّما جيعله علًما ومعرفًة؛ أي عّما 

ً
ومعرفيًّا، اكن الســؤال عنه بهل ســؤاال

250

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



يتوّســط بصريورته علًما ومعرفًة، وٰهذا األمر املتوّسط ليس أّي يشٍء اكن، 
بل يشٌء خمصوٌص يكون بذاته - أي حبســب خصوصّياته اليّت بها هو ٰذلك 
 إلنشــاء احلكم وإجياده، بنحٍو يكون فيه علًما ومعرفًة. 

ً
اليشء بعينه - مبدأ

أّمــا لو اكن يكي أّي يشٍء جلعل احلكم انلاشــئ علًما ومعرفًة، لاكن يكي 
فرضه، ولاكن يكي ضّم أّي يشٍء آخر، ولٰكن ألنّنا نعلم أّن املبدأ ألّي يشٍء 
 بذاته ٰللك اليشء؛ أي بما هو ٰذلك اليشء بعينه، وبما أّن لّك يشٍء بما 

ٌ
مبدأ

 بعينه وليس 
ٌ
هــو ٰذلك اليشء بعينه يغاير ما عداه، فٰهذا يعين أّن املبدأ مبدأ

أّي يشٍء آخر عداه؛ وألجل ٰذلك كّنا يف مقام ابلحث عّما جييب عن السؤال 
ح به، بل كّنا نتوّخ حتصيل  ال نقبــل بأّي ديلٍل يُطَرح، أو أّي احتجاج يرَّ
، وليس بمحض الفرض  أمٍر يتوّسط بذاته، حبيث جيعل أحاكمنا معرفة حبقٍّ
أو االتّفاق واتلعاهد، أو اتلمــيّن، أو اخلداع أو غري ٰذلك. ومن ٰهذا املنطلق 
لم نكن نلقبل قول لّك من يقول ويّديع شــيئًا ما، بل كّنا إذا سأنلا بهل عن 
أّي يشٍء، وأخذنا جوابًا من أحٍد، فإنّنا ننظر إىل مدى وثاقته؛ ألّن وثاقته ال 
ي يتوّســط بذاته يف إنشاء وتكوين 

ّ
 امتلكه للمعرفة بٰذلك األمر ال

ّ
تعين إال

احلكم حبيث يكون علًما ومعرفًة(*).

ولّما اكن سؤال هل يف جوهره يقوم من خلل استعمال املبدإ القائل بأّن لّك 
 بذاته هل، فٰهذا يعين 

ٌ
ما ال يكون بذاته فهو ال يكون ما لم يتكّون مّما هو مبدأ

أّن أّي صياغٍة لفظّيٍة لسؤال هْل، حبيث يكون متعلّقها ٰهذا املبدأ نفسه، أو 

 )An Enquiry Concerning Human Understanding( يمكن للقارئ أن براجع كتــاب هيــوم (*)
الصفحــة 25 وما بعدها؛ لريى أنّ لّك كلم هيوم قد ارتكز ىلع ابلحث عّما يكون متوّســًطا 
بذاته إلثبات صّحة احلكم، وهو اكن يف لّك كلمه يطّبق عني ما ينكره، وُيلزم برضورة وجود 
ما ينكر رضورته، وسوف يأيت يف آخر املقال تفصيل الكلم مع ممارسة هيوم يف عملّية اجلواب.
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شــيئًا من مصاديقه اليّت ينطبق عليها، فسوف يكون جمّرد تركيٍب لفظيٍّ ال 
معىن هل أزيد من املعاين املفردة أللفاظه؛ ألنّه سؤاٌل متناقٌض، يفرتض اجلهل 

 من العلم به.
ّ

بما ال ينشأ إال

بيد أّن املسألة ليســت حمض عجٍز خاصٍّ بنا يمنعنا أن نكتشف حقيقة 
ما جيري يف ذهننا؛ إذ نفس ٰهذا الفرض استعماٌل لٰهذا املبدإ، بل املسألة يه 
أّن مبادئ الســؤال بهل مبادئ بذاتها ىلع اإلطلق؛ أي مبادئ أوىل بذاتها 
ينشأ احلكم بها من نفس ذات مضمونها، وال تكتسب صدقها من يشٍء آخر 
ينضّم إيلها، بل بأنّها يه ذاتها تمتلك خبصوصّية مضمون أطرافها ما يوجب 
بالرضورة نشــوء احلكم والفعل الهيّن ىلع وفقهــا، حبيث ال توجب صدقه 
الــرضورّي وادلائم فقط، بل اعتماد لّك ما جيري من أحاكٍم فيما بعُد عليها، 
واكتسابها لصفة العلم واملعرفة بتوّسطها بأن تتشلّك منها، ليس يف امتلك 
املعرفة بها وحســب، بل يف أصل االتلفات إىل اجلهل بها، وممارســة الطلب 
والســؤال للمعرفة بها. وٰهذا يعين أّن مبادئ الســؤال بهل إنّما انطبقت ىلع 
سؤال هل، واكنت أساًسا لتشلّكه؛ ألنّها مبادئ حتيك حال املوجودات بما يه 

ي نقوم به.
ّ

موجوداٌت، ومن ٰهذه املوجودات احلكم نفسه والفعل الهيّن ال

واآلن، وبعــد أن عرفنا ما عرفناه عن ســؤال هل، فلنأِت إىل الســؤال 
ي تعلّق به، وما هو مضمونه.

ّ
املطروح، وننظر ما ال

ي حنن بصدده: هل لّك ما يُوَجد بعد أن لم يكن جيب أن 
ّ

يقول السؤال ال
يوجد بتوّســط موجوٍد غريه أو ال؟ ونلضع لّك واحدٍة من عنارص السؤال ىلع 
حــدٍة؛ نلحّدد معناها وما يُراد بها. ونلبدأ بـــ »يُوَجد بعد أن لم يكن«، فهو 
املوضوع للحكم املفروض يف الســؤال، ولفظة »لّك« لدلاللة ىلع عدم خروج 
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أّي مــورٍد من موارد »الوجود بعد أن لم يكــن« عن الكلم(*). فقونلا: »يوجد 
بعــد أن لم يكن« يعين أّن هناك حالًة ال يكــون فيها اليشء، وعندما نقول 
بأنّه ال يكون فيها اليشء، فٰذلك يعين أنّه ال يشء حّت لو بيق يف ذهننا صورٌة 
وفكرٌة، فمحيّك تلك الصورة والفكــرة منتٍف، أي ال يشء ىلع اإلطلق، 
وإنّما يمكن نلــا أن جنعل الصورة والفكرة موضــواًع، ويكون الكلم عن 
وجودها يعــين صدقها؛ أي أن يكون هلا حميكٌّ بالفعل. أّما إذا الحظنا اليشء 
نفســه فحيث إنّنا نفرضه غري موجوٍد، فٰذلك يعين أنّه ليس يف ابلني يشٌء. 
ي وُِجد 

ّ
واآلن، بمــا أنّه وُِجد بعد أن لم يكن، فٰذلك يعــين أّن ذات ٰهذا ال

 كيف لم تكن موجودًة؟ فلّك يشٍء هو 
ّ

وطبيعته فاقدٌة ملا جيعلها تُوَجــد، وإال
ذاته خبصائصه ومضمونه وطبيعته، وإذا اكنت طبيعته وذاته تتضّمن فعلّيتها 
 تكون ؟ فٰهذا تناقٌض رصيٌح. واآلن أنت ترى 

ّ
وصريورتها، فكيف يمكن أال

ي يتشلّك ويتأّسس منه 
ّ

كيف أّن موضوع السؤال هو عني موضوع املبدإ ال
سؤال هل، أي عني موضوع املبدإ األّويّل القايض بأّن ما ال يكون بذاته، فهو 
يكون بكون ذات غريه، كمبدإٍ لكونه بذاته. وباتلايل فإنّه من املعلوم عندنا 
 بذاته 

ٌ
مســبًقا أّن ما يوَجد بعد أن لم يكن يُوَجد بتوّســط موجوٍد غريه مبدأ

لوجوده. ولٰكن دعونا ننظر يف اجلزء اثلاين من السؤال.

(*) وهــو يعين، إذا لم نكن يف مقام اإلحصاء واتلتّبع أّن »لّك« تدّل ىلع كون املوضوع (الوجود بعد 
أن لم يكن) بذاته بما هو ٰهذا املعىن وٰهذا املوضوع؛ ألّن شمول لّك موارد وجوده - بغّض انلظر 
 أّن املقصود ذاته بما يه بنفسها؛ ألنّها 

ّ
عن لّك ما ينضّم وينفص من أموٍر أخرى - ال يعين إال

 احلاالت املختلفة اليّت 
ّ

يه فقــط اليّت تبىق حمفوظًة يف لّك املوارد؛ إذ ليس املقصود باملوارد إال
يكــون فيها مع املوضوع أموٌر مغايرٌة منضّمٌة إيله. وفهم ٰهذا األمر يعين أنّه ال يمكن امتلك 
 إذا اكن ذات أطرافها وطبيعتها ترتبط ببعضها، حبيث 

ّ
املعرفة بقضّيٍة لكّّيٍة غري إحصائّيٍة، إال

يكون فرض عدم االرتبــاط فرًضا لكون اليشء هو، وليس هــو، ولكون أطرافها يه ٰهذه 
وليست ٰهذه.
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إذا أتينا إىل اجلزء اثلاين من الســؤال، وهو أن »يوجد بتوّســط غريه، أو 
ال« جنــد أنّه مرّكٌب من جزئَــني، اجلزء األّول هو اإلجيــاب، واجلزء اثلاين 
ي اختاره ديفيــد هيوم. أّما قونلا: »جيــب« فهو لدلاللة ىلع 

ّ
هو الســلب ال

الرضورة، والرضورة تعين أّن ذات املوضوع بما هو بذاته يقود دائًما إىل احلكم 
باملحمول، حبيث لو لم حُيَكم عليه لاكن املوضوع ليس هو املوضوع؛ وألجل 
ٰذلــك اكن معىن الرضورة متضّمنًا يف ذاته للنشــوء عن ذات طرفيها، أي أّن 
« ليس لدلاللة ىلع أّن هناك  معىن الرضورة هو الرضورة الاتّية، وقونلا: »ذايتٌّ
رضورًة غرَي ذاتّيٍة، إنّما تلمزّيها عن اســتعمال لفظ الرضورة باحلياة العاديّة، 
أي تلميزيها عن الرضورة العملّية اليّت تعين االضطرار؛ حفاًظا ىلع الغايات 
اليّت يتمّســك بها العامل، أو تلميزيها عن الرضورة الوهمّية اليّت تعين العجز 
الهيّن عن ختّيل األمر خبلف ٰذلك، أو تلميزيها عن ادلوام االتّفايّق يف ظرٍف 

وحاٍل ما، وليس مطلًقا. 

وكيفما اكن، فإّن قونلا: »جيب« جمّرد تعبرٍي عن كون ذات املوضوع - وهو 
»ما يوجد بعد أن لم يكن« - يتضّمن بذاته دوام اجلزء اإلجيايّب من اجلزء اثلاين 

من السؤال؛ وهو ما عرفنا مسبًقا أنّه كٰذلك، وىلع أساسه نشأ السؤال. 

واآلن إذا الحظنــا مضمون لّك واحٍد من اجلزأيــن، جند أّن اجلزء األّول 
 عني ما نعلمه مســبًقا، وباتلايل كيف يمكن أن 

ّ
- وهو اإلجياب - ليس إال

 نتيجة عدم استحضار معاين األلفاظ؟ 
ّ

يتعلّق به السؤال، وهو غري جمهوٍل إال
 حقيقيًّا، بل لفظيًّا وصوريًّا فقط. أّما اجلزء اثلاين 

ً
 بأن ال يكون ســؤاال

ّ
أي إال

 به، وٰهذا 
ّ

فهو مناقٌض ملا يتشــلّك الســؤال من خلهل، وال تقوم هل قائمٌة إال
 حقيقيًّا، بل جمّرد مجع ألفاٍظ وتركيبها 

ً
يعين أّن الســؤال املطروح ليس سؤاال

لفظيًّا فقط ىلع شالكة ســؤاٍل، فهو سؤاٌل صوريٌّ ولفظيٌّ فقط، وال معىن هل 
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وراء املعاين املفردة أللفاظه. ويف انلتيجة أن ما يسأل عنه هيوم  ال يسأل عنه 
حقيقًة، بل يعلــم ويقّر به علًما رضوريًّا أّويلًّا؛ وألجل ٰذلك اكن اإلنســان 
جيري عليه منذ أن بدأ بممارسة الفكر. وإدراكنا لٰهذا األمر األّويّل حاهل حال 
ســائر األّويّلات ال يكون أّول كونه لكّيًّا وجمّرًدا عن املوضواعت اجلزئّية، بل 
 

ّ
يكون ضمنيًّا يف لّك مورٍد خبصوصه، وال يتعّمد املرء اتلوّجه إيلها بكلّّيته إال

إذا اكن يف ابلني ما يدعو إىل ٰذلك.

وإذا اكن كٰذلــك، يظهر جليًّا أّن لّك ما قاهل هيوم حول ٰهذا األمر يف مقام 
ي يقوم بإلقاء خطبٍة طويلٍة عريضٍة 

ّ
 من قبيل ذاك ال

ّ
دعم دعواه، لم يكن إال

أمام اجلمهور، ال ليشٍء سوى أنّه يقنعهم بأنّه ال يقول شيئًا.

وقد حيلو للمرء هنا أن يتملّص مّما ال يمكن اتلملّص منه، فيحّول اتلنايف 
 ، انلظرّي واالمتناع الواقيّع ألصل السؤال ودلعوى هيوم إىل جمّرد تناٍف عميلٍّ
وامتناٍع اغيئٍّ، ىلع طريقة من ينىه عن القبيح ويمارسه؛ فإّن ممارسة انلايه 
ي ينــىه عنه ال تدّل ىلع عدم قبحه، فكٰذلك هنا قد حيلو اتلغيّن 

ّ
للقبيح ال

 عمًل بما ال يقّره. ٰهذا مع أّن اتلنايف 
ّ

بأّن استعمال هيوم لعني ما رفضه ليس إال
العميّل يتعلّق باألمور العملّية اليّت يه نفســها من األشياء اليّت يمكن هلا أن 
 توَجد، فاإلرادة تتعلّــق بما يمكن ال بما ال يمكن، وانلايه ينىه 

ّ
توَجد وأال

عن إرادة ما هو ممكٌن، ويقوم بفعل ما هو ممكٌن، وٰهذا األمر نفســه إّما أن 
يكون ألنّه يكذب وال يرى فيما يفعل قبًحا، وإنّما يريد منع َمن ينهاه فقط؛ 
ألجل حاجٍة يف نفسه، وإّما ألنّه اعجٌز عن منع نفسه عن متابعة رغبته بفعل 
ما يدرك أنّه قبيٌح، وىلع ٰهذا اثلاين ال يوجد أّي تناٍف بني املعرفتني، بل تناٍف 
بــني املعرفة والعمل. أّما هنا، فإنّنا نتلكّم عن أصل إماكن أن يُوَجد يشٌء بعد 
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ُمنا بامتناعه ال ألجل أنّنا ال مفّر 
ْ
أن لم يكن دون ما يتوّســط بتكوينه، وِعل

نلا من ابلناء عليه واستعماهل، بل ألن ذلك االمتناع نابٌع من نفس مضمونه 
ي نطّبقه حّت يف ٰهذا االعرتاض، بل بنيناه ىلع أساســه(*). أضف إىل أّن 

ّ
ال

ما حنن فيه ليس حول موافقة العمل ملا نعتقده، بل حول إماكن أصل العمل 
ي تقّدم يه أنّه ال يمكن أن ينشأ السؤال، وال 

ّ
يف نفســه، فنتيجة الكلم ال

 من خلل تطبيق مبدإ: تقّوم ما ليس بذاته بما هو بذاته، 
ّ

وجوَد للســؤال إال
فهيــوم ال خيالف ما يعتقد به، بل لم يقم بمخالفته أصًل؛ ألنّه لم يســأل، 

وإنّما رّكب ألفاًظا شلكها وصورتها من حيث اللغة شلك سؤاٍل وصورتِه.

َلَِه - أن يقال بأّن  َعتَــِه واتلفاخر بِابلْ
ْ
وقد حيلو أيًضا - من باب اتلغيّن بِال

تطبيق ٰهذا األمر ىلع املمارســة الهنّية خيتلــف عن تطبيقه ىلع املوجودات 
أنفســها، وباتلايل جيد ٰهذا املتغيّن نفســه أمام لعبة صــّك االصطلحات 
املنتَحلة، وتكثري األلفــاظ بدايع اتلمويه؛ بأن يمزّي بــني العلّّية الواقعّية 
والعلّّية املعرفّية، خُمرًجا بٰذلك األفعال الهنّية واملمارســة الفكرّية عن أن 
ا من املوجودات  تكــون نواًع من أنواع املوجودات، أو جاعًل هلــا نواًع خاصًّ
اليّت ال نتلكّم عنها، بل نتلكّم عن املوجودات اليّت خارج الهن، وكأّن املسألة 
يه مســألة خارٍج وداخٍل، مع أنّنا حنن أنفسنا بأحاسيسنا وأفاكرنا، ولّك ما 
حيدث فينا ومّنا جمّرد أجزاٍء مع األجزاء األخرى من املوجود اللّك، فنشلّك مع 

املوجودات اليّت حونلا ما نسميه بالكون. 

(*) فاالعرتاض بأّن ٰهذا اتلنايف عميلٌّ وليس نظريًّا، وباتلايل ال يدّل ىلع امتناع ما استعمله، ليس 
ي نقوم به فاقٌد يف 

ّ
ا ىلع كذبه أو صدقه، وأّن احلكم ال

ّ
 بأّن احلكم يف ذاته فاقٌد ملا يدنل

ً
 قوال

ّ
إال

 بذاته، لســلب املعرفة والعلم 
ً
ذاته ملا جيعله معرفًة وعلًما، وأّن ٰهذا اتلنايف العميّل ليس مبدأ

عن ٰذلك احلكم، بأنّه حبسب مضمونه وخصوصّيته ال يوجب العلم بأّن احلكم باإلماكن عبارٌة 
عن علٍم ومعرفٍة.
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فأفعانلا الهنّية موجوداٌت، كمــا أّن األحجار موجوداٌت، وقيامنا بفعل 
، وحدوث  احلكم حــدٌث واقيعٌّ كما أّن اصطدام حجٍر حبجــٍر حدٌث واقيعٌّ
احلكم بعد أن لم يكن، هو وجوٌد ليشٍء بعد أن لم يكن، تماًما كما أّن الطفل 
 ويتكّون، وانلبتة تنمو وتتكّون، واللفظ خيرج من فم بعد أن لم يكن. 

َ
يُودل

فلكّها موجوداٌت، واملوجودات من حيث إنّها موجوداٌت ال توجب طبيعة ذاتها 
 ملا سبق أو حلق أو أمكن 

ّ
وخصوصّيتها أن تكون موجوداٍت اكئنًة بالفعل- وإال

انتفاؤها - تعين أنّها يف حّد نفســها (ال يشء)، وأنّهــا يف وجودها وتكّونها 
وصريورتها إنّما اكنت وصارت وتشلّكت بتشكيل وتكوين وتصيري وتذويت 
موجــود، وذات أخرى مبدأ بذاتها لٰهــذا املتكّون والصائــر. فالِعلّة ُذّوتَْت 
ت وفًقا خلصوصّية ذاتها، وال نســّم ما تشلّك وصار ىلع أنّه  ت وُشــلكِّ وُصريِّ
 بذاته ٰللك، 

ٌ
 من حيُث إنّه متشــلّكٌ وصائٌر ومتذّوٌت عّما هو مبدأ

ّ
موجوٌد إال

وقونلا موجوٌد يعين أنّه متشلّكٌ ومتذّوٌت، ال أّن شيئًا انضاف إيله وحلقه من 
غريه، بل هو نفسه بقوام ذاته فعل غريه، وقطعه عن غريه إلغاٌء هل، فل يشء 
ظ به، فقوام اللفظ بأنّه  يف ابلني أصًل، تماًما كما اللفظ املقطوع عن املتلَفَّ
ي 

ّ
ن. وسيأيت عّما قريٍب بيان ما ال ن أنّه فعل املكوِّ فعل اللفظ، وقوام املتكوَّ

ي ذكره دلعــواه املخالفة لٰهذا األمر الواضح 
ّ

داع هيــوم إىل طرح اتلعليل ال
ي 

ّ
باعرتافه وترحيه هو. أّما اآلن فلننتقل إىل تقييم السؤال اثلاين لنى ما ال

يظهر نلا فيه.

تقييم السؤال الثاني

لقد علمَت أّن مفاد الســؤال اثلاين هو: هل لّك ما يوجد بعد أن لم يكن 
جيب أن يوجد عن يشٍء بعينه أو ال؟ وقد عرفَت أيًضا أّن قوام السؤال بهل هو 
 
ً
ي يكون حبسب خصوصّية ذاته - أي بعينه - مبدأ

ّ
طلب املعرفة باليشء ال
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 جلعل احلكم انلاشئ حكًما علميًّا، ومعرفًة حقيقّيًة، ولوال ٰهذا ابلناء 
ً
ومنشأ

، ويشٍء حمّدٍد يملك  ىلع كــون اجلواب إنّما يُعلَم بأن يُعرَث ىلع وســٍط خاصٍّ
حبســب خصوصّية ذاته أن جيعل ٰذلك احلكم معرفًة؛ ملا اكن معىًن للسؤال، 
بــل ملا اكن معىًن لرفــض أّي ديلٍل يُّدىع طاملا أنه حّصــل القناعة يف نفس 
مّدعيه، ولوال أّن ابلناء بني الســائل واملجيــب، أو بني املتحاوَرين، أو بني 
اإلنســان ونفسه ىلع أّن املتوّسط يف حتصيل املعرفة يمتلك خصوصّيًة خاّصًة 
 للمعرفة، ملا اكن هناك أّي معىًن للبحث واحلوار 

ً
بهــا اكن هو، وبها اكن مبدأ

، والســؤال نفسه طلٌب  واجلدال. فابلحث عن اجلواب حبٌث عن يشٍء خاصٍّ
، ال ألّي يشٍء اكن، وال ملحض أّي يشٍء جيده املرء قد ســّبب  لــيشٍء خاصٍّ
 للصــدق، حبيث جيعل القناعة 

ً
قناعًة عند أحٍد، بل ملا يكون بذاته منشــأ

حقيقّيًة وواقعّيًة، أي يقينًا(*). 

ومن هنا، إذا أتينا إىل أجزاء الســؤال، فإّن اجلــزء األّول - وهو »لّك ما 
يوجد بعد أن لم يكن« - يعين لكَّ ذاٍت مهما اكنت خصوصّياتها، ومهما اكنت 
طبيعتها الفاقدة ملا جيعلها متشلّكًة وصائرًة يف نفسها. وبمجّرد أن نتصّور ٰهذا 
اجلزء فإنّنا جند أنّنا نعلم عنه أنّه ال يكون هو، وال يتشلّك ويصري تلك الات 
 بما هو حاصل خصوصّيات ذاٍت بعينها 

ّ
بعينها - أي بتلك اخلصوصّيات - إال

تُشــلّك وتُصريِّ ٰذلك اليشء بعينه. وىلع ٰهذا األساس طرحنا السؤال بهل حبثًا 
ي يكون به معرفًة، أي 

ّ
عن يشٍء يوجب بذاته تشــكيل احلكم بانلحــو ال

 بذاته، وكونه سببًا ال يعين 
ّ

حبثًا عن الســبب؛ ألّن اليشء ال يكون سببًا إال
 أنّه مشــلّكٌ لاٍت أخرى خبصوصّياٍت حمّددٍة، وفًقا خلصوصّياته املحّددة 

ّ
إال

(*) وقد أكرث هيوم نفســه من الكلم حول ٰهذا األمر، واستفاض يف إبراز نواياه اخلالصة بابلحث 
عن أدلٍّة حقيقّيٍة، معترًبا أّن لّك ما قّدم ال يوجب بذاته القناعة بصدق داعوى خصومه.
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خلصوصّياتها. وبما أنّنا نعلم ٰهذا األمر، وننطلق منه يف طرح الســؤال بهل، 
فل يمكن أن يكون عني ٰهذا األمر نفســه أو شــيئًا من األمور اليّت ينطبق 
 بتشــكيل ألفاٍظ ىلع صيغة سؤاٍل، حبيث يكون 

ّ
عليها متعلًّقا للســؤال إال

 بالصورة فقط، وال داللة هل أزيد من داللة ألفاظه املفردة.
ً

سؤاال

واآلن إذا أتينا إىل اجلزء اثلاين من الســؤال، وهو »يوجد عن يشٍء بعينه 
أو ال«، جند أيًضا أّن لٰهذا اجلــزء جزئنَي؛ أّما اجلزء األّول اإلجيايّب فنجد أنّه 
 

ً
عني املعلوم عن املوضوع، وعني ما تشلّك السؤال من خلهل، فليس جمهوال
 لم يمكن أن ينشأ ٰهذا السؤال وال أّي سؤاٍل 

ً
حّت يُسأل عنه، وإذا اكن جمهوال

غريه؛ وجند اجلزء اثلاين السليّب، يعين أنّه مهما اكنت اخلصوصّيات والطبيعة 
اليّت بها يكون اليشء شيئًا بعينه، فإنّه يكون سببًا ٰللك اليشء بعينه، وٰهذا 
ي نعلم أنّه يشلّك أساًسا لتشلّكِ أصل السؤال؛ 

ّ
نقيض املعلوم مســبًقا، وال

واّداعء اجلهل به يُليغ الســؤاَل من أساســه، فل يعود السؤال حقيقيًّا، وإنّما 
صياغٌة لفظّيٌة لصورة سؤاٍل ال حيمل معىًن أزيد من معاين ألفاظه املفردة اليّت 

 جممًل.
ّ

لم تتعّقل وتُدرك إال

وباجلملة حنن نعلم ُمسبًقا أّن اليشء يشٌء بعينه، خبصوصّيات ذاته اليّت 
بها اكن هو موجوًدا بعينه، وذات بعينها؛ وكونه سببًا يعين أّن هناك شيئًا آخر 
 بما هل من خصوصّياٍت؛ أي 

ّ
 به، أي إال

ّ
ال يكون شيئًا بعينه، وال يصري هو إال

أّن خصوصّيات السبب بما يه بعينها يه اليّت تشلّك وتصرّي خصوصّيات ٰذلك 
اليشء، أي جتعله هو وموجوًدا بعينه، وٰهذا ما يعين من جهٍة أخرى أّن ٰذلك 
 تلك اخلصوصّيات املتشلّكة عن خصوصّيات 

ّ
اليشء املســّبب عنه ليس إال

ســببه بما يه بعينها؛ وٰللك اكن هو بعينه سببًا هل دون غريه، وال يمكن أن 
يكون غــريه، تماًما كما اكنت ذات نصف اثلمانية وطبيعتها أنّها متشــلّكٌة 
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 تلك 
ّ

من تقســيم اثلمانية بأربعٍة، فلم يكن نلصف اثلمانية ذاٌت وطبيعٌة إال
الات والطبيعة انلاشئة عن تقســيم اثلمانية باألربعة، واألمر عينه ينطبق 
 تلك 

ّ
ىلع ما نســّميه مســبّبًا ونتيجًة؛ إذ ليست ذات املســّبب وطبيعته إال

انلاشــئة عن يشٍء بعينه بما هل من ذاٍت وخصوصّياٍت، وكما أّن فرض نصف 
اثلمانية حاصًل عن تقّســم اثلمانية بأّي عدٍد من األعداد غري األربعة، ال 
 نفيًا نلصف اثلمانية، وأنّــه لم يوجد نصف ثمانية، فكٰذلك فرض 

ّ
يعين إال

 نفيًا ٰللك اليشء، وأنّه 
ّ

اليشء مســبّبًا عن أّي يشٍء مهما اكن، ال يعــين إال
 أّن الفرق الوحيد بني علقة نصف اثلمانية بتقّسم اثلمانية 

ّ
ليس بيشٍء، إال

باألربعة، وعلقة اآلثار وانلتائج واملســبّبات يف األمور املحسوسة بأسبابها، 
هو أنّنا نعلم مسبًَقا خصائص األعداد وطبائعها؛ وٰللك يمكننا دون اللجوء 
إىل احلّس أن نســتحرض تفصيًل مجيع خصائصها عندمــا نتصّور ألفاظها، 
وأن حنرص ىلع استحضارها حّت نعرف أحاكمها، أّما يف األمور املحسوسة، 
فإنّنا جنهل الكثري من خصائصها وأحواهلا اليّت أوجدت األحاسيس فينا، وال 
 أنّها مبادئ ملوجوداٍت أخرى يه أحاسيسنا املبارشة، أو 

ّ
نعلم منها ابتداًء إال

ملوجوداٍت أخرى نعلمها أيًضا من خلل أحاسيســنا املبارشة عنها؛ وألجل 
ٰذلك لم يكن باإلماكن أن حنّدد ونشّخص األسباب وانلتائج بالات ألّي يشٍء 
 باملمارسة اتلجريبّية اليّت تقيص ما ليس سببًا، انطلقًا 

ّ
من املحسوســات إال

 بذاتــه، ووفًقا خلصوصّياته اليّت 
ّ

من معرفتنا بأّن اليشء ال يكون ســببًا إال
بها اكن هو بعينه، وأّن سببيّته تســتوجب أن يكون موجوًدا بنحٍو خمصوٍص 
مغايٍر ملا ليس ســببًا؛ وألجل ٰذلك اكن أصل القيام باملمارسة اتلجريبّية ىلع 
املحسوســات، وأســاس اتلحّرك حنو حتقيقيها هو ابلناء املسبَق ىلع أّن للّك 
موجوٍد منها ذاتًا وخصوصّياٍت بها اكن هو بعينه، وأنّه يتشلّك وفًقا خلصائص 
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ّ

أســبابه - أي خصائص ما يشلّكه وجيعله ما هو عليه - وليست اتلجربة إال
حبثًا عن ٰذلك.

أّما لو ألغينا أّي ارتباٍط ذايتٍّ بني األشياء وما يتشلّك من خلهلا كما يقوم 
هيوم باتلعامل معها يف خياهل -واســتعمال اخليال جاء بتريٍح منه، وليس 
ميّن أنا فقط - فإّن ٰذلك يليغ أّي حنٍو من أحناء املعرفة بها بما يف ٰذلك املعرفة 
بمحض أنّها أموٌر تتعاقب علينا أحاسيســنا بها تلتشلّك دلينا أفاكٌر متتايلٌة 
ي نعلمه - إذ 

ّ
ي يذهب إيله هيوم ويعّده املقدار الوحيد ال

ّ
عنهــا - األمر ال

مع ني االرتباط الايّت بني ما حيدث ويقع، سوف نفقد حّت ما جيعلنا حنكم 
بأّن هناك تعاقبًا وتتايلًا بني األشــياء املحسوســة، بل سوف نفقد ما جيعلنا 
حنكم بأنّنا حنّس باملوجودات، بل حّت املعرفة الرياضّية واهلندســّية ستكون 
 تطبيًقا لٰهذه القاعدة، وإذا ما قبلنا بٰذلك وسلّمنا 

ّ
مفقودًة؛ ألنّها ليســت إال

به - وهو ما حاول هيوم اهلروب منه باخرتاعه ملا سّماه الشّك املعتدل - فٰذلك 
يعــين أنّنا قد جعلنا معرفتنا بٰهذه األمور ســببًا للحكم بعدم إماكن املعرفة 
بــأّي يشٍء، بما يف ٰذلــك املعرفة بأّن هناك موجوداٍت حمسوســًة وغريها من 
ذنا من مضمون ٰهذه املعرفة وطبيعتها سبيًل 

ّ
األحاكم؛ وٰهذا يعين أنّنا قد اخت

 بذاتها للشّك 
ً
للشّك بكّل حكٍم نمارســه ىلع املوجودات، أي جعلناها مبدأ

ي أنشــأناه نتيجًة الجتماع ٰهذه األحاكم 
ّ

بكّل حكٍم ما عدا حكمنا ٰهذا ال
عندنا، وباتلايل نكون حاكمني برضورة الشّك انطلقًا من أنّنا نملك أفاكًرا 
توجب بذاتها الشــّك بـ »رضورة أن تكون النســبة بني األسباب واملسبّبات 
نسبًة ذاتّيًة«، فنكون يف شّكنا جامعني بني انلقيضني، وحاكمني برضورة ما 
ي نرى أنّه 

ّ
نفينــا رضورته، وحاكمني بلزوم ما نرى أنّه غري الزٍم يف احلني ال

غــري الزٍم، فنكون بٰذلك جمّرد متلّفظني بألفاٍظ ال نفقه معانيها، وال نيع ما 
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تدّل عليه. بل حّت لو تأّت للمرء أن يقنع بٰذلك، فســوف ال يتأّت هل أن يعّمم 
ٰذلك إىل أوسع من نفسه؛ ألّن تعميمه سيكون تطبيًقا لعني القاعدة اليّت بىن 
ىلع نفيها، بــل لن يكون دليه معرفٌة بأّن هناك من حياوره، وإذا قبل بٰذلك، 
فسيكون مّرًة أخرى قابًل بأّن شّكه ناتٌج عن سبٍب موجٍب هل بذاته، فيكون 
متمّساًك برفض ما يتمّسك بعدم رفضه، فيكون متناقًضا؛ أي ال يقول شيئًا 
ســوى ألفاٍظ ال معىن هلا وراء معانيها املفردة. أّما ما حيلو اتلغيّن به من أموٍر 
أخرى فقد ذكرناها حني تقييم السؤال األّول، فقد ُعرِف جوابها هناك، وال 

دايع لإلاعدة.

وباجلملة، لقــد أصبح حارًضا بالفعل أمام أذهاننــا، أّن معرفتنا اللكّّية 
األّويّلة - اليّت ال حتتاج إىل املعرفة بيشٍء من انلقوض الســابقة؛ ألنّها بذاتها 
 تناقــض - بأّن للّك ما ال يكون بذاته 

ّ
بيّنــٌة، وما بذاته ال يكون بغريه، وإال

سببًا بالات لكونه، يه اليّت تســمح بأصل اتلحّرك حنو ابلحث عن املعرفة 
باألشياء، ويه اليّت توّجه عملّية ابلحث عن األشياء بأن نعرث من بني األشياء 
ىلع ما يملك خصوصّية الســبب؛ أي ما يكون حبسب خصوصّية ذاته مبدإ 
ي نبحث عن ســببه؛ وألجل ٰذلك كّنــا ال نعترب أّي يشٍء 

ّ
ٰللــك اليشء ال

ي نبحث عن ســببه بأنّه هو الســبب، بل ننظر 
ّ

يوجد عند وجود اليشء ال
يف خصوصّيــات ذواتها املعلومة عندنا، فإن لم تكن اكفيًة عمدنا إىل عملّية 
االســتبعاد لواحٍد واحــٍد منها؛ لنى إن اكن ٰذلك الــيشء يبىق أو ال، فإن 
وجدنا أنّه يبىق علمنا أّن ما اســتبعدناه لم يكن مرتبًطا بذاته بٰذلك اليشء، 
فضًل عن أن يكون سببًا، ونســتمّر بٰهذا انلحو حّت حنّدد األمور املرتبطة 
بالات، ثّم نمزّي من بني ٰهذه األمور املرتبطة بالات، ما هو سبٌب وما ليس 
، وما هو سبٌب غري أّويلٍّ إىل  بســبٍب، ثّم من بني األسباب ما هو ســبٌب أّويلٌّ
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مــا هنالك من تفاصيل ليس حملّها هنا، ولٰكّننا نمارســها يلل نهاٍر يف مجيع 
شــؤوننا، وعليها قامت مجيع العلوم اتلجريبّيــة واالخرتااعت والصنااعت. 
ي 

ّ
 طريًقا لكشف ٰذلك السبب ال

ّ
فليس ابلحث احلّسّ واملمارسة احلّسّية إال

هو سبٌب بذاته، واحلّس يكشــف نلا ٰذلك؛ ألنّنا ننطلق يف ممارستنا للحّس 
من األســاس القايض بأّن السبب سبٌب بذاته، وأّن هناك سببًا بذاته تلكّون 
 يكون، 

ّ
وصريورة لّك ما يوجــد بعد أن لم يكن، ولّك ما يوجــد ويمكن أال

وٰهذا يعين أّن ما جنهله هو تعيني األسباب الاتّية، وليس أصل وجود أسباٍب 
ذاتّيــٍة. تماًما كما كّنا نعلم بأّن هناك أعداًدا حمّددة ومعّينة خبصوصها يكون 
لكٌّ منها بعينه مكّعبًا ملجموعٍة من األعداد األخرى، وإن كّنا جنهل فعًل أّي 
ي هو مكّعٌب لٰهذا العدد، وأيّهــا مكّعب ذاك، كما أنّنا نعلم 

ّ
عــدٍد ذاك ال

بأّن نتيجة تقســيم أّي عدٍد بأّي عدٍد يه نتيجٌة خاّصٌة ومعينٌة بالات، وإن 
كّنا جنهلها بعينها، فاجلهل باملصــداق يشٌء، واجلهل بأصل القاعدة اللكّّية 
يشٌء آخر. وقدرتنا ىلع ختّيل أّي يشٍء يلكون هو حاصل اتلقســيم يرجع إىل 
عدم االستحضار اتلفصييّل خلصوصّيات املعاين، وعدم االستحضار اتلفصييّل 
قد يكون ألجل الغفلة أو اتلاكســل، وقد يكون ألجل اجلهل وعدم امتلك 
املعرفة بتلك اخلصائص، وكل األمرين ال يغرّي شيئًا من االرتباط الايّت بني 
تقسيم أّي عددين، ونتيجة حمّددة تكون حاصلًة بالات عن ٰذلك اتلقسيم.

واألمر عينه ينطبق ىلع معرفتنا بأّن للّك يشٍء ذاتًا وطبيعًة وخصوصياٍت 
بها اكن هو ٰذلك اليشء بعينه، سواٌء علمناها تفصيًل أم لم نعلمها، وجهلنا 
بها ال يعين أنّه يمكن لليشء املعنّي نفســه أن يكون هل أّي خصوصّيٍة، وأّي 
طبيعٍة، فإّن ٰذلك يعين أّن اليشء الواحد يمكن أن يكون مجيع األشــياء؛ إذ 
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 بما هل من خصوصّياٍت بها اكن هو وبها اغير ما 
ّ

ليس اليشء شــيئًا بعينه إال
عداه. وعلمنا أو عدم علمنا بها تفصيًل ال يغرّي شيئًا من املعرفة اللكّّية األّويّلة 
بأّن لّك يشٍء إنّما يكون هو بعينه ملا هل من ذاٍت وخصوصّيٍة بها اكن هو، وٰهذا 
 

ّ
هو معىن أّن لّك يشٍء هو عني ذاته، وهو هو. وكون يشٍء ما سببًا، ال يعين إال

أّن ذاته خبصوصّياتها يه اليّت جتعل منه سببًا، وأّن ٰهذه اخلصوصيات يه اليّت 
تشلّك نســبته إىل مسبّبه؛ أْي يه اليّت جتعل حاصل ونتاج خصوصّياته شيئًا 
ا بعينه، وٰهذا يعين أّن األشياء األخرى املغايرة هل بذواتها وخصوصّياتها  خاصًّ
 ملا اكن األّول ســببًا، وملا اكن 

ّ
ال يمكن أن تكون ســببًا ٰللك اليشء، وإال

موجوًدا وشــيئًا مغايًرا هلا. وٰهذا يعين أّن القول بامتلك مجيع األشياء للنسبة 
السببّية مع مجيع األشــياء رغم اختلف ذواتها وخصوصّياتها، أي تعّددها، 
هو عني القول بأنّها مجيًعا تفتقد للنســبة الســببّية. فني ارتباط النســبة 
السببّية خبصائص األشياء وطبائعها نٌي للسببّية من األساس، وني السببّية 
نٌي لوجود أّي يشٍء ليس وجوده بالات وحبســب طبيعة ذاته، وباتلايل نٌي 

لوجود أّي يشٍء بعد أن لم يكن، ونٌي إلماكن انتفاء أّي يشٍء موجوٍد فعًل.

وباجلملة إّن القول بتعّدد األســباب، وإماكن أن يكون أّي يشٍء ســببًا 
ليشٍء ما، إّما أن يرجع إىل أّن السبب ىلع احلقيقة هو خصوصّيٌة مشرتكٌة بني 
خصوصّياتها يكون هلا بذاتها تلك النسبة السببّية دون سائر اخلصوصّيات، 
وٰهذا ما جيعلها مجيًعا أســبابًا ألجل امتلكها للخصوصّية اليّت يه ســبٌب 
بذاتها، فريجع ٰذلك إىل القول بأّن سبب أّي يشٍء هو سبٌب بذاته وخبصوصه 
هل، وٰهذا ما خيتّص باألمور اليّت بينها اشــرتاٌك بٰهــذه اخلصوصّية، ويوجب 
وجود املسّبب عند وجود أّي منها، وباتلايل ال يعّم األمر مجيع األشياء؛ لعدم 
وجود خصوصّيٍة مشــرتكٍة بينها مجيًعا، كما أدرك هيوم نفســه ٰذلك، وىلع 
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أساسه نىف أن تكون الســببّية خصوصّيًة من خصوصّيات األشياء، بل تعرّب 
عن علقٍة بينها. وإّما أن يرجع إىل أنّها مجيًعا فاقدٌة للنسبة السببّية، وليست 
أســبابًا أصًل، بل الســبب يشٌء آخر غريها خبصوصّياٍت أخرى بها اكن هو 
وبها اغيرها مجيًعا، مّما يعين أّن بعضها فاقٌد ٰللك وليس لكّها، فل يكون لّك 
يشٍء ممكنًا أن يوجد بســبب أّي يشٍء كما اّدىع هيوم. ويف مجيع األحوال لن 
 حكًما صوريًّا 

ّ
يكون هناك أّي معىًن لٰهذه ادلعوى، ولن يكون احلكم بها إال

ال يتعّدى تركيبه تركيب األلفاظ فقط.

تقييم محاولة هيوم

واآلن، وبعد أن تبنّي أّن أصل السؤال عّما تساءل عنه هيوم يمتنع قيامه 
 بالرتكيب اللفظّي الساذج، علينا فيما ييل أن ننظر يف حماولة 

ّ
قياًما حقيقيًّا إال

هيوم نفســها لإلجابة عن تلك األســئلة، وٰذلك إمعانًا ميّن يف بيان مقدار 
اختلل مجيع ما قّدمــه. وقد عرفت يف بداية املقــال أّن جوهر كلم هيوم 
وأساســه يقوم ىلع االنتقال من القدرة ىلع الفصل والعزل لألفاكر واملفاهيم 
»دون تناقٍض« - كما يقول - إىل اإلمــاكن الواقيّع للنفصال يف الوجود بني 

األشياء اليّت حتيك عنها ٰهذه األفاكر.

 يف خصوص 
ّ

 أّن احلقيقة يه أّن هيوم نفســه لم يلزتم بٰهــذا األمر إال
ّ

إال
 فإنّه جعل األحاكم الرياضّية 

ّ
األفــاكر املتعلّقة باملوجودات املحسوســة، وإال

واهلندســّية اســتثناًء من ٰذلك؛ حبّجة أّن أحاكمنا فيها ختتلف عن أحاكمنا 
عن املوجودات؛ وٰللك قام بصّك اصطلحني جديدين فيما يتعلّق باألحاكم 
اليّت يمارســها الهن: األّول هــو أحاكم العلقات، واثلــاين أحاكم الوقائع 
والوجود، مّدعيًــا أّن األوىل يقع فيها الربهان، أّمــا اثلانية فل، وحّجته يف 
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ٰذلك يه نفســها، ويه أّن وجود أّي يشٍء مساٍو لعدمه يف أذهاننا، ونستطيع 
احلكم بالوجود والعدم ىلع أّي يشٍء دون تناقٍض، خبلف األحاكم الرياضّية؛ 
 An Enquiry Concerning[ فإنّها تقوم ىلع أساس اســتلزام اتلناقض خللفها
Human Understanding Oxford University Press )2007( P 25  [. وتعليلــه 

ٰللك - كما عرفت - هو أّن األفاكر متمزّيٌة ومنفصلٌة، ولّك ما يتمزّي ويمكن 
فرضه منفصــًل يف الهن عن غريه يمكن هل أن ينفصل يف الواقع. واحلال أّن 
ٰهذا اتلمزّي واالنفصال ينطبق حرفًا حبرٍف ىلع األفاكر الرياضّية واهلندسّية، 
ويمكــن نلا بنفس ادلرجة أن نفرض أّي عــدٍد حاصل مجع أّي عددين، أو 
رضبهما أو تقسيمهما؛ ألنّها أفاكٌر متمزّيٌة، ويمكن أن نفرض أيًّا منها بمعزٍل 
 إذا قمنــا بملحظة تفاصيل معانيها، 

ّ
عــن اآلخر دون أّي تناقٍض جنده، إال

والحظنا خصوصّياتها الاتّية. أّما عدم قدرتنا ىلع ٰذلك يف األعداد البسيطة 
 بمعانيها اتلفصيلّية، وبما هلا من خصائص، 

ّ
فٰذلك ألنّنا ال نســتحرضها إال

نتيجًة لشــّدة وضوحها وأنس ذهننا بها. فأّي تناقٍض ســيجده املرء يف تصّور 
جمموع زوايا املثلث املســتقيم اخلطوط أقّل أو أكرث مــن زاويتني قائمتني، 
فكل الفكرتني متمزّيتني، ويمكن تصــّور لكٍّ منهما بمعزٍل عن األخرى، 
 إذا قمنا باستحضار خصوصّيات ذات 

ّ
»دون أن جند أنفســنا متناقضني«، إال

لكٍّ مــن األمرين، ونزنلا تفصيــًل إىل ما يعنيه املثلّث، ومــا تعنيه الزوايا 
 منها خبصوصّياته الاتّية 

ًّ
وجمموعهــا وما تعنيه الزاوية القائمة، والحظنا كل

بالنســبة إىل اآلخر، فعند ٰذلك سوف جند أنفسنا متناقضني إذا ما فرضنا أّن 
جمموعة الزوايا ال يســاوي قائمتني. وأّي فرٍق بني األمور الرياضّية واهلندسّية 
واألمور املحسوسة ســوى أّن األوىل معلومة الات واملاهّية دون احلاجة إىل 
، خبلف اثلانية، وكما اكن عدم الزنول اتلفصييّل إىل معاين  الفحص احلّسّ
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األمور الرياضّية واهلندســّية ال يليغ قيام علقاتها، اســتناًدا إىل االرتباط 
الايّت بينها، وفًقا خلصائصها واستلزام فرض خلفها للتناقض، رغم قدرتنا 
ىلع فرض أموٍر ال حّد هلا، فكٰذلك احلال يف األمور املحسوســة، فإّن جهلنا 
خبصائصهــا من جهٍة، وقدرتنا ىلع اتلخّيــل والفرض من جهٍة أخرى »دون 
أن جند تناقًضا« - طاملا أنّنا ال نقوم باســتحضار معانيها وخصائصها؛ وٰذلك 
جلهلنا بها - ال تعين أنّه ال يوجد أّي ارتباٍط ذايتٍّ بينها، وأنّه يمكن ألّي يشٍء 

أن يوجد عن أّي يشٍء »دون أّي تناقٍض«.

وبعــُد، فإنّه وكما اكنت األحاكم اثلابتــة ألّي موضوٍع ريايضٍّ ثابتًة هل يف 
. وإماكن  نفســه يف ظّل فعلّيته، فكٰذلك احلال بالنسبة إىل أّي موضوع ِحّسٍّ
زوال أّي موجوٍد من املوجودات املحسوســة يف نفسه وتغرّيه ال يعين أنّه ممكٌن 
زواهل يف ظّل وجود ســببه، فإذا اكنت الشمس يمكن أن ال ترشق غًدا؛ ألنّها 
يف نفســها يمكن أن تنفجر وتتلیش، فٰذلك ال يعين أنّها يمكن أن ال ترشق 
غًدا يف ظّل وجود سبب تشلّكها واســتمرارها، وجهلنا بما إذا اكنت سترشق 
غًدا أو ال، إنّما يرجع إىل جهلنا بســبب وجودها، وبما إذا اكن سبب وجودها 
ســيبىق موجوًدا أو ال، وٰهذا ما ال يتعارض باملّرة مع علمنا بأنّها ستبىق ببقاء 
سبب وجودها، وجهلنا بســبب وجودها ال يعين إماكن زواهلا بالفعل؛ إذ مع 
إماكن أن يكون سبب وجودها موجوًدا وال يزول أصًل، سيكون فرض زواهلا 
متناقًضا، والقول خبلف ٰذلك يرجع إىل اخللط بني اإلماكن الايّت واالمتناع 
بالغري، فاإلماكن الايت ال يني االمتناع بالغري، وٰهذا االنتقال من اإلماكن 
 اّداعء اإلماكن الايّت 

ّ
الايّت إىل عدم االمتناع أصًل ولو بالغري، ال يسوّغه إال

جلميع األســباب، والقول باإلماكن الايّت جلميع األسباب قوٌل بعدم امتلك 
أيٍّ من املوجودات ملا جيعلها بذاتهــا موجودًة، وباتلايل قوٌل بعدم وجودها يف 
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نفســها، وبأنّها يف حّد نفســها ال يشء، وباتلايل ال يوجد يشٌء؛ ألّن ما هو 
فاقٌد بذاته ملا جيعله موجوًدا بالفعل يمتنع وجوده المتناع ما يشلّكه ويذّوته، 
وامتناعــه بالغري ال ينايف إماكنه يف ذاته، كما لم يكــن إماكنه يف ذاته ينايف 

رضورة وجوده بالغري، بل يقتضيه ويتضّمنه.

ي رضبه 
ّ

 آخر غري املثال ال
ً

وحّت يكون الكلم أكرث وضوًحــا هاك مثاال
ي هو سبب ملوته، 

ّ
هيوم حول رشوق الشمس، فلو أخذنا مثًل ذبح احليوان ال

 أّن اإلماكن 
ّ

فإّن فعل البح نفســه ممكٌن، وموت احليوان نفســه ممكٌن، إال
الايّت ملوت احليوان ال يعين أنّنا ال نعلم بما إذا اكن املوت ســيرتتّب غًدا ىلع 
ذحبه كما ترتّب ســابًقا، بل نعلم يقينًا وبالرضورة أّن ذحبه غًدا كما ذحبه يف 
املايض ســيؤّدي إىل موته، ولٰكّن البح نفســه قد يقع وقد ال يقع، وإماكن 
وقــوع البح أو عــدم وقوعه ال علقة هل برضورة ترتّــب املوت ىلع البح، 
تماًما كما أّن تقســيم األربعة باالثنني سيؤّدي إىل وجود قسمني متساويني، 
وســيكون األمر كٰذلك غًدا كما اكن يف املايض، حّت لــو لم َيُعْد هناك أّي 
أربعٍة، ولم َيُعْد هناك أّي يشٍء ىلع اإلطلق، فالعلقة الاتّية بني تقســيم 
األربعة باالثنني اكلعلقة الاتّية بني ذبح احليوان وموته، وال علقة للزمان 
يف ٰذلــك أصًل، وكما اكن من املمكن أن ال توجد أّي أربعٍة، وال يف أّي ذهٍن 
من األذهان، دون أن يرّض ٰذلــك يف أّن األربعة تنّصف باالثنني بالرضورة، 
فكٰذلك لم يكن إماكن أن ال يموت احليوان يف نفسه يلرّض بالعلقة الرضورّية 
بينه وبني البح فيما إذا وُِجــد البح. ومن هنا فنحن نعلم أّن ما حيدث إنّما 
حيدث عن أسباٍب ذاتّيٍة، وأّن األسباب الاتّية لألشياء حتّتم أن ترتتّب عليها 

نتاجئها، وال علقة ٰللك بالزمان أصًل.

ثّم إّن الســببّية الاتّيــة ال تعين الرضورة؛ ألّن من األســباب الاتّية ما 
يتكّون ويستكمل، واســتكماهل ىلع درجاٍت مرتتّبٍة، وهو يفعل فعله يف ظّل 
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ممانعاته وفًقا دلرجة كماهل، ودرجة كماهل يه اليّت حتّدد ما إذا اكنت مضاّداته 
- أي املعيقــات واملمانعات - تؤثّر ىلع فعله أو ال، فلكّما زاد كماهل قّل تأثري 
 

ّ
ما قّل كمــاهل زادت إاعقته، وهو ال يتكّون إال

ّ
مضاّداتــه وفعلّّية إاعقته، ولك

يف ظلٍّ غلبت مبادئ تكّونــه ىلع مضاّداتها اليّت تصري معيقاٍت بعد تكّونه، 
ما زادت قّل، 

ّ
ما قلّت مضاّداته حني تكّونه اكن مكتسبًا لكماٍل أزيد، ولك

ّ
ولك

فــإذا لم َتُعْد مبادؤه اغبلًة لم يتكّون أصًل، وإذا ما اكنت اغبلة اكن متكّونًا، 
ما زاد كماهل لكّما قلّت معيقاته وازدادت 

ّ
ويفعل فعله ىلع األكرث بالات، ولك

غلبتــه. وباجلملة أقول إّن العلّّية ال تعين الرضورة، وإنّما تقوم ىلع النســبة 
الاتّية، والنسبة الاتّية إّما رضورّيٌة وإّما أكرثّيٌة، وٰهذا ما يتحّدد وفًقا لات 

ي يملك النسبة الاتّية، وطبيعته.
ّ

املوجود املتكّون ال

وأخرًيا نقول إّن من املوجودات ما هو جســٌم، وباتلايل يتكّون ويستكمل 
من خلل اتلغرّي املاكيّن واملوضيّع ملبادئــه، واتلغرّي املوضيّع تدرييجٌّ بذاته؛ 
ألّن املســافة بذاتها ممتّدٌة، واملتحّرك ىلع املســافة وهو أصغر امتداًدا منها، 
يكون بذاته متدرًّجــا يف قطعها؛ وألجل ٰذلك لم تكن العلّّية تقتيض ادلفعّية 
يف تذوّت املعلول، بل األمر رهن باخلصوصّيات الاتّية للموجود املســّبب، 
فإن اكن من األجســام فاألجســام ممتّدٌة وهلا تغرّيٌ تدرييجٌّ بذاتها، مّما يعين 
بالرضورة أّن آثار األســباب تتشلّك باتلدريج بذاتها، وأّن للّك مرحلٍة تُفَرض 
من مراحل تدرّجها أســبابًا خاّصًة بتلك املرحلــة. وال علقة للزمان بكّل 
ٰهذا األمر، فالزمان جمّرد تكميٍم للحركة مــن حيث ملحظة الَقبِْل وابَلْعِد 
فيها، ونسبة األشــياء األخرى إيلها، وهو أمٌر أجنيبٌّ عن السببّية وال علقة 
هل به، وإنّما يقارنها بأن تلحظ بالنســبة إىل حركٍة ما تكّمم فعلها من حيث 
ما هو َقبٌْل وَبْعٌد يف تلك احلركة، وتفصيل الكلم يف الفلسفة اثلانية املسّماة 

بالفلسفة الطبيعّية.
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270

المشكلة الرئيسة في كالم هيوم

بعد لّك ما تقّدم يمكننا أن ننظر بوضوح إىل لكمات هيوم لنى أّن املشلكة 
األساســّية - مضافًا إىل ضعــف اتلميزي الواضح واجلــيّل يف كيفّية معاجلته 

لألمور(*) - تكمن يف أمرين:

األّول: أنّه أهمل ظاهريًّا وباللفظ فقط أّي كلٍم عن املعقوالت، واألفاكر 
اليّت تعقل وتدرك دون أن تكون يه نفسها نسًخا عن أحاسيسنا املبارشة(**)، 
بل أنكر ظاهــًرا وباللفظ فقط أن يكون هنــاك إدراٌك جمّرٌد للمعاين يف حّد 
نفســها. فهو رشع يف مرشوعه من خلل ابلّت املسبَق بأّن لّك أفاكرنا ليست 
 نســًخا باهتًة عن أحاسيسنا ادلاخلّية واخلارجّية، وأنّه ال يوجد أّي فكرٍة 

ّ
إال

 أنّه غفل عن أنّه يف نفس قوهل ٰللك، يقوم باستعمال 
ّ

 ويه تعود إىل ٰذلك. إال
ّ

إال
أفاكٍر ليست من ٰهذا انلوع، فأفاكر النشوء واتلبعّية والرتتّب واتلقّدم واتلأّخر 
اليّت وصف فيها علقة األفاكر باألحاســيس، ليست نفسها من األحاسيس 
ادلاخلّية واخلارجّية، بل نفس األفاكر اليّت استعملها فيما بعد وجعلها أساًسا 
ملرشوعه مثل الغريّية والتشــابه واتلضاّد واتلقابل، والبســاطة والرتكيب، 
والوحدة والكرثة واالجتماع واتلفّرق، بل نفس فكرة الوجود وعدم الوجود، 
بل نفس فكرة اإلماكن وعدم اإلمــاكن، والكفاية وعدم الكفاية، واتلميزي 
، واعتبار العادة يه الســبب اجلوهرّي  بني ما هو جوهريٌّ وما ليس جبوهريٍّ

(*) لقد مّر فيما سبق بعض مظاهر ٰهذا الضعف، وسيأيت مظاهر أخرى هل خلل األمرين اتلايلني، 
وتبىق جمموعٌة أخرى منها، كنت أرشت إيلها يف كتاب »اإلحلاد.. أســبابه ومفاتيح العلج«، 

الفصل اثلالث، املفاتيح اثللثة األول.
(**) (صفحة 12-13 من كتابه

 An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press 
(Treatise of Human Nature, Book I, Part I, Section I) وأيضا (2007)
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وراء حكمنا بالرضورة، إىل ما هنالك من أموٍر، قد شــلّكت عصب املمارسة 
الفكرّيــة اليّت قــام بها هيــوم. إّن عجز هيوم عن اتلميــزي بني املعقوالت 
الوجوديّة واملعقوالت املاهوّيــة واملعقوالت املعرفّية وحرها يف نوٍع واحٍد، 
ُمدخــًل املعقوالت املعرفّية ضمن املعقــوالت املأخوذة عن احلّس ابلاطن، 
اغفًل عن تمايز اجلهتني الوجدانّية واملعرفّيــة، وعن تمايز اجلهتني املاهوّية 
ي سمح هل ظاهًرا باتلعامل مع األفاكر وكأنّها أموٌر منفصلٌة 

ّ
والوجوديّة؛ هو ال

 ما جنده خلل اإلحســاس من تلحٍق أو 
ّ

عن بعضها ابلعض، ال يربطها إال
 أّن األمر األكرث غرابًة يف كلم 

ّ
تشابٍه أو جتاوٍر كما سيأيت يف األمر اثلاين. إال

ي ندركه 
ّ

هيوم، هو إنكاره لإلدراك املجّرد رغم تشديده ىلع أهّمّية التشابه ال
اذه من التشابه ســبيًل؛ تلأسيس عّدة أموٍر يف مرشوعه، 

ّ
بني األفاكر، واخت

ثّم جتده يعقد حبثًا يســتدّل به ىلع املذهب االســّم الرافض لواقعّية اللكّيات 
واإلدراك املجــّرد هلا، مؤّيًدا يف ٰذلك ومثنيًــا ىلع بارلك، ومعترًبا ٰهذا القول 
 Treatise of Human Nature, Book[ ثورًة بالغة األهّمّية يف الفلســفة احلديثة
 بالقول بوجود 

ّ
I, Part I, Section IV[، واحلال أّن التشــابه نفسه ال معىن هل إال

اللكّّيات واإلدراك املجّرد هلا؛ إذ لو لم تكن الصفة اليّت بها تشــابهت األشياء 
معقولًة يف حّد نفســها ومتمزّيًة عند العقل عن لّك احلدود ومستغرقًا فيها يف 
حّد نفســها، ومن ثّم مدركًة يف حّد نفسها يف ٰهذا وذاك، ملا أمكن أن حيكم 
بتشابه يشٍء مع أّي يشٍء آخر. لقد خلط هيوم بني اإلدراك االستغرايّق املعرّب 
عنه بإدراك املاهّية أو املعىن بل رشٍط من خلل االستغراق يف إدراكها، دون 
تعّمد إخراج ســائر ما عداها من القيود والرشوط واستبعاده؛ وٰللك اكنت 
ممكنة االجتماع مع لّك الرشوط. وبــني اإلدراك اإلقصايّئ املعرّب عنه بإدراك 
ي يتّم فيه تعّمد اســتبعاد لّك ما عدا املاهّية أو 

ّ
املعىن واملاهّية برشط ال، ال
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املعىن، وانتقل من امتناع صدق اثلاين وواقعّيته فيما خيّص األمور املحسوسة 
إىل امتناع األّول املبيّن ىلع واقعّية اتلمزّي واملغايرة اليّت شلّكت أساًسا للحكم 
 وجود تلك اخلصوصّية املشرتكة يف حّد نفسها 

ّ
ي ال يعين إال

ّ
باملشــابهة، وال

ضمن األشخاص بل انفصاٍل أو استقلٍل، بل يمتنع عليها ٰذلك بنفس قول 
القائلني باإلدراك املجّرد لللكّّيات وواقعّيتها ضمن األشخاص واألفراد.

ي ســمح باإلعراض الظاهرّي عن 
ّ

إّن قيــام هيوم بٰهذين اخللطني هو ال
ٍّ وجمّرٍد حّت عن األفــاكر املاهوّية، وعن 

ّ
األحاكم األّويّلة املدركــة بنحٍو لك

احلكم عليها وفًقا خلصوصّياتها الاتّية اليّت تعرّب عن العلقات والنسب بني 
املوجــودات بما يه موجوداٌت. وٰهذا ما مّكنه من اتلعامل مع األفاكر املاهوّية 
املتعلّقة باملوجودات املحسوسة، وكأنّها جمّرد قطٍع موجودٍة ىلع شاشة حاسوٍب، 
جاءت إيلنا برتتيٍب خاصٍّ من احلّس، ولٰكن يمكن أن ترتتّب بشــلٍك آخر 
 انعدام ملحظة ما إذا 

ّ
»دون تناقٍض«؛ إذ عدم اتلناقض حينهــا لن يعين إال

اكن هناك تناقٌض أو ال؛ ألنّه قائٌم ىلع انعدام ملحظة النســب والعلقات 
الواقعّية القائمة بني املوجودات بما يه موجوداٌت، وليس ىلع ملحظتها مع 
 ســلب اليشء عن 

ّ
عدم وجدان أّي تناقٍض، فاتلناقض يف أّي قضّيٍة ليس إال

 إذا لُوِحظ اليشء 
ّ

نفســه، وال يمكن الكلم عن سلب اليشء عن نفسه إال
بمــا هو بعينه، خبصوصّياته اليّت بها اكن هو بعينــه، وهو غرٌي ملا عداه، أي 
 Treatise of Human Nature,[ .يف ظّل تعّقله من خــلل املعقوالت الوجوديّة
 An Enquiry Concerning Human Understanding ؛Book I, Part I, Section IV

Oxford University Press؛ ص18-24 و55 وما بعدها[
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اثلــاين: هو خلطــه بني اتلعّقل واتلخّيــل(*)، فقد رّصح هيــوم باعتبار 
اتلخّيــل وقدرته العجيبــة ىلع اتلّرف حبّرّيٍة باألفــاكر العنَر اثلايَن من 
عنارص مرشوعه، بعد أن اكن العنــر األّول ملرشوعه اعتبار مجيع األفاكر 
اليّت نملكها جمّرد نسٍخ عن اإلحساســات املبارشة. فاتلخّيل يقوم ىلع حمض 
اســتحضار الصور والرتكيب والفصل بينهــا، باالقتصار ىلع حمض ما تظهر 
عليه يف اخليال وفًقا ملا أعطتنا إيّاه اإلحساســات ادلاخلّية واخلارجّية عنها، 
واألفاكر والصور يف اتلخّيل منفصلٌة مســتقلٌّة متحّررٌة من بعضها ابلعض، 
وال يوجــد أّي يشٍء يلزم بأن تبىق أيٌّ منها مع أخرى، أو عقيب أخرى، أو 
يف أخــرى أو غري ٰذلك، ولّك واحٍد منها يمكن بنحــٍو حرٍّ وبل أّي مانٍع أن 
نقــول عنها إنّها موجودٌة، وإنّها غري موجــودٍة دون أن نلحظ أّي تناقٍض يف 
ابلني. وال يوجد يف اخليال ما يربط بينه وبني وجود األشــياء أنفســها بمعزل 
عن ختّيلها؛ وألجل ٰذلك راح هيوم يفتّــش عّما جيعلنا نقوم باحلكم بوجود 
يشٍء انطلقًا من وجود يشٍء آخر عرفنا وجوده عرب احلّس، وألجل أنّه اعترب 
 ثلث ســبٍل 

ّ
ممارســة اتلفكري إنّما تتّم من خلل اتلخّيل، لم جيد أمامه إال

للنتقال من املعرفة احلّســّية بوجــود يشٍء إىل املعرفة الفكرّية بوجود يشٍء 
آخر لم حنّســه، وٰهذه السبل اثللث يه التشابه واتلجاور والسببّية؛ ولٰكّن 
ي حيدث يف اخليال لألفاكر نتيجة 

ّ
منشأ ٰهذه الســبل اثللث هو اتلكرار ال

اإلحساس، حبيث إّن اقرتان يشٍء بيشٍء من خلل اإلحساس املتكّرر، يقود 
ي 

ّ
إىل احلكم بوجود ٰذلك املقارن عندما حنّس بيشٍء شــبيٍه بٰذلك اليشء ال

اكن يقارنــه، فيحرض يف اخليال مقارنه، ونتوّقع وجــوده كما كّنا قد اعتدنا 

(*) لقد تكلّمــُت مفصًل عن الفرق بني اتلعّقل واتلخّيل يف كتــاب »كيف أعقل«، ويف كتاب 
»اإلحلاد.. أســبابه ومفاتيح العلج« مع إبراز كيفّية ممارســة هيوم لٰهذا اخللط بشلٍك واضٍح 

، فل أعيد هنا. وجيلٍّ
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ىلع وجوده مع شــبيهه. فاحلكم بوجود يشٍء مــن خلل اتلفكري بما يوجد - 
أي اتلخّيل بضميمة احلّس، نشــأ من علقة التشــابه اليّت أوجبت حضور 
مقارن الشــبيه عند اإلحساس بشــبيهه، فنحكم بوجود املقارن معه، كما 
اعتدنا ىلع ٰذلك. وٰهذا ما يطلــق عليه يف املنطق باتلمثيل أو قياس اتلمثيل. 
 حمــض العادة، اكنت ٰهذه 

ّ
وبمــا أنّنا ال نملك ما حيســم نلا ٰهذا اتلقارن إال

املعرفــة جمّرد احتماٍل. أّما الطريقة اثلانية، أو الســبيل اثلاين فهو املجاورة، 
فإّن اعتيادنا احلّسّ ىلع اإلحساس باألشياء ىلع حنٍو متجاور زمانًا أو ماكنًا، 
ي يقودنا إىل اتلفكري بوجود أحد املتجاورين حبســب ما اعتدنا عليه 

ّ
هو ال

عند إحساسنا بوجود اآلخر. فيكون االنتقال من وجود أحد الشيئني يف حال 
اإلحساس به معتمًدا ىلع حضوره يف خيانلا عند حضور ذاك، فنحكم حكًما 

احتمايلًّا بأّن اآلخر موجوٌد معه وإن كّنا لم حنّسه.

وبالوصول إىل السبيل اثلالث، وهو علقة السبب وانلتيجة، فإّن اتلفكري 
واحلكم بوجود يشٍء ما انطلقًا منها يعتمد - حبســب هيوم - ىلع أنّنا اعتدنا 
أن حنّس بوجود األشــياء ىلع حنو متتاٍل، حبيث حنّس بٰهذا عقيب إحساسنا 
بٰهــذا، مّما يقودنا إىل األنس به نتيجة اتلكــرار، فنصري حنكم عندما نعلم 
باحلّس بوجود يشٍء ما اعتدنا رؤيته تايلًا أو ســابًقا لــيشٍء آخر، بأّن ٰذلك 
اليشء اآلخر الســابق موجوٌد أيًضا بنحٍو ســابٍق، أو أّن ٰذلك اليشء اآلخر 
 

ّ
اللحق ســيوجد بعده؛ وألجل ٰذلك خلص هيوم إىل أّن السببّية ال تعين إال

اتلتايل واتللحق، والســبب هو السابق، وانلتيجة يه اتلايل. وبما أنّنا نعتمد 
بٰذلك ىلع حمض األنس الهيّن فٰهذا يعين أّن احلكم جمّرد احتماٍل، وال يقني 
يف ابلــني. بما أّن لّك يشٍء يمكن أن يوجد أو ال يوجد ىلع حدٍّ ســواٍء، فٰهذا 
ي اختاره هيوم، سوف يكون 

ّ
يعين أّن وجود أّي يشٍء نســّميه سببًا باملعىن ال



 يوجد بعده نتيجته، وكٰذلك العكس يمكن للنتيجة أن توجد 
ّ

من املمكن أال
ي اقرتحه هيوم دون أن يكون السبب موجوًدا. وبناًء عليه 

ّ
حبســب املعىن ال

ال يمكننا أن نعلم أّن ما اعتدنا ىلع جريانه ســوف جيري بنفس املجرى وما 
اعتدنا عليه من أســباٍب ونتائج سوف يبىق ىلع حاهل، بل يمكن أن يتلو أّي 

يشٍء ألّي يشٍء، واتلتايل هو السببّية، وليست شيئًا آخر.

 أنّك قد علمت أّن أساس ٰهذا الفهم للعلّّية، هو ملحظة حال األفاكر 
ّ

إال
يف اخليال، في مستقلٌّة، ونقدر ىلع أن نفعل معها أّي يشٍء، فوجودها وعدم 
وجودها كلهما متســاويان، وبما أنّها منفصلٌة، فوجودها بنحٍو متتاٍل، أي 
ا طليًقا بل أّي  بعلقة السببّية حبسب معىن هيوم للفظ السبب، سيكون حرًّ
قيٍد أو رشٍط، سوى أّن اإلحساس عوّدنا ىلع نمٍط معنّيٍ ليس أكرث. فاستقلل 
 ىلع حدٍّ سواٍء 

ًّ
األفاكر من جهٍة، وإماكن وجود وعدم وجود أيٍّ منها مســتقل

ي شلّك أساًســا للّك ما قاهل هيوم حول العلّّية، وهو 
ّ

من جهٍة أخرى، هو ال
ي 

ّ
ي جعل لفظ العلّّية والسببّية يُستخَدم بمعىًن خمتِلٍف لكّيًّا عن معناه ال

ّ
ال

تستعمله الفلسفة اليّت جاء هيوم بمرشوعه بدايع هدمها.

ولٰكــّن انطلق هيوم من هاتني اجلهتــني يف ملحظته لألفاكر يقوم ىلع 
 ما حنّسه 

ّ
يشٍء ســابٍق عليهما، هو اعتباره أّن األشــياء أنفســها ال تمّثل إال

ي لم جيد فيه سبيًل للهروب من إسناد انلتائج إىل أسبابها، 
ّ

عنها، إىل احلّد ال
 بالقول إّن خصائص 

ّ
انطلقًا من علقاتها الاتّية انلاشئة عن خصائصها، إال

 An Enquiry[ األشياء نفسها قد تتغرّي مع بقائها حمسوسًة بنفس الصور احلّسّية
ص27[،    Concerning Human Understanding Oxford University Press

وباتلايل لم َتُعْد فكرة اخلصائص اجلوهرّية تلعين شــيئًا، تماًما كما قّرر لوك 
(Locke John) من قبل، وبٰذلك لم يعد معىن املوجود يلعين شــيئًا ســوى 



ٰذلك اليشء الفارغ لكّيًّا من أّي خصوصّيٍة سوى أنّه يعطي إحساساٍت معّينًة 
تصري أفاكًرا عنه. فلم َيُعْد املوجود ذاتًا هلا خصائص بها اكنت يه بعينها، بل 
جمّرد يشٍء فارٍغ حنّســه بإحساساٍت معّينٍة، وعندما نشري إيله فإنّنا نشري إىل 

جمموعة ٰهذه اإلحساسات.

 أنّه قد فات هيوم مّرًة أخرى أن يلحظ أّن اإلحساسات نفسها موجوداٌت، 
ّ

إال
وأنّها توجد فينا، وأّن أفاكرنا نفسها موجوداٌت، وأنّها توجد يف ذهننا، وأّن لّك 
واحٍد منها إنّما يتمزّي عن اآلخر خبصوصّية ذاته اليّت بها اكن هو، وهيوم نفسه 
 من الفرض املسبق للتمايز واتلغاير واتلعّدد بني األفاكر فيما بينها 

ّ
لم ينطلق إال

وبني اإلحساسات فيما بينها وبني اإلحساسات واألفاكر، وبني اإلحساسات 
 أّن لّك واحٍد من املتمايزات 

ّ
واملوجــودات. وٰهذا اتلغاير واتلمايز ال يعــين إال

هو عينه، وفًقا خلصوصّيته وطبيعته، بســيطًة اكنت أو مرّكبًة، كما قّســمها 
هــو إىل ٰذلك. وباتلايل ال معىن للكلم عن أّي تمزّيٍ أو تغايٍر أو اختلٍف، وال 
 انطلقًا 

ّ
ي لعب دوًرا أساسيًّا يف مرشوعه، إال

ّ
معىن للكلم عن التشــابه ال

من القول باخلصائص اجلوهرّية اليّت بهــا اكن ٰهذا هو ٰهذا، وغري ذاك، وبها 
اكن اإلحســاس غري األفاكر وبها اكن اإلحساس ابلرّي غري السميّع وغري 
الويّق، وٰهكذا ابلوايق. وباتلايل كما اكنت اإلحساســات غري بعضها ابلعض 
خبصائصها، واكنت األفاكر غري اإلحساسات خبصائصها، واكنت األفاكر غري 
بعضها ابلعض خبصائصها، وكما اكن تغيري خصائص ما حنّسه يعين أنّنا حنّس 
إحساًســا آخر، وليس أّن اإلحساس هو نفسه باٍق، وإنّما تغرّيت خصائصه، 
وكمــا اكن تغرّي مضمون الفكرة يعين أّن هناك فكرًة أخرى يه اليّت وُِجَدت، 
وليس أّن الفكرة نفســها ال زالت، وإنّما تغرّيت خصائصها؛ فكٰذلك احلال 
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يف املوجودات أنفســها، فإّن تغرّي اخلصائص يعين موجــوداٍت أخرى، ال أّن 
املوجود عينه قد تغرّيت خصائصه. وإذا اكن كٰذلك، فإّن فرض تغرّي اخلصائص 
يعين أّن شــيئًا آخر قد وُِجد، وليس عني ٰذلــك اليشء، ويف ٰهذه احلال، فإّن 
بقاء اإلحساســات ىلع حاهلا يعين أنّنا نقول بأّن اإلحساسات اليّت يه نفسها 
موجوداٌت أخرى، توجد فينا من خلل االرتباط احلّسّ باملوجودات، ال توجد 
وفًقا خلصائص األشــياء اليّت حنّســها، وباتلايل لن نعلم إن كّنا حنّس اليشء 
نفســه أو ال، بل لّك ما نعلمه هو أنّنا نملك إحساساٍت، ولٰكن يف ٰهذه احلال 
ِذ من 

ُ
سيكون ابلناء ىلع عدم تبعّية اإلحساسات خلصائص املوجودات قد اخت

قبل هيوم منطلًقا نلي تبعّية انلتائج لألسباب وفًقا خلصائصها، فيكون عني 
ِذ منطلًقا وأساًســا لعملّية انلي، 

ُ
ي اكن هيوم بصدد نفيه، قد اخت

ّ
األمــر ال

وٰهذا مصادرٌة ىلع املطلوب، وني لليشء من خلل حمض اّداعء أنّه منتٍف، 
وباتلايل لم َنُعْد أمام ديلٍل، وإنّما أمام جمّرد دعوى بل ديلٍل، وباتلايل إذا أراد 
هيوم من ٰهذه ادلعوى أن تكون ســببًا لصدقها فهو يطّبق بٰذلك نقيض مفاد 
دعواه، ويعترب جمّرد ادلعوى سببًا بذاته لصدقها، وإذا اعرتف بأّن جمّرد اّداعئها 
ال يوجب صدقها كما اكن يكّرر دائًما، فهو يدرك إذن دون أن يشــعر وبنحٍو 
أّويلٍّ وتلقايئٍّ أنّه ال بّد من سبٍب خبصوصّيٍة حمّددٍة توجب بذاتها أن يصري ٰهذا 

احلكم صادقًا، وليس أّي يشٍء اكن.

النتيجة النهائّية

واآلن، وبعد لّك ما تقّدم، يظهر جليًّا كيف أّن هيوم قام باتلظاهر برفض 
 اكن أو 

ً
مــا يعلمه ويطبقه، بل ما ال يمكنه أن يكتب حرفًا واحًدا، ســؤاال
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ا يف يشٍء واحٍد، وهو   أنّه اكن حمقًّ
ّ

 انطلقًا من ابلناء عليه ضمنًا، إال
ّ

حكًما، إال
 An Enquiry Concerning Human Understanding,[ :حينما قال عن نفســه
Oxford University Press ص29[: »إذا كنــت خمطئًا فيما قلت ]وٰهذا ما ثبت 

ا، حبيث إنيّن لم  ا طالٌب متخلٌّف جدًّ بما ال شّك فيه[ فعيّل أن أعرتف بأيّن حقًّ
أستطع اكتشاف ديلٍل اكن فيما يبدو مألوفًا عندي بشلٍك اكمٍل، ومنذ وقٍت 

طويٍل، حّت قبل أن أاغدر املهد«(*).

 أّن احلقيقة يه أّن هيوم قد احرتف أســلوب اتلمســكن ٰهذا مضفيًا 
ّ

إال
ىلع كلمه مســحة تعاطٍف ولطٍف خادٍع؛ موحيًا للقارئ جبّديّته وصدقه، 
 (G.E.M. Anscombe) واحلال أنّه »جمّرد سفســطايئٍّ بــارٍع« كما وصفتــه
 G.E.M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy,” in her Collected[

 .]Philosophical Papers, Volume III: Ethics, Religion, and Politics, at p. 28

وباجلملــة، لقد رأينا أّن جوهر مرشوع هيــوم يقوم ىلع اخللط بني األحاكم 
ذ من مصدر األحاكم الوهمّية وهو اخليال منطلًقا 

ّ
الوهمّيــة واألّويّلة، وقد اخت

تلأسيس مرشوعه؛ وٰللك يمكن عّده مؤّسًســا للفلسفة الوهمّية يف العر 

(*) ولٰكّن هيوم لم يكن يعرف حينما كتب ٰهذا الكلم أّن أجيااًل من الطلبة أمثاهل ســوف يأتون 
بعــده وحيتفون به، بل ووفًقــا لـ )S. N. HAMPSHIRE ( يف مقالة حتــت عنوان »موقع هيوم 
DAVID HUME A Sympo-( يف كتاب )HUME’S PLACE IN PHILOSOPHY(  يف الفلســفة«

sium( صفحــة )3-6(: لم تكن كتابات هيوم تلتمّتع باملعايري العلمّية الصارمة اليّت من شــأن 

العلماء واملفّكرين أن يراعوها... بل جاءت كتاباته أشــبه بالكتب الشعبّية والعاّمّية املليئة 
باألســايلب اخلطابّية واإلقناعّية... وألجل ٰذلك لم تكن تؤخــذ جبّديّة من قبل املتخّصصني، 
 )T. H. Green’s( بل اكنت تُعّد نواًع من اإلفراط واتلهّور يف ممارسة الشّك، وقد اعتربت مقّدمة
اإلبطــال األخري لكلمه؛ ولٰكن فجأًة، ومع مطلع اثللثينات بدأ لّك يشٍء باتلغرّي ىلع األقّل 
يف بريطانيا. ويه الفرتة اليّت ســطع فيها جنم الوضعّيني اجلدد و)Wittgenstein(، وانتشــار ما 

يُسّم بما بعد احلداثة.
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احلديث، واليّت بسطت سيطرتها ىلع أغلب املراكز األاكديمّية، اليّت جاءت 
ملضاّدة الفلسفة الربهانّية اليّت لم َيُعْد هلا ذكٌر أو أثٌر إىل وقٍت قريٍب، قبل أن 
تعود األجيال اجلديدة بإاعدة فتح امللّفات املغلقة، وكشف الزيف واتلضليل 
ي تّم تروجيه إىل حّد االستغراب من االعرتاض عليه؛ وللكلم 

ّ
والكذب ال

تتّمٌة ليس ٰهذا موضعها(*). 

ِضيف إيله ما ذكرته يف الفصل اثلالث من 
ُ
وٰهــذا لكّه يعين-خصوًصا إذا أ

كتاب اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العلج- أّن لّك عمليات االستنجاد بمقاالت 
هيوم دلعم املوقف اإلحلادي، ورفض رضورّية موجوٍد بالفعل بذاته، ومبدأ 
بذاته لسائر املوجودات املتغرّية ال تعدو كونها تعلَُّق غريٍق بظّل أمواج املعرفة 

(*) يمكن ملن يريد االســزتادة حول ٰهذا األمر أن يرجع إىل مقالٍة نرُِشت يف العدد السابق للمجلّة 
حتت عنوان: »تطّور املاّديّة واإلحلاد«، وإىل كتاب »الفلســفة.. تأسيســها تلويثها حتريفها«، 
ويمكن أيًضا اتلوّســع للتعّرف ىلع احلركة اجلديدة اليّت تســىع لوضع األمور يف نصابها حتت 
ي تّم تروجبه 

ّ
عنوان: »األرسطوطايّلة اجلديدة«، واتلعّرف من كثٍب ىلع كّم الزيف واخلداع ال

ىلع أنّه حقيقٌة تارخيّيٌة، من خلل ملحظة الكتب اتلايلة:
Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, Wil-

liam M.R. Simpson, Robert C. Koons, Nicholas J. Teh(2017؛ 
)Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, Daniel D. 
Novotný )ed.(, Lukás Novák )ed.((2014؛ )Contemporary 
Aristotelian Metaphysics, Tuomas Tahko )ed.(( 2011؛ 
)Aristotle on knowledge and learning : the posterior ana-
lytics, Bronstein, David( 2016؛ )Aristotle on Method and 
Metaphysics, Edward Feser( 2013؛ )Retrieving Aristotle in 
an Age of Crisis, Roochnik, David( 2012؛ )Real Essentialism, 
David S Oderberg( 2007؛ )Aristotle’s Revenge: The Meta-
physical Foundations of Physical and Biological Science, Ed-
ward Feser( 2019؛ )Scholastic Metaphysics A Contemporary 
Introduction, Edward Feser 2014.
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الخالصة
تتناول ٰهذه املقالة بانلقد واتلحليل العقيّل اإلشاكالت اليّت أوردها زعيم امللِحدين 
اجلُُدد ريتشــارد دوكيزن )Clinton Richard Dawkins(، ىلع أدلّــة الوجود اإللّٰي اليّت 
ّية". وقد اعتمدنا 

ٰ
أقامها املتلكّم املسييّح الشهري توما األكوييّن يف كتابه "اخللصة اإلهل

 ، يف تفنيد ٰهذه الشــبهات املنقولة من كتابة املشهور "وهم اإلهٰل" املنهَج العقيلَّ الربهاينَّ
ي يضمــن نلا انلقد واتلحليل العلّم املوضويّع يف مثل ٰهذه مســائل. ومن خلل 

ّ
ال

ابلحــث يتبنّي تهافــت منهج دوكيزن املعــريّف احلّسّ مع موضــوع ابلحث اإللّٰي، 
وهشاشــة إشــاكالته الفلســفّية اليّت أوردها ىلع أدلّة إثبات الوجود اإللّٰي وصفاته 
الاتّية والفعلّية، واليّت اكن منشــؤها مجيًعا نزعته احلّســّية املاّديّة الشديدة، وغلبة 
قّوته الوهمّية ىلع قّوته العقلّية، ورؤيته السطحّية لألمور، وعدم اّطلعه ىلع األصول 
الفلسفّية األّويّلة الرضورّية اليّت قامت أدلّة إثبات املبدإ اإللّٰي عليها. وباندفاع ٰهذه 
ي أراد دوكيزن أن 

ّ
اإلشــاكالت تتنّقح ٰهذه األدلّة الفلســفّية، ويربز وجهها انلاصع ال

يشّوهه بمغالطاته وشبهاته. 

اللكمات املفتاحّية: دوکيز؛ املبدأ اإلليّٰه؛ توما األكوييّن؛ املنهج املعريّف. 

almahya@yahoo.com .ادلكتور أيمن عبد اخلالق، مر، أستاٌذ يف الفسلفة اإلسلمّية (*)

مناقشات دوكينز ألدّلة إثبات الوجود 
اإللهي.. تحليٌل ونقٌد

د. أيمن عبد الخالق
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Richard Dawkins' objections to the arguments of 
divine existence

 

Abstract:

This article critically and analytically addresses the objections 
made by the leader of the new atheists: Richard Dawkins, to 
the arguments of divine existence established by the renowned 
Christian theologian Thomas Aquinas in his book Summa 
Theologiae. In refuting these objections, narrated from his famous 
book The God Delusion, we have relied on the demonstrative 
rational method that ensures the scientific objective critique and 
analysis in such problems. The incoherence of Dawkins' sensory 
epistemological approach towards the theological subject matter 
and the weakness of his philosophical objections to the proofs of 
divine existence and divine attributes of the essence and action 
will be evident during the study. The origin of all these objections 
lies in his extreme materialistic inclination, and dominance of his 
delusive faculty over contemplative faculty, and his shallow vision 
towards things, and his not being aware of the necessary priori 
philosophical principles that have been the ground for the proofs 
of divine existence.

Keywords: Dawkins, objections, divine principle, Thomas 
Aquinas, analysis and critique.
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مقّدمة

يدور ٰهذا ابلحث حول تفنيد الشبهات الفلسفّية اليّت أوردها دوكيزن ىلع 
أدلّة إثبات الوجود اإللّٰي وصفاته الاتّية والفعلّية.

وال خيــىف ىلع أحٍد األهّمّيــة العقديّة الكبرية الّــيت يتمّخض عنها ٰهذا 
ابلحث يف إثبات األصل األّول من ادلين اإلسليّم املبني، وهو اتلوحيد، وهو 
ي جعله امللحدة ىلع مّر اتلاريخ مرىًم لسهامهم؛ من أجل الرتويج 

ّ
الركن ال

ّية واإلنسانّية احلقيقّية.
ٰ
لرؤيتهم املاّديّة اليّت تنتي معها مجيع القيم اإلهل

ي ينبيغ اعتماده يف 
ّ

وقد رشعــُت يف ابلداية يف حتقيق املنهج املعــريّف ال
ي 

ّ
حتقيق ٰهذه املسألة الفلســفّية اتلجريديّة، وهو املنهج العقيّل الربهايّن ال

، ثّم تعّرضت ثانيًــا بانلقد واتلحليل  يضّمــن نلا ايلقني العلمَّ املوضــويعَّ
ي اعتمده دوكيزن يف إشــاكالته ىلع أدلّة الوجود اإللّٰي، 

ّ
للمنهــج املعريّف ال

وبيّنت عدم صلحّيته العلمّية.

وانتقلــُت بعد ٰذلك بليان األصول العقلّية الفلســفّية الرضورّية إلثبات 
وجود املبدإ اإللّٰي، ثّم انتقلت ىلع إثرها بليان األدلّة األربعة املشهورة اليّت 
أقامها توما األكوييّن ىلع إثبات الوجود اإللّٰي، واليّت اكنت حمّط نظر دوكيزن 
وإشاكالته، وٰذلك بعد أن وّفقنا بتقريرها بنحٍو أفضل، وكشفنا عن عدم فهم 

دوكيزن هلا، وتزييفه لصورتها.

ويف انلهاية اســتعرضُت ُشــبُهات دوكيزن ىلع ٰهذه األدلّة الفلسفّية، ثم 
تعّرضت هلا بانلقد واتلحليل، وكشفُت عن موارد اخللل املنطيّق فيها.
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المنهج المعرفّي الصحيح إلثبات المبدإ اإلٰلهّي

ي حيــّدد منهجه املعريّف ابلاحث عن 
ّ

إّن موضــوع ابلحث العلّم هو ال
ي من خلهل يتّم حتقيق مســائل العلم بنحٍو واقيعٍّ أو 

ّ
عوارضه الاتّية، وال

قريٍب من الواقع.

فموضوع ابلحث اتلارييّخ ـ مثًل ـ املتعلِّق باحلوادث اتلارخيّية، يستلزم 
املنهج انلقيّل تلحقيق مســائله، وموضوع ابلحث الفزييايّئ املتعلِّق بأجسام 
الطبيعــة من حيث أفعاهلا وانفعاالتها يســتلزم املنهج احلــّسّ اتلجرييّب، 
وموضوع ابلحث الريايّض املتعلّق باملقادير واألعداد يســتلزم املنهج احلّسّ 
اتلحلييّل، وأّما موضوع ابلحث الفلســّي امليتافزييــيّق، فل يمكن حتقيق 
 من خلل املنهج العقيّل الربهايّن امليتافزيييّق املسانخ ملوضواعت 

ّ
مســائله إال

مسائله املعقولة غري املحسوسة.

ومّما تقّدم، يتبنّي نلا أّن حبثنا حول وجود املبدإ اإللّٰي اخلالق لٰهذا الكون، 
 أن يكون حبثًا فلســفيًّا ميتافزييقيًّا؛ ألّن خالق الكون ال يمكن 

ّ
ال يمكن إال

أن يكون جزًءا منه، وباتلايل فهو جزٌء من اعلم ما وراء الطبيعة، وباتلايل فل 
ي 

ّ
 من خلل املنهج العقــيّل الربهايّن امليتافزيييّق، ال

ّ
يمكن ابلحث عنه إال

 . يضمن نلا انلتائج ايلقينّية الصادقة بنحٍو علمٍّ موضويعٍّ

: »الربهان قياٌس مؤلٌّف من يقينّياٍت، ينتج يقينًا بالات  مة احليّلّ
ّ

قال العل
اضطــراًرا، والقياس صورته، وايلقينّيات ماّدته، وايلقني املســتفاد اغيته« 

، الجوهر النضيد، ص 199[. ّ ي
ّ

]الحل

واجلدير بالكر أّن الربهان العقــيلَّ امليتافزيييقَّ ينطلق فقط من القضايا 
ابلدهّية األّويّلة املجّردة وغري املحسوسة، كأصل امتناع اجتماع انلقيضني 
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أو ارتفاعهمــا، وأصل اهلوّية، وامتناع ســلب اليشء عن نفســه، وأصل 
السببّية، وامتناع ادلور والتسلسل، ويه لكّها مبادئ غري خاضعٍة للحّس، 
أو اتلجربــة العلمّية، بل األمر بالعكس تماًمــا؛ إذ يفتقر احلّس واتلجربة 

إيلها كما سنبنّي ٰذلك الحًقا.

المنهج المعرفّي اّلذي اعتمده دوكينز لنفي المبدإ اإلٰلهّي

عندمــا يعتمد دوكيزن باعتباره اعلم أحياٍء ىلع املنهج احلّسّ اتلجرييّب يف 
، إذ إّن موضوع حبثه هو األجســام  حبوثه العلمّية، فٰهذا أمٌر صحيٌح وطبييعٌّ
احلّيــة، ولٰكن عندما نراه يطّبق ٰهذا املنهج نفســه يف حبثه عن املبدإ اإللّٰي 

للكون، فٰهذا أمٌر مرفوٌض علميًّا، ومثرٌي للتعجب واالستغراب.

فليس عيبًا أن جيهل اإلنســان منهًجا معّينًــا أو علًما ما، ولٰكّن العيب 
لّك العيب أن يقحم نفســه فيما ال يعلم، ويســخر من أصحاب اتلخّصص 
اآلخر، وسوف نشــري هنا إىل بعض مقتطفات من كلمه تثبت ما قلناه من 
 وباختصاٍر حلقيقة املنهج احلّسّ 

ً
ختّبطه ومغالطاته، ولٰكن بعد أن نشري أّوال

اتلجرييب وصلحّيته العلمّية، وحدوده املعرفّية، فأقول: 

عندما نتلكّم عن اتلجربة احلّسّية بوصفها مصدًرا معرفيًّا، فإنّنا نعين بها 
املعرفة ايلقينّية احلاصلة نلا من تكّرر املشاهدات احلّسّية؛ لصدور األثر عن 
املؤثّر جلزئّياٍت متماثلٍة حتت ظروٍف خمتلفٍة؛ الســتبعاد األسباب االتّفاقّية، 

وإحراز اتللزم الايّت بني األثر وطبيعة املؤثّر.

ومــن أجل اتلعّرف ىلع الصلحّية العلمّية للتجربة، ينبيغ اإلشــارة إىل 
عّدة أموٍر:
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األّول: أّن اتلجربة ليست جمّرد اســتقراٍء وتتّبٍع ساذٍج لصدور األثر عن 
 ألوجبت الظّن ال ايلقني، بل يه تتّبٌع هادٌف حتت ظروٍف خمتلفٍة؛ 

ّ
املؤثّر، وإال

الستبعاد األســباب االتّفاقّية العرضّية اليّت يمكن أن يكون هلا مدخلّيٌة يف 
صدور األثر عن املؤثّر.

اثلاين: أّن تكرار املشاهدات ليس جمّرد تكراٍر كّمٍّ خيضع مقداره حلساب 
االحتماالت - كما قد يتوّهمه ابلعض - بل تكراٌر كييٌّ خيضع تلحليل العقل 
للَكّ ما يمكن أن يكون هل مدخلّيٌة من األسباب االتّفاقّية، حبيث يتعنّي عدد 
مّرات املشــاهدة بعدد ما حيتمل العقل مدخلّيته العرضّية يف صدور األثر، 
فعىل ســبيل املثال: لو احتمل العقل مدخلّية الزمان واملاكن ودرجة احلرارة 
ال غري يف صدور األثر، فعىل املجّرب أن يكّرر مشــاهداته ثلث مّراٍت ىلع 
األقّل يف زماٍن وماكٍن آخر، ودرجة حرارٍة مغايرٍة، ليســتبعد لّك املداخلت 
العرضّية املحتملــة يف صدور األثر، ويلطمنّئ بعــده أّن األثر الزٌم لطبيعة 

املؤثّر، ال ألمٍر أخّص.

، بأّن »األثر يصدر  اثلالــث: أّن اتلجربة تنّقح نلا صغرى قياٍس اقــرتاينٍّ
دائميًّا أو أكرثيًّا عن املؤثّر حتت ظروٍف خمتلفٍة«، ثّم تنضّم إيلها كربى عقلّيٌة 
بدهّيــٌة، بأّن »لّك ما اكن كٰذلك فهو ذايتٌّ لطبيعــة املؤثّر«، وهو ىلع خلف 

ي اكن ينّقح كربى القياس، وتنضّم إيله صغرى عقلّيٌة.
ّ

االستقراء ال

، مقّدٌم رشطّيته من نتيجة القياس األّول،  ثّم ينعقد قياٌس آخر استثنايئٌّ
وهو: (لو اكن األثر ذاتيًّا لطبيعة املؤثّــر) وتايله الزٌم رضوريٌّ للمقّدم بناًء 
ىلع أصل العلّّية، وهــو: (لاكن لّك أفراد املؤثّر يصــدر عنها ٰهذا األثر)، 
لنســتنتج بعد اســتثناء عني املقّدم نتيجًة لكّّيًة يقينّيًة: بأّن لّك أفراد املؤثّر 

يصدر عنها ٰهذا األثر.
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وينبــيغ اتلأّكد من أّن موضــوع احلكم اتلجرييّب ليس بأوســع مّما تّم 
 نأخذ ما بالعرض ماكن ما بالات، قال ابن ســينا: »واعلم أّن 

ّ
جتربته؛ لل

 يف احلوادث اليّت ىلع ٰهذا السبيل وإىل ٰهذا احلّد، وإذا 
ّ

اتلجربة ليست تفيد إال
ي أعطيناه، ســّهل لك اجلواب ىلع التشكيك املورَد 

ّ
اعتربت ٰهذا القانون ال

حلال انلاس الســود يف بلد السودان، ووالدتهم السود، وباجلملة فإّن الوالدة 
ِخذت من حيث يه والدٌة عن ناٍس سوٍد، أو عن ناٍس يف بلد كذا، صّح 

ُ
إذا أ

ِخذت من حيــث يه والدٌة عن ناٍس فقط، فليس 
ُ
منــه اتلجربة، وأّما إن أ

اتلجربة متأتّيًة باعتبار اجلزئّيات املذكورة؛ إذ اتلجربة اكنت يف ناٍس ســوٍد، 
وانلاس املطلَقون غري انلاس الســود«. ثّم قال: »ولٰهذا فإّن اتلجربة كثرًيا ما 
ِخذ ما بالعرض ماكن ما بالات، فتوقع ظنًّا ليس يقينًا« ]ابن 

ُ
تغلّط أيًضا إذا أ

سينا، برهان الشفاء، ص277[.

فاحلاصــل أّن اتلجربة تفيدنا حكًما يقينيًّا لكّيًّا ولٰكن مقّيًدا، ال مطلًقا، 
ويه بٰهذا االعتبار ال غري، تعّد من مبادئ الربهان العقيّل.

أّما بالنسبة حلدودها املعرفّية، في العتمادها ىلع املشاهدات احلّسّية ال 
تتجاوز حدودها حدود احلّس؛ وباتلايل في ال تدرك ســوى األحاكم اللكّّية 

للظواهر الطبيعّية املاّديّة ال غري.

ومّمــا تقّدم يتبنّي نلــا أّن املنهج احلّسّ اتلجرييّب ال يرىق إىل مســتوى 
املنهج العقــيّل الربهايّن اتلجريدّي، باإلضافة إىل أنّــه يعتمد يف صلحّيته 
العلمّية ىلع املبادئ العقلّية غري املحسوسة، واليّت سبق وأن أرشنا إيلها يف 

املنهج العقيّل امليتافزيييّق.
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وبناًء عليه فل ينبيغ ألّي إنســاٍن أن حيــر املعرفة البرشّية العلمّية يف 
املنهج احلّسّ اتلجرييّب، أو أن يقحمــه فيما ليس من صلحّيته، كما فعل 
دوكيزن يف كتبه، وسنشري اآلن إىل ما صدر منه من لكماٍت تكشف عن جهله 

بكّل ٰهذه املبادئ املنطقّية األوىل.

حتت عنوان "هل يستطيع العلم أن يني وجود اهلل"، ويف نقده الساخر لكلم 
 (Stephen Jay Gould( ستيفان جاي غودل )Agnostic( اعلم األحياء اللأدري
لقوهل: »أقوهلا للّك الزملء وللمّرة املليون، العلم بكّل بساطٍة ال يستطيع احلكم 
يف قضّيٍة إذا مــا اكن اهلل قائًما ىلع الطبيعة، فل نؤّكــده وال ننفيه، بل بكّل 
بساطٍة نقول: إنّه ليس دلينا كعلماء القدرة للتعليق ىلع ٰهذا املوضوع«. وٰهذا يف 
ي يعرف قدر نفسه، ولٰكن لألسف جند دوكيزن يتبّجح 

ّ
الواقع كلم العالم ال

قائًل: »ملــاذا ال حيّق نلا اتلعليق ىلع اهلل كعلماء... فإّن كونًا مع خالٍق مرشٍف 
عليه سيكون حتًما نواًع مغايًرا للكون بدون خالٍق، ملاذا احلكم بأّن ٰهذا ليس 

ه، ص57[.
ٰ
، وهم اإلل ن  علميًّا؟« ]دوكي�ن

ً
سؤاال

نعم، صحيٌح إّن االعتقاد بكوٍن هل خالٌق سيختلف جوهريًّا عن االعتقاد 
بكــوٍن بل خالٍق، في مســألٌة مهّمٌة ومصريّيٌة، ولٰكــّن الكلم يف كيفّية 
ابلحث عنه. وٰهذا اجلواب من دوكيزن يكشــف عن جهله الشــديد بأصول 
مناهــج ابلحث العلــّم، فإّما أن يكــون دوكيزن جاهــًل بموضوع علمه 
ومنهجه، أو يكون باحثًا عن إهٰلٍ ماّديٍّ وهمٍّ يف ذهنه... وكيف يكون خالق 

الطبيعة من الطبيعة؟!

نعم، يمكن ألّي إنساٍن اعقٍل أن يتأّمل يف الطبيعة، ويف ٰهذا انلظام ابلديع 
املّطرد، والقوانــني الطبيعّية اثلابتة، والعناية الفائقة بالكون واإلنســان؛ 
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ليستنتج بكّل سهولٍة وجود مهندٍس ذيكٍّ وخالٍق عظيم لٰهذا العالم، وٰهذا نوٌع 
من اتلأّمل الفلسّي اللّكّ يف الطبيعة؛ للتعّرف ىلع حقيقتها ومبدئها ابلعيد، 
وليس تأّمًل فزييائيًّا سطحيًّا للبحث عن األسباب القريبة للظواهر الطبيعّية.

ثّم يروي دوكيزن يف الكتاب نفســه لكمــات الفزييايّئ املعروف يف جامعة 
اكمربيدج مارتــن ريــس (Martin Rees) عندما يقول: »الســؤال ابلارز 
والغامض عن سبب الوجود بشلٍك اعمٍّ، وعّما ينفخ احلياة يف املعادلة الكونّية، 
وجيعلها حقيقًة، سؤال كٰهذا ال يقع يف نطاق العلم، بل هو يف جمال الفلسفة 

وعلماء ادلين«.

ويعلّــق دوكيزن بصلفٍة ىلع ٰهذا الكلم العلــّم املتني بقوهل: ولٰكن أنا 
أفّضل القول إنّه لو اكن خارج نطاق العلم، فهو باتلأكيد خارج نطاق ادلين... 
ي يعطي احلّق لرجال 

ّ
ويشٌء ما يدفعين ألن أعجب من الســبب احلقييّق ال

ادلين، بأن يكون دليهم نطاٌق أساًســا... مايه جمــاالت اخلربة اليّت يقّدمها 
علماء ادلين يف ادلراسات الكونّية العميقة، اليّت ال يستطيع العلماء اإلجابة 

عنها« ]المصدر السابق، ص 58[.

وٰهذا يكشــف عن جهله أيًضا حبقيقة ادلين والعلــوم ادلينّية، فادلين 
ليس - كما يتوّهم دوكيزن - جمّرد القصص واألســاطري اخلرافّية اليّت يرويها 
اعّمة انلاس، حيث إنّها بٰهذا انلحو ليســت علًما، بل يه شــعوذٌة وخرافٌة، 
ي يبتين ىلع الرؤية الكونّية الفلســفّية اتلفصيلّية 

ّ
بــل ادلين األصيل هو ال

الواقعّية، ومنظومة القيم األخلقّية اإلنســانّية اليّت جاء بها ويح الســماء، 
وأثبت أصوهلا الفلســفة بالرباهني العقلّية يف علم الفلسفة وعلم األخلق 
الفلسّي. فادلين األصيل والعلوم ادلينّية احلقيقّية قائمٌة ىلع أصوٍل ومبادئ 

عقلّيٍة فلسفّيٍة واقعّيٍة ومتينٍة. 
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ثّم جنده يعود ويكّرر يف الكتاب نفســه أيًضا انلغمة السابقة الاكشفة عن 
غفلته بأصــول العلم ومبادئه األّويّلة، عندما يــّديع أّن العلم يبحث عن 

حقائق الكون العميقة.

فيقول: »اللكيشة املتكّررة بملٍل اليّت تقول إّن العلم يبحث يف أسئلٍة من 
نوع كيف، بينما ادلين هو املجال الوحيــد املهّيأ لإلجابة عن ملاذا، وما هو 
تعريف (السؤال ملاذا) حبّق الســماء؟ ال يمكن اعتبار لّك عبارٍة تبدأ بكلمة 

 رشعيًّا« ]المصدر السابق[.
ً

"ملاذا" سؤاال

أقول: إّن الفرق الفارق بني العلم من جهٍة، والفلســفة وادلين من جهٍة 
أخرى، هو أّن العلم يبحث عن الِعلل الطبيعّية القريبة للظواهر الطبيعّية يف 
ٰهذا العالم، أو بعبارٍة أخرى عن كيفّية نشــوئها، باملنهج احلّسّ اتلجرييّب، 
اكبلحث عن أسباب الزالزل والرباكني، وكيفّية نشوء األمراض من أسبابها 
ي اكتفوا به، ورّوج 

ّ
القريبة، وٰهذا هو أســاس ما يسّمونه باملنهج العلّم ال

هل فرنسيس بيكون (Francis Bacon)،ولوك )John Locke(، وبرتراند رسل 
)Bertrand Russell( والوضعّيــة املنطقّية يف القرون األخرية، وســّدوا باب 

ابلحث عّما وراء األســباب الطبيعّية القريبة، واعتربوا ابلحث عن الِعلَل 
الفاعلّيــة امليتافزييقّيــة والِعلل الغائّية من املباحــث اخلرافّية اليّت يه من 
خملّفات القرون الوســطى، وٰهذا أمٌر يعرفه دوكيزن جّيًدا، ويقّره يف أكرث من 

مورد يف كتابه ٰهذا. 

ّيــة وادلين الصحيح اتلابع هلــا فهما معنّيان 
ٰ
أّما الفلســفة العقلّية اإلهل

بابلحث عن اعلــم الغيب وامليتافزييقا، ويبحث الفيلســوف عنها باملنهج 
العقــيّل الربهايّن اتلجريدّي، حيث يبحث عن األســباب ابلعيدة اليّت تمّثل 
املبــادئ األوىل ألصل ٰهذا العالم، وألصل احلياة فيه، وعن حقائق األشــياء 
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يف نفســها، ويه لكّها أموٌر غري خاضعٍة للبحث العلّم اتلجرييّب القائم ىلع 
املشاهدة احلّسّية الســطحّية، اليّت تبىق سطحّيًة وإن نفذت إىل أعماق الّرة 

أو نهاية العالم باألجهزة احلديثة. 

ومّما تقّدم يّتضح املقصود من أّن العلم يبحث عن كيف هو؟ أي األسباب 
الطبيعّية القريبة، وأّن الفلســفة وادلين يبحثان عن ملاذا هو؟ أي األسباب 

غري الطبيعّية ابلعيدة.

 رشعيًا« 
ً

أّما قوهل: »إنّه اليمكن اعتبار لّك عبارة تبدأ بكلمة "ملاذا" سؤاال
ي يعنّي 

ّ
فــكلٌم صحيٌح، ولٰكّن طبيعة املقصود من الســؤال بـ "ملاذا" هو ال

كونه علميًّا أو فلســفيًّا دينيًّا، فإن اكن يسأل عن األسباب القريبة للظواهر 
الطبيعّية، فهو سؤاٌل علمٌّ ال علقة هل بادلين أو الفلسفة، وأّما إن اكن يسأل 
عن األسباب ابلعيدة امليتافزييقّية، فهو سؤاٌل فلسيٌّ ديينٌّ العلقة هل بالعلم 

وال بعلماء الطبيعة.

وال بأس أن نشــري هنا إىل لكمــات زعيم امللِحدين اجلُــُدد يف منتصف 
القرن العرشين الســري أنطوين فلو )Antony Flew( وهو أستاذ دوكيزن، كما 
نقلها عنه ادلكتــور عمرو رشيف حيث قال: »عندما ندرس بناء الّرة، من 
ُجسيماٍت حتت الّرّية من إلكرتوناٍت، وبرتوناٍت، ونيرتوناٍت، وكواراكٍت، 
فنحن نتحّدث يف العلم، أّما عندما نســأل كيف نشــأت ٰهذه اجلُســيمات 
من عدم؟ وملاذا؟ فنحن نتحّدث يف الفلســفة«. ثّم يقول: »فالفيلســوف هو 
ي خيــرج من املعلومات العلمّية باســتنتاجاٍت معرفّيٍة، ورّبما ال يعرف 

ّ
ال

الكثريون مــن علماء األحياء عن ٰهذه االســتنتاجات أكرث مّما يعرف بائع 
ابلوظة عن القواعد اليّت حتكم ابلورصة وقوانني الســوق احلّرة«. ثّم يضيف: 
»أنا ال أعرتض ىلع أن خيوض العلماء يف الفلســفة، لٰكن عليهم أن حيّصلوا 
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، فإّن العلماء فلسفٌة ضعاٌف كما يقول  اخللفّية الفلسفّية املناسبة، وىلع لكٍّ
أينشتاين« ]عمرو شريف، رحلة عقل، ص 76[.

ثّم يعود دوكيزن متخّبًطا ومناقًضا نفسه، ويعرتف يف الكتاب نفسه بعدم 
أهلّية العلم يف بيان القيم األخلقّية!

يقــول: »نّتفق مجيًعا ىلع األقّل ىلع أّن أهلّية العلــم نِلُْصِحنا فيما يتعلّق 
ا أن يعطي احلّق  بالقيم األخلقّية فيه مشلكٌة أيًضا، ولٰكن هل يريد غودل حقًّ
لدلين ؛ للفصل بني اجلّيد والســيئ؟ وأّي دين سنصيغ إيله يف ٰهذه احلالة؟« 

ه، ص 59[.
ٰ
، وهم اإلل ن ]دوكي�ن

 وأقول: إّن اعرتافه بعجز العلم عــن بيان القيم األخلقّية جيعله أعجز 
عن بيان الرؤية الكونّية اللكّّية عن حقيقة املبدإ واملعاد، وحقيقة اإلنسان. 

أّما ســؤاهل عن أّي ديٍن يمكن أن نرجع إيله، فهو ادلين املوافق يف أصوهل 
ّية، وليس أّي ديٍن أو 

ٰ
ومبادئه لألصول العقلّية اليّت ثبتت يف الفلســفة اإلهل

مذهٍب، أو قراءٍة يّدعيها أصحابها ىلع خلف العقل؛ فإنّها يف حكم اخلرافة.

األصول الفلسفّية الضرورّية إلثبات المبدإ اإلٰلهّي

ي 
ّ

بعــد أن فرغنا من بيان عــدم صلحّية املنهج احلــّسّ اتلجرييّب ال
اعتمد عليه دوكيزن يف حبثه عن املبدإ اإللّٰي، وإثبات صلحّية املنهج العقيّل 
الربهــايّن اتلجريدّي يف اخلوض يف ٰهذا ابلحث، ينبيغ اإلشــارة إىل األصول 
العقلّية الفلسفّية اليّت أثبتها ٰهذا العقل الربهايّن، واليّت يبتين عليها ابلحث 
الفلســّي عند املبدإ اإللّٰي للكون، حيث إّن اجلهل بها - كما وقع دلوكيزن 

- يؤّدي إىل إنكار ٰهذا املبدإ، ويه:

292

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



1. أصل السببّية

يشري أصل السببّية إىل أّن أّي يشٍء حادٍث يف الوجود - بمعىن أنّه لم يكن 
ثّم اكن - يستحيل أن خيرج من العدم إىل الوجود بنفسه، بل يفتقر إىل سبٍب 

غريه، خيرجه من العدم إىل الوجود. 

ويعّد ٰهذا األصل من األصول العقلّية ابلدهّية - كما ســبق وأن أرشنا - 
ألّن إنكاره يستلزم اجتماع انلقيضني مبارشًة؛ ألنّنا نقول: إّن وجود احلادث 
إّما أن يكون قــد أخرجه غرُيه من العدم إىل الوجود، وهو املطلوب، وإّما أن 
يكون قد خرج وجوُده من العدم تلقائيًّا، واحلال أّن العدم ال يتضّمن الوجود، 
أو يكون قد أخرج نفســه من كتم العدم، واحلال أنّه معدوٌم وفاقٌد للوجود، 

وفاقد اليشء ال يعطيه. 

 ،)David Hume( ولّك َمن أنكر قانــون العلّّية من أمثال ديفيد هيــوم
أو غريه مــن املاّديّــني وامللحدين كتشــارلز دوكيزن، أو ســتيفن هوكنج 
)Stephen Hawking(، أو ســام هاريس )Sam Harris(، فهو جلهلهم بمعناه 

وحقيقته؛ وٰللك نراهم يعيشون حالًة من اتلخّبط واتلناقض، حيث جندهم 
يف حبوثهم العلمّية والفكرّية يبحثون عن ِعلِل الظواهر الطبيعّية وأسبابها، 

أو أسباب نشأة الكون وتطّوره، مع إنكارهم ألصل العلّّية!

2. أصل السنخّية

وهو فرع قانون الســببّية، وهو يعين أنّه كمــا أّن أصل وجود املعلول من 
 استلزم 

ّ
علّته فكٰذلك خصوصّياته الاتّية تكون من خصوصّيات علّته، وإال

خروج الوجود من العدم، وٰهذه اخلصوصّية يه اليّت تســّوغ وتصّحح صدور 
 لصدر أّي 

ّ
معلوٍل معنّيٍ مــن علّته الفاعلة هل دون غريه من املعلوالت، وإال

يشٍء من أّي يشٍء.
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فنحن مثًل إذا رأينا كتابًا فلســفيًّا مثل (الشــفاء) عرفنا أّن صاحبه 
 مّمن 

ّ
فيلســوٌف كبرٌي اكبن سينا؛ ألّن صدور ٰهذه الفلســفة ال يكون إال

يملــك َملَكة العلــم واالجتهاد يف الفلســفة، وكٰذلك من قــرأ أدبّيات 
شكســبري )William Shakespeare( يعرف بكّل بســاطٍة أنّه أديٌب كبرٌي 
وقديٌر، وإذا رأينا ســّيارًة فاخرًة، أو حاسوًبا معّقًدا علمنا أّن هلما مهندًسا 

بتصميمهما. قام  قد  عظيًما 

واخللصة أّن الفلســفة ال خترج من األديــب، وال العكس، والعلم ال 
خيرج من اجلهل، وانلظام ال خيرج من الل نظام... وٰهذا أمٌر يف اغية الوضوح 

عند لّك إنساٍن حيرتم عقله ويصّدقه.

وبعد الفراغ من أصــل العلّّية وفرعه أصل الســنخّية - وقبل ادلخول 
يف األصل العقيّل الفلســّي اثلالث - نشــري إىل أنواع العلل حبسب تقسيم 
الفلســفة هلا؛ إذ إّن عدم اتلميزي بينها يوقعنا يف مشالك اعتقاديٍّة فلسفّيٍة 

اكليّت وقع فيها دوكيزن.

تنقسم العلل باعتباراٍت متعّددٍة إىل عّدة أقساٍم: 

أ ـ العلل الذاتّية

ويه اليّت يتوّقف وجود املعلول عليها بالات دائًما، أو يف أكرث األحيان، 
وقد قّســمها احلكماء إىل أربعة أنواٍع: ِعلٍّة فاعلّيــٍة، ويه اليّت منها وجود 
املعلول، وعلٍّة اغئّيٍة ويه ما ألجله جُيَعل الفاعل املعلول، وعلٍّة ماّديٍّة، ويه 
ي حتمل استعداداته االنفعايّلة املختلفة، وعلٍّة صورّيٍة، ويه 

ّ
ماّدة املعلول ال

ي تكون بها حقيقته الفاعلّية اليّت تمزّيه عن غريه.
ّ

صورة املعلول ال
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 تقريبيًّا لٰهذه العلل األربــع، فانلّجار هو العلّة 
ً

ونلأخذ الكريّس مثــاال
الفاعلّية، واجللــوس هو الغاية اليّت من أجلها قد صنــع انلّجار الكريّس، 
واخلشــب ماّدته، وشــلك الكريّس صورته... ومن الواضح أّن انتفاء أّي علٍّة 
مــن تلك العلل األربع يؤّدي إىل انتفاء وجــود الكريّس؛ وٰللك اكنت علًل 

دائمّيًة هل بالات.

والعلل الاتّيــة الفاعلّية منها: تاّمٌة تســتلزم بنفســها صدور املعلول 
بالرضورة، دون اتلوّقف ىلع أّي يشٍء آخر، مثل املبدإ اإللّٰي عند الفلسفة 
بالنســبة ألصل صدور العالم، ومنها: ناقصٌة، وتسّم باملقتيض، حيث ال 
 بعد وجود الرشائط وانتفاء املوانع، كإحراق 

ّ
يكي وجودها لوجود املعلول، إال

انلار للورق، في حتتاج إىل وجود األكســجني، ومماّســة الورق، مع انتفاء 
الرطوبة من الورق، وأغلب العلل الطبيعّية يف ٰهذا العالم من ٰهذا القبيل.

كما أّن العلل الاتّية تنقســم إىل علٍل بعيدٍة، وعلٍل قريبٍة، فمثًل حركة 
ايلد علٌّة قريبٌة حلركة املفتاح، وإرادة اإلنسان علٌّة بعيدٌة هلا، وإرادة اإلنسان 
بما أنّها حادثٌة فهناك ســبٌب أبعد يقف وراءها، وكٰذلك أســباب الظواهر 
الطبيعّية اليّت اكتشــفها العلم يه يف الواقع أســباٌب قريبٌة هلــا، وبما أنّها 
حادثٌة، فلها أســباٌب بعيدٌة تكمن وراءها، فمعرفة السبب القريب ال يني 

وجود السبب ابلعيد، كما يتوّهم املاّديّون وامللحدون.

فاقّية
ّ
ب ـ العلل االت

 ويه يف قبــال العلل الاتّية اليّت تقتيض بذاتهــا املعلول، في يف الواقع 
علٌل مرّكبٌة من أجزاٍء يندر اجتماعها مًعــا؛ وٰللك تكون معلوالتها نادرًة 
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أيًضا حبسب حســاب االحتماالت، ويه اليّت يسّميها العوام بالُصدفة، مثل 
َمن حفر األرض فوجد كزًنا، فوقوع احلفر فوق الكزن بالنســبة ملطلق احلفر 
ا، أو سقوط حجٍر من فوق جبٍل ىلع رأس  يف األرض، هو احتماٌل ضئيٌل جدًّ
إنســاٍن يســري حتته، فهو أمٌر اتّفايقٌّ نادٌر، وسبب ندرتها أنّها ليست مقتىض 
ذات األشــياء اكإلحراق للنار مثًل، فمع غيــاب املرّجح الايّت يف الواقع، ال 
 أقلّّيًة، أو ال أقّل متســاوية 

ّ
تكون دائمّيًة وال أكرثّيًة يف الواقع، فل تكون إال

الوقوع، فمطلق حفر األرض أو سقوط احلجر ال يقتيض بذاته ٰهذا األثر، بل 
يّتفق يف بعض املوارد اخلاّصة انلادرة.

وٰهذه احلوادث االتّفاقّية ليســت بل ســبٍب كما يتوّهــم العواّم، بل هلا 
أســبابها اخلاّصة بهــا يف الوجود، ولٰكّنها كما قلنا نادرة االجتماع حبســب 

حساب االحتماالت.

ج ـ العلل المعّدة

ويه اليّت يسّميها احلكماء علل احلركة ال الوجود، في اليّت تقّرب صدور 
ا يف اعلم  املعلول من علّته بتهيئة الظروف املناســبة ٰللــك، ويه كثريٌة جدًّ
ي يضع ابلذرة حتت الــرتاب ويرويها باملاء، ثّم 

ّ
الطبيعــة، مثل الــزارع ال

ي يضع نطفته يف رحم املرأة، ثّم يرتكها 
ّ

يرتكها تلصبح شــجرة، أو اكلرجل ال
تلصبح طفًل... فمن الواضح أّن الزارع أو الرجل ليسا الذلين أوجدا الشجرة 
أو الطفــل، بل قد هّيئا ظروف اإلجياد هلما من عللها الفاعلة؛ وٰللك يقول 
ُْن 

َ
ْم حن

َ
ْلُُقونَُه أ نتُْم ختَ

َ
أ
َ
ا ُتْمنُوَن* أ ْيتُم مَّ

َ
فََرأ

َ
ابلــاري - تعاىل - يف القرآن الكريم: أ

نتُْم 
َ
أ
َ
ُْرثُوَن* أ

َ
ا حت ْيتُــم مَّ

َ
فََرأ

َ
َاِلُقــوَن ]ســورة الواقعــة: 58 و59[، وقوهل تعاىل: أ

ْ
اخل

ارُِعوَن ]سورة الواقعة: 64[. ُْن الزَّ
َ

ْم حن
َ
تَْزرَُعونَُه أ
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ّ

فمن الواضح أّن أمثال ٰهذه العلل ليست علًل حقيقّيًة للموجودات، وإال
النتفــت املوجودات بانتفائها، كما هو احلال مــع العلل الاتّية، فينبيغ ىلع 
 خيلط بني ٰهذه املعّدات واألسباب اإلعداديّة، وبني علل 

ّ
اإلنسان العاقل أال

الوجود الاتّية. 

3. أصل امتناع التسلسل

 بمعىن تسلسل العلل الفاعلّية املوِجدة لألشياء، بنحٍو تكون جمتمعًة مع 
 بعضها ابلعــض يف الوجود، فمثًل من املحال أن نقــول إّن (أ) مثًل معلوٌل 
لـ (ب) يف وجــوده، و(ب) لـ(ج)، و(ج) لـ (د) وٰهكــذا ال إىل نهايٍة تنتي 

عندها سلسلة العلل واملعلوالت.

بيان وجه االمتناع: أنّنا إذا اشرتطنا وجود أّي يشٍء أن يكون مرشوًطا دائًما 
 لغريه، استحال بٰهذا الرشط أن يدُخل أيُّ يشٍء إىل الوجود.

ً
بكونه معلوال

 يدخل 
ّ

فمثًل ـ ىلع سبيل اتلقريب ـ لو اشرتطنا ىلع جمموعٍة من انلاس أال
 إذا اكن مسبوقًا بغريه، فلن يدخل أحٌد، فإذا وجدنا 

ّ
أحٌد منهم إىل ابليت إال

انلاس قد دخلوا ابليت، فنعلم أّن واحًدا منهم - وهو األّول - قد خالف ٰهذا 
الرشط ودخل بنفسه، ثّم دخل اآلخرون وراءه بعد حتّقق الرشط.

وما حنن فيه كٰذلك، فنفهم أّن هنــاك موجوًدا أّول قد دخل الوجود دون 
أن يكــون قبله يشٌء، وهــو العلّة األوىل لٰهذا العالم، ثّم صدر عنها ســائر 

املوجودات بالرتتيب.

ٰهذا بالنســبة لعلل الوجود احلقيقّية، أّما علل احلركة غري احلقيقّية وغري 
املجتمعــة مع بعضها ابلعض يف الوجود، كعلل احلوادث الزمانّية، فل جيري 
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فيها ٰهذا القانون، ويمكن أن تتسلســل ال إىل نهايٍة، ويســّم بالتسلسل 
يقّي، ومثل تسلســل األعداد، فيمكن أن تستمّر األعداد ال إىل نهايٍة؛ 

ّ
الل

ي أوقع 
ّ

بمعىن أنّه يمكن إضافــة واحٍد إىل أّي عدٍد بلغ ما بلــغ... وٰهذا ال
املاّدينّي وامللحدين يف شبهة إماكن التسلسل، وعدم رضورة انتهاء املوجودات 

إىل علٍّة أوىل، بعد أن قاسوها ىلع احلوادث الزمانّية واألعداد.

4 . أصل القّوة والفعل

 من املسائل الفلســفّية اهلاّمة يه ما اكتشفه احلكماء من أّن اليشء إّما 
موجوٌد بالقّوة أو موجوٌد بالفعل.

ومعىن الوجود بالقّوة يه شأنّية الوجود، أي وجود استعداده يف املاّدة القابلة 
هل، كوجود الشجرة يف ابلذرة، أو وجود اإلنسان يف انلطفة، وٰهذا االستعداد 
يســّميه احلكماء باإلماكن االستعدادّي، وهو مقتىض قانون العلّّية؛ إذ يمّثل 
ٰهذا االســتعداد العلّة املاّديّة لوجود اليشء، وأيًضا مقتىض قانون السنخّية؛ 
إذ يمّثــل خصوصّية اليشء واســتعداده الايّت؛ تلحصيــل هوّيته الوجوديّة 
 من بذرتها، ال من 

ّ
اخلاّصة به؛ وٰللك جند أّن شــجرة اتلفاح ال ختــرج إال

 من نطفته، ال من نطفة الفرس مثًل.
ّ

بذرة الربتقال، واإلنسان ال خيرج إال

فاتلمايــز انلويّع املوجود بني األنواع الطبيعّية، واتلمايز الشــخيّص بني 
أفراد لّك نوٍع إنّما هو معلوٌل الختلف االســتعدادات اخلاّصة بها، املستلزم 

الختلف صورها انلوعّية، أو هوّيتها الشخصّية.

 قابًل 
ّ

واألمر اجلدير بالكر هنا، أّن ٰهذا اإلماكن االســتعدادّي ليس إال
ا للوجود اخلاّص، وليس بفاعٍل هل كما يتوّهم املاّديّون وامللحدون؛ ألّن  وممزّيً
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حيثّية االستعداد والقبول يه حيثّية الفقدان، ال الوجدان، وفاقد اليشء ال 
يعطيه، فالشجرة أو اإلنســان غري موجودين يف ابلذرة أو انلطفة بالرضورة، 
وهو أمٌر واضٌح بالترشيح واملشاهدة احلّسّية القطعّية، وباتلايل فإّن حصوهلما 
للبــذرة أو انلطفة إنّما يكــون من علّة وجودهما املغايــرة هلما، ويه العلّة 
ّية بالرضورة العقلّية كما ســيتبنّي بعد ٰذلك، وبناًء عليه فلّك ما يبحث 

ٰ
اإلهل

عنه الفزييائّيون من نشــوء العالم وتطّوره، من أمثال داروين وستيفن هوكنج 
وغريهم، إنّما هو حبٌث يتعلّق بكيفّية النشوء واتلطّور، ال بعلّته ولّمّيته.

5. أصل الوجوب واإلمكان

إّن اتصــاف أّي يشٍء بأّي وصٍف اكن، إّما أن يكــون ٰهذا الوصف من 
ذاتّياته اثلابتة هل، فهو واجــب اثلبوت هل، مثل اتّصاف ابلياض باألبيضّية، 
فنقــول ابلياض واجب األبيضّية، أي أبيض بالرضورة، أو اتّصاف اجلســم 
باالمتداد، فنقول اجلســم واجب االمتداد، أو اإلحراق للنار، فنقول انلار 
واجبة اإلحراق، وٰهذا الوصف الايّت ال حيتاج إىل علّة ثلبوته ملوضوعه؛ ألّن 

نفس موضوعه هو علّة ثبوته نلفسه.

وإّمــا أن يكون الوصــف اعرًضا غريبًا ىلع املوضــوع، فيكون ممكن 
اثلبوت هل، مثــل اتّصاف املاء باحلرارة، فنقول املــاء حارٌّ باإلماكن، أو 
اتّصاف اجلســم باحلركة، فنقول اجلســم ممكن احلركة، ومن ابلديّه أّن 
اتّصاف األشــياء بمثل ٰهذه األوصاف العرضّيــة يفتقر إىل علّة خارجّية؛ 
ولٰهــذا يقول احلكماء لّك عريضٍّ معلٌّل، فاملاء حيتاج إىل انلار مثًل يلكون 
ا، أو اجلســم حيتاج إىل حمّرٍك يلحّركه من خارٍج، ســواٌء اكن حمّراًك  حارًّ

إراديًّا اكإلنسان. أو  طبيعيًّا اكجلاذبّية، 
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وقد استفاد الفلســفة من ٰهذه القاعدة املنطقّية يف مباحث الوجود، إذ 
نظروا يف اتّصاف األشياء بالوجود، فقّسموا األشياء حبسب اتّصافها الايّت أو 

الَعَريّض بالوجود، إىل واجبة الوجود وممكنة الوجود. 

ي يكون الوجود ذاتيًّا هل، فل حيتاج إىل غريه 
ّ

فواجب الوجود هو اليشء ال
 سائر املوجودات كما 

َ
يلعطيه الوجود، وقد جعلوا مصداقه ابلاري تعاىل، مبدأ

سيأيت بيانه.

ي يكون الوجود اعرًضا ىلع ذاته، كسائر 
ّ

وأّما ممكن الوجود فهو اليشء ال
الوات يف ٰهذا العالم؛ إذ إّن هلا معىًن غري الوجود، فاإلنســان مثًل إنســاٌن 
يف نفسه، ســواٌء اكن موجوًدا أو معدوًما، بل هو معىًن مستقلٌّ عن الوجود، 

فالوجود اعرٌض ىلع ذاته، فيحتاج إىل غريه يف االتّصاف بالوجود.

األدّلة اّلتي أقامها األكوينّي على المبدإ اإلٰلهّي

بعــد الفراغ من بيان األصول العقلّية الفلســفّية إلثبات املبدإ اإللّٰي، 
نتناول يف ٰهذا الفصل األدلّة اليّت أقامها املتلكّم املسييّح املشهور توما األكوييّن 
إلثبــات وجود املبدإ اإللٰــّي، وحنن هنا قد أوردناها دون غريها لســببني: 
أحدهما أنّه قد اســتقاها من نفس األدلّة املشــهورة اليّت أقامها الفلســفة 
املســلمون اكبن ســينا والفارايّب، وٰذلك بعد انتقال الفلسفة اإلسلمّية إىل 
الغرب بعد ســقوط طليطلة يف القرن اثلاين عــرش، وانتقال الرتاث العلّم 

واثلقايف اإلسليّم إىل جامعات الغرب.

والســبب اآلخر - وهو األهّم - أنّها يه اليّت تعّرض دوكيزن ملناقشــتها يف 
كتابه املشهور "وهم اإلهٰل"، وحنن هنا سنوردها من مصدرها األصيّل "اخللصة 
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اللهوتّية"، ثّم نورد تقرير دوكيــزن عليها؛ نلثبت عدم مطابقة تقريراته ملا 
هو موجوٌد يف األصل شــكًل ومضمونًا، مّما يكشــف عن جهله يف فهمها، 
باإلضافة إىل عدم أمانته يف نقلها كما يه، ثم نقّررها حنن بأســلوٍب أفضل 
ي أخذ عنه توما األكوييّن، وأّما مناقشة دوكيزن 

ّ
وأقرب ملصدرها األسايّس ال

هلا، فسنورده الحًقا إن شاء اهلل تعاىل.

الدليل األّول

قال تومــا: »املنهج األّول واألوضح من جهة احلركة، فمن املحّقق اثلابت 
باحلّس أّن يف اعملنا ٰهذا أشــياء متحّركًة، ولّك متحّرٍك فهو يتحّرك من آخر؛ 
 باعتبار كونه بالقــّوة إىل ما يتحّرك إيله، وإنّما 

ّ
ألنّه ليــس يتحّرك يشٌء إال

حيّرك شــيئًا باعتبار كونــه بالفعل؛ إذ ليس اتلحريك ســوى إخراج يشٍء 
 بموجوٍد 

ّ
مــن القّوة إىل الفعل، وإخراج يشٍء إىل الفعــل ال يمكن أن يتّم إال

ي هو حارٌّ بالقّوة حارًّا 
ّ

بالفعل، كما أّن احلاّر بالفعل اكنلار جيعل اخلشب ال
بالفعل، وبٰذلك حيّركه ويغرّيه. لٰكن ليس يمكن ليشٍء واحٍد بعينه أن يكون 
بالقــّوة والفعل مًعا باعتباٍر واحٍد، بل باعتبــاراٍت خمتلفٍة؛ ألّن ما هو حارٌّ 
بالفعــل ال يمكن أن يكون من ٰهذه اجلهة حارًّا بالقّوة أيًضا، بل هو من ٰهذه 
اجلهة بارٌد بالقــّوة، إذن ال يمكن أن يكون يشٌء حمّراًك ومتحّراًك، أي حمّراًك 
نلفسه باعتباٍر واحٍد، ومن جهٍة واحدٍة. إذن لّك ما يتحّرك فل بّد أن يتحّرك 
من آخر، وإذا اكن ٰهذا اآلخر متحّراًك فل بّد أن يتحّرك من آخر أيًضا، وٰهذا 
 إن لم يكن حمّرٌك أّوَل 

ّ
من آخر، وهنا ال جيوز التسلســل إىل غري انلهاية، وإال

 بما يه متحّركٌة من 
ّ

لم يكن حمّرٌك آخَر؛ ألّن املحــّراكت اثلانية ال حتّرك إال
 بما يه متحّركٌة من ايلد. فإذن ال 

ّ
املحــّرك األّول، كما أّن العصا ال حتّرك إال
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ي يعقل اجلميع 
ّ

بــّد من االنتهاء إىل حمّرٍك أّوٍل غري متحّرٍك من آخر، وٰهذا ال
، الخالصة الالهوتّية، ج 1، ص 23 و24[. ّ ي أنّه اهلل« ]األكوي�ن

: املحــّرك األّول: ال يشء يتحّرك 
ً

أّما الســّيد دوكيزن فقّرره ٰهكذا: »أّوال
 بوجود َمن حيّركه، ٰهذا يؤّدي بنا بشلٍك تراجيعٍّ زماينٍّ للمايض، واملخرج 

ّ
إال

الوحيد منها هــو اهلل؛ ألنّه بالرضورة املنطقّية أّن أحــًدا ما قد بدأ باحلركة 
ه، ص 79[.

ٰ
، وهم اإلل ن األوىل، وٰهذا األحد ندعوه اهلل« ]دوكي�ن

وأقول: اتلقرير الصحيح للربهان باختصاٍر: لّك جسٍم متحّرٍك حيتاج إىل 
حمّرٍك خيرجه من القّوة إىل الفعل؛ الستحالة أن خُيرج اليشء نفسه من القّوة 
إىل الفعل ـ كما بيّّنا يف األصل الرابع ـ وٰهذا املحّرك إن اكن حيّرك بأن يتحّرك 
كســائر األجســام، فهو حيتاج إىل حمّرٍك آخر، وٰهكذا فإّما أن يتسلســل، 
وهــو حماٌل كما بيّّنا يف األصل اثلالث. وإّمــا أن ينتي إىل حمّرٍك حيّرك ال بأن 
يتحّرك، وهو املحّرك األّول، وهــو بطبيعة احلال ال بّد أن يكون بالفعل من 
 الحتاج أن خُيرجه غريه من القّوة إىل 

ّ
لّك اجلهــات، أي جمّرًدا عن املاّدة، وإال

الفعل ويتسلسل، وٰهذا املحّرك األّول هو املبدأ اإللّٰي.

الدليل الثاني

قال توما: »املنهج اثلاين: من جهة العلّة املؤثّرة، فإنّنا جند يف املحسوسات 
الشاهدة ترّتبًا بني العلل املؤثّرة، وليس يُرى مع ٰذلك - وال يمكن - أّن شيئًا 
يكون علًّة مؤثّرًة نلفســه؛ للزوم وجوده قبل نفسه، وٰهذا حماٌل، والتسلسل 
ممتنــٌع يف العلل املؤثّرة؛ ألّن األّول بني مجيع الِعلــل املؤثّرة املرتتّبة هو علّة 
الوسط، والوســط هو علّة األخري، سواٌء اكن ثّمة وســٌط واحٌد، أو أوساٌط 
كثريٌة، لٰكّنــه إذا ارتفعت العلّة ارتفع املعلول، فــإذن لو لم يكن يف العلل 
املؤثّرة أّوٌل لم يكن فيها أخرٌي وال وسٌط، ولو تسلسلت العلل املؤثّرة لم تكن 
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علٌّة أوىل مؤثّرًة، فلم يكن معلوٌل أخرٌي وال علٌل مؤثّرٌة متوّســطٌة، وٰهذا بنّي 
ابلطلن، فل بّد إذن من إثبات علٍّة مؤثّرٍة أوىل، ويه اليّت يســّميها اجلميع 

، الخالصة الالهوتّية، ج 1، ص 23 و24[. ّ ي اهلل« ]األكوي�ن

أّما دوكيزن فنقله بٰهذا الشلك املشوّش واملفربك: »ثانيًا: السبب واملسّبب: 
ال يشء يسّبب نفســه، للّك رّد فعٍل فعٌل مسبٌق، ومّرًة أخرى نصل تراجعيًّا 
نلقطــٍة يف املايض، ٰهذه ردود األفعال لكّها جيب أن يكون هلا فاعٌل أّوٌل، ٰهذا 

ه، ص 72[.
ٰ
، وهم اإلل ن الفاعل األّول نسّميه اهلل« ]دوكي�ن

وأقول: ٰهذا هو برهان احلدوث، وهو شبيٌه بربهان احلركة، وتقريره املعّدل: 
ال يشء حيدث نفسه يف حّد ذاته؛ الستحالة أن خُيِْرَج اليشء نفسه من العدم إىل 
الوجود، واملوِجد هل إن اكن حادثًا أيًضا، افتقر إىل موجٍد آخر، فإّما أن يتسلسل، 
وهو حماٌل، وإّما أن ينتي إىل موجــٍد قديٍم غري حادٍث، وهو اهلل تعاىل،... وقد 
ي أورده ابن سينا 

ّ
اعتمد توما يف إبطال التسلسل ىلع برهان الوسط والطرف ال

ّيات اإلشارات؛ فراجع هناك. ]ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، ج 3[
ٰ
يف إهل

الدليل الثالث

قــال توما: »املنهج اثلالث: من جهة املمكن والواجب؛ وٰذلك أنّنا جند يف 
األشــياء ما يمكن وجوده وعدمه، إذن منها ما يُرى معروًضا للكون والفساد 
وٰهكذا، ممكنًا وجوده وعدمه، ولّك ما اكن كٰذلك يمتنع وجوده دائًما؛ ألّن ما 
يمكن أن ال يوجد فهو معدوٌم يف حنٍي ما، فإذن لو اكن عدم املوجود ممكنًا يف 
مجيع األشياء للزم أنّه لم يكن حينًا ما شيئًا، ولو صّح ٰذلك لم يكن اآلن أيًضا 
 بيشٍء موجوٍد، فإذن لو لم 

ّ
شــيئًا؛ ألّن ما ليس موجوًدا ال يبتدئ أن يوجد إال
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يكن يشٌء موجوًدا الستحال أن يبتدئ يشٌء أن يوجد، فلم يكن اآلن يشٌء، 
وٰهذا بنّي ابلطلن. فإذن ليســت مجيع املوجودات ممكنًة، بل ال بّد أن يكون 
يف األشــياء يشٌء واجٌب، والواجب إّما واجٌب لاٍت أو لغريه، والتسلسل يف 
الواجبات لغريها مستحيٌل، اكســتحاتله يف الِعلل املؤثّرة ىلع ما هو قريٌب، 
فــإذن ال بّد من إثبات يشٍء واجٍب لاته، ليس واجبًا بعلٍّة أخرى، بل غريه 

واجٌب به، وٰهذا ما يسّميه اجلميع اهلل« ]الخالصة الالهوتية، ج 1، ص 23 و24[.

أّما دوكيزن فنقله بٰهذه الصورة املزّيفة: »ثاثلًا: العلّة الكونّية: من املحّتم وجود 
زمٍن لم توجد فيه املاّدة، ولٰكن بما أّن األشياء الفزييائّية موجودةٌ اآلن، إذن ال بّد 
من وجود يشٍء غري فزييايئٍّ أت بها للوجود من العدم، وٰهذا اليشء غري الفزييايّئ 

ه، ص 72[. وهو تقريٌر خمالٌف لألصل باللكّّية!
ٰ
، وهم اإلل ن ندعوه اهلل« ]دوكي�ن

أقول: ٰهذا هو املســّم بربهان اإلماكن، وتقريــره باختصاٍر أّن املوجود 
املمكن الوجود يمكــن عليه العدم، ويعرضه الوجود مــن غريه كما بيّنا يف 
األصل اخلامس، وباتلايل فل يمكن أن يوجد نفســه بنفســه، فيحتاج إىل 
غريه، وٰهــذا الغري إن اكن ممكنًــا أيًضا افتقر إىل غريه، وٰهكــذا، فإّما أن 
يتسلســل، وهو حماٌل، وإّما أن ينتي األمر إىل موجوٍد واجب الوجود لاته، 

وهو املطلوب.

الدليل الرابع

قال توما األكوييّن: »املنهج اخلامس: من جهة تدبري األشياء، فإنّنا نرى أّن 
بعض املوجودات اخلايلة من املعرفة ويه األجرام الطبيعّية تفعل لغايٍة، وٰهذا 
ظاهٌر من أنّها تفعل دائًما، أو يف األكرث ىلع نهٍج واحٍد إىل أن تُدرَك انلهاية يف 
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ٰذلــك، وبٰهذا يّتضح أنّها ال تُدرَك الغاية اتّفاقًا بل قصًدا، ىلع أّن ما خيلو من 
املعرفة ليس يّتجه إىل اغيٍة، ما لم يســّدد إيلها من موجوٍد اعرٍف واعقٍل كما 
يسّدد السهم من الرايم. فإذن يوجد موجوٌد اعقٌل يسّدد مجيع األشياء الطبيعّية 

ي نسّميه اهلل« ]الخالصة الالهوتّية،ج 1، ص 23 و24[.
ّ

إىل الغاية، وٰهذا ال

وقــد بيّنه دوكيزن ٰهكذا: »احلّجة الغائّية أو حّجة اتلصميم: األشــياء يف 
العالم، وخاّصًة األشياء يف احلياة تبدو مصّممًة، وال نعرف بوجود أشياء تبدو 
 إذا اكنت كٰذلــك؛ وٰللك جيب أن يكون هناك مصّمٌم، وهو ما 

ّ
مصّممًة إال

ه، ص 81[.
ٰ
، وهم اإلل ن ندعوه باإلهٰل« ]دوكي�ن

أقول ٰهذا هو برهان انلظم، ولٰكن بلحاظ احلركة الفلكّية، وهو ظاهٌر.

وإىل هنا نكون قد انتهينا من تقرير أدلّة الوجود اإللّٰي تلوما األكويين، مع 
تقريرات "دوكيزن" املشوّشــة واملزّيفة؛ نلنتقل بعدها إىل استعراض إشاكالته 
ىلع ٰهذه األدلّة اليّت من الواضح أنّــه لم يفهمها بنحٍو صحيٍح؛ لقلّة أو لعدم 

اّطلعه ىلع املباحث الفلسفّية امليتافزييقّية. 

اإلشكالت اّلتي أوردها دوكينز على أدّلة األكوينّي ومناقشتها

بعد أن فرغنا من اســتعراض األدلّة األربعة تلوما األكوييّن إلثبات املبدإ 
اإللّٰي، وتقريرها بنحٍو مناسٍب، وبيان اتلقريرات اخلاطئة واملشوّشة هلا من 

جانب دوكيزن، نتعّرض بانلقد ملناقشاته لٰهذه األدلّة.

وسنلحظ من خلل أسلوب مناقشاته الزنعة احلّسّية والسطحّية الشديدة 
عنده، باإلضافة إىل جهله باألصول العقلّية الفلسفّية.
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ويمكن تقســيم إشــاكالته إىل أربعة أصنــاٍف، األّول: يتعلّق باألدلّة 
اثللثة األوىل لربهان احلركة، واحلدوث واإلماكن، واثلاين: يتعلّق بربهان 
انلظــم، واثلالث: يتعلّق بمن خلــق ٰهذا املبدأ اإللٰــّي، والرابع: يتعلّق 

ّية.
ٰ
بالصفات اإلهل

اإلشكال األّول

قال: »لّك احلُجج اثلــلث تعتمد ىلع مبدإ الرتاجع الزميّن، وتفرتض اهلل 
ي ال مرّبر هل هنا هو أّن اهلل منيٌع ىلع الزمان« 

ّ
إلنهــاء ادلّوامة، واالفرتاض ال

]المصدر السابق، ص 72[.

ا أنّه لم يفهم معىن حقيقة ٰهذه الرباهني اثللثة لسببني: أقول: من الواضح جدًّ

األّول: أنّه يعرّب عن التسلســل العقيّل املحال بعبارة شــعرّيٍة، ويه أنّه 
"دّوامــٌة"، قاصًدا احلرية والرتّدد؛ يلويح للقارئ بأّن منشــأ االعتقاد باملبدإ 
اإللّٰي هو اجلهل واتلخلّص من احلرية، مع أّن املقصود من امتناع التسلسل 
بكّل بساطٍة هو رضورة أن يرجع لّك ما بالغري إىل ما بالات، وهو أمٌر يدركه 

لّك اعقٍل بل ترّدٍد، وقد أرشنا إيله يف املقّدمة.

اثلــاين: هو أنّه لم يفهم معىن العلّة األوىل، اليّت تنتي عندها املتحّراكت 
واحلادثات وســائر العلل الطبيعّية، ورضورة تمزّيها الايّت عن ســائر العلل 
 لزم الرتجيح بل مرّجٍح، وعدم انقطاع التسلسل، فخالق 

ّ
واملعلوالت، وإال

املاّدة ال يمكــن أن يكون ماّديًّا، وخالق الزمان ال يمكن أن يكون زمانيًّا أو 
ماكنيًّا، وهو أمٌر يف اغية ابلداهة.

ثّم قال: »نلعْد إىل الرتاجع الزميّن اللنهــايّئ، والعبث انلاتج من إدخال 
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إهٰلٍ حلّل املوضوع؛ ألنّه من األرخص اســتحضار يشٍء ما كنظرّية االنفجار 
العظيم، أو أّي مبدإٍ فزييايئٍّ غري مكتشٍف بعُد« ]المصدر السابق[.

أقول: ها هو مّرًة أخرى يكشــف عن جهلــه بداللة الرباهني، وحقيقة 
العلّة األوىل، حينما يريد أن يني التسلسل بعلٍّة طبيعّيٍة، اغفًل أو متغافًل 

عن أّن خالق الطبيعة ال يمكن أن يكون منها.

وأّمــا طرحه نلظرّية االنفجار العظيــم (Big Bang Theory)، فهو يعلم 
جّيًدا أّن ٰهذه انلظرّية حاهلا كحال نظرّية اتلطّور، ال علقة هلا من قريٍب أو 
بعيٍد بنشــأة أصل الكون، بل تتعلّق بكيفّية نشأته، وٰهذا ما سبق وأن أرشنا 

إيله من أّن الفزييايّئ معينٌّ ببيان (كيف هو؟) ال (لَِم هو؟).

ثّم إّن نظرّية االنفجار العظيم تقول إّن العالم نشأ من نقطٍة منفردٍة، تنهار 
ا،  ا جدًّ عندها قوانني الفزيياء املعروفة، ويه ذات حرارٍة وكثافٍة اعيلتني جدًّ
ا،  ثّم حصل فيها تغرّياٌت أّدت إىل انفجــاٍر عظيٍم، وانبعاِث طاقٍة هائلٍة جدًّ
وأنويٍة ذّرّيٍة وإلكرتوناٍت، ثّم بدأت تربد باتلدريج، تلتكّون منها األجســام 

الصغرية ثّم الكبرية.

ولم تتعّرض انلظرّية ألصل وجود ٰهــذه انلقطة املنفردة، وكيف جاءت، 
وكيف حصلــت فيها ٰهذه اتلطّورات ادلاخلّية الّــيت أّدت إىل انفجارها؛ إذ 
يعّدون اإلجابة عن لّك ٰهذه األســئلة خارجًة عن نطاق القوانني الطبيعّية، 
وعن حدود معرفة الفزييــايّئ؛ وبناًء عليه: كيف يمكــن أن ترّبر نلا ٰهذه 

انلظرّية أصل بداية العالم، وانقطاع التسلسل؟!

ثّم ٰهذه املادة الصّماء كيف نشأت منها احلياة ىلع كوكبنا؟ وهل فاقد اليشء 
يعطيه؟! وكيف يبين االنفجار العشوايّئ اتلخرييّب كونًا عظيًما ذا نظاٍم بديٍع؟!
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اإلشكال الثاني

قال: »وبفضل دارويــن، لم َيُعْد صحيًحا أّن لّك األشــياء اليّت تبدو نلا 
وكأنّها مصّممــٌة، ال يمكن أن تكون غري ٰذلك، إن لــم تكن فعًل كٰذلك، 
اتلطّور باالنتخــاب الطبييّع ينتج ما يمكن أن يبــدو كأروع تصميٍم بأىلع 

درجات اتلعقيد واألناقة« ]المصدر السابق[.

هنا يشــلك دوكيزن ىلع برهان انلظــم، بإنكاره وجود مصّمــٍم ذيكٍّ لٰهذا 
انلظام، ويرجعه إىل نظرّيــة اتلطّور واالنتخاب الطبييّع لتشــارلز داروين 

.(Charles Darwin)

 أن نشــري باختصاٍر إىل ٰهذه انلظرّية، ثّم 
ً

وٰهذا اإلشــاكل يتطلّب مّنا أّوال
بيان أنّها ال علقة هلا بإثبات املبدإ اإللّٰي أو نفيه من قريٍب أو بعيٍد. 

ّ األّول: مع�ن االنتخاب الطبيعي

ذهب داروين إىل أّن أصَل األنواع لكّها مرجعها إىل خلّيٍة حيوانّيٍة واحدٍة، 
وأّن ٰهذه اخللّية قد حدث فيها - بمرور مئات مليني السنني، وبسبب تغرّي 
الظــروف املحيطة يف العالم - تغيرياٌت جينّيٌة متمايزٌة بنحٍو تدرييجٍّ اتّفايقٍّ، 
بعضها نافــٌع للنوع، بمعىن أنّه أكرث تكّيًفا مــع الطبيعة املحيطة، وبعضها 
ضــارٌّ به، ثّم ترشع الطبيعة احلّية بطبعها اتللقــايّئ واالقتضايّئ باإلبقاء ىلع 
اتلمايزات انلافعة واتلخلّص من الضاّرة، ثّم يتّم توارث ٰهذه اجلينات اجلديدة 
اليّت تصبح بدورها مبادئ ألنواٍع متعّددٍة، وٰهذا هو معىن االنتخاب الطبييّع 

املستلزم تلكرّث األنواع وتطّورها ىلع مّر اتلاريخ.

قال دارويــن: »وٰهذا احلفــاظ ىلع االختلفات، واتلمايــزات الفرديّة 
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املواتية، واتلدمري للختلفات واتلمايــزات الفرديّة الضاّرة قد أطِلَق عليه 
مصطلح االنتقاء الطبييّع، أو ابلقاء لألصلح« ]داروين، أصل األنواع، ص 161[.

ولــم يبنّي نلا داروين العلقــة الاتّية بني تغرّي الظــروف وحدوث ٰهذه 
الطفرات اجلينّية، وأيًضا توريث ٰهذه الصفات املكتســبة لألجيال اللحقة 

حبيث يبىق األصلح ويفىن غريه.

اف داروين نفسه : صعوبة التصديق بٰهذه النظرّية باع�ت ي
الثا�ن

 أّن صّحتها 
ّ

يقّر داروين بكّل إنصاٍف أنّه مــع إيمانه بصّحة فرضّيته، إال
تواجــه صعوباٍت كثريًة يف قبوهلا، بل يعرتف بأنّها يف كثرٍي من املوارد ختالف 

العقل واملنطق.

ي أقوم بتقديمه، 
ّ

يقول: »قبل أن يصل القارئ إىل ٰهذا اجلزء من العمل ال
فإّن جمموعًة كبريًة من الصعوبات ستكون قد واجهته، وابلعض منه صعوباٌت 
يف منتــىه اجلّديّة، إىل درجة أنيّن ايلوم أجد صعوبًة يف إمعان اتلفكري فيها، 

بدون الشعور بدرجٍة ما من الهول« ]المصدر السابق، ص 276[.

ثّم يضيف قائًل: »ليك يُفرتََض أنّه من املمكن أن تكون العني بكّل ما فيها 
من أجهزٍة فّذٍة، من أجل ضبط الطول ابلؤرّي للمسافات املختلفة، ومن أجل 
الســماح بدخول كّمّياٍت خمتلفٍة من الضوء، ومن أجل تعديل الزيغ الكروّي 
واللويّن، قد تكّونت عن طريق االنتقاء الطبييّع، فإّن ٰذلك يبدو - وأنا أعرتف 

بٰذلك - كيشٍء مناٍف للعقل إىل أىلع درجٍة« ]المصدر السابق، ص 293[.

ومــن هنا يتبنّي للعاقل أّن ٰهذه انلظرّية، يه جمــّرد فرضّيٍة ظّنّيٍة، تواجه 
صعوباٍت مّجًة وثقيلًة، وتكاد - باعــرتاف صاحبها - أن ختالف العقل إىل 
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، فهل جيوز للعاقل أن يتعّصب هلا، ويســتند إيلها يف أساس رؤيته  أقص حدٍّ
للحياة، ويبين عليها لّك اعتقاداته ومصريه، ويرضب من أجلها لّك الرباهني 

العقلّية، وما جاء به لّك األنبياء واملرسلني؟!

ذي تبطله ٰهذه النظرّية عىل فرض صّحتها
ّ
الثالث: االعتقاد ال

وهو أمٌر مهمٌّ للغاية، إذ إّن ٰهــذه انلظرّية ىلع فرض صّحتها، إنّما تثبت 
وحدة أصل األنواع، وأنّها قد نشأت مجيًعا من خلّيٍة حّيٍة واحدٍة اكنت تعيش 
يف إحدى ابلحريات، وباتلايل تُبطــل االعتقاد القائل خبلق األنواع الكثرية 
منــذ ابلداية بنحٍو ثابٍت، وغري متطّوٍر كما اكن شــائًعا قبل داروين، ال أنّها 
تبطل وجود اخلالق، فمحّل الــزناع بني انلظرّيتني هو يف كيفّية اخللقة، هل 
ترجع أنواع املوجودات إىل أصٍل واحٍد متطّوٍر، أو إىل أصوٍل متعّددٍة ثابتٍة، ال 
يف أصل وجود اخلالق تعاىل، لٰكن اكن هناك دائًما من يصطاد يف املاء العكر!

ّ الحكيم هي
ٰ
ن صّحة ٰهذه النظرّية ووجود المبدإ اإلل ي ب�ي

الرابع: عدم التنا�ن

وٰهذا ما أرشنا إيله ســابًقا، فٰهذه انلظرّية العلقة هلا بكيفّية نشأة أصل 
الكون، أو احلياة فوق ٰهذا الكون، وٰهذا ما يؤّكد عليه دارون نفســه يف أكرث 
من مورٍد من كتابه، فيقول: »وأنا ال أرى أّي سبٍب وجيٍه يف أن تُسّبب اآلراء 
اليّت تّم تقديمها يف ٰهذا الكتاب أّي صدمٍة للمشاعر ادلينّية اخلاّصة بأّي فرٍد« 

]المصدر السابق، ص 766[.

بل قــد رّصح يف ماكٍن آخر ىلع رضورة وجود خالــٍق لٰهذا الكون ابلديع 
واملعّقد فقال:

»وإّن هناك شيئًا من الفخامة يف ٰهذا املنظور للحياة، باالشرتاك مع قدراتها 
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العديدة املختلفة، يف أنّه قد تّم نفخها بواســطة اخلالق بداخل العدد القليل 
من األشــاكل، أو يف شلٍك واحٍد، وأنّه بينما اكن ٰهذا الكوكب يدور بناًء ىلع 

القانون اثلابت للجاذبّية« ]المصدر السابق، ص 777[.

اخلامس: ىلع فرض التســليم بصّحة ٰهذه الفرضّيــة، وأّن الطبيعة قد 
ي خيرج األجسام 

ّ
ي افرتضه داروين، نتساءل: من ال

ّ
تطّورت بٰهذا انلحو ال

احلّية مــن القّوة إىل الفعــل؟ إذ ال يمكن تربير ٰهــذا باتلفاعلت ابليئّية، 
والطفرات اجلينّية؛ ألّن فاقد اليشء ال يعطيه.

ٰهــذا باإلضافة إىل أّن ٰهــذه الفرضّية إنّما ترّبر حــدوث انلظام يف اعلم 
الاكئنــات احلّية ال غري، وال علقة هلا باعرتاف اجلميع - بما فيهم دوكيزن - 

بعالم اجلمادات وانلباتات.

ويف نهاية األمر فإّن تمّسك دوكيزن بٰهذه الفرضّية تلربير لّك انلظام الكويّن 
ليس يف حملّه أصًل من جهاٍت متعّددٍة.

اإلشكال الثالث

ثّم قال: »اتلصميم اليّك يعاين من نفس فرضّية الصدفة، وببساطٍة هو ليس 
 ملشلكة اللاحتمايلة العايلة، فلكّما عل مستوى اللاحتمايّلة، 

ً
 معقوال

ًّ
حل

أصبحت نظرّية اتلصميم أقّل احتمايّلًة، بل إنّه سيقوم بمضاعفة املشلكة من 
م نفسه يه أكرب، وكيف  األســاس، ومّرًة أخرى املشــلكة اليّت يثريها املصمِّ

وجد أساًسا« ]المصدر السابق، ص 120[.

ي يعاين من نفس فرضّية 
ّ

أقول: قــد تبنّي أن االنتخاب الطبييّع هــو ال
الصدفة، أّما اتلصميم اليّك فهو ابلديل الرضورّي الوحيد للصدفة املحالة، ال 
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ألّن املتديّنني يقولون به، بل ألنّه هو املطابِق الوحيد ألحاكم العقل الرضورّية 
القاضية بمحايّلة خروج اليشء بنفســه من العدم إىل الوجود باحلدوث، أو 
من القّوة إىل الفعل باتلطّور، واحتياجه إىل غريه، واحتياج اتلصميم العظيم 
ي نشاهده بأعيننا وُيِقّر به مجيع العلماء - بما فيهم دوكيزن نفسه 

ّ
وابلديع ال

- إىل مهندٍس أعظم منه وأقدر.

أّما قوهل: »لكّما عل مستوى اللاحتمايّلة، أصبحت نظرّية اتلصميم أقّل 
م  احتمايّلًة«، فيقصد منها أنّــه لكّما ازداد تعقيد انلظام الطبييّع، اكن املصمِّ
أكرث تعقيــًدا، وأصعب حتّقًقا! وأنا ال أدري ما يه املشــلكة يف ٰذلك، وملاذا 
أصعب حتّقًقا؟ بل ٰهــذه يه رضورٌة عقلّيٌة، فصانع الســّيارة أعظم تفكرًيا 
من صانع ادلّراجة، وصانع الطائرة أعظم تفكرًيا من صانع الســّيارة، وٰهذا 
ما يّدعيه املؤمنون، وهو أّن خالق الكــون العظيم يتمّتع بقدرٍة مطلقٍة غري 
متناهيٍة، لٰكّن مشــلكة السّيد دوكيزن املســتعصية ىلع احلّل يف نظرنا، يه 
نزعته احلّســّية السطحّية الشــديدة، املانعة هل من اتلعّقل واتلفكري املجّرد 
العايل والعميق، فلّك ما ال يســتطيع أن يتخّيله حبّســه، فهــو ممتنع الوجود 
عنــده، وبما أّن اعلم الطبيعة يف اغية اتلعقيد، فمصّممه ال بّد وأن يكون يف 
 

ّ
اغية اتلعقيد، وهو ما ال يتخّيله؛ فلزنعته احلّســّية ال يفهم من اتلعقيد إال

الرتكيب املاّدّي املعّقد، اغفًل أو متغافًل عن أّن خالق الطبيعة ال يمكن أن 
يكــون منها، بل وراءها وفوقها، وكما أثبتت الرباهني العقلّية أنّه - تعاىل - 
بوصفه علّة العلل والعلّة األوىل، واملحّرك األّول، وواجب الوجود، فهو جمّرٌد 
 ملا امتاز عن ســائر األشياء، وهو يف 

ّ
عن املاّدة، وأنّه ليس كمثله يشٌء، وإال

اغية العظمة والقدرة والكمال. 

وأّمــا قوهل: »ومّرًة أخرى املشــلكة اليّت يثريها املصّمم نفســه يه أكرب، 
وكيف وُِجَد أساًسا؟« فهو نفس الشبهة الساذجة اليّت اغبًلا ما يسأهلا األطفال 
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ين 
ّ

آلبائهم، واليّت يتشــّدق بها دائًما السّيد دوكيزن، وأمثاهل من امللِحديَن ال
توارثوها من أســلفهم، كربتراند رسل وغريه منذ قديم الزمان، ويه أّن اهلل 

- تعاىل - إن اكن قد خلق العالم، فمن خلق اهلل ؟! واجلواب بكّل بساطٍة:

: بقلب السؤال عليهم، وهو أنّكم تقولون إّن الكون قد خلقنا، فنسألكم:
ً

أّوال

َمن خلق الكون؟

ثانيًا: لقد رددنا ىلع ٰهذه الشبهة يف األصل اخلامس من األصول الفلسفّية، 
وهو أنّه واجب الوجود بذاته، وأنّه العلّة األوىل، بمعىن أّن وجوده عني ذاته، 
كمــا أثبت ٰذلك الرباهني العقلّية القطعّية، وباتلايل ال معىن للســؤال عّمن 
خلقه؛ ألّن الايّت ال ُيَعلّل، وألنّه الِعلّة األوىل اليّت ال ِعلّة هلا، واليّت لوالها 
للزم التسلســل املحال، كما ال معىن للســؤال عن السبب يف كون ابلياض 

أبيض؛ ألنّه أبيض بذاته.

ونعود فنؤّكد من جديٍد أّن املشلكة املزمنة عند دوكيزن يه نزعته احلّسّية 
املاّديّة، ويه اليّت تمنعه دائًما من تصّور حقيقة املبدإ اإللّٰي العظيم، وجتعل 
أحاكمــه الغيبّية دائًما أحاكًما وهمّيًة حمصــورًة يف اعلم احلّس واملاّدة، واغية 
ما يمكن أن يدركه عقله الوهّم الضعيــف للموجود اخلارق، يه الاكئنات 
الفضائّيــة اخلرافّية اهلويلوديّة، كما يشــري إيلها كثــرًيا يف مناظراته بديًل 

للخالق اإللّٰي العظيم.

اإلشكال الرابع

ي أنهينا به الرتاجع الزميّن 
ّ

قال: »ليس هناك أّي سبٍب إطلقًا ملنح ٰهذا ال
ـا من املواصفات اليّت يّتصف بها ٰهذا اإلهٰل، مثــل القدرة اللكّّية، والعلم  أيًـّ
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اللّكّ، والرمحة، واخللق اليّك، ناهيك عن الصفات اإلنسانّية كإجابة ادلاعء، 
وغفران النوب، وقراءة األفاكر«.

ثّم أضاف: »وباملناســبة فإّن بعض علماء املنطــق الحظوا عدم إماكنّية 
ّ املعرفة، فهو 

ّ
اجتماع موضوع العلم اللّكّ، والقدرة اللكّّية؛ إذ لو اكن اهلل لك

يعرف باتلأكيد ومسبًَقا كيف سيتدّخل بقدرته اللكّّية يلغرّي جمرى اتلاريخ، 
 ّ

ّ
ٰهذا يعين أنّه ال يســتطيع تغيــري رأيه بٰهذا املوضوع، فهــو باتلايل ليس لك

ه، ص 72[.
ٰ
، وهم اإلل ن القدرة؛ ألّن هناك شيئًا ال يستطيع عمله« ]دوكي�ن

ّية اليّت أثبتها املؤمنون 
ٰ
ٰهذا اإلشاكل يف الواقع متوّجٌه إىل نفس الصفات اإلهل

للمبدإ اإللّٰي، واليّت ال تتناسب - يف نظر دوكيزن - مع املنطق العقيّل والواقع 
املشهود، وهو يتضّمن يف الواقع عّدة إشاكالٍت، سنقوم بتحليلها باتلفصيل، 

ثّم الرّد عليها بعد ٰذلك:

ّية
ّ
ّ مع القدرة الكل ي

ّ
1 ـ استحالة اجتماع العلم الكىل

يّديع دوكيزن أّن فرض املبدإ اإللّٰي ال متنايه العلم - أي أنّه بكّل يشٍء 
عليــٌم - يتناىف مع فرضه ال متنايه القدرة (أي ىلع لّك يشٍء قديٌر)؛ ألّن ما 
علمه يف املســتقبل إن اكن قادًرا ىلع تغيريه، فيلــزم جهله به، وإن لم يكن 

قادًرا ىلع تغيريه، فيلزم عجزه عنه.

وأقول: إّن مشلكة دوكيزن املستعصية يه نظرته احلّسّية إىل املبدإ اإللّٰي؛ 
إذ يتوّقــع أن يكون ىلع فرض وجوده، كأّي إنســاٍن، يفّكــر ويتأّمل يف أفق 
الزمــان، ويتدارك أخطاءه إذا تنّبه إيلها، ويعيد حســاباته من جديٍد، وال 

يمكن أن يتصّور موجوًدا ثابتًا فوق الزمان واملاكن.



ّية، وتفّكر 
ٰ
ولو اكن دوكيزن قد ألىق نظرًة اعبرًة ىلع كتب الفلســفة اإلهل

 ىلع إماكن وجوده؛ 
ً

واعتــرب، ألدرك أّن القدرة ىلع اليشء إنّما تتوّقــف أّوال
ألّن القــدرة تتعلّق باألمر املمكن فقط، ال املمتنع؛ ألنّها لو تعلّقت باملمتنع 

الوجود، ألصبح اليشء ممكن الوجود وغري ممكن الوجود، وهو تناقٌض حماٌل. 

وعلم ابلاري - تعاىل - باألشياء اثلابت من األزل، هو علٌم بواقع األشياء 
كما يه عليه يف نفس األمر، وكما تعلّقت بها حكمته بانلظام األصلح، ومن 
املحــال أن يكون ٰهذا انلظام ىلع غري ما هو عليه، فلّك يشٍء يف ٰهذا الوجود 
هــو يف ماكنه الطبييّع، حــّت لّك املتغرّيات واحلــوادث االتّفاقّية،واألفعال 
االختيارّية لإلنســان، في مجيًعــا معلومٌة هل منذ األزل بأســبابها الاتّية 
واالتّفاقّية، وقد خلقها - تعاىل - بقدرته األزيّلة كما علمها، ال كما جهلها؛ 

إذ إّن القدرة مرشوطة بالعلم، فكيف ختالف قدرته علمه؟!

ومّما تقــّدم يتبنّي نلا أنّه ال يمكنه أن يغرّي ما علمه ســابًقا منذ األزل، 
تلوّقــف قدرته ىلع علمــه اثلابت منذ األزل، وال يلزم ٰذلــك أّي حمدوديٍّة 

لقدرته؛ لكونها متعلّقًة باملمكن ال باملحال. 

2 ـ الرحمة المطلقة

يّديع دوكيزن أّن الرمحة أو الرأفة املطلقة اليّت ينسبها املؤمنون لٰهذا املبدإ 
ي تعيشه البرشّية، بما فيهم املؤمنون 

ّ
اإللّٰي ال تتناسب مع الواقع األيلم ال

أنفســهم، من الكوارث الطبيعّية والفقر والظلم والفساد، فأين يه الرمحة 
ّية الواسعة اليّت ختّفف عّنا لك ٰهذه املعاناة؟!

ٰ
اإلهل

نقول: إّن رمحته أيًضا ليســت انفعايّلًة كرمحــة األّم بأبنائها، بل تتعلّق 
ي أنشأه ىلع ِطبْق حكمته ؛ إذ اقتضت حكمته 

ّ
بطبيعة نظام األسباب ال



األزيّلــة أن تتاكمل مجيع الاكئنات يف ٰهذا العالم عن طريق حراكتها الطبيعّية 
أو االختيارّية.

بيان ٰذلك:

إّن لّك املشالك واملعاناة اليّت يعاين منها انلاس يف ٰهذا العالم، إّما منشؤها 
األسباب الطبيعّية، أو األفعال االختيارّية لإلنسان.

أّما األســباب الطبيعّية اكلرباكني والزالزل واألمراض و...، في نتيجٌة 
طبيعّيــٌة للتغرّيات اليّت تطرأ ىلع املاّدة املتشــلّك منها نظام الطبيعة، وٰهذه 
 للكثري من اخلــريات والرباكت يف ٰهذا العالم 

ٌ
املاّدة املتغرّية كما أنّها منشــأ

 للكثري 
ً
اكلرياح واألمطار وسائر اتلغرّيات املناخّية، فإنّها أيًضا تكون منشأ

من الكوارث الطبيعّية األقّل وقواًع اكلســيول والزالزل والرباكني، نتيجة 
تداخل األنظمة الطبيعّيــة حبراكتها اتلاكملّية، وتصادمها فيما بينها يف ٰهذا 

العالم املحدود.

فإذا أراد ابلاري - تعاىل - أن يمنع وقوع ٰهذه احلراكت الطبيعّية الضاّرة، 
فيجب أن ينزتع مبدأها، وهو املاّدة املتشلّك منها نظام الطبيعة، مّما يستلزم 
انعدامه، وضياع اخلــري األكرث، وٰهذا ما ال يفعلــه احلكيم، حيث يكون 
حــاهل كحال من أراد أن يمنع وقوع بعض حوادث الســّيارات، فألىغ نزول 

السّيارات إىل الطرقات، فأوقع انلاس يف ضائقٍة ومشلكٍة أكرب.

أّما املشالك انلامجة من األفعال االختيارّية لإلنسان، فقد اقتضت إرادته 
 عن 

ً
وحكمته منذ ابلداية أن يتاكمل اإلنسان باختياره؛ حّت يكون مسؤوال

ي يمزّي به بني احلّق 
ّ

أفعاهل يف ادلنيا واآلخــرة، وٰذلك بعد أن أعطاه العقل ال
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وابلاطل، واحلسن والقبيح، وباتلايل فل يمكن للباري - تعاىل - أن يتدّخل 
دائًمــا، أو يف أكرث األحيان يلجربه ىلع فعل اخلري والعدل واإلحســان؛ ألنّه 
يناقــض حكمته وإرادته. نعم، قد يتدّخل ابلــاري - تعاىل - بلطفه ورمحته 
يف بعض األحيان؛ لريفع ٰهذا الظلم والعدوان كما نشــاهد ٰذلك كثرًيا، وكما 

حييك نلا اتلاريخ يف دفاعه عن رسله وأويلائه.

ٰهذا باإلضافة إىل أّن مثل ٰهذه االبتلءات واملعاناة هلا مدخلّيٌة يف تكامل 
 عن طريق 

ّ
اإلنســان؛ إذ إّن اكتساب أكرث الفضائل اإلنســانّية ال يكون إال

حتّمل أعباء ٰهذه املشــالك، اكلصرب واحللم واإليثار واإلحســان، ومقاومة 
الظلم والفســاد، وســائر أعمال الرِبّ واإلحســان، ويه مجيعها من مظاهر 

حكمته ورمحته الواسعة.

3 ـ عدم إجابة الدعاء

هم جميــب ادلاعء، قايض 
ٰ
يــّدىع دوكيــزن أّن املؤمنني يؤمنون بــأّن إهل

احلاجات، مفّرج اهلّم، واكشــف الغّم، واحلال أنّنا نرى الكثري من املؤمنني 
يدعون يلًل ونهاًرا، فل يُستجاب هلم، وال تُقىَض حواجئهم، وهو أمٌر يناقض 

ٰهذا االعتقاد. 

واجلواب:

: أّن نفس ادلاعء هل موضوعّيٌة كبريٌة يف ذاته؛ فهو يف الواقع من أعظم 
ً

أّوال
مظاهر العبادة الروحّية اليّت يرتبط بها املؤمن برّبه بمقتىض إيمانه؛ إذ يشعر 
بوجود موجوٍد عليٍم قديٍر يمكن أن يلتجئ إيله يف أوقات الشــّدة؛ يلحّل هل 
مشــالكه، أو يهّون عليه مصائبه، وجمّرد الشــعور بٰهذه احلالة انلفسّية من 
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املواســاة هل آثاٌر إجيابّيٌة كثريٌة ىلع روح اإلنسان يف خضّم مشالك ٰهذه احلياة 
املعّقدة، حّت لو لم يُستجب طلبه مبارشًة.

 
ّ

ي ال يؤمن إال
ّ

وٰهذا ليس جمّرد اّداعٍء فارٍغ، بل أقول للســيد دوكيزنـ  ال
بالعلم وقول العلماء ـ  إّن عليه أن ينصت ملا يقوهل كبار األطّباء انلفسانينّي 
يف أمريــكا يف الوقت احلارض، بأّن اتلديّــن وادلاعء هل أكرب األثر يف مقاومة 
 بعد جتارب علمّيٍة 

ّ
األمراض، ورسعة شــفاء املرىض، وهو أمٌر لم يعرفوه إال

طويلٍة، وليس عن طريق القصص واحلاكيات.

ثانيًا: أّن فلسفة ادلاعء ملن فهمها يه أعمق بكثرٍي من اليّت توّهمها دوكيزن، 
وهو أّن ادلاعء يف حقيقته ليس علًّة تاّمًة تلحّقق املطلوب، بل جعله ابلارى 
- تعاىل - سببًا من األســباب، مثل ادلواء للمريض، فكما أنّه ليس لّك من 
تناول ادلواء حصل هل الشــفاء، كٰذلك ليس لّك من قام بادلاعء يُستجاب هل 
بالشــفاء، بل إّن اهلل  قد أخربنا ىلع لســان أنبيائه، بأّن ادلاعء قد جُياب 
بصوٍر خمتلفــٍة، إّما يف صورة قضاء حاجة املؤمن اليّت طلبها، وٰهذا كثرًيا ما 
حيصــل، ال دائًما، وإّما أن يؤّخرها زمانًا ما، وإّما أن يدفع عنه بلًء آخر، أو 

أن يرفع درجته يف اآلخرة، أو غري ٰذلك من صور االستجابة.

النتائج

توّصلنا من خلل ٰهذا ابلحث إىل انلتائج اتلايلة:

ي يمكن 
ّ

1 ـ املنهج العقيّل الربهايّن هو املنهج املعريّف الصحيح والوحيد ال
االستناد إيله يف مثل ٰهذه املباحث الفلسفّية الغيبّية. 

ي اعتمده " دوكيزن" 
ّ

2 ـ عــدم الصلحّية العلمّية للمنهج اتلجريــيّب ال
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ملناقشة أدلّة الوجود اإللّٰي. 

3 ـ بيان أهّمّية األصول العقلّية الفلسفّية األوىل يف إثبات املبدإ اإللّٰي، 
كأصل السببّية، والقّوة والفعل، والوجوب واإلماكن. 

4ـ  عدم اّطلع رموز امللحدة ىلع املبادئ العلمّية األوىل لقوانني اتلفكري 

العقيّل، وعجزهم عن اخلوض يف مثل ٰهذه املباحث الفلسفّية. 

5 ـ تمامّية األّدلة الفلسفّية املثبتة لوجود املبدإ اإللّٰي، واندفاع الشبهات 
الوهمّية اليّت أوردها "دوكيزن" عليها. 
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الخالصة

غرض املقالة بياٌن ونقٌد خمتََرٌ لألفاكر اإلحلاديّة املعارصة، وحتديًدا أدلّة ســايم 
ين حروا املعرفة والواقعّية بالعالم املاّدّي؛ ٰللك 

ّ
بليب ومبانيه، فسايم بليب من ال

أنكر لّك ما ال خيضع للتجربة، فأنكر ابلدهّيات العقلّية، وأنكر وجود اعلم املجّردات 
ي خلق الكون. فيّديع أّن االعتقاد بوجود إهٰلٍ جمّرد أوهاٍم وتصّوراٍت 

ّ
بما يف ٰذلك اإلهٰل ال

أبدعها الهن البــرشّي؛ نتيجة جهله أو خوفه من أســباب الظواهر الكونّية، وأّن 
 ىلع مّدعياته ببعض املغالطات، وانلظرّيات 

ًّ
األديان صناعٌة برشّيٌة خالصٌة، مســتدال

العلمّية، وبالسلوكّيات املتطّرفة واملنحرفة اليّت حتصل يف املجتمعات ادلينّية. فبعد أن 
بيّّنــا تاريخ اإلحلاد املعارص واملراحل اليّت مّر بها، وكيف تطّور مفهوم اإلحلاد، وكيف 
حصلت هل األقســام األربعة من اإلحلاد، وملك القســمة، بيّّنا األفاكر واملباين اليّت 
اعتمدها ســايم بليب يف إنكار وجود إهٰلٍ خالٍق للكون يف لّك قسٍم من أقسام اإلحلاد، 
بعد ٰذلك ذكرنا انلقود الواردة ىلع تلك املباين واآلراء، وبيّّنا وهنها وتناقضها يف نفسها، 

وخمالفتها للبدهّيات العقلّية، وأخرًيا ذكرنا انلتائج اليّت توّصلنا إيلها يف ٰهذه املقالة.

ّية، سايم بليب. 
ّ
اللكمات املفتاحّية: اإلحلاد، اإلحلاد احلديث، اإلٰل، املباين، العل

malekikazem14@gmail.com .ادلكتور اكظم املاليك، العراق، مدرٌّس يف وزارة الرتبية (*)
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Critique of atheistic views of some Modernists 

Abstract:

The purpose of the article is the brief explanation and critique 
of the contemporary atheistic ideas, and particularly the intellectual 
bases and arguments of Sami Labib. He is among those who limit 
the knowledge and reality in the realm of the material world. 
Therefore, he denied everything beyond the grasp of the experiment. 
So he rejected the self-evident principles of reason and the realm 
of abstract realities including God the creator. He claims that the 
belief in the existence of an abstract deity is just a delusion and 
perception created by the human mind as a result of ignorance, and 
fear caused by natural phenomena and that the religions are man-
made. To substantiate these claims, he has relied on some fallacies, 
some scientific theories, and the deviant and extremist behaviors 
in religious societies. After explaining the history of contemporary 
atheism and its stages, and showing how the concept of atheism has 
been evolved, and how it has been divided into four types and on 
which criterion, we have discussed the ideas and grounds on which 
Sami Labib has denied the existence of a creator god in every type of 
atheism. After discussing these points, we have stated the criticism 
of those grounds and opinions, and we have shown their weakness 
and contradiction in themselves, and their contradiction to the self-
evident principles of reason. 

Keywords: atheism, new atheism, god, intellectual grounds, 
causality, Sami Labib. 
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المقّدمة 

 اإلحلــاد مذهٌب فكريٌّ قديــٌم، يقوم ىلع إنكار وجــود خالٍق للكون، 
وينشــأ من أســباٍب متعّددٍة، بعضها فكرّيٌة وبعضها اجتماعّيٌة، وبعضها 
نفسّيٌة، ويمكن أن ترجع مجيعها إىل أمرين رئيسينّي هما اجلهل(*)، واهلروب 
من اتلاكيلف وااللزتامــات ادلينّية(**)، فلّكما وُِجــدت الظروف امللئمة 
دينّيــة، ظهر اإلحلاد بصورٍة جديدٍة تّتفق مع ســابقتها يف املضمون، وإن 

ّ
لل

خالفتها يف بعض اتلفاصيل، فاإلحلاد القديم واملعارص يّتفقان يف إنكار وجود 
ي ينكرون وجوده، فاإلحلاد القديم 

ّ
إهٰلٍ، وإن اختلفا يف خصوصّيات اإلهٰل ال

ينكر وجود مطلق اإلهٰل، خبــلف اإلحلاد املعارص فهو يرّكز ىلع إنكار وجود 
اإلهٰل املدبِّر، كما هو ظاهٌر من خلل الشبهات واألدلّة اليّت يقيمها امللحدون 
املعارصون إلثبات مّداعهم، ويف لّك فرتٍة زمنّيٍة يظهر جمموعٌة من األشخاص 
يأخذون ىلع اعتقهم نرش األفاكر اإلحلاديّة وتروجيها بني انلاس، ومن ٰهؤالء 

شخٌص يُدىَع سايم بليب.

وقد استعملنا املنهج اتلحلييّل يف ٰهذه املقالة، فبعد حتليل أفاكر سايم بليب 
ومبانيــه اإلحلاديّة نقوم بنقد تلك املباين. وتظهر أهّمّية ابلحث من املوضوع 
ي يتنــاوهل، فاإلحلاد أصبح ايلوم ظاهرًة علنّيــًة، فما لم جيد ٰهذا الفكر 

ّ
ال

املنحرف فكًرا يقف بوجهه ويكشف زيفه فسوف يعلو صوته يف لّك ماكن، 
وأّما سبب اختيار أفاكر ســايم بليب موضواًع للنقد، فكونه األكرث حضوًرا 

(*) من أبرز مصاديق اجلهل االعتقاد باملاّدة، واعتبارها مصدر املعرفة الوحيد. 
(**) كثرٌي من امللحدين لم يكن إحلادهم يف بادئ األمر ناشــئًا من شــبهاٍت أو مغالطاٍت، بل هو 
ُل 

َ
َماَمُه * يَْسأ

َ
نَْساُن يِلَْفُجَر أ ِ

ْ
ناشٌئ من عوامل نفسّيٍة اكلفرار من اتلاكيلف ادلينّية بَْل يُِريُد اإل

ِقيَاَمِة، ثّم بعد ٰذلك يقوم امللحد بابلحث عن األدلّة اليّت تؤّيد وترّبر هل إحلاده. 
ْ
يَّاَن يَْوُم ال

َ
أ
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يف مواقــع اتلواصل االجتمايّع؛ وٰذلك لكرثة مــا هل من كتاباٍت؛ فقد بلغت 
مقاالته 696 مقالًة، ولكرثة متابعيه. وســنتناول يف ٰهذه املقالة مباين ســايم 
بليب وآراءه ونقدها بعد بيان خصائص اإلحلاد املعارص ومسريته اتلارخيّية. 

1 ـ خصائص اإللحاد المعاصر

اإلحلــاد يمكن تعريفه بأنّه »لّك موقٍف أو مذهٍب يني وجود إهٰلٍ، ســواٌء 
 ، ي

أكان ٰهذا انلي ضمنيًّا أم معلنًا، نسبيًّا أم مطلًقا، سلبيًّا أم إجيابيًّا« ]طرابي�ش
هرطقات 2 ـ عن العلمانّية كإشكالّيٍة إسالمّيٍة ـ إسالمّيٍة، ص227[.

ٰهذا اتلعريف شــامٌل للّك أقسام اإلحلاد، فتعريف اإلحلاد بأنّه موقف أو 
مذهٌب لدلاللة ىلع اإلحلــاد العميّل وانلظرّي، فاإلحلاد العميّل هو موقف لّك 
َمــن يتّرف يف ٰهذه احلياة وكأّن اإلهٰل غري موجــوٍد، أّما اإلحلاد انلظرّي فهو 
مذهب لّك َمن يسلب عن اإلهٰل صفة الوجود، أو ال يقّر هل بها ]المصدر السابق، 
ص 277[، واإلحلاد انلظرّي ينقســم إىل إحلاٍد يّديع وجود أدلّة ىلع ني وجود 

إهٰلٍ، وإحلاٍد اليمتلك ديلًل ىلع ني وجود إهٰلٍ، فهو ال يقّر لإلهٰل بصفة الوجود، 
ي،  وال يمتلك ديلًل ىلع نفيها عنه، وهو ما يُســّم باللأدري. ]راجــع: العجــ�ي

ميليشيا اإللحاد.. مدخٌل لفهم اإللحاد الجديد، ص 21 ـ 22[

ويتمزّي اإلحلاد القديم عن اإلحلــاد املعارص من خلل خصائص اإلحلاد 
احلديث بانلقاط اتلايلة:

أ ـ أّن مذاهب اإلحلاد املعــارص تّتفق اغبلها ىلع أّن املاّدة والطبيعة أصل 
ي ضوء العقيدة اإلسالمّية، ص7[؛ ٰللك ُتَعدُّ انلظرّيات 

الوجود ]فرغل، الفكر المعارص �ن
العلمّية أبرز األدلّة اليّت يتمّسك بها اإلحلاد املعارص، وقد احتّج سايم بليب 

. بانلظرّيات العلمّية - مثل االنفجار الكبري وأزيّلة املاّدة - يف ني وجود إهٰلٍ
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بـ  اإلحلاد املعارص إحلاٌد يّديع أنّه يمتلك أدلًّة ىلع ني وجود إهٰلٍ، خبلف 
اإلحلاد القديم، فهو يقوم ىلع الشــّك يف وجود إهٰلٍ، وٰهذا ما يّتضح من خلل 
كتب امللحدين ومقاالتهم، فقد اّدىع ســايم بليب أنّه يمتلك مئة ديلل أو 
أكــرث ىلع ني وجود اهلل ]راجــع: الحــوار المتمــدن، الصفحــة الخاّصة بســایمي لبيــب[(*)؛ 
ٰللك فاإلحلاد املعارص يّديع العلم بعدم وجود إهٰلٍ، خبلف القديم فهو يّديع 

عدم العلم؛ ٰللك يبىق امللِحد القديم شااكًّ وال أدريًّا.

ج ـ الرؤية انلقديّة لألديان: من خلل متابعة كتب امللحدين ومقاالتهم 
جند أّن انلقد لألديان أبرز خصائــص تلك الكتابات، فعبارة “ادلين أفيون 
 ،(Ludwig Feuerbach) الشعوب”، وكتاب (جوهر املســيحّية) لفيورباخ

و(ادلين عندما ينتهك إنسانيّتنا) لسايم بليب خري شاهٍد ىلع ٰذلك.

 2 ـ السير التاريخّي لإللحاد المعاصر 

اإلحلاد املعارص يصعب حتديد بدايات ظهوره؛ ألسباب:

ي يطال َمن يّديع اإلحلــاد، فقد تصل إىل 
ّ

 الســبب األّول: العقــاب ال
اإلعدام، كما فُعل مع جيوفروي قايليه أحد نبلء فرنســا، نرش كتابًة ادُّيَع 
حِرق جسده مع انلبذة. ]راجع: 

ُ
عدم اعم 1574 م، وأ

ُ
أنّه أنكر فيها وجود إهٰلٍ، فأ

ي الغرب، ص 14[
عوض، اإللحاد �ن

 الســبب اثلاين: عدم االتّفاق ىلع مفهوم اإلحلاد، وأمثلته كثريٌة، فاتّهام 
قايليــه باإلحلاد، مع أنّه الينكر وجود إهٰلٍ، بل اكن يقول: "اليمكن لعاقٍل أن 

(*) لم تطبع كتٌب تذكر آراء ســايم بليب، فلّك كتاباته توجــد ىلع املواقع اإللكرتونّية كموقع 
احلوار املتمّدن.
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يشــّك يف وجود إهٰلٍ"، ويغضب ىلع من يقول هل: "إنّك تنكر وجود إهٰلٍ"، لٰكّنه 
اتُّهم باإلحلاد، وكٰذلك يتــّم اخللط بني اإلحلاد والرشك، فُحكم باإلحلاد ىلع 
َمن يقول بتعّدد القدماء، واتُّهم باإلحلاد َمن يقول بتناقض تعايلم الكنيسة، 

وَمن ينكر خلود الروح. ]راجع: المصدر السابق، ص 18[

الســبب اثلالث: االختلف يف األسباب اليّت دعت إىل اإلحلاد، فابلعض 
يعتقد أّن اإلحلاد املعارص اكن رّدة فعٍل لســلوك الكنيســة، ولٰكن مع ظهور 
اثلورة الصناعّية يف أورّبا، وتعارض معطيات العلم مع تعايلم الكنيسة اليّت 

، ص 90[  ّ ي
نقم انلاس منها. ]انظر: حسيبة، المعجم الفلس�ن

ويرى آخر أّن سبب اإلحلاد املعارص هو اتلناقض يف تصّور اإلهٰل يف الفكر 
ايلونــايّن، وتصّوره يف الفكــر الكتايّب، ونتيجة ٰذلك اتلعارض نشــأ تصّوٌر 
خيالف اتلصّورين الســابقني، والفكر اثلالث يقوم ىلع جعل اإلنســان هو 
املحور ورفض فكرة األلوهّية، فاعتربوا فكرة األلوهّية فكرًة إنسانّيًة، فاإلهٰل 
انعاكس صورة اإلنســان، وٰهذا ما يسّم بأنسة اإلهٰل، ويعّد فيورباخ مؤّسس 

ي الفكر اإللحادّي المعارص، ص7[ 
، نظراٌت �ن ٰهذا املذهب. ]انظر: مش�ي

ومــع ٰذلك يمكن القول إّن اإلحلاد املعــارص بدأ مع حر مناهج املعرفة 
باحلّس واتلجربة، فلّك يشٍء اليمكن إثباتــه باتلجربة يصّح إنكاره؛ ٰللك 
أنكر ديفيد هيوم (David Hume) قانون العلّّية كونه ال يثبت باتلجربة، بل 

ّي، ص 98[ ي الذهن الب�ش
ثبوته سابٌق ىلع اتلجربة. ]هيوم، تحقيٌق �ن

وبعد ٰذلك صار اإلحلــاد ظاهرًة علنّيًة؛ ٰللك يمكن أن نقّســم اإلحلاد 
املعارص إىل مرحلتني:
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املرحلــة األوىل اليّت ال يمكــن حتديد بدايتها لألســباب اليّت تقّدمت، 
ولٰكن يمكــن حتديد نهايتهــا بظهور االكتشــافات الصناعّيــة، وظهور 
شــخصّياٍت رفعت شــعار اإلحلاد علنًا؛ ٰللك تبدأ املرحلة اثلانية والعلنّية 
اليّت مّرت بأدواٍر متعّددٍة، فــادلور األّول يبدأ بظهور أفاكر فيورباخ ]1804 
ي اعترب األديــان واإلهٰل صناعًة برشّيًة كما تقّدم، فظهر اإلحلاد 

ّ
ـ 1872[ ال

اإلنســايّن، ويبدأ ادلور اثلاين لإلحلاد بظهور اإلحلاد العلّم بأفاكر داروين 
)Charles Robert Darwin( ]1809 ـ 1882[ ونظرّيــة اتلطــّور اليّت تقول: 

إّن مجيع الاكئنات احلّية نشــأت تدرجييًّا من خلّيــٍة واحدٍة، واكن للمصادفة 
وتوافر بعض العوامــل الفزييائّية من هواٍء وحرارٍة ورطوبٍة ســببًا يف تكاثر 
 من سلسلٍة من املخلوقات، من إنساٍن ونباٍت وحيواٍن. 

ّ
تلك اخلليا، تلتودل

ي األديان والمذاهب، ج 2، ص 926[
]الموسوعة الميّ�ة �ن

ويتحّول اإلحلــاد يف ادلور اثلالث من حالة انلقد وانلقض لألدلّة ادلينّية 
إىل مرحلة العداء لدلين، ويمكن تقسيم ٰهذا ادلور إىل الفرتات اتلايلة:

ّ )1818 ـ 1883( ّ الماركسي ة األول: ظهور الفكر الشيوعي الف�ت

ظهرت الشــيوعّية املاركسّية ىلع يد اكرل ماركس (Karl Marx) يف القرن 
اتلاسع عرش امليلدّي، فقد كتب ماركس مبادئ الشيوعّية، وساعده يف ٰذلك 

ي تابع ٰذلك من بعده. 
ّ

صديقه إجنلز (Friedrich Engels)، ال

وتتمزّي ٰهذه الفرتة بسعة مساحة اإلحلاد؛ إذ لم يقتر ىلع انلقد واملحاربة 
انلظرّيــة الكلمّية والكتابّية يف املجال الفكرّي، بل اتّســع انلقد ليشــمل 
املجال السيايّس واالقتصادّي، وتتحّول املواجهة إىل مواجهٍة فعلّيٍة، فانلقد 

. املاركّس لدلين ليس نقًدا فلسفيًّا فحسب، وإنّما نقٌد فلسيٌّ سيايسٌّ
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يف انلقد الفلسّي يرى ماركس أّن ادلين يصنعه اإلنسان، فاإلنسان جلهله 
بالطبيعة، وللتغلّب ىلع خماوفه منها، اخرتع ادلين يلكون وسيلًة ختلّصه من 
العوامل الطبيعّية، ثّم أعطى اإلنسان مجيع صفاته لدلين، فادلين استلب من 

 فيورباخ يف ٰهذا اجلانب.
ّ

اإلنسان جوهره، فماركس يقدل

ويف انلقد السيايّس يعّد ادلين وسيلًة تستخدمها الطبقة املتسلِّطة للسيطرة 
ىلع الطبقة املستضعَفة، بإضفاء الرشعّية ىلع السلطة، واعتبار الطاعة من 
صميم ادلين، وعصيانها خمالفًة لدلين، فادلين وسيلٌة إلساكت صوت املطابلني 
حبقوقهم، فأطلق ماركس لكمته املشهورة "ادلين أفيون الشعوب"، فاعتربت 
املاركســية ادلين وسيلًة تلخدير الشــعوب، وخادًما للرأسمايّلة يف استغلل 

ي الفكر اإللحادّي الحديث، ص 53[ 
الفقراء. ]انظر:عون، نظراٌت �ن

ولم يقف اإلحلاد املاركّس عند حدود انلقد الفلســّي والسيايّس، وإنّما 
 :(Joseph Stalin) حتّول إىل املحاربة واملواجهة املســلّحة، يقول ستالني
»ال يســتطيع احلزب أن يقف من ادلين موقف احلياد، إّن احلزب يشّن محلًة 
ضــّد أّي احنياٍز لدلين؛ ألّن احلزب يؤمن بالعلــم، بينما العلم يتعارض مع 

اإلحنياز لدلين؛ ألّن ادلين لّك يشٍء مناوٌئ للعلم« ]الحمد، الشيوعّية، ص 56[.

ة الثانية: ظهور أفكار نيتشه ) 1844 - 1900(  الف�ت

من ممزّيات ٰهذه الفرتة 

ـ إعلن موت اإلهٰل، ووالدة اإلنسان املتفّوق. ]نيتشه، ٰهكذا تكلم زرداشت، ص 98[   1

2 ـ ظهور اإلحلاد يف الرواية والشعر. ]المصدر السابق[ 
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فالفرتة اثلانية من تاريخ اإلحلاد املعارص تبدأ مع ظهور فلســفة نيتشــه 
)Friedrich Nietzsche(، ونقده لدلين املســييّح والكنيسة، متأثًّرا بأفاكر 

فيورباخ يف نقد ادلين ورفضه، وبأفاكر دارون يف اتلطّور، ولٰكّن نيتشه ذهب 
إىل أكرث من ٰذلك، فلم يكتِف بالقول إّن ابلقاء لألصلح، بل قال بموت اإلهٰل. 

ي الفكر اإللحادّي المعارص، ص 8[ 
]انظر: عون، نظراٌت �ن

تمــزّيت فرتة نيتشــه اإلحلاديّــة بمحاربة ادلين فضًل عــن نقده، في 
حماربته لدلين صّنف كتابًا سّماه "نقيض املسيح"، هّدم نيتشه فيه العمارات 
واتلصّورات ادلينّية املســيحّية، حّت لقِّب بالكّســار، وصّنف نيتشه أيًضا 
كتابًا ســّماه "عدو املســيح"، يّرح فيه بأنّه العدّو الدلود لدلين، ويف انلقد 
انتقد نيتشه ادلين نقًدا أدبيًّا شديًدا يف كتابه "ٰهكذا تكلّم زرداشت". ]انظر: 

المصدر السابق، ص 27 و28[ 

)1978 - 1900( ) ّ
ي ة الثالثة: الوجودّية السارترّية )اإللحاد األد�ب  الف�ت

تقوم الفلســفة الوجوديّــة ىلع احلرّية املطلَقة اليّت تمّكــن الفرد من أن 
يصنع نفسه بنفسه، ويّتخذ موقفه كما يبدو هل حتقيًقا لوجوده الاكمل، فٰهذا 
املذهب ال يقبل باملوّجه لإلنسان، بل اإلنسان هو األصل؛ ٰللك ألّف سارتر 
". ]الموسوعة الميّ�ة  )Jean-Paul Sartre( كتابًا باسم "الوجوديّة مذهٌب إنساينٌّ

ي األديان والمذاهب واألحزاب المعارصة، ج 2، ص 888[
�ن

من ممزّيات ٰهذه املرحلة:

، بعد  1ـ  صياغــة نظرّيات اإلحلاد بأســلوٍب قصــيصٍّ وروايئٍّ ومرسيحٍّ

، فُعرِضت األفاكر اإلحلاديّة عن طريق  أن اكنت مطروحًة بأسلوٍب فلســيٍّ
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املرسح، فأصبح اإلحلــاد أكرث رواًجا بعد أن اكن حمصــوًرا بني املختّصني 
 Martin( بالفلســفة، ورغم أّن ظهــور الوجوديّة اكن زمن األملــايّن هيدغر
Heidegger(، ولٰكّن اتلحــّول الريح لإلحلاد يف املذهب الوجودّي ظهر يف 

زمن ساتر؛ ٰللك اشتهرت الوجوديّة باسم سارتر؛ كون سارتر صاغ انلظرّيات 
ه اإللحاد المعارص، ص 137[

ٰ
، إل . ]بندلي الوجوديّة بقالٍب روايئٍّ، ونصٍّ مرسيحٍّ

2 ـ عدم االقتصار ىلع إنكار وجود إهٰلٍ، بل الرتكزي ىلع رفضه، والِعداء هل 

كرشٍط تلحقيق حّرّية اإلنســان واسرتجاعها. فاالعتقاد باإلهٰل يمنع اإلنسان 
من نيل حّرّيته. ]المصدر السابق، ص 138[

ٍّ ي
ة الرابعة: تحّول اإللحاد من فكٍر فرديٍّ إل فكٍر مؤّسسا�ت الف�ت

اد الســوفييّت، وتطبيق الشــيوعّية منهًجا. حكمت 
ّ

وتبدأ من قيام االحت
الشيوعّية الســوفيتّية اعم 1917 بعد أن أطاح الشيوعّيون حبكم القيارصة يف 
اد 

ّ
ي جيمع مجهورّياٍت عديدًة، صار االحت

ّ
اد السوفييّت ال

ّ
روسيا، وأّسسوا االحت

السوفييّت املقّر الرئيّس للشــيوعّية اإلحلاديّة يف العالم، فانترشت الشيوعّية 
واإلحلــاد يف العالم، فأصبح اإلحلاد دولًة، وليس جمّرد منّظمٍة، أو حزٍب، أو 

مجاعٍة، أو أفراٍد متفّرقني. 

تمزّيت ٰهذه الفرتة باتلريــح بمحاربة ادلين، وتطبيق تلك اتلرحيات 
ىلع أرض الواقع، وصار الرتويج لإلحلاد من املناهج ادلراسّية، اليّت يلزم ىلع 

املعلّمني بيانها للتلميذ.

فقد جاء ضمن تعليمات احلزب الشــيويّع املوّجهة إىل مجيع املعلّمني يف 
ي يؤتمن ىلع تعليم النشء ال يمكنه، 

ّ
اد السوفييّت ما نّصه: »إّن املعلّم ال

ّ
االحت

وال جيب أن يكون حمايــًدا يف موقفه من ادلين، إّن عليه أن ال يتخلّص من 
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اإليمان فحســب، بل عليه أن يقوم بدوٍر إجيايبٍّ يف ادلعوة إىل عدم اإليمان 
بوجود إهٰلٍ، وأن يكون داعيًة متحّمًسا لإلحلاد« ]الحمد، الشيوعّية، ص 56[. وأّما 
عن حماربة الشيوعّية العسكرّية لدلين في أشهر من أن تُنَكر. ]راجع: القمص، 

رحلة إل قلب اإللحاد، ص: 66 ـ 67[.

اد الســوفييّت انترش اإلحلاد يف العالم مع امتداد الشيوعّية، 
ّ

ومع قيام االحت
 عديدة ُعِرفت باملعسكر االشرتايّك، والصني.

ً
فغزا دوال

 Clinton( ن  دوكيــ�ن ريتشــارد  الجديــدة،  الدارونّيــة  المعــارصة:  الخامســة  ة  الفــ�ت

)Richard Dawkins

تتمزّي ٰهــذه املرحلة من اإلحلــاد باجتماع خصائــص املراحل املتقّدمة 
لإلحلاد فيها، وكٰذلك تمزّيت بالعداء لإلســلم بصورٍة خاّصٍة دون ســائر 
األديان، فالعداء وانلقد لإلسلم يشغل مساحًة واسعًة من كتابات املِحدلين 
املعارصين، خبلف األديان الســماوّية األخرى، فانلقد املوّجه إيلها يكون 
بدرجٍة ضعيفٍة، وأصبح اتلجاهر باإلحلاد يف بعض ادلول اإلســلمّية مسألًة 
شــبهة اعتياديٍّة، وتمزّيت ٰهذه الفرتة بربوز اإلحلاَديــِن العلّم واالجتمايّع 
ي يعتمد عليه 

ّ
أكرث من أنواع اإلحلاد األخرى، فنظرّية داروين يه األصل ال

امللحدون املعارصون، كما أّن ظهور اجلمااعت اإلسلمية املتطّرفة يف عرنا 
ساعد ىلع اتلحّول من اإلســلم إىل اإلحلاد، فقد ظهرت املوجة اجلديدة من 

اإلحلاد بقّوة بعد أحداث 11 أيلول.

وُيَعدُّ دوكيزن اعلم ابليولوجيا الربيطايّن أبرز امللحدين املعارصين، فقد صّنف 
عّدة مصّنفاٍت يف ني اإلهٰل، أبرزها "اجلني األنايّن"، "صانع الســااعت األعم"، 
"وهــم اإلهٰل"، وقد أثّرت كتابات دوكيزن يف الكثــري من امللحدين املعارصين، 
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ي يرجع إيله امللحد املعارص .
ّ

وأصبحت كتاباته اكملرجع واألصل ال

وتمزّيت الفرتة املعارصة من اإلحلاد بأموٍر نذكر منها:

ٍت 
ّ

1 ـ وجود مواقع للتواصل االجتمايّع باسم اإلحلاد، وكٰذلك طباعة جمل
وصحٍف باســم امللحدين، فأصبح اإلحلاد خطًرا يهــّدد انلاس يف بيوتهم، 
ووّسع دائرة اإلحلاد وانترش، فصار امللحد يتحّدى ويطلب املناظرة، ويّديع 
أدلًّة ىلع ني وجود إهٰلٍ، خبلف املراحل السابقة؛ فلم يكن ٰذلك موجوًدا، بل 

اكن اغبلهم ال أدرّيني. 

2 ـ تأسيس مجعّياٍت، أو منّظماٍت حتمل اسم اإلحلاد، وترّوج هل.

ويف ابللد اإلسلمية ظهرت بؤر لإلحلاد املعارص، لٰكّنها لم تستمّر طويًل، 
فاملّد الشيويّع وإن وصل إىل ابللد اإلسلمّية لٰكّنه واجهه بردود فعٍل قوّيٍة؛ 
وٰللك بيق اإلحلاد ظاهرًة فرديًّة تظهر ىلع يــد أفراٍد، ومن ٰهؤالء امللحدين 

سايم بليب.

شخصّية سامي لبيب

ي تدور ٰهذه املقالة حول أفاكره ومبانيه شخصّيٌة جمهولٌة من 
ّ

سايم بليب ال
ي ينتم إيله، وال بادليانة اليّت اكن 

ّ
حيث السرية الاتّية، فلم يّرح بابلدل ال

عليهــا قبل إحلاده، وال يُعرَف حتصيله ادلرايّس، فلّك ما يُكتَب عنه يف مواقع 
، وباحٌث يف الشأن ادلييّن، وإن اكن يظهر من خلل  اتلواصل بأنّه مفّكٌر يساريٌّ
كتاباته أنّه مرّي اجلنسّية، مسييّح ادليانة. ورغم اجلهل بشخصّية سايم بليب 
 أنّه األبرز حضوًرا يف مواقع اتلواصل االجتمايّع من بني امللحدين العرب؛ 

ّ
إال

لكرثة كتاباته، فقد جتاوزت 690 مقالًة، يف نقد ادلين وإبطاهل.

332

مجلة الدليل / 

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019

العدد السادس



أفكاره 

ترتّكــز أفاكره اإلحلاديّة ىلع ني وجود إهٰلٍ، وىلع نقد ادلين، مســتنًدا ىلع 
كتب اتلوراة واألناجيل املحّرّفة واألحاديث الضعيفة واملوضوعة.

ي يتبّناه ســايم بليب إحلاٌد يــّديع وجود ديلٍل ىلع ني وجود 
ّ

واإلحلاد ال
إهٰلٍ، فسايم بليب يّديع أّن دليه أدلًّة خمتلفًة ىلع ني وجود إهٰلٍ، بعضها يعتمد 
ىلع مقّدماٍت عقلّيــٍة، وبعضها يعتمد ىلع أدلٍّة حّســّيٍة جتريبّيٍة، وبعضها 

إنرثوبولوجّية، وبعضها أدلٌّة اجتماعّيٌة. 

ٰللك ســوف يكون كلمنا ذكر ٰهذه األدلّة، ونقدها بعد تقسيم ابلحث 
ىلع أساس نوع تلك األدلّة. 

مباني سامي لبيب المعرفّية 

1 ـ أصالــة احلّس واتلجربة: يبتين ٰهذا املنهــج ىلع أّن املعرفة جمّرد نتاٍج 
للتجارب واإلحســاس، وال وجود ألّي معرفٍة خــارج نطاقهما، أي أنّنا ال 
 من خلل اتلجربة، أو اإلحســاس به، ويقلّل 

ّ
نتيّقن من حقيقة اليشء إال

املذهب اتلجرييّب من دور العقل يف املعرفة، فل يعتربه أداة معرفٍة تكشــف 
، ص 65[ ّ ي ، نقد المذهب التجري�ب ّ ي

عن الواقع. ]راجع: الخاقا�ن

ويعتقد سايم بليب كسائر امللحدين بأّن احلّس واتلجربة هما األصل للّك 
معرفٍة، فاملعرفة ال بّد أن تتعلّق بمعلــوٍم، واملعلوم ال بّد أن يكون موجوًدا 
حمسوًسا، واملوجود يساوي املحسوس، ونتيجًة العتقاده بأصالة احلّس أنكر 
ســايم بليب ابلدهّيات العقلّيــة، فأنكر العلّّية املطلقــة، واعتربها قانونًا 

جتريبيًّا، وأنكر وجود املجّردات، اكلروح وامللئكة. 
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2 ـ نسبّية املعرفة: ينكر ســايم بليب وجود معرفٍة ثابتٍة مطلقٍة، فجميع 
املعــارف البرشّية ال تّتصف باثلبات، بل يه متغرّيٌة متبّدلٌة، وٰهذا االعتقاد 

مرتتٌّب ىلع االعتقاد بأصالة احلّس، فاملعرفة احلّسّية متغرّيٌة وقابلة للخطإ.

3 ـ إنكار احُلســن والقبح العقلّيني: ينكر سايم بليب كسائر امللحدين 
املعارصين احلُسَن والقبَح العقلّيني، فاحلسن عندهم خيضع للمنافع واملصالح 
الشخصّية، فل يوجد دليهم يشٌء يّتصف باحلسن مطلًقا، وال يشء يّتصف 
بالقبح مطلًقا؛ ٰللك رتّب ىلع ٰهذا االعتقاد أّن اإلنسان حمور الكون، وأنّه ال 
توجد حاجٌة إىل ترشيعاٍت أخلقّيٍة، بل ال حاجة لألديان، وأّن األخلق أمٌر 

نسيبٌّ يتغرّي بتغرّي الزمان واملاكن. 

مباني اإللحاد الفلسفّي عند سامي لبيب وأدّلتها ونقدها

ي »ماّدته األساســّية مصطلحات 
ّ

اإلحلاد الفلســّي: هــو اإلحلــاد ال
الفلسفة واملنطق، وساحته يه املباحث الفلسفّية واملنطقّية املتعلّقة بالِعلل 
واملعلوالت، والســبب والســببّية، واخلري والرّش« ]حمــزة، أنــواع اإللحــاد: نظــرٌة 

، ص 22[. 
ٌ
مجملة

وبمــا أّن غــرض الفلســفة إدراك الواقعّية، باالعتمــاد ىلع ابلدهّيات 
العقلّية، فعىل ٰهذا يكون اإلحلاد الفلسّي ناشئًا من الفهم اخلاطئ للواقعّية، 
أو حرها يف دائرٍة ضّيقٍة، وٰهذا لكّــه ناتٌج من حر مناهج املعرفة باملنهج 
ي ال يمكنه إثبات العقلّيــات املحضة واملجّردات أو 

ّ
احلّسّ اتلجريــيّب ال

نفيها؛ ٰللك أنكر ســايم بليب ابلدهّيات، فإحلاده الفلسي ناشٌئ من إنكار 
ابلدهّيات، وٰهذا ما جنده يف مبانيه اتلايلة. 

أّوًل: أصالة الحّس
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إّن حر املنهج املعريّف الاكشــف عن الواقع باحلــّس واتلجربة مذهٌب 
تُْم يا ُموىس  لَْن 

ْ
قديٌم، فالقرآن يذكــر ٰذلك يف قّصة قوم موىس  :َوإِْذ قُل

ْنتُْم َتنُْظُروَن ]سورة البقرة: 
َ
اِعَقُة َوأ َخَذتُْكُم الصَّ

َ
نُْؤِمَن لََك َحتَّ نََرى اهلَل َجْهَرًة فَأ

 بما يدركه حبواّسه، وينكر ما سواه، فاحلّس عنده 
ّ

55[، فابلعض ال يؤمن إال

هو املقياس الفاصل بني الواقع والوهم.

ويرتتّب ىلع االعتقاد بأصالة احلّس األمور اتلايلة:

1 ـ إنكار وجود ما ليس بمحسوٍس، وح� الواقعّية بالوجود الماّدّي

بعد حر املعرفة والواقعّية بالعالَم املاّدّي املحسوس يصبح وجود العوالم 
األخرى أمًرا مســتحيًل، وإن وُجدت فل تكون أكرث من فكرٍة ذهنّيٍة، وقد 
تبىّن سايم بليبـ  كسائر امللحدينـ  ٰهذا املبىن قائًل: »ال وجود بدون ملمح 
وتكويناٍت وحمتوياٍت ماّديٍّة، فيســتحيل أن يتواجد وجوٌد بدون أن تتحّدد 
 الوجود املاّدّي؛ 

ّ
ملحمه املاّديّة، فشــفرة ادلماغ ال تتعاىط وال تستوعب إال

يلقفز الســؤال عن ماهّية اهلل. اإلهٰل بالنسبة لإلنسان لن خيرج عن معَطيَني 
ال ثالث هلما، إّما وجوٌد، وإّما فكرٌة، الوجود يســتلزم أن يكون وجوًدا ماّديًّا 
، يمكن إدراكه باحلواّس املاّديّة، وما يســعفها من تقنّية ووسائل 

ًّ
مســتقل

مســاعدٍة، تُعــني ىلع اإلدراك، أو يكون اهلل يف إطار فكــرٍة، كمنتج من 
 2، الحوار 

ٌ
منتجــات الهن البرشي« ]لبيــب، أســألك: كيــف تــرى هللا؟ قضايــا فلســفّية

المتمّدن - العدد: 4979 - 8/11/2015 - 21:09[ 

النقد

 اجلزئّيات، 
ّ

أ ـ أّول إشــاكٍل يَرُِد ىلع أصالة احلّس هو أّن احلّس ال ينال إال
وٰهذا الكلم واضٌح، وبناًء ىلع القول بأصالة احلّس ال يمكن حتصيل قانوٍن 
ٍّ، فالقانون اللّكّ إّما أن حيصل من خلل االستقراء اتلاّم، أو باالعتماد ىلع  لكّ
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معارف قبْلّيٍة ســابقٍة ىلع اتلجربة، مثل األشياء املتماثلة هلا نفس األحاكم، 
واالســتقراء اتلاّم ال يمكن حتصيله يف اغلب املوارد؛ إذ إّن بعض األشياء لم 
تكــن موجودًة بالفعل يف زمن اتلجربة، وأّمــا االعتماد ىلع املعارف القبْلّية 
الســابقة ىلع اتلجربة فل يقبل بها املنهج اتلجريــيّب؛ إذ إنّها لم حتصل عن 
طريق احِلّس فلم توجد، فل يمكن احلصول ىلع قضّيٍة يقينّيٍة، يقول الســّيد 
الطباطبايّئ: »اّدىع اتلجريبّيون أّن الهن يسري ىلع ادلوام من األحاكم اجلزئّية 
ي نمتلكه تلعميم 

ّ
إىل األحاكم اللكّّية، وحنن نقول هلم: لَِم وما هو املســّوغ ال

األحــاكم ىلع غري املصاديق املجّربة، فنطــوي صعوديًّا من اجلزيّئ إىل اللّكّ ؟ 
فهل الهن يذعن بأّن لّك حكٍم ثبت بلعض أفراد اللّكّ ال بّد أن يثبت جلميع 
األفــراد؟ فإذا اكن الهن ال يذعن بٰذلــك؛ إذن فاتلجارب اليّت أجريت ىلع 
اتلطبيقات املحدودة اليمكن أن تكون أساًسا تلعميم احلكم ىلع األفراد اليّت 
 يُضيح األمر كما لو أصدر الهن حكًما ابتدائيًّا ىلع 

ّ
لم ختضع للتجربة؛ وإال

األفــراد اليّت لم ختضع للتجربة قبل اتلجربــة، وبيّّنا وبالرضورة وباعرتاف 
، أصول  ّ ي

اتلجربينّي أنفســهم ال يملك الهن حكًما قبل اتلجربة« ]الطباطبــا�ئ
، ج 1، ص 437[. فبنــاًء ىلع مبــاين املنهج اتلجرييّب ال  ّ الفلســفة والمنهــج الواقــ�ي

يمكن وجود قضّية لكّّية، بينما نرى ســايم بليب حيكــم بقضّيٍة لكّّيٍة بقوهل: 
»ال وجود بدون ملمح وتكوينــاٍت وحمتوياٍت ماّديّة« فمن أين هل إدراك ٰهذه 
 

ّ
القضّية اللكّّية، واحلكم بها؛ إذ اكنت شفرة ادلماغ ال تتعاىط وال تتعامل إال

مع الوجود املاّدّي؟

ب ـ بناًء ىلع أصالة احِلّس جيب إنكار املســائل الرياضّية، في مسائل 
اليمكــن إدراكها باحِلّس، وإنّمــا يه قضايا ذهنّيــٌة، ولٰكّننا جند القائلني 
بأصالة احِلّس يؤمنون باملسائل والقوانني الرياضّية، وٰهذا من أهّم اإلشاكالت 
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، يقول الشيخ مصباح يزدي: »إّن أهّم إشاكٍل يواجهه  الواردة ىلع املنهج احلّسّ
الوضعّيون هو أنّهم يتوّرطون يف طريٍق مســدوٍد بالنســبة للمسائل الرياضّية 
اليّت ترَُشح بوساطة املفاهيم العقلّية... ومن ناحيٍة أخرى فإّن اعتبار القضايا 
الرياضّيــة ال معىن هلا أو غرَي علمّيٍة فضيحٌة ال جيرؤ أّي اعلٍم ىلع اتلفّوه بها. 
ومن هنــا فقد اضطّرت جمموعٌة من الوضعّيني املحّدثني للعرتاف بلوٍن من 
املعرفة الهنّية للمفاهيم املنطقّية، وحاولــت إحلاق املفاهيم الرياضّية بها« 

ي تعليم الفلسفة، ج 1، ص 217[.
]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ن

جـ  القول بأّن اتلجربة واحلّس هما املصدر الوحيد للمعرفة قضّيٌة اليمكن 
الربهنــة ىلع صدقها ىلع مباين اتلجريبّيني؛ ألنّــه إّما أن ُيرَبَهن ىلع صدقها 
باتلجربة أو بغريهــا، فإن بُرِهن ىلع صدقها بغــري اتلجربة فقد ثبت وجود 
طريٍق آخر للمعرفة، وُكّذبت تلك القضّية، وإن بُرِهن ىلع صدقها باتلجربة، 
فٰهذا يستلزم ادلور أو التسلسل، وباتلايل يستلزم عدم اجلزم بصدقها، فلّك 
جتربٍة نربهن بها ىلع صدق ٰهــذه القضّية حتتاج إىل جتربٍة أخرى، واألخرى 
حتتاج إىل جتربٍة أخرى وٰهكذا، ومجيع أفراد السلســلة فاقدٌة للصدق. ]انظر: 

الصــدر، فلســفتنا، ص 118[ 

دـ  أّن املنهــج اتلجريــيّب كما ال يمكنه إثبات صدق نفســه، ال يمكنه 
إثبات صدق أّي قضّيٍة أخــرى، فصدق أّي قضّيٍة أو كذبها يعتمد ىلع مبدإ 
اتلناقض، فالقضّية الواحدة يســتحيل أن تكون صادقًة واكذبًة يف آٍن واحٍد 
ومن جهٍة واحدٍة، واتلجربة اعجزٌة عن إثبات تلك االســتحالة، ومع انتفاء 
االســتحالة، يثبت إماكن انلقيضني وارتفاعهمــا، فيبطل قانون اتلناقض؛ 
ٰللك ال يمكن اجلزم بكّل قضّيٍة وفق املنهج اتلجرييّب، يقول الشهيد الصدر: 
»إّن الفكر لو اكن حمبوًسا يف حدود اتلجربة، ولم يكن يملك معارف مستقلًّة 
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تيح هل أن حيكم باستحالة يشٍء من األشياء مطلًقا؛ ألّن االستحالة 
ُ
عنها ملا أ

ـ بمعىن عدم إماكن وجــود اليشء ـ ليس مّما يدخل يف نطاق اتلجربة، وال 
يمكن للتجربة أن تكشف عنه« ]المصــدر الســابق، ص 120[. فجميع إشاكالت 

ه املزعومة فاقدٌة للصدق. 
ّ

سايم بليب وأدتل

ّية
ّ
2 ـ إنكار قانون العل

قال ابن كّمونة: »العلّــة يه ما يتوّقف عليه وجود املعلول إن اكنت علًّة 
ي الحكمة، ص 83[.

لوجوده، أو عدمه إن اكنت علّة لعدمه« ]ابن كّمونة، الجديد �ن

من خلل ٰهذا اتلعريف جند أّن بني الِعلّة واملعلول ارتباًطا رضوريًّا، يلزم 
منه انتفاء وجود املعلول عند انتفــاء العلّة، وكٰذلك يلزم وجوده عند وجود 
ي ال يملك 

ّ
العلّة، وٰهذا االرتباط يُدرَك من خلل حتليل حقيقة املعلول ال

نلفسه وجوًدا وال عدًما، فهو يشٌء ممكن الوجود، أي متساوي النسبة للوجود 
والعدم، فيحتاج إىل علّة ترّجح وجوده ىلع عدمه.

وينتج من قانون العلّّية مبدآن آخران، هما احلتمّية واتلناسب، فاحلتمّية 
تعين أّن العلقة بني األســباب واملســبّبات علقٌة رضورّيٌة، فل يمكن أن 
تنفصل انلتائج عن أســبابها، وأّما اتلناسب فيعين أّن انلتائج جيب أن تكون 
مّتفقًة مع األســباب، فلّك معلوٍل هل ِعلٌّة خاّصٌة ال يصدر من غريها. ]راجع: 

الصدر، فلسفتنا، ص 353[ 

وقد اختلف أتباع املنهج العقيّل وأتباع اتلجرييّب يف إدراك ٰهذه العلقة، 
هل يه قضّيٌة بدهّيٌة يدركها العقل بأدن تأّمٍل، ومن دون احلاجة إىل برهان، 

أم أنّها قضّيٌة نظرّيٌة جتريبّيٌة تُدرَك من خلل املشاهدة واتلكرار؟
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قــال العقلّيون إنّها قضّيــٌة بدهّيٌة ال حتتاج إىل برهــاٍن، بل ال يمكن 
إقامة الربهان ىلع إثباتها وال ىلع نفيها؛ ألّن االســتدالل ىلع إثبات قانون 
ي يثبت أو يني 

ّ
العلّّيــة أو نفيــه يتوّقف ىلع قانون العلّّية، فالربهــان ال

قانون العلّّية ال بّد أن يتألّف مــن مقّدمتني حتصل من خلهلما انلتيجة، 
واملقّدمات علّــٌة للنتيجة، فني قانون العلّّيــة أو إثباته ال بّد أن يمّر من 
خلل قانون العلّّية، وٰهذا يســتلزم التسلســل أو ادلور، وكلهما حماٌل. 

]آمــل، انتظــار بــ�ش از ديــن، ص 95 و96[ 

، وأنكروا الرضورة  وقال اتلجريبّيــون إّن العلّّية واملعلويّلة قانوٌن جترييبٌّ
ّي، ص 98[،  ي الذهــن البــ�ش

املنطقّية بــني الِعلّة واملعلــول ]انظــر: هيــوم، تحقيــٌق �ن
فاقتىف ســايم بليب أثر ديفيد هيوم يف إنكار قانون العلّّية؛ إلنكار وجود إهٰلٍ 
 ، خالٍق ومســّبٍب للكون، فيقول: »إّن قانون الســببّية أصًل قانوٌن جترييبٌّ
وليس عقليًّا مطلًقا، أي أنّه جزٌء مكتََســٌب من قوانني الطبيعة عن طريق 
امللحظة، واستنتاج الروابط والعلقات من ذهنّيٍة حمكومٍة حبدود معارفها... 
لا فالسببّية ليســت مطلقًة، فكيف يتّم استخدامها يف االستدالل ىلع اهلل 
ي مفهوم السببّية، خواطر 

ي يصفه املتديّنون باملطلَق« ]لبيب، مغالطات بالجملة �ن
ّ

ال
إلحادّية )8(، الحوار المتمدن-العدد: 5183 - 2016 / 6 / 4 - 21:41[

النقد: 

أـ  لــو اكن قانون الســببّية قانونًا جتريبيًّا يثبت مــن امللحظة، لم يكن 
، فلو لم يكن بني  باستطاعة أّي شخٍص استنتاج أّي قانوٍن يف أّي جماٍل علمٍّ
األســباب وانلتائج علقٌة رضورّيٌة وتناسٌب، ال يستطيع ابلاحث أن يطمنّئ 
للنتائج اليّت وصل إيلها، ولو الحظ انلتائج واألسباب 1000 مّرٍة، فلن يعطي 
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قانونًا لكّيًّا، فالقانون العلّم تعبرٌي عن قضّيٍة لكّّيٍة، والقضّية اللكّّية ال تثبت 
باتلجربة واحلّس؛ إذ احلّس يعطي أحاكًما جزئّيًة، ال يمكن أن تكون حقيقًة 
، فإذا لم يكن بني احلرارة وغليان  علمّيًة من دون االعتماد ىلع أصــٍل عقيلٍّ
املاء ارتباٌط رضوريٌّ وتناســٌب، ال يستطيع ابلاحث أن يقول إّن احلرارة علّة 
غليان املاء، ولّك غلياٍن للماء ناتٌج عن حرارٍة؛ إذ إّن ابلاحث لم يستقرئ لّك 
حاالت الَغلَيان للماء وإنّما شاهد حاالٍت معّينًة، يقول الشهيد الصدر: »إّن 
انلظرّيات اتلجريبّية ال تكتسب صفة العملّية ما لم تعّمم ملجاالٍت أوسع من 
 

ّ
حدود اتلجربة اخلاّصة، وتقّدم كحقيقٍة اعّمٍة. وال يمكن تقديمها كٰذلك إال
ىلع مبدإ العلّّية وقوانينها، فل بّد للعلوم اعّمًة أن تعترب مبدأ العلّّية وما إيلها 
من قانوين احلتمّية واتلناســب مسلّماٍت أساســّيًة، وتسلّم بها بصورٍة سابقٍة 
ىلع مجيع نظرّياتها وقوانينها اتلجريبّية« ]الصدر، فلسفتنا، ص 355[. فقول سايم 
، إّما أن يكون قضّيًة لكّّيًة أو قضّيًة جزئّيًة؛  بليب إّن الســببّية قانوٌن جترييبٌّ
فــإن اكن قضّيًة جزئّيًة، فهو ليس قانونًا علميًّا، وإن اكن قانونًا لكّيًّا، فل بّد 

أن يعتمد ىلع قانوٍن يعتمد ىلع قواعد فطرّيٍة لكّّيٍة ومنها مبدأ السببّية.

ب ـ هناك فرٌق بني مبدإ العلّّية والســببّية وبني العلقات الِعلّّية، فمبدأ 
السببّية يقول: إّن للّك سبٍب ُمَسبّبًا، وعلقات الِعلّة واملعلوالت تعين أّن ٰهذا 
املعلول ناشــٌئ من ٰهذه العلّة، وٰهذه العلّة سبٌب لٰهذا املعلول، فمبدأ العلّة 
قضّيٌة عقلّيٌة ال يمكن إدراكها باتلجربة، في قضّيٌة لكّّيٌة ذهنّيٌة، والقضايا 
الهنّية ال ختضع للتجربــة، بينما العلقات العلّّية أمــوٌر جزئّيٌة ال تُدرَك 

بالعقل، بل تُدرَك باتلجربة. ]انظر: الصدر، األسس المنطقّية لالستقراء، ص 106[ 

فقول سايم بليب إّن قانون السببّية نسيبٌّ جترييب وليس مطلًقا، فإذا قُِصد 
به العلقة العلّّية، فٰهذا الكلم صحيٌح، فـ "ٰهذه احلرارة ســبٌب لغليان ٰهذا 
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املاء" قضّيٌة تُدرَك باحِلّس ال بالعقل، وإن اكن يُقَصد به مبدأ العلّّية، فالكلم 
ليس بصحيٍح، فالقول إّن الســببّية قانوٌن نسيبٌّ جترييبٌّ حكٌم وقضّيٌة لكّّيٌة، 

وقد تقّدم يف الفقرة السابقة أّن اتلجربة ال يمكن أن تثبت حكًما لكّيًّا.

ج ـ يوجد فــرٌق بني عدم العلم باليشء وبني العلــم بعدمه، فاألّول ال 
يعطي نتيجًة يقينّيًة، فاحتمال وجود انلقيض يبىق موجوًدا؛ ألّن عدم العلم 
يفيد الظّن، خبلف العلم بالعــدم فيفيد ايلقني بعدم اليشء، واتلجربة ال 
تدّل العلم بالعدم، بل أقص ما تدّل عليه هو عدم العلم، فإذا قبلنا اتلجربة 
 لألدراك، في ال تني مبدأ الِعلّّية مطلًقا، بل أقص ما تدّل 

ًّ
مقياًسا مستقل

عليه اتلجربة عدم العلم حبقيقة الســببّية، فعــدم إدراك اتلجربة للحتمّية 
واتلناسب بني السبب واملســّبب، ال يعين عدم وجود ٰهذه العلقات، وإنّما 
أقص ما تدّل عليه عدم العلم بتلك العلقات، فتبىق حمتَملة الوجود وحمتَملة 

العدم. ]راجع: الصدر، األسس المنطقية لالستقراء، ص 300[ 

ّ 3 ـ التمّسك بشبهة ال�ش

قبل بيان شــبهة الرشور نرى من الرضورّي تعريف اخلري والرّش بشــلٍك 
، فقد ُعّرف اخلري بأنّه »ما يتشــّوقه لّك يش ٍء ويتوّخاه، ويتّم به قسطه  خمتَرٍ
ي األســفار العقلّية األربعة، 

ازّي، الحكمة المتعالية �ن  من الكمال املمكن يف حّقه« ]الشــ�ي
ج  7، ص 58[، وعّرف الرّش بأنّه »فقُد ذات اليش ء، أو فقد كماٍل من الكماالت 

اليّت خيّصه من حيُث هو ٰذلك اليش ء بعينه« ]المصدر السابق، ص 58[ والرّش أمٌر 
َعَديمٌّ ]المصدر السابق، ص 58[ 

يستدّل سايم بليب بشــبهة الرّش ىلع ني وجود إهٰلٍ من خلل ني صفاته 
الكمايّلــة، فاإلهٰل جيب أن يّتصــف بالكمال الُمطلَق مــن القدرة والعلم، 
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وغريهما من صفات الكمال، فمن فقد صفًة من تلك الصفات فل يســتحّق 
األلوهّية، ووجود الرّش يني الكمال املطلق عن اإلهٰل املدبّر واخلالق للكون، 
فاإلهٰل اليمكن أن يكون خالق الكون، فيقول: »بداية وجود الرّش يني تماًما 
ّ اخلري والصلح. دعونا نتناول حّجة أبيقور اليّت أطلقها يف أســئلٍة، ولم 

ّ
لك

يســتطع أحٌد أن يتصّدى هلا! هل يريد اإلهٰل أن يمنع الــرّش لٰكّنه ال يقدر؟ 
ّ القدرة! هل يقدر ولٰكّنه ال يريد؟ حينئٍذ هو رّشيٌر! هل 

ّ
حينئٍذ ليــس هو لك

يقــدر ويريد؟... فمن أين يأيت الرش إذن؟! هــل هو ال يقدر وال يريد؟ فلماذا 
نطلــق عليه اإلهٰل إذن؟! ثّم أال يويح وجود الــرّش يف العالم أّن اإلهٰل ال يمكن 
ّ الصــلح يف ذات الوقت؟ وإذا اكن اهلل اعجًزا أو 

ّ
ّ القدرة، ولك

ّ
أن يكون لك

ه، جزء ثان 
ٰ
 تفّند وجود اإلل

ً
خيطئ أو يسمح فكيف ُيَعدُّ إلًٰها؟« ]لبيب، خمســون حّجــة

6إل20من 50 الحوار المتمدن- العدد: 4672 - 2014 / 12 / 25 - 14:33[

النقد

أ ـ اإلجياد واخللق لم يقترا ىلع العالم املاّدّي، حّت يقول املستشــلك: 
لَق اعلًَما خايلًا من الرشور، فاهلل خلق ثلثة عوالم، اعلم 

َ
لــو اكن هناك إهٰلٌ خل

املجّردات أو العقل، واعلم املثال أو الربزخ، واعلم املاّدة، فالرّش يقع يف العالم 
املاّدّي كونه اعلم تزاحٍم وتضادٍّ، ولٰكن يف العوالم األخرى غري املاّديّة ال يوجد 
تزاحــٌم وتضادٌّ، فل يقع الرّش، فاهلل قادٌر ىلع خلق اعلٍم خاٍل من الرّش، قال 
ابن ســينا: »األمور املمكنة يف الوجود منها أموٌر جيوز أن يتعّرى وجودها عن 
الرّش واخللل والفساد أصًل، ومنها أموٌر ال يمكن أن تكون فاضلة فضيلتها 
 وتكــون حبيث يعرض منها رشٌّ ما عند ازدحامات احلراكت، ومصادمات 

ّ
إال

املتحّراكت« ]ابن سینا، اإلشارات والتنبيهات، ص 133[
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، فالرّش  ب ـ من خلل اتلعريــف املتقّدم للرّش يتبنّي أّن الرّش أمٌر عَديمٌّ
ليس صفًة تثبت للموجود بعد وجوده، بل صفٌة تُسلَب عن املوجود، والقدرة 
نَّ اهلَل ىلَعَ 

َ
ّية تتعلّق باملمكنات دون ممتنع الوجود، قال تعاىل: ألَْم َتْعلَْم أ

ٰ
اإلهل

ٍء قَِديــٌر ]ســورة البقــرة: 106[، وبما أّن الرّش عدٌم ممتنُع الوجوِد، والعدم  لُكِّ يَشْ
ليس بــيشٍء، فل تتعلّق به القدرة، فاهلل قــادٌر ىلع لّك يشٍء، والرّش ليس 
ّية، فالعدم ال حيتاج إىل ِعلٍّة، والرّش عدٌم، 

ٰ
بيشٍء حّت تتعلّق به القدرة اإلهل

فالرّش ال حيتاج إىل ِعلٍّة؛ فل يُســتدّل من خلهل ىلع عــدم وجود إهٰلٍ مدبٍّر 
للكون، قال الشــيخ ســبحاين: »لو تناونلا باتلحليل أّي ظاهرٍة من الظواهر 
اليّت تّتصف بالرّش تلبنّي نلا أّن تلك الصفة ناشــئٌة من كون اليش ء مصحوًبا 
ا غري مرغوٍب فيه؛ ألّن  بالعدم. فاملرض - ىلع ســبيل املثال - إنّما يكون رشًّ
املريض حال مرضه يكون فاقًدا للصّحة والعافية... ومن ملحظة ٰهذه انلقطة 
ومقايســة لّك األمور واملوارد املعدودة من الرشور مع املثال املذكور يتبنّي نلا 
ي ال حيتاج إىل موِجٍد وفاعٍل، بل هو عني 

ّ
أّن الرّش ملزٌم نلوٍع من العدم ال

ي بيان العقائد، ج  1، ص 125 و126[.
، الفكر الخالد �ن ي

ٰذلك الفقدان« ]سبحا�ن

ج ـ أّن الصفات ىلع قسمني، صفاٍت حقيقّيٍة وصفاٍت نسبّيٍة، فاحلقيقّية 
تثبت لليشء بذاته مثل ثبوت الســمع لزيد، فيُقال: "زيٌد ســميع" من دون 
اعتبار يشٍء آخر، أّما صفة ثبوت ابلنّوة واألبّوة لزيٍد في صفاٌت تثبت لزيد 
من خلل قياســه إىل غريه، فهو ابٌن نســبًة ألبيه، وأٌب نسبًة البنه، فلو لم 
يتحّقق أحد أطراف املقايسة والنسبة ينتي وجود تلك الصفات، والرّش ليس 
صفًة مطلقًة، وإنّما يه حقيقٌة نســبّيٌة، ينزتعها العقل من خلل املقايســة 
ا نســبًة  بني األشــياء، فل يوصف يشٌء بأنّــه رشٌّ مطلًقا، وإنّما يكون رشًّ
ملوجوٍد دون آخر. يقول الشــهيد مطهري: »إّن الرشور ىلع نوعني: العدمّيات 
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بذاتها، واألمور الوجوديّة اليّت تكون رشوًرا؛ ألنّها تسّبب جمموعًة من األمور 
العدمّيــة. فرّشّية رشور انلوع األّول مثل اجلهل والعجز والفقر من الصفات 
احلقيقّية غري النســبّية، لٰكّنها صفاٌت عدمّيٌة، أّما رّشّية انلوع اثلاين مثل 
الســيول والزالزل واحليوانات اللذعة واملفرتسة واجلراثيم املرضّية اليّت يه 
 ألموٍر عدمّيٍة، فما ال شّك فيه أنّها رّشّيٌة نسبّيٌة، 

ٌ
رشوٌر وجوديٌّة، لٰكّنها منشأ

ا للحّية  فرّشها هو بالنســبة إىل يشٍء أو أشياء معّينة؛ ألّن سّم احلّية ليس رشًّ
نفســها، بل هو رشٌّ لإلنســان واملوجودات اليّت تترّضر منه، والئب هو رشٌّ 
ا بالنســبة إيله أو بالنســبة إىل انلبات، كما أّن  للخــروف، لٰكّنه ليس رشًّ
ا نســبًة إىل نفســه أو  ي يعتلفه، لٰكّنه ليس رشًّ

ّ
اخلروف رشٌّ ىلع انلبات ال

نسبًة لإلنسان أو الئب« ]مطهري، العدل، ص 209[.

ثانًيــا: مبانــي اإللحــاد اإلنثروبولوجّي عند ســامي لبيــب وأدّلته ونقدها

تُعَرف حقيقة اإلحلاد اإلنســايّن أو اإلنرثوبولــويّج من خلل بيان معىن 
اإلنســانوّية، فقد عّرفها أندريه الالنــد (André Lalande) بأنّها »مركزّيٌة 
إنســانّيٌة مرتّويٌة تنطلق من معرفة اإلنســان، وموضوعها تقويم اإلنســان 
وتقييمه؛ واستبعاد لّك ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواٌء بإخضاعه حلقائق 
 

ً
ولقًوى خارقٍة للطبيعة البرشّية، أم بتشــويهه من خلل استعماهل استعماال

دونيًّا دون الطبيعة البرشّية« ]الالند، موسوعة الالند الفلسفّية، ج 2، ص 569[.

فيظهــر من خلل اتلعريف أّن اإلنســانوّية ترّكــز ىلع حمورّية ومركزّية 
اإلنسان للكون، فل توجد قًوى غيبّيٌة ترسم هل طريقه، وحتّدد هل الترشيعات 
اليّت جيب أن يسري عليها، فل توجد اغيٌة وراء وجود اإلنسان، فاإلنسان هو 
الغاية، واإلنسانوّية تقوم ىلع إنكار لّك ما هو خارج الطبيعة، أو تشّك فيه، 
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نَْسانَِويُّوَن  ِ
ْ

فاإلنسانوّي ال خيرج عن أحد احتمالني، كما يقول ستيفن لو »اإل
ُكوَن يِف الزَّْعِم بِوُُجوِد إِهٰلٍ  ُهْم يَتََشكَّ ْدِريُّوَن، إِنَّ

َ
 أ

َ
قَلِّ ال

َ ْ
ا ىلَعَ األ ِحُدوًن َوإِمَّ

ْ
ا ُمل إِمَّ

يَاِطنَي َوَغرْيَِها ِمْن ِمثْل  َمَلئَِكِة َوالشَّ
ْ
ُكوَن يِف وُُجوِد ال ْو آلَِهٍة، َوَكٰذلَِك يَتََشــكَّ

َ
أ

ا، ص 10[. ٌة جدًّ  قص�ي
ٌ
ِبيِعِة« ]لو، اإلنسانوّية مقّدمة ِكيَانَاِت فَْوَق الطَّ

ْ
ٰهذه ال

فمن خلل ما تقّدم يمكن تعريف اإلحلاد اإلنرثوبولويّج (اإلنسايّن): بأنّه 
ي خيلق اإلهٰل، واألديان 

ّ
إحلاٌد يرّكز ىلع أّن اإلنسان هو حمور لّك يشٍء، وهو ال

صناعٌة برشّيٌة. وقد تمّســك بٰهذه املباين سايم بليب؛ نلي وجود اإلهٰل مدبّر 
الكون، كما سيّتضح من خلل بيان مبانيه اتلايلة. 

 ّ إنكار الُحسن والقبح العقىلي

 حيكم العقل حبسنها؛ 
ً

قاعدة احلسن والقبح العقيّل مفادها »أّن هناك أفعاال
اكلعدل والصدق، والوفاء بالوعد، وأداء األمانة، وجزاء اإلحسان باإلحسان 
 حيكم العقل بقبحها؛ اكلظلم والكذب، وخلف 

ً
وحنوها، كما أّن هناك أفعاال

 ، ّ ي
الوعد، واخليانة يف األمانة، وجزاء اإلحســان باإلســاءة وحنوها« ]الگلپايگا�ن

القواعد الكالمّية، ص 9[. 

واحلسن والقبح العقيّل من املبادئ ابلدهّية اليّت يدركها العقل العميّل بأدن 
تأّمٍل، فلّك إنســاٍن لو خيّل وطبعه حلكم بقبح بعض األفعال وحســن بعضها 
، نهج الحّق وكشف الصدق، ص 82[، فـ "الظلم قبيٌح" و"العدل حسٌن"  ّ ي

ّ
]انظر: الحل

قضّيتان مطلقتان حيكم بهما العقل السليم بأدن تأّمٍل، فقبح الظلم ال يتبّدل 
مع االعتبارات واإلضافات؛ فل يمكن أن ترى ظلًما يّتصف باحلســن، وال 
 يّتصف بالقبح، ومســألة احلســن والقبح العقلّيني، يتوّقف عليهما 

ً
عدال
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إثبــات أصول ادلين، واحلكم ىلع أفعال اإلنســان باحلســن والقبح، فٰهذه 
القاعدة ضابطٌة ومزياٌن يرجع إيلها انلاس عند تقييم أخلقهم وســلوكهم، 
في ال ختتّص بقوٍم دون قوٍم، وال ديٍن دون ديٍن، وال زماٍن دون زماٍن، وال 

بتغرّي اثلقافة وادلين. 

فمن نتائج حر املعرفة باملعرفة احلّســّية إنكار ٰهــذه القاعدة، وإنكار 
ما يرتتّب عليها، واعتبار اإلنســان مقياس لّك يشءٍ(*)، فما يستحســنه فهو 
احلســن، وما يستقبحه فهو القبيح، فتصبح مسألة احلسن والقبح واألخلق 
أموًرا نسبّيًة تابعًة ملصالح الشــخص، وليس حقائق مطلقٍة، وبانهدام ٰهذه 
القاعدة ال يبىق مزياٌن ومقياٌس ثابٌت يكون ضابطًة ومرجًعا يرجع إيله انلاس 
ملعرفة صّحة سلوكهم من قبحه، يقول الشيخ عيل الرّبايّن: »لقاعدة اتلحسني 
واتلقبيح صلٌة وثيقٌة بعلم األخلق؛ إذ األخلق مبينٌّ ىلع أسٍس وقواعد تبتىن 
 النهدم بنيانه، وترّسبت إيله اتلطّور والنسبية، 

ّ
عليها فضائله ورذائله، وإال

 خلقّيًة ثابتًة ال تعرتيها 
ً

فحياة األخلق وقوامه رهن االعتقاد بأّن هناك أصوال
، القواعد الكالمّية، ص 9[. ي

ّ الگلپايگا�ن ي
يد اتلطّور واتلغرّي« ]الرّبا�ن

ويرتتّب ىلع إنكار احلسن والقبح العقيّل األمور اتلايلة:

 
ً
ّية  ب�ش

ً
1 ـ اعتبار اإلنسان محور الكون، واألديان صناعة

ترتّكز أفاكر أتباع املذهب اإلنسايّن ىلع جعل اإلنسان حمور الكون، وأنّه 
مقياس الصدق والكذب: »اإلنســان مقياٌس للّك األشــياء« ]الالند، موســوعة 
الالند الفلســفّية، ج 2، ص 567[، فاحلقيقة عندهم تابعٌة ملصلحة اإلنسان بغّض 

(*)  املقصود باإلنسان اإلنسان الشخيّص، وليس اإلنسان انلويّع.
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انلظر عن الواقع، وىلع ٰهذا األساس يقول أتباع املذهب اإلنسايّن: جيب ىلع 
اإلنســان أن يعرف األمور اليّت حتّقق إنسانيّته، فإنسانّية اإلنسان تتحّقق يف 
ظّل احلّرّية واالختيار، ورفض اخلرافات واألساطري، فلّك ما يسلب اإلنسان 
إنســانيّته جيب رفضه، ووضعه يف ســلّة األوهام واخلرافات، وُتَعدُّ األديان 
واآلهلة أبرز تلك األمور اليّت تتعارض مع إنسانّية اإلنسان، وحتاول إلغاءها، 
فادلين يســلب اإلنسان الصدق ويعلّمه انلفاق، عندما يفرض عليه اإليمان 
واتلصديق والتســليم بما ال يمكن رؤيته، فٰهذه نهاية عقل اإلنسان، وأوىل 
خطوات عدم مصداقّية اإلنســان عندما تفرض األديان ىلع اإلنسان القبول 
باتلناقض بني لســانه وعقله، وهنا يفقد اإلنســان إنسانيّته، فيكتب سايم 
بليب جمموعــًة من املقاالت حتت عنوان "ادلين عندما ينتهك إنســانيّتنا"، 
وخلصة ٰهذه املقاالت يه: أّن ادلين ينتهك إنســانّية اإلنســان من خلل 
فرض اإليمان بما ال ديلل عليه، واتلصديق بما اليّديع موجوٌد مشــاهدته، 
والتسليم لألوهام واخلرافة واألســاطري اليّت اخرتعها اإلنسان، وخادع بها 
نفســه وكذب عليها، وفرض ٰهذه اخلرافات ىلع اإلنسان لم يأِت من فراٍغ، 
وإنّما جاء من أجل حتقيق التســلّط واالستبداد لوالة األمور، وانلتيجة اليّت 
يريد أن يصل إيلها سايم بليب أّن األديان ال تمّثل سوى جمموعٍة من األساطري 
واخلرافات، اخرتعها اإلنسان للوصول إىل اغياٍت، يقول سايم بليب: »األديان 
منذ ابلدء يه تعبرٌي عــن هوّياٍت اجتماعّيٍة جلمــااعٍت برشّيٍة؛ خللق حالٍة 
خصوصّيٍة وتمايٍز ومفارقٍة، وبتتّبــع تارخيّية أّي ديٍن ومعتقٍد، جنده يرتبط 
ًا عن رؤى تلك ابليئة وهوّيتها وسماتها« ]لبيب، الفكر  بابليئة احلاضنة هلا معربِّ

ن أونالين[. ف، ومقّوٍض لتطّور المجتمعات العربّية، منتديات سودان�ي
ّ
ّ كسبٍب للتخل ي الدي�ن
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النقد

أ ـ يوجد تناقٌض واضٌح يف كلم ســايم بليب ونقده لإلديان، واعتبارها 
سبب اتلخلّف، وٰذلك أّن سايم بليب ومن خلل ما تقّدم يعتقد أّن اإلنسان 
قادٌر ىلع إصلح نفسه باعتباره يملك احلّرّية واالختيار والعقل، وٰهذه األمور 
يف احلقيقة أساســّيات اتلغيري يف اإلنســان، وال خنالفه يف ٰذلك، لٰكّن سايم 
بليب كسائر أصحاب اإلحلاد اإلنسايّن يعتربون اإلنسان جمرًبا ىلع أفعاهل؛ إذ 
إنّه ال يمّثل سوى جمموعٍة من اتلفاعلت الكيميائّية والفزييائّية؛ يقول سايم 
، وأّن  بليب: »عندما ندرك أّن الســلوك اإلنسايّن نتاج ظرٍف ماّديٍّ موضويعٍّ
الســلوك حالٌة كيميائّيٌة ماّديٌّة خالصٌة خاّصٌة، فمن القسوة أن نعاقب البرش 
ىلع ظروفهم املاّديّة وكيمياء أجسادهم، أليس كٰذلك؟... من العبث تصّور أّن 
أخطاءنــا وتّرفاتنا يه نتاٌج حرٌّ مّنا، بل يه فعل الطبيعة املاّديّة فينا، وإذا 
اعترب البعض أّن ٰهذا غري معقوٍل، فهل جيوز حماسبة اإلنسان ىلع طوهل ولونه 
وجنسه وبيئته وثقافته؟« ]لبيب، مقطع من مقال تأمالت �ن اإلنسان- جزء أول الحوار 

المتمدن-العدد: 5642 - 2017 / 9 / 17 - 00:22[

فهل وجود األديان أو عدمها هل تأثرٌي ىلع ســلوك اإلنسان؟ فكما أنّه من 
غري املعقول حماســبة اإلنســان ىلع لونه وثقافته، كٰذلك من غري املعقول 
تصّور تأثري األديان يف شخصّية اإلنســان، فاإلنسان خاضٌع لفعل الطبيعة 

ال للمنظومات الفكرّية.

ب ـ القول بأّن األديان تمّثل هوّيــاٍت اجتماعّيًة جلمااعٍت برشّيٍة تفرض 
ىلع اإلنســان التســليم من غري ديلٍل، قضّيٌة صادقٌة بنحو املوجبة اجلزئّية؛ 
ّيٍة سماوّيٍة، وبرشّيٍة، واألديان السماوّية لم تفرض 

ٰ
إذ األديان ىلع قســمني إهل
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ىلع اإلنســان التسليم من غري ديلٍل، بل جاءت بادليلل، وطلبت من البرش 
اإلتيان بمثل ديلل الســماء، وبما هــو رائٌج عندهم فلم يســتطيعوا، فلّما 
عجــزوا أن يأتوا بمثله عرفوا أّن ما جاء بــه األنبياء لم يكن من فعل البرش 
واخرتاعتهم، فصّدقوا وســلّموا لدليلل. وأّما األديان البرشّية في ال تمتلك 
ادليلــل، بل ادليلل عندهم تقليد األبناِء اآلبــاَء، ومجع األمرين املتضاّدين 

حبكٍم واحٍد ال يقبل به أّي اعقٍل. 

جـ  عندما ينتقد سايم بليب األديان ويصفها بأنّها حتّجم تفكري اإلنسان؛ 
لكونها تكّرس العصبّية والعداوة، متمّســاًك ببعــض انلصوص املحّرفة من 
األناجيــل واتلوراة، واألحاديث املوضوعة، فٰهــذا ديلٌل ىلع عدم موضوعّية 
سايم بليب، وعدم حتّرره من العصبّية واحلقد ىلع األديان، فالاكتب وانلاقد 
 بعــد االّطلع الاكيف ىلع ما يريد نقده، ولم 

ّ
املتحّرر ال حيكم بأّي حكٍم إال

يذكر ســايم بليب أّي حماسن لألديان، بل اكتىف باألوصاف السيّئة والاكذبة 
متعّمًدا ىلع ما ال واقع هل.

م تفكري اإلنســان، كما يقول ســايم بليب،  جِّ
ُ

د ـ إذا اكنــت األديان حت
فاإلحلاد اإلنرثبولويّج جيعل اإلنســان يف فوىض فكرّيــٍة وترشيعّيٍة؛ إذ يرتك 

اإلنسان يفعل ما حيلو هل. 

2 ـ نسبّية األخالق 

ينتج عن إنكار احلســن والقبــح العقيّل الايّت القول بنســبّية األخلق 
وتبّدهلا وتغرّيها مــع الزمان واملاكن واملصالح البرشّيــة، فتصبح األخلق 
متغــرّيًة ومتبّدلًة تبًعــا ملصلحة الفرد أو املجتع، فما يكون حســنًا لفرٍد أو 
ملجتمٍع يمكن أن يكون سيّئًا بالنسبة لشخٍص آخر، فيصبح قبح الظلم أمًرا 
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نسبيًّا خيضع للعتبارات، فلّك شخٍص يشلّك برناجمه األخليّق بما حيفظ به 
مصاحله، وٰهذا ما جنده يف كلم سايم بليب؛ إذ يقول: »ال يوجد سلوٌك خارٌج 
عن الفكر واإلبداع البرشّي، فاألخلق ال تســقط من السماء، بل حنن من 
نشــلّكها ونصيغها وفًقا ملصاحلنا وأهوائنا... وال يكون ادلين خارًجا عن ٰهذه 
ي صاغ منظومته وفًقا 

ّ
الرؤية، فهو إنتاٌج برشيٌّ ملٌك لظرفه املوضويّع، وال

ملصالح واغيــاٍت معّينٍة« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانّيتنا، ص 53، الديــن عندما 
ينتهك إنسانيتنا )15( ـ كيف تكون مزدوًجا فاقًدا للمصداقّية[.

 النقد

أ ـ اتلناقض األّول واضٌح يف كلم سايم بليب، فما دامت األخلق تابعًة 
ملصالح البرش، فل توجد ضوابط يمكن ىلع أساسها تقييم احلسن من القبيح، 
والصحيح من اخلطإ، فبما أّن املصالح خمتلفٌة، فاألخلق خمتلفٌة، فلّك فرٍد أو 
جمتمٍع حيكم حبسن األخلق وقبحها ىلع أساس ما يناهل منه من رضٍر أو نفٍع، 
ولّك مجاعٍة تّديع أنّها ىلع الصواب، فيكون انلاس مصداقًا لقوهل تعاىل: لُكُّ 
يِْهْم فَرُِحوَن ]ســورة المؤمنون: 53[، فلماذا يقوم ســايم بليب وسائر  َ ِحْزٍب بَِما دلَ
امللحدين بنقد األديان؟ فكما يؤّســس امللحدون األخلق وفق مصاحلهم، 
يؤّسس أصحاب األديان األخلق وفق مصاحلهم، فل توجد قواعد مشرتكٌة 
تضبط سلوك البرش وأخلقهم، ويتمزّي من خلهلا القبيح من احلسن، ولٰكّننا 
جند ســايم بليب يمتلك قواعد يمزّي ىلع أساسها أخلق الشعوب، فيكتب: 
إنّنا لو حبثنا يف الرتاث »ســنجد تراثًا رائًعا من القيم األخلقّية اليّت تعاملت 
معها شــعوب أرض الرافدين وانليل والصني واهلند، تتفّوق يف مفرداتها عن 

أخلق ابلداوة« ]لبيب، الدين عندما ينتهك إنسانّيتنا، ص 104[
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ب ـ اتلناقض اثلاين: يقول ســايم بليب: »فلم تتواجد احلاجة لألخلق 
 

ًّ
 مع أّول جتّمٍع برشيٍّ ينتســب إيله؛ تلكون األخلق حل

ّ
دلى اإلنســان إال

إلشاكيّلة معادلة األمان والراع يف ذات الوقت، فيتحّقق األمان من خلل 
ملٍذ حيتضنه وحيميه من قوى الطبيعة، وال ســبيل ســوى االنسجام معه« 
]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانّيتنا، ص 103[. فــإذا اكنــت األخلق أّول إبداٍع 

لإلنســان؛ يلجّنبه الراع ويتحّقق هل األمان، فــل بّد أن تكون األخلق 
حقيقــًة ثابتًة مطلقًة، لم ختتلف باختلف منافع البرش، وال من مجاعٍة إىل 

أخرى، فل بّد أن تكون األخلق قانونًا جزائيًّا يتضّمن احلساب.

جـ  اتلناقض اثلالث: يّديع سايم بليب أّن مفهوم األخلق يف ادلين يدور 
بني الربغماتّية وانلفعّية واالزدواجّية. يقول سايم بليب: »األخلق يف األديان 
ليست رؤيًة ســلوكّيًة واحدًة وشاملًة ومتماســكًة، في ازدواجّية اتلعامل 
والفكر واهلوى... في تطلب من أتباعها ممارســة ســلوكّياٍت طّيبٍة يف إطار 
اجلماعة املؤمنة الواحدة، ولٰكن هم يف حلٍّ من ٰهذه املمارســات مع اآلخر... 
والقتل فعٌل غري أخليقٍّ وُمــَداٌن يف إطار اجلماعة البرشّية الواحدة، ولٰكّنه 
غري مــدان عندما يّتجه حنو تصفية اآلخــر وقتله« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهك 
إنســانّيتنا، ص107[. ولٰكّن االزدواجّية الزٌم ذايتٌّ للنسبّية األخلقّية اليّت يؤمن 

بها املذهب اإلنســايّن، فالغرب أّول من استخدم أســلحة ادلمار الشامل؛ 
ألّن مصلحته تطلّبت ٰذلك، وحيارب ادلول اليّت تريد بناء مفاعٍل نوويٍّ ولو 
ألغراٍض سلمّيٍة؛ ألّن ٰذلك ليس يف مصلحته، فاحلّق أّن ازدواجّية األخلق 

من خصائص املذهب اإلنسايّن، وليس من خصائص األديان السماوّية.

د ـ لــم يّدع أصحاب األديان حَر األخــلق بادلين، بل توجد الفطرة 
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ي يدرك حسن األشياء وقبحها، بغّض انلظر عن اعتقاد 
ّ

والضمري اإلنسايّن ال
اإلنســان بديٍن أو عدم اعتقاده بأّي ديٍن، فما لم تّتصف األشــياء باحلسن 

والقبح يف ذاتها، ال يمكننا احلكم ىلع حسن ادلين أو قبحه.

 ـهـ نتيجــة ما تقــّدم: إذا اكن أصحاب اإلحلــاد اإلنرثبولويّج، ينادون 
ويؤّكدون ىلع قيمة اإلنســان ويّدعون أّن األديان سلبته كرامته، وانتهكت 
إنســانيّته، فإّن املذهب اإلنسايّن قد جّرد اإلنســان من إنسانيّته وأنزهل إىل 
 مصلحته، فل يشارك أخاه مصاعب احلياة، 

ّ
ي ال يهّمه إال

ّ
مرتبة احليوان ال

ْن 
َ
ْقنَُع ِمْن َنْفِس بِأ

َ
أ
َ
فحقيقة اإلنسان تتجّسد يف كلم أمري املؤمنني : »أ

ْســَوًة لَُهْم 
ُ
ُكوَن أ

َ
ْو أ

َ
ْهِر، أ َشــاِرَكُهْم يِف َماَكرِهِ ادلَّ

ُ
 أ

َ
ُمْؤِمِننَي َوال

ْ
ِمرُي ال

َ
ُيَقاَل ٰهَذا أ

َمْرُبوَطِة، 
ْ
َِهيَمِة ال يِّبَاِت اَكبلْ ُل الطَّ

ْ
ك

َ
َعيِْش، َفَما ُخِلْقُت ِليَْشَغليَِن أ

ْ
يِف ُجُشوَبِة ال

ا  ُهو َعمَّ
ْ
ْعَلفَِها، َوتَل

َ
ُمَها، تَْكرَتُِش ِمْن أ ُمرَْسلَِة ُشــْغلَُها َتَقمُّ

ْ
ِو ال

َ
َها َعلَُفَها، أ َهمُّ

، نهج البالغة، ص 358[. ّ ي
يَُراُد بَِها« ]الشريف الر�ن

ثالًثا: مباني اإللحاد العلمّي عند سامي لبيب وأدّلته ونقدها

اإلحلــاد تقّدم تعريفــه، وأّما العلــم (science) فهو »دراســة العالم 
ي خيضع - أو يمكن أن خيضع - تلجاربنا ومشاهداتنا« ]خان، 

ّ
املحسوس ال

ي مواجهة العلم، ص 63[.
الدين �ن

فاإلحلــاد العلّم: هو الفكــر القائم ىلع إنكار وجــود إهٰلٍ خالٍق ومدبٍّر 
للكون اعتماًدا ىلع األدلّة العلمّية واتلجريبّية؛ ٰللك يقول أوغســت كونت 
 

ّ
(Auguste Comte): »إّن االعتقــاد يف إراداٍت أو ذواٍت اعقلــٍة لم يكن إال

تصّوًرا باطًل خني وراءه جهلنا باألســباب الطبيعّية. أّما اآلن ولّك املتعلّمني 
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مــن أبناء املدينة احلديثة يعتقــدون بأّن لّك احلــوداث العاملّية والظاهرات 
، وأنّه من املستَطاع تعليلها تعليًل  الطبيعّية ال بّد أن تعود إىل ســبٍب طبييعٍّ
علميًّا، مبناه العلم الطبييّع، فلم يبَق ثّمة من فراٍغ يســّده االعتقاد يف وجود 
ي مذهب 

اإلهٰل، ولم يبَق من ســبٍب يسوقنا إىل اإليمان به« ]مظهر، ملت�ت الســبيل �ن
النشوء واالرتقاء، ص 67 و68[.

من خلل كلم أوغست كونت يتبنّي أّن اإلحلاد العلّم ناشٌئ عن قنااعٍت 
علمّيٍة معّينٍة تتناقض مع مقوالت ادلين، اكالعتقاد بأّن العلم اتلجرييّب يغين 
عن احلاجة لوجود إهٰلٍ أو االعتقاد به، وأّن العلم الطبييّع يفرّس أســباب مجيع 
الظواهر تفســرًيا علميًّا، وأّن للّك ظاهرٍة سببًا طبيعيًّا، فل حاجة للعتقاد 

 . بوجود إهٰلٍ

وأّما املباين واألدلّة العلمّية اليّت اعتمدها ســايم بليب يف إنكار وجود إهٰلٍ 
اعقٍل مدبٍّر للكون، فرتجع مجيعها إىل اعتبار احلّس واتلجربة املصدر الوحيد 

للمعرفة؛ ٰللك يرتتّب ىلع ٰهذا االعتقاد األمور اتلايلة: 

ا )عدم الوجدان دليٌل عىل عدم الوجود( ه علميًّ
ٰ
: عدم إمكان إثبات وجود اإلل

ً
أّوال

نتيجًة حلر احلّســينّي املعرفة يف حدود املاّدة، استحالت معرفة ما وراء 
الطبيعة عندهــم؛ ٰللك أنكروا لّك يشٍء اليمكن إدراكه وإثباته بواســطة 
احلّس، اكلروح وامللئكة والشياطني، فيقول امللحد: إّن وجود إهٰلٍ غري ثابٍت 
علميًّــا، ولّك األدلّة اليّت تقام إلثباته في ال تتجاوز الظّن واحلدس. ثّم يقول 
امللحد: إّن املؤمن يغالط نفســه، عندما يقول إّن اإلهٰل موجوٌد، ولم يدركه 
باحلّس، ولم يستطع إثباته علميًّا، يقول سايم بليب: »يف احلقيقة عدم إماكن 
إثبات اهلل علميًّا ديلٌل ىلع عدم وجوده ىف احلقيقة، ال يستطيع املؤمن إثبات 
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وجود إهٰلٍ علميًّا فلّك إيمانه مبينٌّ ىلع الظّن واالســتناج واتلخمني انلاتج من 
حالة عجــٍز وجهٍل ىف فهم الطبيعة؛ لا يلجأ للمنطــق القائل إّن لّك َصنعٍة 
 فقــط، الحوار المتمدن-العــدد: 5581 - 

ٌ
ٌم« ]لبيب، هي صدٌف وعشــوائّية هلا صانٌع مصمِّ

.]21:43 - 14 / 7 / 2017

النقد

أ ـ املغالطة األوىل أّن امللحدين بصورٍة اعّمٍة، وسايم بليب بصورٍة خاّصٍة 
ال يفّرقــون بني ايلقني والظّن، فعــدم العلم ديلٌل ظيّنٌّ فيــه إماكٌن لصّحة 
االحتمال املخالف، بينما العلم بالعدم ديلٌل قطيعٌّ يقيينٌّ ال حيتمل اخللف، 
فعدم العلم بوجود يشٍء ال يدّل ىلع عدم وجوده، فعدم علم اإلنســان بالّرة 
يف األزمنة القديمة ال يدّل ىلع عدم وجودها يف الكون، بل يدّل ىلع حمدوديّة 
املعرفة اإلنسانّية يف ٰذلك الوقت، واألمر نفسه يُقال يف أصالة احلّس، فعدم 
إماكن إثبات إهٰلٍ علميًّا ال يدّل ىلع عدم وجوده خارج جمال العلم، وإنّما يدّل 
ي يكتشــف يوًما بعد يوم أشياَء لم يتمّكن 

ّ
ىلع حمدوديّة العلم احلديث، ال

من معرفتها قبل تطّوره. 

بـ  املغالطة اثلانية: لو ســلّمنا أّن عدم الوجدان يســاوي عدم الوجود، 
نلصل إىل ايلقني بعدم وجود اإلهٰل كما يّديع ســايم بليب، لٰكّن ايلقني أمٌر 
ممتنٌع ومستحيُل اتلحّقق عند سايم بليب، كما رّصح بٰذلك مراًرا »آفة العقل 
ي يعرقل كثرًيا من مسرية تطّوره الفكرّي يه ظهور فكرة احلقيقة 

ّ
البرشّي ال

وايلقني، والتشّبث واتلعّنت مع من خيالفها، فل يوجد يف اعلٍم نسيبٍّ حمكوٍم 
بالزماكن هراء احلقيقة واحلقيقة املطلقة وايلقني« ]لبيب، مقطع من مقال تأمالت، 

�ن اإلنسان – ج3 ـ الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 18:37[
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ه
ٰ
ي وجود اإلل

ثانًيا: وجود أّدلٍة علمّيٍة تن�ن

فاألدلّة العلمّية اليّت تفرّس وجود الكون، وإن اكنت تثبت رضورًة حتمّيًة 
لوجود ســبٍب صدر منه الكون، ولٰكّنها تني أن يكون ٰذلك السبب اعقًل، 
فوجود العشوائّية يف الكون ديلٌل ىلع عدم وجود منّظٍم اعقٍل يستند إيله صدور 

العالم، وٰهذه األدلّة العلمّية تتمّثل يف:

1ـ  نظرّية االنفجار العظيم

تفــرتض نظرّية االنفجــار العظيِم أّن انفجاًرا عظيًمــا حدث قبل 13.7 
ملياِر سنٍة أّدى إىل والدة الكون بشلكه احلايّل بكّل ما فيه، وبدأ معه الزمان 
واملاكن، وأّن ماّدة الكوِن لكّــه خمزتلٌة يف حالٍة كثيفٍة للغاية، حالٍة اكن فيها 
الكــون حبجم الربوتون، جنم عنها انفجاٌر كبرٌي أّدى إىل والدة الكون. ]راجع: 

ء، ص 31 و49[ ي
كراوس، كوٌن من ال ىسش

 فيســتدّل امللحدون بٰهذه انلظرّية ىلع كيفّية حدوث الكون، يقول سايم 
بليب: »إّن وجود العشــوائّية أقوى األدلّة العلمّية ىلع عدم وجود مدبٍِّر وخالٍق 
ي جاء منه الكون يرخ 

ّ
للكون، فالكون وُِجد نتيجة االنفجــار العظيم ال

بالعشــوائّية، حيث إنّنا أمام انفجار، ولٰكّنه يف الوقت نفســه خيضع لسببّيٍة 
وحتمّيٍة عندما ندرسه كحالٍة ناجتٍة من ضغٍط هائٍل ملاّدةٍ شديدة الكثافة، أّدى 
إىل ٰهذا االنفجار اهلائل، ولٰكن يُرَج االنتباه إىل أّن الســببّية واحلتمّية دوًما 
ي العشــوائّية والحتمّية والسببّية- 

تعبرٌي عن دراســة اللحظة والقوى املؤثّرة« ]لبيب، �ن
نحو فهم الوجود والحياة واإلنسان الحوار المتمدن-العدد: 4819 - 2015 / 5 / 27 - 16:03[.
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النقد

أ ـ االنفجــار الكبري نظرّيٌة فزييائّيٌة، وانلظرّيــات الفزييائّية فرضّياٌت، 
فاالنفجــار الكبري ال يتجاوز كونه فرضّيًة، أّما كون االنفجار الكبري نظرّيَة 
، وأّما كون مجيع نظرّيات الفزيياء فرضّياٍت، فيّرح  فزيياٍء فٰهذا أمٌر بديهٌّ
به هوكينــج (Stephen Hawking): »أّي نظرّيٍة فزييائّيــٍة يه دائًما مؤّقتٌة، 
بمعىن أنّها فرضّيٌة فحسب: فأنت ال تستطيع مطلًقا أن تربهن عليها، ومهما 
زادت مّرات اتّفاق نتائج اتلجارب مع نظرّيٍة ما، فإنّك ال تســتطيع ابلّتة أن 
تتيّقــن من أنّه يف املّرة اتلايلة لن تتناقض انلتيجة مع انلظرّية« ]هوكينج، تاريــــٌخ 

موجٌز للزمان من االنفجار الكب�ي ح�تّ الثقوب السوداء، ص 33[.

ب ـ انلظرّيــة تثبت أّن للكــون بدايًة، ولّك ما هل بدايــٌة يكون حادثًا، 
 :(Lawrence Krauss) وبٰذلك ال بــّد هل من حمِدٍث. يقول لورنس كــراوس
»إّن اكتشــاف أّن الكون ليس استاتيكيًّا، بل ىلع األحرى يف حالة تمّدٍد، هل 
داللٌة فلسفّيٌة ودينّيٌة عميقٌة؛ ألنّه يطرح أّن لكوننا بدايًة تنطوي ىلع اخللق، 

ء، ص 30[. ي
واخللق يثري العواطف« ]كراوس، كوٌن من ال ىسش

ج ـ نظرّية االنفجار الكبري ال تســتطيع وصــف الكون قبل االنفجار، 
وال يمكنها اتلنّبؤ بمســتقبل الكون، فحدود معرفتها وتفســريها للكون لو 
، العيــد، موســوعة أهــل البيت  صّحت، تكــون قارصًة وغري تاّمــٍة. ]راجــع: الرفــاعي

الكونّية، ج 1، ص 267[ 

د ـ نظرّيــة االنفجار تتعــارض مع أزيّلة املــاّدة، فاالنفجار يؤّكد ىلع 
عــدم وجود الكون قبــل االنفجار، وأزيّلة املاّدة تقــول: إّن املاّدة ال تأيت 
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من العدم، يقول ســايم بليب: »فاملادة ال تتخلّق من العدم، وال تفىن إىل 
عدٍم، إنّما يمكن أن تتحّول إىل طاقٍة، وعليه ال يوجد يشٌء اســمه خلق« 
]لبيــب، مقطــع مــن مقــال وهــم الخلــق والخالــق)1(- تأّمــالت إلحادّيــة، الحــوار المتمــدن-

العــدد: 5148 - 2016 / 4 / 29 - 22:31[. فاملــاّدة موجــودٌة قبــل االنفجار، 

وحتّولت بعد االنفجار إىل صورٍة ثانيٍة.

ّ ي الحاجة للموجود المطلق األزلي
2 ـ أزلّية الماّدة تن�ن

يستند سايم بليب يف أزيّلة املاّدة ىلع استغناء اعلم الكون عن وجود اخلالق 
العاقل، فيســتدّل ىلع أزيّلة املاّدة بقوهل: »طاملا املاّدة أزيّلة الوجود فٰهذا يعىن 
دثها يف املاّدة، 

ُ
أّن قوانينهــا أزيّلٌة أيًضا؛ فل تكون حباجٍة لقّوٍة خارجّيٍة أن حت

بمعىن أّن القانون الطبييّع للماّدة هو هوّية املاّدة وكينونتها وطبيعتها وسماتها 
وسلوكها، فل تستطيع أن تزنع القانون الطبييّع عن املاّدة، فهو املاّدة ذاتها« 
ّ والرياضّيات والنظام- نحو فهم للوجود والحياة واإلنسان الحوار  ي القانون الطبي�ي

]لبيب، �ن

المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 16:49[

النقد

أ ـ فرضّية أزيّلة املاّدة معارضٌة بنظرّيــاٍت علمّيٍة، مثل نظرّية االنفجار 
الكبري اليّت تشري إىل حلظة خلق الكون. 

يقول إدريس شيخ جعفر: »إّن اإلحلاد احلديث اعتمدـ  قبل مقدم الفزيياء 
احلديثة ـ ىلع دعووين اثنتني، هما أزيّلة املاّدة، وطول املّدة اليّت جعلت من 
املمكن أن يتكّون منها ـ بمحض الصدفة ـ ٰهذه الاكئنات اليّت نشــهدها. ثّم 



جاءت نظرّية االنفجار العظيم، فأبطلت هاتني احلّجتني األساسيّتني اللتني 
اعتمد عليهما اإلحلاد احلديث؛ إذ إنّها تقتيض أّن ٰهذا الكونـ  بما فيه الزمان 

ياء ووجود الخالق، ص 91[. ن واملاكن ـ هل بدايٌة مطلقٌة« ]شيخ جعفر، الف�ي

بـ  القوانني العلمّية تني أزيّلة املاّدة، الستلزامها لوازم باطلًة، نذكر منها: 

 األّول: لو اكن الكون أزيلًّا لم نكن لنى أّي جنٍم، أو يشٍء يف السماء.

ي ينّص ىلع أّن الرسعة الظاهرّية ألّي جمّرٍة 
ّ

وبيانه حسب قانون هابل ال
آخذٌة باالبتعاد عن الراصد تتناسب طرديًّا مع املسافة اليّت تفصل بينهما ]كولز، 
ا، ص 43[. فإذا صّح تباعد املجّرات واألفلك عن  ٌة جدًّ  قص�ي

ٌ
علم الكونّيات.. مقّدمة

بعضها ابلعــض برسعٍة كبريٍة، كما بدأ إثباته منــذ ملحظات إدوين هابل 
(Edwin Powell Hubble) اعم 1929 وإىل ايلوم: »فلو اكن الزمن ال نهايئٍّ يف 

 نرى أّي جنٍم أو يشٍء يف السماء؛ ألنّها ستكون 
ّ

املايض، لاكن من املفرتض أال
ابتعدت تماًما بمسافٍة ال نهائّيٍة، ال ترتك معها أثًرا! وٰهذا لم وال حيدث، إذن 

للكون بدايٌة«.

اثلاين: لو اكن الكون أزيلًّا لاكن مات، واستقّر بربودة الصفر املطلق!

وفًقا لقوانني ادلينامياك احلرارّية أّن األشــياء تفقد طاقتها (حرارتها) إىل 
أن تستقّر وتتوّزع عشوائيًّا يف تساٍو للّك األجزاء (أنرتويب اعيلة) - بمعىن: إذا 
تركَت كوًبا ســاخنًا يف احلجرة فإنّه سيفقد طاقته يف احلجرة إىل أن تتساوى 
درجته مع درجة حرارة الغرفــة P وٰهكذا الكون أيًضا إذا اكن أزيلًّا، فإنّه من 
املفرتض أن تكون لّك انلجوم قد فقدت طاقتها تماًما وحرارتها، واســتقّرت 
يف حالة موٍت حراريٍّ يعّم الكون يف الصفر املطلق! وٰهذا لم وال حيدث، إذن 
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ي عرص العلــم، ص 14[. 
 �ن

ّ
، هللا يتجــل ن للكون بدايٌة. ]انظــر: نخبة مــن العلماء األمريكّيــ�ي

كما تني القوانني العلمّية أزيّلة املاّدة؛ فقد أثبتت أزيّلة اهلل.

 أّن األزيّلة ليست أمًرا ماّديًّا خيضع للتجربة وقوانني الفزيياء والكيمياء، بل 
هو قانون يثبته العقل من خلل ابلدهّيات العقلّية، مثل ني ادلور أو التسلسل.

رابًعا: مباني وأدّلة اإللحاد الجتماعّي عند سامي لبيب ونقدها

ّ اإللحاد االجتماعي

اإلحلاد انلاشــئ من رّدة الفعل جتاه ادلين نتيجة املشــالك اليّت توجد يف 
املجتمع ادلييّن، فٰهــذا اإلحلاد ناتٌج من خلفّيٍة اجتماعّيٍة، باملعىن الواســع 
للمجتمع، فهو ليس إحلاًدا عقليًّا، بل أقرب ما يكون اعمله نفســيًّا؛ ٰللك 
ال يقوم اإلحلاد االجتمايّع ىلع أدلّــٍة عقلّيٍة أو عملّيٍة، بل يقوم ىلع املقارنة 
بني املجتمع ادلييّن واملجتمع غري ادلييّن، وانلظر يف سلبّيات املجتمع ادلييّن، 
ثّم إلصاق تلك السلبّيات بادلين؛ يلجعل احلّل من لّك ٰهذه املآيس باتلخلّص 
ا ملا حصلت بسببه  من ادلين ورفضه. فيستدّل ىلع وهم ادلين بأنّه لو اكن حقًّ
لّك ٰهذه املآيس، فاإلهٰل وادلين أوهاٌم؛ ٰللك جند مبىن ســايم بليب يف اإلحلاد 

االجتمايّع يتمّثل باملبىن اتلايل:

ف!
ّ
األديان سبب مآسي الناس والحروب والتخل

ينظر ســايم بليب كســائر امللحدين إىل األديان بأنّها السبب الرئيّس 
ملآيس اإلنسانّية خصوًصا يف العر الراهن، فاملجتمعات غري ادلينّية، أو اليّت 
فصلت ادلين عن احلياة السياســّية، وجعلته مقصوًرا ىلع دور العبادة وأداء 
الطقوس، تعيش حالًة من الرفاه واألمان، وعدم اتلميزي والعنرّية، خلفًا 
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للمجتمعات ادلينّية، فالقتل والترشيد والطائفّية والعنف يه الصفة السائدة 
ي يتحّكم بســلوك 

ّ
يف املجتمعات ادلينّية، فادلين يف ٰهذه املجتمعات هو ال

انلاس، فلو اكن ادلين يدعو إىل التســامح واتلــآيخ، ملا وجدنا املجتمعات 
ادلينّية تتقاتل فيما بينها، فالكتب الســماوّية اكتلــوراة واإلجنيل والقرآن 
ملئيٌة بانلصوص املحّرضة ىلع القتال والعنف واتلطّرف، واحتقار املخالفني 
يف املعتقد، فٰهذه انلصوص حتّول اإلنســان إىل وحــٍش اكرٍس حياول افرتاس 
أخيه، ونهب ماهل واغتصاب نســائه، وقد كتب سايم بليب يف ٰهذا املجال 
مقاالٍت متعّددًة مُجِعت يف كتاب اســمه "ادلين عندما ينتهك إنســانيّتنا"، 
فاعترب فيها ادلين السبب يف تعاسة اإلنسان ومآسيه بتسلّط احلاّكم الفاسدين 
ىلع رقاب انلاس، بأخذ الرشــوة وما إىل ٰذلك من مفاسد اجتماعّيٍة. فجميع 
ي 

ّ
اتلعايلم ادلينّية والســلوكّيات تعبرٌي عن انفعاالت اإلنســان القديم، ال

يتمزّي بالقسوة والغلظة.

فادلين صناعٌة برشّيٌة، اخرتعه اإلنسان وفق تصّوراته وختّيلته، ورّشعه 
ىلع أســاس دوافعه وميوهل، ثّم خلق اإلنسان إلًٰها، ونسب إيله ادلين؛ ومن 
هنــا جند أّن ادلين واالعتقــاد بمرّشعه هما الســبب يف اتلخلّف واحلروب 
والرااعت، والســبيل الوحيد للخلص من املشــالك يكمن يف ترك ادلين 
وترك االعتقاد باإلهٰل، فاإلحلاد هو السبيل للخلص. يقول سايم بليب: »إّن 
أّي حماولٍة لإلصلح الســيايّس واالقتصادّي واالجتمايّع ســتذهب أدراج 
الرياح، وتكــون بمثابة حرٍث يف املاء، طاملا أغفلنا شــفرة ختلّف املجتمع 
ومجوده، املتمّثل يف تصاعد اثلقافــة ادلينّية، وهيمنتها ىلع منظومة اتلفكري 
ــف ومقّوٍض لتطّور المجتمعات 

ّ
ّ كســبٍب للتخل ي والسلوكّيات للبرش« ]لبيب، الفكر الدي�ن

ن أونالين[. العربّية"، منتديات سودان�ي
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 النقد

املستشــلك لم يفّرق بني الســبب الاكيف والرشط الــرضورّي، والرشط 
املســاعد، فالرشط الرضورّي ما يتوّقف عليه وجود غريه، وإن لم يكن ِعلّة 
وجوده، مثل وجود املاء ىلع األرض، وأّما السبب الاكيف ما يكون وحده سببًا 
اكفيًا لوجود يشٍء آخر، مثل وجود انلبات ووجود األوكســجني، فانلبات هو 
العلّة لوجود األوكسجني يف الكون، وأّما العامل املساعد هو ما يزيد من حّدة 
اليشء وقّوته، مثل صّب الزيت ىلع انلار املشتعلة، فالزيت يزيد من رسعة 
االشتعال أو قّوة االشتعال، ولٰكن ال يلزم من وجوده وجود انلار وال من عدمه 

عدمها، وهنا نفرض الفروض اثللثة:

1 ـ ادلين سبٌب اكٍف لوجود العنف.

2 ـ ادلين رشٌط رضوريٌّ لوجود العنف.

3 ـ ادلين اعمٌل مساعٌد لوجود العنف. 

أـ  دعوى أّن ادلين ســبب اكٍف للــرااعت والعنف يلزم منه أن تكون 
املجتمعات اللدينّيــة خايلًة من الرااعت والقتــل والعنف، لٰكّنننا جند 
العكس، فالعرب الوثنيون اكنوا يتقاتلون من أجل املاء وانلبات واألشــياء 
احلقرية، وحرب البسوس اليّت دامت أربعني اعًما خري شاهٍد ىلع إبطال تلك 

، المفّصل �ن تاريــــخ العرب قبل اإلسالم، ج 10، ص27[ ادلعوى. ]انظر: علي

بـ  أّن أكرث احلروب وأعظمها دموّيًة اكنت أسبابها غري دينّيٍة، فاحلرب العاملّية 
، وإنّما اكنت ادلوافع اقتصاديًّة وسياسّيًة،  األوىل واثلانية لم حتمل أّي طابٍع ديينٍّ
ولم يكن للكنيسة أّي دوٍر يُذَكر فيها، واحلرب اإليطايّلة اليّت استمّرت أكرث من 
نصف قرٍن لم تكن بدوافع دينّيٍة، وإنّما اكنت دوافعها اقتصاديًّة سياسّيًة، وكذا 



ّ الحديث  ي
ّ
حرب اثللثني اعًما 1840ـ  1863 يف أورّبا. ]انظر: عبد العزيز، التاريــــخ األور�ب

من عرص النهضة إل الحرب العالمّية األول، ص 85 و445 ـ 454[ 

ج ـ أّن األشــخاص األكرث ُعنًْفا يف العالم اكنــوا علمانينّي وملحدين، 
فالشــيوعّيون الروس والصينّيون، وانلازّيون قد أبادوا عرشات املليني من 

 إل قلب اإللحاد ص 66 و67 و200[
ٌ
البرش لم يكونوا مؤمنني. ]انظر: القمص، رحلة

دـ  أّن األديان الســماوّية لم تمنع من وقــوع احلروب والقتال بني انلاس 
ذت العفو والتسامح مع أشّد أعدائها، فانليّب حمّمٌد  حاربه 

ّ
فقط، بل اخت

أهــل مّكة وأخرجوه منهــا، ولٰكّنه عندما فتح مّكــة، وأصبح أهلها حتت 
سيطرته، ســاحمهم، وقال هلم: »يا معرش قريش ويا أهل مّكة، ما ترون أيّن 
فاعٌل بكــم؟ قالوا: خرًيا، أٌخ كريٌم، وابن أٍخ كريــٍم. ثّم قال: اذهبوا فأنتم 

ّي، تاريــــخ األمم والرسل والملوك، ج 2، ص 161[. الطلقاء« ]الط�ب

 ـهـ وأّما اّداعؤه أّن ادلين سبب اتلخلّف، فٰهذا كلٌم خاٍل من ادليلل، بل 
ادليلل يقوم ىلع خلفه، فادلين جاء بمنظوماٍت أخلقّيٍة واقتصاديٍّة وسياسّيٍة 
وثقافّيٍة متاكملٍة، فعىل ســايم بليــب أن يعّرف معىن اثلقافــة واالقتصاد 
والسياســة، ثّم يطّبق تلك املعاين ىلع تعايلم اإلسلم، فإن وجد نظاًما أفضل 
منها فليأِت به، فانلظام الرأسمايّل وانلظام املاركّس قد فشل، وقّسما انلاس 

إىل قسمني غينٍّ قد قتله الشبع والرتف، وفقرٍي يكاد يقتله الفقر.

 النتائج

1 ـ أّن األدلّة اليّت اعتمدها ســايم بليب ال توصل إىل ايلقني والقطع، بل 
لو صّحت فأقص ما توصل إيله هو عدم العلم، وعدم العلم أوسع من العلم 
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بالعدم؛ إذ يشــمل حّت الظّن، فعدم تمّكن اتلجربة من اكتشــاف ما وراء 

احلّس، ال يدّل ىلع عدم وجود موجــوداٍت خارج نطاقه، فعدم الوجودان ال 

يــدّل ىلع عدم الوجود، فعدم اّطلعنا ىلع اكئناٍت ماّديٍّة أو غري ماّديٍّة ال يدّل 

ىلع عدم وجودها واقًعا، وإنّما يدّل ىلع عــدم إحاطتنا بها، فالواقع أعّم من 

مدَراكت اإلنسان.

2 ـ األدلّة العلمّية اليّت يعتمدها ســايم بليب نلي وجود إهٰلٍ خالٍق ومدبٍّر 

للكــون، إّما أنّها معارََضٌة بأدلٍّة علمّيٍة أقوى منها كما يف تعارض أزيّلة املاّدة 

مــع االنفجار العظيم، أو أنّها تثبت خلف ما يّدعيه ســايم بليب، كما يف 

قوانني ادلينامياك احلرارّية، واكتشافات هابل اليّت تثبت عدم أزيّلة الكون.

 ، 3ـ  ينكر سايم بليب املعارف اليّت ال حتصل من اتلجربة واإلدراك احلّسّ

ولٰكّنــه يعتمد ىلع األدلّة العقلّية يف مّدعياتــه، اكّداعئه يف األزيّلة للماّدة، 

، فاألزيّلة واالستحالة مفاهيم عقلّيٌة، ال  واســتحالة وجود إدراك غري حّسٍّ

يمكن للتجربة إثباتها. 
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الخالصة
يبلغ عدد الُملِحدين حســب آخر اإلحصائّيات حوايل 850 مليونًا)**(، ويشمل ٰهذا 
 من املنكرين لوجود اهلل، وغري املؤمنني بادلين، واللأدرّيني، وتبلغ نســبتهم 

ًّ
العدد كل

بالقياس إىل جمموع ســاكن العالم تقريبًا  14 %. وبالرغم من أّن ٰهذا العدد يبدو صغرًيا 
نسبيًّا باملقارنة مع عدد املتديّنني فقد بات اإلحلاد خلل الفرتة األخرية يشلّك حتّديًّا كبرًيا 
داخل معظم ادلول واملجتمعــات خاّصًة املتديّنة منها، وأخــّص هنا بالكر املجتمعات 
ي كّرسته اجلمااعت 

ّ
اإلسلمّية، اليّت اكتوت بتنايم موجات اتلطّرف، وتصاعد العنف ال

املرتبطة باتلّيارات ادلينّية املتطّرفة، اليّت حتاول تزنيل رؤيتها الشوفينّية ىلع أرض الواقع، 
ي انعكس سلبًا ىلع مواقف الكثري من العواّم وقنااعتهم السطحّية يف ظّل تفيّش 

ّ
اليشء ال

األّمّية، واحنســار دور الفقهاء والعلماء يف عدٍد من ادلول اإلسلمّية، إضافًة إىل عوامل 
ي ســنّكز فيه ىلع 

ّ
أخرى ذاتّيٍة وموضوعّيٍة ال يتّســع املجال تلفصيلها يف ٰهذا ابلحث ال

مناهج مناظرة الُملِحدين وآدابها - خاّصًة منهم منكري الوجود اإللّٰي (مع اإلشــارة إىل 
أصناٍف أخرى من الُملِحدين عند تعريف اإلحلاد( - وكذا ىلع أهّم الرشوط واألخلقّيات 
اليّت يتعنّي ىلع املناظر اتلقّيد بها، واملســائل الّــيت يتوّجب عليه جتّنبها إلجناح املناظرة، 

كما سنعمل ىلع طرح بعض أهّم شبهاتهم ومناقشتها باختصاٍر.

(*) حممد أكديد، املغرب، باحٌث و متخّصٌص يف علم االجتماع السيايّس.
mohamed.akdid@gmail.com

php.index/stats/reference/com.atheistempire//:http :انظر الرابط (**)

د. محّمد أكديد*
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ــيّن؛  ــرتاث ادلي ــويع اذلايّت؛ ال ــوار؛ ال ــاد ؛ آداب احل ــرة؛ اإلحل ــة: املناظ ــات املفتاحّي اللكم
املنهــج العقــّي. 

The art of debating atheists

Abstract:

Atheism in the recent period has become a major challenge 
in most countries and societies, especially in religious societies, 
and in particular Muslim societies that have been subjected to the 
growing waves of extremism, and increasing violence enshrined by 
groups related to extremist religious movements. The groups trying 
to put their chauvinistic vision in practice, adversely affecting on 
the attitudes of masses and their superficial convictions in midst of 
prevailing ignorance and decline in the role of jurists and scholars 
in some of the Muslim countries. This, in addition to other 
essential and objective factors that cannot be covered in this study 
that concentrates only on the manners and methods of debating 
atheists, including those who deny the divine existence and others. 
Similarly, the conditions and ethics compulsory for debater, and 
matters to be avoided in a debate would be discussed. We will also 
address some significant suspicious inquiries in this regard.

Keywords: debate, atheism, manners of dialogue, self-awareness, 
religious heritage, rational method.
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المقّدمة

ي أنهك املسلمني يف املايض واحلارض، يتقّدم 
ّ

يف خضّم الراع الطائّي ال
 

ًّ
اإلحلاد خبًطى ثابتٍة الستقطاب املزيد من األتباع يف بلد املسلمني، مستغل
ضياع الشــباب املســلم بني عدٍد من القراءات واألطروحــات اتلقليديّة 
اجلامدة لإلســلم، واليّت يطىغ عليها اخلرافة والغلّو يف الكثري من األحيان، 
يف ظّل غيــاب اتلحقيق الرصني، واملوضوعّية اللزمــة للتعاط مع الكثري 
من األحداث واملفاهيم واحلقائق اليّت تّم اتللعب بمضمونها حســب أهواء 
الساسة، وفقهاء احلشوّية واملنافقني خلل العصور األوىل اليّت أعقبت وفاة 
الرسول ، إذ يتلعب آباء اإلحلاد بعدٍد من انلصوص واتلفاسري املنحّرفة؛ 
تلبيان بطلن الرســالة املحّمديّة، واّداعء فرية القرآن واحلديث، من خلل 
عدٍد من الشبهات اليّت يربعون يف إثارتها، واليّت تستقطب اعدًة الشباب الِغرِّ 
مّمن ليس هلم باٌع يف اتلحقيق، أو حّت درايٌة اكفيٌة بعلم القرآن واحلديث، 
والســياقات اتلارخيّية املختلفة اليّت مّر بها املســلمون، وما ختلّل ٰذلك من 

. ي تركهم عليه الرسول
ّ

خمالفاٍت واجتهاداٍت منحرفٍة عن املنهج ال

لقد عرف املســلمون اإلحلاد مبّكًرا خلل العصــور الهبّية للحضارة 
اإلســلمّية؛ وٰذلك من خلل بعض احلــاالت الفرديّة اليّت اكنت بني الفرتة 
واألخرى تتمّرد ىلع عقائد املســلمني، لٰكّنه ايلوم يعــود كظاهرٍة ارتبطت 
بالعديد من اتلحّوالت اليّت عرفتها الفرتة احلديثة واملعارصة، حيث ستتطّور 
األطروحــات اإلحلاديّة يف تفكري الغرب احلديث، ِعرْبَ مراحَل خصوًصا بعد 
اثلورة الفكرّية والعلمّية اليّت عرفتها خلل عر األنوار. إذ ســىع األفراد 
بعد استعادة ذواتهم وعقوهلم من هيمنة الكنيسة، إىل رفض لّك ما هل علقة 
باملقّدس، يف مقابل اإلقبــال ىلع واقٍع دنيويٍّ جديٍد، خاّصًة بعد اتلحّوالت 
السياســّية واالجتماعّية واالقتصاديّة الكربى اليّت عرفتها أورّبا خلل تلك 
الفرتة، باتلمّســك بعالم املوجودات احلّســّية، مبتعدين عن لّك ما هل علقٌة 

بايلقينّيات القلبّية واتلمّثلت اليّت جاءت بها األديان حول اخلالق.
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لقد اكن لٰهذه الصريورة انعاكســاٌت عميقٌة ىلع املجتمعات اإلســلمّية، 
اليّت تأثّرت بدورها بتداعيات اإلحلاد الغريّب، خاّصًة يف ظّل تصاعد موجات 
اتلطّرف واإلرهــاب املرتبط بادلين خصوًصا بعد ظهور داعش، واجلمااعت 
د اســتقرار عدٍد من  اتلكفريّية خلل املرحلة الراهنة، واليّت أصبحت تهدِّ
األوطان بأجنداتها اتلخريبّية، إىل عزوف الكثري من الشــباب املســلم عن 
نمٍط منغلٍق من اتلديّن، ارتبط أساًســا بتغّول األيديولوجيا السلفّية الوهابّية 
لعقوٍد شــهدت ىلع ختلّف املسلمني، واحنســارهم عن مواكبة مستجّدات 

احلضارة اإلنسانّية، بفقهّياٍت ومواقف تعود إىل القرون الوسطى. 

وٰهكذا اكن، فل بّد من اتلوّقف يف ٰهذه ادلراسة ىلع ظاهرة اإلحلاد؛ بتعريفه 
، ومناقشة أهّم األسباب وادلوافع الاكمنة وراء تنايم ٰهذه الظاهرة، خاّصًة 

ً
أّوال

يف املجتمعات العربّية واإلســلمّية، مع اإلشارة إىل توظيف مناهج ابلحث يف 
ٰهذه الظاهرة؛ ملواجهة أطروحات الُملِحدين، وسنستعرض باقتضاٍب يف ٰهذا 
 من املنهج الفلسّي العقيّل، واملنهج احلّسّ اتلجرييّب باإلضافة إىل 

ًّ
اإلطار كل

املنهج القرآيّن؛ نلختم حبثنا بمجموعٍة مــن انلتائج واخللصات حول ظاهرة 
اإلحلاد وسبل مواجهة تداعياتها، خاّصًة يف العالم اإلسليّم.

تعاريف

1 ـ اإللحاد

اإلحلاد لغًة هو امليل عن القصد، مأخوٌذ من اللحد، وهو الشّق يكون يف 
جانب القرب، ســّم بٰذلك ألنّه أميل عن وسط القرب إىل جانبه، ومن معاين 
ها ال ختلو من بعض امليل؛ فل يطعن أحٌد يف 

ّ
أحلد: طعن وجادل وجــار، ولك

ََد 
َ
 إذا مال عنه، أو عّما يعتقد خصمه أنّه احلّق، وحل

ّ
يشٍء، أو جيادل فيه، إال

يف ادلين وأحلَد مال وعدل.
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يقول ابن السّكيت: امللحد العادل عن احلّق، املدخل فيه ما ليس منه، 
يُقال قد أحلد يف ادلين، أي حاد عنه، وأحلد الرجل أي ظلم يف احلرم، وأصله 
ٍم ]ســورة الحــّج: 25[ أْي إحلاًدا بظلٍم 

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
مــن قوهل تعاىل: َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِحل

]ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 3، ص 388، "لحد" )بترّصٍف([.

واإلحلاد كما يقول الراغــب األصفهايّن إحلاٌد إىل الرشك باهلل، وإحلاٌد إىل 
الرشك باألســباب: فاألّول: ينايف اإليمان ويبطله، واثلاين: يُوِهن ُعراه وال 
ٍم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب 

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
يبطله. ومن ٰهذا انلحو قوهل تعاىل: َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِحل

ْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما اَكنُوا 
َ
ِحُدوَن يِف أ

ْ
يَن يُل ِ

َّ
يِلٍم ]سورة الحّج: 25[ وقوهل: وََذُروا ال

َ
أ

َيْعَملُوَن ]ســورة األعراف: 180[. واإلحلاد يف أســمائه ىلع وجهني: »أحدهما أن 
يُوَصف بما ال يصّح وصفه به، واثلــاين أن يتأّول أوصافه ىلع ما ال يليق به« 

ي غريب القرآن، ص 448[.
، المفردات �ن ّ ي

]الراغب األصفها�ن

واإلحلاد يُطلق ىلع نوعني:

أحدهمــا: يتمّثل يف إنــكار وجود اهلل تعاىل، والقــول بأزيّلة املاّدة 
وإنّها أصل الكون، ومن َثــمَّ القول بأّن الكون ُوِجد بل خالق، بل إّن 
املادة يف زعم أصحاب ٰهــذه املقولة يه اخلالق واملخلوق مًعا، كما جاء 
ْيَــا َوَما ُيْهِلُكنَا 

َ
ْنيَا َنُموُت َوحن يف قــوهل تعاىل: َوقَالُوا َمــا يِهَ إِال َحيَاُتنَا ادلُّ

ْن ُهــْم إِال َيُظنُّوَن ]ســورة الجاثيــة:24[.  ٍم إِ
ْ
ْهُر َوَمــا لَُهم بَِذلَِك ِمْن ِعل إِال ادلَّ

ــاذ رشاكء مع اهلل تعــاىل، أو اتلكذيب 
ّ

وانلــوع اثلــاين: يتمّثل يف اخت
ّية، وإنكار ابلعث وما فيه من حساٍب ونعيٍم وعذاٍب، 

ٰ
بالرساالت اإلهل

 وٰهــذا انلوع من اإلحلاد ال يلزم القول به الكفــر اتلاّم بموجد الكون. 
]10 ، ص  ن المســلم�ي ي مجتمعــات 

ّ �ن ي الديــ�ن ]طعيمــة، اإللحــاد 
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وبينهما تأيت طائفٌة تســّم "اللأدرّية"، وهو مذهب الشــّك القائل بأّن 
معرفة احلقائق يف ٰهذا العالم ال يمكن الوصول إيلها، أو يشّك يف الوصول إيلها. 
وقد ظهر ٰهذا املذهب يف عصوٍر خمتلفٍة يف تاريخ الفلســفة. فقد رأيناه عند 
السوفسطائينّي، حيث اكن غورغياس )Gorgias( أحد زعماء السوفسطائّية 
يقول: إنّنا نشّك يف وجود األشياء، وإن اكنت موجودة فل سبيل إىل معرفتها. 
ويف العصور احلديثة اكن زعيم الشاّكك ديفيد هيوم )David Hume( قد أبان 
أّن وسائل املعرفة اليّت يعتمد عليها العقل البرشّي اكلعلّة واملعلول، والسبب 
 وهًما وخدااًع، ومن ثّم ال 

ّ
واملسّبب، واجلوهر والعرض وحنو ٰذلك، ليست إال

تمكن املعرفة. ]نجيب محمود، قّصة الفلسفة، ص 187[.

ولسان حال اإلنسان اللأدرّي: ال أدري هل اإلهٰل موجوٌد؟ أو غري موجوٍد؟ 
ال أدري، هل هناك اعلٌم آخر؟ هل هناك أرواٌح؟ هل هناك ثواٌب وعقاٌب؟ 

ال أدري.

فالقيمة احلقيقّية للقضايا ادلينّية أو الغيبّية عند ٰهؤالء غري حمّددٍة، وغري 
ذات معىًن؛ ألنّها من نوع املعنوّيات والغيبّيات غري املنظورة، وغري اخلاضعة 

للمقياس العلّم احلّسّ املعروف.

ي ينكر وجود اخلالق 
ّ

وســنّكز عملنا يف ٰهذه ادلراسة ىلع انلوع األّول ال
مجلًة وتفصيًل.

2 ـ المناظرة

يقول الراغــب يف (املفردات): »واملناظرة: املباحثــة واملباراة يف انلظر، 
واســتحضار لّك ما يراه ببصريته، وانلظر: ابلحث، وهو أعّم من القياس؛ 
ي غريب 

، المفردات �ن ّ ي
ألّن لّك قياٍس نظٌر، وليس لّك نظٍر قياًسا« ]الراغب األصفها�ن

القرآن، ص 644[.
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واصطلًحــا، يقول املنــاوّي يف "اتلوقيــف ىلع مهّمــات اتلعاريف": 
»يه انلظر بابلصرية من اجلانبني يف النســبة بني الشــيئني إظهاًرا للصواب« 
]المنــاوّي، التوقيــف عــل مهّمــات التعاريــف، ص 316[. وقيــل يه: ترّدد الكلم بني 

شــخصني يقصد لكٌّ منهما تصحيح قوهل، وإبطال قول صاحبه مع رغبة لكٍّ 
ي القرآن الكريم، ص 30[

، مناهج الجدل �ن ّ منهما يف ظهور احلّق. ]األلم�ي

ويظهر نلا معىن الرتابط بني املعىن اللغوّي واملعىن االصطليّح للمناظرة 
يف كــون املناظرة حيصل فيها اتلدبّر واتلفّكر وابلحــث، كما أّن فيها معىن 
هما وقويلهما ىلع شــلك حواٍر حول قضّيٍة 

ّ
اتلقابــل بني املتناظَرين وبني أدتل

مطروحــٍة للنقاش، وفيها معىن االنتظار؛ لكــون لكٍّ من املتناظَرين ينتظر 
صاحبه حّت يتّم كلمه، ثّم جييب عنه ويناظره فيه، كما أّن فيها معىن انلظر 
؛ فلكٌّ من املتناظَرين اغبًلا ينظر يف مناظره؛ ليسمع كلمه ويستوعب  احِلّسّ

قوهل وحّجته .

وتقوم املناظرة ىلع أســاس وجود طــرٍف مؤيٍِّد للقضّيــة، وطرٍف آخر 
معارٍِض، أو دليه رأٌي خمالٌف يف أحد انلقاط املطروحة ضمن إطار القضّية، 
حيــث يقوم لّك طرٍف بمحاولة إثبات صّحة رأيه، وادلفاع عنه باســتخدام 
احلجج والرباهني العلمّية؛ إلقنــاع اجلماهري برأيه وحججه، كما حياول لّك 
طــرٍف إثبات خطإ موقــف الطرف اآلخر ورأيه؛ وٰذلك مــن أجل الفوز يف 
املناظرة. وتُدار املناظرة ضمن قواعد وضوابط ورشوٍط معّينٍة ختتلف حسب 
، المدخل  املاكن املستضيف للمناظرة، وحسب نوع القضّية املطروحة. ]سالیمي

إل فّن المناظرة، ص 43 و44 )بترّصٍف([

وال بــّد للمناظرة من موضــوٍع، وال بّد هلا من متناظَريــن، وهما ركنا 
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املناظرة، كما ال بّد هلا من رشوٍط تكّمــل ٰهذه األراكن وتوّضحها. ومن بني 
أهّم ٰهــذه الرشوط: علم املتناظرين بموضوع اتلناظــر، والزتامهما بقوانني 
املناظــرة وأخلقها، وكذا احرتام عرف املناظرة؛ فإذا اكن الكلم ىلع عرف 
الفقهاء (مثًل)، فل يلجأ الطرف اثلاين إىل عرف انلحاة أو الفلســفة وحنو 

ٰذلك. ]جريشة، آداب الحوار والمناظرة، ص 65 و66[

وتنبثق أهّمّية املناظرة بكونها تفتح الســبل للوقوف ىلع اثلغرات اليّت قد 
تعرتي أطروحة أحد املتناظَرين من ثغراٍت، ويســاهم يف تطوير سبل ادلفاع 

عن األطروحة الُمثىل. 

ومن بني أبرز وجوه املناظرة يف العالم اإلسليّم نذكر الشيخ أمحد ديدات 
ي سطع جنمه بعد إفحامه للقّس جيم سواجارات أمام أنصاره يف شياكغو 

ّ
ال

بالواليات املّتحدة األمريكية ســنة 2000، يف مناظــرٍة بعنوان "هل الكتاب 
املقــّدس لكمة اهلل". وخلل الفرتة الراهنة يمكــن اعتبار ادلاعية واخلطيب 
اهلندّي ذاكر نايت - وهو تلميٌذ ألمحــد ديدات - من أهّم وجوه املناظرة يف 
العر احلايّل، خاّصــًة بعد تفّوقه ىلع اعلم األحيــاء واملنّر ويليام اكمبل 
ي اّدىع وجــود أخطــاٍء يف القرآن الكريم)*(-  

ّ
)William Campbell( - ال

وذلك يف حمارضته املشــهورة "اإلجنيل والقــرآن يف ضوء العلم"، اليّت أجاب 
من خلهلا ذاكر نايت ىلع العديد من اإلشــاكالت اليّت طرحها اكمبل حول 
علم األجّنة ومراحل تطّور اإلنســان يف رحم األّم، وبعض الظواهر الفلكّية 
 اليّت وردت يف القرآن، باإلضافة إىل عدٍد من األحاكم اليّت تبناها اإلســلم. 

، ص 51 و56[ ]ذاكر نايت، ديدات األك�ب

Maurice Bu-( تعلّم ويليام اكمبــل اللغة العربّية وألّف كتابًا رّد فيــه ىلع موريس بواكي *)(
caille( الطبيــب واجلّراح الفرنّس وعضو األاكديمّية الطّبّية العلمّية الفرنســّية، ومؤلّف 

ي تُرِجم إىل عّدة لغاٍت اعملّيٍة.
ّ

كتاب »اإلجنيل والقرآن والعلم« ال
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آداب المناظرة

1 ـ اّتباع األخالق الحسنة

أخلقيًّا، يُستحَسن تفادي الطعن املبارش يف شخص الُملِحد،واتلعريض به 
 لقوهل 

ً
أو مصادرة رأيه مهما اكن؛ وذٰلك احرتاًما آلداب احلوار واملناظرة،وامتثاال

ْحَسُن إِنَّ 
َ
ُهم بِالَّيِت يِهَ أ

ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
َموِْعَظِة احل

ْ
ِْكَمِة َوال

ْ
تعاىل: اْدُع إىِِل َسِبيِل َربَِّك بِاحل

ُمْهتَِديَن ]سورة النحل: 125[.
ْ
ْعلَُم بِال

َ
ْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه وَُهَو أ

َ
َربََّك ُهَو أ

ي يمكــن أن ينتابه؛ نتيجة 
ّ

كما ال بــّد للمناظر أن يتفادى الغضب ال
استفزاز اخلصم مع جتنب إيذاء ٰهذا اخلصم والسخرية منه، أو إبداء الفحش 
والكلم ابلذيء، وأن يتحىّل باحللم والروّية واهلدوء مع اثلقة بانلفس وتقّبل 
الرأي اآلخر من حيث إّن االختلف ال جيب أن يفســد للــوّد قضّيًة. ومن 
 إىل تبكيته 

ً
هنا ال بــأس من افرتاض صّحة اجلانب اآلخر أو جماراته؛ وصوال

، أخالقّيات الحوار، ص 67 و68[ ّ وإلزامه باألدلّة. ]الشيخلي

 
ّ

فاالختلف يف الرأي ظاهرٍة صّحّيٍة تعرفها لكُّ املجتمعات (املتحرّضة) إال
أنّها تنقلب إىل مأساٍة عندما يتحّول االختلف إىل درجة العداء، واتلحّزب 
الضّيق، واخلروج عن مصالح األّمة. وتبىق املرونة يف طرح األفاكر، وحســن 

الكلم من أهّم ممزّيات املناظر اللبيب.

ي جيري 
ّ

ي ال جدوى منه، وال
ّ

كما يُستحَســن جتّنب احلوار العقيــم ال
 ، ين يرفض تفكريهــم لّك جديٍد ومنطيقٍّ

ّ
اعدًة مع اجلهــلء واملتعّصبني ال

حيث حيمل املتعّصب مجلًة من األفاكر واحلقائق يعتربها مطلقًة، وال يمكن 
 التسليم بها بالاكمل. ]المصدر السابق، ص 24[

ّ
إال
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وال بّد من توّفر بعض املقّومات نلجاح أّي حواٍر، ومنها اإلقرار حبقيقتني:

األوىل: رغبة فريٍق ســيايسٍّ أو فكريٍّ بالعيش سلميًّا وطوعيًّا مع الفريق 
اآلخر، دون إلغاء الشخصّيات األيديولوجّية للفريق اآلخر.

اثلانية: اعرتاف لّك فريٍق بأّن اآلخر يمتلك فكًرا أو عقيدًة من الرضورة 
احرتامها ملبدإ حّرّية الفكر. ]المصدر السابق، ص 16[

كما ال بّد من اتلحيّل باتلواضع، وتبيّن حسن اإلصغاء؛ للوقوف ىلع املزالق 
واالختلالت اليّت قد تطــال أطروحة اخلصم، وتعتور فهمه وخّطته للوصول 

إىل احلقيقة عوض االغرتار والسقوط باتلايل يف مزالق األنانّية واتلكرّب. 

2 ـ الستعداد العلمّي والفكرّي

قد يكون امللِحد شــخًصا ذكيًّا ومثّقًفا حياول اســتثمار قدراته الهنّية 
ومعارفه إلثارة الشكوك دلى حماوره، خاّصًة وأنّه اعدًة ما يكون متحّرًرا من 
لّك القيم والعقائــد املرجعّية اليّت يعتقد بها املســلم؛ ٰللك ال بّد أن تتوّفر 
يف من يريد اتلصّدي ملواجهتــه جمموعٌة من الرشوط يمكن إمجاهلا يف الويع 
بأسباب اإلحلاد، واستيعاب شبهات امللحدين، وفق رؤيٍة شمويّلٍة تأخذ بعني 

االعتبار شخصّية املناظر، ومستواه الفكرّي.

وكذا االّطلع ىلع تفاصيل القضايا العقديّة والفكرّية القديمة واملعارصة، 
واستثمار أدوات اتلحليل الفلسّي، ومناهج العلوم االجتماعّية، مع الوقوف 
ىلع مســتجّدات انلظرّيات العلمّيــة يف الفزيياء والفلــك وعلم األرض 
واألحياء وغريها؛ حّت يتّم االستفادة منها يف رّد شبهات امللحدين، باإلضافة 
إىل حماولــة رصد األفاكر الّــيت يبّثها ٰهؤالء يف مواقــع اتلواصل االجتمايّع 

والكتب ومعاجلتها قبل ادلخول يف املناظرة.
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3 ـ الحذر المنهجّي

  إىل جانب محــل املناظر للثقافة الفكرّية والعلمّية اليّت جيب التســلّح 
بها ملواجهة شبهات امللحدين، ال بّد من تبيّن منهجّيٍة حذرٍة خلل املناظرة 
 تأســيس احلوار ىلع أرضّيٍة مشرتكٍة، مع استعمال 

ً
معهم، ويُستَحَســن أّوال

الطريقة احلوارّية (الســقراطّية) اليّت تعتمد أساًســا ىلع استدراج املحاور 
للوصول إىل اخللصة اليّت ننوي إقناعه بها؛ وٰذلك باحرتام العقل واملنطق يف 

طرح املسائل واألفاكر.

من جهٍة أخرى ال بّد للمناظر أن يتوّخ احلذر من املصطلحات؛ فيتجّنب 
غريب األلفاظ مّما يســتعيص عن الفهم، وكذا األدلّة اليّت يعرضها اخلصم، 
 يترّسع يف نقض أطروحته قبل إفســاح املجــال ملحاوره؛ يك يعرض لّك 

ّ
وأال

ه حول املوضوع املطروح للنقاش، أو تأويل كلمه وحتريفه عن املســار 
ّ

أدتل
ي يقصده صاحبه. 

ّ
ال

4 ـ معّوقات المناظرة الفاشلة

من بني أبرز األسباب اليّت قد تؤّدي إىل فشل احلوار وعدم حتقيق أهداف 
املناظرة اتلعّصــب للتمّثلت واألفاكر اليّت حنملها عن األشــياء اعدًة دون 
ي قد ينتج أيًضا عن وجود 

ّ
تمحيــٍص، وعدم الوضوح يف طرح األفــاكر، ال

لبٍس دلى املناظر نفسه.

ومن ٰذلك اإلطناب واالسرتســال يف الكلم (الرثثرة)؛ مّما يفقد املناظر 
هيبتــه، وجيعله عرضًة للوقوع يف اتلناقضات واألخطــاء، أو غياب األدلّة 

والرباهني املناسبة للّك مسألٍة. ]المصدر السابق، ص 43-38[.
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من جهٍة أخرى يتوّجب ىلع املناظر الرتكزي بموضوعّيٍة ىلع الفكرة، وجتّنب 

الرؤية الاتّية يف معاجلة املســائل، أو احتقار اخلصم، واألخذ بعني االعتبار 

اختلف الســياقات واتلمّثلت واألفاكر اليّت دفعت لّك طرٍف إىل اتلصديق 

بما يعتقده وادلفاع عنه باستماتٍة.

ي يعّد من أكرب عوائق اتلوافق القائمة 
ّ

وهنا تكمن خطورة اتلعّصب الشديد ال

يف اعلــم احلوار، فاحلوار مع متعّصٍب أعم ال حيــرز أّي تقّدٍم، وإذا اضطررت 

إيله فمن الواجب عليك اتلحيّل بالصرب ورباطة اجلأش، أّما إذا استمّر يف تعّصبه 

وفكره املزتّمت فمن األجدر إنهاء احلوار معه. ]المصدر السابق، ص 47[.

وختاًما فإّن االســتعداد الفكرّي، والسمّو األخليّق للمناظر يلعبان دوًرا 

كبرًيا يف اســتمالة امللحد إىل أفاكر خصمه املؤمن، خاّصًة وإّن طابع العنف 

قد أصبح يشــلّك صفًة لصيقًة باملتديّنني، تزّكيها ممارسات بعض اجلمااعت 

املتطّرفة، باإلضافــة إىل صورٍة نمطّيٍة أخرى تتمّثــل يف غياب املنطق دلى 

املتديّنني؛ نتيجة ارتباطهم بالويح والغيب.

من شبهات الملحدين

قبل مناقشــة األدلّة العقلّية ىلع وجود اخلالق ال بّد من الوقوف ىلع أهّم 

املســائل اليّت يثريها امللحدون يف مواجهة املؤمنني، مّما جيب أن يستوعبها 

املناظر، ويستعّد هلا سلًفا؛ حّت ال يكون لقمًة سائغًة خلصمه. واآلن نشري إىل 

أبرزها باقتضاٍب مع أهّم الردود اليّت اعجلت لّك شبهٍة ىلع حدٍة:
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1 ـ اإليمان بالغيب

، وأّن حقيقة الوجود أو العالم يه  يرى امللحدون أّن جوهر العالــم ماّديٌّ
ي يشلّك وجود الكون، ويه منبع املعارف 

ّ
املاّدة؛ فاملاّدة يه األصل األّول ال

والــويع والعقل، وباتلايل فمن العبث اإليمان بمــا ال تقف عليه احلواّس، 
وال تدركه من الغيبّيات اليّت ُذِكرت يف لّك الكتب الســماوّية ومنها القرآن. 
ي 

ّ
فالعقل ال يمكنه أن يتصّور إلًٰها ليس كمثله يشٌء. وعجزه عن ٰذلك هو ال

يدفعه إىل إنكار خالٍق لٰهذا الكون واإلنســان. ومنه يأيت إنكار لّك ما يّتصل 
بٰهذا اخلالق مــن خملوقاٍت ذكرها اكمللئكة واجلاّن، وكــذا صلته باألنبياء 

واملرسلني، وحساب انلاس يف ايلوم اآلخر بعد بعثهم من جديٍد.

من جهٍة أخرى وحســب قاعدة الســببّية فإّن للّك حــادٍث حُمِدثًا وعلًّة 
لظهوره، وٰهكذا فلم يقم ٰهذا الكون دون سبٍب. ويف رّد األعرايّب الشهري ىلع 
َمن ســأهل: كيف عرفَت اخلالق؟ - فقــال: إذا اكنت ابَلعرُة تدّل ىلع ابلعري، 
واألثر يدّل ىلع املســري، فليٌل داٍج، ونهاٌر ســاٍج، وسماٌء ذاُت أبراٍج، أفل 
تــدّل ىلع الصانع اخلبري؟ - دليلٌل بديهٌّ ىلع وجــود اخلالق؛ وٰذلك من خلل 
بديع صنعه  مّما تتجىّل آثاره يف الكون والطبيعة واإلنسان، إذ وضع قوانني 
دقيقًة لٰهذا الكون ما فتئ اإلنسان يكشف عن جوانبها يف لّك حنٍي، خاّصًة 
بعد تطّور العلوم اتلجريبّية اليّت عملت ىلع حّل الكثري من األلغاز اليّت اكن 
فهمها يســتعيص ىلع العقول. وإذا اكن امللحدون - اغبًلا - ال ينكرون قانون 
السببّية بنحٍو مطلٍق، فإنّهم ينكرون السبب الغييّب وراء الطبيعة، ويرجعون 

تصميم انلظام إىل أسباٍب طبيعّيٍة من داخل العالم.
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2 ـ قانون الصدفة

إّن من بني األفاكر اليّت سادت لفرتةٍ طويلٍة من الزمن دلى امللحدة ونرشوها 
بني انلاس: أّن الكون وما فيه قد نتج بالصدفة والعشوائّية (وهو تفكرٌي متوّقٌع 
بالطبع مّمن ينكر اخلالق احلكيم العليم القدير)، وقد اكنوا يتفّننون يف وضع 

صيبوا برضبتني قوّيتني:
ُ
تصّوراتهم اخليايّلة حول ٰذلك، لٰكّنهم أ

األوىل: اكنت األدلّة اليّت رّجحت كّفة نظرّية (االنفجار الكبري) أخرًيا يف 
مقابل نظرّية (الكون املستقّر أو املستمّر)؛ إذ نسب العلماء الظهور املفائج 

ا إىل (االنفجار الكبري) . ألغلب شعب احلياة يف وقٍت قصرٍي جدًّ

لًة هلا، ويه االكتشــافات املتتايلــة دلّقة القوانني  واثلانيــة : أتت مكمِّ
ي نعرفه اآلن بنجومه 

ّ
واثلوابــت اليّت قادت ٰهــذا االنفجار إىل الكــون ال

وكواكبه وبنائه املحكــم، واألرض اليّت نعرفها وما فيها من اكئناٍت حّيٍة بما 
ي حرّي علماء الفزيياء والفلك. 

ّ
فيها اإلنسان، وهو األمر ال

ي جرى يف الكون منذ اللحظات األوىل وإىل
ّ

ا ال  ٰهذا االتساع ادلقيق جدًّ
 اآلن، يصفه أحد أشهر امللحدة الفزييائينّي معرتفًا بٰهذه ادلّقة، وهو ستيفن
 يف كتابــه "خمتر تاريخ الزمن" )Stephen William Hawkingهوكينــج )
 وهو يصف معّدل اتلمّدد الكويّن: »إذا اكن معــّدل اتلمّدد بعد ثانيٍة واحدٍة
 من االنفجار الكبــري أصغر بمقدار حّت جزٍء واحٍد مــن مئة ألف مليون
  .»بليون، فالكون ســينهار ثانيًة ىلع نفســه قبل أن يصل إىل حجمه احلايّل
[Stephen Hawking, A brief History of time, p.121.]125-

فإّن ٰهذا االتســاع واتلمّدد رغم أنّه من املفرتَض أن يتباطأ بســبب تأثّره 
ا، وهو   أنّه إىل اللحظة ال زال مســتمرًّ

ّ
باجلاذبّيــة منذ حلظة االنفجــار، إال
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ما جعلهم يفرتضون وجود ما يُســّم بالطاقــة املظلمة اليّت تعمل ىلع جذب 
اه انضغاطه ىلع نفســه بفعل اجلاذبّية 

ّ
اهٍ مضــادٍّ الجت

ّ
الكون؛ يلتّســع يف اجت

]باحثون مسلمون، كتاب اإللحاد، ص 79[.

3 ـ معضلة الشّر عند الملحدين

وتُعَرف أيًضا بنظرّية املعانــاة أو الرّش املجايّن وغري املرّبر. فوجود الرّش يف 
احليــاة البرشّية يتعارض مع اإلرادة املطلَقة اليّت تتحايث مع الوجود اإللّٰي، 
وكذلك يتعارض مع االعتقاد بأّن اإلهٰل قــادٌر ومريٌد وخرٌي ُمطلَق، االعتقاد 
بذلك يفرتض أن ينتي إىل غياب األشــاكل القائمة من الرّش، فالزالزل ىلع 
ســبيل املثال، وما يرتتّب عليها من كوارث، يدفع بعض البرش إىل االعتقاد 
يف عبثّية احلياة، وغيــاب احلكمة يف املنظومة الكونّية، اليّت تتجىّل يف بعض 

مظاهر اإلحلاد عند الغرب.

ومــن أبرز االحتماالت العقلّية اليّت ســيقت يف ٰهذا اإلطار تلربير وجود 
الرّش غري املرّبر ما ييل:

أ ـ إّما اخلالق جيهل بوجود الرّش (وٰذلك مرفوٌض تلعارضه مع الكمال).

ـ  وإّما أنّه يعلم بالرّش، ولٰكن ال يستطيع إيقافه (وٰهذا ضعٌف ونقٌص مرفوٌض). ب 

ج ـ وإّما أنّه أصًل رّشيٌر، (والرّش نقٌص يتعارض مع الكمال).

دـ  وإّما أنّه يســمح بالــرّش؛ حلكمة االبتلء واالمتحــان (وٰهذا الوحيد 
املقبول دينيًّا).
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من جانٍب آخر، فإّن احلكماء اإلسلمّيني قد حلّوا معضلة الرّش باعتبار 
، ويفرّس بما جيلب العدم، فنحن نعترب لّك ما  أّن مفهوم الرّش نفســه نســيبٌّ
ا، بينما بعض ما نعتربه رشوًرا، وهو يتمّتع بالوجود هل  يسّبب اهللك واملوت رشًّ
باعتباراٍت أخرى؛ حنو وجود خرٍي اكستغلل السّم يف إنتاج الرتياق. فالرشور 
ال توجد حقيقًة، بل يه عــدٌم، ويه قضّيٌة اعتبارّيٌة، حيث ســنجد ٰهذه 
ني الشريازّي يف (األسفار) 

ّ
احلقيقة ماثلًة عند حكماء كرٍث، مثل صدر املتأهل

و(الشواهد) وغريها من األعمال، كما جندها عند تلمذته وأتباعه اكحلكيم 
السزبوارّي يف املنظومة وما شابه.

ـ إشكالّية العالقة بين العلم والدين وتناقضات التراث الدينّي  4

حياول امللحدون أيًضا اســتثمار اتلطّور العلّم واالكتشافات احلديثة يف 
الطبيعة واإلنســان؛ إلبراز ما يرونه متناقًضا فيما جــاءت به بعض الكتب 
الســماوّية اكلقرآن الكريم، وهو أمٌر يمكن إرجاعه إىل قصور بعض الفقهاء 
وادلاعة (يف اإلسلم) عن فهم بعض اآليات اليّت يقّدمونها كنوٍع من اإلعجاز 
العلّم يف القــرآن، باإلضافة إىل هيمنــة اإلرسائيلّيــات املرتبطة باخلرافة 
واألسطورة (خاّصًة يف املتون السنّّية) أو ما يُسّم باتلفسري باملأثور عند القدماء.

كما يرّكز داعة اإلحلاد اعدًة ىلع عدٍد من املتناقضات اليّت حتفل بها بعض 
انلصــوص املنقولة عن األديان بما يف ٰذلك اإلســلم، فيقّدمون اعدًة بعض 
األدلّــة اليّت تتوّزع بني تأويلٍت خاطئٍة بلعض رجال ادلين، أو منحرفٍة عن 

سياق انلصوص األصلّية. 

ونورد هنا أمثلًة ألسباب نزول عدٍد من اآليات القرآنّية اليّت اختلف حوهلا 
فقهاء اإلسلم، وكذا الكثري من األحاديث اليّت جاءت يف املتون السنّّية، واليّت 

تناقض اعدًة حّت ما جاء يف القرآن الكريم، كحّد الرّدة، وحّد الرجم. 
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باإلضافة إىل تقديمهم لعدٍد مــن األخطاء اليّت وقع فيها اجليل األّول من 
الصحابة واتلابعني وكّرسها الفقهاء فيما بعد، بواسطة اجتهاداٍت محلت طابع 
اإللزام بفعل تدّخل الســلطات اتلارخيّية اليّت عرفت أيًضا توّرط الكثري من 
حاّكم املسلمني يف أخطاٍء ومزالق شّوهت رسالة اإلسلم، وعمل بعض فقهاء 

السلطان أيًضا ىلع تربيرها بناًء ىلع نصوٍص وتأويلٍت فاسدٍة.

ومــن ٰذلك نذكر ارتباط العنف بادلين، بالرغــم من أّن األديان تّتفق يف 
 أّن 

ّ
جوهرها ىلع نرش السلم والتســامح من خلل دعوات لّك األنبياء، إال

األتبــاع اعدًة ما اكنوا خيالفون ٰهذا الطرح، حبيث إّن معظم احلروب ووقائع 
االضطهاد واإلبادة اليّت عرفها اتلاريخ خاّصًة خلل العصور القديمة والوسطى 
اكنت ألســباٍب دينّيٍة، وما زال الكثري من اجلمــااعت ادلينّية املتطّرفة حول 
العالم تقّض أمن ادلول واملجمواعت باســم االنتصار بلعض األيديولوجيات 
ادلينّية أو الطائفّية املزتّمتة، ولعّل داعش أقرب نموذٍج يمكن اســتحضاره 

يف ٰهذا املقام.

بعض المناهج المّتبعة في المناظرة إلقناع الملحدين وتوظيفها

1 ـ المنهج العقلّي

ال ريــب يف أّن العقل وحده يعّد آيــًة يف اإلعجــاز؛ بتكوينه وتفاعله 
العجيب مع ذاته وحميطه، وإذا اكن العقــل خلل الفرتة احلديثة قد توّصل 
إىل الكثــري من األجوبة العلمّية حول عدٍد من الظواهر الطبيعّية - اليّت اكن 
ي اكن 

ّ
يعزو تفســريها قديًما إىل اخلرافة واألسطورة، مثل خسوف القمر ال

يفرّسه بنشاط بعض العفاريت املخيفة، اليّت اكن ىلع اإلنسان طردها بالطْرق 
غرق يف فهم آيّلات عمل 

ُ
ىلع أواين املطبــخ تلهرب! - فإنّه من جانٍب آخر قد أ
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الكون دون أن يفّكر يف مصدر ٰهذا الكون نفسه، بل إّن بعض العقول تمادت 
يف إنكار خالٍق لٰهذا الكون، وعزوا أمر تصميمه ونشوئه وتطّوره إىل الطبيعة 
 الايّت، سواٌء اكنوا من القدماء كما جاء يف 

ّ
نفسها، فيما سّماه بعضهم باتلودل

ْهُر َوَما  ْيَا َوَما ُيْهِلُكنَا إاِل ادلَّ
َ

ْنيَا َنُموُت َوحن قوهل تعاىل: َوقَالُوا َما يِهَ إِال َحيَاُتنَا ادلُّ
ٍم إِْن ُهْم إِال َيُظنُّوَن ]سورة الجاثية: 24[، أو من الُمحَدِثني كما 

ْ
لَُهم بَِذلَِك ِمْن ِعل

جاء يف بعض الفلســفات واملذاهب الفكرّية والعلمّية احلديثة اكدلاروينّية 
والوجوديّة؛ وهو ما يشلّك مغالطًة منطقّيًة كبريًة يمكن رشحها بمثاٍل بسيٍط:

نلأخذ ســيارة من موديل فورد، حبيث إذا رآها شخٌص أيمٌّ ألّول مّرٍة، ال 
يدرك شيئًا يف مياكنياك السّيارات وحمّراكتها، فسوف خيّيل إيله بأّن ٰهذا السّيد 
"فورد" إنّما هو إهٰلٌ داخل حمّرك السّيارة جيعلها تسري أو تتوّقف حسب مزاجه، 
لٰكن إذا درس هندسة املحّرك وطريقة عمله، فسوف يدرك حتًما بأّن السيد 
 رجٌل خارج الســّيارة، 

ً
م ٰهذا املحّرك، فهو أّوال فــورد )Henry Ford( مصمِّ

وثانيًا هو من صنع املحّرك وفق قوانني فزييائّيٍة معّينٍة توّصل إيلها بعد دراسٍة 
معّمقٍة وّظفها يف انلهاية لعمل السّيارة.

أتكيــزن  ويليــام  بيــرت   - اجلُــدد  اإلحلــاد  داعة  فــإّن  وٰهكــذا 
)Peter William Atkins( وريتشارد دوكيزن )Richard Dawkins( وغريهما 

- قد جرى هلم مثل حال الرجل األيّمّ وسّيارة فورد؛ إذ لم يفّرقوا بني اآليّلة 
ومنشئها. ويف املقابل جند إسحاق نيوتن )Isaac Newton( عندما اكتشف 
القانون العاّم للجاذبّية لم ينكر وجود إهٰلٍ قد صّمم آيّلة عمل الكواكب، بل 
ىلع العكس من ٰذلك وجد نفســه أكرث إيمانًا بوجوده، وأكرث تقديًسا هل بعد 

أن وقف ىلع بعض أرسار خلقه.
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ويف ٰهــذا اإلطار يذكر مايكل بول يف مناظرته الشــهرية مع ريتشــارد 
دوكيزن ما ييل:

»ال يوجد تعارٌض منطيقٌّ بني اتلفســريات اليّت يقّدمها املنطق لآليّلات، 
وبني اتلفســريات اليّت تتعلّق باخلطط والغايات للفاعل، سواٌء اكن إنسانيًّا 
يًّا، ويه مســألٌة منطقّيٌة ال علقة هلا بموقف الشــخص من اإليمان 

ٰ
أو إهل

ي تفنيد مغالطات منكري وجود 
ن د. جون لينكس �ن باهلل من عدمه« ]حسن، أقوى براه�ي

الخالــق، ص 75 و76[.

يف السياق نفسه، ووفق ما يُصطلح عليه بقانون السببّية فإّن للّك حادٍث 
حمِدثًا، وإذا اكن الكون حادثًا فل بــّد هل من حُمِدٍث. فإذا اكن الكون واجَب 
ي أعطى املمكنات 

ّ
الوجــوِد، ووجوُده ذاتيًّا، ال لعارٍض منحه إياه، بل هو ال

وجودها، وإذا قلت فمن أوجد اهلل؟ فٰهذا يؤّدي إىل سلســلٍة من اآلهلة خلق 
ي يصدر عنه الوجود، وال 

ّ
بعضها بعًضا إىل أن تصل إىل اهلل املوجود بذاته ال

، هللا يتحّدى الملحدين، ص 8[ ي
يفتقر لغريه. ]شيخا�ن

يقول ديــكارت )René Descartes(: »أنا موجــوٌد، فَمن أوجدين؟ وَمن 
خلقــين؟ إنيّن لم أخلق نفس، فل بّد يل من خالــٍق، وٰهذا اخلالق ال بّد أن 
يكــون (واجب الوجود)،وغري مفتقٍر إىل َمن يُوِجُده،أو حيفظ هل وجوده، وال 
بّد أن يكون مّتصًفا بكلِّ صفات الكمال،وٰهذا اخلالق هو اهلل بارئ لّك يشٍء« 

]الج�، قّصة اإليمان، ص 109[.

إّن نظــام اخللــق ابلديع واملتناســق ال بــّد أن يكون مــن ورائه صانٌع 
،بديٌع، متعاٍل عن أّي قّوٍة أخرى توجد يف الطبيعة. يقول أناكساغوراس  قويٌّ
)Anaxagoras(: »مــن املحال أن تبــدع ٰهذا اجلمال وٰهــذا انلظام الذلين 
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ي حيّرك 
ّ

 الفوىض، فال
ّ

يتجلّيان يف ٰهذا العالم ؛ ألّن القّوة العمياء ال تنتج إال
املاّدة هو عقٌل رشيٌد، بصرٌي حكيٌم« ]المصدر السابق، ص 29[. 

وإذا حاول اكنط يف كتابه "نقد العقل انلظرّي" تقويض ادليلل األنطولويّج، 
وباتلايل تقويض فكــرة "اهلل" - حيث بدا أكرث حتّفًظا من يقينّيات انلهضة، 
وأكرث رفًضا لرسوم فلسفات اللهوت املسييّح - فإنّه سيعود يلثبت ٰذلك - يف 

كتابه "نقد العقل العميّل" - وفق ما يمكن أن نسّميه بـ"ادليلل األخليّق".

وإذا اكن ادليلل األنطولويّج يثبت املطلــق خارج الات ومطلقاتها، فإّن 
ادليلــل األخليّق القائم ىلع اإلرادة احلّرة املطلقة املتعايلة - حســب اكنط - 
جيعل املطلق هو الات، وفكرة "اهلل" متفرّعًة عنها أو صنيعًة هلا، ليس ىلع حنو 
احلقيقة، بل ىلع حنو ما يمكننا اعتباره جتّوًزا؛ رضًبا من الويع املتخّيل باإلهٰل، 

، أخالقنا، ص 51 و52[ ي
وعيًا يفرزه العقل العميّل، ويؤّيده العقل انلظرّي. ]ها�ن

 تلقائيًّا من املواّد اجلامدة، إّما 
ّ

من جهٍة أخرى، فإّن القول بأّن احلياة تتودل
 احلرشات من القذارة، وإّما لرتكيب أجزاء اجلســم اليّح ىلع 

ّ
لعفونتها كتودل

شلٍك خاصٍّ اكألجهزة العلمّية، هو جمّرد احتماٍل بل ديلٍل.

في كتــاب "الطبيعة وما بعد الطبيعة" يلوســف كرم: »أثبت باســتور 
 

ّ
)Louis Pasteur( باتلجربة القاطعــة أّن دودة العفونة وحرشة القذارة تتودل

«.]يوســف  من جراثيم حّيــٍة ال يناهلا ابلر املجــّرد، وأّن لّك يحٍّ فهو من يحٍّ
كــرم، الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة، ص 46[ وينقل العلّمة مغنية يف كتابه "ُشــبُهات 

امللحدين واإلجابة عنها" عن كتاب "اهلل يتجىّل يف عر العلم" يقول رســل 
تشــارلز: »مجيع اجلهود اليّت بُذلت للحصول ىلع املاّدة احلّية من غري اليّح قد 
باءت خبذالٍن وفشــٍل ذريعني«. مّما يؤّكد أّن املــاّدة ال طاقة هلا بتويلد القّوة 

احليوّية. ]مغنّية، ُشُبهات الملحدين واإلجابة عنها، ص 51[
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حايلًّا، هناك تطّوٌر يف مفهوم العقل نفســه؛ مّمــا يمكن توظيفه لرّد لّك 
األدلّة اليّت أقامها املنكرون ىلع أسٍس يمكن استعمال أدلّة انلقض دلحضها. 
فأحاكم العقل اعّمٌة وال يمكن أن نســتعملها يف دحض قضّيٍة هنا والتسليم 

 سقطنا يف نوٍع من السفسطة. 
ّ

بقضّيٍة هناك، وإال

فل شّك بأّن احلَُجَج العقلّية اليّت يسوقها املنكرون تشّكك يف الوجود من 
دون منح أّي اعتباٍر ألحاكم القيمــة اليّت يقّدمونها، واليّت يه غري مكتملٍة 

بديلل أّن نقد العقل ال زال يتواصل مع الفلسفات احلديثة.

لٰكــن أيًّا اكنت ٰهذه احلجج في أيًضا غري قادرةٍ أن تثبت العكس، وٰهكذا 
هم نفسها، وٰهذا حّت يف احلّد األدن سيجعل األمر 

ّ
يمكن مواجهة املنكرين بأدتل

وســًطا، فتبدأ احلرَية وضغط احلاجة اليّت يفرضها الفقر الوجودّي كما يف برهان 
الصّديقني، وهو ما يؤّكد أّن ٰهذا اإلحســاس بالفقر الوجودّي يتعّدى العقل إىل 

احلدس والوجدان، وجيعل احلاجة إىل اخلالق حاجًة وجوديًّة قبل لّك يشٍء.

2 ـ المنهج الحّسّي والتجريبّي

بدايًة نقول إّن واضيع أسس العلم اتلجرييّب نفسه اكنوا مؤمنني خبالٍق، 
ولم يروا هناك تعارًضا بني رصد الظواهر الطبيعّية وســن الكون وقوانينه، 
ي اختار ٰهذه السن ىلع ما يه عليه بكّل حكمٍة 

ّ
وبني وجود املقّن نفسه ال

ودّقة ســبحانه (فالصنعة ال بّد هلا من صانٍع)، وخنــّص بالكر منهم: جابر 
بن حّياٍن، واخلوارزيّم والــرازّي، وابن اهليثم، وابن انلفيس، وغريهم مّمن 
أبهروا العالم يف شــّت املجاالت مــن الطّب والكيمياء واهلندســة والفلك 

والتسيري الايّت واملياكنييّك.

389

فّن مناظرة ا لملحدين

العدد السادس   السنة الثانية   خريف 2019



وقد أخذ عنهم اتلجريبّيون األوائل خلل عر انلهضة واألنوار بعد أن 
 )Robert Briffault( درسوا أفاكرهم وأعماهلم، يقول ابلاحث روبرت بريفولت

يف كتابه الشهري "صناعة اإلنسانّية":

»إّن روجــر بيكون )Roger Bacon( درس اللغة العربّية والعلم اتلجرييّب 
يف مدرسة أكســفورد ىلع يد خلفاء معلّم العرب واملســلمني يف إسبانيا، 
ي جاء بعده احلّق يف أن يُنَسب إيلهما 

ّ
وليس لروجر بيكون،وال لَســِميِّه ال

ي تفنيد 
ن د. جــون لينكــس �ن الفضــل يف ابتاكر املنهج اتلجرييّب« ]حســن، أقــوى براهــ�ي

مغالطات منكري وجود الخالق، ص 81[.

من جهٍة أخرى يبىق العلم اتلجرييّب اعجًزا عن رصد الكثري من األشياء 
(املفرتضــة) يف العلــم، واليّت لم جيّربهــا أو يرصدها أحٌد، وإنّما اســتدّل 
عليها العلماء بآثارها، مثل جســيمات القوى األربــع (القوّية والضعيفة 
والكهرومغناطيســّية واجلاذبّية) أو ما يستجّد منها، واملاّدة السوداء والطاقة 
املظلمة (ســواٌء صّحت أم ال) واألوتــار الفائقة، وال اتلناظــر الفائق وال 

األكوان املتعّددة... إلخ.

فتطّور مفهوم املاّدة فزييائيًّا أّدى إىل تهافت احلجج اليّت ساقها املنكرون 
خلل القرن اثلامن عرش واتلاســع عرش امليلديّــني؛ يلفتح املجال أمام 
تصــّوراٍت تدحض لّك احلجــج القديمة للمنكرين، ال ســّيما أمام حقيقة 
امتــداد العالم غري املحّس واملــريّئ، وحّت غري القابــل للقياس، وبروز 
فزيياء الكوانتوم، وقبل ٰذلك النســبّية اليّت أاعدت الســؤال حول مفهوم 
املــاّدة واحلركة والزمن. يقول اعلم الفزيياء األملايّن الشــهري ماكس بلنك 
(Max Planck) أحــد الفائزين جبائزة نوبــل يف الفزيياء اعم 1918، ومن 
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مؤّســس نظرّية الكّم يف كتابه "إىل أين يذهــب العلم": »العلم الطبييّع ال 
يســتطيع حّل اللغز الُمطلق للطبيعة؛ وٰذلك ألنّه يف اتلحليل األخري نكون 
ي حناول حلّه« 

ّ
حنن أنفســنا جزًءا ِمن الطبيعة، وباتلايل جزًءا من اللغز ال

]باحثــون مســلمون، كتــاب اإللحاد، ص 75[.

وٰهكذا بدأت حجــج املنكرين تواجه حقائق العلــم اجلديد، وهو أمٌر 
يمكن توظيفه أيًضا بليان ختلّف حجج امللحدين. فمفهوم املاّدة ايلوم تكتنفه 
 

ّ
ي ال نكاد نتعّرف عليه إال

ّ
أرساٌر فزييائّيــٌة، تقرتب به من مفهوم الغيب ال

 من آثارها. 
ّ

من خلل آثاٍر طبيعّيٍة تؤّكد وجود أشياء غري مرئّيٍة إال

ومن أدلّة قصور العلم اتلجرييّب أيًضا عدم امتلكه األدوات اليّت يصف 
ي جنده يف قّصٍة أو روايٍة أو جتسيٍم 

ّ
بها ويستشعر بها اجلمال، سواٌء اجلمال ال

أو حّت لوحٍة أو رسمٍة صغريٍة!

تصّور أنّنا وضعنا بــني يديك جمموعًة من القصاصــات الورقّية خمتلفة 
األلوان واألشاكل واملســاحات، وأنّنا أعطينا نفس ٰهذه املجموعة إىل طفٍل 
رضيــٍع يف عمر العام، ثّم رشع لكٌّ منكما يف عمل تشــكيٍل بها أمامه، فأّما 
نتيجتك فاكنت لوحًة رائعة اجلمال متناســقة اخلطوط واأللوان واملساحات، 
وأّما نتيجة الطفل الرضيع فاكنت تداخلٍت عشــوائّيًة غري ذات تنسيٍق أو 

معىًن حمّدٍد.

  والسؤال: إذا اكن أّي إنسان يستطيع معرفة الفرق بني نتيجة اتلجربتني 
من مجاٍل وقبٍح واستشــعاره، فهل يستطيع العلم اتلجرييّب ترمجة ٰذلك؟ وهل 

يستطيع وضع مقياٍس دلرجة اجلمال؟
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إّن بداخل لكٍّ مّنا (أنا) ذاتّيًة تستشــعر األشــياء، وتعطيها انطبااعٍت ال 
يمكن رصدهــا وال تمثيلها بالعلم اتلجرييّب. إنّها يشٌء خارج نطاق القياس 
ي يظــّن املاّديّون أنّهم خيرجون به من املّخ أو ادلماغ، والوصف الكيميايّئ 

ّ
ال

أو الفزييايّئ أو الكهريّب ملا جيري فيه اســتجابٍة بلعض األشياء؛ إنّها (انفعاٌل) 
خاصٌّ يعرفه لّك واحٍد، حّت ولو لم جيد العبارات املناسبة لوصفه!

وإّن مــن أبــرز أوجــه القصــور يف العلــم اتلجريــيّب أو املنهــج 
ي يزعــم امللحــدون أنّــه (الطريــق الوحيــد) إلدراك 

ّ
اتلجريــيّب - ال

لّك يشٍء يف الوجــود والكــون ومعرفتــه - ما يســّم بـ "مشــلكة الويع 
الصعبة" The hard problem of consciousness، فرغم ما حياول امللحدة 
وأصحاب املنهج املاّدّي تقديمه لم يستطيعوا تفسري الكثري من األشياء اليّت 
ال ختضع ألدوات العلم اتلجرييّب؛ كمحاوتلهم مثًل تفســري اتلفكري بأنّه 

عملّياٌت كيميائّيٌة وفزييائّيٌة وكهربّيٌة يف املّخ فقط.

فمثًل، نريد من احلاســوب إجراء رســمٍة معّينٍة بأحد برامج الرســم، 
وبالفعل يصّمم املربمج ٰهذا الربنامج، ثّم يبدع هو أو غريه من املســتخدمني 
بٍة ومعرّبٍة، والســؤال: هل هناك أّي اعقٍل يقول: 

ّ
فيه؛ يلخرج نلا بلوحٍة خل

ي أبدع اللوحة هو (اتلفاعلت) الكهربّيــة والكيميائّية والفزييائّية 
ّ

إّن ال
اليّت جرت داخل أسلك احلاسوب، أو اهلاتف املحمول؟

بالطبع ٰهذا لن يوصف بالعقل أبًدا!

يقــول ابلاحث دانيال بــور )Daniel Bor( واصًفا مــدى معضلة ٰهذه 
انلتيجة ىلع العلم اتلجريــيّب واملنهج املاّدّي: »هناك الكثري من املشــالك 
الصعبة يف العالم، ولٰكّن هناك مشــلكًة واحدًة فقط تســتحّق أن تســّم 
نفســها بـ "املشــلكة الصعبة". تلك املشلكة يه مشــلكة الويع الصعبة؛ 
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كيف لـ (1300 جرام ) من اخلليا العصبّية أن تســتحرض ٰذلك اخلليط من 
األحاســيس واألفاكر، والكريات واملشاعر اليّت تشــغلنا يف لّك حلظٍة من 
« ]باحثون مســلمون، كتاب  حلظات يقظتنا... املشلكة الصعبة ال تزال بدون حلٍّ

.]com.res-muslims.www 61اإللحــاد، ص 60 و

وينــدرج يف ٰهذا اإلطار موضوع اتلفكري يف املســتقبل، ومعه اخليا ل 
أو اتلخّيل لألشــياء اليّت لم تقع لنســأل: هل خيضع ٰذلــك منطقيًّا للعلم 

واملاّدّي؟ اتلجرييّب 

فعندمــا يتحّدث امللحــدة واملاّديّــون عن اتلفكري والــويع والعقل، 
ويصّورونها ىلع أنّها ال تتعّدى النشاط (املاّدّي) انلاتج من تفاعل الّرات يف 
ا يفعله لكٌّ مّنا (حّت  احلدود الزماكنّية اخلاّصة بها، ثّم جند شــيئًا بسيًطا جدًّ
أصغر طفٍل) وهو القدرة ىلع (ختّيل مــا ليس موجوًدا)؛ إذ دلينا القدرة ىلع 
ختّيل مليني األشــياء غري املوجودة ىلع أرض الواقــع، أو غري املرصودة ىلع 

أرض الواقع، أو حّت لم يعاينها أحٌد حبواّسه!

موقٌف واحٌد من مثل ٰهذه املواقف اكن كفيًل بإاعدة شــخٍص ماّديٍّ إىل 
اإليمــان بالغيبّيات وما وراء الطبيعة مّرًة أخــرى، وهو ما وقع مع ادلكتور 
مصطىف حممود، وكما حييك يف ٰهذا مقطع فيديو من برناجمه الشــهري (العلم 
واإليمان) وقّصتــه العجيبة مع رؤيا منامّيٍة وقعت هل، واكنت من أســباب 

إفاقته من وهم (اإلحلاد واملاديّة). 

https//:www.youtube.com/watch?v=m2oFo4A4dRA.
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نتائج وخالصاٌت

ًرا اهلاجَس األكرب دلى املتديّنني  ال ريب أّن ظاهرة اإلحلاد قد أصبحت مؤخَّ
خاّصة داخل املجتمعات العربّية اإلســلمّية اليّت تأثّرت كثرًيا بالفلسفات 
الغربّية من جهة، ومن تنايم موجات اتلطرُّف واإلرهاب اتلكفريي املرتبط 

أساًسا باأليديولوجيا السلفّية الوهابّية من جهٍة أخرى.

يمكن تقســيم امللحديــن إىل نوعــني؛ املنكرون لوجــود اهلل اخلالق، 
واللأدريون الين ال يكرتثون للقضايا ادلينّية الغيبّية، وال يعنيهم لّك ٰهذا 

اجلدل ادلائر حول اهلل واألديان.

دفة  يستعرض امللحدون اعدة الكثري من الشبهات ؛اكلعزف ىلع وتر الصُّ
يف اخللق،وإنكار اإليمان بالغيب،وطرح معضلة الرشِّ اليّت تشّكك يف قدرة 
اهلل ورمحته بعبــاده، باإلضافة إىل تقديم الكثري من اتلناقضات اليّت تعّج بها 
خمتلف األديان ىلع مســتوى انلصوص من جهة،وبني انلصوص وممارسات 
املتديّنني من جهــة أخرى، واليت تعكس اعدة هيمنة العنف ادليين لفرتات 
ي ارتبط أساًســا باجلمااعت 

ّ
من اتلاريــخ القديم واحلديث، بل املعارص ال

اتلكفريّية اليّت شــّوهت صورة اإلســلم رشقًا وغرًبا ؛ لرضب األطروحات 
ادلينّية اليّت ترتبط اعدة بأفهام البرش، وال تعربِّ بالرضورة عن جوهر األديان 

اليّت تدعو إىل السلم والسلم.

تقتيض مناظرة امللحدين االستعداد الفكري والعلم،إىل جانب املرونة 
واتلحيّل باألخلق احلســنة، مع جتّنب االستفزاز واحلذر املنهيج يف مناقشة 
مة، دون اتلعايل ىلع اخلصم، كما يُستَحسن اتلأسيس  األفاكر واملواقف املقدَّ
للحوار بالوقوف ىلع أرضّية عقلنّية مشرتكة بني الطرفني، باستخدام املنهج 

الفلسي العقيل خصوًصا. 
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وبٰذلك فــإّن مواجهة ظاهرة اإلحلــاد تقتيض الويَع بــكّل املقتضيات 
الســابقة، مع االّطلع كفايًة ىلع الشــبهات اليّت ال يتوّقف امللحدون عن 
طرحها، بتحليلها وفهمها؛ تمهيًدا إلعداد الردود املناسبة الكفيلة بدحضها، 
ي يســتند إيله - اعدًة - 

ّ
مع االرتكاز أساًســا ىلع املنهج العقيّل واملنطق ال

امللحدون للتشــكيك يف عقائد املؤمنني. ويف ٰهــذا اإلطار ال بّد من حتقيق 
الرتاث ادلييّن الُمفَعم باتلناقضات اليّت كّرستها بعض اتلأويلت واالجتهادات 
املنحرفة أو املتطّرفة لرجال ادليــن، باإلضافة إىل عدٍد من املتون املوضوعة 
يف ســياقاٍت خمتلفٍة داخل تاريخ تطّور األديان، دون إغفال ممارسات بعض 

املتديّنني اليّت ال تعرّب بالرضورة عن جوهر األديان واغياتها السامية. 

ويبىق املنهج وادليلل العقيّل هو العمدة يف املقام؛ ألنّه يف املناظرة ال بّد من 
الوقوف ىلع قاعدٍة مشــرتكٍة، وتكون أحاكم العقل وقواعده العاّمة مشرتكًة 
بني املتناظرين، ومثل ٰذلك يف رّد شبهة املنكرين خاّصًة خبصوص الصدفة، 
حيث يعتربها ابن سينا غري قابلٍة للتكرار أكرثيًّا ودائًما. وسيكون من اخلطإ 
االســتدالل بقواعد وأصوٍل ال يؤمن بها الطرف اآلخر، ومن هنا فإّن رشط 
قيام مناظرٍة حقيقّيٍة هو وجود ٰهذه القاعدة املشرتكة، وٰهذه القاعدة املشرتكة 
يه مجلة األحاكم والقواعد العقلّية العاّمة اليّت يشــرتك يف القبول حبّجّيتها 
ي يرتبط 

ّ
العقلء، يعضده يف ٰذلــك املنهج اتلجرييّب احلّسّ (العلــّم) ال

أساًسا بما قّدمته العلوم اتلجريبّية لإلنسان، أو ما توّقفت عنده مّما لم يصل 
بعد إىل إدرااكت العقل البرشّي.
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