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العتبة العباسية املقدسة  -املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
الطبعة األوىل 1442 :هـ  2020 -م

مقدمة املركز
ِّ
الظاهرة الغرب َّية يف عرصنا الراهن واسعة النطاق ومعقَّد ٌة غاي َة التعقيد لدرجة أنَّها
ىل جميع
بسطت نفوذها وتجاوزت تأريخ العامل الغريب وحدوده الجغراف َّية لتُلقي بظاللها ع ٰ
ىل سائر
بقاع العامل وتسود يف مختلف األوساط الفكريَّة املعارصة ،ومن ث َ َّم قطعت الطريق ع ٰ
األنظمة املعرف َّية لتقول كلمتها.
ىل عاملقة تأريخ
الفكر الغريب املعارص رغم سطوته وسلطته الواسعةَّ ،إل أنَّه متق ِّو ٌم ع ٰ
بكل وجوده مدي ٌن للمفكِّرين القدماء واملدارس الفكريَّة والفلسف َّية التي
الفكر البرشي ،وهو ِّ
تألَّقت يف العهود السابقة؛ والجدير بالذكر هنا أ َّن تأثري علامء العصور الكالسيكيَّة والحديثة
شامل وباقٍ .
ىل هذا الفكر ٌ
ع ٰ
بعد إخفاق العلامء الغرب ِّيني يف صياغة األُمنوذج األمثل الذي كانوا يطمحون لرتويجه يف
الحياة االجتامعيَّة لإلنسان الحديث ،وإثر عدم توقُّفهم عن الفضول املعريف إزاء شتّ ٰى األوساط
الفكريَّة يف املجتمعات غري الغرب َّية؛ واجه املفكِّرون الرشق ُّيون والغرب ُّيون املعارصون سؤاالً
ٌ
مصرييًّا ال محيص منه حول الظاهرة الغرب َّية الواسعة واملعقَّدة؛ فهو ٌ
مشرتك ،حيث
سؤال
يواجهه من يتص َّد ٰى ملواجهة امل ِّد الفكري الغريب ،وكذلك من يدعو إ ٰىل الحوار والتبادل املعريف.
ىل ضوء
هذه املواجهات الفكريَّة يف عرصنا الحارض محتدم ٌة يف باطن العامل الغريب أيضاً ع ٰ
ٍ
نقد أمثر ظهو َر العديد من املصطلحات ،مثل «مركزيَّة أُوروبا» و«العوملة» و«األمركة» ،وما
شاكلها.
تتمحور سلسلة «دراسات نقديَّة يف أعالم الغرب» ،ضمن هدفها األسايس حول الدراسات
النقديَّة للفكر الغريب يف إطار بحوث تحليل َّية نقديَّة للمنظومات الفكريَّة لفطاحل الفكر
الغريب ور ُّواده الذين أنشؤوه بفضل جهودهم الفكريَّة ،تتمحور مواضيعها حول بيان الهواجس
والتساؤالت املطروحة بخصوص ما ُذكِ َر.
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يف هذا الجزء من السلسلة سنقرأ متاخامت تحليلية نقدية للفيلسوف االنكليزي ديفيد
هيوم (مقاربات نقد َّية لنظامه الفلسفي) وقد شارك يف هذا الكتاب الجامعي جم ٌع وازن من
املفكّرين والباحثني من الغرب والعاملني العريب واإلسالمي.
وقد تم توزيع بحوث هذا الكتاب عىل قسمني :القسم األ َّول :وهو تحت عنوان «هيوم
والفلسفة» والقسم الثاين بعنوان« :هيوم والدين» وفيه بحوث نقدية وتحليلية آلرائه ومواقفه
من الدين والالهوت املسيحي عىل وجه الخصوص ،وبيان ألبرز أطروحاته يف هذا الصدد.
كل من
وإذ نُق ِّدم هذا الجزء من هذه السلسلة إ ٰىل قُ َّرائنا الکرام ،ال يفوتنا أ ْن نشيد بجهود ِّ
خاصني بالتقدير واالمتنان الكتّاب
ساهم يف إنجاز هذا العمل بحثًا وإعدا ًدا وتحري ًرا وإخرا ًجاّ ،
والباحثني واملرتجمني الذين شاركوا يف أبحاث ودراسات هذا الكتاب.
رب العاملني.
والحمد لله ِّ

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
النجف األرشف
ربيع األول1442 /هـ

القسم األوَّل

هيوم والفلسفة

ديفيد هيوم ،خصيم العقل ..منكر امليتافيزيقا
محمود حيدر

[[[

َّ
امللخص:
مل ُي ِحط الغموض بفيلسوف من فالسفة الحداثة كمثل ما أُحيط به ديفيد هيوم .أكرث
النظراء م َّمن عارصوه ،أو أُولئك الذين جاؤوا من بعده قد ارتابوا من غموضه؛ بل إنَّ جم ًعا
أي معيا ٍر
منهم أخذهم الذهول حيال موقفه من ُدربة العقل ،ومل يجدوا ما يُس ِّوغ عزوفه عن ِّ
عقال ٍّين يوصل إىل إدراك حقائق األشياء واألفكار .راح يتعدَّ ى ما وضعه أُستاذاه فرانسيس
بيكون وجون لوك من قواعد للفلسفة التجريب َّية .وألجل أنْ ينفرد باختباراته الشخص َّية،
امليتافيزيقي كلِّه
كل نزعة إيقان َّية ،وآثر التعامل مع الرتاث
فقد خالفهام الرأي ل ُيعرِض عن ِّ
ِّ
ٍ
بشغف غري مسبوق إىل
بوصفه نقيضاً ألفهام الطبيعة البرشيَّة .وليك ي َّتفق له ما يريد ،مىض
مناصبة امليتافيزيقا العداء ،وقد حرص عىل أنْ يزعزع أركانها من داخل دون أنْ يستغرق
ِّ
املكتظ بالعناء ،وقد فعل هيوم هذا؛ إ َّما لقصور يف اإلحاطة مبفاهيمها ،أو لخشيته
عاملها
االمتثال ملهابة أسئلتها العظمى.
[[[ مفكر وأستاذ محارض يف الفلسفة الحديثة -لبنان.
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ومثلام نالت امليتافيزيقا منه نصيبها من الهدر ،سينال العقل حظَّه األوىف من تهمة
الغموض موجعاً للعقل مثلام هو موجِ ٌع للعني ،فقد ق َّرر أنْ
َ
التقصري والغموض؛ وألنَّه عدَّ
مم
ائزي يجعل العقل َّ
أقل تحليقاً يف األعايل َّ
يجتنب الوجع املح َّتم ،وينساق نحو منهجٍ غر ٍّ
أي فيلسوف حديث .هو مل يفرتض أنَّ لدينا َملَكَة أُخرى أفضل قدرة لتزويدنا مبعرفة
اتَّخذه ُّ
يتعي اتِّباعه.
طبائع األشياء؛ بل رأى أنَّ الشكَّ هو املوقف املعقول الوحيد الذي َّ
َّ
اللفت أنْ ال نجاة من «الفراغ العجيب» الذي اقرتفته مطارحات هيومَّ ،إل عن طريق
البرشي لتدبري حياته اليوم َّية .والنتيجة أنَّه لـمَّ أقام
الغريزة التي وهبتها الطبيعة للكائن
ِّ
نفسه يف املنطقة الرماديَّة بني مرأى العني واستدالالت الذهن ،فإنَّه مل يجد سوى السخرية
سبيالً ملواجهة ما مل يستطع عىل إدراكه صرباً ،لقد أشكل عليه إدراك الحدِّ الفاصل بني الوهم
أي حقيقة تتجاوز ميدان
أي تربي ٍر
والفهمّ ،
فلسفي؛ إلثبات ِّ
ثم مىض إىل القطع بعدم وجود ِّ
ٍّ
الفكري
ينج من شكوك َّيته ومسلكه
الحس َّية .وللمفارقة ،إنَّ ميدان التجربة نفسه مل ُ
ّ
التجربة ِّ
املضطرب ،بل ميكن القول :إنَّ ما انتهى إليه يف كتابه «تحقيق يف الفاهمة البرشيَّة» هو أقرب
إىل التيه يف د َّوامات الريبة وعدم اليقني.
* * *
يستحق
عم إذا كانوا يف محرض فيلسوف
ُّ
الذين أخذوا عىل هيوم ريب َّيته املفرطة تساءلوا َّ
هذه الصفة .فالفيلسوف هو طالب الحكمة ،والساعي إىل العثور عليها ،ورأس الحكمة  -عىل
الحواس الخمس .وال يغيب ع َّنا أ َّن ل ُدنْيَا
ما نعلم  -التع ُّرف عىل ما يتوارى خلف حجاب
ِّ
أي علم سواها  -هي التي نبَّهت إىل وجوب
املمكنات سح َرها وغوايَتهاَّ ،إل أ َّن الحكمة  -دون ِّ
عم ميكث وراء بوادي األشياء ومظاهرها.
العثور َّ
رضب من السخرية
لقد أدان هيوم امليتافيزيقا واستنزلها منازل األفكار الزائفة ،لينتهي إىل ٍ
ٌ
ومرتبك من تلك الوحدة البائسة التي وضعت
خائف
توصل إليه من استنتاجات« :أنا ٌ
مم َّ
َّ
فيها فلسفتي» ،هكذا قال .لكن مرجع خوفه يعود عىل أرجح تقدير إىل «ال أدريَّته» حيال
سؤال الوجود ،وكذلك إىل شكوك َّيته مبنطق العلم ومنطق التجربة يف آنٍ  .وتلك مخافة مرشوعة
ما دام مل يعد لديه ما يستأمنه عىل أيَّام دهره .أ َّما نظريَّته يف املعرفة  -لو َصل َُح لها هذا
تختص بالعالقة بني
االسم  -فسنجدها مدعاة للعجب؛ فها هو يرى «أ َّن املعرفة املنطقيَّة التي ُّ
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تص ُّورات الذهن هي يقين َّية مئة باملئة؛ ألنَّها ال تقول لنا شيئًا عن العامل ،أ َّما املعرفة التجريب َّية
الحس َّية البسيطة ،فإنَّها تروي لنا شيئًا من العامل دون أ ْن تكون
التي تقوم عىل االنطباعات ِّ
يقينيَّة مائة باملائة»...
الحصيلة املنطق َّية لهذه املعادلة «الهيوم َّية» أ َّن كلتا املعرفتني ال ترتقيان إىل املنزلة التي
يتأسس عليها ما ِ
يوص ُل إ ٰىل الح ِّد األد ٰىن من اليقني ،وبنا ًء عليه فقد َج َز َم هيوم بأ َّن معرفة
َّ
امليتافيزيقي ،واإلقرار بعدم القدرة عىل النفاذ إىل
الطبيعة اإلنسانيَّة تستلزم نبذ الوهم
ِّ
موضوعات تستغلق عىل الذهن استغالقًا ..أ َّما املنهج الوحيد الذي ق َّرره ليقتدر به عىل تحرير
املعرفة من هذه املسائل املستغلقة ،فقد جاء عىل لسانه« :أ ْن نبذل ما يسعنا البذل عىل
البرشي ،وأ ْن ن ُِّبي من خالل تحليل دقيق لقواه وطاقاته ،أنَّه ليس ُم َع ًّدا
تقص طبيعة الذهن
ِّ
ِّ
بأي وج ٍه من الوجوه للخوض يف مثل هذه املوضوعات القصيَّة واملستغلقة»...
ِّ
* * *
اللشيئ َّية
كل هذا؟ أفال يفيض مقصده إىل الهبوط املريع نحو َّ
ما الذي سيقوله هيوم بعد ِّ
كل هذا االعتقاد مبنه ٍج
والسخرية من بداهات التعقُّل؟ ..ث ّم لنا أيضً ا أ ْن نسأل :من أين له َّ
أي رضب من املعرفة اليقينيَّة؟
رمادي نهايته االمتناع عن ِّ
ٍّ
لتبي لنا أ َّن الرجل مل ِ
يأت
لو عدنا قليالً إىل تاريخ الفلسفة منذ إرهاصاتها اليونان َّية األُوىلَّ ،
بخطب جللَ .مثَلُه كمثل سائر فالسفة الحداثة م َّمن ذهبوا مذهب ِّ
الشك ،حتَّى استوطن
جل هؤالء أخذوا عن أسالفهم
بعضهم أرض العدم ،وهوى بعضهم اآلخر إىل وادي اإللحادُّ .
اإلغريق عصارة أمرهم ،ث ّم جاوزوهم لـمَّ خاضوا مغامرة الحداثة؛ لهذا جاز القول :إنَّهم متاهوا
مع ما جاء به األ َّولون ،ث ّم مل يأتوا بجديد يُع َّول عليه .يف الفرتة التي تلت عهد سقراط ،أي قبل
قرون مديدة من ظهور الحداثة يف الغرب أطلَّت الشكوك َّية برأسها مع رائدها األ َّول بريون
حني رأى أنَّ« :املعرفة تُ َع ُّد أم ًرا مستحيالً ،واملصري املحتوم للبرشيَّة هو ُّ
والل أدريَّة .بعد
الشك َّ
فكري يفيد أصحابه بأ َّن املعرفة الحقيق َّية يف حقلٍ
مذهب
ذلك متادت الشكوك َّية ،لتتح َّول إىل
ٍ
ٍّ
لدى اإلنسان؛ أي إ َّن الحقيقة خارجة
َّ ٍ
معي هي عبارة عن معرفة غري محقَّقة ،وليست ثابتة ٰ
البرشي ،وأ َّن اإلنسان ال ميتلك القابل َّية ملعرفة الحقائق الثابتة ،باعتبار
عن نطاق إدراك الذهن
ِّ
الحس والعقل مع َّرضان للخطأ .فضالً عن ذلك ،فقد ُعدَتَّ األُصول املنطقيَّة التي وضعها
أ َّن َّ
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أُرسطو لصيانة الذهن من الخطأ غري كافية ،وأ َّن السبيل الصحيح يف التفكري هو التوقُّف عن
إصدار آراء َج ْزم َّية ،ث ّم بالغوا يف منهجهم هذا لدرجة أنَّهم ط َّبقوه عىل مسائل الرياض َّيات
والهندسة معتربين أنَّها قضايا احتامليَّة وتشكيكيَّة.
البي أ َّن هيوم -وإ ْن ا َّدعى مجاوزة أسالفه القدماء ،وهو ما ال دليل عليه -فإنَّه مل يفلح
من ِّ
يف مسعاه مع فالسفة الحداثة .يف الحقبة الحديثة سينربي إىل استنساخ شكَّان َّية «التنوير»
الشك واستبدل «األنا أُفكِّر» بالغريزةَّ ،إل
ويحفظها عن ظهر قلب .أخذ عن ديكارت منهجه ِّ ّ
ؤسس عليه« :إ َّن علينا أ ْن نصف بالزيف جميع األشياء التي
أنَّه سيتَّبع حرفيًّا ا ِّدعاء ديكارت ويُ ِّ
حقيقي ما مل يكن مبقدورنا أ ْن نُثبِت
أي يشء من األشياء بأنَّه
قد نتشكَّك فيها ،وألَّ َ
نصف َّ
ٌّ
محل ٍّ
شك ،ث ّم
مم هو ّ
حقيقته .وحتَّى يتس َّنى لنا ذلك ال مناص من االعتامد عىل برهان يبدأ َّ
كل ٍّ
شك»...
كل منها صحيحة وفوق ِّ
ينتقل من خطوة إىل أُخرى تكون ٌّ
* * *
ربا تن َّبه هيوم إ ٰىل َم ْع َثته لـمَّ ذ َّم امليتافيزيقا وأعلن عن قصور العقل ،وهذا ما سيحمله
َّ
عىل التمييز بني نوعني من الفلسفة:
 الفلسفة العويصة واملج َّردة :وهي التي تبحث عن املبادئ العا َّمة للطبيعة البرشيَّةبواسطة االستدالالت املج َّردة.
 الفلسفة البسيطة والواضحة :وغرضها تهذيب اآلداب ،وموضوعها الفعل اإلنسا ُّين ،وهيُسي أفعال الناس ،من أجل أ ْن تصلح من سلوكهم وتُق ِّربهم من
«تشتغل بتلك املبادئ التي ت ِّ
أُمنوذج الكامل الذي تصفه لهم».
لقد َ
شق عليه الخوض يف العامل املج َّرد للميتافيزيقا ،ث ّم انرصف
مال هيوم إىل الثانية بعد ما َّ
إىل هندسة مقارباته للمعرفة البرشيَّة يف إطار ما أسامه «فلسفة عمليَّة بسيطة» تستفيد من
امليتافيزيقي .لكن هل استطاع هيوم أ ْن
دقَّة الفلسفة النظريَّة املج َّردة ومن طاقة االستدالل
ِّ
امليتافيزيقي ل ُيؤيِّد م َّدعاه؟
يُنجز هذه الفائدة من الفضاء
ِّ
يبدو هذا املطمح مشكوكًا فيه عىل غالب الظ ِّن ،تب ًعا للمق ّدمات والتأسيسات التي ابتنى
ربا رغب هيوم أ ْن يصري مبحثه عن «الفاهمة البرشيَّة» نقطة
عليها مغامراته املعرفيَّةَّ .
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امليتافيزيقي ،غري أ َّن هذه الرغبة ال تلبث
انعطاف تومئ إىل تح ُّرر اإلنسان من كهف التجريد
ِّ
حتَّى تؤول إىل استدخال هذا اإلنسان يف كهف العدم .فقد أقام عدم َّيته عىل فَ َرضَ َّية مفادها:
لـم كانت تقوم عىل هيأة للفكر وال تُخ ِّول له دخول مشاغل الحياة والعمل،
أ َّن الفلسفة َّ
الظل ليستق َّر يف وضح النهار ،وال ميكن ملبادئها أ ْن
فإنَّها تتالىش حاملا يغادر الفيلسوف عتمة ِّ
أي تأثري يف سريتنا وسلوكنا .فأحاسيس قلوبنا ،واختالجات أهوائنا ،وهيجان
تحافظ بيرس عىل ِّ
عواطفنا ،تُب ِّدد ظالم استنتاجاتها كلِّها ،وتح ُّط بالفيلسوف العميق إىل مج َّرد رجل من الدهامء.
ِ
لـم حكم عليها بالبطالن ،بل راح يبحث عن
مل
يكتف هيوم مبا اقرتفه ِّ
بحق امليتافيزيقا َّ
الحس اإلنسا ِّين العا ِّمَّ .ربا كان مبا له
ذلك الفيلسوف الذي ال يقصد أكرث من أ ْن يكون ترجامن ِّ
من «ذكاء فيزيايئ» ،مسلك الفالسفة واملفكِّرين من بعده .وسرنى من بعد ذلك كيف استولدت
ىل ذ ِّم امليتافيزيقا وعبادة العلم املحض.
مسارات الحداثة ساللة متَّصلة من الفالسفة الْتَ َّم شملُها ع ٰ
من الشواهد الصارخة أ ْن تحقَّق لديفيد هيوم مع إميانويل كانط ما كان يرنو إليه .ففي
عام 1756م قرأ األخري ترجمة أملان َّية لنظريه حول الشكوك َّية كانت كافية لته َّز إميانه برشع َّية
عب عنه بعد سنوات يف مؤلَّفه «مق ّدمات نقديَّة»[[[ بجملته
املعرفة امليتافيزيق َّية ،وهو ما َّ
العصامء« :لقد أيقظني ديفيد هيوم من سبايت الدوغام ِّيئ»...
جناية هيوم عىل كانط أ َّدت إىل اندفاعه عىل غري هدى نحو ما أسامه مواجهة اليأس العا ِّم
من املعرفة امليتافيزيق َّية ،ث ّم كانت معضلته الكربى عندما رشع يف تحويل امليتافيزيقا إىل علم.
لقد جاء األمل املوهوم لكانط من املصدر نفسه الذي جيء لديكارت ،أي من الثورة
العلم َّية التي أبهرت الجميع بسحرها .ابتهج كانط بال ّنور الخافت الذي أدركه يف فوىض
الهندسة املعارصة ،وصار يبرص يف نور العلم منبعثًا لبداية إصالح العلوم .كان ثَ َّة تباين بارز
الوضعي
بني الضعف الواضح لألنظمة امليتافيزيق َّية الغرب َّية وحالة االزدهار التي شهدها العلم
ُّ
يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،فقد حافظت الرياضيَّات عىل حسن سمعتها القدمية،
وبلغت الفيزياء مع نيوتن ع ًّزا مل يعهده علم الطبيعة من قبل ،لك َّن الفلسفة ظلَّت تواجه
معضلة العزلة حتَّى كادت أ ْن تذوي تحت وطأة الرضبات القاسية للعلم.
* * *
[1] Prolegomena.
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قيل :إ َّن هيوم هو أ َّول من اكتشف «مشكلة ِّ
الشك يف االستقراء» ،وهذه املشكلة ترتبط
والنخبوي اللذين يؤوالن عنده إىل النتيجة نفسها ،أي إ َّن
العادي
بكل من منه َج ْي االستقراء
ٍّ
ّ
ّ
العادي عىل أ َّن الحاالت املوجبة
الشك
كِال املنهجني ال يُنتجان اليقني املعر َّيف؛ إذ فيام يُؤكِّد ّ ُّ
ُّ
أي أُ ُسس مهام كانت لتأكيد صدق التعميم أو احتامل َّية ص َّحته...،
للتعميم االستقرا ِّيئ ال تُق ِّدم َّ
أي أُ ُسس لتأكيد صدقها أو
الشك
يُؤكِّد ّ ُّ
النخبوي عىل أ َّن الحاالت املؤيِّدة لنظريَّ ٍة ما ،ال ت ُق ِّدم َّ
ُّ
احتاملها .وكام أرشنا من قبل ،فإ َّن ما فعله هيوم -وما واصل فعله -هو توجيه انتباه الذهن
النخبوي ،ليتَّجه نحو املشكالت العاديَّة نسبيًّا لالستقراء
بعي ًدا عن املشكالت املُلِ َّحة لالستقراء
ِّ
النخبوي مرتبط بجهله بعلم
العادي .والواضح  -كام يقول ناقدوه  -أ َّن تج ُّنب هيوم لالستقراء
ِّ
ِّ
الحس َّية التي
عرصه الذي ال يقارنه فيه أحد ،لكن األمر يرجع بدرجة أكرب إىل إبستيمولوج َّيته ّ
تستلزم بطبيعتها أ ْن تكون النظريَّات األصيلة غري منجزة.
* * *
وأن كان األمر ،ففي مستخلصات هيوم وإجراءاته ما يُؤكِّد حقيقة غابت عن كثريين ،وهي
َّ
أ َّن ما صنعته الحداثة من أفكار هي أدىن إىل إعادة التدوير لبضاعة اإلغريق الفلسف َّية؛ بل
جاءت أقرب إىل استعادات رديئة ملا ق َّرره السلف أحيانًا .ومتشّ يًا مع هذه ال َف َرضيَّة ال نكون قد
ظل موصوالً بحبل متني مع الفلسفة
جاوزنا الح َّد لو قلنا :إ َّن تاريخ الحداثة الفلسف َّية الغرب َّية َّ
ىل دروس املعلِّم األ َّول ،ولـمَّ يفارقه ق ُّط سحابة
األُوىل ،أخذ عنها َّ
كل يشء ليستق َّر أمره ع ٰ
خمسة وعرشين قرنًا خلت.
* * *

ديفيد هيوم كمثال ملعضلة التنوير
حضارة الشكِّ

بهاء درويش

[[[

ُيثِّل القرن الثامن عرش ،تاريخيًّا ،ما يُع َرف بالتنوير الغر ِّيب[[[ ،وإ ْن كان القرنان السادس
عرش والسابع عرش قد م َّهدا له باكتشافاتهام العلم َّية وأفكارهام الفلسف َّية .وميكن إجامل
املالمح العا َّمة للتنوير بأنَّها اإلميان بسلطتَ ْي العقل والعلم ،واإلعالء من شأنهام ،ورفض سلطة
ىل الفلسفة والعلم.
الكنيسة ع ٰ
هذا التنوير يفخر  -من ضمن ما يفخر  -بأ َّن أحد منجزاته هو التمييز بني املعرفة البرشيَّة
ىل العقل
لع ٰ
العقل َّية  -نتاج العلم والفلسفة  -واملعرفة ال ِّدين َّية الدوغامطيق َّية التي كانت تُ َ ٰ
البرشي بنفسه
توصل إليها العقل
إمال ًء مس َّبب ًة إلغاءه .أ َّما املعرفة املقبولة فهي تلك التي َّ
ُّ
ىل االفرتاضات السكوالئيَّة
فحسب .فإذا كان رينيه ديكارت يُ َع ُّد أحد أقطاب التنوير لهجومه ع ٰ
األُرسط َّية التي سادت لفرتة طويلة من الزمن مشكِّلة عائقًا أمام تط ُّور العلم ،فإ َّن منهجه يف
ِّ
الشك ساهم بشكل ف َّعال يف تق ُّدم العلم الحديث .كام يُ َع ُّد نسق باروخ سبينوزا أحد أُ ُسس
الفلسفي وحده  -وجود ُمتعا ٍل ،وتوحيده هذا
ىل الربهان
الفكر
ِّ
التنويري إلنكاره  -اعتام ًدا ع ٰ
ِّ
[[[ باحث وأُستاذ الفلسفة يف جامعة املنيا  -جمهوريَّة مرص العرب َّية.

[2]enlightenment.
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أي علل أخرية أو غائ َّية يف التفسري .كذلك
ىل ِّ
الوجود املتعايل مع الطبيعة ،رافضً ا االعتامد ع ٰ
ت ُشكِّل ميتافيزيقا غوتفريد ليبنتز أحد أُ ُسس التنوير يف أملانيا لتعبريها انطالقًا من مبدأ السبب
التنويري .ومل يعنِ وصف عرص
الكايف عن معقوليَّة الكون ،والذي ُيثِّل أحد قناعات الفكر
ِّ
يني» رفض املعرفة التجريب َّية .فالعقل
التنوير بأنَّه «عرص العقل» يف مقابل «عرص اإلميان ال ِّد ِّ
وإل لت َّم رفض
الذي يتح َّمس له التنويريُّون هنا  -ليس مقصو ًدا به «العقل كمصدر للمعرفة»َّ ،
ىل سائر ملكات
ِّ
الحس والتجريب كمص َدرين للمعرفة ،ولكن املقصود به الحامسة واالعتامد ع ٰ
يل للتنوير ،فإ َّن فرنسيس بيكون
العقل اإلدراكيَّة .وإذا كان ديكارت يُ َع ُّد ِّ
مؤسس االتِّجاه العق ِّ
التجريبي .كذلك يُعتَرب كتاب جون
بكتابه «األُورغانون الجديد» يُ َع ُّد رائد التنوير يف شقِّه
ِّ
املؤسسة للتنوير الشتغاله برسم حدود املعرفة
لوك «مقاالت يف الفهم اإلنسا ِّين» من النصوص ِّ
البرشيَّة ،ممثِّالً بذلك إلبستمولوجيا تنويريَّة حديثة.
التنويري أيضاً هو أزمته
السامت الجوهريَّة التي يتَّصف بها الفكر
ُّ
جدير بالقول :إ َّن من ِّ
اإلنكليزي دافيد هيوم خري متثيل .بل ميكن
مع سلطة االعتقادُ .يثِّل هذه السمة الفيلسوف
ُّ
الشك يف القرن الثامن عرشّ ،
القول :إنَّه فيلسوف ِّ
شك يف القدرة البرشيَّة العقل َّية من حيث
سوى ق َّوة العادة.
هي قدرة معرفيَّة ،ومل يجد من تربير لالعتقاد ٰ
أرى أ َّن التنويريِّني وقعوا فيها  -وهي الفرض َّية الرئيس َّية لهذه
إلَّ أ َّن هيوم يُعبِّ عن معضلة ٰ
ىل ق َّمة وعي
الورقة  :-لـمَّ كان «اإلنسان» كموضوع اهتامم وموضوع دراسة قد أصبح ع ٰ
التنويريِّني ،وأصبح العلم أداة الدراسة ال املعرفة ال ِّدين َّية الدوغامطيق َّية مصدر املعرفة ،كان
الطبيعي أ ْن يتَّجه العلم إ ٰىل الدراسة العلميَّة لإلنسان .وهنا نشأ التوت ُّر الذي ميكن التعبري
من
ِّ
ىل النحو التايل :إذا كانت قدرات العقل اإلنسا ِّين التي وصل اإلنسان بها إ ٰىل اإلنجازات
عنه ع ٰ
العلم َّية قد جعلته يفخر ويعت ُّز بنفسه وقدراته ،ويُو ِّجه دراسته لنفسه هادفًا للوصول إ ٰىل
ىل ق َّمة
يرى أ َّن مكانه
ىل النحو الذي أراده هيومٰ -
الطبيعي أ ْن يكون ع ٰ
«علم لإلنسان» -ع ٰ
َّ
ىل العكس متا ًما،
العلوم األُ ٰ
خرى ،فإ َّن النتائج التي وصل إليها التنويريُّون عن اإلنسان تقف ع ٰ
نفيس ،ال ح ّريَّة لإلرادة
وال ت ُ ِّربر فخر اإلنسان بنفسه؛ إذ انتهت إ ٰىل أنَّه كائن بال روح ،بال جوهر ٍّ
عنده ،وال ملكة غري طبيع َّية للعقل لديه ،وبالتايل ال مت ُّيز له عن غريه من الكائنات يوافق فخر
اإلنسان بقدراته.
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يحاول هذا البحث تبيان أ َّن هيوم  -كغريه من التنويريِّني  -قد وقع  -نتيجة هذا التوت ُّر -
يف تناقض :لقد أراد بكتابه «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة»[[[ 1739م تحديدا ً أ ْن يدرس اإلنسان
لكل العلوم.
كل العلوم أو حجر األساس ِّ
مؤس ًسا ملا سمَّ ه «علم اإلنسان» جاعالً منه أساس ِّ
ِّ
ىل رأس الكون ،بل هو الكائن الذي
ىل يديه مل يعد الكائن الذي يقع ع ٰ
ولكن إذا كان اإلنسان ع ٰ
ىل تربير
ال جوهر
روحي له أو ح ّريَّة إرادة أو ملكة عقل َّية غري طبيع َّية ،الكائن غري القادر ع ٰ
ٌّ
كل متييز بينه
طبيعي كسائر مخلوقات الطبيعة ،فإنَّه بذلك قد محا َّ
اعتقاداته ،أي إنَّه كائن
ٌّ
ىل غريه من العلوم ،إذا كان
وبني غريه من الكائنات ،فلامذا يطلب لعلم اإلنسان متيُّ ًزا وعل ًّوا ع ٰ
هذا العل ُم عل َم كائنٍ ال مت ُّيز له عن غريه من الكائنات؟
عرص التنوير:
ىل الرغم من أ َّن التنوير يرتبط بأسامء مجموعة من املفكِّرين الفرنسيِّني البارزين الذين
ع ٰ
ىل
عاشوا يف القرن الثامن عرش مثل فولتري ومونتسكيو ،فإنَّه مل ينغلق جغراف ًّيا وحدوديًّا ع ٰ
كل من فرانسز هاتشسون وآدم سميث وديفيد هيوم وتوماس
فرنسا؛ إذ مثَّله يف اسكتلندا ٌّ
ىل هذا النحو،
ريد ،ومثَّله يف أملانيا ٌّ
كل من كريستيان وولف ومندلسون وليسنغ وكانط .وع ٰ
امت َّد عرب أُوروبا يف القرن الثامن عرش .وهنا يُط َرح السؤال :ما الذي جمع هؤالء املفكِّرين
ىل
تحت مصطلح التنوير؟ والجواب أ َّن ما جمعهم هو اقتناعهم برضورة تسليط الضوء ع ٰ
وس ُبل الحياة ،فتبدو األُمور مختلفة متا ًما عمَّ كانت عليه يف زمانهم .ولكن ،من أين
الكون ُ
املستقل ،يكفي أ ْن
ُّ
البرشي
مم يتص َّورون ،إنَّه العقل
لهم هذا الضوء؟ هذا الضوء أقرب إليهم َّ
ُّ
ٍ
عندئذ ستتخلَّص من
لرتى األُمور بقدراته وليس باآلخرين،
تؤمن بقدراته وتُعيل من سلطاتهٰ ،
ىل الفلسفة والعلم.
سلطة الكنيسة ع ٰ
ال ب َّد من اإلشارة إ ٰىل أ َّن القرنني السادس عرش والسابع عرش قد م َّهدا باكتشافاتهام
العلميَّة وأفكارهام الفلسفيَّة لهذا التنوير ،بل ميكن ع ُّدها نواة له .فلقد متكَّنت االكتشافات
الطبيعي من منوذج ُمغلَق
العلميَّة بهذا الضوء الذي سلَّطته من تغيري صورة العامل
ِّ
شميس املركز ق َّدمه نيقوالس
ثوري للعامل
أريض املركز ق َّدمه بطليموس ،إ ٰىل منوذج ٍّ
ِّ
للعامل ِّ
ىل النحو الذي يعنيه توماس كون.
تغيا ً يف النموذج
ِّ
كوبرنيقوس ممثِّلة بذلك ُّ
اإلرشادي ع ٰ
[1] A Treatise of Human Nature.
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كام متكَّنت الفلسفة من التخلُّص من تبع َّيتها للَّالهوت والتفسريات ال ِّدين َّية لتصبح ق َّوة
الخاصة[[[.
ىل مبادئها
َّ
مستقلَّة تستطيع أ ْن تتح َّد ٰى املايض وتبني ما هو جديد اعتامدا ً ع ٰ
السيايس حتَّ ٰى إ َّن بعض مفكِّري السياسة يجدون يف
يرتبط التنوير أكرث ما يرتبط بالفكر
ِّ
أفكار اإلخاء واملساواة والح ّريَّة التي انترشت من خالل فالسفة السياسة يف ذلك الوقت
الوقود الذي أ َّد ٰى إ ٰىل اندالع الثورات الثالث :الثورة اإلنكليزيَّة 1688م ،الثورة األمريك َّية
1783 - 1775م ،ث ّم الثورة الفرنس َّية 1799 - 1789م[[[.
وإذا كان التنوير مل يرتبط مكانيًّا بفرنسا فحسب ،فإ َّن فالسفته مل يروا أنَّه يرتبط أيضاً
البرشي من عدم
بفرتة زمن َّية مح َّددة .فالفيلسوف األملاين إميانويل كانط يُع ِّرفه بأنَّه التح ُّرر
ُّ
ىل االعتامد الذا ِّيت يف الفهم من دون معاونة اآلخرين .هو يُح ِّدده
النضج ،أي عدم القدرة ع ٰ
ىل قدراته العقليَّة يف تحديد ما يؤمن به
ىل التفكري لذاته بذاته واالعتامد ع ٰ
بأنَّه قدرة املرء ع ٰ
القوى العقليَّة فحسب  -وفقاً لفالسفة التنوير  -هي ما ميكن أ ْن ت ُق ِّدم
وكيف يسلك تجاهه.
ٰ
الطبيعي ،وهي ما ُيثِّل السلطة املرشدة لنا يف حياتنا العمل َّية فحسب[[[.
لنا معرفة بالعامل
ِّ
الطبيعي للكون ،ويف انتشار العقالن َّية.
تغيات واسعة يف نظرة العلم
لقد شهد عرص التنوير ُّ
ِّ
كام ظهرت نظريَّات أخالقيَّة وسياسيَّة تُ يِّزه وتُ ثِّل خصائصه تختلف عن سابقاتها .كذلك امت َّد
التغيري إ ٰىل الفكر الجام ِّيل.
الخاصة ،معرف ًّيا وعمل ًّيا.
عرص التنوير  -إذا ً  -هو عرص الثقة يف العقل ويف قدراته
َّ
مدى ميكن للقدرات العقليَّة  -تلك التي نثق يف
أي ٰ
هذا يُؤ ِّدي بنا إ ٰىل السؤال التايل :إ ٰىل ِّ
ُؤسس معرفتنا عن ذواتنا وعن الكون؟
قدراتها وفقاً ملقوالت عرص التنوير  -أ ْن ت ِّ
الشكُّ يف قدراتنا املعرف ََّية عند ديفيد هيوم:
انتهى من صياغة ما كان يريد أ ْن يقوله وهو مل يتجاوز
ال ب َّد من القول :إ َّن ديفيد هيوم ٰ
الخامسة والعرشين من عمره .فقد وضع تفاصيل نظريَّته يف الجزء األ َّول من كتابه األشهر
[1] Bristow, W. Enlightenment, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward
N. Zalta. Ed.
[2] ibid.
[3] ibid.
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الذي سمَّ ه «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» .إلَّ أ َّن هذا الكتاب قُوبل بفتور وتجاهل شديدين.
رسعه يف الكتابة .من
لقد شعر هذا الفيلسوف بإحباط شديد وهزمية نكراء سببهام رعونته وت ُّ
كل قسم من أقسامه الثالثة يف
هنا ق َّرر أ ْن يعيد كتابة هذا املرشوع بحيث يصيغ موضوعات ِّ
مستقل وأطلق
ٍّ
يل فأخرجه يف كتاب
كتاب منفصل .بدأ بالجزء األ َّول
ِّ
والخاص باإلدراك العق ِّ
موىس
عليه اسم «بحث يف حدود الفهم اإلنسا ِّين»[[[ ،وهو الكتاب الذي ترجمه ٰإىل العرب َّية دٰ .
وهبة تحت عنوان «مبحث يف الفاهمة البرشيَّة» ونرشته دار الفارايب يف بريوت عام 2008م.
مصدر املعرفة:
الحس َّية واألفكار.
ال ميكن  -وفقاً لديفيد هيوم  -أ ْن يكون مصدر املعرفة ٰ
سوى االنطباعات ِّ
إلحدى خصائص األشياء .أو بتعريفه
الحس
ٰ
هذه االنطباعات هي ما ينتج من تلقِّي أحد أعضاء ِّ
ونرى ونلمس ون ُِح ُّب ونكره ونرغب ونريد»[[[ .ولـمَّ كان بإمكاننا
«هي ما نُدركه حني نسمع ٰ
أ ْن نستعيد بالذاكرة هذه اإلدراكات ،ال ميكننا أ ْن نتذكَّرها بالوضوح والتو ُّهج الذي كانت
تبقى بعد زوال األثر يُس ِّميها
عليه أثناء إدراكنا لها .هذه اإلدراكات ُّ
األقل حيويَّة وق َّوة والتي ٰ
األقل حيويَّة واالنطباعات األكرث حياة وق َّوة هام فقط
«األفكار» .وعليه ،فإ َّن هذه األفكار ُّ
مصدر املعرفة ،وال مصدر ملعرفتنا سواهام .نعم ،يستطيع عقلنا أ ْن يتص َّور أشياء مل تخطر يف
وإنقاصا ملا مت ُّدنا به االنطباعات
بالنا من قبل ،ولك َّنها يف الحقيقة لن تعدو تأليفًا وتركي ًبا ،زيادة
ً
الخلقة ،وليس أكرث .ميكنك أ ْن تتخ َّيل بالطبع
الحس َّية واألفكار .هذه هي حدود قدرة الذِّهن َّ
ِّ
سوى فكرة مركَّبة من جبل ،وذهب ،وكالهام
جبالً من ذهب ،ولكن ليست هذه الفكرة ٰ
سوى تأليف
أمران رأيناهام من قبل .ميكنك أ ْن تتخيَّل حصانًا بجناحني ،الفكرة أيضً ا ليست ٰ
من فكرتنا عن الطائر الذي رأيناه يطري ،والحصان الذي رأيناه يصول .أضف إ ٰىل هذا أ َّن فاقد
الحاسة .هل يستطيع الرضير أ ْن
الحواس ال ميكن أ ْن تكون لديه األفكار
إحدى
َّ
ٰ
الخاصة بهذه َّ
ِّ
يُعطيك أفكا ًرا عن األلوان؟ أو يُعطيك األص ُّم فكر ًة عن الصوت؟
من امله ِّم اإلشارة إ ٰىل أ َّن األفكار ال توجد يف أذهاننا منعزلة أو بشكل منفصل ،ولك َّنها
متى استدعت فكرة ما يشبهها من أفكار عن طريق
متى كانت تتشابه ،أي ٰ
تتداعى يف مخ َّيالتنا ٰ
ٰ
متى كانت تحكمها عالقة الجرية املكان َّية أو الزمان َّية ،أي
مبدأ ُ
تناسب العنرص مع املجموع ،أو ٰ
[1] An Enquiry Concerning Human Understanding.
موىس وهبة ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2008 ،م ،ص.38
[[[ هيوم ،ديفيد :مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمة :دٰ .
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إ َّن فكرة ما تستدعي ما يتجاور معها من أفكار تنتمي إ ٰىل السياق الزما ِّين أو املكا ِّين نفسه[[[،
خرى تُ ثِّل عالقة العلَّة واملعلول.
متى كانت الصلة بينها وبني فكرة أُ ٰ
أو األثر ،أي ٰ
الحسيَّة
ىل القول :إ َّن معرفتنا تنحرص يف االنطباعات ِّ
إ َّن هذا اإلرصار من ِقبَل هيوم ع ٰ
كل املذاهب التجريب َّية اإلنكليزيَّة التي بدأها
واألفكار املركَّبة منها ،دفعت به إ ٰىل تجاوز ِّ
فرنسيس بيكون ث ّم جون لوك ث ّم جورج باركيل والصعود بالتجريب َّية إ ٰىل ق َّمتها .فهو مل يتابع
جون لوك يف رفضه لألفكار الفطريَّة التي يُولَد بها اإلنسان فحسب ،بل تابع أيضً ا باركيل يف
رفض نظريَّة جون لوك يف األفكار املج َّردة .ومل يتابع جون لوك يف رفض الجوهر املا ِّد ِّي فحسب،
سنفصل فيه
روحي لإلنسان .وأكرث من هذا  -وهو ما
بل أنكر أيضاً االعرتاف بوجود جوهر
ِّ
ٍّ
ىل تص ُّور اطِّراد الحوادث يف الطبيعة
القول اآلن  -هو رفضه لتص ُّور العلِّ َّية وإمكان َّية الربهان ع ٰ
العلمي.
اللذين يقوم عليهام االستقراء
ُّ
يتأسس االعتقاد؟):
تربير االعتقاد (عالم َّ
إ َّن النقطة األساس َّية الجوهريَّة لتربير االعتقاد تبدأ من هنا ،من هذه القسمة التي
يُ ِ
حدثها هيوم بني ما سمَّ ه «عالقات األفكار» أي قضايا املنطق والرياضيَّات ،و«الوقائع»
البرشي  -وفقاً له  -إ ٰىل قسمني :عالقات
أي القضايا التجريبيَّة .تنقسم موضوعات العقل
ِّ
األفكار ،والوقائع .تندرج علوم الجرب والهندسة والحساب ضمن النوع األ َّول ،وقضاياها
تكون يقين َّية بإعامل الفكر وحده من دون الخضوع يف يشء ملا يوجد يف العامل[[[ .فالقض َّية
ىل الضلعني اآلخرين» ،هي قضيَّة نعتقد
«مربَّع الوتر يساوي مجموع املربَّعني امل ُنشأين ع ٰ
صدقها صدقاً يقينيًّا؛ ألنَّها تعبري عن العالقة بني هذه الخطوط ،فإذا قمنا بتعريف الجزء
والكل واملثلَّث واملربَّع والعدد واملساواة فإ َّن هذه القض َّية تص ُدق؛ ألنَّها ت َلزم لزوماً رضوريًّا
ِّ
الواقعي للمربَّع أو املثلَّث أو غريه[[[ .أ َّما
بغض النظر عن الوجود
عن هذه التعريفاتِّ ،
ِّ
ىل عالقة السبب واألثر.
الوقائع  -وهي القسم الثاين  -فجميع التعليالت حولها تقوم ع ٰ
خرى وقائع .فإذا ما سمعنا مثالً يف الظَّالم صوتاً واضح اللفظ وحديثاً
هذه التعليالت هي األُ ٰ
معقوالً ،فإنَّنا نستنتج وجود إنسان .ملاذا؟ أل َّن ما سمعناه هو من آثار فعل اإلنسان...
[[[ الخويلدي ،زهري :نقد فكرة دافيد السبب َّية عند هيوم ،مجلَّة ات ِّحاد كُتَّاب اإلنرتنت املغاربة.
[[[ الخويلدي ،زهري ،نقد فكرة دافيد السبب َّية عند هيوم ،م.س ،ص.49
العلمي ،ال ط ،مرص ،دار الجامعات املرصيَّة1977 ،م ،ص.111
[[[ زيدان ،محمود فهمي :االستقراء واملنهج
ُّ
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وهكذا .ولكن دعونا نتساءل :كيف نصل إ ٰىل معرفة السبب واألثر؟ يُجيب هيوم بأ َّن
األسباب واملس ِّببات ال تُكتَشف بالعقل ولكن بالخربة[[[.
أسايس يف حياة اإلنسان العادي .هذا
حري القول :إ َّن العلِّيَّة  -وفق هيوم  -هي تص ُّور
ٌّ
ٌّ
اإلنسان يدرك أ َّن بني النار واالحرتاق أوالدفء عالقة علِّ َّية ،وبني تناول الطعام والتغذِّي ،أو بني
سقوط الثلج والشعور بالربودة ،وما إ ٰىل ذلك .العلِّ َّية  -إذا ً  -مبدأ واجب التسليم به ،يرتت َّب
ىل ِّ
أسايس يف فلسفات أفالطون وأُرسطو
اب سلوك اإلنسان .وهي أيضاً مبدأ
الشك فيه اضطر ُ
ع ٰ
ٌّ
واملدرسيِّني؛ إذ كانوا يتساءلون عن علَّة الوجود والحركة
والتغي[[[ .أ َّما ديكارت فلم يجعلها
ُّ
ىل إحداث املعلول[[[.
فكرة فطريَّة فينا فحسب ،بل اشرتط أيضاً أ ْن يكون يف العلَّة القدرة ع ٰ
ورضوري.
فطري
من هنا ،فإ َّن العلِّ َّية وفقاً للعقل ِّيني هي مبدأ
ٌّ
ٌّ
مل ِ
يل أو
يأت هيوم ليُق ِّوض اعتقاد اإلنسان
ِّ
العادي يف العلِّيَّة ،ولكن رفض القول بأنَّه مبدأ قب ٌّ
ىل الربهان عليه؛ أل َّن سائر معارفنا مصد ُرها هو االنطباعات
فكرة فطريَّة ،كام رفض القدرة ع ٰ
ىل
ٌّ
كل أثر حدث
الحس َّية واألفكار .ولـمَّ كان ُّ
ِّ
مستقل عن سببه ،فال ميكن اكتشافه يف السبب ع ٰ
معنى النار ال يتض َّمن يف ذاته عنرص الدفء ،وتحليل
النحو الذي ارتآه ديكارت .إ َّن تحليل
ٰ
كل ما هنالك تعاقب متَّصل من األشياء ،وحادث يتبع
معنى التغذِّيُّ .
معنى الخبز ال يتض َّمن ٰ
ٰ
حادثاً .هذا هو ما نالحظه فحسب.
بأقوى ملكات عقل َّية وتأ ُّمل َّية ُح ِم َل فجأ ًة إ ٰىل هذا العامل ،ال َّ
شك يف
لنفرتض أ َّن إنساناً يتمتَّع
ٰ
ىل الفور هذا التعاقب املتَّصل من األشياء ،والحوادث التي يتبع بعضها البعض.
أنَّه سيالحظ ع ٰ
أي يشء آخر .سيكون يف البداية عاج ًزا عن بلوغ فكرة السبب
ولك َّنه سيكون عاج ًزا عن اكتشاف ِّ
بالحواس،
الخاصة التي بها تُؤ ّد ٰى جميع األعامل الطبيع َّية ال تظهر
بأي تعليل؛ أل َّن القدرات َّ
واألثرِّ ،
ِّ
وليس من املعقول أ ْن يُستَخلص ،فقط أل َّن حادثاً سبق حادثاً يف حالة واحدة ،أ َّن الواحد سبب
واآلخر أثر؛ إذ قد يكون ترافقهام عارضاً .ولكن لنفرتض أ َّن هذا اإلنسان اكتسب خرب ًة أكرب وعاش
سوى استدالله
يف العامل ما يكفيه ملالحظة الرتافق الثابت لألشياء .لن تكون نتيجة هذه الخربة ٰ
أي فكرة أو معرفة عن القدرة الخف َّية
وجود يشء من ظهور آخر ،ولك َّنه لن يكتسب من خربته َّ
[[[ هيوم ،ديفيد ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.52
العلمي ،م.س ،ص.104
[[[ زيدان ،محمود فهمي ،االستقراء واملنهج
ُّ
[3] Skirry, J. Rene Descartes, Internet Encyclopedia of Philosophy.
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التي بها يُ ِ
حدث يش ٌء شيئاً آخر .ولك َّنه مع هذا سيجد أنَّه يتعيَّ عليه أ ْن يخرج باملبدأ الذي يُ ِّربر
سوى العادة أو التع ُّود .هذا املبدأ مبدأ من
هذه الخالصة أو هذا التعاقب .ليس هذا املبدأ ٰ
ىل توقُّع الواحد عند
مبادئ الطبيعة البرشيَّة ُمعرتف به ومعروف جيِّدا ً من آثاره .إ َّن ما يعيننا ع ٰ
ظهور اآلخر هو حكم العادة وحسب .هذا الفرض وفقاً لهيوم هو الوحيد الذي يجعلنا نتوقَّع يف
املستقبل سلسلة من الحوادث املشابهة لتلك التي ظهرت يف املايض .فالتع ُّود  -إذا ً  -هو املرشد
أي
األكرب للحياة البرشيَّة ،وهو املبدأ الوحيد الذي يجعل الخربة نافعة لنا[[[ .لتأكيد عدم وجود ِّ
أي ارتباط
ىل هذا االقرتان ،ينفي هيوم فكرة وجود ِّ
ارتباط بني الحوادث ٰ
سوى الخربة والتع ُّود ع ٰ
كل املصادر التي ميكن أ ْن
رضوري بني حوادث الطبيعة ،ذلك أنَّه بالبحث عن هذه الفكرة يف ِّ
ٍّ
أي ق َّوة أو
ىل فهم ِّ
تُستَم ّد هذه الفكرة منه ،لن نكتشف ٰ
سوى تتايل حادثتني من دون القدرة ع ٰ
أي اقرتان بينه وبني أثره املفرتض.
قدرة تجعل السبب يعمل ،أو ِّ
هل نجد يف داخلنا فكرة عن الرضورة؟
ميكننا مالحظة أ َّن حركة البدن تتبع إرادة الذِّهن ،لك َّننا نعجز عن مشاهدة الرابط الذي
يُو ِّحد ما بني الحركة واإلرادة ،أو حتَّ ٰى عن تص ُّوره أو مشاهدة الق َّوة التي تسمح للذِّهن
الخاصة وأفكارها أكرث قابليَّ ًة للفهم يف
ىل ملكاتها
َّ
بإحداث هذا األثر .وليست سلطة اإلرادة ع ٰ
ىل االقرتان ميكن تص ُّوره .ولـمَّ كان ال ميكن أ ْن
يشء ،إ ٰىل ح ِّد أنَّه ال يظهر يف الطبيعة ُّ
أي مثال ع ٰ
يكون لدينا فكرة يشء ال يظهر أبدا ً
ىل
لحسنا
لحواسنا الخارج َّية أو ِّ
ِّ
الباطني ،فإنَّه ليس لدينا ع ٰ
ِّ
ىل اإلطالق يف التعليالت
اإلطالق ُّ
أي فكرة عن االقرتان أو القدرة .فهذه ألفاظ ال داللة لها ع ٰ
الرضوري بني الحوادث  -إذا ً  -من
الفلسفيَّة أو حتَّ ٰى يف الحياة العاديَّة .تتولَّد فكرة االقرتان
ِّ
عدد من الحاالت املتشابهة يكون فيها ترافق ثابت بني هذه األحداث ،بحيث مييل الذِّهن
بعد تكرار هذه الحاالت ،بفعل العادة عند ظهور حادث ما ،إ ٰىل توقُّع الحادث الذي يصاحبه
يف العادة وإ ٰىل االعتقاد بأنَّه سيوجد[[[.
تجريبي ،هو إدراك تتابُع حادثتني
ليست العلِّيَّة  -إذا ً  -تص ُّو ًرا قبليًّا ،ولكن أساسها أساس
ٌّ
وتالزُمهام بصورة متك ِّررة أ َّد ٰى إ ٰىل تك ُّون عادة عن هذا االرتباط .هذه العادة هي ما ك َّونت
لدينا تص ُّور العلِّ َّية .هذه العلِّ َّية ليست قانوناً ولك َّنها اعتقاد تربي ُره هو تكرار الحدوث ونشوء
[[[ هيوم ،ديفيد ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.73 - 32
[[[ م.ن ،ص.109 - 91
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ىل هذا التكرار أ َّد ٰى بنا إ ٰىل االعتقاد فيه .وحتَّ ٰى لو كانت قانوناً ،فلن يزيدها ذلك ق َّوةً،
تع ُّود ع ٰ
ولن يُ َع َّد ذلك تربيرا ً لها؛ أل َّن سائر القوانني تستند إ ٰىل مبدأ اطِّراد الحوادث يف الطبيعة ،وهو
مبعنى ٍّ
أدق يُن ِكر إمكانيَّة تربيره:
ما يُن ِكره أيضاً هيوم ،أو
ٰ
كل عمل َّيات األجسام ،بل وقوانني الطبيعة ،ال ت ُع َرف َّإل
يرى هيوم أ َّن َّ
يف هذا السياقٰ ،
بالخربة وحسب .ولكن إذا أردنا أ ْن نذهب بتحليالتنا إ ٰىل أبعد من هذا ونسأل :ما هو أساس
كل الخالصات املستم َّدة من الخربة؟ يُجيب :أساسها هو االفرتاض أ َّن املستقبل سيكون مطابقاً
ِّ
سوى الدوران يف حلقة ُمف َرغة.
ىل هذا االفرتاض األخري ال تعني ٰ
للاميض .ومحاولة التدليل ع ٰ
من املعروف أ َّن البحث عن قوانني الطبيعة يفرتض أ َّن حوادثها تسري بشكل مطَّرد وإلَّ
ما كانت هناك قوانني تحكم ظواهرها ميكننا الوصول إليها أو اكتشافها .هذا املبدأ املفرتض
واملسلَّم به يُطلَق عليه مبدأ «اطِّراد الحوادث يف الطبيعة» ،وهو أحد مبدأي االستقراء إ ٰىل
ىل صدق هذا املبدأ لن تت َّم من
يرى هيوم أ َّن َّ
جانب مبدأ العلِّ َّية .هنا ٰ
أي محاولة للربهان ع ٰ
سوى افرتاض أ َّن املستقبل سيكون
دون الوقوع يف الدور؛ ذلك أنَّه ال يوجد ما يُ ِّربر هذا املبدأ ٰ
مطابقاً املايض ،وهو ما يعني أ َّن املبدأ يت ُّم تربي ُره باملبدأ نفسه ،وهو ما يعني أيضاً أ َّن الخربة
ىل نحو ما  -هي ما تضمن صدق القوانني.
وحدها  -أي توقُّع املستقبل ع ٰ
حر َّية اإلرادة):
حر َّية اإلرادة (إنكار ّ
موقف هيوم من ّ
إ َّن الخالف بني الناس حول املوقف من الح ّريَّة والرضورة  -وفقاً لهيوم  -هو خالف قديم،
سببُه عدم وجود تعريفات دقيقة لأللفاظ التي يستخدمونها ،وأنَّه لو اهت َّم الجميع بوضع
ىل اتِّفاق بشأن هذا األمر.
هذه التعريفات لظهر لهم أنَّهم ع ٰ
هل االطِّراد الذي رأيناه قامئًا يف حوادث الطبيعة قائم أيضً ا يف األفعال البرشيَّة؟ يُجيب
هيوم :إ َّن ترافق الدوافع واألفعال اإلراديَّة ال يختلف عن ترافق السبب واألثر املصادف يف
عىل ذلك كالتايل :نق ُّر جميعاً بأ َّن هناك
كل أجزاء الطبيعة .كام أنَّه مبثل اطِّراده[[[ .وهو يُدلِّل ٰ
ِّ
كثريا ً من االطِّراد يف األفعال البرشيَّة يف جميع األُ َمم والعصور ،وأ َّن الطبيعة البرشيَّة واحدة
وحب الذات والجشع والكرب
يف أفعالها ومبادئها .والدوافع عينها تنتج األفعال عينها .فالطمع ُّ
والصداقة والكرم موجودة منذ بدء العامل ،وال تزال مصدر جميع األفعال التي يقوم بها البرش.
[[[هيوم ،ديفيد ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.125
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فالتاريخ ال يُخربنا بالجديد ،وطباع الفرنس ِّيني واإلنكليز هي ذاتها طباع اليونان َّيني قدمياً .من
هنا كان بإمكان الخربة املكتَسبة وامل ُعاشة طويالً أ ْن تكشف لنا عن صدق أو كذب من يروي
رصفات معيَّنة للبرش.
لنا ت ُّ
رصف
ولكن هذا ال يعني أ َّن االطِّراد يف سلوك َّيات البرش يعني أنَّهم كلَّهم سيسلكون الت ُّ
نفسه يف املوقف نفسه ،فعدم ثبات وعدم انتظام طباع الناس هو الطبع الثابت للطبيعة
الخاصة
فأقل القرارات البرشيَّة انتظاماً وتوقُّعاً سببه أنَّنا ال نعرف جميع الظروف
البرشيَّةُّ .
َّ
بالطِّباع.
كل املجتمعات يف حاجة إ ٰىل الناس .فأبسطهم يعرف أ َّن
ث ّم إ َّن جميع الناس يف ِّ
القضاء سيكفل له حامية حقوقه ،ويتوقَّع عندما يحمل بضاعته إ ٰىل السوق أ ْن يجد
ىل أ ْن مت َّد ه بحاجاته التي
مشرتين .وبقدر املال الذي لديه يتوقَّع أ ْن يحمل الناس ع ٰ
وسع الناس من تعامالتهم يدرجون يف مخطَّط حياتهم تن ُّوعاً
يريدها .وبقدر ما يُ ِّ
الخاص  .وهم يف ذلك
أكرب من األفعال اإلراد يَّة التي يتوقَّعون أ ْن تُسهم يف مخطَّطهم
ِّ
ىل نحو ما يفعلون يف تعليالتهم حول
يستم ُّد ون مقاييسهم من الخربة السابقة ع ٰ
األشياء الخارجيَّة .ويعتقدون اعتقاد ا ً راسخاً أ َّن البرش شأنهم شأن العنارص التي
ىل عمل ُعمَّ له،
ىل نحو ما وجدوها عليه.
فالصناعي يعتمد ع ٰ
ستستم ُّر يف عمل َّياته ع ٰ
ُّ
ىل
ىل األدوات التي يف يده ،ويندهش فيام لو خابت توقُّعاته .ع ٰ
متاماً مثلام يعتمد ع ٰ
هذا النحو يتَّفق الناس جميعاً يف ما يتعلَّق بالرضورة ولك َّنهم كانوا مختلفني يف
تعريف األلفاظ املستخ َدمة [[[.
األخالق يف فلسفة ديفيد هيوم:
حتَّ ٰى نفهم فلسفة األخالق عند ديفيد هيوم ،علينا أ ْن نعود إ ٰىل مرسح أحداث
األخالقي يف إنكلرتا الذي عارصه .كانت تسود هذا املرسح االتِّجاهات اآلتية :نظريَّات
الفكر
ِّ
االهتامم بالذات[[[ ،يُثِّلها خري متثيل توماس هوبز ،وبرنارد ماندفيل[[[ ،ث ّم العقالن َّية األخالق َّية
[[[ هيوم ،ديفيد ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.126 - 115

[2] self-interest theories.
[3] Mandeville.
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فلسفي
ويثِّلها صمويل كالرك[[[ ،وجون لوك[[[ ،وويليم ولستون[[[ .ولقد دخل هيوم يف حوا ٍر
ُ
ٍّ
وظل حتَّ ٰى نهاية
مع هذين االت ِّجاهني ،وهو الحوار الذي بدأ يف منتصف القرن السابع عرش َّ
انتهى منه بأ ْن أصبح أبرز دعاة النزعة العاطفيَّة[[[ ُمتاب ًعا يف ذلك لفرانسيز
القرن الثامن عرشٰ ،
سرنى.
هاتشسون[[[ وإ ْن اختلفا يف بعض التفاصيل كام ٰ
ىل العقل ِّيني ُمتجاهالً
والواقع أنَّه َّ
خصص كتابه األ َّول «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» للر ِّد ع ٰ
خصصه للر ِّد
نظريَّة هوبز و ُمعتربا ً أنَّها انتهت ،بينام عاد يف كتابه «بحث يف مبادئ األخالق» ليُ ِّ
ىل نظريَّات األنانيَّة ُمعتربا ً إيَّاها هدفه األ َّول[[[.
ع ٰ
األسايس من بني العقل ِّيني .ومل َّخص رأي األخري أ َّن
كان هيوم يعترب صمويل كالرك خصمه
َّ
كل جوانب األخالق .به ميكننا أ ْن نكتشف بصورة قبل َّية عالقات
العقل هو ما ميكن أ ْن يُفسِّ َّ
املالءمة وعدم املالءمة األخالقيَّة .فاالمتنان هو االستجابة املالمئة للطيبة ،بينام الجحود هو
يرى أ َّن الفعل مالئم هو ما يُح ِّركنا وما يُلزمنا.
يل الذي ٰ
االستجابة غري املالمئة .والحدس العق ُّ
سوى فعلٍ عقال ٍّين[[[.
فالفعل
األخالقي ليس ٰ
ُّ
العقل ليس مصدر التمييز بني الفضيلة والرذيلة:
خصص هيوم كتابه الثالث من «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» لعرض نظريَّته يف األخالق.
يُ ِّ
املعنى العا ِّم للفضيلة والرذيلة ،ويطرح التساؤل التايل :إذا
يبدأ الجزء األ َّول بالحديث عن
ٰ
الحس َّية واألفكار ،فهل نُ ِّيز بني الرذيلة والفضيلة اعتامدا ً
كان مصدر املعرفة هو االنطباعات ِّ
عليهام؟ ت ُعلِّمنا الخربة أ َّن التص ُّورات األخالقيَّة[[[ تُؤث ِّر يف عواطفنا وأفعالنا ،فواجباتنا األخالقيَّة
[1] Samuel Clarke.
[2] John Locke.
[3] Wollaston.
[4] sentimentalism.
[5] Hutcheson.
[6] Morris, William Edward and Brown, Charlotte R., “David Hume”, The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =) https://plato.stanford.edu/archives/
sum2019/entries/hume.
[7] ibid.
[8] morals.
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ىل عواطفنا
تحكم أفعالنا ،والتزاماتنا تفرض علينا التزاماً تجاه اآلخرين .فبام أ َّن لألخالق تأثريا ً ع ٰ
وأفعالنا ،فال ميكن أ ْن تكون هذه التص ُّورات مشتقَّة من العقل .إنَّها تثري املشاعر وت ُؤ ِّدي إ ٰىل
فعل ما أو مت ّنعنا عنه .من هنا مل تكن قواعدها نتاج العقل[[[ .ملاذا؟ أل َّن عمل العقل أ ْن
يكشف عن الصدق والكذب ،والصدق والكذب هام االتِّفاق أو عدم االت ِّفاق مع العالقات
الواقع َّية بني األفكار ،أو مع الوقائع .ما ال يكون موضوعاً لهذا االت ِّفاق أو عدم االتِّفاق ،ال
ميكن وصفه بصدق أو كذب ،وال ميكن أ ْن يكون موضوعاً للعقل .وال ينطبق هذا االت ِّفاق أو
ىل األفعال وال العواطف ،وبالتايل ال ميكن وصفها بالصدق أو الكذب أو ات ِّفاقها أو
عدمه ع ٰ
عدم ات ِّفاقها مع العقل .ميكن وصف األفعال باالستحسان أو االستهجان ،ولكن ال ميكن وصفها
باالت ِّفاق أو عدمه مع العقل .وبالتايل ال ميكن أ ْن تكون موضوعاً للعقل.
ُقي:
الفضيلة والرذيلة ال تُشتقَّان من ِّ
أي ٍّ
حس ُخل ٍّ

متى أحدثا
َّ
لـم مل يكن العقل هو ما ُي ِّيز بني الفضيلة والرذيلة ،فإنَّنا نُ ِّيز بينهام ٰ
عاطف ًة[[[ ما تُكِّننا من التمييز بينهام .قراراتنا حول الص َّحة أو املخالفة األخالق َّية هي
مد َركات ،هذه املد َركات انطباعات نشعر بها وال نحكم عليها ،فالشعور أو اإلحساس هو
من الخفَّة بحيث نعتقد أنَّه فكرة أو نخلط بينه وبني الفكرة .إذا ً ،هي انطباعات ،ولكن
ومتى تعمل؟ اإلجابة أ َّن االنطباع الذي يأتينا من الرذيلة يُن ِتج شعورا ً
ما هي طبيعتها؟
ٰ
بعدم الراحة ،واالنطباع الذي يأتينا من الفضيلة هو انطباع مر َّحب به .إ َّن صحبة من
ىل أ ْن نحيا مع من نكره.
رىض ،كام أ َّن أش َّد العقوبات هي أ ْن ن َ
ُجب ع ٰ
ن ُِح ُّب ونصادق ت ُن ِتج ً
إحدى الروايات لحظات سعادة ،ولكن انطباع السعادة هذا جاءنا من
قد متنحنا قراءة
ٰ
الفضيلة ،مثلام يأيت انطباع األمل من الرذيلة.
رش هي مشاعر السعادة واألمل .ملاذا
االنطباعات  -إذا ً  -التي من خاللها نعرف الخري من ال ِّ
رشير؟ أل َّن مظهره سبَّب لنا سعاد ًة أو أملاً من نو ٍع
نقول عن فعل أو عاطفة :إنَّه فاضل أو ِّ
سوى برشح الرذيلة أو
ما .ال تربير ميكننا تقدميه لهذا األمل أو هذه السعادة التي أحسسنا بها ٰ
سوى اإلحساس بالرضا .لسنا يف حاجة للبحث عن علَّة الرضا .ال
معنى للفضيلة ٰ
الفضيلة .فال ٰ
بأي استدالل بأ َّن فعالً ما فاضل ألنَّه أدخل علينا الرسور ،ولكن يكمن يف إحساسنا أ َّن ما
نقوم ِّ
[1] Hume, D. A Treatise of Human Nature. The Project Gutenberg Ebook.
[2] sentiment.
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الخاصة بأشكال
كل أحكامنا
ىل ِّ
َّ
رسنا فعالً هو الشعور بأنَّه فعل فاضل .األمر نفسه ينطبق ع ٰ
ي ُّ
الجامل والتذ ُّوق املختلفة .املشاعر أو العواطف  -إذا ً  -هي ما تنشأ منها تص ُّوراتنا األخالق َّية.
غني عن القول :إ َّن هيوم مل يكن أ َّول من يذهب إ ٰىل أ َّن تص ُّوراتنا األخالقيَّة تنشأ من
ٌّ
رأى أ َّن مصدر هذه املشاعر
املشاعر أو العواطف ،فلقد سبقه إ ٰىل ذلك هاتشسون .لك َّن األخري ٰ
كل منهام
«خاص َّية أساس َّية» .نعم يتَّفق ٌّ
أخالقي ُخلقنا به يُس ِّميه
حس
ِّ
أو العواطف هو ٌّ
ٌّ
ىل أ َّن أفكارنا أو تص ُّوراتنا األخالقيَّة تنبع من العواطف ،ولك َّن هيوم يرفض ما ذهب إليه
ع ٰ
حواسنا الخارجيَّة  -هو ما
حسا أخالقيًّا خلقه الله فينا  -باإلضافة إ ٰىل ِّ
هاتشسون من أ َّن لدينا ًّ
يجعلنا نستجيب مبشاعر القبول[[[.
ال ميكن لفعل نحكم عليه بأنَّه فعل فاضل ما مل يكن هناك دافع فاضل أ َّد ٰى بنا إ ٰىل إحداث
ىل هذه
الفعل .قيمة األفعال الفاضلة تُشتَ ُّق من دوافع فاضلة ،وتُ َع ُّد هذه األفعال عالمات ع ٰ
املعنى
الدوافع .فالدافع  -أو السبب  -الفاضل هو ما يجعل الفعل فعالً فاضالً ،بصورة مستقلَّة عن
ٰ
األخالقي الذي له .ال ميكن لفعلٍ
أخالقي أ ْن يحدث من دون دافع أو عاطفة ح َّركته وأنتجته.
ٍّ
ِّ
لنأخذ العدل مثاالً :ملاذا أُعيد إ ٰىل شخص ما ماالً اقرتضتُه منه؟ ُحبًّا يف العدالة واألمانة؟
ولكن من أين جاء فهمي لهذه العدالة واألمانة؟ ال تكمن يف الفعل بالطبع ،ولكن يف الدافع
الذي أنتج الفعل.
ال ُيكننا التح ُّجج بالقول :إ َّن الدافع الفاضل مطلب سابق للفعل الفاضل ،وإ َّن الدافع
ىل الدافع أ ْن يسبق مراعاة الفضيلة ،فال ميكن له وملراعاة الفضيلة
للفعل هي األمانة .يجب ع ٰ
أ ْن يكونا أمرا ً واحدا ً.
مستقل عن مراعاتنا لألمانة .لو قلنا :إ َّن
ًّ
يجب إذا ً أ ْن نجد دافعاً لفعل األمانة والعدل
لكل أفعال األمانة ،فإ َّن هذا يعني
الدافع هو اهتاممنا بأُمورنا الشخصيَّة فهي الدافع العا ُّم ِّ
حب الذات يُؤ ِّدي إ ٰىل عدم العدل
متى مل يعد هناك اهتامم
شخيص ستختفي األمانة .إ َّن َّ
ٌّ
أنَّه ٰ
سرنى أ َّن االرتباط بينهام ليس
والعنف .ولو قلنا :إ َّن املصلحة العا َّمة هي الدافع للعدل،
ٰ
ارتباطاً طبيع ًّيا وضعته الطبيعة فينا ولكن سيت َّم ربطهام باملواضعة والتعليم أي بعد أ ْن يتك َّون
املجتمع ويصل إ ٰىل درجة من الحضارة يعرف قيمة هذا االرتباط.
[1] Morris, William Edward and Brown, Charlotte R., “David Hume”, op.cit.
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يل يف ك ِّم احتياجاته
مل ُ
ىل اإلنسان ،يتَّضح هذا بشكلٍ ج ٍّ
ىل كائن مثل قسوتها ع ٰ
تقس الطبيعة ع ٰ
الرضوريَّة التي عليه أ ْن يأخذها منها ،من مأكل وملبس ومسكن يقيه قسوة الطقس ...إلخ.
ىل توفري احتياجاته ،بل
من هنا ،فقد تعلَّم اإلنسان مع الوقت أ َّن تكوين املجتمع سيساعده ع ٰ
التوصل إ ٰىل معرفة قيمة التج ُّمع
وس ُين ِّمي قدراته .ولكن الناس يف مرحلتهم البدائ َّية مل يتمكَّنوا من ُّ
وتكوين مجتمع يف توفري احتياجاتهم .لقد عرفوا بداية الجنس ،ث ّم االهتامم بالنسل ُح ًّبا ورعايةً،
وخرب األطفال أيضاً أه ّم َّية هذا التج ُّمع .ولكن الناس مع إدراكهم أله ّم َّية التج ُّمع واملجتمع ،برزت
لديهم عاطفة ُح ِّب الذات واالهتامم مبصالحهم الشخصيَّة .من املستحيل أ ْن تكون فضيلة العدالة
قد نشأت بني الناس يف مرحلتهم األُو ٰىل ،أو أدركوا أ َّن الظل َم و ُح َّب الذات رذيلة يف هذه املرحلة.
ولكن نشأ مفهوم العدالة عندما أدرك الناس أ َّن املم ِّيزات غري املحدودة من الوجود يف مجتمع
واملشكالت التي ت ُس ِّببها كرثة ما ميكن الحصول عليه من املجتمع يف حاجة إ ٰىل تنظيم يتَّفق عليه
ىل هذا النحو،
أعضاء املجتمع يُحقِّق ِّ
ىل هذه املميِّزات.ع ٰ
لكل أعضائه عدالً يف طريقة الحصول ع ٰ
كل عضو من أعضاء املجتمع ما الذي ميكنه الحصول عليه بأمان ،وما الذي يجب عليه أ ْن
يعرف ُّ
ميتنع عن تناوله؛ ألنَّه من ممتلكات أو خصوص َّيات غريه.
كل عضو ما ميكن أخذه وما يجب أ ْن ميتنع عنه ،تنشأ أفكار
هنا فحسب ،بعد أ ْن يعرف ُّ
خرى .وال
ىل ِّ
العدل والظلم
ِّ
كل املفاهيم األُ ٰ
والحق وامللكيَّة وااللتزام .مفهوم العدالة سابق ع ٰ
معنى العدالة.
ميكن استخدام مفاهيم امللك َّية أو ِّ
الحق من دون فهم ٰ
نصل إ ٰىل مفهوم العدالة  -إذا ً  -باملالحظة والخربة .فالعدالة تنشأ من مالحظتنا لبعض أهل
الكرم وبعض محبِّي الذات .هذا املفهوم مل ِ
يأت من العقل أو من عالقات بني أفكار أبديَّة
لكل البرش من حيث إنَّهم برش ،لقد َّأسس البرش قواعد العدالة تحقيقاً ملصالحهم
و ُملزِمة ِّ
أي عالقة بني
ىل ِّ
واملصلحة العا َّمة .فالعدالة مفهوم َّ
ىل انطباعاتنا وعواطفنا وليس ع ٰ
تأسس ع ٰ
أفكار .هذه االنطباعات من ُخلُق اإلنسان وليست انطباعات طبيع َّية من عقل اإلنسان[[[.
نظر َّية التعاطف:
خاص َّية عقل َّية
لخاص َّيتَ ْي الفضيلة والرذيلة،
أي ِّ
ترت ُّد الخصائص األخالق َّية  -إذا ً ِّ -
مبعنى أ َّن َّ
ٰ
خاص َّية متنحنا قلقاً أو كراه َّي ًة فهي رذيلة.
خاص َّية فاضلةَّ ،
وكل ِّ
رىض أو ح ًّبا فهي ِّ
متنحنا ً
[1] Hume, D. A Treatise of Human Nature, op.cit.

الشك 29 v
ِّ
ديفيد هيوم كمثال ملعضلة التنوير -حضارة

خاص َّية عقل َّية فاضلة أو رذيلة ،األفعال تعكس خصائص
ىل ِّ
فاألفعال ِّ
الخية أو الرذيلة عالمة ع ٰ
الشخص َّية ،إ ْن فاضلة أو رذيلة.
ولكن ما منشأ هذه العواطف أو املشاعر؟ يسري هيوم بهذه العواطف أو املشاعر
إ ٰىل أ ْن يصل إ ٰىل ما يُس ِّميه «التعاطف»[[[ .وهو ما يُفسِّ منشأ العواطف أو املشاعر،
ليس التعاطف شعورا ً ،ولك َّنه اآلل َّية التي تُفسِّ لنا كيف نشعر مبا يشعر به اآلخرون.
ويحدث التعاطف يف أربع خطوات :نعي أنَّنا جميعاً  -أبناء البرش  -نشرتك يف أ َّن لدينا
فمتى الحظت تأثري عاطفة أو شعور ما يف صوت
مشاعر وعمليَّات عقليَّة (تشابه).
ٰ
وحركات وجه شخص ما (مالحظة شعور) ،فإ َّن ذهني يقفز رسيعاً إ ٰىل سبب أو أسباب
عم يشعر به هذا الشخص .وبالعكس،
لدي فكرة َّ
هذا الصوت وحركات الوجه ،وتتك َّون َّ
لدي فكرة
متى أدركت أسباب شعور ما ،يقفز ذهني إ ٰىل تأثريات هذا الشعور وتتك َّون َّ
ٰ
متى
عن هذا الشعور .فالعاطفة التي يشعر بها اآلخرون ال تأيت مبارش ًة إ ٰىل ذهني َّإل ٰ
ظهر أمامي أسبابها وتأثرياتها (العالقة العلّ َّية) .ومن ث َ َّم يحدث تعاطفنا مع اآلخر .هذا
التعاطف يختلف ش َّد ًة وق َّو ًة وفقاً لقرب أو بُعد صاحب العاطفة م ِّني -صديقاً أو من
عائلتي أو جارا ً يل( -عالقة الجوار).
إ َّن امليزة التي يتَّصف بها تفسري هيوم للمشاعر  -بر ِّدها إ ٰىل التعاطف  -عن تفسري
حسا أخالق ًّيا خلقه الله فينا هو أ َّن هذا التفسري مكَّنه من تقديم نظريَّة
هاتشسون بأ َّن لدينا ًّ
فسه
مو َّحدة يف العقل .فاملشاعر والعواطف األخالق َّية يُفسِّ ها التعاطف والذي بدوره يُ ِّ
[[[
س بها االعتقادات العلِّيَّة.
استنادا ً إ ٰىل مبادئ الرتابط (الخطوات األربع السالفة الذكر) التي ف َّ
ُفسه ،لك َّنا مخلوقات غري ما نحن عليه ،أي مخلوقات
فلوال التعاطف ومبادئ الرتابط التي ت ِّ
ال أفكار علِّ َّية أو ُخلُق َّية لديها[[[.
موقف هيوم من نظر َّيات االهتامم بالذات:
قلنا :إ َّن هيوم بعدما ح َّدد موقفه من العقل ِّيني يف «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» يف إطار
[1] sympathy.
[2] associative.
[3] Morris, William Edward and Brown, Charlotte R., David Hume”, op.cit.
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األخالقي ،عاد بعدها يُح ِّدد موقفه من نظريَّات االهتامم بالذات وخصوصاً
وضع تص ُّوره
ِّ
توماس هوبز ،وذلك يف كتابه «بحث يف مبادئ األخالق» الصادر أل َّول م َّرة يف 1751م.
يناقش هيوم يف الجزء الثاين من الكتاب سبب قبولنا الصفات األخالقيَّة «اإلحسان»[[[،
يرى أنَّنا نقبلها؛ ألنَّها تفيد اآلخرين واملجتمع ،وليس ألنَّها ت ُحقِّق
واإلنسان َّية والروح العا َّمة[[[ٰ .
كل من حوله ،يشعر والداه
ىل ِّ
سعادة َّ
خاصة لنا .اإلنسان «املحسن» يضفي ُح ًّبا وسعاد ًة ع ٰ
مبدى رعايته االستثنائيَّة لهام ،وأبناؤه مبيزة كونه أباً لهم ،وهو يُط ِعم الجائع ويكسو العريان
ٰ
كل ما تسطع عليه[[[ .يف الجزء الثالث
ىل ِّ
ومينح الجاهل علامً .فهو كالشمس تضفي دفئاً ع ٰ
ىل ما كان قد ذهب إليه يف «الرسالة» أنَّنا نقبل العدالة لفائدتها للمجتمع .كذلك األمر
يُؤكِّد ع ٰ
ىل
بالنسبة إ ٰىل الوالء
السيايس ،فهي صفة أخالق َّية مقبولة؛ ألنَّها مفيدة للمجتمع ،إذ تساعد ع ٰ
ِّ
حفظ النظام والسالم بني أفراد املجتمع[[[.
حب الذات مبدأ موجود يف الطبيعة البرشيَّة ،وأ َّن املصلحة الشخص َّية
يعرتف هيوم بأ َّن َّ
ترتبط مبصلحة املجتمع ،لذا كان من املمكن أ ْن يعذر هؤالء الفالسفة الذين تخ َّيلوا أ َّن
الخاصة ،لوال أ َّن هناك أمثلة قويَّة تربهن
اهتاممنا مبصلحة املجتمع مر ُّده أنَّه يُحقِّق سعادتنا
َّ
ىل العكس ،تضط ُّرنا لرفض إرجاع العواطف األخالقيَّة ل ُح ِّب الذات .ألسنا نحزن ملوت شخص
ع ٰ
ما حتَّ ٰى لو مل يُؤث ِّر موته علينا؟ ألَّ يُض ِّحي اآلباء كثريا ً مبصلحتهم من أجل مصلحة أبنائهم؟
أال تهت ُّم الحيوانات وتعتني بالحيوانات املشرتكة معها يف النوع نفسه؟ هذه األمثلة وغريها
ىل أ َّن تعاطفنا مبدأ موجود يف الطبيعة البرشيَّة[[[ ،وأنَّنا ال ميكن أ ْن
ىل ح ِّد قوله دليل ع ٰ
كثري ع ٰ
نتجاهل مصلحة املجتمع.
ىل خطأ رأي هوبز .إذا جعلنا م ِّربر
ٰ
يرى هيوم أ َّن صوت الطبيعة والخربة هام ما يربهنان ع ٰ
قبولنا أو عدم قبولنا للصفات األخالق َّية التي يتمتَّع بها اآلخرون أنَّها ذات نفع أو رضر لنا ،فلن
ىل الصفات األخالقيَّة ألُولئك الذين يحيون بعيدا ً ع َّنا؛ ألنَّهم لن يؤث ِّروا فينا
نتمكَّن من الحكم ع ٰ
[1] benevolence.
[2] public spiritedness.
[3] Hume, D. An Inquiry Concerning the Principles of Morals, A 1912 Reprint of the Edition of 1777.
[4] ibid.
[5] ibid.
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سلباً أو إيجاباً .قبولنا للصفات األخالق َّية التي يتحلَّ ٰ بها اآلخرون سببها ليس فائدتها لنا ،ولكن
ألنَّنا نتعاطف مع املنافع التي يُق ِّدمونها لغريهم وللمجتمع .األمر نفسه يتعلَّق بالصفات مثل
«النشاط» ،وهي الصفة التي تجعله مفيدا ً لنفسه ،و«البهجة» أي يكون شخصيَّة مبهجة وليس
يرى هيوم أنَّنا
كئيباً ،وهو ما يجعله مقبوالً لنفسه ،ث ّم «األدب» وهو ما يجعله مقبوالً لآلخرينٰ .
نقبل سائر هذه الصفات لألمر نفسه ،وهو أنَّنا نتعاطف مع املنافع التي تُحقِّقها لآلخرين.
اخلامتة:
ما زالت فلسفة هيوم َمعني دراسة كثري من املعارصين إ َّما لالهتداء بها أو تطويرها أو
ىل هذه الفلسفة يف كلِّها وتفاصيلها يشعر أنَّه أمام عد ٍّو
تعديلها ،وإ َّن من يع ُّد نفسه للثورة ع ٰ
ضخم ويحتاج للنرص عليه إ ٰىل سالح نادر[[[.
نرى أنَّه مل يتمكَّن
ىل سبيل املثال ٰ
إلَّ أ َّن هذا مل مينعه من الوقوع يف بعض التناقضات .فع ٰ
لدى اإلنسان ،ذلك أنَّه إذا كان يجد متا�ثُالً بني
ىل عدم وجود ح ّريَّة اإلرادة ٰ
من الربهان ع ٰ
فس اطِّراد الطبيعة ،فإ َّن هذا ال يكفي أل ْن
الرتابط بني دوافع وأفعال الناس والرتابط الذي يُ ِّ
َّ
ىل إنكار ح ّريَّة اإلرادة؛ ألنَّه يف قوله باالطِّراد يف الطبيعة ،مل يُن ِكر ومل يقبل وجود
يستدل منه ع ٰ
قوى مسؤولة عن هذا االرتباط ،ولك َّنه رفض القول مبعرفتنا لها فحسب .وإ َّن ارتباط الدوافع
ٰ
ىل هذا النحو مل
باألفعال اإلراديَّة باملثل ال يعني إنكارا ً أو إثباتاً لوجود ارتباط ،وبالتايل فهو ع ٰ
ىل عدم وجود اإلرادة.
يربهن ع ٰ
حب الذات أو املصلحة الشخصيَّة؟ هذه
ىل ِّ
أمر آخر :هل َّأسس هوبز بالفعل أخالقه ع ٰ
النقطة يف حاجة إ ٰىل توضيح.
بداية ،من الصعب أ ْن نفصل فلسفة هوبز األخالق َّية عن فلسفته السياس َّية .يتح َّدد واجبنا
متى ك َّنا يف حالة الطبيعة ،فمن حقِّنا أ ْن نحمي أنفسنا
وفقاً لهوبز -بالحالة التي نكون عليهاٰ .ومتى كانت هناك سلطة سياسيَّة ،فمن واجبنا طاعتها .ولكن من املمكن مع
ِّ
بأي وسيلة نراهاٰ .
وتختص
تختص األخالق عند هوبز بطبيعة اإلنسان،
ُّ
هذا أ ْن نفصل األخالق عن السياسة؛ إذ ُّ
متى تفاعل الناس مع بعضهم البعض.
السياسة مبا يحدث ٰ
[[[ زيدان ،محمود فهمي ،االستقراء واملنهج العلمي ،م.س ،ص.101
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يرى هوبز أ َّن الطبيعة
ولكن ما هي طبيعة اإلنسان هذه والتي
ُّ
تختص بها األخالق؟ ٰ
البرشيَّة ّ
تدل عىل أ َّن اإلنسان محتاج وضعيف ،وغالباً ما تكون أحكامه العقل َّية خاطئة،
ىل املعرفة .أفعاله تغلب عليها األنانيَّة ،أو
فقدراته يف األحاجيج بقدر ضعفه يف املقدرة ع ٰ
ديني فاسد ،أو اختيارات عاطف َّية
ناتجة من جهل مر ُّده إ ٰىل تربيرات عقل َّية خاطئة أو ٍ
فهم ٍّ
نتيجة عبارات حامس َّية[[[.
سوى أ ْن يعيش ما سمَّ ه هوبز «الحالة الطبيعيَّة للبرشيَّة» ،أو
هذا اإلنسان ليس أمامه ٰ
أ ْن يحيا تحت سلطة سياسيَّة ال يحاسبها أبناء املجتمع لضعفهم الذي أسلفنا رشحه .الحالة
الحق يف
األُو ٰىل وفقاً لهوبز حالة ال يتم َّناها أحد .ملاذا؟ أل َّن الطبيعة أعطت اإلنسان ليس َّ
ىل ما
أ ْن يفعل َّ
كل ما يستطيع لحفظ نفسه فحسب ،ولكن أعطته أيضاً َّ
الحق أ ْن يحكم ع ٰ
يحفظ له حياته ،أي يختار الوسيلة والفعل الذي يرى أنَّه يحفظ له حقَّه .وبالتايل فقد
ىل الحكم الصواب أ َّن ما يحفظ حيايت هو قتلك ،وقد تجد
أحكم يف ِّ
ظل ضعف قدرايت ع ٰ
ىل الحكم أ َّن ما يحفظ حياتك هو قتيل ،ال أحد ميلك معيار
باملثل يف ِّ
ظل ضعف قدراتك ع ٰ
الصواب والخطأ ،بل ال مكان يف هذه الحالة التي هي حرب الجميع ض َّد الجميع ملا هو
ىل الكيفيَّة التي يحمي بها حياته .هذه
صواب وخطأ ،عدل أو ظلمِّ .
للكل ُّ
الحق يف الحكم ع ٰ
الحالة الطبيعية «يجب» تج ُّنبها.
ولكن السؤال هنا ،ما الذي عناه هوبز بـ «يجب»؟ هذه الـ «يجب» قد تعني أحد
مع َنيني :األ َّول «قاعدة عا َّمة» مفادها أ ْن نتج َّنب حالة الطبيعة هذه إذا أردنا أ ْن نتج َّنب املوت
العنيف .ولكن هذه النصيحة لن تنطبق علينا إلَّ إذا كان هناك اتِّفاق بيننا أ َّن تج ُّنب املوت
ىل أ َّن البديل هو
أقىص ما ميكن أ ْن نخافه ولهذا يجب تج ُّنبهَّ ،
وإل إذا ات َّفقنا ع ٰ
العنيف هو ٰ
سلطة ال نحاسبها ولكن نخضع لها تقف بيننا وبني هذه الحالة من الطبيعة.
املعنى الثاين الذي أراده هوبز أ َّن علينا إلتزاماً أخالقيًّا بألَّ نجعل هذا
وقد يكون
ٰ
متى ُو ِج َد .ولكن السؤال الذي ينشأ من هذا التفسري الثاين هو:
املوقف ينشأ أو أ ْن ننهيه ٰ
ملاذا هذه االلتزامات؟ وما الذي جعلها التزامات إجباريَّة أو إلزام َّية؟ ما جعلها إجباريَّة
عم أسامه القانون الطبيعي :القوانني الطبيع َّية قوانني يكتشفها
وفقاً لهوبز هو أنَّها صادرة َّ
[1] Williams, G. Thomas Hobbes: Moral and Political Philosophy. Internet Encyclopedia of Philosophy.
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العقل وتُو ِّجه سلوكنا .هذه القوانني ليست قواعد أخالق َّية دين َّية[[[ .يُع ِّدد هوبز تسعة
يسعى جاهدا ً
كل إنسان أ ْن
ىل ِّ
عرش قانوناً ،يهمنا منها القانون األ َّول الذي ُّ
نصه :ينبغي ع ٰ
ٰ
لتحقيق السالم مبقدار ما يأمل يف بلوغه ،وعندما ال يتمكَّن من بلوغه فمن حقِّه أ ْن
كل ما تُق ِّدمه له الحرب من مزايا[[[.
يستخدم َّ
ما يحاول هوبز بيانه هنا هو تفسري االنتقال من حالة الطبيعة هذه إ ٰىل املجتمع املد ِّين
ىل
ولك َّنه ،وفقاً لبعض التفسريات ،مل يتمكَّن ،وجاء عرضه غري واضح وأ َّد ٰى إ ٰىل صعوبات .ع ٰ
ىل النحو الذي عرضه هوبز ،فكيف ميكن
سبيل املثال :إذا كانت حالة الطبيعة سيِّئة ع ٰ
ىل هذا الشكل
ألعضاء هذا املجتمع الذي ص َّورهم يف هذه الحالة البدائ َّية أ ْن تجلس وتتَّفق ع ٰ
الحضاري للخضوع لسلطة سياس َّية ،أو أ ْن تُنفِّذ هذا الشكل من السلطة السياس َّية؟ وهل كان
ِّ
متى كان دافع الناس هو فقط
من املمكن لهذه السلطة السياسيَّة كام تص َّورها هوبز أ ْن تعمل ٰ
ىل وعي به.
ُح َّب الذات؟ وهو ما كان واضحاً أنَّه ع ٰ
لقد خلص هوبز إ ٰىل أ َّن السالم هو املقصد وامل ُراد ،كام خلص إ ٰىل أ َّن النظام املد َّين
متى أدركنا
هو يف مصلحتنا الشخص َّية كمتحضِّ ين ،وهو يف الوقت نفسه قيمة أخالق َّيةٰ .
السلطة
هذا الجانب من املصلحة الشخصيَّة ِّ
لكل شخص ،س ُندرك القيمة األخالقيَّة لدعم ّ
أي تهديد ملصلحتنا الشخص َّية باستثناء املوت[[[.
التي نخضع لها .هذه القيمة تتجاوز َّ
ىل هذا النحو ميكننا القول :إ َّن تفسري أخالق هوبز بر ِّدها متاماً إ ٰىل ُح ِّب الذات ال يخلو
ع ٰ
مخل.
من تبسيط ٍّ
[[[

ىل الرغم من أنَّه يصدق
فإذا ما وصلنا إ ٰىل الفرض
األسايس الذي بنينا عليه ورقتنا هذه ،فع ٰ
ِّ
التنويري ،التوتُّر الناجم
القول :إ َّن ديفيد هيوم كان خري ُمعبِّ عن التوتُّر الذي أصاب الفكر
ِّ
عن الفخر بقدرات وملكات اإلنسان التي حقَّق بها اإلنجازات العلم َّية التي حقَّقها .هذا من
طبيعي
سوى كيان
ناحية ،واإلحباط الذي أظهرته النتائج الفلسفيَّة والعلميَّة بأ َّن اإلنسان ليس ٰ
ِّ
خرى .إلَّ أ َّن
ىل ق َّمة الكون من ناحية أُ ٰ
كغريه من الكيانات ،وال يوجد ما يُ ِّربر القول :إنَّه يقع ع ٰ
[1] ibid.
[[[ مهران ،مح ّمد :تط ُّور الفكر األخالقي يف الفلسفة الغرب َّية ،ال ط ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع1998 ،م ،ص.145
[3] civil order.
[4] Williams, G. Thomas Hobbes: Moral and Political Philosophy. Internet Encyclopedia of Philosophy.
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خرى
ىل رأس العلوم األُ ٰ
هيوم َّ
عب عن تناقض واضح حني هدف إ ٰىل بناء علم لإلنسان يكون ع ٰ
الطبيعي أ ْن يأيت هذا
من حيث أنَّها نتاج لإلنسان وتعبري عن قدراته وملكاته العقل َّية ،ومن
ِّ
ِّ
بالشك يف العقل كمصدر
انتهى
العلم ليضع اإلنسان يف املكانة العليا التي يستحقُّها ،ث ّم
ٰ
للمعرفة ،ور ِّد االعتقاد إ ٰىل ق َّوة العادة وإنكار ح ّريَّة اإلرادة إ ٰىل صورة لإلنسان ال تجعل منه
أي كيانٍ
طبيعي آخر ،وبالتايل
ىل ق َّمة نظام العامل  -ولك َّنه ال يختلف عن ِّ
الكائن الذي مت َّناه  -ع ٰ
ٍّ
خرى.
ال يوجد ما يُ ِّربر من جعل العلم الذي يدرس اإلنسان رأس العلوم األُ ٰ
* * *
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[[[

مايلز فريدريك بورنيت

[[[

ىل
الرواقي أو
يعرض
ُّ
األبيقوري مبادئ قد ال تكون ثابتة فحسب ،بل يكون لها تأثري ع ٰ
ُّ
مؤسس مذهب ِّ
الشك] ال يستطيع
رصف والسلوك ،لك َّن البريو َّين[[[ [نسبة ٰإىل بريو أو بريون ِّ
الت ُّ
األقل ال يتوقَّع أ ْن يكون تأثريها
ىل ّ
أ ْن يتوقَّع أ ْن يكون لفلسفته َّ
ىل العقل ،أو ع ٰ
أي تأثري ثابت ع ٰ
ىل العكس فإ َّن عليه أ ْن يعرتف  -إذا اعرتف
مفيدا ً للمجتمع يف حال كان لها تأثري ما .وع ٰ
كل مكانٍ  ،وعندها
بيشء  -أ َّن حياة البرش محكوم ٌة بالفناء؛ حيث ستسود مبادؤه باطِّراد ويف ِّ
وسيبقى البرش يف حالة من ٍ
كل ،حتَّ ٰى تضع
ستتوقَّف جميع الخطابات وجميع األفعال،
سبات ّ ٍّ
ٰ
الرضورات الطبيع َّية  -غري راضية  -ح ًّدا لوجودهم البائس .صحيح أ َّن هذا الحدث الفتَّاك
ىل الرغم من أ َّن
خىش؛ فالطبيعة دامئاً يف غاية الق َّوة من أجل املبدأ ،وع ٰ
أصغر بكثري من أ ْن يُ ٰ
البريو َّين ميكن أ ْن يُلقي بنفسه أو باآلخرين يف إرباك وذهول مؤقَّت من خالل تفكري عميق؛
[[[ املصدر:
Burnyeat, M. (2012). Can the sceptic live his scepticism? In Explorations in Ancient and Modern
Philosophy (pp. 205 - 235). Cambridge: Cambridge University Press.
تعريب :طارق عسييل.
[[[  Myles Fredric Burnyeatباحث بريطاين يف تاريخ الفلسفة.
[3] Pyrrhonian.
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بكل الشكوك والوساوس ،ويرتكه كام هو
واألقل أه ّم َّية يف الحياة سيطيح ِّ
َّإل أ َّن الحدث األ َّول ّ
خرى ،أو مع الذين مل يُش ِغلوا أنفسهم
يف جميع مراحل الفعل والتأ ُّمل مع فالسفة الطوائف األُ ٰ
ىل
يف ِّ
أي أبحاث فلسفيَّة ،ث ّم عندما يستيقظ من حلمه ،سيكون أ َّول املشاركني يف الضحك ع ٰ
نفسه ،وسيعرتف بأ َّن جميع اعرتاضاته ما هي إلَّ لهو ،وال ميكن أ ْن يكون له ميل غري إظهار
الحالة النزويَّة للبرش الذين يجب أ ْن يفعلوا ويُفكِّروا ويؤمنوا؛ رغم أنَّهم عاجزون من خالل
التحقيق األكرث ج ّديَّة ،عن إرضاء أنفسهم فيام يتعلَّق بأُ ُسس هذه العمل َّيات ،أو عن إزالة
االعرتاضات التي ميكن أ ْن تثار ض َّدهم[[[.
ىل الفكر الحديث بعد
سأبدأ بهيوم ،من االختالف مع التأثري
ِّ
الجوهري للشكوك َّية البريون َّية ع ٰ
إعادة اكتشاف مؤلَّفات سكستوس أمربيكوس[[[ ونرشها يف القرن السادس عرش[[[ ،حيث إ َّن
هيوم شديد الوضوح يف املسائل الفلسفيَّة التي أمت َّن ٰى مناقشتها من حيث صلتها بـ سكستوس
أمربيكوس .البريونيَّة هي املحاولة الج ّديَّة الوحيدة يف الفكر الغر ِّيب لحمل الشكوكيَّة إ ٰىل أبعد
حدودها والعمل وفقاً لنتائجها ،فقد كان السؤال عن إمكان هذا األمر ،أو حتَّ ٰى عن متاسكه
النظري مورد نزا ٍع تا ٍّم يف العصور القدمية ،وكان يُشكِّل بؤرة رئيسة لنقاش متج ِّدد دام حوايل
ِّ
مئتي سنة قبل أ ْن يكتب هيوم؛ لذا كان هديف أ ْن أعود إ ٰىل هذه املجادالت القدمية وأدرسها
العلمي الحديث لـ سيكتوس أمربيكوس.
من منظور الفهم
ِّ
خلف َّية املقطع الذي اقتبسته هي ا ِّدعاء هيوم الشهري بأ َّن طبيعتنا متنعنا من االستنتاج
ومن التش ُّبث باملعتقدات التي ال ميكن الدفاع عنها مقابل االعرتاضات الشكوك َّية .وكان مييل
السببي ،كام كان لديه هدف
خاص لالعتقاد بوجود األجسام الخارجيَّة وباالستدالل
بشكلٍ ٍّ
ِّ
خاص من إظهار أ َّن الدفاع عن ذلك بطريقة عقل َّية غري ممكن .لكن الكشف عن اعرتاضات
ٌّ
ُّ
ونتمسك
نستدل
الشكوك ِّيني لن مينعنا من االنغامس يف االعتقاد واالستدالل؛ إذ ال يبدو أنَّنا
َّ
حجج الشكوك ِّيني عد َم كفايتها؛ ألنَّه عندما يكون االعتقاد
باالعتقادات بق َّوة امل ِّربرات التي ت ِّ ُ
ُبي ُ
التخل عنه عندما تكون امل ِّربرات باطلة .ونظرا ً ألنَّنا
ىل م ِّربرات ،فإنَّه سيت ُّم ِّ
أو العمل مرتكزا ً ع ٰ
[1] Hume, David , An Enquiry Concerning Human Understanding Selby-Bigge, P. H. Nidditch 1975,
(Oxford).
[2] Sextus Empiricus.
الفلسفي ،يف سلسلة
القصة املحفِّزة لهذا التأثري من خالل الخصوصيَّات والعموميَّات الدِّينيَّة ،والجدل
[[[ ت َّم الحصول ٰ
عىل هذه َّ
ِّ
من الدراسات لـ  .by Richard H. Popkinانظر تحديدا ً.)Popkin، (1968)، (1951)، (1952 - 1953 :
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نتخل عن االستدالالت واالعتقادات مقابل االعرتاضات الشكوك َّية الهائلة ،فال ب َّد من وجود
ال َّ ٰ
خرى ف َّعالة يف طبيعتنا غري العقل -ال س ّيام العادة والخيال -التي يعود األمر لها أكرث
عوامل أُ ٰ
ُعزى إليها االعتقادات واالستدالالت[[[ .ثََّة وجهان
من عقالنيَّة اإلنسان املتفاخرة ،والتي ت ٰ
عى هيوم يف املقطع املقتبس:
مل َّد ٰ
أ َّوالً :أ َّن ما يُ ِ
بطله الشكَّاك عندما تنجح حججه ،وبالتايل ما سوف يأخذه م َّنا لو كان لهذه
أقل من العقل واالعتقاد.
ىل العقل» ،ليس ّ
الحجج «تأثري ثابت ع ٰ
ثانياً :أ َّن ما يجعل مواصلة ِّ
الجوهري يف أعامل الحياة العاديَّة مستحيلة هو أ َّن
الشك
ِّ
كل ا ِّدعاء من
ىل ِّ
«اإلنسان ..يجب أ ْن يفعل ويُفكِّر ويعتقد» .بيد أ َّن التعليق املوجز ع ٰ
ىل سكستوس
هذه اال ِّدعاءات س ُيوفِّر بدوره سياقاً فلسف ًّيا نُفكِّر خالله مبا كان يجب ع ٰ
أمربيكوس أ ْن يقوله دفاعاً عن مثاليَّته البريونيَّة ودعوته إليها.
يُف َهم هدف الشكَّاكني يف النقاشات املعارصة يف كثري من األحيان بأنَّه معر ٌّيف أكرث منه
اعتقادي ،فقد استعملت الحجج الشكوك َّية إلثارة أسئلة حول كفاية املرتكزات التي ن َّدعي
ّ
خرى ،لكن يف الحقيقة توجد بعض
ىل أساسها املعرفة بالعامل
الخارجي ،وبالعقول األُ ٰ
ع ٰ
ِّ
املشاكل امله َّمة التي حصلت من خالل هذه الوسائل التي ال تُ َع ُّد من مشاكل االعتقاد
املنطقي أو املعر ِّيف .وال مبالغة يف التبسيط إذا قلنا :إنَّه كلَّام كان عدم الكفاية الظاهر يف
ِّ
أقل منطق َّيةً .فلنأخذ مثالً
ىل هذه األُ ُسس ّ
أُ ُسس اال ِّدعاء املعر ِّيف ،كلَّام صار االعتقاد القائم ع ٰ
الحسيَّة يف الواقع غري موثوقة ،وأ َّن االستدالالت التي
تقليديًّا معروفاً ،إذا ت ُِّبي أ َّن أدلَّتنا ّ
اعتدنا أ ْن نقيم عليها هذا الدليل غري مضمونة ،فلن تكون العربة املستخلصة الصحيحة أنَّنا
ىل هذه األُ ُسس فحسب ،بل ينبغي علينا
ال ينبغي علينا أ ْن ن َّدعي معرفة هذه األشياء ع ٰ
أ ْن ال نُص ِّدقها .لكن يف األحوال العاديَّة ،حيث نعتقد أنَّنا ينبغي ألّ نعتقد أنَّنا ال نعتقد،
خاصة لفهم الفكرة القائلة :إ َّن اإلنسان ميكن أ ْن يحتفظ باعتقاد
فيحتاج األمر إ ٰىل ظروف َّ
رغم إدراكه الواضح بأ َّن اعتقاده ال أساس له؛ لذا إذا كانت الشكوكيَّة مقنعة ،فيجب أ ْن
ىل بنيتنا الفكريَّة.
نقتنع ،ويجب أ ْن يكون لهذا تأثري
ٌّ
جذري ع ٰ
ىل البريون َّية ليس يف مسألة اال ِّدعاءات
من الواضح أ َّن هيوم ق َّدر هذا ،فقد ضغط ع ٰ
طبيعي لإلنسان ،انظر.Stroud (1977), esp. ch. 1 :
[[[ حول دور هذه الح َّجة وأه ّم َّيتها يف برنامج هيوم العا ِّم لعلم
ٍّ
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عم إذا كان مبقدوره إيقاف التش ُّبث
املعرف َّية التي يت ُّم ِّ
التخل عنها بسهولة ،بل يف السؤال َّ
باملعتقدات التي تُبيِّ حججه أنَّها غري منطق َّية .كام أ َّن سكستوس ق َّدر الفكرة أيضاً .فقد
ٍ
مألوف ،وفعالً أقدم
كان االعرتاض القائل :إ َّن اإلنسان ال يستطيع أ ْن يعيش من دون اعتقا ٍد
بكثري من الحركة البريون َّية ،نظرا ً ألنَّه يعود إ ٰىل الزمن الذي جادل أثناءه أرسيسيلوس[[[ يف
كل يشء[[[ .وهكذا دافع
ىل ِّ
ىل تعليق الحكم ع ٰ
األكادمي َّية للم َّرة األُو ٰىل ،يف البداية حثَّ ع ٰ
سكستوس بالتحديد عن الفرض َّية التي تح َّد ٰى هيوم البريون ِّيني أ ْن يدافعوا عنها ،وهي
يتخل
يتخل عن معتقداته ملواجهة حجج الشكوكيِّني ،وهو يقدر أ ْن َّ ٰ
فرضيَّة أنَّه ينبغي أ ْن َّ ٰ
التخل املستم ِّر عن االعتقاد اقرتح أ ْن يُق ِّدم طريقة حياة.
عن هذه املعتقدات ،وخارج هذا ِّ
تخل البريون ِّيني عن العقل .وهذا أيضاً  -وفقاً لسكستوس  -ليس مرغوباً فقط،
وكذلك مع ِّ
التخل عن العقل هو ذاته ناتج عن الربهان،
بل هو مستطاع ،وخاضع للتعقيد القائل :إ َّن ِّ
أي اإلصغاء لصوت العقل ،وبالتايل  -وهنا أصل إ ٰىل النقطة الثانية من املالحظة  -ال ميلك
حق االفرتاض بدون ح َّجة استحالة العيش دون عقل واعتقاد .ال َّ
شك أ َّن هذا يبدو
هيوم َّ
استحالة واضحة ،لكن سكستوس ي َّدعي خالف ذلك ،فهو يرمي إ ٰىل الحديث عن حياة تُع ِّزز
عى هيوم الدوغام ّيئ
م َّدعاه .ويجب التحقُّق من هذا الحديث بالتفصيل قبل التسليم مب َّد ٰ
املعنى
القائل :إ َّن البريو َّين ال يستطيع أ ْن يعمل وفقاً لشكِّه[[[ .علينا أ ْن نحاول أ ْن نكتشف
ٰ
الحقيقي للحياة دون اعتقاد.
َّ

[1] Arcesilaus.
[[[ epoché؛ انظر املسلك الجد َّيل لـ  Arcesilausاملعارص لـ  Epicurean Colotesحول حقيقة أ َّن عقائد الفالسفة اآلخرين
تجعل الحياة ممكنة  1107d, 1108d Plut. Adv. Colاملقطع الذي يتعامل مع  Arcesilausاقتبس ح َّجة الرواقيِّني القائلة:
كل الجدال حول هذه
إ َّن اإلبوخة التا َّمة يجب أ ْن تُؤدِّي إ ٰىل خمول ( )ibid. 1122abالسيّام اتِّهام هيوم بالسبات التا ِّم .ملعرفة ِّ
املسألة يف مرحلة ِّ
األكادميي انظر قامئة املراجع واملناقشات يف ( . Striker )1980وكذلك فإ َّن إبوخة الشكَّاكني القت نقدا ً
الشك
ِّ
مشابهاً:
ُ
الحواس وغريها من ال َملَكات العقليَّة.
 - 1يجادل أرسطوقليس أ َّن الح َّجة ،وبالتايل االعتقاد ،مرتبطة متاماً باستعامل
ِّ
 ،Galen, De dignosc. Puls. viii.781.16 K - 2يسأل إذا كان البريو ُّين يتوقَّع م َّنا أ ْن ننام يف رسيرنا عندما ترشق الشمس
ىل ظهر املركب عندما ينزل الجميع ،بسبب ِّ
الشك يف أ َّن ما يظهر أنَّه
بسبب عدم اليقني بأنَّه الوقت نهار أم ليل ،أو البقاء ع ٰ
يابسة هل هو يابسة حقًّا.
 - 3سكستوس لديه نقد للسبات يف .3-M xi.162
أي ح َّجة لتأييد مدَّعاه ض َّد البديل ،تفسري البريو ِّين للحياة والفعل ،متوفِّر يف كتاب
[[[ أُس ّميه دوغامئيًّا أل َّن هيوم ال يُقدِّم َّ
سكستوس واملؤلِّفني املعارصين مثل مونتاين.
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احلقيقي:
االعتقاد ،الصواب والوجود
ُّ
ميكن أ ْن نبدأ -كام يبدأ الشكَّاك نفسه -بالحججُّ .
الشك[[[ يعني التساؤل والتمحيص،
ُّ
والشك البريو ُّين هو مامرسة متط ِّورة ج ًّدا للبحث الجد ِّيل يف املقام األ َّول ،وتتشكَّل وفقاً لعدد
من النامذج واألساليب الجدل َّية .النامذج العرشة إلينسيدميوس[[[ ،والنامذج الخمسة[[[،
هي األكرث بروزا ً من بني النامذج ،لكن هناك غريها ،وهي تتك َّرر بدرجة كبرية من االنتظام
امللحوظ عرب الصفحات يف كتابات الشكَّاكني ،وتصل دامئاً إ ٰىل النتيجة نفسها :اإلبوخة[[[ ،يتعلَّق
الحكم واالعتقاد .هذه النامذج الجدليَّة ،مع هذه النتيجة ،ت ُشكِّل جوهر الشكوكيَّة[[[ كام
عىل إدخال
ع َّرفها سكستوس أمربيكوس يف كتاب الخطوط العا َّمة للبريون َّية[[[ ،إنَّها« :القدرة ٰ
بأي طريقة ،بغية الوصول،
األشياء التي ميكن أ ْن تظهر واألشياء التي يُفكَّر فيها يف التعارض ِّ
بسبب تكافؤ ق َّوة العنارص املتعارضة واملزاعم املتنافسة أ َّوالً إ ٰىل تعليق الحكم ،وبعدها إ ٰىل
األتراكسيا[[[ (الطأمنينة ،والتخلُّص من االضطراب)[[[ .يرسم التعريف مسار الرحلة التي يقوم
بها ُّ
الشاك مرارا ً انطالقاً من تعارض األفكار أو تنافرها إ ٰىل تعليق الحكم فالطأمنينة[[[.
تبدأ الرحلة عندما يُحقِّق يف سؤال أو يف حقلٍ
بحثي ويجد أ َّن اآلراء حول وجود الحقيقة
ٍّ
األقل يف املراحل األُو ٰىل من سعيه لالستنارة ،هو الوصول
ىل ّ
متناقضة .املأمول من التحقيق ،ع ٰ
إ ٰىل الطأمنينة ،وذلك إذا استطاع اكتشاف األُمور الصحيحة والخاطئة من املسألة وإعطاء
تصديقه بالحقيقة[ [[1الصعوبة التي واجهها هي -كام وجد الشكَّاكون عرب العصور -أ َّن األشياء
أي مسألة تبدو بشكل مختلف ألُناس مختلفني وفقاً لظرف أو آخر من الظروف املختلفة،
يف ِّ
وهذا كلُّه مفهرس بتفصيل كبري يف مناذج أنسيدميوس العرشة .علينا أ ْن نفهم  -وأحياناً يذكر
[1] Skepsis.
[2] Aenesidemus PH i.36 ff., Diog. Laert. ix.79ff.
[3] AgrippaPH i.77-164 Diog. Laert. ix.88.
[4] epoché.
[5] skepsis.
[6] Outlines of Pyrrhonism.
[7] ataraxia.
[8] PH i.8; cf. 31.
[9] epoché and ataraxia.
[10] PH I.12, 26-9, M I.6.
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هذا برصاحة[[[  -بأ َّن الظواهر املتناقضة ال ميكن أ ْن تكون متساوية يف صواب َّيتها ،أو يف واقع َّيتها؛
لذلك يحتاج إ ٰىل معيار للحقيقة يك يُح ِّدد ما يقبله ،لكن الشكَّاك بعد ذلك يجادل ،وأحياناً
ىل عدم توفُّر معيار مقبول عقليًّا ميكن أ ْن نثق به ونستخدمه،
بيشء من اإلطالة ،مؤكِّدا ً ع ٰ
الحقيقي للمناقشة الذي يوازي محاولة الشكَّاك الحديث إلثبات
األسايس
وهذا هو املرتكز
ُّ
ُّ
متى تكون األشياء كام تبدو يف الواقع ،وبالتايل ال يوجد
أنَّنا ال منلك طريقة كافية ل ُنثبِت ٰ
ضامن ٍ
كاف ض َّد األحكام الخاطئة .وبعد أ ْن افرتض إثبات الفكرة ،تُر َِك الشكَّاك مع الظواهر
أي علَّة لتفضيل أحد هذه
املتعارضة واآلراء املتضاربة التي ترتكز عليها ،عاجزا ً عن إيجاد ِّ
ىل اآلخر ،وبالتايل تو ُّجه ملعاملتها جميعها بالق َّوة نفسها وباستحقاق القبول نفسه (أو
اآلراء ع ٰ
عدم استحقاقه) .لك َّنه ال يستطيع قبولها كلَّها بسبب تناقضها ،وبالتايل فإذا كان ال يستطيع
أ ْن يقبلها كلَّها (بسبب تناقضها) ،وال يستطيع أ ْن يختار إحداها (لعدم توفُّر املعيار) ،فإنَّه ال
يستطيع أ ْن يقبل أيًّا منها .تلك هي النتيجة النموذجيَّة لالكتشاف الشكويكِّ لتساوي املزاعم
املتعارضة يف الق َّوة[[[ .أ َّما فيام يتعلَّق بالحقيقة ،فعلينا أ ْن نُعلِّق الحكم ،وعندما يُعلِّق الشك َُّاك
يسعى إليها تأيت إليه ،كام لو بالصدفة ،وعندما
الحك َم ،تحصل الطأمنينة .الطأمنينة التي
ٰ
الرسام[[[ الذي مل يستطع
يتوقَّف عن محاولة الحصول عليها بفاعل َّية ،يحصل له ما حصل مع َّ
ىل اللوحة[[[.
إنجاز رسم لُعاب الحصان َّإل عندما استسلم وقذف بريشته ع ٰ
هذا كلُّه يندرج تحت تعريف سكستوس[[[ للشكوك َّية .والتسلسل هو :تناقض  -عدم قدرة
ىل الحسم  -تكافؤ يف الق َّوة  -تعليق الحكم ،وأخريا ً الطأمنينة .توصل الحجج إ ٰىل اإلبوخة
ع ٰ
خاصيَّة التفكري عند
 تعليق الحكم واالعتقاد  ،-ويبدو أ َّن هذا يُؤ ِّدي إ ٰىل تغيريأسايس يف ّ
ٍّ
اإلنسان ،وبالتايل يف حياته العمل َّية ،وبالتايل فإنَّه يعيش حالة من الطأمنينة[[[ بدون اعتقاد،
فيتمتَّع بطأمنينة العقل (التخلُّص من االضطراب) ،وهي تعبري الشكويكِّ عن السعادة[[[.
لكن الحظ أ َّن التعارض بني اآلراء يعني عدم انسجامها ،واستحالة أ ْن تكون صحيحة
[1] e.g., M vii.392, viii.18, ix.192, xi.74.
[2] isostheneia.
[3] Apelles.
[4] PH i.26-9.
[5] Sextus.
[6] astosadox.
[[[ eudaimonia؛ االدِّعاء بأ َّن طأمنينة الشكَّاك ت ُؤدِّي ٰإىل السعادة نُوقشت بشكل مط َّول يف .67-M xi.ii0
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أي رأي؛ غري أ َّن تساوي
معاً[[[؛ وعدم القدرة ٰ
عىل رفع التناقض هو استحالة ِّ
البت يف صواب َّية ِّ
اآلراء املتصارعة يف الق َّوة يعني أنَّها جميعها متساوية يف استحقاق (أو عدم استحقاق) القبول
أي ٍ
واحد منها،
بص َّحتها؛ وتعليق الحكم هو حالة ميتنع الفرد فيها عن إثبات أو نفي ص َّحة ِّ
حتَّ ٰى الطأمنينة هي وغريها من األشياء عبارة عن التوقُّف عن القلق حول الصواب والخطأ.
ألي مرحلة من السلسلة دونها .وثَ َّة
معنى ِّ
تتعلَّق جميع هذه األفكار مبفهوم الصواب ،وال ٰ
حقيقة ذات أه ّم َّية مركزيَّة وهي أ َّن الصواب يف مفردات الشكويكِّ وثيق الصلة بالوجود
الحقيقي بوصفه مبايناً للظاهر[[[.
ِّ

عندما ُّ
يشك الشكَّاك بصوابيَّة يشء ما[[[ ،يكون يف اعتباره ا ِّدعاءات حرصيَّة تتعلَّق بالوجود
الحقيقي .البيانات التي ال تُس ِّجل َّإل كيف تبدو األشياء ليست مثار ٍ
بحث -وهي ال ت ُس َّم ٰى
ِّ
صواباً أو خطأً ،-مثار البحث هو البيانات التي تقول :إ َّن األشياء يف الواقع كذا وكذا فقط.
املسألة يف الجدل الدائر بني الشكَّاكني والدوغامئ ِّيني حول أصل وجود أو عدم وجود حقيقة،
موضوعي
حقيقي
ىل عامل
هي ما إذا كان ميكن قبول صدق قضيَّة أو صنف من القضايا ع ٰ
ٍّ
ٍّ
موضوعي
ىل عامل
يتم َّيز عن الظواهر؛ أل َّن عبارة «صادق» يف هذه النقاشات تعني «يصدق ع ٰ
ٍّ
حقيقي»؛ والصواب هو إذا كان وجود هذا اليشء يتوافق مع الواقع ،ويرتبط ارتباطاً تقليديًّا
ٍّ
[[[
بكلمة  alethesمنذ أقدم مراحل الفلسفة اليونان َّية .
الحقيقي
واآلن ات َّضح أنَّه إذا كانت الحقيقة محصورة باألُمور التي تنتمي إ ٰىل الوجود
ِّ
ىل التسلسل الذي تت َّبعناه
باعتباره مغايرا ً للظاهر ،فإ َّن األمر نفسه سيعود وينطبق فورا ً ع ٰ
ىل الحسم[[[؛ ألنَّها
منذ لحظات .املفاهيم املشمولة هي االنسجام والتعارض وعدم القدرة ع ٰ
الحقيقي مقابل الظاهر ،ال سيّام إذا كانت
بالجملة ،سترتابط عن طريق الحقيقة والوجود
ِّ
[1] cf. M vii.392.
[2] Cf. Stough (1969) 142ff.
[3] PH ii.88ff., M viii.17ff.
عىل أساس إذا قلت :كيف تظهر األشياء يل؟ يجب أ ْن يعتربه ترصيحيًّا
اعتباطي يضيقٰ ،
[[[ إذا وجد القارئ أ َّن هذا مصطلح
ٌّ
صحيحاً إذا  -وفقط إذا  -كانت األشياء تظهر كام أقول :إنَّها تبدو ( ،).cf. Stough 1969 loc. citالجواب :أ َّن هذا االعرتاض -
طبيعي  -فقد عفا عليه الزمن .وفكرة أنَّنا ميكن أ ْن نصل إ ٰىل الحقيقة من دون الوقوف خارج التجربة املوضوع َّية مل
ورغم أنَّه
ٌّ
العادي الذي وصلت إليه .من جعل األمر هكذا هو ديكارت الذي (يف التأ ُّمل الثاين) وضع األساس
الفلسفي
يكن دامئاً اليشء
ُّ
ُّ
ىل ترصيحات الظهور من دون إشارة إ ٰىل الوجود
الستعاملنا الواسع للمحموالت «صادق» و«كاذب» التي ميكن أ ْن تنطبق ع ٰ
الحقيقي .انظر @ الفصل العارش (.)cf. M xi.221
ِّ
[5] isostheneia, epoché, ataraxia.
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الحقيقي بوصفه مختلفاً عن الظاهر ،وهذا يعادل
اإلبوخة[[[ تعليقاً لالعتقاد املتعلِّق بالوجود
ِّ
كل االعتقادات ،نظرا ً أل َّن االعتقاد هو القبول بصواب َّية اليشء .ال ميكن أ ْن يُط َرح سؤال
تعليق ِّ
الحقيقي ،فإذا كان ال ميكن أ ْن توصف
حول االعتقاد بالظاهر باعتباره مختلفاً عن الوجود
ِّ
البيانات التي ت ُس ِّجل كيف َّية ظهور األشياء بالصدق أو الكذب ،فإ َّن البيانات التي ت َّدعي كيف
تكون األشياء يف الحقيقة هي التي ميكن أ ْن توصف بذلك فقط.
ومن الواضح أ َّن لهذه النتيجة بالغ األه ّميَّة يف فهم مرشوع الشكَّاكني وتص ُّورهم املثا ِّيل
للحياة دون اعتقاد .يُع ِّرف سكستوس «العقيدة» -وبالطبع إ َّن كلمة دوغام[[[ اليونانيَّة األصل
تعني ببساطة «عقيدة»[[[ -بأنَّها التصديق بيشء غري واضح ،أي بيشء ال يُتاح يف الظاهر[[[.
سكستوس العبارةَ ،هو ما يفعله املرء
فس
ىل نحو مشابه ،فاملراد من (أ ْن نعتقد) كام يُ ِّ
ُ
وع ٰ
الحقيقي بيشء ما[[[ ،من سياقٍ يكون االعرتاف فيه بعدم قدرة الجميع
الذي يفرتض الوجود
َّ
الحرصي[[[ .اإلقرار هو الجنس؛ والرأي أو االعتقاد هو النوع
املعنى
ىل استعامل العبارة بهذا
ِّ
ع ٰ
ٰ
الحقيقي املخالف للظاهر .الدوغامئ ُّيونُ ،يثِّلون التن ُّوع الذي ال
الذي يتعلَّق مبسألة الوجود
ِّ
الحقيقي الشكويكِّ بأسلحته وأهدافه معاً،
حدود له ،والذين تز َّود آراؤهم املتعلِّقة بالوجود
ِّ
إنَّهم ببساطة أهل االعتقاد ،إ ٰىل ح ِّد القول :إ َّن القراءة يف الداللة الحديثة لـ «الدوغام ِّيئ» م ّربرة،
املعنى
أي هو الشخص الذي يتشبَّث برأيه بعناد وبطريقة غري منطقيَّة ،لكن ال عالقة لهذا
ٰ
الحقيقي للمصطلح اليونا ِّين ،بل بالزعم الذي يفرضه الشكَّاك ،والذي سنتع َّرض له،
باملعنى
ِّ
ٰ
[1] epoché.
[2] dogma.
[3] cf. Pl. Rep. 538c, Tht. 158d.
[[[ إ َّن مفهوم الواضح هو مفهوم يتب َّناه الدوغامئيُّون .األشياء الواضحة هي األشياء التي نعرفها من ذاتها ،والتي نفهمها من
الحس والعقل ( ،)M viii.141التي ال تحتاج إ ٰىل يشء آخر لإلعالن عنها (M
ذاتها ( ،)PH ii.99والتي تُقدِّم نفسها مبارش ًة يف ِّ
 ،)viii.149أي هي أنَّنا منلك معرفة عنها غري مرجع َّية ،مبارشة من االنطباع ( .)M viii.316األمثلة :يكون نهار ،أنا أتحدَّث (M
 ،)viii.144هذا رجل ( .)M viii.316يعلن سكستوس أ َّن هذه الطبقة من األشياء وضعها نقد الشكَّاك يف دائرة ِّ
الشك مبعيار
باملعنى الذي يتحاشاه الشكَّاك.
أي ترصيح حول هذه األشياء س ُيك ِّون دوغام
الحقيقة ( .)2-PH ii.95, M viii.141وبالتايلُّ ،
ٰ
(.)PH i.16
[5] hos huparchon tithetai, PH i.14, 15.
عىل أ َّن «الدوغام» و«الدوغامئ َّية» ما زالت أكرث
دليال ٰ
[[[ ينبغي تحذير القارئ من أ َّن بعض التفسريات ت ُعتَرب ً 15-PH i.13
كل اعتقاد .من األفضل تأجيل الجدل حتَّ ٰى ينضج باقي تفسريي،
مم أسمح به ،مع النتيجة القائلة :إ َّن الشكَّاك ال يجتنب َّ
تقييدا ً َّ
خرى يف رشح نوع األشياء التي -برأيي -يُعلِّق الشكَّاك
كأي مالحظة أُ ٰ
لكن يف الوقت نفسه إ َّن األمثلة يف املالحظة السابقة ستنفع ِّ
حكمه عليها.
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نرى اآلن-
كل عقيدة هي غري منطق َّيةُّ ،
يرى أ َّن َّ
فكل عقيدة غري منطق َّية؛ أل ّن -كام ٰ
وهو الذي ٰ
الحقيقي الذي يختلف عن الظاهر.
كل اعتقاد يتعلَّق بالوجود
َّ
ِّ
تاريـخي:
فاصل
ٌّ
األقل إ ٰىل بدايته مع أينسيدميوس[[[،
ىل ّ
ميكن أ ْن نصل يف تت ُّبع هذا الجدال ض َّد االعتقاد ع ٰ
الرجل الذي كان مسؤوالً بشكلٍ
األقل إعادة إحياء البريونيَّة
ىل ّ
رئييس عن تأسيس ،أو ع ٰ
ٍّ
يف القرن األ َّول قبل امليالد ،قبل ما يقارب املئتي سنة أو أكرث من تأليف سكستوس لكتاب
مدخال مخترصا ً للبريون َّية أ َّول كتاب يحمل
ً
معامل البريون َّية[[[ .ور َّبا كان كتاب Aenesidemus
هذا العنوان ،ونحن ال نعرف َّإل قليالً عنه من خالل تقرير لديوجينس اليرتيوس[[[`[[[ ،رشع
أينيسدميوس يف تصنيف النامذج أو الطرائق املتن ِّوعة التي من خاللها ت ُؤ ِّدي األشياء إ ٰىل نشوء
املنهجي لالعتقاد املكتسب بهذه الطريقة من
االعتقاد أو االقتناع[[[ ،ومن ث َ َّم تقوم بالتدمري
ِّ
كل صيغة من هذه الصيغ تنتج اعتقادات متناقضة وبالدرجة نفسها من ق َّوة
خالل تبيان أ َّن َّ
اإلقناع ،وبالتايل ال ميكن االعتامد عليها لجهة إيصالنا إ ٰىل الحقيقة[[[ .ومن الواضح ج ًّدا أنَّه
عندما ت ِ
منسقة منيل لالقتناع بأ َّن األشياء هي كام تبدو[[[ لنا ،لكن إذا
ُرسل حواسنا تقارير َّ
راعينا متاماً االنطباعات املختلفة التي تنتجها األشياء عند حيوانات مختلفة وأُناس مختلفني
وأُناس يف رشوط وظروف مختلفة ،وجميع االعتبارات الواردة تحت عنوان األمناط العرشة،
أي قض َّية ثَ َّة قدر من األدلَّة من النوع نفسه ،أو بالقدر نفسه من الجودة،
نرى أنَّه يف ِّ
سوف ٰ
كل منوذج من األدلَّة ميكن أ ْن يضاهي األدلَّة من
ىل رأي معاكس؛ أل َّن َّ
وميكن إيرادها كدليل ع ٰ
وكل مصدر لالعتقاد هو مصدر لالعتقادات
النوع نفسه ،لكن من خالل التو ُّجه بات ِّجاه آخرُّ ،
املتناقضة .وال َّ
شك أ َّن العربة من ذلك هي تعليق الحكم بشأن ما هو صواب[[[ ،لكن هذا
[1] Aenesidemus.
[2] Outlines of Pyrrhonism.
[3] Diogenes Laertius.
[4] ix.78ff.; cf. also Aristocles apud Euseb. Praep. evang. xiv.18.11.
[5] Diog. Laert. ix.78.
[6] Diog. Laert. ix.79.
[7] Diog. Laert. ix.78.
[8] Diog. Laert. IX. 84.
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عب عنه أيضاً بقولنا :علينا أ ْن نقبل جهلنا بالطبيعة الحقيق َّية لألشياء[[[ ،والذي يُؤكِّد من
ما يُ َّ
ىل الصلة الحميمة بني الصواب والواقع .أ َّما االعتبار اإلضا ِّيف فمعناه أ َّن بعض األمناط
جديد ع ٰ
ىل
التي يُكتَسب االعتقاد من خاللها ليس لها إلَّ تأثري طفيف أو َّ
ىل اإلطالق ع ٰ
ربا ال تأثري لها ع ٰ
صدق القضايا وكذبها ،كام عندما نعتقد بيشء ألنَّه مألوف لنا أو أل َّن متح ِّدثاً بارعاً أقنعنا به.
باختصار ،ال ينبغي أ ْن نفرتض أ َّن ما يقنعنا ( )to peithonهو صحيح يف الواقع؛ أل َّن اليشء
نفسه قد ال يقنع الجميع ،وال حتَّ ٰى األشخاص ذاتهم دامئاً .يتوقَّف اإلقناع ( )pithanotesأحياناً
ىل املعرفة
ىل براعته ،وع ٰ
ىل قدرته كمفكِّر أو ع ٰ
ىل سمعة املتكلِّم ،ع ٰ
ىل الظروف الخارج َّية ،ع ٰ
ع ٰ
ىل ما فيه من جاذب َّية[[[.
باملوضوع وع ٰ
خاص يف سياق[[[ ،مطابق متاماً للمقطع الذي
صدى ٍّ
ىل اإلقناع ٰ
ولهذا الكالم عن اإلقناع والقدرة ع ٰ
اقتبسناه للتو ،وليس بعد ذكر أنيسيدميوس بكثري[[[ ،يساوي سكستوس ما يقنعنا (to peithon
األكادميي لـ اإلقناع .وعاد ًة تُرت َجم عبارة « »pithanonخطأً إ ٰىل «راجح» ،لكن
باملعنى
)hemas
ِّ
ٰ
يف الغالب ما تعنيه العبارة اليونانيَّة هو «مقنع» أو «مفحم» ،وقد ع َّرف كارنيادس[[[ االنطباع
املقنع بأنَّه االنطباع الذي يبدو صحيحاً[[[ .الفكرة امله َّمة ألهدافنا هي أنَّه يف التأريخ الشكويكِّ،
ىل كارنيادس أ ْن يجعل اإلقناع  -املقياس
كام يف ِّ
كل كتاب تاريخ منذ ذلك الحني ،كان يُ َ
فتض ع ٰ
قابال للخطأ؛ نظرا ً ألنَّه أتاح لنا يف بعض األحيان أ ْن نقنع
األكادميي للسلوك يف الحياة[[[  -معيارا ً ً
َّ
[[[
بيشء قد كان خطأ بالفعل  .وقال أيضاً :إ َّن اعتقادنا يكون أعظم  -وفهم البريونيُّون بأنَّه يعني
حواسنا تقارير منسجمة[[[؛ وهذه الفكرة التي رأينا أنَّها
أنَّه ينبغي أ ْن يكون أعظم  -عندما ت ُق ِّدم ُّ
ّ
القيايس
واألدق يف مخطَّط كارنيادس
إحدى أهداف أينسيدميوس[ ،[[1هي الركيزة للمعيار الثاين
ٰ
ِّ
[1] Diog. Laert. ix.85, 86.
[2] Diog. Laert. ix.94, trans. Hicks.
[3] M viii.51.
[4] M viii.40.
[5] Carneades.
[6] M vii.169, 174.
[7] M vii.166ff.
[8] M vii.175.
[9] M vii.177.
[10] Aenesidemus
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الثال ِّيث املستويات ،االنطباع الذي ليس مقنعاً فقط؛ بل الذي ال يكون «معكوساً» أيضاً من خالل
أي انطباع مرتبط به .إذا ً ،إذا كانت عبارة ( to peithonيقنع) هي عبارة ( pithanonمقنع)
ِّ
األكادمييَّة ،وإذا كنت محقًّا يف الكشف عن أينسيميدوس وراء املقاطع يف كتابات ديوجينس
ىل االقتناع واالعتقاد يف
وسكستوس ،حيث يكون  to peithonعرض ًة للنقد ،تكون حملته ع ٰ
انشق عنها[[[ .الهدف العا ُّم لألمناط العرشة هو أ ْن
الوقت نفسه حرباً جدال َّية ض َّد األكادمي َّية التي َّ
األخص لـ أينسيميدوس
أي يشء يقنعنا بأنَّه ُيثِّل الحقيقة والواقع .والهدف ّ
ت ُضلِّلنا وت ُب ِعدنا عن ِّ
لدى املرء معيارا ً يكفي
هو الفكرة ،التي ينسبها لألكادمييَّة (سواء أكان صدقاً أم جدالً)[[[ ،وهي أ َّن ٰ
يرى أينسيميدوس أنَّه ال ينبغي
مبعنى أنَّه يبدو صحيحاًٰ .
للفعل ،ويكفي يف اعتبار املقنع صحيحاً ٰ
للمرء أ ْن يعتقد بص َّحة يشء ،وقد كان لديه حجج ت ُِّبي أ ْن ال يشء صحيحاً يف الواقع[[[.
إذا ً ،ليس فقط أ َّن الحياة بدون اعتقاد كانت ميزة أساسيَّة للبريونيَّة بدءا ً من أينسيميدوس،
ىل أنَّه) تعليم األكادمييَّة
بل إ َّن من طرحها هو أينسيميدوس يف معارضة واعية لـ (ما يُق ِّدمه ع ٰ
األكادميي
الجديد .إذا كان لألمناط العرشة تأثريها املقصود ،فسنكون منفصلني عن املعيار
ِّ
ىل األرجح أ َّن
إلدارة حياة إ ٰىل مثال حياة البريو ِّين الجديد لـ أينسيميدوس بدون اعتقاد .لكن ع ٰ
هذا مل يكن اقرتاحاً جديدا ً بقدر ما كان إحياء القرتاح أقدم.
تربز فكرة أ َّن اإلنسان ال يستطيع العيش بدون اعتقاد (الكلمة املستعملة هي adox
 ،astousكام يف كتابات سكستوس) يف أكرث الكتابات التاريخ َّية انتشارا ً املتوفِّرة عن فلسفة
املشايئ من القرن الثاين للميالد
ّ
بريون :االقتباس يف يوسابيوس[[[ من أُرسطوقليس ،الكاتب
الذي يُق ِّدم ما يزعم أنَّه اختصار لآلراء املنسوبة إ ٰىل بريو عن طريق أحد أتباعه تيمون[[[.
أي ثقة يف إدراكاتنا أو معتقداتنا؛ ذلك ألنَّها ليست
جاء يف املل َّخص أنَّه ال ينبغي أ ْن نضع َّ
ىل الحياد ،بدون اعتقاد ،ينتج
صحيحة وليست خاطئة ،وبالتايل عندما نضع أنفسنا ع ٰ
البريوين لـ تيربو ،املوصوف بأنَّه
ّ
عىل أ َّن أنسيدميوس بدأ مهنته الفلسف َّية يف األكادمي َّية من أنَّه مييل خطابه
[[[ انطلقت األدلَّة ٰ
داعم لألكادمييَّة ( )9-Phot. Bible.169b33). iii.2, 23, n. 2 Zeller (1903قد يكون محقًّا يف اقرتاحه هذا بسبب تبليغ
 Photiusعن هذا العمل (الذي ذكر أيضاً يف  )Diog. Laert. ix.106 and 116مل يقل شيئاً عن النامذج العرشة التي يجب
املحل الذي تط َّورت فيه النامذج.
متييزها  Outline Introduction to Pyrrhonismالذي يُحدِّد أُرسطوقليس وديوجينس أنَّه ُّ
جدال إذا كان الهدف هو .Philo of Larissa
بحق أو ً
[[[ سواء ٍّ
[3] M viii.40ff.
[4] Eusebius; Praep. evang. xiv.18.2-4.
[5] Timon, frag. 2 in Diels (1901); translation and discussion in Stough (1969), ch. 2.
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طأمنينة .الراجح أ َّن أُرسطوقليس تلق َّٰى هذا التقرير من خالل أينيسيدميوس[[[ نفسه[[[،
لكن هذا ال يعني بالرضورة أنَّه يُعطي تفسريا ً مش َّوهاً لتفسري تيمون لبريو .إ َّن مقدارا ً
اللحقة[[[.
ىل البريونيَّة َّ
ىل ّ
األقل ِّ
مؤش ع ٰ
ال بأس به من شذرات تيمون التي بلغتنا هو ع ٰ
باإلضافة إ ٰىل أ َّن القَصص املتن ِّوعة التي تروي كيف َّية اضطرار أصدقاء بريون التِّباعه من أجل
ىل حافَّة الهاوية[[[ هي بالتحديد من
حاميته من الدهس تحت العربات أو من امليش ع ٰ
النوع الذي ميكن للمرء أ ْن يتوقَّع تزايده حول رجل معروف بتعليم حياة بدون اعتقاد.
[[[
وهذه القَصص قدمية ،وهي مقتبسة من سرية ذاتيَّة لبريو كتبها أنتيغونوس الكاريستويس
يف الثلث األخري من القرن الثالث قبل امليالد ،وهذا قبل أينسيميدوس بكثري؛ يف الواقع شعر
ىل تعليق االعتقاد
أينسيميدوس برضورة محاربة الفكرة القائلة :إ َّن الفلسفة التي ترتكز ع ٰ
عىل أ َّن الحياة بدون اعتقاد بالنسبة
دليال واضحاً ٰ
ستجعل بريون بدون بصرية[[[ .وهذا يبدو ً
لـ أينسيميدوس نفسه كان إحياء ملثال أقدم بكثري.
أي من األسباب الفلسف َّية التي اضط َّرت أينسيميدوس
وكذلك ال يوجد صعوبة يف تخمني ٍّ
أقل ح َّد ًة يف شكِّها
للجوء إ ٰىل بريو من أجل منوذجه .فبدت األكادمي َّية يف زمن فيلون الالرييس[[[ ّ
مم كانت عليه؛ وال سيّام حيال تفسري فيلون املثري للجدل لـ غرنياديس[[[ ،ميكن أ ْن يكون
َّ
االقتناع قد ق َّدم كمعيا ٍر إيجا ٍّيب للحياة[[[ .واملشكلة األكرب أمام الشكوكيَّة األكادمييَّة كانت دامئاً
الكل للحكم يجعل العيش مستحيالً[.[[1
االعرتاض -اعرتاض هيوم -بأ َّن التعليق ّ َّ
[1] Aenesidemus.
[[[ أساس هذا الريب غريب نوعاً ما ،ومثار جدل ،اإلشارة ٰإىل أنسدميوس مل َّحة يف آخر امللخَّص .انظرDumont (1972) :
.7-140
[[[ ملناقشة املوضوع راجع :الفصل التاسع ،سؤال الدقَّة التاريخ َّية لفهم تيمون لبريون هو مسألة إضاف َّية ال رضورة لتناولها هنا.
[[[  Diog. Laert. ix. 62قد تكون صورة الهاوية مستوحاة من ميتافيزيقا أُرسطو.16-Metaph 4, 1008b15 ،
[5] Antigonus of Carystus.
[6] Diog. Laert. ix.62.
[7] Philo of Larissa.
[8] Carneades; cf. Acad. ii.78, Ind. Acad. Herc. xxvi.4.
[[[ من أجل الجدل املثار حول كارنيادس انظر  .)Striker (1980والقول :إ َّن هدف أنسيدميوس كان أكادمي َّية فيلو حدَّده
أعاله تقرير فوتيوس  2-Bibl. 170a21أنَّه ميَّز خصومه األكادمييِّني بتحديد عدد من األُمور مع ضامن وادِّعاء أنَّه ال ينافس غري
الحس املتصلِّب .هذا ال يرتبط بالرؤية الشكوكيَّة لكارنيدس؛ بل بالتجديد املميِّز لفيلو ،وفقاً للذين ال ميكن فهم طبيعة
االنطباع ّ ِّ
الحس املتصلِّب ال يفهمه الرواق ُّيون (.)PH i.235
االنطباع
لكن
بهم،
الخاصة
األشياء
َّ
ّ َّ
[10] Above, p. 207 n. 4.
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ق َّدم الرتاث املتعلِّق ببريو حلًّ للمشكلتني يف الوقت نفسه .طريقة العيش بدون
ىل الظاهر ،كانت
اعتقاد وبدون تخفيف اإلبوخة الشكوك َّية تكون من خالل الحفاظ ع ٰ
أي تأييد لها يف
هذه طريقة أو معيار العيش الذي تب َّناه أنيسيدميوس[[[ ،والتي مل يظهر ُّ
مفصلة يف كتاب سكستوس أمربيكوس .وهناك فكرة
شذرات تيمون[[[ ،والتي سنجدها َّ
سا َّرة تقول :إ َّن سكستوس إضاف ًة العرتاضه الذي سبق اعرتاض هيوم إذا كنت محقًّا
ىل إحياء البريون َّية ،كان هناك يشء من
حول السياق
الفلسفي الذي حثَّ أنيسيدميوس ع ٰ
ِّ
مم كان من قبل ،وهذا ما جعل أنيسيدميوس يرتك
الدقَّة يف تلقِّي االعرتاض بفاعليَّة أكرب َّ
األكادمي َّية وينحاز لبريون.
العيش من خالل الظواهر:

إعادة هيكلة الفكر الشكويكِّ ،والحياة بدون اعتقاد ،والطأمنينة هي أفكار ال نربطها يف
ِّ
الفلسفي الذي بات نوعاً من املامرسة الجدل َّية يف معالجة املشاكل التي
بالشك
هذه األيَّام
ِّ
ىل املعرفة أكرث من االعتقاد .حتَّ ٰى بيرت أونغر[[[ الذي أطلق حديثًا
ت ُركِّز  -كام أرشت سابقاً  -ع ٰ
برنام ًجا إلعادة هيكلة الفكر الشكويكِّ[[[ ال يحاول يف الواقع إزالة االعتقاد ،فبعد العمل الدؤوب
ىل إنكار للعقل ،وأ َّن العالقة بني الشكوك َّية واملشاعر،
أعاد اكتشاف أ َّن الشكوك َّية تشتمل ع ٰ
كل اعتقاد هو
ىل أ َّن َّ
وأُمور كثرية غريها كانت مألوفة لسكستوس إمربيكوس الذي وافق ع ٰ
منطقي ،وحتَّ ٰى إ َّن لديه ح َّجة تقول :إنَّه ال أحد يف الواقع يعتقد بيشء ،فاالعتقاد نفسه
غري
ٍّ
مستحيل .لك َّنه ال يؤمن يف الواقع بهذه التنقية األخرية؛ نظرا ً أل َّن برنامجه يتو َّخ ٰى استبدال
باألحرى يف روح
أقل إلحاحاً لعالقاتنا املعرف َّية بالواقع،
مفاهيم مثل املعرفة والعقل بتقديرات ّ
ٰ
املطالب األكادمي َّية؛ وبالتايل يبدو واضحاً أنَّه فيام قد يزول عدد كبري من اعتقاداتنا الراهنة،
كل االعتقادات التي ترتبط مبا هو معروف ومبا هو معقول) ،فإ َّن االعتقاد بهذه
(يف البدءُّ ،
سيبقى راسخاً ثابتاً يف مركز حياتنا الذهنيَّة .أ َّما البريونيَّة اليونانيَّة القدمية فلن تسمح
الطريقة
ٰ
لها بالبقاء ،فهو ُّ
يشك يف املعرفة -وللتأكيد :هذه وطأة جميع الحجج ض َّد انطباع الرواق ِّيني
[1] Diog. Laert. ix.106.
[[[  .Esp. frags. 69لكن الظاهرة تسود يف جميع الجهات ،أ ٰ َّن تو َّجهت ،لكن  :74أنا ال أُؤكِّد أ َّن العسل (يف الواقع) حلو املذاق،
لكن أُوافق أنَّه يظهر (حلوا ً)( .ترجمة).
[3] Peter Unger.
[4] Unger (1975).
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الجامد ،-االنطباع الذي يكون واضحاً ومم َّيزا ً[[[ يحتمل إدراكاً ملوضوعه ويُشكِّل أساساً للمعرفة
يبقى
اآلمنة .لك َّن هذا العد َّو الرئيس -كام رأينا -هو االعتقاد؛ لذا يربز السؤال اآليت :ماذا ٰ
لإلنسان الذي يعتنق حياة بدون اعتقاد عن طريق الحجج الشكوكيَّة ،وهذا يعني -كام دامئاً-
الحقيقي؟ هذا السؤال الذي يجب علينا أ ْن نسأله إذا أردنا أ ْن
بدون اعتقاد بالنسبة للوجود
ِّ
رس طأمنينة الشكَّاك.
نكشف َّ
عىل أساسه
باختصار ،جواب الشكَّاك هو أنَّه يتبع الظواهر[[[ .املعيار الذي يعيش حياته ٰ
هو الظاهر .ويف تفصيل أكرث ،لديه مخطَّط للحياة من أربع وجوه[[[ ،وهذا املخطَّط يسمح له
قوى أساس َّية ،كام يأيت:
أ ْن يكون خاضعاً ألربعة ٰ
القوى اإلنسان َّية الطبيع َّية الشكَّاك إ ٰىل اإلدراك والفكر،
أ َّوالً :هناك قيادة الطبيعة ،تقود
ٰ
ويَ ِّرن قواه العقليَّة.
حواسه ُ
وهو يستعمل َّ
القوى الجسامنيَّة[[[ ،فالجوع يدفعه ٰإىل الطعام ،والعطش ٰإىل الرشب،
ثانياً :يأيت ضغط
ٰ
ىل أنَّنا ال نستطيع إزالة املواقف التي ال عالقة لسبب منشئها
وسكستوس يوافق مع هيوم ع ٰ
عىل الطأمنينة
بالعقل واالعتقاد[[[ .وبالفعل يف هذا الخصوص ال ميكن إلنسان أ ْن يحصل ٰ
الكاملة[[[ ،فالشكويكُّ بوصفه كائناً ما ّديًّا يقنع بتلطيف املشاعر[[[ ،سيتلطَّف االضطراب ٰإىل ح ٍّد
كبري إذا تح َّرر من عنرص االعتقاد اإلضا ِّيف[[[ ويكون لتوفري الطعام والرشاب أه ّميَّة.
ىل القواعد ويراقب السلوك يف
ثالثاً :هناك تراث القوانني والعادات ،الشكَّاك يحافظ ع ٰ
الحياة من أجل صالح مجتمعه[[[.
[1] Diog. Laert. vii.46.
[2] PH i.21.
[3] PH i.23.
[4] pathon ananké.
[5] M xi.148.
[6] ataraxia.
[7] metriopatheia; PH i.30, iii.235.
[8] to prosdoxazein.
[[[ قمت ببعض التفسريات هنا ،يف ضوء مقاطع مثل ،PH i.226, ii.246, iii.12, M ix.49 :ليست هذه مواقف بل مامرسات (التي
الرئييس للتديُّن وعدم التديُّن اليونا ِّين) يقبلها الشكَّاك .القول :إ َّن املسألة ليست مسألة اعتقاد ،أ ْن يقبل واحدا ً
كل حا ٍل املحور
ىل ِّ
كانت ع ٰ
ّ
ويرفض اآلخر؛ باختصار هو يالحظ تديُّن مجتمعاته .إذا كانت العادة تتطلَّب ذلك ،فإنَّه سيُعلِن أ َّن الله موجود ،لك َّنه لن يعتقد بذلك أو
كل من الدوغامئ ِّيني واإلنسان العاد ِّي ،الشكَّاك يُعلِّق الحكم (.)PH iii.6, 9, ii; M ix.59, 191
يعني يف  propria personaكام يفعل ٌّ
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الطب،
رابعاً :التوجيه يف مجال الفنون ،ميارس ف ًّنا أو مهنةً ،يف حالة سكستوس َّ
الخاصة هي ُّ
وكل هذا يندرج تحت عنوان الظاهر ،لكن سكستوس ال يهدف يف الحقيقة
إذا ً لديه ما يفعلهُّ .
يل .عندما يُو ِّجهنا يف هذه االتِّجاهات األربعة ،يكون اهتاممه
إ ٰىل تطوير الخطَّة بتفصيلٍ فع ٍّ
الرئييس -وبالتايل اهتاممنا نحن هنا -مبعيار الظهور العا ِّم.
ُّ
يف قسم من كتاب الخطوط العا َّمة للبريون َّية[[[ الذي ذكر فيه بشكلٍ
رسمي أ َّن الظاهر هو
ٍّ
املعيار الذي يعيش من خالله الشكَّاك حياته[[[ ،ليس أ َّن الظاهر يتعارض مع الواقع فقط ،بل
ىل أساس الظاهر يتعارض مع حياة االعتقاد .إ َّن املصادر العقليَّة املتبقّية للشكَّاك
إ َّن العمل ع ٰ
أي يشء يكون إ ٰىل جانب الظاهر عندما يوضع ح ٌّد
عندما يتج َّنب االعتقاد ستكون متناسبة مع ِّ
الحقيقي؛ لذا بات السؤال مهمًّ  ،وأنا مل أسأل بعد ،ماذا يخالف الشكويكُّ
بني الظاهر والوجود
ِّ
املعطى نفسه ،لو تح َّدد الظاهر
الحقيقي .من خالل
عندما يضع الظاهر يف مقابل الوجود
ٰ
ِّ
الحس  -سيكون له دالالت
بنوع واحد من الظواهر  -واملرشَّ ح الراجح لهذا األمر هو الظاهر ّ ُّ
يل لحياة بدون اعتقاد.
محدودة بالنسبة للمضمون العق ِّ
ىل
فلرنجع قليالً إ ٰىل املقطع الذي ق َّدم فيه سكستوس تعريفه للشكوك َّية بأنَّها القدرة ع ٰ
خلق تباين بني األشياء الظاهرة أو األشياء املوجودة يف الفكر ...إلخ .وعندما يصل سكستوس
لتوضيح مصطلحات تعريفه ،يقول :نحن نعني بـ «األشياء الظاهرة[[[ املحسوسات[[[ التي
تباين األشياء املفكَّر فيها»[[[ .وهذا ُّ
عىل أنَّه ال يعني دامئاً أو عاد ًة املحسوسات
يدل بالتأكيد ٰ
[[[
سين وأحدثهم شارلوت ستو[[[ أ َّن
فقط عندما يتح َّدث عن الظاهر  .وقد اعترب بعض املف ِّ
الحرصي؛ إذ عندما يقول سكستوس :إ َّن املعيار
باملعنى
الحس
ِّ
معيار الشكَّاك هو الظهور ّ ُّ
ٰ
هو ما يظهر[[[ ،فإنَّه يضيف أ َّن الشكَّاكني يقصدون بهذا االنطباع[[[ الحاصل عن اليشء الذي
[1] Outlines of Pyrrhonism.
[2] PH i.21- 4.
[3] phainomena.
[4] aisthéta.
[5] nooumena or noéta; PH i.8- 9.
[6] cf. M viii.216.
[7] Charlotte Stough.
[8] to phainomenon.
[9] phantasia.
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التبسيطي الذي يفيد أ َّن ما يعمل الشكَّاك وفقه يف حياته
يظهر[[[ .لك َّن الفكرة هنا هي الرشح
ُّ
ىل اليشء ذاته الذي يظهر ،بل االنطباع الذي يحصل منه ووفقاً لتعبري
اليوم َّية ال يقترص ع ٰ
الرواقي)[[[ هناك انطباعات[[[ ال ميكن التفكري بها باعتبارها
سكستوس (كام يف االستعامل
ّ
حس َّية .احتاج فقط لذكر االنطباع الذي يتشارك فيه جميع خصوم بروتاغوراس[[[،
انطباعات ّ
كل انطباع صحيحاً[[[ .بالنسبة ملا يظهر ،وميكن أ ْن يكون هذا الـ
الذي يقول :إنَّه ليس ُّ
الحواس
أي يشء .سكستوس جاهز أل ْن يض َّم إ ٰىل األشياء الظاهرة موضوعات
«ما يظهر» َّ
ِّ
وموضوعات الفكر[[[ ،ويصل أحياناً ٰإىل ح ِّد الكالم عن األشياء الظاهرة للعقل[[[ أو الفكر[[[[[[.
وأخريا ً هناك مجموعة ظواهر أكرث أه ّم َّي ًة أُلحقت بالتعابري الفلسف َّية للشكَّاك نفسه؛ كام أكَّد
الحس َّية.
ميخائيل فريدي[ [[1بأنَّنا ال نستطيع تصنيفها يف خانة الظواهر ّ
حذَّر سكستوس مرارا ً وتكرارا ً من أ َّن صيغة الشكَّاكني مثل «أنا ال أُح ِّدد شيئاً ،هذا ليس
نسبي»[ ،[[1أو بالفعل ميكن
«كل يشء
أرجح من ذاك»[ ،[[1أو نتائج حجج الشكَّاكني مثل ّ
ٌّ
اعتبار املحتويات الكاملة ملقالته[ [[1مج َّرد مد َّونات للظواهر .يُس ِّجلون ،كام يُس َّجل سجل
كل يشء للشكَّاك ،ويُعلِنون أو يروون كيف ت ُؤث ِّر فيه[ [[1دون إلزامه
لألحداث[ ،[[1كيف يبدو ُّ
عىل أنَّه مساهمة يف نظريَّة التجربة.
الرئييس لـ لستوف (كام أراه) هو التعامل مع الترصيح ٰ
[[[  ،Stough (1969) 119ffالخطأ
ُّ
ً
الخارجي ،نظرا أل َّن ما يظهر هو (وفقًا
ىل أنَّها انطباعات املرء وليس املوضوع
ىل النتيجة التي يفهمها املرء ع ٰ
إنَّها تُسلِّط الضوء ع ٰ
ُّ
لقراءة ستوف للمقطع الراهن) انطباعنا .)PH i.22( .امليزة اإلضافيَّة غري املضمونة وغري املرغوبة لتفسري ستوف هي التشتُّت
الذي أد َّٰى به إ ٰىل االختيار بني أنسيدميوس وسكستوس.)5-pp. 124( .
[2] cf. Diog. Laert. vii.51.
[3] phantasiai.
[4] Protagoras.
[5] M vii.390.
[6] M viii.362.
[7] logos.
[8] M vii.25.
[9] Dianoia; PH ii.10, M viii.70.
[10] Michael Frede ; Frede 1973.
[11] PH i.15.
[12] PH i.135.
[13] PH i.4.
[14] PH i.4.
[15] his pathos.
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أي يشء هو يف الواقع والحقيقة يكون كام يبدو له[[[ .وكام
ىل أ َّن َّ
باالعتقاد أو بالتأكيد ع ٰ
حس َّية[[[ .لكن مامرسة
يتَّضح أنَّه سيكون مستحيالً اعتبار جميع هذه املظاهر انطباعات ّ
مهم ج ًّدا من الطريقة التي يعمل الشكَّاك وفقها؛ لذا يجب
البحث الجد ِّيل تُ ثِّل جانباً ًّ
بالتأكيد أ ْن ت ُضَ ُّم ملعيار الشكَّاك .إنَّها نتيجة واحدة بالتأكيد ،وهي نتيجة يف غاية األه ّم َّية
الحس هو ما يقول
لقدرته الطبيع َّية ع ٰ
ىل اإلدراك والتفكري .ال ميكن أ ْن يكون املظهر ّ ُّ
الشكَّاك :إنَّه يتبع املظاهر.
قد نُسلِّم بأ َّن نتيجة ح َّجة الشكَّاك عاد ًة هي أنَّه ال ميكن تحديد الطبيعة الحقيق َّية
للحواس.
ليشء ،وأنَّه علينا أ ْن نُق ِنع أنفسنا بالقول :كيف يظهر ،وهذا يعني كيف يبدو
ِّ
لكن الصيغ نفسها يف األساس تُستَخدم عندما يكون موضوع البحث  -مثالً  -وجود األنواع
[[[
واألجناس[[[ ،وصوابيَّة أو خطأ بعض العادات واملامرسات[[[ ،أو عموماً موضوعات الفكر
التي تختلف عن األشياء املحسوسة[[[؛ بل نتيجة الح َّجة الشكوك َّية ميكن أ ْن تكون أيضاً أ َّن
املفهوم ال ميكن أ ْن يُصاغ ،مثل مفهوم اإلنسان[[[ .ويف هذا الخصوص يعارض سكستوس
ىل قدمني ،له أظافر
التأكيد الدوغام َّيئ بأ َّن اإلنسان يف الواقع مثالً حيوان بال ريش مييش ع ٰ
ىل اكتساب العلوم السياسيَّة ،ويُ ِ
وضع هذا التعريف باعتباره مج َّرد يشء
عريضة ،وقدرة ع ٰ
الرشعي الذي يُشكِّل هدف الح َّجة ،والثاين ما يُعتَقد أ َّن
مقنع[[[؛ األ َّول هو اليشء غري
ِّ
أفالطون كان سيفعله[[[ .أعتقد أنَّه قد يكون بالتاميش التا ِّم مع الروح ،ما مل تكن رسالة هذا
النص إضافة بديلة عن قول البريونيِّني الصحيح :إ َّن اإلنسان هو ما يبدو للمرء أنَّه إنسان.
ِّ
عىل أ َّن الشكَّاك ليس ممنوعاً من التفكري[ ،[[1وصياغة املفاهيم ،فيمكن
رص[ٰ [[1
فسكستوس ي ُّ
[1] cf. also PH i.197.
[2] Contra Stough (1969) 146, n. 83.
[3] PH i.138-40.
[4] PH i.148ff.
[5] noéta.
[6] PH i.177.
[7] PH ii.27.
[8] pithanon
[9] PH ii.28.
[10] Contra Naess (1968) 51.
[11] noésis.
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الخاصة ،وطاملا أ َّن أساس هذا أ َّن األشياء التي يختربها تبدو بوضوح
أ ْن يصوغ مفاهيمه
َّ
أي التزام بواقع األشياء املفهومة[[[.
للعقل ذاته ،وأنَّه مل يُ َق ْد إ ٰىل ِّ
الحقيقي هو متييز شكيل
بالتايل ال ب َّد أ ْن أُشري إ ٰىل أ َّن متييز الشكَّاك بني الظاهر والوجود
ِّ
قسم العامل بني ظواهر وحقائق،
ٌّ
بحت،
مستقل بالكامل عن موضوع البحث ،فالشكَّاك ال يُ ِّ
قسم
وميكن للمرء أ ْن يسأل عن انتامء ٍّ
أي منها لخانة الظاهر أو خانة الحقيقة؛ بل إنَّه يُ ِّ
األسئلة إ ٰىل أسئلة حول الكيفيَّة الظاهرة لليشء ،وأسئلة حول كيفيَّة وجود اليشء يف الواقع
أي يشء مهام كان.
والحقيقة ،وميكن أ ْن يسأل كال النوعني من األسئلة عن ِّ
يقول سكستوس يف الفصل املتع ِّلق بمعيار الشكَّ اك:
أظ ُّن أنَّه ال أحد يختلف حول ظهور املوضوعات األساس َّية كذا وكذا :ما يبحث عنه هو ما
إذا كانت كام تبدو[[[.
السؤال املألوف يف الفلسفة الحديثة ،والذي يُجيب عنه الجميع بشكل حازم هو :كيف
يبدو اليشء أو كيف يظهر؟ عندما يقول سكستوس :إ َّن انطباع اإلنسان ليس موضوعاً للبحث
[[[ ،azététosفإنَّه ال ميكن الطعن باال ِّدعاء بتقريره الذي يقول :إنَّه هكذا يظهر له ،كام ال ميكن
أ ْن يكون ُملزماً بإعطاء تربير ،أو دليل أو برهان عليه .وال ميكن أ ْن يُسأل عن التربير املناسب َّإل
ىل ا ِّدعاء املعرفة بكيف َّية وجود اليشء يف الواقع .ونتيجة هذا أ َّن الشكَّاك الذي
عندما يتج َّرأ ع ٰ
يتمسك حرصيًّا بالظاهر ينسحب إ ٰىل موقف ال يتع َّرض فيه للنقد أو التحقيق .ميكن أ ْن يتح َّدث
َّ
أي يشء تحت الشمس  -لكن ال ميكنه الحديث كيف يكون يف الواقع  ،-بل فقط اإلشارة إ ٰىل
عن ِّ
كيف يبدو له .إنَّه ينسحب إ ٰىل هذا املوقف املفصول ،نتيجة إلرضائه املتك ِّرر لنفسه القائل :إ َّن
البحث املتعلِّق بالطبيعة الحقيق َّية لألشياء يُؤ ِّدي إ ٰىل خالف ال ميكن حلُّه .هكذا ميكن أ ْن نفهم
وبكل بساطة ال يريد شخصيًّا قول يشء يبدو
ملاذا ال يكون استعامل الشكَّاك للعقل َّإل جدليًّاِّ .
الحقيقي.
كأنَّه يتطلَّب تربيرا ً عقليًّا[[[ .والعقل مفهوم إضا ٌّيف مه ٌّم يرتبط بالحقيقة والوجود
ِّ
[1] PH ii.10.
[2] PH i.22.
[3] PH i.22.
عىل صلة بهذا األمر ال يدَّعي سكستوس املعرفة أو بالتأكيد كيف تظهر األشياء لهpace Hossenfelder (1968)( .
[[[ للبقاء ٰ
 .)1-60وعندما يتع َّرض البريو ُّين للضغط ،فإنَّه سريفض بالفعل أنَّه يعرف هذه األشياء.
Galen, De diff. puls. viii.711.1-3 K= Deichgraeber (1930) frag. 75, p. 135, 28-30.
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إذا ً ات َّضح أ َّن الحياة بدون اعتقاد ليست حياة الذهن الفارغ التي ميكن للمرء أ ْن يتص َّور أ َّو ًال
ىل موضوع البحث الذي تدور حوله أفكار الشكَّاك؛ بل إ َّن
أنَّها تكون كذلك ،وحتَّ ٰى ال تقترص ع ٰ
ذهني يظهر يف أفكاره .وهو يشري إ ٰىل أ َّن االنطباع الذي تثريه األشياء عنه واالنطباعات
َّ
رسها موقف ٌّ
أقوى -وليست أكرث
املعاكسة التي يثريها عن الناس اآلخرين ،وانطباعاته
َّ
الخاصة ال تبدو له ٰ
قبوالً -من انطباعات اآلخرين[[[ .وبقدر ما يُحقِّق الطأمنينة ،ال يعود مهتمًّ باالستفسار عن ص َّحة
أي منها .وعندما يظهر له يشء يف ضوء ما ،ال يشء يجعله مييل لالعتقاد بأنَّه كام يظهر أكرث من
ٍّ
حقيقة أنَّه هكذا يظهر ألحد غريه .إنَّه مج َّرد انطباع إضا ٍّيف أو مظهر يجب مالحظته؛ لذلك يصبح
مبعنى ما.
االنسحاب من الحقيقة والوجود
الحقيقي انفصاالً للمرء عن نفسهٰ .
ِّ
التصديق واإلكراه:

الحقيقي للشكوكيَّة بوصفها فلسفة حياة.
أعتقد أنَّنا مع هذه النتيجة ،نصل إ ٰىل املقصد
ِّ
إذا ً االنفصال الشامل للمرء عن نفسه ال يُف َهم بسهولة  -يف الواقع سأُح ِّدد هنا موضع عدم
االت ِّساق املطلق للفلسفة الشكوك َّية  ،-لكن ال ب َّد من املحاولة إذا كان علينا تقدير إعادة
الهيكلة التي تهدف حجج الشكَّاكني إلنتاجها يف فكر اإلنسان ،وبالتايل يف حياته العمل َّية.
وألجل هذه الغاية يجب أ ْن أطرح اآلن موضوعاً صعباً هو التصديق واإلرادة.
رشحت يف ما م َّر أ َّن التصديق مفهوم أوسع من مفهوم االعتقاد ،فإ َّن ال اعتقاد الشكَّاك هو
بأي يشء ال يتع َّي يف املظهر[[[ .لكن يوجد أشياء
(اإلبوخة)[[[ التي هي االمتناع عن التصديق ِّ
ىل نح ٍو تا ٍّم يف ،20-PH i19
يُص ِّدق بها ،ta phainomena :وهي ما يظهر .وقد ُذكِ َر هذا املبدأ ع ٰ
أي ٍ
أي ٍ
صنف مح َّد ٍد من الظواهر ،رغم أ َّن املثل الذي سنضط ُّر أ ْن نرضبه
ىل ِّ
من دون ِّ
قيد ع ٰ
أي نوع من
الحس ،طعم العسل ،أعتقد  -كام يف السابق  -أ َّن سكستوس يعني َّ
هو املظهر ّ ُّ
ىل
الظهور ،وبالتايل إ َّن التوصيف اإلضا َّيف األه َّم الذي يُعطيه يف هذا الخصوص يجب تطبيقه ع ٰ
كل املظاهر بدون استثناء.
ِّ
[[[ من أساسيَّات الشكوكيَّة ،كام تُع َّرف وكام ميارسها الشكويكُّ .PH i.8 .ميكن إثارة عدد من األسئلة حول أهليَّة الشكَّاك يف
مم بحث
الحديث عن انطباعات الناس اآلخرين ،وميكن إعداد إجابات مناسبة لذلك .لكن يف اإلجامل هذه األسئلة مل ترث أكرث َّ
التاريخي املكثَّف الذي اعتدنا عليه آلراء الفالسفة اآلخرين.
الشكَّاك يف أساس استطالعه
ِّ
[2] epoché.
[3] PH i.13.
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وهناك توصيف إضا ٌّيف هو :األشياء التي تظهر تقودنا للتصديق ،بدون أ ْن نريد ذلك ،انسجاماً
مع االنطباع الذي يُؤث ِّر فينا ( .)kata phantasian pathétikénيقال ما يشبه هذا حول مناسبات
خرى .عندما يُص ِّدق الشكَّاك يكون بسبب تجريبه لنوعني من اإلكراه .األ َّول ،ما
ع َّدة يف أماكن أُ ٰ
يُص ِّدق به هو الحاالت التي يتأث َّر بها قرسا ً انسجاماً مع انطباع ما[[[ .ميكن أ ْن يُص ِّدق بانطباع أو
عب سكستوس[[[ ميكن أ ْن يُص ِّدق مبا يُق ِّدم انسجاماً مع انطباع تأث َّر به بقدر ما يظهر؛ أل َّن
كام يُ ِّ
االنطباع بذاته ،والطريقة التي يظهر بها اليشء ،هي شعور انفعا ٌّيل ال يحصل بإرادة الشخص الذي
يعيشه ،وهو بذلك ال يخضع للبحث أو الجدال[[[[[[ȳ؛ بتعبري آخر ،إنَّه فقط ما يحصل له اآلن.
لكن ثانياً ،إ ٰىل جانب حصول االنطباع املفروض عليه ،فهو أيضاً ممنوع يف هذه الحاالت
من التصديق .الشكَّاك يُسلِّم باألشياء التي ته ُّزنا بشكل ف َّعال وتدفعنا قهرا ً إ ٰىل التصديق[[[.
وصف التصديق بأنَّه تصديق بيشء بقدر ما
إذا ً ،ما هو مضمون تصديق الشكَّاك؟ يُ َ
يظهر أو بالحالة  /االنطباع الظاهر لنا ،لكن التعبري عن هذا التصديق يكون من خالل قض َّية
عب سكستوس عن الفكرة
خربيَّة ،مثالً« :العسل يبدو حلو املذاق»[[[ .ويف موضع آخر[[[ يُ ِّ
بطريقة سلب َّية :عندما يشعر الشكَّاك بالدفء أو بالربد ،فإنَّه ال يقول« :أنا أعتقد أنَّني لست
دافئاً  /باردا ً)  .اعترب آرن نايس[[[ أ َّن صيغة النفي محاولة للتعبري عن الفكرة التي ال يقبلها
الشكَّاك وال يرفضها «يبدو اآلن باردا ً بالنسبة يل» هو افرتاض[[[ .ال أجد عند سكستوس
ىل التمييز بني التصديق بحالة أو انطباع بيشء وبني التصديق بافرتاض كيفيَّة
َّ
أي دليل ع ٰ
ظهور اليشء للمرء .يقول سكستوس :نحن نُسلِّم[ [[1بأ َّن العسل يبدو حلو املذاق ألنَّنا
حس َّية ت ُظهِر خصائص الحالوة.
حس ًّيا ،وهذا ما أفهم أنَّه يعني :أنَّنا نخضع لتجربة ّ
نتحل ّ
َّ ٰ
[1] PH i.13.
[2] PH ii.10.
[3] estin.
[4] PH i.22.
[5] PH i.193.
[6] PH i.20.
[7] PH i.13.
[8] Arne Naess
معنى قبول أو رفض يشء ،كافرتاض نظريَّة زعم أنَّها ت ُن ِقذ البريونيَّة من نقد
[[[ غري أ َّن  Naess 1968لديه نظريَّة َّ
خاصة حيال ٰ
هيوم :انظر .Hannay 1975
[10] PH i.20.
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القرسي واالعرتاف مبا
إ َّن تصديق الشكَّاك ال يعدو كونه اعرتافاً مبا يحصل له ،والتصديق
ُّ
يحصل له متساويان يف البساطة .هذا ال يعني أ َّن هناك مقاومة يجب تجاوزها ،بل يعني
أنَّه ال ميكن أ ْن يكون هناك خالف حول ماهيَّة االنطباع؛ إنَّه ليس خاضعاً للبحث .االنطباع
ال يعدو كونه الطريقة التي يظهر فيها اليشء للمرء ،والتصديق به هو مج َّرد اعرتاف بأ َّن
هذا بالفعل كيف يظهر اليشء يف اللحظة الراهنة.
الحواس ولكن
حتَّ ٰى اآلن ،أوضحت هذا األفكار ،كام عرضها سكستوس ،وأرشت إ ٰىل انطباعات
ِّ
األقل واحدة من البيانات املذكورة ترد يف سياق يصف موقف العقل الذي يدفعه
ىل ّ
كام يحدث ،ع ٰ
الشكَّاك ملامرسة البحث الجد ِّيل .إنَّه البيان[[[ القائل :إ َّن الشكَّاك يُص ِّدق باألشياء التي تعرض له
انسجاماً مع االنطباع الذي يُؤث ِّر فيه ( ،)kata phantasian pathétikéبقدر ما يبدو له .وبالنظر
الطبيعي الرجوع إ ٰىل مالحظة املظاهر امللحقة بترصيحات الشكَّاك الفلسفيَّة
إ ٰىل السياق ،فإ َّن من
ِّ
املتن ِّوعة .والقول :إ َّن االنطباع[[[ يتَّصف بأنَّه يشء يتأث َّر به املرء ليس عائقاً أمام هذا ،فقد سبق ورأينا
حس ًّيا ،وأ ْن نُس ِّميه  pathétikéيعني ببساطة أنَّه انفعال[[[ كام
أنَّه ال رضورة أل ْن يكون االنطباع ّ
يف[[[ سكستوس يف أت ِّم الجهوزيَّة للحديث عن االنفعال[[[ ،والعاطفة ،امللحقة بصيغة الشكَّاك «أنا
ال أُق ِّرر شيئًا»[[[ .وكام يرشح ،عندما يقول الشكَّاك« :أنا ال أُق ِّرر شيئاً» ،فإ َّن ما يقوله يعني« :أنا اآلن
أتأث َّر بيشء بطريقة ال ميكنني أ ْن أُثبت أو أنفي بطريقة دوغامئيَّة أيًّا من املسائل موضع البحث»[[[،
عىل الكالم) ،ويربط مبوضوع
ىل جميع تعابري عدم التأكيد الشكوك َّية[[[ (فقدان القدرة ٰ
وهذا يُع َّمم ع ٰ
وبكل وضوح ،إ َّن موقف «أنا ال أُق ِّرر شيئاً» بوصفه تعبريا ً عن
القهري بحاالت الظهورِّ .
التصديق
ِّ
الحس .لك َّنه ال يشري إ ٰىل الشعور االنفعا ِّيل .وبالتايل قد يبدو
عدم تأكُّد الشكَّاك ،ال يشري إ ٰىل االنطباع ّ ِّ
ىل الشكَّاك باعتباره نتيجة لحججه متاماً بقدر ما يفرض
أ َّن هذا الشعور والتصديق به مفروض ع ٰ
حس ث ّم ميارس تصديقه قرسا ً.
الحس عليه من خالل مواجهة يشء ّ ٍّ
االنطباع ّ ُّ
[1] PH ii.10.
[2] phantasia
[3] peisis or pathos
[4] PH II.10.
[5] pathos
[6] PH i.197; cf. i.203.
[7] PH i.193.
[8] aphasia.
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أعتقد أ َّن هذا صحيح .انظر من خالل ع ِّينة من حجج الشكَّاكني وستجد أ َّن عددا ً كبريا ً
ىل تعليق الحكم ،والكلمة الشائعة (مك َره)[[[ ،املفردة
منهم ينتهي إ ٰىل القول :إ َّن املرء َ
مجب ع ٰ
الحس والتصديق الذي يحصل .ال يُص ِّدق
نفسها التي تصف عالقتنا االنفعاليَّة باالنطباع ّ ِّ
الشكَّاك َّإل إذا كان تصديقه قرسيًّا ،وكذلك األمر عندما ميتنع عن التصديق ،إنَّه يُعلِّق الحكم،
ىل فعل ذلك .االنفعال َّية امللحوظة مقابل أحاسيسه وعمل َّياته
هذا ألنَّه وجد نفسه َ
مجبا ً ع ٰ
الخاصة هي سمة مه َّمة النفصال الشكَّاك عن نفسه .لكن من جديد ،ال ينطوي
الفكريَّة
َّ
أي غموض أو جهد.
ىل ِّ
اإلكراه ع ٰ
التصديق.
ىل دراية بالطريقة التي تُف َرض فيها الح َّج ُة أو الدليل الدام ُغ
َ
ونحن جميعاً ع ٰ
فقط بهذه الطريقة أُع ِّدت حجج الشكَّاكني لتحليل التصديق (فعل  )epecheinله صيغة
متع ّدية تعني «حلّل» وصيغة الزمة وتعني «تعليق الحكم» .تص َّور إنساناً يف موقف ال
أي سبب لالعتقاد أ َّن القضيَّة (ب) صادقة باملقارنة مع القضيَّة
يرى يف الواقع َّ
يستطيع أ ْن ٰ
مستوى الجهد
السالبة (غري ب) ،واالعتبارات املؤيِّدة واملعارضة تبدو متساوية متاماً مهام بلغ
ٰ
عب سكستوس س ُيعلِّق الحكم[[[ .وإذا كانت املسألة
الذي يبذله يف ِّ
حل املشكلة .وبالتايل كام يُ ِّ
رصف حيث ال يستطيع إيجاد سبب الختيار هذا أو ذاك ،ميكن أ ْن يرمي قطعة نقديَّة
مسألة ت ُّ
ىل فعله يف هذه الظروف .ويف الواقع ،هذا ما يفعله
أو ببساطة يفعل َّ
أي يشء اعتاد املرء ع ٰ
الشكَّاك عندما يتب َّن ٰى اعتقادات املجتمع الذي يعيش فيه بدون أ ْن يؤمن هو نفسه فيها أو
شخيص ب ِق َيم هذا املجتمع .غري أ َّن االعتقاد ليس كذلك .بالطبع،
أي التزام
بدون أ ْن يكون له ُّ
ٍّ
فلسفي وجيه ،ما إذا كان غري ممكن يف بعض الظروف أ ْن نُق ِّرر أو نريد اإلميان
إنَّه سؤال
ٌّ
بيشء ،لكن ال ب َّد أ ْن تكون هذه الظروف أكرث مالءم ًة من تلك التي ذكرتها ،حيث ال ميكن ألحد
بالفعل أ ْن يجد ما يُخ ِّوله لالختيار بني (ب) و(غري ب) .ولنستشهد بأبيكتتوس[[[ ،فقط حاول
أ ْن تعتقد ،أو بطريقة ال تعتقد بطريقة إيجاب َّية ،أ َّن عدد النجوم زوج[[[.
[1] anankazó.
[2] PH i.186; cf. i.180, M vii.337.
[3] Epictetus; Diss. i.28.3.
س ال من
رواقي
تقليدي أي أقدم من  .Epictetusإنَّه مثل
[[[ املثل
ٌّ
قيايس عن يشء ليس واضحاً متاماً وال ميكن أ ْن يُف َّ
ٌّ
ٌّ
ذاته وال من خالل إشارة  .PH ii.97,M vii.393, viii.147, 317; cf. vii.243, xi.59وتك َّرر أيضاً يف مراجع شيرشون
(.)Acad. ii.32

هل ميكن للشكَّاك أ ْن يعيش شكَّه؟بحث يف أثر الفكرة عىل نفس صاحبها 59 v

أُك ِّرر :ج ِّرب ذلك .اجعل نفسك مدرِكاً بوضوح لعجزك عن اختيار أحد أمرين ،هكذا
كل يشء ،وإذا كان ما أقوله صحيحاً أو خطأً (ال أ ْن تقتنع
يريدك الشكَّاك أ ْن تشعر تجاه ِّ
بسمعة أو برباعة املتكلِّم) .إنَّها الطأمنينة .إذا أرسل ظامل رسالة يقول فيها :إنَّك أنت وعائلتك
الحقيقي لن يكون مضطرباً حيال صدق
ستُقتَلون عند الفجر ما مل تقرتف عمالً شنيعاً ،الشكَّاك
ُّ
رش حتَّ ٰى ميتثل لألمر .لن تكون مضطرباً ليس
الرسالة أو كذبها ،أو حيال مضمونها أخري هو أم ٌّ
أل َّن إرادتك أخضعت ميلك لالعتقاد وأخضعتك لالضطراب االنفعا ِّيل؛ بل ألنَّك جعلت عاجزا ً
رشا .وهذا
عن إيجاد ِّ
أي سبب لالعتقاد بأ ْن يكون اليشء صحيحاً وليس زائفاً أو خريا ً وليس ًّ
ال يعني أنَّك لن تفعل شيئاً ،استيقظ من ُسباتك [إشارة إ ٰىل قول كانط« :لقد أيقظني هيوم
ىل النحو التايل :أ َّوالً
من ُسبايت الدوجامطيقي»] ،لقد تص َّد ٰى سكستوس لهذا املأخذ القديم ع ٰ
من خالل االعرتاف بدور الدوافع الجسديَّة كالجوع والعطش ،وثانياً ،فإنَّه من خالل القول
معي[[[ ،وهذا ما سيدفعه
بالطبع سيكون للشكَّاك تص ُّورات مسبقة نتيجة لرتبيته يف منط حياة َّ
خرى .لكن املسألة أنَّه ال ينسجم مع ِق َيم مع َّينة .ويشري إ ٰىل أنَّها تركت
رصف بطريقة أو بأُ ٰ
للت ُّ
له ميوالً تدفعه للسعي لبعض األُمور واجتناب بعضها ،لك َّنه ال يعتقد بأ َّن ثَ َّة سبباً لتفضيل
ىل األشياء التي يتج َّنبها[[[.
األشياء التي
يسعى إليها ع ٰ
ٰ
االفرتاضات البارزة هنا تعيد إ ٰىل أذهاننا سقراط ،كام يف كثري من السيكولوجيا األخالق َّية
رش.
ىل االعتقاد ،ال س ّيام االعتقادات املرتبطة بالخري وال ِّ
الهلنست َّية أيضاً .تعتمد املشاعر ع ٰ
يتالىش عندما نزيل اعتقاد الخائف
فعندما يزول االعتقاد تختفي املشاعر؛ كالخوف مثالً،
ٰ
األقل إ ٰىل ح ٍّد أ َّن املشاعر الصادرة عن العقل والفكر
ىل ّ
بأ َّن اليشء الذي يخافه خطري .ع ٰ
كل قيمة .لكن هذا
ىل ِّ
ىل ِّ
يجب أ ْن
كل مسألة واقع َّية ،وع ٰ
تتالىش عندما يتوقَّف الحكم ع ٰ
ٰ
لن يُزيل االضطرابات الجسديَّة كالجوع والعطش ،وال امليول للعمل التي تنتج عن املواهب
عىل املنطق والفكر ،لك َّنها
الطبيعيَّة وعن التنشئة يف املجتمع اإلنسا ِّين[[[ ،فهي ال تتوقَّف ٰ
الحقيقي والزائف[[[.
رش،
ستكون ّ
أقل إرباكاً بدون عنرص االعتقاد اإلضا ِّيف حيال الخري وال ِّ
ِّ
[1] cf. PH ii.246.
«الفوىض املعرفيَّة» التي تحدَّث عنها من النافذةFeyerabend (1975) :
عىل سؤال :ملاذا ال تقفز
[[[ قارن بني ر ِّد فايرباند ٰ
ٰ
أي أسباب للخوف ،راجع التفاصيل اإلضاف َّية يف الهامش التايل.
ى
ن
يتب
ال
ه
ن
لك
سلوكه،
ىل
ع
وتأثريه
 .2-221يشري إ ٰىل خوفه
َّ
َّ
ٰ َّ
ٰ
[3] cf. PH i.230-1.
[4] above, pp. 217-18.
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معنى
ميكن أ ْن يشعر املرء أ َّن عنرص االعتقاد اإلضا ِّيف هو اليشء ذاته الذي مينح الحياة
ً
ومغزى ،حتَّ ٰى لو كانت مصدر القلق واالضطراب أيضاً ،ستكون حياة الشكَّاك من دونه
ً
يحظى به ،والذي أقلقه قبل استنارته الشكوكيَّة ،لكن هذا
فقَّاعة جوفاء للوجود الذي
ٰ
مجب بح َّجة
هو مثن السالم والطأمنينة ،والشكَّاك يريد أ ْن يدفعه بالكامل ،أو
ٰ
باألحرى هو َ
تعليق الحكم واالعتقاد ،ومن ث َ َّم يجد أ َّن هذا يحصل لتوفري الطأمنينة فقط[[[ .هو ال
مم عندما يدفعه الجوع لتناول الطعام[[[ .وبعيدا ً
ميارس االختيار املتداول يف املسألة ،أكرث َّ
ىل التصديق ،البلسم الشايف للشكَّاك ،الذي يبدأ
ىل اإلرادة للسيطرة ع ٰ
ج ًّدا عن االعتامد ع ٰ
من األمناط العرشة لـ أنيسيدميوس[[[ ،هو استخدام املنطق لتفقُّد جميع مصادر االعتقاد
كل ثقة بالعقل نفسه ،وبالتايل إزالة ميل االعتقاد من جذوره .الحياة بدون اعتقاد
وتدمري ِّ
ليست إنجازا ً لإلرادة ،بل هي تعطيل العقل لذاته[[[.
[1] PH i.28-30. above, pp. 208-10.
أي يشء
[[[ وفقًا لتيمون  ،frag. 72, quoted M xi.164التابع لبريون ،وفقاً لسكستوس ،ال
أي يشء وال يتج َّنب َّ
يسعى ٰإىل ِّ
ٰ
بشوق ،أي إنَّه ال يهت ُّم ملا سيحصل .هذا االنفصال يف الفعل ناقشه ( Hossenfelder 74-esp. 66 )1968باهتامم عن االفرتاضات
يستحق السعي من أجله
رش .أي ال يشء
ُّ
السقراطيَّة ،إ َّن النتيجة املنطقيَّة للنتيجة الشكوكيَّة القائلة :إنَّه ال يش بطبعه خري أو ٌّ
أو االجتناب.
Timon, frag. 70 = M xi.140, discussed in ch. 9 below; PH i.27, iii.2358-, M xi.69 ff.
[3] Aenesidemus.
[[[ أعتقد أ َّن انفعال َّية إبوخة الشكويكِّ مل تُقدَّر يف األدب َّيات العلم َّية الحديثة ،باستثناء( . Hossenfelder )1968أحد أسباب هذا
ىل فرض وجود السلسلة التي أشار إليها سكستوس حيال
حس حيث يكون ذلك ممكناً ،ع ٰ
هو امليل لقراءة الظاهر بأنَّه ظهور ّ ٌّ
الحس الجسام َّين واإلدرايكَّ .والسبب اآلخر كان االعتقاد السائد أساساً عند الفالسفة من مشارب
اإلكراه الذي يفهم أنَّه ال يجاوز َّ
مختلفة من املرحلة التي نبحث فيها عن «تصديق بدون موانع».e.g., Brochard (1923) 138,391 .
فكرة أ َّن التصديق ح ٌّر يف العقيدة الرواقيَّة يف املقام األ َّول ،وهناك بالفعل وفرة من النصوص الرواقيَّة التي تقول :إ َّن التصديق
األقل تفرض االعتقاد .يقولون :إ َّن
ىل ّ
يكون إراديًّا أو خاضعاً لسيطرتنا .لكن هناك نصوص تقول أيضاً :إ َّن بعض االنطباعات ع ٰ
خرى ،يستسلم العقل ملا هو واضح كام مييل امليزان
الحس يدفعنا مرغمني للتصديق ( ،)M vii.257; cf. 405يف صورة أُ ٰ
االنطباع ّ َّ
ادي هو أنَّه
ىل ما يبدو ُّ
كل ما يعنيه أنَّه إر ٌّ
يبقى يف هذه الحاالت إراديًّا ال ع ٰ
للثقل ()Acad. ii.38; cf. Epict. Diss. ii.26.7؛ ٰ
كل حا ٍل هذا كلُّه راجع إ ٰىل تفسري سكستوس لرأي الرواقيِّني يف املقطع
ىل ِّ
يعود إ ٰىل حكمي ،وبالتايل يل ،إذا كنت أُصدِّق أم ال .وع ٰ
ادي؛ أل َّن
ادي واالنطباع َّ
ادي ،وليس خاضعاً لإلر ِّ
ادي .االنطباع ال إر ٌّ
اللإر ِّ
الذي ُي ِّيز بشكل واضح ( )M viii.397بني التصديق اإلر ِّ
مسألة تأث ُّري أو عدم تأث ُّري بانطباع ال يتعلَّق يب؛ بل بيشء آخر ،أي اليشء الذي يظهر يل؛ لكن االنطباع الذي تلقَّيته ال يرتبط
يب لجهة التصديق أو عدمه؛ ألنَّه يتعلَّق بحكمي .وهذا يرتك العوامل التي تُؤث ِّر يب مفتوحة ،ويرتك مفتوحاً ما إذا كان التأثري
الرواقي جرت بنتائج ب َّينت نهجاً
معنى نوعاً من اإلجبار .ويف الحقيقة ،إ َّن الدراسات الحديثة من الجانب
ميكن أ ْن يعترب ِّ
ِّ
بأي ٰ
ادي؛ ألنَّه يتحدَّد من الداخل
ر
إ
وهو
ة،
ي
العقل
وثقافته
ة
ي
الشخص
الصفات
خالل
من
الداخل
من
التصديق
وفقه
تفسرييًّا يتحدَّد
ٌّ
َّ
َّ
بهذه الطريقة؛ انظر ´ 5-Long (1971b), Voelke (1973), cf. Epict. Diss. I.28.1:إذا كان هذا مضمون املبدأ القائل :إ َّن
ىل انفعاليَّة إبوخة الشكَّاك ،فهو ال ولن يستطيع اختيار اإلبوخة
التصديق ح ٌّر ،فهو يتناسب متاماً مع التأكيد الذي أطلقته ع ٰ
من أجل الطأمنينة.
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فاصل مثري للجدل:

حان وقت تقويم األمر .وصفنا الحياة ،ونريد أ ْن نعرف ما إذا كانت حياة ممكنة لإلنسان،
لكن قبل ذلك علينا مواجهة هذا السؤال أ َّوالً :هل الحياة املوصوفة هي حياة بدون اعتقاد،
كام يزعم سكستوس عاد ًة[[[[[[.
من املفرتض أ ْن يقنع الشكَّاك نفسه باملظاهر عوضاً عن املعتقدات ،لكن ميكننا أ ْن نعرتض،
ىل أ َّن بعض هذه الظواهر هي اعتقادات مقنعة« .مذاق العسل
وليقل سكستوس ما يشاء ،ع ٰ
حس َّية أو جسديَّة ،لكن عندما
حلو» ميكن أ ْن يفي بالغرض املطلوب بوصفه تقريرا ً لتجربة ّ
«كل األشياء تبدو نسب َّية»[[[ ،أو «فل ُنسلِّم أ َّن مق ّدمات الربهان تظهر»[[[ ،أو
يتعلَّق األمر بـ ِّ
رشا»[[[ ،بالكاد نستطيع أ ْن نفهم «يظهر»[[[ بغري
«بعض األشياء تبدو خريا ً ،وبعضها يبدو ًّ
معناها املعر ِّيف ،أي عندما يُق ِّدم الشكَّاك تقريرا ً بصيغة «يظهر يل اآلن أ َّن القضية (ب)
األقل أحياناً هو يُؤ ِّرخ لحدث يقول :إنَّه يعتقد أو يجد نفسه مييل لالعتقاد أ َّن
ىل ّ
صادقة» ،ع ٰ
شيئاً هو القض َّية.
بإحدى صيغتني :باعتبارها
هذه القراءة املعرفيَّة لكالم الشكَّاك عن املظاهر ميكن أ ْن ت ُع َرض
ٰ
رفضاً لسكستوس أو رفضاً لتفسريي لسكستوس .يف النسخة الثانية التي تناولتها أ َّوالً سيكون
عى أ َّن تصديق الشكَّاك بالظهور  -كام يصفه سكستوس  -ليس إثبات وجود انطباع أو
امل َّد ٰ
تجربة ،بل تعبري عن اعتقاد غري دوغام ٍّيئ حول ماهيَّة املسألة يف العامل ،ث ّم ستكون النتيجة
كل
أي نوع من االعتقاد أو ُّ
ىل ِّ
كل يشء ،ليس ُّ
أ َّن ما يتحاشاه الشكَّاك ،عندما يُعلِّق الحكم ع ٰ
نوع من االعتقاد حيال األشياء ،بل اعتقاد من النوع األكرث طموحاً ،الذي ميكن أ ْن نُطلِق عليه
(بانتظار مزيد من اإليضاح) اسم االعتقاد الدوغام ِّيئ[[[.
[1] Adoxastos bioumen etc, PH I.23, 226, 231, II.246,254, 258, iii.235.
[[[ من أجل كالم إضا ٍّيف عن تقرير يشء أو التصديق به راجع.PH i.24, 240, ii.13, 102, iii.2, 151 :
[3] PH i.135.
[4] M viii.368.
[5] M xi.19.
[6] phainesthai.
[[[ بالنسبة لتحدِّي محاولة مواجهة هذا االعرتاض أنا مدين ملؤمتر  Michael Fredeواملناقشات التي تخلَّلته ،ولضيق املجال ال
وسع فيها فريدي تفسريا ً مختلفاً لسكستوس عن الذي ت َّم الدفاع عنه هنا.
آمل تربير الدقَّة التي َّ
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أنا ال ُّ
أشك بإمكان القراءة اإلبستيمولوج َّية لعدد وفري من التعابري املتعلِّقة بالظواهر عند
سكستوس أمربيكوس .لكن لو أمكن لهذه الحقيقة أ ْن ت ُث ِمر رفضاً ليس لسكستوس ،بل
لتفسريي له ،هناك رضورة إلظهار أ َّن القراءة األبستيميَّة نالت موافقة سكستوس نفسه.
معنى
املقطع األقرب إلظهار ذلك هو[[[ الذي يقول فيه سكستوس :إ َّن الناس يُح ِّددون
ً
[[[
معنى
واسعاً للـ «دوغام» يعني القبول باليشء أو عدم التناقض معه  ،وبهذا يتعارض مع ٰ
أضيق رشحه بعض الناس بأنَّه أحد األشياء غري الواضحة الذي حقَّقت فيها العلوم .املقصود
املعنى الذي ال يكون فيه الشكَّاك دوغامئيًّا :لن يكون له
من هذا التمييز هو توضيح
ٰ
بأي يشء ال يكون
أي عالقة بالدوغام
باملعنى الثاين واألضيق؛ «أل َّن البريو َّين ال يُص ِّدق ِّ
ّ
ٰ
واضحاً» .لك َّنه يُص ِّدق بالحاالت التي يتأث َّر فيها مك َرهاً انسجاماً مع انطباع ،وهذا التصديق
باملعنى الواسع الذي ال يعرتض
ىل دوغام
(واملفرتض أ ْن نفهم ذلك) هو دوغام أو يشتمل ع ٰ
ٰ
عليه البريو ُّين .مثالً (وهو مثل رأيناه سابقاً) لن يقول عندما يكون دافئاً أو باردا ً« :أعتقد
أنَّني لست دافئاً أو باردا ً» .وهنا يربز سؤاالن :أ َّوالً :هل ُّ
املعنى
يدل تسامح سكستوس مع
ٰ
ىل القراءة اإلبستيم َّية للتعابري املتعلِّقة بالظاهر بشكلٍ عا ٍّم؟ وثانياً:
ىل املصادقة ع ٰ
الواسع ع ٰ
ىل ما سبق أ ْن س َّميناه
هل يفرض تفسريه
ىل عدم مصادقته ع ٰ
للمعنى الض ِّيق قيودا ً ع ٰ
ٰ
االعتقاد الدوغام ّيئ؟
(باملعنى
 -1ما يقبله الشكَّاك أو ما يتناقض معه هو «أنا دافئ  /بارد» .هذه دوغام
ٰ
الواسع) بقدر ما الشكَّاك يظ ُّن ،أو يظهر له ،أنَّه دافئ  /بارد[[[ .لكن ال يلزم عن ذلك أنَّه ظاهر
باملعنى املتَّصل بنقاشنا ،ما مل يكن مضمون «أنا دافئ  /بارد» فرضيَّة حول ماهيَّة الحالة
معر ٌّيف
ٰ
يف العامل وليس الفرض َّية حيال تجربة الشكَّاك.
يجب أ ْن نكون حذرين هنا .فالفعالن اليونان َّيان  thermainesthaiو psuchesthaiال
يعنيان عاد ًة «أشعر بالح ِّر  /بالربد» رغم أ َّن املرتجمني ( )Burry, Hossenfelderمييالن
إلعطائهام هذه الدالالت هنا؛ أل َّن سكستوس يشري إ ٰىل الشعور[[[ فقط ،إنَّهام يعنيان عاد ًة
[1] PH i.13.
[2] Frede (1979).
[[[ واضح أ َّن سكستوس يقصد استخراج الرابط الدال ِّيل بني العبارتني.

[4] pathos.
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خرى ،كذلك ال ُّ
عىل عمل َّية
تدل «أنا دافئ  /بارد» بالرضورة ٰ
«يكون دافئاً  /باردا ً)[[[ .من جهة أُ ٰ
ىل أ َّن
موضوع َّية هي اكتساب أو فقدان الحرارة .ووجهة نظري
َّ
الخاصة هي أ َّن اإلرصار ع ٰ
التفسريي عند سكستوس يجب أ ْن يكون إ َّما شعورا ً ذاتيًّا أو حدثاً موضوعيًّا يعني
الشعور
َّ
ىل طريقته يف التفكري.
فرض ٍّ
حل ديكاريت ،وهذا دخيل ع ٰ

قد تكون مصطلحات سكستوس هنا سريين َّية[[[ .تظهر مفردتا  Thermainesthaiو
الحس يف كتاب
 psuchesthaiع ٰ
ىل الئحة من املصطلحات السريين َّية لـ  pathéاإلدراك ّ ّ
[[[
«يبيض»[[[ وما
ل»[[[ ،التي يستعملها سكستوس يف
ُّ
بلوطارخ ٰإىل جانب مفردة «يتح ٰ َّ
الحواس ،وهي تبدو من املصدر نفسه[[[ .كام
ىل أنشطة
ِّ
شابه ،التي طبَّقها سكستوس ع ٰ
يُص ِّور بلوطارخ العقائد السريين َّية التي كانت املصدر األصل لهذا املصطلح
الخاص[[[؛ لذلك
ِّ
أستطيع أ ْن أقول« :أنا دافئ»[[[ ،لكن ال أستطيع أ ْن أقول thermos ho akratos :التي
ال تعني هذا «الخمر الصايف دافئ» ،بل «الخمر الصايف يُس ِّبب الدفء»[[[ ،املسألة شديدة
الشبه مبسألة نجدها عند أُرسطوقليس[ ،[[1وفقًا للسريينيِّني عندما أجرح أو أحرتق أعرف
أنَّني أخضع ليشء؛ لكن هل النار هي التي تُحرقني أو الحديد هو الذي يجرحني؟ ال
أستطيع اإلجابة .هل يقصدون عندما يتح َّدثون عن خضوعهم ليشء ،الحدث املا ّدي أم
ىل هذا السؤال ،واملصطلحات تجعل
الطريقة التي يشعرون بها؟ ال يوجد إجابة واضحة ع ٰ
ىل سكستوس .اإلشارة إ ٰىل هذه األفعال الغريبة هي
القرار مستحيالً .واألمر نفسه ينطبق ع ٰ
حس َّية واضحة أكرث منها نقالً للحرارة «مسألة الخمر املصف َّٰى :ويف املقابل دفء
عمل َّية ّ
إنسان يشعر بالربد الشديد لدرجة أنَّه ال يستطيع الشعور بيشء عندما يفرك يديه لن
ىل الرتجمة «كان دافئاً /
ىل اإلطالق» ،لكن علينا أ ْن نحافظ ع ٰ
يُوضِّ ح فكرة سكستوس ع ٰ
[1] Frede (1979).
[2] Cyrenaic.
[3] Plutarch, Adv. Col. 1120e.
[4] glukainesthai.
[5] M viii.211 cf. glukazesthai PH i.20, 211, ii.51, 72, M viii.54, ix.139.
[6] M vii.293 with 190-8.
خاص.
[[[ يُب ِّي تقرير بلوطارخ أ َّن املصطلح
السرييني ُص ِّنف بأنَّه ٌّ
َّ
[8] thermainomai.
[9] thermos = thermantikos, Adv. Col. 1109f.
[10] Apud Euseb. Praep. evangel. xiv.19.2-3.
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حس ًّيا»[[[[[[ ،وهو يستعمل [[[ thermaineinلك َّننا ال
نتحل ّ
باردا ً» .الرجل متأث ِّر ّ
حس ًّيا «نحن َّ ٰ
ُقسم الشعور إ ٰىل مك ِّونات ذهن َّية منفصلة «ذات َّية» ومك ِّونات ما ّديَّة «موضوع َّية».
نستطيع أ ْن ن ِّ
العربة التي ميكن استخالصها هنا ليس أ َّن البريو َّين يسمح لنفسه ببعض االعتقادات حول
ماه َّية املسألة ،لكن الشكوك َّية ما زالت غري مرتبطة باملفهوم الديكاريتِّ للنفس[[[.
إذا كان هذا صحيحاً ،فإ َّن الفقرة  PH i.13ال تُق ِّدم تربيرات من أجل قراءة معرفيَّة لتعابري
الحسيَّة
الشكوكيِّني عن الظاهر.
املعنى الواسع ملفردة «دوغام» هو مج َّرد قبول التجربة ّ
ٰ
بوصفها تجربة تكون مصادقاً عليها بالشكل الكايف بالطريقة التي وجدناها فيها مسبقًا[[[ مل
يخرج سكستوس من طريقه إفساحاً للمجال أمام منوذج غري دوغام ِّيئ من االعتقاد حول مسائل
رصح بيشء بوصفه شكَّاكاً يستخدم فعل
الوجود
ىل العكس ،يقول :إنَّه عندما يُ ِّ
الحقيقي .ع ٰ
ِّ
الكون ‘ ’to beالذي يُف َهم بأنَّه يعني «الظهور»[[[ وهو يتط َّرق لرشح هذا االستعامل لـ ‘’to be
يف  M xi.18بتعابري غري معرف َّية مبا ال يدع مجاالً ِّ
للشك:
املعنى األ َّول «كان» فعالً « ،»huparcheiكام نقول يف اللحظة
لعبارة «كان» معنيان( :أ)
ٰ
املعنى الثاين «يظهر» ،كام يعتاد بعض
الراهنة« :يكون نهار» بدل «يكون بالفعل نهار»( ،ب)
ٰ
ىل القول عادةً :إ َّن املسافة بني نجمني «تكون» بطول ذراع ،يقصدون بهذا ما
الرياض ِّيني ع ٰ
يطابق «إنَّها تبدو كذلك ،ولك َّنها بدون ٍّ
شك ليست كذلك يف الواقع»؛ إذ قد تكون بالفعل مائة
ميل ،لك َّنها تبدو ذراعاً بسبب االرتفاع وبُعد املسافة عن العني.
ىل واحد من األقوال التي سبَّبت لنا االضطراب يف السابق« ،بعض
ث ّم يُطبَّق هذا التوضيح ع ٰ
رشا»[[[.
األشياء تبدو خريا ً ،وبعضها يبدو ًّ
أي يشء
 - 2باالنتقال إ ٰىل
املعنى الض ِّيق لـ «دوغام» ،فإ َّن الفكرة التي يجب مالحظتها هي أ َّن َّ
ٰ
العلمي ،وغري الواضح بحكم تعريفه هو الذي ال ميكن أ ْن يُع َرف
غري واضح هو موضوع للتحقيق
ِّ
[1] gluckazometha aisthetikos.
[2] PH i.20.
[3] PH i.110, ii.56, M i.147vii.368, ix.69.
[[[ هذا موضوع طُر َِح من قبل :انظر @ ص  ،210رقم  8أعاله ويف الفصل العارش.
[5] above, pp. 221-2.
[6] PH i.135, 198, 200.
[7] M xi.19.
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إلَّ عن طريق االستدالل[[[ .سيت ُّم تحديد مجال التحقيق أو االستفسار من خالل مقدار األشياء غري
الواضحة ،كام يقول سكستوس؛ «أل َّن البريو َّين ال يُص ِّدق بيشء ليس واضحاً» .لكن هجوم البريو ِّين
كل يشء يعتربه الدوغام ُّيئ واضحاً[[[ .خذ واحدا ً من أمثلة
ىل ِّ
ىل معيار الحقيقة يلغي األدلَّة ع ٰ
ع ٰ
ىل األشياء الواضحة والجلّ َّية لدرجة ال ميكن ُّ
الشك فيها ،وهو تعبري« :يكون
الدوغامئ ِّيني املفضَّ لة ع ٰ
نهار» الذي يظهر مرتبطاً باملعيار[[[ وباملقطع الذي م َّر اقتباسه :يرفض الشكَّاك أنَّها واضحة ،وهو
 كام رأينا  -ال يقبلها إلَّ كتعبري غري معر ٍّيف عن الظاهر« ،يبدو أنَّه كان نهارا ً» [لكن قد ال يكونكل ما يتجاوز الظواهر «غري املعرفيَّة» عرضة للتحقيق[[[.
كذلك يف الواقع]ُّ .
باختصار ال أعتقد أ َّن إشارة وحيدة إ ٰىل العلوم (ذلك أنَّها ال تتك َّرر يف مكان آخر عند
سكستوس) يف تعريف مقتبس من أحد غريه[[[ هي ركيزة كافية يُح َمد عليها سكستوس ،وهي
التمييز بني االعتقاد الدوغام ِّيئ وغري الدوغام ِّيئ .ولن يكفي حتَّ ٰى عندما نضيف للموازين ،أ َّن
سكستوس يُك ِّرر تقييد ما يوقف الحكم حياله بسؤال :كيف تكون األشياء «يف الطبيعة»[[[؟
أو كيف تكون األشياء «بقدر تعلُّقها مبا يقول الدوغامئ ُّيون عنها»[[[ ،أو بصورة غامضة ،كيف
تكون األشياء «بقدر ما أنَّها مسألة تتعلَّق باللوغوس» (الترصيح ،التعريف ،العقل)[[[ .يتوقَّف
كل مسألة يكون التباين مع كيفيَّة
مدى تقييد هذه املواصفات لليشء الذي تتباين معه ،ويف ِّ
ٰ
كل ما
ظهور األشياء ،حيث يجب أ ْن يُف َهم هذا -كام م َّر معنا -بطريقة غري معرفيَّة .وبالتايل إ َّن َّ
عب عنها بتعبري ال ي َّدعي الحقيقة حيال
تركنا معه ،هو االنطباع االنفعا ُّيل[[[ أو التجربة[ [[1التي يُ ِّ
[1] See p. 210, n. 9 above.
[2] PH ii.95, M viii.141-2.
[3] M viii.144.
[4] PH i.19; above, p. 219; cf. M viii.344-5.
[[[ أ ْن يكون تعريفا «الدوغام» مقتبسني من كاتب شكويكٍّ سابق مل يُوضِّ حه سكستوس فقط بقوله ذاك ،بل بقو ٍل موا ٍز له -17
 .PH i.16هنا أيضاً نحن أمام أمرين متعارضني لتعريف «أحد ما» وهذه امل َّرة الصطالح (املنظومة الفلسف َّية) ،الذي يعرتض عليه
املعنى الضيِّق لـ «الدوغام» ،ميكن أ ْن يوجد
عب عنه (سيظهر) بعبارات
الشكَّاك وآخر ال يعرتض عليه ،والتعريف األ َّول الذي َّ
ٰ
نسب من جديد لـ «بعض الناس».
حرفيًّا يف فقرة مقتطعة لسوء الح ِّظ يف  ،)10-Clement (SVF ii 37.8حيث يُ َ
[6] pros tén phusin etc., PH i.59, 78, 87, et al.
[7] PH ii.26, 104, iii.13, 29, 135, M viii.3.
[[[ إنَّه سؤال وجيه لتفسري كيفيَّة فهم اللوغوس هنا .يرتجمها بوري «يف جوهره» يف  PH I.20لکن فی PH III. 65, M X.
 49, XI. 165يظهر أنَّه يُفضِّ ل «العقل» لك َّن إضاءة سكستوس يف  PH i.20هو ما يقال عن اليشء الظاهر.)PH i.20, 215( .
[9] phantasia.
[10] pathos
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ماه َّية املسألة .وكام يُل ِّخص سكستوس تج ُّنب الشكَّاكني للدوغامئ َّية ،يف نهاية املقطع الذي
الخاصة بدون اعتقاد ،وال
طويل ج ًّدا ،إنَّه ببساطة« :يقول ما يبدو له ويُعلِن تجربته
احتجزنا ً
َّ
يُؤكِّد شيئاً حيال األشياء الخارجيَّة»[[[.
ميكن أ ْن نضيف إ ٰىل ما م َّر أ َّن الشكَّاك لو سمح لنفسه أ ْن يعتقد شيئاً سيتَّهمه معارضو
البريون َّية مبغالطة تجاهل املطلوب[[[ بشكلٍ ج ّد ٍّي عندما يطرحون االعتقادات الغريزيَّة
الحواس وعن األفعال اليوميَّة( .انظر
البسيطة ،التي ي َّدعون أنَّها ال تنفصل عن استعامل هذه
ِّ
حجج أُرسطوقليس وغالن  Galenالتي ذكرناها سابقاً) .يعترب أُرسطوقليس بشكل متك ِّرر
أي نوع كانت،
أ َّن هدف الفلسفة التي تتظاهر أنَّها تتج َّنب َّ
كل األحكام واالعتقادات من ِّ
أي تأكيد أو ح َّجة متناقضة[[[ رأينا
بحيث يستطيع القول :إنَّه من غري املالئم للبريو ِّين أ ْن يُق ِّدم َّ
أ َّن سكستوس يربط الدوغامئيَّة باملزاعم القائلة :إ َّن اليشء يكون (ببساطة) صحيحاً ،وهو
العادي ومخاوفه؛ أل َّن األمل والخوف
مضط ٌّر لقول ذلك إذا أراد التقليل من آمال اإلنسان
ِّ
أي نوع من االعتقاد حول ماه َّية املسألة أو ما ستكون عليه؛
ميكن أ ْن يأتيا بشكل واضح من ِّ
مبعنى أنَّه صارم .املسألة املطروحة هنا هي االعتقاد
ال رضورة أل ْن يكون اعتقادا ً دوغامئ ًّيا
ٰ
ىل املال خري ومرغوب ،أو الشهرة أو اللذَّة مثالً ،والبقاء
العادي لإلنسان
ِّ
ُّ
العادي بأ َّن الحصول ع ٰ
كل األشياء التي
باملعنى الذي ينتقده سكستوس مسؤول عن ِّ
رش[[[ .فاالعتقاد
من دونها هو ٌّ
ٰ
[[[
يل للبريون َّية
يسعى إليها اإلنسان ويتج َّنبها من خالل أحكامه
َّ
الخاصة  .يلزم عن املنطق الداخ ِّ
ٰ
أ َّن العقيدة واملبدأ  dogmaو doxaسكستوس ال ُي ِّيز بني هذين املصطلحني اللذين يعنيان
يف الواقع :االعتقاد[[[.
فلسفي مفيد ج ًّدا ،وهذا السؤال هو :هل ميكن أ ْن يحصل
يكمن وراء هذا التفسري سؤال
ٌّ
وبأي عبارات؟ ميكن أ ْن يكون الخ ُّط الواعد
التمييز بني االعتقاد الدوغام ِّيئ وغري الدوغام ِّيئ ِّ
األبيقوري للحكم أو
األسايس لبعض الكلامت املفتاحيَّة يف قاموس الشكَّاكني .االصطالح
املعنى
عىل
[[[ اليشء نفسه ينطبق ٰ
ُّ
ِّ
ٰ
ىل عنرص حكم مطلقاً (.)see Taylor, 1980). (PH i.15
ع
يشتمل
ال
اك
ر
اإلد
حيث
الحس
اك
االعتقاد الذي أُضيف لإلدر
ٰ
ّ ِّ
[2] ignoratio elenchi.
[3] Apud Euseb. Praep. Evang. XIV. 18.9 - 9, 15, 16 - 17, 24.
[4] M xi.120- 4, 144- 6; cf. PH i.27- 8.
[5] M xi.142, using doxa.
عىل رأي مضا ٍد راجع.1-Striker (1980) 80 :
[[[ للحصول ٰ
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الذي ميكن البدء منه هو التمييز بني االعتقاد بأ َّن العسل حلو املذاق ،واالعتقاد بأ َّن العسل
مبعنى أ َّن الحالوة موجودة يف العسل كجزء من طبيعته املوضوع َّية .لهذا الكالم
حلو يف الواقع ٰ
الحسيَّة ،لكن قد نضط ُّر لرشح ما يعادل عند
صدى
ً
فلسفي عندما يتعلَّق األمر بالصفات ّ
ّ
ىل أمثلة مثل« :يكون نهار»« ،أنا أتح َّدث»[[[ ،أو «هذا رجل»[[[ .ومن جديد قد يشري
تطبيقه ع ٰ
منطقي واستجابة
ىل تربيرات وتفكري
املرء إ ٰىل أ َّن االعتقاد غري الدوغام ِّيئ هو اعتقاد غري قائم ع ٰ
ٍّ
له ،لكن هذا سيتس َّبب بقطع العالقة بني االعتقاد والحقيقة .ما يعرتض عليه سكستوس هو
وأي قبول من هذا النوع سوف يعتربه طريقاً إ ٰىل الدوغامئيَّة[[[.
ىل أنَّه حقيقةُّ ،
قبول ِّ
أي يشء ع ٰ
وأنا ال أعتقد أ َّن هناك مفهوماً لالعتقاد يفتقد لهذه العالقة بالحقيقة ،وبطريقة أكرث تعقيدا ً،
مع املنطق[[[ .كام أ َّن هيوم مل يفعل ،ومل يجد تناقضاً يف القول :إ َّن الحجج الشكوك َّية تعجز
كل ما أكَّدته هنا هو أ َّن سكستوس ال ميلك مفهوماً آخر لالعتقاد غري
عن زلزلة االعتقاد .لكن َّ
القبول باليشء بوصفه حقيقة.
ىل سكستوس ،يبدو أ َّن عددا ً من
بقي أ ْن ننظر يف ما إذا كان هذا القول اعرتاضاً ع ٰ
ىل ذلك
بياناته عن الظاهر تقتيض القراءة املعرف َّية التي يرفضها .ومن األمثلة الكثرية ع ٰ
َّقت فيه ا ِّدعاء دوغامئيًّا مقابالً يساويه يف
قوله« :يبدو يل أ َّن ِّ
لكل زعم دوغام ٍّيئ حق ُ
[[[
عىل أ َّن هذا الكالم ليس دوغامئيًّا،
رص سكستوس ٰ
استحقاق االعتقاد وعدم استحقاقه  .ي ُّ
عب عن االعتقاد ،إنَّه إعالن عن حالة وجدان َّية إنسان َّية ،تكون شيئًا يظهر أو هو ظاهر
أي ال يُ ِّ
للشخص الذي يختربه « .»ho esti phainomenon toi paschontiويكون هذا صحي ًحا إذا
كانت عبارة «يبدو يل أنَّه كذا» تعني «لدي ميل لالعتقاد أنَّه كذا» .وقد يكون هناك تجربة
من املناسب أ ْن تُس َّجل بتلك العبارات .لكن امليل لالعتقاد هو آخر ما يريد الشكَّاك إدخاله يف
سجل األحداث .يجب أ ْن يُف َهم فعل «ظهر» يف العبارة التي وردت أعاله ،ويف غريها بطريقة
ِّ
غري معرف َّية ،كام رأينا .ال َّ
شك أ َّن القراءة غري املعرف َّية تكون محض خدعة من جانب سكستوس
أحياناً ،لكن معارضة الرافض لن تكون بذاتها أفضل من مج َّرد تأكيد مضا ٍّد إلَّ إذا حشد املزيد
[1] M viii.144.
[2] M viii.316.
[3] PH i.14-15; above, pp. 210-11.
[[[ من أجل رأي مخالف انظر.1-Striker (1980) 80 :
[[[ مقتبس من .PH i.203
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مم يقال حول املظاهر امللحقة بترصيحات الشكَّاك الفلسف َّية.
من األقوال .أعتقد أ َّن ثَ َّة كثريا ً َّ
إنَّها تُشكِّل صنفاً من املظاهر التي تكمن يف مركز فهم الشكَّاك لنفسه ولحياته.
أي ا ِّدعاء دوغام ٍّيئ له مقابل يساويه من حيث
تذكَّر أنَّنا نعرف متاماً ملاذا يبدو للشكَّاك أ َّن َّ
استحقاق القبول أو عدم استحقاقه ،وهذا ناتج عن عدد من الحجج املع َّدة لتبيان -مبا ال
ِّ
ىل تعليق
يدع مجالً
للشك -أ َّن هذه يف الواقع هي املسألة .ميكن لهذه الحجج أ ْن ترغمه ع ٰ
كل مسألة
ىل قبول نتائجها ،القبول يعني أ َّن اال ِّدعاءات الدوغامئيَّة يف ِّ
الحكم؛ ألنَّها ترغمه ع ٰ
تكون متعادلة بالفعل ،وبالتايل يكون املرء مضط ًّرا لتعليق الحكم( .وهذا بالطبع يكون كافياً
ىل
يف العادة ،لطريقة استنتاج سكستوس لحججه) .غري أ َّن القبول بصدق القض َّية (ب) ع ٰ
أساس ح َّجة ما ،يتميَّز بصعوبة عن االقرتاب من االعتقاد بصدق القضيَّة (ب) .وبعد تبيان أ َّن
املستوى األ َّول تقول :إ َّن العسل م ُّر املذاق
هناك أسبابًا قليلة أو كثرية لالعتقاد بقضيَّة من
ٰ
املستوى الثاين تقول :إ َّن
كام هو حلو املذاق ،لقد أُعطي الشكَّاك سب ًبا لالعتقاد بقض َّية من
ٰ
ىل أُ ُسس عا َّمة أو من
األسباب املؤيِّدة واملعارضة متعادلة بشكلٍ مساوٍ .وعندما َّ
يتبي  -سواء ع ٰ
ىل رفضه،
خالل تراكم األمثلة  -أنَّه ال ميكن أ ْن يكون اال ِّدعاء حول الوجود
الحقيقي مفضّ الً ع ٰ
ِّ
فقد ق َّدم من جديد سبباً لالعتقاد بص َّحة التعميم .وبالتأكيد يبدو له أ َّن املزاعم الدوغامئيَّة
متعادلة بشكلٍ متساوٍ ،لكن هذا الظاهر ،املزعوم ،عندما يكون نتيجة ِ
للحجاج ،ال يكون
مفهوماً من جهة العقل ،واالعتقاد والحقيقة ،املفاهيم نفسها التي يكون الشكَّاك يف غاية
ىل اجتنابها[[[ .فهو يريد أ ْن يقول شيئاً بصيغة« :يظهر يل أ َّن القضية (ب) صادقة
الحرص ع ٰ
لك َّنني ال أعتقد أ َّن القضيَّة (ب) صادقة» ،مع استعامل غري معر ٍّيف لـ «يظهر» ،لكن هذا ال
يبدو واضحاً إلَّ إذا كانت «يظهر» يف الواقع معرف َّية ،ويف هذه الحال فهي تُؤ ِّدي إ ٰىل تناقض:
«أنا (أميل لـ) أعتقد أ َّن القض َّية (ب) صادقة لك َّنني ال أعتقد أ َّن القض َّية (ب) صادقة» .فكيف
ميكن اجتناب هذه النتيجة؟
ال ميكن تجاوز هذه الصعوبة من خالل اإلشارة إ ٰىل أ َّن الشكَّاك يخرج من حججه يف حالة
من الدهشة وليس يف حالة اعتقاد .قد تكون الدهشة ناتجة عن الحجج املؤيِّدة أو املضا َّدة؛
املستوى وغريها (نوقش يف الفصل األول)،
[[[ الحظ أ َّن سكستوس يثري الدفاع عن النقد الذايتِّ بسبب هذه التعميامت العالية
ٰ
النقد الذايتُّ يفرتض مسبقاً أ َّن الفرضيَّات فيها ادِّعاء بالص َّحة .لن يحتاج سكستوس (ولن يستعمل) الدفاع إذا كانت التعميامت
يف الواقع تعبريا ً عن الظاهر الذي يدَّعيه هو يف الوقت نفسه.
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أنت اآلن مجذوب بهذا االتِّجاه ،واآلن حتَّ ٰى إنَّك ال تعرف ماذا تقول[[[ .املشكلة يف اكتشاف
السبب الذي يجعل هذا ينتج طأمنينة وال ينتج قلقاً شديدا ً[[[.
كام ال ينبغي لنا أ ْن نسمح لسكستوس أ ْن يُن ِكر أ َّن املظاهر الفلسف َّية للشكَّاك هي
نتيجة لح َّجة ،فهو يُعلِن يف بعض األحيان أ َّن الحجج الشكوك َّية ال ت ُق ِّدم تفنيدا ً برهان ًّيا آلراء
ىل ما ميكن أ ْن يُقال ض َّدها ،ومن خالل هذه
الدوغامئيِّني ،بل مج َّرد رسائل تذكري أو إشارات ع ٰ
الرسائل ذات الق َّوة املتساوية للمواقف التي تبدو متعارضة[[[ .يف التعابري التقنيَّة للمرحلة
فإ َّن الحجج ال تكون إشارات توضيح َّية ،بل إشارات تذكاريَّة .ال أحتاج لالستزادة من املسائل
ىل الفكرة الحاسمة عن
التقن َّية؛ أل َّن سكستوس (برصاحة) ال يُق ِّدم إيضاحات من ِّ
أي نوع ع ٰ
املنطقي أو األدلَّة ض َّده .لو عمل
قول يشء ض َّد مبدأ أو اعتقاد ،ولكن ليس عن طريق التفكري
ِّ
الشكَّاك من خالل ح َّجة مثبتة منطقيًّا لفكرة تتعادل فيها األسباب من الجهتني والعقل يُسفِّه
ُلقى عنه بعدما تسلَّقته[[[،
نفسه ،فإذا كانت حججه (يف الجملة الشهرية اآلن) ُسلَّامً ميكن أ ْن ت ٰ
ىل أ َّن تأثريها يحصل من خالل العمل َّيات العاديَّة لعقلنا .اإلبوخة ليست
إذا ً يجب أ ْن نُؤكِّد ع ٰ
ىل
أعمى ،بل يفرتض أ ْن تكون نتيجة طبيعيَّة واضحة الت ِّباع قدرتنا البرشيَّة ع ٰ
تأثريا ً ميكانيكيًّا ٰ
التفكري مبحاذاة املسارات التي ح َّددتها الحجج الشكوكيَّة.
خرى ،وهي أنَّه قد يكون ما يُس ِّجله الشكَّاك من نتائج لحججه عبارة عن إطار
ثَ َّة إشارة أُ ٰ
توكيدي« :إذا ً هل اال ِّدعاءات املتناقضة متعادلة حقًّا؟» ،قد يتناسب هذا
استفهامي ال
ذهني
ٍّ
ٍّ
ٍّ
مع تصنيف الشكَّاك لنفسه بأنَّه  ،zetetikosاملستم ُّر يف الطلب[[[ ،يقول سكستوس :إ َّن بعض
الشكَّاكني يُفضِّ لون اعتبار صيغة «هذا ليس أرجح من ذاك» سؤاالً« :ملاذا هذا وليس ذاك؟»[[[،
لكن من جديد يجب أ ْن نكون حذرين بالنسبة للطأمنينة .ويستم ُّر الشكَّاك يف البحث ،ليس
مبعنى أنَّه ما زال يعترب السؤال مفتوحاً :هل املسألة
برنامج بحث نشط ،لكن
مبعنى أ َّن لديه
َ
ٰ
ٰ
املستوى األ َّول التي تتعلَّق بالوجود
األقل بالنسبة للقضايا من
ىل ِّ
ٰ
هي (ب) أو غري (ب)؟ ع ٰ
[1] cf. M, vii.243.
[[[ الوصف الرائع الذي قدَّمه هيوم لليأس من ِّ
البرشي.
شك الشكَّاك ،رسالة يف الفهم
ِّ
[3] PH ii.103, 130, 177, M viii.289.
[4] M viii.481.
[5] PH i.2- 3, 7, ii.11.
[6] PH i.189; cf. M i.315.
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يل حول ما إذا كانت املسألة
يبقى يف حالة من التساؤل الفع ِّ
الحقيقي .لكن هذا ال يعني أنَّه ٰ
ِّ
(ب) أو غري (ب)؛ أل َّن هذا قد يثري القلق .ما زال ثَ َّة ما ينبغي له أ ْن يتساءل حوله ،وهو ما
إذا كانت اال ِّدعاءات املتعارضة متعادلة حقًّا .فلو كان احتامالً حقيقيًّا بالنسبة له بأنَّها ليست
حقيقي يُر ِّجح رضورة إيجاد أجوبة؛ وإذا كان ال يعرف األجوبة
كذلك ،فهذا يعني أنَّه احتامل
ٌّ
الشكِّ.
فإنَّه سيشعر بقلق هائل ،كالذي شعر به يف بداية تعليمه ّ
بتعبري آخر ،إذا كان تحقيق الطأمنينة مطلوباً -يف مرحلة ما ،-فإ َّن األفكار البحثيَّة
للشكَّاك يجب أ ْن تصل إ ٰىل حالة من الراحة أو الطأمنينة[[[ .ال حاجة أل ْن يكون هناك
ىل أت ِّم الجهوزيَّة لالقتناع بأ َّن هناك إجابات
نهاية لهذا اإلنجاز ،ميكن للشكَّاك أ ْن يكون ع ٰ
يجب الحصول عليها ،فهو ليس دوغامئيًّا سلبيًّا مز َّودا ً باالعرتاضات القبليَّة a priori
التي تستبعد احتامل اإلجابات باعتباره مسألة مبدأ عا ٍّم وبشكل نها ٍّيئ[[[ .لكن ليس من
مبعنى ما  -حتَّ ٰى اآلن  -من عدم وجود
السهل الوصول إ ٰىل الطأمنينة إلَّ إذا مل يكن راض ًيا
ٰ
إجابات مرتقبة ،ومن أ َّن اال ِّدعاءات املتناقضة متعادلة بالفعل .وسؤايل هو :إذا ً كيف ميكن
لسكستوس أ ْن يُن ِكر أنَّه يعتقد بهذا؟
ال أظ ُّنه يقدر! فأسباب (الحجج املنطق َّية) الحالة التي يُس ِّميها سكستس ظاهرا ً ونتائجها
العاطفي) كانت مبثابة م ِّربر لنا لتسميتها حالة
ىل السواء (الطأمنينة وتوقُّف االضطراب
ع ٰ
ِّ
ىل
اعتقاد .وهذا الرفض ال ِّدعاء سكستوس بأنَّه وصف الحياة بدون اعتقاد يُؤ ِّدي لإلجابة ع ٰ
املركزي حول احتامل ،الحياة التي يصفها سكستوس.
سؤالنا
ِّ
مصدر الرفض الذي ك َّنا نحثُّ عليه هو أ َّن الشكَّاك يريد معالجة «يبدو يل أ َّن (ب) صادقة
لك َّنني ال أعتقد أ َّن (ب) صادقة» حيث إ َّن (ب) هي قضيَّة فلسفيَّة مثل قضيَّة «اال ِّدعاءات
الحس َّية من تلك الصيغة مثل «يبدو (يظهر) يل
املتناقضة لها ق َّوة متساوية» يف
ٰ
مستوى األمثلة ّ
أ َّن العصا املوجودة يف املاء ملويَّة ،لك َّنني ال أعتقد أنَّها كذلك» .هذه القض َّية مقبولة؛ أل َّن مق َّدمها
يصف تجربة صحيحة بالتعابري اليونان َّية ،انفعال  ،pathosأو انطباع  ،phantasiaينتظر تصديقي
مستقلن منطقيًّا ،فهام ليسا مستقلَّني يف القضيَّة
َّ
به .ومن امله ِّم هنا أ َّن التصديق واالنطباع
[[[  .PH I. 190, M viii.159, 332a, Diog. Laert. ix.74. Hossenfelder (1968) 54 ffممتاز يف هذا ،لك َّنني ال أعتقد أنَّنا
نوافقه الرأي يف استكشاف الغموض يف عبارة إبوخة .هوسنفلدر.
[2] cf. PH i.1- 3.
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كل يشء ،يكون تصديقي
كل يشء ويفعل َّ
الفلسف َّية .فاالنطباع يف القض َّية الفلسف َّية ،عندما يقالُّ :
بنتيجة الح َّجة ،التصديق بأنَّها صحيحة .إنَّه خطر السامح بالكالم عن ظواهر أو انطباعات الفكر:
ىل ما يبدو أ ْن تعالج حاالت هي بالفعل حاالت اعتقاد ،تفرتض التصديق مسبقاً،
رشعاً ع ٰ
بات م َّ
الحس َّية.
كام لو كانت مستقلَّة عن التصديق بالطريقة التي ميكن أ ْن تكون فيها االنطباعات ّ
ىل التصديق ،فلن يكون إلرصار
فإذا كان االنطباع
الفلسفي املق َّنع بالشعور االنفعا ِّيل مشتمالً ع ٰ
ُّ
معنى .سيكون تفكريا ً بفعل تصديقٍ إضا ٍّيف بالتصديق املفرتض
ىل التصديق بص َّحته ّ
الشكَّاك ع ٰ
أي ٰ
رص الشكَّاك ،وإذا رفض التامهي مع تصديقه ،يكون كام لو كان يفصل نفسه عن
مسبقاً .إذا أ َّ
الخاص كام لو كان فكر
الشخص (تحديدا ً هو نفسه) الذي كان مقتنعاً بالح َّجة ،وهو يعامل فكره ّ
شخص آخر يُفكِّر بفكرة يف داخله .ويف الحقيقة ،إنَّه يقول« :إنَّها فكرة يف داخيل تقول :إ َّن (ب)
كل زمانٍ ،
صادقة ،لك َّنني ال أعتقد بها» .يف الظروف املناسبة ،ميكن أ ْن يُقال هذا ،لكن ليس يف ِّ
[[[
كل ظاهر
س ُّ
ِّ
ولكل ظاهرة أو فكرة يحملها املرء  .ومع ذلك ،هذا ما ستصل إليه ُاألمور إذا فُ ِّ
املستوى ،بطريقة غري معرف َّية.
املستوى وكذلك منخفض
قطعاً ،رفيع
ٰ
ٰ
ىل
من األقوال الخالدة الذكر املنسوبة لبريو هو املالحظة التي أعرب فيها عن أسفه ع ٰ
عىل ات ِّهامه
القصة ،كان هذا ر ُّده ٰ
صعوبة أ ْن يُج ِّرد املرء نفسه متاماً من إنسانيَّته[[[( .كام تقول َّ
يرى سكستوس أ َّن هدف
بالفشل يف تطبيق ما يعظ به عندما ارتعب ذات م َّرة من كلب)ٰ .
يستحق الحفظ يف الطبيعة البرشيَّة .لكن يبدو يل أ َّن هيوم وال ُنقَّاد
كل ما
الشكَّاك هو حفظ ِّ
ُّ
يرى املرء كيف يضط ُّر الشكَّاك أ ْن يفصل نفسه عن نفسه
ىل ٍّ
حق ،فعندما ٰ
القدامى كانوا ع ٰ
ٰ
ىل اإلطالق -
ىل أ َّن الحياة املفرتضة بدون اعتقاد ليست  -ع ٰ
بصورة جذريَّة ،فإنَّه سيوافق ع ٰ
حياة ممكنة لإلنسان[[[.
* * *
[[[ إ َّن القراءة يف تحقيقات فتجنشتاين الفلسفيَّة دليل يناقش مفارقة مورو القائلة :ب صادقة لك َّنني ال أعتقد أ َّن ب صادقة.
[[[ املصدر هو  Antigonus of Carystusالذي يعني أ َّن املالحظة قد تكون مستقاة من كتابات تيمون وهي يف التناول
(.Long (1978
[[[ استفدت يف إعداد هذا البحث ،الس ّيام يف الفصلني األخريين ،من املداخالت النقديَّة التي طُ ِر َحت يف املؤمتر ،ويف عدد من
الجامعات ،حيث قرأت مسودَّات.
(Amsterdam, Berkeley, Essex, Oxford, Pittsburgh, Rutgers, SMU Dallas, and UBC Vancouver).
ىل رأسهم
أدين بالشكر لعدد من األفراد أذكر منهم ،Jonathan Barnes, David Sedley, Gisela Striker :وع ٰ
.Michael Frede

نقد َريبية هيوم
التعرف عىلٰ حقائق الوجود
معضلة
ُّ
نور ال ِّدين السايف

[[[

أ ْن نستحرض فلسفة ديفيد هيوم يف دراس ٍة فلسف َّي ٍة يف عرصنا الحايل ،ال ب َّد من أ ْن يكون
خاصة بعد التط ُّورات الكبرية التي عرفتها الفلسفة والعلوم والثقافات عمو ًما
له ما يُس ِّوغه َّ
بعد قرون من ظهور هيوم وفلسفته .وإذا كان واقع عرصه متَّصالً بزمن نشأة الحداثة الغربيَّة
ورؤيتها للعقل والحياة ،ومن ث َ َّم رؤيتها لإلنسان والله ،فإ َّن واقعنا اليوم يعيش تجربة ما
بعد الحداثة ليسمح العقل املعارص لنفسه باملراجعة وإعادة البناء .ورغم أ َّن عرص التأسيس
للحداثة مغاير للعرص الحا ِّيل الذي يريد إعادة النظر والتأسيس فإ َّن الفعلني يشرتكان يف أم ٍر
أي وجه آخر من وجوه
مه ٍّم وعميقٍ ألَ وهو أ َّن العقل
يبقى دو ًما األكرث حيا ًة من ِّ
َّ
النقدي ٰ
النقدي
العقل التي َّأسست األنساق واإليديولوج َّيات والعلوم والتقن َّيات وغريها .فالعقل
ُّ
ه َّدام ب َّناء بالرضورة ويف الوقت نفسه ،وهذا ما نالحظه يف أعامق الحركة التاريخ َّية للحضور
البرشي يف هذا العامل.
ِّ
[[[ باحث وأُستاذ محارض يف الفلسفة الحديثة  -تونس.
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وإذا كان النقد هو الفعل األصيل للعقل اإلنسا ِّين فإ َّن عودتنا للحظة هيوم التاريخ َّية
ومدى صواب هذا التو ُّجه؛ أل َّن فلسفته
الفلسفي،
تجعلنا نُدرك رشوط إمكان قوله وتو ُّجهه
ٰ
ِّ
التاريخي .فالفيلسوف ال يغادر عرصه رغم أنَّه يصبو إ ٰىل مطلق
تبقى بالرضورة رهينة واقعها
ِّ
ٰ
ما يتجاوز من خالله رضورة الزمان واملكان اللَّذين أنتجاه .قد تبدو محاولة الريب ِّيني تقويض
لكل
املرمى األكرب ِّ
ىل الرغم من أ َّن هذا التقويض هو
العقل بالحجاج والعقلنة ً
هوسا مفرطًا ع ٰ
ٰ
ىل االعرتاضات ض َّد تعليالتنا التجريديَّة كام ض َّد
مباحثهم ومنازعاتهم .فهم يجهدون للعثور ع ٰ
تلك التي تعود إ ٰىل الوقائع والوجود[[[.
أي ح ٍّد ميكن اعتبارها أحد عنارص البناء الغر ِّيب للفكر
فام هي طبيعة ريب َّية هيوم؟ وإ ٰىل ِّ
توصل إليه من
الحديث؟ إذ ال أحد يُن ِكر دور فلسفته النقديَّة يف بناء العقل الحديث وما َّ
مؤشا نفهم من خالله طبيعة الحداثة
نتائج نظريَّة وعمليَّة .وهل ميكن أ ْن نعترب هذه الريبيَّة ِّ ً
الغرب َّية التي جعلت من نفسها منوذ ًجا ُمعومل ًا فك ًرا وسياس ًة وأخالقًا.
ما هي مالمح ريب َّية هيوم؟
ىل فكرة كثرية التكرار يف مؤلَّفاته َأل وهي فكرة الطبيعة اإلنسان َّية،
تقوم فلسفة هيوم ع ٰ
ويربط هذه الطبيعة بفكرة االعتقاد واإلدراك والتفكري وغريها من املفاهيم التي يحاول
تفكيكها دوماً من خالل العودة إ ٰىل فكرة الطبيعة اإلنسان َّية .كام نالحظ أنَّه يقيم دوماً مقارنة
بني حياة اإلنسان العاديَّة أو الطبيع َّية واالعتقادات التي يحملها يف حياته اليوم َّية والعمل َّية
وحياة الفيلسوف الفكريَّة التي تتجاوز اعتقادات اإلنسان اليوم َّية؛ لبناء األنساق الفلسف َّية
التي تريد احتالل مكان االعتقادات القامئة فعالً يف املامرسة والحياة .ونالحظ تهكُّم هيوم من
هذه الفلسفات التي يراها غريبة األطوار غري مجدية وغري نافعة؛ ألنَّها منحت العقل مقا ًما ال
ينسجم مع طبيعته ،وسمحت له بنسج عوامل خيال َّية فكريَّة ال واقع لها وال ح َّجة.
أي ح ٍّد ميكن أ ْن ندفع مبادئ ِّ
الشك والحرية الفلسفيَّة؟»[[[ .بهذا
بريبي؟ وإ ٰىل ِّ
«ماذا نعني ِّ
الريبي وينتهي بنا إ ٰىل أه ّم َّية االعتدال يف الريب َّية ض َّد
معنى
السؤال يُو ِّجه هيوم بحثه يف
ِّ
ٰ
الريب َّية املغالية املتط ِّرفة ،التي تُؤ ِّدي إ ٰىل استحالة النظر والعمل ،وض َّد الدوغامئ َّيات الفلسف َّية
التي تبني أنظمة فكريَّة وتعتربها يقينيَّات حقيقيَّة ال ميكن أ ْن ينال منها ريب الريبيِّني .وال
موىس وهبة ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2008 ،م ،ص .209
[[[ هيوم ،ديفيد :مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمة :الدكتور ٰ
[[[ م.ن ،ص.202
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َّ
ىل هذين التص ُّورين للفلسفة الريب َّية من جهة والفلسفة الدوغامئ َّية
شك يف أنَّه ال يوافق ع ٰ
خرى .إنَّه إذًا ،ينادي برضورة مامرسة ريب َّية معتدلة تسمح للعقل بالنقد ومراجعة
من جهة أُ ٰ
أفكاره باستمرار« .يجب اإلقرار بأ َّن هذا ال ّنوع من الريبيَّة حني يكون أكرث اعتداالً ميكن أ ْن
مبعنى معقول ج ًّدا»[[[ .وهذه الريب َّية التي يُس ِّميها معتدلة تقف وسطاً بني دوغامئ َّية
يفهم
ٰ
الفلسفي مرشو ًعا
رشع لها؛ ليجعل من مرشوعه
الفالسفة وريب َّية
القدامى .ريب َّية معتدلة يُ َّ
ِّ
ٰ
سمها ريب َّية معتدلة أيضً ا .ول ُيؤكِّد صدق تو ُجهه هذا يستدعي هيوم
معتدالً رغم ريب َّيته التي َّ
ثالثة أنواع من التيَّارات القامئة:
الحس َّية والفكريَّة يف رؤيته للعامل
 الت َّيار األ َّول ُيثِّله اإلنسان العا ّم ُّي الحامل العتقاداته ّوعدم التشكُّك فيه.
 التيَّار الثاين ُيثِّله الفالسفة الذين ينقدون التص ُّور العا ّم ّي ويُبيِّنون تهافته باعتبار أ َّنالحواس ال تعطينا إلَّ متظ ُهرات خاطئة ال ميكن الثقة فيه .ومن ث َ َّم فإ َّن الحقيقة الفعل َّية
َّ
هي التي يبنيها العقل؛ إذ ليس العامل يف حقيقته َّإل ما استطاع العقل أ ْن يتمثَّله ويتص َّوره.
وعميق ينتسب إ ٰىل البريونيَّة أي املدرسة الريبيَّة األُو ٰىل
ريبي قدي ٌم
ٌ
 التيَّار الثالث هو تيَّا ٌر ٌّالحس والعقل معاً ،وأ َّن
التي عرفها اليونان .يُق ِّدم إلينا جميع الحجج للتشكيك يف قدرات ِّ
ىل الذِّهن أو
ألي بريو ٍّين أ ْن يتوقَّع لفلسفته َّ
املعرفة غري ممكنة مطلقًا« .ال يكن ِّ
أي تأثري ع ٰ
كل الحياة
ىل العكس أ ْن يُ ِق َّر بأ َّن َّ
يكون تأثريها إ ْن ُو ِج َد مفي ًدا للمجتمع ،ويجب عليه ع ٰ
ىل
كل حوار ُّ
ستفنى إ ْن سارت مبادئه بصورة كلّيَّة وثابتة .وسيتوقَّف ُّ
البرشيَّة
وكل فعل ع ٰ
ٰ
وسيبقى الناس يف سبات كامل إ ٰىل حني يضع عدم إشباع الحاجات الطبيعيَّة نهاية
الفور،
ٰ
لحياتهم البائسة»[[[.
بهذا تتأكَّد نزعة هيوم الرافضة للريب َّية البريون َّية املطلَقة ،ومعياره يف هذا الرفض هو النفع
الواقعي والحيايتُّ .وهو معيار ال ندري من أين استقاه إذا استبعدنا طبيعة الحياة اإلنسانيَّة
ُّ
كل يشء.
الواقع َّية التي يعتربها مرجعاً مهمًّ يف تقرير ِّ
ميكن من خالل ما تق َّدم من تعبري عن موقف هيوم من الريب َّية نفسها أ ْن نتص َّور قناعاته
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.202
[[[ م.ن ،ص 214و.215
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يرى نفسه ريب ًّيا يواجه
التي انطلق منها ل ُي ِّربر ريب َّيته املتعدلة كام أراد أ ْن يُس ِّميها .إنَّه ٰ
ويرى نفسه يف الوقت نفسه حامالً ملرشوع يف املعرفة
دوغامئ َّية األنساق الفلسف َّية من جهةٰ ،
خاصة يف املعرفة .والحامل لنظريَّة يف املعرفة ال يكون ريبيًّا فكيف يُس ِّميها ريبيَّة
أو نظريَّة َّ
إذًا؟ «هناك حقًّا ريب َّية أكرث اعتداالً ،فلسفة أكادمي َّية ميكن أ ْن تدوم وأ ْن تكون مفيدة يف الوقت
تتحصل جزئ ًّيا عن البريون َّية أو الريب َّية املتط ِّرفة عندما نجري فيها بواسطة
عينه ،وميكن أ ْن
َّ
الحس العا ِّم والتفكري بعض التصحيح يف شكوكها غري املتاميزة»[[[.
ِّ
ينطلق هيوم إذًا من مسلَّمة الريبيِّني ،ويُكلِّف نفسه تعديلها لتجني تط ُّرفها تحقيقاً
كل أشكال الوثوق َّية التي بَ َنتها الفلسفات
للفائدة واملنفعة الطبيع َّية واإلنسان َّية؛ ملواجهة ِّ
قد ًميا وحديثًا ومبختلف مدارسها[[[ .ويضع لنفسه معيا ًرا مهمًّ هو الحياة الطبيع َّية والنفع:
«فالطبيعة هي أبدا ً فائقة الق َّوة من أجل مبادئها»[[[.
مهمن عند هيوم ينطلق منهام لتقرير موافقته ألمر أو رفضه.
الفائدة واملنفعة مبدآن َّ
الخارجي
وإ ٰىل جانب هذه القيمة يضع لنا مرجع نظر للتحقُّق من صدق تفكرينا .إنَّه الوجود
ُّ
ىل الرغم من وعيه بالشكوك العديدة واالعرتاضات الكثرية التي ق َّدمها الفالسفة
والواقع ع ٰ
فلعل
الخارجي واستقالله عن إدراكاتناَّ ،
مدى موضوعيَّة الواقع
قبلَه والذي شكَّك طويالً يف ٰ
ِّ
الخارجي وجود .وميكن
الخارجي ليس له َّإل وجود يف الذِّهن الَّذي لواله ملا كان للعامل
العامل
ِّ
َّ
أ ْن نُؤكِّد هذا التص ُّور حني نعرف أ َّن هيوم استفاد كث ًريا من أعامل فيلسوفني مه َّمني هام :جون
لوك ،واألب بركيل.
أ َّما لوك فال َّ
التجريبي يف نظريَّة املعرفة الغربيَّة الحديثة.
شك يف أنَّه األب األ َّول للتو ُّجه
ِّ
وال َّ
ىل الكوجيتو
شك يف أنَّه يف اتِّجاهه إ ٰىل ديكارت أب الحداثة الغرب َّية والعقالن َّية القامئة ع ٰ
يل ،أي الواقع
يحاول التخلُّص من وطأة الكوجيتو املتعايل ُليجِع العقل إ ٰىل فضائه األ َّول األص ِّ
الحواس محاورا ً ديكارت ومن سار سريه يف
الحس الحارض أمام أدواتنا اإلدراكيَّة الظاهرة ،أي
َّ
ِّ ِّ
الحس املخادع حسب تص ُّورهم ،وأ َّن وهم الخداع هذا هو الذي أوقعنا
تشكيكهم يف قدرات ِّ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص 215و.216
العظمى من البرش مهيَّأة طبعاً أل ْن تكون توكيديَّة دوغامئيَّة يف آرائها ،ومبا أنَّهم
[[[ يقول هيوم مؤكِّدا ً موقفه هذا بأ َّن الغالبيَّة
ٰ
أي فكرة عن الحجج من الجانب اآلخر ،فإنَّهم يتدافعون نحو املبادئ التي مييلون إليها
يرون األشياء من جانب واحد ليس لديهم ُّ
أي تسامح بالنسبة إ ٰىل أُولئك الذين يعتنقون مبادئ مضادَّة .هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.216
وليس لديهم ُّ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.216

ىل حقائق الوجود 77 v
نقد َريبية هيوم  -معضلة التع ُّرف ع ٰ

ىل لوك َّإل أ ْن يعيد للتجربة
يف وهم العقالن َّية املتعالية التي وضعها الكوجيتو ،فام كان ع ٰ
الحس َّية مكانتها األصل َّية وفاعل َّيتها الحقيق َّية يف بناء املعرفة .وال َّ
شك أيضاً يف أ َّن تجريب َّية
ِّ
الحسيَّة مخل ًِّصا العقل من أوهام الكوجيتو
لوك الفلسفيَّة التي استعاد فيها منزلة اإلدراكات ِّ
الحس َّية ،ومل يحبس الفكر يف دائرة هذه التجربة
الفطريَّة[[[ ،مل يتوقَّف عند حدود التجربة ِّ
وسع أُفُقها؛ ألنَّه اعرتف بال ِّدين واملسيح َّية واإلميان متح ِّر ًرا يف الوقت نفسه من سلطة
وإنَّ ا َّ
اإللهي والسلطة البرشيَّة
رجال ال ِّدين الكاثوليك؛ ليبني رسالة يف التسامح يفصل فيها بني األمر
ِّ
باعتبار مدنيَّة سلطة اإلنسان ،التي ال تستطيع أ ْن تتح َّول إ ٰىل سلطة إلهيَّة مطلقة ال يستأثر
ىل األرض« .لو أ َّن مامرسة ال ِّدين
بها َّإل الله نفسه الذي مل يُكلِّف أحدا ً أو جه ًة ملثل سلطانه ع ٰ
الخاصة
لكل فرد أ ْن ميارس العبادة ال ِّدين َّية بطريقته
الشخيص ،ولو يُسمح ِّ
ت ُ َرتك بسالم لالختيار
َّ
ِّ
فال يتظاهر بدافع الزهو الشديد بذاته بأنَّه أكرث معرف ًة وأكرث اهتامماً بروح غريه من البرش
األبدي أكرث من اهتاممه بنفسه ،فهذا من شأنه حقًّا أ ْن يُه ِّدد السالم يف العامل»[[[.
وخالصهم
ِّ
ومؤ ِّرخو الفلسفة يعلمون ج ِّي ًدا أ َّن لوك مل يُوضِّ ح لنا يف فلسفته كيف ميكن أ ْن نُحقِّق هذا
ىل ٍ
تجريبي خالص .واملعروف أ َّن لوك كان
أساس
اإلميان إذا سلَّمنا بنظريَّته يف املعرفة القامئة ع ٰ
ٍّ
ىل عقيدته اإلميان َّية رغم خصامه الرصيح مع السلطات الكنس َّية ودعوته ملقاومة
محافظًا ع ٰ
أي من
يني وإزالة السلطة ال ِّدينيَّة .ففي أوائل 1596م قبل أ ْن يرشع يف كتابة ٍّ
اإلكراه ال ِّد ِّ
مؤلَّفاته الرسم َّية ،وضع بحامسة وتخ ُّيل تص ُّو ًرا للعالقة بني معتقدات اإلنسان ورغباته التي
ينظر فيها إ ٰىل العقل بوضوح بوصفه عبدا ً للعواطف ،فبدالً من أ ْن يُ ِ
سيطر العقل ببساطة
رصفاته فإنَّه ال يعدو أ ْن يكون مج َّرد وسيلة لتربير رغباته[[[ .ومع ذلك
ىل أفعال اإلنسان وت ُّ
ع ٰ
البرشي وحدوده الذي طرحه يف «مقال يف الفهم
فإ َّن لوك يعتقد أ َّن «تص ُّو َره لنطاق الفهم
ِّ
البرشي» هو املفهو َم الذي أق َّر هو نفسه بأنَّه رائعته الفكريَّة؛ وكان هذا هو نفسه املفهوم
ِّ
الذي َعلِ َق يف مخ ِّيلة األجيال القادمة»[[[ .وبهذا استطاع وضع تجربة فلسف َّية جديدة يف أُوروبا
[[[ يقول الباحث خرض ع َّواد الخزاعي يف مجلَّة «أوراق فلسفية» «جون لوك بني فلسفة العقل وح ِّريَّة الفكر» 2014/06/12م:
العضوي أو من حيث العمليَّات العقليَّة التي يقوم بها ،بل ينطلق
البرشي ذاته من حيث تركيبه
«ال ينشغل لوك بفحص الذهن
ِّ
ِّ
البرشي من إحساسات وإدراكات وأفكار وكلامت».
مبارش ًة نحو فحص عنارص املعرفة يف الذهن
ِّ
مؤسسة هنداوي
[[[ جون دن« :جون لوك مقدِّمة قصرية جدًّا» ،ترجمة :فايقة جرجس حنا ،مراجعة :هبة عبد ٰ
املوىل ،طَّ ،1
للتعليم والثقافة2016 ،م ،ص.42
[[[ م.ن ،ص.78
[[[ جون دن« :جون لوك مقدِّمة قصرية جدًّا» ،م.س ،ص.79
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ىل تجريب َّية املعرفة وحدودها ،وذات َّية اإلميان وخصوص َّيته ،وتسامح
اإلنكليزيَّة تقوم أ َّوالً ع ٰ
السياسة ومدن َّيتها ،وسلطان اإلله املطلَق الذي ال ُيثِّله أحد يف األرض َّإل حالة املؤمن به الذي
اختاره طوعاً وتعبُّدا ً.
التجريبي ،ات ِّجاه يهدف إ ٰىل إثبات
وأ َّما بركيل فقد سار يف اتِّجاه آخر رغم أنَّه د َّعم املوقف
َّ
وجود الله بصورة مغايِرة ملا هو سائد عند من سبقه من رجال ال ِّدين والفالسفة .ورغم أ َّن
مه َّمته
ٰ
القصوى ترمي إ ٰىل هذه الغاية أي إثبات وجود الله إلَّ أنَّه أكَّد ع ٰ
ىل الطابع الحسِِّّ
الحسيني والتجريبيِّني قبله األمر الذي جعل بركيل متميِّزا ً
للمعرفة بشكل مغاير ملذهب ِّ
والحس َّية
ومختلفاً ع َّمن جاء قبله من أصحاب نظريَّات املعرفة العقل َّية واملثال َّية واملا ِّديَّة
ِّ
وغريهم .وقد انطلق مذهبه يف املعرفة من فرض َّية أو ٰىل مه َّمة هي أ َّن اإلدراك ال يكون إلَّ
الخارجي إلَّ أنَّه يجب أ ْن نُ يِّز «بني ما
ىل العامل
ِّ
حسيًّا؛ ألنَّه الوسيلة الوحيدة التي تُطلِعنا ع ٰ
ِّ
الحواس وبني ما نستدلُّه من ذلك اإلدراك بالعقل والذاكرة ،ما يعني يف النهاية أنَّنا نُدرك
تُدركه
ُّ
فحسب أفكارنا وتص ُّوراتنا .ففي البدء كانت الفكرة أو الصورة ويف النهاية أيضاً كانت الفكرة
فكل يشء نُدركه إنَّا يأيت من
اإللهيُّ ،
أو الصورة»[[[ ،وأساس هذا التص ُّور وضامنه هو الوجود
ُّ
ِقبَل الله ال من مصدر آخر .وإذا ما أقدم امرؤ ووضع هذه البديهيَّة موضع تساؤل فإنَّه ينزلق
مبارش ًة إ ٰىل النزعة الش ِّكيَّة التي اعتربها بركيل املأزق الكبري الذي يواجه املا ِّديَّة .فاألشياء عنده
اللمتناهي.
حقيقي دائم ،إلَّ من حيث إنَّها قامئة يف عقل الله ،أو يف العقل َّ
ال تتمتَّع بوجو ٍد
ٍّ
حس َّية وح ِّق َّية
وهذه النقطة تُ ثِّل حجر الزاوية يف فلسفة بركيل كلِّها[[[ .فاملعرفة بهذا
املعنى ِّ
ٰ
ما نعرفه ال يعود إ ٰىل عقلنا أو ما وصلنا من محسوسات خالصة أل َّن املا َّدة يف آخر األمر ليست
الحسيَّة التي يرجعها بركيل إ ٰىل مج َّرد تأثريات ذاتيَّة غري مف ِّرق يف
إلَّ مجموعة من الصفات ِّ
ذلك بني الصفات الثانويَّة والصفات األ َّول َّية ،وينتهي من هذا كلِّه إ ٰىل أ َّن الجوهر املا ِّد َّي ال
عىل هذا النحو فإنَّه ينتهي بالرضورة ٰإىل التسليم بروحان َّية النفس؛
وجود له[[[ .وإذا كان األمر ٰ
أل َّن روحانيَّتها رشط وجود ملحات العقل وحدوساته ،والتسليم رضورة اإللهيَّة لكونها رشط
الحواس ال يكفي لبناء فكرتنا عنها .فالله ضام ٌن
وجود إدراكاتنا نفسها؛ أل َّن ما يصلنا من
ِّ
للمعنى الديكاريتِّ .وهو الضامن الذي يقي العقل من الوقوع يف
مبعنى مغاير
للحقيقة ولكن
ٰ
ٰ
يحيى هويدي ،املركز القومي للرتجمة2015 ،م ،ص.87
[[[ بركيل :املحاورات الثالث بني هيالسوفيلونوس ،ترجمة وتقديمٰ :
[[[ بركيل ،املحاورات الثالث بني هيالسوفيلونوس ،م.س ،ص ،11مقدِّمة املرتجم.
[[[ م.ن ،ص.13
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الحس َّية وال
ال َّريب .وبالتايل ال ميكن للام ِّد ِّي إلَّ أ ْن يكون ريب ًّيا بالرضورة؛ ألنَّه يكتفي بإدراكاته ِّ
أي قيمة معرف َّية أو وجوديَّة.
مينح للوجود
اإللهي َّ
ِّ
وبالعودة إ ٰىل فلسفة لوك وبركيل يتبيَّ لنا بوضوح األسباب الفعليَّة التي و َّجهت فلسفة
الحس ِّيني الذي َّأسسه لوك قبله ملا اعترب
هيوم هذا التو ُّجه .فهو من جهة يذهب مذهب ِّ
كل ما يف العقل ليس له من مصدر إلَّ الواقع املحسوس .غري أ َّن
العقل صفحة بيضاء ،وأ َّن َّ
علم
لوك مل يصل به القول واالستننتاج إ ٰىل أبعاد ال ِّدين واإلميان بالله يف نظامه
الفلسفي ً
ِّ
محل نقد هيوم الذي يق ُّر بأنَّنا ال نستطيع
وأخالقًا وسياسةً .وهذه النقطة األخرية ستكون َّ
الحس َّية ال توصلنا إ ٰىل ذلك بقدر نستطيع فيه أ ْن نثق
التسليم مبثل هذا األمر؛ أل َّن املد َركات ِّ
خرى كان عارفًا بالنقد الذي قام به بركيل
يف استنتاجاتنا الثقة التا َّمة .ولك َّن هيوم من جهة أُ ٰ
ىل املذهب الحسِِّّ  ،الذي أقامه لوك وعارفًا باملوقف الذي ق َّدمه يف خصوص طبيعة
للر ِّد ع ٰ
اإلدراك والعقل والحقيقة ،وكذلك منزلة الله ودوره يف بناء اليقني والحصول عليه .بل كان
رصح به يف أ َّن املا ِّد َّي ال ميكن أ ْن يكون إلَّ ريب ًّيا .هذه
عارفًا متا ًما بخطورة التنبيه الشديد الذي َّ
املعرفة اجتمعت جميعها عند هيوم؛ ل ُي ِ
ريبي اعتربه معتدالً ض َّد الريب َّية
قدم ع ٰ
ىل بناء تص ُّور ٍّ
ىل اإلدراك الحسِِّّ واالكتفاء به يف جميع تص ُّوراته املعرفيَّة
البريونيَّة املطلَقة من خالل تأكيده ع ٰ
ىل اإلدراك
واألخالقيَّة وال ِّدينيَّة وغريها .إنَّه وا ٍع متام الوعي لقيمة مرشوعه
املبني ع ٰ
الفلسفي ِّ
ِّ
سلبي من املسألة ال ِّدين َّية
الحسِِّّ واملعرتف بالريب َّية وإ ْن كانت معتدلة ،واملقبلة ع ٰ
ىل موقف ٍّ
واإلله َّية لكونها تخرج رضورة من دائرة اإلدراك الحسِِّّ الذي ُيثِّل منطلق هذه الفلسفة.
ما هي الطبيعة البرش َّية عند هيوم؟
ىل فكرة الطبيعة البرشيَّة ،بل جعلها عنواناً لكتابه األشهر
أقام هيوم بناءه
الفلسفي ع ٰ
َّ
«رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» .ولتحليل هذه الطبيعة تناول املسائل التالية :تحليل اإلدراك
يل ،وتحليل العواطف ،وتحليل األخالق .ولتعريفها يقول:
العق ِّ
ميكن للفلسفة الخلق َّية أو علم الطبيعة اإلنسان َّية أ ْن تُعالَج بحسب كيف َّيتني مختلفتني
لكل منهام مزيَّتها[[[.
ٍّ
البرشي ،ترجمة :مح ّمد محجوب ،ال ط ،بريوت ،توزيع مركز دراسات الوحدة العربيَّة ،املنظَّمة
[[[ هيوم :تحقيق يف الذهن
ِّ
العرب َّية للرتجمة2008 ،م ،ص ،25مقدِّمة املرتجم.
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ساوى بينهام أي الفلسفة الخلقيَّة أو
وهذا يعني أ َّن علم الطبيعة البرشيَّة هو الفلسفة الخلقيَّة ،فقد
ٰ
علم الطبيعة اإلنسان َّية .والجواب عن هذه املسألة موجود يف نوعني من الفلسفات قال عنها
هيوم :فلسفات الفعل وفلسفات العقل .أي إ َّن فلسفة الفعل تنظر إ ٰىل اإلنسان من جهة كونه
إنساناً فاعالً ،أي إنَّه مولود للفعل أساساً .وفلسفة العقل تراه عاقالً أكرث من كونه فاعالً .وهم
يجتهدون يف تربية ذهنه أكرث من تهذيب أخالقه ،إذ «يعتربون الطبيعة اإلنسانيَّة موضوعاً
ُسي أذهاننا وتثري
للتأ ُّمل
َّ
النظري ويفحصونها فحصاً دقيقاً سعياً إلدراك تلك املبادئ التي ت ِّ
أحاسيسنا ،وتجعلنا نقبل أو نُن ِكر موضوعاً بعينه أو فعالً بعينه أو سلوكا بعينه»[[[ .وبهذا
التمييز يريد هيوم أ ْن يُبيِّ موقفه الرصيح والواضح من الفلسفة امليتافيزيقيَّة التي يعتربها
خرى التي يقول عنها :إنَّها علم ،وإ َّن امليتافيزيقا تنترش دوماً
وهامً وشعوذ ًة مقابل الفلسفة األُ ٰ
ىل
يف املواقع التي مل يدخل إليها العلم والتفكري
الحقيقي« .إ َّن املنهج الوحيد الذي نقدر به ع ٰ
ُّ
البرشي وأ ْن
تقص طبيعة الذِّهن
تحرير املعرفة من هذه املسائل املستغلقة هو أ ْن نج َّد يف ِّ
ِّ
بأي وجه من الوجوه للخوض يف
ن ُِّبي من خالل تحليل دقيق لقواه وطاقاته أنَّه ليس ُمع ًّدا ِّ
مثل هذه املوضوعات القصيَّة واملستغلَقة»[[[ .إ َّن معرفة الطبيعة البرشيَّة تقتيض نبذ الوهم
ىل الذهن استغالقاً فضالً عن
ىل النفاذ إ ٰىل موضوعات مستغلَقة ع ٰ
امليتافيزيقي ،وهم القدرة ع ٰ
ِّ
[[[
وهم العلم َّية  .فإذا كانت معرفة الطبيعة البرشيَّة تقتيض نبذ الوهم أي امليتافيزيقا فإنَّه
بالرضورة ال ب َّد من أ ْن يكشف لنا هيوم كيف نخرج من الوهم إ ٰىل الحقيقة ،ومغادرة امليتافيزيقا
إ ٰىل العلم سيكون من خالل «معرفة الطبيعة اإلنسانيَّة أي إنشاء علم الطبيعة البرشيَّة هو
قوى الذِّهن وامتدادها
ىل نحو
قبل ِّ
ىل تحليل ٰ
رئييس نقد ال ميكن أ ْن يقوم به إلَّ ع ٰ
كل يشء وع ٰ
ٍّ
[[[
عىل وقائع أثبتت جدواها يف العلوم التي
وواقعي ألنَّه يقوم ٰ
يل
الطبيعي»  .وهو تحليل فع ٌّ
ٌّ
ِّ
نعرفها والتي ال يخفي هيوم إعجابه بها ،ونعني بهذا الفيزياء التي أرساها نيوتن ومن معه من
العلامء« .وهكذا ،فإ َّن مج َّرد معرفة مختلف عمليَّات الذِّهن وفصل بعضها عن البعض األُخر
الفوىض الظاهريَّة التي تتغشَّ اها كلَّام جعلناها
كل تلك
إ ٰىل ما يناسبها من األبواب ،وإصالح ِّ
ٰ
هي من العلم»[[[ .يشهد هيوم بصدق العلم
موضوعاً للتفكري والبحث إنَّ ا هو إقامة لجزء غري ِّ
البرشي ،م.س ،ص.26
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
[[[ م.ن ،ص.33
[[[ م.ن ،ص.10
[[[ م.ن ،ص.10
[[[ م.ن ،ص.34
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ويرى أ َّن هذا الصدق ميكن استعامله لفهم جغرافيا الذِّهن ومعرفة
ويقينه منهجاً وحقائقٰ ،
طبيعته إلبعاد أوهامه ،وبهذا ينفي هيوم إمكان ِّ
الشك يف هذه املجاالت ،وهو ما يُؤكِّد رفضه
للريبيَّة املطلَقة واملغالية واكتفائه بريبيَّة معتدلة .فام دام يحمل إمكان اليقني فهذا يُخرجه
ىل نجاح الذِّهن يف هذا املجال
رضور ًة من دائرة الريب ِّيني ونجاح العلوم دليل ٌّ
قوي عنده ع ٰ
وما عليه إلَّ أ ْن ينسجم مع نفسه وال يغادر قواه هذه نحو مبادئ عقل َّية وهم َّية من إنشاء
ظل الفلك ُّيون طويالً يكتفون
الفالسفة الذين يصنعون الوهم ويُص ِّدقونه ويُر ِّوجونه« .لقد َّ
ىل
ىل الحركات الحقيقيَّة التي لألجسام السامويَّة وع ٰ
باالستدالل انطالقاً من مالحظة الظواهر ع ٰ
توصل بأوفق الرباهني إ ٰىل تحديد
نظامها ومقاديرها حتَّ ٰى طلع عليهم أخريا ً فيلسوف بدا أنَّه َّ
ُسي دورات األفالك وت ُو ِّجهها»[[[.
القوانني
ٰ
والقوى التي ت ِّ
يتبي إذن ممَّ تق َّدم أ َّن هيوم مؤمن بقيمة ما أنتجه العلامء من قوانني تُفسِّ حركة
َّ
الطبيعة ،ومؤمن أيضاً بأ َّن منهجهم هذا هو الذي يجب اعتامده لفهم الطبيعة البرشيَّة،
ويعني بالطبيعة البرشيَّة ذهن اإلنسان يف كيف َّية عمله واشتغاله قصد القطع كلّ ًّيا مع
ىل هذا النحو فإ َّن
الفلسفات امليتافيزيق َّية التأ ُّمل َّية التي يراها وهم َّية .ومبا أ َّن األمر بُ ِّي ع ٰ
هيوم يوجزه بقوله:
الخارجي وإنَّ ا إ ٰىل
يل أو من إحساسنا
إ َّن َّ
كل موا ِّد التفكري مشتقَّة إ َّما من إحساسنا الداخ ِّ
ِّ
كل أفكارنا،
الذِّهن واإلرادة وحدهام يرجع مزج هذه وتركيبها ،وبعبارة فلسف َّية سأقول :إ َّن َّ
أقوى تلك اإلدراكات[[[.
وهي أضعف إدراكاتنا ون َُسخ من انطباعاتنا ،هي ٰ
َّ
ىل القضايا
تبقى
وبنا ًء عليه ،فإ َّن املرجعيَّة الواقعيَّة ِّ
املحك األخري للحكم ع ٰ
الحسيَّة ٰ
يتعي علينا أ ْن نتحقَّق من صدقه من
واألفكار ،وإ َّن َّ
أي لفظ مستعمل بغري مدلول أو فكرة َّ
أي فكرة كانت -منحس ما؛ ألنَّه ال ب َّد للفكرة ِّ
خالل التحقُّق من ٰ
مدى انطباقه ع ٰ
ىل انطباع ِّ ٍّ
أي من االنطباعات مصدرا ً لهذه الفكرة
أ ْن تكون مشتقَّة من انطبا ٍع حسٍِّّ  ،فإذا امتنع تعيني ٍّ
يحق لنا أ ْن نرتاب يف صدقها ووجاهتها .وبهذا يق ُّر هيوم بأ َّن بإمكاننا التخلُّص من جميع
ُّ
ألي انطباع حسٍِّّ وتنتهي الخصومة نهائ ًّيا بني األفكار؛ أل َّن املعيار صار
األفكار التي ال تعود ِّ
جل ًّيا وواضحاً .فال ميكن التسليم بوجود األفكار الفطريَّة أو األفكار التأ ُّمل َّية التي ال أساس
البرشي ،م.س ،ص.35
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
[[[ م.ن ،ص.42
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جذري لجميع النظريَّات الفلسف َّية التي بنت نظريَّاتها يف املعرفة
حس ًّيا لها ،ويف هذا رضب
ٌّ
ِّ
ىل أساس العقل الخالص املؤمن بفطريَّة األفكار أو بعضها ،واملؤمن بأ َّن العقل هو األداة
ع ٰ
ىل بناء املعرفة الحقَّة التي صارت يف نظر هيوم معرفة وهميَّة زائفة سبب
الوحيدة القادرة ع ٰ
كل ميتافيزيقا.
ِّ
إذا كان األمر كام ب َّي َّنا فكيف يق ُّر هيوم بصدق َّية املعارف العلم َّية بنوعيها :الفيزيا ِّيئ
الحسيَّة؟
والريايضَّ ،
خاصة أنَّها ال تعود جميعها إ ٰىل االنطباع الحسِِّّ أو الوقائع ِّ
ِّ
يرى هيوم أ َّن الوقائع نوعان والعالقات نوعان :عالقات األفكار ،وعالقات الوقائع .أ َّما عالقات
ٰ
نسب إليها العلوم الرياض َّية عموماً من أرمثطيقا وهندسة وجرب« ،...وأ َّن قضايا من هذا
األفكار فتُ َ
مم يوجد يف الكون .ورغم أنَّه مل يوجد
ألي َّ
النوع ت ُكشَ ف بالعمل البسيط للفكر من غري ما تبع َّية ٍّ
ستظل إ ٰىل األبد حافظة
ُّ
ق ُّط دائرة وال مثلَّث يف الطبيعة فإ َّن الحقائق التي برهن عليها إقليدس
ىل يقينها وبداهتها»[[[ .فالرياض َّيات يقين َّية يقيناً ثابتاً دامئاً رغم أنَّها ال تعود ٰإىل أصل حسٍِّّ أو
ع ٰ
رسب إليها ُّ
الشك بصورة أسهل ،وقد توقعنا يف
واقعة فعل ًّيا .أ َّما الوقائع أو عالقات الوقائع فيت َّ
أوهام ولذلك وجب االنتباه إليها أكرث وتحليلها بشكل َّ
أدق وأعمق .ومبا أ َّن أغلب الوقائع تعود
الرضوري أ ْن ننظر يف طبيعة
سببي يربط بني السبب والنتيجة ،فإنَّه من
ِّ
يف النهاية إ ٰىل استدالل ٍّ
مدى صدقه وق َّوته حتَّ ٰى نتأكَّد من سالمة استنتاجاتنا العقل َّية املتَّصلة
هذا االستدالل للتأكُّد من ٰ
حواسنا فإ َّن تحليلنا
حواسنا أو ذاكرتنا عن ِّ
بالوقائع الفعل َّية .ومبا أنَّه ال ميكن لنا تجا ُوز ما متنحه لنا ُّ
ُعطى؛ ألنَّه األساس الذي ال يطاله ريب.
يجب ألَّ يتجاوز هذا امل ٰ
بالحس كأداة واحدة فاعلة يف عمليَّة اإلدراك يف تص ُّوره للسببيَّة
يتجلَّ ٰ إميان هيوم والتزامه
ِّ
ولعل اهتاممه الشديد بنقد
ونقده للمقاربات الفلسف َّية التي سبقته يف تاريخ الفلسفة الغرب َّيةَّ .
الحس َّية ،فال يشء خارج اإلدراك الحسِّ ِّ .
متسكه مبوقفه يف نظريَّة املعرفة ِّ
السبب َّية يعكس لنا ش َّدة ُّ
أي
ىل هذه الشاكلة يجب االكتفاء مبا تُق ِّدمه لنا
الحواس يف هذا األمر وعدم إضافة ِّ
ُّ
وأل َّن األمر ع ٰ
أي إضافة مهام كان مصدرها ال ثقة فيها إ ْن مل نقل :إنَّها وهميَّة ال قيمة علميَّة
أمر آخر؛ أل َّن َّ
لها ،بل ومش ِّوهة لواقع َّية الحدث والواقعة الطبيع َّية .وبال َّنظر العميق والدقيق ملا يحدث يف
نرى تعاقُباً بينام فهمه أنصار امليتافيزيقا
الطبيعة ،ومالحظة كيف َّية ظهور الوقائع واألحداثٰ ،
البرشي ،م.س ،ص.51
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
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حس ًّيا ألنَّه ال أساس له أي ال يوجد
بالعالقة الرضوريَّة بني السبب والنتيجة ،وهو فهم ال يستقيم ِّ
ما يُؤكِّده .فام نالحظه أمامنا ال يتجاوز ح َّد تعاقُب األحداث واقرتانها من دون أ ْن نستطيع تجا ُوز
مالحظة االقرتان والتعاقُب إ ٰىل القول بأ َّن أحدهام سبب واآلخر نتيجة فضالً عن قولنا بأ َّن األسباب
العلمي املعروف مببدأ
نفسها يجب أ ْن ت ُؤ ِّدي إ ٰىل النتائج نفسها ،وهو املبدأ األه ُّم يف التفكري
ِّ
فكل ما نالحظه يف عمل َّية االحرتاق مثالً هو اقرتان النار باالحرتاق من دون أ ْن نجد ما
الحتم َّيةُّ .
حس ًّيا أ َّن النار هي سبب االحرتاق ،ومبا أ َّن األحداث تتك َّرر فإنَّها ت ُِّرسخ عاد ًة يف أذهاننا أنَّه
يُؤكِّد ِّ
رسب
كلَّام الحظنا النار قلنا بوجود االحرتاق ،وهي إضافة ذهنيَّة ال أساس ِّ
حسيًّا لها ،ومن هنا يت َّ
الوهم إ ٰىل الذِّهن حسب هيوم ،ألنَّنا نضيف إ ٰىل الوقائع ما ليس فيها« .إ َّن األسباب واملفاعيل ال
تُكتَشف بالعقل وإنَّ ا بالتجربة»[[[ .وأ َّن االقرتان والتكرار يصنعان العادة التي متنح فكرنا معرفة
كل االستنتاجات املأخوذة
النتيجة من السبب ال أل َّن السبب فاعل وإنَّ ا لتكرار اقرتانهام« .إ َّن َّ
من التجربة إذا ً هي من أثر العادة ال من أثر االستدالل»[[[ .وهذا يعني أ َّن العادة هي املفهوم
محل االستدالل عند هيوم أل َّن مفهوم العادة عنده قرين التجربة وتكرارها
الجديد الذي سيأخذ َّ
وهمي بينام العادة واقع َّية تُعبِّ عن واقع
بينام االستدالل قرين العقل املج َّرد ،وبالتايل فاالستدالل
ٌّ
املعنى يف قول واحد:
يل .ويُل ِّخص هيوم هذا
فع ٍّ
ٰ
كل مفعول هو حدث مختلف عن سببه .وال ميكننا بالنتيجة أ ْن نكشف عنه ضمن السبب.
إ َّن َّ
وعندما يعمد الذِّهن أ َّول أمره إ ٰىل تص ُّوره أو استنباطه قبل ًّيا فإ َّن ذلك ال يكون إلَّ تح ُّكامً[[[.
ويتأكَّد إميان هيوم بفاعل َّية التجربة كأصل أ َّول لجميع تفسرياتنا والقوانني التي ننتهي
إليها باستبعاده الرصيح لفاعليَّة الرياضيَّات أيضاً رغم إميانه بيقينها ،فالهندسة نفسها رغم
تبقى عاجزة عن معالجة هذا الوضع وكليلة عن أ ْن توصلنا إ ٰىل معرفة العلل
دقَّة استدالالتها ٰ
القصوى« .وأ َّن االستدالالت املج َّردة ت ُستَعمل إ َّما ملساعدة التجربة يف الكشف عن هذه
ٰ
مدى
القوانني ،أو لتحديد تأثريها يف بعض الحاالت
َّ
الخاصة حيث يتوقَّف ذلك التأثري عن ٰ
تدقيق املسافة أو الك ِّميَّة»[[[.
البرشي ،م.س ،ص.54
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
[[[ م.ن ،ص.73
[[[ م.ن ،ص.56
[[[ م.ن ،ص.58
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جدير بالذكر هنا أ َّن هذا املنهج يف النظر إ ٰىل الواقع الحسِِّّ يُع ِّممه هيوم ليستعمله يف
املسألة األخالق َّية واملسألة ال ِّدين َّية ل ُيؤكِّد سالمة تو ُّجهه وصدق ات ِّصاله بالواقع الحسِّ ِّ تحصينا
أي وهم ميكن أ ْن يتسلَّل إليها مثلام هو حاصل عند جميع الفالسفة الذين يُؤلِّفون
للنفس من ِّ
الكالم واملجلَّدات ويبنون فلسفات ميتافيزيق َّية ال تتجاوز ص َّحتها ص َّحة معاين الكلامت التي ال
الفكري الذي ساد قروناً وال يزال.
أي واقع وهي التي كانت سبباً يف تعميق الوهم
ِّ
تحيل إ ٰىل ِّ
الحل األمثل لبناء نظريَّة يف املعرفة قامئة
الريبي املعتدل الذي وضعه هيوم يراه َّ
وأ َّن املوقف
َّ
ىل أساس متني ال ميكن أ ْن يتسلَّل إليه الوهم« .وأ َّن العادة هي الدليل األكرب للحياة اإلنسانيَّة
ع ٰ
إذا ً .فهذا املبدأ وحده هو الذي يجعل تجربتنا مفيدة لنا ويجعلنا نتوقَّع يف املستقبل نسقاً من
األحداث مامثالً لتلك التي كانت ظهرت يف املايض أ َّما بدون تأثري العادة فإنَّنا سنكون جاهلني
والحواس»[[[.
لكل واقعة تتجاوز ما هو حارض مبارش ًة للذاكرة
متاماً ِّ
ِّ
والدين:
احلس وجماال األخالق ِّ
الواقع ِّ ُّ
يُع ِّمم هيوم تحليالته يف مجال الطبيعة اإلنسان َّية وسيكولوج َّية املعرفة التي ل َّخصها يف
مجال األخالق وال ِّدين .وال َّ
شك يف أ َّن تخصيصه ملجال
مفهوم الواقع والعادة وينقلها إ ٰىل َ ْ
ىل ذلك .إذ يبدو كام يقول:
األخالق مبحثاً خاصاً وكذلك لل ِّدين دليل واضح ع ٰ
إ َّن شغفنا بالفلسفة كشغفنا بال ِّدين مع َّرض للمؤاخذة بهذه النقيصة[[[.
وإ َّن النقد الذي و َّجهه إ ٰىل نظريَّة املعرفة هو نفسه الذي و َّجهه لألخالق وال ِّدين .ولهذا
يل
ىل ِّ
ىل أساس املنطق العق ِّ
أي أساس نقيم أحكامنا الخلقيَّة ،أنُقيمها ع ٰ
يُط َرح السؤال التايل :ع ٰ
ىل آخر بأنَّه رذيلة
ىل يشء بأنَّه فضيلة وع ٰ
ىل أساس امليول الوجدان َّية؟ هل يكون الحكم ع ٰ
أم ع ٰ
ىل يشء بأنَّه ُمثلَّث األضالع ،أو يكون من قبيل تأ ُّملنا لليشء الجميل نختلف
من قبيل الحكم ع ٰ
وعىل هذا األساس،
ىل جامله باختالف أذواقنا وطرائق النشأة التي نشأناها[[[؟ ٰ
يف الحكم ع ٰ
األخالقي ال أساس عقليًّا له وإنَّ ا يعود إ ٰىل الذوق والعاطفة ،وذلك
يذهب هيوم إ ٰىل أ َّن الحكم
َّ
رش يصحبان
األخالقي يف اإلنسان قوامه اإلرادة والعمل،
أل َّن الجانب
«ومعنى هذا أ َّن الخري وال َّ
ٰ
َّ
البرشي ،م.س ،ص.74
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
[[[ هم.ن ،ص.69
[[[ محمود ،زيك نجيب :رسالة يف الطبيعة البرشيَّة لديفيد هيوم ،حياته وكُتُبه ،ص .113
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خرى من
مقولتني أساس َّيتني يف الطبيعة البرشيَّة مفطورتني يف تلك الطبيعة فطرة
الحواس األُ ٰ
ِّ
رؤية وسمع وملس»[[[ ،مقولتان مرتبطتان بحالة الشعور بالرضا إزاء األفعال.
الحسيَّة
واألمر نفسه يف ال ِّدين واملسألة اإللهيَّة يرجعها هيوم إ ٰىل القاعدة نفسها الخربة ِّ
اللهوت
ىل أساس هذه القاعدة ناقش َّ
والطبيعة اإلنسان َّية التي ل َّخصها يف قوله بالعادة .وع ٰ
ىل وجود الله ،كام ناقش الفالسفة أيضاً يف املسألة نفسها
املسيحي يف األدلَّة التي يُق ِّدمونها ع ٰ
َّ
أي قضيَّة مبثل هذا املنهج وأ َّن استعامل هذه الحجج
ليُؤكِّد أمرا ً واحدا ً هو أنَّه ال ميكن إثبات ِّ
ىل فعل ذلك« .أل َّن الك َّم
تسري ض َّد إثبات ال ِّدين ووجود الله أل ْن ال قدرة لإلدراك
ِّ
البرشي ع ٰ
والعدد هام املوضوعان الوحيدان للمعرفة والربهان»[[[ ،وإثبات حقيقة ال ِّدين أو إثبات وجود
ولعل يف محاولة
الله ليس من القضايا الرياض َّية أي ليس من القضايا العقل َّية الربهان َّيةَّ .
ىل معتقداتها ومن ث َ َّم األخالقيَّات التي تقوم
ىل أبيقور يف املدينة الذي ثار ع ٰ
هيوم الدفاع ع ٰ
عليها إثبات من قبله بأ َّن ال ِّدين واالعتقاد مرتبطان بالواقع والسياسة أيضاً ،وأ َّن الدفاع عن
ىل أ َّن عدم اعتقاده باالعتقادات املدينة ذاتها ليس له من غاية إلَّ
موقف أبيقور للتأكيد ع ٰ
أقوى
ربا الحجج التي يُق ِّدمها أبيقور ٰ
سالمة املدينة وأمنها أيضاً عكس ما ي َّدعيه أعداؤه ،بل َّ
من حجج أعدائه ،وكأ َّن هيوم يقحم املسألة ال ِّدينيَّة فلسفيًّا يف سياق َْي املعرفة البرشيَّة من
خرى ،وينتهي دفاعه عن أبيقور إ ٰىل إثبات خطورة حجج
جهة ،واألخالق والسياسة من جهة أُ ٰ
اإللهي واليوم اآلخر .وهي نتيجة مربكة أل َّن الفالسفة الذين
ىل االعتقاد بالوجود
الخصوم ع ٰ
ِّ
ىل ذلك ،إنَّ ا يفعلون ذلك دفاعاً
يسعون إلثبات وجود الله ،ويُق ِّدمون الحجج والرباهني ع ٰ
يرى هيوم أنَّهم يف الحقيقة يُثبِتون العكس وهم
عن ال ِّدين وتأكيدا ً لفكرة وجود الله ،بينام ٰ
ال يُدركون ذلك« :إ َّن الفالسفة ال ِّدينيِّني ،إذ ال يعتقدون برتاث أجدادكم وال مبذهب كهنتكم
ىل
رسع محاولني أ ْن يروا إ ٰىل ِّ
أي ح ٍّد ميكنهم أ ْن يقيموا ال ِّدين ع ٰ
يُطلِقون العنان لفضول مت ِّ
تقص فطن نفَّاذ بدالً من أ ْن
مبادئ العقل ،وهم بذلك يثريون الشكوك التي تتولَّد طبيع ًّيا من ٍّ
يُخمدوها»[[[ .إ َّن الذين يُثبتون وجود الله حسب هيوم إنَّا يوقعون الناس يف ريبيَّة خطرة،
ولتأكيد نظرته يُذكِّرنا باعتامد الفالسفة العقالنيِّني إ ٰىل نظريَّتهم العقليَّة يف املعرفة والتي أُثبت
تهافتها ،ويُذكِّرنا باستعامل هؤالء الفالسفة الح َّجة الطبيع َّية التي تدعونا إ ٰىل النظر يف الطبيعة
[[[ محمود ،زيك نجيب :رسالة يف الطبيعة البرشيَّة لديفيد هيوم ،حياته وكُتُبه ،ص .113
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.219
[[[ م.ن ،ص.183
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ىل نظريَّته يف املعرفة
ودقَّة صنعتها لينتهي إ ٰىل السبب األ َّول أي وجود الله ٰ
ويرى اعتامدا ً ع ٰ
الحس َّية والعادة إ ٰىل أ َّن
ىل الخربة ِّ
ىل فهم الطبيعة البرشيَّة التي َّ
ِّ
تتأسس ع ٰ
الحس َّية القامئة ع ٰ
أساس حجج الفالسفة ال ِّدينيِّني خاطئ بالرضورة؛ ألنَّهم يُح ِّملون العقل ما ال طاقة له به.
ىل العلم
وحري القول :إ َّن قوانني الطبيعة تعود إ ٰىل أصل
ٌّ
تجريبي خالص ،واعتامد الربهان ع ٰ
ٍّ
الريبي من وجود الله
الطبيعي إضعاف لفكرة وجود الله وليس تأكيدا ً لها .وبهذا ،فإ َّن املوقف
َّ
ِّ
أقوى يف هذه الحالة.
واليوم اآلخر يصري ٰ
اإللهي واليوم اآلخر
أي مجال تنتمي مسألة الوجود
ىل هذا النحو ،فإ ٰىل ِّ
إذا كان األمر ع ٰ
ِّ
وغريها من املسائل املتَّصلة بال ِّدين والكهنوت املسيحي الكاثولييك الذي كان مسيطرا ً يف ذلك
العرص؟ وما هو البديل املناسب لتعويض ضعف حجج الفالسفة ال ِّدين ِّيني؟
ىل الحجج العقليَّة النظريَّة أو التأ ُّمليَّة ،أو الحجج القامئة
فام دام الفالسفة يعتمدون ع ٰ
رص
ىل أساس النظر يف النظام
الطبيعي فإ َّن حججهم موصلة للريب َّية وال ت ُثبِت شيئاً ،ولهذا ي ُّ
ع ٰ
ِّ
ىل قوله:
هيوم ع ٰ
ىل أنَّه يجب أ ْن يوجد تخطيط وتدبري يف الصانع ،فإ ْن
فمن النظام يف الصنعة تستدلُّون ع ٰ
يتعي عليكم أ ْن تُس ِقطوا الخالصة .وأنتم ت َّدعون أنَّكم ال
كان ال ميكنكم إسقاط هذه النقطة َّ
مم ت ُس ِّوغه ظاهرات الطبيعة .تلك هي حقوقكم وآمل أ ْن
ىل مجال أوسع َّ
تقيمون الخالصة ع ٰ
ت ُس ِّجلوا النتائج[[[.
رش يف العامل ،وما عالقتها
يحاول هيوم تعميق ما ذهب إليه مبعالجته مسألة أصل ال ِّ
ويرى أ َّن السبب يجب أ ْن يكون دوماً من
بصفات الكامل التي ينسبها الفالسفة إ ٰىل اآللهةٰ ،
ىل املنهج نفسه
رش اعتامدا ً ع ٰ
جنس األثر ،وإذا سلَّمنا بوجود اآللهة فكيف نُفسِّ وجود ال ِّ
والح َّجة نفسها ،أي السبب واملفعول؟
ىل النحو التايل :إنَّه يُص ِّنف املعارف واملجاالت والقدرات الطبيعيَّة
يُل ِّخص هيوم موقفه ع ٰ
يف اإلنسان.
ىل
إ َّن الخربة وحدها هي التي تُعلِّمنا طبيعة السبب واألثر وحدودهام ،وتجعلنا قادرين ع ٰ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.184
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َّ
ىل وجود يشء من وجود آخر .ويف هذا السياق نجد التاريخ والجغرافيا والفلك
أ ْن
نستدل ع ٰ
والسياسة والفلسفة الطبيع َّية والفيزياء والكيمياء هي العلوم التي تعالج الوقائع العا َّمة.
اللهوت الذي يُثبِت وجود الله والنفس تتقاسمه مجاالت أه َّمها تحليالت
اإللهيَّات أو َّ
ىل العقل بقدر ما تستند إ ٰىل الخربة.
الوقائع الجزئ َّية وتحليالت الوقائع العا َّمة َّ
وتتأسس ع ٰ
اإللهي»[[[.
«ولكن أفضل قاعدة وأصلبها توجد يف اإلميان والوحي
ِّ
والطبيعي من مجاالت الذوق والشعور:
الخلقي
الجامل
ُّ
ُّ
وميكن أ ْن نختم تحليلنا لفلسفة هيوم املعرف َّية وما يتَّصل بها من مجاالت السياسة
واألخالق وال ِّدين ،بقول األخري نفسه:
أي
حني نطوف يف املكتبات مز َّودين بهذه املبادئ ،ماذا علينا أ ْن نُتلِف؟ إذا أخذنا بيدنا َّ
أي تعليالت تجريديَّة حول
مجلَّد يف اللَّ هوت أو يف امليتافيزيقا املدرس َّية مثالً ،هل يتض َّمن َّ
الك ِّم والعدد؟ كلَّ  .هل يتض َّمن تعليالت تجريب َّية حول وقائع ووجود؟ كلَّ  .إذن ار ِمه يف النار
سوى سفسطات وأوهام[[[.
ألنَّه ال ميكن أ ْن يتض َّمن ٰ
رؤية نقد َّية لفلسفة هيوم:

هيوم ناقداً لهيوم:
الفلسفي مو َّجهاً نحو هدف واحد ووحيد َأل وهو نقد امليتافيزيقا،
يبدو مرشوع هيوم
ِّ
النقدي .ورغم االختالف بني الفلسفتني
وسايره الفيلسوف األملاين كانط بعد ذلك يف مرشوعه
ِّ
هيوم وكانط إلَّ أنَّنا ميكن أ ْن نق َّر بتشابُه يف املوقف واالتِّجاه .فالعقالن َّية النقديَّة الكانط َّية
ىل أساس الريب َّية اللطيفة التي أنشأها هيوم وحاول إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات
قامت ع ٰ
التي أثارها نقده لنظريَّة املعرفة العقليَّة والتجريبيَّة معاً من خالل دعوة ملعرفة جغرافيا
البرشي ومعرفة الطبيعة البرشيَّة .وقد استفادت الفلسفة الغربيَّة كثريا ً من هذا
الذِّهن
ِّ
حل ملسألة االستقراء ،وعالقة االستنباط
النقدي ،وواصلت النظر يف املسألة إليجاد ٍّ
املرشوع
ِّ
التجريبي يف العلوم الطبيع َّية مبختلف
الصوري رياض ًّيا ومنطق ًّيا بالعقل
باالستقراء ،والعقل
ِّ
ِّ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.220
[[[ م.ن ،ص.221
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أنواعها .وبقطع النظر عن الحلول التي ساقها الفالسفة الغرب ُّيون بعد هيوم ،فإ َّن مقاربة هيوم
النقديَّة تحمل تناقضاً داخل ًّيا ال يستطيع هيوم تجاوزه أو الخروج عنه .ويتمثَّل هذا التناقض
يل نفسه فهو يصنع خطاباً لإلقناع بق َّوة موقفه ووجاهته مبنهج مغاير
يف طبيعة خطابه الداخ ِّ
للمنهج الذي يدافع عنه.
يرى أ َّن العقل ال يُفكِّر
ولتحليل هذا املوقف علينا أ ْن نُوضِّ ح أمرين :أ َّولهام أ َّن هيوم ٰ
والحس ،وأنَّه ال ح َّجة ملن يُطلِق العنان للعقل لينتج سفسط ًة ووهامً
إلَّ من خالل التجربة
ِّ
أقوى الحجج وال يوجد سواها .وثانياً يق ُّر
الحسيَّة هي ٰ
وخداعاً ويعني امليتافيزيقا .فالح َّجة ِّ
ويرى أنَّه ال صلة له بالعامل الطبيع َّية
االستنباطي
الريايض يف منهجه
هيوم بصدق العقل
ٰ
ِّ
ِّ
وبالعمل َّيات الذهن َّية التي تريد فهم هذا العامل .ونستنتج من خالل هذين األمرين أ َّن املنهج
كل وهم وسفسطة .إذا سلَّمنا بأُطروحة
ريايض ليكون مقبوالً بعيدا ً عن ِّ
تجريبي أو
حس
ٍّ
إ َّما ِّ ٌّ
ٍّ
هيوم هذه وذهبنا معه هذا املذهب لنستخدمه يف تفكرينا ونُطبِّقه يف فهمنا للمسائل التي
تعرتضنا ،فإنَّنا سنضط ُّر إ ٰىل نفي الصدق عن مرشوع هيوم نفسه .فام كتبه وما تركه لنا من
مؤلَّفات يف الطبيعة البرشيَّة والفاهمة والعواطف واألخالق وال ِّدين والسياسة وغريها فإنَّنا
التجريبي الذي ال يتجاوز العامل
نجده ال يستعمل منهجه هذا .أي ال نجده يستعمل منهجه
َّ
الريايض .وإذا كانت الحقيقة تسكن العامل الحسَِّّ  -حسب
املحسوس وال يستعمل أيضاً املنهج
َّ
الحقيقي هو املنهج الحسِّ ُّ -حسب رأيه  ،-فإ َّن منهج هيوم يف جميع
قوله  ،-وإذا كان املنهج
ُّ
فكل قارئ إلنتاجه
كتاباته ومحتواها خالية من جميع رشوط الصدق التي عرضها ودافع عنهاُّ .
الريايض وإنَّ ا يجد تأ ُّمالت واستنتاجات منطقيَّة ينتقل
التجريبي وال
ال يجد الرشط الحسَِّّ وال
َّ
َّ
حسيَّة بل جميعها
خرى من دون أ ْن تكون ُّ
فيها من فكرة إ ٰىل أُ ٰ
أي فكرة من هذه األفكار فكرة ِّ
تأ ُّمالت عقل َّية خالصة ال واقع لها.
رضوري وال يستطيع
طبيعي ج ًّدا ،بل
إ َّن هذا التناقض والتعارض الذي وقع فيه هيوم
ٌّ
ٌّ
تجا ُوزه ،أل َّن العبارة القائلة :إ َّن الحقيقة تجريبيَّة ليست يف الواقع تجريبيَّة وإنَّ ا هي عقلية
مج َّردة خالصة ،ويكون َمثَلُه ك َمثَل من يقول :إ َّن الحقيقة ال تكون إلَّ علم َّية ،فنستنتج من
هذا أ َّن قوله خطأ إذن؛ ألنَّه ليس قولً علم ًّيا .بهذا تكون العبارة ناسفة لنفسها ملا تناقض
محتواها .أو من يكتب لنا بأ َّن العبارة الرياض َّية هي العبارة الصادقة ،فنستنتج من هذا أ َّن
عبارته هذه ليست صادقة بالرضورة ألنَّها ليست رياضيَّة ومن ث َ َّم ال ميكن قبولها.
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ملحتوى فلسفة هيوم لنقد فلسفته وكتاباته تُفيض يف النهاية إ ٰىل نسف
إ َّن استعاملنا
ٰ
أساس رياض ًّيا لها أيضاً ،أي ال يوجد
أساس تجريب ًّيا ِّ
لكل كتاباته ،وال َ
فلسفته من األساس ،فال َ
أي مظهر من مظاهر الصدق التي اشرتطها يف كتابته نفسها .إ َّن هذا املفكِّر الكاتب املتأ ِّمل
ُّ
محتوى فلسفته بنفسه ومامرسته أل َّن منهج كتابته ورشوطها تناقض املنهج الذي يدعو
ينسف
ٰ
إليه ورشوطه.

نقديَّة هيوم وريب َّيته:
البرشي لتطهريه من
ىل الطبيعة البرشيَّة ،وحاول تعيني جغرافيا الذِّهن
ِّ
أكَّد هيوم ع ٰ
الحس َّية والتجريب َّية،
امليتافيزيقا واألوهام  -كام يزعم  ،-واطأم َّن موقفه إ ٰىل
الحواس والخربة ِّ
ِّ
وشكَّك يف فكرة السبب َّية ويف العالقة الرضوريَّة بني السبب والنتيجة ،مؤكِّدا ً يف الوقت نفسه
ىل فكرة العادة ،وجعل هذا األساس هو املرجع الذي يفصل يف املسائل إ ْن كانت املسألة
ع ٰ
قابلة للمعالجة الفعل َّية أم من املسائل الوهم َّية التي ال تحتاج إ ٰىل نظر؛ أل َّن العقل غري مؤ َّهل
للنظر فيها ،وذهبت به قناعته التجريب َّية إ ٰىل التشكيك يف ال ِّدين واملسائل املتعلِّقة باألُلوه َّية
ىل جميع الت َّيارات التي
وغريها .وقد اعترب
الريبي هذا فتحاً جديدا ً يف الفلسفة الغرب َّية أث َّر ع ٰ
َّ
واستوى يف ذلك من ينتمي إ ٰىل املدارس العقليَّة أو التجريبيَّة،
أتت بعده بجميع صورها،
ٰ
أقىص تأثرياتها يف الفلسفات الوضع َّية وغريها .إ َّن هذا التو ُّجه الجديد يف الفلسفة
وعرفت ٰ
الغرب َّية املتأث ِّر بنقديَّة هيوم وري َّبيته جديد فعالً يف الفكر الغر ِّيب ولك َّنه ليس غريباً يف تاريخ
جل ما ذهب إليه هيوم متَّت معالجته يف مدارس فلسف َّية قدمية منذ أُرسطو
الفلسفة .إ َّن َّ
وبنى األرغانون وقواعده ،وتح َّدث
الذي آمن بأنَّه من فقد ًّ
حسا فقد علامً ،وقال باالستقراءٰ ،
عن صعوبات املق ِّدمات التي يقوم عليها القياس نفسه مبا يف ذلك القياس الربهاين .ولك َّن
كل هذا ،أ َّن ما ذهب إليه اإلمام الغزا ُّيل بنقده لالستقراء يف كتابه «معيار العلم»
األه َّم من ِّ
خرى ،ونقده لفطريَّة املبادئ العقل َّية من جهة
من جهة ،ويف نقده لفكرة السبب َّية من جهة أُ ٰ
ثالثة ،جعله بالفعل يثري املسائل نفسها التي أثارتها ريبيَّة هيومَّ ،إل أنَّه رفض القول بالعالقة
الرضوريَّة بني السبب والنتيجة ،وقال باالقرتان بينهام وفسَّ ه بالعادة أيضاً ،كام فسَّ ه هيوم،
ىل هذه
انتهى إليه األخري ،وهو نقد الحجج التي تقوم ع ٰ
انتهى يف محطَّة أُو ٰىل إ ٰىل ما ٰ
وهو ٰ
املبادئ ،واعتربها متهافتة ،وبيَّ تهافتها فعالً يف كتابه «تهافت الفالسفة» .إلَّ أ َّن ما قام به
الغزايل مل يستطع هيوم إنجازه ،وهو الخروج من حالة ِّ
الشك الدائم يف الحقيقة واليقني،
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الحواس من ٍ
تجريبي لبناء املعرفة .لنئ انطلق الغزايل من
أساس
وحالة االكتفاء مبا تُق ِّدمه
ُّ
ٍّ
النقدي مل يكن إلَّ مق ِّدمة
وانتهى إ ٰىل النتائج نفسها ،فإ َّن هذا العمل
منطلقات هيوم نفسها،
َّ
ٰ
الفلسفي األ َّول :ما اإلنسان ،وما العلم ،وما حقيقته ،وما أصنافه ودرجاته ،وما
إلعادة السؤال
ِّ
فسه الغزايل يف «املنقذ من الضالل» إجامالً وحلَّله
اليقني ،وكيف ميكن الحصول عليه؟ وهو ما َّ
الحس َّية
يف بق َّية مؤلَّفاته مم ِّيزا ً بني العقل
ِّ
الغريزي والعقل املكتَسب ،وبني درجات املعرفة ِّ
والعقل َّية والصوف َّية اإلرشاق َّية.
ليس غرضُ نا يف هذا السياق عرض أُطروحة الغزايل الفلسفيَّة واملعرفيَّة ،وموقفه من
اقي يف ذلك ومنزلته ،وإنَّ ا غرضُ نا
الحقيقة واليقني ،ومنزلة العقل وحدوده ،وقيمة املنهج اإلرش ِّ
النقدي ليس بالجديد يف تاريخ الفلسفة ،وأنَّه وإ ْن وقفت معالجته
أ ْن نُبيِّ أ َّن هاجس هيوم
َّ
يف حدود ريبيَّته اللطيفة كام أرادها ،فإ َّن الفالسفة اآلخرين قبله وبعده عرفوا كيف يعالجون
املسألة نفسها ويتجاوزونها .فمحدوديَّة نظرة هيوم يف تفسريه للطبيعة البرشيَّة واضحة جليَّة
أي يشء ،ومن جهة ثانية يعارضها وال يلتزم بها لـمَّ عرض فلسفته
يرى َّ
وقد جعلته من جهة ال ٰ
وفسها كام ب َّي َّنا آنفاً.
َّ

الرياض َّيات والطبيع َّيات وإشكال اليقني:
اعتقد هيوم يف الحقيقة التجريب َّية والحقيقة الرياض َّية ،من دون سواهام .وما يُؤكِّد
اعتقاده هذا نجاح العلوم يف عرصه التي تُ ثِّلها فيزياء نيوتن وبق َّية العلامء قبله وبعده الذين
جسموا الثورة الكوبرنيكيَّة .غري أنَّه مل يُدرك قيمة الرياضيَّات يف ذاتها بوصفها علامً صوريًّا
َّ
يكشف كيفيَّة عمل الذِّهن وكيفيَّة بناء براهينه .ومل يكشف العالقة الرضوريَّة بينها وبني
حس َّية.
العلوم الطبيع َّية ،فلم ن َر لها َّ
أي أثر أو دور يف بناء الحقيقة الطبيع َّية التي أرادها ِّ
والغريب يف األمر أنَّه مل يتمكَّن من فهم نسق نيوتن الفيزيا ِّيئ الذي كشف عنه يف كتابه
األشهر «املبادئ الرياضيَّة يف الفلسفة الطبيعيَّة» ،والذي َّبي فيه الدور األساس الذي يجب أ ْن
تضطلع به الرياضيَّات يف بناء علم الطبيعة ،فال يستقيم علم الطبيعة خارج حدود الرياضيَّات،
حس َّية تجريب َّية خالصة .فالعقل
أي كام فهمها هيوم خطأً لـمَّ فصلها عن الرياض َّيات وجعلها ِّ
وتجريبي ثانياً .وهذا ما أكَّده تاريخ العلم بعد نيوتن وهيوم ،فلم
ريايض أ َّوالً
عقل
الفيزيا ُّيئ ٌ
ٌّ
ٌّ
ىل للعلم  -حسب تعبري غاستون بشالر  -وأ َّن الرياضيَّات هي
تعد التجربة هي القايض األع ٰ
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عقل العلم ولغته ورشط نجاح تفسريه وبناء قوانينه .وبهذا نفهم أ َّن ريب َّية هيوم ليس لها
علمي حتَّ ٰى داخل العلوم التي يؤمن بها ،بل إ َّن هذه العلوم نفسها دليل تهافت ريب َّيته
ٌ
أساس ٌّ
وكل أُ ُسس فلسفته ونتائجها.
وشكوكه ِّ
إ َّن العقالن َّية العلم َّية هي عقالن َّية رياض َّية باألساس ،ولعلَّها أُخذت هذه امليزة من كلمة
تيني الحساب أو العقل الحسايب.
عقالن َّية نفسها التي تعني يف اللسان َّ
الل ِّ
ريبي؛ بسبب
إ ٰىل جانب تهافت مرشوع هيوم
ِّ
النقدي الذي أدخل الفلسفة يف تو ُّجه ٍّ
يل وتعا ُرضه مع منهج العلم وبنيته التي يق ُّر هو نفسه بص َّحته ،ميكن أ ْن نضيف
تناقُضه الداخ ِّ
إ ٰىل هذا األمر إشارة أخرية مه َّمة تتمثَّل بأُسلوبه يف التفلسف ،وهو األُسلوب الذي ناقض فيه
يل ٌ
رصف يربط بني األفكار ،ويبني االستنتاجات
محتوى مرشوعه وخالفه؛ ألنَّه
ٌ
ٰ
تفلسف تأ ُّم ٌّ
الفلسفي
ويُركِّبها ويُط ِّورها ويدفعها إ ٰىل األمام كلَّام تق َّدمت به الفكرة .وهذا يعني أ َّن العقل
َّ
ىل متكني العقل من
ليس العقل
يل لكونه ميلك قدرات فعل َّية ع ٰ
التجريبي وإنَّ ا هو العقل التأ ُّم ُّ
َّ
منهج مه ٌّم ج ًّدا ومناسب
يل ٌ
كشف حقيقة نفسه وحقيقة فعله ،وهذا يُؤكِّد لنا أ َّن املنهج التأ ُّم َّ
يل ال ُبعد اإلميا َّين الذي يق ُّر هيوم بأه ِّم َّيته
للعمل َّية الفلسف َّية .أ َّما إذا أضفنا إ ٰىل هذا العقل التأ ُّم ِّ
نرى له أثرا ً يف فلسفته ،فإنَّنا ننتهي إ ٰىل رؤية عقليَّة تأ ُّمليَّة متسامية
يف بناء ال ِّدين من دون أ ْن ٰ
مينحها اإلميان قدر ٍ
الريايض معاً .وبهذا
الخربي والعقل
خرى تتجاوز حدود العقل املا ِّد ِّي أو
ِّ
ات أُ ٰ
ِّ
خرى ال ميكن لفلسفة هيوم تص ُّورها.
تنفتح الفلسفة أمام آفاق أُ ٰ
* * *
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املصادر:
موىس وهبة ،دار الفارايب ،الطبعة األُو ٰىل2008 ،م.
 .1هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمة الدكتور ٰ
مؤسسة
 .2جون دن« ،جون لوك مقدِّمة قصرية جدًّا» ،ترجمة فايقة جرجس حنا ،مراجعة هبة عبد املو ٰىلَّ ،
هنداوي للتعليم والثقافة ،الطبعة األُو ٰىل2016 ،م.
البرشي ،ترجمة مح ّمد محجوب ،توزيع مركز دراسات الوحدة العرب َّية ،املنظَّمة
 .3هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
العربيَّة للرتجمة ،بريوت2008 ،م.
يحيى هويدي ،املركز القومي للرتجمة2015 ،م.
 .4بركيل املحاورات الثالث بني هيالسوفيلونوس ،ترجمة وتقديم ٰ
 .5زيك نجيب محمود ،رسالة يف الطبيعة البرشيَّة لديفيد هيوم ،حياته وكُتُبه.

* * *

السببية الناقصة
نقد العقل القارص عند ديفيد هيوم
سارة دبويس

[[[

الكربى التي ت ُؤ ِّرق وجود
الفلسفي -منذ غابر األزمان -إ ٰىل أه ِّم اإلشكاالت
تن َّبه الفكر
ٰ
ُّ
مركزي يف
اإلنسان يف الكون ،شأن البحث يف سبب وجوده .وقد كان لسؤال :ملاذا ُو ِج َد؟ دو ٌر
ٌّ
ىل نبش جذور هذا العامل من أجل
تأسيس العلوم واألفكار البرشيَّة التي حفَّزت اإلنسان ع ٰ
كشف حوادثه املختلفة ،وإدراك نتائجه ،ومثَّلت الفلسفة الحاضنة املتينة ل ُج ِّل اإلشكاالت
ىل بساط البحث حتَّ ٰى يومنا هذا ،ووفَّرت لها التُّ بة الخصبة.
التي أربكته وما زالت تُط َرح ع ٰ
الحواس والذِّهن،
بيد أ َّن اإلنسان األ َّول مل يفقه إلَّ جزءا ً من وجوده يف العامل عن طريق
ِّ
ىل تفكريه من أجل
لذلك كان البحث يف األسباب واملسبَّبات من أه ّم املشاغل التي استحوذت ع ٰ
فك الغموض امل ِ
ِّ
ُحدق به ،ومنه اتَّجه نحو افرتاض العديد من النظريَّات الفلسف َّية والعلم َّية
إحدى النظريَّات التي فكَّر فيها لتفسري غموض الكون .إنطالقاً
لتكون بذلك مسألة السبب َّية
ٰ
البرشي ،وال التساؤل عن
من ذلك ،لسنا يف حاجة إ ٰىل الكثري من تدقيق النظر يف طبيعة الوجود
ِّ
دعاوى الحاجة إ ٰىل البحث يف موضوع السببيَّة.
حيته ،حتَّ ٰى نتساءل عن
ٰ
أه ِّم اإلشكاالت التي َّ
[[[ أُستاذة الفلسفة يف جامعة قفصة  -تونس.
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ىل ترابُط الظَّواهر الطبيع َّية ،وهي أيضاً
تُ َع ُّد السبب َّية من أه ِّم املواضيع الفلسف َّية الدالَّة ع ٰ
التجريبي بالدراسة والتحليل .لذلك احتلَّت مكانة
من بني املواضيع املعرف َّية التي تناولها العلم
ُّ
لدى الفالسفة والعلامء باعتبارها تُق ِّدم تفسريا ً شافياً للظواهر الطبيعيَّة من خالل بحثها
ها َّمة ٰ
يف عالقة السبب باملس َّبب أو العلَّة باملعلول.
من هنا ،فإ َّن التفكري يف مفهومها يطرح العديد من اإلشكاالت املرتبطة بوجود اإلنسان يف
الكون ،خصوصاً أ َّن هذا املفهوم مل يكن وليد لحظة فلسفيَّة معيَّنة ،بل إنَّه ضارب يف عمق
ىل مساحة كبرية من هذا الفكر حتَّ ٰى إنَّه صار مبحثاً أساس ًّيا
تاريخ الفكر اإلنسا ِّين؛ إذ حاز ع ٰ
خاصة يف
ضمنه ،وذلك من خالل تناول الفالسفة له سواء بالقبول أم بالرفض ،كام أ َّن له مكانة َّ
العلمي من حيث وضع القوانني وقراءة الظواهر الطبيعيَّة.
مجال البحث
ِّ
لدى فالسفة اليونان وال س َّيام أُرسطو الذي
ولقد لقيت مسألة السبب َّية اهتام ًما واس ًعا ٰ
تشكَّلت بداية ظهورها معه (العلل األربع) ،كام تط َّورت يف العرص الوسيط مع فالسفة اإلسالم
كل من جون لوك ،بركيل،
لدى ٍّ
لدى ٍّ
كل من الغزايل ،ابن رشد ،ابن سينا ،ومع فالسفة الحداثة ٰ
ٰ
األسايس .وبالتايل ،فإ َّن السؤال املطروح هو :ماذا
وديفيد هيوم[[[ ،والذي هو محور مبحثنا
ّ
ىل العادة فقط؟ وكيف
نعني بالسبب َّية؟ وهل إ َّن مبدأها ٰ
ىل الرضورة أم ع ٰ
لدى هيوم قائم ع ٰ
الفلسفي لها؟
أفىض تص ُّوره
متكَّن من ِّ
الزج بها من مجال املنطق إ ٰىل مجال السيكولوجيا؟ وإال َم ٰ
ُّ
 .1يف مفهوم السبب َّية:
ُول أنظارنا جهة
الكربى ،يتو َّجب علينا أ ْن ن ِّ
قبل الغوص يف ثنايا هذا املبحث ومدلوالته
ٰ
ورأى
ىل عدم الثِّقة يف التأ ُّمل
التذكري بتو ُّجه هيوم
الفلسفيٰ ،
ِّ
الفكري؛ حيث قامت فلسفته ع ٰ
ِّ
كل إضافة عقل َّية .ويُعتَرب املنهج
تتأت من الخربة ،أي إنَّها خالصة من ِّ
أ َّن املعرفة البرشيَّة َّ ٰ
التجريبي الحسُِّّ من أه ِّم املوضوعات التي شغلت تفكريه .هذا ،ويتص َّدر اهتاممه مبسألة
ُّ
يتجل من خالل تحليله الدقيق
السببيَّة مجمع أبحاثه التجريبيَّة فقد أوالها اهتام ًما واس ًعا َّ ٰ
وربا سبب ذلك انتامؤه إ ٰىل املذهب الشكويكِّ الذي بلغ نضجه
والعميق الذي و َّجهه إليهاَّ .
الفكري يف رحاب نظريَّاته العلم َّية والفلسف َّية ،لذلك ال ميكننا أ ْن نفهم نظريَّته يف السبب َّية ما
َّ
مل نفهم فلسفته يف تشكيل األفكار.
اسكتلندي ،أث َّر يف تط ُّور مذهبني فلسفيَّني حديثني هام :مذهب الشكوكيَّة،
تجريبي
[[[ ديفيد هيوم (1776 - 1711م) فيلسوف
ٌّ
ٌّ
ومذهب التجريب َّية.
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لكل ظاهرة
من املفيد اإلشارة إ ٰىل أ َّن السبب َّية تعني العالقة بني السبب واملس َّبب ،أي إ َّن ِّ
معنى العلِّ َّية يف العالقة
سب ًبا يك ُمن خلفها ،وهي أيضً ا أحد مبادئ العقل .ويرادف معناها
ٰ
الجامعة بني أمرين بحيث يُؤث ِّر أحدهام يف اآلخر فينتج منه أمر آخر ،وبالتايل يكون سببًا يف
وجوده.
يتغي به وصف
أ َّما يف اللّغة ،فإ َّن للسبب َّية أو العلِّ َّية املعاين التالية« :العلَّة اسم لعارض َّ
يتغي حال الشخص من
ِّ
املحل بحلوله ال عن اختيار ( ،)...ومنه ُس ِّمي املرض علَّة؛ ألنَّه بحلوله َّ
وكل أمر يصدر عنه أمر آخر باالستقالل أو بانضامم الغري إليه ،فهو علَّة
الق َّوة إ ٰىل الضعفُّ ،
كل واحد منهام بالقياس إ ٰىل تعقُّل اآلخر»[[[.
لذلك األمر ،واألمر معلول له ،فيتعقَّل ُّ
ويُ َع ُّد لفظ السبب َّية من األلفاظ األكرث شيو ًعا يف حياتنا ليس يف مجال العلم والتجربة
الكل يعود إليه يف
البرشي ،حتَّ ٰى إ َّن َّ
فحسب ،وإنَّ ا هو كامن أيضاً يف عمق أعامق الفكر
ِّ
لكل يش ٍء سب ًبا يعني أ َّن توق اإلنسان
تفسريه ملجريات األحداث التي تغمر حياتنا .فالقول :إ َّن ِّ
ىل الدوام قائ َم الذَّات ،خصوصاً أ َّن الحياة البرشيَّة مليئة
إ ٰىل معرفة األشياء مبس َّبباتها ُّ
يظل ع ٰ
ُفس السبب الذي تتَّبعه النتيجة وجوباً ،فالعقل ما َّ
فس
انفك يُ ِّ
باألحداث والظواهر التي ت ِّ
معنى.
الفوىض َّ
الطبيعة وفقاً لنظام ثابت من األحداث ال
ٰ
والل ٰ
البرشي الذي ما فتئ يبحث يف
األسايس للفكر
ال يشء يوجد من ال يشء ،ذاك هو املحفِّز
ِّ
ُّ
الطبيعة البرشيَّة من أجل ِّ
كل معرفة برشيَّة
أسايس يف ِّ
فك لغزها الغامض ،والذي هو مبدأ
ٌّ
سواء كانت علميَّة أم عاميَّة .ومل يكن هيوم أ َّول من تناول هذا اإلشكال باعتبار أ َّن الفلسفة
اليونانيَّة قد سبقته يف تناولها لهذا اإلشكال ،لك َّنه كان سبَّاقًا من حيث تناوله له انطالقًا من
الفلسفي؟
التجريبي .ولكن ما املقصود بالسبب َّية يف االصطالح
املنهج
ِّ
ِّ
إنَّها تعني تلك العالقة الوطيدة بني السبب واملس َّبب ،وهي أيضاً أحد مبادئ العقل« .هي
عب عنه بالقول:
العالقة الثابتة بني السبب واملسبَّب .ومبدأ السببيَّة هو أحد مبادئ العقل ،ويُ َّ
لكل ظاهرة سبباً أو علَّةً ،وما من يشء إلَّ وكان لوجوده سبب ،أي مبدأ يُفسِّ وجوده»[[[.
إ َّن ِّ
ىل مكانة ها َّمة يف أعامق تاريخ الفكر اإلنسا ِّين ال يزال الغموض
ىل الرغم من تح ُّيزها ع ٰ
وع ٰ
الفلسفي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين1982 ،م ،ج ،2ص.95
[[[ صليبا ،جميل :املعجم
ُّ
[[[ سعيد ،جالل الدِّين :معجم املصطلحات والشواهد الفلسف َّية ،ال ط ،تونس ،دار الجنوب للنرش2007 ،م ،ص.213
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يكتنف العلِّ َّية أو السبب َّية التي هي مقولة فلسف َّية ُّ
ىل الروابط القامئة بني الظَّواهر،
تدل ع ٰ
أي إنَّها تُعبِّ عن تلك العالقة بني السبب والنتيجة بحيث يكون الحدث الثاين نتيجة لأل َّول.
أخص هو عبارة عن ذلك املوجود الكايف لتحقيق موجود آخر ،ووجود
«وللعلَّة اصطالح ُّ
املعلول يصبح رضوريًّا بواسطته»[[[ .وهذه النظريَّة قدمية منذ أُرسطو إلَّ أنَّها تط َّورت أكرث
ىل يد ديفيد هيوم.
ع ٰ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن معظم الدراسات الفلسفيَّة والعلميَّة تذهب يف تناولها ملبدأ
السببيَّة إ ٰىل القول ِ
بس َمة الرضورة ،وأ َّن عدم افرتاض هذه الرضورة سيُفيض حتامً إ ٰىل عدم
إمكان َّية صياغة قوانني الطبيعة ،ومن ث َ َّم ستهت ُّز أركان العلم ،فمن غري املمكن القول بأ َّن ملس
النار مثالً لن يؤ ِّدي إ ٰىل الحرق ،وهذا ما يوصل إ ٰىل رضورة التَّالزم بني السبب والنتيجة ،إلَّ أ َّن
ىل تغيري هذا
تناول هيوم لهذا املوضوع سيُزعج التص ُّورات العلميَّة السابقة له ،وسيعمل ع ٰ
القانون.
 .2موقف هيوم من مسألة السبب َّية:
احتلَّت مسألة السببيَّة مكانة ها َّمة يف فكر هيوم؛ حيث تناولها بال ِّدراسة والتحليل ،وهذا
ىل منطق
ما جعل لها أث ًرا بالغًا يف الفلسفات اللَّ حقة له بصفة عا َّمة ،وأيضاً لها تأثري ع ٰ
ىل اقرتان
االستدالل االستقرا ِّيئ بوج ٍه ٍّ
خاص .كام أنَّها تُ َع ُّد أساس املعرفة العلم َّية التي تقوم ع ٰ
السبب باملس َّبب.
ىل ثالثة أُ ُسس رئيسيَّة هي :االت ِّصال ،واألسبقيَّة،
ىل متركُزها ع ٰ
ويشهد قانون السببيَّة ع ٰ
سيظل هذا
ُّ
ىل ذلك معظم التص ُّورات العلم َّية السابقة .لكن هل
والرضورة ،كام أكَّدت ع ٰ
التجريبي لهيوم لها ،أم إنَّه سيشهد زعزعة مل يَ ْع َه ْدها من قبل؟
ىل حاله مع التص ُّور
القانون ع ٰ
ِّ
إ َّن تناول هيوم ملسألة السببيَّة بصيغة نقديَّة يعود إ ٰىل شعوره برضورة إخضاع النزعة
التجريبيَّة التي أرساها سابقوه إ ٰىل ِّ
وربا يعود ذلك إ ٰىل طبيعة مواقفه ال َّريبيَّة التي تق ُّر
الشكَّ ،
التوصل إ ٰىل حقائق نهائ َّية .وهذا ما يدفعنا إ ٰىل التساؤل التايل :ما هي الرباهني التي
باستحالة ُّ
ات َّكأ عليها يف نقده ملبدأَ ْي العقل والتجربة يف تفسريه لهذه املسألة؟
[[[ اليزدي ،مح ّمد تقي مصباح :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ،ترجمة :مح ّمد عبد املنعم الخاقاين ،ال ط ،بريوت ،دار التَّعارف
للمطبوعات1990 ،م ،ج ،2ص.15
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يل:
أ  -رفض الدليل العق ِّ
الفلسفي لتبيان أه ّميَّة
سعى يف طرحه
بكل
كان هيوم تجريبيًّا ِّ
ِّ
معنى الكلمة ،فقد ٰ
ٰ
ىل فهم السبب والنتيجة كأفكار مج َّردة تساهم يف تفسري العامل
التجارب التي تساعدنا ع ٰ
الحس َّية ،وأ َّن للسبب َّية ثالثة رضوب
الطبيعي ما يعني أ َّن فهمنا للعامل يصدر من معارفنا ِّ
ِّ
ىل أُ ُسس ثالث هي :االت ِّصال ،األسبق َّية ،وكذا االرتباط
أساس َّية وهي «أ َّن فكرة العلِّ َّية قامئة ع ٰ
الرضوري (الرضورة)»[[[.
ُّ
لقد اعترب هيوم أ َّن مسألة السبب َّية ت ُ َع ُّد عنرصا ً أساس ًّيا يف حياة اإلنسان ويف النظريَّات
لكل حادثة سبباً ،ومعلوم أ َّن هذه النظريَّة التي سادت
املعرف َّية بصيغة إجامل َّية باعتبار أ َّن ِّ
منذ أُرسطو وصوالً إ ٰىل العرص الحديث تق ُّر بأ َّن البحث يف األسباب هو مبدأ قائ ٌم يف العقل،
ىل
ُّ
وخاض ٌع ملبدأ الرضورة والفطرة وال مجال إلنكار هذه املبادئ .فهل
سيظل هذا القانون ع ٰ
الهيومي له؟
حاله يف التناول
ِّ
يف تحليله لهذا املوضوع أق َّر هيوم بوجود عنرص االتِّصال واعتربه أساس ًّيا وجوهريًّا لتفسري
رأى يف
مبدأ السببيَّة ،وكذا هو الحال لعنرص األسبقيَّة الزمنيَّة بني السبب واملسبَّب ،إلَّ أنَّه ٰ
عنرص الرضورة إشكاالً .وهو يقول« :إ َّن تص ُّور العلِّ َّية تص ُّو ٌر معقَّد وليس بسيطاً ،إذ يتض َّمن
ثالثة أفكار هي :السبق ،والجوار املكا ُّين ،والرضورة» ،ومل يُ ِث السبق والجوار مشكلة لديه،
رأى أ َّن «فكرة الرضورة يف العالقة العلِّ َّية فكرة
إذ يقول« :ال توجد صعوبة يف فهمها» ،ولك َّنه ٰ
تستلزم التحليل»[[[.
ال ب َّد من القول :إ َّن هذا الفيلسوف أنكر وجود فكرة الرضورة التي تش ُّد السبب باملس َّبب
املنطقي ،كام ذهب إ ٰىل ذلك سابقوه من الفالسفة العقالن ِّيني ،ليق َّر بأ َّن هذه
أي الوجوب
َّ
العالقة هي مج َّرد تتابع وتكرار لالنطباعات واألفكار التي وقعت يف املايضُ ،معتربا ً أ َّن هذه
العادي
تجريبي فحسب خاضع للتتابع
الرضورة ليست منطقيَّة وإنَّ ا هي مج َّرد انطباع
ِّ
ٌّ
الحس َّية والذِّهن َّية النابعة من صميم التجربة البرشيَّة.
لألحداث والوقائع املرتبطة باملالحظة ِّ
معنى الدفء
وأ َّن ما يحدث يف الطبيعة من أحداث تبدو منفصلة ومتتابعة شأن تحليل ٰ
عيلُ :األ ُسس اللَّعقل َّية لإللحاد :مشكلة مبدأ العامل منوذجاً ،مجلَّة «براهني».
[[[ بسيوين ،عمرو ّ
العلمي ،ال ط ،مرص ،دار الجامعات املرصيَّة1977 ،م.
[[[ زيدان ،مح ّمد فهمي :االستقراء واملنهج
ُّ
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معنى النار ال يتض َّمن عنرص الدفء
الذي ال يتض َّمن عنرص النار أو حرارة الشمس ،وتحليل ٰ
وإنَّ ا معرفة العنارص الكيميائ َّية والطبيع َّية التي أ َّدت إ ٰىل وقوعها.
البرشي يذهب إ ٰىل إبراز شكوكه
ففي تناوله لقضيَّة السببيَّة ضمن كتابه تحقيق يف الذهن
ِّ
يف عمل َّيات الذِّهن منطلقاً يف ذلك من الحالة اآلدم َّية لإلنسان األ َّول ،ونظرته للشمس ،وتلك
خرى أم ال ،خصوصاً أنَّه ال ميتلك دليالً عقل ًّيا
الحرية التي تنتابه حول إمكان َّية رشوقها م َّر ًة أُ ٰ
ىل العادة والتكرار .تُفيض إذن املسلَّمة التي عالجها إ ٰىل
ىل ذلك ،بل إ َّن ما ميلكه يقترص ع ٰ
ع ٰ
القول بأ َّن املسألة ال ترتبط بالرضورة العقليَّة وإنَّ ا تعود للعادة والتكرار النابعني من التجربة،
يل وبأُمور
«وال ميكن لعقلنا ،إذا مل تسنده التجربة ،أ ْن يرسم َّ
أي استنتاج يتعلَّق بالوجود الفع ِّ
الواقع»[[[ .ما يعني أ َّن حدوث الظواهر السبب َّية يخضع للعادة والتكرار النابعني من صميم
يل.
ِّ
الحواس ال املنطق العق ِّ
الحواس ال العقل ،وهذا ما يجعل من مسألة
الهيومي للتجربة البرشيَّة أسري
يبدو التفسري
ِّ
ُّ
السبب َّية تتَّخذ عنده وجهة العادة والتكرار ال املنطق ،وهو ما ينزع عنها ِس َمة الرضورة .فأ ْن
ن ِ
يل
ُخضع ظاهرة رشوق الشمس مثالً للعادة والتكرار فذاك يعني التغييب التا َّم للمنطق العق ِّ
نسقَيه يختلفان عنهم.
الذي افرتضه سابقوه ،وهذا ما جعل من َ
السياق عينه ،رفض هيوم يف تفسريه لعالقة السبب باملس َّبب القول بأ َّن العقل
يف ِّ
ُيثِّل مصدرا ً للمعرفة ،معتربا ً أنَّه ليس مبستطاعه أ ْن مي َّد اإلنسان باملعرفة الكلِّ َّية ،بل هو
عاجز عن الكشف عن األسباب والخلفيَّات التي تقع يف الظواهر الطبيعيَّة التي يتع َّرض
لها اإلنسان« .إ َّن األسباب واملفاعيل ال تُكشَ ف بالعقل )...( ،فال أحد يتخيَّل أ َّن انفجار
البارود ،أو جاذب َّية حجر املغناطيس ميكن أ ْن يُكتَشفا بواسطة ح َّجة قبل َّية»[[[ .وهذا يعني
أنَّه ال يعرتف باملبادئ العقل َّية ملسألة السبب َّية كام اعرتف بها أُرسطو والحقوه من الفالسفة
العقالنيِّني.
يرى هيوم أ َّن املعرفة التي يكتسبها اإلنسان حيال ما مي ُّر به من ظواهر ووقائع ال
إ ٰىل هذاٰ ،
الس َمة العقل َّية القبل َّية ،ما يعني أ َّن العقل عاجز عن تفسري العالقة السبب َّية
تحمل يف ثناياها ِّ
[[[ هيوم ،ديفيد :تحقيق يف الذهن البرشي ،ترجمة :مح ّمد محجوب ،ط ،1بريوت ،املنظَّمة العرب َّية للرتجمة2008 ،م ،ص.54
[[[ م.ن ،ص.54
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القامئة بني السبب واملس َّبب ل ُيعطي بذلك األسبق َّية للخربة والتجربة ،خصوصاً أنَّه انتقد األفكار
ىل صالبة االنطباعات
الفطريَّة للعقل
ِّ
البرشي معتربا ً إيَّاها مج َّرد انعكاسات لألحاسيس ل ُيؤكِّد ع ٰ
ُقسم إدراكات الذِّهن جميعها
ىل العقل
ِّ
ٰ
البرشي مقارن ًة باألفكار «بإمكاننا أ ْن ن ِّ
ومدى تأثريها ع ٰ
وأقل حيويَّة
أقل ق َّوة َّ
إ ٰىل نوعني يتم َّيزان باختالف درجة الق َّوة والحيويَّة ،فالتي هي من نوع َّ
تُس َّم ٰى يف العادة أفكارا ً أو أيديَّات ،أ َّما التي هي من النوع اآلخر فتفتقر إ ٰىل اسم ( ،)...فنأخذ
ح ّريَّتنا إذن ونُس ِّميها انطباعات»[[[.
كل معرفة يكتسبها اإلنسان ج َّراء العواطف
وهذه االنطباعات تعني وفق هيوم ُّ
كل ما هو أكرث حيا ًة يف إدراكاتنا
الحواس «أعني إذن بلفظ انطباع ِّ
واألحاسيس الناجمة عن
ِّ
نرى ،نلمس ،ن ُِح ُّب ونكره ،ونرغب ونريد»[[[ .وهذا يعني أ َّن االنطباعات مختلفة
حني نسمعٰ ،
عن األفكار ليق َّر بأ َّن املعرفة اإلنسانيَّة مرتبطة بالتجربة ال بالعقل .هذا فضالً عن تقسيمه
لإلدراكات إ ٰىل بسيطة أي ال تتج َّزأ ،وهي أيضاً جزء من االنطباعات ،وأ َّما األفكار املركَّبة فتتألَّف
من األفكار البسيطة املشتقَّة من االنطباعات ،وتبدو يف نظره مستم َّدة جميعها من التجربة.
لقد أقام هيوم هذا التمييز بني إدراكات الذِّهن ليق َّر بأنَّها تتك َّون من أفكار وانطباعات
ىل أ َّن األفكار التي يحوز عليها العقل
متاميزة من حيث الق َّوة والحيويَّة ،وليُؤكِّد بالتايل ع ٰ
الحس َّية املتأتِّية من التجربة ،ليق َّر يف
ُّ
البرشي ليست فطريَّة وإنَّ ا هي متولِّدة من الخربة ِّ
النهاية بأ َّن العقل غري سابق للتجربة ،واملعرفة اإلنسان َّية بَعديَّة وليست قَبل َّية ،وهي أيضاً
مكتسبة وليست فطريَّة كام ذهب إ ٰىل ذلك الفكر السابق له.
ىل مسألة يف غاية من األه ّميَّة بنظره ،وهي أ َّن املعرفة اإلنسانيَّة
يقف هيوم إذن ليُؤكِّد ع ٰ
صادرة من التجربة ال من األفكار العقل َّية الفطريَّة ،ومنه يُبيِّ كيف أ َّن الطبيعة الجامعة بني
ىل العقل الذي يبدو بنظره عاجزا ً عن تقديم معرفة
ىل التجربة ال ع ٰ
السبب واملس َّبب قامئة ع ٰ
تتجسد إلَّ من خالل
يقينيَّة ما مل يستند إ ٰىل االنطباعات والعواطف .هذا يعني أ َّن املعرفة ال َّ
الخارجي بحسب
الرئييس لولوج العامل
الحواس ،أي إنَّها تُ ثِّل املصدر
التجربة الصادرة من
ِّ
َّ
ِّ
تفسريه.
موىس وهبة ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2008 ،م ،ص.38
[[[ هيوم ،ديفيد :مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمةٰ :
[[[ م.ن.
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ىل
ويتوغَّل هذا الفيلسوف يف نقده للعقل من خالل اعتباره مج َّرد ملكة تساعد اإلنسان ع ٰ
التذكُّر وإعادة صياغة الصور ِّ
الحس َّية ،لينتهي بذلك إ ٰىل التأكيد ع ٰ
ىل أ َّن املعرفة مصدرها حسٌِّّ
ىل أفكار فطريَّة ،أي إنَّه مبثابة الصفحة البيضاء وال توجد
يل .ما يعني أ َّن العقل ال يحوز ع ٰ
ال عق ٌّ
فيه أفكار ما مل تكن موجودة يف العامل الحسِّ ِّ  ،أي إ َّن معارف اإلنسان تنبع من التجربة والخربة
الحس َّية ،كان من املستحيل أ ْن يكون
ال غري« .ما دام العقل ال يعلم إلَّ طائفة من اإلدراكات ِّ
الحس َّية»[[[.
يف عقولنا يشء ما يكون مخالفاً يف نوعه لآلثار ِّ
ىل أفكار فطريَّة ،أي إنَّه صفحة بيضاء تخ ُّط
لقد كان ه ُّمه تبيان أ َّن العقل ال يحتوي ع ٰ
الحواس ،وبذلك يزعزع أفكار
عليها التجربة انطالقاً من االنطباعات التي تحصل لديها من
ِّ
سابقيه من العقالن ِّيني يف رفضه القول بأ َّن املعرفة تحصل ج َّراء األفكار الفطريَّة التي يحوز
عليها العقل ليُعلِن بذلك عن رفضه القاطع لفرضيَّة تفسري العالقة الجامعة للسبب باملسبَّب،
والتي تُ ِق ُّر بأ َّن العقل ُيثِّل مصدرا ً للمعرفة بها.
ىل السبب َّية،
يذهب هيوم إ ٰىل أ َّن َّ
كل ما له صلة بالوقائع املرتبطة بتجارب الحياة يقوم ع ٰ
البرشي يتجاوز تفسري وقائع العامل
أي عالقة السبب باملس َّبب ،وهذه العالقة تجعل من الكائن
ِّ
ىل ذلك بالتجربة التي تُفيض إليها ،أي إنَّنا نتكلَّم عن موضوعني
الطبيعي
ِّ
بالحس ليُربهن ع ٰ
ِّ
مرتابطني وهو ما يُفيض بنا إ ٰىل استنتاج أحدهام من اآلخر« ،فبعض األسباب كلِّ َّية االنتظام
والتواتر يف إحداث مفعول مخصوص ما ،ومل يُ َ
ىل حالة واحدة من حاالت انخرام هذا
عث أبدا ً ع ٰ
االنتظام أو تعطُّله يف عملها ،فال تزال النار محرقة للناس واملاء مغرقة لهم»[[[.
تسلسل األحداث بصيغة منتظمة ،وبتحليله لها أق َّر هيوم
يتَّضح َّ
مم سبق أ َّن السببيَّة تعني ُ
ىل عالقة
بأ َّن مبدأها ال يعني البتَّة مج َّرد تتابُع ألحداث منفصلة عن بعضها البعض وإنَّ ا تقوم ع ٰ
يل انطالقاً من مالحظتنا للظَّواهر
ترابط مسؤول بني السبب والنتيجة ُيكِّننا من التن ُّبؤ املستقب ِّ
نفسها التي جرت يف املايض .يعني ذلك أ َّن التنبُّؤ بأحداث املستقبل ال تت ُّم إلَّ بشكل احتام ٍّيل،
أي ٍ
يل.
وهذا ما أكَّده حول فكرة االحتامل والسببيَّة مؤكِّدا ً أ َّن ذلك ال يُفيض إ ٰىل ِّ
تناقض عق ٍّ
يف حديثه عن عالقات الدم مثالً يق ُّر هيوم بأ َّن للسبب َّية دورا ً ف َّعالً يف تفسري العالقات ما
[[[ أبو ديَّة ،أيُّوب :العلم والفلسفة ُاألوروب َّية الحديثة من كوبرنيق ٰإىل هيوم ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2009 ،م ،ص.231
البرشي ،م.س ،ص.89
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
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بني األفراد وفق عدد األسباب التي يت ُّم ربطها بهم ،إذ يعرتف بأ َّن «العالقة السبب َّية هي األكرث
شمول َّية ،حيث ميكن اعتبار كائنني موضوعني يف هذه العالقة ،وذلك عندما يكون أحدهام
سبباً لآلخر ،كام هو الحال عندما يكون األ َّول هو سبب وجود األخري»[[[ ،ما يعني أ َّن السببيَّة
الحواس.
يل ،وأ َّن ما تُعبِّ عنه هو مج َّرد تتابُع لألحداث صادر من
ِّ
ال تستطيع تقديم تربير عق ٍّ
األسايس ملعارفنا
الحواس والخربة هي املصدر
يرى هذا الفيلسوف أ َّن
يف هذا اإلطارٰ ،
َّ
ُّ
ألي رابطة رضوريَّة ما بني السبب والنتيجة ،ما يعني أ َّن فكرة
التي نحصل عليها ،وال وجود ِّ
الرضورة عنده مرتبطة بفكرة العادة ،أي إ َّن اإلنسان يُفسِّ األحداث بحسب ما تع َّود عليه،
يرى أنَّه ال يوجد
كأ ْن يتو َّهم أ َّن الحدث األ َّول سبب للثاين ،وهذا ما يتعارض مع التجربة حيث ٰ
الحس َّية ال تفيض إلَّ
رابطة رضوريَّة تجعل من النتيجة متض َّمنة يف السبب ل ُيعلِن أ َّن التجربة ِّ
ىل العالقة بني السبب
إ ٰىل تكرار الوقائع «يبدو أ َّن جميع استدالالتنا املتعلِّقة بالوقائع قامئة ع ٰ
وحواسنا ،فلو
واملفعول؛ إذ بواسطة هذه العالقة ميكننا أ ْن نذهب إ ٰىل ما بعد بداهة ذاكراتنا
ِّ
كان لك أ ْن تسأل شخصاً عمَّ يجعله يُص ِّدق واقعة هو غائب عنها كأ ْن (يعتقد) مثالً أ َّن صديقه
خرى:
يف الغاب ،أو أنَّه يف فرنسا ،فسوف يُعطيك سبباً ،وهذا السبب سيكون بعض واقعة أُ ٰ
رسالة تلقَّاها منه ،أو معرفة سابقة بقراراته ومشاريعه»[[[ .فالعقل بنظره ال يستطيع أ ْن يرسم
يل وإشكاالت الواقع ما مل تُس ِنده التجربة.
حقائق الوجود الفع ِّ
إذًا ،العالقة بني السبب والنتيجة تبدو يف نظر هيوم مج َّرد عالقة يتجاوز عربها اإلنسان
الطبيعي ،ما يعني أ َّن للخربة
الحواس وشهادة الذاكرة يف تفسريه لوقائع العامل
حدود شهادة
ِّ
ِّ
تتحصل من تعليالت قَبْليَّة،
والتجربة دو ًرا ها ًّما يف تفسري هذه العالقة« .وإ َّن معرفة العالقة ال َّ
بأسها من الخربة حيث نجد أشياء مع َّينة ترتافق بعضاً مع بعض بشكلٍ مستم ٍّر»[[[،
بل تتولَّد ْ ِ
ما يعني أ َّن اإلنسان يستطيع معرفة العالقة القامئة بني السبب والنتيجة من خالل الخربة التي
يكتسبها يف الحياة.
وضمن حديثه عن ُمستطاع العقل ،يذهب هيوم إ ٰىل أ َّن العقل ال يستطيع فهم العالقة بني
[1] David Hume: A treatise of Human Nature. Part.SIV.Rcprunted from the Original Edition Three and
Edited. By L.A Selbybigge, M. Alascford, clarendon press, 1739, p 47.
البرشي ،م.س ،ص.53
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
[[[ م.ن ،ص.52
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ىل افرتاض متام َّية ملكاته العقل َّية،
السبب والنتيجة من دون مساعدة
ِّ
الحواس والخربة له« .ع ٰ
َّ
ىل أنَّه قد يخنقه ،وال من ضوء النار
مل يكن بإمكانه أ ْن
يستدل من سيولة املاء وشفَّاف َّيته ع ٰ
للحواس ال عن
ىل أنَّها قد تُحرقه ،فليس ثَ َّة يشء يكشف بخصائصه التي تظهر
ِّ
وحرارتها ع ٰ
األسباب التي ت ِ
ُحدثه ،وال عن املس َّببات التي يتولَّد منها»[[[ .هذا يعني أ َّن العقل ال يستطيع
الحواس والذِّهن ،وبهذا نستخلص إ ٰىل أ َّن فكرة السبب َّية
ىل واقعة ما إ ْن مل يستند إ ٰىل
ِّ
الربهنة ع ٰ
مع هيوم تخضع ملنطق التتابع ال غري .ومن ذلك يكون هيوم أ َّول من نقلها من معانيها
معنى التتابُع املج َّرد بني السبب واملسبَّب ما يشري إ ٰىل أ َّن السبب سابق ملسبَّبه
األُرسطيَّة إ ٰىل ٰ
كام دلَّت عليه التجربة.
ىل الرضورة بني السبب
انطالقاً َّ
مم تق َّدم ،يتبيَّ أ َّن رفض هيوم لفكرة السبب َّية القامئة ع ٰ
ىل
واملسبَّب من جهة ورفضه كذلك لصدورها عن العقل ،نابع من نظريَّته للمعرفة القامئة ع ٰ
ىل وجود تكرار متواصل بني األحداث ونتائجها ،وهو ما يدعو إ ٰىل
التجربة ِّ
الحسيَّة التي تأكَّد ع ٰ
القول بوجود عالقة رضوريَّة بني الحادثتني.
إ َّن اللُّغز الذي يختفي وراء دفاعه الكبري عن التجربة ،قلَّام يجد أه ّم َّيته يف تص ُّوره
ىل تفسري العالقة الرضوريَّة القامئة بني
التجريبي ملسألة السببيَّة ،حيث أق َّر بعدم قدرتها ع ٰ
ِّ
كل ما يحدث
ىل التسلسل والتتابع ،ما يعني أ َّن َّ
السبب واملس َّبب ،وأ َّن هذه العالقة تقوم ع ٰ
الخارجي هو مج َّرد عادة ذهن َّية ،وما يصدر من التجربة ال ميكن أ ْن يكون إلَّ مج َّرد
يف العامل
ِّ
ىل رفض
اقرتان مطَّرد ،وهذا ما أكَّده من خالل حديثه عن كرة البلياردو ،وهذا ما يربهن ع ٰ
التجريبي ملبدأ السببيَّة.
هيوم للتربير
ِّ
نتبي أنَّه أق َّر بعدم وجود رضورة يف العالقة السبب َّية مهام كانت سواء
من هذا املنطلقَّ ،
خاصة ،باعتبار أ َّن كليهام يخضعان إ ٰىل النتيجة نفسها ،وأ َّن التجريب َّية ليست مل َزمة
عا َّمة أم َّ
بإثبات أو نفي وجود الرضورة يف العالقة السببيَّة ،ومن ذلك رفع عن مبدأها ِس َمة الحتميَّة
ىل
ليُلقي بها يف االحتامل متجاوزا ً بذلك ما أق َّره سابقوه من الفالسفة العقالنيِّني الذين أكَّدوا ع ٰ
وجود الرضورة.

[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.52
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النفيس للسبب َّية:
ب  -التحليل
ُّ
يرفض هيوم القول مبوضوع َّية العالقة الرابطة بني السبب واملس َّبب ،مشريا ً إ ٰىل ارتباطها
ىل العامل
بانطباعات ذهن َّية ،ليق َّر بأنَّها تتم َّيز بطبيعة نفس َّية ،وذلك من خالل ما نُس ِقطه ع ٰ
الخارجي من تص ُّورات ،كأ ْن نعتقد يف تكرار الحدث والنتيجة عينها إذا كان لدينا العالقة نفسها
ِّ
بني السبب واملسبَّب .كام هو الحال يف مت ُّدد الحديد والنحاس عندما نُع ِّرضهام إ ٰىل درجة حرارة
مع َّينة ،فنتبيَّ أ َّن الحرارة تُ ثِّل السبب ،والتم ُّدد املس َّبب (نتيجة) ،وعند إعادتنا للك َّرة سنصل
إ ٰىل النتيجة عينها ،ما يعني أ َّن العالقة السبب َّية بني الحرارة ومت ُّدد الحديد والنحاس تعني
أي سبب لحدوثه ،لكن ميكن اكتشاف هذا السبب
اقرتانهام« .إ َّن أ َّول ظهور للموضوع ال يُق ِّدم َّ
يف الذِّهن ،كام ميكن أ ْن نتوقَّع حدوث الظاهرة من دون تجربة ،ونستطيع أ ْن نحكم بيقني
بخصوص ظهور هذه الظاهرة انطالقًا من التفكُّر والتعقُّل»[[[.
ىل وجود
يبدو أ َّن االقرتان بني السبب واملسبَّب الذي تكلَّم عنه هيوم ،هو ما يربهن ع ٰ
تتابُعٍ مستم ٍّر ما بني أسباب ومس َّببات الظواهر ،ويلغي بالتايل فكرة الرضورة ليق َّر بفكرة
خرى .وبهذا يعرتف بأ َّن أذهاننا تع َّودت
العادة ،أي إ َّن حضور الفكرة األ َّو ِّيل يُؤ ِّدي إ ٰىل تعقُّب األُ ٰ
ىل إحداث هذا التالزُم بني السبب واملس َّبب كأ ْن نلزم فكرة النار بفكرة الحرق مثالً.
ع ٰ
الرضوري هو ما يصدر من الذِّهن نتيجة
ال ب َّد من اإلشارة إ ٰىل أ َّن ما يُس ِّميه هيوم باالرتباط
ِّ
العادة الكامنة به ،والتي تدفعه إ ٰىل توقُّع حدوث ظواهر مقارنة لبعضها البعض ،وكذلك أ ْن
يعتقد برضورة وجودها وهو صادر يف أصله من االحساس أو االنطباع الذي تنبع منه فكرة
ىل ما يتوقَّعه الفرد من خالل تكرار عالقة االقرتان
التأثري .وهذا يعني أ َّن مسألة السببيَّة تقوم ع ٰ
بني واقعتني متعاقبتني كالنار والحرق مثالً.
النفيس ملبدأ السببيَّة عند مجال
حري القول :إ َّن هيوم مل يقترص يف تنا ُوله ملسألة التحليل
ٌّ
ِّ
الظواهر الطبيع َّية ،بل إنَّه تع َّداها إ ٰىل مجال املالحظة الذات َّية للنفس البرشيَّة ،لينبش يف
ىل وجود عالقة سبب َّية تربط الحركة
طبيعة العالقة القامئة بني الحركة واإلرادة ،ول ُيؤكِّد بذلك ع ٰ
باإلرادة ،أي تربط العقل بالبدن ،ولك َّنه رفع عنها ِسمة الرضورة «ف ُنس ِّميه موضوعاً متبوعاً
مبوضوع آخر ،ويحمل ظهوره الفكر دوماً إ ٰىل ذلك اآلخر»[[[.
[1] Hume, D. Enquête sur l’entendement humain. Paris, Edition Montaigne, 1947, p.110.
البرشي ،م.س ،ص.109
[[[ هيوم ،تحقيق يف الذهن
ِّ
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لكل سبب مس َّبباً ،وعليه فقد صارت
لقد كان ربطه لفكرة السبب َّية باالستنتاج يعني أ َّن ِّ
وتسلسلها ،وأنَّها تتشكَّل يف الذات
تُ َع ُّد من بني الرشوط التجريب َّية التي تسهم يف ترابط األفكار
ُ
يل يف اإلنسان من خالل
نتيجة االنفعاالت واملشاعر املرتبطة بالجانب
السيكولوجي ال العق ِّ
ِّ
ما يعيشه من تجارب التكرار والعادة ،أي إنَّها تخضع ملنطق امل ُعا َودة والتتابُع وال ميكنها أ ْن
البرشي.
فطري يف العقل
ألي مبدأ
ِّ
ٍّ
تخضع ِّ
نخلص هنا إ ٰىل أ َّن أصالة هيوم يف تناوله إلشكال السببيَّة تكمن يف نز ِعه ِس َمة الرضورة
ىل العديد من الرباهني التجربييَّة التي ت ُربز ارتباط
عنها َّ
ليزج بها يف العادة ،معتمدا ً يف ذلك ع ٰ
السبب واملس َّبب بالعادة ،ما يعني أنَّه قد أخرجها من عامل املنطق إ ٰىل عامل السيكولوجيا الذي
تحكمه العواطف واالنفعاالت ال األحكام العقل َّية.
ىل العقل
هكذا بدت العالقة السببيَّة يف التص ُّور
الهيومي ال ميكن أ ْن تُ َّربر ال باالعتامد ع ٰ
ِّ
ىل التجربة ،ما يعني أ َّن هذا اإلشكال املعر َّيف للمنهج االستقرا ِّيئ للعالقة السبب َّية ال ميكن
وال ع ٰ
الحواس ،وبالتايل
ليزج بها يف العادة والتكرار الناجمني عن
تربيره ال بالعقل وال بالتجربة َّ
ِّ
يُخرجها من دائرة الرضورة إ ٰىل االحتامل.
إ َّن تعرية هيوم للسببيَّة من رشط الرضورة واالكتفاء بالقول أنَّها مج َّرد عاد ًة وتكرار يُؤ ِّدي
ىل شاكلة معتَقد
من جهة إ ٰىل القول بهشاشة العلم القائم عليها ،ومن جهة ثانية يظهره ع ٰ
ذي مرتكزات هشَّ ة ،وهذا ما جعل من العلم الحديث يف ريبة من نتائجه .فإخضاعه العامل
ملنطق االحتامل ال الحتميَّة له العديد من التبعات ال ِّدينيَّة واألخالقيَّة التي ستُ ِ
خضع أفكاره ال
محالة إ ٰىل النقد.
 .3نقد موقف هيوم من السبب َّية:
الرضوري ما بني السبب
انطلق هيوم يف تحليله ملسألة السببيَّة برفضه القاطع ملبدأ التالزم
ِّ
والنتيجة ،واعترب أ َّن العقل ال يظفر بها بطريقة بديهيَّة كام فسَّ ها الفكر السابق له ،وهذا ما
العلمي الصحيح ،لكن ذلك مل
جعل من البعض يعترب أنَّه بتص ُّوره هذا قد وضع املسألة يف إطارها
ِّ
يبي واله َّدام خصوصاً
يُع ِفه البتَّة من سجاالت القبول والرفض ،حتَّ ٰى إ َّن البعض اتَّهمه بالفكر ال َّر ِّ
سيكولوجي فحسب ،وقطع مع عامل املنطق.
ىل أساس
نسقه
أنَّه بقي أسري َ
الفلسفي القائم ع ٰ
ٍّ
ِّ
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وإذا كان هذا الفيلسوف قد تح َّدث عن االنفصال القائم بني السبب والنتيجة ،ومل يهت ّم
سعى بذلك للقطع مع التص ُّورات السابقة املهت َّمة بهذه املسألة،
باالختالف التا ِّم بينهام ،فإنَّه ٰ
ما جعله يتَّجه نحو التط ُّرف بدل مسايرة ال َّنسق ،وهو ما سيوصل حتامً إ ٰىل تهافُت تص ُّوره
ىل العقل
ىل نزعة تجريب َّية متط ِّرفة ،باعتباره يرفض أ ْن يقوم قانون السبب َّية ع ٰ
املبني ع ٰ
الفلسفي ِّ
ِّ
الحواس.
ليزج به يف العادة والتكرار الصادرين من
والتجربة َّ
ِّ
ىل رضب من
والواقع أنَّنا إذا ما فحصنا موقف هيوم من السببيَّة سنجد أنَّه يقوم ع ٰ
السف َْسطَة وامل ُغالَطة ،باعتبار أ َّن قانونها هو قانون تالزم الكون وال مجال لرفضه أل َّن ذلك
س ُيفيض حتامً إ ٰىل إلغاء علل األشياء ومس َّبباتها ،ما يتنايف مع نواميس الكون القامئة عليه،
أي احتامل لوجود الكون .من هنا ،إذا ما نظرنا إ ٰىل هذا الكون
خصوصاً أ َّن إلغاءه س ُيلغي َّ
ككل ،ما يعني أنَّه
نتبيَّ أ َّن الله مص ِّم ُمه وواض َع نظامه ،وهو أيضاً علَّة ذاته وعلَّة املوجودات ِّ
لكل سبب مسبَّباً ليجعل من هذا الكون
ال مجال لرفض قانون السببيَّة ،والحال أ َّن الله وضع ِّ
متامسكاً ومرتابطاً وخاضعاً يف اآلن ذاته إ ٰىل منطق السبب َّية أل ْن ال يشء يأيت من ال يشء.
الرضوري بني السبب والنتيجة،
ال ب َّد من اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن رفض هذا الفيلسوف لالرتباط
ِّ
وإرجاع العالقة القامئة بينهام إ ٰىل العادة والتكرار ،قد أوقعاه يف العديد من األخطاء املنهجيَّة
التي جعلت منه موضوعاً للدراسة والنقد ،باعتباره خرج عن مجاراة نسق سابقيه بأُسلوب
شك يف أ َّن نزعه ِ
يبي .وال َّ
لس َمة الرضورة عن مسألة السبب َّية س ُيؤ ِّدي حتامً بتص ُّوره
تعسفي َر ٍّ
ٍّ
يل ال س َّيام أنَّه أخرجه يف صورة
العلمي إ ٰىل ال َّريب َّية باعتبار أ َّن هذا التص ُّور يفتقر إ ٰىل سند عق ٍّ
ِّ
العلمي السليم؛ ألنَّه بإظهاره
معتَقد ذي أساسيَّات هشَّ ة ،وهذا ما يتنا ٰىف مع أساسيَّات البحث
ِّ
ىل شاكلة معتقَد قد يزعزع أركان العلم ،وقد يكون له أيضاً العديد من التبعات ال ِّدين َّية
ع ٰ
كل املوجودات.
ىل العالقة السبب َّية بني الله والكون ،باعتبار أ َّن الله هو علَّة ذاته وعلَّة ِّ
القامئة ع ٰ

أ  -ال َّتبعات الدِّ ين َّية:
العلمي واملنهج االستقرا ِّيئ الذي أثاره هيوم
الفلسفي
ميكن هنا توجيه سهام النقد للتص ُّور
ِّ
ِّ
يف تناوله ملسألة السبب َّية ،خصوصاً أنَّه رفض القول بالرضورة املنطق َّية بني السبب والنتيجة
بالحواس ،وهذا ما يتعارض
وأرجع هذه العالقة إ ٰىل العادة والتكرار واالنطباعات املرتبطة
ِّ
وحقيقة تشكيل الوجود ب ُر َّمته.
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ولـم كان قانون السبب َّية هو أحد الرشوط التجريب َّية التي تضمن ترابط األفكار واألحداث
َّ
جل أفعال اإلنسان داخل الكون ،فإ َّن رفض هيوم لهذا القانون قد جعل منه
التي تدور فيها ُّ
ىل أفكاره التجريبيَّة املتط ِّرفة ،باعتبار أ َّن القول بإلغاء هذا
نس ِقه
حبيس َ
الفلسفي املنغلق ع ٰ
ِّ
مدى تهافت تص ُّوره
أي مس َّببات لوجود األشياء والكون ،وهذا ما يُربز ٰ
القانون س ُيلغي معه َّ
ىل م ِّربرات هشَّ ة وال متتلك
ىل أُ ُسس دقيقة وإنَّ ا يعتمد ع ٰ
الفلسفي كون هذا الرفض ال يقوم ع ٰ
ِّ
الحقيقة املطلَقة .كام أ َّن القول برفض قانون السبب َّية من ِق َبله س ُيفيض إ ٰىل عبث َّية الكون وال
ىل أُ ُسس سببيَّة وضعها الخالق يف ما خلق .هذا املفهوم يبدو جليًّا سواء
معناه .علامً أنَّه بُ ِن َي ع ٰ
يف كتاب الله أم يف العالقات اإلنسان َّية واالجتامع َّية التي تش ُّدها إ ٰىل بعضها بعض عالقات
سبب َّية .فحتَّ ٰى الطبيعة وضعها الله وفقاً لعالقات سبب َّية ،وهذا نتب َّينه من قوله تعا ٰىلَ  :و ُه َو
ياح بُ ْشا ً بَ ْ َي يَ َد ْي َر ْح َم ِت ِه َحتَّ ٰى إِذَا أَقَل َّْت َس َحاباً ثِقَا ًال ُس ْق َنا ُه لِ َبل ٍَد َم ِّي ٍت فَأَنْ َزلْ َنا
ال َِّذي يُ ْر ِس ُل ال ِّر َ
ِب ِه ال َْم َء فَأَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه ِم ْن ك ُِّل الثَّ َم َر ِ
ات كَ َذلِ َك نُ ْخر ُِج الْ َم ْو َ ٰت لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذكَّ ُرو َن  ،[[[57ما يعني
أ َّن نزول املاء كان نتيجة لوجود السحاب ،أي إ َّن هناك عالقة سبب َّية رضوريَّة بينهام ،كام هو
الحال يف وجود عالقة سبب َّية بني خروج النبات واملاء ،وأيضاً يف إخراج املو ٰىت ،ما يُوحي أ َّن ثَ َّة
عالقة سبب َّية رضوريَّة تحكم بنيان الكون.
املنطقي ملسألة السببيَّة ،كام أق َّر بذلك سابقوه
ويف الحديث عن إنكار هيوم للوجوب
ِّ
من الفالسفة العقالن ِّيني ،وإقراره بأ َّن هذه العالقة هي مج َّرد تتابُع وتكرار لالنطباعات
واألفكار التي وقعت يف املايض ،واعتبار أ َّن أحداث الطبيعة تبدو منفصلة ومتتابعة وال
يل ،فإ َّن هذا األمر يتناىف وحقيقة الطبيعة التي أنشأها الخالق،
تخضع ِّ
ألي منطقٍ عق ٍّ
كحديثه مثالً عن الحالة اآلدميَّة لإلنسان األ َّول ،ونظرته للشمس ،وتلك الحرية التي انتابته
خرى أم ال ،وإرجاعه هذه الظاهرة الطبيع َّية إ ٰىل العادة والتكرار
حول إمكان َّية رشوقها م َّرة أُ ٰ
كل ذلك يُخفي يف ط َّياته رضباً من ال َّريب َّية
يلُّ ،
النابعني من صميم
ِّ
الحواس ال املنطق العق ِّ
واإللحاد.
يل لنظام السبب َّية الذي اقتضته الطبيعة اإلله َّية يف
ومن األمثلة التي تُؤكِّد املنطق العق َّ
كل يوم من وجود الشمس ،فهي دو ًما ترشق من املرشق وتغرب من املغرب
الكون ،ما نراه َّ
وهذه ُس َّنة الله يف خلقه ،أي إ َّن هناك نظا ًما سبب ًّيا رضوريًّا ومنطق ًّيا يف تفسري هذه الظاهرة
[[[ سورة األعراف ،اآلية .57
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شقِ فَأْ ِت ِب َها ِم َن الْ َم ْغر ِِب
نبي الله إبراهيم :فَ ِإ َّن الل َه يَأْ ِت بِالشَّ ْم ِس ِم َن الْ َم ْ ِ
الطبيع َّية .قال ُّ
ِت ال َِّذي كَ َف َر َوالل ُه لَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الظَّالِ ِم َني .[[[258
فَبُه َ
وحول رفض هيوم القول بالرضورة املنطق َّية ملسألة السبب َّية نجد أ َّن الله ربط كذلك
الثواب والعقاب بأسبابهام ،فأ ْن نتح َّدث عن الرسقة مثالً فإنَّنا نكون ملزمني بالحديث عن
قطع اليد ،ما يعني أ َّن الرسقة سبب لقطع اليد ،وكذا هو الحال مع االستغفار الذي هو سبب
ْس الَّ ِتي َح َّر َم الل ُه
للتوبة .يقول الله تعا ٰىلَ  :وال َِّذي َن لَ يَ ْد ُعو َن َم َع الل ِه إِلهاً آ َخ َر َولَ يَ ْقتُلُو َن ال َّنف َ
َاب يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َويَ ْخلُ ْد ِفي ِه
إِلَّ بِالْ َح ِّق َولَ يَ ْزنُو َن َو َم ْن يَ ْف َع ْل َذلِ َك يَل َْق أَث َاماً  68يُضَ ا َع ْف لَ ُه الْ َعذ ُ
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َمالً َصالِحاً فَأُ ْولَ ِئ َك يُ َب ِّد ُل الل ُه َس ِّيئَاتِ ِه ْم َح َس َن ٍ
ات َوكَا َن الل ُه
ُم َهاناً  69إِ َّل َم ْن ت َ
َغفُورا ً َر ِحيامً .[[[70
ىل الرضورة املنطق َّية يف وجود مبدأ
ما َّ
نتوصل إليه هنا أ َّن الله أكَّد يف كتابه الكريم ع ٰ
السبب َّية بني األحداث والظواهر الطبيع َّية ،واعترب أ َّن ما يش ُّد السبب إ ٰىل النتيجة هي الرضورة
الحتم َّية النابعة من األسباب الجعل َّية ال الذَّات َّية .ومن ذلك نُدرك أ َّن هذه األسباب مبس َّبباتها
الهيومي
ترتبط بالقدرة اإللهيَّة ال البرشيَّة ،وهذا ما يج ُّرنا مج َّد ًدا إ ٰىل القول بريبيَّة التص ُّور
ِّ
العلمي.
وهشاشة منهجه
ِّ
ُغالطي
طي وامل
الس َ
نتبي َم ْيلَه إ ٰىل الجانب َّ
من خالل قراءتنا لنقد هيوم لهذا القانونَّ ،
ِّ
فس ِّ
يف موقفه من السبب َّية ،فام أ ْن يُرشع يف تفسري الظواهر واألحداث الطبيع َّية حتَّ ٰى يتع َّرض إ ٰىل
القول بالرضورة يف تفسريه لألسباب والنتائج من دون أ ْن يُعلِن عن ذلك ،ففي تناوله ملسألة
فسطة من دون منازع باعتبار أ َّن
الس َ
رشوق الشمس وتفسريها وفقًا للعادة مثالً نراه يتَّجه إ ٰىل َّ
ككل،
يظل رهني اإلرادة اإلله َّية ال البرشيَّة ،فالله علَّة ذاته وعلَّة املوجودات ِّ
رشوق الشمس ُّ
احتوى عليه من أشياء وظواهر
ومن الخطأ تجا ُهل وجوده يف عالقة سبب َّية مع الكون مبا
ٰ
طبيعيَّة عديدة ،وهذا ما يعني أ َّن قانون السببيَّة قانون شامل وواضح املعامل لعامل َْي الغيب
والشهادة وال مجال لرفضه.
مل يُرجِع هيوم السبب َّية إ ٰىل مصدر فاعل يف الطبيعة كام ذهب إ ٰىل ذلك العديد من الفالسفة
[[[ سورة البقرة ،اآلية .258
[[[ سورة الفرقان ،اآليات .70 - 68
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يرى أ َّن الله هو الفاعل ،أي إنَّه الق َّوة الفاعلة يف الكون بأكمله ،بل
العقالن ِّيني كالغزايل الذي ٰ
فسطة ،وجلب إليه
والس َ
ترك املصدر مبهامً ،وهذا ما يجعل من تص ُّوره هشًّ ا ويتَّسم بال َّريب َّية َّ
العديد من االنتقادات.

ب  -ال َّتبعات األخالق َّية:
يتأت من
إذا كانت التناوالت الهيوم َّية ملسألة السبب َّية تقف عند حدود االنطباعات وما َّ ٰ
الحواس،
يتأت من
الحس ،وقرصت بالتايل مجال املعرفة ضمن ما َّ ٰ
ِّ
الحواس ،وال يتجاوز مجال ِّ
ِّ
الفلسفي للسبب َّية إ ٰىل العقم وال َّريب َّية ،حيث إ َّن تفسريه للوقائع والظواهر
فقد أفضت بتص ُّوره
ِّ
الطبيع َّية بدت عاجزة متاماً عن تقديم تفسري معقول ومقبول علم ًّيا ومنطق ًّيا.
ىل تقديم قراءة
كام أ َّن هذه الفلسفة بدت عاجزة عن تقديم بديلٍ معر ٍّيف يكون قادرا ً ع ٰ
السفسطي للواقع ،ليصبح تناوله ملسألة السببيَّة
اكتفى بالتفسري
شافيَّة لهذه الظواهر ،ولك َّنه
ِّ
ٰ
املعنى بل عاجزا ً عن تقديم حلول نهائ َّية أله ِّم اإلحراجات التي ما زالت تُؤ ِّرق العقل
محدود
ٰ
رضوري بني
البرشي إ ٰىل اليوم .فحني نتح َّدث مثالً عن مسألة اإلجرام سيكون هناك ترابط
ٌّ
َّ
املجرم والجرمية مبا هي أيضً ا عالقة سببيَّة ،لذلك ال يجب التسليم بغياب الرضورة عن مسألة
السببيَّة.
من منظور آخر ،يق ُّر تص ُّوره العا ُّم ملسألة السبب َّية عن عدم اعرتافه بوجود حقيقة مطلقة
الحواس ،وهو ما
تأت من
كامنة يف الوجود إلَّ من خالل ما أدركه من خالل التجربة أو ما َّ ٰ
ِّ
اعتنى عناية فائقة مبسألة العالقة
الفلسفي الغموض وال َّريبيَّة ،رغم أنَّه
ىل تص ُّوره
يُضفي ع ٰ
ٰ
ِّ
ككل ،باعتبار أ َّن هذه العالقة هي التي
السبب َّية ملا لها من أه ّم َّية بالغة يف حياة اإلنسان ٍّ
تجعلنا ننتقل من قض َّية لنا علم بها إ ٰىل قض َّية ال نعلمها.
كل تفسري يقول بوجود عالقة منطقيَّة
وت من جهد أ ْن يُق ِّوض َّ
هكذا يحاول هيوم ِّ
بكل ما أُ ِ َ
رضوريَّة بني السبب والنتيجة يف تفسريه ملسألة السببيَّة ،ومن ث َ َّم يصبح تفسري الظواهر
الحواس أو التجربة ال العقل.
والوقائع كلِّها عنده خاضعاً إ ٰىل االنطباعات واألفكار الصادرة من
ِّ
فال أه ّم َّية للعقل عنده إذن باعتبار أ َّن حقيقة تص ُّوره غري كامنة به وإنَّ ا يُرجِعها إ ٰىل الغرائز
والرغبات ال العقل.
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الحواس والرغبات والغرائز التي
الهيومي هو إرجاعه الحقائق إ ٰىل
ىل التص ُّور
ِّ
ما نُعيبه ع ٰ
ِّ
ت ُعتَرب ظرف َّية وغري خاضعة ملنطق العقل ،خصوصاً أ َّن الجانب املعر َّيف الذي يُدركه اإلنسان من
ىل جميع الكيفيَّات املحسوسة لفهم األشياء .ما يعني أنَّه
طريق ِّ
حواسه محدود وال يشتمل ع ٰ
ىل متكينه من إدراك املعرفة التا َّمة التي يتعطَّش لبلوغها ورفع نقاب الجهل عنها.
غري قادر ع ٰ
ىل وجود غري عقال ٍّين ،ما دفع بالبعض
يف هذا اإلطار ،يبدو املذهب
ُّ
الفكري لهيوم قامئًا ع ٰ
الحواس ال العقل ،وهذا ما
ىل الفكر؛ لنزوعه نحو تفسري الواقع من طريق
ِّ
إ ٰىل اعتباره عا ًرا ع ٰ
األسايس لإلنسان ولو مل يكن كذلك ملا متيَّز به
يتنا ٰىف والحقيقة ،باعتبار أ َّن العقل هو املو ِّج ُه
ُّ
خرى ،وملا تح َّمل عبء خالفة الله يف الكون ،وما تقتضيه من رشوط.
عن سائر املوجودات األُ ٰ
ولـمَّ كانت السبب َّية هي أحد الرشوط التجريب َّية التي تسمح برتابط األفكار يف ما بينها،
الفلسفي ذا مرتكزات هشَّ ة ومختلفة عن
فإ َّن إقرار هيوم بخالف ذلك سيجعل من تص ُّوره
ِّ
تص ُّورات سابقيه من الفالسفة العقالن ِّيني ،ال س َّيام أنَّه ق َّدم العديد من االستدالالت من دون
ٍ
يل يق ُّر بوجود الرضورة ليق َّر تالياً بأنَّها مج َّرد عادة وتكرار ،وبالتايل قد أخرج تص ُّوره
سند عق ٍّ
ىل شاكلة معتقَد ذي أُ ُسس هشَّ ة ،وهذا ما جعل العديد من الفالسفة
ملسألة السبب َّية ع ٰ
يصفونه بال َّريبيَّة والدوغامئيَّة خصوصاً أنَّه أخرج هذه املسألة من العقل إ ٰىل السيكولوجيا
كل حقيقة منطق َّية يفرتض أ ْن تجوب الوجود اإلنساين.
بعيدا ً عن ِّ
خامتة:
يُعتَرب مبدأ السببيَّة مبدأً مهمًّ يف الحياة البرشيَّة ،فانطالقاً منه نستطيع تفسري الوقائع
ىل ثالثة
واألحداث التي نتع َّرض لها وغريها من الظواهر الطبيع َّية األُ ٰ
خرى .وهو مبدأ يقوم ع ٰ
أُ ُسس ها َّمة ،هي :التجاوز واألسبق َّية والرضورة .ولكن هيوم يف تناوله لهذه املسألة رفض القول
بالرضورة وأق َّر بالتجاوز واألسبق َّية وضمن وجودها من خالل العادة والتكرار ال التجربة .وهذا
فسطة عليه تص ُّوره
الفلسفي
ما جعل تص ُّوره
والس َ
العلمي موضع جدل واسع نظرا ً ألثر ال َّريبيَّة َّ
ِّ
ِّ
من جهة ،وباعتبار أنَّه أحدث نوعاً من القطيعة مع تص ُّور العقالن ِّيني السابقني له من جهة
ثانية.
ما تجدر مالحظته هو أ َّن تناول هيوم ملسألة السببيَّة ور َّده للتجربة البرشيَّة إ ٰىل التجربة
ال العقل ،ورفضه تحليلها بالعقل واستنتاج النتيجة من السبب ،كام هو الحال يف باقي العلوم
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خرى ،هذا التناول أبهر بعض الفالسفة مثل كانط الذي أق َّر بأنَّه قد أيقظه من
الصحيحة األُ ٰ
العقائدي .لك َّن ذلك مل مينعه من التصادم مع املسلَّمة الواقع َّية الربَّان َّية التي تُ ِق ُّر بأ َّن
سباته
ِّ
الرضوري بني السبب والنتيجة وال
ىل الوجود
َّ
ِّ
كل يشء يحدث يف الكون له عالقة سببيَّة قامئة ع ٰ
ميكن ألم ٍر ما أ ْن يحدث من دون سبب لحدوثه.
الفكري ،وبعيدة عن
تظل مقاربة هيوم ملسألة السبب َّية حبيسة تص ُّوره
ىل هذا األساسُّ ،
ِّ
ع ٰ
الحق باعتبارها ترفض اإلقرار بأه ّم َّية العقل يف تفسريه للتجربة البرشيَّة يف الوجود ،وبقائه
ِّ
ىل نزعة تجريب َّية
الحواس والتجربة .وهذا ما جعل منه حبيس ن ََسقه
أسري
ِّ
املبني ع ٰ
الفلسفي ِّ
ِّ
الفلسفي إ ٰىل التهافت ،وبالتايل عدم مجاراة مبادئ الفلسفة
ش ِّكيَّة متط ِّرفة أفضت بتص ُّوره
ِّ
العقل َّية التي تُفسِّ الواقع بالعقل ال غري.

الحواس
غني عن القول :إنَّه إذا كان هيوم قد أرجع تفسري التجربة البرشيَّة للوجود إ ٰىل
ِّ
ٌّ
التجريبي املتط ِّرف
والتجربة ال العقل ،فإ َّن ذلك مل يكن من قبيل الصدفة وإنَّ ا يعود إ ٰىل موقفه
ِّ
الذي ينزع إ ٰىل جعل مسألة السبب َّية تركيب َّية ال تحليل َّية ليتجاوز بذلك اآلراء الشائعة يف عرصه ،ما
كل ما هو موجود ينبغي أ ْن يكون له سبب ليق َّر بأ َّن السببيَّة هي مسألة تركيبيَّة ال ميكن
يعني أ َّن َّ
الربهنة عليها.

مم تق َّدم ،يبدو تناول هيوم ملسألة السببَّة محفوفاً بالنقائص ،شأنه شأن العديد
انطالقاً َّ
ىل
من الطروحات الفلسف َّية األُ ٰ
ىل تفسري التجارب البرشيَّة ع ٰ
خرى؛ بفعل تركيز اهتاممه ع ٰ
ىل الحتم َّية الكون َّية التي أق َّرها الله يف الكون .كام أنَّه أهمل الجانب
التجربة
ِّ
والحواس ال ع ٰ
ىل
األخالقي يف تص ُّوره للسببيَّة خصوصاً أ َّن العامل ُّ
يعج بالعديد من القضايا األخالقيَّة القامئة ع ٰ
َّ
وربا
ىل ذلك ،إ َّن تص ُّوره
الفلسفي يبدو متضاربًا يف العديد من املسائلَّ ،
هذه املسألة .زد ع ٰ
َ
يعود ذلك باألساس إ ٰىل شكِّه املستم ِّر يف األشياء والظواهر.

نختم بأ َّن ما طرحه هيوم بشأن مسألة السبب َّية يبدو مبثابة الزوبعة؛ ألنَّه ال يزعزع أركان
كل حقيقة وجوديَّة ،خصوصاً
ىل شاكلة معتَقَد زائف بعيد عن ِّ
العلم فحسب ،بل يُظهره أيضاً ع ٰ
أنَّه نزع عنه ِس َمة الرضورة ،وأرجعه إ ٰىل العادة والتكرار ،وهذا ما يتنا ٰىف وأخالق العلم .كام أ َّن
هذا الطرح جلب له العديد من التبعات ال ِّدينيَّة واألخالقيَّة؛ وذلك إلخراجه هذه املسألة من
دائرة الرضورة والحتم َّية إ ٰىل دائرة الصدفة والعادة.
* * *
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ديفيد هيوم وقانون الع ّل َّية
لعبة التناقض املريب
مازن املطوري

[[[

البحث يف قانون العلِّيَّة العا ِّم من األبحاث الفلسفيَّة امله َّمة ج ًّدا؛ ملا ُيثِّله هذا القانون
من قاعدة ٍ
والتجريبي عليه ،ولذلك
الطبيعي
ارتباط عا ٍّم يف سلسلة املوجودات ،واتِّكاء البحث
ِّ
ِّ
ىل رأس ُسلَّم األولويَّات الذي
صار البحث يف هذا القانون من بني سائر أبحاث الفلسفة ع ٰ
البرشي منذ قديم الزمان ،ودفعه إ ٰىل التفكري من أجل الكشف عن لغز
ىل الفكر
ِّ
استحوذ ع ٰ
كل ما يقع يف هذا العامل
الوجود والعامل املحيط به؛ ذلك أ َّن اإلنسان يُدرك يف دخالة نفسه أ َّن َّ
من ظواهر وأحداث ال ميكن أ ْن يكون صدف ًة واتِّفاقاً ،وإنَّ ا له علَّة أوجبت تحقُّقه وحصولَه،
الفطري يف
الغريزي
ىل أساس ذلك يندفع باحثاً عن ِعلَل األشياء وأسبابِها إشباعاً للميل
ِّ
ِّ
وع ٰ
ىل العلَّة فقد
ُح ِّب االستطالع من جهة ،وتلبي ًة لحاجاته الحياتيَّة من جهة أُ ٰ
خرى ،فإ ْن وقف ع ٰ
اكتفى باإلميان بوجود علَّة خفيَّة عليه انسجاماً مع ذلك
بلغ ُمناه وهدفَه ،وإ ْن مل يقف عليها
ٰ
البديهي.
اإلدراك
ِّ
يف الواقع ،إ َّن ما يُقال يف الحديث عن نشأة ال ِّدين واإلميان بوجود خالق لهذا العامل
[[[ باحث وأُستاذ يف الحوزة العلم َّية بالنجف األرشف  -العراق.
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ٍ
يومئذ ،مل يستطع تفسري حوادث
يل البسيط
من أ َّن اإلنسان البدا َّيئ ،وبحكم مستواه العق ِّ
عظمى هي السبب يف حصول مختلف الظَّواهر
الطبيعة ،فأرجعها إ ٰىل كائن خلف العامل ،وق َّوة
ٰ
والحوادث .وبرغم أ َّن خصوم ال ِّدين واإلميان بالخالق يتَّخذون ذلك ذريعة؛ لتوصيف اإلميان
ىل إدراك الذِّهن اإلنسا ِّين
بالخالق عند اإلنسان األ َّول بالجهل ،نقول :إ َّن َّ
كل ذلك شاهد ع ٰ
لقانون العلِّ َّية والسبب َّية العا َّمة ،فهو ال يقبل أ ْن تكون تلك الحوادث والظواهر الطبيع َّية قد
حدثت صدف ًة واتِّفاقًا من دون سبب وعلَّة.
ىل أساس ذلك ،فمن أ َّول َّيات ما يُدركه البرش يف حياتهم اليوم َّية مبدأ العلِّ َّية والسبب َّية
ع ٰ
رضوري يؤمن به اإلنسان اضطرارا ً،
يل
العا َّمة ،والذي يُق ِّرر أ َّن ِّ
ٌّ
لكل حادث ٍة سب ًبا ،فهو مبدأ عق ٌّ
كل ما
غني عن التدليل والربهنة ،فاإلنسان يجد يف صميم ذاته باعثاً يبعثه إ ٰىل تعليل ِّ
وهو ٌّ
يجده من ظواهر وحوادث يف هذا العامل املحيط به ،وتربير وجوده والكشف عن أسباب
حصوله .هذا الباعث موجود بصورة فطريَّة يف طبيعة اإلنسان ،فاإلنسان دامئاً وأبدا ً يواجه
الخاصة والعا َّمة ،فيلتفت إ ٰىل جهة
سؤال :ملاذا؟ عند إدراكه ومشاهدته ظواهر حياته اليوم َّية
َّ
الصوت؛ ألنَّه يؤمن أ َّن هذه الظاهرة ال ب َّد لها من سبب ،وهكذا.
االسكتلندي الشكَّاك
ُعنى هذه املقالة املقتضبة بدراسة رؤية الفيلسوف
ىل ِّ
ِّ
ع ٰ
كل حال ،ت ٰ
ديفيد هيوم (1776 - 1711م) لقانون العلِّ َّية عرضاً ونقدا ً.
يف الواقع ،ثَ َّة اتِّجاهان يف تفسري هذا القانون:
االتِّجاه األ َّول :ات ِّجاه الفالسفة الواقعيِّني:
خرى،
ىل األُ ٰ
ورابطة العلِّ َّية وفق هذا االتِّجاه رابطة واقع َّية بني واقع َّيتني ،تتوقَّف إحداهام ع ٰ
ومع زوال واقع العلَّة يستحيل وجود املعلول وتحقُّقه ،فهناك رضورة وجوديَّة تربط بني
واقع َّيتني هي رابطة التوقُّف (العلِّ َّية واملعلول َّية) ،وإذا ما ُو ِج َدت الواقعة التي هي العلَّة فال
بديهي
بُ َّد وأ ْن تُو َجد الواقعة التي هي املعلول بالرضورة والحتم والوجوب .وهذا اإلدراك
ٌّ
أ َّو ٌّيل غري مستنتَج من العلوم الطبيع َّية التجريب َّية ،وإنَّ ا قيام العلوم التجريب َّية وكفاءة قوانينها
مرهونة بهذا القانون وما يتف َّرع عنه.
الحس ِّيني،
االتِّجاه الثاين :اتِّجاه الفيلسوف
ِّ
االسكتلندي الشكَّاك ديفيد هيوم وجمعٍ من ِّ
ُعنى املقالة بدراسته.
وهو االت ِّجاه الذي ت ٰ
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هيوم وقانون الع ِّل َّية:
كل محتويات (إدراكات) الذِّهن
تجريبي ،فهو يعتقد أ َّن َّ
حس
ديفيد هيوم فيلسوف ِّ ٌّ
ٌّ
الحس ،ويُص ِّنف اإلدراكات إ ٰىل صنفني :انطباعات وخواطر ،تُ ثِّل االنطباعات
تأيت من طريق ِّ
ُ
األشكال الباهت ُة لالنطباعات.
ُمعطيات التجربة بشكل مبارش من دون واسطة ،أ َّما الخواطر فهي
فكل تص ُّور مسبوق بانطباع ،ومبا أ َّن
كل معارف اإلنسان لها جذور يف االنطباعاتُّ ،
ويرى أ َّن َّ
ٰ
للمعنى؛
كل معارفنا ترجع إ ٰىل التجربة واالنطباع ،فإ َّن تص ُّورات من قبيل الجوهر تكون فاقدة
َّ
ٰ
معنى .ولنستمع
بأي انطباع ،فينبغي الشَّ طب عليها واعتبارها خالي ًة من ِّ
ألنَّها غري مسبوقة ِّ
كل ٰ
إليه وهو يُس ِّجل قائالً:
كل ٍ
نحس أملاً
ُّ
ىل أ َّن ثَ َّة فرقاً عظيامً بني إدراكات الذِّهن حني ُّ
واحد م َّنا سيوافق بسهولة ع ٰ
من حرارة زائدة أو لذَّة من حرارة ُملطَّفة ،وحني نستعيد يف ما بعد بالذاكرة ذلك اإلحساس أو
الحواس لكن ليس
حني نتوقَّعه باملخ َّيلة .وبإمكان امللكتني هاتني أ ْن تحاكيا أو تنقال إدراكات
ِّ
ُقسم إدراكات الذِّهن
يل وحيويَّته ..بإمكاننا إذن أ ْن ن ِّ
بإمكانهام أ ْن تبلُغا ق َّوة اإلحساس األص ِّ
أقل
جميعاً إ ٰىل صنفني أو نوعني يتم َّيزان باختالف درجة الق َّوة والحيويَّة ،فالتي من نوع َّ
وأقل حيويَّة ت ُس َّم ٰى يف العادة أفكارا ً ،أ َّما التي من النوع اآلخر فتفتقر إ ٰىل اسم يف اللّغة
ق َّوة َّ
خرى ،وأعتقد أ َّن األمر كذلك؛ أل َّن تسميتها أو ض َّمها تحت
اإلنكليزيَّة ويف معظم اللّغات األُ ٰ
ٍ
لفظ عا ٍّم ال يلزم َّإل ألغراض فلسف َّية ،فلنأخذ ح ِّريَّتنا إذن ول ُنس ِّمها انطباعات ،مستخدمني
كل ما هو أكرث حيا ًة
العادي ،وأعني بلفظ انطباع َّ
املعنى
مبعنى مختلف قليالً عن
هذا اللّفظ
ِّ
ٰ
ٰ
يف إدراكاتنا حني نسمع ونلمس ون ُِح ُّب ونكره ونرغب ونريد .وتتميَّز االنطباعات من األفكار
بأي من اإلحساسات أو الحركات
التي هي ما هو ُّ
أقل حيا ًة يف إدراكاتنا ،وما نعيه عندما نُفكِّر ٍّ
التي ذكرت اآلن[[[.
لكل محتويات الذِّهن التص ُّوريَّة:
الحس هو املصدر الوحيد ِّ
استند هيوم إ ٰىل ح َّجتني؛ لتقرير أ َّن َّ
األُو ٰىل :إذا قمنا بعمليَّة تحليل ألفكارنا التي مهام بلغ تركيبها وسم ُّوها ،نجدها تتحلَّل وترجع إ ٰىل أفكار
بسيطة ن ُِسخَت عن سابق إحساس وشعور ،بل حتَّ ٰى األفكار التي قد تبدو لنا يف الوهلة األُو ٰىل أنَّها أبعد عن
موىس وهبة ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2008 ،م ،ص،39 ،38 - 37
[[[ هيوم ،ديفيد :مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمة :دٰ .
رصف.
بت ُّ
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ذلك األصل ،نجد حني فحصها عن كثب أنَّها راجعة إ ٰىل إحساس وشعور ،ففكرة (الله) التي تعني املوجود

حس َّية طرأت عليها تطويرات ذهن َّية عرب ِ
رصف.
ُعب عن تص ُّورات ِّ
النها َّيئ غري املحدود ،ت ِّ
التوسعة والت ُّ

الحواس
حاسة من
حسا فقد علامً،
مبعنى أ َّن من يفقد َّ
الثانية :املطلب املعروف الذي يُق ِّرر أ َّن َم ْن فقد ًّ
ِّ
ٰ
ألعمى أ ْن يُعطي فكرة عن اللّون ،وال
الحس ،فال ميكن
فسيفقد جميع التص ُّورات واألفكار املرتبطة بذلك ِّ
ٰ
أي فكرة عن الصوت[[[.
ألص ّم َّ

من هذا اإلميان ختم هيوم كتاب (مبحث يف الفاهمة البرشيَّة) مق ّر ًرا:

أي
حني نطوف يف املكتبات مز َّودين بهذه املبادئ ،ماذا علينا أ ْن نتلف؟ إذا أخذنا بيدنا َّ
أي تعليالت تجريديَّة
مجلَّد يف الَّالهوت أو يف امليتافيزيقا املدرس َّية مثالً ،وتساءلنا :هل يتض َّمن َّ
كل .إذن ار ِم ِه يف
كل .هل يتض َّمن تعليالت تجريب َّية حول وقائع ووجود؟ َّ
حول الك ِّم والعدد؟ َّ
سوى سفسطات وأوهام[[[.
النار ألنَّه ال ميكن أ ْن يتض َّمن ٰ
الحس الشامل تو َّجه صوب البحث عن انطباع لتص ُّور العلِّيَّة ،فلو مل
ومن هذا املنطلق ِّ ِّ
رصف
يكن له انطباع لكان كتص ُّور الجوهر وهم ًّيا خالياً من
املعنى؛ إذ ال يتع َّد ٰى دور العقل الت ُّ
ٰ
بالحواس
كسب
الحس َّية ،ويعجز عن إبداع تص ُّورات وأفكار مختلفة متاماً َّ
عم يُ َ
يف التص ُّورات ِّ
ِّ
رأى أصحاب النظريَّة العقليَّة ،فالعقل عند هيوم:
كام ٰ
الخلقة ال تتع َّد ٰى ملكة الرتكيب
كل قدرة الذِّهن َّ
محجور عليه يف حدود ض ِّيقة ،وأ َّن َّ
والحواس ،فعندما نُفكِّر يف جبل من
والنقل والزيادة واإلنقاص للموا ِّد التي تُز ِّودنا بها الخربة
ُّ
ذهب فإنَّنا نجمع بني فكرتني متالمئتني نعرفهام سلفاً :الذهب والجبل .وميكننا أ ْن نتص َّور
حصاناً فاضالً؛ أل َّن الشعور الذي لدينا عن أنفسنا يسمح لنا بتص ُّور الفضيلة ،وميكننا أ ْن نُو ِّحد
كل موا ِّد التفكري
ما بني هذه وهيأة الحصان وشكله ،وهو حيوان مألوف لدينا .باختصار ،إ َّن َّ
الحواس الخارج َّية أو الباطنة ،وما يخضع للذِّهن أو اإلرادة إنَّ ا هو خلطها
مستم َّدة من
ِّ
عب عنه بلغة فلسف َّية :جميع أفكارنا ،أو إدراكاتنا األضعف ،هي ن َُس ٌخ
وتركيبها وحسب ،أو ما أُ ِّ
من انطباعاتنا أو إدراكاتنا األكرث حيا ًة[[[.
موىس وهبة ،ط ،1بريوت ،دار الفارايب2008 ،م ،ص 40و.41
[[[هيوم ،ديفيد :مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،ترجمة :دٰ .
[[[ م.ن ،ص.221
[[[ م.ن ،ص 39و.40
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حس ًّيا وتجريب ًّيا.
إذًا ،نحتاج -وفق هيوم -إ ٰىل تف ُّحص فكرة العلِّ َّية ِّ
لقد أنكر العلِّيَّة والرضورة الوجوديَّة الواقعيَّة بني األشياء ،وأرجع فكرة العلَّة واملعلول
يرى وقوع حادثة
إ ٰىل تداعي املعاين واألُلفة الذهنيَّة .فاإلنسان  -ج َّراء مشاهدته التجريبيَّة ٰ -
خرى باستمرار ،كام يف رؤيته حصول الغليان واالحرتاق ُعقَيب النار ،فينتزع
عقب حادثة أُ ٰ
سوى التعاقب ،وإذا ما قلنا بأ َّن ( )Xعلَّة لـ
من هذا التعاقب مفهوم العلِّ َّية ،فالعلِّ َّية ليست ٰ
( )Bفاملراد أ َّن ( )Bيعقب حصول ( )Xباطِّراد ،ويقوم الذِّهن بعمليَّة التعميم لهذا التعاقب
ىل أساس قانون تداعي املعاين ،فاقرتان التعاقب املطَّرد خارجاً واملتك ِّرر بني حادثتني أو
ع ٰ
خرى ،أ َّما وجود
ظاهرتني يخلق يف الذِّهن عاد ًة استدعاء تص ُّور أحدهام عند مشاهدة األُ ٰ
رضورة وجوديَّة بني ما نُس ِّميه علَّ ًة ومعلوالً ،وأ َّن حصول العلَّة يقتيض تحقُّق املعلول بالرضورة،
فأمر ال ميكن الوقوف عليه تجريبيًّا ،وهكذا ق َّرر:
سوى تتايل حادثتني ،من دون أ ْن نكون
ال ميكننا البتَّة أ ْن نكتشف بأكرث الفحوص إيغاالً ٰ
أي اقرتان بينه وبني أثره املفرتض[[[.
أي ق َّوة أو قدرة تجعل السبب يعمل ،أو ِّ
ىل فهم ِّ
قادرين ع ٰ
ولكن هل يكفي هذا التحليل لرفض وجود رضورة (ثبوتيَّة) واقعيَّة بني األشياء الخارجيَّة
حواسنا ال تشعر بها؟ وهل يكفي عدم فهمنا لتلك الق َّوة لنكران وجودها؟ ولِـ َم ال
برغم أ َّن َّ
ىل تلك الرضورة
تكون الرضورة الذِّهن َّية والنفس َّية بني تص ُّوراتنا وانطباعاتنا دليالً أو مؤشِّ ا ً ع ٰ
بأي حا ٍل من األحوال؟
الواقع َّية الثبوت َّية؟ ال س َّيام أ َّن القول بالصدفة واالتِّفاق ليس له ٌّ
محل ِّ
يحق لديفيد هيوم ،باعتباره تجريبيًّا مبتَذالً أ ْن يُق ِّرر قصور البرش عن
ينبغي القول :إنَّه ُّ
بأي
حس ًّيا ،ولكن ال ُّ
يحق له ِّ
إدراك تلك الرضورة يف عامل الثبوت والواقع ،وعدم وقوفه عليها ِّ
حس ًّيا
حا ٍل أ ْن يُن ِكر وجود الرضورة العلِّ َّية الواقع َّية بني األشياء الخارج َّية لعدم وقوفه عليها ِّ
وتجريب ًّيا .وسيأيت تعميق ذلك يف مالحظة ختام َّية.
ها هو مييض يف تأكيده إنكار الرضورة الواقعيَّة ،فيُس ِّجل لنا قائالً:
لكن ال يزال هناك طريقة لتج ُّنب هذه الخالصة ،وهناك مصدر مل نفحصه بعد ،فعندما
وكل نفاذنا يعجزان عن اكتشاف أو حتَّ ٰى عن
كل حنكتنا َّ
طبيعي فإ َّن َّ
يحرض يشء أو حادث
ٌّ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.107
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أي حادث سيحصل عنه من دون الخربة ،أو عن حمل تن ُّبؤاتنا إ ٰىل ما وراء اليشء املاثل
تخمني ِّ
والحواس ،وحتَّ ٰى بعد حالة واحدة أو تجربة واحدة نشاهد فيها حادثاً يتبع
مبارش ًة للذاكرة
ِّ
آخر فإنَّنا ال نكون مؤ َّهلني لصياغة قانونٍ عا ٍّم للتنبُّؤ مبا سيحصل يف حاالت مامثلة ،أل َّن ما
مجرى الطبيعة الكامل من
ىل
ٰ
نحسبه مبثابة ته ُّور يف الحكم ال يُغتَفر هو بالضَّ بط أ ْن نحكم ع ٰ
تجربة مفردة وإ ْن كانت دقيقة أو يقين َّية.
خاص من األحداث مرتافقاً مع آخر يف جميع الحاالت فإنَّنا ال نرت َّدد
لكن عندما يكون نوع ٌّ
طويالً يف التنبُّؤ بواحدة عند ظهور اآلخر ،وباستعامل هذا التعليل الذي ميكنه وحده أ ْن يجلب
لنا اليقني حول مسألة واقع َّية أو وجود .ونُس ِّمي عندها أحد الشيئني سبباً واآلخر أثرا ً ،ونفرتض
أ َّن هناك اقرتاناً بينهام ،وأ َّن قدرة الواحد ت ِ
وأقوى رضورة.
ُحدث اآلخر حتامً ،وتفعل بأكرب يقني
ٰ
الرضوري هذه بني األحداث تتولَّد من عدد من الحاالت
يظهر إذن ،أ َّن فكرة االقرتان
ِ
املتشابهة يكون فيها ترافق ثابت بني هذه األحداث ،وأ َّن هذه الفكرة ال ميكن لها البتَّة أ ْن
وكل املواقع املمكنة ،لكن ال يشء يف
كل األضواء َّ
أي حالة من الحاالت املعايِنة َّ
ت
ُستوحى من ِّ
ٰ
خرى،
عد ٍد من الحاالت يختلف عن ِّ
كل حالة مفردة نفرتض أنَّها مشابهة متا ًما للحاالت األُ ٰ
سوى أنَّه بعد تكرار الحاالت املتشابهة مييل الذِّهن بفعل العادة عند ظهور حادث ما إ ٰىل
ٰ
توقُّع الحادث الذي يصاحبه يف العادة ،وإ ٰىل االعتقاد بأنَّه سيوجد هذا االقرتان الذي نشعر به
يف ذهننا ،وهذا االنتقال املعتاد للمخ َّيلة من يشء إ ٰىل اليشء الذي يصاحبه يف العادة هو إذن
أي يشء
الشعور أو االنطباع الذي فيه نُشكِّل فكرة القدرة أو االقرتان
الرضوري ،وليس هناك ُّ
ِّ
أكرث من ذلك.
أي فكرة عن
حري القول :إ َّن هذا هو الفرق الوحيد القائم بني حالة مفردة ال نتلق َّٰى منها َّ
ٌّ
رأى فيها إنسان الحركة
االقرتان ،وعدد من الحاالت املتشابهة بوحي هذه الفكرة .فأ َّول م َّرة ٰ
إحدى الحادثتني
تتواصل بال َّدفع مثل االصطدام بني كُ َر َتْ بليارد مل يكن بإمكانه أ ْن يزعم أ َّن
ٰ
خرى ،لكن ما أ ْن الحظ حاالت
خرى ،كأ ْن يقول فحسب :إ َّن إحداهام ترافق األُ ٰ
كانت مقرتنة باألُ ٰ
كثرية من هذا النوع حتَّ ٰى أكَّد أ َّن الوقائع مقرتنة ،فام هو التب ُّدل الذي حصل وولَّد فكرة
يحس اآلن أ َّن هذه الحوادث مقرتنة
االقرتان الجديدة هذه؟ ال يشء ٰ
سوى أ َّن هذا اإلنسان ُّ
يف مخيَّلته ،وأ َّن بإمكانه أ ْن يتنبَّأ بسهولة بوجود الواحد مع ظهور اآلخر ،فعندما نقول :إذن
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إ َّن شيئاً ما مقرتن مع آخر ،فنحن نريد القول فحسب :إ َّن هذين الشيئني قد اكتسبا اقرتاناً يف
كل ٍ
ىل وجود
فكرنا ،هو أنَّهام يُولِّدان ذلك االستدالل الذي يجعل من ِّ
واحد منهام الدليل ع ٰ
اآلخر[[[.
خالصة هذا االت ِّجاه ،أ َّن ما هو يف عامل الواقع ال يتع َّد ٰى التعاقب بني الحادثتني املشهودتني
الذهني بني تص ُّور
الكل بأ َّن ( )Bتعقب ( )Xباستمرار ناشئ من االقرتان
ًّ
حسا ،وحكمنا ِّ ُّ
ِّ
واللبُ ِّديَّة والحتميَّة يف وجود ()B
الحادثتني ج َّراء التعاقب باطِّراد ،أ َّما فكرة الرضورة الوجوديَّة َّ
عند وجود ( )Xفغري متحقِّقة ،إذ ال يوجد يش ٌء اسمه الرضورة العلِّيَّة.
توصل إليها هيوم يف دراسته لقانون العلِّ َّية تُق ِّرر :أ َّن عالقة
من هنا ،فإ َّن النتيجة التي َّ
بعدي مكتسب من الخربة التجريب َّية
العلِّ َّية ليست رضوريَّة ومن ث َ َّم غري قبل َّية ،وإنَّ ا تص ُّور
ٌّ
رضوري ،وإذا كان قانون
نتيجة العادة الذهنيَّة التي تُؤ ِّدي إ ٰىل االعتقاد بأ َّن هذا التص ُّور
ٌّ
العلِّ َّية مكتسباً من الخربة وفق العادة الذِّهن َّية وليس مبدأً قبل ًّيا ،فال ميكننا والحال هذه توقُّع
حوادث املستقبل .ومبا أ َّن العلوم الطبيع َّية تنطلق من الوقائع املال َحظَة إ ٰىل ما مل يُال َحظ
(استقرائ ًّيا) ،أي من حاالت وقضايا جزئ َّية إ ٰىل نتائج وقوانني عا َّمة تشمل ما مل تت ُّم مالحظته
املنطقي ،وتكون النتيجة الحتميَّة هي َّ
الشك ،ولذلك
خربويًّا ،فإ َّن هذه القوانني ستفقد امل ِّربر
َّ
ق َّرر برتراند راسل يف حديثه عن أه ّم َّية هيوم قائالً:
وصل بفلسفة لوك وباركيل التجريب َّية إ ٰىل نتيجتها املنطق َّية ،وإذ جعلها متَّسقة مع ذاتها
معي نهاية ميِّتة ،ففي ات ِّجاهه من املستحيل
جعلها غري قابلة للتَّصديق .وهو ُيثِّل
مبعنى َّ
ٰ
مم وصل إليه[[[.
امليض إ ٰىل أبعد َّ
ُّ
يل يف املعرفة،
فضالً عن ذلك ،إ َّن َّ
أي إنكار لعقل َّية وقبل َّية مبدأ العلِّ َّية كام يؤمن أنصار املذهب العق ِّ
خرى -وفق هيوم -االستدالل عليه مببدأ استحالة التناقض؛ إذ ال تناقض يف تص ُّور بداية
ال ميكن من ناحية أُ ٰ

يظل ممكناً؛ ألنَّه ال ينطوي
أي واقعة ُّ
ليش ٍء من دون استناده إ ٰىل علَّة سبَّبت تلك البداية ،فـ «الض ُّد من ِّ
أي تناقض ،والذِّهن يتص َّوره مبثل السهولة والتميُّز الذي سيتص َّوره به لو كان مطابقاً متاماً للحقيقة.
ىل ِّ
ع ٰ
مم تنطوي عليه القض َّية
والقض َّية (الشمس لن ترشق غدا ً) ليست َّ
ىل تناقض أكرث َّ
أقل معقول َّيةً ،وال تنطوي ع ٰ
[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.110 - 108
[[[ راسل ،برتراند :تاريخ الفلسفة الغربيَّة ،ترجمة :د .مح ّمد فتحي الشنيطي ،الهيأة املرصيَّة العا َّمة للكتاب2012 ،م ،ج،3
ص.219
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ىل تناقض ولن
ىل خطئها ،إذ حني تكون برهانيًّا خاطئة ستنطوي ع ٰ
(سترشق) ،فباطل إذن ما نُج ِّرب الربهنة ع ٰ

ميكن للذِّهن ق ُّط أ ْن يتص َّورها بتم ُّيز»[[[.

يف هذه النقطة بالتحديد ،أي رفض استنباط مبدأ العلِّ َّية من قانون استحالة التناقض ،يتَّفق الفيلسوف

املسلم السيِّد مح ّمد باقر الصدر مع هيوم ،برغم إميان الصدر أ َّن قانون العلِّيَّة من مبادئ العقل األ َّوليَّة ،إذ
ىل نحو الرضورة
ال تناقض بني أ ْن يكون لليشء بداية وبني أ ْن ال يكون له علَّة ،فتص ُّور الحادثة ال يوجب ع ٰ

االنتقال إ ٰىل أ َّن لها ُم ِ
حدثاً أوجدها ،حتَّ ٰى يلزم التناقض حني نرفض فكرة العلِّ َّية ونقول بوجودها من دون
علَّة .وقد س َّجل يف هذا الصدد قائالً:

ىل أ َّن مبدأ العلِّيَّة ال ميكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض ،إذ
إنَّنا مع هيوم يف تأكيده ع ٰ
منطقي يف افرتاض حادثة من دون سبب ،أل َّن مفهوم الحادثة ال يستبطن
أي تناقض
ال يوجد ُّ
ٍّ
يل يف الفلسفة الذي يؤمن
ىل االتِّجاه العق ِّ
ىل هذا األساس يتو َّجب ع ٰ
ذات ًّيا فكرة السبب ،وع ٰ
مببدأ العقليَّة وقبليَّته ،أ ْن يُوضِّ ح طريقة تفسريه عقليًّا ملبدأ العلِّيَّة من دون أ ْن يتو َّرط يف
محاولة استنباطه من مبدأ عدم التناقض مبارش ًة[[[.
وفق هذا النص ،ال يكون مبدأ العلِّ َّية قض َّية تكراريَّة يستنبط محمولها من موضوعها ،فتص ُّورنا للحادثة
ال يستبطن أ ْن يكون لها علَّة حتَّ ٰى إذا تص َّورناها من دون علَّة كان من التناقض بني التص ُّورين ،خالفاً للقضايا
التكراريَّة ،فتص ُّور قضيَّة األعزب ال زوج له ،والتي هي من القضايا التكراريَّة ،يكون تص ُّور املحمول (ال زوج
له) مستبطناً يف املوضوع (األعزب) ،وال ميكن تص ُّور أحدهام من دون تص ُّور اآلخر للزوم التناقض.
مستقل عن مبدأ استحالة التناقض ،وال يعتمد
ٌّ
يل
ينتج من هذا التحليل أ َّن قانون العلِّ َّية هو مبدأ عق ٌّ
ىل ح ٍّد سواء بشكلٍ
مستقل.
ٍّ
عليه يف االستدالل ،وإنَّ ا اإلميان بهام ع ٰ
لك َّن الصدر  -وبرغم اتِّفاقه مع هيوم يف هذه النقطة ،ورفضه كذلك استدالالت رجال املدرسة العقل َّية
خرى اختالفه مع هيوم يف نقطتني هام :اإلقرار مببدأ العلِّ َّية بوصفه قض َّية
ىل مبدأ العلِّ َّية  -يُق ِّرر من ناحية أُ ٰ
ع ٰ
عقل َّية قبل َّية ،واالعتقاد بإمكان االستدالل عليه بالتجربة[[[.

[[[ هيوم ،مبحث يف الفاهمة البرشيَّة ،م.س ،ص.50
التخصصيَّة للشهيد الصدر ،قم1426 ،هـ،
[[[ الصدر ،محمد باقرُ :األ ُسس املنطقيَّة لالستقراء ،ط ،2قم ،مركز األبحاث والدراسات
ُّ
ص.134
[[[ الصدر ،محمد باقرُ ،األ ُسس املنطق َّية لالستقراء ،م.س ،ص.137
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هيوم والغزايل:
إذا كانت ثَ َّة أه ّميَّة لديفيد هيوم يف طرحه ألفكار تنال من قانون العلِّيَّة بوصفه قانوناً
عقليًّا قبليًّا ،فهناك أولويَّة للمتكلِّم املسلم أيب حامد الغزايل يف هذا املجال ،فقد كانت روح
األفكار التي طرحها األ َّول حارض ًة يف مناقشات الثاين لقانون العلِّ َّية.
رأى الغزايل أ َّن ما نشاهده من اقرتان بني النار واإلحراق هو مج َّرد اقرتان ليس فيه عالقة
ٰ
رضورة بني وجود أحدهام ووجود اآلخر ،وإنَّ ا يحصل اعتقادنا بسببيَّة النار لإلحراق بفعل
نص كالمه حيث قال:
العادة ،ومن املستحسن نقل ِّ
كل
االقرتان بني ما يُعتَقد يف العادة سبباً وبني ما يُعتَقد ُمس َّبباً ليس رضوريًّا عندنا ،بل ُّ
شيئني ،ليس هذا ذاك وال ذاك هذا ،وال إثبات أحدهام متض ِّمناً إلثبات اآلخر ،وال نفيه متض ِّمناً
لنفي اآلخر ،فليس من رضورة وجود أحدهام وجود اآلخر ،وال من رضورة عدم أحدهام عدم
الري والرشب ،والشبع واألكل ،واالحرتاق ولقاء النار ،والنور وطلوع الشمس،
اآلخر ،مثل ِّ
واملوت وج ِّز ال َّرقبة ،والشفاء ورشب الدواء ،وإسهال البطن واستعامل املس ِّهل ،وهل َّم ج َّرا ،إ ٰىل
الطب والنجوم والصناعات ِ
والح َرف[[[.
ِّ
كل املشاهدات من املقرتنات يف ِّ
وق َّرر الغزايل أنَّنا آم َّنا بسببيَّة هذه الظواهر ،واعتقدنا بكونها فاعلة التأثري بفعل املشاهدة ،مع أ َّن

املشاهدة وحدها ال ُّ
ىل أنَّها [النار] الفاعل وليس لهم دليل َّإل
ىل أكرث من االقرتان ،فام الدليل ع ٰ
تدل ع ٰ
ىل الحصول عندها وال ُّ
مشاهدة حصول االحرتاق عند مالقاة النار ،واملشاهدة ُّ
ىل الحصول بها،
تدل ع ٰ
تدل ع ٰ

وأنَّه ال علَّة سواها[[[.

وفق هذه النصوص تكون العلِّ َّية بنظر الغزايل عالقة منشأها األفعال التي جرت العادة أ ْن تحصل من

دون أ ْن تصل إ ٰىل ح ِّد الرضورة ،وأث َّرت العادة يف أذهاننا تلك العالقة بشكل ال ُّ
ينفك .وبرغم رسوخ هذه
العالقة يف الذِّهن بفعل العادة َّإل أنَّها ال تُشكِّل قانوناً عا ًّما ميكن أ ْن يضمن سري الحوادث مستقبالً بشكلٍ
رضوري ،وإنَّ ا ميكن االنفكاك والزوال فيها.
ٍّ
نعم يفرتق الغزايل عن هيوم يف عدم إنكاره للعلِّ َّية مطلقاً وقرصه لهذه العالقة يف مصداق واحد هو
[[[ الغزايل :تهافت الفالسفة ،تحقيق :سليامن دنيا ،ط ،4مرص ،دار املعارف ،ص.239
[[[ م.ن ،ص.240
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الله تعا ٰىل خالق العالَم ،خالفاً لألخري الذي مل يجد مصداقاً واحدا ً ُيثِّل عالقة العلِّيَّة .وفضالً عن ذلك ،فقد
كانت منطلقاته كالم َّية رصفة ،حيث دعاه إميانه بفاعل َّية الله التا َّمة املطلَقة إ ٰىل رفض العلِّ َّية املطلَقة ،بينام
كان إنكار هيوم لها سبباً يف رفض فاعل َّية الله يف املعاجز والرعاية اإلله َّية .واملقارنة بينهام تفصيالً تحتاج إ ٰىل
دراسة مستأنفة.

مالحظات ختام َّية:
الحس َّية هي املصدر الوحيد والفريد ملعارف
حيث إنَّنا ال نؤمن يف (نظريَّة املعرفة) بأ َّن التجربة والخربة ِّ

ىل
اإلنسان وتص ُّوراته ،فإ َّن َّ
يبقى رؤية نظريَّة مبنيَّة ع ٰ
كل هذا البناء الذي طرحه هيوم يف مناقشته لقانون العلِّيَّةٰ ،
فكرة خالفيَّة ال متتلك قيم ًة وأساساً ُمح َكامً ،كام أ َّن حرص التص ُّورات يف تلك التي يأخذها اإلنسان من الخارج
الحواس (املفاهيم املاهويَّة) هو اآلخر غري تا ٍّم كام تق َّرر يف محلِّه من نظريَّة املعرفة.
بشكل مبارش عرب
ِّ
ىل ات ِّجاه
سوى هذا الخالف املبنا ِّيئ
وما ٰ
األسايس ،ثَ َّة مجموعة من املالحظات التي ميكن تسجيلها ع ٰ
ِّ

هيوم يف تفسري قانون العلِّيَّة:

 .1أ َّن تص ُّور اإلنسان عن العلِّ َّية يختلف عن تص ُّوره مفهوم التعاقب ،وهذا التص ُّور ليس مأخوذا ً من
الخارج بشكل مبارش حتَّ ٰى نستشكل بعدم وجوده خارجاً ،وإنَّ ا هو معقول ثانٍ
فلسفي ال يتوفَّر عليه
ٌّ

ىل مفاهيم التعاقب والحرارة واإلنسان والضوء وسائر املفاهيم املاهويَّة (معقوالت أ َّوليَّة) بشكلٍ
كتوفُّره ع ٰ

مبارش من الخارج عرب االرتباط الحسِِّّ  ،وإنَّ ا يتوفَّر عليه وفق عمليَّات ذهنيَّة معيَّنة وينتزع من منشأه ،فال
ميكن القول :هو غري موجود يف الخارج ،ويف الوقت ذاته ليس له ما بإزاء يف الخارج ،وإنَّ ا من املفاهيم التي
خارجي) ،يف مقابل املفاهيم املاهويَّة التي يكون عروضها وات ِّصافها
ذهني واتِّصافها
يقال بشأنها( :عروضها
ٌّ
ٌّ
خارجيَّني ،ومفاهيم املنطق التي يكون عروضها واتِّصافها ذهنيَّني.
 .2أ َّن العلَّة واملعلول قد يكونان مقرتنني متاماً بالزمان ومع ذلك نُدرك علِّ َّية أحدهام لآلخر من قبيل

وقت ٍ
حركة اليد وحركة القلم حال الكتابة ،فالحركتان توجدان دامئاً يف ٍ
واحد ،ومن ث َ َّم إذا افرتضنا أ َّن العلِّ َّية
خرى وفق قانون تداعي املعاين ،ملا أمكن يف هذا االفرتاض
والرضورة يرجعان إ ٰىل استتباع
إحدى الظاهرتني لألُ ٰ
ٰ

وقت ٍ
تحتل حركة اليد مركز العلَّة من دون حركة القلم ،أل َّن العقل أدرك الحركتني يف ٍ
واحد ،والسؤال
أ ْن َّ
ٍ
حينئذ :لِـ َم وضع العقل حركة اليد موضع العلَّة وحركة القلم موضع املعلول؟ هذا معناه أ َّن العلِّ َّية تختلف
عن التعاقب والتداعي[[[.

التخصص َّية للشهيد الصدر ،قم1424 ،هـ ،ص.96
[[[ الصدر ،مح ّمد باقر :فلسفتنا ،ط ،1قم ،مركز األبحاث والدراسات
ُّ
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صح لديفيد هيوم
 - 3أ َّن التداعي كث ًريا ما يحصل بني شيئني من دون االعتقاد بعلِّيَّة أحدهام لآلخر ،فلو َّ
فس العلَّة واملعلول بأنَّهام حادثتان نُدرك تعاقبهام كثريا ً حتَّ ٰى تحصل بينهام رابطة تداعي املعاين يف
أ ْن يُ ِّ
الذِّهن ،لكان الليل والنهار من هذا القبيل ،فكام أ َّن الحرارة والغليان حادثتان تعاقبتا حتَّ ٰى نشأت بينهام

رابطة تداعي املعاين يف الذِّهن ،فالحال نفسه يف الليل والنهار إذ إنَّهام يتعاقبان دامئاً ويحصل تدا ٍع عند
تص ُّور أحدهام لتص ُّور اآلخر ،مع أ َّن عنرص الرضورة والعلِّيَّة التي نُدركها بني الحرارة والغليان ليس موجودا ً
بني الليل والنهار ،فليس الليل علَّة النهار وال العكس ،وال ميكن تفسري هذا العنرص مبج َّرد التعاقب املتك ِّرر

واملؤ ِّدي إ ٰىل تداعي املعاين كام افرتضه هيوم[[[.

إضاف ًة إ ٰىل ما تق َّدم ،فإ َّن تص ُّور هيوم عن العلِّيَّة قد ُهوجِم من ل ُدن علامء تجريبيِّني يشرتكون معه يف

ىل وجود حالة ممتازة نُدرك فيها العلِّ َّية،
الفضاء املعر ِّيف ،فقد أكَّد مان دي بريان يف كتابه عن تحليل الفكر ع ٰ

يل ،فهذا املجهود ُّ
ونص قائالً:
ىل انتقال الق َّوة من العلَّة إ ٰىل املعلولَّ ،
يدل ع ٰ
وهي املجهود العض ُّ

تبقى دامئاً يف أعامق الفكر
وعبثاً نحاول استبعاد هذا املجهود ،أعني العلَّة أو الق َّوة التي ٰ
كل محاوالت
ىل الرغم من ِّ
اسم
أي ٍ
تحت ِّ
اصطالحي نستعمله ،أو حتَّ ٰى إذا مل نُس ِّمه .وع ٰ
ٍّ
املنطق ،فإ َّن هذه الفكرة الحقيق َّية ،فكرة العلِّ َّية ،ال ميكن أبدا ً خلطُها بأيَّة فكرة عن التوايل
التجريبي للظَّواهر أو االرتباط بينها[[[.
ِّ
يضيف بريان أ َّن املجهود يحمل معه بالرضورة إدراك عالقة بني الكائن الذي يُح ِّرك أو يريد أ ْن يُح ِّرك،
ُعي حركته ،ومن دون الح ِّد الذي يقاوم ال
وبني عقبة ما تقاوم حركته ،ومن دون الذات أو اإلرادة التي ت ِّ
ىل أنَّها
يوجد مجهود ،ومن دون املجهود فال معرفة وال إدراك من ِّ
أي نوع ،ففي املجهود إذن نُدرك األنا ع ٰ
العلَّة الرضوريَّة للحركة املال َحظة ،أي إنَّنا ال نُدرك مج َّرد توا ٍل ،بل نُدرك عالقة علِّ َّية.

يف هذا السياق ،ق َّرر علامء نفس الشكل أنَّه من وجهة النظر الظاهراتيَّة البحتة ،فإ َّن التجربة املبارشة

ت ُعطينا أكرث من مج َّرد توا ٍل بسيط ملضمون الشعور ،بل يتولَّد عندنا انطباع بأ َّن الحالة الثانية تتولَّد وتصدر
عطى لنا يف الوقت نفسه الذي نُدرك فيه مضمونها ،وال فصل بينهام
وتنتج من األُو ٰىل ،وات ِّصالها
ُّ
الرضوري ُم ٰ
َّإل بطريقة مصطَنعة.
أجرى تجارب أرشك فيها مئات من األشخاص لتفنيد ات ِّجاه
أ َّما عامل النفس
التجريبي ألربت ميشوت ،فقد ٰ
ُّ
[[[ الصدر ،محمد باقر ،فلسفتنا ،م.س ،ص.97
[[[ بدوي ،عبد الرحمن :مدخل جديد ٰإىل الفلسفة ،ط ،1الكويت ،وكالة املطبوعات1975 ،م ،ص  110و.111
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ىل أ َّن إدراك
هيوم يف تفسري العلِّيَّة ،وخلص يف كتابه الرائد يف هذا املجال «إدراك السببيَّة» إ ٰىل التأكيد ع ٰ
ىل ذلك ،منها مثال املطرقة التي تدفع
العلِّ َّية هو أمر
موضوعي مثل سائر اإلدراكات ،وقد ساق شواهد ع َّدة ع ٰ
ٌّ

مسامرا ً يف قطعة الخشب ،ومثال السكِّني الذي يقطع قطعة من الخبز ،فحني نشهد هذه العمل َّيات هل
ىل انطباع حركتني متناسقتني زمانيًّا ومكانيًّا وهام تق ُّدم السكِّني مثالً وتق ُّدم الشَّ ِّق
نجد أ َّن اإلدراك يقترص ع ٰ
يف الخبز أو العكس؟ وإنَّ ا نُدرك مبارش ًة الفعل نفسه مبا هو كذلك ،أي قطع السكِّني للخبز بالرضورة[[[.

موضوعي واآلخر
التجريبي املعروف يف نظريَّة هيوم جزئني أحدهام
رأى راسل الفيلسوف
يف املقابلٰ ،
ٌّ
ُّ
ذا ٌّيت:
مبعنى أ َّن
املوضوعي مفا ُده :حني نحكم بأ َّن (أ) تُسبِّب (ب) فقد الحظنا مرارا ً وتكرارا ً اقرتانهام،
الجزء
ٰ
ُّ

حق يف أ ْن نقول :إ َّن (أ) يجب أ ْن تعقبها
(أ) أعقبتها فورا ً أو بغاية الرسعة (ب) .ويف هذا الجزء ليس لدينا ٌّ
أي سند يف أ ْن نفرتض  -رغم كرثة امل َّرات التي كانت فيها (أ) تعقبها
(ب) يف املناسبات املقبلة ،ولكن هل لدينا ُّ
يرى هيوم أ َّن العلِّيَّة ميكن تعريفها يف حدود التعاقب وهي
(ب)  -وجود عالقة تتخط َّٰى هذا التعاقب؟ وهنا ٰ
مستقل.
ًّ
ليست تص ُّو ًرا
أ َّما الجزء الذا ُّيت من النظريَّة فمفا ُده :أ َّن اقرتان (أ) بـ (ب) املال َحظ مرارا ً وتكرارا ً يجعل انطباع (أ) يُس ِّبب
املوضوعي من النظريَّة  -فيجب أ ْن
فكرة (ب) ،ولكن إذا كان علينا أ ْن نُع ِّرف العلَّة  -كام اقرتنت يف الجزء
ِّ

نُك ِّرر الكلامت السابقة ،وإذا استبدلنا تعريف العلَّة يصبح ما سبق« :لقد لوحظ مرارا ً وتكرارا ً أ َّن االقرتان
امللحوظ بني املوضعني (أ) و(ب) مرارا ً وتكرارا ً يعقبه أمثلة تعقب فيها فكرة (أ) انطباع (ب)».
املدى الذي يعزوه هيوم
ولكن راسل يُق ِّرر أنَّنا حتَّ ٰى لو سلَّمنا بأ َّن هذه القض َّية صحيحة ولك َّنها ال تبلغ ٰ
أي سبب
إ ٰىل الجزء الذايتِّ من نظريَّته ،وهو يُؤكِّد امل َّرة تلو امل َّرة أ َّن االرتباط املتك ِّرر بني (أ) و(ب) ال يُشكِّل َّ
ومعنى ذلك أ َّن تجربة االقرتاب املتك ِّرر
لتوقُّعهام مرتبطني يف املستقبل وإنَّ ا هو علَّة هذا التوقُّع فحسب،
ٰ
تقرتن يف معظم األحيان بعادة تداعٍ.
املوضوعي من نظريَّة هيوم ،فإ َّن الواقع القائل بأ َّن التَّداعيات
ولو سلَّمنا  -بحسب راسل  -بالجزء
ِّ

يف املايض كثريا ً ما كانت تتشكَّل يف مالبسات من هذا القبيل ،ليست سبباً يف افرتاض أنَّها ستستمر ،أو أ َّن
تداعيات جديدة ستتشكَّل يف مالبسات مامثلة .والحقيقة وفق راسل حيث كان األمر متَّصالً بعلم النفس فإ َّن
ىل ذلك بالقول:
هيوم يبيح لنفسه أ ْن يعتقد يف العلِّ َّية
مبعنى يدينه هو بوج ٍه عا ٍّم ،ويسوق راسل شاهدا ً ع ٰ
ٰ
[[[ بدوي ،عبد الرحمن ،مدخل جديد ٰإىل الفلسفة ،م.س ،ص 111و.112
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أرى تُفَّاحة وأتوقَّع أنَّني إذا أكلتها سأُج ِّرب نوعاً معيَّناً من الطعم ،فوفق هيوم ليس هناك سبب لكوين
أنا ٰ
فس وجود توقُّعي أنا ،ولك َّنه ال يُ ِّربره ،بيد أ َّن قانون العادة
أُج ِّرب هذا النوع من الطعم! إ َّن قانون العادة يُ ِّ
ىل الرغم من أ َّن
عل ،ومن ث َ َّم كام ٰ
رأى راسل لو أخذنا هيوم مأخذ الج ِّد للزم أ ْن نقول :ع ٰ
هو نفسه قانون ِّ ٍّ
معي من الطعم فليس سبباً ينبغي معه أ ْن يستم َّر اقرتان
منظر التُّفَّاحة يف املايض كان مقرتناً بتوقُّع نوع َّ
أرى يف امل َّرة القادمة تُفَّاحة سأتوقَّع أ ْن يكون لها طعم مشابه لطعم لحم
فربا حني ٰ
هذا املنظر بذاك التوقُّعَّ ،
ىل غري هذا الوجه بعد خمس دقائق ،فلو كانت
البقر
ِّ
املشوي ،ويف وسعك يف هذه اللَّحظة أ ْن تظ َّن األمر ع ٰ
نظريَّة هيوم املوضوع َّية صحيحة فليس لدينا سبب أفضل للتوقُّعات يف علم النفس منه للتوقُّعات يف العامل
ىل النحو التايل« :القضيَّة (أ) هي علَّة
املا ّد ِّي ،ويف الوسع  -كام ق َّرر راسل  -رسم نظريَّة هيوم رسامً كرويًّا ع ٰ
(ب) تعني انطباع (أ) هو علَّة فكرة (ب)» ،وهذا كتعريف جهد غري موفَّق.
ث ّم مييض راسل يف فحص نظريَّة هيوم املوضوع َّية فحصاً دقيقاً[[[.
ختاماً ،ينبغي القول :إنَّه من الغريب ج ًّدا أ ْن يتَّجه هيوم إ ٰىل إنكار الرضورة الوجوديَّة واللَّ بُ ِّديَّة والحتميَّة
الحس هو ميزان وجود الحقائق
بني الظاهرتني (العلَّة واملعلول) ،لعدم الوقوف عليها ِّ
حسيًّا ،وكأ َّن اإلدراك ِّ ِّ
ىل حقائق علم َّية كثرية
ىل أ َّن هذه النزعة ِّ
الحس َّية املبتَذلة عند هيوم تعني القضاء التا َّم ع ٰ
خلف الذِّهن! ع ٰ
أضحى حقيقة
أثبتتها العلوم التجريب َّية من دون الوقوف عليها بشكل حسٍِّّ مبارش ،فقانون الجاذب َّية الذي
ٰ
التوصل إ ٰىل هذا القانون واستكشافه مبعونة
علميَّة مسلَّمة مل يُت َو َّصل إليه عرب اإلحساس املبارش ،وإنَّ ا ت َّم ُّ
خرى محسوسة ،وتد ُّخلِ العقل يف االستنتاج.
ظواهر أُ ٰ

* * *

[[[ راسل ،برتراند ،تاريخ الفلسفة الغرب َّية ،م.س ،ج ،3ص 227و.228
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* * *

التجريب عىل الفلسفة
ديفيد هيوم وتطبيقه للمنهج
ِّ
دراسة مبدأ السبب َّية نموذج ًا
شهاب ال ِّدين مهدي

[[[

ُيثِّل عرص ديفيد هيوم  -بال ٍّ
شك  -منعطفاً تاريخيًّا يف مسار الفلسفة الغربيَّة؛ حيث متكَّن
من تطوير فلسفة تجريبيَّة ظهرت معاملها عند أسالفه كجون لوك وجورج بريكيل ،وصياغ ِتها
صياغ ًة ُممن َهجة ومتكاملة .وال نبالغ إذا قلنا :إنَّه هو الذي وضع الحجر األساس إلنكار املفاهيم
الوجودي
امليتافيزيق َّية ورواج الرؤية الشُّ كوك َّية يف العامل الغر ِّيب إ ٰىل درجة اعرتاف الفيلسوف
ِّ
إميانويل كانط يف كتابه «مق ِّدمات نقديَّة» بأ َّن أعامل هيوم هي التي أيقظته من سباته الدوغام ِّيئ.
يف الواقع ،ال ُيكننا تفسري مرشوع هيوم إلَّ إذا أخذنا بعني االعتبار سلسلة من أحداث
الوسطى وكانت خلف َّية تاريخ َّية ألعامله؛ ولقد كان لكوبرنيكوس وثورته الفلك َّية،
تعقَّبت العصور
ٰ
ومن تبعه من أمثال غاليليو ونيوتن ،دور عظيم يف تشييده لرصحه املعر ِّيف ،فهم متكَّنوا عرب ما
كربى
طبَّقوه من نظرة ميكانيكيَّة للعامل ،من أ ْن يُق ِّوضوا إرث أُرسطو العظيم ،ويُنجِزوا تح ُّوالت ٰ
ىل ساحة العلوم الطبيع َّية ،األمر الذي فتح آفاقاً جديدة أمام الباحثني ،وشغل بال العلامء
ع ٰ
وأثار انتباههم إ ٰىل موضوع منهج َّية العلم .وكان يف طليعتة هؤالء الفيلسوف الربيطا ُّين فرانسيس
[[[ باحث وأكادميي يف إيران.
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بيكون الذي أعار منهج َّية العلم اهتامماً فائقاً ،ورفض بش َّدة املنهج السائد ٍ
وقتئذ بقوله:
إ َّن األساليب الرائجة ال تُحقِّق تق ُّدماً كبريا ً يف اآلراء العلميَّة ،وال تنتج أعامالً علميَّة
ملموسة[[[.
رسطي بالذات ،معتق ًدا أ َّن العلوم املألوفة
ويقصد باألساليب الرائجة قواعد املنطق األُ ِّ
ال تُجدي يف استكشاف الصناعات الحديثة ،كام أ َّن املنطق السائد عاج ٌز عن إنتاج العلوم
الحديثة.
ىل بيكون ،بل كانت موضع
مل تكن النظرة النقديَّة تجاه منهج َّية العلوم القدمية حك ًرا ع ٰ
اهتامم لفالسفة وعلامء آخرين نظري ديكارت وغاليليو ونيوتن أيضً ا .ونتيج ًة لهذه املحاوالت
لدى الفالسفة ال ُج ُدد أنَّه من املستحيل مبكان أ ْن يُدرك اإلنسان ذوات
أصبح الرأي السائد ٰ
ىل
األشياء ،لذا من األفضل أ ْن يتنازل عن املحاوالت العقيمة الكتناهها،
َّ
ويصب اهتاممه ع ٰ
املنحى بقوله:
مالحظة األُمور الجل َّية .وقد أعرب نيوتن عن هذا
ٰ
لقد وضع ال ُكتَّاب ال ُج ُدد البحث عن املُثُل والصور الذات َّية جان ًبا ،وحاولوا دراسة الطبيعة
َّ
تستدل بحسب الظواهر الطبيعة
وفقًا لقوانني الرياضيَّات ...فمه َّمة الفلسفة الطبيعيَّة هي أ ْن
[[[
ومن دون الفرض َّيات املقبولة مسبقاً ،وتستنتج العلل من املعاليل .
حري القول هنا :إ َّن الطبيعة يف نظر نيوتن بدت وكأنَّها نظام تقوده القوانني امليكانيك َّية ويعمل وفق آل َّية
ٌّ
الرتوس املتقاطرة .فقد كان يعتقد أ َّن اكتشاف هذه القوانني بفضل املالحظة والتجربة يُعتَرب خطوة كبرية إ ٰىل
األمام ،بينام الحديث عن العلل املجهولة واألسباب الخفيَّة والغامضة  -كام كانت تُر ِّوج له الفلسفة اإلغريقيَّة -

أي افرت ٍ
العلمي ،ويُطلِق مقولته الشهرية:
يل يف البحث
كان مج َّرد كالم باطل .ومن هذا املنطلق كان يرفض َّ
اض قَ ْب ٍّ
ِّ
كل ما ال ميكن استنتاجه من الظواهر امللموسة؛ وال مكانة لها يف الفلسفة
أنا ال أُك ِّون الفرض َّيات ،والفرض َّية هي ُّ

ىل أساس علم الغيب أو األُصول امليكانيكيَّة[[[.
التجريبيَّة سواء أكانت ميتافيزيقيَّة أم فيزيائيَّة ،ع ٰ

نقال عن
[[[ جهانگريي محسن :أحوال وآثار وآراء فرانسيس بيكون ،طهران ،رشكت انتشارات علمي وفرهنگي ،صً ،127
األروجانون الجديد.
[[[ فرانكلني لوفان :جريانهاي بزرگ در تاريخ انديشه غريب ،بومر ،ترجمة :حسني بشرييَّة ،طهران ،مركز بازشنايس إسالم وإيران،
1978م ،ص.410
[3] Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, Translated by I.
Bernard Cohen &Anne Whitman, University of California Press (1999), Page 943.
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اقتفى هيوم يف ذلك أثر نيوتن ألنَّه كان شغوفاً بإنجازاته العمالقة يف الفيزياء ،وإذا كان األخري
ولقد
ٰ
النيوتني
ىل العلوم الطبيع َّية ،فإ َّن األ َّول كان يحاول أ ْن مي َّد مناهج العلم
يهدف إ ٰىل تطبيق املنهج
التجريبي ع ٰ
ِّ
ِّ
رصح يف مدخل كتابه «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة» ،كان يعتقد بأ َّن
ىل ساحة العلوم اإلنسان َّية آنذاك .وكام َّ
ع ٰ
كل العلوم لها عالقة ما بالطبيعة البرشيَّة ،ويقول :إ َّن ذلك أمر واضح يف املنطق واألخالق والنقد والسياسة،
َّ
الطبيعي فهي تبدو يف بادئ األمر وكأنَّها تهت ُّم مبوضوعات غري
وأ َّما الرياضيَّات والفلسفة الطبيعيَّة وال ِّدي ُن
ُّ
ىل
اإلنسان ،بيد أ َّن لها صلة أيضً ا بهذه الطبيعة ،إذ تُع َرف عن طريق اإلنسان ،واإلنسان هو الذي يحكم ع ٰ
ما هو صادق وما هو زائف يف هذه الفروع من املعرفة .ويخلص هيوم إ ٰىل القول بأ َّن الطبيعة البرشيَّة
تكون مركز العلوم وأساسها ،ومن األه ّميَّة البالغة أ ْن تُط ِّور علامً لإلنسان ،ولكن كيف يت ُّم ذلك؟ عن طريق
خرى ،لذا فإ َّن األساس الصلب
تطبيق املنهج
التجريبي؛ أل َّن هذا العلم هو األساس الصلب والوحيد للعلوم األُ ٰ
ِّ
ىل التجربة واملالحظة[[[ .كام أنَّه يف كتابه «بحث
والوحيد الذي ميكن أ ْن نُعطيه إيَّاه ال ب َّد من أ ْن يرتكز ع ٰ

ُّ
التجريبي يف دراسة
ىل رضورة اعتامد املنهج
النيوتني،
يف مبادئ األخالق» ،يُظهر شغفه باملنهج
ويستدل ع ٰ
ِّ
ِّ
الطبيعة البرشيَّة بأ َّن املبادئ امليتافيزيقيَّة غري متالمئة مع هذه الطبيعة ،وأنَّها مصدر للوهم والخطأ ،ويدعو

ىل أساس املالحظة والتجريب[[[.
إ ٰىل بناء نظامٍ
أخالقي قائم ع ٰ
ٍّ

لقد حاول هيوم يف أعامله الفلسف َّية أ ْن يجتنب قدر املستطاع املفاهيم الغامضة والخف َّية نظري الجوهر

والصور النوع َّية وما إ ٰىل ذلك ،وأ ْن يُويل  -يف املقابل  -اهتامماً أكرب للمالحظة والتجربة ،فلم يكن يُذ ِعن
لتفسري األحداث عرب األوصاف الخفيَّة والتحليالت امليتافيزيقيَّة ،بل كان يعترب هذا املنهج نوعاً من االفرتاضات

الخيال َّية التي حالت دون وصول األجيال القدمية إ ٰىل العلم
الحقيقي[[[.
ِّ

السبب َّية عند ديفيد هيوم:
الفلسفي بدراسة الطبيعة البرشيَّة ،مؤكِّدا ً
انطالقاً ممَّ سبق ،نالحظ أ َّن هيوم بدأ مسريه
َّ
االستنباطي  -الذي سار عليه العلامء
ىل رضورة انتهاج املنهج االستقرا ِّيئ  -بدالً من املنهج
ع ٰ
ِّ
ال ُج ُدد يف اكتشاف قوانني الطبيعة .ومبا أ َّن استخدام املنهج االستقرا ِّيئ يف العلوم اإلنسان َّية
ىل
ىل وجه الخصوص ،يواجه صعوبات من الناحية املعرف َّية ،ركَّز جهوده ع ٰ
عموماً والفلسف َّية ع ٰ
األعىل للثقافة2003 ،م ،ج ،5ص.334
[[[ فردريك كوبلستون :تاريخ الفلسفة ،ترجمة :محمود سيِّد أحمد ،ط ،1املجلس ٰ
[2] David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of
Morals, 1989, Page 175.
[3] Hume, David, A Treatise of Human Nature, 1978, Oxford, Claredon press, Introduction (Page.5).
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ىل هذا،
مبدأ السبب َّية بوصفها عنرصا ً محوريًّا ِّ
لحل املفارقة املعرف َّية الكامنة يف نظريَّته .وبنا ًء ع ٰ
حى يف أعامله الفلسف َّية ،كام
فقد شغلت السبب َّية ح ِّيزا ً كبريا ً يف فكره ،وأصبحت مبثابة قطب ال ُّر ٰ
الخاصة التي َّأسس عليها
التجريبي الذي يقرتحه ،إلَّ أ َّن الرؤية
أنَّها تُ ثِّل ركيزة أساسيَّة للمنهج
َّ
ِّ
مسعاه حول السبب َّية كانت تتجذَّر يف آرائه اإلبستمولوج َّية ،ومن أجل ذلك ال ميكن دراسة
فكره مبعزل عن نظريَّته املعرف َّية.
نظر َّية هيوم املعرف َّية:
[[[
قسمها ٰإىل االنطباعات[[[ واألفكار[[[ .فاالنطباعات هي
يُس ِّمي هيوم محتويات الذِّهن باإلدراكات  ،ويُ ِّ

التي ينالها اإلنسان من معطيات تجريب َّية مبارش ًة ومن دون وساطة ،وأ َّما األفكار فهي صور باهتة ورواسب
بالحواس ،وهي قد تكون تص ُّو ًرا مطابقًا
تتبق َّٰى يف أذهاننا من االنطباعات بعد انقطاع اتِّصالها املبارش
ِّ
بالكامل لالنطباعات ،وقد تكون تص ُّو ًرا جدي ًدا ُمركَّبًا من صورها بعضها مع بعض كصورة الحصان املج َّنح
ىل سبيل املثال .من هنا ،فإ َّن االنطباعات تُ ثِّل رك ًنا أساسيًّا يف منظومة هيوم اإلبستمولوجيَّة ،حيث ت ُعتَرب
ع ٰ
ٍ
ٌ
حينئذ إلَّ وتكون ُمتَّخذة بشكلٍ من
مسبوق باالنطباع دامئًا ،فال فكرة
وكل إدراك
مرج ًعا لجميع اإلدراكاتُّ ،
األشكال من االنطباع.

كل فكرة ال يسبقها االنطباع إدراكاً أجوفًا فارغاً عدمياً
انطالقاً من هذا املبدأ ،يعترب هيوم َّ
للمعنى ،ويرفضها كام رفض بالفعل فكرة الجوهر والصور النوع َّية باعتبارهام صورا ً موهومة
ٰ
الحس والتجربة .وهو يسأل عمَّ إذا كان ميكن إرجاع السبب َّية كمفهوم إ ٰىل
غري ُمستم َّدة من ِّ
الصلة بالعلل
انطباعما أم ال؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،يبحث بني اإلدراكات املختلفة ذات ِّ
لدى
َّ
الخاصة ُمحاوالً إيجاد عنرص مشرتك بينها ميكن اعتباره مصدرا ً لنشوء إدراك السببيَّة ٰ
اإلنسان ،ولكن هذه املحاولة مل ت ِ
ُجد شيئاً لذا اضط َّر إ ٰىل ع ِّد السبب َّية نسبة قامئة بني األشياء
يتخل يف مسار كشف هذه النسبة
بدل أ ْن تكون َّ
خاصة كامنة يف ذواتها ،ومع ذلك فهو ال َّ ٰ
الحسيَّة ،فيطرح نسبة التوايل  -التي هي أمر يخضع للمالحظة
امل ُو َم ٰى إليها عن تطبيق نزعته ِّ
أسايس للعلِّيَّة ،حيث يقول:
والتجربة  -كمق ِّو ٍم
ٍّ
[1] Perceptions.
[2] Impressions.
[3] Ideas.
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وكل األشياء املشابهة لليشء
ىل يشء آخر ومجاور لهُّ ،
[العلِّ َّية عبارة عن] يشء متق ِّدم ع ٰ
املتق ِّدم متق ِّدمة ومجاورة لألشياء املشابهة لليشء املتأ ِّخر.
ث ّم يُر ِدف قائالً:
العلَّة يشء يأيت تبعاً له يش ٌء آخر[[[.
ولك َّن هيوم رسعان ما يُدرك أ َّن التعريف املذكور أعاله قد تجاهل عنرص الرضورة الذي
يتامىش مع رؤيته
يُشكِّل مك ِّوناً أساسيًّا يف العالقة العلِّيَّة فيبادر فورا ً إ ٰىل تعديل التعريف مبا ال
ٰ
الحس َّية ويقول:
ِّ
ىل
[العلَّة يشء يأيت بعد يشء آخر] بحيث لو مل يكن اليشء األ َّول ملا كان اليشء الثاين ع ٰ
اإلطالق[[[.
ولكن هل ميكن إرجاع هذا اإلدراك عن العلِّ َّية إ ٰىل االنطباع وفق ما تب َّناه هيوم من نظريَّته
اإلبستمولوج َّية؟ وإذا مل يكن ذلك ممكناً فهل ميكن االلتزام فعالً بأ َّن العلِّ َّية هي إدراك فارغ
معنى من املعاين؟ يف الواقع ،مل يهمل هيوم مثل هذا السؤال الذي كان من شأنه أ ْن
ال يتض َّمن ٰ
يُق ِّوض رصحه املعر َّيف ،فعالج املوقف بتقديم نظرة قابلة للتجربة عن فكرة الرضورة يف مبدأ
العلِّ َّية ،وربط بني إدراكنا لها والعادة ،وقال:
متى ما ظهرت علَّة فإنَّها تنقل أذهاننا عن طريق نقلة تعويديَّة إ ٰىل تص ُّور املعلول .إنَّنا
ٰ
[[[
التعويدي .
نُج ِّرب مثل هذا االنتقال
ِّ
ىل أذهاننا
وهذا يعني أ َّن الرضورة العلِّ َّية لديه ال تعدو كونها رضور ًة ذهن َّي ًة تُف َرض ع ٰ
لتعاقب وعالق ٍة دامئة بني شيئني .والنتيجة األخرية التي ينتهي إليها يف
من املشاهدة املتك ِّررة
ٍ
تعريفه ألصل السببيَّة هي كام ييل« :العلَّة يش ٌء يأيت يف أثره يش ٌء آخر ،وظهوره ينقل الفكر
دوماً إ ٰىل ذلك اليشء اآلخر»[[[.
[1] David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of
Morals,Page 76.
[2] Ibid, Page 76.
[3] Ibid, Page 77.
[4] Ibid, Page 77.
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ويقول يف «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة»:
ىل يشء آخر ومجاور له يتَّصل به بحيث يضط ُّر الذِّهن
العلَّة عبارة عن يشء متق ِّدم ع ٰ
بتص ُّوره ألحدهام أ ْن يصنع تص ُّورا ً لآلخر ،وبانطباع أحدهام أ ْن يصنع تص ُّورا ً أكرث حيويَّة
لآلخر[[[.
العل:
االستنتاج ِّ ُّ
تختص
عىل تقسيمه للمعرفة ٰإىل فئتني منفصلتني
شوكة هيوم[[[ تعبري أطلقه الفالسفة ٰ
ُّ
األُو ٰىل بالعالقات بني األفكار[[[ ،والثانية بأُمور الواقع[[[ .أ َّما العالقات بني األفكار فهي القضايا
يقيني
التي تبحث يف ربط العالقات الرضوريَّة بينها ،وميكن تصديقها بنح ٍو
ٍّ
شهودي أو برها ٍّين ٍّ
من دون الرجوع إ ٰىل الطبيعة كعلوم الهندسة والجرب والحساب .فقضيَّة (مربَّع وتر املثلَّث
ُعب عن عالقة رضوريَّة بني هذه
القائم الزاوية يساوي مجموع مربَّعات الضلعني اآلخرين) ت ِّ
الخارجي للتأكُّد من ص َّحتها ،لكونها قضايا قطع َّية وبديه َّية
األشكال من دون الرجوع إ ٰىل العامل
ِّ
حتَّ ٰى لو مل يكن هناك مثلَّث يف العامل .وأ َّما القضايا املتعلِّقة بأُمور الواقع فهي ليست بالجزم
ىل ص َّحتها  -مهام كانت قويَّة  -ليست شبيهة مباهيَّة
الذي عهدناه يف الفئة األُو ٰىل ،وأدلَّتنا ع ٰ
أي أمر من األُمور الواقعيَّة يشء ممكن
ىل ذلك أ َّن خالف ِّ
أدلَّة العالقات بني األفكار؛ والدليل ع ٰ
ُعب عن قض َّية ميكن إنكارها من دون أ ْن
ال تناقض فيه .فقض َّية (الشمس سترشق غدا ً) ت ِّ
أقل عقالن َّية من
خرى ليست قض َّية (الشمس لن ترشق غدا ً) َّ
يستلزم ذلك تناقضاً ،وبعبارة أُ ٰ
ىل تناقض؛ وعليه يستحيل إقامة
األُو ٰىل ،وميكن التسليم بصدقها من دون أ ْن ينطوي ذلك ع ٰ
ىل ص َّحة أحدهام أو عدم ص َّحته[[[.
الربهان ع ٰ
يتأت إلَّ يف
يف ضوء هذا التقسيم الثنايئ ،يعتقد هيوم بأ َّن استخدام االستنتاجات العقل َّية ال َّ ٰ
يختص بالعالقات بني األشياء من قضايا الرياضيَّات واملنطق ،والسمة البارزة لهذه القضايا
ما ُّ
[1] Hume, David, A Treatise of Human Nature, Page 170.
[2] Hume’s fork.
[3] relations of ideas.
[4] matters of fact.
[5] David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of
Morals, Page 25-26.
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الخارجي ،ولكن استخدام هذا املنهج يف القضايا املتعلِّقة بأُمور
هي أنَّها ال تحقُّق لها يف العامل
ِّ
الواقع هو استخدام خاطئ ومرفوض؛ ألنَّها ليست قضايا رضوريَّة وميكن فرض ص َّحة نقيضها ،إنَّ ا
ىل املشاهدة
هي غري قابلة للربهان وال يجري فيها املنهج العقيل ،بل يقترص الطريق إلثباتها ع ٰ
والتجربة ،فقض َّية (الفحم أسود) مثالً ميكن التأكُّد من ص َّحتها من خالل املشاهدة املبارشة.
ٍ
موقف تجاه أُمور الواقع ،يرفض هيوم برصامة إمكانيَّة إقامة
ىل ما تب َّناه من
تأسيساً ع ٰ
كل املحاوالت عبثيَّة وبال طائل؛ أل َّن قضيَّة (الله
ىل وجود الله سبحانه وتعا ٰىل ،ويعترب َّ
الربهان ع ٰ
أي
موجود) ليست رضوريَّة الصدق ،وميكن أ ْن نفرض الوجود مبعزل عن الله من دون إيجاد ِّ
تناقض ،فتكون القض َّية املذكورة من سنخ أُمور الواقع التي ال سبيل للتأكُّد من ص َّحتها إلَّ
يل يف القضايا العقائديَّة حيث قال:
املشاهدة .وقد أشار يف كتابه عن عدم
ٰ
جدوى املنهج العق ِّ
ل ُن ِ
لرنى إ ْن كان
مسك بأيدينا  -مثالً  -كتاباً يف علم الكالم أو كتاباً مق َّررا ً يف ما بعد الطبيعة ٰ
تجريبي
تجريدي متعلِّق بالك ِّم أو العدد؟ فإ ْن مل يوجد ،فل َرن هل فيه استدالل
فيه استدالل
ٌّ
ٌّ
ٍ
حينئذ إلَّ
الخارجي ،فإ ْن مل يوجد ،فلنجعله حطباً ،فإنَّه ليس فيه
متعلِّق مبا له تحقُّق يف العامل
ِّ
سفسطة ووهم[[[.
والسؤال الذي يُط َرح هنا هو :كيف ميكن الحكم حول القضايا الواقعيَّة التي ال ميكن
ىل
ىل هذا يقرتح هيوم منهجاً للحكم ع ٰ
تقييمها باملشاهدة املبارشة لعوامل مختلفة؟ جواباً ع ٰ
العل.
هذه القضايا يُس ِّميه املنهج التجر َّيب أو منهج االستنتاج ِّ ِّ
الرضورة عند ديفيد هيوم:
لقد م َّر بنا سابقاً أ َّن هيوم يعترب الرضورة يف الخارج أمرا ً ال ميكن إرجاعه إ ٰىل االنطباع،
ىل أساس قانون
ويُ ِّ
فسها يف مبدأ السببيَّة بأنَّها رضورة ذهنيَّة ناشئة من العادة وقامئة ع ٰ
التداعي ،وقد أصبح موقفه هذا مثارا ً للخالف بني من تأ َّخر عنه ،فظهر اتِّجاهان رئيسان يف
تحديد ما قصد به من إنكار الرضورة الخارج َّية .فاالتِّجاه األ َّول ،وهو الواقع َّية التشكيك َّية[[[،
قوى خف َّية[[[ يف الطبيعة إلَّ أ َّن اإلنسان عاجز عن إدراك
يذهب إ ٰىل أ َّن هيوم يؤمن بوجود ٰ
[1] David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of
Morals, Page.165.
[2] skeptical realism.
[3] real power.
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القوى[[[ ،بينام االتِّجاه الثاين ،وهو اإلسقاط َّية[[[ ،يذهب ٰإىل أ َّن السبب َّية ليست
حقيقة هذه
ٰ
سوى مقارنة زمن َّية بني األشياء تدفع الذهن إ ٰىل انتزاع العالقة الرضوريَّة بينهام[[[.
ٰ
ٍ
طبيعي يُريس دعائم منهجه
كفيلسوف
ومهام كان موقف هيوم من السببيَّة الخارجيَّة فهو
ٍّ
مىض  -باالستنتاج
يف ما ق َّدمه من إيجاد عالقة ذهن َّية بني العلَّة واملعلول ،ويُس ِّمي ذلك  -كام ٰ
ىل العالقة العلِّ َّية التي تتجلَّ ٰ لنا بعد املعاينة
العل .ويف هذا االستنتاج ننتقل  -باالعتامد ع ٰ
ِّ ِّ
املتك ِّررة لالقرتان والتعاقب بني شيئني أو أكرث  -من وجود العلَّة إ ٰىل وجود املعلول أو صفات
طرف العالقة العلِّيَّة نحو الطرف اآلخر هو انتقال
املعلول ،وبالعكس .هذا االنتقال من أحد َ ْ
طبيعي قائم ع ٰ
ىل مبدأ التداعي أوالتخاطر .بداية هذا االستدالل تتمثَّل يف وجود انطباع حسٍِّّ
ٌّ
[[[
حارض ،أو انطباع موجود يف الذاكرة ،يُؤ ِّدي عرب النقلة الذهن َّية إ ٰىل تص ُّور يش ٍء آخر .
العل؟
كيف يمكن تربير االستنتاج ِّ ِّ
لدى هيوم تحيك عن رضورة ذهن َّية بني العلَّة
من املفيد اإلشارة إ ٰىل أ َّن العالقة السبب َّية ٰ
ىل الواقع
واملعلول وال تعكس رضورة خارج َّية ،وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن أ ْن نحكم ع ٰ
من خالل االستنتاج العلِّ ِّ الذي يقرتحه؟
ال ميكن ردم هذه اله َّوة بإلحاق مق ِّدمة مع َّينة ،وتلك املق ِّدمة هي فكرة أ َّن (املستقبل
سيكون وفق ما عليه املايض) ،أو (الطبيعة واحدة دامئاً) ،لنقول بأنَّنا شاهدنا يف املايض دامئاً
اليشء (أ) واليشء (ب) مقرتنني أو متعاقبني ،وأل َّن املستقبل سيكون وفق ما عليه املايض ،أو
متى ما شاهدنا اليشء (أ) ميكننا استنتاج أ َّن
أل َّن الطبيعة واحدة دامئاً ،ففي املستقبل أيضاً ٰ
اليشء (ب) موجود برفقته ،أو إذا شاهدنا اليشء (ب) كان بوسعنا استنتاج أ َّن اليشء (أ)
موجود أيضاً .إ َّن هاتني املق ِّدمتني نفسيهام من أُمور الواقع بحيث ال ينطوي فرض نقيضهام
ىل تناقض ،فيمكن أ ْن نفرتض أ َّن (املستقبل ال يكون وفق ما عليه املايض) ،أو (أ َّن الطبيعة
ع ٰ
وىل يف كتابه (The Philosophy of
[[[ طرح الفيلسوف االسكتلندي كيمب سميث ( )Kemp Smithهذا التفسري للم َّرة ُاأل ٰ
.)David Hume
[2] projectivism.
[[[ طرح الفيلسوف الربيطاين سيمون بلكبرين ( )Simon Blackburnهذا التفسري أل َّول م َّرة يف كتابه (Hume and Thick
.)Connexions
[[[ مح ّمد فتحعيل خاين :فلسفه دين ديويد هيوم ،ط ،1قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه2011 ،م ،ص.119
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ىل ذلك فال يسعنا إثباتهام إلَّ باستخدام
ليست واحدة دامئاً) ،من دون أ ْن نرتكب تناقضاً؛ وع ٰ
ىل صدقهام ،وهذا يعني أ َّن ردم اله َّوة
العل ،ولكن تربير هذا االستنتاج يتوقَّف ع ٰ
االستنتاج ِّ ِّ
ىل الدور[[[.
العل بواسطتهام ينطوي ع ٰ
القامئة يف االستنتاج ِّ ِّ
ىل مبدأ رتابة
ىل ما سلف ،فإ َّن السؤال األسايس هو :إذا مل يكن بوسعنا إقامة دليل ع ٰ
بنا ًء ع ٰ
ىل األُمور غري املشا َه َدة استنادا ً
الطبيعة ِّ
بأي شكل من األشكال ،فام هو مس ِّوغنا يف أحكامنا ع ٰ
ىل منهج يستبطن مفارقة منطقيَّة؟
إ ٰىل األُمور املشا َه َدة؟ وكيف يبني هيوم استدالله العلِِّّ ع ٰ
اإلجابة عن هذا السؤال نجدها يف النزعة الطبيعيَّة لهيوم ،فرغم أنَّه فيلسوف شكَّاك من
الوجهة املعرف َّية إلَّ أنَّه ال يسمح مبخالفة قانون الطبيعة من الناحية الوجوديَّة ،وهو يعتقد
أ َّن الطبيعة حكيمة ،وسلوكها حكيم ،وال يستطيع البرش اجتناب ما تفرضه علينا .لقد سلَّحتنا
مسبقاً مببدأ العلِّيَّة ،وال يجوز لنا -ككائنات طبيعيَّة -أ ْن نعارض ما تفرض علينا ،وهكذا ال يبدو
العل تربي ًرا منطقيًّا معرفيًّا ،بل هو تسوي ٌغ
طبيعي[[[.
تربيره ملبدأ العلِّيَّة واالستدالل ِّ ِّ
ٌّ
مالحظات نقد َّية عىل رؤية هيوم:

كل فكرة ال ب َّد من أ ْن تكون مسبوقة باالنطباع هي رؤية
ينبغي القول :إ َّن رؤية هيوم بأ َّن َّ
ال غبار عليها يف ح ِّد ذاتها ،ونحن نعتقد أيضاً بأ َّن جميع أفكار اإلنسان ترجع يف نهاية املطاف
الحس َّية ،وهذا ما أشار إليه صدر املتألِّهني حيث قال:
إ ٰىل إدراكاته ِّ
الحواس؛
فاعلم أ َّن النفس إنَّ ا تعرف الحقائق الكلِّ َّية من إعداد الجزئ َّيات بوسيلة إدراك
ِّ
الحواس ،ث ّم ترتفع إ ٰىل درجة التخ ُّيل ،ث َّم التعقُّل ،ولهذا
أل َّن النفس يف أ َّول نشأتها يف درجة
ِّ
حسا فَ َق َد علامً[[[.
قيل :من فَ َق َد ًّ
ىل الظاهر بل يشمل الباطن أيضاً،
بيد أ َّن ما نؤاخذ عليه هيوم هو أ َّن َّ
الحس ال يقترص ع ٰ
بنى عليه هيوم برهانه -هو اإلدراك الجز ُّيئ
وبعبارة أُ ٰ
خرى :إ َّن املراد من اإلدراك الحسِِّّ -الذي ٰ
الحس
الذي ال ينحرص حصوله
ِّ
بالحواس الظاهرة ،فكام أ َّن بعض األفكار تُنتَج من اإلدراك ِّ ِّ
الحس الباطن أو ما نُس ِّميه بالعلم
املبارش للواقع
الخارجي ،كذلك ثَ َّة أفكار تُنتَج من خالل ِّ
ِّ
[1] David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of
Morals, Page 35- 36.
[2] Ibid , Page 37- 38.
[[[ ملَّ صدرا :الشواهد الربوب َّية ،ط ،2مشهد ،جامعة مشهد1981 ،م ،ص.302
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الحضوري ،بل قد يُرجِع بعض االنطباعات واألفكار إليه،
الحضوري ،ورغم أنَّه ال يُن ِكر العلم
َّ
ِّ
فهو أخطأ أحياناً عندما أغفل إمكان َّية إرجاع بعض األفكار  -ومنها العلِّ َّية  -إ ٰىل هذا العلم.
ىل منوذج العلَّة واملعلول
والصحيح هو ما قاله الشهيد مط َّهري :من أ َّن الذِّهن يعرث ابتدا ًء ع ٰ
يف داخل النفس فينسج تص ُّورا ً عنه ،ث َّم يقوم بتعميم هذا التص ُّور وبسطه ،ويبني بهذا البيان
الحضوري[[[.
ىل أساس العلم
ِّ
تص ُّور العلِّ َّية ع ٰ
قسم هيوم اإلدراكات البرشيَّة إ ٰىل االنطباعات واألفكار ،ويحكم بأ َّن جميع اإلدراكات ال
يُ ِّ
املعنى.
ب َّد من أ ْن ترجع بشكل من اإلشكال إ ٰىل انطبا ٍع ما ،وإلَّ فهي مفاهيم فارغة وعدمية
ٰ
وهنا نستوقفه ونسأله عمَّ إذا كان ميكن إرجاع مفهو َم ْي «االنطباع» و«الفكرة» بوصفهام
معنى إ ٰىل االنطباع  -بحسب منظومته املعرفيَّة  -أم ال؟! وإذا أرجعهام فنسأله
مفهومني ذ ْ
َوي ٰ
عن مصدر ذاك االنطباع أيضاً ،وهكذا يتسلسل األمر إ ٰىل ما ال نهاية؛ وهذا يعني أ َّن نظريَّته
ىل مفارقة ذات َّية.
تنطوي ع ٰ
ليس هناك ُمالزَمة بني عجز اإلنسان عىل إيجاد ،أو عدم إيجاد ،انطباع ميكن إرجاع الفكرة
إليه ،فامتناع الكشف عن االنطباع املرجوع إليه ال ُّ
ىل أنَّه غري موجود ،وهذا األمر ين ُّم
يدل ع ٰ
عن وجود ه َّوة إبستمولوج َّية يف نظريَّة هيوم.
لقد كان هذا الفيلسوف يعتقد بأ َّن العالقة السبب َّية ال تندرج تحت قسم «العالقات بني
األفكار» الذي هو قضايا يقينيَّة وال تقبل الخالف ،بل إنَّها من سنخ أُمور الواقع التي ال ينطوي
ىل تناقض .هذا الرأي ناقشه الشهيد مح ّمد باقر الصدر يف كتابه «األُ ُسس
فرض عدم ص َّحتها ع ٰ
املنطق َّية لالستقراء» ،مناقشة جا َّدة ،واعتربه خطأً ناشئاً من عدم التمييز بني مبدأ العلِّ َّية
لكل حادثة سبباً» ،وأراد
وعالقاتها القامئة بني األشياء ،وأراد مببدأ العلِّ َّية املبدأ القائل« :إ َّن ِّ
بعالقات العلِّيَّة ،العالقات القامئة بني الحرارة والنار ،أو بني الغليان والتب ُّخر ،أو بني أكل الخبز
والشبع .ويضيف مردفاً:
ىل العلِّ َّية طابعاً عقل ًّيا ق ْبل ًّيا ،يريد
ىل الصعيد الفلسفي الذي يُسبِغ ع ٰ
إ َّن االت ِّجاه العقيل ع ٰ
بذلك أ َّن مبدأ العلِّ َّية من القضايا التي يُدركها العقل بصورة ق ْبل َّية مستقلَّة عن التجربة؛ وال
مرتىض مط َّهري ،ترجمة :عمَّر أبو رغيف ،ال ط،
[[[ الطباطبايئ ،السيِّد محمد حسني :أُصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،تعليقٰ :
املؤسسة العراق َّية للنرش والتوزيع ،ص.387
العراقَّ ،
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الخاصة بني الحرارة والتم ُّدد ،أو بني الغليان والتب ُّخر ،يُدركها العقل
ي َّدعي أ َّن تلك العالقات
َّ
بصورة ق ْبل َّية[[[.
ىل هذا األساس ،فإ َّن ما أد ٰىل به هيوم من براهني بإنكار مبدأ السببيَّة ،إنَّ ا ت ُن ِكر عقليَّة
ع ٰ
عالقات السبب َّية من دون أ ْن يعارض موقف الفلسفة العقل َّية من مبدأ العلِّ َّية.
يحاول هيوم من خالل تقديم تفسريه عن العلِّ َّية إنكار العالقة الرضوريَّة الخارج َّية ،بينام
رصح بأ َّن فكرة العلَّة تنتج من العادة
ىل قبول مبدأ العلِّيَّة يف الخارج ،حيث يُ ِّ
ترتكز نظريَّته ع ٰ
التي هي أيضاً معلول للمقارنة الدامئة بني األشياء .وإ ٰىل ذلك أشار برتراند راسل بقوله:
يتوسل باستدالل م َّربر ومقبول إ ٰىل ح ٍّد ما ،ويُوحي بأنَّه ينتقد مبدأ العلِّ َّية ،بينام
إ َّن هيوم َّ
فمحصل كالمه هو أ َّن لفكرة العلِّيَّة يف أذهاننا سبباً وهو
ىل هذا املبدأ،
َّ
يفعل ذلك اعتامدا ً ع ٰ
االعتياد ،الذي هو اآلخر معلول لتعاقب األشياء بشكل متك ِّرر[[[.
كذلك يُو ِّجه عامل الرياض َّيات الشهري ألفريد نورث وايتهيد ،اإلشكال نفسه إ ٰىل هيوم ،قائالً:
إ َّن خطأه يكمن يف أنَّه ينظر إ ٰىل العلِّيَّة عرب الحوادث الخارجيَّة ،ومن الواضح أنَّنا عندما
أي تأثري أو رضورة يف ذلك ،بيد أنَّنا
نرى إلَّ التوايل من دون أ ْن نجد َّ
ننظر إ ٰىل كُرات البليارد ال ٰ
ىل العكس ممَّ يقول هيوم  -بوجود نوع من التأثري والتسبيب
لو رجعنا إ ٰىل أنفسنا ،لشعرنا  -ع ٰ
ىل ذلك أ َّن هيوم نفسه يعترب فكرة العلِّ َّية ُمس َّببة من العادة وليست
يف أنفسنا ،والدليل ع ٰ
العادة إلَّ واقعاً نفسيًّا يستتبعه عدد من املعلوالت[[[.
* * *

[[[ الصدر ،مح ّمد باقرُ :األ ُسس املنطق َّية لالستقراء ،ال ط ،بريوت ،التعارف للمطبوعات2008 ،م ،ص.96
(إىل الفارس َّية) :كريم مجتهدي ،طهران ،خوارزمي1991 ،م ،ص.314
[[[ جني وال :بحث در ما بعد الطبيعة ،ترجمه ٰ
[[[ جني وال ،بحث در ما بعد الطبيعة ،م.س ،ص.325
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املصادر:
 .1جهانگريي محسن ،أحوال وآثار وآراء فرانسيس بيكون ،طهران ،رشكت انتشارات علمي وفرهنگي.
 .2بومر ،فرانكلني لوفان ،جريانهاي بزرگ در تاريخ انديشه غريب ،ترجمة :حسني بشرييَّة ،طهران ،مركز بازشنايس
إسالم وإيران1978 ،م.
ىل للثقافة ،الطبعة األُو ٰىل،
 .3فردريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،ترجمة :محمود سيّد أحمد ،املجلس األع ٰ
2003م.
مل صدرا ،الشواهد الربوبيَّة ،مشهد ،جامعة مشهد ،الطبعة الثانية1981 ،م.
َّ .4
عمر أبو
 .5السيِّد مح ّمد حسني الطباطبايئ ،أُصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،تعليق:
مرتىض مط َّهري ،ترجمةَّ :
ٰ
املؤسسة العراق َّية للنرش والتوزيع.
رغيفَّ ،
 .6مح ّمد باقر الصدر ،األُ ُسس املنطقيَّة لالستقراء ،بريوت ،العارف للمطبوعات2008 ،م.
7. Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, Translated
by I. Bernard Cohen &Anne Whitman, University of California Press (1999).
8. David Hume, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the
Principles of Morals, 1989.
9. Hume, David, A Treatise of Human Nature, 1978, Oxford, Claredon press.

* * *

نظر َّية العدل عند هيوم
إىل نقد فلسفته السياس َّية
مسعى ٰ
ٰ

[[[

أحمد واعظي

[[[

ىل الفلسفة السياس َّية ضمن نطاقني أساس َّيني،
بإمكاننا تت ُّبع التأثري الذي تركه ديفيد هيوم ع ٰ
ىل عدم وجود ٍ
منطقي بني املبادئ األكسيولوجيَّة والقضايا الحقيقيَّة،
ارتباط
أحدهام تأكي ُده ع ٰ
ٍّ
إلهام و ُمرت َكزا ً أساس ًّيا ألصحاب الفلسفة
وهذه الرؤية املنطق َّية  -كام هو معلوم  -ت ُ َع ُّد مصد َر ٍ
الوضع َّية املنطق َّية[[[؛ حيث يعتمدون عليها لتضييق نطاق الفلسفة السياس َّية ونبذ الكثري من
مواضيعها التقليديَّة.
أي استدالل
ضمن كتابه بحث يف الطبيعة اإلنسان َّية[[[ ،أكَّد هيوم غاية التأكيد ٰ
عىل أ َّن نقض ِّ
ىل مق ّدمات ذات ارتباط بقضايا واقعيَّة حينام يكون الهدف
ُمعترب يجب أ ْن ال يتق َّوم ُمطلَقاً ع ٰ
تحقيق نتائج أكسيولوجيَّة ومعياريَّة[[[ ،وهذا الرأي ُعر َِف بأنَّه شوكة هيوم[[[ حيث أصبح
[[[ املصدر :املقالة بالفارس َّية «نظریه عدالت در اندیشه دیوید هیوم» ،مؤلِّف :أحمد واعظی ،مجلَّة« :پژوهش های فلسفی
کالمی» ،سنة 1384ش ،العدد .24تعريب :أسعد مندي الكعبي.
[[[ عضو هيأة التدريس يف جامعة باقر العلوم يف مدينة قم  -إيران.
[3] logical positivists.
[4] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L.A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 469.
[5] normative.
[6] Hume`s fork.
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ُمنطلَقاً لدراسات وبحوث تحليل َّية واسعة النطاق تحت عنوان الوجوب والوجود[[[ ،واملرتكَز
األسايس الذي ارتكز عليه هيوم يف هذا املضامر هو عدم إمكان َّية استنتاج قضايا أكسيولوج َّية
ُّ
امي من قضايا مرتبطة بالواقع وفق األُ ُسس
أخالق َّية أو حقوق َّية ت َ
ُوصف بكونها ذات طابع إلز ٍّ
والقواعد املنطقيَّة ،إذ من املستحيل استخراج الوجوب (اإللزام)[[[ من باطن ما هو كائن
ىل القضايا األكسيولوجيَّة واألخالقيَّة والحقوقيَّة
ىل هذا األساس ،ال ميكن االعتامد ع ٰ
وموجود؛ وع ٰ
[[[
ىل مق ّدمات واقعيَّة
إلثبات قضايا إبستيمولوجيَّة ارتكازيَّة ،كذلك ليس من املمكن االعتامد ع ٰ
لتحصيل نتائج أكسيولوج َّية ومعياريَّة.
السيايس متثَّلت يف عدم إمكان َّية
ىل الصعيد
وال ب َّد من القول :إ َّن تداعيات هذا األمر ع ٰ
ِّ
ىل البحوث املرتبطة بطبيعة اإلنسان وحقائق املجتمع اإلنسا ِّين لتسويغ مبادئ
االعتامد ع ٰ
التقليدي؛ أل َّن أتباع هذا الفكر
السيايس
سياس َّية وأخالق َّية ،وهذا يعني انقضاء عهد الفكر
ِّ
ِّ
والحق مع واقع الظروف والحقوق اإلنسان َّية ،فهذا هو
مل ينفكُّوا عن ربط الخري والسعادة
ِّ
سيايس مناسب ،وترويج مبادئ
دأبُهم يف هذا املضامر وهدفهم هو صياغة أُ ُسس مرشوع
ٍّ
ىل ضوء فهم الحقائق اإلنسانيَّة
و ِقيَم تكون لها الكلمة الفصل يف مجال العالقات السياسيَّة ع ٰ
وواقع املجتمع.
املنطقي ضمن تب ِّنيهم معيارا ً محدود النطاق
الوضعي
يف هذا السياق ،أكَّد أصحاب الفكر
ِّ
ِّ
كل رأي يُط َرح حول الحقائق املرتبطة باإلنسان واملجتمع
بخصوص املسائل السيمنطيق َّية ،أ َّن َّ
تجريبي؛ أل َّن جميع القضايا العقل َّية البحتة التي
يل
يجب أ ْن يكون منبثقاً من تجرب ٍة ونه ٍج عم ٍّ
ٍّ
ىل القضايا
ال تخضع للتجربة عارية من ِّ
معنى ،نظرا ً لكون الداللة السيمنطيق َّية تقترص ع ٰ
كل ٰ
كل الحقائق
خرى ليس من شأن ِّ
التي ميكن إثباتها
بالحس والتجربة فحسب ،ومن ناحي ٍة أُ ٰ
ِّ
للبت بالقضايا األكسيولوجيَّة واملعياريَّة
الخاصة باإلنسان واملجتمع أ ْن تُتَّخذ كمرتكز ِّ
التجريبيَّة َّ
السيايس بداعي أ َّن النتائج الخاطئة امل ُستوحاة من الوجوب والوجود تقيض
ىل الصعيد
ع ٰ
ِّ
منطق ًّيا بعدم جواز االستناد إ ٰىل اإللزامات الحقوق َّية وفقاً للحقائق واملبادئ اإلبستيمولوج َّية.
ال ريب يف أ َّن هذه الرؤية الرجع َّية الوضع َّية ق َّيدت القضايا السياس َّية مبصدرين فقط ال
الخاصة بالسلوك َّيات السياس َّية ،واآلخر التحليالت
ثالث لهام ،أحدهام الدراسات التجريب َّية
َّ
[1] Is/Ought Problem.
[2] ought.
[3] Factual Premises.
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ىل الرغم من أ َّن الوضع َّية املنطق َّية مل
املنطق َّية للمفاهيم التي ت ُط َرح يف عامل السياسة؛ وع ٰ
كل قض َّية غري
ىل عدم صواب ِّ
الل
ت ُدم طويالً ج َّراء عدم عقالن َّية أُطروحتها وتأكيدها َّ
منطقي ع ٰ
ِّ
ىل مسألة ارتباط
تجريب َّية ،لكن إ ٰىل يومنا هذا ما زال نقد ديفيد هيوم
املنطقي الذي ساقَه ع ٰ
ُّ
الحقائق باملبادئ األكسيولوجيَّة مضامرا ً للبحث والتحليل بني علامء املنطق والفلسفة؛ لذا
ىل حقائق معيَّنة مثل الفطرة
فالرباهني التي ت ُساق يف مجال الفلسفة السياسيَّة واملتق ِّومة ع ٰ
حل للنقد الذي ذكره هذا الفيلسوف الغر ُّيب.
منطقي يضع ًّ
اإلنسانيَّة ،بحاج ٍة إ ٰىل تحليل
ٍّ
الخاص ملسألة
ىل الفلسفة السياس َّية يرتبط بفهمه
النطاق اآلخر
ِّ
ُّ
الخاص بتأثري هيوم ع ٰ
ىل
العدل ،فلو قارنَّاه بالفكر
ِّ
التقليدي املرتبط بالعدل لوجدناه جديدا ً من نوعه ،ومتق ِّوماً ع ٰ
فرض َّيات ومزاعم ذات طابع معيَّ .
محور البحث يف املقالة التي بني يدي القارئ الكريم هو دراسة وتحليل رؤية هذا املفكِّر
الغر ِّيب إزاء مفهوم العدل ،لذا سوف نتط َّرق أ َّوالً إ ٰىل بيان ما د َّونه بخصوص هذا املوضوع ،ث ّم
نقدي.
نتناول آراءه ونظريَّاته بالرشح والتحليل يف إطا ٍر ٍّ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن أه َّم كتابات ديفيد هيوم حول مفهوم العدل يجدها القارئ يف
كتابه «بحث يف الطبيعة اإلنسان َّية» الذي طُ ِب َع يف عام 1738م ويتك َّون من ثالثة أجزاء هي
كالتايل:
الجزء األ َّول :يتمحور موضوع البحث فيه حول الفهم ،ونلمس فيه املبادئ اإلبستيمولوج َّية
التي يتب َّناها هيوم ،كذلك فيه تفاصيل حول السبيل األمثل لكسب العلم ،والعقبات التي
ومدى صواب املعارف البرشيَّة.
تعرتض هذا السبيل وتُقيِّد فهم اإلنسان،
ٰ
الجزء الثاين :يتمحور موضوع البحث فيه حول الرغبات[[[ ،وميكن اعتباره مرآ ًة لفلسفة
سيكولوجيا هيوم لكونه يتض َّمن مباحث حول إرادة اإلنسان وعقالنيَّة سلوكيَّاته.
الجزء الثالث :يتمحور موضوع البحث فيه حول القضايا األخالق َّية[[[ ويتض َّمن ثالثة
فصو ٍل :الفصل األ َّول ُذكِ َرت فيه تفاصيل عا َّمة حول الفضائل والرذائل ،والفصل الثالث
ُذكِ َرت فيه مباحث بخصوص الفضائل الطبيع َّية[[[ ،يف حني أ َّن الفصل الثاين من هذا
[1] of the passions.
[2] of the morals.
[3] Natural Virtues.
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الجزء ت َّم تخصيصه ملباحث حول العدل واإلجحاف ،لذا نلمس فيه أه َّم آراء هيوم التي
طرحها بخصوص موضوع بحثنا يف هذه املقالة ،وضمن نظريَّاته التجريب َّية التي ذكرها
نأى بنفسه بشكلٍ رصي ٍح عن فالسفة من أمثال جون لوك وكالرك[[[.
يف هذا املضامر ٰ
أي تغيريٍ
ىل قوانني أزليَّة ال يطاولها ُّ
فهؤالء يعتقدون بكون العدل أمرا ً طبيعيًّا ُمرت ِكزا ً ع ٰ
عم تب َّناه هؤالء[[[.
مطلقاً ،ويعتربون العقل مؤ َّهالً ملعرفته ،لك َّنه تب َّن ٰى رأياً آخر يختلف َّ
وضمن كتاب آخر طُ ِب َع يف عام 1777م د َّون بحثًا حول املبادئ األخالقيَّة[[[؛ حيث خ ُِّصص الفصل الثالث
منه ملفهوم العدل ويف امللحق الذي أضافه إليه ذكر بعض املسائل حول هذا املوضوع؛ ومبا أنَّه د َّون هذا
اكتفى بذكر ٍ
نقاط
موسعة بهذا الخصوص ،بل
الكتاب بعد الكتاب الذي أرشنا إليه أ َّوالً ،ال نجد فيه مباحث َّ
ٰ
معيَّن ٍة ،ورأيه هنا بشكلٍ عا ٍّم ذو ارتباط مبا طرحه يف ذلك الكتاب.

مد َّونات هيوم بخصوص العدل تتمحور بشكلٍ أسايس حول املوضوعني التاليني:
األسايس لحاجة البرشيَّة إ ٰىل العدل ،والظروف التي تكون فيها القوانني واألفكار
املوضوع األ َّول :السبب
ُّ
العادلة مفيد ًة للفرد واملجتمع.
املوضوع الثاين :طبيعة فضيلة العدل وأوجه تشابهها واختالفها مع سائر الفضائل األخالقيَّة الشهرية.
ىل نظريَّته العا َّمة بخصوص العدل وذلك يف رحاب
يف ما ييل نواصل بيان املوضوع عرب تسليط الضوء ع ٰ

استعراض إجام ٍّيل لوجهة نظره بالنسبة إ ٰىل هذه الفضيلة األخالقيَّة مقارن ًة بسائر وجهات النظر املطروحة
يف هذا املضامر:

َّأو ًال :العدل برؤية ديفيد هيوم:
الرؤية الشائعة بني املفكِّرين الذين تط َّرقوا إ ٰىل دراسة مفهوم العدل بنح ٍو ما فحواها أنَّه
واملتغية ،وهو
مستقل عن رغبة اإلنسان وإرادته ومصالحه املتن ِّوعة
ٌّ
فضيلة ومعيا ٌر مبد ٌّيئ
ِّ
ىل أساسه يف
ىل الجميع مراعاته والعمل ع ٰ
ىل هذا األساس يُ َع ُّد ها ًّما و ُمعتَربا ً بحيث يجب ع ٰ
ع ٰ
[1] Clarke.
[[[ ثََّة طبعتان منقَّحتان لهذا الكتاب إحداهام أُصدرت يف عام 1888م ،والثانية يف عام 1978م من ِقبَل جامعة أكسفورد ،بينام
النسخة غري املنقَّحة طُ ِب َعت يف عام 1739م.
ىل النسخة املنقَّحة األُو ٰىل ،وأحياناً استندنا إ ٰىل النسخة املنقَّحة الثانية.
ع
أسايس
بشكل
الجدير بالذكر هنا أنَّنا يف هذه املقالة ارتكزنا
ٍّ ٰ
[3] Hume David, An Enquiry concerning the principles of morals, edited by la salle, Illinois, 1966.
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الص ُعد كافَّة مثل التقنني ،والقضاء ،والقرارات
ىل ُّ
شتَّ ٰى جوانب الحياة الفرديَّة واالجتامع َّية وع ٰ
السياس َّية ،وتقسيم الرثوات مبختلف أنواعها الطبيع َّية وغري الطبيع َّية ،كذلك ال ب َّد من صياغة
اللزمة وفق مقتضياته وأُ ُسسه.
نهج الحياة يف رحابه وات ِِّخاذ القرارات املصرييَّة والتدابري َّ
وتحتل
ُّ
حري القول :إ َّن هذه الرؤية تضاهي املبادئ األخالق َّية الثابتة واملتعارفة بني البرش،
ٌّ
أسمى من الرغبات الشخص َّية والفئويَّة بحيث تجعل اإلنسان خاضعاً ملبادئه يف ما لو
مرتب ًة
ٰ
أراد العيش يف رحاب حياة عقالنيَّة ال وجود لظلم فيها.
والواقع أ َّن أصحاب هذه النظريَّة يطرحون تحليالً مختلفاً بالنسبة إ ٰىل مضمون العدل
ىل هذا
وأُصوله وطريق نيله ،مثالً إميانوئيل كانط تب َّن ٰى نهجاً عقالن ًّيا يف هذا السياق ،وع ٰ
األساس أوعز منشأ العدل إ ٰىل العقل املحض وبعض املفاهيم املرتبطة باألمر املطلق[[[ ،يف
حني أ َّن جون رولز تب َّن ٰى رأياً متبايناً بالكامل مع هذا الرأي ،حيث اعترب أُ ُسس العدل وأُصوله
إحدى القضايا ال يت ُّم
العمل َّية كافَّة تندرج ضمن نطاق املعارف النظريَّة ،كام أ َّن ص َّحة وسقم
ٰ
تعيينهام إلَّ وفق معيار الحقيقة ،وكذا فالبنية االجتامع َّية والنظام الحقوقي وجميع الوظائف
الرضوريَّة إنَّ ا يت ُّم تقييمها مبعيار العدل وأُصوله املعتَربة؛ ناهيك بأنَّه ال يعترب هذه األُصول من
النظري ،بل هي برأيه مثرة التِّفاقٍ
سنخ القضايا التي يت ُّم تحديدها وإدراكها بواسطة العقل
ِّ
خاصة.
جامعي يتحقَّق يف رحاب ظروف وأوضاع َّ
ٍّ
نلفت هنا إ ٰىل أ َّن تصوير ديفيد هيوم للعدل ال يتناسب بتاتاً مع الرؤية الشائعة بني غالب َّية
خاصا أو فضيل ًة مستقلَّ ًة عن األُ ُسس الذهنيَّة والرغبات التي
املفكِّرين؛ إذ ال يعتربه معيارا ً ًّ
طبيعي بشأنه ،فهو بح ِّد ذاته ال يُ َع ُّد فضيل ًة
يل أو
تكتنف البرش ،لذا ليس هناك ُّ
أي التزام عق ٍّ
ٍّ
خاصة فقط؛ أل َّن تعريفه ومضمونه وقوانينه من صناعة
وإنَّ ا يحتاج اإلنسان إليه يف ظروف َّ
البرش ،فهي حصيلة الت ِّفاق أبناء مختلف املجتمعات؛ لذلك هو ليس من سنخ القضايا التي
ميكن النزوع إليها أو إدراكها عن طريق العقل أو الفطرة اإلنسانيَّة ،بل يكون مفيدا ً لنا أ ْن نجد
ىل ضوء قوانني واتِّفاقيَّات اجتامعيَّة،
أنفسنا بحاجة إليه يف ظروف َّ
خاصة ،وإثر ذلك نلتزم به ع ٰ
والدافع الذي يُح ِّركِنا لتطبيقه وااللتزام به يتمثَّل بتلك القوانني التي ُصغناها بأنفسنا واملصالح
التي نروم تحقيقها يف مختلف نشاطاتنا.
[1] Categorical imperative.
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اللحقة -يعتقد أنَّنا حينام نفتقد القوانني وال ُّنظُم
ديفيد هيوم -كام سيتَّضح لنا يف املباحث َّ
يبقى بعد ذلك مجال لطرح مسألة العدل ،فهو
التي هي مثرة ملا نتَّفق عليه بصفتنا برشا ً ،ال ٰ
ىل مصالحنا ضمن
بشكلٍ عا ٍّم عبارة عن قواعد وقوانني نصوغها بأنفسنا بهدف الحفاظ ع ٰ
نأى بنفسه عن فكرة كونه معيارا ً ذات ًّيا ينزع
ظروف َّ
خاصة؛ ومن هذا املنطلق فإ َّن هيوم ٰ
إليه اإلنسان بشكلٍ
ىل أرض الواقع .حسب هذا الرأي ،ال
ٍّ
غريزي ويرغب يف تطبيقه عمل ًّيا ع ٰ
حتمي يف شتَّ ٰى
ىل نحو اإلطالق بحيث يُتص َّور أنَّه
ميكن اعتبار العدل بكونه معيارا ً أو فضيل ًة ع ٰ
ٌّ
خاصة ،بل تتبلور موضوعيَّته حينام يشعر أعضاء املجتمع
األحوال وغري خاضع أليَّة ظروف َّ
ىل أساسها وتُح َّدد نطاقها ،وهذه القوانني
بأنَّهم بحاجة إ ٰىل قوانني َّ
خاصة ت ِّ
ُقسم الرثوات ع ٰ
بطبيعة الحال متَّفق عليها بشكلٍ
جامعي.
ٍّ
يف الواقع أ َّن هيوم قلَّام تط َّرق يف بحوثه إ ٰىل تحليل مفهوم العدل ،وسلَّط الضوء بشكلٍ
خاصة كأوضاعنا الذاتيَّة املرتبطة بهذا املفهوم والظروف التي تقتيض
ىل مباحث َّ
أسايس ع ٰ
إقراره ،والقيام بسلوك َّيات عادلة ،وإيجاد ارتباط بينه وبني الفضائل األخالق َّية؛ وميكن القول
باختصا ٍر أ َّن هذا املفكِّر الغريب أجاب عن سؤالني أساس َّيني فقط يف هذا السياق هام كالتايل:
 هل العدل فضيلة طبيعيَّة أو ال؟ ما هي املرتكزات األساس َّية للعدل والظروف التي تقتيض العمل به وتجعل الفردماسة إليه؟
واملجتمع بحاجة َّ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن هيوم حينام يتط َّرق إ ٰىل رشح مفهوم العدل وتحليله من جهتني
متباينتني فهذا ال يعني تب ِّنيه نظريَّتني مختلفتني بهذا الخصوص كام تص َّور بعض الباحثني من
خاصة بالنسبة ٰإىل اإلنسان
أمثال برايان باري[[[ ،بل الحقيقة أ َّن فهمه للعدل مرتكز ٰ
عىل تص ُّورات َّ
ىل تأسيس مجتمع
ومكانته املعرف َّية ،وطبيعة فضائله األخالق َّية ،ودوافعه الباطن َّية التي ت ُحفِّزه ع ٰ
اعى فيه مبادئ العدل والقانون ،لذا فهو حينام أشار إ ٰىل جذور العدل والفضيلة ضمن محورين
تُر ٰ
والرؤى
ىل األُ ُسس
ٰ
أساس َّيني أراد بيان فرعني يتش َّعبان من نظريَّة العدل ،وينطبقان بالكامل ع ٰ
الفلسف َّية التي يتب َّناها .إذًا ،فه ُم نظريَّته التي طرحها يف هذا املضامر مرهون مبعرفة هذه
ىل نحو اإلجامل.
املرتكزات اإلبستيمولوج َّية الفلسف َّية ،لذا سوف نتط َّرق إ ٰىل بيان تفاصيلها ع ٰ
[1] Barry Brian, Theories of Justice, Harvester - Wheat sheaf, 1989, p. 148.
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مبا أ َّن هيوم من جملة الباحثني الذين لديهم كتابات مشتَّتة ومل تتمحور النصوص التي
معي ،لذلك عاد ًة ما نلمس يف مد َّوناته حول مفهوم العدل مباحث
د َّونها حول موضوع َّ
متن ِّوعة ،ومن هذا املنطلق سوف نُسلِّط الضوء بشكلٍ
ىل أه ِّم آرائه يف هذا السياق،
أسايس ع ٰ
ٍّ
ونتط َّرق إ ٰىل بيان نظريَّته التي طرحها بهذا الخصوص بتفصيل وإيضاح أكرث.
ثانيا :مكانة العقل يف السياسة واألخالق:
ً
تجريبي ٍ
ىل ضوء موقفه املناهض
ديفيد هيوم ضمن رؤيته التي تتَّسم بطابعٍ
بحت  -وع ٰ
ٍّ
ىل ضيق نطاقه يف مجال األخالق والسياسة،
ملتب َّنيات أُرسطو  -ق َّيد العقل إ ٰىل ح ٍّد كبريٍ ،وأكَّد ع ٰ
اإلغريقي وإ ٰىل يومنا هذا
واللفت أ َّن أصحاب النزعة العقل َّية منذ عهد هذا الفيلسوف
َّ
ِّ
وكل ما يرتبط مبسائل
لكل القضايا األخالق َّية ِّ
يعتربون العقل مرتكزا ً أساس ًّيا ومنطلَقاً ثابتاً ِّ
الفلسفة العمليَّة مثل السياسة.
الحقيقة أ َّن هيوم استعرض متب َّنياته اإلبستيمولوج َّية ضمن الجزء األ َّول من كتابه «بحث
خصصه ملسألة الفهم ،فهو ضمن تدوينه بحثاً تحليل ًّيا حول
يف الطبيعة اإلنسان َّية» والذي َّ
قابليَّات اإلنسان الذهنيَّة واملعرفيَّة ضيَّق نطاق النشاط العقيل وقيَّده بالقضايا األخالقيَّة
ىل مرصاعيه للمشاعر والرغبات والعواطف
والسياسيَّة البحتة ،ومن
ٍ
جانب آخر فتح الباب ع ٰ
البرشيَّة؛ ناهيك عن أنَّه وفقاً لرؤيته التجريب َّية اعترب العقل ذا دور محدود النطاق من الناحية
ىل أداء مه َّمتني فقط هام كالتايل:
العمل َّية لكونه قادرا ً ع ٰ
البت بالقضايا الواقعيَّة[[[.
األُو ٰىلُّ :
الثانية :إدراك طبيعة االرتباط بني األفكار.
كل مسألة أخالق َّية ميكن بيان تفاصيلها وحلحلة ما
املقصود من القضايا الواقع َّية هنا ُّ
الحس والتجربة املبارشة ،أل َّن العقل برأيه عبارة عن قابليَّة
يكتنفها من إشكاالت عن طريق ِّ
ىل هذا األساس حينام
ميكن االعتامد عليها ملعرفة الحقيقة ،ومتييزها َّ
عم هو غري حقيقي ،وع ٰ
ىل قضايا مع َّينة ،عاد ًة ما يتَّخذ العقل كمرتك ٍز
تحدث خالفات حول أم ٍر ما ويت ُّم االتِّفاق ع ٰ
حل لها باعتباره مرجعاً أساس ًّيا؛ وهذا االختالف يحدث أحياناً بشأن القضايا الواقع َّية
لوضع ٍّ
[1] Matters of fact.
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خرى يحدث بخصوص العالقات بني األفكار[[[ التي
التي ميكن أ ْن تخضع للتجربة ،ويف أحيان أُ ٰ
يقصد هيوم منها تلك العالقات املنطق َّية الرابطة بني شتَّ ٰى التص ُّورات.
واضح أ َّن النزعة التجريبيَّة املتط ِّرفة التي تب َّناها هيوم اضطُ َّرته أل ْن يُقيِّد األفكار والتص ُّورات
ٌ
بتص ُّور ٍ
ىل هذا األساس فالحقيقة
الحس
والتجريبي ،وع ٰ
ات منتزع ٍة بطُ ُرقٍ تختلف عن اإلدراك ِّ ِّ
ِّ
الحس َّية أو ما ينبثق منها[[[؛ وال َّ
شك يف أ َّن
والخطأ واألحكام العقل َّية برأيه محدودة باإلدراكات ِّ
يل للعقل بهذا النطاق ال يُبقي مجاالً ملساهمته يف القضايا التي لها ارتباط
تقييد األداء العم ِّ
ىل صعيد الحياة األخالقيَّة بشكلٍ
بأهداف الحياة وغاياتها ،لذا ج َّرد العقل من ِّ
كل دو ٍر وتأثريٍ ع ٰ
باألخص ،فهو يعتقد بأ َّن األحكام املرتبطة بال ِق َيم األخالق َّية والسياس َّية تُعتَرب
عا ٍّم والسياس َّية
ِّ
من سنخ اإلرشادات العمل َّية[[[ التي تفوق نطاق القابل َّيات العقل َّية ،وممَّ قاله يف هذا الصدد:
ىل سلوكيَّاتنا ومشاعرنا فهي ال ميكن أ ْن تكون منبثق ًة
نظرا ً لكون املبادئ األخالقيَّة ذات تأثري ع ٰ
ىل أ ْن يسهم بتأثريٍ كهذا.
من العقل ،إذ كام أثبتنا يف املباحث السابقة فهو غري قاد ٍر لوحده ع ٰ
لدى اإلنسان بحيث تُ يس وازعاً للسلوك أحياناً،
املبادئ األخالق َّية تثري الحامس الذايت ٰ
خرى تصبح رادع ًة عنه ،بينام العقل عاجز بح ِّد ذاته عن القيام بذلك ،لذا ال
ويف أحيان أُ ٰ
ىل رغباتنا
ميكن للمبادئ األخالقيَّة أ ْن تكون مثر ًة للعقل ...وما دام  -العقل  -عديم التأثري ع ٰ
وسلوك َّياتنا ،فمن العبث مبكانٍ التظاهر بأنَّه ميتلك القابل َّية الستكشاف املبادئ األخالق َّية[[[.
ىل صعيد الغاية والهدف فهو مق َّيد بالقضايا املا ِّديَّة بصفته
إذًا ،مبا أ َّن العقل ال دور له ع ٰ
ىل بلوغ تلك املقاصد التي يت ُّم تعيينها من ِقبَل مصد ٍر
وسيل ًة فحسب ،لذا فهو يعني اإلنسان ع ٰ
الفلسفي
أقىص ح ٍّد عن النزعة العقل َّية ذات الطابع
ىل هذا األساس ٰ
آخر ،وع ٰ
نأى هيوم بنفسه إ ٰىل ٰ
ِّ
يل الذي يتكفَّل بإصدار األحكام التطبيق َّية يف شتَّ ٰى املجاالت مثل األخالق والسياسة ،فهذه
العم ِّ
األسايس الستنتاجها.
القضايا مدينة للعقل لكونه املرجع
َّ
[1] ideas.
[2] Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975.
ىل خالصة نظريَّة ديفيد هيوم يف امللحق األ َّول ( )appendix - 1من كتابه «موجز الرسالة يف الطبيعة البرشيَّة».
ميكن االطِّالع ع ٰ
[3] action guiding.
[4] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 458.

ىل نقد فلسفته السياسيَّة 147 v
نظريَّة العدل عند هيوم
مسعى إ ٰ
ٰ

من املفيد القول هنا :إ َّن أحد أه ّم األسباب التي دعت هذا الفيلسوف الغر َّيب أل ْن يدافع
بش َّدة عن النزعة املناهضة للعقل العميل هو اعتقاده بكون استنتاج الوجوب من الوجود ليس
سوى مغالطة حيث أرشنا إ ٰىل ذلك سابقاً بشكلٍ
األسايس الذي استقطب
مقتضب .وأ َّما املوضوع
ٍ
ٰ
ُّ
األنظار نحوه يف فكره فهو تص ُّوره عدم ارتباط املعايري املبدئ َّية للفلسفة العمل َّية بعامل الواقع[[[،
ىل ارتباطها باملشاعر اإلنسان َّية ،لذا فهي خارجة عن نطاق العقل الذي ال دور له
وتأكيده ع ٰ
سوى استكشاف العالقات بني األشياء ،والحكم بصواب أو سقم الحقائق الخارج َّية؛ ويف هذا
ٰ
[[[
السياق اعترب الشعور املرتكز األ َّول للسلوكيَّات االجتامعيَّة والسياسيَّة واألخالقيَّة ،فالعقل برأيه
بحب النوع  -املشاركة
ىل أ َّن الشعور ِّ
ليس مرجعاً أو ُمرت َكزا ً أخالق ًّيا أو سياس ًّيا؛ ومن ث َ َّم أكَّد ع ٰ
الوجدان َّية اإلنسان َّية[[[  -هو البنية األساس َّية للسلوكيات االجتامع َّية واألخالق َّية ،لكن هناك غموض
ىل سبيل املثال الباحث جوناثان هاريسون الذي يُ َع ُّد أحد أشهر
حول مراده من هذا الشعور ،فع ٰ
شاح آثار هيوم وأدقّهم ،والذي ألَّف كتابني لتحليل إبستيمولوجيا هذا الفيلسوف وبيان تفاصيل
ُ َّ
حب النوع يف
نظريَّة العدل التي تب َّناها ،ذكر برصيح العبارة أنَّه ال يعتقد بوجود يش ٍء اسمه ُّ
طبيعة اإلنسان[[[؛ ويُؤيِّد ذلك ما قاله هيوم بنفسه:
الحب[[[.
ميكن ُّ
ىل نحو العموم بعدم وجود نزعة ذاتيَّة يف طبيعة اإلنسان باسم ِّ
البت ع ٰ
إذًا ،هيوم يعترب القوانني األخالق َّية ،واألهداف االجتامع َّية ،واملبادئ واألهداف السياس َّية
ىل مشاعر برشيَّة ،ويف هذا املضامر حاول إثبات أ َّن هذه املرتكزات الشعوريَّة يشرتك
متق ِّومة ع ٰ
تنأى باملبادئ األخالق َّية والفلسفة العمل َّية عن
فيها الناس إ ٰىل ح ٍّد كبري ،وبالتايل فهي وازع أل ْن ٰ
الرغبات الذاتيَّة[[[ .فدور العقل يحني إذ يت ُّم تعيني اإلطار العا ِّم للسلوك اإلنسا ِّين ،إذ يُعتَمد هنا
ىل هذا األساس هي أنَّه مج َّرد ٍ
عبد
بصفته وسيل ًة لتحقيق املقاصد السلوك َّية ،والنتيجة املحتومة ع ٰ
ط ِّيعٍ لرغبة اإلنسان ومشاعره ،بل حتَّ ٰى األخالق تفي بالدور ذاته لكونها محض مصدر يخدم
[1] world Objective.
[2] Sentiment.
[3] Sympathy.
[4] Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 18 - 20.
[5] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 481.
[6] Arbitrary.
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ىل ما نريد وإنَّ ا هي
رغباتنا الطبيع َّية ،وال تعلو عليها ُمطلَقاً ،ومن ث َ َّم ال ميكن ا ِّدعاء أنَّها ترشف ع ٰ
مثرة ملشاعرنا ما يعني أنَّها إ ٰىل جانب العقل محكومة بتنسيق شؤونها مع هذه الرغبات.
نستشف من هذا التحليل للعقل واألخالق وال ِقيَم االجتامعيَّة واملبادئ السياسيَّة أ َّن هيوم
ُّ
لكل ما هو خارج
يرى أنَّه ال يُ َع ُّد مرت َكزا ً مرجع ًّيا ِّ
يعارض َّ
كل رأي يعترب العقل ِقواماً للعدل ،بل ٰ
ىل بعض القضايا
عن نطاق املشاعر والرغبات الطبيع َّية؛ وإ ٰىل جانب إقراره بأنَّنا نوافق أحياناً ع ٰ
خرى بحيث ن ِ
ُصدر أحكاماً كلِّيَّ ًة يف هذا الصعيد،
الجزئيَّة للشعور ونعرتض عليها يف أحيان أُ ٰ
لك َّنه مع ذلك ال يعترب هذه املواقف معايري عقليَّة أو فطريَّة ترضب بجذورها يف ذات اإلنسان
كل املبادئ من هذا القبيل مصنوعة من ِق َبل البرش ومتأث ِّرة برغباتهم
وطبيعته ،بل يعترب َّ
ومشاعرهم الذات َّية املشرتكة[[[.
ثالثًاُ :أ ُسس العدل والنزعة إليه:
ىل الدور الفاعل الذي يلعبه العدل باعتباره فضيل ًة
لقد أكَّد ديفيد هيوم يف دراساته ع ٰ
ىل املوضوع يف رحاب مسألتني
ارتكازيَّ ًة يف الفكر
السيايس ،ومن هذا املنطلق سلَّط الضوء ع ٰ
ِّ
أساسيَّتني ،هام كالتايل:
املسألة األُو ٰىل :الجذور األساس َّية لهذه الفضيلة والسبب الذي يدعو اإلنسان أل ْن يعترب
العدل مرت َكزا ً بنيويًّا يف القرارات السياس َّية والحياة االجتامع َّية.
املسألة الثانية :طبيعة فضيلة العدل وأو ُجه التشابه واالختالف بينه وبني سائر الفضائل
األخالقيَّة.
ثَ َّة مالحظة جديرة باالهتامم بالنسبة إ ٰىل املسألة األُو ٰىل ،وهي أ َّن هيوم ال يعتقد بوجود
ىل أساس هذا الرأي ال ميكن اعتبار الدعوة إ ٰىل العدل مثرة لفك ٍر
يل ملسألة العدل ،وع ٰ
مرتكَز عق ٍّ
يل ،وبالتايل ليس من الصواب ا ِّدعاء أنَّها من جملة الرضورات واإللزامات
ٍّ
نظري واستنتا ٍج عق ٍّ
ىل
يل ال يحكم بوجوب إقرار العدل والعمل ع ٰ
التي يحكم بها عقل اإلنسان ،فالعقل العم ُّ
منأى عن مصالح اإلنسان الشخص َّية وواقع ظروفه ومكانته
أساسه يف ِّ
كل شؤون الحياة يف ٰ
االجتامع َّية ،لذا إ ْن أدرجنا فضيلة العدل ضمن الفضائل العقل َّية ففي هذه الحالة ال ب َّد لنا
[1] Ibid, p. 273.
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مستثنى عن غريه ،نظرا ً لكون
ودائم وغري
من اإلذعان بأ َّن النزعة إليه عبارة عن أم ٍر ُمطلَقٍ
ٍ
ٰ
ىل غرار األحكام العقل َّية النظريَّة بصفتها قضايا رضوريَّة و ُمطلَقة.
األحكام العقل َّية العمل َّية ع ٰ
خرى ،أنكر هذا الفيلسوف وجود رغبة ونزعة وشعور ذايتٍّ يف كيان اإلنسان .هذا
من ناحي ٍة أُ ٰ
الكالم ُّ
ىل أنَّه ال يُذ ِعن إ ٰىل أ َّن اإلنسان يستحسن العدل ذات ًّيا ويرغب يف مراعاة حقوق
يدل ع ٰ
أي واز ٍع ذا ٍّيت لديه
ىل عدم وجود ِّ
أقرانه البرش وصيانة مصالحهم ،حيث أكَّد بشكلٍ رصي ٍح ع ٰ
ىل الدعوة إ ٰىل العدل وإقراره يف املجتمع ما مل يكتنفه شعور برضورة ذلك  -وسنشري
يُحفِّزه ع ٰ
ىل هذا األساس فهو يف الظروف الطبيعيَّة[[[ التي ال ت ُط َرح فيها
إ ٰىل سبب ذلك الحقاً  ،-وع ٰ
معنى للعدل وال للظلم .هذا الكالم ال يعني أ َّن هيوم يعتقد
امللك َّية ،ال يلمس يف حياته َّ
أي ٰ
ىل ملك َّية اآلخرين يف األوضاع الطبيع َّية ،أل َّن قوانني امللك َّية برأيه هي البنية
بجواز االستحواذ ع ٰ
أي دور لبعض املفاهيم مثل العدل والظلم والجواز واملنع،
يبقى ُّ
األساس َّية ،لذا عند زوالها ال ٰ
حيث تفقد موضوعيَّتها يف أوضاع كهذه[[[.
خرى التي تب َّناها يف هذا املجال أ َّن السؤال عن السبب يف وجوب إقامة
ومن جملة اآلراء األُ ٰ
العدل ال يُط َرح إبَّان الظروف الطبيع َّية ،فاإلنسان يف أوضاع كهذه  -حسب التعريف  -غري
باطني يسوقُه نحو العمل
أي مح ِّرك
يبقى ُّ
ٍّ
خاضع للقوانني الوضعيَّة ،وعند انعدام القانون ال ٰ
وفق مبادئ العدل؛ أل َّن السؤال عن هذا األمر  -برأيه  -يعني «ما الداعي لاللتزام بالقانون؟»،
ونظرا ً النعدام القانون ال يأيت الدور للحديث عن السبب يف وجوب االلتزام به[[[.
نستنتج من هذا التوضيح املقتضب أ َّن هيوم ال يعتقد بوجود جذور ذاتيَّة للعدل سوا ًء
يل أو
ىل عدم وجود ِّ
أي إلز ٍام عق ٍّ
كانت شعوريَّ ًة أم عقل َّيةً ،ومن منطلق هذه الرؤية أكَّد ع ٰ
ىل أ ْن يلتزم جانب العدل ويشعر بالرأفة واملو َّدة إزاء أقرانه البرش،
ٍّ
شعوري يُحفِّز اإلنسان ع ٰ
لذا ال ب َّد من البحث عن منشأ العدل يف تلك القضايا التي تجعله بحاجة إ ٰىل القوانني؛ وكام
ذكرنا آنفاً فقد قال برصيح العبارة ِمرارا ً :إ َّن مسألة رضورة أو عدم رضورة إقامة العدل ال
ىل أرض الواقع إلَّ حينام يعيش اإلنسان يف كنف مجتمع تحكمه أُصول وضوابط
ت ُط َرح ع ٰ
ىل وجوب إقرار العدل،
َّ
خاصة؛ أل َّن القوانني التي يق ُّرها البرش ألنفسهم تُ َع ُّد أفضل دليل ع ٰ
[1] State of nature.
[2] Ibid, p. 501.
[3] Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 69.
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يتوصل إ ٰىل نتيجة فحواها رضورة َس ِّن
األمر الذي يعني أ َّن اإلنسان خالل الظروف الطبيع َّية َّ
قوانني وترشيعات ت ُنظِّم حياته الفرديَّة واالجتامع َّية ألجل انتشال نفسه ومجتمعه من منطق
ىل أرض الواقع يف رحاب هذه
الغاب وانعدام القانون ،لذلك
يسعى إ ٰىل إقرار العدل وتطبيقه ع ٰ
ٰ
الحقيقي لهذا املفهوم.
املعنى
القوانني التي يجعلها ملزم ًة للجميع ،وهنا يتبلور
ُّ
ٰ

ىل هذا الصعيد هو
إذًا ،منشأ العدل طبقاً ملا ُذكِ َر هو ال َّرغبة يف إقامة القانون ،والدافع ع ٰ
النزعة إ ٰىل القانون واحرتامه؛ إذ يُدرك اإلنسان رضورة َس ِّن قوانني ،ويف ضوء ذلك تكتنفه رغبة
يل.
جامحة ونزعة شديدة إلقرار العدل وتطبيقه بشكلٍ عم ٍّ

الجدير بالذكر هنا أ َّن ربط مفهوم العدل بالقوانني البرشيَّة املوضوعة وتعريفه وفقها جعل
مبعنى
هيوم يف مواجهة التعريف املشهور واملتعارف للعدل ،فهو عاد ًة ما يُع َّرف من ِقبَل الباحثني ٰ
الحق عن العدل أو تق ُّدمه عليه معتربا ً
ىل عدم استقالل ِّ
منح ِّ
الحق إ ٰىل أصحابه ،يف حني أنَّه أكَّد ع ٰ
ىل هذا األساس ليس من الصواب مبكان القول بأنَّه يعني وجوب مراعاة
هذا األمر خطأً جل ًّيا ،وع ٰ
معنى لها بتاتاً من دون وجود قوانني وضع َّية،
حقوق اآلخرين ومنحها ألصحابها ،فالحقوق ال ٰ
منأى عن هذه القوانني؛ ومن ث َ َّم ال ب َّد من القول بأ َّن العدل
كذلك فالعدل ال يصدق بتاتاً يف ٰ
ىل أرض الواقع َّإل بعد أ ْن تسود يف املجتمع قوانني وضعيَّة ،ما يعني عدم
َّ
والحق ال يتبلوران ع ٰ
ىل العدل[[[.
ٍّ
حق
أي ٍّ
وجود ِّ
مستقل عن القانون ،وبالتايل ال يأيت الدور بتاتاً ال ِّدعاء تق ُّدمه ع ٰ

للمعنى املتعا َرف بني
هذه الرؤية الشخص َّية للعدل جعلت هيوم يف الجهة املقابلة
ٰ
ىل نطاق واسع أ َّن العدل عبارة عن معيار خارجي يجب االعتامد عليه
الباحثني ،إذ الشائع ع ٰ
لتقييم مضمون السلوك لكون ما يبدر من اإلنسان ،إ َّما أ ْن يندرج ضمن مبادئ العدل أو
ىل أرض الواقع ضمن اعتامده
ضمن مبادئ أُ ٰ
يل ع ٰ
خرى تتعارض معه .وهذا املعيار له دور عم ٌّ
ىل أساسه إ ٰىل قوانني عادلة وجائرة؛ بينام
كمرتكَز يف َس ِّن القوانني وتطبيقها ،حيث ت َّ
ُقسم ع ٰ
الوضعي ،وإثر
ىل عدم إمكان َّية استقالل العدل عن القانون
الرؤية التي تب َّناها هيوم تُؤكِّد ع ٰ
ِّ
ذلك ال ميكن اعتباره مرت َكزا ً لتقييمها ،ناهيك بأنَّه يعترب املصالح الفرديَّة بني ًة[[[ أساسي ًة ودافعاً
واالجتامعي ،حيث أكَّد أ َّن املصلحة ت ُ َع ُّد
الفردي
ىل املستويني
ِّ
ثابتاً إلقرار العدل يف املجتمع ع ٰ
ِّ
حب النوع
املرتكَز
األسايس إلقامة العدل وتثبيت دعامئه ،وهي تتواكب بنح ٍو ما مع ٍ
رضب من ِّ
َّ
[1] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 526.
[2] self interest.
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عىل اعتبار
الشعور الوجدا ِّين اإلنسا ِّين[[[ -إزاء املصالح العا َّمة؛ وهذا الشعور يُحفِّز الناس ٰالعدل أمرا ً أخالق ًّيا وفضيل ًة سلوك َّي ًة[[[ .مراد هيوم من هذا الكالم أ َّن املصلحة الفرديَّة البحتة
ليس من شأنها مطلَقاً أ ْن تكون ُم ِ
نشئاً للعدل ،أل َّن املبادرة إ ٰىل تدوين القوانني ت ُ َع ُّد حركة
جامع َّية ،لذلك ينبغي اتِّباع سبيل يضمن املصالح العا َّمة وليس الفرديَّة البحتة ،ومن هذا
حب النوع
املنطلق فإ َّن لحظة إقرار العدل َ
وس ِّن القوانني تتض َّمن مصلحة فرديَّة تتالزم مع ِّ
ىل مصالحهم ،وهذا التالحم اإلنسا ُّين
والشعور باملسؤول َّية إزاء اآلخرين والدعوة إ ٰىل الحفاظ ع ٰ
ىل العدل بُعدا ً أكسيولوجيًّا وأخالقيًّا ،وال َّ
شك يف أ َّن مراعاة املصالح الفرديَّة يُش ِّجع
يضفي ع ٰ
خاصة وعا َّمة.
ىل إقرار قوانني وقواعد َّ
الناس ع ٰ

يف الظروف الطبيع َّية حينام تفتقر املجتمعات إ ٰىل القوانني يُدرك الناس أ َّن مصالحهم
وأموالهم عرض ًة للخطر والخرسان يف أيَّة لحظة ،إذ ال يُستَبعد أ ْن ت ُغتَصب منهم من دون
أ ْن يتمكَّنوا من الدفاع عنها نظرا ً لعدم وجود راد ٍع يحول دون ذلك ،لذا ال يجدون بُ ًّدا من
َس ِّن قوانني تنتشلهم من هذه الظاهرة املزرية؛ وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن ديفيد هيوم -
وألسباب غري واضحة  -ق َّيد العدل مبفهوم امللك َّية وأكَّد أ َّن قوانني العدل وما يت ُّم إقراره يف
ىل ثالثة أصناف تتمحور كلُّها حول مسألة امللك َّية :الصنف األ َّول عبارة
األوضاع املتعا َرفة ع ٰ
خاصة بامللك َّية وتثبيتها بصفتها مراكز معتَربة؛
مؤسسات َّ
عن قوانني العدل املرتبطة بتأسيس َّ
والصنف الثاين يتمثَّل يف مسألة انتقال امللكيَّة ،أي األساليب القانونيَّة واملرشوعة النتقال
األمالك واألموال إ ٰىل اآلخرين؛ وأ َّما الصنف الثالث فهو تلك االت ِّفاق َّيات وااللتزامات والعقود
امل َربمة بني الناس حول األموال واملمتلكات .هذه األصناف الثالثة اعتربها مرتكزات أساس َّية
وقوانني محورها العدل[[[.
لدى اإلنسان وازعاً يُحفِّزه
وال ريب يف أ َّن السعي لتحقيق املصلحة الشخص َّية يخلق ٰ
ىل أرض
ىل َس ِّن القوانني التي تضمن إقرار العدل يف املجتمع ،وهذا األمر يتبلور ع ٰ
ع ٰ
كل فر ٍد يف املجتمع ،وهنا
ىل ِّ
الواقع حينام يُدرك الجميع أ َّن القانون يعود بالنفع ع ٰ
حب النوع كام أرشنا آنفاً؛ لكن مع ذلك ،ال
يتحقَّق التالحم اإلنسا َّين بني الناس
ويتجل ُّ
َّ ٰ
األسايس إلقامة العدل وااللتزام بالقوانني ،إذ غالباً
ميكن اعتبار املصلحة الشخص َّية الدافع
َّ
[1] Sympathy.
[2] Ibid, p. 499 - 500.
[3] Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981 p. 29.
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بكل ضابط ٍة يت ُّم
ما تكون هذه املصلحة منوط ًة بتجاوز األُطُر القانون َّية وعدم التق ُّيد ِّ
إقرارها يف املجتمع ،ومن البديهي القول :إ َّن انعدام الدافع الباطني مثل مح َّبة النوع
واحرتام اآلخرين ال يُعتَرب مح ِّركاً وحافزا ً يُرغِّب اإلنسان يف احرتام القانون والتقيُّد به ،لذا
ال ب َّد من وجود ضامنة تنفيذ قانون َّية ُمعتَربة مثل تعيني عقوبات بدن َّية وغرامات مال َّية
ٍ
شخص
كل
ملن يخالف املق َّررات وال يعمل مبا أق َّره املجتمع ،فهذه األُمور الرادعة تضط ُّر َّ
يتنصل عنه.
أل ْن يلتزم بالقانون وال َّ
األسايس الذي
بعدما أوضحنا رأي هيوم حول جذور رغبة اإلنسان يف إقامة العدل والدافع
ِّ
ىل وجهة نظره بالنسبة إ ٰىل
ىل ذلك بشكلٍ إجام ٍّيل ،سوف نُسلِّط الضوء يف ما ييل ع ٰ
يُحفِّزه ع ٰ
فس العدل بشكل يتناسب بالكامل مع طبيعة
طبيعة فضيلة العدل ،حيث سنالحظ كيف أنَّه َّ
القوانني الوضعيَّة التي يق ُّرها البرش.
رابعاً :العدل بمثابة فضيلة اجتامع َّية:
حينام نتأ َّمل مبا ذكره ديفيد هيوم حول مفهوم العدل ،نلمس للوهلة األُو ٰىل أنَّه أكَّد
ىل العمل وفق معايري
أي دافعٍ ذايتٍّ ٰ
ىل عدم وجود ِّ
لدى اإلنسان يُحفِّزه ع ٰ
غاية التأكيد ع ٰ
العدل واحرتام ملكيَّة اآلخرين وعدم التع ِّدي عليها ،فهذا األمر ال يتحقَّق برأيه إلَّ يف رحاب
ىل مسألتَ ْي العدل والظلم بشتَّ ٰى أمناطهام -أي االلتزام
َس ِّن قوانني ت ُضفي موضوع َّي ًة ودالل ًة ع ٰ
نستشف من هذه الرؤية أنَّه ال يعترب العدل فضيل ًة من
التنصل عنها ،-حيث
ُّ
بالقوانني أو ُّ
األساس ،ويُؤيِّد ذلك أنَّنا حينام نُدقِّق يف كالمه ونغور يف مداليله نالحظ أنَّه ال يعتربه فضيل ًة
يرى أ َّن العدل فضيلة
طبيعيَّ ًة[[[ ،بل يُص ِّوره وكأنَّه فضيلة اعتباريَّة (مصطَنعة)[[[ ال غري؛ فهو ٰ
من منطلَق اعتقاده بكون الفضائل والرذائل عبارة عن مواضيع خاضعة لألحكام األخالق َّية،
ىل أساس املبادئ األخالق َّية،
ومبا أ َّن العدل والظلم من جملة القضايا التي تخضع للتقييم ع ٰ
لذا ميكن القول بكون العدل فضيلة ،لك َّنه ليس من سنخ الفضائل الطبيعيَّة.
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن مصطلح (طبيعي)[[[ يُستَخدم أحياناً يف مقابل ما كان نادرا ً
[1] Natural Virtue.
[2] Artificial.
[3] natural.
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املعنى مل يقصده ديفيد هيوم يف مباحثه التي د َّونها حول مفهوم العدل،
وشحيحاً ،لك َّن هذا
ٰ
االعتباري (املصطَنع)[[[ ،وهذا ما يريده من
الطبيعي الذي يقع يف مقابل
بل مقصوده هو
ِّ
ُّ
ا ِّدعائه كون العدل فضيلة غري طبيعيَّة ،إذ أكَّد وجود دوافع ورغبات يف باطن اإلنسان ت ُش ِّجعه
ىل القيام ببعض السلوك َّيات ،لذلك يجد نفسه مكلَّفاً بالقيام بها ،أي إنَّها تضط ُّره أل ْن يسلك
ع ٰ
ىل ضوء شعوره
هذا النهج ،ولو تضاءل هذا الدافع لديه عاد ًة ما
يسعى مللء الفراغ الحاصل ع ٰ
ٰ
أي
لدى اإلنسان ُّ
بالتكليف ،وذلك أل َّن نزع ًة ذات َّي ًة كهذه ال وجود لها من األساس ،أي ليس ٰ
أي ضابطة ذاتيَّة
ىل عدم اقتناص أموال اآلخرين وأمالكهم ،وال يوجد يف ذاته ُّ
وازع يُحفِّزه ع ٰ
ىل ثرواتهم ،لذا ال ب َّد من َس ِّن قوانني
تجعله مق َّيدا ً باحرتام ملك َّية اآلخرين وعدم التع ِّدي ع ٰ
ت ِ
ىل مراعاة حقوق اآلخرين املال َّية واحرتام ملك َّيتهم؛ ومبا أ َّن قوانني العدل توضع من
ُجبه ع ٰ
اعتباري
ىل هذا األساس عبارة عن أم ٍر
ٍّ
ِق َبل البرش وال تتَّسم بأيَّة جوانب ذات َّية ،فالعدل ع ٰ
( ُمصطَنع) وليس ذاتيًّا.
املسألة الها َّمة الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي اعتقاد هيوم بأ َّن اإلنسان يُ ِق ُّر بفضيلة
ىل أساسها من منطلق رغبته يف تحقيق مصالحه الشخص َّية،
قوانني امللك َّية ويحرتمها ويعمل ع ٰ
يرى أ َّن الفضائل[[[ يف شتَّ ٰى أمناطها سوا ًء الطبيعية منها أم املصطَنعة تتق َّوم من أساسها
كام ٰ
وكل القوانني املرتبطة به عبارة عن قضايا من صنع
ىل مبدأ املصلحة[[[ ،ومن ث َ َّم فالعدل ُّ
ع ٰ
ىل اإلنسان
البرش ،بينام املصلحة ليست كذلك ،ما يعني أ َّن القوانني التي تعود بالنفع ع ٰ
تختص
واملتَّفق عليها اجتامع ًّيا هي التي تتَّسم بالفضيلة ،لذا ال ميكن ا ِّدعاء أ َّن فضيلة العدل ُّ
مبكانٍ أو زمانٍ أو مجتمعٍ بالتحديد.
إ َّن قوانني العدل ومضامينها كافَّ ًة  -برأي هيوم  -تختلف من مجتمع إ ٰىل آخر من حيث
رشعها ،لك َّن مسألة فضيلة
مصاديقها إثر اختالف أنظمتها الحقوق َّية ومق َّرراتها والقوانني التي تُ ِّ
ىل حالها باعتبارها مبدأً ارتكازيًّا وال أحد يُشكِّك بذلك ،ألنَّها تتواكب مع مبدأ
تبقى ع ٰ
القانون ٰ
كل إنسانٍ يف املجتمعات كافَّة؛ وهذه القوانني  -مهام كانت طبيعتها
املصلحة الذي يطمح إليه ُّ
 تُ َع ُّد فضائل ،ناهيك بأ َّن اتِّباعها هو اآلخر يُعتَرب فضيل ًة من فضائل املصلحة؛ واملقصود من[1] artificial.
[2] virtues.
[3] Usefulness.

 v 154ديفيد هيوم  -مقاربات نقديَّة لنظامه الفلسفي

ذلك أ َّن العدل عبارة عن أم ٍر مصطَنعٍ ،بينام الشعور بكون أحد األُمور أخالق ًّيا وفضيل ًة يُ َع ُّد
طبيع ًّيا وليس مصطَنعاً[[[.
ينبغي القول :إ َّن هيوم قد أشار يف مباحثه إ ٰىل االختالفات الكائنة بني الفضيلتني الطبيعيَّة
واالصطناع َّية ،ويف هذا السياق أكَّد أ َّن النتائج اإليجاب َّية التي تتَّسم بالخري[[[ واملنبثقة من
كل ٍ
كل سلوك
ظرف حتَّ ٰى وإ ْن كان جزئ ًّيا ،ما يعني أ َّن َّ
ُنسب إ ٰىل ِّ
الفضائل الطبيع َّية ميكن أ ْن ت َ
جز ٍّيئ من هذه الفضائل يستتبع نتائج وآثارا ً إيجابيَّ ًة خالفاً للعدل الذي ترتت َّب عليه مصلحة
عا َّمة حينام يلتزم جميع الناس بالقوانني التي يت ُّم إقرارها ،لذا فالتزام اإلنسان بها بصفته فردا ً
أي تأثري يذكر حتَّ ٰى وإ ْن تواكَب مع طاعة اآلخرين.
ليس له ُّ
ومن جملة ما نستلهمه من آرائه التي طرحها يف هذا الصعيد أنَّه ش َّبه الفضائل الطبيع َّية
مثل اإلحسان[[[ بالجدار املستحكم ،وشبَّه الفضائل املصطَنعة مثل العدل بالطوق[[[ ،كام اعترب
مستوى هذا الجدار
ىل غرار قطعة الطابوق التي تساهم يف رفع
َّ
ٰ
كل عمل من ال ِّرب واإلحسان ع ٰ
حتَّ ٰى وإ ْن مل يساهم اآلخرون يف ذلك ،يف حني أ َّن الطوق ال ينشأ ويستق ُّر إلَّ بعد أ ْن ترتابط
جميع أجزائه من دون نقص وتتالحم يف ما بينها ،لذا فالسلوك َّيات العادلة لبعض الناس الذين
أي خري وال تستتبع
يتَّبعون القوانني إذا مل تتواكب مع التزام أقرانهم بها سوف ال يرتتَّب عليها ُّ
أيَّة نتيجة إيجاب َّية[[[.
سوى العدل ،مثل الواجبات
خرى تابعة للقوانني الوضع َّية يف ما ٰ
يرى وجود قضايا أُ ٰ
كذلك ٰ
لكل إلزام فيام لو انعدمت هذه القوانني التي هي من صناعة
معنى ِّ
والتكاليف[[[ ،لذا ال
ٰ
البرش ،ويبدو أ َّن ربط هذه املفاهيم بالقوانني التي هي من صياغة البرش يُ َع ُّد وازعاً لطرح
ىل صعيد األخالق ،ولكن مع ذلك هل ميكن اعتبار جميع املفاهيم
نظريَّة ذات معامل َّ
خاصة ع ٰ
[1] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 619.
[2] good.
[3] benevolence.
[4] vault.
[5] Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 305 - 306.
[6] obligation.
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شاح
والقضايا األخالق َّية بكونها من صناعة البرش وتابعة للقوانني واألعراف البرشيَّة؟ بعض ُ َّ
نظريَّات هيوم من أمثال هاريسون يعتقدون بأ َّن الباحث حينام يتط َّرق إ ٰىل رشح وتحليل آراء
هذا الفيلسوف التي طرحها يف مضامر األخالق والفضائل ،ال ب َّد له من التفكيك بني فئتني
من املفاهيم والقضايا األخالق َّية ،إحداهام توصف بأنَّها عبارة عن كلامت معياريَّة[[[ وتشمل
خرى فهي ال تتض َّمن مبادئ
ىل غرار ال ُحسن والقُبح والفضيلة والرذيلة؛ وأ َّما األُ ٰ
مفاهيم ع ٰ
ىل صعيد األخالق ،إذ تتبلور يف سلوك َّيات اإلنسان ومختلف مواقفه وأفعاله ،مثل
معياريَّة ع ٰ
الصواب والخطأ واإلباحة واملنع ،وهذه الفئة تتمحور فقط حول ما ينبغي فعله من ِقبَل
اإلنسان أو ما ميكن أ ْن يفعله أو ما ال يجب أ ْن يحدث.
ىل ارتباط املبادئ األخالق َّية باألعراف والقوانني التي هي من صياغة البرش
تأكيد هيوم ع ٰ
يندرج ضمن الفئة الثانية من املفاهيم األخالقيَّة ،إلَّ أ َّن بعض املفاهيم مثل الرأفة باآلخرين وال ِّرب
واإلحسان والج ِّد واالجتهاد ميكن اعتبارها فضائل أخالقيَّة حتَّ ٰى عند انعدام القوانني الوضعيَّة ،إذ
تحظى بتأييد شامل من ِق َبل
يف أحوال كهذه  -أي يف الظروف الطبيع َّية  -تتَّسم بكونها مفيدة أو
ٰ
ىل أساس هذا التفسري ميكن اعتبار العدل وغالب َّية املبادئ واملفاهيم األخالق َّية
جميع الناس؛ وع ٰ
بأنَّها مج َّرد قضايا ُمصطَنعة و ُمتَّفق عليها ( ُمتعا َرفة) بني الناس[[[ بداعي أنَّها ذات ارتباط وطيد
بالقوانني الوضعيَّة ،لذا يُد َرج هذا التفسري ضمن نظريَّة مستقلَّة يف مجال األخالق[[[.
ال ب َّد من اإلشارة إ ٰىل أ َّن ارتباط العدل باألعراف املتَّفق عليها والقوانني امل ُصاغَة من ِق َبل
الفكري يغرس يف نفس اإلنسان حافزا ً إلقرار العدل ،وإذا
البرش ال يُراد منها كون هذا التالحم
َّ
أي دافع للدعوة إ ٰىل إقرار مبادئ العدل ،كام ال
يبقى ُّ
انعدم هذا االت ِّفاق  -برأي هيوم  -ال ٰ
ىل أساس التوافق العا ِّم والقوانني املوضوعة ،بل تُعيِّ وجهة
ميكن إيجاد دافع يف هذا السياق ع ٰ
الدوافع الكامنة يف نفس اإلنسان والس َّيام الرغبة يف تحقيق املصلحة الشخص َّية.
يُشار هنا إ ٰىل أ َّن القوانني الوضع َّية قبل أ ْن يصادق عليها وتبلغ درجة القطع َّية  -يف األوضاع
الطبيع َّية  -فالعرف السائد يف املجتمعات البرشيَّة فحواه أ َّن اإلنسان عاد ًة ما ينزع نحو
[1] value words.
[2] conventional.
[3] Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 56 - 57.

 v 156ديفيد هيوم  -مقاربات نقديَّة لنظامه الفلسفي

ىل أموال اآلخرين وممتلكاتهم وفق مبدأ املصلحة الشخص َّية[[[ لكن بعد
السعي لالستحواذ ع ٰ
كل إنسان حقًّا شخص ًّيا وحرصيًّا له
أ ْن يت َّم إقرارها واملصادقة عليها تصبح أموال وممتلكات ِّ
كل من يتع َّد ٰى عليها أو يغتصبها ،فاملصلحة الشخصيَّة
وفق أُ ُسس قانونيَّة ثابتة بحيث يُعاقَب ُّ
ىل استحقاقات
الكامنة يف ذات ِّ
كل إنسان تسوقُه نحو احرتام قانون العدل وعدم االستحواذ ع ٰ
أقرانه البرش؛ وال َّ
ىل ضوء احرتام مصالح
شك يف أ َّن دافعه
األسايس يف هذه الحالة يتبلور ع ٰ
َّ
اآلخرين والعمل وفق قوانني امللك َّية املصادق عليها قانون ًّيا يف رحاب مبدأ العدل ،حيث ميتزج
يف باطنه شعور بالخشية من العقاب والحرمان من املصالح التي ميكن أ ْن يكتسبها ج َّراء احرتام
القوانني واألعراف السائدة يف مجتمعه[[[.
إ َّن العدل  -بصفته فضيل ًة أخالقيَّ ًة ُمصاغ ًة من ِقبَل البرش  -ذو ارتباط وثيق مبسألة
ىل البنية
امللكيَّة ،ويف هذا املضامر أكَّد هيوم أ َّن أفضل فهم له هو اعتباره منطلَقاً للحفاظ ع ٰ
ىل أرض الواقع ،وصيانة مق َّررات امللك َّية املرشوعة يف املجتمع،
االجتامع َّية والعرف َّية املوجودة ع ٰ
الخاصة بامللك َّية
ىل املق َّررات واألعراف
َّ
ما يعني أ َّن قوانني العدل يجب أ ْن تُس َّخر للحفاظ ع ٰ
ىل حالها ،كذلك ال ب َّد من أ ْن تكون ُمرت َكزا ً أساسيًّا ملق َّررات نقل امللكيَّة والتداول
وإبقائها ع ٰ
َّ
كل تفسري آخر للعدل فيام لو أُريد منه تغيري
ىل عدم نجاعة ِّ
املا ِّيل؛ ومن هذا املنطلق
استدل ع ٰ
هذا الواقع املتعا َرف يف املجتمع.
كذلك ذكر هيوم ثالثة أنواع بخصوص تقسيم الرثوات واألموال يف املجتمع كام ييل:
ىل أساس مبدأ االستحقاق.
النوع األ َّول :تقسيم عادل ع ٰ
ىل أساس مراعاة مبدأ املساواة[[[.
النوع الثاين :تقسيم عادل ع ٰ
ىل أساس املق َّررات واألعراف الحاكمة يف املجتمع حسب مبدأ
النوع الثالث :تقسيم ع ٰ
امللك َّية والرثوات املال َّية.
ىل عدم إمكان َّية اللجوء إ ٰىل مبدأ االستحقاق أو املساواة بصفته بني ًة
يف هذا السياق أكَّد ع ٰ
ىل
ىل تقسيم امللك َّية والرثوات ،لذا ال ب َّد من اإلبقاء ع ٰ
أساس َّي ًة للعدل والقوانني الحاكمة ع ٰ
[1] self interst.
[2] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 492.
[3] equality.
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َّ
ىل رأيه
أسايس يف إقرار العدل؛ وقد
املق َّررات واألعراف الحاكمة يف املجتمع كمرتكَز
استدل ع ٰ
ٍّ
هذا بأ َّن مبدأ االستحقاق أو املساواة فيه نقاش من حيث األُ ُسس األخالق َّية يحول دون ات ِّخاذه
معيارا ً ثابتاً بهذا الخصوص ،لذا ليس من الصواب مبكان العمل به كمرتكَز للقوانني العا َّمة
ىل آراء
املتعلِّقة بامللك َّية واألموال؛ وبيان ذلك كام ييل :من
البديهي أ َّن الناس ال يتَّفقون ع ٰ
ِّ
أي ات ِّفاق بينهم
مشرتكة بالنسبة إ ٰىل داللة مفهو َم ْي االستحقاق واملساواة ،ومن ث َ َّم ال يتحقَّق ُّ
ىل
بشأن التقسيم العادل أو َس ِّن قوانني وضع َّية تُح ِّدد معامله الرئيس َّية ،ما يعني أ َّن االعتامد ع ٰ
علمي ج َّراء عدم امتالك
ىل ِّ
املساواة كمنطَلَق لتقييم الرثوات واملمتلكات ال يتق َّوم ع ٰ
أي مبدأ ٍّ
فكل إنسان ميتاز بخصائص فكريَّة وقابل َّيات ذهن َّية
ورؤى متكافئةُّ ،
جميع الناس قابل َّيات
ٰ
تختلف عن أقرانه ،وهذا هو السبب يف رغبته املتواصلة والجا َّدة بعدم االلتزام مببدأ املساواة،
ومن ث َ َّم ال يتس َّن ٰى ذلك إلَّ يف رحاب نظام حاكم مقتدر سياس ًّيا واجتامع ًّيا؛ وهذا األمر طبعاً
تناقض رصيح لكونه يسفر عن انعدام املساواة من الناحية السياسيَّة.
ىل الرثوات واملمتلكات
النتيجة التي َّ
توصل إليها بعد هذا النقاش فحواها أ َّن الحفاظ ع ٰ
ىل ضوء إقرار قوانني
ىل املق َّررات واألعراف االجتامعيَّة الكائنة يف املجتمع ع ٰ
يتطلَّب اإلبقاء ع ٰ
مسعى لتغيري الوضع املوجود أو إلقرار العدل
كل
جدوى من ِّ
تصونها وت ُشذِّبها ،إذ ال طائل وال
ٰ
ٰ
يف هذا املجال[[[.
رشوط العدل:
ال َّ
كل حال ،سوا ًء اعتربناه فضيلة
ىل ِّ
شك يف أ َّن العدل يدرج ضمن الفضائل األخالق َّية ع ٰ
عى ديفيد هيوم ومن
طبيعيَّة بحسب رأي الكثري من الفالسفة والباحثني ،أم مصطَ َنعة كام ا َّد ٰ
ىل هذا الصعيد هو :هل ميكن اعتباره فضيل ًة
حذا حذ َوه ،إلَّ أ َّن السؤال الذي يطرح نفسه ع ٰ
خاصة؟
مطلَق ًة أو مرشوط ًة ومق َّيد ًة بظروف َّ
املقصود من كونه فضيلة مطلَقة هو عدم اشرتاطه من حيث القيمة واالعتبار برشوط
خاصة ،بل هو كذلك يف جميع األحوال واألوضاع ومثال ذلك الحقيقة[[[ فهي يف عامل القضايا
َّ
كل قضية منوط بكونها
ىل نحو اإلطالق ،أل َّن صدق ِّ
والعلوم واملعارف تُع ُّد معيارا ً وقيم ًة ع ٰ
خاصة ،بل هي معتَربة وصادقة يف
حقيقة؛ لذا يقال إ َّن اعتبار الحقيقة غري مرشوط برشوط َّ
[1] Plant Raymond, Modern Political thought, Blackwell, 1991, p. 52.
[2] truth.
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جميع األحوال وضمن شتَّ ٰى الظروف ،ولكن هل يُعتَرب العدل من وجهة نظر هيوم ذا قيمة
مطلَقة كام هو الحال بالنسبة إليها؟
وترميمي [[[ حال دون
نذكر هنا أ َّن تص ُّور هيوم بكون فضيلة العدل ذات طابع شفا ٍّيئ
ٍّ
ىل نحو مطلق ،فهو برأيه رضوريًّا وكذلك القوانني املرتبطة به تصبح
اعتقاده بكونه معتَربا ً ع ٰ
كل
خاصة يتس َّن ٰى له ولهذه القوانني إصالح الخلل املوجود وترميم ِّ
رضوريَّ ًة حينام تتوفَّر ظروف َّ
مستوى ال يتمكَّن الناس خالله من وضع حلول
عيب ونقص؛ وعندما يتَّسع نطاق االختالف وتبلغ
ٰ
ىل صعيد القضايا األخالقيَّة والسياسيَّة ،يأيت الدور إ ٰىل قوانني العدل
ناجعة ملواطن االفرتاق ع ٰ
وئام عا ٍّم وشاملٍ يُريض الجميع؛ ويف ظروف كهذه يتبلور
فتصبح ُمرتَ َكزا ً لحلحلة املشاكل وتحقيق ٍ
ىل سائر الفضائل األخالق َّية بحيث ميكن تشبيهه بفضيلة
العدل بصفته فضيلة عليا مق َّدمة ع ٰ
ىل ما ذكر
الشجاعة التي تفوق َّ
كل فضيلة ٰ
أخرى يف ساحة القتال ،ما يعني أ َّن الشجاعة كمثا ٍل ع ٰ
كل آنٍ ومكانٍ  ،فهي ليست كذلك يف غري ساحة القتال.
املستوى يف ِّ
ليست بهذا
ٰ
خاصة نن ِّوه بأ َّن هيوم أكَّد يف بعض
وإلثبات أ َّن فضيلة العدل مشرتطة بظروف وحاالت َّ
ىل عدم كونه فضيل ًة أحياناً كام لو سادت يف املجتمع أجواء ملؤها الخري واإلحسان
مد َّوناتها ع ٰ
تبقى أيَّة حاجة لتدوين قوانني تضمن إقامة العدل يف
بني الناس كافَّةً ،ففي هذه الحالة ال ٰ
املجتمع وال رضورة يف البحث والنقاش حول طبيعة العدل وكيف َّيته ،بل الخوض يف هذه املباحث
جدوى منه ،ومثال ذلك األرسة املثال َّية التي يعيش أبناؤها حيا ًة ملؤها الوئام والوفاق
عبثي وال
ٰ
ٌّ
واملو َّدة ،إذ قلَّام يلجؤون إ ٰىل نقاشات إلحقاق حقوقهم وضامنها حتَّ ٰى وإن حدث تعارض يف
مصالحهم الشخصيَّة ،وهذا األمر ال يحدث طبعاً ج َّراء انعدام العدل أو سلب الحقوق ،بل سببه
ىل ضوء مبادئ املو َّدة وال ِّرب
االلتزام بقوانني العدل وإقرار الحقوق القانون َّية ِّ
لكل فرد يف املجتمع ع ٰ
كل ٍ
يحظى بنصيب من املصالح واألمالك األرسيَّة
شخص يف ظروف كهذه
واإلحسان املتبادل ،أل َّن َّ
ٰ
الخاصة.
وهذه امللك َّية ال تدعو بتاتاً إ ٰىل قلق سائر أعضاء األرسة أو خشيتهم من تضييع مصالحهم َّ
تغيت هذه الظروف وتفاقمت الخالفات األرسيَّة ،ففي هذه الحالة تقتيض
من
البديهي لو َّ
ِّ
لكل فر ٍد وتجعل العدل منطلقاً أساس َّياً
الرضورة إقرار قوانني ومق َّررات تضمن الحقوق الشخص َّية ِّ
يف الحياة األرسيَّة ،وهنا يقال إ َّن العدل فضيلة أخالق َّية.
[1] Remedial Virtue.
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متغي ًة ال ثَباتَ لها ،إذ من
إذن ،الظروف التي تجعل من العدل فضيل ًة عاد ًة ما تكون ِّ
تتغي وتصبح األوضاع بشكلٍ ال ميكن فيه تصوير العدل بكونه فضيلةً ،بل يتح َّول
املمكن أن َّ
إ ٰىل رذيلة وهنا يطرح ذات املثال الذي ذكرناه حول األرسة املثاليَّة التي يعيش أبناؤها يف
رحاب أجواء تسودها املو َّدة والوئام ،فلو أصيب أحدهم بدا ٍء يتطلَّب عالجه نفقات طائلة
بكل رغبة ورسور إ ٰىل مساعدته بشفقة وإحسان ،وهنا ال موضوع َّية
سوف يبادر اآلخرون ِّ
لطرح مسألة الحقوق واملصالح الشخص َّية أو السعي لتقسيم األموال واملمتلكات وفق
باألىس
ولربا يدعو إ ٰىل شعورهم
ىل العدل ،فهذا األمر يُع ُّد زائدا ً َّ
قوانني وضعيَّة متق ِّومة ع ٰ
ٰ
وعدم االرتياح.
سيتوصل إ ٰىل نتيجة كهذه ويُعترب العدل مج َّرد فضيلة أخالق َّية
ال ريب يف أ َّن هيوم كان
َّ
الخاص له باعتباره مبدأ مصطَنعاً و ُمصاغاً من
ىل ضوء تفسريه
ِّ
مرشوطة وليست مطلَقة ع ٰ
ومم قاله
ِقبل البرش وإثر تقييده مبسألة حلحلة الخالفات حول امللكيَّة وتقسيم األموالَّ ،
يف هذا املضامر ما ييل“ :العدل إنَّ ا يتبلور يف ما يتَّفق عليه البرش[[[ ...وهذا االت ِّفاق يهدف
إ ٰىل عالج بعض التعارضات الناشئة من التقارن الحاصل بني عدد من الخصائص اإلنسان َّية
ىل
وبني طبيعة األشياء املوجودة يف عامل الخارج ،فاألنانيَّة والكرم املحدود بنطاق َّ
معي [ع ٰ
سبيل املثال] يُعتربان من الخصائص النفسيَّة للبرش ،يف حني أ َّن طبيعة األشياء املوجودة
يف عامل الخارج تحيك عن بعض القضايا التي هي من قبيل سهولة تغيريها وندرتها مقارن ًة
الب واإلحسان والك َرم والجود ورواج
مع رغبات اإلنسان ...ومع التزايد املنسجم
ٰ
ملستوى ِ ِّ
شتَّ ٰى الفضائل الكرمية ووفرة الخريات وال ِّنعم ،تصبح الدعوة إ ٰىل إقامة العدل أمرا ً عبثيَّاً ال
طائل منه”[[[.
يف مختلف بحوثه أشار هيوم إ ٰىل عد ٍد من الرشوط التي اعتربها ُمرتَ َكزا ً لتحقيق النفع
واملصلحة يف رحاب إقامة العدل ،ومن ث َّم يصبح العدل وقوانينه كافَّة فضيلةً؛ لذا إن افتقد
عم ذكر وال يُع ُّد بعد ذلك فضيل ًة ج َّراء تج ُّرده عن
أي واحد من هذه الرشوط سوف يتج َّرد َّ
ُّ
البنية األساس َّية التي تضمن كونه فضيلةً ،وهذه البنية هي املصلحة طبعاً.
[1] conventions.
[2] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 494 - 495.
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يف ما ييل بعض الرشوط امل ُشار إليها بشكل مقتضب:
الرشط األ َّول :هذا الرشط وصفه هيوم بالندرة املعتدلة[[[ وهنا لو أ َّن شيئاً مل يكن نادرا ً من
كل ما يطمحون
ىل نطاق واسع لدرجة أنَّه يُشبع رغبات الناس ويل ّبـِي َّ
األساس بحيث يتوفَّر ع ٰ
تبقى
إليه بالتامم والكامل ،ووفرته كالهواء املوجود بكرثة يف ِّ
كل آنٍ ومكانٍ  ،ففي هذه الحالة ال ٰ
جدوى منه وال حاجة
حاجة إ ٰىل الدعوة للتوزيع العادل ومن ث َّم فالعدل يصبح مفهوماً عبثيَّاً ال
ٰ
أخرى لو أ َّن ندرة أحد األشياء تجاوزت الح َّد املتعا َرف بحيث أصبح نادرا ً بشكل
إليه .ومن ناحية ٰ
مبالغ فيه ،فهنا أيضاً ال طائل من الدعوة إ ٰىل إقامة العدل ،لذلك يصبح التوزيع العادل أمرا ً عبث َّياً
عديم الفائدة ،إذ ال ميكن توزيع الرثوات واملمتلكات بشكل عادل بني الناس نظرا ً للندرة املفرطة؛
[[[
ىل هذا األساس يقال إ َّن موضوع العدل يتبلور ضمن أمور تتَّسم بندرة معتدلة.
وع ٰ
كل إنسان وهذا
الرشط الثاين :األنان ِّية املعتدلة؛ إذ من املؤكَّد وجود نزعة أنان َّية يف ذات ِّ
ٍ
عندئذ ليست طبيع َّيةً ،بل خارجة
طبيعي ،لك َّنها إن جمحت وبلغت ح َّد التط ُّرف فهي
أمر
ّْ
الحقيقي لإلنسان ،وهنا يأيت الدور لطرح مفهوم العدل ،فاألنانيَّة املفرطة تقتيض
عن الكيان
ِّ
س َّن قوانني تضمن العدل للبرشيَّة ،فهذه النزعة حتَّ ٰى وإن تفاقمت لك َّنها ال ينبغي أن تصبح
رادعاً عن إقامة العدل يف املجتمع.
الجدير بالذكر أ َّن النزعة األنان َّية املتط ِّرفة تجعل اإلنسان يفكِّر بنفسه فقط وال ينصف
اآلخرين أو مينحهم حقوقهم الطبيع َّية واملرشوعة ،لذا ال ب َّد من س ِّن قوانني ومق َّررات عادلة
أخرى
تتيح املجال لتقسيم الرثوات واملمتلكات بشكلٍ ُمنصف بحسب االستحقاق ،ومن ناحية ٰ
وبكل جزئيَّاتها هو
فال ُّرب واإلحسان املبالغ فيه والذي يُسفر عن انعدام األنانيَّة من أساسها ِّ
اآلخر يحول دون إقامة العدل ،إذ كام ذكرنا آنفاً لو ساد عمل الخري يف املجتمع بشكل غري
متعارف وخرج عن إطاره املعقول سوف تفتقد قوانني العدل نجاعتها وال ت ُع ُّد ذات أد ٰىن
[[[
فائدة ،لذلك ميكن اعتبار األنان َّية املعتدلة ح َّدا ً فاصالً بني األنان َّية املتط ِّرفة واإلحسان البحت
أسايس ألن يصبح العدل فضيل ًة[[[.
وهي يف الواقع رشط
ٍّ
[1] moderate scarcity.
[2] Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 184.
[3] total benevolence.
[4] Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 492 - 497.
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مستوى القدرة بني مختلف أعضاء املجتمع ،لذا إن
الرشط الثالث :وجود تناسب يف
ٰ
ىل مقاليد السلطة واالقتدار يف املجتمع بشكلٍ مبالَغٍ فيه سوف
استحوذ عدد من الناس ع ٰ
عبثي وعديم النفع ،إذ ليس هناك راد ٌع يردع هؤالء أو يُضط َّرهم لاللتزام
يتح َّول العدل إ ٰىل أمر ٍّ
والخاصة ،وال نجد رضورة هنا لذكر مثال يثبت هذه الظاهرة ،لك َّن
بالقوانني واملق َّررات العا َّمة
َّ
املتحضين والسكَّان املحلِّيني يف
هيوم أشار يف هذا السياق إ ٰىل واقع العالقة بني األوروب ِّيني
ِّ
َّ
ىل أ َّن األوروب ِّيني املقتدرين الذين هاجروا
شبه القا َّرة الهنديَّة ،حيث
استدل من هذا املثال ع ٰ
رصفون بشكلٍ
استكباري من منطلَق احتقارهم ألبناء تلك الشعوب
ٍّ
إ ٰىل تلك الديار جعلتهم يت َّ
وكأنَّهم حيوانات ال تفقه شيئاً ،لذلك أعرضوا عن جميع مبادئ العدل واإلنسان َّية[[[.
نلفت هنا إ ٰىل أ َّن موضوع رشوط العدل استقطب أنظار عدد من املفكِّرين الذين تلوا
عهد هيوم ،ومن جملتهم جون رولز الذي ع َّرف هذه الرشوط بأنَّها قضايا طبيعيَّة تفسح يف
املجال للتعاون بني الناس ألجل وضع األُ ُسس االرتكازيَّة ملبادئ العدل ،ويف الحني ذاته تجعل
هذا التعاون رضوريَّاً؛ وقد اعتُرب رأيه هذا منبثقاً من نظريَّة سلفه هيوم[[[.
ىل الرغم من أ َّن جون رولز حذا حذو هيوم حينام اعترب قوانني العدل ومبادئه من
وع ٰ
ىل غرار األمر املتَّفق عليه وليست حقائق أزليَّة يستكشفها اإلنسان
صناعة البرش لكونها أتت ع ٰ
بوجدانه وقابل َّياته الذهن َّية ،ومع أنَّه سلك نهجه أيضاً وأناط هذا االتِّفاق العا ِّم برشوط وظروف
عم ذهب إليه األخري يف هذا املضامر ،فهو أكَّد
َّ
خاصة؛ لك َّنه يف الواقع تب َّن ٰى رؤي ًة تختلف َّ
الخاصة بالعدل تساهم أ َّوالً يف تربير الحاجة إ ٰىل
ىل الرشوط
َّ
أ َّن الثمرة العمل َّية التي ترتت َّب ع ٰ
ىل أرض الواقع يف رحابها،
ىل أساسها يتحقَّق النفع منها وتتبلور املصلحة ع ٰ
القوانني العادلة وع ٰ
ىل س ِّن القوانني وتنظيمها ووضع
وثانياً مت ِّهد األرض َّية املناسبة للدوافع التي تحفِّز اإلنسان ع ٰ
ىل تلك القضايا التي
األُ ُسس االرتكازيَّة للعدل ،يف حني أ َّن رولز اعترب رشوط العدل ِّ
مؤشا ً ع ٰ
جامعي إزاء مبدأ العدل خالل األوضاع
مم ت َّم االتِّفاق عليه بشكل
تضمن تحقُّق اإلنصاف َّ
ٍّ
األو ٰىل واألصيلة[[[ .وأ َّما رشوط العدل من وجهة نظر هذا املفكِّر الغر ِّيب فتعكس يف الحقيقة
واقع األوضاع التي تكتنف الناس يف بادئ األمر مثل تجاهل الرغبات واملصالح الشخص َّية،
[1] Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 197.
[2] John Rawls, p. 109.
[3] original position.
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ىل تحقيق اتِّفاق بينهم بشأن مبادئ العدل؛ إذ إنَّهم ال يقحمون
وهذه األوضاع تساعد ع ٰ
مم يعني اتِّصاف ما ت َّم االتِّفاق عليه بالعدل واإلنصاف ،ومن ث َّم
مصالحهم الفرديَّة والفئويَّة َّ
ضامن إقرار مبادئ العدل والعمل بها.
عم ذكره إميانوئيل
وينبغي اإلشارة إ ٰىل أ َّن رشوط العدل التي ذكرها هيوم تختلف بالكامل َّ
ىل ضوء
ىل أساسها فهم مبادئه الحقيق َّية ،حيث صاغها من جهة ع ٰ
كانط من رشوط ميكن ع ٰ
الحقائق الذاتيَّة لإلنسان وال سيَّام رغباته وغرائزه مثل سعيِه وراء مصالحه ،وصاغها من جهة
ىل أرض
ٰ
يل ع ٰ
ىل أساس الحقائق الخارجيَّة واملحدوديَّات البرشيَّة التي تتبلور بشكل عم ٍّ
أخرى ع ٰ
الواقع ،ويف هذا السياق تب َّن ٰى رؤية تجريب َّية رام من ورائها تعيني هذه الرشوط ،لذلك أكَّد
أخالقي وأُ ُسس ميتافيزيق َّية وعقل َّية ،فهذه األمور
أكسيولوجي وأصل
كل مبدأ
أنَّها عارية من ِّ
ٍّ
ٍّ
وصفي وناظرة إ ٰىل محدوديَّات
برأيه ال تأثري لها يف مسألة العدل ،ما يعني أ َّن رؤيته ذات طابع
ٍّ
ت ُ ِّربر رضورة س ِّن قوانني وإقامة العدل يف الحياة االجتامعيَّة .وأ َّما كانط فقد وقف يف الجانب
التجريبي
املقابل متاماً لهذه الرؤية ،حيث تب َّن ٰى وجهة نظر مثال َّية ال ارتباط لها بالطابع
ِّ
ىل إدراك املبادئ األخالق َّية وأصول
والقواعد الطبيع َّية ،لذلك قال إ َّن اإلنسان ما دام قادرا ً ع ٰ
الخاصة ،وال ينظر
العدل يف الحياة بشكل يجعله يتجاهل مصالحه الشخصيَّة وأهدافه وغاياته
َّ
إ ٰىل اآلخرين وكأنَّهم وسائل يحقِّق من خاللها هذه املصالح واالهداف والغايات ،فهو يف هذه
ىل كلُّها ب ٌّر وإحسان ،ومن ث َّم فالقوانني التي يصوغها يف هذا املضامر ال
الحالة ميتلك إرادة ُمث ٰ
ب َّد وأن تكون منبثقة من العقل املحض؛ ومن هذا املنطلق اعترب مبادئ العدل واألخالق قضايا
مطلَقة ورضوريَّة بحيث ال ميكن التع ِّدي عليها أو استثناؤها بتاتاً.
خامساً :نظر َّية هيوم يف بوتقة النقد والتحليل:
نقدي،
ىل نظريَّة العدل التي طرحها ديفيد هيوم ضمن إطار تحليل ٍّ
يف ما ييل نسلِّط الضوء ع ٰ
فإذا تأ َّملنا بجملة ما ذكر من تفاصيل حول آرائه بالنسبة إ ٰىل مسألة العدل نجده متأثِّرا ً بآراء هوبز
الطبيعي ليص ِّور العدل
التي طرحها يف كتابه الشهري «لويثان» ،حيث استلهم منه نظريَّة الوضع
ِّ
وإصالحي للخالفات والنقاشات التي تحدث يف الظروف الطبيع َّية التي يفتقد
عالجي
بأنَّه ذو دور
ٍّ
ٍّ
ىل هذا األساس ميكن اعتبار العدل وصفًا لنظام وسلسلة من
فيها القانون وينعدم ال َّنظم ،وع ٰ
القوانني وال سيَّام القوانني التي توضع لتنظيم القضايا املرتبطة بامللكيَّة واألموال واملصالح املا ِّديَّة.
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لقد اعترب ديفيد هيوم املصلحة العا َّمة والنفع الشخيصَّ بني ًة أساس َّي ًة تجعل من العدل
فضيل ًة أخالق َّيةً ،وأكَّد أ َّن االلتزام بقوانني العدل يضمن تحقُّق أنان َّية معتدلة تشبع رغباتهم،
وتلبِّي مصالحهم ،وتغرس لديهم الشعور برضورة الخروج من األوضاع الطبيعيَّة واإلذعان
لقوانني امللك َّية التي يت ُّم وضعها من قبل البرش ،ولذلك ميكن القول أ َّن نظريَّة العدل التي
طرحها تدرج ضمن النظريَّات النفع َّية[[[ التي طُرحت من ِق َبل سائر الفالسفة واملفكِّرين.
ىل الرغم من أ َّن بعض التعابري واملصطلحات التي نجدها يف مد َّونات هيوم من قبيل
وع ٰ
عىل أ َّن هذه املصالح تتحقَّق عرب مراعاة قوانني
النفع العا ِّم[[[ واملصلحة العا َّمة [[[ ،وتأكيده ٰ
العدل وترسيخها يف املجتمع ،هي أمور جعلته يف جبهة املدافعني عن مبدأ النفعية بنح ٍو ما،
ورغم أنّها جعلت نظرية العدل التي طرحها تنتسب إ ٰىل مبدأ النفعية بدالً عن مبدأَ ْي تبادل
نفس مبدأ النفعيَّة الذي دعا إليه ينبغي ألَّ نقع يف خطأ
املنفعة[[[ والحدسيَّة [[[؛ لكن حينام ِّ
تأريخي [[[ بحيث ننسب إليه رؤية ُجر َم ْي بنثام وجيمس مل يف تفسري هذا املبدأ لكونهام
ٍّ
[[[
متأ ِّخرين عنه زمان َّياً.
النفعي الشهري واملتعا َرف يف األوساط الفكريَّة قائ ٌم يف أساسه
حري القول هنا إ َّن املذهب
ٌّ
َّ
[[[
القصوى واملرتَكَز
ىل نظريَّات بنثام ومل ،وفحواه أ َّن املصلحة الجامعيَّة هي فقط الغاية
ٰ
ع ٰ
لكل
البنيوي للفضيلة ،لذا فهي بصفتها أصالً أكسيولوج َّياً يجب أن تُتَّخذ كمنطلق وأساس ِّ
ُّ
واملؤسسات االجتامع َّية والقرارات السياس َّية واالقتصاديَّة.
الكيانات
َّ
ىل أ َّن
إذا اعتربنا النفعيَّة واحدة من نظريَّات العدل ،فهي من الناحية النظريَّة تؤكِّد ع ٰ
االجتامعي ال يتحقَّق َّإل يف رحاب تحقُّق النفع واملصلحة ،ويف هذا السياق ال يُستب َعد
العدل
َّ
أن يُدنَّس الكثري من املبادئ األخالق َّية التي يتق َّوم عليها العدل بحسب وجهات النظر األو ٰىل
[1] Utilitarianism.
[2] Public Utility.
[3] Public interest.
[4] mutual advantage.
[5] intuitionism.
[6] anachronism.
[7] Barry Brian, Theories of Justice, Harvester - Wheat sheaf, 1989, p. 168.
[8] utility maximizing.
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والعا َّمة بحيث ال تتكافأ حقوق شخصني متساويني من النواحي كافَّة؛ أل َّن النزعة النفع َّية
الجامعي يتحقَّق يف رحاب الخري
تعني امتزاج مصالح الجميع بعضها ببعض ،ومن ث َّم فالخري
ُّ
الفرديْ ،أي أ َّن املعيار هو مصلحة الشخص بصفته فردا ً؛ ومن هذا املنطلق فإ َّن تحقيق
ّ
ىل ِح َدة ،وبالتايل ينبغي
املصالح االجتامع َّية يعني يف نهاية املطاف النهوض مبصلحة ِّ
كل فرد ع ٰ
ىل صعيد س ِّن القوانني وتطبيقها
ات ِّخاذ املصلحة العا َّمة ُمرت َ َكزا ً لتحقيق أهداف املجتمع ع ٰ
وشتَّ ٰى القرارات الشاملة.
وال يختلف اثنان يف أ َّن ديفيد هيوم ال يعتقد بهذا الكالم مطلَقاً ،أي أنَّه ال يعترب املصلحة
األقىص من
العا َّمة ُمنطلَقاً لنظريَّته يف العدل ،إذ مل يعترب أ َّن هذه املصلحة تعني تحقيق الح ِّد
ٰ
ىل رضورة أن تُد َّون
املنافع الشخص َّية واعتبارها ُمرتَ َكزا ً لتدوين قوانني عادلة ،كذلك مل يؤكِّد ع ٰ
ىل أ َّن املنفعة الفرديَّة تتحقَّق يف الظروف الطبيعيَّة
ىل هذا األساس ،بل أكَّد ع ٰ
قوانني العدل ع ٰ
ىل قوانني عادلة تضمن مصالحهم الشخصيَّة ،لذا إن
ىل ضوء تغيري هذه الظروف واإلقبال ع ٰ
ع ٰ
ُرو ِعيت هذه القوانني فسوف تسود املصلحة العا َّمة وينتفع الجميع من دون استثناء ،وهذا
ىل السلوك
االهتامم باملصلحة العا َّمة وقوانني العدل يُع ُّد ُمرتَ َكزا ً أخالق َّياً وأكسيولوج َّياً ويُضفي ع ٰ
كل ما يضمن النفع واملصلحة يُع ُّد
املنبثق منه فضيلةً ،أل َّن نظريَّة هيوم األخالقيَّة تؤكّد أ َّن َّ
فضيل ًة أخالقيَّة.
أخرى ،تُعترب نظريَّة العدل التي تب َّناها هذا الفيلسوف من سنخ النزعات
من ناحي ٍة
ٰ
عىل
يرى العدل مرتبطاً بسلسلة من القوانني الوضع َّية ،ويص ِّور السلوك العادل ٰ
التقليديَّة[[[ ألنَّه ٰ
أنَّه احرتام للقوانني واألعراف املتَّفق عليها والتزام بها ،وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن النزعات التقليديَّة
الحق لصاحبه ،وهذا
لها أمناط متن ِّوعة ،ومن جملة أمثلتها التعريف املشهور للعدل بكونه منح َّ
واملؤسسات واالتفاق َّيات القانون َّية وشتَّ ٰى
األمر ميكن اعتباره نوعاً منها إذا أدركنا أ َّن شتَّ ٰى الكيانات َّ
كل فرد يف املجتمع؛ لكن إذا قلنا إ َّن الحقوق الفرديَّة ال
املق َّررات الوضع َّية هي التي تعيِّ حقوق ِّ
ىل هذه القوانني واملق َّررات لكونها منبثقة من نظام الطبيعة واألحكام الرشعيَّة الدينيَّة
تتق َّوم ع ٰ
بحيث ال توجد لإلنسان حقوق طبيع َّية ال يساهم البرش يف وضعها أو نبذها ،ففي هذه الحالة ال
جامعي.
ميكن اعتبار التعريف املشهور حاكياً عن توافق
ّْ
[1] Conventionalism.
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ىل ضوء ربطه الحقوق والعدل باالت ِّفاق َّيات الجامع َّية والقوانني
خالصة الكالم أ َّن هيوم ،ع ٰ
علني عن النزعة التقليديَّة.
الوضع َّية ،دافع بشكلٍ ٍّ
نقد نظر َّية العدل:
نستهل نقد نظريّة العدل التي طرحها هيوم يف رحاب نقد فهمه لواقع اإلنسان .وتجدر
ُّ
ىل تو ُّجهات فكريَّة تجريب َّية بحتة بالنسبة إ ٰىل
اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن هذه النظريَّة تتق َّوم ع ٰ
أي دور للعقل واملفاهيم
يبقى ُّ
اإلنسان ،وضمن هذه الرؤية الضيِّقة األفق واملحدودة األُطُر ال ٰ
األخالق َّية ،واملفكِّر رميوند بالنت أصاب حينام عزا السبب يف عدم طرح هيوم تصويرا ً لإلنسان
وكأنَّه ذو شخص َّية غن َّية ومتكاملة إ ٰىل عدم التزامه بالنزعة التجريب َّية الرصيحة واملطلَقة ،وهذه
الرؤية التجريب َّية املتش ِّددة تحول بطبيعة الحال دون طرح أيَّة نظريَّة إبستيمولوج َّية غن َّية
كل فيلسوف آخر يتب َّناها.
ومتكاملة حول اإلنسان سوا ًء من ِقبَل هيوم أم من ِقبَل ِّ
وفقاً ملعايري النزعة التجريب َّية واألُسس اإلبستيمولوج َّية التي تب َّناها هيوم ،ال يوجد يشء
ثابت ومستق ٌّر باسم الذات اإلنسان َّية  ،selfومن ث َّم ال يحني الدور ألن يصبح موضوعاً للبحث
الحسيَّة مل
والتحليل
ّْ
ىل ضوء استناده إ ٰىل مدركاته ِّ
التجريبي .وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أنَّه ع ٰ
الحسيَّة والتجريبيَّة ،لذا ليس هناك أمر ثابت
ىل قابليَّاتنا ِّ
يذعن إلَّ لتلك األمور التي لها تأثري ع ٰ
ومستق ٌّر ميكن أن يعرف باسم الشخص َّية اإلنسان َّية[[[ ،أو الذات اإلنسانية .self
ىل أساسه طرح مفهوم أو صورة ثابتة
حس ميكن ع ٰ
ليست هناك أيَّة تجربة أو إدراك ِّ ٍّ
سوى إدراكات مشتَّتة ومتباينة
لإلنسان ،لذا نحن ال منتلك شيئاً بالنسبة إ ٰىل معرفة اإلنسان ٰ
حس ٍ
نستشف من خالله واقع املعرفة اإلنسان َّية؛
ثابت ومستق ٍّر
ُّ
بحيث ال يوجد لدينا ُّ
أي اطِّالع ِّ ٍّ
فنحن نستشعر الخوف واملح َّبة والحرارة والربودة والجوع والعطش يف كياننا ،لك َّننا ال نشعر
مستقل عن ذلك باسم نفيس[[[  ،أي أ َّن النفس ليست مستقلَّ ًة عن إدراكاتنا
ٍّ
أي أم ٍر
بوجود ِّ
أي
الحسيَّة والتجريبيَّة التي هي يف حقيقتها مشتَّتة و ُعرضة للتغيري يف ِّ
كل حنيٍ ،إذ ليس لدينا ُّ
ِّ
حس نتط َّرق إ ٰىل التنظري له وملتبن َّياته ،ومن هذا املنطلق عندما نتح َّدث عن اإلنسان
إدراك ِّ ٍّ
والحس َّية بدل أن نشري إ ٰىل
بصفته فردا ً عاد ًة ما نشري إ ٰىل هذه التص ُّورات واإلدراكات التجريب َّية
ِّ
[1] person.
[2] myself.
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التص ُّور الرصيح للشخص َّية اإلنسان َّية والذات الكائنة فيها؛ وهذه الرؤية املعرف َّية توجب علينا
اإلذعان بحقيقة تجريب َّية وثابتة اسمها إنسان ،وهو بالطبع حقيقة ثابتة ومستق َّرة يف هذا
الكون ومن ث َّم ال ب َّد من أن يكون ُمرتَ َكزا ً للدراسات األنرثوبولوجيَّة؛ ومن املؤكَّد أنَّها رؤية
الحس ليس من شأنهام إثبات هذه الحقيقة املشرتكة
منكرة من أساسها أل َّن التجربة واإلدراك ِّ
والثابتة يف الذات البرشيَّة[[[.
اإلبستيمولوجي ،تفنيد النزعة التجريبيَّة
ىل الصعيد
من جملة املباحث الها َّمة واألساسيَّة ع ٰ
ِّ
البرشي ،وال َّ
شك يف أ َّن رشح وتحليل هذا املوضوع
املتط ِّرفة وبيان الواقع املعريف للعقل
ِّ
ومفصل ،لك َّن ذلك ال يسعنا يف هذه الدراسة املوجزة؛ كام أ َّن
يتطلَّب تدوين بحث مسهب
َّ
األُ ُسس األخالق َّية التي تب َّناها هيوم وإنكار املعارف األخالق َّية الرضوريَّة ،وربط الفضائل وال ِق َيم
تجريبي للنفعيَّة العا َّمة ،هي من املباحث الها َّمة للغاية
مببدأ النفعيَّة ،وكذلك طرح تفسري
ٍّ
والتي تقتيض رشحاً واسعاً حيث تُدرج ضمن مواضيع فلسفة األخالقُ .مرادنا من هذه املق ِّدمة
هو القول أ َّن األصول الفلسف َّية لنظريَّة العدل التي طرحها هيوم ترتبط يف العديد من جوانبها
بقضايا علم َّية متن ِّوعة مثل األنرثوبولوجيا واإلبستيمولوجيا وفلسفة األخالق ،لذا فهي يف هذا
معتب ًة فال ب َّد من أن تجتاز
السياق تواجه تح ِّديات ونقدا ً جا َّدا ً ،ومن ث َّم إن أُريد لها أن تكون َ
هذه التح ِّديات بسالم ٍة ومن دون املساس مببادئها.
األخرى التي تعاين منها نظريَّة هيوم املذكورة أرشنا إليها يف املباحث اآلنفة ،وهي
املعضلة
ٰ
رأيه القائل بعدم إمكان َّية استنتاج الوجوب من الوجود ،حيث وقع يف مغالطة الوجوب والوجود،
ىل أ َّن العدل منوط مبراعاة القوانني املوجودة بخصوص امللكيَّة لذلك قال
فهو من جه ٍة أكَّد ع ٰ
الفوىض ناشئة بطبيعة الحال
الفوىض يف املجتمع ،وهذه
لو مل تت ّم مراعاة هذه القوانني لسادت
ٰ
ٰ
َّ
ىل
األسايس للعدل وقوانينه
ىل هذا األساس استنتج املعيار
واستدل ع ٰ
من انعدام قانون العدل؛ وع ٰ
َّ
أخرى
كونه فضيل ًة  -واجباً  -من منطلق كونه يضمن تحقيق مبدأ النفع َّية يف املجتمع .ومن جه ٍة ٰ
فوىض يف املجتمع ،أي أ َّن الوجوب واملعيار
عزا فائدة القوانني إ ٰىل كونها وازعاً للحؤول دون وقوع ٰ
[1] Plant Raymond, Modern Political thought, Blackwell, 1991, P. 53.
ىل هذا األساس ترتتَّب عليها نتائج عديدة غري
ىل نزعة تجريب َّية بحتة ،وع ٰ
الجدير بالذكر هنا أ َّن إبستيمولوجيا هيوم تتق َّوم ع ٰ
متعارفة ،وهي يف هذا املضامر ت ُشكِّك بالكثري من املفاهيم والقضايا الفلسف َّية والعقل َّية؛ ومثال ذلك أنَّها ت ُن ِكر مبدأ االرتباط بني
سوى تعاقُب وتوايل
ىل أساس مرتكزاته املعرفيَّة حينام نالحظ ارتطام الكرة باليد ال نُدرك بعد هذا االرتطام ٰ
العلَّة واملعلول ،فع ٰ
الحسيَّة بخصوص العلَّة والعالقات العلِّيَّة ال ميكن تصويرها مطلقاً؛ لذا فإ َّن قانون العلّيَّة
حركة هذه الكرة ،يف حني أ َّن قابليَّاتنا ِّ
الحس والتجربة ال يُؤيِّدان ذلك.
برأيه ال يقتيض اإلذعان بوجود علَّة لكون َّ
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املبد ِّيئ يُستنتجان من حقيقة الوجود التي تتمثَّل بالنفع َّية .والطريف أ َّن هذا االستدالل هو األمر
ذاته الذي حذَّر منه سائر الفالسفة واملفكِّرين من أن يخدعوا به!
ويف هذا السياق اعترب العدل وصفاً لقوانني امللكيَّة ،وأكَّد أ َّن املجتمع حينام يفتقد القانون
أي موضوع للبحث حول العدل أو الظلم ،إذ من خالل تبلور
ففي هذه الحالة ال يطرح َّ
املعنى واملدلول الواقعي للحقوق والعدل ،ومن هذا املنطلق
ىل أرض الواقع يتّضح
القانون ع ٰ
ٰ
ميكن وصف السلوك العادل بأنَّه مراعاة هذه القوانني وااللتزام بها.
ىل
يبدو أ َّن هيوم غفل عن موضوع يف غاية األهم َّية وهو أ َّن السؤال عن العدل مق َّدم ع ٰ
الخارجي من شأنه
القانون الذي هو يف الحقيقة موضوع له وللظلم ،كام مل يلتفت إ ٰىل أ َّن السلوك
َّ
أن يتَّخذ كمصداق للسلوك العادل أو الجائر ،والقانون بدوره قد يكون عادالً أو جائرا ً؛ لذا يطرح
ىل الصعيد القانوين :هل ميكن اعتبار هذا
السؤال التايل حول ِّ
كل اتِّفاق ووحدة يف وجهات النظري ع ٰ
القانون مناسباً أو هو ليس كذلك؟ أي هل يُعترب عادالً أو جائرا ً؟ إذا اعتربنا العدل وصفاً للقانون
ىل أساسه ،ففي هذه الحالة ميكن اعتبار
ىل مراعاته وليس معيارا ً متعالياً تُق َّيم القوانني ع ٰ
ودالًّ ع ٰ
ىل نحو اللزوم والرضورة مهام كان نوعه ومضمونه ،لك َّن هذا التص ُّور
ِّ
كل قانون متَّصفاً بالعدل ع ٰ
واملتحصلة من اتِّفاق عدد من
ىل خالف مبادئ العقل السليم .القوانني التي من صياغة البرش
ِّ
ع ٰ
كل وضع أو ظرف ميكن تص ُّوره.
الناس أو من غالبيتهم ال ميكنها بح ِّد ذاتها ضامن العدل يف ِّ
ىل نظريَّة العدل التي طرحها هي أنّها تُقيِّد قوانني العدل مبفهوم
املأخذ اآلخر الذي يرِد ع ٰ
رشاح آثاره اعتربوا تأكيده
امللكيَّة واملواضيع الثالثة املرتبطة به ،لذا نالحظ أ َّن بعض الناقدين و َّ
أقل تقدير اعتربوا
ىل ِّ
ىل الربط بني العدل وامللك َّية مج َّرد تشويه للحقائق ،أو ع ٰ
املبالغ فيه ع ٰ
الدواعي السيكولوج َّية والتأريخ َّية تشري إ ٰىل هذه الوجهة الفكريَّة الغامضة؛ فاإلنسان لديه
متطلِّبات كثرية أحدها الحاجة إ ٰىل املال وامللكيَّة املا ِّديَّة ،كذلك من الناحية املنطقيَّة ال صواب
كل الخالفات والنزاعات التي تحدث بني البرش ترضب بجذورها يف ملكيَّة األمور
لالعتقاد بأ َّن َّ
[[[
الشحيحة والنادرة.
ىل نَظْم شؤون امللكيَّة واحتواء
الجدير بالذكر هنا أ َّن النظام والقانون ال يقترصان ع ٰ
يعمن
الخالفات املال َّية ،بل لهام ارتباط وطيد بالحياة االجتامع َّية ،وأبعادهام متن ِّوعة بحيث َّ
[1] Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 42.
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كل العالقات بني أعضاء املجتمع .أ َّما نظريَّة هيوم فقد التزمت جانب الصمت إزاء مسألة
َّ
التوزيع العادل للرثوات مثل املصادر الطبيع َّية ،واملناصب السياس َّية واالجتامع َّية ،ومختلف
الوظائف والتكاليف يف معرتك الحياة ،والسبب يف هذا التجاهل للحقائق االجتامعيَّة يعود إ ٰىل
حقوقي والقوانني بأرسها  -مهام كان مضمونها  -تتَّسم بالعدل قهرا ً،
كل نظام
اعتقاده بأ َّن َّ
ٍّ
خاصة باعتبارها مرتكزات
لذا ليست هناك أيَّة موضوع َّية الختيار معايري أو أنظمة حقوق َّية َّ
أساس َّية ومثال َّية لتقسيم الرثوات؛ والحقيقة أ َّن فهم هيوم ملبدأ العدل يسفر عن قطع الطريق
ىل املثُـل املقرتحة بخصوص البنية االجتامعيَّة املثاليَّة والعادلة.
ع ٰ
األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي أ َّن نظريَّة هيوم هذه ال تعطي أيَّة
املسألة
ٰ
إجابة عن السؤال املطروح حول الداعي لرضورة التزامنا بقوانني العدل ،ونذكر هنا أ َّن هذا
ىل القيام بسلوكيَّات
الفيلسوف أنكر وجود أيَّة رغبة أو وازع
طبيعي ٰ
لدى اإلنسان يح ِّفزانه ع ٰ
ٍّ
تندرج ضمن مبدأ العدل ،كام عزا مسألة كون العدل فضيل ًة إ ٰىل مبدأ النفعية ،حيث اعترب
األسايس لتب ِّني سلوك َّيات عادلة مرهونًا بس ِّن قوانني تضمن إقرار العدل يف املجتمع
الدافع
َّ
ربا يع ُّم هذا
باعتبار أ َّن هذه القوانني
تنصب يف مصلحة اإلنسان وتخدم نزعته النفعيَّةَّ .
ُّ
تنصب القوانني يف رحابها مبصلحة فرديَّة والتي يعني االلتزام بها احرتام
الرأي تلك املوارد التي
ُّ
بغض ال َّنظر عن مغالطة الوجوب والوجود؛ لكن هناك الكثري من الحاالت
القوانني العادلة ِّ
ىل ضوء تجاوز القوانني وعدم االكرتاث بها ،ويف هذه
التي تتبلور املصلحة الفرديَّة فيها ع ٰ
حتى وإن كان املرتكز االستدال ُّيل هو رضورة االهتامم بشخصيَّة اإلنسان بصفته فردا ً
الحالة ٰ
أي مجال لتطبيق نظريَّة هيوم
والتزامه عمليَّاً بالقوانني التي تضمن إقرار العدل ،فليس هناك ُّ
ومختلف آرائه التي طرحها بخصوص العدل واألخالق واألنرثوبولوجيا.
* * *
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القدماء ،الوعي البسيط ،وشكوك َّية هيوم
اهلو َّية والريب َّية املف ِرطة

[[[

ماريا ماغوال أداموس

[[[

يُع ُّد قسم “الفلسفة القدمية” تطبيقاً آخر ملقاربة هيوم الطبيع َّية تجاه النظريَّات
ٍ
مجموعات “يُشكِّلها
الفلسف َّية القدمية .وفقاً لهيوم ،ال يعدو مفهومنا حول األجسام اعتبارها
العقل من خصائص ع َّدة ملموسة ومتاميزة تتألَّف منها األشياء ،ونج ُد أ َّن لديها اتِّحا ٌد
ثابت مع بعضها البعض”[[[ .ولك َّننا ،يف تجربتنا اليوميَّة ،نُخطئ يف اعتبار هذه الخصائص
ٌ
التغيات الكبرية”[[[.
ىل الحالة نفسها أثناء حصول ُّ
يبقى ع ٰ
امللموسة واملتاميزة “شيئاً واحدا ً ٰ
[[[ املصدر:
The Ancients, the Vulgar, and Humes Skepticism, Athens Journal of Humanities & Arts, Volume 1,
Issue 1, Pages 69- 7. January 2014.
ـ ترجمة :هبة نارص.
[[[ أستاذة ُمساعدة يف الفلسفة يف جامعة جورجيا الجنوب َّية ،الواليات املتَّحدة األمريك َّية .نالت درجة الدكتوراه من كلِّ َّية الفلسفة
يف جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا) عام  .2000محور اختصاصها هو فلسفة العقل والفلسفتني اليونان َّية والرومان َّية القدميتَني،
وترتكَّز اهتامماتها حول األخالق العمليّة ،األخالق املعياريَّة ،فلسفة الجندر وال ِعرق والجنسانيَّة ،والفلسفة خالل القرنني السابع
عرش والثامن عرش.
[3] Hume, D. (1978). Treatise of Human Nature. L.A. Selby-Bigge (ed.). Oxford: Oxford University
Press, p.219.
[[[ املصدر نفسه.
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املعتف به” للتص ُّورات ،والهويَّة
وعليه ،فإنّنا
ُ
ننسب (بشكلٍ خاطئ) البساطة إ ٰىل “التشكُّل َ َ
حواسنا ت ُ
لهيئاتها املتباينة .ولكن ُ
ُدرك خصائص
يقول لنا هيوم إ َّن هذا يُع ُّد تناقضاً؛ أل ّن
َّ
ىل
متاميزة و ُمختلفة متاماً من جهة ،ونعتق ُد أ َّن مجموع هذه األجزاء املنفصلة ينطوي ع ٰ
اتِّحا ٍد وبساطة ثابتَني عرب الزمن من جه ٍة ثانية.
الرئييس الذي دفع القدماء إ ٰىل الُّلجوء ملفاهيم املا َّدة
يرى هيوم أ َّن هذا هو السبب
ٰ
ُّ
[[[
أو املا َّدة األ َّوليَّة .وإذا كان القدماء قد أرادوا تقدي َم منظوم ٍة فلسفيَّة ت ُنقذنا ،نحن أصحاب
الوعي البسيط ،من تناقضاتنا فحسب ،فهو يعت ُرب أ ّن إسناداتهم للام َّدة واملا َّدة األ َّوليَّة ُمتقلِّبة
تستحق الدراسة:
وزائفة ،وتنشأ هي أيضاً من املبادئ األساس َّية للطبيعة البرشيَّة ،وهي بالتايل
ُّ
ٍ
التوصل إليها عرب نقد تخ ّيالت
اكتشافات ع ّدة ُمفيدة ُيكن
“إنّني ُمقتن ٌع بإمكان َّية وجود
ُّ
تحظى
بغض النظر عن عدم مقبوليَّتها وتقلُّبها
الفلسفة القدمية يف ما يتعلَّق باملوا ّْد ...والتي ِّ
ٰ
بر ٍ
ابط وثيقٍ للغاية مع مبادئ الطبيعة البرشيَّة”[[[.
[[[

ىل وجه العموم تقريباً يف هذه التناقضات الواضحة؟[[[” .بهدف اإلجابة
ملاذا “نقع ع ٰ
ناقش هيوم مفهومنا حول “هويَّة األجسام” .وفقاً لهيوم ،حينام تتَّحد
عن هذا السؤال ،يُ ُ
مفاهيم الخصائص املنفصلة -ولكن املتسلسلة -لألشياء يف عالق ٍة وثيقة للغاية ،فإ ّن العقل
ٍ
حينئذ -إن جاز التعبري -ويعت ُرب تسلسل الخصائص املختلفة واملنفصلة شيئاً واحدا ً
“يُخ َدع”
“ ُمستم َّرا ً”.
“حينام ينظ ُر العقل إ ٰىل التسلسل ،ينبغي أن ينتقل من جز ٍء منه إ ٰىل آخر عرب عمليَّة انتقا ٍل
سهلة ،ولن يُ ِ
تغي .هذا االنتقال السهل هو
الحظ التغيري بعد ذلك وكأنّه ينظ ُر إ ٰىل يشء غري ُم ِّ
ىل
نتيجة العالقة أو جوهرها ،والخيال يأخذ بسهول ٍة فكر ًة مكان ٰ
أخرى حينام يكو ُن تأثريهام ع ٰ
أي تسلسلٍ للخصائص املرتبطة يُعترب بسالس ٍة شيئاً واحدا ً و ُمستم َّرا ً
العقل واحدا ً .وعليه ،فإ َّن َّ
وموجودا ً من دون تغيري”[[[.
[1] Substance.
[2] Prime Matter.
[[[ املصدر نفسه.
[[[ املصدر نفسه.
عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
[[[  ،Prime Matterص  .220الَّلون البارز ٰ
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يستخد ُم هيوم هنا مقاربته املعروفة بـ“التَّداعي”[[[ ؛ أي أ َّن التَّواصل غري املنقطع لألفكار
ينسب الهويَّة إ ٰىل “تسلسل الخصائص املرتبطة” الخاضع للتب ُّدل.
يخد ُع العقل ،وبالتايل فإنَّه
ُ
التغيات الصغرية ،يقع ٌ
سهل من
انتقال ٌ
وعليهٰ ،
لدى مراقبة يش ٍء ما باستمرار عرب سلسل ٍة من ُّ
أخرى ،ونعتق ُد أ َّن أمامنا اليشء نفسه (املتطابِق) الثابت عرب الزمن.
فكر ٍة إ ٰىل ٰ
حق يف رأيه حول سهولة انتقال األفكار حينام تجمعها عالق ٌة
فلنسلِّم جدالً بأ َّن هيوم ُم ُّ
وثيقة .ولكن ماذا يحصل حينام ال تعو ُد العالقة بني األفكار وثيقة؟ يقول يف هذه الحالة :رغم
التغيات الصغرية قد ال تت ُّم مالحظتها عرب الزمنَّ ،إل أنّنا إذا الحظنا اليشء يف مرحلتني
أ َّن ُّ
“التغيات التي كانت غري محسوسة
التغيات واضحة ويُدركها العقل:
ُّ
زمن َّيتَني ُمختلفتَني ،ت ُصبح ُّ
حينام تك َّونت بشكلٍ
تدريجي ،تبدو اآلن ذات أهم َّية ويبدو أنَّها تُد ِّمر الهويَّة بشكلٍ تا ّمْ”[[[.
ّْ
ىل اليشء ولك َّنه يرت َّد ُد يف نسب
هنا يبدأ التناقض :من جهةٰ ،
يرى العقل ُّ
التغيات الطارئة ع ٰ
التغيات
هويَّ ٍة له ،ومن جه ٍة ثانية ،يستشع ُر العقل نزع ًة قويَّ ًة لنسب الهويَّة إ ٰىل اليشء رغم ُّ
الغيبي) شيئاً “مجهوالً وغري مر ٍّيئ
حل التناقض“ ،يختلق” الخيال (مددنا
التي الحظها .من أجل ِّ
ّ
التغيات مبجملها ،ويُس ِّمي هذا اليشء غري املفهوم املا َّدة،
يستم ُّر يف الحالة نفسها أثناء هذه ُّ
أو املا َّدة األصليَّة واأل َّوليَّة”[[[.
ينسب الهويَّة إ ٰىل
وعليه ،يعت ُرب هيوم أ َّن الوعي البسيط يكو ُن يف حالة تناقض حينام
ُ
أي خطأ يف املنظومة الفلسف َّية ألنَّها ت ُنقذ ظاهريَّاً
أرى َّ
األشياء .إذا كان هذا هو الحال ،ال ٰ
يرى
منظومة الوعي البسيط من التناقض ،وذلك عرب ابتكار مفاهيم املا َّدة واملا َّدة األ َّول َّية .وهو ٰ
ىل املنظومة الفلسفيَّة فعلُه ،أي “االقرتاب من مشاعر الوعي
أ َّن هذا هو بالضبط ما ينبغي ع ٰ
فضال عن ذلك ،إذا مل يكن هناك مهرب من ا ِّدعاء الهويَّة للوعي البسيط كام يبدو
البسيط”[[[ً .
من طرح هيوم ،يستتب ُع ذلك إمكان َّية عدم وجود مف ٍّر أيضاً من افرتاض القدماء للام َّدة األ َّول َّية.
يكتسب وضعاً أفضل إذا قُمنا بتب ِّني نظريَّته حول العقل
ىل الهويَّة
ولكنَّ ،
ُ
لعل احتجاج هيوم ع ٰ
[1] Associationism.
عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
[[[ املصدر نفسه ،ص  .220الَّلون البارز ٰ
[[[ املصدر نفسه.
عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
[[[  ،.Associationismص  ،222الَّلون البارز ٰ
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ىل افرتاض ص َّحتها) .فإذا كان ُمصيباً يف اعتقاده بأ َّن التص ُّورات حول الخصائص املحسوسة هي
(ع ٰ
وحدها املوجودة ،فإ َّن اليشء الوحيد الذي يُدركه فعالً الوعي البسيط (والفيلسوف القديم) هو
تص ُّوره للخصائص  -وليس اليشء الذي ُ
ميتلك تلك الخصائص .كام رأينا ،حينام ال يُالحظ الوعي
تغيات يف خصائص اليشء  -حينام يوجد ٌ
ينسب الهوية إليه
سهل للعقل -فإنّه
انتقال ٌ
البسيط ُّ
أي ُّ
ُ
ويكن لنظريَّة هيوم حول التص ُّور استيعاب هذه الفكرة بسالسة.
بسهولةُ .
ىل خصائص
السؤال األهم هو :ماذا يحصل عندما يُح ِّدد الوعي البسيط ُّ
التغيات الطارئة ع ٰ
ىل أ َّن اليشء ُ
ميتلك الخصائص نفسها بهدف نسب الهويَّة إليه؟ أم أنَّه
رص ع ٰ
اليشء؟ هل يُ ُّ
ىل حالها؟ حينام يفهم الوعي
ُ
ىل بقاء الخصائص ع ٰ
يفرتض وجو َد ما َّد ٍة أو ما َّدة أول َّية للتأكيد ع ٰ
البسيط أ َّن خصائص اليشء قد تب َّدلت ،أال يُدرك أنَّه كان قد أصدر ُحكامً خاطئاً؟ هنا ،يتحتَّ ُم
ىل ضوء الخصائص
علينا أن نعرف أ َّن احتجاج هيوم بالهويَّة يف قسم “الفلسفة القدمية” قُ ِّدم ع ٰ
حتى لو قُمنا بتب ّني نظرية هيوم حول التص ُّور ،إال
وليس الثبات أو الوجود املستمر .وعليهٰ ،
أ ّن الخصائص املختلفة التي يكتسبها اليشء عرب الزمن تُد ِّم ُر الهويَّة ،ويبدو أن ال يشء يستطي ُع
إنقاذ ا ِّدعاء الوعي البسيط بوجود هويَّة .فضالً عن ذلك ،حتَّ ٰى ولو افرتضنا وجو َد “ما َّدة” أو
“ما َّدة أوليَّة” يف هذه الحالة ،فإنَّنا ال نز ُال نعاين من املشكلة نفسها.
ىل سبيل املثال ،لو متَّت مالحظة الخصائص  Qالتابعة لليشء - Pفلنفرتض أ َّن هذا اليشء
ع ٰ
هو شجرة سنديان -خالل مرحلتني ُمختلفتَني و ُمتباع َدتَني ،فإ َّن الخصائص  Qسوف تختلف
ىل الوعي البسيط االعرت َاف
متاماً عن بعضها البعض يف هذين الوقتني .يف هذه الحالة ،يتحتَّم ع ٰ
ىل افرتاض كون نظريَّة هيوم
بأ َّن اليشء  Pيف الوقت األول يُصبح ُ Pمختلفاً يف الوقت اآلخر (ع ٰ
املستقل للتص ُّورات صحيحةً) .إذا كان ُمح َّقاً يف اعتقاده بأ َّن تص ُّورات الخصائص
ِّ
عن الوجود
وحدها موجودة ،إذا ً حتَّ ٰى لو “اختلق” الوعي البسيط مفهو َم املا َّدة إال أنَّه ال يستطيع إنقاذ
ىل حالها خالل املرحلتَني الزمن َّيتَني .لقد تغيَّ ت خصائص  Pوال يبدو
دعواه ببقاء الخصائص ع ٰ
أ َّن هناك يش ٌء ما يستطي ُع جعلها ُمتطابقة .ولكن ،مبا أ َّن فرضيَّة املا َّدة ال تستطيع إنقاذ اال ِّدعاء
فس ملاذا
بتطابق  Pيف الوقتني من حيث النوع ،فإ ّن نزعتنا نحو نسب الهويَّة ال ُيكن أن يُ ِّ
ينبغي أن نقوم نحن (أو القدماء) باختالق املا َّدة.
يبدو أنَّنا إذا مل منلك ُمسبقاً مفهوماً عن املا َّدة حيث تكون جميع هذه الخصائص املختلفة
تأصلة ،فإ َّن ا ِّدعاء وجود الهويَّة فيام يتعلَّق بالخصائص املختلفة ليس ف َّعاالً يف الواقع .بتعبريٍ
ُم ِّ
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ىل حاله
يبقى ع ٰ
آخر ،يبدو أنَّه إذا مل منلك ُمسبقاً مفهوماً عن املا َّدة ُيكِّننا من القول بأ َّن اليشء ٰ
ىل خصائصه ،فإ َّن افرتاض املا َّدة بعد ُمالحظتنا أ َّن الخصائص هي ُمختلفة
رغم ُّ
التغي الطارئ ع ٰ
ىل وجود الهويَّة .لن تجعلنا هذه الفرضيَّة نظ ُّن أ َّن الخصائص التي الحظنا
ال يُساعد ا ِّدعاءنا ع ٰ
نحتاج أوالً إ ٰىل
ىل وجود الهويَّة،
ُ
كونها ُمختلفة أصبحت ُمتطابقة اآلن .بهدف نجاح ا ِّدعائنا ع ٰ
نسب الهويَّة
تشكيل
ٍ
مفهوم عن بساطة املا َّدة ليك نُك ِّون مفهوماً عن اليشء ،ومن ث َّم نستطي ُع َ
له .سوف ُيكِّننا هذا من اإلعالن أ َّن اليشء الذي الحظناه يف الوقت األ َّول هو ُمشاب ٌه لليشء
الذي الحظناه يف الوقت الثاين[[[.
كنت ُمح َّقاً ،فإ َّن بيان هيوم للكيف َّية التي نقو ُم من خاللها  -نحن أصحاب الوعي
إذا ُ
حتى لو قبلنا نظريَّته حول التص ُّورات،
البسيط -يف نسب الهويَّة لألشياء
يتداعى .ذلك أنَّه ٰ
ٰ
إلَّ أ َّن تحليله غري ُم ٍ
تحل فرض َّيتنا املتعلِّقة باملا َّدة أو املا َّدة األ َّول َّية
رض ألنَّه ال يرشح كيف ُّ
التناقضات التي يتَّهمنا بها .يُظهر لنا هذا بدوره شيئني:
ىل ضوء افرتاضها للام َّدة ،وذلك ألنَّها
يُخطئ هيوم يف نقده للنظريَّات الفلسف َّية القدمية ع ٰ
مم يُق ِّدمه ،ويف الوقت نفسه تتمكّن من “البقاء قريب ًة من
ت ُق ِّد ُم بياناً أفضل عن الهويَّة ّ
مشاعر الوعي البسيط”.
ٍ
اعتقادات ُمتناقضة فحسب ،بل مع اإلحباط والضيق أيضاً ألنَّه
يبقى الوعي البسيط مع
ال ٰ
ىل
إذا تب َّن ٰى الرأي
الفلسفي املتعقِّل (الشبيه برأي هيوم) فلن يتمكَّن أبدا ً من التخلُّص -أو ع ٰ
َّ
األقل من توضيح -أحكامه الخاطئة .بالفعل ،فإ َّن تحليله غري املريض يؤ ِّدي بنا إ ٰىل شكوك َّي ٍة
يسمح لنا
مفرِطة؛ ألنَّه يُظهر عدم وجود تربي ٍر ملعتقداتنا الطبيعيَّة وأيضاً عدم كوننا يف موقعٍ
ُ
حتى ولو قُمنا بتب ِّني موقفه الفلسفي املتعقِّل.
بتقديم رش ٍح لها ٰ
يحتج  Terence Penelhumأيضاً بأ ّن بيان هيوم حول الهويَّة يفشل يف
[[[ يف بحثه تحت عنوان «هيوم والهويَّة الشخصية»ُّ ،
خطئ حينام ينسب
إظهار كيف نقو ُم نحن ،أصحاب الوعي البسيط ،بالتفكري .األهم من ذلك ،يدَّعي  Penelhumأ ّن هيوم ُم ٌ
االعتقادات املتناقضة واألخطاء إ ٰىل الوعي البسيط .يعتق ُد  Penelhumأنّه إذا أخطأ أحدهم حول الهويّة ،فذاك الشخص هو
ىل األنطولوجيا التي نؤمن
هيوم .مع ذلك ،فإ ّن  Penelhumيفشل يف مالحظة إن كان خطأنا أو عدمه يف وصفنا للهويَّة يعتم ُد ع ٰ
نرفض نظريَّة هيوم حول التص ُّورات ،ال يكون الوعي البسيط ُمتو ِّرطاً يف التناقضات .ولكن إذا قُمنا
بها .هذا يعني أنّه فقط حينام ُ
ٍ
لوجودات ُمنفصلة ،يكون هو ُمح َّقاً يف نسب التناقضات واألخطاء إ ٰىل الوعي البسيط.
بتب ِّني رأي هيوم حول امتالك التص ُّورات
يعو ُد ذلك إ ٰىل أنّه إذا ُوجدت تص ُّورات الخصائص فقط ،يُواجه الوعي البسيط التناقض املتمثِّل يف االعتقاد بأ َّن خصائص اليشء
تفشل مناقشة  Penelhumيف أخذ نظريَّة هيوم حول التص ُّورات بعني االعتبار،
ىل حالهاُ .
قد َّ
تغيت ويف الوقت نفسه بقيت ع ٰ
تفشل يف إظهار كونه ُمخطئاً يف اعتقاده بأنَّنا ُمتو ِّرطون يف التناقضات.
وبالتايل ُ
Penelhum, T.. (1968 {1888}) “Hume on Personal Identity”. In: V.C. Chappell (ed.) Hume. New York:
Anchor Books.
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رأي هيوم بالبساطة
هل إ َّن نقاش هيوم حول “بساطة املوا ِّد” هو أكرث إقناعاً؟ إنَّه يستخد ُم ُمقاربة التَّداعي
هنا أيضاً .وحينام يُالح ُظ العقل “شيئاً” تكو ُن أجزاؤه ُمرتبطة بشكلٍ وثيق ببعضها البعض عرب
“عالق ٍة قويَّة” ،فإنَّه يعت ُرب اليشء واحدا ً“ :ترابط األجزاء يف اليشء املركَّب ُ
ميلك التأثري نفسه
تقريباً ،وبالتايل فإنّه يُو ِّح ُد اليشء ضمن نفسه فال يشع ُر الوهم باالنتقال من جز ٍء إ ٰىل آخر.
والصالبة وغريها من الخصائص املجت ِمعة يف خوخة
وعليه ،يت ّم إدراك اللّون والطَّعم والشَّ كل َّ
ىل أنّها تُشك ُِّل شيئاً واحدا ً”[[[.
أو بطّيخة ع ٰ
ىل خالف قضيَّة الهويَّة ،ال يكو ُن العقل ُمدركاً للخطأ  -األقل من وجهة نظر
ولكن هنا ،ع ٰ
الوعي البسيط:
“حينام ينظ ُر (العقل) إ ٰىل اليشء من منظو ٍر آخر ،يج ُد أ َّن جمي َع هذه الخصائص ُمختلفة
ىل نح ٍو يُد َّمرمفاهيم (العقل)
وقابلة للتمييز و ُمنفصلة عن بعضها البعض .إ َّن رؤية األشياء ع ٰ
ىل الخيال اختالق يش ٍء مجهول أو ما َّدة أصل َّية كمبدأٍ ُمو ِّحد
األ َّول َّية واألكرث طبيع َّية ُ
يفرض ع ٰ
[[[
بغض ال َّنظر عن تن ُّوعه وتكوينه”.
ومينح اليشء املركَّب صفة الوحدة ِّ
لهذه الخصائصُ ،
يقرتح هيوم ،ولكن
فلنفرتض أنَّنا استطعنا ُمالحظة العامل “من منظو ٍر ُمختلف” ،كام
ُ
مع ذلك سوف نُواجه التناقضات .وإذا قُمنا بتب ِّني وجهة نظر الوعي البسيط ،سوف
نرى األشياء البسيطة التي تُشك ُِّل أجزاؤها مجموعاً ُمو َّحدا ً .ولكن إذا تب َّنينا وجهة ال َّنظر
ٰ
الفلسفيَّة ،سوف نُدرك أ َّن اليشء يتشكَّل من أجزاء ع َّدة ُمتاميزة و ُمفكَّكة .بهدف
يختلق الخيال (مج َّددا ً) “شيئاً مجهوالً أو ما َّدة أصليَّة،
تحرير نفسه من التناقضات،
ُ
بغض ال َّنظر عن تن ُّوعه
كمبدأٍ ُمو ِّحد لهذه الخصائص،
ومينح اليشء املركَّب صفة الوحدة ِّ
ُ
يفرتض العقل ما َّدة “أصل َّية” ليك يُنقذ نفسه
وتكوينه” (كام م ّْر)[[[ .وعليه ،وفقاً لهيوم،
ُ
[[[ مصدر سابق ،هيوم ،ص .221
عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
[[[ املصدر نفسه ،اللون البارز ٰ
الفلسفي ،فإنّه ال يُظهر أو يرشح كيف
[[[ إذا كان هيوم يعتق ُد أ َّن النظر ٰإىل اليشء من منظو ٍر آخر ُممك ٌن فقط ضمن املوقف
ّْ
ُيكننا نحن  -أصحاب الوعي البسيط -تكوين فكرة اليشء الواحد الكامل .من خالل ما يقوله يف هذه الفقرة ،يبدو أ ّن ما نفهمه
بشكلٍ
طبيعي هو فكرة وحدة اليشء وبساطته ،ومن خالل التأ ُّمل فحسب ُيكننا أن نُدرك أنّنا ُمخطئون يف االعتقاد بأ َّن اليشء
ٍّ
رصح هيوم بالعكس ،أي أنّنا نالحظ أوالً الخصائص املتميّزة
الذي نُالحظه يُشكِّل مجموعاً مو َّحدا ً .ولكن ،قد يتوقّع املرء أن يُ ِّ
واملنفصلة لليشء ومن ث ّم ـ أل ّن العقل يرتبك ومييل نحو نسب الوحدة والكلية إ ٰىل اليشء ـ يختلق الخيال مفهو َم املادَّة التي
متأصلة.
تكو ُن فيها جميع الخصائص ِّ
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من التناقضات الكامنة يف رؤية الوجودات املنفصلة للخصائص املختلفة لليشء وبساطته
يف آنٍ واحد.
يتبي لنا أ َّن هذه الح َّجة ال تخلو من إشكال أيضاً .فلنفرتض أنَّنا نُوافق مع
لألسف ،سوف َّ
ٍ
وجودات ُمنفصلة يف الواقع ،ولنتخ َّيل أ ّن لون التُّفاحة
ىل كون الخصائص املحسوسة
هيوم ع ٰ
ىل حالته يف ٍ
وقت
وطعمها الحلو هام وجودان ُمتاميزان و ُمنفصالن،
يبقى اللون ع ٰ
مبعنى أن ٰ
ٰ
ما يف املستقبل بينام يختفي الطَّعم الحلو (أو بالعكس) ،فإ َّن هذا ال يعني أ َّن الَّلون األحمر
األخرى
للتفاحة (يف تلك اللحظة) ُيكن أن يوجد بنفسه ُمنفصالً عن الطعم أو الخصائص
ٰ
للتفاحة .بالفعل ،يبدو أ ّن هيوم يُنكر إمكان َّية الوجود املتم ِّيز واملنفصل للخصائص يف القسم
السابع من الفصل األول .فهو ي َّدعي كون اللون والشكل مج َّرد متييز ٍ
ات عقل َّية:
حينام ت ُق َّدم كُرة مصنوعة من الرخام األبيض ،فإنَّنا نتلق ّٰى فقط انطباع اللون األبيض
املك َّون بشكلٍ ُمح َّدد ،وال نستطيع فصلَه ومتييزه عن الشكل .ولكن حينام نُالحظ بعدها كُر ًة
مصنوع ًة من الرخام األسود و ُمك َّعباً أبيض ونُقارنهام باليشء السابق ،نج ُد تشاب َهني ُمنفصلَني يف
ىل
ما كان يبدو سابقاً ،وهو كذلك فعالً ،غري قابل لالنفصال متاماً .بعد املزيد من التدريب ع ٰ
يل ،أي ننظر إ ٰىل الشكل واللون
هذا النحو ،نبدأ بالتفريق بني الشكل واللون عرب التمييز العق ِّ
ىل ضوء أبعا ٍد
معاً ألنَّهام بالفعل ع ُني اليشء وغ ُري قابلَني للتمييز ،ولكن مع ذلك ،ننظر إليهام ع ٰ
ُمختلفة ووفقاً للتشابهات التي هام ُعرض ًة لها .حينام ننظر إ ٰىل كرة ال ُّرخام األبيض فقط ،نُك ِّون
يف الواقع فكر ًة عن الشكل واللون معاً ،ولك ّننا نُو ِّجه أنظارنا ضمن َّياً إ ٰىل تشابُهها مع كرة الرخام
األسود .وبالطريقة نفسها ،حينام ننظ ُر إ ٰىل اللون فقط ،نُو ِّجه أنظارنا إ ٰىل تشابُهه مع املك َّعب
الرخامي”[[[.
األبيض
ّْ
ٍ
وجودات
يبدو هنا أ َّن خصائص التفاحة ،كخصائص ال ُّرخام ،ال ُيكنها أن ت ُشكِّل
مبعنى إمكانيَّة وجودها من دون بعضها اآلخر ،يف النهاية .السبب هو
ُمتاميزة و ُمنفصلة،
ٰ
ٍ
ٍ
وجودات
متييزات عقليَّة ،وعليه ،ال ُيكنهام تشكيل
أ َّن لون التفاحة وطعمها هام فقط
متاميزة ُمنفصلة .ولكن ،إذا كان هذا هو الحال ،فإ َّن تحليل هيوم لبساطة املا َّدة هو
ٍ
ُمج َّددا ً غري ُم ٍ
لوجودات
رض ألنَّه إذا مل يتمكَّن من إثبات امتالك تص ُّورات الخصائص
[[[ املصدر نفسه ،ص .25
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ُمنفصلة -وبالتايل غري قابلة للتمييز -يبدو إذا ً أنَّنا ال نقو ُم نحن ،أصحاب الوعي البسيط،
بارتكاب األخطاء حينام ننظ ُر إ ٰىل اليشء كمجمو ٍع مو َّحدُ .يكن لهذا بدوره أن يوضح
ننسب الهوية إ ٰىل اليشء عرب الزمن :نقو ُم أوالً بتكوين مفهوم بساطة املا َّدة حيث
كيف
ُ
حتى
تكو ُن جميع الخصائص ِّ
يبقى ع ٰ
ىل حاله ٰ
متأصلة ،ومن ث ّم ُيكننا أن نقول بأ َّن اليشء ٰ
تغي خصائصه.
بعد ُّ
خالل مسعاه لتقديم اإلجابة عن سبب وقوعنا يف التناقضات حينام يتعلَّق األمر ببساطة
املواد ،يُخربنا هيوم أ َّن اإلجابة تكم ُن يف عادة التخيُّل .ومن املفاجئ أنّه يُساوي عادتنا املتمثِّلة
باالستدالل من األسباب إ ٰىل النتائج بعمل َّية استنباط املا َّدة أو املا َّدة العرض َّية“ :العادة نفسها
ّ
ُّ
كل
ىل اعتامد ِّ
ىل وجود عالق ٍة بني السبب والنتيجة تجعلنا
التي تجعلنا
نستدل هنا ع ٰ
نستدل ع ٰ
ىل ما َّدة مجهولة”[[[.
خاصيَّة ع ٰ
ولكن إذا كان هذا هو الحالُ ،يكن لنا أن نتساءل :ملاذا يُث ُري هيوم صخباً عالياً ض َّد
الفلسفة القدميةُ ،م َّدعياً أ ّن أولئك الفالسفة أسوأ من األطفال والشعراء؟ إذا كانت
ُّ
ىل النتائج من األسباب -تجعلنا ننسب “اعتامد
العادة نفسها  -التي تجعلنا
نستدل ع ٰ
ىل مادة مجهولة” ،فإ َّن استنتاج القدماء يربز بشكلٍ
طبيعي ،وبالتايل ال
ِّ
كل خاصيَّة ع ٰ
ٍّ
ُّ
ىل
ينبغي إلقاء اللّوم عليهم .فضالً عن ذلك ،إذا كانت العادة التي تجعلنا
نستدل ع ٰ
ىل املا َّدة املجهولة” ُمتشابهة مع تلك العادة التي تجعلنا ننطلق
“اعتامد ِّ
كل خاص َّية ع ٰ
باالستدالل من السبب إ ٰىل النتيجة ،يستتب ُع ذلك إذا ً أن يكون قد انبثق االثنان من
مبادئ الخيال نفسها.[[[ȳ[[[.
ُيكن أن يسأل أحدهم :إذا كان هيوم يعت ُرب أ َّن الخيال هو “الحاكم” الوحيد يف جميع
املنظومات الفلسف َّية ،كيف ُيكننا إذا ً تربي َر نظريَّته الفلسف َّية الخاصة؟ يكم ُن جوابه يف الفقرة
ُ
يعرتف قائالً“ :ولكن
االفتتاحيَّة من قسم “الفلسفة الحديثة” .يف لحظ ٍة من النقذ الذايتِّ،
[[[ املصدر نفسه ،ص .222
يعترب أ ّن هاتني العادتني (أي عادة
[[[ ولكن يف بداية القسم عن “الفلسفة الحديثة” حيث ُي ِّيز هيوم بني
ْ
مبدأي الخيالُ ،
ىل املادَّة) ُمختلفتَان متاماً ،وتنبثقان من “مبدأين ُمختلفني للخيال”.
االستدالل من السبب إ ٰىل النتيجة واعتامد ّ
كل خاصية ع ٰ
عىل منظومة الوعي البسيط ألنّها ال ُ
متتلك ُسلط ًة خاص ًة
[[[ تجد ُر اإلشارة ٰإىل أ ّن املنظومة الفلسفيَّة بالنسبة ٰإىل هيوم تعتم ُد دامئاً ٰ
مفهومي الهويَّة والبساطة بسبب عدم وجود أُ ٍ
للتمسك بهنا .ولكن هذا
تتخل هذه املنظومة عن
سس كافية ُّ
بها .قد يتوقّع املرء أن ّ ٰ
ْ
ً
مفهومي الهويَّة والبساطة ُمستحيالً.
عن
التخل
ّ
مهمة
تجعل
ُ
الطبيعة
ن
أ
هو
لهيوم
ا
وفق
ذلك
اء
ر
و
السبب
ليس هو الحال .بالطبع،
ّ
ْ
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ىل يف جميع املنظومات
ىل ضوء فكريت) بأ َّن الخيال هو الحاكم األع ٰ
ُيكن االعرتاض هنا (ع ٰ
ىل الفالسفة القدماء
الفلسف َّية -وفقاً العرتايف
الشخيص -بأنَّني غري ُمنصف يف إلقاء اللّوم ع ٰ
ِّ
بسبب توظيفهم لهذه املقدرة والسامح ألنفسهم باالسرتشاد بها بشكلٍ تا ٍّم يف استدالالتهم”[[[.
مبدأي الخيال.
ىل هذا االعرتاض يُفي ُد وجو َد فرقٍ بني
ْ
وهنا نراه يُق ِّد ُم جواباً ع ٰ
“ليك أُب ّرر رأيي ،ينبغي أن أم ِّيز ،يف الخيال ،بني املبادئ الثابتة ،وغري القابلة للمقاومة،
والشاملة كاالنتقال املعهود من األسباب إ ٰىل النتائج ومن النتائج إ ٰىل األسباب ،وبني
املبادئ القابلة للتب ُّدل والضعيفة وغري املنتَظَمة كتلك التي الحظتها للت ّْو (يف ما يتعلَّق
باملوا ِّد ،والهيئات الصلبة ،والطوارئ ،والخصائص التنجيم َّية) .ت ُشك ُِّل األو ٰىل أساس جميع
أفكارنا وأفعالنا ،ويف حال أُزيلت (هذه املبادئ) تهلك الطبيعة البرشيَّة فورا ً ،وتذهب
حتى ُمفيدة يف
نحو الخراب .أ ّما الثانية ،فيُمكن للبرشيَّة تفاديها وال تُع ُّد رضوريَّة أو ٰ
السلوك الحيايتّْ”[[[.
وعليه ،يعت ُرب هيوم أ َّن إمياننا باألسباب شامل وال ُيكن تفاديه ،بينام االعتقاد القديم
رضوري يف تجربتنا اليوم َّية .هذا يعني أنَّه لن يُنشئ منظوم ًة فلسف َّية
باملا َّدة غري ُمفيد وغري
ٍّ
محل
وفقاً لوهمه .وعليه ،يعتق ُد أ َّن املجموعة األو ٰىل لالستدالل (أي إمياننا باألسباب) ليست َّ
محل إشكا ٍل وغري نافعة أيضاً[[[.
ىل اإلطالق ولك َّن املجموعة الثانية هي َّ
إشكا ٍل ع ٰ
ومحل إشكال،
َّ
رضوري
حتى لو اعرتفنا بأ َّن افرتاض القدماء للام َّدة واملا َّدة األ َّول َّية هو غري
ٍّ
ٰ
يبدو غريباً ما يقوله هيوم عن الهويَّة يف القسمني الثاين والرابع من كتابه ،ألنّه من املستبعد
جدا ً أن نُفكِّر -نحن أصحاب الوعي البسيط -بالطريقة التي يصفها .كام الفالسفة القدماء،
نعتق ُد نحن بوجود يش ٍء يف العامل غري تص ُّوراتنا عن الخصائص .ذلك أنّنا نعتق ُد بأ َّن العامل
ىل ذلك أن ال يكون
ىل حالها مع مرور الزمن .يرتت َّب ع ٰ
تبقى ع ٰ
بتألَّف من أشياء ما ِّديَّة ملموسة ٰ
الخارجي ،بل أصحاب الوعي البسيط
الفالسفة القدماء وحدهم من ينسبون املا َّدة إ ٰىل عاملنا
ّْ
أيضاً .بالتايل ،فإ َّن مفهوم املا َّدة القديم “املختلَق” ينتمي إ ٰىل النوع األول من مبادئ الخيال
[[[ املصدر نفسه ،ص .225
[[[ املصدر نفسه.
[[[ هذا يتناقض بشكلٍ مبارش مع ما ادَّعاه هيوم يف القسم السابق (حول انبثاق اعتقادنا باملادَّة وإمياننا باألسباب من مبادئ
الخيال نفسها).
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التي يذكرها هيوم؛ ألنّه يبدو “شامالً وغ َري قابلٍ للتفادي وللمقاومة”ُ .مجددا ً ،ميكن القول إنَّه
يبتع ُد عن مشاعر الوعي البسيط أكرث من القدماء.
شكوك َّية هيوم
صف بشكوك َّي ٍة ُمعتدلة ،وتتمثَّل نصيحته
الفيلسوف
الحقيقي ،وفقاً لهيوم ،يتَّ ُ
ُّ
الحقيقي” يف الفرار أوالً من الفلسفة الزائفة ،واإلقرار بأنّنا “ال منلك فكر ًة
لـ”الفيلسوف
ِّ
“أي
أو قو ًة أو فاعليَّة ُمنفصلة عن العقل” يف ما يتعلَّق بالعالقات اللَّ زمة يف الطبيعةُّ .
عم يستعيص علينا دامئاً ،والسعي وراءه يف مكانٍ
يش ٍء أكرث إيالماً من البحث بحامس ٍة َّ
اكتساب “الفلسفة الحقيق َّية”
عىل الفيلسوف
يستحيل أن يوجد فيه؟”[[[ .وعليه ،يتحتَّم ٰ
َ
من خالل العودة إ ٰىل حالة الوعي البسيط ،والنظر إ ٰىل “جميع هذه األبحاث بالجمود
واللَّ مباالة”[[[.
يبدو أ َّن هيوم ُ
ميتلك شكوك َّي ًة “ ُمفرطة” ،ألنّه كام رأينا ،يعت ُرب أنَّه حينام تخض ُع
ُمعتقداتنا الطبيع َّية لتأ ُّملٍ
أي نو ٍع من التربير .وعليه ،ال ُيكن أخذ
نقدي فإنَّها تفق ُد َّ
ٍّ
ىل محمل الج ّد .بالفعل ،يؤ ِّدي بيانه غري
نصيحة هيوم بامتالك “شكوكيَّة ُمعتدلة” ع ٰ
أرى كيف ُيكن له الفرار من
الوايف عن الهويَّة إ ٰىل “شكوكيَّة ُمفرِطة” أش ِّد اإلفراط ،وال ٰ
ٌ
حقيقي” ،ينبغي إذا ً أن تنبثق استنتاجاته
“فيلسوف
اتِّهامه بالتناقض .إذا كان ي َّدعي أنَّه
ٌّ
ىل تقديم رش ٍح ٍ
ّْ
واف
النقدي .وإن كان “الفيلسوف
بعد التأ ُّمل
الحقيقي” ،غري قاد ٍر ع ٰ
ُّ
الطبيعي بالهويَّة ،يبدو إذا ً أن ال يشء يستطي ُع فعالً إرشادنا إ ٰىل الحقيقة.
عن اعتقادنا
ِّ
ولكن هذا االستنتاج يتجاو ُز ( ُمج َّددا ً) حدو َد “الشكوكيَّة املعتدلة”[[[.
[[[ هذا يتناقض بشكلٍ مبارش مع ما ادَّعاه هيوم يف القسم السابق (حول انبثاق اعتقادنا باملادَّة وإمياننا باألسباب من مبادئ
الخيال نفسها) ص .223
[[[ املصدر نفسه.
[[[ عند هذه النقطة ،قد يختلف معي أولئك الذين يدعمون تفسريا ً طبيع َّياً لرأي هيوم .يف بحثه تحت عنوان “شكوك َّية هيوم:
الفلسفي” ،يعتق ُد  Barry Stroudأنّه ال ينبغي فهم شكوك َّية هيوم املخفَّفة كمجموع ٍة من العقائد
الغرائز الطبيع َّية والتأ ُّمل
ّ
أو الحقائق“ :إنّه يشء نج ُد أنفسنا معه ،أو حالة نج ُد أنفسنا فيها ،حينام تُلطَّف أو تُخفَّف التأ ُّمالت التي تؤدِّي إ ٰىل الشكوكيَّة
املفرطة عرب ميولنا الطبيع َّية .وعليه ،ال تكون الشكوك َّية املخفَّفة منوذجاً ُمجزأً أو ُمخفَّفاً عن الشكوك َّية الكاملة أو الشديدة التي
ىل وجه الخصوص ،إنَّها ليست فرض َّية عدم إمكاننا التأكُّد من يش ٍء بشكلٍ
توصل إليها هيوم خالل تفلسفه
َّ
السلبي املتصلِّب .ع ٰ
ِّ
ُمطلق بل إمكانيَّة امتالك املعتقدات التي هي ُممكنة فحسب”.
Stroud, B. (1977). Hume. London: Routledge & Kegan Paul. -(1991).”Humes Scepticism: Natural
Instincts and Philosophical Reflection” in Philosophical Topics. 19:1:15- 40. Page 34.

القدماء ،الوعي البسيط ،وشكوكيَّة هيوم 181 v

اخلامتة
ىل ضوء الخصائص هو
بإيجاز ،يُع ُّد هذا البحث محاولة إلظهار كيف أ َّن بيان هيوم للهويَّة ع ٰ
غري ٍ
جدوى” فرضيَّة الفلسفة القدمية يف ما يتعلَّق بـاملا َّدة
واف .فقد فشلت ُح َّجته حول “عدم
ٰ
واملا َّدة األول َّية يف إقناعنا .لو كان يعتق ُد فعالً بأ َّن الفلسفة الحقيق َّية ينبغي أن تكون أقرب إ ٰىل
“مشاعر الوعي البسيط” ،لبدا أ َّن الفلسفة القدمية تتوافق بدقَّة مع هذا التوصيف؛ ألنّها تُتيح
مم يُق ِّدمه .أ َّما نحن أصحاب الوعي البسيط فنعتق ُد أ َّن العامل
بياناً أكرث معقوليَّ ًة عن الهويَّة َّ
ىل حالها مع مرور الزمن.
تبقى ع ٰ
الخارجي يتألَّف من األشياء املا ِّديَّة البسيطة امللموسة التي ٰ
َّ
لدعوى هيوم إيَّانا إ ٰىل امتالك “شكوك َّية معتدلة” إقناعنا؛ ألنَّه هو
ىل ذلك ،ال ُيكن
ٰ
بنا ًء ع ٰ
ميتلك شكوك َّي ًة “ ُمفرِطة” من خالل تقديم ٍ
نفسه ُ
أسايس بني ُمعتقداتنا الطبيع َّية من
تناقض
ٍّ
أخرى .فضالً عن ذلك ،ال يدع
الفلسفي من جهة
جهة ،وبني ُمعتقداتنا الطبيعيَّة واستداللنا
ٰ
ِّ
ىل اإلطالق.
رشحه غري الوايف حول هويَّة املوا ِّد وبساطتها مكاناً لشكوك َّي ٍة “ ُمعتدلة” ع ٰ

حتى ولو كان ُ Stroudمح َّقاً يف تحليله لشكوك َّية هيوم املخفَّفة (أو املعتدلة) ،هذا ال يُق ِّو ُض ادِّعايئ بأنَّه نظرا ً إ ٰىل استنتاجه
ٰ
التمسك بهذه الشكوك َّية .كيف ُيكن للفيلسوف الذي يعت ُرب جميع ُمعتقداتنا خطأ رصيحاً أن يعود إ ٰىل حالة الوعي
ال ُيكن
ُّ
تجعل مهمة العيش وفقاً الستنتاجاتنا الشكوكيَّة أمرا ً
ُ
حق يف اعتقاده بأ َّن الطبيعة
البسيط وال يقلق من ذلك؟ رمبا هيوم ُم ٌ
أي من ُمعتقداتنا حقيق َّياً أو ُم َربرا ً يؤدِّي إ ٰىل اليأس والقلق ألنّه
ُممكناً .ولكن أن نعيش متاشياً مع طبيعتنا مع اعتبار عدم كون ٍّ
حتى لو كان هيوم يعني من خالل “االلتزام بالشكوك َّية
يُظهر كيف أنه ال ُيكننا فعل يشء لتجاوز أحكامنا الخاطئة .بتعبريٍ آخرٰ ،
ىل محمل الج ّدْ.
املعتدلة” أنه ينبغي علينا نحن الفالسفة العودة إ ٰىل حالة الوعي البسيط ،ال أظ ُّن أنَّه من املمكن أخذ نصيحته ع ٰ
حينام نعت ُرب ُمعتقداتنا خاطئة أو غري ُم َّربرة ،يبدو أن ال يشء ُيكنه ُمساعدتنا يف الفرار من شبكة الشكوكيَّة امل ُفرِطة.
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القسم الثاني

هیوم و الدین

جدل العالقة بني ِّ
الذهن والعني،
[[[
مطهري ألطروحات هيوم
نقد العالَّمة
َّ
عيل دجاكام

[[[

ٍ
رش بني الذِّهن
يعتقد معظم الناس ،مبن فيهم أصحاب النزعة املا ِّدية ،بوجود
ارتباط مبا ٍ
والعامل الخارجي ،وهذه الوجهة املعرف َّية تندرج يف ضمن مباحث املعقوالت األو ٰىل الفلسف َّية،
املتحصلة يف أذهاننا حول
والثانية  -الفلسفيَّة واملنطقيَّة  -لذا يقولون إ َّن جميع املعلومات
ِّ
العامل املحيط بنا ،إنَّ ا هي من العلم الحصو ِّيل الذي يظفر فيه الذِّهن باملفاهيم والصور
الذِّهن َّية من دون واسط ٍة ،ولهذه املفاهيم خصوص َّي ٌة من حيث كونها مرآ ًة للخارج؛ إذ يتخ َّيل
اإلنسان للوهلة األو ٰىل أنَّه قد أدرك ما حوله من حقائق مبارشة ،ث َّم يقول يف املرحلة الثانية إ َّن
هذه املفاهيم التي أتص َّورها عن األرض والسامء مثالً ،لها وجو ٌد يف الخارج ،ويف املرحلة الثالثة
يقول إ َّن منشأ ظهور التص ُّورات الذِّهنيَّة هو التأثريات الخارجيَّة.
إ َّن الرؤية الديالكتيك َّية تَع ُّد اإلنسان مج َّرد معلو ٍل ملصالحه املاديَّة واالقتصاديَّة ،وهذه
فكل ما لديه من مشاعر ورغبات
املصالح هي التي تفرض عليه تطوير وسائل اإلنتاج ،وعليه ُّ
[[[ املصدر :املقال إقتطف من کتاب «الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضی مطهري» من صفحة  ،126تاليف :عيل دجاکام،
ترجمة أسعد مندي الكعبي ،النارش :املرکز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية للعتبة العباسية ،الطبعة األولی 2016م 1438 /ق.
[[[ مفكِّر وباحث يف الفلسفة املعارصة ـ إيران.
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ٍ
انعكاس للظروف البيئ َّية والطبيع َّية واالجتامع َّية التي
سوى
وأحكام وقدرات ،ليست يف الواقع ٰ
ىل القيام
يعيش يف كنفها؛ ألنَّه مج َّرد مرآ ٍة تعكس ما يحيط به ،وهو يف واقع الحال ال يقدر ع ٰ
بأيَّة حرك ٍة مخالف ٍة لألوضاع املحيطة به.
أ َّما بالنسبة إ ٰىل املعقوالت الثانية ،فنج ُد بعض الفالسفة من أمثال كانط ،قد ج َّردوها
صائب حالُه حال ع ِّد املفاهيم الذهن ِّية
بالكامل عن املعقوالت األو ٰىل ،وهذا األمر أيضاً غري
ٍ
يبقى عل ٌم وال معرفة.
بأنَّها صو ٌر مبارش ٌة لألشياء؛ ويف هذه الحالة ال ٰ
ٍ
ٍ
عندئذ من
علمي ومعر ٍّيف ،فال ب َّد له
بنشاط
ومن املفيد القول إ َّن الذِّهن لو أراد القيام
ٍّ
خاصة ،وهذا يعني أ َّن هذه االنتزاعات هي تص ُّو ٌر غري
انتزاع صور األشياء وفق ضوابط ومعايري َّ
رش ملا هو موجود يف الخارج؛ أي أَّنها صو ٌر ذهن َّي ٌة منتز َع ٌة للصور الخارج َّية .الصور األ َّولية
مبا ٍ
ىل النوع
حينام تدخل يف الذِّهن
أخرى تنطبق بشكلٍ غري مبا ٍ
البرشي ينتزع منها معاين ٰ
ِّ
رش ع ٰ
املوجود يف الخارج ،لذا ال ميكن أن يكون علمنا بها جهالً.
كل ما يتص ُّوره الذهن ال ب َّد من أن يكون هناك
يف هذا السياق ،يعتقد معظم الناس بأ َّن َّ
رش بإزائه ،ويقولون إ َّن هذا اليشء حتَّ ٰى وإن مل يكن موجودا ً يف عامل األعيان ،لك َّنه
وجو ٌد مبا ٌ
إحدى الشبهات التي طرحوها هي :هناك عدد
يف الحقيقة يش ٌء وليس تخيُّالً عبثيًّا ال واقع له.
ٰ
ٌ
خارجي  -إذ نُخرب عنها ،مثالً
مصداق
من القضايا التي تكون مواضيعها عدم َّية  -أي ليس لها
ٌّ
الطبيعي أ ّن الحادث (كذا) يُع ُّد معدوماً
يُقال( :يف يوم الجمعة املقبل سيحدث كذا) ،ومن
ِّ
أي حا ٍل قد أخربنا عنه ،وهذا اإلخبار ُّ
ىل أ َّن هذا العدم (كذا) هو يش ٌء
ىل ِّ
يدل ع ٰ
اليوم ،لك َّننا ع ٰ
الليشء املطلَق ال يصلح
وليس ال يشء؛ إذ ليس من املمكن اإلخبار عن ال يشء .ويضيفون أ َّن ّ
خب عنه.
ألن يُ َ
خب عنه) ،وقالوا إ َّن الصحيح هو أن
ىل هذا األساس ،رفض هؤالء قاعدة (املعدوم ال يُ َ
ع ٰ
خب عنه) .وخالصة كالمهم أ َّن املعدومات التي
تكون القاعدة كام يأيتّ :
(الليشء املطلَق ال يُ َ
نخرب عنها لها شيئ َّية حتَّ ٰى وإن كانت غري موجودة.
نستشف منها أنَّهم مل يدركوا
كذا هو الحال بالنسبة إ ٰىل سائر الشُّ بهات التي طرحوها؛ إذ
ُّ
حقيقة القضايا املرتبطة باالعتبارات الذِّهنيَّة ومل يتمكَّنوا من التمييز بني األمور االنتزاعيَّة وغري
االنتزاعيَّة بشكلٍ
مفهوم يكتنف الذِّهن يجب أن يكون من سنخ
كل
صائب ُمتص ّورين أ َّن َّ
ٍ
ٍ
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املعقوالت األو ٰىل ،وال ب َّد من وجود ما بإزائه يف الخارج ،أي أنَّهم يَع ُّدون الذِّهن كاملرآة التي
تعكس صورة اليشء املوجود يف الخارج[[[.
االستنباط (حركة ِّ
الذهن الباطن َّية):
ىل
ىل صياغة النظريَّات وإعاممها ،كذلك فالنشاطات التي يقوم بها ع ٰ
كام أ َّن الذِّهن قاد ٌر ع ٰ
ىل عمل َّية التنظري هذه ،لذا فإ َّن معارف اإلنسان ليست محدود ًة
صعيد التصديق ال تقترص ع ٰ
أخرى تتمثَّل يف عمليَّ ٍة عقليَّ ٍة يُطلَق
بصياغ ٍة نظريَّ ٍة ت َّم تعميمها فحسب .وللذِّهن وظيف ٌة
ٰ
عليها (استنباط) ،وهذا االصطالح ينطبق إ ٰىل ح ٍّد ما مع أُطروحة الفيلسوف الغر ِّيب برتراند
ِّهني يف هذه الحالة منطاً من أمناط الحركة الباطن َّية.
راسل الذي ع َّد النشاط الذ َّ
جدير بالذكر أنَّنا حينام نحلِّل معلوماتنا ومعارفنا بشكلٍ
صائب نجد كثريا ً منها
ٍ
ٍ
معقوالت أ َّولي ًة انطبعت يف أذهاننا من دون واسط ٍة ،لكن لو تأ َّملناها جيَّدا ً لوجدناها
ٍ
مثال ،نحن نقبل يف
توصلنا إليها عرب نشاطاتنا الذِّهن َّية[[[ً .
عبار ًة عن سلسلة
استنباطات َّ
بادئ األمر كون املا َّدة من مق ِّومات املعقول األ َّويل الذي نعلم بوجوده مبارشةً ،لك َّننا إن
ٍ
رش للام َّدة يف ذهننا؛ فنحن نُدرك لون
أي
إدراك مبا ٍ
تع َّمقنا يف إدراكنا هذا فسوف ال نجد َّ
أحد األشياء ،لك َّن هذا اللّون يف الواقع ليس اليشء ذاته [[[،كام ندرك حجمه ،إلَّ أ َّن هذا
الحجم ليس ذاته؛ إذ من املمكن لهذا اليشء أن يتَّصف بلونٍ
وحجم خالفاً ملا هو موجود.
ٍ
وكذا هو الحال بالنسبة إ ٰىل جميع صفاته املا ِّدية ،كالحرارة والربودة والنعومة والخشونة
ٍ
أخرى.
صفات ملموس ٍة
والرائحة ،وما إ ٰىل ذلك من
ٰ
مل ِ
املستقل ،بل أنكر أيضاً وجود الجوهر
ّ
يكتف ديفيد هيوم بإنكار وجود الجوهر النفسا ِّين
عى أنَّنا نستنتج من اإلحساس
املا ِّدي
الخارجي الذي ت ُع ُّد األعراض الطبيع َّية من حاالته؛ إذ ا َّد ٰ
ِّ
الجسمي
والتجربة وجود سلسل ٍة من األمور املسمَّ ة باألعراض والحاالت ،أ َّما وجود الجوهر
ِّ
الحس.
الذي هو منشأ حاالت الضمري والوجدان فال تؤيِّده التجربة ،وال يشهد له ّ
هيوم وأتباعه يُع ُّدون النفس سلسل ًة من التص ُّورات املتعاقبة التي تظهر يف الذِّهن ،لذلك
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،3ص .187 - 184
[[[ ٰ
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،م.س ،ج  ،3ص .378
[[[ ٰ
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،م..س ،ص .381
[[[ ٰ
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يل افرتاض وجود جوه ٍر ما ِّد ٍّي؟!حينام أثق بشعوري ،أجد وجود بعض
قال« :لـِ َم يجب ع َّ
ىل معرفة جوه ٍر ميكن ع ُّده ما َّد ًة لها» .إلَّ أ َّن متب َّنياتنا الفكريَّة
األعراض لك َّنني لست قادرا ً ع ٰ
تفرض علينا عدم موافقته يف ذلك ،فنحن نؤمن بوجود جواهر األشياء عن طريق االستنباط؛
ولكن كيف يت ُّم االستنباط هنا؟ لإلجابة عن هذا السؤال نقول :االستنباط يبدأ بسلسل ٍة من
رش،
ىل فهم ما ال ميكن إدراكُه بشكلٍ مبا ٍ
العالئم والدالالت التي تكتنف ذهن اإلنسان وتُعينه ع ٰ
وبعد ذلك يقوم الذهن بعملي ٍة دقيق ٍة الستكشاف حقائق األمور .إذن ،عملية االستنباط
تختلف عن اإلعامم ،فهي عبار ٌة عن تع ُّمقٍ يف باطن الذهن ملعرفة حقائق األُمور التي ال ميكن
فالحس مج َّرد عالم ٍة تُرشد الذِّهن إ ٰىل موضوع االستنباط
الحس وحده،
ُّ
تحصيلها عن طريق ِّ
[[[
بصفته نورا ً يهتدي به التائه يف البيداء ليالً.
احلس َّية:
قيمة املعرفة ِّ
لكل ما يدركه الذِّه ُن عن طريق
يعتقد ديفيد هيوم أ َّن اإلنسان بإمكانه االطمئنان ِّ
فكل ما يكتنفه من
الخارجي؛ ومن ثم ُّ
متحصل ٌة من ارتباطه بعامله
الحواس ،فاملعلومات برأيه
ِّ
ِّ
ِّ
أوهام تُراوده وتخ ُّي ٍ
الت من صناعته
مسائل غري محسوس ٍة هي يف الحقيقة ال تعدو كونها مج َّرد ٍ
ال غري ،لذا فهي عاري ٌة من أيَّة قيم ٍة معرفيَّ ٍة.
وهمي تتخ َّيلُه أنفسنا أهم َّيةً ،وأضفينا عليه قيمةً ،سنقع يف
لكل أم ٍر
وقال لو أنَّنا أ َعرنا ِّ
ٍّ
تبقى
محذو ٍر ال محالة ،ويف نهاية املطاف سوف نصل إ ٰىل نفقٍ
ٍ
مظلم ال مخرج منه ،ومن ثم ال ٰ
كل تلك األوهام الزائفة.
ىل إدراك الحقيقة من بني ِّ
أيَّة قيمة ملعارفنا ألنها ال تعيننا ع ٰ
لحل هذه املعضلة الفكريَّة ،فهو عدم التمييز بني النمطني اللّذين طرحهام
أ َّما اقرتاحه ِّ
والحواس ،يف حني أ َّن التص ُّورات متعلِّق ٌة بعامل
إميانوئيل كانط؛ ألنَّهام يتعلَّقان بعامل املا َّدة
ِّ
ٍ
ارتباط بني العلم واملعلوم.
الذِّهن؛ لذا ال ب َّد من وجود
ىل رأي هيوم هذا ،يك ُمن يف أ َّن االرتباط الذي ي َّدعيه
ال ريب يف أ َّن اإلشكال الذي يُطرح ع ٰ
غري ٍ
ىل نوعني -
ىل وفق متب َّنياته الفكريَّة ،فاعتبار أ َّن هذه التص ُّورات ع ٰ
كاف إلثبات املطلوب ع ٰ
منها ما هو موجود يف الخارج ومنها من صياغة الذِّهن  -ي ِر ُد عليه أ َّن الذِّهن عاج ٌز عن إبداع
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارسيَّة) ،ج  ،3ص .382
[[[ ٰ
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ٍ
معقوالت أ َّولي ٍة ترتكز عليها املعقوالت الثانية؛
يش ٍء من تلقاء نفسه ،فام يتص َّوره عبار ٌة عن
ُحل معضلة املعرفة التي احتار بها هذا الفيلسوف .املعقوالت األو ٰىل هي
ويف هذه الحالة ت ُّ
الخاصة
ذات املاهيَّات املوجودة يف الخارج ،ومن ث َّم انطبعت يف الذِّهن ،وقد ات َّصفت مبيزاتها
َّ
نظرا ً ألنَّها مكنون ٌة يف وعاء العقل ،فهي األمور الخارج َّية نفسها لك َّنها تتَّصف بطابعٍ آخر عند
حلولها يف الذِّهن ،ومن ثم فهي ذات صل ٍة عين َّي ٍة بالعامل املا ِّدي.
إذًا ،هناك ٌ
الخارجي فتمتزج
فرق بني ا ِّدعاء أ َّن الصورة املحسوسة تلِ ُج يف الذِّهن من العامل
ِّ
خاصةً ،وبني ع ِّد
مع تلك التص ُّورات التي صاغها الذِّهن من تلقاء نفسه لريكِّب منها أمورا ً َّ
خارجي .استنادا ً إ ٰىل أدلَّة الوجود
أي يش ٍء من دون وجود مؤث ِّ ٍر
الذِّهن عاجزا ً عن صياغة ِّ
ٍّ
ِّهني ،فإ َّن ماه َّيات األشياء بعينها موجود ٌة يف الذِّهن ،وهناك تكتسب ميز ٍ
ات مع َّين ًة لتصبح
الذ ِّ
(معقوالت أو ٰىل) ،ومن ث َّم يُطلق عليها (معقوالت ثانية)؛ ونتيجة امتزاج هذين الصنفني من
لدى اإلنسان.
املعقوالت تنشأ املعرفة ٰ
أي أم ٍر من تلقاء نفسه ،بل إ َّن املعقوالت األو ٰىل هي السبب
وإذا قلنا إ َّن الذِّهن ال يصوغ َّ
ُحل أيضاً.
يف وجود املعقوالت الثانية ،فإ َّن مشكلة هيوم املعرف َّية سوف ت ُّ
ٍ
اعي ،وهو الذي يوجد يف الذهن
ينبغي القول إ َّن الق َّوة املدركة ل ِإلنسان تقوم
بنشاط انتز ٍّ
البديه َّيات األَ َّول َّية يف املنطق وأغلب املفاهيم العا َّمة للفلسفة ،وهذه العموم َّية ناشئ ٌة من
كونها أشمل التص ُّورات التي تنطبع يف الذِّهن بحيث ال ميكن أن يوجد ما هو أع ُّم منها ،كتص ُّور
الوجود والعدم والوحدة والكرثة والوجوب وا ِإلمكان ،وما إ ٰىل ذلك .هذه املفاهيم العا َّمة
الخاصة ،وال سيَّام أنَّها متأ ِّخر ٌة عن
من حيث الظهور يف الذِّهن ،تعترب متأ ِّخر ًة عن املفاهيم
َّ
املحسوسات الخارج َّية ،وهي من هذه الجهة تكون يف الدرجة الثانية -معقوالت ثانية -ولك َّنها
من الناحية املنطقية تكون بديهي ًة أ ّوليةً ،أي إنّها يف الدرجة الثانية من الناحية الفلسفية
والنفسية ،ويف الدرجة األُو ٰىل من الناحية املنطقيَّة.
ونلفت هنا إ ٰىل أ َّن هيوم يف نظريَّته الطبيعة البرشية ينظر إ ٰىل اإلنسان من حيث االنفعال
ىل املدركات العقل َّية مصطلح (أفكار) كام فعل لوك ،بل يُطلق عليها
ال العقل ،وال يطلق ع ٰ
ويقسمها إ ٰىل نوعني ،انطباعات وأفكار .وهو مي ِّيز بني املواضيع التي تنطبع يف
(إدراكات)،
ِّ
أخرى،
ىل أساس متييزه بني اإلحساس والخربة من جه ٍة ،والتفكري واالستدالل من جه ٍة ٰ
الذِّهن ع ٰ
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ٍ
انطباعات تنشأ
فربأيه ،يك يتمكَّن العقل من التفكري واالستدالل ،يجب أن تتوفَّر له يف بادئ
الحس.
من الشعور واإلدراك ِّ ّْ
ىل النحو اآليت :الفرق بينهام يتمثَّل يف درجة الق َّوة
وهو مييِّز بني االنطباعات واألفكار ع ٰ
ىل العقل ،وتدخل عن طريقها يف التفكري والوعي ،فتلك اإلدراكات التي
والفاعل َّية التي تؤث ِّر ع ٰ
كل أحاسيسه وانفعاالته
ترتسخ يف الذِّهن ميكن أن نس ِّميها انطباعات ،ومن خاللها ميتلك اإلنسان َّ
َّ
تتجل يف نفسه أل َّول م َّر ٍة؛ وقد وصف هذه األفكار بأنَّها صور خافتة.
وعواطفه بصورتها التي َّ ٰ
ويضيف هيوم إ ٰىل نظريَّته حول العالقة بني االنطباعات واألفكار توضيحاً ها ًّما جاء فيه:
«مبا أ َّن األفكار ت ُعترب صورا ً لالنطباعات ،لذا ميكننا أن نك ِّون أفكارا ً ثانويَّ ًة تكون صورا ً لألفكار
الحس لهذا الَّلون ،وهذه
األ َّول َّية ،فالَّلون األحمر الذي أُفكِّر فيه هو صور ٌة ذهن َّي ٌة إلدرايك ِّ ِّ
الصورة الذهنيَّة هي فكر ٌة أ َّوليَّ ٌة تؤ ِّدي إ ٰىل تكوين فكر ٍة ثانويَّ ٍة تصبح يف ما بعد صور ًة ذهنيَّ ًة
مستوى ثانٍ أكرث تج ُّردا ً عن فكرة الَّلون ذاتها».
من
ٰ
وغني عن القول أنَّه يذهب إ ٰىل اعتبار هذا التمييز بني الفكرة األ َّولية والفكرة الثانويَّة
ٌّ
ىل األفكار ،بل هو تأكي ٌد لها؛ ذلك ألنَّه
ليس استثنا ًء من نظريَّته حول أرجحيَّة االنطباعات ع ٰ
مستوى ثانٍ يؤ ِّدي إ ٰىل ظهور فكر ٍة
يثبت إمكانيَّة أن تقوم الفكرة األ َّوليَّة بدور انطبا ٍع من
ٰ
الحواس من إدر ٍ
اكات،
ىل ما تستقبله
ثانويَّ ٍة.
ُّ
ومعنى هذا أ َّن ما يس ِّميه باالنطباع ينطبق ع ٰ
ٰ
ىل ما يستقبله العقل من أفكا ٍر أ َّولي ٍة.
وأيضاً ع ٰ
ىل
ومن جملة اعرتاضات هذا الفيلسوف هو تساؤله عن السبب الذي يدعوه لالعتامد ع ٰ
بحواس ألنَّني مل أخرتعها ،فقد أدركت بواسطتها
بحواسه ،إذ قال« :ميكنني أن أثق
أم ٍر ال يدركه
ِّ
ِّ
شيئاً ث َّم ارتسمت صورته يف مخ ّيلتي ،فيدي عندما تلمس شيئاً ساخناً ال تشعر بالربودة بتاتاً؛
الحقيقي وال أقبل بيش ٍء آخر سواه».
لذلك أص ِّدق شعور يدي
ِّ
صحيح بنسبة خمسني يف املئة ،فالجانب الباطل منه هو
ميكن القول إ َّن كالم هيوم هذا
ٌ
ترى هل إ َّن العلم املا ِّد َّي يُرثي الذِّهن
حواسه املا ِّديَّة؛ فيا ٰ
عدم قبوله ِّ
ألي يش ٍء آخر خار ٍج عن ِّ
كل تلك العلوم واملعارف الغيب َّية واملاورائ َّية التي ال ح َّد لها وال حرص؟ وهل إ َّن
البرشي عن ِّ
َّ
لدى اإلنسان من طريق هذه النافذة املا ِّدية الضيِّقة؟ ونحن بدورنا
املعرفة الحقَّة
َّ
تتحصل ٰ
نطرح عليه السؤال اآليت :بالنسبة إ ٰىل العلوم واملعارف التي متتلكها وتق ُّر بحتميَّتها وصوابها،

جدل العالقة بني الذِّهن والعني ،نقد العالَّمة مط َّهري ألطروحات هيوم 191 v

ُّ
ىل أساسها ،هل تستطيع أن تجزم بأنَّك حصلت
وتستدل بها وتناقش اآلخرين وتناظرهم ع ٰ
حواسك امللموسة فحسب؟! إ َّن الذي يُنكر املعارف
عليها من هذه النافذة املا ِّدية ومن
ِّ
كل حقيق ٍة ثابت ٍة وأصلٍ معترب وعلَّ ٍة قطعيَّة[[[.
والحقائق املاورائيَّة ال ب َّد له من أن يُنكر َّ
برهان ال َّنظم:
يُع ُّد برهان ال َّنظم أبسط الرباهني التي استُ ِد َّل بها إلثبات وجود الله سبحانه وتعا ٰىل ،لذا
َّ
استدل به القرآن الكريم عا ًّدا الكائنات ونظامها الدقيق
فهو أكرثها شيوعاً بني العلامء؛ إذ
الذي يحكمها ٍ
جل شأنه.
ىل وجود البارئ َّ
آيات -عالئم -ع ٰ
ناظم له ،وقيل بأنَّه
فحوى هذا الربهان أ َّن ال َّنظم املوجود يف الكون ٌ
ىل وجود ٍ
ٰ
دليل ع ٰ
ىل هذا الصعيد مبا فيها براهني املح ِّرك األ َّول،
يختلف عن سائر الرباهني التي طُرحت ع ٰ
تطغى عليها صبغ ٌة فلسفيَّ ٌة
والص ِّديقني .هذه الرباهني
والوجوب واإلمكان ،والحدوث وال ِقدمِّ ،
ٰ
ىل قواعد عقالن َّية محضة ،يف حني أ َّن برهان ال َّنظم يُع ُّد من سنخ
كالم َّيةٌ ،أي أَّنها ترتكز ع ٰ
َّ
استدل بها التجريب ُّيون.
الرباهني الطبيع َّية والتجريب َّية التي ت ُناظر إ ٰىل ح ٍّد ما تلك الرباهني التي
ديفيد هيوم هو أحد الفالسفة الغربيِّني الذين قدحوا بهذا الربهان الذي يُع ُّد أه َّم قاعد ٍة
يستند إليها أصحاب النزعة الَّالهوت َّية إلثبات وجود الله تعا ٰىل ،ومنذ تلك اآلونة زعم بعض
رسخ النزعة
العلامء الغرب ِّيني أنَّه ٌ
باطل وال ميكن االعتامد عليه إلثبات املطلوب .األمر الذي َّ
األسايس يف رواج الفكر املا ِّدي
املا ِّدية بني الشعوب الغرب َّية ،وميكن القول إ َّن إنكاره هو السبب
ُّ
يف العرص الحديث وال سيَّام يف العامل الغر ّيب.
ولقد د َّون هذا الفيلسوف كُت ًبا ع َّدة ،من بينها كتابه الشهري الذي طُبع بعد وفاته
ىل لسان
(محاورات يف الدين الطبيعيِّ) الذي ذكر شبهاته فيه؛ إذ ساق هذه الشُّ بهات ع ٰ
شخصني افرتاضيَّني ،أحدهام (كلينثس) وهو الذي يدافع عن برهان ال َّنظم ،يف مقابل (فيلون)
ٍ
الذي يشكِّك به ويبدي اعرت ٍ
ىل لسان
اضات
ىل هذا األساس طرح نقاشاً ع ٰ
وشبهات حوله؛ وع ٰ
هاتني الشخص َّيتني.
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن هيوم ال يتب َّن ٰى فكرا ً ما ِّديَّاً بحتاً ،فقد انتقد املا ِّديني والَّالهوت ِّيني
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،3ص .90
[[[ ٰ
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قصارى جهوده إلثبات أ َّن الرباهني التي أقامها علامء الَّالهوت
ىل ح ٍّد سواء ،لذلك بذل
ٰ
ع ٰ
يرى اإلميان أمرا ً نفسان َّياً .وإذا اعتربنا برهان ال َّنظم معيارا ً عقل ًّيا
ضعيف ٌة وال تفي بالغرض؛ ألنّه ٰ
أقل تقدي ٍر
ىل ِّ
ىل هذا االعتقاد أ َّن ال َّنظم املشهود يف الطبيعة إن مل يكن دليالً كافياً ،فهو ع ٰ
ي ِر ُد ع ٰ
ىل وجود علَّ ٍة أو عللٍ ل َنظم الكون شبيه ٌة بالعقل اإلنسا ّين؛ لذا ليست لدينا وسيلة
قرين ٌة ع ٰ
سوى العقل كركيز ٍة نستند إليها بغية إثبات خصائص هذه العلَّة أو العلل.
ٰ
يُشار أيضاً إ ٰىل أ َّن هيوم قد تب َّن ٰى فلسفة ِّ
بكل ما لديه من ق ّو ٍة
وسعى ِّ
والل أدرية،
الشك ّ
ٰ
أفنى حياته يف
عى ،فقد قيل إنَّه ٰ
يك يقدح بربهان ال َّنظم ويثبت عدم نجاعته يف إثبات امل َّد ٰ
دراسة وتحليل األدلَّة التي يُعتمد عليها إلثبات وجود الله ع َّز وجل ،لذا نجده انتقد األدلَّة
ولربا
والرباهني التي استشهد بها علامء الَّالهوت والفالسفة ،وحاول تفنيدها بشتَّ ٰى الوسائل؛ َّ
يكون السبب يف ذلك رواج برهان ال َّنظم يف تلك اآلونة؛ إذ س َّخر خمسة وعرشين عاماً من
حياته تقريباً يف هذا الصدد ،وكانت مثرة ذلك كتابه الشهري (محاورات يف الدين الطبيعي)[[[.
ىل كون جميع املصنوعات
ويُل ِّخص هذا الفيلسوف اعرتاضه كام يأيت :برهان ال َّنظم متق ِّو ٌم ع ٰ
ِ
املنتظمة التخلو من صانعٍ ماهرٍ ،فالبيت ال يُش َّيد بال ب َّناء ،والسفينة ال تتح َّرك بال
البرشيَّة
ربَّان؛ لذا ،ال ب َّد للكون املنتظم من صانعٍ -خالق  -نظرا ً لشبهه باملصنوعات البرشيَّة ،وقد
انتقد هذا االستدالل بداعي أَنّه مستن ٌد إ ٰىل التَّشابه بني الكائنات الطبيع َّية واملصنوعات
لتسية حكم أَحدهام إ ٰىل اآلخر
البرشيَّة ،وبطبيعة الحال ،فإ َّن هذا التشابه مبج َّرده ال يكفي ْ
طبي،
بسبب اختالفهام؛ إذ إِ َّن مصنوعات البرش ذات منشأ
صناعي ،يف حني أ َّن الكون ذو منشأ ّ
ٍّ
صحيح
لذا فهام صنفان من سنخني متباينني ،فكيف ميكن أَن نثبت ألحدهام حكم اآلخر؟
ٌ
أنَّنا ج َّربنا مصنوعات البرش فتي َّق َّنا من أنَّها التوجد إِلَّ بصنع صانعٍ عاقلٍ  ،لكننا مل نج ِّرب
ىل كيف َّية خلقه وإِيجاده ،بل واجهناه
ذلك يف الكون ،فالكون مل يتك َّرر وجوده حتَّ ٰى نقف ع ٰ
ىل غرار مصنوعات البرش إِلَّ إِذا
م َّر ًة واحدةً؛ وبهذا ال ميكن أن تثبت لنا العلَّة املوجِدة له ع ٰ
ج َّربناه قبل ذلك عرشات امل َّرات وشهدنا عمليَّة الخلق والتكوين ،كام شاهدنا ذلك وج َّربناه
ىل أساسها من استنتاج أ َّن
يف املصنوعات البرشيَّة؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة التي نتمكَّن ع ٰ
عليم وصانعٍ خبريٍ.
نظم ال ميكن أَن يوجد من دون خالقٍ ٍ
الكون وما فيه من ٍ
[[[ ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (بالُّلغة الفارس َّية) ،ترجمه ٰإىل الفارس َّية :جالل مجتبوي ،ص .231
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وسطحي لربهان ال َّنظمّ ،
ىل فقدان
فهم ساذ ٍج
اإلشكال املذكور يف الحقيقة ين ّم عن ٍ
ويدل ع ٰ
ٍّ
الغرب ملدرس ٍة فلسفي ٍة متكامل ٍة تدرك حقيقة هذا الربهان بصورته الصحيحة؛ إذ ال صلة له
بتاتاً بالتشابه والتمثيل والتجربة ،وإِمنا هو برها ٌن استدال ٌّيل تا ٌّم يحكم العقل بص َّحته بعد
ٍ
خالق قدي ٌر.
مالحظة طبيعة النظام؛ إذ يدرك
عندئذ أنَّه قد وجد بفعل فاعلٍ عاقلٍ هو ٌ
برهان ال َّنظم من وجهة نظر كلينثس:
ىل العامل يف جميع
ىل لسان كلينثس كام يأيت :ل ُنلقِ نظر ًة ع ٰ
لقد طرح هيوم برهان ال َّنظم ع ٰ
مك ِّوناته وأجزائه بصغريها وكبريها ،سنجده عبار ًة عن آل ٍة عظيم ٍة مك َّون ٍة من اجتامع عد ٍد غري
األخرى مك َّون ٌة من أجزاء َّ
أدق
وكل واحد ٍة من هذه اآلالت هي
ُمتنا ٍه من اآلالت الصغريةُّ ،
ٰ
وأصغر ،وهل َّم ج ًّرا حتَّ ٰى نصل إ ٰىل مرحل ٍة يعجز فيها العقل عن إدراك أجزائها.
هذه اآلالت املتن ِّوعة وأجزاؤها الظريفة قد ُحبكت بدقَّ ٍة فائق ٍة بحيث تعمل باتِّزانٍ
ٍ
حينئذ من التأ ُّمل فيها واإلمعان بدقَّتها.
كل إنسانٍ  ،لذا ال نجد ب ًّدا
وتناسقٍ مذهلٍ يثري دهشة ِّ
ٍ
ٍ
وجامدات متَّسق ٌة ات ِّساقاً عجيباً يف ما بينها ومع غاياتها،
كائنات
بكل ما فيها من
الطبيعة ِّ
وهي شبيه ٌة إ ٰىل ح ِّد كبريٍ بتلك االخرتاعات والصناعات البرشيَّة املتقَنة وكأ َّن هناك ذهناً فكَّر
ىل تفكري اإلنسان يف صناعة متطلّبات حياته.
يف إيجادها ،وهذه الحالة تنطبق ع ٰ
إذًا ،الشبه بني الطبيعة املنظومة يف جميع أجزائها وبني املصنوعات املرت َّبة التي أبدعتها
يد اإلنسان ،يفسح املجال لنا للمقارنة بني مختلف العلل التي أوجدت األشياء الطبيع َّية
ىل هذا األساس بإمكاننا تشبيه صانع الطبيعة بالروح اإلنسانيَّة الخلَّ قة رغم
والصناعيَّة ،وع ٰ
التجريبي
وجود بَ ْونٍ شاسعٍ بني ال َّنظم الطبيعي املذهل والصناعة البرشيَّة .فهذا الربهان غري
ِّ
ٍ
ترديد ،إذ نثبت أنَّه موجو ٌد من خالل تشبيه وجوده بوجود
يثبت لنا وجود الله من دون
لدى اإلنسان[[[.
الروح والعقل ٰ
برهان ال َّنظم من وجهة نظر فيلون:
ىل لسان فيلون كام يأيت :عندما نشاهد بيتاً سوف نجزم بالقطع
طرح هيوم برهان ال َّنظم ع ٰ
ٌ
معلول لعمل َّية البناء التي ج َّربناها يف حياتنا ،ولكن ليس
واليقني بأنَّه بُني بواسطة ب َّنا ٍء ،فهو
[[[ ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (بالُّلغة الفارس َّية) ،ترجمه ٰإىل الفارس َّية :جالل مجتبوي ،ص .210 - 209
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ىل وجود علَّ ٍة له نظري العلَّة
لدينا يق ٌني بكون العامل يشبه هذا البيت ،لذا ال ميكننا االستدالل ع ٰ
يل حينام ندرك أنَّنا نستند
التي أوجدت البيت؛ وهذا االختالف يف االستنتاج يتَّضح لنا بشكلٍ ج ٍّ
يف تص ُّورنا هذا إ ٰىل الظ ِّن والتخمني فحسب.
ربَّ ا يكون للام َّدة نظ ٌم إ ٰىل جانب الروح املوجودة فيها ،فتص ُّور وجود عد ٍد من العنارص
املنتظمة مع بعضها البعض بتأثري علَّ ٍة باطن َّي ٍة مجهول ٍة ،ليس أكرث تعقيدا ً من تص ُّور صو ٍر
كربى ترتَّبت مع بعضها البعض بواسطة علَّ ٍة باطنيَّ ٍة مجهول ٍة .إذن ،هل
منتظم ٍة يف رو ٍح عامليَّ ٍة ٰ
من املمكن ا ِّدعاء أ َّن العامل املنتظم ال ب َّد من أن يكون ناشئاً من صنع صانعٍ ،فنحن مل نج ِّرب
ىل تجرب ٍة
عى فال ب َّد من أن نعتمد ع ٰ
هذا األمر يف الكون إلَّ م ّر ًة واحدةً؛ فإذا أردنا إثبات امل َّد ٰ
ىل ما ُذكِر ،ال ميكن ألحد ا ِّدعاء أ َّن املدن املنتظمة
ىل مبدأ العامل .بنا ًء ع ٰ
نتع َّرف من خاللها ع ٰ
ىل األرض والسفن الجارية يف البحار والتي هي من صنع البرش ،تشابه
واملباين املشيَّدة ع ٰ
ٍ
ىل األرض؟ فيا
نظم
صياغة الكون وما فيه من ٍ
رأى أح ٌد ذلك كام ٰ
محبوك؛ فهل ٰ
نرى األشياء ع ٰ
طويل بحيث متكَّنت
أيُّها اإلنسان ،هل شاهدت تكوين العامل بأُ ِّم عينيك؟! وهل أ َّن عمرك ٌ
ىل العامل وأ َّدت
من خالله معرفة جميع التط ُّورات واألحداث والظواهر الكون َّية التي طرأت ع ٰ
ىل وصف الله بصفة الكامل
ىل ذلك ،فأنت غري قاد ٍر ع ٰ
إ ٰىل نظمه؟! قطعاً أنت ال متلك دليالً ع ٰ
أقل
ىل ِّ
وأنت عاج ٌز عن تنزيهه من الوقوع يف الخطأ واالشتباه وعدم االنتظام يف أفعاله .ع ٰ
حكم بكون هذا النظام
ىل إصدار ٍ
تقدي ٍر يجب عليك اإلقرار بأ َّن ذهنك محدو ٌد ولست قادرا ً ع ٰ
املعنى
مي من رشح وتحليل أشعا ٍر كنائ َّي ٍة عميقة
الشامل فيه ٌ
خلل أو ال ،فهل يتمكَّن ٌّ
ٰ
قروي أُ ٌّ
عيب ٍ
ونقص؟!
ويبدي رأيه فيها لدرجة أنَّها تكون عاري ًة من ِّ
كل ٍ
أي ٍ
ٌ
مجهول
نقص وخللٍ ،فهو مع ذلك
حتّ ٰى وإن كان هذا العامل ذا ٍ
نظم متكاملٍ عا ٍر من ِّ
وخفي علينا ،ومن ثم ال يوجد لدينا مس ِّو ٌغ يحتِّم علينا نسبة تكامله هذا إ ٰىل صانعه ،فلو تأ َّملنا يف
ٌّ
صناعة سفين ٍة بحريَّ ٍة سوف نتع َّجب من حذاقة صانعها ومهارته ،ولك َّننا لو أُخربنا أ َّن هذا الصانع
أحمق مل يبتدع شيئاً من نفسه وإنَّ ا قلَّد اآلخرين الذين أفنوا حياتهم يف وضع أُ ُسسها وحبكة
هو ٌ
ٍ
ىل حاله من من دون أن يطرأ عليه تغيري؟! إذًاَّ ،ربا
عندئذ
تقن َّيتها؛ فهل
سيبقى شعورك تجاهه ع ٰ
ٰ
أخرى كثرية تط َّورت شيئاً فشيئاً لتصل إ ٰىل هذه الدرجة
يكون هذا العامل املنظوم مسبوقاً بعوامل ٰ
ىل حقيقة هذه
من ال َّنظم والرتتيب طوال عصو ٍر متامدية .فيا ٰ
ترى من ذا الذي بإمكانه الحكم ع ٰ
ىل تشخيص الفرضيَّة الصحيحة من السقيمة؟!
األمور بحيث تكون له القدرة ع ٰ
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علم يف هذا املضامر ،ولسنا مخ َّولني بأن ندلو بدلونا هنا؛ ألنَّنا ال نعرف
أي ٍ
نحن ال منتلك َّ
مبدأ العامل ،وتجاربنا ضئيل ٌة وض ِّيقة النطاق هنا بحيث ال ميكننا الجزم بأيَّة فرض َّي ٍة مطروح ٍة؛
أخرى غري تلك
أي قاعد ٍة؟ أَهناك قاعد ٌة ٰ
ىل وفق ِّ
ومع ذلك ال ب َّد من طرح فرضيَّ ٍة هنا ،لكن ع ٰ
ىل أوجه التشابه واالختالف يف ما بينها؟
التي اعتدنا عليها يف املقارنة بني األشياء لنتع َّرف ع ٰ
أخرى من غري
ىل معرفة علَّة تكاث ُر الحيوان أو تنامي النبات بطريق ٍة ٰ
فهل عقلنا له القابل َّية ع ٰ
مقارنة ذلك مع اآللة اإلنتاج َّية امليكانيك َّية؟
يل الذي يعتمد عليه برهان ال َّنظم يستند إ ٰىل افرتاض
من الجدير القول إ َّن االستدالل التمثي َّ
ناظم للكون ،لكن حتَّ ٰى وإن ت َّم إثبات وجود هذا الناظم وفق هذا الربهان فليس من
وجود ٍ
ٍ
رؤوف عاد ٍل ال ميكن بتاتاً
ىل هذا األساس ،فتص ُّور وجود إل ٍه
املمكن إثبات صفاته الحميدة ع ٰ
إثبات ص َّحته عن طريق مقارنة آثاره املوجودة يف الكون مع أعامل اإلنسان .إذًا ،حتَّ ٰى وإن
ىل إثبات صفاته الحميدة؟ فالخالقيَّة
افرتضنا أ َّن ذلك الناظم يشبه اإلنسان ،فام هو الدليل ع ٰ
يش ٌء والـ ُحسن يش ٌء آخر؛ ولو أخذنا بعني االعتبار تلك الكوارث الطبيع َّية املد ِّمرة كالعواصف
والرباكني والزالزل وما شاكلها ،فهل ميكن ا ِّدعاء أنَّها من صنع عقلٍ
سليم أو يش ٍء يتَّصف
ٍ
ٍ [[[
ٍ
بصفات حميد ٍة فضيلة؟!
خالصة آراء هيوم حول برهان ال َّنظم:
ميكن تلخيص آراء الفيلسوف ديفيد هيوم حول برهان ال َّنظم يف النقاط اآلتية:
ىل البديهيَّات األ َّولية ،فهو برها ٌن
 .1برهان ال َّنظم ال يُع ُّد برهاناً عقليَّاً محضاً وال يتق َّوم ع ٰ
تجريبي مت َّخض عن التجربة الطبيع َّية ،لذا ال ب َّد من أن تتوفَّر فيه الرشوط الواجب توفُّرها
ٌّ
يف الرباهني التجريب َّية.
عى يف هذا الربهان هو تشبيه ال َّنظم املوجود يف الكون بال َّنظم الذي يصنعه العقل
 .2امل َّد ٰ
اإلنسا ِّين ،فالطبيعة املحبوكة واملتناسقة يف مختلف جوانبها تشابه البناء املنتظم الذي
يش ِّيده اإلنسان أو السفينة املتقَنة الصنع والتي تجوب عباب البحار؛ فهذه املصنوعات
الناشئة من الفكر والتعقُّل ُّ
ىل وجود إنسانٍ صنعها ،وكذا هو الحال بالنسبة إ ٰىل
تدل ع ٰ
الكون ،فنظ ُمه ليس اعتباطاً وال ب َّد من وجود صانعٍ أبدعه.
[[[ ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (بالُّلغة الفارس َّية) ،ترجمه ٰإىل الفارس َّية :جالل مجتبوي ،ص .224 - 212
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 .3هناك قاعد ٌة عا َّم ٌة يُعتمد عليها يف الرباهني التجريب َّية فحواها أ َّن أو ُجه الشبه بني
املعلوالت ُّ
ىل تشابه العلل املوجِدة لها ،ونتيجة هذا الكالم أ َّن املصنوعات البرشيَّة
تدل ع ٰ
املتقَنة ُّ
ىل وجود عقلٍ إنسا ٍّين مدبِّ ٍر أوجدها ،لذا ميكن ع ُّدها مامثل ًة للطبيعة املتقَنة
تدل ع ٰ
التي يجب أن تكون من صنع صانعٍ مدبِّرٍ.
ىل أوجه االستدالل يف برهان ال َّنظم ،فيمكن بيانه يف النقاط اآلتية:
أ ّما النقد الذي طرحه ع ٰ
 .1ال يوجد تشاب ٌه بني املصنوعات البرشيَّة واآلثار الطبيعيَّة ،لذلك ال مجال ال ِّدعاء أ َّن هذه
ىل أساس تفكريٍ مسبقٍ  ،ومن ثم ال ميكن تشبيه العامل ببنا ٍء متَّسقٍ أو
اآلثار قد و ُجدت ع ٰ
آل ٍة متكاملة األجزاء وزعم أنَّه ُخلق بتدبري مدبِّ ٍر بغية تحقيق ٍ
معيٍ؛ فأو ُجه الشبه
هدف َّ
هذه ليست تا َّم ًة وال تفيد الجزم واليقني ،بل هي مج َّرد ٍ
حدس وتخمني.
 .2نحن عن طريق التجربة ،أدركنا أ ّن اإلنجازات البرشيّة قد تحقّقت نتيج ًة لإلرادة والعلم،
ىل اآلثار الطبيعية حتّ ٰى نعلم كيف نشأت .فاإلنسان منذ خلقته شاهد
لك ّننا مل نج ّرب ذلك ع ٰ
وترتيب ويف مسري ٍة
نظم
ٍ
ىل وفق ٍ
كثريا ً من اإلنجازات البرشية املتقنة والصناعات املحبكة ع ٰ
دامت طويالً حتّ ٰى انتهت إ ٰىل ما هي عليه من روع ٍة وإتقانٍ  ،إال أ ّن تجربته هذه محدود ٌة يف
أخرى غري هذا العامل ليك يستنتج من
نطاق صناعاته وإبداعاته فحسب؛ ألنّه مل يج ّرب عوامل ٰ
صنعها أ ّن عاملنا أيضاً مصنو ٌع من قبل صانعٍ مدبّرٍ ،كام مل يشهد مسرية ال َّنظم املوجودة يف
متى وكيف بدأت؛ لذلك ال ميكنه تشبيه ال َّنظم الطبيعي بال َّنظم املتحقّق
هذا العامل وال يدري ٰ
ىل م ِّر العصور.
املبنى أو السفينة والذي تكامل ع ٰ
يف تشييد ٰ
 .3الهدف من هذا الربهان هو إثبات وجود إل ٍه ذي حكم ٍة بالغ ٍة وقدر ٍة ال متناهي ٍة
وكام ٍل مطلقٍ  ،لك َّننا حتَّ ٰى لو افرتضنا أ َّن مبدع الكون وخالقه هو مدبِّ ٌر له إراد ٌة
ٍ
قدرات إدراك َّي ٍة؛ فهذا اال ِّدعاء ال يكفي إلثبات
لدى اإلنسان من
ٌ
ىل غرار ما ٰ
وعقل ع ٰ
الصفات الفريدة التي نُسبت إليه من حكم ٍة وقدر ٍة وكام ٍل .وحتّ ٰى لو قلنا إ َّن هذا
الربهان يثبت وجود الناظم ،فال ميكننا االستناد إ ٰىل تجاربنا الطبيع َّية وزعم أ َّن عاملنا
سوى هذا العامل ،وال
هو أكمل العوامل
وناشئ من حكم ٍة ودراي ٍة ،فنحن مل نلمس ٰ
ٌ
أخرى ،لذا ليس هناك وج ٌه للمقارنة بينها .وميكن تشبيه
علم لنا مبا سواه من عوامل
ٰ
ٍ
واحد هو األروع بني
كتاب أد ٍّيب
هذا األمر بإنسانٍ أُ ّم ٍّي مل يطالع يف حياته أكرث من ٍ
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جميع املصادر األدب َّية ،ث ّم نطلب منه أن يثبت لنا أ َّن هذا الكتاب هو أفضل الكتب
املد َّونة يف األدب.
 .4لنفرتض أ َّن هذا العامل هو أفضل العوامل بحيث ال يوجد عاملٌ آخر أفضل منه ،فهذه
ىل وجود الصانع الذي هو واجب الوجود ويتَّصف
األفضل َّية بطبيعة الحال ليست دليالً ع ٰ
والغنى بالذات؛ كام أنَّه ال يثبت لنا أ َّن هذا العامل أفضل العوامل ،فكيف
بالكامل املطلَق
ٰ
ميكن افرتاض ذلك وهو أ َّول عا ٍمل خلقه الخالق من دون تجرب ٍة مسبق ٍة ومل يقلِّد يف صنعه
أحدا ً؟! فام الذي يثبت لنا أ َّن الصانع قد صنع هذا العامل من دون أن يقلِّد غريه؟ وما الذي
وترتيب؟ أَال ميكن القول إ َّن نظ َمه قد
نظم
ٍ
يثبت لنا أنَّه ح َب َك ُه وصا َغ ُه منذ بدايته وفق ٍ
حدث إثر تكرار التجربة والصنع؟
 .5هناك نواقص ومساوئ كثرية موجود ٌة يف هذا العامل ،وهذا يتعارض متاماً مع ا ِّدعاء
رش ،ولذا ال ميكن بواسطة برهان ال َّنظم أن ننسب
ناظم
ٍ
وجود ٍ
حكيم ،إذ قال« :يف العامل ٌّ
اإللهي» ،فكيف ن ِّربر الكوارث الطبيع َّية من أعاصري وزالزل
الصفات األخالق َّية إ ٰىل الناظم
ّْ
وأمراض مرسية ،وغريها من رشور تؤ ِّرق البرشيَّة جمعاء؟!
نقد آراء هيوم
ممَّ ال َّ
شك فيه أ َّن االنتقادات واآلراء التي طرحها ديفيد هيوم ليس من شأنها تفنيد داللة
برهان ال َّنظم ،ويف ما يأيت نثبت سقمها وهشاشتها:
خاطئ؛ ألنَّنا
لقد تص َّور هيوم أ َّن برهان ال َّنظم من سنخ الرباهني التجريبيَّة ،وهذا التص ُّور
ٌ
مبعنى أ َّن هذه
نعتمد ع ٰ
ىل الرباهني التجريب َّية حينام نروم معرفة الصلة بني أمرين محسوسنيٰ ،
الرباهني ميكن االعتامد عليها الستكشاف العالقة بني مك ِّونات الطبيعة وأجزائها وليس من
طبيعي
املمكن االستدالل بها فيام وراء ذلك ،أي أنَّها غري ناجع ٍة ملعرفة واقع العالقة بني أم ٍر
ٍّ
وآخر ما وار ّيئ.
الحس َّية ،وبإمكاننا تسخريها كمرتك ٍز
ىل املشاهدات ِّ
ينبغي القول إ ّن التجربة مقترص ٌة ع ٰ
والتقص املا ِّد ّيْ؛
ىل الظواهر الطبيع َّية واستكشاف علَّتها أو عللها عن طريق االختبار
ِّ
للتع ُّرف ع ٰ
واألمثلة يف هذا املضامر كثريةٌ ،ومنها عمليَّة تبخري املاء بالحرارة وانجامده بالربودة ،فهذه
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الحاالت بطبيعة الحال ال ب َّد من أن تكون ناشئ ًة من تأثري مؤث ِّ ٍر وفعل فاعلٍ  ،والتجربة أثبتت
لنا أنَّنا حني مشاهدة عاملني متواليني فالعقل يحكم بأ َّن أحدهام يُع ُّد علَّ ًة لآلخر .إذًا ،الرشط
ملسها
ىل اليشء محسوس ًة لنا وبإمكاننا ُ
املفرتض لتحقُّق التجربة هو كون الحاالت التي تطرأ ع ٰ
بحواسنا الظاهريَّة ،كاملشاهدة العين َّية.
ِّ
استنتاج
ىل وجود الناظم هو
ٌ
ىل ما تق َّدم ،نتساءل :هل أ َّن االستدالل بال َّنظم ع ٰ
بنا ًء ع ٰ
تجريبي؟ قبل أن نتناول أطراف الحديث عن ماهيَّة برهان ال َّنظم،
حس؟ أي هل هو برها ٌن
ِّ ٌّ
ٍّ
ال نجد ضريا ً من االستشهاد بأحد أمناط االستدالل التي ع َّدها هيوم تجريبيَّ ًة بحت ًة وشبَّه وجه
ىل
االستنتاج يف هذا الربهان بهاُ .مرا ُدنا هنا مثاله الذي ذكره حول داللة املصنوعات البرشيَّة ع ٰ
وجود صانعٍ عاقلٍ لها ،لذا نطرح عليه السؤال اآليت :هل أ َّن هذا االستدالل يندرج يف ضمن
ىل
ىل غرار تلك الرباهني التي نثبت ع ٰ
التجارب العقليَّة؟! أَمن املمكن ع ُّده برهاناً تجريبيَّاً ع ٰ
أساسها العالقة املوجودة بني مختلف مك ِّونات الطبيعة ،كعالقة الحرارة بتبخري املاء والربودة
بانجامده؟! فهل هذا االستنتاج يُع ُّد من سنخ الرباهني العقل َّية أو التجريب َّية؟! مثالً :كيف لنا أن
ىل أساسها بأ َّن
نعلم بأ َّن الحكيم ابن سينا كان فيلسوفاً أو طبيباً؟! وما هي األدلَّة التي نجزم ع ٰ
رصفاتهم ليك نحكم
فالناً من الناس ذكيَّاً وفالناً غبيَّاً؟! بطبيعة الحال نحن نتابع آثار هؤالء وت ُّ
بحواسنا (عقل) ابن سينا ،وال (ذكاء) فالن ،وال (غباء) فالن،
عليهم ،فنحن مل نشاهد ومل نلمس
ِّ
بكل ٍ
عى؛ إذ
وإنَّ ا أدركنا ذلك عن طريق استنتاجاتنا العقل َّية ،وهي ِّ
تأكيد تكفي إلثبات امل َّد ٰ
الحس َّية يك نزعم أ َّن التجربة هي
عقل أو فك ٌر
ليس هناك ٌ
ىل طاولة تجاربنا ِّ
ٌ
مطروح للبحث ع ٰ
ىل
التي يجب أن تثبت ما يكتنفه وما يصدر منه ،بل التجربة ذاتها أثبتت لنا أ َّن ال أحد قاد ٌر ع ٰ
سوى العقل نفسه.
إدراك مكامن العقل والفكر ٰ
لدى سائر الناس؟ فلامذا ال
ىل جز ِمنا بوجود عقلٍ ٰ
ونتساءل هنا أيضاً :ما هو الدليل ع ٰ
ينتابنا ُّ
ىل أ َّن املصنوعات البرشيَّة تتزايد
الشك يف هذا األمر؟ وما السبب يف إجامع البرشيَّة ع ٰ
كل
لدى صانعها؟ وما املس ِّوغ ألن نقول إ َّن َّ
عظم ًة وتقنيَّ ًة مع ارتفاع
مستوى العقل والفكر ٰ
ٰ
مصنو ٍع يعكس ذوق صانعه؟ أَلَـم يقل ديكارت إ ِّن الحيوانات  -باستثناء اإلنسان -عبار ٌة عن
ٍ
ىل ر ِّد الفعل تجاه ما يطرأ عليها؟! فكيف ميكننا الحكم
آالت عدمية الشعور ولها القابل َّية ع ٰ
عقل وشعو ٌر؟! فهل هناك
ىل الحيوانات بأنَّها عدمية الشعور والعقل يف حني أ َّن بني آدم لهم ٌ
ع ٰ
تجريبي يثبت هذه القاعدة العقليَّة؟!
برها ٌن
ٌّ
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لدي ال ب َّد من أن
لدى اإلنسان ليس كافياً إلثبات أ َّن ما َّ
يل ٰ
خالصة القول إ َّن االستنتاج العق َّ
لدى جميع البرش ،فهذا الكالم بحسب القواعد املنطق َّية يس َّم ٰى (متثيل) ،أي ع َّد
يكون موجودا ً ٰ
التجريبي يعني إخضاع مجموع ٍة من
أحد األشخاص معيارا ً لتقييم اآلخرين؛ يف حني أ َّن املنهج
َّ
الناس للتجربة  -ويرتاوح عددهم بني القلَّة والكرثة حسب موضوع البحث  -بغية إثبات أ َّن
ىل جميع
أحد األمور الشائعة بني ع ِّينة البحث ال ُّ
يختص بها فحسب ،بل هو أم ٌر عا ٌّم يرسي ع ٰ
مدى القدرة العقل َّية لإلنسان عن طريق ما يخلِّفه من
أفراد النوع
البرشي .لذا ،فإ َّن معرفة ٰ
ّ
ٍ
املنطقي ،وكذلك ليست من سنخ
ومصنوعات هي يف الحقيقة ليست من سنخ التمثيل
آثا ٍر
ِّ
يل.
االستدالل
التجريبي ،بل هي برها ٌن عق ٌّ
ِّ
عقل أو إراد ٌة أو فك ٌر،
ال ريب يف أ َّن اإلنسان يشعر مبارش ًة يف باطنه بامتالك يش ٍء اسمه ٌ
ىل هذا األساس
ىل القيام بأفعاله؛ وع ٰ
ويُدرك أ َّن هذه األمور هي التي متنحه اإلرادة والقدرة ع ٰ
يتوصل إليها
لدى اآلخرين بشكلٍ مبا ٍ
رش ،إلَّ أنَّه َّ
فهو حتَّ ٰى وإن مل يدرك وجود هذه األمور ٰ
رص ٍ
بقلم ويجعله
فات ،فحينام ميسك ٍ
ويجزم بوجودها عن طريق ما يبدر منهم من أفعا ٍل وت ُّ
ىل ورق ٍة بيضاء ،بإمكانه حينها تص ُّور آالف الصور واألحرف والكلامت التي قد يخطُّها به ،ولو
ع ٰ
ىل هذا
أنَّه كتب جمل ًة مفيد ًة ذات دالل ٍة صحيح ٍة فهذا يعني ضعف احتامل وجود الصدفة ع ٰ
والبت بأنَّه د َّون ما د َّون عن ٍ
قصد وإراد ٍة ،إذ كيف ميكن للصدفة
الصعيد وبلوغه أد ٰىن درجة،
ّ
ٍ
يصح السكوت
أن تجمع تلك الحروف يف إطار
ملعنى ُّ
كلامت ،والكلامت يف إطار جمل ٍة مفيد ٍة ٰ
ضئيل بحيث ال ميكن تص ّوره ،والعقل السليم بطبيعة الحال
عليه؟! لذا فاحتامل الصدفة هنا ٌ
يرفض هذا األمر جمل ًة وتفصيالً؛ ومن ثم يثبت لنا وجود عقلٍ وإراد ٍة لهذا الكاتب الذي د ّون
املعنى املراد.
جملته يف إطار
ٰ
كام أرشنا آنفاً ،فإ َّن املصنوعات البرشيَّة التي ُّ
ىل وجود عقلٍ
برشي مدبِّرٍ ،ال ميكن
ٍّ
تدل ع ٰ
املنطقي حسب
ىل وجود صانعٍ مدبِّ ٍر للكون هو من سنخ التمثيل
ا ِّدعاء أ َّن االستدالل بها ع ٰ
ِّ
لدى جميع بني آدم من منطلق
التوضيح الذي ذكرناه -كام لو تيقَّن اإلنسان من وجود ٍ
قلب ٰ
امتالكه قلباً -وهو كذلك ليس من سنخ الرباهني التجريب َّية التي تثبت وجود يش ٍء عن طريق
ُّ
ىل صعيد
يل يشابه الرباهني التي
ِّ
يستدل بها العقل ع ٰ
الحس والتجربة؛ بل هو برها ٌن عق ٌّ
املسائل التأريخ َّية املتواتِرة.
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ٍ
معلومات حول القدرات العقل َّية
مـم ذُكر أ َّن معارفنا الشخص َّية وما لدينا من
يثبت لنا َّ
لدى سائر الناس ،هي ليست من سنخ الرباهني التجريب َّية؛ لذا من األو ٰىل مبكانٍ عدم َع ُّد برهان
ٰ
جل وعال.
ال َّنظم من سنخ الرباهني التجريبيَّة؛ ألنّه يرتبط بالكون وبالبارئ َّ
إ َّن من ي َّدعي كون برهان ال َّنظم يندرج يف ضمن الرباهني التجريب َّية هو يف الواقع يؤمن
صح القول؛ إذ يتص َّور أ َّن القائلني به َع ُّدوا آيات الله تعا ٰىل سبيالً
باللهوت
ّ
التجريبي إن َّ
ِّ
ىل معرفة
ملعرفته عن طريق ِّ
ىل هذا األساس زعم قدرة اإلنسان ع ٰ
حسهم وتجربتهم؛ وع ٰ
العلوم الَّالهوتيَّة باألسلوب نفسه الذي يعتمد عليه علامء الطبيعة ملعرفة ما يكتنفها من
قضايا ،لدرجة أنَّه ه َّمش جميع البحوث واملسائل الفلسف َّية الدقيقة ،وج َّرد علم الَّالهوت
سوى
يل
من ِّ
فلسفي .لقد غفل هذا امل َّدعي عن كون التجربة ال تفيدنا شيئاً ٰ
كل استدال ٍل عق ٍّ
ٍّ
ىل أساس هذه اآلثار هو
معرفة آثار الله تعا ٰىل يف الكون ،وأ َّن معرفة الذات اإللهيَّة املق َّدسة ع ٰ
ٌ
محض.
يل ٌ
استدالل عق ٌّ
لقد ظ ّن هيوم أ َّن علامء الالهوت يرومون إثبات كون ال َّنظم املوجود يف الطبيعة شبي ًها
ىل تشابه العلل واملعلوالت الستدالل أ َّن
لل َّنظم املوجود يف املصنوعات البرشيَّة ،واعتمدوا ع ٰ
ىل أنَّه شبي ٌه بآل ٍة
الكون شبي ٌه بآل ٍة ضخم ٍة أو بنا ٍء
ٍ
عظيم متناسقٍ ومرتامي األطراف ،وأكَّد ع ٰ
منتظم ٍة أو ٍ
البرشي.
نبات أو حيوانٍ قبل أن يكون شبيهاً بسفين ٍة أو بنا ٍء من صنع العقل
ّ
ىل هذا الكالم بالقول :أنت ت َّدعي أ َّن الكون ليس شبيهاً بسفين ٍة أو بنا ٍء ،وإنَّ ا يشابه
نر ُّد ع ٰ
ما فيه من مك ِّو ٍ
نات طبيعيَّ ٍة فحسب .فهل ميكن لعاقلٍ تص ُّور أ َّن العامل ال يشبه نفسه؟! أَال يع ُّد
كل ٍ
نبات وحيوانٍ جزءا ً من هذا الكون؟! نؤكِّد لك أ َّن هذا النبات والحيوان هو محور بحثنا،
ُّ
فقد ُخلق و ُحبك بتناسقٍ واتِّزانٍ مثل اتِّساق واتِّزان اآللة امليكانيك َّية املتقَنة الصنع ،بل هو
ٍ
أكرث تط ُّورا ً وإتقاناً
كل آل ٍة مصنوع ٍة بيد اإلنسان؛ ومبا أ َّن آيات الصنع يف
بأضعاف مضاعف ٍة من ِّ
الطبيعة أعظم ُّ
وأدق من الحبكة املوجودة يف اآلالت امليكانيكيَّة وسائر الصناعات البرشيَّة ،لذا
نقول إ َّن متتُّع صانع السفينة بعقلٍ وفك ٍر فذٍّ ،فالعامل الذي يتمثَّل بطبيعته املنتظمة ال ب َّد من
ٍ
وأرقى من العقل اإلنساين.
وأسمى
حينئذ ناشئاً إثر صنع صانعٍ أعظم
أن يكون
ٰ
ٰ
ي َّدعي هيوم أ َّن ماه َّية الربهان هي التشبيه بني صناعة ناظم الكون وصناعة اإلنسان ،لك َّن
صائب جمل ًة وتفصيالً ،فمن املستحيل مبكانٍ زعم أ َّن نظم خالق الطبيعة
هذا اال ِّدعاء غري
ٍ
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كل شبي ٍه
ىل نظم املخلوق (اإلنسان)؛ فالبارئ العزيز الجليل من َّز ٌه من ِّ
(الله) ينطبق بالكامل ع ٰ
ونظريٍ يف وجوده ويف أفعاله وخلقته.
اإلنسان جز ٌء من الطبيعة ،لذا فهو يطوي مراحل يف طور التنامي والتكامل ،وهو يبذل
غاية مساعيه لتفعيل طاقاته وبلوغ درجة الكامل املنشود؛ لذا ميكن اعتبار جميع حركاته
تنصب يف هذا املضامر ،ومبا أنَّه ليس خالقاً للطبيعة التي يحيا يف كنفها فتحكٌّمه بها إنَّ ا يكون
ُّ
ىل أساس إقامة عالق ٍة مصطَنع ٍة -غري طبيعيَّ ٍة -بني أجزائها .والواقع أ َّن إنجازات البرشيَّة التي
ع ٰ
تتمثَّل يف املباين املتناسقة واملدن املنتظمة ،ما هي َّإل عبار ٌة عن سلسل ٍة من الحركات الطبيعيَّة
التي بدرت ألجل غاي ٍة للصانع ال للمصنوع ،فهو من خالل ارتباطه بها يروم تحقيق ٍ
هدف
ىل الدعامتني األساس َّيتني اآلتيتني:
معيَّ ٍ ،لذا ميكن القول أ َّن الصناعة البرشيَّة تتق َّوم ع ٰ
 .1الرتابط بني أجزاء املا َّدة املصنوعة بشكلٍ
صناعي وليس طبيعيًّا.
ٍّ
األسايس يف هذه الصناعة ،أي أ َّن الصانع هو الذي يحقِّق
 .2هدف الصانع هو املحور
ُّ
غرضه عرب ما يصنع ليزيح النقص عن نفسه ويف ِّعل شخص َّيته.
وجل؛ إذ
ىل صعيد خلقة البارئ ع َّز ّ
ومن املؤكَّد أ َّن هذين املبدأين ال ميكن تص ُّورهام ع ٰ
ليس من املمكن أن تكون العالقة بني أجزاء مخلوقاته غري طبيع َّي ٍة ،وال ميكن أن يكون الهدف
املوجود هو هدف الصانع؛ إذ ال ب َّد من أن تكون الصلة بني أجزاء املخلوقات طبيع َّي ًة كام هو
ٍ
محبوك ودقيقٍ يع ُّم جميع الكائنات
طبيعي
نظام
الحال يف املنظومة الشمس َّية املرتابطة وفق ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
رش .وما أكَّد عليه الحكامء أ َّن جميع أفعال الخالق هي غايات
نباتات
الحيَّة من
وحيوانات وب ٍ
معنى قولهم إ َّن حكمة اإلنسان تعني اختيار أفضل الوسائل ألفضل
الفعل وليس الفاعل ،وهو ٰ
الغايات ،وحكمة البارئ سبحانه هي األخذ بيد الكائنات لبلوغ غاياتها ،إذ قال شاعرهم:
ُ
إيصال ك ُِّل ُم ْمكنٍ لِـغاي ٍة
ض الحكم ِة وال ِعناي ِة * * *
إ ْذ ُمقتَ َ ٰ
ىل
معنى قولهم إ َّن ما يرتت َّب ع ٰ
معنى قولهم« :العايل ال يلتفت إ ٰىل السافل» ،وهو ٰ
هذا هو ٰ
خلقة الكائنات بواسطة الذات الكاملة املطلَقة ،وجود غاي ٍة لها ورسوخ املح َّبة يف باطنها ،وإ َّن
هذه الذات املطلَقة هي غاية الغايات.
ال نبالغ لو قلنا إ َّن قراءة هيوم وسائر الفالسفة الغربيِّني لربهان ال َّنظم هي قراء ٌة ساذج ٌة
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ال تختلف شيئاً عن الفهم الشائع بني عا َّمة الناس من غري العلامء؛ إذ افرتضوا الله تعا ٰىل صانعاً
ىل هذا األساس تط َّرقوا إ ٰىل البحث عن وجوده بالنفي واإلثبات؛ ولك َّن مثرة
كسائر البرش ،وع ٰ
الهش هي يف الحقيقة إثبات وجود صانعٍ شبي ٍه لإلنسان ال غري!
هذا االستدالل ِّ
حري القول إ َّن نظريَّة هيوم حول برهان ال َّنظم أثارت جدالً واسعاً يف أوساط الفلسفة
ٌّ
الغرب َّية طوال ثالثة قرونٍ  ،ومن ث َّم فالنقاشات واآلراء التي مت َّخضت عنها أثبتت ضعف ال ُبنية
نستشف منها أ َّن فهم الغربيِّني لربهان
واملعنوي ،كام
ىل الصعيدين املا ِّدي
ُّ
ِّ
الفلسفيَّة الغربيَّة ع ٰ
اإلسالمي بتاتاً.
الفلسفي
ال َّنظم ال يتَّصف بأيَّة صبغ ٍة فلسفيَّ ٍة ،ومن ث َّم ال ميكن مقارنته بالطرح
ِّ
ِّ
ىل درج ًة من فهم عا َّمة
حتَّ ٰى ولو تسامحنا وقلنا إ َّن فهم الفالسفة األوروب ِّيني لهذا الربهان أع ٰ
الناس ،فهو مع ذلك ال يتجاوز فهم علامء الكالم من األشاعرة واملعتزلة الذين هم أد ٰىن درج ًة
من سائر الحكامء املسلمني .ومن جملة ما قاله« :لنفرتض أ َّن هذا الربهان يثبت لنا امتالك
كامل وغري متنا ٍه».
البرشي ،ولك َّنه ال يثبت لنا أنَّه إل ٌه ٌ
خالق الكون عقالً كالعقل
ِّ
إ َّن الخطأ الذي ارتكبه هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأ َّن الذين يؤمنون بكون الله تعا ٰىل
كامالً مطلَقاً وغري متنا ٍه ،قد استندوا يف رأيهم هذا إ ٰىل نظريَّته التي تقول بأ َّن برهان ال َّنظم
عى ،فقد أثبتنا آنفاً أ َّن
يُع ُّد من سنخ الرباهني التجريبيَّة؛ ولك َّن الحقيقة ع ٰ
ىل خالف هذا امل َّد ٰ
غاية ما نستحصله من هذا الربهان هو إثبات حقيق ٍة عظيم ٍة يف عامل ما وراء الطبيعة صاغت
الكون وحبكته بهذا ال َّنظم املذهل بحيث أصبح الكون أثرا ً ب ِّيناً لوجودها ،ولك َّن صفات هذه
الحقيقة املا ورائ َّية من حيث كونها حادث ًة أو قدميةً ،واحد ًة أو أكرث ،محدود ًة أو غري متناهي ٍة،
وما إ ٰىل ذلك من ميز ٍ
أخرى؛ هي يف الواقع خارج ٌة من النطاق االستدال ِّيل لهذا الربهان وإنَّ ا
ات ٰ
أخرى.
ىل براهني عقل َّية ٰ
يت ُّم إثباتها باالعتامد ع ٰ
وقال أيضً ا« :لو افرتضنا أ َّن عاملنا هو أكمل العوامل التي ميكن تص ُّورها ،فهل ميكن لنا الجزم بأ َّن
لعل هذا ال ّنظام امل ُشا َهد اليوم هو من إفراز الكثري من العوامل التي
صانعه مل يقلِّد غريه يف صنعه؟ َّ
خضعت للتط ُّور واالزدهار شيئاً فشيئاً عرب العصور واألزمنة الغابرة إ ٰىل أن أنتجت هذا العامل».
هذا االعرتاض سببه أ َّن الناقد مل يدرك ماه َّية برهان ال َّنظم ،فقد ظ َّن أ َّن جميع مسائل علم
الالهوت ميكن استنتاجها من برهانٍ ٍ
واحد ،لذا عليه أ َّوالً إدراك أ َّن فائدة هذا الربهان هي إثبات
عظمى،
كون الطبيعة غري موكَل ٍة إ ٰىل نفسها ،بل إ َّن الطاقات املوجودة فيها مس َّخر ٌة من قبل قدر ٍة
ٰ
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فهي مؤث ِّر ٌة بفعل فاعلٍ ما ورا ٍّيئ ميتلك سلط ًة عليها .هذا املقدار من الربهان يكفي لتحقيق املراد
يخص ميزات القدرة املا ورائ َّية وخصائصها الذات َّية ،فهي مباحثٌ ميكن التط ُّرق
منه ،ولكن يف ما ُّ
ميس
إليها يف رحاب براهني ٰ
أخرى؛ وهذا األمر بطبيعة الحال ال يقلِّل من شأن برهان ال َّنظم ،وال ُّ
البرشي من عامل الطبيعة إ ٰىل عامل ما وراء الطبيعة.
باستدالله ،فهدفه هو االنطالق بالذِّهن
ِّ
ىل هذا االنتقاد إنَّنا نروم من الربهان املذكور إثبات أ َّن ناظم هذا
إذًا ،يقال يف الر ِّد ع ٰ
األخرى فيمكننا الرب َه َنة عليها بواسطة طرقٍ
العامل هو الذي ميتلك الشعور فقط ،وأ َّما صفاته
ٰ
ٍ
أخرى.
واستدالالت ٰ
ولو ذهبنا أبعد من ذلك ،وتأ َّملنا يف ما طرحه هيوم من أ َّن وجود الرشور يف العامل مينعنا
من نسبة العلم املطلَق -الال محدود -إ ٰىل الناظم ،وأ َّن الكوارث الطبيع َّية مبختلف أشكالها
تتنا ٰىف مع ا ِّدعاء أ َّن ال َّنظم املوجود يف الكون من صنع صانعٍ عاقلٍ
وحكيم؛ ينبغي لنا القول إ َّن
ٍ
لحل هذه املسألة ،ومن أراد االطِّالع عليها بإمكانه مراجعة كتابنا
هناك ُس ُبالً عديد ًة قد ذُكرت ِّ
اإللهي) إذ ذكرنا تفاصيل املوضوع هناك بإسهاب[[[.
(الع ُّد
ّ

مرتىض مط َّهري ،مجموعة آثار (بالُّلغة الفارس َّية) ،ج  ،1ص .551 - 537
[[[ ٰ
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املصادر
 1.ريتشارد بوبكني  -أُوروم سرتول ،كلِّ َّيات فلسفه (باللّغة الفارس َّية) ،ترجمه إ ٰىل الفارس َّية :جالل مجتبوي.
مرتىض مط َّهري ،رشح مبسوط منظومة (بالُّلغة الفارسيَّة) ،ج.3
2.
ٰ
مرتىض مط َّهري ،مجموعة آثار (بالُّلغة الفارسيَّة) ،ج.1
3.
ٰ

املعجزة يف فلسفة الدين عند هيوم،
[[[
عىل نقضها
الدليل املتهافت ٰ
محمد فتح عيل خاين

[[[

يف القرنني السابع عرش والثامن عرش للميالد شاع حقالن للدفاع عن اإلميان بالله؛ حقل
يخوض يف األصول واملبادئ املشرتكة بني املسيح ّيني والربوب ّيني (املؤمنني بالله غري الدين ّيني)
ويحاول إثبات وجود الله استنا ًدا إ ٰىل أدلّة عقل ّية متا ًما .وتح ّدثنا حول هذا الحقل من
املعتقدات يف البحوث املتعلّقة بربهان النظام؛ أ ّما الحقل الثاين من املناقشات واملنافحات
عيىس بن مريم ،Aوالواقع أ ّن حصيلة
فيختص باملسيح ّيني ،ويُقصد منه إثبات حقّان ّية رسالة
ّ
ٰ
ىل وجود
هذه املنافحات هي معارضة امللحدين والربوب ّيني بشكل متزامن .يوافق الدائ ّيون ع ٰ
أي تد ّخل له يف العامل ،فهم يرفضون تد ّخل الله يف عمل ّيات
الله خالق العامل ،لك ّنهم ينكرون ّ
تدبري العامل عن طريق املشيئة والعناية اإللهيّة ،وينكرون تد ّخله الوحيا ّين عن طريق إرساله
رسل يؤمن املسيح ّيون بهم؛ لذلك ينكرون أيضا التد ّخل يف سياقات الطبيعة عن طريق املعجزة
ً
دعوى الرسل واألنبياء.
إلثبات
ٰ
[[[ املصدر :الفصل الثاين عرش من کتاب فلسفة الدين عند ديفيد هيوم ،ص  ،402تأليف :د.محمد فتح عيل خاين ،تعريب:
حيدر نجف ،املرکز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية للعتبة العباسية ،الطبعة األولی  2016م 1437 /ه.
[[[ أستاذ الفلسفة والكالم يف معهد دراسات الحوزة والجامعة مبدينة قم ـ إيران.
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لقد أحرز معارضو املسيح ّية يف العرص الحديث يف إطار نهضة مثل الربوب ّية نفوذًا وتأث ًريا
ملحوظًا ،وبذلك اكتسبت االستعانة باملعجزة يف إطار الدفاع عن املسيح ّية أه ّم ّية مضاعفة.
مؤسيس العقالنيّة
وقبل هيوم وافقت بعض الشخصيّات البارزة مثل جون لوك -وهو من ّ
ىل
ىل املعجزة كدليلٰ .
ويرى لوك أنّه ميكن إثبات وجود الله اعتام ًدا ع ٰ
يف العرص الحديث -ع ٰ
عيىس
البديه ّيات ،ولكن ال ميكن إثبات املسيح ّية باالستناد إليها ،فاملسيح ّية تعني اإلميان بأ ّن
ٰ
ابن الله ،واالعتقاد باالبن يعني االعتقاد بأنّه املسيح ،فال ب ّد من اإلميان مبعجزاته وا ّدعاءاته[[[.
عيىس من وجهة نظر لوك متثّل شهادات تثبت رسالته السامويّة وأنّه
وهكذا فإ ّن معجزات
ٰ
ىل الرسالة السامويّة ملخلّصنا ،أي
املسيح الذي أرسله الله ،يقول يف هذا الصدد« :الدليل ع ٰ
كل ما عرضه ال ميكن ّإل أن يكون
كل الناس ،دليل قاطع ج ًّدا ،حيث إ ّن ّ
مجموع ما قام به أمام ّ
وح ًيا إله ًّيا وحقيق ًة ال شبهة فيها»[[[.
عيىس يف املق ّدمات اآلتية:
وميكن بيان االستدالل باملعجزه إلثبات ص ّحة ا ّدعاء ٰ
ىل اإلتيان باملعجزة لشخص ما.
 .1الله فقط ميكنه منح القدرة ع ٰ
 .2الله ال مينح مثل هذه القدرة لشخص يتسبّب يف انحراف الناس وإضاللهم.
ىل كونه جدي ًرا
كل من يأيت مبعجزة أو مبعاجز يكون يف الواقع قد ق ّدم ً
النتيجةّ :
دليل ع ٰ
الحق[[[.
باالرتباط بالله ،وميكنه أن يبلِّغ الوحي ّ
شاع مثل هذا االستدالل يف زمن هيوم ،وكان معارضو هذا االستدالل يرتابون يف داللة
ىل ص ّحة ا ّدعاء صاحبها ،ويشكّكون كذلك يف ص ّحة املعجزات املرويّة ويثريون
املعجزة ع ٰ
الشبهات حولها.
ىل آراء املدافعني عن املعجزة كدليل ،وكان يق ّدر أه ّم ّية هذا الدليل
وكان هيوم مطّل ًعا ع ٰ
حتى يف أذهان املستنريين واملثقّفني منهم أيضً ا ،وكان
ونفوذه يف أذهان العا ّمة من الناس؛ بل ٰ
ىل علم بآراء املتح ّررين يف العرص الحديث الذين يعارضون املعاجز معارضة ج ّديّة.
كذلك ع ٰ
ومن أجل أن يستكمل نقده للمؤمنني بالله والدين ،كان قد انش ّد لبحث إشكال ّية املعجزة منذ
[[[ ويلسون1997 ،م ،ص .276
[[[ م.ن.276
[[[ غسكني1988 ،م ،ص  153و 154
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فكّر يف تأليف وكتابة األجزاء املختلفة من «رسالة يف الطبيعة البرشيّة» لقد حاول أن يق ّرر
وينقّح نق ًدا حول مسألة املعجزة ،ويقول هيوم إ ّن هذا اإلشكال قد خطر بباله أثناء حواراته
فرنيس ،وكانت مثرة هذه املحاولة إشكاليّة د ّونها وكان يريد يف البداية إدراجها
يسوعي
مع
ٍّ
ٍّ
ضمن كتابه املذكور لك ّنه يف نهاية املطاف مل ينرشها يف ذلك الكتاب بسبب اعتباراته املحافظة
أخرى لكنها نُرشتْ بعد ذلك مع
من جهة ،وألنّه كان يرغب يف إعادة النظر فيها من جهة
ٰ
كل من ناقش قض ّية
إضافات وتعديالت تحت عنوان الفصل العارش من البحث األ ّول .واهت ّم ّ
خاصا بهذا الفصل منذ صدوره ،وتح ّدث عنه املعارضون واملؤيّدون
املعجزة يف أوروبا اهتام ًما ًّ
حتى إ ّن كاتب مقال «املعجزات» يف «موسوعة استانفورد» يقول« :الفصل
وكتبوا عنه الكثريٰ ،
نصا كالسيك ًّيا
العارش من كتاب هيوم «بحث حول الفهم
البرشي» املعنون «حول املعاجز» يع ّد ًّ
ّ
ىل للبحوث الفلسف ّية حول املعجزات يف الحقبة الحديثة واملعارصة» .ويذهب بعض
ً
ومثل أع ٰ
ىل تيّار فلسفة الدين يف العرص الحديث([[[).
الخرباء إ ٰىل أنّه كان لهذه الدراسة تأثري
أسايس ع ٰ
ّ
املعجزة وحساب االحتامالت
ىل املعاجز ،وكانت خطوته هذه محاولة
حاول هيوم إرشاك بحوث االحتامالت يف الحكم ع ٰ
ىل مشكلة مل يستطع املاضون حلّها .كان جون لوك قد سبقه بالقول إ ّن مث ّة مصدرين
للتغلّب ع ٰ
ملعتقداتنا الظ ّن ّية واالحتامل ّية :األ ّول الشبه بني اليشء وبني علومنا ومشاهدتنا وتجاربنا ،والثاين
شهادات اآلخرين الذين يروون لنا مشاهداتهم وتجاربهم .وبعد أن عرض لوك رشوط قبول
ىل أ ّن املنهج العقال ّين لقبول العقائد االحتامل ّية بشكل
شهادات اآلخرين ورواياتهم ،أكّد ع ٰ
ىل سائر
عا ّم يكمن يف مقارنتها ببعضها من حيث الق ّوة والرصانة ،وترجيح االحتامل
ٰ
األقوى ع ٰ
االحتامالت[[[.
يرى لوك يف مقام املقارنة بني االحتامالت أ ّن مث ّة مشكلة تربز عندما تتعارض الشهادات
ٰ
مع التجارب العا ّمة ،وعندما تتناقض األخبار والشهادات التاريخيّة مع بعضها ،ومع السياق
املألوف للطبيعة .هنا ال ب ّد من املثابرة والتو ّجه والدقّة للخروج بحكم صحيح ،وتكييف درجة
وم ْرتِبة تصديق أم ٍر ما مع االحتامل الحاصل من املشاهدات املشرتكة يف الحاالت املتشابهة
خاصة حول ذلك األمر نفسه [من جهة ثانية]...
[من جهة] واالحتامل الحاصل من شهادات ّ
[[[ أُولني2002 ،م ،ص .416
[[[ لوك1998 ،م ،15 ،4 ،ص  385ـ .387
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لكل واحد من األدلّة والشواهد من
الدرجات املختلفة من التصديق التي ميحنها األفراد ّ
الصعب إدراجها ضمن قاعدة دقيقة»[[[.
املشكلة التي يطرحها لوك يف العبارات املذكورة هي يف الواقع الصورة الكلّيّة ملشكل ٍة
تط ّرق هيوم ألحد مصاديقها ،وقد حاول بنحو من األنحاء الحكم بني أخبار املعاجز واألدلّة
ىل اآلخر ،وحاول
والقوانني الطبيع ّية عن طريق حساب االحتامالت ،وترجيح أحد الجانبني ع ٰ
بذلك إدراج هذا الحكم أو التقويم يف إطار قاعدة ،لكن لوك مل يستعن بحساب االحتامالت
سوى الدعوة للدقّة
يف هذا املقام (رمبا بسبب عدم اطّالعه عليه) ،فلم يكن بوسعه فعل يشء ٰ
واملثابرة وما إ ٰىل ذلك[[[.
حول املعاجز
وردت دراسة هيوم الرئيسة حول املعجزات يف فصل تحت هذا العنوان (حول املعاجز)
البرشي) .تعود الفكرة األصل ّية للبحوث املطروحة هنا إ ٰىل الفرتة
يف كتابه (بحث حول الفهم
ّ
التي كان ميكث فيها هيوم يف فرنسا ،أي حينام كان يكتب رسالته[[[ .يروم هيوم يف دراسته
هذه مستعي ًنا ببحوث حول حساب االحتامالت االنتهاء إ ٰىل نتيجة فحواها أ ّن أخبار املعاجز
غري معقولة ،والقول إ ّن توظيف املعاجز للدفاع عن املسيحيّة عمليّة غري مجدية وغري كفوءة.
خاص حول وقوع املعاجز ،بل ي ّدعي أ ّن
أي خرب ّ
ولتحقيق هذه الغاية فإ ّن هيوم ال يدرس ّ
الخاصة .حيث يتو ّهم أ ّن
كل شامل يغنينا عن هذه الدراسة للحاالت
ّ
مبقدوره عرض استدالل ّ ّ
حتى لو وردت عن لسان
لديه استدالل ض ّد املعجزات يسقط ّ
كل أخبار املعاجز عن االعتبارٰ ،
إبداعي ومتقن ورصني طب ًعا،
يرى أ ّن هذا االستدالل
أوثق الشهود وأكرث الرواة أمانةً ،وهو ٰ
ّ
لك ّن نقّاده يرون غري ذلك.
شكّك بعض الباحثني يف إبداعه هذا الدليل ،ورووا مناذج له جاء بها سابقون عليه ،وأنكر
كل الدراسة (حول املعاجز) بأنّها مش ّوشة وتفتقر
فريق آخر إتقان الدليل وانسجامه ،ووصفوا ّ
عىل هيوم منذ كتابته هذه الدراسة؛ حيث س ّجل
للمتانة[[[ .وقد انطلقت مثل هذه النقود ٰ
[[[ (لوك ،9 ،16 ،4 ،ص  390؛ ايرمن2000 ،م ،ص  )103نسخة ايرمن أكمل من النسخة التي حقّقها پتيسون.
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .15
[[[ م.ن ،ص .6
[[[ م.ن ،ص .3
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عليه معارصوه بعض املالحظات واإلشكاالت .ارتاب جورج كمبل[[[ املعارص لهيوم يف أصالة
استدالل هيوم وإبداعه ،لك ّنه مل يتح ّدث عن مضمونه ،وق ّرر بلغة ساخرة أ ّن آراء هيوم يف
رفض روايات املعاجز تفتقر للقيمة واأله ّميّة ،معت ًربا أ ّن أسلوب بحثه يشكّل حيلة إلثارة
دهشة الق ّراء وكسب ثقتهم:
كاتب صاحب نبوغ وفصاحة وبالغة أفكاره بتعابري عا ّم ّية ،فمن السهل عليه
عندما يعرض ٌ
ىل أبعد األشياء عن العقالنيّة لبوس العقل وظاهره....إنّه يستخدم االستعارات
أن يخلع ع ٰ
خاص ...استعارات مناسبة لكسب القارئ إ ٰىل معسكره .ما من شخص بسيط طيّب
بشكل ّ
يستطيع ّ
كل استدالالت أطراف النزاع مبقاييس عقل ّية ،أو يستطيع
الشك يف حياد باحث يقيس ّ
كل يشء ويوضحه بحسابات عدديّة .استدالل هيوم من
ىل دقّة باحث يطرح ّ
تسجيل شبهة ع ٰ
يقل عن الربهان ،ولكن إذا ُدرس بدقّة ،فال ميكن أن نجد حالة ميكن استخدام
زاوية سطحيّة ال ّ
ذلك االستدالل فيها بشكل معقول[[[.
يشري كمبل يف حديثه عن الحسابات العدديّة إ ٰىل استعانة هيوم ببحوث االحتامالت،
بالشكل الذي يعتقد فيه أ ّن هيوم قبل أن يستطيع تكوين استدالل متقن بواسطة حساب
السطحي
االحتامالت ،حاول بعرضه حسابات عدديّة أن مينح استدالله رونقًا ويبهر القارئ
ّ
بقابل ّياته الفريدة.
كل الذين تط ّرقوا لدراسة هيوم هذه يف مناقشاتهم للمعجزة يفكّرون ويكتبون مثل
ليس ّ
حاسم يف رفض
استدالل
ً
كمبل ،فقد نظر بعضهم نظرة قبول الستدالله ض ّد املعجزة ،واعتربوه
ً
املسيحيّة.
إحدى هاتني الرؤيتني املتعارضتني متا ًما ،فال ب ّد أن نفهم أ ّو ًل ما الذي
وإذا أردنا أن نر ّجح
ٰ
يقوله هيوم يف دراسته هذه ،وما هو هذا االستدالل الحاسم الذي يتح ّدث عنه؛ لذلك نعرض
رصا لدراسته.
أ ّو ًل تقري ًرا مخت ً

[1] George Campbel.
[[[ كمبل2000 ،م ،ص .178
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بنية فصل «حول املعاجز»
يتك ّون فصل «حول املعاجز» من قسمني رئيسني؛ يحاول هيوم يف القسم األ ّول إقامة
البت
حتى ميكن باالعتامد عليه ّ
رشاحه :إقامة استدالل قب ّ
ىل ح ّد تعبري ّ
استدالل عا ّم ،وع ٰ
يل؛ ٰ
ىل حقّان ّية
مدى ص ّحة ّ
يف ٰ
ىل املعجزة كدليل ع ٰ
كل روايات املعاجز ،والشطب بقلم البطالن ع ٰ
املسيح ّية ،وذلك دون الخوض يف بحوث تفصيل ّية دقيقة حول الوثائق والتوثيق وما شاكل.
يرى بعض النقّاد أ ّن محاولة هيوم هذه هي محاولة عبثيّة تن ّم عن نوع من األحالم املج ّنحة،
ٰ
سوى الفضيحة[[[.
وال تجلب شيئًا ٰ
ضمني
البعدي ،فيوافق بشكل
ىل االستدالل
ّ
يع ّرج هيوم يف القسم الثاين من دراسته ع ٰ
ّ
ىل أنّه من غري املعلوم أ ّن طموحه يف إسقاط االعتبار عن روايات املعجزة قد تحقّق أو مل
ع ٰ
ىل
ىل أ ّن روايات املعاجز ال تتوفّر ع ٰ
يتحقّق .يسوق هيوم يف هذا القسم أربعة أدلّة تشهد ع ٰ
أخرى
الرشوط والخصائص الالزمة ليك تكون وثائق تاريخ ّية معتربة ميكن الوثوق بها .وبعبارة ٰ
ىل رشوط
فإ ّن الروايات التي تخرب عن نهوض
عيىس وانبعاثه ح ًّيا من األموات ال تتوفّر ع ٰ
ٰ
عيىس واحد ًة واحدةً،
االعتبار .وال ب ّد من اإلشارة إ ٰىل أ ّن هيوم ال يتع ّرض إ ٰىل روايات انبعاث
ٰ
كل حال حاول بنظرة
ىل ّ
مدى اعتبار ّ
ومل يحاول دراسة ٰ
كل واحدة منها بشكل منفصل ،لك ّنه ع ٰ
ىل هذه الروايات.
يف الواقع ّيات التاريخ ّية تسجيل نواقص وثغرات ع ٰ
ببيان أفضل ،يف القسم األول يأخذ هيوم بعني االعتبار -ويف أجواء انتزاع ّية متا ًما -فرض ّيات
ىل اعتبار رواية من الروايات يف ح ّد ذاتها ،يقول يف هذا
مختلفة ميكن ذكرها للحكم ع ٰ
أي درجة من االعتبار لرواية ما ،ميكن القول إ ّن مضمون روايات املعاجز
ىل فرض ّ
الخصوص :ع ٰ
ومحتواها مينعنا مسبقًا من قبولها .يف هذا القسم ال يكلّف هيوم نفسه أب ًدا عناء مراجعة
حكم تاريخ ًّيا يف الواقع ،ويتط ّرق
التاريخ والوثائق التاريخ ّية ،لك ّنه يف القسم الثاين يق ّدم ً
أي ّ
شك لتقويم أخبار املعجزات،
يف ضوء ما وقع يف التاريخ ،بحيث ميكن قبوله من دون ّ
وخصوصا معجزات العهد الجديد ،ومنها معجزة قيام
عيىس Aمن األموات بشكل أساس.
ً
ٰ
يعتقد هيوم أ ّن األمور الواقع ّية والتاريخ ّية التي ال تقبل ّ
الشك والتي متنع قبول روايات
املعاجز ،هي من هذا القبيل:
[[[ (إيرمن2000 ،م ،ص .)3
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 .1روايات املعاجز ترجع كلّها إ ٰىل مجتمعات بدائ ّية بدويّة غري مثقّفة.
وخصوصا الشعوب القدمية ،لديهم ميول مفرطة نحو اإلميان باألمور الباعثة
كل البرش،
ّ .2
ً
كل
للحياة والخارقة للعادة ،وهم يبالغون يف ميولهم هذه إ ٰىل درجة أنّهم ينسجون حول ّ
خرب عن هذه األمور زخارف وإضافات بشكل مستم ّر.
ىل وقوع املعاجز ،ويبني
ىل اختالفها روايات تاريخ ّية دالّة ع ٰ
 .3تعرض جميع األديان ع ٰ
ىل ص ّحة تلك الروايات ،وبهذا يستخدمون
املتديّنون واملؤمنون بتلك األديان إميانهم ع ٰ
معجزات دينهم ِ
األخرى،
األخرى وض ّد معجزات األديان
اب وأسلحة ض ّد األديان
كحر ٍ
ٰ
ٰ
األخرى.
غافلني عن أنّهم مع ّرضون بدورهم لتهديدات معاجز األديان
ٰ
ونلفت نظر القارئ إ ٰىل أنّنا سنق ّدم تقري ًرا تحليليًّا تفصيليًّا لكال القسمني من دراسة (حول
املعاجز) يف بحوث قادمة.
ضد املعاجز
االستدالل
القبيل ّ
ّ
املسيحي ال تقبل
يعترب هيوم املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة .فاملعجزات امل ّدعاة يف الدين
ّ
أي منها املشاهدة بحواسنا؛ لذلك ال ميكن االعتقاد بها إلّ عن طريق دراسة الروايات التي تخرب
ٌّ
ىل أخبار املعاجز إلثبات أ ّن قانون الطبيعة قد نُقض؟!
عنها ،فهل ميكن االعتامد ع ٰ
يجيب هيوم عن هذا السؤال عن طريق بيان وقوع تعارض بني األدلّة ،حيث يقول إ ّن
اعتقادنا بقوانني الطبيعة هو مثرة مشاهدة اقرتان دائم بني ظاهرتني نعترب واحدة منهام علّ ًة
ىل
والثانية معلولً  .تجاربنا املاضية حول هذه الظاهرة رتيبة ومتك ّررة إ ٰىل درجة أنّها متنحنا أع ٰ
إحدى هاتني الظاهرتني إن ُوجدت يف املستقبل ستتحقّق الثانية أيضً ا .لك ّن
درجات الثقة أن
ٰ
إحدى هاتني الظاهرتني ومل تتحقّق
روايات املعاجز ت ّدعي أنّه مث ّة حالة واحدة توفّرت فيها
ٰ
ىل سبيل املثال ـ إنّه عندما ميوت شخص فلن يعود إ ٰىل
الثانية .تقول لنا التجربة الرتيبة ـ ع ٰ
الحياة ،أي أ ّن املوت وعدم العودة إ ٰىل الحياة ظاهرتان متقارنتان دو ًما .إذًا ،قانون الطبيعة هو
عدم العودة للحياة بعد املوت .لكن أخبار املعاجز تقول إنّه يف مكانٍ ما نُقض هذا القانون
مقتىض التجارب
أي هذين نص ّدق؟ هل نص ّدق
وعاد شخص إ ٰىل الحياة بعد موته ،وهنا نسألّ :
ٰ
فحوى أخبار املعاجز؟ من أجل أن
املاضية التي تنكر وقوع مثل هذه املعجزة ،أم نص ّدق
ٰ
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كل منهام .ورصيد
مدى ق ّوة أرصدة ٍّ
نستطيع تصديق أحد هذين الخربين يجب أن ننظر إ ٰىل ٰ
قانون الطبيعة تجربة رتيبة ال استثناء لها ،فامذا عن رصيد أخبار املعاجز؟
متى ما كان املخربون عن
عمو ًما ،نص ّدق األخبار ونعتقد مبحتواها؛ ألنّنا وجدنا يف املايض أنّه ٰ
أناسا موثوقني وال توجد لديهم دوافع كذب ،كانت أخبارهم صحيحة ومتطابقة مع
األحداث ً
ىل قبول األخبار والروايات،
الواقع .تكرار تجربة االقرتان بني الخرب وتطابقه مع الواقع يحضّ نا ع ٰ
دامئي؟ ال ّ
شك أنّنا وجدنا يف تجاربنا املاضية حاالت
ولكن هل االقرتان بني الخرب وص ّحته هو اقرتان ّ
ترقى أب ًدا لص ّحة قوانني
مل تكن فيها األخبار متطابقة مع الواقع؛ لذلك فإ ّن ثقتنا بص ّحة الخرب ال ٰ
الطبيعة ،وبهذا نقول إ ّن املنهج العقال ّين يف االنتخاب بني قانون الطبيعة وخرب املعجزة هو ترجيح
أقوى،
الدليل
ىل الدليل األضعف .ويف هذه الحالة فإ ّن الدليل املؤيِّد لقانون الطبيعة ٰ
ٰ
األقوى ع ٰ
ىل ص ّحة خرب املعجزة.
وبالتايل يقتيض العقل أن ننكر املعجزة ونر ِّجح قانون الطبيعة ع ٰ
ميكن بيان هذا االستدالل بالشكل اآليت( :غسكني1988 ،م ،ص  152و :)153
األقوى أب ًدا.
 .1الدليل األضعف ال يبطل الدليل
ٰ
 .2اإلنسان العاقل يالئم عقيدته مع الدليل.
كل
 .3بعض األحداث تقع دامئًا بشكل رتيب متك ّرر ونستطيع تجربتها ،ومثال ذلك أ ّن ّ
تؤسس ملسلّامت تس ّم ٰى قانون
البرش ميوتون .هذه التجارب الرتيبة لألمور الواقع ّية ّ
الطبيعة ،والتجارب الثابتة تعضدها وتؤيّدها.
ودامئي .ووقوع هذه األمور يفتح الباب
أخرى من األحداث ال تقع بشكل رتيب
 .4فئة ٰ
ّ
مستوى ق ّوتها ،بعضها ميثّل احتامالت قويّة ،وبعضها ميثّل
أمام احتامالت مختلفة يف
ٰ
احتامالت ضعيفة.
ىل
 .5ص ّحة األخبار والروايات والشهادات اإلنسانيّة حسب ما لدينا من تجارب ،هي ع ٰ
ىل أرض الواقع.
الغالب احتامل ّ
ىل وقوع ما ترويه ع ٰ
قوي ،إ ٰىل أن تتح ّول إ ٰىل دليل كامل ع ٰ
احتامل ضعيفًا ،كام لو تعارضت
ً
 .6لك ّن ص ّحة الشهادة اإلنسان ّية يف بعض األحيان قد متثّل
قليل ،أو إذا ُرويت عن أشخاص غري موثوقني ،أو
الشهادات فيام بينها ،أو إذا كان عددها ً
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إذا كان الرواة مح ّبني ملوضوع شهادتهم منتفعني منه ،أو عندما يروي الرواة خربهم ّ
بشك
واضطراب ،أو عندما يروون خربهم بإرصار وح ّدة وش ّدة غري طبيع ّية.
نستنتج من املق ّدمتني  3و  4أنّه عندما يتعارض خرب املعجزة مع التجربة الرتيبة،
قوي  -هو احتامل ص ّحة الخرب،
فإ ّن التعارض يف الواقع يقع بني احتام ٍل -ضعيف أو ّ
عىل املق ّدمتني  1و  ،2فإ ّن من الطبيعي أن ير ّجح اإلنسان العاقل
مع يقني [[[ .وبنا ًء ٰ
جانب اليقني.
وإل مل تكن
طبيعيّ ،
ىل الض ّد من قانون
يف خصوص ّ
أي معجزة يصدق القول إنّها تقف ع ٰ
ّ
جديرة بأ ّن تس ّم ٰى معجزة .التجربة الرتيبة التي تؤيّد قانون الطبيعة تصل يف الواقع إ ٰىل متانة
كامل
دليل ً
أي واقعة إعجازيّة تقتيض أن يكون مقابلها ً
الدليل الكامل ،وبالتايل فإ ّن ماه ّية ّ
أقوى منه ،والحال أ ّن أيًّا من
حاسم ،بحيث يكون ً
ً
دليل ال ميكن االنتصار عليه إلّ بدليل ٰ
ىل دليل القوانني الطبيع ّية.
روايات املعاجز ال تتمتّع مبثل هذه الق ّوة التي تخ ّولها التف ّوق ع ٰ
يل لهيوم والذي يشكّل القسم األ ّول من دراسته،
وبعد بيان املقصود من االستدالل القب ّ
كل واحد من تلك
يجب أن ندرس العنارص املدرجة فيه واح ًدا واح ًدا ،لنستطيع عرب تحليل ّ
العنارص التوصل إ ٰىل تقويم بشأن ق ّوة هذا االستدالل.
تعريف املعجزة
يع ّرف هيوم املعجزة يف دراسته بطريقتني؛ يقول يف بداية الدراسة« :املعجزة نقض لقوانني
عىل نحو
الطبيعة»[[[ ،ثم يعرض يف أحد الهوامش تعريفًا آخر فيقول« :ميكن تعريف املعجزة ٰ
خاصة أو بواسطة تد ّخلِ عامل
دقيق باآليت :مخالفة أحد قوانني الطبيعة بواسطة إرادة إله ّية ّ
ضيف ٰإىل التعريف الثاين
خاصة ،ولكن أُ َ
غري مر ّيئ»[[[ .ولقانون الطبيعة يف كِال التعريفني مكانة ّ
الخاصة أو العامل الالَّمر ّيئ».
عنرص آخر هو «تد ّخل اإلرادة اإللهيّة
ّ
وميكن مالحظة كِال العنرصين يف التعاريف التي عرضها الفالسفة واملتكلّمون األوروب ّيون
النفيس الناتج عن التجربة املتك ّررة غري املنقوضة .كام م ّر بنا ،يس ّمي هيوم الدليل
[[[ ليس املراد هنا اليقني
املنطقي ،بل القطع ّ
ّ
التجريبي املفيض ملثل هذا القطع بالدليل الكامل (.)proof
ّ
[[[ هيوم1989 ،م ،90 ،ص .114
[[[ م.ن ،ص .115
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األكويني يع ّرف املعجزة باآليت« :تقال املعجزة ألمور تحدث
واملسيح ّيون قبل هيوم ،فتوما
ّ
بفاعل ّية إله ّية وفوق النظام املشهود عاد ًة يف الطبيعة»[[[ .وينقل لوين أنه قد ورد يف «موسوعة
املسيحي ّ
ىل
چمربز» أنّ« :املعجزة يف الكالم
ىل تد ّخل واضح للقدرة اإللهيّة يقيض ع ٰ
تدل ع ٰ
ّ
يغيه» [[[.
األداء
ّ
االعتيادي لت ّيار الطبيعة ،أو يوقفه مؤقّتًا أو ّ
يتجل أ ّن عنرص مخالفة قانون
بإلقاء نظرة إ ٰىل ِكال التعريفني الذين يطرحهام هيوم ّ ٰ
أصح ،يجب أن
الطبيعة يتمتّع عنده بأه ّميّة أكرب .إذن ،إلدراك تعريف هيوم للمعجزة بشكل ّ
نفهم مراده من (قانون الطبيعة).
قانون الطبيعة
مث ّة آراء ونظريّات متباينة يف فلسفة العلم حول ماهيّة قانون الطبيعة ،والخوض فيها
يخرج عن نطاق بحثنا الحا ّيل .نروم هنا معرفة ما يقصده هيوم من قانون الطبيعة ،حيث
دامئي يف الطبيعة .النظام
ٰ
يرى هيوم أ ّن قانون الطبيعة عبارة كلّ ّية ،وهو قانون ينبئ عن نظام ّ
كل قوانني الطبيعة
أي حالة بخالفه .وبنا ًء عليه فإ ّن ّ
ىل اإلطالق ّ
الدامئي نظام ال ت ُشاهد ع ٰ
ّ
أخرى ،مث ّة دامئًا دليل كامل يؤيّد قانون الطبيعة؛ لذلك
تُعضد وتربهن بتجارب رتيبة .بعبارة ٰ
أي ّ
ىل
يرقى له ّ
شك أو ارتياب ،فإذا اعرتفنا بعالقة بني ظاهرتني ع ٰ
تصديقنا لقانون الطبيعة ال ٰ
أساس أحد قوانني الطبيعة ،نقوم يف الواقع باإلخبار عن تدا ٍع واقرتانٍ يف ذهننا ال يقاربه ّ
الشك،
ومبج ّرد أن يظهر فيه انطباع أو تص ّور ألحد طريف هذه العالقة يظهر تص ّور للطرف اآلخر منها،
وعندما نواجه أحد طريف العالقة نتوقّع وجود الطرف اآلخر منها.
أي عالقة من عالقات العلّ ّية بني الظواهر ميكن أن تع ّد عالقة
يعتقد هيوم أنّه ال توجد ّ
رضوريّة أي (رضورة منطق ّية) ،وال ميكن أن تتخلّف؛ ألنّه ميكن دو ًما تص ّور خالف تلك العالقة.
أي عالقة منطق ّية ،وإذا شاهدنا شيئني ك ّنا قد شاهدناهام يف السابق
إذن ميكن منطق ًّيا نفي ّ
أي
مقرتنني ببعضهام دامئًا ،ث ّم وجدناهام منفصلني عن بعضهام ،فلن يكون قد وقع بذلك ّ
منطقي .إذن ،نقض الطبيعة يفرتض مبدئ ًّيا أن يكون أم ًرا ممك ًنا ،وبالنتيجة فاملعجزة
محال
ّ
حسب تعريف هيوم ليست أم ًرا ممتن ًعا؛ بل هي أمر ممكن منطق ًّيا .من هنا ميكن االستنتاج
[[[ لوين2005 ،م ،ص  1من .29
[[[ م.ن.
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أ ّن هدف هيوم من استدالله ال ميكن أن يكون القول بامتناع وقوع املعجزات .وبالتايل إذا
استطاع شخص أن يثبت يف ضوء ترصيحات هيوم ولوازم كالمه ،بأنّه ي ّدعي امتناع املعاجز،
فعندها يكون قد استطاع اإلشارة إ ٰىل اإلشكال يف أفكار هيوم.
رشاح فكر هيوم من منطلق قرينة آرائه حول إمكان ّية وقوع العالقات
رصح بعض ّ
لقد ّ
العلّ ّية وأنّها غري رضوريّة ،بأنه مل يقصد إثبات استحالة املعجزة ،إنّ ا أراد التح ّدث حول روايات
املعاجز ودرجة قابليّتها للتصديق فقط[[[.
ىل الرغم من أنّه
ىل قرينة
ٰ
أخرى يف كالم هيوم تعضد هذا الرأي ،ع ٰ
رمبا أمكن العثور ع ٰ
قد يكون مث ّة اختالف يف وجهات النظر حول داللة هذه القرينة .والقرينة هي أ ّن هيوم
وخصص القسم األ ّول لالستدالل
كام سبق أن قلنا -ح ّرر َفصل «حول املعاجز» يف قسمنيّ ،
البعدي يفيد
البعدي بالتفصيل ،واستدالل هيوم
يل ،وناقش يف القسم الثاين االستدالل
ّ
ّ
القب ّ
أ ّن ق ّوة روايات املعاجز ليست بالدرجة التي متكّنها من معارضة دليل قانون الطبيعة.
وضعف روايات املعاجز ناتج عن طبيعة الظروف التي سادت شهود املعاجز ورواتها
وزمانهم .االستعانة مبثل هذا االستدالل ملعارضة روايات املعاجز عمل ّية مقبولة ،وذلك إذا
أي رواية تخرب
ألي شخص الجزم ببطالن ّ
كان نقض قانون الطبيعة ممك ًنا ،وإلّ فإنه ميكن ّ
بيشء مستحيل دون أن يحتاج إ ٰىل التشكيك يف توثيق شهود الرواية ورواتها .مج ّرد خوض
ىل أنّه ال
هيوم يف البحث حول رشوط الثقة برواة أخبار املعاجز ميثّل قرينة بح ّد ذاته ع ٰ
مستحيل بنفسه.
ً
يعترب وقو َع املعجز ِة
طب ًعا ،قد يقال إ ّن قضيّة القسم الثاين من «حول املعاجز» قضيّ ٌة ترِد من باب التسامح،
يرى املعاجز مستحيلة ،لك ّنه يريد القول يف القسم الثاين
وفيها طابع جد ّيل،
مبعنى أ ّن هيوم ٰ
ٰ
حتى لو مل نعترب املعجزة مستحيل ًة فاألخبار التي تروي لنا هذه املعاجز
من دراسته بأنّه ٰ
ال تتمتّع بالرشوط الالزمة واالعتبار الكايف .ولكن من املستبعد أن يستم ّر النقاش الجد ّيل
يل أي القسم األ ّول من دراسة
التسامحي ليستغرق صفحات أكرث مام استغرقه النقاش األص ّ
ّ
«حول املعاجز».
والخالصة هي أننا إذا اعتربنا املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة واعتربنا قانون الطبيعة قانونًا
[[[ غسكني1988 ،م ،ص .153
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رضوريًا ال يقبل التخلّف ،عندئذ ستكون املعجزة عبارة عن« :التخلّف عن قانون ال يقبل
التخلّف» ،وهذه عبارة متناقضة ،وبالتايل ستكون املعجزة مستحيلة ،وهكذا لن تكون مث ّة
حاجة للبحث والنقاش يف سبيل رفض روايات املعاجز ،ناهيك عن التشكيك يف صالحيّة
الشهود ووثاقتهم ،أو النقاش حول الظروف الفكريّة والثقاف ّية يف زمن وقوع املعجزة ،وما إ ٰىل
ذلك .إذن ،فإ ّن مج ّرد قد طرح مثل هذه البحوث واملسائل يف القسم الثاين يع ّد بح ّد ذاته
ىل أ ّن هيوم مل يفهم قانون الطبيعة كرضورة خارج ّية ال تقبل النقض.
شاه ًدا وقرينة ع ٰ
أساسا مع النزعة
وال ب ّد من اإلشارة إ ٰىل أ ّن كون القوانني الطبيعيّة رضوريّة ال ينسجم ً
التجريب ّية .والواقع أن هناك فهمني اثنني لقوانني الطبيعة ،األ ّول :فهم عقال ّين والثاين فهم
تجريبي؛ أما يف الفهم العقال ّين لقوانني الطبيعة فقد يضعف احتامل وقوع املعجزة إ ٰىل الصفر،
ّ
وبالتايل يضعف احتامل ص ّحة روايات املعاجز إ ٰىل الصفر أيضً ا .فوقوع املعجزة ال يعترب غري
معقول عند التجربيّني ،فمنهج أصالة التجربة ال يقتيض مثل هذا الحكم باالستحالة ،أل ّن
هذا املنهج ال يعصم من ّ
بأرقى النظريّات العلم ّية وأوثقها،
حتى يف ما يتعلّق ٰ
الشك والرتديد ٰ
املنطقي ،وثقتنا بالعلم
أقل دو ًما من اليقني
وحدود االطمئنان والوثوق يف املناهج التجريب ّية ّ
ّ
والنظريّات العلمية أد ٰىن دو ًما من اليقني[[[.
لو كان فهم هيوم لقانون الطبيعة كفهم العقالن ّيني ،لكان حاله كحال اسبينوزا؛ حيث
أي
يعتقد هذا األخري أ ّن نظام العامل نظام
رضوري ناتج بر ّمته عن اإلرادة اإلله ّية ،وال يقبل ّ
ّ
نظام من نظمه التخل َّف؛ أل ّن النقض والتخلّف يف هذه األنظمة هو مبثابة التخلّف عن إرادة
ىل أرض الواقع ،وتسوده عالقات علّيّة
الله وأوامره .هذا النظام
ّ
الرضوري ال يقبل التخلّف ع ٰ
ىل شكل عالقات رضوريّة ال تقبل التخلّف ،وعليه
رضوريّة ،وينعكس يف عقل اإلنسان أيضً ا ع ٰ
أي تخلّف عن قوانينه يع ّد تص ّو ًرا مخالفًا للعقل .إذًا ،فاملعجزة حدث مستحيل
فإ ّن تص ّور ّ
ويجب تفسريها يف إطار معتقدات الناس ليس ّإل ،أي إ ّن املعجزة حدث ال ميكن تبيني علّته
ىل
الطبيعيّة بواسطة األحداث الطبيعيّة املألوفة والدراجة ،أو إنّنا وشهودها غري قادرين ع ٰ
تبيينها مبا يوافق قوانني الطبيعة.
طبيعي
الذهني للمعجزة .وهو يف الواقع تبيني
هذا التص ّور للمعجزة ميكن تسميته التص ّور
ّ
ّ
[[[ روت2002 ،م ،ص  431و .432
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ىل
لوجود اعتقاد باملعجزة أو لوجود روايات تخرب عنها .أي إنّها ّ
تبي أ ّن عدم إطالع الناس ع ٰ
العلل الطبيع ّية لبعض الحوادث ميثّل علّة لنسبة تلك الحوادث إ ٰىل علل فوق طبيع ّية.
وخصص
حاول هيوم بدوره تفسري روايات املعجزة واالعتقاد باملعاجز تفس ًريا طبيعيًّاّ ،
القسم الثاين من دراسته لهذه امله ّمة ،بيد أنّه مل يكن يؤمن بحتم ّية قوانني الطبيعة كام يؤمن
الذهني للمعجزة؟ بكلمة ثانية :إذا
بها اسبينوزا .إذن كيف ميكنه مثل اسبينوزا تق ّبل التص ّور
ّ
مل تكن املعجزة مستحيلة ،فلامذا يجب أن ال من ّحص روايات املعاجز ،فإذا كان رواتها موثوقني
يل؟ يجيب هيوم عن هذا
ص ّدقنا وقوعها؟ ملاذا يجب إنكار وقوع تلك الحوادث بنحو قب ّ
حتى
السؤال امله ّم عن طريق دراسة متانة دليلني متعارضني ومقارنتهام .وحاصل الجواب أنّه ٰ
أقوى دامئًا من دليل أخبار
مستحيل،
ً
لو مل يكن وقوع املعجزة
فسيبقى دليل قانون الطبيعة ٰ
ٰ
املعجزات؛ لذلك ال يستطيع دليل أخبار املعجزات أب ًدا الوقوف بوجه دليل قانون الطبيعة.
ما هو دليل قوانني الطبيعة؟
يعب عنه بعبارة كلّ ّية هو حصيلة مشاهدة مك ّررة ال
كل قانون
ذكرنا سابقًا أ ّن ّ
طبيعي ّ
ّ
أخرى إذا شاهدنا م ّرات عديدة أ ّن حروف
استثناء لها القرتان وتعاقب ظاهرتني أو أكرث .بعبارة ٰ
كل حروف
(أ) هي (ب) ،فإذا كان عدد املشاهدات كب ًريا ج ًّدا ،فهذا يعني احتامل أن تكون ّ
(أ) هي (ب) يساوي واح ًدا.
حتى حالة واحدة ال يكون
السبب يف أ ّن هذا االحتامل يساوي واح ًدا هو أنّه مل تشاهد ٰ
فيها (أ) هو نفسه (ب) .ميكن التعبري عن هذه الفكرة نفسها بالقول إنّنا إذا شاهدنا يف n
م ّرة من التجارب أ ّن (أ) هو (ب) بـ  mم ّرة من امل ّرات ،فإن احتامل أن تكون حروف (أ) هي
كل حروف (أ) هي
(ب) يساوي  ،m/nوإذا كان  m=nميكن االستنتاج بأن احتامل أن تكون ّ
(ب) يساوي واح ًدا ،وتب ًعا لذلك سيكون مث ّة احتامل أن نشاهد يف املستقبل حرف (أ) ليس بـ
(ب) ،يساوي صف ًرا[[[.
كامل ،فال
دليل ً
يوصينا هيوم بأنّه إذا كان دليلكم االستقرايئ لقانون من قوانني الطبيعة ً
تقبلوا نقض ذلك القانون ،أي كذّبوا وال تص ّدقوا القض ّية التي تخرب بنقص ذلك القانون .ميكن
نقيض.
اإلشارة إ ٰىل سقم هذه التوصية مبثال ّ
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .39
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أي
شاهد العلامء يف فيزياء الذرات ماليني الربوتونات (عدد كبري بالقدر الكايف) ،وال تظهر ّ
من هذه املشاهدات تفتّت[[[ الربوتون ،لكن علامء الفيزياء ال يقولون بنحو قاطع إ ّن الربوتون
(كل الربوتونات ال تصاب بالتفتّت)
اآليت سوف لن يتفتّت ،أي إنّهم ال يعتربون ص ّحة قضيّة ّ
تساوي واح ًدا؛ لذلك ينفقون وقتًا وتكاليف كبرية ليقوموا بتجارب واختبارات الكتشاف تفتّت
كل هذه األوقات والتكاليف ال يع ّد يف نظر العلامء عملً غري معقول ،أل ّن
الربوتون [[[.إنفاق ّ
كل الربوتونات ،عمل غري معقول ،وهم ال
منح احتام ٍل يساوي واح ًدا لقض ّية إنكار تفتّت ّ
حاسم.
يكذّبون نقيضها أي (إمكان تفتّت الربوتون) تكذيبًا
ً
ىل أن
و الالفت أ ّن هيوم نفسه يستعني لتأييد االصطفاف مبثال يساعدنا إ ٰىل ح ّد كبري ع ٰ
نتف ّهم العقالن ّية منح االحتامل (واحد) لالستدالالت االستقرائ ّية.

الهندي» مثال مشهور استعاره من أسالفه ،ونحن نستخدم املثال نفسه
مثال «األمري
ّ
باتجاه مغاير للهدف الذي يتوخاه هيوم ،ويف الواقع سنستفيد منه يف اتجاه يتوافق مع آراء
عىل منح االحتامل
توماس مور[[[ يف كتاب( :حوار حول البدع)[[[ لنوضّ ح املخاطر التي ترتتّب ٰ
واحد لالستدالالت االستقرائيّة .يعارض توماس مور الرؤية القائلة إنّنا يجب أن نرفض أخبار
املعجزات أل ّن املعجزات ال تنسجم مع الطبيعة ،ويقول يف املثال:
رجل أو امرأة من البيض ،وشاهد دو ًما
هندي مل يخرج من بالده أب ًدا ،ومل ير أب ًدا ً
شخص
ّ
أناسا سو ًدا كرثًا ،ويعتقد أ ّن البرشة البيضاء تخالف طبيعة اإلنسان ،ونظ ًرا إ ٰىل أنّه وجد الطبيعة
ً
حتى لو قال العامل كلّه كال ًما بخالف عقيدته ،فإ ّن العامل كلّه
بهذا الشكل ،فهو يعتقد أنّه ٰ
ىل طبيعة اإلنسان،
يكذب .فمن هو املخطئ؟ هل هذا الشخص
ّ
الهندي الذي يتب ّن ٰى دليله ع ٰ
[[[
رشا بيضً ا؟
أم الشخص الذي ال يوافق هذا الدليل ويؤمن بالتايل أ ّن هناك ب ً
سوى أنّه يفكّر مثل هيوم؛ لذلك فهو يحرتم
السبب يف حكم ذلك الرجل
الهندي ليس ٰ
ّ
مستحيل ،وبذلك
ً
مشاهداته املاضية إ ٰىل درجة أنّه يعترب األمر غري املستحيل يف ح ّد ذاته ،أم ًرا
يعارض األخبار التي تروي وقوع ذلك األمر معارضة عنيدة.
[1] decay.
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .31
[3] Thomas More.
[4] Dialogue Concerning Heresies.
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .33
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مثال مشاب ًها ،وهو كان يحاول توظيف هذا املثال
كان جون لوك قد ساق قبل هيوم ً
نرى أ ّن جون لوك تع ّرض يف الفصل
أيضً ا ،لكن بشكل يختلف عن طريقة تفكري هيوم؛ حيث ٰ
الخامس عرش من الكتاب الرابع من (بحث حول الفهم اإلنسا ّين) ،لقضيّة املعارف االحتامليّة،
وذلك يف معرض بيان مراتب املعرفة البرشيّة ،ويذكر منشأين ملعارف اإلنسان االحتامل ّية.
أحد هذين املنشأين الشهادات واألخبار التي يديل بها األفراد لآلخرين حول مشاهداتهم
وتجاربهم .يعتقد لوك أنّه إذا كان عدد الشهود والرواة ووثاقتهم وصدقهم وقوة ضبطهم
يل ،وال توجد شهادة
وإدراكهم باملقدار الكايف ،وكان الخرب الذي يروونه يتمتّع باالنسجام الداخ ّ
معارضة تدحضه ،وإذا مل يكن هناك سبب لكذب أحد الشهود أو الرواة أو تآمرهم ،فيجب أن
ىل خربهم ونعتقد ونثق به ،وتكون درجة ثقتنا تابعة لدرجة توفّر الرشوط املذكورة.
نوافق ع ٰ
قائل:
يتابع جون لوك ً
ىل من ح ّد
إذا شاهدت بنفيس
ً
ىل الثلج ،فإ ّن اعتقادي بهذا الحدث أع ٰ
شخصا مييش ع ٰ
مىش
االحتامل .أنا هنا عندي عل ٌم .إذا أخربين شخص أ ّن ً
شخصا يف فصل الشتاء ويف بريطانيا ٰ
ىل ماء متج ِّمد نتيجة الربد ،فأل ّن خربه هذا ينسجم مع تجاريب السابقة [وأنا أعيش يف
ع ٰ
بريطانيا] سأكون راغبًا يف تقبّل خربه هذا إذا مل يكن مصحوبًا بقرائن تشكيكيّة ،ولكن إذا نقلوا
هذا الخرب نفسه لشخص يسكن املناطق االستوائيّة ،فبام أنّه مل يشاهد أب ًدا مثل هذا الحدث
ومل يسمع به ،ستكون درجة ثقته بهذا الخرب منوط ًة بعدد الشهود والرواة وموثوق ّيتهم ،وبعدم
وجود سبب أو دافع لكذبهم .طب ًعا الشخص الذي ّ
ىل خالف هذه
تدل ّ
كل تجاربه املاضية ع ٰ
فحوى
حتى روايات أوثق الناس إلّ بصعوبة بالغة ،وسوف لن يص ّدق
ٰ
الواقعة سوف لن يوافق ٰ
يسل ملك سيام بقصص
قصة سفري هولندا الذي كان ّ
خربهم ّإل بصعوبة .واألمر هنا يشبه ّ
وحكايات من هولندا ،ومن ذلك أنّه قال له إ ّن املاء يف شتاء هولندا يتج ّمد ويتصلّب نتيجة
الربد إ ٰىل درجة أ ّن البرش ميشون عليه ،بل إ ّن ذلك الثلج يتح ّمل وزن الفيل :فقال له ملك سيام:
كنت لح ّد اآلن أص ّدق األشياء العجيبة التي ترويها ،لك ّنني
ألنّني حسبتك إنسانًا رصي ًنا ومنصفًا ُ
اآلن واثق من أنّك تكذب[[[.
يذهب هيوم إ ٰىل أ ّن املنهج املعقول يف مثل هذه الحاالت هو فحص وثاقة اعتبار الرواية
ورشوطها ،وليس رفضها بسبب تعارضها مع التجارب املاضية للمستمع .يف هذه القصة ال
[[[ لوك1998 ،م ،15 ،4 ،ص .387
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يريد لوك تأييد أداء ملك سيام ،إنّ ا يروم اإلشارة إ ٰىل التأثريات النفس ّية للمشاهدات املاضية
ىل مستمع الخرب.
ع ٰ
كيف ينبغي أن يكون موقف هيوم حيال مثل هذه األمثلة؟ إذا أخذنا امليول الطبيعيّة
لهيوم بعني االعتبار ،فيجب أن نتوقّع منه أن يعترب ر ّد فعل ملك سيام متّفقًا مع طبيعته؛
لذلك فإ ّن إنكاره لتج ّمد املياه موقف معقول .بيان ذلك أ ّن هيوم يعترب أ ّن االستدالالت
سوى طبيعة اإلنسان .يقول إنّنا ُعج ّنا
العلّيّة ال تقبل التدبري وال يوجد سبب لعقالنيّتها ٰ
وصنعنا من قبل الطبيعة ،بحيث ننظم أحكامنا حول األمور الواقعيّة عن طريق االستدالل
ُ
رصف بإرادته يف انتقاله من تص ّوره ليشء إ ٰىل تص ّور يشء آخر ،إنّ ا هي
العل .وما من أحد يت ّ
ّّ
طبيعتنا التي تفرض علينا مثل هذا االنتقال والتداعي .وعليه ،إذا درسنا سلوك أشخاص
مثل ملك سيام ،ووجدنا أنّه طبقًا لطبيعته اإلنسانيّة سوف ينكر بالتأكيد خرب تج ّمد املياه،
فيجب أن نؤيّد سلوكه هذا .لكن هيوم ال يتّخذ هذا املوقف ،فمن وجهة نظره ال ميكن
طبيعي ،وما كان سلوكه ليكون
ىل الرغم من أنّه سلوك
تأييد سلوك هذا الشخص
ّ
الهندي ،ع ٰ
ّ
وقابل للتأييد إلّ إذا أنكر معجزةً ،ال أن ينكر مج ّرد فعلٍ خارق للعادة .يقول هيوم
معقول ً
ً
يف هذا املضامر:
حق يف استدالله،
« أن األمري
ىل ّ
ّ
الهندي الذي امتنع عن قبول األخبار األو ٰىل للتج ّمد كان ع ٰ
الطبيعي أنّه كان ال ب ّد من شهادة متقنة ج ًّدا ليتق ّبل وقوع حوادث ناتجة عن حالة يف
ومن
ّ
الطبيعة مل يكن قد تع ّرف عليها ،وشبهها قليل ج ًّدا باألحداث التي كانت له عنها تجارب ثابتة
[[[
ورتيبة .تلك األخبار مل تكن متعارضة مع تجربته ،لك ّنها مل تكن متطابقة معها أيضً ا.
الهندي
يرى سلوك األمري
ّ
مث ّة يف هذه العبارات نقطتان جديرتان بالتأ ّمل ،األو ٰىل :أ ّن هيوم ٰ
طبيع ًّيا ،وهذا ما سبق لنا الكالم عنه؛ النقطة الثانية قوله إ ّن هذه األخبار ال تتعارض مع
تجربته لك ّنها ال تتطابق معها أيضً ا ،فام املراد من التعارض والتطابق؟ يظهر أ ّن هيوم يريد
ىل
ىل الرغم من عدم تطابق تجاربه مع أخبار التج ّمد ،إال أنّه ال تتعارض معها .وع ٰ
القول إنّه ع ٰ
الرغم من أنّه مل يشاهد التج ّمد ،لكن ما شهده يف حياته ال يقول إ ّن التج ّمد عمل ّية مستحيلة
وغري ممكنة .املقصود هنا اإلشارة إ ٰىل الفرق بني املعجزات والحوادث الخارقة للعادة التي ال
[[[ هيوم1989 ،م ،89 ،ص  113و .114
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ىل شكل
ىل الرغم من كونها غري عاديّةّ ،
يبي هيوم يف فقرة أوردها ع ٰ
ميكن تسميتها معجزات ع ٰ
يل هذا الفرق:
ىل ّ
النص األص ّ
هامش ع ٰ
هندي ميكن أن تكون له تجربة عن تج ّمد املياه يف الج ّو
(من الواضح أنّه ال يوجد إنسان
ّ
البارد .يضع هذا األم ُر الطبيع َة يف وضع غري معروف بالنسبة له بامل ّرة ،ومن املستحيل أن
يستطيع الحكم بطريقة قبل ّية ماذا سيكون تأثري الج ّو البارد .يُوجِد هذا األم ُر تجربة جديدة
نتائجها غري متعيّنة أب ًدا .أحيانًا ميكن أن نحدس عن طريق التمثيل ماذا ستكون النتيجة،
لكن هذا مج ّرد حدس ،ويجب االعرتاف أ ّن الواقع يف خصوص تج ّمد املاء يسري بخالف قواعد
ىل املاء ليس تدريج ًّيا
التمثيل والتشبيه ،وهو غري متوقّع بالنسبة
ّ
لهندي عاقل .تأثري الربد ع ٰ
وليس متطابقًا مع درجات الربودة ،وإنّ ا مبج ّرد أن تصل الربودة إ ٰىل درجة التج ّمد ت ُخرِج املا َء
يف آن واحد من حالة سائلة متا ًما إ ٰىل حالة جامدة متا ًما .إذًا ،ميكن أن تس ّم ٰى مثل هذه الحادثة
بأنّها خارقة للعادة ،وألجل أن يصدقها الذين يعيشون يف املناطق الحا ّرة ،فال ب ّد من شهادة
ج ّد متقنة ،لك ّنها مل تصل بعد إ ٰىل ح ّد اإلعجاز ،وال تتعارض مع التجربة املتك ّررة الرتيبة لسياق
سائل
كل الظروف متساوية .سكّان سوماطرة شاهدوا املاء ً
الطبيعة يف الحاالت التي تكون فيها ّ
يف مناخ بيئتهم ،وينبغي اعتبار تج ّمد مياه أنهارهم حالة مذهلة ،لك ّنهم مل يشاهدوا أب ًدا املياه
[[[
ىل نحو معقول بالنتيجة التي سيأيت بها الربد.
يف شتاء موسكو؛ لذلك ال ميكنهم الوثوق ع ٰ
حاول هيوم يف هذه الفقرة التي أضافها الحقًا أن يف ّرق بني األمور الخارقة للعادة وبني
الهندي دون أن يكون هذا السلوك نفسه ـأي اإلنكارـ
املعجزات ،فاعرتف بخطأ سلوك األمري
ّ
خاطئًا بخصوص الحوادث العجيبة.
التفاوت بني املعاجز واخلوارق للعادة
هل مث ّة فرق بني األمور الخارقة للعادة وبني املعجزات؟ وما هو هذا الفرق إذا كان مث ّة
فرق؟ ال يعرض هيوم بيانًا واض ًحا حول وجه الفرق بني هذين األمرين ،ولكن ميكن التخمني
فكل ما
من عباراته أ ّن احتامل ص ّحة قانون الطبيعة يعادل من وجهة نظره واح ًدا ،وبالتايل ّ
يخالفه ـ أي املعجزة ـ له احتامل يعادل الصفر .بينام احتامل األمور الخارقة للعادة ليس
الهندي
أخرى ،احتامل ص ّحة عبار ٍة كلّ ّية تُخرب عن تجارب ماضية ألمثال امللك
ّ
صف ًرا .وبعبارة ٰ
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أقل من واحد .يف ضوء ما أسلفنا من قول ،يجب أن ال يعمد هيوم بالنظر إ ٰىل
حول املياهّ ،
مرتكزاته إ ٰىل طرح مثل هذا االدعاء بشأن التعميامت االستقرائ ّية املتعلّقة بقوانني الطبيعة،
حتى لو كانت جميع املشاهدات متساوية.
ٰ
الهندي يرتبط بحادثة خارق للعادة ،فإذا كان تج ّمد املاء يف فصل
يرى هيوم أ ّن مثال امللك
ّ
ٰ
الشتاء حدث ًا خارقًا للعادة حسب تعبري هيوم ،فلن تكون التجربة املعارضة له قانونًا طبيع ًّيا،
ولكن مبا أ ّن إحياء امليّت معجزة حسب تعبريه ومصطلحاته ،فالتجربة املعارضة لها قانون
طبيعي .عبارة (املاء سائل دو ًما) عبارة كلّيّة تُستنتج من التجارب املاضية التي ال استثناء فيها
ّ
كل
أخرى تنتج عن تجارب ّ
لسكان املناطق الحا ّرة( .املوىتٰ ال يعودون إ ٰىل الحياة) عبارة كلّ ّية ٰ
كل األعصار واألمصار .مثة فارقان بني هاتني العبارتني الكلّ ّيتني ،يوضحان -حسب
الناس يف ّ
ادعاء هيوم -الفرق بني قانون الطبيعة وبني العبارات الكلّيّة التي هي دون قانون الطبيعة،
كل واحد من هذين ،أي املعجزات واألمور
وبالتايل ميكنهام تبيني الفرق بني معارضات ونواقض ّ
الخارقة للعادة .فام هام هذان الفارقان؟
رصح هيوم بالفارق األ ّول كام نقلنا عنه سابقًا .فقانون الطبيعة حصيلة تجارب رتيبة يف
ي ّ
مبعنى أنّنا إذا شاهدنا الرتابة يف تجارب يزداد فيها تن ّوع الظروف فعندها
ظروف مختلفة،
ٰ
ميكننا اعتبار العبارة الكلّ ّية الناتجة عن هذه التجارب الرتيبة يف ظروف متنوعة قانونًا طبيع ًّيا،
ولكن إذا مل يكن مث ّة تن ّوع يف ظروف تجاربنا ومشاهداتنا ،فال ميكن اعتبار نتيجة هذه التجارب
الرتيبة قانونًا طبيع ًّيا .وبناء عليه فكل ما يتعارض مع هذه العبارة الكلّ ّية ليس مبعجرة حسب
الهندي ،فبام أ ّن
مصطلحات هيوم ،إنّ ا هو مج ّرد يشء خارق للعادة .أ ّما بالنسبة إ ٰىل امللك
ّ
ىل أ ّن املياه سائلة دامئًا وبشكل رتيب ومتك ّرر ،مل تحصل إلّ يف ظروف املناخ
تجاربه الدالّة ع ٰ
الحا ّر؛ لذا فإ ّن العبارة الكلّ ّية (املاء سائل دو ًما) ال ميكن أن متثّل قانونًا طبيع ًّيا.
مختصة بظروف تشبه ظروف
ببيان آخر ،يجب أن تكون التعميامت االستقرائيّة
ّ
(كل املياه يف الظروف املناخيّة االستوائيّة سائلة)،
الهنديّ :
مثل لو قال امللك
مشاهداتنا فقطً ،
ّ
(كل املياه سائلة) ،فتعميمه هذا غري صحيح؛ أل ّن
لكان تعميمه هذا صحي ًحا ،ولكن إذا قالّ :
مشاهداته السابقة ومشاهدات الناس الذين يعرفهم حصلت كلّها يف ظروف مناخية استوائ ّية.
ىل ظروف مناخيّة غري استوائيّة يكون قد فعل شيئًا غري
وبالنتيجة إذا ع ّمم حكم سيولة املاء ع ٰ
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مقبول .إذن ،يجب تغيري رؤية هيوم عن قانون الطبيعة بهذا الشكل :إذا فحصت  nحالة من
كل تلك الـ (أ) (ب) ،ثم إذا كان  nعد ًدا كب ًريا مبا فيه الكفاية،
(أ) يف الظروف (ج) ،وكانت ّ
[[[
كل الـ (أ) (ب) يف الظروف (ج) يساوي واح ًدا.
فاحتامل أن تكون ّ
مستوى من القانون
أ ّما الفارق الثاين بني قانون الطبيعة وبني العبارات الكلّ ّية األد ٰىن
ٰ
فنوضحه بسؤال ،فحني نقول إ ّن قانون الطبيعة هو حصيلة تجارب ومشاهدات رتيبة ودامئ ّية،
فتجارب ومشاهدات َمن نقصد؟ إذا كان املِالك هو التجارب واملشاهدات الشخصيّة ،فيمكن
أن تكون تجارب شخصني اثنني مختلفة إ ٰىل درجة أنّها تك ّون قانونني متعارضني يف ذهنيهام،
أساسا
أو حتّ ٰى إذا كانت تجارب الناس يف منطقة جغراف ّية مع ّينة أو يف فرتة تاريخ ّية مع ّينة ً
لقانون الطبيعة ،سيبقي مث ّة احتامل يف انبثاق قوانني متعارضة من تجارب متفاوتة .إذن،
كل األزمنة واألمكنة بال
كل الناس يف ّ
طبيعي هي تجارب ّ
املالك يف التجارب الصانعة لقانون
ّ
أي زمان أو
رصح هيوم بأنّه يعترب إحياء إنسان ميّت معجزةً؛ ألنها مل تشاهد يف ّ
استثناء .هنا ي ّ
كل األزمنة واألمكنة
كل الظروف ويف ّ
لكل البرش يف ّ
مكان ،أي أل ّن التجربة الدامئ ّية املتشابهة ّ
تفيد أ ّن املو ٰىت ال يعودون إ ٰىل الحياة ،إذن هذه العبارة الكلّ ّية قانون من قوانني الطبيعة،
وإحياء ميّت يتعارض معها؛ لذا فهو معجزة.
أخرى ،والتعبري عنه مبا
يبدو أنّه ميكن بل يجب تغيري صياغة هيوم لقانون الطبيعة مر ًة ٰ
يأيت:
إذا فحصت  nحالة من (أ) يف ظروف (ج) من قبل (د) من األفراد ،وكانت جميع الـ (أ) (ب)،
لكل األزمنة واألمكنة
فإذا كان  nعد ًدا كب ًريا مبا فيه الكفاية ،و كان (د) عبارة عن أفراد ينتمون ّ
كل الـ (أ) (ب) يف الظروف (ج) يساوي واح ًدا.
التي تسودها الظروف (ج) ،فاحتامل أن تكون ّ
ينبغي التفطّن إ ٰىل أنّنا نعترب احتامل العبارة الكلّ ّية واح ًدا برصف النظر عن اإلشكال الذي
سبق أن ذكرناه .فبام أ ّن هيوم يلتزم بأ ّن العالقات بني األمور الواقعيّة ممكنة (غري رضوريّة)،
أي من التعميامت االستقرائ ّية يساوي واح ًدا ،كام ال ميكنه أن
فال ميكنه أن يعترب أ ّن احتامل ّ
يقول إ ّن نقيضه تب ًعا لذلك يساوي صف ًرا .إلّ أنّه يف ضوء تعريفه للمعجزة وللفرق الذي يلتزم
يل كان يرتكز
به بني املعجزة وبني األمور الخارقة للعادة ،يبدو أنّه عندما عرض استدالله القب ّ
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دليل تا ّم.
الطبيعي يساوي واح ًدا ،أي أ ّن الدليل الذي يؤيده ٌ
يف ذهنه أ ّن احتامل ص ّحة القانون
ّ
كل
الطبيعي مع ظروف ّ
أ ّما يف ما يتعلّق بالفارق األول ورضورة تشابه ظروف القانون
ّ
ل
كل حاالت االستقراء[[[ .مثّ ة يف ّ
املشاهدات السابقة ،فث ّمة صعوبة مشرتكة بني ّ
كل حكم ك ّ ّ
خاصة قد ال تتوفّر يف
استقرا ّيئ احتامل بأن تكون مشاهداتنا املاضية قد حصلت يف ظروف ّ
املستقبل .من املحتمل دو ًما يف املشاهدات املاضية للظاهرة (أ) ،أن تكون (أ) مقرتنة دو ًما
خاصة ال تتوفّر يف املستقبل أو يف أماكن ومواقع
بـ (ب)؛ أل ّن مشاهداتنا حصلت يف ظروف ّ
ىل ظروف ال تشبه
الكل بأن ّ
ٰ
كل الظواهر (أ) هي (ب) تعميم للحكم ع ٰ
أخرى؛ لذا فإ ّن الحكم ّ ّ
ظروف التجارب السابقة.
ىل مشاهدات
الكل ّ
ىل الرغم من أ ّن امللك
ّ
«كل املياه سائلة» ع ٰ
الهندي قد أسند حكمه ّ ّ
فع ٰ
ىل املناطق االستوائيّة ،ومل يراع تنوع الظروف يف مشاهداته وتجاربه ،ولكن كيف
تقترص ع ٰ
كل الظروف
ىل ّ
ميكن له أن يعلم بوجود ظروف
ٰ
أخرى غري التي عرفها؟ فعدم االطالع ع ٰ
كل التعميامت االستقرائ ّية ،وبالتايل فإنّنا عندما نقول إنّه يجب أن تكون
املتن ّوعة قائم يف ّ
الكل االستقرا ّيئ ،فام هو
الظروف متن ّوعة بالقدر الكايف يف التجارب التي يقوم عليها الحكم ّ ّ
ىل نحو القطع ،أم يوجد دو ًما
الحد الكايف من التن ّوع؟ هل ميكن االكتفاء بالظروف املنظورة ع ٰ
احتامل أن تكون هناك ظروف مختلفة مل نطلع عليها؟ يبدو أ ّن هذا االحتامل موجود دو ًما،
[[[
وقد اعرتف فالسفة العلم بوجوده.
ىل هذا األساس ،ال يوجد من هذه الناحية فرق بني قانون الطبيعة وما يعتربه هيوم
ع ٰ
الكل أ ّن التجارب املاضية
ما دون قانون الطبيعة؛ إذ يف الحالتني سيتصور من يؤمن بالحكم ّ ّ
كل الظروف املتن ّوعة املمكنة؛ لذلك فإ ّن من حقّه إذا شاهد حادثة معارضة لذلك
حصلت يف ّ
طبيعي ال استثناء له.
كل
الكل أن يعتربها نقضً ا لقانون ّ ّ
الحكم ّ ّ
ّ
كل األزمنة واألمكنة،
كل البرش يف ّ
أما الفارق الثاين ،فهو أ ّن قوانني الطبيعة حصيلة تجارب ّ
كل
فمتى نستطيع اعتبار ٍ
حكم ّ ّ
أ ّما ما دون القانون ،فهو حصيلة تجارب محدودة من البرشٰ .
لكل البرش؟
تعميم ملشاهدات مشرتكة ّ
لكل الناس أو
حول الطبيعة مثرة تجارب مشرتكة ّ
ً
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«استخدمت كلمة تجربة يف دراسة هيوم مرا ًرا،
يقول جورج كمپل الناقد املعارص لهيوم :لقد
ْ
يحظى بها يف استدالله .وأنا أحاول
ومن العجيب أنّه ال يع ّرف لنا هذا املصطلح رغم األه ّم ّية التي
ٰ
لفظي ،ويبدو أ ّن الكاتب يستخدمها
أن أع ّوض هذا النقص؛ إذ يبدو أ ّن هذه املفردة مشرتك
ّ
املعنى األ ّول واألنسب لهذه الكلمة هو التجربة الشخص ّية .تبتني التجربة
مبعنيني متفاوتني.
ٰ
كل شخص
ىل الذاكرة ،وتشمل فقط تلك القواعد الكلّ ّية أو االستنتاجات التي يصنعها ّ
الشخص ّية ع ٰ
املعنى اآلخر للذاكرة والذي نس ّميه التجربة املشتقّة
خاصة موجودة يف ذاكرته؛
من مقارنة أمور ّ
ٰ
ىل الشهادة ،وهو مثرة مقارنة بني التجارب الشخصيّة لآلخرين التي وصلتنا عرب الشهادات
يبتني ع ٰ
واألخبار وصنعنا منها قواعد واستنتاجات كلّ ّية» .من جهتنا نقول مستخدمني مصطلحات كمپل:
(قانون الطبيعة من وجهة نظر هيوم حصيلة تجربة مشتقّة ،واملعجزات تعارض التجارب
املشتقّة) .املعجزات بح ّد ذاتها تجارب مشتقة؛ ألنّها وصلتنا عن طريق شهادات اآلخرين ،لكن
أخرى ،هل تعارض األمو ُر الخارق ُة
من أين تنشأ التعميامت ما دون القانون
الطبيعي؟ بعبارة ٰ
ّ
التجارب الشخص ّية أم التجارب املشتقّة؟ إذا كان جواب هيوم أ ّن األمور الخارقة للعادة
للعادة
َ
الهندي مل يكن تج ّمد املياه
إشكال مفاده أنّه يف مثال امللك
تعارض التجارب الشخص ّية فسيواجه ً
ّ
كل الذين يعرفهم امللك أو الذين
الهندي فقط ،بل ّ
يف الربد متعارضً ا مع التجارب الشخص ّية للملك
ّ
يتلق ّٰى أخبا ًرا منهم ،لهم تجارب تشبه تجربته ،أي إنّهم مل يشاهدوا تج ّمد املياه نتيجة انخفاض
يتبي أ ّن األمور الخارقة للعادة ،من منظار هيوم ،ال تتعارض مع التجارب
درجة الحرارة .وهكذا ّ
الشخص ّية فقط ،بل تخالف التجارب املشتقّة أيضً ا.
فإذا كانت املعاجز واألمور الخارقة للعادة أيضً ا تعارض التجارب املشتقّة ،فام الفارق
بينهام؟ رمبا كان الفرق يف يشء من قبيل عدد الشهود وأصحاب التجربة ،أو تن ّوع ظروفهم.
ويبدو أ ّن العدد يف نفسه ال يشكّل فارقًا؛ ألنّه من املستبعد أن يكون عدد الذين ك ّونت
أقل من عدد الذين ك ّونت
الهنديّ ،
تجاربُهم العبار َة الكلّ ّية (كل املياه سائلة) يف ذهن امللك
ّ
ىل هذا األساس،
تجاربهم العبارة الكلّيّة (ليست ّ
كل املياه سائلة) يف ذهن شخص أورو ّيب .ع ٰ
ىل أساس تن ّوع ظروف الشهود وأصحاب التجارب ،وإذا كان األمر
ينبغي أن يقوم الفرق ع ٰ
كذلك ،فسيعود الفرق الذي أردنا أن نقول به بني قانون الطبيعة والعبارات الكلّ ّية ما دون
قانون الطبيعة عن طريق تباين تجارب الشهود وأصحاب التجربة إ ٰىل التن ّوع يف ظروف
التجارب ،وهو الفارق األول نفسه.
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كل التعميامت االستقرائ ّية يوجد احتامل أن نصادف
ذكرنا يف مقام بيان الفرق األ ّول إنّه يف ّ
أي عبارة كلّ ّية ذات احتامل يساوي واح ًدا،
يف وقت الحق ظروفًا جديدة ،فال نستطيع اعتبار ّ
باملعنى الذي ذكرناه ،وبالنتيجة فإنّه ال ميكن
أي عبارة كلّيّة «قانونًا طبيعيًّا»
وبالتايل لن تكون ّ
ٰ
كل الحوادث
أي واقعة معجز ًة مهام كانت خارقة للعادة وغري متوقّعة .وهذا يعني أ ّن ّ
اعتبار ّ
املعارضة للتجارب املاضية ستكون من قبيل تج ّمد املياه الذي رمبا كان إنكار خربه طبيع ًيا،
معقول.
ً
لك ّنه ليس
أي خرب معجزة وإنكاره من دون فحص ومتحيص
إذًا ،كيف يقول هيوم إنّه يجب رفض ّ
رصح هيوم
ىل ما ذكرناه أنّه لو كان بوسع قانون الطبيعة -كام ي ّ
العتباره وقيمته؟ الحظنا بنا ًء ع ٰ
أي تعميم استقرا ّيئ
يف بعض مواقفه -يف
مستوى دليل استقرا ّيئ تا ّم ،وإذا كان بوسعنا اعتبار ّ
ٰ
ىل دليل تا ّم ،ذا احتامل يساوي واح ًدا ،الستطعنا تقبّل الفارق بني قانون الطبيعة
يرتكز ع ٰ
والتعميامت ما دون قانون الطبيعة ،وبالتايل سنفرق بني املعجزة وسائر الحوادث الخارقة
يل الحوادث
للعادة .ويف حال وجود مثل هذا الفرق ،ستكون التوصية القائلة( :أنكروا بنحو قب ّ
معنى
العجيبة إ ٰىل درجة املعجزة ،أي الحوادث التي ال تنسجم مع القوانني الطبيع ّية) ذات ٰ
محصلٍ  ،ولكن كام الحظنا ال يوجد مثل هذا الفرق.
ّ
عدم قابل ّية املعجزة للتكرار
إذا اعتربنا قانون الطبيعة عبارة كلّ ّية يساوي احتامل ص ّحتها واح ًدا ،فكام سبق
القول ،سيكون احتامل وقوع املعجزة أي الحادثة املعارضة لقانون الطبيعة يساوي
صف ًرا .وبالعودة إ ٰىل مثال رجوع امليّت إ ٰىل الحياة ،الذي يعترب يف نظر هيوم جدي ًرا باسم
أي زمان وال
املعجزة يف حال حدوثه يقول هيوم :إحياء امل ّيت معجزة؛ ألنّه مل يشاهد يف ّ
أي مكان ،وعليه ،فاملعجزة من وجهة نظره حادثة فريدة؛ ألنّه لو ثبتت قبل ذلك
يف ّ
أخرى ،فسيكون من واجبنا
مثل -وتك ّررت اآلن م ّرة
حالة منها -عودة ميّت إ ٰىل الحياة ً
ٰ
التشكيك يف ص ّحة القانون الذي ك ّنا نؤمن به ،وبالنتيجة ينبغي علينا تبيني حاالت
االستثناء ،وإعادة النظر يف القانون الذي نعتقد به لنضيف له ـ رمبا ـ قي ًدا ليتّضح أ ّن
خاصة مدرجة يف القيد املذكور[[[ .بهذا البيان فإ ّن
امل ّيت ال يعود إ ٰىل الحياة إلّ يف ظروف ّ
[[[ سوينربن1996 ،م ،ص .606
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ىل األقل ،واملعجزة حادثة
قانون الطبيعة قانون ال يقبل النقض ،ومل يُنقض لح ّد اآلن ع ٰ
ال تقبل التكرار.
نبي
ترد بعض اإلشكاالت ع ٰ
ىل عدم قابليّة املعجزة للتكرار ،من ذلك أنّه إذا كانت معجزة ّ
[[[
النبي ميتًا
إحياء املوىتٰ وقام بذلك م ّرات متع ّددة ،فهل ميكن إنكار عمله هذا؟  .إذا أحيا هذا ّ
يف مكانٍ عام بحيث يعرتف الجميع بإعجاز عمله هذا ،ثم شكّك بعض الناس يف ص ّحة ا ّدعائه
وطلبوا منه تكرار هذا العمل ،وقام بإحياء ميّت آخر ،فإ ّن فعله هذا سيؤ ّدي إ ٰىل تكريس
موقفه ،أو سيقال إ ّن تكرار هذا الفعل يخرجه عن عنوان املعجزة.
النقيض ،يُطرح سؤال آخر يشكّك يف أصل عدم قابل ّية املعجزة
باإلضافة إ ٰىل هذا املثال
ّ
أي حادثة بخالف قانون
للتكرار ،فإذا كان عدم القابل ّية للتكرار رشطًا يف املعجزة ،فإ ّن وقوع ّ
الطبيعة لن يتمكّن من إقناع الشهود بوقوع معجزة؛ ألنّه سيكون من املحتمل دو ًما يف
املستقبل أن تقع هذه الحادثة ،وسينكر الشهود تك ّرر تلك الحادثة باعتبار أنّها كانت معجزة
ىل خطأ حني
يف السابق ،وسيقولون إ ّن هذه الحادثة أمر يقبل التبيني
الطبيعي ،وقد ك ّنا ع ٰ
ّ
اعتربناه يف السابق معجز ًة[[[.
العلمي
والتقدم
إعادة النظر يف القوانني العلم ّية
ّ
ّ
العلم مفهوم ممكن التص ّور؟ أال يشهد تاريخ العلم بحقيقة اسمها تق ّدم
هل تق ّد ُم ِ
ىل الطبيعة وإصالح أخطاء اإلنسان،
ىل زيادة االطالع ع ٰ
العلم؟ إذا كان تق ّدم العلم ينطوي ع ٰ
العلمي إ ٰىل
وهذه التنمية واإلصالح حقيقة ال تقبل اإلنكار ،فكيف ميكن تسويغ التق ّدم
ّ
جانب القول بال معقول ّية نقض قوانني الطبيعة؟ يؤمن العلامء يف فرتة من فرتات العلم
بقانون حول الطبيعة ،وشيئًا فشيئًا ونتيجة مشاهداتهم لحاالت ناقضة لذلك القانون،
يبدأون بالتشكيك يف ص ّحة القانون الذي آمنوا به ،وهذا ّ
الشك يدفعهم إ ٰىل إعادة النظر
يف ذلك القانون ،وأن يعرضوا قانونًا ميكن االستفادة منه يف إيضاح الحاالت الناقضة أيضً ا.
فإذا فرضنا أ ّن العلامء يفكّرون مثل هيوم ،ويرون أ ّن قوانني الطبيعة ال تقبل النقض إ ٰىل
أي حالة ناقضة ،فسينكرون هذه الحالة الناقضة بدل التشكيك
درجة أنّهم عند مشاهدة ّ
[[[ برود2002 ،م ،ص .450
[[[ برود2002 ،م ،ص  450؛ سوينربن1996 ،م ،ص  606و .607
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أي تق ّدم
أي من قوانني الطبيعة ،ولن نشهد ّ
أي إعادة نظر يف ٍّ
يف القانون ،عندئذ لن تحصل ّ
يف تاريخ العلم.
قد يقال إ ّن هيوم ال يعارض قبول نقض قانون الطبيعة يف حال مشاهدة حالة ناقضة
طبيعي ،فمن واجبه أن
له بشكل مبارش؛ لذلك إذا شاهد عامل بنفسه حالة ناقضة لقانون
ّ
ىل إيضاح الحاالت
يأخذ هذه الحالة مأخذ الج ّد ويدرسها ويحاول عرض قانون جديد قادر ع ٰ
االستثنائيّة.
رشاح هيوم أ ّن استدالل هيوم يتعلّق بشهادة الشهود واملؤ ّرخني ،وأنّه ال
يعتقد بعض ّ
عالقة له باألشياء التي يشاهدها الفرد نفسه أو يدرسها يف املخترب أو يستنبطها من آثار
[[[
الحوادث املاضية وبقاياها.
ولكن هل التفطّن أو التنبُّه إ ٰىل وجود نواقض لقوانني الطبيعة املقبولة يف مختلف
فرتات العلم ،هي حصيلة املشاهدات املبارشة للعلامء فقط؟ يبدو أ ّن األمر ليس كذلك،
ىل قوانني الطبيعة كانت نتيجة تقارير
مبعنى أ ّن كث ًريا من التشكيكات التي وردت ع ٰ
ٰ
طرحها آخرون حول نواقض أحد قوانني الطبيعة ،ث ّم اطأم ّن عاملٌ أو علامء ع ّدة لتلك
التقارير؛ لذلك انربوا لدراستها وفحصها ،وبعد دراستها حصلت لديهم هم أيضً ا معرفة
مبارشة بوجود الناقض أو النواقض الواردة يف التقرير ،وبذلك عمدوا إ ٰىل إعادة النظر يف
الطبيعي املزعوم.
القانون
ّ
إذا أخذنا استدالالت هيوم مأخذ الج ّد ،فسوف نواجه مشكلة يف خصوص الحاالت
التي ال يتص ّور فيها أحد أ ّن معجزة قد حصلت .وكثري من العبارات ُع ّدت قوانني طبيع ّية؛
أل ّن مث ّة تجارب رتيبة أيّدتها ،ولكن بعد مشاهدة حاالت االستثناء مل تعد تلك العبارات
مقبولة كقوانني طبيع ّية .واالستثناء األ ّول للشخص الذي مل يشهدها بنفسه يشبه قصص
املعاجز؛ لذلك فإ ّن أ ّول من يتلقّون تقارير هذا االستثناء يجب [حسب رأي هيوم] أن
ينكروه ويبقوا أوفياء للقانون املزعوم ،ونظ ًرا إ ٰىل أ ّن رأيهم حول ذلك القانون املزعوم ال
ىل حاله ،أي إ ّن التقرير الثاين
يتغي ،ففي مقابل التقرير الثاين لالستثناء،
ّ
سيبقى الوضع ع ٰ
ٰ
نرى أن (أ)
أيضً ا لن يُحدث تغي ًريا يف ذلك القانون
ىل ذلك ،فحني ٰ
الطبيعي املزعوم .وبنا ًء ع ٰ
ّ
[[[غسكني1988 ،م ،ص .154
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أي تقرير يفيد افرتاقهام ،ويف النتيجة لن
و (ب) يتلو أحدهام اآلخر دامئًا ،فيجب ّأل نقبل ّ
ىل دراسة هذه التقارير واألخبار إذا مل تُحدث التقارير تغي ًريا يف رأينا
يكون مث ّة ما يحفّزنا ع ٰ
أخرى،
يبقى مجال للتفكري بأ ّن هذه التقارير تحتاج إ ٰىل دراسة
ٰ
حول القانون املزعوم ،فلن ٰ
ىل هذا النحو ملا اكتشفت بعض القوانني البالغة األه ّم ّية؛ أل ّن
رصفوا ع ٰ
فلو كان العلامء قد ت ّ
الذين شاهدوا استثناءات القوانني املزعومة ناد ًرا مل يوضحوها بأنفسهم ،فلو كان هيوم
محقًّا يف قوله [يجب عدم قبول التقارير حول نواقض قوانني الطبيعة واستثناءاتها] ،فإ ّن
الذين يرون االستثناءات لن يستطيعوا تبيينها وإيضاحها ،والذين يستطيعون تبيينها ال
[[[
يستطيعون االقتناع بوقوع هذه االستثناءات.
يرى أ ّن تقارير نقض قوانني الطبيعة غري معقولة ،والحال أنّنا إذا مل
ّ
محصل الكالم أ ّن هيوم ٰ
نوافق هذه التقارير ملا علمنا أب ًدا بكثري من األمور التي نعلمها حول الطبيعة .وتكمن املشكلة
يف تص ّور هيوم للسلوك املعقول ،ونظ ًرا إ ٰىل أ ّن تص ّور العلامء يختلف عن تص ّور هيوم لحسن
البرشي اليوم إ ٰىل اكتشافات كبرية ،ولو كان العلامء يفكّرون بطريقة
توصل العلم
الحظ ،فقد ّ
ّ
كل هذه االكتشافات.
هيوم لك ّنا محرومني من ّ
[نقض لقانون الطبيعة] تقوم ثورة يف العلم .واملجتمع العلمي
فعندما تحصل معجزة ٌ
يسمح دو ًما بدحض نظريّة متينة ج ًّدا عن طريق مشاهدة حوادث كان التص ّور السائد
لها أنّها مستحيلة .وعندما شاهد وليام هاريف[[[ أ ّن القلب يض ّخ الدم الذي ينتقل من
الرشايني إ ٰىل األوردة ،فقد كان ما شاهد ميثّل معجزة؛ أل ّن العلم يف زمانه كان يعترب هذا
ىل قبولها؛
ً
الض ّخ والدوران
مستحيل ،وقد رفض كثري من زمالء هاريف شهادته ،ومت ّردوا ع ٰ
ألنّها مل تكن منسجمة مع الرؤية الكون ّية العلم ّية يف زمانهم ،بيد أ ّن آخرين نظروا إ ٰىل
ىل أنّها معتربة وذات قيمة إ ٰىل درجة رفضوا معها قيمة العلم يف زمانهم[[[.
شهادته ع ٰ

[[[ برود2002 ،م ،ص  450و .451
[2] William Harvey (1578 - 1657).
[[[ روت2002 ،م ،ص .433
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الطبيعي من رشوط املعجزة؟
هل نقض القانون
ّ
أي قانون من قوانني الطبيعة ،وميكن
يعتقد بعض فالسفة الدين أ ّن الحادثة التي ال تنقض ّ
ىل ر ّد
تبيينها وإيضاح ّ
كل أجزائها بواسطة القوانني الطبيعيّة ،ميكن أن تكون مدهشة وباعثة ع ٰ
ديني خالص أصيل إ ٰىل درجة يتس ّن ٰى معها اعتبارها معجزة .فإذا كانت مثل هذه الحادثة
فعل ّ
عىل الرغم
ديني متا ًما ،فإنّها ستعترب معجزة[[[ٰ ،
ج ّد مبهرة ّ
ومحية ومقرتنة بدعوة واضحة ألمر ّ
من أنّها ال تنقض قانونًا من قوانني الطبيعة.
نقيض تأيي ًدا لهذه الفكرة ،وهو مثال ّ
ىل أ ّن نقض قانون الطبيعة
يدل ع ٰ
ميكن طرح مثال ّ
النقيض مستلهمني أحد نقّاد
ليس رشطًا الز ًما ليك تكون الحادثة معجزة .نطرح هذا املثال
ّ
رصف[[[.
هيوم وبقدر من الت ّ
تص ّوروا أن تجتمع غيوم يف وقت واحد يف سامء مناطق متع ّددة من الكرة األرضيّة ،وتُظهر
كل هذه الكلامت ليشء واحد وتتض ّمن كلّها رسالة
معنى ،وتدعو ّ
هذه الغيوم كلامت ذات ٰ
كل منطقة
معي ،ولنفرتض أ ّن هذه العبارة تظهر يف غيوم ّ
واحدة تدعوا الناس التباع شخص ّ
ىل تبيني هذه الظواهر املتزامنة
بلغة سكّان تلك املنطقة .وافرتضوا كذلك أن العلامء يقدرون ع ٰ
ىل تحديد العوامل الجويّة التي أ ّدت إ ٰىل اجتامع
عن طريق قوانني الطبيعة ،وأنهم قادرون ع ٰ
املعي ،وأ ّن قوانني الضوء سمحت مبشاهدة تلك الغيوم من قبل سكان
الغيوم بهذه الشكل ّ
املعنى والرسالة املح ّددة ،فهل سيرت ّدد شخص يف إطالق عنوان املعجزة
األرض بهذا الشكل ذي
ٰ
ّ
سيشك أحد يف حقّانيّة الشخص الذي تدعو هذه الغيوم التّباعة؟
ىل هذه الحادثة؟ وهل
ع ٰ
طبيعي.
أي قانون
هذا يف حال كانت هذه الظاهرة املفرتضة ال تنقض ّ
ّ
تدخل اهلل أو العامل الالَّ
ّ
مرئي
ّ
من عنارص التعريف الثاين الذي يعرضه هيوم للمعجزة تد ّخل الله أو العامل الالَّ مر ّيئ
ىل نحو الدقّة تعريف املعجزة مبا يأيت :التخلّف عن أحد قوانني
يف حادثة املعجزة( .ميكن ع ٰ
خاصة أو بواسطة تد ّخل عاملٍ ال مر ّيئ)[[[.
الطبيعة بواسطة إرادة إله ّية ّ
[[[ شلزينجر1999 ،م ،ص  360و .361
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .11
[[[ هيوم1989 ،م ،90 ،ص .115
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الطبيعي ،والحال أنّه
يقول بعض الباحثني إ ّن املعجزة مفهوم متناقض؛ ألنّها تنقض القانون
ّ
ىل هذا اإلشكال بجواب جدير بالتأ ّمل ،ومفاده
لو نُقض اليشء فلن يكون قانونًا ،وقد أجيب ع ٰ
أ ّن القوانني املدنيّة تنظّم سلوك الشعب يف البلد ،ولكن قد تكون هناك استثناءات أحيانًا،
مثل العفو الذي يطلقة رئيس الجمهوريّة ،وميكن مقارنة املعجزة بهذه االستثناءات ،ومصدر
العفو يف هذه االستثناءات خارج السياق الدارج للقانون ،وهو يشء ال ميكن التن ّبؤ به .اإلتيان
باملعاجز ال يندرج ضمن إطار نشاطات العلامء أيضً ا .وعفو رئاسة الجمهوريّة ال يع ّد نقضً ا
للقانون ،وال يعترب مامرسة غري قانونيّة ،بل هو خارج النظام القانو ّين ،واملعجزة كذلك ليست
[[[
نقضً ا لنظام قوانني الطبيعة ،بل خارج سياقها.
يف هذا الر ّد الذي ُعرض بلغة استعاريّة وغري ف ّن ّية ،مث ّة نقطتان تلفتان النظر:
األو ٰىل :تناقض مفهوم املعجزة إذا ع ّرفناها بأنّها نقض لقانون الطبيعة .وقد ذكرنا سابقًا
أنّه إذا كان لدينا تص ّور عقال ّين لقوانني الطبيعة ،فإ ّن التخلّف عن قانون الطبيعة سيكون
مبعنى التخلّف عن قانون ال يقبل التخلّف ،وهذا تعبري متناقض.
ٰ
الثانية :إذا كان عامل التخلّف عن القانون خارج نطاق الطبيعة ،فإ ّن االستثناء من القانون
أي تناقض .أ ّما عندنا ننكر إمكانيّة العلل فوق الطبيعيّة أو
لن يعود تخلّفًا ،ولن يحصل ّ
[[[
الطبيعي.
نتجاهلها ،فستكون استثناءات القوانني الطبيع ّية تخلّفًا عن القانون
ّ
قليل عن عامل إلهي أو ال مريئ خارج نطاق الطبيعة.
هنا ،نروم التحدث ً
يرى هيوم أنّنا إذا قبلنا شهادة شاهد يخرب عن وقوع حدث تن ِكر علو ُمنا وقو َعه ،فال ّ
شك
ٰ
أنّنا نكون قد قبلنا أن تكون علومنا خاطئة .فام الذي ينبغي فعله يف هذه الحالة؟ السلوك
العادي هو أن نعيد النظر يف علومنا ونبحث عن علل ميكنها تبيني تلك الحادثة ،وتشخيص
ّ
قوانني تؤيّد مشاهداتنا املاضية وتعضد يف الوقت ذاته املشاهدات الجديدة املتعارضة مع
القوانني السابقة[[[.
هذا يف حال كان للحادثة الجديدة علّة طبيع ّية ،أ ّما إذا كانت علّة هذه الحادثة خارج
[[[ شلزينجز1999 ،م ،ص .360
[[[ لوين2005 ،م ،ص  1ـ .29
[[[ روت2002 ،م ،ص  434و .435
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نطاق الطبيعة ،فال تعارض بني تلك الحادثة وبني العلم والقوانني الطبيع ّية ،بحيث ميكن
التح ّرر من هذا التعارض عن طريق إعادة النظر يف العلم؛ باعتبار أ ّن التعارض وقع مع
طبيعي ميكن اكتشافه الحقًا يستطيع إدراج تلك
أي قانون
الطبيعة نفسها .الواقع أنّه ال يوجد ّ
ّ
[[[
الحادثة داخل نطاق علم الطبيعة.
العل؟ قد
ىل الحكم بشأن املعجزات عن طريق االستدالل ّ ّ
كيف ي ّدعي هيوم أنّه قادر ع ٰ
يقال إ ّن هيوم مل ي ّدع مثل هذا االدعاء أب ًدا ،وهو يحكم بشأن أخبار املعجزة فقط وليس بشأن
يصح توقّع
املعجزة ،ولكن إذا مل يستطع أحد الحكم بشأن وقوع املعجزة أو عدم وقوعها ،فهل ّ
أن يحكم بشأن ص ّحة أخبار املعاجز أو سقمها.
يعتقد هيوم -كام سبقت اإلشارة -أ ّن املنهج الصحيح الوحيد للحكم بشأن األمور الواقع ّية،
العل ،وبناء عليه ،فإذا أردنا الحكم حول املعجزات وأخبارها أيضً ا ،فيجب
هو منهج االستنتاج ّ ّ
العل .يستخدم هيوم يف الحكم حول أخبار املعاجز منهج
أن نقوم بذلك عن طريق االستدالل ّ ّ
العل .وميكن طرح السؤال بشكلني يف مقام الحكم حول أخبار املعاجز؛ فنسأل أ ّو ًل
االستدالل ّ ّ
أنّه هل خرب املعجزة الفال ّين خرب صادق؟ وسؤالنا يف هذه الحالة سؤال عن املعجزة نفسها،
فعل؟ الشكل الثاين لطرح السؤال هو أنّه هل
مبعنى أنّنا نسأل هل املعجزة امل ّدعاة وقعت ً
ٰ
تصديق خرب وقوع املعجزة الفالن ّية أو العالن ّية عمل ّية معقولة؟ يف هذه الحالة ال يبدو أ ّن
لسؤالنا عالقة بوقوع املعجزة أو عدم وقوعها؛ بل نسأل أنّه بغض النظر عن وقوع مثل هذه
املعجزة أو عدم وقوعها ،فهل من املعقول إزاء خرب وقوعها أن نص ّدق هذا الخرب؟ وإذا قلنا إنّه
أي ظروف ،أي حتّ ٰى لو شهد وقوع املعجزة
ال يوجد أحد يستطيع االعرتاف بوقوع معجزة يف ّ
أي خرب من أخبار
ىل هذا االفرتاض فإ ّن من
الطبيعي تعذّر قبول ّ
فال يستطيع تصديقها ،وبنا ًء ع ٰ
ّ
أقوى من املشاهدة املبارشة .وإذا مل يتس ّن موافقة خرب يفيد
أي خرب ٰ
املعاجز؛ ألنّه ال يوجد ّ
محل للسؤال عن معقول ّية قبول ذلك الخرب .فهل ميكن االعرتاف
يبقى ّ
وقوع معجزة ما ،فال ٰ
العل؟
ىل أساس االستدالل ّ ّ
والحال هذه -بوقوع معجزة ع ٰيرى هيوم أ ّن العلّ ّية عالقة بني شيئني نستنبطها عرب مشاهدة هذين الشيئني ،وهذا يعني
ٰ
ومعلول ،ومن
ً
نرى أب ًدا العالقة العلّ ّية نفسها ،إنّ ا نشاهد شيئني نس ّميهام بعد ذلك علّة
أنّنا ال ٰ
[[[ روت2002 ،م ،ص  434و .435
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نرى ذلكم الشيئني
مشاهدة اآلرصة الدامئ ّية بينهام نستنتج عالقة باسم العلّ ّية ،أي أنّنا عندما ٰ
يتداعى إ ٰىل أذهاننا تص ّور عن أحدهام مبج ّرد حضور انطباع أو
يتعاقبان بشكل مستمر ،بحيث
ٰ
أي تأ ّمل أو تفكري ،عندئذ نستنتج أ ّن مث ّة بني هذين الشيئني عالقة علّيّة.
تص ّور عن اآلخر ،وبدون ّ
استنباط عالقة علّ ّية بني هذين الشيئني إ ٰىل جانب االعتقاد بتشابه املستقبل مع املايض ميكّننا
ىل املستقبل من منطلق مشاهداتنا املاضية،
من اللجوء إ ٰىل االستنتاجات العلّ ّية ،وأن نحكم ع ٰ
بحيث نجعل مشاهداتنا سن ًدا للحكم حول يشء ليس مشهو ًدا بالنسبة لنا يف الوقت الحارض.
وليك يكون مثل هذا االستدالل ممك ًنا ،فال ب ّد أن يكون مث ّة تشابه ٍ
كاف بني األمر املشهود بالنسبة
يتداعى يف أذهاننا مبشاهدة
لنا اآلن وبني أحد الشيئني اللذين توجد بينهام عالقة علّ ّية ،بحيث
ٰ
طبيعي -أم ٌر آخر يشبه الطرف اآلخر من العالقة العلّ ّية.
هذا األمر -وبشكل
ّ
فمتى
ع ٰ
ىل سبيل املثال ،إذا حكمنا أ ّن بني (أ) و (ب) عالقة علّيّة ،واعتربنا (أ) علّ ًة لـ (ب)ٰ ،
ما شاهدنا شيئًا شبي ًها بـ (ب) ميكننا استنتاج شيئًا شبي ًها بـ (أ) كعلّة لليشء الشبيه بـ (ب).
فإذا ع ّرفنا املعجزة بأنّها يشء علّته الله ،فيجب أن يكون مث ّة تشابه بني الله غري املشهود وبني
مبعنى أن نكون قد شاهدنا سابقًا حوادث تنقض قانون
علّة أحداث مثل املعاجز امل ّدعاة،
ٰ
الطبيعة ،وتزام ًنا مع مشاهدة تلك الحوادث نكون قد شاهدنا عللها أيضً ا ،لنستطيع مبشاهدة
ناقض آخر لقانون الطبيعة أن نحكم بوجود علّته التي هي حقيقة ال تقبل املشاهدة حسب
االفرتاض.
أي معجزة؟ وإذا ك ّنا قد شاهدناها فهل نكون قد شاهدنا
ولكن هل شاهدنا يف السابق ّ
علّتها؟ وال ّ
شك أن هذا غري صحيح؛ أل ّن علّة املعجزات حسب التعريف ال تقبل املشاهدة ،من
هنا فإنّنا ال ميكن أن نكون قد شاهدنا يف السابق ومل ّرات عديدة معجزات مع عللها ،بحيث
نحكم بأ ّن علّته هي الله أو موجود آخر ال يقبل املشاهدة مبشاهدة ناقض آخر ألحد قوانني
أي حادثة.
الطبيعة .وإذا مل نستطع صياغة مثل هذا االستدالل ،فلن نستطيع التأكّد من إعجاز ّ
فنقول باختصار:
العل.
 .1الحكم حول ّ
أي أمر من األمور الواقع ّية يجب أن يكون مبنهج االستنتاج ّ ّ
 .2املعجزة أمر من األمور الواقعيّة.
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ٌ
مسبوق مبشاهدة مك ّررة لعلل أو معلوالت شبيهة بذلك
أي يشء
العل بشأن ّ
 .3االستنتاج ّ ّ
اليشء.
إلهي أو ما ورا ّيئ.
 .4املعجزة حادثة بخالف قانون الطبيعة تت ّم بواسطة فاعل ّ
 .5ال ميكن مشاهدة الله والحقائق فوق الطبيع ّية.
العل.
ىل املعجزة يجب أن يت ّم مبنهج االستنتاج ّ ّ
 .6نستنتج من  1و  2أ ّن الحكم ع ٰ
ىل املشاهدة السابقة
العل بشأن املعجزة متف ّرع ع ٰ
 .7نستنتج من  3و  4أ ّن االستنتاج ّ ّ
اإللهي أو املاورا ّيئ.
لعلّتها ،أي الفاعل
ّ
ىل املعجزة فر ٌع مشاهدة سابقة لعلّتها.
 .8نستنج من  6و  7أ ّن الحكم ع ٰ
ىل املعجزة غري ممكن.
 .9نستنج من  5و  8أ ّن الحكم ع ٰ
أي حادثة
ىل ّ
ىل املعجزة غري ممكن ،فلن يستطيع ّ
أي شخص الحكم ع ٰ
إذا كان الحكم ع ٰ
ألي شخص أن يشهد معجز ًة باعتبارها
حتى لو شاهدها ،وبنا ًء عليه فإنّه ال ميكن ّ
بأنّها معجزة ٰ
أي شخص اإلخبار عن وقوع معجزة؛ ولهذا كان فحص احتامل
معجزة ،وبالنتيجة ال يستطيع ّ
صدق أخبار املعجزة عمل ّية عبث ّية فارغة.
الطبيعي
الطبيعي الالمر ّيئ أو العامل ما فوق
اإللهي
قد نفكّر بحذف عنرص تدخل الفاعل
ّ
ّ
ّ
ىل أساس تعريفه األ ّول،
الالمر ّيئ من تعريف املعجزة ،ونحلّل استدالل هيوم ض ّد املعجزة ع ٰ
مبعنى أن نعترب املعجزة نقضً ا لقانون الطبيعة ،ولكن إذا ع ّرفنا املعجزة بهذا الشكل ،فسوف
ٰ
ىل وجود الله ،ويف هذه الحالة ّ
ستدل
ّ
تختل داللة املعجزة .فاملعجزة تُستخدم أحيانًا كربهان ع ٰ
ىل وجود الله يف رأي أنصار هذا الربهان.
ع ٰ
ىل حقّانيّة رسالة إلهيّة ،ويف هذه الحالة أيضً ا ّ
تدل
كام أ ّن املعجزة تستخدم كدليل ع ٰ
ىل حقّان ّية الرسالة ألنّها ّ
ىل تد ّخل الله .إذن،
ىل تد ّخل ق ّوة فوق طبيع ّية أو ع ٰ
تدل ع ٰ
املعجزة ع ٰ
حتى لو مل يرد برصاحة يف تعريف
يف كال الحالتني ميتاز عنرص التد ّخل
اإللهي بطابع ّ
رمزي ٰ
ّ
كل حال ،فإ ّن املعجزة حدث خارق للعادة وناقض لقانون الطبيعة بواسطة
ىل ّ
املعجزة .ع ٰ
طبيعي.
تد ّخل فوق
ّ
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ىل وجود
ىل وجود الله ،فهو أنّنا إذا أردنا اعتبار املعجزة ً
دليل ع ٰ
أ ّما نقد برهان املعجزة ع ٰ
العل ،فمن الالزم أن نكون قد
ىل وجود فاعل فوق
طبيعي عن طريق االستدالل ّ ّ
الله أو ع ٰ
ّ
ىل
ج ّربنا سابقًا معجزات مع عللها ،وهذا يعني أنّنا قبل االستدالل ّ
ىل وجود الله أو ع ٰ
العل ع ٰ
العوامل فوق الطبيع ّية ،فال ب ّد أن نكون قد شاهدنا وج ّربنا الله أو العوامل الطبيع ّية ،وبذلك
العل[[[.
نستنتج أنّنا ال نستطيع إثبات وجود الله عن طريق املعاجز بواسطة االستدالل ّ ّ
ىل التعريف الثاين للمعجزة هو أننا إذا سلّمنا أ ّن الله هو علّة
و قد ورد إشكال آخر ع ٰ
املعجزات ،فلن نستطيع القول بوجود بسياق ثابت ورتيب للطبيعة؛ إذ بتد ّخل الله ـ الذي
أي لحظة .من جهة
ال ميكن تخمينه بالنسبة لنا ـ سيكون تغيري سياق الطبيعة ممك ًنا يف ّ
ىل األمور يكون ممكن التطبيق
ٰ
العل الذي هو املنهج الوحيد للحكم ع ٰ
أخرى ،فإ ّن االستدالل ّ ّ
عندما نؤمن برتابة تيّار الطبيعة وثباته فقط .وعليه فإنّه مبج ّرد قبول تد ّخل الله يف تحقيق
كل األشياء مبا يف ذلك املعجزات ستنهار .وبانتفاء
ىل ّ
املعجزات ،فإن إمكانيّة االستدالل ّ
العل ع ٰ
يبقى أساس للثقة بالحكم القائل إ ّن الله هو علّة
العل ع ٰ
إمكان ّية االستدالل ّ ّ
ىل املعجزات ،فلن ٰ
حادثة خارقة للعادة مشهودة من قبلنا[[[.
العل ممكن فقط يف العالقات بني األعيان والظواهر املادية ،واعتقدنا
إذا قلنا إ ّن االستدالل ّ
العل ،فنكون قد
كل األحكام
أ ّن ّ
ّ
املختصة باألمور الواقع ّية يجب أن تت ّم ع ان طريالستدالل ّ ّ
واقعي خارج عامل املا ّدة.
ىل أمر
التزمنا مسبقًا بتعذّر الحكم ع ٰ
ّ
واقعي هو خارج نطاق دراستنا وفحصنا
إذن ،لقد أجهدنا أنفسنا دون طائل يف فحص أمر
ّ
العل حسب التعريف؛ ولهذا مل يجعل هيوم غايته يف دراسة (حول املعاجز) دراسة املعجزة،
ّّ
ىل رشوط التصديق
بل جعل موضوعه اإلخبار باملعجزة وأنّه هل تتوفر روايات وقوع املعاجز ع ٰ
والقبول أم ال تتوفر .يظن هيوم بأ ّن اإلخبار عن املعجزة يحصل داخل العامل املا ّد ّي لذلك ميكن
العل بشأن
العل ،ولكن كام ت ّم اإليضاح فإ ّن تعذّر االستدالل ّ ّ
دراسته عن طريق االستدالل ّ ّ
العل
ىل اإلخبار باملعجزة أيضً ا .طب ًعا ،أل ّن االستنتاج ّ ّ
املعجزة يؤ ّدي بالنتيجة إ ٰىل تعذّر الحكم ع ٰ
ليس بالتأكيد منه ًجا صحي ًحا للحكم حول املعجزات.
[[[ روت2002 ،م ،ص  437و .438
[[[ م.ن.
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ضد املعجزة
دراسة حتليل ّية لالستدالل
القبيل ّ
ّ
يل ،وأوضحنا العنارص املساهمة يف هذا
الكل الستدالل هيوم القب ّ
ذكرنا يف ما سبق الشكل ّ ّ
يعب عن تعارض استداللني علّيّني يعتقد هيوم أ ّن
االستدالل .أرشنا إ ٰىل أ ّن االستدالل املذكور ّ
األقوى دليل يؤيّد قانونًا من قوانني
العل
ٰ
أحدهام ٰ
أقوى دامئًا من الثاين .الدليل أو االستدالل ّ ّ
يتجسد
الطبيعة ،والدليل أو االستدالل ّ
العل األضعف دليل يؤيّد تطابق الخرب مع الواقعّ .
ىل
دليل تطابق الخرب مع الواقع يف تجاربنا املاضية ،حيث شاهدنا غالبًا أ ّن روايات الرواة ،ع ٰ
خاصة ،تتطابق مع الواقع ،بيد أ ّن هذه التجربة ليست دامئيّة؛ ألنّنا
افرتاض عدم وجود قرائن ّ
ج ّربنا حاالت من عدم ص ّحة األخبار والروايات.
طبيعي هو تجربة دامئ ّية ومتقنة إ ٰىل درجة أ ّن احتامل
ىل قانون
ويف املقابل فإ ّن الدليل ع ٰ
ّ
فمقتىض
تعب عن ذلك القانون يساوي واح ًدا أو أنّه احتامل قوي ج ًّدا ،وهكذا
ص ّحة العبارة التي ّ
ٰ
العقل أن نر ِّجح دامئًا قانون الطبيعة وننكر روايات املعاجز عند التعارض بني هذه وتلك.
متسك به
يل بأشكال متع ّددة ،أوردنا هنا تقري ًرا ّ
وقد ذكرنا يف ما سبق تقرير الربهان القب ّ
كثري من األنصار منذ زمن هيوم إ ٰىل يومنا هذا .والوجه املشرتك لهذه التقارير هو أ ّن قبول
[[[
األقوى.
ىل الدليل
روايات املعاجز
ٰ
ٌ
ترجيح للدليل الضعيف ع ٰ
يرسد پرايس ،وهو معارص لهيوم ،دليل اعتبار الخرب ودليل قبول قوانني الطبيعة ،ثم
سوى ترجيح للدليل
يقول( :من منظار هيوم ،قبول أخبار املعجزات بح ّجة شهادة البرش ليس ٰ
ىل ٍ
األقوى .إنّه تنكّر ٍ
مرشد غالبًا ما خدعنا.
ىل الدليل
ٰ
ملرشد مل يخدعنا أب ًدا ،وإقبال ع ٰ
الضعيف ع ٰ
[[[
ىل تجربة ضعيفة متغرية).
إنّه قبول بأمر معارض للتجربة الرتيبة املتك ّررة توكّ ًؤا ع ٰ
ويقصد پرايس باملرشد الذي مل يخدعنا أب ًدا التجرب َة الثابتة التي تؤيّد قانون الطبيعة،
وأ ّما املرشد الذي خدعنا فهو يف الغالب األخبار والروايات التي تنبئ عن أمور خارقة للعادة.
و يقرر جورج كمپل ،معارص آخر لهيوم ،رأي هيوم بقوله:
(التجربة هي مرشدنا الوحيد يف االستدالالت املتعلّقة باألمور الواقع ّية .التجربة يف بعض
[[[ إيرمن2000 ،م ،ص .21
[[[ پرايس2000 ،م ،ص .158
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متغية وغري رتيبة .التجارب غري الرتيبة تنتج محتملة ليس
األمور ثابتة ورتيبة ،ويف بعض األمور ّ
[مبعنى أنّها تنتج نتائج ال يحتمل خالفها] .مث ّة
ىل نتائجها
إلّ  ،أ ّما التجارب الثابتة فهي دليل كامل ع ٰ
ٰ
أخرى،
ىل فئة ٰ
يف االحتامل دو ًما مشاهدات متخالفة ،حيث نجد أ ّن فئة من املشاهدات تتغلّب ع ٰ
ىل الطرف املغلوب .يف مثل هذه الحاالت
ويتوفر دليل تكون ق ّوته متناسبة مع درجة تف ّوقه ع ٰ
يجب املقارنة بني التجارب واملشاهدات املتخالفة ،وبني متييز التجارب القليلة العدد عن التجارب
[[[
ىل الدرجة الدقيقة لق ّوة الدليل الغالب.
حتى نحصل ع ٰ
الكثرية العددٰ ،
و يتابع كمپل فيقول إ ّن دليل قبول الشهادات واألخبار هو يف رأي هيوم من قبيل األدلّة
وأقوى
االحتامل ّية ،أ ّما دليل القوانني الطبيع ّية فيمثّل تجربة قاطعة ثابتة ،فهو دليل أكمل
ٰ
من دليل قبول األخبار .فلو أنبأت أخبا ٌر بوقوع ٍ
دليل
نقض لقانون الطبيعة ،فسيشكّل ذلك ً
احتامليًّا مقابل دليل قاطع .وإذا أنقصنا درجة ق ّوة الدليل الضعيف واحتامليّته من درجة
أي ق ّوة
ق ّوة الدليل
تبقى ّ
ٰ
األقوى واحتامليّته ،سيكون الباقي لصالح دليل قانون الطبيعة ،وال ٰ
لدليل املعجزة( ،وعليه ،مهام كان عدد الشهود الذين يشهدون ملعجزة من املعاجز ،فلن ميكن
[[[
حتى بأد ٰىن الدرجات).
التصديق بتلك املعجزة ٰ
ويدعى يس
رشاح املعارصين لهيوم
يل لهذا التقرير عن لسان أحد ال ّ
ننقل الشكل التفصي ّ
ٰ
دي برود[[[.
ىل أساس شهادات اآلخرين وإخباراتهم؛ أل ّن
 .1ما نعتقده حول كثري من األشياء قائم ع ٰ
اآلخرين يقولون إنّهم شهدوا الحادثة الفالنية ،فإنّنا نؤمن بوقوعها.
 .2إنّنا نثق بشهادة اآلخرين؛ أل ّن التجارب املمت ّدة تعلّمنا أ ّن الناس الذين ليس لديهم
دوافع للكذب ،وال يوجد سبب لخداعهم أو انخداعهم ،حني يقولون إنهم شهدوا وقوع
حادثة ما ،فهم قد شهدوها حقًا .حقّقنا مرا ًرا يف أخبار اآلخرين ،ووجدنا أنّها صحيحة يف
ىل كذب رواة قصة معينة أو خطئهم
حاالت كثرية؛ لذلك إذا مل يكن لدينا دليل ّ
خاص ع ٰ
القصة أو الخرب خ ًربا معت ًربا.
سنعترب تلك ّ
[[[ كمپل2000 ،م ،ص .177
[[[ م.ن.
[[[ برود2002 ،م ،ص 444ـ .446
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يريد هيوم أن يقول إ ّن عقيدتنا بشهادات اآلخرين وأخبارهم هي بالضبط من نوع
عقيدتنا بالقوانني العلّ ّية .يف القوانني العلّ ّية أعتقد أ ّن (ب) يأيت دامئًا بعد (أ)؛ ألنّني
شاهدت (ب) يأيت دامئًا بعد (أ) .ومن هنا فإنّه ميكن االستناد إ ٰىل إخبار إنسان عاقلٍ
موثوقٍ يخرب بيشء شهده؛ ألنّه مث ّة حاالت كثرية توفّرت لنا فيها فرصة دراسة صدق املخرب
واختباره ،ووجدنا أ ّن الرواة يروون لنا الواقع .وعليه ميكن اعتبار االعتقاد برضورة قبول
األخبار من قبيل االعتقاد بأن («ب) يأيت دو ًما وراء (أ).
بأي يشء مبا يتناسب مع األدلّة املوافقة واملعارضة
.3ينبغي أن نزيد أو نقلّل من اعتقادنا ّ
لذلك اليشء ،فإذا جاء (ب) تب ًعا لـ (أ) يف  99حالة من مئة حالة شهدناها ،ومل يأت وراءه
يف حالة واحدة ،فسيكون توقّعنا كب ًريا يف الحالة القادمة أن يأيت (ب) تب ًعا لـ (أ)؛ أ ّما إذا
كان هذا التتابع قد حصل يف نصف الحاالت املشاهدة ،فلن يكون التوقّع كب ًريا لجهة
حصول التتابع املذكور يف الحالة املقبلة .وميكن تطبيق هذه القاعدة نفسها بشأن اعتبار
األخبار.
 .4إذا كانت األخبار املتعلّقة بحادثة ما متعارضة ،وكانت ظروف كال الخربين متساوية،
كأ ْن يكون الشهود متساوين من حيث الوثاقة ،فمن الطبيعي أن ال نستطيع منح اعتبار
ىل عدم وقوعها.
كبري ّ
ىل وقوع الحادثة يساوي دليلنا ع ٰ
ألي من الطرفني؛ أل ّن دليلنا ع ٰ
ولكن إذا مل يكن هناك تعارض يف األخبار ،أي إ ّن جميع الشهود رووا وقوع الحادثة
باإلجامع ،فإ ّن عقيدتنا ستتع ّزز بسبب إجامع الشهود؛ ألنّنا نعلم أنّه عندما يكون الشهود
ىل رواية حادثة معينة ،فإ ّن تلك الحادثة تكون قد وقعت.
الصادقون الرشفاء مجمعني ع ٰ
 .5تتع ّزز عقيدتنا أو تضعف مبا يتناسب مع وقوع الحادثة املرويّة من حيث احتاملها أو
علمت أ ّن حوادث من النوع الذي رواه الشهود قد وقعت يف الغالب،
عدم احتاملها .إذا
ُ
فلن يكون هناك سبب ليك ّ
أشك يف أخبارهم ،ولكن إذا كانت الحادثة التي يروونها بخالف
األشياء التي تقع غال ًبا ،أي إذا كانت خارقة للعادة ،فال يجب أن اعتقد بص ّحة أخبارهم
تروى من ِقبل أفراد صادقني أكرث
ىل نحو حاسم؛ ألنّه مبا أ ّن حاالت ص ّحة األخبار التي ٰ
ع ٰ
من حاالت سقمها ،سأميل إ ٰىل تصديق خرب وقوع الحادثة املذكورة املرويّة باإلجامع من
قبل شهود صادقني ،ولكن حيث إ ّن خربهم مخالف للمعتاد ،فسأميل إ ٰىل رفضه .يتعارضان
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ىل تجاريب السابقة ،والتايل فإ ّن الحكم النها ّيئ سيكون ح ًّدا وسطًا
هذان امليالن القامئان ع ٰ
بني هاتني الحالتني.
تروى هي معجزة ،أي نقض [فريد] لقانون من
 .6لنفرتض أ ّن الحادثة الخارقة للعادة التي ٰ
أي نقض لها ،يف هذه الحالة وبالنظر للحادثة
قوانني الطبيعة ،أي األنظمة التي مل يشاهد ّ
ىل
ىل إنكار ذلك الخرب؛ ألنّنا منتك ٰ
نفسها منتلك ٰ
أقوى دليل ممكن ع ٰ
أقوى دليل ممكن ع ٰ
ىل قانون الطبيعة.
االعتقاد بخالفه ،أي إنّنا منتلك ً
دليل ـ وهو تجربة كاملة رتيبة ـ ع ٰ
يل لهيوم ض ّد املعجزة باختصار:
وبذلك ،سيكون االستدالل القب ّ
عى تتعارض متا ًما مع تجربة رتيبة ،وليك
ىل تعريف املعجزة ،فإ ّن ّ
بنا ًء ع ٰ
أي معجزة ت ّد ٰ
سوى تجربة جواز الثقة باألخبار والشهادات ،والحال أ ّن هذه
نعتقد بتلك املعجزة فال منتلك ٰ
ىل افرتاض صدق الشهود وصالحيّتهم التا ّمةّ ،إل أنّها ليست تجربة رتيبة
حتى ع ٰ
التجربة ٰ
أقوى الشهود.
ودامئ ّية؛ لذلك ال ّ
حتى لو شهد بها ٰ
يحق لنا أب ًدا أن نعتقد ّ
بأي معجزة ٰ
يل يف ضوء ما ب ّيناه.
نروم فيام ييل تقويم بعض أجزاء هذا االستدالل التفصي ّ
تعارض األد ّلة
التوصل إ ٰىل نتيجة
ىل أساس التّعارض بني دليلني .وهو يعتقد أنّه ميكن ّ
يقوم استدالل هيوم ع ٰ
كل واحد
هذا التّعارض عن طريق حسابات ك ّم ّية .واملقصود من الحسابات الك ّم ّية حساب ق ّوة ّ
من الدليلني املتعارضني ث ّم مقارنتهام ببعضهام .هذه املقارنة ممكنة يف حال إمكانيّة قياس اعتبار
الرواية وقابل ّية مضمون الرواية للتصديق مبعيار مشرتك .فكام أ ّن قابل ّية تصديق مضمون الخرب أو
مستوى الثقة أو االحتامالت األنفس ّية،
عدم تصديقه ،وهو حدث من األحداث ،تحصل عن طريق
ٰ
فإ ّن اعتبار الرواية أيضً ا يجب أن يكون ممكن القياس والفحص بهذا املعيار نفسه[[[.
يرفض بعض النقّاد إمكانيّة تطبيق مثل هذه املقارنة ،فهم يعتقدون أ ّن مثل هذه املقارنة
ممكنة عندما تكون األدلّة املتعارضة متجانسة ،أ ّما يف حال عدم التجانس ،فلن تقع املقارنة
ىل أساس واحد ومعيار واحد .يقول ريتشارد پرايس يف نقده لهيوم« :استخدام األخبار
ع ٰ
والشهادات إلثبات املعجزة ال يستلزم عمليّة غري معقولة .هذه العمليّة ليست من قبيل
[[[ روت2002 ،م ،ص .429
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أقوى من النوع نفسه؛ بل هي استخدام استدالل
ىل تجربة ٰ
استخدام تجربة ضعيفة للتغلّب ع ٰ
أقوى املعتقدات
ىل ٰ
إلثبات حادثة لها دليل مبارش وموجِب ،وميكن أن يؤدي إ ٰىل التغلّب ع ٰ
األخرى املغلوبة ليست أكرث من وجود
ىل أصول مختلفة .وتلك العقيدة
ٰ
التي ميكن أن تبتني ع ٰ
ظنٍ عا ٍل ض ّد وقوع تلك الحادثة قبل إقامة الدليل الجديد عليها (أي خرب وقوع املعجزة)».
ويقول پرايس إنّه «ال ميكن اعتبار املعجزة حدث ًا متعارضً ا مع التجربة ،واألنسب أن نس ّميها
حدث ًا مختلفًا عن التجربة وليس متعارضً ا معها .إذا شاهدنا طوفانًا يهدأ فو ًرا بأم ٍر من إنسان،
قلت إنّني شاهدتُ شيئًا متعارضً ا مع تجاريب
فإ ّن ّ
ىل حالها ،وإذا ُ
تبقى ع ٰ
كل تجاريب السابقة ٰ
اطأمننت بواسطة شهود
أي تجربة .إذا
ُ
املاضية فقصدي هو أنّني شاهدتُ شيئًا مل تكن يل عنه ّ
خاص ،أكون قد
عيان إ ٰىل أ ّن حادث ًة مختلف ًة عن سياق الطبيعة الدراج قد وقعت يف ظرف ّ
ىل وقوع هذه الحادثة» .ال
وجدتُ بواسطة أخبار اآلخرين وشهاداتهم ً
دليل رصي ًحا وقاط ًعا ع ٰ
يشء يعارض هذا الدليل القاطع الرصيح ،أي إنّه ال يدحضه.
ىل عدم
األخرى .التجربة ال تقيم ً
التجربة تقول يل فقط ما الذي حدث يف الظروف
ٰ
دليل ع ٰ
وقوع الحادثة املذكورة؛ أل ّن أح ًدا ال يستطيع تجربة الرتابة الدامئ ّية لسياق الطبيعة .إذًا ،ليس
كل املعجزات التي تؤيّدها شهادات اآلخرين فيها نزاع
من الصحيح أن ن ّدعي كالسيّد هيوم أ ّن ّ
األقوى منهام هي التي ترسم حكمنا[[[.
بني تجربتني متعارضتني ،والتجربة
ٰ
حتى يلزم أن
يذهب پرايس إ ٰىل عدم وجود نزاع بني دليلني
مبعنى نفي أحدهام لآلخرٰ ،
ٰ
يرى
أخرىٰ ،
ىل اآلخر .بعبارة ٰ
نحكم بني ذلكم الدليلني مبعيار ق ّوة االحتامل ،ونر ّجح أحدهام ع ٰ
حتى ينفيه أحدهام ويثبته اآلخر .وموضوع
پرايس أ ّن موضوع كال الدليلني ليس شيئًا واح ًدا ٰ
أحد الدليلني يختلف عن موضوع الدليل الثاين .تخرب التجربة عن حوادث يف املايض ،وشهادات
خاصني ومختلفني ،وال يوجد بني
املعجزة وأخبارها تخرب عن حادثة مختلفة يف زمان ومكان ّ
حتى تكون هناك حاجة لعرض منه ٍج لدراسة حاالت
هذين الخربين ّ
أي نوع من التكاذب ٰ
التعادل والرتاجيح بينهام .وهكذا فإ ّن مراد پرايس من عدم تجانس الدليلني املتخالفني ،هو
عدم وحدة موضوعيهام.

[[[ پرايس2000 ،م ،ص .162
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األخرى
إىل
ٰ
التجربة والشهادة ،اختزال إحدامها ٰ
ىل تجانس الدليلني املتعارضني .وحاول هيوم أن يجعلهام
ت ّم الرتكيز يف استدالل هيوم ع ٰ
تجريبي ،ويوفّر بذلك األرضيّة
يل إ ٰىل دليل
من سنخ واحد عن طريق تحويل الدليل النق ّ
ّ
إلمكان ّية مقارنة االحتامالت واملوازنة بينهام .وكام شاهدنا يف منت الدليل يف البند الثاين من
ىل أخبار اآلخرين وشهاداتهم هو تجاربنا
يل ،فإ ّن أساس اعتامدنا ع ٰ
يل التفصي ّ
تقرير برود التحلي ّ
يل أيضً ا هو التجربة كام يف األدلّة التجريبيّة.
املاضية ،وبالتايل فإ ّن منشأ اعتبار الدليل النق ّ
وهكذا يكتسب كال الدليلني -قانون الطبيعة وخرب املعجزة -اعتبارهام من التجربة؛ ولهذا
كل واحد منهام باآلخر .سبق أن نقلنا عن جورج كمپل ،ناقد هيوم
ميكن مقارنة احتامل ص ّحة ّ
وأخرى مشتقّة ،وبهذا التقسيم يجنح كمپل
يقسم التجربة إ ٰىل تجربة شخص ّية
ٰ
املعارص له ،أنّه ّ
يف الواقع إ ٰىل القول إ ّن التجارب غري الشخصيّة واملشتقّة لها جذورها يف شهادات اآلخرين
يرى أ ّن التجربة هي أساس اعتبار األخبار .ومن الواضح
وأخبارهم ،وذلك بخالف هيوم الذي ٰ
مستقل عن شهادات أفراد مختلفني؛ لذلك
ّ
أنّه ما من تجربة شخص ّية ميكن أن تقوم بشكل
كل التجارب الصانعة لقوانني الطبيعة ال تكون معتربة ،إلّ إذا كانت األخبار والشهادات
فإ ّن ّ
الصانعة لتلك القوانني معتربة .يقول برود:
ىل الشهادات
(يبدو أ ّن هيوم مل يكن متفطّ ًنا إ ٰىل أ ّن اعتقادنا بكثري من القوانني يعتمد ع ٰ
يف الغالب .كثري من قوانني الطبيعة التي نؤمن بها جمي ًعا ليست حصيلة مشاهدة مبارشة
سوى حاالت ومصاديق قليلة منها ،فاعتقادنا بأنّنا سنموت
ملصاديقها من قبلنا .إنّنا ال نشاهد ٰ
سوى حاالت قليلة من املوت .إذًا،
ىل شهادة اآلخرين ،ومعظمنا مل يشاهد ٰ
يعتمد غالبًا ع ٰ
ىل وقوع املعجزة ،أي شهادة اآلخرين،
الدليل ض ّد وقوع املعجزة ،أي قانون الطبيعة ،والدليل ع ٰ
كالهام من سنخ الشهادة والروايات .ما من أحد لديه تجربة شخص ّية عن املوت ليستطيع
ىل نظامه املج َّرب أن يعتقد أ ّن اإلنسان امل ّيت ال يعود إ ٰىل الحياة.
بنحو معقول باالعتامد ع ٰ
عقيدتنا القاطعة بهذه الحقيقة منوطة بشكل كامل تقريبًا بشهادات اآلخرين املتشابهة أو
الواحدة ،فإذا كان مث ّة شهادات معدودة تقول بعودة بعض املوىتٰ إ ٰىل الحياة ،فسيكون أمامنا
ىل أ ّن امل ّيت ال يعود للحياة ،والفئة الثانية
فئتان من الروايات :الفئة األو ٰىل شهادات كثرية ع ٰ
[[[
ىل أ ّن عد ًدا من املو ٰىت عادوا إ ٰىل الحياة.
شهادات قليلة ع ٰ
[[[ برود2002 ،م ،ص .452

 v 242ديفيد هيوم  -مقاربات نقديَّة لنظامه الفلسفي

كان هيوم يقيم تعارضً ا بني دليلني مستم ّدين من التجربة ،ويويص بأن نه ّيئ املجال لرتجيح
ىل اآلخر عن طريق مقارنة ق ّوة هذين الدليلني من خالل حساب احتامل ص ّحة
أحدهام ع ٰ
كل واحد منهام .ويف املقابل يرسم برود التعارض بني دليلني مستم ّدين من الشهادات
نتيجة ّ
دوري؟
أو من شهادتني متعارضتني .سندرس هنا قض ّيتني؛ األو ٰىل :هل استدالل هيوم استدالل
ّ
ىل النتيجة؟
والثانية :ما هو تأثري تحويل الدليل
التجريبي إ ٰىل شهادة ع ٰ
ّ
القضيّة األو ٰىل :يقول هيوم إنّه يف أخبار املعاجز تقف تجرب ٌة رتيبة دامئًا مقابل خرب أو
ىل
شهادة أو رواية .وكام قال كمپل وأوضح برود ،فإ ّن هذه التجربة الرتيبة تقوم هي نفسها ع ٰ
ىل التجربة .أفال
شهادات اآلخرين .وكان قد قال أيضً ا إ ّن قيمة األخبار والشهادات تعتمد ع ٰ
ىل التجربة؟ يعتقد
ىل الشهادة والشهادة مستندة ع ٰ
يقع دور لجهة كون التجربة مستندة ع ٰ
رشاح هيوم أنّه هو نفسه قد أجاب عن هذا اإلشكال ،حيث بعث أحد أصدقاء هيوم،
بعض ّ
واسمه هيو بلري[[[ نسخة خطّيّة لـ (رسالة املعجزات) من تأليف كمپل ٰإىل هيوم ،وقد تع ّرف
ىل إشكال ّية الدور عن هذا الطريق .يجيب هيوم يف رسالة بعثها إ ٰىل بلري مبا يأيت:
هيوم ع ٰ
سوى تجربته الشخص ّية .تجارب اآلخرين ال تتح ّول إ ٰىل
ىل تجربة ٰ
(ما من أحد يتوفّر ع ٰ
تجربته هو ،إلّ عن طريق القيمة التي يراها لشهادات اآلخرين ورواياتهم .هذه القيمة التي
[[[
متنح لشهادات اآلخرين نابعة من تجربته الشخص ّية عن الطبيعة).
ىل النحو اآليت :التجربة
ميكن إعادة صياغة كالم هيوم هذا باستخدام مصطلحات كمپل ع ٰ
ىل التجارب
ىل اعتبار شهادات اآلخرين ،واعتبار شهادات اآلخرين يعتمد ع ٰ
املشتقّة تتوكّأ ع ٰ
حتى
الشخصيّة ،وهكذا يزول الدور؛ أل ّن اعتبار الشهادات ال يعتمد ع ٰ
ىل التجربة املشتقّةٰ ،
ىل الشهادات نو ًعا من أنواع الدور.
يكون اعتامد التجربة املشتقّة ع ٰ
ىل التجارب الشخص ّية ،فام الذي ينبغي أن يفعله الشخص إذا
إذا أقمنا اعتبار األخبار ع ٰ
كانت تجربته الشخصيّة حول األخبار والشهادات مختلفة عن تجربتنا الشخصيّة؟ فهو بخالفنا
حتى
يرى ص ّحة الخرب هي األصل ،بل ٰ
ال ٰ
يرى عدم الص ّحة هو األصل ،ثم يبادر إ ٰىل متحيص الخرب ٰ
يستطيع يف ضوء الشواهد والقرائن أن يتّخذ قراره يف قبول الخرب أو رفضه .بالنسبة ملثل هذا
[1] Hugh Blair.
[[[ ويلسون1997 ،م ،ص  284و .285
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الشخص فإ ّن خرب املعجزة ال يختلف عن خرب الظاهرة العاديّة؛ ألنّه سيعمد لدراسة الشواهد
والقرائن يف كال الحالتني .طب ًعا ميكن أن تكون غرابة املعجزة وبعدها عن املألوف بالنسبة له
قرينة تدعوه إ ٰىل رفض خربها ،بيد أ ّن هذه الغرابة يف رأية ليست ّإل من باب تعارضها مع
ىل وضع مامثل متا ًما حيال األحداث الخارقة
تجاربه الشخص ّية .هذا الشخص نفسه يكون ع ٰ
للعادة ،التي هي حسب اصطالحات هيوم ليست مبعاجز ،أي أ ّن من حقّه رفض أخبار
الحوادث الخارقة للعادة ملج ّرد تعارضها مع تجاربه الشخص ّية ،وال يكون يف رفضه هذا قد قام
مبعنى أ ّن هيوم
ّ
بأي فعل غري معقول ،والحال أ ّن فعله هذا من وجهة نظر هيوم غري معقولٰ ،
ىل افرتاض ابتناء اعتبار األخبار
مي ّيز بني املعجزات واألحداث الخارقة للعادة ،والحال أنّه ع ٰ
ىل التجارب الشخص ّية عند
ىل التجارب الشخص ّية ،وبالنتيجة ابتناء اعتبار قوانني الطبيعة ع ٰ
ع ٰ
أي فرق بني املعجزات
فرد تختلف تجاربه الشخص ّية عن تجاربنا الشخص ّية ،فلن يكون مث ّة ّ
ىل التجربة الشخصيّة للتح ّرر من مشكلة
والخوارق .إذا كان ابتناء اعتبار الشهادات واألخبار ع ٰ
ىل إشكال ّية
يبقى هناك فرق بني املعاجز والخوارق ،فيكون هيوم قد ر ّد ع ٰ
الدور يستلزم أن ٰ
الدور باإلرضار بجانب من نظرته.
ىل هذه الطريقة يف اإلجابة عن إشكاليّة الدور ،فلنفرتض
وهناك الز ٌم غري صائب آخر يرتتّب ع ٰ
أ ّن التجارب الشخصيّة لفرد ما حول فرد آخر أو أفراد آخرين تفيد أنّهم ال يكذبون أب ًدا .وعند
سامع هذا الفرد لخرب وقوع معجزة يرويه هؤالء الصادقون باملطلق ،فينبغي عليه أن يص ّدق
خربهم بحكم تجربته الشخص ّية من جهة ،ويجب عليه برأي هيوم أن ال يقبل وقوع املعجزة من
طبيعي يتعارض مع املعجزة املح ّددة.
جهة ثانية ،وذلك بحكم تجربة مشتقّة ـ وهي هنا قانون
ّ
أقوى :التجربة الشخصيّة أم التجربة املشتقّة؟ التجربة الشخصيّة تجربة
فأي هاتني التجربتني ٰ
ّ
مبارشة ال ّ
شك فيها ،بينام التجارب املشتقّة تجارب غري مبارشة ت ُنقل عن طريق وسائط .وبالتايل
فإ ّن التجربة الشخص ّية هي الراجحة ويجب العمل مبقتضاها ،أي ينبغي تصديق خرب املعجزة
ىل التجارب الشخصيّة أن ميكن،
الذي يرويه أشخاص موثوقون .إذًا ،يستلزم ابتناء اعتبار األخبار ع ٰ
ىل األقل ،تصديق أخبار املعاجز ،والحال أ ّن هيوم يعتقد أ ّن خرب املعجزة ال
يف حاالت ّ
خاصة ع ٰ
بأي حال من األحوال أن يتمتّع بالق ّوة التي تؤ ّهله للصمود حيال قوانني الطبيعة.
ميكن ّ
حل هيوم للتخلّص من إشكال ّية
ىل أساس االفرتاضني املصطنعني املذكورين أ ّن ّ
يتبني ع ٰ
الدور ،لها لوازم ال تنسجم مع آرائه.
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القض ّية الثانية :إذا جارينا برود يف اعتبار التعارض بني الدليلني تعارضً ا بني شهادتني ،ورفضنا
رأي هيوم بتعارض التجربتني ،فامذا سيكون الفرق يف النتيجة؟ يبدو يف ضوء ما سلف أنّه يجب
اللجوء إ ٰىل الشهود ورواة األخبار ودرجة اعتبارهم ووثاقتهم أيضً ا .ونظ ًرا إ ٰىل أ ّن عدد شهادات
كل يشء بدرجة وثاقة شهود املعجزة،
قانون الطبيعة أكرب بكثري ويف مصاف التواتر ،فسيناط ّ
ىل سقم الخرب
بحيث لو كان مث ّة شهود معتربون قد رووا الحادثة املعجزة ،ومل تكن مث ّة ّ
أي قرينة ع ٰ
حتى لو كان بخالف الشهادات املؤيّدة
من حيث سوء فهمهم أو انخداعهم ،فيجب قبول الخرب ٰ
ىل وثاقة الشهود ،يجب أن
لقانون الطبيعة .بعد أن سلّمنا أصل وقوع الحادثة املعجزة اعتام ًدا ع ٰ
فعل معقول.
نحقّق يف مصدرها ومنشئها ،لكن املهم هو أ ّن تصديق وقوع تلك الحادثة ٌ
ىل اعتبار قوانني الطبيعة هو اعتبار الشهادات ،فهذا
والخالصة هي أنّه إذا كان الدليل ع ٰ
يعني أنّه عند مخالفة خ ٍرب لقانونٍ
طبيعي يكون أمام خربان متعارضان هام  -كام قلنا يف
ّ
ىل اإلطالق ،وميكن أن يكونا صادقني يف آن واحد .وإذا
إيضاح كالم پرايس  -غري متكاذبني ع ٰ
كل
ىل اآلخر ،فسيناط ّ
اكتشفنا فيهام تكاذبًا أو تعارضً ا وشعرنا بالحاجة لرتجيح أحدهام ع ٰ
ىل
يشء بدرجة وثاقة وصدق رواة خرب املعجزة ،بحيث لو كانت درجة وثاقتهم كافية وافقنا ع ٰ
ويبقى فهمنا وتفسرينا لتلك الحادثة.
وقوع حادثة مخالفة لقانون الطبيعة،
ٰ
تفسريان للحوادث املتعارضة مع قوانني الطبيعة
إذا ص ّدقنا وقوع الحادثة املعجزة ،فسيكون هناك احتامالن لتفسرينا ملصدر تلك الحادثة
والغاية منها؛ االحتامل األ ّول أن نعتقد أ ّن قانون عدم عودة املوىتٰ للحياة ليس قانونًا كلّيًّا
مبعنى أن نعترب أ ّن وقوع هذه الحادثة ّ
ىل سقم القانون الذي ك ّنا نتص ّور أنّه
مطلقًا،
يدل ع ٰ
ٰ
طبيعي .أ ّما االحتامل الثاين فأن نؤمن بذلك القانون ،لك ّننا سنقتنع أنّه قد يُنقض أحيانًا
قانون
ّ
بواسطة املعجزة .فكيف ميكن اختيار أحد هذين التفسريين؟
يقول سوينربن إنّه (إذا كان لدينا دليل ٍ
ىل وقوع حادثة تخالف قانون الطبيعة،
كاف ع ٰ
وكان لدينا أيضً ا دليل ٍ
ىل وقوع حوادث تشبه تلك الحادثة يف الظروف املامثلة،
كاف ع ٰ
فسيتوفّر لدينا الدليل الكايف لالستنتاج بأ ّن ما ك ّنا نعتربه يف السابق قانونًا طبيع ًّيا مل يكن يف
الواقع قانونًا طبيع ًّيا)[[[.
[[[ سوينربن1996 ،م ،ص .606
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رؤية سوينربن هذه يف الحقيقة ترجع إ ٰىل التفسري األ ّول نفسه .يقول يس دي بورد( :إذا
كل الحاالت املشابهة للحادثة املعجزة ،ووجدنا أ ّن لها جمي ًعا خصوص ّيات مشرتكة،
فحصنا ّ
كل الذين ميوتون ال يعودون إ ٰىل
مثل إ ّن ّ
الكل لنقول ً
عندئذ ينبغي إعادة النظر يف القانون ّ ّ
ىل الخصوص ّية .وهكذا سيكون لدينا قانون جديد مبقدوره
الحياة باستثناء الذين يتوفّرون ع ٰ
ىل الخصوص ّية إ ٰىل الحياة ،ويوضِّ ح طب ًعا عدم عودة غريهم من
تبيني عودة املو ٰىت املتوفّرين ع ٰ
املو ٰىت إ ٰىل الحياة)[[[.
ال فرق بني رأي سوينربن وبني رأي برود؛ أل ّن سوينربن يقول أيضً ا( :إذا توفّر لنا دليل ٍ
كاف
ىل وقوع حوادث شبيهة يف ظروف شبيهةفيجب إعادة النظر يف القانون السابق).
ع ٰ
وميكن أن يكون مراده من الظروف الشبيهة هي تلك الخصوص ّيات املشرتكة بني
االستثناءات.
ولكن السؤال املطروح هو أنّه ما هي الحاالت التي يجب أن ال نعترب وقوع الحدث
فيها م ِّرب ًرا إلعادة النظر يف قانون الطبيعة وذلك عندما نواجه حدث ًا ينقض قانونًا من قوانني
(متى ما كان
الطبيعة؟ وبذلك من ّهد األرضية لفهمه ع ٰ
ىل أنّه معجزة حقيقيّة .يقول سوينربنٰ :
ىل االعتقاد بأ ّن حادثة شبيهة بها
ٌ
ىل وقوع حادثة معجزة،
ودليل كاف ع ٰ
لدينا دليل كاف ع ٰ
ىل أ ّن
حتى يف ظروف شبيهة بظروف تلك املعجزة ،حينئذ لن منتلك ً
دليل كاف ًيا ع ٰ
لن تقع ٰ
القانون الذي نقضته هذه املعجزة ليس قانونًا طبيع ًّيا حقيق ًّيا [[[.فإذا أردنا الجمع بني عقيديت
وقوع الحدث املعجز وص ّحة القانون الذي خرقه هذا الحدث املعجز ،فيجب أن نعتقد بعدم
قابليّة ذلك الحدث املعجز للتكرار ،وينبغي أن ننظر يف طبيعة الدليل الذي بوسعه إثبات
هذا االعتقاد.
تبي الحادثة
يقول سوينربن( :إذا مل نستطع تقديم قانون أو معادلة جديدة تستطيع أن ّ
يبقى القانون
اإلعجازيّةً ،
فضل عن تبيني الحاالت املمكنة التبيني بالقانون السابق ،بحيث ٰ
ىل عدم
ىل تبيني ّ
كل املشاهدات املستقبل ّية ،فسيتوفر لدينا الدليل الكايف ع ٰ
السابق قاد ًرا ع ٰ
قابل ّية الحادثة املذكورة للتكرار .ويف هذه الحالة يتس ّن ٰى اعتبار تلك الحادثة معجزةً ،أي بعد
[[[ برود2002 ،م ،ص .452
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ىل سقم القانون السابق الذي خرقته ونقضته ،بل
وقوع تلك الحادثة لن نعتربها شاه ًدا ع ٰ
طبيعي وماورا ّيئ ،أي إنّها معجزة[[[.
نعتربها ذات مصدر فوق
ّ
تلعب عدم قابليّة الحادثة املعجزة للتكرار دو ًرا أساسيًّا يف املنهج الذي يختاره سوينربن
لفتح الباب أمام االعتقاد بأ ّن حدث ًا متعارضً ا مع قانون الطبيعة هو معجزة .ولربود بيان آخر
ىل عدم القابل ّية للتكرار ،حيث يقول( :إذا مل نستطع بفحص حاالت نقض
ال يستند بالرضورة ع ٰ
تبي سبب تخلّفها عن قانون الطبيعة ،فمن
ىل خصوصية مشرتكة ّ
قانون الطبيعة العثور ع ٰ
أي خصوصيّة مشرتكة بينها أيضً ا ،ونعتقد
سبل ّ
الحل أن نقول إنّه يف مقام الثبوت ال توجد ّ
خاص ال عالقة
بالنتيجة أ ّن استثنائ ّيتها مثرة تد ّخل عامل ماورا ّيئ ميكن أن يكون تاب ًعا لقانون ّ
له باملسائل الطبيع ّية .يف هذه الحالة سنكون قد اعتقدنا بأ ّن املعجزة مبعناها املصطلح قد
ىل افرتاض عدم تشخيص خصوصيّة مشرتكة أن نعتقد بأ ّن مثل هذه
وقعت .طب ًعا ميكن ع ٰ
الخصوصيّة املشرتكة موجودة يف منت الواقع ،لك ّننا مل نستطع معرفتها [[[.يف هذه الحالة،
سنبقى عاجزين عن تبيني الحادثة
فإنّنا طاملا مل نجد قانونًا جدي ًدا لتبيني الحاالت االستثنائ ّية
ٰ
ىل تربير لتلك االستثناءات.
املعجزة ،بينام إذا نسبناها إ ٰىل عوامل ماورائ ّية فسنكون قد توفّرنا ع ٰ
ضد املعجزة
نقد تقرير پرايس ـ برود لالستدالل
القبيل ّ
ّ
يحق لنا أب ًدا أن نعتقد
يقول برود يف الجزء األخري من تقريره املفصل الستدالل هيوم( :ال ّ
أقوى الشهود» .ويعتقد برود أ ّن هذه الجملة هي حصيلة
بأي معجزة حتّ ٰى لو شهد بها ٰ
ّ
قوي يف أكمل درجات الق ّوة،
يل ،وسببها هو أ ّن أحد الدليلني املتعارضني ّ
استدالل هيوم القب ّ
يرقى أب ًدا
وهو دليل القوانني الطبيعيّة ،والدليل الثاين ،أي دليل اعتبار األخبار والشهادات ،ال ٰ
إ ٰىل درجة الدليل الكامل ،والتجارب الرتيبة املتك ّررة التي ال استثناء فيها تدعم قوانني الطبيعة؛
أ ّما بالنسبة العتبار األخبار والشهادات ،فال توجد مثل هذه التجربة الرتيبة ،فقد كانت األخبار
أي خرب،
والروايات التي سمعناها بخالف الواقع م ّرات عديدة ،لذلك لن يكون احتامل ص ّحة ّ
وخصوصا أخبار املعاجز ،يف ق ّوة احتامل ص ّحة قوانني الطبيعة.
ً
يرقى الحتامل ص ّحة
صح هذا البيان ،أي أ ّن احتامل صدق ّ
إذا ّ
أي خرب من أخبار املعاجز ال ٰ
[[[ سوينربن1996 ،م ،ص .606
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قانون الطبيعة ،فكام سبق أن قلنا سيكون القسم الثاين من دراسة هيوم عبث ًّيا ال رضورة له،
أخرى ،يطرح هيوم يف ختام القسم األول من دراسته
والحال أنّه ال يبدو كذلك .من ناحية
ٰ
قاعدة أو شعا ًرا يقول فيه (ما من شهادة تكفي إلثبات املعجزة إلّ إذا كان خطؤها أكرث إعجازًا
من الحادثة التي تريد إثباتها) [[[.ميكن طرح هذا الشعار إذا كان احتامل ص ّحة خرب املعجزة
أكرب من احتامل ص ّحة القانون املضا ّد لها .بعبارة ثانية ،ميكن رفع هذا الشعار إذا كان احتامل
ص ّحة خرب املعجزة أكرب من احتامل صحة قانون الطبيعة .ومثل هذا اليشء مرفوض يف تقرير
پرايس ـ برود ،أي طبقًا لتقريرهام ال ميكن إطالقًا أن يكون احتامل ص ّحة خرب معجزة أكرث ق ّوة
من إحتامل ص ّحة قانون من قوانني الطبيعة؛ لذا ال ميكن طرح الشعار املذكور.
ىل احتامل ص ّحة قانون
نعم ،من لوازم شعار هيوم أن يكون تف ّوق احتامل ص ّحة املعجزة ع ٰ
رصح هيوم نفسه بهذا اإلمكان قبل طرح الشعار املشار إليه ،حيث قال:
الطبيعة ،ممك ًنا .وقد ّ
(مبقتىض طبيعة الواقعة اإلعجازيّة مث ّة دليل قاطع كامل ض ّد وقوع املعجزة ،دليل
ٰ
ميحى وال يأفل ،واملعجزة املذكورة ال تكون معتربة إلّ بدليل مخالف [لدليل التجربة]
ال ٰ
[[[
وأقوى منه).
ٰ
ىل الرغم من وجود مثل هذا الالزم لشعار هيوم ومثل هذا الترصيح بإمكانيّة تف ّوق
ع ٰ
ىل ترصيحات تفيد تعذّر هذا التف ّو،
دليل املعجزةّ ،إل أنّه ميكن العثور يف عبارات
ٰ
أخرى ع ٰ
حتى إ ٰىل مرتبة
حيث يقول هيوم( :ما من شهادة تؤيّد ّ
أي نوع من املعاجز ميكن أن ترتقي ٰ
أخرى( :ما من
االحتامل ،ناهيك عن أن تصل إ ٰىل مرتبة الدليل الكامل)[[[ .ويقول يف فقرة
ٰ
شهادة إنسانيّة ميكنها أن تكون قويّة إ ٰىل درجة تثبِت معها معجزةً)[[[.
العبارتان األخريتان تأييدات مناسبة لقراءة پرايس ـ برود ،ولكن مث ّة شواهد تؤيّد رفض
رصح يف طبعات
هذه القراءة أيضً ا .من ذلك أ ّن هيوم أضاف قي ًدا للجملة األخرية ،ثم ّ
وتنقيحات الحقة بأه ّميّة ذلك القيد فقال( :ما من شهادة إنسانيّة ميكنها أن تكون قويّة إ ٰىل
أساسا مناس ًبا لألنظمة الدين ّية) .القيد الذي يضيفه هيوم
درجة تثبِت معها معجزةً ،وتجعلها ً
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معناه أنّه قد ميكن إثبات أصل وقوع حوادث إعجازيّة عن طريق األخبار والشهادات ،لك ّن
ديني ما .رمبا بسبب تعذّر أن نحرز
هذه املعاجز ال ميكنها أن متثّل ً
دليل ع ٰ
ىل حقّان ّية نظام ّ
عامل ماورائيًّا هو الذي قام بهذه املعجزة .يقول هيوم بعد أن يوافق
عن طريق األخبار أ ّن ً
مستحيل العثور
ً
ىل إمكان ّية إثبات وقوع حوادث اعجازيّة عن طريق األخبار( :رمبا كان
ع ٰ
ىل الرغم
ىل مثل هذا الدليل بني ّ
كل الوثائق التاريخ ّية) .املراد من هذه العبارة أنّه ع ٰ
ع ٰ
ىل وقوع حادثة معجزة ،فإ ّن مثل هذا الدليل مل
ىل دليل
تاريخي ع ٰ
من إمكان ّية العثور ع ٰ
ّ
يعرث عليه فعليًّا .ويقوم هيوم بإجراء تغيري يف صياغة الجملة األو ٰىل .كانت الجملة األو ٰىل
حتى مرتبة
يف النسخة األو ٰىل كام يأيت( :ما من شهادة ...ميكنها ع ٰ
ىل اإلطالق أن تبلغ ٰ
[[[
االحتامل.)...
ىل
يُش ِعر هذا التغي ُري أيضً ا بأ ّن هيوم ٰ
يرى إمكانيّة تف ّوق احتامل ص ّحة خرب املعجزة ع ٰ
ىل أرض الواقع خ ٌرب بهذا االحتامل .إذا نظرنا
احتامل ص ّحة قانون الطبيعة ،مع أنّه مل يصل ع ٰ
بعني الج ّد لهذا التغيري يف موقف هيوم ،واعتربناه مثرة تفطّن هيوم لنواقص استدالله ،فيجب
أن نقوم بتعديل يف تقرير پرايس ـ برود ،فال نعترب نتيجة استدالل هيوم أنّه ال يستطيع خ ُرب
ىل قانون من قوانني الطبيعة .بل نتقبّل إمكانيّة أن يكون
ّ
ىل اإلطالق التف ّوق ع ٰ
أي معجزة ع ٰ
خرب املعجزة قويًّا إ ٰىل درجة أ ّن احتامل سقمه أو احتامل كذب رواته والشهود ليس أكرب من
احتامل سقم قانون الطبيعة.
ىل
يستشف أنّه توجد يف كالم هيوم وكتاباته شواهد لصالح كال القراءتني ،وقد تع ّرفنا ع ٰ
بعض منها .إذا أردنا مقارنة هذه الشواهد ببعضها ،نشعر كأنّ ا يوجد يف أذهاننا افرتاض مسبق
يل ،والحال أنّه يبدو أ ّن الفكرة القائلة بأ ّن
يقول إ ّن دراسة هيوم تتمتّع باالنسجام الداخ ّ
دراسته تتح ّمل كال القراءتني ناجمة عن حاالت التباس وغموض يف ذهن هيوم نفسه ،حيث
تدريجي.
تب ّدت له مشكالت استدالله ض ّد املعجزة بشكل
ّ
وجه آخر لطريف التعارض
رشاح هيوم إ ّن الدليلني املتعارضني الذين وردا يف استدالل هيوم هام( :دليل
يقول بعض ّ
تبي تلك الحادثة،
تجريبي عا ّم يُعرف بدليل العلّ ّية العا ّم ،ويفيد أ ّن ّ
لكل حادثة علّة طبيع ّية ّ
ّ
[[[ هيوم1989 ،م ،98 ،ص .157
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ومن ناحية ثانية لدينا حادثة تعترب معجزة فهي تقول يف الواقع :بعض الحوادث ليس لها علّة
طبيع ّية)[[[.
يلوح أ ّن هذه الصورة للدليلني املتعارضني يف استدالل هيوم ،ليس لها ما يؤيّدها يف دراسة
ىل اإلطالق ،بل إ ّن كتابات هيوم وآراءه تخالف هذه الصورة؛ ألنّه يحاول
(حول املعاجز) ع ٰ
ىل أ ّن منشأه هو تجاربنا
العل ،والتأكيد ع ٰ
برصاحة رسم دليل اعتبار الخرب يف قالب االستدالل ّ ّ
خاص
العل مقابل قانون ّ
املاضية التي تفيد تطابق الخرب مع الواقع ،وهذا ما يضع االستدالل ّ ّ
ىل هذا األساس ،الدليل املعارض لقانون الطبيعة هو هذا االستدالل
من قوانني الطبيعة .ع ٰ
العل يف الدفاع عن اعتبار األخبار والشهادات ،كام أ ّن هيوم مل يقصد من قانون الطبيعة
ّّ
قانون العلّ ّية العا ّم ،فمراده من قانون الطبيعة يف مثال قيام املسيح من األموات أو إحيائه
للموىتٰ ،عبارة من قبيل( :املوىتٰ ال يعودون إ ٰىل الحياة).

[[[ ويلسون1997 ،م ،ص  288ـ .291

إىل التوحيد
نشأة الدين عند هيوم من
ُّ
التعددية ٰ
تطور األديان
نقد يف ُّ

غيضان السيد عيل

[[[

االنكليزي السائد
تُع ُّد فلسفة ديفيد هيوم (- )1776-1711يف الغالب -نتا ًجا طبيعيًّا للفكر
ِّ
[[[
بالحس والتجريب ،فكانت امتدا ًدا لفلسفة لوك
ىل تحصيل املعارف
ِّ
يف عرصه ،الذي َدأَ َب ع ٰ
رأى أ َّن العقل صفحة بيضاء ،والتَّجربة هي التي تخ ُّط سطورها عليه ،أي
( )1706 - 1632الذي ٰ
ىل العقالنيِّني القائلني بتوفُّر
أنَّها هي التي تز ِّوده باملعارف واألفكار كافَّة .فقد كان بذلك يعرتض ع ٰ
ىل يشء بعي ًدا عن
ىل أفكار فطريَّة مستقلَّة عن ِّ
ىل أنَّه ال يتوفَّر ع ٰ
كل تجربة ،مؤكِّ ًدا ع ٰ
العقل ع ٰ
التجربة ،ومن ث َّم تَص َّوره مجموعة من اإلدراكات .كذلك تأث َّر بفلسفة جورج بركيل[[[ (1685
التجريبي إ ٰىل أبعد ممَّ وصل به لوك عن طريق رفض تص ُّور األخري
 )-1733الذي سار باملذهب
ِّ
التجريبي يف خدمة فلسفة ميتافيزيقيَّة روحيَّة.
املادي واستخدام املذهب
للجوهر
ِّ
ِّ
كل الحقائق التي ال تعضدها
التجريبي إ ٰىل نبذ ِّ
الفلسفي
لقد دعا هيوم من خالل نسقه
ِّ
ِّ
التجربة وتدعمها ،ووصف األفكار التي تأيت من غري طريق التجربة بأنَّها أفكار زائفة“ ،فأفكارنا
[[[ أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد يف كلِّية اآلداب بجامعة بني سويف ،جمهوريَّة مرص العرب َّية.

[2] John Locke.
[3] George Berkeley.
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ال تصل أبعد من تجربتنا”[[[؛ أي أنَّه ينطلق يف بناء موقفه من القضايا ال ِّدين َّية من منطلقات
معرف َّية خالصة؛ حيث كان لديه شعور عميق باندفاع العقل يف ما يقوم به من استدالالت
أي يشء ما مل يتبع
يف مجال التجربة ،ومل يكن لديه أمل يف الوصول إ ٰىل معرفة ثابتة عن ِّ
التجريبي ،ذلك املنهج الذي اتَّبعه من قبل يف دراساته يف األخالق والسياسة والتاريخ
املنهج
ِّ
فتوسم فيه خ ًريا يف مجال الَّالهوت وال ِّدين[[[ .ولذلك ال ميكن التأصيل لفلسفة
واالقتصادَّ ،
القوي أيضً ا
هيوم بعي ًدا عن إبراز تأث ُّره ،وهو طالب يف أدنربة ،بنظريَّات إسحاق نيوتن ،وتأث ُّره
ِّ
باملدرسة التجريبيَّة الربيطانيَّة من خالل فلسفة لوك ،وشافتسربي ،ومانديفل ،وهاتشيسون،
ليظل أبرز الفالسفة الذين تب َّنوا
وجوزيف بطلر ،الذين تت َّبع مناهجهم يف الفلسفة واألخالق؛ َّ
التجريبي ،وحاولوا أن يط ِّوروا من خالله فلسفة تجريب َّية متِّسقة.
املذهب
َّ
التجريبي تأث َّر هيوم ببحوث صمويل كالرك[[[ ( )1729 - 1675يف
وإ ٰىل جانب املذهب
ِّ
انتهى فيه صاحبه إ ٰىل عكس ما
ال ِّدين
َّ
وخاصة بحثه “برهان ع ٰ
ىل وجود الله وصفاته” الذي ٰ
ىل الكالفين َّية األ َّول َّية،
كان يريد أن ينتهي هو .فكان هذا البحث مع ر ِّد الفعل العدوا ِّين ع ٰ
رجل متديِّ ًنا .كذلك تأث َّر
التي اعتنقها يف شبابه ،من أهم األمور التي أبعدته عن أن يكون ً
برصاعات القرون السابقة ،بني الكاثوليك والربوتستانت ،ثم بني أصحاب مذهب التوحيد
وامل ُن ِكرين للوحي .ولذلك ،مل يكن غريبًا يف دراسته لل ِّدين أن يثري شكوكًا أكرث من اإلجابات
للحل
رأى أنَّها ال تخضع ِّ
ىل ِّ
حل بعض املشكالت التي ٰ
التي اقرتحها ،ويعرتف بأنَّه غري قادر ع ٰ
اإلنسا ْينّ.
التجريبي الذي َّ
شك
يف السياق عينه ،انطلق هيوم يف تناوله للقضايا ال ِّدينيَّة من منهجه
ِّ
كل ما ال ميتثل ملعيار التجربة
من خالله -يف بديه َّيات العقل ،و َه َد َم امليتافيزيقاَ ،و َع َّد أ َّن َِّ
ىل غرار تص ُّوره
الحس َّية يجب أن يُقذف به يف النار .ومن هنا َّأسس فلسفته يف ال ِّدين ع ٰ
ىل أهوائه وتفاعالته االجتامع َّية .كام أنَّه
ىل الطبيعة البرشيَّة لإلنسان ،وع ٰ
لألخالق؛ أي بنا ًء ع ٰ
الديني ال من حيث صدقه وحقيقته ،وال من حيث استبعاد وجود إله أو
تط َّرق إ ٰىل املعتقد
ِّ
[1] Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers from Bacon to Mill,
edited. With an Introduction by Edwin A. Burtt, the Modern Philosophy, New York, 1939, p.701.
الطبيعي” لهيوم ،ط ،1القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة،1956 ،
[[[ الشنيطي ،محمد فتحي :مقدِّمة لكتاب “محاورات يف الدين
ّْ
ص.4
[3] Samuel Clarke.
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احتامل ذلك ،بل من منظور الحاجة إ ٰىل االعتقاد أكرث من الحاجة إ ٰىل ما يُص َّدق أو ال يُص َّدق[[[.
وعليه ،فقد كان من هؤالء الباحثني الذين نظروا إ ٰىل نشأة ال ِّدين نظرة تط ُّوريَّة أي أنَّه نشأ
لدى املجتمعات األو ٰىل
ىل يقني أ َّن األديان عمو ًما من عمل اإلنسان ،وأ َّن فكرة الله ُوجدت ٰ
ع ٰ
بشكل عقائد انبثقت إ َّما من األفراد أو من الجامعة .وهو بذلك يقف يف الصف املقابل لهؤالء
ىل العموم إنَّ ا هي فكرة فطريَّة ،وجدت يف عقل اإلنسان،
الذين رأوا أ َّن فكرة الله أو ال ِّدين ع ٰ
ىل ،فلل ِّدين عندهم حقيقة خارج َّية هي الله ،وهو حقيقة منفصلة
وأوجدها فينا موجود أع ٰ
عن الجامعة بل عن الكون كلِّه و ُمبايِنة له ،وهو الذي غرس فينا فكرة الله .خالصة القول،
أ َّن فكرة هيوم عن «الله» وعن األديان بشكل عا ٍّم استندت إ ٰىل فكرة التط ُّور يف ُس َنن البرشيَّة
ويف قوانينها االجتامع َّية .ويف هذا البحث ترشيح لهذه الفكرة من أجل تقديم صورة نقديَّة
لكل حيث َّياتها.
ِّ
وتكمن أهميّة هذا البحث يف أنَّه يقف موقفًا نقديًا من نظريَّة هيوم حول أصل ونشأة
األديان وتط ُّورها وارتقائها؛ ليبيِّ أو ُجه القصور والنقص التي شابت معالجته للقضايا الدين َّية،
انربى لها ُم َّدع ًيا استكناه
موض ًحا ال موضوع َّيته وتح ُّيزاته وتناقضاته يف هذه القضايا التي ٰ
حقيقتها وسرب أغوارها .وألجل التناول الجيِّد لهذا املوضوع تم تقسيم البحث إ ٰىل مق ِّدمة
استقى منها هيوم
ىل املصادر التي
وخمسة محاور وخامتة؛ اهت َّمت املق ِّدمة بإلقاء الضوء ع ٰ
ٰ
فكره ،كام ب َّينت أهم َّية املوضوع وم ِّربرات بحثه واملناهج البحث َّية املستخ َدمة يف إنجازه ،وعالج
املحور األول بطريقة نقديَّة رؤية هيوم حول «نشأة األديان وتط ُّورها» ،بينام جاء املحور
الثاين ليتناول رأيه يف أ َّن «الوثنيَّة هي ال ِّدين األول للبرشيَّة» تناولً نقديًّا ،أ َّما املحور الثالث
فات َّجه إ ٰىل تفنيد دعاواه حول «انبثاق التوحيد من الوثنيَّة» ،يف حني جاء املحور الرابع ليناقش
الديني بني التع ُّدد والتوحيد» ،بينام تناول املحور الخامس رؤية
التعصب والتسامح
«جدل َّية
ُّ
ِّ
هيوم حول «التع ُّددية والتوحيد بني الشجاعة ّ
والذل» .أ َّما الخامتة فجاءت لرتصد أه َّم النتائج
التوصل إليها.
التي ت َّم َّ
يل الذي
ىل مجموعة من املناهج ،كان من أه َّمها املنهج التحلي ُّ
إ ٰىل ذلك ،اعتمد البحث ع ٰ
النقدي الذي نقد ُرؤاه،
ىل نصوص هيوم بغية تحليل مضامينها الحقيق َّية .ثم املنهج
ُّ
وقف ع ٰ
[[[ أنوار ،حامدي :فلسفة الدين عند ديفيد هيوم ،مجلَّة «التفاهم» ،العدد( ،)62السنة السادسة عرشة ،خريف  ،2018ص.247
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ىل املنهج املقارن الذي َع َم َد إ ٰىل مقارنة آرائه
وأظهر تح ُّيزاته وتناقضاته .كذلك تم االعتامد ع ٰ
واللحقني به.
بآراء السابقني عليه ّ
وتطورها:
أو ًَّل :نشأة األديان
ُّ
نظر هيوم إ ٰىل األديان من منظور التط ُّوريني الذين رأوا أ َّن الحياة اإلنسان َّية محكومة
األسمى ،فكام أنَّه يسود الحياة البيولوج َّية لإلنسان ،كذلك يسود الحياة
بالتط ُّور من األد ٰىن إ ٰىل
ٰ
العقليَّة والنواحي اإلنسانيَّة الفكريَّة ،أ َّما ال ّدين عندهم فقد بدأ مع اإلنسانيَّة يف سذاجتها،
حتى وصل إ ٰىل كامله الحا ّيل .ومن ثم يضع هيوم قانونًا يحكم
وتط َّور معها يف درج الحياة ٰ
فريى أنَّه يف البدء كانت
هذا التط ُّور تاريخ ًّيا م َّدع ًيا أنَّه يفسِّ َّ
كل األديان الجزئ َّية املوجودة؛ ٰ
عىل ذلك واضحة،
الوثن َّية[[[ ال ِّدين األول واألقدم يف تاريخ النوع اإلنسا ِّين ،وشهادة التاريخ ٰ
وكلَّام ُعدنا إ ٰىل أعامق التاريخ يف العصور القدمية وجدنا اإلنسان غارقًا يف ِ
الشك ،وليس هناك
ىل أ َّن البرشيّة عرفت دي ًنا آخر يبدو أكرث كاملً من ِ
من دليل ُّ
الشك ،ومعظم الوثائق
يدل ع ٰ
ىل أ َّن الوثن َّية كانت مبثابة العقيدة الشعب َّية الراسخة[[[ .ويعتقد هيوم
القدمية ال تزال تؤكِّد ع ٰ
أي دليل آخر ميكن أن يعارض هذه الوجهة من النظر؛
ىل هذه املعلومة ميكن دحض َّ
أنَّه بنا ًء ع ٰ
وحتى اليوم تشهد
فناس الشامل ،والجنوب ،والرشق ،والغرب يقيمون أدلَّتهم االجتامعيَّة عليهاٰ .
ىل صحة هذا الدليل؛ فالقبائل البدائ َّية يف أمريكا وأفريقيا
الخربة الحيات َّية -من وجهة نظره -ع ٰ
وآسيا كلُّها وثن َّية بال استثناء لهذه القاعدة[[[ .كام أنَّه يؤكّد رأيه هذا يف التط ُّور بطريقة يراها
يرى أ َّن ال ّناس سكنوا األكواخ قبل القصور ،وتعلَّموا الزراعة قبل علم
منطق َّية أو بديه َّية؛ إذ ٰ
الهندسة ،فالتط ُّور يحكم َّ
ىل[[[.
كل يشء ،والعقل اإلنسا ُّين ينمو تدريجيًّا من األد ٰىن إ ٰىل األع ٰ
يرى هيوم أيضً ا أ َّن ال ِّدين قد نشأ يف البداية نتيجة ألسباب سيكولوج َّية
يف هذا اإلطارٰ ،
البرشي إزاء أحداث الحياة واملستقبل[[[،
تتمثَّل يف القلق والخوف الشديد الذي ينتاب الكائن
َّ
القوى املجهولة وغري املرئيَّة؛ فَتَ َقلُب أحداث الحياة
ومن األفكار الغامضة التي يضمرها عن
ٰ
[1] idolatry.
[2] Hume, The Nature History of Religion, in: Philosophical Works of David Hume, Vol.IV, Boston:
Little, Brown and Company, Edinburg: Adam and Charles Black.1825, pp. 420- 421.
[3] Ibid, p. 421.
[4] Ibid, pp. 421- 422.
[5] Ibid, p.478.
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موات ٍ
بني ص ّح ٍة ومرض ،ونجا ٍح وفشلٍ  ،وانتصا ٍر وهزمي ٍة ،وسعاد ٍة وتعاس ٍة ،وبني ٍ
حظ ٍ
وحظ
ٍ
معاكس؛ وتع ُّدد أحوال الظواهر الطبيع َّية بني أحوال مفيد ٍة وأحوا ٍل ضار ٍة ،والحوادث الكون َّية
كل ذلك وما شابهه جعل
املفاجئة مثل العواصف والزالزل والرباكني والفيضانات والصواعقُّ ،
اإلنسان يف حالة من القلق الدائم والخوف واألمل املستم َّرين ،ونتج من هذه الحالة أن عزا
القوى
قوى خف َّية عاقلة ،وتع َّددت هذه
كل ظاهرة طبيع َّيةَّ ،
َّ
ٰ
وكل شأن من شؤون الحياة إ ٰىل ٰ
القوى الخف َّية أو اآللهة اختصاصات
بتع ُّدد الظواهر الطبيع َّية وشؤون الحياة ،ونسب لتلك
ٰ
وقسم مناطق نفوذها؛ فجونو يُتَوسل إليها يف الزواج ،ولوسينا يف الوالدة ،ونبتون
مح َّددةَّ ،
يستقبل صلوات الب َّحارة ،ومارس يستقبل صلوات املحاربني ...أي أ َّن اإلنسان األول قد قاس
كل
رش إ ٰىل خري ،فظ َّن أ َّن َّ
رش ،ومن ٍّ
ىل طبيعته وإرادته التي تتغيَّ من خريٍ إ ٰىل ٍّ
طبيعة اآللهة ع ٰ
ظاهرة وراءها إله[[[.
حري القول إ َّن الوثنيّة كانت البداية األساسيَّة عند هيوم؛ فنتيجة لخوف اإلنسان وقلقه
ٌّ
عظمى تحميه من األخطار املرئ َّية وغري املرئ َّية ،ولذلك تخ َّيل
قوى
املستمر أراد أن يلجأ إ ٰىل ٰ
ٰ
آلهة ذات قدرة ال نهائ َّية ،وإ ْن تص َّورها يف أشكال وصفات برشيَّة ُمض َّخمة من حيث درجة
القوة واستمراريَّة البقاء ،ومن ثم ميكن اسرتضاؤها بوسائل االسرتضاء اإلنسا ِّين؛ رغب ًة يف اجتذاب
ىل أ َّن
خريها وات ِّقاء غضبها؛ فكان يعتقد أ َّن األضاحي والنذور والقرابني ميكن أَ ْن ترضيها .ع ٰ
يرى -مل يكن هو الغاية املنشودة ،بل كان وسيلة لغاية أكرب وهي تحقيق
إرضاءها -كام ٰ
الحياة السعيدة اآلمنة؛ لذلك مل يتص َّور اإلنسان البدا ُّيئ هذه اآللهة خالقة للعامل ،وإنَّ ا تص َّورها
متحكِّمة فيه ،فلم تشغله تلك اإلشكاليَّة النظريَّة لخلق الكون ،ومل يتوقَّع هيوم أب ًدا أن يُشغل
هذا اإلنسان عقله يف إشكاليَّات نظريَّة بعيدة عن الواقع ،وغري مثرية لالهتامم ،وتتجاوز كث ًريا
كل الكائنات
عىل حياته الراهنة واملستقبل َّية من ِّ
حدود قدراته[[[ .وإنَّا شغلته مشكلة الخوف ٰ
حتى ح َّركت هذه املخاوف
املؤذية وال ِّ
رشيرة ،شهوديَّة كانت أو غيب َّية ،برشيَّة أو طبيع َّية ٰ
البرشي إ ٰىل افرتاض كائنات عليا مشابهة للبرش أو ذات طابع إنسا ٍّين ،ولك َّنها
املستم َّرة العقل
َّ
ىل الحياة السعيدة اآلمنة.
ذات ق َّوة أعظم ميكنها أن تساعد اإلنسان ع ٰ
كل األمم التي اعتنقت أديانًا ،وعبدت آلهة
يرى هيوم أنَّه إذا كانت ُّ
يف اإلطار عينهٰ ،
[[[ الخشت ،محمد عثامن :الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،القاهرة ،دار قباء للنرش والتوزيع ،1997 ،ص.17
[2] Hume, The Nature History of Religion, p.423.
.
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مختلفة ومتع ِّددة ،وظهرت لديها أفكار دين َّية ،فإ َّن تلك األفكار مل تنشأ من التأ ُّمل يف أعامل
الطبيعة ،بل من االهتامم مبا يتعلَّق باألحداث الحيات َّية ،واآلمال واملخاوف املتتالية التي تشغل
كل الوثنيِّني ( )Idolatersالذين وزَّعوا دوائر سلطة
عقل اإلنسان وتؤ ِّرقه .ووفقًا لذلك ،نجد أ َّن َّ
ىل تلك القوة الخف َّية ،وأخضعوا أنفسهم لسلطتها ،وإ ٰىل الدائرة التي تدبِّر
آلهتهم اعتام ًدا ع ٰ
كل
أي وقت[[[ .ومن ثم تع َّددت اختصاصات ِّ
ذلك املسار لألحداث ،التي يشاركون فيها يف ِّ
طبيعي ال ب َّد وأن تكون وراءه ق َّوة خف َّية تتحكَّم فيه ،فال يشء يأيت هكذا،
فكل حدث
إله؛ ُّ
ٍّ
يرى هيوم أنَّه
وال يحدث أمر يف هذه الحياة ال تؤث ِّر فيه الصلوات أو الثناءات
ّ
الخاصة[[[ .إذًاٰ ،
لكل إل ٍه دائرة نفوذ مح َّددة،
كل يشء ،وأ َّن ِّ
لكل أ َّمة آلهتها الحارسة لها؛ حيث يخضع لها ُّ
كانت ِّ
وعمل َّياته ليست ثابتة ،بل تتغيَّ بحسب ال ُّنذور والصلوات والقرابني ،وهي مصدر تفضيله أو
عداوته ،ومنبع نعمته أو نقمته.
مم ال َّ
شك فيه أ َّن هيوم كفيلسوف من املفرتض أن يبتعد عن إطالق األحكام
َّ
ىل أنَّهام -فقط -منبعا التديُّن عند اإلنسان،
الدوغامطيق َّية الجازمة؛ فافرتاض الخوف والقلق ع ٰ
ائف إ ٰىل ٍ
حد بعيد؛ حيث كان تفكُّر اإلنسان الدائم يف خلق الساموات واألرض،
يبدو لنا زع ٌم ز ٌ
رس الكون ،أحد البواعث القويَّة التي دفعته إ ٰىل االعتقاد بفكرة
ىل ِّ
ورغبته الجارفة يف التع ُّرف ع ٰ
الخالق .كام ميكن القول إ َّن وجود فكرة ال ِعليَّة يف التفكري اإلنسا ِّين هي التي تدفع اإلنسان
لكل صنعة صان ًعا ،وأ َّن هذا الكون ال ب َّد له من صانع له قدرات أكرب من
دامئًا إ ٰىل االعتقاد بأ َّن ِّ
القدرات اإلنسان َّية املحدودة ،ولكن رفض هيوم ملبدأ السبب َّية أو ال ِعل َّية املوجودة يف الكون
هو ما أ ّد ٰى إ ٰىل زعمه هذا.
أخرى ،خطأ وزيف زعم هيوم بأ َّن اإلنسان البدا َّيئ مل يفكِّر أو
كام يتَّضح ،من زاوية
ٰ
النظري النتظام الظواهر الطبيع َّية والكون َّية ،وإنَّ ا كان مهتمًّ مبحاولة
يهت َّم مبسألة التفسري
ِّ
ىل حارضه ومستقبله؛ أل َّن أساطري العامل القديم واملجتمعات
ىل شعوره بالخوف ع ٰ
التغلُّب ع ٰ
ىل محاوالت
البدائيَّة مليئة بقصص الخلق ،كام تشهد حفريَّات العرص
ِّ
الحجري القديم ع ٰ
ىل تفسري ُم ٍ
رض لخلق العامل.
عديدة ومختلفة قام بها األ َّولون للوقوف ع ٰ
من زاوية ثالثة ،يرفض هيوم ما يس ِّميه البعض «غريزة التديُّن» يف اإلنسان لصالح الشعور
[1] Ibid, p.423.
[2] Ibid, p.427.
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ُّ
ىل ذلك بوجود أجناس برشيَّة يف بقاع كثرية من
ىل الحارض واملستقبل،
ويستدل ع ٰ
بالخوف ع ٰ
كل الشعوب،
العامل ال تؤمن بوجود إله ،فلو كان اإلميان فطريًّا يف اإلنسان لكان موجو ًدا يف ِّ
العلمي لحال الشعوب
وما وجد من ذلك استثناء[[[ .وهو األمر الذي يُخالف ما يثبته االستقراء
ُّ
والجامعات .كام أ َّن فكرته عن أن «اإلنسان كائن غري متديِّن بذاته» هي فكرة تحمل تناقضً ا
ذات ًّيا ،وذلك حسب فهمه لها؛ حيث زعم أ َّن خوف اإلنسان وقلقه هام اللذان دفعاه إ ٰىل
التديُّن ،ومل يسأل نفسه ملاذا دفع هذا الخوف اإلنسان إ ٰىل التديُّن بالذات ومل يدفعه إ ٰىل سلوك
كل املجتمعات البرشيَّة إ ٰىل التديُّن من دون غريه؟! أال يعكس ذلك تهافت
آخر؟ وملاذا دفع َّ
رأي هيوم وتناقضه الذايتٍّ؟!فاإلنسان دائم البحث عن اإلله طيلة حياته ،وال ميكنه إلَّ أن يوجد
متديِّ ًنا بدين ما ،فاإلميان خاص َّية إنسان َّية ،وميكن دعم هذا التص ُّور مبا أكَّده هربرت سبنرس
ىل التسليم بوجود
حول إميان املالحدة ،وحديثه عن
املعنى املفارق لل ِّدين؛ والذي َّ
يتأسس ع ٰ
ٰ
علَّة وراء هذا الكون ،من دون الخوض يف تحديد ماهيَّتها أو حقيقتها[[[.
يقل تهافتًا عن رأيه عن السبب يف نشأتها؛ حيث
كذلك يبدو رأي هيوم يف تط ُّور األديان ال ُّ
فكل قانون
كل الحاالت الجزئ َّية؛ ُّ
أنَّه من املتعذِّر إيجاد قانون لتط ُّور األديان تاريخ ًّيا يفسِّ َّ
كل مرحلة
أو نظريَّة ُوضعت ،ميكن بسهولة دحضُ ها؛ أل َّن مثة حاالت جزئيَّة تعارضها ،وأل َّن يف ِّ
لكل االتِّجاهات :توحيديَّةِ ،شكيَّة ،وثنيَّة ،عبادة مظاهر
تاريخيَّة ُوجدت أديان متثِّل مناذج ِّ
الطبيعة ،عبادة أو تقديس األرواح ،الطوطم َّية ...ويف العصور التاريخ َّية األو ٰىل نجد الديانات
الطوطم َّية ،واإلحيائ َّية أو الحيويَّة ،ونجد ديانة التوحيد ،وديانة املانا ،كام أنَّنا يف ديانات العامل
كل نوع من األنواع السابقة ،نجد الطوطميَّة واإلحيائيَّة
املعارصة ال نزال نجد ديانات من ِّ
بني بعض قبائل أفريقيا وأسرتاليا وآسيا واألمريكيَّتني .كذلك نجد عبادة األرواح يف اليابان
وأسرتاليا ،وال تزال عبادة املانا يف بعض قبائل أسرتاليا ،كام ال تزال عبادة مظاهر الطبيعة يف
بعض ديانات أمريكا الَّالتينية بني الهنود الحمر يف سلسلة جبال األند .لذا ،كان اختالف واضعي
األخرى[[[ .كام
فكل واحد منهم أخذ حالة دينيَّة وغفل عن الحاالت
نظريَّات نشأة األديانُّ ،
ٰ
يبدو تهافت نظريَّة هيوم يف تط ُّور األديان من الوثنيَّة التي اعتربها الدين األول واألكرث ِقد ًما
املؤسسة العربيَّة للدراسات والنرش ،1984 ،املجلَّد الثاين ،ص.618
[[[ بدوي ،عبدالرحمن :موسوعة الفلسفة ،ط ،1بريوتَّ ،
[[[ أنوار ،حامدي ،فلسفة الدين عند ديفيد هيوم ،م.س ،الهامش ،ص.260
[[[ الخشت ،محمد عثامن :تط ُّور األديان -نظريَّة جديدة يف منطق التح ُّوالت ،ط ،2القاهرة ،نيوبوك للنرش والتوزيع،2017 ،
ص.43
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لكل تق ُّدم إنسا ٍّين ،وهو ما سيتَّضح بجالء يف املحور التايل من
لإلنسان ّية ،إ ٰىل التوحيد املواكب ِّ
محاور هذا البحث.
األول للبرش َّية:
ثانيا :الوثن َّية هي الدين َّ
ً
ساد عرص هيوم تفسريان لنشأة الدين :أولهام يقول بأ َّن ال ّدين األول لإلنسان كان هو
النظري ،ثم حاد
اإللهي الذي عرفه من طريق الوحي ،وليس من طريق التأ ُّمل
التوحيد
ِّ
َّ
عن التوحيد وسقط نتيجة الخطيئة يف الشِّ ك والوثنيَّة .وثانيهام يقول بأ َّن تع ُّدد اآللهة أو
الشِّ ك كان هو أول مظهر للدين ،وقد عرفه اإلنسان نتيجة التأ ُّمل يف انتظام الكون والبحث
عن علل ظواهر الطبيعة .وقد كان هيوم من املؤيِّدين للتفسري الثاين ألنّه استبعد أن يكون
النظري يف انتظام علل الطبيعة من بني االهتاممات التي شغلت تفكري اإلنسان البدا ِّيئ
التأ ُّم ُل
ُّ
ووثني،
شيكٌّ
بهمجيَّته وبربريَّته[[[ .ومن ثم ذهب ٰإىل أ َّن «الدين َاألول ليس ألوهيًا ،وإمنا هو ِ
ٌّ
يُناسب حيوانًا بربريًّا ومعوزًا كام يناسب الفضول َّية الضعيفة»[[[.
الطبيعي للدين»« :أنه منذ حوايل  1700سنة كانت
يجزم هيوم يف مفتتح كتابه «التاريخ
ُّ
لدى بعض
البرشيَّة ْ ِ
بأسها وثنيَّة تعبد آلهة متع ِّددة ،وأ َّن املبادئ الش ِّكيَّة التي ارتابت بالوثنيَّة ٰ
وحتى لو كان هناك تص ُّور أو تص ُّوران
الفالسفة متَّجهة إ ٰىل التوحيد مل متثِّل توحي ًدا نقيًّا كامالً.
ٰ
ىل العصور
خالصان للتوحيد فإ َّن ذلك ال ميثِّل نف ًيا جدي ًرا باالعتبار لحال الوثن َّية املسيطرة ع ٰ
القدمية .إذًا ،فشهادة التاريخ واضحة ،وكلَّام أوغلنا يف أعامق العصور القدمية وجدنا البرشيَّة
غارقة يف الشِّ ك ،وأنَّه ليس هناك وجود آلثار أو عالمات ُّ
كامل
ىل وجود دين آخر أكرث ً
تدل ع ٰ
من الشِّ ك ،وأ َّن السجلَّ ت القدمية ما زالت تؤكِّد لنا سيادة هذه املنظومة (عقيدة الشِّ ك)
بوصفها العقيدة الشائعة والراسخة»[[[.
يل يكمن
يرى هيوم أ َّن َّ
ٰ
كل األدلَّة تؤكِّد أ َّن الوثن َّية هي الدين األول للبرشيَّة .فالدليل العق ُّ
الحضاري ،فإذا كانت حركة الحضارة اإلنسانيَّة عامة هي حركة تط ُّور وارتقاء،
يف حركة التط ُّور
ِّ
ىل،
فإ َّن الدين بوصفه نشاطًا إنسان ًّيا قد م َّر مبختلف مراحل التط ُّور واالرتقاء من أد ٰىن إ ٰىل أع ٰ
[[[ الخشت ،محمد عثامن ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،م.س ،ص.14
املؤسسة الجامعيَّة للدراسات والنرش والتوزيع،1993 ،
[[[جاكلني الغريه :الدين
الطبيعي ،ترجمة :منصور القايض ،ط ،1بريوتَّ ،
ُّ
ص.83
[3] Hume, The Nature History of Religion, p.423.

ىل التوحيد 259 v
نشأة الدين عند هيوم من التعدُّدية إ ٰ

حتى وصلت
بد ًءا من النظرة التع ُّدديَّة إ ٰىل اآللهة ،مرو ًرا بالنظر إليها نظرة هريارك َّية أو هرم َّيةٰ ،
يرى أنَّه ال يستقيم القول بأ َّن اإلنسان َّية عندما كانت بربريَّة
اإلنسان َّية إ ٰىل الوحدان َّية ،بل ٰ
وجاهلة آمنت إميانًا نقيًّا بوجود إله واحد ،وعندما تق َّدمت وتعلَّمت وتهذَّبت وقعت يف
التاريخي هو ما يستم ُّده من السجلَّ ت واملد َّونات
الخطأ وعبدت آلهة متع ِّددة! .والدليل
ُّ
التاريخ َّية املتع ِّددة التي تؤكِّد وثن َّية األمم البدائ َّية بال استثناء .كام أ َّن الدليل االستقرا َّيئ
التجريبي الذي يسوقه هيوم هو أ َّن القبائل املتو ِّحشة والشعوب الرببريَّة يف عرصه ،واملنترشة
َّ
يف أمريكا وأفريقيا وآسيا ،كلُّها وثنيَّة ،وال يوجد استثناء لهذه القاعدة -كام يقول -وأ َّن اإلنسان
أي منطقة غري معروفة ووجد سكَّانًا جاهلني وبربريِّني فبإمكانه أن يتوقَّع
إذا ما سافر إ ٰىل ِّ
املعنى
ُمق َّد ًما أنهم وثنيون ،وقلَّام توجد احتامل َّية خطأ توقُّعه[[[ .ث َّم يستطرد لتأكيد هذا
ٰ
ىل اإلطالق ،فلنكن
ً
قائل«:فلنبحث عن شعب يفتقر بدرجة كاملة إ ٰىل ال ِّدين ،فإذا وجدناه ع ٰ
بربري مل يتط َّور عن رتبة الحيوانات إلَّ بدرجات قليلة»[[[.
متأكِّدين أنه شعب
ٌّ
أخرى؛
يرى هيوم أ َّن هذه األدلَّة لها من الكامل والق َّوة ما يجعلها تدحض أيَّة أدلَّة ٰ
كذلك ٰ
فإذا كان أصحاب النظريَّة املضا َّدة يذهبون إ ٰىل أ َّن البرشيَّة بدأت أول ما بدأت بالتوحيد
إلهي ،والذي مل يكن الشِّ ك إلَّ مظه ًرا من مظاهر فساده ،وأ َّن
الذي تكشَّ ف لها
ٍ
بوحي ٍّ
مرحلة التَّوحيد الخالص سابقة يف العصور األكرث ِق َد ًما قبل معرفة العلوم املتق ِّدمة والثقافات
ىل تناقض ذايتٍّ؛ إذ تعني أ َّن اإلنسان َّية عندما كانت يف
املختلفة ،فإ َّن هذه ال َّنظرة تنطوي ع ٰ
ىل التعليم
حالة جهل وبربريَّة اكتشفت الحقيقة ،ولك َّنها وقعت يف الخطأ مبج َّرد أن حصلت ع ٰ
عىل
ترى أ َّن التوحيد سابق ٰ
والتهذيب[[[ .وهو يتساءل مستنك ًرا وجهة ال ّنظر املضا َّدة والتي ٰ
الشِّ ك ،فيقول« :هل سكن الناس القصور قبل البيوت واألكواخ؟! أم تعلَّموا أصول الهندسة
الزراع َّية قبل الزراعة؟!»[[[.
يرى أ َّن أفكار
يف هذا اإلطار ،نجد أ َّن هيوم يربط الشِّ ك بنشأة ال ِّدين برباط وثيق؛ حيث ٰ
ال ِّدين األول مل تنشأ من التفكري يف أعامل الطبيعة ،وإنَّ ا نشأت من الخوف والقلق اللّذين كانا
[1] Ibid, p.421.
[2] Ibid, p.492.
[[[ الخشت ،محمد عثامن ،تطور األديان ،م.س ،ص.70
[4] Hume, The Nature History of Religion, p.422.
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يعرتيان اإلنسان األول ويقُضَّ ان مضجعه ،فمن اآلمال واملخاوف املستم َّرة تح ِّرك العقل اإلنسا َّين
تجاه التأليه .ومل َّا كان اإلنسان البدا ُّيئ ال ميلك من الوعي ما يجعله يفكِّر نظريًّا يف الظواهر
الكونيَّة ،كام أنَّه مل يكن مشغولً بتقديم تفسري عقال ٍّين ألعامل الطبيعة ملعرفة العلل الحقيقيَّة
لريقى بتفكريه إ ٰىل درجة افرتاض أنَّها تُر ُّد يف النهاية إ ٰىل
التي تكمن وراءهاً ،
فضل عن أنَّه مل يكن ٰ
ىل الشِّ ك ،يف مشاعر القلق
الحقيقي للشعور
كربى .ويكمن املنبع
علَّة واحدة ٰ
الديني القائم ع ٰ
ِّ
ُّ
القوى املجهولة وغري املرئ َّية.
ىل اإلنسان البدا ِّيئ عن
ٰ
والخوف واألمل التي كانت تسيطر ع ٰ
رصا؛ أل َّن تفسري انتظام العامل
بيد أ َّن هذا التفسري من هيوم يع ُّد يف الحقيقة تفس ًريا قا ً
ووحدته كان وال يزال همًّ إنسان ًّيا ،وقد دفع هذا اله ُّم املعر ُّيف بعض العقول إ ٰىل اإلميان بإل ٍه
ٍ
ٍ
واحد عاقلٍ
كأساس النتظام العامل ووحدته[[[.
حكيم
ٍ
ىل طبيعته وإرادته التي تتغيَّ
وقد تخ َّيل اإلنسان البدا ُّيئ -يف نظر هيوم -طبيعة اآللهة ع ٰ
رشيرة والعكس.
وتتب َّدل من حال الرضا إ ٰىل حال الغضب ،ومن الحالة الخيِّ ة إ ٰىل الحالة ال ِّ
كل ال ُبعد
أي أ َّن اإلنسان األول مل يدرك حقيقة الظَّواهر ،وإنَّ ا فسَّ ها تفس ًريا بدائ ًّيا بعي ًدا َّ
كل ظاهرة وراءها
عن حقيقتها وماهيَّتها ،وأسقط عليها صفاته البرشيَّة ورغباته ،وظ َّن أ َّن َّ
إله .ومل َّا كان اإلنسان يستشعر الخوف من تلك اآللهة ،فقد حاول أن يسرتضيها ويستعطفها
يجسد
مثلام يسرتيض إنسا ٌن إنسانًا ذا جاه أو منصب .وهذا الخوف هو الذي جعل خياله ِّ
ىل شكل آلهة ،لك َّنها آلهة لها صفات برشيَّة مض َّخمة من
ٰ
قوى الطبيعة تجسيدات شخص َّية ع ٰ
حيث درجة القوة واستمراريَّة البقاء .فهي يف األصل صفات برشيَّة تم م ُّدها وتعظيمها إ ٰىل ما
ال نهاية؛ ففكرة الله أصبحت تعني كائ ًنا ال نها َّيئ العقل والحكمة والخري والرحمة والجربوت
املتعي يف الواقع
وغري ذلك من صفات الكامل ،وكامل اإلله ما هو إلَّ الكامل اإلنسا ُّين غري
ِّ
البرشي وإن كان متع ِّي ًنا يف الوعي اإلنسا ِّين كفكرة أنتجها الخيال ،وصفات الله الكامل ما هي
ِّ
خي وحكيم وعادل وقادر وجبَّار ورحيم ،لك َّن هذه
إلَّ امتداد للصفات اإلنسانيَّة ،فاإلنسان ِّ
ىل هذا النحو
صفات متناهية يف الحالة اإلنسان َّية وال متناهية يف الحالة اإلله َّية .وتص ُّورها ع ٰ
مدى
يوسع
ٰ
مل يأت نتيجة معاينة اإلنسان لها بخربته ،وإنَّ ا يأيت كنتيجة لفعل الخيال الذي ِّ
ىل مفهوم اإلله[[[.
صفات اإلنسان ليك تصري ال متناهية ،ثم يسقطها ع ٰ
[[[ الخشت ،محمد عثامن ،الدِّين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،م.س ،ص.16
[2] See, Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Edition Seliby Bigge, Oxford, 1975, p.19.
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ال َّ
ككل ،وتقف صالح َّيته عند
شك يف أ َّن تفسري هيوم هذا ال يصلح لتفسري جميع العقائد ّ
تفسري عقائد امل ُشَ ِّبهة ،أي عقائد الذين يشبهون الله بالبرش .لك َّنه ال يصلح لتفسري عقائد
أي نوع مع الصفات البرشيَّة
أي مامث َلة ولو من ِّ
التنزيه التي تثبت األسامء اإللهيَّة لك َّنها تنفي َّ
س ْب َحانَ ُه َوتَ َع َ ٰ
ال َع َّم يَ ِصفُونَ( سورة األنعام،
ش ٌء( سورة
ٰ
الشورى ،اآليةُ ،)11
لَ ْي َس كَ ِمثْلِ ِه َ ْ
ىل بالك فالله بخالف ذلك» ...كام ال يصلح تحليل هيوم لتفسري العقائد
اآلية ،)100مهام خطر ع ٰ
ىل مت ُّيزها ،مثلام
أي نوع من الصفات املعروفة ً
املج َّردة ،التي تج ِّرد الذات اإلله َّية من ِّ
حرصا ع ٰ
تفعل بعض الديانات الوضعيَّة كالديانة الربهامنيَّة أو كام يف بعض اعتقادات الفالسفة[[[.
ىل نحو مطلق ومل تكن تخلو من
ومع ذلك ٰ
يرى هيوم أ َّن األديان البدائ َّية مل تكن متخلِّفة ع ٰ
نقاط إيجابيَّة؛ إذ يعترب أ َّن لها إيجابيَّات تتمثَّل يف أبعاد ثالثة :فلسفيَّة ،وعقائديَّة ،وسياسيَّة.
الوثني مع الطبيعة .ويف ما يتعلَّق
الفلسفي يف حالة الوفاق التي يكون عليها
ويتجل البعد
َّ ٰ
ُّ
ُّ
األخرى .وأخ ًريا ،تتجلَّ ٰ إيجاب َّية
العقائدي ،فإنَّه يغلب عليه التسامح تجاه الشعوب
بالبعد
ٰ
ِّ
السيايس لدين الشِّ ك يف كونه دي ًنا إيجاب ًّيا مع كونه متسام ًحا[[[.
البعد
ِّ
أي وفاق ذاك الذي يتح َّدث عنها هيوم بني اإلنسان القلق الخائف املذعور
لك َّننا نتساءلُّ :
وأي وفاق يف حياة مضطربة وغري
أمام الظواهر الطبيع َّية التي تتك َّرر بصفة مستم َّرة؟! ُّ
مطمئنة؟ كام أ َّن حالة التسامح التي ي َّدعيها هيوم بني الشعوب الوثن َّية فال أعلم من أين أ ٰىت
بها وحوادث التاريخ تشهد بعكس ذلك! وهو األمر الذي سنتوقَّف عنده كث ًريا يف املحور الرابع
من محاور هذه ال ِّدراسة.
ثالثًا :انبثاق التوحيد من الوثن َّية:
كل الطبقات
يرى هيوم أ َّن عقيدة التوحيد عقيدة قدمية ج ًدا نجح يف أن يعتنقها أناس من ِّ
ٰ
واملراتب ،لكنه ال يعزو هذا النجاح بوجه من الوجوه إ ٰىل تلك القوة السائدة غري املرئيَّة التي
تأسست عليها ،ومن يعتقد أ َّن هذه القوة غري املرئ َّية هي التي سعت لنرش هذا االعتناق
َّ
الواسع لها بني الناس س ُيظهر نفسه قليل املعرفة بجهل وحامقة الناس وتح ُّيزهم  -الذي ال
الخاصة .ويستطرد لتأكيد فكرته هذه ُمرتئ ًيا أ َّن عوا َّم
مناص منه -لصالح معتقداتهم الخراف َّية
َّ
[[[ الخشت ،محمد عثامن ،تط ُّور األديان ،م.س ،ص.72 - 71
[[[ الخشت ،محمد عثامن ،الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم ،م.س ،ص.19-18
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حتى يف العرص الحديث ،ال يؤمنون بهذه القوة العليا مستندين إ ٰىل النظام
الناس يف أوروباٰ ،
والغائ َّية املوجو َدين بالكون والتي يجهلهام الناس متا ًما وينظرون إليهام بفتور والمباالة ،ولك َّن
معظم الناس قد آمنوا بهذه القوة غري املرئيَّة نتيجة للخوف والقلق من األخطار املحيطة بهم،
مثل :املوت املفاجئ ،واألمطار واألعاصري ،والجفاف الشديد؛ إذ يعزو اإلنسان إنقاذ البرشيَّة
من هذه الرشور إ ٰىل العناية اإلله َّية املبارشة ،وهذه هي الرباهني الوحيدة لديه([[[) .وينتهي
ىل مبادئ غري عقالن َّية وخراف َّية
من ذلك إ ٰىل أ َّن عقيدة التوحيد التي ُوجدت بني الناس بُنيت ع ٰ
رؤى برهانيَّة ،ووجدت خالل تسلسل تفكري محدود انتقل من الشِّ ك إ ٰىل التوحيد يف
وبال أيَّة ٰ
سيايس.
ديني مع ما هو
مرحلة
ّْ
ٰ
توازى فيها ما هو ٍّ
يرى هيوم أ َّن الشِّ ك هو ال ِّدين البدا ُّيئ للبرش غري املتعلِّمني ،وهو مبا ينطوي
إ ٰىل ذلكٰ ،
عليه من اإلميان بوجود آلهة متع ِّددة بتع ُّدد الظواهر الطبيعيَّة يالئم سياسيًّا تع ُّدد القبائل
ىل اإلنسان البدا ِّيئ العيش يف
والجامعات اإلنسانيَّة .حيث ٰ
يرى أ َّن الحياة البدائيَّة فرضت ع ٰ
خاص بها ،ومن ثم ربط بني التط ُّور
جامعات متف ِّرقة وقبائل مختلفة ،وكان ِّ
لكل قبيلة معبو ٌد ٌّ
الديني حيث أ َّن القبائل املتع ِّددة التي تدين بآلهة مختلفة إذا ما ت َّم ض ُّمها
السيايس والتط ُّور
ِّ
ِّ
كربى واحدة نتيجة السيطرة والغلَبة
وتوحيدها تحت راية واحدة بخضوع تلك القبائل لقبيلة ٰ
الديني.
السيايس من الشِّ ك إ ٰىل التوحيد
يل
ّْ
السياسيَّة ،فإنَّها تنتقل بهذا التوحيد القب ِّ
ِّ
يظل
السيايس وإنَّ ا ُّ
الديني ال يحدث مبارشة عقب التوحيد
هيوم يعترب أيضً ا أ َّن التوحيد
ِّ
َّ
اتبي يف اآللهة؛ فآلهة القبائل الخاضعة أصبحت يف رتبة
فرتة يسود فيها االعتقاد
الهرمي الرت ُّ
ُّ
أقل من إله القبيلة املنترصة ،وال تزال لها مكانة يف اإلميان ،لك َّن إله القبيلة املنترصة أصبح هو
َّ
كبري اآللهة ورأسها مثلام أصبحت تلك القبيلة هي كبرية القبائل ورأسها .ويف مرحلة سياس َّية
وتتالىش الفروق القبل َّية ،وتخلص السيطرة للقبيلة املنترصة
أخرى عندما تت ُّم الوحدة السياس َّية
ٰ
ٰ
والسيايس والثقا ِّيف ...عند ذلك ينبثق
االجتامعي
املستوى
ىل
خلوصا يه ِّيئ لها نفوذًا ً
ً
ٰ
شامل ع ٰ
ِّ
ِّ
التوحيد يف العقيدة اإللهيَّة ويسود إله واحد ال رشيك له.
ىل اإلنسان نفسه ،فاإلنسان
يف هذا املجال ،ين ِّبه هيوم إ ٰىل خطورة هذا التص ُّور
الديني ع ٰ
ِّ
الرب الس ِّيد الكامل ،األم ُر الذي ينتج منه
املحدود القدرات يشعر بالدون َّية والخضوع أمام هذا ِّ
[1] See, Hume, The Nature History of Religion, pp.445- 446.
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تحديد العالقة بني اإلنسان واإلله يف شكل عالقة خوف وخضوع ،أي عالقة ٍ
عبد بس ِّيد .وهنا
وخمول
ً
ري بالعبادات وهو ما يُنتج برودة
يتبلور الخالص يف طاعة هذا الس ِّيد وااللتزام ُ
الص َو ِّ
للقلب ،وشيوع عادة ال ِّنفاق وال ِّرياء وسيادة مبادئ الغدر والزيف والتملُّق .ومن هذا املنظور
كل الشعائر والطقوس.
ينتقد َّ
ال َّ
ترى إلَّ جز ًءا من
شك يف أ َّن هيوم ينطلق هنا من أفق ض ِّيقٍ ذي رؤية أحاديَّة ال ٰ
يصح إلَّ يف
الحقيقة؛ إذ إ َّن هناك حاالت تاريخيَّة تعارض ما ذهب إليه ،أو أ َّن تفسريه هذا ال ُّ
ىل سائر القبائل ،وإذا
بعض الحاالت التاريخيَّة التي تفرض فيها قبيلة ما تص ُّورها يف األلوهيَّة ع ٰ
الوثني؛ إذ كيف يستقيم
ما سلَّمنا بذلك فإنَّه هنا يتع َّرض لتناقض ذايتٍّ يف ما يتعلَّق بالتسامح
ِّ
الوثني املزعوم من ِق َبله؟! كام يخربنا التاريخ
القهري لتغيري املعبود مع التسامح
الفرض
ُّ
ِّ
أ َّن هناك حاالت كثرية كانت تت ُّم فيها السيطرة لقبيلة ما لك َّنها مل تقُم مبحو آلهة القبائل
الخاضعة ،ومن ثم تستم ُّر التع ُّدديَّة كام كان يحدث يف مرص الفرعونيَّة باستثناء حالة أخناتون.
أخرى؛ حيث يكون
وينبغي القول إ َّن رؤية هيوم هذه تتعارض أيضً ا مع حاالت تاريخ َّية ٰ
التوحيد هو البداية ،أما الشِّ ك والتع ُّدد فيكون حالة فساد تحدث عندما ينحرف الناس عن
املتخصصة التي قام بها علامء
التوحيد .وهو األمر الذي برهن عليه العديد من الدراسات
ِّ
األجناس واألنرثوبولوجيا ،وأكَّدها الفالسفة برباهني ساطعة قويَّة؛ فقد أيَّد كثري من هؤالء
العلامء القول بأ َّن التوحيد هو دين البرشيَّة األول ،مثل األملاين ايرنايخ[[[ يف مقاله “اآللهة
واملنقذون”[[[ ،والذي نرشه عام 1906م ،وهو بحث عن قبائل الهنود الحمر .كام أَكَّد عامل
األجناس واألنرثوبولوجيا األملا ُّين األب شيمت[[[ يف العديد من أبحاثه أ َّن التوحيد كان الدين
الوسطى التي
ىل القبائل البدائ َّية املو ِغلة يف التاريخ ،وأوضح أ َّن القبائل األسرتال َّية
الغالب ع ٰ
ٰ
زعم الباحثون (دوركايم وغريه) أنَّها تُعبِّ عن املرحلة البدائ َّية األو ٰىل للبرشيَّة ما هي َّإل قبائل
حديثة متثِّل الطَّور السادس من تط ُّور قبائل أسرتاليا ،وتوجد قبائل أقدم منها عرفت اإلله
الواحد
األسمى[[[.
ٰ
[1] Enreich.
[2] Gods and Savers.
[3] Schmidt.
[[[انظر :الخشت ،محمد عثامن :تط ُّور األديان -قصة البحث عن اإلله ،ط ،1القاهرة ،دار الرشوق الدول َّية ،2010 ،ص.153

 v 264ديفيد هيوم  -مقاربات نقديَّة لنظامه الفلسفي

هذه الرؤية أكَّدها العديد من الفالسفة؛ ومنهم الفيلسوف األملا ُّين فردريك شلنج
( )1884 - 1775الذي ذهب يف كتابه “فلسفة امليثولوجيا” إ ٰىل أ َّن فكرة عن التوحيد غامضة
وغري واضحة كانت تسود اإلنسانيَّة األو ٰىل ،وكذلك ذهب أوتو بفيلدرر[[[ ،وهو األمر نفسه
االسكتلندي أندرو النج[[[ ( )1912 - 1844يف كتابه “صنع البرشيَّة[[[”،
الذي أكَّده الفيلسوف
ُّ
رأى فيه أ َّن الدين األول هو دين السامء .واستند يف ذلك إ ٰىل الدراسات األنرثوبولوج َّية
إذ ٰ
األسمى يف قبائل وسط أفريقيا مثل الزولو
واكتشافات هويت[[[ وبحوث مان[[[ عن املوجود
ٰ
والبوشمن والهوتنتوت ،وبعض القبائل البدائيَّة األمريكيَّة وبعض قبائل أسرتاليا الجنوبيَّة
ويرى»النج» أ َّن املعتقدات الصحيحة تسبق املعتقدات الخاطئة ،وأ َّن العقل
والرشق َّية[[[.
ٰ
يسبق املخ ِّيلة يف العمل ،فالديانات بدأت توحيديَّة نق َّية ،ثم تلتها معتقدات أسطوريَّة غري
صحيحة نتيجة عمل املخ ِّيلة .وكذلك أكَّدت جميع األديان السامويَّة أ َّن التوحيد كان هو
األصل والبداية .وهكذا ميكننا القول بأ َّن هيوم -يف معالجته لتلك املسألة -قد افتقد منهجيَّات
تقص املعارف االجتامع َّية واألنرثوبولوج َّية
علم النقد
التاريخي ،ومل يبذل املجهود الَّالزم يف ِّ
ِّ
فضل عن عدم ميل ِه إ ٰىل تحليل النصوص املق َّدسة ،وما ورد فيها بهذا
امل ُتاحة يف عرصه ،هذا ً
الشأن ،والذي كان سيفيده كث ًريا بال ّْ
شك.
[[[

املسيحي قد أبعده متا ًما عن األخذ مبعطيات
كام أ َّن موقف هيوم العدا َّيئ من ال ِّدين
ِّ
الكتب السامويَّة يف هذا اإلطار؛ إذ تشري كلُّها إ ٰىل أ َّن الحالة األو ٰىل لل ِّدين هي التوحيد ،وأ َّن
هذا التوحيد مل يكن باستنباط أو تأ ُّمل أو نتيجة للخوف من املجهول ،أو لسبب من األسباب
ىل التوحيد الخالص فرتة طويلة
النفسيَّة أو االجتامعيَّة كام ذهب هو وغريه .وقد َّ
ظل ال َّناس ع ٰ
من الزمان ث َّم أعقبتها حالة ِشكيَّة وثنيَّة اختلفت فيها عقائد الناس ونتجت فيها ديانات باطلة
بسبب انحراف يف التفكري ،أو السلوك ،أو نتيجة تأويل خاطئ للكتب املق َّدسة ات ِّبا ًعا للمصلحة
وخصوصا
الشخيص .ويبدو هذا التفسري هو األقرب للصواب من وجهة نظر الباحث،
الهوى
أو
ّْ
ً
ٰ
[1] F.W.J. Schelling.
[2] Otto Pfledrerer.
[3] A. Lang.
[4] Making of Humanity.
[5] Howitt.
[6] T.H. Man.
[[[ النشار ،عيل سامي :نشأة الدين  -النظريَّات التط ُّوريَّة واملؤلَّهة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،د.ت ،ص.183
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ىل الفطرة السليمة ،وهداهم إ ٰىل ِصاطه
أنَّه يتَّفق كث ًريا مع التسليم بوجود إلهَ ،خل ََق الناس ع ٰ
ضل السبيل ،فأرسل الله تعا ٰىل ال ُّرسل لهداية الناس وإرشادهم
املستقيم ،وما لبث اإلنسان أن َّ
إ ٰىل الطريق الصحيح.
التعدد وال َّتوحيد:
الديني بني
التعصب وال َّتسامح
رابعا :جدل َّية
ُّ
ُّ
ً
ُّ
قد يتوقَّع القارئ ممَّ تق َّدم ،ومن ربط هيوم التَّوحيد بتق ُّدم البرشيَّة والتع ُّدد بالعصور
الصحيح؛ حيث يعتقد أ َّن مذهب التع ُّدد
ىل الشِّ ك ،والعكس هو َّ
البدائيَّة أنَّه يفضِّ ل التَّوحيد ع ٰ
أسمى من التَّوحيد وذلك لسببني:
ىل التوحيد فقط ،بل
ال يتم َّيز بأنَّه أسبق أو سابق ع ٰ
ٰ
البرشي ،فمذهب الشِّ ك ليس
ىل العقل
األ َّول :إ َّن مذهب الشِّ ك أو التع ُّدد ُّ
ِّ
أقل ضغطًا ع ٰ
ىل العكس -هو مزيج كامل من األساطري املتناقضة والخرافات الباطلة ،ولذلك
أكرث ً
فهم ،بل -ع ٰ
ىل
فهو ال يعرتف ِّ
بأي محاولة جا َّدة للتعقُّل أو الفهم .أ َّما مذهب التَّوحيد فهو يحفِّز البرش ع ٰ
فلسفي والهويتٍّ،
ىل جعله يبدو عقالن ًّيا ،ومحاولة خلق نسق
أن يتف َّهموا ال ِّدين أو يحثُّهم ع ٰ
ٍّ
ىل العقل يؤ ِّدي باإلنسان إ ٰىل السري يف طريق ال نهاية له من التعقُّل
وهذا سيس ِّب ُب ضغطًاع ٰ
الفوىض البدائيَّة للرش[[[.
املزيَّف الذي سيوصف بأنَّه األسوأ؛ ألنَّه األكرث فسا ًدا وخدا ًعا من
ٰ
يرى هيوم أ َّن ال ِّديانات التع ُّددية أكرث تسام ًحا من التوحيد؛ فالشعوب متع ِّددة
الثاينٰ :
األديان يسود بينها التسامح وثقافة العيش سويًّا ،يف حني أ َّن هذا ال يحدث مع ال ِّديانات
الحق املطلق ،وما عداها من أصحاب الديانات
ترى أنَّها وحدها التي تحوز َّ
التَّوحيديَّة التي ٰ
ىل وهم وضالل .وأ َّن من واجب هؤالء املو ِّحدين إرشاد هؤالء الضالِّني إ ٰىل طريق
ٰ
األخرى فهم ع ٰ
ىل اعتناق ما يؤمنون به ،ومن ث َّم يتك َّدر مناخ السالم العا ِّم ليسود الرصاع
ِّ
الحق وإجبارهم ع ٰ
والحرب وسفك الدماء.
الديني بني التع ُّدد والتو ُّحد،
والتعصب
ويُسهب هيوم يف تناول عرض جدليَّة التسامح
ُّ
ِّ
ألي
لدى الوثنيِّني يف األزمنة القدمية والحديثة ،أمر واضح ج ًدا ِّ
فيقول« :إ ّن روح التسامح ٰ
عىل سبيل
ىل كتابات املؤ ِّرخني أو ال َّرحالة»[[[ .وأ َّن اإلغريق والرومانٰ ،
شخص لديه أد ٰىن اطِّالع ع ٰ
األخرى .وهو يبدو هنا مخالفًا
ميل إ ٰىل استيعاب آلهة الشعوب
املثال ،كانوا أكرث تسام ًحا وأكرث ً
ٰ
التجريبي( ،من دون بيانات نرش) ،ص.41
[[[ عبدالرحمن ،سامية :الدين واملعجزة يف فكر هيوم
ِّ
[2] Hume, The Nature History of Religion, p.457.
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للحقائق التاريخ َّية بشكلٍ ملحوظ ،فكيف  -إذًا -ميكننا تفسري ِ
اضطهاد الوثن ِّيني الرومان
خصهم بالذِّكر
للوثن ِّيني املرصيِّني؟! وإذا ما عدنا إ ٰىل ديانات اإلغريق وال ُّرومان الَّذين َّ
نجد أ َّن كالمه عار من الصحة؛ فقد اضطَّهد اليونان الفيلسوف السوفسطا َّيئ أنكساجوراس
(ت 480:ق.م) الذي أعلن كفره بآلهة األثين ِّيني فت َّم الحكم عليه باإلعدام جزا ًء وفاقًا
الصغرى حيث عاش ٰإىل
ىل كفره وتجديفه مام جعله يف ُّر من أثينا إ ٰىل ملباكوس[[[ بآسيا
ٰ
ع ٰ
أن وافته املن َّية[[[ .كام ات ُّهم بروتاجوراس باإللحاد ،وأُحرقت كتبه يف ميادين أثينا ،و ُحكم
عليه باإلعدام ،إلَّ أنَّه متكَّن من الفرار من براثنهم .كذلك اتُّهم سقراط بالكفر وامل ُروق
عن ال ِّدين ،وبأنَّه يُنكر اآللهة ويُفسد الشباب ،و ُحكم عليه باإلعدام بتج ُّرع الس ِّم ،وقَب َِل
الحكم[[[ .وقد تعرض أرسطوطاليس لالتهام نفسه عقب وفاة اإلسكندر األكرب إلَّ أنَّه متكَّن
حق
من الهرب من أثينا إ ٰىل «خلقيس» وطن أمهً ،
قائل« :لن أسمح لألثين ِّيني أن يخطئوا يف ِّ
الفلسفة م َّرتني» .يقصد حالة إعدام سقراط السالفة الذِّكر وما كان سيحدث له هو شخصيًّا
لو متكَّن منه األثين ُّيون .ومل يتغيَّ األمر عند الرومان؛ بل زادت ح َّدته سو ًءا فقد كان الرومان
ىل وجه الخصوص،
أقل تسا ُم ًحا من اليونان ِّيني يف ِّ
يف الغالب َّ
كل يشء ،ويف ما يتعلَّق بال ِّدين ع ٰ
ومن ذلك ما يقوله طه حسني»:وكذلك قامت بحامية ال ِّدين يف روما جامعة (اإلكلريوس)
وهيئة الحكومة ومجلس الشيوخ الذي كان واجبه األول حامية ما ترك اآلباء .فال تع َجب
إذا رأيت الرومان ِّيني يقاومون الجديد مهام يكن ،ويتش َّددون يف مقاومته إذا ُم َّس ال ِّدين.
وال تع َج ْب إذا رأيت الرومان يف عصورهم األو ٰىل يبغضون أش َّد البغض ويناهضون أش َّد
املناهضة هذه الديانات األجنب َّية التي حاولت أن تنبت يف روما بعدما انبسط سلطان
ىل األرض»[[[.
روما ع ٰ
ويواصل هيوم عرض فكرته الغريبة مرتأيًا أنه عندما يت ُّم االتِّفاق حول معبود واحد ال
األخرى تافهة وغري ورِعة ،ليس هذا فحسب ،بل يبدو طبيع ًّيا أن
رشيك له تُع ُّد عبادة اآللهة
ٰ
وحدة الهدف تستوجب وحدة اإلميان ووحدة الطقوس والشعائر ،ويربز رجال دين مهيَّأون
ملواجهة خصومهم من الوثنيِّني ،ولهم أهداف مق َّدسة منها االنتقام من هؤالء الوثنيِّني املارقني،
[1] Lampsacus.
[[[ انظر :الطويل ،توفيق :قصة النزاع بني الدِّين والفلسفة ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2011 ،ص.65
[[[ انظر :وهبة ،مراد :مالك الحقيقة املطلقة ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1999 ،ص.226
[[[ حسني ،طه :من بعيد ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،2012 ،ص.154
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كل طائفة العنان
طبيعي يف العداء ،وتطلق ُّ
يرى هيوم -تقع الطوائف بشكل
ومن ثم -كام ٰ
ٍّ
األخرى[[[.
ىل
ٰ
لنفسها للكراهية والحقد املق َّدسني ع ٰ
كل األديان تقريبًا التي دافعت عن وحدانية الله
يرى هيوم أ َّن عدم تسامح ِّ
كذلك ٰ
ىل العكس متا ًما من األديان الوثن َّية .فالوثن ُّيون مساملون -من وجهة
هو أمر مثري لالنتباه ع ٰ
تعص ًبا
نظره -ويسمحون بتع ُّدد الديانات والتعايش معها يف سالم[[[ .أما املو ِّحدون فهم أكرث ُّ
السلمي مع ديانات اآلخر املختلف .ومن ثم يلجأ لتأكيد فكرته الغريبة
ورفضً ا للتعايش
ِّ
لدى اليهود معروفة جيَّ ًدا.
هذه برضب بعض األمثلة؛ فيقول« :إ َّن الروح الضيِّقة
ِّ
املتعصبة ٰ
وانترشت املح َّمديَّة (اإلسالم) بطرق أكرث دمويَّة ،وإ ٰىل يومنا هذا ما زالت ترسل الَّلعنات
األخرى ،مع أ َّن األمر ليس بال َّنار والحطب .أ َّما حني يعتنق اإلنكليز
وتتو َّعد الطوائف
ٰ
الفردي نتيجة
والهولنديُّون مبادئ التسامح بني املسيحيِّني فإنَّهم يسلكون هذا املسلك
َّ
واملتعصبني»[[[ .وقد تأث َّر
لإلرادة القويَّة للحكم املد ِّين ومبعارضة مستم َّرة ملحاوالت ال ُّرهبان
ِّ
ورأى أنَّه نظ ًرا
به كانط ( )I. Kant 1724 -1804يف هذه النقطة كث ًريا ،والغريب أنَّه وافقه عليها ٰ
التاريخي اختلف أهل العقائد؛ أل َّن ما هو مع َرتف به عند البعض يرفضه البعض
لتع ُّدد الوحي
ِّ
كل قلب عند أهل العقيدة[[[.
اآلخر ،ومن يرفضه يس َّم ٰى غري مؤمن أو كافر ،ويصبح مكرو ًها من ِّ
وتعصب أو عنف التوحيد» فكرة متهافتة منطق ًّيا؛
وتبدو فكرة هيوم عن «تسامح الوثن َّية ُّ
األحق واألجدر بالعبادة من
ترى ُّ
كل طائفة أ َّن معبودها هو ُّ
ألنّه يف حالة الوثن َّية وتع ُّدد اآللهة ٰ
تستحق أن تُع َبد ،ومن ث َّم يستوجب ذلك الرصاع
دون غريه ،وأ َّن باقي اآللهة ال قيمة لها وال
ُّ
ألجل هداية الفريق اآلخر الذي يعاين الوهم والضَّ الل ،وهذا ما يتحقَّق بالفعل عندما تتغلَّب
ىل عبادة إلهها ،وذلك
ىل القبائل املهزومة التي تخضع لسلطانها وتُرغمها ع ٰ
القبيلة األكرث ق َّوة ع ٰ
بحسب أمثلة هيوم نفسه التي يستخدمها لتأكيد فكرته ،والتي ميكن استخدامها يف اآلن نفسه
وخصوصا السامويَّة
كل األديان التوحيديَّة
أخرى ،فإ َّن ِّ
ً
لتفنيد فكرته وبيان تهافتها .ومن ناحية ٰ
[1]Hume, The Nature History of Religion, p.457.
الوثني الذي أعاد عبادة البابليِّني التي أبطلها
الوثني باإلسكندر الذي يصفه باإلمرباطور
[[[ يرضب هيوم أمثلة لهذا التسامح
ِّ
ِّ
األمراء املو ِّحدون ،وكيف أنّه قدَّم األضاحي تب ًعا للطقوس والشعائر البابليَّة.)Ibid,p.458( .
[3] Ibid, p.458.
[4] See, Kant, Lectures on Philosophical Theology, translated by Allen W. Wood & Gertrude M. Clark,
Cornell University Press, London, 1978, p.40.
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منها -يف صورتها النق َّية -تدعو دامئًا إ ٰىل السالم واملحبة والتوا ِّد والرتاحم والتسامح والرحمة.
اليهودي
التعصب
من املفيد القول إنَّه إذا كان هيوم ُمحقًّا -إ ٰىل ح ٍّد ما -يف حديثه عن
ُّ
ِّ
أبدي ضمن
إلهي ٍّ
املقيت؛ حيث يعترب اليهود أنفسهم شعب الله املختار ،ويعتقدون مبيثاق ٍّ
ىل العاملني ،فإ َّن األمر يختلف متا ًما يف اإلسالم؛ الذي رفع شعار الدعوة إليه
لهم األفضل َّية ع ٰ
بالحكمة واملوعظة الحسنة ا ْد ُع إِ َ ٰل َسبِيلِ َربِّ َك بِال ِْح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي
ِه َي أَ ْح َس ُن إِ َّن َربَّ َك ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َ ْن ضَ َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِالْ ُم ْهتَ ِدي َن .[[[كام أ َّن اإلسالم
السيف وبإراقة دماء املعارضني كام يزعم هيوم ،ومقولته هذه حمَّ لة أوجه،
مل يُنترش بح ِّد َّ
ىل الدخول كر ًها يف
فإ ّما أن يكون املقصود منها أ َّن املسلمني أجربوا سكَّان البالد التي فتحوها ع ٰ
ىل التح ُّول إ ٰىل اإلسالم،
اإلسالم ،أو أن تكون دواعي الفتح يف ح ِّد ذاته ش َّجعت هؤالء السكَّان ع ٰ
سواء ألسباب ماديَّة أم اجتامعيَّة أم ثقافيَّة ،أو أنَّها أ َّدت يف النهاية إ ٰىل اعتناق اإلسالم عن
بنص القرآن :لَ إِكْ َرا َه ِف الدِّينِ قَ ْد تَبَ َّ َي ال ُّرشْ ُد
اقتناع .ومن ثم فإ َّن االحتامل األ ّول مرفوض ِّ
ِم َن الْغ َِّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغ ِ
ُوت َويُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه فَق َِد ْاستَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْق َٰى لَ انْ ِف َصا َم لَ َها َواللَّ ُه
كل منهام أ َّن دواعي الفتح قد
يرى ٌّ
َس ِمي ٌع َعلِي ٌم .[[[أ َّما يف االحتاملني الثاين والثالث؛ حيث ٰ
ىل الدخول يف اإلسالم ،أو أ َّن الناس اعتنقوا اإلسالم عن اقتناع ،فال يعني ذلك
ش َّجعت الناس ع ٰ
السيف .كام أ َّن الواقع يشهد بأ َّن اإلسالم انترش
ىل الدخول فيه ،أو أنَّه انترش بح ِّد َّ
إكراههم ع ٰ
يف رشق آسيا ودخل الناس يف دين الله أفوا ًجا نتيجة لألخالق الكرمية التي تحلَّ ٰ بها التُّجار
املسلمون أثناء معامالتهم مع أهل تلك البالد.
التعددية والتوحيد بني الشجاعة والذل:
خامسا:
ُّ
ً
يف هذا املحور ،يثري هيوم مسألة يف غاية الغرابة ،رغم أنَّها تتَّفق مع رؤيته العا َّمة يف
ىل التوحيد؛ فاإلله يف الديانات التوحيديَّة واح ٌد أحد ،ال رشيك له ،وال ن ّد وال
تفضيل الشِّ ك ع ٰ
ىل اإلنسانيَّة إ ٰىل ما ال نهاية».
ىل ِّ
كل يشء ،وبعبارة هيوم «متف ِّوق ع ٰ
شبيه وال مثيل ،قادر ع ٰ
يرى أنَّه عندما
ً
ومع إقراره بأ َّن هذا االعتقاد يف الله هو اعتقاد صحيح جملة
وتفصيل ،فهو ٰ
البرشي إ ٰىل أسفل َد ْرك الخضوع ِّ
والذل بامتثاله
يُضَ ُّم إ ٰىل مخاوف أسطوريَّة فإنَّه يهبط بالعقل
ِّ
للفضائل الرهبان َّية التي تقتيض إماتة الشهوات والندم والتواضع والخضوع واملذلَّة يف الحرضة
[[[ سورة النحل ،اآلية .125
[[[ سورة البقرة ،اآلية .256
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اإلله َّية .ويبدو ذلك واض ًحا يف الديانات التوحيديَّة .وهذا ينتقص من قدر اإلنسان ومكانته يف
بالسياط واالمتناع
نظر هيوم مقارنة باألديان الشِّ ك َّية ،ففي األديان التوحيديَّة يكون الجلد ِّ
ىل إلحراز املكارم
عن امللذَّات وال ُجنب والتواضع والخضوع والطاعة التا َّمة هي الوسيلة امل ُث ٰ
السامويَّة بني البرش[[[.
حري القول إ َّن تقديس اآللهة واملبالغة يف تنزيهها ووصفها بصفات خارقة ،يف مقابل
ٌّ
خسيسا يف حرضتها ،كلُّها أمور -يف نظر هيوم -تجعل
الح ِّط من قيمة اإلنسان وإظهاره ضعيفًا
ً
التديُّن مالز ًما ِ
للخ َّسة والوضاعة ّ
ذليل.
مبعنى أ َّن املرء إذا كان متديِّ ًنا فمعناه أن يصبح ً
والذل.
ٰ
وبهذا يتضاءل اإلنسان أمام نفسه وأمام إلهه ،فتغدو عالقته به كعالقة العبد بالس ِّيد ،قامئة
الخلقي .كام أ َّن هذا الرضب من العبادة
ىل الفضيلة وااللتزام
ىل الخوف والرتهيب ،وليس ع ٰ
ع ٰ
ّ
ماسة و ُمل َّحة
ىل أنَّه يف حاجة َّ
والتديُّن -يف نظره  -يح ُّط من قيمة اإلله نفسه؛ إذ يت ُّم تصويره ع ٰ
للثَّناء واملديح والحمد ،وهي عبارة عن عاطفة من أد ٰىن العواطف البرشيَّة ،والتي تنتقص
من قيمة اإلله إذ نجعلها مالزمة له[[[ .ومن ث َّم يت ُّم تدنيس اإلنسان يف مقابل تقديس اإلله
وتعاليه.
ىل اإلنسان ،وأ َّن الكثري
ويف األديان الشِّ كية يُدرك اإلنسان أ َّن اآللهة ليست متف ِّوقة كث ًريا ع ٰ
منها قد تط َّور من تلك املرتبة الدنيا إ ٰىل مرتبته اإلله َّية الحال َّية! ويف هذه الحالة يصبح اإلنسان
أكرث أ ْريَح َّية يف مخاطبتها والتعامل معها ،بل ميكنه ،ومن دون أن يتح َّول إ ٰىل مج ِّدف ،أن يطمح
ٍ
عندئذ ذا روح ف َّعالة ولديه من الشجاعة
يف بعض األحايني إ ٰىل منافستها ومحاكاتها ،ويكون
وكل املزايا التي تليق بإنسان عظيم[[[ .أي أ َّن فكرة َعظَمة اإلله الال
وحب الح ِّرية ِّ
والشهامة ِّ
ىل مواقف االنحطاط اإلنسا ِّين بخالف العقل َّية الوثن َّية[[[.
متناهي وجاللته قد ش َّجعت التأكيد ع ٰ
الوثني طمح إ ٰىل منافسة
ىل فكرته الغريبة بأ َّن اإلسكندر ذلك اإلمرباطور
ويدلِّل هيوم ع ٰ
َّ
هرقل وباخوس حني تظاهر بالتف ُّوق عليهام متا ًما ،وأ َّن هذا مل يكن يتس َّن ٰى ألحد يف الديانات
[1] Ibid, pp.460- 461.
[[[ حامدي أنوار ،فلسفة الدين عند هيوم ،ص .264
[3] Hume, The Nature History of Religion, p.460.
[[[ فردريك كوبلستون :تاريخ الفلسفة ،ترجمة :محمود سيد أحمد ،مراجعة وتقديم :إمام عبد الفتاح إمام ،ط ،1القاهرة،
ىل للثقافة ،2003 ،املجلَّد الخامس ،ص.387
املجلس األع ٰ
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رأى أ َّن عقائد املسيح َّية زكَّت الشجاعة
التوحيديَّة .ومن ث َّم يؤيِّد مالحظة مكيافيليل الذي ٰ
السلب َّية واملعاناة ،وأخضعت الروح اإلنسان َّية وه َّيأت الناس للعبوديَّة والخنوع .فاإلنسان
كل املعاين اإلنسانيَّة الرفيعة ،ويتح َّمل العذابات من أجل مكافأة السامء يف
املو ِّحد يفرط يف ِّ
الوثني بحياته الراهنة[[[.
العامل اآلخر بينام يستمتع
ُّ
وهنا تبدو مغالطات هيوم ظاهرة ،فاألديان الشِّ ك َّية تعتقد يف اآلخرة وتلتزم باملبادئ
اإلنسانيَّة رغبة يف النعيم وابتعا ًدا عن الجحيم أو الفناء والعدم .وت ُع ُّد الديانة املرصيَّة القدمية
الطبيعي للدين» وذكرها
ىل هذا ،وهي الديانة التي ذكرها كث ًريا يف كتابه «التاريخ
أبرز مثال ع ٰ
ُّ
أقل يف سائر مؤلَّفاته ،لك َّنه مل يلتزم الحياد واملوضوع َّية ،فقد رسم لنفسه أهدافًا منذ
بدرجة َّ
البداية ،وراح يختار من الشواهد ما يؤكِّدها ويدعمها ويتجاهل متا ًما ما يخالفها .فكيف
يرتيض اإلنسان لنفسه إل ًها يزعم أ َّن بإمكانه منافسته أو التف ُّوق عليه؟! أليس مثل هذا
االعتقاد ينسف فكرة األلوهيَّة ذاتها من األساس؟
املسيحي خ َّده األيرس
ترى أن يدير
أعتقد أ َّن موقف هيوم
السلبي من املسيح َّية ،التي ٰ
ُّ
َّ
ليصفعه ذلك الظامل الذي لطم خ َّده األمين ،من دون أن يبدي ذاك املظلوم أيَّة مقاومة
طم ًعا يف رضا اإلله الذي يأمره بذلك ،هو السبب يف ذلك املوقف .فهيوم -إذن -يرفض ذلك
يرى أ َّن الدين يرتبط
ويرى أنَّه ال يناسب الرجال أب ًدا .ومن ثم ٰ
إلهيٰ ،
الخنوع الذي يأيت بأمر ٍّ
التقوى
ىل
ٰ
أكرث بالنساء ،ذلك الجنس الذي يراه أكرث جب ًنا وور ًعا ،فإنه َّن من يحفِّزن الرجال ع ٰ
مبنأى عن النساء
ورأى أنَّه ليس هناك رجل يعيش ٰ
رضع والخضوع للمناسبات الدين َّيةٰ ،
والت ُّ
ويقبل الخضوع ملثل هذه املامرسات[[[ .ولكن أال ينتفي هذا الخضوع يف معاملة اإلنسان
ظل قوله تعا ٰىلَ  :و َج َزا ُء َس ِّيئَ ٍة َس ِّيئَ ٌة ِمثْلُ َها فَ َم ْن
لإلنسان أو عالقة املظلوم بالظامل يف اإلسالم يف ِّ
َعفَا َوأَ ْصل ََح فَأَ ْج ُر ُه َع َل اللَّ ِه إِنَّ ُه لَ يُ ِح ُّب الظَّالِ ِم َني .[[[أما فكرة الخضوع واالستسالم واالنقياد
بالطَّاعة لإلله املعبود فهي فكرة ال ميكن تص ُّور اإلله من دونها؛ ألنَّها من لوازم األلوه َّية .أ َّما
سوى يف األساطري
منافسة اإلله ومحاولة التف ُّوق عليه فهذه فكرة أسطوريَّة خالصة مل ت ِر ْد ٰ
فنأى عن الحقيقة املوضوع َّية ،وراح يق ِّدم
يرى الباحث أ َّن هيوم قد اتَّبع هواه ٰ
القدمية .ولذلك ٰ
[1] Hume, The Nature History of Religion, p.461.
[2] See, Ibid, p.433.
الشورى ،اآلية .40
[[[ سورة
ٰ
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تخصه هو وحده من دون أن يكون لها أيَّة مرتكزات عقل َّية أو منطق َّية أو تاريخ َّية
وجهة نظر ُّ
من املمكن أن تستند إليها.
خامتة:
توصل إليها هذا البحث عرب
نستنتج ممَّ سبق عرضُ ه مجموع ًة من النتائج امله َّمة التي َّ
النقدي ملوضوع «نشأة الدين عند هيوم من التع ُّددية إ ٰىل التوحيد» والتي
يل
ِّ
تناوله التحلي ِّ
ميكن رصد أه ُّمها يف ما ييل:
أولً  :إ َّن هيوم من خالل رؤيته لتط ُّور األديان من التع ُّددية إ ٰىل التوحيد قد رفض كال
حتى نهاية
ىل
املوقفني؛ أي األديان ِّ
ٰ
الشك َّية والتوحيديَّة ،ع ٰ
مستوى اإلميان الشخيصِّ  ،وأنَّه ٰ
وخصوصا منذ أن بدأ يف دراسة ال ِّدفاع
أي دين-ً
بأي إميان بال ِّدين ّ
حياته مل يفكِّر يف االعتقاد ِّ
الطبيعي؛ حيث تبيَّ له أ َّن ال ِّدين ينشأ من انفعاالت مثل :الخوف من
يل عن الالهوت
العق ِّ
ّ
املصائب واألمل يف مستقبل أفضل ،أي عندما تتَّجه هذه االنفعاالت نحو ق َّوة عاقلة غري
ىل م ِّر التاريخ أن يُعقلِنوا األديان ويجدوا حج ًجا لصالح اإلميان،
مرئ َّية ،وأ َّن الناس قد حاولوا ع ٰ
النقدي .فال ِّدين عند هيوم ليس له تأثري
بيد أ َّن معظم هذه الحجج مل تصمد أمام التحليل
ّ
ىل أن يعملوا من أجل
ُم ْج ٍد؛ إذ إنَّه اعتقد ً
مثل -أ َّن ال ِّدين يفسد األخالق بتشجيع الناس ع ٰحب الفضيلة لذاتها ،وأ َّن أنوا ًعا من التملُّق نُسبت إ ٰىل آلهة الشِّ ك الكثرية
البواعث بدلً من ِّ
التي أكسبها البرش صفات برشيَّة مض َّخمة ،والتي أخذت كامالت تدريج َّية عرب تط ُّور التص ُّور
ىل بال البرش  -كام ي َّدعي هيوم -إلَّ وأرسع
ِّ
البرشي لها ،حيث مل توجد صفة كامليَّة خطرت ع ٰ
حتى نُسب الالتناهي أخ ًريا إ ٰىل إله
ِّ
املتعصبون لل ِّدين إ ٰىل إضافتها إ ٰىل إلههم من دون تر ُّددٰ ،
مذهب التَّوحيد .وهنا يبدو الخلط الشنيع بني األديان الوضع َّية والسامويَّة يف ذهنه ممَّ يؤكِّد
بأي دين.
عدم إميانه ِّ
الطبيعي جعله يُنزل
ثانيًا :إ َّن طرح فكرة تط ُّور األديان عند هيوم ،والبحث يف تاريخه
ِّ
ينبغى الغوص يف أعامقها،
ال ِّدين من عليائه املق َّدس ليبحث فيه كأيَّة ظاهرة طبيع َّية أو برشيَّة
ٰ
والبحث يف تاريخها ،واستجالء أبرز معاملها ومصادرها من دون أن تتحكَّم يف من يبحثها ،أي
التجريبي الذي يعتمد
بنزع القداسة عنها وتناولها تناوال طبيع ًّيا .وقد كان ذلك نتيجة ملذهبه
ِّ
ىل شهادة الفكر والتاريخ ،والذي
الحسيَّة ،ويق ِّدم شهادة
ىل التجربة ِّ
ِّ
الحواس ع ٰ
يف املقام األول ع ٰ
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ىل الحقيقة الفعل َّية لل ِّدين بوصفه اعتقادات روح َّية ال ميكن
جعله يبتعد متا ًما عن الوقوف ع ٰ
مقاربتها تجريب ًّيا .وإذا كان هيوم قد زعم أ َّن قضايا ال ِّدين ال تخضع للمشاهدة والتجربة
توصل باملشاهدة
العلميَّة ،ومن ث َّم رفضه ،فإ َّن موقفه هذا لن يستقيم أو يتَّسق ذاتيًّا إلَّ إذا َّ
والتجربة إ ٰىل أنَّه يف قضاياه األساس َّية باطل.
ثالثًا :ب َّينت هذه الدراسة موقف هيوم االنتقا َّيئ يف عرضه لتط ُّور األديان من التع ُّدديَّة
إ ٰىل التَّوحيد؛ إذ بدا أنَّه ينتزع بعض الحاالت من تاريخ األديان ليك يرت ِّب عليها نتائج
عا َّمة .وكيف أنَّه غيَّب بعض القضايا والوقائع التاريخيَّة التي تعطينا أفكا ًرا مه َّمة
حول نشأة العقيدة الدين َّية ،كام تجاهل الحديث عن بعض الديانات البدائ َّية مثل
«الزرادشتية» والتي كانت ستغيِّ الكثري من األمور حول تص ُّوره لتَأر ُجح اإلنسان بني
التاريخي ،ممَّ يعكس وجود موقف مسبق
وألي منهام كان السبق
التع ُّددية والتوحيد ٍّ
ُّ
ينأى مبوقفه من ال ِّدين عن
لدى هيوم يستهدف إثبات مقاصد ذاتيَّة ،ممَّ
ٰ
ُمع ٍّد سلفًا ٰ
املوضوع َّية أو الدقَّة العلم َّية.
ىل التوحيد
يبقى زعم هيوم أ َّن الوثن َّية هي نقطة البدء ،وأن التع ُّدد سابق ع ٰ
راب ًعاٰ :
الطبيعي الذي ينطلق من فحص الطبيعة البرشيَّة
ىل نوع من التحليل
معتم ًدا يف ذلك ع ٰ
ِّ
واألخرى عقل َّية ،منته ًجا يف هذا طريقة
التاريخي من زاويتني إحداهام نفس َّية
يف تط ُّورها
ٰ
ِّ
زعم زائفًا؛ ألنَّه انتهج نه ًجا غري مناسب لدراسة الظاهرة الدين َّية ،فكان عليه
االستنباطً ،
ىل دراسة ما ال يقبل التجريب .كام كان افتقاده منهج َّيات
ألَّ يع ِّمم منهجه
التجريبي ع ٰ
َّ
وتقص املعارف االجتامعيَّة
علم النقد
التاريخي ،وتقصريه يف بذل أيَّة جهود يف تعقُّب ِّ
ِّ
واألنرثوبولوج َّية امل ُتاحة يف عرصه عن املجتمعات البدائ َّية ،فضالً عن عدم ميله إ ٰىل تحليل
النصوص املق َّدسة ،أسبابًا رئيس َّية وراء قصور املق ِّدمات التي انطلق منها يف دراسته
لل ِّد ين.
خامساَّ :بي هذا البحث تهافُت زعم هيوم بأ َّن مذهب التع ُّدد ال يتميَّز بأنَّه أسبق أو
ً
األسمى؛ أل َّن التع ُّدد -من وجهة نظره-
ىل التوحيد فحسب ،بل يُع ُّد أيضً ا املوقف
سابق ع ٰ
ٰ
التعصب أو الدوغامطيق َّية
أكرث تسام ًحا من التَّوحيد ،فاألخري ال مييل إ ٰىل التسامح بل إ ٰىل
ُّ
التعصب،
الديني
والتط ُّرف
واملذهبي .وأ َّن التط ُّور من مذهب التع ُّدد إ ٰىل التأليه صا َحبَ ُه تط ُّور ُّ
ّ
ِّ

ىل التوحيد 273 v
نشأة الدين عند هيوم من التعدُّدية إ ٰ

ىل ح ٍّد
والغطرسة ،والتح ُّمس املفرِط كام َّ
تبي يف سلوك َّيات اليهود واملسيح ِّيني واملسلمني ع ٰ
سواء ،وهو الرأي الذي ب َّينا فساده عقل ًّيا وتاريخ ًّيا.
الل متناهي وجالله وتعاليه
سادسا :بدت غريب ًة ج ًّدا نظرة هيوم املريبة نحوعظَ َمة اإلله ّ
ً
وسم ِّوه والتي قد تؤ ِّدي إ ٰىل الشعور باالنحطاط اإلنسا ِّين الذي يتجلَّ ٰ يف مامرسات ال ُّزهد وقهر
الل متناهية
النفس والخضوع لإلله .فدوافع التأليه -كام يراها -تقتيض تعايل اإلله وقدرته ّ
كل األخطار ،وتحقِّق له آماله وطموحاته .فكيف -إذًا -يحتمي
من أجل أن تحمي املتألِّه من ِّ
ىل مواقفه
اإلنسان يف من مياثله أو يستطيع منافسته والتف ُّوق عليه؟! إ َّن التناقض يغلب ع ٰ
روحي
التجريبي يف موضو ٍع
من ال ِّدين بشكل واضح لسبب بسيط ج ًّدا وهو استخدام املنهج
ٍّ
ِّ
خالص.
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الوصل املضطرب بني العقل واألخالق،
مقاربة نقدية لرؤية ديفيد هيوم

[[[

حسني عيل شيدان شيد

[[[

ت ُعتَرب مكانة العقل يف األخالق من أه ِّم املسائل برأي ديفيد هيوم ،وكانت أ َّول موضوع
ساقَ ُه للبحث والتحليل يف كتاب «مبحث يف األخالق»[[[ ،ومحور البحث دار حول ما إذا
استهل الجزء الثالث من
َّ
األسايس لألخالق ،أم هي العواطف ،كام
كان العقل[[[ هو املرتَكَز
َّ
كتاب «رسالة يف الطبيعة البرشيَّة»[[[ وعنوانُ ُه «بحث يف مبادئ األخالق» بفصل تحت عنوان
جل جهوده
يل املنشأ» .مع اإلشارة أيضً ا إ ٰىل أنَّه س َّخر ّ
«االختالف يف املبادئ األخالق َّية ليس عق َّ
ىل النقاشات املحتدمة حوله
طوال مسريته الفكريَّة لتحليل هذا املوضوع وتسليط الضوء ع ٰ
األخرى
تجل يف الكثري من املواضيع
ٰ
بني مختلف املفكِّرين ،والرأي الذي تب َّناه يف هذا املضامر َّ ٰ
ىل مختلف آرائه ونظريَّاته.
التي تط َّرق إ ٰىل بيان تفاصيلها ،بل أث َّر ع ٰ
األوىل)
[[[ املصدر :عنوان املقالة «ارتباط عقل و اخالق از دیدگاه هیوم» بالفارسية ،مجلَّة “فلسفة ودين”(( - )ISCالسنة ٰ
2004م  /العدد  / 1الصفحات  117إ ٰىل .136
ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
[[[ أستاذ مساعد يف فرع الفلسفة مبركز بحوث الحوزة والجامعة ـ إيران.
[3] Hume David, An enquiry concerning the principles of morals, in: Hume, 1989.
[4] reason.
[5] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978.
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يف هذه املقالة سنشري إ ٰىل وجهة نظر هيوم إزاء مختلف جوانب املوضوع املذكور بشكلٍ
نرى من الرضوري
ٍ
مقتضب ،ونوضح معامله األساس َّية مبقدار ما يتيح لنا املجال ،لكن قبل ذلك ٰ
بيان ُمرا ِده من «العقل» ضمن هذه النظريَّة.
يف باكورة العرص الجديد للفلسفة الغرب َّية شاعت مصطلحات يف األوساط الفلسف َّية
عم ييل :اإلدراك ،الفكر ،الحكم ،الخيال،
بصفتها قابل َّيات إبستيمولوج َّية أساس َّية ،وهي عبارة ّ
الذاكرة،
الحواس[[[.
ّ
القابل َّيات الثالث األو ٰىل (اإلدراك والفكر والحكم) اعتُربت األفضل من غريها لكونها تفي
يل مشهو ٍد ،وبيان ذلك كام ييل :اإلدراك يتمحور حول مسألة نشأة املفاهيم ،والحكم
بدو ٍر عم ٍّ
يدور حول معرفة طبيعة االرتباط والنسبة بني املفاهيم ومعرفة واقع شتَّ ٰى القضايا ،والعقل
يتكفَّل مبسألة استنتاج حكم من حكم آخر ،أي أ َّن وظيفته هي االستدالل[[[.
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل وجود اختالف بني بعض املفكِّرين حول وظائف هذه القابل َّيات،
ومنهم من مل يستخدمها يف دراساته وبحوثه ُمطلَقًا ،وأ َّما ديفيد هيوم فقد استخدم مصطل َحي
فضال عن ذلك ،مل
معنى واحد[[[؛ وهوً ،
العقل واإلدراك يف موارد ع َّدة باعتبارهام يدلَّ ن ع ٰ
ىل ٰ
باملعنى
باملعنى الذي كان شائعاً يف عهده؛ حيث مل يستعمل مصطلح «العقل»
يلتزم يف بحوثه
ٰ
ٰ
ىل هذا الصعيد [[[،فتار ًة ق َّيد داللته بالقابل َّية
ذاته فيها قاطبةً ،بل نلمس من كالمه غموضاً ع ٰ
[[[
اعي
التي لها التق ُّدم ع ٰ
ىل التص ُّورات حينام تط َّرق إ ٰىل الحديث عن االستدالل الربها ِّين أو االنتز ِّ
ىل
الذي يتمحور حول طبيعة العالقة بني التص ُّورات؛ والعقل حسب هذه الوظيفة ال يُطلَق ع ٰ
ل؛
تلك القابليَّة التي تتكفَّل باالستدالل الظ ِّن ِّي[[[ الذي هو يف الواقع استدالل
تجريبي أو ع ّ ِّ
ٌّ
[[[
أخرى استخدمه بنح ٍو يجعله شامالً لالستدالل الظ ِّن ِّي أيضاً.
وتار ًة ٰ
[1] understanding, intellect, judgment, imagination, memory, senses.
[2] reasoning.
[3] Owen, David Hume`s reason, Oxford University Press, 1999, p. 1.
[4] Norton David Fate, David Hume: Common - Sense moralist, Skeptical Metaphysician, New Jersey:
Princeton University, 1982, p. 96.
[5] demonstrative.
[6] probable.
[7] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 25.
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ىل كال النشاطني الفكريَّني
فضل عن ذلك ،اعترب هيوم العقل يف بعض األحيان ًّ
ً
دال ع ٰ
ىل عمل َّية كشف صدق القضايا أو كذبها؛[[[ ويف
االستداللني الربها ِّين والظ ِّن ِّي -أي أطلقه ع ٰالكثري من الحاالت أراد منه ذات النشاطني املذكورين ال ما يرتتَّب عليهام؛ ويف بعض كتاباته
نالحظه يطرح موضوع البحث بشكلٍ يوحي بوجود اختالف بني العقل والتجربة[[[ رغم عدم
تب ِّنيه هذه الفكرة يف معظم آثاره [[[،وهذا االختالف ظاهري برأيه يف بعض املوارد؛[[[ ومن
جملة آرائه املطروحة يف هذا السياق أ َّن العقل عبارة عن غريزة مذهلة كامنة يف أنفسنا لكن
ال ميكننا فهم كُنهِها ،حيث يسوقُنا نحو سلسلة من التص ُّورات التي متتاز بطابع معيَّ ؛[[[ وهذا
املدلول يف الواقع يعني االنتقال من اإلدراك النفيس إ ٰىل ٍ
منط إدرايكٍّ آخر.
إذًا ،ميكن القول إ َّن هيوم يعتقد بوجود اختالف دال ٍّيل بني مفهو َمي العقل واالستدالل
ىل ٍ
منط
ىل ِّ
أقل تقدير ،وحسب أحد املعاين يدلَّ ن ع ٰ
باعتبار أنَّهام يشريان إ ٰىل معنيني مستقلَّني ع ٰ
اعي ينشأ ضمن مقارنة إدراكيَّة واختياريَّة بني التص ُّورات
من النشاط
ِّ
الفكري والتأ ُّم ِّ
يل االنتز ِّ
التي تكتنف ذهن اإلنسان ،وطبق التعبري الذي ساقَ ُه هذا الفيلسوف فهام يتمحوران حول
[[[
الذهني
املختص بالتفكري والتأ ُّمل
املداليل والنسب الفلسف َّية؛ فهو حينام يتح َّدث عن الجانب
ِّ
ِّ
الحساس[[[ الكامن يف باطنه [[[،ويف هذه الحالة
الكامن يف طبيعة اإلنسان يقصد ذلك الجانب َّ
ال يعترب العقيدة[ [[1حصيل ًة ملصدر التفكري أو العقل ،بل هي نشاط لقوة التص ُّور برأيه .وحسب
املعنى اآلخر الذي تب َّناه ،فهام  -العقل واالستدالل  -يشمالن ذلك النمط من االنتقال غري
ٰ
[[[

[1] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978, p. 458.
[2] experience.
[3] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 28.
[4] Ibid, p. 43 - 44.
[5] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978, p. 179.
[6] reasoning.
[7] cogitative.
[8] sensitive.
[9] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978, p.183.
[10] belief.
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ىل صعيد املفاهيم والنسب الطبيع َّية؛ حيث عزا
يل ،بل االنتقال الذي يحدث تلقائ ًّيا ع ٰ
التأ ُّم ِّ
الداليل
ِّ
كل هذا التن ُّوع
وعىل الرغم من ِّ
هذا األمر إ ٰىل الغريزة[[[ أو العادة[[[ يف بعض آثاره[[[ٰ .
والغموض يف معاين العقل ضمن شتَّ ٰى مد َّوناته ونظريَّاته ،إلَّ أ َّن ُمراده بهذا الخصوص واضح
إ ٰىل ح ٍّد ما يف مجال املباحث األخالق َّية لكونه استخدم مفهوم العقل كجهة مقابلة للعواطف
لدى اإلنسان ،وكام هو معلوم فاملساحة التي يشغلها
أو ما يس َّم ٰى باالنفعاالت النفس َّية[[[ ٰ
اإلبستيمولوجي
ىل الصعيد
العقل يف مضامر هذه املباحث هي املساحة ذاتها التي يشغلها ع ٰ
ِّ
باعتباره القابليَّة اإلنسانيَّة التي تتمحور حول الحكم بصدق القضايا أو بطالنها ،وحول كشف
الحقيقة ومتييزها عن الخطأ بعد تشخيصه؛ لذا ميكن القول إ َّن هيوم يف هذه املوارد مل يجعل
مبعنى
ىل ما تق َّدم[[[ ،بل
العقل يف مقابل التجربة ،أي ليس
مبعنى الفكر املحض واالستدالل ع ٰ
ٰ
ٰ
ىل اكتساب جميع أنواع املعرفة سوا ًء عن طريق الفكر
أوسع نطاقاً يُراد منه قابل َّية اإلنسان ع ٰ
نستشف من كالمه أنَّه يعترب املعرفة
العل ،وأحيانًا
ُّ
املحض أم عن طريق التجربة واالستدالل ِّ ِّ
الحواس توحي بإدراكات غري استنتاج َّية ،وهذه امليزة تندرج ضمن ما ذكر
املتحصلة بواسطة
ِّ
ِّ
أخ ًريا[[[ .استنا ًدا ٰإىل ما ذكر فقد جعل يف هذه املباحث نوعني من التعابري واملصطلحات يف
مقابل بعضهام البعض ،فهو من ناحية تح َّدث بأسلوب متناسق بنح ٍو ما عن بعض املفاهيم
ىل إصدار األحكام والتأ ُّمل يف شتَّ ٰى القضايا والعقل
مثل العقل واإلدراك والفكر والقدرة ع ٰ
املحض والقابل َّيات الفكريَّة واملعرفة واالحتجاج واالستدالل والح ِّج َّية واالستنباط والصدق
أخرى تح َّدث بأسلوب متناسق أيضً ا عن مفاهيم
والكذب[[[ ،وما شاكل ذلك؛ ومن ناحية
ٰ
والحس والشعور واالنفعال والعاطفة والرغبة والنزعة
أخرى مثل العواطف والذوق والقلب
ٰ
ِّ
[[[
والشعور الباطني والجبلة ،وحتَّ ٰى األخالق والجامل والقبح  ،وما شاكل ذلك.
[1] instinct.
[2] habit or custom.
[3] Biro John, Hume`s new science of the mind, in: Norton - 1998, p. 59 - 60.
[4] passions.
[5] a priori.
[6] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 287.
[7] thought, reflection, pure reason, intellectual facilities, knowledge, argumentation, argument,
induction, truth and falsehood.
[8] taste, heart, sense, feeling, passion, emotion, affection or desire, tendency, internal sense, propensity
or aversion, moral sense, beauty and deformity.
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ىل االستدالل
خالصة الكالم ،إ َّن العقل من وجهة نظر هيوم عبارة عن قابل َّية اإلنسان ع ٰ
تجريبيوعل
ىل نوعني :برها ٌّين يوضّ ح لنا واقع االرتباط بني التص ُّوراتٌّ ِّ ،
واالستنتاج اللذين هام ع ٰ
ّ
ىل أساسه القضايا الواقعيَّة والسالسل العلِّيَّة لشتَّ ٰى الوقائع واألحداث.
أو ظ ِّن ّي -تتَّضح لنا ع ٰ
كيف يؤ ِّثر العقل باألخالق؟
ىل مختلف جوانب األخالق:
يف ما ييل نتط َّرق إ ٰىل بيان ٰ
مدى تأثري العقل ع ٰ

أ ّوالً :طبيعة التص ُّور يف األحكام األخالق َّية
ىل التص ُّورات التي تقابل التصديقات واألحكام ،لذا حينام
يف بادئ األمر نسلِّط الضوء ع ٰ
نأخذ بعني االعتبار القضايا واألحكام األخالق َّية بصفتها مسائل عمل َّية كالقضايا الثالث التالية
(الكرم فضيلة ،الرسقة قبيحة ،سقراط كان فاضالً) ،فال ب َّد لنا من اإلذعان إ ٰىل أ َّن موضوعها
فعال خارج َّياً مثل الصدق
إ َّما أن يكون وصف َّياً نفسان َّياً مثل الكرم والشجاعة والحسد [[[،أو ً
ٍ
بشخص بالتحديد مثل سقراط وبقراط وجنكيز
مختصا
الحق والرسقة[[[ ،أو فرديًّا
ومعرفة ِّ
ًّ
ىل غرار الفضيلة
خان .والواقع أ َّن محمول هذه القضايا هو اآلخر عبارة عن مفاهيم مع َّينة ع ٰ
يستحق اإلطراء أو التوبيخ ،وما
والرذيلة والحسن والقبح والصواب والخطأ والفعل الذي
ّ
شاكل ذلك.
وهناك مسائل جديرة بالذكر يف هذا املضامر هي كالتايل:
يستحق الذكر بالنسبة إ ٰىل رأي ديفيد هيوم بخصوص مواضيع القضايا األخالقيَّة ،هو
 .1ما
ُّ
اكتفى
احتامل تأث ُّره ببعض املفكِّرين من أمثال شافتسربي وفرنسيس هاتشيسون ،حيث
ٰ
ىل األوصاف النفسان َّية لإلنسان فقط والتي يقصد منها امليزات الشخص َّية
بتسليط الضوء ع ٰ
واألخالق َّية والدوافع واألوصاف الروح َّية الثابتة؛ كام تط َّرق إ ٰىل األفعال باعتبارها من دون
ىل ما يجول يف باطن اإلنسان؛ وإذا تتبَّعنا بحوثه سنالحظ فيها أنَّه
غريها ِّ
املؤش الوحيد ع ٰ
حتَّ ٰى وإن جعل الفرد أحياناً موضوعاً للمبادئ األخالق َّية  -كام هو ملحوظ يف األمثلة التي
ذكرها  -إلَّ أنَّه اعتربه ينتهج سلوكاً كهذا من منطلق خصاله النفسان َّية الراسخة يف ذاته.
تختص بجوانح اإلنسان.
[[[ أي األفعال التي ُّ
[[[ م.ن.
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إذًا ،هيوم اعترب الخصائص النفسان َّية لإلنسان موضوعاً حقيق ًّيا للقضايا األخالق َّية ،وقد
ٍ
ىل هذا املنوال بشكلٍ
ملحوظ ،فهذه الخصائص برأيه عبارة عن فضائل ورذائل،
ٰ
جرى ع ٰ
مفصلٍ  ،لك َّنه مع ذلك
قسمها ضمن أربعة أنواع ،ث َّم تناولها بالبحث والتحليل بنح ٍو َّ
حيث َّ
ساق ثالثة أنواع منها ضمن املواضيع التي سلَّط الضوء عليها.
أي يشء عن
املسألة
األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي أ َّن ديفيد هيوم مل يذكر َّ
ٰ
نستشف من بعض كالمه اعتقاده
كيفيَّة معرفة هذه األنواع -املواضيع -الثالثة ،لكن
ُّ
عىل هذا األساس من شأنه أن
بكونها قضايا واقعيَّة[[[ ،لذا فموضوع القضايا األخالقيَّة ٰ
يندرج ضمن نطاق العقل والتجربة ،أي أ َّن إدراكنا لهذه املواضيع الثالثة يتحقَّق عن
يل ،وهو ما أشار إليه برصيح العبارة .وكالمه يف هذا السياق
طريق االستدالل العق ِّ
أقل تقدير يف مجال الخصائص والسجايا النفسانيَّة لإلنسان من منطلق
ىل ِّ
واضح ع ٰ
اعتقاده بعدم امتالكنا أيَّة معرفة مبارشة بتلك الخصائص الذاتيَّة والنوايا التي تكتنف
ىل ضوء تلك السلوك َّيات
بكل فعل
ذواتنا حينام نبادر إ ٰىل القيام ِّ
أخالقي ،بل ندركها ع ٰ
ٍّ
العل؛ وهذا هو السبب الذي دعاه إ ٰىل أن يعترب
الخارج َّية ،أي عن طريق االستدالل ِّ ِّ
السلوكيَّات الظاهريَّة -األفعال التي يقوم بها اإلنسان يف عامل الخارج -بكونها تندرج
ضمن اآلثار والخصائص النفسانيَّة .وأ ّما بالنسبة إ ٰىل فهم النوعني اآلخرين -املوضوعني
ىل
اآلخرين -اللذين هام السلوك َّيات الظاهريَّة والشخص َّيات اإلنسان َّية ،فقد أكَّد ع ٰ
ىل انفراد أو بانضاممها إ ٰىل االستدالل
رضورة الُّلجوء فقط إ ٰىل
ِّ
الحواس الخارج َّية ع ٰ
يل .
العق ّ
نلفت هنا إ ٰىل أ َّن موضوع بحثنا ال يشمل بيان ذلك الجانب من منظومة التص ُّور[[[ ،الذي
كل تص ُّور بسيط
تنضوي تحته هذه املواضيع الثالثة؛ إذ من املهم مبكانٍ طبعاً توضيح أ َّن ّ
[1] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 289.
كل ما يرتبط بالنفس إدراكًا ،ويف هذا السياق ص َّنف اإلدراكات  -الـ ُمدركات  -حسب درجة تأثريها وق َّوتها
[[[ ديفيد هيوم اعترب َّ
إ ٰىل صنفني هام االنطباعات والتص ُّورات.
الحواس أو من خالل االنفعاالت والعواطف.
االنطباعات برأيه عبارة عن إدراكات تتلقَّاها النفس اإلنسان َّية إ َّما عن طريق
ّ
أقل ق َّو ًة من االنطباعات وتنشأ منها ،لذا فهي مبثابة متلقَّيات ضعيفة منها ،أي أ ّن
وأ َّما التص ُّورات فقد اعتربها إدراكات ضعيفة َّ
سوى يشء يت ُّم تلقِّيه بصفته انطاعاً ضعيفاً.
َّ
َكل تص ُّور ليس ٰ
كل انطباع وتص ُّور إ َّما أن يكون بسيطاً أو مركَّباً ،والتص ُّورات املركَّبة بدورها تص َّنف ضمن ثالثة أقسام هي
أضف إ ٰىل ذلك أ َّن َّ
الجواهر والحاالت واالرتباطات أو النسب.
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ناشئ من انطباع بسيط ومناظر له ،أو أنّه ناشئ من مصدر آخر ،لكن ال يتَّسع املجال هنا
لتسليط الضوء عليه بالبحث والتحليل.
أي نو ٍع من التص ُّورات
 .2رغم أ َّن هيوم مل يُ ِعر أهميَّ ًة تُذكر للقضايا األخالقيَّة ومل يوضح َّ
لدى اإلنسان ،لك َّنه أعار أهم َّي ًة بالغ ًة ملحموالتها ،ويف هذا املضامر
هي وكيف
َّ
تتحصل ٰ
بذل جهودا ً حثيث ًة إلثبات كيف َّية نشوء بعض التص ُّورات من قبيل ال ُحسن والقبح والفضيلة
والرذيلة.
ولتلخيص رأيه يف هذا املجال وذكر مثيل له ،نقول :بعض املفاهيم من هذه الناحية مثل
الفضيلة والرذيلة تتشابه بدقَّة مع مفهوم العلِّ َّية أو النسبة االرتباط َّية الرضوريَّة ،ويف مجال
األسايس لتص ُّور الرضورة العلِّ َّية ،ووجهة نظره هنا طُرحت
العلِّ َّية تط َّرق إ ٰىل بيان املنشأ
ِّ
ولـم
ىل ضوء ما تقتضيه التجربة ،وحسب اعتقاده برضورة االلتزام بنظريَّة التص ُّوراتَّ ،
ع ٰ
الحس هو املنشأ الذي كان يبحث عنه والذي يعني
َّ
توصل إ ٰىل نتيجة فحواها أ َّن االنطباع ِّ ِّ
الرضوري بني العلَّة واملعلول؛
ىل معرفة طبيعة االرتباط
ِّ
عدم امتالك اإلنسان َّ
حساً يُعينه ع ٰ
ىل رضورة وجود انطباع تأ ّميل وذايت يكون منشئاً له ،وهذا االنطباع عبارة عن تلك
أكَّد ع ٰ
الخاصة لقابليَّاتنا الذهنيَّة التص ُّوريَّة وهو يعني أيضاً وجوب
النزعة التي تعيِّ الوجهة
َّ
العل إ ٰىل تص ُّور املعلول الذي يتَّسم بطابع أكرث ق َّوة
مرور هذه النزعة من بوابة االنطباع ِّ ِّ
ج َّراء تك ُّرر مشاهدة العلَّة واملعلول إ ٰىل جانب بعضهام .وعندما ينشأ تص ُّور العلِّية من
هذا االنطباع التأ ُّميل  -الشعور باإللزام أو النزعة الذهن َّية التص ُّوريَّة  -فهذا يعني حدوث
تص ُّور هو نسخة شبيهة للشعور باإللزام أو بالنزعة التي تكتنفنا نحو القيام بيش ٍء ما[[[.
من املؤكّد أ ّن هيوم بعدما استند يف مباحثه إ ٰىل قابل َّية التص ُّور أو العادة أو الغريزة ،أناط
االعتقاد بالعلِّية إ ٰىل طبيعة اإلنسان ،ث ّم شيئاً فشيئاً اقرتب من تلك الرؤية الطبيع َّية الكامنة
ىل هذا األساس عزا نشأة تص ُّور الفضائل والرذائل وما شاكلها إ ٰىل مصدر
يف فكره
الفلسفي؛ وع ٰ
ِّ
فكل سلوك يتَّسم بأنَّه فضيلة أو رذيلة حينام نأخذه بعني
والحواس ،لذا ُّ
آخر غري العقل
ّ
االعتبار ونسلِّط الضوء عليه من نوا ٍح ع َّدة ،ففي هذه الحالة ال ميكننا إدراك حقيقة كونه
حس؛ لذا ال يتس َّن ٰى لنا
َ
حسناً أو قبيحاً ،ما يعني أ َّن تص ُّور الفضائل ال ميكن أن ينشأ من انطباع ِّ ٍّ
[1] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 75.
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هذا اإلدراك إال إذا أدركنا حقيقة ذاواتنا واكتنفنا ذلك الشعور الجميل واملستحسن إزاء تلك
ألفعال واألوصاف التي نقصدها ،وهذا الشعور يف الحقيقة عبارة عن لذَّة فريدة من نوعها
كامنة يف أنفسنا ،ومن ث َّم ميكن وصف تص ُّور الفضيلة بكونه نسخة مشابهة لهذا الشعور
الرائع الذي تستسيغه أنفسنا ،أي أنَّه يف الواقع شعور بالفضيلة [[[،وهذا الشعور الفريد كام
هو واضح يندرج ضمن االنطباعات التأ ُّملية التي توصف بكونها ثانويَّة.
(التحفيزيْ)
يك
ثان ًيا :التأثري التحري ُّ
ّ
الجانب اآلخر من األخالق والذي تقتيض الرضورة تقييم طبيعة ارتباطه بالعقل ،يتمثَّل يف
أخالقي ،وهذا األمر ميكن
ىل سلوك اإلنسان عندما يبادر إ ٰىل القيام بفعل
ٰ
مدى تأثري العقل ع ٰ
ِّ
الدافعي -للعقل ،أو مامدى التأثري التحرييكِّ
ىل ضوء اإلجابة عن السؤال التايل :ما هو ٰ
بيانه ع ٰ
ِّ
السيكولوجي يف مجال األخالق؟ وميكن تقرير السؤال كام ييل :ما هو نصيب العقل
هو تأثريه
ِّ
من تحفيز سلوك َّيات اإلنسان األخالق َّية؟
عقلنا برأي ديفيد هيوم ال يتَّسم بخصائص تحريك َّية ودافع َّية لكون هذه الخصائص ذات
التخل
ِّ
ارتباط بانفعاالتنا وعواطفنا ومشاعرنا ،فهو عاجز عن تحريكنا للقيام بفعل ما أو
عىل تحبيب بعض القضايا أو جعلها بغيض ًة
عن أحد السلوكيَّات؛[[[ وهذا يعني أنَّه غري قادر ٰ
بالنسبة إلينا ملج َّرد اطّالعنا عليها وإدراكنا لها بواسطته ،بل غاية ما يسهم به هو تعريفنا بها
فحسب وال دور له يف نزعتنا الباطن َّية إزاءها.
ىل
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن العواطف حتَّ ٰى وإن لعبت دورا ً بارزا ً يف تحفيز اإلنسان ع ٰ
القيام بفعلٍ ما ،أو اإلعراض عنه لكون العقل ال شأن له يف هذا الصعيد ،لكن ال َّ
شك يف تأثريه
فرعي وليس أصل َّياً،
هنا ،وهذا التأثري طبعاً مج َّرد مق ِّدمة بداعي أ َّن دور العقل يف هذا املضامر ٌّ
فالعواطف هي األصل َّية ،لذا يُعترب من حيث مساهمته مج َّرد وسيلة ال غري؛ إذ من خالل
قابليَّته الستكشاف حقائق األمور يتس َّن ٰى له غرس الرغبة أو الضغينة يف كيان اإلنسان حتَّ ٰى
ىل القيام بفعل ما أو اإلعراض عنه.
وإن مل يكونا موجو َدين لديه قبل ذلك ،ومن ث َّم يُرغمه ع ٰ
وكل ما
ىل معرفة اآلثار التي تتم َّخض عن سلوك َّياته وأفعاله ِّ
كذلك من خالل قدرة اإلنسان ع ٰ
[1] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978, p. 468 - 469.
[2] Ibid, p. 457.
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تغي
ىل تغيري نهجه يف الحياة من خالل ُّ
يرتت َّب عليها بفضل قابل َّياته العقل َّية ،فهو يساعده ع ٰ
ىل تغيري منط سريته
رغباته وانفعاالته النفسان َّية أو زوالها بالكامل ،وبهذا املنوال يعينه ع ٰ
العمليَّة يف شتَّ ٰى مجاالت الحياة[[[.
ىل ضوء
ىل احتواء أفعال اإلنسان ع ٰ
ىل ما ذُكر ،ميكن القول إ َّن العقل قادر ع ٰ
بنا ًء ع ٰ
أخرى غري التي يسلكها ،كذلك له
منحه معلومات تسوق رغباته ونزعاته نحو وجهة
ٰ
ىل تحقيق أهدافه التي يرنو إ ٰىل
ىل تعريفه بتلك الوسائل التي تساعده ع ٰ
القدرة ع ٰ
تحقيقها من شتَّ ٰى رغباته وانفعاالته؛ وخالصة الكالم أنَّه يفي بدور ملحوظ ووظيفة
أخالقي ،فهذا
رصف معيَّ ينتهي إ ٰىل سلوك
ىل صعيد تحريك اإلنسان نحو ت ُّ
أساس َّية ع ٰ
ٍّ
األخالقي أو تركه ،وذلك عن طريق تقدميه دعامً فكريَّاً
رصف يدعوه إ ٰىل أداء الفعل
الت ُّ
ِّ
للعواطف.

ثالثاً :املبادئ اإلبستيمولوج َّية
ثالث خصوص َّية نسلِّط الضوء عليها ضمن بيان طبيعة ارتباط األخالق بالعقل ،هي التأثري
يل عليها ،وذلك يف سياق اإلجابة عن السؤال التايل :ما هو نصيب العقل
اإلبستيمولوجي العق ِّ
ِّ
يف مجال معرفة املبادئ األخالقيَّة وإدراك حقيقتها؟
أقىص ح ٍّد
ديفيد هيوم يف هذا الصعيد أناط الح َّظ األوفر بالعواطف ،وق َّيد العقل إ ٰىل ٰ
األخالقي ،ومن جملة ما تب َّناه هنا أ َّن األحكام األخالق َّية
بحيث اعتربه قارصا ً عن معرفة الحكم
ّ
سوى معرفة صدق
ليس من شأنها أن تتَّصف بالصدق أو الكذب ،أ َّما العقل فال دور له ٰ
القضايا أو كذبها[[[ ،ما يعني أ َّن هذه األحكام خارجة عن نطاق املعرفة العقل َّية ،لذا يستحيل
ىل العقل تشخيص الحسن والقبح والفضائل والرذائل عن طريق االستنتاج واالستدالل.
ع ٰ
ىل قابليَّاته
ٰ
ىل تحصيل األحكام األخالقيَّة اعتام ًدا ع ٰ
فحوى هذا الكالم أ َّن اإلنسان غري قادر ع ٰ
يل ناج ًعا ومعت َم ًدا يف مجال رفضها أو
العقليَّة ما تق َّدم منها وما تأ َّخر ،كذلك ال يُع ُّد النهج العق ُّ
الفكري الذي أرشنا إليه سابقًا حينام اعترب القابل َّيات العقل َّية ال تخلو عن
قبولها؛ لك َّنه تب َّن ٰى النهج
َّ
[1] Ibid, p. 414.
[2] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 294.
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يل بنح ٍو ما بني العقل والعواطف يف
تأثري يف هذا املضامر ،فهو يعتقد بوجود تناسق واشرتاك عم ٍّ
فرعي بصفته وسيل ًة
جميع األحكام األخالق َّية ،إلَّ أ َّن نصيب العقل يف هذا املضامر مج َّرد تأثري ٍّ
اللزمة لسلوك اإلنسان
ال غري ،وبيان ذلك كام ييل :العقل يدرك أنَّه مكلَّف بتوفري املق ِّدمات ّ
ىل الولوج يف مضامر النشاطات العمل َّية ،كام يق ِّدم
ومنحه اإلدراكات واملعلومات التي تُعينه ع ٰ
ىل صعيد إصدار األحكام حول مختلف القضايا؛ إذ ما مل ميتلك
العون العواطف يك تفي بدور ع ٰ
أخالقي ،ناهيك بأ َّن
أي حكم
اإلنسان معرفة مبختلف األوضاع والظروف فهو غري مخ َّول بإصدار ِّ
ّ
تبقى ضمن هالة من الغموض أو ِّ
البت بها ،وينبغي تعليق
الشك ال ميكن ُّ
املواضيع الها َّمة التي ٰ
جميع القرارات وعدم تفعيل العواطف واملشاعر األخالق َّية إ ٰىل حني إصدار الحكم النها ِّيئ من قبل
العقل الذي يتص َّد ٰى للفكر ،ويستكشف الحقائق ،وذلك طبعاً ألجل عدم الوقوع يف املحظور،
والتمكُّن من جمع معلومات كافية حول جميع جوانب املوضوع؛ وبعد ذلك يأيت دور العواطف
األخالقي الذي كان مجهوالً[[[.
ليك تش ِّخص طبيعة الحكم
ِّ
ىل صعيد موضوعنا ،أشار هيوم إ ٰىل اآلثار والنتائج املفيدة
وضمن بحوثه التي د َّونها ع ٰ
ألفعال اإلنسان وخصاله والدور الذي يفيه العقل يف هذا املضامر ،ومبا أ َّن مبدأ الفائدة
املصلحة -يُعترب واحدا ً من مرتك َزين أساسيَّني لحسن الخلق[[[ ،فمن الواضح مبكان أ َّن العقليقل شأناً عن أهميَّة العواطف ،وهذا األمر يص ُدق بشكلٍ
يف هذا الصعيد يفي بدور ها ٍّم ال ُّ
ٍ
ىل بعض املبادئ األخالق َّية وال س َّيام العدل الذي يُعترب واحدا ً من أكرث املبادئ
يل
وملحوظ ع ٰ
عم ٍّ
يبقى
الحيوي ورضورة تد ُّخله بوضوح[[[؛ ورغم ِّ
يتجل دو ُره
ُّ
األخالق َّية تعقيدا ً ،وهنا َّ ٰ
كل ذلك ٰ
نصيبه فرعيَّاً باعتباره مج َّرد وسيلة ال غري.
ذكرنا أ َّن العواطف ذات الح ِّظ األوفر يف مجال معرفة األحكام األخالق َّية من منطلق رأي
ىل ذلك يف مختلف دراساته وبحوثه ،ورغم أنَّه يف الفرتة الَّالحقة
ديفيد هيوم الذي أكَّد ع ٰ
لتأليف كتابه الذي أرشنا إليه يف بداية املقالة ،بدأ تدريج َّياً يتب َّن ٰى أفكارا ً قوامها محوريَّة العقل
ىل رأيه السابق ،لك َّن املسألة الجديرة بالذكر
ىل صعيد القضايا األخالقيَّة إ ٰىل جانب إرصاره ع ٰ
ع ٰ
[1] Ibid, p. 290.
أخالقي هو ُحسن الخُلق  -الفضيلة  -ومعناه األمر املرغوب الذي يغرس البهجة يف ذات اإلنسان ،وديفيد هيوم
[[[ ثاين مبدأ
ٍّ
بدوره اعترب السلوك اإلنسا َّين متَّصفاً بالفضيلة حينام يستبطن نفعاً لفاعله أو لآلخرين.
[3] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 285 - 286.
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ىل أهم َّية األُ ُسس واملبادئ األخالق َّية العا َّمة وكيف َّية
يف هذا الصعيد أ َّن اآلراء التي أكَّد فيها ع ٰ
تحصيلها ،ال تتناغم بنح ٍو ما مع رأيه الذي تب َّناه بشكلٍ
رسمي حول املوضوع ،ويف معظم
ٍّ
ىل نحو التضا ِّد ،لذا ال نبالغ لو قلنا إنَّه يرتت ّب عليها اإلقرار بنصيب أوفر
األحيان تتعارض معه ع ٰ
بكثري وأه ِّم من ذلك النصيب الذي أناطه للعقل.
ىل الدور الفريد للعواطف يف مجال األحكام األخالق َّية والتي
ىل الرغم من أ َّن هيوم أكَّد ع ٰ
ع ٰ
سعى لطرح املبادئ واملعايري
تعني التالحم بال ِّرب واإلحسان والرغبة يف عمل الخري ،لك َّنه حينام ٰ
األخالقيَّة العا َّمة ،وتصحيح الرؤية التي كانت سائدة آنذاك ،وترسيخ التالحم الذايتِّ بني شتَّ ٰى
أعضاء املجتمع ،قلَّل من هذا الدور وكأ َّن العواطف ليس لها ح ٌّظ وافر كام أشار آنفاً ،حيث
اعترب االنفعاالت الباطن َّية التي تكتنف اإلنسان ومختلف مشاعره تجاه الفضائل أو الرذائل يف
كل إنسان بحامسة وتكتنفه مو َّدة
ىل ح ٍّد سواء؛ مثالً عاد ًة ما يشعر ُّ
شتَّ ٰى املجاالت ليست ع ٰ
مم يشعر به إزاء
أسمى وأكرث مو َّدة َّ
إزاء من يُسدي خدمات جليلة لبلده ،وهذا الشعور طبعاً ٰ
شخص يق َّدم خدمات لبلد آخر أو أنَّه ق َّدم خدم ًة لنا منذ زمن بعيد بحيث يصعب تذكُّرها
سوى فوائد محدودة
بسهولة ،كذلك يتضاءل هذا الشعور إزاء تلك الحاالت التي ال تع ُّمنا منها ٰ
متت لنا َّإل بصلة محدودة ،إذ يف هذا املضامر ال ننال
من إرادة الخري واإلنسانيَّة أو أنَّها ال ُّ
فوائد كثرية ،وعاد ًة ما يتضاءل شعورنا بالتعاضد مع أقراننا يف املجتمع ،يف حني أنَّنا من املمكن
أن نعرتف بكون كليهام فضيلة وينضويان يف مجال ال ِّرب واإلحسان حتَّ ٰى وإن كانت عواطفنا هنا
غري متكافئة ،أي أ َّن تالحمنا وعواطفنا يف مختلف األحوال والظروف عرضة للتغيري والتح ُّول
تغيه؛ بينام ديفيد هيوم يعتقد بعدم إمكانيَّة
ىل الرغم من ثبوت حكمنا
األخالقي وعدم ُّ
ع ٰ
ِّ
ىل هذا األمر الستنتاج أ َّن تقييمنا لشتَّ ٰى األوصاف واألفعال والفضائل والرذائل ليس
االعتامد ع ٰ
الفكري وتعاضدنا وعواطفنا ،بل إ َّن منشأه هو العقل الذي يُع ُّد املرتَكَز
ناشئاً من تالحمنا
ِّ
ىل إصدار األحكام مبختلف أمناطها ،وهذه التغيريات والتعا ُرضات تساهم
األسايس لقدرتنا ع ٰ
َّ
حواسنا من الوقوع يف خطأ؛ مثالً إذا
يف تصحيح عواطفنا وإدراكاتنا الباطنيَّة مثلام تصون ُّ
تضاعفت املسافة التي تفصلنا عن أحد األشياء بحيث تجعله أكرث بُعدا ً ع َّنا ،فالصورة التي
ترتسم يف أع ُيننا له تبلغ درجة النصف ،لك َّننا مع ذلك نتص َّور أنَّها يف كلتا الحالتني بحجم واحد؛
ىل علم بأنَّنا إذا اقرتبنا منه فسوف تنشأ لدينا صورة أكرب له ،كذلك نعلم بأ َّن هذا
إذ نحن ع ٰ
كل هذه االختالفات ،بل السبب يعود إ ٰىل املسافة الفاصلة بيننا
اليشء ليس هو السبب يف ِّ
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ىل صعيد األمور التي
وبينه من حيث القرب والبعد؛ فإذا مل يت ّم هذا التصحيح لوجهتنا ع ٰ
[[[
ل لنا يف مختلف مجاالت الحياة  -وال فرق هنا يف ما إذا كان
نلمسها والظواهر التي تتج ٰ َّ
هذا اإلدراك باطنيَّاً أو خارجيَّاً  -ففي هذه الحالة نصبح عاجزين عن التفكري أو حتَّ ٰى الحديث
بخصوص أحد املواضيع بنح ٍو ٍ
ثابت ومنظ ٍَّم ،أل َّن الظروف غري الثابتة تسفر عن حدوث تن ُّوع
متواصل ال يتوقَّف مطلَقاً ،ومن ث َّم تقتيض الرضورة طرح آراء عديدة وات ِّخاذ مواقف مختلفة.
مستوى من رغبتنا يف تلك
أقل
حري القول إ َّن تعاضُ دنا مع أقراننا البرش عاد ًة ما يكون َّ
ٰ
ٌّ
تخص شؤوننا الذاتيَّة ،كام أنَّنا نتعاضد عاطفيَّاً ونفسيَّاً مع املق َّربني لنا أكرث من
األمور التي ُّ
تعاضُ دنا مع غريهم ،ومن هذا املنطلق حينام نتط َّرق إ ٰىل بيان األحكام األخالق َّية و ِذكر األوصاف
األخالق َّية لآلخرين ،غالباً ما نتجاهل هذه االختالفات بحيث نجعل عواطفنا ومشاعرنا ذات
طابع عا ٍّم وشمو ٍّيل وذات صيغة أكرث اجتامعيَّةً ،وبالتايل نُضفي إ ٰىل عواطفنا املتباينة التي
تكتنفنا حول شتَّ ٰى القضايا ثباتاً واتِّساقاً مو َّحدا ً؛ ويف غري هذه الحالة يصبح الحوار األخالقي
بعيد املنال ومييس الفكر األخالقي مستحيل من أساسه فنعجز عن إقامة عالقات ثابتة
ومنظّمة مع اآلخرين.
إذًا ،تبادل العواطف واألفكار مع أقراننا البرش يضط ُّرنا ألن نصوغ معيارا ً كلِّياً ثابتاً نتمكَّن
ىل ضوئه من املبادرة إ ٰىل استحسان أو تقبيح أو رفض أو تأييد مختلف السلوك َّيات التي
ع ٰ
ىل الرغم من أ َّن
تب ُدر م َّنا ،وهذا األمر طبعاً من وظائف العقل أو التأ ُّمل أو ق َّوة الحكم؛ وع ٰ
ىل أساس تلك
اإلنسان يرفض هذه املعايري الكلِّية ومن ث َّم ال تتبلور ُّ
كل رغبة وضغينة لديه ع ٰ
الخاصة بالفضائل والرذائل ،إلَّ أ َّن هذه املعايري واالختالفات
االختالفات االنتزاعيَّة الكلِّية
َّ
أقل تقدير فهي تساهم يف
ىل ِّ
األخالق َّية ذات تأثري ملحوظ ال ميكن ُّ
غض النظر عنه بتاتاً ،وع ٰ
متهيد األرض َّية الَّالزمة إلجراء حوار مع اآلخرين ومعرفة وجهات نظرهم ،لذا تتبلور فائدتها
بشكلٍ
أسايس يف األوساط الفكريَّة واملنابر ومختلف املراكز التعليم َّية مبا فيها املدارس[[[.
ٍّ
[1] appearances.
[2] Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University
Press, 1978, p. 603.
راجع أيضاً:
Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 227 - 229.
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ىل
استنادا ً إ ٰىل ما ذُكر،
ىل وأكرث أهم َّية ع ٰ
يحظى العقل يف منظومة هيوم الفكريَّة مبنزلة أع ٰ
ٰ
ىل أساس ما استنتجنا من آرائه،
صعيد ظهور األحكام األخالق َّية وتبل ُورها ٰ
لدى اإلنسان ،إذ ع ٰ
إضاف ًة إ ٰىل أ َّن العقل بحاجة إ ٰىل أن مينح اإلنسان تلك املعلومات التي تحتاج إليها عواطفُه يك
بنيوي يف ترسيخ األحكام األخالق َّية
ىل التمييز بني القضايا األخالق َّية ،فهو ذو تأثري
ٍّ
تكون قادرة ع ٰ
وصياغة معايري ثابتة كلِّية ال يطرأ عليها أد ٰىن تغيري؛ لكن ي ِر ُد عليه اإلشكال التايل :حسب هذا
رشا للعواطف أو التال ُحم
الرأي ال ميكننا اعتبار األحكام األخالق َّية مثرة مبارشة أو انطبا ًعا مبا ً
بني الناس[[[.
ال َّ
شك يف أ َّن املعايري واألحكام األخالق َّية هي يف الواقع ناتجة من تناسق عواطف اإلنسان
تيس الحياة املشرتكة ،وت ُفسح املجال
مع أحكام العقل ،ما يعني أنَّها أُ ُسس ومناهج عملية ِّ
اجتامعي ،وإلَّ فالعواطف املحضة واالنفعاالت التي
للحوار ضمن حياة فكريَّة ذات طابع
ّ
سوى أحكام متباينة ومتن ِّوعة ال ثبوت لها؛ ويف هذا السياق،
تكتنف نفس اإلنسان ال متنحنا ٰ
ىل ،وكلَّام تزايدت النزعة إ ٰىل الخري
نلفت إ ٰىل أنَّه كلَّام ارتقت اإلنسان َّية وبلغت درجات أع ٰ
وترسخ ارتباطهم بتلك القضايا التي لها تأثري يف شتَّ ٰى مجاالت حياتهم،
واإلحسان ٰ
لدى البرشَّ ،
ففي هذه الحالة ،يُسلَّط الضوء بشكلٍ
ىل الحالة أو السلوك الَّلذين يُعتربان أكرث شيوعاً
أسايس ع ٰ
ٍّ
يف سريتهم ،وحتَّ ٰى بعد أن تُس َّخر املعايري الكلِّية يف خدمة التعقُّل والتأ ُّمل إلَّ أ َّن العواطف ال
منأى عن أحكام العقل ويت ُّم اتِّخاذ القرار وفق ما تُ ليه
تخضع لها ،بل تسلك نهجها
ِّ
الخاص يف ٰ
ىل اإلنسان ،لذا حتَّ ٰى لو اعتربنا األحكام االخالق َّية انعكاساً للعواطف ،فهي يف الحقيقة تحيك
ع ٰ
عن تلك املشاعر الكامنة يف نفس اإلنسان (أي كام ينبغي أن تكون) ،وال تحيك عن العواطف
ىل أرض الواقع).
املوجودة بالفعل (أي كام هي موجودة ع ٰ
األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املجال هي أ َّن هيوم قارن بني مسألة تصحيح أو
املالحظة
ٰ
تشذيب العواطف الباطن َّية (العواطف األخالق َّية) مع تصحيح أو تشذيب العواطف الخارج َّية،
مم يوصف يف علم
ث َّم استنتج أنَّهام متشابهان ،يف حني أ َّن هذه املقارنة كام يبدو ت ُعترب رضباً َّ
املنطق بأنَّه قياس مع الفارق ،ألنَّنا ،حسب تعبريه ،نبادر إ ٰىل تصحيح عواطفنا الخارج َّية من
ىل تصحيح مختلف القضايا املرتبطة
منطلق اعتقادنا بوجود يشء يف عامل الخارج يُعيننا ع ٰ
ىل ضوء ثبوته ووحدته ،ومن ث َّم نُضيف إليها ثبوتاً ووحد ًة أيضاً؛ لك َّن هذا األمر
ِّ
بالحواس ع ٰ
[1] Stroud Barry, Hume, London and New York, Routledge, 1977, p. 191.
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ىل أساس ما تب َّناه هيوم إزاءها ،حيث يعتقد
غري ممكن بالنسبة إ ٰىل العواطف األخالق َّية ع ٰ
بعدم إمكان َّية استنتاج مبادئ ال ُحسن والقُبح والفضائل والرذائل من عامل الواقع لكونها قضايا
منبثقة بشكلٍ
والسلبي ،أي من رغباته
حرصي من ذات اإلنسان ،وناشئة من شعوره اإليجا ِّيب
ٍّ
ِّ
وعدمها ،لذا فالسؤال الَّذي يطرح نفسه يف هذا املضامر :ما هي البنية االرتكازيَّة التي ميكن
ىل أساسها؟ من الواضح أ َّن هيوم
أن نعتمد عليها لتصحيح مختلف املبادئ التي يجب العمل ع ٰ
التمسك مبسألة وحدة االنفعاالت األخالق َّية وث ُبوتها
إذا أراد اإلجابة عن هذا السؤال ال ميكنه ُّ
االرتكازي يف بحثه وتحليله هنا هو بيان تن ُّوع هذه االنفعاالت
لدى جميع الناس ،أل َّن املحور
َّ
ٰ
ىل السبيل األمثل لتصحيحها أو تشذيبها؛ كام أ َّن الشأن الذي يُوكله إ ٰىل
واختالفها واالستدالل ع ٰ
ىل درج ًة من كونه عامالً مساعدا ً ومصدرا ً متهيديَّاً أو وسيل ًة معت َمدة
العقل يف هذا الصعيد أع ٰ
ىل تحقيق مبتغاه ،حيث مل يعتربه مج َّرد مصدر معلوما ٍّيت وعنرص ميكن الُّلجوء
ت ُعني اإلنسان ع ٰ
إليه لتمهيد األرضيَّة املناسبة للعواطف يك ت ِر َد مضامر العمل ،وتساهم يف إصدار الحكم
وكل
األخالقي ،بل بعد أن تفي العواطف بدورها من دون أن تتمكَّن من وضع معيار ثابت ِّ ٍّ
ِّ
للقضايا األخالق َّية ،يأيت الدور للعقل يك يطرح مبادئه ويبادر إ ٰىل تصحيح العواطف أو تشذيبها،
ث َّم يصوغ معيارا ً كلِّياً للفضائل والرذائل.
نستشف من هذا الكالم أ َّن هيوم إ َّما أن يكون قد تب َّن ٰى رأياً ال يتناغم مع رؤيته املعهودة
ُّ
ىل كون العقل مج َّرد «خادم» يف هذا املضامر ،أو
يف مختلف آثاره ونظريَّاته والتي تتق َّوم ع ٰ
أي حال فهو أناط بالعقل حظًّا واف ًرا يف مجال
ىل ِّ
أنَّه أعاد النظر برأيه وتب َّن ٰى رؤي ًة ٰ
أخرى؛ وع ٰ
صياغة األحكام األخالقيَّة.
إذًا ،الرؤية الرسم َّية التي تب َّناها هذا الفيلسوف الغر ُّيب فحواها أ َّن العقل من الناحية
ىل صعيد تشخيص األحكام األخالق َّية ،لذا إن
اإلبستيمولوج َّية مج َّرد «خادم» للعواطف ع ٰ
ىل أساس مبادئ ال ُحسن والقُبح العقل َّيني وغري العقل َّيني ،فالنتيجة
أردنا تقييم هذه الرؤية ع ٰ
ىل
ِّ
املتحصلة هنا فحواها أنَّه ال يعتقد بال ُحسن والقُبح العقليَّني املراد منهام قدرة العقل ع ٰ
إدراك املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل ،كذلك -من األو ٰىل أنَّه -ال يعتقد بال ُحسن والقُبح
الرشع َّيني املراد منهام معرفة املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل عن طريق التعاليم الدين َّية؛
صح التعبري-
بل
ُّ
نستشف من مجمل آرائه ونظريَّاته أنَّه يعتقد بال ُحسن والقُبح العاطف َّيني -إن َّ
مبعنى أ َّن املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل تتبلور فقط يف رحاب العواطف واملعرفة
ٰ
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ىل املوضوع يف رحاب ال ُحسن
وليس عن طريق العقل أو النقل ،ناهيك بأنَّنا لو سلَّطنا الضوء ع ٰ
والقُبح الذات َّيني وغري الذات َّيني ،نستنتج عدم اعتقاده بال ُحسن والقُبح الذات َّيني [[[،ألنَّه ال يعترب
يرى أ َّن سلوكيَّات
املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل -واملبادئ األخالقيَّة كافَّة -واقعيَّةً ،وال ٰ
كل ُحسن وقُبح إنَّ ا هو من صياغة عواطفه
اإلنسان بجميع أشكالها تتَّسم بال ُحسن والقُبح ،بل ُّ
ومنبثق من مشاعره الذات َّية ،التي تستسيغ بعض األمور الطبيع َّية ،بحيث تساهم يف صنع
يش ٍء ٍ
جديد[[[ .املقصود من هذا الكالم أ َّن املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل بجميع أنواعها
ىل نحو
ال تتَّسم بهذه امليزات ذاتيًّا ،بحيث تستق ُّر بهذا الشكل يف طبيعة األشياء واألفعال ع ٰ
ىل العواطف بشكلٍ
حرصي ،لذا لو افرتضنا تج ُّرد النفس اإلنسان َّية
ٍّ
الثبوت والدوام ،بل ترتكز ع ٰ
لكل ُحسن وقُبح وفضيلة ورذيلة ،بل ال موضوع َّية
عن العاطفة ففي هذه الحالة ال موضوع َّية ِّ
أيضاً للصواب والخطأ؛ وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ َّن هيوم ال يعتقد بال ُحسن والقُبح الرشع َّيني
ىل أساس التعاليم الدينيَّة باعتبار
املقصود منهام ات ِّسام األشياء والسلوكيَّات بهاتني امليزتني ع ٰ
سعى يف هذا
أ َّن الرشيعة هي التي تق ُّر لإلنسان ما هو حسن وتنهاه َّ
عم هو قبيح ،حيث ٰ
ألي حكم
املضامر لتجريد األخالق من ِّ
كل ميزة دين َّية باعتبارها شأناً متق ِّوماً بذاته وال دخل ِّ
رشعي فيه ،لذا ميكن القول أنَّه يعتقد بال ُحسن والقُبح العاطف َّيني فقط من منطلق تص ُّوره أ َّن
ٍّ
العواطف هي التي تجعل الحسن حسناً والقبيح قبيحاً ،ومن ث َّم فاألشياء والسلوكيَّات ال تتَّسم
بذاتها بهاتني امليزتني ،كام ال دخل للدين واألحكام والتعاليم الرشع َّية يف هذا األمر ،بل حتَّ ٰى
الجامعي واألعراف االجتامع َّية ال دخل لها يف ذلك.
االتِّفاق
َّ
إذًا ،ال ُحسن والقُبح برأيه ليسا مثرة للتعاليم الدينيَّة بشتَّ ٰى أمناطها ،وليسا نتيج ًة لالت ِّفاق
االجتامعي ،كام أنَّهام ليسا من ذاتيَّات األشياء والسلوكيَّات؛ وإنَّ ا هام
الجامعي أو العقد
ِّ
ِّ
مصنوعان من عواطف اإلنسان.

راب ًعا :دور العقل يف البحوث املاوراء أخالق َّية
األخالقي للعقل يف منظومة
ىل صعيد الدور
املوضوع اآلخر الجدير بالرشح والتحليل ع ٰ
ِّ
الرشعي،
مبعنى غري
[[[ هذا الكالم ي ِر ُد حينام يكون املقصود من ال ُحسن والقُبح الذاتيَّني ما ذُكر يف ِّ
النص ،وإلَّ إن اعتربنا الذايتَّ
ِّ
ٰ
فمن الواضح هنا ال ب َّد لنا من القول أ َّن هيوم يعتقد بال ُحسن والقُبح الذاتيَّني.
[2] Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral,
Selby - Bigge an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 294.
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ديفيد هيوم الفكريَّة ،هو نتائج الدراسات والبحوث التي د َّونها هو وأمثاله يف هذا املجال
مدى تأثريه يف تحفيز
ِّ
بغض النظر عن رأيه بدور العقل يف معرفة األُ ُسس واملبادئ األخالق َّية أو ٰ
ىل انتهاج سلوكيَّات أخالقيَّة؛ لذا حينام نتساءل عن رأيه ونهجه املتَّبع يف الدراسات
اإلنسان ع ٰ
الخاصة باملرتكزات األخالق َّية سوا ًء لناحية تأثري العقل أم عدم تأثريه يف هذا املضامر،
والبحوث
َّ
ىل هذا األساس يعتقد برضورة
نقول :مبا أ َّن هيوم اعترب املوضوع املذكور منوطاً بالواقع ،فهو ع ٰ
ىل التجربة العمل َّية واملشاهدة العين َّية ،لكون املنهج الذي ات َّبعه بالنسبة إ ٰىل البحث
االعتامد ع ٰ
ىل أسلوب االستنتاجات املختربيَّة،
والتحليل يف مجال علم طبيعة اإلنسان يتق َّوم من أساسه ع ٰ
رسيَته يف الدراسات والبحوث األخالق َّية
لذا فهو يعترب هذا األسلوب عقل ًّيا ،ومن ث َّم ال ب َّد من ت ِ
باعتبارها جز ًءا من علم طبيعة اإلنسان.
أسايس يف الدراسات والبحوث املشار إليها والتي وصفها بأنَّها بحوث
إذًا ،العقل يفي بدور
ٍّ
بإحدى وظائف العقل فحسب ،وهي
يف مجال املبادئ األخالقيَّة ،لك َّن هذا الدور منوط
ٰ
اعي
العل ،ما يعني أ َّن وظيفته
االستدالل الظ ِّني أو ِّ
ٰ
األخرى املتمثِّلة بالربهنة واالستدالل االنتز ِّ
الخاصة مثل الرياض َّيات .من امله ِّم اإلشارة
ىل بعض العلوم
َّ
ال شأن لها بذلك؛ لكونها تقترص ع ٰ
ىل ضوء تطبيق األسلوب
هنا إ ٰىل أ َّن النتائج التي يت ُّم ُّ
التوصل إليها يف الدراسات األخالقيَّة ع ٰ
تقل شأناً عن سائر العلوم
املختصة بطبيعة اإلنسان بشكل عا ّْم  -ال ُّ
التجريبي  -واملباحث
َّ
ِّ
توصل إليه يف
لدى الباحث مبا َّ
البرشيَّة من حيث بلوغها درجة اليقني ،وإيجادها الطأمنينة ٰ
دراساته .لكن هل يتناغم هذا األمر مع املبادئ الفلسف َّية التي تب َّناها هيوم؟ هل ميكن اعتبار
مثل من جملة املبادئ األخالقيَّة وأصولها الكامنة يف الطبيعة اإلنسانيَّة ،بحيث
بناء قرص عظيم ً
وكل ٍّ
شك يكتنفها؟ أي هل
خارجي يطالها ِّ
كل طارئ
إ َّن الفضائل والرذائل بأرسها مصون ًة من ِّ
ٍّ
العل الذي
ىل نظريَّة هيوم يف هذا الصعيد عرب االعتقاد بكون االستدالل ِّ ِّ
ميكن االعتامد ع ٰ
حواس اإلنسان وقابل َّيته الفكريَّة مصد ًرا وحي ًدا ملعرفته بهذه املبادئ؟ من جملة ما
يفوق
َّ
األسايس يف هذا االستدالل ،ومبا أ َّن هذه
قاله يف هذا الصدد :إ َّن عادتنا وغريزتنا هام املرتَكَز
َّ
ىل غرار سائر الغرائز الكامنة يف أنفسنا لذا ال يُستبعد أن تكون خاطئة[[[ .وهنا
الغريزة هي ع ٰ
متسك هيوم مبواقفه الفكريَّة السابقة ،أليس من املمكن يف هذه الحالة
يُطرح السؤالٰ :
ترى لو َّ
رأي له وفق ما
بكل ما ذكره بالنسبة إ ٰىل األخالق وسائر العلوم بحيث ينتقض ُّ
التشكيك ِّ
كل ٍ
[1] Ibid, p. 159.
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كل كتاب ال يتض َّمن استدالالً مرب َهناً أو
ذكر أعاله؟ وهذا املضمون أكَّد عليه بنفسه حينام قالُّ :
عىل ما ذكر ،إ َّما أن تكون املنظومة الفلسف َّية
عل ًّيا أدرجوا مضمونه يف العادة والغريزة[[[ .بنا ًء ٰ
لهذا املفكِّر الغر ِّيب متزعزعة وغري منسجمة من حيث مبادئها وتعاليمها ،أو أن نقول بأنَّه تأث َّر
سعى فيها
يف هذه املباحث باإلنجازات الفيزيائ َّية التي حقَّقها إسحاق نيوتن وغريه ،بحيث ٰ
لتفنيد اآلراء واملعتقدات التي تب َّناها أسالفُه من أصحاب النزعة العقل َّية ،لكونه غفل عن أنَّه
ربا هناك
بنفسه تب َّن ٰى أصوالً فكريَّ ًة ومبادئ ت ِر ُد عليها اإلشكاالت ذاتها التي أوردها عليهم؛ أو َّ
مدى رسوخ قابليَّاتنا املعرفيَّة
إجابة مضمرة يف منظومته الفكريَّة فحواها أنَّنا ِّ
بغض النظر عن ٰ
ىل
ىل عقولنا وقابل َّياتنا اإلدراك َّية سوف َّ
نتوصل إ ٰىل تلك النتائج ،أو ع ٰ
والعقل َّية ،فإذا اعتمدنا ع ٰ
كل هذه االحتامالت .هذا املوضوع يف الحقيقة ما زال
ىل إجابة تع ُّم َّ
ِّ
أقل تقدير سنحصل ع ٰ
ىل طاولة البحث والتحليل بني مختلف الباحثني الذين يتط َّرقون إ ٰىل بيان معامل
مطروحاً ع ٰ
مدرسة هيوم الفكريَّة.

يل
خامساً :هيوم والعقل العم ّ
يل؟ ٌ
سؤال اإلجابة عنه منوطة باملقصود من هذا
هل يعتقد ديفيد هيوم بالعقل العم ّ
يل
يل أو ِّ
بأي نشاط عق ٍّ
ىل القيام باستدالل واستنتاج عق ٍّ
العقل ،فإذا كان مج َّرد قابليَّة اإلنسان ع ٰ
ىل نح ٍو ما بأفعاله وسلوك َّياته ،ففي هذه الحالة ميكن ا ِّدعاء أ َّن هذا الفيلسوف
له ارتباط ع ٰ
ىل أفعال
يل ،ألنَّه حتَّ ٰى وإن كان معتقدا ً بكون العقل ليس ذا تأثري مبارش ع ٰ
يعتقد بالعقل العم ِّ
ىل إرشاده إ ٰىل تلك القضايا الحقيق َّية التي
اإلنسان وسلوك َّياته لك َّنه يق ُّر بقدرته غري املبارشة ع ٰ
ىل نحو الفعليَّة؛ ومع ذلك فهو مل ينط به قدر ًة
تُسفر عن تبل ُور رغباته وانفعاالته وصياغتها ع ٰ
يل مج َّرد وسيلة[[[ ال أكرث ،لذلك تب َّن ٰى
يف مجال األخالق ،ما يعني اعتقاده بكون العقل العم ِّ
يل» بالترصيح ،بل أشار إ ٰىل مفهوم
هذه الوظيفة العقل َّية لك َّنه مل يُرش إ ٰىل مصطلح «العقل العم ِّ
العقل االستدال ِّيل الذي مينح اإلنسان معلومات يف مجاالت مع َّينة باعتباره وسيل ًة مس َّخرة يف
خدمة عواطفه ومشاعره ال غري.
ىل نشاطات
الحقيقة أ َّن ما أكَّد عليه هيوم هو مج َّرد جانب من الوظائف التي ترتت َّب ع ٰ
يل بكونه قابل َّية
العقل
ِّ
النظري يف مجال سلوك اإلنسان وأفعاله ،لكن إذا اعتربنا العقل العم َّ
[1] Ibid, p. 165.
[2] instrumentalism.
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معرف َّية تستكشف القضايا العمل َّية والسلوك َّيات الَّالئقة وغري الَّالئقة ،ومبا يف ذلك معرفة ُحسن
ىل معرفة األحكام
األفعال وقُبحها ،أي تلك األحكام األخالق َّية التي سواء أكانت متثِّل القدرة ع ٰ
األخالقيَّة الكلِّية يف مجال إدراكات اإلنسان وكذلك معرفة األحكام الجزئيَّة[[[ ،أم كانت متثِّل
ىل معرفة األحكام الجزئ َّية[[[ ،أو سواء اعتقدنا بأ َّن الدافع والرغبة أو عدم
محض القدرة ع ٰ
الرغبة والبغض هي أمور ال تكتنف ذهن اإلنسان إلَّ بعد أن يدرك عقله األحكام األخالق َّية؛
فام يدركه يف ذاته إزاء القيام بأحد األفعال أو تركها هو يف الواقع حصيلة لهذا العقل[[[ -أي
أخرى مثل
يل  -كذلك األمر سواء إذا اعتقدنا بأ َّن الرغبة وعدمها ناشئة من قابليَّة ٰ
العقل العم َّ
القدرة الشوق َّية والنزوع َّية التي تع ُّد خادم ًة للقدرة العقل َّية[[[ .يف جميع األحوال ،فالحصيلة
نستشف من رشحه وتحليله ملفهوم
يل؛ حيث
ُّ
النهائ َّية هي أ َّن هيوم ال يعتقد بالعقل العم ِّ
يرى وجود عقل كهذا لكون األحكام
العقل ،ونستنتج من جملة الوظائف التي أناطها به ،أنَّه ال ٰ
املختص بالعقل فحسب؛ لذا ال ميكن ا ِّدعاء
األخالقيَّة برأيه خارجة عن نطاق الصدق والكذب
ِّ
اعتقاده بتلك القابل َّية اإلدراك َّية واملعرف َّية التي تستكشف األحكام األخالق َّية وتعيِّ نطاقها،
يل  -التي يُرا ُد منها تشخيص
ومن ث َّم ال َم ِحيص من القول بأنَّه أناط وظائف العقل العم َّ
األحكام األخالق َّية  -بالعواطف واملشاعر -أي االنفعاالت الباطن َّية التي تكتنف اإلنسان  -وهذا
بأي جانب إدرايكِّ؛ بحيث إ َّن
يل ال
يحظى ِّ
يعني أ َّن هذا العقل ليس ٰ
سوى مح ِّرك أو دافع عم ِّ
ٰ
بالقوى البدن َّية؛[[[ ويف هذه
رصف إثر ذلك
ٰ
النفس هي التي تقوم بذلك الفعل اعتامدا ً عليه فتت َّ
[[[
يل.
نتوصل إ ٰىل نتيجة فحواها عدم اعتقاده بالعقل العم ّْ
الحالة أيضاً َّ
الجدير بالذكر هنا أ َّن هيوم عزا الرغبة والبغض إ ٰىل عاطفة اإلنسان ومشاعره ،ومل يعزوها
[[[ الجدير بالذكر هنا أ َّن الفارايب تب َّن ٰى هذا الرأي.
[[[ هذا ما يبدو من كالم ابن سينا يف بعض مد َّوناته.
[[[ هذا الرأي ينسب ٰإىل إميانوئيل كانط.
مستقلَّ عن الحكم واإلدراك العقليَّني.
ً
[[[ بعض الفالسفة املسلمني يعتقدون بهذا الرأي ،حيث يعتربون الشوق
يل يف كتاب “التحصيل”.
[[[ هذا الرأي طرحه الباحث بهمنيار ٰ
لدى تعريفه العقل العم َّ
مرتىض مط َّهري ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة طهران1970 ،م ،ص
وتعليق
تصحيح
راجع :بهمنيار بن املرزبان ،التحصيل،
ٰ
 789كذلك طرحه الغزايل حول املوضوع ذاته يف كتاب “مقاصد الفالسفة”.
راجع :الغزايل ،مح َّمد بن مح َّمد :مقاصد الفالسفة ،تحقيق :الدكتور سليامن دنيا ،ال ط ،القاهرة ،منشورات دار املعارف1961 ،م،
ص.359
[[[ املقصود من هذا الكالم أ َّن ديفيد هيوم كان يعتقد بقابليَّة كهذه ،لك َّنه مل يذكرها يف مباحثه تحت عنوان “العقل”.
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ىل أ َّن
إ ٰىل العقل ،حيث يعترب العقل مختلفاً بالكامل عن الدافع .ويف هذا السياق أكَّد ع ٰ
كل تأثري
الرغبة املنبثقة من الدافع ال ميكن أن تنشأ من العقل بتاتاً ،ومن هذا املنطلق رفض َّ
إبستيمولوجي للعقل يف مجال األحكام األخالقيَّة ،فهذه الرؤية ت ُع ُّد مرتَ َكزا ً أساسيَّاً يف إنكاره
ٍّ
ىل األحكام واملبادئ األخالق َّية.
تأثري العقل ع ٰ
نتيجة البحث
ىل صعيد األخالق  -بل
نستنتج من جملة ما ذُكر أ َّن ديفيد هيوم ابتدأ منظومته الفكريَّة ع ٰ
منظومته الفكريَّة بأرسها  -بتضييق نطاق العقل قدر املستطاع ،لكن كلَّام تع َّمقنا يف تفاصيل
ىل
دراساته وبحوثه ّ
اللحقة نجده قد ٰ
نأى بنفسه عن انطالقته األو ٰىل هذه من خالل اعتامده ع ٰ
أُ ُسس عقل َّية ضمن مجمل أفكاره التي تب َّناها حول مختلف القضايا ،فقد ات َّخذ العقل مرت َ َكزا ً
توصلت
ىل أ َّن مضمونها من حيث درجة اليقني يضاهي ما َّ
أساسيًّا لطرح آراء ونظريَّات أكَّد ع ٰ
ىل درجة منها.
إليه سائر العلوم البرشيَّة إن مل يكن أع ٰ
ىل الدور
ىل الرغم من تأكيده ع ٰ
أ َّما بالنسبة إ ٰىل منظومته الفكريَّة األخالق َّية بالتحديد ،فع ٰ
األسايس للعواطف يف مجال املبادئ واألحكام األخالقيَّة ،إلَّ أنَّه انحرف عن هذه الرؤية يف
ِّ
ىل الصعيد األخالقي ،وهذا الدور
بعض مباحثه بعدما اضطُ َّر إ ٰىل أن يُنيط بالعقل دو ًرا عمليًّا ع ٰ
بكل تأكيد.
باملستوى الذي أناط العواطف به ،فهو ليس أد ٰىن منه ِّ
يف الواقع إن مل يكن
ٰ
كل
األخالقي بعدما ف َّند َّ
ىل الصعيد
لقد أغلق هذا الفيلسوف الغر ُّيب الباب أمام العقل ع ٰ
ِّ
ىل األحكام واملبادئ األخالقيَّة ،لك َّنه بعد ذلك حاد عن رؤيته هذه بشكلٍ غري معلنٍ ،
تأثري له ع ٰ
ىل صعيد ما ذكر بعدما
َّ
ولربا كان حيا ُده عنها عن غري وعي ،حيث جعل العقل مؤثِّرا ً ع ٰ
انتشله من البؤرة التي طمسه فيها ،ومن دون أن يذكر برصيح العبارة ،فقد أثبت أنَّنا ما مل
أخالقي.
أي نظام
نتمسك بأحكام العقل فسوف ال يتس َّن ٰى لنا امتالك ِّ
َّ
ّ
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حتليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم
عىل ضوء أربع مسائل فلسف ّية
ٰ

[[[

العالمة مح ّمد تقي جعفري
املقدمة
إ ّن تاريخ الفلسفة شهد ظهور ثالثة تو ّج ٍ
يخص الحقائق
هات فكريّ ٍة -أساليب -فيام ّ
املوجودة يف الكون ،وهي كالتايل:

أ ّو ًل :ال ّنزعة العقل ّية
ىل أساس
ىل أساس نزع ٍة عقل ّي ٍة ،رفضوا االستدالل ع ٰ
الفالسفة الذين تب ّنوا إيديولوجيات ع ٰ
القضايا املحسوسة لسببني رئيسني ،هام:
 .1املحسوسات مصريها الفناء وال ّ
التغي والتح ّول.
تنفك عن ّ
 .2إقحام الحواس من قبل الفيلسوف حني تب ّني اآلراء وتعيني الهدف واملوقف املعريف
[[[ املصدر :الفصل األول من کتاب «تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم علی ضوء أربع مسائل فلسفية» ،ص ،10للعالمة
محمد تقي جعفري ،ترجمة :أسعد مندي الكعبي ،املرکز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية للعتبة العباسية ،الطبعة األولی:
 2018م 1439 /ه.
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ٍ
ارتباط ٍ
وصائب بالحقائق؛ لذا ميكن اعتبار هذا العمل
خالص
الخاص ،يحول دون تحقّق
ٍ
ّ
الحواس املعرفية.
خطأً يبدر من
ّ

الحسية (التجريبية)
ثان ًيا :النزعة ّ
ىل أساس املق ّومات األو ٰىل للمعرفة والعلم والفلسفة ،وهذه املق ّومات
نشأت هذه النزعة ع ٰ
الحس والتجربة.
تندرج ضمن أصول عامل ّ

ثالثًا :أسلوب شامل لكسب املعرفة
كل أم ٍر تتحقّق من
ىل ّ
الفالسفة والباحثون الذين يلجؤون إ ٰىل هذا األسلوب ،يعتمدون ع ٰ
خالله املعرفة ،سوا ًء كان علميًا أو فلسفيًا ،لذلك ميكن اعتباره أفضل من األسلوبني األ ّول
ٍ
ىل نطاقٍ واسعٍ إ ٰىل جانب
ميض ال ّزمان وظهور
معلومات جديد ٍة وانتشارها ع ٰ
والثاين؛ إذ إ ّن َّ
تن ّوع العالقات البرشيّة وارتباطها بالحقائق الباطنية والظاهريّة يف الكون؛ كلّها أمو ٌر أسفرت
ىل صعيد العلم
ىل نظرييه ،لذا ميكن اعتباره ً
سبيل لتلبية حاجة البرش املعرفية ع ٰ
عن ترجيحه ع ٰ
وكل ما يتف ّرع عن هذه األمور من قضايا.
والصناعة والفلسفة والف ّنّ ،
الجدير بالذكر هنا أ ّن عجز ال ّنزعة العقل ّية البحتة عن بلوغ كُنه الحقائق ،هو أم ٌر يف غاية
البداهة وال يقتيض يف إثباته اللجوء إ ٰىل استدالالت محبكة ومسهبة؛ فلو أ ّن الحقائق الكائنة يف
رش
عامل الوجود بأشكا ٍل وصو ٍر متن ّوع ٍة مل يكن من شأنها الورود إ ٰىل املنظومة العقلية بشكلٍ مبا ٍ
األخرى ،ففي هذه الحالة
الحواس أو التجارب املختربيّة أو مختلف ال ّنشاطات العلميّة
عن طريق
ٰ
ّ
أي ٍ
منط من املعارف العلم ّية والصناع ّية والفلسف ّية والف ّنية،
سوف لن نتمكّن بتاتًا من امتالك ّ
وقد أشار الله تبارك وتعا ٰىل يف كتابه الكريم إ ٰىل املرتكزات األو ٰىل إلمكان ّية معرفة الحقائق ضمن
نستشف من هذه اآلية أ ّن التعليم يع ّد شأنًا
اآلية املباركة التاليةَ  :و َعلَّ َم آ َد َم األَ ْسام َء كُلَّها.[[[
ّ
إلهيًا ،وهذا األمر ال يتنا ٰىف مع ما ذكرنا؛ أل ّن املرتكزات املعرفيّة األو ٰىل التي تك ّونت يف أنفسنا تزام ًنا
مع الفيض اإللهي ،هي ليست علو ًما وإيديولوجيات ذات قابلي ٍة فعلي ٍة وتفاصيل متف ّرعة؛ إذ لو
ىل م ّر
ىل خالف ذلك ملا حدثت ّ
كل تلك الخالفات الفكرية بني العلامء والحكامء ع ٰ
كان الواقع ع ٰ
ٍ
خالفات فكري ًة تبلغ درجة
التاريخ ،فحقائق عامل الوجود ليست متضا ّد ًة وال متناقضةً ،لك ّننا نجد
كل آنٍ ومكانٍ بني أهل العلم واملعرفة.
التّضا ّد أو التناقض يف ّ
[[[ سورة البقرة ،اآلية .31
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لو مت ّع ّنا بدقّ ٍة يف ما ذكرنا من ٍ
نقد حول األسلوب العقيل البحت الذي يتجاهل القضايا
الحسية التجريبية بالكامل ،نستنتج أ ّن األسلوب الثالث الستكشاف الحقيقة والذي يتق ّوم
ّ
أسلوب ،وال ب ّد من االعتامد عليه.
الحس والعقل يعترب أشمل
ٍ
بالرتكيب بني ّ
وأ ّما بالنسبة إ ٰىل األسلوب الثاين الذي يتمحور حول ال ّنزعة التجريب ّية ،فقد شاعت هذه
ىل
ال ّنزعة بني العلامء واملفكّرين يف العصور املاضية وطُرحت الكثري من
ٰ
الرؤى وال ّنظريات ع ٰ
أساسها ،وقد بلغت ذروتها يف القرن الثامن عرش حينام طُرحت بشكلٍ مبالغٍ فيه من قبل
الفيلسوف األسكتلندي ديفيد هيوم (1711م 1776 -م) ،بحيث إ ّن مفكّرين آخرين من أمثال
جورج بريكيل وجون لوك مل يبالغوا يف طرحها كام فعل هيوم.
قائل:
الحسية ً
الفيلسوف الربيطاين الشهري برتراند راسل وصف هذا التط ّرف يف النزعة ّ
«ديفيد هيوم[[[ أحد أه ّم الفالسفة (1711م 1776 -م) ،ألنّه وصل بفلسفة لوك وبريكيل
التجريبية إ ٰىل نتيجتها املنطقية ،وإذ جعلها متّسق ًة مع ذاتها ،جعلها غري قابل ٍة للتصديق»[[[،
كل أم ٍر فيام وراء
املقصود من أنّه بلغ بفلسفة لوك وبريكيل إ ٰىل نتيجتها املنطقية هو تفنيد ّ
الحس والتجربة تقري ًبا باستثناء الله تعا ٰىل.
ّ
ىل أساسها األمور
مبا أ ّن نظريات ديفيد هيوم التي دافع فيها عن النزعة التجريبية وف ّند ع ٰ
املاورائية ،قد بلغت درجة الشكوكية ،لذا بادر الباحثون واملفكّرون الذين يتبنون الرؤيتني
التجريبية والعقلية م ًعا إ ٰىل نقدها وتفنيدها ،كام كانت عرض ًة للنقد أيضً ا من قبل فالسفة
علم الطبيعة.
ميكن تقييم آراء ديفيد هيوم بشكلٍ عا ٍّم كام ييل :تب ّن ٰى رؤي ًة انتقادي ًة بحتةً ،ومن هذا
املنطلق مت ّخضت نشاطاته الفكرية عن تحليلٍ نقدي لعد ٍد من املسائل الفلسفية الها ّمة
أرىس دعائم مدرس ٍة
بحيث مل تتجاوز هذا الح ّد؛ وع ٰ
ىل هذا األساس ليس من الصواب تص ّو ُر أنّه ٰ
سوى التنبيه
فلسفي ٍة ذات منهجي ٍة وإيديولوجي ٍة شمولي ٍة؛ أل ّن ً
تحليل نقديًا كهذا ال فائدة فيه ٰ
ىل رضورة امتالك وعي ودقّ ٍة يف عامل الفكر والتنظري ،لذا ليس من شأنه منحنا معلومات
ع ٰ
صائبة عن الحقائق.
[1] David Hume.
[[[ برتراند راسل :تاريخ الفلسفة الغربية ،الجزء األ ّول ،من عرص النهضة حتّ ٰى هيوم ،الكتاب الثالث (الفلسفة الحديثة) ،ترجمة
الدكتور مح ّمد فتحي الشنيطي ،مرص ،القاهرة ،منشورات الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب1977 ،م ،ص .251
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نحن هنا ال نريد أن ننسب مبالغة هذا الفيلسوف يف نزعته التجريبية إ ٰىل حالته النفسية
ورغبته يف طلب العلم ،لك ّن واقع الحال أ ّن حالته النفس ّية هذه كانت تحول إ ٰىل ح ٍّد كبريٍ دون
يسعى إ ٰىل امتالك معرف ٍة حول العامل املحيط به لكونه
نشاطه الفكري الخالص باعتباره مف ّك ًرا
ٰ
ٍ
لدى طالب العلم الذين
سعى إ ٰىل إدراك ما يجري حوله ،ومن ث ّم كانت سب ًبا يف إيجاد
شكوك ٰ
ٰ
بكل ٍ
تأكيد هو تنقية نشاطاتهم
يحاولون كسب معارفهم من أرباب الفكر والتنظري ،وهدفهم ّ
نرى من األفضل مبكانٍ بيان
العلمية من الشوائب وامتالك إيديولوجي ٍة صائب ٍة وخالص ٍة؛ لذا ٰ
جانب من شخصيّته وتو ّجهاته ال ّنفسيّة:
ٍ
قائل« :وكتابه (تاريخ إنجلرتا) الذي
 .1املفكّر الربيطاين الشهري برتراند راسل وصفه ً
ٍ
عىل (الهويج)
سنوات ،ك ّرس إلثبات امتياز (التوري) ٰ
نرش سنة 1755م[[[ وما أعقبها من
ىل اإلنجليز؛ وهو مل يعترب التاريخ جدي ًرا باالستقالل يف الرأي والتج ّرد
واألستكتلنديني ع ٰ
أعىل درجات الشهرة
نستشف من هذه العبارة أ ّن هيوم كان يرغب يف بلوغ ٰ
الفلسفي»[[[.
ّ
كل،
وتثبيت شخصيته عن طريق إثبات أفضلية عرقه القومي؛ وهذه القضية ذات طابعٍ ّ
بتقوى علمية،
فحينام ال ميتلك أحد املفكّرين ضم ًريا معرف ًيا ويعجز عن تزيني شخصيته
ٰ
ٍ
معلومات قيّم ٍة من عامل الفكر والحكمة.
من املؤكّد أنّه مييس عاج ًزا عن إثراء البرشية بأيّة
 .2وصف ديفيد هيوم نفسه وذكر سجاياه ضمن مد ّون ٍة تحت عنوان (نعي ذايت) أو
ىل أعصايب ،ذا مزا ٍج منفت ٍح
قائل« :كنت ً
(خطبة الجناز)ً ،
رجل دمث الطباع ،مسيط ًرا ع ٰ
ىل قد ٍر كبريٍ من االعتدال يف
ىل املو ّدةّ ،
تقل قابليتي للعداوة؛ وع ٰ
اجتامعي ومر ٍح ،قاد ًرا ع ٰ
جميع عواطفي»[[[.
ويف كتابه (التاريخ الطبيعي للدين) اعترب الشهرة األدبية هدفًا متعال ًيا يف حياته ،حيث
قال« :وحتّ ٰى ح ّبي للشهرة األدبية -وهي عاطفتي املتحكّمة -مل تعكّر البتّة مزاجي برصف
«أمتنى أن يكون حظّي -ألجيل
النظر عن كرثة ما واجهت من خيبة أملٍ » ،ث ّم أضاف:
ٰ
وألجل أصدقايئ جمي ًعا -أن أقف دون عتبة الشيخوخة فال أوغل يف ذلك اإلقليم الكئيب
النص ،ذكرت السنة (1775م) خالفًا ملا ذكر يف النسخة
[[[ يف النسخة الفارسية لكتاب برتراند راسل الذي اقتبس منه هذا ّ
العربية.
[[[ برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،م.س ،ص.252
[[[ برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،م.س ،ص.253
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اب يف أمعايئ مل يفزعني أل ّول وهل ٍة ،ولك ّنه أصبح بعد
 ...يف ربيع 1775م أُصبت باضطر ٍ
ىل االنحالل
ذلك -كام خشيت -قتالً ال شفاء منه» ،إ ٰىل أن قالّ :
«وإن اآلن أعلّق أميل ع ٰ
الرسيع ،لقد عانيت أمل ًا طفيفًا ج ًدا من اضطرايب هذا ،وأعجب من ذلك أنّني برغم
أي ٍ
هبوط يف معنويايت»[[[.
التدهور الشديد الذي أملّ ببدين ،مل أعانِ ق ّط ولو للحظ ٍة واحد ٍة ّ
حب هيوم للشهرة التي تد ّمر شخصية اإلنسان ،يتضا ّد مع ح ّبه ملعرفة
يا ٰ
ترى أليس ّ
بكل ٍ
تأكيد نعم؛ أل ّن رغبة املفكّر يف استقطاب أنظار اآلخرين نحوه
الحقيقة؟! اإلجابة ّ
ونيل إعجابهم تكون عقب ًة أمام تحقيق هدفه السامي الذي يطمح إليه واملتمثّل يف معرفة
الحقيقة ،حيث تسوقه نحو مفاهيم ومسائل غاية ما تثمر عنه أنّها تتناغم مع أذواق
ٍ
معلومات موث ّق ٍة ونابع ٍة من مصادر معتربة؛ فهذا الباحث وأمثاله
الذين ال ميتلكون أيّة
ليس بإمكانهم إثبات صواب رغباتهم وأهدافهم برباهني متقنة.
ىل ضوء مبادئ التاريخ التكاميل للبرشية وثقافتها العريقة ،سوف
إذًا ،لو ق ّيمنا ما ذُكر ع ٰ
غض الطرف عن األفق الض ّيق لرؤية ديفيد هيوم
ينشأ لدينا يق ٌني بأنّه ال ميكن بوج ٍه ّ
وانحرافه عن الحقيقة؛ وتتزايد أهمية هذا األمر حينام يطرح املفكّر نظرياته وآراءه بهدف
اقتىض ذلك التشكيك باألصول والقواعد البديهية الثابتة يف
نيل إعجاب الناس حتّ ٰى وإن
ٰ
نطاق العلم واملعرفة؛ وهنا يقع يف الف ّخ ويناقض نفسه لدرجة أنّه ينكر وجوده لكونه
ىل نهج األصول
جعل هدفه من الحياة تحقيق ل ّذ ٍة من الشهرة ،لذا فهو يخفق يف السري ع ٰ
والقوانني الثابتة لتبدأ شخصيته باالضمحالل شيئًا فشيئًا بحيث ال يجد ض ًريا يف إنكار
حقيقة وجوده...
توصل
ىل واقع شخص ّية ديفيد هيوم العلم ّية وطبيعة النتائج التي ّ
 .3يك نتع ّرف أكرث ع ٰ
إليها يف بحوثه ونظرياته ،نذكر ما قاله الفيلسوف الربيطاين ألفريد نورث وايتهيد يف هذا
كامل:
الصدد ،ونظ ًرا ألهميّة هذا الكالم بالنسبة إ ٰىل آراء ونظريات هيوم ،فقد اقتبسناه ً
ىل لإلنسان ويضعان
«ظلّت الفلسفة والدين م ّدة ألفي سن ٍة ميثّالن لغرب أوروبا املثل األع ٰ
أسمى املراتب ،وبهذا الدافع ذهب الجزويت إ ٰىل باقاكونيا وشجب جون ووملان
البرش يف
ٰ
ىل االضطهاد االجتامعي ونظرية الخطيئة األو ٰىل؛ وقد اختلف
العبودية ،وثار توم بني ع ٰ
[[[ ديفيد هيوم :التاريخ الطبيعي للدين ،ترجمة وتحقيق :حسام الدين خطور ،ال ط ،دمشق ،منشورات دار الفرقد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ص.25
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هؤالء الجزويت والكويكرز واألحرار فيام بينهم ،ولك ّنهم كانوا يدينون بعواطفهم نحو
اإلنسان -إنسانًا -للمشاعر العا ّمة التي أنتجها تأثري الفلسفة والدين املشرتك.
لقد تقبّل جريميي بنثام وأوغست كونت هذه العواطف العا ّمة باعتبارها بداهات أخالقية
متثّل الذروة ،وحقيق ًة واضح ًة ال تحتاج إ ٰىل تربي ٍر أو إ ٰىل تف ّه ٍم نهايئ لعالقتها ببقية األشياء.
كربى للتح ّرر ألنّهم ق ّوموا برنام ًجا عمل ًيا
لقد نبذوا امليتافيزيكيات فأدوا بذلك خدم ًة ٰ
لإلصالح ومناذج عملي ًة للتعبري ،وحدث البرش الذين كانت أفكارهم النهائية تختلف
اختالفًا كب ًريا.
ولسوء الحظّ ،وبالنظر لتق ّدم النظرية العلمية ،مل يعد من املستطاع إهامل عالقات
التعاطف ببقية األشياء .إ ّن الطبيعة ال ترحم يف عملية تط ّور الحياة ،وهي تتح ّيز ،ومن
هنا يتّضح أ ّن «دين اإلنسانية» يجب أن يستبدل بأساليب مجموعة متن ّوعة مختارة من
ىل األنواع
البرشية ،وتستبدل عبارة «أعظم السعادة ألكرب عد ٍد» بعبارة (القضاء الرحيم ع ٰ
الدنيا).
لحب اإلنسان لإلنسان حبًّا مج ّر ًدا» ،ويق ّدم
وينكر هيوم أ ّن هنالك أية «عاطفة  ...مج ّردة ّ
مقبول العتبار مثل هذه العاطفة رضوريةً ،بل إنّها تقف حجر
ً
لنا العلم الحديث تفس ًريا
عرث ٍة يف طريق عملية التط ّور التي تقوم بإزالة الشوائب والحثاالت؛ فإذا أُخضع قو ٌم لهذه
ىل أن
العاطفة فإنّهم ال ب ّد متأث ّرون بها يف أعاملهم ،ولكن ليس هنالك ٌ
سبب يحملنا ع ٰ
نغي ترشيعاتنا لنخدم هذه العاطفة غري املقبولة ،وأنا
ىل أذهان اآلخرين أو أن ّ
نفرضها ع ٰ
بالتأكيد أت ّفق مع بنثام وكونت أكرث من اتّفاقي مع هذه االستنتاجات التي اقتطفتها من
هيوم وعلم الحيوان الحديث»[[[.
كالم ألفريد وايتهيد هذا جدي ٌر بالرشح والتحليل لسببني ،هام:
توصل إليه ديفيد هيوم حينام قال« :وينكر هيوم
أ ّو ًل :رصاحة تقييمه بالنسبة إ ٰىل ما ّ
لحب اإلنسان لإلنسان ح ًّبا مج ّر ًدا»» ،إذ إ ّن نتيجة هذا
أ ّن هنالك أية «عاطفة  ...مج ّردة ّ
[[[ ألفريد نورث وايتهيد :مغامرات األفكار :عرض فلسفي رائع لألفكار والحضارات ،ترجمة :أنيس زيك حسن ،تقديم :الدكتور
عبد الرحمن خالد القييس ،مراجعة :الدكتور محمود األمني ،منشورات دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة يف بغداد ،نرش باالشرتاك
مؤسسة فرانكلني املساهمة للطباعة والنرش ،بغداد ،القاهرة ،بريوت ،نيويورك1960 ،م ،ص .69
مع ّ
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بكل ما
مبستوى اإلنسان إ ٰىل درجة الحيوانية املطلقة مام يعني أنّه حيوا ٌن ّ
الكالم أنّه نزل
ٰ
معنى.
للكلمة من ٰ
ثان ًيا :محور ما ذكره وايتهيد ميكن بيانه كام ييل:
أساسا للمثُل
 .1ذكر يف بادئ كالمه أ ّن تأثري الفلسفة والدين دام مل ّدة ألفي ٍ
عام باعتبارهام ً
ىل نهجهام.
العليا يف أوروبا الغربية ،ث ّم تح ّدث عن مرتبتهام العليا ومثرة السري ع ٰ
 .2بعد ذلك قال« :وقد اختلف هؤالء الجزويت والكويكرز واألحرار فيام بينهم ،ولك ّنهم
كانوا يدينون بعواطفهم نحو اإلنسان -إنسانًا -للمشاعر العا ّمة التي أنتجها تأثري الفلسفة
والدين املشرتك» ،أي إ ّن األوروبيني حتّ ٰى وإن اختلفوا فيام بينهم ،لك ّن نقطة اشرتاكهم
تكمن يف أنّهم كانوا متأث ّرين بالفلسفة والدين.
ىل أ ّن جريميي بنثام وأوغست كونت تق ّبال املشاعر العا ّمة املشار إليها أعاله
 .3أكّد ع ٰ
ٍ
بداهات أخالقي ًة تبلغ الذروة
والناجمة من التأثري املشرتك للفلسفة والدين ،باعتبارها
فهم كاملٍ وتا ٍّم لعالقتها ببقية األشياء يف إطا ٍر
وحقيق ًة واضح ًة ال تحتاج إ ٰىل تربي ٍر أو إ ٰىل ٍ
ميتافيزيقي.
 .4من املحتمل أ ّن قوله« :ألنّهم ق ّوموا برنام ًجا عمل ًيا لإلصالح ومناذج عملية للتعبري»
فحوى نظريتي جريميي بنثام وأوغست كونت باعتبار أنّهام ق ّدما خدم ًة
يقصد منه بيان
ٰ
كبري ًة لإلصالح وح ّرية التعبري من خالل الربنامج الذي أشار إليه؛ حيث قال بعد ذلك ما
ييل« :وإذا مل تكن هذه االستنتاجات تثبت شيئًا آخر ،فإنّها تظهر أ ّن بنثام وكونت كانا
ىل ٍ
أساس لألخالق والدين والترشيعات يُخرج من
مخطئني يف اعتقادهام بأنّهام عرثا ع ٰ
الحساب كل املبادئ الكونية النهائية ،فمن الناحية الظاهرية نجد أ ّن عقائدهام التافهة
ّ
والشك كتع ّرض العقائد امليتافيزيكية لهام؛ ومل يكسبا شيئًا ميكن أن يقود
مع ّرض ٌة للنقد
إ ٰىل الحقيقة حني أسقطا من حسابهام أفالطون والدين»[[[.
 .5التط ّور العلمي مل يتمكّن من عزل العالقات األخالقية والدينية عن جذورها األصيلة
مثل امليتافيزيقا؛ أل ّن العلم يف بحوثه التي طُرحت حول حقيقة الحياة عجز عن إخضاع
[[[ ألفريد نورث وايتهي ،مغامرات األفكار ،م.س ،ص.70 - 69
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ٌ
اختالف بني األقوياء والضعفاء حسب القواعد الطبيعية،
الطبيعة ملساندة الضعفاء ،فهناك
ومن ث ّم فاألقوياء فيها هم أصحاب القول الفصل يف معرتك الحياة بينام الضعفاء ليس
نصيب ضئيلٍ يف هذا املضامر؛ لذلك فإ ّن «دين اإلنسانية» قد استبدل
سوى
ٍ
لديهم ٰ
بـ«مجموعة متن ّوعة مختارة من البرشية» ،كام أ ّن نظرية «أعظم السعادة ألكرب عد ٍد» قد
ىل األنواع الدنيا».
ّ
تغيت إ ٰىل فكرة «القضاء الرحيم ع ٰ
بكل
نعم ،األفق الذي الح من هذه النافذة للبرشية هو يف الواقع منطق الغاب ،وهنا ّ
ٍ
تأكيد تصبح الحيوانات املفرتسة وديع ًة ومساملةً.
كل عاطف ٍة ح ًّبا مج ّر ًدا لإلنسان ،وهذا الرأي املخ ّرب متق ّو ٌم
 .6ديفيد هيوم رفض فكرة كون ّ
ىل رؤيته املتشامئة بالنسبة إ ٰىل النفس والشخصية واألنا أو الروح اإلنسانية ،وهذا ما
ع ٰ
سنتط ّرق إ ٰىل بيانه يف املباحث الالحقة.
يبقى ٌ
مجال لالستغراب من تفنيد هيوم للعاطفة املج ّردة املكنونة يف
بنا ًء ع ٰ
ىل ما ذكر ال ٰ
ٍ
برضس
حب اإلنسان لإلنسان ح ًّبا مج ّر ًدا ،بل األمر يتجاوز هذا الح ّد بحيث ميكن القول
ّ
ىل تفنيد جميع القيم لكونه ال يعتقد بامتالك اإلنسان هوي ًة
قاطعٍ إ ّن أفكاره لها القابلية ع ٰ
حب أو أيّة ميز ٍة إنساني ٍة سامي ٍة.
عنوانها «أنا» ،لذا ليس من شأنه امتالك ٍّ
إذًا ،ال ينبغي لديفيد هيوم بهذا النهج الفكري توقّع أنّنا نقبل نظريته ونعتربها ذات قيم ٍة
أي مجا ٍل آخر ،إذ حينام ننكر دور األنا
ىل صعيد ما ذكرنا أو يف ّ
علمي ٍة وفلسفي ٍة ،سوا ًء ع ٰ
ىل صعيد
أو الشخصية أو ّ
أي شأنٍ آخر يسهم يف تعيني وجهة املنظومة العقلية وال سيّام ع ٰ
املسائل العلمية واملنطقية والفلسفية ،فام هو البديل املناسب هنا؟! ومن هذا املنطلق
أي أم ٍر يضمن ص ّحة آرائه.
يثبت لنا عدم وجود ّ
ترى ما السبب يف عدم حاجة
 .7وضّ ح هيوم معامل العلم الحديث بشكلٍ مم ّو ٍه ،فيا ٰ
اإلنسان ملثل هذه العاطفة حسب زعمه؟ املقصود هنا العاطفة املتعالية للمحبّة وارتباطها
ٍ
تدنيس لحقوق
ىل ضوء ما يجري يف عامل الطبيعة من
بامليتافيزيقا ،فالعلم الحديث ع ٰ
لحب الناس بعضهم
الضعفاء من قبل األقوياء ،ال يعري أهمي ًة لإلنسانية التي متنح األصالة ّ
ىل هذا األساس فهو يج ّرد العاطفة املذكورة من
بعضً ا ولسائر القيم األصيلة السامية؛ وع ٰ
ويتجل متويهه يف أنّه يستعرض الظواهر الطبيعية ويتجاهل اإلنسانية رغم أنّها
أصالتها،
ّٰ
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أكرث كاملً وعظم ًة من الطبيعة ،وبهذا التو ّجه فهو ميسخ التكامل ويج ّرده من معناه وال
يتو ّرع من ا ّدعاء أ ّن عاطف ًة كهذه تحول دون تشذيب عملية التكامل الطبيعي الحيواين
ىل عرقلة
ىل أساس فكرة أ ّن جميع أشكال العظمة والرقي اإلنساين لها القابلية فقط ع ٰ
ع ٰ
مسرية الحيوان الكبري وليس اإلنسان العظيم.
كل من جريميي بنثام وأوغست كونت للعاطفة املشار إليها أ ّن من ميتلكها
 .8غاية ما يضيفه ٌّ
ىل أذهان
سوف يعمل بها ،مام يعني أنّها ظاهر ٌة شخصي ٌة باطنيةٌ ،لذا ال داعي ألن نح ّملها ع ٰ
مبعنى أنّه
اآلخرين أو أن ّ
نغي ترشيعاتنا خدم ًة لها؛ فالقيام بذلك برأيه يع ّد أم ًرا غري منطقي ٰ
ىل أساس نزعتهام الطبيعية.
يختلف عن النهج الفكري العلمي الذي تب ّناه بنثام وكونت ع ٰ
ىل الرغم من ذلك فقد قارن وايتهيد بني النظريتني واعترب نظرية بنثام وكونت هي
وع ٰ
بغض النظر عن العلل
األرجح لكونها متنح األصالة لألخالق والقيم السامية بح ّد ذاتها ّ
ىل أنّه يتّفق معهام أكرث من اتّفاقه مع استنتاجات هيوم
واملبادئ املتعالية ،لذلك أكّد ع ٰ
وعلم الحيوان الحديث والتي تتجاهل القيم األصيلة السامية بالكامل.
املجردة
األفكار واملفاهيم
ّ
قال برتراند راسل يف كتابه تأريخ الفلسفة الغربية« :ومث ّة قس ٌم (الكتاب األ ّول ،الجزء
األ ّول ،القسم السابع) عن األفكار املج ّردة ،يبدأ بفقر ٍة تن ّم عن ات ّفاقٍ مؤك ٍّد مع نظرية بريكيل
عن كون جميع األفكار العا ّمة ليست إال أفكا ًرا جزئي ًة ملحق ًة ٍ
بلفظ مع ٍني يعطيها دالل ًة
أخرى تشبهها» ،ث ّم نقل عن هيوم قوله« :وليس
أوسع ويجعلها تستدعي عند االقتضاء أفرا ًدا ٰ
أي تص ّو ٍر عن الك ّم أو الكيف دون أن يصوغ تص ّو ًرا دقيقًا
صحي ًحا أ ّن الذهن ال ميكنه أن يصوغ ّ
أقدام وبوصة واحدة ،فإنّك تحتفظ له
لدرجات ٍّ
كل منهام ،هب أنّك رأيت إنسانًا طوله ستّة ٍ
بصور ٍة ،ولكن يحتمل أن تصلح هذه الصورة إلنسانٍ أطول أو أقرص مبقدار بوص ٍة»[[[.
الكل
ىل نظرية جورج بريكيل وهيوم هو أنّنا حينام نتص ّور املفهوم ّ
أ ّول إشكا ٍل يُطرح ع ٰ
ىل ضوء علمنا الحصويل بهيئة تص ّو ٍر انعكايس يف الذهن ،سوف تنعكس يف ذهننا
إلنسانٍ ما ع ٰ
بعض خصوصيات املفهوم الجزيئ لإلنسان وليس كلّها.
[[[ برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربيةم.س ،ص .255 - 254
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اإلشكال الثاين الذي يُطرح يف هذا املضامر فحواه أ ّن القضيتني املشار إليهام  -الجزئية
والكلّية  -مل تؤخذ فيهام هوية أحد األعداد بعني االعتبار ،مثل  2أو  3أو  10أو  ،100وال ّ
شك
لدى
يف أ ّن هوية األعداد ال تتمثّل يف كتابتها بالكلامت (اثنني أو ثالثة أو عرشة أو مئة) ،فهي ٰ
البرشية جمعاء ويف جميع اللغات واحد ٌة حتّ ٰى وإن اختلفت ألفاظها وطريقة كتابتها من لغ ٍة
أي
أي أث ٍر أو ظهو ٍر للمعدود يف هوية العدد ،كام ليس له ّ
أخرى؛ ومن هذا املنطلق ال نجد ّ
إ ٰىل ٰ
ىل
مفهوم ّ
ٍ
كل مج ّر ٍد يف هذه الهوية .هذا يعني أ ّن املفاهيم املج ّردة تتض ّمن مفهو ًما معي ًنا ع ٰ
أي يش ٍء آخر سواه؛
ّ
أقل تقديرٍ ،مثل اإلنسان الذي هو يف واقعه ليس شجر ًة وليس بح ًرا وال ّ
مستقل أو مدر ًجا
ً
عم ذكر ،فالصفر ( )0سوا ًء كان
حتّ ٰى إنّه غري موجو ٍد ضمن عددهً .
فضل ّ
تعي للهوية العددية.
أي ّ ٍ
أخرى ،مثل ( )2001ليس فيه ّ
ضمن أعداد ٰ
«كل» واستبدالها مبصطل ٍح
اإلشكال الثالث املطروح هنا محوره أنّنا من خالل تغيري كلمة ّ
وكل يتجاوز إطار املصاديق الجزئية
معنى عام ّ
أوسع نطاقًا يف داللته ،سوف ال ينتج لدينا ٰ
ىل أساس هذا التغيري ،فقد
واملحدودة؛ لذا ال ميكننا إثبات صواب نظرية بريكيل وهيوم ع ٰ
أخرى تشبهه ،يف حني أ ّن جميع األفراد
أشارا إ ٰىل أ ّن الداللة األوسع للفظ تجعله يشمل أفرا ًدا ٰ
املتشابهة ال توجد يف الذهن بشكلٍ فعيل وال سيّام إذا مل تكن محدود ًة ومتناهيةً .إ ّن تغيري
الكلمة يف هذا السياق يذكّرنا بتغيريٍ آخر للكلمة يف الفلسفة الرتاثية حسب نظرية زينون
غي كلمة «الحركة» إ ٰىل «السكونات املتتالية» ،حيث اتّبع هذه املغالطة ألجل
اإلييل الذي ّ
نقض الحركة من أساسها.
نرى شيئًا من مكانٍ ٍ
بعيد ،ونظ ًرا
ىل ضوء املثال التايل :حينام ٰ
وأ ّما اإلشكال الرابع فنوضّ حه ع ٰ
لبعد املسافة بيننا وبينه نتص ّور شب ًحا له يف ذهننا دون أن نتع ّرف عليه بهيئته الواقعية ،لذلك
ىل سبيل املثال ،ويف هذه الحالة نرت ّدد يف تعيني ما إن كان
نحتمل أن يكون حج ًرا أو إنسانًا ع ٰ
ىل يق ٍني باستحالة وجود كائنٍ بهذا الشكل ،أي إنّنا متأكّدون
حج ًرا حقًّا أو أنّه إنسانٌ ،لك ّننا ع ٰ
كل يش ٍء يف الخارج
من عدم وجود هوي ٍة مر ّدد ٍة بني الحجر واإلنسان يف عامل الواقع ،وذلك أ ّن ّ
ىل غريه .الشبح الذي يتبادر
له هويته
ّ
الخاصة التي يتش ّخص بها بحيث ال ميكن أن ينطبق ع ٰ
إ ٰىل ذهننا من ٍ
بعيد يف هذا املثال هو يف حقيقة الحال إ ّما أن يكون حج ًرا وليس إنسانًا ،أو
إنسانًا وليس حج ًرا ،إذ ال يوجد كائ ٌن يف عامل الخارج ميكن أن يوصف بأنّه «حجر أو إنسان».
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ىل بريكيل وهيوم :هل املوجود يف عامل الخارج
إذًا ،بعد تقرير ما ذُكر نطرح السؤال التايل ع ٰ
حسب الفرضية املذكورة ،هو حج ٌر أو إنسا ٌن أو يش ٌء آخر؟ لو قلتام ليس ملا ذكر وجو ٌد يف عامل
ٍ
شاخص
الخارج ،فقد أنكرمتا الحقائق القطعية الثابتة ،لكون الذهن أدرك وجود شب ٍح ليش ٍء
من ٍ
حاسة البرص.
بعيد عن طريق ّ
ولو قلتام إنّه موجو ٌد يف عامل الخارج ،يرد عليكام اإلشكال التايل :معرفتنا بتلك الحقيقة
الخارجية ال تتجاوز كونها معرف ًة بشب ٍح ٍ
محض ال يحيك شيئًا عن ماهيتها الحقيقية؛ أل ّن الشبح
ىل أرض الواقع .إذًا ،ما هي تلك الحقيقة؟
بح ّد ذاته ال ميكن اعتباره حقيق ًة يقيني ًة موجود ًة ع ٰ
نرى شبحه عن ٍ
يجسد حقيق ًة واحد ًة تحت عنوان
ال ميكن لبريكيل وهيوم ا ّدعاء أ ّن ما ٰ
بعد ّ
مستحيل كام ذكرنا آنفًا؛ وبالتايل ال ب ّد لهام من
ً
«حجر أو إنسان» ،إذ إ ّن وجود كذا يش ٍء يع ّد
سوى تش ّخ ٍص جز ّيئ منها ،لك ّننا إن أردنا
االعرتاف بإمكانية وجود
إحدى الحقائق التي ال ندرك ٰ
ٰ
كل يف ذهننا
مفهوم ّ
ىل تص ّور
الكل ،ميكننا القول:
معرفة مفهومها ّ
ٍ
ٌ
صحيح أنّنا غري قادرين ع ٰ
الكل لإلنسان وانتزاع
مثل ال ميكننا تص ّور املفهوم ّ
ليش ٍء ما دون مشاهدته وتص ّور شبحهً ،
ىل معرفة العدد الحقيقي
مفهومه يف الذهن دون مشاهدة أحد البرش ،وكام أ ّن لنا القدرة ع ٰ
أقل
حينام نالحظ أشياء ع ّدة بحيث نستطيع تص ّور مليارات األعداد دون أد ٰىن حاج ٍة إ ٰىل تص ّور ّ
أشخاصا
الكل .من خالل مشاهدتنا
معدو ٍد يف الذهن؛ كذلك هو الحال بالنسبة إ ٰىل املفهوم ّ
ً
ٍ
الكل
عندئذ من تشخيص املفهوم ّ
بالتحديد ،تتنشّ ط قدرة التجريد الكلّية يف ذهننا فنتمكّن
لها دون ٍ
قيد.
ٍ
بنشاط رسيعٍ للغاية ،وهذه
للكل يقوم
الواقع أ ّن ذهن اإلنسان خالل عملية إدراكه ّ
كل ألحد املواضيع؛ وتجدر اإلشارة هنا
مفهوم ّ
الرسعة ال ميكن تص ّورها ،ونتيجته هي معرفة
ٍ
ىل بلوغ درج ٍة
إ ٰىل أ ّن تحقّق هذا النشاط الرسيع يقتيض رش ًدا ذهن ًيا يتيح للعقل القدرة ع ٰ
ىل غرار إدراكه لحقيقة
عليا من التج ّرد ،بحيث يتمكّن من معرفة املفهوم ّ
الكل لألشياء ع ٰ
خاص ٍة ومش ّخص ٍة
العدد يف معز ٍل عن أد ٰىن الخصوصيات الجزئية وحتّ ٰى بدون امتالك صور ٍة ّ
كل ٍ
واحد من املفاهيم
الكل أل ّن ّ
ىل اإلدراك ّ
له؛ وهذا
املعنى بطبيعة الحال ميكن أن يصدق ع ٰ
ٰ
الكلّية يُنتزع من ماهي ٍة معين ٍة ،مثل اإلنسان واملاء والنجوم ،وغري ذلك؛ لذا حينام يقوم الذهن
الكل والتي هي
شبح إجاميل من خصوصيات أفراد هذا ّ
بإدراك ّ
الكل عاد ًة ما يتك ّون لديه ٌ
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ٍ
إحساس أو تص ّو ٍر بالنسبة إ ٰىل
يف غالب األحيان قد شوهدت من قبله ،ولكن ال يتولّد لديه أي
عدد هذه األفراد التي متثّلت له بهيئة أشباح.
ما يثري الدهشة أ ّن ديفيد هيوم أق ّر بوجود الله تعا ٰىل الذي هو أكرث الحقائق تج ّر ًدا ،لك ّنه
مل يتمكّن من إدراك وجود املفاهيم الكلّية واألنا املج ّردة التي هي يف الواقع متع ّين ٌة إ ٰىل ح ٍّد ما؛
األخرى هي
حيث قال بخصوص الله تعا ٰىل ما ييل« :معرفة الله وعبادته  ...وجميع العبادات
ٰ
جدوى منها حقًّا ،فهي خرافاتٌ  ،حتّ ٰى إنّها ٌ
هتك للحرمة»[[[ٰ .إىل أن قال« :األلوهية
أفعال ال
ٰ
بح ٌر زاخ ٌر بالربكة والعظمة ،والفكر البرشي عبار ٌة عن أنها ٍر ضيّق ٍة نابع ٍة من هذا البحر،
ولك ّنها رغم جريانها وكأنّها تائهةٌ ،تتم ّن ٰى بأن تعود إ ٰىل ذلك املنبع وتفني وجودها يف وجوده
ترى الطريق مسدو ًدا أمامها ...فهي تتناثر بخشي ٍة ورجا ٍء يف املساحات
الالمتناهي ،ومبا أنّها ٰ
الرحبة املحيطة بها»[[[.
فهم حقيقة األنا أو «الشخصية»
حميم للغاية
دخول
ً
نقل برتراند راسل عن هيوم أنّه قال« :فمن جانبي ،عندما أدخل
ً
فيام أدعوه نفيس ،فإنّني ّ
أتعث دامئًا عند هذا اإلدراك الجزيئ أو ذاك؛ الحرارة أو الربودة،
أي ٍ
وقت بدون
الضوء أو ّ
الحب أو الكره ،األمل أو اللّذة؛ فأنا ال أمسك بنفيس البتّة يف ّ
الظلّ ،
إدر ٍ
أي يش ٍء ما عدا اإلدراك»[[[ ،ث ّم نقل عنه كال ًما الذ ًعا بشأن
اك ،وال ميكنني البتّة أن أالحظ ّ
ىل فهم حقيقة النفس يف إطا ٍر ساخرٍ ،حيث قال« :ميكنهم أن يدركوا
ا ّدعاء الفالسفة بالقدرة ع ٰ
أنفسهم ،ولكن إذا طرحنا جانبًا بعض امليتافيزيقيني من هذا القبيل ،ميكنني أن أجازف بالقول
وأؤكّد بالنسبة لسائر أبناء البرش أ ّن هذه ال ّنفوس ليست إال حزم ًة أو مجموع ًة من اإلدراكات
دائم
املختلفة التي يعقب ٌّ
كل منها اآلخر برسع ٍة ال ميكن تص ّورها ،والتي تكون يف تدفّقٍ ٍ
وحرك ٍة دامئ ٍة»[[[.
ىل نظرية ديفيد هيوم التي ت ّم تقرير مضمونها يف العبارات أعاله،
هناك مؤاخذاتٌ ترد ع ٰ
وهي كالتايل:
[[[ ديفيد هيوم :تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية حميد عنايت ،ص  ،14نقلً عن  ، Dialougesص .21
[[[ م.ن.
[[[ برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،م.س ،ص.255
[[[ م.ن.
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ىل معرفة النفس ،فهذا
ىل زعمه بكون جميع البرش غري قادرين ع ٰ
اإلشكال األ ّول :يرد ع ٰ
الكالم يعني تجريد جميع أفراد الجنس البرشي من النفس (األنا ،الشخصية ،الذات ،الروح)،
وهذا الكالم بطبيعة الحال يعترب ا ّدعا ًء عا ًما ،بينام الربهان الذي استند إليه يف تفنيد قدرة
خاص.
ىل معرفة نفسه املسقلّة الكامنة يف باطنه هو برها ٌن ٌّ
اإلنسان ع ٰ
إذًا ،إضاف ًة إ ٰىل أ ّن هيوم كام قال راسل« :ال يعترب التأريخ ميدانًا نزي ًها من األغراض
عى يف التعميم والتخصيص
يرى رضور ًة ملراعاة انطباق الدليل ٰ
واملقاصد»[[[ ،فهو ال ٰ
عىل امل ّد ٰ
الخاص (عدم إدراكه لنفسه
يف املباحث الفلسفية؛ وما يدعو للتع ّجب أنّه بهذا الوضع النفيس
ّ
يف باطنه) بادر إ ٰىل التنظري للبرشية جمعاء! حيث اعترب بني آدم مج ّرد حزم ٍة من اإلدراكات،
كل منها اآلخر برسع ٍة
حيث قال ...« :حزمة أو مجموعة من اإلدراكات املختلفة التي يعقب ٌّ
دائم وحرك ٍة دامئ ٍة»؛ وهنا يأيت كالم سيجموند فرويد
ال ميكن تص ّورها ،والتي تكون يف تدفّقٍ ٍ
حني قال« :ي ّدعي البعض أنّهم ميتلكون إدراكًا غيبيًا ،لك ّنني حينام تأ ّملت يف حقيقة نفيس
مل أجد ذلك! ولكن مع ذلك ال ميكننا نفي هذا األمر عن اآلخرين» .كام نالحظ فإ ّن فرويد
ىل عجز سائر
ىل أ ّن عجزه عن فهم حقيقة ذاته ال يع ّد ً
دليل ع ٰ
يحتاط أكرث من هيوم ويؤكّد ع ٰ
الناس عن ذلك.
ىل نظرية ديفيد هيوم املذكورة يكمن يف أنّه ال ينكر ح ّجية القواعد
اإلشكال الثاين :الذي يرد ع ٰ
املنطقية يف العلوم والفلسفة ،لذا لو تج ّرأ وأنكرها مثلام أنكر النفس فسوف تنتفي جميع آرائه
لدى اإلنسان
أي اعتبارٍ ،لذا من البديهي أنّه ما مل توجد ٰ
يبقى لها ّ
ونظرياته الفكرية والفلسفية وال ٰ
قدر ٌة باطني ٌة مرشف ٌة تفوق التصورات والقضايا واملسائل التي يدركها ،من املستحيل له امتالك
أي ٍ
حذف واختيا ٍر شخيص يف تنظيم أجزاء القضايا.
فك ٍر منطقي تا ٍّم ال يكتنفه ّ
ىل هيوم يتمحور يف السؤال التايل :ما هي تلك الحقيقة التي
اإلشكال الثالث :الذي يُطرح ع ٰ
وتتول بدقّ ٍة تنظيم األجزاء والحركات الباطنية والخارجية
عامل أساسيًا لتنظيم الباطن
تعترب ً
ّٰ
ىل بقاء الحياة ودوامها يف جميع جوانبها؟
يك تحافظ ع ٰ
لإلجابة نقول :هذه الحقيقة -العامل -هي يف الواقع النفس (األنا ،الشخصية ،الذات)،
ىل بقائها ودوامها.
فهي التي تتكفّل بصيانة الذات والحفاظ ع ٰ
[[[ برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،م.س ،ص .255
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ترى تلك الشهرة
ىل ضوء السؤال التايل :يا ٰ
وأ ّما اإلشكال الرابع يف هذا املضامر فهو يُطرح ع ٰ
بأي إدر ٍ
يرى سواه
األدبية التي كانت ً
اك مل يكن هيوم ٰ
حلم لديفيد هيوم طوال حياته ،تتعلّق ّ
يف نفسه؟!
فحوى هذا اإلشكال تتّضح أكرث فيام لو مت ّعنا بكالم هيوم الذي ذكرناه يف باكورة البحث،
ٰ
وهو« :ميكنني أن أجازف بالقول وأؤكّد بالنسبة لسائر أبناء البرش أ ّن هذه النفوس ليست
كل منها اآلخر برسع ٍة ال ميكن
إال حزم ًة أو مجموع ًة من اإلدراكات املختلفة التي يعقب ٌّ
دائم وحرك ٍة دامئ ٍة» .وهنا يطرح السؤال التايل أيضً ا :ما هو
تص ّورها ،والتي تكون يف تدفّقٍ ٍ
ذلك العامل الكامن يف باطن هيوم بحيث يجعله مح ًّبا للشهرة؟ من املؤكّد أنّه ليس الجلد
الحب يف
واللحم والعظام والشعر وسائر املك ّونات املا ّدية للبدن؛ لذا يجب البحث عن هذا ّ
سوى مجموع ٍة أو
ىل أ ّن باطنه وباطن البرشية جمعاء ال يشء فيه ٰ
باطنه ،فقد أكّد بنفسه ع ٰ
حزم ٍة من اإلدراكات.
إذًا ،هل ميكننا تص ّور أ ّن سلسلة إدراكات هيوم -باعتبارها حقيق ًة كلّي ًة غري منتزع ٍة من أم ٍر
ٍ
حب يش ٍء ،وهي التي أح ّبت الشهرة؟!
ىل ّ
واحد -لها القدرة ع ٰ
كذلك لو قلنا :ميكن ملجموع ٍة من اإلدراكات الباطنية أن تنشئ حقيق ًة واحد ًة لها القابلية
سوى
حب الشهرة ،ففي هذه الحالة ينتقض رأي هيوم الذي زعم فيه أ ّن باطنه ليس ٰ
ىل ّ
ع ٰ
مجموع ٍة أو حزم ٍة من اإلدراكات.
ىل ا ّدعائه بكون األديان الرائجة
ىل ما ذُكر ،فهو يرتتّب ع ٰ
وأ ّما اإلشكال الخامس الذي يرد ع ٰ
جرم يستتبع ند ًما
ىل األخالق ،حيث قال ...« :يضاف إ ٰىل ذلك أ ّن فعل ّ
كل ٍ
ذات تأثري س ّيئ ع ٰ
[[[
وخشي ًة خف َّيني يسلبان الطأمنينة من الروح.»...
ديفيد هيوم مل يوضّ ح يف أطروحاته الفلسفية مراده من «الروح» ،لكن من املؤكّد أنّه ال
يقصد منها اإلدراكات الباطنية كالشعور بالحرارة والربودة ،النور والظالم ،الرأفة والحقد ،اللذّة
والعذاب؛ وسائر التص ّورات املكنونة يف باطن اإلنسان ،أل ّن الطأمنينة بالنسبة إليها ال تعني
شيئًا بتاتًا.
[[[ ديفيد هيوم ،تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،م.س ،ص.121
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وهو يف كالمه هذا يذكر برصيح العبارة أ ّن «الروح» موجودةٌ ،وبالتايل يثبت كونها حقيق ًة
كل أم ٍر يُعجز
باطني ًة مستقلّ ًة رغم أنّه نقضها بالكامل يف نظرياته؛ فقد نقل عنه قولهّ ...« :
سوى طبع الرجولة
ضمري اإلنسان أو يجعله يف اضطر ٍ
اب يزيد من امليل نحو الخرافة؛ وال يشء ٰ
الفذّة يصوننا من األحداث األليمة واألحزان ،وال يشء مثله يعلّمنا الصرب والتح ّمل؛ فهي التي
ىل تلك اإلرهاصات الباطنية التي تجعل اإلنسان يشعر بالعجز واالضطراب .حينام
تقيض ع ٰ
يبقى ٌ
مجال لظهور أشباح األلوهية
تكون روح اإلنسان مرشق ًة ومطمئ ّن ًة بهذا الشكل ،سوف ال ٰ
ٍ
تلقينات طبيعي ًة ونجعل قلوبنا مضطرب ًة
أخرى فإنّنا عندما نلقّن أنفسنا
املزيّفة ،ومن ناحي ٍة ٰ
وكل نزو ٍة
كل طبعٍ ينشأ يف أرواحنا من تلك الخشية التي تؤ ّرقها ّ
وخائفةً ،سوف ننسب لها ّ
نراها تشبع رغباتنا البدنية .»...
كلمة «روح» يف هذه العبارات والعبارة السابقة ،تك ّررت ثالث م ّر ٍ
ات ،وكلمة «طبع»
تك ّررت م ّرتني ،وكلامت «ضمري» و «قلب» و «نفس» ذكرت م ّر ًة واحدةً؛ ومن البديهي أ ّن
حقيقة هذه املفاهيم ال ميكن أن تكون موجود ًة يف باطن هيوم وسائر البرش ،أل ّن هذا املفكّر
سوى مجموع ٍة من اإلدراكات!
ىل باطنه ومل يجد فيها ٰ
ألقى نظر ًة ع ٰ
الغريب ٰ
املسألة الها ّمة الجديرة بالذكر يف هذا املضامر تتمحور حول ما ييل :لو قيل إ ّن ديفيد هيوم
خاصة ملفاهيم الروح والطبع والضمري بحيث اعتربها
بذل جهو ًدا ال طائل منها بغية وضع معاين ّ
من باب فرض املحال  -جز ًءا من مجموعة اإلدراكات ،فهذه الجهود التص ّورية بالنسبة إ ٰىل النفسبكل ٍ
أي جز ٍء من أجزاء مجموعة اإلدراكات أن
ليست لها أيّة مثر ٍة تذكر ّ
تأكيد ،إذ ليس من شأن ّ
يكون عرض ًة للتلقينات الطبيعية وال ميكن أن يتأث ّر باضطراب القلوب الخائفة.
لتوضيح ما ذكر نقول :كام أ ّن تص ّور القمر يف الذهن ال ميكن أن يكون تلقين ًيا ،كذا هو الحال
بالنسبة إ ٰىل فهم مقدار العدد واألشكال الهندسية والقضايا الشخصية والكلّية ،فهي ليست تلقينيةً.
تغي لون القمر وال حجمه ،فليس من شأنها أن تجعله
وبعبار ٍة ٰ
أخرى :تلقيناتنا ال ميكنها أن ّ
ىل املسافة الفاصلة بيننا وبينه حينام نتص ّوره؛ كذلك فاملح ّبة
صغ ًريا أو كب ًريا ،كام ال تأثري لها ع ٰ
والبغض ،والبهجة والحزن ،هي أمو ٌر ال ميكن أن تخضع للتلقني .األمر الذي يتق ّبل التلقني هو
ىل اإلدراكات واملعلومات التي تستق ّر
النفس أو األنا ،فال ّنفس اإلنسان ّية لها القابل ّية يف التأثري ع ٰ
يف الباطن عن طريق التلقني.
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يخص اإلدراكات واملعلومات.
إذًا ،نفس اإلنسان هي التي تتلق ّٰى التلقني فيام ّ
منبثق من دليلٍ علمي بخصوص
ىل نظريّة ديفيد هيوم ،فهو ٌ
واإلشكال السادس الذي يرد ع ٰ
ىل
ً
كل إنسانٍ ميتلك نشاطًا عقليًا
املقارنة بني أجزاء ال ّنفس ،وذلك كام ييلّ :
معتدل ،فهو قاد ٌر ع ٰ
ىل
تحليل جميع أجزاء شخص ّيته املا ّدية الخارج ّية والنفسية الباطنية ،كام أنّه ميتلك القابلية ع ٰ
املقارنة بني جميع هذه األجزاء أو بعضها.
ىل تحليل طبيعة بنية يديه ورجليه وتركيب
اإلنسان حسب املعايري املتعارفة قاد ٌر ع ٰ
هيكله العظمي ،كذلك بإمكانه تحليل طبيعة خشيته وطأمنينته ومشاعره ومنط تفكريه
املنطقي وأهدافه وإرادته وقراراته التي يتّخذها وتداعي املعاين يف ذهنه ومح ّبته وبغضه،
ىل
أخرى ،حيث ميكنه املقارنة بني بعضها أيضً ا ،فيتأ ّمل يف نفسه ً
وما إ ٰىل ذلك من قضايا ٰ
قائل ع ٰ
سبيل املثال :هل إ ّن أفكاري املنطقية هي األكرث يف مسرية حيايت أو أ ّن تداعي املعاين أكرث منها؟
يل أن أتّبع إحساسايت؟ هل يجب أن تتناغم
هل ينبغي يل أن أر ّجح التعقّل يف سلوكيايت أو ع ّ
إراديت مع القرارات التي أت ّخذها أو ال؟
ويف خض ّم هذه التساؤالت يُطرح االستفسار التايل :ما هي تلك الحقيقة أو العامل الذي
يتول
ىل املقارنة بني األجزاء الباطنية يف النفس؟ قد يقال إ ّن العقل هو الذي ّ ٰ
يوجد القدرة ع ٰ
هذه امله ّمة ،لكن هنا رسعان ما يتبادر التساؤل التايل يف الذهن :لو أردت مقارنة نشاطاتك
ترى من هو الحكم
العقلية مع جز ٍء أو عد ٍد من األجزاء املك ّونة لقابلياتك الباطنية ،فيا ٰ
البت بالنتيجة النهائية هنا؟ لو قلت إ ّن الحكم هنا عبار ٌة عن قابلي ٍة
الذي له صالحية ّ
مجهول ٍة موجود ٍة يف العقل ومل تتمكّن البرشية من استكشافها حتّ ٰى اآلن ،سوف يطرح
عليك السؤال التايل أيضً ا :إن أردنا البحث والتحليل بشأن املقارنات التي تقوم بها هذه
مدى ص ّحة أو سقم نتيجتها،
ىل التحكيم لنتأكّد من ٰ
القابلية املجهولة التي متتلك القدرة ع ٰ
يبت باملوضوع هنا؟! وهكذا تتوا ٰىل األسئلة واح ًدا تلو اآلخر ،فلو
فمن هو الحكم الذي ّ
أردنا معرفة مصداقية الحكم املذكور يف السؤال األخري ،سوف يتبادر نفس السؤال حول
بالبت يف ذلك.
من ميتلك الحق ّ
إذًا ،هذه الخلجات الباطنية ليست لها أيّة إجاب ٍة شافي ٍة ،لذا ال محيص لك من القول:
كل مرحل ٍة من املراحل املذكورة ،إذ إ ّن أحد أبعادها
تتول الحكم يف ّ
نفيس أو «أناي» هي التي ّ ٰ
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يتجل تج ّرد نفيس «أناي»
ىل ،سوف ّ ٰ
ينشط ويؤ ّدي مه ّمته ،وكلّام يبلغ هذا النشاط مراحل أع ٰ
واستقاللها أكرث فأكرث؛ وحينها تجعل جميع األجزاء والقابليات الباطنية لديك يف بوتقة املقارنة
ٍ
وعندئذ يتّضح االستقالل والتج ّرد بشكلٍ أفضل.
والتقييم،
قانون الع ّلية
مسألة العلّية تعترب واحد ًة من أشهر املسائل الفلسفية التي متكّن ديفيد هيوم من خاللها
أن يبلغ مقصده املنشود املتمثّل يف نيل الشهرة بني الناس[[[.
لدى عا ّمة الناس واملفكّرين والعلامء
شكّك هذا املفكّر الغريب بقانون العلّية الذي كان ثابتًا ٰ
والفالسفة منذ أقدم مراحل تأريخ املعرفة البرشية ،حيث رام نقضه؛ وبالفعل فقد ت ّم نقضه
من قبله ومن قبل أشخاص آخرين.
كل كائنٍ مسبوقٍ
بعدم أو بكيفي ٍة
فحوى قانون العلّية كام ييلّ :
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن
ٍ
ٰ
تختلف عن كيفيته الحالية ال ميكنه أن يلج ساحة الوجود دون علّ ٍة؛ وعكس ذلك أ ّن ّ
كل كائنٍ
أو ٍ
أي تغيريٍ آخر عند اجتامع الرشوط واملقتضيات وارتفاع
حدث يبلغ مرحلة إنتاج املعلول أو ّ
املوانع ،فهو يجب وأن يلج يف ساحة الوجود.
هذا القانون ذُكرت عليه مؤاخذاتٌ يف رحاب أربعة آراء ،كالتايل:
الحس.
 .1تشكيك ديفيد هيوم بالحقائق الخارجة عن نطاق ّ
 .2اختيار اإلنسان.
 .3الحركات غري الجربية العلّية يف الجسيامت األساسية.
وجل.
 .4حركة الخلقة املتواصلة من جانب الله ع ّز ّ

[[[ اعرتف ديفيد هيوم برصيح العبارة أ ّن هدفه األسايس يف الحياة هو نيل الشهرة بني الناس.
لالطّالع أكرث ،راجع :برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،م.س؛ ديفيد هيوم ،التأريخ الطبيعي للدين ،م.س.
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وفيام ييل نذكر تفاصيل هذه املؤاخذات:
احلس
األول :تشكيك ديفيد هيوم باحلقائق اخلارجة عن نطاق
الرأي ّ
ّ
قائل« :قانون العلّية عبار ٌة عن قانونٍ رضوري يتجاوز نطاق
تح ّدث هيوم عن قانون العلّية ً
الحس ،وهو ليس تجريب ًيا ،وإنّ ا منتز ٌع من املشاهدات والتجريبيات ويتعلّق باالستقراء ،فكرثة هذه
ّ
املشاهدات الباطنية املتواصلة تثبت قضي ًة كلّي ًة باعتبارها قانون علّي ٍة؛ وليس لهذا القانون منشأ
كل علّ ٍة معين ٍة».
سوى املشاهدة ،وأ ّما من الناحية العقلية فال رضورة لوجود معلو ٍل مع ٍني وراء ّ
ٰ
ىل غرار ذلك ،حيث قال« :قوانني العلم هي
الباحث الغريب كارل بوبر طرح نظري ًة ع ٰ
ٍ
ىل الكون أو
مج ّرد
فرضيات متعلّق ٍة مبا يحدث ...يا ٰ
ترى هل هناك قوانني قطعية حاكمة ع ٰ
ال؟ أنا أعترب هذا السؤال ميتافيزيقيًا ،فجميع القوانني التي نستكشفها هي يف الحقيقة مج ّرد
ٍ
فرضيات ال أكرث ،إذ ميكن نقضها يف جميع األحوال .أعتقد بأ ّن العلّية ذات طابع ميتافيزيقي،
سوى صياغة فرضي ٍة ميتافيزيقي ٍة من القواعد املعتربة يف علم النفس»[[[.
تجسد ٰ
وال ّ
مبا أ ّن مبدأ الريبة (عدم الحتمية أو عدم التأكّد) قد طُرح علم ًيا يف الفيزياء الحديثة من
قبل العامل فرينر هايزنبريغ (املولود سنة 1901م) ،يف حني أ ّن ديفيد هيوم ولد يف القرن الثامن
عرش؛ لذا ليس من الصواب أن يُنسب رأيه حول العلّية إ ٰىل الطرح العلمي املذكور؛ حيث
نستشف من مجمل آرائه الفلسفية أ ّن نشاطه الفكري عبار ٌة عن ٍ
نقد فلسفي .ومهام يكن
ّ
نرى ما الذي
األمر ،ينبغي لنا يف بادئ األمر إجراء دراس ٍة نقدي ٍة حول آراء هيوم النقدية يك ٰ
ىل رضورة التزام جانب الدقّة والتمحيص من قبل
فعله بالنسبة إ ٰىل العلّية إ ٰىل جانب تأكيده ع ٰ
الفالسفة الذين يأتون بعده.
ىل هيوم ميكن تقريره كام ييل:
اإلشكال الذي يرد ع ٰ
ىل اتّخاذ خطو ٍة جديد ٍة
أ ّو ًل :خالل نقده الذي طرحه حول قانون العلّية ،كان قاد ًرا ع ٰ
حينام قال :ال ب ّد وأن نأخذ بعني االعتبار قدرتنا الفكرية املحدودة عندما نتح ّدث عن قانون
العلّية ،كام ال ينبغي لنا الغفلة عن أنّنا نتعامل مع حقائق الكون الباطنية والخارجية يف نطاق
نظام منفت ٍح -غري مغلقٍ  -لذا يجب علينا اإلذعان إ ٰىل حقيق ٍة فحواها أ ّن ما نعتربه علّ ًة إليجاد
ٍ
[[[ جي .إسوتشنيكو :مسئلة عليت ورابطه حالت ها در فيزيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية م .رشيف زاده ،ص .29
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ٍ
ٍ
أخرى ،وهذا
ظروف
ربا ال يكون علّ ًة لنفس هذا املعلول يف
معلو ٍل ما يف
ٰ
ظروف معين ٍةّ ،
التغيري يف الحالة ناشئ من عوامل عديدة مثل فقدان الرشوط ووجود موانع.
علم بأ ّن متاس شعلة النار مع الجسم الجاف القابل لالشتعال
ىل ٍ
ىل سبيل املثال نحن ع ٰ
ع ٰ
يؤ ّدي دامئًا إ ٰىل احرتاقه؛ إال أنّه ال يحرتق عندما يكون رط ًبا ،إذ وجد مان ٌع هنا حال دون ظهور
املعلول؛ وهذا بطبيعة الحال ال يعني خرق قانون العلّية.
كذلك لو كانت املسافة بني شعلة النار والجسم الجاف أكرث مام هو الزم الشتعاله ،من
معلول باسم «احرتاق» ،وهنا أيضً ا ال ميكن القدح بقانون
ً
املؤكّد أنّنا يف هذه الحالة ال نجد
العلّية ،وإنّ ا فُقد أحد رشوط ظهور املعلول والذي يتمثّل يف املسافة املناسبة بني شعلة النار
والجسم الجاف.
ىل
استنا ًدا إ ٰىل ما ذكر ،فالذين يعتربون حقائق الكون تدور يف ٍ
نظام مغلقٍ  ،لهم القدرة ع ٰ
نرى الحقائق تجري يف إطار
إبداء آرائهم ٍ
بحزم يف مجال تعيني قضايا العلّة واملعلول؛ فحينام ٰ
نظام غري مغلقٍ (مفتوح) سوف يتّسع أفق رؤيتنا حول العلّية ،وإثر ذلك نعتقد برضورة األخذ
ٍ
نسعى إ ٰىل تعيني مجموع ٍة من األجزاء بصفتها علّ ًة
الخاصة عندما
بنظر االعتبار تلك الظروف
ّ
ٰ
معلول لها ،وهنا ال ينبغي لنا بتات ًا اعتبار أ ّن املجموعة
ً
أخرى من األجزاء التي نعتربها
ملجموع ٍة ٰ
ىل هذا األساس فإ ّن ما
الكذائية علّ ٌة دامئ ٌة أو مطلق ٌة لتلك املجموعة التي هي معلولةٌ؛ وع ٰ
يقتضيه العلم والفلسفة هو أن نقول :املجموعة املك ّونة من (أ ،ب ،جـ ،د) يف الحالة (ل)
ىل نح ٍو مطلقٍ .
تكون علّ ًة ملجموع ٍة ٰ
أخرى من األجزاء (هـ ،و ،ز ،ح) ،ولكن ليس ع ٰ
ّ
أدل دليلٍ ميكن االعتامد عليه إلثبات ما ذُكر ،هو أ ّن معلوماتنا حول أجزاء العلّة واألحداث
املرتبطة بها والتغيريات التي تطرأ عليها مع مرور الزمان ،كلّام ازدادت سوف يتزايد معها
صواب توقّعاتنا بالنسبة إ ٰىل املعلول؛ ولو أ ّن ديفيد هيوم أخذ بنظر اعتباره حقيقة أ ّن «العامل»
يختلف عن مسألة «معرفة العامل» لكان نقده الفلسفي أكرث فائدةً.
األخرى التي بقيت غامض ًة يف مجال التو ّجهات الفكرية التي تب ّناها ديفيد
ثان ًيا :املسألة
ٰ
هيوم ،تتل ّخص فيام ييل :لو مل تكن هناك أيّة عالق ٍة علّي ٍة رضوري ٍة بني العلل واملعلوالت ،ومل
كل يش ٍء من
وتعاقب لألحداث؛ فهذا يعني إمكانية صدور ّ
سوى توا ٍل
ٍ
يحدث يف عامل الوجود ٰ
مثل ميكن لشجرة الجوز أن تثمر عن قطا ٍر مك ّونٍ من قاطر ٍة ومئات العربات
أي يش ٍء كان! ً
ّ
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املليئة بأعدا ٍد كبري ٍة من ديفيد هيوم وبروتاغوراس وسائر الشكوكيني ،ث ّم من املمكن لهذا
القطار أن يتح ّول إ ٰىل عارض ٍة زجاجي ٍة مليئ ٍة بالتامثيل الذهبية التي كانت قبل ذلك مسافرين!
ثالثًا :هناك حقيق ٌة ال ميكن التغايض عنها بوج ٍه ،وفحواها أ ّن احتامل عدم التأثري الرضوري
ىل املعلول يتكافأ مع االحتامل التايل :ميكن لـ (أ) أن يكون (ب) يف الوقت
ألجزاء العلّة ع ٰ
نفسه ،بل حتّ ٰى ميكنه أن يكون عدم (أ) يعني نقيضه! لذا لو افرتضنا أ ّن (أ) هو أحد أجزاء
أي تغيريٍ من قبل
يتغي إ ٰىل (ب) حتّ ٰى بدون حدوث ّ
العلّة التي افرتضناها ،فهو من شأنه أن ّ
العوامل املؤث ّرة؛ وهذا يعني أ ّن حقيقته تتّصف بإمكانية التح ّول إ ٰىل ض ٍّد أو ٍ
نقيض.
حقيقي وال بروتاغوراس وال هيوم ،ومن
أي أم ٍر
يبقى لدينا ّ
ّ
طبقًا لهذه الفرض ّية سوف ال ٰ
ث ّم ال ميكنهام تح ّمل عبء نقض الحقيقة التي اعترباها مج ّرد تص ّورٍ.
ىل الوجهة الفكرية لديفيد هيوم نق ّرره كام ييل :لنفرتض
راب ًعا :اإلشكال اآلخر الذي يرد ع ٰ
ىل فرض وجود حادث ٍة سابق ٍة تسفر عن
أ ّن تحقّق وجود معلو ٍل ما ،أو كام قال هيوم نفسه :ع ٰ
ترى هل باستطاعة هيوم هضم
وجود حادث ٍة تالي ٍة «معلول» يؤ ّدي إ ٰىل انعدامه فجأةً! فيا ٰ
هذا التناقض؟
الرأي الثاين :اختيار اإلنسان أو إرادته
هناك العديد من اآلراء التي طُرحت لبيان حقيقة مسألة التخيري يف الشخصية اإلنسانية،
نذكر منها ما ييل:
أ ّو ًل :أم ٌر يتحقّق بواسطة الضمري العام للناس الذين ميلكون قابليات عقلية ونفسية
معتدلة.
أصيل بالكامل ،لذا ال ميكن إنكاره أو التشكيك به عن طريق
فهم ً
مبا أ ّن فهم االختيار يع ّد ً
ٍ
وتالعب باأللفاظ.
نقاشات خيالي ٍة
ٍ
بغض النظر عن العوامل والدوافع الجربية
ثان ًيا :شعو ٌر باطني باملسؤولية إزاء التكاليف ّ
الخارجية.
كل ما هو مذموم.
ثالثًا :شعو ٌر بالندم بعد ارتكاب ّ
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راب ًعا :معيا ٌر للقيم الشخصية ،مثل الفضائل األخالقية والعدل والح ّرية الحقيقية وسائر
الخصال الشخصية الحميدة.
خامسا :شعو ٌر بالخجل عند القيام بأفعا ٍل قبيح ٍة.
ً
أخرى ،يثبت لنا وجود فعلٍ يصدر من اإلنسان ويوصف بأنّه
إذًا ،استنا ًدا إ ٰىل هذه اآلراء وآراء ٰ
اختياري مقابل بعض األفعال اإلنسانية االنفعالية والعادية واالضطرارية واإلكراهية واإلجبارية.
ٍ
سلوك يصدر من اإلنسان تحت إرشاف شخصيته وسلطتها،
الفعل االختياري عبارة عن
متسك بالفعل االختياري إلنكار قانون العلّية،
ىل من ّ
وهو إ ّما أن يكون سلب ًيا أو إيجاب ًيا ،وللر ّد ع ٰ
نقول :إ ّن صدور أبسط األفعال االختيارية ليس ممك ًنا دون علّ ٍة ودافعٍ مح ّر ٍك للفاعل ،فهو
ال يصدر مبحض الصدفة لكونه حقيق ًة كسائر الحقائق واألحداث يف عامل الوجود ،ومن هذا
املنطلق ال ب ّد وأن يكون مقرونًا بعلّ ٍة؛ لكن غاية ما يف األمر أ ّن الحركة العلّية يف باطن اإلنسان
واملنبثقة من ميزات شخصيته اإلنسانية ال تُعترب كالحركة العلّية يف عامل الطبيعة.
كل ما بوسعها إلبراز قدراتها وقابلياتها
بيان ذلك أ ّن الشخصية اإلنسانية حينام تبذل ّ
بكل ٍ
تأكيد تتأث ّر بها وتصدر
لدى مواجهة الدوافع الباطنية والعوامل املح ّركة الخارجية ،فهي ّ
ٰ
معلولً يتناسب معها؛ ومن املؤكّد أ ّن هذه الشخصية هي التي تجعل اإلنسان يواجه الدوافع
عم تفعله سائر الحيوانات.
والعوامل املح ّركة بشكلٍ يختلف ّ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن اإلنسان يرفض جميع أشكال اإلقرار واالعرتاف ،سوا ًء طُلب ذلك منه
ٍ
وتعذيب ،فهو بطبعه ال يرغب بذلك؛ ويف مثل هذه الحاالت لو وجد يف
بضغط
باحرت ٍام ورجا ٍء أو
ٍ
ضئيل للغاية من الدافع الباطني للمقاومة الطبيعية  -ولنفرض أنّه مبقدار عرشين
باطنه مقدا ٌر ٌ
باملئة  -فالشخصية اإلنسانية من شأنها أن تصدر النسبة املتبقية والتي تبلغ مثانني باملئة.
أي ٍ
هدف طبيعي بصفته
ىل القيام بفعلٍ ال يستبطن ّ
وأ ّما بالنسبة إ ٰىل اإلرادة واإلقدام ع ٰ
ىل القيام به لكونها متتلك يف ذاتها مسألة ات ّخاذ
ً
داف ًعا
وعامل مح ّركًا ،فالشخصية لها القابلية ع ٰ
ىل الفعل؛ ومثال ذلك اتّخاذ اإلنسان قرا ًرا بتسلّق جبلٍ لبلوغ ق ّمته
القرار واإلرادة لإلقدام ع ٰ
يخىش من األرضار الناجمة
أي نفعٍ من وراء ذلك ودون أن
الشاهقة دون أن يفكّر بتحقيق ّ
ٰ
عنه ،حيث يروم من ذلك إثبات وجود شخصيته وقدرته وإرادته.
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دور الشخصية يف صدور الفعل االختياري من قبل اإلنسان ال يجعل هذا الفعل جربيًا ،وإنّ ا
الجانب الخارجي من العلّة والذي له تأث ٌري بصدور املعلول (الفعل) خارج نطاق الشخصية
العل اآلخر يتمثّل بنشاط الشخصية اإلنسانية
يكون مستع ًّدا لهذه العملية يف حني الجانب ّ
التي إن كانت سامل ًة ومل تنحرف عن مسارها األصيل ،فهي يف هذه الحالة تدرك حقيقة جميع
القيم واملسؤوليات ،ولديها ٌ
شوق عار ٌم للخري والكامل وبلوغ األهداف املتعالية طوال حياتها؛
املتخصصون يف العلوم اإلنسانية الحقّة وأمئّة املذاهب وعلامء األخالق
ىل هذا األساس يؤكّد
ّ
وع ٰ
ىل أهمية الرتبية والتعليم وتقوية الشخصية اإلنسانية بغية تفعيل القابليات
غاية التأكيد ع ٰ
التكاملية فيها بصفتها حقيق ًة ساميةً.
قائل إ ّن الفعل االختياري غري موجو ٍد من األساس لكونه يصدر بتأثريٍ
معرتض ً
قد يعرتض
ٌ
من العلّة التا ّمة بشكلٍ جربي ،وبعض أجزائه فقط لها ارتبا ٌط بالشخصية اإلنسانية.
ونحن بدورنا ندحض هذا االعرتاض قائلني :ذلك الجزء من العامل املتعلّق بشخصية اإلنسان
ألي
واملوجد للفعل االختياري هو يف الحقيقة ليس جز ًءا مك ّونًا لعلّة صدور الفعل ،إذ ال ميكن ّ
ٍ
أي ٍ
مقتض خارجي أن ميتزج مع نشاط شخصية اإلنسان حتّ ٰى وإن كان جز ًءا من
رشط أو عاملٍ أو ّ
لدى اإلنسان عندما تكون
علّة صدور الفعل .وبيان ذلك أ ّن هذه األمور تتّصف بحيثي ٍة مح ّرك ٍة ٰ
ذات ٍ
ارتباط بشخصيته ،ولنفرتض أ ّن فعلنا االختياري هو النشاط الزراعي ،فهذا الفعل بطبيعة
ىل السعي لتوفري متطلّبات املعيشة عن طريق
ىل عامل  -دافع  -باطني يحفّزنا ع ٰ
الحال يتق ّوم ع ٰ
رشط أو ع ّدة ٍ
ىل ٍ
مقتض يتمثّل يف وجود ٍ
ىل ٍ
رشوط
أرض صالح ٍة للزراعة ،وع ٰ
الزراعة ،كام يتق ّوم ع ٰ
من قبيل إصالح الرتبة واستثامر املاء بشكلٍ
ىل علم بكون الزراعة هي
ٍ
صائب ،وإلخ؛ ولكن مبا أنّنا ع ٰ
كل ٍ
واحد من هذه األمور علّ ًة الزم ًة وكافي ًة لعملية الزراعة ،كام ال نعتربها
فعلنا االختياري ،ال نعترب ّ
كذلك وهي مجتمعةٌ؛ بل الالزم يف استثامرها هو سلوك الشخصية بح ّد ذاتها والذي ال يع ّد جز ًءا
ىل ما فعلت ،وعندما
من العلّة ،فهي بهذا العمل تتح ّمل املسؤولية وحينام تخطئ سوف تندم ع ٰ
تحقّق نتيجة إيجابية من مساعيها الخالصة ،ففي هذه الحالة يصبح فعلها ذا قيم ٍة.
األسمى يف الفعل االختياري
العنرص
ٰ
أي تأثريٍ لسائر
مبادرة الشخصية إ ٰىل القيام بالفعل تكشف يف الواقع عن عدم تحقّق ّ
تتجل يف األفعال
ىل هذا األساس ّ ٰ
األمور (املقتيض والرشط والعامل املح ّرك نحو الهدف ،)...وع ٰ
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بكل فعلٍ ؛ ولكن عدم وجود
االختيارية رضورة توفّر العوامل والدوافع وسائر األمور املرتبطة ّ
كاشف بح ّد
هذه األمور ال يجعل الفعل جربيًا ،فالفعل الناشئ من ذات الشخصية اإلنسانية ٌ
ذاته عن عدم كونه جربيًا.
عم ذكر وأيّده يف كتابه «إ ٰىل أين يتّجه العلم؟»،
وقد تح ّدث الباحث الغريب ماكس بالنك ّ
مم قاله:
وفيام ييل نشري إ ٰىل ٍ
جانب ّ
األطروحة األو ٰىل« :الحقيقة الثابتة يف هذا العامل الذي ال ميكن فيه تحديد حجم الفكر
واملا ّدة ،فحواها وجود نقط ٍة واحد ٍة فحسب ال غري ،وهي أ ّن العلم وما يرتت ّب عليه من
يبقى
ٍ
أسلوب ِع ّل يف البحث العلمي ،ال ميكن تطبيقه من الناحيتني املنطقية والعلمية ،وسوف ٰ
نعب عنها باألنا،
كذلك إ ٰىل األبد .وهذه النقطة هي عبار ٌة عن وجود الشخصية الفردية التي ّ
تجسد عامل ًا رحبًا يع ّم حياتنا العاطفية وإرادتنا
وهي صغري ٌة يف عامل الوجود ،لك ّنها بح ّد ذاتها ّ
وفكرنا .بلدي هو مصدر ألش ّد معانا ٍة يف حياتنا ،ويف الحني ذاته يعترب مصد ًرا ألرفع درجات
التخل عن
ىل هذا البلد ،وعندما نتمكّن من ّ
البهجة والرسور ،والقدرة املصريية ال تأثري لها ع ٰ
ىل أنفسنا والتج ّرد من الشعور باملسؤولية نكون قد أعرضنا عن الحياة باختيارنا»[[[.
اإلرشاف ع ٰ
مم قاله بالنك أ ّن األنا ذات هوي ٍة عظيم ٍة ،لذلك جعلها يف مرتب ٍة تفوق درجة
ّ
نستشف ّ
العوامل الجربية املرتبطة باملصري.
األطروحة الثانية« :غال ًبا ما نتذكّر أنّنا يف طفولتنا ك ّنا نبتعد عن بعض الناس ،والسبب يف
ٍ
ىل مقرب ٍة منهم؛ ومن
ذلك يعود إ ٰىل
خلجات باطني ٍة بعدم األمن والطأمنينة حينام نكون ع ٰ
أخرى أعتقد أ ّن الكثري م ّنا لديه ذكرياتٌ من بعض األقارب ،لذلك نحاول أن نكون
ناحي ٍة
ٰ
بكل رغب ٍة وشوقٍ ألنّنا نك ّن لهم غاية االحرتام يف ضامئرنا.
بقربهم ّ
كل إنسانٍ لديه دوا ٍع معينة تجعله يرغب يف االبتعاد عن أولئك الذين شاع عنهم أنّهم ال
ّ
ىل اعرت ٍ
يكتمون أرسار اآلخرين ،وجميع هذه األفعال املبارشة ّ
اف غريزي بكون حياتنا يف
تدل ع ٰ
ىل الرغم من أ ّن «األنا» من حيث مصريها املبارش ال ميكن أن
نهاية املطاف خاضع ًة للعلّية؛ وع ٰ
تكون تابع ًة لهذا القانون ،فالعلم يف هذه الحالة هو الذي يسوقنا نحو دهليزها ويرتكنا وشأننا
أخرى.
قوى ٰ
هناك بحيث يجعلنا تحت إرشاف ٰ
[[[ ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبقدّمة ألربت أينشتاين ،ترجمه ٰإىل الفارسية أحمد آرام ،ص .226
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تبقى كذلك
العلّية قلّام تعيننا يف سلوكياتنا التي تبدر م ّنا ضمن حياتنا الشخصية ،فهي ٰ
ىل
ىل أصو ٍل منطقي ٍة بحيث تكون له القدرة ع ٰ
حتّ ٰى وإن وضعنا قانونًا حديديًا متق ّو ًما ع ٰ
سس ِعلّي ٍة ملستقبلنا ،كام أنّه ميكّننا من التنبّؤ باملستقبل ٍ
الحيلولة بيننا وبني وضع أُ ٍ
بنمط
يناظر حارضنا»[[[.
ىل عدم تبعية «األنا» لقانون العلّية ،لك ّنه مل
ّ
نستشف من كالم ماكس بالنك أنّه يؤكّد ع ٰ
ناقصا.
يكمل تحليله بحيث بقي كالمه ً
األطروحة الثالثة :نظرية الريبة «عدم الحتمية أو عدم التأكّد» يف الفيزياء املعارصة؛ منذ
أوائل القرن العرشين شاعت بني بعض املفكّرين والباحثني يف الفيزياء املعارصة فكرة أ ّن
الجسيامت الدقيقة يف عامل الطبيعة ال تخضع لقانون العلّية ،وأ ّول من طرحها هو العامل الغريب
فرينر هايزنبريغ يف عام 1927م.
ىل صعيد ما ذكر يف إطار ثالثة محاور أساسية كالتايل:
وميكن تقرير االستدالالت ع ٰ
 .1مبدأ عدم الحتمية حسب رؤية فرينر هايزنبريغ.
يخص حركة الجسيامت الدقيقة.
 .2الطبيعة االحتاملية لفرضيات ميكانيكا الكم فيام ّ
 .3حركة اإللكرتونات التناوبية يف اختبارات االنحراف...
مبدأ عدم الحتمية الذي طُرح من قبل فرينر هايزنبريغ يف عام 1927م ّ
ىل قانونٍ
يدل ع ٰ
ٍ
ٍ
إحداثيات ومقدا ٍر لحرك ٍة
ىل امتالك
ثابت فحواه أ ّن الجسيامت الدقيقة ليس لها القابلية ع ٰ
معين ٍة يف آنٍ ٍ
واحد...
أقل
ىل ّ
فرينر هايزنبريغ ونيلز بور استنتجا من مبدأ عدم الحتمية -يف فرضياتهام األو ٰىل ع ٰ
تقديرٍ -أ ّن التقييم التا ّم لإلحداثيات ورسعة الذ ّرة الدقيقة غري ممكنٍ يف آنٍ ٍ
واحد ،فكلّام متكّنا
من تحديد إحداثيات الذ ّرة بشكلٍ دقيقٍ  ،ال محيص حينها من فقدان الدقّة التا ّمة يف تعيني
صحيح ،أي مهام دقّقنا يف تحديد الرسعة سوف يتضائل احتامل الدقّة
رسعة حركتها؛ والعكس
ٌ
ىل أساس هذا التفسري لعدم الحتمية استنتج هايزنبريغ أ ّن املسائل
يف تحديد اإلحداثيات؛ وع ٰ
الذ ّرية غري خاضع ٍة لقانون العلّية.
[[[ ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبق ّدمة ألربت أينشتاين ،ترجمه ٰإىل الفارسية أحمد آرام،
ص.233 - 232
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وميكن تلخيص استدالالته يف إطار القياس املنطقي التايل:
نظام ما يف لحظ ٍة معين ٍة تندرج ضمن زمانٍ مح ّد ٍد ،ففي
املق ّدمة
الكربى :لو علمنا بوضعية ٍ
ٰ
هذه الحالة سوف نعلم بوضعه املستقبيل.
إحدى الجسيامت الدقيقة ورسعتها بدقّ ٍة ويف
الصغرى :ال ميكن تحديد إحداثيات
املق ّدمة
ٰ
ٰ
آنٍ ٍ
واحد ،لذا ليس من املمكن تعيني وضعها األ ّول يف هذا اإلطار.
النتيجة :ال ميكن تحديد الوضع املستقبيل للذ ّرة.
وبكالم آخر فإ ّن قانون العلّية ال يشمل حركة الجسيامت الدقيقة[[[.
ٍ
هذه النظرية ترد عليها املؤاخذات األساسية التالية:
اإلشكال األ ّول :ينبغي ملن طرح هذه النظرية االلتفات إ ٰىل أ ّن «الكون» يختلف عن
أرى»
مدى الفرق بني مفهو َمي «ال ٰ
«معرفة الكون» ،أي إنّنا يف املضامر املعريف ندرك بالبداهة ٰ
و«ال أعلم» مع مفهوم «ال حقيقة له» ،ولو أذ ّعنا بأ ّن البرشية يف بداية القرن العرشين قد
ات ّخذت خطواتها األو ٰىل  -املحدودة نطاقًا  -يف عامل الجسيامت املك ّونة للطبيعة ،فسوف نق ّر
بأ ّن معلوماتنا يف هذا العامل املستكشف حال ًيا محدود ٌة للغاية.
اإلشكال الثاين :هذا اإلشكال يف الحقيقة ميكن اعتباره من جه ٍة علّ ًة لإلشكال األ ّول،
فاملحدودية والنسبية الرضوريتان هام من جملة املعارف التي يطّلع عليها البرش عرب اطّالعهم
الحسية
ىل الحقائق؛ وهام مرتبطتان بالعديد من العوامل ومبا فيها تن ّوع عالقات اإلنسان ّ
ع ٰ
ىل مشاهدة
ىل سبيل املثال غري قادرين ع ٰ
بعامل املا ّدة طبقًا الختالف موقعه الجغرايف؛ فنحن ع ٰ
ق ّمة جبلٍ من مساف ٍة بعيد ٍة فيام لو ك ّنا عاجزين عن رؤيتها من مساف ٍة قريب ٍة؛ كام أنّنا ال منتلك
ٍ
كل
أصوات من جميع األمواج الفيزيائية (الصوتية) ،حيث يشرتط يف سامع ّ
ىل سامع
القدرة ع ٰ
ٍ
صوت بلوغه مقدا ًرا معي ًنا.
دخل يف مشاهداتنا وتجريبياتنا،
امليزات الذاتية والبنية العا ّمة لتجاربنا املختربية ،لها ٌ
الخاصة يف مجال معرفة الحقائق تحول دون ارتباطنا مع جميع أبعاد هذه الحقائق
فتو ّجهاتنا
ّ
[[[ جي .إسوتشنيكو ،مسئلة عليت ورابطه حالت ها در فيزيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية م .رشيف زاده ،ص
.215 - 214
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ىل صعيد تعيني وجهة
ومستوياتها وإحداثياتها ،كام أ ّن مرتكزاتنا الفكرية لها تأث ٌري بال ٌغ ع ٰ
حواسنا ونشاطاتنا الدماغية.
ّ
وبشكلٍ عا ٍّم ميكن تلخيص ذلك فيام قاله الفيلسوف الصيني الوتيس« :نحن يف املرسحية
الكربى للحياة ممثّلون ومشاهدون يف آنٍ ٍ
واحد».
ٰ
اإلشكال الثالث :من البديهي أنّنا غري مخ ّولني باعتبار أحد الكائنات أو األحداث يف عامل
انعكاسا لتص ّور إمكانية تحقّق التناقض
الوجود قد ولد عن طريق الصدفة ،فهذا التص ّور يعترب
ً
الذي يعترب أكرث األصول بداه ًة يف العلوم واملعارف واملبادئ الفلسفية وحتّ ٰى يف التقنيات
الحديثة ومختلف أنواع الف ّن.
يتعي وجوده عن طريق
وقد قيل حول هذا املوضوع ما ييل :األمر الرضوري هو الذي ّ
طبيعة اليشء الباطنية ،لذلك ليس من شأنه أن يكون غ ًريا مباي ًنا لذاته الحقيقية؛ وما يحدث
تعي بواسطة عاملٍ خارجي ،لذا
يتعي يف الطبيعة الباطنية لليشء ،وإنّ ا ّ
بالصدفة هو أم ٌر مل ّ
فمن شأنه أن يكون أو ال يكون.
االختالف بني ما هو رضوري وما حدث عن طريق الصدفة وضّ حه أرسطو بشكلٍ ٍّ
دال حني
قال« :الرضورة هي املوجودة يف باطن الذايت ،بينام الصدفة ليست موجود ًة فيه وال ارتباط لها
ىل مؤث ّ ٍر خارجي هي التي تتبلور فيها الصدفة ،ولكن مبا أنّها بشكلٍ
به ،فالحالة التي تتق ّوم ع ٰ
ٍ
عا ٍّم قد انتظمت يف آنٍ
ىل أساس طبيعتها الباطنية،
واحد بتأثريٍ من قبل عوامل خارجية وع ٰ
فهي من هذه الناحية تتّصف بالرضورة والصدفة م ًعا».
ٍ
انعكاس
سوى
الرضورة هي يف الحقيقة تبلو ٌر لطبيعة اليشء الباطنية ،بينام الصدفة ليست ٰ
تبي الرضورة .كلّام
تتجل عن طريق الصدفة ،والصدفة بدورها ّ
للتأثري الخارجي؛ والرضورة ّ ٰ
يتغي واقع العالقة بني الباطن والخارج يف حركة اليشء،
اقرتبنا من عامل الجسيامت الدقيقةّ ،
تتغي العالقة بني الرضورة والصدفة؛ وبالتايل يتزايد دور عوامل الصدفة يف
وإ ٰىل جانب ذلك ّ
الخواص
أخرى يتزايد دور الرضورة يف تنظيم
ّ
تنظيم الحركة امليكانيكية للكائنات ،ومن ناحي ٍة ٰ
الفيزيائية لها[[[.
[[[ جي .إسوتشنيكو ،مسئلة عليت ورابطه حالت ها در فيزيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية م .رشيف زاده ،ص
.75 - 74
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رغم أ ّن هذا التربير ذُكر يف إطار رؤي ٍة تحليلي ٍة علمي ٍة ،لك ّن أصل املسألة املطروحة للنقاش
حل ،وذلك ملا ييل:
ىل حاله دون ٍّ
بقي ع ٰ
 .1نظ ًرا لكون باطن اليشء وخارجه أمرين نسبيَني ،لذلك ال ميكن تحديد خ ٍّط فارقٍ بدق ٍة
متناهي ٍة للتمييز بينهام ،ومثال ذلك أ ّن الشخص الذي يلحظ األجسام يف إطار ظواهر
فيزيائية فقط ،كام لو شاهد تفاحةً ،فهو يعتربها يف ذاتها (باطنها) تفاحةً ،ومن حيثيتها
ومدى سالمة الغصن املتدلية منه أو هزالته،
الخارجية فهو يالحظ الهواء املحيط بها
ٰ
فهذه األمور بطبيعة الحال لها ارتبا ٌط بها؛ وهي حسب بنيتها يجب وأن تكون ذات أجزاء
أخرى.
داخلية مثل املاء والسكّريات ،وما إ ٰىل ذلك من مك ّونات ٰ
إذًا ،املك ّونات الظاهرية للتفاحة وما ناظرها هي تلك األجزاء الخارجية ،ولو واصلنا تفسرينا
ىل غرار األشياء الخارجية
وتحليلنا لواقعها سوف نالحظ أ ّن أجزاءها الداخلية تعترب ع ٰ
بالنسبة إ ٰىل جسيامتها الدقيقة .هذا اإلشكال (النسبية الباطنية والخارجية) وار ٌد أيضً ا
بخصوص ما هو غري باطني ،أي يف املدرسة الفكرية القائلة إ ّن جميع األشياء تستبطن
أضدادها يف ذاتها؛ فأتباع هذه املدرسة مل يتمكّنوا حتّ ٰى اآلن من اإلجابة عن إشكالية
نسبية الباطن والخارج.
كل ما يرتبط بالذات متعي ًنا بشكلٍ جربي ورضوري ،تصدق
 .2الرضورة التي توجب كون ّ
ىل ذوات جميع األشياء.
ع ٰ
مبقتىض رغبتك الذاتية يف طلب العلم تبادر إ ٰىل كسبه ،ولنتص ّور أ ّن الظروف
لنفرتض أنّك
ٰ
والعوامل املحيطة بك شاءت أن تختار علم الفيزياء ،فأنت يف هذه الحالة سوف تلتحق
خارج عن نطاق ذاتك،
ىل يد أستا ٍذ هو يف الواقع ٌ
بجامع ٍة متثّل كيانًا خارج ًيا لذاتك ،ث ّم تتلمذ ع ٰ
وبعد تخ ّرجك تعمل يف مخترب ٍ
ترى هل إ ّن ارتباطك
ات هي
األخرى خارجة عن ذاتك؛ فيا ٰ
ٰ
بهذه األمور ميكن أن يكون محض صدف ٍة لكونها خارج ًة عن نطاق ذاتك أو ال؟ من املؤكّد أ ّن
ىل إمكانية حدوث الصدفة ملج ّرد أنّها
كل حال ٍة ذكرت يف هذا املثال ال ميكن أن تُع ّد ً
ّ
دليل ع ٰ
ارتبطت معك يف كسب علم الفيزياء دون أن متتزج مع األجزاء املك ّونة لذاتك ،ودون أن متتزج
فكل واحد ٍة من تلك الحاالت قدر ارتبطت  -وهي متّصف ٌة
جانب من جوانبها؛ ّ
كل
ذاتك مع ّ
ٍ
مبيزاتها الرضورية  -بنشاطك يف كسب العلم ،واليشء الذي مل يؤخذ بعني االعتبار هو توليفها
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مبجملها ضمن عملية كسب العلم ،ومن البديهي أ ّن عدم أخذ يش ٍء بعني االعتبار من قبل أحد
الناس ،ال يسفر عن حدوث خللٍ فيه.
األطروحة الرابعة :اإلبداع اإللهي ودوامه يف عامل الوجود:
ىل الكائنات يعتربان أم َرين ثابتَني ال زوال لهام،
مبا أ ّن إبداع اإلله تبارك شأنه وتأثري فيضه ع ٰ
لذلك ليس من املمكن تص ّور أنّه تعا ٰىل خلق الكائنات ووضع لها قوانني ومق ّررات ث ّم تركها
غنى عن تأثريه وإرادته وفيضه ،أل ّن املعيار (الحدوث أو اإلمكان) يف
وشأنها بحيث أصبحت يف ٰ
كل
ىل نحو الدوام واالستمرار ،وهو يف ّ
صدورها من قبله سبحانه ال ميكن أن يزول ،فهو باقٍ ع ٰ
ٍ
دائم؛ لذا ليست هناك أيّة رضور ٍة ذاتي ٍة يف وجود الكائنات املخلوقة بحيث
لحظ ٍة يف
حدوث ٍ
غنى عن خالقها.
تجعلها واجب ًة وحتمي ًة يف ٰ
إذًا ،كام أ ّن املا ّدة املطلقة والحركة املطلقة والنظم املطلق هي أمو ٌر ال وجود لها يف العلم
املا ّدي ،كذلك ليست هناك أيّة رضور ٍة عيني ٍة مطلق ٍة يف عامل الطبيعة ،بحيث تجعل عامل
غنى عن إبداع اإلله تبارك شأنه وفيضه املق ّدس؛ وبيان ذلك أ ّن الكائنات التي
الوجود يف ٰ
نتعامل معها يف عامل الطبيعة هي عبار ٌة عن أشياء محسوسة ومحدودة ومرتبطة ببعضها،
وليست هناك أيّة حقيق ٍة مطلق ٍة يف الكون تجعل هذه الكائنات وغريها مستغني ًة عن آثار
ىل الكون هي عبار ٌة عن قضايا كلّية تنتزع من
الفيض اإللهي؛ لذلك قيل إ ّن القوانني الحاكمة ع ٰ
ٍ
حاالت متشابه ٍة ،ومبا أ ّن جميع الكائنات والحاالت التي تطرأ عليها مرتبط ٌة بالله تعا ٰىل ،فقد
ىل القوانني.
ُوصف سبحانه بأنّه املحافظ ع ٰ
ىل استمرار إبداع الله تعا ٰىل ودوام فيضه يف عامل الوجود ،هي عدم إمكانية
نتيجة الرأي املتق ّوم ع ٰ
إنكار قوانينه ورضورتها الثانوية يف الكون ،مام يعني أ ّن جميع الكائنات يف الوجود تجري بفضل
ىل أساس قانون العلّية.
مشيئة الله تعا ٰىل وفيضه املتواصل ،وخارطة هذا الجريان قد نُقشت ع ٰ
الوجود واللزوم
ولزوم يرضب بجذوره يف تاري ٍخ سحيقٍ ،
ال نبالغ لو قلنا إ ّن تصنيف الحقائق إ ٰىل وجو ٍد
ٍ
حيث نلمسه يف مباحث تقسيم الحكمة أو الفلسفة النظرية والعملية.
بغض
الجدير بالذكر هنا أ ّن موضوع الحكمة النظرية هو املوجودات الواقعية بشكلٍ عا ٍّم ّ
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ىل
النظر عن الذهن وإدراك متطلّبات اإلنسان التي حاول الفالسفة فهم حقيقتها والتع ّرف ع ٰ
جانبها الطبيعي يف م ّر العصور.
مبقضتى قابلياتنا الذاتية،
وأ ّما موضوع الحكمة العملية فهو تلك األفعال التي نؤ ّديها
ٰ
مثل التعقّل واألحاسيس والعواطف ،أو التي نقوم بها بغية تحقيق أهداف حياتنا املا ّدية
واملعنوية.
ىل طاولة البحث حول تعريف
وبطبيعة الحال فقد طرحت العديد من النظريات واآلراء ع ٰ
الحكمتني النظرية والعملية وبيان إحداثياتهام ،ولكن ما ذكرناه هو التعريف الجامع املشرتك
تقري ًبا لجميع أجزائهام التي تقتيض الرضورة فهمها يف مباحثنا الحالية.
بغض ال ّنظر عن كرثة النقاشات واختالف اآلراء التي دارت حول تحديد مصاديق مواضيع
ّ
ٍ
مشرتك من منطلق كونها
ىل القضية يف إطا ٍر جامعٍ
الحكمة العملية ،سوف نسلّط الضوء ع ٰ
منشأً لالزم واملناسب؛ وكام جاء يف املبادئ الفلسفية الرشقية والغربية األصيلة ،فالحكمة
عم ييل :كسب العلم بأوضاع وإحداثيات املوجودات
النظرية -الفلسفة النظرية -عبار ٌة ّ
بحسب القابليات البرشية.
لدى تعريفهم ما ذكر ،أضافوا مفهوم «املوجود كام هو»
يُشار هنا إ ٰىل أ ّن بعض الحكامء ٰ
وقالوا :الفلسفة عبار ٌة عن العلم بحقائق املوجودات كام هي بحسب القابليات البرشية.
صعب
مستحيل ،فهو
ً
وكام هو معلو ٌم ،فالعلم بحقائق املوجودات كام هي إن مل يكن
ٌ
عىل حقيقة
وعىل هذا األساس فاملفكّرون املطّلعون ٰ
أقل شأنًا من املستحيل[[[؛ ٰ
للغاية وليس ّ
املوضوع اضط ّروا إ ٰىل إضافة عبارة «بحسب القابليات البرشية».
[[[ ميكن تلخيص أسباب استحالة تحقّق العلم بالحقائق كام ييل:
ىل أساس فصلها
ىل عجز البرش عن فهم حقيقة الفصل الحقيقي لألشياء ،لذلك ال ميكن تعريفها إال ع ٰ
أ  -يتّفق الفالسفة ع ٰ
املنطقي.
الحواس والقابليات الذهنية والتجارب لكسب
مثل
لنا
املتاحة
بالوسائل
ك
للتمس
ون
ر
مضط
املعريف
املجال
يف
نحن
ب-
ّ
ّ
ّ
ويستثنى من ذلك معرفة الله تعا ٰىل والعلم الحضوري؛ وجميع الوسائل املشار إليها بحسب ميزاتها الذاتية توجد
العلم،
ٰ
الحس.
ارتباطًا بيننا وبني عامل ّ
ٍ
ارتباط بصيغٍ محدّد ٍة من املوضوع.
ىل
ج  -أهدافنا التي نروم بلوغها يف مجال الحقائق تجعلنا ع ٰ
د  -نظ ًرا لكون جميع األجزاء ونقاط الوصل يف عامل الوجود مرتبط ًة مع بعضها البعض ،لذا يكفي وجود أحد املجاهيل فقط
ترى مع وجود املاليني من املجاهيل؟! ومن هذا املنطلق نجد
ً
ليبقى الوجود بأرسه
مجهول بالنسبة لنا ،فكيف يكون األمر يا ٰ
ٰ
جميع رجال العلم واملعرفة عاد ًة ما يعتربون الفائدة العملية للعلوم واملعارف نسبيةً.
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اإلنسان بارتباطاته األربعة هو املحور األسايس ملباحث الحكمة العملية التي متكّننا من
عم ييل:
معرفة مختلف مواضيع الوجود واللزوم ،وهذه االرتباطات عبار ٌة ّ
 .1ارتباط اإلنسان بنفسه.
 .2ارتباط اإلنسان بالله تعا ٰىل.

 .3ارتباط اإلنسان بعامل الوجود.
 .4ارتباط اإلنسان بأقرانه البرش.
ٍ
ارتباط أرسي لتبلغ األوسع نطاقًا والذي يع ّم العالقات البرشية بشكلٍ
وهي تبدأ من أد ٰىن
ىل ضوء مفهو َمي الالزم واملناسب.
عا ٍّم ع ٰ
وال ّ
شك يف أ ّن الحكمة النظرية -الفلسفة النظرية -تتمحور مواضيع بحوثها حول حقائق
مدى إدراك الذهن البرشي لها ،ومل ي ّدع أح ٌد من
عامل الوجود -املوجوداتّ -
بغض النظر عن ٰ
ىل م ّر التاريخ وإ ٰىل يومنا هذا بأنّنا نبحث يف رحابها
الحكامء والفالسفة الرشقيني والغربيني ع ٰ
عن مواضيع وهمية وقضايا اعتبارية ال حقيقة لها ،وحتّ ٰى أتباع املدرسة الفكرية املثالية
 Idealistالذين يزعمون عدم وجود عا ٍمل خارج الذهن البرشي ـ خارج نطاق األنا اإلنسانية ـ
يق ّرون أيضً ا بوجود عامل الحقائق رغم قولهم بأ ّن الحقيقة موجود ٌة يف الذهن أو األنا اإلنسانية.
رشا،
ومبا أ ّن موضوع الحكمة العملية يتمحور حول فعل اإلنسان من حيث كونه خ ًريا أو ًّ
ىل هذا األساس تو ّهم البعض
فهي تلج يف مباحث اللزوم والنهي أو املناسب والالمناسب؛ وع ٰ
بأ ّن املسائل املرتبطة بهذه الحكمة ال تدور يف فلك الحقائق التي تتمحور حولها مسائل الحكمة
أخرى قالوا إنّها قي ٌم وأمو ٌر عارض ٌة غري ثابت ٍة
النظرية ،لذلك وصفوها باالعتبارية أحيانًا ،ويف أحيان ٰ
يف الحياة؛ أضف إ ٰىل ذلك فقد ج ّرد بعضهم هذه الحكمة من أصالة الحقيقة يف نفسها.
العظمى من الحكامء واملفكّرين الرشقيني والغربيني
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن الغالبية
ٰ
ىل العقل
ىل أصالة حقيقة الحكمة العملية ومختلف مسائلها باعتبارها متق ّوم ًة ع ٰ
قد ات ّفقوا ع ٰ
ونستشف من تقسيم الفالسفة للحكمة أو الفلسفة
والضمري ورضورات الحياة املا ّدية واملعنوية؛
ّ
ىل أن يُطرح للبحث والتحليل يف رحاب القوانني
إ ٰىل نظري ٍة وعملي ٍة ،أ ّن كال القسمني له القابلية ع ٰ
كل ٍ
واحد منهام له مقس ٌم يتمثّل يف الحكمة أو الفلسفة.
العملية والفلسفية أل ّن ّ
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عىل
ٰ معارضة ديفيد هيوم األسكتلندي الرتكاز مبدأ اللزومات والنواهي
الوجودات واألعدام
لقد رفض ديفيد هيوم فكرة أ ّن اللزومات والنواهي ناشئ ٌة من الوجودات واألعدام ومل يكن
ىل الحقائق املطروحة يف رحاب القضايا التي ترتبط محموالتها وموضوعاتها
ٰ يرتيض بارتكازها ع
.مع بعضها عن طريق الوجود والعدم
النص التايل من كتاب ديفيد هيوم «رسالة
ّ ىل
ٰ الباحث اإليراين الدكتور مهدي حائري علّق ع
:»[[[يف الطبيعة البرشية
 فكاتب هذه السطور مل يغفل عن تلك املالحظة الها ّمة التي تعترب بال،«كام نالحظ
ٍّ
عامل مساع ًدا لتوسيع نطاق سلسلة البحوث والتحليالت الفكرية حول النهج الفكري
ً شك
.» ناهيك عن تأثريها البالغ يف فهم املبادئ الفلسفية،والتعقّل
،ىل هذا املوضوع
ّ
ٍ كل
ٰ  وجدناه يؤكّد غاية التأكيد ع،نظام أخالقي اطّلعنا عليه حتّ ٰى اآلن
ىل أ ّن علامء فلسفة األخالق حينام يطرحون مواضيع بحثهم
ٰ ون ّبهنا طالب علم الفلسفة ع
أسلوب فلسفي متداو ٍل
ويتناولونها بالرشح والتحليل فإنّهم يبادرون يف بدايتها إ ٰىل اتّباع
ٍ
ٍ
 وبهذا السبيل يطرحون نظرياتهم وآراءهم،ومتعارف للبحث حول مسألة وجود الله تعا ٰىل
بالنسبة إ ٰىل خصائص اإلنسان وخصاله؛ ولك ّنهم فور ولوجهم يف عامل الفرضيات األخالقية
 ومن ث ّم،يغيون هذا األسلوب املتناغم مع املبادئ الفلسفية بشكلٍ يثري الدهشة
ّ رسعان ما
[1] I cannot forbear adding to these reasoning’s an observation, which may, perhaps, be found of some
importance. In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked, that
the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God,
or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surprised to find, that instead
of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected
with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence.
For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, ‘tis necessary that it should
be observed and explained; and at the same time that a reason should be given, for what seems altogether
inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it.
But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers; and
am persuaded, that this small attention would subvert all the vulgar systems of morality, and let us see
that the distinction of voice and virtue is not founded merely on the relations of object, nor is perceived
by reason.( A treatise of Human nature, p. 469).
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أي أث ٍر للقضايا املنطقية والال منطق ّية املعتمدة يف صياغة املسائل الفلسفية؛ ويف هذا
ال نلفي ّ
ىل مفهومي اللّزوم وال ّنهي.
النهج الفكري ال توجد أيّة قضي ٍة أو مسأل ٍة إال وهي متق ّوم ٌة ع ٰ
من املؤكّد أ ّن هذا التح ّول األسايس يف فلسفة األخالق من حيطة الوجودات إ ٰىل اللزومات،
أي حا ٍل يجب اإلذعان إ ٰىل أنّه يعترب آخر مثر ٍة
ىل ّ
خارج عن نطاق التربير ّ
ٌ
الحس ،ولكن ع ٰ
ُجنى من البحوث الفلسفية يف جميع املنظومات الفكرية األخالقية.
قطعي ٍة ت ٰ
إذًا ،يتّضح مام ذكر أ ّن العالقات الرابطة بني اللزومات والنواهي تحيك عن مع ًن ٰى سلبي
أو إيجايب جديد من نوعه يف عامل الفلسفة ،ومن الرضوري لنا بطبيعة الحال البحث والتحليل
ىل اللزوم أو النهي؛ وتزام ًنا مع
عن ماهيتها ملعرفة كيف متّت صياغة تلك القضايا املتق ّومة ع ٰ
ذلك فال محيص لنا من ذكر األدلّة التي تتق ّوم عليها نظرياتنا وآراؤنا لبيان كيف ميكننا وضع
حل ملسأل ٍة ال ميكن تص ّورها يف ظاهر الحال ،كام ينبغي لنا بيان كيفية حصول تلك العالقات
ٍّ
انسجام بني العالقات املنطقية للوجودات
الجديدة مع اللزوم والنهي نظ ًرا لعدم وجود
ٍ
ىل أسلوب القياس الربهاين.
واألعدام ،حيث يجب أن نعتمد ع ٰ
كام ذكرنا آنفًا فإ ّن الباحثني يف علم الفلسفة بشكلٍ عام ،مل يحذّروا من ازدواجية األسلوب
ىل هذا املوضوع للق ّراء الكرام آملني بأن
يف البحث الفكري ،ونحن هنا بصدد التأكيد ع ٰ
يكون تحذيرنا املقتضب واز ًعا لتحقّق إدر ٍ
اك بشأن االختالف األسايس الحاصل بني الوجودات
ىل رضورة تغيري املناهج العا ّمية يف فلسفة األخالق لكونها مل تتمكّن
واللزومات ،حيث نؤكّد ع ٰ
ىل
حتّ ٰى اآلن من احتواء هذا االختالف ،وذلك ليك يتس ّن ٰى للباحثني بيان كيفيتها الواقعية ع ٰ
ضوء البحث والتحليل»[[[.
إحدى املسائل الها ّمة يف كالم ديفيد هيوم ،ث ّم نتط ّرق إ ٰىل الحديث عن
فيام ييل نذكر أولً
ٰ
النص أعاله ،وهي« :كام نالحظ،
ّ
أصل املوضوع؛ لذلك
نستهل البحث بأ ّول عبار ٍة ذكرت يف ّ
فكاتب هذه السطور مل يغفل عن تلك املالحظة الها ّمة التي تُعترب بال ٍّ
عامل مساع ًدا
شك ً
لتوسيع نطاق سلسلة البحوث والتحليالت الفكرية حول النهج الفكري والتعقّل .»...
كان من املفرتض بديفيد هيوم طرح رأيه وترك مسألة تقييمه للمفكّرين بحيث ال يؤكّد
ىل وجود هكذا مالحظ ٍة وال ينصح املفكّرين بأنّهم إن أرادوا الخوض يف سلسلة هذه املباحث
ع ٰ
األوىل ،ص .16 - 14
[[[ مهدي حائري ،كاوش هاي عقل عميل فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،الطبعة ٰ
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الخاصة بأسلوب التفكّر والتعقّل ،يجب عليهم قبول رأيه .ظاهر كالم هيوم ّ
ىل إضافة
ّ
يدل ع ٰ
فضل عن
املالحظة التي ذكرها إ ٰىل سلسلة البحوث العلمية املذكورة؛ أل ّن هذه املالحظة ً
إضافتها إ ٰىل السلسلة املذكورة ،فهي من املمكن أن تسفر عن تقييد الفكر الح ّر حينام يخوض
املفكّر يف مباحث العالقات بني الوجودات واألعدام ،وبني اللزومات والنواهي.
«كل
وقال بعد ذلك ...« :ناهيك عن تأثريها البالغ يف فهم املبادئ الفلسفية» ،ث ّم قالّ :
ىل هذا املوضوع ،ونبّهنا
ٍ
نظام أخالقي اطّلعنا عليه حتّ ٰى اآلن ،وجدناه يؤكّد غاية التأكيد ع ٰ
ىل أ ّن .»...
طالب علم الفلسفة ع ٰ
ىل بيان أصل املوضوع ومل يكن بحاج ٍة إ ٰىل ذكر عبارة «ون ّبهنا
ديفيد هيوم كان قاد ًرا ع ٰ
ىل أ ّن  ،»...فهذا الكالم ين ّم بح ّد ذاته عن شكلٍ من أشكال التحريك نحو
طالب علم الفلسفة ع ٰ
الوجوب ،إذ من املؤكّد أ ّن املالحظة التي ذكرها ال ب ّد وأن تطرح للبحث والتحليل من قبل
املفكّرين الذين يسعون إ ٰىل فهم حقيقة الوجودات ،لذا مل تكن هناك حاج ٌة لهذا التنبيه الذي
يع ّد بداللته منطًا من أمناط األمر.
جمرى القوانني العلمية والفلسفية
اشرتاك الوجودات واللزومات يف
ٰ
الحق واحرتام أقرانه البرش ليصبح
ىل استنتاج لزوم العدل وإحقاق ّ
اإلنسان قاد ٌر ع ٰ
الحق ومح ًّبا ألقرانه البرش من خالل ملسه النتائج العينية لهذه الحقائق
ً
عادل وداع ًيا إ ٰىل ّ
ىل أرض الواقع يف رحاب
األكسيولوجية السامية؛ ولو أنّه اتّصف بها سيتمكّن من بسطها ع ٰ
مجتمعه ،إذ إ ّن جميع الحركات التكاملية يف املجتمعات البرشية قد ارتكزت طبق هذه
ىل م ّر التاريخ؛ ومن هذا املنطلق ميكن القول إ ّن اللزومات تنبثق من الوجودات،
القاعدة ع ٰ
أخرى فالوجودات تنبثق من اللزومات.
ومن ناحي ٍة ٰ
العلم حسب النهج الفكري الذي تب ّناه ديفيد هيوم وأتباعه ،هو الذي يتكفّل بالتط ّرق
إ ٰىل القضايا التي توضّ ح الوجودات واألعدام ،لذا فاملبادئ األكسيولوجية خارج ٌة عن نطاقه؛
نرى
وقد ُد ِّونت الكثري من الرشوح وذُكرت العديد من اآلراء إلثبات هذا األمر ،لذلك ال ٰ
ىل املوضوع من زاوي ٍة علمي ٍة فلسفي ٍة.
رضور ًة لتقريرها هنا ونكتفي بتسليط الضوء ع ٰ
نرى من األنسب تعريف املوضوع العلمي ،بعد ذلك املسألة العلمية والرأي
يف بادئ األمر ٰ
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العلمي والقانون العلمي ،ولكن نظ ًرا لكون هدفنا األسايس من وراء طرح هذه املباحث هو
ىل جميع املواضيع التي ميكن للذهن البرشي إدراكها باعتبارها
تعميم املوضوع العلمي ع ٰ
حقائق معلومة ،لذا سوف نرتك تعريف املوضوع العلمي واملباحث املتعلّقة به بعد ذكر
تعاريف وتفاصيل املسألة العلمية والرأي العلمي والقانون العلمي.
املعنى الحقيقي املطروح يف املنطق الكالسييك والذي
ال نقصد من التعريف هنا ذلك
ٰ
رضب من التوضيح والتفسري بغية فهم مباحث
يطلق عليه الح ّد التام[[[ ،وإنّا املراد منه ٌ
العلوم والقيم التي بادر بعض الغربيني خالل فرت ٍة من الزمن إ ٰىل الفصل بينهام ،وما يدعو
لألسف أ ّن بعض الرشقيني قلّدوهم يف ذلك.
قبل أن نطرح املباحث املتعلّقة بالتوضيح والتفسري -التعريف -نذكر املق ّدمتني التاليتني:

املقدمة األو ٰىل:
معنى العلم ،ال ب ّد أ ّولً من معرفة حقيق ٍة ثابت ٍة فحواها أ ّن االنعكاس الذهني
للتع ّرف ع ٰ
ىل ٰ
والعلم يعتربان أقرب أمرين إ ٰىل بعضهام بني مختلف النشاطات واألمور الذهنية ،وفيام ييل
نوضّ ح املراد منهام:
ـ االنعكاس الذهني :هو مطلق التصوير الذهني الشامل لإلدراك األ ّويل واالستمراري[[[،
حيث يشمل اإلدراك العلمي واملدركات املحضة التي متتاز بطابعٍ انعكايس ٍ
محض؛ وتجدر
ىل
اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن اإلدراك العلمي يكون بطبيعته معلو ًما من قبل النفس أو أنّه يرشف ع ٰ
األنا يف هكذا ٍ
منط من الفهم[[[.
[[[ من املؤكّد أ ّن رجاء معرفة الحقائق بواسطة الح ّد التام يعترب رضبًا من املحال نو ًعا ما ،ولو أردنا معرفتها بشكلٍ يجعلها
مستوى من إرشاك الحواس والذهن وسائر الوسائل املعرفية وبعيدًا
وكل إحداثيات الحقائق مع أد ٰىن
متنحنا جميع أركان الذايت ّ
ٰ
أي ٍ
دخل يف عملية اإلدراك
األخرى التي لها ٌ
أسمى من جميع العوامل
يكون
أن
اإلنساين
الفهم
لعامل
خاص ،فال ب ّد
غرض ٍّ
ٰ
عن ّ
ٰ
كل ما من شأنه تقييد الذهن ليك يتمكّن من معرفة الحقائق كام هي.
ومن ّ
إلحدى القضايا البارزة يف وعاء الذهن ،مثل صورة إنسانٍ أو شجر ٍة ،أو أنّه أ ّول إدر ٍ
ٍ
اك
انعكاس
[[[ اإلدراك االبتدايئ عبار ٌة عن أ ّول
ٰ
معنى العدالة والجامل ،وما إ ٰىل ذلك.
لحقيق ٍة غري بارز ٍة مثل النسبة بني مواضيع ومحموالت القضايا وإدراك ٰ
اإلدراك املستم ّر عبار ٌة عن استمرار انعكاس الصورة التي أدركها الذهن أو الحقيقة غري البارزة للمدرك ،مثل استمرار إدراك
ٍ
ٍ
ساعات ،أو ما شاكل ذلك.
لحظات أو
العالقات والعدالة والجامل يف فرت ٍة من الزمن لعدّة
الجدير بالذكر هنا أ ّن املفكّرين طرحوا السؤال التايل :هل أ ّن اإلدراك املستمر بكال نوعيه اللذين أرشنا إليهام ،يعترب جاريًا كاملاء
ىل سطحه ترسي معه بشكلٍ منتظمٍ  ،أ ّو أ ّن حقيقة ذلك الربوز أو
بحيث يكون عرض ًة للتغري يف ّ
كل لحظ ٍة وأ ّن األوراق الطافية ع ٰ
ىل حالتها التي كانت عليها يف اللحظة األو ٰىل بصفتها غري مفهوم ٍة؟
ع
ّ
تبقى ٰ
كل حقيق ٍة ميكن إدراكهاٰ ،
[[[ ما هو متعارف يف املنطق والفلسفة الكالسيكية من تقسيم العلم ٰإىل تص ّو ٍر وتصديقٍ  ،وعدم اشرتاط إرشاف النفس أو األنا
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معنى العلم بحسب ما يقتضيه موضوع بحثنا:
ونتط ّرق فيام ييل إ ٰىل بيان ٰ
إحدى الظواهر البارزة مثل إنسان أو شجرة أو طاولة أو قلم أو
 العلم :عبار ٌة عن فهمٰ
كتاب ،إلخ؛ أو فهم حقيق ٍة غري بارز ٍة مثل العدل والجامل ومختلف القيم؛ أو فهم النسبة
بني مواضيع ومحموالت القضايا الجزئية أو الكلّية ،ولكن كام ذكرنا آنفًا ،فهو ليس مطلق
ىل املوضوع الذي تدركه النفس أو األنا أو أيّة
االنعكاس ،وإنّ ا يتزامن مع ٍ
رضب من اإلرشاف ع ٰ
خاص ٍة يف الذهن مل نتمكّن من معرفتها حتّ ٰى اليوم.
قابلي ٍة ّ
ىل
ىل أ ّن ما ذُكر مرشو ٌط بالتمييز بني العلم وبني انعكاس األشياء يف الذهن ع ٰ
نن ّوه هنا ع ٰ
نحو انعكاس الصور يف املرآة ،كذلك التمييز بينه وبني اإلدراكات غري البارزة املحضة ،مثل التأث ّر
الشعوري والعواطف وفهم حقيقة الجامل والقيم ،يف معز ٍل عن اإلرشاف الذي تح ّدثنا عنه آنفًا.
كل تص ّو ٍر
النتيجة الها ّمة التي نستحصلها من هذه املق ّدمة فحواها ما ييل :ال ميكن اعتبار ّ
علم أن ترشف عليه النفس أو األنا ،لذا فالتصديق يعترب
ٍ
علم ،بل يشرتط يف اعتباره ً
وفهم ً
علم حينام يتّ ّم إدراك النسبة بني املوضوع واملحمول عن طريق اإلرشاف املشار إليه ،وتجدر
ً
كل تصديقٍ ال يندرج ضمن مقولة العلم ،بل
اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن الحكم أو اإلذعان املوجود يف ّ
هو حصيلة نشاط النفس أو األنا ،والذي يكشف عن العلم املص ّدق لتحقّق أو عدم تحقّق
النسبة بني املوضوع واملحمول.
جميع اإلدراكات العلمية يف الذهن تتض ّمن مفهو ًما مفر ًدا ،أل ّن إرشاف النفس ووعيها يعتربان
مفهوم مفر ٍد أن يستق ّر يف الذهن
ألي
ٍ
رشطَني أساس َيني ألن يصبح املفهوم املد َرك ً
علم ،لذا ال ميكن ّ
بإحدى القضايا التصديقية ،وهذا
مفهوم عبار ٌة عن تص ّو ٍر شبي ٍه
كل
انعكاسا محضً ا ،أل ّن ّ
بصفته
ٍ
ٰ
ً
كل تص ّو ٍر علمي ميكن أن ينعكس يف ماهية ذلك املفهوم ،ومن ث ّم تتبلور هذه املاهية
يعني أ ّن ّ
بشكلٍ عيني يف رحاب الذهن الواعي .لنفرتض أ ّن اإلنسان هو مفهومنا التص ّوري ،ففي هذه
مبعنى االنعكاس املحض والفهم بدون إرشاف النفس
علم؛ هو خطأ دام لزمنٍ طويلٍ للغاية ،أل ّن التص ّور
ىل كون التص ّورات ً
ع ٰ
ٰ
ىل أن تعكس صور األشياء
ع
القابلية
لها
األخرى
هي
املصقولة
الصافية
األجسام
ن
أ
عن
ناهيك
الحيوانات،
لدى
د
موجو
األنا
أو
ّ
ٰ
ٌ ٰ
ٰ
علم مطلقًا.
واألجسام الظاهرة ،يف حني أ ّن أيًّا من هذه االنعكاسات ال يعترب ً
طب ًعا من املمكن تصحيح هذا الخطأ بالقول إ ّن العلم موجو ٌد يف اإلدراك املطلق أيضً ا ،ولكن غاية ما يف األمر أ ّن اإلدراك لو
علم مركّ ًبا؛ لكن إذا انعدم اإلرشاف
ترافق مع اإلرشاف والوعي باملعلوم من قبل النفس أو األنا ،فهو يف هذه الحالة يصبح ً
ىل العلم أنّه بسيطٌ ،وهذا األمر يناظر نوعي الجهل البسيط واملركّب.
والوعي بحيث أصبح اإلدراك ً
خالصا ومحضً ا ،فهنا يطلق ع ٰ
الجهل البسيط يعني عدم علم اإلنسان بيش ٍء وعدم ظ ّنه أنّه يعلم به ،بينام الجهل املركّب هو اعتقاد هذا اإلنسان بأنّه يعلم
بذلك اليشء رغم جهله به.
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الحالة نقول :مبا أنّنا أدركنا هذه املوضوع فقد أدركنا يف الواقع ماهيته ولو بشكلٍ إجاميل ،ونظ ًرا
لكوننا منتلك وع ًيا بأ ّن هذا املوضوع قد تبلور يف ذهننا؛ فهو مييس معلو ًما لدينا.
تعريف املسألة العلمية
املقصود من املسألة العلمية أنّها القضية التي تخرب عن حقيق ٍة يف عامل الواقع ،وميكن
تتحصل من قبل الذهن
الحواس الطبيعية وسائر الوسائل املعرفية ،حيث
إدراكها من قبل
ّ
ّ
البرشي بهدف توسيع نطاق املعرفة والتع ّمق فيها؛ كام ميكن إدراكها بواسطة مدركات الذهن
البرشي بإرش ٍ
اف ووعي من قبل النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة.
ىل أساس هذا التعريف للمسألة أو القضية العلمية أن من ّيز بني طبيعة القضايا
إذًا ،ميكننا ع ٰ
ٍ
وصف وتفسريٍ للمسألة العلمية من وجهة نظر
الوهمية والعلمية ،إذ ميكن اعتباره أشمل
العلامء القدماء واملعارصين.
مبعنى أنّه موضو ٌع شخيص متحقّق
إحدى القضايا العلمية تض ّمنت موضو ًعا جزئ ًيا،
لو أ ّن
ٰ
ٰ
ٍ
فعندئذ يُطلَق
بالحواس الطبيعية وسائر الوسائل املعرفية،
الحس ،بحيث ميكن إدراكه
ّ
يف عامل ّ
ىل هذه املسألة أو القضية أنّها خارجي ٌة جزئي ٌة شخصيةٌ ،مثل قضية غليان املاء عندما تبلغ
ع ٰ
علم ينشأ يف الذهن البرشي هو عبار ٌة عن موضو ٍع
حرارته مئة درج ٍة؛ وهنا يتّضح بأ ّن ّ
كل ٍ
انعكاسا وتلق ًيا محضً ا ،ومن هذا املنطلق ميكن القول بأ ّن العلم يندرج ضمن
مع ٍني وليس
ً
النشاطات االكتشافية للنفس أو األنا.
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن الفلسفة التقليدية تتض ّمن الكثري من املباحث املتن ّوعة بخصوص
معرفة الوجود الذهني بشكلٍ عام ،وحقيقة العلم بشكلٍ خاص؛ كام تُطرح فيها مباحث حول
رشوط وخصائص نشوء العلم يف الذهن البرشي ،لكن ال يسعنا املجال هنا لتسليط الضوء عليها.

املقدّ مة الثانية :العالقة بني العلم والعالـِم واملعلوم
كل واحد ٍة من هذه الحقائق الثالثة لها ارتبا ٌط بحقيقتني أخريني بحيث ال ميكن تص ّورها
ّ
ىل تص ّور
يف ٰ
منأى عنهام؛ ألنّها تندرج ضمن املقوالت اإلضافية؛ وهذا يعني أنّنا غري قادرين ع ٰ
معلوم دون
ومعلوم ،وال تص ّور
علم
علم دون وجود عالِ ٍم
ومعلوم ،وال تص ّور عالِ ٍم دون وجود ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
علم وعالِ ٍم.
وجود ٍ
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ىل هيئة ثالثة أشياء ليست
ومن البديهي أ ّن هذه الحقائق مكنون ٌة يف باطن اإلنسان ع ٰ
الخاصة بها؛ فمن الواضح أ ّن العلم
لكل واحد ٍة منها حدودها
منفصل ًة عن بعضها ،إذ ليس ّ
ّ
والعالِم غري منفصلني عن بعضهام لكون العلم ،كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة ،يعترب نشاطًا اكتشافيًا
للنفس أو األنا يف الذهن البرشي ،والواقع أ ّن نسبة العلم إ ٰىل ذات العالِم تعترب كنسبة األمواج إ ٰىل
منفصل عن البحر ،وذلك لكون العلم متق ّو ًما بالعالِم الذي
ً
البحر ،أل ّن األمواج ال تعكس وجو ًدا
أخرى .وهذا املثال أشار إليه الشاعر
هو يف الحقيقة
انعكاس للنفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة ٰ
ٌ
أمواج من املعرفة ،وذكر
جالل الدين الرومي (مولوي) يف بعض أشعاره ،حيث وصف الفكر بأنّه ٌ
لدى العامل واملنعكسة يف ذهن السامع ،فقد ش ّبه هذه
تشبي ًها حول الكالم والصورة الحاصلة منه ٰ
ىل صعيد العلم والعالِم أيضً ا؛ أل ّن
الصورة بأموا ٍج من الكالم ،لذا ميكننا االستدالل بهذا التشبيه ع ٰ
العلم والعالِم واملعلوم هي أمو ٌر متامثل ٌة حسب التحليل العلمي.
إضاف ًة إ ٰىل ما ذُكر فاملعلوم بالذات الذي هو عبار ٌة عن ظهو ٍر أو حقيق ٍة مكنون ٍة يدركها
الذهن البرشي ،نسبته إ ٰىل العلم كنسبة صورة األمواج إ ٰىل ذاتها ،فهو واق ٌع يف خارج الذهن
الذي يتض ّمن العلم ،وهو متّح ٌد معه .وأ ّما املعلوم بالعرض فهو يعكس تلك الحقيقة املوجودة
لنفسها يف خارج وعاء الذهن البرشي ،وقد علم الذهن بصورتها عن طريق النفس أو األنا
واملبنى ،وإلخ؛ وهو
خاصة؛ مثل الشجرة واإلنسان والحجر وباقة الورد
أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة ّ
ٰ
بطبيعة الحال ال يرتبط ماهويًا بالعلم والعالِم لكونه موجو ًدا يف خارج نطاق الذهن وله
ىل وجوده الخارجي فقط ،فهذه األمور التي تناظر النار
ما ّدة وصورة وإحداثيات ترتتّب ع ٰ
والطعم والرائحة ال توجد ضمن نطاق الحقائق الذهنية لكونها من إحداثيات الوجود العيني
 الخارجي -الذي ال يوجد يف باطن الذهن.املعنى املقصود من املسألة والرأي
بعد تقرير هاتني املق ّدمتني ،نتط ّرق فيام ييل إ ٰىل بيان
ٰ
والقانون العلمي.
ميزة املسألة العلمية
ىل
الكل العلمي
أه ّم ميز ٍة تتف ّرد بها املسألة العلمية أ ّن القانون ّ
ّ
الخاص بها له القابلية ع ٰ
شمولها بالكامل ،أو أنّها ميكن أن تكون واحد ًة من موارده أو مصاديقه أو أفراده.
املسألة التي وضّ حناها يف مثال غليان املاء عند بلوغ حرارته مئة درجة ،تنطبق مع القانون
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كل ظاهر ٍة أو حادث ٍة تالحظ يف عامل
الكل ،ولكن هذا االنطباق ال يعني بطبيعة الحال أ ّن ّ
ّ
الخاص
الخارج يجب وأن تندرج بشكلٍ عميل ضمن قانونٍ مح ّد ٍد ،إذ من املمكن أ ّن القانون
ّ
بهذه الظاهرة أو الحادثة ليس مكتشفًا حني طروئهام ،ولكن هناك حقيق ٌة كلّي ٌة فحواها أ ّن
كل دون أد ٰىن ٍّ
شك فيام لو أمكن تكرار
كل أم ٍر يحدث يف عامل الخارج يكون خاض ًعا لقانونٍ ّ
ّ
ما يشابهه أو أ ّن الذهن البرشي قد ارتبط معه إدراك ًيا .وسوف نتط ّرق إ ٰىل بيان هذا املوضوع
يف املباحث الالحقة.
تعريف الرأي العلمي وبيان ميزته
خاص
املقصود من الرأي العلمي هو طرح
إحدى القضايا الجزئية أو الكلّية يف موضعٍ ٍّ
ٰ
ٍ
ظروف معين ٍة بحيث ميكن تحليله وبيان جوانبه علم ًيا ،فحينام نطرح القضية التالية:
ضمن
«نحن اآلن يف فصل الربيع ،وفيه تنمو األشجار واألزهار ،وتصبح النباتات خرضاء قشيبة» فهذا
يعني أنّنا طرحنا قضي ًة ميكن تحليلها وبيان جوانبها علم ًيا ،وكذا هو الحال حينام نتط ّرق إ ٰىل
رشح وتحليل قضي ٍة كلّي ٍة يف إطار هذا الوضع الخاص والظروف املعينة.
كل قضي ٍة ضمن أحد اآلراء العلمية ال يعني أنّها ميكن أن ت ُطرح فيه
من البديهي أ ّن إدراج ّ
حقًّا ،فنحن جمي ًعا نعلم بطرح املئات من القضايا  -املسائل العلمية  -النظرية والنظريات
والفرضيات يف مختلف املراكز واألوساط العلمية بزعم أنّها ميكن أن تطرح يف إطا ٍر علمي؛
ىل طاولة البحث والتحليل من حيثي ٍة علمي ٍة
لك ّنها يف واقع الحال غري مؤ ّهل ٍة ألن تُطرح ع ٰ
بحت ٍة ،ناهيك عن أ ّن الكثري منها يتعارض مع ماهية العلم بأدلّ ٍة تثبت ذلك ،مثل نظرية
ىل
الغريزة الجنسية التي طرحها سيجموند فرويد ،ونظرية أوغست كونت التي أكّد فيها ع ٰ
اجتياز اإلنسان ثالث مراحل.
تعريف القانون العلمي وبيان ميزته
ترى ما املقصود من القانون العلمي؟
يا ٰ
وكل منظّ ٍر أو
املعنى املقصود من القانون العلميّ ،
العديد من النظريات طُرحت لبيان
ٰ
منظّرين ع ّدة تب ّن ٰى واحد ًة منها ،ويبدو أ ّن غالبيتها تتض ّمن بُع ًدا واح ًدا أو أبعا ٍد ع ّدة بخصوص
مثال
تعريف القانون العلمي ،مام يعني أنّها ليست متضا ّد ًة ومتعارض ًة مع بعضها؛ ونسوق ً
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يك يتّضح املوضوع بشكلٍ أفضل:
ىل التكرار
حينام يقول أحد املفكّرين« :القانون العلمي هو تلك القضية التي لها القابلية ع ٰ
يف عامل الخارج» ،فكالمه هذا ال يعني أنّه يعارض املفكّر الذي يقول« :القانون العلمي هو تلك
القضية التي ميكن تطبيقها يف العديد من املوارد ،ومتتاز بكلّي ٍة شامل ٍة تع ّم أكرث من فر ٍد ومصداقٍ ».
إحدى الظواهر أو الحوادث إن مل تنطبق
الحقيقة أ ّن مقصود كال هذين املفكّرين هو أ ّن
ٰ
ٍ
ىل أكرث من مصداقٍ
واحد ،فهي ليست ذات حيثي ٍة علمي ٍة ،إذ إ ّن جميع املفكّرين واملنظّرين
ع ٰ
ىل كون القضايا الجزئية املح ّددة والتي تحيك عن الحقائق الكامنة يف الحوادث
متّفقون ع ٰ
أي ٍ
بعد من أبعاد القانون العلمي حتّ ٰى وإن استطعنا تحليلها
الجزئية املح ّددة ،ليس فيها ّ
ورشحها من وجهة نظ ٍر علمي ٍة باعتبارها مسائل علمية.
«كل قانونٍ
علمي يثبت أ ّن حدوث جميع الظواهر يف عامل
كام أ ّن املفكّر الذي يقولّ :
ٍ
ٍ
ٍ
كل
خاص ٍة وعدم وجود موانع تسفر عن حدوث خللٍ يف ّ
بظروف
الخارج مرشو ٌط
ومقتضيات ّ
واحد ٍة منها» ،فهو يطرح ال ُبعد ذاته للقانون العلمي املطروح من قبل املفكّر الذي يقول« :لو
انعدم النظم من عامل الوجود ،سوف تنعدم جميع القوانني يف املعرفة البرشية».
كام نالحظ من النظريات املذكورة ،فهي غري متعارض ٍة مع بعضها يف مجال تعريف القانون
تحليل ورش ًحا مفيدين
إحدى الجهات ،حيث تتض ّمن ً
العلمي ،كام أنّها تؤيّد بعضها البعض من
ٰ
ىل ضوء آراء متن ّوعة.
لواحد ٍة من الحقائق ع ٰ
الخاص بالقانون العلمي والذي هو يف غاية األهمية:
بعد هذه التوضيحات نذكر التعريف
ّ
القانون العلمي هو تلك القضية الكلّية التي تتبلور فيها ظاهر ٌة منتظم ٌة يف عامل الوجود،
ٍ
ٍ
خاص ٍة بحيث يستحيل تحقّقها حتّ ٰى
رشوط
وحدوث هذه الظاهرة منو ٌط بتحقّق
ومقتضيات ّ
مقتض ٍ
مع انعدام ٍ
رشط أو ٍ
واحد فقط؛ أل ّن هذا التحقّق يعترب سببًا أساسيًا يف حدوثها؛ ومن
هنا تنشأ كلّية القانون ،أي إ ّن تلك األمور ـ الرشوط واملقتضيات ـ هي يف حالة وجو ٍد واستمرارٍ.
ىل ما ذكر نقول إ ّن استنارة سطح األرض املقابل للشمس يعترب قاعد ًة كلّي ًة فيام
وكمثا ٍل ع ٰ
لو استم ّرت الظروف واملقتضيات املوجبة له ،وبتعبريٍ علمي فهذه االستنارة تتّصف بالكلّية
رشيطة بقاء العلل والعوامل املسبّبة لوقوع سطح الكرة األرضية يف مقابل الشمس.
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ىل ما ذُكر نستنتج ما ييل :الوجود املتواصل لعلل وعوامل وقوع سطح األرض يف
بنا ًء ع ٰ
مقابل الشمس يؤ ّدي بشكلٍ عام إ ٰىل استنارته.
وفيام ييل نشري إ ٰىل أربعة مواضيع ها ّمة تطرح يف مبحثنا الحايل:
املوضوع األ ّول :السبب يف واقعية القوانني العلمية
ىل عامل الوجود وهو الذي يصونه
الله سبحانه وتعا ٰىل هو الذي أوجد النظم الحاكم ع ٰ
أي تفسريٍ
ويحفظه من الخلل ،لذا لو أنكرنا وجوده تعا ٰىل ففي هذه الحالة ال ميكننا طرح ّ
معقو ٍل لهذا النظم العظيم الذي يعترب املصدر الوحيد للقوانني العلمية ،إذ من البديهي أننا
ىل إيجاده سوا ًء يف املايض أو
ال ميكننا نسبته إ ٰىل ّ
أي أم ٍر آخر ،فال يوجد يش ٌء له القابلية ع ٰ
ىل سبيل املثال حينام نقول إنّك ال منتلك أيّة خلفي ٍة علمي ٍة أو تجرب ٍة بالنسبة إ ٰىل
الحارض .ع ٰ
أي قانونٍ بخصوص مراحل
التفاحة الناضجة وهي يف الشجرة ،فسوف لن تتس ّن ٰى لك معرفة ّ
نضوجها يف املايض وال بخصوص التح ّوالت التي ستطرأ عليها فيام بعد؛ ومن املستحيل مبكانٍ
معرفة ماهية هذه التفاحة سابقًا والحقًا عن طريق املشاهدة والتحليل التجريبي حتّ ٰى وإن
كانت استنتاجاتنا متناهي ًة يف الدقّة[[[.
حتّ ٰى لو افرتضنا أنّك شاهدت يف هذه الدنيا كائ ًنا واح ًدا فقط دون أن تشاهد شبيهه ،ففي
هذه الحالة أيضً ا ال ميكنك معرفة املراحل التي طواها يف مسرية وجوده ليبلغ هذه املرحلة
ىل معرفة ما ستؤول إليه أوضاعه وأحواله
التي هو فيها عند مشاهدته ،كام أنّك غري قاد ٍر ع ٰ
مستقبل.
ً
ىل ذلك
املوضوع الثاين :الس ُبل املتن ّوعة الستكشاف القوانني العلمية والعوامل املساعدة ع ٰ
ىل استكشاف القوانني العلمية يتمثّل يف ذلك الفهم الفطري األصيل
أ ّول عاملٍ يساعدنا ع ٰ
[[[ هناك مالحظ ٌة جدير ٌة بالذكر بخصوص هذا املوضوع ،وهي كالتايل :حينام نقول «مبا أنّك ال متتلك أيّة خلفي ٍة علمي ٍة أو تجرب ٍة
أي قانونٍ بخصوص مراحل من ّوها
بالنسبة إ ٰىل التفاحة الناضجة وهي يف الشجرة ،ففي هذه الحالة سوف لن تتس ّن ٰى لك معرفة ّ
يف املايض وال بخصوص التح ّوالت التي ستطرأ عليها فيام بعد لتصبح ناضجةً؛ وبالتايل من املستحيل مبكانٍ معرفة ماهية هذه
التفاحة سابقًا والحقًا عن طريق املشاهدة والتحليل التجريبي حتّ ٰى وإن كانت استنتاجاتنا متناهي ًة يف الدقّة» ،فطب ًعا ال نقصد
وكل يش ٍء يشابهها
مختص ٌة بها فحسب ،وإنّ ا قصدنا هنا التفاحة ّ
هنا أ ّن الخلفية العلمية والتجربة السابقة بخصوص التفاحة
ّ
ٍ
معلومات بالنسبة إ ٰىل
ىل
رثى؛ ّ
فكل تحليلٍ علمي يُ ٰ
مثل ال ُك َّم ٰ
جرى حول أحد األشياء سوا ًء كان طبيعيًا أو صناعيًا دون أن يرتكز ع ٰ
مبكانٍ
مستقبل.
ً
ىل املسرية التي قطعها وما ستؤول إليه أوضاعه
ع
ف
ر
التع
املستحيل
فمن
ومستقبله،
ماضيه
ّ
ٰ
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رش أن ال وجود أليّة حقيق ٍة أو ظاهر ٍة يف
أو اإلدراك العقيل اليقيني ،وقد ثبت لنا جمي ًعا كب ٍ
عامل الوجود يف خارج نطاق القانون.
سوى األجسام املحسوسة دون
يرى يف هذا الكون ٰ
قد يت ّوهم البعض قائلني :اإلنسان مل يكن ٰ
أن يدرك أيّة قضي ٍة كلّي ٍة ميكن أن يطلق عليها عنوان «قانون» ،إذ إ ّن إدراك هذا النمط من القضايا
مثيل لإلدراك الفطري األصيل أو العقيل اليقيني.
قد حدث بشكلٍ تدريجي ث ّم أصبح ً
ىل هذا التو ّهم بالقول :لو اعتربنا هذا اال ّدعاء صائبًا ،فهو ال يعني اعتبار اإلدراك
ونر ّد ع ٰ
املنهجي -القانوين -لجميع أجزاء الوجود وارتباطاتها بأنّه ظاهر ٌة جديد ٌة وثانويةٌ ،أل ّن منظومة
اإلنسان النفسية وقابلياته الذهنية التي ظهرت يف تاريخ تكوينه ،حتّ ٰى وإن مل تتمكّن يف
ىل الكرة األرضية من معرفة ذلك اإلدراك األصيل واملنهجي لعامل الوجود بشكلٍ
باكورة حياته ع ٰ
ومفصلٍ  ،لك ّنه مبرور الزمان ومن خالل ارتباطه تدريجيًا بالجوانب الظاهرية للكائنات،
واض ٍح
ّ
امتلك القابلية التي تؤ ّهله إلدراك حقيقة كائنات عامل الوجود بشكلٍ منهجي.
ىل أساس رؤي ٍة علمي ٍة كان دافعه األ ّول
اإلنسان منذ لحظة ارتباطه بسائر الكائنات ع ٰ
واألسايس يف استكشاف قوانني الوجود هو امتالك إدر ٍ
ولربا يستهني البعض بالسؤال
اك أصيلٍ ّ ،
عن علّة هذا اإلدراك األصيل يف عرصنا الراهن.
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل وجود العديد من األساليب املعتمدة يف استكشاف القوانني العلمية،
ىل طبيعتها ودالالتها.
وبعضها ذات مراحل ينبغي لذهن اإلنسان اجتيازها يك يطّلع ع ٰ
متنوعة الستكشاف القوانني العلمية
أساليب ّ
ميكن تقرير املراحل التي يطويها الذهن البرشي يف عملية استكشاف القوانني العلمية،
كام ييل:
 .1إيجاد ٍ
الحواس أو أيّة جه ٍة ووسيل ٍة مستودع ٍة يف باطن اإلنسان يعتمد عليها
ارتباط بني
ّ
ٍ
ارتباط بني مختلف وسائل
يف توسيع نطاق إدراك املوضوع وتحديده بدقّ ٍة ،كذلك إيجاد
الحواس الباطنية.
وعوامل اإلدراك الباطني التي يطلق عليها عنوان
ّ
الحواس أو أيّة جه ٍة أو وسيل ٍة مستودع ٍة يف
 .2العمل بالتجربة وإكامل املشاهدة بواسطة
ّ
باطن اإلنسان يعتمد عليها يف توسيع نطاق االرتباط باملوضوع وتحديده بدقّ ٍة ،ويف هذه
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املرحلة يجري االستقراء واملتابعات الفكرية الرضورية ،حيث يت ّم فيها وضع األسس الالزمة
لكلّية القضية بعد طي املراحل الالزمة ملعرفة القانون العلمي.
 .3إزالة َمواطنِ إثار ِة الغموض وسائر القضايا االستثنائية تزام ًنا مع البحث والتحليل حول
نسعى إ ٰىل استكشافه
ىل القانون الذي
ما ييل :هل ميكن ملَواطنِ إثار ِة الغموض أن تنطبق ع ٰ
ٰ
ىل القانون املقصود
أو أ ّن األمر ليس كذلك؟ وهل إ ّن عدم انطباق امل َواطن املشار إليها ع ٰ
ىل كلّيته أو أنّه يؤ ّدي إ ٰىل تضييق نطاقه فقط؟
يؤث ّر سلبيًا ع ٰ
ىل هيئة قانونٍ منتز ٍع من نطاق املوجودات
 .4تحقّق قضي ٍة كلّي ٍة يف ذهن الباحث ع ٰ
املح ّددة والجزئية.
الكل بالنسبة ملن استكشفه ومن علم به عن طريق الدراسة
بعد هذه املرحلة فالقانون ّ
أي سبيلٍ آخر ،سوف يصبح قضي ًة كلّي ًة يف ذهن املطّلعني
أو االختبار أو البحث العلمي ،أو ّ
عليه بحيث يت ّم اإلرشاف عليه من قبل النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة يعتربها
الشخص العالِم ح ّجةً.
من البديهي أ ّن العالِم خالل مسريته لبلوغ هذه املرحلة يزاول نشاطات تطبيقية وقياسية
وغريها ،لكن ال يسعنا املجال لتسليط الضوء عليها بالرشح والتحليل يف مبحثنا هذا.
املوضوع الثالث :كلّية القانون العلمي ومنشؤه
ال ميكن أليّة قضي ٍة أن تتّصف بحيثي ٍة قانوني ٍة ما مل تكن كلّيةً ،واملقصود من الكلّية هنا
كل يتق ّبل صدق املحمول يف جميع أفراده ومصاديقه ،ومثال ذلك
أ ّن موضوع القضية بشكلٍ ّ
بكل أفراده ومصاديقه ،ومحبّة
يحب الح ّرية» ،فموضوعها اإلنسان ّ
القضية التاليةّ :
«كل إنسانٍ ّ
الح ّرية هي املحمول.
يبقى متّصفًا بالكلّية ما دامت الظروف واملقتضيات
إ ّن النظم الجاري يف حقائق عامل الوجود ٰ
الالزمة لتكراره موجودةً ،فهي التي تضمن استمرار الحركة املنتظمة يف الكون والتي توجِد
معلوالت ونتائج متشابه ًة ومتجانسة.
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منشأ ك ّلية القوانني
منشأ كلّية القوانني ميكن تلخيصه يف أمرين أساسيني كام ييل:
األ ّول :عمومية وشمول النظام الجاري لجميع الكائنات املوجودة يف عامل الخارج ،مثل
أي ٍ
واحد منها ما دام
لدى ّ
حي بحيث ال يتخلّف عنه ّ
قانون «صيانة الذات» املوجود ٰ
كل كائنٍ ٍّ
يطوي مسرية حياته بسالم ٍة واعتدا ٍل ،وكام أرشنا أعاله فإ ّن تشابه وتكرار الظروف واملقتضيات
الجارية يف عامل الوجود والتي تتم ّخض عنها معلوالت ونتائج متشابهة ومتجانسة ،هي منشأ
كلّية القوانني التي توجد العلوم.
الثاين :ألجل أن نحرز الكلّية الناشئة من إدراك ذات القضية وأجزائها التي هي مفاهيم
أي
تجريدية ،ككلّية قوانني املسائل الرياضية والتي توصف بأنّها إنشائيةٌ؛ ال حاجة لنا إلجراء ّ
ىل
استقرا ٍء وتتبّعٍ ملختلف موارد ومصاديق الوجود ،بل يكفي يف ذلك امتالك الذهن قدر ًة ع ٰ
تجريد العدد والعالمة ومعرفة نسبة االرتباط فيام بينهام.
بكل ٍ
تأكيد طرح قضي ٍة كلّي ٍة -
مثل حينام تطرح القضية التالية 4 = 2 x 2 :فهذا يعني ّ
ً
كل -ولسنا بحاج ٍة هنا إ ٰىل استقراء جميع مواردها ومصاديقها ،حيث إ ّن كلّيتها وصدقها
قانون ّ
ٍ
ألغى من العدد مش ّخصاته وأجزاءه العينية ،فنحن يف هكذا قضايا كأنّنا
معلوالن
لتجريد ٰ
ىل نفسها « ،»Identityمثل قولنا إ ّن املثلث ثاليث
إحدى الحقائق ً
نحمل ماهية
ٰ
حمل ذات ًيا ع ٰ
الشكل ،أو املثلث له ثالثة أضال ٍع[[[.
[[[  -بيان طبيعة الحقائق التي تثبتها املسائل الرياضية هو يف الواقع بحاج ٍة ٰإىل ٍ
ومفصلني ،لك ّن هذا األمر
بحث وتحليلٍ دقيقني ّ
ىل هذا النحو.
إ ٰىل ح ّد اآلن مل يحظ باهتامم الباحثني كام ينبغي ،ونحن هنا أقحمناه يف بحثنا ع ٰ
وفيام ييل نشري إ ٰىل عد ٍد من املواضيع التي ميكن اعتبارها حقائق يت ّم إثباتها أو تعريفها عن طريق املسائل والعمليات الرياضية:
سوى تحقّقها بح ّد ذاتها ،مام يعني
أ  -املسائل والعمليات الرياضية ت ُدرج ضمن القضايا اإلنشائية التجريدية التي ال واقع لها ٰ
ىل أساسها هذه النتيجة ،هي ذات معناها؛ وهذه
أ ّن الحقيقة التي نستحصلها من املعادلة ( )4 = 2 * 2أو التي تثبت ع ٰ
ىل إ ٰىل األد ٰىن ،أي إ ّن معناها هو نفس األمر الصادر والذي يُلزم الداين
ىل غرار األوامر التي تصدر من األع ٰ
الداللة يف الواقع ع ٰ
ربا يكون شخص ًيا وخصوص ًيا ،إال أ ّن القضايا
األمر
معنى
ن
م
يتض
الذي
اإلنشاء
ن
أ
يف
يكمن
االختالف
باتّباع فحواه ،لك ّن
ّ
ّ
ّ
ٰ
الرياضية دامئًا ما تكون كلّيةً.
والخاص
ومن هنا يتّضح لنا أ ّن الحقيقة التي نستشفّها من املعادالت الرياضية ال تندرج ضمن نطاق عامل الخارج املحسوس
ّ
حتّ ٰى وإن انطبقت عليه ،إذ بعد أن تبلغ قدرة التجريد الريايض يف ذهن اإلنسان درجة الفعلية وتخرج من نطاق االستعداد
ٍ
فحينئذ تخرج هذه املعادالت عن إطار العامل العيني الخارجي؛ وال فرق يف ذلك بني الوحدات الرياضية والقضايا
والقابلية،
العددية والعالمات الدالّة والخطوط واألشكال الهندسية املج ّردة.
الحس الخارجي ،وهي تندرج يف صنفني أساسيني كالتايل:
غنى عن عامل ّ
إذًا ،املعادالت الرياضية يف ٰ
الحسية الخارجية كتلك التي يعتمد عليها يف علم
للحقائق
حلولً
تضع
ها
ن
لك
محضة
تجريدية
الصنف األ ّول :معادالت
ّ
ّ
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املقدّ مة الرابعة :تعيني معيار املوضوع العلمي وأبعاده
فحوى موضوع البحث يف هذه املق ّدمة تتل ّخص مبا ييل :استنا ًدا إ ٰىل ما ذُكر يف املباحث
ٰ
متى ميكننا اعتبار كذا موضو ٍع بأنّه علمي ،واملوضوع الكذايئ ليس بعلمي؟
اآلنفةٰ ،
ىل
لإلجابة عن هذا السؤال نقول برصيح العبارة :مضمون السؤال يعترب بني ًة أساسي ًة يت ّم ع ٰ
أساسها تعيني مصري القيم والعلوم ،حيث نروم من خالله معرفة طبيعة ذلك املوضوع الذي
ميكن وصفه بالعلمي.
الفيزياء وغريه ،لذا لو أخذنا الجانب الريايض منها بشكلٍ
مستقل يف معز ٍل عن نتائجها العملية فسوف يدركها الذهن كام
ٍّ
األخرى يف نشاطه الفكري.
يدرك الحقائق
ٰ
رص
ع
كل
ّ
يف
الحس
عامل
ىل
إ
بالنسبة
البرش
ميتلكها
التي
املحدودة
املعلومات
ضوء
ىل
ع
ُرحت
ط
رياضية
معادالت
الصنف الثاين:
ٍ
ّ
ٰ
ٰ
ىل أرض
ومجتمعٍ ،حيث تنشأ يف أذهان علامء الرياضيات فقط ،ونظ ًرا ملعلومات البرش املحدودة فهي ال ميكن أن تطبّق ع ٰ
وكل ما يرتتّب عليها من معلومات ،حقائق ثابتة ال تتأث ّر مطلقًا
الواقع بشكلٍ عميل؛ ولكن رغم ذلك يعترب العلامء نتائجها ّ
باملعلومات والرغبات والعواطف الشخصية أو الظروف املكانية.
الحس ،فهي من هذه الناحية تندرج ضمن مفاهيم املنطق
إذًا ،النمط الثاين من املعادالت الرياضية ال ميكن تطبيقه يف عامل ّ
الصوري والرياضيات البحتة واملنطق الريايض ،ومن هذا املنطلق ميكن تشبيهها باألطر أو األواين التي حتّ ٰى وإن مل يوجد
ىل أرض الواقع بح ّد ذاتها ونعرفها بهذه الهيئة التي هي عليها بحيث نرتقّب من وراء ذلك
طعا ٌم يوضع فيها فهي موجود ٌة ع ٰ
ىل أساسها.
استكشاف حقائق جديدة ع ٰ
ٍ
ىل غرار تلك
ع
حقائق
لطرح
عليه
االعتامد
ميكن
ال
لكن
،
رشوط
من
ذكر
ما
بحسب
ا
ح
صحي
حتّ ٰى وإن كان هذا التص ّور
ً
ٰ
ٌ
اختالف كب ٌري بني نوعية
نتوصل إليها بواسطة النمط األ ّول من املعادالت الرياضية أو املنطق الريايض؛ إذ هناك
الحقائق التي ّ
تتجل فيها ،فالنشاط الريايض الذي يتمثّل مبسائل الرياضيات البحتة يف ذهن عامل الرياضيات  -كام أرشنا آنفًا -
األطر التي ّ ٰ
ىل أيّة حقيق ٍة عيني ٍة يف نتائجها
غنى عن ّ
أي يش ٍء آخر ،لذا حتّ ٰى وإن مل تشتمل ع ٰ
تتبلور فيه حقائق كلّية عينية وذهنية هي يف ٰ
فهي ال تكون كالوعاء الفارغ الذي ال ميكن ملؤه مبضمونٍ معنيٍ؛ فلو أ ّن عامل الرياضيات اعترب نتائج معادالته الرياضية مج ّرد
وعا ٍء أو إطا ٍر ٍ
بحت ،سوف ال ينهك نفسه ويبذل جهدًا مضن ًيا يف حلحلة املسائل واملعادالت الرياضية ،لكون عمله يف هذه
ٍ
استهالك لطاقته الذهنية الق ّيمة.
الحالة مج ّرد
ب  -هل إ ّن املعادالت الرياضية تعترب رضبًا من التمرين الذهني يضاف إ ٰىل تقوية الفكر وتأهيله للقيام بعمليتي االستدالل
تسعى العقول الناضجة إ ٰىل كسبها أو ال؟
واالستنتاج بشأن الحقائق بحيث يعترب سب ًبا لتحقّق ل ّذ ٍة ذهني ٍة
ٰ
يبدو أ ّن االحتامل املشار إليه يف هذا السؤال ال ين ّم عن حال ٍة يشعر بها الذهن حينام يزاول نشاطًا رياضيًا رغم أ ّن تقوية
ىل العمليات الرياضية.
الفكر وتأهيله لالستدالل واالستنتاج والشعور باللّذة يعتربان من جملة الفوائد التي ترتتّب ع ٰ
والحس ،وهو ما يطلق عليه «نفس األمر».
ج  -الفلسفة القدمية طرحت حقيق ًة كامن ًة فيام وراء املجالني الذهني
ّ
الحل  -الحسن بن يوسف املط ّهر (رحمه الله)  -جعل املعيار يف صدق القضية التالية وما شاكلها ،انطباقها مع نفس
العالمة ّ
ىل أساس معيار البحث العلمي ،يستحيل اجتامع النقيضني وارتفاعهام» ،كذلك اشرتط
وع
الوجود،
ممكن
«اإلنسان
األمر:
ٰ
انطباق العمليات الرياضية وسائر القضايا اإلنشائية التجريدية مع نفس األمر؛ ويف املبحث الذي ساقه يف كتاب رشح التجريد
حول هذا املوضوع ،قال« :طُرح هذا املوضوع يف تلك األوقات التي كنت أستفيد فيها من الخواجة نصري الدين الطويس،
فسألته :ما الذي يقصده العلامء من األحكام الذهنية التي معيارها انطباقها مع نفس األمر؟ (مع األخذ بعني االعتبار أ ّن
نفس األمر ال يعترب نطاقًا للذهن وال للعامل الخارج عن نطاقه) .أجاب الخواجة نصري الدين الطويس :املقصود من نفس األمر
كل صور ٍة وحكمٍ ٍ
ثابت يحرض يف الذهن وبني الصور املنقوشة يف العقل الف ّعال،
تطابق بني ّ
هو العقل الف ّعال ،لذا لو حصل
ٌ
فهذا ٌ
الحل مل يقتنع بهذه اإلجابة.
صدق؛ ويف غري هذه الحالة ال تكون القضية صادقةً ،بل مخالفة للواقع» .لك ّن العالمة ّ
ىل تفسري نفس األمر بهذا النحو :عبار ٌة عن حال ٍة تجريدي ٍة تكون النفس أو األنا فيها وراء عاملي الذهن
يبدو أنّنا قادرون ع ٰ
ىل هذين العاملني ،فهي
ّ
والحس ،فتُنشئ قضايا كلّي ًة ورضوري ًة ذات طابعٍ تجريدي حقيقي بحيث لو ط ّبقنا تلك القضايا ع ٰ
الكل.
تكون حقيقي ًة وشامل ًة لجميع موارد ومصاديق ّ
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كل حقيق ٍة بح ّد ذاتها ميكن أن تطرح
ىل ضوء املباحث التي سيقت آنفًا ،ميكن القول إ ّن ّ
ع ٰ
ىل أساس األبعاد التالية:
بصفتها موضو ًعا علم ًيا ّ
لـم يتاح لنا معرفة مختلف جوانبها ع ٰ
 .1تعيني ماهية هذه الحقائق وإحداثياتها.
ىل معرفة وتقييم العوامل والظروف واملقتضيات التي لها دو ٌر يف ظهور هذه
 .2القدرة ع ٰ
الحقائق للوجود ،وإمكانية تشخيص العقبات التي تحول دون ذلك.
ىل
ىل هذه الحقائق ،والقدرة ع ٰ
 .3إمكانية معرفة طبيعة املعلوالت والنتائج التي ترتتّب ع ٰ
تقييمها قانون ًيا.
 .4الفصل بني الظواهر التي تحدث بشكلٍ
متعاقب ،مثل الفصول األربعة التي تيل بعضها
ٍ
البعض بشكلٍ
منتظم ومتوا ٍل لترتتّب عليها حقائق مح ّددة ،وبني الظواهر التي ترتبط فيام
ٍ
ٍ
بعالقات علّي ٍة.
بينها
تتجل يف عمليات املقارنة بني القضايا املتشابهة
 .5معرفة الحقيقة التي من شأنها أن ّ ٰ
واملختلفة ،والتي ميكن االعتامد عليها يف تشخيص الظواهر التي تحدث بشكلٍ متزامنٍ .
ىل املسائل
 .6أن تكون هذه الحقائق مؤ ّهل ًة ألن تُدرج ضمن األصول والقوانني الحاكمة ع ٰ
العلمية ،مثل استحالة اجتامع النقيضني أو ارتفاعهام ،وال ِّنسبيات وعالقاتها النسبية
مستقيم مع
بالحقائق املستقلّة ،وما شاكل ذلك؛ إذ من البديهي استحالة اجتامع خ ٍّط
ٍ
مستقيم يف ذات املكان والزمان ،كذلك من املستحيل مبكانٍ اجتامع سائر القضايا
خ ٍّط غري
ٍ
ٍ
تناقض ،كاجتامع العدل مع الظلم ،والحسن مع
اشتط يف اجتامعها عدم حدوث
التي ُ
القبح ،والقيم السامية مع الرذائل؛ ومبا أ ّن الصفات اإلنسانية السامية باعتبارها حقائق
أكسيولوجية منبثقة من حقائق ثابتة وال تجتمع مع الرذائل واألفعال القبيحة ،ميكن أن
ىل ضوء األبعاد املذكورة ،لذا ال ب ّد من اإلذعان إ ٰىل أ ّن القيم
ت ُطرح للبحث والتحليل ع ٰ
األخرى من شأنها أن تكون مناطًا للبحث والتحليل وفق املعايري التي
املشار إليها هي
ٰ
ىل طاولة
ذكرناها ،فحالها حال سائر املواضيع العلمية التي تُطرح يف مختلف العلوم ع ٰ
ىل
البحث والتحليل .بيان ذلك أ ّن ّ
كل حقيق ٍة تتّسم بواقعيتها ألجل ذاتها ولها القابلية ع ٰ
االتّصاف بالكلّية الشاملة بحسب املعايري املذكورة ،فهي ت ُع ّد موضو ًعا علميًا.
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علميا
اشرتاك املواضيع الطبيعية واألكسيولوجية
ً
ىل أن يكون موضو ًعا علميًا وفق املعايري التي ذُكرت يف املبحث
كام أ ّن املاء له القابلية ع ٰ
السابق ،كذا هو الحال بالنسبة إ ٰىل املعادن واألشجار واملزارع والكائنات البحرية والنور
والصوت والفلزات ،ومختلف القضايا االجتامعية واالقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية،
كل ٍ
الخاصة التي ميكن أن تندرج يف
واحد من هذه املواضيع له حقائقه
وما إ ٰىل ذلك؛ أل ّن ّ
ّ
ضمن املسار الذي وضّ حناه لكونها ذات بُ ٍ
عد علمي؛ كام أ ّن جميع الحقائق األكسيولوجية
مثل العدل والرشف والتكليف ،كذلك الدوافع الجربية التي ترتتّب عليها مصلح ٌة أو رض ٌر ،هي
األخرى ميكن أن تصبح موضو ًعا علم ًيا يُطرح للبحث والتحليل بدقّ ٍة وتفصيلٍ .
ٰ
وفيام ييل نتط ّرق إ ٰىل بيان هذه املسألة وتكافؤ املواضيع العلمية واألكسيولوجية يف
البحوث العلمية وإدراجها ضمن املواضيع العلمية:
ىل املوضوع نجده مطرو ًحا يف جميع األديان الحقّة ويف نظريات
لو أخذنا العدل كمثا ٍل ع ٰ
علامء األخالق كافّ ًة بصفته موضو ًعا أكسيولوج ًيا ،وتوضيح ذلك كام ييل:
ىل أساسها تعريفه وبيان
 .1هل إ ّن موضوع العدل يفتقر إ ٰىل ماهي ٍة مح ّدد ٍة ميكن ع ٰ
تفاصيله؟ من املؤكّد أ ّن العدل عبار ٌة عن حقيق ٍة ذات ماهي ٍة قابل ٍة للوصف والتعريف،
فهو ٌ
سلوك ينسجم مع القانون ،أو أنّه ميز ٌة نفسي ٌة فريد ٌة تصون اإلنسان العادل من
ىل تجاهلها وتحقيق منافع شخصية.
االنحراف عن القوانني حتّ ٰى وإن كانت له القدرة ع ٰ
 .2هل إ ّن العدل يخرج عن نطاق قانون العلّية الذي يعترب واح ًدا من أكرث القوانني
يرتسخ يف نفس
شمولي ًة يف عامل الوجود؟ ونق ّرر السؤال بصيغ ٍة
ٰ
أخرى :رغم أ ّن العدل ال ّ
ترى لو
يرتسخ ،فام السبب يف ذلك؟ فيا ٰ
اإلنسان إال باشرتاط وجود علّ ٍة ،لك ّنه مع ذلك ال ّ
مل تكن هناك علّ ٌة لرتسيخه يف النفس ،أو حينام يوجد مان ٌع يحول دون تحقّقه ،فهل ميكن
يرتسخ فيها؟
أن ّ
من املؤكّد أ ّن العدل ال ميكن أن يخرج عن نطاق قانون العلّية الذي يعترب واح ًدا من أكرث
القوانني شمولي ًة يف عامل الوجود ،إذ ورغم أ ّن نفس اإلنسان مج ّرد ٌة وروحه لطيفةٌ ،إال أ ّن
جريان قانون العلّية يف مجال العدل وسائر النشاطات النفسية يعترب أكرث تج ّر ًدا ولطافةً؛
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كاشف عن
كام أ ّن تنامي شخصية اإلنسان يقتيض منه أن يكون عادلً  ،فالعدل يف الواقع ٌ
هذا التنامي.
 .3كام هو معلو ٌم فالعدل بح ّد ذاته يصون اإلنسان من ارتكاب األعامل القبيحة ويحفظه
من االنحرافات النفسية بشكلٍ عا ٍّم ،ويف رحابه يتبلور اختيار اإلنسان يف انتقاء األعامل
ىل
الحسنة وأداء التكاليف وإيفاء حقوق الغري ،لكن هل ميكن تص ّور أنّه ينقلب ً
رأسا ع ٰ
ىل ارتكاب املساوئ ويس ّخر إرادته واختياره للتم ّرد
ٍ
عقب يف أحد األيام ليح ّرض اإلنسان ع ٰ
بكل ٍ
تأكيد ،إذ ال ميكن لهذا التص ّور
ىل حقوق اآلخرين؟ كال ّ
ىل التكاليف والتجاوز ع ٰ
ع ٰ
وتغي واقع الحسن والقبح
ىل أرض الواقع إال إذا انقلبت الحقائق بالكامل ّ
أن يتحقّق ع ٰ
والحق.
والتكليف
ّ
 .4هل ميكن أن يتحقّق العدل مبعناه الحقيقي لك ّنه يف الحني ذاته يحول دون تحقّق
معلوالته الطبيعية أو يقع عقب ًة يف معرفتها؟ من املؤكّد أ ّن هذا األمر ال ميكن أن يحدث،
أل ّن العدل عبار ٌة عن أم ٍر تتحقّق بوجوده جميع معلوالته ومستلزماته ونتائجه ،وكام أنّه
األخرى
يجسد حقيق ًة ميكن التع ّرف عليها ،فجميع األمور املذكورة التي ترتت ّب عليه هي
ٰ
ّ
تصبح حقائق ميكن التع ّرف عليها.
نسوق املثال التايل لبيان املوضوع بشكلٍ أفضل :اإلنسان العادل لديه طأمنين ٌة نفسيةٌ،
والناس يحرتمونه ويثقون به ،كام أنّه ميتلك شوقًا عار ًما يك يرتقي بنفسه يف سلوكه العقاليئ
ويف مجتمعه الذي يعيش بكنفه.
ٍ
ىل العدل ،لك ّنها ال تحدث حني تحقّقه ،ومثال
 .5لنفرتض حدوث
حاالت متعاقب ٍة ترتتّب ع ٰ
ذلك تعاقب الفصول األربعة.
مبا أ ّن تعاقب عد ٍد من الحاالت حني حدوثها بشكلٍ متواصلٍ سببه كون العلّة أو العلل
موجود ًة يف إطا ٍر يفوق إطار معلوالتها بحيث تجعلها تحدث دامئًا بشكلٍ
متعاقب ،لذا
ٍ
ىل العدل ،وحتّ ٰى لو كان هذا
ميكن القول حتّ ٰى إن وجدت أحداث متعاقبة ترتتّب ع ٰ
ومتواصل ،ففي هذه الحالة يصبح مشمولً لقانون العلّية الذي أرشنا إليه
ً
التعاقب دامئًا
يف النقطة الثانية من هذا املبحث.
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 .6العدل هو يف الواقع كسائر املواضيع العلمية ،أي ميكن مقارنته يف أط ٍر عديد ٍة مع
القضايا التي ت ُطرح للمقارنة من حيث الك ّم والنوع ،مثل االختالف بني العدل والرت ّحم من
حيث املاهية والقيمة ،وما إ ٰىل ذلك.
ىل
 .7بشكلٍ عا ٍّم هناك العديد من العوامل والرشوط واملقتضيات لتحقّق العدل ،فهو ع ٰ
غرار سائر القضايا من حيث اإلمكانية كموضو ٍع للبحث والتحليل العلمي ،لذا ال ميكننا
أي أم ٍر كان كعاملٍ أو ٍ
ىل أرض الواقع مثلام هو الحال
اعتبار ّ
رشط أو مقتيض لتحقّقه ع ٰ
بالنسبة إ ٰىل سائر القضايا العلمية التي ال ميكن أن تتحقّق كيفام كان ،وكام هو الحال
الخاصة التي تحول دون حدوث بعض األمور التي يهدف العلم
بالنسبة إ ٰىل تلك الحقائق
ّ
إ ٰىل معرفة طبيعتها.
خاص ٌة تحول دون تحقّق العدالة أو تقيض عليها بالكامل
ً
عم ذُكر ،هناك عقباتٌ ّ
فضل ّ
أي يش ٍء كان؛ ومثال ذلك أ ّن
يف نفس أحد الناس ،وبالطبع هذا األمر ال ميكن أن يتحقّق من ّ
سبب يف تبخري املاء وزواله من مكانٍ ما ،ليس من شأنها أن تفي بذات
الحرارة التي هي ٌ
الدور وتزيل العدالة من نفس إنسانٍ ما ،بل إ ّن السبب األسايس يف حرمان اإلنسان نفسه من
هذه امليزة السامية يكمن يف نزواته وشهواته وأنانيته واستبداده؛ ومن هذا املنطلق لو تتبّعنا
ويسعى إ ٰىل تشذيب شخصيته
معنى العدل
ٰ
ف ّعالية أحد األشخاص والحظنا أنّه يف صدد معرفة ٰ
بغية تحقيق هذا الهدف ،فهو حقًّا يحثّ
ىل املعرفة التا ّمة
الخطى يف هذا املضامر اعتام ًدا ع ٰ
ٰ
لهذه امللكة السامية وعرب صيانة نفسه من الرذائل واالنحرافات التي تعرقل مسريته هذه.
ىل مشاهدة تنامي
ىل ترسيخ العدل يف نفسه ،ونحن بدورنا قادرون ع ٰ
وبهذا الشكل يعمل ع ٰ
شخصية هذا اإلنسان لحظ ًة بلحظ ٍة مثلام نشاهد عملية منو أزهار األشجار لتصبح مثا ًرا فيام
بعد؛ ويف الحني ذاته فهو حينام يبلغ هذا املقام السامي قد يهوي منه ساق فيام لو مل يلتزم
مببادئه األساسية ،وهنا أيضً ا ميكننا مشاهدته وهو يسقط إ ٰىل الحضيض.
وكام هو معلو ٌم فالنزعة النفعية املفرطة والنزوات الشهوانية املتط ّرفة تعترب سببًا أساسيًا
يبقى
يف محو األخالق املتعالية وإزالة الرغبة يف نيل الفضائل ،ونتيجة ذلك يزول العدل وال ٰ
معب ٍة هذا
مكا ٌن له يف نفس اإلنسان ،والشاعر جالل الدين الرومي (مولوي) وضّ ح يف أشعا ٍر ّ
السقوط بشكلٍ علمي ويف إطا ٍر أديب ،ففي بادئ األمر أشار إ ٰىل كيفية حدوث هذا األمر بشكلٍ
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ىل أنّه ال يحدث فجأ ًة ودفع ًة واحدةً ،إذ إ ّن الصفات الحميدة الراسخة
تدريجي ،حيث أكّد ع ٰ
يف نفس اإلنسان مثل العدل والرشف ،وكذلك الصفات الرذيلة والطباع الس ّيئة ،تزول وتندثر
بشكلٍ تدريجي حسب القانون النفساين للبرشية[[[.
عندما تزول املح ّبة السامية لبلوغ الكامل والتي توصف بأنّها العشق الحقيقي ،فهذا يعني ما
تجف تدريج ًيا فتؤول إ ٰىل الزوال ،والحقيقة أ ّن اضمحالل
ييلّ :
لعل هذه املح ّبة تشبه الجذور التي ّ
إلحدى الفضائل
الفضائل يعني زوال عللها ،لذا لو اعتربنا املحبّة السامية لبلوغ الكامل معلول ًة
ٰ
البرشية املتعالية ،فمن البديهي أ ّن زوال هذه الفضيلة سيؤ ّدي إ ٰىل زوال املحبّة التي هي علّ ٌة لها؛
ىل هذا األساس ميكننا تفسري ما أرشنا إليه يف شعر جالل الدين الرومي.
وع ٰ
ال ّ
شك يف أنّنا لو استطعنا طرح تفسريٍ علمي للعدل الذي يعترب واح ًدا من املبادئ العليا،
األخرى علميًا؛ ونشتهد مبثالني هنا يك
سوف نتمكّن أيضً ا من تفسري جميع الفضائل األخالقية
ٰ
يتّضح املوضوع بشكلٍ أفضل:
املثال األ ّول :الشعور باملسؤولية والتكليف ،يفوق العلل الجربية والدوافع إ ٰىل تحقيق
املنفعة أو الرضر؛ فهو يعني الرغبة يف أداء التكليف.
من الطبيعي أ ّن هذا الشعور الذي ينبثق من دوافع الضمري اإلنساين السامي يتض ّمن بني
طياته أعظم القيم؛ ومع ذلك فكام أرشنا يف بحثنا الذي طرحناه حول قيمة العدل ،نحن قادرون
ىل إجراء ٍ
بحث علمي حول ماهية الشعور بالتكليف وأدائه؛ ولتعريف ماهية تكليف اإلنسان
ع ٰ
نقول :هو عبار ٌة عن التحريك الجا ّد لإلنسان بغية فعلٍ أو ترك عملٍ توجبه املصلحة.
ٍ
تعريف علمي ،حيث نقول:
معنى ذات التكليف يف إطار
كذلك نحن قادرون ع ٰ
ىل بيان ٰ
ٍ
تكليف يف ذ ّمة ٍ
شخص معنيٍ.
التكليف يعني وقوع
ٍ
تكليف يف ذ ّمة ٍ
معيٍ.
والشعور بالتكليف فهو عبار ٌة عن إدراك وقوع
شخص ّ
وأ ّما أداء التكليف فيام وراء العوامل الجربية والطبيعية والدوافع الشخصية يف النفع والرضر،
فهو يعني االمتثال إ ٰىل الشعور بالتكليف ومن ث ّم العمل به من منطلق دوافع الضمري أو أوامر
الخاصة بالنفع والرضر الشخيص.
العقل العميل التي تصدر فيام وراء العوامل الطبيعية ّ
[[[ جالل الدين الرومي ،ديوان شمس (باللغة الفارسية).
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ىل البحث والتحليل بخصوص نشوء شعو ٍر كهذا والرغبة
ومن هذا املنطلق نحن قادرون ع ٰ
ىل فهم حقيقة الضمري وتحليل طبيعته بشكلٍ علمي كتحليل
يف أداء التكليف ،ولنا القابلية ع ٰ
أخرى نقول :من منطلق علمنا بأ ّن الشعور النبيل باملسؤولية
علل سائر حقائق الوجود؛ وبعبار ٍة ٰ
ىل أساس قدرتنا يف أداء التكاليف فيام وراء العوامل والدوافع الجربية وشبه الجربية
والتكليف ،وع ٰ
ٍ
مقارنات علمية بالكامل وكسب
ىل إجراء
التي ال ميكن أن توجد دون علّ ٍة ودافعٍ؛ فنحن قادرون ع ٰ
لدى متابعتنا وتحليلنا تلك العلل التي توجد الشعور املذكور يف نفس اإلنسان.
نتائج ٰ
نتوصل إ ٰىل نتيج ٍة علمي ٍة
ىل ذلك نقول :عن طريق البحث العلمي ميكن أن ّ
وكمثا ٍل ع ٰ
فحواها أ ّن اإلنسان الذي يحدوه ٌ
شوق لبلوغ الكامل سوف يدرك يف جميع األحوال أ ّن الشعور
ىل ضوء دوافع النفع والرضر
باملسؤولية يف أداء التكليف يف
ٰ
مجرى العوامل الطبيعية ع ٰ
ىل اإلنسان يف أحد جوانبه نبذ األنانية؛
الشخيص ،يتعارض مع ذلك الكامل الذي يوجب ع ٰ
مهم ورضوريًا بالنسبة له فيمتثل له ملبيًا دعوة
ىل هذا األساس يصبح التكليف بح ّد ذاته ً
وع ٰ
الضمري والعقل السليم.
ٍ
ببحوث علمي ٍة بخصوص سائر الجوانب
ىل القيام
استنا ًدا إ ٰىل ما ذُكر فنحن قادرون ع ٰ
العلمية لهذا املوضوع ،كالبحث والتحليل حول معلوالت األحداث املتزامنة املتوالية ومختلف
ٍ
ارتباط مبسألة الشعور وأداء التكليف من داعي
مستلزماتها ونتائجها من حيث كونها ذات
نداء الضمري.
نحن من خالل هذه البحوث العلمية نستطيع أن نفهم حقيقة ٍ
واحد من أه ّم معلوالت
الشعور باملسؤولية والتكليف ،أال وهو تفعيل القابليات الب ّناءة املقتدرة يف الذهن بغية نيل
ىل م ّر التاريخ؛ وما يدعو لألسف أنّنا لو مت ّعنا يف جميع البحوث
درجة الكامل املا ّدي واملعنوي ع ٰ
ىل صعيد التط ّور البرشي ،سنجدها تشرتك مبا ييل« :العقول البرشية
العلمية التي د ّونت ع ٰ
املقتدرة هي التي مكّنت اإلنسان من تحقيق هذا التط ّور املذهل يف العلم والصناعة» ،وقلّام
نجد من يقول« :ما أعظم الشعور النبيل باملسؤولية والتكليف! فهو الذي دعا العقول البرشية
وتسعى لتحقيق التط ّور».
الكبرية ألن تنشط
ٰ
أسمى القيم األخالقية ،ومن املؤكّد أ ّن
ىل النفس يُعترب واح ًدا من
املثال الثاين :اإليثار ع ٰ
ٰ
غنى عن ذكر تفاصيل حوله.
ماهيته العلمية واضح ٌة غاية الوضوح بشكلٍ يجعلنا يف ٰ
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ىل مصالحه الشخصية ،فهو صاحب إيثا ٍر
ّ
كل إنسانٍ ير ّجح مصالح اآلخر أو اآلخرين ع ٰ
أقل
ىل ّ
«مؤثِر» .هذا هو التعريف ّ
ىل ماهية اإليثار علم ًيا ،وع ٰ
الكل الذي يكفينا يف التع ّرف ع ٰ
يقل شأنًا عن سائر التعاريف التي طُرحت حوله باعتباره موضو ًعا علميًا.
تقدي ٍر فهو ال ّ
ىل ما ذُكر ميكننا دراسة وتحليل العلل التي تؤ ّدي إ ٰىل رسوخ هكذا خصلة يف النفس
بنا ًء ع ٰ
لدى اإلنسان حينام يدرك بشكلٍ ج ّي ٍد القيمة
اإلنسانية ،وذلك من زاوي ٍة علمي ٍة؛ فهي تتجذّر ٰ
حب النوع وسمو خلقة بني آدم ،وذلك إ ٰىل جانب
الحقيقية للروح البرشية ويدرك عظمة ّ
أسمى من امللذّات املا ّدية املتعارفة؛ وهذه العوامل
حق اإلدراك أ ّن اإليثار فيه رسو ٌر
يدرك ّ
ٰ
ميكن اعتبارها كالعلّة الطبيعية التي تُسفر عن امتالك اإلنسان هذه الخصلة النبيلة ،لذا لو
ىل غرار تلك العوامل التي
ىل نفسه ،فهذه الحالة ع ٰ
زالت فال ميكن لإلنسان أن يؤثر اآلخرين ع ٰ
يرى الوجود.
سبب يف نشأة أحد الكائنات ،إذ لوالها ال ميكن لهذا الكائن أن ٰ
هي ٌ
إذًا ،جميع تلك املجاري العلمية التي تع ّم جميع املواضيع العلمية تع ّم أيضً ا جميع
الحقائق األكسيولوجية ،ومن ث ّم بإمكاننا معرفة طبيعتها يف هذا املضامر.
ىل صعيد املسائل التي
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا التحليل العلمي ميكن أن يُطبَّق أيضً ا ع ٰ
تتعارض مع املبادئ األكسيولوجية ،مثل الكذب والخيانة والجرمية والنوايا السيّئة والسري
ىل
ىل نهج مكيافيليل واألنانية والنزوات الشهوانية والنفعية؛ وهذا يعني أنّنا قادرون ع ٰ
ع ٰ
ٍ
علمي متكاملٍ للكذب والخيانة والجرمية وسائر األمور الذميمة ،كام ميكننا
تعريف
طرح
ٍ
ٍ
بحوث علمي ٍة بخصوص العوامل والرشوط واملقتضيات التي توجب بروز هذه الخصال
إجراء
ٍ
شاهد ّ
ىل إمكانية إجراء
الذميمة ،وتلك التي تحول دون بروزها؛ ومن املؤكّد أ ّن أفضل
يدل ع ٰ
ٍ
در ٍ
وبحوث علمي ٍة حول هذه املسائل وما شاكلها ،هو ما يقوم به املفكّرون من ٍ
بحث
اسات
وتحليلٍ
مسهب بخصوص وقوع الجرمية من حيث أسبابها وظروفها ومقتضياتها واألمور التي
ٍ
ٌ
متعارف اليوم يف جميع املجتمعات البرشية.
تحول دون وقوعها ،وهذا األمر
ىل الولوج
ىل أنّنا غري قادرين ع ٰ
الذين يعتربون الحقائق األكسيولوجية علمي ًة يؤكّدون ع ٰ
ٍ
ٍ
تكليف ،أي إ ّن هذا األمر غري
كل
كأساس ألداء ّ
يف ميدانها ما مل نتب ّن ٰى مبدأ االختيار يف األفعال
ىل أفعالها االختيارية؛ وتجدر
ممكنٍ ّ
بغض النظر عن تد ّخل الشخصية اإلنسانية وإرشافها ع ٰ
اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن معاريض هذا الرأي مل يذكروا تفاصيل كافي ًة يف هذا املضامر.
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ال ريب يف أ ّن الضمري العلمي يقتيض تحليل حقيقة هذا املوضوع كام هي عليه يف واقع
الحال ،لذا سنسلّط الضوء عليه فيام ييل يك تتّضح تفاصيله.
ساق العلامء والباحثون الكثري من التفاصيل حول بيان طبيعة الفعل االختياري ،ونعتقد
كل فعلٍ يصدر بإرشاف وسلطة الشخصية
أ ّن أشملها وأكرثها دقّ ًة هو التعريف التايل :هو ّ
ىل أساس إرادة
ىل نحوين أحدهام إيجايب واآلخر سلبي ،حيث يتق ّوم صدوره ع ٰ
اإلنسانية ع ٰ
ىل
اإلنسان الح ّرة؛ ولو متحور هدفه حول الخري والصالح يف رحاب إرشاف وسلطة النفس ع ٰ
فعل اختياريًا متزام ًنا مع الشعور باملسؤولية،
جميع الحقائق اإليجابية والسلبية ،فهو يعترب ً
تسامى إرشاف
ىل هذا األساس كلّام
ويف الحني ذاته يدرج ضمن األفعال األكسيولوجية .وع ٰ
ٰ
ىل األفعال اإليجابية والسلبية فسوف يتّسم الفعل بحري ٍة أكرث[[[.
النفس وتعالت سلطتها ع ٰ
وأرقى ،ففي
أسمى
عم ذُكر ،لو كان الهدف من الخري والصالح يف الفعل االختياري
ً
فضل ّ
ٰ
ٰ
هذه الحالة يصبح االختيار أكرث سم ًوا ورق ًيا.
وفيام ييل نتط ّرق إ ٰىل بيان استدالل الذين قالوا :مبا أ ّن الفعل الذي يصدر بإرادة اإلنسان له
علم بالعوامل والدوافع التي تجعل هذه الشخصية تنزع
ارتبا ٌط بشخصيته ،ولكوننا ال منتلك ً
ىل أساس
إ ٰىل القيام بالعمل اإليجايب أو السلبي ،لذا ال ميكننا معرفة ماهية الفعل االختياري ع ٰ
ٍ
حسابات قانوني ٍة من قبيل تقييمه وفق قانون العلّية ،كام ليس من املمكن لنا إجراء تحليلٍ
لكل أم ٍر نجهل رشوط حدوثه وسائر مقتضيات صدوره.
علمي ّ
ىل هذا االستدالل نق ّرره ضمن ٍ
نقاط ع ّدة كام ييل:
الر ّد ع ٰ
ىل االحتامالت ملعرفة العلّة حينام يكون
هناك قاعد ٌة علمي ٌة فحواها إمكانية االعتامد ع ٰ
عامل إيجاد اليشء -املعلول -مر ّد ًدا بني عللٍ ع ّدة ،حيث نستكشفها عن طريق ق ّوة أو ضعف
االحتامل .لنفرض أنّنا وجدنا شجر ًة وسط صحراء ،فهي بطبيعة الحال ذات جذ ٍغ وأغصانٍ
متشابك ٍة ،وهنا يدرك ذهننا بشكلٍ رسيعٍ شعوري أو ال شعوري رضورة قانون العلّية ،ومن
هذا املنطلق يتف ّعل نشاطه ملعرفة علّة منو هذه الشجرة يف هذا املكان ،لذا يحتمل أ ّو ًل أنّها
[[[ تط ّرقنا يف هذا املبحث ٰإىل رشح وتفصيل مسألة عدم وجود تعارض يف الحقائق األكسيولوجية من حيث كونها علمي ًة فقط،
لذا مل يسعنا املجال إلجراء ٍ
ىل التفاصيل املبسوطة التي
بحث
ٍ
مسهب يف صدد الجرب واالختيار؛ ولو أراد القارئ الكريم االطّالع ع ٰ
ذكرناها حول هذا املوضوع بإمكانه مراجعة كتابنا «الجرب واالختيار».
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نبت ٌة أو بذر ٌة منت دون وجود ما ّد ٍة مناسب ٍة؛ أو أنّها سقطت من السامء وأ ّدت إ ٰىل منو هذه
الشجرة .هذا االحتامل ينقضه الحكم البديهي الذي يُصدره العقل ،لكن بعد حدوث ٍ
نشاط
مناسب ندرك أ ّن إنسانًا غرس نبت ًة أو بذر ًة يف هذا املكان لتنمو منها هذه الشجرة؛ ومن
فكري
ٍ
ث ّم تصل النوبة إ ٰىل معرفة الهدف من غرس هذه الشجرة ،لذا نتساءل قائلني :هل أنّها غُرست
ستظل بها من أشعة الشمس املحرقة يف هذه الصحراء؟
ألجل مثارها؟ هل أنّها غُرست ليك يُ ّ
هل أنّها غرست ليك تنمو ونستفيد من خشبها؟
أخرى أيضً ا ليصل عددها إ ٰىل
ّ
كل هذه االحتامالت وارد ٌة بطبيعة الحال ،ولنتص ّور احتامالت ٰ
عرشة؛ وسوا ًء كان االحتامل واح ًدا أو متع ّد ًدا بالنسبة إ ٰىل معرفة حقيقة األمر يف هكذا حاالت،
هناك ثالثة أنوا ٍع من العلم نشري إليها فيام ييل:
كل ٍ
مبستوى االحتامل
يبقى
العلم األ ّول :استنتاجنا الذهني بخصوص ّ
ٰ
واحد من االحتامالت ٰ
فقط ،حيث ال يبلغ درجة ّ
حكم
الشك أو الظ ّن أو االطمئنان أو اليقني ،ومن ث ّم ّ
فكل ٍ
ىل ح ٍّد سواء.
وخصوصي ٍة لهذا االحتامل يرد يف جميع االحتامالت
ٰ
األخرى ع ٰ
كل ٍ
كل
واحد من االحتامالت املفرتضة حول ّ
ونسوق املثال التايل لبيان املوضوع :لو أ ّن ّ
موضو ٍع يتّصف مبا ذُكر أعاله من جهة أنّه يستقطب ذهننا مبقدار نسبته االحتاملية،
ونحن بدورنا نعتمد عليه مبقدار أهمية املوضوع يف حياتنا املا ّدية واملعنوية؛ من املؤكّد أ ّن
حكمنا بالنسبة إ ٰىل الهدف من غرس الشجرة وسط الصحراء يف جميع االحتامالت املفرتضة
سوف يكون معلو ًما لدينا ،مام يعني ات ّصف االحتامل بالعلمية.
العلم الثاين :الهدف الحقيقي من وراء غرس الشجرة يف تلك الصحراء يرتاوح بني موضو ٍع
ٍ
واحد أو ع ّدة مواضيع محتملة ضمن االحتامالت العرشة املشار إليها ،وهو ما يطلق عليه
عنوان «العلم اإلجاميل».
األقوى هو الذي يستقطب ذهننا نحوه أكرث من غريه ،لذا غالبًا
العلم الثالث :االحتامل
ٰ
ىل املوضوع يف رحاب هذا االحتامل؛ وهنا ال يتلكّأ ذهننا يف غموض مطلقٍ
ما نرت ّب أث ًرا ع ٰ
ال مخرج منه.
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االحتامل
مسألة االحتامل مطروح ٌة يف جميع املحتمالت التي تكتنف ذهننا بخصوص الهدف من
غرس الشجرة يف تلك الصحراء ،ولو اعتربنا العلم بكونه انكشافًا تا ًّما ومطابقًا بالكامل لألمر
احتامل ،ويف مقابل ذلك
ً
املوجود يف الذهن ،فاالنكشاف من درجة  1باملئة إ ٰىل  49باملئة يعترب
يكون االنكشاف من درجة  51باملئة إ ٰىل  69باملئة ظ ًّنا ،وما يقارب  70باملئة إ ٰىل  99باملئة
ىل هذا األساس يحدث لدينا ٌّ
شك بدرجة االنكشاف التي تبلغ  50باملئة.
يصبح اطمئنانًا؛ وع ٰ
ويبدو أ ّن النقص يف االنكشاف هو الذي يجعل األعامل االختيارية غري علمي ٍة ،وهو
كل احتام ٍل ،فال أحد يعلم بذات املوضوع أو بطريقة اختياره من
بطبيعة الحال موجو ٌد يف ّ
قبل الشخصية اإلنسانية يف فعلها االختياري ،ومن هذا املنطلق يكون الفعل املتوقّع ـ املحتمل
مجهول لدينا ،وهو
ً
عامل آخر يجعل اختيار صاحب الفعل
ـ ليس علميًا .أضف إ ٰىل ذلك هناك ٌ
عدم معرفتنا بك ّمية وكيفية العوامل املحفّزة التي تدفع اإلنسان نحو أداء فعله االختياري.
مجرى حياتنا الطبيعي ،علينا اإلذعان بأ ّن هذا الوضع
حينام نواجه حاالت كهذه يف
ٰ
ىل سبيل املثال
االحتاميل ال ميكنه أن يكون عقب ًة تحول دون تحليل األمر يف إطا ٍر علمي؛ وع ٰ
لو أنّنا جهلنا مبقدار درجة الحرارة التي يجب تحقّقها لصهر أحد املعادن ،فهل نحن قادرون
يف هذه الحالة بلوغ هذه الدرجة أو ال؟ من املؤكّد أ ّن الجهل بدرجة الحرارة هنا ال يؤث ّر
ىل القانون العلمي الثابت الذي يقول« :هذا املعدن ينصهر يف درجة حرار ٍة مقدارها
مطلقًا ع ٰ
كذا .»...كذلك حتّ ٰى لو افرتضنا عدم طرح الحرارة من األساس أو املقدار الالزم منها لصهر
املعدن املذكور يف التحليل العلمي؛ ففي هذه الحالة أيضً ا ال يوجد مان ٌع يحول دون تقييمنا
املوضوع يف إطا ٍر علمي.
علم بعجزنا عن
ىل ٍ
ىل إيجاد حرار ٍة ،فنحن يف هذه الحالة ع ٰ
إن افرتضنا أنّنا غري قادرين ع ٰ
ىل وضعه الطبيعي من حيث درجة حرارته.
يبقى ع ٰ
إخضاع املعدن أليّة درج ٍة منها ،وبالتايل ٰ
كذلك لو متكّنا من إخضاع املعدن لدرجة حرار ٍة معين ٍة ،ففي هذه الحالة يجب أن نأخذ
بعني االعتبار تأثري درجات الحرارة التي طرأت عليه حتّ ٰى بلغ تلك الدرجة املع ّينة ،ومن ث ّم
نقول برؤي ٍة علمي ٍة رصيح ٍة :املعدن الذي جعلناه عرض ًة للحرارة ،قد اكتسب كذا مقدا ًرا منها،
ونتيجة ذلك تأث ّر بهذا املقدار من الحرارة.
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إذًا ،لو مت ّعنا باألفعال االختيارية التي تصدر من اإلنسان ،سنجد أنّها تخضع لنفس
املالحظات العلمية التي سقناها يف املثال ،وهذه املالحظات تندرج يف محورين أساسيني ،هام:

أ ّو ًل :العوامل والدوافع
املالحظات العلمية التي تندرج ضمن نطاق العوامل والدوافع تتل ّخص مبا ييل:
كل عملٍ اختياري ال ب ّد وأن يصدر من قبل اإلنسان بتأثري عاملٍ ودافعٍ.
ّ .1
أقوى ،يتزايد احتامل صدوره.
 .2كلّام كان العامل املحفّز للفعل االختياري ٰ
مبعنى تزايد موجبات صدوره  -يتزايد احتامل
 .3كلّام كان نطاق دوافع الفعل أكرث سع ًة ٰ -
صدوره ويع ّم هذا االحتامل نطاقًا أوسع.
 .4كلّام تضاءلت معلومات اإلنسان بالنسبة إ ٰىل املواضيع املرتبطة بالح ّرية ،سوف يضيق
نطاق اختياره ويتزايد احتامل معرفة الفعل الذي يريد القيام به ،وقد تبلغ هذه املعرفة
أحيانًا درجة اليقني.

ثان ًيا :الشخصية اإلنسانية
لو أردنا الحديث عن الشخصية اإلنسانية يف هذا املضامر ،نقول :من املؤسف أ ّن األفعال
املختصني بعلم
باهتامم كام يليق بها من قبل
االختيارية لإلنسان وح ّرية إرادته مل تحظ
ٍ
ّ
األخرى ،ناهيك عن أنّهم مل يد ّونوا بحوث ًا ودراسات علمية جديرة
النفس والعلوم اإلنسانية
ٰ
باالهتامم حول االرتباط املبارش بني القدرة والوعي والشخصية والح ّرية؛ ومبا أ ّن بحثنا الحايل
يتمحور حول األفعال االختيارية لإلنسان من حيث ماهيتها والعوامل املس ّببة لها والنتائج
ىل تلك املباحث.
التي تتم ّخض عنها ،لذا ال يسعنا املجال لتسليط الضوء ع ٰ
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن املواضيع التي سوف نتط ّرق لبيانها تتل ّخص مبا ييل:
وفحوى
 .1العالقة املبارشة بني قدرة أو ضعف الشخصية اإلنسانية وبني أفعالها االختيارية،
ٰ
ذلك أ ّن الشخصية كلّام امتلكت قدر ًة ووعيًا أكرث بأساسيات الحياة وأهدافها ومصالحها
ومفاسدها ،سوف يتزايد صدور أفعالها االختيارية.
ىل صيانة نفسها مقابل الدوافع
وبيان ذلك كالتايل :الشخصية اإلنسانية مبقدار قدرتها ع ٰ
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ىل رغباتها وتحفيزات دوافعها،
وعدم ضعفها أمام تأثرياتها ،تتزايد قدرتها يف السيطرة ع ٰ
ومن ث ّم سوف تصدر أفعالها باختيارها .الحقيقة أ ّن االختيار يعترب قانونًا علم ًيا ال مجال
باهتامم كبريٍ
ىل أساسه حظيت الشخصية اإلنسانية وجميع جوانبها
ٍ
للتشكيك به ،فع ٰ
من قبل جميع األديان الساموية وكتب األخالق والعلوم اإلنسانية وجميع ر ّواد الدعوة
إ ٰىل تكامل اإلنسان ،لذا ميكن القول« :أولئك املفكّرون والكتّاب الذين ال يعريون أهمي ًة
للشخصية اإلنسانية بحيث يتط ّرقون إليها يف مباحثهم وكأنّها موضو ٌع بسي ٌط ويقارنون
نهج حياتها مع سائر الحيوانات؛ هم يف الحقيقة مل يتحفوا البرشية بأيّة آراء علمية
ىل صعيد العلوم اإلنسانية ،ناهيك عن أنّهم يحرمون اإلنسان من ميز ٍة سامي ٍة تتمثّل
ع ٰ
ىل القيام بأفعاله؛ ومن هذا املنطلق يجعلونه خاض ًعا بالكامل
بإرادته الح ّرة التي تحفّزه ع ٰ
والقوى النفعية التي تعترب اإلنسان مج ّرد وسيل ٍة ال غري».
للعوامل الطبيعية
ٰ
 .2مبقدار ما تناله الشخصية اإلنسانية من مزايا أخالقية وإنسانية سامية تدعو إليها
املستوى تسري بإراد ٍة واختيا ٍر لتق ّيم الفعلني اإليجايب والسلبي
األديان الساموية ،فهي بهذا
ٰ
صحيح ،أي إنّها مبقدار ما تتل ّوث به من خصال
ىل ضوء هذه املزايا املتعالية؛ والعكس
ٌ
ع ٰ
ىل ضوء هذه
ذميمة ونزعات أنانية ،فهي بهذا
ٰ
املستوى تقيّم الفعلني اإليجايب والسلبي ع ٰ
الخصال القبيحة.
ىل التج ّدد والتح ّول بحيث تدخل إ ٰىل ح ّيز
 .3الشخصية اإلنسانية لديها قابلي ٌة دامئ ٌة ع ٰ
ىل ضوء عوامل
الفعلية حني توفّر الظروف املناسبة ،وهذا النشاط ميكن أن يتحقّق ع ٰ
مؤث ّرة جديدة؛ وهو ما يطلق عليه يف علم النفس «ثورة نفسية».
حافل بتلك الشخصيات التي
هذه الثورة يف الواقع ليست أم ًرا استثنائ ًيا ،فالتاريخ البرشي ٌ
قامت بأعام ٍل عظيم ٍة ج ّراء الثورات النفسية التي طرأت عليها ،وقد متكّن بعضها من تغيري
واقع املجتمع بأرسه .ومن املؤكّد أ ّن إثبات هذه الحقيقة العلمية ليس بحاج ٍة إ ٰىل البحث
ٍ
كل إنسانٍ يدركها يف باطنه
وتخصصي ٍة ،إذ إ ّن ّ
مصطلحات تقني ٍة
ىل
ّ
والتحليل باالعتامد ع ٰ
بوضو ٍح ،ولو شاء اإلنسان تعطيلها يف نفسه خشي ًة من اتّباع األهواء التي تجعل حياته فارغ ًة
ىل اللجوء إ ٰىل ح ّرية االختيار املكنونة يف
من املبادئ السامية ،فهو يف هذه الحالة له القدرة ع ٰ
ىل جميع األفعال اإليجابية والسلبية.
شخصيته يك يبسط نفوذه ع ٰ
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أصل علمي ال شائبة عليه ويف غاية البداهة بالنسبة إ ٰىل املفكّرين
إذًا ،هذا أيضً ا يتبلور فيه ٌ
املختصني بدراسة الشخصية اإلنسانية والقابليات التي تتمتّع بها.
ّ
ىل األصول العلمية املذكورة أعاله ،فاألفعال اإلنسانية التي هي معيا ٌر للقيم األصيلة
بنا ًء ع ٰ
ميكن إدراجها ضمن القوانني العلمية.
تبقى مسأل ٌة واحد ٌة تجدر اإلشارة إليها يف
بعد التفاصيل التي ذكرت يف املباحث أعالهٰ ،
مبستوى تأث ّر
علم يقيني
ىل كسب ٍ
ٰ
هذا املضامر ،وهي كالتايل :ال قدرة لنا يف جميع األحيان ع ٰ
شخصية أحد الناس بعوامل ودوافع مع ّينة جعلتها تقوم بالفعل الذي صدر منها ،ولكن كام
الحظنا يف مثال صهر أحد املعادن بدرجة حرار ٍة معين ٍة وفق الظروف الطبيعية ،فإ ّن جهلنا
ىل إيجاد هذه الدرجة يك نصهر املعدن ال يعترب سب ًبا لخروج املوضوع عن
ٰ
مبدى قدرتنا ع ٰ
علميته؛ أضف إ ٰىل ذلك فإ ّن جهلنا بر ّدة الفعل التي تبدر من أحد الناس أو من أنفسنا تلقاء
أحد العوامل أو الدوافع ال يع ّد واز ًعا لنقض علمية أفعال الشخصية اإلنسانية يف هذا املضامر.
ٍ
ٍ
بحتة
زاوية علم ّي ٍة
السبب يف صدور الفعل االختياري من
قبل أن نتط ّرق إ ٰىل بيان الحقيقة العلمية التالية« :لو أ ّن الفعل االختياري كان خار ًجا من
حيطة البحث والتحليل العلمي ،للزم عن ذلك خروجه عن هذه الحيطة حتّ ٰى بعد حدوثه»،
وفيام ييل نذكر مثالً يف غاية البساطة بخصوص املسألة العلمية :الفيزياء النظرية الحديثة
أثبتت أ ّن معرفتنا بطبيعة الجسيامت األساسية املك ّونة لعامل الطبيعة يف الوقت الراهن ال
مستقبل بشكلٍ دقيقٍ  ،وقد وصف ذلك بالقول« :هذا
ً
ىل تعيني طبيعتها
تعني أنّنا قادرون ع ٰ
ىل هذا
العجز ناشئ من مبدأ الريبة  -عدم الحتمية  -والذي تب ّنته الفيزياء الحديثة» ،وع ٰ
املختصني بالعلوم الفلسفية إ ٰىل تب ّني الرأي
األساس ذهب بعض علامء الفيزياء وعد ٌد من
ّ
التايل« :قانون العلّية الشهري قد فشل يف مجال الجسيامت األساسية املك ّونة لعامل الطبيعة،
ٍ
جديد إزاء هذا الفشل الذي قصم ظهره!».
وسوف ال ينهض من
ىل تعيني طبيعة مستقبل
والطريف أ ّن علامء الفيزياء بعد أن أيقنوا عدم القدرة ع ٰ
ىل هذه
الجسيامت األساسية ،طرحوا املوضوع يف رحاب مبدأ ح ّرية اختيار اإلنسان ،واألمثلة ع ٰ
املواقف كثري ٌة نذكر منها ما ييل:
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 «إنّهم من خالل اعتقادهم مببدأ الريبة  -عدم الحتمية  -يريدون إيجاد قاعد ٍة أبدي ٍةمخيا»[[[.
مصون ٍة من الخطأ والنقض ،حيث ا ّدعوا أنّها تؤيّد فكرة كون اإلنسان ّ ً
مخيا استنا ًدا إ ٰىل مبدأ الريبة (عدم الحتمية)»[[[.
 «يوردان حاول إثبات كون اإلنسان ّ ًاستنا ًدا إ ٰىل ما ذُكر ينبغي لعلامء الفيزياء تب ّني الرأي التايل :مبا أ ّن حقيقة األمر بهذا
يبقى مجال ال ّدعاء أ ّن البحث حول الجسيامت األساسية يدرج ضمن البحوث
الشكل ،فال ٰ
ومعلول ،فال مجال
ً
العلمية ،إذ حينام تنقطع عالقة العلّية يف األحداث التي تتض ّمن علّ ًة
لطرح املوضوع يف إطا ٍر علمي.
ىل
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل وجود علامء ومفكّرين كبار عارضوا ما تب ّناه هؤالء وأكّدوا ع ٰ
خطئهم بهذه العبارة العلمية« :العامل يختلف عن مسألة معرفة العامل».
اإلجابة التي ميكن ذكرها بخصوص أفعال اإلنسان االختيارية والجسيامت األساسية يف
الطبيعة ،ميكن تقريرها يف إطار محورين أساسيني ،أحدهام قبل حدوث الفعل االختياري
واآلخر بعد حدوثه؛ وبيان ذلك كام ييل:

 .1البحث العلمي حول عوامل صدور الفعل االختياري قبل حدوثه
مستقبل ،سوف
ً
كلّام زادت الفاصلة بني اإلنسان والفعل االختياري الذي سيصدر منه
يتزايد احتامل تأثري العوامل التي تسهم يف تحقّق هذا الفعل أو عدم تحقّقه؛ وبطبيعة الحال
ىل حساب االحتامالت ،مام يعني
فالرضورة تقتيض هنا ات ّباع األسلوب العلمي الذي يتق ّوم ع ٰ
أ ّن السبيل الوحيد املعتمد يف كذا حالة هو حساب االحتامالت بالنسبة إ ٰىل العوامل التي
ىل ضوئها نبادر إ ٰىل تفعيل نشاطنا
نتوقّع وجودها حتّ ٰى لحظة صدور الفعل االختياري ،وع ٰ
الذهني ،ومهام اقرتبنا من زمان صدور الفعل تتّضح لنا نتيجة هذا الفعل مع ات ّضاح نتيجة
تأثري العوامل املذكورة.
ىل أنّنا حينام نشري إ ٰىل أنفسنا يف ما ذُكر أعاله ،ال نقصد اقتصار صدور
نو ّد التنويه هنا ع ٰ
ىل
الفعل االختياري علينا فحسب ،بل هذا الكالم يشمل حتّ ٰى أولئك الذين يتابعون أوضاعنا ع ٰ
[[[ سريغي فافيلوف ،لينني وفيزيك (باللغة الفارسية) ،ص .28
[[[ م.ن ،ص.32
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ىل هذا األساس سوف يتس ّن ٰى لنا إجراء ٍ
بحث علمي لدراسة واقع
ضوء أفعالنا االختيارية؛ وع ٰ
هذه األفعال وتحليلها.
من البديهي أ ّن العلم الذي نحصل عليه قبل صدور الفعل االختياري باألسلوب الذي
مبدى ارتباط الشخصية اإلنسانية بعوامل
أرشنا إليه عاد ًة ما يكون ً
ناقصا ويعادل مقدار جهلنا ٰ
علم تا ٍّم بالنسبة إ ٰىل حدوث أو عدم حدوث هذا
ىل امتالك ٍ
صدوره ،مام يعني عدم قدرتنا ع ٰ
الفعل ،ولكن كام ذكرنا يف مثال درجة الحرارة الالزمة لصهر أحد املعادن ،فالرتديد الحاصل هنا
الخاصة بعملية صهر املعدن علميةً؛ وكذا هو
ال يعترب مان ًعا يحول دون كون األصول والقوانني
ّ
الحال بالنسبة إ ٰىل الفعل االختياري؛ إذ إ ّن الجهل بالعامل الشخيص الذي يوجب صدور الفعل
أو عدم صدوره ،ال يعترب عقب ًة تحول دون معرفة الفعل االختياري ،كام أ ّن طرح فكرة الريبة
ٍ
بحوث
عدم الحتمية -بخصوص الجسيامت األساسية ،ال ميكن اعتبارها مان ًعا أمام إجراءعلمي ٍة حولها ،ومن املحتمل أ ّن عدم تبعية الجسيامت األساسية يف الطبيعة لقانون العلّية
أخرى تقع يف امل ّدة الزمنية الفاصلة بني تحقّق
فربا هناك حوادث ٰ
يندرج ضمن ما ذكر هناّ ،
دخل يف ذلك.
العلّة واملعلول ،والتي قد تبلغ واح ًدا باملليون من الثانية ،لها ٌ
 .2البحث العلمي حول عوامل صدور الفعل االختياري بعد حدوثه
لو أ ّن األمر كام ذكرنا يف املبحث أعاله ،فالسبيل الذي نسلكه الستكشاف حقيقة الفعل
بكل ٍ
ىل عدم علمية الفعل
تأكيد ليس ً
االختياري قبل حدوثه ال يع ّد تا ًّما ،وهذا النقص ّ
دليل ع ٰ
ٍ
ىل إجراء در ٍ
وبحوث علمي ٍة متكامل ٍة حول
اسات
االختياري ،فنحن بعد صدوره نصبح قادرين ع ٰ
جميع الحوادث والعوامل والدوافع التي تحقّقت حتّ ٰى لحظة صدوره وكانت دخيل ًة يف ذلك؛
إحدى الجسيامت األساسية انتقلت إ ٰىل مرحل ٍة الحق ٍة من وضعها ،فهنا نستطيع
وكذا لو أ ّن
ٰ
إجراء ٍ
ىل ضوء العوامل التي اجتازتها.
بحث علمي حول حالتها السابقة أو الحالية ع ٰ
كل ظاهر ٍة يف عامل الوجود ال ميكن أن تستق ّر يف
ىل أ ّن ّ
ما ذُكر أعاله يعترب أفضل دليلٍ ع ٰ
الخاص بها دون قانونٍ علمي ،والقاعدة التي أرشنا إليها« :العامل يختلف عن
وضعها الوجودي
ّ
ٍ
اختالف بني الحقائق الطبيعية وأفعال
أي
مسألة معرفة العامل» تن ّم بوضو ٍح عن عدم وجود ّ
اإلنسان الح ّرة االختيارية.
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طريقة علمية ملعرفة قيمة الفعل االختياري وعوامل صدوره
هناك طريق ٌة علميّ ٌة ميكن االعتامد عليها ملعرفة قيمة فعل اإلنسان االختياري والعوامل
ىل صدوره ،وهي تتل ّخص يف معرفة األهداف والدوافع الكامنة يف العوامل التي
التي تساعد ع ٰ
لها دو ٌر يف صدور الفعل االختياري.
إحدى الشخصيات
ىل ضوء املباحث التي ذكرت آنفًا ،فبمقدار معرفتنا بنوعية نشاط
ٰ
وع ٰ
ىل القيام بفعله
اإلنسانية وأهدافها
ٰ
ومدى خضوعها لتأثري العوامل والدوافع التي تحفّز اإلنسان ع ٰ
اإلرادي ،نتمكّن من معرفة النتيجة الحتمية لهذا الفعل من حيث ماهيته ونوعيته وك ّميته،
ىل صدور الفعل .وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن
مدى تأثري طباع اإلنسان
ّ
وكذلك معرفة ٰ
الخاصة ع ٰ
املختصني باستكشاف الجرائم واملحقّقني والقضاة ،عاد ًة ما يستندون إ ٰىل هذه
رجال املباحث
ّ
القاعدة العلمية ملعرفة حقيقة األفعال الصادرة من املتّهمني من حيث كونهم ارتكبوا الجرمية
ألسباب عادي ٍة أو الضطرا ٍر أو إلكراه أو إلجبارٍ ،أو أنّهم ارتكبوها مبحض إرادتهم واختيارهم.
ٍ
لو أ ّن الفعل االختياري بلغ درج ًة من الغموض بحيث عجزنا عن معرفة العوامل واملق ّدمات
التي أ ّدت إ ٰىل صدوره ،ولو أ ّن الشخصية اإلنسانية تبادر إ ٰىل القيام بأفعالها االختيارية بشكلٍ
مكنونٍ لدرج ٍة يستحيل معها معرفة كونها اختياري ًة حقًّا أو إجباري ًة أو اضطراري ًة أو إكراهي ًة
جدوى من جميع املحاكامت القضائية والنشاطات
تبقى أيّة
ٰ
أو عاديةً؛ ففي هذه الحالة ال ٰ
ىل خالف ذلك
العلمية التي تُبذل بغية معرفة حقيقة التّهم املو ّجهة للمتّهمني ،إال أ ّن الواقع ع ٰ
املختصون باستكشاف الجرائم والقضاة ،غال ًبا ما يستحصلون
متا ًما ،فاملحقّقون ورجال املباحث
ّ
ٍ
معلومات توجِد لديهم طأمنين ًة شبه يقيني ٍة حول القضية الجنائية التي يتعاملون معها،
ىل
ع ٰ
ىل هذا األساس يُصدرون أحكامهم القضائية.
وع ٰ
ىل األسلوب الذي طرحناه يف هذا
لقد اعتمدت الغالبية
العظمى من العلامء واملفكّرين ع ٰ
ٰ
ىل نطاقٍ
املبحث ألجل استكشاف علمية األفعال االختيارية ،وهذا األمر ما زال مشهو ًدا ع ٰ
ىل هذا املنوال ما دامت الشخصية اإلنسانية
يبقى الوضع ع ٰ
واسعٍ يف عرصنا الراهن ،وسوف ٰ
ىل صدور الفعل االختياري؛ وإزاء ذلك تتواصل
تتأث ّر بالطباع واألهداف والعوامل املحفّزة ع ٰ
نفس هذه العملية االستكشافية.
رص
هناك قاعد ٌة فحواها أ ّن اإلنسان الذي ميتلك شخصي ًة متّزن ًة عقل ًيا ونفس ًيا ،حينام ال ي ّ
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ٍ
ومدى
ىل كتامن واقع مسريته الشخصية من حيث أهدافها
بش ّد ٍة وبشكلٍ غري
ٰ
متعارف ع ٰ
ىل ضوء علمه باملسري
تأث ّرها بالدوافع ،فهو يعرف حقيقة أفعاله االختيارية التي يقوم بها ع ٰ
الذي وجب عليه قطعه يف هذا املضامر ،كام أ ّن الذين يحاولون معرفة حالته النفسية بغية
ىل معرفة ذلك.
استكشاف واقع فعله الصادر منه ستتولّد لديهم قدرة ع ٰ
نستشف من جملة املباحث التي طرحناها حتّ ٰى اآلن أ ّن الفصل بني الحقائق
إذًا،
ّ
األكسيولوجية وبني العلوم يعترب واز ًعا للتقليل من شأن العلوم وتحقريها بشكلٍ ال ميكن
التسامح معه ،وال يع ّد متيي ًزا بني القيم والعلوم وتحقريها.
إىل م ّت َف ٍق عليه وحقيقي
تعريف املبدأ األكسيولوجي وتقسيمه ٰ
ىل أساس الفوائد املكنونة يف ماهيتها ،ميكن أن تقسم إ ٰىل
القيم أو املبادئ األكسيولوجية ع ٰ
ع ّدة أنوا ٍع ضمن املحورين التاليني:
النوع األ ّول :القيم املتّفَق عليها
النوع الثاين :القيم الحقيقية
إحدى
الجدير بالذكر هنا أ ّن املبدأ األكسيولوجي ين ّم عن مع ًن ٰى انتزاعي بخصوص فائدة
ٰ
الحقائق ،لذا فاألمر الذي ال فائدة منه ال قيمة له؛ وهذا يعني أ ّن القيم رضوري ٌة للبرش لكونها
ذات فائد ٍة يف حياتهم املا ّدية واملعنوية ،وقد طرحت لها تعاريف عديدة يف العرص الحارض،
ٍ
تعريف لها.
لكن ميكن القول بأ ّن ما ذكرناه أعاله يعترب أشمل
بعض املفكّرين اعتربوا املبدأ األكسيولوجي كام ًنا يف القضايا النوعية فحسب وال ميكن
املعنى اعترب توافقًا
ىل غرار الجامل .لو أ ّن هذا
مقارنته مع القضايا الك ّمية ،أي إنّهم يعتربونه ع ٰ
ٰ
ىل االصطالحات املتّفَق عليها يراد منها تيسري
اصطالح ًيا فال توجد أيّة مشكل ٍة ،أل ّن املصادقة ع ٰ
ىل م ّر التاريخ ،لكن ال ينبغي املزج بني املفاهيم
مسألة التفاهم بني البرش ،وهي موجود ٌة ع ٰ
الكامنة يف املصطلحات العا ّمة مراعا ًة للمصلحة املرتقبة من وراء التفاهم؛ ويف بحثنا الحايل
لـم نذكر املبدأ األكسيولوجي دون أن نوضّ ح مرادنا من حيث كونه مفي ًدا أو أنّه من األمور
ّ
النوعية ،فال ّ
شك يف هذه الحالة يحدث مزج بني املعنيني وسوف نقع يف خطأ.
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وفيام ييل نتط ّرق إ ٰىل بيان النوعني من القيم بتفصيلٍ أكرث:

أ ّو ًل :القيم امل ّتفَق عليها
املبادئ األكسيولوجية املتّفَق عليها هي قي ٌم منشؤها اعتباراتٌ أق ّرتها الشعوب واألمم
لنفسها ،وهي تقسم يف صنفني أساس َيني كام ييل:
الصنف األ ّول :ما يطلق عليه األخالق املح ّرمة أو املحظورة ،وسائر األقوال واألفعال
ىل هذه األخالق  -القيم  -ومنشؤها يف الحقيقة استنتاجاتٌ غري
واألهداف التي ترتتّب ع ٰ
عقالني ٍة لبعض القضايا.
ىل هذا الصنف نقول :قيل إ ّن بعض البلدان التي مل تتمكّن من تحقيق تط ّو ٍر علمي
وكمثا ٍل ع ٰ
يحق ٍ
ألحد م ّد يده يف إناء الطعام
خاص ٍة بحيث ال ّ
وثقايف ما زال زعيم القبيلة فيها صاحب مكان ٍة ّ
ٍ
شخص من عا ّمة الناس بتناول
الذي يأكل منه[[[؛ وهنا حدث أمران متزامنان ،أحدهام قيام
الطعام من اإلناء الخاص لزعيم القبيلة واآلخر جريان السيل دون أيّة عالق ٍة علّي ٍة بينهام.
أي منشأ أو معيا ٍر
الجدير بالذكر هنا أ ّن جميع مصاديق هذا الصنف من القيم ليس لها ّ
علل متن ّوع ٌة وتختلف من
واقعي ما ّديًا ومعنويًا ،وهي ذات أنواع وصيغ عديدة ،كذلك لها ٌ
كل منطق ٍة يحاولون صياغة علل
شعب وأ ّم ٍة رغم أ ّن علامء ومفكّري ّ
كل
لدى ّ
ٍ
حيث الك ّم ٰ
ومعايري معقولة لها يك تدرج ضمن املبادئ األكسيولوجية.
معي من العلم
ىل
ٰ
مستوى ّ
الصنف الثاين :القيم الثقافية للشعوب واألمم التي هي ع ٰ
والتو ّجهات الفكرية والثقافة والرثوة والسياسة والقانون والصناعة.
مبا أ ّن هذه املجتمعات تظهر فيها ثقافات ناشئة من عوامل علمية وتو ّجهات فكرية
خاصة ،لذلك ال تشيع فيها األخالقيات والقيم املحظورة ،بل تشيع فيها األخالق والقيم
ّ
ىل حقائق أصيلة ،ومثالها مناسبة عيد النريوز يف إيران ،فاملواطنون اإليرانيون يف
املتق ّومة ع ٰ
باكورة أ ّول شه ٍر يف السنة الشمسية  -شهر فروردين  -يتزاورون فيام بينهم والبهجة واألفراح
عىل مائدة
[[[ منشأ األخالق املح ّرمة -املحظورة -يف تلك الديار غري املتط ّورة أ ّن بعض أعضاء القبيلة ذات يومٍ كانوا يجلسون ٰ
سيل ٌ
جارف أد ّٰى إ ٰىل إلحاق رض ٍر فاد ٍح بقريتهم؛ وحينها نشأت
زعيمهم ويأكلون معه يف اإلناء نفسه ،ويف هذه الحالة انهال ٌ
تلك األخالق املحظورة التي تح ّرم تناول الطعام يف اإلناء الذي يأكل منه زعيم القبيلة ،ومن ث ّم تح ّول هذا القرار إ ٰىل قانونٍ
ٍ
ثابت والزمٍ .
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كل ٍ
واحد منها بحرف
تع ّم مجالسهم ويبسطون مائد ًة فيها سبعة أنوا ٍع من الطعام يبدأ اسم ّ
السني ،حيث تعترب هذه املناسبة السنوية عي ًدا لديهم.
اعى فيه بعض األعراف والتقاليد مثل األخالق املح ّرمة ،وهذه اآلداب ليست
عيد النريوز تُر ٰ
يحل فصل الربيع ،حيث
عبثي ًة بطبيعة الحال ،إذ عند حلول الشهر األ ّول من السنة الشمسية ّ
خاص ًة تُبهج النفوس ،لذا
رض الحقول واألشجار وتنمو األعشاب فتضفي للطبيعة والحياة طالو ًة ّ
تخ ّ
تستعيد الحياة جاملها من ٍ
جديد؛ ومبا أ ّن هذه العلّة ذات ميز ٍة حيوي ٍة لهذا املجتمع ،فقد اعتُربت
بكل ٍ
إحدى الحقائق.
منبثق من
لدى أهله ،وهذا العيد ّ
تأكيد ٌ
ٰ
األيام األو ٰىل من الشهر املذكور عي ًدا ٰ
تطابق تا ٌّم بني كيفية االحتفاء بهذه املناسبة وبني التقاليد
طب ًعا قد ال يحدث أحيانًا
ٌ
املتعارفة بني الناس فيه ،إال أ ّن أصل هذا املبدأ األكسيولوجي يف أوائل شهر فروردين ،هو
ٍ
وقيم متق ّوم ٍة
ىل غرار األخالق املح ّرمة لكونه مستن ًدا إ ٰىل علّ ٍة ،إذ إ ّن علّة اتّصافه
بأخالقيات ٍ
ع ٰ
ىل حقائق تكمن يف كونه واز ًعا لظهور وشيوع أنوا ٍع عديد ٍة من العنارص الثقافية التي تزيح
ع ٰ
ىل ضوء تفاعلها مع بعضها بشكلٍ
متناغم ،ومن ث ّم
ٍ
األخالقيات والقيم العبثية بشكلٍ تلقايئ ع ٰ
كل أم ٍر ال أساس له؛ لكن يف بعض األحيان
لكل أم ٍر أصيلٍ كبديلٍ عن ّ
مت ّهد األرضية املناسبة ّ
تكون إزاحة تلك الطباع غري األصيلة سب ًبا لظهور قضايا غري أصيل ٍة وإشاعة النزوات واالستبداد.

ثان ًيا :القيم الحقيقية ومعيار كونها أصيل ًة
ىل الحقائق األصيلة هو ارتباطها بذات اإلنسان  -روحه ونفسه
املعيار يف ارتكاز القيم ع ٰ
وشخصيته  -مام يعني أ ّن املبدأ األكسيولوجي مهام كان ارتباطه بالذات اإلنسانية أكرث وأوثق،
يصبح وجوده فيها أش ّد رضورةً ،ومن ث ّم فهو أنسب ألن يُطرح يف إطار البحث والتحليل
كل.
مشمول لقانونٍ علمي ّ
ً
ىل أن يعترب موضو ًعا علم ًيا
العلمي ،إذ له القابلية ع ٰ
ومثال ذلك القضية التالية« :ال يجوز ٍ
ىل حقوق اآلخرين» ،فهي قضي ٌة
ألحد التع ّدي ع ٰ
رش يف
ىل غرار الرضورة الجربية املوجودة بشكلٍ مبا ٍ
أكسيولوجي ٌة رغم أ ّن رضورتها ليست ع ٰ
القوانني الجربية للطبيعة ،ولكن نظ ًرا لكون وجودها أو عدمها مرتبطَني بذات اإلنسان ،لذا
باإلمكان طرحها يف نطاق العلم.
ىل ضوء علّتني ،وأحيانًا يكون هذا
القضية املذكورة أعاله لها ارتبا ٌط بالذات اإلنسانية ع ٰ
إحدى هاتني العلّتني؛ وهام كام ييل:
منبثق من
االرتباط ٌ
ٰ
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سبب
ىل حياة اآلخرين يؤ ّدي إ ٰىل الشعور برضورة االنتقام من قبلهم ،أو أنّه ٌ
 .1التع ّدي ع ٰ
يف املالحقات القانونية والقضائية ،األمر الذي يزعزع أوضاع الحياة االجتامعية.
لدى أصحاب
 .2الشعور العميق بالحزن وتأنيب الضمري ،وهذا األمر بطبيعة الحال يتولّد ٰ
متكامل.
ً
الشخصيات الرشيدة الناضجة شعوريًا لكونها متتلك ضم ًريا ح ًيا
قد يعرتض البعض قائلني :هاتان العلّتان ال ميكن اعتبارهام واز ًعا للقول بأ ّن وجوب مراعاة
ىل نحو الرضورة العلمية البحتة ،ألنّنا نالحظهام يف الكثري من
كرامة اإلنسان ورشفه هو ع ٰ
الحاالت تفقدان أثرهام مقابل إرادة اإلنسان التي ترفض مراعاة هذه الحقوق.
ىل عدم مراعاة العلّتني املذكورتني ال يجعل
ىل هذا االعرتاض نقول :األمر الذي يرتتّب ع ٰ
للر ّد ع ٰ
واألىس حينام
ىل حقوق اآلخرين منطبقًا مع عدمه ،مام يعني أنّنا ال نشعر بالحرن
أثر التع ّدي ع ٰ
ٰ
الحق أو أنّه
حق غريه
ٍ
النتقام شخيص من قبل صاحب هذا ّ
ىل ّ
يتع ّرض الشخص الذي تع ّد ٰى ع ٰ
يعاقب من قبل القانون؛ لكن غاية ما يف األمر أ ّن الشخص املعتدي يتح ّمل االنتقام وعقوبة
الحق
ىل ذلك ،ولو افرتضنا أنّه مل يكرتث لذلك بحيث يتص ّور أ ّن انتقام صاحب ّ
القانون ويصرب ع ٰ
ىل
أي ٰ
والعقوبة القانونية ال يلحق به ّ
أذى أو رضرٍ ،فهنا أيضً ا ال ميكن ا ّدعاء تكافؤ اآلثار املرتتّبة ع ٰ
أقىص
تحقّق ذلك أو عدم تحقّقه ،أل ّن تح ّمل ٰ
األذى والصرب عليه عرب السيطرة ع ٰ
ىل األعصاب إ ٰىل ٰ
بأعتى أنواع العذاب ،هو يف
ىل
ٰ
ح ٍّد ممكنٍ عن طريق السيطرة ع ٰ
القوى النفسية وعدم االهتامم ٰ
ىل خالف التأثري الناجم عن االنتقام والعقوبة يف نفسه.
الواقع ع ٰ
عم ذُكر ،بإمكاننا بيان مقدار الطاقة التي استهلكها هذا الشخص يف صربه وتح ّمله
ً
فضل ّ
ٍ
مختربي حوله
ببحث
ىل القيام
ٍ
من زاوي ٍة علمي ٍة وذلك وفق معايري مناسبة ،كام لدينا القدرة ع ٰ
حني تح ُّمله النفيس لالنتقام والعقاب ،ويف هذا الحال ميكننا إيجاد بعض العوامل التي تقلّل من
ىل ضوء هذا االختبار العلمي:
متركزه الذهني يك نقلّل من ٰ
مدى مقاومته وصربه؛ ومن ث ّم نقول ع ٰ
القضية األكسيولوجية القائلة «ال يجوز ٍ
ىل حقوق اآلخرين» توجد معلولً يُسفر
ألحد التع ّدي ع ٰ
عن إلحاق رض ٍر بروح أو نفس الشخص املعتدي حتّ ٰى وإن متكّن من خالل تح ّمله وصربه وسائر
األذى الناجم عن االنتقام أو العقاب القانوين.
قابلياته النفسية من إبطال مفعول ٰ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن أحد أسباب تحقّق أثر االنتقام الشخيص أو العقاب القانوين يف
نفس املعتدي أو بدنه ،وشخصيته بشكلٍ عام ،هو أ ّن االنتقام أو العقاب حينام يكون أكرث
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ىل التح ّمل والصرب إزاءه بحيث يتذ ّوق مرارة
ش ّدةً ،فهو يؤ ّدي إ ٰىل حرمان املعتدي من القدرة ع ٰ
ىل أ ّن التح ّمل مهام
األذى والرضر يف نفسه وشخصيته؛ فهذا األمر بح ّد ذاته يعترب ً
ٰ
دليل ع ٰ
مبستوى معنيٍ،
كان شدي ًدا فهو يف نهاية املطاف ليس متناهيًا ،بل ال ب ّد وأن يكون محدو ًدا
ٰ
وحتّ ٰى لو أ ّن املعتدي قاوم وصرب لدرجة املوت فهذا ال يعني أنّه كان ميتلك قدر ًة ال متناهي ًة
يف التح ّمل؛ فخروج املقاومة عن مستواها الطبيعي املتعارف ّ
ىل كون تح ّمل الشخص
يدل ع ٰ
املقاوم ناشئًا من فقدانه للشعور الطبيعي وكونه دافع عن موقفه من منطلق الالشعور الذي
ال يستند إ ٰىل أيّة رؤي ٍة معين ٍة .هذا الكالم يرد أيضً ا بخصوص العلّة الثانية التي هي الشعور
يختصان
العميق بالحزن وتأنيب الضمري ،ولكن غاية ما يف األمر أ ّن الحزن وتأنيب الضمري
ّ
بأولئك الذين مل يسقطوا يف حضيض املساوئ التي تجعلهم ال يكرتثون بالجامل والقبح ،وال
بالخري والرش ،وال بالوجود والعدم ،ج ّراء تل ّوثهم بالرذائل واألدران النفسية التي متيت الضمري.
أخرى :األمل والعذاب النفيس يشعر بهام صاحب الضمري الحي،
ونق ّرر ما ذُكر بصياغ ٍة
ٰ
وهذه الحالة ِ
معنى لها بالنسبة
تناظر قولنا إ ّن ضعف البرص صف ٌة
ّ
مختص ٌة مبن هو مبرص وال ٰ
أعمى من األساس.
من هو ٰ
قد يتو ّهم البعض أ ّن الشعور العميق باألمل والعذب النفيس ،وكذلك سوء االنتقام من
ىل حقوق اآلخرين أو سوء عقابه قانون ًيا ،هي أمو ٌر ال ميكنها أن تجعل تأث ّر القضية
املعتدي ع ٰ
األكسيولوجية القائلة «ال يجوز ٍ
ىل حياة اآلخرين» يبلغ درجة التأثري الجربي
ألحد التع ّدي ع ٰ
ألحد القوانني الطبيعية؛ حيث ارتكزوا يف ا ّدعائهم هذا إ ٰىل ظاهرة عدم اكرتاث الكثري من
املجرمني بالعوامل الثالثة املشار إليها ،أي األمل الناجم من االنتقام الشخيص ،والعقاب القانوين،
والشعور بتأنيب الضمري.
ىل هذا اال ّدعاء:
وهنا نسوق املبحث التايل للر ّد ع ٰ

عى أنّها ال تندرج
ـ تح ّمل نتائج مخالفة القيم ال يعترب ً
دليل ع ٰ
ىل عدم علميتها بحيث ي ّد ٰ
ضمن املسائل العلمية
ىل تح ّمل النتائج التي تتم ّخض عن
من السذاجة مبكانٍ تص ّور البعض أ ّن قدرة اإلنسان ع ٰ
أي راد ٍع باطني ،بل تسمح
أفعاله املنافية للقيم تس ّوغ له ارتكاب أقبح األفعال دون أن يردعه ّ
له باالستهانة بجميع القوانني الحقوقية واملق ّررات االجتامعية حتّ ٰى وإن كانت شبه جربي ٍة يف
طبيعتها ،فهي من وجهة نظره أهون من بيت العنكبوت.
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ىل مخالفة القيم والقوانني والحقوق االجتامعية يعترب نظ ًريا
نقول لهؤالء إ ّن اإلرصار ع ٰ
لتجريد العقل والضمري اإلدراك واملشاعر اإلنسانية النبيلة ،ومن ث ّم استبدالها بعنارص قاسية
مثل الفوالذ والحديد وسائر األجسام الصلدة التي ال فهم لها وال شعور يجعلها تتأث ّر مبا يجري
عى أح ٌد أ ّن تشابه الناس بهيئتهم الظاهرية هو السبب يف امتالكهم حقوقًا
حولها؛ لذا لو ا ّد ٰ
بأي منطقٍ كان.
متكافئ ًة يف الروح والكرامة والحياة ،فال ميكننا التفاهم معه ّ
من ي ّدعي أ ّن األفذاذ الذين متكّنوا مبكانتهم السامية وق ّوة إرادتهم وقراراتهم الصائبة من
إيجاد تغيري ٍ
ات يف مجتمعاتهم والرقي بواقعها نحو التكامل ،ومل يتوانوا عن التضحية واإليثار
ىل غرار أولئك املخ ّربني الذين
ألجل تحقيق طموحات بني جلدتهم وأهدافهم النبيلة؛ ع ٰ
ىل تحقيق رغباتهم حتّ ٰى وإن
يزعمون أنّهم هم الهدف وغريهم مج ّرد وسيل ٍة ،ويعملون ع ٰ
أ ّد ٰى ذلك إ ٰىل هالك املاليني من البرش؛ فهو يف الواقع يعترب كال الصنفني منطًا واح ًدا ويزعم أنّهم
متكافؤون من حيث الروح والنفس والشخصية والضمري! ال ريب يف أ ّن هذا اال ّدعاء الواهي
أي إنسانٍ عاقلٍ ميتلك أد ٰىن مستويات املعرفة بواقع الشخصية البرشية ،ومن
ال يراود ذهن ّ
بحق الروح اإلنسانية وشخصيتها ،وهو أسوأ من جنكيز
يتب ّناه فهو يف الواقع يرتكب خيان ًة ّ
ىل األبدان فقط.
خان وأمثاله من طواغيت أزهقوا أرواح البرش ،فهؤالء الجبابرة قضوا ع ٰ
كل جرمي ٍة ال ب ّد وأن يرتتّب عليها أث ٌر مع ٌني يف روح اإلنسان وشخصيته حتّ ٰى وإن
من املؤكّد أ ّن ّ
مل يظهر ذلك يف إطار العلل واملعلوالت الجسامنية ،فهل ميكن لإلنسان التشكيك بحقيقة األمراض
النفسية التي ال تظهر يف علل ومعلوالت األعضاء البدنية الظاهرية؟! وهل ميكن ٍ
ألحد إنكار
املختصة بعلم النفس لكون موضوعها  -األمراض
وجود مشايف األمراض النفسية واملراكز الدراسية
ّ
والحاالت النفسية  -ال تظهر بشكلٍ ما ّدي وال تخضع لحسابات علم الفيزياء؟! ومن ث ّم لو أنكر
شخص هذه األمور الثابتة ،فهو بزعمه قد أخرج موضو ًعا غري علمي من ميدان العلم واملعرفة،
ٌ
فيشعر بالرسور إزاء ذلك ويرقد يف مضجعه منتعشً ا راج ًيا أن يد ّون اسمه يف تاريخ مجتمعه
عظمى أبدعت يف املجال العلمي!
وثقافته التي ترعرع يف رحابها كشخصي ٍة فلسفي ٍة
ٰ
ٍ
ّ
خمالفة للقيم احلقيقية ال ختلو من تأث ٍ
ري عليها
كل

ىل املقاومة بإرادته أمام الحقائق ومختلف اآلثار التي
ىل أ ّن قدرة اإلنسان ع ٰ
نن ّوه هنا ع ٰ
ىل
ىل كون هذه الحقائق واآلثار ليست علميةً ،فمن يقدم ع ٰ
ترتتّب عليها ال يعترب دالل ًة ع ٰ
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أخرى؛ أل ّن االنتحار ال
ىل ضوء حقيق ٍة
مثل ،هو يف الواقع يخالف
االنتحار ً
ٰ
ٰ
إحدى الحقائق ع ٰ
يعني إزالة أحد األمور االعتبارية بأم ٍر اعتباري آخر ،وإنّ ا هناك حال ٌة نفسي ٌة شا ّذ ٌة وإراد ٌة
ىل الحياة التي تع ّد أكرث الحقائق أصالةً.
تقضيان ع ٰ
ىل أكرث الحقائق أصال ًة عن طريق تفعيل إرادته
إذًا ،مبا أ ّن اإلنسان يستطيع القضاء ع ٰ
فق
الشخصية ،لذا ال ميكن ا ّدعاء ما ييل« :نستنتج من ذلك أ ّن الحياة أم ٌر اعتباري -افرتايض -ومتّ ٌ
بكل ٍ
تأكيد ،ومن املؤسف أ ّن
عليه ،وأ ّن الحفاظ عليها كذلك أيضً ا» .هذا الكالم ليس صائبًا ّ
بعض الكتّاب يرغبون بإحياء الفكر السوفسطايئ الذي شاع قبل ميالد املسيح ،ومن هذا املنطلق
نجدهم ال يتو ّرعون عن وصف الحقائق قائلني« :إ ّن صيانة الذات -الرغبة يف البقاء واستمرار
الحياة -هي أم ٌر أكسيولوجي لكونها تفتقر إ ٰىل الجرب والرضورة املوجودين يف القوانني الطبيعية».
كل إنسانٍ
ىل هذا الرأي السوفطايئ اتّضح فيام ذُكر أعاله ،ونضيف إليه ما ييلّ :
الر ّد ع ٰ
أي ٍ
مرض نفيس ،حينام يواجه حادث ًا مميتًا فهو
يعيش يف كنف حيا ٍة طبيعي ٍة سليم ٍة ال يشوبها ّ
يتأن ويغور يف
يبادر فو ًرا إ ٰىل الخالص منه أو يحاول تحصيل ّ
ىل ذلك دون أن ّ ٰ
كل أم ٍر يعينه ع ٰ
الفكر واالستنتاجات وتصوير قضايا منطقية يف ذهنه؛ ألنّه يحاول إنقاذ نفسه برغبته وإرادته.
استنا ًدا إ ٰىل ما ذُكر ميكن القول إ ّن ر ّدة الفعل املفاجئة هذه إزاء حلول عامل املوت تعترب
ىل الحياة.
أفضل دليلٍ إلثبات علمية القيم
ّ
الخاصة بصيانة الذات والحفاظ ع ٰ
إذًا ،اإلنسان يتس ّبب بحدوث خللٍ يف حقيقة وجوده من منطلق عدم اكرتاثه بكونها
تجسد حقيق ًة أكسيولوجي ًة منبثق ًة من روحه ونفسه وشخصيته التي تع ّد أكرث الحقائق أصالةً.
ّ
ىل سبيل املثال ،هو يف الواقع يُلحق رض ًرا بحقيقة
من يتجاهل العدل ويرتكب ً
ظلم ع ٰ
كم وكيفًا؛ أضف
قىض عليه من هذا املبدأ األكسيولوجي  -العدل ًّ -
وجوده األصيلة مبقدار ما ٰ
خلل محتو ًما يف روح
إ ٰىل ذلك فالكذب سوا ًء علم به الكاذب أو مل يعلم ،ال ب ّد وأن يوجِد ً
اإلنسان ونفسه.
شخص بالنزعة العلمية والدفاع عن املفاهيم املتّفق عليها يف مجال
ولربا يتذ ّرع
ٌ
ّ
أي يش ٍء،
البحث العلمي ويقول« :لقد كذبت حتّ ٰى اآلن مئات امل ّرات ،لكن مل ينقص م ّني ّ
خلل يف الحسابات الرياضية لتصبح املعادلة
أي معلو ٍل دون علّ ٍة ،ومل يحدث ٌ
ومل يحدث ّ
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التالية بهذه النتيجة !»13,175 = 2 * 2 :إ ّن هذه الرؤية التي تُطرح يف نطاق العلم والقيم،
هي يف الواقع رؤي ٌة ساذج ٌة للغاية ،ومن يعترب نفسه سالكًا يف طريق العلم والقيم ال ينبغي
له الدفاع عنها ،فالكذب بح ّد ذاته اعتربه البعض خار ًجا عن نطاق العلم وقيّدوه بالجانب
ىل ضوء القوانني العلمية،
األخالقي فحسب ،حيث زعموا عدم جواز بسطه للرشح والتحليل ع ٰ
وما يدعو لألسف أ ّن هذه الفكرة قد تب ّناها بعض السذّج الذين يُعتربون من مشاهري علم
الفيزياء يف عرصنا الراهن؛ فهم بهذا املوقف يته ّربون يف الحقيقة عن البحث العلمي[[[.
وفيام ييل نتط ّرق إ ٰىل بيان املوضوع يف النقاط التالية:
معنى الكذب مبا ييل :الشخص الكاذب يذكر أم ًرا كاذبًا يف كالمه ويعتربه
 .1يتل ّخص
ٰ
حقيق ًيا ،ومثال ذلك أ ّن هذا الشخص لو علم أ ّن صديقًا له قد ارتكب جرميةً ،فهو ي ّدعي
شخصا آخر قد ارتكبها.
كذبًا أ ّن ً
 .2طبقًا للمثال الذي ذكر يف النقطة األو ٰىل ،فاألمر الذي ينعكس يف ذهن الكاذب من
حقائق عامل الخارج ،أو مام أدركه منها؛ هو ارتكاب الجرمية بواسطة صديقه ،وهذا
ثابت وراس ٌخ فيه؛ ولو أنّنا استطعنا إحصاء
االنعكاس قد تحقّق يف منظومته اإلدراكية ،وهو ٌ
يخص
وتحليل جميع العوامل والنشاطات واآلثار املرتبطة بشخصيته يف عامل الخارج وفيام ّ
أقرانه البرش ،لوجدنا القضية التالية قد تبلورت يف ذهنه« :صديقي قد ارتكب جرميةً».
وحتّ ٰى لو أمكننا دراسة وتحليل طبيعة جميع األحداث والظروف التي وقعت يف عامل
الطبيعة الرحب حني مبادرة هذا الشخص إ ٰىل قول الكذب ،لوجدنا القضية ذاتها املشار
إليها أعاله موجود ًة وهي راسخ ٌة يف ذهن هذا الكاذب.
 .3لو افرتضنا أ ّن الكاذب كان بحاج ٍة إ ٰىل مقدا ٍر من الطاقة يك تنعكس القضية املذكورة يف
بكل ٍ
تأكيد قد استهلكت يف ذهنه دون زياد ٍة أو نقيص ٍة.
ذهنه ،فهذه الطاقة ّ
[[[ عندما يأمرنا الدين واملبادئ األخالقية بوجوب نبذ األنانية ،فال ّ
شك يف أ ّن الهدف من وراء ذلك وضع قانونٍ لتنظيم مسألة
تأثري األنانية يف عامل األخالق والحقيقة وإقرار قاعد ٍة ينتظم من خاللها تشذيب هذه الظاهرة السلبية ،فاألنانية تُغرق اإلنسان
والعمى الفكري ،وتزعزع أركان شخصيته التي هي يف الواقع متعطّش ٌة إ ٰىل الكامل ،وبالتايل
من رأسه إ ٰىل أخمص قدميه يف الجهل
ٰ
ىل هذه الحالة املزرية هو انهيار شخصية
ع
ّب
ت
يرت
الذي
األثر
ن
أ
ّد
ك
املؤ
ومن
الجامحة؛
مت ّهد األرضية للنشاطات الغريزية
ّ
ٰ
اإلنسان ،لذا هل ميكن ٍ
ىل سبيل املثال،
ع
فالحسد
وتعاليها؟!
اإلنسانية
الشخصية
رقي
عن
يسفر
ذلك
ن
أ
ويزعم
يتجارس
ألحد أن
ّ
ٰ
ىل أعصاب اإلنسان وينهك روحه؟!
أال يقيض ع ٰ
إذًا ،جميع القيم األخالقية قد طرحت لوضع قانونٍ بخصوص األنانية وتشذيب النزوات الغريزية ،وهي منبثق ٌة من حقائق ،أي
أخرى.
جانب
أنّها طرحت من ٍ
َ
حقائق ألجل حقائق ٰ
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 .4الكاذب يتجاهل الحقيقة التي فحواها أ ّن صديقه هو الذي ارتكب الجرمية ليك يُظهر
خالف ما هو مكنون يف باطنه ،وبهذه الطريقة يتمكّن من إظهار أم ٍر يخالف الواقع؛
لدى بعض الساسة من أمثال
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن هذه اإلرهاصات غري موجود ٍة ٰ
لدى إظهارهم أم ًرا يتعارض مع الواقع ،إذ
مكيافيليل لكونهم ال يعانون من رصا ٍع باطني ٰ
إ ّن هؤالء يعتربون الحقائق منسجم ًة مع الظروف واألهداف التي يطمحون إ ٰىل تحقيقها،
سوى تلك الحقيقة التي تجعلهم
متغيةٌ ،أي ال يعتقدون بوجود حقيق ٍة ثابت ٍة ٰ
فهي برأيهم ّ
يحقّقون هدفهم!
أقوى منه ،فهذا ال يعني أ ّن هذا الكائن
ىل كائنٍ من قبل كائنٍ آخر ٰ
 .5حينام يت ّم القضاء ع ٰ
الضعيف مل يكن موجو ًدا حقيق ًة بحيث كان وجوده مج ّرد افرت ٍ
اض ال غري ،أي إنّه اعتباري
فحسب! فكام أ ّن العامل الذي أ ّد ٰى إ ٰىل هالك هذا الكائن الضعيف  -حتّ ٰى وإن كان منل ًة -
ىل أرض الواقع وال يع ّد اعتباريًا ،كذا هو الحال
واملتمثّل بالقدرة واإلرادة والقرار ،موجو ٌد ع ٰ
ىل أرض الواقع وليس اعتباريًا.
بالنسبة إليه ،فهو موجو ٌد ع ٰ
سليم
أي جز ٍء ٍ
لو أنّك دعست منل ًة بقدمك وس ّويتها مع األرض بحيث ال ميكنك مشاهدة ّ
ٍ
تأكيد ال يعني أنّها مل تكن موجود ًة سابقًا بشكلٍ حقيقي وكان
بكل
من بدنها ،فهذا ّ
أي موضو ٍع علمي حولها! ومن
وجودها اعتباريًا فقط ،ومن ث ّم حني متوت ال ميكن طرح ّ
ىل الكذب وإظهار ما يخالف تلك
هذا املنطلق نقول ألصحاب ذلك الرأي :إنّكم قادرون ع ٰ
ىل دعس منل ٍة بقدمه والقضاء
الحقائق املرتكزة يف أذهانكم ،فأنتم مثل اإلنسان القادر ع ٰ
عليها ،ألنّكم ت ّدعون أ ّن الجرمية قبيحةٌ ،ونحن نقول لكم نعم إنّها قبيحةٌ ،ولو أنّها ارت ُكبت
تتغي حقيقتها الثابتة ،إذ إ ّن قبحها حقيقي
ىل هذا الحال دون أن ّ
تبقى ع ٰ
آالف امل ّرات فهي ٰ
وليس اعتباريًا.
ٍ
ٍ
ٍ
وفلسفية
علمية
زاوية
إمكانية حتليل احلقائق األكسيولوجية من
ىل ضوء السؤال عن حقيقته وعلل وجوده،
ّ
كل يش ٍء ميكن أن يُطرح للبحث والتحليل ع ٰ
فهو من الناحية العلمية ميكن أن يكون موضو ًعا للبحث والتحليل واالستدالل العلمي ،وال
ّ
خاص
ىل طرح ماهيات القيم بشكلٍ عا ٍّم والشؤون املعنوية بشكلٍ ٍّ
شك يف أنّنا قادرون ع ٰ
ىل سبيل املثال ميكننا أن نتسائل
كمواضيع للسؤال واالستفسار بغية كسب معرف ٍة حولها؛ فع ٰ
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قائلني :ما هي ماهية العدل واإليثار والعفو والشعور باملسؤولية فيام وراء الدوافع الشخصية؟
ُجسد حقائق تصدق
األجوبة التي ميكن أن ت ُذكر لإلجابة عن هذا السؤال هي بطبيعة الحال ت ّ
فضل عن ذلك باستطاعتنا
كل ما يتف ّرع عن هذه القيم األخالقية الساميةً .
ىل ّ
بشكلٍ عام ع ٰ
ات ّباع هذا األسلوب يف السؤال عن العلل املوجدة لتلك القيم ومختلف معلوالتها ،ومن ث ّم
ىل أساسه إجابات كلّية[[[.
نستحصل ع ٰ
ىل دراسة وتحليل القيم من زاوي ٍة فلسفي ٍة
وفيام ييل نتط ّرق إ ٰىل بيان ما إن ك ّنا قادرين ع ٰ
واضح بطبيعة الحال ،فحسب التعريف الفلسفي
ىل ذلك ،وهذا املوضوع
ٌ
أو غري قادرين ع ٰ
ىل إمكانية طرح إجاب ٍة نهائي ٍة عن العلل
لحقائق عامل الوجود ،والذي يؤكّد يف أحد جوانبه ع ٰ
واملاهيات ،ال يوجد أد ٰىن ٍّ
ىل رشح وتحليل جميع القيم واملسائل املعنوية؛
شك يف قدرتنا ع ٰ
املكبة التي
ويف غري هذه الحالة ال محيص لنا من اإلذعان لقول من قال« :الفلسفة هي تلك ّ
ىل ذلك ألنّها تسع عامل الوجود قاطبةً ،فهي تع ّم
يحاول ّ
كل يش ٍء الفرار منها ،لك ّنه غري قاد ٍر ع ٰ
جميع أجزاء هذا العامل وال تستثني شيئًا منه».
الخاصة بالقيم ميكن تلخيصها ضمن املحاور التالية التي
الرؤى العلمية والفلسفية
ّ
مجمل ٰ
جعلنا األخالق الفاضلة أمنوذ ًجا لها:
 .1الرؤية العلمية
األخالق اإلنسانية الفاضلة كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة ،ت ُطرح فيها مسائل عن ماهيتها
والعلل املوجدة لها والعقبات التي تحول دون تحقّقها ومقدارها ونوعيتها وميزاتها ،كام
تخضع للمقارنة والتطبيق ،وإلخ؛ ونقول يف تعريفها« :هي األخالق التي تشمل الصفات
وامللكات اإلنسانية الحميدة التي تنشأ إثر صيانة النفس يف مسرية تكامل نفسه ،لذا كلّام
ىل من الكامل يف هذه املسرية سوف تتعا ٰىل معها األخالق الفاضلة؛
بلغت النفس درجات أع ٰ
وكل إنسانٍ ميتلك أكرب مقدا ٍر منها فهو ينعم بطأمنين ٍة نفسي ٍة أكرث من غريه وتتزايد مع ذلك
ّ
فائدته ملجتمعه مقارن ًة مع اآلخرين».
وكل مرحل ٍة لها مقتضيات
لدى اإلنسان يف إطار مراحل عديدةّ ،
األخالق الفاضلة تنشأ ٰ
ىل سلوك اإلنسان بحسب مقدارها ومستواها.
ورشوط وعقبات ّ
خاصة بها بحيث تؤث ّر ع ٰ
[[[ تط ّرقنا ٰإىل بيان تفاصيل هذا املوضوع يف املباحث السابقة بشكلٍ ضمني.
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 .2الرؤية الفلسفية
ىل صعيد األخالق الفاضلة هي عبار ٌة عن تيا ٍر فكري دقيقٍ
الرؤية الفلسفية التي ت ُطرح ع ٰ
ىل ضوئها إجابات عن التساؤالت حول الحقائق ،وهي بطبيعة الحال
وواسع النطاق ت ُطرح ع ٰ
تفوق تلك اإلجابات التي ت ُطرح يف رحاب الرؤية العلمية ،فاإلجابات التي تطرحها الرؤية
نستشف منها
تفصيل من تلك التي تطرحها الرؤية العلمية ،حيث
ً
ىل درج ًة وأكرث
ّ
الفلسفية أع ٰ
لكل استفسارٍ.
النتيجة النهائية ّ
ومن خالل مثال األخالق اإلنسانية الفاضلة تتّضح هذه الخصوصية الكائنة يف الرؤية
ىل ضوئه أ ّن هذه األخالق تعني
الفلسفية ،لذا بعد البحث والتحليل العلمي الذي نثبت ع ٰ
امتالك اإلنسان صفات وملكات إنساني ًة حميد ًة تنشأ لديه عرب صيانة نفسه يف مسرية تكامل
ذاته؛ يُطرح السؤال التايل :هل أ ّن كينونة اإلنسان يف مسرية تكامل ذاته ضمن سعيه لصيانة
نفسه تعترب من مقتضيات ذاته وشخصيته اإلنسانية أو أنّها من األمور العارضة عليها؟ بعد
ىل سبيل املثال إ ّن صيانة النفس يف املسرية
أن نجيب عن هذا السؤال بـ «نعم» ،ونقول ع ٰ
التكاملية تعترب من مقتضيات الذات اإلنسانية ،يُطرح هنا ٌ
سؤال آخر ،وهو :ما هي العوامل
األكرث تأث ًريا يف إزالة هذا املقتيض؟ ولكن لو كانت اإلجابة كالتايل :صيانة النفس يف املسرية
التكاملية ال تعترب من مقتضيات الذات اإلنسانية ،ففي هذه الحالة يتبادر السؤال اآليت إ ٰىل
الذهن :ما هو سبب ظهور هذه الحالة الها ّمة يف النفس اإلنسانية والتي ينالها الكثري من
صلحاء بني آدم؟
من البديهي أ ّن هذا النمط من األسئلة التي تتمحور مواضيعها حول أصو ٍل علمي ٍة
جانب علمي
وفلسفي ٍة قد ُخ ّصصت لها إجاباتٌ مح ّددةٌ ،ومن املؤكّد أ ّن هذه اإلجابات ذات
ٍ
فلسفي أيضً ا.
ىل نح ٍو ما ،فهي ميكن
ونل ّخص مجمل ما ذُكر كالتايلّ :
كل حقيق ٍة معقول ٍة تتّسم بالواقعية ع ٰ
ىل أن
أن ت ُطرح ضمن نطاق القانون الذي يع ّمها ،ومن املؤكّد أ ّن هذه الحقيقة لها القابلية ع ٰ
ىل ح ٍّد سواء؛ وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أنّنا
تُطرح للبحث والتحليل يف رحاب العلم والفلسفة ع ٰ
أثبتنا أصالة القيم علم ًيا وفلسف ًيا يف املباحث اآلنفة.
ىل القيم
يف املبحث التايل سوف نسوق البحث والتحليل حول الدين الذي هو يف الواقع أع ٰ
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ىل أساسها فصله
قاطب ًة والبنية األساسية لها ٰ
لرنى القاعدة العلمية أو الفلسفية التي يت ّم ع ٰ
عن العلم.
هل الدين منفكٌّ عن العلم والفلسفة؟
املعنى الشامل لهام ،وهو عبار ٌة عن:
مقصودنا من العلم والفلسفة يف هذا املبحث هو
ٰ
ىل الحقائق العينية امللموسة،
ىل تفاصيل» و«االستدالالت املرتكزة ع ٰ
«املعرفة املتق ّومة ع ٰ
والتعقّل البحت».
ىل نطاقٍ واسعٍ بني
الجدير بالذكر هنا أ ّن مسألة فصل الدين عن العلم قد شاعت ع ٰ
السذّج يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بحيث تص ّور بعضهم أنّهام مقولتان
ُ
فضل عن ذلك فخالل الفرتة املاضية طرح
متضا ّدتان وال ميكن أن يتناغام مع بعضهام بتاتًا؛ ً
آخرون فكرة فصل الدين عن السياسة والثقافة واالقتصاد والقانون والف ّن وسائر املجاالت
املرتبطة بحياة اإلنسان ،واألش ّد من ذلك أنّهم دعوا إ ٰىل فصله عن األخالق التي هي يف الواقع
ىل الله عليه وآله)،
أكرث ارتباطًا به من ّ
أي أم ٍر آخر ،كام هو مروي عن خاتم األنبياء مح ّمد (ص ٰ
حيث قال« :إنّ ا بعثت ألُمتّم مكارم األخالق».
وميكن القول إ ّن هذا الفصل ال يستند إ ٰىل أصول وضوابط علمية صائبة ،بل هو مج ّرد
املؤسسات
موض ٍة معارص ٍة تزيّنت بها مد ّونات بعض الكتّاب ومج ّرد شعا ٍر ر ّوج له عد ٌد من ّ
ىل ذلك ،إذ بعد أن بانت نتائجه الس ّيئة
واألوساط الفكرية؛ وما يحدث اليوم هو خري دليلٍ ع ٰ
فكري عبثي ،شاعت يف املجتمعات البرشية ظاهرة الدفاع عن األمور
بصفته مصداقًا لتنوي ٍر
ٍ
املعنوية وال س ّيام الدفاع عن الدين؛ وكام هو معلو ٌم فاملفكّرون املل ّمون حقًّا مببادئ العلوم
اإلنسانية األصيلة ليس من شأنهم أن يتأث ّروا مبوضة األمس أو اليوم.
ىل ما ذُكر نقول :أه ّم ذريع ٍة ميكن التشبّث بها إلقناع السذّج من الناس بفكرة
بنا ًء ع ٰ
الفصل بني الدين وسائر شؤون الحياة ،هي كتامن الصورة الحقيقية له ،إذ من املمكن التمويه
ٍ
ارتباط بني الدين
ىل الجهلة من خالل جمل ٍة أو جملينت بسيطتني وإقناعهم بعدم وجود
ع ٰ
بأي شكلٍ كان.
والعلم وسائر القضايا الحياتية ،ومن ث ّم فهو ال ينسجم معها ّ
الحقيقة أ ّن هذه الصورة املش ّوهة للدين والتي كانت وما زالت مطروح ًة من قبل البعض،
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ىل أيّة مرتكز ٍ
ات علمية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو ثقافية أو ف ّنية ،بل
ال تتق ّوم ع ٰ
متت إ ٰىل هذه القضايا بأد ٰىن صل ٍة ،فهذه القضايا بح ّد ذاتها ال تقا َرن مع بعضها تحت أيّة
إنّها ال ّ
قواعد منطقية نظ ًرا لالختالفات املوجودة فيام بينها.
املباحث التي تط ّرقنا إليها حتّ ٰى اآلن بخصوص العلوم والقيم ،عبار ٌة عن رشوح وتحليالت
واستدالالت تقتيض الرضور ُة القيا َم بها يف نطاق العلم واملعرفة ،ويف املبحث التايل سوف نتط ّرق
إ ٰىل رشح وتحليل آراء اثنني من املفكّرين والباحثني الذين اعتربوا العلوم األساسية املعارصة
منطلقًا آلرائهم ونظرياتهم التي جعلها بعض الكتّاب مرتك ًزا لهم يف مد ّوناتهم ،لذا فهدفنا
ىل
ىل أنّهم اعتمدوا يف تدوين كتاباتهم ع ٰ
األسايس من وراء ذلك هو تنبيه أمثال هؤالء الكتّاب ع ٰ
متت إ ٰىل الواقع العلمي بأد ٰىن صل ٍة رغم كون هذه األفكار شاعت واشتهرت يف األوساط
أفكا ٍر ال ّ
ىل ضوء طرح بعض املسائل التي تبدو يف ظاهرها وكأنّها علميةٌ ،يف حني أ ّن أصحاب
الفكرية ع ٰ
بكل
ىل رأس من يحاول استكشاف الحقائق العلمية ّ
هذه األفكار الذين سنذكر كالمهم كانوا ع ٰ
ٍ
وجهد ،أي إنّهم مل يحقّقوا نتائج علمية قطعية يف نشاطهم الفكري.
ج ٍّد
يف بادئ األمر سوف نتط ّرق إ ٰىل رشح وتحليل نظرية أحد أشهر العلامء يف العرص الحديث،
ىل هذا العلم
حيث كان من جملة أساطني علم الفيزياء يف عرصنا الراهن ،ألنّه ترك بصامته ع ٰ
املعنى املقصود
وساهم يف تكامل قواعده وقوانينه؛ ومن خالل ذلك سيتّضح للقارئ الكريم
ٰ
إحدى الشخصيات تندرج ضمن قامئّة أساطني التنظري يف علوم الطبيعة ويف ميدان
من كون
ٰ
العلم البحث.
ماكس بالنك[[[ هو أ ّول ٍ
عىل نظرياته ،حيث جمعت شخصيته بني
عامل سنسلّط الضوء ٰ
عىل أ ّن مح ّبته
[[[ العامل الشهري ألربت أينشتان امتدح ماكس بالنك قائلً« :لقد سمعت أ ّن زمالءه يف العمل كانوا يؤكّدون ٰ
الشديدة للعلم هي مثر ٌة ملواهبه الفذّة وقابلياته الكبرية وانضباطه يف حياته ،لك ّني ال أؤيّد هذا الكالم؛ أل ّن الدافع األسايس
ملاكس بالنك يف نشاطاته العلمية هو أم ٌر ليس بعيدًا عن التضحية واإليثار ،فهذه املساعي الحثيثة املتواصلة ليست مستلهم ًة
من مخط ٍّط ُوضع ألغراض معينة ،بل هي التي تلهم الروح وتروي ظأمها.
أنا متأكّ ٌد بأ ّن ماكس بالنك كان ليسخر من األسلوب الصبياين الذي اتّبعه ديوجني الكلبي حينام كان يحمل مصبا ًحا ليبحث
عن اإلنسان!
ترى هل إ ّن عظمته بحاج ٍة إ ٰىل ٍ
تأييد تاف ٍه؟! إ ّن اإلنجاز الذي قام به قد كان له
حس ًنا ،ما الذي أستطيع قوله حول عظمته؟! فيا ٰ
يبقى هذا اإلنجاز الذي خلّفه
األثر األكرب يف رقي العلم،
وستبقى أفكاره مؤث ّر ًة ما دام علم الفيزياء باق ًيا يف هذا العامل؛ وأرجو أن ٰ
ٰ
ىل علامء الفيزياء الذين سيظهرون يف األجيال القادمة».
للبرشية بنشاطه الشخيص مؤث ّ ًرا ع ٰ
لالطّالع أكرث ،راجع :ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبقدّمة ألربت أينشتاين ،ترجمه إ ٰىل الفارسية أحمد
آرام ،ص .16 - 15
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«كل إنكا ٍر لقيمة الحياة هو إنكا ٌر لقيمة
العلم والقيم اإلنسانية العليا ،ومن جملة ما قالّ :
الفكر البرشي ،فهو ال يعني فقط إنكار العلم من أساسه ،وإنّ ا يف الحقيقة إنكا ٌر للدين أيضً ا؛
وغالبية العلامء  -حسب اعتقادي  -يتّفقون معي يف هذا الرأي ،ومن هذا املنطلق فقد اعتربوا
ىل العلم.
اإلنكارية الدينية ذات أث ٍر سلبي ع ٰ
تعارض حقيقي بني العلم والدين ،بل إ ّن أحدهام يُحيي اآلخر ويؤيّده،
ليس هناك
ٌ
مغروس يف طبعه ،ويجب أن يتع ّهد ويُن ّم ٰى
يرى أ ّن عنرص الدين
ّ
وكل إنسانٍ مفكّر جا ٍّد ٰ
ٌ
األخرى لتتوازن العنارص وتتناغم؛ وليس من باب
ويُرق ّٰى كام ت ُرق ّٰى وت ُتعهد عنارص اإلنسان
ٰ
متغلغل يف أعامق نفوسهم حتّ ٰى ولو
ً
رص كان الدين
املصادفة أ ّن عظامء املفكّرين يف ّ
كل ع ٍ
مل يُظهروا أمام الناس ق ّوة شعورهم بدينهم ،ومن التعاون بني العقل والدين ظهرت أجمل
مثر ٍة للفلسفة ،وأقصد من ذلك مثرة األخالق ،والعلم رفع القيمة األخالقية للحياة ،ألنّه
حب متواصلٍ يف عامل املا ّدة
عضد حبّه للحقيقة واحرتامها .أ ّما حبّه للحقيقة فيام أظهره من ٍّ
كل تق ّد ٍم يف العلم واملعرفة يجعلنا
وعامل العقل الذي حولنا ،وأ ّما احرتامه للحقيقة فأل ّن ّ
نواجه وجودنا الغامض»[[[.
العالِم الغريب ألربت أينشتاين سار يف ركب ماكس بالنك وترك بصامته يف العلوم املعارصة،
لذلك نجد له كال ًما يف هذا املضامر أيضً ا ،حيث قال« :إ ّن أرشف وأنبل انفعا ٍل ميكن للبرش
إدراكه يتمثّل يف االنفعال الديني ،فنواة جميع الفنون والعلوم الحقيقية مكنون ٌة فيه ،واإلنسان
لدى مشاهدته عظمة الوجود
الذي يُحرم من هذا الشعور بحيث ال يغور يف الحرية واإلعجاب ٰ
وشخص كهذا ميّ ٌت يف واقع الحال.
وسم ّوه ،فهو مييض حياته خائفًا[[[،
ٌ
والجدير بالذكر هنا أ ّن األمر الخارج عن نطاق إدراكنا يعترب موجو ًدا يف الحقيقة ،وبني
تتجل لنا مظاهر من هذا العلم العظيم والجميل (فام كان خار ًجا عن نطاق
الفينة
ٰ
واألخرى ّ ٰ
ىل
يتجل لنا عن طريق علومنا) ،يف حني أ ّن إدراكنا الضعيف قاد ٌر فقط ع ٰ
قدرتنا اإلدراكيةٰ ّ ،
أقىس صوره؛ وأعتقد أ ّن هذا الفهم وهذا اإلحساس هو مركز الشعور الديني الحقيقي.
فهم ٰ
[[[ ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبق ّدمة ألربت أينشتاين ،ترجمه ٰإىل الفارسية أحمد آرام ،ص
.236 - 235
ٍ
مقتىض الرؤية العرفانية  -لذا
ينفى مسألة الخوف
كأساس للدين ،وال يرتيض بنتيجته  -وهذا هو ٰ
[[[ مبا أ ّن ألربت أينشتاين ال ٰ
نرى من األنسب استخدام كلمة «ذهول» يف هذا املجال لكونها تعني الشعور بالعظمة املمتزجة مع الحرية.
ٰ
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لو أخذنا مفهوم الدين من هذه الناحية فقط بعني االعتبار ،سأكون من أولئك الذين ميتلكون
أعمق شعو ٍر بالتدين»[[[.
نستشف من العبارة أعاله أ ّن ألربت أينشتاين يعترب العلامء الذين يخوضون يف مباحث
ّ
ىل فهم االنفعاالت
علم الطبيعة أكرث قدر ًة من غريهم ،وال سيام علامء الفيزياء والرياضيات ،ع ٰ
[[[
الدينية؛ واصطالح «الدين العاملي» الذي طرحه فهو يرضب بجذوره يف در ٍ
اسات كهذه...
قائل« :االعتقاد بكون جميع املعايري السامية يف عامل الوجود منطقيةً ،ين ّم عن أ ّن
وأضاف ً
ىل إدراكها؛ والحقيقة أنّه يندرج ضمن نطاق الدين ،وأنا اليوم ال أستطبع تص ّور
العقل قاد ٌر ع ٰ
ولربا املثال املقتضب التايل يوضّ ح هذا املوقف بشكلٍ
أ ّن عامل ًا حقيق ًيا ال ميتلك هذا اإلميانّ ،
أعمى»[[[.
أفضل :العلم بال دينٍ أعرج ،والدين بال ٍ
علم ٰ
وأقوى التجارب واملشاعر
كام قال يف السياق ذاته« :التجربة الدينية العاملية تعترب أنبل
ٰ
التي ميكن أن تنبثق من البحوث والدراسات العلمية الدقيقة»[[[.
موسعٍ؛ أل ّن
من املؤكّد أ ّن بيان هذه العبارات ليس بحاج ٍة إ ٰىل رش ٍح
ٍ
مسهب وتفصيلٍ ّ
الكالم املد ّون يعترب أفضل سبيلٍ لبيان مقاصد العلم والعامل؛ ولكن مع ذلك ال ب ّد من األخذ
بعني االعتبار أ ّن البعض ال يرغبون يف اعتبار العلم والدين أو العلم وجميع القيم السامية
أمرين متعاليني وال يذعنون باالنسجام الكبري الحاصل بينهام ،ومن جملتهم مؤلّف كتاب
سرية أينشتاين -فيليب فرانك -حيث بذل جهو ًدا حثيث ًة بغية تأويل كالم أينشتاين وحرفه عن
ىل أهمية الدين وانسجامه الكامل
بأي نح ٍو كان ،رغم أنّه
مساره الحقيقي ّ
ٌ
رصيح يف داللته ع ٰ
مع العلوم .هناك قاعد ٌة ثابت ٌة فحواها أ ّن الضمري العلمي النزيه حينام ينتقد أم ًرا ال يستسيغه
فهو عاد ًة ما يجعل الرأي الذي يؤ ّوله أكرث رجحانًا واعتبا ًرا ،لك ّن الس ّيد فيليب فرانك قد أ ّول
املعنى املراد منه.
ىل
عبثًا كالم أينشتاين رغم رصاحته بالداللة ع ٰ
ٰ
[[[ فيليب فرانك ،زندگي نامه آلربت اينشتني (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية حسن صفاري ،ص.533
[[[ فيليب فرانك ،زندگي نامه آلربت اينشتني (باللغة الفارسية) ،ترجمه ٰإىل الفارسية حسن صفاري ،ص.534 - 533
[[[ فيليب فرانك ،زندگي نامه آلربت اينشتني (باللغة الفارسية) ،م.س ،ص.527
[[[ م.ن ،ص.537
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ً
اعتبارية
القيم ليست
ىل دراسة وتحليل القيم يف إطا ٍر علمي
لو تن ّزلنا وافرتضنا -خالفًا للواقع -أنّنا غري قادرين ع ٰ
بكل ٍ
تأكيد كون القيم والقضایا املعنوية
باملعنى املتعارف يف عرصنا الراهن ،فهذا ال يعني ّ
ٰ
ىل بني ٍة مستحكم ٍة؛ وال ّ
شك يف أ ّن فصل القيم والرضورات
املتعالية اعتباري ًة ال تتق ّوم ع ٰ
واالحتامالت عن الحقائق من حيث كونها حقائق ليس من شأنه بتات ًا إثبات زعم من ي ّدعي
سوى مسائل واحتامالت اعتبارية ال أساس لها من
كون القيم والقضایا املعنوية بأرسها ليست ٰ
عى سنشري فيام ييل إ ٰىل ٍ
نقاط فيها دالالتٌ رصيح ٌة تن ّم
الص ّحة ،وألجل إثبات سقم هذا امل ّد ٰ
ٍ
بحوث علمي ٍة إلثبات ذلك ،وبالتايل
بوضو ٍح عن كون الحقائق ثابت ًة وليست بحاج ٍة إ ٰىل إجراء
ألي ٍ
أحد كان التشكيك بها:
ال ميكن ّ
ىل سبيل
ىل أساس روابط حتمية ،فحقيقة النار ع ٰ
 .1جميع قوانني عامل الوجود تجري ع ٰ
املثال هي اإلحراق ال محالة ،إال إذا انعدم أحد رشوط االشتعال يف الجسم الذي تعرض
عليه أو عند وجود مانعٍ يحول دون تأثريها كام لو كان الجسم رط ًبا.
بصواب بعض اليشء ،لوجدنا أ ّن الرضورات املستبطنة يف الحقائق السامية ال ميكن
لو مت ّعنا
ٍ
ىل هذا الصعيد هو :ما السبب يف
إثباتها
ٍ
بأسلوب علميّ ،
ولربا يكون أ ّول سؤا ٍل نطرحه ع ٰ
وجود ٍ
ارتباط رضوري بني النار واالحرتاق؟ ويف اإلجابة نقول :ماهية النار أنّها تحرق حينام
مناسب قابلٍ لالشتعال.
جسم
ٍ
ىل ٍ
تتوفّر الظروف املالمئة إلحراقها عند عروضها ع ٰ
لنفرتض أ ّن هذه اإلجابة قد أزالت الغموض بالتامم والكامل عن املوضوع املطروح يف السؤال،
ففي هذه الحالة ال ب ّد وأن يُطرح ٌ
يقل أهمي ًة عنه ،وهو كالتايل :ما السبب يف
سؤال آخر ال ّ
ىل الجسم الذي تعرض عليه كام لو أنّها تجعل بعض
كون النار حسب رشوطها ّ
الخاصة تؤث ّر ع ٰ
أجزائه تتم ّدد أو تحرتق؟ وميكن تقرير هذا السؤال يف إطا ٍر آخر كام ييل :ما هي العلّة التي
ىل أساسها العالقة الرضورية التي تربط بني الشهوة والعمل الجنيس؟
تنشأ ع ٰ
ٌ
معلول ذايت إلثارة الغريزة
ىل أ ّن العمل الجنيس
لإلجابة عن السؤال األخري نؤكّد ع ٰ
ىل ضوء السؤال التايل أيضً ا :ما السبب يف حتمية
الجنسية ،وهذه اإلجابة ميكن أن تطرح ع ٰ
إثارة الغريزة الجنسية؟ من املؤكّد أنّنا لو أجبنا بكون اإلثارة هي ميزة الغريزة الجنسية
مطروح يف املنطق تحت عنوان
ومكنونة يف باطنها ،فهذا الكالم يف الواقع تكرا ٌر ملا هو
ٌ
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عى بنح ٍو علمي .هذا السؤال يف الواقع
«مصادرة ع ٰ
ىل املطلوب» بحيث ال ميكن إثبات امل ّد ٰ
هو السبب يف طرح مبحث الثوابت واملتغريات منذ أقدم ٍ
عهد يف حياة العلم والفلسفة،
ولح ّد اآلن مل تطرح حوله أيّة إجاب ٍة مقنع ٍة ،إال إذا اعتقدنا بقانون جريان فيض الوجود
ىل أنّه
فيام وراء الطبيعة؛ وهذا القانون تب ّناه الكثري من العلامء والفالسفة الذين أكّدوا ع ٰ
العظمى من العلامء والفالسفة
البنية األساسية لعامل الوجود ،لذا ميكن القول إ ّن الغالبية
ٰ
يتوصلون يف نهاية بحوثهم العلمية إ ٰىل هذا القانون ليطرحونه كنظري ٍة ،وهذا األمر
ّ
بطبيعة الحال منو ٌط بتح ّررهم من القيود الفكرية واألهداف غري املعرفية التي قد تتد ّخل
يف املوضوع بنح ٍو أو بآخر ،وأن يتخلّوا عن االستبداد الفكري يف األمور النسبية.
إحدى املسائل الرضورية يف العلم والفلسفة هي إثبات أ ّن جميع املسائل النظرية
.2
ٰ
ىل األصول البديهية أو القضايا التي هي صادق ٌة بالرضورة ،إذ لو انعدمت هذه
ترتكز ع ٰ
األصول والقضايا ألمكن تشبيه إثبات املسائل النظرية بجلوسنا يف مكانٍ
مظلم ومشاهدتنا
ٍ
كل ما حولنا دون الحاجة إ ٰىل النور!
ّ
واألصول املشار إليها يف هذه النقطة إ ّما أن تكون نسبي ًة أو مطلقةً ،كام ييل:
علم وف ٍّن والتي
ىل غرار األصول الثابتة يف ّ
كل ٍ
أ -األصول البديهية النسبية :هي ع ٰ
ىل
يجب وأن يت ّم إثباتها يف العلوم
ٰ
األخرى أو الفلسفة ،مثل قدرة العقل اإلنساين ع ٰ
صياغة العدد بواسطة قدرته التجريدية ،وهذا األمر يف علم الرياضيات يطرح كأصلٍ
علم آخر غري الرياضيات هو الذي يتكفّل ببيان حقيقة العدد
موضوعي ،إال أ ّن ً
تحظى بأهمي ٍة
وإثباته ،مثل اإلبستمولوجيا أو العلوم املتعلّقة بالوجود الذهني التي
ٰ
بالغ ٍة يف الفلسفة اإلسالمية ،حيث د ّونت حولها العديد من الكتب.
غنى عن اإلثبات أو أنّها غري
ب -األصول البديهية املطلقة :هذه األصول إ ّما أن تكون يف ٰ
قابل ٍة لإلثبات من األساس ،مثل أصل الهوهوية « »Identityمن وجهة نظ ٍر منطقي ٍة[[[.
الحواس والعقل والضمري هي أمو ٌر ال قابلية لها يف
فق عليها ،فحواها أ ّن
هناك قضي ٌة متّ ٌ
ّ
عىل الرؤية املنطقية بالنسبة ٰإىل الهوهوية ،إذ لو تق ّبلنا مسألة استمرار الحركة يف جميع أجزاء الكون من وجهة
[[[ أكّدنا هنا ٰ
ٍ
إحدى الحقائق يف عامل الوجود بحال ٍة واحد ٍة يف لحظتني ،وال فرق يف ذلك بني الجسيامت
بقاء
عندئذ
املستحيل
من
نظ ٍر فلسفي ٍة،
ٰ
الصغرية واملج ّرات العظيمة؛ لذا حينام نقول «اإلنسان إنسانٌ» فقد ابتدأنا بكلمة «إنسان» يف هذه القضية ،ولو وجد مفهو ٌم له
لدى بلوغنا الحرف األخري
يتغي ٰ
يف أذهاننا ،فهو يعكس جانبه  -العيني  -الخارج عن ذاته ومن املؤكّد أ ّن هذا الجانب سوف ّ
من تلفّظ القضية املذكورة ،أي قضية «اإلنسان إنسانٌ».
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الحواس
ومستوى ارتباطها بحقائق عامل الوجود علم ًيا ،وهذا يعني أنّنا لو سألنا
إثبات كيفية
ٰ
ّ
الحواس هو ذات الواقع الذي
قائلني :ما هو الدليل العلمي الذي يُثبت أ ّن ما تتلقينه أيّتها
ّ
نبحث عنه؟ إذا أجابتنا بهذا الشكل« :أنا بنفيس أنسب هذا االعتبار إ ٰىل نفيس ليك يصبح ما
أدركه أو ما يدركه الذهن البرشي بواسطتي ،ذات الحقيقة والواقع» ،فنحن بدورنا نطرح
حواسا تضفني صو ًرا متن ّوع ًة إ ٰىل الذهن البرشي من خالل مواقف
عليها السؤال التايل :ألست ًّ
مثل تشاهدين األجسام صغري ًة عن ٍ
قرب؛
إحدى الحقائق؟ ً
متن ّوعة حول
بعد ،وكبري ًة عن ٍ
ٰ
كل إدر ٍ
اك يحصل لديك.
رصفني باملعرفة الناشئة لديك من خالل ّ
وبشكلٍ عام ،أنت تت ّ
ىل نسقٍ ٍ
واحد
بعد ذلك لنفرتض أ ّن هذا االعرتاض ال صواب له بحيث نشاهد املحسوسات ع ٰ
الحواس ح ّجةً ،فقد أُثبت أنّه ال
يف جميع املواقف واألحوال ،وهنا أيضً ا ال ميكن اعتبار ما تدركه
ّ
يوجد أم ٌر له قابلية إثبات القضايا التالية« :أنا موجود» أو «أنا يل اعتباري» أو «أنا ح ّجةٌ» من خالل
تكرارها؛ وهذا اإلشكال نفسه يُطرح حول العقل البرشي ،ومل تُطرح له إجاب ٌة مقنع ٌة حتّ ٰى اآلن.
ال ب ّد للبرشية من تقييم عقلها ولو للحظ ٍة واحد ٍة ،وتسأله :لقد جعلت عنوان «العقل»
كل ما تقوله ميثّل الحقيقة بذاتها؟
ىل كون ّ
العظيم ً
اسم لك ،واآلن أخربنا ما هو دليلك املقنع ع ٰ
ىل
أال تعلم أ ّن البرشية وقعت يف أخطاء معرفية بسببك بالنسبة إ ٰىل معرفة الحقائق كام هي ع ٰ
ترى أمل تظهر مدارس فكرية متن ّوعة ومتضا ّدة اآلراء والنظريات بسببك لدرجة
حقيقتها؟ يا ٰ
أنّها أسفرت أحيانًا عن حدوث نز ٍ
ىل م ّر التاريخ؟
اعات محتدم ٍة ع ٰ
ويف املرحلة التالية نتو ّجه إ ٰىل الضمري اإلنساين الذي هو أكرث أصال ًة ونوراني ًة ومعرف ًة
ىل
بالوجهة الصائبة من نظرييه العقل
ّ
والحواس ،ونطرح عليه نفس السؤال الذي طرحناه ع ٰ
ىل الرغم من أ ّن خرية البرش يك ّنون لك
ىل كون أحكامك معتربةً؟ فع ٰ
العقل ،قائلني :ما الدليل ع ٰ
أي إنسانٍ
مح ّب ًة فائق ًة والرجاء يحدوهم يف أن ترشدهم إ ٰىل الصواب ،ولح ّد اآلن مل يعرض عنك ّ
مخلص ،كام أنّك مل تتسبّب يف انحر ٍ
ٍ
رش مطلقًا؛ لكن مع ذلك أيّها الضمري العزيز ،نحن
أي ب ٍ
اف ّ
نطلب منك أن تخربنا بالدليل أو األصل العلمي الذي يثبت ح ّجيتك؟
ىل إثبات ح ّجيتها عن طريق أدلّ ٍة
ىل أ ّن
ّ
الحواس والعقل والضمري ال قابلية لها ع ٰ
نؤكّد هنا ع ٰ
علمي ٍة رغم أنّها الوسائل املعرفية الوحيدة التي اعتمد عليها البرش منذ باكورة التاريخ حتّ ٰى
عرصنا الراهن بغية معرفة حقيقة العالقات األربعة األساسية يف حياتنا ،وهي عالقة اإلنسان
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بنفسه ،وعالقته بالله تعا ٰىل ،وعالقته بعامل الوجود ،وعالقته بأقرانه البرش؛ فهي الركائز الفكرية
ىل السري قُ ُد ًما ملعرفة الحقائق
الوحيدة واألساسية يف تاريخ بني آدم ،وبالفعل فقد أعانتهم ع ٰ
ٍ
تحريف أو عراقيل.
أي
فيام لو مل يكن هناك ّ
اجلذور األساسية لالنسجام بني الوجودات واللزومات
هناك حقيق ٌة فحواها أ ّن اإلنسان لديه قابلياتٌ ألن يعيش يف رحاب القيم واملعنويات ،لذا
فهي تعترب أحد أبرز األسباب النسجام الوجودات مع اللزومات واالحتامالت ،ومن ث ّم استنتاج
اللزومات واالحتامالت من الوجودات.
الذين يس ّخرون منظومتهم الفكرية للتأ ّمل يف مسائل الوجودات واللزومات ،يبغي لهم
ىل امتالك الكثري من امليزات الشخصية العظيمة بفضل
االلتفات إ ٰىل أ ّن اإلنسان له القدرة ع ٰ
امتالكه قابليات عديدة تجعله يعيش يف رحاب القيم املعنوية واألخالقية السامية؛ وما يدعو
العظمى من البرش تعيش يف إطار حيا ٍة طبيعي ٍة متعارف ٍة ،والقليل منهم فقط
لألسف أ ّن الغالبية
ٰ
يف ّعلون قابلبياتهم للعيش يف رحاب القيم واملعنويات واألخالق السامية ،وهؤالء يف الواقع هم
الدعامة األساسية للطموحات املثالية والكامالت البرشية؛ ورغم أنّهم يتو ّرعون من الرياء ،إال أ ّن
ىل م ّر العصور تكتسب فيضها من جهودهم العظيمة ،ومن اللطف اإللهي
الثقافة البرشية ع ٰ
العظيم أ ّن األلحان العذبة إلنجازاتهم الب ّناءة تداعب أسامع البرشية يف جميع مراحل التاريخ.
ىل ٍ
أحد تلك الجهود واملساعي الرامية إلطفاء الرساج املنري الذي أضاء نوره
ال
يخفى ع ٰ
ٰ
الرسل واألنبياء بهدف هداية بني آدم ،وإلخامد نور أوصيائهم وسائر األولياء والحكامء
للحق يف أشكا ٍل وصو ٍر متن ّوع ٍة لتصبح عقب ًة
تجسدت هذه الحركات املناهضة ّ
الصلحاء؛ وقد ّ
كل ذلك مل يتمكّن هؤالء وأمثالهم من محو ذكر
يف طريق طالب الخري والكامل ،ولكن مع ّ
النبي إبراهيم الخليل والنبي
عيىس والنبي مح ّمد  واإلمام
موىس والنبي ٰ
ٰ
عيل بن أيب طالب ،لذلك عجزوا عن استبدال هذه الصفوة بأراذل الخلق من أمثال
اإلمرباطور نريون وكاليغوال وجنكيز خان وتيمور لنك.
الهدى إ ٰىل أساطني الرشد والكامل
بعد النخبة الصالحة التي أرشنا إليها ،انتقلت راية
ٰ
الذين ما زالت أذكارهم باقي ًة يف قلوب أهل الرشق والغرب لكونهم األمنوذج الحقيقي للحياة
ىل.
البرشية املث ٰ
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ترى لوال وجود اإلمام عيل بن أيب طالب وأمثاله من أتقياء صلحاء يف تاريخ
يا ٰ
البرشية ،فهل ميكن ٍ
ٍ
ضحكات
ألحد من الناس الخالص من عبثية الحياة التي تتخف ّٰى وراء
أعتى األمراض النفسية فتكًا؟ فهل هناك من يستطيع التشكيك
مزيّف ٍة ال تجلب لبني آدم ٰ
سوى ٰ
بهذه الحقيقة املؤكّدة؟
أي دليلٍ نستند إليه إلثبات سقم تلك النظرية املتشامئة التي تج ّرد جميع
غنى عن ّ
نحن يف ٰ
بني آدم من قابليات نيل القيم السامية وتعتربهم حيوانات أكرث تعقي ًدا من الحيوانات وتزعم
بكل ٍ
تأكيد نفس
شخص لطرح هذه النظرية ،فهو ّ
أنّهم ذئاب يفرتس بعضُ ها البعض! إذا بادر ٌ
األعمى الذي امتنع عن اإلمساك بعصاه وأنكر وجوده ،فهو بهذه األوهام
ذلك السوفسطايئ
ٰ
التي يعتقد بها كيف ميكنه إثبات أو نفي حقيق ٍة أصيل ٍة؟!
قائل :كن
أي إنسانٍ يخاطب الرتاب أو الحجر أو الشجر أو الحيوانات ً
لح ّد اآلن مل نشاهد ّ
عادل أيّها الكائن املوجود ،ومتتّع بالجامل ،وعليك التضحية فدا ًء ألقرانك ،وال تدنّس حقوقهم،
ً
ىل حقوق اآلخرين ،وفكّر يك تطرح إجاب ًة
ُ
واعف عنهم! أيّها الكائن املوجود ،ال تتع ّد ٰى ع ٰ
مقنع ًة عن هذه األسئلة الثالثة الها ّمة :من أين أتيت؟ إ ٰىل أين تذهب؟ ملاذا أتيت؟ أيّها الكائن
املوجود مهام كنت ،أعرض عن األنانية والنزعة الشخصية واالستبداد!
سوى البرش ،فهي مقترص ٌة بشكلٍ
ألي كائنٍ ٰ
نعم ،من املؤكّد أ ّن هذه األوامر والوصايا مل تو ّجه ّ
أي
ىل اإلنسان فحسب ،وجميع البرش يعرفون ّ
حق املعرفة بأنّها ال ميكن أن تو ّجه إ ٰىل ّ
حرصي ع ٰ
ترى هل سمعت يو ًما إنسانًا يخاطب
كائنٍ آخر
مبقتىض أصول املنطق العلمي الصحيح؛ فيا ٰ
ٰ
قائل :ينبغي لك أن تصبحي «هيجل»! ينبغي لك أن تصبحي «جالل الدين الرومي»! وهل
قطّته ً
قائل :ينبغي لكم
للصحارى والجبال والصخور والعقارب واألفاعي ً
شخصا يو ّجه الخطاب
سمعت ً
ٰ
جمي ًعا بناء تلك املدينة الفاضلة التي طمح إليها أمثال أفالطون والفارايب!
ال ّ
كل عاقلٍ يدرك جي ًدا أ ّن هذه األوامر والوصايا -سوا ًء كانت أسئل ًة أو خطابات-
شك يف أ ّن ّ
ال ميكن أن تو ّجه إال إ ٰىل اإلنسان فحسب لكونه ميتلك قابليات ذاتية تؤ ّهله لذلك ،فهو الذي يوجد
الثقافات ويس ّخر قواه العقلية لسلوك مسرية التكامل يف غامر مختلف العلوم واإليديولوجيات،
الحق الذي يتناغم مع فطرته السليمة ،فهو
ومن خالل تطبيقه لألخالق النبيلة واعتناقه الدين ّ
ىل أساس :إِنّا لل ِه َوإِنّا إِلَ ْي ِه را ِج ُعونَ.[[[
يفلح يف مسريته العقلية املتق ّومة ع ٰ
[[[ سورة البقرة ،اآلية .156
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ىل تفعيل جميع األوامر واالحتامالت يف ذواتنا ،بل ال ب ّد لنا بعد ذلك
إنّنا كب ٍ
رش قادرون ع ٰ
كل ما بوسعنا بغية انتشال أنفسنا
من اإلقرار بعظمتها ،ويف هذا السياق ال محيص لنا عن بذل ّ
من حبائل الحياة الجربية أو شبه الجربية الحيوانية لنحيا يف رحاب حيا ٍة طبيعي ٍة محض ٍة تتق ّوم
ىل مبادئ اختياري ٍة.
ع ٰ
نستنتج ما ييل من جملة ما ذُكر :لو أخذنا بعني االعتبار أ ّن الذات اإلنسانية متتلك الكثري
ىل القيم واملفاهيم السامية ،سوف ندرك
من القابليات الها ّمة التي تؤ ّهلها لحيا ٍة مرتكز ٍة ع ٰ
ٍ
برضس قاطعٍ ذلك التناغم الثابت بني «املوجود كام هو موجود» و«املوجود كام يجب أن
يكون موجو ًدا»؛ وهذه الحقيقة ال ميكن استنتاجها من األوضاع السياسية والثقافات املزيّفة
والنزعات النفعية ألصحاب املصالح واستبداد أصحاب املناصب املتعطّشني للسلطة ،فاإلنسان
ىل غرار ذلك الوصف الذي نقل عن
يف هذا املضامر ليس ٰ
سوى آل ٍة ال وعي لها وال إدراك ع ٰ
أصحاب الضمري الحي من العلامء حني قالوا« :لقد جعلتنا حياتنا املعارصة كأسنان العجلة
رش يف هذه الحالة التمييز بني قضية «اإلنسان
املس ّننة التي ال تدرك شيئًا»؛ لذا ال ميكن لنا كب ٍ
مبا هو إنسان» عن قضية «اإلنسان كام يجب أن يكون إنسانًا» ،ومن ث ّم نكون عاجزين عن
ىل ضوء الوجود اإلنساين.
معرفة األوامر واالحتامالت ع ٰ
ترى هل ميكن ٍ
ألحد إنكار أ ّن التلقينات التي تبدر من البعض وتغيريهم البارع للظروف
يا ٰ
ىل تحويل إنسانٍ عاد ٍل إ ٰىل جال ٍد سف ٍ
ّاك
وغسلهم األدمغة ّ
بكل مهار ٍة ،هي أمو ٌر لها القابلية ع ٰ
صحيح ،أي أال ميكن لهذه األمور أن تح ّول إنسانًا جال ًدا
للدماء خالل فرت ٍة وجيز ٍة؟! والعكس
ٌ
سفّاكًا للدماء إ ٰىل عاد ٍل خالل فرت ٍة وجيز ٍة؟!
احلكمة اإلهلية هي البنية األساسية للزومات والوجودات
أصحاب النظرية القائلة بأ ّن اللزومات واالحتامالت ال ميكن أن تنبثق من الوجودات،
ينظرون إ ٰىل حقائق عامل الوجود وكأنّها مج ّرد أمور عبثية ال حكمة من وجودها.
ىل إصدار
لو تأملنا بدقّ ٍة يف مسألة الوجودات واللزومات واالحتامالت ،فنحن غري قادرين ع ٰ
حكم فحواه أ ّن الوجودات ليس من شأنها أن تكون منشأً للزومات واالحتامالت عند اإلجابة
ٍ
عن السؤال التايل :هل ميكن للزومات واالحتامالت أن تنشأ من الوجودات؟
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بعض املفكّرين والكتّاب الذين يتب ّنون فكرة أ ّن الكائنات يف عامل الوجود عبار ٌة عن أمو ٍر
رس أو عظم ٍة تو ّجهها وتحذّرها؛ وهذا يعني أنّهم يرفضون
ال تستبطن يف ذواتها أيّة حقيق ٍة أو ٍّ
تلك األمور التي أكّد عليها رجال الدين والحكامء واملفكّرون املتم ّعنون يف الحقائق ،ويقولون:
ىل ارتباطها مبا وراء الطبيعة.
أي ّ ٍ
حقائق عامل الوجود ليس فيها ّ
مؤش يدل ع ٰ
الجدير بالذكر هنا أنّنا حينام نذكر أولئك املفكّرين والكتّاب ونعتربهم تب ّنوا الفكرة املشار
إليها ،فهذا ال يعني أنّنا نؤمن بامتالكهم فك ًرا منطقيًا يؤ ّهلهم لطرح هكذا فكرة ،بل نقصد
أشخاصا كهؤالء ال ميتلكون أيّة دق ٍة وبراع ٍة متكّنهم من طرح نظري ٍة يف هذا املضامر ملعرفة
أ ّن
ً
حقيقة كائنات عامل الوجود ،فقد حرموا أنفسهم من الفكر الصائب السديد ومن ث ّم ال قابلية
ىل هضم فكرة أ ّن هذه الكائنات وراءها أرسا ٌر وعظم ٌة ّ
ىل وجودها بشكلٍ حتمي،
تدل ع ٰ
لهم ع ٰ
لذلك س ّوغوا ألنفسهم زعم أ ّن اللزومات ال ميكن أن تنشأ من الوجودات.
بكل ذلك التألّق
أي حا ٍل ،لو أردنا فهم النظم املتقن والقانون املذهل يف عامل الوجود ّ
ىل ّ
ع ٰ
العظيم الذي وصفه أساطني العلامء يف جميع العصور بأنّه كام ٌن فيام وراء هذا الكون الرحب،
ٍ
كل صفحات
ولسنوات مديد ٍة ،كام ال رضورة ملطالعة ّ
فنحن لسنا بحاج ٍة إ ٰىل التم ّعن بدقّ ٍة
كتاب الوجود؛ ولو كان املجال متا ًحا لنا هنا لبيان تفاصيل هذا املوضوع ،لذكرنا مئات الجمل
رس هذا الكون ،ومن ث ّم
ىل لسان علامء الكوسمولوجيا الرشقيني والغربيني تثبت عظمة ّ
ع ٰ
تط ّرقنا إ ٰىل رشحها وتحليلها.
وأنّا بدوري أدعو املفكّرين والباحثني إ ٰىل أن يراجعوا املبحث الذي طرحناه آنفًا يف اإلجابة
ىل ما ذكر.
ٌ
عن السؤال «هل إ ّن الدين
منفصل عن العلم والفلسفة؟» كمثا ٍل ع ٰ
مسلم يحذو حذو أصحاب الرؤية السطحية ويعترب حقائق عامل الوجود
أي مف ّك ٍر ٍ
ال يوجد ّ
مج ّرد أمو ٍر محدود ٍة يف نطاق ذواتها وجوانبها السطحية بحيث ال ميكن إدراك حقيقتها إال
الحس عن فهم كُنهها.
ىل معرفة جوانبها املاورائية التي يعجز ّ
من خالل ّ
الحس دون القدرة ع ٰ
وبغض النظر عن أ ّن التم ّعن والتأ ّمل الدقيق يف كائنات عامل الوجود ّ
ىل
ّ
يدل بوضو ٍح ع ٰ
كونها ٍ
رس يف هذا الكون العظيم ،فاملصادر
آيات بحيث تجعل اإلنسان الواعي يشعر بوجود ٍّ
ىل أ ّن هذه الكائنات تستبطن آيات تتبلور يف رحابها املشيئة اإللهية
اإلسالمية األصيلة تؤكّد ع ٰ
كل كائنٍ تجعل
والحكمة الربوبية؛ ومن البديهي أ ّن هذه اآليات التي هي من جملة أبعاد ّ
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ىل
ىل عاتق العقالء ،فحينام يق ّر اإلنسان بأ ّن حقيقة وجوده ع ٰ
اللزومات واالحتامالت تكليفًا ع ٰ
انعكاسا للحكمة واملشيئة اإللهية البالغة.
غرار حقيقة سائر الكائنات من منطلق كونها
ً
ال ريب يف أ ّن الحكمة اإللهية -املشيئة الربّانية -هي الكائنة يف النفس اإلنسانية ،بينام
يتنامى يف
سوى أم ٍر عاب ٍر
تلك األعضاء املا ّدية واملك ّونات الطبيعية يف بدن اإلنسان ليست ٰ
ٰ
الحياة الدنيا ث ّم يضمحلٍ ليصبح غذا ًء للحيوانات أو الحرشات ،وال بقاء بطبيعة الحال إال
كل
لألوامر واالحتامالت التكاملية؛ ويف هذا السياق نطرح السؤال التايل :هل من الحكمة أ ّن ّ
تلك األصول التكاملية املكنونة يف نفس اإلنسان تتع ّرض للفناء والزوال أو أنّها تتح ّول وسائل
قوامها األنانية واالستبداد الذميم؟
إذًا ،الحكمة اإللهية تقتيض وجود اإلنسان كآي ٍة من آيات الله تعا ٰىل ،حيث ُخلق مز ّو ًدا
ٍ
وقابليات نفسي ٍة تؤ ّهله لكسب العلم والعمل بجميع تكاليفه
مبنظوم ٍة عقلي ٍة مذهل ٍة
واالمتثال لألوامر الب ّناءة التي يتلقّاها من األنبياء والضمري والعقل السليم ،لذا حتّ ٰى وإن مل
رصح اآليات القرآنية بهذا األمر ،إال أ ّن الوجود اإلنساين بح ّد ذاته يقتيض العمل باللزومات
ت ّ
واالحتامالت بهدف رشده وتكامله؛ وأ ّما املراد من قولنا إ ّن الحكمة اإللهية -املشيئة الربوبية-
وجل وأ ّن بني
كامن ٌة يف ذات اإلنسان ،فهو إثبات كون الوجود اإلنساين آي ًة من آيات الله ع ّز ّ
آدم مكلّفون يف هذه الحياة بالعيش يف رحاب املبادئ العقلية األصيلة ،وذلك كام أثبتنا كون
كل حسنٍ وقب ٍح .وأ ّما
ىل تكليف اإلنسان يف الحياة الدنيا قبال ّ
جميع حقائق الوجود ً
دليل ع ٰ
اآلية القرآنية التي ّ
ىل أ ّن الكون واإلنسان آيتان من آيات الله العزيز الحكيم،
تدل بوضو ٍح ع ٰ
الحق،
ىل معرفة ّ
ىل أ ّن اإلنسان من خالل إدراكه لهذا البُعد من الوجود مييس قاد ًرا ع ٰ
وتؤكّد ع ٰ
س ُ ِني ِه ْم آيَاتِ َنا ِف ْالفَاقِ َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّ ٰى
فهي اآلية الثالثة والخمسون من سورة ّ
فصلتَ :
يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق أَ َولَ ْم يَك ِ
ش ٍء شَ هِيد .[[[هذه اآلية تؤكّد برصيح
ْف ِب َربِّ َك أَنَّ ُه َع َ ٰ
ل ك ُِّل َ ْ
ىل اإلميان بكون الله تعا ٰىل حقًّا فيام لو تأ ّملوا بآيات
ىل أ ّن ٰ
لدى البرش القابلية ع ٰ
العبارة ع ٰ
الخلقة الكامنة يف بواطنهم ويف العامل املحيط بهم وفهموها بشكلٍ
صائب.
ٍ
ىل معرفة آيات الله سبحانه
من البديهي أ ّن النتبجة العقلية والوجدانية التي ترتتّب ع ٰ
الحق
وتعا ٰىل يف عاملي النفس واآلفاق ،هي الشعور بوجوب إيجاد ٍ
تالحم بني الحياة وبني أوامر ّ
فصلت ،اآلية .53
[[[ سورة ّ
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كل وإجاميل ،لكون بلوغ الكامل دون هذا الشعور يع ّد رضبًا من املحال ،فهذا الكامل
بشكلٍ ّ
هو الهدف من الحياة .ال ّ
الحق دون التنسيق بني الحياة ومبادئ الحكمة
شك يف أ ّن معرفة ّ
تحظى بأيّة قيم ٍة كانت.
اإللهية ،ال
ٰ
الحق الذي يدركه ،حتّ ٰى وإن
اآلية املباركة مل ترش إ ٰىل أ ّن عدم عمل اإلنسان
مبقتىض معرفة ّ
ٰ
أقل تقدي ٍر ال يستتبع أيّة فائد ٍة تذكر؛ لذلك ال ميكن اعتبار هذه
ىل ّ
مل يكن ً
وبال عليه ،فهو ع ٰ
املعرفة هدفًا لله تعا ٰىل من وراء رؤية اإلنسان آليات األنفس واآلفاق نظ ًرا لبداهة النتيجة
الحق من اآليات .وهذه النتيجة يف
ىل ضوء معرفة ّ
التي ّ
يتوصل إليها العقالء  -أولو األلباب  -ع ٰ
الحق املطلق ،وأنه مل يخلق عامل
الواقع يتبلور فيها اإلدراك اليقيني لحقيقة أ ّن الله تعا ٰىل هو ّ
تقويم ومنحهم قابليات
الجامدات والنباتات والحيوانات عبثًا ،كام خلق بني آدم يف أحسن
ٍ
بكل ٍ
تأكيد.
تؤ ّهلهم للحركة يف طريق التكامل ،أي أنّه مل يخلقهم عبثًا ّ
بعض الكتّاب يعتقدون بعظمة آيات الله سبحانه وتعا ٰىل يف عامل الوجود ،لك ّنهم ال
يستطيعون ،أو ال يرغبون يف أن يذعنوا للشعور بالتكليف أمام هذه العظمة امللكوتية واآليات
املذهلة ،ومن هذا املنطلق يطلبون م ّنا االكتفاء بالنظر إ ٰىل األشجار الجميلة الباسقة والتلذّذ
وغض الطرف عن هذا امللكوت العظيم واآليات
بروعتها وفق مبادئ املذهب األبيقوري ّ
وتفصيل ،لذلك ال يجدر
ً
األنفسية واآلفاقية املذهلة .ونحن بدورنا نرفض هذا الكالم جمل ًة
رشا مكلّفني -
بنا االكتفاء بالنظر إ ٰىل روعة الشجر ونظائرها من بدائع الخلقة اإللهية لكوننا ب ً
إضاف ًة إ ٰىل ذلك  -بالنظر إ ٰىل عظمة وروعة الوجود.
أي عاقلٍ ر ٍ
ىل م ّر التاريخ وإ ٰىل عرصنا الراهن ،مل ي ّد ِع أ ّن
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن ّ
اشد ع ٰ
الخاصة مثر ٌة للتأ ّمل يف نظم الكون وعظمته
التكاليف الدينية واللزومات القانونية واألخالقية
ّ
الفائقة ،فإ ٰىل ح ّد اآلن مل يزعم أح ٌد أنّنا نستنتج وجوب صالة الصبح من مشاهدتنا للحكمة
والعظمة املوجودتني يف عامل الوجود.
ومن البديهي مبكانٍ أ ّن ذهن اإلنسان العاقل ال تخطر فيه فكرة إمكانية استنتاج التكاليف
القانونية واألخالقية والدينية من آيات الله تعا ٰىل الكائنة يف عامل الوجود ،إذ من املعلوم أ ّن
مختصة
جميع الشعوب واألمم طوال تاريخ البرشية لديها تكاليف قانونية وأخالقية ودينية
ّ
بها ،لك ّنها مل ت ّد ِع أنّها تب ّنت هذه املبادئ عن طريق الرجوع إ ٰىل اللزومات واالحتاماالت
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الخاصة بالتقنني والترشيع واآليات الكونية؛ فغاية ما يف األمر أ ّن ال ّنظم املذهل والرتتيب
ّ
كل إنسانٍ عاقلٍ أن ال يشء قد
املتّسق والعظمة الفذّة يف عامل الوجود ،هي أمو ٌر يدرك منها ّ
خلق عبثًا مهام كان صغ ًريا.
اإلنسان العاقل الواعي يدرك جي ًدا أ ّن أتفه املخلوقات وأصغرها وكذلك املج ّرات الساموية
منتظم تحتار يف وصف عظمته العقول ،وحينها فهو
بعظمتها ،تجري بحكم ٍة ويف إطار برنام ٍج
ٍ
بكل ٍ
تأكيد يدرك جي ًدا رضورة أن يعيش يف رحاب حيا ٍة منتظم ٍة وغري عبثي ٍة ضمن هذه املنظومة
ّ
الكونية املحبكة واملتّسقة؛ وبالطبع فهو ال يدرك رضورة ال َّنظم فقط لكونه يعترب نفسه أرفع شأنًا
قائل:
مجرى الخلقة العظيم ،بل يتسائل مع نفسه ً
من الكائنات التافهة الصغرية التي تتح ّرك يف
ٰ
هل إ ّن هذه الحكمة العظيمة التي تع ّم الوجود بأرسه قد استثنت وجودنا؟
واألسمى
منبثق من االهتامم البالغ -وليس السطحي -بعامل الوجود،
هذا الشعور النبيل
ٌ
ٰ
من ذلك أنّنا لو أردنا تحليل حقيقة وجودنا يك منتلك يف باطننا رؤي ًة واعي ًة واستطالعي ًة عنه،
ىل عدم التأث ّر باإلحسان أو
فال محالة يف أنّنا
ّ
سنتوصل إ ٰىل النتيجة التالية« :رغم كوننا قادرين ع ٰ
دائم ألن
ىل استعدا ٍد ٍ
اإلساءة ،إال أنّنا نشعر أحيانًا بوجود آل ٍة موسيقي ٍة  -أورغ  -يف أعامقنا ع ٰ
تثار وتعزف نغامتها يف عامل الروح النقي ،ومن ث ّم تعزف ألحان رفض العبثية واإلنكارية»[[[.
ولو أردنا تطعيم هذه العبارات بأصو ٍل علمي ٍة وفلسفية ،نضيف قائلني« :النغامت الواضحة
لهذه اآللة املوسيقية املكنونة يف باطننا -والتي ميكن تشبيهها باألورغ -تدحض العبثية
ىل
واإلنكارية ،وتهمس لنا برصيح العبارة« :أيّها اإلنسان ،ال ميكنك ا ّدعاء أنّك غري موجو ٍد»؛ وع ٰ
ضوء هذا االعرتاف تبادر إ ٰىل االعرتاف التايل فتقول« :ال أستطيع ا ّدعاء ّأن غري موجود ٍة ،وال
أستطيع زعم ّأن عبثيةٌ؛ فأنا مكلّفةٌ»» .فهي تق ّر برصاح ٍة يف باطن اإلنسان وتخاطبه بالقول:
«إنّك موجو ٌد وال ميكنك زعم غري ذلك ج ّراء ٍ
ىل روحك» ،وتخربه بعبار ٍة
مرض نفيس يطرأ ع ٰ
فلست كائ ًنا عبثيًا ،بل أنت مكل ٌّف».
واضح ٍة غاية الوضوح أيضً ا ،فتقول« :مبا أنّك موجود،
َ
تجدر اإلشارة هنا إ ٰىل أ ّن بعض الكتّاب الغربيني من أصحاب الفكر السطحي ألجل أن
ىل اللزومات من باطن الوجودات ،رفضوا االستدالل الذي
يثبتوا عدم إمكان ّية االستدالل ع ٰ
ذكرناه أعاله بزعم ما ييل« :لو أ ّن هذه النغامت الباطنية -نداء الضمري البرشي -أصيل ٌة حقًّا،
[[[ أونوريه دي بلزاك ،زنبق دره (باللغة الفارسية) ،ص.69
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بكل وضو ٍح أ ّن
صح زوالها من بعضهم؛ فنحن نالحظ ّ
لوجب وجودها يف الناس قاطب ًة وملا ّ
غالبية عوام الناس والعديد ممن لديهم قدر ٌة علميةٌ ،ينكرون هذا النداء الباطني الذي يحذّر
ٍ
بصوت مسمو ٍع وينبّهه يك يلتفت إ ٰىل اللزومات واالحتامالت».
اإلنسان
ّ
ىل رأيهم هكذا :لو كان هذا النداء الباطني موجو ًدا بالفعل ،لوجب
إذًا،
استدل هؤالء ع ٰ
لدى جميع الناس باعتباره أم ًرا ملكوت ًيا؛ لك ّن األمر يف أرض الواقع ليس كذلك.
تحقّقه ٰ
ال ّ
بكل وضو ٍح ،حيث نخاطب من طرحه قائلني :ال يختلف اثنان
شك يف بطالن هذا اال ّدعاء ّ
ىل نبذ األنانية الكامنة يف ذواتهم
يف أ ّن جميع الناس لديهم ٰ
قوى باطنية تجعلهم قادرين ع ٰ
بحب األنا موجو ٌد لديهم يف جميع مراحل تاريخهم ،فهم من خالل تفعيل
رغم أ ّن الشعور ّ
هذه القابلية املكنونة يف أنفسهم يتس ّن ٰى لهم محو تلك الحالة الس ّيئة وتشذيب أنفسهم
ليواصلوا مسريتهم التكاملية ليك ينعموا بحيا ٍة معقول ٍة مع أقرانهم.
استنا ًدا إ ٰىل ما ذكرنا أعاله ،نطرح السؤال التايل :هل إ ّن غفلة اإلنسان عن امتالكه هذه
ىل تشذيب نفسه وصيانتها من األنانية أو اجتثاث هذه األنانية
القابلية املق ّدسة التي تعينه ع ٰ
ىل نقض هذه القابلية من األساس؟! من املؤكّد أ ّن األمر ليس
منها ،ميكن اعتبارها ً
دليل ع ٰ
دليل لنقض هذه القابلية املق ّدسة ،ناهيك عن
كذلك ،فالغفلة ليس من شأنها بتات ًا أن تعترب ً
ىل تطبيق األصول والقواعد العقلية الصائبة
أنّنا نعرف ّ
حق املعرفة عدم إقدام معظم الناس ع ٰ
يف جميع جوانب حياتهم لدرجة أنّهم غال ًبا ال يكرتثون بتلك املزايا العظيمة للحياة العقلية
وأوامر الضمري الحي؛ وعدم االكرتاث هذا قيّد تاريخ البرشية بذلك التاريخ الطبيعي فحسب،
دليل مستن ًدا
وحال دون سريها قُ ُد ًما يف رحاب تاريخها اإلنساين ،لذا ليس من الصواب اعتباره ً
لنفي القابليات الباطنية املق ّدسة املتمثّلة بالعقل والضمري والتي تشذّب النفس وتصونها من
األنانية أو تجتثها منها.
أضف إ ٰىل ذلك ،حتّ ٰى لو ر ّجح الكثري من الناس تجاهل نداء الذات الباطني الذي إن مل نعبأ
أي ندا ٍء مق ّد ٍس ،فالتجاهل هنا ال ّ
ىل عدم
يبقى يف أنفسنا ّ
يدل بطبيعة الحال ع ٰ
به سوف ال ٰ
أصالة هذا النداء ،كام أنّه ال ين ّم عن كونه ندا ًء وهم ًيا ال حقيقة له.
معب ٌة وحكيم ٌة تن ّم عن مشاعر باطنية جيّاشة
وللشعراء الحاذقني يف هذا املضامر أشعا ٌر ّ
ىل رأسهم جالل الدين الرومي وحافظ الشريازي،
تثبت صواب ما ذكرنا بتعابري وكلامت دالّة ،وع ٰ
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عىل ما أردنا إثباته ،إذ فيام وراء تلك
بيت من الشعر[[[ لألخري تض ّمن دالالت واضحة ٰ
وال س ّيام ٌ
األوهام الباطلة التي تجعل الذهن البرشي يغور يف أفكا ٍر موهوم ٍة ال أساس لها من الص ّحة،
منظوم،
بكل جرأ ٍة ورصاح ٍة :مضمون هذا البيت املصاغ يف إطار شع ٍر
ويف هذا السياق نقول ّ
ٍ
ىل الكثري من إشكاالتنا العلمية والفلسفية والعرفانية واألخالقية.
يعترب يف الواقع ر ًّدا ع ٰ
من املؤكّد أ ّن من يتت ّبع جذور تلك الخطوات العظيمة والق ّيمة التي اتّخذتها البرشية
ىل نداء النفس الباطني وتلك النغمة
رس يف ارتكازها ع ٰ
حتّ ٰى اآلن ،ومل يتمكّن من إدراك ال ّ
املق ّدسة التي تقول« :ال ب ّد من فعل يش ٍء يف هذا العامل»؛ فهذا الشخص يف الواقع عاج ٌز عن
طرح تحليلٍ معقو ٍل لبيان السبب يف ات ّخاذ تلك الخطوات العظيمة والق ّيمة.
ترى ،هل هناك علّ ٌة للزومات واالحتامالت التي جعلت ر ّواد املعرفة والسري التكاميل
فيا ٰ
لإلنسان واإلنسانية يتّخذون خطوات يف خدمة بني جلدتهم وللتقليل من مشاكلهم وتسكني
آالمهم وتوفري س ُبل رفاهية العيش والطأمنينة لهم ،غري تلك العلّة املتمثّلة بالنداء الباطني؟!
كل يش ٍء
وما أتفه رؤية أصحاب النزعة النفعية وعشّ اق الشهوات واملستب ّدين الذين يق ّيمون ّ
والتكب ،وج ّراء ذلك
يف الكون إبّان العرص الحديث مبعيار املنفعة الشخصية واللذّة واملال
ّ
مستوى أسنان العجالت املس ّننة التي ال وعي لها وال إدراك!.
تن ّزلوا ببني آدم إ ٰىل
ٰ
يخفى علينا أ ّن أحداث التاريخ البرشي واملزايا والقيم البرشية السامية ليست محدود ًة
ال
ٰ
بكل رصاح ٍة بأنّه عرص غربة اإلنسان عن نفسه
بهذا العرص الزاخر بالتضا ّد والتناقض والذي ُعرف ّ
وعن أقرانه البرش ،ومن املؤكّد أ ّن جميع التكاليف الهادفة إ ٰىل صيانة الذات اإلنسانية ناشئ ٌة من
اللزومات التي تنبثق من أعامق الذات ،مثل حرمة قتل النفس ونقض الحقوق الثابتة.
أرى يف قرارة نفيس ما يردعني عن قتل النفس» ،فهو غري مؤ ّهلٍ
شخص ً
لو أق ّر ٌ
قائل« :ال ٰ
أي مق ّو ٍم
ألن ينظّر يف العلوم اإلنسانية أو أن يناقش يف حقائقها لكونه ينكر ذاته وليس لديه ّ
ىل فهم حقيقتها؛ فهو حينام ينكر وجوده كيف ميكنه االعرتاف بوجود اآلخرين
يعينه ع ٰ
واإلقرار بسم ّوه اإلنساين؟!
[[[ ذكر املؤلّف يف هذا السياق أشعا ًرا فارسي ًة لجالل الدين الرومي وحافظ الشريازي.
يفسه ،فهو :دو رس هر دو حلقه هستي ...
وأ ّما بيت الشعر لحافظ الشريازي والذي امتدحه املؤلّف يف ّ
النص الفاريس دون أن ّ
به حقيقت به هم تو پيوستي.
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ىل
ىل آي الذكر الحكيم ،لوجدناها تصف كائنات عامل الوجود ع ٰ
ولو ألقينا نظر ًة إجاملي ًة ع ٰ
ضوء املسرية املنتظمة آليات وعالمات الخلقة؛ وفيام ييل نذكر عد ًدا منها:
آيات يف عامل الوجود
الكائنات ٌ
ىل كون الكائنات ٍ
آيات يف عامل الوجود ،ميكن تصنيفها يف
اآليات املباركة التي تؤكّد ع ٰ
ٍ
أصناف ع ّدة كام ييل:
ىل أ ّن حقائق عامل الوجود تعترب عوامل
الصنف األ ّول :اآليات التي تؤكّد برصيح العبارة ع ٰ
والتقوى وعدم الكفر واالعتقاد باملعاد يف الحياة اآلخرة وغرس روح
أساسية لإلميان والتوحيد
ٰ
الخشية من مقام الربوبية يف نفس العبد ،ومنها ما ييل:
اس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم ال َِّذي َخلَ َق ُك ْم َوال َِّذي َن ِم ْن قَبْلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن * ال َِّذي َج َع َل
 يَا أَيُّ َها ال َّن ُالس َم ِء َما ًء فَأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن الثَّ َم َر ِ
ات ِر ْزقًا لَ ُك ْم ف ََل
الس َم َء ِب َنا ًء َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
لَ ُك ُم الْ َ ْر َض ِف َراشً ا َو َّ
تَ ْج َعلُوا لِلَّ ِه أَنْ َدا ًدا َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ.[[[
التقوى وحذّرهم من
البارئ الحكيم دعا الناس يف هاتني اآليتني إ ٰىل عبادته والتزام جانب
ٰ
الرشك ،وطلب منهم التأ ّمل يف آيات عامل الوجود الذي يعيشون يف كنفه من خالل النظر إ ٰىل
خلقة األرض التي وضعت مم ّهد ًة لهم ،وإ ٰىل عظمة خلقة السامء وكيفية هطول األمطار التي
تنبت منها األشجار والنباتات املثمرة التي يقتاتون منها.
 كَ ْي َف تَ ْك ُف ُرو َن بِاللَّ ِه َوكُ ْنتُ ْم أَ ْم َوات ًا فَأَ ْح َياكُ ْم ث ُ َّم ُيِيتُ ُك ْم ث ُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم ث ُ َّم إِلَ ْي ِه ت ُ ْر َج ُعون.[[[ىل املعاندين السؤال
نهى الله ع ّز ّ
وجل عباده يف هذه اآلية املباركة عن الكفر ،وطرح ع ٰ
ٰ
ظاهرت الحياة واملوت يف عامل الوجود؟
َ
التايل يف إطا ٍر توبيخي :كيف تكفرون وأنتم تشاهدون
الهدف الذي نستشفّه من مضمون اآلية هو رضورة اإلميان بالله تعا ٰىل والحذر من الكفر
ىل ضوء مشاهدة حقائق الوجود.
ع ٰ
الس ْم َع َوالْ َبْ َصا َر َو َم ْن يُ ْخر ُِج الْ َح َّي ِم َن
الس َم ِء َوالْ َ ْر ِض أَ َّم ْن َ ْيلِ ُك َّ
 ق ُْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُك ْم ِم َن َّالْ َم ِّي ِت َويُ ْخر ُِج الْ َم ِّي َت ِم َن الْ َح ِّي َو َم ْن يُ َدبِّ ُر الْ َ ْم َر ف ََس َيقُولُو َن اللَّ ُه فَق ُْل أَف ََل تَتَّقُون.[[[
[[[ سورة البقرة ،اآليتان .22 - 21
[[[ سورة البقرة ،اآلية .28
[[[ سورة يونس ،اآلية .31
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ىل ضوء التأ ّمل يف عامل الوجود وإدراك حقائقه ،وهي
هذه اآلية تثبت رضورة
ٰ
التقوى ع ٰ
بطبيعة الحال تعني الصيانة التكاملية للذات عن طريق العمل باللزومات واالحتامالت.
واآليات التالية نشري إ ٰىل مضامينها ودالالتها فقط:
ىل رضورة اإلميان من خالل التأ ّمل بسعة نطاق الكون
 اآلية  30من سورة األنبياء :تؤكّد ع ٰىل أ ّن املاء هو البنية
ىل ما ّد ٍة كانت متّحد ًة سابقًا ،والتأكيد ع ٰ
الرحب وكيف أنّه متق ّو ٌم ع ٰ
األساسية لحياة جميع الكائنات الحية.
 اآليات  45إ ٰىل  50من سورة الفرقان :بعد أن وضّ حت مقدا ًرا من ال َّنظم وآياتىل أ ّن املنحرفني  -الذين هم غالبية
الله سبحانه وتعا ٰىل يف عامل الوجود ،ن ّوهت ع ٰ
بني آدم  -يبادرون إ ٰىل الكفر بدل أن يشكروا رغم مشاهدتهم آيات الكون وال َّنظم
املحبك فيه.
كل ما ينبت يف األرض يجري يف
ىل كون ّ
 اآليتان  7و  8من سورة الشعراء :تن ّبه الناس ع ٰىل أساسه آيات الله تعا ٰىل ،لذا ينبغي لهم اإلميان حينام يشاهدونه؛
إطا ٍر
ٍ
منتظم لتتبلور ع ٰ
ولك ّنهم بسبب أهوائهم واستكبارهم يحرمون أنفسهم من نعمة اإلميان.
 اآلية  25من سورة النمل :توبّخ الذين يسجدون للشمس ،فهؤالء قد انبهروا بنورهاكل يش ٍء من العدم
وعظمتها ،لذلك أنّبتهم متسائلةً :ملاذا ال تسجدون لله الذي أوجد ّ
وخلق الشمس وما سواها؟
ّ
ليستدل بالحقائق الكونية الجارية يف مجراها األصيل
وجل مل يكن
من املؤكّد أ ّن الله ع ّز ّ
ىل إثبات عظمة خلقته.
فيام لو مل تكن فيها قابلي ٌة ع ٰ
ىل أ ّن
 اآليات  60إ ٰىل  63من سورة النمل :تشري إ ٰىل ال َّنظم واآليات الكونية ،وتؤكّد ع ٰاملجرمني ينبغي لهم توحيد الله تعا ٰىل عند مشاهدة هذه اآليات ،لك ّنهم رغم ذلك
ير ّجحون الرشك به.
لدى
ىل تحقّق الخشية وتعظيم مقام الربوبية ٰ
 اآليتان  27و  28من سورة فاطر :تؤكّدان ع ٰوعلم بآيات الله سبحانه وتعا ٰىل.
متى ما امتلكوا معرف ًة ً
بني آدم ٰ
ىل رضورة االعتقاد باملعاد يف الحياة اآلخرة
وهناك العديد من اآليات املباركة التي أكّدت ع ٰ
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عند مشاهدة ال َّنظم الذي يجعل الوجود عد ًما أو العدم وجو ًدا ،ومنها قوله تعا ٰىلَ  :وال َِّذي
ْشنَا ِب ِه بَلْ َد ًة َميْتًا كَ َذلِ َك تُ ْخ َر ُجونَ.[[[
نَ َّز َل ِم َن َّ
الس َم ِء َما ًء ِب َق َد ٍر فَأَن َ ْ
تتجل
الصنف الثاين :اآليات التي تدعو اإلنسان إ ٰىل التعقّل من خالل التأ ّمل يف اآليات التي ّ ٰ
يف عامل الوجود ،وقد وصفت أصحاب العقول السليمة التي تدرك عظمة هذه اآليات بـ«أولو
ىل سبيل املثال ال الحرص:
األلباب»؛ وهي كثري ٌة نشري إ ٰىل عد ٍد منها فيام ييل ع ٰ
الس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي ت َ ْجرِي ِف الْ َب ْح ِر بِ َا
 ِ إ َّن ِف َخلْقِ َّالس َم ِء ِم ْن َما ٍء فَأَ ْحيَا ِب ِه الْ َ ْر َض بَ ْع َد َم ْوتِ َها َوبَثَّ ِفي َها ِم ْن
اس َو َما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن َّ
يَ ْن َف ُع ال َّن َ
َص ِ
الس َم ِء َوالْ َ ْر ِض َليَ ٍ
ات لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ.[[[
الس َح ِ
ك ُِّل َدابَّ ٍة َوت ْ ِ
يف ال ِّريَا ِح َو َّ
اب الْ ُم َس َّخ ِر بَ ْ َي َّ
ات َوالْ َ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّيْلِ َوال َّن َها ِر َليَ ٍ
الس َم َو ِ
اب * ال َِّذي َن
ول الْ َلْبَ ِ
ات ِلُ ِ
 إِ َّن ِف َخلْقِ َّالس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َربَّ َنا َما
ل ُج ُنو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِف َخلْقِ َّ
يَ ْذكُ ُرو َن اللَّ َه ِق َيا ًما َوقُ ُعو ًدا َو َع َ ٰ
َاب ال َّنار.[[[
َخلَق َ
ْت َهذَا بَ ِاط ًل ُس ْب َحان ََك فَ ِق َنا َعذ َ
هذا الصنف من اآليات ّ
ىل أ ّن التأ ّمل بدقّ ٍة وإمعانٍ يف هذا العامل الرحب
يدل بوضو ٍح ع ٰ
ىل التفكّر والتعقّل والذكر ،والواقع الثابت أ ّن التعقّل لوحده ال ميكن أن يعترب
يحفّز اإلنسان ع ٰ
ىل
نتيج ًة للتم ّعن يف آيات الله تعا ٰىل يف هذا الكون العظيم ،بل النتيجة الها ّمة التي ترتتّب ع ٰ
التأ ّمل والتعقّل يجب وأن تكون كام ييل :إدراك أ ّن هذا العامل مل يُخلق عبثًا والشعور الراخ
بوجود حكم ٍة خالد ٍة فيه ،ومن ث ّم أداء التكاليف التي تثبت رضورتها من خالل إدراك الحكمة
يف وجود اإلنسان والكون ،فهذه التكاليف تصون اإلنسان من عذاب النار التي هي نتيج ٌة
للغفلة عن آيات الله تعا ٰىل وعدم االكرتاث بها.
رصح بكون خلقة الساموات واألرض حقًّا ،ومن الواضح أ ّن
الصنف الثالث :اآليات التي ت ّ
ىل ضوء األهداف واملضامني
ىل مفاهيم عديدة ،لك ّن معناها ع ٰ
كلمة «حق» رغم داللتها ع ٰ
القرآنية التي تتمحور حول خلقة الساموات واألرض ّ
ىل ذلك األمر الجدير بالتحقّق
يدل ع ٰ
والحدوث ،فهي يف هذه اآليات تثبت أ ّن منظومة الخلقة العظيمة عبار ٌة عن حقيق ٍة جدير ٍة
بأن تكون موجود ًة يف عامل الوجود.
[[[ سورة الزخرف ،اآلية .11
[[[ سورة البقرة ،اآلية .164
[[[ سورة آل عمران ،اآليتان .191 - 190
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وجل يهدف إ ٰىل تيسري مسألة فهم عباده لكون
يف اآليات الالحقة سوف نالحظ أ ّن الله ع ّز ّ
سبب
الساموات واألرض حقًّا ،ومن املؤكّد أ ّن التكليف حني تحقّق هذا الفهم لو انعدم ملا بقي ٌ
ىل أ ّن اإلنسان
ىل رضورة امتالكه؛
وجي ٌه ّ
ٰ
وإحدى اآليات تؤكّد ع ٰ
لكل هذا التأكيد واإلرصار ع ٰ
س ُ ِني ِه ْم آيَاتِ َنا ِف ْالفَاقِ
من خالل التأ ّمل بآيات الخلقة يثبت له أ ّن الله تعا ٰىل ٌّ
حق ،وهيَ :
عىل كون
َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّ ٰى يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق .[[[ميكن القول إ ّن هذه اآلية املباركة تؤكّد ٰ
الهدف النهايئ من إثبات حقّانية منظومة الخلقة ،هو إثبات كون الله تعا ٰىل حقًّا ،وأنّه صاحب
ىل الوجود بأرسه ،وهذا األمر يثبت تكليف بني آدم نحوه.
السلطة املطلقة ع ٰ
ىل كون عامل الوجود حقًّا،
وكام ذكرنا آنفًا ،هناك العديد من اآليات الكرمية التي تؤكّد ع ٰ
ومن جملتها ما ييل:
الس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر َض بِالْ َحق.[[[
 َ و ُه َو ال َِّذي َخل ََق َّالس َم َو ِ
شكُون.[[[
ال َع َّم يُ ْ ِ
 َ خل ََق َّات َوالْ َ ْر َض بِالْ َح ِّق تَ َع َ ٰ
الصنف الرابع :اآليات التي تعترب معرفة آيات الله تعا ٰىل حاف ًزا لشكره والرجوع إليه ،ومنها
اآليتان التاليتان:
سا ًجا َوقَ َم ًرا ُم ِن ًريا * َو ُه َو ال َِّذي َج َع َل
 تَ َبا َر َك ال َِّذي َج َع َل ِف َّالس َم ِء بُ ُرو ًجا َو َج َع َل ِفي َها ِ َ
اللَّيْ َل َوال َّن َها َر ِخلْ َف ًة لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ َّذكَّ َر أَ ْو أَ َرا َد شُ كُو ًرا.[[[
يب.[[[
 ُ ه َو ال َِّذي يُرِي ُك ْم آيَاتِ ِه َويُ َن ِّز ُل لَ ُك ْم ِم َن َّالس َم ِء ِر ْزقًا َو َما يَتَ َذكَّ ُر إِ َّل َم ْن يُ ِن ُ
الحق والحقيقة يف الحياة الدنيا ،ال ب ّد له من التم ّعن
إذًا ،من
يسعى إ ٰىل السري يف طريق ّ
ٰ
يف هاتني اآليتني.
الصنف الخامس :اآليات التي تعترب مشاهدة املعجزات مرآ ًة ملشاهدة الوجودات الكامنة
لدى اإلنسان لالعتقاد باألصول الدينية
فيام وراء هذه الوجودات الظاهرية ،وأنّها توجِد الدافع ٰ
فصلت ،اآلية .53
[[[ سورة ّ
[[[ سورة األنعام ،اآلية .73
[[[ سورة النحل ،اآلية .3
[[[ سورة الفرقان ،اآليتان  61و .62
[[[ سورة غافر ،اآلية .13
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األساسية واإلميان والعمل بالواجبات واالحتامالت الب ّناءة لشخصيته؛ وهذه الحقيقة نلمسها
موىس يأيت مبعجز ٍ
ات ،حيث أشارت اآليات
ع ٰ
ىل سبيل املثال يف األسباب التي جعلت النبي ٰ
ىل هذه املعجزات العظيمة[[[.
التي ذكرتها إ ٰىل النتائج التي ترتّبت ع ٰ

قصة النبي
موىس يف القرآن الكريم ليك يتّضح لنا
وفيام ييل نشري إ ٰىل موردين من ّ
ٰ
ىل مشاهدة تلك الحقائق الكامنة فيام وراءها ،والتي
أ ّن مشاهدة الوجودات ٌ
عامل يعيننا ع ٰ
رش مع وجودنا؛ كام يتّضح لنا أ ّن اإلميان هو املصدر األسايس لجميع اللزومات
لها ارتبا ٌط مبا ٌ
واالحتامالت والدافع الذي يحفّزنا لعبادة الله تعا ٰىل والسجود له:
الس َح َر ُة ِف ْر َع ْو َن قَالُوا إِ َّن لَ َنا لَ َ ْج ًرا إِ ْن كُ َّنا نَ ْح ُن الْغَالِ ِب َني * ق ََال نَ َع ْم َوإِنَّ ُك ْم لَ ِم َن
 َ و َجا َء َّوس إِ َّما أَ ْن تُلْ ِق َي َوإِ َّما أَ ْن نَكُو َن نَ ْح ُن الْ ُملْ ِق َني * ق ََال أَلْقُوا فَل ََّم أَلْ َق ْوا
الْ ُم َق َّر ِب َني * قَالُوا يَا ُم َ ٰ
َس َح ُروا أَ ْع ُ َي ال َّن ِ
وس أَ ْن أَلْقِ َع َص َاك فَ ِإذَا
اس َو ْاس َتْ َهبُو ُه ْم َو َجا ُءوا ب ِِس ْح ٍر َع ِظ ٍيم * َوأَ ْو َحيْ َنا إِ َ ٰل ُم َ ٰ
ِه َي تَلْق َُف َما يَأْ ِفكُو َن * فَ َوقَ َع الْ َح ُّق َوبَط ََل َما كَانُوا يَ ْع َملُو َن * فَ ُغلِ ُبوا ُه َنالِ َك َوانْ َقلَ ُبوا َصا ِغرِي َن
وس َو َها ُرونَ .[[[هذه اآليات
* َوأُلْ ِق َي َّ
الس َح َر ُة َساج ِِدي َن * قَالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّب الْ َعالَ ِم َني * َر ِّب ُم َ ٰ
ىل أ ّن مشاهدة معجزة النبي
موىس قد جعلت السحرة يؤمنون
تؤكّد برصيح العبارة ع ٰ
ٰ
واضح للعمل باللزومات واالحتامالت.
انعكاس
به ويخ ّرون ساجدين ،وهذه الحالة
ٌ
ٌ
وس إِ َّما أَ ْن تُلْ ِق َي َوإِ َّما أَ ْن نَكُو َن أَ َّو َل َم ْن أَلْق َٰى * ق ََال بَ ْل أَلْقُوا فَ ِإذَا ِحبَالُ ُه ْم
 قَالُوا يَا ُم َ ٰوس * قُلْ َنا لَ ت َ َخ ْف
َو ِع ِص ُّي ُه ْم يُ َخ َّي ُل ِإلَ ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم أَنَّ َها ت َْس َع ٰى * فَأَ ْو َج َس ِف نَف ِْس ِه ِخي َف ًة ُم َ ٰ
الس ِ
ل * َوأَلْقِ َما ِف َيِي ِن َك تَلْق َْف َما َص َن ُعوا إِنَّ َا َص َن ُعوا كَ ْي ُد َس ِ
اح ُر
اح ٍر َو َل يُ ْفلِ ُح َّ
إِن ََّك أَن َْت الْ َ ْع َ ٰ
وس * ق ََال آ َم ْنتُ ْم لَ ُه قَبْ َل أَ ْن آ َذ َن
َحيْثُ أَ َتٰ * فَأُلْ ِق َي َّ
الس َح َر ُة ُس َّج ًدا قَالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّب َها ُرو َن َو ُم َ ٰ
الس ْح َر ف ََلُقَطِّ َع َّن أَيْ ِديَ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم ِم ْن ِخ َل ٍف َولَ ُ َصلِّبَ َّن ُك ْم ِف
لَ ُك ْم إِنَّ ُه لَ َك ِب ُريكُ ُم ال َِّذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ
ل َما َجا َءنَا ِم َن الْ َب ِّي َن ِ
ات َوال َِّذي
ُجذُو ِع ال َّن ْخلِ َولَتَ ْعلَ ُم َّن أَيُّ َنا أَشَ ُّد َعذَابًا َوأَبْق َٰى * قَالُوا لَ ْن نُ ْؤثِ َر َك َع َ ٰ
فَطَ َرنَا فَاق ِْض َما أَن َْت ق ٍ
َاض إِنَّ َا تَق ِْض َه ِذ ِه الْ َح َيا َة ال ُّدنْ َيا * إِنَّا آ َم َّنا ِب َربِّ َنا لِ َي ْغ ِف َر لَ َنا َخطَايَانَا َو َما
الس ْح ِر َواللَّ ُه َخ ْ ٌي َوأَبْق َٰى.[[[
أَكْ َر ْهتَ َنا َعلَيْ ِه ِم َن ِّ
عىل اإلميان واالمتثال للزومات واالحتامالت
النص ،وهي أ ّن حصولنا ٰ
[[[ هناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر ٰ
عىل صعيد ما أرشنا إليه يف ّ
ٍ
ٍ
ىل
ىل ارتباط مبا ٍ
ىل ارتباط غري مبا ٍ
رش بنا ،وع ٰ
رش بالوجودات ،وهذه األخرية يف واقع الحال ع ٰ
ىل ضوء معجزات األنبياء ،ع ٰ
ع ٰ
ىل فهم املعجزة وتحديد ما
هذا األساس يكون لها ٌ
دخل غري مبا ٍ
رش فيام ذُكر؛ ومن املؤكّد أنّنا بدون معرفتها ال نكون قادرين ع ٰ
إن كانت معجز ًة حقًّا أو ال.
[[[ سورة األعراف ،اآليات .122 - 113
[[[ سورة طه ،اآليات .73 - 65
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سبب لتحقّق اإلميان يف نفس
ّ
نستشف من هذه اآليات املباركة أ ّن مشاهدة املعجزات ٌ
ترسخت العقيدة يف أنفس سحرة
ٌ
اإلنسان،
ىل السجود لله تعا ٰىل ،وألجلها ّ
وعامل يحفّزه ع ٰ
أساس
فرعون فاستع ّدوا بطأمنين ٍة ورحابة صد ٍر ألبشع أشكال التنكيل والقتل ،مام يعني أنّها ٌ
ألرفع درجات اليقني.
وتجدر اإلشارة هنا إ ٰىل مالحظ ٍة ها ّم ٍة للغاية يك يكتمل موضوع البحث ،أال وهي الوعي
التا ّم واإلميان واالعتقاد برضورة االمتثال للتكاليف الدينية ،فاإلنسان من خالل مشاهدته
املعجزات الخارقة للعادة والتي تفوق الوجودات التي يدركها يف حياته الدنيوية ،يتزايد وعيه
تتجل اآليات الربّانية العظيمة؛
ويتنامى
وتثار مشاعره
ٰ
مستوى إدراكه العقيل ،فمن خاللها ّ ٰ
ٰ
قائل بأ ّن املعجزات لها القدرة
وقد وصف الشاعر جالل الدين الرومي هذه الظاهرة الفذّة ً
ىل قهر األعداء أمام أعني األنبياء وكرس شوكتهم ،إال أ ّن الرغبة يف معرفة الحقيقة والسري
ع ٰ
ٍ
نحوها يقتيض وجود شهو ٍد
خاص[[[ ،ويف هذا السياق ذكر مسائل جدير ًة بالتأ ّمل،
وإحساس ٍّ
قصة النبي
موىس ،فالسحرة
وكام الحظنا يف اآليات القرآنية املباركة التي تح ّدثت عن ّ
ٰ
ترسخ اعتقادهم لدرجة أنّهم تح ّملوا
ّ
لـم شاهدوا معجزته آمنوا بنب ّوته وخ ّروا ساجدين ،وقد ّ
بالحق حينام
العذاب وتج ّرعوا كأس الشهادة صابرين محتسبني .فام أعظم انبهار اإلنسان
ّ
يدركه بحيث يكون مستع ًّدا للتضحية بحياته يف سبيله!
تجسد نظريته الفكرية -
ومن ناحي ٍة ٰ
أخرى ،لو تأ ّملنا أشعار جالل الدين الرومي  -والتي ّ
نستلهم منها أنّه تط ّرق إ ٰىل بيان كيفية انجذاب اإلنسان إ ٰىل الله تعا ٰىل وامتالكه إميانًا راس ًخا
عب عنه القرآن الكريم بـ
به عندما يشاهد حقائق عامل الوجود بعني الشهود العرفاين ،وهو ما ّ
ىل ما ييل :لقد أدرك بالل الحقيقة بهذا املنظار وشاهد عالمات
«لُب»؛ حيث أكّد يف أشعاره ع ٰ
الحقيقة يف رسول الله فانجذب نحوه وآمن برسالته .ومن هذا الرأي نستنتج أنّه يقصد ما
لـم شاهد سحرة فرعون املعجزات ،تأ ّملوا مبحيّا النبي
موىس ،فشاهدوا فيه أعظم
ييلّ :
ٰ
اآليات اإللهية وأدركوا أنّه إنسا ٌن كامل ،لذلك آمنوا برسالته.

النص.
[[[ استشهد املؤلّف يف الهامش بأشعا ٍر لجالل الدين الرومي تتض ّمن تعابري دالّة ٰ
عىل ما ذكر يف ّ
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