املغالطات املنطقية يف صورتها العرصية وتداعيتها الفكرية واالجتماعية................................................................... 1

Logical fallacies in their modern form and their intellectual and social
repercussions
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Summary
In a new modern method, the study deals with the issue of logical fallacies, which
comes second to proof-making in terms of logical importance. In fact, it is even more
important for that we much more face it in our daily life, and because of its intellectual
and social consequences and repercussions. We have got to present new classifications
of fallacy-making differ from what is found in the books of Aristotelian logic, where we
turned away from the famous classification of subjective fallacies into verbal and moral
ones, and replaced with two divisions: conceptual and confirmational fallacies, and
then we divided each division into formal and material fallacies, which, in total,
represent the forms of deviation from all logical laws that were classified previously.
Thus, logical fallacies became more consistent with logic and the laws of conceptual
and confirmational thinking at both of formal and material levels. The other thing that
has made this study so important is the detailing of the second section of fallacy
created by Sheikh al-Tousi and called, by him, as incidental fallacy. All other logicians
followed his method in this concern after his death. At the end of the article, we
concluded, in brief, that bad consequences of fallacies that are harmful to human
thought and human society, to show how dangerous they are to our life.
Keywords: logic, subjective fallacies, accidental fallacies, formal fallacies, material
fallacies.
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املغالطات املنطقية يف صورتها العرصية
وتداعياتها الفكرية واالجتماعية
د .حممدأيمن عبد اخلالق
أستاذ يف الفلسفة اإلسالمية ،جامعة املصطىف العاملية ،مرص .الربيد اإللكرتوينm.a.almisri@aldaleel-inst.com :

اخلالصة
تتناول هذه املقالة بأسلوب عرصي جديد موضوع املغالطات املنطقية ،واذلي يقع يف املرتبة اثلانية

بعد صناعة الربهان من حيث األهمية املنطقية ،بل يفوقه أهمية بلحاظ حجم االبتالء به يف حياتنا
ايلومية ،ومن حيث آثاره وتداعياته الفكرية واالجتماعية .وقد توصلنا إىل عرض تقسيمات جديدة

لصناعة املغالطة ختتلف عما هو موجود يف كتب املنطق األرسطي ،حيث عدنلا عن اتلقسيم املشهور
يف تقسيم املغالطات اذلاتية إىل لفظية ومعنوية ،وأبدنلاها بتقسيمها إىل قسمني مغالطات تصورية

وتصديقية ،ثم ك قسم إىل مغالطات صورية ومادية ،واليت تمثل يف جمموعها صور االحنراف عن مجيع
القوانني املنطقية اليت تم تأصيلها يف األبواب السابقة ىلع املغالطة ،وبذلك أضحت املغالطات املنطقية

أكرث انسجاما مع أبواب املنطق وقوانني اتلفكري اتلصورية واتلصديقية ىلع املستويني الصوري واملادي،
واألمر اآلخر اذلي تمي به هذا ابلحث هو توسعة القسم اثلاين للمغالطة اذلي أبدعه املحقق الطويس،

وسماه باملغالطة بالعرض ،وسار ىلع منواهل ك املناطقة من بعده ،وقد اختتمنا املقالة ببيان خمترص
لعواقبها السلبية الوخيمة ىلع الفكر اإلنساين واملجتمع البرشي؛ يلتبني نلا مدى خطورتها احلياتية.
اللكمات املفتاحية :املنطق ،املغالطات اذلاتية ،املغالطات العرضية ،املغالطات الصورية ،املغالطات
املادية.
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املقدمة
إن أهم ما يمي اإلنسان يف هذه احلياة يه قدرته اذلاتية ىلع اتلفكر واتلعقل السليم ،وحتليل

املعلومات اليت ترد إىل ذهنه ،واحلكم عليها بأحاكم خمتلفة من القبول أو الرفض.

ولكن تفعيل هذه القدرة العقلية بانلحو اذلي جيعل أحاكمها صائبة مرشوط بأن يكون تفكريها

ىلع طبق القوانني الطبيعية الصحيحة للعقل اإلنساين ،واليت يه يف الواقع مظهر الصحة والسالمة

العقلية .وقد اكتشف املعلم األول أرسطو هذه القوانني منذ قديم الزمان ،ودونها يف صناعة املنطق،
واليت يمكن إدراجها حتت عنوان "قواعد اتلفكري الصحيح".

وقد اكن ادلافع الرئيس هل يف ذلك الوقت هو اتلصدي لالتاه السفسطايئ يف زمانه واذلي سىع

لرتويج الشكوك والشبهات املعرفية اليت استهدفت مجيع أصول املعرفة اإلنسانية ومصادرها ،متوسال

بشت أسايلب اخلداع واتلضليل الفكري ،وبنحو أصبح يهدد الكيان اإلنساين واملجتمع البرشي يف
مجيع مبادئه الفكرية وقيمه األخالقية واالجتماعية.

واكن أول من استشعر هذا اخلطر هو احلكيم سقراط اذلي رشع يف احلوار معهم مفندا حججهم،
وساعيا تلثبيت املفاهيم والقيم اإلنسانية بنحو موضويع مطلق ،ودفع حياته ثمنا يف سبيل ذلك ،ثم

أكمل تلميذه أفالطون طريقه يف احلوار معهم وفضح أسايلبهم وخدعهم ،ولكن ك هذا ما اكن يغين
دون تنقيح قواعد علمية موضوعية واضحة تكون بمزنلة امليان واملعيار اثلابت تلميي الصواب من

اخلطإ ،واحلق وابلاطل يف األفاكر واألقوال ،وهذا ما قام به أرسطو بعد أستاذه أفالطون ،بتدوينه

صناعة املنطق يلضع حدا فاصال وإىل األبد بني العلم والسفسطة.

وهذا املقال يتناول بابلحث واتلحقيق موضوع املغالطات املنطقية الشائعة يف حياتنا وجمتمعاتنا

البرشية من قديم الزمان وإىل زماننا املعارص ،وبيان عواقبها السلبية الوخيمة ىلع الفكر والقيم
اإلنسانية ،سواء ىلع املستوى الفردي أو االجتمايع؛ من أجل اتلنبيه ىلع خطورتها الكبرية ىلع حياة

اإلنسان ومصريه يف هذه احلياة وما بعدها ،وحثه ىلع االحرتاز منها ،وأن يسىع تلعلم القواعد األساسية

للتفكري املنطيق الصحيح؛ يليق نفسه وجمتمعه من وباء هذه الفريوسات الفكرية اليت يندر أن ينجو

منها أحد ،ال سيما يف هذا الزمان اذلي ازدهرت فيه شت أنواع القنوات اإلعالمية من الصحف

واملجالت واإلذاعة واتللفاز والفضائيات والشبكة العنكبوتية ،ووصلت فيه وسائل اتلواصل
االجتمايع إىل ك بيت ،واختلطت فيه اثلقافات ،حبيث أصبح العالم كه بشت ثقافاته املتنوعة

واملتباينة كقرية واحدة.
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وسنرشع أوال يف تعريف املغالطة ،ثم نشري إىل أسباب الوقوع يف الغلط ،وبعد ذلك نذكر أغراض

املغالطني ،ثم نبني أهمية دراسة املغالطة ،ثم نتعرض ببيان تفصييل إىل أقسامها اذلاتية والعرضية،

وخنتم ببيان تداعياتها الفكرية واالجتماعية ىلع اإلنسان واملجتمع البرشي.
تعريف املغالطة (السفسطة)

َّ
من انلاحية اللغوية فإن كمة "سفسطة" مؤلفة من مقطعني" :سوفيا" وتعين احلكمة ،و"أسطس"
تعين اتلمويه .فمعناها "احلكمة ِّ
املموهة".
وقد سماها ابن انلديم "احلكمة ِّ
املموهة" بعد نقل عنوانها ايلوناين يف كتاب أرسطو [انلص الاكمل ملنطق

أرسطو ،ص  ،]988فيه حكمة ألنها تشبه الربهانيات الصحيحة ،ولكنها مموهة ألنها يف الواقع مغشوشة

وخداعة.

ُ ِّ
َّ
َّ
مشبهة بايلقينيات؛ وإن ألف من
وأما من انلاحية املنطقية فإن املغالطة قياس مؤلف من قضايا
املشاغبات ويه القضايا املشبِّهة باملشهورات ُس ِِّّم بالقياس املشاغيب.
واملغالطة تشمل يف احلقيقة الغلط أي الوقوع يف اخلطإ يف احلكم ،واتلغليط أي اتلضليل املتعمد

للمخاطب ،وسنذكر أسباب ك واحد ىلع حدة.
أسباب الوقوع يف الغلط
إن هناك أسبابا متعددة للوقوع يف اخلطإ أثناء االستدالل أو احلكم ىلع قضية معينة باإلثبات أو

انليف:

 .1اجلهل بقواعد اتلفكري الصحيح ،وهذا اجلهل قد يكون منشؤه الكسل أو عدم اتلصديق

بوجود هكذا قواعد للتفكري ،أو الشعور بعدم احلاجة إيلها ،أو ربما عدم الرغبة يف خمالفة العقل
اجلميع بمشهوراته ومقبوالته املأنوسة واملألوفة.
.2

ضعف اتلميي وغلبة الوهم ،إما بسبب ضعف اذلاكء أو الرتبية اتللقينية ،أو عدم اتلدرب

ىلع املمارسة املنطقية.

 .3الغفلة وقلة االنتباه والتسع يف األحاكم.
 .4اتلعصب وانعدام املوضوعية ،فبعضهم يريد أن يصدق ما حيب أن يصدقه من املشهورات

املأنوسة واملألوفة ،فهو يعتقد أوال ثم حياول أن يستدل ىلع عقائده املسبقة ،أو بعبارة أخرى يشعر ثم
يستدل.
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 .5اتلقليد األعىم لألكابر حبيث يضع ثقته بالاكمل فيهم ويقبل ك مايقولونه بال تمحيص.
أغراض السفسطايئ
إن اتلغليط العمدي قد يكون ألغراض ممدوحة عقالئيا اكتلغليط االمتحاين من املعلم الختبار

مهارة تلميذه ،وقد يكون ألغراض مذمومة اكلسمعة والرياء وحب الظهور ،كما اكن حال
السفسطائيني األوائل يف ايلونان ،واذلين وصفهم أرسطو بقوهل« :إن هؤالء حيبون أن يُعرفوا بأنهم
حكماء أكرث من أن يكونوا حكماء وال يُعرفون بذلك» [املصدر السابق ،ص .]912

وللشيخ رضا املظفر الكم مجيل ودقيق حول هذا املوضوع ،ال بأس بنقله هنا ،حيث يقول:
« املغالطة بمعىن تعمد تغليط الغري قد تقع عن قصد صحيح ملصلحة حممودة ،مثل اختباره وامتحان

معرفته ،فتسىم (امتحانا)  ...وقد تقع عن غرض فاسد ،مثل الرياء بالعلم و املعرفة واتلظاهر يف
حبهما ،ومثل طلب اتلفوق ىلع غريه ،واذلي يدفع اإلنسان إىل هذا الرياء وطلب اتلفوق هو شعوره
بانلقص من انلاحية العلمية ،فرييد يف دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا انلقص .واذ يَعرف من نفسه
العجز عن اتلعويض بالطريق املستقيم وهو اتلعلم واملعرفة احلقيقية فيلتجئ إىل اتلظاهر بما يسد

نقصه بزعمه ،وهو يف هذا يشبه من يريد أن يسرت نقصه يف مزنتله االجتماعية بطريق اتلكرب

واتلعاظم ،أو يسرت نقصه يف عيوبه األخالقية بالطعن يف انلاس وغيبتهم؛ وذللك يلتجئ هذا اإلنسان

اذلي فيه مرکب انلقص إىل أن يلتمس طرق احليل واملغالطات عند مواجهة أهل العلم ،يلظهر أمام
انلاس بمظهر العالم القدير ،فيجهد نفسه يف حتصيل أصول املغالطة وقواعدها ،تلكون هل ملكة ذلك

والقدرة ىلع املصاولة اخلادعة  ...أاعذنا اهلل تعاىل من األباطيل واألحابيل ،وهدانا الرصاط املستقيم»

[املظفر ،املنطق ،ص .]421

ومن األغراض الرشيرة للمغالطة اليت قد يلجأ هلا بعض اخلطباء السياسيني وادلينيني واإلعالم

املضلل يه تضليل الرأي العام من أجل تربير مواقف اجتماعية أو حتقيق مصالح سياسية

وأيديولوجية.

أهمية دراسة املغالطة
ال شك أن اهلدف األصيل لإلنسان العاقل من دراسة علم املنطق هو تعلم قواعد اتلفكري الصحيح

أوال وباذلات ال سيما صناعة الربهان وحتصيل العلم الربهاين ،وهو ما رصح به أرسطو نفسه يف مقدمة

كتاب القياس بقوهل« :إن أول ما ينبيغ أن نذكر هو اليشء اذلي فحصنا عنه هاهنا ،والغرض اذلي إيله

قصدنا ،فأما اليشء اذلي عنه نفحص فهو الربهان وغرضنا العلم الربهاين» [منطق أرسطو ،ج  ،1ص .]137
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فالربهان هو املقصود أوال وباذلات ،وما قبله من معرفة احلد والقضية والقياس يه مقدمات هل يف

احلقيقة.

ولكن تأيت أهمية دراسة املغالطة يف املرتبة اثلانية بعد الربهان من باب االحرتاز عن الوقوع يف

اخلطإ ،فالربهان هو العالج واملغالطة يه الوقاية؛ وذللك فقد أوالها املعلم األول اغية االهتمام،
فدراسة املغالطة هلا فائدتان:

 -1فائدة فردية يف تقوية املناعة اذلاتية وحتصني انلفس من الوقوع يف الغلط باتلعرف ىلع أسايلب

اتلمويه واخلداع املختلفة ،مما من شأنه أن يصون اإلنسان من الوقوع يف رشاك املغالطني واتلورط يف
مستنقع االحنرافات الفكرية.

2ـ فائدة اجتماعية يف تفنيد آراء املضلني وإبطاهلا ورد شبهاتهم املعرفية وتنبيه انلاس وحتذيرهم من

أن يكونوا ضحايا ألصحاب املصالح السياسية واأليديولوجية املغرضة.
أقسام املغالطات

هذا الفصل هو من أهم أجزاء ابلحث ،وقد رشع املعلم األول أرسطو يف تقسيم املغالطة إىل لفظية
وغري لفظية ،ثم سار املتأخرون ىلع منواهل بعد ذلك ،وإن اختلف بعضهم معه يف ابليان اتلفصييل.
وسنستعرض هذه القسمة يف ابلداية عند املعلم األول ثم نشري إىل طريقة ابن سينا ،وإىل طريقة

املحقق الطويس من املتقدمني ،ثم طريقة الشيخ املظفر كشاهد ىلع طريقة املتأخرين ،أوردها كها هنا

بال تفاصيل كثرية أو شواهد متعددة من أجل االختصار ،ثم أبني يف انلهاية الطريقة املختارة عندي

وامتيازها عن غريها مع شواهدها اتلفصيلية بنحو معارص مستفيدا من بعض الكتب املنطقية
األكاديمية احلديثة.
ً
أوال :تقسيم أرسطو

قال أرسطو يف باب املغالطة اليت سماها باتلبكيت أي اإلبطال« :وأحناء اتلبكيت هما حنوان:

أحدهما من القول واآلخر خارجة عن القول ،وأقسام انلحو الاكئن عن القول اليت عنها تكون الشبهة

عددها ستة ،ويه هذه :أحدها االتفاق يف االسم ،واملراء ،والرتکيب ،والقسمة ،واتلعجيم وشلك

القول» [انلص الاكمل ملنطق أرسطو ،حتقيق فريد جرب ،ص .]926

أي أن املغالطات إما قويلة (لفظية) وإما خارجة عن القول (معنوية) ،ثم قسم اللفظية إىل ستة

أقسام فرعية نبينها مشفوعة باصطالحات املتأخرين عنه:
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 .1اشرتاك االسم (االشرتاك اللفظي).
 .2املراء (املماراة أو اجلملة املبهمة).
 .3الرتکيب (ترکيب املفصل).
 .4القسمة (تفصيل املرکب).
 .5اتلعجيم (الوهم يف اإلعراب أو اتلنقيط).
 .6شلك القول (الوهم يف اتلرصيف).
ثم رشع يف بيان املغالطات غري اللفظية (املعنوية) بقوهل« :فأما اتلضليالت اخلارجة عن القول

فأنواعها سبعة :أما األول فمن األعراض ،وأما اثلاين فأن يقال ىلع اإلطالق أو ال ىلع اإلطالق ،ولكن
يف يشء ،أو أين ،أو مت ،أو باإلضافة إىل يشء .واثلالث اذلي من اجلهل باتلبكيتات ،والرابع اذلي

من اليت تلزم .واخلامس فأن يأخذ اذلي من ابلدء ،والسادس أن يضع ال علة كعلة .والسابع أن جيعل

مسائل كثرية مسألة واحدة» [املصدر السابق ،ص .]935

ومقصوده  -اذلي بينه يف تفصيل الكمه الحقا  -أن املغالطات غري اللفظية تنقسم إىل سبعة أقسام
فرعية ،وسنبينها أيضا حبسب اصطالحات املتأخرين حبسب احلاجة:
 .1األعراض (أخذ ما بالعرض ماكن ما باذلات).
 .2أن يقال ىلع اإلطالق أو ال ىلع اإلطالق (سوء اعتبار احلمل).
 .3اجلهل باتلبكيتات (رشائط اتلأيلف القيايس).
 .4اخلطأ من اليت تلزم (إيهام العكس).
 .5األخذ من ابلدء "أي من املبادئ " (املصادرة ىلع املطلوب).
 .6وضع ما ليس بعلة علة.
 .7جعل املسائل يف مسألة واحدة.
فاحلاصل من ك ما سبق أن أرسطو قسم املغالطات إىل ست مغالطات لفظية وسبع مغالطات

معنوية ،وهو ما سار عليه ك من جاء بعده من املناطقة إىل زماننا املعارص.
ً
ثانيا :تقسيم ابن سينا

إن ابن سينا ،وإن وصل يف انلهاية  -كما سنبني  -إىل نفس ماوصل إيله أرسطو من تقسيم
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املغالطات إىل لفظية ومعنوية ،إال أنه لم يبدأ مبارشة بهذه القسمة ،وإنما بدأ باملغالطات من حيث

تعلقها بالقياس اذلي يراه العمدة واألصل يف االستدالل ،بأن قسمها إىل قسمني رئيسيني ،األول

مغالطات تتعلق بالقياس كلك ،واثلاين تتعلق بأجزائه اذلاتية من املقدمات واحلدود ،واملغالطات
األوىل كها معنوية واثلانية اختلطت فيها أصناف املغالطات املعنوية مع اللفظية ،ولكنه يف انلهاية قام

بتعديدها تقريبا بنفس انلحو اذلي سار عليه أرسطو من ابلداية.

وسنشري بنحو موجز إىل الكم ابن سينا مع رشح وتعليق املحقق الطويس عليه يلتبني نلا صحة ما
قررناه.

ُ َّ
المدیع قياسا ليس بقياس
قال ابن سينا« :إن الغلط قد يقع إما لسبب يف القياس ،وهو أن يكون

يف صورته ،وهو أن ال يكون ىلع سبيل شلك منتج ،أو يكون قياسا يف صورته ،ولكنه ينتج غري
املطلوب؛ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة ،أو ال يكون قياسا حبسب مادته ،أي أنه حبيث إذا اعترب

الواجب يف مادته ،اختل أمر صورته ،وإذا سلم ما فيه ىلع انلحو اذلي قيل ،اكن قياسا ،ولكنه غري

واجب تسليمه ،فإذا رويع فيه تشابه أحوال األوسط يف املقدمتني ،وأحوال الطرفني فيهما مع انلتيجة،

لم جيب تسليمه ،فلم يكن قياسا واجب القبول ،وإن اكن قياسا يف صورته» [ابن سينا ،اإلشارات

واتلنبيهات ،ج  ،1ص .]495
يقول املحقق الطويس يف رشحه هلذا الالكم« :الغلط يقع لسبب يرجع :إما إىل اتلأيلف القيايس،

وإما إىل أجزائه اليت يه املقدمات ،ثم احلدود ،والشيخ بدأ بالقسم األول فقال" :إن الغلط قد يقع إما

لسبب يف القياس" ،وأخر القسم اثلاين إىل أن يتم الالكم يف القسم األول.

ثم اذلي يرجع إىل اتلأيلف ،يكون لسبب يرجع :إما إىل صورته وإما إىل مادته .و بدأ بالقسم األول

فقال" :وهو أن يكون املديع قياسا ،ليس بقياس يف صورته" .ثم اذلي يرجع إىل الصورة ،يكون إما

حبسب نسبة بعض املقدمات إىل بعض ،أو حبسب نسبتها إىل انلتيجة ،واذلي يكون حبسب نسبة

بعض املقدمات إىل بعض؛ فهو أن ال يكون ىلع شلك رضب منتج ،وقد أشار إيله بقوهل" :وهو أن ال
يكون ىلع سبيل شلك منتج" ،واذلي يكون حبسب نسبة املقدمات إىل انلتيجة ،فال خيلو :إما أن يكون

السبب هو أن املقدمات لم يلزم منها قول غريها .أو لزم ،ولكن الالزم ليس هو املطلوب ،واألول :يه

املصادرة ىلع املطلوب ،ولم يذكره الشيخ هنا؛ ألنه حيتاج إىل رشح فأخره إىل أن يفرغ من القسمة،

ويشتغل برشحه ،واثلاين :هو وضع ما ليس بعلة علة؛ ألن وضع القياس اذلي ال ينتج املطلوب إنتاجه

هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب ،ماكن علته ،وإيله أشار بقوهل " أو يكون قياسا يف صورته ،لكنه ينتج
غري املطلوب؛ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة" .وأما اذلي يرجع إىل مادة القياس مشتمال ىلع
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مقدمات لو وضعت حبيث تكون مسلمة ىلع هيئة قياس ،خرجت ىلع أن تكون مسلمة ،وإيله أشار

بقوهل " :أو ال يكون قياسا حبسب مادته  ...إىل قوهل :وإن اكن قياسا يف صورته» [املصدر السابق].
فاحلاصل أن القسم األول املذكور يشتمل ىلع املغالطات املعنوية ،ويه حبسب ترتيبه:
 .1سوء اتلأيلف القيايس.
 .2املصادرة ىلع املطلوب.
 .3أخذ ما ليس بعلة علة.
 .4املغالطات املادية.

ثم انتقل ابن سينا بعد ذلك إىل بيان القسم اثلاين يف الكمه املتعلق باملقدمات وأجزائها احلدية،
بقوهل« :هذا ،وإما أن ال يكون الغلط يف كون القياس قياسا واجب القبول ،لكن بسبب يف

املقدمات ،فإنه قد يقع الغلط بسبب اشرتاك يف مفهوم األلفاظ ىلع بساطتها ،أو ىلع ترکيبها ،ىلع ما

قد علمت» [املصدر السابق ،ص .]499

قال املحقق الطويس يف تعليقه ىلع هذا الالكم« :ملا فرغ عن بيان القسم األول ،وهو أن يكون سبب

الغلط راجعا إىل اتلأيلف ختمه بقوهل" :هذا" أي هذا قسم ،وبدأ بالقسم اثلاين بقوهل "وإما أن ال يكون
الغلط" فلفظة "إما" هذه أخت اليت يف أول الفصل يف قوهل" :الغلط قد يقع إما لسبب يف القياس "وهذا
القسم هو أن يكون الغلط لسبب يف املقدمات أو يف أجزائها اليت يه احلدود ،وينقسم:

إىل ما يكون السبب لفظيا وإىل ما يكون معنويا .وبدأ بالقسم األول ،وهو ىلع ما ذكرناه ينحرص يف

ستة أقسام؛ ألن الغلط :إما أن يكون االشرتاك يف جوهر اللفظ املفرد .أو يف هيئتة يف نفسه .أو يف
هيئته الالحقة به من خارج .أو يف الرتکيب املتحمل ملعنيني ،أو يف وجود الرتکيب وعدمه ،فيظن أن

املرکب غري املرکب ،أو غري املرکب مرکبا» [املصدر السابق].
فهو هنا يشتمل ىلع ست مغالطات لفظيةكما يه مذكورة يف منطق أرسطو ،ويه:
 .1االشرتاك اللفظي.
 .2اخلطأ يف هيئة اللفظ اذلاتية (اتلرصيف).
 .3اخلطأ يف هيئة اللفظ العرضية (اإلعجام واإلعراب).
 .4الرتکيب املحتمل ملعنيني (املماراة).
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 .5ترکيب املفصل.
 .6تفصيل املرکب.
ثم أشار ابن سينا إىل األخطاء املعنوية يف مقدمات القياس بقوهل« :وقد يقع الغلط بسبب املعىن

الرصف ،مثل ما يقع بسبب إيهام العكس ،وبسبب أخذ ما بالعرض ماكن ما باذلات  ...وبسبب إغفال

توابع احلمل» [املصدر السابق ،ص .]502

فقد ذكر هنا ثالث مغالطات معنوية يه:
 .1إيهام العكس.
 .2أخذ ما بالعرض ماكن ما باذلات.
 .3سوء اعتبارات احلمل.
ثم قام ابن سينا يف انلهاية حبرص أسباب املغالطات يف اثين عرش سببا لفظيا ومعنويا ،فقال:
«فنجد أسباب املغالطات منحرصة يف اشرتاك اللفظ مفردة ،أو مرکبة ،يف جوهره ،أو يف هيئته

وترصيفه ،ويف تفصيل املرکب ،وترکيب املفصل ،ومن جهة املعىن يف إبهام العكس .وأخذ ما بالعرض

ماكن ما باذلات ،وأخذ الالحق لليشء ،وإغفال توابع احلمل ،ووضع ما ليس بعلة علة ،واملصادرة ىلع
املطلوب األول ،وحتريف القياس وهو اجلهل بقياسيته» [املصدر السابق ،ص .]504

ويه نفس األسباب اليت ذكرها أرسطو يف منطقه ،باستثناء سبب واحد لم يذكره ابن سينا وهو (مجع

املسائل يف مسألة واحدة) لكونه تأيلفا غري قيايس ،خيالف ما اعتمده ابن سينا  -كما ذكرنا يف ابلداية
 من االنطالق من اتلأيلف القيايس.ً
ثالا :تقسيم املحقق الطويس

وهو حبسب الظاهر أول من قسم املغالطة بالقسمة األوىل إىل ذاتية وعرضية ،ثم قسم اذلاتية إىل

لفظية ومعنوية بالطريقة األرسطية اتلقليدية األصيلة نفسها ،وسننقل بعض كماته اليت تشري إىل ذلك.

قال« :وهلذه الصناعة أجزاء صناعية وخارجة ،واألوىل :ما يتعلق باتلبكيت» [احليل،اجلوهر انلضيد،

ص  ]400أي بنفس القياس املغالطي باذلات.

ثم قال« :وأما أسباب الغلط مطلقا :فأما اللفظية  -ويه ستة [ »...املصدر السابق ،ص  ،]401ثم

عددها ىلع طريقة املعلم األول نفسها تقريبا.
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ثم ذكر األغالط املعنوية السبعة بقوهل« :وإما معنوية ويه سبعة [ »...املصدر السابق ،ص ]407

وعرضها بالطريقة األرسطية نفسها.
ً
رابعا :تقسيم الشيخ املظفر

وأما الشيخ املظفر من املتأخرين ،فقد سلك نفس طريقة املحقق الطويس ،وقسم املغالطة أوال إىل

ذاتية وعرضية ،قال« :وهلذه الصناعة جزءان اكجلزءين يف صناعة اخلطابة:

أحدهما  :اكلعمود يف اخلطابة ،ويه القضايا اليت بذاتها تقتيض املغالطة ،ويه نفس اتلبكيت،
ولنسمها "أجزاء الصناعة اذلاتية".
ثانيهما :اكألعوان يف اخلطابة ،ويه ما تقتيض املغالطة بالعرض ،أي اخلارجة عن اتلبكيت،

اكلتشنيع ىلع املخاطب وتشويه أفاكره واالستهزاء به ،وحنو ذلك مما سيأيت ،ولنسمها "أجزاء الصناعة

العرضية"» [املظفر ،املنطق ،ص .]423

ثم قسم املغالطة اذلاتية بنفس الطريقة إىل لفظية ومعنوية ،غري أنه دخل مدخال قريبا من مدخل

ابن سينا بتقسيم املغالطة اذلاتية إىل ما يتعلق بمقدمات القياس من القضايا ،وسماه باملغالطة املادية،
وما يتعلق باتلأيلف القيايس ،وسماه باملغالطة الصورية.

وقال« :اعلم أن الغلط الواقع يف نفس اتلبكيت وهو القيايس املغالطي ،إما أن يقع من جهة مادته

ويه نفس املقدمات ،أو من جهة صورته ويه اتلأيلف بينها ،أو من اجلهتني معا ،ثم إن هناك غلطا
يقع يف القضايا وإن لم تؤلف قياسا( ،)1ثم الغلط الواقع يف مادة القياس ىلع ثالثة أنواع:

 -1من جهة كذبهما يف نفسها ،وقد ألبست بالصادقة ،أو شناعتها يف نفسها وقد ألبست

باملشهورة.

 -2من جهة أنها ليست غري انلتيجة واقعا مع توهم أنها غريها ،فتكون مصادرة ىلع املطلوب.
 -3من جهة أنها ليست أعرف من انلتيجة مع ظن أنها أعرف" ،وهو أخذ ما ليس بعلة علة".
ثم إن انلوع األول  -وهو الكذب أو الشناعة واالتلباس بالصادقة أو املشهورة  -أهم األنواع وأكرث

ما تقع املغالطات من جهته ،وهو تارة يكون من جهة اللفظ وأخرى من جهة املعىن ،فهذه مجلة أنواع
الغلط.

ثم يمكن أرجاع األنواع األخرى حت الغلط من جهة صورة القياس إىل الغلط من جهة املعىن.
( )1يقصد مجع املسائل يف مسألة واحدة.

جملة ادليلل العدد السادس عرش 12 ....................................................................................
فتقسم أنواع املغالطات إىل قسمني رئيسني :املغالطات اللفظية واملغالطات املعنوية» [املصدر السابق ،ص

.]424

ثم تعرض بليانهما بعد ذلك باتلفصيل بالطريقة اتلقليدية األرسطية نفسها تقريبا.
ويف اخلتام ذكر املغالطة بالعرض بقوهل« :ويه األمور اخلارجة عن نفس منت اتلبكيت ،ومع ذلك

موجبة لوقوع الغري يف الغلط ،ويلتجئ إيلها اغبلا من يقرص باعه عن جماراة خصمه بالالكم املقبول

والقياس اذلي عليه سمة الربهان أو اجلدل واحلقد ىلع اخلصم واتلعصب األعىم للرأي أو املذهب هما

الذلان يدعوان خفيف امليان يف املعرفة إىل اختاذ هذه السبل يف املغالطة ،حينما يعجز عن املغالطة يف
نفس القياس اتلبكييت ،ومن نافلة القول أن نذكر أن أكرث من يتصدى للخصام واجلدل يف العقائد

وانلقد والرد يف املذاهب االجتماعية والسياسية ،هم من أوئلك خفييف امليان ،وإال فالعلماء واملثقفون

أكرث أدبا وصونا لالكمهم وحرصا ىلع سالمة بيانهم ،وإن تعصبوا واغلطوا ،أما طالب احلق املخلصون هل
من العلماء فهم انلخبة املختارة من البرش اذلين يندر وجودهم ندرة املاس يف الفحم ،ال يتعصبون لغري

احلق وال يغالطون يف احلق ،رمحة بانلاس وشفقة ىلع عقائدهم ،واحلقيقة عندهم فوق مجيع االعتبارات

ال تأخذهم فيها لومة الئم» [املصدر السابق ،ص .]441

وإىل هنا نكون قد فرغنا من استعراض تقسيمات املغالطة عند أرسطو ومشهور املناطقة ،وتصل

انلوبة اآلن إىل بيان الطريقة اجلديدة اليت اعتمدتها يف اتلقسيم وما تمتاز به عن الطريقة اتلقليدية

مع مرااعة ك ما أوردوه من عناوين جزئية تفصيلية.
ً
خامسا :اتلقسيم اجلديد للمغالطة

هذه الطريقة اجلديدة يف اتلقسيم ،وإن اعتمدت يف ابلداية اتلقسيم املشهور من زمان املحقق

الطويس من تقسم املغالطة إىل ذاتية وعرضية ،إال أنها اختلفت عنها بعد ذلك يف تقسيمات املغالطة

اذلاتية ـ كما سيتبني الحقا ـ كما قمت بتوسعة هذا ابلاب املهم من املنطق بعد تطعيمه بالكثري من
الشواهد العملية احلياتية انلافعة ،اليت استفدت الكثري منها ـ ال سيما يف فصل املغالطة بالعرض ـ من

بعض الكتب املعارصة القيمة ككتاب "املغالطات املنطقية" لدلكتور اعدل مصطىف ،وکتاب "اتلفكري

املستقيم واتلفكري األعوج" لروبرت ثاولس ،وکتاب "املنطق اتلطبييق " ألصغر خندان ،مع إضافة

بعض العناوين اجلديدة اليت أدخلها املحققون املعارصون ىلع أشاكل املغالطات ،ولكن بعد إدراجها

حتت عناوينها األصلية يف املنطق األرسطي حبسب تقسيمنا اجلديد هلا.

وهذه الطريقة اجلديدة أراها أكرث مناسبة من الطريقة اتلقليدية من عدة وجوه من حيث ممياتها:
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 .1بما أن املغالطة يه االحنراف عن القواعد املنطقية ،فقد تم اتلقسيم ىلع أساس نفس هذه

القواعد املشتملة ىلع القوانني الصورية واملادية للتصور واتلصديق ،وليس ىلع أساس األلفاظ واملعاين

كما فعل مشهور املناطقة تبعا ألرسطو ،وباتلايل يصبح باب املغالطة أكرث انسجاما مع ما قبله من
األبواب.

َ
 .2أدجمت ك العناوين الفرعية ألنواع املغالطات اليت أوردها املناطقة السابقون يف ضمن هذا

اتلقسيم اجلديد ،حبيث أصبحت هذه العناوين موضوعة يف موضعها الطبييع ،وأضحت أكرث اتساقا مع
غريها من ذي قبل.
 .3إضافة عناوين فرعية أخرى إىل العناوين املوجودة يف املنطق األصيل اتلقليدي.
 .4االعتماد ىلع شواهد عرصية جديدة منزتعة من حياتنا ايلومية غري الشواهد القديمة ،مما

جعلها أكرث عمالنية وجاذبية ،وقد استفدت بعضها من كتب املنطق املعارصة ،كما ذكرت سابقا.

 .5توسعة فصل املغالطة بالعرض بنحو غري مسبوق يف كتب املنطق اتلقليدية ،ألهميته ابلالغة؛
ُ
إذ اتضح يل أنها تمثل يف احلقيقة ـ وکما سيالحظ القارئ الكريم ـ املساحة األوسع من املغالطات اليت
نبتىل بها يف حياتنا ايلومية ،واليت يندر أن ينفك منها أحد ،واليت اكتشف علماء انلفس واالجتماع

املعارصون الكثري منها ،وقد استفدت كثريا أيضا يف هذا املجال من بعض كتب املنطق املعارص ـ كما

أرشت سابقا ـ واليت ربما اعتمد مؤلفوها ىلع ما أورده هؤالء العلماء املعارصون من أمثال ويلم جيمس
وروبرت ثالوث وغريهم.

واآلن نعود لنستعرض العناوين الكية والفرعية هلذا اتلقسيم اجلديد مع اإلشارة املخترصة بلعض

الشواهد:
ً
أوال :املغالطات اذلاتية

ويه املغالطات املتعلقة باخللل يف نفس القوانني املنطقية للتفكري الصحيح تصورا وتصديقا سواء

ىلع املستوى الصوري أو املادي ،وبطبيعة احلال ستنقسم إىل أربعة أقسام بانلحو اتلايل:


املغالطات احلاصلة من االختالل يف القوانني الصورية للتصور:

ويه املغالطات املتعلقة بصورة اتلعريف من حيث تماميته ونقصه أو ترتيب أجزائه:
 .1تقديم األخص ىلع األعم ،مثل" :اخلمر مسكر رشاب".
 .2جعل احلد انلاقص ماكن احلد اتلام ،مثل" :اإلنسان جسم ناطق".
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 .3جعل الرسم انلاقص ماكن الرسم اتلام ،مثل" :انلبيذ رشاب أمحر".


املغالطات احلاصلة من االختالل يف القوانني املادية للتصور:

ويه املتعلقة باألجزاء املادية املأخوذة يف اتلعريف:
 .1اتلعريف ادلوري :ويشمل:
 oتعريف اليشء بنفسه :الوجود هو ما به اليشء يكون موجودا.
 oتعريف اليشء بمرادفه :الوجود هو اثلبوت.
 oتعريف اليشء بما يتوقف تعريفه عليه :احلرکة يه اخلروج من حالة السكون ،والسكون هو

عدم احلرکة.

 .2أخذ املفهوم العريض الالحق ماكن املفهوم اذلايت املقوم ،كجعل الرسم ماكن احلد :اإلنسان

حيوان منتصب القامة أو حيوان متطور بيولوجيا ،بدال من كونه "حيوانا ناطقا.
ي
ملكوت.
 .3اتلعريف باألغمض :الروح اكئن

 .4االشرتاك يف جوهر اللفظ ،كقونلا" :عني امللك" ،فال نعلم أهو عينه ابلارصة أو اجلارية أو

جاسوسه.

 .5االختالف يف حدود معىن اللفظ :مثل أكرث املفاهيم االنزتاعية "احلرية" و"والرفاهية"

و"املصلحة" و"اإلسالم" ،فمع وضوح معانيها الكية إال أن حدودها املقيدة للمعىن اللك ختتلف فيما

بينها ،مما يبهم اتلصور ،فاحلرية مثال معناها أن تفعل ما تشاء ،ولكن تبىق قيودها اغمضة حتتمل أن
تكون يف إطار احلدود املدنية أو الرشعية ادلينية أو العرفية اخلاصة  ...وکذلك بايق املفاهيم املذكورة،

ويه مورد ابتالء كثري يف حياتنا االجتماعية والسياسية.

 .6االشرتاك يف هيئة اللفظ" :اإلنسان اكئن خمتار" ،فال نعلم هل هو اسم فاعل بمعىن أنه ي
حر

يفعل ما يشاء ،أو اسم مفعول بمعىن أنه تم اختياره من جهة معينة.

 .7االختالف يف اإلعراب :مثل "رضب موىس عيىس" فال نعلم من رضب من؟
 .8إبهام مرجع الضمري كقونلا" :فلينفق ابنه من ماهل" فال نعلم من مال االبن أو األب.
 .9استعمال اتلورية :كمن يضع نقوده يف جيبه ويقول ليس ميع حمفظة نقودي.

 .10استعمال املفردات املبهمة اليت حتتمل أكرث من وجه مثل" :سأجنز هذا العمل قريبَا أو يف
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املستقبل".
 .11تفصيل املرکب :أي جعل اجلملة الواحد مجلتني "املاء أكسجني وهيدروجني" ،أي مرکب من

أكسجني وهيدروجني ،فنتصور أن املاء أكسجني وأنه هيدروجني.

 .12ترکيب املفصل :أي جعل اجلملتني مجلة واحدة مثل" :أمحد طبيب وفنان ماهر" ،فتتوهم أنه

طبيب ماهر أيضا مع كونه ليس كذلك يف الواقع.


املغالطات احلاصلة من االختالل يف القوانني الصورية للتصديق

ويه املغالطات الواقعة يف صورة القضية أو ادليلل:
 .1استعمال القضايا املهملة اليت قد توهم العموم عند املخاطب" :املسلمون متطرفون" أو

"الغربيون عنرصيون".

 .2االختالل يف رشائط اتلناقض :كنقض املوجبة الكية بالسابلة الكية ،أو عدم مرااعة رشائط

اتلناقض األخرى املذكورة يف كتب املنطق ،من وحدة املوضوع واملحمول والزمان واملاكن واحلمل...

إلخ ،واليت تهدف كها إىل أن يدخل السلب ىلع نفس ما دخل عليه اإلجياب ،أي حفظ مجيع عنارص
القضية اذلاتية والعرضية.
 .3إيهام اتلناقض :استخدام القضية املنفصلة مانعة اجلمع ىلع أنها حقيقية مانعة اجلمع واخللو،

مثل" :إما أن تكون ميع أو ضدي" أو "إما أن تكون شيوعيا أو يلربايلا" ،ويه شائعة يف األوساط
السياسية .ويقع املرء يف هذه املغالطة عندما يتوهم أن أمامه فقط خيارين ال ثالث هلما.

وهناك ما يشبه هذه املغالطة ويسىم "مغالطة حرص غري احلارص" ،حيث يقوم املديع بتفنيد بعض

الفروض األخرى يلثبت صحة دعواه مع كونها غري حارصة" :إن سبب إصابته جبلطة قلبية هو كرثة
اتلدخني؛ ألنه ليس عنده سكر أو ضغط دم ،أو دهون يف ادلم" ،ولكن قد يكون السبب اتلوتر

انلفيس.

 .4االختالل يف رشائط العكوس :كأن نعكس املوجبة الكية إىل موجبة كية ،مثل" :ك متطرف
ديين ملتح" ،فنتصور أن "ك ملتح متطرف ي
ي
ديين" ويه من األمور الشائعة بني عوام انلاس.
وهذه املغالطات األربع تتعلق باخللل يف صورة القضية وأحاكمها.
 .5عدم مرااعة الرشائط العامة واخلاصة للقياس :ويه املذكورة باتلفصيل يف كتب املنطق،

وأشهرها عندما ننطلق من التشابه بني أمرين يف وجه إىل اتلماثل من ك وجه ،وهو قياس عقيم من
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ي
ي
عدو".
عدو خيالف احلكومة ،إذن ك معارض
الشلك اثلاين ،مثل" :ك معارض خيالف احلكومة ،وك
 .6االستدالل ادلوري" :أمحد مدخن ألن ك إنسان مدخن" ،ىلع أساس أن القضية الكية هنا

ثابتة باالستقراء اتلام.

 .7أخذ االستقراء انلاقص ماكن اتلام ،وهو ما يسىم باتلعميم املتسع ،مثل" :ك مدمن اعطل

عن العمل" لشيوع ابلطالة بني الكثري من املدمنني.

 .8أخذ اتلمثيل ماكن القياس االقرتاين" :انلبيذ حرام ألنه مسكر اكخلمر املحرم" ،وکأنه توهم أن

اإلساكر هو العلة اتلامة للتحريم ،فحكم ىلع انلبيذ املسكر باحلرمة.

 .9املغالطات اتلمثيلية ،وهو االنتقال من مماثلة العالقة إىل عالقة املماثلة" :اهلل نور الوجود،

كنور الشمس للنهار  ...إذن اهلل شمس"! أو اكمللك الطاغية اذلي يمثل عالقته بادلولة كعالقة الرأس

بابلدن ،حت يسيطر ىلع شعبه بالاكمل ،وهذا ال جيعله فعال كذلك.


املغالطات احلاصلة من االختالل يف القوانني املادية للتصديق

ويه املغالطات اليت تنشأ من اخللل يف مواد مقدمات ادليلل ،وتنعكس سلبا ىلع انلتيجة ،ويه
أكرثها وأخفاها:
 .1سوء اعتبار احلمل :كنسيان قيد يف املوضوع ،مثل" :ك موجود خملوق" ،والصحيح" :ك
ي
موجود حادث خملوق" ،أو "ك حاكم ظالم" ،والصحيح" :ك حاكم مستبد ظالم".
 .2املصادرة ىلع املطلوب :وهو أن تأخذ يف املقدمات انلتيجة نفسها أو ما يستلزمها من مقدمة

غري بينة أو مبينة:

األول :مثل "ك قمار حرام ،وك حرام غري جائز ،إذن ك قمار غري جائز".
واخللل يف الكربى؛ إذ إن احلد األوسط هو نفسه األكرب.
ي
ي
سيايس رشيف ،إذن أمحد رشيف".
سيايس ،وك معارض
اثلاين :مثل" :أمحد معارض
واخللل أيضا يف الكربى لكونها غري بينة وال مبينة ،فيه مصادرة ىلع املطلوب.
 .3أخذ ما ليس بعلة علة :ويه من املغالطات الشائعة جدا يف حياتنا ،ومع ذلك يصعب

اكتشافها إال ىلع اخلبري ،فقد ثبت يف صناعة الربهان أن احلد األوسط ينبيغ أن يكون علة ثبوتية

للنتيجة يف الواقع ونفس األمر ،فإذا أخذ ما ليس علة للنتيجة ىلع أنه علة هلا وقعت املغالطة ويه

ىلع ثالثة أحناء:
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 oأخذ السبب املزيف ماكن العلة:
 أخذ ما بالعرض ماكن ما باذلات :أي أخذ غري موضوع احلكم علة للحكم،كعارضه أو

معروضه؛ القرتانه باملوضوع .وهذا الصنف مندرج حتت هذا القسم ،وليس قسيما هل ،وهو خالف
املشهور يف كتب املنطق اتلقليدية ،حيث جعلوه قسيما هل.

مثل (الزنوج األمريكيون عدوانيون) ،فهم ليسوا كذلك للونهم األسود ،وإال ألصبح ك أسود

عدوانيا ،بل راجع لظروف القهر واالضطهاد اليت يعيشها األكرثية منهم.

أو مثل من يتجاهل املطلوب إثباته ويستدل ىلع يشء آخر صحيح يف نفسه ومرتبط به ،ولكنه

يكون قد حاد عن املطلوب وأثبت غريه ،مثل من يضع برناجما ملاكفحة الفقر ،ثم يسىع إلثبات أهميته

ابلالغة يف رفع معاناة الشعب ،دون أن يربط ذلك بربناجمه اخلاص ،فكونه مهما ال يعين إطالقا أن

برناجمه ناجح وصحيح .وکذلك سائر الربامج املعدة لدلفاع واألمن والصحة واتلعليم ،فيه كها برامج

مهمة نعالج مسائل حياتية ،ولكن ال يعين ذلك صحتها  ...ويه من املغالطات اليت يصعب اكتشافها،
وحتيد بنا عن القصد.

 إرساء حكم اللك ىلع اجلزء أو العكس "هذه يه اجلامعة العلمية األوىل يف العالم ،إذن ك

طلبتها من األوائل" أو "الطالب األول ىلع اجلمهورية خترج من هذه املدرسة ،إذن فيه أحسن مدرسة"،
سام ،إذن امللح ي
سام والكور ي
أو "اثلالثة والواحد فردان فاألربعة كذلك" أو "الصوديوم ي
سام".
تنبيه هام
إن إرساء حكم اللك ىلع أجزائه أو العكس يصدق يف الصفات املطلقة اكأللوان ،فاجلسم األزرق

يصدق عليه وىلع مجيع أجزائه ،وانلوع اكذلهب والفضة ،وال يصدق إذا اكنت صفاته نسبية حتصل

باملقارنة اكملساحات واألحجام واألوزان واألثمان ،كأن نقول هذا اجلسم ثقيل إذن ك أجزائه كذلك،
أو هذا املزنل اغيل اثلمن إذن ك جزء منه كذلك ،أو تكون صفة ملرکب هو يشء وراء أجزائه مثل

السيارة ،فليست ك أجزائها سيارة.

 مغالطة االعتدال أو احلل الوسط :ويه شائعة يف الوسط السيايس ،حيث يتوهم الكثري من

انلاس أن ك ما هو واقع بني طرفني ،أو غريهما فهو املعتدل األفضل ،كمن يقول" :ليس احلق مع

اليسار أو اإلسالميني ،بل مع اليسار اإلساليم" ،أو "ليس احلق مع املواالة أو املعارضة ،بل مع

املستقلني".

 استنتاج نتيجة من مقدمات أعم منها "ادليلل أعم من املدیع" مثل" :أمحد عريب ،إذن فهو
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مرصي" فكونه عربيا ال يقتيض كونه مرصيا.
 استنتاج نتيجة من مقدمات أخص منها ،مثل" :ليس أمحد مرصيا ،إذن فهو ليس عربيا"

فكونه ليس مرصيا ال يستلزم نيف كونه عربيا ،أو "العراقيون كرماء ،إذن العرب كرماء".

 سببية املتقدم للمتأخر :ليس ك ما جاء بعد يشء فهو معلول هل ،مثل" :عندما جاءت

حكومة ايلمني املحافظ تطور االقتصاد" ،وربما يكون سبب تطوره هو ظهور نتائج عمل احلكومة
السابقة ،أو االعتقاد بسببية الكثري من العادات اخلرافية للصحة واملال ،كمن يذهب إىل الطبيب

فيعطيه دواء فال يشيف ،ثم يذهب بعده بمدة قليلة إىل دجال فيعطيه تعويذة فيشىف ،فيتوهم أن

ادلجال قد شفاه ،وقد يكون هو بسبب اآلثار املتأخرة تلناوهل ادلواء ،وإن اكن نفس االعتقاد بها قد

يسبب أحيانا هذه اآلثار اإلجيابية من باب اإلحياء واتللقني ،وقد استغل الكثري من ادلجالني
واملشعوذين هذه املغالطة لرتويج بضاعتهم.

 سببية أحد املزتامنني لآلخر مثل" :ضوء انلار مع دفء الغرفة" ،وإنما السبب يه نفس انلار،

أو "االستبداد واتلطور" كما يف أملانيا انلازية ،وإنما السبب يف دقة انلظام والروح الوطنية.

 االحتاكم إىل السلطة :اكالستناد إىل آراء األكابر واثلقات كديلل علِّم أو برهاين ،وهو أيضا

من املغالطات االجتماعية الشائعة عند عوام انلاس ،كمن يعترب رأي بعض الرموز ادلينية يف الرشق أو
فالسفة الغرب حجة تلصديقه وإيمانه بأمر معني.

 oأخذ جزء السبب ىلع أنه السبب اتلام الوحيد ،مثل" :الغرب هو سبب ختلفنا" مع أن االستعمار

الغريب هو جزء السبب يف ذلك ،ولكن هناك أسباب أخرى للتخلف اكثلقافات واألفاكر ابلايلة،

والعادات املتخلفة واالستبداد  ...وهو دأب من يريد أن يتملص من املسؤويلة ويضعها ىلع اعتق غريه
كأكرث أصحاب نظرية املؤامرة.

 oأخذ املسبب ماكن السبب" :اإلدمان هو سبب ابلطالة" مع أن العكس صحيح ،أو مثل توهم

أن امتالك السالح هو سبب انتشار اجلرائم ،مع أن انتشار اجلرائم هو اذلي دفع بانلاس المتالك
السالح خلوفهم ىلع أنفسهم.

 .4مجع املسائل يف مسألة واحدة مثل" :هل أمحد مؤمن وطبيب؟" وحقها أن تكون مسأتلني" :هل

أمحد مؤمن؟" و"هل أمحد طبيب؟".

ً
ثانيا :األسباب العرضية للمغالطة
بعد االنتهاء من بيان أصناف املغالطة باذلات املتعلقة مبارشة بالقوانني املنطقية ،ننتقل إىل ابلحث
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عن أسباب املغالطة بالعرض ،اليت يه غري متعلقة بهذه القوانني ،وكها أسايلب نفسية ال أخالقية
خداعة أو غري موضوعية ،اهلدف منها اتلغطية ىلع أصل املغالطة.

يقول أفالطون يف حماورة جورجياس« :يف جدال حول الغذاء يدور أمام مجهور من األطفال ،فإن

احللواين كفيل بأن يهزم الطبيب ،ويف جدال أمام مجهور من الكبار ،فإن سياسيا تسلح بالقدرة
اخلطابية وحيل اإلقناع كفيل بأن يهزم أي مهندس أو عسكري ،حت لو اكن موضوع اجلدال هو من

ختصص هذين األخريين ،إن دغدغة عواطف اجلمهور ورغباته ألشد إقنااع من أي احتاكم إىل العقل»
[اعدل مصطىف ،املغالطات املنطقية ،ص .]14
وهلا مصاديق كثرية جدا تمثل أغلب أنواع املغالطات ايلومية اليت نادرا ما خيلو منها بيان ،وقد تم

توسعتها وتفصيلها بنحو كبري يف كتب املنطق احلديثة بنحو غري مسبوق يف املنطق اتلقليدي ،و قد

استفدت يف هذا املجال من بعض الكتب املعارصة القيمة ـ كما ذكرت يف املقدمة ـ وسوف نشري إىل هذه

العناوين املستحدثة ضمن هذه املقالة؛ ألهميتها العملية ابلالغة ،بعد إاعدة ترتيبها بنحو أفضل وأخرص.

ويمكن تصنيف هذه األسباب إىل ثالثة أقسام رئيسة ،وهناك من قسمها إىل مخسة أقسام [راجع:

أصغر خندان ،املنطق اتلطبييق ،ص  ،]241وقد استفدت منه ومن كتاب ادلكتور اعدل مصطىف املتقدم
َ
الكثري من العناوين والشواهد العرصية اليت وجدتها جديرة بانلقل؛ لشيوعها يف حياتنا
عليه يف ابلحث
ايلومية ،ولكن مع االختصار واتلعديل وإاعدة الرتتيب ،وبعد تطعيمها بما استفدته من مصادر

أخرى ،كما سأشري الحقا.

وهذه األسباب يف الواقع يتعلق اثنان منها باملتكم صاحب االداعء ،وواحدة باملخاطب ،وهم

حبسب الرتتيب الطبييع ،املغالطة يف مقام ابليان من جانب املديع ،ثم املغالطة يف مقام نقد االداعء

من جانب املخاطب ،ثم املغالطة يف مقام ادلفاع عن االداعء من جانب املديع مرة أخرى.
 .1املغالطة يف مقام ابليان

وهنا بدال من أن يلجأ املديع إىل الطرق املنطقية إلثبات مداعه أمام اآلخرين ،يلجأ إىل أسايلب

أخرى بديلة تلعزيز مداعه أو تلغطية وجوه انلقص أو اخللل فيه؛ إلقناع الطرف اآلخر بها ،ويمكن

إحصاؤها ـ حبسب اتلتبع الفعيل ـ يف طريقتني:

األوىل :مغالطات تتعلق بكيفية بيان نفس ادلعوى ،ومنها:
 oإخفاء احلقائق :إما بالكذب واالفرتاء وتزييف الوقائع واإلحصاءات ابليانية ،أو تشويه
احلقائق إما بعرضها بنحو مبتس أو اقتطاعها من سياقها ،أو حت بتحريف بعض ألفاظها ومعانيها كما
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حصل للكثري من الكتب السماوية.
 oالتسطيح (مغالطة الوجه والكنه) :أي إظهار الظاهر بنحو بسيط وساذج ىلع أنه منتىه

احلقيقة ،مثل القول" :الفلسفة تأمالت ماورائية" أو "نظرية داروين ما يه إال أن اإلنسان أصله قرد"

أو "نظرية فرويد اجلنس هو ك يشء يف احلياة" ،وهو أسلوب مريح للعوام وعلمائهم.
 oاتلضخيم:وهل أشاكل متعددة:

 نسبة عدد إىل ترکيب عطيف :مثل من ألف كتابا واحدا ،وکتب تسع عرشة مقالة ،فيقول:

"كتبت عرشين كتابا ومقالة" ،أو قتل يف احلرب جنديا واحدا وأصاب تسعة وتسعني جنديا من
ي
جندي".
عدوه ،يقول" :قتلنا وجرحنا مئة
 إبراز اجلانب اإلجيايب وإخفاء اجلانب السليب اذلي ليس يف صالح املديع :مثل من يقول" :لقد

تمكنت قواتنا ابلاسلة من صد هجوم العدو بنجاح كبري" وال يذكر اخلسائر البرشية واملادية ،أو

"السجائر األمريكية ذات نكهة رائعة" واليذكر أرضارها الصحية.

 oاتلحجيم :بتخفيف ابلعد السليب ،كأن يكتب عبارة " ي
ضار بالصحة" خبط صغري ىلع علب

السجائر ،أو كمن يدافع عن زعيم معني ،فيعرب عن فشله أو جرائمه الكربى بقوهل" :اكنت هل بعض

اإلخفاقات أو األخطاء" ،أو من يعرب عن هزيمة جيشه املنكرة وتقهقره بقوهل" :وقد قامت قواتنا بإاعدة
تموضعها يف املنطقة".

الانية :مغالطات ال تتعلق بنفس االداعء ،بل خدع واحتياالت دلفع املخاطب حنو قبول اداعئه أو

منع نقده ،نذكر منها:

 oمغالطة اتلعجزي :ويه خلق أجواء تشل املخاطب عن طلب ادليلل ،وتسلبه إماكنية نقد
ادلعوى ،مثل املبادرة بالقول" :العقل اعجز عن احلكم يف مثل هذه املوضواعت" أو "هذه مباحث فوق

مقام العقل" أو "هذا أمر اليعلمه إال الراسخون يف العلم".

 oمغالطة اداعء ابلداهة :وهو أن يزعم أن دعواه يف اغية الوضوح وابلداهة ،مثل" :ك إنسان

يدرك هذا" أو "هذا ال يشك فيه اعقل" حت حيرج خماطبيه ويمنعهم من االستقصاء.

 oتسميم ابلرئ :بالطعن يف املخالف ووصفه بأوصاف سلبية حت حيرج املخالفني أن يكونوا

مصداقا هلذه األوصاف السلبية ،مثل" :هؤالء الزنادقة املعاندون ال يقبلون احلق" أو "هذا قول ال يرده

إال سفسطايئ".
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 oاإليقاع بالفخ :باثلناء ىلع موافيق ادلعوى" :هذا الكم ال خيىف ىلع أمثالكم من أهل العلم

الفضالء" أو "هذا قول يقبله ك األحرار الرشفاء".

 oاللجوء إىل اجلهل :بنيف وجود أي ديلل معارض هلا ،وهو ما ال يثبت صحة دعواه ،مثل" :لم

أجد أحدا من أهل العلم خيالف قويل".

ً
 oجعل ابلينة ىلع من خالف االداعء بدال من املديع" :أنا أديع أن املتهم قاتل" فهل يمكنك نيف

ذلك ،واملفروض أن يأيت هو بابلينة ال العكس.

 oمغالطة اتلبايه بانلفس :بأن يثين املخاطب ىلع نفسه يلدخل اهليبة يف نفوس اآلخرين

ويمنعهم من نقده" :حبسب خربايت الطويلة ودراسايت العميقة توصلت إىل هذا الرأي" أو عن طريق
استعمال العبارات العلمية املعقدة يلوهم بقوة استدالهل.

 oمغالطة املفردات املشحونة :هناك يف اللغة معان يُعرب عنها بألفاظ طبيعية ،وأخرى بألفاظ

انفعايلة ،كمن يعرب عن اإلنسان البسيط بالساذج ،أو عن "يقول" بـ "يزعم" ،أو عن "السهو" بـ

"اإلهمال" ،أو عن "املجتمع انلايم" بـ "املتخلف" ،أو عن "املخالف" بـ "الاكفر" أو "اخلائن" ،هذه
األلفاظ االنفعايلة تثري العواطف وحترك املشاعر وتمنع اتلفكري املنطيق وانلقدي ،واستعماهلا يف
احلوارات واملناظرات العلمية يعد مغالطة منطقية ،سواء اكنت بمعىن إجيايب أو سليب ،كما يف استعمال

العبارات االنفعايلة اتلهويلية واتلبجيلية أو اتلنفريية كما يفعل بعض رجال ادلين والسياسة ،مثل "أهل

اهلل ،ويد اهلل ،أو اكفر أو مرشك أو زنديق ،أو خائن وعميل" .وخلطورة هذا انلحو من املغالطة وشيوعها؛

أرى احلاجة إىل مزيد من اتلفصيل باالستعانة ببعض انلقاط اليت أثارها وانلصائح اليت قدمها روبرت

ثالوث يف كتابه القيم[ .راجع :روبرت ثالوث ،اتلفكري املستقيم واتلفكري األعوج ،ص ]29 - 13



إن استعمال األلفاظ املشحونة باملعاين العاطفية االنفعايلة يف املباحث العلمية يمنع من

املوضوعية والوصول إىل احلقيقة الواقعية.


إن خطر اخلطاب االنفعايل إنما يتجيل يف املوضواعت ادلينية والسياسية واألخالقية احلياتية،



ينبيغ ممارسة ابلحث اتلطبييق بتنقية ما يُكتب يف الصحف واملجالت واخلطابات االنفعايلة



إن بعض رجال ادلين والسياسة أصبحوا يدمنون اخلطاب االنفعايل ،ويعجزون عن ابلحث

واليت ال يمكن أن تتطور كتطور العلوم ادلقيقة إال بعد تريدها من هذه الشحنة االنفعايلة.
لكشف مدى واقعيتها.

العلِّم املوضويع ،فهؤالء اكن أحرى بهم أن يصبحوا خطباء وشعراء.
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ينبيغ علينا أن نريب أنفسنا ىلع اجتناب اخلطابات االنفعايلة يف املباحث العلمية واملصريية،



إن بعض اخلطباء يستعملون طريقة اإلحياء ىلع غرار اتلنويم املغناطييس بتكرار القول اجلازم

وأن نتعلم كيف نقاومها ونمنعها من اتلأثري ىلع موضوعية تفكرينا.
بثقة وإرصار مع اهليبة والوجاهة.

تنبيه :ال بأس من استعمال اخلطاب االنفعايل بعد حتقيق موضوعه بنحو علِّم موضويع يف غري

املباحث واحلوارات العلمية؛ ألن إقناع انلاس وحتريك مشاعرهم ال غىن هل عن هذا انلحو من
اخلطاب.
 oمغالطة اللجوء إىل املشاعر :إن اإلنسان املحق يف دعواه ينبيغ أن خياطب عقول انلاس يف

إثبات مداعه ،ال مشاعرهم وعواطفهم ،وکذلك ىلع املخاطب أال يقبل ما يدغدغ عواطفه ،بل ما
يكون واضحا أمام عقله ،وهذه املغالطة هلا أشاكل متعددة:

 االحتاكم إىل اآلثار العملية ىلع املشاعر باالعتماد ىلع املشهورات واملقبوالت املأنوسة عند

اجلمهور ،اذلي اغبلا ما يقبل ما يؤنسه ويرفض ما يؤذيه ،أو بعبارة أخرى اغبلا ما يصدق ما حيب أن
يصدقه ،وقد يرفض الكثري اعتقادات حقة ألنها ترح مشاعرهم ،وهذا وإن صح يف القضايا العملية

إال أنه ال يصح يف القضايا انلظرية.

 اتلهديد :بأن يويح للمخاطب بأنه يعرض نفسه للخطر الكبري إن لم يقبل ادلعوى.
 اإلغراء :بأن يويح للمخاطب املنافع واليت سيجنيها إن هو قبل ادلعوى من مال أو جاه.
 إثارة الشفقة :حيث يستدر عطف املخاطب يك يقنعه بدعواه مثل الظروف الصعب والقاسية

اليت يمر بها أو املشاك اليت يمكن أن تواجهه إذا رفض ادلعوى.

 مغالطة الشعبوية :ويه من األسايلب ادليماغوجية ،كأن يلعب بعواطف اجلماهري يلكسب

تأييدهم بشت الطرق املمكنة اكستغالل ميل اجلماهري إىل تصديق املشاهري واألثرياء بال ديلل ،كمن
يقول" :إن أكرث الفنانني أو جنوم الكرة سينتخبونين ،فأنا الرئيس األفضل لكم".

 مصادرة االستناد إىل املصادر الزائفة :وهو االستناد إىل آراء املشاهري يف غري ختصصهم ،كمن

يستند إىل آراء أينشتاين يف السياسة واالقتصاد ،أو إىل مشاهري الفن يف الفلسفة ،أو االستناد إىل

مصادر جمهولة أو غري معتربة.
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 .2املغالطة يف مقام انلقد
كما أن املديع قد يلجأ إىل أسايلب تمويهية غري علمية أو غري أخالقية إلثبات صحة مداعه ومنع

انلقد ،فقد يلجأ الطرف املقابل إىل األسايلب نفسها من أجل إبطال مداعه.

وبعد أن فرغنا من بيان املغالطات العرضية من جانب املديع ،ننتقل بليانها من جانب انلاقد

للمديع ،ويه املغالطات اليت يرتكبها املخالفون لرأي ما من أجل إبطاهل أو منع تأثريه ىلع انلاس،
وتشمل:

 oمغالطة التشويش بكرثة مقاطعة املتكم أو االعرتاض عليه أثناء الكمه حبيث ال يصل بيانه إىل

املخاطب أو يصيبه باالضطراب.

 oاتهامه بأن الكمه اغمض أو متناقض أو أنه ليس باجلديد أو ال يستحق الرد دون أن يبني مورد

اخللل يف الكمه.

 oالتشكيك يف نواياه أو أغراضه مثل أنه مغرض يريد الرتويج ملذهبه أو حتقيق مصاحله.
 oاتهامه بأنه زنديق أو متطرف ديين أو يساري ،أو إهانته بأنه اكذب ال ينبيغ اإلنصات إيله دون
اتلوجه إىل نقد نفس الكمه.
 oمغالطة املنشإ :بأن ينسب الكمه لشخصية أو جهة مذمومة ،مثل هذا نفس الكم احلشوية

واملتطرفني ،أو الزنادقة و املالحدة أو العلمانيني ،من أجل تشويهه ومنع تأثريه ىلع انلاس.

 oمغالطة رجل القش :نسبة إىل ما اكن يفعله اجلنود الغربيون يف القرون الوسطى حيث اكن
ي
يتدربون ىلع الريم ىلع رجل من قش  ...وتستعمل بكثافة بني بعض االتاهات ادلينية والالدينية،
ويه عبارة عن تشويه نظرية اخلصم احلقيقية إما باتلجزئة أو اتلنميط أو الرتکي ىلع إحدى اجلهات

املتطرفة منه ،أو الرتکي ىلع نقاط الضعف الظاهرة فيه وتضخيمها ،فيستبدل ابلطل احلقييق ببطل من
ي
قش ،ومن أبرز مصاديقها حماولة جر اخلصم إىل أحد أطراف اتلطرف بنحو ي
لك حبيث يسهل نقده ،فإذا

اكن متحفظا جعله متطرفا ،وإذا اكن متحررا جعله متحلال ،وهو ما يسىم بمصطلح شيطنة اخلصم
( ،)demonizationواهلدف واضح ،وهو تأيلب الرأي العام ضده.

 oرد ادليلل بدال من رد ادلعوى ،فعجز املديع عن إقامة ديلل ىلع دعواه أو خطإ ديلله ال يدل

ىلع بطالن دعواه ،كمن يقول" :سأثبت لكم بأن املتهم جمرم بإثبات أن شهود براءته اكذبني أو غري

موجودين ىلع مسح اجلريمة".

 oاملناقشة يف املثال اذلي أورده املديع ،وتوهم إبطال ادلعوى بإبطاهل" :هذا املثال قياس مع
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الفارق فدعوتك باطلة".
 .3املغالطات يف مقام ادلفاع
وبعد أن انتهينا من بيان القسمني األول واثلاين من املغالطات العرضية ،ننتقل إىل القسم اثلالث

واألخري من املغالطات الواقعة يف مقام ادلفاع ،حيث يعمد املديع إىل مواجهة االنتقادات بأسايلب

مغالطية بدال من تفنيدها منطقيا ،وتشمل:

 oاملراوغة يف اإلجابة باخلروج عن املوضوع واتلطرق ملوضوع آخر مثري ،ويه املشهورة باسم مغالطة

"الرجنة احلمراء" ،نسبة إىل ما تفعله أحيانا عصابات تهريب املخدرات يف أمريكا الالتينية من أجل اهلرب
عند مطاردتها من جانب الرشطة بإلقاء أسماك الرجنة احلمراء شديدة الراحئة يف اتاهات خمتلفة تلضليل

الالكب ابلوليسية.

مثل أن يوجه املديع الكمه إىل انلاقد بقوهل" :أنت ترد الكيم وتديع أن سيارات فورد يه أفضل

سيارات يف العالم ،اغفال عن أن رشکة فورد تدعم الكيان الصهيوين" ،فاملديع هنا خرج عن املوضوع

وانتقل من احلديث عن السيارة إىل املوقف السيايس للرشکة.

 oاللجوء إىل الفاكهة لتشتيت األذهان كقوهل" :الكمك ذكرين بموقف طريف  "...وال جييب عن
انلقد.
 oاإلجابة بعبارات اغمضة أو معقدة كقوهل" :هذه الصفات مكتسبة من اعلم اذلر" أو "هذه يه

الكرثة يف عني الوحدة" أو "هو مطلب دقيق يصعب تصوره".

 oتغيري اتلعريف ،واتلمسك باملعىن اللغوي أو االصطاليح أو أي معىن آخر مؤول" :أنا لم أقصد

هذا املعىن أو أنا اكن قصدي كذا".

 oتغيري املوقف باتلخصيص أو اتلعميم كأن يقول" :أنا لم أقصد ك متدين بل املتدينني
املتطرفني" أو "أنا لم أقصد حزبا بعينه ،بل ك األحزاب السياسية هكذا".
ي ي
استثنايئ شاذ" ،انتقادك متوجه فقط لقلة من ايلمني املتطرف يف
 oاعتبار انلقد متوجها إىل أمر

املعارضة".

 oمغالطة "وأنت أيضا" :حيث جييب عن انلقد بأن املنتقد فعل نفس اليشء" :وأنت أيضا قمت

باستغالل منصبك عندما كنت وزيرا مثيل" أو "كيف حترم اتلدخني وأنت مدخن؟" أو "وکذلك الفساد
عندكم كما هو عندنا" .وکأن اخلطأ يربر خبطإ مثله ،أو أن انلاقد اكن يتبىن رأيه يف املايض ،مع أن ك

إنسان هل احلق يف أن يغري وجهة نظره ويعرض عنها ،كأن يقول هل" :أنت كنت يساريا مثيل يف املايض،
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واآلن أصبحت يلربايلا تتحدث عن امللكية الفردية واحلريات االجتماعية".
 oمغالطة "بالطبع ولكن" :ويف انلهاية قد يعرتف املديع باخلطإ ،ولكنه يستدرك بعبارة يؤکد

فيها ىلع تمسكه بموقفه السابق ،واكن االعرتاف باخلطإ اكف تلربيره! كأن يقول" :نعم ،إشاكلك يف
حمله ،ولكن هذا ال يغري من األمر شيئا".
اتلداعيات الفكرية واالجتماعية
للمغالطات احلياتية ايلومية املخالفة للعقل والضمري اإلنساين آثار سلبية ىلع اجلانب الفكري
واالجتمايع لإلنسان واملجتمع البرشي ،يمكن أن نشري إيلها هنا باختصار يف نهاية ابلحث:
ً
أوال :اتلداعيات الفكرية
 .1اتلأثري السليب ىلع نمط اتلفكري بنحو حيول بينه وبني اتلفكري الصحيح ،فمع تكرار هذه

األسايلب املغالطية  -كما نالحظ ذلك  -ىلع املنابر أو وسائل اإلعالم ،ترتسخ رواسبها يف األذهان

وانلفوس ،حبيث يعتاد عليها انلاس ،ويأنسون بعدها باتلفكري األعوج ،وتكون انلتيجة يه الشعور

بعدم احلاجة إىل تعلم القوانني املنطقية ،واستمرار ابلقاء يف حالة اجلهالة الفكرية ،كما هو مشاهد يف
زماننا.
 .2التشكيك يف املبادئ العقلية األويلة وزلزلة اثلقة يف القيم األخالقية السامية ،مما ينعكس

سلبا ىلع السلوك األخاليق ،كما حدث يف الكثري من املجتمعات الغربية اليت روجت للنسبية املعرفية،

ونفت أي قيمة مطلقة للمبادئ والقيم اإلنسانية ،مما أدى إىل ترويج اإلحلاد ورشعنة اتلحلل األخاليق

والشذوذ واإلباحية.

 .3اتلضليل الفكري حبيث تدفعه هذه املغالطات إىل تبين تصورات واعتقادات احنرافية
ومتطرفة ،وهو ما نالحظه يف االتاه السليف اإلخباري اذلي حارب املنطق والعلوم العقلية ىلع مر

اتلاريخ ،وشكك يف قواعده؛ من أجل تمرير عقائده املنحرفة واملتطرفة ابلعيدة عن العقل وروح ادلين
ي
املبني ،وقد أفلح يف ذلك إىل حد كبري!
 .4اخلطأ يف اتلخطيط والربجمة ،مما يؤثر بشدة ىلع مستقبل العمل ويؤدي إىل الفشل ،حيث

يكون اتلخطيط سطحيا أو غري مناسب للظروف الفعلية امليدانية.

 .5اخلطأ يف تقييم انلتائج واحلكم ىلع األفراد؛ نتيجة فقدان املوضوعية واعتماد األسايلب

االنفعايلة اليت سبق وأن أرشنا إيلها يف ابلحث ،هذه األسايلب اليت يفرط يف استعماهلا بعض اخلطباء
السياسيني وادلينيني ،حبيث حيجبون بها احلقيقة ويمنعون اآلخرين من نقدهم وکشف خدعهم.
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 .6اتلأثري السليب ىلع سلوك اإلنسان ودفعه حنو تبين مواقف خاطئة وخطرية ،كما تفعل الكثري

من وسائل اإلعالم حيث تعتمد الكثري من األسايلب املغالطية من أجل غسل األدمغة وتغيري القيم

األخالقية.

 .7إدمان املغالطة خيرج اإلنسان عن الفطرة اإلنسانية ،حبيث يفقد اإلنسان عقله اذلايت وضمريه

اإلنساين ،ويصبح جمرد آلة يف يد غريه يستغله كما يشاء تلحقيق أغراضه غري املرشوعة.
ً
ثانيا :اتلداعيات االجتماعية

 .1تضليل الرأي العام واستحمار الشعوب وختديرها ،ونهب ثرواتها ،ومنعها من اتلقدم ،وهو ما

يفعله االستعمار وقوى الرش العالِّم ،حبيث يقبحون احلسن ويزينون القبيح ،فتقبل األمة أفعاهلم

الرشيرة باختيارها دون أدىن مقاومة.

 .2إثارة ابللبلة والفنت بني انلاس مما قد يؤدي إىل إشعال الرصاع بينهم ،كما نراه اآلن ىلع

ساحتنا ادلينية والسياسية بتشويه األفاكر وسمعة املخالفني وإثارة انلاس عليهم ،وزرع األحقاد
وابلغضاء بني أبناء ادلين والوطن الواحد.

 .3اتلأثري السليب ىلع الربامج اتلنموية للحكومة؛ األمر اذلي قد يؤدي إىل فشلها ،إذ يتم الرتويج

للربامج الفاشلة والسيئة باألسايلب املغالطية املذكورة ،حبيث يتم تمريرها يف الربملان أو أمام الرأي
العام.

 .4اتلغرير بانلاس ودفعهم حنو أنماط من السلوك االجتمايع املنايف للعقل واإلنسانية اكلزنعة

اتلجملية واالستهالكية ،واذلي ال يصب إال يف مصلحة أصحاب رؤوس األموال،كما نشاهدة يف

وسائل اإلعالم العامة واخلاصة من اإلعالنات املفرطة للمواد الغذائية وامللبوسات واللوازم املزنيلة
ومظاهر الرتف وابلذخ واعتماد أسايلب اتلضخيم واتلمويه ،لإلحياء بأهميتها ورضورياتها احلياتية،
وإجياد احلاجات الاكذبة واملوهومة.

 .5منع انلاس من انتخاب األصلح ،وباتلايل تسلط احلاكم والوزراء الفاسدين ،وذلك بتلميع وجه

بعض املرشحني السياسيني وتشويه وجه بعضهم اآلخر عن طريق ادلاعيات االنتخابية املزيفة.

 .6تشويه سمعة الرشفاء واغتياهلم معنويا ،وباتلايل حرمان انلاس من خدماتهم اجلليلة

واملخلصة ،وهذا طريق قديم جديد كما ينقل نلا القرآن الكريم وکتب اتلاريخ والسري يف تشويه سمعة

األنبياء واألئمة والصاحلني واتهامهم بالسحر واالفرتاء ،وکما نشاهده ايلوم من اتهام الرشفاء واألحرار

بالعمالة واخليانة باملستندات املزيفة.
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اخلاتمة
هذا ك ما أردنا قوهل حول املغالطات املنطقية بأقسامها املتعددة وأسايلبها املختلفة ،مع بيان

لعواقبها الوخيمة ىلع اإلنسان واملجتمع البرشي.

وال أديع أنين قد أحصيت ك صورها الكثرية وأشاكهلا املختلفة وتداعياتها السلبية ،ولكن قد

اكتفيت باألهم واألكرث شيواع ،وما زال ابلاب مفتوحا ىلع مرصاعيه للمزيد من اتلحقيق األعمق

وابليان األكرث تفصيال ،لعلنا نوفق إيله يف املستقبل إن شاء اهلل تعاىل.
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Summary
The study discusses the impact of pragmatic philosophy on secularism in terms of
principles and results. Pragmatic philosophy, which thinks that correct and true idea is
that which gives practical results according to empirical foundations, has gone to
extremes by adopting the experimental method that is based on the discovering of
material phenomena, as it has tried to exclude the metaphysical knowledge from
ordinary life, and make individuals as the center and measure of everything in life.
Secularism has come to existence in order to exclude religion and keep it away from
social life. Studies show, with no doubt, that pragmatism has had a clear impact on
secularism. Therefore, secularism, as does pragmatism, tries to focus on practical
experience regarding it as man’s most important tool, neglecting the other cognitive
dimensions that have a dynamic role in shaping man’s intellectual movement. In this
article, we have tried to criticize the most important principles advocated by pragmatic
philosophy and their influence on secularism. We have mentioned this influence in
terms of principles such as humanism and utilitarianism, which had a big role in
secularism, and then discussed the necessities resulting from adopting those principles
and the extent of their impact on secularism, mentioning, in this concern,
individualism and relativity.
Keywords: pragmatism, secularism, liberalism, humanism, scientific experiment,
utilitarianism.
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الفلسفة الرباغماتية ودورها يف بناء العلمانية ..دراسة نقدية

فؤاد صالح الشحماين
باحث يف الفلسفة والالكم ،جامعة املصطىف العاملية ،العراق .الربيد اإللكرتوينfuadsalih12345@gmail.com :

اخلالصة
تبني هذه املقالة تأثري الفلسفة الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث املبادئ واآلثار ،حيث ذهبت

الفلسفة الرباغماتية ،اليت تعترب الفكرة الصحيحة والصادقة يه اليت تعطي نتائج عملية وفق األسس
اتلجريبية ،إىل حدود متطرفة يف تبنيها املنهج اتلجرييب اذلي يقوم ىلع أساس اكتشاف الظواهر

املادية ،حيث حاولت أن تقيص ابلعد امليتافيييق املعريف عن ساحة احلياة ،وتعل الفرد هو حمور ك

يشء ومقياس ك يشء فيها ،وجاءت العلمانية من أجل أقصاء ادلين ،وابعاده عن إدارة املجتمع،

وتبني أن الرباغماتية اكن هلا اتلأثري الواضح يف العلمانية .فتسىع العلمانية ومثلما ذهبت إىل ذلك
الرباغماتية يف الرتکي ىلع اتلجربة العملية ،وأنها رأس مال اإلنسان متناسية االبعاد املعرفية األخرى

اليت هلا ادلور الفاعل يف صياغة حرکة اإلنسان الفكرية ،ولقد حاونلا يف هذا املقال نقد أهم املبادئ

اليت نادت بها الفلسفة الرباغماتية ومدى تأثريها ىلع العلمانية ،فذكرنا هذا اتلأثري من حيث املبادئ:

األنسنة وانلفعية اليت اكن هلما ادلور ابلارز يف العلمانية ،ومن ثم عرض اللوازم املرتتبة ىلع القول
بتلك املبادئ ومدى تأثريهما ىلع العلمانية فذكرنا الفردية والنسبية.

اللكمات املفتاحية :الرباغماتية ،العلمانية ،الليربايلة ،األنسنة ،اتلجربة العلمية ،انلفعية.
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املقدمة

لقد من اهلل  ىلع اإلنسان إذ منحه جوهرة ثمينة ،تعله يُمي بني اخلطإ والصحيح وابلاطل واحلق،

وطريق يستطيع من خالهل أن يتطلع من أجل الوصول إىل الكمال ،وهو العقل اذلي جعل اهلل 

اثلواب والعقاب به [انظر :الكيين ،أصول الاكيف ،ج  ،1ص  ،]27فهو مقياس استقامة اإلنسان وحصوهل

ىلع السعادة يف ادلارين ،ولكن السؤال اذلي شغل فكر الكثري من العلماء والفالسفة واملفكرين ىلع
طول اتلاريخ ،هل يستطيع اإلنسان أن يصل إىل كماهل املنشود من دون هاد ومرشد يوضح هل الطريق،

وتبني من خالل قصور العقل البرشي يف معرفة املصالح املطلقة اليت خارج مقدوره؛ أنه ال بد من

وجود هاد ومرشد ،يكون هل ادلور يف حتقيق طموح اإلنسان يف السري حنو الكمال واحلصول ىلع السعادة

يف ادلارين ضمن معارف واقعية هلا القدرة ىلع إدارة حياة اإلنسان ،فجاء األنبياء واملرسلني تلحقيق

هذا العطش الفكري من خالل ربط اإلنسان باهلل تعاىل ،عن طريق سن القوانني والترشيعات اليت

تصل إيلهم من طريق الويح اإلليه؛ وذلك من أجل هداية العقل وإرشاده حنو املصالح الواقعية ،اليت

تمثل اإلرادة اإلهلية يف هذا الكون ،وبسبب طغيان رجال الكنيسة يف العالم الغريب ىلع وجه اخلصوص،

وخمالفتهم للكثري من العقائد اليت جاء بها األنبياء اإلهليني ،ظهر يف العالم الغريب  -ونتيجة ردت
الفعل اليت حصلت ىلع الكنيسة ورجاهلا  -ما يُطلق عليه بعرص انلهضة ،اذلي أخذ ىلع اعتقه وجبميع

اتاهاته فصل ادلين الكنيس عن احلياة وادلولة ،فظهر يف أمريكا االتاه الرباغماتية اذلي رکز ىلع

اعمل املنفعة وما تقدمه اتلجربة العلمية من فائدة عملية تساعد ىلع تلبية حاجات الفرد ،فعممت
الظاهرة انلفعية العملية تلطال ادلين والقيم األخالقية ،فما يقدم يل منفعة فهو احلق والصدق والواقع،

وخالفه ابلاطل حت ولو اكن هل حقيقة واقعية ،حيث ذهبوا إىل أن الواقع هو اذلي يودله اإلنسان الفرد

ضمن ما حيقق هل من منافع عملية آنية ،وإن القيم األخالقية واحلق والصدق يدور مدار اإلنسان

الفرد ،وهذا يؤدي إىل وقوع هذه الفلسفة بالنسبية اليت بدورها تنيف أي قيمة معرفية واقعية ،كذلك
ظهر االتاه العلماين  -اذلي أصبح يُهمن ىلع الفكر الغريب  -اذلي يدعو إىل فصل ادلين عن ادلولة أو
باحلقيقة فصل ادلين عن ساحة احلياة يف مجيع أبعادها ،مستندين ىلع ذلك جبملة من املبادئ واجلذور

الفكرية املتعددة اليت استندت عليها العلمانية يف تشيد رصحها املعريف ،منها الرباغماتية ،فمن خالل

ما تم طرحه يف هذا ابلحث تبيني أن الفلسفة الرباغماتية ،قد اكن هلا اتلأثري يف العلمانية من حيث
املبادئ ،حيث تسىع العلمانية ومثلما ذهبت إىل ذلك الرباغماتية يف الرتکي ىلع اتلجربة العملية ،وأنها

رأس مال اإلنسان متناسية األبعاد املعرفية األخرى ،وقد تم الرتکي ىلع اعملني مهمني اكن هلما ادلور
املهم يف تأثري الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث املبادئ ،وهما األنسنة وانلفعية ،وقد تم عرض هذين

األمرين ونقدهما وتبيني ماكمن اخللل املعريف فيهما ،ومن ثم عرض اللوازم املرتتبة ىلع القول بتلك
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املبادئ ومدى تأثريهما ىلع العلمانية فاكتفينا بذكر الفردية والنسبية عرضا ونقدا .وتـأيت أهمية هذا

ابلحث يف تبيني أهم اآلثار اليت ترکتها الرباغماتية ىلع العلمانية ،وتبني املخاطر املعرفية اليت تنتج من
تبين هذين االتاهني ،فالقول بهما يعين أقصاء ادلين ووجود اهلل تعاىل من حياة الفرد واملجتمع،

وتصبح احلياة عبارة عن اغبة يأكل فيها القوي الضعيف من دون رادع ديين أو أخاليق ،وال سيما أن
احلقيقة فردية وادلين يتعلق بالفرد.
ً
أوال :معىن الرباغماتية

كمة الرباغماتية مشتقة من اللغة ايلونانية وحتديدا من براغما ( )pragmaأو براغماطا

( ،)pragmataاليت تعين الفعل ،وهناك من يرى أنها مشتقة من الفعل براسو ( (prassoأو براطو
( )prattoأو براتني ( (pratteinاذلي يشري إىل أفعل[ .جديدي ،فلسفة اخلربة جون ديوي نموذجا ،ص 16

و ،]17وينظر إيلها أندريه الالند ( )André Lalandeيف قاموسه الفلسيف من مستويني:

املستوى األول :ويه صفة ذرييع ،ذرائيع ،عميل وبراغماتييك ،بمعىن أنها صفة مأخوذة من

براغما ،أي فعل وخصوصا يشء بكل معاين هذه الكمة.

املستوى اثلاين :اذلي يتكم عنه الالند فيكمن يف لفظ براغماتياك (ذرييع) أي االسم وهو ما

أقرتحه الفيلسوف الفرنيس موريس بلونديل ( )Maurice Blondelيلدل به ىلع علم الفعل[ .انظر:

الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،ج  ،2ص ]1014 - 1012

فالرباغماتية من ناحية االشتقاق قد أخذت من ايلونانية ،تلعين الفعل ،سواء باستعماهل اكسم أو

كصفة.

ويه مذهب فلسيف يقرر أن العقل ال يبلغ اغيته إال إذا قاد صاحبه إىل العمل انلاجح .فالفكرة

الصحيحة يه الفكرة انلاجحة ،أي الفكرة اليت حتققها اتلجربة .فلك ما يتحقق بالفعل فهو احلق ،وال

يقاس صدق القضية إال بنتاجئها العملية [صلبيا ،املعجم الفلسيف ،ص  ،]203ومعىن هذا أنه ال يوجد يف
العقل معرفة أويلة تستنبط منها نتائج صحيحة ،بغض انلظر عن جانبها اتلطبييق ،بل األمر كه رهن

بنتائج اتلجربة العلمية اليت تقطع مظان االشتباه ،وإذا اكنت احلقائق العلمية تتغري بتغري العصور ،فإن
الصدق يف احلارض قد يصبح غري صادق يف املستقبل ،وانلتيجة أن صدق القضايا يتغري بتغري العلم.

[املصدر السابق ،ص ]204

وقد أوجد هذا املصطلح الفيلسوف األمريكي تشارلز بريس ()Charles Peirce؛ يلدل حبداثة

اللفظة ىلع حداثة املذهب ،وإال فقد اكن بوسعه أن خيتار كمة أخرى من اللغة املستعملة ليشري بها إىل
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اجلانب العميل اتلطبييق اذلي أراده [حممود ،من زاوية فلسفية ،ص  ،]202ثم تطور هذا املصطلح ىلع يد

ويلام جيمس ومن ثم جون ديوي ،وإن اتفقوا يف األصل ،ولكن للك واحد منهم نظرته اخلاصة

للرباغماتية[ .النشار ،مدخل جديد إىل الفلسفة ،ص ]164

ً
ثانيا :معىن العلمانية

تطلق مفردة سكيوالريزم ( )secularismيف اللغة اإلجنليية ىلع العلمانية ،ويه مشتقة من

الكمة الالتينية سيكولوم ( ،)saeculumواليت تعين (العرص) أو (اجليل) أو (القرن) .أما يف التينية

العصور الوسطى ،فإن الكمة تعين (العالم) أو (ادلنيا) مقابل الكنيسة [املسريي ،العلمانية اجلزئية والعلمانية

الشاملة ،ج  ،1ص  ،]53وحلداثة هذا املصطلح فإنه ال وجود هل يف معاجم اللغة العربية القديمة ،ولكن
أشارت إيله املعاجم احلديثة ويه كما ييلَ :
العلماين :نسبة إىل العلم بمعىن العالم ،وهو خالف ادليين أو
الكهنوت[ .مصطىف ،املعجم الوسيط ،ج  ،2ص ]624

َ

َ

َ

علماين :منسوب إىل العلم (وهو العالم) :غري ديين [مجاعة من كبار اللغويني العرب ،املعجم العريب

األساس ،ص َ ،]861
فالعلماين :من يُعىن بشؤون ادلنيا ،نسبة إىل العلم بمعىن العالم ،وهو خالف ادليين

أو الكهنوت[ .موىس ،معجم اإلرشاد ،ص ]396

وجاء يف معجم أكسفورد باللغة اإلجنليية :العلمانية :تعين دنيويا ،أو ماديا ،أي ليس دينيا وال
ي
معين بالشؤون الروحية أو ادلينية ،أو احلكومة املناقضة للكنيسة .أو الرأي اذلي يقول:
روحيا أو غري

إنه ال ينبيغ أن يكون ادلين أساسا لألخالق والرتبية[ .الشافيع ،اتليار العلماين احلديث وموقفه من تفسري
القرآن الكريم ..عرض ونقد ،ص ]44

وقد اتفقت معاجم اللغة العربية أن َ
العلمانية بفتح العني ال بكسها ،ونسبتها إىل العالم ،وليس

إىل العلم ،مرااعة لالشتقاق الغريب ألصل الكمة[ .املصدر السابق ،ص  ]44واذلين يقولون بكس العني

ويرصون ىلع إن العلمانية نسبة إىل العلم ال إىل العالم ،ستكون ترمجتهم للعلمانية خاطئة ،حيث إن

كمة ( )Secularismيف اإلجنليية ،أو ( )Secularitبالفرنسية ،ويه كمة ال صلة هلا بلفظ العلم

ومشتقاته ىلع اإلطالق[ .احلوايل ،العلمانية ،ص ]21

فالعلم يف اإلجنليية والفرنسية يعرب عنه بكلمة ( ،)Scienceواملذهب العلِّم يُطلق عليه كمة

ساينتيم ( ،)Scientismوالنسبة إىل العلم يه ( )Scientificأو ( )Scientifiqueيف الفرنسية،
فزيادة األلف وانلون غري قياسية يف اللغة العربية ،أي يف االسم املنسوب ،وإنما جاءت سمااع ثم
كرثت يف الكم املتأخرين كقوهلم" :روحاين ،رباين ،جسماين ،نوراين[ "...املصدر السابق ،ص .]21
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وعليه فمصطلح العلمانية من أكرث املصطلحات اليت وقع فيها اخلالف بني ابلاحثني ،حيث عرفها

بعضهم بأنها "فصل ادلين عن ادلولة" ،أو "فصل ادلين عن السياسة" ،وهذا اتلعريف ال يمكن من
خالهل معرفة العلمانية الغربية ،وشقيقتها العربية ،فالعلمانية ال ختترص ىلع السياسة فقط ،بل تدخل يف
مجيع منايح احلياة االقتصادية واالجتماعية وغريها[ .انظر :مصطىف ،العلمانية املفهوم واملظاهر واألسباب ،ص

 ]35يرى أحد ابلاحثني أن «تعريف العلمانية بأنها فصل ادلين عن السياسة ،هو تعريف سطيح

ومضلل ،فإن جذور العلمانية أعمق من ذلك بكثري ،وفصل ادلين عن السياسة يف احلقيقة يمثل إحدى
اثلمار ابلدائية اليت يُمكن اقتطافها من هذه الشجرة  ...فإن العلمانية تمتد إىل مجيع أبعاد وشؤون احلياة

البرشية ،ومنها احلياة السياسية» [رسوش ،الرتاث والعلمانية ،ص  .]80وعرفها اعلم الالهوت اهلونلدي

كورنليس فان بريسن ( )Cornellis van Beersenبأنها تعين« :حترير اإلنسان من السيطرة ادلينية

أوال ،ثم امليتافييقية ثانيا ىلع عقله ولغته» [العطاس ،مداخالت فلسفية يف اإلسالم والعلمانية ،ص  42و.]43

وعرفها املؤتمر العام ادلائم للتيار العلماين يف بلنان« :نظرة شاملة للعالم  -أي لإلنسانية مجعاء والكون

كه  -تؤکد استقاليلة العالم بكل مقوماته وأبعاده وقيمه ،تاه ادلين ومقوماته وقيمه ،واالستقاليلة
تعين أن هناك قيما ذاتية للعالم غري مستمدة من ادلين وغري خاضعة هل» [الطعان ،العلمانيون والقرآن الكريم..

تارخيية انلص ،ص  .]244وهذا اتلعريف بانلتيجة يؤدي إىل إقصاء ادلين من مجيع منايح احلياة.
ً
ثالا :أثر الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث املبادئ ..عرض ونقد

بعد أن تعرفنا ىلع معىن الفلسفة الرباغماتية والعلمانية ،وصلنا إىل مبحث تأثري الرباغماتية ىلع

العلمانية من حيث املبادئ ،وما يهمنا هنا هو الرتکي ىلع اعملني مهمني اكن هلما ادلور املهم يف هذا
اتلأثري ىلع مستوى املبادئ ،وهما األنسنة أو الزنعة اإلنسانية وانلفعية.
أ -مبدأ األنسنة يف الرباغماتية ودوره يف اتلأثري ىلع العلمانية
لقد أصبحت األنسنة ( )Humanismمن أهم املفاهيم اليت تذرت وشاعت يف الفكر الغريب،

فيه تؤسس منهجها املعريف بشلك أسايس ىلع جعل اإلنسان املحور يف هذا الكون بدل حمورية اهلل ،ولم

يكن هذا االتاه ويلد عرصه ،بل توجد هل أصول تارخيية منذ العصور القديمة يف ايلونان وهذا واضح

يف عبارات بعض الفالسفة القدماء أمثال بروتاغوراس ( )Protagorasاذلي اعترب اإلنسان مقياس

ك يشء [انظر :كرم ،تاريخ الفلسفة ايلونانية ،ص  ]63إىل أن وصل بنا املطاف إىل العرص احلديث اذلي
يُعد من أبرز العصور اليت ظهرت فيها الزنعة اإلنسانية بشلك واضح وجيل ،بعد إقصاء دور الكنيسة

من احلياة االجتماعية ،فأصبحت هذه الزنعة تمثل اخللفية الفكرية للكثري من املدارس واالتاهات
الفكرية الغربية اليت بدأت ترکز ىلع حمورية اإلنسان بشلك واضح ورصيح اكلوجودية والعلمانية
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والليربايلة والرباغماتية واملارکسية وغريها من االتاهات األخرى اليت تأثرت بهذه الزنعة .فقد أسست
هذه االتاهات مرشوعها ىلع إصالح الواقع اإلنساين وفق نظرة فلسفية فكرية هدفها االهتمام باحلياة

ادلنيا لإلنسان من دون الرجوع إىل ادلين والويح ،بل اتلأكيد ىلع العقل األدايت والعلم اتلجرييب اذلي

صار قطب رىح العالم الغريب .وعليه فال بد نلا قبل تبيني ادلور اذلي قامت به الرباغماتية باتلأثري ىلع
ُ
العلمانية من حيث الزنعة اإلنسانية ،أن نبني وبشلك خمترص أهم معالم اإلنسانية يف الرباغماتية.
ً
أوال :الزنعة اإلنسانية يف الرباغماتية
لقد عملت الرباغماتية ىلع طرح القضايا الفلسفية بطريقة ختتلف عن الفلسفات األخرى ،سواء

اليت سبقتها أو اليت اعرصتها ،إذ اكنت طريقتها ختتلف من حيث معاجلها وحسمها للقضايا واخلالفات

واملشاك الفلسفية بأسلوب عميل تمثييل مفيد وخمترص ،حيث يقول جيوفاين بابيين ( Giovanni

« :)1()Papiniمثل الربامجاتزم بني انلظريات املتعددة ،كمثل املمىش يف نزل يوصل بني مجيع حجراته،
فيف إحدى احلجرات رجل يكتب كتابا يف اإلحلاد ،ويف غرفة أخرى رجل آخر يسجد إلهله طابلا منه

أن يثبت إيمانه ،ويف ثاثلة كيماوي يبحث يف خصائص بعض املواد ،بينما يف أخرى فيلسوف يبحث يف
الفلسفة انلظرية ،ويف أخرى واحد من الالأدريني يدلل ىلع استحالة املعرفة أصال ،ومجيع هؤالء

انلاس يستعملون ممىش الزنل يف اخلروج من حجراتهم وادلخول إيلها ،ومجيعهم من هذه الوجهة يتبعون
ي
فلسفة الربامجاتزم ،وهم بعيدون ك ابلعد عن انلظريات العميقة ،فلك منهم يسري يف هذه الطريق
لقضاء شؤونه اخلاصة والعامة» [فام ،الربامجاتزم أو مذهب اذلرائع ،ص  .]142فاملمىش (املمر) يمثل
الرباغماتية بوصفها طريقة يف الفلسفة لتشكيل املعيار اذلي تستند إيله خمتلف املذاهب وانلظريات

تلقييم مدى صحتها ،فيه تشلك املعيار اذلي تستند إيله خمتلف املذاهب وانلظريات يف تقييم مدى

صحتها ،أو هو عبارة عن نقطة تلتيق فيها ك املذاهب واالتاهات ،مع اختالف وجهات نظرها.
وعليه فإن الرباغماتية تفيد ك ما هو عميل ومدى ما حتققه الفكرة من آثار عملية ،وهذا ما أشار إيله

تشارلز برس ( )Charles Peirceيف مقاهل الشهري "كيف جنعل أفاكرنا واضحة" [انظر :املصدر السابق،

ص  .]137وقد تبىن ويليام جيمس ( )William Jamesما ذهب إيله بريس وجعله منطلق يف
فلسفته ،حيث يقول« :إن الطريقة الرباغماتية يف مثل هذه احلاالت يه حماولة تفسري ك فكرة بتتبع

اقتفاء أثر نتاجئها العملية الك ىلع حدى» [جيمس ،الربامجاتية ،ص  ،]64وقد نظرت الرباغماتية إىل
اإلنسان ىلع أنه اكئن فعال ،جيعل الواقع حسب أهدافه ورغباته ومتطلباته.

لقد أوىل جيمس يف منهجه الرباغماتية أهمية فائقة لإلنسان ،ويتضح هذا األمر يف تساؤهل الفلسيف
( )1صحيف إيطايل واكتب قصص قصرية وشاعر وفيلسوف ،واكن من املروجني للرباغماتية يف إيطايلا.
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األسايس ،وهو كيف يمكن لإلنسان أن خيتار أفضل األفاكر وأصلحها يف اعلم تكرث فيه الرؤى

وانلظريات املختلفة واملنافسة؟ أو ما معيار الصدق اذلي ينبيغ ىلع اإلنسان العمل به الختيار تلك

األفاكر؟ [انظر:ديوي ،نمو الرباغماتية األمريكية ،يف كتاب فلسفة القرن العرشين ،ص ]239

ذللك تعد نزعته مرتبطة بنظرية الصدق أو احلقيقة ،وإرادة االعتقاد ،أو كما أطلق عليها "حق

اإلنسان يف أن يؤمن" .وقد اهتم جيمس يف عالج مشكة احنراف الرتبية ،وأرجع ختلف اتلعليم بسبب

فلسفة الرتبية اليت تنظر إىل املعلم واملتعلم ىلع أنه جمرد وسيلة بللوغ اغيات سياسية واجتماعية

حتددها السياسة الرتبوية؛ ذللك طلب من املعلم أن يكون إنسانا حيويا حرا يف تفكريه ،مستقل

الشخصية واإلرادة ،متطورا متبرصا ومتفتحا؛ ألنه كقائد يلزم أن يكون قدوة تلأيلف جيل صالح

وعقول صحيحة وذوات قوية[ .انظر :جيمس ،أحاديث للمعلمني واملتعلمني يف علم انلفس ،ص ]40

إن تفكري جيمس يعتمد ىلع رضورة احرتام اإلنسان كغاية يف ذاته ،وينادي جيمس باالحرتام

الصادق للشخصية البرشية اذلي هو انبثاق روح اغية يف العمق واإلنسانية ،وجيب  -اعتبار املعلم

واملتعلم اغية يف حد ذاتها يف الرتبية  -اإليمان بأهمية القدوة احلسنة يف رسالة الرتبية .ومن مالمح

الزنعة اإلنسانية يف فلسفة جيمس من هو اإلنسان عنده؟ هل هو إنسان طبييع مألوف أم إنسان فوق

طبييع خارق ىلع نموذج إنسان نيتشه ( )Frederick Nietzscheالسوبرمان؟ فإن الزنعة اإلنسانية

عند جيمس تؤکد ىلع وجود صفات مشرتکة بني البرشية مجعاء ،فيه تنطوي ىلع نظرة اعملية كونية

شاملة ،كما تؤکد أن وجود أهداف يف حياة اإلنسان تشلك منه اكئنا مثايلا ،ليس بمعىن إفالته من
ي
إجيايب فيه وانسجام مع واقع احلياة ،بشلك متناغم مع متطلبات الطبيعة
الواقع ،وإنما هو انغماس
البرشية ودوافعها الفطرية وميوهلا انلفسية واحليوية ادلاعية لإلشباع[ .بن صابر ،ادلين والزنعة اإلنسانية

عند ويليام جيمس ،جملة مقاربات فلسفية ،ص  354و]355

وترفض الفلسفة الرباغماتية املناقشات انلظرية اليت ال فائدة عملية منها ،وترفض اتلجريد اذلي
ساد بني املثايلة واتلجريبية اتلقليدية ،فيه حاولت أن تعطي انلموذج اذلي يرفع من شأن اإلنسان وما

يطمح إيله يف حياته ،فيه تسىع أن تعل اإلنسان هدفا ومثاال ورکنا أساسيا يف فلسفتها [بريي ،إنسانية

اإلنسان ،ص ]12؛ وذلك من خالل جعل العقل اإلنساين قائما بذاته ،وهل القدرة ىلع إدارة شؤونه من

دون احلاجة إىل ادلين أو الويح ،فالعقل يستطيع أن يتعرف ىلع األمور اليت تؤدي إىل السعادة يف هذه
ادلنيا ،وىلع هذا األساس فاإلنسان يستطيع أن يتخلص من هيمنة ادلين وتعايلم الويح.

واهتمت الرباغماتية كذلك وبشلك خاص بالعقل األدايت ،وهذا واضح فيما ذهب إيله جون ديوي

اذلي أشار إىل «أن األداتية ( )instrumentalismواحدة من اتلفسريات املنطقية للرباغماتية ،واليت
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يلعب فيها العمل ( )actionأو اتلطبيق ( )practiceدورا أساسيا ،إال أنها ليست معنية بطبيعة

انلتائج إنما بطبيعة املعرفة ( )Knowingوأن األداتية يه انلظرية السلوکية للتفكري ()thinking
واملعرفة ويه تعين حرفيا أن املعرفة يشء نعمله ،وأن اتلحليل يف انلهاية هو ماد يي وفعال ،وأن املعاين

ضمن نوعيتها املنطقية ما يه إال وجهات نظر ومواقف وطرائق للترصف إزاء الوقائع ( ،)factsوأن
ي
أسايس للربهنة ىلع الصحة» [جمموعة من األكاديميني العرب ،الفلسفة الغربية
اتلجريب الفعال هو أمر
املعارصة ،ص  .]352وإن املعرفة واتلفكري يه سلوك طبييع إنساين ضمن عملية سلوکية واسعة ،يُعترب

اإلنسان جزءا منها ،إذ قال« :إن موقفنا ببساطة هو أنه ما دام اإلنسان اكئنا تطور من بني الاكئنات
األخرى ،ضمن عملية اتلطور اليت يُطلق عليها تسمية "طبييع" ()Natural؛ ذللك فإننا نعامل مجيع
سلوکياته ومن بينها معارفه املتقدمة جدا ،وکأنها أنشطة ليست خاصة به وحده ،وليست ملكه وحده

قبل ك يشء ،بل كعمليات للموقف الاكمل ،للبيئة  -الاكئن ()Organism - environment

وکذلك أخذ هذا املوقف الاكمل وکأنه املوقف املاثل أمامنا خالل املعارف اذلي تظهر فيه املعارف حبد

ذاتها» [املصدر السابق ،ص .]356

ُ
وتعترب نظرية ديوي ( )John Deweyلألداتية نظرية تريبية علمية ،تكون فيها األفاكر كأدوات

توجيه لإلجراءات املستخدمة يف تربة معينة ،ناشئة وخمتربة ضمن جمال اتلجربة ذاتها ،ويف هذا
املجال يقول ديوي« :إن اتلجربة تودل األفاكر واألغراض يف حدود إجراءاتها اخلاصة وختتربها بعملياتها

اخلاصة ،فإذا بلغنا هذا املبلغ ظفرنا بإماكن تربة إنسانية يف شت وجوهها ،تكون فيها األفاكر واملعاين

مقدرة ومتودلة ومستخدمة باستمرار ،ولكنها ستكون متاكملة مع جمرى اتلجربة ذاتها ال جملوبة من
أصل خاريج عن حقيقة متعايلة» [ديوي ،ابلحث عن ايلقني ،ص  164و.]165

وعليه فقد أصبحت املعرفة  -بوصفها أداة تلوجيه العمل وإاعدة حتديد اخلربة وبنائها  -عملية سلوکية

طبيعية يقوم بها اإلنسان باعتباره الساكن ابلايولويج للطبيعة ،فهو ليس غريبا عنها ،بل هو جزء منها،
وإن ديوي يشري إىل أن اتلفكري منتم إىل الطبيعة ،ولم يعد اإلنسان نصفني ،جسما وعقال ،إنه يف الطبيعة

ومتطبع بها؛ وذلا يتم تفسري الطبيعة بأنها تعتين باإلنسان ،والطبيعة يف اإلنسان يه اذلاكء انلايم للطبيعة،
وال يقال إن الطبيعة غري عقالنية ،إنها ذكية وقابلة للفهم ،والطبيعة يه ليست شيئا ما يراد قبوهل واتلمتع

به ،إنها يشء ما يراد ضبطه والسيطرة عليه تريبيا ،هكذا أصبحت أداتية ديوي يف املعرفة واملنطق

صادرة من موقف علِّم طبييع ،تد مربرها يف الطبيعة حيث نشأت ،ويف الطبيعة تطبيقها حيث ختترب

تلعتمد[ .جمموعة من األكاديميني العرب ،الفلسفة الغربية املعارصة ،ص ]358

ورأى ديوي أن «العقل أداة جيدة بقدر ما يسمح نلا باتلحكم والسيطرة ىلع الطبيعة ،وال تتحقق
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هذه الغاية انلفعية ،إال إذا تضافرت العقول بللوغ هذا اهلدف؛ وذللك ينبيغ استبعاد فكرة اشتمال

العقل ىلع مقوالت أو مبادئ أويلة سابقة ىلع اتلجربة» [بيويم ،درجات املعرفة بني ادلين والفلسفة والعلم،

ص  .]296وعليه فالعقل عند ديوي عبارة عن أداة ووسيلة للسيطرة ىلع الطبيعة؛ من أجل حتقيق
اغيات نفعية يُشرتط فيها أن يستبعد اإلنسان من عقله وجود أفاكر ومبادئ قبلية.

وهذا األمر قد رسى إىل العلمانية يف تكوين مبادئها املعرفية اليت ال ختلو من الطابع الرباغمايت
ي
خاص والعالم
اذلي أصبحت تعتمد عليه أغلب األفاكر اليت بدأت تنترش يف العالم الغريب بشلك

العريب بشلك ي
اعم ،وهذا كه حصيلة اتلوجه حنو العالم املادي ،متناسني أو متغافلني عن العالم املاورايئ
اذلي هل ادلور الرئييس يف كيفية صياغة اإلنسان يلأخذ بيده حنو السعادة احلقيقية غري الزائفة.
ً
ثانيا :تأثري الزنعة اإلنسانية الرباغماتية ىلع العلمانية

لقد تبني نلا أن الرباغماتية قد اهتمت باإلنسان وجعلته من أوىل أولوياتها املعرفية؛ ألنه منبع
احلقيقة ،وهو اذلي يُنشئ واقعه بيده ،بما يمتلكه من عقل جبار يستطيع من خالهل إدارة شؤون حياته

من دون تدخل العامل املاورايئ؛ ألن الواقع ال يستطيع أن حيصل عليه اإلنسان من خارج نفسه حت
يتقبله ويبين معرفته عليه ،بل الواقع هو اذلي تصيغه األفاكر اإلنسانية بيدها ،وترى ما مدى مطابقتها

مع الفكرة اليت يعيشها ،فالصدق والكذب ال قيمة معرفية خارجية هل ،بل الصدق هو اذلي جيلب

لإلنسان املنفعة ،والكذب اذلي ال جيلب هل املنفعة ،بغض انلظر عن قيمة الصدق والكذب الواقعية،
فلو اكن الكذب جيين منفعة لإلنسان فهو أمر جيد ومفيد أيضا ولو ىلع حساب هدم مجيع القيم الواقعية.

حيث حتاول الفلسفة الرباغماتية أن ختلص اإلنسان من ك اعتبار ديين يؤثر ىلع سلوکه وصياغته

بطريقة تعله إلها مصغرا بمعىن الكمة ،وکذلك االهتمام بالعقل األدايت ودوره يف املعرفة اإلنسانية ،وك
ُ
هذا جاء نتيجة ردت الفعل اليت اعشتها املجتمعات الغربية من ترصفات أرباب الكنيسة ،فعمم هذا
ي
األمر ىلع ك مقدس وىلع ك ما هو ي
وواقيع ،وقد رسى هذا األمر إىل العلمانية ،وأثرت
ديين صحيح
معتربة أن اإلنسان ال بد أن يعيش حياته بمعزل عن ادلين معتمدا
الرباغماتية ىلع الزنعة اإلنسانية فيها ،ر

يف ذلك ىلع قدراته اذلاتية ،فبدأت العلمانية تعمل ىلع هذا األمر بشلك جدي وفاعل ،وذلك من خالل
قيامها باخلطوة األوىل يف عملها وهو فصل ادلين عن ساحة احلياة االجتماعية ،وجعله ىلع أقل تقدير
ُ
خيتص بالفرد بعيدا عن إدارة احلياة واألخذ بيد املجتمع ،وسوف نشري فيما يأيت إىل تلك اتلأثريات اليت

ترکتها الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث الزنعة اإلنسانية ،يلتضح نلا مدى تأثري الرباغماتية األمريكية
ىلع أفاكر املجتمع الغريب ،اذلي أصبح يؤمن بفاعلية اإلنسان وقدرته ىلع سلوك الطريق حنو حتقيق

أهدافه املادية مستندا ىلع العقل األدايت ،وأبعاد ادلين وتأثراته.
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لقد أثرت الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث الزنعة اإلنسانية يف جعل اإلنسان هو املنبع احلقييق

للمعرفة ،وذلك من خالل:

1ـ إقصاء العامل املاورايئ وجعل اإلنسان هو اذلي يقوم بإنشاء واقعية ما بعيدا عن ادلين وتأثرياته،
وهذا واضح وج ي
يل يف العلمانية حيث ذهب أصحاب هذا االتاه إىل فصل ادلين عن ادلولة ،أو فصل
ادلين عن احلياة اذلي يلزم منه اإلحلاد بكل معىن الكمة ،فمع ميجء عرص انلهضة كما يقول ريتشارد

تارناس ( )Richard Tarnasلم يعد اإلنسان عديم الشأن نسبة إىل الرب ،والكنيسة ،والطبيعة.
[تارناس ،آالم العقل الغريب ،ص ]268

وبدل أن يكون اإلنسان يف خدمة ادلين صار ىلع ادلين أن يكون يف خدمة اإلنسان ،وأصبحت

مزنلة اإلنسان يف العلمانية تتخذ األولوية واملاكنة ،وجعله مرکز الكون وقطب رحاه[ ،انظر :الرماح،

َّ
اإلنسانوية املستحيلة ،ص  ]52وإن اإلنسان  -وليس اإلهل  -هو املصدر املطلق املخصص بشلك واع
ي
للخري والقوة يف الكون ،تمجده الفلسفات اإلنسانية هو وقدراته بشلك يشابه إىل حد كبري الطريقة
َ
ُ
اخلالق ،وأصبح البرش يؤول من هلإ واحد إىل آهلة عدة ،حبيث يكون ك شخص
ادلين
اليت يمجد فيها

إلها حبد ذاته ،وهذه يه الفردانية وحمورية الفرد[ .انظر :فيزت ،نفسية اإلحلاد ،ص  36و]37

وهذا األمر هو اذلي جعل نيتشه فيلسوف العلمانية يعلن موت اإلهل؛ ليك يتم فسح املجال لإلنسان؛

ألن اإليمان باهلل  يمنع من أن يثبت اإلنسان ذاته ،حيث قال« :لو اكن هناك هلإ فكيف كنت أطيق أن

ال أكون إلها» [زکريا ،نيتشه ،ص  .]45فالعلمانية تسىع جاهدة يف مراحلها املتقدمة من أجل نزع القداسة
من العالم واإلنسان ،وانلظر إىل ك الظواهر نظرة مادية ال عالقة هلا بما وراء الطبيعية ،وإذا تم ذلك فإن
العلم اإلنساين والطبييع يُمكن أن يصبح مادة استعمايلة ،يتم توظيفها واتلحكم فيها وترشيدها وتسويتها ...

ونزع القداسة يؤدي إىل ظهور نزعة إمربيايلة( )1دلى اإلنسان ،فهو ينظر للعالم باعتباره مادة نافعة هل يمكن
توظيفها حلسابه[ .انظر :املسريي ،موسوعة ايلهود وايلهودية والصهيونية ،ج  ،1ص ]259

وهذه يه انلظرة الرباغماتية بعينها اليت ترکز ىلع اجلانب انلفيع ومدى ما تقدمه الفكرة من فائدة

عملية.

2ـ الرتکي ىلع استقاليلة العقل اإلنساين يف قدراته ،وأنه الوحيد اذلي يُمكن هل أن حيقق السعادة
ي
واقيع وعم ي
يل ،من خالل اتلجربة واخلربات العلمية ،واستخدام
نلفسه من خالل االهتمام بكل ما هو

العقل األدايت بدل العقل العميل؛ وذلك بسبب إقصاء ادلين والويح من حياة اإلنسان ،وسنشري فيما

( ) 1سياسة أو آيديولوجية تهدف تلوسيع نطاق حكم الشعوب وادلول األخرى بغية زيادة فرص الوصول السيايس
واالقتصادي وزيادة السلطة والسيطرة ،ويكون ذلك اغبلا من خالل استخدام القوة الصارمة ،وخاصة القوة العسكرية.
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يأيت إىل العقل األدايت وأهميته يف الفكر العلماين.

يُعترب العقل األدايت ترمجة للمصطلح اإلجنليي ) (instrumental reasonويقال هل أيضا "العقل

اذلايت" أو "اتلقين" أو "الشلك" ،وهو ىلع عالقة بمجموعة من مصطلحات مثل "العقالنية اتلكنولوجية"
أو "اتلكنوقراطية" ويقف ىلع الطرف انلقيض من "العقل انلقدي" أو "املوضويع" .فالعقل األدايت هو

العقل اذلي يلزتم ،ىلع املستوى الشلك ،باإلجراءات دون هدف أو اغية ،أي أنه العقل اذلي يوظف
الوسائل يف خدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا اكنت إنسانية أو معادية

لإلنسان .وهو ،ىلع املستوى الفعيل ،العقل اذلي حيدد اغياته وأولوياته وحرکته انطالقا من نموذج
عميل مادي بهدف السيطرة ىلع الطبيعة واإلنسان وحوسلتهما (أي حتويلهما إىل وسيلة) ،ويف حماولة

تفسري هيمنة العقل األدايت ىلع املجتمعات الغربية احلديثة ،يرى ممثلو مدرسة فرانكفورت أن أحد أهم

أسباب ظهوره هو آيلات اتلبادل املجردة يف املجتمع الرأسمايل[ .املصدر السابق ،ج  ،1ص ]242

فتبادل السلع يعين تساوي األشياء املتبادلة ،فما يهم يف السلعة ليس قيمتها االستعمايلة املتعينة

وإنما ثمنها املجرد .واأليديولوجيا انلابعة من هذا اتلبادل املجرد يه أيديولوجيا واحدية مادية ،تمحو
الفروق وتوحد الواقع ،مساوية بني الظواهر املختلفة ،حبيث يصبح الواقع كه مادة ال سمات هلا .ولم

تشلك املجتمعات اليت اكنت اشرتاكية أي بديل ،فيه األخرى سيطر عليها العقل األدايت متمثال يف
اتلكنوقراطيات احلاكمة .وال يفس ممثلو مدرسة فرانكفورت أصول العقل األدايت استنادا إىل عنارص

مادية أو اقتصادية أو سياسية ،وإنما يرجعونه إىل عنرص ثقايف حضاري ،فالعقل األدايت يعود أوال إىل

األساطري ايلونانية القديمة ،وخصوصا أسطورة أوديسيوس؛ باعتبار أن اإليلاذة واألوديسة هما اللبنة
األسطورية األساسية للوجدان الغريب[ .املصدر السابق ،ج  ،1ص ]243

وقد ساهم العقل األدايت اذلي اكن من نتاج احلداثة الغربية يف جعل اتلواصل بني انلاس نادرا،

وجعل اإلنسان يف العرص الراهن يغرق يف حبر الوحدانية والفردانية ،وصب اهتمامه ىلع ك وسيلة حتقق

هل انلجاح يف احلياة ،ولو ىلع حساب هدم مجيع القيم.

وکذلك اتضح من خالل ما تم عرضه أن العقل األدايت يف انلظرة العلمانية توجد فيه جمموعة من

اخلصائص ،منها :الرتکي ىلع انلفعية الرباغماتية اليت هدفها هو احلصول ىلع أكرث قدر ممكن من

املنفعة ،وجعل اآلثار العملية األشياء معيار الصدق والكذب للقضايا ،وإحالل الوسائل واألدوات حمل

الغايات واألهداف ،والرتکي ىلع مبدإ أن الغاية تربر الوسيلة ،واذلهاب إىل النسبية والشاككية،

وغريها من األمور[ .انظر :عزيزي ،األسس الفكرية للعلمانية ..عرض ونقد ،ص ]51

وإن الرؤية األداتية واآليلة إىل العقل وحرص دوره يف اتلخطيط والربجمة  -بوصفه وسيلة وأداة
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تلحصيل األغراض واألهداف املادية  -يعد نواع من اخزتال العقل وحط شأنه ومزنتله الرفيعة .نعم ،ال

يمكن إنكار ادلور األدايت للعقل وقدرته الفائقة ىلع اتلخطيط واملحاسبة والربجمة تلطوير احلياة

ادلنيوية يف مجيع أشاكهلا وصورها ،ولكن ال تقترص طاقات العقل وقدراته املدهشة يف هذا اإلطار

الضيق ،بل العقل يف شقيه انلظري والعميل إذا ترّب ىلع ضوء الويح اإلليه وهداية األنبياء وختلص من

قيود اخلرافات واجلهاالت والضالالت ،وحترر من أغالل الشهوات والشبهات يقدر ىلع أن يوصل
اإلنسان إىل قمة الكمال والسعادة األبدية احلقيقية[ .املصدر السابق ،ص  52و]53

فادلين لم يقف بالضد من االهتمام باإلنسان والعمل ىلع حتقيق ما يسعده يف ادلارين ،بل هو اذلي

نادى من أجل رفع قيمة اإلنسان؛ لكونه خليفة اهلل يف أرضه وأرشف خملوقاته حيث ميه اهلل بالعقل
اعم ويف الغرب بشلك ي
والقدرة ىلع اتلفكري ،ولكن ما جنده اآلن يف الساحة الفكرية بشلك ي
خاص ،ذهبوا

إىل أبعد احلدود يف هذا األمر ،فعملوا ىلع حتقري العامل املاورايئ لإلنسان ،وشحنه بمبادئ تعمل ىلع قتل
روحه املعنوية؛ وذلك من خالل جعل حياته عبارة عن حياة حيوانية مادية نفعية يسىع فيها إلشباع

رغباته ولو ىلع حساب دمار اآلخرين ،وهذا واضح فيما جنده من انتشار الرذيلة واإلقدام ىلع قتل

انلفس ،فالرتکي ىلع هذا ابلعد املادي وقتل املوجود املطلق واملتعال يف فكره سبب تلك الويالت اليت

جرت وستجري ىلع البرشية.
ب -مبدأ انلفعية يف الرباغماتية ودوره يف اتلأثري ىلع العلمانية
انلفعية ( )Utilitarianismأو مذهب املنفعة هو اذلي يقوم األفعال بمقدار ما تنتجه من منافع

[احلنيف ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،ص  ،]783وأن املنفعة تمثل مبدأ مجيع القيم ،علمية اكنت أو

عملية[ .صليبا ،املعجم الفلسيف ،ج  ،2ص ]499

وقد تىل هذا املذهب يف صور خمتلفة أبرزها مذهب املنفعة الالهوتية ،ومذهب املنفعة

االقتصادية ،ومذهب املنفعة احلديس أو العقيل ،ومذهب املنفعة املثايل ،ومذهب املنفعة الرباغمايت

[الطويل ،مذهب املنفعة العامة يف فلسفة األخالق ،ص  ]26وهو حمور حبثنا ،وسنذكر أهم خصائص انلفعية

يف الرباغماتية بشلك خمترص.
ً
أوال :انلفعية يف الرباغماتية

تبدأ انلفعية يف الرباغماتية من القاعدة اليت تقول" :إن القضايا واألفاكر احلقيقية أو الصحيحة يه

القضايا اليت هلا آثار عملية مفيدة ونافعة" ،وهذا هو املبدأ الرباغمايت اذلي اعتمد عليه الرباغماتيون،
لدلاللة ىلع معىن األفاكر الصادقة ،يلصلوا من خالهلا إىل احلقيقة .وهذا يعين ابلحث عن الفائدة اليت
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حتصل من األشياء ،ال حقيقتها ،وعليه فاحلقييق هو اذلي أحصل من خالهل ىلع الفائدة ،وإذا لم

أحصل عليها منه ،فهذا اليشء ليس حبقييق حت ولو اكن يمثل الواقع ،فالواقع باحلقيقية هو ما جيلب
املنفعة بغض انلظر هل هو صادق أم اكذب[ .راجع :لوبون ،حياة احلقائق ،ص ]139

ويوجد هلذا االتاه انلفيع جذور تارخيية تصل إىل زمن السفسطائيني ايلونان ،وباخلصوص بروتاغوراس
ُ
( )Protagorasفاحلقيقة عنده ال تثبت بل تمثل ،وهو ال خيلط بني احلقيقة والفائدة ،بل يُمي بينهما،
ولكنه يذهب إىل إماكن اختيار أفيد اآلراء ،فريى وجوب قيام العدل ىلع الفائدة ،ال ىلع احلقيقة[ .املصدر

السابق ،ص ]139

وذهبت الفلسفة الرباغماتية يف االتاه اذلي سار عليه بروتاغوراس نفسه ،فال يوجد عندهم حقيقة

وال خطأ ،بل ينصب جل اهتمامهم ينظرون يف انلتائج العملية ،حيث قال ويليام جيمس« :إن حقيقة

الفكر بنتاجئه  ...وال حيتاج إىل تقبل حقائق معينة إال عندما يصبح من املفيد صنع ذلك  ...والفكر ال

يكون حقيقيا ما دمنا غري ذوي منفعة حيوية يف اعتقادنا أنه كذلك» [املصدر السابق ،ص .]140

وعليه فقد ربط الرباغماتيون بني صدق الفكرة وبني انلتائج العملية اليت حتققها يف حياة اإلنسان

العملية ،وباألخص معيار انلفع اذلي يتم من خالهل تقييم الفكرة ،فإن املقياس احلقييق للربامجاتيم

هو« :أن نضع الفكرة يف ميدان العمل ،ونطلقها ليك تعمل وتترصف فإن أتت بالغاية املطلوبة ،أي

تأت بانلفع والفائدة يف باطلة دون شك ،وانلفع
أتت بالفائدة وانلفع فيه حق دون نزاع ،وإن لم ر
ُ
والفائدة هنا يقصد بهما أن هذه الفكرة تؤدي إىل نفس انلتائج املنتظرة اليت يؤدي إيلها احلق» [فام،
الربامجاتزم أو مذهب اذلرائع ،ص .]268

فالرباغمايت ،يُمكن أن يكون وحبسب مبادئه ،مؤمنا أو ملحدا ،ماديا أو روحا ،فاضال أو فاسقا
وفق منفعته الشخصية ،ومن ابلديه أال يُوىص بمثل هذا املبدإ إال قليال .فاالتاه انلفيع يف الرباغماتية

حيتوي ىلع آراء خمتلفة ،ويرى الكثري من أصحاب هذا االتاه أنه منهاج انليل املعرفة فضال عن أنه
اختبار نفيع ،وأن املبادئ العقلية ال فائدة عملية هلا ،فهو كثري املرااعة للغريزة والوجدان املرتادفني

بعض الرتادف ،شأن مجيع الفلسفات الوجدانية ،قال أحد املدافعني عن هذا االتاه« :إن الغريزة أمر
ال ريب فيه ،إنها من املعطيات املحكمة املثبتة ،والغريزة ،مهما اكنت مصادرها ،يه عنوان ميل

انلوع ونفعه ،فاتباعها هو الواجب األول ملن يريد أن يسري مع الطبيعة كما يأمر العقل» [لوبون ،حياة

احلقائق ،ص .]140

وحسب الظاهر أن العقل يأمر بالعكس من ذلك ،فمن مقتضيات تقدم احلضارة أن يتغلب

اإلنسان ىلع اندفااعت الغريزة ،وأن ال تهيمن عليه غرائزه .قال ويليام جيمس« :يتحول مذهب
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ُ

اذلرائع (الرباغمايت) عن اتلجريد  ...إىل الفكر المعني الاكمل ،إىل الوقائع ،إىل العمل انلاجع» [املصدر

السابق ،ص .]142

ً
ثانيا :تأثري انلفعية الرباغماتية ىلع العلمانية
تبني يف ما سبق أن الرباغماتية تقوم ىلع مبدإ املنفعة ،وأن صدق الفكرة وقبوهلا يعتمد ىلع ما

حتققه من منفعة شخصية ،وال يهم هل هذه األفاكر سليمة وصحيحة ،بل املهم هو حتقيق انلتائج

العملية منها ،ورسى هذا األمر إىل العلمانية ،حيث اكنت الرباغماتية تسىع يف نظرتها انلفعية أن تسد
ُ
الفراغ ادليين يف تلبيته ملتطلبات البرش ،وحاولت العلمانية أن تقيص ادلين من مجيع جماالت احلياة،

فلم يكن أمامها ومن أجل سد الفراغ احلاصل من ادلين؛ إال االعتماد ىلع انلظرة الرباغماتية انلفعية

من أجل احلصول ىلع السعادة عن طرق الذلة.

حيث تعترب انلفعية نزعة مادية حسية أعطت هذه الزنعة لإلحساسات الفييائية األسبقية ىلع

املفاهيم األخالقية ،بل واملفاهيم العقلية واإلنسانية .فاألخالق ال عالقة هلا بالفضيلة أو االحتياجات
الروحية أو املعىن ،وإنما هلا عالقة بالسعادة (الذلة) واملنفعة ،وباتلايل ُعرف اخلري والرش تعريفا ماديا

كميا ،فاخلري هو ما يدخل السعادة (الذلة) ىلع أكرب عدد ممكن من البرش وما حيقق هلم املنفعة ،والرش

هو عكس ذلك (أي ما يسبب األلم والرضر) ،والعواطف اإلنسانية إن يه إال تعبري عن حرکة املادة،
فالرغبة إن يه إال اتلحرك حنو اليشء املرغوب فيه ،والكره إن هو إال اتلحرك بعيدا عنه .وليس هناك

أسئلة أخالقية كربى أو نهائية ،فلك األمور مادية نسبية متغرية .كما أن اإلنسان  -مدفواع حبب
اذلات ،وببحثه ادلائب عن السعادة والذلة ،وبما يرتاكم دليه من معرفة حسية مادية  -سيختار حتما ما

يراه نافعا هل وما يدخل السعادة ىلع قلبه ،فهو إنسان طبييع ورشيد ،حتكمه القوانني الفسيولوجية
الصارمة ،ومجاع االختيارات الفردية سيؤدي حتما وبشلك آ ي
ي
تلقايئ إىل سيادة نفع األغلبية وسعادتها.
يل

فانلظرية األخالقية هنا ذرية كمية تماما مثل رؤية العقل ،ومن خالل إصالح ابليئة الربانية

(االجتماعية واملادية) ،وتطبيق األخالقيات املادية الرشيدة وآخر االكتشافات العلمية  -يمكن
ي
طبييع
استئصال شأفة الرش ،بل إصالح الطبيعة البرشية ذاتها (أوليس اإلنسان جمرد جزء من ك
ماد يي أكرب؟) .وللك هذا ،اكن فالسفة العقل واتلنوير فالسفة متفائلني ،يؤمنون إيمانا قاطعا بمقدرة
اإلنسان ىلع إصالح ذاته ،وىلع الوصول إىل حلول اكملة ودائمة للك املشالكت اليت تواجهه ،فاملرکزية

اإلنسانية من خالل استسالمه مرکزية الطبيعة ،بعيدا عن العامل اإلليه[ .انظر :املسريي ،العلمانية
اجلزئية والعلمانية الشاملة ،ج  ،1ص  315و]316

ويتبدى الرصاع بني انلموذجني يف اتلناقض بني اخلاص والعام ىلع املستوى األخاليق .فماذا لو
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أرص اإلنسان الطبييع املدفوع باحلب الطبييع لذلات ىلع اختيار ما يرض اجلماعة؟ وماذا لو اختارت
اجلماعة ما يرض بها ،وباآلخرين؟ واعدة ما حيسم الرصاع لصالح العنرص املادي األقوى؛ وذلا قيل :إن

الطبيعة يه اليت أوجدت اإلنسان يف املجتمع؛ وهلذا فإن املجتمع عليه أن يرغم الفرد ىلع أن ينشد

السعادة اليت يقررها هل املجتمع ،ومن ثم أصبحت القيمة مسألة اجتماعية ،أي أن املجتمع هو اذلي
ينتج القيمة ،وليست القيمة يه اليت حتكم املجتمع ،وقد حررت كثري من املجتمعات العلمانية

األخالق من هيمنة علماء ادلين ،ولكنها يف ذات الوقت أخضعتها لعلماء انلفس واالجتماع واهلندسة

االجتماعية والوراثية ورشاكت اإلعالن اتلليفزيونية وجمالت أخبار انلجوم وفضاحئهم وصناعة

اإلباحية والذلة ،وأصبحت مسؤويلة الفرد تنحرص يف طريقة األداء ،فإن أدى واجبه ىلع أكمل وجه

فهو مواطن خري صالح جيد ،حت ولو اكن هذا الواجب هو إبادة املعوقني واملرىض والعجزة وأعضاء
األقليات ،وهذا يثري يف الواقع قضية املسؤويلة األخالقية لإلنسان الفرد ،إذ إن هذه الرؤية حتوهل إىل

اكئن سليب مفعول به ،يعكس بيئته ،ويتبع القيم االجتماعية اليت أنتجها املجتمع[ .املصدر السابق ،ج

 ،1ص  316و]317

واعدت األبيقورية مرة أخرى ،ليك تهدم املطلقات األخالقية ادلينية ،ويه حقيقة بارزة يف العالم

العاملاين املتمثل يف عالقة الفرد بأرسته وجريانه وزمالئه ،والعالقات السياسية واالقتصادية ادلويلة
ُ
حيث تعد املطلقات األخاليق جمرد وهم طوباوي ساذج ال يتجاوز وجوده االستهالك اإلعاليم ابلارد؛

فاملنفعة االقتصادية مثال تبيح احتالل ابلدلان واستزناف ثرواتها وإبادة أهلها وختريب بيئتها ،فليس

باإلماكن أن حيقق املحتل رصيدا مرضيا من املنفعة ضمن حدوده اجلغرافية؛ وذللك فال حرج من ممارسة
ُ
ك أنواع ما يعرف عند األخالقيني بالوحشية؛ ألن الغاية املقدسة انلفعية تسوغ ك فعل مهما بدا

منكرا .وقد ينتقل األمر إىل درجة أسوأ من العناوين ابلاهتة؛ وذلك عندما تتحول هذه العناوين إىل
ُ
مسواغت داعئية للفتك بالشعوب واستباحة حمرمات املخالفني ،فتنترص ادلول املعلمنة للقتلة حتت
ُ
عنوان حق اتلعايش ،وتمكن لألنظمة املجرمة حتت عنوان إاعنة ادلول الشقيقة ،وغري ذلك من
الالفتات اليت تسوق الظلم حتت شعار محاية املنافع االقتصادية لدلول الكربى[ .انظر :اعمري ،العاملانية

طاعون العرص ،ص  ]127وکما تبني أن ادلافع الرئييس يف ك فعل هو كسب املنفعة الشخصية ولو ىلع
حساب اآلخرين ،فالشخص العلماين هو اذلي يُقدم مصاحله الشخصية ىلع املصالح العامة وإن كفه

ذلك تدمري ك القيم اإلنسانية واملبادئ ادلينية ،فالشخص العلماين بانلتيجة هو اذلي يبحث عن املنافع

الشخصية اليت تر انلار إىل قرصه ،ولو ىلع حساب تعاسة اآلخرين.
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ً
رابعا :أثر الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث اللوازم واآلثار ..عرض ونقد
أ -الفردية الرباغماتية ودورها يف بلورة العلمانية
ُ

يقصد بالفردية :هو اهتمام املرء بنفسه ،واملحافظة ىلع ذاته ،واستقالهل وکيانه[ .انظر :نوح ،شخصية

املسلم بني الفردية واجلماعية ،ص ]12

ويقوم املذهب الفردي ىلع إبراز هذا الكيان وجعله مقدسا ،حبث حيرم ىلع املجتمع املساس حبريته،

وليس هل أن يقول هل هذا خطأ وهذا صحيح[ .انظر :قطب ،جاهلية القرن العرشين ،ص ]130

لقد اهتمت الفلسفة الرباغماتية بالفردية اهتماما بالغا ،حيث يُعد الفرد هو املالك اذلي من خالهل

ينشأ الواقع وقيمته األخالقية ،فجعلته ميان احلق وابلاطل؛ وذلك من خالل األداتية اتلجريبية اليت
تربز أهمية الفرد وتعله يف االعتبار األول يف حساباتها ،حيث يُعد الفرد هو اذلي حيمل الفكر

اإلبدايع ،فيصبح وظيفة عملية من خالل اتلوجه إىل العقل الفردي ،وهذا بدوره قد أثر ىلع الفكر
العلماين يف نظرته إىل الفرد ،فقد أكدت العلمانية ىلع احلرية الفردية وتقديم مصالح الفرد ىلع املصالح

العامة ،وسوف نذكر فيما يأيت الفردية يف الرباغماتية ،ومن ثم تأثري الفردية الرباغماتية ىلع العلمانية
من حيث اآلثار املرتتبة عليها.
ً
أوال :الفردية يف الرباغماتية
ترى الفردانية أن مجيع القيم ذات مصدر إنساين ،وأن الفرد هو مصدر القيم واملبادئ اخللقية كها.

وقد نمت الفردية يف عرص اتلنوير اذلي ظهرت فيه الرباغماتية وغريها من الفلسفات متأثرة بديكارت

([ )René Descartesانظر :الكحالين ،الفردانية يف الفكر الفلسيف املعارص ،ص  ،]38وأصبحت من أهم
القيم األساسية يف عرص اتلنوير ،وقد ظهرت الفردية بشلك أكرث وضوحا يف األخالق الاكنطية؛ إذ يرى

اكنط ( )Immanuel Kantأن ك األحاكم اخللقية تكون مرفوضة إذا لم تتالءم مع اإلرادات
اخلاصة ،فاذلات الفردية يه صانعة القانون العام ،لقد وضع اكنط األساس األخاليق للفردانية ووضع

حال للجدل القائم بني أنصار الفرد وأنصار اجلماعة ،فحاول أن يؤکد اذلاتية ولكن دون اإلرضار

باآلخرين [املصدر السابق ،ص  ،]39إذ قال فكرته املشهورة« :إن املبدأ األىلع للمذهب األخاليق هو كما
ييل :راع يف فعلك أن يكون مطابقا ملسلمة تصلح يف الوقت نفسه ألن نكون قانونا اعما ،وك مسلمة

ليست كفؤا ذللك فيه منافية لألخالق» [اكنط ،تأسيس ميتافييقا األخالق ،ص  ،]36فهو يرى أن نفعل ما
نراه مناسبا للك انلاس ،ولكنه يؤکد أن مصدر الفعل األخاليق هو الفرد ،فأنا أضع نلفيس القانون

األخاليق وبعد ذلك أرفعه إىل مستوى املطلق وأخضع نفيس هل ،وخضويع هل هو خضوع ملا رشعته

نلفيس ،فالقانون األخاليق دلى اكنط ليس مفروضا من قبل اجلماعة وال من أية قوى أخرى ،بل إنه
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نابع من اذلات الفردية نفسها ،وهنا نالحظ أن اكنط قد وضع األسس الفلسفية لألخالق الفردانية.

فالفرد هو مؤسس الفعل األخاليق ،ولكن الفرد هنا مرشع نلفسه ولآلخرين ،وهو مسؤول عن فعله

وعن اآلخرين أيضا ،فلقد استدل اكنط ىلع الفردية من خالل قوهل إن احلرية تكون مالزمة ملبدإ
االستقالل اذلايت وإىل هذا يعود مبدأ القيم العلياء[ .الكحالين ،الفردانية يف الفكر الفلسيف املعارص ،ص ]39

ويعترب أنصار مذهب املنفعة من أكرث املعربين عن الفردانية يف األخالقية ،كونهم يؤکدون ىلع املنفعة

اذلاتية األخالقية ،ويتضح هذا عند جرييم بنتام ( ،) Jeremy Benthamحيث اشتق مذهب املنفعة
من نظرية أخالقية ترجع بوجه ي
خاص إىل هتشيسون ) )Hatchesonاذلي اكن قد عرضها اعم 1720م،
حيث يرى هذا املذهب أن اخلري هو الذلة ،والرش هو األلم ،ومن هنا فإن أفضل حالة يمكن بلوغها يه
تلك اليت يبلغ فيها تفرق الذلة ىلع األلم أقىص مداه .وقد أصبحت الفردانية أكرث خطورة يف القرن

العرشين ،فقد وجد هذا اتلصور بشلك أكرث وضوحا يف فكر نيتشه ،وقد اتهت األفاكر احلديثة

املعارضة وظائف القيم وأكدت نسبيتها ،وترى اتلصورات احلديثة أن بإماكن الفرد أن يقرر األشياء

املقدسة وغري املقدسة واخلري والرش ،وقد مثل هذا االتاه األخاليق الفردي معظم تيارات الفلسفة

الوجودية ،وخصوصا دلى سارتر يف كتابه "الوجود والعدم" .ثم جاءت الفلسفة الرباغماتية اليت تمثل حمور
الكمنا يف هذا االتاه تلجعل اإلنسان هو خالق القيم األخالقية[ .املصدر السابق ،ص ]41

إذ تعد القيم األخالقية واملعرفة يف الرباغماتية مصدرها واحد ،وهو اخلربة والنشاط اذلايت واتلجربة

انلافعة اليت تكون مفيدة للفرد ،إذ يقول أحد روادها إن من أبرز األفاكر املتصلة بنظرة الفلسفة

الرباغماتية للقيم ،يه أن مصدرها هو اخلربة والنشاط اذلايت واتلجربة ،وهذا يعين أن القيم عن
الرباغماتيني يه نتيجة اجتهاد اإلنسان يف تتابع اخلربات ،وقدرته ىلع استخالص نتائج اتلفاعالت
املختلفة من هذه اخلربة[ .انظر :شبري ،دراسة ناقدة للفلسفة الرباغماتية ،ص ]55

فالقيم يف الفلسفة الرباغماتية يه أمور إنسانية تنبع من صميم احلياة اليت يعيشها اإلنسان ىلع هذه
ي
ُ
األرض ،وليست أخالقا متعايلة تفرض ىلع اإلنسان من جهة عليا ،فاإلنسان مستقل يف ذاته وهو اذلي

يقوم بإنشاء واقعه[ .املصدر السابق ،ص ]57

فمن خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين يقرر نوعية القيم اليت جيب أن توضع يف املرتبة األوىل ،وأن ىلع

الفرد أن يراقب أعماهل ويرى مدى مساهمتها يف حتقيق القيم اليت منحها ثقته واهتمامه ،فترصف الفرد

وحتراكته نابعة من شخصيته ،وليس من مصدر غريب عن نفسه[ .انظر :صالح ،فلسفة الرتبية ،ص ]80

وقد أعطت الرباغماتية احلرية الاكملة للفرد من أجل تعميق تربته وفق معيار انلفعة ،إذ أكد

جيمس ىلع أهمية ترك ك إنسان يؤثر اجلانب اذلي يرتضيه إىل اجلانب اذلي حيقق هل السعادة يف نفسه،
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وحيقق هل حياة راضية ويعيش بها بمقتىض ما اقتنع به ،وترك املستقبل حيكم ىلع مواقفه بالصواب أو

اخلطإ[ .اجلابري ،منطق الرصاع بني اذلرائعية انلفعية والعقالنية العربية انلقدية ،ص ]151

رسى هذا األمر إىل ادلين ،وذلك من خالل القول بأن اإلنسان الفرد هو اذلي يعيش اتلجربة

ادلينية اخلاصة ،إذ جعل جيمس اتلجربة ادلينية يه املنطلق األسايس وابلداية يف حبثه عن ادلين

بأسلوب براغمايت ،وال يعين هنا ابلحث عن أدلة وجود اهلل ،بل هو اذلهاب مبارشة إىل الوقائع ،ويرى

أن للتجربة ادلينية صور بقدر ما هنالك من أفراد متدينني ،ومعناه أننا بصدد نزعة تريبية فردية
تتسم بطابع منهج جيمس يف دراسة الفلسفة ادلينية .وليست اتلجارب ادلينية عند جيمس جمرد وثائق

جنمعها وندرسها ،بل يه أقرب ما تكون إىل كشوف ندرس بها كيفية تيل احلقيقة اإلهلية ألفراد
خمتلفني ،وىلع الرغم مما يكتنف اتلجربة ادلينية من قلق ورصاع وأزمات نفسية ،فمن املؤکد أن

شعور انلفس بوجود قوة اعيلة تستطيع أن تد دليها الغوث والعون من شأنه أن يأخذ بيدها دائما يف

هذه احلياة ،وليس هذا الشعور وهما خاداع ال أساس هل ،بل إن اتلجربة تلدنلا ىلع أن يف انلفس من
اتليارات الروحية اخلفية ما تعجز عن تفسريه الزناعت احلسية السطحية[ .انظر :إبراهيم ،دراسات يف

الفلسفة املعارصة ،ص  49و]50

فرؤية جيمس املتعلقة باتلجربة ادلينية فيها نوع من الغلو يف اتلجربة الفردية ،وتغافل عن تأثري

اتلجربة ادلينية اجلمعية يف اإلنسان الفرد املنتِّم إىل تلك اجلماعة ادلينية ،فالواقع خيربنا عن تأثري

الطقس العبادي اجلميع  -مثل الصالة أو احلج وغريها  -يف نفسية الفرد املؤمن .كذلك اعتباره ادلين

شخصيا خيتلف من شخص إىل آخر؛ ليك يليغ وجود ادلين القائم ىلع املعتقدات اجلمعية ،وعليه

فالفلسفة الرباغماتية اهتمت بمسألة اتلجربة ادلينية؛ وذلك من أجل قياس حقيقة تلك اتلجربة

وصدقها ىلع وفق انلظرة الرباغماتية انلفعية اليت تهتم بما يقدمه ادلين من نتائج عملية[ .انظر:
احليدري ،فلسفة ادلين يف الفكر الغريب ،ص ]237

ً
ثانيا :تأثري الفردية الرباغماتية يف بلورة العلمانية

لقد تأثرت العلمانية يف الفردية الرباغماتية؛ إذ جعلت هم الفرد هو احلصول ىلع أكرب قدر من املنفعة
ُ
الشخصية ،اليت تنِّم فيه األنانية املفرطة ىلع حساب القيم الواقعية اليت هلا تأثري يف سلوك اإلنسان،

فتحول األمر من جعل القيم األخالقية الواقعية منطلقا من أجل توفري السعادة لآلخرين عن طريق

اإليثار إىل عملية كسب املنافع الشخصية األنانية .إذ بدأ يف عرص اتلنوير الرتکي ىلع الزنعة الفردية

وأصالة الفرد يف مقابل أصالة املجتمع ،بعد ردة الفعل اليت حصلت بني الكنيسة واملجتمع الغريب ،وفيها

خرج العلم واألخالق والسياسة عن هيمنة الكنيسة ،فلم يستقل يف هذه املرحلة العلم عن ادلين فقط،
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بل حت علم األخالق استقل أيضا ،فقد حاول املفكرون الغربيون يف هذه املرحلة إجياد مجلة من

القواعد األخالقية اليت ال تستند ىلع ادلين ،من خالل الرتکي ىلع اإلرادة الفردية ،وأصبحت األخالق

تبتين ىلع نظرة علمانية دنيوية بعيدة عن ادلين وتأثرياته ىلع واقع احلياة يف تلك املجتمعات ،فتم تفسري

األخالق يف العلمانية ىلع أساس االتاه انلفيع القائم ىلع أصل املنفعة الفردية بمعزل عن ادلين والقيم
ادلينية ،فجعلوا األخالق نسبية حسب ك فرد وما تلب هل من مصلحة ولو ىلع حساب تعاسة اآلخرين.

وقد أصبح حمور األخالق يف العلمانية هو اعمل املنفعة وانلظرة الرباغماتية اليت ال تهتم بالقيمة

األخالقية بما يه قيمة ،بل تنظر إيلها ىلع أساس ما تقدمه من منفعة عملية ولو اكنت بعيدة عن الواقع،

فهذا فيلسوف العلمانية نيتشه اذلي أعلن موت اإلهل يرى أن اإلنسان جزء ال يتجزأ من الطبيعة املادية،

وليس هل بعد آخر غري املادة ،فاإلنسان مكتف بذاته وال حيتاج إىل أي قيم عليا تأخذ بيده ،وليس هل
عقل مسبق وروح ثابتة مفارقة جلسده الفاين ،فال يوجد عند نيتشه قيم مطلقة أو معايري ثابتة ال تتغري

ورفض القول بإرجاعها إىل اهلل ،وکذلك أنكر إرجاع القيم املطلقة إىل العقل ،فأدى باتلايل إىل إنكار

وجود اخلري يف ذاته أو احلق يف ذاته ،فاألخالق عبارة عن معايري صنعها اإلنسان هلدف معني ،ويف وسعه
أن يبدهلا إن شاء وأن يضع نلفسه هدفا آخر ،وعليه فاألخالق عند نيتشه مرتبطة بانلتيجة وبالفعل،

أي أنها يه األخرى حلقة يف السلسلة املتالحقة ،وهذه يه انلظرة الرباغماتية لألخالق والقيم

األخالقية[ .انظر :عويضة ،فريدريك نيتشه نيب فلسفة القوة ،ص  89و]90

فهو يدعو خللق القيم اليت حتافظ ىلع انلوع اإلنساين ،فيه قيم ذرائعية ،ولكنها ذات سمو إنساين،

وهذا أيضا ما تؤکد عليه الفلسفة الرباغماتية؛ إذ ليس هناك حقيقة قائمة خارج اتلاريخ اإلنساين ،بل

إنها مرتبطة باإلنسان ومصريه ،وباتلايل فإنه هو اذلي خيلقها للحفاظ ىلع وجوده .فالصواب يف فلسفة
نيتشه هو ما حيافظ ىلع حياة الفرد والفرد املتمي باذلات؛ ألنه كزن احلياة وينبوعها[ .الكحالين ،الفردانية
يف الفكر الفلسيف املعارص ،ص ]85

لم تذهب العلمانية بعيدا عما ذهبت إيله الرباغماتية يف اتلجربة ادلينية ،حيث رکزت العلمانية

ىلع مسألة فصل ادلين عن ادلولة ،بل عن احلياة ،وحولت مسألة ادلين ىلع أنها عالقة فردية باطنية

روحية يعيشها الشخص صاحب تلك اتلجربة مع اهلل تعاىل ،وبما أن ادلين ليس هل مورد نفيع براغمايت
فال قيمة عملية هل ،فينبيغ أقصاؤه عن ساحة ادلولة وحرصه بالفرد ،هذا ىلع مستوى العلمانية اجلزئية،

وأما ىلع مستوى العلمانية الشاملة ،فادلين ينبيغ أقصاؤه أيضا عن ساحة احلياة ،والعمل ىلع قتله حت

ىلع املستوى الفردي ،واذلهاب إىل اإلحلاد والربوبية بكل معانيها.

وتشلك اتلجربة العرفانية عند برايتمان تربة دينية ،وتتمثل يف ويع اهلل  بدون واسطة
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وبمعزل عن العقل وإرادة الفرد أو املجتمع ،بل يه ويع مبارش باهلل تعاىل[ .انظر :احلائري ،الفتاوی
املنتخبة ،ص ]24

وقد رکز شاليرماخر ( )Friedrich Schleiermacherوجيمس ىلع اجلانب الشخيص والفردي

لدلين ،وهذا ما ذهبت إيله العلمانية يف نظرتها لدلين ،فقد جعلت ادلين أمرا شخصيا وفرديا مرتبطا

بالوجدان والشعور ابلاطين ،وليس هل أي دور يف إدارة احلياة املدنية[ .املصدر السابق ،ص ]24

اكن اهلدف من حرص ادلين يف اتلجربة الشخصية اليت يعيشها الفرد هو إقصاء العامل املاورايئ

اذلي هل ادلور الفعال يف حرکة املجتمع ،وتأسيس نظام يقوم ىلع توفري السعادة يف ادلارين ،فقد حاول

العلمانيون أن يقصوا ادلين من ساحة احلياة وحرصه بالعالقة الفردية ،وذلك من أجل تأسيس نظام

قائم ىلع فصل ادلين عن ادلولة ،ولكن هذا األمر ال يتم إال من خالل رضب األسس اليت يستند عليها

ادلين ،ومن بينها انلبوة والويح ،فقالوا ببرشية الويح وإنه أمرا غري مقدس ،حيث يؤکد ويرصح بعض

احلداثيني بأن الويح عبارة عن تربة دينية عرفانية اعشها انليب ويه نابعة من ذاته ،وال يلتىق انليب

شيئا من خارج نفسه؛ ذللك يرصح بعضهم بأن «انلبوة يه نوع من اتلجربة العرفانية والكشف»
[رسوش ،بسط اتلجربة انلبوية ،ص  .]10وعليه فال يمكن أن جنعل هذه اتلجربة ادلينية اليت اعشها انليب

سلواك يف حياتنا ،وجنعلها دستورا نسري عليه؛ ألن اذلي اعشه انليب حاهل حال اتلجارب األخرى اليت
يمر بها العرفاء من خالل الكشوف ولو بشلك أقوى ،مع أن هناك فرقا واسعا بني اتلجارب العرفانية

واتلجربة انلبوية ،فاتلجارب العرفانية قابلة للخطإ والصواب ،وأما ما يتلقاه انليب من الويح فهو غري

قابل للصواب واخلطإ؛ ألنه معصوم من اخلطإ والعصيان ،كما ثبت يف حمله.

ونكتيف هنا إىل ما طرحناه يف مسألة اتلجربة ادلينية ،تارکني ابلحث فيها إىل دراسات أعمق وأدق،

ولكن ما أردنا أن نوضحه يف هذا ابلاب أن حرص ادلين ىلع أنه حالة خاصة يعيشها الفرد أمر غري

صحيح؛ ألن ادلين عبارة عن سلوك حياة جاء من أجل حل مشكة املعرفة عند مجيع انلاس ،وفق آيلة
حتقق هلم الساعدة يف ادلارين عن طريق األنبياء والرسل.
ب -النسبية الرباغماتية ودورها يف بلورة العلمانية
النسبية عبارة عن منهج فلسيف يرى أن مجيع وجهات انلظر املتبادلة بني اآلخرين صحيحة؛ ألن
ُ
ُ
احلقيقية تدور مدار الفرد وتنسب إيله ،فهو اذلي حيدد واقعها حسب ما يراه ،وهذا يؤدي إىل أن

يكون ادلين واألخالق والكثري من جماالت احلياة األخرى حقائق نسبية بالنسبة للفرد ،وعليه فال
يُمكن أن يديع أي شخص ويقول إن فكري أو طريقيت يه الصحيحة دون غريها؛ ألن ما أراه حقا قد
تراه باطال والعكس كذلك ،ولكين ال أحكم ىلع باطلك وأنت ال تتبىن احلق اذلي ميع ،فاحلقيقة
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نسبية وال يُمكن اجلزم بها وأطالقها ،بمعىن آخر أنه ال وجود للحقائق املوضوعية ،فما تراه أنت حقيقيا

فهو بالنسبة لك وحدك حقييق ،وما أراه حقيقيا فهو بالنسبة يل حقييق؛ فال أحكم عليك باخلطإ وال
حتكم عيل باخلطإ فنحن متساوون؛ ألنه ال يُمكن ألي شخص أن يديع أنه صاحب احلق املطلق ،وقد

انترش هذا املنهج يف الفكر الغريب القديم واملعارص بشلك ملحوظ ،حيث تبىن الفكر الفلسيف الغريب

النسبية ورفض احلقائق املطلقة ،ولو دقننا باألمر لوجدنا أن تبين الزنعة اإلنسانية وحمورية اإلنسان،

واليت تودل منها االهتمام بالفرد بما هو فرد ،سينتج بانلتيجة وبشلك طبييع النسبية يف ك يشء حت يف
عدم اتلصديق بوجود هلإ هلذا الكون؛ ألن النسبية تدعو إىل اتلحرر من مجيع احلقائق إال حقيقة

النسبية ،وسوف نشري فيما يأيت إىل ما هل دور يف مورد حبثنا ،ويه النسبية املعرفية والنسبية األخالقية
ي
اليت رکزت عليهما الرباغماتية والعلمانية ىلع حد سواء.
أ -النسبية املعرفية :املقصود من نسبية املعرفة أن املعرفة اإلنسانية نسبة بني اذلات العارفة

واملوضوع املعروف ،وأن العقل اإلنساين ال حييط بكل يشء ،واذا أحاط ببعض جوانب األشياء وضعها

يف قوابله اخلاصة ،فنسبية املعرفة ترجع إىل القول :إن العقل ال يستطيع أن يعرف ك يشء ،فإذا عرف
بعض األشياء لم يستطع أن حييط بها إحاطة تامة .وما من فكرة يف العقل إال اكن إدراكها تابعا ملعارضتها

بفكرة سابقة خمتلفة عنها أو شبيهة بها؛ ذللك اكن من املحال إدراك املطلق؛ ألنه ال يتصور وجود يشء
خارجه حت يعارض به .وإذا اكن العقل  -كما يقول اكنط  -صائغا ،يكيف معطيات اتلجربة ويصوغها

وفق قوابله اخلاصة ،فال تعجب الختالف صور املعرفة باختالف قوالب الصائغ[ .صليبا ،املعجم الفلسيف ،ج

 ،2ص ]466

ب -النسبية األخالقية :هو اتاه يذهب إىل أن فكرة اخلري والرش تتغري بتغري الزمان واملاكن ،من

غري أن يكون هذا اتلغيري مصحوبا بتقدم معني [املصدر السابق ،ج  ،2ص  ،]466وعليه فال توجد

أخالق تتصف باإلطالق؛ ألنه ال يوجد خطأ أو صواب فيها ،فال قيمة إذن لألخالق ،وسنعرض فيما
ُ
يأيت النسبية يف الرباغماتية سواء ىلع املستوى املعريف أو األخاليق ،وبعدها نشري إىل تأثري النسبية
الرباغماتية ىلع العلمانية.
ً
أوال :النسبية يف الرباغماتية

لقد اهتم رواد الفلسفة الرباغماتية بهذا االتاه؛ ألنه ينسجم مع ابلناء املعريف اذلي وصلوا إيله من

خالل تبنيهم اعمل املنفعة املنتظر من ك عمل ،فمن حيث املعرفة ذهب بريس إىل إنكار املعرفة
احلدسية اليت تعتمد من حيث الصدق ىلع ذاتها ،وتكون أساسا لغريها ،حيث ينكر بريس أن يكون

نلا معرفة مبارشة بأنفسنا كأفراد مستقلة ،أي أننا اعجزون عن الشعور شعورا مبارشا بذواتنا
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وحاالتنا العقلية املختلفة ،فهو ال ينكر أننا نعرف هذه الوقائع عن أنفسنا ،ولكنه ينكر أن معرفتنا
هلا حدسية[ .انظر :زيدان ،الربامجاتيم عند ويلم جيمس ،ص ]67

فإنكار بريس للمعرفة االستداليلة إشارة إىل أن القضايا الفطرية قضايا ال معىن هلا ،وأن القضايا

البسيطة اليت يعتقد بصحتها رجل الشارع يه القضايا الصادقة ،وتصلح هذه القصايا أن تكون أساسا

للمعرفة اإلنسانية ،وهذا اإلنكار للحدس يمهد السبيل تلقرير أن العلم الصحيح ما اكن مؤسسا ىلع ما

نعتقده؛ ألن الفكرة الصحيحة ليست الفكرة املجردة املتعايلة ىلع حياة انلاس ووقائعهم ،وإنما يه
الفكرة العامة اليت يراها ك إنسان ويستطيع أن حيققها ك فرد ،ومن ثم ىلع العلم أن جيد هلا حتليال

وتدعيما عقليا[ .املصدر السابق ،ص ]78

وذهب جيمس إىل أن املعرفة نظرية تريبية ،حيث يعالج أي مشكة معرفية وفق اتلجربة اجلزئية

املحسوسة ،حيث قال« :ذللك ارتضيت فيما يتعلق بنظرية املعرفة ،املذهب اتلجرييب ،وآمنت بنظرية

عملية ،ويه أنه جيب علينا أن نسري يف تاربنا ونميض يف تفكرينا حول هذه اتلجارب؛ ألن أفاكرنا

وآراءنا ال تتطور وتتدرج حنو الكمال إال بهذا السبيل ،ولكن أن ترص ىلع أن نظرية من تلك انلظريات
 أي نظرية اكنت  -يحق ،ال يقبل اإلبطال أو الشك ،فذلك ىلع ما أعتقد خطأ عظيم  ...فليس هناك

من ايلقني اذلي ال يعرتيه إال حقيقة واحدة ،ويه تلك احلقيقة اليت لم تقدر فلسفة الشك نفسها أن

تهدمها ،أال ويه وجود ظاهرة الشعور ،وتلك يه انلقطة اجلرداء اليت تبدأ منها املعرفة» [انظر :جيمس،

العقل وادلين ،ص  16و .]17وعليه فاملعرفة عند جيمس فردية وتريبية ،وهذا بدوره يؤدي إىل النسبية.

وقال جون ديوي« :إن املعرفة بمعناها ادلقيق كيشء نمتلكه إنما تتكون من مواردنا الفكرية ،أي

من ك العادات اليت تعل فعلنا ذكيا ،وال يدخل يف تكوينها إال ما انتظم يف استعداداتنا ،حبيث يتيح

نلا تكييف ابليئة وفقا حلاجتنا .وتكييف أهدافنا ورغباتنا وفقا للموقف اذلي نعيش فيه ،فاملعرفة
ليست جمرد يشء نعيشه اآلن ،بل تتكون من االستعدادات اليت نستخدمها عمدا أو عن ويع لفهم ما

حيدث نلا اآلن ،واملعرفة من حيث يه فعل أو عمل يه إبراز بعض استعداداتنا إىل نطاق الويع بقصد
تبديد حرية ما ،عن طريق فهم الصلة بيننا وبني العالم اذلي نعيش فيه» [ديوي ،ادليمقراطية والرتبية ،ص

 .]305واملعرفة عند ديوي أداتية نتخذها تلنظيم األشياء تنظيما جديدا حسب ما نريد ،وليست
احلقائق ثابتة موجودة وجودا سابقا ،ولكننا نكسب املعرفة كما تدرجنا يف ابلحث ورسنا يف طريقه.

[ديوي ،ابلحث عن ايلقني ،ص ]17

بعد أن تم عرض نظرية املعرفة يف الفلسفة الرباغماتية من قبل أهم روادها ،وتبني نلا أن ما ذهبوا

إيله يف املعرفة يقوم ىلع الفردية والنسبية يف املعارف ،نأيت اآلن ذلكر ابلعد اآلخر ويه األخالق ،حيث

جملة ادليلل العدد السادس عرش 52 ....................................................................................

رفض أتباع هذه الفلسفة كون القيم ثابتة؛ ألن اإلنسان هو اذلي خيلق قيمه بنفسه .واألخالق عند
جيمس تتكون من ثالثة عنارص رئيسية ،ويه :اإللزام اخلليق ،ومذهب اتلفاؤل اخلليق ،وحرية

اإلرادة عند اإلنسان ،فاألخالق يف مفهوم جيمس يه أخالق كفاح ونضال ،وطبيعة احلياة عمل
ي
ي
مستمر ،وتدد ال ينقطع وتطور ال حيده حد ،وىلع ذلك فال يمكن أن تكون هناك
متصل وکفاح

أخالق مكتملة كما ال يمكن أن تكتمل األخالق إال حني تنتيه آخر تربة آلخر إنسان .فهو يذهب إىل

أن األحاكم األخالقية تريبية تتطور وتتغري طبقا تلغري الرأي العام اذلي يعد يف نظره معيار الصواب

بالنسبة لألحاكم والقواعد األخالقية ،فال توجد أحاكم أخالقية مطلقة حبال من األحوال[ .انظر :عثمان،
الفكر املادي احلديث وموقف اإلسالم منه ،ص ]385

فالفلسفة الرباغماتية ترى أن القيم يف املجتمع ودلى األفراد أيضا قيم نسبية تؤثر يف أعماهلم

وسلوکهم ،ويف االحتماالت اليت يضعونها حلل املشالكت اليت تواجههم ،ويه ال تؤمن بوجود قوانني
أخالقية مطلقة ،بل جيب أن تبىق خاضعة للتغري ،فليست هناك قوانني أخالقية أو قيمية يفرضها واقع

معني ،فاألحاكم اليت تصدرها ىلع يشء ما تعتمد ىلع نتيجة هذا اليشء[ .انظر :عبد الرمحن ،فلسفة

الرتبية ،ص ]80

ً
ثانيا :تأثري النسبية الرباغماتية يف بلورة العلمانية
تعد النسبية من املبادئ املعرفية اليت تستند عليها العلمانية يف بناء رصحها املعريف ،فيه لم تذهب

بعيدا عن انلظرة الرباغماتية النسبية يف املعارف واألخالق ضمن نظرة نفعية تقيص الواقعية عن مجيع

جماالت احلياة ،حيث ينطلق املبدأ العلماين من أصل مصارمة ما هو متجاوز للعالم يلؤصل يف احلني
نفسه لعقيدة نسبية املعرفة والقيمة ،ومن خالهلا تتحول حقيقة األشياء من الفكرة إىل املفكر،

فتالشت بذلك املاهية اذلاتية يلحل حملها اذلوق الفردي أو املدريس ،تلكون احلقيقية الوحيدة يف

الوجود يه أنه ال حقيقية ،فاحلقيقة كما يقول هايدون وايت ( ) Hayden Whiteأستاذ األدب
ُ
املقارن يف جامعة اكيلفورنيا :إنها تصنع وال توجد ،وهذه نظرة براغماتية واضحة ،وجعلت هذه
النسبية اإلنسان األوريب يُهيمن عليه الشك؛ بسبب فقدان انلظرية اثلابتة اليت ينطلق منها ويؤسس
عليها أفاكره ،حيث قال جورج بارنا (« :)George Barnaإن اعلم ما بعد احلداثة هو كون بال مرکز.
وال توجد سلطة نهائية فوق اذلات؛ وذللك حتكم الفوضوية األخالقية ايلوم» [انظر :اعمري ،العاملانية

طاعون العرص ،ص  138و.]139

وقد أدت النسبية ىلع املستوى ادليين إىل إحالل األرثوبرکيس ))Orthopraxy
( )1لغة :العمل الصحيح ،واصطالحا :السلوك ضمن شعرية مقررة.

()1

حمل
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األرثودكيس ))Orthodoxy؛

()1

أي :أن اإلنسان املتحرك ضمن احلدود ادلنيوية قد أضىح ايلوم

يترصف بمقتىض احلاجة إىل املمارسة وضمن العرف القيِّم ملاكنه وزمانه ،وال ينطلق من تصوير أويل

عقدي مطلق ،وهذا نوع من انلفعية ادلينية احلادثة اليت تؤول إىل تقليص املطلق ادليين أو إلغائه

حلساب احلافز الظريف املتحول ،وقد هيمنت النسبية ىلع العلمانية حت أصبحت جزءا منها ،فقد

عرف الاكتب العلماين مراد وهبة العلمانية بأنها« :اتلفكري يف النسيب بما هو نسيب وليس بما هو
مطلق»؛ أي« :بمعىن تناول الظواهر اإلنسانية واليت يه نسبية بالرضورة بمنظور نسيب وليس بمنظور
مطلق» [وهبة ،األصويلة والعلمانية ،ص .]58
كذلك تؤکد العلمانية أن األخالق نسبية ،وأنها متغرية حسب الزمان واملاكن ،حت تتخلص من

ك صبغة دينية وعرقية ،ويه بذلك تنيف أي مبدإ أخاليق إال مبدأ املنفعة ،فلك األمور نسبية من
العبارات األساسية يف اخلطاب العلماين ،سواء اكن يف العالم الغريب أو الرشيق ،إذ ال يُدرك الكثريون

مضامني هذه العبارة ىلع املستوى املعريف واألخاليق ،فيه تعين عدم وجود مطلقات ثابتة أو متجاوزة

للعالم الطبييع املادي (فيه احلياة ادلنيا ليس إال) ،ومن ثم ال يمكن الوصول إىل أي يقني معريف،
فاحلقيقة نسبية ،ومع غياب احلقيقة ال يمكن أن يكون هناك حق ،وال يمكن اتلوصل إىل أية قيم

أخالقية فلك القيم األخالقية نسبية ،وهذا يعين يف واقع األمر غياب املعيارية واختفاء أية إنسانية
مشرتکة ،ومن ثم سقوط مفهوم اإلنسانية نفسه ،إذ كيف يمكن أن يكون هناك مفهوم لإلنسان دون أن

يكون هناك معيار معريف أو أخاليق؟ وك هذا يعين نزع القداسة عن العالم بأرسه وتساوى اإلنسان بكل
الاكئنات ،ومن ثم ال تكون هل أية ماكنة خاصة يف الكون ،أي أن اإلنسان يصبح شيئا ضمن األشياء،

تسي عليه القوانني الطبيعية املادية ،وتهيمن عليه الواحدية املادية[ .انظر :املسريي ،دراسات معرفية يف

احلداثة الغربية ،ص  64و]65

وقد توسع نطاق النسبية املعرفية واألخالقية يف العرص احلارض حت أصبح من املستحيل اإليمان
بأية قيم ،وهذا بدوره يؤدي إىل ضياع األرسة واالحنالل اجلنيس وسيطرة اعمل الذلة املادية ىلع

املجتمعات اليت أدت إىل هدم ك القيم األخالقية ،حيث أصبحت الذلة إحدى اآليلات اليت

يستخدمها املجتمع العلماين احلديث يف استيعاب اجلماهري يف عمليات الضبط االجتمايع بعد أن اكن

يبذل جهودا ملحارصتها وإعالئها[ .املصدر السابق ،ص ]119

هذا كه بسبب اعمل احلرية املفرطة ،إذ يذهب العلمانيون إىل أن وجود احلقيقة املطلقة يعمل ىلع

كبت املعرفة احلرة ،وبسبب هذه احلرية املعرفية سيكون ك فرد ىلع حق ،ونيف احلقيقة املطلقة حيث
( )1لغة :الطريق املستقيم ،واصطالحا :العقيدة السليمة مقابل اهلرطقة.
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حق عندي يكون ليس ي
يكون ميان احلق غري متساو بني األفراد ،فما هو ي
حبق عند اآلخر.
وعليه فقونلا إن احلقيقية نسبية وإن األخالق نسبية يعد من املقوالت اليت تناقض نفسها ،فمن

تبىن هذا الرأي قال ك حقيقة نسبية أو ك أخالق نسبية ،وهما عبارتان مطلقتان فما فرضته نسيب

أصبح مطلقا ،وهذا يؤدي إىل بطالن القول بالنسبية ىلع املستوى املعريف أو األخاليق ،وکذلك القول

باحلقيقة النسبية خالف الواقع ،حيث يوجد الكثري من األمور املطلقة اليت ال نستطيع أن جنعلها
نسبية وغري ثابتة مثل اإلنسان مفكر ،والقمر منري واملاء يروي العطشان ،وغريها من احلقائق الواقعية
اليت ال تقبل اتلبديل واتلغيري.

اخلاتمة
ال بد أن نذكر هنا إن ما توصلنا إيله من تأثري الرباغماتية ىلع العلمانية من حيث املبادئ واآلثار،

اكن هل ادلور الفاعل يف تعميق الفكر العلماين وتوسع جذوره الفلسفية من حيث اعمل املنفعة

والنسبية والفردية وغريها ،وال خيىف كذلك أن العلمانية اكن هلا أيضا ادلور الفاعل يف اتلأثري ىلع
الكثري من الفالسفة الغربيني يف نظرتهم إىل ادلين وادلولة ،وهذا أيضا أثر ىلع الفلسفة الرباغماتية يف

نظرتها السياسية املعتمدة ىلع فصل ادلين عن ادلولة ،وعن ساحة احلياة أيضا ،وعليه فإن أغلب هذه
الفلسفات أو األفاكر جاءت نتيجة لردة الفعل اليت حصلت ضد الكنيسة وأرباب الكنيسة ،مما أدى

إىل ظهور نزاعت فلسفية حتمل شعار العلم والعلمنة ،بعيدا عن ادلين وما يقدمه من أجل بناء الفرد
واملجتمع تلحقيق السعادة يف ادلارين.
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Summary
The topic of the article is the study of the relationship of reason and
revelation in the philosophical approach of Thomas Aquinas, the Christian
philosopher. The study highlights the most important foundations of
Aquinas’s philosophical approach, especially the most important
philosophical-theological issue. It is the relationship between reason and
revelation, and how Aquinas attempted to use revelation and reason in
order to found the most important Christian theological beliefs, how to
make use of philosophy to explain those beliefs, how to defend Christian
thought, theology and beliefs, and prove that it would not contradict
reason. Moreover, the study discusses Aquinas’s reformative impact on
Christian thought, and how he has quoted many philosophical issues from
the Peripatetic school, especially the philosophical views of Ibn Sina
(Avicenna). Aquinas also has greatly been affected by the views of Ibn
Rushd al-Andalusi (Averroes), who had explained the philosophy of
Aristotle. Therefore, the philosophy of Ibn Rushd and Ibn Sina is the
original source of Aquinas’s philosophy that has overcome the whole
Europe since the thirteenth century, especially in his attempt to synthesize
reason and Christian revelation, or wisdom and the Shariah.
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ثنائية العقل والويح يف املنهج الفلسيف تلوما األكويين ..عرض ونقد

د .عيل شمعون حنا
أستاذ مساعد يف الفلسفة االسالمية ،جامعة املصطىف العاملية .الربيد اإللكرتوينali.sheikh@aldaleel-inst.com :

اخلالصة
موضوع ابلحث هو دراسة عالقة العقل والويح يف املنهج الفلسيف تلوما األكويين الفيلسوف

املسييح ،وتربز هذه ادلراسة أهم أسس املنهج الفلسيف عنده ،ال سيما أهم مسألة فلسفية الهوتية

ويه كيفية العالقة بني العقل والويح ،وکيف سىع الستخدام الويح والعقل يف تأصيل أهم االعتقادات
الالهوتية املسيحية ،وکيفية توظيف الفلسفة تلوضيح تلك االعتقادات ،وکيفية دفاعه عن الفكر

والالهوت والعقيدة املسيحية ،وإثبات عدم خمالفتها للعقل ،وکذلك بيان أثره اتلجديدي يف الفكر

املسييح ،وکيفية اقتباسه للكثري من املسائل الفلسفية من منهج املدرسة املشائية وىلع اخلصوص آراء

ابن سينا الفلسفية ،وقد تأثر االكويين أيضا بشلك كبري بآراء ابن رشد األندليس الشارح لفلسفة

أرسطو ،ففلسفة ابن رشد وابن سينا يه املنبع األصيل للفلسفة األكوينية اليت اجتاحت أوروبا منذ
القرن اثلالث عرش ،وخصوصا يف حماوتله للتويلف بني العقل والويح املسييح أو احلكمة والرشيعة.
اللكمات املفتاحية :العقل ،الويح ،الفكر الفلسيف ،توما األكويين.
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املقدمة
تتناول هذه ادلراسة العالقة بني العقل والويح الفلسيف تلوما األكويين الاكثويليك مؤسس االتاه

الفلسيف اتلجديدي يف الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط ،ويستعرض ابلحث املنهج الفلسيف عند
توما األكويين يف اتلوفيق بني الويح والعقل ،فمع استناده ىلع نصوص الكتاب املقدس يف إثبات

العقائد اليت يراها حقة وصحيحة ،وسىع جاهدا لطرح تلك العقائد بثوب جديد قوامه العقل

والفل سفة ،يف حماولة منه للتوأمة بني العقل وانلقل إلثبات العقائد ادلينية املسيحية وادلفاع عنها
عقليا وفلسفيا.
ً
أوال :اتلعريفات
قبل ادلخول يف أصل ابلحث أرى لزاما اتلطرق إىل املبادئ اتلصورية للموضوع ،وذلك من خالل

تقديم تعريف عن املفاهيم املرتبطة بالعنوان تلتضح الصورة بشلك أفضل ،وبعد ذلك تقديم خمترص

عن حياة الفيلسوف توما األكويين.
 -1العقل

العقل لغة كما عرفه اجلوهري هو احلجر وانلىه [انظر :اجلوهري ،الصحاح ،ج  ،5ص  ،]1769وقال

ابن فارس« :العني والقاف والالم أصل واحد منقاس مضطرد يدل عظمه ىلع حبسة يف اليشء أو ما
يقارب احلبسة ،ومن ذلك العقل وهو احلابس عن ذميم القول والفعل» [ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة،

ج  ،4ص  ،]69وقال ابن منظور« :العقل احلجر وانلىه ضد احلمق ،واجلمع عقول  ...مأخوذ من عقلت
ابلعري إذا مجعت قوائمه ،وقيل :العاقل اذلي حيبس نفسه ويردها عن هواها ،أخذ من قوهلم قد اعتقل

لسانه إذا حبس ومنع الالكم  ...وسِّم العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن اتلورط يف املهالك أي حيبسه»
[ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،11ص .]458

أما العقل اصطالحا فنعين به العقل املعريف اذلي هو آلة اإلدراك دلى انلفس العاقلة اإلنسانية،

ومجيع املعطيات البرشية حتصل إلعمال الفكر والربهان ىلع مستوى املفاهيم والقضايا ،يقول ابن سينا

يف بهذا اخلصوص« :أخص اخلواص باإلنسان تصور املعاين الكية العقلية املجردة عن املادة ك اتلجريد

… واتلوصل إىل معرفة املجهوالت تصديقا وتصورا من املعلومات العقلية… فتكون لإلنسان إذن قوة
ختتص باآلراء الكية» [ابن سينا ،الشفاء ،ج  ،2ص .]184

فهو عبارة عن القوة املدرکة للكيات يف اإلنسان ،وهو معىن اتلعقل اذلي يمثل مرتبة من مراتب
اإلدراك وراء احلس واخليال والوهم ،وبه يتمي عن بقية احليوانات ،واملقصود نلا يف بيان العالقة بني
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العقل والويح هو العقل الربهاين القائم ىلع األويلات العقلية الفطرية ابلدهية ابلينة أو املبينة بها،
وهو أسلوب معريف ُ
يعتَمد فيه ىلع قوة العقل الربهاين يف معرفة احلقائق وتكوين الرؤية الكونية عند
اإلنسان ،وقد أطلق عليه عدة أسماءاكتلفكر العقيل أو الفلسيف[ .انظر :الطباطبايئ ،الشيعة يف اإلسالم،

ص ]94

 -2الويح
الويح يف اللغة هو اإلعالم ريف خفاء والالكم اخليف ،يقول بعض اللغويني إنه يستعمل يف اإلشارة

والكتابة واإليماء واإلهلام والرسالة[ .انظر :الفراهيدي ،العني ،ج  ،3ص ]320

وقال الراغب« :أصل الويح ،اإلشارة السيعة ،وتلضمن السعة قيل :أمر ويح أي رسيع .وذلك

يكون بالالكم ىلع سبيل الرمز واتلعريض ،وقد يكون بصوت جمرد عن الرتکيب ،وبإشارة ببعض

اجلوارح ،وبالكتابة[ .الراغب اإلصفهاين ،املفردات ،ص ]515

أما تعريف الويح اصطالحا فهو عبارة عن الكم اهلل  املوجه لشخص معني من البرش بواسطة
ملك مرسل من قبله سبحانه ،يُرى ذاته ويسمع الكمه كما يف الويح إىل انليب األعظم  مع جربيل،
حيث اكن يرى شخص جربيل ويسمع الكمه[ .الطربي ،تفسري الطربي ،ج  ،20ص ]540

وجاء الويح يف القرآن الكريم يف معان متعددة وليس بمعىن واحد ،وما يهمنا يف حبث الويح هو

الويح إىل األنبياء  ،وقد تكرر ذكر الويح لألنبياء يف القرآن الكريم عدة مرات ،وقد حتدث

القرآن الكريم عن صور وأنواع الويح اإلليه لألنبياء ،وأمجع آية تشري إىل أنواع الويح يه قوهل تعاىل:
ََ َ َ ََ َْ ُ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ
َ
َْ ُْ َ َُ
كلِّ َم ُه ُ َّ ْ َ ْ ْ َ
اء إرنه
ويح بر رإذنر ره ما يش
وما اكن رلبرش أن ي
اهلل إرال َوحيا أو رمن َورا رء رحجاب أو ير رسل رسوال في ر
َع ي َ
كيم[ سورة الشورى ،]51 :قال بعض العلماء حول هذه األنواع من الويح اليت أشارت إيله
يل ح ر
ر

اآلية« :والويح الرسايل ال يعدو مفهومه اللغوي بكثري ،بعد أن اكن إعالما خفيا ،وهو اتصال غييب بني
اهلل ورسوهل ،يتحقق ىلع أحناء ثالثة ،كما جاءت يف اآلية الكريمة  ...فالصورة األوىل :إلقاء يف القلب

ونفث یف الروع .واثلانية :تكليم من وراء حجاب ،خبلق الصوت یف اهلواء بما يقرع مسامع انليب وال

يری شخص املتكم .واثلاثلة :إرسال ملك الويح فيبلغه إىل انليب ،إما عيانا يراه ،أوال يراه ولكن يستمع

إىل رساتله» [معرفت ،اتلمهيد يف علوم القرآن،ج  ،1ص .]31
 -3املنهج الفلسيف

تعددت اتلعريفات حول مفهوم "املنهج" ،واملنهج هل معنيان أحدهما لغوي ،واآلخر اصطاليح،
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فمن انلاحية اللغوية تعين كمة "منهج"( )1لغويا طريقة أو فعال أو تعلم يشء معني وفقا بلعض املبادئ

بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة ،جاء يف معجم لسان العرب يف مادة نهج واملنهاج« :الطريق الواضح،

واستنهج الطريق :صار نهجا ،ويف حديث العباس :لم يمت رسول اهلل  حت ترکكم ىلع طريق
ناهجة أي واضحة بينة ،وفالن يستنهج سبيل فالن أي يسلك نهجه ،وانلهج الطريق املستقيم» [ابن

منظور ،لسان العرب ،ج  ،14ص.]300

فاملنهج هو جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بغرض الوصول إىل احلقيقة العلمية ،بمعىن أنه

الطريقة أو اخلطة اليت يتبعها ابلاحث يف دراسته للمشكة الكتشاف احلقيقة املتعلقة بموضوع ابلحث

أو مشكته.

أما خبصوص الفلسفة فقد ذكر اللغويون معاين للفلسفة ،ويه كمة دخيلة يف اللسان العريب،

فأصلها يوناين ،وتعين عندهم حمبة احلكمة ،وكمة الفيلسوف أصلها مرکب من "فيال" و"سوفا" أي:

حمب احلكمة [انظر :الكندي ،رسائل الكندي الفلسفية ،ص  ،]121أما اصطالحا فإنه يبىق من الصعب

حتديد مدلول الفلسفة بدقة ،فقد تعددت تعريفات الفالسفة هلا ،فعرفها أفالطون بأنها«:إدراك

احلقيقة» [املنياوي ،مجهورية أفالطون ،ص  ،]175واإلدراك يعين اإلحاطة باألشياء ىلع ما يه عليه يف

نفس األمر[ .انظر :اجلرجاين ،اتلعريفات ،ص  ،]29وبهذا املعىن عرف فالسفة اإلسالم الفلسفة ،فيه:

«علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة االنسان؛ ألن غرض الفيلسوف يف علمه إصابة احلق ،ويف عمله
العمل باحلق» [الكندي ،رسائل كندي الفلسفية ،ص .]97

ومن خالل ما تقدم يتضح املعىن املراد من املنهج الفلسيف ،وهو املنهج اذلي يعتمد ىلع العقل

الربهاين اتلجريدي يف مسعاه إىل كشف احلقائق أو من أجل الربهنة عليها ،بنحو مبارش وبوساطة

القواعد املنطقية والعقلية.

ً
ثانيا :ملحة عن حياة توما األكويين
هناك العرشات من املصادر كتبت عن حياة األكويين ،ويه تقريبا متشابهة إىل حد ما يف رشحها

حلياته ،وهنا أنقل قصة حياته بشلك خمترص كما ذكرها ابلابا بنديكتوس السادس عرش( ،)2وهو أىلع
سلطة كنسية يف العالم املسييح الاكثويليك ،وتلوثيق ما ذكره خبصوص توما األكويين ،يقول ابلابا يف

معرض رسده حلياة األكويين« :ودل توما بني اعيم  1224و 1225م يف قرص اعئلته انلبيلة الغنية يف
( )1املعادل اإلجنليي لكمة املنهج هو "."method
( ) 2بابا الفاتياكن السابق بندكيت السادس عرش اذلي استقال من منصبه ،وقد ألىق هذه املحارضة ضمن تعايلمه اليت

يلقيها ىلع رؤساء وأتباع الكنيسة الاكثويلكية[ .انظر :القديس توما األكويين ،تعليم  2حزيران  2010م]
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ناحية أكوينو (جنوب إيطايلا) ،حيث أرسله وادلاه تلحصيل املواد األوىل من اتلعليم ،وانتقل بعد
َّ
سنوات إىل نابويل اعصمة مملكة صقلية ،اكن يُعلم فيها فركر الفيلسوف ايلوناين أرسطو ،وقد اجتذب

توما مثال الرهبنة اليت أسسها القديس دومينيك .ومع ذلك عندما ارتدى اثلوب ادلومينياكين،
ُ
اعرضت اعئلته هذا اخليار ،فاضطر اىل ترك ادلير ،ويف اعم  1245م أرسل إىل باريس دلراسة الالهوت
حتت إرشاد ألربتو الكبري ،وقد درس األكويين تاريخ الفلسفة والالهوت ،فقد درس أرسطو ومفسيه

دراسة وافية ،وأظهر توما األكويين أن هناك انسجاما طبيعيا بني اإليمان املسييح والعقل ،وأقام توما
يف روما من اعم 1265وحت اعم  ،1268حيث اكن يدير مرکز دراسات الرهبنة ،وحيث بدأ يكتب
ُ
اخلالصة الالهوتية .ويف اكنون األول  1273م تويف توما بعد بضعة أشهر ،وهو يف طريقه إىل يلون،
حيث اكن متوجها للمشارکة يف املجمع املسكوين اذلي داع إيله ابلابا غريغوريوس العارش.
ً
ثالا :ملحة عن ماكنة توما األكويين الفلسفية والالهوتية

ال يوجد أدىن شك يف أن توما األكويين يُعد من أعظم فالسفة السكوالستيك (وهو أشد املذاهب

املحافظني ىلع تقايلد ومبادئ الاكثويلك) ،إذ يعد الهوته أساسا ملذهب الكنيسة الاكثويلكية منذ جممع
الفاتياكين األول سنة  1879م وحلد اآلن ،بل يعد من كبار فالسفة اتلاريخ املسييح؛ ألن توما

األكويين استطاع الفصل بني الالهوت والفلسفة وجعل اثلانية ختدم األوىل ،وأعلن ابلابا يوحنا اثلاين

والعرشين يف سنة  1318م بأن تعليم األكويين اكن معجزة ،وأنه بوحده أنار الكنيسة أكرث من ك
األساتذة قبله ،وقد أثارت حياته اإلجالل يف نفوس معظم معارصيهُ ،
وط رلب من ابلابا تكريسه قديسا،
ُ َ
فعيِّنت جلنة حتقق يف حياته ،ثم حمكمة حققت يف نابويل اعم 1319مع  42شاهدا ،وبنتيجة ذلك
َ

ُ

أعلن ابلابا يف  18تموز  1323رفع األكويين إىل رتبة قديس حيتفل بعيده يف  7آذار[ .انظر :عيل زيعور،
الفلسفة يف أوربا الوسيطة ،ص ]326

لقد تأثر األكويين يف بداية حياته بالفلسفة األوغسطونية ،وتأثر أيضا بابن سينا وظهر ذلك جليا يف
مؤلفاته ،فقد استشهد األكويين بأقوال البن سينا يف حوايل  400موضع [انظر :إدوارد ،الفلسفة الوسيطية،

ص  ،]20وکذلك تأثر كثريا بابن رشد األندليس ،فيذكر بعض ابلاحثني بهذا اخلصوص أن «القديس
توما األكويين اقتبس من كتابات ابن رشد مخسمئة وثالث مرات وفقا للموسوعة الاكثويلكية ،وإن

املوسوعة تضيف إىل ذلك ،وترى أن القديس توما اختذ من الرشح الكبري البن رشد موديال هل ،ولكن

القديس توما عمل يف الوقت ذاته ىلع تفنيد ابن رشد وکشف ما أسماه باألخطاء اليت وقع فيها؛ وهلذا

خصص رسائل عدة إلجناز هذا الغرض ،وعندما ينقل منه أو يتحدث عنه ،فيقول :كما قال الشارح

العريب» [الفرحان ،أوراق فلسفية جديدة ،ابن رشد والقديس توما األكويين ،املجدل اثلالث ،العدد اخلامس ،شتاء
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 ،2012ص .]36
فاألكويين اقتبس أغلب آراء أرسطو من كتب ابن رشد ورشوحاته ،ومع أنه يذكر بشلك رصيح

اقتباسه عن ابن سينا ،ولكن يف أحيان كثرية اكن يقتبس من دون اإلشارة إىل املصدر ،وحاول بعض

ابلاحثني تعليل ذلك بأنه اكنت العادة يف الكتابة آنذاك ىلع هذا انلحو ،فال تعتين بذكر مصادر

االقتباس ،وبهذا فهو لم خيرج عن قاعدة الكتابة يف ذلك الزمان ،وقد علل بعض الفالسفة الغربيني
هذا اتلوافق بني آراء ابن رشد واألكويين من كونها توارد خواطر ليس إال[ .انظر :أبو عياش ،الفيلسوف
توماس األكويين غذته الفلسفة الرشدية فتنكر هلا ،ص]159

وال يوجد فيلسوف والهوت يف املسيحية ترك بصماته وآثاره ىلع من جاء من بعده من الفالسفة

والالهوتيني املسيحني كتوما األكويين ،وهذا هو رأي الكنيسة الاكثويلكية بصورة اعمة ،وان اكن
هناك من يعتقد انه يايت باملرتبة اثلانية بعد أوغسطني الالهوت من حيث اتلأثري يف املسيحية ،ولكن

أعتقد ان املرتبة االوىل من حيث اتلأثري يه لألكويين دون أوغسطني قطعا ،واالدلة ىلع ذلك كثرية،
وأهم لقب أطلق عليه هو معلم معلِّم الكنيسة.

ومن املتفق عليه دلى مجيع ابلاحثني يف حياة األكويين أنه اكن راهبا ومتصوفا ،قبل كونه فيلسوفا

والهوتيا ،وقد ذكر بعض ادلارسني حلياته احلالة اإليمانية واملعنوية أو الرهبانية اليت اكن يعيشها،
واالنتظام وفق املستلزمات الرهبانية والواجبات ادلينية ،حت عزا إيله بعض كتاب سريته األوائل ما
يشبه املعجزات وأعماال خارقة للطبيعة ،كما أنه من خالل متابعتنا تلأيلفاته الكثرية واملتنوعة ،فإننا
جند أن بعض هذه املؤلفات رشوح للكتاب املقدس ،ويه رشوح علمية روحية يف الوقت نفسه،

ولكن بالرغم من هذا ال جند بصمات واضحة يف منهجه الفلسيف يف اجلمع بني العقل واملاكشفة
القلبية ،وهذا ال يعين عدم اهتمامه أو رفضه هلا بعنوان معرفة يقينية ،ولكن الالكم يف أنه لم جيعلها

إحدى أدوات منهجه الفلسيف[ .انظر :عيل زيعور ،الفلسفة يف أوربا الوسيطة ،ص ]326

نعم ،هو يعتقد بأن اإليمان القليب هو خري وأسىم من الفلسفة ،يقول األكويين بهذا اخلصوص:

«لقد جاء الكثري من الفالسفة وقالوا الكثري من األشياء يف أمور تتعلق باإليمان ،ونادرا ما تدون منهم

ولو اثنني يتفقان ىلع نقطة واحدة ،وك اذلين قالوا شيئا من احلق لم يقولوه من دون أن خيلطوا معه
شيئا من ابلاطل ،إن امراة عجوزا تعرف ايلوم يف ما يتعلق باإليمان أكرث من ك الفالسفة القدماء ...

اإليمان أقوى بكثري من الفلسفة ،وباتلايل فإذا اعرضت الفلسفة االيمان ال جيب أن نقبل بها» [لويس

صليبا ،هكذا علم توما األكويين ،ص  .]133ويمكن أن يكون مراد األكويين من اإليمان هنا احلالة القلبية
اليت يعيشها اإلنسان ،وهذا املعىن لإليمان ال يمكن أن تعارضه الفلسفة.

 ...................................................................... 65ثنائية العقل والويح يف املنهج الفلسيف تلوما األكويين ..عرض ونقد

ويف القرنني اتلاسع عرش والعرشين ظهرت اتلوماوية املحدثة

()1

اليت يه مدرسة تعتنق منهج

األكويين الفلسيف والالهوت ،فمال إيلها ابلابا يلون اثلالث عرش يف رسالة "األب األزيل" يف  1879م،

بل إن تلك الرسالة القت صدى يف الفكر العريب ،فقد ترجم بولس عواد جزءا ال يستهان به من

"اخلالصة الالهوتية" ،وتليق من ابلابا عينه رسالة تشجيع وتأييد جاء فيها« :ليس أشىه دلينا من أن
تنترش يف ك ماكن تعايلم إمام املدرسيني األكرب» [األكويين ،اخلالصة الالهوتية ،الرتمجة العربية ،ج  ،2ص

 ،]2واكنت هلذه الرسالة أصداء كبرية منها عودة املفكرين إىل منهج األكويين الفلسيف بقصد مواجهة
احلاجة اجلديدة يف الفكر والفلسفة والعقيدة اإليمانية ،وقد أدت هذه ادلراسات احلديثة للتومائية إىل

ظهور دراسات مهمة ورشوح عميقة لفلسفته ،مثل الفيلسوف الفرنيس جاك مارتيان ( Jacques

 )1973 - 1882( )Maritainاذلي ارتد عن الربوتستانتية اعم  1906واعتنق املذهب الاكثويليك،
وانرصف إىل دراسة اتلومائية (فلسفة توما األكويين) ،حت لقد اعتربه بعض انلقاد أعظم شارحيها

املعارصين[ .انظر :جورج طرابييش ،معجم الفالسفة ،جاك مارتيان؛ املوسوعة الفلسفية املخترصة ،ص ]398

وقرر ابلابا بندكت اخلامس عرش يف اعم  1921م أن تكون مؤلفات توما يه الفلسفة الرسمية

للكنيسة الاكثويلكية ،وهذه الفلسفة تدرس اآلن يف مجيع كيات الروم الاكثويلكية؛ وقد كسبت هلا
انتصارا جددا يف وقتنا احلارض ،وإن اكن هلا نقاد من بني علماء ادلين الاكثويلك ،ثم إن اتلومائية ايلوم

ليست منترشة يف األوساط الاكثويلكية فقط ،بل هلا اهتمام ىلع نطاق واسع بإعتبارها حرکة فلسفية

ومنهجا الهوتيا مستمدا من العرص الوسيط ،وقد ازدهرت اتلومائية اجلديدة بعد احلرب العاملية

األوىل ،وصارت من اتليارات الفكرية الفاعلة يف الفكر املسييح هذا العرص؛ إذ إنها تضم مراكز

عديدة لدلراسات وعددا من املفكرين الكبار ،ربما يوضح ذلك كون "النرشة اتلوماوية" حتتوي سنويا

حوايل  500عنوان حمارضة وکتاب ،وإن يف العالم من ال يقل عن  25جملة توماوية يذكر من أشهرها:
املجلة اتلوماوية ،وجملة العلوم الفلسفية والالهوتية ،وجملة الفلسفة وتصدر عن املعهد الاكثويليك يف

باريس[ .عيل زيعور ،الفلسفة يف أوربا الوسيطة وعرصي انلهضة واإلصالح ،ص ]332
( )1مرت اتلومائية بمراحل تارخيية ثالث ،امتازت األوىل اليت تمتد من ميجء األكويين حت بداية القرن اخلامس
عرش ،بازدهار السكوالستيكية (املدرسية) ،ومنافسة قوية بني عدة مدارس ،واتسمت املرحلة اثلانية ،اليت تمتد من
القرن السادس عرش حت القرن اثلامن عرش ،بازدهار اتلومائية اإلسبانية ،أما املرحلة اثلاثلة اليت تمتد من منتصف

القرن اتلاسع عرش حت وقتنا احلارض ،فإنها تتمي بالرسالة ابلابوية الصادرة اعم  ،1879اليت فيها صارت اتلومائية

الفلسفة الرسمية للكنيسة الاكثويلكية ،وال يتبع اتلميي بني تلك الفرتات اثلالث تطور فلسفات خمتلفة ،فاتلومائية
فلسفة واحدة (ىلع تعدد أشاكهلا) ،ومستمدة من تعايلم األكويين[ .انظر :سوسن ابليطار ،توما األكويين (القديس)،

املوسوعة العربية]
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وباحلقيقة يوجد هناك نواعن من الفلسفة اتلوماوية املحدثة ،تومائية تقدمية تطورت يف باريس

وميالنو انفتحت ىلع العلم وىلع احلوار مع خمتلف اتليارات الفكرية املعارصة ،هذه اتلوماوية اجلديدة

لم ترتدد يف اتلضحية بما هو بال وخاطئ يف مؤلفات األكويين ،بقصد تديد منهجه الفلسيف وحتديثه
وإاعدة كتابته بلغة سهلة يف العرص احلارض ،وهناك توماوية حمافظة ذات نظرة ضيقة ترکزت يف
اجلامعات الاكثويلكية الرومانية ومراكز أخرى تستلهم تعايلمها منها ،ورفضت ك نقد وأي تغيري ىلع

اتلومائية ،وتمسكت بشلك حريف بتعايلم األكويين وفلسفته ،وما زالت هذه الرؤية لفلسفة األكويين

وتعايلمه قائمة إىل ايلوم يف بعض األوساط الفلسفية املحافظة وأصحاب القرار يف الكنيسة

الاكثويلكية[ .انظر :لويس صليبا ،توما األكويين واثره عرب العصور ،ص ]158

ً
رابعا :األسس املعرفية يف فلسفة األكويين

من املهم أوال دراسة األسس املعرفية يف منهج األكويين ،واتلعرف ىلع فلسفته اليت ما تزال حمط
ي
اهتمام الفالسفة املسيحيني والالهوتيني ىلع حد سواء؛ ألنهم يرون فيها حال للمسائل ادلينية

االعتقادية ،حت اشتهر عنه بأنه معلم معلِّم الكنيسة ،واملشهور عرب اتلاريخ الالهوت املسييح أن
ي
توما األكويين اكن يتمتع بذاكء حاد لم يسبقه فيه الهوت مسييح قبله وال بعده ،فإنه اجتهد يف دراسة

الفلسفة دراسة حقيقية ،واستطاع فهمها بدقة وعرف جيدا املدارس الفلسفية ،إضافة إىل إيمانه

املسييح العميق واعتقاده بأن الكتاب املقدس يتضمن احلقيقة املطلقة اليت كشفها اهلل تعاىل للبرش،

واستطاع بذاكئه وإيمانه إقحام املفاهيم الفلسفية العقلية املحضة تلصيد احلقائق ادلينية املوجودة يف

الكتاب املقدس ،واليت اغبلا ما تكون مستعصية الفهم ىلع أكرث انلاس؛ وهلذا اكنت هل منهجية

فلسفية الهوتية خاصة به ،امتاز بها ىلع من سبقه من الفالسفة املسيحيني ،وهنا نشري باختصار إىل

أهم األسس املعرفية يف فلسفة توما األكويين:
 .1الواقعية ()Realism

هناك من يذهب إىل أن الواقعية يف الفلسفة تعين بأن للمحسوسات وجودا مستقال عن العقل،

وبمعىن أخص يه القول بأن للمفاهيم الكية وجودا مستقال عن األشياء املفردة ،ويمكن اعتبار

الفلسفة الواقعية رد فعل للفلسفة املثايلة ومنافسة هلا ،وأول رائد هلا هو أرسطو ( 332 -383ق .م).
اذلي قيل عنه إنه نزل بالفلسفة من السماء إىل األرض ،والواقعية تقوم ىلع نظرة للحقيقة ختتلف
تماما عن نظرية احلقيقة يف الفلسفة املثايلة ،وتقول الواقعية إن احلقيقة موجودة يف اعلم األشياء،

ووجودها حقييق ،فلك ما هو موجود يف العالم اخلاريج ليس جمرد فكرة ومثال كما تعتقد املثايلة،
ويمكن وصف فلسفة األكويين بالواقعية باالنتقائية ،فقد أسس نظاما فلسفيا خاصا متأثرا باألرسطية

 ...................................................................... 67ثنائية العقل والويح يف املنهج الفلسيف تلوما األكويين ..عرض ونقد

والرواقية إضافة إىل املسيحية واألفالطونية واألوغسطينية ،كما تأثر بما كتب ابن سينا وابن رشد

وغريهم من رشاح ألرسطو؛ وهلذا يطلق عليها االنتقائية؛ ألنها أخذت من ك فلسفة ما يتوافق مع

منهج األكويين يف الفلسفة؛ وهلذا يطلق عليها أحيانا الفلسفة الواقعية املعتدلة[ .انظر :لويس صليبا،
توما األكويين وأثره عرب العصور ،ص ]155

وىلع الرغم من اتفاق الواقعيني ىلع مبادئهم الفلسفية ،إال أنه قد نشأت اختالفات بني الفالسفة يف

كيفية معرفة حقيقة الواقع اخلاريج ،وهناك ثالث مدارس فكرية تمثل الفلسفة الواقعية يه :الواقعية

الالكسيكية أو اإلنسانية ( ،)Classical Realism or Humanismواختلفت الواقعية احلديثة

عن واقعية أرسطو الالكسيكية يف املنهج اخلاص بالكشف عن احلقيقة ،فقد استخدم أرسطو املنهج
االستداليل القيايس اذلي ينتقل من املقدمات الكربى إىل اجلزئيات ،بينما استخدم فالسفة الواقعية

املحدثون منهج االستقراء ،اذلي ينتقل من اجلزئيات إىل املبدإ العام اذلي تشرتك فيه اجلزئيات،

وأك دت استخدام الطريقة العلمية املوضوعية يف ابلحث عن احلقيقة[ .انظر :الطباطبايئ ،أصول الفلسفة
واملنهج الواقيع ،ص21؛ مطهري ،أسس الفلسفة ،ص ]66

واثلانية يه الواقعية ادلينية أو املدرسية ( ،)Religious Realismوتلتيق هذه الواقعية مع الفكر

ادليين يف أن العالم املادي اعلم حقييق يقوم خارج عقول اذلين يالحظونه ،ويؤکدون أن اإلنسان
خملوق من مادة وروح ،إال أن الروح أىلع من اجلسم "املادة"؛ ألنها من روح اهلل ويه رس حياة
اإلنسان ،فالروح واجلسد يشالكن طبيعة واحدة ،ويمكن معرفة اهلل باإلهلام كما يمكن معرفته

بالعقل واخلربة ،فالعالم عند الواقعيني ليس ازدواجيا ،ولكنه اعلم واحد هو اعلم الواقع اذلي يعيش

فيه اإلنسان ،ولكن تنظمه مبادئ ثابتة[ .انظر :مصباح يزدي ،اذلود عن حصون األيدلوجية،ج  ،2املقالة
اثلاثلة "املثايلة والواقعية"]

واثلاثلة يه الواقعية العلمية أو الطبيعية ( ،)Scientific Realism or Naturalismوظهرت يف
القرن السادس عرش ،بعد ظهور العلم الطبييع اتلجرييب يف القرن اثلالث عرش وتعود إىل روجر

بيكون ( ،)Roger Baconاكن يزتعمها فرانسيس بيكون ( )Francis Baconوجون لوك ( John

 ،)Lockeواكن لظهور علماء من أمثال كوبرنيكوس ( )Nicolaus Copernicusواغيللو
( )Galileo Galileiونيوتن ( )Isaac Newtonدور مهم يف ظهورها كفلسفة تميت عن غريها،

فقد جعلوا هدف ابلحث عن احلقيقة هو اتباع األسلوب العلِّم اذلي يعتمد ىلع املالحظة ومجع
املعلومات واتلجربة للوصول إىل تعميمات من اجلزئيات ،أو ما يسىم أسلوب االستقصاء العلِّم،

ووصلوا إىل نتيجة مفادها أن قوانني الطبيعة هلا أساس ريايض كما قال فيثاغورس[ .بول ديفي ،اجلائزة
الكونية الكربى ،ص ]23

جملة ادليلل العدد السادس عرش 68 ....................................................................................

وفلسفة األكويين العقلية تميت باجتهاداته اخلاصة بني عدد من اتلفسريات واتلأويالت ،وتمثل

ذلك بوضوح يف موقفه من مشكة الكيات ،واختذ حياهلا موقفا خمالفا ألفالطون ،وهو موقف "الواقعية

املعتدلة" ،فاعرتف بوجود الكيات يف العقل اإلليه ،ويف األشياء اجلزئية ،ويف العقل اإلنساين[ .انظر:

املوسوعة العربية املسيحية ،ج  ،7ص ]183

 .2املعرفة ادلينية أساس العلم
إحدى خصائص املنهج الفلسيف األكويين هو نظرته للمعرفة ادلينية بصورة اعمة وإيمانه العميق

حبقائقها ،فقد اعلج األكويين مسألة ادلين هل هو علم ،أو غري علم؟ ومن خالل مطالعة آراء

األكويين يمكن القول إنه يرى أن احلقائق اإلهلية واتلعايلم الوحيانية اليت يمكن انلظر فيها بالعقل
اإلنساين جيب أن يتثقف اإلنسان فيها أيضا بالويح اإلليه ،وإال فإن هذه احلقائق اإلهلية اليت يمكن
انلظر فيها بالعقل اإلنساين ال يتأّت إدراكها إال لصنف قليل من انلاس ،ويف زمان طويل ،ومع أوهام

كثرية ،وخالص اإلنسان يتوقف كه ىلع معرفتها ،فاملعرفة احلاصلة من اتلعايلم ادلينية يه معرفة

متاكملة وسهلة ومقدورة لعامة انلاس ،ىلع عكس الفلسفة اليت جعلها بعضهم يف مقابل الويح بسبب
استحواذ الفلسفة العقلية ىلع عقول فالسفة أوربا يف عرصه ،إذ يعتقد األكويين برضورة استقالل

الويح عن أي علم عقيل آخر كمرحلة أوىل ،فاملعرفة ادلينية متاكملة ،وهلا وسائلها يف إثبات احلقائق،

وقد ختتلف هذه األسايلب والوسائل تبعا للمعلوم املراد الوصول ايله ،وهذا يعين حجية املعرفة ادلينية

وتماميتها بغض انلظر عن أي علم آخر ،يقول األكويين« :العلوم ختتلف باختالف اعتبار املعلوم،

فإن الفليك والطبييع يربهنان ىلع نتيجة واحدة بعينها اكألرض كروية ،غري أن الفليك يربهن عليها
بوسيلة رياضية ،أي معراة عن املادة ،والطبييع يربهن عليها بوسيلة مادية ،فإذن ال مانع من أن ما

تبحث عنه اتلعايلم الفلسفية من حيث يدرك بنور العقل الطبييع ،يبحث عنه بعينه علم آخر من

حيث يدرك بنور الويح اإلليه؛ وهلذا اكن العلم اإلليه اذلي من قبيل اتلعليم املقدس مغايرا يف
اجلنس ذللك العلم اإلليه اذلي يعد قسما من الفلسفة» [األكويين ،اخلالصة الالهوتية ،ج  ،1ص .]11

 .3االستعانة بالويح الثبات املسائل العقلية
ويه من اخلصائص املهمة للمنهج الفلسيف عند األكويين ،بل يمكن القول إن هذه املية يف
فلسفته يه اليت جعلت من األكويين فيلسوفا مسيحيا مقبوال دلى الكنيسة ،بل ومن أجلها ُمنح

صفة قديس ،ومعىن العقالنية يف جمال نظرية املعرفة هو املذهب اذلي يرى أن املعرفة ايلقينية ال بد
أن تكون كية حبيث تشمل القضية مجيع احلاالت اجلزئية ،وأيضا تكون تلك املعرفة رضورية حبيث
تلزم انلتائج عن املقدمات لزوما رضوريا ،وترى العقالنية الفلسفية أن الكية والرضورة بوصفهما
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صفتني منطقيتني للمعرفة احلقة ال يمكن أن تستنتجا من اتلجربة فقط ،وأن عموميتها تستنتج من
العقل نفسه ،إما من اتلصورات املفطورة يف العقل ،أو من اتلصورات املوجودة فقط يف صورة
االستعدادات القبلية للعقل اليت تمارس اتلجربة تأثريها املنبه ىلع ظهورها ،أما فيما يتعلق باملوقف

من ادلين؛ فيشري وصف العقالنية إىل أصحاب رؤى متعددة ،فمنهم القائل بأن املذاهب ادلينية ينبيغ
ي
بمحك عق ي
يل ،أو القائلني بأنه ال جيوز اإليمان خبوارق الطبيعة ،وهذا املعىن األخري ال ينطبق
أن ختترب

ىلع ك العقالنيني؛ ألن منهم من يقبل املعجزات ويسوغها عقالنيا ،وأيضا يطلق وصف العقالنية

ىلع اذلين يقبلون املعتقدات ادلينية ،لكن بعد اختبارها اختبارا عقليا ،كما يطلق ىلع املؤمنني اذلين
يفسون ادلين يف ضوء العقل ويعتربون أنهما ال ينفاكن عن بعضهما ،فالعقالنية ليست بالرضورة ضد

ادلين[ .انظر :اخلشت ،مقالة العقالنية جدل الفلسفة وادلين ،املوقع]http://www.onislam.net/arabic :

ومن خالل مطالعة تأيلفات األكويين ومنهجه الفلسيف نرى أن هذه اخلصيصة يف منهجه جعلت

من مذهبه حماكيا ملذهب احلكمة املتعايلة أو ىلع أقل تقدير ملنهج اخلواجة نصري ادلين الطويس،

فاالثنان احرتموا العقل واستدالتله مع االختالف بينهما يف مدى االعتماد ىلع العقل وکيفية

تطبيقاتهم هلذه املنهجية ،ومع أنهم فالسفة عقليون ولكنهم حكماء وحيانيون يف الوقت نفسه،
ُ
فأغلب مسائل فلسفة ادلين اليت تبحث يف اعملنا املعارص تتوقف ىلع حل إشاكيلة العالقة بني الويح

والعقل ،وأيهما املقدم إذا ما اكن هناك تناقض بينهما ال يمكن اجلمع فيه؟ فهل الويح هو اذلي ننترص هل
أم نتبع العقل ويتم تأويل الويح؟ وهذا ما سنبحثه بشلك مفصل عند األكويين.
ً
خامسا :العالقة بني العقل والويح عند توما األكويين

ي
لعله من أهم مميات منهج األكويين الفلسيف بال شك مسألة بيان كيفية العالقة بني العقل والويح،
َ
ومما ال شك فيه فإن هناك حقائق من اعلم األرسار  -إن صح اتلعبري  -ال يُربهن عليها عقليا ،وال

َ
َ
ختضع للربهان العقيل بشلك مبارش؛ بينما هناك ما خيضع هل ويُستدل عليه بالرباهني وابلحث العقيل ،من
هنا ينبع تقسيم الالهوت إىل املوىح املنط رلق من العقيدة ،والالهوت الطبييع اذلي يُ رعده العقل ويصوغه،

وانلوع األخري هو الفلسفة .ويعتقد األكويين أن دراسة احلكمة الفلسفية نافعة ورضورية؛ أما احلكمة

الالهوتية فيه أكمل وأسىم املعارف قاطبة ،بل يه األنفع ،فاألكويين يتحدى العقل ويؤکد ىلع قصوره

عن ولوج ماهية اهلل وذاته املقدسة؛ لكنه من جهة مقابلة يعطي العقل ماكنة مرموقة ،ويعترب من

األسس يف املنهج الفلسيف اتلوماوي ،ومن أبرز مياته ،يقول بعض ابلاحثني« :صحيح أنه اقتنع بعجز

العقل لكنه طبق هذه اآللة ،بال كل وال تقصري ىلع املوضواعت املوغلة يف الغيبيات ،وىلع هذا فان
األكويين فيلسوف يف خدمة الهوت ،وتدور فلسفته يف فلك الالهوت ،لم يمارس الفلسفة إال من حيث
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إنها ذات نفع للحكمة ادلينية .يف تكرار موضح ،إن ما هو فلسيف يف تلك ابلنية هو ما جاور الالهوت
ووقف عند ختومه حيميها أو يؤيدها .إنه الهوت ،ولكنه يتسلح بإماكنيات العقل ويستغل طاقاته ويسري

ىلع نوره :الشلك العام والغاية الهوتيان ،ولكن العرض واملنهج عقليان ،فأشد كتبه منهجية وأحكمها

طرائقية يه كتب الهوتية املرىم واملضمون ،من هنا الزناع انلاشب بني من ينيف وجود فلسفة توماوية

ومن يثبت حقيقتها واستقاليلتها» [عيل زيعور ،الفلسفة يف أوربا الوسيطة ،ص .]324

ىلع هذا فإنه يمكن القول إن منهج األكويين يف الفلسفة هل اغية وعرض ،فالغاية لفلسفته

الهوتية ،ولكن العرض واملنهج عقليان؛ وهلذا أطلقوا ىلع فلسفته اسم "الفلسفة املسيحية" ،فيه
مسيحية؛ ألن املعتقد ادليين يف أساسها ثم اغيتها ،واهلل هو املبدأ واملصدر كما هو انلهاية واتلتويج،
ُ
تمحيصها للمعتقدات ادلينية ،وملتىق
وکذلك فإن من أهم اجلهود اليت بذتلها الفلسفة الالكسيكية
املسيحية والفلسفة لم يكن سهال ،فاكن املسيحيون األولون يعتقدون أن ممارسة الفلسفة أمر عبيث،

فالويح قد كشف نلا احلقيقة ،وال حاجة نلا للعقل ،لقد اكن الواجب األول يف نظرهم املناداة بالويح
َ
املخاطب إىل توبة القلب ،ولكن األكويين حاول يف فلسفته
ودعوة املسيح  اذلي يمكن أن يقود
اتلوفيق بني الويح والعقل ،ولكنه يف الوقت نفسه ال يعطي للعقل أكرث من حجمه الطبييع ،حت يُنقل

عنه قوهل« :يف عقيديت الكثري مما يفوق عقيل ،ولكن ليس فيها ما يناقضه» [لويس صليبا ،توما األكويين
وأثره عرب العصور ،ص .]108

أ -رابطة العقل والويح عند الفالسفة املسيحيني قبل األكويين
لقد شغلت هذه املسألة الفالسفة املسيحيني قبل األكويين ،فهذا إكيمندس اإلسكندري

( )Clement of Alexandriaاذلي اكن يتوسم يف اإلجنيل "الفلسفة احلقيقية" ويشبه الفلسفة ،من
باب القياس بالرشيعة املوسوية ،ويرى فيها تعليما ِّ
ممهدا لإليمان املسييح ومدخال إىل اإلجنيل ،وبما

أن «الفلسفة تطلب احلكمة اليت قوامها استقامة انلفس والالكم ونقاوة احلياة ،فيه تملك مؤهالت
ي
حب وصداقة تاه احلكمة وتسىع ك جهدها للوصول إيلها ،الفالسفة عندنا هم املغرمون باحلكمة

خالقة الكون ومربيته ،أي املغرمون بمعرفة ابن اهلل» [املوسوعة العربية املسيحية ،رسالة جامعة يف اإليمان

والعقل من ابلابا يوحنا بولس اثلاين إىل أساقفة الكنيسة الاكثويلكية يف العالقات بني اإليمان والعقل].

وهناك بعض املفكرين املسيحيني اعتمدوا الفكر الفلسيف بطريقة نقدية ،وال بد من أن نذكر

خصوصا أوغسطني ()Augustinus؛ حيث اكن ىلع اتصال بمدارس فلسفية خمتلفة ،ولكنها خيبت

كها ظنه ،فعندما اتلىق باحلقيقة املسيحية أمامه ،شعر أنه توصل اىل حقيقة لم تستطع الفلسفات اليت
اتلقاها من قبل أن تقوده إيلها ،وقد أفصح هو نفسه عن سبب ذلك« :آثرت منذئذ هلذا السبب العقيدة
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الاكثويلكية ،وشعرت أنها تطلب باعتدال وبدون غش أن يؤمن اإلنسان بما لم يقم عليه الربهان  -سواء
أكان هناك ديلل وظل مستغلقا ىلع ابلعض أو لم يكن هناك ديلل ابلتة  -بينما اكن "املانيون" يَ رعدون بالعلم
بطريقة متهورة وال يبالون بإيمان انلاس ويفرضون عليهم بعد ذلك التسليم بما ال حيىص من اخلرافات

والسخافات اليت لم يكن باإلماكن إقامة ادليلل عليها» [أوغسطينوس ،االعرتافات ،ص  77و.]78

ويف الالهوت املسييح املدريس نرى العقل املثقف بالفلسفة يتعاظم شأنه يف قضية فهم اإليمان،

فاإليمان ال يتعارض مع ابلحث العقالين ،العقل ليس مدعوا إىل أن حيكم يف حمتوى اإليمان .نعم ،هل
ي
ي
ومهم يف إثبات أصول اإليمان ،أما املحتوى فليس من شأنه ادلخول يف تفاصيله ،وهذا ما
أسايس
دور
سنشاهده يف نظرية األكويين حول رابطة العقل والويح ،فاتلناغم األسايس بني املعرفة الفلسفية
واملعرفة باإليمان ،فهناك عالقة ترابط بني العقل وااليمان (الويح) ،فاإليمان يطلب أن يُ َ
درك
موضوعه عن طريق العقل ،والعقل يف ذروة حبثه يرىض برضورة حمتوى اإليمان.

يف هذه املسرية الطويلة ،يشغل األكويين ماكنا فارقا جدا ،فيف زمن اعد فيه املفكرون املسيحيون

إىل اكتشاف كنوز الفلسفة القديمة والفلسفة األرسطوطايلة بطريقة مبارشة ،اكن هل الفضل الكبري يف

الرتکي ىلع اتلناغم القائم بني العقل واإليمان ،فهو يرى أن نور العقل ونور اإليمان الكهما من اهلل،
ىلع حد تفسريه؛ وذلا ال يستطيعان أن يتناقضا[ .توما األكويين ،اخلالصة الالهوتية ،ج ،1ص ]7

ويرى األكويين أن الفلسفة بإماكنها أن تساهم يف فهم الويح اإلليه ،فاإليمان ال خيىش إذن

العقل ،بل يلتمسه ويثق به ،وکما أن انلعمة تفرتض الطبيعة وتكملها كذلك اإليمان يفرتض العقل

ويكمله[ .انظر :األكويين ،اخلالصة الالهوتية ،ج  ،1ص ]8

فاألكويين مع تلميحه وترصحيه بما يتصف به اإليمان من طابع يتخطى الطبيعة ،لم يُغفل ما يتمي

به اإليمان أيضا من طابع عقالين ،والواقع أن اإليمان هو نواع ما "رياضة للفكر"؛ وذلك بأن العقل
البرشي ال يتالىش وال يُقهر عندما يذعن ملحتوى اإليمان ،هذا املحتوى إنما ندرکه بفعل خيار حر
ومسؤول ،يقول ابلابا بولس السادس بمناسبة اذلكرى املئوية السابعة لوفاة األكويين القديس« :ال شك

أن القديس توما قد حتىل بأىلع درجة من الشجاعة يف قولة احلق وحرية الفكر يف مواجهة املعضالت
اجلديدة ،وانلـزاهة الفكرية يف رفض ك تلوث للمسيحية بالفلسفة ادلنيوية ،ولكن بدون رفض

الفلسفة رفضا اعتباطيا؛ وذلا فهو يعد يف تاريخ الفكر املسييح من رواد الطريقة الفلسفية اجلديدة
َ
واثلقافة الشاملة ،انلقطة املرکزية ونواة احلل اذلي اعلج به حبدسه انلبوي والعبقري معضلة اتلواجه
اجلديد بني العقل واإليمان ،يه رضورة اتلوفيق بني دنيوية العالم وجذرية اإلجنيل ،فتجنب بذلك تلك
انلـزعة الالطبيعية املتنكرة للعالم وقيمه ،من دون أن خيل بانلظام العلوي ومقتضياته الصارمة» [يوحنا
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بولس اثلاين ،خطاب إىل املشارکني يف املؤتمر اتلوماوي ادلويل اتلاسع ،تعايلم  ،13ص  770و.]771

تلتضح الصورة بشلك أكمل أقول :إن األكويين أخذ جبنايح العقل والويح لالنطالق حنو احلقيقة،

ولكنه عندما يصل اىل مراحل متقدمة من درجات االيمان يرتك العقل ويكتيف بالويح للوصول اىل ما

يبيغ ،وتلوضيح هذه انلظرية ال بأس أن أمثلها يف حماورة افرتضتها بني األكويين وبني الويح والعقل

خبصوص واحدة من أصعب وأعقد املسائل االعتقادية يف املسيحية ،ويه عقيدة اتلثليث ،واليت

ترتبط بماهية اهلل  ،واحلوار اذلي افرتضه هو :

األكويين :يسأل العقل عن ماهية اهلل تعاىل :أيها العقل هل تستطيع أن تكشف نلا عن ماهية اهلل

تعاىل؟

العقل :لألسف ال أستطيع معرفة ماهية اهلل تعاىل؛ ألنها معرفة خارجة عن حمدودييت وقدرت؛

وهلذا أنا جاهل بها ،وأنا موجود قارص نليل تلك احلقيقة.

األكويين :يسأل الويح عن ماهية اهلل تعاىل :أيها الويح هل يمكن أن تكشف نلا عن ماهية اهلل

تعاىل؟

ً
الويح جميبا لألكويين :نعم ،أنا قادر ىلع كشف ماهية اهلل تعاىل( ،)1اهلل  مثلث األقانيم (وفقا

للعقيدة املسيحية يف اتلثليث أو اثلالوث األقدس) وهذه األقانيم يه( :األب  -االبن  -الروح القدس).
ينتفض العقل :هذا ال جيوز فإنه خمالف لرضوريايت؛ وهلذا أنا أرفض هذه املعرفة بماهية اهلل تعاىل.

جييب األكويين :أيها العقل ملاذا حترش أنفك يف أمر أنت جاهل به وخارج عن نطاق قدرتك؟ لقد

سأتلك عن ماهية اهلل تعاىل وأجبتين بعجزك عن إدراكها ،وعندما كشف يل الويح ذلك أراك تعرتض؟

وهذا االعرتاض ليس من حقك إطالقا ،فاحلقيقة اليت تعجز عن إدراكها لقصورك ،الويح قادر ىلع
كشفها ،وليس بالرضورة أن تكون موافقة لرضورياتك العاجزة القارصة.

من خالل هذه املحاورة االفرتاضية نكتشف أن األكويين وبقية الفالسفة املسيحيني ال يرفضون

العقل الفلسيف بصورة اكملة ،بل هم يقبلونه ما وافق الويح ،ولكن عندما يقف ىلع الضد من بعض

تعايلم الويح ،ويناقض عقائد اإليمان ،ينحونه جانبا ويقبلون الويح اكشفا عن احلقيقة دون العقل،

واحلقيقة هناك مالحظات عقلية ومنطقية يف مقام مناقشة هذه انلظرية عند الفالسفة املسيحيني،

( )1احلق أنه ال ماهية هلل تعاىل؛ وهلذا ال يمكن ملخلوق (إنسان أو ملك او غريه) أن يدرك كنه ذات اهلل بأي طريق
اكن ،سواء عن طريق العقل أم الويح أم الشهود ،وهذا ما أكدت عليه انلصوص الوحيانية يف الكتب املقدسة السماوية
اكتلوراة واإلجنيل والقرآن.
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فأول إشاكل يواجه الفالسفة والالهوتيني املسيحيني  -ومنهم األكويين  -هو أنهم يقعون يف مغالطة
واضحة حول حقيقة العقل؛ ألن األمور والقضايا اليت تواجهنا ال خترج عن ثالث حاالت حسب
العقل ،فإما أن تكون تلك القضايا موافقة للعقل فيقبلها العقل ويذعن هلا ،اكلقضية القائلة بأن

اجلزء أصغر من اللك ،فالعقل البرشي يوافقها ويصدقها؛ وإما أن تكون خمالفة للعقل فريفضها العقل

وحيكم ببطالنها ،اكجتماع انلقيضني أو ارتفاعهما ،فالعقل يرفض هذه القضية مطلقا؛ ألنها من
املحاالت العقلية.

وأما أن تكون بنحو ال يستطيع العقل أن يكشفها بصورة مبارشة ،اكلقضايا واحلقائق الغيبية اليت

تقرص يد العقل عن تناوهلا والوصول إيلها بشلك مبارش ،ولوال إخبار الويح اإلليه عنها لم يكن

لإلنسان أن يتعرف عليها ،كبعض األحاكم الرشعية وکيفيتها ،وکذلك الرابطة بني األفعال االختيارية

لإلنسان يف احلياة ادلنيا ونتاجئها األخروية ،فهذه الرابطة يعجز العقل عن إدراكها فيه ال تدخل يف

دائرته ألنها ترتبط بعالم الغيب ،وغريها من األمور ،ولكن اغبلا املغالطة تقع يف أن القضايا اليت ال
يدرکها العقل البرشي ،جيب أن ال تدخل حتت الشق اثلاين ،أي أن ال تكون خمالفة للعقل وبراهينه

اثلابتة؛ وإال صارت من املحاالت اليت يرفضها العقل ويبطلها ،وهذا ما جنده بالضبط يف فهم ماهية
اهلل وذاته تعاىل وما يذهبون إيله يف عقيدة اتلثليث[ .انظر :امليان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص ]355

ب -دور الروح القدس يف املعرفة عند األكويين
من اخلصائص اليت تمي بها منهج األكويين الفلسيف هو بيانه دلور الروح القدس يف إنضاج املعرفة

البرشية واالرتقاء بها إىل مرتبة احلكمة احلقيقية ،فيف أوىل صفحات اخلالصة الالهوتية ،أراد
ُ
دخل اإلنسان إىل
األكويين أن ينوه بأويلة احلكمة اليت يه موهبة من مواهب الروح القدس ،واليت ت ر

معرفة احلقائق اإلهلية ،خصوصية هذه احلكمة هو يف ارتباطها الوثيق باإليمان وباملعرفة اإلهلية ،هذه

احلكمة تتمي بمعرفة فطرية ،وتفرتض اإليمان وتتوصل إىل استنباط حكم صائبة انطالقا من اإليمان

نفسه ،حيث يقول« :عالوة ىلع ذلك ،فهذه العقيدة حيصلها اإلنسان بادلرس وأما احلكمة فيمتلكها

اإلنسان باإلفاضة وحسب ،ومن ثم يف عداد مواهب الروح القدس السبع ،واحلكمة املعدودة موهبة

من مواهب الروح القدس يه غري احلكمة املعدودة فضيلة فكرية مكتسبة ،فهذه يكتسبها اإلنسان

جبهده وأما تلك "فتنحدر من العالء" ىلع حد قول الرسول يعقوب ،ويه ذللك ختتلف عن اإليمان؛

ألن اإليمان يذعن للحقيقة اإلهلية يف حد ذاتها ،وأما موهبة احلكمة فمزيتها أن حتكم طبقا للحقيقة
اإلهلية» [األكويين ،اخلالصة الالهوتية ،املسألة األوىل ،ص .]6

فاألكويين يتحدث عن وجود شكني متاكملني من احلكمة ،احلكمة الفلسفية اليت ترتكز ىلع قدرة
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العقل ىلع اتلماس احلقيقة ضمن حدوده الفطرية ،واحلكمة الالهوتية اليت ترتكز ىلع الويح واليت تفحص
حمتوى اإليمان تلصل إىل رس اهلل ذاته ،واملتتبع آلراء األكويين يف نظرية املعرفة اإلنسانية يرى بوضوح أن

األكويين اكن مقتنعا ك االقتناع من القول املأثور« :ك حقيقة أيا اكن قائلها ،يه من الروح القدس»

[املوسوعة العربية املسيحية ،رسالة جامعة يف اإليمان والعقل من ابلابا يوحنا بولس اثلاين إىل أساقفة الكنيسة الاكثويلكية يف

العالقات بني اإليمان والعقل].
والواقع أنه قد توصل بفكره إىل فلسفة واقعية حكمية لم يكن العقل الفلسيف املسييح آنذاك

يلحلم بالوصول إيلها؛ وذلك ألنه استمر دائما يف اتاه كشف احلقيقة الشاملة واملوضوعية والسامية

سواء عن طريق العقل أو الويح؛ وألنه اكن يبحث عن احلقيقة كما يقول ،تلقت فلسفته رواجا بعد

رحيله حت أصبحت الكنيسة الاكثويلكية ىلع وجه اخلصوص تعتمد منهجه الفلسيف يف نظرته الواقعية

واحلكمية[ .انظر :ابلابا بولس السادس ،رسالة نور الكنيسة ،ص ]683

لفلسفة األكويين أيضا دور مهم يف اتلوفيق بني العقل والعلم من جهة ،وبني الويح وحمتوى

االيمان من جهة أخرى ،ويعد األكويين يف طليعة القائلني برضورة التسليم باستقاليلة الفلسفة

والعلم يف جماالت أحباثهما ،مع املحافظة ىلع العالقة بني الالهوت والفلسفة ،ولكن مع نهاية العرص

الوسيط ،أخذ الفرق بني علِّم الالهوت املسييح والفلسفة يتحول شيئا فشيئا إىل انفصال يلنددوا

بكل مرجعية عقالنية لإليمان ،بانلتيجة فما سىع وتوصل إيله الفكر األكويين من إقامة وحدة عميقة
ُ ِّ
وفاعلة تودل معرفة قادرة ىلع الوصول إىل أرىق أشاكل الفكر انلظري انهار عمليا حتت وطأة الفلسفة
واألفاكر املنادية بمعرفة عقلية مفصولة عن اإليمان.

وال نبالغ إن قلنا إن معظم الفكر الفلسيف املعارص قد تطور متباعدا عن الويح املسييح إىل حد

معارضته بطريقة علنية ،وهذا اتليار بلغ ذروته يف القرن اتلاسع عرش والعرشين ،فبعض ممثيل
الفلسفة صوروا اإليمان بصورة اخلطر الوبيل اذلي يتهدد العقل والعقالنية؛ هلذا نبه ابلابا يوحنا بولس
اثلاين إىل خطر اعتبار هذا الفكر الفلسيف ،وکتب يف هذا الشأن« :إنسان ايلوم يبدو دائما مهددا بما

يصنعه ،أي بنتيجة عمل يديه ،وباألكرث بعمل ذهنه ونزاعت إرادته .ثمار هذه النشاطات املتنوعة اليت
ُ
يقوم بها اإلنسان ال تنزتع فقط من بني يديه ،بطريقة رسيعة وغري منتظرة ،بل ترتد أحيانا بنتاجئها

ىلع اإلنسان نفسه ولو بطريقة جزئية وغري مبارشة ،فتتوجه أو يمكن أن تتوجه ضده ،ىلع هذا يقوم
ربما الفصل األسايس من مأساة الوجود البرشي ايلوم يف بعده األوسع واألشمل ،فاإلنسان يعيش أكرث

فأكرث يف دوامة اخلوف؛ إنه خيىش أن ترتد عليه منتوجاته ،ال كها طبعا وال معظمها بل بعضها،

وخباصة تلك اليت تتضمن جزءا ملحوظا من عبقريته وقدرته اخلالقة» [املصدر السابق ،ص .]685
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ويقول ابلابا يف رساتله اجلامعة يف العالقات بني اإليمان والعقل« :فما نراه ايلوم يف الفلسفة

والالهوت املسييح هو الفصام املزتايد بني اإليمان والعقل الفلسيف ،ومع ذلك تعتقد الكنيسة أنه ما

زالت هناك بذور فكرية نفيسة بإماكنها أن تساعد يف الكشف عن احلقيقة عن طريق العقل والويح،

حت عند الفالسفة اذلين ساهموا يف توسيع اهلوة بني اإليمان والعقل ،فالعالقة الراهنة بني اإليمان
املسييح والعقل الفلسيف الغريب يف الظاهر تقتيض اتلجديد وفقا للمذهب األكويين؛ ألن العقل

واإليمان تباعدا بشلك كبري ،فالعقل بدون الويح يتخبط يف دروب جانبية بإماكنها أن تثنيه عن رؤية
هدفه األخري ،واإليمان بدون العقل أخذ يرکز ىلع اإلحساس واالختبار ،متعرضا ألن تسقط عنه مية
الشمويلة ،ومن العبث اتلفكري بأن اإليمان يقوى بإزاء عقل ضعيف؛ بل بالعكس هو يتعرض ألن
يميس جمرد أسطورة أو خرافة ،وکذلك العقل ،إذا لم يواكبه إيمان بالغ ،ال يعود يهتم ملا هو جديد

وجذري يف احلياة» [املوسوعة العربية املسيحية ،رسالة جامعة يف اإليمان والعقل من ابلابا يوحنا بولس اثلاين إىل

أساقفة الكنيسة الاكثويلكية يف العالقات بني اإليمان والعقل].

كما يمي األكويين بني العقل وااليمان من جهة ،ثم يوحد بينهما من جهة أخرى ،فالفلسفة قوامها

العقل والربهان ،وادلين أساسه الويح وااليمان ،واملبدأ األسايس عنده هو انسجام االيمان والعقل،
سعيا وراء وحدة بينهما معيارها ادلين؛ هلذا جعل األكويين الفلسفة خادمة لدلين.
فاإليمان والعقل هما بمزنلة اجلناحني الذلين يمكنان العقل البرشي من االرتقاء إىل تأمل احلقيقة،

فاإلنسان منذ نشأته يطرح ىلع ذاته أسئلة عميقة تطبع مسرية الوجود البرشي بطابع متمي :من أنا وإىل

أين؟ ملاذا وجود الرش وماذا يعقب احلياة؟ هذه األسئلة هلا مصدر مشرتك هو ابلحث عن املعىن،
واجلواب ىلع هذه األسئلة هو اذلي يوجه حياة اإلنسان ،يقول األرشمندريت أغناطيوس ديك يف مقال

هل تعليقا ىلع رسالة اإليمان والعقل« :يف املجمع الفاتياكين األول أكب اآلباء ىلع اتلنويه بالطابع
السماوي يف الويح اإلليه ،ورفض انلقد العقالين اذلي اكن يطعن يف اإليمان انطالقا من طروحات

خاطئة اكن يهدف إىل نيف ك معرفة ال تىن من طاقات العقل الطبيعية ،فأكد املجمع بقوة أن هناك

معرفة يه من نتيجة اإليمان إىل جانب املعرفة انلابعة من العقل البرشي ،واإليمان يرتكز ىلع الكم

اهلل ووحيه وهو ال خيطئ وال يريد أن خيدع ،وأن احلقيقة اليت حنصل عليها عن طريق الفكر الفلسيف
ُ
واحلقيقة الصادرة عن الويح ال ختتلطان ،والواحدة ال تغين عن األخرى ،وهما متميتان من حيث

املصدر واملوضوع» [األرشمندريت أغناطيوس ديك ،رسالة اإليمان والعقل للبابا يوحنا بولس اثلاين ،موقع سلطانة

احلبل بال دنس .]http:// www.peregabriel.com

فالعالقة بني العقل والويح أو الفلسفة واإليمان عند األكويين يه عالقة تكاملية ،ولكن بمعىن
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أن العقل البرشي حمدود يف معرفة الكثري من االمور الغيبية .نعم ،استعمال العقل والفلسفة يه من
القدرات اليت وضعت يف ترصف البرش ،فاهلل لم يزرع عبثا يف روح اإلنسان العقل ،وحاشا نلور

اإليمان أن يطفئ أو يضعف قدرة العقل  ...وتستطيع الفلسفة عندما يستعملها احلكماء كما ينبيغ أن

تمهد وترسخ السبيل إىل اإليمان احلقييق ،وأن تهيئ عقول طالبها تلقبل احلقيقة ،ولكن اهلل

الالمتنايه لم يظهر مجيع احلقائق للعقل؛ ولكن أغلب تلك احلقائق يستطيع اذلهن البرشي إدراكها

بذاته ،فأظهر بعضا منها مما ال يعجز العقل تماما عن إدراكه[ .انظر :د .لويس صليبا ،هكذا علم توما
األكويين ،ص ]102

فاألكويين يرى أن العقل والويح ما دام ك منهما سبيال اىل احلقيقة جيب أن يتفقا ،وليس من

اجلائز أن يعلم الويح ما يأباه العقل ،وليس من اجلائز كذلك أن ينكمش العقل فيصد عن الويح؛

وذللك من حق العقل أن ينظر يف ك ما يعلمه الويح ،وأن ينبذ ما يبدو هل مستحيال ) ،(1ومن حق

الويح أيضا أن يفرض ىلع العقل غربلة املقدمات اليت يسلم بها تسليما بدهيا ،ومت استقام القصد

من انلاحيتني ،تسىن للمؤمن أن ال يسلم باملستحيالت ،وتسىن للعقل أن ينيف من مبادئه ما ليس

ثابتا[ .ميخائيل ضومط ،توما األكويين ،ص ]43

ومن خالل ما استعرضناه من العالقة بني العقل والويح نستطيع أن نمي بني الفلسفة والويح
ُ
املسييح ،فميدان األوىل هو العقل اذلي ىلع نوره الطبييع وحده تستكشف احلقيقة ،فيستعمل
الفيلسوف مبادئ يعرفها العقل ثم يستنتج منها نتائج يه ثمرة الربهان وادليلل ،فال يقبل إال ما يقوم

ىلع ادليلل العقيل املنطيق ،بعبارة أخرى ،يبدأ الفيلسوف من املخلوقات ثم يرتفع إىل اهلل .أما الويح

املسييح فريتكز ىلع سلطة اهلل واإليمان ،وحقائق اإليمان معارف ذات مصدر فوق طبييع ،وعلينا

قبوهلا كما وردت ،وحبسب األكويين فاملعتقدات ال ختالف العقل ،بل إنها تفضل اتلأويل العقالين

ألشاكهلا ،ثم إن للفلسفة دورا إجيابيا ومثمرا يف ميدان الالهوت ،فمن خالهلا نستطيع إثبات قواعد
اإليمان األويلة ويه اإليمان بوجود اهلل تعاىل ،ولكن هذا يتعارض بالظاهر مع ما ذهب إيله أوغسطني

يف مقولة اإليمان يسبق العقل؛ ألن اإليمان فطري ،2والعقل فكر واستدالل؛ ذللك فإن اإليمان
الفطري سابق للعقل؛ وهلذا جند أن أوغسطني ينطلق من املبدإ الشهري "أؤمن يك أتعقل" بمعىن أنه حت

( )1وهنا أعتقد وجه االختالف بني الفكر الالهوت املسييح واإلساليم ،فعند األكويين عقائد وأصول مثل تسد اهلل
(املسيح) واثلالوث وغريها ال تعترب خمالفة بلدهيات العقل ،وباتلايل ليست حمالة من وجهة نظره ،بل يه خارجة عن

حمدودية العقل وقدراته كما أرشت سابقا ،يف حني جند أن الفلسفة اإلسالمية تعترب هذه العقائد واألصول خمالفة للعقل
انلظري وبدهياته ،وباتلايل فيه حمالة.

( )2حسب فهمه للفطرة ،واليت ينكر األكويين املعرفة الفطرية باهلل تعاىل.
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مسألة إثبات وجود اهلل يف حد ذاتها ترتكز ىلع اإليمان ،وال يعين هذا أنه يغفل أهمية الرباهني العقلية

واالستدالالت الفكرية ،فالعقل قادر بال ريب ىلع أن يثبت بمفرده وجود اهلل؛ إذ إن تلك احلقيقة قد
عرفها الفالسفة الوثنيون ،أي بمعزل عن ك ويح وعن ك إيمان ،ويعين ذلك أيضا أن اإليمان ال

يمنع العقل عن تقديم أدتله ،وأن العقل يساعد املؤمن ىلع اكتشاف أجىل للجانب العقالين يف إيمانه.

[انظر :عيل زيعور ،الفلسفة يف أوربا الوسيطة ،ص ]109

وتوما األكويين مع اهتمامه ابلالغ بالفسلفة والعقل وتطويعهما يف خدمة الالهوت ،ومع تيقنه بأن

العقل قارص عن نيل ك احلقيقة ،ولكنه يف الوقت نفسه جيعله احلكم اذلي ال يكذب ،ومع أنه يصف

اهلل تعاىل بأنه بسيط احلقيقة ال يشوبه أي نوع من أنواع الرتکيب واحلرکة ،وهو واحد ال ثاين هل
ووحدانيته أمر ال شبهة فيه عنده ،وال يمكن رؤيته بالعني أو احلس أو الوهم واخليال ،لكن مع هذا

فإنه يعتقد بل يدافع عن ألوهية "ابن اهلل" املسيح ،وکذلك عن اتلثليث ،ويعتربه غري مناف للوحدانية

بأي شلك اكن ،فألوهية األب وألوهية املسيح االبن وألوهية الروح القدس ال يمكن معرفتها عن طريق
العقل الطبييع ،بل عن طريق اإليمان ،ولكن السؤال اذلي يواجهه هنا هو :إذا اكن ممتنعا ىلع اإلنسان

أن يعلم ويدرك بفهمه ما ال يمكن إقامة ديلل عقيل قاطع عليه ،يلزم أن تكون عقيدة ألوهية املسيح
واثلالوث ممتنعة عقال؟ واجلواب أن يقال :نعم ،يمتنع الوصول بالعقل الطبييع إىل معرفة ثالوث األقانيم

اإلهلية ،فاإلنسان ال يستطيع أن يتأدى بالعقل الطبييع إىل معرفة اهلل إال باملخلوقات[ .األكويين،
اخلالصة الالهوتية ،ج  ،1ص ]399

ً
سادسا :نقد منهج األكويين يف العالقة بني العقل والويح

األكويين كما أرشنا يعطي للعقل ماكنة مرموقة؛ وهلذا فان الربهان العقيل واملنطيق يعد من األسس

يف املنهج الفلسيف اتلوماوي ،ومن أبرز مياته ،فاكن فيلسوفا يف خدمة الالهوت يقول جيلسون:

«صحيح أنه اقتنع بعجز العقل لكنه طبق هذه اآللة بال كل وال تقصري ،ىلع املوضواعت املوغلة يف
الغيبيات ،وىلع هذا فإن األكويين فيلسوف يف خدمة الهوت ،وتدور فلسفته يف فلك الالهوت ،لم
يمارس الفلسفة إال من حيث إنها ذات نفع للحكمة ادلينية ،يف تكرار موضح ،إن ما هو فلسيف يف

تلك ابلنية هو ما جاور الالهوت ووقف عند ختومه حيميها أو يؤيدها ،إنه الهوت ،ولكنه يتسلح

بإماكنيات العقل ويستغل طاقاته ويسري ىلع نوره :الشلك العام والغاية الهوتيان ،ولكن العرض واملنهج
عقليان ،فأشد كتبه منهجية ،وأحكمها طرائقية ،يه كتب الهوتية املريم واملضمون ،من هنا الزناع
انلاشب بني من ينيف وجود فلسفة توماوية ومن يثبت حقيقتها واستقاليلتها» [جيلسون ،اتلوماوية ،ص

.]15
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فاألكويين مع تلميحه وترصحيه بما يتصف به اإليمان من طابع يتخطى العقل ،لم يُغفل ما يتمي

به اإليمان أيضا من طابع عقالين ،وقد أخذ جبنايح العقل والويح لالنطالق حنو احلقيقة ،ولكنه
عندما يصل إىل مراحل متقدمة من درجات اإليمان يرتك العقل ويكتيف بالويح للوصول إىل ما يبيغ،

فاألكويين وبقية الفالسفة املسيحيني ال يرفضون العقل الفلسيف بصورة اكملة ،بل هم يقبلونه ما

وافق الويح ،ولكن عندما يقف ىلع الضد من بعض تعايلم الويح ،ويناقض عقائد اإليمان ،ينحونه
جانبا ويقبلون الويح اكشفا عن احلقيقة دون العقل ،وهذه من املغالطات املرفوضة منطقيا ،فالعقل هو

احلاكم اذلي ال يمكن تاوز أحاكمه إطالقا.
ولعل األكويين قد تأثر بفهمه اخلاطئ بلعض آراء ابن سينا يف هذه املسألة ،فقد يعتقد األكويين أو

أتباعه من اتلومايية احلديثة أن الشيخ الرئيس يرى استقاليلة يف املنهج العقيل يف إثبات احلقائق
الوجودية ،ولكن يف حالة خمالفة الويح القطيع بلعض األصول الفلسفية املربهنة ،وخصوصا يف مسألة
املعاد اجلسماين ،فإنه يقدم الويح ىلع العقل ،فيف الظاهر فقد أخفق ابن سينا يف حتقيقه وإثباته فلسفيا

وعقليا وآمن به تعبديا ،مع أنه يف الظاهر ال يتوافق مع الربهان العقيل ،وهذا ما يريد أن يقوهل

األكويين يف تقديم الويح ىلع العقل يف حال املخالفة ،وعدم تأويل الويح ،فالشيخ الرئيس لم ينكر

املعاد اجلسماين ،ولكن ابلحث العقيل االستداليل انتىه به إىل القول باملعاد الروحاين كما فهمه

بعضهم ،وهذا خمالف يف نظره ملا جاء به الويح اإلليه ،فطبقا ملنهج ابن سينا فإنه يرى إن العقل ال

يستطيع معرفة ك احلقائق املرتبطة بعالم اآلخرة ،وقد رصح بهذه احلقيقة حيث يقول« :جيب أن يعلم

أن املعاد منه ما هو مقبول من الرشع ،وال سبيل إىل إثباته إال من طريق الرشيعة ،وتصديق خرب
انلبوة ،وهو اذلي للبدن عند ابلعث ،وخريات ابلدن ورشوره معلومة ال حيتاج إىل أن يعلم ،وقد

بسطت الرشيعة احلقة اليت أتانا بها سيدنا وموالنا ونبينا حممد  حال السعادة والشقاوة اليت حبسب

ابلدن ،ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس والربهان ،وقد صدقته انلبوة ،وهو السعادة والشقاوة
اثلابتتان بالقياس اللتان لألنفس ،وإن اكنت األوهام هاهنا تقرص عن تصورهما اآلن» [ابن سينا،

انلجاة ،ص  ،]291فابن سينا يرصح بعجز العقل عن إثبات املعاد اجلسماين للبدن ،واضطر إىل أن يرجع
فيه إىل الويح واتلعبد بتعايلمه ،ولكنه ال يعد املعاد اجلسماين للبدن حماال عقال.

وقد حاول األكويين أن يتوصل إىل حال وسطا مشرتاك بني جمايل الفلسفة وادلين سماه بعلم الالهوت

الطبييع ،وهو علم جيعل الفلسفة خادمة لدلين ،ويسىع العقل فيه لصياغة تعايلم الويح بمنظور

عقالين؛ هلذا اكن للعقل أثر فعال يف تكوين املعرفة الالهوتية انسجاما مع تعايلم اإليمان ،ولكن

العقائد املسيحية اكتلجسد واتلثليث ختتلف عما أرشنا إيله يف املعاد اجلسماين عند ابن سينا ،ففيها
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خمالفة حلكم العقل الربهاين املؤکد ،خبالف املعاد اجلسماين ،اذلي ال استحالة عقلية برهانية عليه،

ولكن بالرغم من ذلك فإن األكويين جيعلها فوق فهم العقل ،وبذلك خيرجها عن كونها خمالفة حلكمه،
وهذا واضح ابلطالن.

ومن هنا نستطيع أن نمي بني الفلسفة والويح يف املنهج الفلسيف لألكويين ،فميدان األوىل هو
ُ
العقل اذلي ىلع نوره الطبييع وحده تستكشف احلقيقة ،فيستعمل الفيلسوف مبادئ يعرفها العقل ،ثم

يستنتج منها نتائج يه ثمرة الربهان وادليلل ،فال يقبل إال ما يقوم ىلع ادليلل العقيل املنطيق ،أما الويح

فريتكز ىلع سلطة اهلل واإليمان ،وحقائق اإليمان معارف ذات مصدر فوق طبييع ،وعلينا قبوهلا كما

وردت.

وهذا املنهج اتللفييق بني العقل والويح يعد من املسائل املهمة واألساسية يف كيفية االستدالل

بالعقل ىلع إثبات املسائل ،ولكن األكويين جيعل الويح هو األساس ويستدل به ،ويف الوقت نفسه

يسىع للتأيلف بني ما كشفه وبني األسس العقلية ،وإذا وجد اختالف حقييق ال ظاهري ،فالقول

الفصل هو للويح ال للعقل ،وهنا يكمن أساس املشكة يف منهجه الفلسيف.
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انلتيجة واخلاتمة
من خالل ما استعرضناه من حبث وتمحيص توصلنا إىل نتائج مهمة يمكن تلخيصها بانلقاط

اتلايلة:

 -1من خالل ابلحث وادلراسة للمنهج الفلسفية لألكويين اتضح من خالل اتلقارب يف اآلراء يف

كثري من املسائل الفلسفية أنه قد استىق منهجه ورؤيته الفلسفية من املدرسة املشائية ،وىلع اخلصوص

آراء ابن سينا الفلسفية ،فيه املنبع األصيل للفلسفة األكوينية اليت اجتاحت أوروبا منذ القرن اثلالث

عرش.
 -2حاول األكويين جاهدا أن يأخذ جبنايح العقل والويح لالنطالق حنو احلقيقة ،ولكنه عندما

يصل إىل مراحل متقدمة من درجات اإليمان يرتك العقل ويكتيف بالويح للوصول للحقيقة ،فاألكويين
ال يرفض العقل الفلسيف وبراهينه ،بل يقبله ما وافق الويح ،ولكن عندما يقف ىلع الضد من بعض

تعايلم الويح ،ويناقض عقائد اإليمان ،ينحيه جانبا ويقبل الويح اكشفا عن احلقيقة دون العقل ،بل

وإن اكن هذا الكشف خمالفا لرضورة عقلية أو برهان عقيل ،وهذا املنهج من الكشف عن احلقيقة

مرفوض عند فالسفتنا املسلمني ورؤيتنا اإلسالمية.
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A critical study of Kant's views on the relativity of religious knowledge
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Summary
One of the important studies on religious epistemology is the study of the relativity of
religious knowledge; for it requires many serious consequences, such as religious
pluralism, Hermeneutics, multi-interpretations, transcendent unity of religions, and
other results, in which epistemological approach has turned to another orientation.
We have tried to show the foundations and premises on which relativity can be based,
focusing on the theses of the German philosopher Immanuel Kant with analyzing and
criticizing them. The study has concluded that all the attempts, on which relativism has
been based from the analysis of perception according to the Kantian views, or
according to materialism or subjective relativity. However, all of this cannot be
acceptable; because it brings science out of its and methodology state to its state of
generation of perceptions. And this leads to a complete rupture between perception
and objective reality of perceived facts. Hence, all the results that have been based on
relativity would collapse; for it has been claimed that relativism is not compatible with
the denial of realism, but it rather makes each person have a share of the truth.
Keywords: relativity of religious knowledge, religious pluralism, hermeneutics, multiinterpretations, transcendental unity of religions, Kant.
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دراسة نقدية آلراء اكنط يف نسبية املعرفة ادلينية
حممد اخلادلي
طالب ادلكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية ،جامعة املصطىف العاملية ،العراق .الربيد اإللكرتوينmohammed10069@gmail.com :

اخلالصة
من املباحث املهمة يف نظرية املعرفة ادلينية ابلحث عن نسبية املعرفة ادلينية؛ إذ ترتتب عليها عدة

نتائج خطرية اكتلعددية ادلينية واهلريمينوطيقا ( )Hermeneuticوتعدد القراءات والوحدة املتعايلة
لألديان ،وغريها من انلتائج اليت َّ
حتول املنهج املعريف فيها إىل اتاه آخر،وقد حاونلا عرض األسس
واملباين اليت يمكن أن يرتكز عليها القول بالنسبية ،مع الرتکي ىلع أطروحات الفيلسوف األملاين

إمانويل اكنط باتلحليل وانلقد ،وقد انتىه ابلحث إىل أن مجيع املحاوالت اليت بنيت عليها النسبية
من حتليل اإلدراك ىلع أساس املقوالت الاكنطية أو حتليله ىلع أساس املادية أو النسبية اذلاتية ،ك
ُ
ذلك ال يمكن أن يكون مقبوال؛ ألنه خي ررج العلم من حاتله الاكشفية والطريقية إىل حاتله اتلويلدية
للمدراكت ،مما يؤدي إىل القطيعة اتلامة بني اإلدراك والواقع املوضويع للمدرك ،ومن هنا ينهدم ما

رتبوا ىلع النسبية من انلتائج؛ إذ إنهم يدعون أن النسبية ال تساوق إنكار الواقعية ،بل تعل من ك
شخص يملك قسطا من احلقيقة.

اللكمات املفتاحية :نسبية املعرفة ادلينية ،اتلعددية ادلينية ،اهلريمينوطيقا ،تعدد القراءات ،الوحدة
املتعايلة لألديان ،اكنط.
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املقدمة
يعد حبث نسبية املعرفة بصورة اعمة ونسبية املعرفة ادلينية بصورة خاصة من املباحث املهمة يف

نظرية املعرفة الغربية ،وباخلصوص بعد اثلورة الصناعية؛ فقد حاول الفالسفة الغربيون أن يهجروا

انلظرة األرسطية الفلسفية القائلة بإطالق احلقيقة وثباتها؛ ليشيدوا أراكن نسبيتهم من خالل عدة

حماوالت وأطروحات فلسفية جديدة.

يف هذا امليدان ومن بني هؤالء الفالسفة الغربيني يعد الفيلسوف األملاين إيمانويل اكنط

( )1804-1724( )Immanuel Kantصاحب احلظ األوفر والعمق األكرب يف حبوثه املعرفية ،فقد قام

بثورة كوبرنيكوسية يف العلم  -ىلع حد تعبريه  -بدلت مراكز اثلبات واتلغيري يف املعرفة اإلنسانية اعمة،

كما أثر كثريا يف حقيقة املعارف ادلينية خاصة ،فلم يبق معىن دلى اكنط إلدراك احلقائق العينية ىلع حنو
املطابقة املطلقة؛ إذ قد وضع اكنط حدا فاصال بني اليشء يف نفسه واليشء كما يبدو نلا.

لقد حاول ابلاحثون يف املعرفة ادلينية أن يستعريوا اثلنائية الاكنطية (اليشء يف نفسه  -اليشء كما

يبدو نلا) يف تصوير النسبية يف املعارف ادلينية ،فقد حاول جون هيك (-1922( )John Hick

 )2012أن حيول انلظرة الاكنطية يف حقول امليتافييقا والطبيعيات إىل أساس جديد بليان كيفية ظهور
املعارف ادلينية وتيل اإلهل نلا ،ففرق بني احلقيقة اإلهلية اثلابتة املتعايلة اليت ال يمكن الوصول إيلها،

وبني احلقائق املتجلية نلا يف تربة روحية للنيب أو يف فهمه لدلين[ .انظر :جون هيك ،فلسفة ادلين ،ص ]179

واكنط وإن خالف سابقيه والحقيه يف كون إثبات اإلهل ال يصل إيله عن طريق العقل انلظري بل

العميل ،ولكن مبانيه الفكرية يف املعارف انلظرية صارت مادة جيدة لالنطالق يف نسبية معرفية يف

جماالت ادلين ومعارفه كما سنوضح ذلك من خالل طيات ابلحث.

لقد مرت النسبية بمراحل متعددة يف اتلاريخ الفلسيف ،فأول جذور يمكن العثور عليها للمذهب

النسيب ما نقل نلا من السوفسطايئ ايلوناين بروتاغوراس ( 411 - 500( )Protagorasق .م) من أن

«اإلنسان مقياس األشياء مجيعا ،فهو مقياس وجود ما يوجد منها ،ومقياس ما ال يوجد» [كوبلستون،

تأريخ الفلسفة ،ج  ،1ص  ،]142فهذه العبارة وإن اختُ رلف يف تفسري املراد من اإلنسان فيها ،واذلي

جعله ميانا لألشياء ،ولكنها تعرب بوضوح عن النسبية املعرفية اليت اكن يعيشها ويدعو إيلها ،وقد
حاولوا تطبيق هذا النسبية ىلع اإلدرااكت احلسية أوال ،فقد ذكر مثاال لالكمه أن شعور شخص بربودة
املاء وآخر بسخونته يوجب عدم احلكم عليهما باخلطإ ،بل يمكن القول إن الك منهما مصيب ،ولو

اعرتض ىلع بروتاغوراس أن القضايا اهلندسية واحدة دلى اجلميع ،فإنه جييب «بأن ذلك حيدث ألنه ال
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يوجد يف الواقع العيين خطوط أو دوائر هندسية ،ومن ثم ال تظهر هذه املشكة» [كوبلستون ،تاريخ

الفلسفة ،ج  ،1ص  ،]143وإذا اكن هذا حال اإلدرااكت احلسية وأن املقياس يف معرفتها هو اإلنسان فال
بد أن يمتد كذلك إىل األحاكم والقيم األخالقية ،فقد صوره أفالطون يف حماورة تياتيوس ىلع أنه يقول

إن األحاكم األخالقية نسبية ،و«ألنين أعتقد أن العادات اليت تبدو صاحلة ومقبولة بالنسبة ألي دولة

جزئية ،يه كذلك بالنسبة هلذه ادلولة ،طاملا أنها تأخذ بها» ،وبهذه العبارات ال يبىق جمال للسؤال
عما إذا اكنت وجهة أخالقية صادقة وأخرى اكذبة ،بل الصحيح أن نقول إن إحداهما صحيحة

واألخرى أكرث صحة أو نقول إن إحداهما نافعة ،واألخرى أكرث نفعا منها[ .نظر :كوبلستون ،تأريخ

الفلسفة ،ج  ،1ص .]146 - 142

ثم توالت املدارس النسبية بصور متعددة إىل أن وصلت إىل أوجها ىلع يد اكنط اذلي مي بني اليشء

يف نفسه واليشء كما يبدو نلا ،وقد صارت مقوالته بعد ذلك منبع إهلام لكثري من األفاكر واملدارس

اليت جاءت بعده.
ً
أوال :تعريف املفاهيم
 -1احلقيقة

تعرف احلقيقة يف املنطق األرسطي وانلظرة الفلسفية اإلسالمية ىلع أنها إدراك اليشء ىلع ما هو

عليه بال تعمل وحتوير يف ذاته فاحلقيقة يف اصطالح الفلسفة ترادف الصدق أو الصحة [مطهري ،أصول

الفلسفة واملذهب الواقيع ،ج  ،1ص  ،]198واحلقيقة حبسب هذه انلظرة حتظى باإلطالق من حيث
املصداقية وادلوام واثلبات من حيث املطابقة ،ولكن انلظرة الاكنطية حاولت تغيري هذا املعىن

للحقيقة بعد أن بنت ىلع امتناع تيل اليشء كما هو ويف نفسه نلا فقد قرر اكنط أن احلقيقة يه مزيج

من انلاحية املوضوعية لليشء وانلاحية اذلاتية للفكر املدرك ،وال يمكن فصل تلك احلقيقة املوضوعية

يف اتلفكري عن انلاحية اذلاتية تلضىح حقيقة مطلقة.
نعم ،لقد أخذت احلقيقة يف الفلسفات الغربية طابعا آخر ومعىن مغايرا ملا ذكرته الفلسفة

اإلسالمية وفلسفة اكنط ،فالنسبية اتلطورية تعد احلقيقة عبارة عن اإلدراك اذلي يتفق مع طبيعة

اجلهاز العصيب ورشوطه ،وقد فس اإلدراك عندهم بعملية مادية مرتبطة بادلماغ ،كما أن ويلم

جيمس ( )William Jamesصاحب املذهب الرباغمايت يعطي نلا تفسريا آخر عن احلقيقة ،فيعترب

الفكرة اليت هلا حقيقة يه الفكرة القادرة ىلع إجناز أغراض ومنافع أكرث لإلنسان ولو تعارضت اآلراء

واألفاكر فامليان يف حقانيتها هو ما تنهض اتلجربة العلمية ىلع فائدته ونفعه ،فاألفاكر اليت ال حتقق

أي قيمة عملية وال يوجد هلا أي آثار نافعة فيما تصادف من تارب احلياة ،فليست فكرة ذات
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حقيقة ،بل يه جمرد ألفاظ جوفاء ال غري[ .انظر :الصدر ،فلسفتنا ،ص  210و ،]211إال أن املهم يف حبثنا

هو تعريف احلقيقة عند الفلسفة اإلسالمية وفلسفة اكنط ال غري.
 -2الواقع

يطلق الواقع يف اتلداول الفلسيف ويف املعرفة اإلسالمية ىلع ذات اليشء واألمر اثلابت منه واملتقرر

يف نفس األمر وهو مطابق احلقيقة حبسب هذا املصطلح ،وقد آمنت املدرسة الواقعية بثبوت واقع

لألشياء وراء إدراكنا ،وبمعزل عن حواسنا ،كما أن إلدراكنا وذواتنا واقعا كذلك ،ولكن جمموعة من
السوفسطائيني والشاككني طرحوا الشك يف التسليم بواقع كهذا ،بل بعضهم أنكره ،كما أن اآلخرين

صاروا بصدد بيان عدم القدرة ىلع نفيه أو اثباته ،وقد سموا هوالء بالالأدرية بعد ذلك ،ولكن
النسبيني  -ومنهم اكنط  -قالوا بأن اجلانب الواقيع إنما يمثله ابلعد املوضويع لألشياء ،واذلي يمثل

املادة اخلام إلدراكنا واذلي عرب عنه اكنط بـ ) )Noumenonأي اليشء يف نفسه.
 -3املعرفة ادلينية

ونريد من املعرفة ادلينية جمموعة املعارف املتعلقة بفهم ادلين وحتليله بأبعاده املتعددة ،ولفظة
"ادلين" وإن اعتربها بعض ابلاحثني من املصطلحات اليت يصعب تعريفها [يوسفيان ،دراسات يف علم

الالكم اجلديد ،ص  ،]22ولكن عرف ادلين بتعريفات متعددة وخمتلفة يف األبعاد املقومة هل [انظر:

َ
املاجدي ،علم األديان ،ص  ،]29 - 25ويف االتاهات اليت ُعرف ىلع أساسها من خالل االتاه انلفيس

واالجتمايع واملادي واإليماين [انظر :جون هيك ،فلسفة ادلين ،ص  ،]12ولكننا نقصد منه هنا جمموعة

من العقائد واألخالق والرشيعة ،وأما ما ذكر من املقومات األخرى اكألساطري والطقوس فتعد من قبيل
الوسائل واآليلات اليت تستعمل يف تبيلغ ادلين وحفظه ال غري ،ثم إن هناك فرقا بني ادلين واتلدين ،فإن

اتلدين يعد اجلانب العميل يف ادلين ،بينما ادلين يشار به إىل تلك املقومات اثلالثة املذكور (أي العقائد
واألخالق واألحاكم).
 -4نسبية املعرفة ادلينية
نقصد بها اتلغري واتلحول يف املعرفة ادلينية احلاصل من جمموعة من العوامل اإلدراكية اذلاتية

واألخرى اخلارجية املرتبطة بتعدد الشعوب وثقافاتهم ومسبوقاتهم املعرفية ،بل املدعون للنسبية يف
املعارف ادلينية ال يدعون النسبية يف جانب من جوانبها وحسب ،بل يشمل حت اإليمانيات املرتبطة
حبقائق مثل اهلل والروح واآلخرة.

حاول اكنط أن جيعل من املعارف األساسية لدلين (اهلل  -اإلرادة احلرة  -خلود انلفس يف اآلخرة)
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من األمور اليت تقتضيها األفاكر األخالقية كفكرة السعادة والفضيلة ،وليست من األمور اليت يثبتها

العقل ،فال يمكن عزهلا عن املثال األسىم يف احلياة ومفهوم اخلري ،فقد ذكر اكنط أن يف ضمرينا ثمة

أحاكما أخالقية توجب علينا العمل ونشعر بندائها ادلاخيل من خالل ضمرينا ،حبيث ال يمكن
إنكارها ،وهذه األحاكم حتتاج يف إنفاذها إىل رشط الزم هو اإلرادة احلرة اليت تعمل ىلع طبق تلك
انلداءات ابلاطنية يف الضمري ،فيعرب عن ذلك العمل بالفضيلة اليت ترتتب عليها نتيجة رضورية يه
السعادة ،ولما اكنت السعادة ال تتاح يف هذا العالم الطبييع جلميع أصحاب الفضائل كما هو مشهود

نلا ،فال بد من ضمانها يف اعلم آخر نلا نسميه اآلخرة .ولما اكن ضمانها حيتاج إىل شخص يقوم
بإجراءها وضمانها فال بد «أن نفرتض وجود علة للطبيعة كها تكون متمايزة منفصلة عن الطبيعة

وحتتوي ىلع أساس هذه العالقة ،أي االنسجام واتلوافق ادلقيق بني السعادة والفضيلة» [انظر :اكنط،

نقد العقل العميل ،ص  218و.]219

واكنط وإن اعتقد بأن هلذه احلقائق اثلالثة (اهلل – انلفس – اإلرادة احلرة) واقعا موضوعيا بمعزل

عن إدراكنا ،ولكنه سد ابلاب تلعرف العقل انلظري عليها بإنكاره القيمة املعرفية للمعارف

امليتافييقية ابلاحثة عن (اإلهل  -انلفس  -العالم).

نعم ،هناك خالف يف تصنيف اكنط يف األخالق من كونها واقعية أو غري واقعية ،ومرادنا من

الواقعية ما يتناول أمرا ثابتا بمعزل عن ميول اجلماعة والفرد واإلمالءات اخلارجية ،وعدم الواقعية هو

ما تكون متشكة من اإلمالءات اخلارجية ،وىلع أساسها اختلفوا يف إماكنية معرفة األخالق وعدمها
بصورة واضحة ،فاكنط يعتقد أن العقل العميل املدرك للمعارف العملية خمتلف عن إدرااكت املعارف
انلظرية؛ إذ يعتقد أن القضايا األخالقية ختتلف يف طريقة اتلعرف عليها ،ويه خارجة عن إطار
الزمان واملاكن ،ويعتقد بمبدإ أخاليق مطلق وبديه يعرب عنه «ال تفعل الفعل إال بما يتفق مع املسلمة

اليت تمكنك يف نفس الوقت من أن تريد هلا أن تصبح قانونا اعما» [اكنط ،تأسيس ميتافييقا األخالق ،ص

 ،]89ويرتتب عليه مجيع األحاكم األخالقية عنده ،وسيتضح موقفه أكرث يف أثناء ادلخول يف ابلحث.
ً
ثانيا :معيار احلقيقة ادلينية بني النسبية واإلطالق

ونريد من املعيار امليان اذلي يعرف من خالهل قيمة املعرفة ادلينية من حيث الصوابية واخلطإ أو

الواقعية وعدمها ،وأرى من نافلة القول أن أشري إىل أن املعيار اذلي نبحث عنه يشمل مجيع املعارف

ادلينية ،سواء الشهودية منها اكلويح اذلي حيصل مع األنبياء أو الشهود العرفاين اذلي حيصل مع العرفاء،

وسواء العلوم احلصويلة اليت حتصل نلا أو لغرينا بالفكر واتلحليل أو بمتابعة انلص وأهل الكشف.

وختتلف طريقة معرفة قيمة املعرفة احلصويلة عن الشهودية ،ذلك أن املعارف احلصويلة تعتمد ىلع
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اإلدرااكت والصور اإلدراكية احلاصلة نلا من الواقعيات العينية ،فيكون معىن قيمتها املعرفية هو

إصابتها وعدم إصاباتها للواقع العيين ،بينما يف املعرفة الشهودية حنتاج إىل ميان يمي بني واقعية احلالة
اإلدراكية وعدم واقعيتها ،وليس ابلحث عن صوابيتها وعدم صوابيتها ألن العلوم الشهودية تدور بني

الواقعية وعدمها ،ال بني الصواب واخلطإ ،وقد يعرب عن الشهود الواقيع بالشهود احلقييق وعن غري

الواقيع بالشهود اخليايل.

لقد اختذت الفلسفة اإلسالمية نلفسها طريقا واضحة يف االعتقاد بإطالق احلقيقة وعدم نسبيتها،

وإن اكنت متعددة املراتب والشؤون ،ولكن تكون للمعرفة املتعلقة بكل مرتبة من تلك املراتب من
اإلطالق واثلبات ما يميها عن غريها من احلقائق ،فال نسبية يف املعرفة ،وإنما اتلعدد املعريف يكشف

عن اتلعدد الواقيع تللك املراتب ،ولكن املهم يف األمر هو السؤال عن املعيار اذلي من خالهل نتعرف

ىلع حقانية املعارف ادلينية بأقسامها اثلالثة من العقائد واألخالق واألحاكم.

قد يتصور أن اجلواب عن السؤال املذكور عند الفلسفة اإلسالمية يرجع يف حقيقته إىل املنهج العقيل

القائم ىلع أساس ابلنائية ،واذلي يعين ابتناء مجيع املعارف يف حقوهلا اثلالثة (امليتافيييق  -الطبييع -

والريايض) ىلع بدهيات عقلية حتكم اذلهن البرشي ،ويرجع إيلها مجيع معارف اإلنسان ،ويه املبادئ

ابلدهية العامة (اتلصديق بالواقعية  -قاعدة اهلوية  -قاعدة العلية  -قاعدة السنخية  -قاعدة
اتلناقض) ،وبتطبيقها ىلع املعارف ادلينية بأقسامها اثلالثة ننتيه إىل معرفة تامة مبنية ىلع ابلدهيات

الواضحة ،إال أن هذا اجلواب فيه نوع من اإلمجال ،وجمافاة اخلصوصيات املأخوذة يف ك قسم من

األقسام من املعارف ادلينية ،فاملعارف العقدية ابلاحثة عن اهلل وصفاته وأفعاهل وعن مصري اإلنسان

ومعاده وعن كيفية ارتباطه باحلق وتلقيه ابلناء القانوين اذلي يصلحه من خالل ما يعرب عنه بانليب

والويص ،هذه املعارف حتتاج يف وزنها ومعياريتها إىل موازين خمتلفة عن موازين املعارف األخالقية

واألحاكم ،بل يف املباحث العقدية نفسها تتعدد املوازين ،وبليان هذا الالكم ال بد من ادلخول يف ك
واحد من هذه املعارف ىلع حدة؛ ملعرفة انلظرة احلاكمة فيها:
 .1املعارف العقدية :ويه ابلاحثة عن إثبات وجود اهلل تعاىل وصفاته وأسمائه وأفعاهل املتعلقة

بانلبوة واإلمامة  -عند اإلمامية  -واملعاد :فيف هذا املضمار يمكن تقسيم هذه املسائل إىل مسائل

أصلية كأصل إثبات وجوده تعاىل وصفاته ،وأصل إثبات انلبوة واإلمامة واملعاد ،فإن هذه املسائل -
خصوصا املسألة األوىل  -يكون املنهج العقيل هو املنهج احلاكم فيها بال أي منازع هل ،ويعد ما يقدمه
انلص ادليين أو الكشف العرفاين جمرد مؤيد وساند هل ،بينما يف املسائل الفرعية اليت تتعلق حبقيقة

الصفات اإلهلية وکيفية رسيانها يف اعلم اخللق ،ورابطة احلق خبلقه من املباينة أو املراتبية أو
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التشكيك ،وکذا كيفية اتلعرف ىلع صفاته وحكومة بعض الصفات ىلع بعض وتفرعها عنها ،وکيفية

ابلحث عن املالئكة وجنان اآلخرة ونعيمها اجلسماين من كونه نعيما ماديا أو معنويا وحقيقة العرش

والكريس والقلم األىلع وغريها من احلقائق اليت حتدثت عنها انلصوص ادلينية ،فإن معرفتها والكشف

عنها وإن اكن من صميم عمل العقل الربهاين ،ولكنه بمساعدة إرشاد انلص إىل ذلك .فالعقل الفلسيف

لوحده لن يستطيع أن يكشف حقيقة تلك املعارف الرشيفة .نعم ،نسبتها إىل العقل نسبة األدوات

احلسية املزودة هل للمواد إىل احلاكم املطلق املمي هلا.

 .2املنظومة األخالقية :وهنا وإن اكن املعروف أن أحاكم العقل العميل يه احلاكمة ،ولكننا جند

أن املقّن األقدس تدخل يف عدة أمور يف تصحيح مساراتها ،فالعقل العميل يدفع اإلنسان إىل كسب
الفضائل ألجل حتصيل الكمال اإلنساين املوجب للسعادة ادلنيوية واألخروية بالوصول إىل اتلجرد

العقيل ،ولكن اخلطاب اإلليه يرى أن الغايات يف اتلهذيب ختتلف بني الوصول إىل لقاء اهلل تعاىل وبني

ترتب اثلواب األخروي اذلي ال يرتتب إال بواسطة اجلعل اإلليه أو تسم األعمال ،كما أنه يتدخل يف

بيان اتلطبيقات الصحيحة تللك الكماالت بعد عجز العقل عن معرفة العلل اتلفصيلية للتكميل،

سواء يف ادلنيا أو اآلخرة ،فإن العقل العميل قارص عن بيان مثل هذه األمور ،خصوصا بناء ىلع رأي

الشيخ الرئيس اذلي يعتقد أنها من املشهورات العقالئية املبنية ىلع مصالح انلظم االجتمايع

والفردي ،كما أن الشارع األقدس يتدخل أيضا يف حاكمية بعض املالاكت ىلع بعض عند الزتاحم
[انظر :ابن سينا ،املقالة العارشة ،الفصل اثلالث والرابع].

 .3املنظومة األحاكمية لدلين :ويف هذا املقام يستقل انلص يف بيان األحاكم وتقنينها ،وبيان

النسب بينها وحاكمية بعضها ىلع بعض ،ويتوقف العقل الربهاين تماما عن ادلخول يف هذه الساحة
َ
مناسبة واقعية ملوضواعتها
ومناسبة
ألنه إنما حيكم يف القضايا الربهانية اليت تكون حمموالتها ذاتية
ر

احلقيقية ،وال حكم هل يف ساحة األحاكم االعتبارية اليت ختىف مالاكتها عليه واليمكنه اكتشافها؛

وألجل الزتامحات احلاصلة بينها ،كما أنه يعجز عن معرفة املاهيات املحققة ملوضواعتها خارجا ،بل

حيتاج إىل الرشع يف ك ذلك ،هذه يه انلظرة اإلسالمية حبسب انلظرة املشهورة لإلمامية االثين

عرشية.

وأما بالنسبة إىل انلظرة الاكنطية فسرنکز ىلع بعض انلماذج من احلقول اثلالثة ،ولن نتوسع يف إطار

ابلحث عن أراكن فلسفته ادلينية اثلالثة (العقائد  -األخالق  -األحاكم) ،وسنقدم ابلحث عن

األخالق؛ ألنها األساس للفرعني اآلخرين عند اكنط.
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ثالا :األخالق عند اكنط
اعرص اكنط مدرستني متنازعتني يف االوساط العلمية يف زمانه ،املدرسة العقلية بزنعتها امليتافييقية

املثايلة لالشياء والزنعة اتلجريبية املتمحورة حول اتلجربة واخضاع ك احلقائق اىل الفحص اتلجرييب،

فاالوىل رأت من األخالق انتماءها اىل ابلعد انلظري املعتمد ىلع املبادئ الفطرية وابلديهية السابقة يف

اتلحليل ،وبهذا علل هذا املذهب القانون األخاليق بامور خارجة عن إرادة وقدرة اإلنسان كربطه بامور
استعالئية خارجة عن إرادة االنسان اكإلرادة االهلية ،بينما افرز املذهب اتلجرييب مذهبا نسبيا يف

األخالق واذلي يعترب القضايا األخالقية قضايا تريبية تتغري وتتحول حبسب الظروف املوجبة تلحول

املجتمعات من األوضاع ابليئية واجلغرافية للفرد واملجتمع ،كما إنها ختضع حلالة من احلرکة يف الكينونة

اتلارخيية والوراثية إضافة تلأثرها الكبري بعوامل غريزية متغرية يه األخرى.

ويف نظر ابلعض حرص اكنط املصادر الراجئة للمعرفة األخالقية يف زمانه باربعة مصادر أساسية

(مذهب الذلة ،مذهب الزنعة األخالقية انلاشئة من انلفعية ،الكمال العقيل ،إرادة اهلل) [انظر :العتبة

العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم الغرب ،ج ،3ص ،]29وقد رفض ك هذه املصادر املطروحة يف زمانه وبني أن

العقل وديعة اهلية دلى اإلنسان الغرض االسايس منه هو ايصال االنسان اىل الكرامة الالئقة به وىلع هذا
االساس البد أن تكون هل وظائف راقية تسمو ىلع الغرائز احليوانية وخدمتها،و بما أن األخالق املتعارفة

مرتكزة ىلع مصادر مشوبة بالزنوات والرغبات فال يمكنها أن توصل اإلنسان اىل كرامته املنشودة فالبد
من طرحها والرجوع اىل العقل العميل املحض اخلالص عن ك تربة متغرية ،ويعرب اكنط عن هذا العقل

بإنه القدرة ىلع االدراك املرتبطة باإلرادة احلرة لإلنسان واليت تقوم باقرار الواجبات األخالقية دون

االرتكاز اىل بديهيات مسبقة ،والفرق بني العقل العميل والعقل انلظري ،يف جوهر وظيفتهما بل يقوم ك
منهما بسن القوانني اغية مايف االمر العقل انلظري يقوم بسنها للتعرف ىلع بعض املواضيع اليت يمكن

اتلعرف عليها فهو مرتبط بطبيعة االشياء ،بينما العقل العميل يقوم بسن القوانني املطلقة امللزمة إلرادة

اإلنسان فهو مرتبط باتلاكيلف وااللزامات األخالقية [انظر :العتبة العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم

الغرب،ج1ص ،]28كما ان اكنط اليعترب األخالق ناشئة من الكمال األخاليق املبين ىلع الكمال العقيل
املتعايل فإن هذا الكمال العقيل السبيل نلا الثباته حبسب العقل انلظري يك يكون قبلة ومقصودا للعقل
العميل ،كما انه اليرى العقل العميل جمرد عبد إلنفاذ إرادة الرب ىلع االرض بل الرب عليه ان يؤمن يف

نهاية املطاف الكمال اإلنساين اليت تبعث حنوه إرادة اإلنسان احلرة.

لقد رکز اكنط يف دراسته لألخالق ىلع اتلميي بني نوعني من القاضايا األخالقية:
 .1قضايا أخالقية ترتتب ىلع االحاكم العقلية حبيث تكون غري مطلقة بل يراد منها حتقيق
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اهداف معينة مرتبطة برغبات اإلنسان ومصاحله اليت يقررها هل عقله انلظري او إرادة خارجية اهلية

تتمثل يف إرادة اهلل.

 .2قضايا أخالقية يتم تقنينها من جانب العقل اخلالص بذاته ىلع طبق ارادته احلرة املستعلية ىلع

الزناعت واالمالءات.

وقد بني بإن انلوع االول من القضايا األخالقية متغرية ومتبدلة وتابعة اىل عوامل خارجية ،ذلا اليمكن

أن تكون معيارا للقضايا األخالقية بل يه بمثابة انلتائج املرتتبة عليها عنده ،بينما جعل انلوع اثلاين
معيارا للسلوك األخاليق لكونه منبثق عن حمض العقل وإرادة اإلنسان للسلوك حنو الكمال املطلق املحقق

للسعادة االبدية ،وقد جعل اكنط اتلرصف ىلع طبق هذه االلزامات اذلاتية للعقل املحض سلواك منبثقا عن
اإلرادة حبيث يترصف اإلنسان ىلع طبقه وکأنه قانون من القوانني العامة يف الطبيعة.

وبهذه الطريقة تاهل اكنط يف فلسفة أخالقه دور الغرائز والعواطف يف الفعل األخاليق،كما انه

تاهل املتابعة اليت يمليها ادلين يف سلوکياته األخالقية ،كما أنه جرد اإلنسان عن وسائله ادلفاعية

أمام اتلهديدات الرشيرة اليت تهدده ،فاإلنسان يف نظر اكنط حت يكون سائرا ىلع مقتىض إرادته احلرة

يف فعله األخاليق البد أن اليرتدد يف قول احلقيقة وعدم الكذب ولو أدى ذلك اىل مقتل بريء بشهوة

قاتل منتقم منه بإخبارنا عن ماكنه [انظر :العتبة العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج  ،3ص ،]101

واذا اعرتض ىلع اكنط بإن هذا القتل صار بسبب ارداتنا انلابعة من ذلك القانون األخاليق املزعوم
دليك فيجيب بأن" الصدق أداء للواجب وعمل وفقه ،فإن أفرز يف حالة خاصة نتيجة سيئة،فيه

حصلت بالصدفة وخارج عن إرادتنا،ال كنتيجة منطقية للصدق،إذ حنن مكفون أخالقيا أن نعمل

طبقا تلوجيه العقل املطلق ،والدايع لإلحساس باذلنب واتلقصري أمام وجداننا والعدل العام عندما
يؤدي إتباعه ملواجهة مشاك وخلقها" [العتبة العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج  ،3ص  .]104ويف
املقابل لو خالفنا هذا الواجب األخاليق باقرتافنا الكذب نكون قد نقضنا واجباتنا وعرضنا أنفسنا

تلحمل مسؤويلة انلتائج غري املحسوبة ،وبهذا خيلص اكنط اىل أنه" ليس لإلنسان احلق يف الصدق

فحسب،بل عليه واجب الزتام الصدق بشدة يف ترصحياته وشهادته اليت الحميص هل عن أدائها،سواء

أكانت تلحق الرضر به أو باآلخرين" [املصدر السابق ،ج  ،3ص .]105
لقد اعترب اكنط يف الفعل األخاليق احلقييق امورا:
.1

أن يكون نابعا من اإلرادة اخلرية :تلك اإلرادة التكون خرية بما حتدثه من أثر أو بما حترزه

من جناح بل والبما توصل ايله من هذا اهلدف أو ذاك،وإنما تكون خرية إذا اكن الفعل فعلها فقط

ونابعا من صميم ذاتها ،وليست هذه اإلرادة اخلرية وسيلة تلحقيق اغية من الغايات اليت يعتربها العقل
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خريا ويدفعها ايلها ،بل هذه اإلرادة يه اخلري املطلق و اخلري االسىم اذلي حيقق لإلنسان السعادة

املطلقة.

 .2إن وظيفة العقل يف هذا املقام هو أن يدفع اإلنسان حنو ما تمليه عليه إرادته احلرة من واجبات

أخالقية تدفعه حنو أن حيقق السعادة املطلقة ،وليس وظيفته أن حيدد لإلرادة احلرة اخلري املعترب
بلحاظ اغية من الغايات،فالعقل خيطأ لو جعل وطيفته تامني السعادة لإلنسان بل هل وظيفة تهدف اىل
حتقيق اغية اسىم يه اإلرادة اخلرية احلرة اليت بدورها حتقق السعادة املطلقة ،وهذا العقل السايع

تلحقيق هكذا إرادة خرية حرة حيس عند حتقيقها بالرضا انلابع عن حتقيق غرض البيعينه اال العقل

نفسه ،وإن ارتبط ذلك الغرض بيشء من الرضر اذلي يلحق أغراض انلوازع انلفسية.

 .3من أجل حتقيق هذه اإلرادة احلرة اخلرية البد ان ندع جانبا مجيع االفعال السلوکية اليت عرف

عنها انها منافية للواجب وإن جاز ان تكون نافعة باعتبار الغرائز او االمالءات األخرى اخلارجة عن

الشعور بأداء الواجب ،وکذلك البد ان ندع جانبا االفعال اليت تطابق الواجب مطابقة حقة ولكن

اليشعر انلاس حنوها بأي ميل مبارش ،وإن اكنوا يقبلون ىلع ممارستها مدفوعني بميل آخر،ذلك أن من
السهل علينا يف هذه احلالة أن نتبني إن اكنت األفعال املطابقة للواجب قد تمت عن شعور بالواجب او

عن حرص أناين ىلع املصلحة ،فالفعل األخاليق هو اذلي يتم عن إحساس بالواجب ال أرضاءا للميل
الغريزي اىل املصلحة.

 .4إن الفعل اذلي يتم ىلع أساس اإلحساس بالواجب اليستمد قيمته األخالقية من اهلدف اذلي

يرىج بلوغه من وراءه ،بل من املسلمة اليت تقرر القيام به وفقا هلا ،فيه إذن التتوقف ىلع واقعية

موضوع الفعل ،بل تعتمد فحسب ىلع مبدأ اإلرادة اذلي اقتضاه بقطع انلظر عن مجيع املؤثرات،

وبهذا يصل اكنط اىل ان األهداف اليت يمكن ان تكون دلينا عند القيام بأفعانلا واآلثار اليت تنجم
عنها ،بوصفها اغيات ودوافع حمرکة لإلرادة ،التستطيع أن تعطي هذه األفعال أية قيمة مطلقة او قيمة
أخالقية ،فالقيمة األخالقية توجد يف مبدأ اإلرادة،اليف ابلواعث ابلعدية ادلافعة هلا اىل ذلك املوضوع

او الفعل.

 .5املبدأ اذلي تنطلق منه اإلرادة ويكون أساسا التصاف الفعل بالفضيلة األخالقية هو ذلك

االلزام والواجب األخاليق انلابع عن ذات اإلنسان بماهو فاعل حر ،وذلك الواجب هو رضورة القيام

بفعل عن احرتام للقانون.

وبذلك ينيه اكنط بناءه األخاليق بان االمر اذلي يوجب االحرتام هل هو نفس ذلك القانون املجرد

عن الغايات واذلي يصلح ان يوصف بأنه امر أخاليق [اكنط ،تأسيس ميتافييقيا األخالق ،ص .]52-37
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ومن هنا يتضح ان امليان اذلي ىلع اساسه يقوم ابلناء األخاليق عند اكنط هو تلك اإلرادة احلرة

انلابعة عن الواجبات األخالقية اذلاتية يف الوجود اإلنساين املختار وبذلك يكون اكنط يف مقام ابلناء
األخاليق من القائلني باطالقها وثباتها ولكن ليس اثلبات امليتافيييق انلايشء من احلقيقة العينية

للكمال اذلي حيققه الفعل كما يف انلظرة االسالمية وال من جهة املصلحة انلوعية اليت بها قيام

االجتماع اإلنساين بل ذلك االطالق اذلي جيعل من قتل شخصا نتيجة للصدق أمرا ذا فضيلة أخالقية

وهذا مادیع ابلعض اىل أن يعرتض ىلع الكم اكنط قائال " إن اعلما حيظر فيه الكذب إنقاذا لربيء من

جمرم يسىع لقتله ،ليس بماكن يعتربه الكثريون آمنا للعيش فيه" [العتبة العباسية،دراسات نقدية يف أعالم

الغرب،ج1ص.]101

كما داع كريستني كورسجارد،إحدى شاريح آراء اكنط يف العرص احلايل اىل القول بإن " من

االشاكيلات الكربى اليت تعتور نظرية اكنط األخالقية ،مايبدوا وکأنه إلقاؤنا والزتاماتنا األخالقية بال

حول او قوة أمام الرشور ،إذ تضع نظرية اكنط نموذجا لسلوکنا،تلوجهنا حنوالعيش طبقا هل ،متجاهلني

مايقوم به اآلخرون .نعم ،قد تكون انلتائج بالغة السوء ،ولكن القانون يف املقابل ،كما يقول اكنط،
يبىق راسخا يُصدر أحاكمه بالقيد والرشط"[ .العتبة العباسية،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج  3ص.]101
ً
رابعا :االهليات عند اكنط

يعتقد اكنط ان الطريق امليتافيييق بواسطة العقل انلظري اعجز عن اثبات وجود اهلل،إلن ك

مانملكه عرب هذا الطريق من قضايا انما يه قضايا حتليلية التزيدنا معرفة به بل تزيدنا توضيحا

تلصوره الغري ،وهلذا بعد ان رفض قدرة العقل انلظري ىلع اثبات اهلل تعاىل ذهب اىل ان اعتقادنا باهلل

يبىق رضورة أخالقية وباطنية تقتضيها احلاجة [العتبة العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج ،3

ص ، ]87فقد عمد اكنط ىلع أساس العقل العميل اىل تلخيص االصول االعتقادية لدلين احلقييق والعام
بالنسبة اىل اهلل تعاىل اىل االعتقاد ىلع انلحو اتلايل:

ِّ
ومرشع مقدس من ناحية
 .1بان اهلل تعاىل البد ان يكون قادرا مطلقا وخالق للسموات واالرض

اخرى.

 .2أن اهلل تعاىل وظيفته حفظ انلوع اإلنساين،وايصاهل اىل كماهل املطلق،فهو احلاكم املريد

للخري،والشفيق العطوف ىلع اإلنسان من انلاحية األخالقية.

 .3إن اهلل تعاىل تعاىل قاض اعدل ،وهو املدير واملدبر للقوانيني والترشيعات املقدسة اخلاصة به.
ومن هنا انطلق اكنط يلبني ان العالقة بني هذه االصول االعتقادية العاكسة للسلطات اثلالثة
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(الترشيعية ،اتلنفيذية ،القضائية) وبني اإلرادة احلرة اإلنسانية اليت قررها يف بناءه األخاليق ليست

عالقة احلاكم بمحكومه وال العبيد باالهل اذلي عليهم اطاعته وإنفاذ احاكمه بل البد أن تتسم تلك
االصول باتلناغم اتلام مع قداسة اإلنسان وحمورية إرادته احلرة املطلقة:
.1

جيب أن تكون ترشيعات اهلل متناسبة مع قداسة اإلنسان.

 .2جيب أن ال نفس رمحة اهلل بشلك يدفعنا إىل الغفلة عن مسؤويلاتنا ،ألن املجدي هو اخلصلة

األخالقية وسيع اإلنسان نفسه ،وان اتصاف اهلل باخلريية ماهو اإل جلربانه ضعف اإلنسان وعدم قدرته
الوصول اىل سعادته املطلقة اليت تدفع ايلها إرادته احلرة ىلع طبق الواجبات األخالقية املطلقة.
 .3إن عدالة اهلل تعاىل ليست من سنخ اخلريية واملعذرية،بل يه حمدودة برشوط تناغم اإلنسان

وانسجامه مع القانون املقدس واألخاليق.

وىلع أساس هذه األمور حاول اكنط ان يربر اإلعتقاد باتلثليث املسييح [اكنط ،ادلين ضمن حدود

العقل املجرد ،ص.]143-141

َ
حتقيق اخلري األسىم ،إذ الفضيلة ملا اكنت علة
وبهذا جيعل اكنط من رضورة وجود اهلل تعاىل

للسعادة  -ويه اتلناغم الطبييع بني اإلرادة ورغبة اإلنسان ،أو يه حالة املوجود العاقل يف العالم اذلي
يكون ك وجوده مطابقا لرغبته وإرادته احلرة ،وحيث إن اإلنسان ال هو خالق الطبيعة وال هو قادر ىلع

تنظيمها يلجعلها متطابقة مع رغبته وإرادته احلرة  -فال بد من فرض وجود علة جلميع الطبيعة تكون

منفصلة عنها ،ومستقلة ومشتملة ىلع القدرة ىلع إجياد اتلناغم ادلقيق بني الفضيلة والسعادة،

وليست تلك العلة إال اهلل تعاىل[ .انظر :العتبة العباسية ،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج ،3ص]87

يفاجئنا اكنط بعد تشييده دليلله األخاليق بقوهل بأنه الحيق الحد منا أن يديع إثبات معرفة اهلل

تعاىل وانما ك مايؤمن هذا ادليلل للشخص من انلاحية األخالقية أن يقول"إين بوصيف شخصا أخالقيا

ىلع ثقة من ان اهلل موجود"،فااليمان باهلل واحلياة اخلادلة معقودة بالشعور األخاليق ادلافع لإلرادة حنو

الفضيلة تلحصيل اخلري املطلق والسعادة املطلقة اليت يؤمنها اهلل نلا يف اآلخرة.

ولو اعرتض معرتض ىلع اكنط بإن هذا املقدار إنما يؤمن االيمان باهلل تعاىل ملن يؤمن باالصول

األخالقية اليت أقررتها،جييب بإن هذه االصول موجودة يف فطرة اإلنسان ولو انكرها شخص،فمع ذلك

عليه ان يؤمن باهلل ملجرد احتمال وجود احلياة اخلادلة للنفس واليت ال يؤمن فيها السعادة اال اهلل تعاىل،

فيف احلد األدىن لاليمان البد من االيمان باهلل تعاىل الجل دفع الرضر املحتمل من تضييع السعادة

االخروية بعدم متابعة انلداءات األخالقية [العتبة العباسية،دراسات نقدية يف أعالم الغرب،ج3ص.]86
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ً
خامسا :االحاكم عند اكنط
يقول اكنط" أنا أقبل باديء ذي بدء بالقضية اتلايلة بوصفها مبدأ أساسيا الحيتاج إىل أي ديلل :ك

مايظن اإلنسان انه مازال بإماكنه ان يفعله ،خارج السرية احلسنة من أجل أن يصبح مرضيا عنه عند

اهلل ،هو جمرد وهم ديين وخدمة باطلة هلل" [اكنط ،ادلين يف حدود جمرد العقل ،ص.]270

تكشف نلا هذه العبارة بوضوح عن األساس اذلي يتخذه اكنط يف نظامه االحاكيم اذلي يعتقد به يف

ادلين ،فهو اليرى ان االحاكم منبثقة عن سلطة اهلل الترشيعية بإعتبارها قانونا البد من متابعته

للوصول اىل رضا الرب عنه ،وانما يه عبارة عن اتلقنينات الفرعية اليت تؤمن نلا الوصول اىل إطاعة

الواجبات األخالقية املطلقة اليت زودت بها فطرتنا اإلنسانية ودیع العقل ايلها إرادتنا احلرة إلمتثاهلا

وتمثلها يف حياتنا ايلومية ،فالقانون املقدس يف وجهة نظر اكنط هو ذلك القانون اذلي يتناغم مع
الواجبات األخالقية املنبثقة عن اذلات واال لن يكون هناك فرق يف اجلوهر واحلقيقة من جهة رضا

الرب بني اصناف العبادات احلاصلة من العباد من مسييح او بوذي او يهودي او غريهم.

"إن العقل اليرتکنا فيما خيص انلقص الاكمن يف صلب عداتلنا من دون مواساة ،بل هو يعني نلا بإن

اإلنسان اذلي ينطلق يف نطاق ترصفاته من الواجبات األخالقية من حقه ان يأمل يف أن ماليس يف

مقدوره من الكمال سوف يتم استكماهل من قبل احلكمة العليا بأي طريقة اكنت ،ولكن من دون ان

يديع أنها يف أي نوع من العبادات وىلع أي كيفية من الكيفيات يتم سد انلقص احلاصل فينا ،ولو

فرضنا ان الكنيسة تديع نلفسها معرفة الطريقة اليت يسد اهلل هذا انلقص اخلليق فينا بواسطتها،

وحتكم باللعنة االبدية ىلع ك انلاس اذلين اليعرفون وسيلة تربءة اذلمة او اليمارسون مايستوجبها،

فعندئذ نقول إن اذلي تملؤه اثلقة ،من دون ان يعرف كيف سيايت مايأمل به فيه ،أو اذلي يرص ىلع ان
يعرف هذا انلوع من اتلخليص لإلنسان من الرش ،ولكنه يتخىل عن ك أمل فيه ،فيف حقيقة األمر إن

معرفة اللغز بالنسبة اىل هذا األخري غري مرحب بها كثريا ،إلن عقله علمه أن معرفة امر اليستطيع أن
يفعل به شيئا ،يه بال فائدة تماما"[ .اكنط ،ادلين يف حدود جمرد العقل ،ص.]276-275

فلك مايوجب أن حييد بسببه اإلنسان عن املسلمات األخالقية املطلقة اليت تبعث إيلها فطرته ،لن

تنفعه عوضا عنها اإليمان ببعض اخلرافات ،إذ إن ك يشء يف ماوراءها جمرد أمر اعتبايط ،بل اليوجد

أي مائز من حيث القيمة وعدم القيمة بني أن يقوم املصيل بمشية اىل الكنيسة موافقة الحاكم الرشيعة
أو أن يقوم باحلج اىل املقدسات يف لوريتو (هيلك مقدس يف وسط إيطايلا) أو يف فلسطني او ان ينقل

تراتيل صالته اىل السلطة السماوية باللسان  ...ومهما اكن ابلديل عن هذه العبادة اخللقية هلل فإن ك
تلك ابلدائل واحدة يف الصورة ،ولن يتمثل هلا جوهر واقيع إال بمقدار انقياد املرء ذللك االمر األخاليق
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اذلايت يف ذاته.
إن نية الفضيلة إنما يه متعلقة بيشء فعيل ،وهو مريض عنه عند اهلل ذلات نفسه ،حبيث يعترب

نفسه مطابقا لفكرة واجبة مقدسة ،فإذا وضعنا القيمة العليا يف تلك انلية فذلك ليس وهما – كما يف
تمارين تنسك الكنيسة -بل هو مساهمة خالصة وناجعة يف أفضل خري يف العالم.

ويعترب اكنط إن من وظيفة الكنيسة اىل جانب األحاكم اتلنظيمية ،أن تتضمن يف ذاتها مبدا إلدخال

ونرش دين السرية احلسنة باعتباره هو اهلدف احلقييق ،حت يمكن اإلستغناء تماما يوما ما عن تلك
االحاكم [املصدر السابق،ص.]276-275

ً
سادسا :انواع النسبية يف املعرفة ادلينية
يمكن ا ن نقسم االنواع اليت طرحت للنسبية يف املعرفة اإلنسانية مطلقا اىل عدة اقسام ثم نقوم

بتطبيقها ىلع املعرفة ادلينية:

القسم االول :النسبية املعرفية (اإلبستمولوجية)
ونعين بها النسبية انلاشئة من ابلعد املعريف لإلنسان ،فالواقع وان اكن بواقعه املوضويع ثابت
ومستقر ومطلق ولكن ترکيب جهازنا االدرايك هو اذلي جيعله يتحول اىل حالة من النسبية اما يف مجيع
املجاالت املعرفية او يف بعضها سواء اكن السبب تللك النسبية املعرفية ابلناء الفسليج والوظييف

لعملية االدراك او ابلناء العقيل او املثايل هلا ،وهذا القسم يمكن ان ندرج حتته جمموعة من املسالك

واملناهج يف النسبية:

 .1النسبية الاكنطية املشرتکة :اعترب اكنط ان اذلهن اإلنساين حتكمه جمموعة من القوالب العقلية

واحلسية اليت تتقولب بها املعارف اتلجربية فان ماحتصله احلاسة من اخلارج تقوم باضافة عنرص ذايت
عليه هو الزمان واملاكن و كذلك اضافة املقوالت العقلية الاكنطية اليت تعترب روابط ذهنية للمواد
احلاصلة باتلجربة وبذلك تتحول املعرفة اتلجريبية عنده اىل معرفة ترکيبية نسبية ،نعم هذه النسبية

هلا حنو من االشرتاك بني مجيع االفراد البرشية اذ ان العنرص اذلايت لالدراك البرشي واحد عند اجلميع.

لقد حاول اكنط ان جيعل من املعارف الرياضية معارف مطلقة وذات قيمة معرفية مطلقة؛ النها

معارف فطرية موضواعتها ذهنية الحتصلها انلفس من اخلارج حت تقوم بقوبلتها بقوابلها اذلهنية،كما

ان املعرفة امليتافييقية معرفة حتليلية حمضة اليتودل دلى انلفس منها اال رشح للموضواعت الفلسفية
اليت التقبل االثبات الربهاين بواسطة العقل انلظري .وقد حياول ابلعض تصنيف اكنط ىلع انه من

الواقعيني ىلع اساس ثبات هذه العنارص اذلهنية املسببة للمعرفة ،اذ ان القوالب اذلهنية مادامت
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مشرتکة وثابتة غري متغرية فلن تكون املعارف نسبية اصال ،لكن هذا اتلوهم مبين ىلع مالحظة
النسبية يف مقابل اثلبات وعدم اتلغري بينما النسبية قد تطلق يف مقابل الواقعية املطلقة اي ادراك

احلقائق العينية ىلع مايه عليه دون اضافة اي بعد ذايت هلا يف اذلهن ،واذا حاونلا تطبيق هذه النسبية

ىلع املعارف ادلينية فلن جند هلا جماال وراء املعارف األخالقية اليت يه االساس عند اكنط جلميع
املعارف ادلينية االخرى فاكنط بعد ان اثبت االهل واملعاد والقيامة وادلينونة وغريها من خالل العقل
العميل القائم ىلع اساس اإلرادة احلرة ادلافعة اىل الفضيلة املحصلة للسعادة صار مرکز ابلحث عنده

يرجع يف صميمه اىل تلك القضايا األخالقية اليت تشلك حجر االساس ،وبعد اتلامل يف الكمه يف نقد
العقل العميل جند انه وإن اكن يؤمن بان الواجبات األخالقية اليت قامت ىلع أساسها املعرفة ادلينية

مطلقة وثابتة والتقبل اتلغري ولكنها اعجزة عن حتصيل ايلقني املوضويع باالعتقاد باهلل تعاىل بل ك

ماتؤمنه –كما ذكرناه سابقا -هو اإليمان باهلل الجل رضورة احلاجة إيله يف تأمني السعادة املطلقة يف
العالم اآلخر الغري ،وبهذا كما اليمكن عد اكنط يف املعارف ادلينية نسبيا باملعىن املعريف ،كذلك

اليمكن ادراجه يف الفالسفة الواقعيني اذلين يؤمنون بواقع موضويع حلقائق مثل (اهلل واملعاد)،إذ انه

الطريق للتثبت من وجود هذه احلقائق ىلع حنو القطع وايلقن دلى اكنط.

 .2النسبية اذلاتية :وهؤالء حياولون اتلاكيد ىلع الطابع النسيب يف مجيع املعارف البرشية وذلك

بسبب الظروف اليت تفرضها طبيعة االدراك وظروفه ورشائطه ىلع احلقيقة املدرکة ،وملا اكنت هذه

الرضوف والرشائط ختتلف يف األفراد واحلاالت املتنوعة ،اكنت احلقيقة يف ك جمال حقيقة بالنسبة اىل

ذلك املجال اخلاص بماينطوي عليه من ظروف ورشوط.

والسبب الرئييس لظهور هذا انلمط من النسبية هو اتلفسري املادي لطبيعة اإلدراك واعتباره عملية
َ
املدرك.
املدرك مع اليشء املوضويع
مادية يتفاعل فيها اجلهاز العصيب
ر
وتنتيه هذه النسبية بمنشأها املذكور اىل اغالق باب املعرفة باالهل وماوراء الطبيعة ،إذ مادامت

احلالة االدراكية التعرب عن اكرث من تفاعل فييايئ بني العنارص اذلاتية لإلدارك والعنرص املوضويع

للمادة املدرکة فاليمكن اتلعرف ىلع حقائق ميتافييقية وراء اعلم املادة واحلس ،نعم انعكس ىلع

انلظام األخاليق واالحاكيم النسبية املرتتبة ىلع اختالف اإلنسان واماكناته حبسب اتلطور احلاصل هل يف

املجتمعات ومن خالل هذا األمر ودلت النسبية اتلطورية اآليت ذكرها أيضا [الصدر ،فلسفتنا ،ص.]172

 .3النسبية اتلطورية :حاولت النسبية اتلطورية ان تطرح نفسها كبديل عن املثايلة الفلسفية

والنسبية اذلاتية القائمة ىلع أساس ابلعد اذلايت للفكر بماهو ظاهرة مادية ،بينما تعل النسبية

اتلطورية الفكر اإلنساين واملعارف اإلنسانية اعمة جزءا من املجتمع وتطوره اتلارييخ،وهلذا فيه
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ترفض القبول بمجموعة االمور امليتافييقية القائمة ىلع اساس ماوراء املادة وحترص الواقع يف االمور

املادية وتفس احلرکة الفكرية ىلع اساس اتلفاعل اتلارييخ بني الفكر اإلنساين بوصفه جزءا من

الطبيعة مع الواقع اخلاريج وتصف اتلغريات احلاصلة ىلع أساس قانون احلرکة واتلطور يف العلوم

واألفاكر ،كما انهم يوجهون ك اتلطورات واحلرکة احلاصلة يف اعلم الطبيعة باتلناقض ادلاخيل فيها

املوجب تلطورها وىلع هذا بنوا فلسفتهم ادليالكتية نلظام الوجود املوجبة تلطور احلقيقة وحتوهلا

وابتعدوا بذلك فراسخ عن االيمان باهلل فمادامت املادة يه املوجود االسبق ىلع الفكر البرشي ومادام
الفكر البرشي يف حالة تطور واجابة عن مجيع االسباب املوجبة للحرکة يف املادة فسنصل اىل عرص

اليبىق جمال فيه لعمل اآلهلة وال تلأثريها.

كما يمكن ان نفرع ىلع ذلك أن املحورية يف قيمية االشياء وبناءها القانوين ىلع اساس االقتصاد

ا ذلي يبين احلياة اإلنسانية ويطورها فليس هناك قيمة لألخالق وراء العمل املحقق تلطور البرشية،
واستفادتها من ك طاقات واماكنات احلياة االقتصادية.

 .4النسبية السلوکية :وهذه النسبية تبنتها املدرسة السلوکية واليت تفس مجيع االشياء ىلع اساس

سلوك الاكئن اليح وحراكته اجلسمية،حيث رفضت االعرتاف بوجود موضواعت غري تريبية اكلعقل
والشعور وغريها وحاولت ان تفس سيكولوجية اإلنسان وحياته انلفسية والشعورية ىلع أساس ابلعد

السلويك هل من دون أن تفرتض وجود امور ميتافييقية وراء ماتناهل اتلجربة إلن ابلاحث يف علم

السلوك الجيد عند فحصه هلذه الظواهر اإل سلوك االفراد وحراكتهم الفييائية ،وبناءا ىلع ذلك لن
يكون هناك قيمة ثابتة للمعرفة اإلنسانية ،إلن ك فكرة مهما اكن طابعها أو جماهلا العلِّم أو الفلسيف

او االجتمايع التعرب عن يشء سوى حاالت خاصة حتدث يف أجسام أصحاب الفكرة أنفسهم.

ومن هنا اليمكن الوصول إىل معارف دينية إال ىلع أساس املنبهات الرشطية اليت تفس تلك

السلوکيات الفكرية لدلمااغت ادلينية فيكون العتقادهم بوجود قوى خارقة يعرب عنها باآلهل وغريها

إنما يه ناشئة من بعض املنبهات الرشطية اليت تودل تلك األفاكر دون ان يكو هلا واقع خاريج أصال.

 .5نسبية الفهم :وتعين النسبية القائمة ىلع املسبوقات املعرفية لإلنسان فإن ك إنسان يتأثر يف

فهمه للواقع بمسبوقاته املعرفية اليت يبين عليها ويعتربها حقائق مسلمة ،بينما ستسبب هذه العلوم

واملعارف القبلية تاثريا ذاتيا يف قوبلة احلقيقة حبسبها وبهذا يكون الفهم للحقيقة نسبيا وإن اكنت
احلقيقة يف ذاتها خايلة عن أي نسبية.

وقد حياول أنصار هذا املذهب تطبيقه ىلع ك فروع املعارف ادلينية فأوجدوا وحدة متعايلة لإلهل

تتمع فيها مجيع األديان سماوية او أرضية مع أختالفها يف طريقة الفهم تللك الوحدة املتعايلة بل وصل
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بهم األمر اىل إداعء أن اتلوحيد اذلي يؤمن به املوحدون وخصوصا املسلمون متعدد حبسب املباين اليت
يفس ىلع أساسها اتلوحيد ،كما أن األخالق يه األخرى ليست أحسن حاال من املعارف العقدية إذ

أنها قضايا خارجية كما تتأثر بالزمان واملاكن تتأثر باثلقافة واملباين الفكرية والعقدية اليت يبين عليها
الشخص ،وهكذا منظومة األحاكم والقوانني املنظمة حلياة اإلنسان يف عباداته ومعامالته ،فصار
املعيار يف صوابية الفكرة هو مطابقتها للمسبوقات املعرفية وادليلل اذلي يستدل به اإلنسان عليها

وليس املعيري يف صدقها املطابقة للواقع أو غريه ،بل ىلع أساس هذا اتلفسري -اذلي سمعته من احد

املعارصين -اليبىق فرق بني ساحات احلق وابلاطل واهلدى والظالل بل املدار ىلع ادليلل واملطابقة
تللك املسبوقات املعرفية اليت تبين عليها البرشية فاللك ىلع هدى مادام يعمل ىلع طبق ديلله واللك

ىلع حق مادام يسلك ىلع طبق معارفه ومسبوقاته املعرفية.
القسم الاين :النسبية االنطولوجية

ونعين بها النسبية احلاصلة من اتلعدد االنطولويج لوجود اليشء سواء ببعده اذلاتاين أو ببعده

املوضويع الواقيع ،فإن اليشء كما يتعدد لعوامل ذاتانية يف العالرم واليت تعترب استعداداته اذلاتية للفهم

كذلك يتعدد يف نفسه تلعدد مراتبه وهذا املذهب يفهم من كمات العرفاء،حيث يرصحون بإن احلقيقة
متعددة حبسب ذوات االشخاص واستعدداتهم كما انها تتعدد حبسب مظاهرها الظاهرة فيها"،فيختلف

حكم انلاظرين يف األمر الواحد إلختالف الصفات واخلواص واألعراض اليت يه متعلقات مدارکهم

ومنتهاها من ذلك األمر اذلي قصدوا معرفة كنهه واملعرفة إياه واملمية هل عن غريه عندهم ،فمتعلق

إدراك طائفة خيالف متعلق إدراك الطائفة األخرى كما ولما " [القونوي ،الرسالة املفصحة ،ص  ،]35وکما ان
املعرفة تتعدد بابلعد اذلايت للعالم كذلك تتعدد حبسب تزنل احلقيقة وتلونها بمظاهرها ،فتظهر يف ك

مزنل ومقام ومظهر بصورة ختتلف فيها عن ظهورها يف مزنل آخر ومقام ومظهر.

والعارف والصويف وإن اكن يعتقد بهذا انلوع من النسبية ولكنه اليديع أنه الميان هلا بل قد صح

عندهم ان هلا" حبسب ك مرتبة نواع مضبوطا من العلم بتعيناته وباإلستناد اىل علم أسم من األسماء

اإلهلية قدرا خمصوصا من تلياته ،وبالنسبة اىل ك فرد وموطن من السماويات واألرضيات وحال من

احلاالت املتلونة ومقام من املقامات املتمكنة ووقت من االوقات املتجددة وشخص من األشخاص

املتعدد قوانني مضبوطة احلصول حمفوظة اإلصول متمايزة الفصول" [الفناري ،مصباح األنس،ص.]49

وقد حاول بعض ابلاحثني املعارصين [انظر :رسوش ،الرصاطات املستقيمة ،املقدمة ،ص ]12ان يطبق

هذه انلظرية من النسبية ىلع قراءة ادلين وتفسريه معلنا ان ادلين وإن اكن واحدا يف جوهره ولكن دلينا

تارب دينية وتفاسري دينية متعددة فليس هناك صواب وخطأ ،بل هناك عدة اشخاص يتبارون يف
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ميدان واحد لفهم احلقيقة من زوايا متعددة ومن هنا اليصح حرص احلق بقراءة رسمية واحدة وجعل
ابلقية من قبيل القراءات ابلاطلة بل البد من اإلذاعن بان األديان انما ختتلف يف انلظرة اليت بها تنظر

اىل ذلك االمر املتعايل ،وبذلك يكون جوهر ادلين مع وحدته ولكنه متغري متبدل يف تفسرياته.

وقد يرجع هذه انلوع من النسبية اىل النسبية املعرفية انلاشئة من نسبية الفهم ولكن يمكن اتلميي

بينهما من جهتني مهمتني:

 .1ان القائلني بالنسبية يف الفهم يؤمنون ان احلقيقة يف نفسها ثابتة ومطلقة ولكن مسبوقاتهم

املعرفية يه املانعة من إدراكهم هلا كمايه ،ولكن النسبية األنطولوجية تنشأ يف واحدة من انواعها-

ويه املوضوعية -من تعدد الواقع وقبوهل للتغري حبسب مظاهره اليت يظهر بها ويتحرك فيها،كما انها يف
نوعها اآلخر التعين تأثر العلوم املسبقة ىلع الفاهمة بل ابلعد اذلاتاين للفاهمة من درجة استعدادها

ومقامها وحاالتها وغري ذلك هو ادلخيل يف تعدد املظهر اذلي تظهر فيه احلقيقة وتتنوعه ىلع اساسه.

 .2إن القائلني بالنسبية املعرفية يف الفهم الجيدون حاجة لوجود ميان منضبط توزن به علومهم

بينما النسبية االنطولوجية تنطلق من وجود موازين وان تعددت لضبط احلق وابلاطل واهلدى والضالل.
نعم يبىق ان تطبيق بعض ابلاحثني املعارصين هلذه انلظرية يف مقام حبثهم حمل نظر ،إذ يمكن

إرجاع الكمه إىل اخللط بني النسبية املعرفية والنسبية األنطولوجية.

واملهم يف املقام ان حبثنا إنما يدور حول النسبية املعرفية بشت احناءها وتياراتها فمهما اوغل

أصحابها يف دعوى النسبية فلن جيدوا مفرا من االعتقاد حبقيقة مطلقة يف ابلني ولو حقيقة القضية

القائلة " ان املعرفة دلينا نسبية الي سبب اكن" فإن هذه القضية لو لم تكن مطلقة ألبطلت نفسها

ولاكنت خري ديلل ىلع بطالن النسبية ،وحنن وأن لم ننكر اتلاثريات الكبرية للفهم واملعارف القبيلية

وغريها من االسباب يف عملية الفهم للحقيقة ولكن يبىق اإلنسان قادرا بمازود من قابلية يف اتلعقل من
استخالص اليشء يف نفسه عن االمور اذلاتية الالحقة هل من جهة استعداداتنا او معارفنا وغري ذلك.

نعم النسبية اذلاتية واتلطورية اليمكن قبوهلما مطلقا النهما بنيا ىلع حتليل الفكر اإلنساين ىلع

اساس مادي خيضع ملاختضع هل احلرکة من اتلطورية واتلبدل واتلغري او خيضع للبعد اذلايت للجهاز

االدرايك ،اقول الك املبنيني ينايف مانستشعره بوضوح من أن للعلم مرآتية عن اخلارج فلو فقد العلم

مرآتيته املذكورة ملا اصبح علما أصال.

ً
سابعا :الفضاءات املقرتحة تلطبيق النسبية
اتضح من ابلحوث السابقة ان القائلني بالنسبية يتفاوتون يف الفضاءات اليت يمكن تطبيقها فيها،
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فاكنط -اذلي جعلناه موضع ابلحث – وإن اكن قد يتوهم من مبانيه أن تكون النسبية خمتصة
باملوضواعت اتلجريبية واليمكن تطبيقها ىلع املعرفة ادلينية بشت فروعها،إذ انه يرصح بإن املعرفة
األخالقية مطلقة [انظر:اكنط،تاسيس ميتافييقا األخالق ص ]26ويه اساس املعارف ادلينية االخرى عنده

من العقدية واالحاكمية ولكن هذا اتلوهم فاسد كما اتضح سابقا ،إلن اكنط بعد ان رفض –كماقلنا-
أي اماكنية للنيف واالثبات يف القضايا امليتافييقية،فانسد بذلك باب املعرفة انلظرية باهلل تعاىل

ومايرتتب ىلع معرفته من خلود انلفس وسعادتها وإنما سلك برهانا خمتلفا يف اثبات الواجب سِّم

الربهان األخاليق ولكنه ابتعد عن حتصيل ايلقني ىلع أساسه؛ هلذا لم يعتقد اكنط أبدا بأن رضورة

وجود اهلل تعاىل يف معادلة الوجود رضورة أنطولوجية ،بل أكرث ما تمثل رضورة أخالقية من باب احتياج
اإلنسان إىل من يؤمن هل السعادة املطلقة ال غري ،وحنن ال نود أن نكرر ماذكرناه سابقا،وإنما نود اتلنويه

ىلع ان اكنط وإن ادیع انه أقام رصح فلسفته األخالقية والالهوتية ىلع اساس يؤمن هل االطالق وادلوام
ولكنه مع ذلك لم يستطع ان يربهن مدعياته بل جعل من هذه املدعيات أشبه باألمور الوجدانية منها

باألمور الربهانية،وهذه الوجدانيات وإن اكنت اعمة –حبسب زعم اكنط -ولكنها اليمكن ان تكون

أساسا للمعرفة اإلنسانية الماكن ان يشكك بها وتعصف بها عواصف الرتديد مادامت لم تقم ىلع
برهان واضح جيعل منها رضورة عقلية ختضع هلا مجيع العقول.
كما ان النسبية اذلاتية ومن وراءها اتلطورية أيضا حاولت إخراج املعرفة االعتقادية اللهوتية من

معادتلها بانكار أماكنية املعرفة فيها،إذ بعد فست اإلدراك بقضية مادية وربطت حقيقته باحلس
واتلجربة او باملادة املتغرية املتطورة لم يبق ماكن للثبات اذلي يستكشف من خالهل العلة االوىل،كما

انها حاربت امليتافييقا كون موضواعتها ليست موضواعت علمية قابلة للتجربة والفحص

اتلجرييب،واما يف احلقل األخاليق والقانوين فقد آمنوا بإن املدار فيها ىلع املنفعة اليت ترتتب عليها وىلع

اتلطور اتلأرييخ اذلي تعيشه احلضارة البرشة وهذا إنما يمثل بعدا ضاغطا تلطورها وتغيريها بصورة

تتناسب مع احلضارة اإلنسانية ومتطلباتها العرصية ،وقد حاول ابلعض ان جيد تعددية دينية ونسبية

معرفية للتوحيد بني مجيع اإلنسانية يف ابلعد الالهوت .

َّ
نعم النسبية االنطولوجية اليت صارت اساسا نلظريات بعض ابلاحثني تودل منها نسبية اعمة يف مجيع

حقول املعارف ادلينية حبيث لم يبق جمال الستثناء يشء منها فليست املعرفة الالهوتية إال قراءات

متناسبة مع استعدادات القاريء وثقافته االجتماعية واإلنسانية ،كما ان القضايا األخالقية لن تكون
احسن حاال من املعرفة الالهوتية ،إذ أنها يه األخرى تتعرض لقراءات خمتلفة من حيث ابلناءات

الفلسفية هلا ،كما ان االحاكم الرشعية التعرب يف أحسن حاتلها إال عن وصفات مقطعية حتتاج اىل
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تطوير وحتوير بمايناسب احلداثة ومابعد احلدثة من احلياة اإلنسانية املدنية.
ً
ثامنا :منايشء القول بكون املعرفة ادلينية نسبية
لعلنا جند عدة منايشء دفعت اىل القول بنسبية املعرفة ادلينية بعضها ترجع اىل االيمان بنسبية

املعارف مطلقا فانعكست ىلع املعرفة ادلينية،وبعضها ختتص بلغة ادلين وکيفية تليق اخلطاب ادليين
وابلعض االخر يتعلق بطبيعة املعارف ادلينية وکونها معارف غري قابلة للفحص اتلجرييب ،وىلع ك

حال يمكن ذكر املنايشء اتلايلة:
 .1كيفية بناء اجلهاز االعصيب واالدرايك لإلنسان :إن للجهاز العصيب دورا عظيما يف تبلور الصور

العلمية بصور خاصة ،فاألشياء اخلارجية تظهر دلى مدارك اإلنسان بألوان خمتلفةوما هذا إال ألن

للجهاز تأثريا يف تبلور اخلارج يف اذلهن ،بل اإلنسان الواحد يدرك اليشء الواحد ،يف حاالت خمتلفة،
بصورتني خمتلفتني .فرتى أن اإلنسان يف حال سالمته يلتذ بالطعام دون حالة سقمه ،والراحئة الواحدة
ُ
تكون طيبة هل يف حالة دون أخرى ،وغري ذلك ،وهكذا فالصور اذلهنية ليست سوى إشارات إىل
اخلارج ورموز عنه ،وليست اكشفة عنه كشفا تاما ،ألن كيفيتها متوقفة ىلع مدى تأثري العاملني

املاضيني فيها ،الذلين خيرجانها عن اإلطالق ويضيفان عليها الشوائب ،فالقائلون بالنسبية املعرفية
يؤکدون الطابع النسيب جلميع احلقائق اليت تبدو لإلنسان ،سواء أكانت يف جمال اتلصور واإلدراك
ُّ ِّ
ُ
حس ك فرد وعقله يف
املفرد ،أو يف جمال اتلصديق واإلدراك املرکب ،وذلك باعتبار ادلور اذلي يلعبه
عملية اكتسابه للحقائق املفردة أو املرکبة .فليست احلقيقة يف هذه انلظرية إالاألمر اذلي تقتضيه

ظروف اإلدراك ورشوطه .وملا اكنت الظروف والرشوط ختتلف يف األشخاص ،واحلاالت املتنوعة،
ُ
اكنت احلقيقة يف ك جمال ،حقيقة بالنسبة إىل ذلك املجال اخلاص ،بما ينطوي عليه من ظروف
ورشوط .وليست احلقيقة يه مطابقة الفكر للواقع ،تلكون مطلقة بالنسبة إىل مجيع األحوال

واألشخاص [السبحاين ،نظرية املعرفة ،ص.]112-111
وهذا املعىن انسحب ىلع املعارف ادلينية،فالرتکيب االدرايك للك شخص معتقد يصوغ هل حبسب

رضوفه ورشوطه أمورا إعتقادية ختتلف عن ما يصوغه أذهان األخرين وتصوراتهم ،كما ان األخالق

ختتلف حبسب االبعاد ابلاطنية للك فرد من االفراد ومايميل إيله وما يكرهه من امور ،فيعترب مايميل

إيله فضائل و ما يكرهه رذائل ،نعم يبىق املجال القانوين يبىن ىلع أساس ابلناءات املعرفية لإلنسان يف
ك حقبة من الزمان ويتبدل حبسب اتلبدل املعريف يف ابعاده االخرى بمايتناسب مع تلك االبعاد.

 .2القوالب اذلهنية الاكنطية :يعترب اكنط ان مجيع احلقائق اخلارجية حينما تتجىل للفاهمة فإنها
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تأخذ طابعا وقابلا ذهنيا جيعلها تظهر بمظهر كما تبدوا نلا ال ىلع مايه عليه يف اخلارج ،وهذه القوالب

وإن لم يطبقها اكنط ىلع املعارف ادلينية ولكن من جاء بعده سحب اثلنائية الاكنطي -اليشء كماهو

واليشء كمايبدو نلا -اىل حي املعارف ادلينية وبني ان املعرفة الالهوتية إنما تصاغ أيضا وتتاثر تصورا

بتلك القوالب ،فنحن حت لو قبلنا الطريقة الاكنطية يف الربهان األخاليق ىلع اهلل تعاىل ،ولكن مدى

املعرف ة اتلصورية اليت تبىن عندنا خمتلفة تماما عما عليه الواقع يف نفسه تللك احلقيقة املتعايلة ،فمهما
حاونلا ان نرسم صورة تللك اذلاتية املتعايلة ىلع انها موجودة غري متناهية وذات قدرة وعلم ورمحة غري

متناهية ولكن تبىق هذه املفاهيم تتجىل نلا يف صور إدرااكتنا وقوابلنا اذلهنية اليت تتحكم فينا ،كما ان
األخالق وإن اكنت ببعدها اذلاتاين مطلقة واعمة بالنسبة للجميع ولكنها تاخذ بسبب بعدها اتلجرييب

اخلاريج طابعا من النسبية واتلغيري متاثرة باحلاسة األخالقية اليت تصورها نلا بصورة فضيلة جزئية او

سيئة جزئية فاطالقها اذلايت لن يرفع من نسبية تطبيقاتها وتفريعاتها املتأثرة بغرائزنا وميوالتنا الراجعة
يف انلهاية اىل تربتنا األخالقية ابلاطنية ،وهلذا مي اكنط نفسه بني امليوالت األخالقية احلاصلة من
املناشيئ غري اذلاتية لليشء وبني امليوالت اليت حتصل من إمالءات خارجية أو غريزية وجعل األخالق

انلاشئة من اإلرادة احلرة يه املدار الوحيد يف ميدان العقل العميل.

 .3املعارف واثلقافات القبيلة لإلنسان :من اهم احلجج اليت يتمسك بها النسبيون يف اثبات

نسبية املعرفة ادلينية هو املعارف واإلعتقادات القبلية اليت حتكم ذهن األفراد واجلمااعت وتشلك هلم

منظومتهم املعرفية تاه املعارف ادلينية فاإلنسان املسلم وايلهودي واملسييح واهلندويس وابلوذي
وغريهم إنما تتشلك عندهم املعرفة ىلع اساس ماتربوا عليه من مسبوقات معرفية وثقافات حتكم
أذهانهم بل حت اتلجربة الروحية اليت يمر بها االنبياء مع احلقيقة املطلقة إنما تنعكس يف صورة نصية

وسياقات معرفية تتناسب مع ثقافتهم ابلدوية او احلرضية وغري ذلك من األمور اليت تؤثر عليهم عند
تويلد اتلجربة الروحية بصورة معرفة ونصوص دينية ،فهم وإن اتصلو بابلحر املطلق للحقيقة

الالهوتية ولكنهم يعربون عن ذلك االتصال ويعربون اىل تلك احلقيقة حبسب ذواتهم وماتتمثل فيهم

من ثقافات ومعارف قبلية [انظر :رسوش ،الرصاطات املستقيمة ،ص.]33-12

وهذا الالكم كما ينطبق ىلع املعرفة ادلينية يف حي االعتقادات ،كذلك ينطبق ىلع املعرفة ادلينية يف

حي األخالق واالحاكم فيه جمرد قنااعت وبناءات خلقية حتكمها املعارف واثلقافات السابقة وهلذا
ترى أن ماتتخذه بعض الشعوب من نظم أخالقية خاصة ختتلف حبسب اثلقافات وادليانات اليت حتكم
تلك املجتمعات.نعم يبىق االشرتاك يف التسميات الفوقانية مع االختالف اتلام يف اجلوهر ادليين يف ك

زمان وماكن كما تطورت البرشية وتبدلت بناءاتها املعرفية.
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 .4اتلفسري ادليالكتييك للعلم واملعرفة :ظهرت يف القرن اتلاسع امليالدي جمموعة من الفالسفة

املاديني اذلين حيرصون اعلم الوجود باملادة ويعتقدون بإن احلرکة فيها ذاتية التنفك عنها أبدا وهم

يفسون االدراك واملعرفة بتفاعل اذلهن مع املادة املتحرکة ،وحيث ان اخلارج يف حرکة وتبدل دائم

سيكون القدر احلتِّم للمعرفة هو اتلبدل واتلغري ،فال معىن ان تكون فكرة من األفاكر صائبة وحقة

ىلع حنو االطالق وادلوام ،بل قد تكون صائبة يف زمان وماكن دون آخر ،بل يمكن ان يدیع صوابيتها

بالنسبة اىل مجاعة او فرد دون أخرى ،وهم وإن أنكروا املوجدوات وراء املادة واستعاضوا عنها باملادة
وادعوا ازيلتها وابديتها يف احلرکة حبيث اشتغنت عن العلة اإلوىل ،ولكن من جاء بعدهم حاول
سحب نظريتهم اىل حي املعارف ادلينية بإن نؤمن حبقيقة متبدلة وتارخيية تللك املعارف تتدبل من

زمان اىل زمان ومن ماكن اىل ماكن متأثرة بانلتاج املعريف اإلنساين ،فكما زادت فرص اتلجربة يف
الكشف عن احلقيقة انكمشت وتضاءلت فرص احلقائق امليتافييقية وحل حملها ادلين الالهوت املادي

القائم ىلع أساس املادة وحرکتها.

 .5تعدد املنظر :من املباين املهمة اليت تمسك بها القائلون بالنسبية ادلينية وخصوصا يف مقام

رفضهم للقراءة الرسمية احلرصية لدلين ،هو أن الوجود املتعايل ،وإن اكن ذو وحدة متعايلة عن االدراك
ولكنه اليمكن ان حيصل االتصال معه إال من خالل املنظر اذلي ينظر من خالهل اإلنسان واملستوى

اذلي يرى من خالهل تلك احلقيقة [انظر :رسوش ،الرصاطات املستقيمة ،ص  ،]23فاإلهل الواقيع وإن اكن

واحدا ولكن اإلهل االعتقادي يتعدد بتعدد القراءات وانلظرات املعرفية اليت من خالهلا ينظر إيله،

وقد مثلوا الختالف اتلفسريات املتعددة للحقيقة ادلينية باملثل املعروف دلى العرفاء من أن مجاعة

ادخلوا فيال يف غرفة مظلمة ،ثم مد ك واحد من انلاس يده إىل جزء منه يلعرف مايف الغرفة ،فمن

وقعت يده ىلع خرطومه قال افىع ومن وقعت يده ىلع قدمه قال شجرة وهكذا فالواقع وإن اكن واحدا

ولكن القراءة هل خمتلفة ،وهلذا الصحيح عدم حرص القراءة الصحيحة بقراءة دون اخرى بل هناك

قرب وبعد من تلك احلقيقة وتوصيفها.

ً
تاسعا :انلتائج املرتتبة ىلع القول بنسبية املعرفة ادلينية
توجد عدة نتائج وثمرات إدیع النسبيون ترتبها ىلع القول بالنسبية بعضها يرتتب ىلع النسبية

املعرفية بفروعها وبعضها يرتتب ىلع النسبية اإلنطولوجية وحناول يف املقام العرض ملايرتبط باملعرفة
ادلينية:

انلتيجة اإلوىل :اهلريمينوطيقا
من الفروع الفلسفية املهمة واليت يه من ثمرات القول بالنسبية وخصوصا النسبية املعرفية يه
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(اهلريمينوطيقا) وباخلصوص الفلسفية منها حيث أنها مبنية كما سيتضح ىلع النسبية بصورة مبارشة.
لقد اكن اول ظهور للفظة (هريمينوطيقا )Hermeneutics-يف العرص ايلوناين حيث أشتقت هذه

الكمة من الفعل ايلوناين ( )hermeneueinبمعىن اتلأويل أو اتلفسري [ريتشارد باملر،علم

هرمنوتيك،ص ،]19ولقد اهتم الفالسفة ايلونان بموضوع اتلاويل واتلفسري وضمنوا كتبهم رشحا

للعبارات وتفسريها،فقد ضمن أرسطو يف كتابه القانون (األوراغنون) مقالة بعنوان(بار أرمينياس)
عن اتلأويل واتلفسري ،كما أننا جند هلذه الكمة حضورا واضحا يف كتب أفالطون.

وتوجد عالقة وثيقة بني لفظة (هريمنيوطيقا ) Hermeneutics-ولفظة (هرمس)hermes-
ُ
اليت فست تارة بملك عند ايلونان يعين بنقل الرسائل من اآلهل اىل انلاس نسبت إيله وظيفة تبديل

املفاهيم اليت وراء فهم البرش إىل مفاهيم قابلة للفهم واإلدراك [انظر :صفدر إليه راد،

اهلريمينوطيقا،ص،]14كما يمكن ان يكون املراد منه هرمس وادل احلكماء وأب اآلباء يف احلكمة
ايلونانية وقد قيل بإنه" إدريس انليب ،واكن عظيم القدر عندهم معروفا بإطالعه ىلع امللكوت وقد

اتفقوا ىلع انه من اصحاب املعارج وانه صعد بنفسه إىل السماء ،وانه قال :إن ذاتا روحانية القت اىل

املعارف ،فقلت هلا :من أنت؟ فقالت :أنا طباعك اتلامة" [انظر :شيخ االرشاق ،جمموعة مصنفات شيخ

اإلرشاق،ج ،1ص ،]113واكن يرمز يف الكمه وقد "أُعطي انلبوة َّ
وخط بالقلم ،وأول من نظر يف علوم
انلجوم واحلساب" [ابن األثري ،الاكمل يف اتلاريخ،ج ،1ص ،]64ولعل هذا انسب يف تفسري أساس
اهلريمنيوطيقا إذ الرجل مع تلقيه املعارف من السماء ورمزية الكمه املشابه لالكم السماء اوىل ان يكون

أساسا لعلم اتلاويل خصوصا مع اعرتافهم انه اول من خط بالقلم كناية عن رسحه تللك املعارف اليت
تلقاها يف املعارج.

وعلم اتلأويل أو اهلريمينوطيقا َّ
مر بعدة مراحل فمن اهلريمينوطيقا الالكسيكية اليت ظهرت ىلع يدي

دان هاور ومارتن الكدينيوس (1710( )Chladeniusم1759-م) واليت اكنت تهتم بتفسري انلص

املقدس تفسريا صحيحا اىل اهلريمينوطيقا الرومانسية ىلع يدي شاليرماخر ()Schleiermacher

(1843-1768م) ودتلاي (1911-1833( )Diltheyم) الذلان حوالها اىل نظرية للفهم وصارت ىلع
يد اثلاين تشمل العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،ثم جاء ادلور االكرب ىلع يدي مارتن هايدغر

(1976-1889( )Martin Heideggerم) وهانس جورج اغدامر ()Hans-Georg Gadamer

(2002-1900م) الذلان حوال اهلريمينوطيقا من علم تفسري انلصوص او العلوم اإلنسانية واالجتمايع
علم تفسري الوجود واملوجود فصارت بذلك نظرية متاكملة يف املقام بليان وتفسري الوجود [انظر:

صفدرإليه راد ،اهلريمينوطيقا،ص.]37
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واملهم يف املقام هو بيان ماهو االصل اذلي اثر يف وجود اآلخر،هل اهلريمينوطيقا – وخصوصا

الفلسفية منها -اثرت يف ظهور النسبية ام االمر بالعكس؟ مال ابلعض اىل ان اهلريمينوطيقة الفلسفية
هلايدرغر واغدامر يه اليت ودلت النسبية،كما ودلت اتلعددية ادلينية وتعدد القراءات [انظر :املصدر

السابق ،ص ،]42ولكن الظاهر ان العكس هو الصحيح خصوصا مع كون النسبية أقدم يف ظهورها و

تطورها بل يمكن القول ان النسبية اإلنطولوجية من اهم األسس اليت قامت ىلع اساسها اهلريمينوطيقا
الفلسفية إذ انهما بعد ان توجها اىل الوجود وتفسريه تأثرا تاثرا كبريا بالقرآت الاكنطية للحقيقة وحت

اهلريمينوطيقا الرومانسية فإنها يه األخرى وإن إنطلق اصحابها من الشعر تلأسيس نظرية تلصحيح

الفهم ولكنها ترجع يف جذورها يف الواقع اىل الفلسفة الرومانسية اليت نشات وترعرت قبله وانما حاول

ان خيرج من عدم إنضباطها وسوء الفهم فيها اىل نظرية تلصحيح الفهم،كما ان النسبية االنطولوجية

ببعدها اذلاتاين يمكن ان تكون أيضا اساسا مهما لظهور اهلريمينوطيقا الرومانسية املعتمدة ىلع اتلجربة
الروحية للعرفاء ،كما يمكن ان تكون نسبية اكنط اساسا للهريمينوطيقا انلصية اليت حتولت بعد ذلك

اىل نظرية تلفسري اتلجربة ادلينية مطلقا ىلع يدي جون هيك.
انلتيجة الانية :اتلعددية ادلينية

تعترب اتلعددية ادلينية من أهم انلتائج احلاصلة من القول بالنسبية وكمة (ابليلوراليم ادليين) من

كمتني ،والكمة اثلانية واضحة ،وإنما املهم يف املقام بيان الكمة األوىل ،فـكمة (بيلوراليم)

( )Pluralismتعين يف أصل معناها اللغوي مذهب اتلعددية أو الكرثة [سبحاين ،معجم طبقات املتكمني،

ج ،1ص  ]162وقد طبقت يف جماالت متعددة كما يف توصيف املجتمع املتشلك من أصول متعددة بانه
جمتمع بيلورالييم ،كما قد استخدمت يف اتليارات اتلعددية أعم من ادلينية ،الفلسفية ،األخالقية،

احلقوقية والسياسية ،واليت تقبل مجيع القراءات واألديان واألخالق واحلقوق والسياسات بال ان تكون

الحدها الرسمية دون األخرى  .فمثال(:ابليلوراليم السيايس) نوع من املرجعية السياسية املتعددة اليت
حتكم ابلدل ىلع حنو اتلوافق ،كما تشري إىل تعدد األحزاب والتشكيالت .و املهم يف املقام هو بيان

املقصود من «اتلعددية ادلينية» وهو ما يقابل الوحدانية واتلفرد ،أو ما يصطلح عليه «االحنصارية يف

ادلين» يف مقابل «الشمويلة».

أول ما استعملت هذه اللفظة يف االشخاص اذلين يشغلون مناصب ومشاغل متعددة يف

الكنيسة،وقيل إن أول من استعمل هذا املصطلح يف الفلسفة ىلع يد الفيلسوف الربيطاين جون هيك

املعروف بزنعته اتلعددية اليت داع ايلها دلفع اتلعصب ادليين اذلي شاهده يف اثناء دراسته يف جامعة

بريمنغهام يف بريطانيا ،ويف غريها من اماكن تدريسه ،فحاول ان يطرح حال فلسفيا ملشكة اتلعصب
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قائم ىلع اساس اثلنائية اليت أقرتحها اكنط [انظر :هيك،جون ،فلسفة ادلين ،مقدمة املرتجم طارق عسييل

ص ،]7-1فقد َّ
وفر اكنط من دون قصد ذللك إطارا فلسفيا يمكن تصوير اتلعددية ادلينية من

خالهل،حيث مي-كما ذكرنا -بني العالم كماهو يف ذاته ،والعالم كما يتبدى للويع اإلنساين ،فحاول

هيك تطبيق هذه اثلنائية ىلع العالقة بني احلقيقة املطلقة واإلدراك البرشي املتفات هلا ،فاألهل املوجود

يف ذاته وإن اكن واحدا ولكن األهل كما يتبدى نلا متعدد وخمتلف ،فلك واحد من األديان إنما يمثل

سلسة من اتلصورات اجلزئية لإلهل املطلق،وقد تشكت هذه الصور لإلهل خالل تواريخ األديان،
َّ
فـ(يهوى) مثال اذلي تتحدث عنه انلصوص العربية موجود يف خالة تفاعل مع ايلهود ويشلك جزءا من
تأرخيهم كما انهم يشكون جزءا من تأرخيه،واليمكن تريده عن هذه الروابط اجلزئية اتلارخيية

الواقعية ،كما انه من جهة دينية أخرى وبالنسبة إىل مجاعة دينية اخرى ،فإن (كريشنا) صورة إهلية

خمتلفة تماما ،هلا منظومتها ادلينية املختلفة واملمية ،وهكذا (شيفا) و(اهلل أب يسوع املسيح) ،فهؤالء
أشخاص خمتلفون بالنسبة ملن ختترب فيه احلقيقة اإلهلية وملايفكر فيه ضمن جمريات حياة دينية

خمتلفة ،ويمثل هؤالء األشخاص املختلفون إسقاطات جزئية للويع اإلنساين ذاته كما شكتها اثلقافات

اتلأرخيية اجلزئية،فمن اجلانب اإلنساين يه تصوراتنا املختلفة لإلهل؛أما من اجلانب اإلليه فيه
الشخص اإلليه يف عالقته بتواريخ اإليمان املختلفة ،وبهذا جعل جون هيك من مجيع املعتقدات

ادلينية واآلهلة املتعددة الصور شخصيات متعددة للحقيقة اإلهلية املطلقة ،وجعل من هذه الفرضية

الفرضية املمكنة واألكرث جاذبية كبديل للك انواع الشك وانتج من ذلك مقوتله بـ"أن املعتقدات

ادلينية الكربى يف العالم يمثل ك منها فهما خمتلفا واستجابة نلفس احلقيقة اإلهلية" [جون هيك ،فلسفة

ادلين ،ص ،]181-177ثم جاء بعده جمموعة من ابلاحثني اذلين حاولوا توسعة تطبيق نظريته اىل مجيع

املذاهب حت يف داخل ادلين الواحد بل اىل مجيع القراءات يف داخل املذهب الواحد فصار اتلعدد

احلاصل للك تلك القراءات والشخصيات يف داخل االطار الواحد مايه اال تارب دينية تفرز قراءات
دينية متعددة [انظر :رسوش ،الرصاطات املستقيمة ،ص ،]14وكهم يف ذلك يستندون اىل واحدة من
املقوالت يف تفسري النسبية فلسفية اكنت او معرفية وخصوصا نسبية الفهم القائمة ىلع اساس اتلعدد

يف اتلجربة الروحية او اثلقافية او اتلفسريية للحقيقة املتعايلة او للنصوص ادلينية ،وقد استند
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ِين هادوا
ابلاحثون عن اتلعددية وقبوهلا يف ابلحث اإلساليم اىل قوهل تعاىل إِن اذلِين آمنوا واذل
ْ
ْ
َ َ َ َ ً ََ َ ْ ٌ َ َْ ْ ََ ُ ْ ََُْ َ
َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ٰ َ ْ َ
احلا فال خوف علي ِهم وال هم َيزنون[ سورة
ى من آم َن بِاَّلل َِّ َواْلَ ْو ِم اآلخ ِِر وع ِمل ص ِ
والصابِئون وانلصار
ي
ابلقرة ،]62:فقد إديع أن اآلية يف صدد تقرير قبول مجيع القرآءات دون رد عليها بل ترتب ىلع ذلك
قبول اإليمان وترتيب اثلواب عليه ،وقد ناقش يف ذلك علماءنا وردوا االستدالل املذكور بعدة وجوه.

[انظر :السبحاين ،مفاهيم القرآن،ج ،3ص ،]200وتوجد انواع ثالثة يف اتلعددية ادلينية [انظر :يوسفيان،
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دراسات يف علم الالكم اجلديد ،ص  ،]344ال بد من اتلميي بينها وعدم خلط بعضها بابلعض اآلخر:
.1

اتلعددية يف السلوك :وتعين اتلعايش السلِّم بني األديان وتنب أتباع ك دين إثارة

العصبيات املذهبية والطائفية بينهم ،ومثل هذا املعىن من اتلعددية ال أشاكل فيه ويتناغم كيا مع

اطالق احلقي قة ادلينية وعدم نسبيتها فاالسالم وإن آمن ببطالن العقائد املخالفة هل ولكنه فرض ىلع
َّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ
ِين ل ْم
املسلمني اتلعايش السلِّم مع اتباع ادلينات االخرى كما يف قوهل تعاىل﴿ ال ينهاكم اَّلل َّ ع ِن اذل
َُ ُ ُ
ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
وك ْ
َ
طني﴾ [سورة
ِي
د
ن
م
م
وك
ج
ر
ُي
م
ل
و
ين
ادل
يف
م
يقات ِل
اركم أن تربوهم وتق ِسطوا إِْل ِهم إِن اَّلل َّ َيِب المق ِس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املمتحنة ]8 :فإن اآلية تدل داللة واضحة ىلع اتلعايش السلِّم بني مجيع األديان.
 .2اتلعددية يف سبيل انلجاة :ويقصد بها ان احلد االدىن للنجاة واخلالص من العقاب االبدي

يشمل مجيع أصحاب األديان من البرش .

 .3اتلعددية يف احلق :وهذا املعىن هو املفهوم من لفظ اتلعددية بل املقصود إلصحابها،فاتلعدد

ليس بلحاظ انلجاة ،وإنما اتلعدد يف طريق انلجاة مبين ىلع نقطة اعمق هو اتلعدد يف احلقانية وعدم

احلرصية هلا يف دين خاص .

انلتيجة الالة :تعدد القرءات عن ادلين
من انلتائج اليت تعترب ايضا من فروع النسبية وکذلك من فروع اهلريمينوطيقا انلصية يه قبول

القرءات املتعددة لدلين الواحد وعدم القول بالقراءة احلرصية لدلين وذلك إلن ك مفس للنص إنما

يقوم بتفسريه ىلع أساس مسبوقاته املعرفية ومقدار إدرااكته ومبانيه اإلعتقادية اليت يعتقد بها ولن

يستطيع ادلخول إىل انلص إال من خالهلا وهلذا اليمكن حرص القراءة الرسمية بقراءة واحدة.

ومن الفوارق املهمة بني اتلعددية ادلينية وتعدد القراءات يف ادلين الواحد ان منشأ اتلعدد يف األديان

انما هو اتلجربة الروحية اليت يعيشها مؤسسو تلك ادليانات من األنبياء وغريهم ،بينما اتلعدد يف
القراءات ضمن ادلين الواحد ينشأ من اختالف اتباع ذلك ادلين يف بناءاتهم املعرفية وقيودهم البرشية

اليت تعلهم يقدمو اكرث من قراءة لدلين الواحد وللنص الواحد،كما ان عدم تناسب بعض انلصوص مع

الوضع املعريف املتطور يف ك عرص جعل ابلعض يعيد انلظر يف قراءته ادلينية للنص .

نعم البد ان يكون للك قراءة معتربة بناءات وأسس لدلخول يف تلك انلصوص الرشعية املقدسة

لدلين .

انلتيجة الرابعة :الوحدة املتعاْلة لألديان
ظهرت يف األونة األخرية تفسريات متعددة هلذا املصطلح:
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منها مايرتبط بالوحدة الغائية لألديان من جهة انها مجيعا تدعو اىل إحالل السالم العالِّم بني اتباعها



منها مايرتبط بالوصول إىل السالم انلفيس والصفاء الرويح لإلنسان ،و(احتاد) اإلنسان مع

معبوده ،ولكن بأشاكل خمتلفة ،ووفق طقوس وطرق عبادة خمتلفة ،وليس دلين من األديان أن يديع

احتاكر احلقيقة ادلينية دون بقية األديان .يقول فرجيوف شوان (" :)Frithjof Schuonفمن املمكن
ِّ
ِّ
أن نمثل للفضاء بواسطة دائرة ،كما يمكن أن نمثل هل بواسطة متقاطع (صليب) ،أو لولب ،أو جنمة،
أو مربع؛ ومثلما أنه غري ممكن أو حمال أن يستغرق شلك واحد فقط تمثيل طبيعة الفضاء أو االمتداد،

فمن غري املمكن أو من املحال أن تستهلك عقيدة واحدة فقط تفسري املطلق .بعبارة أخرى :إن
ُ
االعتقاد يف عقيدة صحيحة واحدة يشبه إنكار تعددية األشاكل املمكنة اليت تستخدم لرصد خصائص

الفضاء" [مقال :ادلين اخلادل ،ص ،73جملة أديان ،العدد (صفر)]،إذا تاوزنا أشاكل (العبادات الظاهرية)
وطقوسها ،والقواعد واألنظمة الترشيعية يف ك دين ،فإن مجيع األديان حتتوي ىلع أرسار ومعاين

روحية خفية واغمضة ،تعمل ىلع التسايم حنو (ارتقاء باطين) ،يهدف إىل الوصول إىل (احلقيقة اإلهلية)

اليت يه واحدة عند مجيع األديان السماوية ،وتمثل هذه احلقيقة :احلقيقة املرکزية يف األديان مجيعا،

ويه وجهة الرحلة الروحية يف ك دين وإن اختلفت الطقوس وانلظم واملمارسات ،وبهذا يكون

(اتلوحيد) وسيلة للوصول إىل الوحدة ،وهذه انلظرية كما هو واضح مبنية بوضوح ىلع نسبية الفهم من

أقسام النسبية املعرفية ،إذ لو لم يكن الفهم نسبيا فلن تكون هناك مظاهر متعددة وال اشاكل متنوعة

للحقيقة الواحدة،كما ان الوحدة بني األديان احلاصلة من االرتقاء الرويح لن حتصل إال ىلع أساس

تفسري األديان ىلع انها منصات روحية ذللك االتصال واالحتاد املقدس مع احلقيقة املطلقة.
ً
اعرشا :نقد أسس نسبية املعرفة ادلينية:

لعل املهم يف حبثنا هذا هو توجيه اصابع انلقد واتلمحيص ملنايشء النسبية وأسسها اليت قامت ىلع
اساسها ،إلن تلك األسس إذا اتضح بطالنها سيتهاوى الرصح اذلي بُين ىلع اساسها ،ويمكن ارجاع
االسس اليت قامت عليها النسبية من ابلحوث السابقة اىل عدة اساسات:
االساس االول :تفسري عملية االدراك
من االخطاء املهمة اليت وقع فيها النسبيون يه تفسرياتهم اخلاطئة لعملية اإلدراك،فقد فسوا العلم

بطريقة اخرجته عن حقيقته الشاملة والاكشفة عن الواقع ،بل حتول اىل حالة من القلبية اذلهنية

القائمة ىلع أساس القوالب الاكنطية تارة وىلع اساس املثايلة أخرى،وىلع اساس املادية املتحولة ثاثلة،
مع ان ك هذه اتلفسريات يواجهها اشاكل مشرتك ويه رجوعها اىل السفسطة وعدم معرفة الواقع إذ من

أين علم اكنط بوجود اليشء يف نفسه مادام االشياء تلبس مظهرا ذهنيا تبدو نلا من خالهل ،كما ان

 ................................................................................................. 111دراسة نقدية آلراء اكنط يف نسبية املعرفة ادلينية

َّ ُ
نشئا ملتعلقه وإنما هو اكشف عما هو خارج حدود اذلهن ،كما ان اكنط خيطأ
العلم ليس خالقا وم ر

حينما حيول القوانني املتاصلة يف اذلهن البرشي اىل قوانني للفكر والربط بني األفاكر بدال من ان

تكون انعاكسا موضوعيا للقوانني الطبيعة واخلارج ،فإذا اكن مبدا العلية مثال جمرد قالب ذهين عند

اكنط فكيف نثبت ان هناك واقعاص موضوعيا خارجيا إذ مادامت احلاسة تكشف نلا بواسطة االنفعال

عن الواقع ىلع أساس العلية فلو أصحبت العلية جمرد رباط ذهين الفاكرنا فمن أين سنستكشف الواقع

املوضويع لالشياء عن طريق اإلحساس بها.

االساس الاين :القافات واملعارف القبلية لإلنسان
من االسس اليت تمسك بها النسبيون هو تأثري املخزون املعريف واثلقايف ىلع فهم احلقيقة وإدراكها

واالتصال بها معرفيا او تربتها روحيا ،وهذا الالكم صار شماعة للكثريين ممن تبنوا اتلعددية ادلينية

ايضا وذهبوا اىل رضورة إلغاء القراءة احلرصية والقول بتعدد القراءات بل ذهبوا اىل لزوم تدد

القراءات يف ادلين خصوصا مع تأثر القراءة يف ك زمان بثقافة عرصها.

وحنن وإن كنا الننكر تاثر األذهان باملعرفة القبلية هلا ولكن ماننكره ىلع هؤالء ان تتحول تلك

املعارف القبيلة اىل جزء ذايت من قراءة اإلنسان وتلقيه للمعارف ادلينية فإن املتليق للمعارف ادلينية
أما ان يتلقاها بالويح واإلهلام والشهود العرفاين وهنا اليكون هل دور اال دور القابل تللك املعارف

الغري،كما اننا حت لو قبلنا تأطر املعرفة انلازلة عليه باثلقافة واللغة واملعارف القبلية هل ولكن النقبل
َّ
تضيق حمتواها بنطاقها الضيق املوجب إلنقطاع اكشفيتها عن احلقائق املتعايلة اليت نزلت منها،كما ان
العلوم احلضورية التقبل اخلطأ خصوصا الوحيانية فيها املتعايلة عن عنرص الزمان واملاكن ،ىلع ان هذا

اتلغيري بواسطة املعارف القبيلة يعد خطا واضحا يف تليق اإلمور الوحيانية وعدم عصمتها من اتلغيري
فكيف يرتتب ىلع ذلك لزوم إبالغها بل عموم حجيتها وهدايتها اىل انلاس أمجعني كما يف القرآن

الكريم ،ىلع ان القرآن بنفسه يشهد للنيب أن مايتلقاه من االمور انما يه ويح يويح وليس للنيب فيه

ترصف أصال واما لو اكن املتليق للمعارف ادلينية قد تلقاها بمتابعة انلصوص ادلينية وتفسريها

بإداوتها املعينة فنحن نقبل اخلطأ يف فهم تلك انلصوص يف بعض االحيان وعدم الوصول اىل مغزى

ومراد املليق هلا ،ولكن البد من اتلفريق بني تفسري انلصوص بقواعد الفهم املشرتکة بني اجلميع حبيث

تعترب طريقا لفهم ك خطاب والكم ،وبني اتلفسري املعتمد ىلع امور ذاتية للمفس اليمكن إعتمادها

كأساس للتفسري دلى العموم،وهلذا فصلوا يف علم االصول بني الظهور املوضويع انلايشء من

مالبسات موضوعية اعمة دلى العقالء وبني الظهور اذلايت اذلي ينشأ من مالبسات ذاتية دلى املفس

واملستظهر دون غريه فأعتربوا االول حجة يف فهم املراد دون اآلخر ،وأما حديث شاليرماخر من إحتاد
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أفق انلص مع أفق القاريء يف تشكيل املعىن ولو لم يكن مراد فهذا الالكك خالف وظيفة الالكم دلى

العقالء اليت تشلك عملية ابراز ملقاصد املتلكم يف قوالب لفظية وهلذا البد أن يكون الالكم ممثال

رسميا ملراد املتكم ،واملفس البد ان يبحث عن الطرق املوصلة ملراده ال ان يقرتح مرادا جديدا عليه.

االساس الالث :تعدد املنظر أم تعدد اتلجليات
ُ
لعل من األمور اليت أيسء فهمها كثريا يف عبارة املتصوفة والعرفاء هو اتلجليات املتعدد للحقيقة

املطلقة فقد تمسك بها كثري من القائلني بالنسبية املعرفية او االنطولوجية ىلع اختالف أفهامهم
َّ
مامر بيانه ،ولكن الصحيح ان اتلجليات املتعددة التعين
ورتبوا عليها كثريا من انلتائج اخلطرية منها

النسبية يف املعرفة بل اغية ماتعطي هو تعدد اتلجيل حبسب تنوع املجايل مع احنفظ الواقعية واالطالق

بلحاظ ك جمىل من املجايل واذا حصل تعدد فيه فانما حبسب ادلرجات املتعددة شدة وضعفا مع احنفاظ

احلقيقة الواحدة ال مع تعددها ولو فهما.
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اخلاتمة :انلتائج واتلوصيات
انتهينا يف حبثنا هذا اىل عدة نتائج البد من تلخيصها:
 .1إن اتلميي الاكنطي بني اليشء يف نفسه واملظهر -اليشء كمايبدو نلا -جمرد سفسطة مبطنة

وإنكار للواقع  -وان زعم انه يدرك الواقع -إذ مادام اإلنسان حبيس أفاكره فمن أين عرف وجود يشء
مطلق ويف نفسه.

 .2إن اكنط وإن أوهمت مبانيه عدم قوهل بالنسبية يف املعارف ادلينية ولكنها صارت أساسا لكثري
من انلتائج اليت تبتين ىلع النسبية ،اكتلعددية ادلينية والوحدة املتعايلة لألديان وغريها.
 .3إن االلزتام باملباين الاكنطية يف األخالق تنتيه بنا اىل ان نلزتم بفضيلة الصدق حت لو ادت اىل

قتل بريء وأن نميض قدما فيه والنلوم انفسنا ىلع مايرتتب عليه من مآيس لألخرين مادامت إرادتنا

احلرة تبعث إىل ذلك.

 .4إن املعرفة الاكنطية هلل تعل منه يف اغية الضعف حبيث يكون عليه االمتثال للقوانني

األخالقية اليت تدفعنا حنو العمل،فهو جمرد وسيلة تلحقيق الغايات األخالقية ولو استعاض اإلنسان
تلحقيق اغياته األخالقية بيشء آخر لم يبق جمال لفرض وجود األهل يف املعادلة الوجودية.
 .5إن مجيع االسس اليت فرضت للنسبية بشت صورها وأنواعها التصمد أمام انلقد النها مجيعا

قائمة ىلع نكتة واحدة ويه حتويل العلم من حاتله الطريقية اىل حاتله املوضوعية يف صناعة الفكر

واالدراك ،وهذا مااليمكن قبوهل يف حقيقة العلم.

 .6إن النسبية املعرفية حت لوسلمت جبميع مبانيها فإنها لن تنتج نلا إال الفوىض املعرفية الفاقدة

للميان إذ ليس هناك حق إلي شخص ان حيذف من املعادلة بعض املباين مادام صاحب املبىن يتمتع
بيشء من ادليلل واحلجة ولو وصلت اىل حالة من اتلناقض يف نتاجئها ،مع اننا نرى يف مجيع املجتمعات
أن نظامها وقوامها يف قبول بعض املباين وتطبيقها يلصل املجتمع اىل اغية الكمال واال فمن غري املعقول
أن نقبل فلسفة شوبنهاور املبنية ىلع قتل املرأة للوصول اىل املجتمع الطاهر وفلسفة احلداثويني القائمة

ىلع ترك العنان هلا تلفعل ماتشاء بنفسها حبجة احلرية الشخصية.

 .7إن نظرية املتصوفة والعرفاء وقوهلم بتعدد اتلجليات اليمكن ان يكون اساسا للنسبية

واتلعددية ،إذ ان ك من هذه اتلجليات حقيقة مطلقة التقبل اتلعدد يف احلقيقة بل تقبل الشدة
ُ َّ
للسكر لن تتحول اىل مرارة يف الواقع أبدا إال دلى املريض
والضعف يف ادلرجة ،فشدة احلالوة وضعفها
اذلي احنرف مزاج ذائقته.
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 .8إننا وإن قبلنا باتلعدد يف فهم املعارف ادلينية وفهم انلصوص املقدسة ولكننا النرى اماكنية

القبول بإصابة اجلميع مع تناقضها وتقابلها بل نرى اإليمان بها مصادم مع ابلديهة العقلية لعموم

انلاس وإنما مايمكن قبوهل يف احلقيقة تصوير اإلصابة يف األمور غري املتناقضة من جهة انلتيجة مع
قرب بعضها وبعدها من تصوير احلقيقة.

اتلوصيات :البد من إاعدة فرز الشواهد واملباين اليت استشهد بها القائلني بالنسبية واتلعددية

واعتمدوا عليها يف بناء النسبية بليان اخللل احلاصل يف فهم.
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Summary
This article attempts to explain and criticize Kierkegaard's theory of faith, that is, to
explain the nature of faith from Kierkegaard's viewpoint. It tries to critique and analyze
it, showing the problems that can be answered and the consequences thereof.
Kierkegaard gives several evidences to support what he thinks that the evidences in
horizons are alien to faith, rather they may refute it, and that the truth is a self matter
coming out of the ontological relationship between man and God, and that the main
characteristic of faith is the enthusiasm coming out of risk; Therefore, he does not see
that reason has a role in faith, except the confession of failure and inability to interfere
in the area of faith. According to Kierkegaard, the perfection of faith lies in its
opposition to reason. Faith does not need evidence; so, he thinks that even if religious
issues can be proven, this proof will not serve religion and faith, but, in fact, it would
be a tool for destroying the spirit of faith. Faith does not need proof. We have got to
many important consequences of this theory, the most important ones of which are:
separation of religion from public life, making religion unable to have any influence on
social life, and unable to have a general measure for evaluating , that is reason.
Keywords: reason, faith, faithism, Kierkegaard.
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الزنعة اإليمانية لسورن كريكيجارد ..دراسة نقدية
إبراهيم باه
طالب ادلكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية ،جامعة املصطىف العاملية ،غينيا .الربيد اإللكرتوينbrahimbah241141@gmail.com :

اخلالصة
سعت هذه املقالة إىل توضيح نظرية كريکيجارد يف اإليمان ونقدها ،أي رشح طبيعة اإليمان من وجهة

نظر كريکجارد ،ثم نقدها وحتليلها وبيان اإلشاكالت اليت يمكن أن ترد عليها وانلتائج املرتتبة عليها.
يقيم كريکيجارد عدة أدلة بليان ما ذهب إيله من أن األدلة اآلفاقية أجنبية عن اإليمان ،بل يه مرضة

به ،وأن احلقيقة أمر أنفيس ينبثق عن االرتباط الوجودي القائم بني الفرد وبني اهلل ،وأن الصفة
واخلصيصة الرئيسة يف اإليمان يه احلماسة املنبثقة عن املجازفة؛ ذلا فهو ال يرى أن للعقل دورا يف

اإليمان يلعبه سوى االعرتاف بالعجز وعدم القدرة ىلع اتلدخل يف ساحة اإليمان .فكمال اإليمان عند

كريکيجارد يكمن يف معارضته للعقل .فاإليمان مستغن عن األدلة ،فهو يعتقد بأنه حت لو أمكن

الربهنة ىلع القضايا ادلينية ،فهذه الربهنة لن تكون لصالح ادلين واإليمان ،بل ىلع العكس يه أداة

تلخريب روح اإليمان .فليس اإليمان حباجة إىل الربهان .وتبني نلا عدة نتائج مهمة مرتتبة ىلع هذه
انلظرية أهمها :عزل ادلين عن احلياة العامة وفقدانه القدرة ىلع اتلأثري االجتمايع وفقدان معيار ي
اعم
تلقييم املاكشفة الشهودية وهو العقل.

اللكمات املفتاحية :العقل ،اإليمان ،اإليمانية ،كريکيجارد.
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املقدمة
اإليمان ادليين باملعىن العام هو مفهوم اعلِّم ،فهو كرغبة تنبع من أعماق الوجود البرشي ،فإنه

جيذب الوجود البرشي بقوة إىل يشء مقدس ومتسام .هذه الرغبة ادلاخلية لإلنسان حنو األمر املقدس
موجودة يف مجيع اثلقافات ،ويه مرئية يف مجيع املجتمعات البرشية ويف مجيع األوقات بأشاكل خمتلفة.

إن التشابه الكبري واتلقارب بني اتلجارب املعنوية واألسس الفكرية واحلدسية وامللهمة املشرتکة

جلميع البرش ،ىلع الرغم من ابلعد الزمين واملاكين بينهما ،يف احلقيقة ديلل إلثبات هذا املدیع؛ إذ إن
ي
جزءا كبريا وأساسيا من اثلقافات البرشية متغذ من ابلعد ادلاخيل اذلي يتضمن أشياء غري موضوعية

وملموسة ،ولكنها مرتبطة باإلنسان فيما يتعلق بما هو وراء الطبيعة .تتأثر ك ثقافة ببعدها ادلاخيل
ي
وك ثقافة من حيث املبدأ يه تل ومظهر بلعدها ادلاخيل واخلاريج وأساس ك ثقافة هو بعدها
ادلاخيل.

لكن اإليمان باملعىن اخلاص هل أهمية خاصة يف ادليانات السماوية واإلهلية ،فاإليمان هنا هو نقطة

اتصال اإلنسان بمصدر حياته ،اإليمان يف ادليانات السماوية يأخذ لونا مزدهرا بغض انلظر عن ك
املسائل الالهوتية الصغرية والكبرية ،اإليمان هو حلقة الوصل بني مصدر ك اخلري ووسيلة اخلالص

واخلري والسعادة ادلائمة ،ووسيلة اخلالص احلقييق وخالص اإلنسان من انلكبات واملصائب األخروية.
عند تفسري طبيعة اإليمان وحتليلها ،توجد عرب تاريخ الفكر ادليين اعدة ثالثة أنواع خمتلفة من

اتلفسريات بني أتباع ادليانات السماوية.

اتلفسري الالكيم أو الفلسيف لإليمان اذلي يرى إماكن إثبات املعتقدات ادلينية وتربيرها باألدلة

القاطعة الربهانية بمعزل عن مساندة الويح .اتلفسري العرفاين لإليمان اذلي يذهب إىل القول بأن

اإليمان يتخطى العقل واملعرفة أو ىلع األقل هو أىلع منه ،هنا اإليمان نوع رابطة بني العاشق اخلاضع

اخلاشع وبني املعشوق .اتلفسري اجلامع أو الفلسيف العرفاين اذلي يرى أن اإليمان ذو أبعاد متعددة وال
ي
خاص ،ىلع الرغم من أن بعض أبعاد اإليمان تلعب دورا حموريا
يمكن اخزتال أبعاده املختلفة إىل بعد

وبعضها اآلخر دورا هامشيا ،لكنها مجيعا لوازم ال تنفك عنه ،وترى هذه انلظرية أن لإليمان أبعادا

ثالثة ىلع األقل:

ي
ابلعد األول :عق ي
معريف ،حيث إن اإليمان جمموعة من انلظام االعتقادي ،واملؤمن يف احلقيقة
يل

يصدق بهذا انلظام .وهذا اتلصديق يستلزم االستدالل واملعرفة ألنه ما لم تتضح صحة انلظام

وبطالنه ،فلن يكون هناك تصديق به ،و من جانب آخر العشق مبنت ىلع املعرفة.
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ابلعد اثلاين هو اإلرادة وااللزتام ،أي اإليمان ،باإلضافة إىل أن االعتقاد بنظام املعتقدات ادلينية

خيلق تعهدا والزتاما .إن نظام املعتقد ادليين البرشي رؤية كونية ،وك رؤية كونية مصحوبة
بأيديولوجيا يكون العمل وااللزتام بها بمقتىض اإليمان بها ،ويتم احلصول عليها بطاعة أوامر اهلل.

ابلعد اثلالث هو ابلعد العاطيف لإليمان ،أي باإلضافة إىل اإليمان بانلظام ادليين وااللزتام به،

فاإليمان يرتبط بشغف اعطيف كبري .عندما يواجه اإلنسان بكل صغره اهلل ،يكون مرتبطا بمصدر

الوجود ذاته .هذا االتصال يودل نواع من الشغف والعشق واتلضحية.

رغم اختاذ الزنعة اإليمانية ( )Fideismشالك جديدا يف القرن اتلاسع عرش بيد سورين كريکيجارد

مع تفسريات حادة ومعقدة يف الوقت نفسه ،وحيازتها ماكنا يف علم الالهوت وفلسفة ادلين ،اكنت

موجودة يف تاريخ الفكر املسييح ويمكن أيضا الشعور بها مع تفاوت يف العالم اإلساليم .ينتِّم

بمقاربات خمتلفة ك من القديسني أوغسطني ( ،)Saint Augustinوترتليان ( )Tertulianوتوما
األكويين ( )Thomas Aquinasوکثري من الالهوتيني املسيحيني اذلين يرون أن اإليمان يتخطى

العقل وهو مقدم عليه ،إىل الزنعة اإليمانية .وليست مقاربة كريکيجارد ( )Kierkegaardلطبيعة
اإليمان يف احلقيقة إال تنظريا مستدال عليه هلذه انلظرية؛ ذلا فإن تأثري كريکيجارد ىلع الالهوت
املسييح املعارص ال يقل عن تأثري أي شخص آخر .لكن معظم األحباث حول الزنعة اإليمانية

لكريکيجارد وصفية وتفسريية ،أو حت تفسريات شخصية هلذه انلظرية.

ال شك أن الزنعة اإليمانية أو العالقة بني العقل واإليمان هو موضوع مهم يف فلسفة ادلين ،يرتبط

ارتباطا وثيقا بالعديد من القضايا األخرى يف فلسفة ادلين ولكنه متمي عنها أيضا :وجود اهلل

والصفات اإلهلية ومشكة الرش والعمل اإلليه يف العالم ،وادلين واألخالق ،واتلجربة ادلينية واللغة
ادلينية ومشكة اتلعددية ادلينية .عالوة ىلع ذلك ،فإن حتليل اتلفاعل بني اإليمان والعقل يوفر أيضا

موارد للحجج الفلسفية يف جماالت أخرى مثل امليتافييقيا ( )Metaphysicsوعلم الوجود

( )Ontologyونظرية املعرفة (.)Epistemology

حنن يف هذه املقالة نسىع إىل بيان مقاربة كريکيجارد ملاهية اإليمان ،إذ إنه رکن ىلع ابلعد العاطيف

لإليمان واإللزتام به فقط ،واستدل ىلع كون العقل واملعرفة أي األدلة اآلفاقية أجنبية عن ساحة
اإليمان وادلين بل يه حمق هل .و نردف هذا ابليان بانلقد وبيان انلتائج الوخيمة اليت ترتتب ىلع هذه

انلظرية .للوصول إىل هذا اهلدف ،بدأنا بتعريف ك من العقل واإليمان واإليمانية ،ثم بينا الزنعة

اإليمانية لكريکيجارد حتت عنوانني :املواقف السلبية لريکيجارد يف دراسة موقع األدلة العقلية بشأن

اإليمان وابلحوث اإلجيابية لكريکيجارد حول اإليمان .بعد هذه املباحث الرضورية ،تناونلا انلظرية
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بانلقد وختمنا ابلحث بذكر انلتائج املرتتبة عليها إجيابا وسلبا.
معىن العقل
من انلاحية اللغوية تم تقديم تعريفات عدة للعقل ،منها :أنه نقيض اجلهل وأنه احلصن [انظر:

الفراهيدي ،كتاب العني ،ج  ،2ص  ،]1206وأنه احلجر وانليه عن احلمق [انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج

 ،9ص  .]329وأما من انلاحية االصطالحية ،يمكن تقسيم اتلعريفات إىل معرفية  -إبستمولوجية ،حيث

عرف العقل بأنه؛ املشهور يف باديء رأي اجلميع ،أي القضايا الواجبة القبول [انظر :آل ياسني ،الفارايب يف

حدوده ورسومه ،ص 371؛ حائری يزدی ،اكوش های عقل نظری ،ص  ]240بمعىن القضايا ايلقينية اليت تؤلف

مقدمات الربهان ،سواء أكانت هذه القضايا بدهية أو نظرية [انظر :حائري يزدي ،اكوش های عقل نظري،

ص  .]240يقول العالمة الطباطبايئ« :العقل ما جبل اهلل سبحانه اإلنسان عليه من إدراك احلق و ابلاطل

يف انلظريات ،و اخلري و الرش و املنافع و املضار يف العمليات و ىلع أساس ترتيب االستدالالت املنطقية
يصدر األحاكم انلظرية والعملية واألمور املرتبطة باإلنسان» [الطباطبايئ ،امليان يف تفسري القرآن ،ج،1

ص 405وج ،2ص ].249ويقول أيضا يف حواشيه ىلع حبار األنوار« :املراد بالعقل هنا لطيفة ربانية يدرك

بها اإلنسان حقيقة األشياء» [الطباطبايئ ،حوايش حبار األنوار ،ج،1ص.]87

وجودية  -أنطولوجية؛ املراد من العقل مرتبة رفيعة من مراتب الوجود ،أو قل باألحرى اعلم من

عوالم الوجود وهو اعلم اتلجرد عن املادة وآثارها .يقول العالمة الطباطبايئ« :الوجود ينقسم من حيث

اتلجرد عن املادة وعدمه إىل ثالثة عوالم كية أحدها اعلم املادة والقوة واثلاين اعلم اتلجرد عن املادة
دون آثارها من الشلك واملقدار والوضع وغريها ففيه الصور اجلسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمايلة من

غري مادة حتمل القوة واالنفعال ويسىم اعلم املثال والربزخ بني اعلم العقل واعلم املادة واثلالث اعلم

اتلجرد عن املادة وآثارها ويسىم اعلم العقل» [الطباطبايئ ،بداية احلكمة ،ص .]178

فاملقصود من العقل يف هذا ابلحث هو العقل باملعىن اإلبستمولويج؛ أي العقل الربهاين القائم ىلع

القضايا ايلقينية؛ أي تلك القوة اليت بها يمي اإلنسان بني احلق وابلاطل واخلري والرش .فقد أودع

اخلالق  يف اإلنسان قوة يقدر بها ىلع اتلميي بني احلق وابلاطل يف القضايا انلظرية ،واخلري والرش
وانلافع والضار يف القضايا العملية .والعقل يف اإلنسان هو القوة اليت تمكنه من معرفة احلقائق

واتلوصل إىل املجهوالت بواسطة املعلومات .فوظيفة العقل هو اإلدراك.
معىن اإليمان

اشتهر عند أهل اللغة تعريف اإليمان باتلصديق [انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،13ص  ،23مادة:
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أمن] وذهب ابن تيمية إىل القول بأنه اإلقرار [انظر :ابن تيمية ،اإليمان ،ص  .]276أما يف االصطالح فمن

انلاحية املسيحية ،تم انلظر يف معنيني لإليمان يف فرتتني خمتلفتني من الزمان .يف انلصوص املسيحية

الالكسيكية ،اعترب اإليمان باالفرتاضات وحيا .من وجهة انلظر هذه ،اإليمان نوع من الويع والعلم،

لكن يف انلصوص احلديثة ،يعترب اإليمان بتجسد اهلل وحيا .من وجهة انلظر هذه ،اإليمان هو نوع من

اتلعلق يف أقىص درجاته [انظر :مجاىل ،ايمان گرایي در مسيحيت و اسالم ،ص  .]11بهذا املعىن ،فإن اإليمان
هو اثلقة وليس االعتقاد،.كما أن االعتقاد ليس جوهر اإليمان والمقوما هل .بدال من ذلك ،اثلقة يه

جوهر اإليمان [انظر :اعرف ،اسالم و مسئله عقل و ايمان ،ص .]107
أما يف املصطلحات يستخدم اإليمان يف معان عديدة خمتلفة وتشري هذه االختالفات إما إىل

مكونات ادلين أو إىل ملحقاته .لكن ليس هناك اختالف كبري يف الكتابات اإلسالمية فيما يتعلق

بموضوع اإليمان .وفقا هلذه اتلعريفات ،فإن اإليمان هو .1:اإلقرار باللسان .2 ،العمل باألراكن.3 ،

اتلصديق .4 ،االعتقاد .5 ،ايلقني .6 ،املعرفة .7 ،االلزتام القليب واتلعلق .8 ،اإلعتماد واإلطمئنان

واثلقة .9 ،امليل .10 ،العشق .لقد اعترب العالمة احليل والعالمه الطباطبايئ والشهيد املطهري املعرفة
رکنا من أراكن اإليمان [انظر :فنایئ اشكوری ،نسبت عقل و ايمان در آموزه های اسالىم ،جمله معرفت ،العدد

133؛ سجادی ،فرهنگ معارف اسالىم ،ص 364؛ األصفهاين ،اإليمان ،ص .]147
وقد تعرض العالمة الطباطبايئ تلفسري معىن اإليمان خالل تفسريه لآليات القرآنية فذكر:
االيمان ،تمكن االعتقاد يف القلب مأخوذ من األمن كأن املؤمن يُعطي ملا آمن به األمن من الريب

والشك [انظر :الطباطبايئ ،امليان يف تفسري امليان ،ج ،1ص  .]45وقال العالمة أيضا« :إن اإليمان هو بمعىن

اإلذاعن واتلصديق باليشء ،أو االلزتام بلوازمه .وبناء عليه فاإليمان باهلل يف عرف القرآن هو
ِّ
ِّ
اتلصديق بوحدانيته ،وباألنبياء وباملعاد وبكل ما جاء به األنبياء املقرتن باالتباع يف اجلملة هلم»
[املصدر السابق ،ج  ،9ص .]491
اإليمانية
عرفت اإليمانية بأنها :الرؤية اليت ال تتخذ من املعتقدات ادلينية موضوعة تلقييمها وفحصها

العقالين [اسميث ،الفلسفة وادلين ،ص 248و .]249ويه بدورها تنقسم إىل فئتني خمتلفتني :الزنعة
اإليمانية املتطرفة؛ ويعتقد أنصار هذا اتليار أن املسيحية لم تأت إلقناع عقول البرش ،وال يمكن

فهمها يف ضوء العقل واملنطق .بناء ىلع هذه انلظرة ،نزل الويح ىلع اإلنسان يلحل حمل ك املعارف

األخرى من علوم تريبية ،وأخالقية ،وما بعد الطبيعة [جيلسون ،العقل والويح يف القرون الوسطى ،ص -2

 .]3والزنعة اإليمانية غري املتطرفة؛ ويه ىلع أشاكل عديدة ،منها من يرى أن القضايا ادلينية ال تقف
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ىلع انلقيض من العقل ،و فريق يعتقد أن اإليمان يتقدم بشلك من األشاكل ىلع العقل ،وفريق آخر

يفرق أساسا بني مساحيت ادلين والعقل ،وبعبارة أدق يعتربون القضايا ادلينية «فرارة من العقل».
بيان املسألة

يعتقد كريکيجارد أن اإليمان هو نفس القرار واإلرادة الفردية اذلي يودل باإلختيار هيجانا مطلقا

يف عني ايلقني غري اآلفايق .من مقومات اإليمان عنده؛ كونه ذاتيا فرديا ،اختاذ القرارا احلاسم،
املخاطر ،عدم ايلقني اآلفايق،عدم احتمايلة األدلة العقلية واتلجريبية ،املخالفة للفهم و املعرفة.

لم يكن كريکيجارد معارضا للمسيحية كما يه معروضة يف الكتاب املقدس ،لكنه اكن يعتقد

بأن بني املسيحية الرسمية واملسيحية كما يه يف الكتب املقدسة بونا شاسعا ،وإن اهلوة بينهما ال

يمكن ردمها بمجرد إجراء اإلصالحات عليها ،بل اكن يرى رضورة تقويضها وإاعدة هيكتها وبنائها

من جديد .حنن هنا بصدد حبث هذا املحور الرئيس يف تفكري كريکيجارد ،إذ نسىع إىل اإلجابة عن هذا
السؤال :هل يمكن اتلوصل إىل اإليمان من طريق األدلة اآلفاقية أم ال ؟

لإلجيابة عن هذا السؤال ،لكريکيجارد مواقف عديدة ،ويمكن تصنيفها ضمن جمموعتني :فهو من

ناحية يعمد إىل انتقاد موقف اذلين يسعون إىل إثبات وجود اهلل من طريق األدلة اآلفاقية ،ومن
ناحية أخرى يعمل ىلع بيان نظريته بشأن كيفية حصول اإليمان .وحنن راعية لإلختصار سنذكر

مواقفه انلقدية حتت عنوان املواقف السلبية ،ونذكر حبوثه اتلنظريية حتت عنوان املواقف اثلبوتية.
وينبيغ اتلنويه إىل أن آراءه السلبية واإلجيابية هذه مبثوثة يف تضاعيف كتبه املتعددة بشلك مبعرث،

إال أن الكتاب الوحيد اذلي اشتمل ىلع جمموع هذه ابلحوث بشلك متاكمل هو كتابه شذرات
فلسفية .سىع كريکيجارد يف هذا الكتاب الكتاب إىل بيان أمرين رئيسني ،وهما:
أوال :ال وجود ألي نوع من أنواع ايلقني يف العلوم البرشية.

ثانيا :اإلنسان يف الوقت نفسه مرغم ىلع اختاذ القرارات يف حياته ،ويمارس هذه القرارات ىلع

املستوى العميل.

األمر األول يرتبط باآلراء السلبية لكريکيجارد فإن كريکيجارد من خالل هذا األمر يسىع إىل

تعريفنا حبقيقة أن األدلة اآلفاقية ليست يقينية ،ذللك فإنها ال تصلح أن تشلك قاعدة إليمان

اإلنسان باهلل وبلوغ اإليمان ادليين .أما األمر اثلاين فريتبط باآلراء اإلجيابية لكريکيجارد ،بمعىن أن

األدلة اآلفاقية حيث ال تؤدي إىل اإليمان ،ويف الوقت نفسه ال بد من اختاذ القرار والعمل ىلع أساسه

 ،فعىل أي قاعدة جيب اختاذ ذلك القرار؟ عمد كريکيجارد يف مستهل الكمه إىل اتلميي بني

جمموعتني من الرؤى ،ويه :الرؤى اآلفاقية ،والرؤى األنفسية [كريکيجارد ،انفىس بودن حقيقت است،
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جملة نقد ونظر ،العدد 3 :و ،4ص  .]63وال بد من االتلفات إىل أن اآلفاقية هنا يعادهلا يف اإلجنليية كمة

) (objectiveواألنفسية تعادهلا كمة ) .(subjectiveومن الصعب أن نقدم تعريفا دقيقا هلذين

انلوعني من الرؤى ،بيد أننا إذا أردنا بيان الفارق بني هذه الرؤى أمكن نلا القول بأن الرؤى اآلفاقية
تشمل ك حبث ذي صلة بأمر غري الشهود والوجود اإلنساين .وىلع هذا األساس فإن الرؤى اآلفاقية

تشمل األدلة اتلجريبية والرياضية والفلسفية واتلارخيية .ويف املقابل فإن الرؤى األنفسية يه الرؤى

اليت حيصل عليها اإلنسان عن طريق اتلأمل يف وجوده ونفسه .إن كريکيجارد من خالل تمييه بني

نوعني من الرؤى ،يدعونا إىل نبذ األدلة اآلفاقية لصالح الرؤى األنفسية.
 .1املواقف السلبية لكريکيجارد يف دراسة موقع األدلة اآلفاقية بشأن اإليمان
وليك نبدأ الالكم حول املواقف السلبية لكريکيجارد ،فإننا سنعمد إىل إاعدة ما قاهل يف مستهل

حاشيته انلهائية غري العلمية جمددا .يعمد كريکيجارد إىل اتلميي بني مسأتلني،وهما:
 .1املسألة اآلفاقية.
.2املسألة األنفسية.

فهو يرى أن املسألة اآلفاقية ىلع سبيل املثال :هل املسيحية ىلع حق؟ واملسألة األنفسية :ما يه

عالقة الفرد باملسيحية؟ وبعبارة أخرى :كيف يمكن يل احلصول ىلع السعادة اليت وعدتين بها

املسيحية؟ وقد عمد كريکيجارد إىل اتلنويه إىل رضورة االتلفات إىل عدم اعتبار دراسة املسيحية من

هاتني الزاويتني أمرا واحدا ،بل هما مسأتلان خمتلفتان تماما .فيف ابلحث اآلفايق تدرس املسيحية

بوصفها حقيقة تارخيية؛ وذلك ألن احلقائق اآلفاقية تنقسم إىل حقائق فلسفية وحقائق تارخيية .
ونعلم أن املسيحية حقيقة تارخيية .وىلع هذا األساس فإن أسلوب دراسة املسيحية بوصفها حقيقة
تارخيية ،سيكون أسلوبا آفاقيا من انلوع اتلارييخ .والسؤال هنا يقع حول صوابية اعتقاد الفرد

املسييح بالوجود اتلارييخ لشخص السيد املسيح ،وبعبارة أخرى :إن السؤال الوارد هنا :هل يمكن

للفرد أن يؤمن بالقضية القائلة :اكن السيد املسيح موجودا ،معتربا إيمانه واعتقاده هذا اعتقادا

دينيا .سنعمد يف قسم املواقف اإلجيابية لكريکيجارد إىل إيضاح هذه انلقطة؛ ويه أن متعلق اإليمان

عند كريکيجارد ليس قضية ،وإنما يه احلقائق اخلارجية .وبعبارة أخرى :إنه ينأى بنفسه عن آراء

أشخاص من أمثال آوغسطني وأكويناس من اذلين يعتربون متعلق اإليمان يه القضايا ادلينية.
ولكن برصف انلظر عن ماهية متعلق اإليمان ،تدر اإلجابة عن هذا السؤال :هل يمكن اختيار

األسلوب اتلارييخ إلثبات صحة املسيحية؟ جييب كريکيجارد بانليف .وإن هذه اإلجابة واملسائل اليت
يذكرها يف هذاابلاب تربطنا بواحد من األدلة اليت يذكرها إلبطال يقينية األدلة اآلفاقية ،واليت
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سنعرب عنها بربهان اتلقريب واتلخمني.
أ -برهان اتلقريب واتلخمني
يعتقد كريکيجارد أن هذه السلسلة الرئيسية يف اإليمان املسييح ،واليت يه عبارة عن تسد اإلهل،

وبعبارة أخرى ،حضور اهلل واحنالهل يف اجلسد والشلك البرشي ،موجود يف تاريخ اإليمان املسييح،

فمن ناحية أنه يؤمن بادلور األسايس للتجسد يف اإليمان املسييح يرى هذا األمر نوع من املعضلة.
ومن ناحية أخرى ،يرى أي حبث تارييخ حول مثل هذه القضايا عديم اجلدوى ىلع اإلطالق ويعتربه

ضارا .يعتقد كريکيجارد أن ابلحث عن صحة أو بطالن تاريخ املسيحية واملسيح يؤدي إىل انلتيجة
اتلايلة:

حرمان املؤمن من إيمانه وإضالهل ،فيتساءل عما إذا اكن من املمكن أن يؤسس الفضيلة والسعادة

األبدية الوحيدة املتاحة للبرشية ،واليت ال يمكن حتقيقها إال يف ظل اإليمان ،ىلع املعرفة اتلارخيية

املظنونة؟ وهل من املمكن بناء اإليمان من خالل ابلحث اتلارييخ؟ أو هل يمكن تقوية اإليمان من
خالل ابلحث اتلارييخ؟ [انظر :ريچارد پاپكني و آوروم اسرتول؛ كيات فلسفه ،ص ]421

يقول كريکيجارد بكل رصاحة أنه ال يوجد يشء أوضح من أن أعظم يقني يمكن احلصول عليه
اتلقريب َّ
بشأن األمور اتلارخيية هو جمرد تقريب وختمني ،وال يمكن بناء السعادة األبدية ىلع َّ
واتلخمني

لعدم كفاية هما وعدم تناسبهما معها ،ومن املستحيل حتقيق نتيجة بهذه الطريقة [املصدر السابق] .لو

أردنا حتقيق اإليمان من خالل األحباث اتلارخيية ،فمن الرضوري اتلحقق أوال من صحة الكتب

املقدسة ،وتلحقيق هذا الغرض حنتاج إىل بعض األمور؛ ألن األحباث اتلارخيية تكون أساس اإليمان
عندما ِّ
تؤمن نلا ايلقني يف املوارد اتلايلة:
أ) إثبات الرشعية للكتب املقدسة.

ب) إثبات أن الكتب املقدسة ،من حيث السند واملدرك َّ
تتمت ُع باالعتبار االزم.

ج) إثبات أن الكتب املقدسة اكملة املحتوى ،حبيث لن تمسها يد اتلحريف ،بريئة من العيوب.
د) إثبات ثقة مؤليف الكتب املقدسة.
ه) إثبات أن الويح ضامن يقيين لصحة املسائل ،وأنها مقبولة من هذه انلاحية .
يطرح كريکيجارد السؤال اتلايل؛ هل األحباث اتلارخيية قادرة ىلع توفري ايلقني يف املوارد اآلنفة

اذلكر أم ال؟
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إجابة كريکيجارد نفسه ىلع هذا السؤال يه بانليف .يقول :إنه حت لو اكنت معظم األعمال العلمية

يف العالم مرتبطة بهذه القضية ،وتم مجع ك ذاكء وفطنة مجيع أفراد العقل معا ،فلن يتمكنوا من

الوصول إىل أي يشء أكرث من اتلقريب واتلخمن.

يمكن تلخيص برهان اتلقريب واتلخمني لكريکيجارد يف الرد ىلع الرؤية األفقية للحقيقة بهذا

طرق:
.1

أعظم يقني يمكن احلصول عليه بشأن األمور اتلارخيية هو جمرد تقريب وختمني؛

اتلقريب َّ
 .2ال يمكن بناء السعادة األبدية ىلع َّ
واتلخمني لعدم كفاية هما وعدم تناسبهما معها؛
َّ
اتلارخيية.
 .3إذن ال يمكن بناء السعادة األبدية ىلع نتائج األحباث

ويف اخلطوة اتلايلة يقول إنه حت لو ثبت أن ابلحث اتلارييخ مقنع ،فيمكن االداعء بأن اإليمان لم يتم

احلصول عليه من ابلحث اتلارييخ واألدلة األفقية ألن اإليمان مسألة تتعلق بالقلب وال عالقة هلا باملنطق
انلظري وال يتم احلصول عليه باالستدالل األفيق .أي أن طبيعة اإليمان ليست جمرد تصور نظري ،بل يه

يشء أىلع من ذلك.

ب -برهان اتلعليق واإلرجاء
يف هذا الربهان ،يذهب كريکيجارد إىل أن مجيع العلوم واملعارف البرشية املبنية ىلع الرباهني

األفقية بشلك اعم يف حالة اتلغري والزتعزع وهلا خاصية عدم ايلقني .األنظمة الفلسفية املختلفة،
والعلوم اتلجريبية وحت الرياضيات ،غري قطعية .لقد حدث يف كثري من األحيان أن فيلسوف ما قىض

عمره يف حتقيق نظرية ما ،ثم قدم آرائه فيها وقطع بها ،.وبعد مرور من الزمن أصبحت هذه انلظرية
ِّ
َّ
معاكسة تماما وباطلة .يسىع الفالسفة إثبات أن القواعد العقلية كية وقطعية يقينية وال تقبل
االستثناء ،ولكن نفس هذه القواعد تتعرض للتغيري بيد نفس الفالسفة ،وانلظريات القوية املبنية ىلع

افرتاضات خيايلة ،ذلا نرى ك يوم نظرية تنوب عن نظرية أخرى.
نبني الربهان ىلع صورة قياس منطيق ثم نردفه باتلوضيح:

املقدمة  :1يمكن أن يكون لإلنسان إيمان ديين حقييق يف يشء يلزتم به الزتاما اكمال.
املقدمة  :2إذا اكن اإلنسان قد بىن إيمانه ىلع أحباث تعطي إماكنية مراجعة نتاجئها يف املستقبل،

فال يمكنه أن يلزتم هذا اإليمان الزتاما اكمال.

املقدمة  :3يف ك األحباث واالستدالالت األفقية ،باالتلفات إىل الشواهد واالستدالالت اجلديدة،
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يمكن إاعدة انلظر يف نتاجئها.
نتيجة هذه املقدمات اثلالث يه أن اإليمان بوصفه تعلق مطلق وال حد هل وال حرص بالسعادة

األبدية يتعارض مع ادلراسات اآلفاقية ،وإن ىلع اذلين يرومون إقامة إيمانهم ىلع ادلراسات اآلفاقية،

أن يعملوا ىلع تأجيل إيمانهم .وبعبارة أخرى :إذا اكنت السعادة األبدية من األهمية حبيث ال يمكن
إقامتها إال ىلع أمر يقيين ،واكنت ادلراسات اتلارخيية غري مفيدة لليقني ،واكن هناك إماكن إاعدة انلظر
بها يف ك حلظة ،اكن ىلع الفرد أن يؤجل إيمانه حبقيقة املسيحية ،ىلع أمل أن حيصل يف املستقبل ىلع

دراسات تارخيية تورث ايلقني الاكمل ،ويمكن هل أن يقيم إيمانه ىلع أساس منها [أكربي ،الزنعة اإليمانية

عند كريکجارد ،ص  .]45نتيجة هذه الربهان إذن هو :أنه ال يمكن للمؤمن ىلع اإلطالق أن يبين إيمانه
ىلع حجج رسيعة الزوال ،وإذا فعل ذلك ،فسيكون من الرضوري تأجيل إيمانه وتعليقه ،وال يستطيع
اإلنسان حتقيق اإليمان طول عمره ،وعليه أن يعيش يف حالة من عدم اتلكيف ،واليت يه بمثابة
توقف للحياة وفقدان انلعيم األبدي اذلي يتحقق يف ضوء اإليمان ،ذللك ال ينبيغ لإلنسان أن يسىع

إىل اإليمان من خالل األحباث واالستدالالت األفقية [انظر :آدامز؛ ادهل كرکگور بر ضد استدالل آفايق در

دين ،جملة نقد ونظر ،العدد 3 :و.]4

يراد من وراء هذين االستداللني إثبات أن األدلة العقلية حيث تفيض إىل نتائج غري مفيدة لليقني

ال حتظى بالقبول يف ادلائرة اإليمانية .فإذا اكن ينبيغ لإليمان أن يتعلق بأمر واقيع أو قضية صحيحة،
ولم تكن نتائج األدلة العقلية مفيدة لليقني ،وال تستطيع اتلميي بني القضايا الصحيحة من السقيمة،
لن تكون إقامة اإليمان ىلع نتائج هذه األدلة عملية صائبة.
ج -برهان احلماسة واهليجان واملخاطرة

سىع الربهانان السابقان لكريکيجارد  -وهما برهان اتلقريب واتلخمني وبرهان اتلعليق واإلرجاء -

إىل إثبات أن اإليمان يتخطى األحباث واالستدالالت اآلفاقية ،وليس هناك من إماكنية لقيام اإليمان

ىلع نتائج ادلراسات اتلارخيية .لكن الربهان اثلالث اذلي هو برهان احلماسة واهليجان واملخاطرة ،فهو
يفيد أن اإليمان يف مواجهة حامية مع األحباث اآلفاقية .بعبارة أخرى :إن كريکيجارد يسىع من خالل

هذا الربهان إىل منع املؤمن احلقييق من القيام بادلراسات اآلفاقية ،ألن هذا من شأنه أن يرض بإيمانه.
نقرر هذا الربهان ضمن مقدمات:

املقدمة األوىل :إن أهم ما يمي اتلدين هو احلماسة املطلقة اليت ال حرص هلا وال حد ،بمعىن

احلماسة إىل أبعد احلدود .يمكن حتصيل هذه املقدمة من خمتلف عبارات كريکيجارد .ومن ذلك قوهل:
اإليمان هو حتديدا اتلناقض بني الوجود الالمتنايه للروح الفردية وعدم ايلقني العيين .إذا اكن بوسيع

جملة ادليلل العدد السادس عرش 128 ..................................................................................

اتلوصل إىل اهلل بطريقة عينية فلن يعود يل إيمان ،ولكن حتديدا ألنين غري قادر ىلع ذلك ،جيب عيل

أن أؤمن[ .انظر :برتسون ،العقل واالعتقاد ادليين ،ص ]80

املقدمة الانية :إن احلماسة املطلقة اليت ليس هلا حد وال حرص ،ال تنسجم مع ايلقني اآلفايق .

وبعبارة أخرى :إن احلماسة اليت ال حد هلا وال حرص تقتيض عدم احتمال اآلفاقية.

اتضح أن كريکيجارد ينيف وجود أي نوع من أنواع ايلقني يف ادلراسات اآلفاقية .ولكن نلفرتض أن

األحباث اآلفاقية مفيدة لليقني ،فهل يمكن نلا إقامة اإليمان ىلع أساس من ايلقني اآلفايق؟ يرى
كريکيجارد رضورة عدم القيام بذلك؛ وذلك ألن هذا من شأنه القضاء ىلع احلماسة املطلقة اليت ال حد

هلا وال حرص ،ومن شأنه أن يبعد املرء عن حقيقة ادلين.

يذهب كريکيجارد يف بيان رضر الرباهني اآلفاقية ىلع اإليمان إىل أن اإليمان يف غىن عن إقامة

الربهان ،أجل ينبيغ لإليمان أن يعترب الربهان خصمه الدلود [انظر :سورين كريکگور ،انفىس بودن حقيقت

است ،ص .]70

يرى كريکيجارد أن حاجة اإليمان إىل الربهان إنما تأيت حني يفتقر اإليمان إىل احلماسة ،ويف هذه
احلالة لن يعود إيمانا .تمثل احلماسة يف كتابات كريکيجارد جزءا ال يتجزأ من اإليمان؛ وذللك جنده يقول

يف بعض كتاباته« :ليس اإليمان حباجة إىل برهان .أجل ،اإليمان جيب أن يعترب الربهان خصمه  ...حينما
بهبط مستوى اإليمان ويفقد فورانه تدرجيا ويتحول إىل يشء ال يمكن أن يسىم إيمانا ،عندئذ حيتاج إىل
الربهان حت يستعني به من أجل أن يرايع تبار الكفر[ .املصدر السابق ،ص ]68

والسؤال املهم هنا :ما هو السبب يف عدم انسجام احلماسة مع ايلقني اآلفايق؟ كما يذكر روبرت

مريي هيو آدمز ،يمكن العثور يف "احلاشية" ىلع إشارات إىل عدد من األدلة يف هذا الشأن:

ادلْلل األول :أن ظنية ادليلل اآلفايق ،تزيد من خطر املجازفة اليت يه الزم احلياة ادلينية ،وتبلغ
الرضورة إىل املجازفة بالنسبة إىل احلماسة ادلينية حدا حبيث ال يكون هناك إيمان من دون جمازفة.
ادلْلل الاين :أن عدم احتمال ادليلل اآلفايق يرفع من املخاطر املحتملة انلاشئة عن العمل

بمقتىض ادليلل اآلفايق ،وهذا أمر رضوري للحماسة املطلقة اليت ليس هلا حد وال حرص .توضيح

ذلك أننا لو بذنلا ك ما نملك من أجل عقيدة يه غري حمتملة من انلاحية اآلفاقية ،فإننا سنتحمل

حالة من األلم انلفيس ،ويف ذلك نوع من الكفة واتلضحية .وهنا كما اكن انعدام احتمال األمر من
انلاحية اآلفاقية أشد ،اكن األلم واتلضحية بطبيعة احلال أكرب .وإن السيع إىل اتلقليل من حدة عدم
احتمايلة ادليلل اآلفايق وحماولة رفع هذا ادليلل لريىق إىل القطع وايلقني ،سيقلل من مستوى هذه
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الكفة  -ىلع فرض أن تكون األدلة اآلفاقية تورث ايلقني  -وسيؤدي ذلك بدوره إىل زوال احلماسة اليت
يه من اخلصائص الرئيسة لإليمان.

خالصة الالكم يف ديلل احلماسة يه أن كريکيجارد يرى أن احلماسة اليت تستلزم إيصال املجازفة

واملخاطرة إىل أقىص مستوياتها ،من األهمية يف حقل ادلين ،حبيث تعل من عدم احتمايلة اآلفاقية

خصيصة مطلوبة يف العقائد ادلينية ،وذلك لوجود عالقة وثيقة ومبارشة بني احلماسة وعدم احتمايلة
ادليلل اآلفايق.

.2املواقف اإلجيابية لكريكيجارد حول اإليمان
يقول ديفيد روبرت ( )David Robertsلقد تم قطع الروابط بني العقل والقلب يف املسيحية..

وإذا اكنت مشكة الفلسفة تكمن يف العقل والفهم فإن مشكة املسيحية تكمن يف الروح والقلب..

وفكرة اخلالص املسيحية ال تتم عن طريق العقل والفهم بل إنها تتم من االحتاد واملحايثة بني اإلنسان
واحلقيقة األبدية ال أن يغرتب اإلنسان عنها [ David Roberts ; Existentialism and Religious

 .]Belief. P: 76سىع كريکيجارد يف أحباثه السلبية إىل إثبات عدم إماكن إقامة اإليمان ىلع نتائج

األدلة اآلفاقية .فإذا اكن األمر كذلك ،كيف يمكن احلصول ىلع اإليمان؟ يرى كريکيجارد أن

اإليمان حيصل من خالل السلوك األنفيس .فلو أزحيت األدلة اآلفاقية جانبا ،لن تضيق ادلائرة ىلع

السلوك األنفيس (ابلاطين) .اإليمان باملسيحية ال حيصل إال من خالل املسار األنفيس حيث أن اهلل
من وجه نظره ليس فكرة تربهن عليها بل هو موجود نعيش يف عالقة معه.

موقف كريکيجارد ( )Kierkegaardهذا ينشأ من رؤيته اخلاصة إىل اإلنسان .وإن رؤيته إىل

اإلنسان تنبثق بدورها عن الرؤية اليت اختارها بشأن املسيحية .يرى كريکيجارد أن املسيحية قد

اهتمت باإلنسان إىل حد كبري وأعطته املاكنة السامية؛ إذ يقول« :إن املسيحية تعلمنا أن الفرد موجود
أمام اهلل بل ويف استطاعة هذا الفرد اجلزيئ أن يتحدث مع اهلل ،بل أكرث من ذلك فإنها تعلمنا أن ذلك
اإلهل اللك يف حلظة هبط إىل األرض من أجل ذلك الفرد! ويف حلظة هبوطه ترك ذاته توجد وتودل وتعذب

وتموت ..إنه اإلهل اذلي يتعذب من أجل اإلنسان ،بل األكرث من ذلك أن اإلهل يرجو من اإلنسان أن
يقبل مساعدته! وليس هناك ما يذهب العقل أكرث من ذلك! وأكرث من تلك احلقيقة اليت ال يمكن ألي

عقل أن يفهمها أو يعقلها [.]Kierkegaard : Sickness unto Death, P. 210

بعد مالحظة هذه احلقيقة ،يرکز كريکيجارد ىلع رضورة فهم اإليمان بصورة ذاتية أنفسية ال بصورة

موضوعية عقلية آفاقية ،وجعل أساس حياة اإلنسان املسييح  -بل وأساس فكره الوجودي  -كيف
يمكن أن يكون مسيحيا ،ال هل املسيحية حق أو ال؟
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إن املهم بالنسبة إىل كريکيجارد يف السلوك األنفيس هو فكرة اإلحتاد بني اإلنسان واهلل وبمعىن آخر

صريورة اإلنسان ،ىلع رشط أن يتم ذلك بدون إدخال العقل .فالعقل والفهم جيعل عملية اإلحتاد غري

ممكنة ومن ثم يغرتب اإلنسان عن اهلل[ .انظر :حسن يوسف ،فلسفة ادلين عند كريکجارد ،ص  49و.]50

من خالل هذا اتلفكري يستعرض املنىح الفكري هليجل ( Georg Wilhelm Friedrich

 ،)Hegelويف الوقت نفسه حيكم بتبدل الوضع الوجودي لإلنسان .إن اإلنسان اكئن خيضع وجوده

للتغيري املستمر ،فهو اكئن يمكنه السري والسلوك يف خمتلف املراتب ،وأن يبلغ أىلع مراتب القرب

من اهلل .يف مثل هذه الرؤية تفقد األدلة بريقها ،ويتم طرح مسألة االرتباط الوجودي لإلنسان باهلل.

يف مثل هذه الرؤية تكتسب احلقيقة مفهوما آخر .إن احلقيقة يف هذه الرؤية يه ذات اإليمان اذلي

يودل من رحم إرادة الفرد يف اختيار احلماسة املطلقة واليت ليس هلا حد أو حرص يف عني انعدام

ايلقني اآلفايق ،بعبارة أدق:

إن اإليمان هو اتلصميم ىلع اختيار احلماسة اليت ال حرص هلا وال حد ،يف عني انعدام ايلقني

اآلفايق .ليك حيصل الفرد ىلع اإليمان عليه أن يتخذ قرارا أنفسيا ،وأن يتقبل من خالل ذلك رکوب
املجازفة واتلعرض إىل املخاطر الكبرية انلاشئة عن اختاذ القرار القائم ىلع عدم ايلقني اآلفايق .ويف

مثل هذه الرؤية ،يغدو اهلل بالنسبة إىل املتدين "أصال موضوعيا" [انظر :سورين كريکگور ،انفىس بودن

حقيقت است ،ص  ]68ال حيتاج إىل ديلل .ولكن ال ينبيغ اعتبار هذا األصل املوضوع كسائر األصول

املوضوعية األخرى .فإن هذا األصل املوضوع رضورة تعمل ىلع ختليص احلياة من خطر الفناء واخلواء

[املصدر السابق] .ومن ناحية أخرى فإن هذا األصل املوضوع ليس قضية بل هو حقيقة .يف مثل هذه
الرؤية ال يمكن اعتبار متعلق اإليمان قضية ،بل اذلي يشلك متعلق اإليمان هو أصل احلقيقة ،إذ
يكون الفرد فيها ىلع صلة وجودية باحلقيقة.

يذكر كريکيجارد يف بيان ادلور اذلي يلعبه ايلقني األنفيس  -وهو ايلقني احلاصل إثر عقد العزم

ىلع االختيار احلمايس حلقيقة ما مصحوبا بانعدام ايلقني اآلفايق ،وما يه اتلأثريات الوجودية اليت
يرتکها؟  -مثاال مجيال ،حيث يمثل برؤية سقراط يف باب اخللود الرشيط ،إذ يقول :إن اكن هناك

خلود ،فتكون هذه الـ "إن" عند كريکيجارد جمرد "إن" آفاقية ،وإال فإن سقراط لم يكن دليه أدىن

شك من انلاحية األنفسية يف حقيقة اخللود .فقد اكن ىلع يقني من حتقق اخللود ،غري أن يقينه اكن
يقينا أنفسيا ،ناشئا عن العزم ىلع اإليمان بهذه احلقيقة يف عني عدم احتمال اآلفاقية .ويضيف

كريکيجارد :إن هذه الـ "إن" ال تثبت أن سقراط اكن من أصحاب الشك باملقارنة إىل فيلسوف

عرصه أبدا [انظر :املصدر السابق ،ص  .]70والسبب يف ذلك أن سقراط قد عرض ك حياته للخطر من
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أجل هذه الـ "إن" الصغرية ،وسارع إىل مواجهة املوت بشجاعة ،وأمىض حياته حبماسة مطلقة ليس

هلا حرص وال حد ،من أجل أن يثبت هذه الـ "إن" [املصدر السابق ،ص  .]68ثم يستطرد كريکيجارد

قائال :إن اذلين ينشدون اخللود من خالل األدلة اآلفاقية ،ويسعون إىل احلصول ىلع ايلقني منها،

بعيدون عن حقيقة اإليمان ،إذ يفتقر جهدهم إىل العزم ىلع اختيار احلماسة اليت ليس هلا حد وال
حرص ،ناشئ عن تقبل اخلطر ودفع اثلمن .إن اذلين يقيمون إيمانهم ىلع جمرد األدلة اآلفاقية ال

يصوغون حياتهم بشلك يؤيد هذه الرؤية (االعتقاد باخللود) .من هنا يستنتج كريکيجارد ،أنه ليس

هناك من بني الرباهني اثلالثة اليت قدمها ابلعض ىلع إثبات اخللود ما هو أقوى من نمط حياة اذلي
عمدوا إىل تقديم هذه األدلة اثلالثة[ .انظر :املصدر السابق ،ص ]72

يعمد كريکيجارد من خالل تأكيده ىلع الفرد اإلنساين وصلته وارتباطه الوجودي باحلقيقة ،إىل

إهمال متعلق اإليمان وإعطاء األهمية القصوى للفعل اإليماين ابلاطين .وإنطالقا من ذلك يزهر تعددية
كريکيجارد حيث يعترب أن املسييح اذلي يدعو اهلل الواحد ليس بالرضورة أفضل من املرشك اذلي

يدعو غري اهلل؛ فالعربة ليست بمن يتم توجيه ادلاعء إيله ،بل بمستوى فعل ادلاعء بوصفه تربة باطنية

أنسانية عميقة.

كريکيجارد يثبت أن األهم من ك يشء بالنسبة هل هو االرتباط احلقييق بني الفرد واحلقيقة ،وهو

االرتباط اذلي ال يقوم ىلع أدلة آفاقية ،وال يعتمد ىلع األمور الظاهرية ،بل هو ارتباط وجودي.

وعليه قد ال يبدو الفرق ظاهرا للعيان بني الشخص املتدين وأي شخص اعد آخر .وهذه مسألة يؤکد
عليها كريکيجارد .فهو يرى أن الفرق بني الفرد املتدين والفرد العادي ال يتجىل يف األعمال ايلومية

الروتينية ،بل إن الكثري مما يقومان به واحد ومتشابه .إن الفارق بينهما ال خيضع للمشاهدة ،بل هو

أمر غري مريئ .الرجل املتدين مثل الرجل العادي ،يأكل ويرشب وخيدل إىل الراحة وما إىل ذلك .ولكن
حيث تشلك هذه األمور حمور حياة الرجل العادي ،ال جند هلا دورا حموريا يف حياة املتدين إن الرجل

املتدين يعترب اهلل ك حياته [ See: Louis Mackey, "Soren Kierkegaard: The Poetry of

]Inwardness", in Existential Philosopher, p. 77؛ وذللك جنده ىلع استعداد للتضحية بكل ما

دليه يف سبيل اهلل .يرسم كريکيجارد كما رأينا للنيب إبراهيم يف كتابه" خوف وقشعريرة "صورة الرجل

املتدين ،فنجده ىلع أتم االستعداد المتثال أمر اهلل هل بأن يقود ودله بنفسه إىل مذبح اتلضحية .فأي

يشء يمكن هل أن حيث إبراهيم ىلع ذبح ودله يف سبيل اهلل غري ذلك االرتباط ابلاطين وادلاخيل

القائم بني انليب إبراهيم وبني اهلل؟ وما هو انلظام األخاليق وما هو االستدالل اآلفايق اذلي يستطيع

تربير قتل الوادل لودله؟ أليس األمر يعود إىل عزم انليب إبراهيم ىلع اختاذ القرار وعدم تأثري األدلة
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اآلفاقية ،بل باختيار احلماسة اليت ليس هلا حد وال حرص ،ذلا يكون ىلع استعداد للمخاطرة بكل

يشء من أجل هذه احلقيقة اليت أيقن بها من خالل االرتباط بها أنفسيا؟

يف ضوء رأيه بأنفسية املسيحية ،يذهب كريکيجارد إىل أن بناء اإليمان ىلع األدلة اآلفاقية هو جهد

عبيث وغري منتج .ذلا فهو يرى احلقيقة بعنوان حقيقة معاشة يف حياة الفرد ،ال قضية مدرکة فقط،

وعيش احلقيقة هو فقط بتحوهلا إىل أمر أنفيس داخيل ذايت؛ ألن أي ثنائية بني اذلات واحلقيقة سيعين
فقدان خاصية العيش واملمارسة ،فليس املهم أن أعرف ما يه األخالق ،بل املهم أن أعيشها،

والعيش هو ما حيقق اهلوية الوجودية احلقيقية لإلنسان عنده [ .انظر :حيدر حب اهلل ،كريکجارد و نقد

تعقيل اإليمان؛ حتليل و تأمل ،ص .]70

خالصة الالكم أن كريکيجارد صاغ نظرية اشتملت ىلع ما ييل:
 .1إن األدلة اآلفاقية أجنبية عن اإليمان ،بل يه مرضة به.
 .2إن احلقيقة أمر أنفيس ،ينبثق عن االرتباط الوجودي القائم بني الفرد وبني اهلل.
 .3إن متعلق اإليمان ليس القضايا ادلينية ،بل متعلق اإليمان هو احلقيقة نفسها :إن متعلق
اإليمان ليس نظرية.. .إن متعلق اإليمان ليس جمرد أستاذ حيمل نظرية ...بل إن متعلق اإليمان هو
حقيقة األستاذ ،وکون األستاذ موجودا حقيقة.. .وعليه فإن متعلق اإليمان حقيقة اهلل -البرش يف

ضوء وجودها.. .حقيقة وجود اهلل يف فرد جزيئ … [ Soren Kierkegaard, Concluding
]Unscientific Postscript, p. 290

 .4إن الصفة واخلصيصة الرئيسة يف اإليمان يه احلماسة املنبثقة عن املجازفة.
نقد الزنعة اإليمانية لكريكيجارد
إن األدلة اليت أقامها كريکيجارد ضد االستدالالت اآلفاقية تبطل نفسها ،حيث أن السبب اذلي

أدى بكريکيجارد إىل احلكم بعدم إماكن بناء اإليمان ىلع األدلة اآلفاقية هو ما ذهب إيله أن مجيع

العلوم واملعارف البرشية املبنية ىلع الرباهني اآلفقية بشلك اعم يف حالة اتلغري والزتعزع وهلا خاصية
عدم ايلقني ،إن هذا القول إن اكن يقينيا ققد نقض نفسه وإن اكن غري يقيين فقد شمل نفسه ،وهنا

سنقوم بنقد براهني كريکيجارد.

نقد برهان اتلقريب واتلخمني

َّ
اتلارخيية .هذا الربهان نوع من القياس االستثنايئ
ال يمكن بناء اإليمان ىلع نتائج األحباث
املتصل ،والقياس االستثنايئ هل أربعة أشاكل من حيث اهليئة ،شاكالن منتجان وشالكن عقيمان .ومن
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الشكني عقيمني ،الشلك اذلي فيه استثناء املقدم مثل :إذا اكن املدفأة قيد التشغيل ،ترتفع درجة
حرارة الغرفة .لكن املدفأة ليست قيد التشغيل ،ذلا فإن الغرفة ليست دافئة .هذا القياس برفع املقدم
ينتج نقيض اتلايل .هذه الصورة من القياس االستثنايئ املغالطي عقيم ألن انلتيجة ال تكون دائما

صادقة .وتنيجة برهان اتلخمني واتلقريب أخذت بهذه الصورة؛ استثناء املقدم يلنتج نقيض اتلايل.

إضافة إىل ذلك فله إشلك حمتوايئ [انظر :عباىس ،درآمدی بر الكم جديد ،ص ]257

هذه احلقيقة ال ختىف ىلع أحد ،فالعديد من األحداث واألحداث اتلارخيية يقبلها البرش ويؤمنون

بها ...بدال من ذلك ،فإن رؤية احلياة البرشية تبتين عليها وتتمتع بنوع من ايلقني من خالل الرباهني
اآلفاقية .إن رفض مجيع احلقائق اتلارخيية حبجة احتمال اخلطأ هو رأي مرفوض ،وإذا اكن األمر
كذلك ،فإن حياة املرء ستكون بال أساس تماما إذا اكن كريکيجارد متأكدا من أن وادله مايكل

باترسون قد بلغ سن  ،76ىلع سبيل املثال ،أو هو نفسه أصغر أو أكرب من بعض اإلخوة اآلخرين ،فمن

أي حدس أّت هذا ايلقني؟ القضايا اتلارخيية هلا أسلوبها اخلاص يف ادلراسة اذلي يقبله البرش

ويتقبلونه.

نقد برهان اتلعليق واإلرجاء
أوال ،لم يثبت أي ديلل أن اإليمان ادليين احلقييق ال يمكن تربيره برباهني آفاقية ،وثانيا ،هذا

الربهان صحيح بالنسبة ألوئلك اذلين يؤمنون بإماكن إبطال األدلة اآلفاقية اليت تدعم إيمانهم ولو

إحتماال يف املستقبل .ولكن املقدمات األوىل واثلاثلة هذا الربهان خاطئة .املقدمة اليت تقول أن املؤمن

بدون اإللزتام بمحتوى اإليمان ال حيصل ىلع اإليمان األصيل ،ومع وجود إحتمال املراجعة ال يمكن
اإللزتام الاكمل .وك ديلل آفاقية حيتمل إماكن املراجعة .نتيجة هذه الربهان إذن هو :أنه ال يمكن

للمؤمن ىلع اإلطالق أن يبين إيمانه ىلع حجج رسيعة الزوال .

املشكة يف هذه املقدمة األوىل يه أنها تتطلب أن يكون هناك تفان غري مرشوط يف اإليمان .نعم،

يعين اإليمان احرتام حمتواه ،ولكن ال شك يف أن اتلفاين غري مرشوط ،ىلع سبيل املثال ،ال يكون ذلك

بدون هذا الرشط .سواء اكن إيماننا و اإليمان صحيح أم ال ،اإليمان هنا جيب أن يكون مرشوطا

بالفهم واملعرفة ال ريم السهام يف العتمة.

أما القول أن ك ديلل آفايق يمكن إاعدة الزنر فيه ،ال يصدق دائما .عندنا كثري من األدلة اآلفاقية ال

يمكن إاعدة انلظر فيها؛ مثل؛ استحالة اجتماع انلقيضني…هذا الربهان ضعيف واليثبت مداعه.

الشك أن اإليمان ادليين األصيل يتضمن اإللزتام اتلام الاكمل وهذا اإللزتام ناشئ من املعرفة ال من

اتلقليد األعىم .من املمكن أيضا احلفاظ ىلع االلزتام بنظرية ما ىلع الرغم من إماكنية املراجعة يف
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املستقبل ،كما فعل شيوخ وعلماء العديد من األديان تلحقيق ايلقني .وهذان الربهانان تتعارض مع

احلياة ايلومية لإلنسان ،ىلع سبيل املثال ،مع احتمال وقوع حادث طائرة أو سيارة ،لن يتخىل أحد عن

السفر ،ومع احتمال أن يكون الطعام ايلويم ،ىلع سبيل املثال ،ساما ،فلن يتوقف أحد عن األكل و...
نقد برهان احلماسة واهليجان واملخاطرة

من وجهة نظر كريکيجارد إن أهم ما يمي اتلدين هو احلماسة املطلقة .وحصول هذه احلماسة

يقتيض عدم احتمال اآلفاقية والزمها املخاطرة واتلضحية .مع فقدان املخاظرة واتلضحية ال وجود
لإليمان.
ينتقد آدامز ( )Adamsهذا الربهان ،ويقول :جيب أن نرى ونفحص ما إذا اكن ينبيغ أن تكون

احلماسة ،أو اتلصور اذلي يفكر فيه كريکجارد ،جزءا من املثل األىلع للحياة ادلينية ،أم ال .هذا

الشخص يقدم أعظم اتلضحيات املمكنة ،حت يف احلاالت اليت يكون فيها احتمال انلجاح هو األدىن

قدر اإلماكن ،وهذا يف رأيي هدف بعيد املنال[ .انظر :آدامز ،ادهل كريکاگرد بر ضد استدالل آفایق دين ،ص ]100

نقد آخر :أي إيمان جيب اعتناقه؟
من االنتقادات اجلادة نلظرية اإليمان لكريکجارد أنه من خالل إنكار دور العقل واالستدالل يف

باب اإليمان ،هناك دائما خطر كبري يتمثل يف احتمال حدوثه .وهو أن يكون اإلنسان يف عالقة وجودية

خاطئة باعتقد ما ،وهذه اخلطورة أشد حيث يكون اإلنسان يقنع نفسه باملعتقدات اخلاطئة من أجل

حتقيق السعادة .هل يمكن قبول طرح آالف اخلرافات يف سوق املعتقدات البرشية باسم اإليمان وادلين
دون مساعدة أي حجة عقالنية؟ جيب أن يُسأل كريکيجارد عن انلظام العقائدي اذلي جيب اتباعه

للحصول ىلع السعادة ،وإذا أظهر املسيحية أو دينا آخر ،فيجب أن نسأل مرة أخرى ملاذا جيب أن نؤمن

بهذا ادلين وملاذا ال نؤمن بذاك؟

ُ
إن فصل االستدالل العقيل عن ادلين ،يؤدي إىل اتلعددية يف االعتقاد ويه اكرثة عظيمة ،حيث تبىن

خرافات عديدة باسم ادلين ،وتاريخ البرشية ميلء بمثل هذه األحداث ،من اخلوارج اذلين حاربوا

خليفة اهلل باسم ادلين ،وغريهم إىل يومنا هذا.

يقول األستاذ مطهري يف اكتب اإلنسان واإليمان :وقد أثبتت اتلجارب اتلارخيية أن فصل العقل

والعلم واإليمان قد أدى إىل أرضار ال يمكن تعويضها؛ ذلا جيب معرفة اإليمان ىلع ضوء العقل
والعلم؛ ليك يبتعد اإليمان عن اخلرافات بنور العقل والعلم .وبفصل العقل والعلم عن اإليمان يتحول

اإليمان إىل مجود وتعصب أعىم  ...واإليمان اخلايل من العلم واملعرفة ينقلب فيه املؤمنون اجلهلة إىل
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آلة بيد كبار املنافقني ،وقد رأينا نماذج منهم اكخلوارج يف صدر اإلسالم واملراحل اليت تلته بصور

خمتلفة[ .انظر :مطهری ،مسئله شناخت ،ص ]29

والعقل والعلم بال إيمان سيف بيد إنسان غري مزتن ،ورساج يف منتصف الليل بيد لص ليسق أىلغ

املصواغت؛ وهلذا فإن اإلنسان العالم بال إيمان ايلوم ال خيتلف عن اجلاهل بال إيمان يف األمس أدىن

اختالف ،من حيث طبيعة األسايلب واألفعال وماهيته ،فما االختالف بني أمثال ترششل ونيكسون

وستالني ايلوم ،وبني الفراعنة وأمثال جنكي باألمس؟ [انظر :مطهری ،مسئله شناخت ،ص ]29

ويبدو من الكم كريکيجارد أن االعتقاد بأمر ىلع رغم وجود شواهد وأدلة آفاقية خمالفة هل يؤدي

بالفرد إىل اختاذ اخلطوات العملية لالعتقاد بتلك القضية أو احلقيقة .وهذا ما نشاهده يف العديد من

املواقف يف حياتنا .ولكن السؤال املطروح هنا :ما هو معيار لقبول قضية أو حقيقة ما؟ بعبارة أخرى:

لقد وضعت األديان املختلفة طرقا عدة أمام اإلنسان ،وك واحد منها يطالب باالرتباط الوجودي

بني اإلنسان واألمر املقدس يف ذلك ادلين .فهل يتعني ىلع املرء أن يقيم ارتباطا وجوديا مع اهلل أم مع

اثلالوث املقدس؟ وهل تعترب إقامة االرتباط الوجودي مع يهوه قرارا صائبا وعقالنيا ؟ أم جيب أن يقوم
هذا االرتباط الوجودي مع هلإ الرباهمة؟ فما اذلي يمكن لكريکيجارد أن جييب يف هذا الشأن؟ يبدو

أنه يف مثل هذه احلالة سيقع يف ورطة اتلعارض.
إن هذا اتلعارض يثبت أن رؤيته ليست رؤية دينية شمويلة ،وإنه يقبل بصحة املسيحية بوصفها

نموذجا مقبوال .والسؤال املطروح هنا :ما هو ادليلل القائم ىلع قبول املسيحية كدين؟ وهل يمكن
اإلرصار ىلع انلموذج املسييح يف الوقت اذلي تنترش فيه خمتلف انلماذج األخرى؟

إن طريق الوحيد أمام كريکيجارد للخروج من هذا املأزق أن يقول :ما دام اإلنسان يروم إقامة

االرتباط الوجودي مع حقيقة مقدسة ،يكون قد اختار الطريق الصائب واكن حمقا .إال أن هذه اإلجابة

تنطوي ىلع اتاه تعددي .وال يتسع هذه املقالة نلقد أدلة القائلني باتلعددية ،ولكن يكيف القول بأن

االتاه اتلعددي حيتوي ىلع الكثري من املعضالت املعرفية ،وال يمكن قبوهل؛ ألن اختاذ اتلعددية

مرتكزا للتخلص من اإلشاكل املذكور يشبه اهلروب إىل املياب لالحتماء من املطر!
نقد آخر :بأي الوسائل واألدوات جيب أن ندعو إىل اإليمان؟

إذا اكنت احلجج واألدلة والرباهني والشواهد والقرئن إلثبات وتأكيد اإليمان غري مفيد وال مرغوب

فيه ،بل هو من وجهة نظر كريکيجارد مدمر لإليمان ،فبأية طريقة يمكن دعوة غري املؤمنني إىل

اإليمان؟ وما يه األدوات واألسايلب والطرق األخرى غري االستدالل وإقامة الرباهني يمكن اإلعتمان
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عليها عند مواجهة أشخاص غري متدينني؟ وکيف يمكن اتلحدث مع امللحدين واملشككني يف هذا
اابلاب وإحضارهم إىل اإليمان ودعوتهم لالنضمام إىل مجاعة دينية ؟

يف هذا ابلاب ،الطريقة العقالنية الصحيحة يه أنه جيب ىلع املرء أن يدرس بدقة ك هذه

املنظورات املختلفة واخليارات املختلفة ثم يرى أي منها بالقارنة باألخرى أقرب إىل احلقيقة والصدق

وخيتارها .بالطبع ،هذا ما يعتربه كريکيجارد غري مرغوب فيه بل مستحيل .علينا أن نسأهل ،السيد
كريکيجارد ،ملاذا قدمت بعض الرباهني اإلثبات نظريتك يف اإليمان ،ثم فضلت هذه انلظرية ىلع مجيع

انلظريات األخرى ؟
نقد مبىن كريكيجارد يف باب اإليمان
إن ما ذهب إيله كريکيجارد من نيف دور العقل واملعرفة نفيا تاما فيما يتعلق باإليمان يرجع إىل مبناه

لإلنسان واإليمان .فمبناه األول هو أن اإلنسان يف بعد انلظري ومعرفة احلقيقة جاهل ،وال يستطيع

بمساعدة العقل واملعرفة سلوك طريقة السعادة .وبالطبع هذا املبىن هل مبىن آخر ذلاته ،وهو أن اإلنسان

يف رأيه سقط من وجود احلقيقة بسبب اخلطيئة األصلية وال يزال جاهال ،و هذا انلقص فقط اإليمان
وحده يستطيع تعويضه.
نقد املبىن األول

عند نقد هذا املبىن ،ينبيغ انلظر يف مسألة إماكنية املعرفة واإلدراك ألن مسار السيد كريکيجارد

يمر من قبل املتشككني والسفسطائيني ،مع الفارق أنهم ظلوا يف شكهم ،ولم يظل كريکيجارد موضع

الشك بسبب قفزة اإليمان .ينبيغ أن نرى هل هناك إماكنية املعرفة لإلنسان وهل املعرفة ايلقينية
ممكنة؟ إن مفهوم املعرفة وايلقني من أوضح املفاهيم وأشدها بدهية ،وهو ليس مستغنيا عن اتلعريف
فحسب وإنما ال يمكن تعريفه إطالقا ،وذلك ألنه ال يوجد مفهوم أوضح منه حت يصبح معرفا هل ال

يمكن تعرفهما باحلد ،وإنما رشح االسم.
تعريف صدق احلقيقة
احلقيقة أو الصدق عبارة عن اإلدراك املطابق للواقع والكذب عبارة عن اإلدراك غري املطابق للواقع.

إذن احلقيقة واخلطأ صفتان لإلدرااكت من حلاظ املطابقة أو عدم املظابقة للواقع .طبعا هذا اخلطأ

واتلوافق يف ماكن يوجد فيه وسيط بني املعلوم واملعلوم ،ولكن حيث ال يوجد وسيط ،نتحدث عن
اخلطأ ،وال يمكن افرتاض وجود اخلطإ.
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تعريف اْلقني
ايلقني يف الفلسفة الغربية بمعىن الوضوح واتلمايز حسب ما بينه ديكارت [فرويغ ،سري حكمت در

اروبا ،ص  ،]125فاحلقيقة عبارة عن ايلقني ،وايلقني وهو نفس الفهم الواضح واملتميي .أما يف
الفلسفة اإلسالمية ،فايلقني هو االعتقاد اجلزم املطابق للواقع .يقول صدر املأهلني« :العلم اما تصديق

فهو االعتقاد الراجح سوا بلغ حد اجلرم أم ال؟ فان طابق الواقع فيقني واال فجهل مرکب أو فظن صادق

او اكذب وأما غريه فتصور» [الشريازي ،اللمعات املرشقية يف الفنون املنطقية ،ص .]3
إذن فلليقني رکنان :االعتقاد اجلازم ومطابقة الواقع.

واتلفاوت بني العلم وايلقني هو أن العلم هو اتلصور املطلق ،سواء اكن تصديقا أو تصورا ،أما

ايلقني فهو يتعلق باتلصديقات فقط .يقول ابن سينا :يقني منه هو ان يعتقد يف اليشء انه كذا و يعتقد
انه ال يمكن اال يكون كذا اعتقادا وقوعه من حيث ال يمكن زواهل (انظر :ابن سينا ،الشفاء

(الربهان) ،ص .)256

طبقا هلذا اتلعريف فإن ايلقني إضافة إىل الرکنني املذكورين أي االعتقاد اجلازم واملطابقة للواقع
فإن عدم إماكن زواهل يف أي وقت من األول رکن آخر لليقني .واآلن لرنى هل بإماكن البرش احلصول

ىلع العلم وايلقني أو ال؟

إماكن املعرفة واْلقني
خبالف اداعءات املتشككني والسفسطائيني ،حسب فالسفة املسلمني ،احلصول ىلع املعرفة

وايلقني أمر ممكن ،وهذا اإلماكن أمر بديه وال يتطلب ديلال .حسنا ،إذا اكن الشخص يشك يف أي
يشء ،فال يمكنه أخريا الشك يف وجوده ،وکذلك قواه اإلدراكية ،مثل قوة ابلرص ،واللمس… وحاالته

العقلية مثل اخلوف واحلب واحلنان والغضب وابلغضاء والرضا والفرح واحلزن وانلدم ...هذه باإلضافة

إيلها ،هلا تأثري ىلع الوجود اخلاريج ،حت ىلع وجود اآلخرين وك األشياء ابلعيدة .احلياة العملية
لإلنسان تقوم ىلع قبول ايلقني ،فلماذا اليريم اإلنسان بنفسه من قمة جبل إىل واد ،وملاذا ال يعيش

بدون طعام ،..وملاذا ال يصطدم اإلنسان بأشياء ثقيلة؟ ىلع رأسه؟

ذللك اتضح أن ك هذه األشياء يف إثباتها ال حتتاج إىل صغرى وکربى وحد أوسط ووسط بلداهتها.

حسنا ،اآلن ال يزال هناك شخص ما يرص ويقول إنه من غري املمكن ىلع اإلطالق أن يصل املرء إىل

املعرفة وايلقني ،ويف هذه احلالة جيب ىلع املرء أن يستجيب من خالل املنطق انلظري والعميل ..املنطق
انلظري هو أن هؤالء السادة جيب أن يُسألوا عما إذا اكنوا متشككني أم ال يف اداعئهم ؟ واذلي يتضمن
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استحالة معرفة ايلقني .هنا قد يمكن تقديم واحدة من اإلجابات اثلالثة اتلايلة.
 .1نعم ،أنا متأكد من اداعيئ ،ويف هذه احلالة يعتقد هذا الشخص أن دليه معرفة معينة واحدة

ىلع األقل وقد اعرتف ،وبهذه الطريقة يكون قد خالف اداعئه بأنه من املستحيل معرفة ايلقني.

 .2أو قد يقول ردا ال أدري ماذا يعين .أي ،افرتض أن هناك معرفة معينة ممكنة؛ ذلا فهو يقبل

إماكنية معرفة معينة وال ينكر أنه انتقض اداعئه مرة أخرى.

 .3ولكن إذا قال ردا ىلع ذلك إنه يشك يف إماكنية معرفة معينة ،فينبيغ أن يُسأل عما إذا كنت

تعرف أنك تشك أو ال؟ إذا قال إنين أعلم أنين أشك ،فعندئذ لم يوافق فقط ىلع إماكنية احلصول ىلع
ُ
املعرفة ،بل قبل أيضا حدوث املعرفة .ولكن إذا قال إنه يشك أيضا يف شكه اخلاص ،فيجب أن تعطى
إجابته من خالل املنطق العميل أي رضبه ىلع رأسه بقبضة قوية ملعرفة ما إذا اكن يعرف األلم أم ال ،أو

أرسله إىل مستشىف لألمراض انلفسية!

يعتقد الفالسفة املسلمون أن جمموعة املعرفة اإلنسانية تقوم ىلع مفاهيم وافرتاضات واضحة ،أي

افرتاضات معينة دون احلاجة إىل الربهان واحلجة .يف هذه انلظرية ،يكون الوصول إىل ايلقني وحتقيق
ايلقني ممكنا ،ووفقا هلذا الرأي ،فإن األصويلة وإرجاء انلظريات واملعرفة احلصويلة إىل ابلدهيات ال

تقترص ىلع حمتويات االفرتاضات ،بل يشمل اهليئات وأشاكل االستدالل تماما كما جيب أن إرجاء

حمتوى االستدالل إىل قضايا رضورية وغري كسبية وال حتتاج إىل حجة .جيب أن تعود مجيع أشاكل

وجممواعت االستدالل أيضا إىل شلك واضح وبديه وبدون احلاجة إىل اتلفكري ،وإال يستلزم التسلسل

وسيكون اكتساب املعرفة وايلقني والوصول إىل معرفة حمددة أمرا مستحيال ،وباتلايل فإن اكتساب

املعرفة وايلقني ممكن للبرش .

إذن ،فإن إماكنية املعرفة واملعرفة ىلع وجه ايلقني وحت حدوثها يه مسألة واضحة أنها غري قابلة

للنقاش ىلع اإلطالق ،ذلا فإن كمات كريکيجارد ليس هلا أساس علِّم .نعم ،قد يقول إننا نقبل

إماكنية املعرفة ايلقينية يف املحسوسات ،أما ما يرتبط بما وراء الطبيعة وغري املحسوسات فإننا ننكره.
اجلواب واضح يا كريکيجارد ،يا من يتنفس اإليمان واهلل ،بأي حس أدرکت هذا ؟ يف األساس أنت

اعلم ،تديع نلفسك العلم ،فمن أي حس عرفت بعلمك؟ ذللك ،فإن االداعء باستحالة املعرفة
ايلقينية إداعء واضح ابلطالن.

أما القول بأن اجلهل البرشي يف هذا العالم يرجع إىل هبوط اإلنسان ،فإن هذه العبارة يف رأينا يف

قصة اهلبوط وخطيئة آدم األصلية كما وردت يف العهدين القديم واجلديد حمرفة تماما .وحبسب األستاذ
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مطهري ،فإن هذا اتلحريف هو من اتلحريفات اليت أحدثت أكرب رضر يف تاريخ البرشية .األمر اذلي
جعل اإلدراك واملعرفة يتعارضان مع اإليمان ،وليس من املنطيق ىلع اإلطالق أن يزنل اإلنسان من

باب اهلل ومن اجلنة اإلهلية بسبب أكله ثلمار شجرة املعرفة ،العديد من هذه املدارس ،اليت تنظر يف

اتلناقض بني العقل واملعرفة واإليمان ،نشأت من هنا ..حبسب القرآن ال تناقض بني العلم واإليمان

إطالقا ،وبسبب علمه اكن آدم متفوقا ىلع املالئكة وخليفة هلل يف األرض ،واهلل نفسه علمه علم
األشياء وحقائقها .وعلم آدم األسماء كها[ .انظر :مطهري ،مسئله شناخت ،ص]29

أما يف اتلوراة فاألمر مهيأ دلرجة أنه بعد أن دخل الشيطان اجلنة من خالل احلية وأقنع زوجة آدم أن

تأكل من تلك الشجرة املحرمة ،واكنت تلك الشجرة شجرة املعرفة ،وأكل منها آدم ،ثم انفتحت

عينيه .وعلم بكل يشء وتمرد وعىص أمر اهلل وطرده اهلل من اجلنة ألنه ظن أن اإلنسان أكل ثمر املعرفة

وصار اعلما ،ثم إذا أكل من ثمر اخللود ،يبىق أبديا ويصري مثل اهلل.

لكن القرآن يقول :قبل ذهابه إىل اجلنة اكن آدم اعلما وأعطاه اهلل العلم ،ويف القرآن طرد اهلل آدم

من اجلنة ألن اإلنسان رغم علمه أرس باجلشع واهلواء وصار شهوانيا .وقع يف اإلغراء ولم يترصف آدم

حسب مقتضيات علمه وسقط .وفقا للسيد مطهري ،فإن اإلدراك يعطي اإلنسان نظرة للعالم وانلظرة

للعالم يمنح اإلنسان أيضا أيديولوجية ،واأليديولوجية تتطلب العمل وااللزتام من اإلنسان وتلب
املسؤويلة ،والعمل هل جانب سليب وإجيايب .وحبسب القرآن لم يُطرد آدم من ثمر العلم بسبب نفسه ،بل

ألنه لم يترصف وفق مقتضيات العلم ،فال عالقة لقصة الزنول جبهل اإلنسان[ .انظر :املصدر السابق]
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اخلاتمة
يف خاتمة هذا ابلحث يمكن أن نضع نظرية كريکيجارد لإليمان وفهمه لطبيعة اإليمان يف ميان

انلقد العلِّم ،ونورد فيما ييل بعض انلقاط اإلجيابية وبعض السلبيات.
انلقاط اإلجيابية اليت يتضمنها هذا انلموذج من اإليمان يه:

 -1من وجهة انلظر هذه ،تعترب قضية اإليمان من أكرث االهتمامات اجلدية للوجود اإلنساين،

واليت تعترب أيضا طريقة الفلسفة الوجودية ،اليت أسسها كريکيجارد ،ذللك يف هذا املنظور ،اإليمان هو
السبيل الوحيد لإلنسان للوصول إىل السعادة والكمال ،اإليمان هو ضامن رفاه اإلنسان وخالصه.
 -2ألن هذا الرأي يعترب أن اإليمان هو السبيل الوحيد إلنقاذ البرشية من عواصف الشك

والضالل من املدارس العبثية واإلحلادية ،فهذه خطوة ثمينة للغاية وثورته ىلع املدارس املنحرفة
جديرة باثلناء ،وهذا القبل يف كريکيجارد يشبه إىل حد ما ما قيل حبق ديكارت .لقد أسس ديكارت
العقالنية يف مواجهة احلسيني واملشككني ،ىلع الرغم من بداية استدالهل؛ أنا أفكر إذن فأنا موجود.

 -3تعترب هذه انلظرية جوهر اإليمان ىلع أنه إخالص يف حد أىلع وتضحيات عظيمة وعشق
ومحاسة مطلقة للمؤمن تاه متعلق اإليمان وال تعترب اإليمان جمرد تأكيد معريف بارد للقضايا ادلينية.
وبهذه الطريقة ،تفضل هذه انلظرية انلظرة العرفانية يف باب اإليمان ،وهو مواجهة حضورية

شهودية يف ابليئة انلظرية والعملية ،ىلع املوقف الفلسيف والفكري املحض تاه اإليمان ،وهذا أمر
مقبول.

انلقاط السلبية اليت ال يمكن ادلفاع عنها يف وجهة نظر كريکيجارد ويه:
 .1ليس من املستحيل ىلع اإلنسان احلصول ىلع معرفة ذات اإلنسان والعالم واملبدأ بل هو أمر
ممكن خبالف ما ذهب إيله كريکيجارد .إن هذه املعرفة ايلقينية يمكن احلصول عليها إما من خالل

الشهود ابلاطين واملواجهة احلضورية املبارشة أو من خالل اتلحليل واالستدالل العقالين وادلراسة اليت

تدور حول املفاهيم والعلم احلصويل .وذلا فإن اداعء كريکيجارد من أن االستدالال الفلسفية اآلفاقية

(العقالنية واتلارخيية واتلجريبية) ال تصيل إىل املعرفة ايلقينية هو اداعء ليس فقط ليس هل أي ديلل،

بل هناك أدلة عديدة تثبت خالف ذلك كما بيناه خالل انلقود ىلع هذه انلظرية.

 .2لقد أدى اتلفكري الصويف لكريکيجارد إىل سلب اإليمان من مجيع اجلوانب اهلامة األساسية

اليت ال يمكن فصلها عن اإليمان وإبقاء بعده العاطيف فقط ،مثل العالقة الفردية مع اهلل والعشق

واهلياجان .لقد اقترص اإليمان ىلع هذا ابلعد الواحد فقط .ونتيجة ذللك ،فإن اإليمان غري موجود يف
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أبعاد احلياة االجتماعية لإلنسان ويفسح املجال ملدارس أخرى (غري دينية) ،وهذا عيب كبري يف ماكنة
اإليمان.

 .3هذه انلظرية ال تتجاهل ابلعد العقالين واملعريف لإليمان فحسب ،بل يعتربه أيضا مستحيال،

وهذا يسبب عدم وجود معايري لإلنسان يف اختيار العديد من خيارات اإليمان املختلفة ،واإليمان يف
هذه احلالة هو لعبة يف أيدي البرش .وهذا بالطبع سيفشل يف جلب اإلنسان إىل السعادة .ومن ناحية

أخرى ،االكتفاء بالشهود واجلذب املبهم بدال من اإلدراك واملعرفة العقالنيني ،يف حني أن اإلدراك

الشهودي ال يمكن نقله وحجيته يقترص بصاحبه ،و ذللك من أجل نقلها ،جيب ىلع البرش أن يرتبطوا

باملعرفة والعلم احلصويل ،وال توجد طريقة أخرى ،ذللك ىلع أي حال ،ال مفر من استخدام املنهج
العقالين واملعرفة احلصويلة.

ختاما نقول إن هذه انلظرية اليت تفس العالقة بني العقل واإليمان جمانبة للحقيقة؛ تلعارضها مع

العقل ،وإن تمسكها ببعد واحد من أبعاد اإليمان وترك األبعاد املتبقية للحقيقة هو هروب من املشكة

بدال من حلها .وهذه ليست خدمة لإليمان ،ولكنها رضبة قوية هل ،أي بالتشبث بابلعد العاطيف وحده

وتاهل األبعاد األخرى لإليمان ،سواء بويع أو بغري ويع ،فإنه ال يعالج أي ألم من املعاناة اإلنسانية،
بل يسبب املشاك اجلسيمة اليت عرضناها يف قسم انلقد ،ذلا فإن اإليمان وما هو جوهره من احلب

واإلخالص ال يمكن تصوره إطالقا بدون املعرفة والعقل.

 .4إن اتلنبه إىل االعتقاد اذلي يؤکد عليه كريکيجارد يثبت أنه ال يمكن تاهل األدلة اآلفاقية .

يؤکد كريکيجارد يف برهان احلماسة ىلع نظرية اتلجسد ،ويه انلظرية اليت تقول بأن اهلل بالرغم من

كونه برشا فهو هلإ أيضا .إن مثل هذا االعتقاد ال يمكن أن ينسجم مع أي منظومة عقلية ،وقد أدى
ذلك بكريکيجارد إىل اتلخيل عن األدلة اآلفاقية وخاصة يف اجلانب اتلارييخ منها ،وحيكم بأنفسية
اإليمان .وحايلا هناك الكثري من العلماء املسيحيني املتدينني اذلين يتمسكون باللوازم العملية

للمسيحية اذلين يقرون بعدم صوابية االعتقاد باتلجسد .حيث يؤکد أفراد من أمثال جون هيك ىلع
أن اللغة اإلجنيلية يف هذا الشأن لغة أسطورية ،وجيب عدم محل ألفاظ هذه اللغة ىلع املعىن

الظاهري .والسؤال اذلي يطرح نفسه هنا :ما يه الرؤية اليت يتعني علينا اختيارها بني هاتني

الرؤيتني ،أي :الرؤية اليت تؤمن بنظرية اتلجسد اليت ساقها كريکيجارد ،أو الرؤية املخالفة للتجسد
اليت ساقها جون هيك؟ فهل يتعني ىلع الفرد املسييح أن يكون يف دائرة االرتباط الوجودي مع اهلل

اذلي هو إنسان يف الوقت نفسه ،أم يتعني عليه أن يرتبط باهلل املزنه عن أن يكون برشا؟ يبدو أن

اتلأكيد ىلع أنفسية اإليمان ال حيمل إجابة شافية عن هذا السؤال؛ ألن كتا الرؤيتني تؤکد ىلع
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أنفسية اإليمان .إن اختيار إحدى هاتني الرؤيتني إلقامة االرتباط الوجودي يبدو أمرا ال يتأّت إال من
خالل الشواهد اآلفاقية ،وهو اليشء اذلي تاهله كريکيجارد.

 .5إن قبول انلظرية واالعتقاد بها ،ىلع الرغم من االستدالالت املخالفة باإلرادة اليت أوىص بها

كريکيجارد ،هل مشكتان رئيسيتان .اإلنسان مسؤول أخالقيا عن فكره وتفكريه ،أي أن اإلنسان ملزم

باتلفكري واإليمان املوافق لالستدالل العقيل واملعريف .ذللك ال يمكن لإلنسان أن يعتنق نظرية ىلع
الرغم من احلجة املعاكسة هلا وىلع الرغم من احلجة ضد تلك انلظرية ،ألن أخالق اإليمان ال تسمح

بمثل هذا اليشء ،كما أن اإليمان بنظرية ىلع الرغم من األدلة ضدها من خالل اإلرادة سيؤدي إىل
أصالة اإلرادة ويه باطلة.
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The concept of freedom between the liberal approach and the Islamic
approach
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Summary
The concept of freedom is one of the cognitive concepts that have many connotations
and concepts which differ from one view to another. It is not one of the concepts
where its scientific and intellectual implications have been agreed on, even if they are
compatible in the results. Every thinker looks at the concept of freedom from his own
perspective, and the reason behind the difference of the concept of freedom is that
which made thinkers differ in giving a comprehensive and specific definition about the
concept, besides the circumstances surrounding each individual, which affect each one
of them positively or negatively. According to these reasons, there are many
definitions of freedom. Therefore, we find them trying to found a system according to
a certain method that may attain justice and equality in rights and duties. From among
these liberal approaches, which see that man has the right to do whatever he likes,
there are some that calls for absolute freedom with an individualistic tendency.
However, this liberal approach does not give the right view of human freedom, and it
cannot be successful at the actual practically and ideologically application. If it is
compared with the Islamic view of freedom, we clearly see its failure. The Islamic
approach has established perfect foundations for man’s dignity, advancement and the
preservation of all his rights towards himself and towards others. Islam has given a full
and perfect system to save man from all restrictions that may prevent him from
exercising his freedom.
Keywords: concept, approach, freedom, liberalism, religion.
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مفهوم احلرية بني املنهج الليربايل واملنهج اإلساليم
أمحد األسدي
أستاذ يف جامعة املصطىف العاملية ،العراق .الربيد اإللكرتوينahmedalasadi3168@gmail.com :

اخلالصة
مفهوم احلرية من املفاهيم املعرفية اليت هلا دالالت ومفاهيم عدة ختتلف من رؤية إىل أخرى ،فيه
ليست من املفاهيم املتفق ىلع مدلوالتها العلمية والفكرية ،وإن اتفقت يف نتاجئها ،فلك مفكر ينظر
إىل مفهوم احلرية من منظاره اخلاص ،والسبب يف اختالف مفهوم احلرية هو اذلي جعلهم خيتلفون يف
إعطاء تعريف شامل وحمدد هل ،فضال عن الظروف اليت حتيط بالفرد ،واليت تؤثر عليه سلبا وإجيابا.
وبمقتىض هذه األسباب تعددت تعاريف احلرية؛ وذللك جندهم يسعون إىل وضع نظام وفق منهج حيقق
هلم العدل واملساواة يف احلقوق والواجبات ،ومن ضمن هذه املناهج الليربايلة اليت ترى أن لإلنسان حق
اتلرصف يف ك يشء ،فيه تدعو إىل احلرية املطلقة ذات الزنعة الفردية ،لكن هذا املنهج الليربايل ال
يعطي الرؤية الصحيحة حلرية اإلنسان ،وقد أبدى فشله ىلع مستوى اتلطبيق العميل واأليديولويج،
وإذا ما قورنت مع الرؤية اإلسالمية للحرية ،نتلمس فشلها ،فقد أرىس املنهج اإلساليم أسسا لسمو
اإلنسان ورقيه وحفظ مجيع حقوقه تاه نفسه وتاه اآلخرين ،وأعطى نظاما متاكمال وصحيحا
تلخليص اإلنسان من مجيع القيود اليت تقف اعئقا أمام ممارسة حريته.
اللكمات املفتاحية :املفهوم ،املنهج ،احلرية ،الليربايلة ،ادلين.
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املقدمة
من اجلديلات الشهرية جدا يف اعلم ايلوم يه جديلة "مفهوم احلرية" ،ووجودها وحقيقتها وحدودها وما
ينبيغ أن تكون عليه .وزادت أهمية هذه املسألة مع الطرح "الليربايل" وتصاعده يف العالم منذ قرون،
حت أصبحت األطروحة الليربايلة يه اليت حتكم اعلم ايلوم بشلك أو بآخر.
وذلا فمفهوم احلرية من املفاهيم املهمة اذلي الیق نقاشا واسعا سواء ىلع املستوى الفلسيف واألخاليق
أم ىلع املستوى ادليين والسيايس ،لكن عندما نرجع إىل واقع احلياة يف أي بدل اكن سواء اكنت أنظمتها
ديمقراطية حتررية أم دكتاتورية متحكمة ،جند أن احلرية ليست مطلقة أبدا ،فللك بدل هل قانونه
ونظامه اذلي ينظم حياة املجتمع يف ذلك ابلدل ،وهذه األنظمة والقوانني وإن اكنت حبسب الظاهر تعترب
تقييدا للحرية ،إال أنها واقعا يه منظمة وحافظة للحرية حت ال تعم الفوىض من جراء اتلعدي ىلع
مصالح اآلخرين بدايع اللك هل احلق أن يمارس حريته مت أراد وکيفما اكنت ،وباتلايل حيصل الفساد
واإلفساد.
يكتسب هذا ابلحث أهميته من طبيعة املوضوع اذلي يعاجله ،فهو يسلط الضوء ىلع مقارنة مفهوم
احلرية بني املنهج الليربايل الوضيع اذلي أرىس داعئمه الاكئن األريض ،وبني املنهج اإلساليم اذلي أنزهل
احلكيم العادل ،للوصول باإلنسان إىل حتقيق العدالة واملساواة وفق حتقيق أسىم معاين احلرية ،وذلك
عرب ممارسته للحرية الفكرية والسياسية واالقتصادية واتلعليمية بأسس قوية ومتينة ال تزتعزع رغم
قساوة الظروف وتطبيل املطبلني وقطاع طرق انلجاح والرفاهية ،اذلين حياولون رسا وعالنية تشويه
ادلين اإلساليم بأنه دين العبودية والرجعية واتلخلف.
َّ
ويمكن القول إن ما توصلت إيله الليربايلة من أن احلرية هو أن يكون لإلنسان حق اتلرصف يف ك
يشء وهل احلق بأن يعيش مستقال عن اآلخرين وهو قادر ىلع أن ينظم سلوکه وحياته ،فالليربايلة
تعطينا فهما آخر للحرية هذا الفهم هو اإليمان باحلرية املطلقة ذات الزنعة الفردية.
وتكمن مشكة ابلحث يف السؤال األسايس وهو :ما هو مفهوم احلرية بني املنهج الليربايل واملنهج
اإلساليم؟
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وقد تفرع عن هذا السؤال األسايس جمموعة من االسئلة الفرعية اتلايلة :ماذا تعين احلرية والليربايلة؟
ما يه أنواع احلرية؟ ما هو مفهوم احلرية يف الفكر الليربايل؟ مفهوم احلرية يف نظر الفالسفة واملفكرين
الغربيني؟ ما هو مفهوم احلرية يف الفكر اإلساليم؟ ما مرتكزات احلرية يف نظر املذاهب اإلسالمية.
يسىع ابلحث إىل إلقاء الضوء ىلع مفهوم احلرية يف الفكر الليربايل والفكر اإلساليم ،ويتم ذلك من
خالل بيان مفهوم احلرية ودراسته وفق املنهجني وتلمس جوانبه والوقوف عليه وحتليله ،وسوف يتم
ذلك من خالل الرتکي ىلع اجلوانب اتلايلة :اتلعريف بآراء املفكرين الغربني من مفهوم احلرية،
وحتليل آراءهم ومناقشتها .عرض آراء املفكرين اإلسالميني ومذاهبهم حول مفهوم احلرية ودراستها
وبيان ماكمن القوة.
يعالج هذا ابلحث مفهوم احلرية بني املنهج الليربايل واملنهج اإلساليم ،بمنهج حتلييل مقارن
والوقوف ىلع حيثياته وحتليله ومناقشة آراء املفكرين والفالسفة الغربيني واإلسالميني.
من خالل ذلك يمكننا أن نسلط الضوء ىلع أهم معطيات املنهج الليربايل للحرية واملنهج اإلساليم،
وقد تعرضت فيه إىل نقل آراء الفالسفة واملفكرين الغربيني ومناقشتها ،كما تعرضت إىل آراء
الفالسفة اإلسالميني ومناقشتها ،حت يتسىن معرفة املنظومة الاكملة اليت داع إيلها اإلسالم ،وزيف
املناهج األرضية.

ً
ً
أوال :مفهوم احلرية والليرباْلة لغة واصطالحا
ـ مفهوم احلرية يف اللغة واالصطالح :ذكرت املعاجم اللغوية أن كمة احلرية مشتقة من حرر،
َ
َّ
واملحرر هو العبد اذلي
«فاحل ُ ُّر :نقيض العبد واجلمع أحرار َو رحرار ،واحل ُ َّرة :نقيض األ َمة واجلمع َحرائر.
أُعتق فأصبح ُح َّ ًرا .واحل ُ ُّر من انلاس :أخيارهم وأفاضلهم .واحل ُ ُّر من العرب :أرشافهمَ .
وح َّر حيَ ُّر ُح ِّر ِّية
ِّ
ُ ِّ
من ح ِّرية األصل .واالسم احل ُ ِّرية ،وهو ما خالف العبودية وبريء من العيب وانلقص» [ابن منظور ،لسان
العرب ،ج  ،ص

ـ

؛ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج  ،ص ].

أما يف االصطالح الفلسيف فتعين« :خاصية املوجود ،اخلالص من القيود ،العامل بإرادته أو طبيعته،
وتطلق أيضا ىلع القوة اليت تظهر ما يف صميم اذلات اإلنسانية من صفات مفردة ،أو ىلع الطاقة اليت بها
حيقق اإلنسان ذاته يف ك فعل من أفعاهل ،فيشعر حبريته مبارشة ،ويدرك أنها مية نظام فريد من
احلوادث ،تفقد فيه مفاهيم العقل ك داللة من دالالتها» [صلبيا ،املعجم الفلسيف ،ج  ،ص

ـ

].
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فاحلرية حسب االصطالح الفلسيف تساوق االختيار ،فاالختيار يعين كون الفاعل هل احلق والقدرة
ىلع الفعل والرتك ،وحرية االختيار يه القدرة ىلع فعل أحدهما من دون تأثري العوامل اخلارجية عليه.
[انظر :صلبيا ،املعجم الفلسيف ،ج  ،ص

]

ويبني جون ستيوارت رمل مفهوم احلرية بأنها قدرة اإلنسان ىلع السيع وراء مصلحته الشخصية حبسب
منظوره ،رشيطة أال تكون مفضية إىل اإلرضار باآلخرين[ .انظر :الطويل ،جون ستيورت رمل ،ص

]

ُ
وعرفت بأنها «مقولة فلسفية تعين قدرة اإلنسان ىلع حتديد ترصفاته بنفسه ،تبعا للرؤية اليت
َّ
يتبناها ،قدرته ىلع الفعل استنادا إىل قراره اذلايت .ويه تعين كمقولة يف اإلطيقا _األخالق_ أن
اإلنسان حني يقوم باتلرصف ،خيتار بني اخلري والرش ،بني األخاليق والال أخاليق» [كون ،معجم علم
األخالق ،ص

].

واخلالصة أن احلرية يف املفهوم الفلسيف تعين «قدرة اإلنسان ىلع الفعل بكل اختيار واستطاعة وإرادة
ىلع وجه ال يرض باآلخرين» [الزحييل ،حق احلرية يف العالم ،ص

].

وأما يف االصطالح فقد ذكر اجلرجاين بأن احلرية« :يف اصطالح أهل احلقيقة :اخلروج عن رق الاكئنات
وقطع مجيع العالئق واألغيار ،ويه ىلع مراتب :حرية العامة :عن رق الشهوات ،وحرية اخلاصة :عن
رق املرادات لفناء إرادتهم من إرادة احلق ،وحرية خاصة اخلاصة :عن رق الرسوم واآلثار النمحاقهم يف
تيل نور األنوار» [اجلرجاين ،كتاب اتلعريفات ،ص

].

ومن خالل املعىن اللغوي واالصطاليح والفلسيف للحرية ،جند أن ك معىن من املعاين يعطي قيمة
معيارية يرسم مالمح ُ
المثل العليا للعقل انلظري ،فاملعىن الفلسيف للحرية يمثل معىن واقيع منزتع من
واقع أخاليق واجتمايع وسيايس ،فيه تعين اتلخلص من حالة اجلمود واتلقوقع الفكري ،واتلكبيل
بقيود العبودية ،سواء اكنت هذه القيود فكرية أم ثقافية أم برشية ،وهذا األمر هو اذلي يفس تنوع
املفاهيم الفكرية والفلسفية واختالفها اليت تناوتلها احلرية يف سياق الوجود الفكري واالجتمايع.
ـ مفهوم الليربايلة :وهو « مصطلح أجنيب معرب مأخوذ من (
(اتلحررية) ،ويعود اشتقاقها إىل (
الفلسيف ،ج  ،ص

].

) يف اإلجنليية ،وتعين

) يف اإلجنليية ومعناها احلرية » [انظر :صلبيا ،املعجم
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) بمعىن الشخص الكريم ،أو الشخص

وهلا اشتقاق آخر يرجع إىل اللفظ الالتيين (

انلبيل ،أو الشخص احلر ،وهذا املعىن هو اذلي ترتكز عليه اآلن الليربايلة احلديثة ،بل الكمة الشائعة
) ويراد بها الشخص املتحرر فكريا[ .انظر :بوعزة ،نقد الليربايلة ،ص

اآلن (

]

وقد أطلق مصطلح الليربايلة ىلع أنه مذهب فكري يرکز ىلع احلرية الفردية واستقاليلتها ،وانتهاج
الفكر العقالين يف اتلعامل مع انلصوص ادلينية ،ويعتقد أن الوظيفة األساسية هل يه حرية اتلفكري،
واتلعبري ،وامللكية اخلاصة ،واحلرية الشخصية الفردية وغريها.
فهو يقوم ىلع أساس علماين يعظم اإلنسان ،ويرى أنه مستقل بذاته ال حيتاج إىل غريه ،فهو مرادف
ملذهب احلرية ،اذلي هو مذهب سيايس فلسيف يقرر أن وحدة ادلين ليست رضورية للتنظيم
االجتمايع الصالح ،وأن القانون جيب أن يكفل حرية الرأي واالعتقاد[ .انظر :صلبيا ،املعجم الفلسيف ،ج
،ص

]

يقول برتراند رسل إن مصطلح الليربايلة « :بدأ يظهر يف أعقاب عرص اإلصالح ادليين موقف
جديد إزاء السياسة والفلسفة يف شمال أوربا ،وقد ظهر هذا املوقف بوصفه رد فعل ىلع فرتة احلروب
ادلينية واخلضوع لروما مرکزا يف إجنلرتا وهونلدا ...ويطلق ىلع هذا املوقف اجلديد تاه مشالكت
امليدان اثلقايف واالجتمايع اسم الليربايلة ،ويه تسمية أقرب إىل الغموض ،يستطيع املرء أن يدرك يف
ثناياها عددا من السمات املمية ،فقد اكنت الليربايلة أوال بروتستانتية يف املحل األول ،ولكن ىلع
الطريقة الاكلفينية الضيقة ،والواقع أنها أقرب بكثري إىل أن تكون تطورا الربوتستانتية القائلة :إن ىلع
ك فرد أن يسوي أموره مع اهلل بطريقته اخلاصة ،هذا فضال عن أن اتلعصب والزتمت يرض باألعمال
االقتصادية» [رسل ،حكمة الغرب ،ج  ،ص

و

].

فعىل حد تعبري رسل جند أن الليربايلة العقالنية املحضة ،اليت يه حرکة فكرية قد تصطبغ يف
داخلها صبغة احلرکة ادلينية ،غري أنها فست ادلين بطريقة معينة يكون متطابقا مع ما تريم إيله،
فيه تعتمد ىلع إلغاء مدلول انلص ادليين واداعء تارخييته يلتوافق مع الفكر اذلي انتهجته.
َّ
ذلا جند دونادل سرتومربج يقول إن مصطلح الليربايلة مصطلح عريض واغمض ،كما اكن مصطلح
الرومانسية يشوبه حالة من الغموض واإلبهام[ .انظر :سرتومربج ،تاريخ الفكر األورويب احلديث ،ص

]
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ولعل سبب غموض مصطلح الليربايلة يعود إىل غموض مصطلح احلرية نفسه ،إذ أن الليربايلة
تعتمد اعتمادا كيا ىلع احلرية وال يمكن انفاكك احلرية عن الليربايلة ،لكن مع سهولة مفهوم احلرية
دلى اعمة انلاس إال أنه ال يمكن حتديده وضبطه ،ذلا جند أصحاب الليربايلة يعتمدون ىلع مفهوم
احلرية يف توصيل أفاكرهم إىل انلاس؛ وقد خرجت حراكت تنادي باحلرية ويه تعادي الليربايلة
اكلفاشية وانلازية والشيوعية وتعترب نفسها املؤسس األسايس ملذهب احلرية وتتهم غريها بمعاداة
احلرية.
ً
ثانيا :أنواع احلرية
ينقسم مفهوم احلرية إىل عدة أنواع ،منها:
 احلرية الفردية :تعترب احلرية الفردية أمرا فطريا وطبيعيا يف اإلنسان ،وقد أقر املنهج اإلساليماحلرية الفردية كحق اعم للك إنسان يعيش ىلع وجه األرض ،سواء اكن غنيا أم فقريا ،أبيضا أم أسودا،
من الطبقة العايلة أم من الطبقة الاكدحة ،ال فرق اللك سواسية يف احلقوق والواجبات وفق املنظور
اإلساليم ،فلإلنسان احلرية يف كيفية اختيار أسلوب حياته من املأكل واملرشب وامللبس واتلنعم بها،
ما لم يتعدى ذلك إىل اإلرضار بانلفس أو االرضار باآلخرين أو اتلعدي ىلع حرماتهم وحق املواطنة
َْ َْ
َْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ َ
َ
مجيعا أو أشتاتا [سورة انلور] :؛ كما داع إىل
فيما بينهم ،قال تعاىل :ليس عليكم جناح أن تأكلوا ر
حترير اإلنسان من العبودية انلفسية والبرشية .وباتلايل فهو حفظ كرامة اإلنسان وأوجب حقه يف
العيش حرا حمفوظ احلقوق والواجبات[ .انظر :العروي ،مفهوم احلرية ،ص

و

]

 احلرية ادلينية :تعين أن يكون لإلنسان احلق يف اختيار ما يعتنقه من ادلين وما يؤمن به ،وال يكونلغريه احلق يف إكراهه ىلع ما يؤمن به ألي سبب اكن وبأي بوسيلة من وسائل اإلكراه واإلجبار ،سلك
املنهج اإلساليم يف دعوته سبيل احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت يه أحسن وفق الربهان العقيل
السليم ،كما داع القرآن الكريم يف أكرث من موضع إىل حرية اإلنسان يف حق اختيار ما يعتقده .جاء
يلكفل تلك احلرية هل ،بل جاء يلحافظ عليها للناس مجيعا ،حت حيفظ اتلوازن الفكري والعقيل
وانلفيس بني عقيدة اإلنسان وفكره وسلوکه ،وهذا ما نراه واضحا يف كثري من اآليات الكريمات ،منها
ادلين قَد َّتبَ َّ َ
قوهل تعاىلَ :ال إ ْك َر َاه يف ِّ
ني ُّ
الر ْش ُد رم َن الْ َ ِّ
] ،وکذلك قوهل جل وعال:
يغ [ .سورة ابلقرة:
ر
ر
ر
ُ ْ
ْ
ْ
ََ َ َ َ َ ُْ
َّ ِّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ
اء فليكف ْر [سورة الكهف.] :
اء فليُؤ رمن ومن ش
َوق رل ٱحل َ ُّق رمن ربكم فمن ش
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وللحرية ادلينية عدة معان أخرى ،فيه « :تارة يراد بها اخللوص من العبودية فيقال حر (أي غري
مملوك) وأخرى يُراد بها الرضا واالختيار ،فيقال فالن حر يف ترصفاته أي غري مكره ،كما انها تطلق
ويراد منها ختليص انلفس من األوهام واخلرافات ،كما يقال :فالن متحرر من األوهام » [القريش ،نظام
اإلسالم السيايس ،ص

و

].

ومنها« :قدرة اإلنسان ىلع االختيار بإخالص حبيث ال رضر وال رضار حتقيقا ملقاصد الشارع» [انظر:
املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب ،ص

].

 احلرية االجتماعية :ويه أن يتمتع الفرد بها بانتمائه إىل أفراد املجتمع األخرى ،وهذا االنتماء فيهاحلقوق والواجبات اليت حتفظ األفراد فيما بينهم ،فيه تمنح الفرد احلق يف اتلعامل بهذه احلقوق
والواجبات وفق أفاكره وأطروحاته يف فهمه للحياة االجتماعية ،من دون اتلعدي ىلع حقوق اآلخرين،
وهل احلق يف اتلعبري عن آراءه الفكرية بعد تكوينها وتقبلها يف املجتمع[ .انظر :بريم ،احلريات العامة وحقوق
اإلنسان بني انلص والواقع ،ص

]

َّ
وذلا نرى أن املجتمع هو اذلي يعطي الصفة الكيانية للفرد ،وجيعله خملوقا اعقال هل صفات ومميات
سلبية أو إجيابية ما إن قورنت بالقيم والعادات املجتمعية ،ومن دون هذه القيم والعادات فال يوجد
َّ
معىن للسلوك االجتمايع مهما اكنت طبيعته .وذللك فإن مفهوم احلرية ويلد ويع املجتمع هل يف مرحلة
حمدودة من مراحل وجوده واحلرية يه تلك األحوال االجتماعية اليت تتيح لإلنسان أن حيدد اغياته
بالفكر ،وأن حيققها بالفعل وأن ينال حصيلة حتقيقها[ .خرض ،خرض ،مدخل إىل احلريات العامة وحقوق
اإلنسان ،ص

]

 احلرية االقتصادية :فاحلرية االقتصادية املطلقة تعين« :إفساح الطريق أمام األفراد يف جمال اتلملكوالعمل واتلعاقد واإلنتاج واالستهالك ...واالقتصاد الرأسمايل يكفل للفرد احلرية االقتصادية املطلقة يف
أن يزاول ما يشاء من أعمال وباألسلوب اذلي خيتاره» [بسيوين ،احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف
اتلنمية ،ص

].

أما احلرية االقتصادية اإلسالمية فقد أعطت احلق للفرد اتلملك والعمل ،وهل احلرية يف اختيار العمل
اذلي يريده فال جيربه ىلع امتهان أي عمل ال يريده ،لكن هذه احلرية لم تكن مطلقة ،بل اكنت
حمدودة ،فقد أعطى اإلسالم للفرد حرية مقيدة تنتهج وفق الترشيع اإلساليم ،وبهذا جند االختالف
بني االقتصاد اإلساليم والرأسمايل واالشرتايك .فيف االقتصاد الرأسمايل جعل احلرية املطلقة يلمارسها
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األفراد ،أما االقتصاد االشرتايك صادر احلرية املطلقة واحلرية املقيدة ،بينما اإلسالم سمح لألفراد أن
يمارسوا حرياتهم وفق القيم املعنوية واملثل العليا اليت يؤمن بها اإلسالم ،هذه القيم واملثل يه اليت
تهذب احلرية وتعل منها وسيلة معطاءة خلري اإلنسانية مجيعا[ .انظر :الصدر ،اقتصادنا ،ص

]

ً
ثالاـ مفهوم احلرية يف الفكر الليربايل
تعترب احلرية من املفاهيم الفلسفية املحضة ،فيه ترتبط حباجة اإلنسان ،فيف القرن السابع عرش
امليالدي ظهرت فيها الزنعة الفردية ،وصناعة الفرد احلر ،كما أشار برتراند راسل بأن « الطابع املمي
لليربايلة هو الزنعة الفردية» [راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،الكتاب اثلالث ،ص

]؛ ومن خالل بزوغ

الزنعة الفردية يف سماء الليربايلة ،فقد توافقت مع الرومانسية والربجوازية اللتان ظهرتا مزتامنتان
معها ،أما توافق الليربايلة والرومانسية هو أن الرومانسية جاءت بمفهوم الفرد يف قبال اإلنسان
الالكسييك؛ وأما توافق الليربايلة مع الربجوازية جند أن مفهوم الفرد اذلي منه تشكت الطبقة الوسطى،
وانتمائه إىل املهنة اليت تصنع قيمته وموقعه االجتمايع واملادي واملعنوي ،وبسبب هذا اتلوافق اذلي
حصل فقد سمحت الليربايلة للفرد أن حيقق ذاته ،بعيدا عن انلظرة اجلماعية مما أدى إىل حتقيق نواع
من األنانية للفرد ،وبسبب هذه الزنعة األنانية فقد اعنت منها الليربايلة وخصوصا يف القرن اثلامن
عرش ،لكن رساعن ما إن تدارکت ذلك تلعود للتألق مرة أخرى يف القرن العرشين.
فظهرت احلرية املدنية واعتنت بها الليربايلة واعتربتها أمرا سياسيا يتعلق بالعالقة بني الفرد
وادلولة ،وعالقة الفرد باآلخرين ،واحلرية بهذا االعتبار ذات طابع عميل واقيع ،لكنها مقيدة
بالقانون ،ألنه رضورة من رضورات االجتماع البرشي ،وبما أن اإلنسان اجتمايع بفطرته ،فقيام
املجتمعات وتنظيم روابطها مرهون بوجود القانون ،لكن هذا القانون خيتلف ضمن الفكر الليربايل،
وبهذا فإن القوانني ال تمثل عند الفكر الليربايل إكراها أو استبدادا مفروضا من خارج الفرد تقيد
حريته اليت يه حق فطري لإلنسان ،فالقانون مقبول من حيث املبدأ دلى الليربايلة ،ولكنها ختتلف
يف بعض القوانني ومنهجية ترشيعها من حيث حتقيق احلرية أو كبتها[ .انظر :هايك ،الطريق إىل العبودية،
ص

]

إذن جعلت الليربايلة الفرد هو أصل املجتمع ،وأن احلرية حقه الطبييع ،فيه تعتربها ظاهرة طبيعية
تابعة للفرد ،وأن حرية اتلعبري من نتاج تسلط الفرد ىلع عقله ،وكما يتم اتلعدي ىلع هذه احلرية يفقد
املجتمع حريته وحقوقه ،اذلي ينتِّم إيله الفرد ،وذللك قامت الليربايلة ىلع افرتاض الفردية وحرية
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االختيار ،ونقلت مفهوم احلرية من املجال االقتصادي إىل املجال السيايس تلدفع بهذا الفرد ىلع
مشارکة ادلولة بالسلطة بعد إن اكن فردا سلبيا يف جمتمع يسوده حكم مطلق واستبدادي.
جعلت الليربايلة هدفها األسايس وهو اعتبار احلرية ابلاعث واألصل يف حياة اإلنسان ويه املنظومة
الفكرية الوحيدة لليربايلة اليت ال تطمع يف يشء سوى انتاج فرد حر مستقل ،وتتمي بمفهوم
ادليمقراطية السياسية اليت اكنت أهم خصائصها إيمانها املطلق حبرية الفرد ،فيه تقوم ىلع الفردية وهو
املحور األسايس هلا ،ويه تتمسك بكل ما يضمن وجود حياة فردية متاكملة حتقق للفرد حقوقه
األساسية املمنوحة هل من طرف الطبيعة ،وذلك باحلد من عدم تدخل ادلولة يف شؤونه ،ومنحه حرية
العمل وفق إرادته.
ً
رابعا :مفهوم احلرية يف نظر الفالسفة واملفكرين الغربيني
ظهرت احلرية بمعان عدة يف الفكر الفلسيف وخاصة يف عرص اتلنوير ،ذلا جند فالسفة هذا العرص قد
اختلفوا يف بيان مفهوم احلرية بسبب اختالف مناهجهم واتاهاتهم الفكرية ،فرنى يف بياناتهم الطابع
الفلسيف ،واالجتمايع ،واتلبشريي ،واألديب ،والرومانيس ،وحنن يف هذا املجال سوف نذكر بعض ممن
نظروا يف احلرية ،ومنها:
) :عرف احلرية بأنها «انعدام للعوائق أمام أي فعل يريد

ـ توماس هوبز(

اإلنسان حتقيقه ،فجميع األفعال البرشية ،حمددة حتديدا دقيقا أو يه رضورية فاإلنسان حر يف أن
يفعل ما يريد ما لم تكن هناك عقبات تقف أمامه ،ومن ثم فإن احلرية تعين غياب العوائق والعقبات
أمام حرکة الفعل ،فإذا أراد اإلنسان أن يفعل شيئا ،ولم تكن هناك عقبات يف طريق فعله فهو إذن حر.
ويفهم من الكمه أن احلرية ينبيغ أن تكون جزءا من اإلنسان ال أن تقوده القوانني إيلها ،ىلع أن تكون
هذه احلرية حقيقية ال وضعية ،وهو رصيح يف مداعه ،فامتالك اإلرادة والرغبة ال يعنيان احلرية بعينها
ما دامت هناك موانع تعيق اإلنسان عن حتقيق رغبته وتمرير إرادته ،فقد وجد أن حرية اإلنسان يف
احلالة املدنية مقيدة حبرية اآلخرين ،وهو أن يتنازل ك فرد عن حقه يف أن يضع يده ىلع مجيع األشياء،
وأن يقنع بذلك القدر من احلرية إزاء الغري اذلي يمنح به هو نفسه إزاء اآلخرين» [إمام ،توماس هوبز
فيلسوف العقالنية ،ص

].
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فهو ينطلق يف نظريته من حالة اإلنسان الطبيعية يلصور اإلنسان أنه فاسد بطبعه أناين ،ذئب ىلع
أخيه اإلنسان ،والفرد ال يعيش منعزال ،وك فرد جيد يف ك فرد آخر منافسا هل وعدوا هل وهو يف حالة
حرب افرتاضية ىلع األقل مع ك فرد ،وهكذا يصبح اللك يف حالة حرب ،وذلك نظرا لعدم وجود قوة
قهرية توقف اللك عند حدهم .ويف مثل هذه القضية ال يكون هناك من قانون غري قانون قوة احليلة،
فيسود يف هذه احلالة اخلوف واخلطر ادلائم حبدوث موت عنيف .وهلذا فإن حياة اإلنسان تتمي بالعزلة
وتكون شبه حيوانية وقصرية .وهكذا البد لإلنسان من اخلروج من هذه احلالة .فيؤکد هوبز أن اإلنسان
دليه القدرة ىلع اخلروج من هذه احلالة ،ألن غرائزه تدفعه لطلب السالم خوفا من املوت .وعقله يويح
هل بقواعد مالئمة التفاق سلِّم ،تتجىل يف القوانني الطبيعية اليت يمكن جلميع األفراد أن يتفاهموا
حوهلا .بينما احلاكم مستبعد من اخلضوع للعقد واالتفاق ـ اذلي عقد بني األفراد اذلين قبلوا باتلنازل
عن حرياتهم وحقوقهم واالتفاق بينهم بواسطة عقد اجتمايع ألنه ليس طرفا فيه ،وباتلايل فإنه ال
يلزتم بيشء تاه األفراد اذلين تنازلوا عن حريتهم طواع واختيارا منهم[ .انظر :بريم ،احلريات العامة وحقوق
اإلنسان بني انلص والواقع ،ص

]

) :ذهب سبينوزا إىل أن احلرية يه احلرية الشخصية حيث

ـ باروخ سبينوزا (

يتمتع ك فرد حبريته ال يهدد سالمة ادلولة ،أو رضر يصعب إجياد عالج هل ،ويستطيع الفرد االحتفاظ
حبريته دون تهديد للسلطة العليا برشط أال يسمح نلفسه بتغيري قوانني ادلولة املعرتف بها أو بأن يفعل
شيئا ضد القوانني القائمة ،وذللك يستحيل سلب األفراد حريتهم يف اتلعبري عما يعتقدون[ .انظر:
سبينوزا ،رسالة يف الالهوت والسياسة ،ص

]

يفهم من تعريف سبينوزا للحرية بأنها تكمن يف معرفة الرضورة ،فأنت حر يف الوصول إىل هدفك
عندما تدرك فقط ،فهو لم يعتقد يف حرية اإلرادة للفرد ،بل يرى بأن اإلنسان عبد النفعاالته وأفاكره
الغامضة ودوافعه ،ذلا فهو ينادي حبرية انلفس اإلنسانية من عبودية اتلفكري وباتلايل ستحصل ىلع
سالمة العقل اذلي يتحرر من هذه االنفعاالت ويكون بعد ذلك قادرا ىلع رد الرش وفق االلزتام بتلك
القوانني اليت ختلصه من أرس هذه القيود.
ـ جان جاك روسو (

) :اكتسب مفهوم احلرية عند جان جاك روسو

أهمية بالغة ،فقد برزت عنده إشاكيلة سياسية من جهة ،وإنسانية واجتماعية من جهة أخرى ،فهو
ينظر إىل «أن اإلنسان ودل حرا وهو يف األغالل حيثما اكن ذاك يظن نفسه سيد اآلخرين ،وهو يظل
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عبدا أكرث منهم ،وکيف وقع هذا اتلحول؟ أجهل ذلك ،وما اذلي يمكن أن جيعله رشعيا؟ وبما أن
اجلميع يودلون أحرارا متساوين فإنهم ال يتزنلون عن حريتهم إال نلفعهم ،وتزنل اإلنسان عن حريته
يعين تزنال عن صفة اإلنسان فيه ،وتزنال عن احلقوق اإلنسانية وواجباتها ،وال تعويض يمكن ملن
يتزنل عن ك يشء وتزنل كهذا يناقض طبيعة اإلنسان ،ونزع ك حرية من إرادة اإلنسان هو نزع ك
أدب من أعماهل» [روسو ،العقد االجتمايع ،ص ].
وهلذا يرى جان روسو بأن هذه احلرية الطبيعية اليت تودلت عند والدة اإلنسان قد حتولت إىل
احلرية املدنية ،وأصبح اإلنسان يتقيد بمجموعة من القوانني تمنعه من ممارسة حريته الطبيعية ،وبما
أن جان روسو جيهل كيف حصل ذلك ،فقد وضع مبادئا تقوم عليها احلرية املدنية مما يؤدي إىل تنمية
احلرية الطبيعية ويطورها ،فهو يسىع إلجياد تمعا حيفظ حرية ك إنسان وممتلاكته ،ويبىق بواسطة هذا
اتلجمع كه فرد واحد ،وإن احتد مع اآلخرين ،ال يطيع إال نفسه.
فهو يرى أن العقد االجتمايع هو اذلي يضمن لإلنسان االنتقال من احلرية الطبيعة إىل احلرية
املدنية ،هذا االنتقال اذلي يستبدل العدالة بالغريزة وإضفاء الصبغة األخالقية ىلع أفعاهل؛ ومعىن هذا
فإن أكرث ما يكسبه اإلنسان عند جاك روسو هو احلرية األخالقية املدنية ،فإن ختىل اإلنسان عن حريته
املدنية فقد ختىل عن صفته اإلنسانية ،وهذا اتلخيل من غري املمكن تصوره عقال.
وذللك فاحلرية عنده ال تعتمد ىلع أن يفعل اإلنسان ما يريد بإرادته اخلاصة ،وإنما تعتمد ىلع عدم
خضوع اآلخرين إلرادته اخلاصة؛ ويف احلرية العامة أنه ليس ألحد احلق يف أن يفعل ما حترمه عليه
حرية اآلخرين.
ـ عمانوئيل اكنط (

) :اهتم اكنط بمفهوم احلرية اغية االهتمام ،وقد حبثه

فلسفيا نقديا ومي بني احلرية السلبية اليت ال تتقيد بمبادئ وواجبات أخالقية ،وبني احلرية اإلجيابية
اليت تبىن ىلع حرية الفعل.
يعترب اكنط أن فعل اخلري أخالقيا هو الفعل اذلي يستجيب إىل القانون األخاليق وحده ،وهو
القانون اذلي ينطلق من العقل ،اذلي يرتبط بمفهوم احلرية اليت تأخذ ماكنة أساسية يف فكره الفلسيف
بوصفها تعبريا عن قدرة العقل يف حتديد سلوك انلفس اإلنسانية.
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كما يعترب املبدأ األخاليق هو األساس للحرية ،وبهذا تصبح احلرية انلواة اجلوهرية للفلسفة
األخالقية عند اكنط.
واإلنسان عند اكنط حر بقدر ما خيضع للقانون اذلي يضعه نلفسه؛ واحلرية يه اليت يستمدها
اإلنسان من عقله اليت تعله فعاال يف العالم املعقول ،واحلرية اليت تعل املبدأ األخاليق ممكنا ،بما أن
اإلنسان هو اذلي يسن القوانني نلفسه ،فهو اذلي حيدد الفعل اذلي يقدم عليه ،وبقدر احرتامه
للقانون اذلي سنه بنفسه جيعله يطبق ما أمر به املبدأ األخاليق عقال[ .انظر :اكنط ،ادلين يف حدود جمرد
العقل ،ص

]

يرى اكنط أن الطبيعة اإلنسانية يف اإلنسان سوى األساس اذلايت الستعمال حريته العامة ،فال يوجد
إنسان رشير وال إنسان خري ،بل فقط استعمال للحرية ىلع حنو جيعل اإلنسان يف سلوکه ،من حيث هو
إنسان يقبل بمسلمات حسنة أو يقبل بمسلمات سيئة ،فاخلري أو الرش فطري يف اإلنسان ،إال أنه اكمن
يف أساسه قبل ك استعمال للحرية ،وحدها احلرية يه مصدر ك ما هو رش أو خري فينا؛ وألن احلرية
قدرة اكمنة يف صلب الطبيعة البرشية فإن ابلحث يف داللة الرش أو اخلري هو حبث أنرثوبولويج ،وهذا
يعين إن أصل الرش هو احلرية وال يشء غري ذلك ،وألنه ال وجود لرش أخاليق من دون حرية[ .انظر:
اكنط ،ادلين يف حدود جمرد العقل ،ص

]

حدد اكنط أن األصل يف الفكر اإلنساين هو العقل اخلالص ،واملعارف عنده نوعني :معارف جزئية
نستمدها من اتلجربة ،ومعارف كية تنبع من العقل ،إال أن املعرفة باألمر األخاليق اذلي هو قانونا
عقليا يصدر من العقل ،ومستقال عن اتلجربة .بمعىن أن اإلنسان يعيش يف اعملني خمتلفني االنتماء
إىل األحاسيس وادلوافع وامليول إىل العالم احليس ،وخيضع لقوانني الطبيعة اليت تتحكم فيه ،وانتماء
ىلغ اعلم العقل ،بما أن العالم احليس اذلي ينتِّم إيله باعتباره اكئن حيس؛ وهناك اعلم العقل اذلي
تسن فيه قوانني أفعاهل ،ويعد حرا بمقدار خضوعه هلذه القوانني؛ وليست احلرية إال خضوع إرادي
للقوانني.
من هنا ربط اكنط مفهوم احلرية بكل ما هو داخيل يف اإلنسان ،ربطه حبرية العقل والفكر ،وأن
تكون هل القدرة واإلرادة اذلاتية ىلع استخدامهما دون قيد أو رشط ،ومن دون تسلط ،وقد يكون
واضحا عندما تكلم عن اتلنوير ،وکيف أن يتحىل اإلنسان بالشجاعة عند استعمال عقله ،وأن
يتحرر من الوصاية اليت تكبل إرادته؛ واتلنوير جوهره فعايلة نقدية ،واغيته حترير اإلنسان من أرس
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السلطة ادلينية والسياسية غري املستنرية ،وحتريضه ىلع اخلروج من حالة القسور اليت عليها ،والرشط
األسايس حلصول ذلك هو توفر أسباب احلرية؛ أما بالنسبة إىل االستنارة فال يشء مطلوب غري احلرية
بمعناها األكرث براءة[ .انظر :اكنط ،ادلين يف حدود العقل أو اتلنوير انلاقص ،ص

].

ما يصبو إيله اكنط من اتلنوير ليس حرية تتجاوز حدودها يشوبها حالة من الفوىض العارمة ،وإنما
حرية مقيدة بطاعة األوامر ،وهذا اتلقييد ال يتنایف مع أغراض اتلنوير بصورة اعمة ،فاتلجربة تبني أنه
يف ك ماكن يوجد حتديدا للحرية ،وعليه من الرضوري اتلميي بني أنواع متعددة من حتديد احلرية،
وأي منها أفضل للحفاظ ىلع اتلنوير وضمان حرية اتلفكري[ .انظر :اكنط ،ادلين يف حدود العقل أو اتلنوير
انلاقص ،ص

ـ

]

من خالل ما تقدم من مفهوم احلرية يف الفكر الليربايل وعند الفالسفة ،وىلع الرغم من اختالف يف
َّ
الرؤى هلم من حتديد مفهوم احلرية ،فمنهم من اكن برى بأن احلرية غري خاضعة لقانون ،وإنما يه
َّ
حالة نفسية فطرية ،ومنهم من اكن يرى أنه ال معىن للحرية ما لم تقّن بقانون حيفظ فيه حقوق
َّ
األفراد يف املجتمع ،ومنهم يرى أن معىن احلرية هو تطبيق قوانني السلطة احلاكمة ،وذلا جندها نتاج
رصاع اجتمايع ديين ساد أوربا يف أواخر القرن السابع عرش وأوائل القرن اثلامن عرش وال زال إىل
يومنا هذا ،حت الكنيسة آنذاك قامت حبراكت إصالحية دينية مهدت بدورها لظهور الفكر الليربايل
وتبنيها مفهوم احلرية ،واكنت يف بداية هذه احلراكت ادلعوة إىل طبع الكتاب املقدس يلجعل يف متناول
أيدي اعمة انلاس وال يكون منحرصا فقط بالطبقة الكنسية ،واكن من أبرزهم مارتن لوثر وقد قام
برتمجة الكتاب املقدس من اللغة الالتينية إىل اللغات األوربية املختلفة ،مما أدى بعد ذلك إىل ظهور
بعض من املفكرين اذلين أنكروا الكتاب املقدس ووحيانيته ،ومن أبرزهم جون لوك؛ ومع ك هذه
االختالفات يف الرؤى األفاكر  ،إال أنهم يسعون إىل ريق اإلنسان وختليصه من قيود اكفة أشاكل
االستعباد ،سواء اكنت برشية أم فكرية أم نفسية أم ثقافية
ً
خامسا:مفهوم احلرية يف الفكر اإلساليم
يعد مفهوم احلرية من أهم املبادئ اليت أرىس داعئمها اإلسالم يف جمتمع اكن يسوده قانون الغاب،
فجاء اإلسالم وحرر اإلنسان من عبودية هوى انلفس أو األشخاص ،كذلك حرر عقله من العادات
واألوهام ابلاطلة واتلقايلد الفاسدة ،وداع اإلنسان إىل اتلفكر واتلدبر يف اكفة املجاالت الفكرية
والعلمية والعملية.
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ُ
فيه تعترب رکن أسايس يف املنظومة اإلسالمية تمتد إىل اكفة منابع حياة اإلنسان ،هذه احلرية ليست
مطلقة وإنما مقيدة وحمدودة ال تتعارض مع حريات اآلخرين وال تتعدى عليهم؛ فقد أرىس اإلسالم
َّ
قواعده وأراكنه ىلع أساس احلرية والعدالة واملساواة واتلاكفل االجتمايع .إن اهلل سبحانه وتعاىل وجب
ىلع اإلنسان أن يكون حرا وخمتارا يف اعتقاداته وأفاكره وقادرا ىلع اإلستفادة من اإلماكنيات املودعة
عنده ،وبذلك تكون احلرية موافقة ملعناها احلقييق من خالل تعلقها باإلنسان اذلي يعطيها هذا املعىن.
وقد أشار القرآن الكريم إىل معىن احلرية بأوسع أشاكهلا ومعانيها ،وکثري من اآليات ختاطب انليب’
َّ
بأنه عليه ابلالغ ،وال جيوز هل أن جيرب انلاس ىلع عبادته واإليمان به؛ ألن اإلجبار ينايف معىن العدالة
َّ
اليت منحها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان يف ظل اإلسالم؛ وألن اإلكراه يف ادلين غري جائز ،كما رصح
ِّ َ َّ َ َّ َ ُّ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ
ُْ
تبارك وتعاىل يف كثري من اآليات ،منها قوهل تعاىل َال إ ْك َر َ
غ ف َمن يَكف ْر
ين قد تبني ٱلرشد رمن ٱل
دل
ٱ
یف
اه
ر
ر
ر
ْ
ْ ْ
ََ ْ َْ َ َ
ُْ
َّ َّٰ ُ
َ
ام ل َ َها َوٱ ُ َ
ىق َال ٱنف َص َ
ك ربٱل ُع ْر َو رة ٱل ُوث َ َّٰ
هلل َّ س رميع ع رليم [سورة
هلل َّ فق رد ٱستمس
وت َويؤ رمن ربٱ ر
ر
ربٱلطغ ر
َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َّ َّٰ َ ُ
كونُوا ْ ُم ْؤمن َ
ني [سورة يونس] :؛ فال بد أن
]؛ وقوهل تعاىل :أفأنت تك رره ٱنلاس حت ي
ابلقرة:
رر
يكون اإليمان مبنيا ىلع أساس القناعة وعن اختيار وإرادة .وهذا ما مي ادلين اإلساليم اذلي أراد أن

ينقل اإلنسان نقلة كبرية وهائلة اكن أساسها حتريره وختليصه من ك القيود اليت اكنت مفروضة عليه.
[انظر :اخلطيب ،اإلسالم ومفهوم احلرية ،ص

]

جاء اإلسالم يلحرر املجتمع اإلنساين من قيود اجلاهلية وظلمها ،فاحلرية يف ظل اإلسالم لم يعرف هلا
مثيال يف العدالة والسمو والريق حت أصبحت يف ظل املبادئ اإلسالمية نموذجا حيتذى به .جاء اإلسالم
يلخرج انلاس من عبادة أهواءهم إىل عبادة رب العاملني ،ومن جور وظلم اإلهلة املتعددة إىل وحدانية
وعدل اإلسالم .فاإلسالم هو الوحيد اذلي أقر حبرية اإلنسان الاكملة.
فقد حارب العبودية بكل أشاكهلا وصورها ،فهو ادلين الشامل واألكرث راعية حلقوق اإلنسان ،وکرم

َ ْ َ َْ َ
َ َ َ َََْ ُ
اه ْم يف ال ْ َ ِّ
رب
اهلل اإلنسان وفضله عن بايق املخلوقات ،فقال تبارك وتعاىل :ولقد ك َّرمنا ب ِين آدم ومحلن
ِ
ِّ َّ َ َ ْ َ َ ْ ً
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َّ ِّ َ
ٰ
ري مم ْن خلقنا تف ِضيال [ .سورة اإلرساء] :؛ وبناء ىلع
ث
ك
ىلع
م
اه
ن
ل
ض
ف
و
ات
ب
وابلح ِر ورزقناهم من الطي
ِ
ِ
ٍ

تفضيل اإلنسان وتكريمه فقد كفل حريته وقدسها ،وجعل من هذه احلرية الرکن األساس اذلي تستند

إيله العقائد واألحاكم الرشعية وانلظم األخالقية اليت سنها للناس ،وأكد ىلع تطبيقه يف اجلوانب
السياسية والفكرية وادلينية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية ،وقد رصح اإلسالم بهذا الرکن ومجع
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بني قسِّم ادليمقراطية وهما السياسية وما يلحق بها ،واالجتماعية وما يتبعها[ .انظر :الرتمانيين ،حقوق
اإلنسان يف نظر الرشيعة اإلسالمية ،ص

و

]

اكن اهلدف من املبادئ اليت جاء اإلسالم بها ،هو حتقيق السعادة احلقيقية والعدالة واتلوافق بني حرية
الفرد وحرية املجتمع ،وهلذا تعترب احلرية يف حسب املنظور اإلساليم األصل واألساس وال جيوز
تقييدها إال وفق الضوابط واملصلحة العامة للمجتمع ،فإذا تعددت تلك احلدود تكون اعتداء ىلع
حرية اآلخرين[ .انظر :طبلية ،اإلسالم وحقوق اإلنسان ،ص

]

وإن انلفس اإلنسانية تتمتع حبرية اإلرادة والقدرة ىلع االختيار يف ظل املنظومة اإلسالمية ،كما
اهتم اإلسالم بتحرير اذلات اإلنسانية اهتم اإلسالم بتحرير اإلنسان من الرصاع القائم بني انلفس
والعقل وداع يف آياته إىل اتلمسك بالعقل واجتناب هوى انلفس .حتدث اإلسالم عن احلرية ونظمها
بميان العدالة؛ فال تكتمل عدالة اإلنسان من دون احلرية ،كما ال تكون حرية من دون العدالة.
ً
سادسا :مفهوم احلرية يف نظر املذاهب اإلسالمية
اختذت احلرية ـ املقصود منها حرية االختيار واإلرادة ـ يف املنظومة اإلسالمية جانبا دينيا أساسه عالقة
اإلنسان بربه ،وحاولت أن تعطي رؤية واضحة من خالل جانبها ادليين ،وقد برزت املعزتلة ويه فرقة
الكمية فنادت باحلرية الشخصية ،وأن اإلنسان حر يف أفعاهل وسلوکياته ،وبما أن اهلل تعاىل قادر ىلع
خلق املخلوقات ،كذلك اإلنسان قادر ىلع خلق أفعاهل وسلوکه ،وإذا اكن اإلنسان قادرا ىلع خلق أفعاهل
فهو يعيش احلرية املطلقة ،وهذا ما جنده واضحا يف فكرة العدل اإلليه عندهم ،حيث فوض اهلل تعاىل
عباده ,وأعطى اإلنسان االستقاليلة يف اختيار أفعاهل ،ومن القبيح أن يكون اهلل تعاىل هو مصدر أفعال
اإلنسان واختياره ،أو يكون جمربا ىلع اتباعها[ .انظر :العوا ،املعزتلة والفكر احلر ،ص

ـ

]

فهم ذهبوا إىل أن أفعــال العباد خملوقة هلم ومن عملهــم وباختيارهم املحض ،فيف قدرتهــم أن
يفعلوها وأن يرتکوها مــن غري دخل للقدر ،فهم أرادوا من ذلك إثبات حق االختيار واإلرادة
لإلنسان ،وتقييد هذا االختيار واإلرادة بمســؤويلة اإلنســان عن أفعاهل ،ثم ربطه باثلــواب
والعقاب كنتيجة الزمة حسب نوعية األعمال؛ وباتلايل فقد جاء رأيهم معارضا ملا تقوهل اجلربية ـ إىل
َّ
َّ
أن اإلنسان جمرب وال إرادة هل وال قدرة هل ىلع خلق أفعاهل ـ فإن اإلنسان هل اإلرادة واالختيار يف أن يفعل
وأال يفعل.
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أما األشاعرة فقد اعرضوا املعزتلة يف ذلك ودافعوا عن توحيد اخلالق ،فريى األشعري أن اإلنسان ال
َّ
يقدر ىلع خلق أفعاهل ،ألن صفة اخلالقية ختتص باهلل تعاىل فقط دون غريه ،وإذا سلمنا بكون اإلنسان
قادرا ىلع خلق أفعاهل لوقعنا يف الرشك ،ومن أجل حل هذه املشكة اقرتح األشاعرة مبدأ الكسب،
بمعىن أن اإلنسان يكتسب أفعاهل وال خيلقها[ .انظر :العوا ،املعزتلة والفكر احلر ،ص

]

فاإلنسان إذن عند األشــاعرة جمبور حيث ال توجد هل يف رأيهم قدرة مستقلة عن الفعل فليس هناك
من خالق ألي يشء غري اهلل وحده سبحانه وتعاىل ،وأن الصحيح عندهم هو القول بالكسب.
َّ
وأما مذهب اإلمامية فقد ذهبوا إىل أن االختيار بمعىن األمر بني األمرين ال ىلع حنو اجلرب وال ىلع
حنو اتلفويض ،وهذا ما قال به القرآن الكريم واألئمة األطهاروهو خمتار احلكماء اإلسالميني
واإلمامية من املتكمني؛ ومعىن األمر بني أمرين :هو وجود النسبتني واإلسنادين يف فعل العبد ،نسبة
إىل اهلل عز وجل ،ونسبة إىل العبد ،من دون أن تزاحم إحداهما األخرى ،فإنه قد جعل مشيئة العبد
وإرادته ،مشيئة اهلل سبحانه وإرادته ،وال يعرفهما مفصوتلني عن اهلل سبحانه ،بل اإلرادة يف نفس
اإلنتساب إىل العبد منتسبة إىل اهلل سبحانه[ .انظر :السبحاين ،اإلهليات ،ص

ـ

]

وهلذا ذكر الفالسفة اإلسالميني مفهوم احلرية اذلي شغل أذهان العامة واخلاصة ىلع حد سواء،
َّ
حيث جند أن هذا املفهوم قد مس املعتقدات ،فسلك انلاس عدة طوائف ومذاهب ،وشغل أذهانهم
بأفعال اإلنسان تصدر عنه ىلع حنو االستقالل بمعزل عن اهلل تبارك وتعاىل أو أنه جمرب عليها ،وأخذوا
يتساءلون كيف يمكن اتلوفيق بني مسألة القضاء والقدر من جهة ،وبني اثلواب والعقاب من جهة
أخرى؛ ذللك نرى الفالسفة اإلسالميني قد تأثروا بني هذا وذاك ،فبحثوا يف مسألة اجلرب واالختيار
وحرية الفرد ومدى توافقها مع حرية املجتمع ،وحنن هنا حناول أن نسلط الضوء ىلع مواقف الفالسفة
اذلين وقفوا موقف الوسطية .ومنهم:
ـ ابن رشد :اهتم ابن رشد بمشكة احلرية واعتربها من أعوص املشاك وتناوهلا يف مشكة القضاء
والقدر ،وهذه املسألة من أعوص املسائل الرشعية ،وذلك أنه إذا تؤملت دالئل السمع يف ذلك وجدت
متعارضة وکذلك حجج العقول ،أما أدلة السمع يف ذلك فموجودة يف الكتاب والسنة ،أما الكتاب فإنه
تلىق فيه آيات كثرية تدل بعمومها ىلع ان اإلنسان جمبور ىلع أفعاهل ،وتلىق فيه آيات كثرية تدل ىلع إن
لإلنسان اكتسابا بفعله ،وأنه ليس جمبورا ىلع أفعاهل ،أما اآليات اليت تدل ىلع إن األمور كها
رضورية ،وأنه قد سبق القدر فمنها قوهل تعاىل

َّ ُ َّ
يشء َخلَ ْقنَ ُ َ َ
ك َ ْ
اه ربقدر [ .سورة القمر:
رإنا

]؛ وأما
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اآليات اليت تدل ىلع أن لإلنسان اكتسابا وىلع إن األمور يف أنفسها ممكنة ال واجبة فمثل قوهل تعاىل
َ

ُْ

َ

ُْ

َ

َ

أ ْو يُوبرقه َّن بر َما ك َسبُوا َو َيعف عن ك رثري [سورة الشورى:

] .وربما ظهر يف اآلية اتلعارض يف هذا املعىن

َ ُ ُ ْ َّ َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
كم ُّمصيبَة قَ ْد أَ َصبْتُم ِّمثْلَيْ َها قُلْتُ ْم أَ َّ َّٰ َ َّٰ َ ُ ْ ُ َ ْ
اهلل َّ َ َّٰ
ىلع
ند أنف رسكم رإن
مثل قوهل تعاىل :أولما أصابت
ىن هذا قل هو رمن رع ر
ر
ُ ِّ َ ْ َ
].
يشء ق ردير [سورة آل عمران:
ك

فمن خالل انلص السابق تبني موقف ابن رشد من احلرية ،حيث يعتربها من أعوص املشاك ألنه
َّ
نظر إيلها بمنظار قرآين فقد وجد أن آيات تؤکد اجلرب وآيات تؤکد االختيار ،وقد يكون هناك تعارض
بني اجلرب واالختيار يف آية واحدة من آيات القرآن الكريم ،كذلك احلال بالنسبة إىل األحاديث انلبوية
الرشيفة ،فبعض األحاديث تؤکد اجلرب وبعض اآلخر يؤکد االختيار ،وبسبب هذا انقسم املسلمون إىل
فرق ومذاهب « ،وذللك افرتق املسلمون يف هذا املعىن إىل فرقتني ،فرقة اعتقدت أن اكتساب اإلنسان
هو سبب املعصية واحلسنة ،وان ملاكن هذا ترتب عليه العقاب واثلواب وهم املعزتلة ،وفرقة اعتقدت
نقيض هذا ،وهو أن اإلنسان جمبور ىلع أفعاهل ومقهور وهم اجلربية ،وأما األشعرية فإنهم راموا أن يأتوا
بقول وسط بني القولني ،فقالوا إن لإلنسان كسبا ،وأن املكتسب به والكسب خملوقان هلل تعاىل ،وهذا
ال معىن هل فإذا اكن االكتساب واملكتسب خملوقني هلل سبحانه فالعبد والبد جمبور ىلع االكتساب»
[ابن رشد ،مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ص

ـ

].

وحبسب منهجه العقيل اذلي سلكه فقد رفض مسلك اجلربية وخالف املعزتلة لظهور فساده ،كذلك
َّ
رفض مذهب األشاعرة اذلين قالوا بالوسطية وأن لإلنسان كسبا ،فاملكتسب به والكسب خملوقان هلل
تعاىل ،وىلع هذا فيكون اإلنسان جمربا ىلع اكتسابه ،ويكون اتلكيف املتوجه إيله يف ما ال يطاق،
وعندئذ ال يوجد فرق بينه وبني اجلماد[ .انظر :ابن رشد ،مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ص

]

فقد حاول ابن رشد اتلوفيق بني من يقول باحلرية وبني من ينكرها ،فهو يقر بأنه ال يوجد هناك حرية
َّ
مطلقة ،وال حتمية مطلقة ،فهو يقر باحلرية وأن اإلنسان خمري ،فاإلنسان هل القدرة ىلع الفعل ،وهل
إرادة واختيار ،ولكن أفعاهل هذه وإرادته واختياره مرشوطة بالقوانني والسّن اليت سنها اهلل تبارك
وتعاىل يف العالم ،وکذلك مرشوطة بأسبابها ومسبباتها اليت أودعها اهلل تعاىل هل ،ومنها القدرات
اجلسمانية ،فاهلل سبحانه وتعاىل خلق نلا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء يه عبارة عن أضداد،
ولكن اكتساب تلك األشياء ال يتحقق نلا إال بمؤاتاة أسباب سخرها اهلل نلا من خارج ،فاألفعال
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املنسوبة إيلنا تتم باألمرين معا أعين بإرادتنا وباألسباب اخلارجية[ .انظر :حنا فاخوري وخليل اجلر ،تاريخ
الفلسفة العربية ،ص

]

َّ
ـ الفارايب :يرى الفارايب أن احلرية اليت يمكن حتقيقها من خالل السعادة ويه الغاية اليت يتمناها ك
إنسان ،وباستطاعة اإلنسان أن حيصل ىلع هذه السعادة عن طريق إرادة فعل اخلري ،فاألفعال اليت تنشأ
من إرادة اإلنسان ،واليت بها يصل إىل بلوغ سعادته يه أفعاهل احلسنة ،وما تصدر عنها يه الفضائل.
]

[انظر :مدكور ،يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه ،ص

فالسعادة عنده يه اخلري املطلق وك ما يعيقها هو رش ،واخلري والرش إما يوجدان بالطبع أو باإلرادة،
واخلري والرش اإلرادي هو اجلميل والقبيح ،والسعادة اليت يشعر بها اإلنسان حتصل فقط بالقوة انلاطقة
انلظرية ويه إحدى قوى انلفس اخلمس :انلاطقة انلظرية ،وانلاطقة العملية والزنوعية واملتخيلة
احلساسة[ .انظر :الفارايب ،السياسة املدنية ،ص

و

]

واإلرادة اليت توجد اخلري وبه تتحقق السعادة قيمتها يف حريتها ،مت ما اكنت اإلرادة حرة استطاع
اإلنسان أن يفعل اخلريات مت أراد فهو حر فيما يريد ويفعل ،ولكن هذه احلرية ختضع لسّن الكون
وقوانينه ،وعناية اهلل حميطة جبميع األشياء ومتصلة بكل أحد ،وك اكئن بقضائه وقدره ،والعناية
اإلهلية تدبري حمكم شامل ال تعارض فيه وال تناقض ،فللعبد جماهل ،وللكون نظامه ،ال يتحقق جمال
العبد إال إن توفر هل قدر من احلرية فاإلنسان هل إرادة ىلع قدر اإلدراك واتلصور وهل حرية االختيار.
[انظر :الفارايب ،رسالة اتلنبيه ىلع سبيل السعادة ،ص

ـ

]

َّ
وهنا يُظهر نلا أن السعادة ال تنال إال بممارسة األعمال املحمودة الصاحلة بطريقة إرادية متواصلة
اختيارية ،واإلنسان احلر هو اذلي يعمل اخلري بهذه اإلرادة االختيارية ،إىل أن تتقوى يف نفسه وتصبح
ملكة ال يمكن أن تزول عنه بسهولة[ .انظر :الفاخوري ،تاريخ الفلسفة العربية ،ص

]

واإلنسان ال يمكن هل أن حيصل ىلع تلك السعادة واحلرية بمفرده ،فيجب أن خيلص نفسه من الزنعة
الفردية اليت يعيشها جراء الظروف اليت تقتضيها سبل احلياة ،فهو اجتمايع بالفطرة؛ ذللك فهو حمتاج
إىل املجتمع واتلعاون ،فهو ال يستطيع الوصول إىل درجة السعادة القصوى ونيل حريته ما لم يستعن
باملجتمع ،فاملجتمع وسيلة بللوغ اغيته وهو الكمال اذلي هو السعادة يف احلياة ادلنيا واآلخرة[ .انظر:
الفاخوري ،تاريخ الفلسفة العربية ،ص

]
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ولعل ما يمكن فهمه من الكم الفارايب أنه ال يقول باحلرية املطلقة ،وال باحلرية الفردية ،فهو يعتربها
رذيلة وجيب حماربتها والقضاء عليها ،فيه تتنایف مع مبادئ املدينة الفاضلة اليت تكون فيه حرية
اإلنسان وفق اجلماعة واتلعاون واليت بها حيصل السعادة احلقيقة بللوغ كماهل ،فهو يرى بأن احلرية
املطلقة والفردية داخلة ضمن املدينة اجلاهلة اليت يعمل فيها اإلنسان ىلع هواه ويفعل ما يشاء من دون
رادع وال مانع ،وملا تلبه هذه احلرية من اختالف لآلراء وتشتتها ،وباتلايل سوف تزول الروحية
اجلماعية اتلعاونية ،فاملدينة اليت تسود فيها احلرية يه األنموذج األصلح اذلي يكون فيها أهلها
متساوون متعاونون فيما بينهم ،وال فضل إلنسان ىلع إنسان يف يشء أصال .خبالف املدينة اجلاهلة
اليت يكون أهلها أحرارا يعملون ما يشاؤون وال يكون ألحد ىلع أحد منهم سلطان ،فهم تصدر منهم
األخالق الرذيلة والشهوات ،وباتلايل يصبحون طوائف كثرية ومتباينة[ .انظر :الفارايب ،آراء املدينة
الفاضلة ومضاداتها ،ص

ـ

 .انظر ،الفارايب ،امللة ونصوص أخرى ،ص

].

ـ الطباطبايئ :يعطي الطباطبايئ معىن للحرية بمنظور اعم ،فهو يقول « :هو ما تهز به اإلنسان يف
وجوده من اإلرادة ابلاعثة إياه ىلع العمل ،فإنها حالة نفسية يف إبطاهلا إبطال احلس والشعور املنجر إىل
إبطال اإلنسانية» [الطباطبايئ ،امليان يف تفسري القرآن ،ج  ،ص

].

فهو يفرق بني احلرية الغربية واحلرية اإلسالمية إن صح اتلعبري ،فاإلنسان بما أنه حتكمه طبيعته
ُ
االجتماعية وحتكم إرادته وأفعاهل وتره إىل اخلضوع لقوانينها ،يه نفسها الطبيعة اليت أطلقت هل
العنان إلرادته وأفعاهل ،هذه القوانني اليت قيدت حرية اإلنسان عن طريق الشعارات الرنانة واملزيفة
بدايع اتلمتع املادي ،وجبعل احلرية األخالقية الفردية يه األساس واملحور ،بعيدا عن حرية املعتقد
والفكر من حيث االلزتام بها وبلوازمها.
أما احلرية باملنظور اإلساليم فقد جعلت اتلوحيد هو األساس ومن ثم تأيت بعده احلرية األخالقية
الفردية؛ فاحلرية يف اإلسالم ليس يف املعتقد كما يذهب إيله بعضهم متمثال بقوهل تعاىل :ال إ ْك َ
راه ريف
ر
ِّ
] .فالعقيدة إدراك وإيمان يف قلب اإلنسان ،وليس هو أمرا اختياريا حت
ين[ سورة ابلقرة:
ادل ر
يمكن هل أن يقبله أو ال ،نعم ،اذلي يقع حتت اختيار اإلنسان ويكون هل احلرية هو يف ادلعوة إىل
العقيدة ونرشها وإقناع انلاس بها ،وليست احلرية إال يف إظهار العقيدة وال يمكن أن تكون يف غريها،
فاإلسالم ال يعترب عقيدة اتلوحيد مسألة سلوك شخيص خاص ،بل يه القاعدة املعيارية لكيانه

 .............................................................................................. 165مفهوم احلرية بني املنهج الليربايل واملنهج اإلساليم

احلضاري والفكري ،وللحرية أيضا معىن واسع يف األحاكم الرشعية فقد أباح لإلنسان طيبات الرزق
ومزايا احلياة املعتدلة من غري إفراط وتفريط[ .انظر :الطباطبايئ ،امليان يف تفسري القرآن ،ص

ـ

]

كذلك حث اإلسالم اإلنسان املسلم ىلع االجتماع وتنب احلاالت الفردية ،فرنى اجتماعية
اإلسالم يف معارفه وأصوهل األساسية ،فهو يهتم اغية االهتمام باحلاالت اجلماعية ويدعو اإلنسان يف
كثري من أحاكمه وقوانينه ،وهذا ما جنده واضحا يف صالة اجلمعة واجلماعة والعيد ،حت تصل يف
بعض األحيان إىل الوجوب فضال عن االستحباب ،فأعطاه مساحة واسعة من احلرية يف اتلفكر
واتلعقل ،ال كما يراه الفكر الغريب من أن اإلنسان البد هل أن يبدأ من اتلحرر ،يك يصل بعد ذلك إىل
أنواع من العبودية واألغالل ،أما احلرية اليت داع إيلها اإلسالم يه اليت تبدأ من العبودية هلل تبارك
وتعاىل تلصل به بعد ذلك إىل اتلحرر من ك أنواع العبوديات واألغالل اليت تأرسه ،وأعطاه حق
االختيار يف أن يسلك الطريق اذلي خيتاره وبإرادته.
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اخلاتمة
اتضح نلا من خالل ابلحث وما توصلت إيله من انلتائج ،إىل ما ييل:
ـ أن املعىن اللغوي واالصطاليح والفلسيف للحرية أعطى مفهوما كيا ،ذات قيمة معيارية يرسم
مالمح ُ
المثل العليا للعقل انلظري ،واملفهوم اللك للحرية يمثل معىن واقيع منزتع من واقع أخاليق
واجتمايع وسيايس.
ـ يطلق مصطلح الليربايلة ىلع أنه مذهب فكري يرکز ىلع احلرية الفردية واستقاليلتها ،وانتهاج
الفكر العقالين يف اتلعامل مع انلصوص ادلينية ،وأن الوظيفة األساسية هل يه حرية اتلفكري،
واتلعبري ،وامللكية اخلاصة ،واحلرية الشخصية الفردية وغريها.
ـ اعتربت الليربايلة احلرية يه ابلاعث واألصل يف حياة اإلنسان ويه املنظومة الفكرية الوحيدة هلا
اليت ال تطمع يف يشء سوى انتاج فرد حر مستقل ،وتتمي بمفهوم ادليمقراطية السياسية اليت اكنت
أهم خصائصها إيمانها املطلق حبرية الفرد ،فيه تقوم ىلع الفردية وهو املحور األسايس هلا ،ويه
تتمسك بكل ما يضمن وجود حياة فردية متاكملة حتقق للفرد حقوقه األساسية املمنوحة هل من طرف
الطبيعة ،وذلك باحلد من عدم تدخل ادلولة يف شؤونه ،ومنحه حرية العمل وفق إرادته.
ـ انطلق توماس هوبز يف نظريته من حالة اإلنسان الطبيعية يلصور اإلنسان أنه فاسد بطبعه أناين،
ذئب ىلع أخيه اإلنسان ،والفرد ال يعيش منعزال ،وك فرد جيد يف ك فرد آخر منافسا هل وعدوا هل وهو
يف حالة حرب افرتاضية ىلع األقل مع ك فرد ،وهكذا يصبح اللك يف حالة حرب ،وذلك نظرا لعدم
وجود قوة قهرية توقف اللك عند حدهم.
ـ لم يعتقد باروخ سبينوزا يف حرية اإلرادة للفرد ،بل يرى بأن اإلنسان عبد النفعاالته وأفاكره
الغامضة ودوافعه ،فهو ينادي حبرية انلفس اإلنسانية من عبودية اتلفكري وباتلايل ستحصل ىلع سالمة
العقل اذلي يتحرر من هذه االنفعاالت ويكون بعد ذلك قادرا ىلع رد الرش وفق االلزتام بتلك القوانني
اليت ختلصه من أرس هذه القيود.
ـ يرى جان جاك روسو أن احلرية الطبيعية يه اليت تودلت عند والدة اإلنسان وحتولت إىل احلرية
املدنية ،وأصبح اإلنسان يتقيد بمجموعة من القوانني تمنعه من ممارسة حريته الطبيعية ،فهو يسىع
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إلجياد تمعا حيفظ حرية ك إنسان وممتلاكته ،ويبىق بواسطة هذا اتلجمع كه فرد واحد ،وإن احتد مع
اآلخرين ،ال يطيع إال نفسه؛ واذلي يضمن لإلنسان االنتقال من احلرية الطبيعة إىل احلرية املدنية ،هو
العقد االجتمايع اذلي يستبدل العدالة بالغريزة وإضفاء الصبغة األخالقية ىلع أفعاهل؛ ومعىن هذا فإن
أكرث ما يكسبه اإلنسان هو احلرية األخالقية املدنية ،فإن ختىل اإلنسان عن حريته املدنية فقد ختىل
عن صفته اإلنسانية ،وهذا اتلخيل من غري املمكن تصوره عقال ،وذللك فاحلرية ال تعتمد ىلع أن يفعل
اإلنسان ما يريد بإرادته اخلاصة ،وإنما تعتمد ىلع عدم خضوع اآلخرين إلرادته اخلاصة؛ ويف احلرية
العامة أنه ليس ألحد احلق يف أن يفعل ما حترمه عليه حرية اآلخرين.
ـ ربط اكنط مفهوم احلرية بكل ما هو داخيل يف اإلنسان ،ربطه حبرية العقل والفكر ،وأن تكون هل
القدرة واإلرادة اذلاتية ىلع استخدامهما دون قيد أو رشط ،ومن دون تسلط.
ـ حاول ابن رشد اتلوفيق بني من يقول باحلرية وبني من ينكرها ،فهو يقر بأنه ال يوجد هناك حرية
َّ
مطلقة ،وال حتمية مطلقة ،فهو يقر باحلرية وأن اإلنسان خمري ،فاإلنسان هل القدرة ىلع الفعل ،وهل
إرادة واختيار ،ولكن أفعاهل هذ وإرادته واختياره مرشوطة بالقوانني والسّن اليت سنها اهلل تبارك
وتعاىل يف العالم ،وکذلك مرشوطة بأسبابها ومسبباتها اليت أودعها اهلل تعاىل هل.
ـ ما يمكن فهمه من الكم الفارايب أنه ال يقول باحلرية املطلقة ،وال باحلرية الفردية ،فهو يعتربها
رذيلة وجيب حماربتها والقضاء عليها ،فيه تتنایف مع مبادئ املدينة الفاضلة اليت تكون فيه حرية
اإلنسان وفق اجلماعة واتلعاون واليت بها حيصل السعادة احلقيقة بللوغ كماهل ،فهو يرى بأن احلرية
املطلقة والفردية داخلة ضمن املدينة اجلاهلة اليت يعمل فيها اإلنسان ىلع هواه ويفعل ما يشاء من دون
رادع وال مانع ،وملا تلبه هذه احلرية من اختالف لآلراء وتشتتها ،وباتلايل سوف تزول الروحية
اجلماعية اتلعاونية.
ـ فرق العالمة الطباطبايئ بني احلرية الغربية واحلرية اإلسالمية ،فاإلنسان بما أنه حتكمه طبيعته
ُ
االجتماعية وحتكم إرادته وأفعاهل وتره إىل اخلضوع لقوانينها ،يه نفسها الطبيعة اليت أطلقت هل
العنان إلرادته وأفعاهل ،هذه القوانني اليت قيدت حرية اإلنسان عن طريق الشعارات الرنانة واملزيفة
بدايع اتلمتع املادي ،وجبعل احلرية األخالقية الفردية يه األساس واملحور ،بعيدا عن حرية املعتقد
والفكر من حيث االلزتام بها وبلوازمها.
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قائمة املصادر
القرآن الكريم.
ابن رشد ،مناهج األدلة يف عقائد امللة ،حتقيق :د .حممود قاسم ،مكتبة األجنلو املرصية للطبع والنرش ،القاهرة ـ مرص،
م.

ط ،

ه.

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ـ بلنان ،ط ،

ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت ـ بلنان،

م.

إمام ،عبد الفتاح ،توماس هوبز فيلسوف العقالنية سلسلة الفكر املعارص ،دار اثلقافة ،القاهرة ،ط ،

م.

بسيوين ،سعيد أبو الفتوح حممد ،احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف اتلنمية ،دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع،
مرص ـ املنصورة ،ط ،

م.

بوعزة ،الطيب ،نقد الليربايلة ،تنوير للنرش واإلعالم ،القاهرة ـ مرص ،ط ،

م.

بريم ،د .عيىس ،احلريات العامة وحقوق اإلنسان بني انلص والواقع ،دار املنهل اللبناين.
الرتمانيين ،عبد السالم ،حقوق اإلنسان يف نظر الرشيعة اإلسالمية ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت ـ بلنان.
حنا فاخوري وخليل اجلر ،تاريخ الفلسفة العربية ،دار اجليل ،بريوت ـ بلنان ،ط ،

م.

اخلطيب ،حورية يونس ،اإلسالم ومفهوم احلرية ،دار امللتىق للطباعة والنرش ،قربص ـ يلماسول ،ط ،

م.

خرض ،د .خرض ،مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،بلنان ـ طرابلس.
اجلرجاين ،عيل بن حممد الرشيف ،كتاب اتلعريفات ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ بلنان،
م.

ط ،

ش.

اخلويئ ،السيد أبو القاسم ،مباين تكملة منهاج الصاحلني ،املطبعة العلمية ،قم ،ط ،

رسل ،برتراند ،حكمة الغرب ،ترمجة :د .فؤاد زکريا ،اعلم املعرفة ،سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطين
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،اكنون اثلاين

م.

رسل ،برتراند ،تاريخ الفلسفة الغربية ،ترمجة :زيك جنيب ،راجعه :أمحد أمني ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مرص،
م.
روسو ،جان جاك  ،العقد االجتمايع ،ترمجة :اعدل زعيرت ،مؤسسة هنداوي ،مرص،

م.
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الزحييل ،د .وهبة ،حق احلرية يف العالم ،دار الفكر ،دمشق ـ سوريا ،ط ،

م.

السبحاين ،جعفر ،اإلهليات ىلع هدى الكتاب والسنة والعقل ،مؤسسة اإلمام الصادق × ،إيران ـ قم ،ط ،
ه.
سبينوزا ،باروخ ،رسالة يف الالهوت والسياسة ،ترمجة :حسن حنيف ،مراجعة :فؤاد زکريا ،مؤسسة هنداوي ،مرص،
م.
سرتومربج ،دونادل ،تاريخ الفكر األورويب احلديث (
القاهرة ـ مرص ،ط ،

ـ

) ،ترمجة :أمحد الشيباين ،دار القارئ العريب،

م.

الصدر ،السيد حممدباقر ،اقتصادنا ،مكتب اإلعالم اإلساليم ،مشهد ـ إيران ،ط ،
صلبيا ،د .مجيل ،املعجم الفلسيف ،الرشکة العاملية للكتاب ،بريوت ـ بلنان،

ه.

م.

الطباطبايئ ،السيد حممد حسني ،امليان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلِّم للمطبواعت ،بريوت ـ بلنان ،ط ،
ه.
م.

طبلية ،القطب حممد ،اإلسالم وحقوق اإلنسان ،دار الفكر العريب ،القاهرة ـ مرص ،ط ،
الطويل ،د .توفيق ،جون ستيورت رمل ،دار املعارف ،بال ،مرص.
العروي ،عبد اهلل ،مفهوم احلرية ،املرکز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ـ املغرب ،ط ،

م.

العوا ،اعدل ،املعزتلة والفكر احلر ،األهايل للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ـ سوريا ،ط .
الفارايب ،أبو نرص ،السياسة املدنية امللقب بمبادئ املوجودات ،حتقيق :ادلكتور فوزي مرتي جنار ،املطبعة الاكثويلكية،
بريوت ـ بلنان ،ط ،

م.

الفارايب ،أبو نرص ،رسالة اتلنبيه ىلع سبيل السعادة ،حتقيق :ادلكتور سحبان خليفات ،منشورات اجلامعة األردنية،
عمان ـ األردن ،ط ،

م.

الفارايب ،أبو نرص ،آراء املدينة الفاضلة ومضاداتها ،مؤسسة هنداوي للتعليم واثلقافة ،مرص،

م.

الفارايب ،أبو نرص ،امللة ونصوص أخرى ،حتقيق :حمسن مهدي ،دار املرشق ،بريوت ـ بلنان ،ط ،

م.

القريش ،باقر رشيف ،انلظام السيايس يف اإلسالم ،دار اتلعارف للمطبواعت ،بريوت ـ بلنان ،ط ،

م.
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اكنط ،إيمانويل ،ادلين يف حدود جمرد العقل ،ترمجة :فتيح املسكيين ،جداول للنرش واتلوزيع ،بريوت ـ بلنان ،ط ،
م.
كون ،إيغور ،معجم علم األخالق ،ترمجة /توفيق سلوم ،دار اتلقدم ،موسكو،

م.

املانع ،د .مانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة تأصيلية مقارنة ،دار الفضيلة ،الرياض ـ السعودية ،ط ،
م.
مدكور ،ادلكتور إبراهيم ،يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه ،دار إحياء الكتب العربية ،مرص.
نيتشه ،فريدريك ،أصل األخالق وفصلها ،ترمجة :حسن قبييس ،بال.
هايك ،فريدريك ،الطريق إىل العبودية ،ترمجة :حممد مصطىف غنيم ،دار الرشوق ،بريوت ـ بلنان ،ط ،

م.

The system of the Philosophy of Islamic humanities based on the four
causes
Reza Eshaqi
PhD student in Islamic philosophy, Imam Khomeini Institute for Education and Research, Iran.
E-mail: eshagi1001@gmail.com

Summary
The study is based on the assumption that science in its systematic sense is a potential,
gradual and changing reality; therefore, we can distinguish between four elements in
it: doer, potential, form and purpose. And this is according to a systematic analytical
approach to the requirements of these four elements from an Islamic point of view.
Our approach will be based on theoretical frameworks and predetermined premises.
And since the fact that human relations are of a networked reality, the discussion of
this topic will not be from one angle, but, due to the reality and the studied topic, this
discussion will be organized and multifaceted. We will also distinguish between man as
a subject in the humanities from man as a subject in the empirical sciences. Therefore,
characteristics such as choice and self-awareness will make the presenting theories
about man more complicated than natural subjects, and will go beyond the sources of
knowledge, used to confirm or refute the theories that are limited to experience and
its consequences, to, revelation and the traditions of the Infallible as reliable sources
to prove the theories put forward. The direct purpose of human sciences is to show
the various man’s relationships and behaviors in the individual and social sphere. As
for the indirect purpose, it is the changing if the existing situation into the desired
Islamic situation. Given these direct and indirect purposes, science is formed from
holistic and organized issues, guiding issues and descriptive issues.
Keywords: Islamic humanities, systems, philosophy of science, the four causes.
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نظام فلسفة العلوم اإلنسانية اإلسالمية استنادا للعلل األربع

رضا إسحايق
طالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية ،مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم واألحباث ،إيران.
الربيد اإللكرتوينeshagi1001@gmail.com :

اخلالصة
ابلحث مؤسس ىلع فرضية أن العلم بمعناه املنظم هو حقيقة ممكنة ،تدرجية ومتغرية؛ وهلذا يمكن أن
نمي بني أربعة عنارص فيه :الفاعل ،والقابل ،والصورة والغاية ،وهذا من خالل مقاربة حتليلية

منهجية ملقتضيات وإلزامات هذه العنارص األربعة ومقاربتها من وجهة نظر إسالمية .مقاربتنا هذه

ستكون استنادا إىل األطر انلظرية واملباين املعينة مسبقا ،وبناء ىلع كون العالقات اإلنسانية ذات
حقيقة شبكية ،فإن معاجلة هذا ابلحث لن تكون من زاوية واحدة ،بل بانلظر إىل الواقع واملوضوع

املدروس ،وستكون هذه املعاجلة منظمة ومتعددة اجلوانب .سنمي كذلك بني اإلنسان كموضوع يف
العلوم اإلنسانية عن اإلنسان كموضوع للعلوم اتلجربية؛ هلذا فإن خصائص اكالختيار والويع اذلايت

ستجعل تقديم نظريات حول اإلنسان أعقد من املوضواعت الطبيعية ،وستتجاوز مصادر املعرفة

املستخدمة تلأييد أو تلكذيب انلظريات املنحرصة يف اتلجربة ومعطياتها ،إىل الشهود والويح والكم
املعصومني كمصادر معتربة إلثبات انلظريات املطروحة .والغاية املبارشة للعلوم اإلنسانية يه تبيني

عالقات وسلوکيات اإلنسان املختلفة يف املجال الفردي واالجتمايع ،أما الغاية غري املبارشة فيه تغيري
الوضع املوجود إىل الوضع اإلساليم املطلوب ،وبانلظر إىل هذه الغايات املبارشة وغري املبارشة ،يتشلك

العلم من قضايا كية ومنظمة ومن قضايا إرشادية وقضايا وصفية.
اللكمات املفتاحية :العلوم اإلنسانية اإلسالمية ،انلظم ،فلسفة العلم ،العلل األربع.
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املقدمة
 .1بيان املسألة
ً
أوال :أهمية املسألة
عالقة العلم وادلين يه إحدى املسائل املهمة واملعارصة يف فلسفة ادلين ،وىلع غرار سائر املسائل

املطروحة يف فلسفة ادلين اليت تهتم ببحث عالقة ادلين مع سائر العنارص املؤثرة يف احلياة اإلنسانية

اكألخالق والسياسة و ،...تقدم هذه املسألة أجوبة خمتلفة من طرف املفكرين ،ويمكن تصنيف
املقاربات الكية لإلجابة ىلع هذه املسألة يف أربعة آراء :اتلباين ،واتلعارض ،واتلداخل واتلفاعل،

فبينما عد بعض الفالسفة اتلحليليون جمايل العلم وادلين مستقلني وصوروهما ىلع أنهما جزيرتني

مستقلتني عن بعضهما ،عد بعض الطبيعيني واملاديني العلمويني هذه العالقة عالقة تعارض وتضاد،

أي أنه حت مع وجود جمال أو جماالت مشرتکة بني العلم وادلين ،فإن إجابات ك من العلم وادلين ىلع

هذه املسائل متعارضة وغري قابلة للجمع ،كما هناك فئة أخرى تعتقد باتلداخل بني هذين املجالني،

ويرون أن العلم بكل فروعه يدخل يف جمال ادلين ،أما انلظرية الرابعة فيه القائلة باتلفاعل والعالقة
املبتادلة بني هذين املجالني ،حيث إن العلم وادلين حت إن اكن هلما هويتان ونظامان مستقالن عن

بعضهما ،إال أن هناك عالقة تفاعلية وإجيابية بينهما ،ويمكن للك منهما بانلظر إىل إماكناته أن يرتك
آثارا إجيابية ومفيدة يف املجال اآلخر.

فيما خيص الرأي القائل باتلفاعل ،يتضمن يف طياته مباحث ونقاشات تقع حتت عنوان العلم ادليين

أو أسلمة العلوم ىلع غرار العالقة األحادية واتلأثري واتلأثر املتبادلني وتأثري ادلين ودوره يف العلم،
فالعلم ادليين عنوان اعم يتضمن دور ادلين يف العلوم أعم من الطبيعية منها واإلنسانية ،لكن هناك
قسم من ادلراسات تتناول تأثري ادلين يف العلوم اإلنسانية بشلك أخص ،ويه تلك العلوم اليت تهتم
بدراسة السلواكت االختيارية لإلنسان وشؤونه اإلنسانية.
إحدى املقدمات الالزمة الكتشاف تأثري ادلين يف العلوم وإنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية ،يه

كشف وتعيني املجاالت اليت تقبل اتلأثري يف العلوم ،وبعد اتلعرف عليها ،تتحقق عملية إنتاج العلوم

اإلنسانية اإلسالمية بشلك أكمل .يف هذا الصدد تعترب عملية اتلأسيس للنظرية يف العلوم وکيفية تشلك

انلظريات العلمية أحد املجاالت املهمة اليت نالت اهتمام الكثري من فالسفة العلم يف العقود القليلة
السابقة ،واالهتمام بهذه العملية يساعدنا ىلع اتلعرف ىلع األراكن والعنارص املختلفة املطروحة يف علم

ما ،ومن هنا اكنت من اللوازم واألرضيات األساسية للعلوم اإلنسانية اإلسالمية.
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وملزيد من اتلوضيح ،يمكن تقسيم السؤاالت ابلحثية بشلك لك إىل ثالثة أقسام" :السؤال عن

املاهية"" ،السؤال عن اللم؟"" ،السؤال عن الكيفية" ،يصف "السؤال عن املاهية" الوضع املوجود ،ويبني

أجزاء وعنارص اليشء املراد دراسته ،ويتكفل "السؤال عن اللم" بالفهم واتلبيني :ملاذا جرى هذا؟ ملاذا
يترصف هكذا؟ ملاذا يتغري؟ أو ملاذا بيق ثابتا؟ وملاذا ترتبت عنه هذه انلتائج اخلاصة؟ أما "السؤال عن

الكيفية" فهو بصدد اتلدخل ،ويسأل عن الكيفية اليت يمكن أن يصبح بها املوضوع حمل ادلراسة

خمتلفا؟ كيف يمكن تغيريه يف اتاه معني؟ أو كيف يمكن احلؤول دون تغريه ،أو التسيع من وترية
تغريه أو إبطاؤها؟
هناك نقطة حول هذه األسئلة هلا أهمية كبرية ويه أن بني هذه األقسام اثلالثة من السؤاالت نوع من

الرتتيب املنطيق ،يعين أن السؤال عن "كيفية اتلدخل وتغيري موضوع ما" هو فرع عن السؤال عن "لمية
املوضوع وفهمه" والسؤال عن "اللمية" هو فرع عن "فهم ماهية املوضوع"[ .بليیک ،پارادايم های حتقيق در علوم

انساىن ،ص ]264

وبانلظر إىل أن هدف ابلحث احلايل هو تهيئة األرضية ملعرفة ادلور اذلي يمارسه ادلين يف العلوم

اإلنسانية ،واذلي يمكن أن يعد نفسه سؤاال تدخليا ،ويعترب بتعبري آخر "سؤاال عن الكيفية" ،وبانلظر

من ناحية أخرى إىل أن هذه اتلهيئة ال تتيس إال عن طريق "األسئلة عن اللم" ،وبأخذ هاتني انلقطتني

بعني االعتبار ،يتبني أن املحور األسايس هلذا ابلحث هو اإلجابة عن "األسئلة من انلوع اثلاين و بيان

اللم" املتعلقة بالعلم؛ هلذا فإن املقال اذلي بني يديك يتضمن باالضافة إىل جانب فلسفته ادلينية -
اليت تهيئ ،حسب املنظار املذكور ،األرضية للبحث عن عالقة العلم وادلين وکيفية إنتاج العلوم

اإلنسانية  -جانبا يهتم بفلسفة العلم بشلك اعم وفلسفة العلوم اإلنسانية بشلك خاص.

انلقطة اليت جيدر االنتباه إيلها يف فلسفة العلم يه أن فلسفة العلم يه من جهة وصفية وتقريرية،

أي تستقيص وضع العلوم اإلنسانية وتقدم اتلقارير حوهلا ،ومن جهة أخرى تقدم اإلرشادات ،وتقرتح
انلظريات بشلك اسرتاتييج؛ أي أنها أحيانا تفتح أمام العلم مسارات متعددة ،وتمنع أحيانا أخرى
ُ
العلم من أن يطوي بعض املسارات ،وبنفس الطريقة ت رعد أحيانا اإلماكنات تلقييم العلم ،وتدرس

أحيانا أخرى اإلماكنات واملعايري املتبعة يف العلم[ .اعبدی شاهرودی ،سنجش و اكتشاف ،ص ]252

ً
ثانيا :ماهية العلم والعلوم اإلنسانية

للعلم اصطالحات خمتلفة ،وما نقصده منها يف هذا املقال هو العلم كنظام من العنارص واألجزاء

املرتبطة؛ توضيح ذلك أن العلم بمعىن املعرفة املطابقة للواقع وليس احلالة انلفسية يتضمن اصطالحا

يستخدم يف حبوث ىلع غرار العلوم اإلنسانية اإلسالمية ،وفقا هلذا االصطالح ال يطلق ىلع القضايا
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املعرفية املنفردة علما ،بل العلم عبارة عن جمموعة من املسائل أو القضايا اليت تشرتك يف حمور خاص،

وقد يكون هذا املحور هو املوضوع ،اهلدف أو أي مناسبة تربط القضايا املشتتة مع بعضها [مصباح،

رابطه علم و دين ،ص  ،]70العلم يف هذا االصطالح يأخذ شلك شبيها باجلهاز أو انلظام ،ويشتمل ىلع

أراكن وعنارص متعددة ومرتبطة يف الوقت نفسه؛ هذا انلظام من العنارص والعالقات يسىع فيه ابلاحث

الكتشاف الواقع من خالل معاجلة موضوع معني ومشخص بغرض اتلعرف عليه واكتشافه باالستناد

إىل ذلك العلم واستخدام األدوات املنهجية واملعرفية املختلفة ،ومن بني هذه العنارص املعرفية ،تشلك
بعض املعارف األساسية الوجودية ،املعرفية والقيمية قاعدة مبىن انلظريات األخرى ،وتلعب دورا

مؤثرا يف ترتيب انلتائج واستخراجها.

ونقصد من العلوم اإلنسانية يف هذا املقال ،العلوم اليت يتمثل موضوعها يف الغاية والفاعل ،وکذلك

اإلنسان وسلواكته ،طبعا السلواكت اإلنسانية لإلنسان ،والسلواكت أعم من ابلاطنية اجلواحنية

والظاهرية اجلوارحية ،قد تكون أحيانا فردية ،وأحيانا اجتماعية ومجعية ،بل وأحيانا أخرى حت يف

اتلعامل مع املحيط والعالم [رشيىف ،مباىن علوم انساىن اسالىم ،ص  ،]117وأعم من أن يكون منهج الفهم

والوصف واتلبيني يف هذه العلوم عقليا (أعم من اتلجريب والربهاين) أو نقليا.
ً
ثالا :العلل األربع :الفاعلية واملادية والصورية والغائية

أسئلة "اللم" يه أسئلة تروم اتلبيني ،بمعىن ابلحث عن العلة ،وابلحث عن العلة فرع عن ابلحث

الوجودي حول العلة واملعلول ،وهو قائم ىلع ابلحوث الفلسفية ،حيث تقسم العلة حسب أحد
اتلقسميات إىل علة فاعلية ،وعلة صورية ،وعلة مادية وعلة اغئية ،وموضوع هذا اتلقسيم هو ك

املوجودات املمكنة اتلدرجيية؛ أي ك موجود متحرك ،ويعرض عليه اتلغري واتلدريج[ .ملزيد من املطالعة:

راجع :مصباح اليدي ،العلة الغائية ،جملة نور العلم ،العدد  ،14ص  ،17-8املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج ،2
ادلرس ]40-31

العلة املادية تعين املوضوع اذلي دليه قابلية للحرکة واتلغري ،والعلة الصورية يه تلك الفعلية

اجلديدة احلاصلة من احلرکة ،أما العلة الغائية فيه اليت تعني اتاه احلرکة ،واحلرکة يه مقدمة

تلحققها ،أما القوة اليت تصدر منها احلرکة فيه العلة الفاعلية ،ومع أن حتديد هذا العدد من العلل
للظواهر املمكنة اتلدرجيية ليس ىلع أساس احلرص العقيل ،بل ىلع أساس االستقراء ،إال أن ك واحد

منها يستند إىل رکية فلسفية وعقلية؛ فالعلة الفاعلية تستند إل حاجة ك موجود ممكن إىل فاعل
ُ
موجد وتسىع إلنكار الصدفة واالتفاق يف ظهور املوجودات ،وتطرح العلة الغائية بناء ىلع وجود
الفاعل واختياره ،أما العلة الصورية فتشري إىل نتيجة اتلغري واحلرکة ،وتعد العلة املادية املمهد
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للحرکة .ويتمي هذا اتلقسيم بانسجامه حيث ينظر إىل املوضواعت نظرة عملياتية ومنظمة ،وعن طريق
هذه انلظرة يمكن اكتشاف عملية تشلك الظواهر املختلفة.

انطالقا من هذه املقدمة ،إذا نظرنا بهذه انلظرة إىل ك ما يدخل من انلاحية املعرفية يف علم ما،

يمكننا أن نمي يف العلم (بمعناه املنهيج واملنظم) أربعة عنارص عن بعضها :القابل أو املادة ،والصورة،

والفاعل والغاية ،ومن الرضوري االنتباه هلذه انلقطة وهو أنه حت وإن اكنت انلظرة ابلدوية هلذه العلل
وتقسيمها خيص املوجودات املادية اجلسمانية ،لكن وبإعمال بعض ادلقة سيتبني أنها ال ختتص بها ،ىلع

سبيل املثال ،يمي املناطقة يف املنطق بني مادة القياس وصورته؛ هلذا فاألصل أنه كما اكن هناك ترکيب

متقوم بأجزاء ويكون هناك تقدم وتأخر بينها وبني اللك ،يمكن أن نفكك بني األجزاء املشكة هلذا
الرتکيب وحاصله ،كما يمكن أن حنلل قضية ذهنية مع كونها ذهنية إىل مفردات وأجزاء ،واعتبار

تلك األجزاء علة مادية واهليئة املؤلفة صورة ،كذلك العلم باعتباره نظاما تدرجييا فهو ليس مستثىن

من هذه القاعدة ،ويكون مشالك من هذه العنارص ال حمالة ،فالعالم اذلي يعمل ىلع حل مسألة ما ،أو

يقوم باالستدالل أو بتقديم تعريف ما ،دليه سلسلة إجراءات يقوم فيها بوظيفته العلمية فيما خيص

نسبة املحموالت إىل املوضواعت ،واتلايل إىل املقدم وبقية األطراف املنفصلة إىل بعضها ،هذا العمل

دليه من جهة بىن أو مرتكزات ،وکذلك أسس بعضها جزء من مصادر ذلك العلم ،وأخرى مبادئ

لالستدالل فيه ،ويمكن كذلك تصور اغيات هلذا العلم وهذه العملية ،وملعرفة ك هذه العنارص نرجع

إىل فلسفة العلم؛ وهلذا فإننا نواجه يف فلسفة العلم معرفة حول العلم تتجاوز العلم وتتجاوز
املوضوع ،يف هذه املعرفة يتضح موضوع العلم املنظور ،مبادئ وعنارص وکذلك أسلوب اتلحليل

والرتکيب وانلظام االستداليل وانلظام ابلحيث ونظام اتلقييم يف ذلك العلم ويف عمله ،وبانلظر إىل هذه

انلقاط سنقوم يف هذا املقال بوصف العنارص األربعة :الفاعل ،والغاية ،واملادة والصورة يف العلوم من

وجهة نظر فلسفة العلم يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية املوجودة ،وسنشري بقدر اإلماكن إىل

االماكنات والقابليات اليت يمكن أن تكون هلا يف إطار املباين اإلسالمية.
 .2سابقة ابلحث ورضورته
عند مالحظة وفحص املصادر املوجودة واملرتبطة بسابقة ابلحث احلارض نصل إىل نتيجة مفادها أن

ال أحد من هذه املصادر تطرق إىل فلسفة العلوم بشلك مفصل بأخذ مجيع اجلهات األربع للعلل بعني

االعتبار ،وحيث إن طرح فلسفة العلم ضمن مقياس العلل األربع ،ينسجم كثريا مع انلظرة

العملياتية واملنظمة للعلم ،فإن دراستها تصبح رضورية ،ويف هذا الصدد هناك نقطتان إذا أخذتا بعني

االعتبار تتضح رضورة ابلحث احلايل؛ انلقطة األوىل يه انلقص يف ابلحوث املنشورة يف فلسفة العلم،
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حيث إن هذه املباحث لم تقدم بصورة متعلقة بالفلسفة املطلقة ،وألن الرباديغمات املسيطرة ىلع
العلوم االجتماعية الفعلية مبنية ىلع النسبية املعرفية إىل حد ما ،فإن وجود أمر مسلم وثابت باعتباره

فلسفة مطلقة وثابتة غري مستساغ ،أما يف املقاربة اإلسالمية والفلسفة اإلسالمية فإنه قد تم االهتمام

بمباحث نظرية املعرفة والوجود بشلك عميق ،حبيث يمكن طبقا هلا أن تطرح فلسفة علم منسجمة

وثابتة وقابلة لدلفاع ،أما انلقطة اثلانية فيه أنه يف املباحث اليت أجريت يف فلسفة العلم ،لم تدرس
ُ
علل علم ما من مجيع جوانبها املختلفة ،ولم جير االهتمام باتلفكيك بني ك جزء وعنرص من العلم

وتأثريه وتأثره ،يف حني أن االهتمام بكل عنرص من هذه العنارص وادلور اذلي يلعبه ك منها يف ارتباطه
بالعنارص األخرى يضع بني أيدينا معرفة أكرث جامعية حول العلم وعملية تشكيل انلظريات العلمية.
 .3مالك إسالمية فلسفة العلم

املسألة األخرى اليت جيب تبيينها قبل الورود يف املباحث األساسية هلذا املقال ،يه مالك كون فلسفة

العلم اليت نبحثها إسالمية ،وبتعبري آخر عندما نطرح حبث فلسفة العلم أو العلل األربع للعلم ،ثم ننسبها

لإلسالم ،فما هو مالك هذه النسبة؟ اإلجابة ىلع هذه السؤال تقودنا إىل سؤال آخر وهو ما هو مالك نسبة

ومحل حممول ىلع موضوع ،واإلجابة اإلمجايلة ىلع هذا السؤال هو أنه يف احلمل واإلسناد احلقييق اذلي نعرب

عنه بـ "إسناد يشء إىل ما هو هل" جيب أن يكون هناك احتاد ما بني املوضوع واملحمول ،هذا االحتاد يمكن

أن يكون احتادا صدوريا (إجياديا) ،إنزتاعيا أو حلويلا ([ )1األخوند اخلراساين ،كفاية األصول ،ج  ،1ص .]60
بانلظر إىل هذه انلقطة ،بما أن فلسفة العلم املقصودة مقتبسة من الفلسفة اإلسالمية ،فإن ينتج دلينا أن
فلسفة العلم هذه تتصف كذلك بكونها إسالمية ،أما ملاذا نعترب الفلسفة املطلقة إسالمية؟ فإن هذه

املسألة ال بد أن تدرس يف حمل آخر ،لكن يمكن اإلشارة بشلك خمترص إىل أنه بانلظر إىل العنارص املختلفة
املطروحة يف عملية طرح ودراسة انلظريات الفسلفية ،فإن كون الفلسفة إسالمية يف بعض جوانبها راجع
إىل طرح املسائل من طرف املعارف اإلسالمية ،ويف بعض احلاالت إىل طرح فرضيات ،وحت تقديم

حتليالت مناسبة لإلجابة ىلع املسائل الفلسفية من قبل املعارف ادلينية ،ويف بعض احلاالت كذلك بسبب

انسجام وتوافق مطابلها مع املعارف اإلسالمية.

( )1املقصود من االحتاد الصدوري واإلجيادي هو أن يكون املحمول (الصفة) أمرا صادرا من املوضوع ،وتكون بينهما
عالقة فعل وفاعل ،مثال عندما يقال :زيد ضارب ،فإن حقيقة زيد والرضب باعتباره فعال هل يه احتاد صدوري ،وهذا

ما صحح نسبت الرضب لزيد ،واملقصود باالحتاد االنزتايع هو أن يكون املحمول (الصفة) منزتعة من ذات املوضوع
وحتمل عليه ،مثل أن يقال :زيد سابق ،فاملحمول انزتع بمقايسة وقياس نسبة املوضوع إىل أمور أخرى ،ثم محل واحتد

معه دون أن يكون السبق فعل زيد أو حل فيه ،ويف انلهاية يقصد من االحتاد احللويل هو أن املحمول (الصفة) حلت يف
يف ذات املوضوع ،مثل اجلسم األبيض ،حيث يتحد ابلياض مع اجلسم باحللول فيه ،وهو ما يصحح النسبة واحلمل.
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ومن املسائل اليت ال بد من االنتباه إيلها عند ابلحث يف أسلمة العلوم يه ما خيص العلم الشامل

والقضايا الرضورية كمبدإ العلية ،ومبدإ اهلوية ،ومبدإ امتناع اجتماع انلقيضني وسائر املبادئ
انلظرية والعملية ابلدهية ،يبدو أن السيع إىل ديننتها وأسلمتها ال طائل منه ،وهذه املبادئ والقواعد

يه مبان وأسس مشرتکة بني ادلين والعقل ،ونفس مطابقتها وتناظرها فيما بينه نفسه مالك لكونها

دينية ،وهذا ما يقصد بالقول أن الفلسفة املطلقة ومبدأ الرؤية الكونية يودل حرا [جوادی آمىل ،اسالم و

حميط زيست ،ص ]107؛ هلذا فإن مسألة األسلمة أو ادليننة تطرح يف حقل العلم االكتسايب وانلظري يف

احلاالت اليت يتدخل فيها ادلين باعتباره اعمال معرفيا يف العنارص ادلاخلة يف العلم ،ويؤدي إىل

اتصافها بكونها دينية.

القسم املادي  -املحتوايئ للعلم
اهلدف من دراسة القسم املادي من العلم هو طرح مباحث يهتم بها يف إطار العلم كقاعدة فكرية

ومعلوماتية وکمصدر ألي عملية تنظري وإنتاج علِّم.
 .4حتديد املوضوع

ال بد للك باحث وحمقق يسىع تلحقيق الغاية واهلدف املرجو من حبثه بالشلك املطلوب ،أن يأخذ

قسما حمدودا من الواقع كموضوع بلحثه ،وك من يديع أنه درس وفحص الواقع بشلك اكمل من مجيع

جوانبه وزواياه ،فإن اداعءه هذا ال يتناسب وإماكنات واستعدادت اإلنسان املمكن غري الاكمل؛ هلذا ال

بد هل أن خيتار قسما حمددا من الواقع كموضوع أو مسألة بلحثه ،ويقوم استنادا إىل املصادر املعرفية
اليت يملكها وسوابقه العلمية باكتشاف بقية الزوايا والقوانني العلية يف هذا املجال اخلاص ،وحيث إنه
يف املواضيع املختلفة للبحث هناك بعض املسائل والقضايا اليت تشلك مبىن وأساسا لقضايا ومسائل

أخرى ،وتتشلك ابلحوث املستقبلية ىلع أساسها ،فإن معرفة اإلنسان كموضوع للعلوم اإلنسانية مقدم

ىلع مسائل العلوم اإلنسانية وانلظريات املطروحة فيها ،ودليها دور مؤثر فيها ،وتعد معرفة حقيقة
اإلنسان كموضوع للعلوم اإلنسانية أرضية ومادة وقابال يمكن استكشافه من خالل دراسات خمتلفة،

وبديه أن معرفة اإلنسان يف انلظرة اإلسالمية يضع بني يدي ابلاحث موضواع خيتلف عما هو يف بقية

اآلراء املادية واإلحلادية ،ويزتايد وضوح أهمية هذا االختالف إذا علمنا أن هيكة مجيع القضايا يف

علم ما تتعلق بموضوع أو موضواعت تعترب أساسا هلا ،ومجيع خمتصات العلم وحمموالته ونسبه وروابطه
يه يف احلقيقة تعينات وعوارض وأحاكم ذلك املوضوع؛ وهلذا فإن أقل تغري وحتول يف املوضوع يسبب

تغريا يف هيلك العلم ،كما أن توسع العلم يتبع توسع املوضوع أو املوضواعت[ .اعبدی شاهرودی ،سنجش و
اكتشاف ،ص ]24
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وحيث إن خصوصيات املوضوع يمكن أن يكون هلا دور حاسم يف طرق كسب العلم ،أو ما يصطلح

عليه باملنهجية ،فإن إحدى املسائل املهمة كذلك اليت تطرح يف فلسفة منهجية ابلحث يف العلوم

اإلنسانية حول موضوع العلوم اإلنسانية واالجتماعية يه مسألة تكافؤ أو عدم تكافؤ موضواعت

العلوم االجتماعية والطبيعية ،وهذه املسألة تتبني أهميتها يف جمال املنهجية ،ويعين اتلاكفؤ أن يكون
املنهج العلِّم قابال لإلجراء باتلاكفؤ يف كيهما ،أما عدم اتلاكفؤ فهو يعين أنه بسبب اختالف املوضوع

ال بد من االستعانة بمناهج خمتلفة حلل املسألة.

إذا أخذنا األفعال والسلواكت اإلنسانية لإلنسان كموضوع للعلوم اإلنسانية ،فإن دراسة اخلصائص

اإلنسانية لإلنسان سيكون رضوريا ملعرفة علل وأهداف وأرضية هذه األفعال والسلواكت؛ توضيح ذلك

أن سلواكت اإلنسان ملا اكنت ظواهر ممكنة ناتة عن علل ،وال بد من أجل تبيينها أخذ عللها

وأرضياتها بعني االعتبار ،سيكون للمعرفة الصحيحة لإلنسان كعامل وفاعل هلذه السلواكت دورا

أساسيا يف تبيني علل سلواكته ،ويتم يف األخري تبيني انلظريات املطروحة يف هذا الصدد .حسب رؤية
اإلسالم ،يتمتع اإلنسان خبصائص خاصة تعله أفضل من سائر موجودات هذا العلم ،ويؤدي االنتباه

إىل هذه اخلصيصة إىل احلصول ىلع تبيينات خمتلفة حول سلوك اإلنسان ،ويف احلقيقة تطرح هنا

مسأتلان :أوهلما مسألة أصل اخلصائص اإلنسانية لإلنسان أو املباين األنرثوبولوجية للعلوم اإلنسانية،

وما يه الرؤية والوصف اذلي يقدمها اإلسالم حول اإلنسان مقارنة باملقاربات اتلجريبية واملادية

للعلم ،أما املسألة اثلانية فيه كيف تتدخل هذه اخلصائص يف اتلبيني وانلظريات املطروحة يف العلوم
اإلنسانية ،وحيث إن املسألة اثلانية مبنية ىلع املسألة األوىل ،وحنن نعلم أن اإلنسان يف الرؤية

اإلسالمية خيتلف عن اإلنسان يف الرؤى غري اإلسالمية ،وجب اإلشارة إىل اخلصائص اإلنسانية

لإلنسان من وجهة نظر إسالمية.

جممل اخلصائص األنطولوجية لإلنسان يف الرؤية اإلسالمية هو أن اإلنسان ليس موجودا مرتواك
سدى وليس مقطواع عن أصله ،بل إنه خلق من طرف اهلل ،واهلدف من خلقه هو أن يصل إىل كماهل
املطلوب ،وبما أن هذا الكمال حيصل عن طريق االختيار فقد خلق اإلنسان خمتارا .اخلصيصة املهمة
األخرى لإلنسان يف املقاربة اإلسالمية هو االعتقاد بابلعد غري املادي لإلنسان ،وهذا يعين أن اإلنسان

دليه باالضافة إىل اجلسم روحا ونفسا جمردة عن املادة ،بل إن الروح يه اليت تشلك اهلوية احلقيقية

لإلنسان ،وبموجب قابليات هذه الروح ويلاقتها وتعايلها وکماهلا اذلي حيصل هلا يف ضوء اختيارها،

جعل اهلل هلا مرتبة ومزنلة كبرية يف نظام اخللقة ونصبها مقام اخلالفة اإلهلية.

وبانلظر إىل هذه اخلصوصيات نصل إىل نتيجة مفادها أن اإلنسان باعتباره موضواع للعلوم
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اإلنسانية ،وبانلظر ملاهيته ،فهو موجود خمتلف عن املوضواعت الطبيعية ،فوجود عنرص االختيار من

جهة ،ووسعة جماهل حيث يمتد إىل املجال اجلميع واتلارييخ واحلضاري ،وتأثره وطلبه للكمال من جهة

أخرى؛ توجد فيه تعقيدات خاصة تعل دراساتنا لفهم وتبيني السلواكت اإلنسانية أصعب بكثري من
موضواعت العلوم الطبيعية ،فيه موضواعت تتمتع جبدة وموضوعية أكرث ،وهذه اتلعقيدات

والصعوبات نفسها تبعث ىلع االنتباه إىل هذه املسألة ،ويه أنه يف نظرية املعرفة لن يكون االتكاء ىلع
املعارف اتلجريبية اخلاصة باإلنسان حال مناسبا ،وال بد يف هذا املجال من االستناد إىل مصادر املعرفة

الوحيانية.
انلقطة األخرى اليت جيدر اإلشارة إيلها فيما خيص دراسة اإلنسان يف العلوم اإلنسانية هو اتلميي

بني اإلنسان املوجود واإلنسان املطلوب ،فبعض اخلصوصيات املطروحة يف املعارف اإلسالمية تشري إىل
القابليات واالستعدادات اليت يتمتع بها اإلنسان ،وتصف اإلنسان املطلوب من وجهة نظر اإلسالم،

ولكن بما أن لوازم بعض هذه اخلصائص نفسها هو تأثر اإلنسان وجهله واحنرافه عن املسري األصيل،

اكن ال بد خالل دراسة وتبيني سلواكت اإلنسان املوجود االنتباه هلذه العوامل والوقائع كذلك ،وتببني
اإلنسان وسلواكته ىلع أساس الواقع املوجود ليك يتيس نلا الطريق حنو تغيريه والوصول إىل اإلنسان

املطلوب.
.5

نظرية املعرفة

حيتاج ابلاحث من أجل الوصول إىل القضايا الكية وحل املسائل املختلفة املطروحة يف جمال

املوضوع املراد دراسته ،إىل الرجوع إىل معطيات معتربة ،واليت بانلظر إيلها وباختاذ مناهج متناسبة

معها يرشع يف اكتشاف املوضوع واتلنظري حوهل ،هلذا يمكن اعتبار هذه املعطيات واملصادر املعلوماتية

كأحد األرضيات اليت حيتاجها ابلاحث للوصول إىل هدفه ،وال بد أن يتخذ تاهها موقفا ينحدر حتت

عنوان نظرية املعرفة العلمية .أما السؤال اذلي نسىع لإلجابة عليه يف عنوان نظرية املعرفة هو :إىل أي

نوع من الشواهد واملعطيات واملصادر املعلوماتية يمكن للباحث أن يرجع يف عملية إنتاج العلم حبيث

يكون العلم انلاتج عنها دليه اعتبار؟ ويقرب ابلاحث من اغيات العلم.

اخلصيصة املشرتکة للمقاربات اثلالثة املطروحة يف العلوم اإلنسانية الغربية ،أي املقاربة الوضعية،

اتلأويلية وانلقدية يف نظرية املعرفة هو أنها تريبية مجيعها ،وك واحد منها دليه جذور يف الواقع القابل

للمشاهدة ،العالمات ،األصوات ،السلواكت ،األوضاع ،مباحث وإقدام األفراد [نيومن ،شيوه های

پژوهش اجتمایع :رويكردهای كىم وکيىف ،ص  ،]222أما املسألة املهمة فيه :ما يه األسباب والعوامل اليت

أدت إىل هذا انلوع من نظرية املعرفة؟ كإجابة يمكن اإلشارة من جهة إىل املقاربة واملبىن الوجودي هلذه
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املقاربات اثلالثة ،ومن جهة أخرى إىل األنرثوبولوجيا املقرتحة من طرف هذه املقاربات كفاعل هلذه

ابلحوث العلمية؛ توضيح ذلك أن الشخص إذا لم يكن يعتقد باحلقائق املاورائية ،لن يكون معتقدا
ُ
حبقيقة حيتاج فيها إىل املعرفة غري احلسية ،وکذلك إذا اكن للشخص نظرة تريبية حول اإلنسان،

ويفس مجيع حراكت اإلنسان ىلع أساس أفعاهل الفييائية والكيميائية ،فهو سيهمل حتما فاعلية

اإلنسان وقدرته ىلع الوصول إىل معرفة خارجة عن القوى احلسية الظاهرية ،وبانلظر إىل هذه انلقطة

فإن اجلواب الصحيح ىلع السؤال :ما يه اخلصوصيات اليت تتمتع بها املصادر املعرفية؟ مبين من جهة

ىلع اتلحليل الصحيح لساحاته الوجودية ،ومن جهة أخرى االعرتاف ومعرفة األبعاد والزوايا غري

املادية لوجود اإلنسان باعتباره فاعال للمعرفة ،وىلع أساس نظرة اإلسالم ،ليس العالم منحرصا يف اعلم

املادة أو بتعبري القرآن يف اعلم الشهادة ،بل يعتقد بوجود أشد وأقوى ملوجودات اعلم الغيب ،واهلل

بمقتىض حكمته ابلالغة قد وهب اإلنسان كذلك األنظمة املعرفية الالزمة ملعرفة هذين العاملني؛ طبعا

معرفة اإلنسان هلذين العاملني هو من جهة تشكييك وذو مراتب ،ومن جهة أخرى بالقوة قياسا إىل

املراتب العليا وحتتاج ألن تصل إىل الفعلية.

وبانلظر إىل هذه الرؤية الوجودية ،يمكن تقسيم مصادر معرفة اإلنسان املبارشة اليت ال حتتاج إىل

وساطة إىل أربعة أقسام .1 :الشهود أو اإلدراك احلضوري .2 ،اإلدراك احليس اذلي حيصل عن طريق

احلواس الظاهرية  .3اإلدراك احليس اذلي حيصل عن طريق احلواس ابلاطنية؛ اكتلذكر ،احلفظ

واتلخيل .4 ،اإلدراك العقيل [حسني زاده ،منابع معرفت ،ص  ،]28واألكيد أن ك معرفة من هذه املعارف
يمكن أن تنقل إىل أشخاص آخرين بشلك غري مبارش ،وهو ما يسىم باملعارف انلقلية .عند احلديث

عن املعرفة انلقلية وبالواسطة ،يلزم باالضافة إىل دراسة مصادر املعرفة ومدى اعتبارها ،دراسة

الطريق اذلي جاءنا ذلك اخلرب وادليلل عربه كذلك ،أما ما يمي مصادر املعرفة يف رؤية اإلسالم للعلم

عن مصادر املعرفة يف سائر الرؤى ،هو من جهة االعتبار اذلي حتوزه األحاكم الربهانية للعقل

واالستدالالت العقلية يف هذه الرؤية ،ومن جهة أخرى االستناد إىل الويح وإهلام املعصومني كمصدر

موثوق ،وجعل الكمهم معتربا معرفيا ،وال شك أن كون هذه املصادر معيارا وقابلة للوثوق قد تم اثباته

يف مرحلة قبل .بانلظر إىل اتلوضيحات املذكورة ،فإن ابلاحث يف الرؤية اإلسالمية باالضافة إىل مصادر

املعرفة املستخدمة من طرف اآلراء املادية واإلحلادية ،يستند إىل الويح واملعارف انلقلية املعتربة
كمصادر للمعرفة ،وبانلظر إىل املعطيات املوجودة يف هذه املصادر يمكنه تبيني وتفسري وتقديم

نظريات علمية ،وال خيىف أن استخدام هذه املصادر حيتاج اطالاع ىلع العلوم املرتبطة بمنطق فهم
ادلين ،وتفسري املنت وقواعده ،اذلي يبحث يف حمله.
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ال بد كذلك من اتلذكري بهذه املسألة ويه أن املباين ادلينية للباحث فيما خيص املباحث املرتبطة

بنطاق ادلين تؤثر بشلك مبارش يف توسع هذا املصدر املعريف أو احنساره عند استخدامه يف العلوم
اإلنسانية ،وهذا األمر يبحث يف حمله ،لكن ما يمكن قوهل بشلك إمجايل هو أن ظاهر انلصوص ادلينية

والروائية تدل بشلك تطابيق والزتايم ىلع أن املعارف واألحاكم واتلعايلم ادلينية ال تقترص ىلع األبعاد
الفردية لإلنسان ،بل باالضافة إىل عالقته خبالقه ،هناك جوانب اجتماعية خمتلفة وعالقات متعددة

لإلنسان تشمل بين جدلته والطبيعة كذلك.
دور فاعل العلم

العلة الفاعلية للعلم هم العلماء أو املجتمع العلِّم كما يصطلح عليه ،واإلنسان هو من جهة

موضوع للبحوث ،ومن جهة أخرى فاعل للعلوم اإلنسانية وموجد هلا ( ،)1وال بد أن ينظر لفاعلية
اإلنسان يف حبوث العلوم اإلنسانية من جهتني :األوىل ارتباطها بغاياته وأهدافه من حتقق العلم ،وهو ما

يبحث يف اغية العلم ،واجلهة األخرى فيما خيص اإلنسان باعتباره موجدا للعلوم ،ودور املباين املنهجية

للباحث يف إنتاج العلم وعملية اتلنظري ،وتدر اإلشارة إىل أن املباين املنهجية إذ تنسب إىل الفاعل
فهذا من حيث أن املستخدم للمنهج هو اذلي يقوم املنهج به ،وفاعلية الفاعل يف إجياد العلم إنما يه يف

إطار املنهجية اليت يتخذها ،هذا من جهة ،وأن أحد أهم املسائل املطروحة يف املنهجية ،يه كون
ابلاحث فاعال أو منفعال يف حبثه ،ويه مسألة ترتبط بشلك مبارش بالفاعل أو منتج العلوم ،وال بد

من االنتباه إىل أن اخلصوصيات الوجودية لإلنسان ستكون مشهودة يف حمصوهل ومعلوهل ،وال نتصور أن
اإلنسان املحدود وانلاقص ينتج علما اكمال وال نقصان فيه ،هذه انلظرة اإلطالقية تسببت يف الكثري

من املرات مشاك كبرية يف عملية تشلك العلوم وتفسريها.
 .6املنهجية

املقصود من املنهجية هو معىن خمتلف عن املنهج واتلقنيات ابلحثية الستقراء وحتليل كيفية كتابة

ابلحوث ،وهو كيف توجد انلظريات وکيف ختترب ،وما هو املنطق احلاكم ىلع هذه العملية [بليیک،

پارادايم های حتقيق در علوم انساىن ،ص  ]64وبتعبري آخر حتتاج الرباديغمات (انلماذج املعرفية) املختلفة
ذات املباين األنطولوجية واالبستمولوجية املختلفة ،من أجل احلصول ىلع معرفة حول الظواهر

( )1من الرضوري االنتباه إىل أن العلم وإن اكن حقيقة جمردة حسب رؤية الفلسفة اإلسالمية ،وأن حقيقته تفاض ىلع
اإلنسان من قبل املفارقات ،لكن ما يهمنا حنن هنا هو ادلور اذلي يتمتع به اإلنسان يف فهم الوقائع ،ويشلك ىلع أساسه

نظاما من القضايا املرتبطة واملنسجمة ،يف هذا املجال يقوم اإلنسان بدوره يف طول فاعلية املوجود املفارق ،ومن هذا

احليث يسىم فاعال.
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املختلفة ،واإلجابة ىلع أسئلة ابلحث اخلاصة ،الختاذ منطق واسرتاتيجية عملية وحبثية ،وهذا يعين

أن ك براديغم يتبع منطقا واسرتاتيجية خاصة ،أو يف حال ما إذا تم ترکيب أنواع خمتلفة من املنطق ،ال
ي
بد من االنتباه إىل مباين ومشخصات خاصة للك واحد منها بشلك مستقل [حممدپور ،روش در روش درباره
ساخت معرفت در علوم انساىن ،ص  ،]117واإلجابة ىلع هذا السؤال ترتبط بفاعل العلم ودوره ،من جهة أن
الفاعل وابلاحث باختاذه هلذا املنطق واالسرتاتيجية ،جيد نفسه شعوريا أو الشعوريا يف مسارات خمتلفة،

ويسلك مناهج خمتلفة ،وبناء ىلع خصائص هذه االسرتاتيجيات سيتبني يف األخري دور ابلاحث وما إذا
اكن فاعال أو منفعال.
إن معرفة املنطق احلاكم ىلع ابلحوث العلمية اكن وال يزال أحد مسائل فلسفة العلم األكرث جاذبية

للبحث ،وألجل معرفته واإلجابة ىلع السؤال :هل تبدأ عملية ابلحث من املشاهدة تلنتيه إىل

انلظرية ،أم أنها تنطلق من الفرضية وانلظرية ثم تنتيه إىل املشاهدة ،أم أنه ال هذا وال ذاك ،بل إن

هناك عمليات أخرى بديلة تطرح يف هذا املجال؟ ولإلجابة ال بد أوال من إلقاء نظرة خمترصة ىلع
األجوبة اليت قدمت يف هذه املسألة ،ومن بينها سنشري أوال االسرتاتيجية االستقرائية والقياسية ،ثم

االسرتاتيجيات املتأخرة منها ،واملسألة املهمة يه رضورة اتلميي بني االستقراء والقياس يف مقام

االسرتاتيجيات ابلحثية ،وبني االستقراء والقياس يف مقام املنطق يف الصورة والشلك يف االستدالل،

فعىل الرغم من التشابه بينهما ،فإن مقاربة ابلحث وماكنته ختتلف يف ك واحد منهما ،فما يبحث يف
املنطق من استقراء وقياس هو فقط قسم من عملية تأسيس انلظرية يف الرؤية االسرتاتيجية؛ هلذا فإنه

من املمكن أن يكون االستقراء املطروح يف الرؤية اجلزئية متقوما بنظريات وقضايا كية أخرى ،كما

رصح به بعض املفكرين ،وليس االستقراء إال شالك من القياس ،وال يمكن يف األصل االستدالل دون

قياس [مصباح اليدي ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص  100و ،]101أما ما يطرح كمثال

لالستقراء يف االسرتاتيجيات األساسية لعملية ابلحث ،فهو االستقراء يف مقابل القياس ،وال يستند

بأي شلك إىل القضايا الكية ،وکذلك اإلشاكالت اليت ترد ىلع القياس واليت سنورده فيما ييل من حبثنا،
فيه ترد ىلع القياس اكسرتاتيجية حبثية ،وليس القياس كشلك من أشاكل االستدالل.
أ -االسرتاتيجية االستقرائية ( ابلحث ثم انلظرية)
االسرتاتيجية االستقرائية يه أول إجابة تقدم يف عملية تشلك انلظريات العلمية يف حبوث فلسفة

العلم ،هذه االسرتاتيجية االستقرائية يه نفسها الرؤية الوضعية ( )Positivismللعلم ،اليت أيدها

فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل ،واليت تمثل االتاه الرائج يف ك فعايلة يقوم بها العلماء ،واليت

تبدأ من املالحظة ،ثم اتلجربة ،وحتلل املعطيات انلاتة بدقة ،وتنتج يف األخري اكتشافات ونظريات

جملة ادليلل العدد السادس عرش 184 ..................................................................................

جديدة ،وىلع الرغم من املشالكت املوجودة يف األشاكل ابلدوية لالسرتاتيجية االستقرائية ،فإنها تبىق

رؤية شيقة يف جمال العلم ،ويمكن تبيني االسرتاتيجية االستقرائية يف أربع مراحل أساسية:
 .1تشاهد وتسجل مجيع الوقائع دون اختيار وحدس حول أهميتها.
 .2حتلل هذه الوقائع ثم تقارن وتصنف ،دون االستناد إىل أي فرضيات.

 .3استنادا إىل اتلحليالت اليت تمت جيري بشلك استقرايئ استنتاج تعميمات حول العالقات بني

الوقائع.

 .4ختضع هذه اتلعميمات ملزيد من االختبارات تلأكيد صحتها.
وکما هو مالحظ ،فإن مؤيدي هذه االسرتاتيجية يؤکدون ىلع كون املالحظة خايلة من أي فرضية

ونظرية ،أي أن الفاعل وابلاحث ال بد هل أن يقدم ىلع ابلحث بذهن خال من أي خلفية ،وبتعبري آخر أن
يتعامل بشلك منفعل بالاكمل مع القوانني وانلظريات انلهائية؛ ولكن هذا األمر نفسه يواجه إشاكال وهو:

كيف يمكن للباحث ،إذا اكن ذهنه مقيدا باملعلومات السابقة ،أن يتعامل مع الوقائع؟ مع أن أتباع املنهج
االستقرايئ يؤکدون ىلع عدم االحنياز انلاتج عن العقائد الشخصية كحل ،ويعتقدون أنه جيب أن نرتك

الطبيعة يه اليت تسجل رساتلها اتلجريبية يف ذهن املنفعل [بليیک ،پارادايم های حتقيق در علوم انساىن ،ص ]248

ولكن سيتضح فيما ييل من ابلحث أن هذا الالكم ال يستند إىل سند منطيق وإبستمولويج صحيح.
مشالكت االستقراء

يف العرص احلايل ،يرفض أكرث العلماء الطبيعيون وعلماء االجتماع االستقراء ،ويعترب فالسفة العلم

هذه االسرتاتيجية ناقصة بل وخاطئة [املصدر السابق ،ص  ،]257وتتمثل أحد اإلشاكالت اليت ترد ىلع
هذه االسرتاتيجية يف أنه كيف يمكن تربير مبدإ االستقراء؛ وکيف يمكن أن تكون االستنتاجات

االستقرائية مربرة من وجهة نظر منطقية؟ وعرب أي عملية يمكن استنتاج قضية كية من خالل

جمموعة من القضايا اجلزئية دون االستناد إىل أي خلفية ذهنية؟ وهناك إشاكل آخر وهو اذلي يتعلق

بمقدار املالحظات الالزمة تلعميم انلتيجة ،فمن أجل إنتاج استدالل منطيق معترب يلزم مالحظة

مجيع احلاالت يف املايض ويف املستقبل ،وحت إذا رصفنا انلظر عن املايض ،سنواجه يف احلارض

واملستقبل مشالك وهو :يف أي زمن يلزم إيقاف املالحظة ،وهناك إشاكل أكرث أهمية يرد ىلع
االسرتاتيجية االستقرائية وهو اذلي يتعلق بعملية املالحظة :املستقرئ يواجه فرضيتني مهمتني خالل

عملية املالحظة :إحداهما أن ك علم ينطلق من املشاهدة ،واثلانية أن املالحظة ال بد أن توفر مبىن
مطمئنا حلصول العلم ،لكن ال بد من االنتباه إىل أن املالحظة املبارشة وغري املبارشة (عن طريق
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األدوات واألجهزة) قائمتان ىلع انلظرية ،وتتم بشلك رصيح أو ضمين عن طريق مفاهيم ونظريات

تعل املالحظة ممكنة للعالم ،وحت يف العلوم االجتماعية فإنه من الواضح جدا أننا غري قادرين ىلع

مشاهدة موضواعت قبل أن نفكر فيها ،ومجيع موضواعت العلوم االجتماعية  -إن لم نقل كها  -يه
موضواعت انزتاعية [املصدر السابق ،ص  ،]259 - 257طبعا جيب أن ال يُتوهم من هذا الالكم إنكار
الواقع املوضويع وعدم إماكن الوصول إيله والنسبية ،بل املقصود هو أن ابلاحثني يقعون يف عملية

ابلحث العلِّم حتت تأثري اتلجارب السابقة والعلم اذلي توصل إيله سابقوهم ،ويقدمون ىلع
املوضواعت ابلحثية انطالقا من األسئلة اليت تشغل أذهانهم ،ويسعون إلجياد أجوبة لألسئلة اليت

تشغلهم ،بشلك يالحظون فيه ويدققون يف ك االحتماالت.
ب -االسرتاتيجية القياسية (انلظرية ثم ابلحث)

يف حني يسىع مؤيدو االستقراء إىل ابلحث عن الشواهد تلأييد تعميمهم ،واذلي يطلق عليه أحيانا

الزنعة اتلربيرية ،يتبىن أصحاب القياس مبدأ اتلكذيب ( )Falsificationإلبطال فرضياتهم ،وتبدأ

االسرتاتيجية القياسية من سؤال أو مسألة حتتاج إىل فهم تبيني؛ وبدل أن تنطلق من املالحظة تعتمد
هذه االسرتاتيجية ىلع اقرتاح إجابة ممكنة ذللك السؤال أو تبيني تللك املسألة كأول مرحلة ،وحسب

بلييك ،يمكن تلخيص اسرتاتيجية بوبر ( )Karl Popperاذلي يعترب رائدا وأفضل مؤيد هلذه املقاربة

بهذا الشلك:

 .1يف ابلداية نقرتح فكرة مؤقتة ،حدسا ،فرضية أو جمموعة من الفرضيات اليت تشلك انلظرية.
 .2باالستعانة بالفرضيات املقبولة مسبقا ،أو تشخيص الظروف اليت حيتمل أن تكون هذه

الفرضيات صحيحة يف إطارها ،خنرج بنتيجة أو جمموعة من انلتائج.

 .3نفحص انلتائج ومنطق االستدالل اذلي أسفر عنها ،ونقارن هذا االستدالل مع انلظريات

املوجودة إىل أن ندرك ما إذا اكن هناك تقدم يف الفهم احلاصل أم ال ،وإذا اكنت نتيجة هذا الفحص

مرضية بالنسبة إيلنا.

 .4خنترب انلتيجة اليت حصل عليها من خالل مجع املعطيات املناسبة ،وبالقيام باملالحظات

الرضورية أو اتلجارب الالزمة.

 .5إذا لم تكلل اتلجربة بانلجاح ،أي إذا لم تكن املعطيات مطابقة للنتيجة ،فانلظرية خاطئة

حتما ،وبهذا فاحلدس االبتدايئ لم يكن مطابقا للواقع؛ هلذا ال بد أن يرفض.

 .6أما إذا عربت انلتيجة االختبار ،أي اكنت متوافقة واملعطيات ،فانلظرية مقبولة مؤقتا وال بد

جملة ادليلل العدد السادس عرش 186 ..................................................................................

أن تدعم أكرث ،لكنها لم تصل إىل درجة إثبات صدقها.
وقد أضاف بوبر رشطني آخرين هلذه االسرتاتيجية ،أحدهما أنه ليك تكون انلظرية علمية ،ال بد

أن تكون قابلة للتجربة وقابلة لإلبطال ،واثلاين ال بد للتجارب أن تكون عسرية إىل حد اإلماكن.
[املصدر السابق ،ص ]264 - 262

مشالكت القياس
إحدى املشالكت اليت تواجهها االسرتاتيجية القياسية واتلكذيبية حاجتها لالستقراء؛ أي أنه ما لم

تكن انلظرية خاطئة ،فإن قبوهلا يكون من بني انلظريات ابلديلة غري املرفوضة املبتينة ىلع املعطيات

انلاتة من االستقراء ،توضيح ذلك أن من يقوم بالقياس يف إجابته ىلع السؤال :عندما ختتار نظرية من

بني نظريات بديلة حول مسألة لم ترد حلد اآلن ،ما هو املعيار اذلي تتبعه؟ سيقول :نرى إىل أي حد
ستقاوم هذه انلظريات االنتقادات واالختبارات العسرية ،وواضح أن هذا األسلوب يتضمن بعض
اجلوانب االستقرائية .انلقد اآلخر اذلي يرد ىلع هذه االسرتاتيجية هو أن أصحاب القياس لم يقدموا

صورة اكملة عن العملية العلمية؛ فمن املهم بالنسبة للباحث اذلي جيري حبوثا أن يعلم من أين تأيت

القضايا اليت تقوم عليها نظرية استنتاجية  -قياسية ما ،ويه مسألة يعتربها أصحاب القياس خارجة

عن ختصص فيلسوف العلم ،وهذا من خالل تمييهم بني منطق العلم اذلي هو منهج تلربير انلظريات

وبني علم انلفس اذلي يعد عملية خطور فكرة جديدة إىل اذلهن .أما اإلشاكل اآلخر اذلي يواجه
اسرتاتيجية القياس فهو متعلق بعدم إماكن اتلكذيب القطيع للنظريات باالستناد إىل املالحظات ،ألن

قضايا املشاهدات قابلة للخطإ ،وقبوهلا إنما هو مؤقت ،وقد يمكن يف انلتيجة أن يتبني بطالنه يف ظل
اتلغريات املستقبلية؛ ذلا ال يمكن الوصول إىل تكذيب قطيع[ .املصدر السابق ،ص ]276 - 271

وهذه انلقطة يمكن تأكيدها من خالل مالحظة سلوك العلماء ،فهم ال يتخلون عن نظريتهم
بمجرد مالحظة عدد من العينات املخالفة.
ج -االسرتاتيجية االستفهامية واالستدالل االسرتجايع
أسفرت انلواقص اليت ختللت االسرتاتيجية االستقرائية والقياسية ،واتلدقيق يف العنارص والعوامل

املختلفة املؤثرة يف تشلك الظواهر من جهة ،والعنارص ادلاخلة يف انلظريات من جهة أخرى إىل ظهور

اسرتاتيتني بديلتني :االسرتجاعية واالستفهامية ،وهاتان االسرتاتيجيتان تتأسسان ىلع املنطق ادلائري

أو اللوليب[ .املصدر السابق ،ص ]289

يف االستدالالت االسرتجاعية واالستفهامية يستعان بفرضية تلبيني املشاهدات ،أي مالحظة
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ظاهرة ما ثم طرح اداعء حول سبب حدوث هذه الظاهرة ،ويه عملية مشابهة ملحاولة إجياد املفتاح
املناسب للقفل ،يف حال أننا لم نكن قد رأينا املفتاح مسبقا ،وبعد ذلك يف املرحلة اثلانية من ابلحث،

تستخرج انلتائج من الفرضيات ،ويف املرحلة اثلاثلة ختترب هذه انلتائج عن طريق االستقراء؛ هلا يمكن

القول إن ابلحث العلِّم يف هذه االسرتاتيجية يتشلك من ثالثة استدالالت ،القياس اذلي يستعمل

ألجل استنتاج نتيجة منطقية من نظرية ويلعب دور األداة ،ويوصلنا إىل نتيجة جديدة ،واستقراء
يربط بني األفاكر والعالم الطبييع أو االجتمايع ،وإذا أردنا أن نرضب مثاال ملاكنة األفاكر ،والواقع

العيين سواء الطبييع أو االجتمايع ،ودور القياس أو االستقراء يف هذه االسرتايتيجية ،يمكننا أن
نفرض األفاكر يف ماكن مرتفع (اذلهن) ويتم وصلها بماكن أدىن (الوقائع الطبعيية أو االجتماعية) عن

طريق جس معلق (االستقراء) ،هذا االتصال وهذا اجلس متشلك من أجزاء (الفرضيات املستخرجة

من انلظريات بشلك مذنب) تؤلف عن طريق االستدالل االسرتجايع (القياس الفريض) ،وحتقق

عملية ذهاب  -إياب بني اذلهن واخلارج ،وهذا ما سيقود إىل معرفة أكرب بالواقع[ .املصدر السابق ،ص

 292و]293

االسرتاتيجية االسرتجاعية
اخلطوة األوىل يف ابلحث ىلع أساس االسرتاتيجية االسرتجاعية يه مالحظة العالقات بني الظواهر،

واالرتباط بني املتغريات ،وتهدف هذه اخلطوة إىل تبيني ملية هذه العالقات ،وبعد ذلك تأيت اخلطوة

اثلانية ويه افرتاض وجود ابلىن واآليلات الواقعية ،واليت إن وجدت يمكن أن تساعد ىلع تبيني هذه

الروابط ،وتأيت اخلطوة اثلاثلة ويه السيع إىل تبيني وجود هذه اآليلات وابلىن وطريقة عملها ،وهذا إنما
يتم من خالل إما تصميم نشاط تريب لفصلها ومالحظتها ،أو عن طريق حذف اتلفسريات ابلديلة.

ويواجه أصحاب هذه االسرتاتيجية  -وهم اذلي حيرصون الواقع اخلاريج يف املجربات  -مشكة تتمثل
يف كيفية إماكن إثبات معقويلة ابلىن واآليلات املفرتضة ويه اليت ال يمكن مالحظاتها بشلك مبارش.

وىلع عكس االستدالل وأسلوب القياس ،ال تندرج نتائج االستدالالت االسرتجاعية واالستقرائية

يف مقدماتها ،ومع هذا فإن أهم اختالف بني االستقراء واالسرتجاع هو أن االستقراء يستنتج جمموعة
من الوقائع من جمموعة أخرى ،أما القياس الفريض (االسرتجاع) فهو يستنتج نواع من األمور الواقعية

من نوع آخر منها ،فاالسرتجاع يقدم نلا شيئا من املمكن أنه لم تتم مالحظته ،أو أنه ال يقبل املالحظة

بشلك مبارش ،ويبني االستدالل االسرتجايع مقارنة بالقياس واالستقراء بهذه الصورة :نالحظ الواقعة
(أ) غري العادية ،إذا اكنت (ب) صادقة ،إذن (أ) ستكون أمرا اعديا وطبيعيا ،هلذا فهناك ديلل مقنع

ليك نعترب (ب) صادقة ،وأما االستقراء فهو خالف ذلك ،حيث يفرتض املستدل أن (ب) تشكت
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واستنتجت من املالحظات املتكررة لـ (أ) ،وهو كذلك خالف للقياس ،إذ إن ديلل وجود (ب) بما أنه
غري معروف ،فإن وجود (أ) يبدو فرضية شاملة غري اعدية.

ويمكن تلخيص االسرتاتيجية االسرتجاعية بهذا الشلك:
 .1من أجل تبيني الظواهر اليت تقبل املشاهدة وانلظم املوجود بينها ،فإن العلماء ال بد أن حياولوا

كشف ابلىن واآليلات املناسبة.

 .2وبما أن هذه ابلىن واآليلات يه من انلوع اذلي ال يقبل املشاهدة ،فإنه ال بد أوال من إنشاء
نموذج هلا بناء ىلع املصادر املعروفة.
 .3ال بد أن يكون انلموذج حبيث يمكن تبيني الظاهرة بشلك ي
عيل يف حال ما إذا تم تمثيل هذه

ابلىن واآليلات بشلك صحيح.

 .4ثم يتم إخضاع انلموذج لالختبار باعتباره توصيفا فرضيا للهويات الواقعية املوجودة والعالقات

بينها؛ وألجل هذا ال بد أن جند انلتائج األخرى للنموذج ،أعين انلتائج اليت يمكن تبيينها بشلك يمكن

تربتها.

 .5إذا كلت هذه االختبارات بانلجاح ،فسيكون بني أيدينا ديلل مسوغ ىلع وجود هذه ابلىن

واآليلات.

 .6من خالل توسعة استعمال األدوات املناسبة يمكن احلصول ىلع تأييد مبارش لالداعء بوجود

هذه ابلىن واآليلات.

 .7عندها يمكن تكرار ك عملية انلمذجة هذه ألجل تبيني ابلىن واآليلات اليت لم يتم اكتشافها

حلد اآلن.

االسرتاتيجية االستفهامية
هذه االسرتاتيجية مؤسسة ىلع اتلقايلد اهلرمونيطيقية ،وتستخدم يف املقاربة اتلأويلية واملقاربات

املؤسسة ىلع العنارص األنطولوجية واإلبستمولوجية اتلأويلية ،اتلأويلية انتبهت إىل ما أهملته

الوضعانية ،أي املعاين ،اتلفاسري ،ادلوافع والقصود اليت يعتمد عليها انلاس يف حياتهم ايلومية وتوجه

سلوکهم ،وأنزتلها مزنلة حمورية يف ابلحوث االجتماعية؛ هلذا فإن وظيفة العالرم االجتمايع يه كشف

ووصف اآلراء وليس حتميل اآلراء اخلارجية عليها ،الوظيفة األصلية للعلم االجتمايع يه كشف

سبب ترصف انلاس ،وألجل الوصول إىل فهم هذه األفعال ،ال بد أن تدرك االعتقادات والسلواكت
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ايلومية العادية وابلدهية وتبني ،فاالسرتاتيجية االستفهامية تبدأ من وصف الفعايلات ايلومية ومعاين

الفاعلني ،ثم تستخرج منها مقوالت ومفاهيم يمكن أن تكون أسسا لفهم و تبيني املسألة حمل

ادلراسة.

د -انلظرية املختارة
كنا قد مررنا ىلع اإلجابات الكية املطروحة فيما خيص دور ابلاحث يف عملية اتلأسيس للنظرية

ومنطقها ،فبينما أهملت االسرتاتيجية االستقرائية دور انلظريات واملفاهيم الكية باعتبارها ابلاحث

منفعال ،وتأكيدها ىلع املالحظة دون أي حكم مسبق ىلع الواقع ،فإن االسرتاتيجية القياسية كذلك
مع تأكيدها ىلع كون املالحظات مثقلة بانلظريات ،لكنها اعجزة عن تربير كيف يمكن تعيني
الفرضية كخطوة أوىل وفحصها ،وبشلك لك يمكن اعتبار هذين الرأيني سطحيني حول تقديم تفسري

صحيح واكمل للتطورات العلمية ،وأنها نتيجة نلظرة جزئية للعلم تفس العلم بشلك خطي ويف اتاه
واحد ،ويف إطار مفاهيم اكنلظرية والفرضية واملشاهدة ،وهذا يف حال أننا بتوسيع انلظر يف

االسرتاتيجيات االستفهامية واالسرتجاعية حول ابلىن واآليلات املرتبطة بتحقق الظواهر ،وکذلك

الرتکي ىلع أن الوقائع االجتماعية متعددة األبعاد ،سنشهد تفسريا أكمل وأنسب ملنطق ابلحوث
العلمية ،حبيث تصبح انلظرة لالستقراء والقياس يف هذا املنطق أشاكال خمتلفة لالستدالل ،ال أنهما

أساس ملنطق ابلحث.

ومن أجل اخلروج بنتيجة للمباحث اليت قررت يف هذا القسم ووضوح دور املنهجية وفاعل العلم

يف عملية إنتاج العلم ،ال بد من حبث نقاط يف اإلجابة ىلع مسألة كون ابلاحث فاعال أو منفعال يف
ي
ابلحوث العلمية ،وعالقة املنهجية باألنطولوجية ،واعتبار ك من املناهج االستقرائية والقياسية كقسم
من عملية ابلحث.

فاعلية أو انفعال ابلاحث يف عملية اتلأسيس للنظرية يف إنتاج العلم
دور ابلاحث يف عملية ابلاحث هو نقش فاعل ،وال يمكن قبول أن ابلاحث أثناء حبثه يعزل ذهنه

عن انلظريات والسوابق الفكرية السابقة املعتربة ،ويقدم بهذا احلال ىلع ابلحث عن طريق االستقراء،

ومع أن بعض الوضعانيني أكدوا ىلع أنه يف املرحلة احلسية الوضعية يمكن أن تكون اتلجربة احلسية
خايلة من انلظرية ،لكن بمرور الوقت تبني أن تربة كهذه أمر حمال ،وکما تم تبيينه يف الفلسفة واملنطق
اإلسالميني ،فإن اتلجربة يه عمل مرکب من فعايلتني عقالنية وحسية ،ويف األخري ال يوجد هناك أي

قضية حسية خالصة ،ونفس كون اليشء يتحقق يف شلك موضوع أو حممول يف القضية يشري إىل أن دليه
جنبة عقلية ،وأنه قد خرج من كونه حسيا خالصا[ .اعبدی شاهرودی ،سنجش و اكتشاف ،ص ]332
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وکتوضيح هلذا األمر نقول إن اجلهاز املعريف لإلنسان عندما يرتبط مع الواقع يف مرتبة احلس ،فإنه

يأخذ صورا من الواقع ،وبرتکيب هذه الصور ومقارنتها حيصل ىلع صور كية تدیع معقوالت أوىل،

ويف مرحلة بعدية تقارن هذه املعقوالت مع بعضها وتستخرج مفاهيم وروابط ىلع غرار الوجود والعدم

والعلية واحلرکة وسائر املفاهيم الفلسفية ،هذه املقارنة تزتامن مع إجياد قضايا كية من حيث املوضوع
واملحمول؛ هلذا فإن تشكيل قضية يف قالب لك هو فرع ىلع وجود تصورات كية واملقارنة بينها ،وتنشأ
تصوراتها الكية من خالل عملية اتلجريد واالنزتاع؛ ذلا فإن احلصول ىلع قضية كية دون االستناد إىل

مفاهيم كية سابقة غري ممكن ،طبعا هذا الالكم ال يعين أن اذلهن يف حال ارتكاز قضيتني ىلع بعضهما

ال يستطيع مالحظة القضية الالحقة ودراستها بإغفال القضية السابقة ،لكن الالكم هو حول العملية

الطبيعية لتشلك انلظريات العلمية ،اليت تتم عن طريق تدخل مفاهيم سابقة وكية ،وال يمكن

إغفاهلا .انلقطة األخرى اليت ال بد من أخذها بعني االعتبار هو أنه أثناء ابلحث ،يتبادر إىل ذهن

ابلاحث تساؤالت باستمرار ،والسؤال نفسه هو داللة ىلع العلم من جهة وىلع اجلهل من جهة أخرى،
وهذا يعين أن ابلاحث اذلي يُطرح السؤال عليه قد وجد معلومات حتيط بالسؤال ،وهو يف وارد ابلحث
عن جوانب أكرث وأعمق حول موضع ابلحث ،حبيث إذا أغفل املعلومات السابقة ،لم يكن هذا السؤال

يلنقدح يف ذهنه؛ هلذا فإن السائل باإلضافة إىل استخدام مفاهيم كية اليت يه نفسها إشارة إىل

نظريات كية سابقة ،واليت يمكن أن تكون بدهية كذلك ،ال بد هل أن يرتكز إىل مبانيه ونظرياته

السابقة للسؤال عن جوانب أكرث وأعمق حول موضوع اتلحقيق ،أو ىلع األقل ألجل أن تكون بعض
األسئلة معقولة ،عليه أن يقبل جمموعة أخرى من املعلومات كفرضيات ،ليك يكون طرح السؤال

الالحق معقوال.

عالقة املنهجية باخلصائص الوجودية ملوضوع ابلحث وأهدافه
مع أن االسرتاتيجية االستقرائية خاطئة واالسرتاتيجية القياسية غري اكفية وناقصة ،إال أنه يلزم
اإلجابة ىلع هذين السؤالني :ما هو املنطق احلاكم ىلع عملية ابلحث؟ وهل االسرتاتيجيتان األخريان

الراجئتان يف ابلحوث العلمية  -أي االسرتجاعية واالستفهامية  -مناسبتان؟ ترتبط عملية ابلحث
العلِّم واملنطق احلاكم عليها من جهة باخلصائص الوجودية للموضوع حمل ادلراسة ،ومن جهة أخرى

بأهدافنا من ابلحث ،توضيح ذلك أن كون أراكن العلم تتمتع بنظام وترتبط مع بعضها يقتيض أن
يكون املنهج واملنطق املستعمل يف موضوع ادلراسة ،بغض انلظر عن إحاكمه وعقالنيته ،منسجما مع

اخلصائص األنطولوجية ذللك املوضوع من جهة ،ومع مصادر املعلومات اليت نراجعها وکذلك أهدافنا

من ابلحث ،فالرکن األسايس لألعمال العلمية هو اإلجابة ىلع أسئلة حبثية خاصة ألجل رفع إبهام
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ابلحث حول انلقاط املجهولة يف موضوع ابلحث ،والعملية املنطقية احلاكمة ىلع ابلحوث العلمية

تعني املوضوع حمل ادلراسة بانلظر إىل السؤاالت ابلحثية ،وحتدد نطاقه ،وتستفيد كذلك بأكرب شلك

ممكن من املصادر املعتربة واملناسبة ،ومن املناهج املختلفة اليت أنتجها العلم ،وبانلظر إىل هذه انلقطة

حددنا أن اهلدف املبارش للجهود العلمية هو تبيني وکشف العلل ،فهذا األمر ال بد أن يتم بانلظر إىل
اخلصائص الوجودية للموضوع ،مثل كونه جمردا أو ماديا ،وأن يكون منسجما معها ،ىلع سبيل املثال

إذا اكن املوضوع حمل ادلراسة جمردا حمضا ،فإن دائرة تأثري العلل فيه ستكون أضيق ،وسيطرح هنا
منطق وسؤاالت حبثية أخص ،وجيب كذلك مراجعة مصادر معرفية خاصة ،أما إذا اكن املوضوع هو

املوجودات املجردة املتأثرة باملاديات أو األمور املادية اتلدرجيية ،فإنه بانلظر إىل خصاصها الوجودية،

يلزم أن نكون حميطني بمجموعة من العوامل وشبكة اتلأثريات واتلأثرات؛ ليك يمكن تقديم حتليل

صحيح عن سبب حدوث تلك الظاهرة؛ هلذا فإن انلظر إىل العلل يف هذا انلوع من املوضواعت بشلك

جممويع يه نظرة منطقية أكرث ،وهناك احتمال أكرب أن تتضح دلينا الزوايا املخفية .إىل جانب انلظرة
املجموعية ،ال بد كذلك أن نأخذ بعني االعتبار إماكن تغري وحتول واكتمال انلتائج احلاصلة ،فيف كثري

من األحيان ،مع حصول تطور أكرث تكتشف زوايا أخرى للعالقات بني الظواهر ،فيقدم صورة اكملة

حوهلا؛ هلذا فإن انلظرة ادلوغمائية لالكتشافات ابلحثية ،اليت تنيف أن يكون هناك أي مطلب يكمل
اآلخر ،يه مرفوضة كذلك.

وبانلظر إىل هذه انلقاط ،وأخذ املاهية اجلسمانية  -الروحانية لإلنسان بعني االعتبار ،ومالحظة

األنواع املختلفة للعالقات اليت يقيمها اإلنسان مع املكونات املختلفة للعالم أيضا ،نصل إىل نتيجة

مفادها أنه يف مرحلة وصف اإلنسان (اإلنسان املوجود) سيوفر االهتمام جبميع هذه العنارص وشبكة

ارتباطاتها حلوال أكرث؛ هلذا جيب أن تكون نظرتنا لإلنسان وسلواكته كية وجمموعية بقدر اإلماكن،

وال بد أن نأخذ يف مقام اتلبيني واتلوصيف العوامل املختلفة املحتملة بعني االعتبار ،وال بد من جهة
أخرى أن نستخدم املنهج الشهودي واملصادر املعرفية الوحيانية يف هذا الصدد ،وهذا نظرا لألبعاد
املخفية وغري املادية لإلنسان.
اغيات العلم وأغراضه
ما دام العلم باعتباره جهازا قياسيا ظاهرة من إنشاء وصنع البرش ،ال بد أن تتصور اغية وغرضا من

وراء حتققه ،واملقصود من العلة الغائية يف ابلحوث العلمية اجلهة والغاية اليت يصبو إيلها ابلاحث

العلِّم من هذه ابلحوث ،ويمكن تقسيم اغيات وأغراض العلم إىل قسمني :مبارشة (دون واسطة)

وغري مبارشة (بالواسطة) :فالغايات املبارشة يه اغيات من ادلرجة األوىل ،ويه من خمتصات مسائل
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وموضوع العلم ،وترتتب عليه شئنا أم أبينا ،أما األغراض والغايات بالواسطة ومن ادلرجة اثلانية،
فيه ليست من خمتصات ابلنية الكية للعلم ،بل إن إرادة اإلنسان يه اليت يمكنها بتشخيصها نلوع

من املناسبة أن تستخدم شيئا ألجل اغياتها[ .اعبدی شاهرودی ،سنجش و اكتشاف ،ص ]39

 .7الغايات املبارشة (دون واسطة) للعلم
املقصود األسايس من انلظريات العلمية هو اتلبيني ،فابلاحث يرکز ىلع اتلبيني انلظري؛ أي

الربهان املنطيق اذلي يوضح نلا ملاذا حيدث أمر ما ،هذا اتلبيني يشري إىل قانون أو مبدإ لك ،وإىل

االستدالل انلظري للباحث .أحد األحباث املطروحة حول الغايات املبارشة للعلم يف العلوم اإلنسانية
االجتماعية ،هو اتلبيني املنتظر من ابلحوث العلمية وانلظريات املقدمة يف العلوم ،وهناك يف املقاربات
املوجودة يف العلوم اإلنسانية ثالثة أنواع تبيني يمكن للباحث أن يستخدمها يه :اتلبيني العيل وابلنايئ

واتلأوييل ،هذه األشاكل من اتلبيني تشري إىل األسايلب اليت عن طريقها يمكن للباحث أن خيرب

اآلخرين عن سبب وقوع احلوادث االجتماعية ،أو ملاذا تتبع العالقات االجتماعية نموذجا خاصا

[نيومن ،شيوه های پژوهش اجتمایع :رويكردهای كىم وکيىف ،ص  ]137وال بد طبعا من االنتباه إىل أن هذه

األسايلب واألشاكل املختلفة تربز نفسها يف شلك علم وقضايا علمية كذلك ،وهو ما سنشري إيله يف

مبحث صورة العلم.
 .8الغايات غري املبارشة (بالواسطة) للعلم (العلم والقيم)
ابلحث اآلخر اذلي يطرح يف العلوم حول العلة الغائية يمكن اعتباره مرتبطا باألغراض والغايات

غري املبارشة للعلوم ،هناك مبدأ وهو مبدأ احنياز ابلحوث العلمية وکونها ذات اتاه ،أي هل أن العلم
ظاهرة حمايدة وتهتم فقط بتوضيح وتبيني العالقات املوجودة بني األمور ،وال تسىع إىل أي هدف آخر

غري اتلبيني ،أم أن األمر خالف ذللك ،فالقيم تتدخل يف ابلحوث العلمية ،وحيث يكون اهلدف من
ابلحوث العلمية بعد اتلبيني ،تغيري موضوع ادلراسة وسلواكته ،فإن هذه األهداف تعل ابلحوث
العلمية تسري يف اتاه معني .بعد إثبات مبدإ تدخل القيم يف العلم هناك أمر آخر يطرح يف العلة

الغائية ،وهو تعيني مصداق الوضع املطلوب يف املوضوع حمل ادلراسة ،ويف أي حالة يصل هذا املوضوع

إىل وضعه املطلوب ،أو بعبارة أخرى ما هو الوضع اليت جيب إجياده ،حبيث حيل وضع حاجات اإلنسان

بأفضل شلك ممكن.

هلذا فال بد أن تبحث عالقة العلم والقيم يف مقامني :يف مقام أول يكون املقصود من عالقة العلم

والقيمة أن ال يقدم ابلاحث حبل املسألة واالكتشاف استنادا إىل أحاكم مسبقة ،بل إن حل املسألة ال
ي
ي
خاص وطبقا للموازين العلمية ،أما املقام اثلاين لعالقة
علِّم
بد أن يتم يف حميط حمايد تماما وإطار
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العلم والقيم ،فهو انلاظر إىل الغايات غري املبارشة للعلوم ،وهل تلعب القيم والعقائد الشخصية دورا

يف االستفادة من نتائج ابلحث واتلبيينات العلمية يف املقاربة اتلغيريية للوضع املوجود أم ال ،بالنسبة

للمقاربة الوضعية فإنها تتخذ موقفا سلبيا ،وترفض هذا اتلدخل ،أما املقاربة اتلأويلية فإنها ترى أن
القيم والعقائد داخلة يف تبيني الوضعية االجتماعية؛ وهلذا فيه تويل أهمية هلا ،أما املقاربة انلقدية

فيه تعتمد ىلع النسبية وتعتقد أن ابلحث االجتمايع ال بد هل بالرضورة أن ينطلق من رؤية قيمية أو

أخالقية .بالنسبة للسؤال اثلاين فإن املوقف الوضيع فهو موقف حيادي ،هذه احليادية تعين أن ماهية

العلم يه هوية تكنوقراطية وأنه جمرد أداة؛ هلذا بإماكن السياسيني واألقوياء أن يستخدموه يف أغراض

سيئة ،أما بالنسبة لغالب اتلأويلني فإنهم يرون أن وظيفة العلم تنحرص يف ادلراسة والوصف ،ونادرا ما

تقوم باتلرصف يف موضوع ابلحث وتغيريه ،ويف املقابل ترى الرؤية انلقدية أن العلم قوة يمكن عن
طريقها تسيري انلاس وتغيريهم.

بالنسبة لإلجابة عن السؤال األول ،ال بد من القول إن القيم والعقائد الشخصية للباحث ،ال جيب

أن تتدخل بما يه قيم وعقائد يف نظام العلم؛ ألن انلظرة املنظمة والعضوية ملسائل العلم ال ترتك ماكنا
تلدخالت كهذه ،فنظام العلم وعملية تشلك انلظريات العلمية ال تسمح تلدخل كهذا ،أما القيم فإنها

من جهة أنه اعكسة للواقع ،يمكنها أن تتحول إىل قضايا علمية يف حال ما إذا اكنت مشرية إىل

عالقات رضورية خارجية ،ويمكنها بذلك أن تستخدم كمصادر معرفية يف نظام العلم ،وهذا أحد

وجود تأثري ادلين يف العلم ،واذلي خيص هذا القسم من القضايا الترشيعية لدلين ،ويمكن اعتبارها

داخلة يف حتقق انلظريات العلمية بناء ىلع العالقة بني "ما هو موجود" و"ما ينبيغ" .أما يف اإلجابة عن

السؤال اثلاين اذلي يرتبط بالغايات غري املبارشة للعلوم ،فنقول إن إحدى خصائص العلم يف الرؤية
اإلسالمية هو الرتکيب بني القيم واملثل املوجودة يف الرؤية الكونية اإلسالمية واألفعال الفردية

لإلنسان ،وىلع أساسه تكون ماهية العلم احلقيقية يه القيمية؛ ألنه جيهز اإلنسان بمعرفة قادرة ىلع أن
تمهد هل مسري هدايته[ .ايمان ،روش شناىس علوم انساىن نزد انديشمندان مسلمان (ارائه مدىل روش شناخت از

علم اسالىم) ،ص ]515

اجلانب الصوري للعلم
بعد أن يقدم ابلاحث ىلع ابلحث حول موضوع ما لإلجابة عن املسائل املرتبطة به ،باستخدام

مناهج حبثية ومصادر معتربة ،يقدم نتائج حبثه يف قالب نظريات وتوصيات ،وبهذا يمكنه أن يمي
شالك من القوانني وانلظريات اليت تشري إىل العالقة بني املفاهيم املختلفة املرتبطة باملوضوع حمل

ادلراسة حتت عنوان صورة العلم عن سائر اجلوانب ادلخيلة يف العلم ،وخيصها بادلراسة ،وجيدر
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باذلكر أن ابلحث يف صورة العلم والقضايا العلمية هل عالقة وثيقة بابلحث يف أهداف واغيات العلم،
ومالحظة املطالب السابقة فيما خيص أنواع اتلبيينات هو نفسه ديلل ىلع العالقة بني األجزاء املختلفة

مع بعضها.

ابلحث يف صورة وقالب انلظريات العلمية والقضايا املشكة للعلم دليه أبعاد خمتلفة لعل أهمها احنصار

العلم يف القضايا الوصفية أو شمويلة العلم للقضايا املعيارية املطروحة يف علم ما ،هل أن القضايا الوصفية

واتلبيينة اليت تتمتع حبيثية إخبارية يه فقط اليت تعد جزءا من العلم ،أم أن القضايا اإلرشادية واملعيارية

املستنتجة منها يه كذلك جزء من العلم؟ من بني األبعاد األخرى املطروحة يف هذا الصدد يمكن اإلشارة

كذلك إىل رضورة كية القضايا ،وکذلك العالقة بني القضايا ونظمها.
أ.

القضايا الوصفية واملعيارية

احلكم حول ما إذا اكنت القضايا املعيارية واإلرشادية داخلة يف العلم وجزء منه ،أم أنها قضايا

خارجة عن العلم وتذكر اكستطراد يف العلم ،هو أمر مرتبط برؤيتنا ألهداف العلوم ،ىلع سبيل املثال

يف املقاربة انلقدية اليت تعتقد أن ابلاحث يرشع عمله بنظرة أخالقية وقيمية خاصة ،وأن اهلدف من

ابلحث هو كشف ابلىن واآليلات اتلحتية ألجل إجياد تغيري يف املوضوع ،يكون وجود اتلعليمات

واإلرشادات املرتبطة بهذه األهداف رضوريا يف العلم ،وال يمكن أن تتحقق أغراض العلم واغياته دون

وجود اجلانب املعياري ،أما يف املقابل فإن املقاربة الوضعية اليت تهدف فقط إىل وصف وتبيني
الروابط ،وتديع أنه ال عالقة هلا بالقيمة والسياسة ،فإنه من املنطيق أن يتحقق هذا اهلدف من خالل

قضايا وصفية وتبيينية ،وال يبىق ماكن لقضايا اتلعليمات واإلرشادات ،وحيث إنه يف الرؤية اإلسالمية

تعترب ماهية العلم وخاصة اإلنساين منه ذات قيمة كبرية ،فإن القضايا اإلرشادية واتلعايلم ال بد أن تعد

جزءا من العلم ونظامه.

ب .القضايا العلمية لكية
فيما خيص كية القضايا العلمية وعموميتها ،من الواضح أنه عند مالحظة األهداف غري املبارشة

للعلم اليت تعل إجياد تغيري أو اتلنبؤ بالوضع املستقبيل رضوريا ،عندها تصبح القضايا العلمية متصفة

بالكية ،وإال فإنه يف غري هذه احلالة لن تكون قادرة عن اإلجابة ىلع حاجات وأهداف ابلاحثني ،ومن

جهة أخرى فإن كون العلم منظما واجلهاز العلِّم قياسيا يقتيض أن يكون بني القضايا وانلظريات
السابقة والالحقة يف علم ما ارتباط وانسجام؛ هلذا فإن العلم ليس علما بالقضايا الشخصية

واخلارجية ،بل ال بد للعلوم أن تتعدى نواع ما القضايا الشخصية واخلارجية إىل القضايا وانلظريات
العلمية ،القضايا الكية واتلعميمية.
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أما ادلور اذلي يمكن لدلين والقضايا ادلينية أن تلعبه يف هذا اجلانب من العلوم ،فهو اتلأثري ال يف

مبدإ كية القضايا العلمية ،بل اتلأثري يف دائرة املوضواعت اليت تشملها هذه الكية ،توضيح ذلك :أن

بعض اجلوانب السلوکية لإلنسان مثل األبعاد احلضارية واتلارخيية أحيانا ،إذا نظر إيلها يف ضوء
املعارف ادلينية تصبح نظريتنا للتاريخ ليست جمرد جمموعة من القضايا اجلزئية والشخصية ،بل

كمجموعة من السلواكت اجلمعية  -اتلارخيية اليت تستتبع نتائج ،ويمكن للباحثني بعد دراستها أن

يصلوا إىل قضايا كية وتبيينات اعمة للسلواكت اجلمعية  -اتلارخيية ،وربما تمكنا بتتبع ودراسة أكرب

للمتون واملعارف اإلسالمية أن نعترب جماالت سلوکية أخرى اكللغة واألدب و ...مشمولة هلذه الكية،

وأنه يسىع الستخراج قواعد وقوانني كية فيها.
ج -نظم املسائل

ي
علِّم ،اإلجابة ىلع ك سؤال يقيد اإلجابة
يف تبيني كون العلم منظما يمكن القول إنه يف ك فرع

ي
علِّم معني ،واكن
ىلع األسئلة الالحقة وجيعلها معقدة ،ىلع سبيل املثال إذا طرح  100سؤال يف فرع
من املفرتض أن ال تكون هذه األسئلة يف جمال واحد ،إذا أجيب ىلع السؤال األول يف ذلك الفرع

العلِّم ،فإن هذه اإلجابة ستجعل اجلواب ىلع السؤال اثلاين حمدودا؛ ألنه ال بد أن تكون اإلجابة ىلع

السؤال اثلاين غري مناقضة لإلجابة ىلع السؤال اثلاين ،وکذا األمر بالنسبة جلواب السؤال اثلاين ال بد أن
تتضمن فرضيات ولوازم ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار يف جواب السؤال اثلالث واألجوبة اليت تيل

وهكذا ،وبتعبري آخر ال بد أن تكون أجوبة األسئلة ابلعدية منسجمة مع أجوبة األسئلة القبلية وال
تناقضها؛ ألن أجزاء ك نظام ليست مستقلة ،بل تشلك مع بعضها نظاما وشبكة مرتابطة وعضوية.

[اكیف ،فلسفه علم و علم ديىن با تاكيد بر آيات مرتبط قرآن ،ص ]48

تأثري ادلين يف هذا اجلانب كذلك ليس يف شلك تأثري يف مبدإ انلظم ،فهذا املبدأ مقبول وال مناص

منه ،وهو ما تقتضيه احلكمة وانلظم اإلليه يف اخللق وانسجام املوجودات ،بل إن تأثري ادلين يف هذا
املجال يرجع إىل األجوبة اليت تقدم من طرف املصادر املعرفية ادلينية ىلع املسائل املطروحة ،هذه
األجوبة نفسها تستلزم نظاما من الفرضيات املنسجمة معها ،هذه االستلزامات يؤدي كشفها  -سواء
من جانب املعارف الوصفية لدلين أو املعارف اإلرشادية  -إىل نتائج مهمة حول معقويلة أو عدم

معقويلة األسئلة واملسائل وانلظريات األخرى.
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نتيجة ابلحث
نتيجة ابلحث احلايل يه اتلنبيه نلقطتني أساسيتني مرتبطتني بفلسفة العلوم اإلنسانية وتبيينهما،

انلقطة األوىل اتلأكيد ىلع نظم العلم وکونه شبيها باآللة ،وهذا يعين أنه بعد استقصاء األراكن

والعنارص األساسية اليت تدخل ضمن العلم ،نصل إىل نتيجة فيما خيص موضوع العلم مفادها أنه :أوال
يمكن أن نقدم تفاسري متعددة ،وثانيا :أن هذه اتلفاسري تربز نفسها يف املسائل ،وأن طبيعة املوضوع

واملسألة تؤثر يف منهجية ذلك العلم ونظرية املعرفة اخلاصة به ،فيما خيص املصادر اليت جيب مراجعتها

بانلظر إىل حنو وجود املوضوع ،وما يه املناهج اليت ال طائل منها .أهداف العلم واغياته يه كذلك تؤثر

يف نوع إجابتنا ىلع املسائل وشلك القضايا العلمية وكيتها؛ هلذا فإن االنتباه هلذه العنارص وارتباطها
ي
ورضوري للك باحث يف جمال العلوم اإلنسانية.
ببعضها هو أمر الزم
انلقطة اثلانية اليت تستنتج من القسم األول هو أنه بأخذ هذا املعىن من العلم بعني االعتبار ،يمكن

تبيني دور املعارف اإلسالمية يف العلوم اإلنسانية بشلك أفضل ،وتأثري ادلين يف موضوع واغيات العلم

غري املبارشة يستتبع تأثريا يف املسائل واملصادر املعرفية ،وبمالحظة هذا اتلأثر ستصبح العلوم
اإلنسانية متصفة حقا بكونها إسالمية.
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Deistic Doctrine as a Model..a critical study
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Summary
Contemporary atheism includes many different types, unlike previous
atheism, which represented one sect based on a specific authority. In this
article, we have tried, through the descriptive, analytical and critical
approach, to explain the mental and logical confusions in which the
followers of the deistic trend- the most dangerous types of new atheismhave fallen. This danger lies in that deism promotes itself as a mediator
between religion and atheism. Moreover, the article tries to introduce this
type of thought and show the motives that have made the followers of
this current to adopt it as a doctrine and thought, beside showing the
cognitive sources relied on in forming its intellectual system and the
approach followed by them, and also showing the deists’ way of thinking
and conception of God. After that, the article criticizes the arguments that
deists assume to support their doctrine. It also discusses the wisdom of
the prophets’ being human, and the sending of messengers with divine
missions. Finally, we have got to the necessity of divine religious
legislations and their important role in man’s perfection, without
depending only on the role of reason in revealing all the facts that would
lead man to his sought perfection.
Keywords: deism, deity, God, religious phenomenon, religion.
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ً
الظاهرة الالدينية وتأثرياتها ىلع الفكر ادليين ..املذهب الربويب نموذجا
حاتم اجليايش
دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية ،جامعة آل ابليت العاملية ،العراق .الربيد اإللكرتوينh-alsmawy@yahoo.com :

اخلالصة
يتسم اإلحلاد املعارص بضمان أطياف عديدة وألوان خمتلفة ،خبالف اإلحلاد السابق اذلي اكن يتصف

بطائفة واحدة تنطلق من مرجعية حمددة ،حاونلا يف هذا ابلحث من خالل املنهج الوصيف اتلحلييل

وانلقدي إيضاح االختالالت العقلية واملنطقية اليت ختبط فيها أتباع اتليار الربويب ،واذلي يعد أحد

أخطر أنواع اإلحلاد اجلديد ،وهذه اخلطورة تكمن يف تسويق نفسه كوسطية بني ادلين واإلحلاد ،وکذلك

اتلعريف بهذا الفكر وتوضيح ادلوافع اليت دفعت أتباع هذا اتليار ىلع اختاذه مذهبا وفكرا ،وکذلك
تبيني املصادر املعرفية اليت يعتمدها يف بناء منظومته الفكرية واملنهج املتبع عندهم ،وأيضا توضيح

رؤية الربويب وتصوره حول اإلهل ،ومن ثم تم نقد األدلة اليت جاءوا بها تلعضيد مذهبهم باحلجة
والربهان ،وتوضيح احلكمة من برشية انليب وإرسال الرسل ،وتوصلنا إىل رضورة الترشيعات ادلينية

السماوية ودورها الفاعل يف تكامل اإلنسان ،وعدم االكتفاء بدور العقل يف كشف مجيع احلقائق اليت

من شأنها إيصال اإلنسان إىل كماهل املنشود.

اللكمات املفتاحية :املذهب الربويب ،الربوبية ،اإلهل ،الظاهرة ادلينية ،ادلين.
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املقدمة
لقد انترشت نظريات إحلادية يف اجلانب الربويب يف أواخر القرن السابع عرش امليالدي ،واكنت تصب
يف ربط اإلنسان باجلانب املادي ،أو اجلانب اخلاص بذاته ،وإن هذا األمر اكن يف ابلدء عبارة عن جمرد
اعرتاضات وتشكياكت يف أصالة ادلين ومنشئه ،وبعد ذلك تطور إىل اتلطرق إىل جدواه ،ومن ثم وصل
األمر إىل الرفض اتلام ألسس هذا الفكر ادليين وأراكنه ،وباتلايل اعترب وباال ىلع اإلنسان وحياته.
فإذا اكنت هذه الظاهرة ىلع تعدد اتاهاتها ليس جبديدة رغم عمقها يف اتلاريخ ورضبه فيـه ،فـإن مـا
جيري يف اعملنا العريب واإلساليم من أعمال تكفريية وإجرامية أدى اىل ارتفاع ظاهرة التشكيك بادلين
بشلك ملفت.
إن االعرتاض عليه هنا وهناك يعين دخول هذه الظاهرة إىل عقول بعض املسلمني بطريـق أو بـآخر،
وهذا االعرتاض ىلع تعايلم اإلسالم قد سبقه اعرتاضات ىلع األديان األخرى ،وأدت كرثة االعرتاضات
والتشكياكت يف ادلين إىل وقوع املتدينني يف الشك يف بعـض تعايلمـه ،ممـا أدى إىل ضـعف إيمـانهم
بصحة دينهم ومعتقداتهم ،ونتيجة ذلك ظهرت فرق واتاهات معارضـة للفكـر ادليـين ،ومـن تلـك
االتاهات املذهب الربويب ،فأصحاب هذا االتاه لم يصنفوا ىلع أنهم ذوو فكر ديين أو فلسيف وال ذوو
اتاه إحلادي؛ إذ إنهم لم ينكروا فكرة اإلهل من األساس ،بل يؤمنون بوجود اإلهل ،لكـنهم اغيـة األمـر
يرفضون فكرة انلبوة ،وباتلايل يرفضون ك ما يرتتب ىلع فكرة انلبوة من دين ورشيعة وتعـايلم تـنظم
حياة اخللق وشؤونهم.
ونتيجة هذه االعرتاضات  -اليت أثريت حول فكـرة ادليـن بشـلك اعم أو بشـلك خـاص كمـا تبنـاه
أصحاب املذهب الربويب  -جعلت رجال ادلين أمام حتديات كبرية وعظيمة تضـاف بلـايق اتلحـديات
األخرى ،إذ توجب عليهم اإلجابة وحل مجيع الشبهات ورد االعرتاضات حول ادلين؛ لـيك ترجـع ثقـة
معتنيق ادلين بتعايلمه.
وهذا يلزم من رجاالته أن يعملوا ىلع تقديم قراءة جديدة للموروث ادليين ،بعـدما عملـت القـراءة
الالكسيكية اليت بقيت أسرية املايض ىلع حماربة العقل واتلعقل ،وتشويه األفاكر واملفاهيم؛ مما ساهم
يف ظهور الفكر اتلكفريي واملتشدد ،فتشوهت صورة اإلسالم بظهور احلراكت واالتاهات املنحرفـة،
اليت ودلت نفورا من ادلين وتشكياك بتعايلمه.
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ويتوجب يف اإلجابة ىلع هذه االعرتاضات اسـتخدام األسـلوب اهلـادئ والعقـاليئ بـال تسـقيط أو
تكفري؛ ألن مؤدى أسلوب اتلكفري يؤول إىل نتائج عكسية؛ إذن ال مناص من منطق احلجة والربهان
يف تفنيد هذه االتاهات ،سواء اكنت إحلادية أو ربوبية أو غريها؛ فهذه ادلراسة جـاءت للتعـرف ىلع
املذهب الربويب من حيث ادلوافع واألسس ،وکـذلك للتعـرف ىلع مصـادره املعرفيـة الـيت يعتمـدها
ومنشئها ،ويشء من تارخيه ورموزه ،وبعد ذلك اتلعرف ىلع كيفية نقـد أفـاكر الربـوبيني وآرائهـم،
ي
وحري بنا قبل ذلك أن نبني املفاهيم اتلصورية هلذه ادلراسة:
ً
الرب لغة
إن لكمة الرب معاين عدة:
منها أن الرب يطلق ويراد منه املالك ،والسيد ،واملدبر ،واملريب ،والقيم ،واملنعم [ابن منظـور ،لسـان

العرب ،ج  ،1ص  399و ،]400وقال أيضا وال يطلق غري مضاف إال ىلع اهلل  ،وإذا أطلق ىلع غـريه
أضيف ،فقيل :رب كذا.
قال« :وقد جاء يف الشعر مطلقا ىلع غري اهلل تعاىل ،وليس كثري ،ولـم يـذكر يف غـري الشـعر» [ابـن

منظور ،لسان العرب ،ج  ،1ص  ،]399وقال :ورب ك يشء :مالكه ومستحقه ،وقيل :صاحبه.
ويقال ،فالن رب هذا اليشء ،أي ملكه هل.
وك من ملك شيئا فهو ربه ،يقال :هـو رب ادلابـة ،ورب ادلار ،وفـالن رب ابليـت ،وهـن ربـات
احلجال[ .ابن منظور ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ]399

ً
الرب اصطالحا
إن الرب اسم من أسماء اهلل تعاىل فمعناه:

ََ َ

َْ ْ ُ

َْْ

من هل اخللق واألمر وامللك ،قال تعاىل :أال ُ
هل اخللق َواألم ُر[ سورة األعراف.]54 :
َ ُ

َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ

وقال :ذ رلك ُم ُ
اهلل ربكم ُ
هل الملك[ سورة فاطر.]13:
قال ابن منظور :الرب هو اهلل  ،هو رب ك يشء ،أي مالكـه ،وهل الربوبيـة ىلع مجيـع اخللـق ال
رشيك هل ،وهو رب األرباب ،ومالك امللوك واألمالك[ .انظر :ابن منظور ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .]399
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ً
أما الربوبية لغة
فإنها مصدر من رب يرب رباية وربوبية وتربية ،و"الرب" قد تم توضيحه سـابقا يف الكم ابـن منظـور،
وأما "الربوبية" فيه ال تطلـق إال ىلع اهلل تعـاىل ،وإطالقـه لغـريه :الربايـة والرتبيـة [انظـر :األصـفهاين،

املفردات ،ص  ،]184فالراء وابلاء أصل يدل ىلع معىن جامع هو إصالح اليشء والقيام عليه ولزوم ذلك
[انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج  ،2ص  381و ،]382وهذا ما يناسب معىن الرتبية.
فمعىن الربوبية هو تويل اهلل تعاىل خلقه بالرتبية ،خيلقهم ويصلح معاشهم ويقدر هلم أقدارهم ويقيضـ
يف مآهلم ويدبر شأنهم.
ً
الربوبية اصطالحا
يوجد أكرث من تعريف للربوبية اصطالحا ،وسوف نكتيف بأهمها ،وأوهلا تعريف روبـرت سـولومون
( :)Robert Solomonيه اعتقاد برضورة وجود هلإ خلق العالم بكل قوانينه؛ وهلذا يقبل املـذهب
َ
الربويب بصورة من الصور ادليلل الكوين ،اذلي يعترب أحد أدلة وجود اهلل تعاىل ،لكن سـولومون يؤکـد
عدم وجود تربير عقيل لالعتقاد بأن اهلل تعاىل يويل اهتماما خاصا باإلنسـان والعدالـة اإلنسـانية ،ويف
الوقت نفسه يرفض أي صفات تشبيهية نضفيها ىلع اذلات اإلهلية ،كذلك يرفض االعتقـاد بالقصـص
اتلوراتية حول اإلهل [انظر :سولومون ،ادلين من منظور فلسيف ..دراسة نصوص ،ص  185و.]186

واتلعريف اآلخر يذهبون فيه إىل :أن الربوبية مذهب فكري ال ديين ،وفلسفة تـؤمن بوجـود خـالق
عظيم خلق الكون ،وإن هذه احلقيقة يمكن الوصول إيلها باستعمال العقـل ومراقبـة العـالم الطبـييع
وحده دون احلاجة إىل أي دين.
بعبارة أخرى إن هذا املذهب يقوم اعتقاده ىلع ادلين الطبييع ال ادلين اذلي يقـوم ىلع الـويح ،فهـو
يرفض اتلدخل اإلليه يف حياة اإلنسان وشؤونه ،وبهذا األمر انسـلخت الربوبيـة عـن بـايق ادليانـات
اكيلهودية واملسيحية واإلسالم؛ ىلع اعتبار اعتماد هذه ادليانات ىلع فكرة الويح ومعجزات األنبيـاء،
فالربوبيون انسلخوا عن ادليانات برفضهم الويح وانلبوات وباتلايل رفضوا املعجزات املرتتبة ىلع بعثـة
األنبياء من جهة ،ومن جهة أخرى اجتمعوا مع الالدينيني ،ومع ذلك فإنه ال يصـح جعلهـم يف صـف
امللحدين؛ ألنهم ال ينكرون وجود خالق هلذا الكون[ .انظر :بدوي ،تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم ،ص ]183
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فمن هذه اتلعاريف وغريها نصل إىل أن هذا املذهب يرى أن ادليـن احلـق هـو ادليـن الطبـييع اذلي
يمكن الوصول إيله واالطالع ىلع مبادئه من خالل العقل البرشي ،وباتلايل فـال حاجـة إىل الـويح أو
اإلهلام للوصول إىل املبادئ األساسية اليت يعتمدها أصحاب املذهب الربويب ،فهم يرون كفاية الالهوت
الطبييع يف انلاحية ادلينية.
اتلعريف بالظاهرة الربوبية ويشء من تارُيها ورموزها
إن الربوبية تعد تعريبا للكمة اإلنكليية ( ،)deismواملذهب الربويب مذهب فكري بامتياز ال صلة
هل بادلين ،وإن فلسفته تبتين ىلع وجود خالق هلذا الكون الفسيح ،وإن هـذه الفكـرة يمكـن الوصـول
إيلها والوقوف ىلع أراكنها عن طريق استعمال العقل ،ومراقبة هذا العالم الطبـييع بـدون احلاجـة ألي
دين.
فأصبحوا يعتقدون بادلين الطبييع ال ادلين املعتمد ىلع الويح ،إذن فكرة الربوبيـة عنـدهم ختتلـف
اختالفا جوهريا عن أصل ادلين ،بل ال تعتمد أصال ىلع فكرة الويح ،وهذا السياق جاء نتيجة ترمجـة
رافضة لفكرة اتلدخل من قبل اإلهل يف شؤون اإلنسان ،وبهذه صنع املذهب الربـويب فاصـال جوهريـا
يفصله عن بايق ادليانات اكيلهودية واملسيحية واإلسالم ،لسبب واحد هـو هـذا املـذهب ال يـؤمن ال
بالويح وال باملعجزات ،وباتلايل يرفض فكرة انلبوة ،فرفض الربوبيني لفكرة إرسال األنبياء جاء نتيجة
لرفضهم فكرة كون اإلهل اكشفا عن نفسه لإلنسان من خالل الكتب املقدسة [سولومون ،املصدر السابق،

ص  ،]186ومن جانب آخر فإن املذهب الربويب خيتلف عن االتاهات اإلحلادية؛ باعتبـار أنـه يـؤمن
بوجود خالق هلذا الوجود لكن يتفق معها يف رفض انلبوات واملعاجز ،والغريب أن الربوبيني يدعون أن
اإلهل هل خطة هلذا العالم ،ال تتغري ال من قبله وال من قبل قوانني الطبيعة ،وإن ما تراه البرشية املتدينة
ىلع أنه ويح وکتب مقدسة يفسها الربويب بأنها صادرة عن البرش ،وال يفوتين هاهنا أن أضـع عالمـة
استفهام ىلع أمرين :األمر األول هو أن هذه التسمية ملذهبهم من قبـل أتباعـه اكنـت تسـمية هـدفها
إعالم اآلخرين بأن الربوبيني يؤمنون بوجود هلإ هلذا الوجود فقط ،وبهذا فإنهم ال يفرتقـون عـن أهـل
ادليانات السماوية يف هذا االعتقاد ،إذن مما يلفت انلظر أن تسميتهم بالربوبيني ال تميهم عن غريهم.
ُ
واألمر اثلاين :أن ما جعلوه مائزا هلم عن غريهم بتسميتهم بالربوبيني فهو بعينه خي ررج تالؤم العنـوان

ىلع املعنون؛ ألنه ال يكون منطبقا مع ما يعتقدونه من أمـر اإلهل اذلي جعلـوا منـه إلهـا ال دور هل وال
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تدخل بكل هذا الوجود من شؤون اخللق بكل جوانبه ،واإلهل بهذه املواصفات ال يسىم ربـا ،وباتلـايل
األجدر به اختيار مسىم آخر ينسجم مع ما يتبنوا.
وأما منشأ هذا املذهب ووقت ظهوره فإن املصادر تنقل بأنه ظهر يف القـرنني السـابع عرشـ والقـرن
اثلامن عرش ،خصوصا خالل ما يسىم بعرص اتلنوير ،وهـذا مـا يؤکـد قـول سـولومون بـأن الربوبيـة
بوصفها تنويعا ىلع ادليانة ايلهودية واملسيحية ،اكنت منترشة ىلع نطاق واسع بني العلماء املتـدينني يف
القرن اثلامن عرش امليالدي [سولومون ،مصدر سابق ،ص  ،]186ويف مصدر آخر يـذهب إىل أن املـذهب
الربويب ظهر يف عرص اتلنوير وخصوصا يف اململكة املتحدة وفرنسا والواليـات املتحـدة وإيرنلـدا ،وإن
معظم الربوبيني اكنوا يدينون بادليانة املسيحية ،ولكنهم بعد ذلك ترکوها ألسباب وردود أفعال يف قبال
ما اكن يقوم به رجال ادلين ،مما جعلهم يرفضون اإليمان بألوهيـة املسـيح ،أو معـاجزه ،وبعـد ذلـك
أخذوا ينترشون يف العالم.
واجلدير باذلكر أنهم يف ابلدء لم يشكوا تمعا أو كيانا ،لكنهم بعد ذلك أخذوا يؤثرون ىلع املجتمعات
ادلينية بشلك ملفت ،خصوصا ىلع االتاه اتلوحيدي.
فالربوبية موجودة إىل يومنا ىلع حنوين :الكسييك وحديث ،وجيدر بنا أن جنيب عن إشاكل مقدر هـو:
إذا اكن هذا معىن املذهب الربويب وما حيتويه من معتقد كما تقدم بنا الالكم ،إذن ال خيتلف فكرا عن
ْ ْ
اهلل َّ الْكتَ َ
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يب قاتل َم َعه رر ِّب ُّيـون ك رثـري ف َمـا
َوبر َما كنتُ ْم تد ُر ُسون[ سورة آل عمران ،]7:ويف آية أخرى :وکأين من رن
اب ُه ْم يف َ
َو َهنُوا ل َما أَ َص َ
اهلل َّ[ سورة آل عمـران ،]146 :فاجلواب هنـا هـو وجـود فـرق جـوهري بـني
ب
س
ر
يل ر
ر
ر ر
املعنيني وإن اتلقيا لفظا؛ ألن االختالف واضح وجيل ملن اكن مطلع ىلع اعتقادهم وتـوجهم الفكـري،
فهم ينكرون انلبوة ،وأما الرباين وکذلك الريب فهم ممن يطيعـون الـرب  يف تعايلمـه ،وهـم بـذلك
سائرون ىلع نهج وتوجيه األنبياء اذلي أمر به ابلاري العباد ،وأيضا أن الواضح من الربـاين والـريب هـو
أنهم منسوبون إىل الرب ،وهذا ما يستشف من فحوى اآليتني أعاله.
إن قيام هذا املذهب ىلع مبدإ ي
مهم  -وهو إنكار انلبوة وما يتبعها من نظام حياة ىلع املستويني الفردي
واالجتمايع  -هو األساس اذلي شيد عليه املذهب الربويب أراكنه ،وامللفت أن هذه الفكرة لم تكن من
ابتاكراتهم ،فيه ليس بكرا يف مضمونها ،بل هلا جذور ضاربة يف القدم ،وهذا ما أكده علمـاء الـالكم
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بقوهلم :الرباهمة :من انلاس من يظن أنهم سموا نسبة إىل إبراهيم  وهـذا خطـأ ،فـإن هـؤالء هـم
املعتقدون بنيف انلبوات أصال ،فهؤالء الرباهمة إنما انتسبوا إىل رجل منهم يقال هل براهما ،وقـد مهـد
هلم نيف انلبوات أصال وقرر استحالة ذلك يف العقول [الشهرستاين ،امللل وانلحل ،ج  ،2ص  ،]251وهـؤالء
قد احتجوا ىلع إنكار انليب أو الرسول بأن ما يأيت إما أن يوافق العقل أو خيالفه ،فعندما يكـون موافقـا
للعقل ما أّت به فال حاجة هل ،أو يأيت بما خيالف العقل فهنا جيب أن يرده.
وتوجد أقوال وآراء للرباهمة ال يهمنا ذكرها هنا حت ال خنرج عن إطار هذه املقالة ،وقد ذكر انلوخبيت
أن الرباهمة أثبتوا اخلالق والرسل واجلنة وانلار ،وقد زعموا أن رسوهلم ملك أتاهم يف صورة البرش[ .ابـن

اجلوزي ،تلبيس إبلـيس ،ص  ،]103واذلي يؤکد هذا اتلحفظ أو الشك ما توصل إيله ادلكتور عبد الرمحن
بدوي عندما أحىص أقوال العلماء حول معتقدات الرباهمة حيث قال :إن الروايـات الـيت جنـدها دلى
املؤلفني اإلسالميني عن الرباهمة باعتبارهم منكري انلبوة إنما ترجع إىل كتاب الزمرد البن الروانـدي
[بدوي ،من تاريخ اإلحلاد يف اإلساليم ،ص  ،]185فإن بـدوي يقطـع بـأن ابـن الروانـدي حينمـا يقـول إن
الرباهمة يطعنون باألديان اتلوحيدية إنما اكن يروم من ذلك هو إخفاء ما يعتقده خلف مدرسة هنديـة
هلا ماكنتها عندهم ،حت ينسب هلم تلك األقوال [املصدر السـابق ،ص ،]183فـابن الروانـدي معـروف
باإلحلاد والزندقة؛ هلذا عده ابلاحثون الغربيون من أشـهر مالحـدة القـرن اثلالـث اهلجـري [املصـدر

السابق ،ص ،]91وهل كتب كثرية يف اإلحلاد .نعم ،يوجد أخذ ورد يف قضـية نقـض كتبـه الـيت ألفهـا يف
اإلحلاد فال نطيل الالكم يف ذلك[ .انظر :األميين ،أعيان الشيعة ،ج  ،3ص ]205

وىلع ك حال سواء ثبتت النسبة للرباهمة أو لم تثبت ،فإن ما هو موجود يف كتـب ومؤلفـات علمـاء
الالكم حول حجج هذا املذهب وردها اكف فيما نريد أن نصل إيله يف تبين الرباهمة هلذه العقيدة ،وأنها
ضاربة يف القدم عندهم ،وهذا منشأ الفكر الربويب يف بدلان الرشق ،وأما بـدلان الغـرب فيبـدو أنهـا
ُ
ترجع إىل العصور املتأخرة ،واكن من رواد املراحل األوىل هلذه العصور الفالسـفة اذليـن تبنـوا الفكـر
الربويب واعتقدوا به اكلشاعر والفيلسوف الفرنيس فوتلري ( ،)Voltaireومن العلماء كأنطوين جريارد
نيوتن فلو ( ،)Antony Flewوهذا األخري اكن من املنظرين لإلحلاد خـالل مسـرية حياتـه لكـن يف
أواخر حياته اعتنق الفكر الربويب ،وأيضا ينسب هذا االعتقاد إىل رؤساء الواليات املتحدة االمريكية
[بدوي ،املوسوعة الفلسفية ،ج  ،2ص  ،]206وأما ايلـوم فـان مجاعـة الفكـر الربـويب اخـذوا باالنتشـار
واتلوسع ،من خالل تسويقهم لفكرة ان هذا املذهب سهل بفكرته وبسيط بتبنيـه ،معتضـد بالعقـل،

جملة ادليلل العدد السادس عرش 206 ...................................................................................

ومقدرا للعلم ،مستغلني يف ذلك ما حيدث من احداث يف الفكر ادليين ،من حيـث انتشـار اخلرافـة،
والتشدد ادليين واتلعصب اذلي يرافقه ،فضال عن االعتقادات ابلايلة ،وکذا احلروب واتلقاتل القـائم
بني اجلمااعت ادلينية ألسباب تافهة منها عدم اتلوافق بالرأي ،وهنا بدأوا بتشكيل مـذهبهم وأخـذوا
بتنظيمه وبعد ذلك أصبح هلم احتاد اعلِّم خاص بهم ومرکـزه يف العاصـمة االمريكيـة واشـنطن [سـرت

ومربج ،تاريخ الفكر األوريب احلديث،ج ،1ص ،]171وهذا تم تأكيده من قبل َّ
مدونة الربويب العريب اخلاصة

بهم يف مقال نرش بتأريخ  14آذار  2014م ،وأيضا يوجد من الكتـاب مـن يقـول بـأن أكـرث املـذاهب
انتشارا يف أوربا هو املذهب الربويب[ .بدوي ،ربيع الفكر ايلوناين،ص]156-151

العوامل اليت تدفع حنو الربوبية
إن اإلنسان يف مسريه الفكري غري عشوايئ أو دون مربرات منطقية ،فال بـد مـن وجـود منطلقـات
ومربرات منطقية تعل منه تابعا لفكرة معينة ،وهذه املنطلقات إما أن تكون فطريـة أو وجدانيـة ،أو
نفسية ،أو عقلية؛ فهذا هو ديدن االنسان يف مسريه الفكري ،وهنا نتساءل :ما هو ادلافع اذلي جعـل
بعض انلاس يتخذون من الفكر الربويب مذهبا هلم؟
إن الربويب يف تبنيه لفكرته يف اإليمان بـاهلل تعـاىل جيـب أن يتبـع الربهـان العقـيل لالعتقـاد بـاإلهل
واإليمان به ،واتلفكر بهذا الكون الفسيح  -من حيث صنعه ونظامه وآياته ،وأنه من آثار خلـق اإلهل
املتعايل  -ال يمنع من وجود دوافع أخرى دلى بعض البرش.
وأما مسألة إنكارهم لفكرة انلبوة والواسطة بـني اخلـالق واملخلـوق ،فـيه مسـألة غـري مبتنيـة ىلع
املنطلقات الفكرية والعقلية ،بل يصعب عليهم اداعء إقامة ديلـل ،سـواء اكن فطريـا أو وجـدانيا أو
عقليا ،وهذا ما يعين أن منطلقاتهم اليت اختذوها يف ذلك هلا دوافع ودواع أخرى سـاعدت يف رفضـهم
لفكرة انلبوة وما يتبعها من رشائع ،فيمكن نلا أن نرجع هذه ادلوايع وادلوافع إىل ما ييل:
 -1أن أصحاب ادليانات والرشائع يف القضايا املصريية واجلوهرية اليت حتيط حبياة اإلنسان ،سـواء مـا
يتصل بالعالم اآلخر من مبدإ ومعاد ،أو ما يتصل حبياته ادلنيوية كشؤون املعاش ،لـم يقـدموا تصـورا
ومفهوما واضحا موحدا حول هذه القضايا ،والشـاهد ىلع ذلـك االختالفـات الواسـعة يف األساسـيات
فضال عن جزئيات القضايا ،ناهيك عن اتلخبط املوجود يف داخل أروقة الفكر ادليين نفسه ،فتكـون
هذه املآخذ سبال تؤدي لالبتعاد عن ادلين؛ فيقع اإلنسان يف شباك الفكر الربويب وغـريه مـن األفـاكر
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الالدينية ،ولسنا بصدد مناقشة أسباب االختالف بني األديان؛ ألن ذلك لـيس مـن أهـدافنا يف هـذه
املقالة بقدر اهتمامنا بتبيني دوايع هذا الفكر خاصة.
 -2إفراز التشدد ادليين جلمااعت متطرفة تمارس القتل واإلجـرام والعنـف ،وك ذلـك تعملـه باسـم
ادلين ،مما أدى إىل انلفور من ادلين بسبب هذا التشدد اذلي جعل من ادلين سالحا للتفكك واتلفرق
بدل أن يكون سالح سالم ووئام بني البرشية ،بل جعلت منه رسالة مشوهة مليئة بالكذب والزتويـر
والصور البشعة عن ادلين ،مما دفع بالكثري إىل اعتناق هذه األفاكر الالدينية ،ومنهـا الفكـر الربـويب
اذلي يرونه السبيل األسلم خلالص اإلنسانية من التشدد واتلفرق ،بـل واملـنم مـن تبعـات األديـان
وأعبائها ،كما ينعته أتباعه بذلك.
إن هذا ادلافع لو اكن أصحابه يميون بني اتلعايلم ادلينية وبني سلوکيات أتبـاع ادليـن (اتلميـي بـني
انلظرية واتلطبيق) ،ملا وقعوا يف مستنقع اإلحلاد أو تبين الفكر الربويب ،وهنا يأيت إشـاكل هـو صـعوبة
اتلفرقة بني ادلين وسلوکيات أتباعه ،وديللهم هو أنه لو اكن يف هذا ادلين خري وصـالح النعكـس ىلع
أتباعه سلواك وأخالقا.
فيجب ىلع أهل الويع وابلصرية من املسلمني إنقاذ دينهم من هـذه ادلوافـع ،وتقـديم رؤيـة وتربـة
حضارية مستوحاة من روح ادلين ونصوصه يلظهروا لإلنسانية اخلري كه.
 -3أن والدة الفكر الربويب يف الغرب اكنت نتيجة ممارسات رجال الكنيسية ،اذليـن اكنـوا يضـطهدون
معارضيهم ،سواء اكنوا أناسا اعديني أو من علماء الطبيعية ،وهذه الوالدة اكنت نتيجة إنكارهم بلعض
العقائد املسيحية ،ونظرهم إىل املسيح  ىلع أنه مصلح اجتمايع ليس إال ،إذن اكنت ردة فعـل ىلع
األطروحات الالهوتية غري املقنعة من قبل الكنيسة ورجاالتها.
وهنا جيدر بنا أن نتطرق ألمر مهم بغض انلظر عن اتلحريف احلاصل يف اتلوراة أو اإلجنيل ككتـابني
سماويني ،فإننا نقول أيضا :لو اكن هناك تميي وفصل بني انلص وسلوکيات رجال الكنيسـة ملـا انقـاد
انلاس إىل اإلحلاد أو إىل اعتناقهم للفكر الربويب ،بل اكن ارتدادهم أوسع من ممارسات الكنيسة ،حبيث
أدى إىل رفضهم لدلين نفسه ،واستبداهل بالقوانني الوضعية اليت أفسدوا بها أكرث مما يصلحوا.
 -4أن وقوف بعض رجال ادلين اعجزين عن اإلجابة ىلع بعض األسئلة املصريية املقلقة للبرشية يعـد
من األسباب اليت أدت إىل عدم تقديم حلول لكثري من املشـالكت ىلع األصـعدة اكفـة ،سـواء اكنـت
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اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أو روحية ،وأيضا هذا ادلافع أدى ببعضهم إىل التشـكيك يف حقانيـة
ادلين وصدقه ،بل وصحة انتسابه إىل اهلل تعاىل ،وأدى اىل تويلد شعور عند بعض انلـاس بعـدم قـدرة
بعض األديان ىلع مواكبة احلياة ،وأيضا عجزها عن تقـديم حلـول ملشـالكت العرصـ ،ونتيجـة هـذه
األسباب وغريها تم تسب الفكر الربويب إىل الساحة ادلينية.
 -5هناك دافع آخر يمكن أن نصفه بدافع امليل إىل الراحة وادلعة؛ لكون اإلنسان يرکن هلذين األمرين
ويبحث عنهما ،والفكر الربويب يعطـي اإلنسـان هـذين األمـرين ،برفضـه تلبعـات وجـوب معرفـة
ي
الرساالت السماوية احلقة ،وباتلايل يكون يف حل من االلزتام بمقتضيات الرشائع السماوية بمنظومتهـا
الشعائرية والطقوس ،وغريها من القيود اليت يفرضها الترشيع عليه.
واألمران اآلخران اإليمان باهلل دون االلزتام بالرسل أو اإليمان بهم أمـر سـهل ،وال يكلـف صـاحبه
شيئا؛ هلذا يعد الربويب نفسه يف فسحة من االلزتام ،وباتلايل فإنـه غـري حمكـوم برشـيعة ذات تعـايلم
صارمة من وجهة نظره ،وبهذا يكون الربويب غري قلق من احلساب األخروي وما يفرض ذلك عليه من
الزتامات يف اعلم ادلينا ،كما هو شأن املتدينني بذلك.
إن هذا ادلافع اذلي دفع بأتباع املذهب الربويب يؤخذ عليه بسؤال بسيط هو :كيف يمكـن لإلنسـان
ْ
العاقل أن خيدل إىل الرحة وادلعة مع وجود أسئلة مصريية تفرض نفسها عليـه؟ وکـذلك حنـن نتسـاءل
كيف يرتاح عقله وفكره وهو يعلم بوجـود الكثـري مـن األنبيـاء وأنهـم رسـل اهلل إىل البرشـية ،وأن
اخلالص باتباعهم واهلالك بعدم االنصياع هلم؟
املصادر املعرفية املستوحاة من أفاكر الربوبيني
إن اتلعرف ىلع ك فكر أو اتاه ال بد أن يكون من بوابة املصادر املعرفية اليت يعتمدها يف إثبات رؤاه
وتصوراته االعتقادية ،وبناء عليه فإن املصادر اليت يمكن استنباطها من رؤيتهم الفكرية يه كما ييل:
 -1العقل
إن املتتبع للفكر الربويب يرى أن الربوبيني يؤمنون بديللية العقـل ومرجعتيـه املعرفيـة فيمـا يتبنـوه،
باعتبار أنهم ال يقبلون بمرجعية أخرى بني اهلل وخلقه ،وباتلايل فهم ال يقبلون الويح وانلص ادليـين،
ي
وهم بهذا يكونون يف حل من انلص ادليين؛ ألنهم ال يعتربون هل حجية أو ديللية ،ومن الواضح أن هذا
املصدر ليس بالعقل الفطري ،وإنما هو العقـل املكتسـب اخلاضـع لعامـل اثلقافـة والرتبيـة وابليئـة
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املحيطة املليئة باملتغريات املختلفة ،وادليلل ىلع ذلك لو اكن مرادهم من العقل هو العقل الفطري لاكن
حجة بنفسه ،وديلال ملزما لآلخرين؛ ألنه عقل مجيع  -أي جممع عليه من ذوي العقول ولـيس رأيـا
انفراديا  -وليس مكتسبا بالسمع ،وهذا ما يوضح سقوط أتباع الفكر الربويب يف فخ املغالطـة عنـدما
قالوا إن املتدين عندما يريد اتلعرف ىلع إهله ال يتعرف عليه إال عن طريق انلص ادليين ،بينما حنـن -
الربوبيون  -عندما نريد اتلعرف ىلع إهلنا نتعرف عليه عن طريق العقل [اخلشن ،أصول االجتهاد الالكيم،
ص .]304

إن هذا الالكم من أتباع الفكر الربويب ليس دقيقا ،بل مغالطـة واضـحة؛ ألن إثبـات نفـس وجـود
اخلالق هو عن طريق العقل وليس من خالل انلص أو الويح كما يـديع الربـوي ،وهـذا األمـر يعتـرب
األس أو األصل يف العقيدة اإلسالمية ،بل وکثري من املسائل اجلوهرية ال يكون إثباتهـا إال بالعقـل .إن
الربويب بتأسيسه واعتماده ىلع العقل اكن غرضه رفض انلبوة وما يرتتب عليها[ .اخلشن ،اعلم دون أنبياء،
ص ]43

والسؤال املطروح ىلع أصحاب الفكر الربويب :هل حيكم العقل باستحالة انلبوة؟ وهل يستطيع العقل
احلكم بعدم احلاجة هلا؟ وهل يستطيع أن يكذب آالفا من الرسل واألنبياء اذلين أرسـلوا إىل انلـاس ىلع
مر اتلاريخ ونقلوا هلم رساالت ابلاري تعاىل وتعايلمه ،وجاءوا باألدلة والرباهني ىلع إثبات نبوتهم؟
فجواب الربويب هو وجود تشكيك حول صدقية هذا اتلاريخ ادليين ،وأنه ال توجد ضمانات لصحته!
وهنا يمكن الرد ىلع الربويب بأن هذا التشكيك يف اتلاريخ ادليين من حيث املصـداقية والضـمانات ال
يرفع اتلكيف عنا يف ابلحث عن احلقيقة؛ ألن احلقيقة يُبحث عنها بشلك موضويع بال خلفية ذهنيـة
مسبقة ،وإيماننا املبتين ىلع ادليلل والربهان بأن انلص الوحيد اذلي لم يتعرض للتحريـف هـو القـرآن
الكريم ،اذلي يؤکد ىلع صحة انلقل اتلارييخ يف بعثة األنبياء.
 -2العلم
إن العلم يعد من املصادر املهمة عند أصحاب الفكر الربـويب ،بـل يولونـه تقـديرا خاصـا باعتبـاره
الوسيلة للتعرف ىلع اإلهل والكون؛ هلذا يقولون :اإلنسانية ستتعلم أكرث عن مفهـوم اإلهل عـن طريـق
العلم ،فهذا هو الطريق الوحيد اذلي يمكننا من املعرفة أكرث حول اإلهل ،مـن خـالل دراسـة اخللـق،
وليس من خالل الكتب املقدسة لألديان اليت يه من صنع مؤسسيها[ .اخلشن ،أصول االجتهاد الالكيم ،ص
]437
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وللعلوم الطبيعية اليت توصل إيلها اإلنسان القدرة ىلع كشف أرسار الطبيعة ،فقد محينا أنفسنا عـن
طريقها من معظم الكوارث الطبيعية واألمراض.
يتبني مما سبق أن الربويب يهتم ويقدر العلم ،وهذا جيعله أمام مسلك مهم دلى العلماء ،وهو أن أهـل
العلم عندما تعرض هلم ظاهرة وال يفهمون كنهها ،فإنهم يتوقفون عن احلكم عليها ،وال يتسعون إىل
إنكارها [ابن سينا ،اإلشارات واتلنبيهات ،ج  ،3ص ]18؛ ألن احلكـم عليهـا أو إنكارهـا لـيس مـن دأب
العلماء ،بل هو من دأب اجلهال.
ومن شأن هذا العلم أن يدفع العلماء إىل اتلواضع واإلقرار بأن ثمة جمهوالت وأرسارا يف هذا العالم لم
يتم اتلعرف عليها ،وأن تطور العلم كفيل بالكشف عن الكثري منهـا ،وهـذا يوضـح مـا ذهـب إيلـه
الربفسور األمريكي جورج سنتيانا ( 1953 – 1863( )George Santayanم) كما ينقل عنه ويلـم
ديورانت« :بعض العلماء يتوهمون أنهم قد أثبتوا بطالن ادلين بالعلم ،من غري أن يبحثـوا عـن أصـل
األفاكر والعادات اليت نبحث عنها يف إثبات تلك العقائد ادلينية ،ومن غري أن يعرفـوا معـىن العقائـد
ادلينية األصلية وعملها احلقييق» [ديورانت ،قصة الفلسـفة مـن أفالطـون إىل جـون ديـوي ،ص  ،]369ومـن
احلري بالعالم مهما بلغ من العلم أن ال يغرت بعلمه فيقف موقف االسـتخفاف والسـخرية مـن تعـايلم
ادلين ،فادلين نفسه يرفع من شأن العلم والعلماء وال يدعو إىل حتجيم العلم املثمر واهلادف ،وهذا هو
يـع الفواصـل
الرأي السائد يف ك حوارضنا العلمية بكل مسمياتها .نعم ،يوجد اتاه سليف مزتمت لـم ر
بني العلم وادلين ،بل لم يمي جيدا بينهما وأخذ باتلضييق ىلع حرکة ابلحث العلـِّم ،ووقـف موقفـا
سلبيا من بعض األفاكر وانلظريات العلمية ،كنظرية كروية األرض أو غريها مـن انلظريـات ،ولكـن
ي
هذا االتاه هو اتاه شاذ ومرفوض من قبل أغلبية علماء املسلمني ىلع اختالف مدارسـهم ،بـل هـذا
االتاه يكاد ينحس يف الساحة العلمية[ .انظر :العجريي ،ميليشيا اإلحلاد ،ص ]20

اإلهل وانلبوات حسب املذهب الربويب
َّ
إن اإلهل اذلي هو حمور عقيدتهم وأساس مذهبهم هو هلإ جمرد من صالحيات إعمـال ربوبيتـه حسـب
إيمانهم وفكرهم ،بعبارة أخرى :إن إلها ليس هل أن يتدخل ال يف شؤون البرش وال يف شؤون الكون هـو
هلإ ال مشيئة هل يف خلقه؛ هلذا حيرص الربويب ىلع إبراز صورة بسيطة عن اإلهل اذلي يؤمن به خايلة عن
اتلعقيد ،وطاملا يصفونه بأنه قوة كونية يه مصدر اخللـق ومصـدر القـوانني املوجـودة يف مجيـع أحنـاء
الطبيعة ،فالربويب بناء ىلع الالكم املتقدم يصف فكرة اخلالق عن طريق القوانني الطبيعية ،ومع إيمانه
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بوجود خالق هلذا الكون ،ولكنه ليس هل صالحية اتلدخل يف شؤون انلاس والكون ،وهـذا مـا تطـرق
إيله الربويب بقوهل :الربوبية يه االعتقاد بوجود خالق للكون ،ولكنه ال يتدخل يف شؤون الكـون ،وأن
األديان كها من نتاج البرش ،وادلعوات والصلوات ال تستجاب ،واحلوادث ايلومية ليست ناتـة عـن
رغبة إهلية ،إنما يه نتائج طبيعية ألسباب حتدث يف احلياة .وك يشء مفتـوح ،ال يشء مقـدر مسـبقا.
[انظر :العمريي ،ظاهرة نقد ادلين يف الفكر الغريب احلديث ،ص ]225

فالربوبيون يعتمدون املنهج العلِّم ،ويعتمدون ىلع أنفسهم يف حل مشالكتهم وحتقيـق أهـدافهم يف
احلياة .وأخالق الربويب ناتة عن الزتامه اذلايت باخلري وابتعاده عن الرش ،وناتـة عـن حترضـه وحترضـ
جمتمعه.
وهناك من الربوبيني من يعتقد بنوع من احلياة بعد املوت ،ولكنهم يعرتضون ىلع الفكر ادليـين بأنـه
قدم اإلهل وصوره باعتباره رجال ،وهو األمر اذلي أتاح اضطهاد املرأة ،وهذا مـا جنـده يف الكم الربـويب
َّ
اذلي يقول :املشكة األخرى حول فكرة اإلهل يف األديان السماوية إنها صورته كرجل ،أي أن اإلهل هـو
ذكر ،وهذا سيجعل النساء منفيات شعوريا وال شعوريا إىل مقام أقل يف املجتمع .ومن هنا جند أن هـذا
انعكس ىلع هذه املجتمعات بطريقة غري مبارشة ومبارشة ،حيث أصبحت املرأة ختضع للرجل[ .املصدر
السابق]

وأما رفض انلبوات وتعايلم األنبياء فإنها حجر الرىح يف الفكر الربويب ،بل انلقطة املفصلية عنـدهم
مع كونهم يؤمنون بوجود هلإ لكنهم يرفضون فكرة انلبوات وينكرونها ،وهـذا اإلنكـار هـو باحلقيقـة
طريقهم للتخلص من ك ما يتنایف مع أهوائهم ،ومن األنظمة الترشيعية والعبادية؛ هلذا ينكـرون ىلع
من يديع كونه مبعوثا من اهلل أو يتكم باسم االهل ،فهم باتلايل ال يؤمنون بـأن انلبـوة الـيت هلـا ماكنـة
مرموقة ومقام سام كونها الواسطة بني اخلالق واملخلوق ،إذ تمثل السفارة بني اإلهل والبرشـ ،وأن هـذه
املاكنة ليست سهلة املنال[ .انظر :العمريي ،ظاهرة نقد ادلين يف الفكر الغريب ،ص ]226

فمن حيث األهمية وحساسية وظيفة األنبياء اكن من الطبييع أن يكون االختيار بيد اهلل تعـاىل ،وأن
ال تكون بيد انلاس أنفسهم؛ ألن انتجاب انليب واختياره ليس كما خيتار انلاس زعـيمهم أو رئيسـهم
حسب ضوابط معينة وحمدودة ،فمن حق انلاس حت ينظموا شؤونهم وأمور حياتهم وأن يعهدوا بها إىل
شخص يكون قائدهم أو زعيمهم ليك ينظم شؤونهم ،سواء اكنت سياسـية أو اجتماعيـة [انظـر :عـزيم،

اإلحلاد للمبتدئني ،ص  ،]19لكن ماكنة انلبوة مغايرة تماما ،ألن ادلور املناط بانليب دور خطري؛ ملحوريته
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يف حياة مجيع انلاس ،واملهمة امللقاة ىلع اعتقه مهمة استثنائية ،فتحتاج إىل شخصية استثنائية متحلية
جبميع امللاكت والصفات احلسنة ،فاالختيار واالصطفاء اإللـيه ال يكـون اعتباطيـا أو عبثيـا ،وإنمـا
يكون حسب صفات خاصة.
واجلدير باذلكر أن دور انليب ليس سايع بريد بني اخلالق واملخلوق وحسـب ،بـل إن مهمتـه هدايـة
انلاس وتزکيتهم وتعليمهم مضامني الرسالة اإلهلية ،فالبرشية حتتاج إىل رسالة إهلية ترسـم هلـم معـالم
الطريق ،وهم كذلك حباجة إىل أن يروا حامل الرسالة جمسدا لقيمها املتعايلة من خالل سلوکه العمـيل.
[انظر :ابن اجلوزي ،تلبيس إبليس ،ص ]104

بعبارة أكرث وضوحا إن البرش حباجة إىل من سلوکيات عملية تتطابق مع مضامني ما جاء من قبـل اهلل
تعاىل؛ إذ جيسد انليب بأفعاهل تعايلم الرسالة ،وهذا ما قام به األنبياء وخصوصـا رسـونلا العظـيم  إذ
َّ
جسد حرفيا تعايلم القرآن الكريم ،فالواضح من ذلك أن حمور انلبوة وما يتعلق به من إلزامـات عنـد
الربوبيني راجع إىل رؤيتهم املتقدمة لإلهل؛ إذ جردوا اإلهل من تدخله يف شؤون اخللق والكـون؛ فلهـذا
الربوبيون لم خيتلفوا عن أسالفهم الرباهمة يف ذلك ،بل إن الوجوه اليت ذكروها يف نـيف انلبـوة والرسـل
أضعف بكثري من الوجوه اليت ساقوها الرباهمة يف إثبات فكرتهم يف نيف انلبوة ،فيه أكرث تماسـاك ممـا
يطرحه الربوبيون املعارصون [انظر :اخلشن ،اعلم دون أنبياء ،ص  ،]85فميل الربويب إىل إنكار انلبـوة ومـا
يالزمها خيفف عن نفسه املصاعب انلاتة عن االلزتام بمقتضـيات الرشـائع السـماوية يف منظومتهـا
الشعائرية والطقوسية وغريها من القيود الـيت يفرضـها الترشـيع عليـه؛ ألن اإليمـان بـاهلل  دون
ي
اإليمان بالرسل أمر سهل املؤونة ،وال يكلف صاحبه شيئا؛ ذلا جيد الربـويب نفسـه يف حـل مـن هـذه
اتلبعات كها برفضه لفكرة انلبوة ،بل جيد نفسه متحررا من ك رشيعة ذات تعـايلم صـارمة أو أشـد
وطأة من وجهة نظره.
نقد أدلة املذهب الربويب
إن اإلحلاد املعارص يضم حتت لوائه أطيافا عدة ،مع ذلك فإن املـذهب الربـويب لـيس ويلـد اتلنـوير
األوريب كما ذهب إيله بعضهم ،فقد اكن حضوره سابقا للتنوير األوريب حبقبة طويلة ،إذ اكن حارضا يف
املجتمع اإلسـاليم خصوصـا يف القـرن اثلـاين واثلالـث اهلجـري يف العرصـ العبـايس ىلع يـد بعـض
الشخصيات اكبن املقفع مرتجم كتاب "كيلة ودمنة" ،وابن الرواندي اذلي اكن معزتيلا فأحلـد ،وألـف
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كتاب "ادلامغ" اذلي حاول فيه انتقاد القـرآن وإبطـال انلبـوة ،وسنسـتعرض مفصـال آراء الربـوبيني
وتصوراتهم حول اإلهل وانلبوة وادلين ،وکذلك املنهج املتبع دليهم ،وکما ييل:
 -1أن تصور الربويب عن اإلهل ناقص ويعرتيه كثري من الفجوات ،وحماوالته يف االستدالل ىلع فكرتـه
لم تصمد أمام انلقاش العلِّم؛ فإن اإلنسان عندما يقف أمام اإلهل يف اتلصـور الربـويب ال يشـعر بأنـه
يقف أمام هلإ يمأل العقل والوجدان والروح ،وال يرى أن هـذا اتلصـور هل القـدرة ىلع اإلجابـة ىلع ك
تساؤالته وال يروي ظمأه ،فاخللل واضح يف فكرهم بسبب غموض اإلهل اذلي يصورونه ،ولم حيدد هدفا
هلم من خلقهم ،وفوق هذا كه فإنه مسلوب الصالحيات ،واعجـز بـل مكبـل يف اتلرصـف يف اخللـق
والكون ،أو إن اإلهل قد قرر عزل نفسه باختياره عن ك اتلرصفات يف هذا العالم ،وإال كيف يسـكت
اإلهل عما جيري يف العالم باسمه من ظلم وعدوان ،واتلاريخ حافل باآلالف من الرسل اذلين ادعوا أنهم
رسله إىل اخللق ،وأنهم حيملون رشائع من قبله للناس ،وقد ترتب ىلع ذلك كثري من االنقسامات بـني
انلاس من حيث اإليمان بالرسل وعدم اإليمان بهم ،وأريقت ادلماء وشنت احلروب بسبب ذلك ،وهنـا
يُطرح سؤال هو :إذا اكن هذا اإلهل اذلي يؤمن به الربويب اعلما بما يفعله خلقه ،ومـا يقومـون بـه مـن
أعمال اخلري أو الرش ،وإذا اكن يعلم ،فما هو موقفه من ذلك؟ هل هو راض بذلك أو رافض هل؟ وإذا اكن
رافضا وغري راض بأفعال الرش فماذا يرتتب ىلع رفضه وعدم رضاه؟ فاإلنسان السـوي املفكـر ال يقبـل
بذلك وال يقتنع بفكرة اإلهل الغامض اذلي ال يفصح عن هويته وعن اهلدف من خلقه للخلق ،ما جعل
الربوبيني يستشكون بعبثية خلق اإلنسان ىلع األرض ،وعدم احلاجة إىل األديان والرسل ،وإن اإلنسان
يستطيع بالعقل وحده أن يتوصل إىل اهلداية ،وهذه ادلعوى قد ردها القرآن سابقا بأسلوب بليـغ فقـال
َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ح رسبتُ ْم أن َما خلقناك ْم عبَثا َوأنك ْم رإيلْنا ال ت ْر َج ُعون[ سورة املؤمنون ،]115 :يقول ابـن
اهلل سبحانه :أف
كثري يف تفسري هذه اآلية« :أفظننتم أنكم خملوقون عبثا بـال قصـد وال إرادة مـنكم وال حكمـة نلـا،

وأنكم إيلنا ال ترجعون ،أي ال تعودون يف ادلار اآلخرة» [ابن كثري ،تفسري القرآن الكـريم ،ج  ،5ص ،]500
وکذا القرآن رد دعوة الربوبيني حول نبوة األنبياء وإنكارهم للرسالة ،بقول اهلل تعاىلَ  :و َما قَ َد ُروا َ
اهلل
َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََْ َ ُ ََ
ىلع ب َ َرش رم ْن َ ْ
يشء[ سورة األنعام ،]91 :وقد فسها املفسـون بـأن مفـاد
حق قد رر ره رإذ قالوا ما أنزل اهلل
هذه اآلية« :وما عرفوه حق معرفته يف الرمحة ىلع عباده واللطف بهم حني أنكروا بعثة الرسـل والـويح

إيلهم ،وذلك من أعظم رمحته وأجل نعمته ،وما عرفوه حق معرفته يف سخطه ىلع الاكفرين وشدة بطشه
بهم ،ولم خيافوه حني جسوا ىلع تلك املقالة العظيمة يف إنكار انلبوة» [الزخمرشي ،الكشاف ،ص .]336
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وهذا ما جعل توماس اكريلل يقول قوتله الشهرية« :هلإ الربـوبيني هلإ اغئـب ،يقعـد بـال عمـل منـذ
السبت األول خارج أطراف كونه ،لرياه يعمل» [طلعت ،العودة إىل اإليمان ،ص  ،]43ممـا جعـل الربـويب
يقف اعجزا عن تقديم إجابات عن القضايا املصريية والكربى ،مع أن هذه األسئلة مهمـة لـلك اعقـل
مفكر ،وسيدرك صاحب الفكر الربويب أن نظرته اليت قـدمها يه نظـره اخزتايلـة للجوانـب األخـرى
للعقل ،وهذا ما تطرق إيله د .طه عبد الرمحن بقوهل« :العقالنية ىلع قسمني كبريين ،فهناك العقالنيـة
املجردة عن األخالقية ،وهذه يشرتك فيها اإلنسان مع احليوان ،وهناك العقالنية املسددة باألخالقيـة،
وهذه اليت خيتص بها من دون سواه ،وخطأ املحدثني أنهم محلوا العقالنية ىلع املعىن األول وخصوا بهـا
اإلنسان» [عبدالرمحن ،مساهمة يف انلقد األخاليق للحداثة الغربية ،ص .]14

 -2الربوبيون بعد إقرارهم بربوبية اهلل  فإنهم يلزمون أنفسهم ووفقـا لقـانون اتلـالزم بألوهيتـه،
فالفكر الربويب عندما يقر بـمبدإ خلق الكون ،وجيحد األلوهية الترشيعية ،فإن ذلك يعرب عن غفلة،
فاملذهب الربويب اعجز تماما عن معرفة الغاية من اخللق ،واعجز عن اإلجابة عن األسئلة من قبيل :ما
الغاية من وجودي يف هذه احلياة؟ ما مصريي بعد املوت؟ ملـاذا خلقـين اهلل يف هـذه ادلنيـا؟ إن اإلقـرار
باخلالق دون عبادته واتلوك عليه واالستعانة به هو انتحار للعقل!
 -3الفكر الربويب ال يكتيف بالعقل وحده بوصفه مصدرا من مصادر املعرفة ،بل يضيف ذللك احلـس
َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َّٰ َ ُّ ْ َ َ
وىس لن نؤ رم َن لك
والعلوم اتلجريبية ،والربوبيون بهذا اكيلهود حينما قالوا ملوىس  :و رإذ قلتم يا م
َ ْ
َ َّ َّٰ َ
اهلل َجه َرة[ سورة ابلقرة ،]55 :فهم يقيسون الغيبيـات بمـيان احلسـيات ،ويقيسـون اعلـم
ت ن َرى
ح
الغيب بمقاييس اعلم الشهادة ،وهذا يعلم بطالنه ك ذي ي
لب ،وقد وقع أصـحاب الفكـر الربـويب يف
مغالطة منطقية أخرى ،ويه جعل ك األديان السماوية يف بوتقة واحـدة ،فوقعـوا هنـا باملماثلـة بـني
األديان مع أن مذهبهم لم يكن سوى رد فعل تاه الفكر الكهنوت الكنيس ،وبهذا فهو مرهون بسـياق
زماين وماكين حمدد ،وال يمكن هل جعل اللك يف سلة واحدة ،خصوصا أن الرسـالة اخلاتمـة (اإلسـالم)
جاءت مهيمنة ىلع سابقاتها ،ومتطابقة مع العقل والعلم احلديث ،وامللجأ اذلي اختاره الربوبيون يعـد
رضبا من االنسالخ عن اتلكيف اإلليه اذلي يرتتب عليه عقاب وحساب بعد املوت.
 -4أن ك األسئلة السابقة لم يقدم الربويب أجوبة مقنعة عليها ،ممـا جيعـل هلإ الربـوبيني فاقـدا لـلك
الصفات اليت حيكم بها العقل هل ،وأهمها القدرة والعلم واحلكمة ،هنا يمكن أن يقال :إن اهلل تعاىل لم
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يرد كشف نفسه للك أحد ،بل بلعض األفراد حرصا ،فنقول :إذا أراد أن يكشف نفسه للناس فلمـاذا
يكشفها  -كما يقول بعض الربوبيني  -لفرد أو جمموعة أفراد منهم وال يكشفها للك فرد منا؟
يف مقام اجلواب نقول :ما املقصود من أن اإلهل لم يكشف نفسه؟ هل املقصود أنه ي
خيف وجمهول للنـاس

اكفة ولم يظهر نفسه؟ أو املقصود أنه ي
خيف لم يوح للك واحد من انلاس؟ فإذا اكن قصده هو األول حنـن
نسأهل :هل تؤمن بإهل ي
خيف ال تعرف عنه شيئا؟ إن اإلهل احلقييق اذلي نؤمن به ،واملفرتض أن يـؤمن بـه

ك إنسان ،لم خيف نفسه أبدا ،بل كشف نفسه للك انلاس من خالل هذا الكون الفسيح وما فيه من
ُ
ادلالالت واآليات من دقة ونظم وانسجام ،وقد نقل عن اإلمام احلسـني  قـوهل« :عميـت عـني ال
تراك عليها رقيبا» [املجليس ،حبار األنوار ،ج  ،95ص  ،]226وأما إذا اكن قصده اثلاين وهو املـرجح هنـا؛

باعتبار أن اإلهل ي
خيف من حيث لم يزنل الويح ىلع أحد من انلاس ،فان هذا الالكم مرفوض ومستغرب
مع هذا الكم اهلائل من الرسل عرب اتلاريخ كما تقدم الالكم يف مبحث انلبوات ،فإن نزول الويح حيتاج
إىل رشوط وأهلية خاصة واستعداد اعل ال تتهيأ للك إنسان.
 -5ال يتسىن جلميع البرش أن يكونوا رسل اهلل وأنبياءه؛ ألنه  يصطيف مـن عبـاده رسـال وأنبيـاء،
لكن ال يكون هذا االصطفاء اعتباطيا أو جزافيـا ،بـل يكـون نتيجـة علمـه تعـاىل باألهليـة اتلامـة
َّ َ ْ َ َ َّٰ َ
ىف آد َم
واالستعداد الاكمل ملن اصطفاهم واختارهم تلحمل الرسالة ،حيث قال اهلل تعاىل  :رإن اهلل اصط
َ َ َْ َ َ َ َْ َ ََ
ُ
ىلع الْ َعالَم َ
ني[ سورة آل عمران.]33 :
َونوحا وآل إربرا رهيم وآل رعمران
ر
 -6وأما قول الربويب إن اإلهل ال يتدخل يف شؤون اخللق والكون ،فهنا نتساءل :ما القصد من ذلك؟ هل
القصد أن اإلهل تعاىل فقد القدرة بعد اخللق؟ أو أنه لم يكن قادرا من األساس؟ أم يقصدون أنـه تعـاىل
قادر لكن ترك اتلدخل طوعيا وباختياره؟ فإذا اكن القصد األول  -أي عدم القدرة ىلع اتلدخل  -فـإن
هذا إقرار من الربوبيني بإن اإلهل اعجز وضعيف ،وإن اكن هذا هو اإلهل فإنه ال يستحق أن يكون إلها،
فاإلهل ال يمكن أن يكون فيه نقص ،فهو مصدر الكمال والقوة ،فكيف يكون إلهل أن تكون هل القدرة
ىلع إجياد هذا اخللق ابلديع ،ثم ال تكون هل القدرة ىلع اتلدخل واتلرصف يف شؤونه؟!
وأما إذا القصد اثلاين من أن اإلهل هو من قرر عدم اتلدخل باختياره بالرغم من قدرته ىلع ذلـك ،فهنـا
نسأل الربويب :من أخربك بذلك؟ هل هو الويح؟!
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فمن املؤکد أنه ال يمكنه اداعء ذلك؛ ألنه ال يؤمن بالويح أصال ،وأما إذا زعم بأن هذا األمر مما حيكم
به العقل ،فإننا نقول إن العقل ال يستطيع ادلخول يف مساحة ليس من مساحته بيشء؛ ألن العقـل ال
يستطيع اتلنبؤ بمثل هذه األمور ،والربويب ال يؤمن بوسيلة تواصل مبارشة بني اإلهل وبني انلاس أصال،
واألمر اجلدير باذلكر هنا هو اعتقاد الربويب بالعقل كقائد وحمرك لإلنسان وليس رسوال يـتلىق الـويح
من اإلهل؛ فاذا تزننلا ووافقنا ىلع قول الربويب بأن اإلهل قد اختذ هذا القرار ،فلنا أن نتساءل :ما الوجـه
باختاذه هذا القرار؟ فهل اختذه لغاية وهدف ألنه حكيم ال يعمل العبث أو بـدون اغيـة معينـة؟ أو أنـه
يريد أن خيدل إىل الراحة أو اتلفرغ إىل أعمال أخرى مثال ،فنقول هذه كها ال تليق جبالل عظمته ،فهو
املطلق الالحمدود يف علمه وقدرته.
 -7أما اعرتاض الربويب وإنكاره ملسألة انلبوة والرسل واالكتفاء بالعقل يف جمال العالقة مع اإلهل ،فهنـا
نتساءل :هل العقل حيكم باستحالة إرسال األنبياء؟ أو أنه حيكم بعدم احلاجة إيلهم؟ أو أنه حيكم بعدم
ثبوت صدقية األشخاص اذلين يدعون أنهم رسل اهلل تعاىل؟ فـالربويب ال يمكنـه االداعء باالسـتحالة؛
ألنه ال يمكن لعاقل أن يديع استحاتلها أو يدرجها يف القضايا املستحيلة واملمتنعة حتققا وثبوتا؛ إذ ال
يلزم منها حمذور عقيل كمحذور اتلناقض مثال ،وإذا انتىف مورد االستحالة فال يـبىق هنـا إال أن يقـال
بأن مسألة انلبوة والرسل من القضايا الرضورية أو املمكنة ،فعدادها من القضـايا الرضـورية هـذا مـا
ذهب إيله املتدينون ،وال يوجد احتمال آخر ألن احلرص هنا عقيل ،وبما أن الربويب ال يؤمن بأن املسألة
من املسائل رضورية الوقوع ،فال يبىق أمامه إال أن جيعلها يف حي اإلماكن؛ ألن ك قضية إن لم تكـن
رضورية االمتناع وال رضورية اتلحقـق ،سـتكون ال حمالـة يف دائـرة اإلمـاكن كمـا ذكرهـا املناطقـة
والفالسفة [ابن سينا ،اإلشارات واتلنبيهات ،ج  ،3ص  ،]18فما دامت هذه املسألة يف دائرة اإلماكن فلنا أن
نتساءل عن كيفية إثباتها أو نفيها؟ ومن املؤکد أن انليف واإلثبات يكون حبكم العقل ،وهذا ال يكـون
بال ديلل ،فالعقل عند الربوبيني يمكنه االستدالل ىلع اإليمان باإلهل ،وهذا نتفق به معهم ،وإن العقل
يمثل مرجعا وحجة ىلع اخللق ،وهذا العقل حيتم ىلع اإلنسان يف رفضه للممكنات أو قبوهل إياها ال بـد
أن يكون بديلل يلكون جزمه بانليف أو اإلثبات صحيحا  ،يقول ابن سينا« :عليـك االعتصـام حببـل
اتلوقف وإن أزعجك استناكر ما يواعه سمعك مالم تتربهن استحاتله لك ،فالصـواب أن تسـح أمثـال
ذلك إىل بقعة اإلماكن مالم يذدك عنه قائم الربهان» [املصدر السابق ،ج  ،3ص  ،]418فهـل يوجـد ديلـل
ىلع انليف أو اإلثبات؟ فاملؤمنون بمبدإ انلبوة يعتمدون يف اإلثبات ىلع حكم العقل احلاكم بلـزوم بعثـة
األنبياء ،وأيضا يستندون إىل الواقع ،فإن خري ديلل ىلع اإلماكن هو الوقوع؛ فالبرشية ىلع مر اتلـاريخ
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عرفوا مجاعة كبرية مـن األشـخاص مـن ذوي الصـدق وانلبـل اذليـن ادعـوا انلبـوة والرسـالة ،وتـم
تصديقهم؛ ألنهم أقاموا ادليلل واحلجة ىلع دعواهم.
 -8أما الربويب فلم يقم ادليلل ىلع نفيه للنبوة ،بل نفيه هلا يعترب جمازفة كبرية؛ تلصادمه بواقـع مفـاده
أن اشخاصا كثريين بلغوا اآلالف جاءوا ىلع مر اتلاريخ وقالوا للناس إنا رسل اهلل ايلكم ،وساقوا األدلة
واحلجج اليت تثبت صدقهم ،فهل يستطيع الربويب أن يكذب هؤالء أو حيكـم خبطـئهم مجيعـا؟ وأيضـا
كيف خيطئ ك هؤالء البرش اذلين صدقوهم وآمنوا بهم ،والعقـل ال يتسـىن هل ذلـك ،بـل وال يسـمح
لإلنسان أن يتخذ موقفا بتكذيب ك هؤالء الرسل أو ختطئتهم.
 -9وتدر اإلشارة هنا إىل أن انلبوة ليست سعاية بريد وظيفتها محل الرسـائل للنـاس وإيصـاهلا إيلهـم
وحسب ،فانليب جيب أن يكون مطلعا ىلع مضمونها ،ويتحمل مسؤويلة الزتام انلاس بها؛ فالرسول بني
اإلهل واخللق هو إنسان حيمل الرسالة بيده ،وجيسد تعايلمها يف خلقه وهديه ،ومهمته يف هدايـة انلـاس
وتزکيتهم وتعليمهم مضامني الرسالة ،وإن البرش كما هم حباجة إىل رسالة إهلية ترسم هلم معالم الطريق
ىلع مستوى العقيدة والسلوك ،فإنهم أيضا حباجة إىل أن يروا حامل الرسالة شخصا جيسد قيمها وهديها
من خالل سلوکه العميل ،مما يساعد ىلع تمثلهم تللك القيم واألخالق.
 -10وجيدر اتلنبيه إىل أن الرباهمة اذلين يعتربون سلف الربوبيني قد اعرتضـوا ىلع عـدم إرسـال اهلل
تعاىل رسال من املالئكة؛ هلذا نقل عنهم أنهم قالوا« :هال أرسل اهلل ملاك ،فإن املالئكـة إيلـه أقـرب،
ومن الشك فيهم ابعد ،واآلدميون حيبون الرئاسة ىلع جنسهم فيوقـع هـذا شـاك» [ابـن اجلـوزي ،تلبـيس

إبليس ،ص .]104
وهذا القول منهم مردود ألن مهمة انليب أو الرسول مبتنية ىلع برشيته؛ ألنه لو اكن األمر كمـا يقولـون
ْ
لاكن الرسول حامال للرسالة فقط ،وبهذه احلال يمكن أن يكون ملاك يبعثـه اهلل سـبحانه إىل البرشـية
يلليق عليهم الكتب السماوية ،وهذا خبالف دور انليب اذلي أخذ ىلع اعتقه هداية البرش وإرشـادهم،
واألخذ بأيديهم يف مدارج الكمال ،وکذلك يقوم بدور القدوة واملثل األىلع هلم ،فهذا يلـزم أن يكـون
من جنس البرش يلتسىن هلم االقتداء به واتلفاعل معه ،وبغري هذا ال تكون حجة عليهم.
ُ َّ َ َ
هلذا اقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون الرسول برشا ،وأن ال يكون ملاك؛ ذلا قال اهلل  :قل ل ْو اكن
َ
َْْ ََ َ َ ْ ُ َ
ون ُم ْط َمئنِّ َ
زن ْنلَا َعلَيْهم ِّم َن َّ
ني ل َ َ َّ
الس َما رء َملاك َّر ُسوال[ سورة األرساء ،]95 :وبما أن
ريف األر رض مالئركة يمش
ر
ر
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أهل األرض من جنس البرش وليس من جنس املالئكة ،فال بد أن يكون الرسول من جنسـهم .نعـم،
توجد بعض احلاالت اقتضت إرسال رسول من املالئكة ال من جنس البرش ،كما يف حالة نقـل الـويح
َ َ َ َ
املرسل وبني أنبيائه كمـا يف قـوهل تعـاىلَ  :و َمـا اكن رلبَرشـ أن
إىل الرسول ،ويه حالة تواصل بني اإلهل ر
َ
ُ َ ِّ َ ُ ُ َّ َ ْ
اء إنَّ ُه َع ي َ
حيا أَ ْو من َو َراء ح َ
ويح بإ ْذنر ره َما ي َ َش ُ
جاب أ ْو يُ ْر رس َل َر ُسوال َفيُ ر َ
كـيم[ سـورة
يكلمه اهلل َّ إرال و
ر
ر
ـيل ح ر
ر
ر
رر
ر
َ
للمخاطب ،كما يف حالة العـذراء
الشـورى ،]51 :وأيضا اكقتضاء احلكمة اإلهلية أن يتمثل مالك الويح
َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
وحنا فتَ َمثـل ل َهـا
مريم يف قضية محلها بعيىس  بشلك إعجازي كما يف قوهل تعاىل :فأرسلنا رإيلها ر
َ
بَرشا َس رويا[ سورة مريم.]17 :
هذا نموذج إلرسال املالئكة رسال ،ولم تكن مهمتهم تبليغ الرسالة للبرش ،وإنما اكنـت  -كمـا بينـا -
خطاب شخص معني ،وهذا يوضح نلا رس ما أكده القرآن الكـريم يف برشـية انلـيب  كمـا يف قـوهل
َ َْ ُ
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ
ِّ ْ َ ُ ُ ْ َ
كم بال ْ ُم ْؤمن َ
تعاىل :لَ َق ْد َج َ ُ ْ َ ُ
ني َر ُءوف َّر رحـيم
اءكم رسول من أنف رسكم ع رزيز علي ره ما ع رنتم ح رريص علي ر ر ر
[سورة اتلوبة ،]128 :فيتبني نلا أن اهلل تعاىل يف بعض األمور يرسل مالئكة تلنفيذ أمور مهمة وخطـرية،
لكن ليس هلا ارتباط بأداء عمل ودور ما يقوم به األنبياء والرسل.
 -11أن هذا االستغراب من إرسال رسل من بين البرش نابع من توهم أن برشية الرسل تقلل من ماكنتهم
الرفيعة كونهم سفراء إهليني ،ومن اكن هكذا فال بـد أن يكـون فـوق مسـتوى البرشـ ،واليعقـل أن
يتصف بصفات البرش من قبيل الضعف وانلقص.
وهذا الالكم مرفوض أيضا ،ليس ملا أسلفنا من عدم قيام احلجة ىلع العباد إال بإرسـال رسـل مـن بـين
جنسهم ،بل تلوهمهم بأن البرشية صفة دونيـة وعالمـة ضـعف يف صـاحبها ،هـذا الـالكم يف الواقـع
يصطدم باتلصوير القرآين لإلنسان اذلي يبتين ىلع رکن أسايس بأن البرشـ هـم خالئـف اهلل تعـاىل يف
َْ
ِّ
َ َ
األرض ،كما يف قوهل تعاىل  :رإين َجا رعـل ريف األ ْر رض خ رليفـة[ سـورة ابلقـرة ،]30 :فيبـدو واضـحا أن

اختيار انليب من جنس البرش هو ديلل تكريم إليه للجنس البرشي[ .انظر :اخلشن ،اعلم دون أنبيـاء ،ص
]92

وهنا يطرح سؤال مفاده :هل يتجرد انليب  -اذلي يتمي بملاكت روحيـة وخلقيـة اعيلـة تعلـه يف أوج
القرب اإلليه  -من اخلصائص البرشية حبيث يكون خايلا من الغرائز والعواطف واالنفعاالت أم ال؟
يف مقام اجلواب نقول :إن انليب رغم تميه بملاكت روحية وخلقية ،فإنه يبىق يف إطار برشيته من حيث
اخلصائص والطباع والعواطف كسائر البرشية ،من حيث الشعور باأللم واملرض واجلوع والعطـش ...
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فاحلكمة اإلهلية كما منعت من إرسال رسل من جنس املالئكة أو اجلن إىل بين البرشـ ،فإنهـا كـذلك
تمنع من أن يكون برشا خايلا من خصائصه البرشية من غرائز وعواطف وانفعـاالت[ .انظـر :اخلشـن،
حتت املجهر ،ص]147

ُ ْ َّ َ َ َ
ُْ ُ
هلذا أكد القرآن الكريم يف أكرث من آية ىلع برشية الرسل كما يف قوهل تعاىل :قل رإن َما أنا بَرشـ ِّمـثلك ْم
ُ َ
وىح إ َ َّ
يل[ سورة الكهف ،]110 :وباتلايل االعرتاف ببرشية انليب  يلزم اتلصديق بلوازم برشـيته أو
ي َّٰ ر
خصائصها واحتياجاتها ،وهذا ما يؤکده اخلرب الصحيح عن أيب عبد اهلل الصادق  حيث قال« :اكن

رسول اهلل  عزوف انلفس ،واكن يكره اليشء وال حيرمـه» [احلـر العـاميل ،وسـائل الشـيعة ،ج  ،24ص

 ،]112فإن العزوف عن بعض األمور هو من مقتضيات برشيته ،وال عالقة هل بصفته الرسـايلة؛ هلـذا
ي
خـاص لرسـول اهلل  إىل بعـض األطعمـة واألرشبـة
وردت أحاديث كثرية تتحدث عن وجود ميـل
واأللبسة ،وك هذه ال خترجه عن طبيعته البرشية.
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اخلاتمة
 -1أن املذهب الربويب سواء اكن قديما أو معارصا يمكن وصفه بكونه جاهلية معـارصة واحنرافـا عـن
الرصاط املستقيم.
 -2أن أتباع املذهب الربويب عندما يقيص اجلانب الرويح من حياة البرش جيعلهم مضطربني نفسيا.
 -3أن أصحاب املذهب الربويب عندما فقدوا ابلوصلة يف حتديد الوجهة الصحيحة ،فإنهم اعشوا حيـاة
غري مستقرة يف ادلنيا ،فضال عن خسارتهم لآلخرة؛ بسبب عدم الزتامهم برسالة األنبياء وتعايلمهم.
 -4أن إرسال اهلل تعاىل ملالئكة بدال من البرش يف بعض احلاالت هو إلبعاد اتلهمة والريبـة عـن انلـيب
البرشي ،كما يف قصة مريم ومحلها مع وجود زکريا .
 -5أن انلبوة رضورة عقلية وحاجة برشية تتوافق مع الفطرة والعقل واملنطق.
 -6أن الويح اإلليه حيتاج إىل أهلية خاصة ال حيملها أي إنسان ،بل حيملها بعـض البرشـ اذليـن هلـم
مؤهالت وکماالت خاصة توهلهم يلكونوا رسل اهلل إىل اخللق.
 -7أن اهلل تعاىل اذلي أبدع هذا اخللق العظيم هل القدرة ىلع اتلدخل واتلرصف يف شؤون كونه ،وليس
كما يقول الربويب إنه ترك اخللق لشأنه.
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