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 كلمة املؤّسسة

بعد دراسة الواقع الفكرّي واثلقايّف العاّم وتشخيص ما يعانيه من هسترييا 
استدىع ٰذلك رضورة قيام مرشوٍع فكري  ناهٍض، فكرية وفوىض معرفّيٍة، 

حيمل ىلع اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي لٰهذا األمر، ضمن رؤيٍة واقعّيٍة قادرٍة ىلع 
تأصيل أسس الفكر االنساين ودحض الشبهات ومعاجلة اإلشاكيّلات 
الفكرّية، وحبسب عقيدتنا فإّن انلموذج األمثل للرؤية العقديّة اليّت تصلح 

لوٍل ومعاجلاٍت حقيقّيٍة منسجمٍة مع الواقع، يه الرؤية القائمة ىلع إلعطاء ح
أساس املنهج العقيّل املدّعم بنصوص القرآن الكريم ولكمات أهل بيت 

 ، اذّلين أثبت العقل مرجعّيتهم. العصمة والطهارة
ذلا استدىع األمر إنشاء مؤّسسٍة علميٍّة ُمتِْقنٍَة حتمل ىلع اعتقها ٰهذا 

وتنّفذه ىلع أرض الواقع، فانبثقت من كنف العتبة احلسينيّة املرشوع 
املقّدسة مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّة، ويه مؤّسسة  علميّة  
ذات هيلكّيٍة متماسكٍة، تتألّف من اكدٍر عليم  متخّصٍص بالعقيدة يف لّك 

يئة متطلّبات جماالتها، واكدٍر إداري  وإعاليم  تقع ىلع اعتقه مسؤويّلة ته
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العمل العليّم ومستلزمات إخراجه بالشلك املناسب، وتسويقه ضمن 
 خطٍط مدروسٍة.

 وقد وضع القائمون ىلع املؤّسسة خّطة العمل ضمن جماالٍت ثالثٍة يه:
 ـ  جمال اتلحقيق وابلحث العليّم. 1
 ـ  جمال اتلعليم. 2
 ـ جمال اتلبليغ واإلعالم. 3

هو اإلشارة إىل املجال األّول اذّلي يهتّم بتأيلف وما يهّمنا يف ٰهذه اللكمة 
الكتب وحتقيقها، وإصدار جماّلٍت متخّصصٍة وكراريس تثقيفيٍّة يف جمال 

 الفكر والعقيدة.
ا علميًّا  وحيث إّن الطبيعة الفكرّية للمرشوع تفرض ىلع املؤّسسة طابعا

 املؤّسسة حتقيقيًّا؛ يلكون األساس واملنطلق للمشاريع األخرى اليّت تتبىّن 
 تنفيذها ضمن خّطتها العاّمة.

فاتلحقيق العليّم هو األداة الرائدة يف صياغة رؤيٍة متاكملٍة منسجمٍة 
تعرّب عن انلظام العقدّي اذّلي ينبيغ اإليمان به والعمل ىلع وفقه، وليس 
ثّمة ما يمكن اتلعويل عليه ـ يف مقام دراسة الرؤى املختلفة وتقييمها 

 وضويع  ـ سوى األسلوب العليّم اتلحقييّق.وفرزها بنحٍو م
ىلع ٰهذا األساس ارتأى القائمون ىلع ٰهذا املرشوع أن يكون )اتلحقيق 
وابلحث العليّم( قوام املؤّسسة اذّلي يعّد رصيدها ومصدر قّوتها؛ وذلا تّم 
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تشكيل شعبٍة خاّصٍة للبحوث وادلراسات ضمن هيلكّية املؤّسسة؛ للقيام 
رورّي، وقد تّم ترتيب وحداتها ترتيباا منطقيًّا ـهّم والضبٰهذا ادلور امل

يتناسب مع الرتتيب املوضويّع لألحاكم العقديّة، ويه اكتلايل: )وحدة 
ابلحوث املعرفّية، وحدة اإلٰلّٰيات، وحدة الفكر ادليّن، وحدة الفكر 

 املذهيّب، وحدة الفكر اإلمايّم(.
 منهجنا اتلحقيقّ 

ّية املعتمدة يف استنباط األحاكم العقديّة وحتقيق ختتلف املناهج املعرف
مسائلها حبسب األدوات املستخدمة يف عملية ابلحث، فهناك املنهج 
، وانلّّصّ انلقيّل، والكشيّف السلويكّ، والربهايّن العقيّل،  اتلجرييّب احلّّسّ
ا لٰهذا االختالف املؤّدي   ـواختلفت املدارس الالكميّة والفلسفّية تبعا

 معنّيني لسنا وحنن خمتلفٍة، وعقديّةٍ  فلسفّيةٍ  رؤاى إىل ـ احلال عةبطبي
 يهّمنا ما بقدر اختالفهم مقدار يهّمنا وال والالكميّة، الفلسفّية باملدارس

 ل العقديّة.املسائ حتقيق يف الواقعّ  باملنهج الزتامهم مدى
ومنهجنا املعتمد يف مؤّسسة ادليلل ـ كما أرشنا ـ هو املنهج العقيّل، 
ولسنا نعن باملنهج العقيّل قرص انلظر ىلع معطيات العقل املجّرد وما جتود 
به الرباهني املنطقّية من دون االستعانة باألدوات املعرفّية األخرى، وإنّما 

ا  ا يف تقييم املناهج نعن باملنهج العقيّل ما يكون العقل فيه أساسا وحاكما
، ولكٌّ  املعرفّية ومعطياتها، واالستفادة من األدوات املعرفّية بأنواعها اكّفةا
حسب دائرة موضوعه، فاألحاكم احلّسّية )دائرة املحسوسات( نرى أن 
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احلاكم فيها العقل ولٰكن بواسطة األدوات احلّسّية، وأّما أحاكم احلّس 
ة فالعقل هو احلاكم بواسطة ما يسّّم )القلب( ابلاطن أو الكشوفات العرفانيّ 

ريعّية، واألحاكم العقديّة ـيف اصطالحهم، وكذا األحاكم القانونّية التش
اجلزئّية ليس للعقل طريق  ٰلا سوى انلصوص القانونّية أو ادلينّية، بمعىن 
أّن العقل هو اذّلي يمنحها احلّجّية، ويسمح باعتمادها واجلري ىلع طبقها؛ 

ا بعد ما ثبتت هل وفق رؤيته الكونّية أّن  ألنّ  العقل منقاد  إىل مصدرها قهرا
 هل ٰهذا املقام وتلك الشأنّية.

وأّما األحاكم العقديّة اللكّيّة فليس ثّمة واسطة  للعقل يف إدراكها، وإنّما 
يدركها بنفسه مبارشةا، نعم يمكن أن يكون هناك منبّهات  من انلصوص 

 ادلينيّة أو غريها.
وبعبارة خمترصة: منهجنا اتلحقييّق، اذّلي يرى القائمون ىلع املؤّسسة 
اعتماده يف مقام ابلحث واتلحقيق هو املنهج العقيّل بالوصف اذّلي تقّدم، 
وٰهذا املنهج حمّل قبوٍل واعتماٍد من أغلب أساطني متلكيّم مدرسة أهل 

دل واإلقناع، ٰهذا يف مقام اثلبوت، وأّما يف مقام اإلثبات واجل ، ابليت
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فيمكن االستعانة بكّل الوسائل اليّت تقّرب وجهة انلظر واملعتقد إىل ذهن 
 املخاطب.

:  أصناف املشاريع يف ٰهذا املجال ثالثة 

 املشاريع طويلة األمدـ  1

ويه املشاريع األساسّية اليّت ال تقّل مّدة إجنازها عن سنتني، ويتّم العمل 
، وتتمّثل يف املوسواعت والكتب عليها بشلك متواٍز من قبل  الواحدات اكّفةا

 الكبرية نسبيًّا، وخماطبها الرئيّّس املتخّصصون وانلخب.
 متوّسطة األمد املشاريعـ 2

ويه املشاريع اليّت ال تزيد مّدة إجنازها عن السنة، وتكون ىلع شلك 
 كتٍب متوّسطة احلجم أو كتيّباٍت أو جملٍّة، حبيث ال يزيد عديد صفحاتها

 عن مئيت صفحٍة، وخماطبها املتخّصصون وانلخب واملثّقفون.
 املشاريع قصرية األمدـ 3

ويه املشاريع اليت ال تزيد مّدة إجنازها عن اثلالثة أشهر، ويه 
رين، ـالكراريس ال يتجاوز عديد صفحاتها عن اخلمس والعش

 وخماطبها اعّمة املثّقفني.
 مة من املشاريع املتوّسطةويعّد ٰهذا الكتاب اذلي بني أيديكم الكري

اليّت تهتّم بمواجهة ظاهرة اإلحلاد والال دينّية، وقد تمزي ٰهذا الكتاب األمد 
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باستقصاء األسباب احلقيقيّة اليّت تقف وراء ٰهذه الظاهرة، ال سّيما السبب 
الفكرّي اذّلي ترجع جذوره إىل مرحلة حتّول اتلفكري البرشّي من املنطق 

احلّّسّ اتلجرييّب، ومن رواد ٰهذه املرحلة هم فرانسيس  العقيّل إىل املنطق
بيكون وديفد هيوم، وقد عّززتها حلقة فينا ورسل، بيد أّن ٰهؤالء لم حيملوا 
، كما فعل املالحدة اجلدد أمثال  راية اإلحلاد ولم جيعلوا منه قضّيةا مصريّيةا

ين يطلق ريتشارد دوكزن سام هاريس ودانيال دانت وكرستوفر هيتشزن، اذّل 
عليهم فرسان اإلحلاد اجلديد، فٰهؤالء حاولوا توظيف قدراتهم العلميّة 
والكتابّية واخلطابّية لرتويج ظاهرة اإلحلاد، واعتبار اإليمان بإهٰلٍ خالٍق رؤيةا 

.  متخلّفةا
وقد بذل األستاذ حممد نارص ـ مسؤول وحدة اإلٰلّٰيات يف املؤّسسة ـ 

ألسباب ادلاعية لإلحلاد والال دينّية، ووضع جهوداا كبريةا يف سبيل تشخيص ا
 املؤلّف ها أسمارؤيٍة علمّيٍة مبدئّيٍة لعالج ٰهذه األسباب، 

بـ )مفاتيح العالج(، وقد أوىل السادة أعضاء املجلس العليّم يف املؤّسسة 
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فزاد يف نضجه ووصوهل إىل  ،عنايةا فائقةا يف مراجعة ٰهذا ابلحث وتدقيقه
 إيله املؤّسسة. املستوى اذّلي تطمح

ويف ختام لكمتنا نأمل أن ينال ٰهذا املؤلّف اهتمام املتخّصصني واملثّقفني، 
ا وفّعاالا يف عالج ظاهرة اإلحلاد والال دينيّة بنحٍو  وأن يكون مرشواعا جديدا

ا للباحثني عن احلقيقة. ، وأن يكون معيناا ومرشدا  عليم  موضويع 
قّية والسداد للّك اذّلين ساهموا يف إنتاج سائلني املوىل ـ عّز وجّل ـ املوف

 .العاملني واحلمد هلل رّب ، ٰهذا املؤلّف القّيم من العلميّني والفّنّيني
 

 صالح الوائيل

 لدلراسات وابلحوث العقديّة سة ادليللرئيس مؤسّ      

 2017تّموز  6

  



 
 

 

 إهداٌء

 إىل لّك طالٍب للحقيقة





 

 متهيٌد

اكن ىلع  (1)رّبما لن يكون جمانباا للصواب أن نقول: إّن اإلحلاد انلظرّي 
طول اتلاريخ جمّرد حالٍة فرديٍّة يّتخذها امرؤ  هنا وآخر هناك، دون أن يكون 
ٰلا ذاك الصدى الواسع بني عموم انلاس، ودون أن تكون متشلّكةا ىلع هيئة 
تّياٍر فكري  واجتمايع  حيصد األنصار واألتباع. أّما يف عرصنا احلارض، ومع 

اكر وتروجيها، وإتقان العديد من وسائل ر األفـاخرتاع الكثري من وسائل نش
اإلقناع، ومع جتّدد العديد من العوامل املؤّدية إىل اإلحلاد أو إجياد عوامل 
جديدةٍ؛ فإّن األمر قد اختلف لكّيًّا بنحٍو غري مسبوٍق يف تاريخ االجتماع 
البرشّي؛ إذ يبدو وكأّن املوقف اإلحلادّي ـ وكغريه من املواقف الفكرّية يف 

نا ـ يف طريقه حنو التشلّك ىلع هيئة تّياٍر فكري  واجتمايع  ينترش عرص

                                                        

أقصد باإلحلاد انلظرّي ٰذلك املوقف الفكرّي الرافض لوجود إهٰلٍ لٰهذا الكون، أو املشّكك فيه  (1)
ا يف  ىلع األقّل، يف قبال ما يمكن تسميته باإلحلاد العميّل، وٰذلك حينما ال يكون اإلهٰل حارضا

ه اتللقائّية، سلوك الفرد بأّي حنٍو من األحناء؛ نتيجة استغراق الفرد يف متابعة رغباته وشهوات
 رغم أنّه لو سئل عن موقفه الفكرّي لقال باعتقاده بوجود إهٰلٍ لٰهذا الكون.
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ويتوّسع ويتّم العمل ىلع تروجيه وتسخري األدوات والطاقات واتلقنّيات 
 املساعدة ىلع جعله رؤيةا فكرّيةا مستساغةا عند عموم املجتمع اإلنسايّن.

ا ىلع ابلحوث انلظـفإذا اكنت معاجلة اإلحلاد تقتص  رّية يف ر قديما
ّه، فإّن واقع احلالة الفلسفة وعلم الالكم اليّت تعرض أدلّة الوجود اإللٰ 

ا عن جمّرد إقامة األدلّة  اإلحلاديّة املعارصة يفرض القيام بمعاجلٍة ختتلف تماما
ىلع وجود اهلل، بل ال بّد أن تّتخذ شالكا شامالا وجذريًّا، يستوعب لّك 

 منها واجلديدة. العوامل املؤّدية إيله، املتجّددة
ومن هنا اكنت احلاجة املاّسة إىل العمل اجلاّد ىلع إجياد معاجلٍة جتمع بني 
املتانة العلمّية والشمويّلة من جهٍة، والسالسة يف األسلوب والرفق يف 
اخلطاب من جهٍة أخرى؛ وألجل ٰذلك اكن ٰهذا ابلحث اذّلي بني يديك؛ 

 ذه.كهٰ ليشلّك بداية الطريق حنو إجياد معاجلٍة 
نعم هو جمّرد بدايٍة؛ ألنّه يتوّّخ العرض اإلمجايّل للمشلكة اإلحلاديّة، 
ا يف  ويقترص ىلع مفاتيح احللول واملعاجلات دون ادلخول يف تفاصيلها؛ طمعا
ا عن تسبيب  جعله كتاباا صغري احلجم، ويف متناول عموم انلاس، بعيدا

ا إىل نفوسهم، ويلكون خا ا قدر اإلماكن من امللل اذّلي يترّسب رسيعا لصا
اتلعقيد إاّل ذاك اذّلي يفرضه يف كثرٍي من األحيان عمق املطالب واألفاكر 
ا  اليّت تتطلّبها طبيعة املوضوع. وألجل ٰهذا وذاك، فقد سعيت جاهدا
للتبسيط واتلوضيح مع احلفاظ ىلع املتانة العلمّية، وجتّنب االخزتال 
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. ويف انلهاية، فإّن القارئ الوايع للمشالك واحللول يف صيٍغ هّشٍة أو ساذجةٍ 
حبقيقة املشلكة وخصوصّيات الواقع اذّلي نعيشه، هو احْلََكُم الوحيد ىلع 

 مقدار جنايح يف إجناز ٰهذه املهّمة.
وٰهذا يعن أّن ىلع القارئ الكريم أن يكون ملتفتاا إىل أّن الكتاب اذّلي 

ر اذّلي تتطّلبه املعاجلة بني يديه، ال يتوّخ بمفرده القيام بأداء لّك ادلو
للمشلكة اإلحلاديّة، بل هو جزء  صغري  من جممل عملّية احلّل والعالج الشامل 
ا. وإذا ما  اذّلي يفرتض أن يؤّدى ضمن سلسلة حبوٍث مماثلٍة يتّمم بعضها بعضا

 اتّضح ٰذلك أرشع فيما ييل يف عرض ما يتناسب وٰهذا الغرض.





 

 

 مةّداملق

 

 
 معىن اإلحلاد 
 أنواعه 
  ّع إيلها امللحديت يتطلّ ات الّ املهم 





 

 قّدمةامل

، ال بّد يل أن أقوم بوضع مقّدمٍة أبنّي فيها معىن اإلحلاد وأنواعه،  بدايةا
وجهات ابلحث املرتبطة به؛ حّّت يكون موضوع ابلحث وطبيعة مسائله 

.  والغاية منه واضحةا جلّيةا

 معنى اإلحلاد

معىن اإلحلاد هو معناه املستعمل فيه فيما خيّص مسألة إّن ما يهمنا من 
الوجود اإللّٰه، وليس معناه اللغوّي. وبالرجوع إىل أحناء استعماهل وتداوهل 
جند أنّه يعن: ترك االعتقاد بوجود إهٰلٍ لٰهذا الكون. فعبارة ترك االعتقاد أعّم 

عن االعتقاد  (1)من االعتقاد بعدم وجود إهٰلٍ، وأعّم من الشّك مع اإلعراض
بوجود إهٰلٍ؛ فه شاملة لالك املوقفني. وعبارة )وجود إهٰلٍ لٰهذا الكون( تقال 

 . املعىن العاّم فهو وجود فاعٍل لٰهذا  أّمابمعنيني: أحدهما اعمٌّ، واآلخر خاصٌّ

                                                        

إنّما قيّدت الشّك باإلعراض تميزياا هل عن الشّك اذّلي يكون يف مقام ابلحث واتلحّري عن احلّق يف  (1)
 املسألة، فمثل ٰهذا ال يطلق عليه إحلاد  حبسب االستعمال املتداول.
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الكون منه صدر وعنه انبثق، سواء  أكان لٰهذا الفاعل دور  يف عمل الكون 
 دور  يف حياة اإلنسان خاّصةا ـ بالترشيع واتلأثري من أم ال، وسواء  أكان هل

املعىن اخلاّص فهو وجود فاعٍل لٰهذا  وأّماخالل ارتباط اإلنسان به ـ أم ال. 
الكون منه صدر وعنه انبثق، وهل دور  يف عمله ودور  يف حياة اإلنسان 

 بالترشيع واتلأثري من خالل ارتباط االنسان به.

 أنواع اإلحلاد

ضح معىن اإلحلاد، وباَن دوران ترك االعتقاد بني االعتقاد بعدم إذا اتّ 
الوجود والشّك بالوجود مع اإلعراض، وكٰذلك دوران معىن وجود إهٰلٍ لٰهذا 
الكون بني اإلهٰل الفاعل الفاقد لدلور اتلدبريّي للكون واإلنسان، واإلهٰل 

 لعّدة أنواٍع: أّوٰلا الفاعل والواجد لٰهذا ادلور؛ فٰهذا يعن أّن اإلحلاد شامل  
ا، وثاثلها ورابعها الشّك  وثانيها الشّك واالعتقاد بعدم بوجود إهٰلٍ مطلقا

 واالعتقاد بعدم وجود أّي دوٍر تدبريي  لإلهٰل يف اتلكوين والترشيع.
وبما أّن الشّك بوجود اإلهٰل يرجع إّما إىل الفقدان الواقّع لدليلل ىلع 

ثبات وانليف عند الشاّك حبسب ما يملكه من الوجود، أو تساوي أدلّة اإل
مقدرٍة معرفيٍّة؛ فٰهذا يعن أّن األسباب ادلاعية للشّك واإلعراض ستكون 
متضّمنةا يف األسباب ادلاعية للرفض واإلنكار. وبٰهذا يبىق أمامنا نواعن من 
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ا، واالعتقاد بعدم وجود إهٰلٍ ذي  اإلحلاد، وهما االعتقاد بعدم وجود إهٰلٍ مطلقا
 دوٍر تدبريي  للكون واإلنسان.

لٰكّن جمّرد االعتقاد بوجود إهٰلٍ دون أن يكون لٰهذا اإلهٰل أّي دوٍر تدبريي  
(، هو أمر  ال خيتلف عن أّي اعتقاٍد بوجود يشٍء من  )تكوين  وترشيع 
أشياء الكون مّما ليس هل أثر  مبارش  ىلع عمل الكون وحياة اإلنسان، وٰهذا 

سألة وجود إهٰلٍ كٰهذا ستكون يف نفسها فاقدةا ألهليّة الزناع حوٰلا؛ يعن أّن م
فسواء  اكن ٰهذا اإلهٰل موجوداا أو ليس بموجوٍد، وسواء اعتقدنا بوجوده أم لم 

 نعتقد بوجوده، فلن يكون ٰذلك بمسألٍة مهّمٍة.
ومن هنا لم يكن لّك ٰذلك احلماس عند امللحدين حنو ترويج اإلحلاد، 

ٰذلك اإلرصار عند املتديّنني ىلع إثبات وجود اإلهٰل، يلنسجم مع كون وال لّك 
حمّل الزناع بينهم هو اإلهٰل بمعناه العاّم، أي الفاقد ألّي دوٍر تدبريي  للكون 
واإلنسان. بل إن ما جعل األمر ىلع ٰهذه ادلرجة من األهّمّية عند لك  منهما، 

 واحلاّد بينهما، هو أّن املراد من واكن السبب احلقييّق وراء الزناع اتلاريخّ 
ا، ويثبته املتديّنون  اإلهٰل اذّلي ينفيه امللحدون تارخييًّا ويف احلارض خصوصا
ا يف  ا وحديثاا، هو اإلهٰل باملعىن اخلاّص، أي اإلهٰل الفاعل واملدبّر معا قديما

 اتلكوين والترشيع.
ا أّن مرّبر الزناع حول أص ل وجود إهٰلٍ بمعناه وبناءا ىلع ٰذلك يصبح واضحا

العاّم، يكمن يف أنّه يشلّك األساس اذّلي يمكن من خالهل املرور إىل نيف 
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اإلهٰل باملعىن اخلاّص؛ باعتبار أّن وصف اإلهٰل بأنّه مدبّر  يأيت بعد الفراغ عن 
أنّه موجود  يف نفسه، فإذا ما نفينا وجوده نفينا معه بالرضورة لّك ما يعزى 

لّما اكن الزناع احلقييّق بني الفريقني يدور حول اإلهٰل باملعىن إيله من تدبرٍي. و
اخلاّص، وبدايع إثباته أو نفيه احتدم وحيتدم الرصاع بينهما؛ فإّن املقصود 
ضمناا ورصاحةا من ٰهذا الزناع هو اتلوّصل إىل إثبات ادلور اتلدبريّي لٰهذا 

 اإلهٰل، أو نفيه.

املدبّر، إىل من يْقرِصون دوره  نعم قد ينقسم القائلون بوجود اإلهٰل 
اتلدبريّي ىلع اعلم اتلكوين دون الترشيع، وإىل من جيعلون دوره اتلدبريّي 

ريّع ـ. وقد ينقسم القائلون بدوره التش(1)شامالا ملقايم اتلكوين والترشيع
إىل أدياٍن ومذاهب وطوائف. ولٰكن ويف املقابل، يضع امللحدون أنفسهم يف 

ء، حبيث إنّهم إّما نفوا مطلق الوجود اإللّٰه، وإّما فرّغوا مواجهة لّك ٰهؤال
 ألّي دوٍر تدبريي  االعتقاد بوجوده عن أّي قيمٍة إنسانّيٍة؛ نتيجة سلب اإلهٰل 

                                                        

املراد من ادلور الترشيّع ما يشمل اتلكويّن اخلاص باإلنسان من جّراء ارتباط اإلنسان به بادلاعء  (1)
 واذلكر واتلوّجه.
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، وإّما بعدم  بأّي حنٍو من األحناء؛ وباتلايل إّما اعتقدوا بعدم وجود إهٰل أصالا
 أهّمّية اعتقاٍد كٰهذا.

 حث فيهحمّل النزاع وجهات الب

بناءا ىلع ما تقّدم، يظهر أّن ما ينبيغ أن يكون موضع حبٍث وعنايٍة من 
أنواع اإلحلاد، هو االعتقاد بعدم وجود اإلهٰل املدبّر للكون واإلنسان؛ حيث 
تكون الغاية احلقيقية للملحد متمّثلةا بنيف دوره اتلدبريّي بنحٍو مطلٍق. غري 

ال من خالل طريقني، وهما: إّما نيف أّن حتقيق ٰهذه الغاية يتّم بطبيعة احل
مطلق الوجود اإللّٰه، وإّما نيف خصوص ادلور اتلدبريّي فقط. ولٰكّن ادلور 
ا للنيف واإلبطال  اتلدبريّي نفسه متقّوم  بعّدة أموٍر، وٰهذا ما جيعل منه معّرضا

القة من طرٍق عديدةٍ؛ إذ إّن اتلدبري هو نوع عالقٍة بني املدبِّر واملدبَّر، والع
بما يه عالقة  تتوّقف بالرضورة يف وجودها وفعلّيتها ىلع توّفر أمرين اثنني، 
وهما: أّوالا وجود طرفيها، أي وجود املدبِّر ووجود املدبَّر، وثانياا، قابلّية 
الطرفني وشأنيّتهما لقيام تلك العالقة؛ أي شأنّية املدبِّر للقيام باتلدبري بأن 

ا ملا يؤّهله لل ا ـ أي أن يكون واجدا قيام به، وقابلّية املدبَّر ألن يكون مدبَّرا
ا للتدبري ـ ومن هنا فإّن ادلور اتلدبريّي لإلهٰل   يكون ممكناا تدبريه وحمتاجا
سيكون عرضةا للنيف من جهاٍت متعّددٍة، لكٌّ منها ىلع حدةٍ حيّقق نفيها اغية 

 شأنيّته وقابلّيته امللحد؛ إذ إّن ًّلكًّ من نيف وجود أحد طريف العالقة، أو نيف
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ٰلا، أو نيف نفس العالقة باملعاندة واملضاّدة رغم وجود طرفيها وشأنيتهما 
ا إلبطال وجودها.  ٰلا، لّك ٰذلك يمكن أن يكون طريقا

وألجل توضيح ٰذلك لكّه ال بّد من الولوج يف خصوصّيات موضوع املسألة 
ود إهٰلٍ مدبٍّر تتضّمن وما فيه من جهاٍت وحيثّياٍت متعّددٍة. إذ إّن مسألة وج

عّدة أطراٍف بينها عّدة عالقاٍت. أّما األطراف، فه اإلهٰل والطبيعة 
واإلنسان، وأّما العالقات، فه العالقة بني اإلهٰل والطبيعة، والعالقة بني 

. وللّك واحدةٍ من ٰهتني العالقتني جهات  متعّددة ، تتنّوع (1)اإلهٰل واإلنسان
ا العالقة بني اهلل والطبيعة فلها ثالث جهاٍت: األوىل بسببها العالقات. أمّ 

عالقة أصل اإلجياد ملبادئ اتلكوين، واثلانية عالقة اتلدبري يف مراحل 
اتلكوين، واثلاثلة عالقة اتلدبري الفعيّل ألحداث الكون بعد اكتمال 
اتلكوين. وأّما العالقة بني اهلل واإلنسان، فتضاف ٰلا جهتان فوق ما ذكر، 

ىل: عالقة اتلدبري الترشيّع من خالل إرسال الرسل تلوجيه اإلنسان األو
ا إىل  وتعليمه وتربيته. اثلانية، عالقة اتلدبري اجلزايّئ ألحوال اإلنسان استنادا

                                                        

 تبىق العالقة بني اإلنسان والطبيعة، ولٰكن من الواضح عدم ارتباطها بموضوعنا. (1)
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سلوكه مع اإلهٰل بالطاعة أو املعصية، وباتلوّجه واذلكر أو اإلعراض والغفلة، 
 فيثيبه أو يعاقبه، ويساعده أو يهمله.

 ت اّليت يتطّلع إليها امللحداملهّما

ٰهذا، وبعد الفراغ عن وجود الطبيعة واإلنسان، وبعد التسليم بأّن 
حقيقة اإلهٰل املتنازع حول وجوده يه أنّه يف ذاته الاكمل اذّلي ال نقص فيه 
وال حاجة تعرتيه، فإّن امللحد ـ يف مقام حتقيق غرضه ـ جيد نفسه أمام 

 إحدى املهّمات اتلايلة:
األوىل: نيف أصل وجود إهٰلٍ، ومن خالل ٰهذا انليف يتّم إلغاء أّي حبٍث 
عن أّي عالقٍة من العالقات السالفة اذلكر؛ ألّن قيام العالقة فرع وجود 
طرفيها، وبما أّن اإلهٰل طرف  يف لّك ٰهذه العالقات، فإذا ما ألىغ امللحد 

 وجوده فقد حّصل غرضه بأقرص طريٍق.
لّية الطبيعة أو اإلنسان لقيام أّي نوٍع من تلك العالقات اثلانية: نيف قاب

السالفة اذلكر، أّما مع الطبيعة فبنيف حاجتها يف وجودها إىل فاعٍل، ويف 
تكّونها إىل منّظٍم، ويف أحداثها إىل مدبٍّر. وأّما مع اإلنسان فبنيف قابلّيته 

، وذٰ  ب امتالكه من خالل نيف حاجته هل بسبك لللتدبري الترشيّع أّوالا
للبديل، أو من خالل نيف حّرّية اختياره فيلغو تكليفه. وثانياا بنيف قابلّيته 
للتدبري اجلزايّئ، من خالل نيف مسؤويلّة اإلنسان عن أفعاهل؛ وٰذلك بسبب 
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ا عنه بنتائج وعوامل تكّونه عن وادليه ويف بطن أمه )الطباع  أنّه مقهور  رغما
تائج عوامل نشوئه يف ابليئة واملجتمع )العادة املوروثة والصفات اجلينيّة(، ون
 واتلقايلد والظروف املحيطة(.

اثلاثلة: انليف املبارش لوجود ًّلك العالقتني، وٰذلك من خالل إثبات 
ّر ـصدق ما ينافيهما. أّما نيف العالقة بني اإلهٰل والطبيعة، فببيان وجود الش

ملّيات الكون ترجع يف والفساد يف عمل الطبيعة، أو ببيان كيف أّن لّك ع
ناته وعنارصه األوىل؛ وباتلايل فال عالقة حقيقتها إىل السلوك العشوايّئ ملكوّ 

تدبريّية بني اهلل والطبيعة. وأّما نيف العالقة بني اإلهٰل واإلنسان، فببيان 
تعّرض اإلنسان للمحن والرشور رغم ممارسته لدلاعء واالستغاثة، أو بكون 

تلدبري اإللّٰه قد قاد إىل الظلم والفساد يف سلوك ما يسّّم بالترشيع وا
البرش، أو باشتمال الترشيع املّدىع ىلع ما ينايف صالح اإلنسان وسعادته، 
أو ببيان كيف أّن األديان ليست إاّل اخرتااعا برشيًّا متناسباا يف حمتواه مع 
م املستوى املعريّف وانلفّّس للبرش، ومتشالّكا ىلع طبق خماوفهم وآماٰل

ا  احلياتّية اقتصاديًّا واجتماعيًّا. أو بكون اتلدبري اجلزايّئ يف قسمه العقايّب ظلما
ال يرّبره حمض العصيان، ويف لّك ٰهذه األحوال يستنتج امللحد أنّه ال وجود 

 لعالقٍة تدبريّيٍة بني اإلهٰل واإلنسان.

شرتك وباجلملة فإّن حتقيق غرض امللحد، يتّم إّما بنيف وجود الطرف امل
، وإّما بنيف قابلّية الطرفني اآلخرين )الطبيعة بني لّك العالقات وهو اإلهٰل 
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واإلنسان( ألّي حنٍو من العالقات اتلدبريّية املفروضة، وإّما ببيان كذب 
 ٰهذه العالقات بإثبات صدق ما يضاّدها.

 البحثمراحل 

ات وبعد أن اتّضحت نلا أنواع اإلحلاد، وخصوصّيات املسألة، واملهمّ 
ا، يصبح بإماكننا الولوج إىل  اليّت يتطلّع امللحد إىل إجنازها ًّلكًّ أو بعضا
ابلحث؛ نلتعّرف أّوالا ىلع األسباب والعوامل اليّت حدت بامللحدين إىل 
إحلادهم؛ باّداعء أنّها تيف بتحقيق إحدى تلك املهّمات أو مجيعها؛ وذٰللك 

يهم لرتويج العقيدة اكنت السبب وراء تمّسكهم بموقفهم، ومن ثّم سع
اإلحلاديّة وتقويض اتلديّن يف املجتمع البرشّي؛ ونلتعّرف ثانياا ىلع القيمة 
املنطقّية واملعرفّية لٰهذه األسباب والعوامل، حّّت يظهر نلا مدى صالحّيتها 
لالستناد إيلها يف مقام تشكيل موقفنا من املسألة. ثّم ثاثلاا وأخرياا نلعاين ما 
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بلحث والفحص، حيث نّطلع ىلع مفاتيح العالج اليّت من سيقودنا إيله ا
 شأنها أن تعّبد الطريق أمام الوصول إىل العالج اتلاّم.

 ومن هنا فسوف يسري ابلحث ضمن مراحل ثالٍث:

أقوم فيها باتلعّرض إىل األسباب والعوامل العاّمة اليّت تكمن  :املرحلة األوىل
اذه، مع حتديد املعايري العاّمة الّيت من شأنها وراء أّي موقٍف فكري  يقوم املرء باخّت 

 أن جتعل من تلك األسباب صاحلةا للركون إيلها أو غري صاحلٍة.

أقوم فيها باستعراض أسباب اإلحلاد املرتبطة بالعالقات  :املرحلة اثلانية
ا لرتتيبها املوضويّع، وحبسب تنوع جهات املوضوع  اليّت سبق ذكرها، وطبقا

ط لّك سبٍب منها بتلك املعايري العاّمة اليّت تذكر يف املرحلة يف نفسه، مع رب
األوىل، واليّت حتّدد قيمته املنطقية يف مقام االستناد إيله، بغّض انلظر عن 

 صّحة انلتيجة يف نفسها أو خطئها.

ا معرفيًّا؛  :املرحلة اثلاثلة أقوم فيها بإاعدة تصنيف أسباب اإلحلاد تصنيفا
ا لالنتقال إىل بيان مفاتيح العالج اخلاّصة بكّل صنٍف منها،  وٰذلك تمهيدا
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حيث أقوم بعرض مفاتيح العالج اليّت من شأنها أن تشلّك بذرةا بلحوٍث 
ا شامالا وشافياا.  مستقبلّيٍة متالحقٍة تشلّك بمجموعها عالجا

 لبحثتصنيف ا

ا إىل ٰهذه املراحل اثلالث، قمت بتصنيف ابلحث إىل  من هنا، واستنادا
 ثالثة فصوٍل وخاتمٍة:

، وفيه مبحثان:  الفصل األّول يف األسباب العاّمة ألّي موقٍف فكري 
األول املبادئ العاّمة واليّت تنقسم إىل قسمني، قسٍم صالح لالستعمال وقسٍم 

صيل املعرفة الصحيحة. واثلاين يف ثمرة غري صالح لالستعمال يف عملّية حت
 تقسيم مبادئ املعرفة وآثاره املهّمة واخلطرية.

الفصل اثلاين يف األسباب اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي، وفيه أربعة 
. اثلاين، أسباب نيف  مباحث: األّول، أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إهٰلٍ

اب نيف قابلّية اإلنسان أو حاجة الطبيعة للتدبري اإللّٰه. اثلالث، أسب
حاجته للتدبري اإللّٰه. الرابع، أسباب انليف املبارش للعالقة اتلدبريّية بني 

 اإلهٰل من جهة والطبيعة واإلنسان من جهة أخرى.

الفصل اثلالث يف مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد بعد تصنيفها حبسب 
ا، فاكن فيه ثالثة مباحث: مناشئها املعرفّية عقليًّا رصفاا وجتريبيًّا ونفسيًّ 

األّول يف مفاتيح عالج األسباب العقلّية املحضة )الفلسفّية(، واثلاين يف 
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مفتاح عالج ما يسّم باألسباب العلمّية واتلجريبّية، واثلالث يف مفتاح 
 عالج األسباب انلفسّية.

اخلاتمة، وفيها تلخيص ملسار ابلحث وأهّم انلتائج اليّت توّصل إيلها، مع 
 استخالص أهّم اتلنبيهات واتلوصيات اليّت قاد إيلها ابلحث.

ا، أرشع يف ابلحث مبتدئاا من الفصل األّول.  وإذا أصبح لّك ٰذلك معلوما





 الفصل األ

 العاّمة ألّي موقٍف فكريٍّ األسبابّول: 

 الفصل األّول

 

 فكري   موقف   أليّ  ةاألسباب العامّ 
 

 

 طريق املعرفة الصائبة 
 املبادئ الصاحلة 
 املبادئ غري الصاحلة 
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 األسباب العاّمة ألّي موقٍف فكريٍّ

ا اعتقاديًّا، ورؤيةا نظرّيةا حول  إّن اإلحلاد ا فكريًّا، وحكما بوصفه موقفا
الكون واإلنسان، ال بّد أن يرجع اخّتاذه والقيام به وتبنّيه إىل األسباب 
والعوامل العاّمة اليّت ترجع إيلها مجيع االعتقادات واألحاكم اليّت يقوم بها 

ة بتبّن املوقف البرش؛ فإذا أردنا أن نبحث عن األسباب والعوامل اخلاّص 
اإلحلادّي، فمن الالزم أن يمّر ٰذلك يف طول ابلحث عن األسباب والعوامل 
العاّمة ملجمل األحاكم واالعتقادات البرشّية؛ وذٰللك فسوف أقوم فيما ييل 

ي ـّ باتلعّرض إىل ٰهذه العوامل واألسباب العاّمة قبل أن أدخل يف تقص
اب اخلاّصة بتبّن املوقف اإلحلادّي. جزئّياتها اليّت تمّثل العوامل واألسب

والغرض اجلوهرّي من ٰذلك هو أن نكون ىلع درايٍة تاّمٍة بكيفّية تنّوع 
العوامل اليّت تلعب دوراا حقيقيًّا يف تشكيل أفاكرنا واعتقاداتنا واختياراتنا 
دون أن تكون مجيعها صاحلة للركون إيلها؛ فإّن ما حيدو البرش حنو اخّتاذ 

ا ىلع مواقفهم و ا متوّفرا تشكيل رؤاهم والقيام بأحاكمهم ال يكون دائما
اخلصائص واملقّومات اليّت جتعل منه ضامناا ومفضياا إىل الصّحة والصواب. 
واخلالف القائم بني امللحدين واملتديّنني حول الوجود اإللّٰه ودوره 
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ألّن ًّلكًّ اتلدبريّي أكرب شاهٍد يف املقام ىلع صّحة ٰهذه الفكرة ويقينّيتها؛ 
منهما يملك أسباباا وعوامل خاّصةا حدت به إىل اخّتاذ موقفه املناقض 
والرافض ملوقف اآلخر. فحّت نستطيع اتلميزي بينها فال بّد أن تكون دلينا 
دراية  أّوالا بالصفات العاّمة اليّت تكتنف األسباب املعرفّية للمواقف 

ة واملنطقّية لٰهذه األسباب؛ حّّت الفكرّية عند البرش، وثانياا بالقيمة املعرفيّ 
 نستطيع اتلميزي بينها وانتخاب الصالح منها، وفيما ييل بيان ٰذلك.

 طريق املعرفة الصائبة

ر لعملّية املعرفة، يه ـبعد أن توّضح أّن الغاية األوىل من ممارسة البش
رية يف ـالوصول إىل نتائج صائبٍة وصحيحٍة، وبما أّن ٰهذه املمارسة البش

ومها قد تتّلك ىلع أسباٍب وعوامل غري صاحلٍة تلحقيق تلك الغاية بإنتاج عم
معارف صائبٍة؛ سىع البرش منذ الِقدم، إىل ابلحث عن املعايري اليّت تمزّي 
ٰلم األسباب والعوامل املؤثّرة يف عملّية املعرفة، فتفرز ٰلم ما هو صالح  منها 

واملواقف الفكرّية، عن غري لالستعمال يف مقام بناء الرؤية االعتقاديّة 
الصالح لالتّكال عليه واستعماهل يف ٰذلك. ٰهذا، وقد اكنت ثمرة ٰهذا السع 

اذّلي ُنقِّحت يف طّياته لّك املعايري اليّت  (1)يه تأسيس املنهج العقيّل الربهاينّ 
                                                        

ليالت اثلانية( ألرسطو. )صناعة يمكن ملن أراد االطالع ىلع تفاصيل ٰهذا املنهج الرجوع إىل: )اتلح (1)
الربهان( للفارايّب والبن سينا والبن رشٍد، وتعليقة ابن باجة ىلع منطق الفارايّب، و)أصول املعرفة 

رّي. وكتايّب )نهج العقل( و)القانون العقيّل للسلوك(. وإذا ما أراد القارئ ـواملنهج العقيّل( أليمن املص
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مّت ما روعيت ـ أن جتعل عملّية املعرفة سائرةا بنا حنو الصواب -من شأنها 
واالعتقاد، ومن ثّم تكون سالكةا بنا حنو الصواب يف أفعانلا يف الفكر 

وأعمانلا؛ فتمزّيت عن سائر الطرق واألسايلب اليّت تعيق فكرنا عن انلجاح 
 يف نيل بغيته، وتضلّه عن طريق الوصول إىل اغيته.

، لم (1)ثّم إّن ٰهذا املنهج اذّلي اكتشف البرش سبيل تأسيسه وتدوينه
ا من قبلهم؛ أي أنّه لم يكن حال البشيكن اخرتااعا  ر يف تأسيسهم ـووضعا

لٰهذا املنهج كحاٰلم يف اخرتاعهم ووضعهم للّغات اليّت جيعلون ٰلا قواعد 
يقومون باالتّفاق واتلعاهد عليها، وال كحاٰلم يف تقنينهم دلساتري األنظمة 

ا أىلع تلحتكم إيله، وتضبط تنظيمها السي ايّس اليّت جتعلها ادلول مرجعا
واإلدارّي ىلع طبقه انطالقاا من احلرص ىلع حفظ املصالح اليّت تعتن بها، 
واليّت ختتلف باختالف الظروف املاكنّية والزمانّية وباختالف طبائع 
وأمزجة شعوبها أو أهواء حاكمها. بل وىلع العكس من ٰذلك لكّه، هو منهج  

تلفكري؛ حيث مستكشف  من خالل مالحظة كيفّية عمل العقل يف مقام ا
قادت إىل تعيني انلحو اذّلي يكون عليه عمل العقل موصالا إىل الغاية اليّت 

                                                        

ا يف القرون اثلالثة املاضية، فقد قمت االّطالع ىلع تاريخ ٰهذا املنهج و ما تعّرض هل من حمٍن خصوصا
 بتفصيل يشٍء من ٰذلك يف كتايب )الفلسفة.. تأسيسها وتلويثها وحتريفها(.

ا هل، هو الفيلسوف الربهايّن أرسطو طاليس يف ( 1) أّول من دون يف ٰهذا املنهج، واكن تدوينه يعّد تأسيسا
   القرن الرابع قبل امليالد.
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ا لسالمته  يؤّمها لك إنسان يف مقام املعرفة ويه احلقيقة والصواب، وحافظا
ا يف مالحظة كيفيّة  بأن يضمن هل عدم الوقوع يف اخلطإ، كما هو احلال تماما

قادت أّوالا إىل تعيني الكيفيّة اليّت عمل ابلدن بأعضائه واستكشافها، حيث 
ا لصّحته وسالمة جسمه، بأن تكون مجيع  يكون اإلنسان بمرااعتها حافظا
، وثانياا إىل  األعضاء اعملةا بانلحو املناسب لسالمتها وسالمة ابلدن كلك 

 حتديد األمور اليّت ختّل بعمل األعضاء وتوجب حصول األمراض.

؛ ألنّه حي ّدد املعايري اليّت من شأنها أن توصل اإلنسان وباجلملة، هو منهج 
ا تتّم  ؛ ألّن عملّية املعرفة عند اإلنسان دائما إىل الغاية املعرفّية. وهو عقيلٌّ
من خالل عمل العقل إّما استقالالا أو بمعونة احلواّس ابلاطنة أو الظاهرة. 

ا  ناحيةا حنو وهو برهاينٌّ؛ ألّن املمارسة العقلّية والفكرّية ال تكون دائما
الصواب، بل تكون كٰذلك مّت اكنت ممارسةا ضمن رشوٍط ومعايري حمّددةٍ 

.  جتعل منها معصومةا من اخلطإ، أي جتعل منها برهانّيةا
ا تلأسيس املنهج العقيّل الربهايّن، أصبحت األشاكل  ومن هنا، وتبعا

فاقدةا  األخرى للممارسة الفكرّية واضحةا يف خمالفتها هل، وباتلايل يف كونها
لضمان الوصول إىل نتائج صحيحٍة، فاكنت مجيعها جمّرد ممارساٍت معرفّيٍة 
ساذجٍة وفاسدة؛ كما هو احلال يف عمل أعضاء ابلدن؛ إذ إّن هل أشاكالا كثريةا 
ا لألمراض واآلالم، ومن  تقود إىل فساد األعضاء وجتعل من ابلدن مستقرًّ

 من أشاكل عملها، وهو اذّلي ثّم املوت، فاكنت لكّها يف قبال شلٍك واحدٍ 
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؛ فاألمراض كثرية   يكون وحده ضامناا لسالمتها وسالمة ابلدن كلك 
 والصّحة واحدة .

 املبادئ العاّمة للمعرفة

إذا ما أردنا أن نتعّرف ىلع املمزيات الرئيسة بني منهج العقل الربهايّن من 
فال بّد نلا من جهٍة، وسائر املمارسات املعرفّية الساذجة من جهٍة أخرى، 

أن نقوم بمالحظة الكيفّية اليّت تتّم من خالٰلا عملّية املعرفة، وأحناء 
 ممارستنا ٰلا؛ حيث سيجد أّي امرٍئ أّن أحاكمه ومعارفه ىلع نوعني هما:

أحاكم  تلقائّية  يعتقد بها بسالسة دون أن يلتفت أو يرى  انلوع األّول:
رأ ًّلكيم اآلن، وأنّك تفتح حاجتها للفحص، وٰذلك مثل حكمك بأنّك تق

 عينيك وترى الكتاب، ومثل حكيم بأيّن أكتب وأفّكر.

أحاكم  غري تلقائّيٍة، بل نتوّصل إىل معرفتها من خالل  انلوع اثلاين:
 عملّية اتلفكري وتسّّم باألحاكم انلظرّية.

واتلفكري كما يعلمه لّك إنساٍن يمارسه، هو استخدام معلوماٍت حمّددٍة 
بنحٍو يُنِتج نلا منها نتيجةا لم تكن معلومةا نلا من قبل إاّل من خالل وترتيبها 

ٰذلك االستخدام وٰذلك الرتتيب تللك املعلومات. وٰهذا يعن أّن املعلومات 
اليّت نستخدمها، وكذا طرق الرتتيب اليّت نعتمدها، جيري عليهما نفس 

ا نعرفها ب ا اتلقسيم السابق، أي أنّها إّما أن تكون أحاكما تلقائّيٍة، وإّما أحاكما
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نظرّيةا مستنتجةا من خالل عملّية اتلفكري واالستدالل من معلوماٍت 
سابقٍة.. وٰهكذا إىل أن نصل إىل أن يكون أّول تفكرٍي واستدالٍل نقوم به، 
ا باللكّّية ـ سواء  من ناحية املعلومات املستخدمة أو من ناحية طرق  معتمدا

معلوماٍت تلقائّيٍة نصّدق بها بال فكٍر وال نظٍر، الرتتيب والربط بينها ـ ىلع 
ا للّك عملّية  إذ ال نرى حاجتها بدواا أو حقيقةا إىل ٰذلك، وإنّما نّتخذها منطلقا

 تفكرٍي واستدالٍل تلحصيل املعرفة باألحاكم انلظرّية.

ومن هنا، يتجّّل للمرء حينما يالحظ كيف جتري عمليّة املعرفة أن 
مدان باللكّّية ىلع حال األحاكم اتللقائّية اليّت نّتخذ منها جوهرها وقيمتها يعت

ا أّويلًّا وقاعدةا أساسيّةا يف عملّية املعرفة، سواء  من جهة املعلومات  منطلقا
اليّت نرتبها ونربط بينها، أو من جهة منشإ الربط والرتتيب بينها؛ إذ إّن 

للكّّية ىلع ما تتضّمنه من با بة ىلع عملّية اتلفكري تكون عياالا انلتيجة املرتتّ 
 معلوماٍت وىلع كيفّية الربط بينها.

وبناء ىلع ذٰلك، ستكون املزية اجلوهريّة والرئيسة بني املنهج العقيّل 
الربهايّن من جهٍة، وسائر املمارسات الساذجة لعمليّة املعرفة من جهٍة 

لقائيّة يف طبيعة املبادئ واملنطلقات اتل أّوًل أخرى، متمثّلةا يف أمرين: 
االّيت ينطلق منها العقل يف عمله،  : يف منشإ الربط اذّلي يقوم وثانيً

العقل بعمله من خالهل وطبيعته؛ فسواء  اكنت املمارسة املعرفيّة 
ا يف األمرين  ، فال بّد أن يكون أّول انطالقنا معتمدا برهانيّةا أو ساذجةا
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ا دون تفكرٍي )املنطلقات والربط( ىلع أحاكٍم تلقائيٍّة نسلم بصدقه
واستدالٍل، وإاّل فلن يمكننا القيام ببناء أّي معرفٍة، سواء  اكنت 

 .(1)صحيحةا أم فاسدةا 

وانطالقاا من ٰهذه احلقيقة، مزّي املنهج العقيّل الربهايّن، وبنحٍو 
صارٍم، بني أحناء املعلومات الّيت يكون تصديقنا بها وبمصادرها 

ّن األحاكم اتللقائيّة ـ  بما يه أحاكم  تلقائيًّا؛ وذٰلك ألّن العقل وجد أ
ا بل بعضها كٰذلك وبعضها  تلقائيّة  ـ ال تالزم الواقعيّة والصواب دائما
ليس كٰذلك؛ وىلع إثر ذٰلك قام بتصنيف مناشئ اتللقائيّة وبيان ما 

ا إيّاه عّما ال يالزم منها ذٰلك . (2)يالزم منها الواقعيّة والصدق، ممزّيا

                                                        

إذ ما لم نكن فارغني عن صّحة املبادئ وصّحة طريقتنا يف الربط بينها، لن يمكننا تكويناا أن ننظر  (1)
إىل انلتيجة ىلع أنّها معرفة  حتصل عندنا، سواء  كنا مصيبني يف لّك ٰذلك أو ال؛ وذٰللك فال بّد أن تكون 

ة ىلع مبادئ حمّددٍة، ومستخِدمةا لطرٍق ابلداية األوىل يف بناء جممل الرصح املعريّف، معتِمدةا باللكّيّ 
معيّنٍة نكون مسلّمني بصّحتها، دون أن يكون ٰذلك التسليم ناشئاا عن استدالٍل، بل نكون فارغني 

 عن صّحتها بال استدالٍل وتفكرٍي.

 إذ إنّه بعد أن فهم 2=1+1حال اإلنسان عندما حيكم بأّن  بنيوكمثاٍل بسيٍط ىلع ٰذلك، الحظ الفرق  (2)
معىن الواحد ومعىن االثنني ومعىن الزيادة ومعىن املساواة، حكم بتلقائيٍّة وسالسٍة ووضوٍح تام  ودون 

، إذ إّن منشأ تلقائيّة احلكم فيها ناشئ  من طبيعة املضمون احلقييّق 2=1+1احلاجة إىل تفكرٍي بأّن 
حال اإلنسان مع اعداته وأعرافه اليّت يمارسها بسالسٍة وتلقائيٍّة ويعتقد بها دون أن  وبنيللمعاين؛ 

يلتفت أصالا إىل فحصها واتلفكري بها، إذ إّن منشأ تلقائيّته فيها يكمن يف اعتياده ىلع سماعها 
ى العقل الربهايّن وترديدها وممارستها يف ابليئة اليّت نشأ فيها. فيف مقام اتلميزي بني ٰهتني احلاتلني، ير
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يف اذّلي يكشف عنه املنهج العقيّل الربهايّن هو ومنشأ ٰهذا اتلصن
حيث يعاين العقل ما ٰلا  الرجوع إىل خصائصنا اتلكوينيّة الّيت نملكها،

من دوٍر يف جلب األفاكر واألحاكم، فيمزّي بينها بنحٍو يُبنّي كيف أّن 
بعضها يالزم الواقعيّة والصدق يف جلبه للمعلومات، وبعضها اآلخر ال 

وىلع ٰهذا األساس يرى أّن املبادئ اتللقائيّة الّيت يستعملها يالزم ذٰلك. 
البرش يف تفكريهم، منحرصة  يف أنواٍع ثمانيٍة، ويرى أنّها منقسمة  إىل 

                                                        

أنّه رغم احّتاد ٰهذين احلكمني يف كونهما تلقائيّني عند اإلنسان، بيد أّن منشأ اتللقائيّة يف لك  منهما 
. فمنشأ اتللقائيّة يف األّول هو  ا خمتلفة  خمتلف  عن اآلخر، وعالقة لك  منهما باحلقيقة والواقع أيضا

يّة اليّت حكم بها، ويه واحد واثنني وزائد  ويساوي وضوح ذات املعىن، وحقيقة مضمون أطراف القض
، فمعانيها بيّنة  بنفسها وعالقاتها فيما بينها بيّنة  بنفسها، فيحكم بتلقائيٍّة ناشئٍة من ، +، =(2،1)

ا للواقعيّة والصدق بالرضورة؛ ألنّه ناشئ  من ( 2=1+1)طبيعة مضمون احلكم أّن  ا مالزما حكما
الواقع اذّلي حييك عنه؛ وطاملا أّن مضمون احلكم هو نفسه فاحلكم يبىق  املضمون نفسه ومن طبيعة

صادقاا معه. أّما منشأ اتللقائيّة يف اثلاين، فهو االعتياد واتلكرار احلاصالن بسبب تأثري املحيط 
ا، وال املحيط االجتمايّع يملك  االجتمايّع، واحلال أنّه ال االعتياد ىلع يشٍء يلزم بأن يكون صحيحا

؛ ومن هنا فرغم أّن اتللقائيّة موجودة  هنا كوجودها هناك، إاّل أن منشأها ليس دا ئما أفاكراا صحيحةا
خصوصيّة طبيعة مضمون ما حكمنا به، بل خصوصيّة اإلنسان اذّلي قام باحلكم نتيجة نشوئه يف ٰذلك 

 املجتمع واعتياده ىلع تلك األفاكر.



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  .................................................. 48

قسمني متساويني: األّول منها خاصٌّ باملبادئ الصاحلة، واثلاين خاصٌّ 
 باملبادئ غري الصاحلة.

 املبادئ الصاحلة

إّن ما أعنيه باملبادئ الصاحلة، هو املبادئ اليّت إذا ما استعملت ضمنت 
؛ وٰذلك ألّن ٰهذه  أن تكون املعرفة املرتتّبة عليها معرفةا صحيحةا ومضبوطةا

ملا يوجب صدقها ويضمن  حنو نشوئهااملبادئ بنفسها وبذاتها مالكة  حبسب 
 واقعّية مفادها، ويه:

، األّويّلات العقلّية مثل أّن )انلقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان(،  (1)أّوالا
وأّن )مساوي املساوي مساٍو(، وأّن  (2)وأّن )لّك ما ليس باذلات فهو بالغري(

                                                        

ويه القضايا اليّت يكون نفس تصّورنا وفهمنا ملعاين أجزائها اكفياا للتصديق الرضورّي بها من ذاتها؛  (1)
وذٰللك اكنت مستغنيةا بذاتها وبنحٍو موضويع  عن أّي ديلٍل، ليس ألنّنا ال نرى حاجتنا معها لدليلل، 

ا بل إّن استغناءها واستقالٰلا اذلايّت يف صدقها عن أّي ديلٍل جعل إق امة أّي ديلٍل ىلع أّي يشٍء مطلقا
ا عليها يف إنتاجه ويف صدقه وواقعيّته.  أو يف موضوٍع خاص  معتمدا

مثل املاء بالنسبة إىل احلرارة، فإنّه حبسب ذاته بما هو ماء  ال يلزمه أن يكون حارًّا، وباتلايل فإّن  (2)
بل إذا ما صار املاء حارًّا فإّن هناك  وجود احلرارة فيه وصريورته حارًّا ال يكون منشأه ذات املاء،

شيئاا غري املاء هو املسؤول عن احلرارة احلادثة، مثل التسخني بانلار. ومثل احلديد فإنّه يصدأ 
حبسب خصوصيّاته إذا ما تعّرض للرطوبة، فقابليّته للصدإ ال حتتاج إىل يشٍء زائٍد ىلع ذاته، وإنّما 

منع صدأه حنتاج إىل أن خنلطه بماّدةٍ أخرى حبيث يصري هو بنفسه كٰذلك، ويف املقابل حّّت ن
ة مانعاا لوصول الرطوبة املجتمع منها مع احلديد معدناا آخر ال يصدأ بالرطوبة، أو تكون تلك املادّ 

إىل جزيئات احلديد فال يصدأ. ومثل الزجاج الشّفاف، إذ إنه حبسب خصوصيّة ذاته، إذا ما لوحظ 
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مثل )أنّنا ندرك وأنّنا نشعر  (2). وثانياا، الوجدانّيات(1))األعّم من األعّم أعّم(
 وحنّس(. وثاثلاا، احلّسّيات مثل حكمك 

ا، (3)شجرةا( وأّن )اجلّو حارٌّ أو بارد ( بأّن )أمامك كتاباا أو . ورابعا
مثل حكمك بأّن )املاء يغيل يف ظروٍف معيّنٍة عند درجة  (4)اتلجريبّيات

                                                        

عليه فإنّه قابل  حبسب ذاته ملرور الضوء من خالهل إىل اجلهة املقابلة.  بالنسبة إىل الضوء املسلّط
فقابليّته ملرور الضوء من خالهل ال حتتاج إىل يشٍء غريه؛ ألنّه هو بذاته كٰذلك، بل منع فعليّة ٰهذه 

  القابليّة حيتاج إىل يشٍء زائٍد ىلع الزجاج، مثل طالئه باللون األسود.

الفرق بني ٰهتني القضيتني والقضيتني السابقتني هو أّن األويلني لكيهما من نوع األّويّلات العاّمة  (1)
اليّت ال ختتّص جبنٍس من أجناس املوجودات، بل شاملة  ٰلا مجيعاا، بينما ختتّص األخريان 

 بالكّميّات.

ا بنفس وجودها، فعلمك بأنّك تقرأ ويه شاملة  لسائر أفعانلا وانفعاالتنا اليّت نعلم بها حني وجوده (2)
ًّلكيم حصل لك بنفس قراءتك لالكيم حصوالا تلقائيًّا ناشئاا من ذات ما علمت به؛ وذٰللك ال 

 حيتاج العلم بما هو كٰذلك إىل أّي ديلٍل، بل إقامة أّي ديلٍل حتتاج إىل سبق صدقها وواقعيّتها.

واإلحساسات اليّت حتدث فينا جّراء استعمانلا ألدوات  ويه األحاكم اليّت نقوم بها انطالقاا من الصور (3)
احلّس اليّت نملكها، حيث إّن ٰهذه األدوات بما جتلبه نلا من إحساساٍت ومعاين ختّونلا القيام بأحاكٍم 
نصف بها الواقع اخلاريّج كما بدا نلا من خالٰلا، وبانلحو اذّلي تفاعلت معه. فأنت حتكم بأّن كتايب 

وأّن صوت الضجيج اذّلي تسمعه آٍت من عند جريانك، وأّن الراحئة اليّت تشّمها يه موجود  أمامك، 
راحئة طعاٍم تطبخه زوجتك، وأّن ملمس اٰلواء بارد ، وٰهكذا. فمن نفس وجود اإلحساس انلاشئ عن 
يشٍء خارٍج عنك ال حتتاج إىل ديلٍل من خارٍج يك حتكم ىلع ٰذلك اليشء بما أحسست؛ بأنّه منشأ 

اإلحساسات حبسب خصائصه وأحواهل الفعليّة. وإذا أردت أن تتعرف ىلع تفصيل عمليّة احلكم تلك 
راجع ما ذكرته يف كتايب )نهج العقل(، ابلاب األّول، الفصل اثلاين ت لويا حبّذا فيف األمور احلّسيّة، 

ا يف مفاتيح العالجاذّلي يتلكّم عن املعرفة احلّسيّة  .، وما سيذكر الحقا

ا ولكّيًّا اعتماداا ىلع اإلحساسات املتعّددة حباالٍت ويه  (4) ا اعمًّ تلك األحاكم اليّت تصف املحسوسات وصفا
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حرارٍة حمّددٍة، ويف ظروف أخرى عند درجٍة أخرى(، أو أن )األسربين 
دة(، أو أن )املغناطيس جيذب دة وبكمية حمدّ ن األلم يف ظروف حمدّ ـيسكّ 

ا من املعادن(. ويدخل حتت اتلجريبّيات حكمنا بصدق قول خبري نواع حمددًّ 
ه يصيب ويصدق يف قوهل بعد أن اختربنا أحواهل وشؤونه ما ولك من علمنا أنّ 
 .(1)التهونواياه واغياته ومؤهّ 

ويعّد منهج العقل الربهايّن مبادئ ٰهذا القسم يه وحدها اليّت تملك 
طاملا أّن اغيتنا منها يه الوصول إىل  صالحّية االستخدام يف عملّية املعرفة،

                                                        

يء اخلاريّج يف حاالٍت خمتلفٍة ـخمتلفٍة لليشء املحسوس، فمن وجود اإلحساسات ونشوئها عن الش
ا ال يء ـوظروٍف متعّددٍة تدّل ىلع عدم ارتباط احلكم بها نقوم باحلكم ىلع ٰذلك الش ا لكّيًّا واعمًّ حكما

خيتص باليشء اجلزيّئ اذّلي أحسسناه، بل يشمل لّك ما هو ىلع شالكته دون أن حنتاج إىل ديلٍل من 
اخلارج. ٰهذا وقد حبثت حقيقة األحاكم اتلجريبيّة يف كتايب )نهج العقل(، وسيأيت تفصيل ما يناسب 

عالج األسباب الفلسفيّة، ويف املفتاح اخلاّص  املقام حوٰلا يف املفتاحني األّول واثلاين من مفايتح
 باألسباب اتلجريبيّة.

الفرق بني اتلجريبيّات وما يلحق بها بوجٍه ما، هو أّن اتلجربة تقوم ىلع نفس العالقة اليّت تعرّب عنها  (1)
. أّما القضيّة اليّت ندركها، مثل املاء ينحل إىل ذّريت هيدروجني وذّرة أوكسيجني عند درجة حرارة كذا

ما يُلحق باتلجربة فإّن اتلجربة ال تقوم ىلع نفس العالقة اليّت تعرّب عنها القضيّة، مثل قول الطبيب: 
)إنّك مريض  ويشفيك دواء  حمّدد (، بل إّن ما تقوم اتلجربة عليه أو حتصل اخلربة به هو صالحيّة 

لواقع؛ وذٰللك ال تكون نفس مصدر القضيّة واملسألة واملخرب بها، وأهليّته لكشف احلاكية عن ا
، وإنّما وثاقة مصدرها جترييبٌّ بمعىنا ما. وباعتبار أّن األمور اتلجريبيّة ىلع نوعني:  القضيّة جتريبيّةا
األّول ما يكون رضوريًّا ال يتخلّف، واثلاين ما يكون اقتضائيًّا ال يتخلّف لو ترك وذاته، وإنّما يف ظرف 

ا، واملاء ينحّل إىل هيدروجني وأوكسيجني عروض مانٍع فقط، فاذلبح وقطع ا لرأس يؤدي إىل املوت دائما
ضمن ظروٍف حمّددةٍ بالرضورة، بينما شتلة الليمون من شأنها أن تنمو وتصري شجرةا، ولٰكن قد حيدث 
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احلقيقة وعدم اتلوّرط باعتقاد األفاكر الفاسدة واختيار املسالك ابلاطلة؛ 
وٰذلك ألّن تلقائيّة تصديقنا بها ناشئة  من واقعّيتها ابليّنة بنفسها، أو بتوّسط 
أدواتنا، فه مالكة  لضمان صدقها يف نفسها؛ وذٰللك تعطينا ضمان صدق 

                                                        

ما يعيق نموّها اكجلفاف الطارئ، وباتلايل تموت قبل أن تصري شجرةا، والطبيب احلاذق املاهر من 
عمله، ولٰكنّه قد يكون تعباا أو يتعّرض ألمٍر يشوّشه أو يعيق عمله فال جييده؛ فكٰذلك  شأنه أن جييد

احلال يف إخبار اخلرباء واثلقات اذّلين امتحنت وثاقتهم ودقّتهم وبراعتهم، فإّن من شأنهم أن يصيبوا 
ن يغفلوا يف إخبارهم ويكونوا فيما خيربون عنه معتمدين ىلع ما يضمن صوابهم، ولٰكن قد يعرض أ

نتيجة تعٍب، أو خيطئوا يف اللفظ نتيجة سهٍو، أو ينخدعوا نتيجة طارٍئ ما، أو يتعّمدوا إخفاء الواقع 
ألجل ظروٍف طارئٍة أو مرااعةا ألحواٍل خاّصٍة؛ وعليه فإّن صدقهم وصوابهم سيكون اقتضائيًّا؛ وباتلايل 

ا ورضوريًّا، كما هو احلال يف عمل ا لطبيب احلاذق، فإّن جناحه وإتقانه لعمله هو أكرثيٌّ وليس دائما
ا؛ وكما اكن إماكن اخلطإ يف عمل الطبيب احلاذق ال  ؛ وباتلايل هو أكرثيٌّ وليس رضوريًّا ودائما اقتضايئٌّ
يمنع من اللجوء إيله واالعتماد ىلع خربته مع أخذ االحتياطات املمكنة، فكٰذلك احلال يف االعتماد 

املمتحنني، فإّن إماكن خطئهم أو سهوهم ال يمنع من االعتماد عليهم مع ىلع إخبار اخلرباء واثلقات 
أخذ االحتياطات املمكنة. ولٰكن مع ٰذلك فإّن نفس القضايا اليّت خيربون بها ال تندرج حتت قسم 
اتلجريبيّات؛ إذ إنّنا ال نملك العلم بصدقها بذاتها، وإنّما نملك العلم االقتضايّئ بمصداقيّة مصدرها 

ل يف عمليّة الركون إيلها بني فرض عدم إماكن العلم اتلاّم حبسب طبيعة وأما نته؛ وذٰللك يفصَّ
املوضوع، وبني حال العجز عن حتصيل العلم اتلاّم حبسب حانلا حنن، وبني تأدية السع تلحصيل 

ا، كما هو احلال يف كثرٍي  العلم اتلاّم إىل اختالالٍت ومفاسد تتحتّم مرااعتها حبسب ظرٍف ما أو مطلقا
من األمور العمليّة، وقد فّصلت الالكم ىلع ٰهذه األمور يف كتايب )القانون العقيّل للسلوك( يف الفصل 

 اخلاّص بالروّية العقليّة.
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اتلفكري واالستدالل املؤلّف منها يف ماّدته وهيئته، أي يف مقّدماته نتائج 
 .(1)ويف كيفّية الربط بينها

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 املبادئ غري الصاحلة
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يندرج حتت املبادئ غري الصاحلة لالستعمال يف حتصيل املعرفة أربعة 
أنواٍع أخرى، جيمعها أّن تلقائّية اتلصديق بها ناشئة  عن خصوصّيات 
الشخص اذّلي يقوم باحلكم، ال عن خصوصّيات نفس اليشء اذّلي نقوم 

 كن قبل أن أدخل يف تعدادها، ال بّد من اإلشارة إىل أنّ باحلكم عليه. ولٰ 
املراد من عدم صالحّيتها ليس كذبها، بل إّن ما أعنيه بعدم صالحّيتها هو 
أّن تصديقنا بها ال يالزم صوابها وصّحتها، وإذا ما استعملت لم تضمن أن 
؛ وٰذلك ألنّها فاقدة  يف نفسها  تكون املعرفة املرتتّبة عليها صحيحةا وصادقةا

فعدم صالحّيتها ال ترجع وحبسب حنو نشوئها ملا يضمن صدقها وواقعّيتها؛ 
إىل كذبها، بل إىل أّن منشأها ال يضمن نلا صدقها. فاخلصوصّية اليّت نملكها 
واملسؤولة عن نشوء ٰهذا انلوع من األحاكم عندنا، ال تمّكننا من حتديد 
الصادق من الاكذب اعتماداا عليها فقط، بل حنتاج يف حتديد ٰذلك إىل ضّم 

الل عليها أو العلم بكونها مندرجةا حتت أحد أموٍر أخرى مغايرٍة اكالستد

                                                        

يعن أن تكون لكٌّ من كيفيّة االستدالل واملعلومات املستخدمة فيه، من نوع األحاكم الصاحلة  (1)
ال كيفيّة االستدالل: االنتقال من حكم عنواٍن ّلّك  إىل حكم لالستخدام، أي الصادقة باذلات، ومث

ا باذلات ال بالعرض، حيث إّن احلكم بصّحة االعتماد ىلع ٰهذه العالقة ملعرفة  ما يندرج حتته اندراجا
، ومثال املعلومات املستخدمة )األربعة نصف  حكم اجلزيّئ اذّلي يندرج حتت العاّم هو حكم  أّويلٌّ

(.اثلمانية، وا  ثلمانية نصف السّت عرشة، ونصف انلصف ربع 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  .................................................. 54

املبادئ الصاحلة اليّت سبق ذكرها، ٰهذا إذا لم تكن اكذبةا يف نفسها. وإذا 
 اتّضح ٰذلك، أرشع يف تعدادها ويه اكتلايل:

ويه مجيع األحاكم اليّت ينشأ احلكم بها اعتماداا ىلع حال  (1)أّوًل: الوهمّيات
ا واضطرا أو  (2)راا. حيث حنكم بإماكن لّك ما استطعنا ختيلهخيانلا قدرةا وعجزا

                                                        

ا يف مفاتيح العالج بيان  أكرث تفصيالا حول األحاكم الوهميّة وأنواعها وقيمتها  (1) سوف يأيت الحقا
 املنطقيّة.

أي حكمنا بإماكن وجود يشٍء، أو إماكن اتّصافه بوصٍف ما، ىلع أن يكون منشأ حكمنا ٰهذا هو أنّنا  (2)
نستطيع ختيّل وجوده أو ختيّل كونه ىلع تلك الصفة. فحكمنا باإلماكن لم ينشأ إاّل من حمض قدرتنا 

ن وجود يشٍء فجأة ىلع اتلخيّل، وليس من اإلماكن احلقييّق لليشء ولوصفه. وٰذلك مثل حكمنا بإماك
بعد العدم دون أن يكون هناك يشء  أوجده؛ وٰذلك استناداا إىل أنّنا نستطيع ختيّل وجود يشٍء فجأةا 
دون أن نلحظ أن هناك شيئاا أوجده، فٰهذا حكم  وهيمٌّ طاملا أّن مرّبره هو االعتماد ىلع حال اخليال 

ا.  فقط، وهو القدرة ىلع اتلخيّل حرصا
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، (2)أو رضورة لّك ما كنّا مقهورين ىلع ختيله (1)بامتناع لّك ما عجزنا عن ختيّله
 .(3)وبصّحة لّك انتقاٍل تلقايّئ احلدوث يف خيانلا بني املعلومات

بها ويه لّك األحاكم اليّت نقوم بها استناداا إىل تناس ثانًيا: النفعايّلات
ا. فنحكم ـوتناغمها مع احلاالت الشعورّية واالنفعايّلة اليّت نعيشها حص را

                                                        

تناع وجود يشٍء أو امتناع اتّصافه بوصٍف ما، ىلع أن يكون منشأ حكمنا باالمتناع هو أي حكمنا بام (1)
ا، أو بٰذلك الوصف. فحكمنا باالمتناع نشأ من عجز  عجزنا عن ختيّله واستحضاره يف خميّلتنا مطلقا

ن ما ال شلك اخليال، ال من االمتناع الواقّع، سواء  اكن هناك امتناع  واقعٌّ أم لم يكن. مثل حكمنا بأ
هل أو ما ليس بمحسوٍس، ليس بموجوٍد، ويكون منشأ حكمنا ٰهذا هو ما جنده من حانلا، حيث نعجز 
عن إحضاره يف خيانلا بأّي حنٍو من األحناء؛ فال نستطيع إجياد أّي صورةٍ هل فيه، وذٰللك يكون بالنسبة 

ا حكم   وهيمٌّ طاملا أّن مرّبره عندنا هو االعتماد  خليانلا جمّرد اسٍم ال وجود هل وال حقيقة هل، وٰهذا أيضا
ا حلاهل  ىلع حال خيانلا فقط، وهو العجز؛ ألّن حال اليشء يف اخليال ال جيب رضورة أن يكون مطابقا

 يف نفسه.

أي حكمنا برضورة وجود يشٍء، أو رضورة كونه موصوفاا بصفٍة ما، ويكون منشأ حكمنا ٰهذا هو ما  (2)
ا، ح ا بوصٍف ما، ـيث جند أنفسنا مقهورين ومضطّرين يف ختيّل الشنراه من حانلا حرصا يء متّصفا

فحكمنا بالرضورة إنّما نشأ من اضطرار خيانلا إىل ختيّله موصوفاا بٰذلك الوصف، سواء اكن موصوفاا 
ل، فإنّنا بٰذلك حقيقةا أو ال. وٰذلك مثل حكمنا بأّن العالم لكّه يف ماكٍن، أو أنّه ممتدٌّ إىل ما ال نهاية بالفع

ا إىل ما ال نهاية، فننتقل من  لكّما ختيّلنا العالم ال نقدر إاّل وأن نتخيّله يف ماكٍن، أو أّن نتخيّله ممتدًّ
ا حكم   كوننا جند خيانلا مقهوراا ىلع اتلخيّل بٰهذا انلحو إىل القول بأنّه ٰهكذا فعالا بالرضورة، فٰهذا أيضا

 حال خيانلا، وهو االضطرار ىلع ختيّل اليشء بٰهذا انلحو. وهيمٌّ طاملا أّن مرّبره االعتماد ىلع

أي أن نقوم بتصحيٍح تلقايئ  لكيفيٍّة معيّنٍة من االستدالل، وٰذلك فقط استناداا إىل مطابقتها  (3)
لعمليّة االنتقال اتللقايّئ بني املعلومات يف اخليال، مثل أن حنكم ىلع يشٍء معنّيٍ حبكٍم ما 

مشابه  ليشٍء آخر نعلم أنّه حمكوم  بٰذلك احلكم، فإّن اخليال وبمالحظة  استناداا إىل أنّه
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بصواب املمارسة اليّت نشعر معها بالرضا والراحة، وخبطإ الفكرة اليّت تنايف 
 .(1)انفعانلا ورغبتنا

ا: املشهورات ويه لّك األحاكم الّيت ينشأ تصديقنا أو تكذيبنا  ثاثلً
ا إىل االندماج املعريّف وانلفّّس مع املحيط االجتمايّع  بها استنادا
ا. ومن  ا خاصًّ ا أم حميطا ا اعمًّ ا، سواء  اكن حميطا اذّلي ننتيم إيله حرصا
األمثلة ىلع ذٰلك يف عرصنا احلارض احلكم حبّق املرء باتلملّك بقدر ما 

و احلكم بأّن من يملك شيئاا يملك أن يترّصف به كما يشاء، يشاء، أ
أو احلكم بأنّه ال حيّق لغري املواطنني تملّك العقارات يف الوطن، أو 

                                                        

ا، فنقوم  املشابهة يستديع الشبيه، ويستديع اقرتانه بٰذلك احلكم استداعءا تلقائيًّا سلسا
استناداا إىل ٰذلك باحلكم ىلع الشبيه بنفس حكم مشابهه. ومثل ٰهذه العملية من االنتقال 

صدقها؛ ألّن املشابهة بني الشيئني ال تكيف لكونهما حمكومني  ال تملك لوحدها مسّوغ
بنفس احلكم، إاّل بعد إحرازكون منشإ احلكم هو وجه الشبه املشرتك بينهما، وٰهذا أمر  

 زائد  ال توفّره احلالة اتللقائيّة خليانلا يف استداعء املعاين واالنتقال بينها.

ة جتعلنا نركن إىل ما يناسبها من األفاكر، واإلحساس بالذلة باعتناق أي أّن احلالة الشعورّية واالنفعايلّ  (1)
ا فإّن األفاكر املنافية  ما يوافقها وباأللم من اعتناق ما خيالفها. وبما أنّنا ننفر بتلقائيٍّة مّما يسبّب نلا ألما

ٍة، وحيث إنّنا ننجذب وغري املناسبة حلاتلنا الشعورّية تكون مؤملةا ومزعجةا فننفر منها ونكّذبها بتلقائيّ 
بتلقائيٍّة حنو ما يناسب ويتناغم مع حاتلنا الشعورّية واالنفعايلّة، فإّن األفاكر الّيت تكون مناسبةا 
ومالئمةا ٰلا تكون موضع إعجاٍب واجنذاٍب عندنا، فنقبلها ونصّدقها بتلقائيٍّة. واحلال أّن ٰهذا األمر 

كذبها وبطالنها، بل حيتاج ابلّت يف ٰذلك إىل أمٍر زائٍد  لوحده ال يضمن واقعيّة األفاكر وصدقها وال
 كما سبقت اإلشارة يف املنت.
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ة الصحافة، أو احلكم بأّن  يّ ة الرأي وحّر يّ ة اإلعالم وحّر يّ احلكم حبّر
ة  خاّصة  بالقلب والشعور وال تملك مسّواغا  ادلين مسألة  شخصيّ

ة  وليست موضوعيًّ  ة  حّر ا، ومثل احلكم بأّن الفلسفة ممارسة  تأّمليّ
ا ذا منهٍج مضبوٍط   .(1)علما

ويه لّك األحاكم اليّت ينشأ تصديقنا بها لكونها صادرةا  رابًعا: املقبولت
عّمن ننظر إيله بإجالٍل واحرتاٍم، ونطمنّئ بصّحة ما يقول وبصواب ما 

قة هو اتلجربة، وسبق الفحص يفعل، دون أن يكون منشأ االطمئنان واثل
واالختبار لصدقه وأهلّيته، أو قيام ادليلل الربهايّن ىلع امتالكه ٰذلك، بل 

 (2)يكون احلّب واتلعظيم أو االجنذاب االنفعايّل والعاطيّف الشديدين
 للخضوع واالنقياد والركون إىل القول واالطمئنان هل واثلقة 

ا
وحدهما منشأ

                                                        

أي أّن السبب احلقييّق وراء اتلصديق السلس واالستحسان لألفاكر واألحاكم ال يكون املعرفة  (1)
رء إىل بمرّبراتها وأدتّلها، بل يكون رسوخها واشتهارها واستحسانها العاّم فقط، حبيث ال يلتفت امل

حاجتها للفحص وأنّها موضع تساؤٍل. واحلال أّن لّك ٰذلك ال يالزم الصواب؛ ألنّه قد حيصل مع األفاكر 
ا.  الصحيحة، وقد حيصل مع األفاكر اخلاطئة أيضا

إّن أسباب احلّب واالجنذاب العاطيّف واتلعظيم واتلبجيل ال تنحرص باألسباب املوضوعيّة، بل قد  (2)
اشئةا عن أهليٍّة واقعيٍّة، وقد تكون غري موضوعيٍّة، وإنّما أملتها بعض األحداث تكون موضوعيّةا ن

واألقوال والعادات واتلكرار وما شالك ٰذلك. ومن هنا ال يصّح االعتماد ىلع احلالة االنفعايلّة جتاه 
ة؛ شخٍص ما يف مقام املعرفة واتلصديق واتلكذيب، بل ال بّد من فحص منشإ تلك احلالة االنفعايلّ 

 حّّت نضمن سالمة ما نشعر به وعدم زيفه، وباتلايل نضمن عدم االجنرار حنو أحاكٍم فاسدٍة.
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فعال واجدةا عندنا ملرّبر استقباٰلا برتحاٍب به، حيث تصري األقوال واأل
وسالسٍة، ويكون تقّبلها متناسباا مع حاتلنا الشعورّية واالنفعايّلة، وٰهذا أمر  

 .(1)شائع  واعمٌّ يف جممل احلياة البرشّية

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 هاثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وآثار 

العقل الربهايّن ـ بعد االّطالع ىلع اتلقسيم اذّلي يتأّسس عليه منهج 
أعن تقسيم أنواع املعلومات اتللقائّية إىل القسمني السابقني )املبادئ 
ا بني  ا منيعا ـ يتجّّل نلا كيف أّن هناك حاجزا الصاحلة واملبادئ غري الصاحلة( 
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املمارسة املعرفّية املؤّدية للعلم احلقييّق، وبني املمارسة املعرفّية اليّت قد 
رّكب حبسب معايري ٰهذا املنهج؛ حيث يكشف نلا ٰهذا تؤّدي إىل اجلهل امل

اتلقسيم عن األسباب والعوامل اليّت تقود إىل املعرفة الصحيحة، ويمزّيها 
نلا بوضوٍح عن األسباب والعوامل اليّت تقود إىل املعرفة الزائفة، أو ال تضمن 

 الوصول إىل املعرفة الصحيحة.

يده ألنواع املبادئ الصاحلة ثّم إّن منهج العقل الربهايّن وبعد حتد
ا إىل ٰذلك ومن خالل القسم املسّّم )باألّويّلات(  لالستعمال، يقوم استنادا
بتحديد أنواع االنتقاالت الفكرّية ورشوطها اليّت تضمن أن تكون نتاجئها 

، فيشرتط مثالا أن تكون العالقة بني املعاين واملفاهيم والصور  (2)صحيحةا

                                                        

أي أّن السبب احلقييّق وراء قبول األقوال واالستحسان لألفعال هو استنادها إىل من نرتبط معه بعالقٍة  (1)
حتصل ىلع حد  سواٍء: مع من يملك شعورّيٍة تطمنّئ نفوسنا لألخذ عنه واتّباعه. إاّل أّن ٰهذه احلالة قد 

أهليّة اتلصديق واالتّباع، ومع من ال يملك ٰذلك؛ وباتلايل فال تكون احلالة الشعورّية ضامنةا لصواب 
؛ كما هو احلال يف مقام الطبابة واملعاجلة من  االتّباع، بل ال بّد أن تكون مبنيّةا ىلع أساٍس موضويع 

ت املوضوعيّة والواقعيّة يف اختيارنا للطبيب ويف اتّباعنا هل، ونأخذ األمراض، حيث نعتمد ىلع املرّبرا
 االحتياطات الالزمة، أو ىلع األقل نعلم أنّه ينبيغ نلا فعل ٰذلك كما سبقت اإلشارة يف اتلجريبيّات.

ٰهذا ينطبق ىلع حد  سواٍء ىلع العالقة بني املفردات والعالقة بني املرّكبات، أي يف القضيّة  (2)
رطيّة ال بّد أن ـمليّة ويف القضيّة الرشطيّة؛ ألّن العالقة بني املقّدم واتلايل يف القضايا الشاحل

ترجع إىل العالقة بني أجزاء املقّدم وأجزاء اتلايل من املفردات، وإاّل لم يكن عندنا مسّوغ  
 للحكم بأّي قضيٍّة رشطيٍّة.
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، أي أن يكون احلكم يف أّي حكٍم نطلقه سابلا  ا اكن أو موجباا، عالقةا ذاتّيةا
ا إىل اذلات وطبيعة املعاين خبصائصها ومقّوماتها ومضامينها؛ إذ إّن  راجعا
العالقة اذلاتيّة بأنواعها وحدها تملك مسّوغ العلم ايلقيّن اثلابت؛ وٰذلك 
ّية لكونها موضوعّيةا ال تقبل اتلخلّف؛ فيف خالفها خرق  لقانوين اٰلو

وامتناع اتلناقض. أّما إذا لم تكن العالقة ذاتّيةا بل بالعرض، فإنّها ال تقبل 
االعتماد عليها يف مقام اخّتاذ انلتائج الصحيحة والصادقة بنحٍو مضبوٍط. 
ا ملنهج العقل الربهايّن بشلٍك  وإذا ما أراد املرء أن يّطلع ىلع علٍم يكون تطبيقا

، فليس هناك أوضح م ن علوم الرياضّيات يف قسميها احلسايّب واضٍح وجيل 
 .(1)واٰلنديسّ 

وباجلملة، وبعد االّطالع ىلع املعالم العاّمة للمنهج العقيّل الربهايّن اذّلي 
اكتشفه اإلنسان واكتشف طريقيَّته باذلات وبالرضورة إىل احلّق والصواب، 
واكتشف اعصمّيته للفكر باذلات مّت ما رااعه عن أن يزّج بنفسه 

لقارئ ـ أنّه باالعتقاد أو الرفض حيث ال ديلل؛ يصبح جليًّا لك ـ أيخ ا
ا أو إنكاراا أو  يفرتض بأّي موقٍف فكري  مهما اكن نوعه، سواء  اكن اعتقادا
ا مع الواقع ونفس األمر  ا متطابقا ا للحكم، وحّّت يكون موقفا شاكًّ وتعليقا

                                                        

ا إىل ما يوّضح ٰهذه انلقاط أك (1) رث، وأبنّي ربطها بموضوعنا، وٰذلك يف املفاتيح اثلالثة سوف أتطرق الحقا
 األول من مفاتيح العالج لألسباب العقلّية والفلسفيّة.
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ا إىل املبادئ الصاحلة لالستخدام يف  دون زيادٍة أو نقصاٍن؛ أن يكون مستندا
ئه وعملّيات االنتقال من املبادئ إىل انلتائج املمارسة املعرفّية، فتكون مباد

مجيعها ترىع املعايري الصاحلة والضامنة تلحصيل نتيجٍة صادقٍة باذلات. كما 
ا أنّنا ـ ويف سبيل حتصيلنا ألّي موقٍف فكري  بنحٍو متطابٍق  أصبح جليًّا أيضا
ة مع الواقع ـ ال بّد نلا من االحرتاس من أن ختتلط علينا املبادئ الصاحل

ا أو تهاوناا، فنقع من حيث حنتسب أو ال  بغري الصاحلة، أو خنلط بينها عمدا
 حنتسب يف اجلهل املرّكب بدل ايلقني اتلاّم.

 





 

 الفصل الثاني: األسباب اخلاّصة باملوقف اإلحلادي

 الفصل الثاني

 

 اإللحاديّ ة بالموقف األسباب الخاصّ 
 

 

   هّ أسباب ترك العتقاد بأصل الوجود اإلل 
   هّ أسباب نيف حاجة الطبيعة للتدبري اإلل 
 أسباب نيف قابلّية اإلنسان أو حاجته للتدبري 
 أسباب نيف العالقة اتلدبريّية 





 

 األسباب اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي

وبعد ٰهذا االّطالع اإلمجايّل واملقتضب ىلع القيمة املنطقّية العاّمة 
لألسباب والعوامل اليّت تنشأ عنها األحاكم واالعتقادات، يمكننا أن ننتقل 

ىلع األسباب والعوامل اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي، اليّت جعلت نلّطلع 
ا وصائباا، ثّم ننظر بعد ٰذلك يف لّك واحٍد منها من  املنادين به يعّدونه صحيحا
جهة قيمته املنطقّية ومدى صالحّية االعتماد عليه حبسب نوع املبادئ الّيت 

ا إىل اتلصنيف اذّلي سبق اتلعّرض إ ا.تستعمل فيه، استنادا  يله آنفا
وبالرجوع إىل ما ذكرته يف املقّدمة حول املهّمات اثلالث اليّت يسىع 
امللحد إلجنازها يف مقام حتقيق غرضه بتصحيح موقفه، يمكننا أْن نعلم أّن 
األسباب والعوامل اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي، ستكون تارةا أسباباا وعوامل 

ىل، أي نيف أصل الوجود اإللّٰه، يعّدها امللحد سبيالا إلجناز املهّمة األو
وتارةا أسباباا وعوامل إلجناز املهّمة اثلانية، أي سلب الطبيعة واإلنسان أّي 

، وثاثلةا أسباباا وعوامل قابلّيٍة ألن يكونا طرفاا يف عالقٍة تدبريّيٍة مع اإلهٰل 
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 إلجناز املهّمة اثلاثلة، أي بيان واقعّية ما يضاّد وينايف وجود أّي عالقةٍ 
 تدبريّيٍة بني اإلهٰل والطبيعة أو بني اإلهٰل واإلنسان.

وإذا أردنا أن نالحظ املسألة من منظاٍر خمتلٍف قليالا يمكننا أن نقول إّن 
هناك أسباباا وعوامل جعلت مجلةا من انلاس يرتكون مطلق االعتقاد بوجود 

لطبيعة  مع ا، فبطل بٰذلك عندهم الالكم عن أّي دوٍر تدبريي  لإلهٰل إهلٍٰ 
( منتٍف، فكيف تبىق العالقة؟ كما أّن واإلنسان، ألّن طرف العالقة )اإلهٰل 

هناك أسباباا وعوامل جعلت مجلةا من انلاس ينفون قابلّية الطبيعة واإلنسان 
 أم لم ، وباتلايل سواء  اكن هناك إهٰل  أو حاجتهما ألّي دوٍر تدبريي  من قبل إهلٍٰ 

هّمّيٍة. كما أّن هناك أسباباا وعوامل جعلت يكن فإنّها مسألة  ليست ذات أ
مجلةا من انلاس ينفون واقعّية أّي عالقٍة تدبريّيٍة بني اإلهٰل من جهٍة، والطبيعة 
أو اإلنسان من جهٍة أخرى، حيث يثبتون كذبها وصدق أضدادها، فال يعود 

ا يستحّق االهتمام الزائد بعد أن تّم إثبات انتف اء أّي وجود اإلهٰل يف نفسه أمرا
 دوٍر تدبريي  هل مع الطبيعة واإلنسان.

ومن هنا فعلينا أن ننظر يف ٰهذه األسباب والعوامل اخلاّصة باملوقف 
اإلحلادّي؛ لرنى أنها تندرج حتت أّي نوٍع من أنواع األسباب والعوامل 
املؤّدية إىل املعرفة، فنعرف ىلع وجه اإلمجال قيمتها املنطقيّة ومدى 

ماد عليها حبسب منشئها، وباتلايل مدى جناح املوقف صالحّيتها لالعت
ا مع الغاية اإلنسانّية من عملّية املعرفة بأن  اإلحلادّي يف أن يكون متوافقا
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ا:  صوابها يف نفسها، )تكون معرفةا صائبةا ناشئةا عن مبادئ تضمن نلا معا
)  .(1)وإحراز كونها معرفةا صائبةا

مدبٍّر  ملوقفه السليّب من مسألة وجود إهٰلٍ ومن هنا فإّن امللحد ويف اخّتاذه 
ا ىلع أسباٍب وعوامل تندرج حتت  للطبيعة واإلنسان، إّما أن يكون معتمدا
القسم األّول اذّلي يستعمل املبادئ الصاحلة لالستعمال يف عملّية املعرفة، 
وباتلايل يكون موقفه نتيجةا تلطبيق منهج العقل الربهايّن. وإّما أن يكون 

ا ىلع أسباٍب وعوامل تندرج حتت القسم اثلاين اذّلي يستعمل املبادئ معتمدا 
غري الصاحلة لالستعمال يف عملّية املعرفة، وباتلايل يكون موقفه نتيجةا 

 ملمارسٍة معرفّيٍة ساذجٍة.
، فإّن امللحد إّما أن يستند يف موقفه إىل مبادئ  وببيان أكرث تفصيالا
أّويّلٍة أو وجدانّيٍة أو حّسّيٍة أو جتريبّية، أو إىل أدلٍّة تؤلّف من ٰهذه املبادئ، 
فتقوده إىل انلتيجة اليّت يتبناها. وإّما أن يستند إىل مبادئ وهمّيٍة، أو انفعايّلٍة 

                                                        

، ونعلم أنّنا نعلم الصواب؛ ألننا علمنا أّن الواقع ال يمكن أن يكون خبالف  (1) أي نعلم ما هو صائب 
ا  ٰذلك، وٰهذا انلحو من العلم هو املسّّم بايلقني باملعىن األخّص وايلقني املضاعف وايلقني اتلاّم؛ تميزيا

ا هل عّما يسّميه عواّم انلاس بايلقني، حيث يعنون به مطلق اجلزم وال وثوق انلفسايّن األكيد. فاستنادا
ا  إىل منهج العقل الربهايّن، ال قيمة للحالة انلفسيّة يف نفسها، بل بما يه ناشئة  عّما يسوّغها واقعا
وحقيقةا ال حبسب صفات اإلنسان املعتقد بها وخصائصه وأحواهل؛ وذٰللك تسّّم لّك قضيٍّة اكذبٍة أو 

( حّّت لو اكن عند اإلنسان وثوق  صادقٍة لم ينشأ اتلصديق بها من مسوّ  ٍغ واقع  وحقييق  بأنّها )ظنٌّ
 وقطع  نفّسٌّ بالغ ما بلغ.
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أو إىل آراء يقبلها من أشخاٍص يطمنّئ ألقواٰلم  أو مشهورٍة يف حميط نشأته،
ويثق بأحاكمهم، دون أن يكون منشأ اثلقة موضوعيًّا، أو إىل أدلٍّة مؤلّفٍة 
من ٰهذه املبادئ. فحال امللحد كحال أّي إنساٍن يف اعتقاده واعتناقه 
ا وباذلات، وإّما أاّل  ا إىل ما يصّححها واقعا لألفاكر، إّما أن يكون مستندا

ون كٰذلك؛ فحّّت نستطيع معرفة حال امللحد فيما ركن إيله من املبادئ، يك
 فال بّد أن نرجع إيله لرنى إىل أّي يشٍء استند.

وبما أّن موقف امللحد يمّر يف مسرية تربيره من خالل إجناز إحدى املهّمات 
 اثلالث السالفة اذلكر، فعلينا أن ننظر يف مستنده اذّلي ركن إيله يف إجناز لّك 
واحدٍة من ٰهذه املهّمات، أي أن ننظر يف األسباب اليّت حدت به حنو اعتبار 

 للكون جمّرد قضيٍّة باطلٍة، أو اعتبار لّك من الطبيعة واإلنسان مسألة وجود إهٰلٍ 
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، أو اعتبار فاقدين لقابليّة أن يكون لكٌّ منهما طرفاا يف عالقٍة تدبرييٍّة مع اإلهٰل 
 .(1) ٍة قضيّةا باطلةا ثبت ضّدها ومقابلهامسألة وجود عالقٍة تدبرييّ 

ا، فلنبدأ باستعراض األسباب ىلع الشلك اتلايل:  إذا أصبح لك هذا واضحا

   هّي.أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإل 
   هّي.أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير الإل 
  قابليّة الإنسان أو حاجته للتدبير. نفيأسباب 
 يّة.أسباب نفي العلاقة التد  بير

 أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إلٍه

هناك ثالثة أسباٍب رئيسٍة ركن إيلها امللحدون يف تركهم لالعتقاد بوجود 
 أنا أعرضها ىلع الشلك اتلايل:، وهٰ إهٰلٍ 

ة الوجود
ّ
 السبب األّول: انهدام أدل

ذه األسباب هو اعتقاد امللحدين بانهدام لّك األدلّة الّيت أقيمت ىلع أّول هٰ 
، ويرجع اعتقادهم ٰهذا إىل ثالثة مصادر: األّول، االعتماد أصل وجود إهٰلٍ 

                                                        

يمكن ملن أراد الرجوع إىل تطبيقات ٰهذه األسباب اليّت أعرضها أن يطلع ىلع كتابات الفرسان األربعة  (1)
 The Endيف كتابه: ) لإلحلاد اجلديد، وهم ريتشارد دوكيزن يف كتابه )وهم اإلهٰل(، وسام هاريس
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ىلع من قال بعدم وجود منهٍج معريف  يصلح إلثبات مسألٍة كٰهذه، وأبرز 
ومجاعة فيينا.  (3)وبرتراند رسل (2)وإيمانويل اكنط (1)ٰهؤالء ديفيد هيوم

الّيت تستعملها ٰهذه واثلاين، االعتماد ىلع من قال بعدم صالحّية املبادئ 
األدلّة إلثبات ما هو أوسع من حدود اتلجربة واحلّس، وأبرز ٰهؤالء جون 

مضافاا إىل اثلالثة املذكورين. اثلالث، االعتماد ىلع من قال إّن  (4)لوك
أثبتت عدم وجود مبادئ مطلقة  قد (5)ابلحوث اتلجريبّية يف فزيياء الكمّ 

                                                        

of Faith Waking Up( :ودانيال دانت يف كتبه ،)Breaking the Spell: Religion 

as a Natural Phenomenon ،Science and Religion: Are They 

Compatible ،Caught in the Pulpit: Leaving Belief Behind وكريستفور .)
 God Is Not Great ،The Portable Atheist ،Why Religionهيتشزن يف كتبه: )

is Immoral: And Other Interventions ولٰكن بطبيعة احلال فإنّه لن جيد األسباب .)
مصنّفةا ومرتّبةا ومفّصلةا بالطريقة اليّت جريت عليها يف ٰهذا ابلحث؛ ألّن ٰهذا اتلصنيف والرتتيب 

 يف املقّدمة. معلول  لطريقة معاجليت للمسألة اإلحلاديّة كما تّم عرضه
(1) An Enquiry Concerning Human Understanding. 

(2) Critique of Pure Reason. 
(3) The Basic Writings of Bertrand Russell. 

(4) An Essay Concerning Human Understanding. 
(5) The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment, Alexander 

Pruss. 
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 الفزيياء الالكسيكّية فضالا عن اليّت الصدق بما فيها تلك اليّت تستعمل يف
 تستعمل يف أدلّة إثبات الوجود اإللّٰه.

ا بتفصيل ما يتعلّق بٰهذه األسباب يف مقام الكشف عن  وسوف أقوم الحقا
كّن ما يهّمنا اآلن هو العرض اإلمجايّل بانلحو اذّلي خيّونلا مفاتيح العالج. ولٰ 

ا مبدئيًّا من ناحية صال ا إىل منشإ تقييمها تقييما حّية االعتماد عليها استنادا
اتلصديق بها والركون إيلها عند عموم امللحدين، وٰذلك قبل ادلخول يف 

 العرض اتلفصييّل.

 المنطقيّة لالعتماد عليه القيمةتحليل السبب األّول وبيان 

من الواضح للّك أحٍد أّن امللحدين ليسوا مجيعهم إيمانويل اكنط، أو من 
و جون لوك، أو ديفيد هيوم أو برتراند رسل، كما أنّهم ليسوا مجاعة فيينا أ

ا يف فزيياء الكّم أو منّظرين يف فلسفة العلم؛ وباتلايل فإّن  متخّصصني مجيعا
امللحدين اذّلين يبنون إحلادهم ىلع ٰهذا السبب، هم يف احلقيقة يركنون إىل 

صني يف أقوال ٰهؤالء ألجل تشييد اعتقادهم. فامللحدون غري املتخّص 
الفلسفة واملنطق والفزيياء مثالا حينما يعتقدون بانهدام لّك األدلّة ىلع 
الوجود اإللّٰه اعتماداا ىلع سبٍب من ٰهذه األسباب اثلالثة، فهم يف احلقيقة 
ا ىلع أقوال أشخاٍص يطمئّنون ألحاكمهم ويثقون بأفاكرهم،  يعتمدون حرصا

فية لفحص ٰهذه األقوال دون أن يكون دليهم املعرفة اتلخّصصية الاك
ومعرفة حقيقتها، سواء  بمعرفة مدى صواب ما ذهب إيله القائل منهم، أو 
ا دون أن يتّم  بمعرفة مدى صواب نسبة ٰذلك القول إىل قائله. بل أيضا
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الفحص عن ادلوايع واخللفّيات اليّت تكمن وراء مثل ٰهذه األقوال عند 
وضوعّيٍة، أم خدمةا نلتيجٍة مسلّمٍة القائلني بها، وهل يه ناشئة  بزناهٍة وم

ا. ا لغرض حمّدٍد سلفا ا، وحتقيقا  مسبقا
وباجلملة فإّن اعتماد اعّمة امللحدين ىلع ٰهذا السبب ال يمكن أن يكون 
اعتماداا ىلع ما يضمن ٰلم صواب موقفهم، حّّت لو سلمنا جدالا أّن 

م ليسوا األشخاص اذّلين اعتمدوا عليهم اكنوا صادقني يف دعواهم ـ وه
ـ إاّل أّن اعّمة امللحدين ال يملكون املؤّهالت اليّت  ا  كٰذلك كما سيتبني الحقا
ختّوٰلم ابلّت بٰذلك؛ ألنّها تتوّقف ىلع امتالك املعرفة املنطقّية والفلسفّية 
بالقدر الاكيف، وهو ما ال جمال الّداعء وجوده يف عرٍص تّم فيه إخراج الفلسفة 

اقتطاع املنطق واالقتصار ىلع القسم الصورّي منه، زوراا من حزّي العلوم، و
ا يف  كما فعل ٰذلك كثري  من أتباع األديان ىلع مّر اتلاريخ كما سيتبنّي الحقا

 .(1)مفاتيح العالج

:  السبب ي
 
ّ  الثان  مشكلة الش 

ذا السبب يف دعوى إقامة ادليلل ىلع امتناع كون العالم من يتمّثل هٰ 
لٰهذا العالم. وٰذلك باعتبار أّن كون ٰهذا العالم  ، وباتلايل ال إهٰل صنع إهٰلٍ 

                                                        

لقد حبثت ٰهذه انلقطة يف كتايب )الفلسفة: تأسيسها، تلويثها، حتريفها( اذّلي نشـرته أكاديميّة  (1)
 احلكمة العقليّة. وكذا يف كتايب اآلخر )جتاذب العقالنيّة بني امللحدين واملتديّنني( للنارش عينه.
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ا خايلاا معلوالا ومصنواعا من قبل إهٰلٍ   أوجده ونّظمه، يقتيض أن يكون اعلما
من أّي نوٍع من أنواع انلقص والفساد؛ ألّن املفروض أّن اإلهٰل لو اكن 
موجوداا فسيكون اكمالا ال حّد لكماهل وعلمه وقدرته وخريه. فكيف يكون 

 اكمٍل عالم املبتّل بانلقص والفساد والرش ـ اذّلي هو اعملنا ـ من صنع إهٰلٍ ال
ال حّد لكماهل وعلمه وقدرته وخريه؟! ونتيجةا ذٰللك ال بّد من القول إنّه ليس 

 !، أي ليس نلا إهٰل  لعاملنا إهٰل  

 لالعتماد عليه ةالمنطقيّ  ةقيمتحليل السبب الثاني وبيان ال

وسع أسباب اإلحلاد انتشاراا، لسهولة فهمه وقرب يعّد ٰهذا السبب من أ
مأخذ مبادئه للفهم العام. فهو يعتمد ىلع حكٍم عقيل  أّويل  يصّدق به عموم 
انلاس بتلقائّيٍة ووضوٍح، وهو أّن املعلول ال بّد أن يكون مناسباا 
خلصوصّيات علّته، أو أّن العلّة تفعل معلوٰلا بانلحو املناسب خلصوصياتها: 

ن وحترق، واملاء يربِّد ويبلِّل، والسكني يقطع، وادلبوس ينخز، فانل ار تسخِّ
 لٰهذا وٰهكذا. ثّم وبتطبيق ٰهذا احلكم العقيّل األّويّل ىلع مسألة وجود إهلٍٰ 

 ٰ ا، العالم، يالحظ أّن اإلهٰل حّّت يكون إل ا ال بّد أن يكون اكمالا كماالا مطلقا ها
 ليشٍء ناقٍص، وبما أّن العالم اذّلي وما هو كٰذلك ال يمكن أن يكون علّةا 

، فسيجد امللحد أّن انلتيجة الطبيعية ذٰللك يه  نعيش فيه هو اعلم  ناقص 
 اكمٍل أوجده وصنعه، وباتلايل ليس أّن اعملنا ليس معلوالا يف وجوده إلهٰلٍ 

ا، بل ال بّد أن يكون اكمالا معلوال إلهٰلٍ  ؛ ألّن اإلهٰل ال يكون ناقصا  أصالا
ا؛ إذ إّن معىن اإلهٰل يفرتض حبسب معناه شيئاا يكون مصدراا  كماالا  مطلقا

ا إىل  للّك يشٍء آخر، وما هو مصدر  للّك األشياء ال يمكن أن يكون حمتاجا
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أّي يشٍء من األشياء، وال يمكن أن يعجزه يشء  منها؛ وٰهذا أيضا حكم  
.  عقيلٌّ أّويلٌّ

هم ىلع ٰهذا السبب يف وألجل ٰهذا يبدو للعديد من انلاس أّن اعتماد
إحلادهم، هو اعتماد  ىلع نتائج اتلفكري الصحيح، واستعمال  ملنهج العقل، 
رغم لّك الغموض واجلدل اذّلي يلّف معىن منهج العقل والعقالنّية يف 
عرصنا احلارض، كما هو معلوم  للمّطلع وكما سيطلع القارئ عليه يف مفاتيح 

ا ببيان مفتاح العالج لٰهذا السبب. العالج. وكيفما اكن، سوف أقوم الحقا 
إاّل أّن ما يهّم اآلن هو التساؤل حول منشإ الفكرة املركزّية اليّت بن عليها 
ا؛ فلوال  ٰهذا السبب، ويه إماكن كون العالم خايلاا من انلقص خلوًّا مطلقا
ا بإماكن خلّو العالم من انلقص، ملا أمكنه أن يعّد  أّن امللحد يعتقد مسبقا

ا أساسيًّا تعتمد عليه صّحة اعتبار )كون  العالم خايلاا من انلقص( رشطا
  اكمٍل.)العالم( معلوالا إلهٰلٍ 

ى العقل الربهايّن ـ ـومن هنا، وألّن اإلنسان )العاقل( يقوم ـ بمقتض
بفحص مبادئ استدالهل؛ لريى إن اكنت من الصنف الصالح لالستعمال أو 

اذّلي قاد امللحد إىل إحلاده، يعن أن ال، فإّن تطبيق ٰذلك ىلع ٰهذا السبب 
 يقوم امللحد فيسأل نفسه السؤال اتلايل:

هل استند حكمه بإماكن خلّو العالم من انلقص إىل قدرته ىلع ختيّل 
ذه العالم خايلاا من انلقص واأللم والرّش، أو أنّه استند إىل خصوصّيات هٰ 

ثّم وبعد مالحظته  –أعن إماكن خلّو العالم من انلقص والرّش  –الفكرة 
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؟ . إذ لو اكن حكمنا (1)خلصوصّياتها ومضامينها وجد أنّها صادقة  وصحيحة 
ا إىل حمض قدرتنا ىلع ختّيلها، مدعومةا برغبتنا وأملنا  باإلماكن مستندا
بتحققها، وكرهنا ملا نعانيه من آالٍم تسبّبها أحداث العالم الواقّع اذّلي 

، وبما أنّنا ال نملك نعيش به، فٰهذا يعن أن حكمنا هٰ  ذا جمّرد حكٍم وهيم 
املسّوغ املعريّف يك حنكم بإماكن لّك ما نقدر ىلع ختّيله، ملحض قدرتنا ىلع 
 . ختّيله، فال يمكن االتّكال ىلع ٰهذا السبب طاملا أنّه يرتكز ىلع حكٍم وهيم 
وٰهذا خبالف ما لو اكن احلكم باإلماكن ناشئاا من نفس مضمون الفكرة 

 وصّياتها املتضّمنة فيها.وخص
وكيفما اكن، فمن الواضح أن حسم ٰهذا األمر ليس مّما يطاهل الفهم 
العاّم بتلقائّيٍة ووضوٍح؛ ألنّه يستديع اخلوض يف تفاصيل متعّددٍة ال يملك 
اعّمة انلاس آيّلات معاجلتها، وال املزاج املناسب للغوص فيها. وٰهذا ما جيعل 

                                                        

ا ضمن نظاٍم وترتيٍب  بما هو جمموع  لّك األشياء اليّت حنن منها، واليّت -أي إن اكن العالم  (1) جتتمع مجيعا
حمّدٍد، حبسب ما ٰلا من خصوصيّاٍت تابعٍة لعنارصها ومكّوناتها، وحبسب ما تفرضه تلك 

يصّح احلكم عليه بأنّه ممكن  أن يكون  -اخلصوصيّات والعنارص واملكّونات من عالقات تأثرٍي وتأثٍّر 
(، خايلاا من انلقص )أي من اتلصادم واتلعارض املوجب تلأ ثري بعض األشياء ىلع بعض بنحٍو سليب 

ا مثل حكمنا بأّن األربعة يمكن أن تنقسم إىل قسمني متساويني؛ إذ إّن األربعة حبسب خصوصيّة  تماما
( يصّح احلكم عليها بأنّها يمكن أن تنقسم إىل قسمني 1+1+1+1مضمونها من كونها عبارةا عن )

يكون خايلاا من انلقص نشأ من )طبيعة خصوصيات  متساويني. فهل حكمنا بأّن العالم ممكن  أن
العالم(، كما نشأ حكمنا بأّن األربعة يمكن أن تنقسم إىل قسمني متساويني من )طبيعة خصوصيات 
األربعة(، أو أنّه نشأ من جمّرد القدرة ىلع اتلخيّل، واليّت ال تتوقّف ىلع مالحظة املعاين واخلصوصيّات، 

 مجاٰلا وسذاجة صورها.وإنّما تأخذ األفاكر ىلع إ
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إّما ركوناا إىل حكٍم وهيم  أو إىل مقبوالٍت مأخوذةٍ  االتّكال ىلع ٰهذا السبب
عّمن يروّجون لٰهذا السبب، ويف ًّلك احلالني ال يكون املوقف اإلحلادّي 
ا ملسوّغه املنطيّق حبسب منشئه، باتلايل سيكون ٰهذا اتلنبيه اكفياا  واجدا

ال إلدراك أّن االتّكال ىلع ٰهذا السبب دون حسم ٰهذه انلقطة ـ كما هو احل
ا مع العقل واتّبااعا ملنهجه الربهايّن، خالفاا  ا منسجما اعدةا ـ لن يكون موقفا

 ملا يبدو عليه.

 السبب الثالث: امتناع نفس فكرة اإلله

يتمّثل السبب اثلالث يف دعوى إقامة ادليلل ىلع امتناع نفس فكرة 
ن مجيع ، من خالل بيان أن اإلهٰل املّدىع وجوده جيب أن يكون بريئاا ماإلهٰل 

صفات العالم اذّلي نعيش فيه؛ ألّن ٰهذه الصفات نفسها يتّم استخدامها 
 يوجده، وٰهذا يعن أّن اإلهٰل املزعوم وجوده ال إلثبات حاجة العالم إىل إهٰلٍ 

 ٰ ا وال يف ماكٍن، وال يف زماٍن وال شلك هل. ول كّن فكرة يمكن أن يكون جسما
سوى لفٍظ فارٍغ من أّي معىن؛ ألنّنا اإلهٰل اخلايل من لّك ٰهذه الصفات، ليس 

ا موصوفاا  مهما سعينا تلصّور معىن ما واستحضاره يف ذهننا فإنّنا سنجده قهرا
بصفٍة من تلك الصفات، فكيف يمكن أن نتصّور شيئاا ال هو جبسٍم، وال 
هو ذو شلٍك، وال هو يف ماكٍن، وال هو يف زماٍن، بل إنّنا مّت ما نفينا لّك 

لم يبق يشء يف ذهننا سوى العدم والفراغ. ففكرة اإلهٰل  ٰهذه األوصاف،
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ليست بفكرٍة، وإنما جمّرد اسٍم يطلق ىلع ما هو فاقد  للّك ٰهذه الصفات، 
 وفقد ٰهذه الصفات يليغ معناه.

 تحليل السبب الثالث وبيان القيمة المنطقيّة لالعتماد عليه

إىل الفهم العاّم، يعّد ٰهذا السبب كسابقه من األسباب القريبة املنال 
والواسعة االنتشار نسبيًّا. والسبب يف ٰذلك يرجع إىل أنّه يعتمد ىلع حكٍم عقيل  

 ال يمكن أّويل  واضٍح، وهو أّن لّك الصفات الّيت جتعل من العالم معلوالا إلهٰلٍ 
. كما أنّه يعتمد ىلع أمٍر واضٍح للك  أن تكون يه نفسها صفاٍت ذٰللك اإلهلٰ 

أّن تصّور يشٍء ال هو جبسٍم وال هو يف ماكٍن وال يف زماٍن وال بذي  أحٍد، وهو
كن مع ٰذلك، فإّن يف ٰهذا االستدالل شلٍك هو يف احلقيقة إلغاء  للتصّور. ولٰ 

ا يقيض بأّن لّك ما ال نقدر ىلع تصّوره بإحدى تلك الصفات  ا مسبقا افرتاضا
ٍة، ويه ما إذا اكن هناك فهو ال يشء. كما أنّه يدعو للتساؤل عن نقطٍة أساسيّ 

فرق  بني اتلعّقل واتلخّيل، فهل حدود اتلعّقل والفهم حمدودة  حبدود اتلخّيل؟ 
ا ذا شلٍك ويف ماكٍن وزماٍن،  إذ إّن اتلخّيل مقهور  بأن يكون ما يتخّيله جسما
فهل حدود الواقع تابعة  حلدود قدرة اخليال؟ فإن لم يكن كٰذلك، أو لم يتّم 

ا حسم ٰذلك، فإنّ   االستناد إىل عجزنا عن ختّيل فكرة اإلهٰل نلّتخذ منها منطلقا
ا وهميًّا، فهل األمر  للقول بامتناع نفس الفكرة وفراغها، سيكون حكما

، أو ال؟   كٰذلك فعالا
وأّما أنت ـ أيخ القارئ ـ فقد تبنّي لك يف العرض املجمل ملبادئ املعرفة 

د ىلع حال اخليال واالعتماد ىلع الصحيحة، كيف أّن هناك فرقاا بني االعتما
ا تفصيل الالكم حول ٰذلك خالل عرض  حكم العقل، وسوف يأيت الحقا
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مفاتيح العالج؛ ألّن ما يعنين هنا باتلحديد، هو اإلشارة إىل أنّه من الواضح 
أّن حسم ٰهذه انلقطة ليس مّما يناهل الفهم العاّم، بل حيتاج إىل فحٍص وتميزٍي 

ل ىلع العجز اذّلي جنده يف مقام اتلخّيل لفكرةٍ ما، وباتلايل دون جمّرد االتّكا
فإّن امللحد العايّمّ ىلع األقّل، واملّتلك ىلع ٰهذا السبب لتسويغ موقفه، 
سيكون مّتكئاا ىلع ما ال يسوغه منطقيًّا؛ وباتلايل لن يكون الركون إيله 

 ى العقل بما يمليه منهجه الربهايّن.ـاعتماداا ىلع مقتض

 لألسباب الثالثة عامٌّ ٌمتقيي

باجلملة يبدو جليًّا مّما تقّدم أّن ابلّت يف صالحّية ٰهذه األسباب تلصحيح 
املوقف اإلحلادّي، ليس مّما يملكه اعّمة انلاس اذّلين يراد ٰلم أن يّتجهوا 
إىل تبّن اإلحلاد رؤيةا إنسانّيةا عن الكون؛ ألّن االعتماد ىلع املقبوالت اليّت 

ا السبب األّول، أو الركون إىل الوهمّيات اليّت يقوم عليها السببان يقوم عليه
اثلاين واثلالث، ليس إاّل اعتماداا ىلع أسباٍب غري صاحلٍة لضمان صّحة 
املوقف اإلحلادّي، بل حيتاج تصحيحها بالنسبة إىل السبب األّول إىل إثبات 

م املنهج العقيّل صواب األقوال اليّت بن عليها، وٰهذا ما يتوّقف ىلع تعلّ 
الربهايّن واخلربة بمعايري صّحة ادليلل وموجبات بطالنه، ثّم بعد ٰذلك يتّم 
تقييم األدلّة املداعة ىلع الوجود اإللّٰه وفحصها؛ لريى الفاحص صواب ٰهذه 

 األقوال أو خطأها.
أّما بالنسبة إىل السببني اثلاين واثلالث، فيحتاجان حّّت يصّح االعتماد 

ىل إثبات صدق األحاكم الوهميّة اليّت بنيا عليها، واليّت نتجت من جمّرد عليهما إ
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االتّكال ىلع رصف القدرة ىلع اتلخيّل والربط بني الصور واألفاكر، وٰهذا ما ال 
يتّم بطبيعة احلال إاّل من خالل الرجوع إىل حال املوضواعت اليّت حنكم عليها 

ملوضوع حبسب خصوصيّاته، لرنى إن ونصفها، فننظر إىل ما يعطينا إيّاه نفس ا
اكن يسّوغ نلا القيام بالربط العقيّل واحلكم، فنعلم أنّه حكم  ناشئ  من واقع 

 املوضوع ومطابق  حلاهل يف نفسه دون تأثرٍي ملا هو غريب  وأجنيبٌّ عنه.
أّما إذا ما اكتىف املرء باالتّكال ىلع مقبوالٍت ووهمّياٍت يف حتديد موقفه 

ه جتاه مسألة الوجود اإللّٰه، فٰهذا ما لن يكون منسجما مع وتشكيل رؤيت
مقتىض العقل بمنهجه الربهايّن الضامن تلجّنب اخلطإ. وبٰهذا أختم الالكم 

، ويف حتليلها وبيان القيمة املنطقيّة يف أسباب ترك االعتقاد بأصل وجود إهٰلٍ 
ا بالالكم لالعتماد عليها حبسب املبادئ املستخدمة فيها، وسوف أقوم ال حقا
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؛ وٰذلك يف مقام عرض مفاتيح العالج كما أرشت  حوٰلا بنحٍو أكرث تفصيالا
 مكرراا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبري اإلهلّي
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تعّد األسباب اليّت حدت إىل نيف حاجة الطبيعة للتدبري اإللّٰه أسباباا 
جديدةا ال يتعّدى عمرها القرن ونصف القرن من الزمن؛ وٰذلك بسبب أّن 
العادة اليّت اكنت سائدةا يف مقاربة العلوم الطبيعّية خالل القرنني السابع 

ورٍد عجزت فيه عرش واثلامن عرش، تقيض بزّج ادلور اإللّٰه يف لّك م
القوانني الطبيعّية املكتشفة عن إعطاء تفسرٍي شامٍل لعملّيات اتلكّون يف 

ا بلعبة إهٰل   الفجوات، حيث يستعني الطبيعة، وٰهذا ما بات يعرف الحقا
 لكّما لم يتمّكن من إجياد املنّظر يف العلوم الطبيعّية بادلور اتلدبريّي لإلهلٰ 

ٰ (1) مع القوانني املكتشفةتفسرٍي طبيع  حلدٍث ما متوافٍق  كن ومع تطّور . ول
العلوم الطبيعّية، وامتالك قدرةٍ أفضل ىلع اتلفسري لعمل الكون، باتت 
املساحة اليّت حيتاج فيها املنّظر لالستعانة بادلور اإللّٰه إلكمال عمله 

 ٰ كّن ٰذلك قد فتح باباا للتساؤل املحّق عن مدى اتلنظريّي أقّل شيئاا فشيئاا. ول
علمّية ٰهذه املمارسة، إذ طاملا أن تطّور العلوم يقود إىل اكتشاف اتلفسريات 

 نلجعله السبب الاكمن الطبيعّية شيئاا فشيئاا دون احلاجة إىل اتلوّسل باإلهٰل 
                                                        

كما هو احلال مع نيوتن وويلم بايل وغريهما من علماء الطبيعة يف العرص احلديث، ومع أفالطون يف  (1)
حماورة طيماوس ومن قبله أنكساغوراس من الطبيعيّني القداىم، خالفاا ألتباع املنهج العقيل الربهاين 

ا من أرسطو وصوالا إىل الفارايّب وابن سينا و ابن رشٍد وتوما األكوين، حيث عّدوا عمليّات الكون بدءا
لكّها بكّل تفاصيلها خاضعةا خلصوصيّات عنارصه ومكّوناته، وإنّما الكون كلك  فعل اإلهٰل وتدبريه 
بانلحو اذّلي تقتضيه خصوصيّات ومكّونات عنارصه؛ وذٰللك لم جيعلوا اإلهٰل علّةا قريبةا ومبارشةا ألي  

ولم يمزّيوا بنحٍو خيايل  وطفويل  بني القوانني الطبيعيّة واتلدبري اإللّٰه جلملة من أحداث الكون، 
 الكون، بل الكون فعله، وفعله هو الكون.
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ا لالستعانة بادلور اإللّٰه  وراء ما عجزنا عن تفسريه، فما هو املرّبر أساسا
ابلحث العليّم هو الكّف عن عند قصور اتلفسري الطبيّع، بل مقتىض 

 الفجوات، واعتبار الكون قابالا للتفسري الطبيّع تفسرياا استعمال إهٰل 
يكتمل شيئاا فشيئاا، مع االعرتاف بالغموض واحلاجة إىل ابلحث والعمل 

 اإلضايّف يف املستقبل.

 تطور العلوم التجريبّية وتوظيفها خلدمة اإلحلاد

إللّٰه من منطلق احلاجة إىل تكميل ىلع خلفيّة اتلعامل مع ادلور ا
اتلفسري العليّم يف ظّل قصور القوانني املكتشفة عن صالحيّة تفسري 
جممل عمل الكون، ويف ظّل انلظر إىل الوجود اإللّٰه كمتّمٍم رضوري  

ا (1)الكتمال اتلفسري الطبيّع للعالم ؛ اكنت انلتيجة الطبيعية ذٰللك ـ نظرا
ة ـ يه االستغناء باللكّيّة عن ادلور اإللّٰه  بوصفه تلطّور العلوم الطبيعيّ 

وسيلةا صاحلةا لالستعمال يف مقام اتلفسري العليّم لقوانني الطبيعة 
اخلاّصة. وبطبيعة احلال، فإّن امللحدين اذّلين اعينوا ٰهذا اتلحول يف 
العلوم الطبيعية، قد وجدوا بغيتهم فيه يك جيعلوا منه إعالناا علميًّا عن 

 يف االستدالل ىلع وجود تق
ا
ويض لّك حماولٍة الستخدام العالم الطبيع مبدأ

                                                        

 تعّد نظرّية املصّمم اذليكّ املطروحة يف أيّامنا أحد مظاهر ٰهذه املحاولة من قبل بعض علماء الطبيعة. (1)
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إهٰلٍ موجٍد ومدبٍّر لٰهذا العالم. فلّك ما يسّّم برباهني احلركة وانلظم 
والرتكيب، اليّت يستعملها املتديّنون إلثبات حاجة العالم إلهٰلٍ صانٍع 

الئقٍة وغري علميٍّة؛ ومدبٍّر قد أصبحت بالنسبة إيلهم جمّرد نظريّاٍت غري 
وذٰلك ألنّهم باتوا يرون أنّها ال تعدو كونها خضواعا للعجز املؤقّت عن 
ا طبيعيًّا، واجلهل بالقوانني املاّديّة الّيت حتكمه؛ إذ  تفسري الكون تفسريا
إّن ًّلكًّ من العجز واجلهل يسريان حنو اتلاليش شيئاا فشيئاا نلصري يف 

فسري العليّم املاّدّي الاكيف والشامل لكيفية انلهاية قادرين ىلع تقديم اتل
نشوء الكون وكيفيّة عمله، سواء  ىلع الصعيد اليّح أو غري اليّح من 

 مكّونات اعلم الطبيعة.

وبالفعل، لقد قام املنّظرون يف عليم الفزيياء واألحياء بتقديم 
يث ساد اتلفسريات املاّديّة الطبيعّية لكيفّية نشوء الكون وكيفّية عمله، حب

االعتقاد بأنّه لم يعد هناك أّي إماكنّيٍة جلعل فكرة اإلهٰل داخلةا ضمن حلقات 
ٰهذه اتلفسريات اخلاّصة بالعلوم الطبيعّية، اليّت اكن من أشهرها نظرّية 
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االنفجار الكبري يف علم الفزيياء انلظرّية ونظرّية اتلطّور باالنتخاب 
 .(1)الطبيّع يف علم األحياء انلظرّية

 نبثاق علم فيزياء الكّم وتوظيفه خلدمة اإلحلادا

يف العقود األوىل من القرن العرشين انبثق إىل الوجود فرع  جديد  يف 
الفزيياء حتت مسّّم فزيياء الكّم، ومن بني العديد من انلظرّيات 

 (2)والفرضّيات يف ٰهذا احلقل العليّم اجلديد قام بعض املنّظرين بتفسري
نحٍو اعترب فيه أّن سلوك لك  من فوتونات الضوء والعنارص الواقع الكمويّم ب

املكّونة بلنية اذلّرات ـ اليّت تشلّك بدورها ابلنية األّويلّة للعالم بكّل ما فيه 
ـ غري خاضٍع ألّي من القواعد والقوانني املألوفة نلا اليّت نعّدها بدهّياٍت 

، )من قبيل قانون اٰلوّية وقانون امتناع اتلناقض وقانون  ومسلّماٍت عقلّيةا
العلّّية(؛ وباتلايل فإّن ٰهذه القواعد والقوانني قد أصبحت فاقدةا لصالحّية 
، وإنّما  االنطباق ىلع الواقع الكمويّم، بل إنّها لم تعد قوانني وقواعد أصالا
جمّرد تعبرياٍت اصطالحّيٍة تصف الطريقة اليّت نرى عليها األشياء يف اعملنا 

                                                        

(، The Grand Designظريات إىل كتاب ستيفن هوكينغ )يمكن الرجوع للتوّسع حول ٰهذه انل (1)
 وكتاب ريتشارد دوكيزن )صانع السااعت األعّم(، وكتاب تشارلز داروين )أصل األنواع(.

 وهو تفسري كوبنهاغن املشهور. (2)
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 عنه بعالم ما فوق اذلّرة، أّما العالم الكمويّم ـ أي اعلم بنية املألوف املعرّب 
اذلّرة نفسه ـ فإنّنا نرى األشياء فيه بطريقٍة خمتلفٍة لكّيًّا، حبيث ال تصلح 

 تلك اتلعبريات االصطالحّية نفسها لوصفها واتلعبري بها عنها.

عملّيات وباجلملة فإّن ما تّدعيه ٰهذه "انلظرّية" أو الفرضّية، هو أّن 
الوجود واحلركة واتلأثري واتلموضع اليّت حتدث يف الطبيعة يف بنيتها األّويّلة، 
إنّما حتدث فيها كٰذلك بشلٍك ذايت  دون وجود فاعٍل وحمّرٍك ومؤثٍّر، ودون 
وجود قواعد وقوانني تمنع من وجود يشء يف ماكنني، وكون يشٍء يف الوقت 

ون يشٍء حبالني متناقضني، وٰهذا نفسه شيئني متغايرين يف احلقيقة، وك
 ى تلك القواعد والقوانني.ـيعن أن الطبيعة يف جوهرها ال ختضع ملقتض

وبناءا ىلع ٰذلك رأى امللحد أنّه ال يمكن االنطالق من الطبيعة الستنتاج 
ا، بل ترىق إىل ما هو أزيد من ٰذلك، معترباا أّن أّن ٰلا إٰلٰ  ا ومدبّرا ـاا وصانعا

والقوانني نفسها ال تصلح ألصل إثبات وجود اإلهٰل، حّّت لو لم ٰهذه القواعد 
ا لعمليّة اإلثبات؛ وٰذلك ألنّها لم تعد قواعد مطلقةا   جُتعل الطبيعة منطلقا
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، وإنّما جمّرد اصطالحاٍت نصف بها ما نشاهده هنا يف العالم  وال قوانني ثابتةا
 .(1)املحيط، وال نتعّدى عن ٰذلك ىلع اإلطالق

ه ـ وبعد تفسري ابلنية األّويّلة لالهتمام يف ٰهذا األمر، هو أنّ واملثري 
ها جمّرد للكون بٰهذا انلحو ـ لم يعد اتلعامل مع العلوم اتلجريبّية فقط ىلع أنّ 

إلجياد ابلديل األصلح علميًّا، مع ترك مسألة الوجود واتلدبري اإللّٰه  مصدرٍ 
ا عن وظيفة العلم الطبيّع كما هو احلال يف تأثري عليم  ا وخارجا ا متأرجحا أمرا
الفزيياء واألحياء انلظرّيني. بل إن ٰهذا اتلفسري للعالم الكمويّم وبلنية 

ن امللحدين ون والطبيعة ـ قد مكّ ة للكيلّ اللبنات األوّ  دّ ات ـ اليّت تعاذلرّ 
ه جعل من مسألة وجود ادلور إنّ  إذ ؛من العثور ىلع دعٍم أرىق وأقوى ملوقفهم

غ املنطيّق"، وليس "للمسوّ  فاقدةا  اإللّٰه يف تكوين وتدبري الطبيعة مسألةا 
ال حاجة ٰلا يف مقام اتلفسري يف العلم الطبيّع وخارجةا عن  جمّرد فكرةٍ 

اتلجربة الواقعة يف العالم الكمويّم قد  حبثه؛ وٰذلك ألنّ موضوعه وجمال 
َْت ىلع أنّ   ة للّك ها تكشف عن حتّرر ابلنية األّويّلة للكون من املحكوميّ فرُسِّ

يه بابَلَدِهيَّاِت والواضحات، وباتلايل اعتربت اكشفةا يف الوقت عينه ما نسمّ 

                                                        

(، The Principle of Sufficient Reasonألكساندر بروس ) يمكن الرجوع إىل كتاب (1)
)فلسفة الكوانتم(، وكتاب جون جريبني )ابلحث عن قّطة رشودجنر(؛ وكتاب روالن أومنيس 

لالسزتادة حول فزيياء الكوانتم وكيفيّة توظيفها يف رضب املبادئ األّويلّة(. كما يمكن الرجوع إىل 
كتاب فريرن هايزنربغ )الفزيياء والفلسفة(، وكتاب ديفيد نلديل )مبدأ الريبة.. إينشتاين هايزنربغ 

 الع ىلع حقيقة انلظرّيات الكوانتمية وخلفياتها.بور(؛ لالطّ 
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 اجة إىل إهٰلٍ مكّونٍ ا واقعيًّا من احلرا ر الطبيعة والكون نفسه حترّ عن حترّ 
ر )العلم الطبيّع( من االستعانة بفكرة وليس فقط عن جمّرد حترّ  ،ومدبّرٍ 

اإلهٰل بانلحو اذّلي أجنزه تطّور لك  من عليم الفزيياء الكونّية واألحياء 
 انلظرّيني.

وٰهكذا فقد جعل امللحدون من فزيياء الكّم سبباا واعمالا يقود إىل 
هتني هما: أّوالا تفسري بنية الكون األّويّلة بنحٍو يليغ اإلحلاد، وٰذلك من ج

 فاعٍل ومدبٍّر هل. وثانياا اّداعء خرق العموميّة حاجتها الواقعّية يف نفسها إلهٰلٍ 
واإلطالق يف األحاكم واملبادئ األّويّلة، حبيث تسلب ضمان الصدق 

 والواقعّية عن لّك أنواع األدلّة ىلع الوجود اإللّٰه.

 وظيف العلوم التجريبّية خلدمة اإلحلادخالصة ت

إنّه وبناءا ىلع ما تقدم تكون األسباب انلاجتة عن توظيف العلوم 
اتلجريبّية يف مسألة الوجود اإللّٰه ـ اليّت جعلت امللحدين يذهبون إىل نيف 
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حاجة الطبيعة للوجود واتلدبري اإللّٰه، سواء  يف أصل وجودها أو يف عملّية 
 كيفية عمله ـ عبارة عن أسباٍب ثالثٍة يه:تكونها أو يف 

األّول: انلظرّيات الفزييائيّة الكونّية يف تفسري كيفّية تكّون الكون 
 وكيفّية عمل القسم غري اليّح منه. 

 اثلاين: انلظرّيات ابليولوجّية يف تفسري تكّون وعمل القسم اليّح من الكون.
تفسري تكّون وعمل ابلنية  اثلالث: انلظرّيات الفزييائيّة الكوانتمية يف

 األّويّلة للكون.
وبصريورة العلوم اتلجريبيّة وسيلةا إلنتاج أسباب وعوامل تلصحيح 
ا للتديّن  املوقف اإلحلادّي، صار من السهل أن يتّم اعتبار العلم مضادًّ
وللقول بوجود إهٰلٍ مدبٍّر للطبيعة، وباتلايل الرتويج ملعادلة إّما العلم وإّما 

 ووضع العلم يف مواجهة ادلين. اخلرافة،
ا من  ٰهذا، ويضاف إىل ما تقّدم ما يمكن ـ بنحٍو ما ـ عّده سبباا رابعا
أسباب اإلحلاد اليّت تقوم ىلع أساس سلب الطبيعة حاجتها إىل املوجد 
واملدبّر اإللّٰه، واملرتبطة بتوظيف العلوم اتلجريبّية، وهو سبٍب متفّرٍع 

 ثة السابقة، ويف طوٰلا؛ إذ إنه يرتكز ىلع أمرين:ىلع سببّية األسباب اثلال
: ىلع الصيت الرائع والشهرة اإلجيابّية الفائقة الّيت صارت العلوم أّوًل 

اتلجريبّية تتمتع بها يف مجيع أصقاع العالم، فيما خيّص دورها الرائد يف تطوير 
ا ملا أنتجته وأحدثته من آثار جليلة ومنافع  كبرية يف لّك احلياة البرشّية؛ نظرا
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املجاالت، من خالل االخرتااعت والصنااعت واملعاجلات الطبية والزراعية 
 واملنتجات الغذائية والطبّّية، وغري ٰذلك مّما ال يعّد وال حيىص.

: ىلع ما قام به مجلة  من امللحدين، إذ عمدوا إىل اتلوحيد وادلمج ثانًيا
طبيقّية مثل الفزيياء اتلجريبّية اإلعاليّم بني العلوم اتلجريبيّة العملّية واتل

وابليولوجيا اتلجريبّية والكيمياء اتلجريبّية والطّب وعلوم احلاسوب 
واملياكنياك وما شالكها ـ اليّت ثبت بالعيان والوجدان جناحها يف حتقيق خري 
اإلنسان ـ وبني ما يسّّم بالعلوم انلظرّية اليّت تقوم بتقديم انلظرّيات 

من خالل اتلجارب، مثل الفزيياء انلظرّية وابليولوجيا املفرّسة ملا علم 
 انلظرّية اللتني تنتيم إيلهما األسباب اثلالثة السابقة.

ومع ارتكاب ٰهذا ادلمج، تّم إبراز العلوم املعارصة كلك  وكأنّها تقف 
ا لوجه أمام االعتقاد بوجود إهٰلٍ موجٍد ومدبٍّر لعالم الطبيعة؛ ونتيجةا  وجها

وكأن العلماء واملتخّصصني يف املجاالت اليّت حّققت انلجاحات ذٰللك بدا 
ابلاهرة يف راعية خري اإلنسان، هم أنفسهم من امللحدين اذّلين يقولون إّن 
العالم الطبيّع يتكّون ويعمل دون أن نكون حباجٍة إىل أدىن فرٍض دلور إهٰلٍ 

وا انلظرّيات حول يتّمم نظرّياتنا اتلفسريّية، وأنّهم هم أنفسهم اذّلين وضع
الكون والطبيعة بنحٍو أظهروا فيها أّن الكون نشأ وتكّون بشلٍك عشوايئ  بال 
اغيٍة وال هدٍف وال تدبرٍي، ودون احلاجة إىل علٍّة اعقلٍة فاعلٍة، وهم أنفسهم 
اذّلين يقولون إّن بنية العالم ختتلف عّما نراه ونألفه، وإنّها ال يمكن 

نا اليّت تكّونت من خالل املالحظة العاديّة للعالم إخضاعها ملفاهيمنا ورؤا
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. (1) أوجده ودبّرهلك لم يعّد حيّق نلا أن نّديع أّن العالم فعل  إلهٰلٍ حونلا؛ وذلٰ 
وبطبيعة احلال، فإّن دجماا كٰهذا اكن هل أثره يف نفوس عموم انلاس، واكن 

 سبباا بوجٍه ما يف إلحلادهم.

 نطقّية لالستناد إليهاحتليل األسباب وبيان القيمة امل

أمام ٰهذا املشهد اذّلي يبدو للوهلة األوىل مكتمل املعالم، تتجّّل الطريق 
حنو اإلحلاد وكأنّها معّبدة  سهلة  أمام من ينطيل عليه لّك ما قيل ويقال حول 
دور العلوم اتلجريبّية يف إجياد األسباب والعوامل امللزمة باخّتاذ اإلحلاد 

خالهل الرؤية الواقعّية عن العالم؛ إذ يبدو أّن اتلجارب  منظاراا تتكّون من
العلمّية نفسها يه السبب الاكمن وراء إجناح املهّمة اثلانية اليّت يتوّخاها 

. ثّم، امللحد، ويه سلب الطبيعة حاجتها ألّي دوٍر تدبريي  من قبل اإلهٰل 
ملعرفة وباعتبار أّن اتلجربة تندرج ضمن قسم املبادئ الصاحلة بلناء ا

ا يف االستدالل الصحيح؛ فٰهذا يعن أّن املوقف  عليها، والستخدامها منطلقا

                                                        

 يمكن اتلوّسع يف االّطالع ىلع كيفيّة توظيف انلظرّيات العلميّة لضـرب أدلة  (1)
 :الوجود اإللّٰه وحقيقة ٰهذا اتلوظيف بالرجوع إىل كتايب إدوارد فسـر

)The Last Superstition( ،)Scholastic Metaphysics A Contemporary 

Introduction(. 
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ى العقالنّية وللمنهج ـاإلحلادّي يظهر وكأنّه موقف  معريفٌّ مطابق  ملقتض
؟!العقيّل الربهايّن. ولٰ   كن هل األمر كٰذلك فعالا

، علينا أن نتساءل إن اكنت اتلجربة العلمّية يه املسؤولة  فعالا بدايةا
عن دعم املوقف اإلحلادّي، فهل قامت اتلجربة العلمّية ىلع أّن الطبيعة 
حبسب خصوصّياتها املقّومة ٰلا، تقتيض أن تكون موجودةا ومتكّونةا من 
تلقائها بال حاجٍة إىل علٍّة فاعلٍة ومدبّرٍة؟ هل اتلجربة العلمّية أظهرت أّن 

؛ ألنّها ال ما يسّّم بالقواعد العقلّية األّويّلة ليست ص ادقةا ىلع حنٍو رضوري 
تنطبق ىلع عمل ابلنية األّويلّة للكون واملتمّثلة ببنية اذلّرات؟ هل العلماء 

اتهم يف الفزيياء وابليولوجيا انلظرّيتني خيربوننا فعالا من خالل نظريّ 
وتفسرياتهم عّما وجدوه يف اتلجارب والوقائع اليّت خاضوا غمار فهمها 

ربنا طبيب القلب مثالا عن أجزاء القلب وكيفّية عمله وتفسريها، كما خي
ووظائفه يف ابلدن بالنسبة إىل بايق األعضاء؟ هل العلماء يف الفزيياء 

رون نلا اعلم األجسام واجلسيمات واعلم ـّ وابليولوجيا انلظرّيتني يفس
 الاكئنات احلّية، كما يفرس نلا اعلم الرياضّيات أّي معادلٍة رقميٍّة أو علقةٍ 
هندسّيٍة، فيبنّي كيف وملاذا اكنت نتيجة ٰهذه املعادلة الرياضية بٰهذا 
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انلحو، وملاذا وكيف اكنت العلقة اٰلندسّية بني األشاكل بٰهذه الصفة؟ هل 
؟  األمر كٰذلك فعالا

إّن اإلجابة ىلع ٰهذه األسئلة يف احلقيقة يه اليّت حتدد القيمة املنطقّية 
والفزييائّيني، ويفرتض أن تكون اإلجابة  ألقوال املنظرين ابليولوجينّي

عليها باإلجياب؛ حّّت يكون دلينا مسوغ  معريفٌّ للبناء ىلع أقواٰلم، كما 
 اكن نلا مسوغ  معريفٌّ للبناء والقبول بعمل الفزييولوجيّني واملهندسني.

ولٰكّن األمر ال يقف عند ٰهذا انلوع من األسئلة، بل هناك نوع  آخر 
اتلجّرد واملوضوعّية وضمان األمانة والزناهة؛ إذ إّن العالم يتعلّق بإحراز 
 أو الريايّض، وإن اكن يلتعاىط مع موضوع حبثه دون أن يكون الفزييولويجّ 

لعقيدته الشخصّية وملوقفه من ادلين ومن الوجود اإللّٰه أّي دخل فيما 
دم ّي؛ ألّن وجود إهٰلٍ أو عـصيسىع بليانه والكشف عنه يف عمله اتلخّص 

وجوده ليس بذي مساٍس أصالا بنتيجة ٰهذه املعادلة، أو بكيفّية عمل ٰهذا 
العضو يف ابلدن وما شالك ٰهذه األمور. ولٰكن هل املنّظر واملفرّس للكون 
والطبيعة يف لك  من الفزيياء وابليولوجيا انلظرّيتني، يتمّتع بنفس املستوى 

قفه الشخصّية حول ادلين من اتلجّرد واملوضوعّية، وابلعد عن تأثري موا
ّي؟ هل يقوم الفزييايّئ أو ابليولويّج ـوالوجود اإللّٰه ىلع عمله اتلخصص

بتنظريه وتفسريه دون أن تتدّخل مواقفه السابقة وخلفّياته اثلقافيّة  انلظريّ 
وانلفسّية، يف عملّية اتلنظري واتلفسري، رغم أّن الزناع احلاّد والرشس يف 
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اخّتاذ الطبيعة وعملياتها مطّيةا إلثبات الوجود اإللّٰه  اتلاريخ واحلارض حول
يّني واملاّدينّي حارض  وفاعل  بقّوٍة وحيوّيٍة يف ذاكرته وتدبريه بني اإلٰلٰ 

الشخصّية وذاكرة جمتمعه العليّم، ومرتبط  تارخييًّا بوجٍه مبارٍش بموضوع 
ها حتّدد بنحٍو حبثه؟ وٰهذه انلقطة جديرة  فعالا بأن تبحث وينظر فيها؛ ألنّ 

ر يف الفزيياء انلظرّية وابليولوجيا انلظرّية وفزيياء ـبات  إن اكن املنّظر واملفسّ 
الكّم يتلكّم وينّظر ويفرّس بما هو متخّصص  يف حقله العليّم، أم بما هو 
صاحب رؤيٍة فكرّيٍة أجنبيٍّة عن حقله العليّم، تتحكم يف أهداف 

 ومفاصل تنظريه وتفسريه.

يبىق علينا سؤال  واحد  ال بّد من أن نسىع لإلجابة عنه، مضاف  أخرياا 
إىل األسئلة السابقة، إنّه السؤال اذّلي يواجه من كثٍب فكرة الربط الرائج 
بني انلجاح ابلاهر والعظيم اذّلي أنتجته العلوم اتلجريبّية واتلقنية يف 

إلحلادّي؛ يلضعها العالم، وبني ٰهذه انلظرّيات واملواقف اليّت تدعم املوقف ا
موضع فحٍص وتنقيٍب جاد ، ألم يكن اتلطّور والريق اذّلي حنيا يف ظلّه إاّل 
م ىلع أنّه يسّوغ العقيدة اإلحلاديّة، حّّت  نتيجةا نلفس األساس اذّلي يقدَّ
ا من لّك الرخاء وانلعيم اذّلي تعيشه  ا وتأييدا تستمّد ٰهذه العقيدة دعما

 اّدّي، أم أّن األمر خبالف ٰذلك؟اإلنسانّية ىلع املستوى امل

ليس خيىف عليك ـ أيخ القارئ، وبعد لّك ما تقّدم ـ أنّنا وحّت نعرف 
القيمة املنطقّية لالستناد إىل األسباب والعوامل اليّت سبق ذكرها، واليّت 
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قادت إىل اإلحلاد من جهة نيف حاجة الطبيعة للوجود واتلدبري اإلٰلّٰيني، فال 
اإلجابة احلاسمة ىلع مجيع ٰهذه األسئلة. وبناء عليه، فمن بد نلا من تقديم 

الواضح، أن امللحد إذا لم يستطع تقديم ٰذلك، فسوف يكون عجزه اكفيا 
لسلب ٰهذه األسباب أي صالحية للركون إيلها، إذ إن الركون إىل املبادئ 

 يتوقف حرصا ىلع الفراغ عن صالحيتها.

جلعل االستناد إىل ٰهذه األسباب ربما يمكنن االكتفاء بٰهذا القدر؛ 
من قبل اإلنسان العايم استنادا فاقدا للقيمة املنطقيّة، باعتبار أن حسم 
اجلواب ىلع ٰهذه األسئلة ال يقل يف حاجته للتخصص وابلحث عن حاجة 

اإللّٰه ذٰللك، وهو ما يقرص عنه اعّمة  األسباب انلافية ألصل الوجود
وا إىل اإلحلاد ويرتكوا االعتقاد بالوجود انلاس اذّلين يراد ٰلم أن يصري

اإللّٰه املدبّر. ولٰكّن آثرت اتلوّسع يف بيان كيف أّن االستناد إىل ٰهذه 
األسباب ال يملك أّي مسّوٍغ منطيق  بأّي حنٍو من األحناء، وذٰلك من 
خالل اإلجابة عن األسئلة املعرفيّة الّيت قمت بطرحها حوٰلا، دون أن 

ما تطرحه مضامينها، فإن ذٰلك ىلع عهدة مفاتيح العالج  أدخل معاجلة
 اآليت ذكرها.

وذٰللك سوف أقوم فيما ييل بعرض أموٍر ثالثٍة من شأنها أن تبنّي كيف 
أّن لّك ما سيق حول دور العلوم اتلجريبيّة يف دعم اإلحلاد وتربيره 
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ا وانتحاالا لدلور العليمّ   دون وعقلنته، ال يعدو كونه استغالالا وتوظيفا
.  أدىن حق 

ّ بي   العلوم ودواعي الخلط -1 ي ورة الفصل المنهج   ض 

ال شّك أن ابلحث عن كيفّية تكون الكون، وكيفّية نشوء األنواع احلّية، 
وكيفّية سلوك األجسام واجلسيمات واإللكرتونات والفوتونات والكواراكت 

بعيٍد بمسألة وسائر املوضواعت الطبيعّية، ال يرتبط جوهريًّا من قريٍب أو 
ا أوجد العالم ويدبّره، أو ال؛ ألّن ابلحث عن كيفّية نشوء  أّن هناك إلٰها
ا، سواء اكن ٰهذا النشوء وٰهذا العمل  ا قائما الكون وكيفّية عمله سيبىق علما
ا إىل إهٰلٍ اعقٍل ومنّظٍم، أو أنّه اكن ويلد حدٍث اتّفايق  أعّم؛ إذ إّن  مستندا

تنظران إىل موضواعتهما، إاّل من حيث إنّها  الفزيياء وابليولوجيا ال
ا أو اكئناٍت حيّةا ناشئةا ومتكّونةا  موضواعت العالم الطبيّع بوصفها أجساما
وتترّصف بنحٍو خمصوٍص، ومن ثّم ينصّب ابلحث ىلع اكتشاف كيف 
نشأت وكيف تعمل وحنو ماذا تّتجه، سواء  اكن املسؤول األّول عن لّك ٰذلك 

 يشٍء آخر، فإّن ٰهذه انلقطة ستكون أجنبيّةا عن اجلهة اليّت هو اإلهٰل أم أّي 
.  تراعها العلوم الطبيعّية بما يه علوم  طبيعّية 

وإذا اكن هناك إهٰل  مسؤول  عن إجياد الطبيعة والكون وتدبريهما، فإّن ٰذلك 
لن يغرّي من طبيعة ابلحث العليّم الطبيّع وحقيقته ومساره بأّي حنٍو من 

فإّن انلظر وابلحث حول كيفّية عمل الطبيعّية وإن اكنت يف انلهاية األحناء، 
استكشافاا لفعل ٰذلك اإلهٰل، إاّل أّن املتّخصصني يف العلوم الطبيعّية وحينما 
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يكونون يف مقام الكشف عن مسائلها الفزييائّية أو ابليولوجّية أو 
ارتباطها باإلهٰل؛ الكيميائّية، فإنّهم ال يالحظون بأّي حنٍو من األحناء جهة 

وٰذلك ألنّها جهة  غريبة  ال تقّدم أو تؤّخر بالنسبة إىل موضوع ابلحث والغاية 
منه، مثلما أّن ابلحث العليّم يف ابليولوجيا مثالا ال ينظر من قريٍب أو بعيٍد 
إىل احلقائق الفزييائّية حول اذلّرات ومكوناتها، رغم أّن عمل الاكئنات احلّية 

ا للقوانني الّيت اكتشفتها الفزيياء، ولٰكّن ال خيرج يف انل هاية عن كونه تطبيقا
طبيعة املوضوع وجهة ابلحث وكيفّية اكتشاف املسائل يف ابليولوجيا ال تمت 
جوهريًّا من قريٍب أو بعيٍد إىل مسائل ابلحث الفزييايّئ؛ وذٰللك ال تكون 

وال يسىع ابلاحث منظورةا ىلع اإلطالق خالل ابلحث العليّم يف ابليولوجيا، 
ابليولويّج بما هو باحث  بيولويجٌّ إىل الالكم عنها، أو استخدام ابلحث 
ابليولويّج لإلجابة عنها، بل ال يمكنه أصالا القيام بٰذلك، وإاّل اكن كمن 

 حيمل املاء بغربال أو يسيق زرعه برماد.
واألمر عينه جيري يف ابلحث حول مسائل الرياضيات واٰلندسة؛ 

تشاف القواعد واملعادالت يتّم دون أن يكون هناك أّي اتلفاٍت فإّن اك
من قريٍب أو بعيٍد إىل أن ٰهذه األرقام يه أعداد  ألجساٍم أو جسيماٍت 
أو ذّراٍت، وكٰذلك دون أن يكون هناك اتلفات  إىل أّن ٰهذه األشاكل يه 

توجد أشاكل أجساٍم من أّي نوٍع ويف أّي ماكٍن، رغم أنّها يف انلهاية ال 
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بالفعل إاّل يف جسم حمدد وماكن حمدد، وٰهذا واضح عند من هل أدىن 
 .(1)معرفة بطبيعة ابلحث العليم

إذا اكن ٰهذا الفصل املنهيج واملوضويع الصائب بني العلوم ال جيد أدىن 
معارضٍة بالنسبة إىل العلوم الطبيعّية فيما بينها، فلماذا يصري ٰهذا الفصل 

ر ابلحث عن وجود إهٰلٍ للكون؟ وملاذا يراد إظهار مشلكةا عندما يأيت دو
العلوم الطبيعّية وكأنها تقف ىلع الطرف املضاّد للقول بوجود إهٰلٍ؟ إّن اإلجابة 
عن ٰهذا التساؤل قد أصبحت واضحةا مّما تقدم؛ إذ إّن اخللط واخلطأ بدأ 
وا من عند القائلني بوجود إهٰلٍ من ابلاحثني يف علوم الطبيعة، حيث أقحم

الوجود اإللّٰه وتدبريه كحلقٍة داخلٍة ضمن عملّية اتلفسري الفزييايّئ 
وابليولويّج لعمل الطبيعة، فاكن ٰهذا اإلقحام اخلاطئ هو األساس اذّلي مّهد 
األرضية تلبدو فكرة الوجود اإللّٰه املدبّر وكأنّها قد أصبحت موضع إبطاٍل 

 اذّلي جرى هو جمّرد وضع ونقٍد من داخل العلوم الطبيعّية، واحلال أنّ 
األمور يف نصابها الصحيح، حيث توّقف املتخّصصون يف العلوم الطبيعّية 

                                                        

ليس املراد من استقالل العلوم موضواعا ومسائل، نيف ختادم العلوم، حبيث تصري نتائج بعضها مبادئ  (1)
يف أخرى. بل املراد نيف أن تكون املبادئ حمّل حبٍث مبارٍش يف العلم اآلخذ ٰلا، كما أّن املراد نيف أهلية 

ذة من العلم اآلخر، إال أن يكونوا متخصصني فيه؛ ابلاحثني يف ٰهذا العلم للبحث يف مبادئه املأخو
ولكن مع ٰذلك فإن حبثهم فيها يكون يف العلم اخلاص بها، وبما هم متخصصني فيه، ال يف العلم 

 اآلخذ ٰلا وال بما هم متخصصني يف ٰهذا األخري.
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عن االستعانة باتلدبري اإللّٰه يف مقام اتلفسري لعمل الطبيعة بأجزائها 
ومكّوناتها؛ ألّن ٰذلك هو مقتىض طبيعة املوضوع واجلهة اليّت يبحث عنها 

 فيه.

ااعا تارخييًّا مع اإلٰلّٰيني، اكن ٰهذا اإلعراض وألّن امللحدين خيوضون رص
ماّدةا دسمةا لرتويج اتلنايف، واعتبار أّن العلم قاد إىل نيف الوجود اإللّٰه، أو 
استغناء العالم عن اإلهٰل، واحلال أن اغية ما فعله العلماء الطبيعّيون يف 

هم بيّنون إعراضهم عن إدخال فكرة الوجود اإللّٰه يف عمل الطبيعة هو أنّ 
أنّها ليست داخلةا بشلٍك جوهري  ضمن مباحث العلم الطبيّع، وال حيتاج 
إيله يف مقام وصف الطبيعة من اجلهة اليّت يتوّّخ ابلحث الطبيّع انلظر إىل 
الطبيعة من خالٰلا. وهناك فرق  كبري  وجوهريٌّ بني انلتيجتني، فمسألة 

يف داخل علٍم من علوم الطبيعة، وجود أو عدم وجود إهٰلٍ ليست مّما حيسم 
كما هو احلال يف أّن أّي مسألٍة من مسائل الفزيياء ليست مّما حيسم يف 
داخل علم ابليولوجيا وكذا العكس؛ وألجل ٰذلك جتد االعتقاد بوجود إهٰلٍ، 
ا بني علماء الطبيعّية،  ا شائعا أو ىلع األقل اخّتاذ موقف الال أدرّية منه أمرا

امللحدين واملناهضني لدلين من العلماء الطبيعّيني أمثال  بل جتد أّن كبار
واعلم الفزيياء لورانس  (Richard Dawkins)اعلم ابليولوجيا ريتشارد دوكيزن 

يرّصحون يف العديد من املناظرات  (Lawrence M. Krauss)كراوس 
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بأنّهم ال يمنعون وجود مصدٍر اعقٍل للّك ٰهذا الكون بما فيه من  (1)واحلوارات
القوانني الطبيعّية، ولٰكن ما يرّصون ىلع نفيه هو وجود العالقة اتلدبريّية 
الفعلية لٰهذا اإلهٰل مع الطبيعة واإلنسان، حبيث أنّه أرسل األنبياء ورّشع 

ياء الكونّية نيل األحاكم، ويستجيب دلعواتنا ىلع حّد تعبري اعلم الفزي
 Richard)يف حواره مع ريتشارد دوكيزن  (Neil de Grasse Tyson)تايسون 

Dawkins) فاملشلكة األساس بالنسبة إىل امللحدين، وكما سبق وأرشت يف .
مقّدمة ٰهذا ابلحث، ليست يف أصل وجود إهٰلٍ، وال يف كون الطبيعة بما فيها 

ا إلهٰلٍ، بل إّن املشلكة احلقيقة تكمن يف أّن  من قوانني توجب أن تكون صنعا
لٰهذا اإلهٰل تدبرياا فعليًّا ألحداث الكون يؤثّر ىلع اإلنسان، وباتلايل فعّل 
ا للرشائع اليّت تّديع أنّها مرتبطة   اإلنسان أن خيضع لٰهذا اإلهٰل ويسري طبقا

 به، وأّن للعالقة مع ٰهذا اإلهٰل تأثرياا ىلع سري حياة اإلنسان.
ا إ ا للمعرفة ونظرا ىل أنّهم قد عّدوا العلوم الطبيعّية مصدراا وحيدا

املوثوقة، لم جيدوا فيها أنّها جتيب عن يشٍء من ٰهذه األسئلة؛ ألنّها ببساطٍة 
خارجة  جوهريًّا عن موضوعها، وعن وجهة ابلحث فيه، وتدخل حتت 
موضوع الفلسفة األوىل )امليتافزييقا( اليّت تّم شطب اسمها من الحئة 

؛ فاكنت انلتيجة أن اعتربوا االعتقاد بٰهذه األمور اعتقاداا غري (2)لعلوما

                                                        

 احلوارات موجودة  ومتاحة  ىلع موقع ايلوتيوب. (1)

 بيشٍء من اتلفصيل يف مفاتيح العالج.سوف أتعّرض إىل ٰهذه انلقطة  (2)
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مبن  ىلع )العلم(؛ ألنّه مصطلح  خاصٌّ بهم، حيث كّرسوا حرصه بما بن 
 ىلع اتلجربة احلّسّية.

ولٰكن هل العلوم الطبيعيّة يه املصدر الوحيد للمعرفة العلميّة، أو 
 ةنة وىلع الرباهني املتكوّ يّ  اتلجربة احلسّ ة ىلعالعلوم الطبيعيّة املبنيّ  أنّ 

ا من جمموع مصادر املعرفة والعلوم الربهانيّة؟ إنّ منها تشلّك    جزءا
من  من األحوال أن يتمّ  حالٍ  اجلواب ىلع ٰهذا التساؤل ال يمكن بأّي 

خالل العلوم الطبيعيّة نفسها، بل يتّم من خالل ابلحث يف نظريّة 
املعرفة فقط، وهو حبث  فلسيفٌّ واختصاص  مستقلٌّ ال يدخل ضمن 
اختصاص اعلم الفزيياء أو ابليولوجيا، أو غريه من العلماء الطبيعيّني 

ة  وأساسيّة  سنأيت عليها وبما هم علماء طبيعيّ  ن. وٰهذه نقطة  جوهريّ
ا يف بيان مفاتيح العالج.  الحقا

.. مبادؤها  -2  قيمتها المعرفّيةخصائصها،  ،عملّية التنظي 

ا يف عملّية اتلنظري واتلفسري يف  إّن اتلجارب العلميّة وإن اكنت منطلقا
عليم الفزيياء وابليولوجيا انلظرّيني، إاّل أّن عملّيات اتلفسري وانلظرّيات 

ب علمّيٍة وال عن براهني تستعمل اليّت تطرح ليست عبارةا عن جتار
، بل إّن من مجلة املعمول به يف ت اتلجريبّية تلنتج نتائج علمّيةا املقّدما

ٰهذين العلمني وسائر العلوم اليّت ىلع شالكتهما هو أن يقوم العالم بتفسري 
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 ، ا، حبيث يصلح تلفسري تلك الواقعة أّوالا الوقائع اتلجريبّية تفسرياا مرتابطا
ك بانلظريّة بمسار الوقائع املستقبلّية ثانياا، وجيعلون املعيار للتمسّ وللتنّبؤ 

 :الا يف ثالثة أمورٍ املعطاة متمثّ 

 من القوانني اتلجريبّية اثلابتة. : أاّل تكون خمالفةا ملا هو معلوم  األّول

اكتشاف وقائع ال ينطبق  : أاّل تفقد صالحّيتها للتفسري، حبيث يتمّ اثلاين
 اذّلي تطرحه انلظرّية.عليها اتلفسري 

ا عنها، حبيث يستغن عن اثلالث : أاّل يكون هناك تفسري  أبسط عوضا
 اتلفاصيل اليّت ال ختدم أّي غرٍض توضييح  يف العلم.

فإذا ما ظهرت وقائع ال تنطبق عليها انلظرّية، أو ظهر تفسري  أبسط وأقّل 
ا، فالالزم هو اتلخيّل عن ٰهذه انلظرّية واتلفسري  اذّلي تطرحه. ويف تعقيدا

املقابل لكّما اكنت انلظرّية تستمّر يف صالحّيتها تلفسري الوقائع اتلجريبيّة 
 ٰذلك يعّزز من قبوٰلا ورسوخها. املكتشفة، فإنّ 

وانلتيجة أّن انلظرّيات باملعىن السائد حديثاا يف العلوم انلظرّية 
ت، وال يه اكما يف الرياضيّ  اتلجريبّية، ليست نتائج براهني معصومةٍ 

مضمونة الصدق والواقعّية بنحٍو ال يقبل اتلخلّف، كما هو حال انلتائج 
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اتلجريبّية املبارشة، وحال القوانني اليّت تصف نتاجئها بنحٍو ّلّك ؛ وألجل 
 ٰذلك لزمت اتلفرقة بني ثالثة أموٍر يه:

 اتلجربة العلمّية. أّوًل:

 القانون العليّم اتلجرييّب. وثانًيا:

 انلظرّية العلمّية اتلجريبّية. :وثاثلًا

أي اتلجربة العلمّية، عبارة عن نفس املالحظة احلّسّية  :فاألوىل
الكيفّية املنتجة ملعرفٍة لكّيٍّة قانونّيٍة باملوضوع املالحظ، حبيث تشمله 

ها تكشف عن العالقات اذلاتّية وتشمل احلاالت املستقبلّية واملاضية؛ ألنّ 
، أي واثلانيةواجلوهرّية للموضواعت احلّسّية ضمن رشوٍط وقيوٍد حمّددٍة. 

القوانني العلمّية اتلجريبّية، فه عبارة  عن املعرفة اللكية القانونية احلاكية 
عن العالقات اذلاتية واجلوهرية للموضواعت احلّسّية ضمن رشوٍط وقيوٍد 

اتلجارب بشلٍك مبارٍش، مثل قانوين احلركة اثلاين واثلالث  حمّددٍة، تفيدها
أو ادلينامياك احلرارية، وقانون االنتخاب  الرثموديناميك عند نيوتن وقوانني

الطبيّع يف ابليولوجيا والقوانني الكيميائّية املتعلقة بالعنارص اذلرية، وما 
، أي انلظرّيات العلمّية باملعىن احلديث، فه عبارة عن واثلاثلةشالك ٰذلك. 

اتلفسريات اليّت يقوم بصياغتها العلماء انلظرّيون يف العلم اتلجرييّب، 
منطلقني من الوقائع اتلجريبّية واملفاهيم االصطالحية اليّت تفهم من 
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خالٰلا، مستعملني جلملة من القوانني العلمّية اتلجريبيّة، وقواعد املنطق 
الصوري، والرياضيات وٰذلك بدايع إنتاج جمموعة فروض مرتابطة لتشلك 
ا رؤيةا تفصيليةا حول كيفّية سري عمل الطبيعة يف جمال من املجاالت،  معا
حبيث تكون ٰلا قدرة تنبؤية تفسريية حول كيفّية سري الوقائع املتجددة. فإذا 

إىل العلم بأن ما جنحت يف عملّية اتلنبؤ واتلفسري امتلكت جواز مرورها 
خترج من فضاء الفرضّية إىل حزي انلظرّية العلمّية. إاّل أنها مع ٰذلك تبىق 
قابلةا للتعديل واتلغيري لكّما ظهر عجزها عن تقديم اتلفسري املكتمل ملا 
يستجد من وقائع، أو عجزت عن اتلنّبؤ يف مورٍد ما. ومضافاا إىل ٰذلك، 

ا ملا يسّم يستند ترجيح نظرّيٍة ىلع أخرى إىل تط بيق معيار البساطة استنادا
بشفرة أواكم. وباتلايل قد تصلح أكرث من فرضّيٍة واحدٍة تلفسري املنظومة 
الطبيعّية ملوضوٍع من املوضواعت اتلجريبّية، وتكون قابلةا للتنّبؤ ومتوافقة 
مع اتلجارب، ولٰكن ألنّها فاقدة ملعيار شفرة أواكم ال تكون نظرّية علمّية 

. وٰهذا لكّه دون أن تكون شفرة أواكم نفسها مربهنة، ودون أن (1)معتمدة
.  تكون عملّية تطبيقها مأمونةا ومضبوطةا

هو أّن رسم معالم انلظرّية العلميّة قابل  للتأثّر واألهّم من ذ لك لكّه 
باملسلّمات املسبقة اليّت حيملها املنظر، أو باألفاكر اليّت يميل إىل إثباتها، كما 

                                                        

(1) See: Laws, Theories and Hypotheses: Revealing Science through 
Words, Dr. Paul Narguizian. Intuition Pumps and Other Tools for 
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يتأثّر بطبيعة الرؤية الفلسفيّة واملعرفّية الّيت حيملها. ومن هنا فقد  رضورةبالأنّه 
يعمد املنّظر تلقائيًّا إىل إنشاء نظريته وتفسريه للكون والطبيعة، بانلحو املتوافق 
معها دون أن تكون تلك املسلّمات أو األفاكر مالكةا ملسوّغها العليّم ودون أن 

سفّية واملعرفّية اكفيةا للقيام بعملّية اتلنظري يف تكون حدود درايته وخربته الفل
ٰذلك املوضوع بانلحو الالئق؛ وذٰللك اكنت القضايا الفلسفّية واملعرفّية جتد ٰلا 
وسيلةا للتأييد وادلعم من خالل انلظرّيات الفزييائيّة من قبيل الزناع املشهور 

. وكٰذلك (1)ياء الكمّ بني إينشتاين وماكس بورن، أو بينه وبني نيلز بور، يف فزي
، أو الزناع املوجود يف (2)الزناع املوجود يف ابليولوجيا بني املنّظرين للتطور

وسائر الزنااعت يف القضايا  ع الكون أو ثباتهالفزيياء الكونّية بني القائلني بتوسّ 
 .(3)الفزييائّية األخرى

سبقة ىلع ويرجع السبب يف رضورة تأثري املواقف الفلسفيّة واملعرفّية امل
عمليّة اتلنظري يف العلوم الطبيعيّة، إىل أّن الفلسفة األوىل ونظرّية املعرفة 

                                                        

Thinking, Daniel Dennett. 

 ديفيد نلديل: مبدأ الريبة أينشتني هايزنربغ بور. (1)
 كيزن: صانع السااعت األعّم.ريتشارد دو (2)

(3) Home is where the wind blows, Fred Hoyle. Evidence for a Non-

Expanding Universe: Surface Brightness Data from HUDF, Eric J. 

Lerner. The End of Physics, David Lindley. Dark Matter, Missing 
Planets and New Comets: Paradoxes Resolved, Origins 
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باألخّص تعالج أموراا لكّيّةا واعّمةا ومتقّدمةا ىلع ابلحث يف لّك العلوم بما 
ها ـ أي الفلسفة األوىل ونظرّية املعرفة ـ تضع فيها العلوم الطبيعيّة؛ إذ إنّ 

ا ٰلا وانطالقاا املبادئ اليّت يسري  ابلحث يف العلم الطبيّع وسائر العلوم وفقا
منها؛ وٰذلك ألنّها حتّدد مناهج وأسس املعرفة يف لك  منها، وتضع مبادئها 
األوىل وأحاكمها العاّمة اليّت ترتبط باملوجود بما هو موجود  مهما اكن جنسه 

ا إىل ٰذلك، اكن من الطبيّع بل الض(1)ونوعه رّي، أن يكون روـ. واستنادا
رنا جتاه القضايا الفلسفيّة واملعرفيّة، ـاملوقف السائد واملشهور يف عص

ا يف مسار عمليّة إنشاء انلظرّيات العلميّة، وتفسري الوقائع  متحّكما
الكونيّة. ومن املعلوم واملشهور أن ٰهذا املوقف قد استُمّد مبارشةا من 

، جون لوكومن قبله  يفيد هيومدالرؤية الفلسفيّة واملعرفيّة اليّت أعلنها 
أعضاء حلقة فيينا وما بات يعرف بالوضعية ثّم  إيمانويل اكنط،وعّززها 

. وقد شلّكت ٰهذه الرؤية املنطقّية، وما يعرف اآلن بالعقالنية العلمّية
اخللفية العاّمة اليّت بنيت عليها عمليّات اتلنظري املعارصة يف العلوم 

ا يف املعرفة، أمّ الطبيعيّة، حيث اعتربت احلّس  ا العقل  مصدراا وحيدا
، وٰهذا ما عىن إنكار ةا ا مستقلّ ال تملك أحاكما  ةٍ تنظيميّ  فمجّرد وسيلةٍ 

                                                        

Illuminated, Tom Van Flandern. 

 سوف يظهر ٰذلك بوضوٍح حني الالكم يف مفاتيح العالج. (1)
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للمبادئ العقليّة األّويلّة واألحاكم العقليّة  رورّي ـالصدق املطلق والض
 برهاين   عقيل   ، مضافاا إىل إنكار وجود منهٍج ة عليها باستقاللٍ انلظرّية املبنيّ 

. ومن املعلوم تارخييًّا أّن نشوء ٰهذه الرؤية حبٍت  صوري   ما جمّرد منطٍق وإنّ 
ة املسيحية من الرؤية الالكميّ  ما جاء يف مواجهة لك  الفلسفّية واملعرفيّة إنّ 

، والفلسفة الربهانيّة ثانياا،  ولك من أفاكر ديكارت واسبينوزا أّوالا
وباتلايل مضادة ملا تأسس فيها ، فاكنت مضادة ٰلا مجيعا، وليبنزت ثاثلًا

 .(1)من أدلة ىلع الوجود اإللّٰه، وىلع حاجة الطبيعة إىل خالق ومدبّر اعقل

وباجلملة ليس صحيحا ىلع اإلطالق القول بأن العلوم الطبيعّية تنايف 
القول بوجود إهٰل وحاجة الطبيعة للعلة اإلٰلّٰية األوىل وللتنظيم واتلدبري، أو 
أنها يمكنها أن جتيب ىلع مثل ٰهكذا سؤال فتضع انلظرّيات واتلفسريات 

بنيت عليها مجلة من املنافية، بل أن املبادئ الفلسفّية واملعرفّية اليّت 
انلظرّيات يف العلوم الطبيعّية، يه املسؤولة عن ٰهذه املواجهة، وعن ٰهذا 
اإلقحام يف اإلجابة عما هو خارج ختصصا عن جمال حبثها. ومن املعلوم أن 

يف حبوثهم  لوك وهيوم واكنط ومجاعة فييناٰهذه املبادئ من صنع لك  من 
ذه املبادئ تنايف املبادئ اليّت بنيت عليها الفلسفّية واملعرفّية. وحيث إّن هٰ 

انلظرة اإلٰلّٰية للعالم والكون، فمن الواضح أن انلظرّيات املبنّية عليها 

                                                        

 لقد تعرضت إىل تفاصيل عديدة تتعلق بٰهذه انلقاط يف كتايب الفلسفة تأسيسها تلويثها حتريفها. (1)
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ستكون قابلة لالستغالل يف مواجهة أي قول حباجة الطبيعة جوهريًّا للعلّة 
 اإلٰلّٰية.

ة جبعله وىلع سبيل املثال، فإن املوقف الفلسيّف واملعريّف من قانون العليّ 
ا للرضورة املنطقّية، وباتلايل القبول بإماكن وجود الش يء من تلقائه ـفاقدا

بعد العدم، ووجود أّي يشٍء عن أّي يشٍء ـ كما رّصح بٰذلك هيوم واكنط 
ن انلظام عن العشوائّية،  وغريهما ـ هو اذّلي أعطى اإلماكنية لفرض تكوُّ

لوال اتلنازل عن رضورّية  وكْون اليشء متحّراكا من دون حمّرٍك غريه؛ إذ
ا من انلظرّية  قانون العلّّية ملا أمكن اتلوّجه لفرض فروٍض كٰهذه وجعلها جزءا
يف علم الفزيياء الكونّية أو الكوانتمّية أو علم ابليولوجيا؛ إذ من الواضح أّن 

ا من انلظرّية  ممكٌن منطقيًّاما اكن منظوراا إيله ىلع أنّه  سيكون فرضه جزءا
ا سا ا. وحيث إّن أمرا كّرسوا وروّجوا للفكرة  هيوم ولوك واكنط ومجاعة فيينائغا

القائلة بإماكنية ختلّف قانون العلّّية، فاكن من الطبيّع أن يكون إدخال 
ا  الفرضّيات واألفاكر املنافية لقانون العلّّية ضمن انلظرّيات العلمّية أمرا

ا ال جيد أمامه أّي مانٍع؛ وباتلايل أصبح ابل ا أمام استغالل سائغا اب مفتوحا
ٰهذه الفكرة يف مواجهة انلتائج املبنّية ىلع رضورّية قانون العلّّية، أعن 

 الرباهني اليّت أقيمت ىلع الوجود واتلدبري اإللّٰه.
وكيفما اكن سوف يأيت يف مفاتيح العالج اتلعّرض للّك ٰهذه انلقاط بنحٍو 

ة اإلشارة إىل انعدام مسّوغ مبارٍش، وإنّما أملحت إيلها هنا فقط من جه
االتكال ىلع انلظرّيات املطروحة؛ وٰذلك ألنّها صادرة  عّمن ينطلق يف القيام 
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بها من خلفّيٍة معرفّيٍة وفلسفّيٍة خاّصٍة ـ يه حمّل جدٍل واسٍع وخالٍف شديٍد 
يف داخل األروقة العلمّية فضالا عن امليادين الفلسفّية واملعرفّية ـ وليس 

من معايري جتريبّيٍة حبتٍة داخلٍة ضمن اختصاصه، كما هو حال  عّمن ينطلق
انلتائج اليّت يصل إيلها الرياضّيون والكيميائّيون والفزييولوجّيون وسائر 

 املتخّصصني يف العلوم اتلجريبّية العملّية غري انلظرّية.
وبعد لّك ٰهذا وانطالقاا منه، أختم بالقول إنه ويف لّك األحوال، نرى أّن 

اس ليسوا مجيَعا فزييائينّي، أو بيولوجّيني، وباتلايل فإّن االعتماد ىلع انل
نظرّيات علماء الطبيعة واألخذ بأقواٰلم فيما خيّص حاجة الطبيعة للتدبري 
ا ىلع أزيد من شهادة الرباعة يف العلم  اإللّٰه، يفرتض أن يكون مستندا

تأسيس الرؤية الطبيّع، بل حتتاج إىل إثبات اتلخّصص والرباعة يف 
الفلسفّية واملعرفّية، ويتوقّف ىلع إثبات الزناهة واملوضوعّية، وعدم 
استخدام العلم خلدمة املآرب الشخصّية. وإاّل فسيكون االتّكال ىلع ٰهذه 
انلظرّيات فيما خيّص مسألة الوجود اإللّٰه وتدبريه اتّكاالا ىلع مقبوالٍت ال 

 تمتلك مصّحح االعتماد عليها.

 ارتباط الزدهار املعارص بانلظريّات املطروحة عدم -3
إّن مصطلح العلوم باملعىن املعارص، وإن اكن شامالا لعلوم الفزيياء 
وابليولوجيا والكيمياء نظريّةا اكنت أم عمليّةا، كما أنّه شامل لعلوم الرياضيات 

تتأسس واٰلندسة واملنطق، وسائر العلوم اتلقنيّة اتلطبيقيّة اليّت تعتمد عليها و
من خالٰلا الصنااعت واالخرتااعت اليّت غريت جمرى احلياة البرشية املاّديّة، 
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إاّل أّن تعميم السبب وراء لّك اخلريات الصناعيّة واتلقنيّة والعالجيّة يف احلياة 
ا. كما أّن  ا منصفا البرشيّة، حبيث يشمل لّك العلوم ىلع حد  سواٍء، ليس تعميما

ائر احلقول العلميّة بكّل نظرّياتهم وكأنّهم مجيعاا حلقة  اتلعامل مع العلماء يف س
واحدة  مسؤولة  معاا عن لّك ٰهذا اتلطّور والريّق، ليس تعامالا واقعيًّا. وباتلايل 
ليس من املوضوعيّة يف يشٍء أن جيعل انلقد بلعض انلظريّات يف الفزيياء 

ا للّك اجلهد اٰلائل الكونيّة أو ابليولوجيا انلظرّيني أو يف فزيياء الكوانت م، نقدا
اذّلي تقّدمه العلوم اتلجريبيّة. وليس من املوضوعيّة يف يشٍء أن يتّم تصوير 
، ويعّم  من يعارض األخذ بنظريٍّة هنا وأخرى هناك وكأنّه يعارض العلم كلك 
عن اآلثار اجلليلة للعلوم الطبيعيّة مجعاء. فأّي عالقٍة نلظرّية اتلطّور أو نلظرّية 

فجار الكبري أو للنظرّية الكوانتميّة السابقة اذلكر بكّل اتلطّور اتلقّن االن
والصنايّع اذّلي حتيا به البرشيّة؟! وكيف يمكن االستدالل بنجاح العلوم 
العمليّة واتلطبيقية واتلقنيّة يف مهاّمها اجلليلة ىلع جناح العلوم انلظرّية 

حني؟! بل أين اتلوّقف املنطيّق واتلفسريّية؟! فأين الربط املنطيّق بني انلجا
 ألحدهما ىلع اآلخر؟!

وإذا اكن كٰذلك، فال مسّوغ منطيّق وال أخاليّق ىلع اإلطالق للتخيّف وراء 
ا، جلعله سمةا اعّمةا  انلجاح العليّم يف العلوم العمليّة واتلقنيّة واتلطبيقيّة عموما

، ودون اتلفرقة بني ما وشاملةا للّك العلوم دون تفرقٍة بني انلظرّي منها والعميلّ 
يرتبط به انلجاح املذكور منطقيًّا وما ال يرتبط به. ولعّل أبرز ما يمكن 
االستشهاد به ىلع فساد ٰهذه املعادلة هو ما اشتهر يف فزيياء الكّم بعد احتدام 

)احسب الرصاع انلظرّي يف تفسري الواقع الكمويّم، حيث ساد الشعار القائل: 
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ّض انلظر عن كون ٰهذه انلظريّة أو تلك يه انلظريّة ؛ فبغ(1)وأغلق فمك(
 ، الصحيحة، فإّن االستفادة العمليّة واتلقنيّة من اتلجارب املكتشفة تبىق قائمةا
وال يشلّك االعرتاض وانلقد تلفسرٍي من اتلفسريات تنافياا مع تلك االستفادة، 

وانلظريّات.  ألنّها لم تكن أصالا مبنيّةا ىلع صّحة أي  من تلك اتلفسريات
وكٰذلك احلال بالنسبة إىل نظريّة اتلطّور وكيفيّة توظيفها لرفض اتلدبري اإللّٰه 
للطبيعة؛ إذ إنّها ليست املسؤولة من قريٍب أو بعيٍد عن لّك اتلقّدم العليّم 
ابليولويّج يف املختربات، وتأثريه اجلليل ىلع الطّب وسائر القطااعت األخرى، 

ب شهرتها وتأييد العلماء ٰلا بعد أن وصل العلماء بل إنّها اعدت تلكتس
اتلجريبيّون العمليّون إىل نتائج تؤّيدها، واألمر عينه يقال بالنسبة إىل الفزيياء 

 بشّّت أقسامها.
وانلتيجة من لّك ذٰلك يه أّن اتلعايط مع العلوم وكأنّها لكّها سلّة  واحدة  تعاٍط 

خرى؛ واألحاكم املبنيّة عليهما ال تملك وهيمٌّ من جهٍة، وانفعايلٌّ من جهٍة أ
 صالحيّة االستخدام إلنتاج نتائج صائبٍة أو ىلع األقّل مضمونة الصواب.

هٰذه يه األمور اليّت أردت ذكرها يف مقام اإلجابة عن األسئلة اليّت طرحتها 
سابقاا، وبها تمام الالكم حول األسباب والعوامل املؤّدية إىل اعتبار الطبيعة غري 

                                                        

وهو شعار  يلّخص نظرة ، فايمانالفزييايئّ األمريكّي ريتشارد  شعار )احسب وأغلق فمك( منسوب  إىل (1)
ا بني مجاعٍة من املعارضني تلفسري كوبنهاغن منهم أينشتاي ن وبور، وتعّد ٰهذه انلظرة األكرث رواجا

الفزييائيّني، وتقول إّن قوانني الكّم ما يه إاّل معادالت  رياضيّة  وصفيّة  قد تؤّدي أحياناا إىل نتائج غري 
 .عمليٍّة ال جيب االتلفات إيلها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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حمتاجٍة للتدبري اإللّٰه. وقد تبنّي أنّه ال يوجد مسّوغ  منطيقٌّ لالعتماد عليها، بل إّن 
االعتماد عليها يرجع إىل األخذ باملقبوالت واالنفعايلّات والوهميّات واملشهورات؛ 
وأيٌّ من هٰذه املبادئ ال يصلح للركون إيله كما سبق اتلعرّف عليه؛ فحّّت لو اكنت 

صحيحةا، فإّن  -اليّت بنيت عليها تلك انلظريّات  -لفلسفيّة واملعرفيّة تلك املباين ا
الفزييايّئ بما هو فزييايئٌّ فاقد  للتخّصص فيها، واذّلين يتّبعون نظريّات هٰذا الفزييايّئ 
أو ذاك يكونون متّبعني لغري املتخّصص؛ ألّن تنظريه مبنٌّ ىلع مسلّماٍت فلسفيٍّة 

ةا ختّصصيّةا بها، كما هو احلال اعدةا. هٰذا وسوف يأيت عّما ومعرفيٍّة ال يملك معرف
قريٍب مقام عرض مفاتيح العالج اجلذرّي لٰهذه األمور. أّما اآلن فأنتقل إىل أسباب 

 اعتبار اإلنسان غري قابٍل أو حمتاٍج للتدبري اإللّٰه.
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 أسباب نفي قابلية اإلنسان أو حاجته للتدبري اإلهلي

من الالكم ىلع أسباب نيف حاجة الطبيعة للتدبري بعد أن انتهينا 
ا  اإللّٰه، أرشع يف عرض األسباب الّيت دعت إىل اعتبار اإلنسان فاقدا
هل، والّيت يمكن تلخيصها يف سببني اثنني، األّول نيف قابليّة اإلنسان 
للتدبري، واثلاين نيف حاجته هل. وفيما ييل بيان ذٰلك مع اإلشارة إىل 

 قيّة للك  منهما.القيمة املنط

ي القابلية
 السبب األول: نف 

يعتمد نيف قابلّية اإلنسان يلكون طرفاا يف عالقٍة تدبريّيٍة مع اإلهٰل ىلع 
نيف اخلاصّية اإلنسانّية اليّت ىلع أساسها يقوم أّي اّداعٍء بوجود تلك العالقة، 

اذّلين ويه مسألة االختيار اإلنسايّن ومسؤويّلة اإلنسان عن سلوكه؛ إذ إن 
ا قد استدلّوا ـ فيما  تبّنوا القول بأّن اهلل مدبّر  لإلنسان تكويناا وترشيعا
استدلّوا ـ ىلع اختيارّية اإلنسان، بأن قالوا: إنّه لو لم يكن اإلنسان خمتاراا 
للزم لغوّية الترشيع اإللّٰه، وبطالن اثلواب والعقاب، وحيث إّن ٰهذه 

؛ ألنّه قد ثبت وجو د إهٰلٍ، وثبت وجود الترشيع والوعد األمور ممتنعة 
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والوعيد؛ فإذن ال بّد أن يكون اإلنسان خمتاراا ومسؤوالا عن سلوكه حّّت 
 يكون هناك معىن للتلكيف وللثواب والعقاب.

فقد قالوا إنّه حيث ثبت  -وأعن بعضهم بطبيعة احلال  -أّما امللحدون 
ذا يعن بطالن القول أّن اإلنسان غري خمتاٍر وغري مسؤوٍل عن أفعاهل، فهٰ 

بواقعّية أّي عالقٍة ترشيعّيٍة وتدبريّيٍة لإلهٰل مع اإلنسان؛ إذ كيف سيقوم 
اإلهٰل بتلكيف اإلنسان واحلال أّن اإلنسان حمكوم  بعوامل تسلبه االختيار، 

 وكيف سيعاقبه وهو غري مسؤوٍل عن خمالفته ألوامره.
ا  وباجلملة، فإّن ًّلكًّ من الطرفني قد اخّتذ ما هو حمّل تسليم عنده منطلقا

نليف ما يتناىف مع ما يسّلم به. فمن جهٍة جتد املتديّن يسلّم بوجود اإلهٰل وبواقعّية 
الترشيع والوعد والوعيد؛ وذٰللك نىف صّحة القول بعدم مسؤويّلة اإلنسان 
ا. ومن جهٍة أخرى جتد  عن أفعاهل؛ ألنّه قول  مناٍف ومضادٌّ ملا سّلم به مسبقا

حد اذّلي يسّلم بعدم اختيارّية اإلنسان، وعدم مسؤويّلته عن سلوكه، املل
يقوم بنيف صّحة القول بوجود إهٰلٍ مدبٍّر رّشع هل، وسوف حياسبه وجيازيه ىلع 

ا.  أعماهل؛ ألنّه قول  مناٍف ومضادٌّ ملا سلّم به مسبقا
ويرجع تبّن ٰهذه الرؤية الّيت يسّلم بها بعض امللحدين حول السلوك 
 اإلنسايّن إىل مجلٍة من انلظرّيات املطروحة يف عليم االجتماع 
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، حيث تقيض ٰهذه انلظرّيات بأّن اإلنسان مقهور  بتأثري اعملني (1)وانلفس
كها بسبب اثنني، األّول داخيلٌّ وهو ابلنية اتلكوينّية لشخصّيته الّيت امتل

األمور اليّت اكنت دخيلةا يف تكّونه قبل الوالدة، ويه ما يسّّم بالطباع 
، وهو ابلنية  وامللاكت الطبعّية أو الرتكيبة اجلينّية لشخصّيته. واثلاين خاريجٌّ
االجتماعّية وابليئّية اليّت ينشأ فيها ويرتعرع، فيتشلّك بانلحو املتناسب 

ا إىل ٰذلك لن يك ون هناك أّي معىن للقول بمسؤويّلة اإلنسان معها. واستنادا
عن سلوكه، بل إّن سلوكه نتيجة  لٰهذين العاملني الذلين فرضا عليه، ولم 
يكن قد اختار أيًّا منهما، وال يمكنه اتلخّلص من تأثريهما. ومن هنا جيد 
 نليف صّحة القول بواقعّية اتلدبري اإللّٰه هل؛ فأّي 

ا
امللحد يف ٰهذا القول مبدأ

معىن للترشيع اذّلي يطلب من اإلنسان أن خيالف ما هو مقهور  عليه؟! وأّي 
 معىن للمجازاة ىلع السلوك اذّلي ال مفّر منه؟!

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي القابلية

أن ترى بوضوٍح أّن ٰهذه انلظرّيات  -أيخ القارئ  -لرّبما أصبح بإماكنك 
الجتماع حول عدم اختيارّية اإلنسان وعدم املطروحة يف عليم انلفس وا

مسؤويّلته عن سلوكه، ال ختتلف يف كيفّية نشوئها وتأثّرها باخللفية 
الفلسفّية واملعرفّية، عن انلظرّيات املطروحة يف عليم الفزيياء وابليولوجيا 

                                                        

(1) The Illusion of Conscious Will, Daniel M. Wegner. Free will, sam 
harris. 
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اليّت سبقت اإلشارة إيلها فيما سلف. وباتلايل سيكون ما قلته هناك عن 
ا بالنسبة لك، وأنّه جيري هنا حذواا حبذٍو؛ وباتلايل قيمتها املنطقيّ  ة واضحا

 بأمرين: باتلذكريال حاجة إىل اتلكرار، وإنّما أكتيف 
رضورة إحراز اتلخّصص والزناهة واملوضوعّية قبل أن يقوم املرء  األّول:

باالعتماد ىلع أقوال املنّظرين يف أّي حقٍل من احلقول العلميّة. وٰهذا ما جنده 
ا يف ٰهذه انلظرّيات، أو ال يمكن إحرازه واالطمئنان  مفقوداا ًّلكًّ أو بعضا

 لوجوده.
رضورة مالحظة اخللفيّة الفلسفّية واملعرفّية اليّت تنطلق منها ٰهذه  اثلاين:

انلظرّيات؛ إذ إنّها ال ختتلف عن اخللفّية اليّت سبقت اإلشارة إيلها، واليّت 
اّصة مسلّماٍت مفرواغا عنها من بعض من يأخذها املنّظرون يف العلوم اخل

نّظر يف الفلسفة ونظرّية املعرفة، مّمن اشتهرت أفاكرهم وطغت دلواٍع غري 
 موضوعّيٍة، أو ىلع األقّل حتتاج إىل أن حيرز املرء موضوعّيتها.

ا حلسم ٰهتني  ومن الواضح أّن عموم انلاس ال يملكون اعدةا طريقا
ذٰللك ال يكون لٰهذا السبب أّي صالحّيٍة انلقطتني إاّل بشّق األنفس؛ و

لالعتماد عليه عند اعّمة انلاس املنهمكني بكرامة العيش أو املنساقني 
وراء اللهو واللعب. وأّما توضيح حال أصل ادلعوى وأصل فكرة اختيارّية 
اإلنسان ومسؤويّلته عن سلوكه، فعىس أن يأيت ما يتعلّق به يف مفاتيح 

 ا.العالج وليس حملّه هن
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ي الحاجة
: نف  ي

 
 السبب الثان

 يستند نيف حاجة اإلنسان للتدبري اإللّٰه إىل اّداعءين:

، واعتبارهما من  األّول: نيف أصل وجود اخلري والرّش بنحٍو موضويع 
األمور النسبّية الشخصّية؛ وٰهذا ما أّدى بطبيعة احلال إىل استخالص 

أن يكون متحّرراا من لّك  انلتيجة القائلة إنّه يفرتض بالسلوك اإلنساينّ 
فرٍض ألّي معايري ونظٍم عمليٍّة عليه. وبما أّن لّك الالكم عن الترشيع اإللّٰه 
والعالقة اتلدبريّية ذٰللك اإلهٰل باإلنسان، يرجع يف املحّصلة إىل القول إّن ىلع 
اإلنسان أن خيضع لسلطٍة خارجّيٍة تتحّكم به وحتّدد هل ما يفعل وما ال 

، وإنّما تسلّط  يفعل، فهٰ  ذا يعن أنّه إلزام  لإلنسان بال أّي ملزٍم موضويع 
واعتداء  ىلع حّرّيته واستقاليلّته فقط، وذٰللك فال حاجة هل به، بل ال معىن 

 لوجوده.

اعتبار اإلنسان قادراا ىلع تدبري نفسه واكتشاف خريه من رّشه،  اثلاين:
دون أن يكون انلجاح يف ٰذلك  والقيام بادلور الترشيّع واتلنظييّم حلياته

ا ىلع تويّل اإلهٰل ذٰللك. وباتلايل فإّن الالكم عن وجود تدبرٍي ترشيع  من  متوّقفا
ا عن أمٍر ال حاجة إيله وال موجب هل.  قبل اإلهٰل ال يعدو كونه ًّلكما

ويرجع السبب يف تبّن أحد ٰهذين االّداعءين إّما إىل سيطرة نزعة 
، وإّما االستقاليّلة، والرغب ة الشديدة باتلحّرر من لّك فرٍض وقيٍد وخاريج 
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إىل الرغبة بتربير السلوكّيات واألعمال اليّت يقوم بها املرء، وتربئة اذلات 
للتخلّص من اتلأنيب ادلاخيّل. ولكٌّ من ٰهذين األمرين يقود إىل انلفور من 

اقف املبطلة انلظم املقّننة والسلطات املتحّكمة، وباتلايل إىل اخّتاذ املو
 وامللغية حلّقها يف اتلنظيم واتلحّكم.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى أسباب نفي الحاجة

ليس خيىف كيف أّن ٰهذه األسباب فاقدة  للقيمة املنطقّية املسوّغة 
لالستناد إيلها؛ إذ كيف يمكن للزناعت والرغبات أن ترّبر اآلراء املتوافقة 

ملتنافية معها، فهل يه معيار الصواب واخلطإ، معها، أو تبطل االعتقادات ا
وإن اكنت كٰذلك، فكيف ثبت ٰهذا ومن أين؟ فمن الواضح أّن االعتماد ىلع 
ٰذلك هو اعتماد  ىلع أحاكٍم انفعايّلٍة، ومثلها ال يملك مسّوغ الركون إيله يف 

.  اخّتاذ أّي موقٍف اعتقادي 

مة املنطقّية لالستناد إىل ومع ٰذلك يمكنن أن أتوّسع أكرث يف بيان القي
ٰهذه األسباب، وٰذلك من خالل مالحظة أّن ًّلكًّ من ٰهذين االّداعءين ليس 
من املسائل ابليّنة والواضحة بانلحو اذّلي يعلم صدقها بنفسها، أي ليست 
من األّويّلات وأخواتها، بل يه قضايا يبحث عنها ويستدّل عليها يف علوٍم 

نقاش  كبري  بني املفكرّين بسبب االختالف يف خاّصٍة بها، ويدور حوٰلا 
املعايري املعرفّية والفلسفّية اليّت يبنون عليها مقاربتهم، كما هو احلال فيما 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 118

سبق حول انلظرّيات العلمّية. وبطبيعة احلال فإّن معرفة الصواب واخلطإ يف 
ا مسائل كٰهذه ليس يف متناول عموم انلاس؛ وٰذلك لفقدهم أهلّية ابلّت فيه

كفقدهم ألهلّية ابلّت يف سائر املسائل اتلخصصيّة؛ وباتلايل فإّن اعتقادهم 
بها وتبّنيهم ألحد ٰهذه اآلراء واالجّتاهات لن يكون مبنيًّا ىلع اعتماد طريٍق 

، بل سيأخذونها ويسلّمون بها بتلقائّيٍة؛  نتيجةا ملوافقتها حلكٍم  إّماموضويع 
اعتماداا ىلع أقوال الغري اذّلي  وإّماكره، انفعايل  موجوٍد عندهم كما سبق ذ

حيتاج األخذ بقوهل إىل إحراز نزاهته وموضوعّيته وختّصصه ودرايته 
ا أعّم كما هو واقع احلال اغبلاا. ومن  الفلسفيّة واملعرفّية، وإال اكن تقليدا
ا ىلع ما يسّوغ االتّكال عليه  هنا ويف ًّلك احلالني ال يكون األخذ بها معتمدا

.يف تك  وين املوقف االعتقادّي، وال تكون سببيّتها لإلحلاد موضوعّيةا

ٰهذا فيما يتعلق بالقيمة املنطقّية لالستناد إىل ٰهذه األسباب، أّما ما يتعلّق 
بمضامينها اتلفصيليّة فيأيت يف مفاتيح العالج بيان ما يرتبط بها ويناسب املقام. 

بانلوع اثلالث من أسباب اإلحلاد،  أّما اآلن فعيّل أن أنتقل إىل ما يمكن تسميته
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ويه تلك اليّت اعتمدت ىلع دعوى واقعّية ما ينايف ويضاّد نفس العالقة 
 اتلدبريّية، سواء  بني اإلهٰل والطبيعة، أم بني اإلهٰل واإلنسان.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 أسباب القول بانتفاء العالقة التدبريّية
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بعد أن عرضت األسباب اليّت دعت إىل رفض أصل وجود إهٰلٍ )انلوع 
األّول(، واألسباب اليّت دعت إىل رفض قابلّية أو حاجة لك  من الطبيعة 
واإلنسان ألّي عالقٍة تدبريّيٍة مع اإلهٰل )انلوع اثلاين(، وبيّنت القيمة 

 دعت إىل اعتبار املنطقيّة لالستناد إيلها، يصل بنا الالكم إىل األسباب اليّت
، وأّن الواقع يشري إىل صّحة ما يضاّدها  ا باطالا أصل وجود العالقة أمرا
وينافيها )انلوع اثلالث(. وسوف أقوم فيما ييل بعرض ٰهذه األسباب مع بيان 
ا لطبيعة  قيمتها املنطقّية من جهة صالحية االستناد إيلها من عدمه، تبعا

 يجة.املبادئ املستخدمة فيها بلناء انلت
ٰهذا وقد سبق الالكم يف أّن ٰهذه األسباب )انلوع اثلالث( ليست تعتمد 
يف إبطال العالقة اتلدبريّية ىلع نيف وجود أحد طريف العالقة، أو نيف قابلّيته 
أو حاجته ٰلا، بل إنّها تعتمد يف إبطال العالقة اتلدبريّية ىلع إثبات ما 

طبيعة، وٰذلك من خالل اّداعء يناقض أو يضاّد نفس وجودها بني اإلهٰل وال
وجود ما يدّل ىلع انعدام اتلدبري، وما يدّل ىلع واقعّية العشوائّية والعبث، 

 وانتفاء الغاية واٰلدف.
: واحد  منها يتعلّق  وكيفما اكن، ففيما ييل عرضها بتمامها، ويه سّتة 

لّق (، واخلمسة ابلاقية تتعرّ ـمشلكة الشبالعالقة اتلدبريّية مع الطبيعة )
بالعالقة اتلدبريّية مع اإلنسان. وإنّما تعّددت طرق مناقضة وجود العالقة 
اتلدبريّية مع اإلنسان، ألنّها عالقة  متعّددة اجلهات؛ إذ إّن تدبري اإلنسان 
يتضّمن أمرين: األّول: تعليم اإلنسان وتوجيهه بمعارف وسلوكّياٍت. 
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طي هل. واألّول ذو جهتني: واثلاين: قيام اإلنسان باالعتقاد والعمل بما أع
: املضمون، وثانياا: الغاية املرتتّبة عليه إذا ما أخذه اإلنسان اعتقاداا  أّوالا

؛ وذٰللك قد تتّم معارضة صّحته أو معارضة فائدته ) انعدام األثر وعمالا
(.  ثّم إّن ملنشإ صّحته جهتني: تارةا من حيث طبيعة للعالقة مع اإلل  
مبارٍش، وتارةا من حيث كون املصدر ذٰللك املضمون وهو املضمون بشلٍك 

اإلهٰل، وذٰللك تتّم معارضة صّحة املضمون من طريقني: إّما باّداعء فساد 
وإّما باّداعء عدم  (،فساد الرشائع اإلٰل ّية يف نفسهااملضمون يف نفسه )

 (.برشّية ادلينانتسابه إىل اإلهٰل )
ا، وهما: جهة آثاره ىلع واثلاين: أي االعتقاد والعمل، فإنّ   هل جهتني أيضا

نفس املعتقدين والعاملني، وجهة آثاره اليّت حتدث بسببه ىلع اآلخرين؛ 
ومن هنا تتّم معارضته تارةا من خالل فساد أثره ىلع نفس املعتقد والعامل 

(، وتارةا من خالل اآلثار اتلأثري السليّب للرشيعة ىلع املتديّنني أنفسهم)
املعاناة اليّت قعة ىلع اآلخرين بسبب اعتقاد امللزتمني بهما )الفاسدة الوا

(. فٰهذه سّتة معارضاٍت وأسباٍب توّجه إيلها العديد سببها سلوك املتديّنني
من امللحدين، وسبّبت ٰلم اتلوّجه حنو رفض واقعّية العالقة اتلدبريّية 
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املدبّر. وفيما ييل اإلٰلّٰية مع الطبيعة أو مع اإلنسان، أي ترك االعتقاد باإلهل 
:  عرضها تبااعا

ّ السبب األوّ   ل: مشكلة الش 

وهو ما يتمّثل بمالحظة اعلم الطبيعة بما فيه من تضارب وتعارض بني 
الاكئنات احلّية من جهٍة، وبني األحداث الطبيعّية وصالح ٰهذه الاكئنات من 
جهٍة أخرى، حيث ال جيد امللحدون إاّل الرصاع واتلقاتل يف األوىل، 
واإلفساد واتلخريب يف اثلانية. وأمام ٰهذا الواقع املرير والقايس، ال جيدون 

انعدام أّي تدبرٍي ألّي قّوٍة اعقلٍة تسّّم باإلهٰل ترىع خري  اّل تفسرياا هل إ
ّر واأللم واملعاناة يمأل ـٰهذا الش الاكئنات، وإاّل فكيف يرتك ٰهذا اإلهٰل لّك 

 كيان الطبيعة واحلياة البرشّية؟!

 لالقيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب األوّ 

من الواضح أّن ٰهذه انلظرة املجزتأة حنو العالم الطبيّع واكئناته احلّية 
؛ ألّن وضوح وجود ٰهذه املعاناة ليس أكرب من وضوح  ليست نظرةا موضوعّيةا
وجود لّك ٰذلك اتلناغم وانلظام واتلخادم بني األحوال الطبيعّية فيما بينها 

، ومع احلاجات احلياتّية للاكئنات احلّية ثانياا، أو بني احلاجات الطبيعّية أوّ  الا
للاكئنات احلّية وبني األدوات اليّت تمتلكها إلجنازها ثاثلاا؛ فلماذا اكن ذاك 
نافياا للعالقة اتلدبريّية ولم يكن ٰهذا ديلالا عليها؟ أليس الرتكزي ىلع جانٍب 
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ا لأللم انسياقاا وراء الرغ -دون آخر  اتّكاالا ىلع حكٍم انفعايل   -بة أو ختفيفا
 ال يملك مسّوغ الركون إيله؟

ا أّن نيف اتلدبري يتفّرع ىلع قابلّية الطبيعة ملثل ٰهذا  ثّم أليس واضحا
انلحو من اتلدبري؟ فإذا ما اكنت خصوصّياتها اذلاتّية يه املسؤولة عن ٰهذا 

ابلّيتها تلنظيٍم وتدبرٍي آخر؟ اتلعارض واتلصادم، فكيف يمكن الالكم عن ق
فهل جمّرد إماكن اتلخّيل والفرض اكٍف للحكم باإلماكن الواقّع؟ بل إّن 
ا ليس إاّل  االتّكال ىلع إماكن اتلخّيل والفرض يف احلكم باإلماكن واقعا
ا وهميًّا، وهو مّما ال يملك مسّوغ الركون إيله؛ وباتلايل ما لم يثبت  حكما

م حبسب مكّوناته بنحٍو آخر، ال يمكن لٰهذا السبب إماكن أن يكون العال
وحسم ٰهذا األمر ال يصّح االتّكال فيه ىلع انلظرة  ،أن تقوم هل قائمة  

الساذجة والسطحيّة. أّما بيان حقيقة األمر، وهل يمكن أو ال يمكن؟ 
 فسيأيت ما يتعلّق به يف مفاتيح العالج بانلحو املناسب للمقام.

يفرتض باإلنسان اذّلي لم يمتلك بعد اتلخّصص  وانلتيجة يه أنّه ال
الاكيف يف نظرّية املعرفة واملنطق الربهايّن أن يقوم برسد مثل ٰهكذا تعليالٍت 
إلبطال واقعّية العالقة اتلدبريّية؛ ألّن حسم ٰهذه األمور ال يتّم من خالل 

املنّظمة  العواطف واالنفعاالت، كما ال يتّم حتديد أّي يشٍء يف احلياة املدنّية
ا إىل العواطف واالنفعاالت؛ ألّن االستناد إيلها يف اتلقييم وحتديد  استنادا
اخليارات يه سمة  طفويّلة  أبعد ما تكون عن اتلعّقل، وباتلايل أبعد ما تكون 
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عن اعتماد املبادئ الصاحلة يف اتلفكري واالستنتاج، حّّت لو اكنت تدعمها 
ذا أمر  واضح  بنّي  يف سائر املجاالت أرطال ادلموع وأطنان األوراق؛ وهٰ 

ا أّن  احلياتّية اكلطّب واتلعليم واحلفاظ ىلع األمن. ىلع أنّه سيأيت الحقا
املتخّصص يف نظرّية املعرفة واملنطق الربهايّن ال يمكن أن يكون لٰهذا السبب 
أّي اعتباٍر عنده؛ ألّن معايري االستدالل تثبت ضّده. أّما تفصيل ٰذلك لكّه، 

ا ضمن سلسلة املعاجلة للحالة اإلحلاديّة، وإن فل ه حبث  مستقلٌّ يأيت الحقا
 اكن ما سيأيت يف مفاتيح العالج يضع خارطة العالج بنحٍو ّلّك  هل.

: انعدام األثر للعالقة مع اإلله ي
 
 السبب الثان

ا  وهو ما يتمّثل بمالحظة اعلم اإلنسان، حيث يشاهد امللحدون بعضا
يعتقدون بأّن اإلهٰل يراعهم ويدبّر صاحلهم يعيشون يف من أوٰٰلك اذّلين 

الشقاء والعذاب، رغم أنّهم يدعون ويتوّسلون، ولٰكن دون أن يغرّي ٰذلك 
من مصريهم األيلم، ثّم يرون أّن جناح بعض ادلاعني واملتوّسلني يف نيل 
مآربهم ليس بأزيد من جناح كثريين مّمن ال يدعون وال يؤمنون بٰذلك 

و يصّلون هل. وباتلايل يتساءل امللحد بينه وبني نفسه: كيف يكون اإلهٰل أ
ا لشؤون املؤمنني به واملصّلني هل وادلاعني إيّاه ويراعهم، ثّم  ٰهذا اإلهٰل مدبّرا

مثلهم مثل كثرٍي من غري  جند كثرياا من املؤمنني يعانون ويتأمّلون،
مثلهم مثل العديد  املؤمنني؟! كما جند العديد من املؤمنني نائلني ملآربهم
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من غري املؤمنني، فأين هو مظهر ٰذلك اتلدبري املزعوم؟! بل إّن عدم اتلدبري 
 اإللّٰه هو السائد واحلاكم يف الواقع اإلنسايّن.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثاني

يقوم ٰهذا السبب ىلع افرتاض املعرفة واإلحاطة حبال املاليني بل 
برش يف عالقتهم مع رّبهم ومدبّرهم، ومن ثّم يتصّدى ابلاليني من ال

، ودون أن يكون قد  إلصدار األحاكم مع عدم كون تلك اإلحاطة ممكنةا
سبق لآلخذين بٰهذا السبب تربير إحلادهم، امتالك الفهم الصحيح حلقيقة 

روط لّك ٰذلك؛ ـادلاعء واالرتباط باإلهٰل والصالة هل، أو ادلراية الاكملة بش
كون مؤّدياا ألثره، أو حيازة املعرفة بدور احلياة ادلنيا وفلسفتها حّّت ي

وعالقتها بسرية اإلنسان اللكّيّة حنو اتلاكمل. ومن هنا فليس الركون إىل ٰهذا 
السبب تلربير اإلحلاد إاّل انسياقاا وراء رّدة الفعل انلاشئة يف انلفس بسبب 

ا ىلع أساس حكٍم عدم وجدان األثر؛ وباتلايل يكون املوقف اإلحلاد ّي قائما
 انفعايل  ال يملك مسّوغ الركون إيله.

ومضافاا إىل ٰذلك، يقوم ٰهذا السبب ىلع أساس ختّيل العالقة مع اإلهٰل 
ر فيما بينهم، حيث تأخذهم ـوختّيل دور اإلهٰل بنحٍو مماثٍل لعالقة البش

عدم حتّقق االنفعاالت والعواطف الساذجة وتؤثّر فيهم، وباتلايل حينما جيد 
ا تلصّوره الوهيّم يقوم بنيف تلك  االستجابة بانلحو اذّلي يتوّقعه طبقا
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ا حكم  مبنٌّ ىلع مبادئ وهمّيٍة ومناشئ انفعايّلٍة،  العالقة، وٰهذا أيضا
 والكهما مانعان من تصحيح الركون إيلهما تلربير املوقف اإلحلادّي.

ري الوحيد يكمن يف ومضافاا إىل ٰهذا وذاك، يفرتض ٰهذا السبب أّن اخل
رفع املعاناة دون الويع بدور املعاناة يف حتصيل شّّت أنواع الكماالت 
انلفسيّة والعقلّية. ومن يغفل ٰذلك يكن منساقاا وراء انلفور من األلم اذّلي 
تسبّبه املعاناة للحكم برضورة رفعها. كما أّن ٰهذا السبب يليغ من حسبانه 

خرة، والرافض ذٰللك ال يكون مّتالكا يف إحلاده أّي دوٍر للتعويض وللحياة اآل
 ىلع ٰهذا السبب بل ىلع سبٍب آخر.

ي لل  رائع عىل المتديني   أنفسهمشـالسبب الثالث: التأثي  السلب 

وهو ما يتمثّل بمالحظة الرشائع اليّت يّديع أصحابها أنّها تمثّل اجلانب 
وصالحهم، حيث يرى الترشيّع للتدبري اإللّٰه، وأنّها أتت خلريهم 

امللحد أّن واقع احلال يشري إىل عكس ٰذلك االّداعء؛ إذ يرى أّن تلك اليّت 
ر إىل االنقسام واتلناحر، وسببت ـتسّّم بالرشائع اإلٰلٰيّة قد قادت البش

الفساد، ومّكنت الكثري من ادلّجالني من اتلحّكم برقاب انلاس وقيادتهم 
قّوةا، وجعلت منهم فاقدين حلسن كقطعاٍن عمياء ال تملك حوالا وال 

االجتماعيّة واتلدبري لشؤونهم ادلنيوّية، فوقعوا يف املفاسد األخالقّية 
والسياسيّة وابليئيّة. فأين يه تلك العالقة اتلدبريّية اليّت تّدعيها تلك 
الرشائع السماوّية، وأين هو خري اإلنسان اذّلي وعدت بتحقيقه بعد مرور 
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لسنني، واحلال أّن البرش لم يذوقوا طعم الراحة من مئاٍت بل آالٍف من ا
الظلم والفساد، اذّلي إّما سبّبته طبيعة األحاكم اليّت تقّرها رشائعهم، أو 

رائع حتت ـسبّبته طبيعة املمارسات اليّت انتهجها املتمّسكون بتلك الش
 الغطاء اإللّٰه.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الثالث

ا أّن ٰهذا السبب قد بن ىلع اعتبار دور الرشائع يف حتقيقها يبدو واضحا 
ا بنحٍو خارٍج عن اختيار البرش أنفسهم، فهو يليغ أّي  خلري البرشية قائما

رائع يه حتقيق ٰذلك ـدوٍر للبرش يف حتقيق تكاملهم، ويفرتض أّن وظيفة الش
س عن ٰذلك، بنحٍو مبارٍش، مع أّن ادلور االختيارّي للبرش هو املسؤول األسا

ودور الرشائع هو دور املساعد ال أكرث. وعدم الويع بٰهذا األمر منشؤه 
ريعة اإلٰلّٰية وكأنّها ـاالتّكال ىلع احلكم الوهيّم اذّلي يقود إيله ختّيل الش

الرتياق السحرّي اذّلي سيشيف لّك يشٍء، أو ختّيل دور األنبياء واألوصياء 
 الرؤوس، فتشىف انلفوس من فسادها؛ وكأنّه دور  خارق  للطبيعة يمسح ىلع

جمّرد  -عند من ال يرىض بٰذلك -وغري ٰذلك من أفاكٍر حُمالٍة، أو ىلع األقّل 
آماٍل وتمّنياٍت، بل ختّيل  طفويلٌّ دلور اتلدبري اإللّٰه ودور أربابه. فكيف 
يمكن االتّكال ىلع أحاكٍم مبنّيٍة ىلع أسٍس متخّيلٍة ومفروضٍة بنحٍو يريض 

 غبات واآلمال؟! أَويكيف ذاك تلربير االعتقاد وحسم حقيقة األمر؟!الر
ومضافاا إىل ٰهذا فإّن ٰهذا السبب خيزتل أسباب الشقاء والفساد يف احلياة 
البرشّية يف سلوكّيات املتديّنني، مع أنّه حال  اعمٌّ وسارٌّ يف لّك املجتمعات 
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رااعت غري ادلينّية بني ـالبرشّية ادلينّية منها وغري ادلينّية، بل إّن الص
ا يف العرص  األباطرة وامللوك وحاكم ادلول العلمانّية ىلع مّر اتلاريخ وخصوصا
احلديث تفوق يف إفسادها ودموّيتها وختريبها أضعافاا مضاعفةا ملا سبّبته 
الرصااعت ادلينّية. فاملشلكة احلقيقّية ليست اكمنةا يف ادلين واتلديّن 

رّية  جاء ادلين يف ـاملشلكة احلقيقّية يه مشلكة  بشواالرتباط باإلهٰل، بل 
األساس للمساعدة ىلع حلّها، ولٰكّن البرش كما أنّهم استغلّوا لّك املقّدرات 
الطبيعّية اليّت يمتلكونها يف ممارستهم لإلفساد، فإنّهم كٰذلك قاموا 
م باستغالل ادلين واالرتباط باإلهٰل لصالح حتقيق أطماعهم، فترّسب ختلّفه

وجهلهم إىل داخل دينهم كما ترّسب إىل داخل ُنُظمهم الوضعّية 
 واالجتماعّية، فأفسدوا دينهم كما أفسدوا دنياهم.

وباجلملة، يعتمد ٰهذا السبب ىلع االنتقال من حصول الفساد 
واالنقسام يف املجتمع املنتيم إىل الرشائع اإلٰلّٰية إىل القول إّن تلك الرشائع 

، وٰهذا ما يعن أنّه ال يوجد تدبري  إلٰهٌّ تشمزعومة  وليست إٰلٰ  ريعٌّ ـّيةا
للبرش. وبما أّن صّحة انلتيجة تعتمد ىلع صّحة املبادئ املستعملة وىلع كون 
، فٰهذا يعن أّن قيمة  العالقة املعطاة لالنتقال إىل انلتيجة عالقةا صحيحةا

من هنا فإّن ٰهذا السبب ترجع إىل قيمة ًّلك األمرين املستعملني فيه. و
ا يف املجتمعات املنتسبة إىل الترشيع اإللّٰه كما هو  الفساد وإن اكن واقعا
احلال يف سائر املجتمعات، إاّل أّن االنتقال من وجود الفساد إىل انتفاء 
اتلدبري مبنٌّ ىلع عالقٍة غري صحيحٍة؛ ألّن وجود الفساد أعّم من ثالثة 
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يها انعدام اتلطبيق، وثاثلها تدرجيّية حصول أموٍر: أّوٰلا انعدام اتلدبري، وثان
أثر اتلدبري. فما فعله امللحد اذّلي يستند إىل ٰهذا السبب هو أنّه اختار أحد 
األحوال اليّت يكون فيها الفساد موجوداا ويه انعدام اتلدبري، واحلال أّن 
احلالني اآلخرين ينسجمان مع وجود الفساد يف املجتمعات املنتسبة إىل 

 ئع اإلٰلّٰية.الرشا
ومن هنا فعّل امللحد أن يالحظ من كثٍب منشأ الفساد املوجود يف ٰهذه 
املجتمعات، ثّم ينظر لريى بأّي حنٍو وكيف يتحّقق صالح اإلنسان؟ ثّم، ما 
ا إىل صالحه؟ وما مقدار ما هو  يه متطلّبات وصول اإلنسان فرداا وجمتمعا

مقدار ما هو معتمد  ىلع ما يبذهل معتمد  ىلع وجود اتلدبري من الغري؟ وما هو 
ا؟ أم أّن اتلاكمل اإلنسايّن  انلاس بأنفسهم؟ فهل الكمال اإلنسايّن يفرض فرضا
، وىلع  متقّوم  حبسن االختيار املتوقّف ىلع حتصيل املعرفة الصحيحة أّوالا
أنس انلفوس بها ثانياا، وىلع اعتماد اتلطبيق ٰلا ثاثلاا؟ وبما أّن ًّلكًّ من األنس 

العتياد ال حيصالن إاّل باتلكرار، وبما أّن اتلكرار حيتاج إىل زماٍن كما وا
أّن اتلعليم وإيصال املعرفة حيتاج إىل زماٍن، وبما أّن لك ٰهذه تتعّرض ملوانع 
ومضاّداٍت كثريةٍ، تلزم من طبيعة احلياة وطبائع انلفوس واختالط األمم؛ 

يف مسريةٍ عملّيٍة طويلٍة وشاّقٍة  فٰهذا يعن أّن تكامل املجتمع اإلنسايّن يمرّ 
ا ومعيناا فقط. فإذا ما استطاع ـومعّقدٍة تلعب فيها الش رائع دوراا مساعدا

امللحد اإلجابة ىلع ٰهذه األسئلة، وسىع إىل امتالك ادلراية واملعرفة حبقيقة 
ٰهذه األمور من خالل بادلراسة املعّمقة والفحص ادلقيق، عند ٰذلك فلينظر 
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اليّت يصل إيلها لريى إن اكنت تقوده إىل صّحة ٰهذا السبب وجواز  يف انلتيجة
االعتماد عليه أم ال. أّما أن يكتيف باالعتماد ىلع االنفعاالت املنّفرة اليّت 
حتدث هل نتيجة رؤيته الفساد يف املجتمعات املنتسبة إىل الرشائع اإلٰلّٰية، 

انفعايّلٍة، دون أّي مسّوٍغ  فٰهذا يعن أنّه يعتمد ىلع سبٍب مرتكٍز ىلع مبادئ
 منطيق  وحقييق  لالعتماد عليه عنده.

 
ّ
ي  ة الدينالسبب الرابع: بش 

وهو ما يتمّثل بالرجوع إىل العلوم اليّت تّديع اكتشاف األصل البرشّي 
احلقييّق لألديان من خالل ادلراسات العلمّية لآلثار اتلارخيّية اليّت نتجت 

اكتشافه عن احلياة ادلينّية للشعوب. وباجلملة  عنها نظرّيات  تفرّس ما تمّ 
يتمّسك بعض امللحدين جبملٍة من انلظرّيات يف علم األنرثوبولوجيا حول 
تفسري أصل ادلين عند اإلنسان؛ يلحكموا ىلع إثرها بأّن ادلين نتاج  برشيٌّ 
خالص  تشلّكه العوامل انلفسّية والطبيعّية واالقتصاديّة واالجتماعّية 

ية اليّت حييا اإلنسان يف ظلّها، ولكّما تطّورت أشاكل تلك العوامل والسياس
 تغرّي شلك ادلين وصيغته الطقسّية والعباديّة ورشائعه املسنونة.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الرابع

ا عّما سبق ذكره حول عملّيات اتلنظري املتداولة يف مجلٍة من العلوم  بعيدا
إنّه جيري هنا حرفاا حبرٍف؛ وباتلايل يليغ القيمة املنطقيّة اتلجريبيّة؛ إذ 

لالستناد إىل ٰهذا السبب من قبل عموم انلاس ىلع األقّل. وبعد غّض الطرف 
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عن اخللفيّة العقديّة وادلوايع انلفسّية اليّت تلعب دورها يف عمل املفرّس 
رشيًّا. بعد ٰهذا واملنّظر؛ فيشلّك نظرّيته بانلحو املناسب لغرضه جبعل ادلين ب

وذاك، يبدو جليًّا أّن صالحّية ٰهذا السبب تقوم ىلع أساس التسليم املسبق 
 بأمرين، وهما:

ا خبطابه  ا واحدا : رضورة كون ادلين احلقييّق )ىلع فرض وجوده( نسقا أّوالا
وتعايلمه ونظمه، مهما اختلفت املستويات املعرفّية وانلفسّية واالجتماعّية 

 عند البرش.

ر )ىلع ـا: رضورة كون املمارسة ادلينّية لدلين احلقييّق من قبل البشثانيا 
 .بقةا خالصةا ال يعرض ٰلا اتلحريففرض وجوده( ممارسةا مطا

ي ـواحلال أّن ًّلك ٰهذين األمرين باطالن؛ ألّن مقتىض احلكمة يقتض
ّي ـتناسب طبيعة اخلطاب واتلوجيه والترشيع مع املستوى املعريّف وانلفس

رّية االنفعايّلة ـى الطبيعة البشـمايّع للمخاطب، كما أّن مقتضواالجت
واتللقائّية هو تصدير جهاتلها وإفسادها إىل انلظم ادلينّية. وباتلايل فمهما 
اكنت طبيعة اآلثار املكتشفة، فإنّها ال تعدو أن تكون اكشفةا أّوالا عن أنواع 

ن تطّور الويع البرشي املمارسة ادلينية بتشويهاتها وحتريفاتها، وثانياا ع
ريٍع وتوجيٍه يتناسب ورقيّه ـاذّلي يؤّهله ألن يكون حمالًّ خلطاٍب وتش

املستجّد. فما يقوم عليه ٰهذا السبب هو اعتماد عالقاٍت ينتقل ىلع أساسها 
إىل استنتاج برشّية ادلين، دون أن تكون تلك العالقات صحيحةا ومسوّغةا 
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ختّيٍل ساذٍج دلور ادلين وكيفّية تأثريه ىلع لالستنتاج، بل يه قائمة  ىلع 
انلاس، وكيفّية استجابة انلاس هل؛ فال االتّفاق بني األمم واحلضارات يف 
عقائدها وتعايلمها ادلينيّة يستلزم نشوء ٰذلك االتّفاق عن خصائصهم 
الطبيعّية واالجتماعّية املشرتكة، أو أخذهم عن بعضهم ابلعض؛ وال 

ي نشوء تلك اتلعايلم والعقائد ـفيما بينهم فيها يقتضاالختالف واتلباين 
عن خصائصهم الطبيعّية واالجتماعّية املختلفة واخلاّصة بكل منهم؛ بل 
املسألة أعّم وأوسع وأعقد من ٰذلك بكثرٍي. وسوف يأيت يف مفاتيح العالج 
طرح ما يفتح ابلاب ملعاجلة ٰهذا السبب، أّما اآلن فيكيف سلبه صالحّية 

 إيله من قبل غري املتخّصصني اذّلي نّظروا هل. الركون

ي نفسها
 
هّية ف

ٰ
ائع اإلل  السبب الخامس: دعوى فساد الش 

رائع اإلٰلّٰية الواصلة أليدي ـوهو ما يتمّثل بمالحظة مضامني الش
امللحدين؛ إذ إنّهم يّدعون أنّهم استخلصوا منها أمرين باطلني: األّول: 

قارنوها بنتائج العلوم الطبيعّية، فعاينوا  عقائدها حول الكون واإلنسان، إذ
اخلرافة اليّت تدعو ٰهذه الرشائع أتباعها إىل اعتناقها. اثلاين: أحاكمها 
العملّية، إذ قارنوها بالقوانني الوضعّية وانلظم األخالقّية اليّت يعتقد بعض 
امللحدين صالحها وجناحها يف تنظيم اعلم اإلنسان، فعاينوا تنايف ٰهذه 
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ائع مع خري اإلنسان وسعادته، وكذب اّداعئها بأنّها وجدت تلقود جمتمع الرش
 اإلنسانّية حنو الصالح.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب الخامس

مضافاا إىل انطباق ما ذكرته حول السبب الرابع ىلع ٰهذا السبب من 
دةا، وثانياا ابتنائه ىلع أمرين: أّوالا ىلع القول برضورة كون ادلين نسخةا موحّ 

ىلع اعتبار لزوم مطابقة املمارسة ادلينّية مع ادلين، والكهما بنّي ابلطالن 
كما سبق. فإّن ٰهذا السبب يفرتض صّحة نظمه األخالقّية والوضعّية 
وواقعّيتها ومعيارّيتها، رغم أّن تأسيس ٰهذه انلظم بنحٍو موضويع  هو نفسه 

سيس األخاليّق من اعتباره نسبيًّا حمّل خالٍف ورصاٍع. وليس ما أصاب اتلأ
أو تعبرياا عن العواطف بأقّل مّما أصاب انلظرة إىل ادلين اإللّٰه باعتباره 
اخرتااعا برشيًّا، فكيف يستدّل بمنافاة تعايلم ادلين للمعايري األخالقّية مع 

 كون األخرية حمّل نيٍف وتشكيٍك عند املتمّسكني بٰهذا السبب؟
ٰهذا السبب ىلع مبادئ تصّحح االعتماد عليه، ىلع وباجلملة ال يبتن 

، وسوف يأيت يف مفاتيح العالج ما يضع  األقّل بالنسبة إىل امللحد العايّمّ
 معالم احلّل الشامل.

 
ّ
ي سببها سلوك المتدي

ب 
ّ
 ني   السبب السادس: المعاناة ال

وهو ما يتمّثل بمالحظة ما تعاين منه البرشّية بسبب سلوكّيات مجلٍة من 
تديّنني وممارساتهم، إذ أصاب انلاس بسببهم القتل والترشيد والسجن امل
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وانليف والفقر واجلهل، لّك ٰذلك حتت شعار ادلين واإلهٰل. وقد اكنت ٰهذه 
املعاناة اكفيةا إلشعال مشاعر الغضب واحلنق وانلفور من ادلين ولّك ما يمّت 

الظلم، واذّلين شاهدوا إيله بصلٍة؛ إذ أصيب انلاس اذّلين اكنوا ضحايا لٰهذا 
مظلومّيتهم، بنفوٍر شديٍد، فصاروا يرون أّن خالصهم وخالص البرشّية 
إنّما يتحّقق من خالل اتلخيّل عن ادلين وعن لّك ما يمّت إيله بصلٍة، 
فاعتمرت نفوسهم بالرغبة الشديدة للتخلّص منه، وٰهذا ما أّدى إىل أن ينشأ 

الن االعتقاد بوجود إهٰلٍ يدبّر خري عندهم االعتقاد ببطالن ادلين، بل بط
 اإلنسان.

 القيمة المنطقيّة لالستناد إلى السبب السادس

ال حيتاج ٰهذا السبب إىل كثري تأّمٍل إلدراك أنّه يبتن ىلع حتكيم أحواٍل 
اعطفّيٍة وانفعايّلٍة ال تملك أّي قيمٍة منطقّيٍة يف مقام ابلحث العليّم. كما 

ر اخللط بني ادلين من جهٍة واملمارسة ادلينّية من أنّه من الواضح فيه مقدا
جهٍة أخرى، وبني الترشيع اإللّٰه من جهٍة، وكيفّية استغالل البرش لٰهذا 

 الترشيع من جهٍة أخرى.
وباجلملة فإّن ممارسة البرش للفساد والرّش ال حتتاج إىل حمّفٍز دائٍم من 

رّية؛ وذٰلك نتيجةا ـالبشاخلارج، بل إنّه أمر  جيد مرّبره يف داخل انلفس 
تلحكيم احلاالت االنفعايلّة اتللقائيّة يف الفكر والسلوك. فما لم يكتسب البرش 
اتلعّقل والروّية يف الفكر والسلوك، فإن تلقائيّته االنفعايلّة يف االعتقاد والعمل 
ا إىل اإلفراط أو اتلفريط يف تصديقهم وتكذيبهم لألفاكر، ويف  ستقود حتما



 135  ...........................................  الفصل اثلاين: األسباب اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي 

اجاتهم ويف معامالتهم، مع أنفسهم ومع اآلخرين. فمنشأ ارتكاب حتصيلهم حل
ّر والفساد يرجع إىل الكيفيّات اليّت تكون نفوس البرش متّصفةا بها نتيجةا ـالش

لعوامل تكّونهم أو عوامل نشوئهم وبيئة نموّهم، وٰهذا األمر مضطرد  مهما اكن 
رء يف جعبته؛ فما لم يمتلك نوع األفاكر واتلقايلد واملوروثات اليّت حيملها امل

اإلنسان نفسه روّيةا عقليّةا يف فكره وسلوكه، فيجعل مقام االنفعال منساقاا ىلع 
طبق تدبريه ورّويته يف عمله، اليّت تستمّد هديها من معارفه الصحيحة اليّت 

ّر، حبيث ـتستمد صوابها من روّية فكره؛ فإّن مآل فكره وسلوكه إىل اخلطإ والش
طي الصواب وُعلّم احلّق واعتاد اخلريات، فإّن تلقائيّته ستقوده يف حّّت لو أع

انلهاية وبمرور الزمن إىل حتريف احلّق واخلري وتشويهما واستغالل لك ٰذلك 
لصالح إفراطه أو تفريطه، ٰهذا إذا لم تقده من أّول األمر إىل سوء الفهم 

 واتلطبيق.

ين أو العلم أو العقل أو وباجلملة، فإّن تلبيس الفساد البرشّي بلاس ادل
ا وإخفاءا للمنشإ احلقييّق وراء الرّش  الِعرق أو أّي يشٍء آخر، ليس إاّل تدليسا
والفساد، فمهما اكن العنوان اذّلي يتلبس به مرتّكب الرّش والفساد، فإّن 
ا  فساده ال يصّحح ترسيته إىل تلك العناوين اليّت يكون مرتكب الرّش متلبّسا

فساد والرّش سمة السلوك البرشّي اتللقايّئ يف مناشئه بها، بل يبىق ال
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اإلدراكّية واالنفعايّلة، سواء  وقع من متديّنني أو من ملحدين، ومن علماء 
 وين خمتلفٍة.اأو من جهلٍة، من رشقّيني أو من غربيّني، إىل ما هنالك من عن

نا فما أوضح سذاجة من يقول إّن العلم منشأ الرّش والفساد؛ ألنّه أعطا
كيفّية صنع األسلحة املدّمرة واملهلكة للبرشّية، أو إّن املصانع منشأ الرّش 
والفساد؛ ألنّها تلوّث اجلّو وتهلك ابليئة. فليس الفساد يف العلم وال يف 
الصناعة وغري ٰذلك من أموٍر، بل إّن الفساد يف اإلنسان اذّلي استخدم ٰهذه 

ليّت جعلته ينىح حنو اإلفراط أو األمور من منطلق تلقائيّته وانفعايّلته ا
اتلفريط، فسّخر اخلريات والطرق واألسايلب خلدمة أهوائه فأنتج فساداا 

ا اكن اكمناا يف نفسه، وظهر من خالل سلوكه.  ورشًّ
واألمر عينه ينطبق ىلع ادلين واتلدبري اإللّٰه، فما اذّلي يمنع أن يكون 

 العلوم والصنااعت، وتّم اتلدبري اإللّٰه قد تعّرض لعني ما تعّرضت هل
استغالهل وتشويهه وحتريفه، كما حاول العنرصّيون استغالل العلوم لزتوير 
حبوٍث تدعم رغباتهم العنرصّية. فطاملا أّن منشأ اإلفساد يف اإلنسان نفسه، 
ا ما تعطيه إياه، فإنه سيفسده طاملا أنه لم يتحول من اتللقائّية  فليس مهمًّ

. االنفعايّلة اعتقاداا ا وسلواكا  وعمالا إىل الروية العقلّية فكرا
وبناءا ىلع ٰذلك، يظهر مدى اعتماد األخذ بٰهذا السبب ىلع مبادئ انفعايّلٍة 

 أو وهمّيٍة غري صاحلٍة لالستعمال تلحصيل املعرفة الصائبة واحلكم الصحيح.

 



 خامتة الفصل

اإلحلاد وتصنيفها وحتليلها مع بيان ٰهذا تمام الالكم يف عرض أسباب 
ا  بالنسبة إىل  -القيمة املنطقّية لالستناد إيلها. وقد تبنّي مبدئيًّا أنّها مجيعا

تّتلك يف تأثريها ىلع مبادئ ال تندرج يف القسم  -مجهور امللحدين ىلع األقل 
 الصالح لالتّكال عليه يف جن املعرفة واخّتاذ املوقف االعتقادّي. وٰهذا ما
ا  شأنه أن يضع امللحد ىلع مسافٍة واحدةٍ من اإلحلاد وعدمه، فيّتخذ تبعا
ذٰللك موقف ابلاحث عن أحد أمرين: إّما عن أسباب ذات قيمٍة منطقّيٍة 
ا، وإّما أن  تصّحح االستناد إيلها، ولن جيد بطبيعة احلال كما سيظهر الحقا

عرف كيف وملاذا يبحث عن العالج احلقييّق واتلاّم للّك ٰهذه األسباب يل
حصل لّك ما حصل؟ وملاذا تأثّر هو وآخرين بها؟ يليق نفسه من مغّبة الوقوع 
مّرةا أخرى فريستها، ويساعد غريه ويعينه ىلع اخلروج من حمنته؟ وٰهذا ما 

ر بأن يمّهد الطريق حنوه ويفتح ـىلع عهدة ما تبىق من ٰهذا ابلحث املختص
 باب الولوج إيله.

ما مّر من بياناٍت حول القيمة املنطقّية لألسباب املذكورة  وباتلايل فإّن لّك 
لم يكن الغرض منها إثبات بطالن املوقف اإلحلادّي، أو حّّت إبطال 
مضمونها، بقدر ما اكن مصّب انلظر باذلات مقصوراا ىلع مدى منطقيّة 

قف االستناد إيلها يف اخّتاذ املوقف اإلحلادّي. وباتلايل حّّت لو فرضنا أّن املو
اإلحلادّي صحيح  يف نفسه، فإّن االتّكال ىلع ٰهذه األسباب يف تبّنيه ال 
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يضمن صّحته وصوابه، وباتلايل ال بّد للملحد أن يراجع موقفه، فإن لم 
يكن هناك سبب  يصّح االستناد إيله يف تسويغ اإلحلاد )كما يه حقيقة 

ى عقله ـتضاألمر، ىلع ما ستعرفه يف مفاتيح العالج( فإّن ما عليه بمق
وإخالصه للمعرفة احلقيقّية أن يّتجه مبارشةا حنو اتلخيّل عنه، ومن ثّم 
ابلحث جبد  عن األسباب املنطقّية اليّت تدعوه إىل االعتقاد بإهٰلٍ مدبٍّر 
للطبيعة واإلنسان، وعن الفهم الصحيح والصايف للّك ٰذلك؛ انطالقاا من 

هايّن. وٰهذا ما أسىع اآلن، معايري اتلفكري الصحيح، أي منهج العقل الرب
ا خلالصه الفكرّي  وسأسىع مستقبالا تلقديمه هل؛ عىس أن يكون مفتاحا
ا حنو نيل لك  مّنا لغايته  ا نلا مجيعا ا لقلقه وحريته، وطريقا وانلفّّس، وعالجا

 وبغيته، بوصفه إنساناا اعقالا بالفعل.
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 يف مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد

املهّمة اليّت أتطلّع إيلها اآلن يه عرض مفاتيح عالج احلالة اإلحلاديّة  إنّ 
م قد استند يف دّ الفة، إاّل أن عرض األسباب املتقىلع ضوء األسباب الس

قاتها وأطراف ترتيبه إىل الرتاتب والرتابط املنطيّق بني عنارص املسألة بعال
العالقات ورشوطها؛ وذٰللك قمت بتقسيم األسباب إىل ثالثة أنواٍع بلحاظ 
اشرتاكها يف عنرص املسألة اذّلي تنقضه وتنفيه، وهو إما وجود طريف 
العالقة، وإّما قابلّيتهما وحاجتهما تللك العالقة، وإّما فعلّية نفس العالقة 

مشرتكةا إّما يف نيف الطرف بني الطرفني؛ وذٰللك اكنت أسباب اإلحلاد 
األساس للّك العالقات وهو )اإلهٰل(، وإّما يف نيف قابلّية بايق األطراف أو 
حاجتها للعالقة اتلدبريّية )الطبيعة واإلنسان(، وإّما يف نيف أصل العالقة 
باملبارشة )اتلدبري اتلكويّن والترشيّع واجلزايّئ( وإبطاٰلا؛ وألجل ٰذلك لم 

األسباب من اشرتاٍك وتبايٍن من حيث طبيعة )امليدان العليّم( أحلظ ما بني 
اذّلي تنتيم إيله أو ارتباطها بأي جانب من اجلوانب اإلنسانّية املؤثّرة يف 
عملّية املعرفة. ولٰكن بما أنّن مقبل  ىلع معاجلة ٰهذه األسباب ألبنّي اخللل 
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ا؛ فقد بدا يل أن أصّنفها اجلوهرّي اذّلي أّدى إىل نشوئها واتلأثّر املعريّف به
ا  ا آخر مناسباا لعملّية العالج، أي أن أصّنفها تصنيفا من جديٍد تصنيفا

 معرفيًّا، وٰذلك لسببني:
هو أنّه قد تبنّي خالل حتليل األسباب السالفة وبيان قيمتها  األّول:

املنطقّية أّن اخللل الاكمن وراء االستناد إيلها، يرجع إىل خمالفة منهج العقل 
الربهايّن، إّما يف ضوابط االستنتاج، وإّما يف استعمال مبادئ غري صاحلٍة 

واملشهورات لإلنتاج، وٰهذه املبادئ تدور بني الوهمّيات واملقبوالت 
واالنفعايّلات، وقد تبنّي أّن ًّلكًّ من املقبوالت واملشهورات املستعملة يف 
أسباب اإلحلاد ينتميان تارةا إىل ما يسّّم باملجتمع العليّم اتلجرييّب اذّلي 
يتبىّن املنهج اتلجرييّب املتطّرف يف استقاء املعرفة، وتارةا إىل ما يسّّم 

 االستنتاجات اخلاطئة وكذا الوهمّيات يقعان بالفلسفة والفالسفة. وبما أنّ 
يّلات العقل اليّت حمّل بيانها وتصحيح فهمها إّما يف منهج العقل يف مضاّدة أوّ 

وإّما فيما يسّّم الفلسفة األوىل؛ ألجل ٰذلك أصبحت األسباب لكّها بلحاظ 
ٍة منشإ االعتماد عليها منقسمةا إىل ثالثة أقساٍم، قسٍم يرجع إىل جهٍة عقليّ 

رصفٍة وفلسفّية، وقسٍم يرجع إىل ما جهٍة تسّّم بالعلمّية واتلجريبّية، وقسٍم 
يرجع إىل جهٍة نفسّيٍة انفعايلٍّة. وبما أّن املراد اآلن هو بيان مفاتيح معاجلة 
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ا،  ٰهذه األسباب من حيث نفسها، ال بلحاظ مصحح االستناد إيلها عموما
ا جدي ا متفّراعا ىلع اتلقسيم السابق.اكن من املناسب أن أصّنفها تصنيفا  دا

أنّه قد اشتهر يف ألسنة كثريين إسناد اإلحلاد إىل أسباٍب فلسفّيٍة  اثلاين:
تارةا وأخرى )علمّيٍة(، كما أّن معاضدة اإلحلاد جاءت تارة بلباٍس فلسيف  
، فذٰللك اكن اتلطّرق إىل األسباب من زاوية ٰهذا  وتارةا بلباٍس عليم  جترييب 

نيف يف مقام عرض مفاتيح العالج ذا أهّمّيٍة يف مقام خماطبة ابلاحثني اتلص
ا. ا وامللحدين خصوصا  عموما

ومن هنا وألجل ٰهذين السببني ارتأيت أن أصّنف أسباب اإلحلاد 
ا ثالثيًّا: األّول األسباب العقلّية املحضة )الفلسفّية(، واثلاين  تصنيفا

ا األسباب )العلمّية اتلجريبيّة(، واثلال ث األسباب انلفسيّة؛ وٰذلك تمهيدا
لدلخول يف املقصود األساس، وهو عرض مفاتيح العالج اخلاّصة بكّل نوٍع 

 من ٰهذه األسباب.
ٰهذا، وقد يتساءل املرء ملاذا مفاتيح العالج، وليس الردود أو املعاجلات 
الشاملة؟ واجلواب واضح  ملن أدرك حقيقة ٰهذه األسباب؛ إذ كثرياا ما يكون 
ا ال يتعّدى بضع لكماٍت، ولٰكّن اإلجابة عنه بانلحو اتلاّم  السؤال بسيطا
تقتيض كتابة كتاٍب بل كتٍب، فكيف بأسئلٍة متعّددٍة يف موضواعٍت مثل 
موضواعت املسألة اإلحلاديّة. وكثرياا ما يكون املخاطبون متفاوتني يف اٰلمم 

بأن يعطى لكٌّ منهم والقابلّيات، فيلزم بمقتىض احلكمة الرفق يف اخلطاب، 
ما يناسبه، املخترص ملن يناسبه االختصار، واملفّصل املستقىص ملن يناسبه 
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ٰذلك؛ وذلا اكن الغرض من عرض مفاتيح العالج أمرين: األّول: إعطاء 
ر ملن يرضيه ويكفيه. واثلاين: اتلمهيد لطالب اتلفصيل ـاملختص

سيكون يل معه حبوث  واالستقصاء وصاحب اٰلّمة والقابلّية العايلة؛ إذ 
.  مستقبلّية  ترىع اتلفصيل يف معاجلة لّك سبٍب بنحٍو مستقل 

وكيفما اكن أرشع فيما ييل بعرض اتلصنيف املعريّف ألسباب اإلحلاد، ثّم 
 أتبعه بعرض مفاتيح العالج للّك صنٍف منها.

 التصنيف املعريّف ألسباب اإلحلاد

ا أّن األسباب والعوامل اليّت  تقف وراء املوقف اإلحلادّي تنقسم أصبح واضحا
، واثلاين جترييبٌّ  من جهة منشئها املعريّف إىل ثالثة أصناٍف: األّول عقيلٌّ فلسيفٌّ
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. وفيما ييل عرض ما يندرج حتت  متعلّق  بالعلوم الطبيعّية، واثلالث نفّسٌّ انفعايلٌّ
ا مّما سبق عرضه يف اتلصنيف املوضويّع.  لك  منها مستخرجا

:أّما األ  سباب العقلّية املحضة )الفلسفّية( فه سّتة 
ابلناء ىلع عدم وجود منهٍج حقييق  إلثبات ما هو خارج حرم  .1

اتلجربة احلّسّية، وباتلايل يكون الوجود اإللّٰه موضواعا غري قابٍل 
 لإلثبات ايلقيّن.

ابلناء ىلع عدم وجود أّويّلاٍت عقلّيٍة مطلقة الصدق حبيث تكون  .2
اتلجربة احلّسيّة، وباتلايل يكون إثبات الوجود اإللّٰه مستقلّةا عن 

ا ىلع سبق التسليم بوجود ما ال وجود هل.  متوّقفا

ابلناء ىلع أّن وجود الرّش وانلقص يف العالم يتناىف مع كون العالم  .3
مصنواعا من قبل إهٰلٍ اعقٍل وحكيٍم، وباتلايل يكون العالم املوجود 

 ياء ال ويع ٰلا وال اغية.ناشئاا عن أسباٍب طبيعّيٍة عم

ابلناء ىلع أّن لّك ما ال يمكننا ختّيله وإحضار صورته يف أذهاننا،  .4
فهو ليس بيشٍء، وإنّما جمّرد لفٍظ فارغ املعىن، وباتلايل فلّك ما 
نفرض أنّه ال خيضع للزمان واملاكن وال يّتصف باجلسمّية سيكون 

بق ىلع فكرة اإلهٰل جمّرد فرٍض لفظي  ال معىن هل، وٰهذا األمر ينط
اذّلي يدعيه املؤّٰلون، حيث يعّدونه علّةا للّك جسٍم وزماٍن وماكٍن، 
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ا  فيسلبون عن اإلهٰل لّك ما هو رضوريٌّ يك يكون الالكم عنه ًّلكما
. ا ذا مدلوٍل حقييق   عن يشٍء ما، والكما

ابلناء ىلع أّن عدم وجود فارٍق بني املعاناة واملحن اليّت يواجهها  .5
ون بوجود إهٰلٍ، وتلك اليّت يواجهها اذّلين ال يؤمنون بوجوده، املؤمن

ال يتناسب مع فكرة وجود تدبرٍي وراعيٍة من اإلهٰل لذّلين يؤمنون به، 
وباتلايل ال يمكن القول إّن هناك عالقةا تدبريّيةا تكوينّيةا يقوم بها 

 ٰهذا اإلهٰل جتاه اعلم اإلنسان.

ابلناء ىلع أّن اشتمال اتلعايلم ادلينّية ىلع أفاكٍر وتعايلم منافيٍة ملعايري  .6
، ثّم فساد حال املتديّنني يف أفاكرهم  اخلري وعلوم وقوانني العرص أّوالا
وأعماٰلم وتدبري أمورهم ثانياا، ثّم تعّدد وتنّوع األديان واختالفها 

األديان قد وجدت بشلٍك كبرٍي ثاثلاا، لّك ٰذلك ال يتناسب مع كون 
ونشأت عن مصدٍر إلٰه  يتوّّخ صالح البرش وخريهم، وباتلايل فال 
يمكن القبول بإٰلّٰية األديان املوجودة؛ ألجل ما نراه من اختالٍل 

، وما جنده من اختالٍف عقدي  ـفكري  ونفس ي  وإداري  وحضاري 
 وسلويك ، يف فكر املتديّنني وحياتهم.

:وأّما األسباب امل  نسوبة إىل اتلجربة والعلوم الطبيعّية فه أربعة 
إحدى )انلظرّيات( املطروحة يف فزيياء الكوانتم واليّت تفرّس سلوك  .1

بنية اذلّرة وسلوك فوتونات الضوء بأنّها ال ختضع ألي  من القوانني 
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الطبيعّية اليّت نألفها، اكمتناع اتلناقض والعلّّية، وباتلايل ال يتوّقف 
 ون ىلع علٍّة فاعلٍة مغايرٍة هل.تكّون الك

بعض انلظرّيات املطروحة يف عليم الفزيياء الكونّية واألحياء  .2
القاضية باستناد عملّية تكّون الكون ىلع الصعيدين اليّح وغري 
اليّح إىل خصوصّيات الكون اذلاتّية والعالقات اليّت تقوم بني 

ة إىل اتلعقيد مكّوناته الاكفية النتقال الكون من احلاالت البسيط
 واتلنّوع املوجود حايلًّا. وهما نظرّيتا االنفجار الكبري واتلطّور.

بعض )انلظرّيات( املطروحة فيما يسّّم بعلم اإلنسان أو األنرثوبولوجيا  .3
حول أصل ادلين، حيث تّديع أنّه برشيٌّ بنحٍو مطلٍق؛ اعتماداا ىلع 
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قة األفاكر مالحظة املشرتاكت واملختلفات، ومن خالل مالحظة عال
 ادلينيّة باألحوال االجتماعّية واالقتصاديّة وابليئّية.

بعض )انلظرّيات( املطروحة يف علوم ابليولوجيا وانلفس واالجتماع  .4
يف تفسري سلوك اإلنسان واملجتمعات القاضية بوهمّية فكرة اإلرادة 

 احلّرة، ومسؤويّلة اإلنسان عن سلوكه.

:أّما األسباب انلفسّية االنفعايلّ   ة فه أربعة 

الرغبة الشديدة باتلحّرر واالستقاليّلة وانلفور من حالة العبوديّة  .1
واتلبعّية واملسؤويّلة عن األفعال واتلعّرض للمساءلة واملحاسبة. 

 وٰهذه تقود إىل رفض فكرة وجود ديٍن ووجود إهٰلٍ حاكٍم ومسيطٍر.
إىل االشمزئاز من السلوك املتعّصب وادلموّي بلعض املنتمني  .2

األديان، واحلاصل باسم ادلين واإلهٰل. وٰهذا ما يقود إىل رفض ادلين 
 ولّك ما حيتويه بداخله، حّّت أصل وجود إهٰلٍ.

االنبهار الشديد بانلجاح اإلدارّي واالجتمايّع والسيايّس والصنايّع  .3
واتلقّن اذّلي أنتجته العلوم اتلجريبّية واملجتمعات املتحّررة من سطوة 

ينّية، يف ظّل املعاناة املريرة الّيت ترزح حتتها املجتمعات السلطة ادل
ادلينيّة يف شّّت املجاالت، حبيث يؤّدي ٰذلك إىل اعتبار طريق اخلالص 
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متمّثالا باتلحّرر من لّك اعتقاٍد بواقعّية ادلين وخريّيته، ومن لّك اعتقاٍد 
 بوجود إهٰلٍ يرىع صالح اإلنسان.

من جّراء اتلعّرض إىل املصائب واملحن،  اتلألّم واملعاناة الشديدين .4
أو رؤية من يصاب بها وحتّل عليه الكوارث وانلكبات دون أن يرى 
أّي عالماٍت للتدّخل اإللّٰه إلنقاذهم وإاعنتهم، فتصري نفسه 
ممتلئةا بالغيظ والغضب اذّلي ال جيد معرّباا عنه أفضل من اتلمّرد 

ا يرىع  ويدبّر. ىلع لّك اعتقاٍد بأّن هناك إلٰها

ٰهذا تمام الالكم يف اتلصنيف املعريّف ألسباب اإلحلاد، وفيما ييل أدخل 
يف طرح مفاتيح العالج للّك صنٍف منها، بلحاظ ما يقتضيه ٰذلك الصنف 
من معايري وضوابط تفتح ابلاب أمام فهم اخللل الاكمن يف ٰهذه األسباب، 

، بل ولٰكن دون ادلخول اتلفصييّل يف معاجلة لّك سبٍب من ها بنحٍو مستقل 
أترك ٰذلك إىل فرصٍة أخرى ىلع طريق العمل إلجياد العالج الشامل واتلاّم 

 للحالة اإلحلاديّة برّمتها.

 مفاتيح العالج لألسباب العقلّية )الفلسفّية(

يراد لٰهذه املفاتيح أن تعمل ىلع حتديد ماكمن اخللل احلقيقّية واجلوهرّية 
ا،  يف األسباب الفلسفّية اليّت  يه األسباب األساسّية كما سيّتضح الحقا

حبيث يصبح سبيل احلّل للمشلكة اإلحلاديّة جليًّا أمام مرأى العقل؛ وعند 
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ا تلفّهمها واتلعّمق فيها  ٰذلك ال حيتاج ابلاحث عن احلّق إاّل إىل أن يبذل جهدا
حّّت تنكشف هل معالم الطريق، وتتساقط عن ذهنه عوالق األيّام السالفة 

يت خلّفتها املنظومة اتلعليمّية الرسمّية يف كيفيّة تقديمها للعلوم العقلّية الّ 
والفلسفّية وعلم املنطق ىلع وجه اخلصوص، إذ سيّتضح خالل ٰهذه املفاتيح 
كيف أّن جمموعةا من األخطاء الفادحة قد أصبحت يف عرصنا من 

، إنّما اعتمد ا املشهورات السائدة واملعتمدة دون أّي وجه حق  ت تقليدا
واتّبااعا ملجموعٍة من الشخصيّات اليّت برزت واشتهرت لعوامل عديدٍة أقّل 
 . ، بل سياسّية  وإيديولوجّية  ما يقال عنها إنّها ليست علمّيةا وال موضوعّيةا
وسوف أرّكز يف ٰهذه املفاتيح ىلع أهّم األخطاء املرتبطة باألسباب الفلسفيّة 

، ومسألة الصدق املطلق ألّويّلات العقل، لإلحلاد، أعن مسألة وجود منهٍج 
مع االهتمام ببيان انلقاط األساسّية اليّت سبّبت وتسبّب اختالل الفهم 

ا  -واحلكم فيها، وٰهذا ما سيقود القارئ مبارشةا  إىل  -مّت ما واعها جّيدا
 فهم عالجات األسباب املختلفة اليّت سبق ذكرها.

حلاديّة بأسٍس منطقّيٍة وفلسفّيٍة ومن هنا، ومع ربط أساس املشلكة اإل
وقع فيها االختالل واتلحريف عرب اتلاريخ، فال يتوقعّن القارئ الكريم بأنّه 

القيام بعرض لّك ما شأنه أن جيلو حقيقة  -ر ـيف ٰهذا املختص -باإلماكن 
املسألة ويكشف حلوٰلا؛ فإّن ٰهذا ما يقتيض حبثاا منطقيًّا وفلسفيًّا مستقالًّ 
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ذور املشالكت بنحٍو مبسوٍط ويستوعب طرح حلوٰلا بنحٍو ج يتقىّص 
مستوٍف، وٰهذا ما سيكون ىلع عهدة حبٍث مستقل  الحٍق كما سبقت 

بنحٍو أكرب مّما  -أيّها القارئ العزيز  -اإلشارة من قبل. ومن هنا يتجّّل لك 
سبق السبب اجلوهرّي يف تسمية ٰهذه املعاجلات باملفاتيح؛ فه فعالا جمّرد 

فاتيح مّت ما أخذ بها ابلاحث الصادق، ويّمم وجهه صوب ابلحث اجلاّد م
ا من العواطف واالنفعاالت، فإنّه سيصل يف نهاية األمر إىل حيث  متجّردا
تتجّّل أمامه احلقيقة اليّت ال يعود معها للمشلكة اإلحلاديّة وجود  إاّل يف تاريخ 

 األفاكر.

 : لالمفتاح األوّ 
ّ
 ةبأقسام القضيّ ق تصحيح الخلل المتعل

يتمّثل ٰهذا املفتاح باالتلفات إىل املنشإ احلقييّق الاكمن وراء دعوى عدم 
وجود معياٍر معريف  إلثبات الوجود اإللّٰه، وهو السبب األّول من األسباب 
الفلسفّية كما سبق. وملعرفة ٰذلك ىلع ابلاحث أن يقوم بالرجوع يف الزمن 

ا من عند ديفيد هيوم، مروراا بإيمانويل إىل ما يزيد عن ثالثة قروٍن، بد ءا
اكنط، ثّم الوضعيني أمثال كونت ودوراكيم ووصوالا إىل أعضاء حلقة فيينا 
وبرتراند رسل يف القرن العرشين. لريى كيف أنّه تّم اعتبار علم املنطق 
صوريًّا فقط، واعتربت الفلسفة األوىل )امليتافزييقا( فاقدةا لضوابط املعرفة 

، فُحرِص مصطلح العلوم يف نوعني فقط، وهما العلوم اتلجريبيّة العلمّية
ا بادلاللة ىلع العلوم  والعلوم الرياضّية، بل ُجعل إطالقه مفرداا خاصًّ
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اتلجريبّية فقط، وىلع رأسها الفزيياء انلظرّية. فالعقل حبسب ما شاع بينهم 
ا صوريًّا ال يصلح تل ميزي الصواب وكما هو مشهور  اآلن، ال يملك إاّل منطقا

ة احلّسّية، اب واخلطإ هو اتلجربعن اخلطإ، بل إّن املرجع يف حتديد الصو
وبما أنّها ال يمكن أن تنال املوضواعت الفلسفّية، وبما أّن عمل العقل 
ا حبدودها، اكنت انلتيجة املبارشة ذٰللك عندهم يه أنّه لم يعد  حمدود  أبدا

، أّما علميًّا فابلاب موصد  أمامها.للفلسفة األوىل، إاّل أهّمّيةا تارخييّ   ةا
ا  -إاّل أّن مرجع اخّتاذهم لٰهذا املوقف من املنطق  بأن جعلوه صوريًّا حمضا

لم يكن جتريبيًّا  -بأن جعلوا قيمتها تارخيّيةا فقط  -ومن الفلسفة األوىل  -
ا، ومسألةا معرفّيةا سابقة ىلع لّك   وال رياضيًّا، بل اكن خلالا منطقيًّا خالصا

حرصوا أوصاف أّي  (1)ومستقلّةا عنها؛ وٰذلك عندما ،العلوم اخلاّصة

                                                        

ليس ٰهذا هو اخللل املنطيّق الوحيد، بل هناك مواضع خلٍل أخرى وأساسيّة  مثل اتلميزي املفرط واخلاطئ  (1)
بني العقيّل واتلجرييّب وبني املنطيّق والواقّع، وبني القبيّل وابلعدّي وبني قضايا الوجود وقضايا 

ها مجيعها ترجع إىل اخللل األسايّس اذّلي العالقات مّما ستأيت اإلشارة إيله جممالا خالل ابلحث، إاّل أنّ 
أشري إيله يف املنت حول اتلميزي بني اتلحلييّل والرتكييّب كما سيتبنّي خالل ابلحث. ويضاف إىل ٰهذه 
االختالالت اخللل انلاشئ عن إهمال اتلميزي بني االرتباط اذلايّت واالرتباط االتّفايّق بني األوصاف 

عاين اللكّيّة جمّرد أسماء، وعن رفض فكرة املاهيّة واجلوهر وعن اإلفراط وموضواعتها، وعن اعتبار امل
يف اعتبار أساس األفاكر لكّها من احلسن ادلاخيّل واخلاريّج، ورفض وجود معاين يدركها العقل 
، وغري ٰذلك من مسائل تقبع خلف ٰهذا اخللل، ستأيت اإلشارة إىل  ويتصّورها بنحٍو مستقل  وموضويع 

 منها خالل ٰهذا املفتاح ويف املفتاحني اثلاين واثلالث.العديد 
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الوصف  أّوًل:موضوٍع يف نوعني من األوصاف واملحموالت فقط، وهما: 
مثل: )األربعة  (1)املتضمَّن يف معىن املوضوع وسّموه بـ )الوصف اتلحلييّل(

 الوصف املضاف إىل املوضوع من خارج  ثانًيا:عدد (. 
 مثل: )املاء يغيل(. وجعلوا طريق  (2)وسّموه بـ )الوصف الرتكييّب(ذاته 

إدراك األّول عرب حتليل نفس املوضوع، أّما طريق إدراك اثلاين فعرب 
املشاهدة واملعاينة لإلضافة والرتّكب. وباتلايل اكنت انلتيجة اليّت رّصحوا 

يكون مضافاا بها، ويه أّن لّك وصٍف مضاٍف ومرّكٍب مع املوضوع يمكن أاّل 
. وٰهذا ما عىن بطبيعة احلال، (3)ومرّكباا معه، وال يلزم من نفيه اتلناقض

                                                        

 وهو ما يسّّم باذلايّت املقّوم يف اصطالحات املنهج العقيّل الربهايّن اذّلي ستأيت اإلشارة إيله قريباا. (1)

وهو ما يسّم بالعرض الغريب، واملحمول بالعرض يف اصطالحات املنهج العقيّل الربهايّن  (2)
اذّلي ستأيت اإلشارة إيله قريباا ىلع أنّه سيأيت أّن أصل اتلقسيم واتلميزي بني اتلحلييّل 

.  والرتكييّب هو تقسيم  وتميزي  خمتلٌّ

يّج ىلع الوجود اإللّٰه، ورّصح به هيوم يف تميزيه وٰهذا األمر رّصح به اكنط يف نقضه لدليلل األنطولو (3)
بني القضايا اليّت تقوم ىلع العالقة بني املفاهيم والقضايا اليّت تقوم ىلع العالقة بني الوقائع، حيث 
ترتبط األوىل باتلناقض، خبالف اثلانية، فإنّها ال تعتمد ىلع اتلناقض، وال يكون أّي فرٍض فيها 

ا، وإنّما قد  ا ملا جلبه اإلحساس بالواقع فقط.متناقضا  يكون خمالفا
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اعتبار العلم باألوصاف الرتكيبّية حمدوداا حبدود املشاهدة واملعاينة لرتّكبها 
 ، واليّت منها وصف الوجود واتلحّقق.(1)وإضافتها إىل املوضوع

لقد اكنت انلتيجة املبارشة ذٰللك أنّه لم يعد للمشاهدة احلّسّية أّي قابلّيٍة 
إلثبات اضطراد األوصاف اليّت تعلم من خالٰلا، بل أصبح العلم بأوصاف 
ا حمدوداا حبدود احلّس فإذا زال احلّس  املحسوسات مهما اكنت متكّررةا علما

ألفناه يف املايض ىلع انلحو ال يمكن أن نعلم ببقاء أّي يشٍء أو باستمرار ما 
ا، واملاء اذّلي  . فانلار املحرقة ايلوم يمكن أن تكون مربّدة غدا نفسه مستقبالا
اكن يبلّل باألمس يمكن أن حيرق ايلوم، فلّك الوقائع حمدودة  بما حنّسه 
منها، وليس هناك ما يدعونا إىل االعتقاد بأّي يشٍء مستقبيل  منها، بأنّه 

                                                        

 فال يمكننا أن نعرف صدق القضايا الرتكيبيّة إاّل يف حدود املشاهدة واملعاينة ذٰللك الرتّكب. (1)
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ا مىض. بل ليس هناك إاّل أنّنا اعتدنا وألفنا ٰذلك كما سيكون ىلع طبق م
 .(2)، أو أن ذهننا حمكوم  مقهور  بأن يراها كٰذلك كما يرى اكنط(1)يرى هيوم

 آثار اخللل يف تقسيم القضايا

لقد أدى ٰهذا اخللل يف فهم أحناء العالقة بني املوضواعت وأوصافها 
املستعصيتني واملشهورتني، وضوابط ٰهذه األحناء، إىل نشوء املشلكتني 

األوىل يه مشلكة االستقراء واتلجربة احلّسّية اليّت أثارها ديفيد هيوم، 
وبقيت قائمةا إىل اآلن دون أن يستطيع أحد  حلّها. واثلانية يه مشلكة 

اليّت ال ينطبق ىلع أوصاف موضواعتها أنّها متضّمنة  يف معناها  (3)امليتافزييقا
(، وال أنّ  (. )حتليلّية  ها أوصاف  تشاهد وتعاين مضافةا مرّكبةا معها )تركيبّية 

وباتلايل لم يعد للقضايا امليتافزييقّية أّي حمل  يف خريطة اتلفكري العليّم 
ا إىل اآلن، إاّل أّن  واملنطيّق، وبيق اجلدل حول مرشوعّيتها العلمّية قائما

ا  -املشلكة يف حقيقتها  االستقراء،  ليست مشلكةا حول -كما أرشت مسبقا

                                                        

 .72حتقيق  يف اذلهن البرشّي، ترمجة د. حممد حمجوب، صفحة  (1)

 نقض العقل املحض، ترمجة موىس وهبة، تمثيالت اتلجربة، اتلمثيل اثلاين. (2)
ا إىل هيوم اذّلي داع يف آخر فقرٍة من كتابه املشهور إىل ريم الكتب (3) يرجع طرح ٰهذه املشلكة أيضا

؛ وحّجته أنّها ليست من الرياضيّ  ات امليتافزييقيّة والفلسفيّة يف انلار؛ باعتبار أنّها أوهام  وسفسطة 
 اليّت تعرف بالعالقة بني املعاين، وال من اتلجريبيّات املدركة باحلّس.
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وال مشلكةا حول علمّية الفلسفة األوىل )امليتافزييقا(، بل املشلكة احلقيقيّة 
تكمن يف ٰذلك اخللل املنطيّق اذّلي أّدى إىل نشوء ٰهتني املشلكتني بوصفه 

 نتيجةا طبيعّيةا ومنطقّيةا هل.

 ولٰكن ويف املقابل، لم يكن لٰهتني املشلكتني أّي وجوٍد يف املنهج العقيلّ 
الربهايّن اذّلي تّم اكتشافه وتنقيحه وضبطه قبل أن يودل ديفيد هيوم 

. والسبب يف ٰذلك (1)وإيمانويل اكنط بأكرث من مخسة عرش قرناا من الزمان
هو أّن تقسيم أوصاف املوضواعت حبسب ٰهذا املنهج ليس ثنائيًّا بل ثالثيًّا 

القسمني السابقني يوجد مضافاا إىل و. هيوماذّلي مّهد هل  اكنطخالفاا تلقسيم 
قسم  ثالث  متوّسط  بينهما، ويسّّم يف اصطالح املنهج العقيّل الربهايّن بـ 
ا  م( يف أنّهما معا )العرض اذلايّت( ويشرتك مع القسم األّول )اتلحلييّل، املقوِّ
ا ذاتيًّا، بينما يبىق اثلالث )الرتكييّب، العرض  مرتبطان باملوضوع ارتباطا

ا يف ارتباطه باملوضوع واتّصاف املوضوع به ىلع الغريب( لوحده م توّقفا

                                                        

وٰذلك ىلع يدي أرسطو طاليس يف القرن الرابع قبل امليالد، وقام املتخّصصون الالحقون بتوسيعه  (1)
وتفصيله وتعميقه، وال زال احلال كٰذلك إىل اآلن، رغم تعّرضه لكثرٍي من التشويه واالقتطاع ىلع مّر 

اتلفاصيل اليّت ختّص اتلاريخ من قبل متلكيّم األديان وحمّدثيهم. ٰهذا وقد تطّرقت إىل جمموعٍة من 
 .2014املسألة يف كتايب )الفلسفة.. تأسيسها تلويثها حتريفها(، نرش أكاديمية احلكمة العقليّة لعام 
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إضافة يشٍء زائٍد ىلع ذات املوضوع، وٰذلك مثل غليان املاء؛ فإنّه متوّقف  
 .(1)ىلع انضمام احلرارة أو انلار وما شالك ٰذلك إىل املاء

 للعالج والتمهيد اخللل ذاجوهر املشكلة يف ه

 ما بالذات وما بالعرض

وتبعهم ىلع ٰذلك سائر املتأثّرين بهم،  (2)ومن قبله هيوملقد غفل اكنط 
عن أّن أحاكمنا لكّها يه عالقات  بني معاٍن، وأّن العالقة بني أّي معنيني 
تنقسم بشلٍك أسايس  إىل ما باذلات وما بالعرض؛ ألّن أّول ما يتفّرع عن 

ذوات املعاين بما يه طرف عالقٍة ما، هو مالحظة مستند تلك  ةمالحظ
من كونه رصف ذوات املعاين فقط، أو يه  -أّي طرفها حقيقةا  -العالقة 

مع أمٍر زائٍد ىلع ذواتها. وٰهذا اتلقسيم يرسي يف لّك أنواع املعاين بما يه 

                                                        

هناك مشلكة  أخرى يف ٰهذا اتلقسيم ال تقّل خطورةا عن ٰهذه املشلكة، ويه توجب إسقاط أصل التسمية  (1)
 تام  من كتب املنطق؛ إذ إّن لّك حكٍم قائٍم ىلع واتلفرقة ىلع أساس اتلحليل والرتكيب وحذفها بشلكٍ 

اتلحليل من حيث مسوّغه، ولّك حكٍم يتّم بالرتكيب من حيث صورته، ولٰكّن ادلخول يف ٰهذه انلقطة 
هنا ال يناسب ىلع اإلطالق الحتياجها إىل عرض جمموعٍة من املقّدمات تتعلّق حبقيقة احلكم ومسوّغه 

ملحمول يف حلاظ املوضوع، وٰهذا ما حيتاج إىل اتلعّرض تفصيالا إىل تقسيم اذّلي تضّمن منشأ انزتاع ا
أحناء اتلضّمن واتلفرقة بني اتلضّمن يف اللحاظ واتلضّمن يف امللحوظ، وكيفيّة اختالف احلكم 

 حبسبها. ومع ٰذلك فسوف يأيت ما يتعلّق به باملقدار املناسب هنا ويف املفتاح اثلاين.

 بداية اخللل تبدأ من جون لوك، ولٰكنّها تتجّّل أكرث يف ًّلكم هيوم واكنط.يف احلقيقة أّن  (2)
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، سواء  اكن مصدر حضور تلك املعاين عندنا هو احلّس  معاٍن وأشياء وذوات 
ا: )املاء يغيل( هو إدراك  أو الوجدان ابلاطّن أو العقل أو أّي يشٍء آخر. فقونل

لعالقٍة بني املاء والغليان، فهل ٰهذه العالقة ذلات املعاين أي ذلات املاء 
ا آخر ينضّم إىل املاء يلصيبه الغليان؟ وقونلا:  وذات الغليان، أو أّن هناك أمرا
)التسعة مرّبع اثلالثة( عبارة  عن إدراكنا لعالقٍة بني التسعة ومرّبع 

ذه العالقة مستندة  إىل ذات املعاين أو إىل أمٍر خارٍج عنها ال اثلالثة، فهل هٰ 
ا ومضافاا إيلها؟ وكذا احلال يف قونلا: )اليشء الفاقد  بّد أن يكون منضمًّ
لوصف ما يف نفسه ال يوجد هل ٰذلك الوصف بانلظر إىل نفسه(، فهو إدراك  

وجود ٰذلك  لعالقٍة بني معنيني، األّول هو اليشء الفاقد للوصف، واثلاين
الوصف مع بقاء اليشء ىلع حاهل. ومثله قولك: )إنّك تقرأ كتايب اآلن( فهو 

 إدراك  لعالقٍة بني ذاتك وبني قراءتك للكتاب.

ي 
 
ئ تعلق اإلدراك بالمعان  مناش 

ا بال استثناٍء عالقة  بني معاٍن، وٰهذه املعاين: معاٍن  إّن أحاكمنا مجيعا
هو اذّلي جيعلها معاين وذواٍت وأشياء، وذوات  يف نفسها وليس إدراكنا ٰلا 

بل إّن إدراكنا يتعلّق بما هو معىن ما يف نفسه؛ ولٰكّن منشأ تعلّق اإلدراك 
 : االرتباط احلّّسّ املبارش باألشياء جابلاا ملعاين مثل فقد يكون خمتلف 

اللون واالمتداد وانلور والعتمة واحلالوة وانلبات واألشجار واحليوانات 
الوجدان ابلاطّن جابلاا ملعاين مثل اخلوف وقد يكون سوسات. وسائر املح

العقل نفسه يدرك  وقد يكونواألمن والرسور واحلزن واإلرادة واالختيار. 
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يء واملوجود واذلات والوحدة ـمعاين عّما جيلبه احلّس والوجدان مثل الش
احلسن والعدد والعلّة واملاّدة والفاعل واملنفعل والغاية والكمال وانلقص و

العقل نفسه يدرك فعله وإدراكه،  وقد يكونّر. ـوالقبيح واخلري والش
ويعقل عنه معاين مثل املفهوم واملصداق واحلكم واتلصّور والصدق 
والكذب واحلمل واإلجياب والسلب واتلحليل والرتكيب والنسبة واتلقييد 

 إلدراك معاٍن مثل ا وقد يكونوادليلل والربهان. 
ا
جلمل فعل اخليال منشأ

 الطائر واتلنّني األزرق.

ي 
 
ي المعان

 
كيب ف ئ الي   مناش 

ا بعّدة معاٍن  قد يكونإّن لّك واحٍد من ٰهذه املعاين  مرّكباا ومقّيدا
ا. ثّم إن تقييده  وقد يكونوحيثّياٍت،  بفعل العقل  قد يكونمفرداا بسيطا

قد يء الفاـتبعاا خلصوصّياته مثل )األربعة اليّت أضيف إيلها اثنان(، )الش
يف نفسه للوصف(، )ادلائرة اليّت رسم يف نصفها مثلّث  حبيث يكون قطرها 

 وقد يكونأحد أضالعه وملتىق الضلعني اآلخرين ىلع اخلّط املحيط بها(. 
ا مثل سائر األشياء املحسوسة، فإّن صورها حتض ر عندنا ـحرض إيلنا مقّيدا

يديك بلونه األبيض مليئةا بمعاٍن وحيثّياٍت جمتمعٍة مثل )صورة كتايب بني 
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بفعل اخليال اذّلي يرّكب ويؤلّف بينها مثل  وقد يكونوحجمه الصغري...(. 
 )اتلّنني األزرق(.

وبغّض انلظر عن منشإ حضور املعىن عندنا واتلفاتنا إيله وإدراكنا هل، 
ا، وبغّض انلظر عن منشإ الرتكيب؛  وبغّض انلظر عن كونه مرّكباا أو بسيطا

أن يكون إّما تقوم ىلع ربط ٰهذه املعاين. وربطنا إيّاها فإّن مجيع أحاكمنا 
ا إىل ذاتها، أي بما ٰلا من خاّصّيٍة بنفسها حبسب مضمونها وطبيعة  مستندا

ا ذٰللك يتبنّي نلا طبيعة العالقة،  وإّماخصائصها،  أاّل يكون كٰذلك. وتبعا
أن تكون وما إذا اكنت عالقةا تدور مدار ذات املعىن أو ال؛ وباتلايل يمكن 

، فهل  معلومةا بنحٍو رضوري  أو ال. وإذا ما اكنت معلومةا ىلع حنٍو رضوري 
 يه كٰذلك ىلع اإلطالق، أو بنحٍو مقيٍّد ومرشوٍط؟

 الجوهر والعرض

ويف طريق اتلوّسع يف مالحظة ما يوجبه اتلقسيم إىل ما باذلات وما 
ب ذاتها، نلجد أنّها بالعرض، فإنّنا ننظر يف طبيعة األشياء اليّت ندركها حبس

 تنقسم إىل قسمني:

األشياء الّيت بطبيعتها أوصاف  وأحوال  يف يشٍء آخر، مثل اللون  األّول:
واحلركة والطول والعرض والوحدة والكرثة والصدق والكذب واخلوف 
والفرح. فاللون لون يشٍء، واحلركة حركة يشٍء، والطول طول يشٍء، وكذا 
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صدق والكذب وسائر ما هو من ٰهذا القبيل من العرض والوحدة والكرثة وال
املعاين اليّت تسّّم أشخاصها بأشخاص األعراض ومعقوالتها بمعقوالت 
األعراض، واليّت يه مجيعاا حبسب خصوصّية ذاتها متقّومة  بأن تكون يف يشٍء 

 ما غريها، وهو املوضوع اذّلي توجد فيه ويقال عليه إنّها فيه.

األشياء اليّت يه بطبيعتها ذوات  بأنفسها، فال تكون أوصافاا  اثلاين:
وأحواالا يف يشٍء ما آخر غريها، مثل احلجر والشجر واإلنسان والشمس 
والقمر واخلشب واحلديد وسائر ما هو كٰذلك. فاحلجر ليس حجر يشٍء، 
وال اإلنسان هو إنسان يشٍء، وال الشجرة يه شجرة يشٍء، وٰهكذا سائر 

واذلوات اليّت يه املوضواعت األول اليّت فيها توجد األحوال واألشياء  األشياء
اليّت من القسم األّول؛ وذٰللك تسّّم أشخاصها بأشخاص اجلواهر، وتسّّم 

 معقوالتها بمعقوالت اجلواهر.

بة عىل ما تقدم
ّ
ت  لوازم مي 

إّن ٰهذا اتلقسيم واتلصنيف لألشياء ومعانيها حبسب خصائصها يكشف 
ا ملنهج العقل الربهايّن:عّدة أم  وٍر تذكر مفّصلةا يف ابلحوث املنطقّية طبقا

أنّها تكشف نلا كيف أّن من املعاين ما هو حبسب خصوصّيته  منها
موجود  يف يشٍء غريه، سواء  اكن ٰهذا الغري حمّدداا، مثل الضحك اذّلي يكون 
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، أو ليس حمّدداا مثل اللون اذّلي يكون يف س ائر األجسام يف اإلنسان خاّصةا
 مجاداٍت ونباتاٍت وحيواناٍت.

أنّها تكشف نلا أّن من املعاين ما هو حبسب خصوصيّته ال  ومنها
يكون يف يشٍء غريه، ولكن يكون هل حبسب خصوصيته أن يوصف 
بمعان حمددة حتيك ما هل من خصوصية معينة خاّصة به أو مشرتكة مع 
ا ذٰللك أحوال  وأعراض  خاّصة   غريه اذّلي يشاركه فيها؛ ثّم يكون هل تبعا

. وذٰ  يوصف بأنّه حيوان   -من جهٍة  -لك مثل اإلنسان اذّلي به أو مشرتكة 
وأنّه جسم  كما يوصف األسد واجلمل والفيل وسائر احليوانات، ولٰكنّه 

يوصف بأّن هل خصوصيّة العقل بوصفها خصوصيّةا  -من جهٍة أخرى  -
خاّصةا به يف قبال سائر احليوانات اليّت للك  منها خصوصيّته اخلاّصة به. 

ا للك  من ٰهذين انلوعني من اخلصوصيّات: اخلاّصة والعاّمة، ثّم وتبعا 
: منها ما هو خاصٌّ باليشء، ومنها ما هو ـيكون للش يء أحوال  وأعراض 

اعمٌّ هل ولغريه، مثل اإلنسان اذّلي يعرضه بنحٍو خاص  به أنّه مدبّر  
اعم  لشؤونه وأموره وأنّه قابل تلعلّم احلرف والصنااعت. كما يعرضه بنحٍو 

مثالا أّن نمّوه الصحيح أو صّحة جسمه تعتمد  -هل ولغريه من احليوانات  -
 ىلع نوع الغذاء اذّلي يتغّذى عليه.

ا لٰهذه اتلقسيمات وغريها مّما يذكر مفّصالا يف حملّه، نقوم بتحديد  وتبعا
أحناء العالقة بني املعاين، وضوابط لّك عالقٍة وخواّصها، ومن ثّم معايري 
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ٍل أو اخرتاٍع جعل إدر ا ملا عليه اليشء يف نفسه دون تعمُّ اك لك  منها مطابقا
 من قبلنا، وكيفّية توفري ٰهذه املعايري يف عملّية املعرفة بها.

ي عملية الحكم
 
ي ف

 محط النظر المنطف 

ومن هنا، وبانلظر املنطيّق واملعريّف، فإّن ما حيّدد طبيعة أّي حكٍم هو 
تندها حبسب خصوصّياتها من جهة أنّها تتوّفر حنو العالقة بني أطرافه ومس

ىلع معايري العلم بها بنحٍو يقين  أو ال، أي من جهة حدود صدقها وكذبها؛ 
ا  معايري املعرفة والعلم هو حتديد إذ إّن غرض املنطيّق وابلاحث املعريّف حرصا

لك باملعاين وعالقاتها. أّما مسألة أّن مصدر ٰهذه املعاين هو احلّس ومصدر ت
هو العقل أو أّي يشٍء آخر، فٰهذا خيتلف باختالف املوضواعت واملجاالت 
اليّت نبحث عن العلم بها وبعالقاتها وأحواٰلا وٰذلك بدايع حتديد نوع 

نّه مع ٰذلك ال يؤثّر شيئاا أاملبادئ املستعملة اليّت يتأّسس عليها العلم؛ إاّل 
احلكم ومالحظة مستند يف مسّوغ احلكم. فنحن حنتاج إىل تطبيق معايري 

العالقة بني املعاين من جهة أنها باذلات أو بالعرض، يف لّك أنواع املعاين 
وباختالف مناشئها ومصادرها رياضّياٍت وطبيعّياٍت وفلسفٍة أوىل وهلّم 

ا.  جرًّ

ومن هنا ترانا يف لّك حكٍم نقوم به ننظر يف العالقة بني املعاين ويف وجود 
، أو عدم وجوده. وحّّت يف حكمنا بوجود يشٍء ما ىلع يشٍء ليشٍء أو يف يشءٍ 
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حنٍو مطلٍق، فإنّنا حنكم بعالقٍة بني معنيني: بني ما تصّورناه وبني كون ما 
تصّورناه صادقاا ىلع يشٍء خارج إدراكنا؛ فعندما تقول: )إّن الاكئنات 
الفضائّية موجودة ( فأنت تقول إن تصّورك عن الاكئنات الفضائّية يصدق 

ال ىلع يشٍء بالفعل خارج نفسك وإدراكك. فاحلكم بالوجود بٰهذا املعىن ويق
 العاّم حاهل حال سائر املعاين من كونه عالقةا بني معنيني.

ي الحكم
 
 اختالل التقسيمات المبتدعة ف

وبناءا ىلع ٰذلك، وبمالحظة لّك ٰهذه األمور السابقة، ال تصل انلوبة بنظر 
حاكم إىل قضايا الوجود والوقائع من جهٍة، املنطيّق واملعريّف تلقسيم األ

وقضايا العالقات من جهٍة أخرى. وال إىل قضايا حتليلّيٍة وقضايا تركيبّيٍة. 
وال إىل قضايا قبلّيٍة وقضايا بعديٍّة؛ إذ إّن لّك أحاكمنا بنحٍو ما يه أحاكم 

 حتليل عالقاٍت. ولكّها بنحٍو ما قضايا وجوٍد ووقائع. ولكّها بنحٍو ما قائمة  ىلع
املعاين وانلظر يف حيثّياتها. ولكّها بنحٍو ما قائمة  ىلع تركيٍب بني املعاين يف 
مقام احلكم. كما أّن لّك األحاكم مسبوقة  بممارسة الشعور الوجدايّن 
واإلحساس، وال يشء من األحاكم هو فعل الوجدان واإلحساس، بل إّن 

 وتصّوراٍت فقط، أّما احلكم ًّلكًّ من الوجدان واإلحساس جيلبان إيلنا معاين
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ا إىل مالحظة  بالعالقة بني ٰهذه املعاين واتلصّورات فيما بينها، فيستند حرصا
 ما تسوّغه معانيها وحيثّياتها وقيودها من عالئق وارتباطاٍت.

 اجلهتان املنطقّيتان لتقسيم احلكم

وبناءا ىلع ٰذلك، اكن اتلقسيم املستقيم واملناسب لغرض املنطيّق 
 احث يف ضوابط املعرفة، هو تقسيم القضايا واألحاكم من جهتني:وابل

األوىل: يه اليّت تكلّمت عنها يف بداية ٰهذا ابلحث، أعن جهة تلقائيّتها 
وعدمها؛ باعتبار أّن عمليّة املعرفة ال بد وأن تبدأ من معلوماٍت، وأن تعتمد 

ا وحبسب ىلع معلوماٍت مستقلٍّة عن احلاجة إىل ديلٍل، إّما عندنا  وإّما مطلقا
نفسها، وقد مّر يف الفصل األّول أّن ٰهذه تنقسم إىل ثمانية أقساٍم، أربعة  منها 
صاحلة  لالعتماد عليها، ويه األّويلّات والوجدانيّات واحلّسيّات واتلجريبيّات. 
وأربعة  غري صاحلٍة لالعتماد عليها، ويه الوهميّات واالنفعايلّات واملشهورات 

، وسيأيت يف املفتاح اثلاين واثلالث زيادة تفصيٍل فيما  واملقبوالت كما مّر مفّصالا
 يتعلّق ببعضها.

واثلانية: من جهة مناط ومستند احلكم والربط بني املعاين اليّت يه 
أطراف احلكم، وٰهذه يه اجلهة اليّت يعتمد عليها اتلقسيم اذّلي حيّدد 

يلها يف الفصل األّول ويف بداية معايري الربط واالستنتاج اليّت سبق اإلشارة إ
ا. وهو ما سأفّصل الالكم فيه فيما ييل باملقدار املناسب  ٰهذا املفتاح أيضا
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للمقام، وسأبنّي كيف أّن إهماهل قد أّدى إىل الوقوع يف مشالكٍت عديدةٍ 
منها ما سبق ذكره أعاله حول مشلكة االستقراء ومشلكة علمّية الفلسفة 

بيعة املسائل الرياضّية واملسائل الفلسفّية كما األوىل، ومنها مشلكة ط
 ستأيت اإلشارة إيله.

وكيفما اكن، واستناداا إىل ما تقّدم، تصبح الطريق ممّهدةا يك أرشع بعرض 
اذّلي يتّم تأسيس معايري حتصيل املعرفة الصحيحة يف ( 1)اتلقسيم الصحيح

 كما ييل:هو العلوم انلظرّية انطالقاا منه، و

 الصحيح لعالقة أّي موضوٍع بأوصافهالتقسيم 

إّن أوصاف املوضوع )أّي موضوٍع( تنقسم بالقسمة األّويّلة إىل قسمني: 
األّول: أوصاف  يوصف بها املوضوع باذلات، أي منشأ اتّصافه بها وموضوع 

                                                        

إّن تقسيم أوصاف اليشء إىل ٰهذه األحناء يعتمد ىلع مبادئ بيّنٍة بنفسها، وإن اكنت قد تعرض الشبهة  (1)
ئ يه قانون فيها نتيجة سيطرة أحاكٍم وهميٍّة أو انفعايلٍّة كما هو احلال عند اتلجريبيّني. وٰهذه املباد

اٰلوّية وقانون العلّيّة وقانون السنخيّة ومفهوم املاهيّة واجلوهر والّلّكّ واذلايّت والعريّض. وسوف نأيت ىلع 
ما يتعلّق بها وكيفيّة تأثري األحاكم الوهميّة ىلع فهمها. إاّل أّن تفصيل الالكم بما يليق بها سوف يكون 

ب الفلسفيّة كما سبقت اإلشارة، ويمكن للقارئ الكريم ىلع عهدة حبٍث مستقل  حول معاجلة األسبا
إذا ما رغب يف توسيع معرفته أن يرجع إىل كتايب )نهج العقل( نرش أكاديميّة احلكمة العقليّة لعام 

2014.  ، اذّلي حبثت فيه ٰهذه انلقاط بنحٍو مستقل 
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اتّصافه بها هو رصف ذاته دون تأثرٍي وتدّخٍل وتوّقٍف ىلع يشٍء آخر خارٍج 
، واخلّط إّما عنه، وٰذلك مثل أّن ا ، واألربعة زوج  ، واحلمرة لون  ملاء جسم 

، وغري ٰذلك.  مستقيم  وإّما مائل 

اثلاين: أوصاف ال يوصف بها املوضوع باذلات، بل لو خال املوضوع 
ورصف ذاته ملا اكن التّصافه بٰذلك الوصف من سبيٍل، وإنّما يوصف به فقط 

بّد أن ينضّم بنفسه إيله يف بتوّسٍط ودخالٍة وتأثري يشٍء آخر خارج عنه ال 
الواقع؛ حّت يوجد هل ٰذلك الوصف، وال بّد أن يلحظ انضمامه يف اإلدراك 
إيله حّّت يسّوغ وصفه به ومحله عليه. وٰهذه يه اليّت تسّّم باألعراض 
الغريبة، أي األوصاف اليّت يكون اتّصاف ذات املوضوع بها اتّصافاا 

، واتّصاف اإلنسان مثل اتّصاف املثلّث بأنّ  (،1)بالعرض ه معدينٌّ أو خشيبٌّ

                                                        

يف بعض األوساط، بل املراد أنّه ليس املراد من االتّصاف بالعرض نيف االتّصاف احلقييّق كما يشتهر  (1)
ا حقيقيًّا  مثل )أنا جالس  وأكتب اآلن(، إاّل أّن منشأ  -ورغم كون الوصف اذّلي بالعرض وصفا

االتّصاف عوامل أخرى خارجة  عن ذايت أنا وعن الكتابة، اتّفق أن انضّمت واجتمعت فوقعت مّن 
احلرارة وصف  حقييقٌّ للماء، إاّل أّن اتّصافه به ليس الكتابة يف ٰهذا الوقت. ومثل كون املاء حارًّا، فإّن 

ا ىلع رصف ذات املاء وال رصف ذات احلرارة، بل حيتاج إىل فعليّة انضمام يشٍء زائٍد ىلع املاء  متوّقفا
؛ وسيأيت زيادة توضيح ٰهذا يف  وهو مالمسته للنار، فإذا المس انلار صار حارًّا ووصف بأنّه حارٌّ

 احلاشية القادمة.



 ...............169  ..................................  الفصل اثلالث: مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد

، والطاولة بأنّها أمايم، ومثل اتّصافك بأنّك تقرأ كتايب  بأنّه جالس  أو واقف 
 ٰهذا، وما شالك من ٰهذه األوصاف.

 ينقسم إىل قسمني: -أي األوصاف اليّت باذلات  -ثّم إّن القسم األّول 

مع قرص انلظر ىلع  األّول: األوصاف اليّت يوصف بها املوضوع باذلات
ذاته ومن حيث نفسه، فتكون متضّمنةا يف معناه وتسّم )املقّومات(، مثل 
، واخلّط بأنّه مقدار ،  اتّصاف األربعة بأنّها عدد ، واحليوان بأنّه جسم 
، وانلصف  ، واملثلّث بأنّه شلك  ، واإلنسان بأنّه حيوان  والشجرة بأنّها نبات 

. بأنّه أحد القسمني املتساويني،  ونصف اثلمانية بأنّه أربعة 

اثلاين: هو األوصاف الّيت يوصف بها املوضوع باذلات، ولٰكن من 
حيث غريه، وبالقياس إيله فقط، فه مع كونها تصف حال ذاته 
حبسب خصوصيّات ذاته، ولٰكنّها حتيك حاهل بالنسبة وبالقياس إىل 

وذٰلك مثل  يشٍء آخر، وٰهذه يه الّيت تسّّم بـ )األعراض اذلاتيّة(.
، (1)اتّصاف األربعة بأنّها نصف اثلمانية، واملاء بأنّه قابل  للتبّخر

                                                        

فرق  بني وصف املاء باتلبّخر أو احلرارة والغليان، وبني وصفه بأنّه قابل  للتبّخر واحلرارة أو الغليان،  (1)
فاألّول وصف  بما هو هل بالعرض؛ ألنّه ال يصدق إاّل برشط انضمام اعمٍل آخر بالفعل إىل املاء، وهو 

ت ويدخل حتت العرض اذلايّت؛ ألّن انلار مضافاا إىل الرشوط األخرى، أّما اثلاين فهو وصف  باذلا
اتّصاف املاء بالقابليّة ال يتوقّف ىلع انضمام يشٍء إىل ذاته، بل رصف ذاته يه تمام موضوع قابليّته 
تللك األمور، إاّل أنّها إنّما حتمل عليه وتدرك عنه إذا ما لوحظ بالقياس إىل انلار والرشوط األخرى، 
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ياه ادلاخليّة يساوي جمموع أحدها مع الزاوية اواملثلّث بأنّه جمموع زو
اخلارجيّة املحاذية ٰلا، أو أنّه يقبل بما هو مثلّث  أن يكون متساوي 

و أّن املثلّثني األضالع أو خمتلف األضالع أو متساوي الساقني، أ
اذّلين يتساويان يف خّطني من خطوطهما، ويف الزاوية احلادثة يف لك  
منهما بني ذينك اخلّطني هما مثلّثان متطابقان يساوي الضلع اثلالث 
يف لك  منهما اآلخر، والزاويتان احلادثتان ىلع طرفيه يف أحدهما 

ا مثل أّن اإلنسان  قابل  للتعلّم تساويان مثيلتهما يف اآلخر. وأيضا

                                                        

ال بتوّسط غريه، أي يف طول حلاظ املاء بالنسبة إىل ما هو وإنّما يوصف بها من حيث غريه فقط، 
خارج  عنه، ال يف طول انضمام يشٍء خارج عنه إيله. واألمر عينه جيري يف املثال اآلخر وهو اتّصاف 
اإلنسان بأنّه قابل  للكتابة، إذ موضوع اتّصافه بالقابليّة هو ذات اإلنسان ولٰكنّها تدرك عنه يف ظرٍف 

ريه، ويه األمور اليت يتعلّق بها ومن خالٰلا العلم، وتقع بها وفيها وعليها الكتابة، أّما نسبته إىل غ
اتّصاف اإلنسان بالعلم الفعيّل والكتابة الفعلية فهو بالعرض؛ ألنّه إنّما يوصف بها إذا انضّمت أمور  

اٍن متعلّم  للكتابة بالفعل، أخرى زائدة  ىلع ذاته. فلّك إنساٍن قابل  تلعلّم الكتابة، ولٰكن ليس لّك إنس
بل قد يكون وقد ال يكون ىلع التساوي؛ ألّن فعليّة العلم الكتابة تتوقّف ىلع انضمام يشٍء زائٍد إىل 
اإلنسان، وٰهذا اليشء الزائد ال يوجد عند لّك إنساٍن، بل قد يوجد وقد ال يوجد ىلع التساوي، وقد 

ولٰكّن شيئاا من ٰذلك ال يليغ قابليّته كإنساٍن للكتابة، وإن  يبتّل إنسان  ما بمانٍع دائٍم منذ أن يودل،
ا.  اكن املانع موجوداا يف شخص ٰذلك اإلنسان دائما
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يء من حيث ـوالكتابة، وغري ذٰلك من أوصاٍف حتيك حال ذات الش
 غريه دون أن يكون لغري رصف اذلات دخالة  يف ذٰلك االتّصاف.

ا بعد مجع أطراف الالكم أّن أوصاف أّي  ومن هنا يصبح واضحا
ا أن يكون من املقّومات،  موضوٍع أو قل ما حيمل ىلع أي موضوع، إّم

يكون من األعراض اذلاتيّة، وإّما أن يكون من األعراض وإّما أن 
الغريبة. واملقّومات يه يف اجلملة عني القسم األّول يف تقسيم اكنط 

واألعراض الغريبة يه يف اجلملة القسم اثلاين  -أي )اتلحلييّل(  -
ا األعراض اذلاتيّة فليس ٰلا وجود  يف ذٰلك  فيه، أي )الرتكييّب(. أّم

 اتلقسيم.

 يت سببها إهمال التقسيم الصحيحاكل اّلاملش

إنّه، ونتيجةا إلهمال اتلقسيم الصحيح لعالقة املحمول باملوضوع؛ وقع 
الزناع بني إيمانويل اكنط وأعضاء حلقة فيينا بالنسبة إىل طبيعة القضايا 

ات، حيث جعل اكنط األوصاف اليّت توصف واملحموالت يف علم الرياضيّ 
من القسم اثلاين )أي الرتكييّب(، ولٰكّنه جعل  بها املوضواعت الرياضّية

ا وجود  مشاهدتها ومعاينتها داخلّيةا بعد أن عّد املاكن عياناا داخليًّا، رافضا
، باتلايل فإنّنا نعاينها يف العيان املاكيّن ادلاخيّل أنّها  يشٍء اسمه ماكن  خاريجٌّ

ا وبرتراند رسل مّتصفة  بأوصافها ومرّكبة  معها. ولٰكّن أعضاء حلقة فيين
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عّدوها من القسم األّول، ورفضوا فكرة العيان املاكيّن ومسألة جعل املاكن 
ا داخليًّا؛ ألّن اكنط لم خيرتع ٰهذه الفكرة  إاّل يلرّبر كيفّية اتّصاف أمرا

ا عن احلّس واتلجربة؛ يلرّبر منشأ يقيننا بها ، (1)املوضواعت الرياضّية بعيدا
ا يف ٰذلك تلجربة ال تفيد يقيناا ىلع بعد أن سّلم بأّن احلّس وا اإلطالق، متابعا

ديفيد هيوم. وٰهذا أمر رّصح به اكنط جهاراا يف بداية كتابه )نقد العقل 
ا اتّفقوا ىلع إخراج امليتافزييقا من حّد العلم، وقبلوا  املحض(؛ فهم مجيعا

ا، ولٰكّنهم اختلفوا يف تصنيف الرياضيّ بالرياضيّ  ات ات والطبيعّيات علوما
حتت أي  من القسمني من قسيم القضايا، وحاروا يف تربير علمّية 

                                                        

إّن حماولة اكنط باءت بالفشل اذلريع وبنفس اعرتافه هو، ولٰكن دون أن يدري؛ إذ إنّه ويف  (1)
لّٰه، ذكر أّن القضايا مقام حماوالته اجلديلّة نلقد ادليلل األنطولويّج ىلع الوجود اإل

اتلحليليّة وحدها يلزم من كذبها اتلناقض، أّما األحاكم الرتكيبيّة فليس ٰلا ٰهذه اخلاّصيّة. 
والزم ٰهذا الالكم مبارشةا هو أّن األحاكم الرتكيبيّة ال يمكن أن يتعلّق بها ايلقني؛ إذ كيف 

. وباتلايل إّما أن يتغرّي يمكن لليقني أن يوجد مع عدم لزوم اتلناقض من كذب ما ندركه
معىن ايلقني إىل جمّرد حالٍة سيكولوجيٍّة ال قيمة ٰلا حّّت باعرتاف اكنط، وإّما أن تصبح 
، وٰهذا يعن فشل جزٍء أسايس  من مرشوع اكنط اذّلي رّصح به  الرياضيّات ليست يقينيّةا

 ة.يف بداية كتابه، وهو الكشف عن أساس منشإ يقيننا بالقضايا الرياضيّ 
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الطبيعّيات طاملا أّن أوصافها من قسم القضايا الرتكيبّية، وٰهذا الزناع ال زال 
ا حّّت اآلن.  قائما

 من آثار إهمال التقسيم الصحيح الربهانّي موقف املنهج العقلّي

ه وبالنسبة إىل إىل اآلن، فإنّ رغم احتدام لّك ٰهذه املشالكت واستمرارها 
املنهج العقيّل الربهايّن، ال معىن للّك ٰهذه اخلالفات واملشالكت، والسبب يف 

 ٰذلك عّدة أموٍر:

ي العلوم -1
 
 األعراض الذاتية هي ما يبحث عنه ف

ي بأّن ـّن نتيجة اتلقسيم اذّلي بن عليه ٰهذا املنهج، تقضأ أّوًل:
بة  ليست من األوصاف اليّت من شأنها أن األوصاف اليّت يه أعراض  غري

يبحث عنها يف العلوم؛ ألنّها متبّدلة  ومتغرّية  ىلع املوضواعت اللكّّية، 
رورّي، بل إّن األوصاف اليّت يبحث ـوباتلايل فه ال تقبل العلم ايلقيّن الض

عنها يف العلوم يه خصوص األعراض اذلاتّية للموضواعت ومقّومات تلك 
ّن ًّلكًّ من املقّومات واألعراض اذلاتّية ترتبط بذات املوضوع األعراض؛ أل

باذلات، وباتلايل يوصف بها ما دام هو ذاته، وإاّل لزم اتلناقض، واتلناقض 
؛ وذٰللك اكنت املقّومات واألعراض اذلاتّية معا قابلني للعلم ايلقيّن  حمال 

ث العليّم؛ الرضوري بهما، وباتلايل يتحّقق من خالٰلما الغرض من ابلح
وبناءا ىلع ٰذلك اكنت حمموالت القضايا يف الرياضّيات من قسم األعراض 
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اذلاتّية، وليس من املقّومات وحسب، وليست من األعراض الغريبة 
ا.  مطلقا

ي العلم باألعراض الذاتيّ  -2
 
 ةدور التجربة ف

ليست االستقراء  -بناء ىلع ٰهذا املنهج  -ّن اتلجربة احلّسّية أ ثانًيا:
انلاقص، بل يه حنو ممارسٍة لإلحساس خيتلف جوهريًّا عن االستقراء؛ إذ إنّها 
؛ وذٰللك تعترب فيها مالحظة الوصف يف  تقوم ىلع أساٍس كييف  ال كيّم  أفرادي 
ظروٍف وأحواٍل خمتلفٍة، وقد يكيف إلنتاج انلتيجة مالحظة فرٍد واحٍد يف 

مالحظة أفراٍد خمتلفني سواء  ظروٍف خمتلفٍة، بينما يعترب يف االستقراء 
اختلفت الظروف أم لم ختتلف. والسبب ادلايع إىل املالحظة الكيفّية هو 
اكتشاف ما إذا اكن ٰذلك الوصف املحسوس من قسم األعراض الغريبة، أو 
من قسم املقّومات أو األعراض اذلاتّية، فإذا ما اكتشف أنّه من اثلاين صار 

ا علميًّا ويدخل ضمن نطاق العلم خبالف إذا وصف املوضوع احلّّسّ به وصفا 
 ما تبنّي أنّه من األّول، أي األعراض الغريبة.

 ة من غي  طريق التجربةمعرفة األعراض الذاتيّ  -3

ا ىلع اتلجربة األعراض اذلاتّية ال يتوّقف اكتشافها دائما  نّ أ ثاثلًا:
ة مقّوماتها إىل ٰهذا خمصوص  يف املوضواعت اليّت حنتاج يف معرف بلاحلّسّية، 

أن نلجأ إىل اتلجربة احلّسيّة، أّما فيما عدا ٰذلك، فإّن العقل قادر  ىلع أن 
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يعلم باألعراض اذلاتّية يف طول املعرفة بمقّومات موضواعت املسائل، مّت 
اكنت حقيقة ٰهذه املوضواعت بمقّوماتها معلومةا بنفسها عند العقل، وإن 

دلاخيّل واخلاريّج، وٰذلك كما يف تقّدم علمه بها ممارسة اإلحساس ا
املوضواعت الرياضّية واٰلندسّية واملوضواعت اذلهنيّة، واملوضواعت 
الفلسفيّة اليّت سبق اإلشارة إيلها أعاله، حيث يالحظ العقل ٰهذه املعاين 
بالقياس إىل بعضها ابلعض، ويرّكب بينها وينسب بعضها إىل بعٍض، ويقّيد 

ا ملا ٰل ا يف نفسها من خصوصّياٍت، ثّم يقوم بمالحظة بعضها ببعٍض تبعا
أحوال لّك واحٍد منها يف نفسه بالقياس إىل املوضواعت األخرى، فيعلم 
أوصافها اليّت توجبها خصوصّيات مقّوماتها بالنسبة إىل ما قيست إيله؛ 
وذٰللك اكنت علوم الرياضّيات واٰلندسة واملنطق والفلسفة وما هو من ٰهذا 

ا يقينيًّا رضوريًّا بنحٍو مستقل  عن القبيل قابلةا  ألن تعلم مسائلها علما
احلاجة إىل اتلأييد من احلّس واتلجربة؛ وٰذلك ألّن خصوصّيات موضواعتها 
ومقّوماتها معلومة  بنفسها، فأمكن أن تعلم أحواٰلا اليّت تقتضيها باذلات 

ات إىل إذا ما لوحظت بالقياس إىل غريها باالستدالل املنتظم من املقّوم
 األعراض اذلاتّية، ومن أعراٍض ذاتّيٍة إىل أخرى، وٰهكذا.

 ة ّية بدون التجربة احلّسعلى معرفة األعراض الذاتّي أمثلٌة

فيف الرياضّيات حنن نعلم مثالا أّن لّك عدٍد رضب بعدٍد زوج فإن ناتج 
، وٰذلك بنفس معرفتنا ملعىن العدد ومعىن  عملّية الرضب هو عدد  زوج 
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معىن الزوج، وحلاظنا حلال انلاتج من الزوجّية والفرديّة. ونعلم يف الرضب و
اٰلندسة أّن لّك مثلٍّث واقٍع ىلع نصف ادلائرة هو مثلّث  قائم الزاوية بعد 
معرفتنا ملعىن الزاوية ومعىن القائمة ومعىن املثلّث ومعىن ادلائرة ومعىن 

جهة املثلّث نصف ادلائرة، من خالل مالحظتنا حلال نصف ادلائرة من 
 اذّلي يقع عليها حبسب حال زواياه.

ويف املنطق حيث تكون أفعال العقل وأنواع اللحاظات واحليثيّات 
معلومة املقّومات واخلصائص بنفسها، فإنّنا نعلم مثالا أّن نتيجة أّي 
ديلٍل تتبع حال أخّس مقّدماته، وأّن انلتيجة املوجبة جيب أن تنتج من 

 مقّومات املوضوع وأعراضه اذلاتيّة رضوريّة مقّدماٍت موجبٍة، وأنّ 
اثلبوت هل، نعلم لّك ذٰلك بنفس مالحظتنا ألطراف ٰهذه األحاكم وحاٰلا 

 من بعضها ابلعض.

ويف الفلسفة األوىل، حيث تكون أحوال األشياء واذلوات بما يه أشياء 
ارسة وإن تقّدم االتلفات إيلها سبق املم -وذوات  معلومةا بنفسها عند العقل 

فيلحظ لكٌّ منها بالقياس إىل اآلخر، ويعلم أوصافه  -احلّسّية والوجدانّية 
وانقساماته اليّت هل باذلات حبسب خصوصّيته؛ فإنّنا نعلم مثالا بأّن لّك 
موجوٍد بالقّوة ال بّد أن يستند يف فعلّيته إىل موجوٍد غريه يكون موجوداا 

د ومعىن بالقّوة ومعىن بالفعل بالفعل، وٰذلك بنفس مالحظتنا ملعىن املوجو
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ومعىن الفعلّية، ثّم مالحظة حال ما هو بالقّوة بالنسبة إىل الوجود بالفعل. 
ا أّن لّك ما هو متغرّي  فإنّه موجود  بالعرض وال بّد أن يكون  وحنن نعلم أيضا
ا باذلات، بعد أن نكون ملتفتني بالفعل إىل معىن املتغرّي  مبدؤه األّول موجودا

ملوجود ومعىن بالعرض ومعىن باذلات ومعىن املبدإ األّول، ثّم ومعىن ا
نالحظ حال املتغرّي يف نفسه بالقياس إىل معىن آخر وهو املوجود، مع 

 مالحظة أّن املوجود إّما باذلات وإّما بالعرض، وٰهكذا.

 ةع طرق معرفة األعراض الذاتّيع العلوم بتنّوتنّو

لم تكن الرياضّيات وال اٰلندسة وال املنطق وال الفلسفة األوىل وسائر 
ا يف معرفة مسائلها ويف تأسيسها كعلوٍم يقينيٍّة  ما هو كٰذلك، حمتاجا
رضورّيٍة إىل أن يتّم تأييد نتاجئها من خالل اتلجربة واحلّس، بل يه معلومة 

يف احلّس واتلجربة  الصدق بالرضورة وىلع حد  سواٍء، قبل أن تعاين أحاكمها
وتطّبق ىلع موضواعٍت حّسيٍّة؛ وٰذلك ألّن موضواعتها بمقّوماتها معلومة 
عند العقل بعد رصف اإلحساس بها أو بموضواعتها وقيام العقل بتجريد 
معانيها، دون أن حتتاج معرفتها كٰذلك إىل أّي إحساٍس زائٍد وأّي جتربٍة 

أعراضها اذلاتّية، فإّن العلم  حّسّيٍة، ولّما اكنت مسائل العلوم حتيك
بمقّومات املوضواعت بنحٍو مسبٍق اكٍف لفتح الطريق أمام العلم ايلقيّن بها 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 178

بنحٍو مستقل  عن أّي تأييٍد من إحساٍس وجتربٍة، بل تعلم باالستدالل 
 العقيّل الرصف من املبادئ إىل انلتائج.

 كيفّية توظيف التجربة يف العلوم التجريبّية

ٰهذا انلحو من العلوم، هناك علوم  تتعلّق بموضواعٍت ال يكيف  ويف قبال
يف العلم بمقّوماتها رصف اإلحساس بها، وتعّقلها وانزتاع لكّّياتها عقيب 
اإلحساس الساذج بها، بل حتتاج معرفة مقّوماتها إىل االختبار واتلجربة 

نا ىلع اإلطالق احلّسّيني يف ضوء املعرفة العقلّية األّويّلة؛ وباتلايل ال يمكن
العلم بعوارضها اذلاتّية بنحٍو مستقل  عن تأييد احلّس اتلجرييّب إاّل باملقدار 
اذّلي نعرفه عن مقّوماتها، أّما فيما عدا ٰذلك فإّن العلم بعوارضها اذلاتيّة 
لن يكون باالستدالل من املقّومات ىلع األعراض اذلاتّية، بل سيكون األمر 

اتلجربة احلّسّية إىل معرفة األوصاف احلائزة ىلع  فيها بالعكس، حيث تقود
معايري األعراض اذلاتّية، ثّم نستخدم ٰهذه األعراض اذلاتيّة بمعونة جتارب 
أخرى، ويف ضوء أّويّلات العقل ملعرفة املقّومات والعنارص الاكمنة خلفها، 

؛ كما  هو ومن ثّم توفري مبادئ العلم بأعراٍض ذاتّيٍة أخرى بنحٍو مستَدل 
 احلال يف علوم ابليولوجيا والفلك واملياكنياك والكيمياء وما شالك ٰذلك.

ومن ٰهذا الالكم يظهر كيف تكون القضايا اتلجريبّية نواعا من أنواع 
ا يف عمليّة  املبادئ اليّت يرى منهج العقل الربهايّن أنّها وحدها تصلح منطلقا
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شارة إيله يف الفصل االستدالل تلحصيل املعرفة الصائبة، كما سبقت اإل
األّول، حيث أرشت هناك إىل كيفّية عمل اتلجربة احلّسّية ورشوطها بنحٍو 
ا اكن أو  جممٍل ببيان أنّها تفرتق عن اإلحساس البسيط وعن االستقراء ناقصا
ا؛ إذ إّن ممارسة اإلحساس ال يمكن أن تقودنا إىل معرفة األعراض اذلاتّية  تامًّ

تضائّية، إاّل إذا اكنت ممارسةا تتحّقق فيها رشوط واألوصاف الرضورّية واالق
ٰهكذا أوصاٍف، وٰذلك بأن نقوم بمرااعة االختالف الكييّف للموضوع 
، ال اتلعّدد الكيّمّ لألفراد إاّل بالعرض؛ وٰذلك توّصالا إىل الكشف  احلّّسّ
عن رجوع الوصف إىل رصف ذات املوضوع بما هو ٰذلك املوضوع يف ضوء 

قل. فإذا ما مارسنا عملّية اإلحساس بانلحو اذّلي يقودنا إىل أّويّلات الع
أعن األوصاف  -العثور ىلع توّفر رشوط األوصاف الرضورّية واالقتضائّية 

علمنا عند ٰذلك أّن تلك األوصاف  -اليّت يه مقّومات  أو أعراض  ذاتّية  
 رصف اليّت أحسسناها يه كٰذلك، بأن تبنّي نلا أنّها أوصاف  راجعة  إىل
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اذلات. ومن هنا اكنت اتلجربة احلّسّية خمتلفةا يف جوهرها عن اإلحساس 
ا ا اكن أو تامًّ  .(1)البسيط وعن االستقراء ناقصا

 انفتاح باب العالج

ا، أمكن فهم السبب وراء اّداعء انهدام  واآلن وإذا ما صار لّك ذٰلك واضحا
وجود منهٍج يضمن نلا معرفةا  لّك األدلّة املقامة ىلع الوجود اإللّٰه باّداعء عدم

 . يقينيّةا بمثل ٰهكذا موضواعٍت. فنيف املنهج اكن نتيجةا طبيعيّةا خللٍل منطيق 
وانهدام األدلّة املقامة ىلع الوجود اإللّٰه إنّما توّهموه ألنّهم لم يعرثوا يف أدتّلها ىلع 

ألوصاف ؛ ألّن ا(2)أي  من القسمني الذلين حرصوا وصف أّي موضوٍع بينهما

                                                        

لقد فّصلت الالكم حول اتلجربة ومراحلها واختالفها عن االستقراء واإلحساس الساذج  (1)
يف كتايب )نهج العقل(، ويف دراسٍة مستقلٍّة نرشت يف العدد اثلاين من جملّة املعرفة العقلّية 

اين عن أكاديميّة احلكمة العقليّة، وسيأيت ما يتعلّق بٰذلك يف املفتاح اثل 2015الصادر اعم 
 ويف مفتاح األسباب اتلجريبيّة.

ٰهذا األمر رصح به إيمانويل اكنط مراراا وكّرره كثرياا اعدل ظاهر يف كتابه )الفلسفة واملسألة ادلينيّة(،  (2)
ا  سواء  يف معرض رّد الرضورة املنطقيّة لقانون العلّيّة أو رّد االستدالل ىلع الوجود اإللّٰه، وإيلك بعضا

أنا أسألكم القضيّة القائلة ٰهذا اليشء... موجود ، أقول هل ٰهذه القضيّة »ث قال: من ًّلكم اكنط حي
؟ إذا اكنت حتليليّةا فأنتم ال تضيفون شيئاا ىلع فكرتكم عن ٰهذا اليشء بإضافة  حتليليّة  أو تركيبيّة 

ة  فكيف تريدون بعد الوجود إيله.... أما إذا سلمتم بالعكس... بأّن لّك قضيٍّة وجوديٍّة إنّما يه تركيبيّ 
ٰذلك أّن حممول الوجود ال يمكن أن ينىف من دون تناقٍض؟ بما أّن ٰهذه السمة املمزّية ال تعود إاّل إىل 

، طبع املنظمة العربية للرتمجة ترمجة اغنم هنا[. 623]نقد العقل املحض ص:«. القضايا اتلحليليّة
ا ملقتىض اتلقسيم الصحيح اذّلي سبق ذكره فقط،  ومن اجلدير أن أشري إىل أّن ًّلكمه ٰهذا ليس خمالفا
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املستعملة يف ٰهذه األدلّة من القسم اثلالث اذّلي أهملوه واذّلي هو عينه قد بنيت 
من خالهل علوم الرياضيّات اليّت حاروا يف تشخيص نوع أوصاف موضواعتها؛ 
وألّن الرياضيّات ال تمّس األهواء وال ختالف اتلقايلد واألعراف واملوروثات، 

ّككوا بها، بل سعوا إلجياد مرّبر يقينيّتها ويمكن اختبارها باإلحساس، فلم يش
املفروغ عنها قهراا يف انلفوس، بينما اكنت امليتافزييقا سواء  يف اإلٰلٰيّات أم 
فلسفة األخالق، تمّس األهواء وتصطدم بالرغبات واتلقايلد واألعراف 
واملوروثات، وال يمكن اختبارها باإلحساس، فاكنت عرضة للّك أنواع املوانع 

 تقود إىل السع إلنكارها وإفساد علميّتها ومرشوعيّتها سواء  من امللحدين اليّت
 أو من امللل ادلينيّة اليّت ختالفها وتعارضها.
  

                                                        

 ، بل إّن الزم ًّلكم اكنط هنا هو أّن القضايا الرياضيّة حساباا وهندسةا لكّها ال يلزم من كذبها تناقض 
؛ ألنّه جعل استلزام اتلناقض مزية القضايا اتلحليليّة، ويف املقابل عّد القضايا  وباتلايل ليست يقينيّةا

كيبيّة، وبناءا عليه ما معىن ايلقني اذّلي حىك عنه يف بداية كتابه من أنّنا نعلم أّن الرياضيّة من الرت
؟! وكيفما اكن فلن يكون ملعناه اجلديد أّي قيمٍة معرفيٍّة ىلع اإلطالق، وإنّما اشرتاك   الرياضيّات يقينيّة 

 لفظيٌّ دأب اكنط ىلع القيام بمثله بنحٍو متكّرٍر خالل حبثه.
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ي 
 
 ةات العقليّ ليّ الموجب للتشكيك باألوّ  تصحيح الخلل : المفتاح الثان

ويتمثّل باالتلفات إىل املنشإ احلقييّق الاكمن وراء التشكيك بوجود 
ة أو عموم املبادئ العقليّة األّويلّة، املستعملة يف األدلّة أو رضوري

ا بالرجوع يف الزمن إىل ما  املقامة ىلع إثبات الوجود اإللّٰه. وذٰلك أيضا
ا  ا من جون لوك، ومرورا يزيد عن ثالثة قرون، ولكن ٰهذه املرة بدءا
 بديفيد هيوم ثّم إيمانويل اكنط وصوالا إىل برتراند رسل. إذ تّم رفض
امتالك العقل ألحاكم واقعيّة ورضوريّة الصدق، وبنفس الوقت تكون 

 -بشلٍك أسايس   -مستقلةا يف نشوئها عن احلّس. ويرجع رفضهم ٰهذا 
إىل وقوعهم يف خلل منطيق  ومعريف  حول دور احلّس يف عمليّة املعرفة؛ 
حيث تّم اخللط تارة بني دور احلّس يف اتلصّور ودوره يف اتلصديق 

حلكم. وأخرى بني دور احلّس يف جلب املعاين احلّسيّة، ودوره يف وا
اإلعداد إلدراك املعاين الّيت ال تظهر مبارشةا يف احلّس؛ وذٰللك ذهب لكٌّ 
من لوك وهيوم وأتباعهما إىل أّن لّك أحاكمنا حمدودة  حبدود احلّس، وأّن 

أو الظاهر. أّما لّك املعاين يه معاٍن ألمور حّسيٍّة، سواء  باحلّس ابلاطن 
فخلط بني املعاين الّيت حتيك عن أفعال العقل وبني املعاين الّيت  (1)اكنط

                                                        

 .153نقد العقل املحض، طبع املنّظمة العربيّة للرتمجة، ترمجة اغنم هنا، ص:  (1)
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ال يدركها إاّل العقل، وظّن بٰذلك أنّه تدارك ما فات ًّلك من لوك وهيوم، 
إاّل أّن تداركه ٰهذا لم يغرّي من انلتيجة شيئاا؛ ألنّه جعل أحاكم العقل 

 .(1)احلّسيّة الظاهريّة وابلاطنيّةحمصورة الصدق يف حدود املمارسة 

وباجلملة حيتاج تصحيح اخللل يف فهم حقيقة األحاكم العقليّة 
األّويلّة إىل تسوية ثالثة اختالالٍت، األّول: متعلّق  بدور احلّس يف 
اتلصّور واتلصديق، واثلاين بدور احلّس املبارش وغري املبارش يف 

قل واملعقوالت اخلاّصة بالعقل. اتلصّور، واثلالث بالفرق بني أفعال الع

                                                        

إن خلط اكنط يف املقام ال يقترص ىلع مزج املعقوالت املنطقيّة باملعقوالت الفلسفيّة وعدم اتلميزي  (1)
يف الصفحة  -بينها )ستأيت اإلشارة إىل ما يوضح ٰهذين املصطلحني(، بل يظهر من رصيح ًّلكمه 

أنّه لم يكن ىلع دراية بمعىن املقوالت اليّت تذكر يف منهج  -بعد أن قام بعرض لوحة مقوالته  154
العقل الربهايّن؛ وذٰللك توّهم أّن لواحق املقوالت يه استدراك  ىلع املقوالت العشـر، واحلال أنّها 

ا ويعقل عنها مجيعاا، ويكون موضواعا لعمل  العقل يف مقام ابلحث عبارة  عّما يلحق املقوالت مجيعا
عن ضوابط معرفتها. ويبدو أّن اكنط اكتىف بانلظر إىل عنوان ابلحث وبعض رؤوس األقالم، 
فتوهم أّن لكمة لواحق تعن امللحق، أي ما أحلقه أرسطو بما سبق ذكره! وكيفما اكن فإّن ٰهذين 

ا ملحاولة اكنط الفاشلة يف نقد العقل املحض  ن اكن هناك من ال زال وإ -اخللطني يشالّكن أساسا
، وباتلايل يعّز عليه وصف حماوتله بالفاشلة   -جياهد يف حماولة فهم ما قاهل اكنط بانبهار طفويل 

وهما املسؤوالن عن اتلعايط مع معقوالت العقل ىلع أنّها لكّها جمّرد مفاهيم وليس فيها أمور  يه 
ا.معاٍن يف نفسها. وسوف يأيت قريباا ما يزيد املسألة وضو  حا
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 وفيما ييل بيان ذٰلك.

 التصديقور في التصوّ  الحسّ  يبين دوراألّول  تسوية الخلط

تتجّّل تسوية اخللط األّول من خالل مالحظة أّن دور احلّس يف جلب 
الصور واملعاين، خيتلف عن دوره يف حتصيل احلكم ىلع تلك املعاين 

ا هو العقل. أّما احلّس فهو حمض واملوضواعت؛ ألّن فاعل احلكم  حرصا
ارتباط أدوات اإلحساس باألشياء اليّت تؤثّر فيها، حيث حتدث بسبب ٰذلك 
االرتباط آثار  تصري معقولةا من قبلنا حينما نمارس عملّية اإلحساس، 

جابلاا لصوٍر ومعان تصري مدركةا ومعقولةا من  -بٰهذا املعىن  -فيكون احلّس 
جّرد إدراكنا وتعّقلنا لٰهذه الصور واملعاين، فإننا نقوم قبلنا. ولٰكن، وبم

باحلكم ىلع األشياء اليّت ارتبطنا بها بأدوات اإلحساس، بأنّها تّتصف بنحٍو 
، باخلصوصّيات واألوصاف اليّت تتضّمنها الصور واملعاين احلاصلة (1)ما

حيث  . وٰهذا انلحو من األحاكم، يسّّم باحلكم احلّّسّ اجلزيّئ،(2)عندنا

                                                        

يمكن للقارئ الرجوع إىل الفصل اثلاين من كتايب )نهج العقل( يلتعّرف ىلع طبيعة احلكم احلّّسّ  (1)
وكيفيّة نشوئه، وىلع ضابطة الصّحة واخلطإ يف احلّس. وىلع دور األّويلّات العقليّة بصيغتها اجلزئيّة يف 

.  نشوء احلكم احلّّسّ

، فعندما تفتح عينيك، وجتد صورةا معيّن (2) ةا قد حرضت إيلك، كصورة اليشء اذّلي نسميه كوباا مثالا
فإنّك حتكم بأّن أمامك كوباا، وحكمك ٰهذا ليس فعل احلّس، بل فعل العقل اذّلي أدرك أّن تلك 
الصورة احلاصلة عندك، يه صورة يشٍء أثّر يف بصـرك، وأّن الصفات اليّت تتضّمنها تلك الصورة قد 
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تكون فيه املوضواعت املحسوسة مقّيدةا حبالة اإلحساس، عندما نقوم 
 .(1)باحلكم عليها بالصفات املتضّمنة يف الصور احلادثة عندنا

وبٰهذا املعىن ـ أعن تقييد املوضواعت يف األحاكم احلّسّية اجلزئّية حبالة 
ت، اإلحساس ـ يكون للحّس دور  يف حمدوديّة احلكم ىلع تلك املوضواع

                                                        

لك الشـيء اخلاريّج يف بصـرك. وحكمك ٰهذا لم يستند إىل رصف نتجت عن تأثري خصوصيّات ذٰ 
اإلحساس، بل إىل أنّك تدرك الصورة احلاصلة كصورة حدثت عندك من غريك بنحٍو تابٍع بدرجة ما 

 إىل خصوصيّته.

عندما أحكم بأّن أمايم شجرةا خرضاء، فأنا أحكم ىلع ما هو أمايم بأنّه كٰذلك؛ ألنّن الحظته  (1)
ا ا إىل حلاظ  مرتبطا مع من خالل احلّس؛ وذٰللك بمجرد زوال احلّس يزول القيد اذّلي اكن منضمًّ

أن أحكم ىلع املوضوع اجلديد بنفس  منطقيًّااملوضوع، وباتلايل يتغري املوضوع وال يعود بإماكين 
ا بأنّه حمسوس  من قِبَيل، هو اذّلي أعطاين  احلكم األّول. فخصوصّية املوضوع األّول اذّلي اكن مقّيدا
مسّوغ احلكم بأّن شجرةا خرضاء موجودة  أمايم، ولٰكن إذا ما غريت جتاه نظري أو إذا ما اغدرت 

بأّن تلك الشجرة أمايم. وإذا حكمت بأّن الشجرة اليّت  أّن أحكم منطقيًّااملاكن، فال يصّح مّن 
رأيتها ابلارحة موجودة  اآلن ىلع ضفة انلهر ويه خرضاء، مع أيّن اآلن جالس  يف ابليت، فأنا 

القيام بٰهذا احلكم؛ وٰذلك مثل  منطقيًّاأضّم إىل املوضوع حلاظاٍت ومعاين أخرى يه اليّت خّوتلن 
فصل الربيع اذّلي تكون فيه األشجار خرضاء، وأّن تلك الشجرة لم تصب مالحظة أنّنا ال زنلا يف 

باملرض، وأنّها إذا أصيبت فإنّها ال تتحّول بني يللٍة وضحاها إىل شجرةٍ يابسٍة، وأّن انلاس ال 
ا؛  يقطعون األشجار يف بدلتنا، وغري ٰذلك من معاٍن أالحظها منضّمةا إىل املوضوع املحسوس سابقا

أن أقوم باحلكم. ومع ٰذلك قد ال تكون تلك اللحاظات واملعاين املأخوذة  منطقيًّا حّّت يسّوغ يل
يف حلاظ املوضوع املحسوس، اكفيةا للحكم ابلاّت وايلقيّن بالقضّية، وإنّما قد يكون ٰذلك بنحٍوٍٍ 
ك اقتضايئ  ممكٍن ىلع األكرث وبنحٍو اغلٍب. وقد يصبح ىلع التساوي، مثل ما إذا علمت أّن هنا

محلةا لقطع األشجار يف ابلدلة، فعند ٰذلك ال أعلم إذا اكن احلّطابون قد قطعوا الشجرة بعد أو ال. 
ا ملسوّغه من تقييد  ومع ٰذلك يبىق حكيم بأنّه قد اكن هناك شجرة  خرضاء ىلع ضفة انلهر آخذا
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ا من قِبيَل.  املوضوع بكونه قد اكن حمسوسا
ايع اإلحصاء، أعن يف االستقراء، مثل حكيم بأّن تالميذ وكٰذلك احلال يف اإلحساس املتعّدد بد

مدرستنا لكّهم من املتفّوقني، فإنن قمت جبمع ما رأيته يف شهاداتهم آخر السنة، فاكن حكيم 
ا باالرتباط احلّّسّ برؤية شهاداتهم لٰهذه السنة؛ وذٰللك فإنّه بمجّرد تغرّي  ىلع طالب املدرسة مقّيدا

 مثل احلكم ىلع الطاّلب يف السنة القادمة أو يف السنة السابقة. القيد يتغري املوضوع،

ومن هنا يتبنّي كيف أّن دور اإلحساس يف عمليّة احلكم يف مثل ٰهذه املوارد، إنّما يكون من خالل جعل 
ا يف املعىن املأخوذ موضواعا يف احلكم، حبيث ال يكون دلينا  نفس حالة اإلحساس خبصوصيّاتها، قيدا

مسّوغ منطيق  للقيام باحلكم. ولٰكن بمجّرد أن يصري انلظر إىل املوضوع املحسوس حبسب  بدونه أيّ 
ما هل من معىن يف نفسه باذلات، حبيث يكون ٰذلك املعىن حبسب خصوصيّته باذلات، يسّوغ القيام 
حبكم ما، فإّن ٰذلك احلكم ال خيتلف باختالف احلاالت واإلحساسات، وال يعود للحّس أّي دور 

ارش يف عمليّة احلكم، وإنّما دور املعّد فقط؛ وذٰللك عندما تتحّول عملية اإلحساس إىل جتربٍة، مب
ويصري عندنا علم  بما هو باذلات للموضوع، فإّن احلكم ال يعود مرهوناا حبدود اإلحساس، أي ال يعود 

. وكٰذلك احلال عندما تصري بعض مقّوما ا باالرتباط احلّّسّ ت املوضوع املحسوس موضوع احلكم مقيّدا
أو مجيعها معلومةا عندنا، فإّن األحاكم الّيت توجبها تلك املقومات غري مفتقرٍة يف قيام العقل بها إىل 
ا حبدود احلّس؛ فنحن عندما  تقييد املوضوع حبالة اإلحساس، وباتلايل ال يكون احلكم اتلابع ٰلا حمدودا

ا من أنّنا علمنا حنكم مثالا بأّن انلبات حيتاج يف نمّوه وحياته  إىل املاء؛ فإّن اكن حكمنا مستمدًّ
باخلصوصيّات اليّت جتعل انلبات ينمو، وعلمنا أّن عمليّة انلمّو تتّم من خالل حتّول جمموعة من 
ا  ا ألجزائها، وعلمنا أّن ٰهذه العنارص توجد حرصا العنارص اليّت ترد إىل انلبات، إىل غذاٍء يصري منتجا

ا يف املاء، أو أنّها  توجد فقط يف املاء من بني األشياء املتوفّرة عندنا؛ فعند ٰذلك يكون حكمنا حكما
لكّيًّا ال حيتاج إىل أن ننظر يف لّك نبتٍة هل يه حتتاج إىل املاء أو ال، وال يكون حمدوداا حبدود انلباتات 

ا إىل أنّنا الحظنا ما أحسسناه يف نب تٍة أو أكرث من أنّها ماتت اليّت أحسسناها. أّما إذا اكن حكمنا مستندا
عندما لم تسق باملاء، دون أن نعلم باتلجربة من خالل تغيري الظروف ومرااعة األحوال املختلفة نلعلم 
ا؛ فعند ٰذلك سيكون حكمنا حمدوداا حبدود ما  من خالل ٰذلك استناد عدم احلياة إىل فقد املاء حصـرا

ا يف موضوع احلكم. وٰهذا  أحسسنا به، وسيكون للحّس هنا دوراا يف اتلصديق بمعىن أنّه مأخوذ قيدا
خبالف احلالة األوىل حيث يكون احلّس جمّرد وسيلٍة معّدٍة للوصول إىل معرفة اخلصوصيّات اليّت يه 
بنفسها تعطينا مسوغ احلكم، وال حنتاج إىل احلّس يف مقام احلكم واتلصديق بعد ٰذلك، ويصري حاٰلا 
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ا أّن  وحمدوديّة اتلصديق باتّصافها بتلك األوصاف. ومن هنا يكون واضحا
: جلب املعاين والصور األّولدور احلّس يف عملّية احلكم يقوم ىلع أمرين: 

ا يف املوضوع واثلاينتلصري مدركة ومعقولة.  : أخذ عملّية اإلحساس قيدا
ملعاين احلّسّية اذّلي حيكم عليه العقل بالصفات املتضّمنة يف الصور وا

ا يف موضوع احلكم إاّل  احلاصلة عندنا. وليس أخذنا لعملّية اإلحساس قيدا
ا   تضمن تلك الصفات يف الصور واملعاين احلّسيّة ال زال مستندا

ا
ألّن منشأ

فقط إىل أنّه جاء إيلنا كٰذلك من احلّس. ويف ٰهذه احلال ال نعلم بعد هل 
هو باذلات أم بالعرض. ولٰكن بمجّرد  تضّمن تلك الصفة يف الصورة احلّسّية

أن تصري دلينا معرفة  عن تلك الصفات حبسب ما ٰلا من خصوصّيٍة، ومن 
ثّم جند أنّها توصف بأشياء أو توصف بها أشياء باذلات، فعند ٰذلك ال يعود 
ا إىل جمّرد اإلحساس، بل تصري دلينا معرفة  زائدة  حتيك  احلكم مستندا

ملوضوع املحسوس وتلك الصفات، أو بني صفٍة االرتباط باذلات بني ا
 وأخرى؛ وٰهذا ما حيصل يف اتلجربة، كما سبق بيانه يف أواخر املفتاح األّول.
وبٰهذا يظهر أّن دور اإلحساس يف عملّية احلكم يف اتلجربة احلّسّية، ليس 
إاّل دور املعّد؛ وذٰللك يكون احلكم فيها أوسع من حدود ما قمنا بإحساسه 

؛ فنحكم بأّن جزيء املاء مرّكب  من ذّرة أوكسجني وذّريت هيدروجني،  فعالا
حمّددةٍ يف ضغٍط جوي  حمّدٍد، وأّن املغناطيس  وأّن املاء يغيل عند درجة حرارةٍ 

                                                        

دسيّة. ٰهذا وقد مّر يف املفتاح األّول ما ينفع يف فهم ٰهذه انلقطة بشلٍك حال القضايا الرياضيّة واٰلن
 أفضل، وسيأيت ما ينبّه ىلع ذلك.
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جيذب احلديد، وأّن انلار تذيب املعادن، وما شالك ٰذلك من أحاكم ليس 
احلكم اذّلي يتخّطى للحّس فيها إاّل دور املعّد، حنو إدراك العقل ملسّوغ 

 حدود املقدار اذّلي تّم اإلحساس به، خبالف احلال يف احلالة األوىل.
وباجلملة فإّن معايري العقل يف عملّية احلكم يه اليّت تفرض جعل احلكم 

ّي اجلزيّئ حمدوداا حبدود اإلحساس، وكٰذلك احلال يف االستقراء. وٰهذه ـاحلسّ 
عّدي يف املورد اذّلي يصري فيه اإلحساس املعايري نفسها يه اليّت تفرض اتل

. وجوهر ٰهذه املعايري هو مالحظة دوران  البسيط أو اإلحصايّئ جتربةا حّسّيةا
االرتباط بني املعاين واألشياء، بني أن يكون باذلات أو بالعرض، واذّلي 

 .(1)يبتن ىلع مقدار ما علمناه من املعاين واخلصوصّيات كما سبق مفّصالا 
وجرياا ىلع املعايري نفسها، اكنت األحاكم اٰلندسّية مستقلّةا ومن هنا، 

عن اإلحساس بنحٍو أزيد من استقالل اتلجربة احلّسيّة؛ إذ إّن املعاين 

                                                        

إّن تبعية احلكم خلصوصيّات املعاين ال ختتلف باختالف مصدر حصول املعاين، وإنّما يستند إىل حدود  (1)
ما نعقله وما نتصّوره عن خصوصيّة تلك املعاين وعالقاتها بمعاٍن أخرى. فعندما أحكم بأيّن أحّرك 

نّما قمت به عندما أصابع اآلن، فأنا أحكم ىلع نفّس بأنّها تقوم بتحريك األصابع، وحكيم ٰهذا إ
 الحظت نفّس ووجدت أنّها تقوم بتحريك األصابع اليّت أملكها، فربطي بني )نفسـي( 
ا إىل أنّن حينما عقلت نفسـي الحظتها اكنت تقوم بتحريك أصابعها.  و)حتّرك األصابع( جاء استنادا

تناداا إىل أنّه حينما وكٰذلك األمر يف حكيم بأّن هناك شجرةا أمايم، إذ إنّن قمت بٰهذا احلكم اس
الحظت نفّس، اكنت عندها صورة ٰذلك اليشء اذّلي نسميه شجرة، والحظت أّن تلك الصورة لم 
أتعّمد حصوٰلا من قِبَيل كما حيدث حينما أختيّل، فالحظت أّن تلك الصورة حادثة  عندي مع أنّها 

ا؛ إذ بإغماض عين ليست خصوصيّةا من خصوصيّات نفّس، وال نفّس خصوصيّة  من خصوصيّاته
تزول، وبفتحها حتدث عندي، فعند ٰذلك أالحظ أّن وجود الصورة عندي ليس خصوصيّتها وال 
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احلّسّية اليّت تأيت إيلنا بعد ممارسة اإلحساس، ليست معرفتنا خبصائصها 
ها يف ال يعلم قوامها بمجّرد حضور صورةٍ عن بعضهاىلع وتريٍة واحدةٍ؛ بل 

احلّس مثل اللون وانلبات واحليوانات واملاء، وٰهذا حال أكرث األشياء 
اآلخر يعلم قوامه بنفس حضور صورته عندنا وبعضها املوجودة يف الطبيعة. 

ا ما يلحقها من  ا وخطوطا ا وسطوحا من احلّس، وٰذلك مثل االمتدادات أجساما
شالك ٰذلك. ويف مثل ٰهذه أحواٍل اكالتّصال واالنفصال واتلقاطع والزاوية وما 

املعاين اليّت وإن اكنت ال تأيت إيلنا إاّل بعد ممارسة اإلحساس، ولٰكن بمجيئها 
تكون معلومة القوام واخلصوصّية بنفسها؛ وذٰللك تكون األحاكم اليّت 
تسوّغها تلك اخلصوصّيات مستقلّةا باملطلق عن احلاجة إىل احلّس، إاّل يف 

 اليّت يقع عليها احلكم؛ ألنّها مّما جيلبه إيلنا احلّس أصل االتلفات إىل املعاين
باملبارشة. وٰهذا هو حال موضواعت اٰلندسة؛ وذٰللك اكن علم اٰلندسة 
يملك خصوّصيتني مرتابطتني، ال تملكهما العلوم الطبيعّية اكلكيمياء 
: أّن موضواعته )اخلّط والسطح واجلسم( بيّنة احلقيقة  واألحياء، وهما: أّوالا
واملقّومات باذلات. وثانياا: أّن بناء مسائله يبدأ بنحٍو منتظٍم من املقّومات 
إىل األعراض اذلاتّية دون أّي موانع. ولٰكّنه مع ٰذلك يشرتك معها يف أن 

                                                        

خصوصيّة نفّس، ولٰكنها مع ٰذلك موجودة  عندي، إذن هناك خصوصيّة  أخرى موجودة  مع يه غري 
عندما أفتح عين.  نفّس وغري الصورة، حبيث إنّها بانضمامها إىل نفّس صارت الصورة موجودةا عندي

ونفس األمر أالحظه بالنسبة إىل خصوصيّات الصورة اليّت تتغرّي بتغرّي اجلهة اليّت يتحّرك إيلها رأيس 
 وأنا فاتح  عين.
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ا مأخوذة  مبارشةا عن احلّس، وأّن املسائل العلمّية فيها  موضواعتها مجيعا
ا غري حمدودٍة حبدود احلّس.  مجيعا

ا أّن ما ال غىن نلا فيه عن احلّس، هو أصل ومن هنا يص بح واضحا
ا  اتلصّور فقط؛ أّما احلكم واتلصديق فليس وظيفة احلّس، وال حيتاج دائما
إىل تأييد احلّس بل قد يكون مستغنياا باللكّّية عنه كما يف األحاكم اٰلندسّية. 

ا أن وإذا ما لم يكن مستغنياا باللكّّية عن احلّس، فمع ٰذلك ال جيب دائ ما
يكون حمدوداا بمقدار ما تّم اإلحساس به، بل قد يكون أوسع حدوداا منه 

 كما يف اتلجربة.

 المباشر وغير المباشر الحسّ  يبين دور تسوية الخلط الثاني

ٰهذا لكّه بالنسبة إىل تسوية اخللط األّول بني دور احلّس يف اتلصّور ودوره 
ة اخللط اثلاين، أعن: بني دور يف احلكم واتلصديق. أّما بالنسبة إىل تسوي

احلّس يف جلب املعاين احلّسيّة، ودوره يف اإلعداد إلدراك املعاين اليّت ال تظهر 
مبارشة يف احلّس، فيتجّّل بمالحظة أّن املعاين اليّت ندركها ليست تلك اليّت 
يه صفات  متعلّقة  بطبائع األشياء اليّت إّما نرتبط معها بأحد احلواّس 

إّما توجد بنفسها عندنا مثل انفعاالتنا وأفعانلا انلفسانّية اخلمس، و
واملعرفّية؛ وذٰللك تسّّم بالوجدانّية. بل إّن مجيع ٰهذه املعاين واألشياء 
)احلّسّية والوجدانيّة( حينما نالحظها وندركها، فإنّنا ندرك عنها، وبموازاٍة 

مّما يرى أو  تاّمٍة معاين أخرى ليست من نوعها ىلع اإلطالق، أي ليست
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يسمع أو حيّس أو يشّم أو يتذّوق، وال يه من انفعاالتنا، وال يه من أفعانلا، 
كن مع ٰذلك يه معاٍن حقيقّية  وخصوصّيات  واقعّية  ندركها يف لّك ٰهذه ولٰ 

، وأنّها حقيقّية  أو  األشياء؛ وٰذلك مثل وصفنا إيّاها بأنّها موجودة  أو معدومة 
، وأنّها أشيا ، وأنّها واحدة  أو واقعّية  ، وأنّها بسيطة  أو مرّكبة  ء وأنّها ذوات 

، وأنّها قابلة   ، وأنّها تأثريات  أو مؤثّرات  كثرية ، وأنّها أفعال  أو انفعاالت 
يٍء أو غري قابلٍة، وأنّها متوّقفة  ىلع يشٍء أو غري متوّقفٍة، أنّها جواهر أو ـلش

، وأنّها بالقّوة أو بالفعل، وغري  ٰذلك من املعاين واخلصوصّيات اليّت أعراض 
نعقلها عن تلك املعاين واألشياء املحسوسة، دون أن تكون من املعاين اليّت 
ٰلا عالقة  تشلّك خصوصّيات طبائعها، بل يه معاٍن وخصوصّيات  ٰلا بما يه 
موجودات  وأشياء، ومن حيث يه موجودات  وأشياء. فنحن حينما نعقل ما 

اننا وسائر حواّسنا اخلمس، أو نشعر به أو نفعله نزواعا أو حنّسه بأعيننا أو آذ
تلك  -أي األشياء املحسوسة  -إدرااكا وما شالك ٰذلك، فإنّنا نعقل عنها 

املعاين واخلصوصّيات اليّت فيها بما يه موجودات  وأشياء. فٰهذه الصفات 
 )موجودة  وجواهر وأعراض  وبالقّوة وبالفعل...( يه صفاتها كموجوداٍت 

، حيوان، أمحر، أخض ، ـبينما تلك )نبات  ، إنسان  ، قصري  ر، طويل 
...( يه صفاتها خبصائصها وطبائعها.   فرس 

ومن هنا يتبنّي أّن إدراك ٰهذه املعاين وإن اكن مقصوراا ىلع العقل، إاّل أّن 
إدراك العقل ٰلا عن سائر األمور احلّسيّة والوجدانيّة حيدث عندما تصري 

ا  صورها ومعانيها احلّسّية والوجدانّية قائمةا عندنا. فإدراكها وإن اكن خاصًّ
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بالعقل، إاّل أنّه ال يدركها إاّل بعد ورود الصور احلّسّية والوجدانيّة علينا، 
ويدركها عنها ىلع حد  سواٍء، كما يدرك صفاتها وخصائصها اخلاّصة بها يف 

خرضاء، فإنّنا ندرك  عرٍض واحٍد وباملوازاة اتلاّمة. فكما ندرك أّن الشجرة
أّن اخلرضة حال من أحوال الشجرة وعرض عليها، وأّن الشجرة يشء  يف 
نفسه، وليس حاالا من أحوال يشٍء آخر، وأّن الشجرة موجودة ، وأنّها 
واحدة ، وأنّها مؤثّرة  أو متأثّرة  وٰهكذا. وكما ندرك أنّنا خائفون أو مرسورون 

درك أنّنا يف رسورنا ٰهذا حنن ننفعل ونتأثّر، فإنّنا يف نفس الوقت وباملوازاة ن
وأّن أنفسنا قابلة  ومستعّدة  للتأثّر، وأّن حدوث الرسور متوّقف  ىلع معرفة 
يشٍء يرّسنا أو أنّه معلول  للعلم بتحّقق يشٍء حنتاجه أو نتمنّاه، وأّن رسورنا 

لك. هو حال  من أحوانلا اعرض  علينا وليس فعالا من أفعانلا وما شالك ذٰ 
راء وأنّها جسم  فإنّنا ندرك أنّها جسم  بقوامها، ـوكما ندرك أّن الشجرة خض

. وإذا ولٰ  كّن كونها خرضاء عرض  ٰلا يتوقّف ىلع ميجء فصل الربيع مثالا
اتّفق أن أحسسنا بألٍم يف ظهرنا نتيجة قَْرٍص حدث ىلع جدلنا دون أن نعرف 

أنّه يشء ، وأنّه موجود ، وأنّه من قرصنا، وما يه صفته فإنّنا نعلم مع ٰذلك 
ا، ولٰ  كنّه أّول ما أدركها مؤثّر  وغري ٰذلك من معاٍن يدركها العقل حرصا

.  واتلفت إيلها، عندما وردت إيلنا صور  ومعاٍن حّسّية  ووجدانّية 

ا وجليًّا أّن دور احلّس ليس مقصوراا ىلع جلب  ومن هنا، يصبح واضحا
نا بعد املمارسة احلّسّية، أي ليس مقصوراا ىلع املعاين احلّسّية اليّت حتدث في

نا يك  ما جيلبه نلا باملبارشة، بل إّن جلبه لٰهذه املعاين باملبارشة يمّهد نلا ويعدُّ
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نعقل وندرك املعاين األخرى اليّت خيتّص العقل بإدراكه ٰلا؛ ألنّها ال تظهر 
 ٰ ها موجودة  فيها كنّ يف انلظر وال يف السمع وال يف أّي حاّسٍة من احلواّس ول

ا. فٰهذه املعاين وإن  ا والحقة  ٰلا ىلع حد  سواٍء، ويعقلها العقل حرصا مجيعا
اكنت ال تدرك بتوسط احلّس مبارشة أو بالوجدان، إاّل أنّها مدركة  بالعقل 

 حينما ندرك ما ندركه بتوسط احلّس أو بالوجدان.

إدراك الوحدة ومن األمثلة ابلارزة ىلع ٰهذا انلوع من املعاين هو 
، إذ إنّنا لسنا نرى الوحدة وال األعداد وال نسمعها وال نشمها وال (1)والعدد

                                                        

إذا اختلط عليك كون العدد من املحسوس أو من املعقول، وحّدثت نفسك بأنّك ترى الواحد بعينيك  (1)
مزّي بني كونك ترى اليشء، وبني كونك تعقل معىن ما هو زائد  وكذا االثنني واثلالث وٰهكذا، ولم ت

ىلع ما تراه، فيكيف يك تسّوي املسألة يف نفسك أن تالحظ أن اتّصاف األشياء بالوحدة والكرثة 
ا باألمور اليّت تراها، بل إنّك تعّد ما تسمع وما تشّم وما تلمس وما تتذّوق،  واألعداد ليس خمصوصا

تعّد ألفاظك وتعّد أفاكرك، فلك ٰهذه تدرك عنها أنّها واحد  أو أكرث، ولٰكن الحظ بل وما تشعر به، بل 
، وسائر  ا أنّها ذات لوٍن أو شّفافة  وأنّها طويلة  أو عريضة  أو عميقة  مع، هل جتد أنّك تدرك عنها مجيعا

سمع أو تلمس ما تدركه حبّس ابلرص. فلو اكنت الوحدة والعدد مّما يرى بابلرص فكيف أدركته عّما ت
أو تشّم أو تتذّوق أو تشعر به أو تتفّكر به وتدركه. فأنت تعقل الوحدة والعدد والكرثة يف لّك ٰهذه 
األمور رغم اختالفها وتباينها يف خصوصيّاتها ومقوماتها، والسبب يف ٰذلك أّن الوحدة والكرثة والعدد 

، بل إنّها متعلّقة  باألشياء بما يه أشياء من املعاين اليّت ال تربط باخلصوصّيات املتعلّقة بالطبائع
ا حينما تدرك صفاتها املتعلّقة بطبائعها، سواء  كنت  ؛ وذٰللك كنت تعقلها عنها مجيعا وموجودات 
حتّسها أو تفعلها أو تنفعل بها أو تتخيّلها. ومن هنا فإذا تنبّهت إىل أّن الوحدة والكرثة والعدد من 

ما يه أشياء مهما اكنت طبائعها وخصوصيّاتها، سيتّضح حال املعقوالت املعاين املعقولة عن األشياء ب
األخرى اكملوجود واليشء واجلوهر والعرض واملاهيّة والعلّة واملعلول والقّوة والفعل وغري ٰذلك من أنّها 

ا من املعاين الواقعيّة احلقيقيّة اليّت تدرك بالعقل فقط، وأحاكمها كأحاكم املوضواعت الرياض يّة مجيعا
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نتذّوقها وال نلمسها، وال يه من أفعانلا أو انفعاالتنا، وإنّما يه أحوال  
وصفات  يف األشياء نعقلها عنها، وندركها بالعقل فقط مع لّك األشياء اليّت 

ا؛ وذٰللك تفرتق موضواعت علم احلساب عن حنّسها أو نفعلها أو ننفعل به
علم اٰلندسة؛ إذ إّن موضواعت اٰلندسة من نوع املعاين املحسوسة، أّما 
موضواعت علم احلساب فليست كٰذلك، ولٰكنّها معقولة  يف األمور 
املحسوسة ضمن تعّقلها حينما حنّس بها، ومعقولة  يف األمور املتخيّلة 

لها، ويف أفعانلا اإلدراكيّة ضمن تعّقلنا ٰلا ضمن تعّقلنا ٰلا حينما نتخيّ 
حينما نقوم بها، ويف انفعاالتنا ضمن تعّقلنا ٰلا حينما حتدث فينا، ويف لك 
يشٍء مهما اكنت طبيعته. ومضافا إىل أّن املوضواعت الرياضيّة معقولة  
ا معلومة املقّومات بنفسها وواضحة  واعّمة  للّك األشياء، فإنّها أيضا

اليّت منها تتشلّك  -ت بذاتها؛ وذٰللك اكنت عوارضها اذلاتّية اخلصوصيّا
ال تعتمد يف صدقها ىلع احلّس وحسب، بل األهّم  -قضايا علم احلساب 

من ٰذلك أنّها ال تعتمد مبارشةا يف تصّورها وتعّقلها ىلع احلّس خبالف 
املوضواعت اٰلندسيّة؛ وألجل ٰذلك اكنت القضايا الرياضيّة من القضايا 

ليّت يعلم صدقها بالعقل الرصف، وتنطبق أحاكمها ىلع لّك األشياء مهما ا
سواء  اكن ٰهذان االثنان من الرّب أم من ابلحر  4=2+2 اكن نوعها وحاٰلا. فـ

                                                        

مستقلّة  عن احلّس استقالالا أزيد من استقالل املوضواعت اٰلندسيّة، وصدقها تابع  خلصوصيّات 
 معانيها ومنطبقة  ىلع لّك األشياء بال فرٍق.
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أم من الفضاء، وسواء اكنا يف فكرك أو خيالك أو شعورك أو أفعالك، 
مّما يلمس أو وسواء  اكنا مّما يرى أو ال يرى، ومّما يسمع أو ال يسمع، و

مّما ال يلمس ومّما يتذّوق أو مّما ال يتذّوق؛ ما شئت فقل. والسبب يف 
ٰذلك أّن احلكم تابع  خلصوصّيتها باذلات بمعزٍل تام  ومطلٍق عن أّي دخالٍة 
ألّي خصوصّيٍة أخرى تتعلّق بالصفات املتعلّقة بالطبائع )أعن صفات 

فوظ  يف معانيها مهما تنوّعت األشياء املعدودة(، فمسّوغ احلكم فيها حم
 خصائص ما انطبقت أو طّبقت عليه؛ فيبىق احلكم كما هو.

ا الحت نلا الطريق إىل فهم حقيقة األحاكم  وإذا فهم ٰهذا األمر جيّدا
ا قيد أنملٍة عن حال الوحدة  األّويّلة اليّت ليس حال املعاين فيها خمتلفا

وجود بما هو موجود  واليشء والكرثة، بل إّن الوحدة والكرثة من عوارض امل
، واملاهيّة بما يه ماهّية  ما شئت فعرّب؛  ، واذلات بما يه ذات  بما هو يشء 
وباتلايل فكما اكنت األحاكم الرياضيّة صادقةا بالرضورة مطلقة الصدق، 
فكذا حال األّويلّات العقليّة العاّمة. فكما اكنت األربعة نصف اثلمانية 

 ال جيتمعان أبد اآلبدين، وكما اكن العدد إّما نييضأبد اآلبدين، فإّن انلق
ا أبد اآلبدين، فكٰذلك املوجود إّما باذلات وإّما بالعرض ا وإّما فردا  ،زوجا

واالتّصاف إّما باذلات وإّما بالعرض أبد اآلبدين. وكما أّن لّك األعداد 
ا لوجود الوحدات أينما وكيفما وجدت، فكٰذلك لّك ما يوجد  توجد تبعا

ا لوجود ما وجوده باذلات أينما وكيفا ويف أّي يشٍء وجد.بال  عرض يوجد تبعا
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تام  حيتاج إىل تسوية اخللط  وٍ مع ٰذلك، فإّن جالء املسألة بنح كنولٰ 
 اثلالث؛ وفيما ييل بيان ٰذلك.

 

 

 

 

 

 

 تسوية الخلط الثالث بين أفعال العقل ومدركاته

دوره احلكم؛ ومن ثّم تبنّي بعد أن بان الفرق بني دور احلّس يف اتلصور و
كيف وملاذا ال تكون مجلة  من األحاكم غري حمدودٍة حبدود احلّس. وبعد أن 
بان الفرق بني ادلور املبارش للحّس يف جلب املعاين ودوره غري املبارش؛ ومن 
ثّم تبنّي كيف وملاذا توجد أحاكم بني معاٍن ال تدرك باحلّس ومع ٰذلك تكون 

ا واقعّيةا ص ادقةا ىلع املحسوسات بالرضورة وغري حمدودٍة حبدودها؛ أحاكما
بيق أن نعرف كيفّية تسوية اخللط اثلالث، أعن اخللط بني املعاين اليّت يه 
أفعال العقل واملعاين اليّت ال يدركها إاّل العقل. وٰهذا ما يتجّّل باالتلفات إىل 

العقل كما معىن فعل العقل، وهو ما ال حيتاج إىل أزيد من مالحظة عمل 
تالحظ حركة يديك، ولٰكن مع فارٍق وهو أّن املالحظ لعمل العقل هنا هو 
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العقل نفسه، خبالف املالحظ حلركة يديك فإنّه ليس يديك، بل عقلك 
 بتوّسط احلّس.

ولعلّه يكيف يف املقام اتلذكري بما سبق الالكم عنه يف الفصل األّول حول 
، ف إّن املوقف الفكرّي فعل  من أفعال األسباب العاّمة ألّي موقٍف فكري 

العقل حيدث نتيجةا لسلسلٍة سابقٍة متالحقٍة من األفعال األخرى اليّت 
يقوم بها العقل واليّت ذكرتها هناك. ومن هنا لن يكون خفيًّا ىلع لّك من 
الحظ عمل العقل أّن املعاين اليّت يه أفعال العقل يه تلك اليّت حتيك 

، كيفيّة ترصف العقل بامل عاين الواردة إيله ترّصفاا باللحاظ إمجاالا وتفصيالا
وبالوضع واحلمل والنسبة واتلقييد واالشرتاط والرتكيب واتلحليل 
واتلقسيم، والوصل والفصل إىل ما هنالك من أفعاٍل يقوم بها ىلع املعاين 
اليّت ترد إيله فيتصّورها ويفعل فيها أفعاهل، إّما بانلحو الصحيح اتلابع 

ات املعاين الواردة، إّما بانلحو اخلاطئ؛ كما سبقت اإلشارة يف خلصوصيّ 
 الفصل األّول.

فأنت حينما تتصّور الشجرة فتضع صورتها أمام ذهنك وتالحظ اللون 
األخرض وباتلايل تتصّور معىن آخر يف الشجرة غري كونها شجرةا، وتالحظ 
ا ذٰللك بأّن  أنّك تصّورت اخلرضة كيشٍء موجوٍد يف الشجرة، فتحكم تبعا
ة الشجرة خرضاء؛ فأنت يف لّك ٰهذه اخلطوات تفعل بعقلك األفعال اخلاّص 

به وتقوم بها ىلع تلك املعاين الواردة إيلك. وكٰذلك احلال حينما تلحظ 
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ر ـاألربعة وتالحظ اثلمانية، ثّم تنسب األربعة إىل اثلمانية، فتستحض
تفصيالا معىن اثلمانية ومعىن األربعة، فتجد عند ٰذلك أّن وحدات اثلمانية 

ومن هنا إذا ضعف وحدات األربعة، فتحكم بأّن اثلمانية ضعف األربعة. 
ما الحظت ٰهذه العملّية بتأّمٍل، جتد أّن ًّلكًّ من معىن الشجرة واألربعة 
واخلرضة وانلصف والضعف واثلمانية، ليس فعالا من أفعال عقلك ىلع 
اإلطالق، بل عليها يقع فعل العقل؛ فوضعك صورة الشجرة الواردة من 

الصورة وقرص نظرك احلّس أمام ذهنك ثّم توّجهك إىل معىن الشجرة يف ٰهذه 
ر نظرك عليه، ثّم ـعليه، ثّم توّجهك إىل معىن اخلرضة يف الصورة وقص

مالحظتك للخرضة ويه موجودة  يف الشجرة يف الصورة اليّت عندك، ثّم 
قيامك باحلكم بأّن ٰهذه الشجرة خرضاء، لّك ٰهذه أفعال  من أفعال عقلك 

يف تصّورك لألربعة واثلمانية اعرضة  ىلع املعاين والحقة  ٰلا. وكٰذلك احلال 
بما ٰلما من وحداٍت، ثّم حلاظ وحدات األربعة بالنسبة إىل وحدات اثلمانية 
ومقارنتك ٰلما، ثّم حلاظك لعالقة الضعف أو انلصف املوجودة بينهما؛ فإّن 
مجيع ٰهذه األفعال اليّت قام بها العقل من تصّور ونسبٍة وحكٍم، ختتلف 

ٍ ل لعقل عن املعاين اليّت وقع فعل العقل عليها، أعن بنفسها وبنحٍو بنيِّ
األربعة واثلمانية وانلصف والضعف. وٰهذا االختالف ليس فقط يف أّن 

فإّن نفس املعاين احلاكية عن فعله  -تلك أفعاهل وٰهذه وقع عليها فعله 
بل  -يمكن أن نتصّورها ويفعل العقل بها فعله كما حنن نفعل اآلن 
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بينهما هو أّن تلك ليست من أفعال العقل وال معاٍن  االختالف اجلوهرّي 
حتيك عن أفعال العقل وإنّما يه معاٍن يف نفسها مستقلّة  عن العقل يف ذاتها 

 جودها.وو

وإذا ما فهم الفرق بني املعاين اليّت يه أفعال العقل، وبني املعاين احلّسيّة 
دة والعدد، أمكن أن والوجدانيّة غري اإلدراكيّة، واملعاين الرياضيّة اكلوح

ا الفرق بينها وبني املعاين األخرى املماثلة للمعاين الرياضيّة   -يفهم أيضا
ا  أعن اليّت تنتيم معها إىل نوع املعاين اليّت تعّقل عن األشياء بالعقل حرصا

ا ليست من أفعال  -كما سبقت اإلشارة أعاله  وٰذلك بأّن نع أنّها مجيعا
بل حاٰلا حال معىن الواحد اذّلي نصف به العقل يف معاين األشياء، 

الشجرة، فإنّه ليس فعالا من أفعال العقل ىلع معىن الشجرة، بل الشجرة 
يه واحدة  بنفسها مستقالًّ عن العقل، ولٰكّن العقل هو اذّلي عقل أنّها 
واحدة  وأدرك ٰذلك؛ ومن هنا فنحن عندما نعقل عن الشجرة أنّها يشء ، 

، وأّن ٰلا خصوصيّاٍت ومقّوماٍت وأنّها موجودة ، أنّ  ، أو أنّها علّة  ها معلولة 
، وما شالك ٰذلك من املعاين اليّت  ا، وأنّها بالفعل، وأنّها قابلة  وأعراضا
سبقت اإلشارة إيلها أعاله، فنحن ال نكون يف حالة القيام بأفعاٍل عقليٍّة، 

قابلة  أو فاعلة  ها بأنّها يشء  أو علّة  أو معلول  أو احبيث يكون وصفنا إيّ 
وغري ٰذلك هو وصف  ٰلا بأفعال العقل، كما نصفها بأنّها متصّورة ، وأنّها 
، وأنّها جزء قضيٍّة وما شالك  ، وأنّها حممول  حمكوم  عليها، وأنّها موضوع 
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ٰذلك؛ بل هو وصف  ٰلا باملعاين واخلصوصيّات اليّت ٰلا يف نفسها، وإن اكنت 
 .(1)قبلنا بالعقل فقط ال باحلّس ٰهذه املعاين إنّما تدرك من 

ا أّن املعاين اليّت خيتّص إدراكها بالعقل ليست يه  ومن هنا يصبح واضحا
ا بالعقل  نفسها املعاين اليّت يفعلها العقل )وإن اكنت أفعال العقل تدرك أيضا
ا(؛ وباتلايل هناك فرق جوهرّي بني السلب واإلجياب من جهة وبني  حرصا

ة أخرى، وكذا بني اجلزئّية واللكّية وبني اجلوهر العلّة واملعلول من جه
ا بني اتلصور واحلكم وبني الوجود والعدم. فاألوائل أوصاف  والعرض، وأيضا
حتيك أفعال العقل وليست أوصافاا لألشياء بها يه ويف نفسها؛ ويف املقابل، 

                                                        

ا بعد لّك ما تقدم أّن هناك ثالثة أنواع من املعاين، األّول وهو املعاين اليت حتيك صفات  (1) لقد أصبح واضحا
ط بها باحلّس ابلاطن مثل املشاعر واالنفعاالت، أو باحلواّس اخلمس الظاهرة مثل األشياء اليّت نرتب

سائر الصفات املحسوسة بها كما سبقت اإلشارة إيلها يف الفصل األّول ويف املفتاح األّول. واثلاين هو 
اط املعاين اليّت يه صفات أفعال اإلدراك فينا مثل اتلصّور واحلكم، والنسبة واتلقييد، واالشرت

واإلطالق، واتلحليل والرتكيب، واتلصديق واتلكذيب، املقدمة وادليلل وما شالك ٰذلك؛ وٰهذه تسّّم 
باملعقوالت املنطقيّة. واثلالث عبارة عن املعاين اليّت يه صفات األشياء بما يه أشياء، مثل اليشء 

تقّدم واملتأّخر واجلوهر واملوجود واملعدوم والواحد والكثري والقّوة والفعل والبسيط واملركب وامل
والعرض وباذلات وبالعرض والعلّة واملعلول والفاعل والغاية واملنفعل واملاّدة والصورة وما شالك ٰذلك، 

 وٰهذه تسّّم اعدةا باملعقوالت الفلسفيّة.
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ا، ولٰكن إدراكنا إياها هو  فإّن اثلانية أوصاف لألشياء يف نفسها وواقعا
ا.بال  عقل حرصا

 انفتاح باب العالج

أخرياا، وبعد تسوية ٰهذه االختالطات اثلالثة، ينفتح ابلاب ىلع 
مرصاعيه وتتعّبد الطريق أمام فهم حقيقة األحاكم األّويلّة العقلّية العاّمة 
فنع كيف اكنت مستقلّةا يف صدقها عن احلّس وكيف اكنت أوسع صدقاا 

واقعّيةا ال جمّرد أحوال إدراكّية خاّصة من حدود احلّس، وكيف اكنت أموراا 
بنا. وٰذلك من خالل مالحظة اخلصوصّيات اثلالث اليّت تتمّتع بها معانيها 
ويه: أّوالا أّن معانيها من األوصاف الواقعّية لألشياء، واملدركة بالعقل 

ا. ثانياا أّن معانيها أعّم من لّك األشياء. وثاثلاا أّن معانيها بيّنة  بنفس ها، حرصا
فتعّقل حبقائقها باذلات بمجّرد حضور املعاين احلّسّية والوجدانّية عندنا، 
ا إىل ٰهذه اخلصائص اثلالث، فإّن  دون أن تتوّقف ىلع يشٍء زائٍد. واستنادا
ا إىل خصائص معانيها  عملّية احلكم يف األّويلّات العقلّية العاّمة تقوم استنادا

ا فيها اليّت تستوجب عالقاٍت ٰلا فيما بينها ، فيكون مسّوغ احلكم موجودا
ا اعّمةا رضورّية الصدق  حبسب خصوصّية ذاتها، وذٰللك تكون أحاكما
واالنطباق ىلع لّك األشياء واملوجودات مهما اكنت طبيعتها وخصائصها؛ كما 
سبقت اإلشارة إىل ٰذلك مع عرض مجلٍة منها يف الفصل األّول عند الالكم 

لالستعمال يف االستدالل. وقد بان هناك أّن أوائل ىلع مبادئ املعرفة الصاحلة 
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ٰهذه املبادئ وأهّمها يه قانون اٰلوّية، وقانون امتناع اتلناقض، وقانون 
انقسام االتّصاف إىل ما باذلات ما بالعرض )اذّلي تكلّمت عنه مفصالا يف 
املفتاح األّول(، وقانون رجوع ما بالعرض إىل ما باذلات، أو ما يسّّم 

ا أو  بقانون العلّّية؛ إذ ليس معىن العلّية إاّل تقوم صريورة يشٍء ما مطلقا
ا أو من حيث وصٍف ما من  حبال ما، خبصوصّيات وذات يشٍء آخر مطلقا
ا يتلو وجوده وجود يشٍء آخر يف الزمان، كما  أوصافه. فليس املعلول أمرا

يف ذاته بغريه،  تّوهم هيوم واكنط ومن قدّلهما أو تأثّر بهما، بل هو أمر  متقّوم  
فماهّيته وذاته متقّومة  بٰذلك الغري؛ وذٰللك اكن فرضه بدونه سلباا لليشء 
ا بني انلقيضني، وسيأيت تفصيل ٰهذا األمر يف املفتاح  عن نفسه، ومجعا

 .(1)الالحق
وكيف ما اكن فإّن تفصيل الالكم يف لّك واحٍد من األّويّلات العقلّية ليس 

ن سيأيت ما يتعّلق ببعض منها يف املفتاح اثلالث مّما يناسب املقام، ولٰك

                                                        

ا ليس إاّل تع -اذّلي شغل بال كثريين من املعرضني عن منهج العقل الربهايّن  -إّن قانون العلّيّة  (1) بريا
ا ذٰللك الوصف ما دام هو  عن أّن اليشء الفاقد حبسب خصوصيّة ذاته لوصٍف ما، فإنّه يبىق فاقدا
ا للوصف )مع كون لك  من اليشء  ٰذلك اليشء حبسب خصوصية معناه؛ فإذا ما صار اليشء واجدا

ك الوصف والوصف ليس أيٌّ منهما لآلخر حبسب خصوصيّة ذاته(، فٰهذا يعن مبارشةا إّما أّن ٰذل
موجود  باذلات ليشٍء آخر هو املنشأ تلعّدي الوصف اذّلي هل باذلات، منه إىل اليشء اذّلي هل الوصف 
بالعرض )مثل احلرارة اليّت يه للماء بالعرض، وللنار باذلات، فصريورة املاء حارًّا نشأ من تعّدي 

ي هل الوصف بالعرض(. وإّما أّن الوصف، وهو احلرارة من انلار اليّت ٰلا الوصف باذلات إىل املاء اذّل 
ٰذلك الوصف هو حاصل اجتماع أو ارتباط خصوصيّات الشـيء اذّلي به الوصف بالعرض مع 
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خصوصيّات يشٍء آخر، فحصل من اجتماعهما وصف  جديد  )مثل حتريكك يلدك، فإن وصف 
للتحريك احلركة اعرض  ىلع يدك بالعرض من خالل ارتباطك ببدنك بعد أن حصل عندك تصّور  

وغرض  من اتلحريك وحكم  برتتّب الغرض ىلع اتلحريك، وباجتماع ٰهذه األشياء حصلت احلركة 
يلدك؛ كأن لوّحت لصديقك بيدك من بعيٍد بغرض لفت انتباهه(، وباجلملة فإّن موضوع 

ار، االتّصاف بٰذلك الوصف هو اليشء املرتبط بٰذلك الغري، إّما اذّلي هل الوصف بذاته اكحلرارة للن
أو اذّلي إذا اجتمعت أوصافه مع أوصاف الشـيء اتّصف ٰهذا األخري بوصٍف آخر بالعرض. ومن 
ا للجمع بني انلقيضني. وال بأس باتلوّسع  هنا اكن فرض وجود الوصف بالعرض دون وجود علّته فرضا

م عنه مفّصالا يف قليالا يف رضب األمثلة؛ ملا لٰهذه املسألة من أهّميٍّة، وألجل اتلمهيد ملا سيأيت الالك
 املفتاح الالحق.

فعّل سبيل املثال، عندما نسأل هل املاء يغيل أو ال؟ مع كوننا نعلم أّن املاء بما هو ماء  ال يكون هل الغليان 
باذلات، وأّن الغليان بما هو غليّان  ال يكون بذاته بالفعل للماء؛ فيف ٰهذه احلال، حّّت يكون املاء يف 

ّد أن يكون هناك يشء  غري املاء هو اذّلي حبسب خصوصيّة ذاته عندما انضّم إىل حالة غلياٍن فال ب
املاء وجد الغليان للماء، مثل انلار أو احلرارة، فالغليان لم يوجد للماء بما هو ماء  فقط، بل وجد 

ا إيله انلار أو احلرارة بدرجٍة معيّنةٍ  ماع للماء مع حبيث يتضّمن ٰهذا االجت ،للماء املقيّد بكونه منضمًّ
احلرارة أو انلار صريورة الغليان يف املاء. ومن هنا ليس الغليان يف املاء إاّل حاصل اجتماع املاء مع 

 حرارة انلار.
وكمثال آخر ىلع ٰذلك، الحظ جذاعا من جذوع األشجار الّيت تراها لّك يوم يف طريقك إىل ماكن 

، وانظر يف صريورة ٰهذا اجلذع كرسيًّا  خشبيًّا، فإنّك بمالحظة ٰذلك، فأنت ترى عملك مثالا
أّن جذع الشجرة بما هو جذع شجرةٍ، ليس هل حبسب ذاته أن يكون كرسيًّا؛ ألنّه ليس 
. فجذع  ، وألنه حّت لو صار كرسيًّا فإنّه يمكن أن يتفّكك وال يعود هناك كريسٌّ بكريس 

سيًّا بالفعل؛ وذٰللك الشجرة بما هو جذع شجرةٍ ليس هل حبسب خصوصّية ذاته أن يكون كر
فأنت تالحظ أّن صريورة ٰهذا اجلذع كرسيًّا، ليس إاّل صريورة أجزائه مقّطعةا بنحو خمصوص 
وجمتمعة فيما بينها بنحو خمصوص، مع كونها ملصقةا ببعضها ابلعض يك تبىق ىلع ٰذلك انلحو 

نا، فأنت تالحظ املخصوص اذّلي جيعله قابالا للجلوس أو الوقوف عليه وما شالك ٰذلك. من ه
أّن اجلذع بما هو جذع  ال يكون هل بذاته االنقسام إىل تلك األجزاء، وباتلايل هناك يشء  آخر 
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ا إىل أجزاٍء. ثّم إنك  ( ينضّم إىل اجلذع فيجعل منه منقسما ذو خصوصّيٍة أخرى )املنشار مثالا
ه من األحناء يعن أّن تالحظ أّن انقسام اجلذع إىل أجزاٍء متشلّكٍة ىلع حنٍو خمصوٍص دون غري

( واذّلي انضّم إىل اجلذع وجّزأه إىل تلك  ٰذلك اليشء )املنشار بما هل من خصوصيٍة مثالا
ا واجد  خلصوصيٍة أخرى توجب حدوث تلك اتلجزئة ىلع ٰهذا انلحو املحّدد  األجزاء، هو أيضا

خمصوص مناسب )ويه مثالا حركته ىلع اجلذع حركةا خمصوصةا جتعل األجزاء متقّطعةا بنحو 
لصريورتها معا صاحلة تلكّون كريس  منها(. ثّم وبعد أن تصبح األجزاء ىلع ٰذلك انلحو 
املحّدد، فإنّك تالحظ أّن تلك األجزاء بما يه تلك األجزاء ليست ٰلا حبسب ذاتها أن تكون 
 جمتمعةا ومتألّفةا بنحو خمصوص، وباتلايل فإّن اجتماعها يعن أّن هناك خصوصيةا أخرى
انضّمت إيلها وجعلت األجزاء جمتمعةا )ويه مثالا حركتها باقرتابها من بعضها ابلعض 
ا  ا(، ثّم تالحظ أّن اجتماعها ىلع ٰهذا انلحو اذلي نسميه كرسيًّا، ليس أمرا واتلصاقها معا
، وذٰللك تالحظ أنه مضافاا  موجوداا تللك األجزاء بما يه بذاتها، وال حلركتها بما يه حركة 

 أصل اجتماعها يتضمن انضمام خصوصية إيلها أعطتها االجتماع )ويه احلركة(، فإّن إىل أنّ 
اجتماعها ىلع ٰذلك انلحو املخصوص )بأن حتركت بنحو خمصوص واتلصقت ببعضها ابلعض 
بانلحو اذلي يكون حاصله صريورة الكريّس(، يعن: أّن تلك اخلصوصية املنضّمة )احلركة( 

ا تتضّمن خصوصّيةا  أخرى أو معها خصوصّية أخرى جتعل من عملية اجتماع األجزاء  يه أيضا
حاصلة بٰهذا انلحو خمصوص )أي أّن احلركة قد انضّم إيلها هيئة خمصوصة جعلت منها سائرة 

 تدرجياا حنو صريورة ما نسميه كرسيًّا(.
اخلصوصّيات وٰهذه  وهنا وأمام ٰهذا املشهد املتعّدد اخلصوصيّات واحليثيّات، تنظر لرتى أّن اجتماع ٰهذه

ا، وحركة  احليثيات )املنشار، وحركة املنشار حركة بنحٍو خمصوٍص، وتشلك األجزاء تشالّكا خمصوصا
األجزاء حركةا بنحٍو خمصوٍص، وصريورة األجزاء بهيئٍة خمصوصٍة، واتلصاق األجزاء اتلصاقاا بنحٍو 

ألشياء حبسب خصوصيّة ذاته أن خمصوٍص( جتد بعد مالحظة جمموع ٰذلك، أنه ليس ألي  من ٰهذه ا
ا مع اآلخر ىلع ٰذلك انلحو؛ وباتلايل فأنت جتد   -يكون هل تلك األحوال والصفات وأن يكون جمتمعا

ا  ا  -عندما تالحظ الكريّس، وتالحظه بالنسبة إىل تلك األشياء بكيفياتها وأحواٰلا مجيعا أن هناك أمرا
ا ىلع ذات لّك ٰهذه األشياء وخصوصيّاتها ، قد اكن موجوداا معها من ابلداية إىل انلهاية حبيث أضاف زائدا

إىل خصوصيّاتها ما جعلها صائرةا تدرجياا بٰهذا انلحو املتخادم؛ وباتلايل فأنت ترى أّن هناك شيئاا ذا 
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خصوصيٍّة حمّددٍة موجود  ىلع حنو مصاحٍب للّك تلك املراحل، قّرب املنشار من اجلذع، وحّركه بنحٍو 
تكون تلك احلركة منتجةا ألجزاٍء مقّطعٍة بنحٍو خمصوٍص بأن تكون صاحلةا تلجميعها  خمصوٍص حبيث

وتركيبها بهيئٍة خمصوصٍة، ثّم حّرك األجزاء حركةا خاّصةا وجعلها ىلع نَِسب خمصوصٍة من بعضها 
، ثّم حّرك الغراء بنحٍو خمصوٍص وجعله بني  ابلعض، حبيث يتكّون عن تلك النسب هيئة  خمصوصة 

ن األ ، يلتكوَّ جزاء بكيفيٍّة خمصوصٍة وبمقدار خمصوٍص حبيث تكون صاحلةا لصريورة اٰليئة هيئةا ثابتةا
ا خلصوصيّة،  من خالل ٰذلك لكّه وحيصل ما نسميه: الكريّس. وباتلايل فأنت ترى أّن هناك شيئاا واجدا

ٍو تدرييج  جيعل من لّك فيه حبيث جتعل منه حمّراكا ىلع حنو اتلأيلف واتلكوين بنحٍو خمصوٍص وىلع حن
تلك العنارص متخادمةا ومفضيةا إىل حصول نتيجٍة خمصوصٍة متناسبٍة مع لّك املراحل اليّت مّرت بها 

 عملية تكونها وصريورتها.

ومن هنا وحيث إنك تعاين لّك ٰذلك، فإذا الحظت ٰذلك اليشء املحّرك والفاعل للّك ٰذلك من خالل ٰهذه 
الت اليّت مجيعها ليس ٰلا من ذاتها أن تكون بانلحو اذلي جعلها عليه ٰذلك املكونات واملواّد واآل

ا عرب  ا وترتيباا متخادما ا وتأيلفا اليشء املحّرك، فإنّك تسيم حتريكه وتأيلفه وترتيبه لٰهذه األشياء حتريكا
اتلخادم ، وتسيّم صريورتها ىلع ٰذلك انلحو من تنظيًما وتدبريًا-تسّميه  -لّك املراحل اتلدرجيية 

وتسيم تلك انلتيجة ماّدة، متضّمناا لغايات خمصوصة وحمددة، وتسيم تلك املكونات  نظاًماواتلالؤم: 
. وباتلايل إذا أردت أن تستعمل األسماء اليّت تطلقها ىلع ٰهذه األشياء والوقائع صورةً الصائرة 

 ما جتده وتعاينه حبّسك املخصوصة، واليّت ليست أسماؤها إاّل عالماٍت ورموزاا تضعها لدلاللة ىلع
ا يملك اخلصوصيّة اليّت جتعل تدبريه  فاعاًل وعقلك؛ فإنّك حينئٍذ ستقول: إّن هناك  ا ومنّظما مدبّرا

يه أّوالا اجلذع ثّم األجزاء اخلشبية وقع عليها ٰذلك اتلدبري  ماّدةً وتنظيمه بنحو خمصوص، وإّن هناك 
تعملها املدبّر، ويه املنشار والغراء لالستعانة يف تكوين اس آلٍت وحصل منها ٰذلك الكريّس، وإّن هناك 
ويه اٰليئة اليّت صارت عليها األجزاء اخلشبية، واليّت اكنت  صورةً الكريّس عن تلك املاّدة، وإّن هناك 

 اغيةٌ نتيجة تدبري وتنظيم ٰذلك الفاعل املحرك، وإّن للّك مرحلٍة من املراحل اتلدرجييّة نهايةا يه 
نّظم واملدبّر للتمكني من االنتقال إىل املرحلة الالحقة؛ فصريورة األجزاء بنحو خمصوص تلحريك امل

اكن اغية حركة املنشار بنحوٍ خمصوٍص، وصريورة األجزاء مرّكبةا ىلع هيئٍة خمصوصٍة اكنت اغية حركتها 
الكريّس شيئاا من بني واقرتابها ومنتهاها بنحٍو حمّدٍد، وكٰذلك األمر بالنسبة إىل الغراء. ثّم إذا اكنت 
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املتعلّق ببيان اخللل يف اتلميزي بني اتلعّقل واتلخّيل، واذّلي هو األساس يف 
اخللط بني األحاكم العقلّية واألحاكم الوهمّية، وأحد املداخل اليّت ترسب 

                                                        

ا، فعند ٰذلك يكون ٰذلك  أشياء أخرى حبيث يكون ٰلا خدمة  ودور  يف يشٍء حيصل من جمموعها مجيعا
ادلور اذّلي خيدم الكريّس يف حصوهل اغيةا تلدبري الفاعل وتنظيمه للكريّس، مثل أن تكون ماكنا 

.للجلوس والراحة وما شالك ٰذلك من ضمن جمموع األشياء اليّت حي  تاجها اإلنسان مثالا

وٰهذا األمر عينه تعقله حبذافريه حينما ترى خليّة انلحل، وبيوت انلمل، وبيوت العنكبوت، فأنت يف 
مالحظتك ذٰللك تعقل أّن ًّلُكًّ من انلحلة وانلملة والعنكبوت، واجدة  خلصوصيٍّة فيها جتعل منها 

خصوص يف تلك املواد املخصوصة بنحو تدرييج يؤّدي مدبّرةا ومنظّمةا بليوتها واعملةا ىلع ٰذلك انلحو امل
.  إىل صريورة صورٍة خمصوصٍة ختدم يف حتقيق اغيٍة حمّددٍة يف منظومة حياتها كلك 

ا للحكم اذّلي تفرضه  –أيخ القارئ  –وما عليك  إاّل أن تقوم بتطبيق قانون العلّيّة وتسري بعقلك طبقا
املوجودات بما يه أشياء وموجودات  بغّض انلظر عن خصوصيّات املعاين املعقولة عن األشياء و

خصوصيّاتها اخلاّصة اليّت ختتلف بها فيما بينها. إّن ما تقوم به ليس إاّل تطبيق ما تدركه بعقلك األّويّل 
من أّن اليشء الواجد بذاته لوصٍف ما، فهو متّصف  به طاملا أن ذاته يه نفسها، وأّن الشـيء الفاقد 

ا ذٰللك الوصف لو خال وذاته طاملا أّن ذاته يه نفسها، وأن لّك ما يقبل بذاته لوصف ما،  يبىق فاقدا
انفاكك الوصف عنه فليس ٰذلك الوصف موجوداا هل بذاته وبما هو ٰذلك الشـيء، وأّن لّك ما ليس 
ده اتّصافه بالوصف بذاته فإذا ما اتّصف به فإّن اتّصافه به هو عني وجود يشٍء آخر غري ذاته اكن وجو

مستقالًّ أو وجوده معه موضوع فعليّة ٰذلك الوصف هل، وأّن لّك عمليّة اتّصاف بالعرض تتضّمن يف 
حال االتّصاف وجود ما الوصف هل باذلات إّما مبارشةا وإّما بنحٍو متسلسٍل إيله. وليس معىن قانون 

ا وإن اكنت أطرافها ومعانيها  تتصّور وتالحظ يف طول ممارسة العليّة إاّل ٰذلك لكّه، فٰهذه األحاكم مجيعا
اإلحساس، إاّل أّن منشأ احلكم بها مستقلٌّ عن اإلحساس باللكّيّة، بل يرجع إىل رصف ذات املعاين 
اليّت يدور احلكم معها يف لّك مورٍد انطبقت فيه؛ وذٰللك اكنت قاعدة العلّيّة بما تعرب عنه من أحاكم 

 ة حاٰلا حال قاعدة امتناع اجتماع املتناقضني.أّويلٍّة قاعدةا رضورّيةا بالرضورة املنطقيّ 
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ّّم منها سوء الفهم حلقيقة ورضورة رجوع ما بالعرض إىل ما باذلات أو ما يس
ّية كما سبقت اإلشارة. بل سيأيت يف املفتاح اخلاّص بمعاجلة ما بقانون العلّ 

يسّّم باألسباب اتلجريبّية والعلمّية بيان كيف أّن األحاكم األّويّلة يه 
 األساس الاكمن وراء أّي عملّية حكم بما يف ٰذلك األحاكم احلّسّية.

ا وبعد ٰذلك لكّه، يتجّّل سبيل معاجلة رفض أدلّة ا لوجود اإللّٰه استنادا
إىل عدم وجود مبادئ أّويّلٍة مطلقة الصدق ومستقلٍّة عن احلّس واتلجربة، 
ا إذا ضممت إيله ما سيأيت احلديث عنه يف املفتاح اثلالث. أّما  خصوصا
 ، تفصيل الالكم واستيفاؤه وطرح العالج اتلاّم، فعّل عهدة حبٍث مستقل 

 تعاىل.عىس أن يكون قريباا إن شاء اهلل 
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 ةالوهميّ عن ة تميي   األحكام العقليّ : المفتاح الثالث

يتمّثل ٰهذا املفتاح باالتلفات ادلقيق إىل الفارق اجلوهرّي بني األحاكم 
إن لم  -العقلّية واألحاكم الوهميّة؛ ألّن اخللط بينهما هو املسؤول عن جّل 

طرحه لّك من هيوم املشالكت الفلسفّية واملعرفّية. ومن ٰذلك ما  -يكن لّك 
واكنط حول إماكن تصّور وجود املعلول بدون علته دون الوقوع يف أّي 
تناقض، ورتّبوا ىلع ٰذلك ما أصبح مشهوراا فيما بعد من عدم وجود علقٍة 

؛ وذٰللك حاول لّك منهما بيان العلّة (1)منطقّيٍة رضورّيٍة بني العلّة ومعلوٰلا

                                                        

ا إىل أن ما تتوقف عليه  (1) تطرح مسألة وجود علقة رضورّية بني العلة واملعلول اعدة بنحٍو ساذٍج؛ نظرا
صريورة اليشء وتذوته )وجوده( ليست نسبته إىل املعلول املتذوِّت والصائر )املوجود( واحدة؛ ألّن ما 

يف صريورته وتذّوته يشمل أربعة أمور: املادة بمهيِّئاتها ومعداتها، والصورة يتوقّف عليه املعلول 
والفاعل برشوط فاعليته والغاية. وللّك واحد من ٰهذه األربعة عالقة  خمتلفة  باملعلول عن األخرى؛ 

ادية وذٰللك ذكر أرسطو طاليس يف الكتاب اثلاين من صناعة الربهان يف املقاالت اتلاسعة والعارشة واحل
عرش واثلانية عرش لّك ما يتعلق بٰهذه العلل وكيفيّة توظيفها يف عملية االستدالل مضافاا إىل تعرضه 
ٰلا يف الفلسفة األوىل ويف فلسفة الطبيعة، وقد استقىص الفالسفة الربهانيّون الالحقون ىلع أرسطو 

ماد. وأهّم ما يرتبط باملقام هو أّن ما يتعلّق بها مثل الفارايّب وابن باجة وابن رشد وابن سينا واملريدا
العالقة الرضورّية، ليست موجودةا بنحو منعكس بني لّك العلل واملعلول، فوجود الفاعل ال يستلزم 
ا ىلع ماّدٍة غري موجودٍة أو مهيِّئٍة بعد أو لم تتوفر الرشوط الّيت  وجود املعلول إذا ما اكن املعلول متوّقفا

فاعلة. وكٰذلك احلال مع املاّدة، خبالف الصورة والغاية. ولٰكن يف املقابل إذا تتحّقق بها عليّة العلّة ال
ا فإّن وجود الفاعل واملاّدة سيكون رضوريًّا؛ وألجل ٰذلك يفّرقون بني العلل اذلاتيّة  اكن املعلول موجودا

علّة الفاعلة واليّت بالعرض، وبني ابلعيدة والقريبة، ويفرقون بني الرشوط واملعّدات واملهيّئات وال
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ا ما يطرح اعدةا حول (1)ايف كوننا نعتقد بالعلّية وبرضوريته ! ومن ٰذلك أيضا
ر. وقد سبق خالل الفصل ـمشلكة الرّش يف العالم وإماكن خلو العالم من الش

اثلاين، يف مقام بيان القيمة املنطقّية لالستناد إىل أسباب اإلحلاد، أّن حسم 
األمور يف العديد من املواطن حيتاج إىل تميزي األحاكم الوهمّية عن األحاكم 

ا األّويّلة منها؛ الذَلين سبقت اإلشارة إيلهما يف الفصل ال عقلّية وخصوصا
األول. ومن هنا يسىع ٰهذا املفتاح إىل بيان اجلذر احلقييّق للّك ٰهذه 
ا  املشالكت، وهو اخللط بني األحاكم الوهمّية واألحاكم العقلّية عموما

                                                        

واملاّديّة، ويصفون العلّة املبارشة اليّت باذلات بصفة الرضورة يف عالقتها مع املعلول الّيت تشمل يف ٰذلك 
لّك ما يتوقّف عليه املعلول من األنواع األربعة ومهيّئاتها ومعّداتها ورشوطها، ونفس األمر يقال 

 بالنسبة إىل مسألة وجود العلة واملعلول معا.

الغرائب اليّت قام بها ٰهذان الرجالن هو سعيهم احلثيث إلجياد تفسرٍي مناسٍب ملا يقوم به مجيع  من (1)
. فجعل هيوم العادة علّة ٰهذا احلكم بينما  البرش باعرتافهم؛ وهو احلكم بتلقائيٍّة بأّن للّك معلوٍل علّةا

يف نفس سعيهم ٰهذا خيالفون جعل اكنط طبيعة اذلهن واتلكوين العقيّل عندنا علّته؛ واحلال أنّهم 
أصل ما طرحوه؛ إذ طاملا أّن وجود اليشء بعد العدم دون أّي علٍّة هو أمر  ممكن  حبسب دعواهم، 
فلماذا نبحث عن علّة للحالة اليّت عند البرش. وطاملا أّن أّي يشٍء يمكن أن يكون علّةا ألّي يشٍء 

 ومناسبٍة لقيام البرش بٰهذا احلكم. ولٰكن إذا فلماذا ٰهذا السع للكشف عن علٍّة خمصوصٍة وحمّددةٍ 
عرف السبب بطل العجب. والسبب هو اخللط بني األحاكم العقليّة واألحاكم الوهميّة وٰهذا ما سأسىع 

 بليانه خالل ٰهذا املفتاح.
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ان الفرق بينها واألّويّلة ىلع وجه اخلصوص؛ وذٰللك سأعمد فيما ييل إىل بي
 ثّم ترتيب انلتائج ىلع ٰذلك.

 أحناء احلكم العقلّي

بداية ال بّد من مالحظة أّن طبيعة احلكم العقيّل تقوم ىلع أساس ما 
تسوّغه خصوصّيات ذات املعاين من عالقة بينها حبيث يكون ٰذلك احلكم 

ا مّما تقّدم يف  حاكياا ومعرّباا عنها كما يه يف نفسها، كما أصبح معلوما
الفصل األّول ويف املفتاحني األّول واثلاين. وبما أّن ٰهذه العالقة ال ختلو من 
أن تكون إّما باذلات وإّما بالعرض، كما تبنّي أعاله فيمكنك أن تعلم 
بسهولة أّن األحاكم ال ختلو باحلرص العقيّل من أن تكون بأحد ثالثة أحناء، 

للّك واحٍد من ٰهذه األحناء ن؛ ألّن إّما الرضورة وإّما االمتناع وإّما اإلماك
 
ا
يف خصوصّيات املعاين امللحوظة يف عملّية احلكم، ويف حنو  ااكمنا  منشأ

 حلاظها أي احليثّية املأخوذة فيها.

، وهو ما  فمنشأ انلحو األّول هو أن يكون بني طريف احلكم ارتباط  ذايتٌّ
كما سبق  (1)اتّيةيكون بني املوضوع ومقّوماته أو بني املوضوع وأعراضه اذل

 .الالكم عنه يف املفتاح األّول؛ مثل األربعة عدد ، واألربعة نصف اثلمانية

                                                        

 أو األعراض اذلاتيّة ملقّوماته أو مقّومات أعراضه اذلاتيّة أو األعراض اذلاتيّة ألعراضه. (1)
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ّما منشأ انلحو اثلاين فهو أن يكون بني طريف احلكم تناٍف ذايتٌّ بأّن يكون وأ
أحد املعنيني مقابالا لعني اآلخر أو بلعض مقّوماته أو بلعض أعراضه اذلاتيّة 

، واألربعة فرد ، واألربعة نصف السبعة. وما شالك ٰذلك؛ مثل ا ألربعة ثالثة 
وأّما منشأ انلحو اثلالث فهو أاّل يكون بني طريف احلكم أّي ارتباٍط أو تناٍف 
، بل يكون أحدهما قابالا لالتّصاف باآلخر وقابالا لعدم االتّصاف،  ذايتٌّ

الا لعدم بمعىن أنّه قابل  ألّن ينضّم إيله ما جيعل االتّصاف فعليًّا وقاب
انضمامه؛ فال يكون يف ابلني أيُّ اتّصاف؛ وألجل ٰذلك أمكن حيكم 
ا النضمام ما يسبّب  بأحدهما ىلع اآلخر تارةا سلباا وأخرى باإلجياب، تبعا
، والقّطة لم  ، واملاء حارٌّ االتّصاف أو عدم انضمامه؛ مثل اإلنسان طبيب 

ىلع ٰذلك فإّن ًّلكًّ  تأكل من الطبق، والعصفور لم يقف ىلع الغصن؛ وبناءا 
من احلكم بالرضورة أو االمتناع أو اإلماكن يستند جوهريًّا إىل مالحظة 

أعن أّن اكن منشأ قيامنا  -خصوصّيات طريف احلكم. وإذا ما تّم ٰذلك 
ا هو مالحظة خصوصّيات املعاين  اكن احلكم ناشئاا عن  -باحلكم حرصا

ا للواقع؛ أي  اتلعقل، ألّن قوام اتلعّقل بٰذلك، وباتلايل اكن احلكم مطابقا
ا ذلات املحكوم عليه كما هو يف نفسه.  مطابقا

إاّل أنّنا حنن البرش، وإن كنا نعقل، ويمكن أن نقوم بأحاكمنا ىلع 
نلا، بل قد نقوم باحلكم  اولٰكّن قيامنا بٰذلك ليس رضوريًّ  أساس اتلعّقل،
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ا بالربط بني املعاين أو اتلفكيك (1)ىلع أسٍس أخرى ؛ فنحن ال نقوم دائما
بينها من خالل تطبيق معايري اتلعّقل الضامنة فقط لصريورة احلكم منّا 
بانلحو املطابق حلال األشياء يف نفسها، بل إّن هل عندنا مناشئ أخرى، 
اكمنةا يف صلب خصائصنا البرشيّة، حبيث تؤثّر ىلع عمليّة احلكم الّيت 

: أحوال مقام اتلعّقل. ثانياا: أحوال نقوم ب : أّوالا ها. وٰهذه املناشئ ثالثة 
مقام اتلخيّل. ثاثلاا: أحوال مقام االنفعال. وسوف أقرص الالكم ىلع اثلاين، 
أي أحوال مقام اتلخيّل؛ ألّن األّول عميق  ودقيق  وال أريد إفساد وضوح 

ا وأنّه ال يرتبط كثريا  ا بما حنن فيه، واألخري ابلحث باتلطّرق إيله، خصوصا

                                                        

ٰهذه انلقطة بالغة األهّميّة، أعن االتلفات إىل أّن عمليّة احلكم وإن اكنت فعل العقل دائما، إاّل أن  (1)
ا ىلع أساس معايري اتلعّقل؛ بل قد نقوم باحلكم  ا  -قيام عقلنا بها ال يكون دائما  -ويف احلقيقة كثريا

يشٍء عن يشٍء أو حّّت الرتّدد  ىلع أساس اتلأثّر بعنارص أخرى تقودنا إىل وصف يشٍء بيشٍء أو نيف
بوصفه أو عدم وصفه، رغم أّن معايري اتلعّقل تقود إىل خالف ٰذلك. ومن هنا فعّل اإلنسان بادئ ذي 
 ،
 
بدٍء أن يتعلّم معايري اتلعقل قبل أن يزّج بنفسه يف ميدان املعرفة، واداعء أّن ٰهذا صحيح وٰهذا خطأ

لك. ولٰكّن احلقيقة املّرة أّن شيئاا من ٰذلك ال يتّم تعليمه وتربية وذاك ممكن  وٰهذا غري ممكن وما شالك ذٰ 
اإلنسان عليه يف املنظومات اتلعليمية احلاكمة يف املجتمعات البرشّية، إاّل اللّٰهّم بنحو ظاهرّي 
وبشعاراٍت بّراقٍة وخادعٍة؛ وبناء ىلع ٰذلك يتحتّم ىلع املرء قبل أن يقول عقيل يقول وعقيل حيكم أن 

وم بتعلّم معايري اتلعّقل، فالعقالنية واتلعقل ال تعن االستقاليلة يف احلكم فقط، فكم من مستقل  يق
بعقله دون أن يع من قريب أو بعيد شيئاا من معايري اتلعّقل! كما أّن العقالنية ال تنايف األخذ عن 

صني وأهل ادلراية واخلربة لألخذ الغري؛ فكم يه املوارد اليّت حيتّم علينا العقل فيها الرجوع إىل املتخّص 
 بما ال قدرة نلا ىلع حتصيله أو القيام به! ولٰكن بعد إحراز اخلربة والرباعة والزناهة يف من نرجع إيله.
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ا باألحاكم االنفعايلّة وتطرقنا إيلها خالل عرض  هو عني ما سّميناه سابقا
ا بتفصيل ما يتعلق بها عند بيان مفتاح  أسباب اإلحلاد وسأقوم الحقا
العالج لألسباب انلفسيّة االنفعايلّة. وفيما ييل بيان ما يتعلق بأحوال مقام 

 اتلخيّل.

 لأحوال مقام التخّي

إّن ملقام اتلخّيل ثالث أحواٍل، ويه: القدرة ىلع اتلخّيل، االضطرار إىل 
 اتلخّيل، والعجز عن اتلخيّل؛ حيث إننا:

ـ تارةا جند أنفسنا قادرين ىلع ختّيل أشياء حمّددة بنحٍو خمصوص، دون  
أن يعوقنا أي مانع من ٰذلك؛ وٰذلك مثل ختّيلك نلفسك وأنت واقف ىلع 

 الكون حولك تعاين كواكبه وجنومه. ومثل ختّيلك قرص الشمس وتنظر إىل
تلحقق لّك ما تتمناه بمجّرد أن حتّك رأسك بإبهامك. وغري ٰذلك الكثري مما 

، ويستمّر أو استحالةٍ  بأٍس  حيصل كثرياا يف حال طفوتلنا دون أن نرى فيه أّي 
 ةٍ نواعا ما، بعد أن نكرب ونرشد؛ ولٰكن بمراتب خمتلف حمدودٍ  حصوهل بمقدارٍ 

ا دلرجة الويع واتلعّقل اليّت يملكها أو حّصلها لّك منا.  بيننا، تبعا
جند أنفسنا اعجزين عن ختّيل أمور معّينة مهما حاونلا ٰذلك؛ مثل  ـ وتارةا 

سبق أن أحسسناه؛ كما حيصل مع  ٍس حمسو أن نتخّيل ما ال يوصف بأّي وصٍف 
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وق أو حّّت فيما إذا لم يكن ة اذلحلاسّ  ابالعّم أو بالصمم أو فاقدا  ادل مصابا من وُ 
ا لذلوق، إذا ما أراد ختّيل الطعوم اليّت لم يتذوّ   قها من قبل.فاقدا

ختّيالا  ةٍ ن ومقهورين يف ختّيل أشياء حمّددجند أنفسنا مضطّري ثاثلةا  وتارةا ـ 
، دون أن يمكننا يف مقام اتلخّيل منع خمصوصةٍ  ةٍ وبكيفيّ  ٍص خمصو وٍ ىلع حن

أنفسنا من ختّيلها ىلع ٰذلك انلحو بتلك الكيفّية؛ وٰذلك مثل ختّيلنا للعدم 
ا خايلاا من أّي نورٍ و املطلق عتمةا  ا دامسا . ومثل ختّيلنا يشءٍ  ومن أّي  ظالما
نا ممتد  إىل ما ال نهاية من لّك اجلهات، ومثل ختّيل واسعٍ  كظرٍف  للماكن العامّ 
 كخط  ممتد  ال بداية هل وال نهاية. للزمان العامّ 

ثّم إّن ًّلكًّ من ٰهذه األحوال اثلالث اليّت حتدث نلا يف مقام اتلخّيل، يه 
قدرتنا ىلع اتلخّيل أو عجزنا عنه أو  ، أي جند أنّ ةٍ تقع منا بتلقائيّ  أمور  

 ن أن حيتاج أيٌّ يف عملّية اتلخّيل دو تلقائّية   اضطرارنا إيله، مجيعها أحوال  
ملعرفته، بل دون أن حنتاج إىل تعلّمه. ومع ٰذلك فإنّنا  منها إىل لكفٍة وجهدٍ 

غه خصوصّيات األشياء جند أّن ٰهذه اتللقائّية ليست مبنّيةا ىلع ما تسوّ 
ا عن ٰذلك، وإن كنّ  لٍ ٰلا، بل حتدث فينا بمعز ، وال يه تابعة  (1)وطبيعتها

                                                        

ٰهذا خبالف اتللقائيّة احلاصلة يف املبادئ الصاحلة لالستخدام يف عمليّة املعرفة، اليّت أساسها وأهّمها  (1)
ا سبق وسيأيت الالكم عنها. فأنت عندما حتكم بأن اليشء إّما أن يكون وإّما إاّل األّويلّات العقليّة كم

ا، أي من نفس اجلهة، فأنت وإن كنت حتكم  يكون، ويمتنع أن يتّصف بالكون وعدم الكون معا
ة بتلقائيٍّة بٰذلك، إاّل أّن منشأ اتللقائيّة هو خصوصيّة املعاين اليّت حكمت عليها من كونها أّوالا واضح

اخلصوصيّة بنفسها، وثانياا متضّمنةا باملبارشة ملسّوغ احلكم. وكٰذلك احلال عندما حتكم بأّن الواحد 
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ا إىل مالحظة ىلع  كثريةٍ  قادرين يف أحيانٍ  أن نقوم باتلخّيل استنادا
اخلصوصّيات كما هو احلال مع أصحاب الصنائع العملّية اذّلين يتخّيلون يف 

قبل أن يقوموا  ويرسمون هل صورةا  ،أذهانهم ما يريدون صنعه واخرتاعه
بتنفيذه، إاّل أنّنا يف ٰهذه احلال ال نكون معتمدين ىلع حمض القدرة ىلع 

ا.اتلخّيل بل ىلع مم  ارسة اتلعّقل كما أصبح واضحا

جيب أن تكون  ومن هنا، فإّن ٰهذه األحوال اثلالث يف تلقائيّتها ال
ا ما هل ألحوال ما نريد ختيّله وخصوصيّاتباتلأمّ  مسبوقةا  ، بل كثريا

احلال عندنا هو كٰذلك، فال يوجد  ؛ وذٰللك، وطاملا أنّ حتصل بسذاجةٍ 
خلصوصيّة ما نريد ختيّله  العتبار ٰهذه األحوال تابعةا  رٍ مربّ  عندنا أّي 

ا، حبيث نستند إىل قدرتنا أو عجزنا أو اضطرارنا يف مقام اتلخيّل دائما 
أن يكون بانلحو  أو واجب   نلقوم باحلكم ىلع ذٰلك اليشء بأنّه ممكن  

ا أو بنحٍو ما فهو  اذّلي ختيّلناه عليه، أو أن ما عجزنا عن ختيّله مطلقا
ا أو ليس بموجوٍد ىلع ذٰلك انلحو؛ فتخيّلك مثالا  ليس بموجوٍد مطلقا

ا ىلع قرص الشمس حصل عندك بتلقائيٍّة بمجّرد أن  نلفسك جالسا
قرأت لكمايت ٰهذه، وقدرتك ىلع ختيّله وحكمك مثالا بإماكن أن حيدث 

                                                        

ليس اثنني، وأّن اليشء الفاقد لوصف ما حبسب خصوصية ذاته، فإنّه ال يوصف به طاملا أن ذاته يه 
ا ىلع رصف  ا زائدا ذاته، هل ٰذلك الوصف بذاته، كٰذلك، وأنّه إذا ما اتّصف به فٰهذا يعن أّن هناك أمرا

وهو اذّلي أنشأ ٰذلك الوصف فيه، إّما باستقالٍل وإّما بمعونة خصوصيّاته هو، وٰهذا نسّميه بقانون 
 العلّيّة كما سبق اإلشارة وسيأيت تفصيل بعض ما يتعلّق به.
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ا إىل قدرتك ىلع ختيّله، لم ينشأ من كون حلاظك ذلاتك بما  ذٰلك استنادا
وصيّات، وحلاظك الشمس بما ٰلا من خصوصيّات قد لك من خص

مّكناك من إحداث ٰهذا اتلخيّل والقيام بٰهذا احلكم، بل وجدت نفسك 
قادراا ىلع ختيّل ذٰلك دون أّي مالحظٍة للخصوصيّات الّيت تمتلكها 

ا يلتك، وباتلايل دون أن تعرف حقًّ عنارص الصورة الّيت أحدثتها يف خم
ا ممكناا ح . ونفس األمر يقال ىلع حال ٍن قيقةا أو غري ممكإن اكن أمرا

قه االضطرار وحال العجز؛ فعجزك عن ختيّل طعم املاجنو ألنّك لم تتذوّ 
ا إىل ذٰلك بأنّه ليس ذا طعٍم، لم  من قبل، ثّم حكمك الساذج استنادا

. وعجز األعّم بالوالدة عن يستند إىل أّن املاجنو يف نفسه ليس هل طعم  
ا إىل ذٰلك، لم يستند إىل أّن ختيّل األلوان، و حكمه بعدم وجودها استنادا

األلوان يف نفسها غري موجوٍدة ىلع اإلطالق وليست شيئاا باملّرة. وكٰذلك 
ا ال متناهياا،  احلال يف اضطرارك إىل ختيّل املاكن العام ظرفاا ممتدًّ
وحكمك بأنّه كٰذلك يف نفسه، لم يستند إىل أّن خصوصيّة املاكن يف 

 توجب هل وصف عدم اتلنايه، وٰهكذا احلال يف سائر األمثلة.نفسه 
وانلتيجة املرتتّبة ىلع ٰذلك يه أّن أحوال مقام اتلخّيل ال تعرّب بالرضورة 
عن خصوصّيات األحوال الواقعّية ملا نقوم بتخّيله؛ أي أّن قدرتنا ىلع ختّيل 

ّن عجزنا عن ختّيل يشٍء ال تعن أّن ما ختّيلناه هو أمر  ممكن  يف نفسه. كما أ
ا أو عن ختّيله بنحٍو ما ال يعن أّن ٰذلك اليشء هو أمر  حمال   يشٍء ما مطلقا
ا أو حبسب ٰذلك احلال. والالكم عينه بالنسبة  وممتنع  أو ليس بموجوٍد مطلقا
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إىل االضطرار، فإّن اضطرارنا إىل ختّيل يشٍء ما بنحٍو ما ال يعن أّن ٰذلك 
يف نفسه بانلحو اذّلي جند أنفسنا مضطّرين إىل ختّيله اليشء ال بّد أن يكون 

 عليه.

ومن هنا، مّت ما انتقلنا من حال مقام اتلخّيل إىل حال الواقع ونفس 
ا بأحد ـاألمر، أي إىل حال اليشء يف نفسه، فنحكم ىلع الش يء حكما

نّه ممكن  يف نفسه أو ممكن  هل وصف  ما، أو أاألحناء اثلالثة السابقة )أي 
نع  يف نفسه أو ممتنع  هل وصف ما، أو رضوريٌّ يف نفسه أو رضوريٌّ هل ممت

ا إىل حال من األحوال اثلالث ملقام اتلخّيل )القدرة  وصف ما(، استنادا
والعجز واالضطرار(، فعند ٰذلك نكون فاقدين يف قيامنا باحلكم ملسوغه، 

ا وهميًّا بلحاظ منشئه؛ ألنّه لم ينشأ عن ما  وبٰذلك يكون احلكم حكما
 تسوغه خصوصّيات املعاين اليّت وقع عليها احلكم، بل عن خصوصّياٍت 

ا باذلات وبالرضورة.  عرضّيةٍ  شخصّيةٍ  ال ترتبط خبصوصّيات األشياء ارتباطا
؛ ةٍ معرفيّ  وباتلايل لن يكون ألحاكمنا اليّت نقوم بها اعتماداا ىلع ٰذلك أّي قيمةٍ 
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فكري، كما سبق يف الفصل األّول أي لن تكون صاحلةا لالستعمال يف مقام اتل
.بيانه مفّص   الا

 (ل )احلكم العقلّي( والتعّقل )احلكم الوهمّيالفرق بني التخّي

ا هل يتّ  م، ينجيلبانلظر إىل ما تقدّ  ضح الفرق بني اتلعّقل واتلخّيل؛ وتبعا
ا ىلع قرص  الفرق بني احلكم العقيّل واحلكم الوهيّم. فتخّييل لكوين واقفا

أن يقوم بٰذلك، خيتلف عن  ثّم حكيم بأنّه يمكن ألحدٍ الشمس، ومن 
ا ىلع قرص الشمس؛ إذ يعن أنّ  ن الحظت خصوصّيايت تعّقيل لكوين واقفا

؛ ألنّن  وخصوصّيات الشمس، وباتلايل سأحكم عندها أّن ٰهذا أمر  حمال 
سأحرتق وأتالىش قبل أن أصل إيلها وإن وصلت فستبلعن انلار وتفنين. 

اد إىل احلكم بامتناع ما قدرت ىلع ختّيله، واالعتماد ىلع حال فاتلعّقل ق
اخليال قادين إىل احلكم بإماكن ما ختّيلته. واألعّم بالوالدة حينما حيكم بأنّه 
ال وجود لأللوان ألنّه ال يستطيع ختّيل أّي يشٍء من ٰهذا القبيل يكون 

ا وهميًّا، بينم ا ىلع حال ختّيله، ويكون حكمه حكما ا إذا الحظ أّن معتمدا
من حوهل خيربه بٰذلك، وأنّهم ىلع ٰهذا األساس يمزيون بني األشياء وحيّددون 
أشاكٰلا، ويقومون من خالل معرفتهم ٰهذه بمساعدته ىلع امليش وىلع 
ا يعلم  األكل وىلع سائر حاجاته، فإنّه حينها سيحكم بأّن هناك شيئاا موجودا

 ٰ يه رغم أنّه موجود  وهو اذّلي يسمّ  كّنه ال يستطيع ختّيلهبه اآلخرون، ول
انلاس باللون. وحينئٍذ يكون حكمه بوجود األلوان مبنيًّا ىلع اتلعّقل. 
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فأحوال مقام اتلخّيل قادته إىل احلكم بعدم وجود األلوان، واعتماده ىلع 
 معايري اتلعّقل قاده إىل احلكم بالوجود.
عنده،  مٍ حك ة نشوء أّي ه إىل كيفيّ يتنبّ  ومن هنا، حيتاج املرء منا إىل أن

فإّن االتّكال ىلع اتللقائّية والوضوح يف مقام اتلخّيل، ال يقودنا إىل ما نسىع 
إيله من املعرفة الصحيحة، سواء  اكن احلكم اذّلي قمنا به هو إماكن وجود 
يشٍء أو عدم وجوده، أو امتناع وجود يشٍء أو رضورة وجوده. فال يكيف أن 

 دون أن يتضّمن ختّيله لوجوده أّي فجأةا  ىلع ختيّل يشءٍ يّتلك املرء ىلع قدرته 
ا ذٰللك باحلكم بأّن وجود اليشء بعد لسببه وعلّ  مالحظةٍ  ته؛ يلقوم استنادا

العدم دون أن يكون هناك يشء  أوجده هو أمر  ممكن  يف نفسه. وكٰذلك ال 
نتصّوره إىل  مٍ تنا ىلع سلب الوجود عن أّي مفهويصّح االتّكال ىلع قدر

القول: إّن مجيع األشياء واملعاين يمكن ٰلا يف نفسها أاّل توجد وباتلايل ال 
ا ال يصحّ  يوجد يشء   االتّكال ىلع قدرتنا ىلع  يكون وجوده رضوريًّا. وأيضا

؛ مثل ختّيل إحساسك بالشبع يشءٍ  ختّيل وجود أّي يشٍء عند حدوث أّي 
نفخت عليه،  بمجّرد أنّك حلست شفتيك، أو اتلئام جرحك بمجّرد أنّك

ا ذٰللك بأنّه يمكن ألّي يشٍء أن يكون علّة  وغري ٰذلك من أمور؛ تلحكم تبعا
ا أن يسببه حلس شفتيك وإن  ألّي يشٍء، وبأّن إحساسك بالشبع يمكن واقعا

ا أن يسبّ  به نفخك عليه؛ اكن لم حيدث، أو أّن اتلئام جرحك يمكن واقعا
حوال خيتلط ىلع املرء اإلماكن اغية األمر إنّه لم حيدث. فيف مجيع ٰهذه األ

هما أمران خمتلفان لكّيًّا، وال ، واحلال أنّ أو اذلهنّ  احلقييّق باإلماكن اخليايلّ 
بإماكن مالزمة بينهما ىلع اإلطالق. فاحلكم بإماكن وجود أّي يشٍء أو 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 220

ما جيب أن يستند إىل خصوصيّات املقّومات  اتّصاف أّي يشٍء بوصٍف 
، قد 14=7+7واقعّية؛ فكما أّن حكمك بأّن والصفات احلقيقيّة وال

واملساواة، فكٰذلك استند إىل مالحظتك خلصوصيّات السبعة والزائد 
ا إىل أحكمك بأّن لّك يشٍء جيوز  اّل يكون موجوداا، جيب أن يكون مستندا

مالحظة خصوصّيات الوجود واإلماكن ال جمّرد االتّكال ىلع رصف أنّك 
. وبٰهذه اتلفرقة يكون مٍ وجود عن أّي مفهويالك أن تسلب التستطيع يف خ

باا اخلضوع ألحوال مقام اتلخّيل؛ وباتلايل املرء مراعياا ملعايري اتلعّقل ومتجنّ 
 .(1) واألحاكم الوهمّية يكون ممزّياا بني األحاكم العقلّية

 انفتاح باب العالج

ا، اتّضح أّن اخللل يف اتلميزي بني األحاكم  واآلن، إذا ما فهم ما مّر جّيدا
العقلّية واألحاكم الوهمّية هو جوهر املشلكة يف داعوى عديدةٍ تّم اخّتاذها 

                                                        

بلاب أمام العديد من األمور اليّت حتتاج إىل تنبيه، ويقع ىلع اعتقها حّل كثري من الغموض، ويسّد ا (1)
من حماوالت السفسطة، يه االتلفات إىل أن امتالك اتلميزي اتلاّم بني مقام اتلعّقل ومقام اتلخيّل، 
ليس من األمور اليّت تمتلك بمجّرد الرغبة، أو بمجّرد إخالص انليّة. وال هو من األمور اليّت يكشف 

أّوالا باتلعلم لٰهذه الفروق واملمزيات، وثانياا  عنها اثلقة العايلة بانلفس. بل هو من األمور اليّت تنال
باتلدريب واملمارسة واإلمعان يف الفحص وادلراسة انلظرّية للعلوم العقليّة، حّّت تصري ممارسة اتلعّقل 
، وتصري أحوال مقام اتلخيّل شاخصة احلال أمام عقل اإلنسان يتحّكم فيها وجيعلها ىلع  ملكةا راسخةا

ما يمكن فيه ٰذلك، ويكّف اخليال عن ممارسة اتلخيّل فيما ليس ينال حاهل طبق مقام اتلعّقل في
ا خلياهل فيجعل مجيع أحاكمه أو حّّت توقّفه عن احلكم مطابقة  باخليال؛ وباتلايل يصري عقله مدبّرا
ا بتعّقله، فيقع يف أحاكم وهميٍّة وهو يظّن بنفسه الصواب.  ملعايري اتلعقل، بدل أن يكون خياهل متحّكما
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أهّمها، ويه مطّيةا للتشكيك بأدلّة الوجود اإللّٰه. وفيما ييل اتلعّرض إىل 
: الوجود بعد العدم بال سبٍب، وامت ، ومنافاة ناع نفس فكرة اإلهٰل ثالثة 

  للعالم.وجود الرّش لعلّّية اإلهٰل 

 ـ الوجود بعد العدم بال سبب 1

عد العدم بدون إماكن وجود اليشء ب (1)من ٰهذه ادلاعوى، دعوى هيوم
أوجده. فٰهذه ادلعوى اليّت دأب كثريون ىلع  ٍب أّي رضورة لفرض سب
)اذّلي سّموه اذلهن أو العقل( ىلع ّية ىلع قدرة اخليال ترديدها، تعتمد باللكّ 

                                                        

ومن هنا فليس امتالك ٰهذا األمر أهون من امتالك أّي حرفٍة أو مهنٍة أو تعلّم أّي لغٍة أو مهارٍة، بل 
ا النفعاالته. فعّل املرء أن يضع يف  ليس أسهل من امتالك امللاكت اخللقيّة الفاضلة وجعل عقله مدبّرا

ٍة، أو امتالك اتلدبري النفعاالته ال احلسبان أنّه كما اكن امتالك لغٍة من اللغات أو أّي صنعٍة أو مهار
يكيف يف أي  منها حمض املعرفة انلظرّية بالقواعد اللكّيّة واملفاهيم واملعاين والطرق، بل حتتاج إىل 
اتلدرّب واملمارسة واتلكرار وايلقظة وما شالك ٰذلك من متطلّباٍت رضورّيٍة، فكٰذلك احلال يف امتالك 

كم وجعل معايري اتلعّقل مطبقة ىلع طول مسار عملية اتلفكري واتلأّمل، اتلعّقل يف مقام اتلفكري واحل
ا حيتاج إىل تلك األمور حذواا حبذٍو. وأّول اخلطوات:  دون االخنداع بأحوال مقام اتلخيل، فإنّه أيضا
فهم ما ذكرته يف املنت هنا ويف املفتاحني السابقني ويف الفصل األّول مضافاا إىل ما يذكر يف املصادر 
املشار إيلها يف هوامش الفصل األّول، وثاين اخلطوات حتصيل جودة الفهم وشمويلّته من خالل 
املمارسة واتلطبيق يف العلوم انلظرّية وأفضل ما حيقق ٰذلك هو لّك من علوم الرياضيّات وعلوم احلكمة 

 اثلاين من تعليٍم وتفهيٍم العمليّة؛ ملا يف األوىل من تدريٍب نظري  يعّمق الفهم ملعايري اتلعّقل، وملا يف
 للموانع األخرى املتعلّقة بمقام االنفعال.

(1)  Treatise of human nature, book 1, part 3, section 3.   وٰهذا الكتاب ٰليوم
 غري كتابه املرتجم إىل اللغة العربيّة حتت اسم )حتقيق  يف اذلهن البرشّي( ترمجة د. حممد حمجوب.
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 ب وجوَده أّي بعد العدم دون أن يسبّ  راا( وجود يشءٍ ختّيل )اذّلي سّموه تصوّ 
وإن احلال يف احتمال »يشٍء، ودون أن يستلزم ٰذلك الوقوع يف اتلناقض، 

تعبري هيوم حنن ال  . فبحسب(1)«الصدفة هو عني احلال يف احتمال األسباب
بعد العدم دون أن يكون هناك سبب   فرض وجود يشءٍ يف  ٍض جند أّي تناق

بعد العدم وكون وراء وجوده، فليس هناك أّي رضورٍة بني وجود اليشء 
 ٍب.وجوده قد حدث بسب

ل يف ٰهذه ادلعوى، بمعونة ما سبق بيانه يف ٰهذا ولٰكن، وبمجّرد اتلأمّ 
ال مقام ضح جليًّا أّن هيوم ال خيلط فقط بني )أحواملفتاح وما سبقه، يتّ 

اتلخّيل( و)أحوال اليشء يف نفسه(، وباتلايل خيلط بني احلكم الوهيّم 
يء دون تصّور علّة ـواحلكم العقيّل، بل إنّه خيلط بني )تصّور وجود الش

أوجدته(، وبني )تصّور وجود اليشء مع تصّور أّن علّته غري موجودٍة(. ففّرق 
ولٰكن، ألنّه يفرض شيئاا  بني )عدم تصّور علّته( وبني )تصّور عدم علّته(.
ة( ة( و)عدم تصّور العلّ غري حمّدٍد، فعند ٰذلك سيبدو )تصّور عدم العلّ 

، فلن يمزّي بينهما.   وكأنّهما يشء  واحد 

آخر بىن عليه هيوم  احلقيقة يه أّن ٰهذا اخللط هو ثمرة  خللٍط  ولٰكنّ 
ألّي يشٍء(،  استنتاجه ٰهذا، وهو اخللط بني )إماكن أن يكون أّي يشٍء علّةا 

                                                        

 .88ن البرشّي، ترمجة د. حممد حمجوب، املنّظمة العربيّة للرتمجة، صفحة حتقيق  يف اذله (1)
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ألّي يشٍء(؛ وذٰللك تكّرر منه  وبني )القدرة ىلع ختّيل أّي يشٍء علّةا 
ٍو ه أّي يشٍء إذا ما تصّورناه بنحاتلرصيح بأّن لّك يشٍء يمكن أن يصدر عن
(، فقد يطفئ سقوط احلصاة ىلع حدّ  ـ  علمنا ـ وٰهذه عبارته بانلّص  )قبيل 

ن اتلمّن صاحبه من إدارة الكواكب يف مساراتها... نور الشمس، أو قد يمكّ 
إنّه وحبسب ٰهذه الفلسفة، فإّن تلك القاعدة اليّت »ثّم يعلّق يف احلاشية: 

جاءت بها الفلسفة القديمة، ال يشء يصدر عن ال يشء... تكّف عن أن 
 (1)«.تكون قاعدةا اعّمةا 

ا ن تاج عدم تصّور معىن ولٰكن مّرةا أخرى، فإّن ٰهذا اخللط األخري هو أيضا
العلّّية بانلحو الصحيح. لقد ختّيل هيوم أّن العلّية يه جمّرد أن يكون يشء  قد 

؛ وذٰللك عندما جعل العلّّية (2)ما وجوده شيئاا آخر، مع فارٍق زمن   تبع يف
جمّرد اتلتايل يف الوجود، اكن سهالا عليه رفض فكرة الرضورة وإرجاع احلكم 

خيلط بني احتياجنا  (3)جل ٰهذا الفهم اخلاطئ، راح هيومبها إىل العادة؛ وأل

                                                        

 .207املصدر السابق، صفحة  (1)

ٰهذا اخلطأ يف فهم معىن العلّيّة هو نفسه اذّلي ورثه إيمانويل اكنط وعرّب عنه مراراا يف كتابه )نقد العقل  (2)
 املحض(.

راد لّك أتباعه ومريديه املعارصين، إذ ال خيىف عندما أقول هيوم فعّل القارئ أن يفهم أن امل (3)
أن كتابات هيوم املتعلّقة باإلحلاد وجمابهة ادلين، قد أعيد نرشها وترديد عزفها يف الفرتة 
اليّت نهض فيها ما عرف باإلحلاد اجلديد بكّل ما أويت من قّوٍة، أعن قبل عشـر سنواٍت، 
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يف مقام حتديد األسباب اخلاّصة يف الطبيعة إىل ابلحث اتلجرييّب، وبني كون 
د بني أّي شيئني مهما اكنت جَ أصل العلقة العلّية يمكن ٰلا أن تو

تهما وطبيعتهما. لقد انتقل هيوم من اجلهل خبصوصّيات األسباب إىل خصوصيّ 
ـ بإماكن أن يكون أّي يشٍء علّة ألّي يشٍء. وباتلايل الع ـ وهو وهم  باحلقيقة  لم 
انتقل من اجلهل خبصوصّيات ذات العلل، إىل  -وٰهذا هو بيت القصيد  -

حبسب  -عدم ارتباط خصوصّية ذات املعلول خبصوصّية ذات العلة، بل 
. وبما أ -فهمه اخلاطئ  كما  -ّن العّلّية ليس هناك إاّل جمّرد تتاٍل واستتباع 

ا جمّرد تتاٍل واستتباٍعٍ ، وال وجود ألّي علقة ذاتّية، فإذن، وجريا  -رآها هيوم 
ىلع طبق حال مقام اتلخّيل، لَِم ال يمكن أن يوجد أّي يشٍء بعد العدم دون 

ا لوجود يشء آخر؟!  أن يكون تابعا

عاّمة ال يعن ّية ال. والقول بالعلّ (1)يف الوجود اولٰكّن العلّية ليست تتايلا 

                                                        

واإلعالء من شأنه كما هو معروف  عن  وقد عمد بعض فرسان امللحدين اجلدد إىل مدحه
 .2011دانيل دنت املتوّّف اعم 

ا إىل أن بينها تتايلاا يف  (1) وٰهذا أمر  واضح  للّك أحٍد، فنحن لسنا حنكم بعالقة العلّيّة بني األشياء استنادا
الطعام ادلسم سبب  الوجود، بل إنّنا حنكم بها استناداا إىل اخلصوصيّات اذلاتيّة اليّت تكون للك  منهما؛ ف

النسداد الرشايني؛ ألجل أن انسداد الرشايني حيصل بازدياد نسبة ادلهون يف ادلم وحصول اتلخرث 
واالنسداد. والسكني يقطع اللحم ألّن اللحم طريٌّ قابل لشّق أجزائه بآلٍة حاّدٍة اكلسكني، واملاء يغيل 

ملاء قابل تلحّرك جزيئاته وصعودها إىل السطح عند درجة حرارٍة حمّددٍة؛ ألن انلار حتّرك األجزاء، وا
مع احلرارة. والسّم يقتل اإلنسان ألنّه يتلف بعض األعضاء الرضورية للحياة، واذلبح يسبب املوت؛ 
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إن جهلنا  أنّنا همن ٰذلك لكّ  . واألهمّ (1)أنّنا نعرف العلل اخلاّصة للّك يشءٍ 
                                                        

ألّن حياة اإلنسان متقّومة  بسالمة األوردة اليّت تقبل القطع بالسكني... إىل ما هنالك من أمثلة كثريةٍ 
ا من الطّب والكيميا ء واألحياء. ومن هنا يعلم أن اتلجربة إنّما تقود إىل العلم باألسباب؛ ألنّها جدًّ

تكشف عن االرتباط اذلايت بني األشياء، وبما أن االرتباط اذلايت يستلزم دوام االرتباط إذا ما اكن 
ود إىل معرفة رضوريًّا، أو أكرثيته إذا ما اكن اقتضائيًّا، فإّن ممارسة اتلجربة بلحاظ األحوال املختلفة يق

السبب احلقييّق املسؤول عن ترتّب املعلول عندما تكون اخلصوصيّات واملقّومات جمهولةا كما سبق 
بيانه مفّصالا يف املفتاح األّول. وظهر هناك أنّه ال جيب أن يكون ٰذلك من خالل أفراٍد كثريين، بل قد 

ة االرتباط اذلايّت، وٰهذا ما حيصل كثرياا يكيف فرد  واحد  قابل للوضع يف ظروٍف وأحواٍل خمتلفٍة ملعرف
يف املختربات الكيميائيّة وابليولوجيّة. ومن هنا فإن اتلجربة تؤيد العليّة املبنيّة ىلع العلّقة اذلاتيّة. 
ولكن هيوم قد أخطأ حّت يف فهم معىن اتلجربة فخلط بينها وبني االستقراء، وقد علمت تفاصيل 

 ٰذلك يف املفتاح األّول.
لقد عمد هيوم إىل إيهام القارئ بأّن جهلنا بماهيّة العلل واملعلوالت اخلاّصة، يستلزم نيف العلقة  (1)

الرضورّية ألصل العلّيّة العاّمة، وٰذلك عرب إيهامه بأّن جهلنا بالعلل اخلاّصة هو جهل  بأصل العلقة 
، أو مغالطة تغيري ادلعوى حيث العلّيّة العاّمة. وٰهذا ما يسّّم اعدةا يف املنطق بمغالطة رجل القّش 

يوهم املديع، القارئ أو السامع، بأن ما يريد اخلصم إثباته هو ٰهذه ادلعوى ابلاطلة، واحلال أن ٰهذه 
ادلعوى ال يدعيها اخلصم ىلع اإلطالق، إذ لم يّدع مّدٍع من الفالسفة الربهانيّني أنّنا بإماكننا أن نعلم 

ل إّن كتب الفلسفة الطبيعيّة طافحة  بابلحث عن العلل اخلاّصة بالعلل الطبيعيّة بدون اتلجربة، ب
من خالل اتلجربة. ولك أن ترجع إىل ما كتبه أرسطو وابن سينا وابن اٰليثم وابن باجة والفارايّب اذّلي 
رصح يف صناعة الربهان وفّصل يف دور اتلجربة يف معرفة األمور الطبيعيّة الّيت ال سبيل للعلم 

اّل عرب اتلجربة احلّسيّة. وباتلايل فإّن ما عمد إيله هيوم يف كتابه هو مناقشة دعوى من خبصوصيّاتها إ
صنعه واخرتاعه مع إيهام القارئ بأّن ٰهذه ادلعوى يه دعوى خصمه القائل بالعلقة الرضورّية بني 

ون ىلع عواهنها، العلّة املعلول. ىلع أن فكرة العلّيّة والعالقة الرضورّية لم يطلقها الفالسفة الربهانيّ 
بل إنّهم فّصلوا بني أنواع العلل األربع ويه العلّة الفاعلة للتغرّي، والعلّة الغائيّة للفاعل املغرّي، والعلة 
املادية اليت يقع عليها فعل الفاعل والعلة الصورية اليت تتصور بها املادة نتيجة فعل الفاعل فيها. 

ون العليّة رضورّية ومّت ال تكون، كما مزيوا بني العلل وبينوا هناك رشوط علية لّك منها ومّت تك



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 226

ته يمكن أن تكون أّي يشٍء علّ  من األشياء، ال يعن أنّ  ة علّة يشءٍ بماهيّ 
من األشياء، حّّت )قبليًّا(؛ ألّن ما سماه )قبليًّا( ليس إاّل اتلخّيل الساذج 

ا؛ بل إنّ  والطفويلّ  قانون  املعزول ليس عن اتلجربة فقط بل عن اتلعّقل أيضا
خلصوصّيات ذات  ّية حيّتم أن تكون تلك العلّة اليّت جنهلها مناسبةا العلّ 

ألّن ذات املعلول متقّومة بعللها، وليست خصوصّيات املعلول إاّل  ؛املعلول
اذّلي تبدأ حاصل خصوصّيات علله. فالغليان حاصل فعل احلرارة يف املاء 

م بها ليست إاّل حاصل اجتماع ق، واللكمات اليّت نتلكّ جزيئاته باتلفرّ 
الفكرة عندنا مع الرغبة باتلعبري عنها والقدرة ىلع استعمال آالت الالكم 

ر قرعه بها، فتتأثّ  باستخدام اٰلواء اذّلي يتمّ  ورئةٍ  وحنجرةٍ  وحلٍق  من لسانٍ 
ففهمت كما أردنا أن  ،اليها مسبقا تّم اتلواضع ع األذن به وتسمعه لكماٍت 

الغليان شيئاا  يسّية عن علله، ولتُفهم. فليس الالكم شيئاا منفصالا باللكّ 
ا مبايناا باللكّ  ار شيئاا انلجّ  ا يصنعهيتالّ  ّية للماء واحلرارة، وال الكريسّ مغايرا

ار مستعيناا باآلالت يقوم به انلجّ  وتدبريٍ  ٍب منفصالا عن علله من خش
. وليست ة، بل هو حال اجتماع علله بما ٰلا من خصوصّياٍت املناسب

                                                        

ابلعيدة والعلل القريبة، والعلل باذلات والعلل بالعرض، إىل ما هنالك من مباحث ذكرت يف صناعة 
الربهان ويف الطبيعيات ويف الفلسفة األوىل. وباتلايل فعّل القارئ إاّل ينخدع بأسلوب اتلمسكن 

حماولٍة إلبراز املوضوعيّة واحلقيقة واإلخالص واتلواضع وكأنّها يه هّم  واتلذّرع باجلهل والعجز يف
 ابلاحث، كما احرتف هيوم القيام بٰذلك يف كتابه.
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خصوصّية املعلول إاّل ما تنتجه خصوصّيات علله. فمهما اكن جهلنا 
ا بالرضورة كبالعلل، فإّن هنا ا معلوما بانلحو اذّلي سبق بيانه يف  - أمرا

أن تكون بانلحو  ، ال بدّ هاوخصوصّيات وهو أّن ماهّية العلل - املفتاح اثلاين
ل األمر يكون املناسب خلصوصّيات املعلول وكذا العكس؛ وباتلايل فمن أوّ 
ا عند العقل أنّه يمتنع صدور أّي يشٍء عن أّي يشءٍ   لٍ معلوبل للّك  ،معلوما

ما تنتجه  به، وذاته حاصل خاّصةا  اذاتا  ألّن للّك معلولٍ  ؛باذلات خاّصة   علّة  
ال أّي يشٍء  وخمصوصةٍ  حمّددةٍ  رٍ وصّيات غريه، فهو حاصل علّية أموخص

إاّل أّن جهلنا  ،وإن كّنا جنهل ما يه تلك العلّة وما يه خصوصّياتها .فقاتّ 
ة، فٰهذا نلا أن نفرض أنّه يمكن أن يكون أّي يشٍء هو العلّ بالعلّة ال خيوّ 

وباتلايل ال يصّح اتلذّرع باجلهل واالعتماد ىلع حال  ؛لمناقض  ملقتىض اتلعقّ 
 ،ة أن تكون أّي يشٍء مهما اكننّه يمكن للعلّ إللقول  ،لاخليال يف حال اجله

يّة احلصاة يمكن أن تطفئ نور الشمس! إذ كثرياا ما نعلم عدم علّ  حّّت أنّ 
لٍم ألنّنا نكون ىلع ع ؛من األمور املصاحب وجودها لوجود املعلول كثريٍ 

حبيث نعلم  ،ببعض خصوصّيات املعلول وخصوصّيات تلك األشياء
 .ذاتّيةٍ   ألجل ما يه عليه من مقّومات أحوالٍ ها ليست علالا بالرضورة أنّ 

ارتكاب هيوم للخلط املتكّرر بني أحوال مقام اتلخّيل ومقام اليشء  إنّ 
 يف نفسه، هو املسؤول عن اتلجّرؤ ىلع خمالفة رصيح العقل بالقول: إنّ 

، فإنّه عني القول بأّن اليشء ٍب ن يوجد بعد العدم دون سباليشء يمكن أ
وبدون أن يكون هو. إنّه  وبدون خصوصّياٍت  كن أن يوجد بدون ذاٍت يم
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ث ، واملثلّ أو بدون معدوداٍت  ّن األربعة توجد بدون وحداٍت إمثل القول 
اثلمانية يمكن أن نقسمها إىل  نّ إ، ووخطوٍط  يمكن أن يوجد بدون امتدادٍ 

 وٰهكذا. ،أربعةا  ون لّك قسمٍ قسمني دون أن يك
سمحنا للخيال أن يقودنا ولم نقم بتعّقل معاين األلفاظ يف احلقيقة، طاملا 

ا كثريةا  بأنفسنا الصواب؛ فإّن  وحنن نظنّ  ،تكون يف انتظارنا فإّن أوهاما
بها وذٰللك يمكن أن حنشد األلفاظ ونرتّ  ؛األلفاظ من األمور اليّت تتخّيل

ا ظاهريّ ونشلّك   إىل هني حقيقةا ، ولٰكن دون أن نكون متوجّ ةا  منها أحاكما
أنواع  بها، وٰهذا هو أشدّ ودون أن نعقل معاين األلفاظ اليّت نرتّ  ،املعاين

يمكن أن  ّن اليشءإاألحاكم الوهمّية خدااعا وأكرثها انتشاراا. فقبل أن تقول 
ف تلعّقل معىن اليشء ومعىن الوجود ، توقّ ٍب يوجد بعد العدم بدون سب

جود اليشء اذّلي هو ومعىن السبب، ثّم الحظ و (بعد)ومعىن العدم ومعىن 
، والحظ معىن وجودها لرتى أنّه ليس شيئاا يضاف ما ٰلا خصوصّيات   ذات  

بعد »، والحظ معىن تهاوفعليّ  إيلها، بل هو نفس صريورة خصوصّياتها
وباتلايل  ،بعد أن لم تكن تلك اخلصوصّيات صارت فعلّيةا  ، وهو أنّ «العدم

صريورة  يعن أنّك ستالحظ أنّ  ، وٰهذاما جمّرد خيالٍ وإنّ  ،فليس هناك يشء  
فها منها، هو أمر  بالعرض؛ ت ذات اليشء بها وتألّ ٰهذه اخلصوصّيات وتذوّ 

 ثّم الحظ أنّها طاملا أنّها بالعرض فٰهذا يعن أنّها حبسب ذاتها فاقدة  
. ثّم الحظ فها، وباتلايل فه حبسب ذاتها ليست صائرةا لصريورتها وتألّ 

قولك  ، وهنا الحظ كيف أنّ  أنّها بذاتها صائرة  ، فهو يعن«ٍب بال سب»قولك 
يء غري ـّن الشإهو عني القول  «ّن اليشء قد يوجد بعد العدم بدون سبٍب إ»
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املوجود حبسب خصوصّيات ذاته قد يكون موجوداا حبسب خصوصّيات 
ا موجوداا وغري موجوٍد معا  نّه غري موجوٍد بذاته؛ فيكون حينئذٍ أرغم  ،ذاته

. ولٰكن إذا ما اقترص الالكم بني انلقيضني مبارشةا  وٰهذا مجع  من نفس اجلهة؛ 
ىلع األلفاظ، وىلع متابعة حال اخليال، فعند ٰذلك يمكنك أن تقول أّي 

 يشٍء، حّّت عبارة أنّك ال تقول شيئاا.
أخرياا، ومن ٰهذا تعلم أّن ما دأب هيوم ىلع ترديده، وتابعه اكنط 

ا، من أّن لّك يشٍء جيوز أن  يكون موجوداا وغري موجوٍد؛ ألنّنا ببساطٍة مرّنما
، ليس إاّل جرياا ىلع (1)يمكن أن نتخيّل عدم وجوده دون الوقوع يف تناقٍض 

ا ألحوال مقام اتلخيّل ىلع الواقع. فمن أين جاز  نفس الطريق، وحتكيما
القول إنّنا طاملا نستطيع ختّيل اليشء غري موجوٍد فٰهذا يعن أنّه يف نفس 

ب وجوده، وأّن لّك يشٍء جيوز أن يوجد أو ال يوجد؟! فأين هو األمر ال جي
مصدر ٰهذه املالزمة بني القدرة ىلع السلب يف اخليال وبني إماكن 

ا؟! ولإلنصاف، فإنّنا إذا قص رنا انلظر ىلع اللفظ اذّلي ـاالنسالب واقعا
نتخيّله أو ىلع اتلصّور املجمل الساذج، دون أن نتعّقل املعىن كما هو، 

كن عندما يكون ند ٰذلك يمكن أن نسلب عنه ونثبت هل ما نشاء. ولٰ فع
ا جدًّ  ا، فعند ٰذلك لن يمكننا الفصل بني ختّيل اللفظ وتصّور املعىن واضحا

(، فإنّك 1+1املعىن كما هو يف نفسه؛ فعندما تتخيّل لفظ املعادلة اتلايلة )

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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لك ال يتأّّت لك تتصّور معناها بتلقائيٍّة؛ ألّن معناها واضح  بنفسه، وذلٰ 
(. ولٰكن عندما تتخّيل لفظ املعادلة 2القول بأّن اجلواب غري الرقم )

ا ىلع  730اتلايلة ) ا بنفسه؛ 5مقسوما (، فإّن تصّور املعىن ليس واضحا
وجرياا ىلع طريقة الالكم اليّت دأب عليها هيوم ومن بعده اكنط  -وذٰللك 

ت تشّكك يف قويل ٰهذا، يمكن للجواب أن يكون أّي رقٍم، وإذا ما كن -
فأعط ٰهذه املعادلة ألّي طفٍل صغرٍي لم يتعلّم مبادئ الرياضيّات، فإّن 
اجلواب عنده سيكون بالنسبة هل، من اجلائز أن يكون أّي رقٍم. ولٰكن 
وحبسب ما سبق أن تبنّي لك، فإّن ٰهذا اإلماكن ليس إاّل تعبرياا عن اجلري 

ل؛ أي مع إغفال مالحظة خصوصيّات وراء مقام اتلخيّل مع إغفال اتلعقّ 
ذات املعىن اذّلي ختيّلنا لفظه؛ ولٰكن بمجّرد أن نََذَر مقام اتلخيّل جانباا 

( وليس أّي 146ونقوم باتلعّقل، فإّن حاصل ٰهذه املعادلة بالرضورة هو )
ا  ا ساذجا يشٍء آخر. وليس جتويز خيانلا للجواب بأّن يكون أّي رقٍم إاّل ًّلكما

  وطفويلًّا.
وٰهكذا احلال يف االعتماد ىلع جمّرد اخليال، وجمّرد القدرة ىلع سلب 

ّن لّك يشٍء إللقول  ، ذريعةا رناه جممالا لفظ ختّيلناه أو تصوّ  الوجود عن أّي 
ا وجودا  موجودٍ  نّه ما من يشءٍ إ، وسواءٍ  يمكن هل الوجود والعدم ىلع حد  

ّن لّك يشٍء إ» م:وٰلق أنّ  ا سبق، هونا ممّ ا. بل الصحيح كما أصبح بيّ رضوريًّ 
 هو قول   «ا ىلع حد  سواءٍ يمكن أن يكون موجوداا ويمكن أن يكون معدوما 

ينا الوقوف ىلع جمّرد وختّط  ،لنا معىن ٰهذا القولمّت ما تعقّ  متناقض  
ا، فيمكن أن يكون معدوما  ،ّن لّك يشٍء يوجدإاأللفاظ؛ ألّن معىن القول 
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ّن لّك إفوجوده بالعرض، ومعىن القول  د  ّن لّك يشٍء موجوإهو عني القول 
حبسب  ، فهو فاقد  لّك يشٍء موجود   فوجوده بالعرض، هو أنّ  يشٍء موجود  

لّك ما  خصوصّية ذاته أن يكون موجوداا وحاصلةا خصوصّياته، وبما أنّ 
ا حبسب خصوصيّة ذاته أن يكون موجوداا وحاصلةا  خصوصّياته؛  يكون فاقدا

، وباتلايل لّك حبسب ذاتها أن تكون موجودةا  لّك املوجودات فاقدة   نإذ
غري موجوٍدة حبسب ذاتها مع إنّه ال يوجد غري ذاتها، وٰهذا يعن  موجوداٍت 

أن لّك األشياء املوجودة ليست موجودةا طاملا أنّها يه فقط املوجودة، وٰهذا 
ّن هناك شيئاا إ» :. ومن هنا تعلم بأّن نفس القولورصيح   مبارش   تناقض  
ا بنفسه باذلات، أو  امنطقيًّ ته ف يف صحّ يتوقّ  «دااموجو ىلع أن يكون موجودا

 ،بالرضورة باذلات، واملوجود باذلات موجود   ملا هو موجود   معلوالا  كوني نّ أ
  لزم اتلناقض.وإاّل 

ما فعله هيوم ومن لّف لفه، هو أنّه اعتمد ىلع حال  إنّ نقول: وباجلملة 
ختّيله بأّن رأى القدرة ىلع ٰذلك دون أن يرى اتلناقض؛ ألنّه ليس يف مقام 

 نّه لو تعّقل والحظ أنّ أل، فحكم بإماكن ما قدر ىلع ختّيله، واحلال اتلعقّ 
بتلك  ئاايف نفسه بالرضورة لصريورته شي يء اذّلي يوجد بعد العدم فاقد  ـالش

ا وبالرضورة؛ وإاّل  ،اخلصائص  ملا اكن وجوده بعد العدم، بل اكن موجوداا دائما
بتلك  ئاانفسه لصريورته شي يف حدّ  وهو فاقد   تلقايئ   وجوده بشلكٍ  ْرُض فَ فَ 

 هو فرض   ؛م به صريورة تلك اخلصائصعنه ما تتقوّ  اخلصائص، ومنيفٌّ 
ا  ٰلا بذاته؛ وباتلايل هو فرض   المتالكه بذاته ملقّومات وجوده مع كونه فاقدا

. فمتابعة هيوم حلال ختّيله وممتنع   ملا هو حمال   للجمع بني انلقيضني، أي فرض  
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اتلعّقل يقود إىل احلكم باالمتناع، وتسميته  قاده للحكم باإلماكن، مع أنّ 
أوجبت استحاكم اخللل وتصديره للّك من أّت بعده، وإىل  (الا تعقّ )للتخّيل 

 .(1)اآلن كما سبقت اإلشارة

 ـ امتناع نفس فكرة اإلله 2

ا  ه أعن ادلاعوى اليّت يعلم خواؤها من اتلنبّ  -ومن ٰهذه ادلاعوى أيضا
فكرة اإلهٰل  دعوى أنّ  -إىل الفرق بني األحاكم العقلّية واألحاكم الوهمّية 

ها غري مقدوٍر ختّيلها، كما سبق بيان ٰذلك يف ألنّ  ؛الوجودممتنعة  فكرة  
السبب اثلالث من أسباب ترك االعتقاد بأصل  تالفصل اثلاين حني عرض

ا حني حتليل قول من جيعل وجود اليشء  الوجود اإللّٰه. إذ إّن ما قلته سابقا
 ا فكرةا ، يقال بعينه ملن جيعل من فكرة اإلهٰل نفسهٍب ا بال سببعد العدم ممكنا 

ا ىلع عجزه عن ، وٰذلك اعتمادا ألّي معىنا  وجودها وفاقدةا يف  ةا حمال فارغةا 
عنها لّك  مسلوب   باعتبار أنّها فكرة   ؛ن أحناء اتلخّيلٍو مختّيلها بأّي حن

                                                        

ومّما ذكرته هنا، ينجيل للقارئ الكريم حال ما استطال د. اعدل ضاهر يف كتابه )الفلسفة واملسألة  (1)
، دون أن يكون يف لّك حماوالته القارصة تلقويض أدلّة الوجود اإللّٰه  ادلينيّة( يف بيانه بزي  منطيق 

ا عن اإلطار العاّم اذّلي رسمته خياالت هيوم واكنط. وسوف يأيت  حينما يتيرّس إنهاء  -فيما بعد خارجا
ا. ىلع أّن يف فهم ما سّطر  -املعاجلة اتلاّمة لألسباب الفلسفيّة يف كتاٍب مستقل   مناقشة ما ذكروه مجيعا
 هنا عوناا للباحث اجلاّد للقيام بٰهذه املهّمة بنفسه.



 ...............233  ..................................  الفصل اثلالث: مفاتيح العالج ألسباب اإلحلاد

ا أنّ  االنتقال من عجز اخليال عن  الصفات املحسوسة؛ إذ قد أصبح واضحا
ليس إاّل حنتاا  ؛يءـع ذٰللك الشما، إىل القول باالمتناع الواق ختّيل يشءٍ 

ال  ٰهذا نفسه دعوى عريضة   مع أنّ  ،حلدود الواقع ىلع طبق حدود اخليال
 اتلعّقل الصحيح حينما يُثبت أنّ  بل ادليلل ىلع خالفها؛ إذ إنّ  ،ديلل عليها

ا ال يُوصف بأّي من صفات العالم املحدودة، فإنّه يقود للّك العالم إلٰها 
حدود الواقع أوسع من حدود اخليال، وباتلايل يقود إىل عدم بالرضورة إىل أّن 

ا؛ بل جيب االعتماد جواز اتلعدّ  ي من العجز عن اتلخّيل إىل االمتناع واقعا
ل؛ ألّن اتلعّقل يضمن املطابقة مع الواقع دون حال اتلخّيل. وحيث ىلع اتلعقّ 

حال  أنّ  ا ال يوصف بصفات العالم املحدودة، ثبتهناك إلٰها  ثبت أنّ إنّه 
ملسوغ  ا، وليس فاقدا حلال الواقع فعالا  اتلخّيل يف ٰهذه انلقطة خمالف  

 االتّكال عليه للقيام باحلكم ىلع الواقع.

ألنّه أدرك ؛ ومن هنا، فعّل العاقل أن يزّنه نفسه عن حماولة اتلخّيل لإلهٰل 
أمر  ما علم وجوده باتلعّقل الصحيح، هو  م ملعايري اتلعّقل أنّ بعقله املتعلّ 

لوصف  غري قابٍل للتخّيل، وباتلايل سوف تكون حماولة اتلخّيل إّما موجبةا 
يف تعّقل اإلهٰل. وإّما ستقوده إىل  إا هل؛ فيقع يف اخلطاإلهٰل بما ليس وصفا 
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 إاخلضوع حلال اخليال فريى ما ال يستطيع ختّيله ممتنع الوجود، فيقع يف اخلط
 يف تعّقل وجود اإلهٰل.

3  ّ ه ـ وجود الش 
ٰ
ي معلوليته إلل

 
ي العالم يناف

 
 ف

ا، دعوى امتناع كون العالم فعالا لإلهٰل؛ ألنّه  ومن ٰهذه ادلاعوى أيضا
يع لم ا من انلقص. فاملدّ لاكن خايلا  ممنوٌّ بانلقص، ولو اكن فعل إهٰلٍ  اعلم  

العالم من انلقص(  فكرة )خلوّ  يستنتج ٰهذه انلتيجة إاّل بعد الفراغ عن أنّ 
هو القدرة ىلع ختّيلها  ق، ومنشأ احلكم بكونها ممكنةا ة اتلحقّ ممكن يه فكرة  

ل يرى أنّها فكرة ، ولٰكن بمجّرد أن ينتقل املرء إىل مقام اتلعقّ تلقائّيةا  قدرةا 
ألّن اتلعّقل يفرض مالحظة اخلصوصيّات، وبمالحظة  ؛باذلات ممتنعة  

، هو اقتضاءها للزتاحم واتلعارض نات العالم، جيد أنّ خصوصّيات مكوّ 
حلقيقتها ومقّوماتها اليّت بها  من صنف األعراض اذلاتّية، وتابع   وصف  

أي عن انلقص  -العالم عن الزتاحم واتلعارض  اكنت يه. ففرض خلوّ 
سيكون  -احلاصل بلعضها جراء اتلصادم بني مؤثّراتها اتلابعة ملقّوماتها 

العالم ليس  وأنّ  ،تلك األشياء ليست نفسها ا؛ ألنّه يعن أنّ ا متناقضا فرضا 
 هو العالم.

ا ومن هنا، تعلم وجه اخللل يف قول من يرى أنّه باعتبار اإلهٰل قادرا 
؟ فيسأل متعّجباا: أليس ، فكيف يمكن أن يعجزه يشء  ىلع لّك يشءٍ 

ا باملبارشة؟! وكيف يعجز ٰهذا اإلهٰل عن إجياد ٰهذا  ٰهذا قوالا متناقضا
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ا حكم  إذ إنّ  من انلقص؟! الٍ  خالعالم بنحوٍ  ، وهيمٌّ  ك قد علمت أنّه أيضا
 وأّن مرجع ٰهذه التساؤالت إىل اخللط بني اتلعّقل واتلخيّل؛ ألنّه انتقال  

ما، إىل اعتبار تلك الصورة شيئاا ما، واحلال  من القدرة ىلع ختيّل صورةٍ 
للتحقق؛  ، يعن أنّها قابلة  بأنّها يشء   متخيّلةٍ  صورةٍ  اتّصاف أّي  أنّ 

ما هو  ق بكّل : هو أنّها تتعلّ يشءٍ  ق بكّل درة مطلقة  وتتعلّ الق ومعىن أنّ 
أي ال جيعلها  ،ما، ال جيعلها شيئاا ق. فمحض تصّور صورةٍ للتحقّ  قابل  
ق بكّل يشٍء، واملحال ليس ق. فالقدرة اإلٰلٰيّة املطلقة تتعلّ للتحقّ  قابلةا 
أفق  ، ال واقع هل وراءحبٍت  وفرٍض  ما جمّرد ختيٍّل ، وإنّ أصالا  يءٍ ـبش

 اتلخيّل والفرض.

هناك فرقاا بني ختيّل  وباتلطبيق لٰهذه انلقطة ىلع املقام، تعلم أنّ 
ا من انلقص  - صريورة الكون بنحٍو خمتلٍف  وبني إماكن  -أي خايلاا مطلقا

من انلقص. فما لم تكن صريورته  خالٍ  خمتلٍف  وٍ أن يكون تكّونه بنح
ا مقدوراا، وباتلايل  معلومة اإلماكن فال يمكن جعله خمتلٍف  بنحوٍ  أمرا

ىلع فعل  اإلهٰل قادر   ال تعن أنّ  ا ىلع لّك يشءٍ فإّن مسألة كون اإلهٰل قادرا 
، ، وما هو ممتنع  ليس بيشءٍ ىلع فعل لّك يشءٍ  لّك ما نتخيّله، بل إنّه قادر  

فالقدرة ىلع لّك يشٍء يه القدرة ىلع ما هو  .خيايل   بل هو جمّرد فرٍض 
الكون اذّلي نعيش فيه إنّما يقبل أن يوجد فقط بانلحو ، فإذا اكن ممكن  

اذّلي وجد عليه وبالطريقة الّيت وجد من خالٰلا؛ ألّن أحواهل 
 ذايتٌّ  ىلع بعضها ابلعض هو الزم   وتصادمات مكوناته وتأثريها السليبّ 
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ا خلصوصيّاتها، فكيف يمكن جعل ذٰلك نقضا  ا ىلع قدرته املطلقة أو نقضا
ق لإلهٰل اذّلي أوجده، وباتلايل االنسياق من خالل ذٰلك ىلع الكمال املطل

 نكار وجود اإلهٰل.إإىل 

اخللط بني األحاكم  وبعد لّك ذٰلك يمكنن أن أتوّسع فأبنّي كيف أنّ 
الوهميّة واألحاكم العقليّة هو املسؤول عن جمموعٍة كبريةٍ من ادلاعوى 

( ك )املتغرّي ّن املتحرّ الّيت تساق يف املقام؛ وذٰلك: مثل احلكم الوهيّم بأ
ة ال حيتاج يف صريورته ما بالقوّ  ، أي أنّ ()مغرّيٍ  كٍ ال حيتاج إىل حمرّ 
ب واملؤلَّف  ة إىل الفعل، أو أنّ هل من حال القوّ  بالفعل إىل خمرٍج  املركَّ

. ومثل احلكم الوهيّم بإماكن امتداد ٍف ومؤلِّ  ٍب ال حيتاج إىل مركِّ 
ا مثل احلكم الوهيّم بإماكن وجود سلسلة العلل إىل ما ال نهاية.  وأيضا

مٍ  ر ن واتلطوّ ، أي احلكم بإماكن اجتماع عوامل اتلكوّ انلظام بال منظِّ
ن احلياة عرب باليني السنيني بانلحو اخلادم تلكوّ  طويل   مضطردٍ  بنحوٍ 
رغم  ،ة دون احلاجة إىل تدبري اعقٍل ة وغري احليّ ر الاكئنات احليّ وتطوّ 
بالعرض كما هو واضح  العوامل فيما بينها هو أمر  اجتماع لّك تلك  أنّ 

به. واألمر عينه بالنسبة إىل سائر ادلاعوى الّيت تساق  ومعرتف   وبنّي  
ة الوجود اإللّٰه. ولٰكن املقام يضيق عن ٰلدم ومعارضة أدلّ 

 -االستقصاء، وما ذكر اكٍف تلمهيد طريق الشفاء. وسوف يكون يل 
 كما سبقت اإلشارة، وذٰلك لّك ذٰلك تفصيالا ملناقشة  عود   -بتقدير اهلل 
ا أا. ا تامًّ يعىن بمعاجلة األسباب الفلسفيّة عالجا  مستقل   يف مؤلٍَّف  ّم
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ملقام اخلطاب وخصوصيّات املوضوع.  مرااعةا  ؛اآلن فأكتيف بٰهذا القدر
 باألسباب ولٰكن وقبل االنتقال إىل عرض مفتاح العالج ملا يسّّم 

 إا حول منشا خمترصا ا رابعا ، بيق أن أضيف مفتاحا اتلجريبيّة والعلميّة
م املعارضة بني ادلين والعقل وبني ادلين واألخالق، تاراكا تفصيل توهّ 

ا لكرثة اتلفاصيل الّيت حيتاجها الويع حبقيقة  ؛هذٰلك إىل حملّ  نظرا
 املسألة.
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 العالقة بي   العقل واألخالق والدين: المفتاح الرابع

إيله لرفع توّهم املعارضة بني ادلين واألخالق، أو بني وهو ما حنتاج 
ل ما جيب تعايلم الترشيع اإللّٰه والقوانني اليّت ترىع خري اإلنسان. وأوّ 

االتلفات إيله هو أّن من مقّومات كون ادلين مقبوالا هو الفراغ عن كونه 
؛ فإّن العقل كما يؤسّ  ، فإنّه س الرباهني اليّت تثبت الوجود اإللٰهّ معقوالا

ا مجيع اللكّّيات، والكثري من صغريات انلظام السلويّك اذّلي يؤسّ  س أيضا
ا، وباتلايل فإّن قبول ادلين يأيت يف  يرىع خري اإلنسان وسعادته فرداا وجمتمعا

ى العقل الربهايّن يف العقيدة ـطول توافقه مع ما فرغ عن كونه مقتض
اته ما ينايف حيمل يف طيّ مّت اكن  والعمل؛ وليس من دين اإلهٰل يف يشءٍ 
 ة.ة أو السلوكيّ مقتىض العقل الربهايّن يف الرؤية العقديّ 

 هعن منافاة تعايلم ادلين اإللّٰه وترشيعات ىلع ٰذلك، فإّن أي ًّلكمٍ  وبناءا 
ة، فهو ة والوضعيّ ، وللقوانني واتلعايلم األخالقيّ هوصالح ملا هو خري اإلنسان

 يرجع إىل أحد سببني:
ا لإلنسان، وما ادّ ما ادّ  : أنّ لاألوّ  نّه تعايلم أيع يع كونه خرياا وصالحا
تأسيس العقل  ى ـمنافياا ملقتض اعءا ، ال يعدو كونه ادّ صاحلة   ووضعيّة   أخالقيّة  

ا بما شاع واشتهر من أحاكمٍ  وتقايلد  ، وأعراٍف فاسدةٍ  يف قوانني السلوك، وتسليما
 نسان ىلع احلقيقة.، ىلع حساب اتلعايلم اليّت ترىع خري اإلسائدةٍ 

ا إٰلٰيًّا ال يعأ: اثلاين  ادو كونه اخرتااعا برشيًّ ّن ما اّديع كونه ديناا وترشيعا
ىلع قياس األوهام واآلمال واألهواء، وحتت سلطان العواطف 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 240

، ودين اإلهٰل يرىع االعتقاد د، واحلّق واحد  واالنفعاالت؛ ألّن الواقع ال يتعدّ 
رضها باألسايلب احلكيمة املناسبة ملستوى والترشيع الصحيحني، ويقوم بع

وذٰللك لزم أن يكون خطاب ادلين  ؛ع به املخاطبونالفهم واتلعّقل اذّلي يتمتّ 
ا يف مراتب عمق بيانه، ومتنواّعا يف انلقاط  اإللّٰه متعّدداا يف أسايلبه، وخمتلفا

ا إىل أّن انلاس ىلع مراتب يف الفهم  ؛ز عليها يف خطابهاليّت يركّ  وٰذلك تبعا
العقل  وبما أنّ والويع والزنوع، وٰهذا ما يستلزم اختالفهم يف ما يناسبهم. 

؛ فال يمكن نسبة اتلعايلم (1)، بنحٍو صحيحالربهايّن ال حيكم إاّل بما هو صحيح  
هو  ى خري اإلنسان وصالحه، وملاـملقتض معارضةا  إىل دين اإلهٰل ثّم تكون
ا. إذ  كون قرائن لّك أحاكم العقل الربهايّن ال بّد أن تإّن حسن  ومجيل  واقعا

ا اكن أويلاء احلّل ه فهم تعايلم ادلين بانلحو املطابق ٰلا. وإذا مٍة توجّ يّ بلّ 
ى منهج العقل الربهايّن، فنسجوا ـما فاقدين للمعرفة بمقتض ٍن والعقد يف دي

                                                        

ث ويف املفاتيح اثلالثة السابقة، قد سبقت اإلشارة إىل ما يتعلّق باملنهج العقيّل الربهايّن يف بداية ابلح (1)
وبان السبب يف كونه موجباا للعلم الصحيح بنحٍو صحيٍح، وهو أنّه ال يستعمل إاّل املبادئ الصاحلة 
لالستعمال ويبحث عن األوصاف اذلاتّية اليّت يكون سلبها موجباا للتناقض؛ وذٰللك ال يمكن أن 

ّما أن يتوقّف وال حيكم. وباتلايل فإّن العقل اذّلي خيالف حكمه الواقع، بل إّما أن حيكم بالصواب وإ
حيكم باملنهج العقيّل الربهايّن ليس عقل لّك أحٍد بل العقل اذّلي تعلّم منهجه وألّفه حّّت صار ملكةا 

ا. ا تامًّ  عنده، وتمزّيت عنده املبادئ الصاحلة عن غريها تمزّيا
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ب دين اإلهٰل، فتلك مشلكتهم ترّد إيلهم يف قال ورشيعةا  من أوهامهم عقيدةا 
 ال إىل دين اإلهٰل وال إىل اإلهٰل نفسه.

ة : املعرفة اتلخصصيّ ًل أوّ  أن يكون دلى املرء ىلع ٰذلك فال بدّ  وبناءا 
وٰذلك يك تكون  ؛سها العقل الربهاينّ ة اليّت يؤسّ ة املنظومة السلوكيّ بماهيّ 

 ،اتلميزي بني انلظم الوضعّية والعرفّية املنافية واملوافقة معياراا ىلع أساسه يتمّ 
ا لٰهذا اتلميزي، يمكنه أن يمزّي   انلظم وانلظم ادلينّية املوافقة واملنافية؛ وتبعا
 انلظم الوضعّية املنتسبة إىل العقل عن تلك اليّت تنتسب إىل األهواء، ويمزّي 

عن تلك اليّت تنتسب إيله  ادلينّية اليّت شأنها أن تنتسب إىل اإلهٰل حقيقةا 
ة بمراتب انلاس، يف اتلعّقل والزنوع، وما : املعرفة اتلامّ وثانًيازوراا وبهتاناا. 

حّّت  ؛من عمق ابليان ، ومرتبةٍ ٍب طايف اخلمن أسلوب  تستدعيه لّك مرتبةٍ 
ومقاصده حبسب اختالف مراتب  يستطيع فهم أغراض اخلطاب ادلينّ 

 املخاطبني.

م يف املفتاح الرابع بانلحو اذّلي يناسب املقام، وبه ينته الالك ذا تماموهٰ 
ة(، وفيما ييل ة املحضة )الفلسفيّ الالكم يف مفاتيح العالج لألسباب العقليّ 

 ة. ة اتلجريبيّ  باألسباب العلميّ أرشع بمفتاح العالج ملا يسّّم 

 ة()العلمّي مفتاح عالج األسباب
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اب العلمّية اتلجريبّية، من خالل  باألسبل مفتاح العالج ملا يسّّم يتمثّ 
 تها؛وصحّ  االتلفات إىل املنشإ احلقييّق الاكمن وراء وثاقة اتلجربة احلّسّية

م املصادر  حدود اتلجربة، وموقعها يف سلّ ة ٰذلك ستبنّي وٰذلك ألّن معرف
ات العقلّية، ومعرفة ما إذا اكن يمكن يلّ املعرفّية، وباتلايل عالقتها باألوّ 

رين ـيع ٰذلك ىلع لسان بعض املفسّ يع ما خيالفها؛ كما ادّ أن تدّ ما  تلجربةٍ 
 بعلوم ، وما يسّّم حياءّية واألرين يف علوم الفزيياء الكونّية واذلرّ واملنّظ 

 ، كما سبقت اإلشارة إيله يف الفصل اثلاين.نساناالجتماع وانلفس واإل

بيانه يف املفاتيح ا سبق ا ممّ وحّّت نعرف ٰذلك ال بّد أن نعود فنستحرض بعضا 
اتلجربة احلّسّية يه حنو  خاصٌّ من ممارسة عملّية  الا أنّ الفلسفّية، بأّن نالحظ أوّ 

نّه حنو أاملبارشة أم باألدوات واآلالت املخرتعة. وبما  باحلواّس  اإلحساس سواء  
 .، فعلينا أن نرجع لرنى كيف ينشأ احلكم احلّّسّ إحساٍس 

عملّية  إحساساتنا، فسوف جند أنّ وقد علمت أنّنا إذا رجعنا إىل 
ا   -منه  حّّت احلّّسّ  -اإلحساس ختتلف عن عمليّة احلكم، فاحلكم مطلقا

 ىلع اثلاين اعا نلفس حدث اإلحساس، وإن اكن األّول متفرّ  مغاير   هو يشء  
الا يف املفتاح اثلاين من كما علمت مفّص  دةٍ ويكون بمراتب متعدّ  ،ويف طوهل

الفلسفّية. فاإلحساس حينما حيدث، تنشأ يف  مفاتيح العالج لألسباب
حتيك ما وجد يف أدوات احلّس من خالل حدث  ومعانٍ  إدراكنا صور  
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حنو إدراكنا ومالحظتنا تللك الصور واملعاين هو اذّلي  اإلحساس. ثّم إنّ 
. فعندما تأيت الصورة احلّسّية وحتصل يف يّ ـد لنشوء احلكم احلسّ يمهّ 

 من األحاكم اليّت تتمّ  إاّل وقد حصل عندنا جمموعة   ها ال حتصلإدراكنا، فإنّ 
كما سيأيت تفصيله أدناه.  ،تلقائّيةا  معاجلة تلك الصورة من خالٰلا معاجلةا 

تلك الصورة لم  الا أنّ وإذا أردنا ترشيح ٰهذه املعاجلة فسنجد أنّنا نالحظ أوّ 
ة وجودها يرتبط بعمليّ  نا لسنا من أوجدها، وأنّ تكن ثّم اكنت، وأنّ 
ألدوات اإلحساس، فالستخدامنا ألدواتنا احلّسّية  االستخدام االختيارّي 

هو  من تأثري يشءٍ  يف وجودها؛ وباتلايل حنكم ضمناا بأّن وجودها ناشئ   دور  
يف خصوصّياته خلصوصّيات  ومناسب   ،غرينا وغري أدواتنا احلّسّية
ما د عندنا لكّ ها ال توجها؛ وٰذلك ألنّ ارناالنفعاالت احلّسّية اليّت تصوّ 

ع وختتلف يف خصوصّياتها ويف استخدمنا تلك األدوات، بل قد تتنوّ 
رد وتتماثل فيها دون أن نكون حنن أو نة فيها، وقد تّط الصفات املتضمّ 

 
ا
ا بأّن رادها وتماثلها؛ وذٰللك حنكم ضمنا عها واختالفها واّط تلنوّ  أدواتنا منشأ
 ا ارتبط بأدوات إحساسنا واكا عنّ شيئاا خارجا 

ا
حلدوث  ن ارتباطه منشأ

اإلحساس ووجود الصورة احلّسّية بٰهذا انلحو وىلع ٰهذه الشالكة وبتلك 
نة فيها. ثّم وبعد مالحظتنا للصورة احلّسّية اخلصوصّيات والصفات املتضمّ 

باذلات، كما سبق بيان  بنحٍو تلقايئ  ة تلك األحاكم الضمنيّ  وقيامنا بكّل 
حينئٍذ بأّن هناك شيئاا خارجيًّا قد أثّر يف  سببه يف املفتاح اثلاين؛ حنكم
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هل يف أدواتنا احلّسّية، وأنّه يف نفسه احتيك ح إحساسنا وحصل نلا عنه صورة  
للخصوصّيات والصفات اليّت حتملها  مناسبةٍ  حمّددةٍ  خلصوصّياٍت  مالك  

 الصورة احلّسّية.

ٰهذا احلكم لم يكن يلحدث لوال أنّنا  أنّ  (1)ل األمرفمن الواضح ملن تأمّ 
نة فيها، من خالل نمارس عملّية املالحظة للصورة والصفات املتضمّ 

                                                        

ل  إىل حالٍة شخصيٍّة باطنيٍّة حدسيٍّة ال موضوعيّة ٰلا ليس املقصود من ٰهذا الالكم أّن فهم األمر موكو (1)
، ومعاينة كيف  كما حيلو لكثريين قول ٰذلك، بل ليس معناها إاّل االتلفات بالعقل إىل ما حيصل فعالا
حيصل، كما تقول ملن هو مغمض  عينيه أن افتح عينيك لرتى أمامك، أو ملن هو متوّجه  إىل جهة 

، ملاذا أنت ايلمني، توّجه إىل جهة ا . بل كما تقول ملن يتلكّم وهو منفعل  ليسار لرتى ما يفعله فالن 
، تقول هل راقب كيفيّة ًّلكمك ونربة صوتك وانظر إىل نفسك  ؟ فإذا أجابك بأنّه ليس منفعالا منفعل 

، وما شالك ٰذلك من أموٍر بيّنٍة ال حتتاج  إىل أزيد من يف املرآة فإذا فعل ٰذلك تبنّي هل يف احلال أنّه منفعل 
اتلوّجه واالتلفات. فكم من أموٍر نعملها ونقوم بها دون أن نلتفت بالفعل إيلها رغم أّن قيامنا بها 
واضح  جيلٌّ للّك أحٍد وألنفسنا، ولٰكن فقط مّت ما توّجهنا واتلفتنا إيلها، فكم من باحٍث عن نّظاراته 

، ويقرض بأسنانه أظافره وهو وهو يلبسها، وعن خاتمه وهو يف يده، ويعّض ىلع شفتيه وه و اغفل 
ا ما، وغري ٰذلك الكثري. إاّل أّن عملية اتلأّمل  مستغرق  يف مراقبة حدٍث ما، أو منتظر  بقلٍق أمرا
ا للّك أحٍد ىلع مستواى واحٍد وبنفس ادلرجة، كما هو  واالتلفات العقيّل ليست متيرّسةا وسهلةا دائما

وانفعاالته حني قيامه باألفعال وسعيه يف احلاجات، فليس لّك  احلال يف اتلفات اإلنسان إىل مشاعره
أحٍد وال حّّت أكرث انلاس يستطيع مراقبتها وتميزي مناشئها ومعرفة األسباب احلقيقيّة ملشاعر الرضا 
والسخط واحلزن والقلق، وانلفور والرغبة وما شالك ٰذلك، فلو اكن لّك امرٍئ كٰذلك، ملا اكن وجد 

سّّم باتلحليل انلفّّس، وألصبحت عمليّة تربية انلفس واتلحّكم باالنفعاالت من األساس ما ي
ا بيرٍس للّك انلاس. ولٰكنّه من املعلوم أّن واقع األمر  ا وشائعا ا متيرّسا وامتالك الفضائل األخالقيّة أمرا

لٰكن يكيف ليس بٰذلك. ومن هنا فاحلال يف اتلأّمل العقيّل إن لم يكن أصعب فال يقّل صعوبةا عنها. و
يف توّجه اإلنسان أن ينبّه ويتّم عرض األمر أمامه يلدرك أّن احلكم احلّّسّ ال تقوم هل قائمة  إاّل من 
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ات العقلّية، ولٰكن إدراكها هنا ليس يلّ  باألوّ من األحاكم اليّت تسّّم  جمموعةٍ 
يف نفس  ٍن متضمّ  ويف ٰهذا وذاك وبنحوٍ  ،ةبصيغتها اللكّّية بل بصيغتها اجلزئيّ 

؛ ألّن احلكم يقع يف األحاكم احلّسّية ىلع ٰهذا وذاك. فكما اكن احلكم احلّّسّ 
ا وجدانيًّ وضوح وجود ال ا، فكذا وضوح ٰهذه املعاين صور احلّسّية عندنا أمرا

وٰهذا اذّلي  ـيءا؛ وٰذلك مثل ٰهذا املوجود وٰهذا الشاملعقولة فيها وجدانيًّ 
الا يف املفتاح اثلاين مفّص ا مّر باذلات وذاك اذّلي بالعرض وما شالك ٰذلك ممّ 

 لعالج األسباب الفلسفّية.

العالقات بني تلك املعاين املعقولة، وانطباقها ىلع  ومن هنا، فحيث إنّ 
الصور احلّسّية يف أنفسها حبسب صفاتها ويف وجودها عندنا، ويف عالقتها 

 فيها بنفس حصوٰلا عندنا؛ فٰهذا يعن أنّ  بأنفسنا وباألشياء، لّك ٰذلك بنّي  
تها ا للحاظ شيئيّ ا وتكوينا ناا قهرا حلاظنا للصور احلّسّية سيكون متضمّ 

 نةٍ بيّ  اٍت ة بنا، وما يستتبعه ٰذلك من حيثيّ تها ولعالقتها العرضيّ وموجوديّ 
بمجّرد أن  - ثةا وحميّ  دةا بنفسها، جتعل من الصور احلّسّية احلادثة عندنا مقيّ 

                                                        

ا وأّن إدراكها يف العمليّة احلّسيّة ال يكون إاّل بصيغتها  خالل ٰهذه األحاكم األّويلّة اتللقائيّة، خصوصا
 ستعرف ٰذلك تفصيالا يف املنت.اجلزئيّة ويف ٰهذا وذاك، وليس بنحٍو ّلّك  كما 
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ىلع األشياء  يّ ـّ احلكم احلسبما جيعل  - نعيها ونعقلها عند حدوثها فينا
ا تلقائيًّ   .ا بال استداللٍ املحسوسة حكما

ا لألحاكم ات العقليّة أساسا يلّ وبٰذلك تعلم حقيقة املراد من كون األوّ 
ا من  بالفعل حيدث انطالقا هناك استدالالا  احلّسيّة. فليس املراد أنّ 
قبل األحاكم  ةٍ يّ لكّ  ات العقليّة كأحاكمٍ يلّ  لألوّ إدراكنا بالفعل وتفصيالا 

؛ فٰهذا ما ينايف يّ ـّ ا تكون نتيجته احلكم احلس قياسا احلّسيّة حبيث نشلّك 
كون األحاكم احلّسيّة من األحاكم اتللقائيّة باذلات كما عرفت يف 

ا إىل أنّك قد عرفت يف املفتاح اثلاين من مفاتيح ل، مضافا الفصل األوّ 
الصورة احلّسيّة  أنّ  املرادبل ىلع كذبه.  عالج األسباب الفلسفيّة ما يدّل 

ها ال تعقل فقط حبسب الصفات حينما توجد عندنا وتعقل من قبلنا فإنّ 
ا وبعر ،نة فيهااحلّسيّة املتضمّ  تها تعقل فيها شيئيّ  واحدٍ  ٍض بل أيضا

ا نشأت عنه ـومناسبتها يف خصوصيّاتها ملِ  ،تها فيناتها وعرضيّ وموجوديّ 
اخلرضاء شيئاا حدث فينا ووجدت فيه، فنحن نعقل صورة الشجرة 

وذٰللك جتد احلكم  ؛خلصوصيّة ما نشأ عنه وفيه ٍخ مسان بالعرض بنحوٍ 
 ناشئاا منا بتلقائيٍّة باذلات؛ مثل حكمنا بأنّنا نرى شجرةا  احلّّسّ 
لم يقع ىلع رصف الصورة احلّسيّة  اء بعيوننا. فنفس احلكم احلّّسّ ـرخض

ألّن مفاد احلكم  ؛أصالا   ملا وقع احلكم، وإاّل امللحوظة فقط صورةا 
واتّصافه به ككون الشجرة  ليشءٍ  ن نسبة وجود يشءٍ يتضمّ  احلّّسّ 
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وهو أنّنا رأينا الشجرة  بيشءٍ  ن انفعال يشءٍ خرضاء، كما يتضمّ 
معناه ومضمونه  م  متقوّ  اخلرضاء؛ وباتلايل فإّن نفس احلكم احلّّسّ 
ة؛ وٰهذا يعن بالرضورة باملعاين املعقولة الّيت تقع عليها األحاكم األّويلّ 

 باملعقوالت الفلسفيّة كما عرفت يف والّيت تسّّم  - ٰهذه املعاين أنّ 
 ىلع حد   عن الصور املحسوسة يف حكمنا احلّّسّ  معقولة   - املفتاح اثلاين

 نة يف الصورة احلّسيّة.يه والصفات احلّسيّة املتضمّ  ،سواء

ومعقولة  الصورة احلّسيّة ملحوظة   ا أنّ ومن هنا يصبح واضحا 
اةٍ يّ حسّ  بما فيها من صفاٍت  صورةا بوصفها عندنا، ليس فقط   ، بل أيضا

تها عندنا شيئيّ  ومعقولةا  تكون ملحوظةا  - بالرضورة واحدٍ  وبعرٍض  -
ا نشأت عنه وفيه، حّّت لو لم نكن ـمِ لتها تها وسنخيّ تها وعرضيّ وموجوديّ 

عليها، كما هو احلال يف رؤية  يدّل  لفٍظ  وأّي  اسمٍ  نعرف لٰهذه املعاين أّي 
أّي يشٍء ال نعرف اسمه دون أن يعن ذٰلك أنّنا لم حنسه؛ وذٰللك ينشأ 

منا بتلقائيٍّة ىلع اليشء املحسوس بأنّنا رأيناه أمامنا  يّ ـاحلكم احلسّ 
 .(1)بٰهذه الصفة

العليّة وباجلملة، فلوال قانون اٰلويّة وقانون امتناع اتلناقض وقانون 
شأ ىلع اإلطالق، أن ين حّّس   وقانون السنخية، ملا أمكن ألّي حكمٍ 

                                                        

ا أّن األحاكم احلّسيّة ال تتضّمن أّي عمليّة استدالٍل فعيل  ىلع اإلطالق، وإنّما  (1) وبٰذلك يصبح جليًّا جدًّ
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بالصورة  للّك تلك األحاكم بانلحو اخلاّص  ن  متضمّ  ألّن احلكم احلّّسّ 
احلّسيّة. فمالحظة الصورة احلّسيّة، ال تكون إاّل من خالل ٰهذه األحاكم 

ا آيلًّ اذّلي جيعل الق إىل احلدّ  ةٍ اتللقائيّة الواضحة بشدّ  ا دون يام بها قياما
. فحانلا معها يشبه حانلا أن نلتفت بالفعل واملبارشة إيلها استقالالا 

م ونستخدم أدوات الالكم من اللسان واحللق واحلنجرة عندما نتلكّ 
ا تلقائيًّ   حني الالكم ا دون أن نلتفت بالفعل تفصيالا والشفاه استخداما

. أو مثل وإدراكٍ  ا عن إرادةٍ إىل أنّنا نستخدمها، رغم أنّنا نستخدمه
حانلا حينما ننظر ونمارس عمليّة الرؤية دون أن نلتفت بالفعل إىل أنّنا 

العقل  من أفعال العقل، وألنّ  ها فعل  أحاكمنا لكّ  نفتح عيوننا. وألنّ 

                                                        

وملاكن تعّدد احليثيّات واملعاين امللحوظة يف أطراف احلكم احلّسـّي، فإّن العقل قادر  ىلع تفصيل 
اتللقائيّة ىلع شالكة قياٍس وديلٍل وتعليٍل، ولٰكّن أيًّا من ٰذلك ال حيصل  املجمل، وصياغة تلك العلميّة

ـّّي اجلزيّئ  بالفعل حني احلكم احلّّسّ اتللقايّئ، وإنّما موجود  بالقّوة فقط؛ وذٰللك اكن احلكم احلس
احلّسيّات  نتيجة قياٍس بالقّوة ال بالفعل، حاهل حال االستقراء واتلجربة. وبٰهذا تعلم أّن اتلعبري عن

واتلجريبيّات والفطرّيات بأنّها قضايا قياساتها معها إنّما يراد به أنّها قابلة  للردّ إىل قياٍس، وليس هناك 
ا، فليس هناك قياس   ا مقّسما قياس  بالفعل ىلع اإلطالق. وكٰذلك احلال يف جعل االستقراء قياسا

لرّد إىل قياٍس. وقد حبثت ٰهذا األمر تفصيالا يف بالفعل، بل إّن االستقراء قياس  بالقّوة فقط، وقابل  ل
دراسٍة مستقلٍّة يف العدد اثلاين من جملّة املعرفة العقليّة الصادرة عن أكاديميّة احلكمة العقليّة. كما 
ا منه أرسطو يف كتابه )اتلحليالت األوىل(، والفارايّب يف كتابه يف )املنطق( يف مبحث  حبث بعضا

 القياس.
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ىلع تعّقل نفس عمليّة تعقله؛ فإنّه يالحظ ويفرز ويمزي لّك ذٰلك  قادر  
 له هل.مّت مارس تعقّ 

ته البسيط يكتسب واقعيّ  احلكم احلّّسّ  ، وبمالحظة أنّ ومن هنا
املمارسة احلّسيّة  رورة أنّ ـات العقليّة، فٰهذا يعن بالضيلّ من خالل األوّ 

وتستجدي صدقها  ،اتيلّ ا بٰهذه األوّ ا وتكوينا قهرا  اتلجريبيّة حمكومة  
من خالٰلا مالحظة  تها من خالٰلا، كما أنّها يه عينها الّيت يتمّ وواقعيّ 

حّّت نقوم باحلكم  ؛الصور احلّسيّة احلاصلة خالل املمارسة اتلجريبيّة
للموضوع  ذاتيّة   اتلجرييّب اذّلي يعطي األوصاف الّيت يه أعراض  

الا يف املفتاحني املحسوس، ويستبعد األعراض الغريبة، كما مّر مفّص 
 األّول واثلاين.
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 احاملفت ذااآلثار املرتّتبة على ه

وثاقة اتلجربة احلّسيّة تأيت يف طول  وانلتيجة املرتتّبة ىلع ذٰلك يه أنّ 
كما عرفت  - ات العقليّةيلّ وثاقة األوّ  ات العقليّة، طاملا أنّ يلّ وثاقة األوّ 

بل من رصف  ،عنها خارٍج  من مصدرٍ  ليست مستوردةا  - اسابقا 
تكون وجهة األحاكم  وباتلايلمالحظة خصوصيّة ذات أطرافها. 

ات العقليّة، يلّ ا عن األوّ ا ومعرفيًّ تكوينا  رةٍ متأخّ  اتلجريبيّة، حنو أحاكمٍ 
 أن تكون بصدد احلكم ىلع يشءٍ  ة  يّ حسّ  وال يمكن ٰلا بما يه جتربة  

 عليها بالرضورة. عةا منها، بل تكون متفرّ 
ات يلّ ألوّ وألجل ٰذلك اكن املنهج العقيّل الربهايّن القائم ىلع أساس تلك ا

لالستخدام  باذلات صاحلةا  تلقائّيةا  اا ىلع تصنيف اتلجريبّيات أحاكما قادرا 
يف نفسها ملوجب  ها مالكة  يف الرباهني والعلوم؛ وٰذلك ألنّ  منطلقاٍت تلكون 

ات العقلّية يف مقام يلّ ا لألوّ صدقها باذلات؛ طاملا أنّها ليست إاّل تطبيقا 
 املمارسة احلّسّية.

 ةات العقلّيلّيباألّو ة حمكومٌةلمّيات العالنظرّي

ا، فكيف يمكن حينئذٍ   تلجربةٍ  ومن هنا، فإذا ما فهم ٰهذا األمر جيدا
أن تقود إىل كذب األحاكم األّويّلة العقلّية؟! وكيف يمكن أن تكون  ةٍ يّ حسّ 

ت ممارسة ات العقلّية للموضوع اذّلي تمّ يلّ نتيجتها يه عدم شمول األوّ 
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ٰلا عن  نلفس اتلجربة، وإخراج   ه إاّل إبطال  ٰذلك لكّ اتلجربة عليه؟! فهل 
 ات العقلّية؟!يلّ ا للمعرفة، فيبطل بٰذلك تكذيبها لألوّ ا موثوقا تكون مصدرا 

استخدامها  حال اتلجربة هو كٰذلك؛ فكيف يمكن أن يتمّ  ، وطاملا أنّ ثمّ 
 اات اليّت بسببها اكنت تلك اتلجربة مصدرا يلّ ب األوّ إلنشاء نظرّيات تكذّ 

، ويه جتريبّيةا  علميّةا  ما أن تكون نظرّيةا  ا؟! وكيف يمكن نلظرّيةٍ معرفيًّ 
 ات العقلّية؟!يلّ لألوّ  ا خمالفةا اتها فروضا حتوي يف طيّ 

 ة تنايف نفيها للوجود اإلهلّية النظرّيعلمّي

 ة اليّت تقام ىلع الوجود اإللّٰه تنشأ مبارشةا األدلّ  ىلع ٰذلك فطاملا أنّ  وبناءا 
تها اتلجربة احلّسّية تكتسب مصدريّ  ات العقلّية، وطاملا أنّ يلّ عن األوّ 

أو  ةٍ يّ حسّ  ات؛ فكيف يمكن ألّي جتربةٍ يلّ املعرفّية يف طول عني ٰهذه األوّ 
من مبادئ  إٍ مبد أن تكون بصدد إثبات أو نيف أّي  جتريبّيةٍ  علمّيةٍ  نظرّيةٍ  أّي 

الرباهني العقلّية  نلتائج ة؟! وكيف يمكن ٰلا أن تكون معارضةا تلك األدلّ 
 للطبيعة واإلنسان، والترشيعّ  املثبتة للوجود اإللّٰه، وللتدبري اتلكوينّ 

 ؟!لإلنسان خاّصةا 
 اتها حلقات  تّدىع، ويكون يف طيّ  علمّيةٍ  نظرّيةٍ  فإّن أّي  ؛ذٰللك ونتيجةا 

 يجةٍ نت ات العقلّية، أو تنايف إثبات الوجود اإللّٰه أو أّي يلّ تنايف شيئاا من األوّ 
ات العقل، يلّ تلك احللقات املنافية ألوّ  أخرى، فٰهذا يعن أنّ  برهانّيةٍ 
  ّيةٍ موألغراض غري عل نة فيها، قد حرشت عنوةا واملتضمّ 

ا
وجهالا ضمن  أو خطأ
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ظرّية انلىلع اإلطالق يف تصحيح  اعة، وليست دخيلةا حلقات انلظرّية املدّ 
تلفسري  ٰهذه انلظرّية صاحلةا  . وباتلايل فإذا ما اكنتتهاأو صالحيّ  علمّيةال

، فٰهذا يعن ؤ بمسريها املستقبيلّ اتلجارب والوقائع احلّسّية، وتمّكن من اتلنبّ 
ات العقل يلّ تها ذٰللك لن تكون من جهة تلك العبارات املنافية ألوّ صالحيّ  أنّ 

 أ واملحشورة فيها عنوةا 
ا
 ؤ ناشئةا تها للتفسري واتلنبّ ، بل ستكون صالحيّ و خطأ

 بطبيعة احلال - اليّت تكونو ،نة فيهاة األحاكم العلمّية اخلالصة املتضمّ من جه
يف صدقها  فة  ها متوقّ ألنّ  ؛ات العقلّيةيلّ عن األوّ  رةٍ متأخّ  يف مرحلةٍ  -

 تها للتفسري عليها.وصالحيّ 

 ة االنفجار الكبريتطبيق على نظري

أو  ،مثالا كنظرّية االنفجار الكبري  -ما  ومن هنا فحينما تعرض نظرّية  
، ره الطبيعّ ة نشوء الكون ومراحل تطوّ تفسريها لكيفيّ  -أخرى  نظرّيةٍ  أّي 

ة والصدفة، والطفرة وبال اكلعشوائيّ  :ات حلقاتها عباراٍت ثّم حترش يف طيّ 
ا ، وما شالك ٰذلك، ثّم جتد ٰهذه انلظرّية بعد ٰذلك تصديقا أعىم وبنحوٍ  اغيةٍ 

ما تّم تصديقه وجناحه يف  ؛ فٰهذا يعن أنّ نةٍ يّ مع ؤاٍت ما أو يف تنبّ  ٰلا يف جتربةٍ 
ها من تلك العبارات املحشورة؛ ألنّ  بأي   أو بعيدٍ  ؤ ال يرتبط من قريٍب اتلنبّ 

بالرضورة.  ات العقل باطل  يلّ ات العقل؛ ومنايف أوّ يلّ ألوّ  منافية   عبارات  
فٰهذا  ؤ واتلفسري،للتنبّ  قد تّم تصديقها، واكنت صاحلةا  نّها نظرّية  إوحيث 
ات ليس منها ىلع اإلطالق وبالرضورة. يلّ ما فيها من منافيات األوّ  يعن أنّ 

ة. وباتلايل لن يكون اإلرصار ىلع حرش ا باملرّ  علميًّ وليس حرشه فيها عمالا 
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ا ىلع حتويل ات العقلّية ضمن انلظرّيات العلمّية إاّل إرصارا يلّ منافيات األوّ 
 دلواع وأغراٍض   العلم؛ خدمةا حتت مسّّم  انلظرّيات العلمّية إىل خرافاٍت 

 .ال يمكن أن تكون علمّيةا 

 رة التطّوعلى نظرّي تطبيٌق

ر، ما كنظرّية اتلطوّ  وكٰذلك األمر عندما يسىع الواضعون نلظرّيةٍ 
العشوائّية ، إلدخال عبارات: ا من قانون االنتخاب الطبيعّ انطالقا 

، وغري ٰذلك من الغاية واٰلدفوالطبيعة العمياء والصدفة والطفرة، وانتفاء 
قها يف منافيٍة ألويّلات العقل، ثّم مع ٰذلك جتد ٰهذه انلظرّية ما يصدّ  مٍ أحاك

تلك  للاكئنات احلّية؛ فإّن ٰذلك بالرضورة سوف يعن أنّ  الواقع الطبيعّ 
ة، ودون أن يكون غري علميٍّة باملرّ  العبارات قد أضيفت إىل انلظرّية ألسباٍب 

ة؛ ألّن للاكئنات احليّ  يف إثبات صدق انلظرّية ىلع الواقع الطبيعّ  دورٍ  ٰلا أّي 
 األحاكم الاكذبة ال يمكن أن تكون يه السبب احلقييّق وراء تصديق أّي 

 من األحاكم الصادقة. حكمٍ 
، هو ملسألة وجود إهٰلٍ  علمّيةٍ  بمنافاة نظرّيةٍ  اعءٍ ادّ  أّي   أنّ ومن هنا يتبنّي 

ة وبغرض للعلم يف خدمة املآرب الشخصيّ  توظيف  ، بل غري عليم   اعء  ادّ 
 ات العقل اليّت تشلّك يلّ دعم الرؤية الفلسفّية الفاسدة بسبب منافاتها ألوّ 
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 عين   مٍ ألّي نظا ، واٰليلك اتلكوينّ صحيٍح  فكري   ألّي نظامٍ  ٰليلك اإلدرايكّ ا
 .ا اكن أو غري حّّس  يًّ حسّ 

 ةاهني العقلّيعن الرب ة ليست بديًلاات العلمّيالنظرّي

ما بديالا عن فكرة  اعء كون نظرّيةٍ ىلع ٰذلك، ال تصل انلوبة الدّ  وبناءا 
ورة، ـربالض صادقةٍ  ؛ ألّن وجود اإلهٰل هو نتيجة براهني عقلّيةٍ وجود إهٰلٍ 

 . بل إنّ بديٍل  حّّت يعارض بتفسريٍ  مقرتٍح  وتفسريٍ  وليس جمّرد نظرّيةٍ 
ات يلّ أن يأيت يف طول األوّ  اتلفسري واتلنظري العليّم يف العلوم اتلجريبّية ال بدّ 

العقلّية وانلتائج املربهن عليها من خالٰلا، كما اكن يأيت يف طول اتلجارب 
. وباتلايل ال يمكن االحتفاظ بصفة ةٍ ب عليها من قوانني طبيعيّ وما يرتتّ 

ات العقل ونتائج يلّ يف طياتها ما ينايف أوّ نت ضمّ ت، مّت ما العلمّية ألّي نظرّيةٍ 
نت ما ينايف القوانني اثلابتة الرباهني، كما اكن ال يمكن ٰذلك مّت ما تضمّ 

 ،، ويوزنان بنفس املزيانواحدٍ  من خالل اتلجارب؛ فالك األمرين من باٍب 
من يقوم باتلنظري، ومن يقتاتون ىلع مائدته،  وافق ٰذلك أهواء وأماينّ سواء  
مع انلظرّيات املذكورة ضمن  ىلع حد  سواءٍ  يوافقها. وٰهذا األمر جارٍ  أو لم

 بالعلوم اإلنسانّية علوم الطبيعة، ومع انلظرّيات املذكورة ضمن ما يسّّم 
 كعلم االجتماع وعلم انلفس وعلم اإلنسان.

بني  عن وجود معارضةٍ  ًّلكمٍ  أّي  ا أنّ وبعد لّك ٰذلك، يصبح واضحا 
مّت ما ثبت ٰذلك  -ا ا أو ترشيعا ا تكوينا را أو بكونه مدبّ  االعتقاد بوجود إهٰلٍ 
ا من خالل وبني العلم اتلجرييّب، ال يعدو كونه تدليسا  -بالرباهني العقلّية 
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ة الفاسدة، وتقديمها ىلع مائدة يّ حياكة القناع العليّم للرؤية الفلسفّية املادّ 
العقل  ما اشتمّ ن انلاظرين برسابها؛ فإذا العلوم اتلجريبّية تلبهر عيو

 الربهايّن رحيها؛ انكشف لّك الزيف واخلداع اذّلي خيتبئ حتتها.

 ةة االنفعالّيمفتاح العالج لألسباب النفسّي

ل باالتلفات إىل السبب مفتاح العالج لألسباب انلفسيّة االنفعايلّة يتمثّ  إنّ 
املشاعر احلقييّق وراء انعدام القيمة املعرفيّة لألحاكم اليّت تنشأ حتت وطأة 

 واالنفعاالت. وذٰلك من خالل االتلفات إىل أّن عوامل نشوء ما نشعر به، ال
ي إىل نشوء مشاعر نّها قد تؤدّ إا مع الواقع، بل متناسبا شعورنا تضمن أن يكون 

 ز حنوه من اختياراٍت ما حيفّ  ا، إاّل أنّ الشعور قد ال يكون زائفا  . ورغم أنّ زائفةٍ 
 معه. نّه متناسب  أب بمجرّد ال يمتلك صفة الصوا وأحاكمٍ 

 عوامل نشوء املشاعر واالنفعاالت

 عوامل نشوء املشاعر واالنفعاالت أمران: هو أنّ  (1)ما تقّدمالسبب يف إّن 
ض ن دلينا عن الواقعة اليّت نتعرّ هو األحاكم واإلدرااكت اليّت تتكوّ  ل:األوّ 

                                                        

ضت تفصيالا إىل لّك ما يتعلّق حبقيقة املشاعر واالنفعاالت ودورها يف نشوء األحاكم االنفعايلّة، لقد تعرّ  (1)
 وكيفيّة عالجها خبطواٍت متسلسلٍة، وٰذلك يف كتايب )القانون العقيّل للسلوك(، وهو قيد الطبع حايلًّا.
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عليها من مشاعر ب ، فإّن ما يرتتّ ٰلا، فإذا لم تكن تلك األحاكم صحيحةا 
 ا.جتاه تلك الواقعة سيكون زائفا 

 ىل الشعور بنحوٍ اخلصائص انلفسيّة اليّت نملكها وجتعل منا أقرب إ اثلاين:
ا متناسبةا  ، إاّل أنّ معنّيٍ  مع الوقائع اليّت  خصائصنا انلفسّية ال تكون دائما
ذا وهٰ  ،ا معهاض ٰلا، وباتلايل ال تضمن نلا أن يكون شعورنا متناسبا نتعرّ 

ا يعن أنّها ال تضمن نلا أن يكون اختيارنا وقرارنا ىلع وفق الشعور اختيارا 
 ا.ا صائبا ا، وقرارا صحيحا 
ىلع ٰذلك، فإّن قيامنا بإصدار األحاكم بانلحو املتناسب مع  وبناءا 

إىل  يف ٰذلك يضمن صوابه، بل حيتاج ابلّت  س ىلع معيارٍ انفعاالتنا ال يتأسّ 
، واستعمال إد نلا الصواب من اخلطيلحدّ  ؛هاينّ العقل الرب جاستعمال منه

بها  ي يف موازنة املشاعر واالنفعاالت؛ نلمزي األحاكم اليّت نقرّ ر والرتوّ اتلدبّ 
ها بها ألنّ  نلا، عن تلك اليّت نقرّ  ة  ملشاعرنا ومذلّ  نّها مناسبة  ال ليشٍء إاّل أل

وصوابها. وكٰذلك احلال تها الضامن لصحّ  غ املعريفّ تمتلك يف نفسها املسوّ 
ملشاعرنا  نّها منافرة  يٍء إاّل ألـال لش صيهااألحاكم اليّت نرفضها ونق نلمزي
غ نلا، عن تلك اليّت يكون رفضها وتكذيبها ناشئاا من فقدانها ملسوّ  ومؤملة  
د ملوجب كذبها وفسادها. ومن هنا فإذا ما حتدّ  ؛تها وصوابها ولوجدانهاصحّ 
ا من خالل حتكيم العقل الربهايّن؛ ا موضوعيًّ تميزيا  إط الصواب من اخلوتمزّي 
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نشوء ما ينافيه، وليس  ت إىللزم حينها الركون إيله وتغيري العوامل اليّت أدّ 
 ملشاعرنا وانفعاالتنا. يتنازل عن مقتىض العقل الربهايّن إرضاءا  العكس بأن

ختيار ا ليست إاّل معرفة الصواب وااغية اإلنسان عموما  فمن الواضح أنّ 
ها عت واختلفت األهواء واإلرادات، فإنّ . فمهما تنوّ وصالح   ما هو مناسب  

ا تندرج حت ا. وإذا ما عرف وصالحا  ات عنوان إرادة ما يراه املرء حقًّ مجيعا
مشاعره وانفعاالته ال تضمن هل حتديد املناسب والصالح، وال  اإلنسان أنّ 

ا مكن هل أن يكون راضيا ، فعند ٰذلك كيف يتضمن هل حتديد الصواب واحلّق 
يف ٰذلك،  ا بأّن عليه أن يتابع مشاعره وانفعاالته؟! بل إذا ما استمرّ ومقرًّ 

 عن ة واأللم اذّلي يصحب عملّية اتلخيّل فيكون ألجل االستسالم لذّلّ 
 اتلوافق واالنسجام يف اخّتاذ القرارات مع املشاعر واالنفعاالت.

 تربية النفس وتهذيبهاىل إاحلاجة 

ٰهذه انلقطة من الوضوح اذّلي ال يكاد معه يناقش وجيادل فيها،  إنّ 
ا ما يقع املرء يف رشاك االنقياد للمشاعر واالنفعاالت ولٰكن مع ٰذلك فكثريا 

ل لفحص حقيقة القرارات واألحاكم اليّت يقوم بها من ي واتلمهّ دون الرتوّ 
فسّية ال ويح ٰذلك االنفعال والشعور؛ وذٰللك فإّن معاجلة األسباب انل

 ف ىلع اتلبديل السلويكّ ، بقدر ما تتوقّ ف ىلع اتلصحيح اإلدرايكّ تتوقّ 
ة اتلعامل مع االنفعاالت واملشاعر من خالل ادلراية بكيفيّ  والزنويعّ 
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ث قبل متابعتها يف اخّتاذ القرارات املنبثقة، واكتساب القدرة ىلع الرتيّ 
 وإصدار األحاكم.

 تدبري التشريعّيلل على الرفض االنفعالّي تطبيٌق

ض ٰلا املرء بسبب املعاناة اليّت يتعرّ  أنّ ا يصبح واضحا  بناءا ىلع ما تقّدم
أو  أو مذهب   أو طائفة   ما أو حزب   املمارسة ادلينّية اليّت يقوم بها جمتمع  

 ر للمرء قراره بعدم وجود تدبريٍ أو حّّت لّك ادلنيا، ال يمكنها أن تربّ  مجاعة  
أن  - ا ىلع ٰذلكاعتمادا  - غين اإللّٰه(؛ وباتلايل ال يسوّ )ادل ترشيع   إلٰه  
 ؛ والسبب يف ٰذلك هو أنّ برشي   وحمض اخرتاٍع  ها فاسدة  ّن األديان لكّ إ :يقال

بني فساد املمارسة ادلينيّة حّّت لو  العقل الربهايّن يعلم بعدم وجود مالزمةٍ 
 .تهوبرشيّ  ة فكرة ادلين اإللٰهّ شملت لّك ادلنيا، وبني وهميّ 

ملشاعر  مناسب   ، هو حكم  وباطل   احلكم بأّن ادلين برشيٌّ  فرغم أنّ 
 عن ا يعرّب ج يف انلفس وتصدر هديرا احلنق واالنفعال والغضب اليّت تتأجّ 

حجم األلم اذّلي يعترص قلب اإلنسان نتيجة الظلم والفساد اذّلي يراه، 
ذا املوقف وٰهذا اخليار ا للحكم بصواب هٰ ٰهذه املناسبة ليست معيارا  إاّل أنّ 
لع لريى ما ادلين؟ وملاذا ادلين؟  ويّط ث ويمزّي . بل ىلع املرء أن يرتيّ املعريفّ 

؟ وملاذا؟ وما املمارسة ادلينيّة؟ وما اذّلي يوجب تباينهما؟ وهل هو موجود  
خذ أن تكون معلومة اجلواب قبل أن يتّ  وغري ٰذلك من األسئلة اليّت ال بدّ 
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، ومن وجود اتلدبري اإللّٰه للكون همن ادلين لكّ  ٍف  موقا بتبّن قرارا 
 .تهوواقعيّ ، واإلنسان

وكٰذلك احلال بالنسبة إىل املرء اذّلي جيد يف واقعيّة ادلين واتلدبري 
ا للقلق واحلرية واأللم؛ نتيجة منافاة تلك اتلعايلم مصدرا  الترشيعّ 

يريده وما يكرهه. ه وما يبغضه وما واتلوجيهات مع رغباته وأهوائه وما حيبّ 
 مرحيةا  ةا مذلّ  فقد جيد يف فكرة بطالن ادلين وانعدام اتلدبري اإللّٰه فكرةا 

ٰذلك لوحده ال يكيف ىلع اإلطالق لضمان  ة. ولٰكنّ ختيل اعتقه من املسؤويلّ 
بل  .خذه ببطالن األديان وانعدام اتلدبري الترشيعّ صواب القرار اذّلي يتّ 

 يك يدرك أنّ  ريعّ ـأن ينتظر ادلين واتلدبري التشاملرء العاقل ال حيتاج  إنّ 
يسري ىلع أساسه،  أهواءه ومشاعره ورغباته ال تصلح تلكون منهج حياةٍ 

عقله العارف بمنهج الربهان يقوده إىل إدراك القانون العقيّل  بل إنّ 
 ؛للسلوك، وباتلايل وضع األهواء والرغبات يف ساح الفحص واتلهذيب

اتلاكمل اإلنسايّن احلقييّق، اذّلي إن اكن ادلين يسىع  ا منه إىل حتصيلسعيا 
ة، وإجياد فهو يسىع ملعاضدة العقل الربهايّن يف حتقيق ٰهذه املهمّ  يءٍ ـلش

ة واللوازم ، والكشف عن اآلثار اخلفيّ باٍت ومرهّ  باٍت زات من مرغّ املحفّ 
س باإلنسان حنو تهذيب انلف اكنت سائرةا  ة لعمليّة السلوك، سواء  الغيبيّ 

أو حنو إغراقها يف الرذائل. لّك ٰذلك من خالل أسايلب  ،بامتالك الفضائل
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ع بتنوّ  عةٍ ، ومتنوّ مع مراتب الفهم والويع البرشّي  متناسبةٍ  خطاٍب 
 للبرش. املستوى العقيّل وانلفّسّ 

ا ا ومنعا لإلهٰل ألنّه جيد فيه قهرا  من يرفض اتلدبري الترشيعّ  يف الواقع إنّ 
ة، ال  احلّرّية الشخصيّ حتت مسّّم  واالنفعايلّ  الشعورّي ملمارسة االنقياد 

بل يرفض وجود  ،)ادلين اإللّٰه( فقط يرفض واقعّية اتلدبري الترشيعّ 
للسلوك، يدركه اإلنسان بالعقل الربهايّن كما يدرك سائر العلوم  عقيل   قانونٍ 

م معىن ٰلندسة. وباتلايل فإّن مشلكة ٰهذا اإلنسان يه يف فهااكلرياضّيات و
ال عالقة  احلّرّية وحقيقة الكمال اإلنسايّن وطريق الوصول إيله، وٰهذا نقاش  

بل إنّه إن اكن، فهو يأيت يف طول حسم اإلجابة عن لّك ٰذلك بالعقل  ،لدلين به
 الربهايّن.

 للتدبري التكوييّن تطبيق على الرفض االنفعالّي

، يقال يعّ ـرالتش للتدبري ما قيل بالنسبة إىل الرفض االنفعايلّ  إنّ 
األمر عينه  ؛ إذ إنّ للتدبري اتلكوينّ  حبذافريه بالنسبة إىل الرفض االنفعايلّ 

يقال بالنسبة إىل املرء اذّلي تقهره مصائب احلياة ويعاين احلرمان والقهر أو 
ا، فتشتعل يف ا وال معينا ثّم ال جيد نارصا  ،القتل والترشيد أو الظلم والفساد

ا نفسه مشاعر الغضب  ىلع الواقع املرير، ويرفض أن يقر بأّن هناك إلٰها
ألنّه لم جيده حيث احتاج إيله؛ فامرؤ  كٰهذا سيكون يف احلقيقة  ؛يدبره

ا لعص خذ موقفه حتت تأثري انفعاالته املستحكمة يف نفسه، فيتّ  امنقادا
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سكرة األلم والغضب، وينظر إىل نفسه مفصوالا عن لّك املنظومة الكونّية، 
عن تأثري ٰهذه املعاناة عليه أو تأثري  لٍ رفع املعاناة عنه بمعز بأّن يتمّ ويطالب 

. فهو خيزتل ا وطوالا عرضا  وأحداٍث  ٍص عها ىلع لّك ما يرتبط به من أشخارف
هل إىل بني أحداثه من أوّ  واتلحامٍ  ما فيه من ترابٍط  بشخصه الكون بكّل 

ّ  ،آخره  ، ثّم يريد أن يتمّ ةا اكفّ  ةة وغري احليّ ساعه وىلع الصعد احليّ ويف مدى ات
ة عن لّك السالسل العرضيّ  تغيري ٰهذا احلدث اذّلي اعىن منه وكأنّه مفصول  

عن السلسة االختيارّية لألحداث اإلنسانيّة  ة، وكأنّه مفصول  والطويلّ 
 املرتبطة بسائر السالسل واألحداث.

 امر إنّ 
ا
لّك سيكون يف حكمه برضورة رفع معاناته، متجاهالا ل اكٰهذ أ

عنه   عن ترابطها وتأثريها ىلع بعضها ابلعض، اغئبةا أحداث العالم، اغفالا 
ز فقط ىلع ٰهذا احلدث والشامل، ومن ثّم فهو يركّ  الغاية واٰلدف العامّ 

 تعرّب  رفض لّك فكرةٍ ل ، فهو مستعدٌّ ويريد تغيريه؛ وإذا ما لم يتغرّي  اجلزيئّ 
نظره لم يعد موجوداا؛ ألّن  ر صالح الكون. فالصالح يفيدبّ  عن وجود إهٰلٍ 

، وكأنّه ال يوجد سواه يف الكون  وكأنّه ال مهمّ  ،معاناته املؤملة ال زالت قائمةا
 سواه يف الكون، وكأنّه ال قيمة ملا سواه يف الكون.

ر كيف ينبيغ أن جتري يريد ٰهذا املفجوع باآلالم واملحن، أن يقرّ 
 ينبيغ أن يقع، ما هو صالح  أحداث الكون، ما ينبيغ أن يقع منها وما ال 

 ة الرتابط اتلكوينّ بكيفيّ  اكفية   ؛ دون أن يكون هل دراية  ٍح وما ليس بصال
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ة ىلع طول ، واملمتدّ هبني منظومة األحداث اٰلائلة والضخمة يف الكون لكّ 
يعجز عن ختّيله واستحضاره.  الزمان يف املايض واحلارض واملستقبل، إىل حد  

ة ة واالقتضائيّ روريّ ـعه وتعقيده وأحداثه الضيف تنوّ يريد أن خيزتل الكون 
يف  - هايريد أن خيزتٰلا لكّ  - ة واإلنسانّيةة واحليوانيّ ة والطبيعيّ فاقيّ واالتّ 

فيما وقع أو ال  ر إن اكن يوجد خري  حدود رؤيته القارصة والقصرية؛ يلقرّ 
 .م يكنأو ل إلٰهٌّ  يوجد، وإن اكن هناك تدبري  

؛ إاّل إذا اكن ر املعريفّ أن يقود إىل لّك ٰهذا اتلهوّ  قٍل ال يمكن تلفكري اع
صاحبه يردح حتت وطأة تأثري املشاعر الزائفة واالنفعاالت املفِرطة 

يع ما لم يملك بعد مقّومات العلم أ فيدّ واملفرِّطة، اليّت حتدو به حنو أن يتجرّ 
ال سبيل ما فيه. ومن هنا، ف الكون بكّل  ختّص  خذ قراراٍت به، وحنو أن يتّ 

ا ىلع اجللوس مع نفسه ئ نفسه يلصري قادرا من ٰهذه الفئة إاّل أن يهيّ  ملريٍض 
يلكتشف حقيقة املشاعر ودورها وقيمتها، ريثما يستعيد اعفيته منها؛ 

 ا عن تأثري مخرتها.بعيدا  فيقدر أن يرى الصواب
وكيفما اكن فإّن األمر عينه، والالكم واتلوجيه نفسه، يقال لسائر 

؛ فإّن وشعوري   انفعايل   واألنماط من األحاكم اليّت تبىن ىلع أساٍس  األنواع
عالجها يف جوهره يكمن يف تهذيب انلفس وتربيتها أكرث منه يف تعليمها؛ 

ا  ضىحإذ أوإاّل ذاك اتلعليم اذّلي حيتاج اتلهذيب نفسه إيله.  لّك ٰذلك واضحا
ق بمعاجلة األسباب تعلّ ل إىل ختام ٰهذا املفتاح املا، أصملن تأمل فيه خملصا 
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والعوامل انلفسّية الاكمنة وراء اخّتاذ املوقف اإلحلادّي. وفيما ييل خاتمة 
 ها.الالكم يف مفاتيح العالج لكّ 

 خامتة مفاتيح العالج

أرجو أن أكون قد  -وبالفراغ من مفتاح عالج األسباب انلفسّية  - إيّن 
الحظ القارئ الكريم خالل قضيت ما اكن عيّل القيام به يف ٰهذا ابلحث. وقد 

بت عرض أربعة مفاتيح األسباب العقلّية الفلسفّية قد تطلّ  الالكم أنّ 
للعالج، بينما اقترصت احلاجة يف األسباب اتلجريبّية وانلفسّية ىلع مفتاح 

 من األسباب ًّلكًّ  منها. ومرجع ٰذلك يف احلقيقة هو أنّ  للك   واحدٍ  عالٍج 
ىلع املسألة اإلحلاديّة،  ةٍ وعرضيّ  غريبةٍ  عن أسباٍب  اتلجريبّية وانلفسّية عبارة  

بالنسبة إىل اتلجريبّية بٰذلك اتلوظيف والزتييف اذّلي مورس يف  فه منوطة  
ة بلباس انلظرّيات يّ حبيث تّم إظهار الرؤى الفلسفّية املادّ  ،ةالعلوم الطبيعيّ 

ٰلالة العلمّية اة ووانلتائج العلمّية اتلجريبّية، وٰذلك بهدف إعطاء املوثوقيّ 
م عنه املسألة اإلحلاديّة ما تتلكّ  بالكشف عن ٰذلك وبيان أنّ  ٰلا، وقد اكن احلّل 

وال شأن ٰلا  ،ةىلع موضواعت العلوم الطبيعيّ  وسابقةٍ  مةٍ يقع يف مراحل متقدّ 
تها، وما لو نيف النتفت ف عليه صحّ بما يه علوم الطبيعة بفحص ما تتوقّ 

 ا.القيمة املعرفّية ٰلا نفسه
ا منوطة  أو عن جوهر  ةٍ وأجنبيّ  عرضّيةٍ  جبنبةٍ  ّما يف انلفسّية فه أيضا

، واذّلي ىلع اجلانب اإلدرايكّ  املسألة اإلحلاديّة، ويه تأثري اجلانب االنفعايلّ 
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وذٰللك لم يكن بينها وبني املسألة  ؛ا للنفسا وتدبريا وتهذيبا  ب تربيةا يتطلّ 
فرق بني  ؛ وذٰللك لم يكن هناك أّي ييقٌّ حق ونظريٌّ  عليمٌّ  اإلحلاديّة ارتباط  

املسألة اإلحلاديّة وغريها من املسائل انلظرّية يف قابلية املوقف الفكرّي 
جتاهها للوقوع حتت وطأة تأثري املشاعر واالنفعاالت؛ وذٰللك اكن العالج 

ل يف حسم للتدخّ  والشعورّي  ة اجلانب االنفعايلّ ببيان عدم صالحيّ 
والعملّية، مع بيان تطبيقات ٰذلك ىلع املوارد اخلاّصة يف القرارات الفكرّية 

 هنا باذلات. احلالة اإلحلاديّة باعتبار أنّها املعنّ 
ق باألسباب العقلّية والفلسفّية، حيث ولٰكن األمر اختلف فيما يتعلّ 

والعليّم  يف عرض مفاتيح العالج؛ ألّن العالج املعريفّ  اكنت موضع تركزيٍ 
إثبات الوجود  وليس شيئاا آخر، وألنّ  وفلسيفٌّ  للمسألة اإلحلاديّة هو عقيلٌّ 

عمل العقل الربهايّن  من موضواعت الفلسفة، وحمّل  اإللّٰه موضوع  
 ة والرباهني اليّت تقود إىل إثبات وجوده وتدبريه اتلكوينّ الكتشاف األدلّ 

وذكر انلقاط الرئيسة  ،فيها أكرثع وذٰللك اقتىض املقام اتلوسّ  ؛والترشيعّ 
م يف مسار املمارسة العقلّية والفلسفّية حنو حتديد كّ املسؤولة عن اتلح

 ،مةاذّلي أشري إيله يف املقدّ  املوقف من مسألة الوجود اإللّٰه باملعىن اخلاّص 
فيما بعد  ا. ىلع أمل أن تتمّ يعا ـرشا وتر للكون واإلنسان تكوينا وهو اإلهٰل املدبّ 

ضح . إذا اتّ ةا وتفصيليّ  خاّصةا  من األسباب املعروضة معاجلةا  ة لّك سبٍب معاجل
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ما ورد يف ابلحث مع اإلشارة إىل  يب أن أقوم بتلخيص أهمّ  لّك ٰذلك، فحريٌّ 
 ة، وٰهذا ما سأقوم به يف اخلاتمة.بعض اتلوصيات الرضوريّ 

  



 
 

 



 

 اخلامتة

 الخاتمة

 

 

 مسرية ابلحث 

  انلتائج 

  الوصايا 





 

 اخلامتة

أن أاغدر القارئ العزيز ىلع أمل اللقاء يف يف ختام ٰهذا ابلحث، وقبل 
نّه من أمة، أجد كما وعدته يف املقدّ  رةٍ ومتكرّ  أخرى الحقةٍ  مناسباٍت 

حّّت  ؛ض ٰلا ابلحثانلقاط اليّت تعرّ  همّ أل وإمجالٍ  املناسب القيام بتلخيٍص 
ا يف مجع األفاكر وفهرستها وتنظيمها، فالكتاب رغم صغر يكون ٰذلك عونا 

ىلع صعيد  سواء   ،من انلقاط والقضايا ض إىل كثريٍ نّه تعرّ أحجمه إاّل 
ىلع صعيد مفاتيح  أم ،ىلع صعيد القيمة املنطقّية لألسباب أم ،األسباب
ٍة ٍة، ونفسيّ ٍة علميّ ٍة، وجتريبيّ ٍة فلسفيّ يت تنوَّعت بني عقليّ الّ  العالج
لبحث أفضل ل  ىلع فهمٍ ها تلكون ديلالا وذٰللك حيسن حرص أهمّ  ؛ةٍ انفعايلّ 
 .كلك  

 تلخيص مسرية البحث

 ومزيَّ بني ترك االعتقاد بمطلق إهٰلٍ  ،بدأ ابلحث بعرض أنواع اإلحلاد
للكون واإلنسان. وبنيَّ  وترشيع   تكوين   تدبريٍ  يذ وبني ترك االعتقاد بإهٰلٍ 
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إاّل يف طول  ةٍ يّ األّول يف نفسه ليس بذي أهمّ  اثلاين هو األساس، وأنّ  أنّ 
 نيف اثلاين.

مالحظة موضوع املسألة تقود إىل حتديد عنارص ابلحث، ويه  بنيَّ أنّ  ثمّ 
فهو اإلهٰل،  ّما الطرف األسايسّ أ، ورشوط   ٰلا أطراف   عن عالقاٍت  عبارة  

واإلنسان  والطبيعة ّما العالقات فه عالقات اتلدبري بني اإلهٰل من جهةٍ أو
الطبيعة واإلنسان  من ة وحاجة لك  ّما الرشوط فقابليّ وأأخرى.  من جهةٍ 

وذٰللك انقسم ابلحث يف أسباب اإلحلاد إىل ثالث مراحل  ؛تللك العالقة
: األوىل حول أسباب ترك االعتقاد بنفس وجود اإلهٰل. اثلانية حول ةٍ أساسيّ 

ة ر رشوط قيام العالقات اتلدبريّية، ويه: نيف قابليّ أسباب القول بعدم توفّ 
من العالقات اتلدبريّية مع اإلهٰل.  ي  من الطبيعة واإلنسان أل وحاجة لك  

 واثلاثلة حول أسباب نيف وجود العالقات اتلدبريّية وواقعّية أضدادها.
ُض اتلعرّ  مرحلةٍ  يف عرض األسباب اخلاّصة بكّل  ٰهذا، وقد سبق ادلخوَل 

 ابلحث ، فبنّي هاأو رفض فكرةٍ  ا إىل األسباب العاّمة لقبول أّي نسبيًّ  خمترصٍ  بنحوٍ 
ة فعرض معامله األساسيّ  ، باملنهج العقيّل الربهاينّ ا يسّّم مًّ ا اعهناك معيارا  أنّ 

أي املبادئ  ،املرتكزة ىلع اعتماد املبادئ الصاحلة إلنتاج املعرفة الصحيحة
ات يّ ات واحلسّ ات والوجدانيّ يلّ ويه األوّ  ،اتللقائّية الصدق واتلصديق باذلات

ات ويه الوهميّات واالنفعايلّ  ،الصاحلة ها عن املبادئ غريواتلجريبيّات. ومزّي 
ل باملنهج واملتمثّ  -الصحيح  املنهج املعريفّ  واملشهورات واملقبوالت. وبنيَّ أنّ 
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د معالم املنهج ات العقلّية اليّت حتدّ يلّ يقوم ىلع أساس األوّ  -العقيّل الربهايّن 
 ورشوط ضمان إنتاجه للمعرفة الصائبة.

ب اخلاّصة باملوقف اإلحلادّي من الزاوية دخل ابلحث يف عرض األسبا ثمّ 
منها  يلتساءل بعد عرض لّك واحدٍ  ؛قة بما تعتمد عليه من مبادئاملتعلّ 
لالستناد إيلها يف جن املعرفة أو  من مبادئ صاحلةٍ  ا إذا اكنت متألِّفةا عمّ 

من املراحل، ثّم أتبع  مرحلةٍ  ليست كٰذلك. فعرض األسباب اخلاّصة بكّل 
من خالل مالحظة  ،بالتساؤل والفحص عن قيمته املعرفّية عرض لّك سبٍب 

يف تقييم مضمون تلك  نة فيها دون ادلخول اتلفصييلّ نوع املبادئ املتضمّ 
ا بتحديد نوع املبادئ األسباب إاّل يف احلال اذّلي يكون ٰذلك مرتبطا 

 املستخدمة فيها.
ادّي يف وبعد أن انتىه ابلحث من عرض األسباب اخلاّصة باملوقف اإلحل

، بنحٍو مستقل   مراحله اثلالث، ومن عرض القيمة املعرفّية للّك سبٍب 
للقيمة املنطقّية لالستناد  مجيع ٰهذه األسباب فاقدة   خالل ٰذلك أنّ  نّي وتب
دخل يف عرض مفاتيح العالج لٰهذه األسباب بعد تصنيفها اتلصنيف  ؛إيلها

 خاّصة   : عقلّية  ثالثة أصناٍف املناسب للمعاجلة املعرفّية واملنطقّية؛ فاكنت 
 ة  ة، وانفعايلّ بالعلوم الطبيعيّ  خاّصة   باملنطق والفلسفة األوىل، وجتريبّية  

باحلاالت انلفسّية. فقام ىلع إثر ٰذلك بعرض مفاتيح العالج اخلاّصة  خاّصة  
جوهريًّا بموضوع املسألة  باألسباب الفلسفّية، باعتبارها أسباباا مرتبطةا 

ّما األسباب اتلجريبّية وانلفسّية أ. دها إىل أربعةٍ ع فيها وعدّ فتوسّ اإلحلاديّة، 



  اإلحلاد.. أسبابه ومفاتيح العالج  ................................................. 272

منها؛ واذّلي يكمن بالكشف عن  بكل   فعرض مفتاح العالج اخلاّص 
ا الخّتاذ املوقف من الوجود اإللّٰه تها أن تكون أسبابا تها وعدم صالحيّ أجنبيّ 
ٰذلك، مع العرض  منها بيان  مفتاح العالج للك  ا، وقد توّّخ ا أو إجيابا سلبا 

 بلعض تطبيقاته، واإلشارة إىل ممانعات فهمه، وعوائق العمل به.

 نتائج البحث تلخيص أهّم

 نتائج ابلحث كما ييل: ٰهذا، ويمكن أن أخلّص أهمّ 
الكشف عن أّن الغرض األساس واألوحد للملحدين يكمن يف نيف  أّوًل:

ا وليس غرضهم احلقييّق يف نيف أصل  ،ادلور اتلدبريّي لإلهٰل تكويناا وترشيعا
 خيدم فقط يف حتقيق ٰذلك الغرض األساس.ما إاّل من حيث  ،وجوده

الكشف عن أّن مجيع األسباب والعوامل اليّت تقود إىل اخّتاذ  ثانًيا:
انلظر عن قيمتها يف نفسها ـ فاقدة  للقيمة  املوقف اإلحلادّي ـ وبغّض 

من قبل عموم انلاس ىلع األقّل؛ وذٰللك حة لالستناد إيلها املنطقّية املصحّ 
فإّن اعّمة انلاس ومجاهري امللحدين سيكونون فاقدين ملسوغ االتّكال 
عليها؛ ألّن اتّكاٰلم عليها ال خيرج عن كونه اتّكاالا ىلع وهمّياٍت أو 
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انفعايّلاٍت أو مشهوراٍت أو مقبوالٍت، وليس أيٌّ من ٰهذه يكيف تلصحيح 
ا يف نفسه ألسباٍب أخرى.املوقف اذّلي بن علي  ها، حّّت لو اكن صحيحا

 من األسباب اتلجريبّية وانلفسّية يه يف احلقيقة ًّلكًّ  الكشف عن أنّ  ثاثًلا:
ا كما يف اتلجريبيّة، وإمّ  اعم   وتدليٍس  ا نتيجة تزييٍف إمّ  ،وطارئة   غريبة   أسباب  

 نلفسّية.كما يف ا كال ىلع مشاعر زائفةٍ نتيجة خداع املرء نلفسه باالتّ 

الكشف عن أسباب زيف األسباب اتلجريبّية من خالل اتلعريف  رابًعا:
حبقيقة اتلجربة احلّسّية وحقيقة القانون اتلجرييّب وحقيقة انلظرّية العلميّة 
يف العرص احلديث، ومن ثّم بيان موقع اتلجربة احلّسّية يف السلم املعريّف 

ها وإىل الرباهني القائمة ىلع أساسها ات العقلّية ونسبتها إيليلّ وعالقتها باألوّ 
 بنحٍو مبارٍش.

الكشف عن أسباب زيف األسباب انلفسّية من خالل بيان  خامًسا:
حقيقة األحاكم االنفعايّلة وكيفّية نشوئها وقيمتها املنطقيّة وكيفّية تأثريها 

 وطريق معاجلتها.

الكشف عن أّن األسباب الفلسفّية ترجع يف جوهرها إىل أربعة  سادًسا:
وراء انلظرة املاّديّة  ـيّ ساختالالٍت منطقّيٍة اكنت السبب احلقييّق والرئي

للعالم ووراء لّك رؤيٍة فلسفّيٍة فاسدةٍ، وأّول ٰهذه االختالالت هو إلغاء 
، وٰهذا  العرض اذلايّت من ضمن حمموالت القضايا وابتداع تقسيم جديدٍ  خمتل 
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ما اكن هل أثره املدّمر ىلع علم املنطق والفلسفة األوىل وىلع اخلريطة املعرفّية 
ودوره يف  ر العقيلّ . وثانيها اخللط بني دور احلّس يف مقام اتلصوّ للعلوم كلك  

ن اكن ٰلما اذلر، وال؛ ودوره املبارش وغري املبارش يف اتلصوّ مقام احلكم العقيلّ 
ات العقلّية يف يلّ أعن األوّ ، يف سوء فهم عماد املنهج املعريفّ ادلور األساس 

حلقيقة األحاكم احلّسّية  تها وحدودها، وما تبع ٰذلك من سوء فهمٍ مصداقيّ 
ة، البسيطة واتلجريبّية. وثاثلها اخللط بني األحاكم العقلّية واألحاكم الوهميّ 

طات واالشتباهات فيما واذّلي اكن هل ادلور األساس يف نشوء الكثري من املغال
ات العقلّية أو الرباهني القائمة عليها. ورابعها يلّ من األوّ  ق بمجموعةٍ يتعلّ 

ة، وعالقته ة والسلوكيّ اخللل يف فهم دور العقل يف حتصيل املعرفة العقديّ 
ع أسايلب اخلطاب ة عن رضورة تنوّ ى إىل الغفلة اتلامّ بادلين، واذّلي أدّ 

ة والسلوك القويم، حبسب يف عرض العقيدة احلقّ  بمراتب متفاوتةٍ  ادلينّ 
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اكت تفاوت مراتب الفهم والويع عند انلاس، وحبسب تفاوت أنواع املحرّ 
 زات ىلع السلوك القويم املؤثّرة فيهم.واملحفّ 

 الوصايا اّليت كشف عنها البحث أهّم

بعد تلخيص أهّم انلتائج اليّت وصل إيلها ابلحث، أصل إىل ختام ٰهذه 
اتلوصيات اليّت كشف ابلحث عن  اخلاتمة، من خالل استخالص أهمّ 

:  رضورة اتلوّجه ٰلا والعناية ابلالغة بها، ويه مخس 

: حيتاج ابلاحث عن احلقيقة إىل املعرفة بطريقها املوصل إيلها أّوًل 
. باذلات؛ حّّت يكون ىلع بصريةٍ بأن انلتائج اليّت يصل إيلها يه نتائج واقعّية  

ا أن يمىن خالل لك فإّن مصريه ال حييد عن أحد ثالثة أموٍر: إمّ وبدون ذٰ 
هل فيها  مسرية حبثه باحلرية والقلق دون العثور ىلع أرٍض راسخٍة يستتّب 

ا أعّم العلم ايلقيّن. وإمّ  ا أن يسرتق نفسه النفعاالته وعصبيّته فيكون تابعا
ب املصالح ٰلواه أو ٰلوى غريه. وإّما أن ينخدع بتدليس وتزييف أصحا

 واألغراض األنانّية دون أّي قدرٍة ىلع اتلميزي واتلبرّص.

ّن إخالص القصد وانلّية يف طلب احلقيقة، واالستغراق يف تتّبع أ: ثانًيا
األقوال واآلراء بتجّرٍد، ال يكفيان لوحدهما نليل املعرفة احلقيقّية، فمن 

املتناقضة تقود إىل أصدق نّيةا من احلمىق؟! ومنذ مّت اكنت معرفة اآلراء 
ة بطريق معرفة الصواب؟! بل حيتاج املرء إىل أن يضّم إيلهما ادلراية اتلامّ 
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الصواب، والصرب ىلع تعلّمه وتطبيقه، فإذا ما درى بٰذلك وصرب، ثّم احرتف 
ا أمام مرآة عقله بانلحو املمكن  سلوك الطريق، صار الصواب شاخصا

 زيف اآلراء الاكذبة.إلنساٍن أن يبلغه، وهان عليه الكشف عن 

من وىع أهّمّية املعرفة احلقيقيّة بمبدئه ومنتهاه وسبيل تكامله، ال  نّ أ: ثاثًلا
تقعده صعوبة طريقها عن سلوكه، وال تثبّطه كرثة اخلالفات عن متابعة السري 

 بل يضع حتصيلها يف أىلع سلّم أولوّياته. ،للوصول إىل بغيته

مللحد هو الوقوف مع نفسه حلظة صدٍق؛ ّن أّول ما حيتاج إيله اأ: رابًعا
يلفحص حقيقة مواقفه وآرائه وينظر، هل هو فعالا قد سلك طريق احلقيقة 
يف وصوهل إىل تلك اآلراء واملواقف من مسألة وجود إهٰلٍ مدبٍّر للطبيعة 

للمعرفة احلقيقّية، فعليه أن  واإلنسان. وإذا ما اكن يرى أنه ال يوجد طريق  
ر ٰهذه الرؤية، فكيف عرف ٰذلك، وهل هو مقدّل  وتابع  يسأل نفسه عن مصد

هو تابع  ألمثال داروين ودوكيزن وسرتاوس  وألمثال هيوم واكنط ورسل، أ
ا،  وهوكيزن؟ وإذا ما اكن يرى أّن موافقته ىلع آراء ٰهؤالء ليست تبعّيةا وتقليدا

، فليسأل نفسه: ما هو معيار ضمان كون الق ناعة وإنّما قناعة  وعقالنّية 
؟ وما هو معيار العقالنّية؟ فهل موضوعّيةا  قناعةا اليّت حتصل يف نفس املرء 

يكيف الرضا عن اذلات؟ أو هل تكيف اثلقة يف انلفس؟ أو هل يكيف 
يعيش وحده االستقالل بالرأي؟ فليسأل نفسه بصدٍق وموضوعّيٍة، وكأنّه 

زاء املستهزئني، عنه اخلوف من تعيري املعرّيين واسته يف ٰهذا العالم ويلخّل 
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ا هل بينك وبني  فما اذّلي ينفع لو ريض عنك لّك العاملني، وكنت أنت فاقدا
 ؟!نفسك

: من اإلنصاف للنفس وابلعد عن اتلغرير بها أن يتوّقف امللحد عن خامًسا
اّداعء العقالنّية، ونسبة آرائه إىل العقل، فيقول: عقيل يقول وعقيل حيكم، قبل 

ة وادلراية بمعيارها وسلوك طريقها بصرٍب وعزٍم. عقالنيّ أن يقوم بتعلّم معىن ال
أّما إذا ما فعل ٰذلك فيمكنه حينئٍذ بكّل جدارٍة أن ينسب مواقفه إىل العقل، 
وأن يقول العقل حيكم والعقل يمنع؛ ولٰكنّه إذا ما فعل ٰذلك، فٰهذا يعن أنّه 

ا، وأن إحلاده قد أصبح جمّرد ذكرى حتيك ره  تهوّ كّف عن أن يكون ملحدا
ا وقد امتلك انلضج الفكرّي الفكرّي اذّلي قادته إيله مراهقته املعرفيّة. أمّ 

العقيّل بتعلّم طريق احلقيقة ومعيار العقالنّية، واقتناء طريقتها،  وانلموّ 
واحرتاف تطبيقها، فٰهذا يعن أنّه قد أصبح يرى اهلل يف نفسه ويف لّك ما حوهل، 

ا وحك ا ومدبّرا ا يف لّك مبداعا وخالقا ا، وعند ٰذلك سيكون مسلِّما حراكته  يما
وسكناته للّك ما جيري مّما ال يمكن تغيريه يف نفسه وفيما حوهل، وساعياا بأقىص 
جهده وطاقته بروّية عقله وعدالة نفسه تلكميل لّك ما يمكن تكميله يف نفسه 

 وفيما حوهل.

ا، وبعد تلخيص سري ابلحث، وإمجال نتاجئه، واستخالص أخريا 
وصاياه، أصل أيّها القارئ العزيز إىل حيث جيب أن أفارقك، وتغادر 
ألفايظ ناظرك، مع أمل رسوخ معانيها عندك، تاركةا بصمتها يف نفسك 
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عىس أن تيضء لك طريقك، إىل أن حيني موعد لقائنا اتلايل؛ إذ وكما 
وج د لول، نعم بداية  تمهّ الكتاب اذّلي بني يديك هو جمّرد بدايةٍ  علمت، فإنّ 

منظومة احلّل العاليّج الشامل واملستويف للّك ما تتطلّب املسألة طرقه وحلّه. 
 وإىل ٰذلك احلني أستودعك عقلك وبارئك.
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