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اإللحاد واإلغرتاب بحٌث يف املصادر الفلسفية لإللحاد املعارص





      مقدمة املركز:

ما فتئ البحث عن اإللحاد وتجلياته املختلفة مستمراً عرب القرون والعصور، سيام 

ومحاولة  الشبهات  عوملة  من  املعلوماتية  الثورة  أتاحته  ما  جرّاء  الحارض  زماننا  يف 

تقليص دائرة الدين.

بتنّوع  ومتنّوع  واأللوهية،  اإلميان  البحث عن  بقدم  قديم  اإللحاد  فالبحث عن 

املناشئ واألسباب من نفسية وتربوية إىل فلسفية واجتامعية وغريها، ولكن مع هذا 

أصبح  ـ هل  الحارض  وقتنا  ـ يف  اإللحاد  أّن  الرئييس، يف  السؤال  الجواب عىل  يبقى 

األمر  يختلط  ما  كثرياً  إذ  اإللحاد،  بتعريف  عابرة، متعلّقاً  أنّه حالة  أو  عاّمة  ظاهرة 

أو تهاون فيها جرّاء ضغوط  الدينية  الطقوس  فيُطلق املصطلح عىل من ترك بعض 

وطغيان  املراهقة  فرتة  يف  سيام  األغلب  األعم  وهو  ـ  مختلفة  نفسية  أو  اجتامعية 

الغرائز ـ وشتّان بني ترك بعض الطقوس أو التهاون فيها ورفض اإلله متاماً.

لإللحاد  الفلسفية  الجذور  ماسرتُسن«،  »باترك  املؤلف  يبحث  الكتاب  هذا  يف 

املعارص، ويستعني بعلم نفس الدين ليصل إىل أّن جذور اإللحاد املعارص تنتهي إىل 

جدلية املحدود واملطلق )= اإلنسان والله( ونوع العالقة بينهام، حيث يرى اإللحاد 

عن  انسالخه  اإلنسان  عزلة  يسبب  اإلنسان  أمام  املطلق  بوجود  القول  أّن  املعارص 

هويته املطلقة، وهذا ما يحلو للنزعة اإلنسانية املعارصة التي جعلت اإلنسان مطلقاً.

فالبحث عن هذه الجدلية أثارت مدارس ومذاهب فكرية فلسفية متنوعة بل 

إىل  وتنتهي  وكانط وهيغل،  ديكارت  أمثال  دراسات  اإلميان يف  من  تبدأ  ومتضاربة، 
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أّن ديكارت وكانط  اإللحاد يف دراسات أمثال فيورباخ وماركس، حيث يرى املؤلّف 

وهيغل وإن كانوا مؤمنني غري أّن أعاملهم فتحت الطريق أمام تضخيم دور اإلنسان 

وذاتيته، فاستفاد اإللحاُد املعارُص وتغّذى منها لصالحه، ناهيك عن أعامل فيوبارخ 

وذهبت إىل  الوضعية والوجودية حيث رّوجت لإللحاد رصيحاً  وماركس والفلسفة 

تأليه اإلنسان.

يف هذا الكتاب يبحث املؤلف يف فصول سبعة العزلة واألصالة لدى اإلنسان من 

لينتهي يف  نقدية،  تحليلية  بنظرة  الفالسفة  أغوار دراسات وأفكار هؤالء  خالل سرب 

الفصل الثامن إىل تقديم وجهة نظره حول مسألة األلوهية يف عاملنا املعارص ونقد 

اإللحاد لكن ال من خالل إقامة أدلّة وبراهني فلسفيته كالمية عىل ذلك، بل من خالل 

معالجة سيكولوجية نفسية تكون مقّدمة لتلك الرباهني، وذلك من خالل ربط مسألة 

الله تعاىل بإطار األمل البرشي، وهذا األمل يتعلّق مبصري اإلنسان وإسعاده يف هذه 

الدنيا دون التطرّق بشكل مبارش للعلّة األعىل الخالقة لإلنسان، ولكن يف النهاية ميكن 

إظهار أّن األمل بالله يشتمل عىل إثبات الله الخالق الحكيم الذي هو خرٌي لإلنسان.

العزلة واألصالة  باملطلق ومسألة  املحدود  لحّل جدلية عالقة  املؤلف  يقرتح  إذاً 

الذي رّوج له اإللحاد املعارص، من خالل  التعارض املزعوم  لدى اإلنسان وحّل هذا 

رفع التناقض بني مقتضيات الذاتية اإلنسانية واألمل بالله، وإحداث مقاربة توافقية 

بني األمل بالله وادعاءات الذاتية بأسلوب ينتهي إىل إثبات حقيقي لوجود الله تعاىل، 

ليقول املؤلف يف نهاية بحثه:

»إّن إعادة ظهور هذا األمل هو مقدمة رضورية للمرشوع الفلسفي الكبري املتمثّل 

بالتحليل الحاسم إلثبات وجود الله يف يومنا الحايل«.

ونحن إذ نقّدم ترجمة هذا الكتاب إىل املكتبة العربية، ننّوه بأّن املستفيد هم 
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النخبة املثقفة املعنيّة بهكذا أبحاث واملطّلعة عىل مسار الفكر الفلسفي ونقده يف 

الغرب، إذ هو كتاب معّقد يف محتواه وإن حاول املؤلّف تبسيطه من خالل استعامل 

أدبيات سهلة، ولكن مع هذا سيبقى املفهوم عصيّاً إالّ عىل ذوي الخربة واالختصاص.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله امليامني.

26 ذو القعدة 1438

النجف األرشف   



     ُمقّدمة الكتاب: 

 اإلحلاد واالغرتاب
[1[ )Patrick Masterson ( باترك ماسرتُسن

التي تستحق  البرشية  الله هو من دون شٍك أحُد أكرث االنجازات  إثباُت وجود 

ُ هذا االنجاُز يف مظاهره التاريخية املختلفة بعمٍق عن تقييم االنسان  املالحظة. يُعربِّ

بطريقٍة  ويرمُز  ـ  ومخاوفه  وإخفاقاته، وآلماله  لتصّوراته  لكامله وضعفه،  ـ  لوضعه 

الفتٍة للغاية إىل سعيه لفهم طموحاته ومحدوديته.

ولكن بالكاد يكوُن اإلنجاز املتمّثل برفض االنسان لهذا اإلثبات لوجود الله أقل 

جدارًة باملالحظة. اإللحاد بأشكاله املختلفة -مبا ال يقل عن االميان بالله ـ هو تعبريٌ 

مهٌم للغاية عن تصّور االنسان عن نفسه لنفسه. بالفعل، بالقدر الذي يقّدم اإللحاد 

نفسه عىل أنّه ظاهرة متأخرة عن االميان بالله، فإنّه يزعُم نقَل صورٍة أكرث انعكاساً 

وأصالًة لالنسان ماّم هو موصوٌف يف أٍي من مناذج االميان بالله.

ميكُن بحث ظاهرة اإللحاد هذه من عدة وجهاٍت للنظر وتتّصُف كلُّ واحدٍة منها 

بأسسها وأهدافها الخاصة. وعليه، يستطيع عالُِم الدين، وعامل النفس، وعامل االجتامع، 

متعارضة-  بالرضورة  ليس  –ولكن  مختلفة  تفاسري  تقديَم  السيايس  االقتصاد  وعامل 

]1]-باترك ماسرتُسن ) Patrick Masterson(: مواليد عام 1936 يف مدينة دبلِن، إيرلندا، وهو أستاٌذ فخري يُدرِّس 

الفلسفية لإللحاد املعارص  الدين يف كلية جامعة دبلِن. من مؤلفاته: اإللحاد واإلغرتاب: بحث يف املصادر  فلسفَة 

)1971(، معنى الَخلق: التجربة واإلله الذي يتجاوزها )2008(، وتعابري: الشعر، الفلسفة، وتشكيل الثقافة )2008( 

باالشرتاك مع سيموس هيني، واإلقرتاب من الله: بني الفينومينولوجيا وعلم الالهوت )2013(.
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دة كهذه، بل  البحث إىل عرض دراسٍة ملقاربات ُمحدَّ ملغزى اإللحاد. ال يهدُف هذا 

خالل  من  وذلك  املعارص  لإللحاد  العام  املغزى  عن  أبسط  بياٍن  تقديم  إىل  يهدُف 

توضيح تطوره الفلسفي. وعليه، يسعى البحُث إىل تعّقب املعامل الفلسفية يف تطور 

اإللحاد املعارص من أسسه يف الفكر الحديث إىل الوقت الحارض.

   إن األهمية األساسية املَقر بها عاملياً للكوجيتو الديكاريت]1] يف تكوين الفهم املعارص 

للذات هي فكرٌة أساسية هادية لهذا البحث. إنّها تسعى إلظهار كيف أّن نقطة الكوجيتو 

ـ ُمعّززًة بتأثري العلم املعارصـ  قد ألهمت السري الفلسفي يف املسار الذي تّم فيه استبدال 

االعتقاد التقليدي بأن االنسان املنعزل هو ذاك الذي ال يؤمن بالله بفكرة أّن االميان 

بالله هو املصدر العميق للعزلة االنسانية. يتضُح هذا املوضوع يف تطويره لفلسفات 

كانط )Kant(، هيغل )Hegel(، فويرباخ )Feuerbach(، وماركس)Marx( ويف مظاهره 

املعارصة املتمثّلة باملذهبني الوضعيني: الطبيعي والوجودي.

الذي يربز من خالل مسار هذا البحث هو تفصيل املذهب االنساين عن الحرية 

أكرث  بشكٍل  أو  ـ  معاً  واملطلق  املحدود  الكيان  وجود  إمكانية  عن  يتساءل  الذي 

واقعية: وجود االنسان والله معاً. كيف ميكُن أن تتوافق االدعاءات املتزايدة يف وقعها 

عن كون الذاتية االنسانية مصدراً غري قابٍل لالختزال لعامٍل من املعنى والقيمة، مع 

لكل  املطلق  الخالق  الله هو  بأّن  يُفيُد  الذي  اإلمياين  املفهوم  الكامنة يف  االدعاءات 

ليس  تدريجي  كرفٍض  املعارص  اإللحاد  تطور  قصة  تنكشُف  املحدودة؟  املوجودات 

فقط للمطلق اإللهي بل حتى لكلِّ بديٍل علامين كمفهوم »الروح املطلقة« لهيغل، 

»املطلق االجتامعي« لفويرباخ وماركس، و»االطالق العلمي« للفلسفة الوضعية.

للمواضيع  معالجته  يف  انتقائياً  النطاق  هذا  عىل  كتاٌب  يكون  أن  من  مفرَّ  ال 

]1]- الكوجيتو الديكاريت:  هو مبدأ فلسفي لرينيه ديكارت، أما عبارة  )Cogito ergo sum( هي عبارة التينية 

ترجمتها باللغة العربية »أنا أفكر إذاً أنا موجود«.
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واملصادر. وعليه، حتى ضمن آفاقه املحدودة يف الفكر األورويب الحديث واملعارص، 

فإنّه ال يتطّرق بشكٍل رصيحٍ إىل العديد من الفالسفة الذين قاموا بتفصيل نظريات 

مهمة حول مسألة الله. إنّه يسعى ببساطٍة -من خالل إيضاحات فلسفية رئيسية 

محددة ـ للتوسط من أجل تحقيق البصرية يف املواضيع األساسية التي قد أنعشت 

التعبري من  لبساطة  الكتاب  التطور، يسعى  لهذا  املعارص. يف عرضه  اإللحاد  تطّور 

دون الوقوع يف سطحية العرض، ومن خالل رسد هذا التطور يتمُّ تقديم اقرتاحاٍت 

دة حول مسألة الله، وذلك يف الفصل األخري. إيجابيٍة محدَّ

   نشأ هذا الكتاب من سلسلٍة من املحارضات لتالميذ جامعيني مختصني بالفلسفة 

املواضيع  قّراء حول  لهكذا  االضايف  االستكشاف  تسهيل  أجل  من  بعد.  يتخرّجوا  مل 

املناقشة، متّت اإلشارة عند اإلمكان إىل النسخ االنكليزية للمؤلّفات املذكورة. أودُّ 

كانت  الذين  دبلني  الجامعي يف  املعهد  الفلسفة يف  كلية  لزماليئ يف  الشكر  توجيه 

اإلقرار بامتناين  أفكارهم واهتاممهم ذا قيمٍة يل يف تأليفي لهذا الكتاب. أودُّ أيضاً 

ملحّرري دورية »دراسات فلسفية« و»دراسات«، حيث ظهرت ألول مرٍة بعض مواد 

الفصول 3-5. أخرياً، أودُّ أن أشكر زوجتي فرنسيس لتأمينها البيئة املنزلية والتشجيع 

العميل اللََّذين ساهام كثرياً يف جعل كامل املرشوع ممكناً.



الفصل األول
العلم المعاصر 

والكوجيتو
 الديكارتي



1- العلم املعارص والكوجيتو الديكاريت

انتقل الرتكيز عىل اإللحاد املعارص إىل حٍد كبريٍ من نقد براهني وجود الله إىل 

اإللحاد يف عرصنا  بأّن  القول  أساساً، ميكن  تقليدياً.  إليه  املنسوبة  الخصائص  رفض 

تواجد  استحالة  عىل  التأكيد  من  رئيسيٍة  بصورٍة  يتألف  الفلسفي  النظري  بتعبريه 

مطلقاً  موجوداً  الله  كون  إثبات  أّن  التأكيد  يتّم  معاً.  واملطلق  املحدود  املوجود 

من  االنسان  تجريد  وباألخص  املحدود،  املوجود  قيمة  تخفيض  بالرضورة  يستلزُم 

االنسانية. لقد تّم استبدال النموذج السلبي البحت من اإللحاد بصيغٍة أكرث تطوراً 

رمبا  يتخىل-  أن  حقيقياً  إنساناً  يكون  أن  أراد  إذا  املعارص  االنسان  عىل  إّن  حيث 

مرتدداً- عن االميان بالله.

وهي  األبسط  لإلشكالية  كسمٍة  اليوم  الله«  »مسألة  طرح  يتمُّ  ذلك،  عىل  بناًء 

»هل  األسئلة:  من  التالية  األنواع  حول  النقاش  يتمحور  االنسانية.  واألصالة  العزلة 

أّن وجود الله يُشّكل الوجود التاريخي لإلنسان أم أنه يدّمره؟ وليك يوجد االنسان 

و»يربز« كرجل الحرية والفعل االنساين، هل املطلوب أن يُدرك ويعرتف بوجود الله 

ـ كام يقول العهدان القديم والجديد ـ أو أن يتجاهل ويرفض وجود الله ـ كام تقول 

الثورة واملرسح؟ وليك يتواجد الناس جاهزين للعمل يف التاريخ كقوٍة تروم تحقيق 

الذي  ما  أنهم شعبه؟  يعرتفوا  أن  أو  الله  يُنكروا  أن  املطلوب  التاريخي، هل  املصري 

يعزُل اإلنسان عن ذاته؟ هل هو االعرتاف بوجود الله يف التاريخ ويف وعي االنسان، 
أو طمس هذا الوجود من التاريخ وقمعه يف الوعي؟«]1]

[1]- J.Courtney Murray, The Problem of God, New Haven and London, 1964, pp.120- 121



15 العلم المعاصر والكوجيتو الديكارتي

الناس  إن موضوع العزلة هو أسايٌس للتفكر يف تطور اإللحاد املعارص، إذ يقوم 

الرباهني  عىل  االعرتاضات  بسبب  ليس  إلحادهم،  بإعالن  متزايد  نطاٍق  وعىل  اليوم 

عاة عىل وجود الله بقدر اعتبارهم أّن إثبات وجود الله يؤدي إىل تنافر الناس يف  املدَّ

ذواتهم ومع اآلخرين. إّن الرواج املنترش لهذا االعتقاد هو صورة كاشفة عن »رؤية 

أولياً  إطاراً  اليوم  وتتضمن  األخرية  القرون  منذ  نفسها  بإبراز  تقوم  جديدة  عاملية« 

أو جواً ثقافياً حيث نقوم بإطالق مهمتنا للحصول عىل املعنى والقيمة واألصالة يف 

تجربتنا وحياتنا.

يف العصور التي سبقت تطور العلم الوضعي، وبروز الفلسفة املعارصة، ووالدة 

الفكر الثوري حول الدميقراطية، ومنو الحياة املدنية الصناعية، كانت النظرة املخالفة 

كوٍن  يف  وكأنّه  حياته  يعيش  االنسان  كان  باألساس،  زراعية  حقبٍة  السائدة. يف  هي 

سابٍق  بشكل  ما  بطريقٍة  وجودهام  مان  يُقدِّ وقيمة  معنى  ذي  مبوضوعية،  منظٍم 

الخاص وكان  ر  املقدَّ ومستقٍل عن االنسان. كان االنسان يحيا يف عامٍل ميتلُك نظامه 

عليه أن يتعلّم كيف يتكيّف معه أو أن يهلك. اتخذت قوى الطبيعة وقوانينها التي 

س وظهرت كنموذج لتنظيم كلٍّ من  كانت أعرق من االنسان نفسه طابعاً شبه مقدَّ

حياته الفردية واالجتامعية. كان عاملُ االنسان عىل نحو حيث كان كلُّ يشء ُمنجزاً منذ 

األبدية ـ عامل منظٌم بطريقة إلهية وخاٍل باألساس من الحداثة. بدا النظام التسلسيل 

الزراعية  النشاطات  وثيٍق  بشكٍل  دان  يُحدِّ كانا  اللََّذين  ـ  للكون  املستمر  واإليقاع 

لالنسان- وكأنهام مفروضني متاماً بدالً من كون االنسان هو من يشكلهام وبالتايل سّهل 

هذا األمر إثبات املصدر اإللهي. أعلن العامل بتجليه املبارش للكيان املنظم تسلسلياً 

الحقيقَة والعزَة الكامَنني يف الحكمة والقوة اإللهية الشاملة.

يف هذا السياق الثقايف الذي يتخلّله حٌس حيوٌي مبا هو مقّدس، كان من املقبول 

بسهولة أّن االنسان املنعزل واملتباعد هو ذاك الذي ال يؤمن بالله أو ال يعيش وفق 
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مستلزمات االميان بالله. فقط من خالل اإلخالص الحي للتدبري اإللهي ميكُن لالنسان 

تحقيق الوئام والتوافق واإلنجاز يف داخله. »يا رب، أنت قد خلقتنا لنفسك وقلوبنا ال 

تهدأ حتى ترتاح بك« )القّديس أوغستني()Saint Augustine(. مل يكن يُعترب االنسان 

الذي يُنكر الله ناضجاً أو عليامً أو مندمجاً بشكٍل جيد بل عىل العكس، كان يُعترب ال 

منطقياً، متحرياً أخالقياً، وأحمقاً. »األحمق يقول يف قلبه: )ال وجود لله!(« )املزامري، 

14:1(. كان الكافرون الذين استكشفوا جامل الكون ونظامه، ولكنهم فشلوا -بالرغم 

من الربهان الواضح والعارم واملتاح لهم بسهولة- يف إدراك مصدره اإللهي، حمقى 

»يعيشون يف ظالم املوت وظلّه« )لوقا، 1:79(. يف تخميناتهم العقيمة والوثنية حول 

الكون »استسخفوا املنطق وأظلمت عقولهم الفارغة« )الروم، 1:21(.

االعرتاف  كان  الفردي،  الوجود  مستوى  عن  يقلُّ  ال  ومبا  الجامعة  مستوى  عىل 

اإلرسائيلية  القبائل  ثقة  قامت  كام  والسالم.  والوئام  للوحدة  األسايس  املصدر  بالله 

د، كذلك كان االميان باإلله املسيحي  بالوجود الويف ل«يهوه« بجمعهم كشعٍب موحَّ

هو املعيار يف مجتمع القرون الوسطى. مل يكن ذلك عرص املسيحية فحسب بل عرص 

د  املوحِّ بتأمني اإلطار  تركيٌب الهويت  قام  إلهية.  ايدولوجيته  العامل املسيحي، وكانت 

للمجاالت املتعددة يف العلم والثقافة وتنظيم املجتمع.

   مام ال شك فيه أّن العديد من علامء الدين والفالسفة يف القرون الوسطى قد 

توّصلوا إىل فروقات هامة بني العقل واالميان، والنعمة والطبيعة، واإللهي والعلامين. 

النسبي  واالستقالل  الذايت  بالوضوح  متعلقة  عميقة  تأمالت  بتطوير  قاموا  كذلك، 

للنظام املخلوق، إال أّن البيئة الثقافية التي تّم فيها تطوير هذه التأمالت كانت إميانية 

قطعاً، وكان الدين املسيحي هو ما يُفّعلها قبل التفكري التأميل، ويُغّذيها فكرياً بشكٍل 

واسع االنتشار. عالوًة عىل ذلك، كان هدفهم هو الدمج الفكري لكل الحقيقة يف نظاٍم 

د. كام يقول أحد املعلِّقني: »من املهم اإلدراك بأّن تطوُّر الثقافة املسيحية  مسيحٍي موحَّ
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ٍد ُمعتمد. بالرغم  قد جمع اهتاممات السامء واألرض والطبيعة والتاريخ يف نظاٍم موحَّ

ع املعروف عىل نطاق واسع يف القرون الوسطى، إال أن قوة دفعه الوحيدة  من التنوُّ

كانت اتحاد جميع األشياء مع امتالك كل يشء ملكانه املناسب. كان النظام االقطاعي 

ونظام الكنيسة واالمرباطورية، ونظام الساموات ـ بالرغم من كل االختالفات بينها ـ 

تُعترُب مامثلة ويف الختام تعكُس نظاماً واحداً، أي اململكة نفسها«]1].

عىل نحو اإلجامل، ميكن القول بأنّه حتى بداية تطور مفهوٍم جديٍد عن االنسان 

والطبيعة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش -وهو مفهوم ما زال يف طور اإلعداد 

ضمن  املجتمع  يف  وكعنرٍص  كفرٍد  وهدفه  ومعناه  هويته  عىل  االنسان  عرث  ـ  اليوم 

النظرة الكونية املقدسة وهي نظرٌة كونية قامت بوضع مكان االنسان وهدفه ضمن 

خطٍة إلهيٍة شاملة. مهام كانت األحوال، فإن أيَّ رأٍي بأن االعتقاد بالله يُربُك االنسان 

داخل ذاته ويف مقابل أخيه االنسان كان ليبدو أكرث تناقضاً ضمن هذه النظرة الكونية.

بالله  االميان  يربُط  الذي  االتجاه  بروَز  الوضعي إىل حٍد كبري  العلم  أطلق تطّور 

كـوبرنيُكس)1543-1473( مثل  عباقرة  من  بإلهاٍم  اإلنسانية.  العزلة  مسألة  مع 

Newton((نيوتن وباألخص   ،)Galileo()1564، 1642(غاليليــو  ،)Copernicus(

التفكر  يف  جديد  جذرٍي  أسلوٍب  عن  الوضعي  العلم  منو  كشف   ،)1727-)1642

محدود  كوٍن  عن  املعامل  الواضحة  التقليدية  الفكرة  وأزاح  وفهمه،  املادّي  بالكون 

مسلسل ماّم دعم التقبل الرسيع لحقائق غري أرضية وروحية وإلهية. بدالً منها، تّم 

اقرتاح فكرة الكون الالنهايئ واملوّحد وامليكانييك حيث ال تكوُن الساموات املرّصعة 

بالنجوم فوقنا أكرث غموضاً أو سمّواً يف جوهرها من رمال الشاطيء تحت القدمني. 

ميكانيكيات  عىل  املبني  »الكون  )Butterfield(أّن:  باترفيلد  املؤرخ  ياُلحظ  وعليه، 

[1]-J.Dillenberger, “Religious Stimulants and Constraints in the Development of Science”, 

Continuum (5), Spring 1967, p.8
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أرسطو)Aristotle(، كان بابه نصف مفتوح لألرواح، وهو كوٌن يتحتّم عىل األيادي 

الخفية فيه أن تكون يف حركة مستمرة وعىل العقول السامية دحرجة الكواكب يف 

األرجاء. كبديل، كان ال بّد من وهب األجسام أرواحاً وطموحات، مع ’القابلية‘ ألنواع 

محددة من الحركة، فبدا أّن املادة بذاتها متتلك خصائص غامضة. إّن قانون القصور 

الذي  الكبري  العامل  الحركة هو  الجديدة حول  النظرية  الذي شّكل  الحديث  الذايت 

ساعد يف القرن السابع عرش عىل طرد األرواح من العامل وفتَح الطريق أمام كوٍن يسري 

كآلية الساعة«]1].

نفسها  امليتافيزيقيا-  وليس  الرياضيات-  فرضت  الحديث،  العلم  وفود  مع 

الجديد  العلم  يستمّد  مل  للعامل.  وتجريبي  علمي  فهٍم  لتشكيل  املناسب  كاألسلوب 

كتابعٍ جوهرياً  نفسه  يُقّدم  ميتافيزيقة ومل  اعتباراٍت  قوانينه من  الناضج  يف تطوره 

الطبيعي. يف  والالهوت  امليتافيزيقيا  منظومة  واالكتامل ضمن  لالندماج  كطالٍب  أو 

املبتني بشكٍل مستقٍل عىل  الحر  الحقل  إىل مرتبة  للوصول  الداخيل، طمَح  منطقه 

مبادئه األساسية الفارقة، وَدَعَم تصّور فهم الكون ببساطة من ذاته بدالً من فهمه 

عىل ضوء مبدأٍ خارجي روحٍي أو إلهي واستهدف بشكٍل خاص تحقيق فهٍم علمٍي 

للعامل بالتحديد من داخل العامل. كانت أي إشارة إىل الله أو إىل املالئكة كأسباب ملا 

يجري يف العامل خارجة عن مناط اإلسناد املناسب للنظرة العلمية الجديدة. كانت أي 

إشارة كهذه لتتضمن فهامً خاطئاً عن مستوى الوضوح الذي يسعى إليه واألساليب 

التي تطلّع من خاللها إلحراز هذا الوضوح- مع أنه من املعرتف أنه قد مىض بعض 

الفرضية  كانت  ينبغي.  كام  الحقيقة  هذه  أنفسهم  العلامء  يُثّمن  أن  قبل  الوقت 

الوحيدة املناسبة لالتجاه العلمي الجديد هي تلك التي ميكن من حيث املبدأ إثباتها 

أو نقضها من خالل املالحظة التجريبية أو االختبار. كان واضحاً متاماً أن الرجوع إىل 

[1]- H.Butterfield, The Origins of Modern Science 13001800-, London, 1951, p.7
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إنسان يف أي وقت« هو منوذج ملا ال مُيكن أن يرد كفرضية  يره أي  الذي »مل  اإلله 

حقيقية يف هذا السياق.

تضّمن التوتر التاريخي املفهوم بني األفكار التقليدية والعلمية الجديدة عن العامل 

ـ قد تفتّح بأشكال  الذي ـ كام سوف نرى  املرير  الجدال الالهويت والفلسفي  بذوَر 

متعددة من الفلسفة الوضعية حيث يكون إثبات وجود الله غري متوافٍق مع النظرة 

العلمية املتكاملة. تّم متهيد الواجهة للنظرة التي تُفيد أّن إثبات الله يُشّكل تباعداً 

العقلية  وهي  أال  حسامً،  اإلنسان  إنجازات  ألكرث  الذاتية  الديناميكية  عن  وإعزاالً 

العلمية الحقيقية.

ينبغي طبعاً األخذ بعني االعتبار أّن الجزم الرصيح بهذه النظرة قد تحقق فقط 

بطريقة تدريجية. بالفعل، بشكل عام ،كان الرّواد املميزون يف العلم املعارص-كأفراٍد 

من أمثال بُويل )Boyle(ونيوتن)Newton( - مقتنعني بأن تأمالتهم تُثبت وجود الله 

مبا ال مجال فيه للشك. كانوا يعتقدون أّن وجود اإلله الحكيم رضوري قطعاً لضامن 

ضبط الساعة الكونية العظيمة كام ينبغي واملحافظة عىل عملها بشكٍل جيد. مىض 

العلمي  واملنهج  للعامل  الجديد  للمفهوم  اإللحادي  الطابع  ظهور  قبل  الوقت  بعض 

الذي يُسنده. بالتدريج، أصبحت أيُّ إشارة إىل الله يف التفسري العلمي للعامل بعيدًة 

وعرضيًة بشكٍل متزايد. مع الوقت، أصبح الله خارجاً عن املوضوع حتى حني الحديث 

عن مصدر النظام الشميس وصيانته، وأصبح ضائعاً يف تخمينات نظرية مبهمة حول 

لكل  الحرصي  الطبيعي  التفسري  أضحى  الشميس.  للوجود  السابق  السديم  أصل 

الظواهر املادية هو محور االهتامم املسيطر. يصُف أحد الكتّاب هذا التطور قائالً: 

»إله نيوتن القاهر والحيوي الذي فعالً ’أدار‘ الكون وفقاً إلرادته وقراره الحر أصبح 

 )Laplace(بتعاقٍب رسيع قوًة ُمحاِفظة، عقالً ما فوق العامل، و’إلهاً عاطالً‘. قال البالس

ـ الذي أوصل علم الكون الحديث إىل كامله النهايئ بعد نيوتن )Newton( مبئة عام ـ 
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لنابليون )Napoleon( حني سأله األخري عن دور الله يف كتابه ’نظام العامل‘: ’سيدي، 

  )Laplace(مل أكن بحاجة إىل تلك الفرضية‘. إال أن العامل املوصوف يف كتاب البالس 
ـ وليس الكتاب ـ هو الذي مل يعد بحاجة إىل فرضية الله.«]1]

ال  الجديدة  العلمية  الكونية  للنظرة  الثقايف  بالصدى  املتأثرون  األشخاص  أصبح 

ذلك  معتربين  وجوده  رفضوا  فقد  آخرون  وأما  روتيني،  بشكٍل  الله  وجود  يقبلون 

نوعاً من الخرافات السابقة للعلم. من املعرتف به من خالل إلقاء نظرة دقيقة أنّه 

من غري املمكن إظهار كون أٍي من األوتاد العظام للمفهوم الكوين الجديد ـ كنظرية 

مركزية الشمس أو قانون القصور الذايت أو قانون الجاذبية ـ غري متوافقة من حيث 

املبدأ مع إثبات وجود الله. بالرغم من ذلك، فإّن األفكار التي قامت هذه النظريات 

املواضيع  من  الله ومبجموعة  بإثبات وجود  وثيق  بشكل  مرتبطة  كانت  باستبدالها 

تقويض  إىل  مييُل  األفكار  هذه  سقوط  أن  الناس  من  لعديد  فبدا  املتنوعة،  اإللهية 

إثبات وجود الله بدالً من تسهيل إحداث فهٍم أكرث أصالًة ونقاًء عن طبيعته. عىل 

نحو أدق، فإن املنهجية اإللحادية للنظرة العلمية املعارصة قد قامت ببساطٍة بإقصاء 

السؤال عن وجود الله ولكنها قد أحدثت أيضاً إطاراً ذهنياً مييل نحو تعميم المباالتها 

املنهجية تجاه ما هو إلهي وتحويله إىل نزعٍة إنسانيٍة علميٍة ُمطلقة.

الفكري  أفقنا  بّدل  الذي  الوضعي  العلم  تطّور  عدُّ  ينبغي  ذلك،  عىل  بناًء     

بشكل دراماتييك عىل أنّه عامٌل ذو أهمية مركزية يف تشكيل اإللحاد املعارص. لقد 

فضالً  والوضعية.  واملادية  التجريبية  الفلسفة  من  متواصلة  لتياراٍت  الطريق  مّهد 

عن ذلك، فقد قّدم ُمخططاً جديداً للكون املادي حيث يستطيع فيه االنسان لدى 

ذي  العامل  يف  أنه  إىل  الرامي  االحتامل  ملموس  بشكل  يرفع  أن  شؤونه  عن  بحثه 

املحورية اإللهية حيث كان املرء يعيش سابقاً وكأنه يف موطنه، كان يف الواقع ضائعاً 

ومنعزالً عن أسسه الحقيقية.

[1]- A.Koyre, From the Closed World to the Infinite Universe, New York, 1958, p.276
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تطـور وثـوٌق جديـد واهتـامٌم نقـدي باملـوارد الذاتيـة ونطـاق العقـل البرشي، 

وذلـك بالرتافـق مـع منـو العلـم الوضعـي وبشـكل جـزيئ بإلهـاٍم مـن كَْشـفه عـن 

الرباعـة اإلبداعيـة الكامنـة يف االسـتفهام البـرشي. بـدا وكأن العـامل الـذي يُصـّوره 

الواضحـة  بنيتـه  يسـتمد  ـ  املألوفـة  للتجربـة  املعهـود  العـامل  مقابـل  ـ يف  العلـم 

مـن العبقريـة الرياضيـة لالنسـان. بالتـايل، أصبـح االهتـامم ُمركَّـزاً عـىل السـؤال 

فكـر  يف  التطـور جيـداً  ويتضـح هـذا  علمـه،  العالِـم يف موضـوع  عـن مسـاهمة 

مؤسـس  بأنـه  يُشـاد  مـا  غالبـاً  والـذي   )1650-Descartes( )1596(ديـكارت

الفلسـفة املعـارصة. نشـاهد يف كتاباتـه بـروز اهتامم خـاص بالذاتية، وهـو اهتامم 

قـد نّشـط التاريـخ الالحق للفلسـفة وهو سـمٌة أساسـيٌة يف رواية اإللحـاد املعارص. 

كـام ياُلحـظ الربوفيسـور فابـرو)Fabro( يف بحثـه الضخـم حـول اإللحـاد املعـارص: 

»يف الِقـدم وبالفعـل وصـوالً إىل نقطـة بـروز الفكـر املعـارص، مثّـل اإللحـاد ظاهرًة 

متفرقـة تقـع ضمـن حـدود النخبـة الثقافيـة، ولكـن مبجـرد بـروز الكوجيتـو عـىل 

السـاحة فقـد اتخـذ اإللحـاد بُنيـة محيطـة وبشـكٍل متزامـن اجتاح الحيـاة العامة 

والسـلوك الفـردي«]1].

من النظرة األوىل، قد يبدو للمرء أنه من املستهجن وصُف فكر ديكارت كمصدٍر 

مهٍم لإللحاد ألنه كان مسيحياً ُمقتنعاً وكان يعترُب أّن كامل فلسفته هي دفاٌع بالغ القوة 

عن اإلميان بالله. بالفعل، فإن فكرة الله التي يُشتق منها إثبات وجوده هي سمٌة ال غنى 

عنها إطالقاً يف منظومته الفلسفية. بالرغم من ذلك، ينبغي أن نفرّق بني نوايا أي مفّكر 

وحتى إثباتاته الرصيحة من ناحية، وبني املنطق الضمني ملنهجه ومبادئه من ناحيٍة 

أخرى. فيام يتعلق بديكارت، يظهر بوفرٍة أّن الثاين هو مصدر خصيب لإللحاد وذلك من 

خالل املسار الالحق للتأمل الفلسفي الذي استمد اإللهام من عبقريته.

[1]- C.Fabro, God in Exile-Modern Atheism: A Study of the Internal Dynamic of Modern 

Atheism, from its Roots in the Cartesian Cogito to the Present Day, New York, 1968, pp.26 -27
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)ولو  التساؤل  عرب  الفلسفية   )Descartes(ديكارت ثورة  تشّكلت  بساطة،  بكل 

موقّتاً( عن حقيقة العامل الخارجي، وتوجيه بحث االنسان عن إطاٍر أسايٍس للمعنى 

الخارج  من  بدالً  الخاصة  ذاتيته  موارد  تتواجد  حيث  الداخل  إىل  والقيمة  واليقني 

نحو العامل املخلوق من قبل الله واملعنّي مبارشًة بالتجربة املعقولة. عىل نحٍو أدق، 

فقد افتتح ديكارت )Descartes( عهد مبدأ مذهب الحلول الذي سيطر عىل تطور 

الفلسفة املعارصة. يرفض هذا املبدأ النقطة املعرفية التقليدية التي يتمتع الكائن فيها 

بالسيطرة مقابل الفكر وذلك بطريقٍة حيث يكون الكشف الذايت أو ظهور الكائن 

نفسه هو ما يضع أرضية الفكر عىل أنّه وعي الكينونة. بدالً من ذلك، وفقاً لربنامج 

انطالقه  نقطة  اتخاذ  الوعي ويعنّي  اتجاه  يُعّقد  الحلول  فإن مبدأ  الراديكايل،  الشك 

الوحيدة واملطلقة من الوجود املنري للفاعل املفّكر نسبًة لنفسه- وهو فاعٌل يُعرّف 

مبطابقته مع فكره الخاص. وعليه، فإن الوسيلة الوحيدة إىل الكينونة هي من خالل 

ابتداع الكوجيتو لذاته. يسوُد الفكُر يف مقابل الكينونة التي ترتكُز من اآلن فصاعداً 

عىل االكتفاء الذايت والوجود املنري للذات املفّكرة نسبًة لنفسها. يُصبُح هذا الوجود 

للذات املفّكرة نسبًة لنفسها املبدأ األول والقاعدة األساسية التي ينبغي بطريقٍة ما 

استخراج كّل الصالحية واليقني والقيمة منها. يتم إثبات أي كائٍن يُراد إثباته انطالقاً 

من الداخل وكنوٍع من التحديد لهذه الدائرة الفكرية املغلقة واملكتفية ذاتياً.

ديكارت  أسسها  التي  الجديدة  الفلسفية  النظرة  كانت  مختلفة،  بأساليب 

البداهة  الوجود من  املعرفة وعلم  كامل علم  والتي تطمح إلنشاء  ـ   )Descartes(

ما  الالحقة]1].  الفلسفية  للتأمالت  املركزي  اإللهام  ـ  فكراً  بوصفها  للذات  الفكرية 

يحمل أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا هو أّن هذه النظرة قد قامت أيضاً بتقديم إطاٍر 

فلسفٍي أمكن من خالله صياغة اإلشكالية املعارصة عن اإللحاد والعزلة. لقد اقرتحْت 

[1]- E.Husserl, Cartesian Meditations, ed.and trans. D.Cairns, The Hague, 1968, p4
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الذنب  أّن  يُفيد  الذي  التقليدي  الديني  التأكيد  يف  الطعن  ميكن  حيث  تأملياً  رأياً 

والغربة ينشآن حني نحرف اهتاممنا الرئييس من الله ونوّجهه نحو الذات. من هنا، 

فإّن أيَّ أمٍر يبدو أنه يُقلِّل من شأن مفهوم ديكارت)Descartes( الجديد والسامي 

ظاهرياً عن االنسان بوصفه كوجيتو مستقل مُيكن تأويله كمصدٍر للعزلة التي ينبغي 

تجاوزها، وميكن اعتبار أنه مييل نحو فهم االنسان عىل ضوء ما هو غري اإلنسان، وأنه 

ينىس أن أي إثبات لغري االنسان يعتمد بشكٍل سياقي وينبعُث من االنسان باعتباره 

بيئة محيطة للفكر. إن إثبات اإلله املتعايل كاملبدأ األول األهم من الكوجيتو يثرُي مسألة 

العزلة بطريقة فعليٍة وراديكالية. مُيكن تلّمس الحدود الرئيسية لإللحاد املعارص- والتي 

تُعترب تساؤالً عن إمكانية وجود نظامني مختلفني للكائن املحدود واملطلق يف آٍن واحد- 

من خالل التوتّر بني إثبات سيادة الكوجيتو من ناحية وسيادة اإلله املتعايل من ناحيٍة 

أخرى. مع ديكارت)Descartes(، ال نعرث عىل اإلثبات األول فحسب، بل عىل الثاين أيضاً 

كام سوف نرى اآلن. وعليه، من خالل الغموض املتأصل يف فكره والذي مبقتضاه يقوم 

شخصياً بتجّنب مسألة اإللحاد، يقوم ديكارت )Descartes( بتوضيح العنارص األساسية 

لهذه املسألة لألجيال املستقبلية.

لقد أرشنا كيف قام ديكارت بنسِب استقالليٍة وسيادٍة مل يسبق لهام مثيٌل لالنسان 

الخاصة  موارده  خالل  من  والذي  والوهم،  الشك  عىل  يتنرُص  كوجيتو  يُعترب  الذي 

بوصفه كائٌن مفكٌر يقوم بتأسيس نظاٍم شامٍل من الحقيقة املثبتة مبتانة. بالرغم من 

ذلك، فإن ديكارت يحّد من هذه االستقاللية فوراً وبشكٍل راديكايل مام يعرّض متاسك 

منظومته إىل الخطر ألنّه ينتقُل مبارشة إىل إثبات أن الله هو األساس الذي ال غنى عنه 

للحقيقة املؤكَّدة. »ينبغي حني تسنح الفرصة أن أتساءل إن كان هناك وجود لإلله؛ 

وحني أجد أن اإلله موجود ينبغي أن أسأل أيضاً إن كان باإلمكان أن يكون ُمخادعاً ألنّه 
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من دون معرفة هاتني الحقيقتني ال أرى أنه بإمكاين أن أكون واثقاً من أّي يشء أبداً.«]1]

من خالل فكرته بأن الله هو موجود مطلق وأبدي ومستقل وكيّل العلم والقدرة 

وميلك منتهى الكامل، ينتقُل ديكارت)Descartes( مبارشة إىل إثبات وجود الله. من 

خالل هذا اإلثبات، تتبّدل وجهة النظر ويصبح الله هو املبدأ األول للفكر الفلسفي. 

يتمُّ منح الفكرة املوضوعية عن الله إيجابيًة وسيادًة حتى يف مقابل نظرة الكوجيتو 

املحدود إىل نفسه. »ينبغي أن ال أتخيل أنني ال أدرك املطلق من خالل فكرة حقيقية 

بل من خالل سلب املحدود فحسب، متاماً كام أدرك السكون والظالم من خالل سلب 

املادة  يف  أكرب  حقيقٍة  وجود  بوضوٍح  أرى  إنني  العكس،  عىل  ألنّه  والضوء؛  الحركة 

املطلقة مام هو موجود يف املحدود. بناء عىل ذلك، يكون مفهوم املطلق سابقاً لفهوم 

املحدود يف داخيل بطريقٍة ما- أي يف العقل: مفهوم الله سابقاً ملفهوم نفيس«]2].

اإلبداعي  أو  املطلق  املصدر  هو  ليس  املحدود  الكوجيتو  أّن  يبدو  ما  رسعان 

والقيمة  الحقيقة  لنظاٍم من  يُذعن فحسب  بل  بإثباتها  يقوم  التي  والقيم  للحقائق 

االستقاللية  إّن  اإللهية.  اإلرادة  وهو  جوهريًة  أكرث  مبدأ  من  تنبثُق  أنّها  يرى  التي 

موارد  من خالل  والقيمة  الحقيقة  من  نظاٍم  عن  الكشف  تُحقق  لالنسان  الحاكمة 

االنسان الخاصة باعتباره كائناً مفكراً، ويصفها ديكارت أحياناً بأنها مطلقة. تُعترب هذه 

االستقاللية يف التحليل األخري مجرد الحرية يف تجنب الخطأ والخداع من ناحية -أي 

رفض عدم الكينونة ـ ومن ناحيٍة أخرى اإلذعان للمخطط املقّدر إلهياً لألمور. تنهاُر 

اإلمكانية الدراماتيكية لالستقاللية الراديكالية التي قام ديكارت باإلشارة إليها يف ميله 

األصيل نحو الذاتية لتتحول إىل انقياد تاٍم للضوء الذي يُعمي النظر الصادر من نظام 

الحقيقة والقيمة اللَّتني تستمدان واقعهام التام من حرية الله اإلبداعية. »كلَّام أقوم 

[1]- R.Descartes, Meditation III, The Philosophical Works of Descartes I, Haldane&Ross, 

Cambridge, 1968, p.159 

[2]- Ibid.,166
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بالحد من إراديت ضمن حدود علمي ليك ال يُصدر حكامً إال عىل األمور املبيَّنة بوضوح 

وجالء عرب الفهم، ال مُيكنني أن أنخدع أبداً ألّن كل مفهوم واضح وجيٍل هو يشٌء من 

دون شك، وعليه ال ميكُن أن يستمد مصدره من العدم بل ينبغي عىل وجه الرضورة 

أن يكون الله هو ُمحِدثُه«.

 Jean-Paul(يف تقييٍم نافٍذ للفكر الديكاريت، يعترُب الفيلسوف الوجودي ج.ب.سارتر

Sartre( أن ديكارت )Descartes( قد فشل يف إكامل استكشافه للذاتية اإلنسانية 

حني أدرك أنه ينبغي عىل الحقيقة أن ترتكز يف النهاية عىل الحرية املطلقة واملبدعة، 

الله وليس إىل اإلنسان]1].  فقام بنسب هذه الحقيقة وحريتها األساسية املثمرة إىل 

 )Descartes(ديكارت فإن  ذلك،  خالل  من  أنّه   )Jean-Paul Sartre(سارتر يّدعي 

ُمذنٌب بارتكاب التسامي والتبديل وأنه قد أحدث انعزاالً واضحاً لإلنسان عن نفسه. 

بقي املبدأ األسايس يف النزعة اإلنسانية -أي أّن االنسان هو الكائن الذي جعَل العامل 

يتحقق من خالل قدومه ـ بحاجة إىل التفسري بشكٍل حاسم. فتحت فلسفة ديكارت 

الثورية الطريق أمام هذه النظرة الجديدة وتسبّبت بتقدمنا كثرياً عىل الدرب ولكّنها 

يف النهاية ـ عىل حساب الغموض الكبري وحتى التعارض ـ بقيت وفيًة للنظرة اإللهية.

نرصاً  والفلسفة  الثقافة  مسار  شهد  الريادية،   )Descartes(ديكارت جهود  منذ 

بني  العالقة  مسألَة  الشّدة  يف  متزايدة  باصطالحاٍت  طرحت  التي  للذاتية  تدريجياً 

تأمالته  لفكرة سارتر)Jean-Paul Sartre( يف مسار  اتّباعاً  الديني.  العزلة واالعتقاد 

التي  الجديدة  الكونية  النظرة  بأّن  القول  مُيكن   ،)Descartes(ديكارت فلسفة  عىل 

جديد  لنوع  بروٌز  باألساس  هي  األخرية  القرون  خالل  بالتدريج  نفسها  وّضحت 

واملجتمع  االنسان  معنى  لفهم  حديثة  وطريقٌة  الحرية،  نحو  اإلنسانية  النزعة  من 

حريته  متثله  ما  لكل  إدراكاً  أكرث  متزايد  بشكٍل  االنسان  أصبح  بالنتيجة،  والتاريخ. 

املؤثرة عىل حياته والسيطرة عليها. من خالل  العوامل  الباطنية يف تشكيل  ولقوته 

[1]- J.P.Sartre, “La Liberte cartesienne”, Situations I, Paris, 1947, pp.314- 334
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استكشاف ذاتيته، ومن خالل بحثه عن أشكال الحياة االجتامعية التي تحرتُم تطلعات 

هذه الذاتية وتدعمها، ومن خالل الشهادة التجريبية عىل مستوى االنجازات العلمية 

االنسان  عمل  التاريخ،  مسار  تشكيل  الذاتية عىل  هذه  اّدعاءات  إىل  والتكنولوجية 

بشكل مستمٍر لتحقيق فهٍم ذايت جديد لوضعه. مع تطوُّر هذا الفهم الذايت الجديد، 

مل يعد يُقبل إثبات وجود الله بشكل تلقايئ عىل أنه املبدأ التوحيدي واألسايس عىل 

نحو تاٍم لنزاهة االنسان ومعناه وقيمته، بل أصبح هذا املبدأ برتكيٍز متزايٍد مييُل نحو 

ٍد، وسالٍب لالنسانية. الظهور كأمٍر غريب، مهدِّ

عرب  متامسك  منٍط  يف  للحرية  األنسنة  وهذه  الجديدة  النظرة  هذه  ترّسخت 

القرنني الثامن عرش والتاسع عرش. تحّول التصوير الديني التقليدي الذي يرُبز اقتضاء 

الساقطني املالئكة  ثورة  يف  املثال  سبيل  عىل  يظهُر  -كام  واالستعباد  للعزلة   الثورة 

 Revolt of بابل)  وبرج  آدم  وثورة   )The revolution of the Fallen Angels(

ومدينة   )Revolt of Promehteus(بروميثيوس وثورة   )Adam and the Babel

االنسان األغسطينية))The Augustinian city of man إىل فكٍر ثورٍي يعُد باالتحاد 

والتحّرر. اتخذت هذه االيدولوجية الحياَة عىل املستوى االقتصادي عىل شكٍل فعيٍل 

يف الثورة الصناعية، وعىل املستويني االجتامعي واالقتصادي بشكل ملموس يف الثورة 

يف  فعيل  بشكل  التأميل  املستوى  وعىل  الفرنسية،  الثورة  خاص  وبشكٍل  األمريكية 

الثورة الكوبرنيكية)CopernicanRevolution( لفلسفة كانط)Kant(. أّما اآلن، فإنّه 

ينبغي توجيه اهتاممنا إىل األهمية النظرية املركزية لفلسفة كانط)Kant( يف تطّور 

اإللحاد املعارص.



الفصل الثاني
كانط 

والمطلق 
المحدود



2- كانط واملطلق املحدود

يف فكر إمانويل كانط)Immanuel Kant( )1724-1804(، ميكُن مالحظة مرحلة 

جديدة من التفسري الفلسفي لإلنسان ملعناه وقيمته الذاتيتني، وتقييم جديد للعالقة 

بني االنسان والله. طّور كانط)Kant( تركيز ديكارت )Descartes( عىل الذاتية موجهاً 

إيّاه نحو إثبات قاطع الستقاللية االنسان. وعليه، بينام يرى ديكارت)Descartes( أن 

 )Kant(ٍد مسبقاً بطريقٍة إلهية، يرى كانط االنسان يكتشف الحقيقة فقط كأمٍر محدَّ

أن االنسان يُشكّل الحقيقة بفضل موارده الذاتية الخاصة به.

سعى كانط)Kant( لنقض اآلراء التي كان يعتربها غري وافية للمفكرين املنطقيني 

 )Wolf(»و»وولف  )Leibniz(»كـ»ليبنبز  )Descartes(ديكارت عن  املتأخرين 

 )Locke(»كـ»لوك  )Descartes(ديكارت عن  املتأخرين  التجريبيني  العلامء  وآراء 

أصيل  فلسفي  لدفاٍع  تفصييل  بتطويٍر  قام  األمر،  هذا  لتحقيق   .)Hume(»و»هيوم

عن الحقيقة والقيمة اللَّتني يتم البحث عن أساسهام ضمن األبعاد املتعالية للروح 

اإلنسانية نفسها بدالً من عند إلٍه ُمتعال. وضع كانط األرضية لشمولية العلم ورضورته 

وإلطالق حقيقة القيم األخالقية ليس يف منطق الله وإرادته بل يف األشكال البديهية 

لفهم اإلنسان واستقاللية عقله العميل املحض. طّور كانط)Kant( تصّور ميتافيزيقيا 

املحدود، وهو تصّوٌر ما زال يُلهُم التفكر يف أغلب الفلسفة املعارصة.

فلسفته  مثّلت  والتي   ،)Kant(كانط واجهت  التي  األساسية  اإلشكاليات  إحدى 

بنحو جزيئ حالً ُمقرتحاً لها، هي إشكالية تربئة اّدعاءات الرياضيات والعلوم الطبيعية 

 David( هيوم  دافيد  الكبري  التجريبي  للفيلسوف  الراديكايل  الشك  مقابل  يف 

Hume()1711-1776(. من خالل إيصال مبادئ التجربة إىل نتيجتها النهائية، احتّج 
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هيوم)Hume( أنّه إذا كان كلُّ ما نعرفه بشكٍل مبارش هو انطباعات حسية ُمنفصلة، 

فال طائل من البحث عن أي تربيٍر نظرٍي للمفهوم العلمي عن العامل. إذا كان باإلمكان 

تقديُم  كاللون والصوت والرتكيب والشكل، ال ميكن  تأثرياٍت ذريٍّة  العلم يف  اختزال 

أي قاعدة إلثبات الحقائق الرضورية والشاملة لألجسام املادية، واألكرث يقيناً هو أنه 

ال ميكن تقديم أي قاعدة إلثباتات امليتافيزيقيا التقليدية للحقائق التي تتجاوز أي 

تجربة حسيّة ممكنة، كالعامل بأكمله والروح والله.

بالنظر إىل وضعها املفكَّك وغري الحاسم، اعرتف كانط بدون تردد بالطابع املبهم 

الّدعاءات امليتافيزيقيا. بالرغم من ذلك، فقد أرص أنه عىل ضوء إنجازات العلامء 

املعارصين كنيوتن)Newton( الذي ال نظري له، ال ميكن ألي إنساٍن عاقٍل أن يُنكر 

كتابه  يف  طرح  وعليه،  املادية.  باألجسام  العلمية  املعرفة  فعالً  منتلك  أننا  بجديٍة 

ينبغي حيازتها من أجل جعل  التي  يتّم تحديد الرشوط  أن  العقل املحض«  »نقد 

هذه املعرفة العلمية ممكنة ـ وهي ممكنة قطعاً]1]. عىل ضوء هذه األفكار، كان 

الجزم فيام  مُيّكنه من  العالِم، والذي  للفاعل  يأمل أن يتوّصل إىل فهٍم نقدٍي نقٍي 

إذا كان اإلنسان قادراً أم ال عىل تحصيل أي معرفٍة ميتافيزيقة صحيحة بالحقائق 

كالله عىل سبيل املثال.

استناداً إىل كانط )Kant(، فإّن السؤال عن الرشوط التي تجعل العلم الطبيعي 

ممكناً هو كالسؤال عن الرشوط التي تجعل األحكام املركبة البديهية ممكنة، إذ إّن 

هذا النوع من األحكام هو الذي مُييز العلم الطبيعي. من خالل تركُّبها، تقوم هذه 

الفاعل أو توسعته، وبالتايل هي أكرث من مجرد إسهاٍب  بدعم مفهوم  األحكام حقاً 

يف الكالم. أما من خالل بداهتها، فإّن هذه األحكام تُعرُب عن الرضورة والشمولية 

[1]- Cf.I.Kant, Critique of Pure Reason, ed.and trans. N.K.Smith, 2nd ed., London, 

1933, B 19- 24
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الدقيقة، أي أنها تتجاوز اإلمكانية والخصوصية الكامنني يف التجربة املحضة. إّن ما 

التي  عة  املوسِّ املعرفة  من  النوع  هذا  بالتحديد  هو  الطبيعي  العلم  يف  عنه  نبحث 

تتمتع بخواص الرضورة والشمولية.

يرُّص كانط)Kant( عىل عدم وجود طريٍق إلثبات إمكانية هكذا معرفة ـ وهي 

النظرة  يف  استمّرينا  إن  ـ  والرياضيات  الفيزياء  يف  فّعالٍة  بطريقٍة  متحققة  إمكانية 

معطيات  مع  العقل  مطابقة  من  أساساً  تتألف  املعرفة  أّن  تُفيد  التي  التقليدية 

التجربة. لقد أظهر هيوم)Hume( بوضوح أنه ال ميكن من خالل التجربة املحضة 

استخالص الرضورة والشمولية املالمئتني للمعرفة العلمية. ال ميكن تعليل االنتقال من 

»الواقعية« و»البعضية« املوجودتني يف التجربة إىل »الرضورة« و»الكلية« املوجودتني 

يف العلم الطبيعي فيام لو أُخذت املعرفة أساساً كتطابٍق غري فّعاٍل للعقل مع معطيات 

التجربة. من أجل حّل هذه املعضلة، اقرتح كانط طريقًة ثوريًة جديدًة لتصوير الحالة 

اإلدراكية، وكان لها انعكاسات كبرية عىل مسألة معرفتنا بالله.

مة  املقدَّ البنية  للعقل مع  العلم تطابقاً  اعتبار  أنه بدالً من   )Kant(اقرتح كانط

يتّم  املفهوم،  لهذا  العقلية]1]. وفقاً  البنية  لألشياء مع  اعتباره تطابقاً  ينبغي  لألشياء، 

واضٍح من خالل  واقعٍ  إىل  الحسية  التجربة  وُمعطى  للمعرفة  األولية  املادة  تحويل 

نشاطنا الفكري. يتم إدراك هذا الواقع عرب األشكال البديهية للمكان والزمان، ويُفهم 

من خالل تطبيق مقوالت الفهم املختلفة البديهية كالسببيّة واالستمرارية والتبادلية 

وما إىل ذلك. إذا كانت الطبيعة تُقّدم نفسها عىل أنها قابلة لالستكشاف التجريبي 

الذي يُثمر معرفًة علميًة، فإّن هذا يعوُد إىل أن »الطبيعة« التي نستكشفها ليست 

ُمنظٌَّم  إنّها عاملٌ  بها بل  لألمور كام هي يف ذاتها مستقلًة عن معرفتنا  ُمطلقاً  نظاماً 

بالتطابق  و»مفهومة«  ُمركّبة،  دة،  موحَّ كونها  من خالل  بدقة  املنّسقة  التجربة  من 

[1]- Ibid.B XVI.
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»نحن   :)Kant(كانط تعبري  حد  عىل  اإلنساين.  وفهمنا  إلدراكنا  العامة  السامت  مع 

الطبيعة. لو مل  التي نسّميها  النظام واالطّراد يف املظاهر  بتعريف  أنفسنا من يقوم 

نكن أنفسنا ـ أو طبيعة عقلنا ـ قد وضعناها يف ذاك املوضع، الستحال العثور عليها 

د لقطبني أساسيني  يف املظاهر«]1]. تُستمدُّ كل املعرفة العلمية بالواقع من اإلطار املوحَّ

ومتناسقني وتقطُن فيهام، وهام املعلومات املدَركة بالتجربة الحسية، ومقوالت الفهم 

التي ينحرُص دورها املتمثل مبنح العلم بالواقع يف جعل معلومات التجربة ذا معنى.

»يتضمـن العلـم عاملـني: األول هـو املفهـوم حيـث يكـون املوضـوع بشـكٍل عام 

هـو الفكـر )املقولـة(، والثـاين هـو اإلدراك الـذي يُقـّدم مـن خالله...حاليـاً، اإلدراك 

الوحيـد املمكـن بالنسـبة إلينـا هـو محسـوس؛ بالتـايل مُيكـن للتفكـر مبوضـوٍع مـا 

بشـكٍل عـامـ  مـن خـالل املفهـوم النقـي للفهـمـ  أن يغـدو علامً بالنسـبة لنـا ما دام 

املفهـوم متعلقـاً مبواضيـع حسـية... وعليـه، يكـوُن اسـتنتاجنا هـو التـايل: مـع إمثـار 

املقـوالت للعلـم باألشـياء، إال أنه ال مُيكـن تطبيقها إال فيام يتعلـق باألمور التي ميكن 
أن تكـون مواضيـع خاضعـة للتجربـة املمكنـة.«]2]

العام  املعريف  املوقف  إىل  االختصار  الشديدة  اإلشارة  هذه  خالل  من  حتى 

امليتافيزيقيا  الّدعاء  الالحق  نقضه  لبذور  نه  تضمُّ مالحظة  مُيكن   ،)Kant(لكانط

التقليدية بتأمينها للمعرفة العلمية بوجود الله. بأبسط تعبري، فإّن اعرتاضه سيكون 

بأّن الله الذي يُّدعى كوُن وجوده ثابٌت رضورياً أو علمياً ليس معلومة قابلة لإلدراك 

الحيس، وبناء عىل ذلك فهو يتجاوز نطاق اإلثبات العلمي ألّن املقوالت التي نتوصل 

من خاللها فعالً إىل املعرفة العلمية ـ كالسببية ـ تكون وظيفتها بالتحديد وبشكٍل 

حرصٍي تنظيَم ما ميكن أن يكون معلومة قابلة لإلدراك الحيس أو هو كذلك فعالً. 

[1]- Ibid.A 125.

[2]- Ibid.,B 146- 148.
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صحيٍح  بشكل  وصفه  مُيكُن  ما  هو  وحده  الحسية  التجربة  ُمعطى  أّن  مبا  وعليه، 

كسبب، فإّن إثبات وجود الله كالسبب األول للعامل بأجمعه ليس صحيحاً ألّن الله 

والعامل بأكمله ال ميكن أن يكونا موضوعني للتجربة الحسية]1].

امليتافيزيقيا  يف  التقليدية  املواضيع  فهم  ينبغي  ال   ،)Kant(كانط إىل  استناداً 

»املميَّزة«، أي »العامل« و»الروح« و»الله«، كوقائع وجودية نستطيع امتالك املعرفية 

للعقل  املتعالية  األفكار  تسمية   )Kant(كانط عليها  يطلُق  بها.  العلمية  النظرية 

املحض ويعترُب أنها ال تنطبُق عىل معلومات التجربة الحسية وأنه ال منتلك أيَّ إدراك 

فكري للمواضيع املتعلقة بها، بل دورها ببساطٍة هو وظيفة تنظيمية تدعم الوحدة 

د يف  قة لعمليات اإلدراك التجريبي للفهم. »كام أن الفهم يوّحد ما هو متعدِّ املنسَّ

من  املوضوع  يف  متعدٌد  هو  ما  املنطق  يوّحد  املفاهيم،كذلك  خالل  من  املوضوع 

نوعاً من الوحدة الجامعية كهدٍف ألنشطة الفهم والتي لوال  خالل األفكار، واضعاً 

املتعالية  األفكار  أّن  أعترب  أنا  لذلك،  التوزيعية.  بالوحدة  فقط  لتتعلق  كانت  ذلك 

وأنها  املغلوطة  الطريقة  بتلك  إليها  ننظر  التكويني. حني  بالتوظيف  أبداً  ال تسمح 

بالتايل تقوم بتزويد املفاهيم لبعض املواضيع، تكون مفاهيامً شبه منطقية وجدلية 

مقياسية  تُعترب  فإنها  صحيح،  بشكٍل  املتعالية  األفكار  تُفهم  حني  أما  فحسب.«]2] 

بشكٍل محض، وأنها تقوم ببساطٍة بتأمني البنية األساسية اإلرشادية أو التصّور الثابت 

يف  نهاية  ال  ما  إىل  املستمرة  التحقيقات  ط  يُنشِّ الذي  الكامل  املنطقي  االتحاد  عن 

العلم الطبيعي. بكلمٍة أخرى، إّن العقل يف بحثه عن الفهم العلمي ملعطى التجربة 

ينطلُق وكأّن التعددية يف التجربة الحسية قد ألّفت بشكل مثايل منظومًة سببيًة تّم 

التعبري عنها بشكٍل غري محدد والتي تُظهر نفسها لـ »أنا« روحٍي مهم وتعتمُد عىل 

التقليدية بتجسيد هذا  امليتافيزيقيا  الوضوح والكينونة. قامت  الشاملة من  الوفرة 

[1]- Ibid.,II 664

[2]- Ibid.,B 672
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التصّور املعياري فحسب من املعنى، واعتربت أن العامل والروح والله هي مواضيع 

حقيقية يف االهتامم العلمي، إال أنّها قد تغاضت عن الحقيقة التي تُفيد أن ُمعطى 

للمعرفة العلمية، وأّن العامل  التجربة فقط هو ما ميكن أن يكون موضوعاً حقيقياً 

والروح والله ال ميكن أن يكونوا أبداً معطيات عىل هذا النحو.

الله  فكرة  بأّن  الّدعائه  املدى  البعيدة  النتائج  تام  نحو  عىل   )Kant(كانط قّدر 

القدرة هي مجرد اسرتاتيجية منطقية نقوُم من خاللها  الحكيم وكيّل  العامل  مخرتِع 

بالسعي وراء أعظم اتحاٍد منهجٍي وهادٍف ممكٍن ملعرفتنا التجريبية. بالنتيجة، فإّن 

الرأي الذي قّدمه كانط رّصح بأّن ما تّم اعتباره إىل حد اآلن أسمى صورٍة للمعرفة 

اإلنسانية ـ أي معرفة الله التي تّم التوّصل إليها من خالل امليتافيزيقيا التأملية- هي 

نزاعاٍت  االنسان يف  يورّط  التأّمل  بأّن هذا  احتّج  مجرد وهم، وبالفعل وهم خطري. 

للمعرفة  موضوعاً  يكون  أن  املبدأ  حيث  من  أبداً  مُيكن  ال  ما  حول  وحاّدة  عقيمة 

الحقيقية، وأنّه قد قّوض بحثنا العلمي الحقيقي يف القوانني الجوهرية للطبيعة وذلك 

من خالل امليل نحو وضع حلول املدد الغيبي الخادعة والنهائية مكان املهمة املضنية 

املتواصلة املتمثِّلة يف االستكشاف التجريبي للطبيعة. وعليه، فإّن كانط)Kant( يُقيّم 

ل امليتافيزيقي التقليدي حول وجود الله كمصدٍر للحرية التي تعزلنا عن هدفنا  التأمُّ

يبتني  إنّه  املحدود.  العامل  يف  فعالية  أكرث  بشكٍل  أنفسنا  بإرساء  املتمثّل  الحقيقي 

عىل القبول غري الناقد لألفكار التنظيمية الرصفة باعتبارها مصادر ُمشكِّلة للمعرفة 

اإلقناع وإىل معرفٍة  ُمبهٍر وخادع إىل  فإنّه يُفيض »من خالل وهٍم  املتعالية. وعليه، 

خيالية محضة، وبذلك إىل تناقضاٍت ونزاعاٍت دامئة«]1].

يقوم كانط بتفصيل هذا املوقف الفلسفي العام الذي مينُع أي إثباٍت ميتافيزيقي 

الله.  وجود  عىل  التقليدية  لألدلة  محدد  نقٍد  تقديم  خالل  من  وذلك  الله  لوجود 

[1]- Ibid.,B 730
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من  ممكنة  أنواٍع  ثالثة  أحد  النظر هو  يستحق  دليل  أي  فإّن   ،)Kant(لكانط وفقاً 

الفيزيايئ-اإللهي.  الدليل   )3 الكوين؛  الدليل   )2 الوجودي؛  الدليل  وهي:1(  األدلة، 

يكمُن االختالف يف أنّه يتمُّ استخالص األول من كل التجربة، والثاين يبتني عىل تجربة 

التجربة الحسية. يقوُم  الطابع املميِّز لعامل  الوجود بشكٍل عام، والثالث يرتكُز عىل 

كانط)Kant( بالبحث يف كل واحدة من هذه األدلة املمكنة بدورها.

يرشُح كانط)Kant( أّن الدليل الوجودي هو محاولة لبحث مفهوم الله للتوصل 

الكامل  ذي  املوجود  يُعترب  الذي  الله  بوجود  يُحكُم  الفعيل.  وجوده  إىل  مبارشًة 

األكرث  املوجود  الله  مبفهوم  التأمل  لدى  ألنّه  الحقيقة،  كل  ميلك  الذي  الالمتناهي 

خاصية  املثلث  مفهوم  ميتلك  كام  متاماً  الوجود  خاصية  يتضمن  أنه  يتضح  واقعية 

إثبات  إىل  فوراً  االنتقال  مُيكننا  نفسها،  الله  فكرة  عىل  بناًء  الثالث.  الزوايا  امتالك 

وجوده الرضوري.

وفقاً لكانط)Kant(، فإّن هذا الدليل ناقٌص من عدة جوانب. إحدى الطرق لتقدير 

هذا األمر هو التفكري فيام إذا كان الطرح الذي يّدعي إثبات وجود اللهـ  أي »املوجود 

األكرث واقعية موجود« ـ هو تحلييل أو تركيبي. إذا كان تحليلياً، فإّن الدعوى ال تعدو 

كونها إسهاباً ضعيفاً يفرتض وجود »املوجود األكرث واقعية« ومن ثم يؤكّد هذا الوجود 

املفرتض فحسب. أما إذا كان الطرح تركيبياً ـ وهو كذلك فعالً- فال يُعدُّ إنكار وجود 

املوجود األكرث واقعية املتصوَّر تناقضاً، وذلك ألنه يف االفرتاضات التحليلية فقط يكون 

من التناقض إثبات املوضوع وإنكار املحمول، أما االفرتاضات الرتكيبية فمن سامتها 

ن مفهوم املوضوع ملفهوم املحمول، وبالتايل ميكن إنكاره دون تناقض. عدم تضمُّ

بشكٍل أسايس، فإّن خطأ الدليل يكمُن يف الدعوى الخاطئة التي تُفيد أّن الوجود 

دة ملفهومنا عن يشء مُيكن أن يعمل كمحمول حقيقي لهذا  هو صفة إضافية ُمحدِّ

نُعلن  ال  فإنّنا  موجود،  هو  ًما  شيئا  إن  نقول  عندما  أنه  هو  األمر  حقيقة  املفهوم. 
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بل نقوم فقط بوضع املوضوع وكافة محموالته كيشٍء يتطابق مع  محموالً جديداً 

مفهومنا عنه. بناًء عىل ذلك، ال مُيكننا التوّصل بشكٍل مبارش من خالل فكرتنا عن الله، 

مهام قُمنا بتزيينها بدالالت الكامل املطلق وغري املحدود- إىل أيِّ نتيجة ترتبط بوجود 

يشٍء يتطابق مع هذه الفكرة. عىل أقىص تقدير، مُيكننا أن نقول إّن مفهومنا حول 

كون الله هو املوجود األكرث واقعية ليس ُمتعارضاً بشكٍل جيلٍّ مع الوجود الحقيقي. 

بالرغم من ذلك، يبقى السؤال حول إذا كان هذا الكائن موجوداً فعالً أم ال. كام يُعرّب 

كانط نفسه: »وعليه، حني أعترُب أن كائناً ما هو الحقيقة األسمى الخالية من أي عيب، 

يبقى السؤال إذا كان موجوداً أم ال«]1]. ال ميُكننا معرفة الجواب عىل هذا السؤال ألنّه 

ميكننا فقط إثبات وجود األشياء التي ميكن أن تكون معطيات للتجربة، والله ليس 

من هذا الصنف.

يُشري كانط)Kant( إىل أنه من النظرة األوىل، يبدو الدليل الكوين واعداً أكرث من 

الدليل الوجودي. نقطة انطالق الدليل الكوين ليست فكرة بل تجربة حقيقية- أي 

تجربة الوجود املمكن، فهو يبحث تجربة املمكنات ليصل إىل وجود الله كالسبب 

الرضوري متاماً لكلِّ ممكن. أما بتقدير كانط)Kant(، فإن هذه الحجة منطقية أكرث 

من الدليل الوجودي فقط عىل نحو سطحي. بالفحص الدقيق، يبدو أّن كل واحدة 

املرحلتني  هاتني  ناقضة.  مغالطات  تتضمن  الكوين  للدليل  األساسيتني  املرحلتني  من 

هام: 1( تقديم حجة السببية للربهنة عىل املوجود الواجب مطلقاً؛ 2( تحديد كون 

املوجود الواجب مطلقاً هو الله الذي يُعترب »املوجود األكرث واقعية«.

االعرتاض األسايس عىل املرحلة األولة هو إساءة استعاملها ملبدأ السببية عرب تجاوز 

استخدامه الصحيح، وذلك لتطبيقه عىل عامل املمكنات الخاضعة للتجربة الحسية ليدّل 

سوء  ينشأ  املمكنات.  نظام  لكل  املتعايل  السبب  بوصفه  الوجود  واجب  وجود  عىل 

[1]- Ibid., B 628
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استخدام السببية هذا من التحول غري املربر ملبدأ تفكريٍ تنظيمٍي إىل تكويني. بكلمٍة 

أخرى، فإّن الحاجة املنطقية -التي ينبغي استكشاف نطاق املمكنات دوماً بالتطابق 

معطيات  من  أبداً  تكون  لن  الحقل  لهذا  أرضية رضورية  بحٍث عن  وكأننا يف  معها، 

التجربة- تتحول إىل تأكيٍد عىل الوجود املوضوعي املستقل لهذا التصور اإلرشادي.

إثبات  إىل  املمكنات  تجربة  تنطلق من  التي  الدعوى  املرء  تقبّل  لو  ولكن حتى 

د كون  واجب الوجود، سوف تواجهه املصاعب يف املرحلة الثانية من الدليل التي تحدِّ

واجب الوجود هو الله. يُقّدر كانط)Kant( أّن هذه الخطوة تُعيد تقديم نُسخة مخفية 

من الدعوى الوجودية. من خالل السعي إىل البّت يف الفكرة غري القابلة للتحديد من 

قبل التجربة واملتمثّلة بكائٍن واجٍب ُمطلقاً، يلتمُس الدليل الكوين املفهوم البديهي 

للموجود األكرث واقعية كاملفهوم الوحيد الذي ميكنه التعبري بشكٍل واٍف عن مقصد 

هذه الفكرة، إال أن هذا األمر يساوي الجزم بأنه ميكن استنتاج واجب الوجود ُمطلقاً 

من خالل مفهوم املوجود األكرث واقعية، وهذا بالذات هو مفاد الدعوى الوجودية. قام 

كانط بعرض هذا النقد النهايئ للدليل الكوين بطريقٍة منطقية كالتايل:

»إذا كان افرتاض أّن ’كل موجوٍد واجٍب ُمطلقاً هو أكرث الكائنات واقعية‘ صحيحاً 

كجميع  للتحول  قابالً  يكون  أن  فينبغي  الكوين(،  الدليل  دعوى  صلُب  هو  )وهذا 

األحكام املثِبتة، وعىل األقل بالصدفة. وعليه، يستتبع ذلك أن تكون بعض املوجودات 

األكرث الواقعية كائناٍت واجبة ُمطلقاً كذلك، إال أنه ال يختلف أحد املوجودات األكرث 

واقعيًة عن اآلخر بأي نحو، وما ينسحُب عىل بعض ما يندرج تحت هذا املفهوم يصحُّ 

عىل الجميع كذلك. إذاً يف هذه الحالة، ميكنني أن أعكس الفرضية بطريقة بسيطة، 

واجب  هو  واقعيًة  أكرث  موجود  كل  إّن  أقول  وأن  الصدفة،  نحو  عىل  فقط  وليس 

الوجود. ولكن مبا أنّه يتم تحديد هذا االفرتاض من مفاهيمه البديهية وحدها، فعىل 

املفهوم املحض للموجود األكرث واقعيًة أن يحمل معه الوجوب املطلق لذلك الكائن: 
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وهذا بالضبط ما أكّد عليه الدليل الوجودي ورفض الدليل الكوين االعرتاف به بالرغم 
من أن نتائج األخري تعتمُد عليه فعالً بطريقٍة خفيّة.«]1]

أنه   )Kant(كانط يرى  اإللهي،  ـ  الفيزيايئ  الدليل  إىل  االنتقال  لدى  الختام،  يف 

ينبغي التعامل مع هذا الدليل باحرتام ويعرتُف أنّه يُقوي االميان بالله عىل مستوى 

املنطق السليم. بالرغم من ذلك، يرصُّ أن هذا الدليل عىل مستوى النقاش النقدي 

الفلسفي ليس ُمقنعاً فكرياً أكرث من الدليلني السابقني اللََّذين قد تعرّضنا لهام. يصُف 

والهدفية  النظام  يف  يبحث  دليٌل  أنه  عىل  اإللهي  ـ  الفيزيايئ  الدليل   )Kant(كانط

إياها  واصالً  تجربتنا،  عامل  يف  املوجودة  األشياء  يف  عريض  بشكٍل  الكامنني  والجامل 

يعرتُف  األسمى.  الكامل  ذي  الكائن  تُعترب  عالِمة  بعلٍة  املتمثل  املطلق  مبصدرها 

كانط)Kant( بوجود نوٍع من الصحة يف الربهنة القياسية املنطلقة من أّن املصنوعات 

كالبيوت والساعات تشرُي إىل علٍّة عاقلة، فكذلك نتاجات الطبيعة وعملياتها املتناسقة 

تُشري إىل علٍة عاقلة، لكّنه يّدعي بأنّه حتى لو قبلنا بهذا النوع من التفكري فإنه سوف 

يسمُح لنا فقط بإثبات وجود مهندٍس عاقٍل محدود لهيئة العامل، وهو محدود بقابلية 

تكيُّف املادة التي يعمل بها. ال يُثبت هذا لزوم أن يكون املهندس اإللهي كائناً متعايل 

اإلعجاب  نقطة  إىل  إيصالنا  أيضاً. من خالل  العامل  املادة وهيئة  خالق  الكامل وهو 

بالعظمة والحكمة والقوة غري املحدودة التي ميتلكها ُمكّون العامل- وليس إىل إثبات 

الخالق األعىل ذي القدرة املطلقة ـ فإن املنهج الفيزيايئ اإللهي يفشُل يف إحراز الواقع 

اإللهي الذي ميكنه تشكيل أساس اإللهيات والدين.

من أجل سّد هذه الفجوة الفاصلة بني املهندس املحدود والخالق األعىل، يقوُم 

ويلجأ  املحددة  التجريبية  االعتبارات  جميع  عن  بالتخيل  اإللهي  ـ  الفيزيايئ  الدليل 

النظام  بإمكان  اإللهي  ـ  الفيزيايئ  الدليل  يستعنُي  أخرى،  بكلمٍة  الكوين.  الدليل  إىل 

[1]- Ibid., B 636
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الهادف للعامل، ومن خالل هذا اإلمكان وحده ينطلق إلثبات وجود واجب الوجود 

الله  أّن واجب الوجود ُمطلقاً هو  النهاية  د يف  الدليل الكوين، يُحدَّ عىل اإلطالق. يف 

الذي يُعترب حقيقة ُعليا تاّمة اإلحاطة. إىل حد اآلن، لقد رأينا كيف أنه بالنسبة لكانط، 

الوجودي،  الدليل  إىل  الرجوع  الكوين عىل  الدليل  النهائية من  املرحلة  تعتمد هذه 

وعليه ينهار الدليل الفيزيايئ-اإللهي عىل الدليل الكوين الذي بدوره ينهار عىل الدليل 

أنّه مع وجود ثالثة  يُقّدر كانط  بالتايل،  البطالن.  بنفسه واضح  الذي هو  الوجودي 

أنواع ممكنة من الرباهني فقط، فقد ظهرت استحالة أيِّ محاولة لتأمني الدليل النظري 

عىل وجود الله أسوًة بامليتافيزيقيا التقليدية.

لقد أثّر نقُد كانط)Kant( ألدلة وجود الله بشكٍل عميٍق عىل الفكر الذي تاله 

يُعرتُف عىل  اليوم،  املعارص. حتى  الفلسفي  اإللحاد  وساهم بشكٍل مهٍم يف تشكيل 

أّن كانط)Kant( قد دّمر بشكٍل حاسٍم إمكانية  نطاق واسع، وغالباً من دون نقد، 

التقليدي. يف خضّم هذا البحث،  الله باملعنى املصطلح  الدليل املنطقي عىل وجود 

بالرغم من   .)Kant(الناحية من فكر كانط سوف نشري يف مناسباٍت عّدة إىل هذه 

ذلك، فإن مساهمة كانط)Kant( الفكرية فيام يتعلق مبسألة الله وتطّور اإللحاد ال 

تقترُص عىل هذا املحور. من أجل التوصل إىل تقييٍم حكيٍم ألهميتها البعيدة املدى، 

من املهم أن نفهم ملاذا ومن أي ناحية مل يعترب كانط)Kant( نفسه بأّن متام موقفه 

الفلسفي هو إلحادي، بل عىل العكس من ذلك هو دفاٌع عن إمكانية وجود نوٍع 

د من اإلميان الديني. محدَّ

بعد نقضه ألدلة وجود الله مبارشة، يُحّذرنا كانط)Kant( برصاحٍة من االنتقال إىل 

استنتاجاٍت إلحادية، ويشرُي إىل أّن نفس األسس التي متنُع اإلثبات امليتافيزيقي لوجود 

ينطبق عىل  األول  ينطبُق عىل  ما  املعارضة.  األدلة  متنع صالحية جميع  كذلك  الله 

اآلخر، وإذا مل نتمّكن خارج التجربة من التدبّر بشكل صحيح حول وجود كائن أعىل 
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التجربة  التدبّر خارج  النهائية لكل يشء، فعىل نفس املنوال ال ميكننا  العلّة  بصفته 

بعدم وجود هذا الكائن األعىل.

فاقداً  ليس  النظري  اإللهيات  علم  نتاج  أّن   )Kant(كانط يرى  ذلك،  عالوًة عىل 

بتاممه للقيمة فيام يتعلق مبعرفتنا بالله. إذا كان هناك ما يدفعنا من خالل طرٍق 

أخرى غري علم اإللهيات النظري إىل إثبات وجود الكائن األعىل، فإن تأمالت اإللهيات 

تنقية وإغناء فهمنا  للغاية يف  الله سوف تؤدي وظيفة مفيدة  النظرية حول فكرة 

لهذا الكائن. يف النتيجة، يدعُم كانط)Kant( وجود دوٍر محّدد لإللهيات النظرية من 

خالل اعتبارها صقالً لقناعٍة أخالقية ودينية أولية بدالً من كونها قاعدة لهكذا قناعة.

مجرد  للمنطق  البحت  النظري  التوظيف  يف  األعىل  الكائن  يبقى  بينام  وعليه، 

تصّور مثايل، إال أنه تصّوٌر مثايل دون خلل وهو مفهوٌم يُكّمل كل املعرفة اإلنسانية 

إثبات  التصّور ولكن ال ميكن  لهذا  املوضوعي  الواقع  ويُتّوجها. ال مُيكن فعالً برهنة 

بطالنه من خالل املنطق النظري البحت. إذا ُوجدت إلهيات أخالقية تقوُم بتاليف هذا 

القصور، ستُثبُت اإللهيات الغيبيّة- التي كانت قبل هذا محل إشكال فحسب- أنه ال 

غنى عنها يف تحديد مفهوم هذا الكائن األعىل ويف الفحص املستمر للمنطق الذي 
كثرياً ما ُخدع من قبل الحس وغالباً ال يكون متوامئاً مع أفكاره الخاصة.]1]

هدف  أن  تُفيُد  إلهية  نظرٍة  من   )Kant(كانط لفكر  املعتدلة  التحليالت  إحدى 

بل  الله،  لوجود  التام  النظري  اإلنكار  ترسيخ  أجل  ليس من  الله  نقده ألدلة وجود 

 )Kant(لتمهيد الطريق إلثباٍت أكرث أصالة عىل وجود الله]2]. إذاً، من خالل قرص كانط

ملعنى »املعرفة« )ولو اعتباطياً نوعاً ما، وحرصياً إىل حد بعيد( عىل الفهم العلمي 

لألشياء الظاهرية وقوانينها، وبإنكاره إلمكانية امتالكنا للمعرفة النظرية بوجود الله، 

كان كانط)Kant( يُنكر فحسب إمكانية معرفة الله بنفس الطريقة التي نُدرك من 

[1]- Kant, op.cit., B 669.

[2]- W.Luijpen, Phenomology and Atheism, Pittsburgh, 1964, pp.44- 48.
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خاللها أي يشٍء مادي. مبا أن الله ليس جزءاً من العامل املادي بأي شكل من األشكال، 

فال مُيكن عىل نحٍو أدق إثبات كونه موضوعاً للمعرفة النظرية. إذا أردنا إثباته، فلن 

يكون ذلك من خالل بيئة املعرفة العلمية بل من خالل نوع من اإلثبات الذي يتجاوز 

ملصطلح  افتقارنا  بسبب  عليه  املنطقي  اإلميان  اسم  إطالق  وميكن  العلمية  املعرفة 

أفضل. وعليه، حني يشري كانط)Kant( إىل مسألة الله يف مقدمة الطبعة الثانية من 

»نقد العقل املحض«، ياُلحُظ أنه: »بالتايل، لقد وجدُت أنه من الرضوري إنكار العلم 

من أجل فتح املجال لإلميان«]1].

بعيداً عن النقاش حول ما إذا كان هذا التحليل املعتِدل ُمناسباً للطابع الكاسح 

واملتصلِّب لنقض كانط)Kant( لألدلة، فلننظر بأيِّ معنًى يوجد مكان يف فكره لإلثبات 

الراسخ لوجود الله عرب اإلميان املنطقي. مبا أنه ال وجود لهذا اإلثبات يف بيان كانط 

وسيلة،  بأّي  عليه  الحفاظ  أجل  من  إذاً،  ينبغي  النظرية،  للمعرفة  األصيل  للمنطق 

التوظيف  يف  التأمل  ومن خالل  هنا  من  العملية.  املعرفة  مبنطق  ُمتعلّقاً  يكون  أن 

أو  ُمسلَّم  الله ويُثبت ذلك كأمٍر  إثبات وجود  يتوّصل كانط إىل  للمنطق،  األخالقي 

الزم يف األخالق]2].

من املهم أن نفهم أنه حينام يتكلم كانط)Kant( عن الله كأمٍر مسلّم يف األخالق، 

فإنّه ال يعني عىل اإلطالق أّن اإلميان بالله هو القاعدة أو املبدأ املحّفز يف األخالق. 

بالفعل، وكام ذُكر سابقاً، فإّن أحد السامت الحاسمة ملساهمة كانط)Kant( يف األنسنة 

الحديثة للحرية هو إرصاره عىل استقاللية األخالق. يُشري كانط)Kant( إىل أنّه:

فقط  يقوم  الذي  الحر  الفاعل  اإلنسان  مفهوم  عىل  ترتكُز  األخالق  دامت  »ما 

[1]- Kant,op,cit.,B  XXX.

[2]- Ctitique of Pure Reason, B 832-B 837; Critique of Practical Reason, ed.and trans.T 

Abbott, 6th ed., London, 1909, pp.202209-; Religion within the Limits of Reason Alone,ed.

and trans.T.Greene and H.Hudson, Harper Torchbooks, New York, 1960.
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ليست  بالقوانني غري املرشوطة، فهي  بربط نفسه من خالل منطقه  بسبب حريته 

بحاجة إىل فكرة وجود كائن )إله( فوق اإلنسان ليك يُدرك وظيفته، وال إىل دافع غري 

القانون نفسه ليُنجز وظيفته. عىل األقل، إّن االرتهان لهذه الحاجة هو خطأ اإلنسان 

نفسه؛ وإذا كان كذلك ال ميكن التخلص من هذه الحاجة عرب أيِّ يشء خارج عن ذاته 

ألن أي أمٍر ال ينشأ من داخله ومن حريته ال ميكنه عىل أي نحو من األنحاء أن يعّوض 

الدين عىل اإلطالق  بنفسها ال تحتاج إىل  لهذا، فإن األخالق  النقص يف أخالقه.  عن 

)عىل  كالقدرة  نحٍو شخيٍص  عىل  أو  كاإلرادة،  موضوعي  نحٍو  عىل  ذلك  كان  )سواء 
الترصف((؛ وبفضل العقل العميل املحض يكون املنطق ُمكتفياً ذاتاً.«]1]

يُفرتض وجود الله يف سياق العقل العميل ليس كمبدأ األخالق بل كرشٍط للتحقق 

املطلوب ملتطلباته املنطقية. القانون األخالقي الذي يفرضه اإلنسان عىل نفسه انطالقاً 

من عقله العميل يوّجهه نحو السعي وراء موضوع غري مرشوط، وهو الخري األعىل. 

من خالل التأمل، يبدو هذا املوضوع ُمعّقداً. أوالً، إنّه يتضّمن الرشط األعىل غري املقيَّد 

لكل األفعال األخالقية- أي اإلرادة املطيعة أو الفضيلة. ولكن زيادًة عىل رشط الخري 

بشكٍل  بالسعادة  التمتع  وهو  آخر  عنرٌص  يوجد  الوايف،  غري  ولكن  الرضوري  األعىل 

متناسب مع الفضيلة. إّن إثبات وجود الله الزٌم من أجل جعل الرابط الرضوري بني 

هذين العنرصين املكّونني للخري األعىل ممكناً ومن أجل ضامنه. فلننظر إىل السبب 

وراء هذا األمر. 

بالرغم من أن السعي نحو السعادة ال ميكن أن يكون معيار العمل األخالقي، إال 

أّن الترصف بشكٍل أخالقي أو مستقيم يعني الترصف بطريقٍة تستأهُل السعادة أو 

تستحقها. بإمكان من يترصف بهذه الطريقة أن يأمل بالسعادة ويتوقّعها، وال مُيكن 

ألي تقييٍم منطقي عاّم ينبغي أن تكون األمور عليه أن يُقرر خالف ذلك. »إّن الحاجة 

[1]- Religion…,p.3.
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ـ ال ميكن أن  بها  الوقت عدم املساهمة  ـ ولكن يف نفس  السعادة واستحقاقها  إىل 

يكون متوافقاً مع اإلرادة املثالية للكائن العاقل.«]1] إن الرتابط النهايئ لهذه الحاجة 

ـ  السعادة  إنتاج  الفضيلة  عىل  يجب  أنه  تفيد  التي  العملية  الرضورة  أو  املنطقية 

ـ  ترويجه  إىل  األخالقي  القانون  يدفعنا  الذي  املثايل  أو  التام  الخري  تحقيق  وبالتايل 

اإلنسان  رغبة  مع  الطبيعة  مسار  تناغم  عىل  السعادة  تعتمُد  الله.  وجود  يستلزُم 

وإرادته. مبا أن اإلرادة اإلنسانية ال ميكنها فرض مسار الحوادث الطبيعية، فإنه ميكن 

كائٍن  إىل  االلتجاء  خالل  من  فقط  والسعادة  الفضيلة  بني  الرضورية  الرابطة  تأمني 

ُمطلق مُيكنه وحده ضامن التحقق النهايئ لحالٍة تكوُن السعادة فيها متناسبة بالدقة 

مع الفضيلة. بكلمٍة أخرى، مبا أننا نُدرك أّن ترويج »الخري األعىل« هو وظيفة وبالتايل 

علينا افرتاض إمكانية ذلك، ومبا أنّه ممكٌن فقط برشط وجود الله، فإنه من الرضورة 

األخالقية إثبات وجود الله]2].

وعليه، يُثبت كانط)Kant( وجود الله ليس كحقيقٍة نظريٍة فروُم )Fromm( حّل 

التناقض امليتافيزيقي، بل كحقيقٍة وجودية فروُم حّل النزاع الحيوي وعدم التناسب 

بني السعادة العملية والوفاء ملتطلبات الوظيفة لدى اإلنسان املتحيّل باألخالق. مبا أّن 

الحياة املحكومة بتبجيل قداسة السلوك الصالح ال تُرافقها عىل نحو حتمي عىل مستوى 

ة مع هكذا حياة فاضلة، فإن اإلنسان يف استجابته  الحدوث السعادة املتناسبة واملستََحقَّ

للطلب املنطقي لألمل يُثبت وجود إلٍه ُمطلق مُيكنه يف الوقت املالئم إحداَث توافٍق تاٍم 

بني الفضيلة والسعادة. »من خالل االعرتاف بأّن القانون األخالقي النقي يُلزم كلَّ إنسان 

بشكٍل صلب عىل نحو األمر )وليس وفق مبدأ االحتياط(، مُيكن لالنسان الصالح أن 

يقول: أنا أشاء وجود إله ليك يكون وجودي يف هذا العامل أيضاً وجوداً خارجاً عن سلسلة 

[1]- Critique of Practical Reason, p.206

[2]- Ibid.,pp.221- 222
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العلل املادية، ويف عامٍل نقٍي من الفهم، ويف النهاية ليك تكون مّدة وجودي أبدية«]1].

يظهُر الطابع املتجاوز للتأمل والوجودي قطعاً إلثبات كانط)Kant( لوجود الله 

الخطاب املوضوعي عىل ترصيٍح  املناسب فرض منط  أنه من غري  من خالل إرصاره 

ثابت إميانياً. األخري شخيص يف األساس ألنني أستمد اعتقادي اإلمياين من خالل تأمٍل 

ملموس يف البعد األخالقي لذاتيتي الخاصة. وعليه يالحظ كانط)Kant( أّن: »إمياين 

منطقياً بل أخالقياً؛ ومبا أنه يستنُد عىل أسس ذاتية )للشعور األخالقي(  ليس يقيناً 

ال ينبغي حتى أن أقول: ’وجود اإلله هو مؤكّد أخالقياً‘ بل ’أنا متأكٌد أخالقياً‘. بكلمٍة 

أخرى، فإن اإلميان بالله والعامل اآلخر متشابٌك مع شعوري األخالقي إىل درجة عدم 

وجود خطر كبري يعرّضني لخرسان األخري، وكذلك ليس هناك سبب كبري للتخّوف من 

إمكانية سلب األول مّني أبداً«]2].

إن حرص كانط)Kant( إلثبات وجود الله ضمن سياق العقل العميل كان له نتائج 

مهمة وبعيدة املدى يف نقاشه حول الدين، وهذا ما علينا التطرق إليه اآلن بشكٍل 

وجيز. املؤلَّف األسايس التي تتجىل فيه فلسفته الدينية هو »الدين يف حدود العقل 

املجرد« )1793(. إن العنوان نفسه هو إشارة واضحة إىل اعتقاده األسايس بأّن النقد 

الفلسفي للعلم واألخالق هو املعيار التام الذي ينبغي عىل ضوئه تنظيم أي اّدعاء 

ديني والحكم عليه. أثبتت تأمالته حول متطلبات العقل العميل ـ والتي مّكنته من 

تجاوز أوهام اإللهيات الطبيعية النظرية يف توجهها إلحراز إثبات لله ـ أنها سيٌف ذو 

حّدين ألنها تقوده إىل إنكار فكرة الوحي الخارق للطبيعة وإىل جعل الدين املسيحي 
أدىن من الفلسفة األخالقية.]3]

[1]- Ibid.,p.241.

[2]- Critique of Pure Reason, B 857

[3]- Op.cit.,p.226
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إّن إرصار كانط)Kant( عىل أن األخالق تنشأ فقط من إطاعة اإلرادة العقالنية 

للقوانني الكونية املفروضة ذاتياً، وتصميمه عىل عدم املساومة بهذا التتويج املجيد 

لإلنسان ـ أي استقالله األخالقي ـ هو ما يصبُغ كامل موقفه بالنسبة للدين. يعرتُف 

األعىل.  املرّشع  الله  إثبات  وإىل  الدين  إىل  حتامً  تقودنا  األخالق  بأّن   )Kant(كانط

عن  االنحراف  من  ولكنه  إلهية،  أوامر  هي  التكاليف  جميع  بأّن  اإلقرار  هو  الديُن 

ين كليهام االحتجاج بأنه يتحتّم عيّل أن أعرف مسبقاً األمر اإللهي ليك  اإلنسان والدِّ

أدرك أنه تكليفي، أو أن أفرتض إمكانية وجود دين ُمنزّل مؤلَّف عىل نحو يتضمن أكرث 

مام ميكن أو ينبغي للبرش اكتشافه بأنفسهم من خالل استخدام عقولهم فحسب]1]. 

تُشّكل  لإلنسان  العميل  للعقل  املنطقية  املتطلبات  فإّن   ،)Kant(لكانط بالنسبة 

الخرافة والوثنية.  الوحيد ضد  الحقيقي والحصن  املقياس األسايس والحرصي للدين 

»مع أنه يبدو بالفعل خطرياً، إال أنه ليس من املستهجن بأيِّ طريقة أن نقول إّن كل 

إنسان يخلق إلهاً لنفسه بل وأّن عليه خلق هكذا إلٍه وفق املفاهيم األخالقية...ليك 
ميّجد فيه الواحد الذي خلقه.«]2]

ال يُتصّور الله فقط من خالل املفاهيم األخالقية بل ينبغي عىل الدين أيضاً أن 

يتخذ شكالً أخالقياً عملياً. »الدين الوحيد الصحيح ال يتألف من يشء غري األحكام، 

أي تلك املبادئ العملية التي ميكننا االطالع عىل رضورتها غري املرشوطة والتي بالتايل 

لله  الحقيقي  اإلجالل  إّن  تجريبياً(.«]3]  )وليس  عقلنا  خالل  من  تتجىل  كام  نُدركها 

املرشع األعىل يتشّكُل ببساطة عرب عيش حياة أخالقية جيدة. ينبغي طبعاً أن نُنّمي 

الشعور بوجود الله وقداسته، ولكن ينبغي أن يتحقق هذا يف سياق السلوك األخالقي 

مبدأٌ  هو  التايل  االفرتاض  أّن  »أعترُب   :)Kant(كانط ياُلحظ  وعليه،  العزلة.  يف  وليس 

[1]- Cf.Religion…, pp.142- 144.

[2]- Ibid.,p.157.

[3]- Ibid.,p.156.



45 كانط والمطلق المحدود

ال يتطلب الربهان: إن أي يشء زائد عىل سلوك الحياة الخرّي، ويتخيل اإلنسان أنه 

يستطيع فعله ليكون مرضياً لدى الله، فهو مجرد وهم ديني وخدمة مزيّفة لله«]1].

الّدين  بأّن  بإقناعه  الّدين  إىل  واألخالقية  املنطقية   )Kant(كانط نظرة  قامت 

بأشكاله العقائدية التقليدية هو نوٌع من العزلة والخداع للذات. بالرغم من أنه كان 

فعالً يعّد نفسه مسيحياً، إال أن تحليله للمسيحية هو عىل نحٍو اعترب فيه أن املسيح 

 )Kant(هو معلّم ديٍن أخالقي بحت- أي دين العقل العميل املحض]2]. رفَض كانط

الله بوصفها  الدينية املوّجهة حرصاً نحو خدمة  العبادة والصالة وحميع املامرسات 

مجرد زخارف لإلميان التعويذي، وكان يرى أنها متيل نحو استبدال االحتياجات األكرث 

تطلّباً ـ ولكنها أصيلة ـ لهذا السلوك الدنيوي األخالقي باألوهام األخرويّة املراوغة عن 

الصالح]3]. يف تقديره، إّن ما يثري االعرتاض أكرث من ذلك هو وجود أي إشارة بأّن اإلميان 

بالوحي الخارق للطبيعة هو بنفسه مصدٌر للتعليل. ال مُيكن لهذا األمر إال أن يُعرّب عن 

االعتزال الجبان لالستقاللية الشخصية الذاتية وللسالمة العقلية للمرء.

»إّن فكرة كون اإلميان بهكذا وحي- كام يرويه التاريخ املقّدس لنا ـ واالعرتاف 

به )سواًء كان ذلك باطنياً أو خارجياً( هي بحد ذاتها أسباب نقوم من خاللها بجعل 

اإلميان  هذا  أّن  هو  السبب  خطرياً.  دينياً  وهامً  سيكون  الله،  لدى  مرضيّني  أنفسنا 

-بوصفه إقراٌر باطني لقناعته الراسخة ـ هو يف الحقيقة فعل مدفوٌع بالخوف من 

أن يقوم اإلنسان املستقيم بالقبول بأي رشٍط آخر قبل هذا؛ ألنه فيام يتعلق بكل 

الخدمات الواجبة األخرى سيكوُن االنسان عىل أكرث تقدير ُمنجزاً ألمر زائد فحسب، 
بينام هنا لدى اإلعالن عن يٍش هو غري مقتنع بحقيقته، سيلحق الرضر بضمريه.«]4]

[1]- Ibid.,p.158.

[2]- Cf.Ibid.,pp.145- 151.

[3]- Cf.Ibid.,pp.179- 190.

[4]- Ibid.,p.159.
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ُوصفت فلسفة كانط)Kant( الدينية بشكٍل مالئم عىل أنها تتمحور حول اإلنسان 

وليس الله. بالرغم من أنه قد حافظ عىل إثبات وجود الله املمتلك ملعظم الخصائص 

اإلثبات قد  أّن كامل سياق هذا  إال  الطبيعية،  التقليدية  اإللهيات  إليه  تنسبها  التي 

تغرّي بشكٍل عميق. ال يخدُم هذا اإلثبات الفهّم األفضل للوحي اإللهي أو حتى الفهم 

بدالً  املتعالية.  اإلميانية  قاعدته  ضوء  عىل  املفّصالن  وقيمته  اإلنسان  ملعنى  النهايئ 

من ذلك، بدأ امليل الديكاريت نحو الذاتية واملائل باتجاه العقل العميل بالظهور يف 

منطقه املتأصل الذايت. إّن منظور كانط)Kant( األسايس وغري القابل لالختزال والذي 

يُقّدم السياق املحيط الذي ينبغي تنظيم كل يش ضمنه، هو استقالُل العقل العميل 

املحض لإلنسان. إّن هذه االستقاللية أو القدرة عىل إنشاء قرارٍت أخالقية متطابقة 

تنبغي  التي  األساسية  الحقيقة  هي  نفسه  العميل  العقل  من  املنبعث  القانون  مع 

الله هو فعالً رضوري  الديني لوجود  اإلثبات  إّن  تقييمنا لكل يشء آخر.  أن تحكم 

ملتطلبات العقل العميل املحض، ولكن ينبغي السيطرة بقوة عىل نطاق هذا اإلثبات 

ضمن حدود هذه املتطلبات، وذلك تحت طائلة إلحاق الرضر باستقاللنا األخالقي. 

لقد كان لهذا الجانب من فكر كانت وغريه مام ذكرناه تأثرٌي كبري عىل املسار الالحق 

لفلسفة الدين بشكل عام، وعىل تطّور اإللحاد املعارص بشكٍل خاص. فلنذكر بعض 

السامت األكرث تأثرياً لكامل نظرته. 

بالرغم من أّن املوقف املعريف الذي قام كانط بتطويره يف »نقد العقل املحض« 

يّدعي أّن وجود الله يبقى سؤاالً مفتوحاً، إال أّن هذا املوقف–باألخص إذا تناولناه بشكٍل 

لة. إن  منفصل عن مؤلفات كانط)Kant( األخرى- يالئم بسهولٍة نظرًة إلحاديًة متأصِّ

إرصاره الجازم بعدم إمكانية الوصول إىل املعرفة العلمية بوجود الله من خالل مناهج 

إليه عىل  ننظر  الفلسفية حني  الناحية  من  أقل رضراً  يبدو  املادية،  الطبيعية  العلوم 
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بالوجود املوضوعي هي تلك  الوحيدة  العلمية  أّن املعرفة  التأكيد اإلضايف عىل  ضوء 

التي يؤّمنها العلم املادي. إذا مل مُيكن معرفة الله من خالل األسلوب الذي يُتيح العلم 

الطبيعي الوضعي من خالله معرفة األشياء، وإذا كان هذا األخري هو الطريقة الوحيدة 

التي ميكن من خاللها معرفة اليشء فعالً، فإّن املوقف الفلسفي الالحق املعرتف بكونه 

ُمخالفاً ملوقف كانط)Kant( والذي يعطي األولوية املطلقة لهكذا اعتبارات نظرية، لن 

يكون لديه أي سبب إلثبات وجود الله. من خالل هذه الطريقة وكام سوف نرى، فقد 

أثبتت نظرية كانط)Kant( حول املعرفة أنّها مصدٌر خصٌب من اإللهام بالنسبة ألشكاٍل 

مختلفة من مذهبي الطبيعة والوضعية اإللحاديني.

لقد تعّززت هذه النتيجة من خالل التأثري البارز لنقد كانط)Kant( ألدلة وجود 

الله. تّم االعتقاد عىل نطاق واسع أن هذا النقد يُشّكل كلمة كانط األخرية حول مسألة 

وجود الله. كذلك، اِعتُقد أن هذا النقد قد أرّض بجميع األشكال املمكنة من األدلة عىل 

 .)Kant(وجود الله، وأّن صالحيته مستقلة حتى عن نظرية املعرفة الخاصة بكانط

وعليه، كام يالحظ أحد الفالسفة املعارصين بشكٍل صحيح: »يف الواقع، إنه ليس من 

الشائع جداً للفالسفة العلامنيني اليوم أن يُقّدموا أسباباً لعدم النظر يف براهني وجود 

الله. لعّل سبب هذا األمر هو نَْسُب الفضل لكانط)Kant( عىل أنّه قد فعل ذلك مرًة 

ولألبد«]1]. مثّل األثر الرتاكمي النفيس لهذه املزاعم املشبوهة االتجاه نحو تحليل كل 

األدلة التقليدية عىل وجود الله نسبًة إىل كانط)Kant(، وإبعاد االهتامم عن موضوع 

إثبات وجود الله باعتبار ذلك مرشوعاً ميؤوساً منه باألساس.

مبقاربٍة  والعملية  الوجودية  لالعتبارات  كانط  استبدال  فإن  أخرى،  ناحية  من 

للتخيل عن  املتعددة  الله قد حّفز بطرٍق مختلفة املحاوالت  نظريٍة موضوعية عن 

[1]- A.Kenney, The Five Ways: St Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence, London, 

1969, p3.
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تصّور االنفصال العلمي يف هذا الحقل أو تجاوزه. ميكن استكشاف هذا األثر بشكٍل 

أقل يف كتابات ُمفّكري أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش من أمثال 

وحتى   ،)Schelling( ِشيلنغ   ،)Jacobi(جاكويب  ،)Schleiermacher(شاليرماخر

هيغل)Hegel( يف شبابه. إّن التأكيد عىل وجود إدراٍك شبه حديس بالحقيقة اإللهية 

يف هذه املؤلفات قد اتّجه يف النهاية ـ وذلك عرب اّدعاء سهٍل للغاية- بإلحاق الرضر 

وإبطال املعنى الكامن يف أي إثبات لوجود الله.

تجدُر اإلشارة إىل أّن املؤلفني قد نظروا من زوايا ُمختلفة للغاية إىل املعضلة العملية 

الكامنة يف التفاوت الحي بني الفضيلة والسعادة التي بنى عليها كانط إثباته لوجود 

 )Kamose(وكاموس )Marx(الله. عىل سبيل املثال، حتى املفّكرين املختلفني كامركس

قد رفضوا بشدة أي لجوٍء إىل الله لحّل ظاهرة البؤس اإلنساين غري املستََحق، باعتبار 

أّن هذا اللجوء هو هروب غري جدير أو فّعال. بطريقٍة مامثلة، وكام سوف نرى حالياً 

بشكٍل أكرث تفصيالً، فإن نظرة كانط)Kant( املتمثلة »باإلميان منطقي« بوجود الله 

قد كان لها تأثرٌي ُمبهم عىل النقاش الفلسفي الالحق.  وعليه، بالرغم من أّن هذه 

أنها  إال  الوجودية،  الفلسفة  دة من  ُمحدَّ االستحسان يف مناذج  ببعض  تتمتع  النظرة 

يف مناذج أخرى كتلك املنتمية إىل سارتر)Sartre( وجينسون)Jeanson( تتحول من 

»إميان منطقي« إىل عدم وجود الله.

لعل السمة األهم يف فكر كانط)Kant( هي تلك التي سبق وأرشنا إليها، أي 

طابعه الدنيوي وبرشي التمركز قطعاً. يف إلهامه األسايس، مييُل نحو َحرف البحث 

لألمور،  إلهياً  واملقّدرة  املنظّمة  الخطة  عن  بعيداً  والقيمة  املعنى  مصدر  عن 

وتوجيهها بدالً من ذلك نحو املوارد املنِتجة للذاتية اإلنسانية. إّن األبعاد الواضحة 

واألخالقية للعامل كام يصفها كانط)Kant( تُشبه انبعاث الروح اإلنسانية أكرث من 
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املشاركة يف الكامل اإللهي. عالوًة عىل ذلك، فإّن الدور األسايس للمسعى النظري 

والعميل هو تثبيتنا بشكل أكرث أصالة ضمن العامل املحدود بدالً من جعلنا عرضًة 

للتفكُّر يف األمور اإللهية وتقليدها. مل يعد يشرُي التعايل بشكٍل أسايس إىل الكامل 

الالنهايئ الذي يكون الله مبقتضاه متاماً فوق العامل الذي خلَقه، بل أصبح يشرُي 

املجردة  الوقائعية  نحن  نتجاوز  من خاللها  والتي  لذاتيتنا  الباطنية  املوارد  إىل 

تفتُح  النظرة  هذه  أّن  من  بالرغم  وأخالقي.  منظّم  كوٍن  إىل  ونحّولها  للتجربة 

املجال إلثبات وجود الله، إال أنها يف ذاتها متيُل نحو اعتبار هذا اإلثبات مصدراً 

موارد  كشَف  قد   )Kant(كانط أن  كيف  الحظنا  لقد  والعزلة.  للوهم  ُمحتمالً 

من هذه العزلة والوهم يف: 1( اّدعاءات اإللهيات الطبيعية عىل تقديم املعرفة 

النظرية بالله؛ 2( النظرة التي تجعل الله األساس أو املبدأ املحّفز لألخالق؛ و3( 

االعتقادات واملامرسات التقليدية للدين املنزّل.

السؤال الذي تطرحه هذه االعتبارات هو فيام إذا كان إثبات كانط)Kant( لوجود 

تبّنى  إذا  ال.  أم  اإلنسان  أساس حول  بشكٍل  املتمركزة  نظرته  مع  فعالً  متوافقاً  الله 

أحدهم إثبات الله، أال يتم بذلك التقليل من شأن اّدعاءات هذه النظرة عىل نحو 

نظر  وجهة  أن  إىل  أرشنا  األول،  الفصل  يف  لقبوله؟  ُمستعداً   )Kant(كانط يكون  ال 

الكامنة يف  الذاتية  اّدعاءات  النهاية قد حّدت من  اإللهية يف   )Descartes(ديكارت

مبدأه الكوجيتو بشكٍل راديكايل. قد يظن املرء أنه من خالل إرصاره املتشّدد عىل هذه 

االّدعاءات، ميكن أن يكون كانط)Kant( قد عرّض يف التحليل النهايئ قابلية التطبيق 

الالحق  املسار  وليَد  الظن  يبدو هذا  قد  الخطر.  إىل  الله  لوجود  إثباته  يف  والرتابط 

للفلسفة اإللحادية والذي يُشّدد عىل أّن النظرة الثابتة املتمركزة حول اإلنسان غري 

متوافقة مع االعتقاد باملفهوم اإللهي للواقع. بالرغم من ذلك، وقبل تناول التأكيدات 

الرصيحة لهذه النظرة، ينبغي أن نذكر تطوراً إضافياً قد مّهد الطريق لها، وهو فلسفة 
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هيغل)Hegel( التي تُعترب محاولة ميتافيزيقة عظيمة إلبطال الطرح الذي يُفيد أّن 

اإلميان بالله هو مصدٌر للعزلة. تسعى هذه الفلسفة للتوفيق بني النظرتني: املحورية 

اإلنسانية واملحورية اإللهية، ولو عىل حساب املفاهيم التقليدية عن كُلٍّ من اإلنسان 

والله. سيكوُن هدفنا يف الفصل التايل بياُن معامل هذه املحاولة البارزة.



الفصل الثالث
هيغل 

والمطلق 
المحايث



3 - هيغل واملطلق املحايث

إّن فكر ج.ڤ.ف.هيغل)G.W.F Hegel( )1770-1831( ـ أحد أعظم الفالسفة 

عىل مّر الزمان من دون شك- يتصف بصعوبة استثنائية وفق كل املعايري. إّن املجموعة 

الكبرية املتنوعة من التحاليل التي ألهمها هذا الفكر هي دليٌل عىل صعوبته املتأصلة 

ورمبا حتى عىل غموضه. كثرياً ما نُبذ هذا الفكر بصرٍب نافٍذ باعتبار أنّه يُحرِّف النسيج 

املبهمة.  امليتافيزيقة  التوتّرات  من  خيالية  متاهة  إىل  ويُحّوله  الحي  للواقع  الغني 

الذي ميتلك  الفكر املجرّد  الفكر هو منظومة عقيمة من  أّن هذا  النظرة إىل  تنترُش 

بالفعل عالقة ُمنعزلة واصطناعية مع الواقع امللموس.

مع أّن هذا االنطباع مفهوٌم عىل ضوء أسلوب هيغل التعبريي الغامض نوعاً ما، إال 

أنه ُمضلٌّل بالفعل. سيقع املرء يف خطأٍ فادٍح إذا اعترب أّن هيغل هو مجرُّد شخٍص قام 

بإحداث منظومة إبداعيٍة وحتى جميلٍة من األفكار التي تدور حول عامٍل مثايٍل، ولكنها 

منظومة غري متّصلة بالعامل الحقيقي لالهتامم الوجودي والتجربة الحيّة. من ناحية، 

ميكن عىل نحٍو صائب اعتباُر فكره بحثاً ُمكرّساً للوصول إىل املعنى والقيمة النهائيني 

للتجربة من خالل فاعٍل مشارٍك بعمق وساٍع نحو الخالص لحياته. إّن املسعى قائٌم 

لحل مسألٍة أساسيٍة كان يفرُض طابعها التناقيض نفسه بإلحاح متزايد يف سياق تطور 

الفكر املعارص، وهي مسألة تواجد املحدود واملطلق معاً. عالوًة عىل ذلك، مل يطرح 

إليه،  بالنسبة  بحتة.  وفلسفية  عامة  مصطلحات  باستخدام  املسألة   )Hegel(هيغل

إّن املسألة تطرح نفسها أوالً يف محاولته لفهم األهمية الحقيقية ملوضع إجالله-أي 

الدين املسيحي. كانت كتاباته األوىل كـ »وضعية الدين املسيحي« و»روح املسيحية 

استيعاب  تم  فقد  نرى،  وكام سوف  ذلك،  إىل  باالضافة  بامتياز.  ومصريها« الهوتية 
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هذه التأمالت الالهوتية وتحويلها يف فكره الالحق الفلسفي تحديداً بدالً من نبذها 

 )Hegel(هيغل لفكر  العريضة  املعامل  بيان  عىل  التالية  الصفحات  تحتوي  ورفضها. 

حول مسألة تواجد املحدود واملطلق معاً.

التحول   )Hegel(إنتقد هيغل الدين املسيحي«،  يف مقالته املبكرة: »وضعية     

التاريخي للمسيحية إىل نظاٍم سلطوي دكتاتوري. كان نقده يستند إىل إلهاٍم ثنايئ: 

اليوناين الشعبي وبساطته،  الدين  بشكٍل عاطفي إىل جامل  من ناحيٍة كان منجذباً 

من  حقاً.  ُحٍر  شعٍب  وتوازن  لتناغم  انعكاساً  بوصفه  التقدير  له  يُكّن  كان  والذي 

ناحيٍة أخرى، كان ُمعجباً بالعقلية الهادئة لتعاليم كانط)Kant( األخالقية وُمبّجالً لها. 

لقد شهدنا كيف احتّج كانط)Kant( يف مؤلَّفه »الدين يف حدود العقل املجرد« بأّن 

العميل  للعقل  األخالقية  لألولويات  الوفاء  تكمن يف  لله  الوحيدة  الحقيقية  العبادة 

لإلنسان. نالت هذه النظرة استحسان هيغل)Hegel( الشاب الذي كان متنفرّاً من 

الطابع »املفروض« و»املؤسسايت« و»الدكتاتوري« للمسيحية كام تّم تقدميها إليه. من 

خالل وضعيتها، فإن مسيحيٍة كهذه ال ميكنها إال أن تكون مصدراً للعزلة ـ أي ديناً 

للرجال املستَْعبَدين، وهي بعيدة عن هدف كلِّ دين حقيقي وجوهره- أي األخالق 

كان هذا هو   ،)Hegel(نظر هيغل االخالقي. من وجهة  القانون  وإطاعة  اإلنسانية 

الهدف الوحيد للتعاليم الدينية للمسيح الذي »توىّل رفَْع الدين والفضيلة إىل األخالق 

وإعادَة الحرية الجوهرية لألخالق إليها...وفق هذه النظرة، فإّن املسيح كان ُمعلِّامً 

لدين أخالقٍي محض، وليس لديٍن وضعي«]1].

استعبادي،  تراٍث  ضحايا  وهم  املسيح،  تالمذة  أّن  مبا  أنّه   )Hegel(هيغل يرى 

حياته،  يف  ظاهرياً  واإلعجازية  الفريدة  الخصائص  إىل  أسايس  بشكٍل  يلتفتون  كانوا 

فإنّهم قد نقلوا إىل األجيال الالحقة تحليالً ُمحرّفاً و»وضعياً« للدين األخالقي املحض 

[1]- On Christianity: Early Theological Writings by by Friedrich Hegel, ed.and trans.T.Knox 

and R.Kroner, Harper Torchbooks, New York, 1961, pp.69- 71.
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الذي كان يرغب املسيح بتعليمه. بالرغم من ذلك، حني قام هيغل)Hegel( بإدانة 

الوضعية، فهو مل يقصد رضورة التعبري عن الحقيقة الدينية األصيلة فقط عىل ضوء 

مفهوٍم مجرد وعام عن الطبيعة اإلنسانية ومن دون أيِّ رجوع إىل الظروف التاريخية 

الخاصة باألُطُر الثقافية املختلفة. يف القسم الثالث من مقالته، قام برفض هذه الفكرة 

الدين  مالمئة  إظهار  مشكلة  أي  األساسية  املشكلة  »تُهمُل  ُمفرطة  عقالنية  بوصفها 

للطبيعة من خالل جميع تبّدالت الطبيعة من قرٍن إىل آخر«]1]. كام أّن الطبيعة الحيّة 

للفرد تتضمن بالرضورة تبّدالٍت هي مبثابة مجرد زياداٍت طارئة عىل مفهوم الطبيعة 

مبعنى  الدوام  عىل  الواقعي وضعياً  الدين  محتوى  يكون  فكذلك  املحض،  اإلنسانية 

تضّمنه بالرضورة ملعامل التفصيل التاريخي.

حني ينتقُد هيغل)Hegel( الدين الوضعي، فإنه يشري إىل طريقة محددة لتحليل 

الوضعية ال تؤثر عىل محتوى ديٍن  أّن »مسألة   )Hegel(يُخربنا هيغل الدين.  أهمية 

ما بالقدر الذي يؤثر فيه أسلوب تصّور الدين]2]«. وعليه، فإن مجرد وجود العوارض 

التاريخية يف تعاليم الدين ليس هو املشكِّل لوضعيته، بل إن إضفاء املعنى الخارق 

للطبيعة بالتحديد عىل هذه العوارضـ  وهي ال متتلكه فعالـً  هو الذي يشكل وضعيته. 

فٍي ومتسلط ملنظومٍة  بنحو أكرث تحديداً، يكون الدين وضعياً حني يتم فهمه كفرٍْض تعسُّ

من العقائد واألوامر من قبل إله متعاٍل باألصل. عىل النقيض من ذلك، فإن أي ديٍن مهام 

كان ُمثقالً بالتفاصيل التاريخية مُيكنه تفادي تهمة الوضعية إذا تم فهمه عىل أنه ينقل 

طة  لالنسان الحقيقة اإللهية الكامنة يف أعامق ذاتهـ  وهي حقيقة يتمُّ تفعيل قوتها املنشِّ

من خالل إلتزام اإلنسان الحر واملوقّر للقانون األخالقي.

املبكرة من فكره، قام هيغل بربط مسألة  أنه حتى يف هذه املرحلة  من املهم 

[1]- Ibid.,p.173.

[2]- Ibid.,p.175.
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واملطلق.  املحدود  وبني  واإللهية،  اإلنسانية  الطبيعة  بني  العالقة  بقضية  الوضعية 

بالفعل، ياُلحظ هيغل)Hegel( بنحو رصيح أنّه »ال مُيكن فحص هذه املسألة بتمّعن 

وبشكل تام من دون تحّولها يف النهاية إىل معالجة ميتافيزيقية للعالقة بني املحدود 

واملطلق]1]«. بالرغم من ذلك، فإنه يشري إىل أّن تطور هذه املعالجة امليتافيزيقية ليس 

هو هدف هذه املقالة، بل إّن هّمه األسايس هو إثبات مبدأه العام بأّن »هدف كل 

دين حقيقي وجوهره ـ مبا يف ذلك ديننا- هو األخالق اإلنسانية، وإن جميع العقائد 

األكرث تفصيالً يف املسيحية ووسائل نرشها وكافة فرائضها... تُقّدر قيمتها وقدسيتها وفقاً 

لعالقتها القريبة أو البعيدة بذلك الهدف«]2].

 )Hegel(يف »روح املسيحية ومصريها«، ياُلحظ املرء تطوراً مهامً يف محاولة هيغل

إلبعاد الرأي الذي يُفيد بأنه حني يتم فهم الدين املسيحي بشكل صحيح، فإنه يحتوي 

العزلة االنسانية. من هنا،مل يعد يعترب هيغل أنه من املناسب مجرد استبدال الوضعية 

الكامنة يف املسيحية التقليدية بتفسريٍ يُظهر املسيحية كدين للفضيلة يُجسد عقيدة 

كانط املتمثّلة باملوافقة الحرة لالنسان عىل أخالٍق مفروضٍة ذاتياً. يف الواقع، إن تأثري 

عرص التنوير قد فسح املجال بشكٍل عام لنظرٍة أكرث عاطفية حيث يُقرتح بأن وحدة 

الوجود التي تتشكل من الحب بدالً من القانون األخالقي للعقل العميل هي الرسالة 

الجوهرية للمسيحية.

يف هذه املقالة، تّم انتقاد الدين اليهودي كمتسبٍب بتجريد راديكايٍل لإلنسان من 

اإلنسانية. يُحتج بأنه يف اليهودية يتم خفض اإلنسان إىل مستوى العبد الذي يخضع بصورٍة 

عمياء إىل تقييد رشعي جائر مفروض من قبل سلطٍة خارجية تحت اسم اإلله الكيل القدرة 

واملتعال. إله اليهود هو سيٌد متسلط، واليهود أنفسهم شعٌب معزوٌل ومنسلخ.

[1]- Ibid.,p.176.

[2]- Ibid.,p.68.
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العزلة  التغلب عىل هذه  كان  املسيح  تعاليم  فإن هدف   ،)Hegel(لهيغل وفقاً 

اإلنسانية. ولكن إذا كان هذا هو الحال، فمن غري املفيد تحليل هذه التعاليم عىل 

بني  حاد  اختالٍف  إىل  تُشري  مقاربٌة  وهي  األخالقي،  للقانون  الكانطي  االحرتام  ضوء 

اإلرادة املستقلة  إّن عقيدة كانط)Kant( حول  النهايئ،  التحليل  الوظيفة وامليل. يف 

تكوُن  وبالتايل  الرشعي  التقييد  نوع من  ذاتها  بحد  العامة هي  األخالق  تنرش  التي 

ويهيمن  فيها،  كامنة  والعبد  السيد  بني  العالقة  تكون  أن  تعدو  ال  للعزلة.  مصدراً 

يُطالَُب  حياً.  عاطفياً  فرداً  بوصفه  االنسان  عىل  كونياً  مرشِّعاً  عقالً  بوصفه  االنسان 

اإلنسان بالخضوع لألوامر العقالنية التي، فيام يتعلق بعواطفه وميوله، تكون مفروضة 

ووضعية متاماً كأيٍّ من الوصايا الدينية الوضعية. وعليه، وفق هذه النظرة، يتم محو 

الوضعية بشكل جزيئ فقط. بالتايل، ياُلحظ هيغل)Hegel( أنه »باملقارنة بني شامان 

التونغويني]Shaman of the Tungus(( [1، واألسقف األورويب الذي يحكم الكنيسة 

والدولة، والفوغليني]Voguls(([2، والبيوريتانيني]Puritans([3( من جهة، وبني الرجل 

الذي يُنصت إىل أوامره الخاصة المتثال الوظيفة من جهة ثانية، فإن الفرق ال يكمن 

يف أن اولئك يجعلون أنفسهم عبيداً بينام األخري هو حٌر، بل يف أن ربَّ اولئك خارٌج 

عن ذواتهم بينام األخري يحمل ربّه يف نفسه، ولكنه يف نفس الوقت عبُد نفِسه«]4].

املعنى الحقيقي لتعاليم املسيح هو أنه ينبغي ألخالقيات القوانني والقواعد أن 

تفسح املجال ألخالقيات الحب. يَديُن اإللزام األخالقي الكانطي مبيزته اإللزامية إىل 

الرشيرة،عىل  أو  الخريّة  األرواح  السيطرة عىل  أو  التأثري  لقوى خاصة تستطيع  يعتقد بحيازته  ]1]- شامان: كاهن 

األخص بني بعض القبائل يف آسيا وشامل أمريكا.أما التونغويني هم شعب يسكن يف وسط وجنوب ورشق سيبرييا.    

]2]-   الفوغليني : شعب يعمل بالصيد والرعي يف جبال األورال الشاملية يف غرب روسيا، ويطلق عىل هذا الشعب 

إسم »مانيس« أيضاً.  

عرش،وكانت  السادس  القرن  أواخر  يف  منت  إصالحية  دينية  حركة  وهي  البيوريتانية  منارصوا  ]3]-البيوريتانيني: 

تسعى« لتطهري«كنيسة إنكلرتا من بقايا البابويّة الكاثوليكية.  

[4]- Ibid.,p.211.
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امليل  بأنّه يجعل  يفتخُر  أخالقي،  كتعليٍم  وامليل.  الواجب  بني  دائم  انقساٍم مفرتٍض 

للواجب. بكلمٍة أخرى، يتقبّل أن االنقسام داخل اإلنسان هو أسايس ويقرتح  تابعاً 

العقل  أوامر  يُتصوَّر ذلك يف  للحياة كام  تابعاً  الحي  امليل  ٍر أخالقي أن يكون  كتصوُّ

م احرتام الوجوب الكامن يف اإللزام االخالقي كجوهر األخالق. لقد رفض  العميل. يُقدَّ

املسيح)Christ( هذه النظرة إىل الوضع اإلنساين باعتبارها غري مالمئة، وإّن عقيدته 

يف الحب »ترُبز ما يُنجز القانون ولكنه يلغيه كقانون، وبهذا يكون أعىل من القانون 

دة للحب، تغلّب  املوحِّ القيمة  إدراك  زائداً]1]«. من خالل متكيننا من  ويجعله شيئاً 

املسيح عىل العزلة الكامنة يف أخالقيات القوانني واألوامر وأظهر أنه حني يتمُّ فهم 

الحب كتناغٍم داخيل بني امليل والعقل، فإنّه سيكون اتجاهاً أساسياً للحياة اإلنسانية 

يتجاوز نظام الواجبات واألوامر. إن التعبري عنه كإلزام ال يالئم إطالقاً حقيقته التي 

تفيد أنه تعديٌل للحياة ذاتها. ولكن إذا قمنا باالستجابة إىل املوعظة التي تدعو إىل 

دة للحب كمفتاٍح ألسلوٍب إنساين حقيقي يف الحياة، فسوف يستمر  قبول القوة املوحِّ

إثبات محتوى القانون األخالقي كعاقبٍة ملنطق الحب، إال أنه سيكون قد تّم التغلب 

عىل شكله القانوين عىل وجه التحديد–أي ميزته الرشعية. ما أراد املسيح أن يُنبّهنا 

عليه هو أنه ينبغي رفع األخالق من »اإللزام« القانوين إىل »كينونة« الحب. يظهُر 

القانون من خالل تضمنه ملحتوى ألخري مع  الحب عىل أخالقيات  تفّوق أخالقيات 

تفاديه لشكله القانوين املسبِّب بالعزلة.

دة للحب، بدالً  متتلك هذه البصرية األخالقية نظرياً ميتافيزيقياً،ـ أي أّن القوة املوحِّ

من ميزة الفكر التحليلية والجاِعلة للموضوعية، هي مفتاُح حقيقة الواقع.

الحياة  مع  حياتنا  باتّحاد  ملموس  وعي  إىل  التوصل  مُيكننا  الحّب،  خالل  من 

املطلقة، ومن خاللها مع كل الحياة. »الحب بنفسه ال ينطق بأي إلزام. إنه ليس شيئاً 

[1]- Ibid.,p.212.
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عاماً يف مقابل الخاص، وليس وحدة املفهوم بل وحدة الروح واأللوهية. حبُّ الله هو 

أن يشعر املرء بنفسه يف ’كّل‘ الحياة، من دون قيود، يف املطلق«]1].

خالل هذه الفرتة املبكرة من حياة هيغل)Hegel( املهنية، كان يرى أن الفلسفة 

التي تُعترب حقالً تأملياً وتحليلياً من دون منازع، هي غري قادرة عىل تحقيق اإلدراك 

يف  وعليه،  الدين.  يُحققه  الذي  املطلقة  الحياة  مع  املِحب  االتحاد  بذاك  املنطقي 

مؤلفه »جزٌء من املنظومة« )1800(، يُثبت هيغل)Hegel( أن الفلسفة تابعة للدين 

الحياة  ترتفع  الدين؛  يف  الحي  للكائن  الجزئية  الصفة  هذه  تجاوز  »يتم  بالرضورة. 

املحدودة إىل الحياة املطلقة. فقط ألن املحدود بنفسه هو حياٌة، فإنه يحمل يف ذاته 

إمكانة رفْع نفِسه إىل الحياة املطلقة. لذلك، ينبغي للفلسفة التوقّف قبل الوصول 

إىل الدين ألنها متثِّل عملية فكرية، وباعتبارها عملية كهذه فإنّها تُشري إىل تعارٍض مع 
)العمليات( غري الفكرية باالضافة إىل التعارض بني العقل املفّكر وموضوع الفكر.«]2]

ميكن اعتبار املسار الالحق لحياة هيغل)Hegel( املهنية كمحاولٍة عىل املستوى 

د للواقع املتأصل يف هذا التفسري املبّكر للمسيحية  التأميل الفلسفي لحل املفهوم املوحَّ

كوحدِة وجوٍد تتشّكل من الحب. سعى هيغل)Hegel( لتطوير أسلوٍب جديد من 

-التي  الواقع  العاطفية حول  الرؤية  املنطق وجعل  إىل  االعتبار  التفلُسف ميكنه رد 

بينام  ُمنّقى. وعليه،  له بشكٍل نظري  متاحة  دينية-  املسيح يف رموٍز  إنجيُل  كشفها 

ميكن اعتبار هيغل)Hegel( عاطفياً بسبب الشوق إىل االتحاد الذي ألهم فكره، إال 

أنه مل يكن عاطفياً عىل اإلطالق يف األسلوب الذي أشبع فيه هذا الشوق يف النهاية. 

مل يكن يعتمُد عىل الصور الشعرية الغامضة أو الحدس الباطني لإلعالن عن االتحاد 

العميق لكل الواقع، واّدعى أنه قد أظهر هذا االتحاد كحقيقٍة مفّصلة بصورة وافية 

[1]- Ibid.,p.247.

[2]- Ibid., p.313.
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وُمثبتة متاماً عرب إجراءاٍت عقلية حرصاً]1].

إّن فلسفة هيغل)Hegel( املتطورة هي عمٌل فذ يسعى من خالل التأمل املنطقي 

للتغلب عىل النتائج املتسبِّبة بالعزلة التابعة لكلِّ ازدواجية زُعم أنها مل تحّل بعد]2]. 

جدلياً  املالمئة  ميكن  أنه  هو  الفلسفي   )Hegel(هيغل لرُشد  الرئييس  املوضوع  إّن 

العقل  واملحمول،  املوضوع  بني  )مثالً:  فهمنا  يُنشئها  التي  املتعددة  املتناقضات  بني 

تعّقل فلسفي رفيع.  الظاهر والواقع( وذلك من خالل  الكينونة والفكر،  والطبيعة، 

عىل وجه الخصوص، يسعى هيغل)Hegel( -يف اتحاد تركيٍب أعىل- إىل التغلب عىل 

املتناقضات املؤكَّد عليها بني اإلنسان والله وبني الدين والفلسفة. إّن اتجاهه الفكري 

يُصّور تحّول الدين إىل هيئة أصيلة من الوعي الفلسفي الذي يُنتج تفسرياً منطقياً 

بحتاً لالتحاد النهايئ بني اإلنسان والله.

تتخذ هذه العقلية الفلسفية شكل ميتافيزيقيا الروح. يف هذه امليتافيزيقيا، يتم 

إظهار الروح كاتحاٍد فّعال لكل التناقضات، ومن املعلوم أن جميع التناقضات هي يف 

النهاية متايزات ذاتية متصالحة للروح. يتّم جمع الله والكينونة والفكر يف اتحاد عضوي-

أي تركيب وجودٍي إلهي. هذا الرتكيب ليس فقط الحقيقة حول الواقع بل الحقيقة 

الحيّة الداخلية للواقع. يف تقدير هيغل)Hegel(، إنَّ أي يشء أقل من هذا املجموع 

الوحدة والشمولية  الراديكايل عن  الفلسفي  للتساؤل  الحاجة  يُلبّي  لن  الحي  د  املوحَّ

والالمرشوطية واالستقاللية. إّن املبدأ الفلسفي الوحيد القابل للتطبيق مبفردهـ  أي أن ما 

هو حقيقي هو منطقي وما هو منطقي هو حقيقيـ  يقتيض هذه الوحدة]3].

[1]-Cf. Ibid., p.14- 28.

[2]- Lectures on the Philosophy of Religion (Together with a Work on the Proofs of the 

Existence of God), ed.and trans.E.B.Spiers and J.B.Sanderson (3 vols.), London, 1895 

(reprinted 1968).

[3]- C.f.J.Collins, God in Modern Philosophy, Chicago, 1959, pp.201- 211
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إن نقض هيغل)Hegel( لوجود أي متييز نهايئ بني املحدود واملطلق يحمل أهمية 

خاصة لتحقيق غاياتنا. بنظره، ال يوجد مشكلة كبرية تتعلق مبعرفتنا بوجود املطلق، 

ويتحقق ذلك بشكل تلقايئ من خالل التسامي الديني للروح إىل مبدأها الحقيقي إذ 

إّن الدين بجوهره هو تساٍم طبيعٍي للحياة املحدودة إىل الحياة املطلقة. باالضافة إىل 

ذلك، فإن هذا اإلدراك بوجود املطلق- والذي مينحنا االندفاع الديني به طأمنينًة حيًة 

كهذه- يتم إثباته بسهولٍة من خالل التقييم التأميل. يُظِهر التأمل أن الفكر، يف نفس 

عملية االلتفات إىل األبعاد املختلفة للمحدودية، قد تجاوز عوائق املحدودية وأحرز 

 )Hegel(إثباتاً للمطلق باعتباره املصدر املحيي إلدراكه للمحدودية. كام يُعربِّ هيغل

نفسه فإنّه: »يتحقق انحصار املحدودية بالنسبة إلينا فقط ما دمنا فوقه وبعيدين 

عنه...وعليه، يكون املطلق ما هو فوق الحدود وأبعد منها؛ وهو يشء مختلف عن 

أن  مبا  واملطلق«]1].  املحدود  منتلك  فإننا  وعليه،  املطلق.  الالمحدود،  إنه  املحدود؛ 

هوية الواقعي واملنطقي هي املنظور الفلسفي الحقيقي، يرتتب عىل ذلك عدم وجود 

ل إىل الوجود الحقيقي للمطلق.  مشكلة يف االنتقال من املطلق كحاجٍة فكرية للتوصُّ

كذلك، ال توجد فجوٌة بني املحدود واملطلق ينبغي سّدها عرب مناقشٍة تعتمد عىل 

السببية، ألن وجود املطلق ثابٌت يف جدلية الفكر ذاته الذي يكشف املنطقي، وبالتايل 

العالقة الحقيقية بني املحدود واملطلق. تّم إقصاء اعرتاضات كانط)Kant( عىل اإلثبات 

امليتافيزيقي لوجود املطلق باعتبار اعتامدها عىل تقابٍل باطٍل بني الواقعي واملنطقي. 

مُيكن أيضاً ردُّ االعتبار إىل »األدلة« التقليدية عىل وجود الله يف اإللهيات الطبيعية ـ 

ل ـ وذلك حني يتم التخيل عن هذا التقابل  مع االعرتاف بأّن ذلك يتمُّ عىل نحو ُمعدَّ

الوهمي ويتم تثمني العالقة الحقيقية بني املحدود واملطلق. مُيكن منح هذه األدلة 

َدين ومتواضعني، ولكن ليس كإيضاحات منفصلة وموضوعية ملطلٍق  دوراً وقيمة ُمحدَّ

والتي  للروح  أساسية  األكرث  الدينية  للحركة  وصفية  كإيضاحات  بل  سابقاً،  مجهوٍل 

[1]- Philosophy of Religion,I, p.174.



61 هيغل والمطلق الذاتي

بواسطتها ترفع نفسها من الحياة املحدودة إىل الحياة املطلقة. بكلمة أخرى، »ينبغي 

أن تتضمن تسامي الروح اإلنسانية إىل الله، وأن تقوم بالتعبري عنها للتفكر«]1].

املناقشة  يف  لالهتامم  الحقيقي  املحور  يكون   ،)Hegel(لهيغل بالنسبة  وعليه، 

الفلسفية عن الله ليس وجود املطلق بالقدر الذي هو حقيقة طبيعته وعالقته مع 

فلسفة  اإلثبايت يف  للنشاط  املناسب  »الهدف  فإن:  املعلّقني  أحد  يعرّب  املحدود. كام 

هيغل)Hegel( حول الله ليس اإلثبات الوجودي بل حقيقة الواقع اإللهي املعروف 

بكونه الحياة املحتوية لكل الطرق املحدودة للفكر والكينونة«]2].

إثبات املطلق، أو أن تردعنا  أنه ال ينبغي أن نرىض مبجرد   )Hegel(يرُصُّ هيغل

معرفته.  إمكانية  وعدم  املطلق  اختالف  بتامم  واملتعلقة  املنصاعة  اململة  العبارات 

»ينبغي أن نخلّص أنفسنا متاماً من هذا التقابل بني املحدود واملطلق، وأن نفعل ذلك 

من خالل اكتساب البصرية بالحالة الواقعية للقضية.«]3] ميكن اعتبار أن كل فلسفته 

حول الروح هي جهٌد دؤوب الكتساب هذه »البصرية بالحالة الواقعية للقضية«.

طبقاً للحاجة لهذا االتحاد الذي يُحيي كامل فلسفته، قام هيغل)Hegel( برفض 

السببّي  التقليدي  الفهم  من  النقيض  عىل  واملطلق.  املحدود  بني  نهايٍئ  تعارٍض  أيِّ 

للعالقة بني املحدود واملطلق- والتي طبقاً لها يعتمد املحدود بشكٍل تاٍم عىل مطلٍق 

ُمتعاٍل، ُمكتٍف ذاتياً، ومستقل جوهرياً وأبدياً عن النظام املخلوق بشكٍل حر للكائن 

املحدود ـ يصُف هيغل)Hegel( نظام الكائن املحدود كبُعٍد رضوري للعملية التي 

يقوم املطلق من خاللها بتحقيق واقعه التام والحقيقي كمطلق. إنّه يُنجز ذلك عرب 

عمليٍة من التاميز الذايت والتوسط والتي يقوم الكائن املحدود من خاللها بإنكار اإلثبات 

النظري لنفسه كهوية محضة، وبالتايل يرجع إىل إثباٍت فعيل لنفسه من خالل إنكار هذا 

[1]- Ibid.,III, p.164.

[2]- J.Collins, The Emergence of Philosophy in Religion, New Haven, 1967, p.298.

[3]- Philosophy of Religion,I, p.200.
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اإلنكار. »بالتايل، يشّكل املحدود لحظًة مهمة من املطلق الكامن يف طبيعة الله، وعليه 
ميكن القول بأّن الله نفسه هو من يجعل نفسه محدوداً، ويُصدر العزائم يف ذاته.«]1]

دة عن الواقع، ال يخضع هيغل)Hegel( أليِّ  يف مهمته للعثور عىل نظرية موحَّ

طريق مخترص قد يورّطه بشكٍل واضح يف اإللحاد من خالل إنكار حقيقة املطلق، أو 

قد يورطه يف األكوزمية الحلولية]PantheisticAcosmism([2( من خالل إنكار حقيقة 

املحدود. ينبغي االجتهاد يف إثبات كٍُل من الواقع األصيل -ولكن النسبي- للمحدود 

والواقع التام وغري القابل لالختزال للمطلق، وال ينبغي محو الفرق بينهام. ما ينبغي 

التغلب عليه هو ميل الفكر التصوري الديني واألفكار املجرّدة املحضة يف مقوالت 

الفهم إىل تجميد هذا التاميز يف تعارٍض صلٍب ورسيع ونهايئ. املطلوب هو توفُّر الفكر 

الجديل لفلسفة الروح املطلقة التي تكشف عن الهوية الفارقة بني املحدود واملطلق. 

حني يتم التعبري عن هذه الفلسفة باملثالية املطلقة، فإنها تُظهر أن الهوية األساسية 

قة  الكامنة يف التاميز بني املحدود واملطلق هي عملية الروح املطلقة الرضورية واملحقِّ

للمحدودية ذاتياً، والتي تقوم من خاللها بتحقيق شموليتها الفعلية كروٍح مطلقة. 

حني يتمُّ فهم متام النظام املحدود املتّوج بالنشاط الديني وال سيام الفلسفي للروح 

الله تحقيق  أراد  إذا  يُعترب رضورياً  فإنّه  اإللهية،  للحياة  اإلنسانية كَجعٍل موضوعي 

العلم الفعيل بواقعه غري املحدود الذي يُشّكل حقيقته املطلقة الصحيحة. ينبغي فهم 

كل التقلبات وحاالت العزلة املتأصلة يف العامل املحدود ـ التي هي من سامت هذه 

املرحلة من » الله يف متايزه« ـ كمالزماٍت رضورية للعملية التي تقوم الروح املطلقة 

من خاللها بالعودة إىل إدراك نفسها )مبعنى مزدوج يفيد املعرفة والتحقق الواقعي( 

عرب الحركة الدينية والفلسفية لتحرير الوعي املحدود املتجاوز لذاته. باختصار، فإّن 

[1]- Ibid.,I, p.198.

]2]-نظرية فلسفية تفيد أن الله هو الحقيقة الوحيدة واألسمى، وأن األشياء والحوادث املحدودة ال متتلُك وجوداً 

مستقالً. 
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واقعهام  لتحقيق  املتاميز  والتحادهام  لبعضهام  يحتاجان  واملطلق  املحدود  من  كُالًّ 

الحقيقي ووضوحهام التام.

يُلخِّص االقتباس الطويل التايل نظرة هيغل)Hegel( فيام يتعلق بعالقة املحدود 

واملطلق:

»لدى التفكُّر العقالين واملتطور منطقياً باملحدود، ال تعوُد متتلك األشكال البسيطة 

من االفرتاض أي قيمة. الله مطلق وأنا محدود؛ هذه تعبريات باطلة وسيئة، وصيٌغ 

ال تتطابق بشكل متناسب مع ما هو عليه املفهوم ـ أي طبيعة املوضوع الحقيقي. 

التحديدات هي  هذه  محّدد؛  غري  املطلق  أّن  الكائن،كام  اليشء  هو  ليس  املحدود 

الله موجوٌد كمحدود واألنا كالمحدود.  أّن  أبعاٍد للعملية. من الصحيح أيضاً  مجرد 

حني يُفهم مبعناه الحقيقي، فال ميتلك ’الكائن‘ أو املوجود الذي يُعترب ثابتاً يف هكذا 

افرتاضات أي معنى غري النشاط والحيوية والروحانية.

كذلك فإن املحموالت غري كافية يف التعريف هنا، وباألخص تلك التي تكون أحادية 

الجانب وعابرة. ولكن عىل العكس فإّن ما هو حقيقي، أي ما يُشّكل املفهوم، موجود 

فقط كحركة. وعليه، فإّن الله هو هذه الحركة يف ذاته وبالتايل هو وحده اإلله الحي. 

ولكن ال ينبغي اإلبقاء عىل هذا الوجود املنفصل للمحدود؛ بل عىل العكس ينبغي 

إلغاؤه. الله هو الحركة نحو املحدود، وبفضل ذلك يكون هو-إذا جاز التعبري- الرافع 

للمحدود نحو ذاته. يف األنا، كام يف ذاك الذي يُبطل نفسه باعتبار أنّه محدود، يعود الله 
لنفسه وفقط من خالل هذه العودة يكون هو الله. من دون العامل، الله ليس الله.«]1]

انعكاسات كبرية عىل  للعالقة بني املحدود واملطلق  العاملي  التفسري  ميتلُك هذا 

السابقة  الفلسفية  االعتقادات  قمة  إىل  فقط  التفسري  هذا  يشرُي  ال  عديدة.  جهاٍت 

والالحقة لديكارت وإىل تركيب عنارصها، ولكّنه يشرُي أيضاً بشكل أعمق إىل منحًى 

[1]- Ibid.,I, pp.199- 200.
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جديد، إىل »اآلوفهبونغ«) Aufhebung(، وهو مضموٌن فلسفي جديد يُبّدل معنى 

يؤثّر  الخصوص،  الفلسفة نفسها. عىل وجه  إىل  باالضافة  الفلسفي  التأمل  معطيات 

هذا املضمون عىل املناقشة الفلسفية التي تدور حول الله والدين والعزلة. من خالل 

اإلحداثيات الجديدة التي أنشأها املضمون بني هذه املواضيع، ظهر اإلطار الذي عىل 

ضوئه يُوّضح اإللحاد املعارص نفسه ويقوم مقداٌر كبرٌي من اإلميان املعارص املفرتَض 

بالتعبري املتحرّي عن نفسه.

كُلية  إىل  اإلشارة  إلهية من خالل  ما هي  فلسفًة  أن  د  يحدِّ أن  أحدهم  أراد  إذا 

الحضور واملركزية يف رجوعها ملسألة الله، إذاً سوف تُصّنف فلسفة هيغل وفق هذا 

املعيار كإلهيٍة بشكٍل حاسم وحتى عىل نحٍو ُمبالغ فيه. إال أّن هذا الوصف هو إفراٌط 

يف التبسيط مع احتامل كونه ُمضلاِلً، ويُشتبه بأنّه كان السبب وراء الكثري من الكالم 

به  مّر  الذي  املعنى  يف  العميق  التحوُّل  مراعاة  يف  يفشل  ألنه  املتعارض  الفلسفي 

مصطلح »الله« يف سياق الفكر الهيغيل.

من السامت املندرجة يف الداللة التقليدية لكلمة »الله« )أو عىل األقل يف داللة 

الحرية   )1 ييل:  ما  املسيحي(  العرص  يف  السائد  الفلسفي  االتجاه  يف  »الله«  كلمة 

املطلقة فيام يتعلق بالخلق؛ 2( التعايل الكامل يف مقابل نظام الكائن املحدود؛ 3( 

املفهوم  تَظهر من جديد يف  النقاط  به أن هذه  البقاء األبدي للكامل. من املعرتف 

الهيغيل حول الله ولكن بنحٍو معّدل إىل حٍد كبري.

تحّدث هيغل)Hegel( عن »النشاط الحر املبدع الذي ميكنه تحقيق ذاته دون 

عاملاً،  يخلق  »الله  بأّن  يُخربنا  نحو مامثل،  مادٍة موجودة خارجه«]1]. عىل  مساعدِة 

د؛ أما خارج ذاته فال يوجد يشء ليحدده. إنه يحدد نفسه حينام يتصّور  فالله يُحدِّ

[1]- The Logic of Hegel-Translated from the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences, 

ed.and trans.W.Wallace, 2nd ed., Oxford 1892 (reprinted 1968), par.163.
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نفسه، ويضع آخراً مقابل نفسه حني يكون هو والعامل أمرين اثنني. الله يخلق العامل 

من ال يشء«]1]. وعليه، يُثبت هيغل)Hegel( املفهوم التقليدي للحرية اإللهية بالنسبة 

أيِّ يشء  خلق  عىل  الله  إجبار  ميكن  ال  أنّه  فيها  يرُصُّ  درجٍة  إىل  وذلك  الخلق،  إىل 

خارج طبيعته ألنه بغري الَخلق ال يوجد أي كائن خارجي عن الله. بالرغم من ذلك، 

الَخلق  الله عىل  بإجبار  يقال  أن  ال ميكن  بأنّه  ويرصُّ  يتقّدم  التقليدي  املفهوم  فإّن 

بواسطة أّي رضورة جوهرية يف الطبيعة تدفعه نحو تعبريٍ أعظم عن الذات. بوصفه 

الكامل املطلق، فإنه يتمتّع فعلياً وأبدياً بجميع موارد الكينونة، وال ميكننا يف املفهوم 

التقليدي أن ننسب أي رضورة للخلق إىل العقل أو اإلرادة اإللهيني. ال ميكن أن يُقال 

بأّن اإلرادة اإللهية تُوجب منَح الوجود وكأّن ذلك يُحقق نهايًة منشودة. عىل العكس 

من ذلك، فإّن الحب اإللهي للكامل يجد الرضا الكامل يف الكيان اإللهي املطلق فعلياً. 

يتمُّ تبنِّي أيَّ قرار للَخلق ليس من أجل إحراز الكامل غري املتحقَّق، بل مبقتىض خياٍر 
حر لنقل كامٍل مملوٍك بشكٍل تام ُمسبقاً.]2]

ال ميكن أن يرىض هيغل)Hegel( بهذا املفهوم األكرث تشّدداً حول الحرية اإللهية 

إذ إنَّ »َخلق« النظام املحدود برأيه هو رضورة ذاتية للطبيعة اإللهية. بإمكان املطلق 

تحقيق واقعه الحقيقي فقط مبقتىض َسري الروح يف عمليات الواقع املحدود وعربها. 

تستطيع الطبيعة اإللهية إحراز التعبري الكامل والتحقق التام لغائيتها الذاتية فقط من 

خالل تحقيق ذاتها خارجياً يف نظام الكائن املحدود. »من دون العامل، الله ليس الله«.

لقد تأثّر معنى التعايل اإللهي كذلك يف الرؤية الهيغلية. سابقاً، كان يدل مفهوم 

التعايل اإللهي أّن الله، مبقتىض كامله املطلق، هو متميٌز بالفعل ومستقٌل واقعاً عن 

ل  كامل النظام املحدود املخلوق. يشرُي هذا املفهوم إىل أن الكامل اإللهي غري معدَّ

[1]- Philosophy of Religion,I, p.198.

[2]- Cf.St Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I,q.19,a.3, and I,q.44,a.4.
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ميثاّلن  واملطلق  املحدود  أّن  ويؤكِّد  املحدودة،  الكائنات  بواقع  مقيَّد  وغري  جوهرياً 

مستويني من الكينونة غري قابلني للقياس بتاتاً. إذا أمكن القول بأّن الطبيعة اإللهية 

فإّن ذلك هو  املخلوقة،  املحدودة  الحقائق  وبشكٍل جيلٍّ عىل كامل  ُمسبقاً  تحتوي 

بفضل كاملها الخاص املطلق وعىل ِغراره، وال تتأثر بأي نحو من األنحاء يف كينونتها 

باملحدودية التي متيّز منط واقع الكائنات املخلوقة]1].

املطلق  بني  اختالٍف  بوجود  واحتّج  الله  تعايل  بإثبات  أيضاً   )Hegel(هيغل قام 

مجموعة  أي  يف  لالختزال  قابل  غري  اإللهية  للحقيقة  املطلق  الكامل  إن  واملحدود. 

يتم  ال  التقليدية،  النظرة  من  النقيض  عىل  ولكن،  املحدودة  الحقائق  من  مة  ُمقدَّ

تصّور هذا االختالف وكأّن حقيقة املطلق مستقلة عن حقيقة املحدود. إّن مفهوم 

هيغل)Hegel( حول الهوية الفارقة للمحدود واملطلق تقتيض فهَم التعايل كخاصيٍة 

للحياة اإللهية ترسي يف أرجاء النظام املحدود بدالً من كونها صفة لله تُفيد استقالله 

الجذري عن النظام املحدود. باملقابل، تُعترب مملكة املحدود سمة أساسية يف التشكل 
الذايت لحياة الله.]2]

من ناحيٍة تقليدية، يُعترب هذا املفهوم محاولة للقيام باملهمة املستحيلة املتّمثلة 

الله،  املحدود يف  واشرتاك  املحدود  الله يف  اإللهي عىل ضوء حلول  التعايل  بإنصاف 

ولكن مع نبذ عقيدة االكتفاء الذايت لكامالت الله املطلقة يف مقابل املحدود. بالفعل، 

للروح  الدينامييك  الذايت«  »التجاوز  تدلُّ عىل  التعايل  إىل   )Hegel(نظرة هيغل فإّن 

الذايت  والتجاوز  املحدودية،  من  املتنّوعة  األبعاد  يف  الخاص  اختالفها  إىل  للوصول 

بالنسبة  وعليه،  املطلقة.  للروح  التام  التحقق  أخرياً  يُنجز  الذي  للمحدود  املقاِبل 

لهيغل)Hegel(، ال يدلُّ التعايل عىل ُملٍك ثابٍت وغري متغريِّ لله بل عىل نشاٍط دينامييٍك 

يُحيي الهوية الفارقة للمحدود واملطلق.

[1]- Cf. Ibid.,I,q.3,passim.

[2]- Philosophy of Religion; III,p.98.
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تتضّمُن معالجة هيغل)Hegel( للحرية للحرية اإلبداعية والتعايل اإللهي تعديالً 

ُمامثالً للمفهوم التقليدي عن كامل الله الثابت إىل األبد. سابقاً، كان يدلُّ هذا املفهوم 

عىل »امتالك )الله( املتزامن والكامل واملمتاز للحياة غري املتناهية«، وعرّب عن تعايل 

يُفيُد  اقرتاح  أيَّ  اإللهي  الكامل  من  واستثنى  وفعله،  وجوده  يف  الوقت  فوق  الله 
التعاقب الزمني أو عملية التغيري.]1]

تحّدث هيغل)Hegel( أيضاً عن كامل الله الثابت واألبدي. »إّن املفهوم املطلق 

العامل  َخلق  قبل  بأبديّته  الله  هو  ولذاته،  نفسه  يف  الجوهري،  وجوده  يف  األبدي، 

وخارج العامل.«]2] حتى أّن هيغل)Hegel( قد تناول هذا املوضوع بشكٍل ِشعرٍي متاماً 

حني يُخربنا بأّن »الله موجوٌد يف حقيقته األبدية، ويُعترب هذا هو الوضع الذي كانت 

عليه األشياء املوجودة قبل الوقت، كالوضع الذي كان عليه الله حني سبّحته األرواح 

هو  إليه  بالنسبة  التعبري  هذا  ولكّن  وأوالده«]3].  واملالئكة  الصباح  ونجوم  املباركة 

فقط أسلوٌب تقريبي وتجريدي للتفّكر يف الكامل اإللهي، ومُيثّل تفكرياً نظرياً محضاً 

بخطٍة كونيٍة للحقيقة اإللهية. »يحتوي هذا الكيلُّ عىل املفهوم التام, ولكّنه يحتويه 

يقتيض  االحتامل  لهذا  الفعيل  التحقق  إّن  املفهوم.«]4]  احتامل  مجرد  وميثّل  فقط، 

واٍع  متلٍّك  إىل  التوّصل  الروح  احتاملية  تستطيع  التجيل.  من  كاملًة  تاريخيًة  عمليًة 

لنفسها فقط عرب الحركة الجاعلة للمحدودية ذاتاً واملتمثّلة بالتحقق الخارجي وإعادة 

الحيازة التاريخية التأّملية. »الروح هي متاماً هذا الفعل املتمثل بالتقّدم إىل الواقع 

التعارض توجد لذاتها وتكون روحاً.«]5]  إلغاء هذا  الطبيعة، ومن خالل  عرب وسائل 

[1]- Cf.St Thomas Aquinas, op.cit.,I,q.10,passim.

[2]- Philosophy of Religion, III,1.

[3]- Ibid., III,37.

[4]- Ibid., III,10.

[5]- Ibid.,III,42.
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وعليه، برصف النظر عن التوتّر امليتافيزيقي الواضح والحاد بني فكريتّ الكامل األبدي 

املطلق والعملية التاريخية املحدودة، يُحتّم السياق التام لنظرة هيغل)Hegel( عليه 

أن يربطهام معاً يف مفهومه عن الله.

ُح هذه االعتبارات التحّوَل العميق الذي مّر به الفهم التقليدي »لله« يف إطار  تُوضِّ

فلسفة هيغل)Hegel(. من نظرٍة إلهية، يُفيُد التحليل املعتدل إلنجازه بأنّه من خالل 

التحسني البارع لفهمنا الفلسفي للطبيعة اإللهية، قام هيغل)Hegel( بصيانة اإلثبات 

األصيل إلله املسيحية من أجل اإلنسان املعارص]1]. عىل وجه التحديد، يُحتّج بأنّه قد 

الئم بني إثبات الله كاملصدر املطلق لكل املعنى والقيمة مع االّدعاءات الطارئة حول 

الذاتية واإلبداع اإلنسانيني، وذلك عرب الكشف عن الهوية األساسية التي تُشكِّل أساس 

االختالف بني اإلنسان والله وتُعّززه. لقد أظهر هيغل)Hegel( أنّه مُيكن القول بأّن 

اإلنسان والله معاً هام مصدر املعنى والقيمة يف العامل ألّن هذا التاميز يُفَهم كتعبريٍ 
عن أبعاٍد مختلفة فقط للواقع املطلق نفسه.]2]

بالرغم من أّن هذا التحليل لفلسفته حول الله يبدو وفياً ملقصد هيغل ولقناعته 

أكرث  تقييٌم  يحتّج  ملسعاه.  الفعلية  للنتيجة  مناسب  غري  تفسرٌي  أنه  إال  عنها،  املعربَّ 

ظاً إلنجازه بأّن أثره املجموعي هو إزالة إثبات الله واستبداله بعقيدة غري إلهية  تحفُّ

 )Collins(يُعلِّق الربوفيسور كولينز يف الجوهر متمثّلة بالروح املطلقة. وعليه، كام 

واإلميان من خالل  الله  الحقيقة حول  إرساء  الجديد هو  املفهوم  نتيجة  فإّن  بحق، 

من  بدالً  بالتايل،  للمطلق.  الحقيقية  بالطبيعة  اكرتاثهام  وعدم  قصورهام  توضيح 

التحديد املؤقت والفضفاض نوعاً ما لفلسفته بأنّها وجودية-إلهية-منطقية، »يُسّمى 

[1]- Cf.E.Fackenheim, The Religious Dimension in Hegel’s Thought, Bloomington and 

London, 1967, chs.5- 7

[2]- Philosophy of Religion, III, p.71
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اإلطار الحاكم لفلسفة هيغل)Hegel( بشكٍل أدق منطقاً وجودياً روحياً، وذلك من 

أجل التأكيد عىل محورية مفهومه الفريد عن الروح املطوِّرة لذاتها«]1]. يتّم تعزيز 

هذا االّدعاء عرب تناول تفسري هيغل)Hegel( للعالقة بني الدين والفلسفة وتداعياته 

عىل موضوع العزلة اإلنسانية.

أكرث نشاطنَي  الدين والفلسفة هام من دون شٍك  لهيغل)Hegel(، فإن  بالنسبة 

الذايت  التحقُّق  إحراز  يف  حاسَمني  نشاطني  أكرث  هام  أهم  وبنحٍو  لإلنسان،  ساميني 

لنفسها. كلٌّ منهام  واٍع  الروح بشكٍل  تتجىل  املطلقة.  يف كلٍّ منهام،  للروح  الكامل 

رضوريان يف هذه العملية من التجيل الذايت التي تحتوي عىل التعبري عن كل الطبيعة 

للروح  الذاتية  الصياغة  الفلسفة وحدها تستطيُع هذه  اإلنساين. ولكْن يف  والتاريخ 

تحقيَق اإلدراك بنفسها بنحو مالئم وبشكٍل صاٍف مناسب.

اإلنساين  الوعي  يف  ينشأ   )Hegel(لهيغل بالنسبة  الدين  فإن  ورأينا،  سبق  كام 

كارتقاٍء تلقايئ وتجاوزي للذات من الحياة املحدودة إىل الحياة املطلقة، إال أن هذا 

املصدر املتواصل التلقايئ للدين ليس فورًة عاطفية محضة تتضمن اإلحساس والحدس 

والخيال فحسب. باعتبارها بشكٍل دقيق نشاطاً للروح املحدودة، فإنّها فورة متوسطة 

الذي تشعر به حتى  باالتّكالية  التفكري وليس فقط مجرد اإلحساس  تتضّمن عنرص 

فكرياً  تسامياً  أيضاً  تتضمن  بل  تجربتها،  تجاوز حدود  تستطيع  ال  التي  الحيوانات 

كالتجربة  متعددة،  املشتقة من مصادر  املفاهيم  يتّم عرب  املحدودية  أصيالً ململكة 

والسابق  التلقايئ  الدين  لبُعد  الحقيقي  التقييم  إّن  والوحي]2].  والتعليم،  املعاشة، 

تشدّده  ليس  اإلنساين،  واالنفعال  اإلحساس  يثريه يف  الذي  املتجاوب  والوتر  للتأمل، 

أمام التعبري املنطقي بل يكمُن يف أّن الدين يف أصله ومعناه األعمق هو فعٌل إلهٌي 

[1]- J.Collins. The Emergence of Philosophy of Religion, p.279

[2]- Logic of Hegel, par.50; cf.also Philosophy of Religion,I, pp.160- 172
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غري إنساين ونشاُط الروح املطلقة الذي يتّم عرب الوسائل املحدودة للذاتية اإلنسانية. 

.
»وعليه، الدين هو معرفة الروح اإللهية بنفسها من خالل توّسط الروح املحدودة«]1]

مُيثّل الدين مرحلًة حاسمة ولكن غامضة لحياة الروح املطلقة. إنّها حاسمة ألنها 

قها الخارجي الرضوريني يف  تشري إىل االسرتداد الذايت الواعي للروح من تشتُّتها وتحقُّ

الطبيعة واملؤسسات الثقافية املحدودة. وإنّها غامضة ألنه بالرغم من كونها تعبرياً 

حقيقياً ورضورياً لالمتالك الواعي للروح لنفسها، إال أنها ال متثّل التعبري القطعي عن 

هذا التملُّك الذي يتحقق بصورة نقية فقط حني يتّم تحويل الدين إىل الفلسفة. إّن 

الدين، وحتى »الدين الكامل«، ليس مناسباً للصياغة املالمئة ملحتواه الخاص ـ وهي 

صياغٌة تقوم فلسفة الروح وحدها بتأمينها.

لعملية  إضافية  معاٍن  أن  إال  نفسها،  مع  للروح  الواعيَة  املصالحَة  الديُن  يُعلُن 

أّن  بالرغم من  اإلعالن.  تصبُغ شكل هذا  عليها-  التغلّب  تّم  التي  ـ  الطويلة  العزلة 

موضوعه هو املطلق، إال أّن الدين يُصّور هذا املحتوى بطريقٍة متصلة مبقامه كوسيٍط 

بني اململكة املحدودة للشعور واإلدراك من جهة، وبني التأمل النقي املتحرر للفلسفة 

من جهٍة أخرى. إّن الدين يُصّور محتواه كشكٍل من الفكر التصويري )فورستلونغ(]2]، 

وهو شكٌل فكري ُمعلَّق بني خصوصية الصورة وشمولية الفكر املنطقي. إنّه يسعى 

إلحراز املعنى النقي الشامل املشار إليه يف الصورة الفردية املحدودة للمطلق، ولكّنه 

للصورة  و»الطبيعي«  الشعوري  القبول  من  فّعال  بشكٍل  نفسه  تخليص  يف  يفشُل 

د وتوقُّعي للمطلق. استناداً إىل هيغل)Hegel(، ينبغي  ويتوّصل فقط إىل بياٍن ُمحدَّ

عىل  نفسها  عن  تُعرّب  أنّها  نتذكّر  أن  املختلفة  األديان  تعاليم  يف  التفكري  حني  علينا 

هيئة الفكر التصويري. وعليه، ينتمي مثالً موضوع األب املنجب لالبن، وقصة الَخلق، 

[1]-Philosophy of Religion,I, p.206.

[2]- Ibid.,I,pp.142- 145.
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تُتاح  الذي  التصويري  الفكر  ميدان  إىل  وبعثه  وموته   )Jesus(املسيح والدة  ورواية 

حقيقته بشكٍل نقٍي فقط عرب الفلسفة.

بالرغم من أّن الدين »يقصُد« التصالح الحّي الواعي بني املحدود واملطلق، إال أّن 

جذوره الكامنة يف الشعور والتقييد املالزم لشكله التصويري الفكري الخاص يُعرّضانه 

إىل خطر تشويه العالقة الحقيقية بني املحدود واملطلق بطرٍق مختلفة. إنّه مييُل عىل 

يكون  الذي  الحد  إىل  فيه  ُمبالَغٍ  بتعارٍض  العالقة  هذه  قُطبّي  لتصوير  املثال  سبيل 

الرابط الواعي الوحيد الذي مُيكن اّدعائه بينهام هو »الوعي الحزين« بعالقة املوىل 

والعبد]1]. باالضافة إىل ذلك، تبقى هذه الحقيقة غري ُمنكشفة بنحٍو ُمناسب ـ حتى 

حينام يجد االتحاد األسايس لالختالف بني املحدود واملطلق التعبرَي الديني الحقيقي يف 

عقائد املسيحية. السبب هو أنّه يتّم تصويره عىل هيئة العالقات الخارجية واألحداث 

الهيئة املنطقية الصارمة املتمثلة »بالرتابط الداخيل والرضورة  العرضية؛ وليس عىل 

املطلقة« التي يتّم من خاللها تحقيق التحرُّر الكامل للروح أخرياً. »يتخُذ شاِهُد الروح 

يف صورته الُعليا شكَل الفلسفة التي، طبقاً لها، وبنحٍو نقٍي كام هو، ومن دون وجود 

ونستشفُّ  يتطّور  أنّه  وندرك  ذاته  من  الحقيقة  بتطوير  املفهوم  يقوم  افرتاض،  أيِّ 

رضورة التطّور يف التطّور نفسه وعربه«]2].

وعليه، من خالل العودة إىل فلسفته حول الروح حني تُؤخذ كمعياٍر مطلق للوعي 

الدين،  عىل  النقدي  النسبي  الطابع  إضفاَء   )Hegel(هيغل يُنشئ  واملتكامل،  الحر 

التاريخية  األشكال  اإلنسانية يف  العزلة  دليل وجود  الكشف عن  مُيّكنه من  ومعياراً 

املختلفة من الدين الوضعي. وعليه، فقد متَّت اإلشارة بشكٍل كامل يف كتاباته اإللهية 

[1]- Cf.G.Hegel, The Phenomology of Mind, ed.and trans.J.B.Baillie, London, 1931, 

pp.229- 267.

[2]- Philosophy of Religion, II, p.340.
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املبكرة إىل أّن موضوع الوضعية الدينية »ال ميكن تتّبعه بشكٍل مدروس وتام من دون 

واملطلق«. عىل  املحدود  بني  للعالقة  ميتافيزيقيٍة  معالجٍة  إىل  النهاية  يتحّول يف  أن 

النقيض من رأيه السابق، فإنَّ الدين بحد ذاته، وليس الوضعية فقط، يخضُع للمنطق 

األعىل للمنظومة الفلسفية وهو ُمستَوَعٌب فيها.

ألدياٍن  للغاية  الشيّق   )Hegel(هيغل تحليل  تفاصيل  يف  هنا  الدخول  ميكننا  ال 

دة ومختلفة عىل ضوء تصويرها لله واإلنسان. كذلك، ال مُيكننا مناقشة تفسريه  محدَّ

السلسلة  عرب  يتحّقق  الذي  األصيل  الروحي  التحرير  باتِّجاه  املنطقي  التدّرج  حول 

دة. بالرغم من ذلك، وكام يُتوقَّع، فإن هيغل)Hegel( يكشف عن  الزمنية ألدياٍن محدَّ

وجود مستوًى عميق جداً للعزلة يف أشكال الدين التي ـ عىل النقيض من مفهومه 

الخاص للروح املطلقة ـ تُعلّق أهميًة خاصة عىل إعالن التعايل الكامل لله يف مقابل 

النظام املحدود. لقد ظهر هذا بوضوح من خالل معالجته للدين اليهودي.

دون  من  اإللهي  التعايل  دين  هي  اليهودية  فإّن   ،)Hegel(هيغل يصُفها  كام 

منازع]1]. تؤكُِّد اليهودية أّن الله هو الرب الفريد الجبّار، وأّن العامل املخلوق يعتمُد 

اإلنسان  بني  األساسية  العالقة  لإلدراك.  القابلة  غري  الُعليا  كامٍل عىل عظمته  بشكٍل 

والله هي عالقة بني العبد الفاقد للقيمة والسيّد املطلق، وخلَق الله جميع البرش من 

أجل رشفه ومجده الخاص. أّما عىل املستوى العميل، مُيكن تحقيق هذا الهدف فقط 

من خالل شعٍب مختار إلهياً ـ وبالتايل ُمنعزل ـ وهم اليهود)Jews(. بالفعل، إنّه إله 

.)Yacoub(ويعقوب )Isaac(وإسحاق )Ibrahim(إبراهيم

الالزم لسيطرة اإلنسان  اليهودية، فإّن الرشط  العقيدة  النظرة إىل  لهذه     وفقاً 

عىل الطبيعة ولسعادته العملية ولحيازته عىل األرض املوعودة هو االعرتاف بالسيادة 

[1]- Cf. Ibid.,II, pp.209- 219.
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مّده  ينبغي  اعرتاٌف  وهو  اإلنسانية،  والحياة  الطبيعة  عىل  لله  واملبدعة  املطلقة 

بالخضوع الكامل للقانون اإللهي كام هو. ينبغي تنظيم النطاق الكامل ألفعال املؤمن 

الحقيقي بأدقِّ التفاصيل طبقاً للقوانني املقبولة واملطاعة، وليس انطالقاً من العقل 

البرشي بل انطالقاً من صدورها من الله. »لذلك، فإّن شعب الله هم شعٌب تّم تبنِّيه 
عرب امليثاق والعهد، برشط الخوف والخدمة.«]1]

بناًء عىل ذلك، يعترُب هيغل)Hegel( أّن اليهودي هو عبٌد قد انعزل عن حريته 

بعُد  يُحقق  مل  فهو  أدق،  بشكٍل  لله.  وسلّمها  األصيلني  وذاتيته  وإبداعه  واستقالله 

التي  الروحانية  هذه  ومبقتضيات  املطلق،  مع  كروٍح  واتّحاده  بعالقته  واعياً  إدراكاً 

عن  البائس  مفهومه  بسبب  مزعومة]2].  أصيلة  دينية  عالقة  أي  يف  إشباعها  ينبغي 

أيَّ  والله وينسُب  اإلنسان  اليهودي يخضُع لرشٍخ مطلق بني  فإّن  اإلنسانية،  الحياة 

لرٍب  الغامضة  العناية  إىل  اإلنساين  الوجود  تزيني  ييإمكانه  والقيمة  للمعنى  مصدر 

متعاٍل متاماً.

مّهد األمل والعزلة املتأصلَّني يف الدين اليهودي الطريق للدين املسيحي الذي هو 

باملبدأ تعبرٌي دينٌي أصيٌل عن الوحدة بني املحدود واملطلق. تّم التغلّب عىل التعايل 

اإللهي املستَْعِبد وغري القابل لالختزال، وذلك يف عقائد املسيحية املتمثلة بتجّسد ابن 

الله وموته وبعثه وبسكون الروح يف الكنيسة. بالطبع، فّإن محدودية األسلوب الديني 

يف التصوير يحجُب الحقيقة التي تّم التعبري عنها هنا، وينبغي توضيحها عىل ضوء 

صياغتها الفلسفية املالمئة. بالرغم من ذلك، فإن ما تُعربِّ عنه ـ ولو بشكٍل ناقص ـ 

هو الحقيقة الرضورية بأنّه »قد تّم نقل االتحاد بني الطبيعتني اإللهية واإلنسانية إىل 

الوعي اإلنساين وأصبح يقينياً بالنسبة إليه، مام يدّل عىل أّن الغريية- أو املحدودية 

[1]- Ibid.,II, p.211.

[2]- Ibid.,II, p.213.
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والضعف والعجز يف الطبيعة اإلنسانية كام يتّم التعبري عنها أيضاً ـ ليست متعارضة 

قدر  من  اإلطالق  تُقلِّل عىل  ال  األبدي  املفهوم  الغريية يف  أّن  كام  االتحاد،  مع هذا 

الوحدة التي مُيثّلها الله«]1].

باالضافة إىل ذلك، فإّن الوعي بجْعِل الله محدوداً يف الطبيعة اإلنسانيةـ  كام يظهر 

د ـ قد تطّور يف عقيدة آالم املسيح وموته إىل وعٍي بإلغاء هذا اإلله  يف عقيدة التجسُّ

املتواري عن األضواء]2]. إال أنه قد تّم إنقاذ هذا الوعي من »أكرث األفكار ُرعباً« وهو 

أن الله قد مات، وذلك عرب عقيدة القيامة التي تدلُّ عىل التحقُّق الكامل للُمطلق 

أردنا  إذا   أنه  يُفيد  الذي  املحرِّر  اإلدراك  إىل  نصُل  متاماً.  ومتصالحة  مطلقة  كروٍح 

التحدث عن الله ينبغي أن نفهمه ليس كاإلله املتعايل املجرّد يف اإلميان، بل كاملطلق 

الذي يتحّمل الغربة الذاتية واملحدودية وحتى املوت من أجل إحراز واقعه الروحي 
الحقيقي كوعٍي ذايٍت كوين.]3]

بكل  محيط  حيوي  حٌل  هو  اإللهية  للحياة  الجديد  املفهوم  بأّن  تثميننا  مع 

تام  بشكل  الدخول  ميكننا  ككل،  بالبرشية  باملسيح  فقط  ليس  املتعلقة  املتناقضات 

إىل مملكة الروح. نتغلَُّب عىل خصوصيتنا وبالرغم من ضعفنا ومحدوديتنا ندرك أن 

نفوسنا هي جزء من الحركة اإللهية التصالحية التي نتَِّحُد من خاللها مع الله وإخواننا 

يف  الكنيسة  نُسّميه  روحي  مجتمعٍ  يف  الجديد  اإلدراك  هذا  عن  التعبري  يتّم  البرش. 

البيان الديني. يف هذا املجتمع الذي يُنّشطه الوعي مبعيّة هويتنا وكليّة الروح اإللهية، 

بُعٍد من  البرش وبالنهاية مع كل  الكوين تجاه جميع  الحب  باملبدأ من خالل  نتحد 

وجودنا الدنيوي، عىل سبيل املثال: االقتصادي والعلمي والجاميل والسيايس. قبل كل 

[1]- Ibid.,III, pp.76- 77.

[2]- Ibid.,III, pp.86- 100.

[3]- Ibid.,III, p.196.
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عىل  فّعالة  خارجيٍة  شهادٍة  أكرب  السياسية  حياته  عرب  الروحي  املجتمع  م  يُقدِّ يشء، 

اإللهي  يُحقِّق  الذي من خالله  الحقيقي  التصالح  »إّن  يُنّشطه.  الذي  املحرِّر  الوعي 
نفسه يف ميدان الواقع يوجد يف الحياة األخالقية والقانونية يف الدولة.«]1]

يُقيم هيغل)Hegel( وزناً كبرياً لهذه العالقة الوثيقة بني التحرُّر الروحي املكتََسب 

عرب الدين الحقيقي وإحراز التحرُّر االجتامعي ـ السيايس األصيل. حتامً، سوف مييُل 

اإلنسان  مهمة  َحرْف  إىل  للحرية  والفاقد  املنطقي  وغري  املنسلخ  االجتامعي  النظام 

لنيل الوحدة مع الله، ُمحوِّالً إيّاها إىل شكٍل ُمنعزٍل من االعتقاد الديني. ولكن عىل 

نحٍو أهم، ال يوجد احتامٌل بتحقيق النظام االجتامعي املتكامل قبل اكتسابنا لشكٍل 

واألخالق  للعدالة  د  املحدَّ الطابع   « أّن  هو  السبب  الديني.  الوعي  من  فعالً  ُمحرٍِّر 

ميتلُك إثباته النهايئ بالنسبة إىل شعٍب فقط عىل شكل ديٍن موجود بالفعل، وإذا مل 

يكن هذا األخري متناغامً بالجوهر مع مبادئ الحرية ستوجد فجوٌة عىل الدوام، أي 

انقسام أو ازدواجية غري محلولة«]2].

إّن الفرد الذي حاز عىل تقديٍر دينٍي أصيل للقيمة املطلقة لكل إنسان باعتبار 

انتامئه ململكة الروح قد تعاىل عىل كل االختالفات يف السلطة والقوة واملقام والِعرق. 

إنّه ميتلُك بصريًة أساسية باملساواة بني جميع البرش، وقد تأكّد من االحتامل والقاعدة 

من  املنعزل  الشكل  أنَّ  إال  الحرية]3].  وتحقيق  الشامل  الحق  من  نظاٍم  األصيلني يف 

االعتقاد الديني ـ الذي يفشُل يف اإلعراب عن كون حرية اإلنسان باألساس أمٌر مملوك 

ذاتياً باعتباره لحظة داخلية من الحياة اإللهية بدالً من أمٍر موضوع يف مقابل اإلرادة 

دة األشكال يف كافة  اإللهية املتعالية ومحكوٌم من قبلها- حتامً سوف يُثري عزلًة ُمتعدِّ

[1]- Ibid.,III,p.138.

[2]- Ibid.,I,p.257.

[3]- Cf.Ibid.,III, p.105.
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أنحاء ميدان الحياة االجتامعية والثقافية. 

ما  يحمله شعٌب  الذي  الحرية  مفهوم  أسايٍس عىل  بشكٍل  هنا  كلُّ يشء  يعتمُد 

يف وعيه الذايت، ألن تحقُّق مفهوم الحرية يتمُّ يف الدولة، والوعي بالحرية املوجودة 

ال  التي  الدول  تعيُش هذه  التحقُّق.  إىل هذا  أسايٍس  بشكٍل  ينتمي  الخاص  بفضلها 

تعلم أّن اإلنسان هو حٌر بفضله الخاص يف حالٍة من الُسبات من جهة كُلٍّ من شكل 

حكومتها ودينها. يوجد فقط مفهوٌم واحد للحرية يف الدين والدولة، وهذا املفهوم 

باطالً أو  هو أعىل ما ميلكه اإلنسان، ويُحققه اإلنسان. الشعب الذي ميلُك مفهوماً 
سيئاً عن الله ميتلُك أيضاً دولًة سيئة، وحكومة سيئة، وقوانني سيئة.]1]

الديني  التجسيد  هي   )Hegel(لهيغل بالنسبة  املسيحية  أّن  إىل  اإلشارة  بعد 

أخرى  مرًة  نستذكر  أن  فقط  يبقى  واملطلق،  املحدود  بني  الحقيقية  للعالقة  املحرِّر 

إرصار هيغل)Hegel( عىل أّن هذه العالقة تجد أتمَّ تعبريٍ ُمالئم فقط عرب صياغتها 

منطقها  لتطوير  املحاولة  مجرد  ليست  الفلسفة  فإّن  ذلك،  إىل  باالضافة  الفلسفية. 

املتأّصل من داخل ديٍن مسيحٍي محيط، بل هي الحاكم األعىل والشامل لكل املنطق 

ومن ضمنه الدين املسيحي. بالرغم من أّن هيغل)Hegel( يُقّر بالعالقة الوطيدة بني 

بأّن الدين املسيحي هو  حقيقة املسيحية وحقيقة فلسفته حول الروح، ويُقّر أيضاً 

رشٌط رضوري يف فلسفته، إال أنّه يف التحليل النهايئ يُحكم بصدق األول بفضل صدق 

ين املطلق عىل ماهية محتواه الذي يظهر  اآلخر. يَعتمُد إثبات حقيقة املسيحية كالدِّ

يف الهيئة التصويرية األدىن للحقائق والوقائع التاريخية املمكنة، مع محتوى فلسفة 

الروح حيث يتّم التعبري عنه بشكله املناسب املتمثّل بالرضورة املنطقية. يف الفلسفة، 

املنظور  باألساس لنصل إىل  املنفتحة والتصويرية  الديني  االعتقاد  نرتفُع فوق هيئة 

[1]- Ibid.,I, p.247.
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عملية  لكل  املنطقية  الرضورة  تصوير  يُعيد  الذي  التأميل  للفكر  اإللهي  أو  املطلق 

الروح املتمثلة بجْعل الغريية والتصالح ذاتياً. من هذا املنظور اإللهي للفكر الفلسفي، 

يتّم تجاوز حياة االعتقاد الديني وفهمه كاملرحلة ما قبل األخرية يف تحقيق املعرفة 

اإللهية بالذات.

من املعرتف به أّن عاّمة البرش لن يرتفعوا أبداً فوق التقدير الديني لحقيقة الروح 

املتمثلة بالتصالح املطلق. قد يشعرون بالرضا يف اعتقاداتهم الدينية البسيطة التي ال 

تاُلئم مقتضيات املستوى التعقُّيل للوعي. إّن هذا التحقُّق الديني هو تجربة إنسانية 

بالدقة  أّن اإلنسان هو  صحيحة ال ينبغي احتقارها بأيِّ نحٍو من األنحاء، ولكْن مبا 

كائٌن ُمفكِّر فإنّه لن يتحّرر بشكٍل كامل إال حينام يُصبح عرب التأمل الفلسفي شاهداً 

عىل الروح يف الهيئة الُعليا للفلسفة التي تكشُف عن الرضورة املنطقية لكل الحركة 

التصالحية للحياة بوصفها روحاً. ال مُيكن إحراز الوعي الذايت املناسب متاماً بالروح إال 
عرب هذه الهيئة.]1]

فلسفة  تقوم  أّن  توقّعنا  الله،  حول   )Kant(كانط فلسفة  عن  بحثنا  نهاية  يف 

اإللهية  املحورية  لنظرِة  أعىل  تركيٍب  يف  التصالح  خالل  من  ـ   )Hegel(هيغل

الله  إثبات  بأّن  القول  التغلّب عىل  ـ مبحاولة  املعنى والقيمة  واإلنسانية إىل مصدر 

رأينا  لقد  لهذا املسعى.  قّدمنا ُخالصًة  الفصل،  اإلنسانية. يف هذا  العزلة  هو مصدر 

كيف أّن هيغل)Hegel( قد انتقل من محاوالته املبكرة لتقديم حٍل عاطفٍي ودينٍي 

باألساس ملعامل املسيحية املسبِّبة للعزلة ظاهرياً ليصل إىل ُمعالجٍة منطقيٍة وفلسفيٍة 

التي تشتمُل  الفلسفة  املحدود واملطلق. يف هذه  العالقة بني  لتامم مسألة  تحديداً 

للروح املحدودة التي تتحقق فقط عرب  تلقائياً  عىل كامل الحقيقة باعتبارها توليداً 

[1]- Ibid.,III, pp.148.
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كيف  رأينا  املحدودية،  من  املختلفة  األبعاد  يف  الذاتيني  والتعايف  الغربة  من  عمليٍة 

العزلة. عىل وجه  التعارضات وحاالت  لكل  نظرٍي  بتقديم حلٍّ   )Hegel(قام هيغل

التحديد، يُعترب يف املبدأ بأنَّ إنقاذ اإلنسان من مخالب العزلة يتمُّ حني تُفهم فلسفياً 

باعتبارها  الباطني  معناها  يف  الديني-  اعتقاده  إىل  باالضافة  نشاطه-  أبعاد  جميُع 

لحظاٍت من حياة الروح املطلقة. يكشُف هذا اإلدراك الفلسفي عن جذر كلِّ عزلٍة يف 

الغربة الذاتية الرضورية للروح وأيضاً عن حلِّها املؤكَّد يف تطوير الروح للوصول إىل 

الوعي الذايت املناسب عرب الفلسفة نفِسها.

من  كُلٍّ  ل  تبدُّ هو  العزلة  عىل  النظري  التغلُّب  هذا  وراء  األسايس  الدافع  إّن 

مفهومّي الله واإلنسان ضمن الفكرة األكرث شمولية عن الروح املطلقة. يُعترب هنا أّن 

الله يحتوي املحدودية كمرحلٍة رضوريٍة من تشكُّله الذايت كروح. بشكٍل ُمرتابط، ال 

يُعترب اإلنسان بعد اآلن حقيقة ُممكنة تّم اإلنعام عليها »بجعلها إلهية« عرب املوافقة 

اإللهية، بل هو »إلهٌي« بفضله الخاص وكميزٍة رضورية يف تطّور حياة الروح. تمَّ رفع 

اإلميان بالله -مع مفاهيمه حول اإلنسان والله التي زُعم بأنّها تُسبِّب العزلة بشكٍل 

غري قابل لالختزال ـ إىل إطاٍر فلسفٍي محيط وجديد حول الروح.

َة الفكر الفلسـفّي املعـارص حول الله.  ُل منظومـة هيغـل)Hegel( الرائعـة قمَّ مُتثِـّ

عـىل املسـتوى الفلسـفي، تُقاَرُن هـذه املنظومة يف الحركـة املهيبة لرباعتهـا التحليلية 

واسـتيعابها وتحويلهـا للفكر السـابق وقـوة إلهامها، بالرتكيب الالهـويت العظيم الذي 

قـه تومـا االكوينـي)Thomas Aquinas( لصالـح الفكر يف القرون الُوسـطى. إنّها  حقَّ

دة حـول الكينونة والفكـر والله،  ُم -ضمـن إطـاٍر مفهومـي أصيـل ـ نظريـًة موحَّ تُقـدِّ

ـل بالطبيعـة اإللهية.  وهـي نظريـٌة قـد تسـبَّبت بإثـراء وتعميق املسـار الالحـق للتأمُّ

حتـى اولئـك الذيـن ال يقبلـون الرتكيـب الهيغيل لسـبٍب أو آلخـر قد أُرغمـوا -بفضل 
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ـح للعقيـدة التقليديـة- عـىل اجتيـاز الطابـع الرسـمي  إعـادة بيانـه األصيـل واملوضِّ

ـل إىل تقديٍر أشـد لعدم مناسـبتها للتعبري  للتعاريـف املقبولـة منـذ أمـٍد بعيـد للتوصُّ

اً للقناعـة  عـن اللغـز التـي تـدلُّ عليـه. لقـد مثّلـت فلسـفة هيغـل بالتأكيـد تحديَـّ

الالهوتيـة وحافـزاً قويـاً لتحسـني الفهـم الالهـويت وتجديـده. إال أنّـه للمفارقـة، وكام 

سـوف تقـوُم الفصـول التالية ببيانـه، كانت فلسـفة هيغل)Hegel( أيضـاً إحدى أكرث 

ف، مّهدت هذه  املصـادر تأثـرياً عـىل اإللحـاد املعارص. عـىل النقيض مـن مقصد املؤلِـّ

د وأكـرث راديكالية للنظـرة التـي تُفيُد أنَّ  الفلسـفة إلنـكاٍر رصيـٍح للـه وإثبـاٍت ُمتجـدِّ

اإلميـان باللـه هو مصـدر العزلة اإلنسـانية.

مُيكن االحتجاج بأّن األشكال املختلفة من اإللحاد املعارص كاملاركسية والوضعية 

والوجودية ليست مجرد رّدات فعٍل ضّد فلسفة هيغل)Hegel( حول الروح، ولكنها 

تَُعدُّ بشكٍل أعمق تحسيناٍت مستمرة لإللحاد الذي سبق وضعه يف هذه الفلسفة وإن 

مل يتم االعرتاف بذلك رصاحًة. عىل سبيل املثال، قد يعرتض أحد املفرّسين املسيحيني 

مُتثِّل  املنطقية  للرضورة  األسمى  الهيئة  يف  الفلسفة  بأن   )Hegel(هيغل اّدعاء  عىل 

بأّن مرشوع  املفرس  يحتجُّ هذا  قد  الدينية.  اإلثباتات  املعربَّ عنه يف  املضمون  نفس 

عن  إنحرافاً  حتامً  يتضّمن  املنطقية  الرضورة  بهيئة  املسيحية  محتوى  عن  التعبري 

املحتوى ذاته، وذلك يعوُد ألّن مضمون الوحي املسيحي يصُف تاريخ التواصل الحر 

وغري املستوَجب بني الله واإلنسان باملقّدس، ماّم يعارض اّدعاء هيغل)Hegel( بأنه 

»ينبغي تعليل املحتوى املسيحي الحقيقي لإلميان عرب الفلسفة وليس التاريخ«]1].

اإللهية  الحكمة  من  تنبعث  محددة  تاريخية  حوادث  بأّن  الديني  التصوير  إّن 

واإلرادة الحاكمة فحسب يُضفي عىل هذه الحوادث أهمية غري قابلة لالختزال يف 

[1]- Ibid.,III, pp.121- 122
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تُعترب محاولة  الصارم]1]. سوف  املنطقي  اإللزام  الفلسفية عىل ضوء  الصياغة  إعادة 

هيغل)Hegel( إلحداث هكذا إعادٍة للصياغة عىل أنها تهدُم التصوير الديني الحقيقي 

مع  متطابق  غري  تفسريي  فلسفي  لتصور  إخضاعه  من خالل  وذلك  املسيحي  لإلله 

املضمون الرصيح لهذا التصور الديني نفسه.

إّن محتوى التصوير الديني يُظهر اإلنسان بشكل أسايس كُمتلٍق للمبادرة اإللهية 

أنها   )Hegel(هيغل فلسفة  تّدعي  بالخالص.  املتمثّل  و»الحافل«  الحر  الله  لفعل 

تتجاوز هذا املنظور اإلنساين إىل العالقة بني املحدود واملطلق وأنها تستوعب هذه 

العالقة من نظرة إلهية عرب إعادة تصويٍر نظرٍي مناسب لها. إذا كانت هذه النظرة 

اإللهية ُمتاحة لإلنسان كام يؤكِّد هيغل)Hegel(، وإذا كان باإلمكان تحصيل املعرفة 

الذاتية اإللهية املشمولة فيها فقط عرب الوعي الفلسفي لإلنسان، إذاً سيكون الدين 

املسيحي باطالً يف مضمونه مبا ال يقلُّ عن بطالنه يف هيئته. السبب هو أنّه يف التصوير 

باإلرادة  التامة متعلٌق  أنّه يف حقيقته  املحدود عىل  النظام  يُفَهم  املسيحي،  الديني 

املحدود عىل  النظام  فهُم  الديني  املوقف  يكفي يف  ال  اإللهية ومقصوٌد »شخصياً«. 

ٍر ثالويٍث مطلق للمنطق. ينبغي فهم النظام املحدود  أنّه يهدُف عرب اإلنسان إىل تصوُّ

نفسه عىل أنه مقصوٌد من قبل ثالوث إلهي واقعي. بكلمة أخرى، ميكن االدِّعاء بأن 

الله يعتمد عىل تأكيد األولوية الوجودية املطلقة لفعٍل عقاليئ ُمريد واقعاً،  إثبات 

يرغُب  الذي  الفلسفي  التصميم  عرب  إرادته  ميكن  للمنطق  هيغيٍل  تصور  من  بدالً 

الفكر النقي. وعليه، يحتجُّ املؤمن بأنَّه يف منظومة هيغل)Hegel(، متّت اإلساءة إىل 

يتمّنى  تشويهه، وليس كام  أو  الفلسفية  إعادة صياغته  للدين يف  األسايس  املحتوى 

هيغل)Hegel( أن يؤكِّد عليه، وهو أنّه قد قام فقط بتنقيته.

[1]- Cf.R.Vancourt, La pensee religieuse de Hegel, Paris, 1965, pp, 104- 106
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ل التام  بعباراٍت أعم، قد يُحتج بأّن مفهوم هيغل)Hegel( للفلسفة، املتمثّل بالتأمُّ

الذي يشمُل الرضورة املنطقية الكاملة لروٍح ُمطلقة ُمحيطة، يستطيُع املحافظة عىل 

إثباته لله والدين فقط بفضل غموضه املنهجي. السبب هو أنّه كام متّت اإلشارة آنًِفا، 

يتمُّ استخدام الخصائص الدالّة عىل«الله« »كالتعايل املطلق« و»الحرية الالمحدودة« 

املطلقة،  الروح  طبيعة  وصف  أجل  من  راديكالياً  ل  ُمعدَّ مبعنًى  الدائم«  و»الكامل 

كونه  من  أكرث  ُمضلِّالً  السياق  هذا  يف  »الله«  ملصطلح  املستمر  االستخدام  فيكون 

اإللحاد  من  الالحقة  األشكال  نقُل  أسايٍس  بشكٍل  تّم  قد  بأنّه  القول  مُيكن  حاً.  ُموضِّ

الرصيح عرب تحسني املفهوم الهيغيل للُمطلق املتمثِّل بتجريده من الدالالت الدينية 

غري املناسبة واالّدعاءات الباطلة عىل معنًى إلهي. وعليه، كام سوف نرى، مُيكن أن 

الوضعية هام بطرٍق مختلفة تجسيٌد ملفهوم  املاركسية والفلسفة  كُالًّ من  أّن  نعترب 

هيغل)Hegel( املتأقلم حول املطلق. تُتوَُّج عملية إسقاط األسطورة هذه بالفلسفة 

الوجودية اإللحادية مع إنكارها لفكرة املطلق بأي شكل من األشكال.

مة  دة من اإللحاد املعارص كمجرد حلوٍل ُمتقدِّ بالطبع، سيكون رشُح األشكال املتعدِّ

لقد  التبسيط.  يف  إفراطاً خطرياً   )Hegel(لة يف فلسفة هيغل املتأصِّ الغامضة  لألمور 

ساهمت التيّارات الفكرية األخرى والتطّورات التاريخية املهمة بحّصتها الوافية عىل 

كلِّ مستوًى من املسعى البرشي بتشكيل الوجوه املختلفة من اإللحاد. ولكن مُيكن 

الروح  لفلسفة هيغل حول  الحاسمة  األهمية  يرى  أن  املايض  التأّمل يف  للمرء حني 

باعتبارها قد قّدمت نظرة ميتافيزيقية جديدة وكاملة، وتستطيع األشكال املختلفة 

من اإللحاد تكوين معناها الخاص وتوضيحه عرب الرجوع إىل هذه النظرة.

وقناعته  اإلنسانية  للعزلة   )Hegel(هيغل لتحليل  كان  لقد  ذلك،  إىل  باالضافة 

التطّور  عىل  عميقاً  أثراً  الله،  الباطل عن  املفهوم  أفدح مصادرها هو  بأّن  الرصيحة 
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املواضيع  إثبات هذه  إعادة  تّم  لقد  الفلسفي.  اإللحاد  ُمختلفة من  الالحق ألشكاٍل 

ٍر أكرث، ضّد مفهومه  ليس فقط وفق معامل املقاربة الهيغلية بل أيضاً، وبشكٍل ُمدمِّ

أعامق  بأّن  االحتجاج  تّم  وعليه،  والله.  اإلنسان  بني  الحقيقية  العالقة  عن  الخاص 

الوجود  إىل  تحويلها  مُيكن  للغاية،  جيٍِّد  بشكٍل  هيغل  حلّلها  التي  اإلنسانية  العزلة 

األصيل ليس عرب إثبات الوحدة النهائية بني اإلنسان والله باعتبارها الحقيقة املطلقة، 

بل من خالل رفض الله وإثبات كون اإلنسان هو املطلق الوحيد.

 .)Marx(وماركس )Feuerbach(تتّضُح هذه النظرة بشكٍل جيٍد يف فكر فيورباخ   

كان كُلٌّ منهام بطريقته الخاصة شديد اإلعجاب بدعوى هيغل التي تُفيد أّن املفهوم 

الديني االستعبادي لإلنسان سوف يرتافُق بشكٍل حتمٍي مع وضعٍ اجتامعٍي وسيايٍس 

ُمنعزل. ولكّنهام قد أرّصا عىل أنّه بدالً من طرح حلٍّ غري فّعال باألساس للمسألة عىل 

فعل  -كام  والله  اإلنسان  بني  النهائية  الوحدة  عن  ة  املحريِّ الفلسفية  النظرية  ضوء 

هيغل)Hegel(ـ  ينبغي تناولها بدالً من ذلك عىل ضوء اإللحاد الرصيح التام. يف الفصلني 

 )Feuerbach(التاليني، سوف نبحث هذا االّدعاء يف تعبريه املتجيّل يف فكر فيورباخ

وماركس)Marx( عىل التوايل. 
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مسريته   )1872-Ludwig Feuerbach( )1804(فيورباخ لودفيغ  بدأ 

جامعة  يف   )Protestantism(الربوتستانتي الالهوت  يف  كتلميٍذ  األكادميية 

 )Berlin(بعد ذلك، انتقل إىل جامعة برلني .)Heidelberg University(هيدلربغ

مع  ولكن  بانتظام.  دروسه  يحرُض  وكان  لهيغل  ُمتحمساً  تلميذاً  أصبح  حيث 

الهيغلية  والفلسفة  اإللهيات  من  كُلٍّ  نبذ  إىل  الشخصية  تأّمالته  به  أّدت  الوقت، 

لوجهة  واٍع  تبّدٍل  عىل  تنطوي  اإلنسان  حول  جليّة  إلحادية  فلسفٍة  يف  واإلسهاب 

آراؤه  تشّكلت  الذي   )Karl Barth(بارث كارل  يُعلّق  كام   .)Hegel(هيغل نظر 

تقّدمه  فإنّه »مع   ،)Feuerbach(فيورباخ فلسفة  كرٍد عىل  كبري  إىل حٍد  الالهوتية 

 )Feuerbach(فيورباخ ينتمي  أيضاً،   )Kant(وكانط  )Hegel(هيغل عىل  الكبري 

ونزعوها  تعاليمه  يف  الالهوتية  الرواسب  استشّفوا  الذين  برلني  زعيم  تالميذ  إىل 

عنها«]1]. يسعى فيورباخ)Feuerbach( لتقديم تحليٍل للدين مضاٍد لالهوت يُثبُت 

بالله ويعبده بل  الدين يف األساس ال يؤمن  أّن  أّن الحقيقة وراء املظهر تكمُن يف 

ينقسُم  لذلك،  األعىل.  أو  اإللهي  الكامل  ذاتها  بحد  تُعترب  التي  اإلنسانية  بالطبيعة 

رّسخ  الذي  املؤلّف  وهو  قسمني،  إىل   )1841( املسيحية«  »جوهُر  الرئييس  مؤلّفه 

املناقشة  األكرب من  القسط  أملاين مشهوٍر وحائٍز عىل  فيلسوف  كأكرث  فوراً  سمعته 

الثاين  القسم  أّما  للدين،  الحقيقي  الجوهر  ويُظهُر  إيجايٌب  األول  القسم  العقد.  يف 

اّدعاءات الالهوت بأكمله. كان يعتقُد فيورباخ بكون وظيفته  فإنّه سلبي ويجحد 

بني  التضاد  إال  هو  وما  كلياً،  وهمّي  واإلنساين  اإللهي  بني  »التضاد  أّن  إظهار  هي 

[1]- L.Feuerbach, The Essence of Christianity, ed. and trans. George Eliot (Marian Evans), 

Introd. K. Barth, Foreward H.R. Niebuhr, Harper Torchbooks, New York, 1957, xii.



85 فيورباخ وتأليه اإلنسان

الطبيعة اإلنسانية بشكٍل عام والفرد اإلنساين، وبالتايل فإّن موضوع الدين املسيحي 

برّمتها«]1]. إنسانية  ومحتوياته 

   استناداً إىل فيورباخ)Feuerbach(، ينبغي البحث عن أساس الدين يف االختالف 

الجوهري بني اإلنسان والبهائم ألّن األخرية ال متتلك الدين. إّن هذا االختالف يكمُن 

يف وعي اإلنسان بذاته ليس كفرٍد فحسب بل من خالل طبيعته الجوهرية أو انتامئه 

دة مُيكن أن تكون موضوعاً فكرياً لإلنسان، فإنه يتمّكن  إىل نوع. ألّن طبيعته املحدَّ

بشكٍل عام من العلم الطبيعي –أي العلم بالنوع بيولوجي. باالضافة إىل ذلك، انطالقاً 

بأّن  القول  مُيكن  إنساين،   فكري  موضوٌع  هي  الجوهرية  طبيعته  أو  نوعه  أّن  من 

اإلنسان يتسامى فوق قيوده الفردية وبالتايل يُحِرُز وعياً باملطلق. وعليه، يُصبح أساس 

الذي يُوصف  ـ  الدين  بالفعل، ينبغي فهم  الفارقة لإلنسان واضحاً.  امليزة  الدين يف 

بشكٍل عاٍم كوعٍي باملطلق ـ كوعي اإلنسان بطبيعته الخاصة املطلقة. كذلك، ضمنياً، 

الطبيعة غري  الوعي«]2]. مبقتىض  الوعي بالنهائية  إال  باملطلق »ليس  الوعي  إّن هذا 

البهيمي  الوجود  الكامَنني يف  والخصوصية  القيود  اإلنسان  يتجاوز  لوعيه،  املحدودة 

الحيواين املحض، ويستطيع أن يحيا نسبًة إىل نوعه وطبيعته العامة باعتبار متييزها 

عن طبيعته الفردية.

   إّن العنارص املالمِئة التي تُكّون الطبيعة الجوهرية لإلنسان هي الخصال املطلقة 

املوثِّقة للذات والتي تتألف من العقل واإلرادة والحب. »وحده الحقيقي والكامل 

واإللهي هو ذاك الذي يُوجد من أجل ذاته. ولكن هكذا هو الحب، هكذا هو العقل، 

هكذا هي اإلرادة. العقل واإلرادة والحب ليست قوًى ميتلكها اإلنسان إذ إنّه ال يشء 

من دونها، وإنّه ما هو عليه فقط من خاللها؛ إنّها العنارص املكوِّنة لطبيعته التي ال 

[1]- Ibid., pp. 131- 134.

[2]- Ibid., p.3.
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دة والحاكمة ـ القوى اإللهية املطلقة  طة واملحدِّ ميتلكها وال يصنعها، إنّها القوى املنشِّ

ـ التي ال ميكنه التصّدي ألي مقاومة إزائها.«]1] مهام كانت عليه نقاط ضعفنا وقيودنا 

الفردية، فإنّنا نُدرك أّن العقل واإلرادة والحب هي بنفسها كامالٌت مطلقة وكاملة. 

إنّها خصاٌل متثّل غاياٍت بحد ذاتها. ببساطة، نحُن نفّكر ونُريد ونحب من أجل العقل 

وحرية اإلرادة والحب.

إّن كل شخص كفرٍد برشٍي يُدرك محدوديته واعتامده عىل الطبيعة.  ولكن أيضاً 

باإلنسان  تسمو  التي  بالكامالت  املتّصف  اإلنساين  النوع  النهائية  إدراك  خالل  من 

بوصفه فرداً بكل بساطة ـ أي العقل واإلرادة والحب ـ فإنّه يُحرز موضوع القيمة 
املطلقة. »بالنسبة لإلنسان، فإّن املطلق هو طبيعته الخاصة.«]2]

بالرغم من ذلك، فإّن اإلنسان ال يتوّصل بشكٍل مبارش إىل الفهم املناسب لالنهائية 

نوعه. يف الواقع، إّن اإلنسان مييل لنسِب قيوده الفردية الخاصة به إىل النوع بحّد 

ذاته، وإبراز الكامل املطلق الكامن يف جوهره يف موضوع خارجي. بهذه الطريقة، 

يأيت إىل اإلثبات »الديني« لله بوصفه العلم واإلرادة والحب املطلق. إّن الدين مبعناه 

من خالله  والذي  اإلنساين،  الذايت  للعلم  املبارش  وغري  األقدم  الشكل  هو  االنتقايص 

يتفّكر اإلنسان بطبيعته الخاصة وكأنّها أمٌر خارٌج عن ذاته وعائٌد إىل إله متعال. مُيثّل 

الدين الحالة الطفولية الساذجة لإلنسانية التي ينبغي تحويلها من خالل الفلسفة إىل 

نزعة إنسانية متكاملة.

وعليه بالنسبة لفيورباخ)Feuerbach(، فإّن تعريف اإلنسان املتديّن هو اإلنسان 

املنعزل. يُخطئ هذا اإلنسان حني ينسُب الكامالت املتوِّجة لطبيعته الجوهرية إىل 

الله، وعىل النقيض من هذا االستنباط يُعرّف نفسه عىل أساٍس فردي بحت، وعريّض، 

[1]- Ibid., p.5.

[2]- Ibid., p.5.
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إلٍه  التصّور الديني يف األساس هو تحويُل الخواص اإلنسانية إىل  أّن  وغري كامل. مبا 

وهمي، فكلاّم يتّم تفصيل فكرة الله بنحو أغنى، كلاّم أصبح اإلنسان أفقر وُمنخفضاً 

إىل حالٍة تعيسة ومستعبدة. »إّن الدين هو الذي يفصُل اإلنسان عن نفسه؛ يقوم 

اإلنسان عليه، واإلنسان  ما هو  ليس  الله  لذاته.  كنقيٍض  أمامه  الله  بوضع  اإلنسان 

كامل  الله  املحدود،  الكائن  هو  واإلنسان  املطلق  هو  الله  عليه.  الله  هو  ما  ليس 

واإلنسان ناقص، الله أبدٌي واإلنسان زمني، الله قديٌر واإلنسان ضعيف، الله ُمقّدس 

واإلنسان ُمذنب. يُشّكل الله واإلنسان طرفني: الله هو اإليجابية املطلقة ومجموع كل 

الحقائق، واإلنسان هو السلبية املطلقة والحاوي لكل النواقض.«]1] ينبغي حّل هذا 

التضاد الباطل ولكن ليس بالطريقة الوهمية يف فلسفة هيغل)Hegel( حول الروح 

بل بأسلوٍب مُيكنه حقاً تحرير اإلنسان وجعله متصالحاً مع واقعه الحقيقي.

يكمُن الوهن األسايس يف املقاربة الفلسفية لهيغل)Hegel( يف أنّه قد سعى ملحو 

العزلة اإلنسانية وتحقيق تصالٍح بني اإلنسان والله من خالل نظريٍة ميكن أن تُعترب 

لدى التأمّل ُمنحازة لصالح الله عىل حساب اإلنسان. وعليه، فإّن هيغل)Hegel( قد 

قام فقط بإنشاء العزلة تحت مسّمى حلّها. لقد قّدم نظريًة تُبّدل العالقة الواقعية 

دة  بني املوضوع واملحمول من خالل إثبات املوضوع اإللهي املمِتلك لكامالت محدَّ

بدالً من جعل الكامالت بحد ذاتها محموالت إلهية. وعليه، فإّن هيغل)Hegel( يقوم 

فقط بتقديم حلٍّ نظري مثايل ملشكلٍة ينبغي أن تُعالج بشكٍل مادي وتجريبي وفاًء 

لإلطار اإلنساين. يضّم هيغل الوعي اإلنساين إىل الوعي اإللهي عىل نحٍو يتم تحليل 

الله بنفسه. إّن هذا ببساطة متديداً واستسالماً  وعي اإلنسان بالله عىل ضوء وعي 

تُحلّل  نظريٍة  يف  راديكالياً  واإلطاحة  تبديله  هو  املطلوب  بينام  الديني  للوهم  تاماً 

وعي اإلنسان بالله عىل ضوء وعي اإلنسان بنفسه. »إذاً، ملاذا تقوُم أنت بعزل وعي 

[1]- Ibid., p.33.
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بكائٍن متميٍز عن اإلنسان، لذاك الذي هو موضوٌع  ذاتياً  اإلنسان عنه وجعله وعياً 

بالنسبة إليه؟ ...هل إّن معرفة اإلنسان بالله هي معرفة الله بنفسه؟ يا له من انفصام 

وتناقض! العبارة الصحيحة هي التالية: إّن معرفة اإلنسان بالله هي معرفة اإلنسان 
بنفسه، بطبيعته الخاصة.«]1]

استناداً لفيورباخ)Feuerbach(، فإّن مفتاح الحقيقة العليا لإلنسان هو التطبيق 

الصارم للمبدأ الذي يُفيد بأّن املوضوع الحقيقي والقاعدة املالمئة ألي معنًى أو قيمة 

مكشوفة للوعي اإلنساين هو الطبيعة اإلنسانية نفسها. مبا أّن طبيعة الوعي اإلنساين 

هي عىل هذا النحو، فإّن املواضيع تظهُر لنا وتؤثّر علينا كام هو ديدنها. إّن موضوع 

أي شكٍل من الوعي اإلنساين –عىل سبيل املثال: الشعور، اإلحساس، الفهم، اإلرادة 

ـ هو دامئاً يف معناه الداخيل جعٌل موضوعي للطبيعة اإلنسانية. »وعليه، فإّن قوة 

موضوع الشعور هي قوة الشعور ذاته؛ وقوة موضوع الفكر هي قوة الفكر ذاته؛ 

وقوة موضوع اإلرادة هي قوة اإلرادة ذاتها.«]2] نحن نعيُش يف بيئة إنسانية غري قابلة 

لالختزال. إّن مجرد تطبيق أي محاولة ملموسة لتصّور نظاٍم ُمطلق من املعنى والقيمة 

يسمو فوق إطارنا ومواردنا اإلنسانية هو خياٌل ومرشوٌع يُلحُق الهزمية بالذات.

اإللهيات  كل  واختزال  الدين  جوهر  بتفسري  املتمثّل  هدفه  تحقيق  أجل  من 

مبدأ  تطبيق  واسعٍ  نطاٍق  عىل  يتّم   ،)Anthropology(االنرثوبولوجيا يف 

الوعي اإلنساين  ينبغي فهم أهمية موضوع  بأنّه  يُفيد  الذي   )Feuerbach(فيورباخ

عىل ضوء تطّوره النفيس من الطبيعة اإلنسانية. مُتثّل خطة العلمنة هذه نرصاً للنزعة 

اإلنسانية املتصلّبة حول الحرية والتي قد طاردت التأمل الفلسفي كوعٍد مل يتّم الوفاء 

اإلنسانية  الذاتية  حول  املصريية   )Descartes(ديكارت استكشافات  منذ  وذلك  به، 

[1]- Ibid., p.230.

[2]- Ibid., p.5.
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بحثاً عن جذور املعنى والقيمة. من أجل توضيح الهيئة التي تحققت بها يف النهاية 

هذه النزعة للحرية يف فلسفة فيورباخ)Feuerbach(، ينبغي أن نتناول بإيجاٍز بعض 

السامت البارزة يف تحليله النقدي للدين ومفهومه املرتابط حول اإلنسان.

وفقاً لفيورباخ )Feuerbach(، فإّن موضوع الوعي الديني يتمتّع بأهميٍة مركزية 

الدين،  يف  أنّه  هو  السبب  اإلنسانية.  للطبيعة  الُعليا  القيمة  عن  الكشف  سبيل  يف 

يهدُف الوعي إىل ما هو إلهي، أي ذاك الذي ينبغي عبادته بوصفه الكامل األعىل. 

وعليه، فإنّه يكشف ـ ومن املعرتف به أنّه من خالل نوع ُمنعزٍل من اإلدراك ـ عن 

الديني  الوعي  موضوع  الله  كون  فكرة  يف  نجُد  اإلنسانية.  للحقيقة  الباطني  املركز 

اإلنساين. من خالل تحسني مستمر  لالمتياز  املثايل  اإلنسان  تصّور  عن  خيالياً  تعبرياً 

النهايئ  الكشف  باتّجاه  للدين  التاريخي  التطّور  سعى  الله،  ملفهوم  روحية  وتقوية 

عن املفهوم األسايس فعالً حول اإلنسان. إّن تطّور التجسيد البحت للقوى الطبيعية 

يف األديان طبيعية إىل إلٍه يتّصُف بالخواص الروحية واألخالقية يعكُس حركة التطّور 

اإلنساين من حالة الوحشية والهمجية إىل الثقافة. بالرغم من ذلك، فإّن أكرث األديان 

تطوراً تبقى خاضعًة للوهم الحتمي للوعي الديني بشكٍل عام وذلك يف اعتباره أّن 

موضوعاً  ذاته  بحد  الدين  جعل  يتّم  حني  فقط  البرش.  فوق  حقيقة  هو  موضوعه 

للتأّمل الفلسفي ميكن تحقيق فهم حقيقٍي لجوهره.

إحدى الخطوات األساسية للتوّصل إىل هذا الفهم هو إدراك أّن ما يتّم تبجيله يف 

الدين فعالً ليس الذات املزعومة املمتلكة للخصال اإللهية بل ألوهية الخصال نفسها. 

إّن ما يحكُم اإلنسان بكونه الكامل األعىل هو ما يعتقد بأنه إلهي. عىل سبيل املثال، 

البدنية  الشهوانية والقوة  للرغبات  امتالكها  ناحية  الوثنية من  يُنظر إىل اآللهة  كان 

بأقىص  للتبجيل  ُمستحقة  تُعترب  كانت  الخصال  ألّن هذه  وذلك  البطولية  والصفات 

درجات التقدير. إّن وجهة النظر التي تّدعي إعالء الوجود اإللهي ـ من خالل تأكيد 
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الله كام هو يف ذاته ـ تعادُل  قصور أيٍّ من محموالتنا اإلنسانية حتامً حني تصوير 

شكالً خفيّاً من اإللحاد. عملياً، فإّن أي كائٍن غري ممتلٍك للصفات هو غري موجود فعالً 

وميثُّل مجرد فكرة فارغة. »إّن إنكار املحموالت املحّددة اإليجابية املتعلقة بالطبيعة 

اعتباره  يتّم  دينٍي يخدمه فال  للدين، ولكن مع مظهٍر  إنكاراً  يعدو كونه  اإللهية ال 

إنكاراً. ببساطة، إنّه إلحاد خفٌي ممّوه«]1].

باالضافة إىل ذلك، فإّن الفرق الكامن بني الله كام هو يف ذاته وبني الله كام هو 

بالنسبة إيّل ضعيف. ال ميكنني عىل اإلطالق تأكيد أي يشٍء عن الله إال ما مُيثّله الله 

بالنسبة يل. ما دام األمر ُمتعلّقاً يب، فإّن ما مُيثله الله بالنسبة إيّل هو متام ماهية الله 

يف ذاته. إّن الفرق بني املوضوع كام هو يف ذاته وكام هو بالنسبة إيّل ُمصيٌب فقط ما 

دام بإمكان املوضوع التجيل يل بطريقة مختلفة عن ظهوره الفعيل. إّن الحديث عن 

الفرق بني املوضوع كام ينبغي أن يظهر يل وبني ماهيته الذاتية بطريقٍة ال مُيكنني 

أبداً إدراكها يُعترُب فلسفًة تجاوزية وهمية.

كذلـك، يـرُِد مـا ميثّلـه اللـه بالنسـبة إيّل بشـكٍل تـام يف املحمـوالت التـي أتصـّور 

مـن خاللهـا أنّـه الكـامل األعـىل. ال توجـد قاعـدة سـليمة لالفـرتاض الـذي يُفيـُد بأّن 

إثبـات وجـود ذاٍت إلهيـة هـوـ  بنحـٍو مـاـ  أكـرث تأكيـداً وأقـل تشـبيهاً باإلنسـان من 

املحمـوالت التـي تصـف اللـه. إذا شـّك أحدهـم بالصحـة املوضوعيـة للمحمـوالت 

املنسـوبة لـذاٍت إلهيـة، فينبغـي أن يشـّك أيضـاً مبوضوعيـة الـذات املمتلكـة لهـذه 

املحمـوالت. إذا كانـت املحمـوالت موضـع هذا النقـاشـ  كالحب والخري والشـخصية 

ومـا إىل ذلـك ـ تشـبيهاٍت باإلنسـان ومجـرد أسـاليب إنسـانية لتصـوُّر اإللهـي، فـإّن 

إثبـات وجـود الـذات اإللهيـة أيضـاً هـو مجـرد أسـلوٍب تشـبيهي باإلنسـان لتصـّور 

الواقـع. عـىل سـبيل املثـال، كيـف ميكن للمـرء التأكّد مـن أّن إثبات وجـود الله ليس 

[1]- Ibid., p.15
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ببسـاطٍة تقييـداً أو تحريفـاً للنمـط اإلنسـاين املفاهيمي الذي يُزال بشـكٍل أكـرث تنّوراً 
الوعـي؟]1] من 

يُفيد  الذي  للمبدأ  ننقاد  أن  اإللهي  وملوضوعه  للدين  تناولنا  يف  ينبغي  بالتايل، 

ـ  املوضوع  حقيقة  هو  واملحمول  املحمول؛  يف  فقط  تكمُن  املوضوع  »ماهية  بأّن 

وجوده«]2].  يُتصّوُر  الذي  املحمول  املوجود،  املشّخص  املحمول  فقط  هو  املوضوع 

التي  بالحقيقة  أوضح  وبصريٍة  للدين  مناسب  فهٍم  تحقيق  من  املبدأ  هذا  مُيّكننا 

سوف  بالتايل،  اإلنسانية.  الطبيعة  يف  يكمُن حرصاً  اإللهية  الخصال  أساس  أّن  تُفيُد 

تُعترب  التي  اإلنسانية  الطبيعة  يف  األساسية  للخصال  استخالصاً  الدين  يف  الله  يُعترُب 

جميع  من  فّعال  بشكٍل  تخلّصنا  قد  سنكون  ذلك،  إىل  باالضافة  املطلقة.  الحقيقة 

للخصال  للتأمل  سابقاً  نقالً  فقط  الدين  يُجّسد  بينام  اإللهيات.  وغوامض  خدع 

اإلنسانية إىل كائن إلهي وهمي، فإّن اإللهيات تُنشئ هذه العزلة من خالل اعتبار 

الذات اإللهية املتعالية ـ التي قد تّم إسباغ الخصال اإلنسانية عليها ـ نقطة اإلنطالق 

املطلقة والصحيحة لتأمالتها.]3] مُيكننا تفادي هذا الوهم الالهويت ونتائجه حني نُقّدر 

أنّه ميكن اختزال الذات اإللهية يف خصالها املميِّزة، وأن هذه اإلسباغات هي لخصال 

إنسانية عىل وجه التحديد.

وتبديل  موضوعية  إىل  الباطنية  لذاتيته  اإلنسان  تحويل  يف  الدين  لُغز  يكمُن 

الصورة الناتجة عن ذلك لتصبح ذاتاً متعالية أو إلهاً. يف أنواع الدين األكرث تطوراً من 

غريها، وبشكٍل خاص يف املسيحية، يُصوَّر هذا اإلله عىل نحٍو شخيص وأخالقي للغاية. 

م  إّن املفهوم امليتافيزيقي املنفصل الذي يُفيد أّن الكيان اإللهي هو العقل األعىل يُقدِّ

فقط تثبيتاً نظرياً للخصال العاطفية جوهرياً إلله الدين، مثل املرّشع األخالقي واألب 

[1]- Cf. Ibid., pp.17- 19

[2]- Ibid., p.19

[3]- Ibid., pp. 213- 214
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املحب. إّن الله، باعتباره موضوع الوعي الديني، يتطابق بشكٍل مالئم مع الحاجات 

العاطفية للذاتية اإلنسانية الفعلية إىل العدل األخالقي والتصالح الخاليص وليس مع 

متطلبات التأمل املنطقي الجامد. وعليه، برصف النظر عن جهود اإللهيات النظرية 

لجعل املسألة غامضًة، فإّن الله يف الدين يُشبَّه باإلنسان بالرضورة. فقط من خالل 

حقاً  ُمتَّصالً  الله  يكون  اإلنسانية  للذاتية  الوجودية  األبعاد  بهذه  الدقيق  االرتباط 

بالوعي الديني. اإلله البرشي عىل وجه التحديد- أي اإلله غري املخالف لإلنسان عىل 

التامم بل يتقاسم معه الطبيعة والخواص املشرتكة- هو فقط من ميكنه أن يكون ذا 

أهمية للهموم اإلنسانية عىل وجه التحديد. »يف الدين، يسعى اإلنسان نحو الرضا؛ 

الدين هو خريه األعىل. ولكن كيف مُيكُن لإلنسان العثور عىل السلوى والسالم يف الله 

إذا كان الله يف األساس كياناً ُمختلفاً؟...إذا كانت طبيعته مختلفة عن طبيعتي، فإّن 
سالمه مختلٌف أساساً ـ وهو ليس السالم املالئم يل.«]1]

استناداً إىل فيورباخ )Feuerbach(، فإّن املسيحية ـ عىل خالف مناذجها الالهوتية 

باالضافة إىل ذلك،  التحديد.  إنسانية عىل وجه  الله عرب محموالت  تُصّور  ـ  املضلِّلة 

الوهم  أ(  من:  تنقيتها  يتّم  حني  اإلنسان  حول  حقيقية  فلسفة  إىل  تحويلها  ميكن 

الديني املتمثّل بنسِب األلوهية باألصل إىل ذات ُمفرتضة بدالً من نسبها إىل الكامالت 

بإثبات  واملتمثّل  وثيق  بشكٍل  املتصل  الخطأ  وب(  املحموالت،  نحو  عىل  املجعولة 

التعريف  بسبب  وذلك  املطلق،  اإللهي  للفرد  املنعزل  بالشكل  فقط  النوع  أبدية 

الباطل للنوع والفرد.

عىل سبيل املثال، إّن اللغز املسيحي املتمثّل بالتجسيد يُحّدث اإلنسان عن حّب 

املستحق  إّن  والحب.  الله  األساسية هي  إّن عنارصه  اإلنسان.  تجاه  األناين  الله غري 

للعبادة فعالً يف هذا اللغز هو ليس الذات اإللهية التي تُحب بل الكامل »اإللهي« 

[1]- Ibid., p.45.
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املطلق املتمثّل بالحب غري األناين نفسه. »ماذا يكون املعنى الحقيقي وغري املزيّف 

للتجسيد إال الحب املطلق الطاهر من دون إضافات ومن دون متييز بني الحب اإللهي 

واإلنساين؟ بالرغم من وجود الحب النفعي بني البرش إال أّن الحب اإلنساين الحقيقي 

ـ الذي يستحق وحده هذا االسم ـ هو ذاك الذي يدفع نحو التضحية بالذات من 

أجل اآلخر. إذاً، من هو ُمخلّصنا وُمنقذنا؟ الله أو الحب؟ الحب؛ ألّن الله مبا هو الله 
مل يُنقذنا بل الحب الذي يتعاىل فوق االختالف بني الشخصية اإللهية واإلنسانية.«]1]

الدين  يف  األخرى  للسامت  ُمختزاِلً  مامثالً  تحّوالً   )Feuerbach( فيورباخ  يُقّدم 

املسيحي. عىل سبيل املثال، يصُف فيورباخ)Feuerbach( لُغز الثالوث بأنّه يكشف ـ 

بطريقٍة ُمنعزلة دينياـً  الطابع املطلق أو اإللهي للوعي الذايت. باالضافة إىل ذلك، يُعترب 

بأنّه يُظهر الحقيقة التي تُفيد أنه يتّم إيصال الوعي الذايت املناسب فقط من خالل 

عالقة »أنا|أنت« يف الحياة الجامعية. »الحياة املشرتكة وحدها هي الحياة الحقيقية 

واملرضية للذات واإللهية: إّن هذه الفكرة البسيطة، هذه الحقيقة الطبيعية واملتأصلة 
يف اإلنسان، هي الرس واللغز املاورايئ للثالوث.«]2]

كذلك، فإّن فيورباخ)Feuerbach( يحتجُّ بأنّه يتم اإلشارة إىل القوة اإللهية للغة 

إّن عبادة  الله«.  كمبدأ أسايس للكامل والتحرير اإلنساين، وذلك يف موضوع »كلمة 

»كلمة الله« هي اعرتاٌف غري مبارش بالقوة اإللهية للغة اإلنسانية حني تغدو موضوعاً 

لإلنسان يف نطاق الدين.]3] بطريقة مامثلة، يّدعي فيورباخ)Feuerbach( أّن عقيدة 

خلق العامل عرب »الشخص« الثاين يُصوِّر بطريقٍة دينية الحقيقة التي تُفيُد أّن اإلنسان 

يلُج يف عالقٍة ذي معنى و»ُمشيِّدة للعامل« مبعيّة بيئته الطبيعية فقط عرب التواصل 

الثقايف مع أخيه اإلنسان. إنّها تُظهُر األهمية الُعليا للذاتية املتبادلة كمصدٍر للكامل 

[1]- Ibid., p.53.

[2]- Ibid., p.67.

[3]- Ibid., p.79.
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اإلنساين. »إذاً، يُحرز األنا الوعي بالعامل عرب الوعي باآلخر. وعليه، يكون اإلنسان إله 
اإلنسان...يف العزلة، تكون القوة اإلنسانية محدودة، ويف االجتامع تكون ُمطلقة.«]1]

السامت  لهذه   )Feuerbach( فيورباخ  تحليل  تفاصيل  عند  للمكوث  حاجة  ال 

وغريها يف الدين املسيحي. املوضوع املحوري الذي يسوُد كامل التحليل واضٌح مبا 

الذايت، ووهٌم  الدين بشكٍل أسايس شكٌل ُمنعزل من اإلدراك  أّن  الكفاية، وهو  فيه 

ينبغي التغلّب عليه من خالل تتّبعه للوصول إىل مصدره وموضوعه الحقيقيني- أي 

الطبيعة املطلقة لإلنسان. الله هو مجرد َجْعٍل موضوعي للذاتية اإلنسانية التي تّم 

تحريرها من القيود الفردية الطارئة. يعرتُف الدين بخواص النوع البرشي وبإنسانيته 

إّن  اإلنسان.  عن  ُمختلف  إلهٍي  كياٍن  إىل  تحويلها  يف  يخطئ  أنّه  إال  الجوهرية، 

الحقيقة الباطنية لإلميان بالله هي إميان اإلنسان بالتناهي طبيعته الخاصة وحريتها 

املطلقة. إّن االختزال األنرثوبولوجي للدين يُوصل هذه الحقيقة إىل واجهة الوعي 

نهايئ إلنجازه،  تقييٍم  الدينية. وعليه، يف  الذاتية  اإلنسان من عزلته  اإلنساين وينقذ 

والخارقة  الساموية  الله  طبيعة  اختزلنا  »قد  بأنّه:   )Feuerbach(فيورباخ يالحُظ 

للطبيعة وفوق البرشية يف عنارص الطبيعة اإلنسانية بوصفها العنارص األساسية فيها. 

لقد أوصلتنا عملية التحليل مجدداً إىل النقطة التي انطلقنا معها. إن بداية الدين 
ووسطه ونهايته هي اإلنسان«.]2]

هذا  من  املنبعث  اإلنسان  ملفهوم  العامة  الخطوط  لتناول  اآلن  فلننطلق 

فيورباخ  إىل  استناداً   .)Anthropology(أنرثوبولوجيا إىل  واإللهيات  للّدين  التحّول 

)Feuerbach(، فإنّه بعد إزالة اإلميان بالله باعتباره الذات اإللهية املمتلكة للكامالت 

املطلقة واملوثِّقة للذات، مُيكننا إنزال هذه الكامالت »إىل األرض« يف ُمحيطها اإلنساين 

[1]- Ibid., p.83.

[2]- Ibid., p.184.



95 فيورباخ وتأليه اإلنسان

األسايس. إّن الواقع اإلنساين الحقيقي هو النوع، والعرق البرشي، واإلنسان املجموعي 

كمجموعة  الواقعية  حياته  يف  بل  ـ  إلهي  كفرٍد  وإبرازه  تصويره  خالل  من  ليس  ـ 

متطّورة تاريخياً حيث يُشّكل كّل إنسان كفرٍد مجرَّد لحظة عابرة. 

التوافق الحقيقي بني املحدود واملطلق ليس توافقاً تجريدياً لإلنسان مع الكامل 

النظري البحت لذات إلهية ُمطلقة، بل هو توافٌق اجتامعي حّي للفرد املحدود مع 

الكامل املطلق للنوع البرشي. يُحرز الفرد أهميًة ُمطلقة ومضمونة من خالل املشاركة 

يف الكامل املجموعي للنوع الذي يتخطّى واقُعه غري املحدود موارَد الفرد لوحده.

إّن جميع الصفات اإللهية التي تجعل الله هو الله هي صفات النوع - صفاٌت 

تكون محدودة يف الفرد ولكن يتّم محو حدودها يف جوهر النوع وحتى يف وجوده 

ما دام يكون وجوده التام كامناً فقط يف مالحظة مجموع كّل البرش. علمي وإراديت 

محدودان؛ ولكّن حّدي ليس حّد اإلنسان اآلخر ناهيك عن البرشية. ما هو صعٌب 

بالنسبة يل هو سهٌل بالنسبة آلخر؛ ما هو مستحيل وغري ُمتصّور يف عمٍر محدد هو 

معقول وممكن يف عمٍر الحق. إّن حيايت ُمقيّدة بوقٍت محدود؛ وهذا ال ينطبق عىل 
حياة البرشية.]1]

وعليه، يف املعارضة الواعية للرتاث املثايل، يقرتُح فيورباخ ما يُسّميه حاّلً »مادياً« 

أو »واقعياً« ملسألة العزلة اإلنسانية. يُخربنا فيورباخ )Feuerbach( بأنّه مثايٌل فقط 

باملعنى األخالقي والعميل حيث يعتقُد جازماً بأنّنا نشارُك بالواقع املؤكَّد النهايئ النتصار 

القيم املطلقة كالحقيقة والحرية والعدالة والحب وسيطرتها. أّما فيام يتعلق بالشكل 

الحقيقي،  واقعه  مع  لإلنسان  املطلق  التوافق  خاللها  من  يتحقق  التي  واألساليب 

فإّن فيورباخ)Feuerbach( يلتزم بشكٍل رصيٍح وحرصٍي بالنزعة اإلنسانية الطبيعية 

»الدنيوية«. يتّخُذ هذا التوافق شكل املشاركة الفردية لكل إنسان يف التشّكل املستمر 

[1]- Ibid., p.152.



اإللحاد واإلغتراب96

للكامل املطلق لإلنسانية كمجموٍع واقعٍي وُمعّقد. يتحّقق هذا الهدف عرب التطّور 

التاريخي الجامعي للعالقات املادية والبيولوجية واألخالقية والثقافية.

ُم كتصحيٍح  إّن وصف فيورباخ )Feuerbach( لإلنسان ككائٍن منتٍم إىل نوع يُقدَّ

للفردية الفلسفية بشكٍل عام وللفردية الدينية بشكٍل خاص. السبب هو أنّه يّدعي 

بأنّه يف الدين -وعىل وجه التحديد يف الدين املسيحي ـ يَعترُب كّل إنسان أنّه يحقق 

كامله األسايس بنفسه فقط، وذلك من خالل عالقته التأملية الشخصية بفرٍد إلهي قد 

ُمنح كل الكامل العام للنوع. من خالل هذا الربط لكامل النوع البرشي بفرٍد إلهي، 

يتّم التضحية باإلنسانية التاريخية لحساب وهٍم متجاوٍز للطبيعة، ويتّم إقصاء الفرد 

عن إطاره الفّعال الوحيد للتحقق. ترمي عقيدة فيورباخ)Feuerbach( التي تُفيد أّن 

كّل إنسان يف األساس ليس فرداً بل كائناً منتمياً إىل نوع ـ كائناً يلُج يف إنسانيته فقط 

مبقتىض عالقاته القامئة بشكٍل متبادل مع اآلخرين- إىل اإلشارة للطريق نحو اإلنجاز 
العميل للتحقق اإلنساين الذي يختلف عن الخالص الوهمي للفردية الدينية.]1]

الحقيقة  هذه  إيصال  أسايس  بشكٍل  يتّم   ،)Feuerbach(فيورباخ إىل  استناداً 

قة لواقعه يف مجتمع النوع ليس عرب اإلطار  املطلقة لإلنسان كذاتيٍة متبادلة وُمحقِّ

التجريدي للفكر بل عرب اإلطار البيولوجي الحي للجنس. إّن أفضل طريقة الستشعار 

ُغربة الفرد ومحدوديته يف مقابل النوع هي من خالل إدراك الفرق الجنيس. يعتمُد 

كٌل من الرجل واملرأة بشكٍل متبادل عىل تكاملهام املشرتك من أجل تحقيق واقعهام 

الحقيقي،  لإلنسان  األّوالن  املشّكالن  هام  معاً  وحدهام  واملرأة  الرجل  إّن  د.  املحدَّ

وباجتامعهام يُكّونان منوذجاً للبرشية ألّن اتّحادهام هو مصدر التكاثر وسبب وجود 

الناس اآلخرين والتجسيد األويل للبرشية.

انبثاقاً من هذا االختالف يف الجنس، يتطّور الكامل املكتفي ذاتياً واملطلق للحب 

[1]- Cf. Ibid., pp. 150 -159.
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الذي يسمو فوق محدوديات األفراد ويتشّعب يف األبعاد املختلفة من أجل تحقيق 

من  تراتبياً]1].  املنظَّمة  الشخصية  للعالقات  ُمعّقد  كاجتامٍع  بالنوع  الذايت  الوعي 

ترتكُز  إنسانيتنا  بأّن  إىل وعٍي متطوٍر  نتوّصل  الحب،  املنظَّم عن  التعبري  خالل هذا 

أوالً  أمتلُك  اآلخر،  »من خالل  البرش.  من  نظرائنا  مع  الّحية  التاريخية  عىل عالقاتنا 

له،  حبّي  خالل  من  إنسان.  بأنني  أوالً  وأشعُر  أتعلُّم  خالله  من  باإلنسانية.  الوعي 

يتّضُح يل أوالً أنّه ينتمي إيّل وأنّني أنتمي إليه، وأنّه ال مُيكننا التواجد منفصلني، وأّن 

الجامعة وحدها تُشّكل البرشية.«]2] وعليه، يتحقق توافق اإلنسان مع املطلق ـ أي 

الديني  اإلبراز  الباطنية مع  املشاركة  ـ ليس من خالل  لنوعه  املقّدسة  الحقيقة  مع 

للنوع عىل شكل الفرد اإللهي املطلق، ولكن من خالل تضامن الناس املفعم بالحب 

يف حياتهم العلامنية. وعليه: »يوجد توافٌق طبيعي. إّن نظريي يف اإلنسانية بحّد ذاته 
هو الوسيط بيني وبني الحقيقة املقّدسة للنوع. اإلنساُن إلٌه لإلنسان.«]3]

إذا رفض أحدهم إطالق صفة اإللحاد عىل أي رأٍي يؤكّد حقيقة املطلق بأي شكٍل 

من األشكال، وإذا كان املرء ُمستعداً لعّد الدين التزاماً توقريياً للمطلق املتصوَّر بأي 

طريقة، إذاً تتوفر األسس لتأكيد أّن فلسفة فيورباخ)Feuerbach( ال تتضّمن اإللحاد 

غري  التبجيل  يستحق  البرشي  للنوع  املطلق  الكامل  أّن  يُثبت  ألنّه  الدين  رفض  وال 

 )Feuerbach(املقيّد. باالضافة إىل ذلك، توجُد نصوٌص مختلفة تشرُي إىل أّن فيورباخ

ُمستعٌد ليُفهم كمحافٍظ عىل إثبات الله والدين بهذا املعنى الخاص. عىل سبيل املثال، 

ياُلحُظ فيورباخ )Feuerbach( أنّه ينبغي اعتبار حتى األكل والرشب أنشطًة دينية، 
ماّم يُذكّر اإلنسان بامتناٍن بالحقيقة اإللهية التي تُلبّي حاجاتنا.]4]

[1]- Cf. Ibid., p.156.

[2]- Ibid., p.158.

[3]- Ibid., p.159.

[4]- Cf. Ibid., p.277.
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بالرغم من ذلك، فإّن هذا املفهوم املطاطي نوعاً ما للواقع اإللهي والدين مييُل 

إىل إبهام املناقشة حول مسألة الله بدالً من توضيحها. باالضافة إىل ذلك، فإّن إضفاء 

أيِّ أهمية خاصة لهذه امليزة يف فكر فيورباخ)Feuerbach( قد يحرِف االنتباه عن 

واإلنكار  عادة،  فُهام  كام  والدين  لله  والتام  الرصيح  الرفض  أي  األساسية  فرضيته 

الكامل ألي مبدأ مطلق ومتجاوز لإلنسانية حول املعنى والقيمة كالروح املطلقة لدى 

.)Hegel(هيغل

املحاوالت  بعد  أنّه  يف   )Feuerbach(فيورباخ لفلسفة  األهم  امليزة  تكمُن  قد 

من  املستخَرج  املعريف  التقليد  حلولية  لدمج  وهيغل  وكانط  لديكارت  املتعّددة 

الكوجيتو مع إثبات الكائن املاورايئ، تؤكُِّد بوضوٍح أّن العامل الطبيعي للواقع التجريبي 

د للوعي والوجود اإلنساين. وعليه، ينكشُف اإللحاد املحتمل يف هذا  هو األفق املحدِّ

.[1[
التقليد بشكٍل جيلٍّ

الذي  الكوجيتو  ملوقف  وفياً   )Feuerbach( فيورباخ  بقي  الخاصة،  بطريقته 

يتشّكُل وفقه عامل املعنى والقيمة فقط من خالل نشاط الوعي اإلنساين. يؤكُِّد فيورباخ 

)Feuerbach( بأّن موضوع الوعي هو دامئاً جعٌل موضوعي لطبيعة اإلنسان الذاتية. 

بالرغم من ذلك، فإنّه يدمُج هذه النظرة مع العقائد الواضحة للامدية والواقعية التي 

متنُح التجربَة الحسية تفّوقاً غري قابٍل لالختزال وتحرُص موارد الطبيعة اإلنسانيةـ  ومن 

ضمنها مجالها املتعلّق بالوعي ـ يف إطار الوجود الزماين-املكاين. إّن النتيجة،كام رأينا، 

هي النزعة اإلنسانية الطبيعية الكاملة حيث يتّم تحديد كون املطلق هو الطبيعة 

اإلنسانية التي تُحلَّل بدورها من ناحيٍة اجتامعية-تاريخية حرصية.

الشديد  الفلسفي  للتحليل  منوذجاً   )Feuerbach( فيورباخ  فكر  يُعترب  بالكاد 

كونه  من  بدالً  أديب  عام  بشكٍل  هو  الفكر  هذا  عن  التعبري  أسلوب  إّن  والحاسم. 

املناقشة  من  بدالً  النرّية  الحكمة  عىل  يعتمُد  ما  وكثرياً  الحرص،  سبيل  عىل  فلسفياً 

[1]- Cf. God in Exile, pp.650- 671.
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الحسية  ماديّته  انسجاَم  ُمقنع  بشكٍل  يحّل  مل  املثال،  سبيل  التفصيلية. عىل  النقدية 

مع اعتباره بأّن نطاق الوعي هو جعٌل موضوعٍي للذاتية اإلنسانية. كام ياُلحُظ أحد 

املعلّقني فإنّه: »ال يتفق فيورباخ)Feuerbach( مع بروتاغوراس)Protagoras( يف أّن 

اإلنسان هو مقياُس كل األمور، بالرغم من أنّه يؤمُن أيضاً بأّن األشياء موجودة بشكٍل 

بالطبع،  هنا،  يكمُن  اآلخر.  دون  بأحدها  التفّكر  مُيكننا  ال  وأنّه  اإلنسان  عن  ُمستقل 

الدقيقة  غري  املناقشة  يف  وينعكُس  للفحص  الخاضع  غري  التعقيد  من  لكثري  مصدٌر 

لفيورباخ)Feuerbach( حول العالقة بني »اإلنسان« و«الطبيعة«، متاماً كام انعكس يف 
 مناقشته غري الدقيقة للعالقة بني الفكر والجسد، والعالقة بني الفهم والتجربة الحسيّة«.]1]

   كذلك، يُوجُد نوٌع من الغموض يف تخفيضه »لالنهائية« النوعية للكامالت املطلقة 

كالحقيقة والحرية والعدالة والحب إىل »الالنهائية« الكميّة إلدراكاتها التجريبية املختلفة 

فقط يف  الكامالت  اختزال هذه  باإلمكان  كان  إذا  للنوع]2].  املجموعي  التاريخ  طوال 

أمثلتها الفعلية املجموعة طوال التاريخ البرشي، فمن غري الواضح كيف ميكن لفيورباخ 

)Feuerbach( تربير دعواه اإلضافية املتصلة التي تُفيد بأّن هذه الكامالت هي بجوهرها 

عىل نحٍو ينبغي أن تتعاىل يف النهاية عىل تقلّبات حالتها اآلنية املحدودة، وأن تسود 

بشكٍل كامل باعتبارها التحقيق املضمون للسعي البرشي نحو ُسلطة الحقيقة والفضيلة.

النفيس  التطّور  حول   )Feuerbach(فيورباخ نظرية  فإّن  ما،  نوعاً  مامثٍل  بنحٍو 

اإلميان  التخلّص من  إىل  الرامي  إىل هدفها  بالنسبة  فعالً  مناسبة  ليست  الله  لفكرة 

بالله. من خالل السعي وراء حّل مسألٍة ميتافزيقية من ناحيٍة فلسفية، تبدو هذه 

الذي  الله  ديالكتيكياً حول كيفية توّصلنا إىل فكرة  بياناً  تُقّدم فقط  النظرية وكأنها 

يُفرتض عدم وجوده، بدال ًمن كشفها عن أسٍس موضوعية إلنكار وجوده. يُعترب من 

املمكن فهم متام طبيعة العبادة الدينية لله ووجودها بشكٍل مناسب عىل ضوء توفّر 

[1]- E. Kamenka, The Philosophy of Ludwig Feuerbach, London, 1970, p.109.

[2]- The Essence of Christianity, p.23.
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نظرية حول الرشوط النفسية الرضورية إلمكانيتها. يُفرتُض أّن بطالن االعتقاد بالله 

يُثبت من خالل بياٍن حول كيفية متّكننا من التوّصل إىل هكذا اعتقاد.

بالرغم من نقاط ضعفها، فإّن فلسفة فيورباخ )Feuerbach( من دون شٍك تُؤلُّف 

الوفود الحتمي إللحاٍد تم تركيبه  فصالً مهامً من تكوُّن اإللحاد املعارص، وتشرُي إىل 

بوعٍي تام. ال تقوم فلسفة فيورباخ)Feuerbach( ببساطٍة باقرتاح نظريٍة عن املعنى 

النهايئ للحقيقة والذي يبدو إلحادياً مع التأّمل. بدالً من ذلك، إنّها تتعّمد دعَم إلحاٍد 

رصيح كمقدمٍة رضورية للتقييم الحقيقي للواقع بشكٍل عام وللوجود البرشي بشكٍل 

للعزلة  ومكنوناً  دامئاً  مصدراً  ذلك  باعتبار  وذلك  الله  إىل  إشارة  أي  وتُلغي  خاص، 

ين ينبغي إزالتهام من أجل تحقيق النزاهة اإلنسانية. والتحرّي الذَّ

باالضافة إىل ذلك، فإنّه من خالل التخلّص من اإلطار املتجاوز للطبيعة، تتمّكن 

هذه الفلسفة من توجيه البحث نحو املعنى والقيمة النهائيني وذلك ضمن الحدود 

الطبيعية واإلنسانية واالجتامعية حرصاً. وعليه، تكتسُب هذه الفئات أهميًة واهتامماً 

متزايدين ألنّها تُشّكُل املجال املتصل الوحيد الذي مُيكن لإلنسان من خالله السعي 

الجديدة  البصائر واإلمكانيات  وراء مبدأ ذي أهمية وأصالة مطلقتني. مع انكشاف 

عرب تركيز االنتباه ضمن مجال االهتامم هذا الجديد واملحصور، فإّن مسألة الله سوف 

تُصبُح ذا أهميٍة هامشية عىل نحو ُمتزايد. سوف يبدو اإللحاد عىل نحو متزايد غري 

. مستهجن بتاتاً بل كأنّه التسليم الطبيعي لإلنسان املتحرضِّ

بالفعل، ميكن اعتبار أّن فلسفة فيورباخ)Feuerbach( قد وفّقت الوعي اإلنساين 

مع نظرة عاملية إلحادية بنحو تام ورصيح بالرغم من أنّه مُيكن أيضاً اعتبار أنها قد 

قامت فقط بوضع الخطوط األساسية لهكذا نظرة بشكٍل بدايئ نوعاً ما. كام سوف 

نوّضح يف مناقشتنا حول الفلسفة املاركسية والوضعية والوجودية، يُستوعب اهتامم 

النظرة  لهذه  وتطوراً  نفوذاً  أكرث  مناذج  لتقديم  السعي  أجل  من  الالحقني  الفالسفة 

سة حديثاً واملقبولة بسهولة. املؤسَّ
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تعّمقـت النزعـة اإلنسـانية اإللحادية الرصيحـة لفيوربـاخ)Feuerbach( ونالت 

الزخـم يف فلسـفة كارل ماركـس)Karl Marx( )1818-1883( مـاّم أثـار مفهومـاً 

ثوريـاً وديناميكيـاً حـول اإلنسـان واملجتمـع والتاريـخ. لقـد تسـبّب مسـار األحداث 

الالحقـة ـ والـذي مبقتضـاه أصبحـت املاركسـية ايدولوجية قوية ذات أبعـاد عاملية- 

بجعـل هـذه الفلسـفة إحـدى أكـرث املصـادر تأثـرياً عـىل اإللحـاد املعـارص. سـوف 

يتنـاول هـذا الفصـل فكـر ماركـس باملقـدار الـذي يتّصـُل فيـه مبوضـوع اإللحـاد 

والعزلـة، وسـنوّجه االهتـام بشـكٍل رئيـيس إىل املرحلـة املبّكـرة من فكـره وصوالً إىل 

هـه العلمي  طباعـة »بيـان الحـزب الشـيوعي« يف 1848. مـن خـالل املقارنة مع توجُّ

واملوضوعـي عـىل وجـه التحديد يف مؤلّفاتـه الالحقة، يبـدو أّن ماركس)Marx( كان 

يف الفـرتة املبّكـرة أكـرث اهتاممـاً بالقضايـا الفلسـفية كاملصـري واألصالـة اإلنسـانينّي 

والتقييـم الصحيـح لالعتقـاد الدينـي.

منذ بداية حياته املهنية، حني كان يُنسب ماركس)Marx( إىل »الشباب الهيغليني« 

فإّن  والسياسة،  للدين  راديكايل  نقٍد  باتّجاه   )Hegel(هيغل فلسفة  طبّقوا  الذين 

ماركس كان ُملحداً ُمقتنعاً. يف بواكر مّؤلفاته، أكّد اّن اإللحاد ميزة أساسية يف مفهومه 

حول اإلنسان، وبالتايل أعلن جازماً يف أطروحته لنيل الدكتوراه عام 1841 أّن الحقيقة 

الُعليا هي اإلنسان وليس الله]1].

للدين  املبارش  نقده  ناحيٍة، يوجد  املاركيس. من  اإللحاد  بُعدين يف  ينبغي متييز 

[1]- K. Marx, The Difference between the Natural Philosophy of Democritus and the 

Natural Philosophy of Epicurus, translated in K. Marx and F. Engels, On Religion, Moscow, 

1955, p.15



103 ماركس والخالص العلماني

اإلنسان  حول  وضعية  نظريٌة  توجد  أخرى،  ناحيٍة  ومن  العزلة.  من  كشكٍل  املفرسَّ 

تتضّمن خطًة للعمل يُّدعى بأنّها تستطيع التخلّص من مسألة الله بشكٍل فّعال من 

النظرية  العزلة اإلنسانية يف مهدها. تُصوِّر هذه  التغلّب عىل جميع تجليّات  خالل 

حالًة يكون فيها غياب الله ماثالً يف أذهان البرش وقلوبهم بكل بساطة ودون إشكال. 

كام سوف نرى، يوجد ارتباٌط وثيق بني بُعدّي اإللحاد املاركيس. البُعد النقدي يجعل 

الدين  نقد  إثبات  يف  يتجىّل  بدوره  وهذا  ُممكنة،  اإلنسان  حول  الوضعية  النظرية 

والتأكّد النهايئ من ذلك. فلنتناول كُلَّ واحٍد من هذين البُعدين.

لعّل النقطة األوىل التي ينبغي مالحظتها يف النقد املاركيس للدين هي عدم توّجه 

كبري  اهتامٍم  مؤلّفاته عن  تكشُف  ال  املثال،  سبيل  امليتافيزيقيا. عىل  إىل  النقد  هذا 

بالتحليل والنقد النظري املحض لألدلة التقليدية عىل وجود الله. يف املناسبات النادرة 

التي يُوّجه فيها فكره نحو مواضيع كهذه، يكون تناوله لها ُموجزاً وليس عميقاً عىل 

وجه الخصوص. عىل سبيل املثال، يحتجُّ ماركس)Marx( بأّن إثارة السؤال حول خالق 

العامل واإلنسان هو طرٌح موهوم. مبقتىض فكرٍة مجرّدة عدمية الجدوى، يفرتُض هذا 

السؤال أّن العامل واإلنسان مل يكونا موجودين من قبل ويطالُب بإثبات وجودهم، إال 

أّن هذه الفكرة املجرّدة تُلغي السائل نفسه وسؤاله معه. بكلمٍة أخرى، »إذا أردَت أن 

تحافظ عىل فكرتك املجرّدة، كُن ثابتاً. وإذا اعتربَت اإلنسان والطبيعة غري موجودين 

فعليك أن تعترب نفسك أيضاً غري موجود ألنّك تتألف كذلك من اإلنسان والطبيعة. 

ال تُفّكر وال تطرح عيّل أي أسئلة ألنّه مبجرد تفكريك وطرحك لألسئلة، سوف تُصبح 

فكرتك املجرّدة حول وجود الطبيعة واإلنسان بال معنى. أم هل أنت أنايٌن إىل درجٍة 

تعترُب فيها أّن كّل يشء غري موجود ولكّنك تُريد أن تُوِجد نفسك؟«]1].

[1]- K.Marx, Economic and Philosophical Manuscripts (referred to henceforth as EPM), 

translated by T.B.Bottomore in Karl Marx-Early Writings, London, 1963, p.43
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إّن هذا االّدعاء ـ بأنّه لدى الحديث عن الَخلق يحاوُل املرء بغباوٍة طرَح األسئلة 

ضمن إطاٍر افرتايض من عدم الكينونة يُلغي واقع أي سائلـ  بالكاد يكوُن تفنيداً جديراً 

باملالحظة للمفهوم التقليدي للَخلق. السبب هو أنّه عادًة، كان مفهوم الَخلق يُقّدم 

أوالً ليس من أجل استخالص أصٍل تاريخي لإلنسان والطبيعة من حالة العدم السابقة 

املفرتضة، بل من أجل تفسري املحدودية واإلمكانية لوجودهام اآلن ويف هذا املكان.

ميتافيزيقة  تحسيناٍت  بتتبّع  ُمهتاّمً   )Marx(ماركس يكن  مل  ذلك،  من  بالرغم 

امليتافيزيقي  الفكري  بالنمط  ليقبل بأخذ عدم اكرتاثه  التحديد، ومل يكن  عىل وجه 

كإشارة إىل سطحية منطه النقدي الخاص. عىل العكس من ذلك، كان ليحتّج بأّن نقده 

الدين بشكٍل فّعال، بل يتخلّص أيضاً من االّدعاءات  النهاية ال يقوم فقط بهدم  يف 

الوهمية لكّل تأمل فلسفي ُمنفصل.

الكشف  هو  ودوره  املاركيس،  الفكر  يف  مركزية  أهمية  »النقد«  مفهوُم  يحتّل 

إّن  املتعّددة.  اإلنسانية  العزلة  لحاالت  النهايئ  واملصدر  الطبيعة  عن  التدريجي 

الطبيعة  مع  لإلنسان  املتناغم  االتحاد  يُظهر  الذي  ـ  اإلنساين  للتحّرر  املثايل  التصّور 

يتوّجه  الذي  املاركيس  النقَد  يُحرّك  ـ  اإلنسان  قبل  من  باإلنسان  الفّعال  واالعرتاف 

ويُفرّس  عربها  نفسه  القائم  املجتمع  يفهم  التي  املختلفة  اإليدولوجية  األبعاد  ضد 

لحقيقة  وإخفائه  لنفسه  املجتمع  خداع  إظهار  من  النقد  هذا  يتألّف  لذاته.  ذاته 

اإلنسان عىل املستويات املتعددة من التفسري الذايت االيدولوجي سواء عىل املستوى 

ُم اإلنسان لنفسه عىل  الديني، الفلسفي، السيايس، االجتامعي، أو االقتصادي. إنّه يُقدِّ

نحو يحرّف التصّور املثايل الحقيقي للتحّرر اإلنساين ويُخفي تعاسة وضعه الواقعي، 

وبالتايل يُشّكل يف أنواعه املختلفة ُغربًة أو انعزاالً لإلنسان عن ذاته.

اإلنسانية  العزلة  عمق  عن  الكشف  أجل  من  ملاركس  النقدية  الخطة  طرح  تّم 

املتجّسدة يف غوامض االيدولوجية وبالتايل من أجل توضيح الهدف الحقيقي لإلنسان 
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وأساليب تحقيقه. بالنسبة إليه، فإّن نقد الدين هو نقطة االنطالق املالمئة يف هذا 

النقد العام لاليدولوجية. عل حّد تعبريه فإّن: »نقد الدين هو مبنى كّل نقد«]1].

للغموض  العام  النقد  يف  متميّزة  مبكانٍة  الديني  النقد  يتمتّع  ملاركس،  بالنسبة 

االيدولوجي، والسبب ليس ألنّه مصدره األهم بل ألنّه تجلّيه األعىل واألكرث تخديراً. 

حني يُكشف الدين كشكٍل للعزلة، سوف يلتفُت اإلنسان بسهولٍة أكرب إىل أبعاد عزلته 

لوادي  االبتدايئ  النقد  هو  الدين  نقد  إّن  »بالتايل،  النهاية.  يف  هالكاً  األكرث  األخرى 

الدموع هذا حيث يكون الدين هو الهالة«]2].

أّن  بحقيقة  االعرتاف  يف  الدين  نقد  أساس  يكمُن   ،)Marx(ماركس إىل  استناداً 

»اإلنسان يصنُع الدين، والدين ال يصنع اإلنسان«]3]. من خالل تطوير هذا املبحث 

الجوهر  يف  الدين  بأّن   )Feuerbach(فيورباخ رأي   )Marx(ماركس يدعُم  األسايس، 

هو نوٌع من الوعي اإلنساين الذي يعكُس وضعاً إنسانياً ُمنعزالً. إنّه النظري الساموي 

لوجوٍد علامين غري أصيل. عىل نحٍو أدق، إنّه يف نفس الوقت تعبرٌي عن الوضع غري 

اإلنساين يف املجتمع واعرتاٌض عليه. »إّن هذا الوضع وهذا املجتمع يُنتجان ديناً مُيثّل 

وعياً عاملياً معكوساً ألنّهام )بحد ذاتهام( عاملاً معكوساً...إنّه اإلدراك املدهش للكائن 

اإلنساين بالقدر الذي ال ميتلك فيه الكائن اإلنساين أي واقعٍ حقيقي.«]4] بالرغم من 

ذلك، فإنّه غري فّعال كشكٍل من االعرتاض ألنّه يقوم فقط بتقديم تربيٍر خادع ومواساة 

وهمية للحالة البائسة يف املجتمع اإلنساين.

   يُفرّس ماركس)Marx( التجليات التاريخية املختلفة للمامرسة الدينية كإثباٍت 

[1]- K.Marx, Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introd., Early 

Writings, p.43.

[2]- Ibid., p.44.

[3]- Ibid., p.43.

[4]- Ibid., p.43.



اإللحاد واإلغتراب106

الراهنة.  للحالة  املجدي  غري  األخروي  الخضوع  يغرُس  الدين  بأّن  الّدعائه  تجريبٍي 

وعليه، يتحّدث ماركس)Marx( عن املبادئ االجتامعية للمسيحية التي ترُّبر االستعباد 

يف العصور القدمية ومُتّجد االسرتقاق يف العصور الوسطى وتدافُع عن الظُلم الالحق 

بأنّها تحكُم بكون  املبادئ  العاملة. باالضافة إىل ذلك، يصف ماركس هذه  بالطبقة 

األفعال الظاملة هي الجزاء العادل للذنوب أو أنها بالءات يفرضها الله بحكمته من 
أجل إصالحنا.]1]

إذا كان النقد املاركيس للدين مقترصاً عىل السامت التي وصفناها إىل حد اآلن، 

أّن ماركس  اعتبار  بالجوهر. وعليه، مُيكن  إلحادياً  ليس  بأّن موقفه  االحتجاج  مُيكن 

االجتامعي  النظام  من  ينشأ  قد  الذي  الدين  لتحريف  رافضاً  فقط  )Marx(كان 

املعيوب أو ينبعث منه فعالً. مُيكن القول بأنّه من خالل االستعانة بحوادث تاريخية 

عاً للمالحظات التجريبية  ُمحّددة لدعم إدانته للدين كأمٍر غامض، مل يكن ماركس ُموسِّ

حاً للمبدأ الذي يُفيد  لتحويلها إىل تعميٍم فلسفٍي يُدين كل دين، بل كان ببساطٍة ُموضِّ

بأّن عدم أصالة النظام العلامين ينعكُس حتامً يف الوعي الديني. إّن هذا الرأي يفتُح 

املجال أمام إمكانية مرافقة الدين األصيل لتحقيق نظاٍم اجتامعي أصيل.

بالرغم من ذلك، ال ميكن الدفاع عن هذا التحليل ملوقف ماركس)Marx( عىل 

ذلك  السبب يف  تفكريه.  أخرى من  الديني وألبعاد  لنقده  تطوراً  أكرث  معالجة  ضوء 

هو أّن ماركس ينتقُد الدين ليس فقط باعتبار أنّه انعكاٌس لحالٍة معيّنة من العزلة 

العلامنية واعرتاٌض عقيم عليها، بل أيضاً ألنّه يُشّكل بنفسه عىل الدوام بُعداً محّدداً 

إضافياً للعزلة حيث يكون اإلنسان مبقتضاه ُمنفصالً عن ذاته أكرث من أي وقٍت مىض.

لقد شهدنا منذ بدايات الفكر الحديث كيف يتّم التعبري تدريجياً عن الفرضية 

[1]- Cf. K. Marx, The Communism of the Paper Rheinischer Beobachter, On Religion, 

pp.83- 84.
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التي نّشطت قناعة ماركس بأّن الدين مصدر للعزلة بحد ذاته، وكيف أصبحت هذه 

الفرضية واضحة بشكٍل قاطع يف فلسفة فيورباخ)Feuerbach(. تُفيُد هذه الفرضية 

نفسه  اإلنسان  أسمى من  بكونه  يُّدعى  مبدأٍ  اإلنسان وفق  لتفسري  أي محاولة  بأّن 

كان  إذا  إال  ُمستقالً  نفسه  الكائن  يَعترُب  اإلنسانية. »ال  االستقاللية  يُشّكل عزلًة عن 

سيَّد نفسه، وال يكوُن سيَّد نفسه إال حينام يكون مديناً بوجوده لنفسه. إّن اإلنسان 

الذي يعيُش تحت نعمة اآلخر يَعترُب نفَسه كائناً ُمعتِمداً. ولكّنني أعيُش متاماً تحت 

نعمة فرٍد آخر حني أكون مديناً له ليس فقط باستمرارية حيايت بل بخلقها أيضاً؛ أي 

حني يكون هو مصدرها.«]1] بالتايل، يتقبّل ماركس)Marx( دون تحّفظ رضورة كون 

النقد الديني تاماً وراديكالياً -إىل درجة إثبات أن اإلنسان هو املطلق الوحيد. »الدين 

هو فقط الشمس الوهمية التي يدور اإلنسان حولها ما دام ال يدوُر حول نفسه.«]2] 

يكون التحّرر اإلنساين الفّعال ُممكناً فقط إذا »تبّنى املرء رأي تلك الفرضية التي يكوُن 

اإلنسان وفقها الكائن األعىل بالنسبة إىل اإلنسان«]3].

وتربيراً  تفصيالً  تطلّب  للدين  لنقده  الفّعال  اإلثبات  أّن   )Marx(ماركس أدرك 

لقاعدته اإلنسانية. يعتمُد االّدعاء الذي يشتمل عليه هذا النقد –أي أّن إثبات وجود 

العزلة بحد بذاته- عىل االفرتاض  يُحّقق  الله ككائٍن متميٍّز عن اإلنسان وأعىل منه 

اإلنساين  والتحّقق  لالستقالل  الحرصي  الذايت  باإلنجاز  يُقّر  الواقع  بأّن  يُفيُد  الذي 

ويتطلّب ذلك. إذامل يتم فعالً تصحيح هذا االفرتاض أو التصّور املثايل، فال ميُكن إثبات 

تهمة العزلة بحق الدين بشكٍل حاسم.

الدين  تفكيك  ينبغي  التي  للكيفية   )Feuerbach(فيورباخ بيان  فإّن  وعليه، 

ال  أنّه  هو  والسبب  فّعال،  وغري  هو سطحٌي  العلامنية  قاعدته  عىل ضوء  وتفسريه 

[1]- EPM III, Early Writings, p.165.

[2]- Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Early Writings, p.44.

[3]- Ibid., p.59.
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يكفي مجرد توضيح كيفية اعتبار الدين ظهوراً وهمياً لواقعٍ علامين. من أجل إرساء 

دعائم هكذا الرأي، يتحتّم تأمني تحليل أكرث استقصايِئ للتوترات والتناقضات املتأّصلة 

الديني  الظهور  تحّقق  فعليَة  تفرّس  سوف  التي  نفسها  العلامنية  القاعدة  هذه  يف 

وإمكانيَّتَه. باالضافة إىل ذلك، فإنّه من غري املجدي االعتقاد بأّن الوهم الديني سوف 

يختفي تلقائياً نتيجة للبصرية الفلسفية التي تُعلن أّن مجرّد الرابطة الطبيعية للحب 

األخوي هي املبدأ األسايس للنزاهة واالتحاد اإلنساين. املطلوب هو تقييم أكرث عميل 

أجل  من  وذلك  الثوري،  والنشاط  العمل  من خالل  العلامين  النظام  تبّدل  إلمكانية 

يف  الديني  الوهم  إىل  تؤدي  التي  اإلنسانية  غري  القاعدة  من  فّعال  بشكٍل  التخلّص 

الوقت الراهن.

 )Feuerbach(لفيورباخ بالفضل  يُقّر   )Marx(ماركس أّن  من  بالرغم  وعليه، 

بسبب إنجازه املحدود يف إرجاع الدين إىل مصدره العلامين، إال أنّه يرص أّن فيورباخ 

»يتغاىض عن الحقيقة التي تفيد أنّه بعد إمتام هذا العمل، ما زال يتعنّي القيام باألمر 

األسايس. ال يتّم فعالً تفسري انفصال القاعدة العلامنية عن نفسها وتشييدها لذاتها 

يف الغيوم كمملكة مستقلة إال من خالل االنقسام والتناقض الذاتيني يف هذه القاعدة 

العلامنية. بالتايل، ينبغي فهم األخري أوالً من خالل تناقضه ومن ثم إحداثه ثورياً يف 

ميدان العمل عرب إزالة التناقض«]1].

بالنسبة ملاركس، ما هو هذا األمر الذي يُشّكل هذا التناقض الذايت يف العامل العلامين 

والذي ينبغي فهمه من خالل تناقضه ومن ثم إحداثه ثورياً يف مجال التطبيق؟ من 

الناحية األبسط واألكرث أساسيًة، يكمُن التناقض يف أّن اإلنسان ـ أي العامل والكائن 

نزع  يتم  ـ  االجتامعية  االكتامل يف عمله وعالقاته  أن يجد  ينبغي  الذي  االجتامعي 

اإلنسانية عنه بالفعل عرب عمله ويُشوَّه عىل يد عالقاته االجتامعية. 

[1]- K. Marx and F. Engels, German Ideology, ch. 1, On Religion, p.70.
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اّدعى ماركس أّن الدولة الرأساملية الليربالية الحديثة التي انتحلت صفة الدفاع 

ليست  والعدالة،  والحرية  الحقيقة  لجميع مواطينها وحراسة  املشرتكة  املصالح  عن 

الطبقة  أي  املجتمع-  يف  ٌد  محدَّ قسٌم  يستخدمها  أداٌة  هي  بل  اّدعته  ما  الواقع  يف 

أّن   )Marx(ماركس اعترب  كذلك،  االقتصادية.  قّوتها  استمرارية  أجل  من  الحاكمة- 

إشارة  هي  عرش  التاسع  القرن  يف  العاملة  الطبقة  بها  مرّت  التي  املرّوعة  الظروف 

واضحة عىل أنّه قد تّم اساءة استخدام املعنى الحقيقي للعمل وتحريفه. يف الواقع، 

تّم تخفيض العمل ـ الذي ينبغي أن يؤدي دور املصدر اإلنساين حقاً للتحّقق الذايت 

والرتابط االجتامعي ـ إىل املستوى التجاري الالإنساين. من أجل البقاء عىل قيد الحياة، 

بالتايل، من  اإلنتاج.  الذي ميلُك وسائل  للرأساميل  يبيع عمله  العامل أن  يتحتّم عىل 

خالل مصادرة مثار عمله، ينسلُخ العامل عن نفسه وعن أخيه اإلنسان الذي يقُف 

مقابله يف عالقٍة من الرصاع والنزاع الطبقي. »إذا كان متّصالً بنتاج عمله املوضوعي 

كاتّصاله بأداة غريبة وعدائية وقوية وُمستقلة، فإّن هذا االتصال هو عىل نحٍو يكون 

فيه رجٌل آخر غريب وعدايئ وقوي ومستقل سيَّد هذه األداة. إذا كان متصالً بنشاطه 

الخاص بوصفه نشاطاً غري ُحر، فإنّه يكون متّصالً به كنشاٍط تحت خدمة وسيطرة 

وإرغام وعبودية رجل آخر«]1].

الراديكايل  املصدر  ملاركس  بالنسبة  كان  الذي  األمر  معرفة  إىل  نتوّصل  هنا،  من 

وجه  اإلنسان. عىل  قبل  من  اإلنسان  استغالل  أي  وعزلته:  اإلنسان  لتعاسة  واألصيل 

يُصدره  الذي  القيمة  فائض  إنتاج  لوسائل  املالكني  يتمثّل يف مصادرة  إنّه  الخصوص، 

والسياسة  كالقانون  الثقافية  الحياة  يف  املختلفة  املنظّمة  الكيفيات  إّن  العاملون. 

والفلسفة والدين هي مجرّد غوامض إيديلوجية تُرافُق هذا االستغالل البحت. »إّن 

الدين والعائلة والدولة والقانون واألخالق والعلوم والفن وما إىل ذلك هي مجرّد أنواع 

[1]-EPM I, Early Writings, p.130.
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محّددة لإلنتاج وتندرُج تحت ُحكمه العام.«]1] تتشّكل هذه األمور كمحاوالٍت خادعة 

كثرية لعقلنة الُغربة االقتصادية األساسية لإلنسان وتربيرها وتخفيف وطأتها. إّن امليزة 

الغامضة يف تاريخ اإلنسان هي استعباده من قبل وهٍم إيديلوجي قد صنعه بنفسه.

بالرغم من ذلك، يكمُن خلف هذا اإلطار من الوهم اإليدولوجي ظهوٌر متزايٌد يف 

الشدة للواقع التاريخي الذي ينفي أوهام اإليدولوجية ويتضّمن يف ذاته بذور البحث 

عن إيدولوجية ونهاية للعزلة. يتمثّل هذا الواقع التاريخي يف الربوليتارياـ  وهي طبقة 

العاملني املتنامية باطراد والذي يكشُف النزُع املستمر لإلنسانية عنها من قبل منطق 

يف  أصالتها.  وعدم  اإليدولوجية  هذه  كامل  فساد  عن  بوضوٍح  املتصلّب  الرأساملية 

التحليل النهايئ، ينكشُف املعنى الحقيقي للعزلة واملبدأ الواقعي للتخلّص منها بشكٍل 

التاريخي لجامعة  التشّكل  الفكر املنفصل بل من خالل  فّعال ليس عرب عملية من 

برشية واسعة خالية متاماً من أي كرامة أو ميزة إنسانية. يف فقرٍة ملفتٍة للنظر، يصُف 

ماركس)Marx( ما يقتضيه هذا الوضع:

املجتمع املدين ليست  روابط راديكالية، طبقة يف  »ينبغي تشكيل طبقة متتلُك 

معاناته  ألّن  عام  طابٌع  له  اجتامعي  نطاٌق  الطبقات،  كل  تفّكك  متثّل  طبقة  منه، 

عامة...وأخرياً، نطاٌق ال مُيكنه تحرير نفسه دون تحرير ذاته من جميع األطر األخرى 

للمجتمع ومن دون تحرير جميع هذه األطر األخرى بالتايل. باختصار، إنّه خرساٌن 

تام لإلنسانية وال ميكنه إصالح نفسه إال من خالل اإلصالح الشامل للبرشية. إّن هذا 
التفّكك االجتامعي، كطبقٍة خاصة، هو الربوليتاريا.«]2]

ح ماركس تفسرياً للتحقق اإلنساين األصيل الذي  عىل ضوء هذا التحليل للعزلة، يُوضِّ

التناقض  التغلّب عىل  الثوري للربوليتاريا ويُرشده يف سبيل  النشاط  يُلِهم  ينبغي أن 

[1]- EPM III, Early Writings, p.56.

[2]- Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Early Writings, p.58.
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الكامن يف الوجود العلامين للربوليتاريا. تُجّسد النظرة الجديدة لإلنسان األصيل يف هذا 

التفسري البُعَد الراديكايل جداً يف إلحاد ماركس. إنّها إلحادية فعالً ألّن أي إشارة فيها 

إىل الله أو إىل الدين غري متصلة بهذه النظرة إىل اإلنسان. إنّها متثُّل مفهوماً ديناميكياً 

يف  فّعال حقاً  أنّه  يُثبت  تام سوف  بشكٍل  املفهوم  تطبيق هذا  يتّم  لإلنسان، وحني 

جْعل اإلنسان يتصالح مع نفسه وسوف يُشّكل ـ استناداً إىل ماركس ـ تأكيداً تجريبياً 

حاسامً لنقده للدين باعتباره عزلًة ذاتية. إنّه مفهوم إنساين سوف يكون إثباته الفعيل 

يف التحّقق التاريخي ملجتمعٍ شيوعي. يف حياة هذا املجتمع ولغته، سوف تكون أي 

إشارة إىل الله باطلة ويف غري محلّها ومعدومة الوجود.

إّن املوضوع األسايس واملحّفز يف هذا املفهوم الجديد حول اإلنسان هو أنّه ينبغي 

فهم كّل يشء يتعلّق باإلنسان واملجتمع والتاريخ عرب منظور العمل املنِتج يف املجتمع. 

بكلمٍة أخرى، ينبغي اعتبار أّن اإلنسان بشكٍل حرصي يصنع ما هو عليه عرب عمله 

فإّن  بالرضورة،  اجتامعي  نشاط  املنِتج هو  العمل  أّن  مبا  ذلك،  إىل  باالضافة  املنِتج. 

اإلنسان يستطيع صناعة نفسه حقاً فقط يف الجامعة أو املجتمع وعربهام.

ينبثق اإلنسان من الطبيعة من شكٍل وجودي ال يتعّدى الحيوانية، متاماً كام يُبّدل 

الطبيعة من خالل عمله املنِتج لتلبية حاجاته املتعّددة. إنّه يجعل نفسه إنساناً من 

خالل تنمية العامل وأنسنته عرب عمله. من خالل العمل الذي يُلبّي احتياجاته املادية 

والبيولوجية األساسية، مُيّهد اإلنسان األرضية لربوز الحاجات االجتامعية والثقافية عىل 

وجٍه أدق، والتي بدورها تُلبّى من خالل العمل. يُشّكل اإلنسان نفسه تدريجياً من 

خالل خطاٍب جديٍل مع الطبيعة، وهو خطاٌب يتّم تفعيله من خالل العمل. إّن حدود 

إمكانيات العمل اإلنساين هي حدود إمكانيات عامل اإلنسان وتاريخ اإلنسان ومجتمع 

اإلنسان ومدى جودته من خالل  نطاُق وعي  تحديد  يتم  اإلنسان.  اإلنسان ومصري 

مقدار وطابع السيطرة العملية عىل الطبيعة والتي قد حققها عرب عمله. من خالل 
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العمل املنِتج، يتحقق االنتقال من حالة السيطرة شبه التامة لقوى الطبيعة إىل أنسنٍة 

فّعالة للطبيعة، ومن الوجود املشابه للقطيع إىل وجوٍد جامعي أصيل]1].

بهذه  بثباٍت  يلتزم  حتى  ُمنعزالً وغريباً  يبقى  اإلنسان سوف  فإّن  ملاركس،  وفقاً 

الحقيقة الجوهرية التي تُفيُد أّن أي معنى أو قيمة ميتلكهام اإلنسان ـ أو مبقدوره 

حيازتهامـ  يتّم تحصيلهام حرصاً من خالل عمله الخاص. لهذا السبب يُعترب نقد الدين 

رضورياً ألنّه مُيّكن اإلنسان من تجاوز التصويرات الوهمية لوضعه والتوّصل إىل تقديٍر 

يُفكِّر  ليك  اإلنسان  عن  الوهَم  الدين  نقد  »يُزيل  الحقيقيني.  وهدفه  ملصدره  فّعال 

ويعمل ويُشكِّل واقعه كإنساٍن قد تخلّص من أوهامه واستعاد عقله؛ وذلك ليك يدور 

حول نفسه كشمسه الخاصة الحقيقية«]2].

وعليه بالنسبة ملاركس، فإّن املنظور األسايس الذي ينبغي أن نُطّور من خالله فهامً 

للحالة اإلنسانية يتناقُض بشدة مع أي تفسريٍ ديني لهذه الحالة. اإلنسان هو ُصنُع 

اإلنسان-من خالل عمله الخاص بشكٍل دقيق وحرصي، يخلق اإلنساُن اإلنساَن ويُنجز 

عرب موارده الخاصة متام الحرية والتحقق. إّن العمل اإلنساين هو املصدر املطلق لكل 

قيمة اإلنسان ولجودة مجتمعه وملعنى تاريخه. عىل حّد تعبري ماركس فإّن »كّل ما 

يُسّمى بالتاريخ العاملي هو ليس إال خلق اإلنسان عرب العمل البرشي«]3].

انطالقاً من مصدر إلهامها األسايس، مُتثّل املاركسية نزعًة إنسانية مطلقة وفلسفة 

الذايت يف  التحقق  لنيل  اقرتاٍح برضورة دمج عمل اإلنسان  أّي  إّن  مادية ديناميكية. 

إطاٍر أوسع وأكرث أهميًة والنظر إليه ـ عىل سبيل املثال ـ كمرحلة من حياة الروح 

للطبيعة  متجاوٍز  لخالٍق  املطلق  الكيان  يف  محدودة  كمشاركٍة  أو  الهيغلية  املطلقة 

[1]- Cf. German Ideology, ch. 1, On Religion, pp.73- 81.

[2]- Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Early Writings, p.44.

[3]- EPM III, Early Writings, p.166.
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هذه  جميع  أّن  هو  السبب  بالظل.  للامدة  وهمياً  استبداالً  بوصفه  رفضه  ينبغي 

عملية خلق  ومؤقتة يف  مشتقة  لوازم  مجرّد  والالهوتية هي  امليتافيزيقية  املفاهيم 

اإلنسان لذاته عرب عمله.

يعني ذلك أنّنا ال ننطلق ماّم يقوله البرش أو يتوهمونه أو يتخيلونه، وال من الكالم 

عن البرش والتفكر بهم وتوهمهم وتخيّلهم للوصول عربهم إىل رجاٍل مصنوعني من 

لحٍم ودم. إنّنا ننطلق من الرجال الفّعالني حقاً ونعترب أّن تطّور ردودهم اإليدولوجية 

وأصداء عمليتهم الحياتية الواقعية تنبثق من نفس تلك العملية الحياتية. حتى الصور 

الضبابية يف عقول الرجال هي أمور سامية رضورية لعمليتهم الحياتية املادية والقابلة 

وامليتافيزيقيا  والدين  األخالق  فإّن  وعليه،  مادياً.  واملرشوطة  التجريبية  للمالحظة 

باستقاللها  تحتفُظ  ال  لها  التابعة  الوعي  وأشكال  االيديلوجية  من  األخرى  واألنواع 

الظاهري بعد اآلن. إنّها ال متتلك تاريخاً وال تطوراً، ولكن حني يُطّور البرش إنتاجهم 

وتعاملهم املادي مع واقعهم هذا، فسوف يتغرّي تفكريهم ومنتجاته أيضاً. الوعي ليس 

د الوعي]1]. هو املحّدد للحياة، بل الحياة هي التي تُحدِّ

املنتج هو  العمل  بأّن  ماركس  املتأصلة يف إرصار  الطبيعية  اإلنسانية  النزعة  إّن 

املصدر املطلق للمعنى والقيمة قد تلّقت املزيد من اإلثبات والتحديد يف بيانه للطابع 

والدور االجتامعي لعمٍل كهذا. بالفعل، إّن الهدف الحقيقي للعمل هو بناء مجتمعٍ 

شيوعي. إّن العمل املنِتج ـ أي االجتامعي يف ذاته ـ هو إنساين باألصالة باملقدار الذي 

يتّم تنفيذه كخطة اجتامعية ـ أي إىل املدى الذي يكون فيه مرشوعاً اجتامعياً ألنسنة 

الجامعي،  املسعى  العاملني. من خالل  لجامعة  فّعالة  أنسنة  تحقيق  بُغية  الطبيعة 

ميكن تطوير أساليب إنتاجية أكرث فعالية، وهذه األساليب بدورها مُتّكننا يف النهاية 

من إحراز تحقُّق اإلنسان واكتامله كحقيقة جامعية.

[1]- German Ideology, ch. 1, On Religion, pp.74- 75.
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العامل -من  بأّن  الجميع  لإلنسان حني يستشعر  العامة  امليزة  تحقيق  ميكن حقاً 

د القضاء املناسب  خالل العمل اإلنساين املشرتك ـ قد أصبح محلَّ إقامة جامعة تُجسِّ

هذا  يكن  مل  اليوم،  حتى  الجميع.  مؤّهالت  عن  مالمئاً  تعبرياً  وتُتيح  الكل  لحاجات 

الوضع السعيد ُممكناً، ومن األنسب وصُف مسار التاريخ السابق عىل أنه تاريخ ما 

قبل اإلنسانية. إىل حد اآلن، كّنا تحت سيطرة الحاجة أو الُندرة االقتصادية التي تُفيض 

إىل نظام املمتلكات الخاصة الذي يتجىل فيه املصدر الجذري لكّل عزلة]1].

النظر عن  ـ بغّض  الرأساميل الحديث  باالضافة إىل ذلك، فإّن املجتمع الصناعي 

طاقته غري املحدودة تقريباً عىل اإلنتاج ـ يُعرقل تحقق املجتمع الشيوعي األصيل. 

السبب هو أّن وسائل اإلنتاج هي بيد القلّة التي تُصادُر مثار عمل األغلبية الساحقة 

ملصلحتها الخاصة، ولكن حني يعي العاّمل الرازحون تحت ضغط العزلة ونزع اإلنسانية 

اإلنتاج،  وسائل  ويقبضون عىل  يثورون  فإنّهم سوف  فيه  هم  مأزٍق  أّي  املستمّرين 

وبعد مّدٍة من التكيّف االجتامعي تحت ديكتاتورية الربوليتاريا)Proletariat( سوف 

يحّققون املجتمع الشيوعي.

لنفسه، سوف  اإلنسان  لخلْق  تجسيداً  الذي سيكون  الشيوعي  املجتمع  يف هذا 

يعرثُ جميع البرش عىل تحققهم الكامل واإلنساين عىل وجه التحديد. حني يتحّرر كّل 

فإنه  املرافقة،  االنعزالية  أبعادها  والُندرة ومن  للحاجة  االنقسامية  اململكة  فرٍد من 

إىل  منتٍم  ككائٍن  الحقيقي  واقعه  إىل  بالولوج  املتمثّل  األصيل  بالتحّرر  يتمتّع  سوف 

نوع وتنمية هذا الواقع. من خالل عمله، سوف يستشعُر بأنه فرٌد مدفوع بدالً من 

فرٍد مجبور. سوف يتّخذ مفهوم »الحاجة« معنى إبجايب ليك يكون »الرجل الرثي يف 

قه الذايت  نفس الوقت ُمحتاجاً لرتكيبٍة من التجليات اإلنسانية يف الحياة، ويتواجد تحقُّ

كرضورة باطنية، كحاجة«]2].

[1]- Cf. EPM I, Early Writings, pp. 120- 134.

[2]- EPM III, Early Writings, pp. 164- 165.
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يف  لإلنسانية  نازعة  تنافسية  مهمة  هو  العمل  أّن  استشعار  اآلن  بعد  يتم  لن 

اإلنسان  لتحقيق  واملناسب  الحر  التعبري  بأنه  االستشعار  بل  الفردي،  البقاء  خدمة 

لذاته كمندمٍج اجتامعياً بشكٍل تام. من خالل عمله، سوف يتمتّع اإلنسان بتقدير 

حي وُمرٍض متاماً لألهمية االجتامعية و»الدنيوية« حرصاً لحياته. بالتايل، يف مجتمعٍ 

باآلخرين قد أصبح  املرتبط بشكٍل مبارش  »النشاط  بأّن  االعرتاف  يتم  كهذا، سوف 

أداًة لتجيل الحياة ومنطاً لتخصيص الحياة اإلنسانية«]1]. عىل هذا املستوى املتطّور 

من الوجود اإلنساين، حتى توقّع املوت الشخيص سوف يرّسخ ببساطٍة قناعة اإلنسان 

ووعيه  لحياته  االجتامعي  الوسط  يف  مشموٌل  ـ  كفرد  حتى  ـ  الحقيقي  واقعه  بأّن 
املتصلنَي بالنوع.]2]

من  جامعٍة  يف  اإلنساين  األداء  حصيلة  بأنّه  ماركس  تصّور  الذي  الوضع  يتمثّل 

املواطنني املجعولني اجتامعياً وطبيعياً بشكٍل تام يف عامٍل إنساين طبيعي حقاً. »الوجود 

الطبيعي لإلنسان قد أصبح وجوده اإلنساين، والطبيعة بحد ذاتها قد أصبحت برشية 

بالنسبة إليه. وعليه، فإّن املجتمع هو االتحاد املنَجز لإلنسان مع الطبيعة واالنبعاث 
الحقيقي لها، والنزوع الطبيعي املتحقق لإلنسان، واألنسنة املتحققة للطبيعة.«]3]

يُشّكل  كأمٍر  بل  الفرد  مقابل  يف  كيشٍء  الشيوعي  املجتمع  هذا  افرتاض  يتم  ال 

بأهمية  ذلك  من خالل  يعرتف  ماركس  أّن  من  بالرغم  ولكن  له.  املناسب  التحقق 

الفرد بوصفه »الوجود الذايت للمجتمع كام يُتصّور ويُستشعر«]4]، ينبغي التأكيد أنّه 

بالنسبة إليه تكون هذه األهمية اجتامعية حرصاً. يكوُن الفرد مهامً فقط عىل ضوء 

ـ  كبري  مجاٌل  يوجد  ال  بالتايل،  املجتمع.  لهذا  الداعم  وبكونه  يدعمه  الذي  املجتمع 

[1]- Ibid., p.160.

[2]- Cf. Ibid., pp. 158- 159.

[3]- Ibid., p.157.

[4]- Ibid., p.158.
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إذا ُوجد أصالً ـ يف هذا املفهوم لنسِب األهمية إىل الفرد كمتجاوٍز بطريقة ما لبيئته 

أصله  إىل  وبالنظر  ذلك،  إىل  باالضافة  الفريدة.  الشخصية  ذاتيته  بفضل  االجتامعية 

الطبيعي غري املقيّد، ال يوجد مجال عىل اإلطالق يف هذا املفهوم ألن يُنسب إىل الفرد 

عالقًة شخصيًة مع مبدأ إلهي متعال أو مع مصري شخيص يتجاوز وجوده التاريخي. 

م حالً كامالً وكافياً ذاتياً لجميع مشاكل الحياة  كام يتصّور ماركس، فإّن الشيوعية تُقدِّ

والتاريخ اإلنساين. »الشيوعية كنزعٍة طبيعية متطّورة كلياً هي نزعة إنسانية، وكنزعة 

اإلنسان  بني  للعداوة  القطعي  الحل  إنّها  طبيعية.  نزعة  هي  كلياً  متطورة  إنسانية 

والطبيعة، وبني اإلنسان واإلنسان. إنّها الحل الحقيقي للرصاع بني الوجود والجوهر، 

بني املوضوعية واإلثبات الذايت، بني الحرية والرضورة، وبني الفرد والنوع. إنّها الحل 

ألحجية التاريخ، وتعلم أنها متثّل هذا الحل«]1].

تحقق  كيفية  يوّضح  الذي  العلمي  بيانه  أّن   )Marx(ماركس يحتجُّ  قد  وعليه، 

املبدأ تربيراً  م من حيث  يُقدِّ املتطلبات اإلنسانية  مع  مجتمع علاميٍن متناسٍب متاماً 

الفعيل  التجريبي  اإلثبات  يكمُن  ذاته.  بحد  للعزلة  كمسبٍِّب  للدين  اإلنساين  لنقده 

ن التحقق الفعيل للمجتمع الشيوعي.  لتربير وجهة نظٍر إلحادية يف تطبيٍق ثوري يؤمِّ

بفضل التحقق الفعيل لهذا املجتمع، سوف يتخلص اإلنسان من الرشوط التي تجعل 

الدين ُممكناً ألنه سيكون قد تغلب عىل العزلة االقتصادية التي مُتثُِّل مصدره الخفي، 

ومن خالل هذه العملية سيكون قد أّمن لنفسه الدليل الواضح الذي استنتجه بتامم 

غري  اإلشارة  حتى  الخاصة.  اإلنتاجية  موارده  داخل  من  اإلنسانيني  وقيمته  واقعه 

التي تطبُع الفهم العريف لإللحاد لن تكون رضورية بعد اآلن، كام  الله  املبارشة إىل 

يُعرّب ماركس نفسه يف االقتباس املطّول التايل الذي مُيكن أن يُقال بأنّه يُلّخص كامل 

فلسفته حول الدين:

[1]- Ibid., p.155.



117 ماركس والخالص العلماني

»مبا أنّه لإلنسان االجتامعي، كل ما يُسّمى بالتاريخ العاملي ليس إال خلق اإلنسان 

عرب العمل البرشي وبروز الطبيعة لصالح إلنسان، فإنّه بالتايل ميتلك الدليل الواضح 

الذي ال يُدحض عىل خلقه الذايت، عىل أصوله الخاصة. حني يتضح يف الحياة العملية 

والتجربة الحسية جوهُر اإلنسان والطبيعة، واإلنسانُ ككائن طبيعي والطبيعُة كواقع 

إنساين، فإّن البحث عن كائن أجنبي، كائن فوق اإلنسان والطبيعة )وهو بحٌث مُيثّل 

هذا،  بعد  عملياً.  مستحيالً  يغدو  سوف  والطبيعة(  اإلنسان  واقعية  بعدم  اإلقرار 

لهذه الوهمية ـ أي معنى، ألّن اإللحاد هو  لن يكون لإللحاد ـ باعتبار كونه ُمنِكراً 

إنكار الله ويسعى من خالل هذا اإلنكار لتأكيد وجود اإلنسان. بعد هذا، ما عادت 

االشرتاكية تطلب أسلوباً دائرياً كهذا؛ إنها تبدأ من التصّور النظري والعميل الحيّس 

لإلنسان والطبيعة كموجودات أساسية. إنه الوعي الذايت الوضعي اإلنساين، ومل يعد 

الوعي الذايت املحَرز من خالل إنكار الدين«]1].

املعنى والقيمة  األرضية إلثبات  مُيثّل فكر ماركس)Marx( محاولًة مثرية لوضع 

لقد شهدنا  املحدودية والعلامنية حرصاً.  اإلنساين عرب مصطلحات  للوجود  املطلقني 

كيف يقّدم مفهوماً حول اإلنسانية املتحققة واملندمجة متاماً بوصفها اإلثبات املبديئ 

لنقد التفسري الديني للواقع. باالضافة إىل ذلك،كان ماركس لريفض االتّهام الذي اعرتف 

بإمكانية توجيهه ضد فيورباخ، وهو أّن املجتمع امللحد املرتََقب يف العرص الشيوعي 

كان مجرد تفكري مبتني عىل التمني. كان ماركس ليرّص بأنّه تنبٌّؤ ُمستنٌد إىل أساٍس 

علمي يكشُف كيف مُيكن لإلنسان ـ إذا اختار األساليب الثورية الالزمة ـ أن يجعل 

نفسه فعلياً مكتفياً ذاتياً بشكٍل تام. كان ليشّدد بأنّه ال يقّدم تصوراً مثالياً وال أمراً 

حتمياً خالياً من الحياة، بل اقرتاحاً عملياً يتحّدى اإلنسان التخاذ مساٍر للعمل مُيكنه 

من خالله التخلُّص من كل عزلة وحْعل نفسه متناسباً متاماً مع حاجاته وطموحاته. 

[1]- Ibid., pp.166- 167.
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وعليه، ميكن القول بأّن مفهومه لإلنسان الشيوعي هو مثاٌل عىل التفكري الدينامييك 

د وليس عىل التفكري املبتني عىل التمني، ويتم تقدميه كنظرة راسخة متجاوزة  املتعمَّ

للذات لطراٍز جديٍد من اإلنسانية بوصفه هدف املسعى التاريخي املكرّس وإلهامه. 

»سوف يُنتجه التاريخ، والتطور الذي سبق وأدركنا يف الفكر بأنّه متجاوز للذات سوف 

يتضمن يف الحقيقة عملية شديدة وممتدة. ولكن ينبغي أن نعترب أّن اكتسابنا السابق 

للوعي بالطبيعة املحدودة وهدف التطور التاريخي واستطاعتنا النظر إىل ما وراءه، 

م«]1]. هو تقدُّ

برصف النظر عن الطابع العميق لإللحاد املتأصل يف نظرة ماركس، إال أنه مُيكن 

تقديم اعرتاضات محددة ضّده. عىل سبيل املثال، مُيكن االعرتاض بأّن دائرة االحتجاج 

التي تدعم إثبات اإللحاد ما زالت غري قاطعة يف األساس بالقدر الذي يقع اإلثبات 

الفعيل للنقد الديني يف التحقق املستقبيل لوضعٍ إنسايٍن ُحر وخاٍل من الدين. بكلمٍة 

تقدر عىل  اإلنسانية  -ألن  ذاته  للعزلة يف  ُمسبِّباً  الدين  كون  لزوم  اّدعاء  إّن  أخرى، 

تحقيق وضعٍ مندمج سوف يُثبَُت فيه تجريبياً عدم واقعيتها- يرتُك صحة هذا التقييم 

الديني للمستقبل. بالرغم من ذلك، ينبغي افرتاض صحته كرشط الزٍم للتطبيق الذي 

يُّدعى بأنّه سوف يحقق الذبول التجريبي للدين. السبب هو أّن هذا اإلنجاز يفرتُض 

بأنّه ينبغي عىل اإلنسان »أن يدور حول نفسه كشمسه الحقيقية« وأن يقوم بتوجيه 

عمله من أفٍق اجتامعي ـ اقتصادي حرصاً. وعليه، فإنَّ ما يبدو أنّه مشموٌل بدالً من 

الحجة القطعية هو االلتزام بجْعل التاريخ ينكشُف عىل النحو الذي ينبغي، وذلك 

أمر  يبقى  اإلنسانية.  لالستقاللية  التام  الذايت  التحقق  افرتاض  تحقيق  أردنا  لو  فيام 

تواجد هذه االستقاللية والتحقق بشكٍل فّعال ضمن املوارد التاريخية ـ والتي تعني 

من الناحية املاركسية موارد العمل البرشي- مورداً جدلياً حتمياً.

[1]- Ibid., p.176.
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بأنّه  عى  يُدَّ الذي  ماركس  بتنبّؤ  االعرتاف  تم  لو  حتى  جدلياً  األمر  يبقى  سوف 

املجتمع  بتشكُّل  املتعلقة  واملمتدة«  الشديدة  »العملية  بأّن  يُفيد  والذي  علمي، 

النهاية.  يف  هدفها  وتُنجز  املالزمة  والطوارئ  املخاطر  عىل  تتغلّب  سوف  الشيوعي 

السبب هو أنّه حتى يف هكذا مجتمع، فإنّه من غري الواضح إذا كان يستطيع اإلنسان 

استشعار تحققه املالئم وتحّرره من كل عزلة. من املعرتف به أنه لو استشعر اإلنسان 

نفسه بهذه الطريقة يف املجتمع الشيوعي، ستمثّل نظرية ماركس)Marx( اإلنسانية 

بياناً منطقياً لعلّة ذلك. بالفعل، قد تُحدُث هذه النظرية وضعاً إنسانياً يكون فيه من 

املمكن اختبار فرضية تحققه الذايت الكامل تجريبياً. ولكن هذا بحد ذاته ليس دليالً 

عىل ثبوت هذه الفرضية بالرضورة. إّن تأكيد ماركس عىل ذلك يعتمد عىل االّدعاء 

بالحصيلة التجريبية  التاريخ وعلم ُمسبقاً  القابل للمناقشة بأنه قد رفع رأسه فوق 

املطلقة للعملية التاريخية.

بشكٍل أكرث مبارشة، ميكن تقديم اعتبارات وضعية متعّددة تتحّدى االّدعاء الذي 

للتحقق اإلنساين الكامل  يُفيد بأّن املجمتع الشيوعي قد يُشكُِّل فعالً إثباتاً تجريبياً 

واستبعاداً فّعاالً ملسألة الله. قد يُحتّج مثالً بأّن هذا املفهوم يتضّمن نظرًة تقييدية 

لإلنسان تاُلحظه فقط ضمن أبعاده املتمثلة بالوجود الخارجي واالجتامعي. من هنا، 

يفشُل هذا املفهوم يف التعامل مع مقتضيات األصالة الشخصية الداخلية التي تؤكّد 

عليها الفلسفة املعارصة أو إشباعها.

وعليه، مُيكُن اإلشارة إىل أنّه يوجد يف داخل كّل فرد تحٍد حقيقي للتيّقن والوصول 

إلنجاز مرشوع  التحدي  هذا  إشباع  ال ميكن  الباطنية.  لذاتيته  الكاملة  الحقيقة  إىل 

التوّصل إىل العلم الذايت واألصالة الشخصية األساسيني فقط من خالل إصالح حاالت 

عدم التوافق االجتامعي-االقتصادي بني البرش، ألّن األمر يتعلّق ببُعد االتّزان الداخيل 

العامودي بدالً من بُعد التناغم االجتامعي األفقي. قد يُعرتض بأّن املفهوم املاركيس 
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حول اإلنسان يفشُل يف توضيح هذه الرتاجيديا األخالقية للباطنية، وبالرغم من عدم 

بها.  تُختزل  ال  قطعاً  أنّها  إال  واملجتمع  الخارج  يف  األخالقية  الرتاجيديا  مع  تعارضها 

باختصار، حتى يف املجتمع الشيوعي، مُيكن االحتجاج بأّن اإلنسان سوف يبقى ميثّل 

بهذا  اإلقرار  إّن  الشخصية.  فرديّته  تحقق  وعدم  انعزاله  احتامل  مع  لذاته  مشكلًة 

األمر حتى عىل نحو االحتامل يُشّكل معارضة حقيقية الّدعاء ماركس بأنّه مع قدوم 

املجتمع الشيوعي سوف يُضمن إزالة كافة حاالت العزلة اإلنسانية ومعها القضاء عىل 

مسألة الله يف الوعي اإلنساين]1].

البيئة  يف  بأنّه  االعرتاض  هذا  عىل  املاركيس  الرد  يكون  سوف  سابقاً،  أُشري  كام 

الخاص  لوجوده  الحرصية  االجتامعية  األهميَة  الفرد  ُر  يقدِّ سوف  متاماً،  االجتامعية 

املتجاوزين  الشخصيني  وقيمته  معناه  مسألة  بطرح  ببساطة  يقوم  لن  وبالتايل 

للمجتمع. حتى لو تطرّق لهذه املسألة، سوف يكون هدفه فقط رصف النظر عنها 

فوراً باعتبارها استفساراً زائفاً.

بالرغم من ذلك، قد يحتّج كثريون بأّن هذا األمر يُحّدد فقط مساحًة حقيقية من 

االستفسار واملناقشة اإلنسانية غري املوجوَدين، وذلك من خالل اإلرصار عىل بياٍن غري 

مناسب ومتفكِّك يف النهاية يتعرض لألهمية االجتامعية الحرصية للوجود اإلنساين. 

باإلمكان  دام  ما  أنّه  يَفرتُض بشكٍل خاطئ  البيان  بأّن هذا  يُحتّج  قد  أخرى،  بكلمٍة 

وصُف كّل األفعال اإلنسانية باالجتامعية من بعض النواحي، فينبغي أن تكون كذلك 

يف كّل جانب]2]. يتعارُض هذا األمر مع النقطة التي يعرتُف بها ماركس نفسه وهي 

عدم وجود فعٍل اجتامعي غري صادر عن األفراد]3]. كل الوجود والفعل االجتامعي 

[1]- Cf. J. Ladriere, Anthropologie du Marxisme et le Marxisme Sovietique, Brussels, 1962, 

pp.58- 59.

[2]- Cf. D. Turner, On the Philosophy of Karl Marx, Dublin, 1968, pp.62- 68.

[3]- EPM III, Early Writings, p.158.
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القابلة  املفرد« غري  النقطة طابع »املتكلم  األفراد. هكذا، تتخذ هذه  هو من عمل 

لإلختزال، وبالتايل ال ميكن أن يكون معناها اجتامعياً حرصاً. 

النشاط  يؤدي  الذي  ذاك  حتى  ـ  وببساطة  تام  بشكل  الفرد  احتساب  مُيكن  ال 

االجتامعيـ  كمجموعة ُمحّددة من العالقات االجتامعية يف الشبكة الشاملة املستمرة 

لهذه العالقات التي تُشّكل مسار تاريخ البرشية. عىل خالف قطعة لعبة الشطرنج 

بشكل  عنها  االجابة  أو  طرحها  مُيكن  ال  الفرد  بأهمية  املتعلقة  األسئلة  فإّن  مثالً، 

مناسب عىل ضوء الحركات املطلوب اتّخاذها أو العالقات التي ينبغي الدخول بها 

مع األفراد اآلخرين. السبب هو أّن الفرد كام يعرتُف ماركس)Marx( هو »الوجود 

الذايت للمجتمع كام يُتصّور ويُخترب«]1]. بوصفه بشكٍل دقيق الذات الواعية يف شبكة 

فرٍد  كلُّ  يُواجه  البرشي،  النوع  حياة  يف  مشاركته  تطبُع  التي  االجتامعية  العالقات 

مسألة األهمية النهائية لذاتيته التي ال ميكن التعبري عنها. مهام كان نظام املجتمع 

ُمتكيّفاً بشكل جيد ومتناسباً مع متطلبات واقع اإلنسان االجتامعي، فإنّه ال يكشُف 

عن أرضية ذي معنى لهذه الذاتية الفريدة التي من خاللها يتم إدخال الفرد يف واقع 

الحياة الجامعية املستمرة ويعيش عربها حياة النوع بطريقٍة تختص به حرصاً.

يقُف الفرد ـ باعتباره عىل وجه التحديد الفاعل الواعي يف الحياة الجامعية- يف 

عالقة متاٍس مع هذه الحياة الجامعية، وال يتطابق معها بشكٍل مطلق. ال ميكن رشح 

معنى حياته )وبالفعل موته أيضاً( ـ بالنظر إىل أنها ُملكه الخاص ـ بشكٍل مناسب 

وفق معنى حياة الجامعة. ال يتمّكن املحتوى املتوفّر للفرد عرب مشاركته يف املجتمع 

التاريخي من تحقيق نوع املصري والتعايل الذي قد يصبو إليه ولو بنحو مُيكن تصّوره 

عىل األقل]2]. بالتايل، قد يبدو أنّه حتى تحت أكرث الظروف االجتامعية ـ االقتصادية 

أصالًة، سوف يُحافظ الفرد عىل الحاجة لألصالة الشخصية املتجاوزة للمجتمع. حتى 

[1]- Ibid., p. 158.

[2]- Cf. J. Ladriere, “History and Destiny”, Philosophy Today, V, 1965, pp.22 -24.
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يف مجتمع الحقيقة والعدالة الذي يتحقق فيه االعرتاف املتبادل باإلنسان من قبل 

الثابت  الشخيص  املصري  مناقشة  بأّن  االفرتاض  املعقول  من  يبدو  ال  فإنّه  اإلنسان، 

ومسألة الله بشكل عام سوف تختفي من الوعي اإلنساين. إن اإلشارة إىل إمكانية ذلك 

ـ كام يفعل ماركس ـ يستلزم تطوراً الفتاً للغفلة عن الذات، وبالكاد يكون ُمحتمالً 

أو مرغوباً فيه.

تحجب  أن  ينبغي  ال  أوىف  بشكٍل  الحقاً  عها  نوسِّ سوف  التي  التأمالت  هذه  إّن 

مرشوعاً  اإللحاد  هذا  يُقّدم  املاركيس.  لإللحاد  الكبريين  والتأثري  باألهمية  االعرتاف 

دمُج  يتمُّ  اإلنسانية.  للعزلة  القطعي  للحل  النواحي  من  العديد  يف  وُملِهامً  عميقاً 

رفضه للمطلق اإللهي يف اإلطار األوسع لنظرة متفائلة وعملية حول املصري اإلنساين. 

وعليه، يتّم إعادة تأكيد واقع املطلق عىل نحٍو علامين حرصاً، ويُعترب أّن املسار الكامل 

بوصفها  لإلنسانية  املضمون  الذايت  التشكُّل  إىل  يقوُد  واإلنساين  الطبيعي  للمسعى 

الحقيقة املنطقية الثابتة واملكتفية ذاتياً.

من خالل استبدال املطلق اإللهي املتعايل مبجتمعٍ برشٍي »مطلق«، تّدعي املاركسية 

تحقيق أكرب طموٍح للفكر املعارص. تّدعي بأنّها تحقق الصدفة التامة لألنسنة الكاملة 

للحرية ولنظاٍم ُمعرتف به عاملياً للحقيقة والقيمة املطلَقني. مُيثّل مفهوم املطلق الذايت 

التام ـ الذي ليس إال اعرتاف اإلنسانية الكامل واملكتفي ذاتياً بنفسها ـ تصّوراً مثالياً 

نظرياً وأخالقياً ُمثرياً. لعله من غري املفاجئ أنّه باملقارنة مع النشاط القيم جوهرياً 

األسئلة  أّن  املاركسيون  يعترب  املستقلة،  اإلنسانية  تحقق هذه  باملشاركة يف  املتمثل 

املتعلقة باملصري الشخيص للفرد هي غري مهمة وحتى أنّها خارجة عن املوضوع. بكلِّ 

يلتفت  أن  ينبغي  اإلنساين  وللتحقُّق  للمطلق  ُمعارص  إلهٍي  تفسريٍ  أيِّ  إّن  األحوال، 

بجديٍة إىل هذه النزعة اإلنسانية املطلقة لدى ماركس والتي ما زالت تُعجب الكثريين 

بوصفها تقييامً أكرث أصالة للواقع.
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فالسفة  أفكار  بعرض  رئييٍس  بشكٍل  يليه  الذي  والفصل  الفصل  هذا  يُعنى  ال 

دين، بل ميثُّل هذان الفصالن محاولة لنقل فهٍم أسايٍس ألكرث منوذجني مميِّزين  محدَّ

والفلسفة  الوجودية  الفلسفة  نفسه وهام:  التعبري عن  فيهام  املعارص  اإللحاد  يجُد 

الوضعية الطبيعية. سوف ينحرُص هذا الفصل ببحث الفلسفة الوضعية الطبيعية.

التايل، سوف يتمُّ توضيح الفروق الدقيقة املختلفة الكامنة يف  النقاش  يف مسار 

الوصف  من خالل  ولكن  ما.  نوعاً  واملربك  الغامض  الطبيعية«  »الوضعية  مصطلح 

األويل، مُيكن القول بأّن هذا املصطلح يُشرُي ضمناً إىل الرأي الذي يعترُب أنّه من أجل 

الوصول إىل تفسريٍ نهايئ ملعنى الواقع وقيمته بشكل عام وللوجود اإلنساين بشكٍل 

خاص، ال يُوجد أي أساس أو حاجة لتجاوز عامل التجربة والتوضيح العلمي.

إّن هذا الرأي يستمدُّ اإللهام من العديد من املصادر، وقد متّت اإلشارة إىل بعضها 

العلمية يف  الثورة  املثال، لقد شهدنا كيف أطلقت  السابقة. عىل سبيل  الفصول  يف 

القرنني السادس عرش والسابع عرش تصوراً جديداً يتمثّل بالفهم الذايت املحض للعامل. 

الطبيعة  عىل  مسبوقة  غري  سيطرًة  لإلنسان  الثورة  هذه  أتاحت  ذلك،  إىل  باالضافة 

حرص  نحو  متيُل  باملالحظة  جديرة  أكرث  نتائج  مع  وترافقت  الخاص،  مصريه  وعىل 

األثَر العميق  اهتامماته وآماله ضمن إطاٍر علامين عىل وجه الحرص. لقد رأينا أيضاً 

التي  باملعرفة  بالواقع  العلمية  املعرفة  بحرص  قامت  وكيف   )Kant(كانط لفلسفة 

بأي  العلم  توفري  عىل  امليتافيزيقة  االّدعاءات  كل  ورفضت  املادية،  العلوم  توفّرها 

حقيقٍة متجاوزٍة لحدود التجربة باعتبارها وهمية.

املصدر اآلخر الذي ينبغي ذكره للفلسفة الوضعية الطبيعية هو املذهب الفلسفي 
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التجريبي الذي كان املؤثّر الرئييس عىل الفلسفة الربيطانية منذ القرن السابع عرش. كذلك، 

ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار التيّار املهم للمذهب املادي الفرنيس يف القرن الثامن عرش.

تطّور  إىل  بالنسبة  أهمية  ذات  بوصفها  مختلفة  مواضيع  إىل  املرُء  يتطرُق  قد 

املذهب التجريبي الربيطاين الكالسييك. عىل سبيل املثال، قد يتناول أبعاداً محّددة 

النظرة  عّمم  الذي   )1679-Thomas Hobbes( )1588(هوبس ثوماس  فكر  من 

العلمية الجديدة إىل مذهٍب فلسفٍي ميكانييٍك مادي. أو قد يُركّز عىل إرصار جون 

لوك )1632-1704( بأّن العقل البرشي هو باألصل صفحٌة بيضاء وأّن معرفتنا بأكملها 

تنشأ يف االنطباعات الحسية الذرية ومنها. أيضاً، قد يُشرُي املرء إىل كيفية هدم جورج 

ملذهب  املرّبر  وغري  الضعيف  لالّدعاء   )1753-George )Berkeley )1685(بركيل

لوك التجريبي بأنّه قد حافظ عىل رابطٍة بني أفكار التجربة والعامل املادي الخارجي 

تطلّعاٍت  تكون  أن  التأمالت  هذه  كلُّ  تتعدى  ال  ذلك،  من  بالرغم  إلهياً.  املخلوق 

لفلسفة دافيد هيوم)David Hume( )1711-1776( التي وجد املذهب التجريبي 

الكالسييك فيها أبلغ تعبريٍ له، وتّم عربها وضُع املحتويات الفلسفية األساسية للفلسفة 

الوضعية الطبيعية الالحقة.

متّت اإلشارة إىل السامت املتصلة بنظرة هيوم)Hume( تجاه مسألة الله يف مبدئه 

املنهجي العام: »حني نحمل أي شٍك بأنّه يتم استعامل مصطلٍح فلسفٍي دون أي معنى 

أو فكرة )كام يحصل كثرياً( ينبغي فقط أن نتساءل: ِمن أي انطباعٍ تّم استنتاج تلك 

الفكرة املفرتضة؟ وإذا كان من املستحيل تحديد أيٍّ منها، فإّن هذا سوف يخدُم يف 

تأكيد شّكنا«]1]. استناداً إىل هيوم، ال ميُكن وجود أي تربير فلسفي إلثبات أي حقيقٍة 

ملبدأ  هيوم  صياغة  إعادة  إّن  التحديد،  وجه  عىل  الحسيّة.  التجربة  ميدان  تتجاوز 

[1]- D.Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the 

Principles of Morals, ed.Selby-Bigge, 2nd ed., Oxford, 1962, pp.2,17
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السببية عىل ضوء العادة النفسية ـ املنطقية املتمثّلة بالتوقُّع الناشئ عن املفاهيم 

إلثبات  الحسية  التجربة  معلومات  من  النظري  االنتقال  مينُع  الدوام،  املتالزمة عىل 

كون الله هو سببها املتعايل.

وعليه، يُرجع هيوم)Hume( مسألة وجود الله بأكملها إىل مملكة الدين الغامضة 

ويحتجُّ بأّن الشك هو املوقف الوحيد القابل للتطبيق فلسفياً فيام يتعلُّق باّدعاءات 

الدين  يف  »محاوراٌت  مؤلّفه  يف  املثال،  سبيل  عىل  الله.  وجود  إثبات  عىل  املنطق 

االستدالل  عىل  تأسسه  بحكم  التصميم  برهان  ادعاءات  هيوم  يُسقُط  الطبيعي«، 

القيايس غري القاطع. فضالً عن ذلك، يؤكّد هيوم أنه بالرغم من أّن الرجوع بشكل 

انتقايئ إىل بعض أبعاد التجربة ـ كدليل النظام يف الطبيعة ـ  يُفيُد إثبات وجود الله 

بناًء عىل مقارنٍة قياسية فضفاضة مع الذكاء اإلنساين، إال أّن أبعاداً أخرى من التجربة 

ـ كدليل وجود الفوىض والرشـ تقُف يف مقابل هذا اإلثبات. وعليه، يف تقييم هيوم، 

يكون أكرث مواقف املنطق مسؤوليًة هو ذاك الذي يرفض نسب الجاذبية الفلسفية 

إىل االّدعاء الذي يُفيُد بأنه عىل املرء تجاوز عامل التجربة للحصول عىل تفسريٍ لظواهر 

هذا العامل. سوف نتطرق اآلن إىل كيفية تكرار هذا الرأي بشكٍل أوضح وأكرث تأكيداً 

يف الفلسفة الوضعية الطبيعية املعارصة.

بآراء  كثرياً  تأثرت  التي  ـ  الثامن عرش  القرن  يف  الفرنسية  الفلسفة  تتّسُم  كانت 

العلامء التجريبيني الربيطانيني ـ  بامليل نحو جعل النظرة إىل العلم الوضعي مطلقة. 

كانت تلك الفلسفة يف عرٍص يتطلُّع إىل تقّدم العلم من أجل »التنوير« واملصالحة بني 

البرش، وكان موقفها سلبياً تجاه الدعاوى »العقائدية« للميتافيزيقيا التي كانت تتمتع 

باالستحسان الكبري يف القرن السابق.

ينبغي االعرتاف بأّن مواقف العديد من ُمفكري القرن الثامن عرش تجاه مسألة 

 Montesquieu((مونتسكيو  ،)1757-Fontenelle( )1657(فونتينيل مثل  ـ  الله 
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)1780-1715( كُوندياك   ،)1778-Voltaire( )1694(فولتري  ،)1757-)1689

وديديرو)Diderot( )1713-1784( يف أوائل فكره- كانت متيُل إىل اإلميان بالله وليس 

نحو اإللحاد. اعرتف هؤالء املفكرون بوجود كائٍن أعىل وأيّدوا قيمة الدين الطبيعي 

بأّن  ُمقتنعني  كانوا  والتاريخية.  املنزّلة  األديان  لكل  نقدهم  ثابتني يف  كانوا  أنهم  إال 

اكتشافات العلم الطبيعي وتلقينات القانون األخالقي املامثل لدى جميع البرش توفّر 

اإلرشاد الوحيد الجدير باالعتامد لألصالة الدينية.

املاديني  الفالسفة  بعض  أيضاً  الفرنسية قد ضّم  الفلسفة  العرص من  ولكن هذا 

-LaMettrie )1709((البارزين الذين كانت تعاليمهم إلحادية جوهرياً مثل الِمرتي

-Cabanyes( )1757(وكَبَانيس  ،)1789-D‘Holbach( )1723(دولباخ  ،)1751

الجسد  ازدواجية  أي  الُقصوى  االزدواجية  نقض  يف  الرئييس  مسعاهم  متثّل   .)1804

باآللة  الحي  للجسد  ديكارت  وصف  اعتبار  تّم  والطبيعة.  الله  وازدواجية  والروح 

كقاعدٍة مناسبة لتفسري اإلنسان الكامل، وتّم رفض الروح الساموية املستقلة بوصفها 

فرضية غري رضورية. كذلك، فقد استغنى مفهومهم بأّن الطبيعة هي نظام مادي ذو 

إرادة وحفظ ذاتيني وخاصيٍة جوهريٍة متمثلة بالحركة، عن الحاجة لالفرتاض بأّن الله 

باعتبارها غري  الله  النظام. وعليه، فقد تّم رفض أي إشارة إىل  الحركة أو  هو سبب 
متصلة فلسفياً، وحتى بأنها مصدٌر للوهم والُغربة اإلنسانية.]1]

اآلراء  تنوع  إىل  بالنسبة  ناقصة  هي  العامة  املالحظات  هذه  بأّن  الواضح  من 

تُوفِّر  بالرغم من ذلك،  الثامن عرش.  القرن  الفرنيس يف  الفكر  الذي تجىل يف  الغني 

طبعت  التي  األوىل  بالدرجة  العلامنية  العقلية  عىل  الداللة  بعض  املالحظات  هذه 

ذلك العرص. وعليه، بالنظر إىل التزامها الواسع مبنهجية العلم الطبيعي وعدم وثوقها 

بالدين املنزّل وتيّارها الصلب املتمثل باملادية الصارمة، قد يتّفق الفرد حتامً مع تقييم 

[1]- Cf.C.Fabro, God in Exile, pp. 361- 487
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للفلسفة  الطريق  متهيد  يف  ساعدت  قد  عرش  الثامن  القرن  »فلسفة  بأّن  كُبلستون 

الوضعية يف القرن الالحق«]1].

 )1857-Auguste Comte( )1795(كونت أوغست  الفرنيس  الفيلسوف  كان 

أنّه  بالذكر  الجدير  من  عرش.  التاسع  القرن  يف  الوضعية  للفلسفة  العظيم  الرسول 

 Course of positive((»الوضعية الفلسفة  »مسار  األسايس  مؤلّفه  طبع  تم  قد 

املكوَّن من ستة مجلدات يف 1842، أي بعد سنٍة من طباعة مؤلف   Philosophy

فيورباخ)Feuerbach( »جوهُر املسيحية«))The Essence of Christianity. اجتمع 

 Darwin((تأثريهام مع املذهب املادي التاريخي ملاركس ومذهب التطور لداروين

-Spencer( )1820(وسِبنرس  ،)1895-Huxley( )1825(وهكسيل  ،)1882-)1809

من  األخري  القسم  طبعت  التي  الطبيعية  الوضعية  الفلسفة  روح  لتشكيل   )1903

الثقافة األوروبية يف القرن التاسع عرش.

املراحل  »قانون  الشهري  مبدأه  هو  كونت  فلسفة  يف  املحوري  املوضوع  إّن 

خاضعٍ  موضوع  بكلِّ  التفكُّر  مير  أن  ينبغي  األساسية،  العقيدة  لهذه  وفقاً  الثالث«. 

لالستفسار اإلنساين ـ سواء يف حالة كّل فرٍد عىل حدة أو الجنس البرشي ككل- تباعاً 

يف ثالث مراحل نظرية ُمختلفة. هذه املراحل هي: 1( املرحلة الالهوتية؛ 2( املرحلة 

امليتافيزيقية؛ و3( املرحلة الوضعية.

يتّخذ  والخيال،  الشعور  الكيل عىل  شبه  اعتامده  ولدى  البدائية  حاالته  أكرث  يف 

أيضاً  كونت  يُسّميها  التي  الالهوتية  املرحلة  هذه  يف  نظرياً.  شكالً  اإلنساين  التفّكر 

باملرحلة »الوهمية«، يسعى العقل البرشي لتفسري كل الظواهر الطبيعية وكأنها من 

نتاِج الفعل املبارش لكائٍن أو كائناٍت ماورائية.

[1]- F.Copleston, A History of Philosophy, VI, London, 1960, p.4
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غامضة،  ولكنها  رضورية  ُوسطى  مرحلة  هي  امليتافيزيقية،  أي  الثانية،  املرحلة 

وتأيت بني اإلفراطات الخيالية يف املرحلة األوىل والعقالنية العلمية يف املرحلة الثالثة. 

يف هذه املرحلة امليتافيزيقية، يسعى العقل البرشي لتفسري الطبيعة الباطنية لجميع 

األشياء ومصدرها، وذلك من خالل استبدال األسباب املتجاوزة للطبيعة يف الالهوت 

بوحدات ومقوالت علم الوجود املجرّدة وغري القابلة للمالحظة باملبدأ. بالرغم من أّن 

العقل يف هذه املرحلة امليتافيزيقية قد انتقل من البحث عن أسباٍب ُمتعالية خارقٍة 

حة موجودة يف الطبيعة ذاتها، إال أّن إنجازه يف  للطبيعة إىل البحث عن مبادئ ُموضِّ

نظرية  وذلك مبصطلحاٍت  املالحظة  للظواهر  بياٍن  إعادِة  مجرد  هو  األحوال  أفضل 

غامضة.

يف مرحلته الثالثة الوضعية »توقّف العقُل عن البحث العقيم عن األفكار املطلقة 

ومصدر الكون ومصريه وأسباب الظواهر، وكرّس نفسه لدراسة قوانينها ـ أي عالقاتها 

االستدالل واملالحظة بشكٍل صحيح،  والتشابه. حني يجتمع  بالتتابع  املتمثلة  الثابتة 

الحقائق  تفسري  عن  نتحّدث  حني  اآلن  يُفهُم  ما  العلم.  هذا  وسائل  مُيثاّلن  فإنهام 

هو، ببساطٍة، إنشاُء رابطٍة بني الظواهر الفردية وبعض الحقائق العامة التي يتقلُّص 

هي  الوضعية  املرحلة  لهذه  املميِّزة  السمُة  العلم«]1].  تطّور  مع  باستمراٍر  عددها 

رضورة أن تكون جميع التفاسري عىل ضوء ما مُيكُن مالحظته. تُهِمُل هذه املرحلة كلَّ 

التخمني العقيم املتعلق بأسباٍب متجاوزة للطبيعة أو حتى ميتافيزيقة يف جوهرها. 

قابلة  بإرساء قوانني طبيعية  ـ  املادي  العلم  ـ كأسلوب  ببساطٍة، تهتمُّ هذه املرحلة 

ُمطلق، وهو  منهٌج  يقوُم  لألحداث.  املنتظمة  بالتسلسالت  وتتعلُق  تجريبياً  لإلثبات 

منهج العلم الطبيعي، بالحلول مكان الكيانات املطلقة يف الالهوت وامليتافيزيقيا.]2] 

[1]-The Positive Philosophy of Auguste Comte, translated and condensed by H.Martineau, 

2 vols, London, 1853, vol.1, p.2 

[2]- Ibid., p.17
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وعليه، من وجهة نظر الفلسفة الوضعية، حتى املفاهيم امليتافيزيقية كاملادة املطلقة 

اإللهي يف  املطلق  تجريد  اّدعت  التي  لهيغل  املطلق  الروح  أو   )Spinoza(لسبينوزا

تفتح  بنفسها من األسطورة وأن  تُجرَّد  أن  ينبغي  التقليدي من األسطورة،  الالهوت 

الطريق للنظرة التجريبية التامة للعلم الوضعي.

الالهوت  مكان  الوضعية  املقاربة  حلّت  وأن  سبق   ،)Comte(كونت تقييم  يف 

وامليتافيزيقيا يف دراسة كلِّ حقٍل من الظواهر الطبيعية، ولكّنه مل يتّم إيصالها بعُد 

البارزة  الوحيدة  الحاجة  كانت  وعليه،  االجتامعية.  الظواهر  ميدان  عىل  التأثري  إىل 

هي سّد هذا الفراغ الوحيد يف الفلسفة الوضعية من خالل إنشاء »فيزياء اجتامعية« 

يتمُّ  االجتامعية. حني  الظواهر  ليشمل دراسة  الوضعي  العلم  تستطيع بسط منهج 

إنجاز هذا األمر وتُصبح جميع املفاهيم األساسية ُمتجانسة، ستكون املرحلة الوضعية 

قامئة بشكٍل كامل وقطعي. »ال مُيكنها بعد اآلن تغيري طابعها عىل اإلطالق بالرغم من 

أنّها سوف تبقى دامئاً يف مسار التطّور من خالل إضافات العلم الجديد. مع اكتساب 

طابع العاملية الذي كان حتى اآلن املزيّة الوحيدة املرتكزة مع املنظومتني السابقتني، 

سوف تحلُّ مكانهام من خالل أفضليتها الطبيعية وترتك لهام وجوداً تاريخياً فقط.«]1] 

لتحقيق  الوضعية بشكٍل كامل، سوف تخدُم كأداٍة عاملية  الفلسفة  يتمُّ إرساء  حني 

الوئام االجتامعي واالزدهار والسعادة.

اإلنساين  للمصري  املتفائل  التقييم  الوضعية مع   )Comte(تتطابُق فلسفُة كونت

الذي، كام رأينا، قد طبع األشكال األخرى من اإللحاد يف القرن التاسع عرش كتلك التي 

طرحها فيورباخ)Feuerbach( وماركس)Marx(. يرى كونت أنّه حني متتّد الفلسفة 

لديٍن  قاعدًة  تُشّكل  فإنّها  االجتامعية،  الظواهر  جميع  لتشمل  بنجاٍح  الوضعية 

جديد ونقي يتألف من عبادة اإلنسانية. حني يتّم إنقاذ البرش من مخاوف الالهوت 

[1]- Ibid., p.8.
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وامليتافيزيقيا وأوهامهام عرب عادٍة فكريٍة علميٍة تُطمنئ البرشية بالتقّدم الالمحدود 

وتدعُم منو الحب األخوي، فسوف يتوصلون بأجمعهم إىل عبادة اإلنسانية املقّدسة 

كونت  كرّس  التي  الجّدية  إّن  األعىل.]1]  الكائن  باعتبارها  وذلك  بها،  يشرتكون  التي 

نفسه بها يف الجزء األخري من حياته املهنية من أجل رشح تفاصيل عبادة ونظام ونرش 

ـ والذي كان كونت)Comte( بنفسه كاهنه  الدين الجديد املتمثّل باإلنسانية  هذا 
املنّصب شخصياً ـ هو أحد أغرب األحداث يف املسعى الثقايف يف القرن التاسع عرش.]2]

كونت  فلسفة  يُتّوُج  الذي  الخالص  تفاؤل  أّن  للمرء  يبدو  قد  الحايل،  يومنا  يف 

واملخاطر  للتعقيدات  متاماً  مالئٍم  وغرَي  ما  نوعاً  مثايٍل  حامٍس  مثل  هو  الوضعية 

والغوامض األخالقية املوجودة يف الثقافة املتوجهة نحو العلم والتكنولوجيا. كذلك، 

يُفيُد  الذي  الثالث  املراحل  األسايس حول  قانونه  ُمقَحٌم يف  التفريط  الكثري من  فإّن 

الفكرية  األمناط  مكان  الحلول  الوضعية  للفلسفة  ينبغي  البرشي  العقل  بتطّور  أنّه 

املراحل  بأّن هذه  املناقشة  مُيكن  أنه  هو  السبب  وإزالتها.  وامليتافيزيقية  الالهوتية 

متّثل ثالث وجهات نظٍر مختلفة ولكنها متوافقة، ومُيكن للفاعل من خاللها التفكُّر 

منهجياتهم  ومتييز  تطوير  خالل  من  بأنّه  االحتجاج  مُيكن  وعليه،  تجربته.  بحقائق 

ل إىل فهٍم نقٍي عىل كافة املستويات الثالثة عوضاً عن اإلزالة  املختلفة، مُيكننا التوصُّ

الحتمية الثنني منهم بوصفهام باطلنَي. كام يُعلّق دي لوباك فإنّه »لو كان من الصحيح 

من  إلهيًة، سيكون  بدأت  قد  الطبيعي(  العلم  كل  )مبعنى  ’الفيزياء‘  بأّن  القول  إذاً 

الصحيح كذلك القول بأّن اإللهيات قد بدأت ماديًة، وال مييُل قانون التطّور نحو إقصاء 

اإللهيات أكرث من العلم الطبيعي، بل ’لتطهري‘ كليهام عرب التفريق بينهام«]3]. بتعبرٍي 

[1]- Cf. A.Comte, A General View of Positivism, ed.and trans. J.H.Bridges, London, 1865, 

pp.340- 426.

[2]- Cf. H.de Lubac, The Drama of Atheist Humanism, ed.and trans. E.Riley, Cleveland 

and New York, 1963, pp.150- 159.

[3]- Ibid., p.82.
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الحقول املختلفة وليس فقط  السالف من خلطها بني  التفكُّر  آخر، تشّكلت بدائيُة 

من ميلها إىل »إضفاء الغموض« عىل الطبيعة. باالضافة إىل ذلك، وكام سوف نرى يف 

الفصل السابع، فإّن إحدى أكرث السامت امللفتة يف الفلسفة الوجودية املعارصة هي 

املتعلقة  ـ خصوصاً  الصحيحة  املعرفة  كل  لحرص  »العلمية«  كونت  ملحاولة  نقضها 

باإلنسان ـ بتلك التي يتم إحرازها عرب منهجية العلم الوضعي.

بالرغم من ذلك، ومهام كانت نقاُط ضعفها، مُتثّل فلسفة كونت الوضعية إحدى 

ألهمها  قد  طبيعية  نظرٍة  لصالح  الحّجة  لتوضيح  واملهمة  املفّصلة  املحاوالت  أكرث 

النظرة  هذه  جاذبيُة  مُتارُس  زالت  ما  املعارص.  العلم  يف  والعميل  النظري  الجانب 

العادي شكَل  الوعي  النظرة يف  تتخذ هذه  الحايل.  القرن  الفكر يف  كبرياً عىل  تأثرياً 

األنسنة العلمية التي تتوقُّع من روائع العلم حّل جميع مشاكل اإلنسان ومخاوفه 

رئييس  بشكٍل  نفسها  حرص  إىل  النظرة  هذه  متيُل  الفلسفي،  تعبريها  يف  وحاجاته. 

متجاوزة  أو  تجريبية  غري  بطريقة  العامل  تفسري  إىل  لجوٍء  أليِّ  الحازمة  باملقاومة 

الوضعية  الفلسفة  هذه  توضيح  مختلفة  فلسفية  أُطٍر  خالل  من  مُيكن  للطبيعة. 

الطبيعية يف القرن العرشين التي تتجنب الحامس املتفائل يف فلسفة كونت الوضعية 

عىل  الكالسييك.  التجريبي  للمذهب  الحكيم  الشك  بروح  أكرث  وتتمتع  »الدينية« 

سبيل املثال، تظهُر هذه الفلسفة يف الفرع األمرييك من املذهب التجريبي العلمي 

املتجّسد بفلسفة جون ديوي)John Dewey( )1859-1952(]1]. كذلك، فإّن مناذج 

كلود  قام  التي  تلك  الخصوص  وجه  عىل  املعارصة-  البُنيوية  الفلسفة  من  محددة 

جوهرياً  منّقحة  أشكال  هي  ـ  بتطويرها   )Claude Levi Strauss(سرتوس ليفي 

بحثنا  التالية، سوف نحرص  الصفحات  الجديدة]2]. ولكن يف  الوضعية  الفلسفة  من 

[1]- Cf. J.Dewey, A Common Faith, New Haven, 1934.

[2]- Cf. C.Levi-Strauss, The Scope of Anthropology, ed. and trans. O.and F.Paul, London, 

1967.
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الفلسفة  يف  محددة  أبعاد  يف  ظهورها  إىل  املعارصة  الطبيعية  الوضعية  للفلسفة 

الربيطانية يف القرن العرشين.

الفلسفة  الكبرية يف  التنوع والتطّورات  تقُع تحت  التي  دة  املوحِّ الروابط  إحدى 

ليست  للفلسفة  األساسية  الوظيفة  بأّن  قناعتها  هي  العرشين  القرن  يف  الربيطانية 

استطالع واستكشاف الحقائق الجديدة التجريبية أو املتجاوزة للطبيعة، بل تحليل 

اللغة من خاللها  تُحقق  التي  املختلفة  األساليب  لتوضيح  تسعى  إنها  اللغة.  معنى 

تحقيق  يف  اللغة  تفشل  أن  مُيكن  لكيف  بياناً  تقّدم  فإنّها  كذلك،  معنى.  ذا  تواصالً 

تواصٍل ذي معنى وسبب ذلك، خصوصاً يف تلك الحاالت التي ال يكون هذا الفشل 

اللغة  يتّم توجيهه نحو تحليل  إّن هذا االعتبار األخري ـ حني  بشكٍل مبارش.  واضحاً 

املتحدثة عن الله ـ فإنّه هو الذي يُعزِّز فرع الفلسفة الوضعية الطبيعية يف الفلسفة 
الربيطانية املعارصة.]1]

فلسفة  هو  فيها  التعبري  الطبيعية  الفلسفة  هذه  وجدت  صلبة  هيئة  أكرث  إّن 

وفقاً  القرن.  من  سابق  وقٍت  يف  محددة  بشهرٍة  متتعت  التي  املنطقية  الوضعية 

ال  معريف.  ب(  أو  عاطفي  أ(  إما:  البرشي  الكالم  فإّن  املنطقية،  الوضعية  للفلسفة 

يقوم الكالم العاطفي بتأمني املعلومات واقعاً، بل يخدُم فقط يف التعبري أو تحريك 

املشاعر أو الحّث عىل العمل. أما مهمة الكالم املعريف فهو إيصال العبارات الغنية 

باملعلومات. يف تحليلها للكالم املعريف، تؤكُّد الفلسفة الوضعية املنطقية أنّه برصف 

النظر عن الجمل التحليلية التي هي مجرد حشو كالمي أو اصطالحات لغوية، فإّن 

ميكن  التي  الواقعية  الجمل  تلك  هي  للمعنى  املفيدة  الجمل  من  الوحيدة  الفئة 

إثباتها عرب التجربة الحسية. وعليه، استناداً إىل مبدأ اإلثبات الشهري كام يُدافع، مثالً، 

 Language,Truth( (»عنه يف مؤلّفه »اللغة والحقيقة واملنطق )A.J Ayer(أ.ج.آير

[1]- F.Ferre, Language, Logic, and God, London, 1962.



اإللحاد واإلغتراب134

and Logic، فإّن معنى أي جملة واقعية مفرتضة يكمُن يف املنهج الذي من خالله 

مُيكُن إثباته تجريبياً]1]. إذامل يكن باإلمكان تقديم تجربٍة متصلٍة بإثباته فإنّه ـ عىل 

نحٍو دقيق ـ ليس صحيحاً أو خطأ بل هو خال من املعنى بالفعل. باالضافة إىل ذلك، 

ليك يُعترب ذا معنى ال ينبغي أن يتضّمن كجزٍء من معناه املفرتض أي يشٍء ال مُيكن أن 

يتمثّل يف عبارٍة ُمستندة إىل املالحظة.

عىل ضوء هذه النظرية حول املعنى، يُعدُّ بشكٍل عام إثبات وجود الله والبيانات 

الالهوتية ضمن العبارات التي ينبغي رفضها بوصفها خالية من املعنى. عىل سبيل 

باإلمكان  يكون  أن  ينبغي  معنى،  ذا  متعاٍل«  إلٌه  »يُوجُد  عبارة  تُعترب  ليك  املثال، 

ـ عبارات  التجريبية  الفرضيات  األقل منها ومن غريها من  أو عىل  ـ  االستنتاج منها 

ُمعيَّنة ُمستندة إىل املالحظة ال مُيكن استنتاجها من هذه الفرضيات األخرى وحدها. 

قد يُعترب أنّه بإمكان عباراٍت واقعيٍة ُمحّددة تحقيق هذا الرشط، عىل سبيل املثال: 

تلك العبارات التي تتعلق بالنظام املتجيل يف الطبيعة عرب الظواهر كالتعاقب الدوري 

أخذ  باإلمكان  أنه  يُعترب  قد  والحيوانية.  النباتية  للحياة  املنتظمة  والتنمية  للفصول 

هذه األمور كأدلة تجريبية صائبة عىل إثبات وجود الله، ولكن يف الواقع، يحتّج عالُِم 

الفلسفة الوضعية املنطقية أنّه بالرغم من إمكانية اعتبار أّن هكذا بيانات مستندة إىل 

املالحظة وُمتعلقة بالفصول والكائنات الحيّة متيل نحو إثبات التأكيدات عىل وجود 

امليزة األساسية إلثبات  تأثرياً حاسامً عىل  أنها ال متتلُك  إال  الطبيعة،  نظام محدد يف 

وجود الله، أي: وجوده ككائٍن متعال ال يُختزل وجوده دون بقايا تجلياته التجريبية. 

وعليه، يعلُّق آير أنّه »إذا مل تستلزم ُجملة ’الله موجود‘ أكرث من حصول أنواع محددة 

من الظواهر يف سياقات محددة، إذاً سيكون تأكيد وجود اإلله مساوياً ببساطٍة لتأكيد 

وجود االنتظام املطلوب يف الطبيعة؛ وال مُيكن ألي رجٍل متديٍّن االعرتاف بأّن هذا هو 

[1]- Cf. A.J. Ayer, Language, Truth and Logic, 2nd ed., London, 1946, ch.1.
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كّل ما كان يقصد الجزم به حني أكّد عىل وجود اإلله«]1]. كام أّن إثبات وجود الله 

بالتعايل  املتمثلة  امليتافيزيقية  امليزَة  املفرتض،  معناه  من  وكجزٍء  بالرضورة،  يتضّمن 

أو  الذي ال مُيكن تصويره تجريبياً، فإنّه يفشُل يف تأكيد أي يشء قد يكوُن صحيحاً 

خطأ. ببساطة، إنه عديم املعنى.

   كذلك، من خالل املعيار الوضعي املنطقي للمعنى، ينبغي رفض جميع العبارات 

املتعلقة باإللهامات الخفية والرؤى واملعجزات باعتبارها خالية من املعنى، وذلك ألن 

التجارب التي تُقّدم بأنها ذو صلٍة بإثبات هذه األمور هي غري كافية لدعم املعنى 

للرؤيا مينحنا فقط معلومات  الصويف  إّن وصف  عبارات.  املّدعى يف هكذا  املاورايئ 

إمكانية  منطقياً  يستبعد  أن  للفرد  مُيكن  ال  كذلك،  العقلية.  حالته  عن  مبارشة  غري 

تأكيد  عىل  تجريبي  كدليٍل  تقدميها  يتم  التي  لألحداث  محض  طبيعٍي  تفسريٍ  توفّر 

حصول املعجزة إال إذا لجأ إىل الوسيلة التي تستجدي الحصول عىل األجوبة واملتمثلة 

بإدخال الطابع املاورايئ لدى تعريف األحداث. وعليه، ال مُيكن اإلشارة إىل أّي دليل 

تجريبي صائب بشكٍل حاسم مُيكن من خالله اختبار صحة -أو حتى بطالن- العبارات 

املتحدثة عن الغيب.

جميع  إىل  املنطقية  الوضعية  النظرة  آير  يُلّخص  املعهود،  الرصيح  بأسلوبه 

التأكيدات اإلميانية حني يُعلن بأنّها »تقوُم فقط بتأمني املادة للمحلّل النفيس«]2]. من 

خالل الفشل يف إصدار االفرتاضات القابلة لإلثبات التجريبي والتي يتألف منها العلم 

الطبيعي، مُيكن رفض اّدعاءات املؤمن بالله عىل امتالكه للمعرفة القامئة عىل الحقائق 

باعتبار ذلك خداع للنفس.

وعليه، فإنّه من خالل إرصار الفلسفة الوضعية املنطقية عىل أّن النوع الوحيد 

[1]- Ibid.,p.115.

[2]- Cf.S.Freud, The Future of an Illusion, ed.and trans. W.D.Robson-Scott, London, 1949.
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األصيل للمعرفة الحقيقية هو ذاك الذي مُيكن إثباته تجريبياً، تقوُم هذه الفلسفة 

بتكرار الفرضية الطبيعية التي تُفيد بأّن التفكري الالهويت وامليتافيزيقي هو من حيث 

، ونازٍع لإلنسانية. مبا أّن هذا التفكري ليس باطالً أو غري مالئم  املبدأ غري أصيل، ومحريِّ

فحسب بل هو عديم املعنى بالفعل، فإّن الفرد الذي يسعى لتفسري ذاته وعامله عىل 

ضوء الله يقوُم بعزل أي معنى وقيمة قد ميتلكهام، وذلك من خالل إرسائهام يف إطاٍر 

من الرثثرة الفاقدة للمعنى.

أثناء تطّور الفلسفة اللغوية خالل ربع القرن املايض، تم انتقاد الفلسفة الوضعية 

املثال،  املنطقية بشدة وحلّت مكانها فرضيات أكرث رقياً حول املعنى]1]. عىل سبيل 

متّت اإلشارة كثرياً إىل أّن املعيار املطلق للمعنى املتمثّل مببدأ اإلثبات هو فاقد للمعنى 

وفق مقياسه الخاص أو عىل األقل غري مناسب متاماً كمعياٍر مطلٍق للمعنى. كام يبدو 

أنه أكرث تفسريٍ معقول، إذا اّدعى هذا املبدأ بأنّه يُقيم تأكيداً حقيقياً يُفيد أن معنى 

كل عبارة ذي مغزى يتكّون إما من مصطلٍح لغوٍي فائض أو من دليٍل حقيقٍي عائٍد 

إىل التجارب الحسية املناسبة، فإّن هذا التأكيد بحد ذاته غرَي قابٍل لإلثبات عرب هذه 

التجارب. ال توجد تجارب حسية كهذه تستطيُع إثبات التأكيدات عىل وجود املعنى 

املنطقي يف جميع الجمل. من ناحيٍة أخرى، إذا تّم تفسري هذا املبدأ كجملٍة تحليلية 

ُد استعامل مصطلح »عبارة ُمفيدة للمعنى«، فإنّه ال يحوُل دون تبّني التعاريف  تُحدِّ

البديلة لهذا املصطلح. وال مُيكن تفادي هذه املعضلة عرب اإلشارة إىل أّن هذا املبدأ ال 

يُعّد حشواً كالمياً وال عبارة تُفيد حقيقة تجريبية، بل مجرد توصية لنا العتبار الحشو 

الكالمي والعبارات التجريبية ذات معنى.  السبب وراء ذلك هو أّن تحليل طبيعة 

بأّن أي توصية  يُفيد  الذي  االعرتاَض  ينقُض  التجريبية ال  الكالمي والعبارات  الحشو 

كهذه هي تعّسفية وفاقدة للتأثري املنطقي.

[1]- Cf.F.Ferre, Language, Logic and God, pp.42- 57.
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بشكٍل مبارش أكرث، تّم االحتجاج بأّن الفلسفة الوضعية املنطقية تقوم من دون 

ما  عبارٍة  كون  بتحديد  املتمثلة  املحدودة  وظيفته  من  اإلثبات  مبدأ  بتعميم  مرّبٍر 

مؤدية للمعلومات تجريبياً إىل الُحكم بأّن كّل بُعٍد كالمي يُفيد املعنى. تقوُم هذه 

العلم  أ(  التالية:  التقليدية  التجريبية  لالفرتاضات  برشٍي  كالٍم  كل  بإخضاع  الفلسفة 

منحرٌص يف النهاية باالنطباعات الحسية، وب( ما يجعل اللغة ذا معنى هو تطابقها 

مع تلك االنطباعات الحسية التي مُيكن من خاللها تعريفها ظاهرياً. لقد مارست هذه 

تتعامل األخرية مع عبارات  املنطقية ليك  الوضعية  الفلسفة  التأثرَي عىل  االفرتاضات 

وليك  مفيد  كالم  كل  معيار  أنّها  عىل  الحقيقية  للمعلومات  املؤدية  الطبيعي  العلم 

لإلثبات  قابل  ما هو  إطار  الحقيقية يف  للمعلومات  املؤدية  للعبارات  فهمها  تحرص 

تجريبياً. وعليه، فإّن رفضها لكلِّ كالم الهويٍت أو ميتافيزيقٍي باعتباره كالماً فارغاً هو 

يف األساس رفٌض لهذا الكالم عىل ضوء إطاٍر من االفرتاضات املتعلقة باملعرفة واملعنى، 

والذي يتّم فيه ـ وفق طبيعته ـ منع قبول مثل هذا الكالم.

مل تعـد تتقبـل الفلسـفة اللغويـة يف الوقـت الحارض هـذه االفرتاضـات التجريبية 

املتعلقـة باملعرفـة واملعنـى بشـكٍل تـام أو عـىل األقـل بشـكٍل رصيـٍح كـام فعلـت 

الفلسـفة الوضعيـة املنطقيـة. حتـى لـو كان يوجـد ـ كـام سـوف نـرى ـ مـا يدعـو 

لالعتقـاد بـأّن تأثـري هـذه االفرتاضـات مـا زال فاعـالً خلـف السـتار، إال أنّـه كذلـك 

ـقة وأقـّل احتدامـاً. يف شـكلها الحـايل، تُفّضـُل  بطريقـٍة خاليـة مـن املواضيـع املنسَّ

الفلسـفة اللغويـة مفهومـاً للمعنـى أكـرث مرونـة وأقـل متـرداً. أحـُد مصـادر اإللهـام 

لودفيـغ  النمسـاوي  الفيلسـوف  هـو  للمعنـى  األحـدث  املقاربـة  لهـذه  الرئيسـية 

جامعـة  يف  درّس  الـذي   )1951-Ludwig Wittgenstein( )1889(فيتغنشـتاين

كامربيـدج)Cambridge University( ويُعـرتُف عمومـاً بكونـه أهم فالسـفة العرص 

 ،Philosohpical )Investigations(»وأكرثهـم تأثرياً. يف مؤلّفـه »تحقيقات فلسـفية
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يؤكـد فيتغنشـتاين عـىل وجـود العديـد مـن أنـواع الـكالم البـرشي املفيـدة للمعنى 

حقـاً والتـي ميلـُك كل واحـٍد منهـا بُنيتـه املنطقيـة املميِّـزة، كـام يؤكّـُد أنـه مـن غـري 

املقبـول اعتبـار بيانـات العلـم الطبيعي املعيـاَر املفّضل لـكل كالٍم ذي معنى. وعليه، 

تقـوُم اللغـة بتأديـة املعنى بشـكل تام ليس فقط حـني يتم نقل التعاريـف التحليلية 

والحقائـق املؤديـة للمعلومـات التجريبيـة، بـل أيضـاـً  عـىل سـبيل املثالـ  حـني يتّم 

إصـدار األوامـر وقطـع العهـود وتقييـم األحـداث وإثارة الـردود واالعـرتاف بالجميل 

والتعبـري عـن املشـاعر]1]. وعليـه، ينبغـي قيـاس معـاين التعابري ليس فقـط من خالل 

الرجـوع إىل تجارب حسـية ُمناسـبة بل أيضاً –بشـكٍل أكرث شـموالً- من خـالل التفّكر 

يف اسـتعاملها الصائب يف سـياق الكالم. تُطرح األسـئلة الفلسـفية حول معاين التعابري 

املختلفـة مـن خـالل االنتبـاه جيـداً إىل كيفيـة فهمها حني يتـم اسـتخدامها يف أطرها 

املعهـودة سـواء كانـت يوميـة، أو شـعرية، أو تقنيـة. عـىل سـبيل املثـال، يتـمُّ تقييم 

معنـى عبـارة كالتاليـة »كغيـوم املجـد املتتابـع نأيت\مـن اللـه الـذي هو موطننـا«]2]) 

ليـس مـن ناحيـة األدلة التجريبية املناسـبة بل من كيفيـة عمل هذه العبـارة الفّعال 

الفلسـفة  يُلّخـُص توّجـه  الـذي  إّن الشـعار  بالتـايل،  ـعري للغـة.  يف االسـتخدام الشِّ

اللغويـة املعـارصة هـو: يكمـُن معنـى اللغة يف اسـتعاملها.

يف  اللغوية  الفلسفة  متيُل  املعنى،  حول  مرونة  األكرث  املفهوم  هذا  إىل  بالنظر 

يومنا الحارض بإيجابيٍة أكرث مام كانت عليه الفلسفة الوضعية املنطقية تجاه اللغة 

رسيعاً  رفضاً  اللغة  هذه  تلقى  تعد  مل  الله.  عن  املتحدثة  وامليتافيزيقية  الالهوتية 

االهتامم  توجيه  يتم  العكس،  بل عىل  املبدأ  املعنى من حيث  باعتبارها خالية من 

الدقيق إىل أسلوب عامل الدين يف استخدام لغته من أجل تطوير شموليٍة إلهية للكالم. 

[1]- Cf.L.Wittgenstein, Philosophical Investigations, ed.and trans.E.Anscombe, 2nd ed., 

Oxford, 1958, 11e-12e.

[2]-  “ Trailing clouds of glory do we come\From god who is our home: “العبارة املرتجمة 
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باالضافة إىل ذلك، تّم بشكٍل ُمثمٍر تطبيُق تقنياٍت مختلفة من التحليل اللغوي لتأييد 
التأكيدات الالهوتية.]1]

دعم  نحو  اإلطالق  يتّجه عىل  مل  اللغوية  الفلسفة  تطّور  فإّن  ذلك،  من  بالرغم 

االستعداد  حتى  بأنّه  أحياناً  يبدو  املثال،  سبيل  عىل  ثابت.  بشكٍل  اإللهية  النظرة 

التفكُّر  الحاالت بشكٍل حرصي عىل  الالهوتية ذا معنى يستنُد يف بعض  اللغة  لعّد 

مناقشٍة  كّل  عن  االنفصال  وعىل حساب  اللغة،  لهذه  الداخيل  املنطقي  الرتابط  يف 

تدوُر حول إمكانية تطابق أي يشء واقعي مع عامل هذا الكالم. وعليه، يتم إعادة 

تأكيد معنى اللغة املتحدثة عن الله بطريقٍة تجعل معنى وجوده الحقيقي نسبياً، 

ويتضّمن هذا األمر استبداالً دقيقاً للهدف األصيل لالهوت نفسه الذي يرى أنّه يُعربِّ 

عن حقائق موضوعية عن الله. إّن االفرتاض بأنه لو أمكن استخدام اللغة الالهوتية 

بطريقٍة مرتابطة فإّن مسألة وجود الله ستكون عارضة عىل املعنى، له أثٌر يُقلّل من 

جدية هدف االستفسار الالهويت. كام يُعلُّق دونالد إفانز)Donald Evans( فإنّه: »ال 

مُيكن استبدال أسئلة الحقيقة الالهوتية بأسئلٍة متصلة ’بالقواعد‘ الداخلية املنطقية 

للغة اإلنجيل«]2].

عالوًة عىل ذلك، فإّن استعداد الفلسفة اللغوية املعارصة إلجراء تحقيٍق ُمنفتح 

للغة الالهوت باعتبارها ميداناً ُمحتمالً للكالم املفيد للمعنى مل يؤّد عىل اإلطالق إىل 

اإلقرار الشامل بأنّها ذات معنى بالفعل. يف الواقع، لقد تّم تقديم الحجج يف مواضع 

مختلفة للتأكيد بأنّه لدى الفحص يتبنّي أّن هذه اللغة هي خالية من املعنى. يُحتج 

أ( استخدام استعامالٍت إصطالحية متعارضة،  أنواع اإلشتباه مثل:  بأنها تتضمن كل 

ب( الخلط بيأٍس بني معاين املصطلحات من خالل استعاملها مبعنى غريب متاماً عن 

[1]- Examples of such work: F.Ferre, Language, Logic, and God; D.Evans, The Logic of Self-

Involvement, London, 1963 and New York, 1969; and P.Geach, God and the Soul, London, 1969.

[2]- D.Evans, The Logic of Self-Involvement, p.24.
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االستعامل النمطي أو النموذجي، وج( إقصاء املصطلحات املمتلكة ألي معنى قابٍل 

للتخصيص بشكل واضح. بعبارٍة أخرى، حني يتم منحه آذاناً ُمنصفة، فإّن اّدعاء املؤمن 

بالله عىل استعامله للغة بنحو مفيٍد للمعنى سوف يبدو ناقصاً. 

 إّن أحد األمثلة عىل اّدعاء توظيف الالهوت الستعامالٍت متعارضٍة للمصطلحات 

الكامل  عىل  للداللة  واملجردة  الحسية  املعاين  تُفيد  التي  للعبارات  استخدامه  هو 

اإللهي. عىل سبيل املثال، نقول »الله خرّي« كام نقول »الله هو الخري«. وعليه، بالنظر 

إىل هذه املحموالت، يؤدي مصطلح »الله« مهمة اسم الذات ومهمة اسم املعنى. لقد 

تّم االعرتاض عىل هذا األمر بأنّه »ال ميكننا االنتفاع من كال األمرين واستخدام كلمٍة ما 

عىل أنّها اسم معنى واسم ذات يف نفس الوقت، كام تُحاول فعله يف عبارتك ’الله هو 

خرُي نفسه‘. إّن ذلك مجرد خطأ نحوي وجمٌع للكلامت يحول دون إفادتها للمعنى ـ 

مثل ’قطة ال ستة‘... بطريقة استعاملك لها، ال تدل هذه الكلمة )الله( ـ وال مُيكن أن 

تدل ـ عىل أي يشء البتّة. أنت ترفُض وضعها ضمن الحركات املناسبة ’للداللة‘»]1]. 

الله تتضّمن  كذلك، تّم طرح الحجج للتأكيد عىل أّن أغلب اللغة املتحدثة عن 

تبديالً غرَي مربٍر للمصطلحات عن اإلطار الذي يُحّدُد استعاملها القيايس أو العادي. 

يتم عادة تقديم وصف الله كواجب الوجود عىل أنه مثال واضح للخلط اللغوي أو 

»خطأ يف املقولة«. يُحتج بأنّه انطالقاً من أّن الوجوب الوجودي هو خاصية للعبارات 

وليس لألشياء، ومبا أّن مصطلح »الواجب« يدل بشكٍل بسيط وحرصي عىل خاصية 

العبارات التي كانت صحيحة يف السابق ولكنها غري مفيدة للمعلومات الحقيقية من 

حيث املبدأ، يكوُن بالتايل إثبات وجود الله كواجب الوجود ليس باطالً فحسب بل 

غري مفيٍد للمعنى يف الواقع. »ألّن التمييز بني الوجوب واإلمكان ليس متييزاً بني نوعني 

[1]- A.N.Prior, “Can Religion be Discussed?” New Essays in Philosophical Theology, 

ed.A.Flew and A.MacIntyre, London, 1955, pp.5- 6
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مختلفني من الذوات، بل بني نوعني مختلفني من العبارات...إّن هذا هو استعاملها 
الوحيد الذي ال يؤدي إىل صعوباٍت تعجيزية.«]1]

   يف النهاية، غالباً ما يُحتجُّ بأّن العبارات الالهوتية هي خالية من املعنى ألنه من 

خالل رفضها لالعرتاف بقدرة أي يشء عىل إبطالها، فإنّها تفشُل بنحو مساٍو يف تأكيد 

ُ هذه املناقشة عن إحدى املبادئ، وهو مبدأ اإلبطال الذي يرتبُط بشكٍل  أي يشء. تُعربِّ

واضٍح مع مبدأ اإلثبات يف الفلسفة الوضعية املنطقية. وفقاً ملبدأ اإلبطال هذا، تكوُن 

أي عبارة خالية من املعنى إذا كان من املستحيل تحديد حالة تؤثر سلباً عىل حقيقتها 

أو تكون متعارضة معها. يتّم تطبيق هذا املبدأ عىل العبارات مثل: »الله يُحبّنا«؛ »الله 

«؛ و»الله خالٌق حكيٌم جبّاٌر«. عىل سبيل املثال، إذا مل يسمح املؤمن بالله ألي  خريِّ

احتامل ممكن ـ مهام كان مبغوضاً ـ للتأثري سلباً عىل إعالنه بأّن الله هو األب املحّب 

الحكيم، فإنّه بالفعل ال يكون مؤكِّداً ألّي يشء ذي معنى يف وصفه لله بهذه الطريقة. 

بالرغم من أنّه يبدو للوهلة األوىل أّن هذا القول يؤكّد واقَع حالٍة محددة، إال أنّه 

بالتايل،  مع كّل حالٍة ممكنة.  اّدعاء كونه متوافقاً  إىل  الحالة نظراً  يخفق يف تحديد 
فإنه يفشُل يف تحقيق الرشوط املطلوبة ليكون جملة أصيلة أو ذات معنى ُمطلقاً.]2]

من  األنواع  هذه  معالجة  املعارصين  أو  القدامى  اإللهيني  الفالسفة  يرتك  مل 

املثال:  الله ألي معنى. عىل سبيل  ثة عن  املتحدِّ اللغة  النافية المتالك  االحتجاجات 

الظاهر  بالرصاع  خاصاً  اهتامماً   )Thomas Aquinas(اإلكويني توما  القّديس  كرّس 

الدائر بني استعامل كُلٍّ من اسم الذات واسم املعنى لوصف الكامل اإللهي. احتّج 

استعامل  حني  املدلول  يف  جذري  اختالٌف  يوجُد  اإلنساين،  الكالم  يف  بأنّه  اإلكويني 

[1]- I.M.Crombie, “Theology and Falsification”, Ibid., pp.113- 114

[2]- Cf.the discussion of A.Flew, R.M.Hare, B.Mitchell and I.M.Crombie on this topic in 

“Theology and Falsification”, Ibid., pp.96- 130
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اسم الذات أو اسم املعنى. قد يُشري اسم الذات إىل كائٍن أَحٍد كامل موجوٍد فعالً، 

يتّم  فقد  املعنى،  اسم  أّما  املحدودية.  وبالتايل  الرتكّب  داللة  يتضّمن  دامئاً  ولكّنه 

استخالصه من داللة املحدودية هذه ولكن فقط من خالل تقديم داللة عدم الوجود 

أو عدم التحقق. حني نصُف مواضيع تجربتنا، مُيكننا التفريق بشكٍل جيد بني هذين 

االستعاملني. أيضاً، مُيكننا تحديد قاعدة التمييز، وذلك من الطابع املركّب للكائنات 

املادية ومن قدرتنا الفكرية للتمّعن يف املبادئ الحسية بطريقٍة مجرَّدة. بالرغم من 

ذلك، حني نحاول التحّدث عن الكامل اإللهي الذي يتجاوز إدراكنا املبارش أو املناسب 

ـ والذي هو من دون شٍك موجود وغري محدود ـ نُدرك قصور كلٍّ من اسم املعنى 

واسم الذات يف تصوير هذا الكامل. بسبب هذا القصور بالذات يف التصوير املناسب 

للكامل اإللهي الذي يُشرُي إليه كُلٌّ منهام، مُيكن إسنادهام إىل الله بغّض النظر عن 
تعارضهام الظاهري ألّن كل واحٍد منهام يُعّوض عن النقص املوجود يف اآلخر.]1]

الكامل  بيان  أّن  حتمٍي  نحٍو  عىل  يبدو  سوف  بأنّه  اإلكويني  يحتّج  قد  وعليه، 

اإللهي يتضمن قواعد لغوية خاطئة وانتهاكاً لعلم تركيب الكالم يف لغتنا. السبب هو 

أنه يتّم تحديد اللغة ـ كصياغة رمزيٍة ملعرفتنا- يف تعبريها عن التحديدات املناسبة 

لكيفية اكتسابنا للمعرفة. وعليه، مبا أنه بإمكاننا معرفة الكامل اإللهي املطلق فقط 

بطريقٍة غري مبارشة وغري وافية، وذلك من خالل التأمل مبعرفتنا عن العامل املحدود، 

سوف  اإللهي  الكامل  خاللها  من  ي«  »نُسمِّ التي  املصطلحات  أّن  املتوقّع  من  فإنّه 

اللغة  الذي تستطيع  املطلق  الكائن  إّن  بالفعل،  دة.  ُمحدَّ تورّطنا مبفارقات ونقائص 

تحديده بشكٍل مناسب وفق املعايري املالمئة لتسمية الكائنات املحدودة سوف يكوُن 

ُمطلقاً زائفاً، ومجرد مثاٍل لقاعدة، وخاضعاً للتصنيف، وبالتايل فاقداً لسمة التجاوز 

عن الطبيعة.

[1]- Summa Theologiae,I,q.13,a.1,ad 2; ed.and trans., vol.3, London, 1964, pp.49- 51.
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بالرغم من ذلك، فإنّه ال يعني أن تكون املربرات ـ مثل استعامل كُلٍّ من اسم 

الذات واسم املعنى لوصف الكامل اإللهي ـ مجرد كالم غريب. بسبب عدم قدرتنا 

عىل تصوير هذا الكامل بشكٍل مناسب، نسعى لتقليل هذا القصور من خالل اللجوء 

إىل أداة لغوية ال مُيكن تربيرها لدى وصف الكائن املادي املحدود. ولكّننا ُمدركون ملا 

نقوم به ومُيكننا رسد سبب قيامنا به. يتّم تربير استعاملنا اللغوي االستثنايئ والسيطرة 

باعتباره  املطلق  للكائن  الفعيل  الوجود  يقودنا إلثبات  استدالل  أي  عليه من خالل 

املصدر املتعايل لكل الكائنات املحدودة، ومن خالل معرفتنا بأنه بالرغم من إمكانية 

هذه  تأطري  يف  أسلوبنا  أّن  إال  املطلق  الكائن  هذا  د  تُحدِّ مناسبة  إلشارات  تكويننا 
اإلشارات هو غري مناسب لتصوير الكامل املوضوعي التي تدل عليه.]1]

كذلك، فقد تم نقد االحتجاج بأّن وصف الله كواجب الوجود يتضّمن استعامالً 

ُمحرّفاً للغة. لقد متّت اإلشارة إىل أّن حرص االستعامل املفيد للمعنى ملصطلح »واجب 

غري  بشكٍل  انتقايئ  هو  األشياء  من  بدالً  لالفرتاضات  خاصيٍة  إىل  لإلشارة  الوجود« 

واملرتابط لهذا املصطلح  إنّه يفشُل يف مراعاة االستعامل املقبول تاريخياً  مناسب]2]. 

للداللة عىل كائن يستحيل عدم وجوده ـ أو فيام يتعلّق بالله عىل وجه التحديد ـ  

للداللة عىل االكتفاء الذايت للكامل اإللهي وأبديته. وعليه، فإّن االّدعاء بأّن الحديث 

مُيكنه  الوجودي  الوجوب  ألّن  املعنى  من  خاٍل  الوجود هو  واجب  ككائن  الله  عن 

املرتابط  املعنى  من  استنتاجاً  الواقع  ليس يف  االفرتاضات،  الداللة فقط عىل خاصية 

الوحيد للوجوب الوجودي بل إعادة بياٍن غري مبارش الّدعاء هيوم وكانط بأنّه ال مُيكن 

وجود يشء موجود بالرضورة. لقد أجاب الربوفيسور غيتش بشكٍل مناسٍب عىل هذا 

[1]- Cf. Ibid.,I,q.3,a.3,ad 1; and I,q.13,a.3.

[2]- Cf. A.Rainer, “Can God’s Existence be Disproved?” New Essays in Philosophical 

Theology, pp.6768-; and W.Norris Clarke, “Linguistic Analysis and Natural Theology”, 

Proceedings of the American Philosophical Association, XXXIV, 1960, pp.115- 120.
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’الواجب‘  بأّن  القول  فإّن  الوجود،  ’محال‘  الوجود‘ هو  ’واجب  أّن  بأنّه: »مبا  الزعم 

يكون  أن  ما ال ميكن  بأّن  القول  املنطقي يساوي  الوجوب  إىل  أن يشري فقط  ميكن 

كذلك, ال ميكن منطقياً أن يكون كذلك. عىل سبيل املثال: مبا أنني ال أستطيع أتحّدث 

بالروسية، فإّن كالمي بالروسية هو محاٌل منطقياً، وهذا سخيف«]1].

كذلك، لقد تّم بأساليب مختلفة االعرتاض عىل الدعوى بأّن اللغة املتحدثة عن 

الله كتلك التي تصفه عىل أنّه أٌب ُمحبٌّ حكيم هي خالية من املعنى ألنّها غري قابلة 

 )Hick(وهيك Crombie((لإلثبات. عىل سبيل املثال، أشار املؤلّفون عىل غرار كرومبي

وكُبلستون)Copleston( إىل أنّه بإمكان الفرد تقبُّل نظرية إبطال املعنى ولكن مع 

تحويل إطار اإلثبات واإلبطال إىل الحياة اآلخرة. وعليه، ينبغي فهم عبارة »الله هو 

«]2] عىل ضوء الوعد الخاص بالنعيم الساموي، ومتنع هذه العبارة حقيقة  أٌب ُمحبٌّ
القول بأّن »الله يريد اللعن األبدي والبؤس لجميع البرش« أو أّن هذا القول يُبطلها.]3]

لقد احتّج آخرون بأنّه من غري املناسب عىل اإلطالق السعي الختبار التأكيدات 

ُ عن حالٍة  « من خالل مبدأ اإلبطال ألّن هذا التأكيد ال يُعربِّ مثل »الله هو أٌب ُمحبٌّ

وليس  إلتزاٍم رصيح  بل عن  ـ  لإلبطال  قابلة  تكوُن  وبالتايل  ـ  تجريبياً  مُيكن وصفها 

وجوده  عىل  تقبّلناه  قد  برهان  أي  عىل  بناًء  الثقة  لنيل  الله  بجدارة  منطقي  غري 

وأنّه أهٌل إللتزامنا التام. »بعبارٍة أخرى، يثق املرء ُمسبقاً بأن كل يشء سيقع تحت 

التدبري اإللهي هو ملصلحة الفرد، من دون وضع أي رشوط تجريبية ُمتصوَّرة برشياً 

[1]- G.Anscombe and P.Geach, Three Philosophers, Oxford, 1961, p.114.

[2]- “ God is a loving father”  .

[3]- I.Crombie, “Theology and Falsification”, New Essays in Philosophical Theology, pp.125-

125; Cf.also J.Hick, Faith and Knowledge, New York, 1957, pp.155- 161; and F.Copleston, 

Contemporary Philosophy, London, 1956, pp.100- 101.
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أو اختبارات يتّم من خاللها الحكم عىل حبّه.«]1] من هذا املنطلق، فإّن اإلرصار عىل 

تطبيق مبدأ اإلبطال عىل جميع التأكيدات الالهوتية يعتمُد عىل االفرتاض التجريبي 

املعلومات  نقل  للغة هي  الوحيدة  املعرفية  الوظيفة  تكون  األخري  التحليل  يف  بأنّه 

الالهوتية  اللغة  بإمكانية تحقيق  ُمباٍل  االفرتاض غري  يُعترُب هذا  دة.  املحدَّ التجريبية 

لوظيفٍة معرفيٍة أصيلة من خالل ترويج فهٍم عاملي للواقع متميٍّز عن املعرفة العلمية 

مبيادين تجريبية محّددة. قد يُحتّج بأّن هذه اللغة تعرّب عن لجوء العقل إىل بعض 

املفاهيم الُقصوى والعامة، وبالرغم من أنها غري قابلة لإلبطال تجريبياً إال أنّها تُشّكُل 

تقييامً ُمقنعاً فكرياً للمعنى والقيمة النهائيني للواقع ككل.

إّن اعرتاضات الفالسفة اللغويني هذه عىل الكالم الالهويت مُتثُّل كيف أّن الفلسفة 

عىل  الكبري  التأثري  مامرسة  يف  مستمرة  زالت  ما  ل  ُمعدَّ بشكٍل  الطبيعية  الوضعية 

اللغوية قد حّقق  الفلسفة  أّن تطّور  فيه  املعارصة. ماّم ال شك  الربيطانية  الفلسفة 

اإلثبايت  التفسري  يفوُق  املرتابط  االستعامل  ضوء  عىل  للمعنى  استيعاباً  أكرث  مفهوماً 

-التي  الطبيعية  الفرضية  فإّن  ذلك،  من  بالرغم  املنطقي.  الوضعي  للعالِم  الرصيح 

تُفيُد عدم وجود يشٍء خارج النظام الطبيعي املكتفي ذاتياً الذي تعتمُد كل أشكاله 

املعارص  املفهوم  عىل  عميق  بشكٍل  تُؤثر  ـ  املادة  عىل  جوهرياً  املختلفة  ووظائفه 

املرتابط  املعريف  االستعامل  مجال  أن  عىل  السائد  املفهوم  يرُصُّ  املرتابط.  لالستعامل 

للعامل  الداخيل  النظام  حول  يدور  للتجربة  قابل  لكالٍم  املتعددة  األبعاد  يف  ينحرُص 

أصالً  الدنيوية  لغتنا  الناشئة عن محاولتنا الستعامل  الصعوبات  أّن  يُعترب  الطبيعي. 

د للكالم املفيد  للحديث عن الله تُعّزز الفرضية الطبيعة بأّن الطبيعة هي األفق املحدِّ

بوصفه  الله  املقنع عىل وجود  الدليل  تقديم  إمكانية  إسقاط  يتم  وعليه،  للمعنى. 

[1]-W.Norris Clarke, “Analytic Philosophy and Language about God”, Christian Philosophy 

and Religious Renewal, ed.G.McLean, Washington, 1966, p.59 .
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املصدر املتعايل للعامل الطبيعي. كذلك، يتم التعامل مع اللغة املتحدثة عن الله عىل 

أنّها إما خالية من املعنى أساساً أو ـ يف أفضل األحوال ـ تعبرياً عن العواطف واملواقف 

غري املعرفية.

بشكٍل  للدفاع  والفلسفة«]1]  »الله  كتابه  يف   )Flew(فلو الربوفيسور  انربى  لقد 

الفلسفة  معظم  عىل  ضمنياً  يؤثُّر  الذي  الطبيعي  االفرتاض  هذا  عن  وقاطع  رصيح 

الذي يعتزُم بحث قضية االعتقاد  الثاقب  املؤلَّف  الله. يف هذا  الحالية عن  اللغوية 

بالله يف املسيحية، يقوُم فلو أوالً بتقديم االعرتاضات الرئيسية املعارصة عىل احتواء  

إثبات وجود الله للمعنى وحتى كونه أخالقياً، ثّم مييض يف مسار نقد األدلة التقليدية 

عىل وجود الله ليحتّج بأنّه من األكرث منطقياً السعي وراء تفسري الواقع من الناحية 

الطبيعية بدالً من الناحية اإللهية. سوف نختُم مناقشتنا حول قسم الفلسفة الوضعية 

التي  الكاشفة  الصورة  عن  موجٍز  ببحٍث  املعارصة  الربيطانية  الفلسفة  يف  الطبيعية 

يُقّدمها فلو عن هذه الفلسفة.

قام فلو باتّباع هيوم)Hume( يف تسمية املبدأ الذي يُعربِّ عن مذهبه الطبيعي 

»بالفرضية السرتاتونية« ألّن سرتاتو ـ ثاين خلفاء أرسطو يف قيادة اللوقيوم]2] ـ هو أول 

من قام بصياغته بشكٍل واضح. ذكر فلو منوذجه الخاص من الفرضية السرتاتونية يف 

العبارة التالية: »إّن الفرضية ـ القابلة لإلبطال قطعاً عرب االحتجاج املعاكس ـ ينبغي 

أن تفيد أّن جميع الخواص املالَحظَة يف األشياء هي خواص تنتمي بالحق الطبيعي 

إىل تلك األشياء نفسها؛ وعليه، فإّن أي سامٍت نظن أنه مبقدورنا رؤيتها يف الكون ككل 

هي سامٌت غري مشتقة للكون نفسه«]3].

.God and Philosophy  : 1]- العنوان األصيل للكتاب[

]2]- اللوقيوم: وهي املدرسة الفلسفية املشائيّة التي تأسست عىل يد أرسطو الذي كان تلميذ أفالطون،وسميت 

باملدرسة املشائيّة ألنهم كانوا يتعلمون وهم ميشون. 

[3]- A.Flew, God and Philosophy, London, 1966, 3.20.
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عن  فلو  بإعالن  تتعلُّق  وهي  ُمالحظتها،  الجدير  من  لعلّه  أولية  صعوبٌة  تُوجد 

الفرضية السرتاتونية. يقرتُح فلو بأنّه من املفرتض أن يكون أكرث منطقياً توقّع تفسريٍ 

نهايئ لخصائص العامل عىل ضوء مبادئه الجوهرية الخاصة بدالً من االعتقاد باحتامل 

لهكذا  املقيِّدة  القوة  ألّن  االقرتاح،  لهذا  مرّبر  ال  ولكن  الله.  قبل  من  مخلوقاً  كونه 

فرضية تعتمد عىل األدلة التي مُيكن تقدميها يف الدفاع عنها. سيكوُن الدليل الوحيد 

املناسب بشكٍل حاسم هو ذاك الذي يعتمُد عىل تقييٍم غري متحيّز ألي من الدعاوى 

الخاصة بكلٍّ من املذهبني الطبيعي واإللهي. بعبارٍة أخرى، إنّه من غري املعقول أن 

بدالً من  للعامل  طبيعي  تفسريٍ  تفضيل  منطقياً  األكرث  أنّه من  بديهي  نفرتض بشكل 

السامح باالحتامل املساوي للتفسري اإللهي حتى يجزم الدليل. بالفعل، قد يبدو أنّه 

من األعقل افرتاض وجود تفسريٍ إلهي للعامل بدالً من افرتاض وجود تفسريٍ طبيعٍي 

له، ألّن هذا االفرتاض سيكون أكرث إنصافاً ولن يرّد أي حكٍم ُمحتمل لصالح املذهب 

الطبيعي بينام متيُل فرضية فلو نحو رّد أي ُحكٍم ُمحتمل لصالح املذهب اإللهي.

قابلة  أنّها  يعرتُف  والتي  الطبيعية  لفرضيته  داعمة  فلو حججاً  يُقّدم  الواقع،  يف 

لإلبطال من حيث املبدأ. إّن اّدعائه األسايس هو أنّه ال مُيكن لإلنسان أبداً معرفة عدم 

وأّن  الله،  لوجود  إثباته  عليها  املؤمن  ُس  يؤسِّ التي  للعامل  املزعومة  الذاتية  الكفائية 

األدلة املتوفرة تُشرُي بدالً من ذلك إىل تفسريٍ طبيعي للعامل. يُطبّق فلو هذا الرأي عىل 

الحجة التي تُفيد االنطالق من نظام الطبيعة للتوّصل إىل الله باعتباره املصّمم الذيك 

له]1]. يعترُب أّن الخطوة املهمة يف هكذا حجة هي التأكيد عىل أّن عنارص الكون بحّد 

ذاتها متباينة وال تُظهر أيَّ استعداٍد لتشكيل منٍط معنّي، ولهذا السبب يتّم ذكر الله 

كاملسبِّب املتعايل عىل الدنيا لنظامها الفعيل.

متتلكها،  ال  قد  أو  متتلكها،  التي  االستعدادات  معرفة  أبداً  مُيكننا  ال  أنّه  فلو  يردُّ 

[1]- Cf.Ibid.,3.20- 3.30.
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عنارُص العامل »بنفسها« يف مقابل الطريقة التي تترصّف فيها فعالً يف ظروف إطارها 

الدنيوي. ليك يستطيع املرء اكتساب هذه املعرفة، ينبغي أن يكون قادراً عىل دراسة 

العنارص إّما مبعزل عن العامل وهذا سخيف، أو دون التأثري املزعوم للسيطرة اإللهية 

وهذه خطٌة يرفضها املؤمن بوصفها مستحيلة. وعليه، بدالً من االنغامس يف التخمني 

الذي ال يُحّل عن محدوديات االستعدادات الداخلية لألشياء، ينبغي للمرء تبّني رأياً 

أكرث رصاحة بأّن النظام املتجيلِّ عرب عنارص العامل هو خاصية طبيعية ـ وبالتايل غري 

مشتقة ـ لهذه العنارص. إّن هذا الرأي هو أكرث منطقياً من االفرتاض بأّن نظام الكون 

الذي يبدو أنّه يسوُد طبيعياً ال مُيكنه فعل ذلك، وبالتايل ينبغي أن ينشأ بواسطة كائٍن 
متجاوٍز للطبيعة.]1]

يطرُح فلو دفاعاً ُمامثالً عن الفلسفة الطبيعية يف مناقشته لنامذج ُمختلفة من 

الدليل الكوزمولوجي الذي يسعى لتفسري الوجود املحدود املرشوط عىل ضوء الخالق 

املطلق غري املرشوط]2]. يرى فلو أّن هذه الحجج باطلة بسبب وجود مفهوٍم تفسريي 

غري قابل للدفاع يُفيُد أّن العيب املتأّصل يف كل نظاٍم طبيعي يكمُن يف أّن أهّم قوانني 

املادة والطاقة يف أي نظاٍم كهذا ال مُيكن أن تكون قابلة ألي تفسريٍ إضايف. يُعتَقُد بأّن 

التفسري الطبيعي معيوٌب عىل نحٍو حتمٍي ألنّه يعتمد بالرضورة عىل تقبُّل املعلومات 

غري املنطقية، بينام يتمُّ إصالح هذا الخلل يف النظام اإللهي الذي –عرب إثباته لوجود 

الله كواجب الوجود- يُقّدُم سبباً كافياً لتفسري كل ما يحصل.

يحتجُّ فلو)Flew( بأّن العيب املزعوم ليس عيباً عىل اإلطالق بل حقيقًة رضورية 

يُعتقد.  كان  املتميّز كام  االستثناء  ليس  الله  إىل  اللجوء  وأّن  تفسري،  كّل  عن طبيعة 

السبب هو أّن التفسري يف كّل مرحلة يتألف من إظهار كيف أّن ما ينبغي رشحه هو 

[1]- Ibid.,3.25.

[2]- Cf.Ibid.,4.34.
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مثاٌل عىل مجموعٍة أوسع من املخالفات أو مُيكن استخالصه منها، وينبغي يف تلك 

ة. إّن التفسري النهايئ أليِّ سلسلة توضيحية هو بحد  املرحلة اعتباره معلومة غري مفرسَّ

أّن هذا ليس  تقبّله كمعلومٍة غري مفرّسة. »إال  ذاته وعىل نحٍو حتمي يشء ينبغي 

عيباً إذا كان النظام حقيقياً؛ وكذلك فإنّه ليس عيباً يستطيُع الالهوُت إصالحه فيام 

لو كان الالهوت صحيحاً. السبب هو أنّه ليس معلومة عرضيّة عن نوٍع واحد من 

األنظمة، بل حقيقة منطقية عن جميع تفسريات املعلومات. لنفس السبب بالضبط، 

ينبغي أن تكوُن املعلومات النهائية عن الله غري قابلة للتفسري عىل حدٍّ سواء.«]1] إّن 

م سبباً  االفرتاض الوهمي بأن أي رجوٍع إىل الله كواجب الوجود منطقياً مُيكنه أن يُقدِّ

كافياً أو تفسرياً بديهياً لكل يشء هو ـ كام كان يرى كانط ـ مجرد تغيري لجوهر الدليل 

الوجودي املرفوض الذي يسعى بطبعه لتحديد كيف ينبغي أن يكون الوجود.

هالًة  يُضفي  أنّه  يعتقُد  الذي  التام  للتفسري  املثايل  التصوُّر  فلو  يرفُض  وعليه، 

سطحية من املعقولية عىل إثبات وجود الله، وذلك باعتباره غري مرتابط. إّن السامح 

لنوٍع من التقابل بني واجب الوجود وممكن الوجود ـ وهو ما يطبُع دليل اإلمكان 

ـ  يعني تصّور الكائنات املمكنة كأمثلٍة وجودية ناقصة يف ذاتها، وبالتايل تقويض أي 

تفسريٍ نهايئ عىل مستوى هذه الكائنات]2]. بالرغم من ذلك، حني يتمُّ تقدير اعتامد 

هذا التناقض املزعوم بني واجب الوجود وممكن الوجود عىل تصّور مثايل توضيحي 

الناحية  من  لألحداث  نهايٍئ  لتفسريٍ  املؤيِّد  االفرتاض  يُعترُب  سوُف  للدفاع،  قابل  غري 

الطبيعية غري قابٍل للهزمية. إّن هذا هو االّدعاء الذي يكّرره فلو يف العبارات األخرية 

الدليل اإلضايف  للتصحيح من قبل  الدائم  الخضوع  ـ مع  يف كتابه: »وعليه، نستنتُج 

العلم  يعتربه  كان  مهام  فإّن  وعليه  نهايئ؛  بنفسه  هو  الكون  أّن  اإلضافية-  والحجة 

[1]- Cf.Ibid.,4.18.

[2]-Cf.Ibid.,4.37- 4.39.
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الطبيعي من وقٍت آلخر أكرث قوانني الطبيعة أهميًة ينبغي أن يؤخذ بشكٍل مؤقٍّت 

أيضاً كالكلامت األخرية يف أيِّ سلسلٍة من األجوبة عىل األسئلة التي تدور عن سبب 

كون األمور عىل ما هي عليه. إّن مبادئ العامل تكمُن نفسها ’داخل‘ العامل«]1].

قد يُعارض املؤمن السامت املختلفة يف عرض فلو للفرضية السرتاتونية ودفاعه 

عنها. عىل سبيل املثال، قد يتساءل عن االستنتاج املبارش املحوري يف موقف فلو، وهو 

متتلكها  أنها  يُفرتض  والتي  عام  بشكٍل  األشياء  يتم مالحظتها يف  التي  الخصائص  أّن 

أطٍر  وجود  إىل  النّقاد  أحد  يشرُي  وعليه،  مشتقة.  غري  بالتايل  هي  الطبيعي  بالحق 

مختلفة يتحّدث املرء فيها عموماً عن وجود خصائص مملوكة بالحق الطبيعي ولكنها 

مشتقة عىل نحو واضح. عيل سبيل املثال: يُقال بأننا منتلك الحق الطبيعي بالحياة 

بالرغم من أنّنا نستمد حياتنا من والدينا]2]. بشكٍل مبارٍش أكرث، يودُّ املؤمن االحتجاج 

بشكٍل  تستلزُم  ـ  اإللهي  الفيض  عقيدة  عن  املختلفة  ـ  اإللهي  الخلق  نظرية  بأّن 

مؤكَّد أن تكون الخصائص املشتقة لألشياء يف الكون املخلوق »خصائص تعوُد بالحق 

الطبيعي إىل هذه األشياء نفسها«. يشرُي الخلُق إىل هبٍة إلهية متمثلة بالوجود التام، 

وبالرغم من أّن هذه الهبة هي من الله متاماً إال أنّها مختلفة عن الله متاماً. بفضل 

هبة الخلق هذه، يتمتّع املتلقي من خالل »الحق الطبيعي« بوجوده املالئم ومبادئه 

املستقلة يف العمل. بإيجاز، قد يطعن املؤمن يف اّدعاء فلو بأّن »غري املشتق« هو جزء 

من معنى »مملوٌك بالحق الطبيعي«.

قد يتّم تقديم بعض االعرتاضات عىل الدفاع عن الفرضية السرتاتونية الذي يُفّصله 

فلو يف نقده ألدلة النظام واإلمكان. عىل سبيل املثال، قد يُعرتض بأّن دليل النظام ال 

[1]- Ibid.,9.29.

[2]- Cf. P.J.McGarth, “Professor Flew and the Stratonician Presumption”, Philosophical 

Studies, XVIII, 1969, p.151.
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يعتمُد كام يّدعي فلو عىل العلم بكيفية عمل األشياء املنظَّمة يف العامل فيام لو كانت 

منعزلة عن العامل أو السيطرة اإللهية، بل عىل تحليٍل ميتافيزيقي لنظامها الطبيعي 

املحدود الفعيل عىل ضوء تجربتنا التنظيمية. فضالً عن ذلك، فإّن االقرتاح الذي يُفيُد 

فإّن هذا النظام غري ُمشتق هو مجرد تطبيق ملبدأٍ  أنّه مبا أّن الكون منظّم طبيعياً 

»اململوك  معنى  املشتق« جزٌء من  أّن »غري  آنفاً، وهو  ناقشناه  وقد  للنظر،  خاضع 

بالحق الطبيعي«. ال يستدعي ترصّف األشياء بطريقة منظمة بشكٍل طبيعٍي الحيلولة 

دون وجود مصدر مبدع وراء هذا النظام.

كذلك، فإّن املؤمن قد يّدعي بأّن نقد فلو لدليل اإلمكان يعتمُد عىل تفسريٍ شديد 

التقييد لطبيعة التوضيع. يفرتُض هذا التفسري أّن التوضيح الوحيد املرتابط هو عىل 

ضوء القوانني الطبيعية العامة. إّن االفرتاض بأّن كل عملية توضيحية ينبغي أن تنتهي 

ة ال يتفق فعالً مع االّدعاء الالهويت بأّن دليل وجود  عىل مستوى املعلومة غري املفرسَّ

بأّن  يحتج  قد  املؤمن  أّن  السبُب هو  أوسع.  توضيحي  مفهوٍم  لحقيقة  يؤسس  الله 

الدليل يثبُت وجود الله كالعلة النهائية لألحداث املمكنة بطريقٍة تُثبُت يف الوقت 

التفسري  استطاعة  عدم  فرضية  املؤمن  يرفُض  وعليه،  نفسه.  وجود  علَّة  كونه  ذاته 

اإللهي أن يكون أعىل من الطبيعي ألنّه ـ ككل تفسري ـ ينبغي أن ينتهي مبعلومة غري 

مفرّسة.

موقف  عىل  الديني  الرد  وتقييم  لتفصيل  النقطة  هذه  عند  للوقوف  حاجة  ال 

الفلسفة  عىل  واضح  كمثاٍل  املوقف  هذا  تلخيص  فقط  هو  املبارش  هدفنا  فلو]1]. 

وبشكٍل  املعارصة  الربيطانية  الفلسفة  من  مهم  فرع  هي  التي  الوضعية  الطبيعية 

التطور  السابقة  الفصوُل  وصفْت  لقد  املعارص.  لإللحاد  ومستمٌر  مؤثٌر  مصدٌر  أعم 

التصاعدي عرب الفكر املعارص النقالب النظرة العاملية اإللهية التقليدية. يف عرض فلو 

[1]- Cf.Ibid.,pp.150 -159.
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للفرضية السرتاتونية، نجُد إعالناً رصيحاً وكاشفاً عن النموذج الطبيعي لهذا االنقالب.

–قبل  التقليدية  العاملية  النظرة  فرضية  كانت  البحث،  هذا  بداية  يف  أرشنا  كام 

ظهور العلم الحديث والفلسفة املعارصةـ  تفيُد أّن التفسري اإللهي للكون هو املقاربة 

املنطقية والبديهية تقريباً لتقييم الواقع. تّم تحليل االعرتاضات التي قد ترتفع ضد 

والفلسفي. مل متارس  الالهويت  ل  التأمُّ مُيكُن حلّها عرب صقل  كإشكاالٍت  التقييم  هذا 

هذه االعرتاضات التأثري يف دفع الناس للتساؤل بشكٍل راديكايل عن الفرضية اإللهية 

األساسية التي وفّرت اإلطار املؤكّد الذي ظهر فيه التأمل الالهويت والفلسفي. بالرغم 

من أّن الفلسفة الوضعية الطبيعية تتضّمُن إنكاراً كامالً لهذه النظرة العاملية، إال أنّها 

تشرتُك معها يف نوٍع من التشابه الرسمي ألنها ـ كاملوقف التقليدي ـ تتضّمن فرضيًة 

مرشوطًة ثقافياً تُهيِّئها العتبار االعرتاضات إشكاالٍت ينبغي حلها ضمن إطار النظرة 

املقبولة بقوة بدالً من جعل النظرة نفسها موضع تساؤل.

إّن النمو واالنجازات الالفتة للعلم التجريبي تدعُم الفرضية الطبيعية بأّن العامل 

د ألي  املادي ـ باعتباره قابالً للمنهج التجريبي للعلم الطبيعي- يُحّدد امليدان املوحَّ

تقييٍم منطقي للواقع. ال تُعترُب النظرتان الطبيعية واإللهية بدائل معقولة بالتساوي 

للوهلة األوىل، وأنّه ينبغي تحليل اّدعاءاتها الخاصة بشكٍل عادل. عىل العكس، إّن 

الفلسفة الطبيعية تحظى بالقبول باعتبار استيالئها الحّقايّن عىل العقل املعارص بحيث 

يقُف  للمعنى.  الطبيعية  املعايري  طبق  اّدعاءاتها  يُناقش  أن  ينبغي  ُمنافٍس  أي  إّن 

الذي يجُد نفسه مضطراً  بالله  اإلميان  املتعاطف لصالح  القبول  املطلب بوجه  هذا 

للتتوافق مع رشوط الكالم املنطقي الذي ال مُيكنه أن يجد فيه التعبري املناسب. عىل 

سبيل املثال، إّن هذه هي الحالة التي يجُد فيها اإلميان بالله نفسه من وجهة نظر 

اإللحاد السرتاتوين الخاص بفلو. من خالل البدء بقبول فرضية »الكون هو كلُّ موجود؛ 

وبالتايل فإّن كّل يشء قابل للتفسري ينبغي توضيحه عرب الرجوع إىل ما هو موجوٌد يف 
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ل إىل االستنتاج الواضح أنّه »من خالل تناول مفهوم الله من  الكون ومنه« تّم التوصُّ

وجهة النظر هذه، بدا أنّه يوجد أسباب قوية جداً العتباره غري مرتابط«]1]. بالكاد كان 

ليظهر بطريقٍة مختلفة ألنّهـ  وفق النظرة املعتَمدة- تّم منع إثبات الله بشكٍل تلقايئ.

   متثُّل الفلسفة الوضعية الطبيعية رفضاً لكل ُمطلق الهويت أو ميتافيزيقي أو 

فكري. ولكن مُيكن أيضاً اعتبار أّن هذه الفلسفة تُثبت ُمطلقاً شامالً، أي منهجاً ُمطلقاً 

من التحقيق العلمي يُؤخذ نظريه املوضوعي ـ أي العامل املادي ـ كالقاعدة املطلقة 

لكل شكٍل ووظيفٍة للواقع. من خالل النظر إليها من هذه الزاوية، مُيكن اعتبار أنّها 

تُعزِّز ميل الفكر ما بعد هيغل ملحو العقيدة غري املقبولة املتمثّلة بالروح املطلقة، 

د للواقع الذي  وذلك من خالل تطوير منوذج علامين رصيح وحرصي للمفهوم املوحَّ

تتصّوره تلك العقيدة. إىل هذا الحد ، تُشّكل هذه الفلسفة قضية ُمشرتكة مع النزعة 

اإلنسانية املطلقة التي دافع عنها مفّكرون مثل فيورباخ وماركس كام قد رأينا.

تعبريها  يف  األقل  عىل  ـ  الطبيعية  الوضعية  الفلسفة  متثُّل  أخرى،  ناحية  من 

املعارصـ شكالً أقل تفاؤالً من اإللحاد مام هو موجود لدى فيورباخ وماركس. تتفُق 

هذه الفلسفة معهام يف تأكيدها بأّن اإلميان بالله هو مصدٌر جذرٌي للعزلة اإلنسانية، 

تحقيق  وسائل  الخاصة  مواردها  ضمن  متتلُك  بأنّها  االّدعاء  نحو  ميالً  أقل  ولكنها 

بالفلسفة  املتمثلة  نظريتها  اإلنسانية. عىل خالف  والعزلة  البؤس  لكل  الكامل  الحل 

الكونتية يف القرن التاسع عرش، فإنّها ال تثُق بأنّها املصدر املؤكد للتقّدم املستمر وال 

تعترب أنها قد حّققت مصرياً عظيامً كالتبجيل الديني لإلنسانية العلمية. تحرُصُ هذه 

الفلسفة أدلتها يف اإلشارة إىل أنّه ما دام باإلمكان إحراز التحرر والتقّدم البرشي فإّن 

ذلك يحصُل فقط عرب اإللتزام الثابت بالطبيعة بوصفها متام الواقع، ومبنطق العلوم 

باعتباره معيار العقالنية. باالضافة إىل ذلك، فإّن تقييم اإلنسان من الناحية العلمية 

[1]- A.Flew, God and Philosophy, 9.27.
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فقط قد أّدى من خالل تطّور العلوم الطبيعية نفسها إىل تقييٍم متحّفظ بازدياد حول 

أهميته الباطنية وآفاقه املستقبلية. ال يرجع هذا السبب فقط إىل املضاعفات العملية 

النفسية، ولكن  البيئية والضغوطات  للعلم الطبيعي التي تظهُر عىل شكل املخاطر 

أيضاً مبقتىض حاالت البصرية النظرية املختلفة التي قد حّققتها هذه العلوم نفسها. 

البيئَة اإلنسانية إىل حدٍّ ما يف أبعاٍد كونية  عىل سبيل املثال، حدَّ توّسُع علم الفلك 

غري مهمة، وأظهرت ُمكتشفات نظرية التطور البيولوجية عدم استقرار شكل حياتنا 

ومصدرنا الزمني يف عامل ما قبل املنطق، وكشف بحُث التحليل النفيس عن االنبعاثات 

العميقة غري الواعية لفكرنا وعملنا. وعليه، إىل حٍد ما، حتى تطورات العلم الطبيعي 

ظات املتعلقة باحتامالت تحقيق التصّور اإلنساين املثايل  نفسه تشرُي إىل بعض التحفُّ

وهو السيطرة العلمية التامة عىل الفعل اإلنساين والعمليات الطبيعية.

ل التأكيد بأّن الفلسـفة الوضعية الطبيعية   بالرغـم مـن ذلـك، قد يبدو من املضلِـّ

مُتثّـُل نظـرًة متشـامئة باألسـاس لإلنسـان، أو أنّهـا تتصـُف بالشـعور بسـخافة الوضـع 

اإلنسـاين. إذا كانـت فرضيتهـا األساسـية بـأّن »مبـادئ العـامل تكمـُن حـرصاً يف العامل« 

مصـدراً للضجـر امليتافيزيقـي، فإنهـا أيضـاً -وبشـكٍل مبـارٍش أكـرثـ  دعـوى السـتغالٍل 

تكنولوجـي أعظـم للعـامل املتصـوَّر علمياً. تسـعى روحهـا الغالبة »إلنجـاح« فرضيتها 

بـأّن الطبيعـة هـي كل مـا هـو موجـود. يتـّم دعـم هـذا الهـدف بشـكٍل رئيـيٍس عرب 

توّسـط األدوات التـي يبتكرهـا اإلنسـان لنفسـه مـن أجـل السـيطرة عـىل عمليـات 

الطبيعـة. وعليـه، يقـوم اإلنسـان بشـكٍل متزايـد بالسـيطرة عـىل مصـريه مـن خـالل 

التحـّول التدريجـي لبيئته إىل وسـٍط خارجـي، أي إىل مدٍّ تكنولوجٍي لجسـده ليك يتّم 

اسـتخدامه بـدالً مـن تحّملـه ببسـاطة]1]. إّن اإلشـارات إىل أّن التحقـق الكامـل لهـذا 

[1]- Cf.J.Ladriere, “Crisis of Civilization-Crisis of Institution”, Convergence, P.R.J.,I, 

1970,3- 8.
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الهـدف هـو أفـق يأخُذ باالنحسـار عـىل الـدوام، وأنّه حتـى الوسـاطات التكنولوجية 

التي يُحقِّق اإلنسـان من خاللها سـيطرًة أكرب عىل الطبيعة مُيكنها أن تُشـّكل بنفسـها 

نوعـاً جديـداً مـن الخطر بالنسـبة إىل اإلنسـان، ال تؤخذ كأسـباٍب داعيـة إىل اإلحباط 

بـل تؤخـذ كتحديـاٍت للجهـود املتجـّددة للعقلنـة. السـبب هـو أّن اإللتـزام النهـايئ 

بالعلـم والتكنولوجيـا يُعتـرب القائـد عـىل الطريـق الوحيد املمكـن للتحقق والتوّسـع 

ـز لإلنسـان املعارص. ال يتـّم الحكم  الفعليـني للتحـّرر اإلنسـاين الـذي هـو املثال املحفِّ

ُمسـبقاً بشـكٍل ميتافيزيقـي عـىل الدرجـة التـي مُيكـن فيهـا تحقيـق هـذا املثـال، بل 

يُـرتك األمـر لتكشـف عنه اإلنجـازات املسـتمرة للعلـم الطبيعـي والتكنولوجيا.

وعليه، فإّن الفلسفة الوضعية الطبيعية ـ كعادٍة علميٍة عقلية متنُع أي أسلوٍب 

فكرٍي ميتافيزيقي ـ تتضّمُن إلحاداً يتّم قياس دالالته بشكٍل براغاميت)عميل( وليس 

الحدود  للمعنى ضمن  املفيد  الكالم  لنطاق  الفلسفة  تقليص هذه  إّن  ميتافيزيقي. 

التجريبية، باالضافة إىل سيطرتها العملية الجديرة باملالحظة عىل الواقع املتصّور عىل 

هذا النحو، يُفّضل نسياناً غري مباٍل مبسألة بالله بدالً من التفكري املؤمل حول نتائج عدم 

ل هذه الفلسفة نزعًة إنسانيًة عمليًة وتدعمها بوصفها التطبيق املنطقي  وجوده. تُفضِّ

لنظرٍة علمية بدالً من بديٍل إيدولوجٍي لإلميان بالله. ليك نصَل إىل صيغٍة تدور حول 

أهمية اإللحاد املعارص وآثاره، وهي أكرث وعياً بذاتها وميالً نحو امليتافيزيقيا، ينبغي 

ه اهتاممنا إىل الفلسفة الوجودية. أن نوجِّ
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لقد وجدت الفلسفة الوجودية -وهي منٌط فلسفٌي أكرث متيُّزاً من عقيدٍة فلسفيٍة 

محّددة بوضوح ـ التعبري يف أشكاٍل شتّى. بعُض هذه األشكال إلهي ال سيام الفلسفة 

-Jaspers( )1883(جاسربز  ،)1855-Kierkegaard( )1813( لكريكغارد  الوجودية 

1969( ومارسل )Marcel( )1889-1973(، أّما غريها فهي إلحادية عىل نحٍو قطعي 

 Merlea( بونتي  ـ  ِمرلو   ،)1980-Sartre( )1905(لسارتر الوجودية  الفلسفة  مثل 

سوف  الفصل،  هذا  يف   .)1960-Camus( )1923(وكامو  ،)1961--Ponty( )1908

نتناول بعض الخصائص املهمة لألسلوب الذي تّم من خالله تطوير الفلسفة الوجودية 

أوضح  فهٍم  تحقيق  يف  البحث  هذا  يُسهِّل  أن  ل  املؤمَّ من  إلحادية.  خطوٍط  وفق 

لنا نقطَة  لألهمية اإلجاملية لتطّور اإللحاد املعارص. باالضافة إىل ذلك، سوف يوفّر 

إنطالٍق نستطيع من خاللها يف الفصل الختامي أن نشري إىل كيف مُيكُن إعادة النظر 

يف مسألة الله يف يومنا الحارض.

إّن إحدى الخصائص املميِّزة لكل فلسفة وجودية، سواًء كانت إلحادية أم ال، هي 

انكشافها من وجهة نظر الذاتية الفردية. يفوُق هذا األمر يف داللته ما تُفيده الحقيقة 

املعروفة بأّن كل تفلُسٍف هو حتامً ُجهد ذاٍت فردية. إنّه يعني أن الفلسفة الوجودية 

تُقاوم الفرضية الفلسفية الشائعة التي تُفيد أنّه من أجل أن نعرف حقاً وبعمق، ينبغي 

أن نُبّدل الوعي من موقف الذاتية الفردية لتحويله إىل موقف املشاهدة املنفصلة وغري 

الشخصية لنظاٍم مطلٍق من الواقع املوضوعي. عىل النقيض من ذلك، ترُصُّ الفلسفة 

الوجودية أنّه فقط من خالل التبّني واملحافظة بشكٍل واٍع عىل املوقف الفينومينولوجي 

للذاتية الفعلية باعتباره أساسياً وغري قابٍل لالختزال، مُيكننا الوصول إىل الحقيقة الفلسفية 
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األصيلة. كام سوف نرى، فإنّه بالدقة من خالل الوفاء لتحليٍل خاص ملقتضيات هذا 

املوقف، انقادت النامذج املختلفة من الفلسفة الوجودية إىل تقييٍم إلحادٍي للواقع.

ال ينبغي خلط اإللتزام الوجودي بالذاتية مع الفلسفة الذاتية. هذا اإللتزام ليس 

متجيداً لالعتباطية أو النسبية املجردة، وال مُيثِّل هروباً من العقل بل محاولة لتحقيق 

مفهوٍم أنسب للعقالنية اإلنسانية. إنّه يسعى إلظهار كيف يستطيع كلُّ فرٍد الوصول 

كذاٍت  اإلنسانية  خربته  وأبعاد  بأشكال  الشخيص  التأمل  عرب  غني  ذايتٍّ  إدراٍك  إىل 

متجّسدة يف العامل مع أشخاص آخرين.

يحتوي هذا املوقف األسايس للفلسفة الوجودية عىل نقٍد لكلٍّ من ماديّة الفلسفة 

الوضعية الطبيعية وعقالنية الفلسفة املثالية املتعالية. قد يحتّج بأّن كّل واحٍد من 

هذين البديلني الفلسفيني مُيثُّل نزعاً للمجموع الكيل للواقع ناشئاً من نظرٍة غري مالمئة 

وأُحاديّة الجانب. إنه يعترُب أّن مقاربته الخاصة عىل ضوء الذاتية الفعلية هي وسيلة 

للكشف عن قصور كُلٍّ من الفلسفة الوضعية واملثالية والتغلُّب عليها.

قد يؤكّد الفيلسوف الوجودي أن الفلسفة الوضعية تعترُب كل الواقع -باالضافة إىل 

اإلنسان ـ مجرّد منظومٍة من املعلومات أو األشياء أو املوضوعات الخاضعة بشكٍل تام 

إىل منهج العلم الطبيعي. إنّها تسعى لتفسري اإلنسان من الناحية التجريبية كمجرد 

يشء أو مجموعة من األشياء ضمن أشياء أخرى. بعبارٍة أخرى، إنّها تعتربه مجرد بُعٍد 

د للعامل املادي، وتتجاهل الحقيقة التي تُفيد أّن اإلنسان باألساس هو ذاٌت وليس  معقَّ

مجرد يشء، وأنّه مبثابة ضمري الحارض وليس الغائب. تنىس هذه الفلسفة أّن اإلنسان 

ليس جزءاً من العامل فحسب بل هو أيضاً ُمنشٌئ للمعنى والقيمة يف العامل. باختصار، 

تفشُل هذه الفلسفة يف تقدير استطاعة عامل املوضوعية إظهار نفسه عىل هو عليه 

فقط ألّن اإلنسان ليس مجرد يشء بل هو ذاٌت أيضاً. وعليه، حتى يف تطبيقها، تُناقُض 

م باسمها من قبل  تفاسرُي العلم الطبيعي املفيدة للمعنى االّدعاءات املطلقة التي تُقدَّ
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التي  العلمية  النظر  أّن:«وجهات  ِمرلو-بونتي  الوضعية. وعليه، ياُلحُظ  النظر  وجهة 

يكون وجودي وفقاً لها لحظة من العامل هي دامئاً ساذجة وكاذبة يف نفس الوقت ألنّها 

تُسلّم جدالً، دون أن تذكر ذلك برصاحة، بوجهة النظر األخرى، أي الوعي الذي من 

خالله يُشّكل العامل نفسه حويل منذ البداية ويرشُع بالوجود بالنسبة يل«]1].

غري  فلسفياً  تفسرياً  باعتبارها  املثالية  الفلسفَة  الوجودية  الفلسفُة  تنقُد  كذلك، 

مالئٍم عن اإلنسان. مع أنّها توافُق أّن الفلسفة املثالية تؤكّد بشكٍل صائٍب أّن اإلنسان 

أنها تصّوُر هذه  العامل كموضوع، إال  يُشّكُل بطريقٍة ما واقَع  الذاتية  القوة  مبقتىض 

الذاتية كروٍح عاملية منفصلة وشاملة. يتّم استيعاب الذات الفردية املحدودة والواقع 

يف  يتّم  النهاية،  يف  املكتفيني.  والفكر  الذاتية  نطاق  ضمن  املادية  لألشياء  املستقل 

ل  الفلسفة املثالية تقليص كّل حقيقة ـ واإلنسان عىل وجه التحديد- إىل مستوى تبدُّ

أو تجيل ذاٍت كُليٍّة أو روٍح ُمطلقة. مُيكُننا يف فلسفة ديكارت وسبينوزا وليبنيز تتبَّع 

تطور هذا النزوع يف تفسري كينونة اإلنسان ضمن ذاتيٍة محصورٍة وُمكتفية. يُحقق 

هذا االتجاه تعبريه األكمل يف فلسفة هيغل التي تُصّور كلَّ بعٍد للواقع كلحظة من 

للفالسفة الوجوديني،  التجيل الذايت املستمر لعقٍل مطلق وإلهي ورشيد متاماً. طبقاً 

راديكالية  إزالة  الواقع  يف  هو  املثالية  الفلسفة  يف  لإلنسان  الواضح  اإلعالء  هذا  إّن 

وجوده  ويخفض  األصيلة،  ومسؤوليته  وإبداعه  حريته   من  ويقلّل  عنه،  لإلنسانية 

د إىل مجرد مرحلٍة من تفصيل املنطق األبدي الصلب. الفعيل والشخيص واملجسَّ

تؤكُِّد الفلسفة الوضعية أن اإلنسان هو اإلنسان فقط عىل أساس املادة، ولكنها 

تستخف بأهمية ذاتيته. أما الفلسفة املثالية، فإنّها ترُبز أهمية اإلنسان كذات ولكنها 

تُغفل حقيقة أّن هذه الذاتية ليست مطلقة ومحصورة بل مزروعة عرب الجسد يف 

[1]- M.Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, ed.and trans. C.Smith, London, 

1962, ix.
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نقطة  باعتبارها  الوجودية  الفلسفة  تتقبلها  التي  الحقيقة  فإّن  وعليه،  مادي.  عامٍل 

اإلنسان  أصيل هي وصُف  فلسفٍي  لتأمٍل  لالختزال  القابلة  وغري  األساسية  االنطالق 

اعتبار اإلنسان حقيقة فريدة  الفلسفية األساسية هي  إّن نظرتها  دة.  ُمتجسِّ كحريٍة 

ليست مجرد يشٍء يف العامل أو ذاتية محضة، بل عىل وجه التحديد ذاتيٍة ُحرة تنفتُح 

دها ـ عىل العامل املؤلَّف من الناس اآلخرين وتتواجد فيه. فلنتطرق  ـ مبقتىض تجسُّ

اآلن، كام ذكرنا أعاله، إىل كيف أّدت بعض توضيحات هذا املنظور إىل استنتاجاٍت 

إلحادية رصيحة.

عرب التأّمل بكلٍّ من الذاتية الحرّة لإلنسان والطابع القائم املتجّسد لهذه الذاتية، 

تّم تفصيل تطّور الفلسفة الوجودية وفق خطوٍط إلحادية. من ناحية، يُعلَُن بأّن إثبات 

وجود الله يهدم لوازم الحرية واإلبداع اإلنسانيني، ومن ناحيٍة أخرى يتّم التأكيد أّن 

حقيقة تجّسده تحوُل دون أي إثباٍت للمصدر والهدف اإللهي للحياة اإلنسانية. إّن 

األفق  يُشّكالن  متجسدة  حريٍة  باعتباره  اإلنسان  مييّزان  اللَذين  والتناقض  الغموض 

األقىص واملقيِّد وغري القابل لالختزال لكل املعنى والقيمة.

إّن االهتامم الدقيق يف الدفاع عن حقيقة الحرية اإلنسانية وأهميتها هو ميزة 

دامئة للفلسفة الوجودية. تسعى هذه الفلسفة السرتداد اإلنسان من زيف التطابق 

بإمكانية خياره وقراره  متزايٍد  إدراٍك  إىل  املجموعة إليصاله  عادات  العاقل مع  غري 

الراديكايل. يف بعض الحاالتـ  عىل سبيل املثال يف تعاليم كريكغارد، مارسل، وجاسربزـ  

يُصوَّر التعبري األعىل للحرية اإلنسانية اململوكة فعالً كانفتاٍح وإلتزاٍم ووفاٍء شخيص لله 

باعتباره الحرية التي تجعُل باقي الحريات ُممكنة. وعليه، يف تقييم جاسربز مثالً، إّن 

البصرية الفلسفية األعمق هي تقدير أّن اإلنسان ـ الوجود الحر ومصدر االحتامالت 

املستقبلية باعتبار كونه أكرث من مجرد كائٍن خاضعٍ للتجربة ـ هو كذلك فقط بهبٍة 
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من املتعايل]1]. ولكن يف أغلب األحيان، يتخذ الدفاع الوجودي عن الحرية اإلنسانية 

شكل الرفض لكلِّ رجوٍع إىل الله باعتبار ذلك متناقضاً مع هذه الحرية.

إّن فلسفة »إرادة القوة« التي قّدمها نيتشه)Nietzsche( )1844-1900( -الذي 

س الفلسفة الوجودية ـ هي تأبنٌي حاميس  يربز مع كريكغارد)Kierkegaard( كمؤسِّ

 Schopenhauer((لهذا النوع من اإللحاد. استمّد نيتشه اإللهام من تطوير شوبنهاور

أّن كل حقيقة  تُفيُد  الكانطي »اليشء يف ذاته« إىل نظريٍة  للمفهوم   )1860-)1788

اإلنسان،  نيتشه حول  فلسفة  للحياة. يف  تهدأ  ال  كامنة  ظواهرية هي تجيل إلرادة 

أصبح هذا التفوق األسايس لإلرادة توكيداً ذاتياً غرَي مقيَّد للفرد االستثنايئ الذي يُعلن 

موت الله بشكٍل قطعي، ومن خالله يرفض فكرة أّي نظاٍم من الحقيقة أو القيمة 

املطلقة والكونية]2]. يُعترب اإلميان بالله والقيم األخالقية العاملية عالمًة عىل الُجنب- أي 

الهروب من التحّدي نيل الحرية املطلقة. إّن الفرد الذي يسمو فوق العاّمة ويؤكد 

القوة، يختار اإللحاد باعتباره املرافق الرضوري للفعل الذي  واقعه املستقل كإرادة 

يُريد من خالله أن يكون واقعه الخاص ـ بوصفه الرجل الخارق الذي يُعيد تقدير كّل 

قيمة ـ هو معنى الكرة األرضية.

الفلسفة  يف  متقارباً  شبيهاً  االفرتايض  نيتشه  إلحاد  يجُد  الحارض،  الوقت  يف 

لكامل  املميِّز  الطابع  إّن  ُمنازع.  اإلنسانية دون  الحرية  فيلسوف  الوجودية لسارتر، 

مسعاه الفلسفي هو إلتزاٌم ثابٌت بالحرية املطلقة لإلنسان والقبول الصادق الشديد 

ملا يعترب أنّها دالالته]3]. إّن أساس هذا املفهوم الذي يعترب اإلنسان الحرية املطلقة هو 

إنكار الطبيعة البرشية العاملية، أي باألحرى إنكار أّن الله هو الخالق العاقل للطبيعة 

اإلنسانية.

[1]- Cf.S.Samay, Reason Revisited: The Philosophy of Karl Jaspers, Dublin, 1971.

[2]- The Portable Nietzsche, ed.and trans.W.Kaufmann, New York, 1968.

[3]- Cf.J.P.Sartre, Existentialism and Humanism, ed.and trans.P.Mairet, London, 1948.
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يف تقدير سارتر)Sartre(، إّن املفهوم الوحيد للحرية اإلنسانية الجدير باالسم هو 

الحياة  والهدف ملعنى  املطلق  املبِدع  املصدر  أنّه  يعرتُف بشكٍل مسؤول  الذي  ذاك 

وقيمتها. القيمة الوحيدة التي تُعطي األصالة لنفسها بشكٍل تام هي قيمة الحرية 

نفسها. اإلنسان هو اإلنسان حقاً فقط بفضل ذلك التجاوز املستمر عن نفسه والذي 

عىل  الحرية  عن  البحث  مبسعى  املتمثلة  القصوى  األهمية  إضفاء  يتم  خالله  من 

جميع أعامله]1]. وعليه، يتبّنى سارتر بشكٍل رصيح أنسنة الحرية املطلقة التي يحكُم 

ـ كام ذكرنا يف الفصل األول ـ عىل أنها النتيجة الحقيقية الستكشاف الذاتية التي قام 

ديكارت بتأسيسها.

يشرُي سارتر إىل أنه بالرغم من كون هذه النظرة إلحادية بالتأكيد، وبالرغم من 

إمكانية اعتبار أّن تفصيلها يستخلُص النتائج التامة من موقٍف إلحادي ثابت، إال أن 

أنّه حتى  تؤكّد  بدالً من ذلك،  الله.  أدلة عدم وجود  تتمحور حول  النظرة ال  هذه 

مع وجود الله فإّن األمر لن يفرتق. سواًء كان الله موجوداً أم ال، فإّن اليشء الوحيد 

الذي يهمُّ هو االعرتاف بأن اإلنسان هو الحرية التامة الذي يُريد يف كل ظرٍف حريتَه 

باعتبار كونه  أنّه  إال  بكونه مخلوقاً  اإلنسان  لو علم  بالتايل، حتى  الخاصة فحسب. 

مخلوقاً ُحّراً سوف يقُف بعزٍم يف مقابل الله يف استقالٍل راديكايل]2].

بالرغم من أنّه عىل هذا النحو ياُلحُظ سارتر أّن النقض املتنازَع فيه لوجود الله 

ٌر يف إثباته الحاميس لالستقاللية  هو مبعنًى ما تابٌع لرفض الذات اإللهية ـ وهو ُمتجذِّ

التامة للحرية اإلنسانية ـ إال أنه مقتنٌع متاماً بأن وجود الله يف الواقع يتعارُض بشكٍل 

واضح مع هذا املفهوم للحرية اإلنسانية. يُقارن سارتر بني الوضع اإلنساين الحر وبني 

يشٍء مصنوع مثل كتاٍب أو ِمقطع الورق. بالنسبة للِمقطع، فقد صنعه ِحَريٌف طبقاً 

[1]- Cf.Ibid.,pp.51- 55.

[2]- J.P.Sartre, The Flies, New York, 1947, p.159.
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نوٍع معنّي ويؤدي وظيفة  ُصنع بطريقٍة محددة ليك يكون من  ملفهومه عنه، وقد 

دة. باختصار، إّن جوهره يسبُق وجوده ويحّدده. يحتُج سارتر بأنّه من خصائص  محدَّ

اإلميان بالله بسُط هذه األسبقية للجوهر عىل الوجود لتشمل اإلنسان. حني نفّكر بأن 

الله هو الخالق فإننا نعتربه ِحرَفياً خارقاً للطبيعة. كام أّن الِحَريف يصنع ِمقطع الورق 

َرين سابقاً، كذلك فإّن كل فرٍد هو تحقيٌق ملفهوٍم محدد  وفق صيغٍة وتعريٍف ُمتصوَّ

يسكُن يف الفهم اإللهي]1]. إّن نتيجة هذه النظرة هي أّن الوجود البرشي، باالضافة 

إىل الحرية اإلنسانية، ُمحاٌط ومحدٌد من قبل طبيعٍة إنسانيٍة موهوبة من الله. إّن 

الطريقة الوحيدة ليك يكون اإلنسان حقاً إنساناً هي من خالل التطابق مع مفهوم 

الله لإلنسان. وعليه، يتّم نفي إبداع الحرية اإلنسانية.

الفيلسوف الوجودي امللحد، كام يصفه سارتر، يتحدى هذا االتجاه لتصوير  إّن 

مة من قبل صانعٍ إلهي. يطرُح هذا  الوضع اإلنساين عىل ضوء الطبيعة اإلنسانية املصمَّ

االتجاه أّن التقييم الحقيقي لإلنسان هو أنّه ـ عىل عكس جميع املصنوعات ـ كائٌن 

يسبُق وجوُده جوهرَه. يوجد اإلنسان أوالً وفيام بعد يُحّدد نفسه عرب خياراته. إنّه غري 

قابٍل للتعريف باألصل ألنه عدٌم من حيث املبدأ، وإّن الوجود اإلنساين هو مركٌز تلقايئ 

إنسانية  أن تكون. ال توجُد طبيعٌة  ينبغي  بنفسها كيف  تُقرِّر  التي  املطلقة  للحرية 

دٌة ُمسبقاً أو نظاٌم بديهٌي من القيم األخالقية لهداية قرارات اإلنسان بسبب عدم  ُمحدَّ

وجود إلٍه لتحديد هذه الطبيعة أو تلك القيم ُمسبقاً. إذا كان اإلله موجوداً، ستكون 

الجوهرية  الحقيقة  بل هي  ليست وهامً  الحرية  أّن هذه  مبا  اإلنسان وهامً.  حرية 

لإلنسان، ينبغي أن نتخىل عن إثبات وجود الله وأن نتّبع نتائج الحرية املطلقة لإلنسان 

وصوالً إىل استنتاجها املنطقي. إال أّن هذا ليس استنتاجاً ُمريحاً يتّم فيه إعادة اكتشاف 

نفس املعايري والقيم التي كانت تدعمها يف السابق فرضية الله املنتهية الصالحية، وذلك 

[1]- Cf.J.P.Sartre, Existentialism and Humanism, pp.26- 27.
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وفق مفهوم جديد ومضمون جوهرياً عن معنى اإلنسان ومصريه. »عىل النقيض من 

ذلك، يجد الفيلسوف الوجودي أنّه من املحرج جداً عدم وجود الله ألنّه مع اختفائه 

يختفي كل احتامٍل للعثور عىل القيم يف جنٍة واضحة. ال مُيكن وجود أي خريٍ بشكٍل 

بديهي بسبب عدم وجود قوة واعيٍة ومطلقة وكاملة لتتصوره. ال يرُد يف أي مكاٍن أن 

’الخري‘ موجود، وأنّه ينبغي عىل املرء أن يكون صادقاً وأن ال يكذب، ألنّنا اآلن يف ميدان 

وجود الناس فحسب... بالفعل، يُسمح بارتكاب كل يشء إذا كان الله غري موجود«]1]. 

يف عامٍل خاٍل من اإلله، يُحكم عىل اإلنسان بالحرية. إنّه مل يخلق ذاته، ولكّنه وجد نفسه 

َمرمياً يف هذا العامل. إّن قوته محدودة ولكّن حريته غري مقيّدة. ال ميتلُك أيَّ ضامنات 

بل عليه أن يختار، ومن خالل االختيار عليه اتخاذ القرار املتعلق مبعنى وقيمة حياته 

التي هو مسؤول عنها متاماً لوحده.

يف  برزت  كام  لإلنسان  املطلقة  الحرية  حول   )Sartre(سارتر فلسفة  إّن  وعليه، 

»الوجودية واملذهب اإلنساين« وفُّصلت بشكٍل تقنٍي أكرث يف »الوجود والعدم«، ال 

تنتقد بشكل راديكايل اإلميان بالله فحسب، بل أيضاً األشكال املختلفة من »اإللحاد 

املتفائل« التي، كام رأينا ، قد طبعت الفلسفة يف القرن التاسع عرش. إّن هذه األخرية 

إىل  خاللها  من  البرش  يسعى  خداٍع  عمليات  مجرد  هي  ـ  األوىل  عن  يقل  ال  مبا  ـ 

من  نظاٌم مستقٌل  يوجد  ال  أنفسهم.  عن  لوجودهم  التامة  اإلرادية  الطبيعة  إخفاء 

املعنى والقيمة ـ سواًء تّم تصّوره عىل ضوء الروح املطلقة أو املجتمع الشيوعي أو 

للفعل  مطلق  كمعياٍر  اإلنسانية  الحرية  تثبيت  يتم  ـ حيث  املنطقية  التكنوقراطية 

اإلرادي. إّن حريتي ليست مجرد القدرة عىل املوافقة عىل نظام وجودي مفيد للمعنى 

بشكٍل مستقل، بل اختيار ما سوف يكوُن عليه معنى حيايت. باالضافة إىل ذلك، فإن 

اختياري ـ برصف النظر عن أي شكٍل من الحياة يتجىل فيه ـ يحتفُظ بخاصية من 

الالمعقولية غري قابلة لالختزال والتي تربُز يف عدم استطاعتي إلظهار صحة خياري عرب 

[1]- Ibid.,pp.33- 34.
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أي لجوٍء إىل مطابقته مع املعايري أو الحجج الخارجة عن حريتي. ال توجد أي فكرة 

تستطيع التأثري بنحٍو حاسٍم عىل حريتي ألّن هذه الحرية نفسها هي التي تحدد أي 

أفكار ستكون فعالة. إّن اإلنسان الذي يُقنع نفسه بأنّه يترصف وفق رضورٍة أخالقية 

موضوعيٍة وثابتة يخدع نفسه ويترصف بسوء نية. إنّه مسؤوٌل عن عزلته الذاتية التي 

كان بإمكانه تفاديها إال أنه مل يفعل بسبب أنانيته الجبانة.

يتّم تفادي هذه العزلة املتحققة بسوء نية من قبل األفراد ذوي النية الحسنة 

الحرية  نيل  مسعى  يف  الفعلية  ألعاملهم  املقصودة  القصوى  األهمية  تتمثّل  الذين 

بحد ذاته. بالرغم من ذلك، يُقّدر سارتر أّن حتى اولئك األوفياء لهدف الحرية هذا ال 

ميكنهم أبداً أن يأملوا عرب أيِّ خطة متصوَّرة للعمل الفعيل من الوصول إىل التحقُّق 

اإلنساين الكامل. السبب هو أّن املعنى األسايس لخطة اإلنسان املتمثلة بالحرية هو 

الرغبة يف أن يُصبح اإلله، وهي رغبة غري قابلة للتحقق باملبدأ وبالتايل ـ من باٍب أوىل 

ـ ال مُيكن تحقيقها يف أّي خطة عمٍل محّددة]1].

تنبثُق هذه النظرة املفاِجأة التي تُفيد أّن مرشوع اإلنسان األسايس هو رغبٌة غري 

قابلة للتحقق متمثلة بالصريورة إلهاً، من بعض االعتبارات العامة يف العلم الوجودي 

لسارتر التي لن نتطرق إليها هنا]2]. إّن هذه االعتبارات تدعُم تقاباًل راديكالياً يُثبت 

، والخامد، وغري العاقل، وغري املتميِّز »للوجود بحد  سارتر وجوده بني الثقل غري املفرسَّ

ذاته« من ناحية، ومن ناحيٍة أخرى بني »الوجود لذاته« للحرية الواعية التي تُعترب 

ثغرة من »الوجود بحد ذاته« ـ أي عدماً وافتقاراً ورغبة بصالبة »الوجود بحد ذاته«، 

وهو مبدأ واٍه للمعنى واملرشوع. ينبغي أن تكون البُنية األساسية أو حقيقة الحرية 

[1]- Cf.J.P.Sartre, Being and Nothingness: An Essay on Phenomological Ontology, ed.and 

trans.H.E.Barnes, Washington Square Press edition, New York, 1966, pp.724- 725.

[2]- Cf.the chapter entitled “Sartre’s Postulatory Atheism” in J.Collins, The Existentialists: 

A Critical Study, Chicago, 1952.
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اإلنسانية مرشوعاً للجمع بني الوجود بحد ذاته ولذاته، وتثبيت العدم والرغبة ونقص 

الوجود لذاته يف كامل الوجود بحد ذاته وثقله. إذا أمكن تحقيق هذه الهوية املتمثلة 

»بحد ذاته« و»لذاته«، سوف يتم إحراز حقيقة »العلة الذاتية«، وهو كائٌن يتفادى 

اإلمكان الوجودي غري املفرسَّ من خالل كونه مبدأ نفسه. بكلمة واحدة، إنّه الله.

»لذاته«  مفهوم  يسوُد  ومتناقض.  مستحيٌل  التصّور  هذا  إّن  الواقع،  يف  ولكن 

الكامن يف الحرية الواعية فقط ما دام عدماً وفقراً يف الوجود وتجاوزاً ذاتياً ُمستمراً 

ـ أي فقط بالقدر الذي يكون يف توتُّر قطبي مع كامل »الوجود بحد ذاته« وصالبته. 

إّن تحقيق املطابقة مع »الوجود بحد ذاته« ـ وهي حالٌة يقال بإمكان الوصول إليها 

لدى الوفاة فحسب ـ هو يف الكف عن كونه »موجوداً لذاته«. وعليه، يكون املرشوع 

األسايس لإلنسان ـ أي الرغبة يف الصريورة إلهاً ـ تصوراً متناقضاً غري قابٍل للتحقق]1]. 

يكون وجود اإلنسان أصيالً فقط عرب اإلقرار بحريته املطلقة، إال أن هذه الحرية غري 

ُمجدية يف النهاية. يكمُن خلف العزلة الذاتية القابلة لإلصالح، والتي متّت عرب نيٍّة 

سيئة، عزلٌة تكوينية أعمق لإلنسان كمرشوٍع غري قابل للتحقق. »وعليه، تكوُن آالُم 

اإلنسان ُمعاكسة آلالم املسيح ألّن اإلنسان يخرُس نفسه كإنسان ليك يُولد الله، إال أّن 
فكرة الله متناقضة فنخرس أنفسنا عبثاً. اإلنساُن آالٌم عدمية الجدوى.«]2]

لسارتر  الراديكايل  التقابل  ينتقدون  آخرين  وجوديني  مؤلفني  أّن  من  بالرغم 

يؤيدون  أنهم  إال  لذاتها،  الواعية  الحرية  ووجود  ذاتها  بحد  األشياء  وجود  بني 

فلسفة  إّن  اإلنسانية.  الحرية  حقيقة  إثبات  مع  يتعارض  الله  وجود  بأّن  اّدعاءه 

يرُصُّ  املحدود.  التأييد  هذا  عىل  جيٌد  مثاٌل  هي   )Merleau-Ponty(مرلوبونتي

دنيوٍي فعيل، فإنّه من غري  أّن حريتنا تجد نفسها دامئاً يف وضعٍ  أنّه مبا  مرلوبونتي 

[1]- J.P.Sartre, Being and Nothingness, p.792.

[2]- Ibid.,p.784.
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ُن فلسفته تفسرياً توضيحياً لهذه  املناسب التعبري عنها كحريٍة تامة أو ُمطلقة]1]. تتضمَّ

الحرية القامئة وذلك عىل ضوء نظرية الجسم البرشي حيث يُفهم الجسم ليس كيشٍء 

أو كأداة بل كبُعٍد من الذاتية سابٍق للشخصية يتواجُد اإلنسان من خالله يف العامل. إّن 

الجسم الذي يُفهم ك«ذاٍت متجسدة« هو وسيط رضوري ـ وإن كان غامضاً نوعاً ما 

ـ بني الوجود بحد ذاته والوجود لذاته يف تفصيل املعنى والقيمة اإلنسانية]2]. بالرغم 

أنها  إال  الحادة،  سارتر  امللعون« العرتاضات  »الوضوح  تنتقد  الفلسفة  أّن هذه  من 

تُثبت إلحاده االفرتايض بالقدر الذي متنع إثبات الله باعتباره متعارضاً مع مفهومها 

األضيق عن الحرية اإلنسانية.

Merleau-( د، إنّه من غري الدقيق أن يُقال بأّن فلسفة مرلوبونتي مبعنى محدَّ

أنّه كان بنفسه غري مستعٍد لوصف فلسفته بذلك]3].  Ponty(إلحادية، ومن املؤكد 

كان يؤكِّد أّن هذا الوصف سلبٌي يف جوهره ويتضمن إشارًة ذاتية إىل النظرة اإللهية 

التي تُدخُل تحيّزاً دخيالً إىل املناقشة الفلسفية. بالنظر إليها من هذه الوجهة، تُصبح 

الله  إثبات  بني  ـ  الله  إىل  البرشية  الطبيعة  ونسب  اإلميان  بني  جدالً  الفلسفة  كلُّ 

وتأليه اإلنسان. يف تقدير مرلوبونتي)Merleau-Ponty(، ينبغي أن تتحّقق الفلسفة 

يف يومنا الحارض من الفرضية الضمنية لهذه املقاربة، أي وجود تفسريٍ مطلق للوجود 

بشكٍل عام ولإلنسان بشكٍل خاص فتكون النقطة الوحيدة محل النزاع هي فيام لو 

كان ينبغي بحث هذا التفسري عىل ضوء الله يف الالهوت التقليدي أو وفق إحدى 

النامذج الحديثة من النزعة اإلنسانية املبدعة. إّن املقاربة الفلسفية األصيلة هي التي 

ال تُغلَُّف تأمالتها ضمن أيِّ فرضيٍة عامة بأّن اإلنسان سوف يجد يف الوجود أيَّ معنى 

ُمطلق أو مصري محتوم. فضالً عن ذلك، لو اتّضح فعالً عدم إمكانية العثور عىل هذا 

[1]- M.Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, p.454

[2]- Ibid.,p.453

[3]- Cf.M.Merleau-Ponty, Eloge de la Philosophie, 14e edition, Paris, 1953, pp.58- 63
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ألّن ذلك سيكون  إلحادياً  الفيلسوف كون هذا االستنتاج  د  يُحدِّ املعنى واملصري، لن 

رجوعاً إىل تقييٍم إلهٍي ـ مل يعد ذا صلة بعد اآلن ـ ملوقٍف فلسفي.

الخيارين  من  جهٍة  أيِّ  عىل  التمركّز  يف   )Merleau-Ponty(مرلوبونتي ترّدد  إّن 

اإللهي أو اإللحادي هو مثاٌل توضيحي عىل الغياب السهل لله، والذي هو سمة متيّز 

معظم الثقافة والفكر املعارص كام قد ذكرنا يف نهاية الفصل السادس. يُشري إىل أنّه من 

اآلن فصاعداً، من املمكن أن تزداد صعوبة طرح مسألة الله ألّن الناس أصبحوا مييلون 

بشكٍل أقل إىل التعلّق بحقيقٍة إلهيٍة بوصفها امللجأ النهايئ الذي ينكشف منه تفسري 

الوضع البرشي، حتى ولو كان ذلك كردة فعل]1]. وعليه، بالرغم من إمكانية أّن يكون 

اإللحاد املعارص قد توّصل تاريخياً إىل إدراٍك تأميلٍّ بنفسه من خالل رّدة فعٍل رصيحة 

عىل النظرة اإللهية السائدة إىل الواقع، إال أن هذا الرجوع الضمني لإللحاد إىل اإللهيات 

هو يف طور االختفاء التدريجي. إىل حٍد كبري، مييُل اإللحاد اليوم بشكٍل أقل إىل أن يكون 

نتيجة لنقد الدين أو ألدلة وجود الله، ويتّجه أكرث إىل أن يكون نتيجة عرضية فحسب 

لألسلوب العلامين التام، واملقبول دون نقاش، يف تصّور الحياة الفردية وعيشها.

ولكن لدى اإلرصار عليه، يُوافُق مرلوبونتي)Merleau-Ponty( برسعة أنه بالرغم 

من عدم إمكانية استخدامه لهذه املصطلحات يف عرض موقفه، إال أّن هذا املوقف 

إلحادي من دون شك وفق املعايري التقليدية. بتعبريٍ آخر، يعرتُف مرلوبونتي بأّن أيَّ 

إثبات لوجود الله يتعارض متاماً مع مفهومه عن الوضع اإلنساين. باالضافة إىل ذلك، 

يقوم بتقديم حجٍج ُمختلفة إلظهار سبب هذا األمر وكيفيته.

إّن الحرص عىل املحافظة عىل مفهوٍم ُمحّدد عن اإلمكان الوجودي لإلنسان هو 

اإلنسان،  »إمكان«  خالل  من  بالله]2].  لإلميان  مرلوبونتي  لرفض  األساسية  الدعامة 

[1]- Cf.J.Robinson, Honest to God, London, 1963; T.Alitzer and W.Hamilton, Radical 

Theology and the Death of God, London, 1961; L.Dewart, The Future of Belief, New York, 1966

[2]- Cf.the chapter entitled “The Atheism of Merleau-Ponty” in R.Kwant, The Phenomenological 



اإللحاد واإلغتراب170

يقصد مرلوبونتي أمراً يفوُق االضطراب الوجودي الذي يطبُع كل األشياء املادية وفقاً 

تصّوره ضمن  يتمُّ  الذي  اإلنسان  يقصد  إنّه  ذلك،  بدالً من  التقليدية.  للميتافيزيقيا 

واقعه املحدد باعتباره ذاتاً متجسدة أو حرية قامئة هي املصدر الغامض لكل معنى 

تام  بشكٍل  داً  ُمحدَّ ليس  أنه  لإلنسان عىل  الوجودي  اإلمكان  يدّل  دنيويَّني.  وقيمة 

العكس  عىل  سببياً.  املرتبطة  واألحداث  الرضورية  القوانني  من  منظومة  قبل  من 

من ذلك، إّن اإلنسان هو نقطة ضعف يف قلب الطبيعة تُحطُِّم دائرة الجرب الكوين 

وبالتايل تجعل تحّول اململكة املجهولة للوجوب إىل العامل املستقل للتاريخ والثقافة 

تسمية  فعاًل  ميُكن  املادي،  الوجوب  معيار  عرب  تقييمها  يتم  حني  ممكناً]1].  أمراً 

بنظر  ولكن  ضعفاً.  الوجودي  الزمني  ومنطه  اإلنسان  ُحرية  يطبع  الذي  اإلمكان 

تفسريه  ينبغي  اعتباره ضعفاً  املجدي  غري  من  فإنه   ،)Merleau-Ponty(مرلوبونتي

عىل ضوء يشء خارج عن ذاته ومتجاوز لها، وال ينبغي النظر إليه كأمٍر يحتاج إىل 

تفسري بل كاملجد املتوِّج لإلنسان الذي يجعُل كل معنى وتفسري وقيمة ممكناً.

وعليه، استناداً ملرلوبونتي، فإّن اإلمكان اإلنساين هو بالفعل حقيقة أساسية تقاوم 

اإلنساين  اإلمكان  لُغز  أّن  باعتبارها رشطاً الحتامله. مبا  عليه  تفسري ألنها سابقة  كل 

بحد ذاته هو الذي يجعل كل تفسريٍ ممكناً، إال أن البحث عن تفسريٍ لإلمكان نفسه 

عن  مشوَّهة  نظرٍة  إعطاء  فقط  يستطيع  املقولة  يف  وخطأ  فكرياً  التباساً  سيكون 

الحقيقة. وعليه، فإّن كل فلسفته ـ التي ميكن أن يُطلق عليها فلسفة اإلمكان- هي 

ملتزمة بشكٍل حازم بالدفاع عن اإلمكان اإلنساين ضد كل »الحلول« التي قد تقمعه.

يُنكر  البرشي،  اإلمكان  اختزالية  بعدم  التام  اإللتزام  هذا  بسبب 

مرلوبونتي)Merleau-Ponty( أي تفسريٍ إلهي له. يحتج بأن املؤمن يُثبت اإلمكان 

البرشي فقط من أجل إثبات واجب الوجود عربه وبالتايل هدم أهمية هذا اإلمكان 

Philosophy of Merleau-Ponty, Pittsburg, 1963, pp.128- 149.

[1]- Cf.M.Merleau-Ponty, Eloge de la Philosophie, p.61.
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الذي يّدعي هذا اإلثبات تفسريه. تستخدُم اإللهيات فقط قّوَة الدهشة الفلسفية ـ 

خة يف معجزة اإلمكان اإلنساينـ  وذلك من أجل محو كُلٍّ من  التي ينبغي أن تبقى ُمرسَّ

الدهشة واإلمكان عرب الرجوع إىل التعايل اإللهي. إّن هذا التفسري اإللهي ـ مبا ال يقل 

عن األشكال املختلفة من الفلسفة الطبيعية واملذهب اإلنساين اإليدولوجي- يُدّمُر 

غموض اإلنسان وعفويته املبدعة]1]. إذا تمَّ تفسري اإلمكان البرشي عىل ضوء املسبّبية 

الجرب  نظام  السببي وهو  النظام  إىل  كلُّ يشٍء  يعوُد  الوجود، سوف  لواجب  اإللهية 

الصارم الذي ميكن من خالله استنتاج املستقبل من املايض. ولكّن اإلنسان- باعتباره 

مركز عدم التحديد، ومصدر املعنى والقيمة، وخالق التاريخ- هو عىل وجه التحديد 

تلك الحقيقة التي ال مُيكن استنتاج مستقبلها من ماضيها. إّن اإلنسان ليس متصالً 

بشكٍل حاسم مبجموعة من األحداث بل هو حرية متجسدة تخلُق املستقبل مبقتىض 

إمكانها. وعليه، ينبغي رفض إثبات واجب الوجود وذلك للدفاع عن إمكان اإلنسان.

لقد تّم نقد هذا املوقف العتامده عىل مفهوٍم صارم جداً عن السببية]2]. يفرتُض 

هذا املفهوم أنّه بإمكان الله أن يكون العلة أو أن يُطبِّق السببية فقط بنفس الطريقة 

األمر كذلك،  كان  لو  الطبيعة.  بعمليات  املحضة  الجربية  السببية  فيها  تتحكم  التي 

سيتم فعالً املخاطرة بالحرية اإلنسانية ألّن هذه السببية تتعارض مع الحرية بالفعل. 

الحارض  من  ومتوقّع  صلب  بشكٍل  بالظهور  مبقتضاها  املستقبل  يقوم  سببية  إنها 

واملايض. ولكن هذا هو ليس املعنى الصحيح الوحيد الذي مُيكن تصّور السببية من 

خالله. حتى يف تجاربنا الخاصة، نواجه حاالٍت تدعو إىل مفهوم أكرث مرونٍة للسببية 

من ذاك املفهوم الذي يقوم تطبيق السببية فيه من الحيلولة دون الحرية وتأثريها. 

ع الذاتية والتي ميكن لشخصني تطبيقها  مثالً، فلنأخذ بعني االعتبار السببية التي تُوسِّ

ر الحرية  عىل بعضهام البعض يف حالٍة من التواصل األصيل. إّن هذه السببية ال تُدمِّ

[1]- Cf.Ibid.,pp.61- 62

[2]- Cf.R.Kwant, The Phenomenological Philosophy of Merleau-Ponty, pp.299- 301
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بل تفرتضها وتُغنيها. بالفعل، ما هو األثر الذي ميارسه كالم أحدهم عىل اآلخر فيام 

لو مل يكن األخري ُحراً يف تلّقيه بانتباه؟ يُحتج بأنّه حني يتم فهم االعتبارات املامثلة 

بشكٍل قيايس، مُيكن تقدميها لدعم االّدعاء بأّن السببية املبدعة للحب اإللهي ليست 

متعارضة مع مفهوم مرلوبونتي )Merleau-Ponty(عن اإلمكان الوجودي اإلنساين. 

هذا  ألّن  البرشي  اإلمكان  هذا  توضيح  املطلوب  من  بأنّه  يُحتج  ذلك،  إىل  باالضافة 

َين بشكل كبري. من خالل السعي  اإلمكان أو الحرية اإلنسانية القامئة غامَضني وُمحريِّ

أساسية  كحقيقة  معها  مرلوبونتي  يتعامل  تدّمرها،  قد  التي  الحلول  من  لحاميتها 

وتجاهل  يشء،  هو  املرضية  غري  الحلول  عن  اإلمكان  ُمعضلة  فصل  أّن  إال  مؤكَّدة، 

املسألة نفسها هو يشء آخر. السبب هو أنها ليست عىل اإلطالق حقيقة واضحة ال 

ميكن طرح األسئلة اإلضافية حولها بل هي حقيقة متزعزة وغامضة وليست واضحة 

باعتبارها مصدرها  أسمى  إىل حقيقة  املحتمل  رجوعها  مسألة  إنَّ  بتاتاً.  تام  بشكٍل 

النهايئ هي ُمناسبة للغاية.

ال  هها  توجُّ بتامم   )Merleau-Ponty(مرلوبونتي فلسفة  فإّن  ذلك،  من  بالرغم 

تُبايل بهذا النقد ألنها تبتهُج بلوحة اإلمكان البرشي باعتباره املصدر املتزلزل للمعنى 

والقيمة. باالضافة إىل ذلك، وبدالً من السعي لحلِّ غموض هذا اإلمكان وتناقضه عرب 

ربطه مبصدٍر أسمى، فإنها تتّجُه نحو تعزيز هذه الخصائص عرب ربط اإلمكان اإلنساين 

ـ حتى يف تسافله إن جاز التعبري- بالغموض العميق لذاتيتنا الجسدية التي تسبق 

الشخصية. كام يصفه ِمرلوبونتي، فإّن وضعنا الغامض املتمثِّل بالحرية القامئة التي 

للمعنى  املفيد  الطابع  يسبقه  ُممكناً،  أمراً  والقيمة  للمعنى  الواعي  تفصيلنا  تجعل 

أيِّ  دون  من  عنه  وينشأ  الشعور  عىل  سابقة  دة  ُمتجسِّ كذاٍت  األساسية  لحقيقتنا 

انقطاٍع راديكايل.

ِمرلوبونتي.  فلسفة  مقياُس  هو  ُمتجّسدة  كذاٍت  اإلنسان  عن  املفهوم  هذا  إّن 
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أّن  ِمرلوبونتي  يُؤكُِّد  امتداد،  مجرََّد  الجسد  يعترب  الذي  الديكاريت  املفهوم  مقابل  يف 

للمجاالت  ط  املنشِّ واملركز  للذاتية  األسايس  الشكل  هو  ذاته  بحّد  البرشي  الجسد 

املختلفة من املعنى. إّن هذا الجسد هو يف العامل ومنه، ولكّنه موجوٌد فيه كاملبدأ 

املعطي للمعنى والذي مبقتضاه، وِمن حوله، يجمُع العاملُ نفسه كبيئٍة ذات معنى. 

بطريقٍة مهمة، مُيثُِّل الظرف التاريخي والنظام الفعيل لجسد اإلنسان املصدَر املتواصَل 

األسايس للمعاين واألهداف التي يُقّدمها عاملُ الفرد. الجسد هو يف األساس باٍن للعامل أو 

»قصدية«. عىل سبيل املثال، بطريقٍة غري حرّة أو واعية، يقوم بفتح األبعاد املختلفة 

هة التي مبقتضاها تكون أسفار  للوجود الفردي املرتبط بالعامل كأبعاد املساحة املوجَّ

لدى  الفرد  كيان  يف  ترتّدد  التي  الجنسية  الداللة  أبعاد  أو  ُمجِهدة،  أو  ممتعة  املرء 

أي  لإلدراك-  سابقاً  العامل  مع  بدائياً  حواراً  دة  متجسِّ كذاٍت  الجسم  يُنشئ  البلوغ. 

هيكلة العامل السابقة للوعي. لديه علٌم بالعامل يفوُق ما أعرفه شخصياً بشكٍل واٍع. إنّه 

يُنشئ مصدراً متواصالً للمعنى متجاوزاً للذات ومجموعاً عاطفياً ال يتم تصّوره بشكل 

ومن ضمنه  للمعنى،  والواعي  الحر  تعزيزنا  كل  فإّن  ذلك،  إىل  باالضافة  قط]1].  تام 

كل التأمل الفلسفي، هو يف األساس تخصيٌص وانتقاٌل لهذا الوجود العميق الغامض 

صه ألنفسنا  لجسدنا إىل العامل. »إّن كل ما نحن عليه هو عىل أساس وضعٍ فعيٍل نُخصِّ
ونقوُم بتحويله دون انقطاع عرب نوٍع من الهروب ال مُيثّل أبداً حريًة غري مرشوطة«.]2]

اإلنساين  الوجود  يطبُع  الذي  اإلمكان  أو  الغامضة  القامئة  الحرية  فإّن  وعليه، 

باعترباه مصدراً واعياً للمعنى والقيمة هو يف الواقع مجرد درجة أعىل من التعبري عن 

الوجود املتجاوز للذات واملعطي للمعنى الذي متتلكه الذات املتجسدة السابقة عىل 

العقل  النهايئ لكل املعنى والقيمة يف  بالتايل، فإّن محاولة وضع املصدر  الشخصية. 

ـ يعني هدم إحدى أكرث خصائص اإلنسان أهميًة  بالله  اإللهي ـ كام يقرتُح اإلميان 

[1]- Phenomenology of Perception,xiv.

[2]- Ibid.,pp.170- 171.
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املعنى.  ُمنشئاً ملعجزة  العامل ويكون  يبني  أنّه بواسطة جسده  ومتييزاً، أي  وغموضاً 

مُيكن مناقشة مملكة املعنى والهدف املتبَنَّينْي بوعٍي فقط ضمن سياق الظروف التي 

مُيكن أن تنبثق منها، أي وجودنا الزمني يف عامٍل قد قامت أجسادنا بتشكيله. وعليه، 

ربطنا  وإذا  الفاعل،  الوقت خلف  اكتشاف  أعدنا  »لو  أنّه  بثقٍة  ِمرلوبونتي  يسنتنُج 

الجسد والعامل واألشياء والناس اآلخرين مع تناقض الوقت، سوف نفهم أنّه ال يوجد 

يشء إلدراكه وراء هذه األمور«]1].

قابٍل  -ولكن غري  متزلزالً  دة مصدراً  املتجسِّ الذات  تعترُب  التي  الفلسفة  إّن هذه 

أي  وجودي،  أو  معريف  ُمطلق  ألي  إنكاراً  ن  تتضمَّ والقيمة  املعنى  لكل  ـ  لالختزال 

املشرتكة مع  ذاتيتها  دة عرب  ُمتجسِّ إّن اشرتاك كّل ذات  إلهي]2].  باألحرى أي مطلٍق 

غريها من الذوات املتجسدة، يُعزِّز الرتاث الثقايف للمعنى الذي سبق وتّم التعبري عنه 

تاريخياً من قبل األجيال السابقة. إّن هذا الثقل الثقايف للغة املكتََسبة املفيدة للمعنى 

دة  ُمتجسِّ كذواٍت  بدورنا  نقوُم  والذي  وضَعنا،  يُشكِّل  الذي  التاريخ«  »شحم  -أي 

بتحويله وتعزيزه- يُوهمنا أنّنا قد توّصلنا إىل مملكة الحقائق املطلقة]3]. إنّها مخزٌن 

للحقائق املتعددة التي سبق وتّم اإلعالُن عنها وَغَدت الخاصية املقبولة تلقائياً للبرش 

واملشرتكة بينهم. إال أّن هذه اللغة املنطوقة التي وجدت هذه الحقائق املقبولة جزماً 

دة تاريخية. إنّها ُمتجذرة يف الظالم  َق عربها هي بنفسها حقيقة ُمتجسِّ التعبرَي والتحقُّ

السابقة  املتجسدة  الذات  به  تقوُم  الذي  للعامل  الباين  النشاط  الكامَنني يف  واإلمكان 

عىل الشخصية]4].

نظرة  هو  )Merleau-Ponty(هذا  ِمرلوبونتي  ملفهوم  النهائية  النتيجة  إّن 

[1]- Cf.Ibid.,p.365.

[2]- Cf.R.Kwant, The Phenomological Philosophy of Merleau-Ponty, pp.96 -127.

[3]- Phenomology of Perception, p.401.

[4]- Ibid.,p.398
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ميتافيزيقية يكون الواقع من خاللها واضحاً ليس من حيث املبدأ ولكن بالفعل. إنّه 

دة مفيدة للمعنى تيُضء لجَج  كذلك مبقتىض كونه متاحاً لإلنسان باعتباره ذات ُمتجسِّ

وظالَم الوجود الذي يجُد نفسه فيه. إّن هذا الواقع املفيد للمعنى لوجودنا البرشي 

كذاٍت متجسدة هو بنفسه وجوٌد قائم وُممكن وحقيقي. إّن اإلنسان باعتباره مصدر 

املعنى الدنيوّي ال يتعاىل بشكٍل راديكايل عىل واقعية العامل، بل يُشارك بشكٍل كامل 

فيه كنقطة ضوء واقعية تُنري الظالم املحيط. ال يتّم حرمان الوجود من املعنى والقيمة 

ولكن يتّم رفض املعنى والقيمة املطلَقني املنسوبنَي إليه تقليدياً من قبل امليتافيزيقيا. 

الواقع  مستوى  عىل  دامئة  بأعجوبة  يتشّكل  األصيل  امليتافيزيقي  الوعي  أّن  يُعترب 

دة باعتبارها مصدراً ممكناً للوضوح الواقعي واملمكن للوجود]1]. النهايئ للذات املتجسِّ

من الواضح أّن هذه النظرة امليتافيزيقة تحوُل دون إثبات املطلق اإللهي. عىل 

وجه التحديد، يُشري مرلوبونتي إىل أنها تحول دون اإلميان املسيحي بأّن األب اإللهي 

هو خالق الساموات واألرض]2]. يحتجُّ مرلوبونتي بأّن هذا اإلميان يهدُم مفهوم اإلنسان 

كمصدٍر غري قابٍل لالختزال للمعنى والقيمة التاريخية األصيلة، ويُثري موقفاً جامداً من 

ُر الله ككائٍن مطلق قد حاز  الطأمنينة غري املجدية. السبب هو أن هذا اإلميان يُصوِّ

عىل كل العلم والجامل والخري منذ األزل. ُجعل املسعى اإلنساين فاقداً للمعنى وطُبع 

الوضع الراهن بصفة القبول اإللهي. ال مُيكن أليِّ مسعى من قبلنا أن يُضيف شيئاً 

إىل كامل الواقع ألنّه قد تّم تحقيقه بشكٍل تام بهيئٍة مطلقة. بالفعل، ال يوجد يشء 

لفعله أو تحقيقه. نحُن ُمرتعبون وعاجزون تحت الرقابة اإللهية، وقد تّم خفضنا إىل 

مستوى األشياء املرئية. لقد ُعزلت كّل مصادرنا الداخلية من قبل حكمٍة مطلقة قد 

قامت برتتيب كلَّ األمور بشكٍل جيد.

[1]- Cf. “Le metaphysique dans l’homme”, Sens et non-sens, 3e edition, Paris, 1961, p.168.

[2]- Cf.”Foi et bonne foi”, Sens et non-sens, pp.305- 321.
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باالضافة إىل ذلك، يرى ِمرلوبونتي)Merleau-Ponty( أنّه من خالل اإلميان بإله 

املسيحية نكون منعزلني يف عالقتنا مع العامل ومع اآلخرين. تُصبُح الكنيسة محورنا 

الخاص بدالً من العامل، مع نتيجة متمثلة بجعل النسبية لكّل مسعى علامين محض. 

كذلك، نُصبح يف عالقاتنا مع اآلخرين متعّصبني ومحصورين. يتّم إلغاء الخطة اإلنسانية 

متزعزع وغري مضموٍن  عامٍل  لتشكيل  املشرتكة  الذاتية  باملساهمة  املتمثلة  الحرصية 

أبداً من املعنى والقيمة. إّن هذا املفهوم الذي يُصوِّر الحقيقة والقيمة كاإلنجاز األويل 

ملجتمعٍ برشٍي ممكن يُرفُض تحت اسم نظام الحقائق املضمونة إلهياً. يقوُم املؤمن 

بالله بوضع مصدر املعنى والقيمة فوق مستوى املسعى والخطاب البرشي، ويّدعي 

قيمة  ُمنحت  املطلقة وأّن معتقداته قد  الحقيقة  إىل  الوصول  امتياز  أنّه حائٌز عىل 

مقّدسة يستطيع من خاللها إحالة أعدائه إىل النريان]1].

وعليه، عرب رفض االعتقاد باإلله املطلق، ال يندفُع مرلوبونتي من مجرد اعتبارات 

مرلوبونت)Merleau-Ponty(ي  يهتمُّ  أخالقية.  اعتباراٍت  من  أيضاً  بل  ميتافيزيقية 

بحامية االعرتاف املتبادل باإلنسان من قبل اإلنسان، باالضافة إىل الدفاع عن الوعي 

املتجسدة  للذات  التابعة  للمعنى  املفيدة  الرباعة  يُثبت  الذي  األصيل  امليتافيزيقي 

املمكنة باعتبارها حقيقة أساسية. يُطمئننا ِمرلوبونتي )Merleau-Ponty( أّن الوعي 

امليتافيزيقي واألخالقي يهلك مبجرد ملسٍة من املطلق]2].

االعتبارات األخالقية أهمية  مُتنح هذه  اإللحادية،  الوجودية  الفلسفة  أدبيات  يف 

كبرية. ما دام العامل يُجّسد أبعاداً جليّة من البؤس ومعاناة األبرياء، يُعترب إثبات وجود 

املصدر  هو  ـ  متجسدة  حريًة  بوصفه  ـ  اإلنسان  دام  وما  أخالقياً.  محتمٍل  غري  الله 

ح بعدم رضورة هذا الدليل أخالقياً. يُعترب من  املستقل للمعنى والقيمة يف العامل، يرُصَّ

[1]-Cf.M.Merleau-Ponty, “Le metaphysique dans l’homme”, Sens et non-sens, pp.166- 167

[2]- Cf.Ibid.,p.167.
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سوء النية تقديم تفاسري وتربيرات تخمينية لعامٍل غري منطقي وغري مربَّر. إّن رّدة الفعل 

األصيلة لإلنسان يف وجه الظلم ليست السعي لتفسريه بل محاربته والثورة ضده.

مُتثُّل مؤلفات كامو)Camus( هذا املوقف الفلسفي الوجودي من اإللحاد البطويل. 

يف رواياته ومقاالته، يدعُم كامو الرفض الجريء لله، وذلك تحت اسم االتحاد املحب 

مع البرشية يف وضعها املنحط املتمثل باملعاناة واملوت الحتمي. انطالقاً من استيائه 

تجاه الوضع اإلنساين املخذول، يقوم الثائر باالنطالق من موقٍف مبديٍئ متمثٍل بالكفر، 

مروراً بإنكاٍر رصيح لله ولجميع اإلطالقات العلامنية البديلة، وصوالً إىل إفاضٍة وافرة 

من االهتامم املحب بأخيه اإلنسان املهان]1]. يتم اختيار اإلنسانية الوجودية بداًل من 

اإللهيات األخالقية التي تُعترب ُمشجعة عقلياً لالمباالة تجاه املأزق اإلنساين. عىل سبيل 

املثال، يُعلّق ريو، الطبيب امللحد يف رواية »الطاعون«، أنّه لو كان مؤمناً بإلٍه ذي قوة 

مطلقة فإنّه سوف »يكفُّ عن معالجة املرىض ويرتك األمر له«]2]. إنّه ملحٌد العتقاده 

بأّن األخالق األصيلة تكمُن يف »محاربة الَخلق كام وجده«]3].

 ،)Sartre(لسارتر فلسفي  وتلميذ  مقرَّب  زميل  يُقّدم جينسون)Jensen(، وهو 

رفض  الكافر،  »إميان«  لرشح  فيه  سعى  الذي  البحوث  أحد  يف  مامثلة.  اعتباراٍت 

الحرية  مبهارة  املتحّمس  اإللتزام  مفّضالً  ُمطلق،  بكائٍن  الديني  االعتقاد  جينسون 

الديني  اإلميان  أن  البرش]4]. يعترب جينسون  االتحاد املحب بني  تعزيز  اإلنسانية يف 

وضعفه  ثقته  عدم  إىل  بالنظر  ـ  اإلنسان  يختار  ينشأ حني  وأنّه  الخوف،  نتاج  هو 

التخيل  هذا  عن  عوضاً  لإلنسان.  الجذري  بالعجز  واالعرتاف  قدير  بإلٍه  االعتقاد  ـ 

اإلنساين عن املسؤولية، يقرتح جينسون أنّه برصف النظر عن وضع اإلنسان الخطري 

[1]- A.Camus, The Rebel, ed.and trans. A.Bower, Peregrine Books, London, 1962, p.268.

[2]- A.Camus, The Plague, ed.and trans. S.Gilbert, “The Collected Fiction of Albert 

Camus”, London, 1960, p.144.

[3]- Ibid.,p.144.

[4]- Cf. F.Jeanson, La foi d’un incroyant, Paris, 1963.
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بالخطة  باإلميان  اإلنسان  يُجازف  أن  ينبغي  نهائية،  ضامناٍت  أليِّ  التام  والفقدان 

بأنه  يشعُر  اإلنسان  بأّن  جينسون  يعرتُف  والعدالة.  للحقيقة  الجامعية  البرشية 

يحتج  ولكّنه  الجوهري،  الوجودي  اإلمكان  يف  متجذرٌة  للتفسري  قابلة  غري  حقيقٌة 

بأّن أّي إنسان قد اختار تقبّل وجوده واختار الحياة ـ وبالتايل سلك طريق املعنى 

مبنح  املتمثلة  البرشية  لدى  التعاونية  بالقدرة  ثقته  يربط  أن  ينبغي  ـ  اإلنساين 

املتعددة  الوهمية  االعتقادات  اإلنساُن  يتجاوز  أن  ينبغي  للحياة.  والقيمة  املعنى 

قاعدة  متتلك  ال  التي  الخاصة  بجهوده  جريء  اعتقاٍد  إىل  ليصل  املحتوم  بالخالص 

إذا  أنّه  هو  النهايئ  استنتاجه  إّن  يولّدها.  التي  واملساعي  االعتقاد  هذا  غري  أخرى 

كان ينبغي عىل املرء تبني عقيدة معينة، ينبغي يكون معتقداً فقط بالعقيدة التي 

يُراهن عىل تحقيقها عرب املوارد البرشية وحدها]1].

بعد مالحظة الخصائص املميِّزة املختلفة للفلسفة الوجودية اإللحادية، نصل اآلن 

الفلسفة يف  بأهمية هذه  املتعلّقة  العامة  االستنتاجات  بعض  إىل  اإلشارة  نقطة  إىل 

تشكيل تقييٍم كيّل لتطّور اإللحاد املعارص. باالضافة إىل ذلك، وكام ذكرنا يف بداية هذا 

الفصل، نأمُل أن نصل عىل ضوء هذه االستنتاجات إىل نقطة االنطالق إلعادة النظر 

بعض خصائص  قيام  كيفية  إىل  نُشرُي  بالفعل، سوف  الله.  مسألة  معارص يف  بشكٍل 

امللّحة-  الرضورة  –وحتى  مالمئة  بإفادة  الفلسفي  اإللحاد  تطّور  يف  املعارص  الوضع 

للتفّكر من جديد بإمكانية وجود الدليل الصحيح عىل وجود الله. سوف يتّم التطرُّق 

إلعادة النظر هذه يف الفصل الثامن.

ناضٍج وواٍع عن  الوجودية عن نفسها بطرٍق مختلفة كإعالٍن  الفلسفة  تكشُف 

إثبات  منذ  األنسب  التعبري  وراء  تسعى  زالت  ما  التي  للحرية  املستمرة  األنسنة 

تُحقق  املثال،  سبيل  عىل  اإلنسانية.  للذاتية  الفلسفي  للتفّوق  الثوري  ديكارت 

[1]- Ibid.,p.183.
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الفلسفة الوجودية هذا األمر عرب األهمية القصوى التي تنسبُها إىل حرية اإلنسان 

اإلبداعية ال سيام بالنسبة إىل سارتر. إنّها تحّققه أيضاً عرب اّدعائها الذي أكّد عليه 

للمعنى  الدنيوي  اإلطار  يف  تنحرُص  الحرية  لهذه  الفعلية  املامرسة  بأّن  ِمرلوبونتي 

والهدف اإلنسانيني عىل وجه الحرص. وأخرياً، إنّها تُنجز ذلك عرب الطريقة التي يقوم 

الوحيد  األصيل  األخالقي  املوقف  أّن  باإلرصار عىل  كامو وجينسون  مثل  مؤيّدوها 

اإللهي  التفسري  إىل  رجوٍع  أي  ورفض  وحدها  البرشية  املوارد  عىل  االعتامد  هو 

للوضع اإلنساين، وذلك باعتباره مرفوضاً أخالقياً.

إّن قـرار الفالسـفة الوجوديـني بإقصـاء أيِّ تفسـريٍ إلهـٍي لإلنسـان عـىل أسـٍس 

نظريـاً متمثـالً بالتفسـري الفينومينولوجـي الحـرصي لعـامل  أخالقيـة ميتلـُك شـبيهاً 

التجربـة اإلنسـانية. مـن املعرتف به أنه يوجـد توافٌق عام عـىل أّن »الوجود الغيبي 

للموجـود مـن أجـل الوعـي هو بذاتـه يف ذاتـه«، أي أّن الوجود يتحقـق ليس فقط 

مبقـدار ظهـوره بـل أيضـاً يف ذاتـه]1]. بالرغـم مـن ذلـك، هنـاك إرصاٌر مقابـل عـىل 

أّن هـذا املوجـود الغيبـي فاقـٌد للمعنـى بذاتـه. تُعتـرب الذاتيـة اإلنسـانية املصـدَر 

واملعيـاَر الحـرصي ملعنـى الوجـود وقيمتـه]2]. وعليه، فـإّن التحقيق الفلسـفي الذي 

ينكشـُف كتوضيـٍح وصفٍي ألسـس عـامل التجربة اإلنسـانية يبحُث عن هذه األسـس 

ضمـن مـوارد الذاتيـة اإلنسـانية نفسـها. إنّـه يسـعى للعثـور عـىل أُُسـس التجربـة 

يف الخصائـص العامـة  لهـا كالحريـة والتجسـيد والزمنيـة والذاتيـة املشـرتكة التـي 

تجعلهـا ممكنـة جوهريـاً. إّن هـذا التفسـري لعـامل التجربـة عـىل ضـوء الخصائـص 

األساسـية للذاتيـة يف التجربـة اإلنسـانية نفسـها يُؤخـذ كاملصـدر الحـرصي ملعنـى 

الوجـود وقيمتـه. إّن أي رجـوٍع إىل مبـدأ الوضـوح الوجـودي املتجـاوز لإلنسـان ـ 

العقـل اإللهـي مثـالً ـ يتم إقصـاؤه كلياً. بغـّض النظر عن أي مفارقـاٍت أو تناقضاٍت 

[1]- J.P.Sartre, Being and Nothingness, p.24.

[2]- M.Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception,ix.
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قـد تنطـوي عليـه، يُقبل املبـدأ الذي يُفيد أّن اإلنسـان هـو معيار الوجـود كحقيقٍة 

نهائيـة وغـري قابلة لالختـزال]1].

بالفعل،  شديدة.  وتناقضاٍت  مبفارقاٍت  املوقف  هذا  تسبُّب  إنكار  مُيكن  بالكاد 

النور والحقيقة  للحصول عىل  البرشية تحديداً  الحاجة  الفلسفة كردٍّ عىل  إّن خطة 

املوثوقنَي املتعلَّقني بالوجود بشكٍل عام والوجود اإلنساين بشكٍل خاص تبدو -وفق 

هذه النظرة ـ عدمية الجدوى يف النهاية. يتّم إيقاف عملية توضيح املعنى والقيمة 

يف طريٍق مسدود متشّكٍل من اإلمكان والواقعية املجرََّدين. باالضافة إىل ذلك، يتّم 

منهجياً سدُّ الطريق أمام أيِّ استفساٍر إضايف قد يحّل الطابع الفاقد للمعنى ظاهرياً 

قامئة  كحريٍة  اإلنسان  عن  ظاهرياً  للتفسري  القابلة  غري  والحقيقة  ذاته  يف  للوجود 

ومصدٍر ُممكن للمعنى. إّن انعكاسات قبول هذا الالمعنى النهايئ تتجىّل يف مجموعٍة 

املعنى  بني  التوتّر  نذكر  قد  املثال،  سبيل  عىل  الواضحة.  الفلسفية  التوتّرات  من 

يكشُف  الذي  اإلنساين  املعنى  وبني  العلمي  التفسري  عنه  يكشُف  الذي  املوضوعي 

عنه الوصف الفينومينولوجي؛ أو التوتّر يف وصف ِمرلوبونتي للذاتية الشخصية الحرّة 

الذاتية  مثالية مع  مبتابعة  الوقت  ذات  تتمتع يف  فريدة يف طابعها ولكن  أنّها  عىل 

نظرة  يف  املتأصلة  املتعّددة  التوترات  أو  للشخصية؛  السابقة  املجهولة  املتجّسدة 

سارتر إىل اإلنسان كمرشوٍع متناقض وكعاطفٍة عقيمة. قد يكون أشّد اعرتاض يواجُه 

الكامَن يف  القصوَر  واٍع  بشكٍل  تتفادى  أنّها  من  بالرغم  أنّه  هو  الوجودية  الفلسفة 

الذات  لوجود  الفينومينولوجية  توصيفاتها  عرب  واملثايل  التجريبي  املذهبني  من  كلٍّ 

العاملة يف العامل، إال أنها من خالل تحليلها الوجودي لهذه املعرفة تقُع يف االزدواجية 

الفلسفية التي تتضّمن مناذج من هاتني النظرتني بالذات التي قامت بنقدهام. بتعبريٍ 

آخر، حني تُؤخذ الذاتية اإلنسانية املمكنة كاملعيار الحرصي ملعنى الوجود وقيمته، أال 

[1]- Cf. “Le metaphysique dans l’homme”, Sens et non-sens, p.169.
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يتّم يف التحليل النهايئ إناطتها حتمياً بعلٍم وجودٍي مؤلف من الحقيقة غري القابلة 

للتفسري ومبثالية مؤلفة من الداللة؟]1] 

َنة يف مقاربتها الفينومينولوجية عىل  بالرغم من هذه الصعوبات وغريها املتضمَّ

وجه الدقة، إال أّن الفلسفة الوجودية اإللحادية ال متيُل نحو تغيري اّدعائها بأّن اإلنسان 

هو املعيار الحرصي ملعنى الوجود وقيمته. بالتايل، وخالفاً لنظريها اإلمياين، فإّن هذه 

الفلسفة غري مستعدة إلناطة النسبوية مبفهومها عن اإلنسان كمصدر املعنى والقيمة 

عرب فهمه ضمن اإلطار األوسع لإلقرار باللغز املحيط املتمثّل بالكائن الظاهر جوهرياً 

والوفاء له. قد يظن املرء أّن إعراض الفلسفة الوجودية اإللحادية عن السعي وراء أي 

ُل إثباَت املصدر اإللهي للظهور الوجودي ليست مدفوعًة من اعتباراٍت  مقاربة تُفضِّ

هو  الله  لوجود  إثبات  أي  بأّن  اعتقادها  من  أيضاً  بل  فحسب،  منهجيٍة  أو  نظريٍة 

إثبات وجود  بأّن  األخالقي  أو  القيمي  الحكم  فإّن  أخرى،  بعبارٍة  أخالقياً.  ُمستهجٌن 

الله يتعارض مع مقتضيات الحرية اإلنسانية يُعزِّز االعتبارات املنهجية التي تجعل 

اإلنسان معيار الوجود، ويعمل كرادٍع أخالقٍي ضد أي جْعٍل نسبٍي لهذا املنظور. كام 

يرى سارتر، تتمثّل النتيجُة بقرار اإللتزام البطويل باالستنتاجات الكاملة التابعة لنزعٍة 

إنسانية إلحادية عىل الدوام برصف النظر عن مدى إرباكها أو تناقضها، وذلك بدالً 

من اللجوء إىل إثباٍت لله غري قابل للدفاع.

بالرغم من أّن الفلسفة الوجودية اإللحادية تؤكِّد عىل كلٍّ من »محورية اإلنسان« 

ين يطبعان املذهب اإلنساين حول الحرية الذي ظهر  واإلثبات املتحمس للحرية اللذَّ

أنها متحفظة عىل نحٍو فريٍد يف تقييمها إلمكانيات هذا املذهب  بعد ديكارت، إال 

الواثقة  التوقعات  اإلنساين. تختلف رؤيتها لوضع اإلنسان وفُرَصه بشكٍل قاطع عن 

التاسع عرش. من خالل  القرن  اإللحادي يف  اإلنساين  املذهب  املختلفة من  لألشكال 

[1]- Cf. A.Dondeyne, Contemporary European Thought and Christian Faith, ed.and trans. 

E.McMullin and J.Burnheim, Pittsburgh, 1962, pp.108- 125.
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أخذ االستنتاجات الكاملة للموقف اإللحادي عىل محمل الجّد، ترفض هذه الفلسفة 

تجد  ال  إنّها  بإنكاره.  قامت  التي  التقليدي  باإلله  باالعتقاد  اإلنسان  تأليه  استبدال 

ضامناٍت مطلقة أو خالصاً مضموناً لإلنسان يف أي نظرية عن الغلبة الحتمية للحب 

التكنولوجي. كام  التحّقق  إمكانيات  أو يف  الشيوعي،  املجتمع  أو يف نشوء  األخوي، 

يرى سارتر فإّن »كّل يشء هو مسموٌح فعالً إذا مل يكن الله موجوداً، وبالتايل يكون 

العثور عىل يشء يعتمُد عليه سواًء يف داخل نفسه  ألنّه ال يستطيع  بائساً  اإلنسان 

الفرد  أنّه عىل  تعترب  اإللحادية  الوجودية  الفلسفة  أّن  يعني  ال  أو خارجها«]1]. هذا 

إنّه  بل  والعدالة،  الحقيقة  من  املؤلَّف  اإلنساين  النظام  برتويج  عابٍئ  غري  يكون  أن 

يعني أّن ترويج هكذا نظام يعتمُد كلياً عىل القرارات واألفعال التي تنبثق من حرية 

اإلنسان املتزعزعة، وأّن تحّققه النهايئ غري مضمون عىل اإلطالق. ينبغي أن نقبل بحزٍم 

الحقيقَة األساسيَة التي تُفيد أّن اإلنسان يُشّكل نقطًة غري قابلة للتفسري عىل اإلطالق 

واملعنى  والحب  الحرية  من  غامضاً  ومبدأً  وعتمته،  الوجود  الضوء وسط ظالم  من 

والعدالة مزروعاً عرب الجسد يف عامٍل من الخطر والالمنطقية واإلمكان والغموض. إّن 

املرشوع اإلنساين الذي نُثّمنه باعتبار كونه ظهوراً للمعنى والقيمة قد يفشل إما فردياً 

أو جامعياً كام تفعل الجملة غري املكتملة.

يقوُم كامو)Camus( بشكٍل حّساٍس يف أواخر كتابه »الثائر« بنقل الروح السائدة 

لفكر الفلسفة الوجودية، وذلك يف الفقرة التالية امللفتة للنظر:

»إّن الكلامت التي ترتّدد ألجلنا يف حدود هذه املغامرة الطويلة املتمثّلة بالثورة 

للتفاؤل ال إمكانية الستخدامها ضمن حدود تعاستنا، بل هي كلامٌت  ليست صيغاً 

من الشجاعة والذكاء متتلك ـ عىل شواطئ البحور األبدية-خصائص الفضيلة كذلك.

ال مُيكـن ألّي شـكٍل مـن الحكمـة اليـوم أن يّدعـي أنّـه يسـتطيع تقديـَم املزيـد. 

[1]- J.P.Sartre, Existentialism and Humanism, pp.33- 34.
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تواجـُه الثـورُة الـرشَّ دون كلـل، وتسـتطيع مـن خاللـه فقط اسـتمداد باعـٍث جديد. 

مُيكـن لإلنسـان يف نفسـه أن يُتقـن كل مـا ميكـن إتقانـه. ينبغـي أن يُصلـح يف عـامل 

الَخلـق كل مـا مُيكـن إصالحـه، ومـع ذلـك سـوف ميـوت األطفـال ظُلـامً يف املجتمـع 

الكامـل أيضـاً. حتـى بأقـىص بجهده، يسـتطيع اإلنسـان فقـط أن يطـرح تخفيض آالم 

العـامل حسـابياً، إال أّن الظلـم واملعاناة سـوف يبقيـان يف العامل ومهام كانـا محدوَدين 

لـن يكّفـا عـن كونهـام ُمسـتهَجَننْي. سـوف تبقى رصخـُة دميـرتي كارامـازوف ’ملاذا؟‘ 

تـرتدد عـرب التاريخ...

كمثاٍل، نُقّدم القاعدة األصلية الوحيدة للحياة اليوم: لتتعلم وتحيا ومتوت، وليك 
تكون إنساناً ينبغي أن ترفض أن تكون إلها.«]1]

بهذه النغمة الحزينة نوعاً ما، نُنهي استعراضنا للتطّور التاريخي لإللحاد املعارص. 

يف مجرى بحثنا، الحظنا التطور املهم يف العالقة بني املفاهيم الفلسفة املتمثلة بالعزلة 

واإللحاد. لقد شهدنا كيف أّن االعتقاد التقليدي بأن اإلنسان يكون ُمنعزالً إذامل يُحلِّل 

العلم  ظهور  بعد  تدريجياً  تراجع  قد  إلهي  خالٍق  وفق  والجامعي  الفردي  وجوده 

املعارص والفلسفة الديكارتية أمام النظرة التي تفيد أّن اإلنسان منعزل ما دام يُحلِّل 

كانط عن  دفاع  الجديد يف  املنظور  تطّور هذا  رأينا  لقد  إلهي.  وفق خالق  وجوده 

التقليدي  للفهم  هيغل  رفض  ويف  املنزَّل،  للدين  ونقده  واألخالق  العلم  استقاللية 

للتعايل اإللهي، ويف أنرثوبولوجيا فيورباخ اإللحادية، ويف الرفض املاركيس والوضعي لله 

لصالح النزعة اإلنسانية العلامنية عىل وجه الحرص. لقد رأينا كيف أّن تقييم اإلميان 

بالله كمصدر العزلة قد ترافق يف هذه املواقف املختلفة مع التقييم البديل وحتى 

املتفائل للمصري اإلنساين. وأخرياً، لقد رأينا كيف أّن رفض الله يف الفلسفة الوجودية 

الصادق  القبول  ترافق مع  اإلنسان وإبداعه وحريته قد  تعايل  عن  اإللحادية دفاعاً 

[1]- A.Camus, The Rebel, pp.226- 229.
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بالنتيجة الغامضة وغري املربرة واملبهمة يف النهاية لهذه االستقاللية املبدعة لإلنسان.

ــم رّد  ــابق. يت ــا الس ــا إىل موقفن ــد ُعدن ــا ق ــدو وكأنن ــب، يب ــض الجوان ــن بع م

اإلنســان الكافــر الــذي يُصــّوره اإلميــان التقليــدي وامللحــد املعــارص الــذي تُصــّوره 

ــامل أو يف  ــرثا يف الع ــن أن يع ــة، وال مُيك ــام الخاص ــة إىل موارده ــفة الوجودي الفلس

التاريــخ عــىل أيِّ إثبــاٍت مطلــق أو نهــايئ للخطــة اإلنســانية. ال داعــي للقــول بوجــود 

اختالفــاٍت مهمــة بــني الحالتــني. عــىل ســبيل املثــال، يتمتّــُع الكافــر اليــوم بســيطرٍة 

ــرث  ــر يف العصــور الســابقة، وهــو أك ــن الكاف ــه م ــه وخطت ــة عــىل حيات ــرث فعالي أك

إدراكاً ملــا تقتضيــه ذاتيتــه وحريتــه وال ينبغــي تفســري إنــكاره للــه كرفــٍض مقصــود 

ــة برتويــج عــامٍل مــن املعنــى والقيمــة. بالرغــم مــن ذلــك، فــإّن  ملســؤوليته املتمثل

العامــل املشــرتك يف كُلٍّ مــن مفهومــّي الكافــر هــو اإلدراك الحــاد لوضعهــام البائــس 

ــأّن  ــة ب ــالك الثق ــداً ألي أســاٍس ُمعتمــد المت ــر برصاحــة فاق ــرب الكاف والخطــري. يُعت

ــكان  ــة لإلم ــة املحيط ــن البيئ ــرص ضم ــوف تنت ــة س ــى والقيم ــل املعن ــه لني خطت

املجــرد والغمــوض النهــايئ.

يف هذا السياق، يربز السؤال التايل: أال يقوم اإللحاُد املعارص- الذي يُعلن مجدداً 

وانعكاساً-  تقّدماً  أكرث  بطريقٍة  النهايئ  والغموض  الُكفر  بني  التقليدية  العالقة  عن 

للوضوح  الجديد  اإلثبات  إمكانية  الستكشاف  يهدُف  الذي  االستفسار  روح  ي  بتحدِّ

النهايئ عىل ضوء إثباٍت لوجود الله أكرث تقدماً وانعكاساً؟ ليك يكون هذا الدليُل ناجحاً 

اإلنسان  تواجد  النظرية عىل  االعرتاضات  ليس فقط عىل  يتغلّب  أن  ينبغي  بصدق 

ُمستهجناً  باعتباره  الله  لوجود  إثبات  ألي  القيمي  الرفض  عىل  أيضاً  بل  معاً،  والله 

أخالقياً وانعزاالً للحرية والذاتية اإلنسانية. مام ال شك فيه أّن صعوبة هذا العمل قد 

ازدادت بسبب االعرتاضات التي ظهرت يف املراحل املختلفة لتطّور اإللحاد املعارص. 

بالرغم من ذلك، يُثبت هذا التطور إىل حٍد ما مالءمة هذا العمل ألنه قد أظهر يف 
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مساره عرب إطالقاٍت علامنية متنوعة وعدمية الجدوى أّن إنكار وجود الله ليس مسألًة 

غاً ومضموناً كام كان  ذي أهميٍة ضئيلة تدع ثقتنا بالعامل املرشق للمعنى والقيمة ُمسوَّ

قبل هذا اإلنكار. عىل العكس من ذلك، يظهر أّن هذا اإلنكار يرضُب جذوَر أيِّ فرضيٍة 

حول الوضوح النهايئ والدائم. وعليه، بالنسبة ألّي شخٍص مل تُطفأ رغبته وأمله بهذا 

الوضوح، إنّه يُشّكل التامساً إلعادة النظر يف إمكانية حصول إثباٍت نظري وأخالقي 

مقبول عىل وجود الله. يف الرد عىل هذا االلتامس، نقّدم فصلنا األخري إلبراز مقاربٍة 

محتملة لهذا اإلثبات.





الفصل الثامن
  األمل

ُ
لوحة
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البرشي،  األمل  بإطار  الله  السابع مسألَة  الفصل  الختامية يف  املالحظاُت  ربطْت 

عىل  املحافظة  يقتيض  والدائم  األقىص  بالوضوح  األمل  عىل  اإلبقاء  أّن  إىل  وأشارت 

أنّه بالرغم من وضعها املتزعزع  ن  املتيقَّ الله. بشكٍل أدق، من  بإثبات وجود  األمل 

بحد ذاته إال أّن الخطة اإلنسانية لنيل املعنى والقيمة هي مرشوٌع مضمون ومعتمد 

عليه ألّن الخالق الذيك هو الذي أّسسها وَضِمنها. إّن املحافظة عىل هذا األمل باملصري 

البرشي املضمون عرب املبدأ اإللهي فحسب هو ـ بشكٍل متضاد ـ استنتاٌج ُمنبثٌق من 

أمل  بإضعاف  تدريجياً  قام  قد  التطّور  هذا  أّن  هو  السبب  املعارص.  اإللحاد  تطّور 

اإلنسان األصيل وغري الناقد أو ثقته بأّن تحّققه الكيّل مضموٌن متاماً بالوسائل البرشية 

اليوم من اإلنسان أن يقوم  عىل األقل إن مل يكن بالوسائل اإللهية. يستلزم اإللحاد 

بشكٍل واٍع، ومن دون أّي أمٍل أعىل، بعيش حياة مسؤولة بالكامل من ناحيٍة علامنية 

حرصية. ما ينبغي أن يحتّج به اإلميان لدعم إثباته لوجود الله هو أنّه بالتخيل عن 

هذا األمل يقوم اإلنسان بإقصاء بُعٍد أسايٍس للحياة اإلنسانية املسؤولة بالكامل، أي 

تقليل احتامالت اإلبداع البرشي املتوفّرة لإلنسان.

من خالل ربط مسألة الله بإطار األمل البرشي عىل هذا النحو، نستطيُع استخالَص 

بعِض االعتبارات التي ال ينبغي التغايض عنها لدى مناقشة هذه املسألة. عىل سبيل 

دة املعارصة للطابع الشخيص والذايت قطعاً  املثال، نتوّجه إىل األهمية والصلة املحدَّ

إلثبات وجود الله. إّن هذا ال يعني أّن إثبات الله يفتقد للتربير املنطقي وأنّه قفزة 

عمياء يف الظالم أو حتى رجوٌع إىل شكٍل غري ناضٍج من تحقيق األمنيات، ولكّنه يعني 
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اإلثبات  هذا  مناقشة  لدى  الحسبان  يف  املحضة  التخمينية  األفكار  أخذ  ينبغي  أنّه 

بشكٍل ُمناسب.

املعتاد  التوظيف  مُيثِّل  الذي  املوضوعي  العلم  نطاق  ضمن  الله  إثباُت  يقع  ال 

يف  مقابلنا  تقف  التي  املادية  باألشياء  عام  بنحٍو  العلم  هذا  يتعلّق  البرشي.  للفهم 

ُمنفصل،  موضوعي  أسلوٍب  من خالل  متنامية  بفعالية  فهمها  والتي ميكن  التجربة 

وذلك عرب البحث العلمي املستمر. إّن الله ليس عنرصاً أو موضوعاً يقع ضمن هذا 

التجريبي، بل يتّم تصّوره -بطريقٍة جزئيٍة عىل األقل- كاملصدر  النطاق من البحث 

الذيكّ غري الخاضع للتجربة والذي مُيكن إثبات وجوده فقط بأسلوٍب ميتافيزيقي أو 

الشخيص  االستعداد  من  نوعاً  العاملة  الذات  من جانب  األمُر  يتطلُّب  تجريبي.  غري 

ميتافيزيقي.  علم  هكذا  تحصيل  يتضّمنه  الذي  املنطقي  التأمل  نوع  يف  للمشاركة 

السبب هو أّن هذه الذات العاملة ترتاح وتطمنئ بوجود اتحاٍد أعظم عىل املستوى 

للفلسفة  مناقشتنا  يف  ذكرنا  كام  تجريبياً.  لإلثبات  القابل  للفكر  املحض  العلمي 

د نطاق  الوضعية، يوجُد افرتاٌض منترش بأن االستكشاف العلمي للعامل التجريبي يُحدِّ

أيِّ تقييٍم عقالين أصيل للواقع. مبا أّن هذا امليل إلضفاء اإلطالق عىل العقلية العلمية 

الفعالة بشكٍل ملفت للنظر، مييُل الفرُد لتجاهل أي تخمنٍي ميتافيزيقي محض عن 

املعنى النهايئ للواقع بشكٍل عام وللوجود اإلنساين بشكٍل خاص باعتبار أنه غامض 

وعقيم. اليوم، يتطلّب البحُث الجّدي يف هذه القضايا قراراً واعياً باالنفتاح والتجاوب 

الدائم مع املقتضيات العقلية عىل كلِّ مستوى من االستفسار البرشي، وليس فقط 

تلك املنقادة إىل املنهجية املحدودة -ولكن املؤثرة- للعلم الوضعي.

إّن املشاركة الشخصية للذاتية الفردية الحرّة يف أيِّ إثباٍت مرسوم لله تتضح أكرث 

عرب الحقيقة التي تُفيد أّن هذا اإلثبات له تأثرٌي مبارش وعميق عىل تقييم اإلنسان 

لنفسه. إنّه ليس من نوع اإلثباتات التي مُيكن تلّقيها بنفس الهدوء املوضوعي الذي 
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بالرغم من وجود نوٍع من  املادية. وعليه،  يتقبّل حقائق األشياء  الفرد حني  يحمله 

التشابه الشكيل، ولكّن إثبات أّن »الله قد خلَق العامل« له وقٌع مختلف عن إثبات أّن 

»سميث قد صنع الطاولة«. يعوُد سبب ذلك إىل أّن إثباَت خلِْق الله للعامل ليس مجرَّد 

تعبريٍ موضوعٍي عن األمور كام هي، بل إنّه يحتوي كجزٍء من معناه عىل تبنِّي موقٍف 

خاص تجاه العامل والنفس. إّن القبول به يتضّمن استعداداً لرؤية النفس من منظوٍر 

مختلٍف كلياً باعتبار تابعيتها الجذرية. يف الثقافة اإلميانية يف العصور السابقة، كان 

اإلنسان مدفوعاً بأمٍل حٍي بإمكانية رؤية نفسه من هذا املنظور عرب تأمله الفلسفي. 

االعتامد عليه.  ما يصحُّ فعالً  ُمنِقذ عىل  اعتامٌد  ـ  التبعية مرغوبة متاماً  كانت هذه 

بالتصور املعارص للحرية  أّن تطور اإللحاد املعارص ـ مشحوناً  ولكننا قد رأينا كيف 

واالستقاللية اإلنسانية- قد فرّس مفهوم االعتامد عىل الله كتهديٍد الّدعاءات الذاتية 

اإلنسانية وبالتايل كمصدٍر للعزلة اإلنسانية. بناء عىل ذلك، فإّن إثبات الله كاملبدأ األول 

املتعايل للوضوح املعتَمد عليه ال يبدو بعد اآلن هدفاً إنسانياً ينبغي السعي وراءه أو 

متّنيه بل يبدو هذا اإلثبات غري متاٍح ألي إنساٍن ميتلك الذاتية األصيلة، باالضافة إىل 

مبغوضيته ورضورة اجتنابه قطعاً. إّن االعرتاض بأّن إثبات هذا املبدأ يدّمر الذاتية 

النهايئ. وعليه،  امليتافيزيقي لحيازة مبدأ الوضوح  اإلنسانية يقُف يف مقابل السعي 

فإّن الوفاء ملا يُعترب أنّها مقتضيات الذاتية اإلنسانية يُوِجد شكاً حيوياً بأي إثباٍت ملبدأ 

الوضوح النهايئ. باالضافة إىل ذلك، فإّن هذا الشك بحد ذاته يُعّزز عدم االكرتاث بأيِّ 

شعوٍر ميتافيزيقي بالدهشة أو بأيِّ مسار تأميٍل يتجه نحو هذا اإلثبات. عوضاً عن 

ذلك، فإّن املوقف الذي يتّم تنميته وتعزيزه يسعى وراء تفسريٍ علاميٍن حرصي أليٍّ من 

األبعاد الغامضة يف التجربة التي تُغّذي هذا االستفسار امليتافيزيقي.

وعليه، فإنّه ليس مثاراً للتعجب أن تفقد املناقشُة التقليدية امليتافيزيقية لوجود 

اّدعاءات  تجاهل  عادًة  يتّم  ُمتناٍم.  بشكٍل  االهتامم  حتى  أو  التبجيل  وطبيعته  الله 
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األدلة امليتافيزيقية املختلفة عىل وجود الله أو نبذها باعتبارها غري جديرة بالتفكري 

الجاد. حتى اولئك الذين يُقّرون مبعقولية استداللهم يفشلون يف الكثري من األحيان 

يف تحقيق قبوٍل ذايٍت باستنتاجهم. إّن القرون الثالثة من الفلسفة املعارصة واإللحاد 

التي قامت بإيجاده تُلقي ظالً محتوماً بني الفهم النظرّي للمعنى اللفظي لهذه األدلة 

وفهمها الوجودي الفعيل كعمليات كشٍف أصيلة عن الواقع. يبدو أنّه يف أعقاب الفكر 

املعارص، تغرّي العامل الذي نعرفه –وبالتايل أسلوبنا يف معرفته- إىل درجٍة مُيكن القول 

بأّن حقيقًة جديدًة قد أخذت مكان تلك الحقيقة التي تتحّدث عنها األدلة التقليدية 

عىل وجود الله. باالضافة إىل ذلك، وكام ذكرنا سابقاً، يبدو أّن لغة الذاتية اإلنسانية 

التي يتّم عربها فهم هذه الحقيقة الجديدة تنبُذ األمل أو التوقّع بالتوصل إىل إثبات 

وجود الله، وهذا قد أحيا املحاوالت التقليدية لالحتجاج لصالح هذا اإلثبات.

أعمق  تقع يف مستوًى  يومنا  الله يف  الفلسفية حول  املسألة  فإّن جذور  وعليه، 

يفوق التفكري يف كيفية تشكيل دليٍل ميتافيزيقي صحيح عىل وجود الله بغض النظر 

الذي  اإلطار  املسألة عن  قبل كّل يشء،  تكشُف هذه  املعارص.  اإللحاد  عن تحّدي 

مُيكن من خالله تصّور إثبات وجود الله كأمٍر متصٍل بشكٍل حاسم باملسعى البرشي. 

الذي  الله  بإثبات  إثارة األمل بشكٍل منطقي  النظَر يف كيفية  يتضّمن هذا املرشوع 

يبدو رضورياً للطابع الذايت أليِّ حجٍة لصالح هذا اإلثبات. بتعبريٍ آخر، تتمثُل املسألة 

يف إظهار إمكانية تصّور إثبات الله كهدٍف منطقٍي يُعرّب عن أعظم وأغنى إنجاٍز إنساين 

ـ بالرغم من اإلعالنات املتناقضة تحت اسم مقتضيات الذاتية اإلنسانية.

بسبب هذه الحاجة لتنشيط األمل بالله يف عرٍص فاقٍد إىل حدٍّ كبري لهذا األمل، فإّن 

مهمة التربير املنطقي إلثبات وجود الله هي من دون شك أصعب اليوم مام كانت 

عليه يف عصور اإلميان حني كان هذا األمل نافذاً عىل نحٍو سابق للتأمل بفضل اإلميان 

الديني املنترِش ثقافياً. حني نستكشُف إمكانية تجديد هذا األمل، ينبغي أن نأخذ يف 
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الحسبان تعلّقه بشكل أكرث مبارشة مبوضوع مصري اإلنسان وليس أصوله. وعليه، يُشري 

األمل بالله بشكل أكرث مبارشة إىل مفهومنا بأنّه أقىص خريٍ مأمول يضمن تحقيق خطة 

اإلنسان بدالً من مفهومنا بأنّه هو العلة األوىل املبدعة التي أنشأت كل املوجودات 

املحدودة ومن ضمنها اإلنسان. من املؤكَّد أنّه يف النهاية، ميكن إظهار أّن األمل بالله 

يشتمُل عىل إثبات الله الخالق الحكيم كعلّة، ولكّن هذا األمل بحد ذاته يؤثر بشكٍل 

مبارش عىل مفهوم الله كالخري األعىل لإلنسان. باالضافة إىل ذلك، إّن هذا هو املفهوم 

الذي يُجادل فيه اإللحاد املعارص أكرث من املفهوم الذي يُفيد بأّن الله هو العلة األوىل 

املبدعة التي تتحدث عنها األدلة التقليدية. بالفعل، إّن فقدان األمل بالله الذي يُعترب 

تجاه  املعارِصة  الالمباالة  يف  املساِهمة  العوامل  أهم  أحد  هو  لإلنسان  األعىل  الخري 

وجهة نظر هذه األدلة. مبا أّن هذا األمل يُعترب عديَم الجدوى، فإّن هذه األدلة تُعترب 

أوهاماً غري متصلة باإلنسان.

بالنظر إىل هذا الوضع، يبدو أنّه لو أردنا أن تكون املقاربة الرامية لصيانة إثبات 

بني  املزعوم  التعارض  ترتكز عىل هذا  أن  ينبغي  الحارض مالمئة متاماً،  وقتنا  الله يف 

مقتضيات الذاتية واألمل بالله. بدالً من املكوث فقط عىل نقد أدلٍة محددة، ينبغي 

إمكانية  تُظهر  املقتضيات وأن  لهذه  إيجايٍب  لتقديم تفسريٍ  املقاربة  أن تسعى هذه 

فهمها منطقياً بطريقٍة تكشُف أنّه من غري الرضوري أن يظهر األمل بالله كمتعارٍض 

معها باألساس بل كمتوافٍق حقيقٍي معها. بشكٍل مثايٍل، ينبغي أن تُعربِّ هذه املقاربة 

عن توافق األمل بالله مع اّدعاءات الذاتية، وذلك بأسلوٍب يدل عىل إثبات حقيقي 

لوجود الله.

يف هذه الصفحات املتبقية من البحث، سوف نلقي نظرًة وجيزًة إىل كيفية تطوير 

هذه املقاربة. ينبغي التأكيد عىل الطابع املبديّئ لهذه املالحظات وأنّه ال يتم تصّورها 

بأّي نحٍو من األنحاء كتعليٍل فلسفي متطوٍر كام ينبغي إلثبات وجود الله. إّن هذا 
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بالتايل،  مستقل.  بحٍث  إىل  ويحتاج  والصعوبة  التعقيد  فائق  عمالً  املرشوع سيكون 

ومن أجل تفادي نقل انطباٍع ُمضلِّل، من املهم التأكيد عىل أنّه من غري املقصود أخذ 

االعتبارات التي متّت اإلشارة إليها يف هذا الفصل كنقٍض حاسٍم للقضية الجّدية التي 

تؤيِّد اإللحاد الفلسفي كام رأينا، بل كمخطٍَّط استباقي ألنواع اإلثباتات التي ينبغي 

تأسيسها بشكٍل جاد يف تربيٍر معلٍّل فلسفياً لله يف يومنا الحايل. إّن هذه االعتبارات 

املعارص  االنشغال  ظروف  يف  واضٍح  بشكٍل  إثباٍت  هكذا  طرح  كيفية  إىل  تشرُي 

وافرتاضاته  الطرح  لهذا  والحاسم  املناسب  التأكيد  إّن  اإلنسانية.  الذاتية  مبقتضيات 

تتضّمن استدالالً شامالً واستقصائياً واهتامماً ُمفّصالً بالصعوبات الحقيقية- إىل درجٍة 

قيل بأنّه مُيثّل بحد ذاته وبشكٍل أنسب مادًة للبحث اإلضايف.

خصائص  إىل  رئييٍس  بشكٍل  نُشري  اإلنسانية،  الذاتية  اّدعاءات  عن  نتحّدث  حني 

اإلنسان املؤكِّدة للذات والتي يتعاىل مبقتضاها فوق الحقيقة املجرَّدة للواقع الشبيه 

باليشء ويُشّكل نفَسه وعامله بطريقٍة حرّة. إّن اإلنسان باعتبار ذاتيته يهتم بالخروج 

من حالة الوجود املمنوح واقعياً التي يشرتك فيها مع كل يشء ليك يصل إىل الوجود 

املطبَّق شخصياً. إنّه يجعل نفسه إنساناً أصيالً عرب التفصيل الفّعال للمجال املمنوح 

لتجربته ـ باالضافة إىل تجربة حاالته ونشاطاته الخاصة ـ يف عامٍل من املعنى والقيمة. 

ط هذا املرشوع لنيل املعنى والقيمة هي حرية تسعى  إّن الحرية املبِدعة التي تُنشِّ

كونها  من  بالرغم  لذاتها  فاعلية  وأكرث  أغنى  تحقٍق  إىل  ل  للتوصُّ املرشوع  هذا  عرب 

القامئة  الحرية  هذه  توسعة  خالل  من  ذلك،  عن  فضالً  مختلفة.  بطرٍق  مرشوطة 

بالدقة، يتّم تحقيق التشّكل الذايت للذاتية األصيلة.

بالقدر الذي نقبل الحياة التي نجُد أنّها قد ُوِهبت لنا بشكٍل طبيعي، ميكن القول 

بأنّنا نختار واقعنا كموضوٍع قائم للتجربة الحيّة املبارشة. ولكّننا ال نحدد بشكٍل حٍر 

كيف ستبدو هذه التجربة مبدئياً. كام ياُلحظ ِمرلوبونتي، تكمن خلف الذاتية الحرّة 
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ذاتيٌة متجسدٌة أعمق يقوم ميدان التجربة اإلنسانية املبارشة بتشكيل نفسه عربها. 

إّن ميدان التجربة املبارشة من حيث هو ليس الوظيفة الحقيقية لحريتنا.

والعبقرية  املثاِبر  التفاين  يف  أوضح  بشكٍل  الحرية  لهذه  الفّعال  التطبيق  يتجىّل 

املبِدعة التي نسعى من خاللها للتعبري عن إدراٍك علمٍي لعامل التجربة املمنوح فوراً. 

إّن هذا التطبيق للحرية يف مهمة الوصول إىل الفهم العلمي هو من دون شك نشاٌط 

ُمغني ومحرِّر. بالرغم من ذلك، ال يتمثل هدفه وإلهامه بشكٍل مبارش بتشكيل الذاتية 

الحرة أو تحقيق األشياء كام ينبغي أن تكون بل يتمثّل بفهٍم موضوعي وقابل لإلثبات 

لحقيقة األشياء من وجهة نظر أيِّ ُمستفرِسٍ علمي موضوعي.

أكرث مبارشة يف  بشكٍل  نفسه  يُعرّب عن  الحرة  للذاتية  الرصيح  الذايت  التأكيد  إّن 

املسعى العميل الذي يقوم من خالله بشكٍل تدريجي بتبديل العامل الواقعي للتجربة 

املدَركَة بذكاء إىل عامٍل ثقايف من املعنى والقيمة املقصوَدين إنسانياً. هنا، يُعلن الواقع 

الشامل للذاتية الحرة عن نفسه ليس فقط كصفٍة أصيلة للوجود الفعيل بل كمعياٍر 

أّن االحتامل  الحرية اإلنسانية، يبدو  النظرة إىل  للوجود املرغوب. انطالقاً من هذه 

القيمي للوجود يتجاوز واقعه الوجودي. بتعبريٍ آخر، حني يتّم النظر إليه من ناحية 

الحرية  بفضل  فعالً  عليه  هو  مام  أعظم  يكون  أن  مُيكن  الوجود  أن  يبدو  القيمة، 

اإلنسانية. مُيكن النظر إىل حضور الحرية اإلنسانية يف الوجود كمبدأٍ ُمنشٍئ للقيمة 

غري املتحققة لحد اآلن يف الوجود. عىل ضوء هذه النظرة إىل الحرية اإلنسانية كمنِشئة 

للقيمة، مُيكن للفرد تقدير قوة صورة هايدغر الجميلة لإلنسان كراعي الوجود، أو 

مفهوم جاسربز للوجود الحر كمصدٍر ملا مُيكن أن يكون وما ينبغي أن يكون ولكّنه مل 

يتحقق لحد اآلن وقد ال يتحقق.

عرب التأمل يف قدرة اإلنسان عىل تعزيز التصوُّرات الثقافية التي يتم تبنِّيها بشكٍل 
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أنّه  باعتبار  وتوضيحه]1].  مطلقة  كقيمٍة  اإلنسان  مفهوم  تعميق  للفرد  ميكن  حر، 

كحقيقٍة  اإلنسان  إىل  النظر  ينبغي  ذاتها،  يف  القيِّمة  للمشاريع  والذيك  الحر  املصدر 

دامئاً  ينبغي  كانط،  كام الحظ  فحسب.  آلية  أهميٍة  ذي  وليس  جديرٍة يف جوهرها 

النظر إىل اإلنسان كغايٍة بحد ذاته وليس كمجرد وسيلة. باالضافة إىل ذلك، يتخطى 

دة كالصحة الجسدية والنظام االجتامعي واإلدراك العلمي  إبداعه تعزيز خياراٍت محدَّ

واإلنجاز الجاميل ليصل إىل تحقيق القيم األخالقية التي تجعل الذات أصيلة بشكٍل 

تحقٍق  ألكمل  مثايٍل  ٍر  تصوُّ يف  مبارش  بشكٍل  مشمولة  القيم  هذه  إّن  مرشوط.  غري 

ممكٍن لوجود كل إنسان باعتبار ذاتيته الحرة الذكية، وتتشّكل من التحرر التوّسعي 

إلمكانيات الوجود الشخيص بحد ذاته. إن نوع القيم املشمولة يف هذا التصور املثايل 

هي الصدق والحرية والعدالة والحب. ينبغي أن يُلخَّص هذا التصوُّر املثايل كاالعرتاف 

املِحّب املتبادل بني األشخاص األحرار يف مملكة الصدق والعدالة.

وعليه، يفهم اإلنسان أّن شخصيته هي يف نفس الوقت ذاٌت وهدٌف مؤلٌَّف من 

القيم الشخصية  يتمثّل بتحقيق  أّن ُمقتىض كونه شخصاً  إنّه يُدرُك  القيمة املطلقة. 

القابل  تنبُع من واقعه غري  التي  غري املرشوطة كالصدق والحرية والعدالة والحب 

الذاتية نفسها.  تُطّور هذه  الحرّة، والذي من خالله  الذكية  باعتبار ذاتيته  لالختزال 

باالضافة إىل ذلك، إنّه يُدرك أّن هذا النظام األخالقي ـ الذي يتم من خالله تعزيز 

الهدف املتمثل بالتحرُّر الشخيص- يعتمد بشكٍل تام عليه يف تشّكله. ال مُيكن تأسيس 

النظام اإلنساين للقيم األخالقية عرب ُحكٍم إلهي ألنه يتضّمن تطبيق املوافقة اإلنسانية 

كميزٍة أساسية. مُيكن تقريب النظام األخالقي إىل التحقق فقط حني يُتصوَّر بشكٍل ذيك 

ويُراُد بشكٍل حر من ِقبل اإلنسان.

من خالل الرتويج الحر لتحقيق نظام القيم األخالقية غري املرشوطة، مُيكن القول 

[1]- Cf.J.Girardi, “Atheisme et theism face au probleme de la valeur absolue de l’homme’, 

Revue Philosophique de Louvain, tome 65, 1967, pp.207- 225.
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يتعاىل  حني  وعاملها.  املتميزة  اإلنسانية  شخصيتها  تُشّكل  اإلنسانية  الذات  بأّن  حقاً 

فوق اإلطار الذي تُقّدم األشياء نفسها بشكٍل واقعٍي عربه، يقوم اإلنسان بإبراز التصور 

أي  إّن  التصّور.  هذا  بتطبيق  حر  بشكٍل  نفسه  ويُلزم  بذاته  الجدير  للوضع  املثايل 

إشارٍة رصيحة إىل الله هي غري رضورية لدى توصيف النظام األخالقي. يتّم تصوير 

إمكانيته ووضوحه الجوهري بشكٍل مناسب عرب مصطلحات علامنية محضة تتعلق 

باإلبداع والحرية والتعايل املالئم لإلنسان. حني يتم النظر إليه من هذا املنظور قيمي 

ه نحو القيم، ميكن فعالً أن يُقال بأّن اإلنسان ـ باعتبار كونه مصدراً متواصالً  أو املَوجَّ

غري قابٍل لالختزال للقيم األخالقية املوثِّقة للذات ـ هو ُمطلق.

املقصود  األخالقي  النظام  هذا  تعزيز  من  بالرغم  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدُر  ولكن 

م نفسه كهدٍف مضمون جوهرياً.  إنسانياً كأمٍر مطلق يف نظام القيم إال أنّه ال يُقدِّ

إنّه مُيثّل تصوُّراً جديراً غري مرشوط، إال أّن تحققه الفعيل غري مضمون بأّي نحٍو من 

األنحاء بالرغم من مرغوبيته التامة. بتعبريٍ آخر، وبشكٍل أكرث تقنية، إنّه ال يرُبِّر ذاته 

وجودياً بالرغم من طابعه القيمي املطلق واملوثِّق للذات.

إذا حكمنا بأّن منط الوجود التاريخي املتجّسد لإلنسان هو القاعدة الحقيقية أو 

الوجودية الوحيدة لنظاٍم مرسوٍم للمعنى والقيمة، فإّن ثقتنا بهذا النظام لن تكون 

أقوى من ثقتنا بنمط الوجود اإلنساين نفسه. ولكن حني نتأمل يف منط الوجود اإلنساين 

نُدرك أنّه بالرغم من كونه جديراً يف الجوهر باعتبار أنّه املصدر الحر والذيك للمعنى 

والقيمة إال أنّه كذلك بطريقٍة عرضية وقامئة ومتزعزعة. وعليه، فإّن الخطة اإلنسانية 

النظام الحقيقي الذي يتّصُف بشكٍل كامل وموثوق بالخصائص الشخصية  لتحقيق 

الضعيف  الطابع  املناَل بسبب  بعيد  يبدو من منظوٍر مأساوٍي  أن  واألخالقية ميكن 

والعريض واملحدود ملصدره البرشي.

 بالقدر الذي يُؤخذ واقع اإلمكان اإلنساين كحقيقٍة غري واضحة، فإّن ذلك مُيثّل 
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تشكيكاً باألهمية واملوثوقية الدامئنَي أليِّ خطٍة لنيل املعنى والقيمة يقوم برتويجها. 

م نفسه  مهام بدا أّن تنظيامً محدداً للشؤون هو مثرٌي لإلعجاب بحد ذاته، إال أنه ال يُقدِّ

كتعبريٍ أكرث موثوقية عن الواقع من الحقيقة املحتومة للتزعزع والضعف الوجودينَي 

لإلنسان. إّن الصدق والحرية والعدالة والحب التي يُظهرها اإلنسان يف أرجاء الوجود 

إّن هذه  متزعزع.  ناقصة وحٌب  صدٌق محدود وحريٌة مرشوطة وعدالٌة  دامئاً  هي 

األمور تظهُر ضمن إطار ُمحيٍط من اإلمكان الوجودي واملحدودية والرش الذي يتضح 

بشّدة عرب املوت الحتمي لكل فرد واالنقراض املحتمل لكامل املجتمع البرشي. حني 

يُنظر إليها من هذه الناحية، فإّن الصدفة واإلمكان والواقعية املحضة تبدو كأبعاٍد 

النمط  من  أكرث  األخري  التحليل  يف  أساسية  وهي  تخطّيها،  مُيكن  ال  للواقع  أساسية 

الكينونة  موارد  كل  نجمع  أن  نسعى  التي  واألخالقية  الشخصية  للصفات  الضعيف 

فيها. إذا كان األمر كذلك، سوف يكون امتالك الثقة املطلقة بأي تصّوٍر حول املعنى 

الصادر عن  األخالقي  البطويل  التعبري  أّن  يبدو  واقعٍي ووهمي. سوف  والقيمة غري 

وعٍي وتقبٍُّل تام لتفاهته وعبثه النهايئ هو أكرث ما مُيكن أن يتوقعه اإلنسان عىل نحو 

معقول أو يقتضيه من نفسه.

املتزعزع  الوضع  نرفض  أننا  للحياة  العميل  الشهود  يف  نجُد  ذلك،  من  بالرغم 

والعريّض الذي تنسبه هذه النظرة إىل مملكة القيم الشخصية واألخالقية. من خالل 

فقط  ليس  القيم  هذه  ملعايشة  أنفسنا  تكريس  مُيكننا  ذاتيتنا،  عن  امللفت  التعبري 

باعتبار  نعيشها  أن  ميكننا  لها.  مرّبرة  أنها  باعتبار  أيضاً  بل  للذات  موثقيتها  باعتبار 

إطالقها وليس فقط من منظور القيمة بل أيضاً باعتبار أنها مطلقة واقعاً ووجودياً. 

بتعبريٍ آخر، ميكننا االلتزام بها بشكٍل تام ليس فقط مبعنى اإلقرار بأنها مثرية لإلعجاب 

بشكٍل غري مرشوط بل أيضاً حني نعتربها خصائص موثوقة متاماً للواقع. عرب العمل، 

مُيكننا تطبيق إثباتها كبعٍد أقىص للواقع يفوُق مجرد الصدفة أو اإلمكان. يتمُّ تذكرينا 
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مراراً بالنموذج الفعيل الذي يفيد أّن البرش يعتربون أّن شاهداً أكرث أصالًة عىل غموض 

الواقع هو املوت من أجل الحرية والصدق والعدالة والحب بدالً من الحياة املنقادة 

إىل منتهى التقييدات التي تحيُط بهذه القيم باعتبار اإلحساس بها إنسانياً. ينبغي أن 

د يف األداء الحّي والذي يُفيد أّن الوقوع ضحية  نلتفت إىل هذا اإلثبات الحّر املتجسِّ

لقوة اإلمكان لدى الدفاع عن هذه القيم ليس نقصاً يف حقيقتها ـ بالرغم مام هو 

ظاهر ـ بل عىل العكس من ذلك هو كشٌف شامٌل عن امتالكها لحقيقٍة أكرث جوهرية 

مام متلكه الواقعية واإلمكان واملوت.

خياراً  ليس  للواقع  واألخالقي  الشخيص  للطابع  الحّر  الوجودي  اإلثبات  هذا  إّن 

اعتباطياً. بطرٍق مختلفة، وبأساليب متفاوتة بني البرش، يتّم الحث عليه منطقياً عىل 

األقل إن مل يتم استلزامه بالرضورة. عىل سبيل املثال، قد يتم الحث عليه عرب وفائنا 

لروح االستفسار الذي -باعتبار أنّه دافٌع لنيل الفهم الشامل لكل الواقع- يُصّور هذا 

الواقع بأنّه ليس منافياً للعقل باملبدأ بل هو واضٌح بالفعل. أو قد يتّم الحث عليه 

األخالقي،  والوجوب  املشرتكة،  الذاتية  كتجارب  العميقة«  »للتجارب  ميدان  أي  عرب 

املثايل  التصّور  أو  املشرتكة  كالذاتية  التجارب  يف  املهيبة]1].  أو  الجميلة  والظواهر 

هذا  يرتكُز  قد  للواقع.  نهائياً  الشخيص  بالطابع  وجودٌي  إلتزاٌم  يُلَهم  قد  األخالقي، 

اإللتزام عىل املباين التي تحتّج بأّن اإلعالن عن السلطة املطلقة للتصوُّر األخالقي الذي 

ال ميكن تحقيقه هو غري واضح، وأّن القاعدة الوحيدة لالّدعاء بإمكانية تحقق التصور 

األخالقي هو التأكيد عىل أن الواقع شخيٌص يف النهاية.

األسس  لهذه  الً  مفصَّ تقييامً  تتضمن  الله  تدور حول  التي  الشاملة  الفلسفة  إّن 

العقالنية إلثباتنا الوجودي للطابع الشخيص واألخالقي أساساً للواقع. ولكننا نهتم هنا 

[1]- Cf.D.Evans, “Differences between Scientific and Religious Assertions”, Science and 

Religion, ed.I.Barbour, London, 1968, pp.101- 133.
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بشكٍل أكرث مبارشة بلفت االنتباه إىل الحقيقة امللفتة لهذا اإلثبات املطبَّق وجودياً. 

بالفعل، إننا نجد أنّه بإمكاننا أن نُشارك بشكٍل حرٍّ يف العامل املحيط لتجربتنا وكأنّه 

أنه ينبغي أن يكون كذلك فحسب. يف  من حيث املبدأ خرٌي وُمفيٌد للمعنى وليس 

رّدنا الوجودي عىل مطالب التجربة، نعيش حالة من اإلنكار الغاضب للطابع العريّض 

وغري املضمون ظاهرياً لألبعاد الشخصية للواقع. عىل سبيل املثال، نرى يف عالقاتنا مع 

اآلخرين أنّه من املناسب التفاعل معهم بطريقٍة تنسُب األهمية الحقيقية والقصوى 

لألبعاد الشخصية لوجودهم. ال يُوصف هذا التفاعل بشكٍل مناسب كمداراة ذاتية 

عاطفية فحسب، بل هو تعبرٌي عن الواقعية األخالقية التي تتطلّب إخضاع االندفاعات 

األنانية للمقتضيات املوضوعية للنظام الشخيص املعتَمد عليه. من خالل التفاعل مع 

اآلخرين بطريقٍة تؤكِّد الحقيقة الحاكمة للقيم الشخصية، نحن نتحّدى ونتغلّب -ولو 

رمزياً ـ عىل اإلشكالية التي تُفيد بأّن الواقع فاقٌد للمعنى وممكٌن وغرُي قابٍل للتفسري 

يف النهاية. عرب نشاطنا الحر، نُعلن الطابع الشخيص النهايئ للوجود.

أغنى  تحّقٍق  تصوُّر وتعزيز  مُيكِّننا من  التفاعل  أّن هذا  نجُد  إىل ذلك،  باالضافة 

املحض  التخمني  شكوك  يتجاوز  إنّه  آخر.  بنحو  تحقيقه  ميكن  ال  الشخصية  للقيم 

ويُشّكل قاعدًة وجودية لإللتزام بتحقيق التعارف املتبادل لألفراد يف مملكة الصدق 

والعدالة. كذلك، إنّه يُلهمنا ليك نصلح نظرتنا األخالقية ومنيّز عرب املصادر والتجليات 

إذا  إليها  ننسبه  أن  مُيكن  بالكاد  دامئة  أهميٍة  ذا  بُعداً  الشخصية  للقيمة  املختلفة 

يعترب الواقع شخصياً بشكٍل جذري. من خالل التطبيق املبِدع لحريتنا، نفرتض وجود 

اإلمكانية الحقيقية للوصول إىل نظاٍم شخيٍص وأخالقٍي جذرٍي للواقع وتكريس أنفسنا 

لتحقيقه.

إّن الوضع الذي مُيكننا فيه بنشاطنا الحر االعرتاف الفعيل بالواقع الحاكم للقيم 

الشخصية ـ والذي يبدو غري مربٍَّر من منظور التخمني املحض- هو متناقٌض للغاية 
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منطقية  أُُسساً  يُشكُِّل  فكرٍي  أسلوٍب  إىل  يشرُي  إنّه  النظر.  من  املزيد  ويستدعي 

النظر هنا  الله إذا تّم تفصيلُُه بشكٍل كامل وتربيرُُه نقدياً. فلنرصف  إلثبات وجود 

عن هذه املهمة الشاقة املتمثّلة بالتفصيل والتربير، ولنذكر فقط الخالصة املجرّدة 

لهذا األسلوب التفكريي.

لقد أرشنا إىل حقيقتني مُيكن القول بأنهام حني يُؤخذان معاً يًشكِّالن تناقضاً يتمثّل 

يف داللة كٍل منهام عىل تقييٍم مختلٍف للواقع. من ناحية، توجد الحقيقة التي تُفيد 

فاقٌد  والنهايئ  األسايس  طابعه  يف  الواقع  أّن  عىل  يدل  للتجربة  التأميل  الوصف  أّن 

للمعنى وال يُعتمد عليه وتصاديف وغري قابٍل للتفسري. بالرغم من إمكانية اعتبار أّن 

اإلنسان كفاعٍل ذيٍك وحٍر هو مطلٌق من منظور القيمة، إال أن ذلك يبدو عرضياً متاماً 

يف الواقع، وإّن وجوده بحد ذاته متزعزع وممكن من دون ريب. باالضافة إىل ذلك، 

ُممكناً  يبدو  اإلنسان  له  يُروِّج  الذي  والشخيص  األخالقي  للنظام  املثايل  التصّور  فإّن 

وغرَي مرّبٍر يف الواقع متاماً كوجوده الخاص الذي مُيثّل وظيفًة فيه. من ناحيٍة أخرى، 

توجد الحقيقة التي تُفيد أّن اإلنسان يف التطبيق الفعيل لحياته مُيكنه تكريس نفسه 

بشكٍل حرٍّ إلثبات الطابع الشخيص واألخالقي النهايئ للواقع وأنه يفعل ذلك فعالً. إنّه 

يُنكر السخافة املزعومة للواقع ويقوم بشكٍل رمزٍي بتطبيق الحقيقة الحاكمة للمعنى 

والقيمة عرب أُطُر اجتامعية وفنيّة وثقافية مختلفة.

إّن الصدام بني هذه التأكيدات املتعارضة املتعلقة بالطابع الشخيص أو املوضوعي 

هذا  للواقع. يف  أكرث وضوحاً  لتقييٍم  أعمق  فهٍم  وراء  السعي  إىل  املرء  يدفُع  للعامل 

الفرد  يحتج  قد  املثال،  سبيل  عىل  نفسها.  االحتامالت  من  مجموعة  تطرُح  املجال، 

بأّن العامل هو موضوعٌي باألساس وأّن محاولة اإلنسان إلنكار هذا األمر عىل صعيد 

التطبيق تُشكِّل السخافة النهائية للوجود. أو قد يحتّج بأّن اإللتزام الوجودي لإلنسان 

األنحاء،  من  نحٍو  وعىل  بذاته،  هو  والشخصية  األخالقية  للقيم  الحقيقية  بالذروة 
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ضامنة وإثبات مناسب للطابع الشخيص الحقيقي واملوثوق للعامل. وأخرياً، قد يحتج 

بأّن االّدعاء الوجودي بأّن العامل شخيٌص من حيث املبدأ ال مُيكن تعليله ببساطة عىل 

ضوء املصادر الذاتية لعامل التجربة بل عىل ضوء اإلثبات اإلضايف لوجود الله كمبدأٍ 

شخيٍص يتعاىل فوق العامل املحدود.

الوجودي  االعرتاض  من  بالرغم  أنّه  يُفيد  الذي  املنظور  عن  الدفاع  قطعاً  مُيكن 

لإلنسان، فإّن العامل موضوعٌي ومناٍف للمنطق باألساس وسوف يبقى كذلك. السبب 

هو  ملا  النهايئ  الواقع  وترويج  بإثبات  مبقتضاها  اإلنسان  يقوم  التي  الحرية  أّن  هو 

شخيص هي متجذرٌة يف اإلطار املحيط للواقعية واإلمكان. وعليه، مُيكن االحتجاج بأنّه 

التي تؤكِّد عليها  للقيم الشخصية  رمزياً  إثباتاً  الحرية فقط  تابعيتها، تحقِّق  باعتبار 

وليس إثباتاً حاسامً وحقيقياً لها. وعليه، فإّن عدم منطقية الواقع وتصادفه ـ مبا فيه 

الواقع البرشي ـ يبقى افرتاضاً غري قابٍل للهزمية.

إنّه  ُمطلق.  بشكٍل  املقاومة  عىل  عصيّاً  ليس  االستداليل  األسلوب  هذا  ولكّن 

بالكاد يُقنع اإلنسان الذي يقوُم كردٍّ عىل تحفيزات التجارب العميقة املختلفة ذات 

أّن  واستشعار  للواقع  النهائية  الشخصية  للطبيعة  وجودياً  نفسه  بتكريس  املعنى 

هذا التكريس يقوم حقاً بتوسعة احتامالت وجوده الشخيص. سوف يرى أّن اإلرصار 

الحرة  ذاتيته  ملقتضيات  ُمقيِّد  تآكل  هو  غري شخيٍص  الواقع  أّن  اعتبار  عىل رضورة 

إلتزامه  عرب  يقوُم  بأنّه  يُفيُد  الذي  االعرتاض  عىل  اإلنسان  يُجيب  سوف  ومواردها. 

الوجودي بتطبيق إثباٍت رمزٍي فحسب للقيم الشخصية بالتايل: أنّه ال ينبغي للمرء 

االستخفاف بأهمية هذا اإلنجاز الرمزي. سوف يحتّج اإلنسان بأنّه من األكرث منطقياً 

تفسري اإلثبات الرمزي ملا هو شخيٌص كشيفرٍة لحقيقة يف املبدأ بدالً من اإلهامل التام 

ألهمية اإلنجاز الرمزي عرب التأكيد الجامد عىل املنافاة املنطقية النهائية. كام ياُلحظ 

أحد املؤلّفني: »من الجدير باملالحظة مثالً أّن البرش يتواصلون مع بعضهم، ويُشّكلون 
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ويحرتمون  بعضهم،  أجل  من  بأنفسهم  أحياناً  ويُضّحون  وعميقة،  دامئة  صداقاٍت 

األشخاص اآلخرين بطريقٍة تختلف عن احرتامهم لألشياء، ويُقّدرون اإلبداع، ويَبنون 

الجامعات، وينجذبون دامئاً إىل اإلخالص لـ )عملية( الفهم. إّن هذه الحقائق تكون 

غريبة إذا كان العامل الذي تُؤلِّف هذه الذوات الذكية جزءاً منه منافياً للمنطق بشكٍل 

راديكايل. إذا كان بإمكان اإلنسان جْعل الُنبل والصدق صائبنَي، فإّن الواقع ليس منافياً 

للمنطق إىل الدرجة التي يبدو عليها«]1].

بالرغم من ذلك، لدى محاولة الفهم التام والتربير املناسب لإلثبات الحّي للطابع 

الواقع  نطاق  أّن  اعترب  إذا  الفرد صعوباٍت عسرية  سيُواجه  للواقع،  النهايئ  الشخيص 

سواًء  ـ  اإلطار  هذا  يف  املتوفّرة  األدلة  أّن  هو  السبب  للتجربة.  املحدود  العامل  هو 

الطابع  إىل  تُشري  الفلسفة-  أو  الطبيعي  العلم  أو  السليم  املنطق  إىل  العائدة  تلك 

العريض واالشتقاقي والضعيف واملمكن فعالً لنظام القيم الشخصية واألخالقية. إّن 

مقابل  يف  عليها  اإللحادية  الوجودية  الفلسفة  الحظنا حثَّ  التي  النقطة  هي  هذه 

األشكال املختلفة من النزعة اإلنسانية املتفائلة. إّن أيَّ نظريٍة تاريخية أو علمية أو 

اجتامعية تُعلن إمكانيَة تطوير اإلطار الواقعي واألويّل واملتزعزع لحياة اإلنسان فقط 

عرب الفعل اإلنساين ليتحّول إىل نظاٍم مضمون وجودياً للمعنى والقيمة هي مرفوضة 

هنا باعتبارها غري قابلة للتربير.

منطقية  »رسالة  مؤلفاته  أوائل  إحدى  يف   )Wittgenstein(فيتغنشتاين يُقّدم 

فلسفية« نقطًة مامثلة. إنّه يشرُي إىل عدم إمكانية تأسيس إثباٍت للحقيقة الجوهرية 

للمعنى والقيمة بشكٍل مناسب يف اإلطار الدنيوي لإلمكان املحض وللمعلومات غري 

يف  خارجه.  يقع  أن  ينبغي  العامل  معنى  »إّن  التايل:  يكتب  وعليه،  للتفسري.  القابلة 

العامل، كلُّ يشٍء هو كام هو ويحصل كام يحصل. يف داخله ال تُوجد أي قيمة، وإن 

[1]- M.Novak, Belief and Unbelief, London, 1966, p.145.
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ُوجدت ستكون غري قيِّمة. إذا ُوجدت قيمة قيِّمة، ينبغي أن تقع خارج كل ما يحصل 

ويُوجد ألّن كل ما يحصل ويوجد هو عريّض. ما يجعله غري عريض ال ميكن أن يقع يف 

العامل ألّن هذا سيكون عرضياً أيضاً. ينبغي أن يقع خارج العامل«]1].

إّن اإلشارة إىل رضورة وقوع املبدأ األسايس للمعنى والقيمة خارج العامل تقودنا يف 

النهاية إىل التفكري يف كيفية إمكان إثبات وجود الله كمبدأٍ شخيٍص يتعاىل فوق العامل 

املحدود للتجربة اإلنسانية أن يُقّدم تقييامً واضحاً لهذا العامل الذي ـ حني يتم التفكري 

به بحد ذاته فحسب ـ يُثرُي تقييامٍت متعارضة حول معناه وقيمته. قد يبدو أّن هذا 

اإللتزام  بواسطته، عرب  نقوم  الذي  املتناقض  النشاط  فعالً عىل  الضوَء  يُلقي  اإلثبات 

الوجودي، مبناقشة أدلة االعتبارات التخمينية املحضة ونعرتُف بشكٍل حرٍّ عرب أفعالنا 

بالحقيقة الحاكمة للقيم الشخصية كالصدق والحرية والعدالة والحب. السبب هو 

أّن ذلك يستويف رشطاً رضورياً لإلطالق الحقيقي أو الوجودي لهذه القيم التي مُيكننا 

أنفسنا  يف  مالئم  بشكٍل  تأسيسها  مُيكننا  ال  ولكن  نشاطنا  يف  حر  بشكٍل  مشاهدتها 

أو يف عامل تجربتنا. إّن هذا الرشط هو التحقُّق الفعيل لهذه القيم يف مبدأٍ شخيص 

مستقل فعالً ومتاماً عن كل وقوع وإمكاٍن ومحدودية. مبا أّن هذه القيم الشخصية 

يف الجوهر هي فاعلٌة فقط باعتبار انبثاقها من مبدأٍ شخيٍص يف الجوهر، فإّن إثبات 

كونها ُمطلقة بالفعل يستتبع إطالق هذا املبدأ أيضاً. ولكن إذا كان هذا املبدأ عرضياً 

ومحدوداً وُممكناً يف الواقع، ال مُيكنه أن يكون ُمطلقاً فعالً أو وجودياً. يف هذه الحالة، 

نفسها  الشخصية  للقيم  الوجودي  أو  الفعيل  اإلطالق  عن  اإلعالن  املقبول  غري  من 

ألّن الطابع املتزعزع وغري القابل لالعتامد وجودياً لقاعدتها الشخصية سوف يجعل 

منزلتها الوجودية عرضية، وغرَي واضحة، وغرَي ُمثبَتة يف األساس. فقط حني نفرتض بأّن 

املبدأ الشخيص الذي يُشكِّل أساس هذه القيم هو ليس عرضياً أو ممكناً، مُيكننا تفادي 

[1]- L.Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, London, 1922, 6.41.
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هذا االستنتاج. يتمُّ تصوُّر حقيقة هذا املبدأ املوثوق يف إثبات الواقع املتعايل الشخيص 

لله باعتبار أنّه الصدق والحرية والعدالة والحّب غري املحدود.

التي  الفلسفية  للمعضالت  الحلول  طرح  سياق  يف  لله  اإلثبات  هذا  يُفهم  حني 

يُثريها اإللتزام الوجودي للفرد، ال ينبغي تحليله كمصدٍر للوهم والغربة بل كتعبريٍ 

عن لُغز الحرية والحب الذي يُشكِّل إثباتاً ُمالمئاً اللتزام اإلنسان بالحقيقة الحاكمة 

واملوثوقة للبعد الشخيص بالرغم من منط وجوده املمكن واملتزعزع. إنّه يشري إىل أن 

تطبيق اإلنسان الرمزي واملكلِف غالباً للسيادة الحقيقية للبعد الشخيص هو موثوٌق 

ومفيٌد للمعنى ألنّه يتناغُم مع أعمق قاعدٍة للوجود.

إىل  النظر  مُيكن  للوجود،  األول  الشخيص  املبدأ  الله هو  إثبات كون  عىل ضوء 

راً بذكاء  العامل املحدود للتجربة اإلنسانية بطريقٍة مختلفة تتمثّل يف اعتباره ُمتصوَّ

للقيم  ومصدٍر  محدود  كتعبريٍ  اإلنسان  ظاهرة  إّن  وعليه،  ُحر.  بشكٍل  ومقصوداً 

البعد  تسبق  محيطٍة  عامليٍة  عمليٍة  يف  كوظيفة  فقط  ليس  اآلن  تتجىل  الشخصية 

ذلك،  إىل  باالضافة  الكرمية.  اإللهية  لإلرادة  خاضع  كموضوٍع  أيضاً  بل  الشخيص، 

املتعددة  العميقة الشخصية واألخالقية  التجارب  ُمفيٍد للمعنى تحليل  ميكن بنحٍو 

كرموٍز متميِّزة  أيضاً  البرشية بل  لإلنسان ليس فقط كعمليات كشٍف عن املصادر 

ووفائنا  التجارب  هذه  أّن  نعترب  أن  مُيكن  نهايئ.  ال  بشكٍل  الشخصية  الله  لحقيقة 

املبِدع ملطالبها متتلُك أهميًة وقيمًة جديدة باعتبار حثّها عىل اإلقرار واإلدراك الحر 

مبصريٍ شخيٍص لإلنسان خاضعٍ لإلرادة اإللهية.

ال ينبغي فهم هذا التأكيد عىل املصري اإلنساين الخاضع لإلرادة اإللهية كتفريٍط 

بالحرية واإلبداع اإلنساين، وهذا يحصُل كثرياً. بالقدر الذي يتم التأكيد عليه بشكٍل 

خاص كإثباٍت لرتويج اإلنسان الحر واملبِدع للقيم الشخصية، ينبغي تحليله كمحافٍظ 

عىل جدية هذا املرشوع اإلنساين ونزاهته. بالرغم من أنّه يقتيض االعرتاف باالعتامد 
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اإلنسان  قيمة  يقمع  ال  أنّه  إال  أعىل،  حقيقٍة شخصية  عىل  اإلنسان  لكيان  الجذري 

للمعنى  أصيل  كمصدٍر  لالستبدال  القابلة  غري  حقيقته  أو  جديرة،  كغايٍة  املطلقة 

والقيمة الحقيقيَّني. إّن إحراز اإلنسان للمعنى والقيمة ال يعتمُد عىل الكامل اإللهي 

مبعنى أّن الله يُؤّمن له بشكٍل طبيعي معلوماٍت محّددة وبصائر أخالقية ميتلكها الله 

باألصل. إن الكامل اإللهي ليس مامثالً لنظام الكامل البرشي وال يتّم تحقيقه بنفس 

الطريقة، بل هو متعاٍل فعالً بالنسبة إلينا]1]. ال ينبغي فوراً استشعار تأثريه عىل تحقق 

الكامل البرشي، بل ينبغي فهمه بشكٍل ميتافيزيقٍي كمساعٍد للذاتية اإلنسانية ليك 

النظام  ونوعية هذا  نطاق  إّن  والقيمة.  للمعنى  اإلنساين  للنظام  حرّاً  تصبح مصدراً 

اإلنساين للمعنى والقيمة هو –عىل نحو غري قابل لالستبدال- أمٌر متعلٌق بالعبقرية 

املبدعة للذاتية اإلنسانية وهدفها األخالقي. باالضافة إىل ذلك، بالرغم من استطاعة 

الفرد الوصول عرب هذه التوسعة للذاتية اإلنسانية إىل االعرتاف بوجود الكامل اإللهي 

كاملصدر املطلق للفرد، إال أنّه ال يتّم بذلك حرمان اإلنسان أو استبعاده من التطبيق 

اإلضايف لإلبداع البرشي. بينام مُيكن أن نفهم أّن هذا اإلثبات لله يُشري إىل أّن الواقع 

هو بشكٍل أسايٍس عىل نحٍو يستطيع فيه كلُّ شخص تحقيق نفسه بشكٍل تام ومؤكَّد 

جميع  يُشغل  الذايت  بالتحقيق  املتمثل  املرشوع  لهذا  الفعيل  اإلنجاز  أّن  إال  كفرد، 

موارد حريتنا املبدعة. إنّه يتحّدانا للتفكري بشكٍل ُحر بتصّوٍر مثايٍل للوجود الشخيص 

الذي يتضّمن شبكًة معّقدة من العالقات مع الطبيعة واألشخاص اآلخرين والحقيقة 

الشخصية الُعليا املتمثلة بالله، وتطبيق هذا التصّور.

تهدُف االقرتاحات الوجيزة التي تّم تلخيصها آنفاً لإلشارة إىل كيفية تصّور إثبات 

قها الذايت األعظم. نتبّنى هذا  الذاتية ونداٍء لتحقُّ اإلله الشخيص كتعبريٍ عن حريتنا 

املتناقض  اللتزامنا  مشخِّص  تقييٍم  كأكرث  املنطق  من  خاٍل  وغري  حرٍّ  بشكٍل  اإلثبات 

[1]- Cf.G.Verbeke, “Christian Faith and Philosophical Research”, Studies LV, 1966, 

pp.120- 130.
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نتائج  يتضمن  التبّني  إّن هذا  بالثقة.  الشخصية وجدارتها  للقيم  السائدة  بالحقيقة 

لاللتزام  النهائية  الداللة  تفصيل  خالل  من  والعمل.  الفكر  أجل  من  للذات  شاملة 

للقيم  ترويجنا  إىل  وضوحاً  أكرث  هاً  وتوجُّ جديداً  ُعمقاً  مينحنا  إنّه  الشخيص،  بالبعد 

ع ويصقل نظرتنا تجاه ما تنطوي عليه تنمية السلطة الشخصة يف  الشخصية، ويُوسِّ

حياتنا، وعالقاتنا مع اآلخرين، وموقفنا تجاه القاعدة النهائية لوجودنا.

قد يُعرتض بأّن املقاربة املشار إليها هنا التي تروم إثبات وجود الله تعتمُد كثرياً 

عىل عامل املشاركة الحرّة الوجودية لإلنسان، وبالتايل هي ليست ُمقنعة يف الحقيقة. 

يتم إثبات وجود الله بشكٍل حٍر عىل أنه يُضفي املعنى عىل االلتزام الوجودي بالطابع 

إال  االلتزام  املنطقي عىل هذا  التحفيز  من  بالرغم  ولكن  للواقع،  األسايس  الشخيص 

أنه ليس واجباً بنحٍو صارم. وعليه، قد يبدو أنه باإلمكان تحقيق عالقة إثبات وجود 

التجربة عىل نحٍو مُيكن  إلتزاٍم ُمسبٍق باعتبار هذه  الله بالتجربة اإلنسانية مبقتىض 

أن يكون هذا اإلثبات ذا صلة. إّن أحد الردود الوجودية املختلفة عىل التجربة ـ عىل 

سبيل املثال: اعتبارها خالية من املنطق وعرضية ورشيرة ـ لن يُحقِّق هذا اإلثبات.

   قد يتّم االعرتاف بصدق هذا املّدعى من دون اإلقرار بعبثية املقاربة املقرتحة 

حول الله. من املؤكَّد أّن الفكرة املهمة ال تكمُن يف قيام أحد التطبيقات الوجودية 

للتجربة بتفضيل إثبات وجود الله، بل االدعاء بأّن هذا التطبيق يُحقِّق تحرراً أوسع 

الحتامالت الوجود الشخيص يفوق التطبيق البديل للتجربة. ينبغي أن يقوم كلُّ فرٍد 

يف النهاية باختبار صدق هذا االّدعاء عرب التفّكر بوجوده املطبَّق فعلياً.

يف  املنسوبة  لألهمية  نتيجة  هو  الوجودي  اإللتزام  عامل  عىل  التأكيد  هذا  إّن 

الفكر املعارص إىل مقتضيات الحرية واالستقاللية اإلنسانية، ولكّنه قد يرُبز بُعداً مهامً 

لإلثبات األصيل لله. السبب هو أنّه ال يُشري فقط إىل التوّجه نحو الله باعتباره الحرية 

املتعالية الشخصية الذي يجعل الحرية املحدودة ممكنة، ولكن أيضاً إمكانية الوصول 
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إليه بشكٍل أصيل عرب الوفاء ملقتضيات حريتنا الشخصية. بتعبريٍ آخر، إنّه يُشري إىل 

أّن الله يحرتُم حريتنا كام نفعل وأنه يريد منَّا إثبات وجوده ليس بطريقة خالية من 

الحياة كواجب الوجود الحتمي، بل بطريقٍة حرٍة كالقيمة الشخصية املطلقة املرغوبة 

باطنياً يف التزامنا الحر يف حياتنا بالحقيقة السائدة للبعد الشخيص.

ال داعي للقول بأنّنا مل نتطرّق للعديد من املعضالت الحقيقية يف هذا التلخيص 

للمقاربة املحتملة ملسألة الله يف يومنا الحايل. عىل سبيل املثال، مل ندخل فعلياً إىل 

اإلشكاليات  نتناول  ومل  الله،  املتحدثة عن  لغتنا  املتعلقة مبعنى  العديدة  املعضالت 

لقد  ذلك،  بالرغم من  الرش.  لله ومسألة  عنوان  التي ميكن طرحها تحت  املشهورة 

حاولنا اإلشارة إىل خٍط تأميل يستشكُل عىل إعالن اإللحاد املعارص بأّن إثبات وجود 

الله يؤّدي إىل الغربة بحد ذاته ويتعارض مع مقتضيات الذاتية اإلنسانية. عىل العكس 

ٍر  من ذلك اإلعالن، إّن هذا الخط التأميل يشرُي إىل أّن إثبات الله قد يُعّزز تحقيق تحرُّ

أشمل لإلمكانيات املبِدعة للذاتية اإلنسانية مام هو متوفٌر يف إطار إنكار أي كامٍل 

متعاٍل شخيص. بهذه الطريقة، يُظِهُر أّن إثبات الله هو مرشوٌع مفعم باألمل، وهدٌف 

ُمرتقَّب برسور، وليس تهديداً ُمستهجناً للذاتية اإلنسانية كام يكرِّر اإللحاد املعارص.

بنغمة األمل هذه نُنهي هذا امللخص األويل للمقاربة الوضعية ملسألة الله التي 

قام تطّور اإللحاد املعارص نفسه بطرحها. كام ذكرنا، إّن إعادة ظهور هذا األمل هو 

إلثبات وجود  الحاسم  بالتعليل  املتمثل  الكبري  الفلسفي  للمرشوع  مقّدمة رضورية 

الله يف يومنا الحايل.
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