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الفلســفة الغرب ّية

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

مقدمة المركز:

يُعترب العالمة الشهيد الشيخ مرتىض مطهري ( )1979-1919من أبرز من ظهر يف الوسط الفكري
الشيعي ملا ق ّدمه من جهد معريف ضخم حاول فيه التأصيل االسالمي من جهة ،والدفاع عن االسالم
أمام شبهات الخصوم من جهة ثانية ،لذا تراه ينافح يف ع ّدة جبهات إذ كان يدافع عن االسالم ومبادئه
السامية أمام النظرة الدوغامئية الداخلية ،وأمام الخط التغريبي املنفلت ،وأمام امل ّد الشيوعي العارم
آنذاك ،فضالً عن محاولة إعادة قراءة الرتاث االسالمي لتكوين منظومة معرفية جديدة ترضب بجذورها
يف عمق الرتاث و تتعايش مع الحارض مبا ال يتقاطع مع املبادئ ،ليخرج بنتيج ِة إعاد ِة بناء الحضارة
االسالمية من جديد ،وإيقاظها من سباتها الذي طال عدة قرون.
قال رحمه الله« :بات الدين االسالمي املقدس مجهوالً ،وقد انقلبت حقائق هذا الدين شيئاً فشيئاً
والخفي من جهة ،وقصور
يف أذهان الناس ..إ ّن هجوم االستعامر الغريب مع جميع أجندته املر ّيئ منها
ّ
أو تقصري كثري من م ّدعي الدفاع عن االسالم يف عرصنا الحارض من جهة ثانية ،أديّا إىل الهجوم الكاسح
عىل الفكر االسالمي يف جميع مناخاته من األصول إىل الفروع ،لذا رأيت من واجبي القيام باألمر
والدخول يف مضامر الخدمة مبا أستطيع».
وقد اتخذ رحمه الله الحكمة اإللهية والفلسفة االسالمية منطلقاً ألعامله حيث قارب األمور وعالج
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الشبهات املثارة من هذا املنطلق مع االستفادة أيضا من القرآن والسنة النبوية والروايات الصحيحة
لألمئة عليهم السالم.
كان يشيك من حالة التغريب السائدة آنذاك يف الوسط الثقايف وبني عامة الناس حيث قال« :إ ّن
كل ما له ماركة أروبية يلقى رواجاً يف أوساطنا وإن كان كالماً بالياً َع َبنا عنه وتركناه منذ سنني».
وللوقوف أمام امل ّد الغريب املعريف هذا؛ قام رحمه الله أوالً بالتع ّرف عىل البنى الفكرية
واملعرفية الغربية ،وثانياً أخذ الجيد منها يف عملية تطبيقية جميلة ،وثالثاً ناقش النواقص
والهفوات ،مع إذعانه بأن كثريا ً من هذه الهفوات العلمية ناشئة من قصور الفلسفة األوروب ّية
سيام يف جانب الالهوت« :ا ّن كثريا ً من املفاهيم الفلسفية األوروبيّة التي لها صدى كب ٌري يف الغرب،
ت ُع ّد من املسائل الهزيلة عندنا يف الفلسفة االسالمية ،وعند مراجعة ما ترجم من فلسفة الغرب
نقف عىل أمور مضحكة ت ُع ُّد كمسائل فلسفية [هامة] نُقلت عن كبار فالسفة أروبا ،كام نقف
أيضا عىل أمور تكشف عن قصور أولئك الفالسفة يف املسائل اإللهية حيث مل يتمكنوا من حلّها
من وجهة نظري ،فا ّن شك أمثال كانط وهيغل واسبنرس يف العلّة األوىل يرجع إىل أمرين أساسيني يف
الفلسفة مل يتمكّنوا من حلّها يف الفلسفة الغربية ،وهمـا:
 1.1أصالة الوجود.
2.2مناط الحاجة إىل العلة».
يُعد هذا الكتاب الذي نق ّدمه للقارئ الكريم ونزفه إىل املكتبة العربية ،من أفضل ما ُجمع من
تراث الشيخ الشهيد حول الغرب ،حيث جمع الباحث نصوص الشيخ وما ذكره حول فلسفة الغرب
وفالسفتها تحت اسم كل فيلسوف من دون أي تحليل أو تعليق وإن كان األجدر به إضافة ترتيب
موضوعي آخر للمطالب الفلسفية املنضوية يف الكتاب وتحت كل اسم ،وكذلك إضافة تعليق أو

تحليل حول املطالب املطروحة ،ولكن مع هذا يبقى العمل جهدا ً مشكورا ً للباحث حيث س ّهل عملية
الوقوف عىل آراء الشيخ مطهري حول كل فيلسوف ومناقشاته له.
ونحن إذ نقدم هذا الكتاب القيم للقارئ الكريم ،نأمل أن نرفده بدراسات اخرى عن الشيخ
مطهري تقارب فلسفة الغرب والفكر الغريب من وجهة نظر الفلسفة االسالمية مدعومة بالتحليل و
التعليق.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين.

* فيثاغورس  495 - 570( Phytagorasق م)
سريته
فيثاغورس هو أحد أشهر حكامء بالد اإلغريق ،وقد أبرص النور يف القرن السادس قبل امليالد [[[.قيل
إنّه عاملٌ جمع بني الفكر االجتامعي والفلسفي والعرفاين إضاف ًة إىل آرائه السياسية ،حيث نُقل عنه قوله:
حق لجميع الناس»؛ كام كانت له خرب ٌة واسع ٌة يف املوسيقى ومتكّن من اخرتاع بعض األلحان
«الرثوة ٌّ
واألصوات املوسيقية[[[ .
الباحثون القدماء من أمثال الشهرستاين ،واملعارصون أيضاً أكّدوا عىل أ ّن هذا الرجل امتلك شخصي ًة
ف ّذةً ،لذلك أطروا عليه ومدحوه حينام تط ّرقوا إىل الحديث عنه ،كام أنّه ذو شأنٍ رفيعٍ يف فلسفة (راسل)
بحيث ُع ّد فيها واحدا ً من أبرز الشخصيات املرموقة يف العامل[[[.
كام هو شائ ٌع فاملذهب الفكري لفيثاغوس يتّصف بشكلٍ عا ٍّم بصبغ ٍة ديني ٍة عرفاني ٍة ،ونظرا ً لعظمة
شخصيته فقد كان له أتبا ٌع كأولئك الذين ات ّبعوا األنبياء ،لذا احتمل بعضهم أنّه كان نبياً ،اذ نُسبت له
البت بها
معجزاتٌ وكراماتٌ عىل لسان أرسطو الذي أيّدها وبادر إىل إثبات ص ّحتها؛ ومع ذلك ال ميكننا ّ
ٍ
احتامالت ال غري[[[ .
عىل نحو اليقني ،بل سنذكرها بصفتها

 منشــأ أفكار فيثاغورسي ّدعي أتباع نظريات هذه املفكّر أنّهم استلهموا أفكارهم من أُورفيوس  Orpheusالذي سبق
ٍ
تعليامت حول تهذيب
فيثاغورس بقرنٍ من الزمن ،اذ أكّدوا عىل أ ّن آراءه ديني ٌة بالكامل ونقلوا عنه
النفس والحياة اآلخرة تشابه تلك التعليامت التي جاء بها األنبياء؛ لذا تأث ّر به فيثاغورس واستوحى من
آرائه كثريا ً.
ومن الجدير بالذكر أ ّن فلسفة أُورفيوس متأث ّر ٌة بالفلسفة الرشقية ،كام أ ّن اآلراء الفلسفية لفيثاغورس
ترضب بجذورها يف املذهب الفلسفي الرشقي ،وما يؤيّد ذلك أنّه ش ّد الرحال إىل بالد املرشق ومكث يف
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .94
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،7ص .512
[[[  -المصدر السابق ،ص .524
[[[  -المصدر السابق ،ص  511و .512
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مرص عرشين عاماً وقيل إنّه سافر إىل إيران أيضاً؛ لذا من املحتمل أنّه اقتبس مبادئ فكره العرفاين من
الرشق ليحملها يف ذهنه وطيات مد ّوناته إىل بالد اإلغريق بعد عودته من هذه الرحلة الطويلة[[[ .
هناك وجهتان فكريتان حول فيثاغورس ،هام:
األوىل :كالمه يتعارض مع األصول املنطقية وال ميكن قبوله.
الثانية :الباحثون القدماء من أمثال الشهرستاين ,واملعارصون أيضاً ،أكّدوا عىل أ ّن شخصية هذا الرجل فريد ٌة
من نوعها وذكروه باحرت ٍام بالغٍ بحيث ع ّدوه من أبرز الشخصيات املرموقة يف العامل.
لقد اطّلعت عىل املتب ّنيات الفكرية لهذا العامل يف مصادر ع ّدة ومن ضمنها كتاب (امللل وال ِّنحل) للشهرستاين،
فوجدت هذا الكتاب أكرث تفصيالً من هذه الناحية ،كام أ ّن فلسفة راسل قد م ّجدته كثريا ً معترب ًة إيّاه واحدا ً من
أعظم الشخصيات يف العامل ،ولكن مع هذا مل ت ُذكر فيها تفاصيل واسعة حول شخصيته ونظرياته ،وإنّ ا أُشري إىل
ذلك بشكلٍ
مـم قاله بغية
ٍ
مقتضب؛ يف حني أ ّن الشهرستاين ذكر معلومات وتفاصيل أكرث ،لذا ارتأيت أن أذكر شيئاً ّ
بيان متب ّنياته الفكرية بشكلٍ أفضل ،وقبل ذلك أو ّد التذكري بأ ّن الباحثني املعارصين يعتقدون بكون الجانب األكرب
مزيج من فكره الشخيص واألفكار التي ظهرت فيام بعد ،اذ
من اآلراء العقائدية التي ت ُنسب إىل فيثاغورس هي ٌ
فكري مو ّح ٍد .ويبدو أ ّن املسائل التي ذكرت يف كتاب (امللل وال ِّنحل)
قام أتباعه بالتلفيق بينها وصقلها يف إطا ٍر
ٍّ
مزيج مرك ٌّب وليست خالصةً.
هي من هذا القبيل ،أي إنّها ٌ

 -فيثاغورس يف كتاب امللل وال ِّنحل

[[[

فيام يأيت ننقل ما قاله الشهرستاين عن فيثاغورس واألفكار املنسوبة له وألتباعه ،ونقوم برشحه وتحليله:
النبي ابن داوود (عليهام السالم).
«رأي فيثاغورس :ابن منسارخس من أهل ساميا ،وكان يف زمان سليامن ّ
قد أخذ الحكمة من معدن النب ّوة ،وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي املتني والعقل الرصني .يُدّ عى أنّه شاهد العوامل
بحسه وحدسه ،وبلغ يف الرياضة إىل أن سمع حفيف الفلك ،ووصل إىل مقام امللك ،وقال :ما سمعت
العلوية ّ
شيئا ّ
قط أل ّذ من حركاتها ،وال رأيت شيئاً أبهى من صورها وهيئاتها».
النص أن الشهرستاين يرى أ ّن فيثاغورس من أهل مدينة (ساميا) التي ذكرت يف املصادر األخرى
نلحظ يف هذا ّ
[[[ -المصدر السابق ،ص .512
[[[  -مح ّمد عبد الكريم الشهرستاني ،الملل وال ِّنحل ،ج  ،2ص .74
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النبي سليامن ،ولك ّن هذا األمر ليس ثابتاً ملا
باسم (ساموس) وهي تقع يف جنوب إيطاليا .وقال أيضاً إنّه عارص ّ
ربا كان عهد سليامن يف هذا القرن ،إذ ال يوجد تأري ٌخ
قيل من أنّه عاش يف القرن السادس قبل امليالد؛ ومع ذلك ّ
كل ذلك ع ّده إيّاه من أصحاب املكاشفات لدرجة أنّه سمع أصوات املالئكة
دقيق عىل هذا الصعيد .واأله ّم من ّ
ٌ
دليل يثبت ص ّحة هذا امل ّدعى.
ورأى صورها ،لكن ليس هناك ٌ

 مذهب فيثاغورس يف اإللهيات«قال :إ ّن البارئ تعاىل واح ٌد ال كاآلحاد ،وال يدخل يف العدد ،وال يُدرك من جهة العقل وال من جهة النفس؛
فال الفكر العقيل يُدركه ،وال املنطق النفصيس يَصفه ،فهو فوق الصفات الروحانية ،غري ُمد َر ٍك من نحو ذاته ،وإنّ ا
وكل عالَمٍ من العوامل يُدركه بقدر اآلثار التي تظهر يف صنعته ،فينعته ويصفه
يُد َرك بآثاره وصنائعه وأفعالهّ .
خاص ٍة روحاني ٍة فتنعته من
يخصه من صنعته ،فاملوجودات يف العامل الروحاين قد خ ُّصت بآثا ٍر ّ
بذلك القدر الذي ّ
خاص ٍة جسامني ٍة فتنعته من حيث تلك اآلثار.
حيث تلك اآلثار ،واملوجودات يف العامل الجسامين قد خ ُّصت بآثا ٍر ّ
وال نشكّ يف أنّ هداية الحيوان ُمقدّ ر ٌة عىل اآلثار التي ُجبل الحيوان عليها ،وهداية اإلنسان ُمقدّ ر ٌة عىل اآلثار

فكل يصفه من نحو ذاته ويقدّ سه عن خصائص صفاته».
التي فُطر اإلنسان عليهاٌّ ،

هذا الكالم يتض ّمن مفاهيم توحيدية وليس من املستبعد أن تكون عباراته قد ُمزجت مع أفكار فيثاغورس
تتحصل
من قبل أتباعه فيام بعد ،اذ أكّدوا عىل أ ّن معرفة الله ع ّز ّ
وجل ال تتحقّق عن طريق ذاته وصفاته ،بل ّ
تتجل منه .ث ّم تح ّدث عن هداية الحيوان
فكل عا ٍمل إنّ ا يعرفه مبقدار اآلثار التي ّ
من خالل أفعاله وآثاره ،لذا ّ
واإلنسان وع ّدها هي األخرى متق ّوم ًة عىل اآلثار الفطرية.

 الوحدة يف فلسفة فيثاغورسيواصل الشهرستاين كالمه ليتح ّدث عن الوحدة يف فلسفة فيثاغورس قائالً:
بكل
«ثم قال :الوحدة تنقسم إىل وحد ٍة غري مستفاد ٍة من الغري ،وهي وحدة الباري تعاىل :وحدة اإلحاطة ّ
ّ
كل يش ٍء ،وحد ٌة تصدر عنها اآلحاد يف املوجودات والكرثة فيها؛ وإىل وحد ٍة مستفاد ٍة
يش ٍء ،وحدة الحكم عىل ّ
من الغري ،وذلك وحدة املخلوقات.
وربا يقول :الوحدة عىل اإلطالق تنقسم إىل وحد ٍة قبل الدهر ووحد ٍة مع الدهر ،ووحد ٍة بعد الدهر وقبل
ّ
الزمان ،ووحد ٍة مع الزمان».
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قسم فيثاغورس الوحدة إىل قسمني ،وحد ٌة مستفاد ٌة من الغري ،ووحد ٌة ليست مستفاد ًة من الغري؛ ويف تقسيمٍ
ّ
آخر ع ّدها ذات أربعة أمناط ،هي:
 ) 1وحد ٌة متق ّدم ٌة عىل الدهر.
 ) 2وحد ٌة متزامن ٌة مع الدهر.
 ) 3وحد ٌة متأخّر ٌة عن الدهر ومتق ّدم ٌة عىل الزمان.
 ) 4وحد ٌة مرتافق ٌة مع الزمان.
كل من (الزمان) و(الدهر) ،فقد
لو أ ّن هذا التقسيم يعود إىل فيثاغورس ح ّقاً ،سيتّضح لنا من خالله معنى ٍّ
استخدم الفالسفة املتأخّرون عنه مصطلح (الدهر) للداللة عىل (الزمان) بالنسبة إىل عامل املج ّردات  -عامل العقول
عبوا عن الله سبحانه بـ (قبل
 اذ ع ّدوا الزمانمختصاً بالعامل الجسامين والدهر ّ
ّ
خصصوه بعامل العقول ،كام أنّهم ّ
الدهر) لكونه متق ّدماً عىل الدهر والزمان.
«فالوحدة التي هي قبل الدهر هي وحدة الباري تعاىل ،والوحدة التي هي مع الدهر هي وحدة العقل
األ ّول ،والوحدة التي هي بعد الدهر وقبل الزمان هي وحدة النفس ،والوحدة التي هي مع الزمان هي وحدة
العنارص واملركبات».
رص
ّ
نستشف من هذا الكالم أ ّن قائله ليس فيثاغورس ،أل ّن مسألة العقل األ ّول والعقل الثاين طُرحت يف ع ٍ
متأ ّخ ٍر عنه.
قسم الوحدة قسم ًة أخرى ،فيقول :الوحدة تنقسم إىل وحد ٍة بالذات ،وإىل وحد ٍة بالعرض .فالوحدة
ّ
«وربا يُ ّ
للكل الذي منه تصدر الوحدانيات يف العدد واملعدود ،والوحدة بالعرض تنقسم إىل
بالذات ليست إال للمبدع ّ
داخل فيه؛ فاأل ّول كالواحدية للعقل
ما هو مبدأ العدد وليس داخالً يف العدد ،وإىل ما هو مبدأ للعدد وهو ٌ
الف ّعال ،ألنّه ال يدخل يف العدد واملعدود».
لعلّه يقصد من (املبدأ) هنا تلك املبدئية الصدورية ،أي إنّه يريد أن يصف وحدة املج ّردات بأنّها ليست
وحد ًة عدديةً ،بل هي منشأ للعدد.
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كل عد ٍد ،فهو
«والثاين ينقسم إىل ما يدخل فيه كالجزء له ،فإنّ االثنني إنّ ا هو مرك ٌّب من واحدين ،وكذلك ّ
أقل ،وإىل ما يدخل فيه
مرك ٌّب من آحا ٍد ال محالة ،وحيثام ارتقى العدد إىل أكرث ،نزلت نسبة الوحدة إليه إىل ّ
كل عد ٍد أو معدو ٍد لن يخلو ُّ
قط عن وحد ٍة تالزمه ،فإنّ االثنني والثالثة يف
كالالزم له ال كالجزء فيه ،وذلك ألنّ ّ
كونهام أثنني وثالثة واحدة ،وكذلك املعدودات من املركّبات والبسائط واحد ٌة إما يف الجنس أو يف النوع أو يف
املعي مثل زي ٍد يف أنّه ذلك
الشخص ،كالجوهر يف أنّه جوه ٌر عىل اإلطالق ،واإلنسان يف أنّه إنسانٌ  ،والشخص ّ
الشخص بعينه واحدٌ ؛ فلم تنفكّ الوحدة من املوجودات ُّ
قط .وهذه وحد ٌة مستفاد ٌة من وحدة البارئ تعاىل،
فكل ما هو أبعد
كل موجو ٍد بغلبة الوحدة فيهّ ،
تلزم املوجودات كلّها ،وإن كانت يف ذواتها متكرثّةً .وإنّ ا رشف ّ
من الكرثة فهو أرشف وأكمل».
داخل يف العدد وجز ٌء منه ،مثل الوحدة التي يتّصف
يقول إ ّن الوحدة التي هي مبدأ للعدد ،تنقسم إىل ما هو ٌ
داخل
وكل عد ٍد عىل هذا األساس يتك ّون من آحا ٍد وكلّام تكاثرت آحاده قلّت وحدته؛ وإىل ما هو ٌ
بها العدد اثنانّ ،
كل عد ٍد؛ فالعدد  10عىل
يف العدد ولك ّنه ليس جزءا ً منه ،بل هي كاملالزم له ،من قبيل الوحدة التي يتّصف بها ّ
سبيل املثال مك ّو ٌن من  1إىل  10وهو بعينه مجموع ٌة واحد ٌة مك ّون ٌة من ع ّدة آحا ٍد ،ومن ناحي ٍة أخرى هو عد ٌد
واح ٌد بذاته ،ألنّنا باستطاعتنا القول (عرشة واحدة) أو (عرشتان اثنتان) أو (ثالث عرشات) إلخ؛ وهذه الوحدة
هي صف ٌة للعرشة ،أي إ ّن الوحدة هنا الزم ٌة للعدد وليست مق ّوم ًة له.
الخاصة ،ووحدة هذه
الخاصة ،فاملركّبات والبسائط واملعدودات أيضاً لها وحدتها
كل عد ٍد له وحدته
وكام أ ّن ّ
ّ
ّ
القضايا إ ّما أن تكون بالجنس أو بالنوع أو بالشخص.
هذه األقسام للوحدة كلّها مستلهم ٌة من الغري ،فقد أكّدنا آنفاً عىل أ ّن الوحدة غري املستلهمة من الغري هي
كل كائنٍ يتزايد كلّام اقرتب من وحدة الوجود وتباعد عن كرثة
وحدة الله العزيز الجليل فقط ،لذا فإ ّن رشف ّ
العدم ،ومن ثم يكون أكرث رشفاً وكامالً عند تزايد وحدته ،يف حني أنّه يقرتب من العدم أكرث حني طغيان الكرثة
عليه.
املسائل التي طُرحت حتّى اآلن تتعلّق بالوحدة ،وعاد ًة ما يت ّم البحث عنها وتحليل تفاصيلها يف املباحث
الفلسفية األوىل يف ضمن موضوع الكرثة والوحدة.
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 العدد واملعدود يف فلسفة فيثاغورستط ّرق الشهرستاين فيام بعد إىل رأي فيثاغورس بالنسبة إىل العدد واملعدود ،فقال:
«ثم إنّ لفيثاغورس رأياً يف العدد واملعدود قد خالف فيه جميع الحكامء قبله ،وخالفه فيه من بعده ،وهو
ّ
أنّه ج ّرد العدد عن املعدود تجريد الصورة عن املادّة ،وتص ّوره موجوداً محققاً ،وج ّرد الصورة وتحقّقها».
هذا الرأي يرجع يف أساسه إىل علم الطبيعيات ،اذ فصل بني العدد واملعدود مضيفاً إىل العدد أصال ًة
واستقالليةً ،بل ا ّدعى أنّه هو الذي يوجد املعدود وليس العكس؛ أي إنّه ع ّده أمرا ً مستقالً متحقّقاً بذاته بحيث
يكون أصيالً كتلك األصالة التي نع ّدها للصورة.
«وقال :مبدأ املوجودات هو العدد ،وهو أ ّول مبدعٍ أبدعه البارئ تعاىل ،فأ ّول العدد هو الواحد ،وله اختالف
رأي يف أنّه هل يدخل يف العدد أم ال كام سبق .وميله األكرث إىل أنّه ال يدخل يف العدد ،فيبتدئ العدد من اثنني».
نفهم من هذه العبارة أ ّن الله سبحانه وتعاىل أ ّول ما أبدع العدد ،وأ ّول عد ٍد هو الواحد ،ولك ّن هل يرى
نستشف من كالم الشهرستاين وجود ٍ
ترديد يف آراء فيثاغورس حول
فيثاغورس أ ّن الواحد بذاته يع ّد عددا ً أو ال؟
ّ
هذا األمر ،حيث ّ
يدل بعض كالمه عىل كون الواحد ال يندرج يف ضمن األعداد ،إال أ ّن الظاهر من بعض آرائه
دخول الواحد ضمن األعداد.
خالصة الكالم أ ّن الكفّة يف كالمه ترجح العتبار الواحد خارجاً من األعداد التي تبدأ يف الحقيقة من العدد
اثنني ،أي إ ّن الواحد ليس عددا ً برأيه ،بل هو موج ٌد لألعداد من اثنني فصاعدا ً؛ وذلك أل ّن العدد من مقوالت الكرثة
يف حني أ ّن الواحد ليس ّ
متكثا ً ومن ث ّم ال ينضوي تحته.
منقسم إىل زو ٍج وفر ٍد ،فالعدد البسيط األ ّول اثنان ،والزوج البسيط األ ّول أربعة ،وهو املنقسم
«ويقول :هو
ٌ
مبتساويني؛ ومل يجعل االثنني زوجاً ،فإنّه لو انقسم لكان إىل واحدين ،وكان الواحد داخالً يف العدد ،ونحن ابتدأنا
قسم من أقسامه ،فكيف يكون نفسه؟! والفرد البسيط األ ّول ثالثة».
يف العدد من اثنني ،والزوج ٌ
زوج وفر ٌد ،واالثنني ميثّل أ ّول كرث ٍة بسيط ٍة ،فإذا اعتقدنا بأ ّن الوحدة غري داخل ٍة يف العدد
العدد عىل قسمنيٌ ،
ٍ
ّ
املتكثات .وأ ّما الزوج فهو يعني ذلك العدد
حينئذ أبسط
واعتربنا العدد سنخاً من الكرثة ،سيكون العدد اثنني
الذي له القابلية عىل االنقسام إىل عددين آخرين ،وعىل هذا األساس فالعدد أربعة هو أبسط الزوجيات .إذن،
طبق ما ذكر فاالثنني هو أ ّول عد ٍد ،وأ ّول الزوجيات وأبسطها هو األربعة.
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العدد اثنان ال يندرج يف ضمن األعداد الزوجية ،ألنّه ال ينقسم إىل عددين ،بل لو أمكن له ذلك النقسم إىل
واحدين ،وكام قلنا فإ ّن الواحد ليس من ضمن األعداد ،والزوج بدوره يع ّد قسامً من أقسام العدد وليس نفسه
بالذات .بنا ًء عىل ما ذكر فالعدد ثالثة هو الفرد األ ّول البسيط ،بل أبسط األعداد الفردية.
إذن ،العدد اثنان ليس زوجاً وال فردا ً ،فهو مج ّرد عد ٍد؛ والعدد ثالثة هو أ ّول فر ٍد ،والعدد أربعة يع ّد أ ّول زو ٍج.
وتتم القسمة بذلك ،وما وراءه فهو قسمة القسمة ،فاألربعة هي نهاية العدد ،وهي الكامل ،وعن
«قالّ :
وحق الرباعية التي هي تدبّر أنفسنا التي هي أصل الكالم) ،وما وراء ذلك فهو
هذا كان يُقسم بالرباعية( :الّ ،
زوج الفرد ،وزوج الزوج ،وزوج الزوج والفرد».
فردي،
القسمة األوىل لألعداد تت ّم يف  2و  3و  ،4فاالثنان هو عد ٌد ليس زوجياً وال فردياً ،والثالثة أ ّول عد ٍد ٍّ
زوجي؛ لذا فاألعداد اآلتية يف الحقيقة هي مركّباتٌ من هذه األعداد الثالثة ،وهذا مبعنى أ ّن
واألربعة أ ّول عد ٍد
ٍّ
العدد أربعة هو نهاية األعداد األ ّولية ،أي إنّه ح ّد كامل األعداد ،ومن هذا املنطلق نجده يف هذه العبارة يُقسم
«وحق الرباعية».
بهذا العدد قائالً:
ّ
«ويس ّمي الخمسة عدداً دائراً ،فإنّها إذا رضبتها يف نفسها أبداً عادت الخمسة من الرأس.
ويس ّمي الس ّتة عدداً تا ّماً ،فإنّ أجزاءها مساوي ٌة لجملتها.
والسبعة عدداً كامالً ،فإنّها مجموع الزوج والفرد ،وهي نهاي ٌة أخرى.
والثامنية مبتدأ ًة مركب ًة من زوجني.
والتسعة من ثالثة أفرا ٍد ،وهي نهاي ٌة أخرى.
والعرشة من مجموع العدد من الواحد إىل األربعة ،وهي نهاي ٌة أخرى.
فللعدد أربع نهايات :أربعة وسبعة وتسعة وعرشة.
ثم يعود إىل الواحد فيقول :أحد عرش ...ويعدُّ .
ّ
والرتكيبات فيام وراء األربعة عىل أنحا ٍء س ّت ٍة :فالخمسة عىل مذهب من ال يرى الواحد داخالً يف العدد فهي
مركّب ٌة من عد ٍد وفر ٍد ،وعىل مذهب من يرى ذلك فهي مركّب ٌة من فر ٍد وزوجني».
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املقصود من الصورة األوىل تلك الصورة التي تكون الوحدة فيها خارج ًة عن العدد ،والصورة الثانية يراد منها
تلك الوحدة الداخلة يف العدد.
«وكذلك الس ّتة عىل األ ّول ،فمركّب ٌة من فردين ،أو عد ٍد وزو ٍج؛ وعىل الثاين فمركّب ٌة من ثالثة أزوا ٍج.
والسبعة عىل األ ّول فمركّب ٌة من فر ٍد وزوجٍ ،وعىل الثاين فمركّب ٌة من فر ٍد وثالثة أزواجٍ.
والثامنية عىل األ ّول فمركّب ٌة من زوجني ،وعىل الثاين فمركّب ٌة من أربعة أزواجٍ.
والتسعة عىل األ ّول فمركّب ٌة من ثالثة أفرا ٍد ،وعىل الثاين فمركّب ٌة من فر ٍد وأربعة أزواجٍ.
والعرشة عىل األ ّول فمركّب ٌة من عد ٍد وزوجني أو زو ٍج وفردين ،وعىل الثاين فام يحسب من الواحد إىل األربعة،
وهو النهاية والكامل.
ثم األعداد األخرى فقياسها هذا القياس.
ّ
قال :وهذه هي أصول املوجودات».
عىل أساس الرأي الثاين الذي يندرج الواحد فيه ضمن األعداد ،تكون العرشة مركّب ًة من عملية جمع األعداد:
 1و  2و  3و .4
إىل هنا متحور الكالم حول الوحدة ،اذ طُرحت بعض النظريات عىل صعيد الوحدة والكرثة ،وكذلك حول
العدد بذاته وقد ات ّسع نطاق هذه املباحث وتع ّدى حدود علم الرياضيات ،لك ّنها مل تدخل يف إطار مباحث علم
الطبيعيات.

 تحقّق الكرثة يف الكونوتح ّدث عن الكرثة قائالً:
«ثم إنّه ركب العدد عىل املعدود ،واملقدار عىل املقدور ،فقال :املعدود الذي فيه اثنينية  -وهو أصل
ّ
املعدودات ومبدؤها  -هو العقل باعتبار أنّ فيه اعتبارين :اعتباراً من حيث ذاته وأنّه ممكن الوجود بذاته،
واعتباره من حيث ُمبدعه وأنّه واجب الوجود به ،فقابله االثنان».
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العدد عىل أساس هذا الرأي له اعتباران ،وهام يدوران يف فلك العقل الذي هو أساس جميع املعدودات وله
حيثيتان ،إحداهام من جهة ذاته واألخرى من جهة مبدعه الذي هو واجب الوجود.
إحدى املسائل الها ّمة والشائكة يف علم الفلسفة ،مسألة تحقّق الكرثة يف العامل ،فقاعدة (الواحد ال يصدر عنه
إال الواحد) والتي سار عىل نهجها الحكيم ابن سينا وسائر الحكامء ،تقتيض أ ّن ما يصدر من الواجب تعاىل يجب
وأن يكون واحدا ً ،ومن ثم ال يصدر من هذا الواحد إال واح ٌد ،ودواليك .وعىل هذا األساس يصبح نظام الكون
طولياً فحسب بحيث ال يوجد فيه كائنان يف عرض بعضهام البعض ،ولكن كيف تك ّونت هذه الكرثة العرضية؟
ذكروا مثاالً البن سينا ال يرتضيه املشّ اؤون وال غريهم ،وهو :العقل األ ّول صدر من ذات الواجب تعاىل الذي
هو بسي ٌط من جميع الجهات ،ومبا أ ّن العقل بح ّد ذاته ممكن الوجود وال يصبح واجب الوجود إال بعلّته ،فمن
الطبيعي أن يكون إثر ذلك مركّباً وذا حيثيتني ،إحداهام من ناحية ذاته واألخرى من ناحية املبدع له ،وإحدى
هاتني الحيثيتني ممكن ٌة واألخرى واجبة الوجود.
بطبيعة الحال فالعقل ميكن أن يصدر منه يش ٌء من جانب حيثيته الوجوبية ،يف حني يصدر يش ٌء آخر من
جانب حيثيته اإلمكانية .إذن ،يصدر أمران من العقل الواحد ،أي ابتدا ًء من العقل الثاين وصوالً إىل العقل الف ّعال
والهيويل.
وهنا يقول أيضاً إ ّن العقل له حيثيتان ،لذا فهو مياثل العدد اثنني ،ومن الطبيعي أن املقصود منه هنا ليس
العقل اإلنساين ،بل عامل العقل الذي هو يساوي اثنني .إذن ،العقل يقابل االثنني ،ومن ث ّم فإ ّن االثنني هو عبار ٌة
عن عد ٍد يتناسب مع العقل.
«واملعدود الذي فيه ثالثي ٌة هو النفس ،إذ زاد عىل االعتبارين اعتباراً ثالثاً».
ٍ
حيثيات ،هي:
النفس هي عبار ٌة عن معدو ٍد يتّصف بثالثة
 ) 1حيثية اإلمكان الذايت.
 ) 2حيثية الوجوب من جهة العلّة.
ناشئ من تعلّقه باملا ّدة ،والعقل بدوره ٌّ
منفك عن هكذا تعلّقٍ .
 ) 3حيثية تعلقه بيش ٍء آخر ٌ
املفسون ،إال أنّه هو املقصود وفق القواعد.
هذا التعلّق يف الحقيقة مل يوضّ حه ّ
«واملعدود الذي فيه أربعي ٌة هو الطبيعة ،إذ زاد عىل الثالثة رابعاً».

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

27

ال ب ّد من أن تكون الحيثية الرابعة للمعدود هي حيثية الطبيعة من جهة الزمان واملكان ،أي إضاف ًة إىل كون
ما يف الطبيعة يع ّد متعلّقاً باملا ّدة ،فهو بذاته عبار ٌة عن أم ٍر زما ٍّين أيضاً.
الطبيعة لها حيثي ٌة إمكاني ٌة وحيثي ٌة وجوبي ٌة وحيثي ٌة أخرى متعلّق ٌة باملا ّدة إضاف ًة إىل الحيثية الزمانية ،لذا
تصبح الحيثيات أربعةً .إذن ،هذه األعداد األربعة ( 1و  2و  3و  )4والتي ع ّدها فيثاغورس أصوالً قد جعلت عدد
الوحدة  -الواحد  -خارجاً عن جميع األعداد ومساوياً لذات الواجب تعاىل شأنه ،فعامل العقل يساوي  2وعامل
النفس يساوي  3وعامل الطبيعة يساوي .4
«وثم النهاية ،أعني نهاية املبادئ ،وما بعدها املركّبات؛ فام من موجو ٍد مرك ٍّب إال وفيه من العنارص والنفس
ّ
والعقل يش ٌء إ ّما ع ٌني أو أث ٌر ،ح ّتى ينتهي إىل السبعة ،فيقدّ ر املعدودات عىل ذلك وينتهي إىل العرشة».
إنّهم يعتقدون بكون جميع الكائنات املركّبة ناشئ ًة من الطبيعة ،وفيها يش ٌء من النفس والعقل ،وكلّها تنضوي
فكل كائنٍ مرك ٌّب من العنارص والنفس والعقل حتّى ينتهي إىل العدد  .7إذن ،ال ب ّد من أن يكون
تحت العقلّ .
املقصود هنا أنّه يتك ّون من أجزاء سبعة.
«ويعد العقل والنفوس التسعة بأفالكها التي هي أبدانها وعقولها املفارقة ،كالجوهر وتسعة أعراض.
وبالجملة إنّ ا ُيتع ّرف حال املوجودات من العدد واملقادير األ ّول ،ويقول :البارئ تعاىل عاملٌ بجميع املعلومات
عىل طريق اإلحاطة باألسباب التي هي األعداد املقادير ،وهي ال تختلف؛ فعلمه ال يختلف».
يف هذه العبارة ط ّبق األعداد عىل حقائق الكائنات ،ث ّم قال مبا أ ّن هذه األعداد واملقادير هي العلل األصلية
وبكل يش ٍء يف الكون؛ لذا فإ ّن
ونظرا ً لكون جميع األشياء ناشئ ًة منها أيضاً وأ ّن الواجب تبارك شأنه عاملٌ بجميعها ّ
يتغي ألن األعداد واملقادير ال ميكن أن يطرأ عليها التغيري.
علمه تعاىل ال ميكن أن ّ
«وربا يقول :املقابل للواحد هو العنرص األ ّول كام قال أنكسيامنس ،ويس ّميه الهيويل األ ّويل ،وذلك هو
ّ
كل كرث ٍة ،وتستفيد الكرثة منه الوحدة
كل تصدر عنه ّ
الواحد املستفاد ال الواحد الذي هو كاآلحاد وهو واحد ٍّ
التي تالزم املوجودات ،وال تفارقها ألبتة كام ق ّررنا».
ال نعرف شخصاً باسم أنكسيامنس ،لك ّن الرأي الذي نُسب إليه هنا ينطبق مع ما ذهب إليه أنكسيمندروس
امللطي وهو أحد الفالسفة الذين سبقوا سقراط.
قلنا آنفاً إ ّن العقل يقابل العدد  2والنفس تقابل العدد  3والطبيعة تقابل العدد  ،4وما أُضيف إىل هذا القول
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هنا السؤال اآليت :ما الذي يقابل العدد  1؟ مبا أ ّن فيثاغورس يع ّد الواحد خارجاً من األعداد ومبدئاً لها جميعاً،
فمن الرضوري مبكانٍ أن ينطبق عىل الواجب؛ إال أ ّن الشهرستاين يقول بأ ّن فيثاغورس يتفق مع أنكسيامنس من
حيث القول بكون العنرص األ ّول مقابالً للواحد.
استنادا ً إىل الدراسات التي أُجريت عىل هذا الصعيد ،ثبت بالقطع كون هذه املعتقدات املنسوبة إىل
بشخص ٍ
ٍ
واحد فحسب سوا ٌء اعتربناه يؤمن بها أو ال ،ذلك ألنّها متضاد ٌة مع بعضها؛ لذلك
تختص
فيثاغورس ال ّ
نستشف من هذه العبارة أ ّن آراء أتباع فيثاغورس قد نشأت طوال
«وربا يقول ،« ...حيث
ّ
قال الشهرستاينّ :
عام.
خمسامئة أو ألف ٍ
الحق تعاىل ،أي إ ّن الله تعاىل مسا ٍو للواحد؛ لك ّنه قال هنا إ ّن الواحد يقابل
ذكرنا سابقاً أ ّن الواحد يقابل ذات ّ
العنرص األ ّول الذي ميثّل الهيوىل األوىل ،وعىل هذا األساس يكون الواحد من هذه الناحية مستفادا ً من الغري،
اذ قلنا إ ّن الوحدة عىل قسمني ،وحدة مستفادة من الغري وأخرى ليست كذلك ،والقسم الثاين من قبيل اآلحاد
كل ٍ
خارج
والكرثة الصادرة من ّ
واحد منها .بنا ًء عىل ذلك ،فالواحد غري املستفاد من الغري هو األصل واملبدأ ،وهو ٌ
عن الوصف بوجود عد ٍد واقعٍ يف مقابله؛ فهو مبدأ األعداد.
هذه الفكرة مستند ٌة إىل الرأي القائل بأ ّن األعداد ذات صل ٍة باملقادير ،لذلك ذهب من تب ّناها إىل القول بأ ّن
العدد  1يعادل النقطة ،أي إ ّن النقطة هي العدد واحد والواحد بدوره هو النقطة بعينها ،أي إنّه مظه ٌر لها،
وع ّدوا العدد  2مساوياً للخطّ ،أي إ ّن االثنني هو الخط بذاته والخ ّط بدوره نفس االثنني ،وذهبوا إىل كون العدد
 3يعادل السطح والعدد  4يعادل الجسم.
بعض أقوالهم التي ذُكر ما يشابهها يف كتاب (الشفاء) أكّدت عىل أ ّن الخ ّط يساوي العدد  2والسطح يساوي
العدد 4؛ وعىل هذا األساس أكّدوا عىل وجود عالق ٍة بني املقادير واألعداد ،فضال عن اعتقادهم بكون الصلة بني
األعداد واألشياء تتناسب مع أحد األعداد .الدليل عىل هذا الرأي ذكره الحكيم ابن سينا يف كتاب (الشفاء) اذ
قال إن ج ّردنا شيئاً وأدخلناه يف الذهن سنالحظ أنّه عند التج ّرد الذهني يكون نفس ذلك العدد الذي يرتبط به
اليشء .هذا الكالم يف الحقيقة يناظر انقالب املاهية الذي ذهب إليه بعض العلامء بالنسبة إىل الوجود الذهني
متص ّورين أنّه أم ٌر ممك ٌن.
لنفرتض أ ّن العدد  12دخل يف الذهن ،فعند تجريده سنتص ّوره نفس ذلك العدد ّ
الدال عىل اثني عرش ،وحينام
يتجل يف األعيان ،كام لو كان هنا  12فرساً عىل أرض الواقع .أستنادا ً إىل ما
متحصالً يف الخارج فهو ّ
يكون وجوده
ّ
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الخاص ،وعندما يتج ّرد يف عامل
يتجل بوجوده العيني يف الخارج يكون ذات الوجود
ذكر ،قالوا إ ّن اليشء عندما ّ
ّ
الذهن ينقلب إىل عد ٍد وكأنّ ا هناك عالق ٌة بينه وبني أرباب األنواع ،أي (الـ ُمـثُل) حسب تعبري ابن سينا ،حيث
ثم الثالث ،فرتّبوا العدد عىل توايل وحد ٍة وحد ٍة.
ثم الثاين ّ
قال« :وأ ّما العدد التعليمي :فجعلوا الوحدة مبدأّ ،
وأ ّما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار وحدة بعينها ال باضافة أخرى إليها.
والعجب من طائف ٍة فيثاغورثي ٍة ترى أنّ العدد يتألّف من وحد ٍة وجوهرٍ ،إذ الوحدة ال تقوم وحدها ،فإنّها
لكل رتب ٍة تعليمي ٍة من
واملحل جوه ٌر ،وحينئ ٍذ يكون الرتكيب ،فتكون الكرثة .ومن هؤالء من يجعل ّ
ّ
وحدة يش ٍء،
فرس،
العدد صور ًة مطابق ًة لصور ٍة موجود ٍة ،فيكون عند التجريد رتبة عد ٍد وعند الخلط باملادّة صورة إنسانٍ أو ٍ
وذلك للمعنى الذي أرشنا إليه فيام سلف .وقو ٌم يرون أنّ بني هذه الصور العددية وبني املُثل فرقاً ،ومن هؤالء
متوس ٍ
طات عىل ما سلف قبل.
من جعلها ّ
وأكرث الفيثاغورسيني يرون أنّ العدد التعليمي هو مبدأ ولك ّنه غري مفارقٍ  ،ومنهم من يج ّوز تركيب الصور
الهندسية من اآلحاد فيمتنع تصنيف املقادير ،ومنهم من ال يرى بأساً بأن تكون التعليميات مركّب ًة من أعدا ٍد
يعرض لها بعد الرتكيب أن تنقسم إىل غري نهاي ٍة ،ومنهم من يجعل الصور العددية مباين ًة للصور الهندسية».
شخص ٍ
كام ذكرنا آنفاً ،فاآلراء التي ذكرت هي ليست بالرضورة مطروح ًة من ٍ
واحد ،إذ فيها كثري من التعارض
بحيث ال ميكن استنباط أصو ٍل فلسفي ٍة دقيق ٍة ومنتظم ٍة منها ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن فيثاغورس وأتباعه قد
عارصوا العهود األوىل من العرص اإلغريقي وهم من أقدم فالسفة تلك الديار ،فقد عارص فيثاغورس الفيلسوف
طاليس امللطي الذي يع ّد واحدا ً من أقدم الفالسفة اإلغريق ،وذلك يف القرن السادس قبل امليالد .يف تلك اآلونة
كانت اآلراء الفلسفية ممتزج ًة مع املعتقدات الدينية الوثنية ،وكام يبدو فقد شاع آنذاك مصطلح (آلهة) بدل
مصطلح ( ُمـثُل) الذي استخدمه أفالطون؛ وقد اعتقدوا بوجود عالق ٍة بني األعداد وتلك اآللهة.
خالصة القول إ ّن مجمل ما ينقله الشهرستاين هنا يختلف مع ما ينقله املحدثون ،وكام هو ظاهر مـن كالمه
فقد أضفى عىل أفكار فيثاغورس صبغ ًة من األفكار التي كانت سائد ًة يف عرصه.
نص الكتاب:
نعود م ّر ًة أخرى إىل ّ
قيل إنّه ال يوجد كائ ٌن إال وكانت وحدته عىل قدر استعداده الكتساب ما ميكن اكتسابه من ذلك الواحد
الذي هو ليس كسائر اآلحاد.
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ثم أفاضها عىل املوجودات ،فال يوجد موجو ٌد إال وفيه من وحدته ٌّ
حظ عىل
«وذكر أنّ العنرص انفرد بوحدته ّ
ثم من ق ّوة النفس ٌّ
ثم من هداية العقل ٌّ
حظ عىل قدر تهيئته .وعىل ذلك
حظ عىل قدر قبولهّ ،
قدر استعدادهّ ،
وكل اعتدالٍ
وكل مزاجٍ ال يعرى عن اعتدالٍ ماّ ،
كل مرك ٍّب ال يخلو عن مزاجٍ ماّ ،
آثار املبادئ يف املركّبات ،فإنّ ّ
الحس .فإذا بلغ املزاج
عن كاملٍ أو ق ّوة كاملٍ  :إ ّما
طبيعي آ ٌّيل هو مبدأ الحركة ،وإ ّما عن كاملٍ نفسا ٍّين هو مبدأ ّ
ٌّ
اإلنساين إىل حدّ قبول هذا الكامل ،أفاض عليه العنرص وحدته والعقل هدايته والنفس نطقه وحكمته».
يؤكّد هنا عىل أ ّن العقل مظهر الهداية ،والنفس مظهر الته ّيؤ واالستعداد والق ّوة والحركة.
«قال :وملّا كانت التأليفات الهندسية مرتّب ًة عىل املعادالت العددية ،عددناها أيضاً من املبادئ ،فصارت
طائف ٌة من الفيثاغوريني إىل أنّ املبادئ هي التأليفات الهندسية عىل مناسبات عددية ،ولهذا صارت املتح ّركات
ٍ
ثم تعدّ وا من ذلك إىل األقوال،
الساموية ذات
حركات متناسب ٍة لَحني ٍة هي أرشف الحركات وألطف التأليفاتّ .
ح ّتى صارت طائف ٌة منهم إىل أنّ املبادئ هي الحروف والحدود املج ّردة عن املادّة ،وأوقعوا األلف يف مقابلة
الواحد ،والباء يف مقابلة االثنني؛ إىل غري ذلك من املقابالت».
ع ّدوا املقادير الهندسية بأنّها من املبادئ ،أي ش ّبهوها باألعداد ،كام قالوا إنّها مك ّون ٌة لألشياء ،وهناك فئ ٌة من
الفيثاغوريني ذهبوا إىل أ ّن كل شكلٍ
هنديس له ارتبا ٌط مع أحد األعداد.
ٍّ
قيل إ ّن هذه الوجهة الفكرية ترضب بجذورها يف معتقدات فيثاغورس بالنسبة إىل األشكال الهندسية ،حيث
كان يرسمها عىل ٍ
معي من النقاط .مثالً إن أردنا
كل شكلٍ منها ذا صل ٍة بعد ٍد ّ ٍ
نقاط ،ومن ثم ال ب ّد من أن يصبح ّ
ٍ
ّلث ،ميكننا تصويره بشكل ثالث ٍ
رسم مث ٍ
خطوط وهمي ٍة تربط بينها؛
نقاط ،وبالطبع يجب أن تكون هناك ثالثة
ّلث أكرب ،علينا وضع سبع ٍ
ولكن ليس مبقدورنا رسم هذا الشكل بواسطة أربع ٍ
نقاط .ث ّم لو أردنا رسم مث ٍ
نقاط،
واألكرب منه يحتاج إىل عرش ٍ
نقاط.
نقاط ،وإذا أردنا رسم مربّعٍ أكرب منه فال ب ّد من وضع مثان ٍ
أ ّما املربع فهو يقتيض رسم أربع ٍ
نقاط ،واألكرب
ست عرشة نقطة.
منه يتطلّب ّ
كل شكلٍ وعد ٍد ،كام يعتقدون بأ ّن األفالك لها حركاتٌ موزون ٌة
إذن ،يرى بعض الفيثاغوريني وجود عالق ٍة بني ّ
ٍ
وهي ذات ألحانٍ
وأصوات لطيف ٍة ،لذلك ذهبوا إىل القول بوجود عالق ٍة عددي ٍة يف املوسيقى واعتقدوا بصدور
ألحانٍ يف غاية الروعة من األعداد.
فيام أكّد بعض الفيثاغوريني عىل أ ّن الحروف هي املبادئ يف األساس.
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أي وج ٍه
أي لسانٍ ولغ ٍة قدّ روها؟ فإنّ األلسن تختلف باختالف األمصار واملدن .أو عىل ّ
«ولست أدري عىل ّ
َف فيها ،واملركّبات كذلك ،وال كذلك
من الرتكيب؟ فإنّ الرتكيبات أيضاً مختلف ٌة ،فالبسائط من الحروف مختل ٌ
العدد ،فإنّه ال يختلف أصالً».
يقول الشهرستاين بأنّه مل يعرف املقصود من كون الحروف هي املبادئ ،لكونها حقيق ًة اعتباري ًة متّفقاً عليها
الخاصة بها .إذن ،ما هي
فكل لغ ٍة لها حروفها
خالفاً لألعداد التي هي ليست حقيق ًة اعتباري ًة متّفقاً عليها؛ ّ
ّ
الحروف التي قصدها هؤالء الفيثاغوريون وع ّدوها مبادئ أساسيةً؟
بعض الذين تط ّرقوا إىل الحديث عن املنهج الفكري لفيثاغورس وأتباعه ،قالوا بأ ّن املراد من هذه الحروف
هو األعداد نفسها ،ومن جملة كالمهم ما يأيت :اإلغريق قدمياً مل تكن لديهم األعداد التي ند ّونها اليوم بأشكالها
املعهودة ،أي مل يكن لديهم شكل األعداد  1إىل  9وال حتّى الصفر ،فنحن نكتب جميع األعداد برتكيب هذه
ٌ
خاص ٌة بهم يد ّونونها عن طريق  27حرفاً ،وتفصيل ذلك كام يأيت:
األشكال مع بعضها؛ لكن كانت لديهم
أشكال ّ
  1إىل  9تسعة أشكا ٍل  11إىل  19تسعة أشكا ٍل  21إىل  29تسعة أشكا ٍل.اختالف ٍ
ٍ
بسيط.
 العددان  10و  20يشبهان العدد  1يف الشكل معاألعداد اليونانية يف الحقيقة هي عبار ٌة عن الحروف نفسها التي كانوا يكتبون بها الكلامت ،أي إنّها تشابه
حروفنا األبجدية.
أ ّما األعداد الشائعة بيننا اليوم فهي أعدا ٌد هنديةٌ ،ومن الطبيعي أن أشكالها تختلف عن أشكال الحروف
األبجدية .إن أردنا تطبيق الحروف األبجدية عىل األرقام اليونانية ،يجب علينا التنسيق بينها بالرتتيب ابتدا ًء من
الواحد واأللف ،فالرقم  1يف مقابل حرف األلف ،والرقم  2يف مقابل حرف الباء ،والرقم  3يف مقابل حرف الجيم،
والرقم  4يف مقابل حرف الدال .نعم ،هكذا كانت الحروف اليونانية ،إذ كانوا يستخدمونها للداللة عىل األرقام.
استنادا ً إىل ما ذكر ،من املمكن أن يكون الشهرستاين قد وقع يف خطأ هنا لدى نقله العبارة اآلتية« :ح ّتى
صارت طائف ٌة منهم إىل أنّ املبادئ هي الحروف والحدود املج ّردة عن املادّة» ،وهذا الخطأ إ ّما أن يكون قدر
صدر عنه ،وإ ّما أن يكون من املصادر التي رجع إليها يف نقل آراء الفيثاغوريني.
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الواقع أ ّن الفيثاغوريني مل يقولوا مببدئية الحروف بوصفها حروفاً ،بل أرادوا مبدئية األعداد التي كانت تكتب
حروف ،أي إ ّن املبدأ برأيهم هو العدد الذي كان يرسم عىل هيئة ٍ
ٍ
حرف .طبقاً لهذا الكالم سوف يختلف
عىل هيئة
تركيبهم لألعداد ،إذ من الطبيعي أن ينشأ العدد  5من الرتكيب بني العددين  2و  ،3يف حني أ ّن الرتكيب بني
الحرفني باء و جيم ال ينتج منه أي حاصلٍ
عددي؛ وهذا األمر يف أساسه مرتب ٌط مبا هو متّفق عليه.
ٍّ
« وصارت جامع ٌة منهم إىل أنّ مبدأ الجسم هو األبعاد الثالثة ،والجسم مركّب عنها؛ وأوقعوا النقطة يف
ّ
والخط يف مقابلة االثنني ،والسطح يف مقابلة الثالثة ،والجسم يف مقابلة األربعة .وراعوا هذه
مقابلة الواحد،
املقابالت يف تراكيب األجسام وتضاعيف األعداد».
قولنا بأ ّن الجسم مرك ٌّب من أبعاد ثالثة يختلف عن قولنا إنه يقابل األبعاد الثالثة ،فهذه األبعاد تع ّد ك ّم ٍ
يات
بذاتها؛ وحسب رأيهم فالجسم هو عني هذه األبعاد.

 الطبائع والنفوس يف فلسفة فيثاغورس«ومم يُنقل عن فيثاغورس أنّ الطبائع أربع ٌة ،والنفوس التي فينا أيضاً أربع ٌة :العقل والعلم والرأي
ّ
ثم ركّب فيه العدد عىل املعدود والروحاين عىل الجسامين».
والحواسّ .
من املعروف أ ّن الفيثاغوريني يعريون أه ّمي ًة بالغ ًة للعددين  4و  10ونُقل عنهم أ ّن حساب الطبيعة ال يت ّم
أحياناً عىل وفق هذين العددين ،اذ قالوا :ال ب ّد من وجود يش ٍء ما حتّى وإن مل يكن محسوساً بالنسبة لنا .فالعدد
كامل وال نقص فيه؛ لذلك ذهبوا إىل القول
 10عىل سبيل املثال برأيهم يع ّد عددا ً كامالً ،كذلك فإ ّن تركيب العامل ٌ
بأ ّن األفالك يجب أن تكون عرشةً ،إذ إضاف ًة إىل األفالك التسعة املرئية لنا ،هناك ٌ
خفي علينا .ومن الجدير
فلك ٌّ
ٍ
شخصيات مستقلّةً.
بالذكر هنا أنّهم كانوا يعريون اهتامماً لألعداد  4و  7و  10بحيث جعلوا لها
يل الحسني بن سينا :وأمثل ما يُحمل عليه هذا القول أن يقال :كون اليشء واحداً غري
«قال الرئيس أبو ع ّ
كونه موجوداً أو إنساناً ،وهو يف ذاته أقدم منهام ،فالحيوان الواحد ال يحصل واحداً إال وقد تقدّ مه معنى
يصح وجوده؛ فإذن هو األرشف األبسط األ ّول .وهذه صورة العقل،
الوحدة الذي صار به واحداً ،ولواله مل ّ
فالعقل يجب أن يكون الواحد من هذه الجهة ،والعلم دون ذلك يف الرتبة ،ألنّه بالعقل ومن العقل ،فهو
كاالثنني الذي يفتقر إىل الواحد ويصدر منه ،وكذلك العلم يُؤ ّول إىل العقل.
ٍ
جهات هو طبيعة الظ ّن
والحس عدد املصمت؛ أنّ السطح لكونه ذا ثالث
ومعنى الظ ّن والرأي عدد السطح،
ّ
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معيٍ ،والظ ّن والرأي ينجذب إىل اليشء ونقيضه،
أعم من العلم مرتب ًة ،وذلك ألنّ العلم يتعلّق
ٍ
الذي هو ّ
مبعلوم ّ
ٍ
جهات».
أعم من الظنّ ،فهو املصمت؛ أي الجسم له أربع
والحس ّ
ّ
أشار الشهرستاين إىل التفسري الذي ذكره الحكيم ابن سينا ،ولك ّننا مل نجد هذا الكالم يف كتاب (الشفاء) ،حيث
تو ّرقناه كامالً ومل نعرث عىل عبار ٍة ّ
تدل عىل ما قيل هنا؛ فهل يا ترى نُقل من مؤلّفاته األخرى؟
أي حا ٍل ،فابن سينا هنا طرح تأويالً مقبوالً ميكننا عىل أساسه تربير ما ذهب إليه الفيثاغوريون يك يكون
عىل ّ
ٍ
مؤاخذات كثري ًة عىل آرائهم ،اذ قال إنّهم أخطؤوا ومنشأ وقوعهم
معقوالً ومقبوالً إىل ح ٍّد ما؛ ولك ّنه فيام بعد ذكر
يف الخطأ هو أنّهم افرتضوا تص ّور الحقيقة يتحقّق (برشط ال) رغم قدرة الذهن عىل تص ّورها (ال برشط) .وقد ب ّرر
رؤيتهم هذه بالقول :كون اليشء واحدا ً يخلتف عن كونه موجودا ً ،فأحياناً نقول( :الواحد موجود) ،وأحياناً أخرى
نقول( :الواحد غري موجو ٍد) ،فالواحد إ ّما موجو ٌد أو غري موجو ٍد ،كام أ ّن املوجود قد يكون واحدا ً أو غري ٍ
واحد.
وحدة اليشء مق ّدم ٌة عىل وجوده ،وذلك أل ّن الوحدة تع ّد من لوازم املاهية،؛وكام أ ّن ماهية اليشء مق ّدم ٌة عىل
وجوده فوحدته مق ّدم ٌة عليه أيضاً .مثالً نطرح السؤال اآليت :اإلنسان الذي هو أم ٌر واح ٌد ،هل هو موجو ٌد أو ال؟
الحكيم ابن سينا ال يرتيض بالرأي القائل بأ ّن اليشء يكتسب وحدته قبل وجوده ،ولك ّن ما قاله يع ّد نوعاً ما تربيرا ً
كل يش ٍء مبا يف ذلك الوجود نفسه.
ملا ذهب إليه الفيثاغوريون؛ لذا حسب هذا التربير تكون الوحدة مق ّدم ًة عىل ّ
بعد ذلك عاد الشهرستاين إىل الحديث عن املواضيع التي طرحها سابقاً ،وقال إ ّن الطبائع أربع ٌة وكذلك
النفوس البرشية أربعةٌ ،وهذه النفوس هي :العقل والرأي والعلم والحواس .مرتبة العلم يف الحقيقة دون مرتبة
العقل ،ألنّه يتحقّق بواسطة العقل ويكمن فيه .فالعقل هو ذلك اليشء الذي يتناسب مع عدد الوحدة  -الواحد
 والعلم هو رتب ٌة متأخّر ٌة عنه ومن ثم فهو مظه ٌر للعدد  .2املقصود من الرأي هنا هو الظ ّن والتخمني ،وهاميتناسبان مع السطح.

 تركيب العامل من األلحان«ومم نُقل عن فيثاغورس أنّ العامل إنّ ا أُلّف من اللّحون البسيطة الروحانية ،ويذكر أنّ األعداد الروحانية
ّ
غري منقطع ٍة ،بل أعدا ٌد م ّتحد ٌة تتج ّزأ من نحو العقل وال تتج ّزأ من نحو الحواس .وعدّ عوامل كثريةً ،فمنه عاملٌ
محض يف أصل اإلبداع وابتهاجٍ وروحٍ يف وضع الفطرة ،ومنه عاملٌ هو دونه .ومنطقها ليس مثل منطق
هو رسو ٌر ٌ
العوامل العالية ،فإنّ املنطق قد يكون باللّحون الروحانية البسيطة ،وقد يكون باللّحون الروحانية املركّبة ،واأل ّول
يكون رسورها دامئاً غري منقطعٍ».
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يذكر الشهرستاين هنا رأياً آخر ،وهو أ ّن العامل مرك ٌّب من ألحانٍ ؛ وهذا الرأي أقرب إىل العقل مقارن ًة مع سائر
اآلراء التي ذكرت ،وال سيّام إن أخذنا بنظر االعتبار النظريات الجديدة التي تؤكّد عىل أ ّن األلحان هي عبار ٌة عن
ٍ
حينئذ بأ ّن العامل مك ّو ٌن
سلسل ٍة من األمواج .إذن ،لو اعتربنا هذه األمواج مساوي ًة للصوت واللّحن ،يجب أن نقول
وكل مو ٍج من شأنه أن يوجد صوتاً .أسامعنا تتلقّى بعض األمواج وتسمعها ،وهي التي يُطلق
من سلسلة أموا ٍجّ ،
عليها (صوت) ،ولكن هناك أمواجاً ال نسمعها وهي أصواتٌ بطبيعتها إال أنّنا ال ندركها.
بعد ذلك تط ّرق إىل الحديث عن العوامل ،فع َّد العامل األ ّول بأنّه عامل الرسور املحض ،اذ اتّصف بذلك منذ لحظة
إبداعه؛ ث ّم ذكر العوامل األخرى.
ناقص يف الرتكيب ،ألنّ املنطق بعد مل يخرج إىل الفعل ،فال يكون الرسور بغاية الكامل،
«ومن اللّحون ما هو ٌ
ألنّ اللّحن ليس بغاية االتّفاق.
وكل عا ٍمل فهو دون األ ّول بالرتبة ،وتتفاضل العوامل بال ُحسن والبهاء والرتبة ،واألخري ثقل العوامل وثُـفلها
ّ
وسفلها».

[[[

الثقل هو ذلك األمل الذي يستق ّر يف قعر الكأس ،واملقصود منه هنا عامل الطبيعة.
كل جز ٍء منه االنفكاك عن
كل االتّحاد ،وجاز عىل ّ
كل االجتامع ومل ت ّتحد الصورة باملادّة ّ
«ولذلك مل يجتمع ّ
الجزء اآلخر ،إال أنّ فيه نوراً قليالً من النور األ ّول ،فلذلك النور ُوجد فيه نوع ٍ
ثبات ،ولوال ذلك مل يثبت طرفة
عنيٍ ،وذلك النور القليل :جسم النفس والعقل الحامل لهام يف هذا العامل».
هذا النور القليل هو يف الحقيقة حامل النفس والعقل ،واملقصود منه هنا اإلنسان.

 اإلنسان عاملٌ صغ ٌري ،والعامل إنسانٌ كب ٌريواقع يف مقابلة العامل كلّه ،وهو عاملٌ صغريٌ؛ والعامل إنسانٌ كبريٌ ،ولذلك صار
«وذكر أنّ اإلنسان بحكم الفطرة ٌ
حظّه من النفس والعقل أوفر ،فمن أحسن تقويم نفسه وتهذيب أخالقه وتزكية أحواله ،أمكنه أن يصل إىل
معرفة العامل وكيفية تأليفه ،ومن ض ّيع نفسه ومل يقم مبصالحها من التهذيب والتقويم خرج من عداد العدد
وانحل عن رباط القدر واملقدور ،وصار ضياعاً همالً».
ّ
واملعدود،
[[[  -الثُّـفل :بض ّم الثاء وسكون الفاء؛ والثافل :ما استق ّر تحت الشيء من كدر ٍة.

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

35

هناك مقول ٌة متداول ٌة بني العرفاء ،وهي أ ّن العامل إنسا ٌن كب ٌري ،واإلنسان بدوره عاملٌ صغ ٌري .ولكن هناك عبار ٌة
عرفاني ٌة أكرث دقّ ًة تفيد عكس هذا القول ،وفحواها أ ّن العامل إنسا ٌن صغ ٌري ،واإلنسان عاملٌ كب ٌري؛ وقد تك ّرر مضمون
هذه العبارة يف مواطن شتّى .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن إخوان الصفا هم من جملة املسلمني الذين تب ّنوا هذه
املقولة واعتمدوا عليها بشكلٍ
أسايس ،ث ّم رست بعدهم إىل األجيال الالحقة كنظري ٍة وانترشت عىل نطاقٍ أوسع.
ٍّ
إخوان الصفا اعتمدوا عليها إىل ح ٍّد كبريٍ يف رسائلهم ،كام أ ّن كثريا ً من تعاليمهم نشأت عىل أساسها؛ لذلك قيل إ ّن
تعليامت الفيثاغوريني قد انعكست يف تعاليم إخوان الصفا.
عىل خالف ما هو متعارف ،فإ ّن تعاليم أفالطون مل تتط ّرق إىل مسألة السري والسلوك وتهذيب النفس وما
منبثق من تعاليم فيثاغورس وليس أفالطون ،اذ
شاكل ذلك من مسائل ،وما نلحظه من هذه األمور هو يف الواقع ٌ
تض ّمنت مفاهيم حول تهذيب النفس الذي يع ّد رضباً من رضوب العرفان.
قلنا إ ّن شخصية فيثاغورس كانت ذات أبعا ٍد عديد ٍة ،فأحد أبعادها ّ
يدل عىل أنّه عامل رياضيات ،والبعد
ٌ
وعارف ،فقد كانت بعض
نبي
اآلخر يحيك عن كونه فيلسوفاً فضال عن البعد الروحي والفكري الذي يجعله كأنّه ٌّ
تعاليمه تنطبق مع تعاليم األنبياء بحيث اعتقد باملعاد والقيامة وعامل الخلود ورضورة تهذيب النفس ،ناهيك
عن اعتقاده مببادئ تشابه إىل ح ٍّد كبريٍ ما يقال يف عامل املثال .كام أنّه انتهج سلوك الزهد وكان يعتقد ٍ
بنمط من
الحياة املشرتكة الزاهدة ،ث ّم شيئاً فشيئاً أصبح له أتبا ٌع تح ّولوا فيام بعد إىل أُ ّم ٍة إن مل نبالغ يف ذلك .كان يعتقد
رس العامل الذي هو عبار ٌة عن عد ٍد ومقدارٍ.
بأ ّن اإلنسان الذي يهذّب نفسه ويزكّيها ،بإمكانه معرفة ّ
تأليفات عددي ٌة أو لحني ٌة ،ولهذا ناسبت النفس مناسبات األلحان والت ّذت
ٌ
«وربا يقول :النفس اإلنسانية
ّ
بسامعها وطاشت وتواجدت باستامعها وجاشت .ولقد كانت قبل اتّصالها باألبدان قد أُبدعت من تلك التأليفات
ثم اتّصلت باألبدان ،فإن كانت التهذيبات الخلقية عىل تناسب الفطرة وتج ّردت النفوس عن
العددية األوىلّ ،
املناسبات الخارجة ،اتّصلت بعاملها وانخرطت يف سلكها عىل هيئ ٍة أجمل وأكمل من األ ّول؛ فإنّ التأليفات األوىل
قد كانت ناقص ًة من وجه حيث كانت بالق ّوة ،وبالرياضة واملجاهدة يف هذا العامل ،بلغت إىل حدّ الكامل خارج ًة
من حدّ الق ّوة إىل حدّ الفعل».
يرى فيثاغورس أ ّن النفس تع ّد جزءا ً من التأليفات العددية واأللحان ،لذلك تتلذّذ من استامع األلحان
املوسيقية وتتأث ّر بها بوصفها هي حقيقة اللّحن واملوسيقى.
نستشف من عبارة« :ولقد كانت « ...أ ّن عقيدة أفالطون الشهرية التي فحواها خلقة الروح قبل البدن
ّ
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وارتباطها به بعد خلقته ،مستوحا ٌة من أفكار فيثاغورس .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أفالطون يقول بوجود الروح
يف عامل الـ ُمـثُل ،وهي يف هذا العامل شاهدت الـ ُمـثُل ،يف حني أ ّن فيثاغورس يعتقد بكونها ُوجدت يف عامل اإلبداع
وأنّها أُبدعت من التأليفات العددية.

 الحكمة من العبادة برأي فيثاغورس«قال :والرشائع التي وردت مبقادير الصلوات والزكوات وسائر العبادات ،هي إليقاع هذه املناسبات يف
وربا يبالغ يف تقرير التأليف ح ّتى يكاد يقول :ليس يف العامل سوى التأليف،
مقابلة تلك التأليفات الروحانيةّ .
تأليفات.
ٌ
تأليفات ،والنفوس والعقول
ٌ
واألجسام واألعراض
كل العرس تقرير ذلك! نعم ،تقدير التأليف عىل املؤلّف والتقدير عىل املقدّ ر ،أم ٌر يُهتدى إليه
ويعرس ّ
و ُيع ّول عليه».
وصعب ،اذ نقل عنه القول بكونها
عجيب
ع ّد الشهرستاين كالم فيثاغورس حول الحكمة من العبادة بأنّه
ٌ
ٌ
عبار ًة عن ٍ
يل لأللحان املوسيقية ،اذ ميكن ع ّدها منطاً من الرقص املعنوي[[[ وكأ ّن اإلنسان يتح ّرك بهكذا
تقليد عم ٍّ
تناسب مع تلك التأليفات العددية ،إال أنّه غري قاد ٍر عىل فهم ذلك ،يف حني األنبياء يدركونه
حركات ليتحقّق له
ٌ
ويخربون به الناس[[[.

 خلقة العقل والنفس والجسم والجرم برأي فيثاغورس«وكان خرينوس وزينون الشاعر متابعني لفيثاغورس عىل رأيه يف ِ
املبدع واملب َدع ،إال أنّهام قاال :الباري تعاىل أبدع
بتوسطهام ،ويف بدء ما أبدعهام أبدعهام ال ميوتان .وال يجوز
النفس والعقل دفع ًة واحدةً ،ث ّم أبدع جميع ما تحتهام ّ
كل ٍ
دنس ،صارت يف العامل األعىل إىل مسكنها الذي
عليهام الدثور والفناء ،وذكرا أ ّن النفس إذا كانت طاهر ًة زكي ًة من ّ
كل ثقلٍ وكدرٍ.
يشاكلها ويجانسها ،وكان الجسم الذي هو من النار والهواء جسمها يف ذلك العامل مهذّباً من ّ
فأ ّما الجرم الذي من املاء واألرض ،فإ ّن ذلك يُدثر ويَفنى ،ألنّه غري مشاكلٍ للجسم الساموي ،أل ّن الجسم
لطيف ال وزن له وال يُلمس».
الساموي ٌ
هذه العبارة هي األخرى تتمحور حول العنارص األربعة ،اذ تؤكّد عىل أ ّن الهواء والنار عنرصان لطيفان ،واملاء
[[[  -فيثاغورس لم يذكر هذا األمر بصريح العبارة.
[[[  -الهنود في عصرنا الراهن لديهم هكذا اعتقادٌ .قال الشهيد مط ّهري إ ّن الطقوس العبادية السائدة بين ُاألمم السالفة كانت على شكل
ٍ
رقصات ديني ٍة.
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والرتاب عنرصان كثيفان .هذه العنارص يف واقع الحال تتعلّق بعاملني ،وكذلك نستلهم من ظاهر الكالم أنّه يعتقد
ٍ
اختالف بني املالئكة أيضاً ،فعىل سبيل املثال هناك مالئك ٌة مائي ٌة وترابي ٌة تنتظم يف مراتب متدنية وال ميكنها
بوجود
االرتقاء إىل الدرجات العليا ،كذلك هناك مالئك ٌة للهواء والنار اللذين يُع ّدان من جملة العنارص اللطيفة ولها
ارتبا ٌط وطي ٌد بهام ،لكن بعض املالئكة ليست كذلك.
ٍ
اختالف بني الجسم والجرم ،واملفهوم
فضال عن ذلك ،ن ّوه الشهرستاين إىل أ ّن الفيثاغوريني يعتقدون بوجود
من كالمهم أ ّن األشياء النارية والهوائية أجسا ٌم ،يف حني أ ّن األشياء املائية والرتابية أجرا ٌم؛ وهذا الكالم ت ّم تأييده
ٍ
اختالف يس ٍري وهو اعتقاد أتباع فيثاغورس بكون
فيام بعد حني ظهور فكرة الجسم املثايل والجسم املا ّدي مع
الجسم املثايل من سنخ النار والهواء ،والسبب يف اعتقادهم هذا هو طبيعة حركة النار والهواء ،فقد قالوا إنّهام
مييالن إىل الحركة نحو األعىل يف حني أ ّن املاء والرتاب مييالن إىل الحركة نحو األسفل.
لطيف وال ميكن أن يلمس وليس له وزنٌ ،وكأنّهم
كام ذهبوا إىل القول بأ ّن عنرص الفلك هو أيضاً جسام ٌّين ٌ
يريدون القول بأ ّن جنس النار والهواء شبي ٌه بالجسم الفليك .وقالوا كذلك إ ّن النفوس تبقى ببقاء األجسام وليس
ببقاء األجرام ،وهذا الرأي ميكن تربيره فيام لو أخذنا بنظر االعتبار ما قيل فيام بعد حول الجسم الربزخي.
«فالجسم يف هذا العامل مستبطَ ٌن يف الجرم ،ألنّه أش ّد روحانيةً ،وهذا العامل ال يشاكل الجسم ،بل الجرم
وكل ما هو مرك ٍّب
فكل ما هو مرك ٍّب واألجزاء النارية والهوائية عليه أغلب ،كانت الجسمية أغلبّ ،
يشاكلهّ .
واألجزاء املائية واألرضية عليه أغلب ،كانت الجرمية أغلب .وهذا العامل عامل الجرم ،وذلك العامل عامل الجسم.
فالنفس يف ذلك العامل ت ُحرش يف بدنٍ جسام ٍّين ال جرما ٍّين ،دامئاً ال يجوز عليه الفناء والدثور ،ولذّته تكون دامئ ًة ال
متلّها الطباع والنفوس».
برزخي مع جسم اإلنسان ،ومعاد
القول بأ ّن الجسم موجو ٌد يف باطن جرمه ينطبق مع القول بوجود جسمٍ
ٍّ
هذه األجسام ينطبق مع عقيدة املعاد التي تب ّناها املال صدرا ،لذلك قالوا إ ّن املعاد جسام ٌّين وليس جرما ٌّين ،أي
إنّه يت ّم باألجسام ال باألجرام.

 علّة فناء العامل برأي فيثاغورسـم قمت بإبطال العامل؟ قال :ألنّه يبلغ العلّة التي من أجلها كان ،فإذا بلغها سكنت
«وقيل لفيثاغورس :لِ َ
حركته .وأكرث اللّذات العلوية هي التأليفات اللحنية ،وذلك كام يقال :التسبيح والتقديس غذاء الروحانيني،
مم خلق منه ذلك املوجود».
وغذاء ّ
كل موجو ٍد هو ّ
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أجاب فيثاغورس عن سؤا ٍل وجه له حول السبب الذي دعاه للقول بفناء العامل ،بأنّه قد خُلق لغاي ٍة ،لذا عندما
[[[
يبلغ هذه الغاية سوف يتوقّف عن الحركة ،وهذا التوقّف يناظر الفناء.

* السوفسطائيون Sophists
 ظهور الفكر السوفسطايئفكري أُطلق عىل أتباعه اصطالح (سوفسطائيون)،
قبل ظهور الفيلسوف اإلغريقي سقراط ،ظهر م ٌّد
ٌّ
ونستلهم من املصادر التأريخية أنّه ظهر يف القرن الخامس قبل امليالد إثر عاملني أساسيني ،هام:
األ ّول :ظهور آراء ومعتقدات فلسفية متن ّوعة ومتضا ّدة مع بعضها ،ويف الحني ذاته مثرية للعجب.
الثاين :رواج الخطابة عىل نطاقٍ واسعٍ ،وال سيّام الخطابة القضائية.
الخاصة بها حول
وكل واحد ٍة منها طرحت أفكارها وآراءها
فمن ناحي ٍة كانت هناك مدارس فلسفية عديدةّ ،
ّ
الكون يف عني قيامها بتفنيد آراء ونظريات املدارس األخرى ،ومن ناحي ٍة أخرى فقد سادت نزاعاتٌ مالي ٌة كثري ٌة بني
الناس يف تلك اآلونة بحيث جعلتهم يلجؤون إىل املحاكم ومن ثم تص ّدى بعض العلامء إىل متابعة هذه القضايا
يف املحاكم العا ّمة بصفتهم محامني ،وكان كثري من الناس يحرضون إبّان إقامة جلسات املحاكمة فيبادر املحامون
ٍ
خطابات مؤث ّر ٍة.
إىل الدفاع عن حقوق موكّليهم عن طريق إلقاء
مـم حفّز الخرباء والحاذقني يف هذا الف ّن عىل إقامة ٍ
خاصة
دروس ّ
عىل م ّر األيام زاد رونق الخطابة بني الناس ّ
ٍ
ثروات طائلةً؛ وهذا األمر
لتعليمها وتدريس أصولها مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من املتعلّمني ،ومن ثم جمعوا
بكل ٍ
بغض النظر عن كونه ح ّقاً أو
تأكيد يتطلّب براع ٌة يف ف ّن اإلقناع ،لذلك كانوا يذكرون أدلّ ًة ّ
ّ
لكل أم ٍر ي ّدعونه ّ
حق امل ّدعي وامل ّدعى عليه يف آنٍ ٍ
واحد ،ومن ث ّم شيئاً
باطالً لدرجة أنّهم أحياناً كانوا يسوقون أدلّ ًة وبراهني تثبت ّ
الحق هو
الحق والباطل وال الصدق والكذب ،بل ذهبوا إىل أ ّن ّ
فشيئاً ظهرت فئ ٌة مـ ّمن يعتقدون بعدم وجود ّ
ذلك األمر الذي يعتقد اإلنسان بحقّانيته والباطل هو ما يراه باطالً!
هذه العقيدة بدأت تدريجياً ترسي إىل سائر شؤون الحياة والكون ،فقالوا إ ّن الحقيقة بأرسها تابع ٌة لشعور
كل إنسانٍ حينام يُدرك شأناً من شؤون الكون يكون إدراكه صحيحاً ،بل وحتّى لو أ ّن
اإلنسان وإدراكه ،لذا فإ ّن ّ
شخصني أدركا أمرين متناقضني حول شأنٍ ٍ
واحد فكال إدراكيهام صائبان!
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .524 - 243
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أُطلق عىل هذه الفئة عنوان السوفسطائيني ،وقد كانوا حاذقني يف جميع علوم عرصهم وفنونه ،أي إنّهم يف
أصح من (سوفسطايئ) ألنّها مع ّرب ٌة من كلمة ( .)Sophistبعد تلك اآلونة
الحقيقة علامء ،وكلمة (سوفسطي) ّ
كل من سلك يف فكره هذا املسلك الباطل من دون أن تستند أفكاره إىل مبادئ علمية
أُطلق هذا العنوان عىل ّ
ثابتة ومعتربة.

* بروتاغوراس  410 - 485( Protagorasق م)
 املذهب الفكري لربوتاغوراسكل
كل يش ٍء ،وحكم ّ
بروتاغوراس هو أحد أشهر السوفسطائيني ،واملعروف عنه قوله« :اإلنسان هو معيار ّ
الحق بعينه ،ألنّ الحقيقة هي ليست سوى ذلك اليشء الذي يفهمه
إنسانٍ حينام يصدر من فهمه
الخاص ،هو ّ
ّ
ولـم كان إدراك الناس غري متكافئ ،فمن املمكن أن يرى أحد الناس أمراً صادقاً يف حني أنّ اآلخر يراه
اإلنسانّ ،
كاذباً والثالث يشكّ بصدقه وكذبه ،لذا ميكن أن يكون األمر يف آنٍ واح ٍد صادقاً وكاذباً ،وصاباً وخاطئاً».

* جورجياس  375 - 483( Gorgiasق م)
 املذهب الفكري لجورجياسجورجياس هو اآلخر يع ّد واحدا ً من السوفسطائيني املعروفني ،وقد نُقلت عنه براهني ساقها إلثبات استحالة
ٍ
حينئذ ال ميكن أن يُعرف ،وحتّى لو ُعرف فسوف ال يكون قابالً
وجود يش ٍء ،وحتّى لو افرتضنا وجوده فهو
لكل ٍ
واحد من هذه اال ّدعاءات الثالثة ،أدلّ ًة وبراهني أُشري إليها
للتعريف والوصف من قبل الغري .ذكر جورجياس ّ
يف املصادر التأريخية والكتب التي د ّونت حول سريته ومتب ّنياته الفكرية.

 مواجهة السوفسطائينيبحزم للفكر السوفسطايئ ،اذ ذكروا املغالطات التي اتّكأ عليها
لقد تص ّدى ٌّ
كل من سقراط وأفالطون وأرسطو ٍ
أتباع هذا الفكر املنحرف وقاموا بنقضها وتفنيدها فأثبتوا أ ّن األشياء هي عبار ٌة عن حقائق حتّى وإن مل نستطع
ٍ
خاص ٍة .كام قالوا بأ ّن الحكمة عبار ٌة عن العلم بأحوال أعيان املوجودات كام هي
إدراكها ،فهي ذات
كيفيات ّ
موجودةٌ ،ولو أ ّن اإلنسان سخّر فكره يف إطا ٍر صحي ٍح سوف يصبح قادرا ً عىل إدراك الحقائق .وعىل هذا األساس
بادر أرسطو إىل جمع قواعد علم املنطق وتدوينها بوصفها أساساً لتشذيب الفكر ومتييز الصواب عن الخطأ.
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* الشكوكية Scepticism
فكري آخر غري التيّار السوفسطايئ أُطلق عليه الالأدرية أو الشكوكية .أتباع هذا
بعد عهد أرسطو ظهر تيّا ٌر
ٌّ
الفكر يقولون إنّهم سلكوا منهجاً شكوكياً ومل يتّبعوا املنهج السوفسطايئ ،اذ وصفوا منهجهم بالوسطي.
معي عبار ٌة عن معرف ٍة غري محقق ٍة وليست
فكري يقول بأ ّن املعرفة الحقيقية يف حقلٍ ّ ٍ
الشكوكية هي
مذهب ٌّ
ٌ
ثابت ًة لدى اإلنسان ،أي إ ّن الحقيقة خارج ٌة عن نطاق إدراك الذهن اإلنساين ،كام أ ّن أتباع هذا الفكر مل يستسيغوا
آراء سقراط التي تؤكّد عىل إمكانية إدراك حقائق األشياء؛ فقد ذهبوا إىل القول بأ ّن اإلنسان ال ميتلك القابلية عىل
الحس والعقل مع ّرضني للخطأ .فضال عن ذلك ،ع ّدوا األصول املنطقية التي وضعها
معرفة الحقائق الثابتة لكون ّ
أرسطو لصيانة الذهن من الخطأ بأنّها غري كافي ٍة ،لذلك زعموا بأ ّن السبيل الصحيح يف التفكّر هو التوقّف وعدم
إصدار آراء جزمية .وقد بالغوا يف منهجهم هذا لدرجة أنّهم ط ّبقوه عىل مسائل الرياضيات والهندسة معتربينها
قضايا احتاملي ًة وتشكيكيةً.
أ ّول ظهو ٍر للشكوكيني كان يف بالد اإلغريق ،لك ّنهم فيام بعد تغلغلوا يف مناطق أخرى فشاع فكرهم يف
اإلسكندرية بحيث بقيت أفكارهم متداول ًة هناك لقرون ع ّدة بعد والدة املسيح  ،Aويف القرن التاسع عرش
[[[
تف ّرعت عن هذا الفكر مسالك فلسفية تشابهه بنح ٍو ما.

 إمكانية تحقّق املعرفةأ ّول األسئلة التي طُرحت حول املعرفة منذ سالف العصور وما زالت مطروح ًة حتّى يومنا هذا ،تتمثّل فيام يأيت:
هل املعرفة ممكن ٌة لإلنسان؟ هل ميكن لإلنسان معرفة العامل املحيط به؟ هل بإمكاننا معرفة حقيقة اإلنسان؟ هل
بإمكاننا معرفة الوجود؟
أنكر بعضهم قدرة اإلنسان عىل امتالك املعرفة من األساس معتربينها أمرا ً مستحيالً ،وزعموا أ ّن املصري املحتوم
له هو (الالأدرية) .يف أ ّول وهل ٍة يبدو للمخاطب أ ّن هذا املذهب الفكري غاي ٌة يف الهشاشة وال ميكن ألتباعه
االستدالل عىل متب ّنياتهم الفكرية ،لك ّنهم يف الحقيقة أقاموا براهني قوية ال ميكن نقضها إال عن طريق استدال ٍل
رص ٍني ومتقنٍ .
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .323 ،194 ،100 ،77 ،75
راجع أيضاً :مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص 30؛ مرتضى مط ّهري ،آشنائي با قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .53
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الشك والحكمة النظرية  -بريون ()Pyrrhon
* مدرسة ّ
شخص اسمه بريون الذي
يف الفرتة التي تلت عهد سقراط ظهر جامع ٌة أُطلق عليهم (الشكوكيون) وأشهرهم ٌ
أقام عرشة أدلّ ٍة إلثبات عدم إمكانية تحقّق املعرفة لدى اإلنسان ،اذ قال« :املعرفة تعدّ أمراً مستحيالً ،واملصري
املحتوم للبرشية هو الشكّ والالأدرية ،وأحد األدلّة الب ّينة عىل هذا األمر أنّ اإلنسان لو أراد أن يعرف ،فام هي
الوسيلة التي يجب أن يعتمد عليها حينئ ٍذ؟
الحس يُخطئ أو ال؟
الحس والعقل؛ لذا أسألكم السؤال اآليت :هل أنّ
ّ
نحن ال منتلك سوى وسيلتني ،هام ّ
الجميع يجيبون عن هذا السؤال بالقول :األخطاء ال تُحىص ،فالسمع ُيخطئ وكذلك البرص واللمس والذوق؛
وهناك كثري من األمثلة عىل هذه األخطاء ،حيث قيل إنّ البرص وحده يواجه مئة نوعٍ من الخطأ» .أ ّما بالنسبة
الحس ،فاالستدالالت العقلية للعلامء والفالسفة دامئاً ما يكتنفها
إىل العقل ،فقد قال« :العقل يُخطئ أكرث من ّ
وكل
كل يش ٍء نفكّر فيه ونتأ ّملهّ ،
الحس يُخطئ والعقل أيضاً يُخطئ؛ وليس لدينا يش ٌء آخر سواهام .إذنّ ،
الخطأّ .
والحس ُيخطئان ،وعىل هذا األساس ال ميكن االعتامد
بحواسنا أو عقلنا هو عرض ٌة للخطأ ،فالعقل
أم ٍر له صل ٌة
ّ
ّ
أي منهام»[[[.
عىل ٍّ

الشك والحكمة العملية
 مدرسة ّأي عملٍ
ميكن تلخيص آراء أتباع املدرسة الشكوكية بالنسبة إىل الحكمة العملية مبا يأيت :ال ميكن عقالً ترجيح ّ
صحيح وعمل ٍ
شخص آخر خطأ ،مثالً ال
عىل غريه ،إذ ال ميكن إثبات أ ّن العمل الذwي يقوم به أحد األشخاص
ٌ

ميكن عقالً إثبات رجحان الكالم الصحيح عىل الكالم الخاطئ وال رجحان األمانة عىل الخيانة وال رجحان العدل
عىل الظلم.
رصح به بعض الشكوكيني
نتيجة الفلسفة الشكوكية من الناحية العملية هي تقديس النفس ومعرفتها ،وهذا األمر ّ
أنفسهم ،فقد قال كرينادس (« :)Carneddesحينام تتحطّم السفية يف البحر قد يحاول اإلنسان إنقاذ نفسه من الغرق
عىل حساب ٍ
أحمق.
شخص أضعف منه ،ولو أنّه مل يفعل ذلك فهو ٌ
لو أنّك فقدت فرسك عند فرارك من العد ّو الذي هجم عليك وشاهدت أحد أقرانك مجروحاً وهو عىل
فرسه ،فامذا ستفعل؟ لو كنت عاقالً ألنزلته عن فرسه وامتطيته بدالً عنه ،ولـِيذهب العدل إىل الجحيم».
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .344 - 343
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ٍ
حينئذ تلخيص نظرية املدرسة
حسب هذا الكالم ،لو كان مقصودنا من األخالق هو (كيف نعيش) ،ميكننا
أقل تقدي ٍر إثبات الـ ُحسن وال القُبح ،وال السم ّو وال الدناءة؛ فهذه املفاهيم تكون
الشكوكية كام يأيت :ال ميكننا عىل ّ
خاوي ًة وعاري ًة من أيّة دالل ٍة ،ومن هذا املنطلق يجب العيش بنح ٍو يجعلنا قادرين عىل حفظ مصالحنا بشكلٍ
ٍ
فحينئذ يثبت لنا أ ّن املدرسة
أفضل .وإن كان مقصودنا منها طريقة العيش التي تجعل حياتنا مق ّدس ًة ومتعاليةً،
[[[
الشكوكية تفتقر إىل النظرية األخالقية.

 نقد نظرية بريونتتجسد يف إمكانية هذه
استنادا ً إىل ما ذكر فإ ّن أ ّول مسأل ٍة ت ُطرح للبحث حول املعرفة يف الفكر التشكييك ّ
[[[
املعرفة ،لذا ال ب ّد من اإلجابة عن السؤال اآليت :هل أ ّن املعرفة اليقينية ممكن ٌة لإلنسان؟
بريون أجاب عن ذلك كام يأيت« :املعرفة غري ممكن ٍة ،وقد ذكرت السبب يف ذلك» .و هناك كثري من العلامء
نقضوا هذا الرأي  -كام ف ّندناه نحن يف هامش كتاب (أصول الفلسفة واملذهب الواقعي)  -وقد خاطبوه بالقول:
الحس ُيخطئ كام هو الحال حينام يرى اإلنسان الشخص املاثل أمامه برأسني ،وكام هو حال العود
«أنت تقول بأنّ ّ
الحس يُخطئ) ورؤيتك
يف قدح املاء اذ نشاهده وفيه انكسا ٌر ،وما إىل ذلك من أمثل ٍة .إذن ،أنت تقول( :أنا أرى أنّ ّ

الحس يُخطئ أو أنّك تشكّ يف ذلك؟! عندما تستيقظ من النوم صباحاً
الحس ،فهل تعلم أنّ
ّ
هذه تعدّ رضباً من ّ
ٍ
أشخاص ،فتقول( :هو يف الحقيقة
وتفرك عينيك بيديك فتشاهد الشخص املاثل أمامك عىل هيئة شخصني أو أربعة
شخص واحدٌ وليس اثنني وال أربعة) فهل يا ترى أنّك تقطع بأنّ ما تراه خطأ أو أنّك تشكّ يف ذلك وتحتمل أنّه
ٌ
بكل تأكي ٍد هو أنّ الذي تراه ليس صحيحاً ،حيث تقول يف نفسك( :هذا الشخص املاثل أمامي ليس
خطأ؟! إنّ جوابك ّ
له رأسان وال أنفان) .إذن ،أنت بنفسك امتلكت معرف ًة يقيني ًة بهذا الخطأ الذي وقعت فيه عيناك ،لذا كيف ميكنك
أن تقول ال أقدر عىل امتالك معرف ٍة؟! فام تدركه من حقيق ٍة ماثل ٍة أمامك هي املعرفة بعينها.
حينام تقول( :إنّ العقل أخطأ يف كذا أمرٍ) ،فأنت تجزم بوقوعه يف الخطأ وكأنّك تقول( :أنا أعلم أنّ العقل
أخطأ يف كذا أمرٍ) ،وهذا يعني أنّك عرفت الحقيقة ،أي أنّك امتلكت معرف ًة؛ فاإلنسان ال ميكنه العلم بوجود
خللٍ يف إحدى القضايا ما مل يكن عاملاً بها».
[[[  -مرتضى مط ّهري ،آشنائي با علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .209 - 208

[[[  -المراد من المعرفة اليقينية هنا تلك المعرفة التي ال يشوبها ّ
الشك والترديد ،فالمعرفة الحقيقية تعني بلوغ درج ٍة يتمكّن اإلنسان على
أساسها من القول بأنّه يعتقد بكذا وال ينتابه أدنى ٍّ
شك في هذا االعتقاد .الالأدريون ير ّوجون لمذهبهم الشكوكي بكثير من العبارات ،من
قبيل (هل أ ّن كذا أمر ممك ٌن؟) (ال أدري!) (ربّما يكون موجودا ً!) (ربّما ال يكون موجودا ً!) .إذن ،أينما وجد ّ
الشك والترديد تتحقّق الالأدرية.
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بنا ًء عىل ما ذكر ،نقول :اإلنسان ميكن أن يُخطئ يف بعض القضايا اإلدراكية ،وهذا مبعنى وجود يق ٍني بوقوعه
يف الخطأ حول بعض القضايا ،ويرتت ّب عىل هذا اليقني تحقّق يق ٍني آخر بعدم وقوعه يف الخطأ بالنسبة إىل قضايا
خاص ميكننا عىل أساسه إصالح تلك األخطاء التي يقع
أخرى؛ لذا يجب علينا تفصيل املوضوع وتحديد معيا ٍر ٍّ
فيها الذهن البرشي.
يا ترى ملاذا ينكر هؤالء أصل املعرفة بسبب بعض األخطاء التي تطرأ عىل الفكر؟ ملاذا ال نع ّد القضايا التي
نُخطئ فيها بأنّها يف ك ّف ٍة موازي ٍة لتلك القضايا التي ال نُخطئ فيها ،فنقول :كام أ ّن الخطأ يطرأ عىل الذهن البرشي،
فالصواب أيضاً يطرأ عليه ،فتتحقّق إثر ذلك املعرفة اليقينية لديه.
تتجل حقيقة هذا األمر وال يبقى ٌ
مجال لطرح الفكر الشكويك ،لذا
يف القضايا االجتامعية عىل سبيل املثالّ ،
رصفاته ال ميكننا مؤاخذة عمر ٍو الذي ال نرى منه سوى اإلحسان؛ فالشكوكيون أنفسهم ال
حينام يُيسء زي ٌد يف ت ّ
يفعلون ذلك.
ال ّ
شك يف وجود بعض القضايا اإلدراكية غري الصحيحة يف أذهاننا ،لكن هناك قضايا قطعي ٌة ويقينيةٌ؛ لذا يجب علينا
فكري ،وهذا هو هدف علم املنطق الذي يضع األُسس
أي خطأ ٍّ
متابعة تلك القضايا الخاطئة وتشذيبها يك ال يكتنفها ّ
الالزمة للنظرية املعرفية ،أي إنّه أثبت برباهينه إمكانية تحقّق املعرفة ووضع القواعد التي تع ّد معايري معتربة لتمييز
الخطأ من الصواب ومن ثم يت ّم عىل أساسها بلوغ املعرفة الحقيقية .ال ميكننا الخوض هنا يف مباحث علم املنطق
إلثبات ما أرشنا إليه ،أل ّن ذلك يتطلّب بسط تفاصيل كثرية عىل طاولة البحث واإلسهاب يف رشح املوضوع ،ونحن يف
[[[
غنى عنها هنا.
ً

الحق مع الق ّوة
 تكافؤ ّهناك مدرس ٌة فكري ٌة عىل صعيد النزعة اإلنسانية واإلنسان الكامل ال تؤمن بالعقل وال باملح ّبة ،بل تذهب
إىل القول مببدأ الق ّوة ،اذ يعتقد أتباعها بأ ّن اإلنسان الكامل هو من كان مقتدرا ً وق ّوياً ،فالكامل برأيهم هو القدرة
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص  - 346 - 348ج  ،6ص 194 ،179 ،154 ،100 ،77؛ مرتضى مط ّهري ،شناخت
در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .66 - 63 ،31
هدفنا هنا هو معرفة ما إن كانت أفكارنا الدينية متق ّوم ًة على إيديولوجي ٍة منطقي ٍة صحيح ٍة أو ال ،وكذلك معرفة المعايير التي ترتكز عليها
نظرياتنا المعرفية .المسألة األساسية على هذا الصعيد هي أ ّن كثيرا ً من القضايا المطروحة تعتبر مقد ٍ
ّمات للعلوم والمعارف بالنسبة إلينا ،أي
إنّنا نطرحها بالمستوى الذي تقتضيه الضرورة ،وإال إن أردنا تفصيل المسائل المنطقية لتشابكت علينا األمور في تلك المباحث التي طرحها
أرسطو وأمثاله؛ لذا ال نرى ضرور ًة لهذا األمر في بحثنا الراهن.
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بعينها ،وهذه القدرة كيفام تحقّقت فهي توصله إىل الكامل .الخلفية التأريخية لهذا املذهب الفكري سحيقةٌ،
فهو يرضب بجذوره يف عهد ما قبل سقراط.
الحق هو عني
السوفسطائيون طرحوا هذه النظرية منذ عهدهم األ ّول يف بالد اإلغريق ،اذ أكّدوا عىل أ ّن ّ
أي معنى بالنسبة إىل
القدرة ،يف حني أ ّن الضعف إ ّما أن يكون عدم ّ
الحق أو فقدانه .مل يكن للعدل والظلم ّ
الحق الناشئ من الق ّوة نفسها ،وهذا يعني أنّ الق ّوة
«حق امتالك الق ّوة هو ّ
الحق بالقولّ :
فسوا ّ
هؤالء ،لذلك ّ
حق «.
هي أساس ّ
كل ٍّ
أكّد السوفسطائيون عىل رضورة بذل اإلنسان قصارى جهوده بغية كسب الق ّوة واالقتدار فقط ،اذ ال يوجد
أي ٍ
قيد عىل هذا األمر وهو مخ ّو ٌل بات ّباع جميع الس ُبل لتحقيقه.
ّ
الفيلسوف األملاين فريدريش نيتشه ( )Friedrich Nietzscheأحيا هذا الفكرة يف العرص الحديث م ّر ًة
أخرى ،لذلك انترشت يف القرنني املاضيني ،وأكّد أتباعه عىل عبثية بعض املبادئ األساسية ،اذ رفضوا االعتقاد بكون
الصدق حسناً أو الصواب مطلوباً أو األمانة واجب ًة أو اإلحسان رضورياً أو الخري محبوباً .نيتشه ومن ّلف لفّه
ع ّدوا هذه األصول األخالقية مج ّرد هرا ٍء وأنّها منطق الضعفاء فقط ،إذ إ ّن الضعيف حينام يعجز عن أخذ حقّه
بالق ّوة فهو يلجأ إىل التذ ّرع بهذه العبارات .وقد ذهبوا إىل أبعد من ذلك ،اذ اعتقدوا بوجوب مكافحة الضعفاء
وطردهم من املجتمع ،فال توجد خطيئ ٌة يف املجتمع أش ّد من الضعف؛ لذا قالوا من كان ضعيفاً فلتطؤه األقدام.
نلحظ من معتقدات هذه املدرسة الفكرية أنّها تع ّد الكامل اإلنساين يتحقّق يف رحاب الق ّوة واالقتدار ،أي
إ ّن الكامل يساوي االقتدار فحسب.

* سقراط  399 - 470( Socratesق م)
 تهذيب النفسعىل م ّر العصور طُرحت كثري من النظريات وذكرت آراء ج ّمة من مختلف املذاهب واملدارس الفكرية بغية
إصالح األخالق وتشذيبها ،ومن بني ذلك ما طرحه الفيلسوف سقراط.
يرى سقراط أ ّن اإلنسان بإمكانه أن يصلح نفسه عن طريق العقل والتدبري ،ففي بادئ األمر عليه أن ميتلك
التفسخ الخلقي ،ث ّم ينتقل إىل مرحل ٍة أخرى يتع ّرف فيها عىل الصفات
رضات ّ
إمياناً تا ّماً بفوائد تهذيب النفس وم ّ
الرذيلة واحد ًة تلو األخرى باالعتامد عىل مدركاته العقلية ،وعمله هذا يناظر عمل من يلتقط األشواك التي تدخل
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تحت الجلد أو كالفالح الذي يستأصل النباتات الضا ّرة من بني النباتات املفيدة ،أو كالذي يعتمد عىل يده لتنقية
حبّات القمح من األحجار والعيدان املمتزجة معها.
إذن ،هذه الطريقة يف تزكية النفس تقتيض صربا ً وسعة صد ٍر إضاف ًة إىل دقّ ٍة ومهار ٍة عىل صعيد الفكر
واملعرفة ،ويف هذه الحالة ميكن لإلنسان من خاللها اجتثاث املفاسد الخلقية بالتدريح ويتمكّن من متييز الغثّ
عن السمني؛ وميكن القول إ ّن العقل مبفرده غري قاد ٍر عىل تحقيق هذا الهدف[[[.

 املنهج التعليمي الرتبوي لسقراطاعتمد الحكيم سقراط عىل االستفهام التقريري يف طرح متب ّنياته الفكرية ،فعندما يريد إثبات أم ٍر للطرف
املقابل ،يبدأ من أكرث األمور بداه ًة ويتساءل كام يأيت :هل أ ّن املوضوع هكذا؟ أو أنّه كذا؟ ونظرا ً لوضوح األمر
يرتسخ هذا األمر يف ذهن
البديهي الذي طرحه ،فهو يجعل املخاطب يختار من القضية ما أراده؛ وبعد أن ّ
لريسخ يف ذهن
املخاطب ،يبادر إىل طرح سؤا ٍل آخر ومبرتب ٍة أعىل من السابق ،ومن ث ّم يك ّرر العملية ذاتها ّ
املخاطب ما أراده أيضاً .هذه العملية تتك ّرر مرارا ً إىل أن يجد الطرف املقابل نفسه مضط ّرا ً لإلذعان بآراء سقراط
الذي بادر إىل ذكر أجوب ٍة لألسئلة التي طرحها وكأنّه استنتجها من لسان حال املخاطب الذي مل ينطق بأيّة كلم ٍة.
لقد كان سقراط حاذقاً غاية الحذاقة يف التع ّرف عىل شؤون النفس اإلنسانية بحيث ميكن القول إنّه عاملٌ

نفسا ٌّين بار ٌع متكّن من إدراك املسرية الفكرية يف الذهن البرشي ،لذلك امتلك القدرة عىل تسخري ذهن مخاطبه
شيئاً فشيئاً حتّى وإن مل ينبس ببنت شفة.
والدته كانت قابلةً،فقد كان يقول بأ ّن عمله كعملها ،أي إنّه مولّ ٌد؛ وقال إ ّن القابلة يف الحقيقة ال تولّد النساء
الحوامل ،بل الطبيعة هي األُ ّم التي تلد البرش ،فالقابلة مج ّرد مرشد ٍة تُرشد املرأة الحامل .ع ّد سقراط عمل
الفيلسوف كعمل القابلة من منطلق أنّه يرشد الذهن لتوليد الفكر ،فالذهن يلد كام تلد املرأة الحامل ،وهذا
[[[
يتحصل للذهن مبعونة آراء هذا الفيلسوف.
املولود الجديد هو يف الواقع كالفكر الجديد الذي ّ

* الجدلية (الديالكتيكية) Dialectic
الخاص بهام ،فاملنهج السقراطي
مصطلح (ديالكتيك) بالنسبة إىل سقراط وأفالطون يعني ذلك املنهج الفكري
ّ
علي ( Aباللغة الفارسية) ،ص .76 - 75
[[[  -مرتضى مط ّهري ،جاذبه ودافعه ّ

[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص  - 478ج  ،7ص .431
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يرتكز يف أساسه عىل آراء ومعتقدات مع ّينة يعتمد عليها لدى محاولته تحليل بعض القضايا ،اذ يبدأ من أبسط
املسائل ويتد ّرج حتّى يصل إىل ما كان أكرث تداخالً وتعقيدا ً[[[.

الشك Doubt
* ّ
(ال أدري) هي عبار ٌة تندرج يف ضمن الفكر السقراطي ،إذ نُقل عن هذا الفيلسوف قوله إنّه بلغ درج ًة من الفكر
بحيث ميكنه أن يع ّد (ال أدري) أعىل مرتب ًة يف مراتب العلوم.
من الجدير بالذكر هنا أ ّن سقراط مل يكن ذا نزع ٍة شكوكي ٍة ،إال أ ّن عبارته هذه أسفرت عن ظهور املذهب
الشكويك والالأدرية فيام بعد[[[.

* دميوقريطس  370 - 460( Democritusق م)
 الجسم الطبيعيحسب التصنيف الذي ذكر يف كتاب املنظومة ،ميكن تلخيص مجمل املعتقدات واآلراء املطروحة حول الجسم
الطبيعي يف النظريتني اآلتيتني:
النظرية األوىل :الجسم الطبيعي مرك ٌّب من مجموعة ذ ّر ٍ
ات ،وهذه الذ ّرات ليست أجساماً ،أي ليس لها ٌ
طول
وعمق؛ لذا ال ميكنها أن تنقسم إىل أجزاء أخرى ،وهذا االنقسام ممتن ٌع ذهنياً ورياضياً وخارجياً ،لك ّنها
وعرض
ٌ
ٌ
الحسية عليها .وبعبار ٍة أخرى ،ميكن أن يُشار إىل هذه الذ ّرات بإشار ٍة
ذات وضعٍ ،مبعنى إمكانية طروء العالئم ّ
وخلف وال
جسامني ٍة،فنقول إنّها واقع ٌة أمامنا أو عىل مييننا أو عىل شاملنا ،ولكن مبا أ ّن الجهات ليس لها أما ٌم
ٌ
سطح وال باط ٌن وال ٌ
عمق ،فالذهن البرشي ليس باستطاعته أن يفرتض لها جزئني يف عامل الفكر
طول
ٌ
وعرض وال ٌ
ٌ
أي فعل يف الخارج.
والتص ّور ،ومن طريقٍ أوىل فهو عاج ٌز عن ّ
علامء الكالم املسلمون أيّدوا هذه النظرية وأطلقوا عىل الذ ّرات التي ال تتج ّزأ عنوانني ،أحدهام (حز ٌء ال
يتج ّزأ) واآلخر (الجوهر الفرد).
استنادا ً إىل النظرية املذكورة ،فالجسم بذاته له ٌ
وعمق ،لك ّنه مك ّو ٌن من أجزاء  -ذ ّرات  -ليس لها
وعرض
طول ٌ
ٌ

ٌ
الحسية.
عمق؛ أي أنّه قد نشأ من ال جسم ،إال أ ّن الالجسم هذا ٌ
طول وال ٌ
عرض وال ٌ
قابل لإلشارة ّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .532
[[[  -المصدر السابق ،ص .692
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النظرية الثانية :الجسم الطبيعي مرك ٌّب من مجموعة ذ ّر ٍ
ات صغري ٍة ال تتج ّزأ  -ال تنكرس  -ومن ثم فهي غري
قابل ٍة للتقسيم ،لكن يف الحني ذاته لها ٌ
وعمق ،أي إنّها جس ٌم وليست ال جسامً.
وعرض
طول ٌ
ٌ
ٍ
جهات ووج ٍه وظه ٍر وسط ٍح وداخلٍ  ،وذلك
مبا أ ّن هذه الذ ّرات متناهي ٌة يف الصغر  -أجسام صغرية  -فهي ذات
يعني قابلية انقسامها ذهنياً ورياضياً وليس عملياً وخارجياً ،لذا من املستحيل أن تُكرس أو تتآكل أو تنقسم إىل
بأي نح ٍو كان.
جزئني ّ
عبوا عن الذ ّرات التي أشار إليها بأنّها ذ ّرات
الحكيم دميوقريطس تب ّنى هذه النظرية ،والفالسفة القدماء ّ
صغرية صلبة ،وهو ما أشار إليه صاحب املنظومة بالقول:
وقيل أجرا ٌم صغا ٌر مبدؤه

َيس يُفكُّ َو ْه ُمنا يج ُّزؤُه
ل َ

[[[

يقسمها
وقد قيل إ ّن األجرام الصغرية هي مبدأ الجسم الطبيعي وال ميكن أن تنقسم إىل قسمني ،إال أ ّن ذهننا ّ
[[[
من حيث أطرافها.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نظرية دميوقريطس تختلف عن النظرية التي طرحها علامء الكالم ،ولكن كال
النظريتني تشرتكان يف إحدى جهاتهام ،وهذه الجهة املشرتكة هي القول بكون الجسم املحسوس ال يع ّد مرتبطاً
ومتّصالً ،بل هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من األجزاء .هذا الجسم املحسوس من حيث الجوهر ال يع ّد محسوساً ،وهو
متق ّو ٌم ٍ
بذات غري محسوس ٍة كام أنّه مج ّر ٌد من الطول والعرض والعمق ،ولك ّنه من الناحية الذهنية وق ّوة التص ّور
ينقسم إىل أجزا ٍء؛ واليشء املوجود ال ينقسم إىل أجزاء مفكّك ٍة عن بعضها ،لذا فهو غري قابلٍ للتج ّزؤ يف الخارج.
استنادا ً إىل ما ذكر ،ال ميكن نقض نظرية (جزء ال يتج ّزأ) أل ّن جميع الرباهني التي أُقيمت إلثباتها تؤكّد عىل
عدم إمكانية تقسيم األجزاء  -صغائر الذ ّرات  -من الناحية الرياضية ،أي من الناحية الذهنية وق ّوة التص ّور.

 تفنيد نظرية دميوقريطسأقام الفالسفة برهاناً لتفنيد نظرية دميوقريطس ،سنتط ّرق إىل بيانه بالتفصيل بعد هذه املق ّدمة:
تجدر اإلشارة يف بادئ األمر إىل أ ّن هذه النظرية مرتكز ٌة عىل محورين أساسيني ،هام:
[[[  -قدّر ش ّراح المنظومة كلمة (لكن) بعد (يُ ّ
فك) كي يستقيم المعنى.

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .535 - 534
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األ ّول :األجسام ليست مرتابط ًة ومو ّحد ًة كام يتبادر لألذهان يف بادئ األمر ،بل هي مركّب ٌة من مجموعة أجزا ٍء
صغري ٍة.
الثاين :هذه األجزاء الصغرية ال تتج ّزأ وال ترتابط ،ومن ثم فهي دامئاً ثابتة املقدار والشكل ،أي إنّها ال متتلك
القابلية عىل االرتباط مع غريها وال تقبل االنقسام يف ذاتها؛ لكن عند اجتامعها مع بعضها يتك ّون لدينا جس ٌم أكرب.
الفالسفة لدى نقضهم هذه النظرية ،سلّطوا الضوء عىل املحور الثاين منها فقط ،وخالصة اعرتاضهم هي عدم
أجسام  -صغرية كانت أو كبرية  -من شأنها أن ترتبط مع بعضها أو أن تتج ّزأ إىل أجزاء أصغر،
إمكانية تص ّور وجود
ٍ
أجسام لها القابلية عىل االجتامع مع بعضها لتك ّون جسامً أكرب!
لكن ميكن تص ّور
ٍ
هؤالء الفالسفة مل يتناولوا املحور األ ّول من النظرية بالبحث والتحليل وكأنّهم اتّفقوا عىل أ ّن تفنيد املحور
الثاين يع ّد كافياً لتفنيد النظرية من أساسها ،إذ حينام يثبت لنا أ ّن األجسام مستع ّد ٌة لالرتباط واالنفصال حتّى وإن
ٍ
سبب يضط ّرنا لوصف الذ ّرة املك ّونة للجسم بأنّها متناهي ٌة يف الصغر
كانت متناهي ًة يف الصغر ،فال يبقى
حينئذ ٌ
بحيث تكون غري محسوس ٍة .ميكن القول إنّهم نقضوا الرأي القائل بكون الجسم عبار ًة عن مجموع ٍة من الذ ّرات
ٍ
الصغرية الصلبة ،لك ّنهم مل يرفضوا فكرة أنّه مك ّو ٌن من ذ ّر ٍ
لواحد من السببني اآلتيني:
ات غري صلب ٍة؛ وذلك
األ ّول :مبا أ ّن هذه النظرية مل تحظ ٍ
بتأييد واسعٍ يف األزمنة السالفة ،لذلك مل يلتفت إليها أح ٌد.
الثاين :تفنيد نظرية دميوقريطس يع ّد كافياً يف تفنيد هذا الرأي.
يُشار هنا إىل أ ّن العلم الحديث أيّد املحور األ ّول من نظرية دميوقريطس إال أنّه مل يؤيّد املحور الثاين منها،
وهذا معناه أ ّن العلم الحديث يؤكّد عىل كون األجسام املحسوسة مك ّون ًة من ذ ّر ٍ
ات يُطلق عليها ( ،)Atomففي
بادئ األمر ذهبت النظرية العلمية الحديثة إىل ما اعتقد به دميوقريطس من كون هذه الذ ّرات الصغرية غري قابل ٍة
للتجزئة ،ولكن بعد ذلك ثبت أ ّن األمر ليس كذلك فطُرحت نظرية تركيب الجسم من ذ ّر ٍ
ات صغري ٍة غري صلب ٍة.
إذن ،انرصف الفالسفة القدماء إىل نقض وتفنيد املحور الثاين من نظرية دميوقريطس وأقاموا براهني عىل
ذلك ،والعلم الحديث بدوره أيّد محورها األ ّول .وبعبار ٍة أخرى ،فإ ّن الحكامء القدامى أبطلوا الرأي القائل بكون
ات صغري ٍة صلب ٍة ،يف حني أ ّن علامء العرص الحديث أيّدوا الرأي القائل بكونه مؤلّفاً من ذ ّر ٍ
الجسم مركّباً من ذ ّر ٍ
ات
صغري ٍة غري صلب ٍة.
وفيام يأيت نق ّرر نظرية دميوقريطس:
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ٍ
بسيط وأصلٍ
نظرية دميوقريطس تتق ّوم عىل برهانٍ
كل فحواه ما يأيتُ " :حكم األمثال فيام يجوز
بديهي ّ ٍّ
ٍّ
وفيام ال يجوز ،واحدٌ " ،وذلك مبعنى أ ّن األشياء املتشابهة والتي ال تختلف مع بعضها من حيث ذ ّراتها ،تع ّد
متشابه ًة أيضاً من حيث األحكام واآلثار؛ وعىل هذا األساس نقول:
الذ ّرات التي أشار إليها دميوقريطس يف نظريته لها أبعا ٌد (طول وعرض وعمق) ،ولنأخذ ذ ّرتني بنظر االعتبار
كل واحد ٍة منهام يف عامل
لنقسم ّ
ونستقرئ ما يكتنفهام ،ولنطلق عىل إحداهام (أ) واألخرى (د)؛ ويف بادئ األمر ّ
الذهن إىل جزئني،اذ نقسم (أ) إىل (ب) و (ج) ،ونقسم (د) إىل (ه) و (و).
كل من (ب) و (ج) حسب نظرية دميوقريطس ال ب ّد من أن يكونا مرتبطني مع بعضهام من دون أن ينفكّا،
ٌّ
لك ّن األجزاء (ب) و (ه) وكذلك (ج) و (و) وأيضاً (ج) و (ه) ليست كذلك ،إذ من الواجب أن تكون منف ّك ًة عن
مستحيل.
ٌ
بعضها أل ّن ارتباطها
جواب عىل هذا الصعيد ،هو :لـِ َم يكون األمر عىل هذا الحال؟
السؤال الذي يبقى من دون
ٍ
استنادا ً إىل رأي دميوقريطس ،فالذ ّرات الصغرية واحد ٌة من حيث طبيعتها ،أي لها ذاتٌ واحد ٌة وطب ٌع واح ٌد،
ٍ
حينئذ من انقسام
خواصها وآثارها واحد ًة أيضاً .لو كان مقتىض هذه الطبيعة هو االنفكاك ،فال ب ّد
ومن ثم تكون ّ
كل جز ٍء من تلك األجزاء  -الذ ّرات  -إىل جزئني آخرين ،وهذان الجزءان بدورهام يجب وأن ينقسام إىل جزئني
ّ
جديدين ،ودواليك انقسامات إىل ما ال نهاية ومن ث ّم ال يبقى جز ٌء وال جس ٌم ،بل إ ّن ما يبقى يتمثّل يف طبيعة
الجسم وليس مقتىض قدرته عىل االرتباط أو االنفكاك؛ وهو يف هذه الحالة مستع ٌّد لكال األمرين ـ االرتباط
واالنفكاك ـ اذ يرتبط مع غريه أو ّ
ينفك عنه متأثّرا ً بالعوامل الخارجية.
إذن ،طبقاً لقاعدة ( ُحكم األمثال فيام يجوز وفيام ال يجوز ،واح ٌد) يجب ع ّد العالقة بني الذ ّرتني (أ) و (د)
مكافئ ًة لعالقة الذ ّرتني (ب) و (ج) مع الذ ّرتني (ه) و (و) ،فام كان ممكناً أو واجباً أو مستحيالً يف الذ ّرات الفرعية،
يكون كذلك بالنسبة إىل الذ ّرتني األصليتني.
فكل واحد ٍة
بقي أن نُشري هنا إىل أنّه قد يقال بعدم وحدة أجزاء ذ ّرات دميوقريطس من حيث الطبيعةّ ،
الخاصة بها؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن السبب يف اختالفها من حيث االرتباط
كل مجموع ٍة منها لها طبيعتها
أو ّ
ّ
يعب عنها بـ (الصور النوعية).
واالختالف يكمن يف هذه الطبيعة التي ّ
دميوقريطس وأتباعه األوائل واملحدثون ينكرون الصور النوعية ،وهو ما أكّد عليه الحكيم ابن سينا ،كام
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عريض
أ ّن نظريته تنطبق مع ما ذهب إليه الحكامء من آراء ،اذ ذهبوا إىل أ ّن امتناع االنقسام بواسطة أم ٍر
ٍّ
التوصل إىل أ ّن عدم اتّصال الذ ّرات والتحامها مع
خارج عن نطاق البحث ،ويف عرصنا الراهن ت ّم
ّ
هو موضو ٌع ٌ
ناشئ من خصوصياتها الذاتية ،وهو ما يطلق عليه الفالسفة (الخصوصية النوعية) املنبثقة من (الصورة
بعضها ٌ
النوعية)[[[.

 ّالحظ والصدفة
الح ّظ لدى قاطبة املجتمعات البرشية يع ّد أحد املفاهيم السائدة يف عرفها العا ّم ،اذ يقال إ ّن فالناً من الناس
محظو ٌظ (حسن الحظّ) وغريه ليس محظوظاً (س ّيئ الحظّ) لدرجة أنّه عاج ٌز عن فعل يش ٍء ج ّراء ذلك؛ وهذا
مبعنى ع ّد الح ّظ علّ ًة فاعليةً.
مبا أ ّن مفهوم الح ّظ عاد ًة ما يطلق عىل األمور التي تنشأ عن طريق الصدفة ،لذا غالباً ما يت ّم الحديث عنها يف
مبحث ٍ
ٍ
واحد ،فيوصف من تكون الصدفة لصالحه سعيد الحظّ ،ومن ال تكون لصالحه يوصف بأنّه س ّيئ الحظّ.
ضمن
ولربا ميكن أن يطلق عىل الحيوان فيقال:
الصدفة بشكلٍ عا ٍّم أوسع نطاقاً من الحظّ ،فالثاين
ٌّ
مختص باإلنسان ّ
(حيوا ٌن حسن الح ّظ وحيوا ٌن س ّيئ الحظّ)؛ إال أ ّن القدر املتيقّن هو عدم إطالقه عىل الجامدات ،يف حني أ ّن
كل يش ٍء يف الكون كام لو زُعم أ ّن العامل نشأ عن طريق الصدفة.
الصدفة ميكن أن ت ُطلق عىل ّ
لنفرتض أ ّن شخصاً يقوم بحفر برئٍ يف داره وخالل عملية الحفر هذه يجد كنزا ً ،فهو بطبيعة الحال يقول:
(كنت أحفر برئا ً وصدف ًة وجدتُ كنزا ً تحت األرض) فأنا محظوظٌ؛ وحينام يسمع جاره بذلك يبادر هو اآلخر إىل
ُ
حفر برئ يف داره ،لك ّنه يسقط يف الحفرة وتنكرس رجله فريقد يف املستسفى إثر ذلك ،فهو بطبيعة الحال يقول:
ٍ
محظوظ.
سقطت فيه وكُرست رجيل) فأنا غري
(كنت أحفر برئا ً وصدف ًة
ُ
ُ
إذن ،ما حقيقة األمر؟ هل أ ّن ما حدث لكال الرجلني هو مج ّرد صدف ٍة؟ أو أنّه أم ٌر آخر ال صلة له بالح ّظ
والصدفة؟
ا ّدعى بعضهم أ ّن العامل قد وجد ملحض صدف ٍة ،وب ّرروا رأيهم هذا كام يأيت :العامل قبل حدوثه كان عبار ًة عن
ذ ّر ٍ
ٍ
بحركات يقتضيها طبعها لك ّن غايتها آنذاك تختلف عن غايتها
ات[[[ متناثر ٍة يف فرا ٍغ غري متنا ٍه وكانت تتح ّرك
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .564 - 561
منبثق من نظرية ديموقريطس.
[[[  -هذا الرأي ٌ
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الخاص،
يف هذا العامل ،اذ كانت غري منتظم ٍة ،وحتّى لو افرتضنا أنّها منتظم ٌة فهذا النظم كان محدودا ً يف نطاقها
ّ
ومع ذلك فهذه الحركات مل تكن بشكلٍ متك ّر ٍر بحيث ال تطرأ أمو ٌر جديد ٌة عليها ،إذ قد يتص ّور بعضهم أنّها كانت
مـم يعني عدم طروء
ولكل ذ ّر ٍة منها مدارها
تتح ّرك يف فضا ٍء غري متنا ٍه ّ
ّ
الخاص الذي يصونها من االرتطام بغريها ّ
أي تغيريٍ أو تح ّو ٍل عليها؛ ولك ّن هذا التص ّور ليس صائباً وهو عىل خالف فرض ّيتنا يف هذا البحث.
ّ
ٍ
هذه الذ ّرات إبّان مرحل ٍة ما اجتمعت يف مكانٍ
واحد فظهرت إثر ذلك تركيباتٌ أ ّدت مبجملها إىل نشأة
فكل ما يرتبط
العامل ،وال فرق يف ماهية هذا العامل الجديد من حيث كونها جامدا ً أو نباتاً أو حيواناً أو إنساناًّ ،
بهذه املاهيات قد ظهر عن طريق الصدفة ،وذلك مبعنى أ ّن الحركات غري املنتظمة أسفرت صدف ًة عن حدوث
طويل للغاية ،فقد تك ّررت هذه الحركات غري
أم ٍر باالضطرار ،ولكن مبا أ ّن الزمان غري متنا ٍه أو عند تناهيه فهو ٌ
املنتظمة مليارات من امل ّرات ومن ثم نتج عن ذلك النظم املوجود يف الكون حالياً.
إذن ،هذا النظم مل ينبثق يف بادئ األمر من فعل فاعلٍ ومل يتحقّق ألجل غاي ٍة معيّن ٍة ،بل حدث ملحض صدف ٍة،
فاعل من حيث كونها غايةً.
أي إ ّن هذه الغاية التي تحقّقت ليس لها ٌ
وهناك علام ٌء عارضوا هذه النظرية وأنكروا الصدفة من األساس بوصفها أمرا ً غري عقال ٍّين ،بل ليس موجودا ً
من األساس .قال الحكيم ابن سينا عىل هذا الصعيد إ ّن الصدفة ذات ماهي ٍة عقالني ٍة وهي أم ٌر واق ٌع ،ولك ّن األشياء
املوجودة عىل أرض الواقع والتي لها ماهي ٌة معقول ٌة قد نشأت إثر صدف ٍة ميكن ع ّدها سبباً من أسباب وجود العامل
أو ميكن ع ّدها إحدى العلل الدنيا يف هذا املجال ،وما تحقّق من حيث الغاية هو يف الواقع غايته العرضية وليست
الذاتية؛ أي إنّها بسبب الصدفة املسبّبة لها متتلك القابلية عىل تحقيق غاي ٍة عرضي ٍة وليست ذاتيةً.
يف بعض األحيان يبقى هذا األمر محدودا ً يف غايته العرضية وتبطل غايته الذاتية ،وأحياناً يتجاوز غايته
العرضية ويبلغ الغاية الذاتية من قبيل الحجر الذي يسقط من األعىل عىل رأس إنسانٍ ويجرحه وبعد ذلك
يواصل سقوطه حتّى يقع عىل األرض؛ فغاية سقوط الحجر هنا هو الوصول إىل األرض ،لك ّنه بالعرض حقّق غاي ًة
عن طريق الصدفة بارتطامه برأس من كان يف طريق سقوطه.

 نقد نظرية دميوقريطسيرى الشيخ الرئيس ابن سينا أ ّن دميوقريطس كان يعتقد بنشأة الكون عن طريق الصدفة ،أي قبل ظهور
السامء واألرض والعنارص األساسية األربعة (املاء والهواء والنار والرتاب) ،حدثت صدف ٌة أ ّدت إىل نشوء البنية
األوىل للعامل وما فيه من عنارص؛ إال أ ّن الكائنات  -أي األمور الجزئية  -فهي مل توجد صدفةً ،فدميوقريطس ال
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يقول بأ ّن الشجرة عىل سبيل املثال تنبت وتنمو ملحض صدف ٍة ،كام ال ي ّدعي أ ّن اإلنسان قد ظهر يف األرض عن
طريق الصدفة ،وإنّ ا قال بأ ّن النشأة األساسية للكون والعنارص سببها الصدفة.
هذه النظرية تختلف عن النظرية التي طرحها الفيلسوف اإلغريقي إمبيدوقليز الذي كان يعتقد بأ ّن الصدفة
ليست هي األساس يف نشأة النظام الكوين ،وإنّ ا هي السبب يف ظهور الكائنات ،أي إ ّن أجزاء الكون من نباتات
وحيوانات وجامدات من األوىل لها أ ّن تكون ناشئ ًة عن طريق الصدفة.
كل فعلٍ أو أث ٍر مقصو ٍد من قبل الطبيعة
وقد نقل الحكيم ابن سينا عىل لسان دميوقريطس وإمبيدوقليز أ ّن ّ
ٍ
حينئذ لكونها تعني حدوث يش ٍء من دون تأثري فعلٍ
طبيعي
تعلّقت به إراد ٌة معيّنةٌ ،فهو ال يندرج ضمن الصدفة
ٍّ
ادي ،أي إنّه ليس مقصودا ً ال للفعل وال لإلرادة.
أو إر ٍّ
ما ذكر أعاله قد يختلف عن النظريات املطروحة اليوم حول مسألة الصدفة ،فقد تص ّور بعضهم أ ّن آراء ابن سينا
وأمثاله قد طرحت عن طريق الصدفة ،واملعارصون بدورهم يطرحون آراءهم اليوم عىل أساس تعاليم الكنيسة ،لذا
كل فعلٍ قد تحقّق إثر إراد ٍة مع ّين ٍة بكونه ذا غاي ٍة مح ّدد ٍة ،لك ّنهم يف الحني ذاته يع ّدونه عارياً عن الغاية
يصفون ّ
فيام لو مل يتعلّق قص ٌد يف تحقّقه بحيث يصل إىل ما هو عليه وفق املجريات الطبيعية ،إذ ال فائدة من الغاية يف هذه
الحالة؛ لك ّننا إن تتبّعنا أقوال ابن سينا ومن حذا حذوه ،ال نجد اختالفاً عىل صعيد وجود غاي ٍة ألم ٍر ما ،سوا ٌء قصدت
الطبيعة تحقّقه وجعلته يتح ّرك نحو هدفه ومقتىض وجوده أو أ ّن اإلرادة هي التي اقتضت ذلك.
إذن ،مراد دميوقريطس من كون الصدفة هي األساس يف نشأة الكون ،هو أ ّن طبيعة تلك الذ ّرات األوىل
مالزم
(الذ ّرات الصلبة الصغرية) مل تكن تقتيض تك ّون هذا العامل الذي نحن فيه ،أي إنّها مل تكن تتح ّرك نحو أم ٍر ٍ
لطبيعتها ومن ثم كانت مجرب ًة عىل إيجاده ،وهذا يعني أ ّن نشأة هذا الكون مل تكن عىل وفق غاية تلك الذ ّرات.
تب ّنى بعضهم فكرة أ ّن دميوقريطس كان يعتقد مبساهمة الذ ّرات األوىل يف نشأة الكون ،فهي يف الحقيقة
ذ ّراتٌ ذات طبيع ٍة واحد ٍة لك ّن أشكالها مختلفةٌ ،أي إنّها مختلف ٌة مع بعضها لك ّن طباعها متّحدةٌ ،وهذه الطباع
كانت تقتيض بأن تتح ّرك حرك ًة غري منتظم ٍة وهي متناثر ٌة يف رحاب فضا ٍء مرتامي األطراف ،كام كانت تقتيض عدم
اجتامعها يف مكانٍ ٍ
واحد؛ والصدفة بدورها هي التي أسفرت عن تركيبها مع بعضها ،لك ّنها مل تكن سبباً يف ظهورها
بهذه األشكال املختلفة التي هي عليها ومل تجعلها تتح ّرك نحو غاي ٍة مع ّين ٍة؛ فأشكالها وغاياتها قد نشأت بشكلٍ
عريض .إذن ،الصدفة أ ّدت إىل اجتامع الذ ّرات مع بعضها البعض ومن ث ّم تركيبها يف أمكن ٍة مختلف ٍة لتظهر إثر ذلك
ٍّ
ٍ
ٍ
ٌ
وكائنات.
ونجوم
شموس
أشكال مختلفةٌ ،كالسامء واألرض وما فيهام من
ٍ
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بعد أن حدثت هذه األمور عن طريق الصدفة نشأت األصول األ ّولية للعامل ،ومن ثم اقتضت هذه األصول
ٍ
غايات
ظهور األمور املركّبة يف هذا العامل الجديد ،إذ إ ّن طبيعة الرتكيبات الجديدة هي التي جعلتها تتح ّرك نحو
معيّن ٍة.
الحكيم ابن سينا أعرب عن دهشته من هذا الكالم متسائالً كيف ميكن ٍ
ألحد ا ّدعاء الصدفة يف نشأة الكون
منسقٍ ال خلل فيه وال نقص؟! وتع ّجب من زعم أ ّن العلل الجزئية ضمن حركتها
كل ّ
الذي يسري عىل وفق نظا ٍّم ّ ٍّ
تتس ّبب يف انحر ٍ
بأقل املستويات لكون طبيعتها تقتيض ذلك ،إذ كيف تكون الصدفة هي
اف وحدوث صدف ٍة ّ
البنية األساسية لهذا الكون املنتظم العظيم ،وكيف ميكن ا ّدعاء أنّه نشأ من دون ٍ
هدف مسبقٍ باالعتامد عىل
أجزاء متحدة املاهية قامت الصدفة بجمعها وترتيبها بهذا الشكل املنتظم؟! إذ كيف تتح ّول الطبيعة الثانوية غري
املنتظمة إىل طبيع ٍة أصيل ٍة منتظم ٍة دون مسبّ ٍب؟!
وعىل هذا األساس ب ّرر ابن سينا كالم دميوقريطس بكونه قصد أ ّن صغائر الذ ّرات يف بدايتها  -منذ األزل
ٍ
 كانت تتح ّرك بصفتها ذ ّر ٍمنسق ٍة
ات يف إطار
حركات معين ٍة ،ومن ث ّم طرأت عليها حركاتٌ غري متنظم ٍة وغري ّ
خاصة ،ومن ثم فام ظهر إثر هذا االجتامع هو يف الحقيقة
فشاءت الصدفة أن تجتمع مع بعضها وتك ّون تراكيب ّ
خاص ٍة ،أي مل تكن هناك إراد ٌة حاكم ٌة عىل طبيعتها يك
ليس مقصودا ً لطبيعتها الذاتية وكذلك مل يكن إثر إراد ٍة ّ
نقول إ ّن مقتىض طبيعتها هو الذي حقّق هذا الهدف ،فاإلرادة سخّرت طبيعتها فقط فحدث ما حدث.
ربا مل يقصد أ ّن الذ ّرات كانت ذات طبيع ٍة متّحد ٍة
قد ي ّربر بعضهم نظرية دميوقريطس بشكلٍ آخر ويقولّ :
ث ّم تركّبت مع بعضها ،فلعلّه أراد أن يقول بأ ّن الذ ّرات لها طبائع مختلفة ،أي لها صور نوعية .هذا الكالم ليس
صائباً ألن هذه الصور النوعية حسب رأي دميوقريطس مل تكن موجود ًة يف بادئ األمر وذلك ألنّها تعني الطبائع
محل ٍ
والقوى الجوهرية التي تع ّد متن ّوع ًة يف أساسها ،وهذا ّ
واحد وهي يف
يدل عىل أنّه ع ّد األجسام ال تستق ّر يف ٍّ
انتقا ٍل دائمٍ  ،ورأى أنّها ذات طبائع وماهيات مختلفة؛ فهو يعتقد بأ ّن الذ ّرات األ ّولية التي نشأ منها الكون كانت
فردي وليس نوعياً أو ماهوياً ،فكلّها ذات
قاطب ًة متشابه ًة من حيث النوع والطبيعة واملاهية ،واالختالف بينها ٌّ
ماهي ٍة وطبيع ٍة واحد ٍة .الناس عىل سبيل املثال من جهة الخصوصيات الفردية مختلفون ،فهذا اإلنسان موجو ٌد
هنا وذلك اإلنسان موجو ٌد هناك ،وبعضهم موجودون يف هذا الزمان يف حني اآلخرون كانوا موجودين يف ذلك
دائري ،وهل ّم ج ّرا ً؛ فبعد أن حدث الرتكيب فيام بني صغائر الذ ّرات حدث
الزمان ،وهذا الشكل مك ّع ٌب وذلك
ٌّ
التن ّوع ،أي إنّه ُوجد بعد الرتكيب ،وهنا يُطرح السؤال اآليت :كيف حدث هذا التن ّوع؟
الذ ّرات من حيث اجتامعها ال تنشأ إثر تركيبها وتكوينها لذلك اليشء املتّحد ،فاجتامعها هذا مج ّرد تالحمٍ
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ٍ
ٍ
فيام بينها ،وهذا التالحم ال يؤ ّدي بطبيعة الحال إىل إيجاد ع ّدة أفرا ٍد يف مكانٍ
جديد،
واحد وتأسيس نو ٍع
سبب يف
فارتباطها مع بعضها كارتباط أجزاء اآللة امليكانيكية الذي هو ليس ارتباطاً ذاتياً أو طبيعياً يك يقال إنّه ٌ
خواصها ومن ث ّم جمعناها مع بعضها ،سوف يكون
نشأة طبيع ٍة جديد ٍة .إذا كانت لدينا ع ّدة أجزاء مشرتكة يف
ّ
لدينا تج ّم ٌع مرتاك ٌم يقال عنه إنّه وجو ٌد ذو وحد ٍة اعتباري ٍة وليست حقيقيةً ،فكرثته فقط هي الحقيقية ،لذا ليس
لدينا هنا طبيع ٌة جديد ٌة ناشئ ٌة من هذا الرتاكم.
معرتض وا ّدعى إ ّن هذا الرتاكم قد أ ّدى إىل نشأة طبيع ٍة جديد ٍة ،نسأله :ما هي هذه الطبيعة
إن اعرتض
ٌ
ٍ
ٍ
جديد؟ هذا الكالم يف الحقيقة يتعارض
جديد يعني وجود جوه ٍر
كل أم ٍر
الجديدة؟ وكيف نشأت؟ فهل أ ّن ّ
تعارضاً تا ّماً مع متب ّنيات دميوقريطس الفكرية وال ينسجم معها بتاتاً.
ابن سينا يُخطّئ دميوقريطس من هذه الناحية موعزا ً ذلك إىل أ ّن االجتامع املنظّم الذي نشهده يف الكون
إن كان ناشئاً عن طريق الصدفة ،فبقاؤه غري مضمونٍ وال ميكن أن يدوم ،فصغائر الذ ّرات حسب نظرية الصدفة
كانت تدور حول بعضها ومن ث ّم اجتمعت فجأ ًة فأنشأت السامء والكواكب والنجوم؛ وعىل هذا األساس ميكن
نظام مو ّح ٍد متقنٍ
القول إ ّن الصدفة التي جمعتها بهذا الشكل املنتظم ستشتّتها أيضاً فجأةً ،إال أنّنا نشاهد وجود ٍ
عيب أو خللٍ !
أي ٍ
ال يشوبه ّ
دليل عىل وجود طبيع ٍة ثابت ٍة حاكم ٍة عىل الكائنات ،فالسامء سام ٌء واملاء ما ٌء والهواء
هذا ال ّنظم العظيم ٌ
نظام متّسقٍ وعىل أساس قواعد ثابت ٍة ،إذ كيف ميكن زعم
هوا ٌءّ ،
وكل تغيريٍ يطرأ عىل هذه األشياء إنّ ا يكون وفق ٍ
أ ّن ذ ّر ٍ
أي مسبّ ٍب؟! فهل ميكن القول إ ّن طبيعتها
ات اجتمعت وتركّبت مع بعضها فك ّونت ما ك ّونت دون وجود ّ
مستحيل ،إذ حتّى وإن تن ّزلنا وفرضنا إمكانية تحقّق االجتامع
ٌ
اقتضت تحقّق هذا الرتكيب؟! بالطبع كال ،فهذا أم ٌر
موجب الستمرار
بهذا الشكل ،لك ّنه ال ب ّد من أن يتناثر عاجالً مبقتىض طبيعة نفس هذه الذ ّرات ،إذ ليس هناك
ٌ
[[[
هذا الرتكيب وبقائه.

* أفالطون  347 - 427( Platoق م)
 سريتهولد الفيلسوف أفالطون يف القرن الخامس قبل امليالد يف سنة  427ق م بالتحديد ،وفارق الحياة سنة 347
ق م ،وهو ينحدر من ساللة ملوك اإلغريق ونسبه من أُ ّمه ينتهي إىل الحكيم واملق ّنن اإلغريقي الشهري صولون.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .415 - 391
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بعد أن أكمل أفالطون دراساته التمهيدية وعلم الرياضيات وبعض دروس الفلسفة ،تتلمذ عىل يد الفيلسوف
سقراط وبقي معه حتّى آخر حياته وكان يحتذي به ويع ّده أُسو ًة له؛ واملدرسة الفلسفية التي أرىس دعامئها
تع ّد واحد ًة من أشهر املدارس الفكرية عىل م ّر التأريخ،اذ كانت منطلقاً لنرش آرائه الفلسفية وال سيّام نظرية
(املـ ُـث ُـل).
لـم ّ
توف سقراط ،انرصف تلميذه أفالطون إىل السياحة يف العامل ،فقصد مرص والقريوان ومن ث ّم إيطاليا التي
ّ
تعلّم فيها فلسفة فيثاغورس ،كام أنّه أبدى مهار ًة مشهود ًة يف ف ّن الكتابة ،وكان يدعو إىل أن تكون السياسة وإدارة
يتول الحكامء مسؤولية قيادة املجتمع ،وألجل تحقيق هذا
البالد عىل وفق مبادئ املدينة الفاضلة ،لذا دعا ألن ّ
الهدف ش ّد الرحال نحو جزيرة صقلية إال أنّه مل يحقّق شيئاً يُذكر ،فاعتقلوه هناك وت ّم بيعه يف سوق الرقيق
إىل أن ح ّرره أحد أصدقائه ،ومع ذلك فقد قام برحلتني أُخريني للهدف ذاته ،لك ّن جهوده مل تثمر عن أيّة نتيج ٍة
الخاصة وآرائه السياسية واالجتامعية وتو ّجهاته الدينية؛ فبادر إىل تأسيس مجموع ٍة من
نظرا ً ملعتقداته الفلسفية
ّ
الرجال والنساء انضوت فيها زوجته وبناته الثالثة ،وأيضاً مل يتمكّن من بلوغ هدفه املنشود ،ويف خامتة املطاف
قتل يف اضطر ٍ
ابات شهدتها البالد.
حينام كان يف إيطاليا طرح أفكاره االشرتاكية حول الرثوة والنساء معتمدا ً عىل آراء فيثاغورس ،كام كان أ ّول
من نرش الفكر الفلسفي لسلفه فيثاغورس يف بالد اإلغريق.
كانت ألفالطون حديق ٌة يف ضواحي مدينة أثينا أطلق عليها اسم (أكادمييا) ،وقد كان يد ّرس فيها مبادئ
[[[
الحكمة والفلسفة ،لذلك ُوصف أتباعه باألكادمييون.

 أركان فلسفة أفالطونمن بني مجمل آراء ومعتقدات أفالطون  -سوا ٌء قلنا بأنّها إرشاقي ٌة أو غري ذلك  -هناك ثالث مسائل أساسية
ميكن ع ّدها أركاناً لفكره الفلسفي ،لك ّن أرسطو خالفه فيها بالكامل.
عم يأيت:
وهذه األركان عبار ٌة ّ
كل يش ٍء مشهو ٍد يف هذا العامل من جواهر وأعراض ،ليس سوى
 )1نظرية الـ ُمـثُل :هذه النظرية تؤكّد عىل أ ّن ّ
ٍ
انعكاس لحقائق ذلك العامل.
ظل لحقائق موجود ٍة يف عا ٍمل آخر؛ أي إ ّن األمور املوجودة يف هذا العامل هي مج ّرد
ٍّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .96 - 95
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اإلنسان عىل سبيل املثال يعيش يف هذا العامل ،ولك ّن أصله واح ٌد وحقيقته واحدةٌ ،فاإلنسان األصيل والحقيقي
موجو ٌد يف ذلك العامل؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر الكائنات.
يُطلق أفالطون عىل تلك الحقائق عنوان (فكرة  )ideeوقد ترجمت يف العهد اإلسالمي إىل (مثال) ،فأصبحت
نظريته تنضوي تحت عنوان (الـ ُمـثُل األفالطونية).
الشيخ الرئيس ابن سينا عارض الـ ُمـثُل األفالطونية بش ّد ٍة ،يف حني أ ّن شيخ اإلرشاق شهاب الدين السهروردي
ٍ
فسا
بكل ما أُويت من ق ّو ٍة ،كذلك حظيت
أيّدها ودافع عنها ّ
بتأييد من قبل املريداماد وصدر املتألّهني إال أنّهام ّ
عم قاله شيخ اإلرشاق؛ كذلك أيّدها املري فندرسيك الذي هو أحد حكامء العهد الصفوي
الـ ُمـثُل بتفسريٍ يختلف ّ
لدرجة أنّه نظم قصيد ًة باللغة الفارسية حولها وقد ترجمت إىل العربية كام يأيت:
وجميل
ٌ
ائع
“إنّ الفلك مبا يحتوي من ٍ
نجوم ،ر ٌ
وصورته التي يف األسفل هي نفسها التي يف األعىل
وصورته السفىل إذا ارتقى عليها بسلّم املعرفة
إىل األعىل ،فسوف تكون كاألصل
وسوف تكون الصورة العقلية الالنهائية والخالدة
واحدةً ،سوا ٌء وجد األفراد جميعاً أم مل يوجدوا
وقد أودع العارفون املاضون هذا الحديث يف ال َّرمز
ولن يُدرِك هذا ال َّرمز إال من كان عارفاً
ظاهري
فهم
أي ٍ
ٍّ
وال يُدرِك عمق هذا الحديث ّ
ح ّتى لو كان الفارايب أو ابن سينا»
علوي
 ) 2نظريته حول روح اإلنسان :يعتقد أفالطون أ ّن األرواح قد خُلقت قبل األبدان ،اذ أُبدعت يف عا ٍمل ٍّ
هو عامل الـ ُمـثُل؛ ث ّم خُلقت األبدان وتعلّقت بها.
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تركيب بني
 ) 3العلم هو عبار ٌة عن استذكا ٍر للمعلومات وليس اكتساباً حقيقياً لها :هذه النظرية هي يف الواقع
ٌ
كل ما نتعلّمه يف هذا العامل من قضايا نتص ّور أنّنا جاهلون
النظريتني السابقتني ،وهي مبثابة استنتا ٍج منهام ،مبعنى أ ّن ّ
بها ،هي يف الحقيقة مج ّرد استذكا ٍر لتلك املعلومات التي ك ّنا منتلكها سابقاً؛ ألنّنا قلنا بوجود الروح قبل البدن يف عا ٍمل
كل يش ٍء
معلوم ومجهو ٍل يف هذا العامل الذي هو عامل الـ ُمـثُل .إذن ،مبا أ ّن حقيقة ّ
كل ما هو
علوي ،فهي شاهدت ّ
ٍ
ٍّ
تتجسد يف مثاله ،ونظرا ً لكون األرواح قد أدركت الـ ُمـثُل يف ذلك العامل ،فهي قبل أن تلج يف عامل الدنيا وتتعلّق بالحياة
ّ
املا ّدية كانت موجود ًة يف عامل الحقائق ،لك ّننا نسينا تلك الحقائق بعد أن تعلّقت أرواحنا بأبداننا.
البدن بالنسبة إىل الروح مبثابة الحجاب املسدول عىل مرآ ٍة بحيث يحول دون انعكاس النور منها وظهور
صور األشياء فيها؛ وهذا الحجاب ميكن أن يزول إثر (الديالكتيك) أي البحث والجدل العقيل ،أو بسبب املحبّة
واالرتياض النفيس عن طريق السري والسلوك املعنوي ،ومن ث ّم ينعكس النور من املرآة وتظهر صور األشياء عىل
[[[
حقيقتها.

 منشأ نظرية الـ ُمـثُل األفالطونيةهناك ٌ
مطروح حول نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية ،وهو :هل أ ّن هذه النظرية قد طُرحت من قبل أفالطون
سؤال
ٌ
نفسه ،أو أنّها كانت مطروح ًة من قبل الحكامء الذين سبقوه؟ فقد قيل إنّها طُرحت من قبل الفيثاغوريني ،إذ إ ّن
فيثاغورس هو أحد أشهر الحكامء اإلغريق ،وأفكاره حظيت باهتامم العلامء واملفكّرين حتّى إ ّن أرسطو ذكره يف
مواطن عديدة من مد ّوناته ،ناهيك عن أ ّن العلامء املحدثني يعريون أهمي ًة كبري ًة ملا طرحه من أفكار.
من الطبيعي أن يكون أفالطون قد اعتمد عىل املباين الفلسفية التي طرحها سلفه فيثاغورس الذي سبقه
بسبعني عاماً تقريباً ،فقد ّ
توف األخري يف القرن السادس قبل امليالد وعارص هريوقليطس ،ويبدو أنّه تال عهد طاليس
وتق ّدم عىل عهد سقراط وأفالطون.
لو تت ّبعنا أفكار أفالطون لوجدنا كثريا ً منها ينطبق مع ما ذهب إليه فيثاغورس وأتباعه ،لذا تساءل بعضهم
قائلني :هل أ ّن نظرية الـ ُمـثُل كانت مطروح ًة قبل أفالطون أو ال؟ الحكيم ابن سينا مل ينسب هذه النظرية إىل
أفالطون معتربا ً أ ّن الحكامء القدامى الذين سبقوه قد طرحوها أيضاً ،كام قال برصيح العبارة إ ّن سقراط وأفالطون
[[[
قد بالغا يف هذه النظرية ،وهذا املعنى نجده أيضاً يف كثري من كتاباته.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،5ص .145 - 144
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،7ص .509
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 رشح ُمـثُل أفالطون وتحليلهاقيل إ ّن أفالطون كان يؤمن بسلسل ٍة من الحقائق املاورائية التي أُطلق عليها يف اللّغة اليونانية القدمية
عنوان فكرة ( ،)ideeوهذه الكلمة ما زالت تستخدم يف اللغات األوروربية املعارصة وترجمت إىل العربية بكلمة
(مثال) التي جمعها ( ُمـثُل) ،ولكن هل هذه الرتجمة تفي بالغرض وتوصل املراد من كلمة ( )ideeاإلغريقية أو
ال؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال ب ّد من متابعة املصادر ذات الصلة باملوضوع وسائر الوثائق املعتربة؛ ولكن ميكن
القول بشكلٍ إجام ٍّيل إ ّن أفالطون يعتقد بكون ما نراه يف عاملنا هذا عبار ًة عن ظال ٍل وأشبا ٍح لحقائق غري موجود ٍة
يف عامل املا ّدة والطبيعة وغري مق ّيد ٍة بهذا الزمان ،فهي حقائق أزلية كامنة يف عا ٍمل مج ّر ٍد من الزمان واملكان ،لذا
ليس من شأنها أن تفنى أو تزول .يرتت ّب عىل هذا الرأي أ ّن العالقة بني ما هو موجود يف الحياة الدنيا وما هو
موجود يف عامل الحقائق ،ليست عالق ًة علّي ًة فحسب ،بل إ ّن تلك الحقائق السالفة هي واقع هذه األشياء الدنيوية.
إذن ،هذه النظرية فحواها عدم وجود أصلٍ وفر ٍع يف كائنات عاملي املثال واملا ّدة كام هو موجود يف العالقات
ٍ
انفكاك .فحقائق عامل املثال هي واقع األشياء يف عامل املا ّدة ،ومن ثم فإ ّن
العلّية ،بل هناك ات ّحا ٌد فيام بينها وعدم
هذه األشياء هي عبار ٌة عن مظاهر رقيقة لتلك الحقائق ،والـ ُمـثُل يراد منها األمر الذي له جانبان ،فإذا نظرنا
جانب منه سرناه بصور ٍة مع ّين ٍة ،وإن نظرنا إىل الجانب اآلخر سنجده بصور ٍة أخرى وانعدام إحدى الصورتني
إىل
ٍ
بالظل ،وهو ما أشار إليه أفالطون بنفسه ،فحينام يتح ّرك إنسا ٌن
يعني انعدام األخرى .هذا التفسري ميكن تشبيهه ّ
الظل دون أن نكرتث بصاحبه ،سوف
يف الشمس وقد امتثل ظلّه عىل األرض ونحن بدورنا نركّز أنظارنا عىل هذا ّ
نتص ّور أنّه يش ٌء كائ ٌن يف ح ّد ذاته؛ إال أنّنا عندما نو ّجه أنظارنا إىل الشخص بنفسه سوف ندرك أ ّن ما شاهدناه قبل
ٍ
انعكاس لحقيق ٍة مع ّين ٍة وهو بح ّد ذاته ليس شيئاً يُذكر.
ذلك وتص ّورنا أنّه متح ّر ٌك ومتق ّو ٌم بذاته مل يكن أكرث من
إذن ،العالقة التي قال أفالطون بوجودها بني عاملي املثال واملا ّدة ،وطيد ٌة للغاية لدرجة أنّه مل يذهب إىل
القول باالثنينية بني األمرين ،بل نفى ذلك وع ّدهام أمرا ً واحدا ً ،وال ميكننا وصف هذه العالقة سوى بالقول إنّها
كعالقة املرآة بالصورة املنعكسة فيها.
أفالطون يع ّد األشياء املوجودة يف هذا العامل حقائق ،ويف الحني ذاته يقول إ ّن الذهن متى ما اطّلع عىل ما
ٍ
هو موجود يف عامل املثال سوف يدرك أ ّن ما رآه يف عامل الدنيا كان يف آنٍ
واحد صحيحاً وخاطئاً ،صادقاً وكاذباً؛
ولكن كيف ميكن ذلك؟!
استشهد أفالطون باملثال اآليت لإلجابة عن السؤال أعاله ،وهو ما يعرف بنظرية الكهف األفالطونية:
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يرشح أفالطون نظريته عىل لسان سقراط وتلميذة غلوكون يف كتابه املعروف (الجمهورية) ،وهذه النظرية
حقيقي حول حياتنا وبيان كيفية تأثري الواقع عىل
تع ّد من أشهر نظرياته الفلسفية عىل اإلطالق ،وفيها مجا ٌز
ٌّ
رؤيتنا لألمور ووصولنا إىل الحقيقة.
والقصة كام يأيت:
ّ
سقراط :تخ ّيل رجاالً قبعوا يف مسكنٍ تحت األرض عىل شكل ٍ
تطل فتحته عىل النور ،ويليها مم ٌّر
كهف ّ
يوصل إىل الكهف .هناك ظ ََّل هؤالء الناس منذ نعومة أظفارهم وقد قيّدت أرجلهم وأعناقهم بأغال ٍل بحيث ال
أي يش ٍء سوى ما يقع أمام أنظارهم ،إذ تعوقهم األغالل عن التلفّت
يستطيعون التح ّرك من أماكنهم وال رؤية ّ
حولهم برؤوسهم .ومن ورائهم تيضء نا ٌر اشتعلت عن ٍ
طريق مرتف ٌع.
بعد يف موضع عا ٍل ،وبني النار والسجناء
ٌ
ولتتخ ّيل عىل طول هذا الطريق جدارا ً صغريا ً مشابهاً لتلك الحواجز التي نجدها يف مرسح العرائس املتح ّركة
والتي تخفي الالعبني وهم يعرضون ألعابهم.
غلوكونّ :إن ألتخ ّيل ذلك.
سقراط :ولتتص ّور اآلن عىل طول الجدار الصغري ،رجاالً يحملون شتّى أنواع األدوات الصناعية التي تعلو
عىل الجدار وتشمل أشكاالً للناس والحيوانات وغريها ،صنعت من الحجر أو الخشب أو غريها من املواد .وطبيعي
أن يكون بني جملة هذه األشكال من يتكلّم ومن ال يقول شيئاً.
غلوكون :إنّها ح ّقاً لصور ٌة عجيب ٌة تصف نوعاً غريباً من السجناء.
سقراط :إنّهم ليشبهوننا ،ذلك أ ّوالً أل ّن السجناء يف موقعهم هذا ال يرون من أنفسهم ومن جريانهم شيئاً

غري الظالل التي تلقيها النار عىل الجدار املواجه لهم من الكهف ،أليس كذلك؟

غلوكون :وكيف يكون األمر عىل خالف ذلك ما داموا عاجزين طوال حياتهم عن تحريك رؤوسهم؟
سقراط :كذلك فإنّهم ال يرون من األشياء التي مت ّر أمامهم إال القليل.
غلوكون :بال جدا ٍل.
سقراط :وعىل ذلك ،فإذا أمكنهم أن يتخاطبوا ،أال تظ ّنهم يعتقدون أ ّن كلامتهم ال تشري إال إىل ما يرونه
من الظالل؟
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غلوكون :هذا رضوري.
فهل يظ ّنون  -كلّام تكلم أحد الذين
سقراط :وإن كان هناك أيضاً صدى يرت ّدد من الجدار املواجه لهمّ ،
مي ّرون من ورائهم  -أ ّن الصوت ٍ
الظل البادي أمامهم؟
آت من ّ
غلوكون :بال ٍّ
شك.
كل يش ٍء إال األشياء املصنوعة.
سقراط :فهؤالء السجناء إذن ال يعرفون من الحقيقة يف ّ
غلوكون :ال مف ّر من ذلك.
سقراط :فلتتأمل اآلن ما الذي سيحدث بالطبيعة إذا رفعنا عنهم قيودهم وشفيناهم من جهلهم .فلنفرض
أنّنا أطلقنا رساح ٍ
واحد من هؤالء السجناء وأرغمناه عىل أن ينهض فجأ ًة ويدير رأسه ويسري رافعاً عينيه نحو النور.
ٍ
كل حرك ٍة من هذه الحركات مؤمل ًة له ،وسوف ينبهر إىل ح ٍّد يعجز معه عن رؤية األشياء التي كان يرى
عندئذ تكون ّ
باطل وأ ّن رؤيته اآلن ّ
أدق ألنّه
ظلً لها من قبل .فام الذي تظ ّنه سيقول إذا أنبأه أح ٌد بأ ّن ما كان يراه من قبل وه ٌم ٌ
ّ
أقرب إىل الحقيقة ومتّج ٌه صوب أشياء أكرث حقيقةً؟
ولنفرض أيضاً أنّنا أريناه مختلف األشياء التي مت ّر أمامه ودفعناه تحت إلحاح أسئلتنا إىل أن يذكر لنا ما هي،
أال تظ ّنه سيشعر بالحرية ويعتقد أ ّن األشياء التي كان يراها من قبل أقرب إىل الحقيقة من تلك التي نُريها له اآلن؟
غلوكون :إنّها ستبدو أقرب كثريا ً إىل الحقيقة.
سقراط :وإذا أرغمناه عىل أن ينظر إىل نفس الضوء املنبعث عن النار ،أال تظ ّن أ ّن عينيه ستؤملانه وأنّه
سيحاول الهرب والعودة إىل األشياء التي ميكنه رؤيتها بسهول ٍة والتي يظ ّن أنّها أوضح بالفعل من تلك التي نُريه
إيّاها اآلن؟
غلوكون :أعتقد ذلك.
سقراط :وإذا ما اقتدناه رغامً عنه ومضينا به يف الطريق الصاعد الوعر ،فال نرتكه حتّى يواجه ضوء الشمس،
أال تظ ّنه سيتألّـم وسيثور ،ألنّه اقتيد عىل هذا النحو بحيث إنّه حاملا يصل إىل النور تنبهر عيناه من وهج نور
مـم نس ّميه اآلن أشياء حقيقية؟
أي يش ٍء ّ
الشمس إىل ح ٍّد ال يستطيع معه أن يرى ّ
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األقل يف بداية األمر.
غلوكون :إنّه لن يستطيع ذلك ،عىل ّ
سقراط :إنّه يحتاج يف الواقع إىل التع ّود تدريجياً قبل أن يرى األشياء يف ذلك العامل األعال ،ففي البداية يكون
أسهل األمور أن يرى الظالل ث ّم صور الناس وبقية األشياء وهي منعكسة عىل صفحة املاء ،ث ّم األشياء ذاتها؛ وبعد
ذلك يستطيع أن يرفع عينيه إىل نور النجوم والقمر ،فيكون تأ ُّمل األجرام الساموية وقبّة السامء ذاتها يف الليل
أيرس له من تأمل الشمس ووهجها يف النهار.
غلوكون :بال ّ
شك.
سقراط :وآخر ما يستطيع أن يتطلّع إليه هو الشمس ال منعكسة عىل صفحة املاء أو عىل جسمٍ آخر ،بل
الخاص.
كام هي ذاتها ويف موضعها
ّ
غلوكون :هذا رضوري.
كل ما يف
سقراط :وبعد ذلك ،سيبدأ يف استنتاج أ ّن الشمس هي أصل الفصول والسنني ،وأنّها تتحكّم يف ّ
كل ما كان يراه هو ورفاقه يف الكهف.
مبعنى ما  -علّة ّ
العامل املنظور ،وأنّها -
ً
كل هذه التجارب.
غلوكون :الواقع أ ّن هذا ما سينتهي إليه بعد ّ
سقراط :فإذا ما عاد بذاكرته بعد ذلك إىل مسكنه القديم وما كان فيه من حكم ٍة ،وإىل رفاقه السجناء؛ أال
التغي الذي طرأ عليه ويريث لحالهم؟
تظ ّنه سيغتبط لذلك ّ
بكل ٍ
تأكيد.
غلوكونّ :
سقراط :فإذا ما كانت لديهم عادة إضفاء مظاهر الرشف والتك ّرم عىل بعضهم البعض ،ومنح جوائز
لصاحب أقوى عينني ترى الظالل العابرة ،وأقوى ذاكرة تستعيد الرتتيب الذي تتعاقب به أو تقرتن يف ظهورها،
بحيث يكون تبعا لذلك أقدرهم عىل أن يستنتج أيّها القادم؛ أتظ ّن أ ّن صاحبنا هذا تتملّكه رغب ٌة يف هذه الجوائز،
أو أنّه سيحسد من اكتملت لهم ألقاب الرشف ومظاهر الق ّوة بني أولئك السجناء؟ ألن يشعر مبا شعر به أخيل
كل
خادم أجريٍ عند فال ٍح فقريٍ وأن يتح ّمل ّ
عند هومريوس من أنّه يفضل ألف م ّر ٍة أن يكون عىل األرض مج ّرد ٍ
الرشور املمكنة ،وال يعود إىل أوهامه القدمية أو العيش كام كان يعيش من قبل؟
أي يش ٍء من أن يعود إىل تلك الحياة.
غلوكونّ :إن أوافقك عىل رأيك هذا ،فخ ٌري له أن يتح ّمل ّ
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واحتل مكانه القديم يف الكهف ،ألن تنطفئ عيناه من
ّ
سقراط :فلتتص ّور أيضاً ماذا يحدث لو عاد صاحبنا
الظلمة حني يعود فجأ ًة من الشمس.
غلوكون :بالتأكيد.
سقراط :فإذا كان عليه أن يحكم عىل هذه الظالل من جديد ،وأن ينافس السجناء الذين مل يتح ّرروا من
أغاللهم قطُّ ،يف الوقت الذي تكون عيناه فيه ما زالت معتم ًة زائغةً ،وقبل أن تعتاد الظلمة  -وهو أم ٌر يحتاج إىل
يستحق
بعض الوقت  -ألن يسخروا منه ويقولوا إنّه مل يصعد إىل أعىل ،إال ليك يفسد أبصاره وإ ّن الصعود أم ٌر ال
ّ
م ّنا عناء التفكري فيه؟ فإذا ما حاول أح ٌد أن يح ّررهم من أغاللهم ويقودهم إىل أعال واستطاعوا أن يضعوا أيديهم
عليه ،ألن يجهروا عليه بالفعل؟
غلوكون :أجل بالتأكيد.
واآلن ،فعلينا يا عزيزي غلوكون أن نط ّبق جميع تفاصيل هذه الصورة عىل تحليلنا السابق ،فالسجن يقابل
العامل املنظور ـ وهج النار الذي كان ينري السجن يناظر ضوء الشمس ـ أ ّما رحلة الصعود لرؤية األشياء يف العامل
األعىل فتمثّل صعود النفس إىل العامل املعقول ،فإذا تص ّورت هذا فلن تُخطئ فهم فكريت ما دام هذا ما تريد أن
تعرفه .ولست أدري إن كانت فكريت هذه صحيح ًة أم ال ،ولكن هذا ما يبدو يل عىل أيّة حا ٍل ،فآخر ما يُدرك يف
العامل املعقول بعد عنا ٍء ٍ
كل ما هو خري
شديد هو مثال الخري ،ولكن املرء ما أن يدركه حتّى يستنتج حتامً أنّه علّة ّ
وجميل يف األشياء جميعاً ،وأنّه يف العامل املنظور هو خالق النور وموزّعه ،ويف العامل املعقول هو مصدر الحقيقة
الخاصة وال يف شؤون الدولة.
والعقل .فبدون تأ ّمل هذا املثال ال يستطيع أح ٌد أن يسلك بحكم ٍة ال يف حياته
ّ
هذا ما قاله أفالطون عىل لسان سقراط وغلوكون ،وهناك أمثلة أخرى كثرية يطرحها الفالسفة املعارصون
وهي تنطبق مع آرائه بحيث إنّه لو كان موجودا ً اليوم لطرحها أيضاً ،ومنها املثال اآليت:
لنفرتض أ ّن مجموع ًة من األطفال يحتجزون منذ باكورة حياتهم يف مكانٍ واسعٍ مغلقٍ بحيث ال يشاهدون
العامل الخارجي وطوال فرتة وجودهم هناك ت ُعرض لهم أفالم تلفزيونية وسينامئية ،وهؤالء بطبيعة الحال ال
يشكّون بحقيقة ما يشاهدونه يف هذه األفالم من بحا ٍر متالطمة األمواج أو صحارى قافرة .وبعد م ّد ٍة يُطلق
رساحهم ويت ّم إخبارهم بوجود جميع الحقائق املوجودة يف هذا العامل وإعالمهم بأ ّن ما شاهدوه يف األفالم هو
ٍ
مج ّرد صو ٍر لها ،وهنا سيُدركون أ ّن ما شاهدوه كان حقيق ًة وكذباً يف آنٍ
فكل األحداث التي بُثت لهم يف
واحد؛ ّ
األفالم حقيقي ٌة مهام تن ّوعت أمناطها ،كالحرب والزواج والكالم والضحك والبكاء ،وهي يف الحني ذاته مزيّف ٌة ألنّها
عرض مص ّو ٌر لواقعٍ أصيلٍ .
ليست أصيلةً ،بل منطبق ٌة مع الواقع ،أي أنّها ٌ
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هذا املثال ذكر مساند ًة لنظرية أفالطون ،وقد تب ّناه العرفاء كذلك فطرحوه يف أُطر أخرى سوف نسلّط الضوء
[[[
عليها يف املباحث الالحقة.

 شيخ اإلرشاق و ُمـثُل أفالطونالحري هنا تسليط الضوء عىل شخصية شيخ اإلرشاق شهاب الدين
ليك يكتمل البحث من جميع جوانبه ،فمن
ّ
السهروردي وبيان آرائه املتداولة ،فالشائع يف األوساط العلمية أنّه كان متأثّرا ً بالفكر الصويف ،ويدعم ذلك أنّه
سلك منهجاً صوفياً وكان معارصا ً ملحي الدين بن العريب وتب ّنى بعض أفكاره؛ لك ّن التص ّوف قبل عهد ابن العريب
مل يكن مطروحاً عىل نطاقٍ واسعٍ من الناحية العلمية والفلسفية والتنظريية لدرجة أ ّن الفالسفة كانوا يسخرون
من آراء املتص ّوفة ومل يعريوا لها أهمي ًة تذكر.
ميكن القول إ ّن السهروردي كان متأثّرا ً بآراء املتص ّوفة ح ّقاً بحيث طرح بعض نظرياته متأثّرا ً بهم ،إال أنّه
نسبها فيام بعد إىل الفالسفة الذين سبقوه ،وقد نحا هذا املنحى بغية إضفاء اعتبا ٍر عليها ،ألنّه إن مل ي ّدع أنّها
مطروح ٌة يف علم الفلسفة فال أحد يقبلها منه بداعي أنّها من فكر املتص ّوفة .فاألقوال غري املوث ّقة علمياً والتي
اقتبسها من بعض املصادر التي تطغى عىل مواضيعها صبغ ٌة أسطوريةٌ ،رأى من األنسب أن يضفي عليها طابعاً
موثوقاً من خالل ا ّدعاء صدورها من أرسطو أو أستاذه أفالطون الذي كانت مبادؤه الفلسفية إرشاقيةً ،مبعنى
ٍ
أنّها استداللي ٌة وتهذيبي ٌة يف آنٍ
واحد ،فالحكيم يجب وأن يجمع بني القدرة عىل الربهنة واالستدالل العقيل وبني
السري والسلوك الروحاين .هذا ما ذهب إليه شيخ اإلرشاق ونسبه إىل أفالطون بحيث ع ّده ال ُبنية األساسية لحكمة
اإلرشاق ،ناهيك عن أنّه نسبه إىل بعض الحكامء الذين مل يسمع بهم أح ٌد من الخلق عا ّدا ً إياهم من فالسفة بالد
فارس القدماء!
ولربا تكون بعض مواضيعها قد
نعم ،هذه النظرية ابتدعها شيخ اإلرشاق السهروردي وما طرحها أح ٌد قبلهّ ،
ر ّوجت من قبل الحركة الشعوبية يف الكتب التي د ّونها أتباعها يف العهد العبايس.
وجدت يف أحد الكتب املعارصة أ ّن شخصية (ابن وحشية) ليس لها وجو ٌد يف التأريخ وأ ّول من ر ّوج لها هو
أصل .وأكّد مؤلّف هذا الكتاب عىل أ ّن هذه اال ّدعاءات
شيخ اإلرشاق ،وحتّى كتابه (الفالحة النبطية) أيضاً ليس له ٌ
هي من صياغة الحركة الشعوبية املناهضة للعرب ،وقد كان هدف هذه الحركة هو ا ّدعاء أ ّن الفرس القدماء
كانت لديهم هكذا كتب ونظريات؛ ومن املحتمل أنّها هي التي اعتمد عليها شيخ اإلرشاق يف طرح آرائه .كذلك
[[[  -المصدر السابق ،ص .506 - 503
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تت ّبعت ما ذكره الشهرستاين يف كتابه املعترب (امللل والنحل) ،لك ّني مل أجد فيه ما ّ
يدل عىل كون فلسفة أفالطون
الحب األسطوري املرتبط
إرشاقي ًة كام ا ّدعى شيخ اإلرشاقّ ،
وكل ما وصلنا منه حول هذا األمر هو كال ٌم يف مجال ّ
بالجامل ،وقد طرح بعض النظريات يف هذا الصدد لك ّنها مل تتض ّمن املفاهيم املتداولة بني أصحاب نزعة السري
والسلوك الروحاين.

 ابن سينا و ُمـثُل أفالطونذكرنا تفاصيل نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية وأرشنا إىل أ ّن شيخ اإلرشاق أيّدها ،ولك ّن أرسطو والحكيم ابن سينا
خالفاها لدرجة أ ّن األخري ع ّدها ساذج ًة وال قيمة لها لكونها ناشئ ًة من أفكا ٍر غري ناضج ٍة يف فرت ٍة مل تكن الحكمة
ولربا يف عهد فيثاغورس
قد تنامت وتط ّورت بع ُد ،وأكّد عىل أ ّن هذه األفكار السطحية منذ عهد ما قبل أفالطون ـ ّ
وأمثاله أيضاً ـ كانت سائدةً.
من جملة آراء ابن سينا طرح فكرة عدم وجود نظري ٍة كامل ٍة وناضج ٍة منذ باكورة ظهور العلوم بشكلها
كل علمٍ نظرياتٌ بسيط ٌة ومن ث ّم تتط ّور شيئاً فشيئاً حتّى تصبح ناضج ًة
املنهجي ،ففي بادئ األمر ت ُطرح يف ّ
فيتنامى إثر ذلك العلم الذي طُرحت يف رحابه؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الفلسفة ،فهي يف باكورة ظهورها مل
ٍ
نظريات وآرا ًء بسيط ًة وغري متكامل ٍة مبا فيها نظرية الـ ُمـثُل.
تكن متكامل ًة وناضجةً ،لذلك تض ّمنت

كل ،فحينام يتص ّور
وأشار إىل أ ّن اإلنسان يف بادئ األمر له تص ّوران بالنسبة إىل األشياء ،أحدهام جزيئ واآلخر ّ
ٍ
جزئيات يف الوجود ،يكون لديه يف الحني ذاته تص ّو ٌر آخر حول اإلنسان مبا هو موجود
زيدا ً وعمروا ً وبكرا ً بصفتهم
ٌ
مشرتك بني جميع أفراد الجنس اإلنساين .بعد هذين التص ّورين سيدرك
الكل
كل بحيث يدرك أ ّن هذا التص ّور ّ
ّ
وجود إنسانني أو أكرث عىل أرض الواقع ،فتص ّوره زيدا ً وعمروا ً وبكرا ً هو يف الحقيقة تص ّو ٌر لجزئيات ذلك الوجود
الكل الذي يع ّد وجودا ً مستقالً له خصوصياته التي متيّزه عن نظريه الجزيئ ،ومن ثم سيثبت له وجود إنسانني،
ّ
كل موجو ٌد يف عامل ماوراء الطبيعة.
أحدهام موجو ٌد يف عامل الطبيعة بصفته جزئياً ومع ّرضاً للفناء ،واآلخر ّ ٌّ
إذن ،عندما نقول إنّنا نتص ّور زيدا ً وعمروا ً وبكرا ً ،فذلك يعني أ ّن ذهننا قد أدرك الفرد الخارجي  -الجزيئ -
لإلنسان الذي هو كائ ٌن ما ّد ٌّي ،ولكن يف الحني ذاته هناك تص ّو ٌر مكنو ٌن يف ذهننا يختلف عن ذلك ،وهو تص ّور
كل .وجدير بالذكر هنا أ ّن الذهن البرشي
اإلنسان ّ
الكل؛ وعىل هذا األساس ال ب ّد من وجود إنسانٍ ميتاز بطابعٍ ّ ٍّ
الكل من مناذجه الجزئية املوجودة يف الخارج ،أي إنّه يج ّرد الصورة الجزئية ليتسوحي منها صور ًة
ينتزع اإلنسان ّ
كلّيةً ،أي إنّه ال يدرك الصورة الكلّية مبارش ًة بواقعها املاورايئ كإداركه للصورة الجزئية مبحض رؤيته لها.
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ووصف ابن سينا رأي أفالطون بالقول« :كان املعروف بأفالطون ومعلّمه سقراطُ ،يفرطان يف هذا الرأي».
واملعروف عنه أنّه دامئاً كان يستهني بأفالطون ومتب ّنياته الفكرية ،وهذا يعني أنّه ال يؤمن بنظرياته ،وكام هو ظاه ٌر
يف عبارته أعاله فقد وصفه ووصف معلّمه سقراط بأنّهام (يبالغان) يف رأيهام هذا ومل يقل إنّهام (يعتقدان) بكذا .وقد
بإسهاب وتفصيلٍ وقال إ ّن بعضهم يعتقدون بكون صور الجواهر الطبيعية
تط ّرق إىل نقد نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية
ٍ
وكل يف العامل اآلخر كام هو الحال بالنسبة إىل اإلنسان،اذ قال« :يف الوجود إنسانان ،إنسانٌ جز ٌّيئ
لها أفرا ٌد يف الطبيعة ّ ٌّ
كل» ،ون ّوه عىل أ ّن بعضهم طبّقوا هذه النظرية يف علم الرياضيات أيضاً من منطلق اعتقادهم بكون املسائل
وإنسانٌ ّ ٌّ
الرياضية ميكن تجريدها عن موا ّدها ،ألنّها حتّى وإن احتاجت إىل املا ّدة والتجسيم ،لك ّنها من الناحية الذهنية ومن
حيث التعريف والتدريس غري مفتقر ٍة إىل املا ّدة ،أي ميكن تعريفها يف إطا ٍر مج ّر ٍد عن املا ّدة والطبيعة .وأكّد عىل أ ّن
هذا األمر قد دعاهم ألن يقولوا بوجود حقائق للمسائل الرياضية يف عا ٍمل آخر وما هو موجو ٌد منها يف عاملنا هذا عبار ٌة
يجسد حقيق ًة يف عامله وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر األشكال الهندسني
عن أشباح لها ،فاملربّع عىل سبيل املثال ّ
[[[
كاملثّلث والدائرة ،لك ّن صور هذه األشياء يف عاملنا الراهن هي ُمـث ٌُل لتلك الحقيقة.
[[[

 نقد الشيخ الرئيس لنظرية الـ ُمـثُلأقام الحكيم ابن سينا برهانني لدحض نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية ،وفيام يأيت نشري إليهام بالتفصيل:

الربهان األ ّول:
ٌ
معقول،اذ قال« :لإلنسان
محسوس واآلخر
أ ّوالً :األنواع املوجودة يف هذا العامل لها صنفان من األفراد ،أحدهام
ٌ
ٌ
معقول».
محسوس وفر ٌد
فردان ،فر ٌد
ٌ
ثانياً :الفرد املعقول هو علّ ٌة للفرد املحسوس ،لذا فإ ّن بعض أفراد النوع الواحد تكون علّ ًة ألفراده األخرى،
فالعلّة واملعلول متّحدان من حيث الذات واملاهية ،إذ إ ّن أحد أفراد املاهية يكون علّ ًة للفرد اآلخر الذي هو من
هذه املاهية نفسها.
كل ٍ
نقص وال
كامل وعا ٍر عن ّ
والتغي ،كام أنّه ٌ
ثالثاً :الفرد العلّة هو فر ٌد أز ٌّيل وال يتّصف بالحدوث والفناء
ّ
ميكن تص ّور كام ٍل إال وكان موجودا ً فيه ،ولو أنّه افتقد أحد الكامالت فذلك يعني استحالة تحقّقه فيه من مقتىض
ظل له.
طبيعته .وعىل هذا األساس ،يكون علّ ًة حقيقي ًة ومن ثم يكون معلوله ّ ً
[[[  -يبدو أ ّن ابن سينا د ّون في أواخر حياته رسال ًة غ ّير فيها رأيه هذا.

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .508 - 506

66

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

ذكر الشيخ الرئيس نقده عىل نظرية الـ ُمـثُل األفالطية باالرتكاز عىل هذه النقاط الثالثة ،وطرح السؤال اآليت
ث ّم أجاب عنه بغية تسليط الضوء عىل املوضوع بتفصيلٍ أكرث :هل أ ّن الفرد املحسوس موجو ٌد أو أنّه غري موجو ٍد؟
محسوس عىل أرض الواقع ،فهذا يعني أنّنا نفتقد إىل التص ّور والتفكّر العقيل ،يف حني أ ّن
لو قيل إنّه ال يوجد فر ٌد
ٌ
محسوس.
الحقيقة ليست كذلك؛ لذا ال ب ّد من أن يكون هناك فر ٌد
ٌ
بعد أن أثبت وجود الفرد املحسوس ،انتقل إىل مرحل ٍة أخرى من االستدالل فطرح هذا السؤال :هل أ ّن الفرد
املحسوس ينطبق عىل الفرد املعقول من الناحية النوعية أو ال؟ أي هل أنّهام يشرتكان يف ح ٍّد ٍ
واحد وماهي ٍة واحد ٍة
أو أ ّن األمر ليس كذلك؟ لو قيل إنّهام يتّصفان مباهيتني مختلفتني فذلك يعني أ ّن الفرد املحسوس ليس مثاالً لتلك
ٌ
معلول لحقيق ٍة مج ّرد ٍة موجود ٍة يف عا ٍمل آخر ،وهذا األمر
الحقيقة ،بل الواقع أ ّن الفرد املحسوس يف عامل الطبيعة
يؤيّده الحكامء .محور البحث هو أ ّن تلك الحقيقة املج ّردة التي تع ّد علّةً ،متثّل فردا ً من أفراد نوعها ،لذا لو قالوا
إ ّن ماهيتها تختلف عن ماهية الفرد املحسوس املعلول لها ،نر ّد عليهم بالقول :ما هو دليلكم الذي يثبت وجود
مثا ٍل لهذه الحقيقة؟
إذن بنا ًء عىل الرأي املقبول فإ ّن الفرد املعقول يشرتك مع الفرد املحسوس من حيث املاهية والح ّد ،ومن ثم
تكون طبيعتهام واحدةً؛ والفرق بينهام أ ّن املحسوس مقرو ٌن باملا ّدة وعوارضها ،يف حني أ ّن املعقول مج ّر ٌد عنها وعن
سبب آخر
عوارضها؛ ولكن ما السبب يف ذلك؟ فهل أ ّن الذات املشرتكة تقتيض اقرتان املحسوس باملا ّدة أو هناك ٌ
لذلك؟ لو قيل إ ّن اقتضاء الذات املشرتكة هو السبب يف ذلك ،يُجاب عليه بالقول« :الذايت ال يختلف وال يتخلّف»،
أي إ ّن املزية املوجودة يف الفرد املحسوس نفسها موجود ٌة يف الفرد املعقول ،إذ من املفرتض أنّهام مشرتكان من
حيث الح ّد واملاهية وأ ّن ذاتهام واحدةٌ؛ وكلّام اجتمعت هذه األمور مع بعضها ،سوف تتّحد مقتضياتها ،لذا ليس
من الصحيح ا ّدعاء تجزئة مقتضيات هاتني الذاتني املتّحدتني والقول بأنّهام تقتضيان أمرا ً واحدا ً يف بعض الحاالت
ٍ
حاالت أخرى تقتضيان أمرين مختلفني .ولو قيل إنّه من املمكن لهذه الذات أن تقرتن باملا ّدة ومن املمكن أن
ويف
ال تقرتن بها ،فهذا يعني أ ّن اقرتان الفرد املحسوس باملا ّدة ليس ناشئاً من اقتضاء ذاته لهذا األمر ،بل السبب يعود
إىل سلسل ٍة من العلل واألعراض الخارجية؛ كام لو سألنا عن السبب يف كون هذا اإلنسان أبيض الجلد وذلك طويل
القامة ،فهل أ ّن هذه الصفات ترتبط بواقع إنسانيته؟ فهل أ ّن اإلنسان مبا هو إنسان تقتيض ذاته أن يكون أبيض
الجلد أو طويل القامة؟ لو كان األمر كذلك ،فهذا يعني وجوب اتّصاف جميع البرش بهذه الصفات التي يجب وأن
تكون مشرتكةً .أفالطون يع ّد الفرد املج ّرد بأنّه حقيق ٌة أزلي ٌة ورسمديةٌ ،ويرى أ ّن الفرد املا ّدي حادثٌ وفانٍ ؛ وهذه
الصفات بطبيعة الحال مل تتعلّق بالذات اإلنسانية إثر عللٍ خارجي ٍة ،فهي عىل سبيل املثال ال متاثل اختيار اإلنسان
ملحل سكناه ،إذ لو ُسئل إنسا ٌن عن سبب إقامته يف إحدى املدن سوف يجيب بأ ّن الظروف  -العلل الخارجية  -قد
ّ
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شخص آخر نفس هذا السؤال ألجاب اإلجابة أيضاً نفسها .ومن املؤكّد أ ّن اإلقامة يف
أرغمته عىل ذلك ،ولو ُسئل ٌ
هذه املدينة أو تلك ال شأن لها مبرتبتنا الوجودية ،فهناك سلسل ٌة من العلل التي تؤ ّدي إىل استيطان بعض الناس
يف مناطق معيّنة واستيطان غريهم يف مناطق أخرى .ولكن بالنسبة إىل املوجود يف عامل الطبيعة والذي هو أز ٌّيل
ٌ
ٌ
معلول؛
ومعلول ،فمن ناحي ٍة يع ّدونه علّ ًة ومن ناحي ٍة أخرى يقولون إنّه
حقيقي
ومج ّر ٌد ،وكام قال األفالطونيون هو
ٌّ
لذا كيف ميكن القول إنّه أصبح كذلك إثر سلسل ٍة من العلل الخارجية؟

الربهان الثاين:
محتاج للفرد املج ّرد.
تقرير الربهان الثاين يبدأ بالفرضية اآلتية :الفرد املحسوس الذي تطرأ عليه عوارض املا ّدة
ٌ
عب ابن سينا عن املج ّرد بكلمة (مفارق) ،لذلك عندما ت ُرجمت مد ّوناته من الفارسية
وكام هو معلوم فقد ّ
إىل العربية مل يت ّم تغيري هذه الكلمة ،ولكن فيام بعد غ ُّيت إىل لفظ (مج ّرد).
يقول الشيخ الرئيس :هذا الفرد املا ّدي املقرتن باملا ّدة والذي تطغى عليه األعراض املا ّدية ،إ ّما أن يكون
محتاجاً إىل ذلك املفارق أو ال يكون محتاجاً إليه؛ وإذا كان محتاجاً إليه ،فهذه الحاجة إ ّما أن تكون لذاته وماهيته
أو ال تكون كذلك ،أي إنّها ألم ٍر مفارقٍ عن ذاته وماهيته .وإن قيل بعدم حاجته إليه ،فال ميكن القول حينها إ ّن
هذا املفارق هو علّ ٌة للجسم املا ّدي ،يف حني أ ّن األفالطونيني يقولون بعلّيته.

ٍ
مفارقات تشرتك مع املحسوسات يف النوع وأنّها أفرا ٌد من نفس هذا النوع ،ولك ّنها ال ترتبط
إن افرتضنا وجود
معها بعالق ٍة علّي ٍة؛ فهذه الفرضية يف الحقيقة تع ّد نظري ًة أخرى تختلف عن نظريّتهم التي تقول بأ ّن املفارق
كل نو ٍع له أفرا ٌد محسوس ٌة يف هذا العامل وأفرا ٌد معقول ٌة يف
علّ ٌة للمحسوس .فلو طرح بعضهم نظري ًة فحواها أ ّن ّ
عامل العقل من دون أن ترتبط مع بعضها بعالق ٍة علّي ٍة ،فهذه النظرية تعترب طرحاً جديدا ً ال صلة له بنظريّتهم،
ونقول ملن يتب ّناها:
 ) 1إذا كان الفرد املحسوس يف غنى عن الفرد املفارق ،فكيف استطعتم إثبات وجود هذا املفارق؟ وما هو
دليلكم يف أنّه من نفس نوع هذا املحسوس؟ ال ّ
شك يف أ ّن طريقة إثبات ما ذكر يجب وأن تكون متق ّوم ًة بهذا
ٍ
فحينئذ ال سبيل لنا للجوء إىل دليلٍ آخر إلثباتها.
الفرد املحسوس ،وعندما يثبت لنا انعدام وجود عالق ٍة بينهام
 ) 2إذا كان الفرد املحسوس أكرث كامالً من الفرد املعقول ،فام هو دليلكم عىل ذلك؟ لو أنّكم مل تجعلوا الفرد
ٍ
عندئذ من ع ّد صو ٍر بسيط ٍة لها بحيث
املعقول مبدئاً ومل تعتربوا األمور املج ّردة بشكلٍ عا ٍّم ذات تأثريٍ ،فال ب ّد لكم
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وأقل كامالً من
نقوش عىل الجدران؛ وعىل هذا األساس ستكون ناقص ًة ّ
كل تأثريٍ وفاعلي ٍة وكأنّها ٌ
تكون عاري ًة عن ّ
فاعل ،لك ّن الفرد املعقول
األمور املحسوسة .حسب هذا الرأي ،فالفرد املحسوس يف عني كونه محسوساً ،هو فر ٌد ٌ
ال تأثري له؛ ناهيك عن أ ّن هذا األمر يتعارض مع فرضيتكم التي تؤكّد أساساً عىل حاجة الفرد املحسوس للفرد
املفارق لكونه علّ ًة له.
محتاج إىل الفرد املعقول من منطلق حاجة املعلول إىل علّته ،نقول لكم:
إذن ،لو قلتم إ ّن الفرد املحسوس
ٌ
هذه الحاجة إ ّما أن تكون لذاتها أو ال لذاتها .إن كانت لذاتها ،فبام أ ّن ذات الفرد املحسوس مشرتك ٌة مع ذات
الفرد املعقول ،نستنتج أ ّن املعقول هو اآلخر بحاج ٍة إىل فر ٍد مفارقٍ من نفس نوعه ،وهذا املفارق أيضاً بحاج ٍة
إىل غريه؛ وهل ّم ج ّرا ً .وإن كانت ال لذاتها وألم ٍر ٍ
الشق األ ّول  -الحاجة
عارض ،نقول :هذا الكالم أكرث ضعفاً من ّ
لذاتها  -ألنه يعني عدم حاجة الفرد املحسوس مناذ ماهيته إىل نوعه اإلنساين وال إىل الفرد املعقول ،أل ّن بيئته
األرضية وخصوصياتها املا ّدية هي التي أوجدت لديه هذه الحاجة .ولكن هل ميكن القول بأ ّن حاجة اليشء إىل
علّته منبثق ٌة من العوارض الخارجية التي تطرأ عليه فحسب؟! وهل ميكن ع ّد هذه العوارض علالً بحيث إ ّن
انعدامها يعني انعدام العلل من األساس؟!
هذا الربهان يف الواقع هو غري الربهان األ ّول الذي قيل فيه إ ّن الفرد املحسوس تربطه بالفرد املعقول ماهي ٌة
مشرتك ٌة ولهام ح ٌّد واح ٌد ويقتضيان وجود نو ٍع ٍ
واحد ،لذا إن اقتضيا التج ّرد فال ب ّد من تحقّقه يف كليهام ،وإن اقتضيا
املا ّدة فال ب ّد من تحقّق املا ّدية يف كليهام .وأ ّما الربهان الثاين فهو يتمحور حول ما إن كان الفرد املحسوس بحاج ٍة إىل
الفرد املعقول أو ال ،وهناك مؤاخذ ٌة عىل هذا الربهان سوا ٌء قلنا بحاجة املحسوس إىل املعقول أو قلنا بعدم حاجته
خارج عن نطاق بحثنا ،إذ من
إليه ،فهذا الكالم
ٌ
مدحوض من أساسه؛ لذا لو قلنا بعدم حاجته ،فهذا الكالم يف الحقيقة ٌ
وكل ذلك ٌ
محال.
محتاج إليه ،وهذه الحاجة إما أن تكون ناشئ ًة من الذات أو العوارض؛ ّ
املفرتض أنّه
ٌ
بعد ذلك أعرب ابن سينا عن تع ّجبه م ّـام ذهب إليه هؤالء ،وقال :من املثري للعجب أنّهم ع ّدوا الجسم منشئاً
للسطح ،والسطح منشئاً للخطّ ،والخ ّط منشئاً للنقطة؛ ث ّم جعلوا للنقطة وجودا ً مج ّردا ً مستقالً عن الجسم ،وهذا
ٍ
حينئذ وجود خطٍّ،
سطح فليس من املمكن
ما ال ميكن افرتاضه مبكانٍ  ،فالخ ّط متق ّو ٌم بالسطح ،أي إن مل يكن هناك ٌ
كل
كذلك إن مل يكن هناك خ ٌط فال ميكن للنقطة أن توجد من األساس .ويف باب األعداد قالوا إ ّن العدد هو منشأ ّ
ٍ
حينئذ يختلف عن اإلنسان من حيث العدد.
يش ٍء ،ويرتت ّب عىل هذا الكالم أ ّن الفرس
صائب متاماً وال ميكن نقضه ،إذ ميكن تشبيه هذه النظرية
اعرتاض الحكيم ابن سينا عىل نظرية أصالة العدد
ٌ
كل ٍ
واحد منهم رقامً مع ّيناً ،فلو أ ّن معلّقاً رياضياً ال يعرف أسامءهم سوف
بالعبي لعبة الجوكان الذين يحمل ّ
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يتح ّدث عنهم بأرقامهم؛ ولك ّن هذه األرقام يف الواقع ال تعكس ماهياتهم الحقيقية بتاتاً .وعىل هذا األساس
اعرتض ابن سينا عىل هذه النظرية ،إذ هل ميكن القول إ ّن ماهية ٍ
زيد من الناس هي الرقم  7وماهية الفرس هي
الرقم 8؟! فهل يا ترى ميكن زعم أ ّن الفرق بني اإلنسان والفرس هو العدد؟! ما هي حقيقة املاهية إذن؟ هذا
مرفوض جمل ًة وتفصيالً.
الكالم
ٌ
من املباحث األخرى التي تط ّرق إليها الشيخ الرئيس عىل هذا الصعيد ،هو موضوع الوحدة،اذ تساءل ما
ٍ
حينئذ ليست
إن كان األفالطونيون يع ّدون الوحدة أمرا ً متساوياً أو غري متساوٍ؟ فلو ُع ّدت غري متساوي ٍة فهي
وحد ًة من األساس ،وال فرق يف ذلك بني كون عدم التساوي هذا متحقّقاً يف املقدار أو العدد ،فإن كان يف املقدار
ٍ
حينئذ وحدة مقدا ٍر وليست وحدة عد ٍد ،وإن كان يف العدد فهذا األمر ّ
يدل عىل الكرثة من األساس وال
فهي
يندرج ضمن موضوع الوحدة .ولو ُع ّدت متساويةً ،فحسب القاعدة املتعارفة ليس من املمكن تحقّق أشياء غري
ٍ [[[
متساوي ٍة من أشياء متساوية.

 رأي الشهيد مط ّهري حول ُمـثُل أفالطونونستهل ذلك بطرح األسئلة
ّ
فيام يأيت نطرح رأي الشهيد مرتىض مط ّهري حول نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية
اآلتية:
ظل للفرد املعقول؟ أي هل ميكننا إنكار وجود الفرد املحسوس
يصح القول إ ّن الفرد املحسوس هو ٌّ
يا ترى هل ّ
كام شاع يف النظريات الفلسفية الحديثة؟ فهل ميكن القول إ ّن الفرد املعقول هو املوجود فقط؟ وهل أ ّن ع ّد الفرد
ظلً للفرد املعقول مبعنى نفيه عن الوجود من األساس أو ال؟ أو أ ّن الذين قالوا بنظرية الـ ُمـثُل يؤمنون
املحسوس ّ
ٍ
اختالف يف مقام الوجود
بوجود الفرد املحسوس وال يريدون نفيه عىل أرض الواقع ،ولك ّنهم يذهبون إىل وجود
حقيقي والفرد املحسوس هو
الحسية واملعقولة ،لذلك قالوا إ ّن الفرد املعقول ذو وجو ٍد
عند املقارنة بني األمور ّ
ٍّ
ظل يف عامل املا ّديات .هذه كلّها تساؤالت تطرح عىل ما
شبحه الرقيق ،أي إ ّن املعقوالت يف عامل املج ّردات لها ٌّ
ٍ
أطروحات.
جاءت به نظرية أفالطون من
أحد أمناط وحدة الوجود التي يعتقد بها العرفاء يتمثّل بالوحدة يف النوع بني الفرد املعقول والفرد املحسوس،
وال ميكننا أن نطلق عىل األشياء عنوان (وجود) مقارن ًة بالوجود الواجب لله تعاىل ،وقد روي عن أمري املؤمنني A
[[[
الخالق يف ِ
فص ُغ َر ما دونَهُ يف أع ُي ِنهِم».
قولهَ « :عظُ َم
ُ
أنفسهمَ ،
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .556 - 552
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .191
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ذهن اإلنسان حينام يالحظ أمرين يف مقابل بعضهام البعض ،فإ ّن عظمة أحدهام تتزايد يف عني تضاؤلها يف
تتدن قيمته يف أعيننا عند وجود
الجانب اآلخر؛ فأحد األجهزة الكهربائية عىل سبيل املثال إن كان قدمياً سوف ّ
جها ٍز آخر يف غاية التط ّور والحداثة ،وكلّام زادت تقنية األخري تضاءلت قيمة األ ّول يف أعيننا.
لو قارنّا بني أم ٍر متنا ٍه مع أم ٍر آخر غري متنا ٍه ،فمن الطبيعي مبكانٍ ستتضاءل مكانة املتناهي إىل أن تبلغ درجة
ٍ
حينئذ مقارنته بالالمتناهي ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الخالق واملخلوق،
الصفر ،بل يبلغ درج ًة ال ميكن معها
الحق وسائر الكائنات.
أي الوجود ّ
أساس كالم أفالطون ومن حذا حذوه مل يت ّم تفنيده من قبل اآلخرين من أمثال الحكيم ابن سينا ،أي إنّهم
مل يقولوا بأ ّن النظرية األفالطونية تنكر وجود العامل املحسوس بالكامل ،لكن من املؤسف أ ّن املصادر الفلسفية
ٍ
فلسفي
مسلك
كل
الحديثة ال تلتزم جانب الحياد يف هذا املضامر وتبالغ يف طرح بعض املواضيع لكون أتباع ّ
ٍّ
يحاولون الدفاع عن متب ّنياتهم الفكرية حتّى وإن اقتىض األمر التقريع بالطرف املقابل ،لذلك نجدهم أحياناً
يكذّبون من يخالفهم يف الرأي.
الفالسفة فيهم من يسلك مسلكاً مثالياً ومنهم من يتّبع فكرا ً ما ّدياً ،أصحاب املسلك األ ّول يذهبون إىل أ ّن
العامل املا ّدي ال وجود له من األساس والذهن فقط هو املوجود يف الواقع ،وهذا مبعنى أ ّن الطبيعة واملا ّدة ليسا
موجودين ،أ ّما أصحاب املسلك الثاين فيقولون إ ّن األرض موجود ٌة واإلنسان موجو ٌد والعامل املا ّدي موجو ٌد .عىل
كل ٍ
خالف بني هذين النمطني الفكريني ممك ٌن.
هذا األساس فإ ّن ّ
ميكن القول إ ّن الحقائق املاورائية مل يت ّم إنكارها حتّى اآلن من قبل ٍ
أحد ،والسوفسطائيون وإن أنكروها
ٍ
فكل ما يف األمر أنّهم
معتقدات راسخ ٍة؛ ّ
يف بعض أقوالهم ،إال أنّهم مل يكونوا ملتزمني بذلك ألنّهم ليسوا ذوي
ارتكزوا عىل مبادئ خاطئة ومنحرفة وساروا عىل أساسها حتّى بلغوا تلك املرحلة من الضالل ،لذلك حينام يقال
الحس واملا ّدة بعد أن طرح نظريته املعروفة بكون الفرد
إ ّن أفالطون هو الرائد يف الفكر املثايل وإنّه أنكر عامل ّ
ظل وشب ٍح للفرد املعقول.
املحسوس ليس سوى ٍّ
الباحثون البارعون يدركون جيدا ً أ ّن البعض يحاول التزييف والتحريف لدى تط ّرقه إىل بيان بعض الحقائق ،ولكن
هناك من يريد االطّالع عىل مدى ص ّحة أو سقم النظريات التي يطرحها اآلخرون؛ لذا نجد أ ّن الحكيم ابن سينا وأمثاله
من باحثني منصفني حتّى وإن عارضوا نظرية أفالطون ومل يرتضوا مبا تض ّمنته من تعاليم ال تنسجم مع مشاربهم
الفكرية ،لك ّنهم مع ذلك مل يبادروا بتاتاً إىل تحريفها عن مسارها الصحيح أو زعم أمو ٍر واهي ٍة ونسبتها إليها ،بل من
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منطلق إميانهم بحنكة أفالطون الفكرية وبراعته العلمية حاولوا تربير ما ذكره من آراء ،فقالوا مثالً إنّه أراد أن يقول
مببدأ العلّية بني املعقول واملحسوس ،أي أنّه أراد أن يقول بكون الفرد املحسوس معلوالً للفرد املعقول ،وأكّدوا عىل
منحى آخر وزعموا أ ّن أفالطون ينكر
أنّه يعتقد بولوج املحسوس يف الحقائق أيضاً؛ يف حني أ ّن بعض الباحثني نحو
ً
عامل املحسوسات من أساسه.
الحس واملا ّديات باطالً وال
لنفرتض أ ّن أفالطون يع ّد عامل الـ ُمـثُل والعقول بكونه عامل الحقيقة ،ويرى أ ّن عامل ّ
وجود له بحيث ليس له حقيق ٌة ت ُذكر؛ لك ّن القدر املتيقّن أنّه ال مينح األصالة للذهن بحيث يع ّد عامل العقول من
سنخه ،يف حني أنّنا نرى أ ّن أولئك الذين ال يلتزمون بأصول البحث العلمي يزعمون أنّه مينح األصالة للذهن .من
أمثلة ذلك ما جاء يف كتاب جورج بوليسرت ومؤلّفات الدكتور آراين،اذ نجد كثريا ً من هذه املزاعم التي ال أساس
لها من الص ّحة ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل مصادر الفكر املاركيس؛ وكام ذكرنا آنفاً ،فالحقيقة عىل خالف هذا
[[[
امل ّدعى ،أل ّن أفالطون مل يقل بوجود فردين أحدهام محسوس واآلخر معقول.

 رأي أفالطون حول ال ُبعد املج ّرد للام ّدةمحور البحث هو نظرية الـ ُمـثُل األفالطونية ،وقد ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا آراء أخرى ميكن ع ّدها
املرتكزات األساسية ملا طرحه أفالطون.
من جملة ما ذكره ابن سينا قوله أ ّن التعليامت ّ
تدل عىل املعاين الرياضية غري املا ّدية وهي تتمتّع بوجو ٍد
مج ّر ٍد ،أي إ ّن األعداد واملقادير ليست ما ّدي ًة ح ّدا ً وال وجودا ً؛ فهي غري ما ّدي ٍة من ناحية الح ّد مبعنى أ ّن املا ّدة
مل تؤخذ بنظر االعتبار يف تعريفها ومن ثم فالذهن بإمكانه تجريدها من املا ّدة يف نطاقه الفكري ،وهذا مبعنى
أ ّن التعليامت املج ّردة عن املا ّدة تكون معقولةً ،لذلك قال« :جعلوها مستح ّق ًة للمفارقة وجوداً» .وقد ذكر هذا
الرأي من دون أن يشري إىل قائله بالتحديد.
إذن ،كانوا يعتقدون بوجود العدد واملقدار املج ّردين ،لك ّن أفالطون مل يكن يعتقد بهذا اليشء ،بل كان
مذهبه عىل عكس ذلك متاماً ،اذ يرى أ ّن الصور الطبيعية والنوعية  -األنواع املا ّدية والطبيعية  -هي املفارق
املوجود من املا ّدة وأنّها حقائق مج ّردة ،وال يوجد عد ٌد مج ّر ٌد ماورا ٌّيئ وال مقدا ٌر بهذه الصفات ،لكن لدينا إنسا ٌن
ماورا ٌّيئ وكذلك حيواناتٌ وشج ٌر بهذه الخصوصية.
إ ّن أفالطون مل يقل بتاتاً بوجود بُ ٍ
مـم قال هو أ ّن ال ُبعد املج ّرد من
عد مج ّر ٍد من املا ّدة يف الخارج ،بل مراده ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .551 - 548
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املا ّدة يعتقد به الذين يع ّدون التعليامت أمورا ً مج ّردةً .وهذه املسألة ما زالت مطروح ًة عىل طاولة البحث يف
العلوم الفلسفية إىل يومنا هذا.
عم
أ ّما يف مجال حقيقة املكان فقد طرحت عدد من النظريات نُسبت إحداها ألفالطون ومضمونها يختلف ّ
كل أم ٍر يُنسب لإلرشاقيني وشيخ اإلرشاق
نسبه ابن سينا له ،وقد نسبها البعض لإلرشاقيني ،وكام هو معلو ٌم فإ ّن ّ
منسوب أيضاً ألفالطون.
فهو
ٌ
ومن الجدير بالذكر أ ّن بعضهم يذهب إىل تجريد املكان من املا ّدة ،أي يع ّده بُعدا ً مج ّردا ً عن املا ّدة ،ويف هذا
الصدد قال الشيخ الرئيس :يرى أفالطون أ ّن الصور مج ّرد ٌة من املا ّدة لكونه يع ّدها حقائق غري ما ّدي ٍة ،لك ّنه مل يقل
مـم ننسبه إليه يف كتبنا .وقد ذكر ابن سينا برهاناً
بال ُبعد املج ّرد عن املا ّدة يف تعليامته؛ وهذا األمر عىل العكس متاماً ّ
ساقه الذين ال يقولون بال ُبعد املج ّرد عن املا ّدة إلثبات وجهتهم الفكرية هذه ،حيث يع ّدون هذا ال ُبعد محاالً ألنّه
إ ّما أن يكون متناهياً أو غري متنا ٍه ،فإذا كان غري متنا ٍه سوف يطرح ٌ
سؤال حول ماهية تلك العلّة غري املتناهية التي
أوجدته ،فهل أ ّن طبيعته هي التي اقتضت وجوده أو هناك يش ٌء آخر اقتىض ذلك؟ أي هل أنّه ظهر للوجود من
جهة كونه بُعدا ً ومج ّردا ً أو ال؟ أو هل أ ّن طبيعته ال تقتيض كونه غري متنا ٍه ،بل هناك أم ٌر آخر يقتيض ذلك؟ لو قيل
باقتضاء طبيعته لهكذا بُعد ،يرتت ّب عىل ذلك أنّه ال يتّصف ب ُب ٍ
عد غري متنا ٍه ،وهذا ٌ
خالف املفروض.
الشق الثاين من الكالم وقيل
إذن ،ال ميكن القول إ ّن ال ُبعد يع ّد بُعدا ً لكونه مساوقاً لعدم التناهي ،ولو اختري ّ
ٍ
حينئذ منبثقاً من جهة عدم تناهيه وليس من
إ ّن ال ُبعد يع ّد غري متنا ٍه إثر تج ّرده من املا ّدة ،يصبح عدم تج ّرده
حيث كونه بُعدا ً جامعاً للام ّدة والتج ّرد معاً؛ ويف هذه الحالة ال يرد اإلشكال السابق ،لذا من يقول بهذا الرأي
ال ب ّد له من القول بكون البُعد يع ّد بُعدا ً من منطلق كونه غري متنا ٍه ،ومبا أنّه مقرت ٌن باملا ّدة فطبيعته تقتيض أن
يكون متناهياً .إذن ،ال ب ّد لنا من القول إ ّن املا ّدة تفيد الحرص  -التناهي  -والصورة ،ولك ّن األمر املتيقّن هو أنّها
ليست سوى استعدا ٍد ال أكرث ،فهذا الكالم يعني ع ّد ال ُبعد ما ّد ًة وع ّد املا ّدة صورةً ،كام ّ
يدل عىل أ ّن البع ّد يع ّد
بعدا ً ألنّه مستع ٌّد ألن يكون متناهياً وغري متنا ٍه؛ ومن ثم فاملا ّدة هي التي تضفي عليه خصوصية التناهي يف
حني أنّنا نعلم بكون املا ّدة ال تفيد أيّة حال ٍة وال صور ٍة وال شكلٍ  .استنادا ً إىل هذا الكالم ،ال ميكن القول إ ّن البُعد
املج ّرد يتّصف بالالتناهي من جهة كونه بُعدا ً أو من حيث كونه مج ّردا ً ،لذا لو قيل إ ّن ال ُبعد املج ّرد هو أم ٌر متنا ٍه
ٍ
حينئذ ات ّصافه بالصورة والشكل؛ ومن هذا املنطلق يطرح السؤال اآليت :ما هو منشأ هذا التناهي
فمن الواجب
معيٍ ،وذلك مبعنى اتّصاف أحد
املعي بح ٍّد؟ إ ّن ما يرتت ّب عىل كون اليشء متناهياً هو أن يكون محدودا ً بح ٍّد ّ
ّ
األجسام املتناهية بأشكا ٍل وحدو ٍد مختلف ٍة .عىل سبيل املثال فاليشء الذي تكون أبعاده بقياس مرتٍ طوالً وعرضاً
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وارتفاعاً ،فهو متنا ٍه ،ولو كان هذا القياس مرتين يصبح متنا ٍه أيضاً؛ وهل ّم ج ّرا ً إىل ما ال نهاية اذ ميكن افرتاض
لكل جسمٍ متنا ٍه.
أبعا ٍد مختلف ٍة ّ
املعي؟ كيف ات ّصف اليشء املتناهي بهذا الح ّد من دون أن يكون أكرب منه وال
إذن ،ما هو منشأ هذا الح ّد ّ
أصغر؟ بالطبع ال ب ّد من القول هنا إ ّن العلل الخارجية هي السبب وراء ذلك ،واملراد منها العوارض واملقتضيات
الخارجية .فهذا التفسري يناظر الرأي املطروح حول الصور املا ّدية ،كام لو ُسئل عن السبب يف كون الهواء بهذه
أقل؟ لذا ال ب ّد لنا من القول إ ّن جملة األوضاع والعلل الخارجية هي التي
الك ّمية املع ّينة وملاذا ال يكون أكرث أو ّ
تقتيض وجود الهواء ،وكذلك تقتيض بأن يكون بهذه الك ّمية املع ّينة من دون ٍ
نقص أو زياد ٍة؛ فطبيعة الهواء ال
تقتيض هذا األمر بذاتها ،لك ّنها مستع ّد ٌة ألن تكون بهذه الك ّمية املوجودة أو نصفها أو عرشها أو أضعافها ،ألنّها
رهين ٌة يف هذا األمر للعلل الخارجية التي تجعلها تتّصف بهذا الح ّد بالتعيني أو بحدو ٍد أخرى .إن أردنا تطبيق
هذه القاعدة عىل ال ُبعد املج ّرد فال ب ّد لنا من القول بأ ّن بُعدنا املج ّرد مل ي ُعد مج ّردا ً لكونه ما ّدياً.
فحوى هذه املناقشة هو ما طرحه ابن سينا حول نظرية أفالطون ،اذ يعتقد بأ ّن التعليامت  -املثُل -
األفالطونية ليست مج ّرد ًة عن املا ّدة ،وإنّ ا هي صو ٌر مج ّرد ٌة من املا ّدة فحسب؛ لك ّن الشيخ هنا اكتفى بنقل
[[[
بعض اآلراء من دون أن يشري إىل رأيه الذي يتب ّناه عىل هذا الصعيد ،اذ ف ّند ال ُبعد املج ّرد عىل لسان أفالطون.

 املعرفية األفالطونيةنتط ّرق يف هذا املبحث إىل بيان األصول املعرفية من وجهة نظر أفالطون:

أ ّوالً :إمكانية امتالك املعرفة
يعتقد أفالطون بإمكانية تحقّق املعرفة لدى اإلنسان ،لك ّنه يرى أ ّن املعرفة الحقيقية ليست من سنخ
املحسوسات ،بل هي من سنخ املعقوالت؛ كام يرى أنّها ال توجد علامً جديدا ً وإنّ ا مج ّرد تذكريٍ
بعلوم مكنون ٍة يف
ٍ
باطن النفس اإلنسانية.
لكل نو ٍع من األنواع يف الكون ،وهذا يعني اعتقاده بوجود
ومن جملة ما يعتقد به أفالطون هو وجود مثا ٍل ّ
رب النوع يف
(رب النوع)؛ ولك ّن املقصود من ّ
فر ٍد عقال ٍّين ،وهو ما أطلق عليه الوثنيون يف العهود السالفة اصطالح ّ

لكل نوعٍ .وعىل هذا األساس ذهب أفالطون إىل القول بكون املعرفة ال تتعلّق بالفرد
الفلسفة هو الفرد العقال ّين ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .519 - 516
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املحسوس من األساس وإنّ ا تتعلّق باملثال الذي ال يكتنفه الخطأ ،واإلنسان قبل أن يلج عامل املا ّدة ،كان موجودا ً
جب مسدول ٍة عىل إدراكاتنا ومعارفنا،
يف عامل املثال وهناك كان يُدرك ّ
كل يش ٍء؛ لذا فاألجسام هي عبار ٌة عن ُح ٍ

عب عنها يف عامل املا ّدة بكونها (معارف) هي يف الواقع ناشئ ٌة من املعرفة األوىل وتتحقّق
ومن ثم فاملسائل التي يُ ّ
لدى اإلنسان املا ّدي إثر زوال تلك الـ ُحجب .بنا ًء عىل هذا ،يرى أفالطون أ ّن العلم يف الحياة الدنيا ليس سوى
[[[
استذكا ٍر ملعارف سابقة.

ثانياً :الوسائل املعرفية
مدرسة أفالطون الفكرية مستقلّ ٌة من نوعها عىل صعيد الوسائل املعرفية ،اذ يع ّد العقل هو السبيل الوحيد
أي ٍ
البت
منط من أمناط املعارف دون االعتامد عىل عقله [[[.ولكن ال ميكن ّ
للمعرفة ،أي ال ميكن لإلنسان امتالك ّ
فيام إن كان يتّفق مع العرفاء باعتبار القلب واحدا ً من هذه الوسائل أيضاً رغم شيوع فكرة كونه فيلسوفاً إرشاقياً،
فقد أكّد الشهيد مط ّهري عىل عدم ثبوت هذا الرأي وأعرب عن شكّه يف ذلك ،بل ع ّد القائلني به مخطئني مشريا ً
إىل أ ّن الفالسفة القدماء من أمثال شيخ اإلرشاق وابن سينا ومؤ ّرخي علم الفلسفة ،مل يقولوا بأ ّن أفالطون كان
[[[
إرشاقياً بهذا املعنى.

ثالثاً :املصادر املعرفية
حواسه ،ومبا أ ّن
ال يعتقد أفالطون بكون الطبيعة مصدرا ً للمعرفة من منطلق أ ّن اإلنسان يرتبط بها عن طريق ّ
الحواس تع ّد أمورا ً جزئي ًة فهي ليست حقيقي ًة كام يقول ،إذ يع ّد االستدالل العقيل بأنّه الوسيلة املعرفية الوحيدة
ّ
[[[
ويُطلق عىل العمليات االستداللية ديالكتيك.

رابعاً :النفس العالِمة
يقول أفالطون إ ّن النفس كانت موجود ًة يف عا ٍمل آخر قبل هذا العامل ،وهو عامل الـ ُمـثُل اذ اطّلعت عىل
ٍ
جديد تكتسبه يف
الحقائق هناك ،لك ّن البدن أصبح حجاباً يسرتها عن تلك املعلومات والحقائق؛ لذا ّ
فكل علمٍ
الحياة الدنيا هو ليس جديدا ً يف الواقع ،وإنّ ا تذكا ٌر لتلك العلوم السالفة ،فقد كان يعتقد بأ ّن العلم ال يتعلّق
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .32
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .359
[[[  -المصدر السابق ،ص .363
[[[  -المصدر السابق ،ص .389 ،372 ،359
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باملحسوسات لكونها متغري ًة وجزئي ًة وزائلةً ،يف حني متعلّق العلم ال ب ّد من أن يكون ثابتاً وكلياً ودامئاً ،فا ِإلدراكات
الحاصلة ل ِإلنسان يف هذا العامل ليست أَشياء جديدة ،وإنّ ا هي تذكّ ٌر للعهد السابق[[[.

 التعارض بني آراء أفالطون وأرسطوبشكل عا ٍّم تستند إىل ثالثة أركانٍ أساسي ٍة،
سوا ٌء اعتربنا أفالطون إرشاقياً أو مل نعتربه كذلك ،فمبادؤه الفلسفية ّ
إال أ ّن تلميذه أرسطوا خالفه فيها.
وهذه األركان الثالثة هي:
 )1نظرية الـ ُمـثُل :هذه النظرية تؤكّد عىل أ ّن ما هو مشهو ٌد يف عاملنا هذا من جواهر وأعراض ،هو مج ّرد
ٍ
انعكاس لحقائق ذلك العامل.
ظل لحقائق موجود ٍة يف عا ٍمل آخر؛ أي إ ّن األمور املوجودة يف هذا العامل هي مج ّرد
ٍّ
اإلنسان عىل سبيل املثال يعيش يف هذا العامل ،ولك ّن أصله واح ٌد وحقيقته واحدةٌ ،فاإلنسان األصيل والحقيقي
موجو ٌد يف ذلك العامل؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر الكائنات.
يُطلق أفالطون عىل تلك الحقائق عنوان (فكرة  )ideeوقد ترجمت يف العهد اإلسالمي إىل (مثال) ،فأصبحت
نظريته تنضوي تحت عنوان (الـ ُمـثُل األفالطونية).
الشيخ الرئيس ابن سينا عارض الـ ُمـثُل األفالطونية بش ّد ٍة ،يف حني أ ّن شيخ اإلرشاق شهاب الدين السهروردي
ٍ
فسا
بكل ما أُويت من ق ّو ٍة ،كام أنّها حظيت
أيّدها ودافع عنها ّ
بتأييد من قبل املريداماد وصدر املتألّهني إال أنّهام ّ
عم قاله شيخ اإلرشاق؛ كذلك أيّدها املري فندرسيك الذي هو أحد حكامء العهد الصفوي
الـ ُمـثُل بتفسريٍ يختلف ّ
لدرجة أنّه نظم قصيد ًة باللغة الفارسية حولها وقد ترجمت إىل العربية كام يأيت:
وجميل
ٌ
ائع
“إنّ الفلك مبا يحتوي من ٍ
نجوم ،ر ٌ
وصورته التي يف األسفل هي نفسها التي يف األعىل
وصورته السفىل إذا ارتقى عليها بسلّم املعرفة
إىل األعىل ،فسوف تكون كاألصل
[[[  -المصدر السابق ،ص .475 - 123
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وسوف تكون الصورة العقلية الالنهائية والخالدة
واحدةً ،سوا ٌء وجد األفراد جميعاً أم مل يوجدوا
وقد أودع العارفون املاضون هذا الحديث يف ال َّرمز
ولن يُدرِك هذا ال َّرمز إال من كان عارفاً
ظاهري
فهم
أي ٍ
ٍّ
وال ُيدرِك عمق هذا الحديث ّ
ح ّتى لو كان الفارايب أو ابن سينا»
 )2نظريته حول روح اإلنسان :يعتقد أفالطون أ ّن األرواح قد خُلقت قبل أن تتعلّق باألبدان ،اذ أُبدعت يف
علوي هو عامل الـ ُمـثُل؛ ث ّم خُلقت األبدان فتعلّقت بها.
عا ٍمل ٍّ
تركيب
 )3العلم هو عبار ٌة عن استذكا ٍر للمعلومات وليس اكتساباً حقيقياً لها :هذه النظرية هي يف الواقع
ٌ
وكل أم ٍر نظ ّن
كل ما نتعلّمه يف هذا العامل ّ
بني النظريتني السابقتني ،وهي مبثابة استنتا ٍج منهام ،وهذا مبعنى أ ّن ّ
أنّنا جاهلون به ث ّم نتعلّمه ،هو يف الحقيقة مج ّرد استذكا ٍر لتلك املعلومات التي ك ّنا منتلكها سابقاً؛ ألنّنا قلنا
معلوم ومجهو ٍل يف ذلك العامل الذي هو عامل الـ ُمـثُل.
كل ما هو
علوي ،اذ شاهدت ّ
ٍ
بوجود الروح قبل البدن يف عا ٍمل ٍّ
تتجسد يف مثاله ،ونظرا ً لكون األرواح قد أدركت الـ ُمـثُل يف ذلك العامل؛ فاألرواح
إذن ،مبا أ ّن حقيقة ّ
كل يش ٍء ّ
قبل أن تلج يف عامل الدنيا وتتعلّق بالحياة املا ّدية ،كانت موجود ًة يف عامل الحقائق ،لك ّننا نسينا تلك الحقائق بعد
أن تعلّقت أرواحنا بأبداننا.
البدن بالنسبة إىل الروح مبثابة الحجاب املسدول عىل مرآ ٍة بحيث يحول دون انعكاس النور منها وظهور
صور األشياء فيها؛ وهذا الحجاب ميكن أن يزول إثر (الديالكتيك) أي البحث والجدل العقيل ،أو بسبب املحبّة
واالرتياض النفيس عن طريق السري والسلوك املعنوي ،ومن ث ّم ينعكس النور من املرآة وتظهر صور األشياء فيها.
ذكرنا آنفاً أ ّن أرسطو خالف أُستاذه أفالطون يف األركان الثالثة املذكورة ،وبيان هذا الخالف كام يأيت:
الكل أمرا ً ذهنياً.
الكل املثا ّيل الذي يع ّد مج ّردا ً وملكوتياً ،وهذا مبعنى ع ّده كلّية األمر ّ
أ ّوالً :أنكر أرسطو وجود ّ
ثانياً :قال إ ّن الروح ت ُخلق بعد خلقة البدن ،أي إنّها ترى الوجود حني اكتامل خلقة البدن ،لذا فهو ليس حجاباً
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عليها ،بل عىل عكس ذلك ،فهو وسيل ٌة لها يعينها عىل اكتساب املعلومات؛ فاإلنسان كام هو معلو ٌم يعتمد عىل
والحواس بدورها عبار ٌة عن وسائل ما ّدية بدنية ،لذلك أكّد أرسطو عىل كون الروح مل
حواسه لكسب املعلومات،
ّ
ّ
تكن موجود ًة يف عا ٍمل آخر سبق عامل األبدان يك يقال إنّها اكتسبت معلوماتها يف رحابه.
االختالف بني آراء أفالطون وأرسطو حول املسائل التي أُشري إليها وبعض املسائل األخرى ،استم ّر حتّى بعد
وفاتهام .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن مدرسة اإلسكندرية التي كانت تدعم آراء أرسطو ،فيها أتبا ٌع يتب ّنون نظريات
أفالطون أيضاً.
كام أ ّن الفيلسوف أفلوطني اإلسكندري كان له أتبا ٌع يف هذه املدرسة يطلق عليهم األفلوطينيون املحدثون،
مؤسس
وهو
ٌّ
مرصي ينحدر من أُصو ٍل إغريقي ٍة ،وقد أطلق عليه املؤ ّرخون املسلمون اسم (الشيخ اليوناين)ّ .
األفلوطينية املحدثة هو أمونيوس سكاس (السقاص) ،واألفكار التي طرحتها هذه املدرسة كانت جديد ًة من
[[[
نوعها مقارن ًة مع تلك التي طرحها سلفهم.

 فلسفة األخالق األفالطونيةطرح أفالطون نظريته األخالقية يف ضمن نظريته االجتامعية ،وهذا مبعنى أنّه يصل إىل األخالق من ب ّوابة
الحكمة املدنية (سياسة املدن) ،اذ يبتدئ طرح مباحثه من موضوع العدل االجتامعي حتّى يصل إىل العدل
األخالقي الفردي.
يعتقد أفالطون بوجود ثالثة أشياء أصيل ٍة فحسب ،وهي العدل والجامل والحقيقة [[[،ويرى أ ّن هذه املبادئ
الثالثة تعود يف األساس إىل أم ٍر ٍ
أصيل
واحد ،وهو الخري؛ وعىل هذا األساس ذهب إىل القول بأ ّن الكون فيه يش ٌء ٌ
واح ٌد فقط يتمثّل يف الخري ،وهو يف الواقع أم ٌر مرتت ٌّب عىل األخالق ،وبيان ذلك كام يأيت:
كل إنسانٍ عىل حقّه ،وقدرته عىل فعل ما يناسبه ويليق بشأنه [[[،وع ّرف
ع ّرف أفالطون العدل بأنّه حصول ّ
كل ٍ
منط من
العدل الفردي بأنّه النظام املؤث ّر واملنتج ،وانسجام قوى أحد الناس مع بعضها ،وذلك مبعنى ات ّخاذ ّ
[[[
رصفاته.
القوى اإلنسانية مكانها
ّ
الخاص بها بحيث تفي بدو ٍر يف سلوكيات اإلنسان وت ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفة اخالق (باللغة الفارسية) ،ص 149 - 147؛ مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .142 - 141
[[[  -تاريخ فلسفة (باللغة الفارسية) ،ويل ديورانت ،ص .34
[[[  -المصدر السابق ،ص .35
[[[  -المصدر السابق.
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إذن ،ميكن تلخيص داللة تعريف أفالطون للعدل بكال صنفيه االجتامعي والفردي ،بأنّه تحقّق التوازن
والتناسب .حسب هذه القاعدة فالتوازن والتناسب يدلّ ن عىل الجامل ،ومن هذا املنطلق نقول إ ّن العدل يعود
ٌ
معقول؛ الصنف األ ّول ميكن
محسوس واآلخر
يف األساس إىل الجامل .الحقيقة أ ّن الجامل عىل صنفني ،أحدهام
ٌ
النبي يوسف (ع) ،والصنف الثاين هو ما ميكن إدراكه بالعقل وليس
تشبيهه بجامل الورد أو الطاووس أو جامل ّ
نعب عنه بـ ُحسن العمل
بالحس كجامل الصدق واألدب والتقوى واإليثار وخدمة الناس .الجامل املعقول هو ما ّ
ّ
أو الخري األخالقي ،وجامل العدالة هو من سنخ الجامل املعقول وليس املحسوس؛ لذا فإ ّن العدل يرجع يف الواقع
إىل الخري.
العدل هو ناموس الكون والحياة ،فنظام الوجود بأرسه يرتكز عىل أساس العدل وال َّنظم والتناسب ،لذا ميكن
القول إ ّن الكون متق ّو ٌم عىل قواعد العدل واالنسجام؛ لذا لو أ ّن أحدا ً تع ّدى حدود العدل وتجاوز صالحياته
سيقتص
الخاصة به ،فهو بطبيعة الحال سينال بعض املزايا ويحقّق بعض أهدافه خالل فرت ٍة مع ّين ٍة ،لك ّن الله تعاىل
ّ
ّ
الحق ألهله.
منه ويعيد ّ
طبيعتنا املحيطة بنا تشبه املل ّحن الذي يقود الجوقة املوسيقية وينظّم شؤونها يك تعزف األلحان املناسبة وال
ٍ [[[
أي صوت شاذٍّ ،اذ إنّها تجعل الوجود متناسقاً منسجامً دون عو ٍج وانحراف.
يصدر منها ّ
يعتقد أفالطون أ ّن الحقيقة تعني إدراك العدل العاملي واألخالقي ،فالخري برأيه سوا ٌء كان أخالقياً أو غري
أخالقي ،هو حقيق ٌة عيني ٌة مستقلّ ٌة عن الذهن من قبيل الحقائق الرياضية والطبيعية املوجودة خارج نطاقه؛
ٍّ
والخري األخالقي موجو ٌد أيضاً وهو ليس حصيل ًة لعالقة الذهن بالواقع الخارجي  -أي إنّه ليس أمرا ً نسبياً  -بل
مطلق وموجو ٌد بذاته .الخري ال يع ّد حقيق ًة مستقلّ ًة عن الذهن ،كام أنّه من الناحية املعرفية يع ّد أمرا ً نظرياً
هو ٌ
وليس بديهياً ،لذا إن أردنا معرفته فال مناص لنا من اللجوء إىل القواعد املنطقية والفلسفية ،ومن هذا املنطلق
فالفالسفة فقط هم الذين ميتلكون القدرة عىل اكتساب املعرفة.
ماهية الخري واحد ٌة لدى الجميع ،فال فرق فيه بني الرجل واملرأة ،والكبري والصغري ،والعامل والجاهل ،والفرد
واملجتمع؛ واألخالق عىل هذا األساس تكون أمرا ً شمولياً ال يُستثنى منها أح ٌد ويف الحني ذاته لها مبادؤها وأُسسها
الثابتة.
كل من أفالطون وأُستاذه سقراط ،اذ نستوحي
ميكن لإلنسان فعل الخري مبج ّرد معرفته له ،وهذا ما أكّد عليه ٌّ
[[[  -المصدر السابق ،ص  35و .36
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من تعاليمهام أ ّن اإلنسان حينام يتع ّرف عىل العلم الحسن فليس من املمكن له تركه إن أمكنه فعله؛ وأوعزا
السبب يف تركه من قبل بعضهم إىل الجهل ،لذا ال ب ّد من مكافحة الجهل واجتثاثه ملواجهة الفساد األخالقي
وإقرار الخري يف املجتمع .بنا ًء عىل هذه القاعدة ،ع ّد سقراط الحكمة مصدرا ً أساسياً لجميع الفضائل األخالقية،
كل فضيل ٍة تع ّد رضباً من رضوب الحكمة؛ فالشجاعة مثالً تعني معرفة األمور التي يجب أن نخشاها وتلك
أي إ ّن ّ
التي يجب أن ال نخشاها ،والعفّة تعني معرفة حدود وقيود االستجابة للشهوة والغرائز النفسانية وما يجب
فعله وتركه عىل هذا الصعيد ،والعدل يعني معرفة األصول واملعايري الكلّية التي يجب عىل أساسها التعامل مع
[[[
اآلخرين.
يرى أفالطون أ ّن اإلنسان الذي يصبح فيلسوفاً فهو شاء أم أىب سيتح ّول إىل فر ٍد صال ٍح ،إذ من املستحيل مبكانٍ
اجتامع الفلسفة مع سوء الخلق واالنحراف يف ٍ
نفس واحد ٍة ،ومن ثم فالفيسلوف ح ّقاً ال مناص له من أن يكون
إنساناً مستقيامً.
هناك مؤاخذاتٌ ذكرت عىل نظرية األخالق األفالطونية ،ومن جملتها ما يأيت:
ومستقل بحيث يكون منفصالً عن الذهن البرشي ،وهو عىل هذا
ٌّ
حقيقي
 ) 1ع ّد أفالطون الخ َري بأنّه أم ٌر
ٌّ
األساس يناظر األمور الرياضية والطبيعية ،فكام أ ّن األشكال الهندسية كالدائرة أو املثلث أو املربّع ،تكون مستقلّ ًة
عن ذهننا الذي يرتبط بها مبج ّرد عالق ٍة استكشافي ٍة؛ كذا هو الحال بالنسبة إىل الخري ،فهو حقيق ٌة موجود ٌة يتمكّن
ذهننا من استكشافها والتع ّرف عليها.
مطروح للنقاش لكونه ّ
يدل عىل اعتقاد أفالطون بعدم وجود فرقٍ
ذكرنا آنفاً وسنذكر الحقاً ،أ ّن هذا الرأي
ٌ

بني مبادئ الحكمة النظرية والحكمة العملية.

 ) 2مبا أ ّن أفالطون ع ّد الخري األخالقي مستقالً عن الذهن ،فقد أنكر وجود أيّة نسبي ٍة يف األخالق؛ وهذا الرأي
هو اآلخر ُعرض ٌة للنقاش ،وسوف نتناولة بالرشح والتحليل الحقاً.
 ) 3أفالطون حذا حذو أُستاذه سقراط وع ّد العلم والحكمة واملعرفة كافي ًة لتحقّق األخالق ،لك ّن الحقيقة
غري ذلك ،فهذه األُمور لوحدها غري كافي ٍة لصدق األخالق الفاضلة ،إذ ال ب ّد من اشرتاط الرتبية إىل جانب املعرفة،
ٍ
ملكات نفساني ٍة تنسجم مع مقتضيات العلم والحكمة.
ويراد من الرتبية هنا إيجاد

[[[  -مح ّمد علي فروغي ،سير حكمت در اروپا (باللغة الفارسية) ،ج  ،1فصل :أحوال سقراط.
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وبيان ذلك كام يأيت :ع ّد أفالطون التعليم كافياً لتحقّق الخري لدى اإلنسان لك ّنه مل يُرش إىل الرتبية التي هي دعام ٌة
[[[
أساسي ٌة إىل جانب التعليم؛ وهذه املؤاخذة ذكرها تلميذه الشهري أرسطو الذي عارضه وعارض سقراط أيضاً.

 املدينة الفاضلةطرح أفالطون نظري ًة اجتامعي ًة تحت عنوان املدينة الفاضلة عرفت بـ (جمهورية أفالطون الفاضلة) ،وقد
تب ّناها بعده الحكيم املسلم أبو نرص الفارايب وطرح عىل أساسها عددا ً من النظريات.
استند هذان الحكيامن يف طرح نظرياتهام إىل مسألة صالح اإلنسان ،ذلك ألنّهام مينحان األصالة للفرد وس ّخرا
لتول زمام أمور املجتمع؛ إال أنّهام مل يتط ّرقا إىل
جل اهتاممهام حول بيان ماهية األشخاص الالئقني علمياً وعملياً ّ
ّ
بيان ماهية البُنى واألنظمة االجتامعية كام مل يوضّ حا مزايا تلك األنظمة التي يجب أن يتص ّدى إلدارتها النخبة
من أبناء املجتمع.
ذكرت مجموعة من املؤاخذات عىل هذه النظرية ،مبا فيها عدم إعارة أهمي ٍة للنظام االجتامعي الشامل رغم
كونه ذا تأث ٍري كب ٍري عىل فكر اإلنسان وسلوكه وروحه ،وال فرق يف ذلك بني عا ّمة الناس واملسؤولني .واملؤاخذة

صحيح ،أي إ ّن النظام
األخرى هي عدم التنويه عىل أ ّن النظام الصالح قلّام ينشأ فيه فر ٌد غري صال ٍح ،وأ ّن العكس
ٌ
صالح ،فعندما يكون النظام منحرفاً تصبح النخبة االجتامعية مه ّمشة ومييس الفرد
غري الصالح قلّام ينشأ فيه فر ٌد ٌ
الصالح عاجزا ً عن إثبات شخصيته املثالية.
وقد انتقد أحد العلامء نظرية أفالطون قائالً« :لقد تس ّبب أفالطون بحدوث خطأ وخط ٍر متواصلٍ عىل صعيد
الفلسفة السياسية من خالل بيان ماهية الفرد الالئق لقيادة املجتمع ،لك ّننا نعتقد أنّ األنسب لحكم العقل
املؤسسات االجتامعية بحيث ال يُفسح املجال للمنحرفني بقيادتها وإلحاق
واألكرث نفعاً هو كيفية تنظيم شؤون ّ
الرضر بها».
املؤسسات االجتامعية
إ ّن أهمية الزعامء الصالحني تكمن فقط يف املنهج الفكري الذي يتّبعونه إلصالح شؤون ّ
وتغيري واقعها نحو األفضل ،ولكن إن كان منهجهم الفكري الشامل ال يختلف عن أفكار وآراء الزعامء غري
ٍ
حينئذ بينهم سوى يف األخالق الشخصية ومن ث ّم ال يتمكّنون من إصالح شؤون املجتمع والسري
الصالحني ،فال فرق
به نحو مستقبلٍ أفضل.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،آشائي با علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص 201 - 197؛ مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .66
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ٍ
حينئذ إنّهام أعارا أه ّمي ًة للفئة االجتامعية الصالحة
لو أردنا توجيه نظرية أفالطون والفارايب فال ب ّد لنا من القول
املؤسسات االجتامعية ال أن تكون محكوم ًة من قبلها.
التي متتلك املق ّومات الالزمة ألن تكون حاكم ًة عىل ّ
املؤسسات االجتامعية بالنسبة إىل أعضاء املجتمع هي مبثابة الطرق واألزقّة واملنازل يف إحدى املدن ووسائط
ّ
فكل مدين ٍة ال ب ّد من أن يسري فيها الناس طبق خارطة شوارعها وأزقّتها ،فح ّريتهم يف
النقل التي تتح ّرك فيهاّ ،
التح ّرك مقيّد ٌة بهذه الخارطة فقط ،ولكن باستطاعتهم اختيار الطريق األقرص واألنسب بإرادتهم .وحتّى لو
ٍ
تخطيط مسبقٍ وت ّم متهيد شوارعها بشكلٍ
افرتضنا أ ّن هذه املدينة قد اتّسعت تدريجياً بشكلٍ عشوا ٍّيئ من دون
ال ينسجم مع أصول الهندسة املدنية ،لكن مع ذلك يبقى املواطنون فيها مضط ّرين ألن يسلكوا طرقها وأزقّتها
سبيل لهم
املتع ّرجة وامللتوية وال حيلة لهم دون ذلك رغم وجود مصاعب بالغة وعراقيل كثرية؛ لذا ليس هناك ٌ
سوى إيجاد تغيري ٍ
ات جذري ٍة يف خارطتها العا ّمة.
املؤسسات واملراكز االجتامعية والسياسية التي تعاين
وإن افرتضنا أ ّن املسؤولني الصالحني تص ّدوا لألمور يف ّ
رصف من يريد اختيار أفضل وأقرص طريقٍ ملقصده من بني
من نقص ،فإ ّن اختالف أدائهم مع أداء غريهم يشابه ت ّ
[[[
ٍ
تخطيط مسبقٍ .
الطرق املتع ّرجة وامللتوية يف املدينة التي يت ّم تشييدها عىل وفق

والحب
 أفالطونّ
الروح باعتقاد أفالطون شاهدت الجامل املطلق قبل ولوجها عامل الدنيا ،لذا فهي حينام تشاهد الجامل
الحب الجسامين ،مثل مح ّبة
الظاهري تستذكر ذلك الجامل املطلق فينتابها شعو ٌر بلوعة الفراق .كام يعتقد أ ّن ّ
ايض وليس واقعياً ،وإال فاملح ّبة الحقيقية تع ّد أمرا ً آخر وهي ال ُبنية األساسية إلدراك
الوجه الجميل ،هو ٌّ
حب افرت ٌّ
ٍ [[[
اإلرشاق والعيش يف كنف حيا ٍة أزلية.
وأكّد عىل أ ّن اإلنسان حينام يعشق أحدا ً فهو يسري نحوه يف بادئ األمر بشوقٍ وولعٍ ،لك ّن هذا العشق رسعان
الحب وفاتحة الكراهية وب ّوابة
ما يُدفن يف نفسه بعد أن يحقّق مراده ويلتحق مبعشوقه ،فالوصال هو مقربة ّ
[[[
السعي للخالص.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،ده گفتار (باللغة الفارسية) ،ص 284 - 282؛ مرتضى مط ّهري ،اسالم ومقتضيات زمان (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص 50
 51؛ مرتضى مط ّهري ،پيرامون جمهوري اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص .153[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .143
[[[  -مرتضى مط ّهري ،انسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص .94
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 أفالطون والجاملالبت فيام لو كان هذا التعريف صحيحاً أو ال ،حتّى لو فرضنا
ذكر أفالطون تعريفاً للجامل ،ولكن ال ميكن ّ
الكل ،لذا إن كانت لدينا مجموع ٌة تتّصف
ص ّحته فهو غري كاملٍ  ،اذ قال إ ّن الجامل هو انسجام األجزاء مع ّ
بانسجام ،فهي جميل ٌة حالها حال البناء املنتظم الذي تكون مك ّوناته من جدران وسقوف وأبواب
أجزاؤها
ٍ
وشبابيك ،متناسب ًة مع بعضها البعض.
خاص ًة بينها بحيث ال
لنقل إ ّن هذا التعريف
صحيح ،لكن يرد عليه أ ّن التناسب بني األجزاء بذاته يع ّد نسب ًة ّ
ٌ
ٍ
تعريف للجامل بهذا األسلوب .فقطرة املاء عىل سبيل املثال
ميكن بيانها يف إطار الجامل ،ومن ث ّم ال ميكن طرح
معي من غازي األوكسجني والهيدروجني ولكن ال ميكننا تعيني مقدار هذه النسبة بالتحديد،
مؤلّف ٌة من مقدا ٍر ّ ٍ
أي حا ٍل وال أحد
وكذا هو الحال بالنسبة إىل الطاقة الكهربائية ،اذ ال ميكن تعريفها سوى أنّها موجود ٌة عىل ّ
[[[
بإمكانه التشكيك بذلك؛ لذا ال ميكننا تعريفها بح ٍّد ٍ
وقيد ،لك ّننا مع ذلك نذعن بوجودها ح ّقاً.

 املساواة بني الرجل واملرأةذكر أفالطون برصيح العبارة أ ّن الرجل واملرأة ميتلكان استعدادا ً متشابهاً ولهام القابلية نفسها عىل أداء
وظائف متشابهة ،كام أكّد عىل أنّهام ميتلكان حقوقاً واحدةً.
ميكن القول إ ّن جميع اآلراء التي طرحت يف القرن العرشين حول املرأة وحقوقها ،مبا فيها تلك اآلراء املتط ّرفة
التي تجاوزت الح ّد عىل هذا الصعيد ،ترضب بجذورها يف الفكر األفالطوين وهذا األمر جعل أفالطون مثار إعجاب
ُدعاة تح ّرر املرأة وع ّدوه أباً للفلسفة.
ويف كتابه (الجمهورية) تح ّدث عن اشرتاك الرجل واملرأة حول تعديل النسل وحرمان بعض النساء والرجال
ٍ
بسامت عالي ٍة ،كام ذكر مباحث حول تربية األبناء خارج
من التناسل بدعوى وجوب تخصيصه بالذين يتمتّعون
نطاق األُرسة وتحديد عملية اإلنجاب بس ٍّن معيّن ٍة من عمر الزوجني ،أال وهي مرحلة الشباب والحيوية البدنية.
وقد أكّد أيضاً عىل رضورة تدريب النساء عسكرياً حاله ّن حال الرجال ،ودعا إىل إرشاكه ّن يف املسابقات
الرياضية؛ ولكن هناك استثناءان يف متب ّنياته الفكرية هذه ،وهام:
أ ّوالً :اعرتافه بضعف النساء وعجزه ّن مقارن ًة بالرجال نفسياً وعقلياً من الناحية الك ّمية وليس من الناحية
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفة اخالق ،ص .55
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النوعية .فهو يرى أ ّن القابليات املوجودة لدى النساء والرجال واحدةٌ ،وحتّى لو اعتربنا النساء يعانني من عج ٍز يف
جميع القضايا ،فهذا العجز ال يعني اختصاص الرجال بأعام ٍل تختلف عن تلك األعامل التي يؤ ّدينها.
رغم هذه اآلراء التي طرحها أفالطون حول تساوي املرأة مع الرجل ،لك ّنه يع ّدها ضعيف ًة ويحمد الله ويثني
عليه ألنّه مل يخلقه عىل هيئة امرأ ٍة وألنّه ُولد يونانياً وح ّرا ً وليس عبدا ً.
ثانياً :ما ذكره حول تحسني النسل واملساواة يف الرتبية بني الرجل واملرأة واشرتاكهام يف هذا املضامر ،يرتبط يف
الواقع بالطبقة الحاكمة ،أي امللوك والفالسفة الذين يع ّد الحكومة عىل اآلخرين ح ّقاً حرصياً لهم.
املعروف عن أفالطون أنّه يعارض النظام الدميقراطي يف السياسة ويؤيّد النظام األرستقراطي ،لذا فام أرشنا
[[[
إليه من أقوال يرتبط بهذه الطبقة ألنه ينظر إىل سائر الناس  -خارج الطبقة األرستقراطية  -بنظر ٍة أخرى.

 العالقات املشرتكة بني الرجال والنساءالخاصة
أحد املقرتحات التي طرحها أفالطون هو مبدأ االشرتاك الجنيس بني الرجل واملرأة وزوال العالقات
ّ
معي وعدم اختصاص الزوج بزوج ٍة مع ّين ٍة؛ ولك ّنه ق ّيد هذه العالقات
بينهام ،مبعنى عدم اختصاص الزوجة بزو ٍج ّ ٍ

املشرتكة بالطبقة العليا التي تتمثّل يف امللوك والفالسفة .هذا االقرتاح يف الحقيقة مل يحظ بقبو ٍل من قبل الحكامء،
بل إ ّن أفالطون نفسه عدل عنه فيام بعد.
وحسب األعراف البرشية من املمكن أن يتز ّوج الرجل من ع ّدة نسا ٍء ويُحسب ذلك امتيازا ً له بني أقرانه ،لك ّن
العكس غري صحي ٍح ،إذ مل يكن هذا األمر امتيازا ً للمرأة وسوف لن يكون كذلك مستقبالً .السبب يف هذا االختالف
بني الرجل واملرأة هو أ ّن الرجل يرغب بامتالك بدن املرأة ،يف حني أ ّن املرأة ترغب بامتالك قلبه وتضحيته يف
سبيلها ما دامت بني يديه؛ وما دام بدن املرأة بني يدي الرجل فهو ال يعري أه ّمي ًة ما إن كان قلبها له أو ال ،لذا
فهو ال يكرتث بالعواطف واألحاسيس التي يفقدها من النساء ،إال أ ّن املرأة تعري أه ّمي ًة بالغ ًة لعواطف الرجل
كل يش ٍء يف حياتها .بنا ًء عىل هذا الكالم ،ميكن القول هناك
وأحاسيسه لدرجة أنّها ترى فقدانها يعني خرسان ّ
معنوي ،فاأل ّول يتمثّل يف العالقات الجنسية التي تبلغ
عرصان أساسيان يف العالقة الزوجية ،أحدهام ما ّد ٌّي واآلخر
ٌّ
ذروتها إبّان عنفوان الشباب ومن ث ّم تت ّجه نحو الركود واالضمحالل شيئاً فشيئاً يف س ّن الكهولة والشيخوخة ،أ ّما
الثاين فهو ينعكس يف العواطف واألحاسيس املرهفة التي تربط بني الزوجني ،وهي تختلف عن القضايا الجنسية
ترتسخ وتتنامى أكرث وأكرث عىل م ّر الزمان إن كانت صادقةً؛ وهذا العنرص يع ّد أحد الفوارق األساسية بني
لكونها ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،نظام حقوق زن در اسالم (باللغة الفارسية) ،ص .171 - 170
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مـم هو عليه يف الرجل ،لذا فالعالقة الزوجية بالنسبة إىل املرأة تطغى عليها
الجنسني ألنّه لدى املرأة أقوى ّ
الصبغة العاطفية يف حني أنّها بالنسبة إىل الرجل غالباً ما تتّصف مبيز ٍة جنسي ٍة ما ّدي ٍة ،أو قد تكون هذه العالقة
لدى الرجل مرتكز ًة عىل العنرصين بشكلٍ متكافئ أحياناً.
يضاف إىل ما ذكر أ ّن املرأة تحتضن الجنني يف رحمها تسعة أشه ٍر ويف هذه الفرتة تكتنفها أحساسيس ومشاعر
ماس ٍة إىل محبّة زوجها بصفته والد هذا الجنني حتّى قيل إ ّن مدى محبّة األ ّم ألبنائها يتأث ّر
جيّاشة تجعلها بحاج ٍة ّ
املاسة ال ميكن
بشكلٍ كبريٍ مبدى املح ّبة التي تتلقّاها من والدهم الذي يع ّد السبب يف إنجابهم؛ وهذه الحاجة ّ
تلبيتها إال بواسطة زو ٍج ٍ
واحد .وعىل هذا األساس من الخطأ زعم أن تع ّدد الزوجات مياثل تع ّدد األزواج ،كام ليس
من الصحيح قول إ ّن التجربة أثبتت قدرة الرجل عىل تلبية الحاجة الجنسية لع ّدة نسا ٍء وأثبتت عجز املرأة عن
تلبية حاجة ع ّدة رجا ٍل؛ فهذه مقارن ٌة سقيم ٌة وغري متق ّوم ٍة عىل ٍ
علمي[[[.
أساس ٍّ

* أرسطو  384 - 322( Aristotleق م)
 ما بعد الطبيعة (امليتافيزيقا)الحكيم أرسطو هو أ ّول من اكتشف بعض املسائل التي مل تكن يف عرصه مص ّنف ًة يف ضمن أحد علوم الطبيعة
ولربا يكون أ ّول من طرح
ٍّ
أو الرياضيات أو األخالق أو االجتامع أو املنطق ،لذا ع ّدها منضوي ًة تحت علمٍ
مستقلّ ،
توصل إىل
نظرية أنّها تتمحور حول مفهوم «املوجود مبا هو موجود» يف جميع أعراضها وحاالتها ،ولعلّه أ ّول عا ٍمل ّ
كل علمٍ وأنّه املعيار األسايس يف متييزها عن مسائل العلوم
أ ّن «موضوع العلم» هو العامل الرابط بني مسائل ّ
األخرى؛ لذا ميكن ع ّده الرائد يف وضع أُسس علم ما بعد الطبيعة بصفته علامً مستقالً عن سائر العلوم ،والجدير
بالذكر هنا أنّه يجعل له اسامً معيّناً ،إال أ ّن آثاره حينام جمعت يف موسوع ٍة واحد ٍة د ّون هذا القسم من نظرياته
بعد قسم الطبيعيات ،ومبا أنّه مل يكن يندرج ضمن عنوانٍ
خاص ،فقد أُطلق عليه «ما بعد الطبيعة» أو
علمي ٍّ
ٍّ
[[[
«امليتافيزيقا».
عىل م ّر األيام ،شاع هذا املصطلح عىل األلسن وكأ ّن العلامء غفلوا عن أنّه وضع يف موسوعة أرسطو بعد قسم
خاص ،وقد تص ّور بعض العلامء من أمثال الحكيم ابن سينا أ ّن مسائله
الطبيعيات إثر عدم انضوائه تحت مس ّم ًى ٍّ
أقل تقدي ٍر  -تندرج يف ضمن الشؤون الخارجة عن عامل الطبيعة ،مثل الله تعاىل والعقول
كلّها  -أو بعضها عىل ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .351 - 349
[[[  -آراء أرسطو هذه تط ّورت وات ّسع نطاقها فيما بعد ومن ث ّم أضيفت إليها أمو ٌر كثيرةٌ ،وهذا األمر مشهو ٌد في مبادئ ماوراء الطبيعة لصدر
المتألّهين.
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املختصة بالذات اإللهية
األصح لتسميته هو علم «ما قبل الطبيعة» ،ذلك أل ّن املباحث
املج ّردة؛ لذلك ع ّدوا الوجه
ّ
ّ
[[[
جل شأنه قبل الطبيعة وليس بعدها.
املق ّدسة «مسائل علم الالهوت» تندرج ضمنه ،ومن البديهي أنّه ّ
مبعنى
بعد ذلك ا ّدعى بعض املتفلسفني املحدثني وال س ّيام األوروبيون أ ّن هذا العنوان يع ّد خطأً لفظياً قد يوحي ً
الحقيقي منه هو مصطلح «ما وراء الطبيعة» ألنه يشتمل
مغاي ٍر ملا يُراد منه ،لذلك ذهب كثري منهم إىل أ ّن املراد
ّ
عىل تلك األمور الخارجة عن نطاق الطبيعة؛ إال أ ّن الواقع عىل خالف هذا التص ّور ،فهذا العلم يتض ّمن األمور املرتبطة
كل موجو ٍد .ومع ذلك ،فقد ع ّرفوه بالقول :امليتافيزيقا هي عل ٌم
بالطبيعة وغري املرتبطة بها أيضاً ،أي أنّه يشمل ّ
يتمحور موضوعه حول الله واألمور املج ّردة عن املا ّدة.

 فائدة منطق أرسطويرى بعض العلامء عدم صواب قواعد علم املنطق ،لذلك ف ّندوها من األساس ،يف حني أ ّن آخرين ذهبوا إىل
صوابها لك ّنهم ج ّردوها من الفائدة وع ّدوا وجودها وعدمها سوا ًء مستدلّني عىل رأيهم هذا كام يأيت :الفائدة التي
ذكرت للمنطق هي ع ّده مج ّرد آل ٍة  -وسيل ٍة  -للعلوم األخرى ،لذا فهو ال يصون الذهن من الخطأ ،ومن ثم فمن
العبث مبكانٍ إتالف الوقت والجهد يف تحصيل قواعده.
من الجدير بالذكر هنا أ ّن بعض العلامء املسلمني من عرفاء ومتكلّمني ومح ّدثني ذهبوا إىل هذا الرأي أيضاً،
ومن جملتهم أبو سعيد أبو الخري والسريايف وجالل الدين السيوطي وأمني األسرتآباداي ،فهؤالء رفضوا مبدأ
[[[
هش القواعد.
االستدالل وع ّدوه ّ

 منطق أرسطو والتجربةيل ،والدليل عىل سقمه
هناك من يتص ّور أ ّن منطق أرسطو ليس تجريبياً ،وهذا التص ّور يف الحقيقة خطأ ج ٌّ
هو وجود عد ٍد كبريٍ من كتب املنطق املرتكزة عىل قواعده ومبا فيها مؤلّفات الحكيم ابن سينا الذي ارتكز منطقه
عىل هذه القواعد ،ناهيك عن أنّه قام بتطوير بعضها.
تجريبي ،يراد من ذلك اهتاممه الواضح بالتجربة املفيدة للقطع واليقني ،والفرق بينه
حينام يقال إ ّن منطق أرسطو
ٌّ
وبني غريه هو اعتقاد أرسطو بالتجربة وعدم اعتقاد غريه بها؛ ومحور االختالف يف الحقيقة يكمن يف اعتقاده بالقدرة عىل
إثبات املعايري املعرفية عىل أساس القواعد املنطقية خالفاً ملا ذهب إليه غريه.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،آشنائي با علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .157 - 155
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،1ص .136 - 135 ،102
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يل هو ع ّد املعرفة بذاتها معيارا ً لتحقّق املعرفة ،وعىل هذا
إذن ،أساس املنطق الذي يوسم بأنّه
ٌ
منطق تع ّق ٌّ
غنى عن أيّة معايري خارجية،
األساس فإنّنا يف نهاية األمر سوف ّ
نتوصل إىل معارف متق ّومة عىل معايري ذاتية يف ً
كل معرف ٍة تكون بحاج ٍة إىل معيارٍ ،إذ ال مناص لنا من معرفة هذا املعيار إن أردنا تحصيل املعرفة،
فقد قيل إ ّن ّ
وهذا املعيار بذاته مفتق ٌر إىل معيا ٍر آخر بطبيعة الحال ،وهكذا غريه إىل ما ال نهاية؛ من ثم سوف ال تتحقّق لنا
معرفة أيّة قضي ٍة وسوف نسلك مسلك الشكوكية بحيث نصبح شكوكيني ونضط ّر للقول بعدم وجود شيئاً اسمه
(علم) يف الدنيا.
قبل ما يقارب  350عاماً ويف الفرتة التي عارصها فرنسيس بيكون ( )Francis Baconبالتحديد ،ظهرت نظري ٌة
معي بداعي عدم وجود يش ٍء
كل معرف ٍة تقتيض وجود معيا ٍر ّ ٍ
يف مقابل نظرية أرسطو يف املنطق ،ومغزاها أ ّن ّ
اسمه معرفة ذاتية املعايري .يوعز هؤالء معيار بعض املعارف إىل املعرفة بذاتها ،ولكن يف نهاية املطاف يصبح
املعيار فعالً وليس معرفةً؛ وهذا مبعنى أ ّن العمل هو املعيار النهايئ للمعارف .عىل هذا األساس خطّؤوا املنطق
األرسطويئ زاعمني أنّهم و ّجهوا رضب ًة قاصم ًة للقواعد املنطقية التعقّلية والقياسية التي طرحها أرسطو ،ولكن من
الخطأ مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن منطق أرسطو كان قياسياً وليس تجريبياً بزعم كون املنطق منذ عهد بيكون أصبح تجريبياً
ومل ي ُعد قياسياً.
صحيح أ ّن القواعد املنطقية بعد بيكون قد تركّزت بشكلٍ
أسايس عىل املنهج التجريبي ،ولكن ليس من
ٌ
ٍّ
الصواب قول إ ّن منطق أرسطو يؤكّد عىل القياس فحسب واملنطق التجريبي يؤكّد عىل التجربة؛ فمنطق أرسطو
التخل عن
لكل من القياس والتجربة ،كام أ ّن أصحاب املدارس املنطقية األخرى أيضاً ال ميكنهم ّ
يضفي االعتبار ٍّ
[[[
القياس ،ومن ثم شاؤوا أم أبوا سوف يذهبون إىل كون القياس أمرا ً معتربا ً حاله حال التجربة.

 سبيل تحصيل املعرفةنظرية أرسطو يف العلم واملعرفة تتق ّوم يف األساس عىل أ ّن الروح يف بادئ األمر كانت مج ّرد استعدا ٍد وق ّو ٍة ومل
معلوم ومعقو ٍل بالفعل ،لذا فهي حصلت عىل جميع معلوماتها ومعقوالتها يف هذا العامل بشكلٍ
أي
ٍ
يكن لديها ّ

تدريجي.
ٍّ

قسموا العقل يف مراتب عىل وفق الدرجات التي يبلغها خالل تحصيله للمعرفة ،ومن
أتباع نظريات أرسطو ّ
ٌ
اختالف يف اآلراء حول بيان هذه
باملتحصل ،وبالطبع هناك
جملة ذلك العقل بالق ّوة والعقل بامللكة والعقل
ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .471 - 470
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املراتب العقلية .قيل إ ّن أ ّول من وضّ ح هذا الرتتيب طبقاً ملنهج أرسطو ،هو اإلسكندر األفرودييس الذي كان أحد
حكامء اإلسكندرية.
نظرية أرسطو تتب ّنى فكرة أ ّن إدراك الجزئيات متق ّد ٌم عىل إدراك الكلّيات ،أي إ ّن الذهن يف بادئ األمر يدرك
األمور الجزئية ث ّم ينرصف إىل التجريد واإلعامم باالعتامد عىل ق ّوة التعقّل فينتزع املعاين الكلّية.
نظرية أرسطو يف كسب املعرفة تتق ّوم عىل املبدئني األساسيني اآلتيني:
مـم يعني أ ّن جميع اإلدراكات والتص ّورات الجزئية
أي
ٍ
معلوم ومعقو ٍل ّ
 ) 1الذهن يف بادئ األمر عا ٍر من ّ
تتحصل لديه يف هذا العامل.
والكلّية ّ
 ) 2اإلدراكات الجزئية متق ّدم ٌة عىل اإلدراكات الكلّية.
دليل معتم ٌد للربهنة عىل اندراج املبدأ الثاين يف ضمن نظرية أرسطو وشموله
ولكن مع ذلك ،ليس لدينا ٌ
لجميع املعلومات واملعقوالت ومبا فيها التص ّورات العقلية التي يُصطلح عليها يف علم املنطق بـ (البديهيات
األ ّولية)ٌ ،
غامض من نظريته عىل صعيد هذه البديهيات ،إذ ال أحد يعلم ما إن كانت مسبوق ًة
جانب
فهناك
ٌ
ٌ
الحسية الجزئية.
الحسية الجزئية ،أو أ ّن العقل هو الذي يبتدعها بذاته تدريجياً دون تدخّل اإلدراكات ّ
باإلدراكات ّ
كل ٍ
واحد منهم إىل بيان النظرية املذكورة عىل وفق
هذا الغموض جعل العلامء يف حري ٍة من أمرهم ،لذلك بادر ّ
والحس ،وقد ارتأى بعضهم طرح
معي يختلف عن سائر التفاسري التي طرحها غريه عىل صعيد العقل
تفسريٍ ّ ٍ
ّ
حس ،يف حني اتّهم بعضهم أرسطو بالتذبذب يف هذا
تفسريٍ عق ٍّ
يل لها يف حني ذهب آخرون إىل تفسريها يف إطا ٍر ّ ٍّ
املجال.
الحكامء املسلمون بشكلٍ عا ٍّم تب ّنوا نظرية أرسطو عىل صعيد تحصيل العلم واملعرفة بكال قسميها املذكورين
أعاله ،اذ أكّدوا عىل أ ّن النفس اإلنسانية يف فرتة الطفولة مت ّر مبرحلة استعدا ٍد ٍ
محض وكأنّها صفح ٌة بيضاء ال نقش
معلوم أو معقو ٍل ،ويف الوقت نفسه ذهبوا إىل القول بأ ّن اإلدراكات الجزئية
أي أم ٍر
ٍ
عليها من دون أن يكون فيها ّ
الحسية متق ّدم ٌة عىل اإلدراكات الكلّية العقلية ،ناهيك عن أ ّن ذلك الجانب الغامض يف هذه النظرية قد ات ّضحت
ّ
معامله يف ضمن نظرياتهم التي طرحوها يف هذا املضامر ،اذ أكّدوا عىل كون جميع التص ّورات البديهية العقلية
حسية.
عبار ًة عن مفاهيم انتزاعية ،وذلك أل ّن العقل قد انتزعها من من معاين ّ
ٍ
اختالف بني انتزاع املفاهيم الكلية التي تنطبق عىل املحسوسات من قبيل مفهوم
تجدر اإلشارة هنا إىل وجود
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ا ِإلنسان والفرس والشجر ،وانتزاع البديهيات األَ ّولية واملفاهيم العا ّمة من قبيل مفهوم الوجود والعدم والوحدة
يتحصل للعقل عن طريق تجريد
والكرثة والرضورة وا ِإلمكان واالمتناع ،وهذا الفرق هو أ ّن انتزاع الفئة األُوىل ّ
رش ،أ ّما الفئة الثانية فهي منتزع ٌة بشكلٍ آخر .وبيان ذلك أ ّن الفئة األُوىل
الجزئيات املحسوسة وإعاممها بشكلٍ مبا ّ
هي نفس الصور املحسوسة التي اكتسبها الذهن عن طريق إحدى الحواس ،ومن ث ّم فالعقل مبا يتمتّع به من ق ّو ٍة
يل من تلك الصور املحسوسة ،يف حني أ ّن الفئة الثانية مل ترد إىل الذهن من طريق
معنى ك ٍّ
تجريدي ٍة يقوم بصياغة ً
ٍ
معي وفق أُ ٍ
سس مح ّدد ٍة لينتزع املفاهيم
بنشاط ّ ٍ
الحسية يقوم
الحواس مبارشةً ،وإنّ ا الذهن بعد أن ينال الصورة ّ
من الصورة الحسية؛ ولهذا تس ّمى الفئة األُوىل يف الفلسفة بـ (املعقوالت األُوىل) ،والفئة الثانية يطلق عليها
(املعقوالت الثانية) .املعقوالت الثانية الفلسفية هي البنية األساسية للبديهيات األَ ّولية يف املنطق وملعظم املسائل
[[[
الحسية.
الفلسفية األساسية .وميكن القول بشكلٍ عا ٍّم إ ّن املعقوالت األُوىل والثانية مسبوق ٌة با ِإلدراكات الجزئية ّ

 الق ّوة والفعلالق ّوة والفعل يع ّدان من املبادئ األساسية التي تتق ّوم عليها نظرية أرسطو ،لذا ميكن اعتبارهام أه ّم ركنني يف

تعاليمه الفلسفية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه يعتقد بوجود هذين املبدئني يف الطبيعة أيضاً ،كام يجعل للعقل
مرتب ًة من مراتب الق ّوة ،ومرتب ًة من مراتب الفعلية ،اذ وضّ ح هذا األمر يف (كتاب النفس).
رشاح والحكامء سلّطوا الضوء عليه ووضّ حوه
ما ذكره أرسطو حول هذا املوضوع ،ليس واضحاً ومبسوطاً ،لك ّن ال ّ
بالرشح والتحليل وال س ّيام الحكيامن ثامسطيوس واإلسكندر األفرودييس ،والعلامء املسلمون بدورهم طالعوا آراء
وباألخص تلك املد ّونات املرتبطة مبسائل العقل واملعقول.
هذين الحكيمني
ّ
آراء أرسطو بالنسبة إىل العقل بالق ّوة والعقل بالفعل تتعارض مع رأيني آخرين ،كام يأيت:
األ ّول :رأي أفالطون الذي يتمحور حول أ ّن النفس كانت موجود ًة يف عا ٍمل آخر قبل هذا العامل وهو عامل
الـ ُمثُل ،اذ اطّلعت هناك عىل الحقائق لك ّنها ُحجبت عن معلوماتها هذه بحجاب البدن.
ٍ
جديد تناله هو يف
البدن يع ّد حائالً يحجب النفس عن معرفة معلوماتها املوجودة فيها بالفعلّ ،
وكل علمٍ
الواقع ليس جديدا ً وإنّ ا تذكارا ً لتلك املعلومات السابقة.
نظرية العقل بالق ّوة تعترب النقطة املقابلة لنظرية الـ ُمثُل األفالطونية ،وفحواها أ ّن النفس حادث ٌة بحدوث
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .249 - 247
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البدن ،أي أنّها مل تكن موجود ًة يف عا ٍمل آخر قبل هذا العامل يك يقال إنّها كانت عىل علمٍ بالحقائق؛ لذا فإ ّن علمها
بأي يش ٍء ومن ث ّم تجعل قدرتها التعقّلية التي
بالحقائق إنّ ا يتحقّق يف هذا العامل لكونها يف بادئ األمر ال تعلم ّ
هي بالقوة تصل إىل درجة الفعلية بالتدريج.
إذن ،البدن بهذا الوصف يع ّد حجاباً للنفس عىل صعيد كسب املعلومات واملعقوالت ،إذ إ ّن إدراكات النفس
الحواس وسائل بدنية للنفس اإلنسانية.
الحواس البدنية ،لذا ميكن ع ّد هذه
تت ّم عن طريق
ّ
ّ
الثاين :التعقّل هو عبار ٌة عن انفعال البدن أو النفس ،وال فرق بني أن يتعقّل اإلنسان شيئاً وبني أن يرسم صور ًة
تغي من واقع الورقة أو الجدار ومل توجد يف ماهيتهام
عىل ورق ٍة أو جدارٍ ،فكام أ ّن هذه الصورة املرسومة ال ّ
ماهوي لكونها مج ّرد ٍ
نقش انطبع عليهام ،كذلك هو الحال بالنسبة إىل التعقّل ،فعندما نتص ّور شيئاً
أي تح ّو ٍل
ٍّ
ّ
يف أذهاننا سوف ال يطرأ تغي ٌري عىل يش ٍء آخر ،فغاية ما حدث ليس سوى ارتسام صورة ذلك اليشء يف أنفسنا
وأذهاننا .ولك ّن أرسطو يعتقد بأ ّن النفس عندما تقوم بعملية التعقّل فهي تناظر التفاحة الحلوة ذات اللون
األحمر ،فكام أ ّن التفاحة ذات الظاهر األحمر تستبطن يف باطنها طعامً حلوا ً وهي مل تكن يف بادئ نشأتها حمراء
وال حلوة ،كذا هو الحال بالنسبة إىل النفس ،فهي يف مرحلة التعقّل ليست كام كانت يف املراحل السابقة .املاء
والهواء والنور والحرارة والرتاب ،إضاف ًة إىل عوامل أخرى ،ساعدت عىل انتقال التفاحة من مرحل ٍة إىل أخرى،
فالحواس الظاهرية هي
وهذه السلسلة من العوامل يطلق عليها سلسلة املع ّدات ،وبالنسبة إىل النفس اإلنسانية
ّ
تتجل يف نطاق الفعلية ،ومن املؤكّد أ ّن
تتول هذه امله ّمة ،أي أنّها هي املع ّدات التي تجعل ق ّوة التعقّل ّ
التي ّ
انعدام هذه املع ّدات يجعل عبور النفس من مرحلة الق ّوة إىل الفعلية أمرا ً مستحيالً.

 العلل األربعةناشئ من أربعة عللٍ هي فاعلية وما ّدية وصورية وغائية.
ذهب أرسطو إىل أ ّن ّ
كل كائنٍ موجو ٍد يف الطبيعة ٌ
يخص العلّة الغائية التي تع ّد الح ّد الفاصل بني علامء الالهوت
وقد كرث النقاش حول هذه العلل ،وال سيّام فيام ّ
وأصحاب النزعة املا ّدية.
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن الحكيم ابن سينا ع ّد البحث يف الغايات بأنّه أسمى البحوث الفلسفية.
وفيام يأيت نوضح العلل األربعة املشار إليها:
 )1العلّة الصورية :هي العلّة التي يتعلّق وجود اليشء بها بحيث تكون مالكاً لفعليته.
[[[  -المصدر السابق ،ص .774

[[[
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 )2العلّة املادّية :هي علّة تحقّق املعلول بالق ّوة.
 )3العلّة الغائية :هي علّ ٌة خارج ٌة عن نطاق وجود املعلول ،أو أنّها الهدف الذي من أجله ُوجد املعلول.
 )4العلّة الفاعلة :هي العلّة التي أ ّدت إىل وجود املعلول.
بحواسنا الظاهرية؟
إذن ،ما هي حقيقة ذلك اليشء املوجود عىل أرض الواقع بحيث إنّنا نعلم بوجوده
ّ
األمر الذي نتمكّن من معرفته يف الخارج هو رؤية يش ٍء اكتسب الوجود من غريه ،أي هناك من خلق
للكائنات وأفاض الوجود عليها؛ وهذا ما يطلق عليه اصطالح (العلّة الفاعلة) .ويف بعض األحيان نعلم بأ ّن أحد
األشياء قد ُوجد من يش ٍء آخر يع ّد فاعالً وموجدا ً بحيث أوجده ٍ
لهدف وغاي ٍة ،ولوال هذه الغاية ملا أوجده ،أي ما
[[[
ألجله الوجود؛ وهذا ما يُطلق عليه (العلّة الغائية) .لو أ ّن األمر الذي توجده العلّة يكون يف بداية ظهوره ساكناً
ومتّصفاً بهيئ ٍة جديد ٍة؛ فالعلّة األوىل يطلق عليها (علّة ما ّدية) والثانية ت ُس ّمى (علّة صورية).
ولكن هل أ ّن املا ّدة التي هي يف األساس عاري ٌة عن الصورة ،تكتسب صور ًة بذاتها أو أنّها تتّسم بها عن طريق
ق ّو ٍة فاعل ٍة؟ حسب مبادئ فلسفة أرسطو ،ليست لدينا ما ّد ٌة تشهد تح ّو ٍ
خارجي،
الت بذاتها وبدون تأثري مؤث ّ ٍر
ٍّ
كل تغيريٍ يطرأ عليها .هذا األمر يصدق
فهي من شأنها اكتساب الصورة فحسب ،إال أنّها بحاج ٍة إىل عل ٍة فاعلي ٍة يف ّ
عىل العلل املا ّدية والصورية والفاعلة ،لك ّن النقاش محتد ٌم حول (العلّة الغائية) ،فمن املمكن تص ّورها عىل صعيد
ٌ
اختالف بني الغاية والصورة؟
الحياة البرشية ،ولكن كيف ميكننا إعاممها عىل عامل الطبيعة بأرسه؟ فهل هناك
كل ما تصنعه يد اإلنسان يف عامل
لقد ع ّمم أرسطو العلل األربعة  -املراحل العلّية األربعة  -املوجودة يف ّ
كل ظاهر ٍة يف الكون متق ّوم ًة يف وجودها عىل هذه العلل .ويرى أ ّن املا ّدة حسب طبعها ال
الطبيعة بأرسه عادا ً ّ
ثوب من الحديد ،فالصورة التي يجب أن
ميكن أن تقبل ّ
كل صور ٍة ،مثالً ال ميكننا صناعة مصبا ٍح من الصوف أو ٍ
نضفيها عىل املصباح هي التي تجعله مصباحاً بالفعل؛ لذا فالصورة تعني معيار دخول املصباح يف مرحلة الفعلية.
ما ّدة هذا املصباح قبل أن يصبح مصباحاً ،هي يف الحقيقة كانت مصباحاً وليس مصباحاً يف آنٍ ٍ
واحد؛ فعدم كونها
واضح لدينا ألنّها مج ّرد مك ّونات ما ّدية ليست لها صياغ ٌة عىل هيئ ٍة مع ّين ٍة ،ولك ّنها مع ذلك كانت تختلف
مصباحاً ٌ
مصباح بالق ّوة .إذن ،العلّة املا ّدية
عن الصوف ألنّها متتلك القابلية ألن تصبح مصباحاً ،لذلك ميكننا القول بأنّها
ٌ
للمصباح هي املعيار ألن يصبح موجودا ً بالق ّوة.
[[[  -سوف نثبت في المباحث الالحقة أنّه ال يوجد شي ٌء ساك ٌن في الكون.
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ٍ
حينئذ رؤي ٌة جديد ٌة حول الكون ،فالنطفة من شأنها
لو ط ّبقنا هذا املثال عىل عامل الطبيعة ،سوف تولد لدينا
أن تتح ّول إىل إنسانٍ  ،لك ّن الحجر ال ميتلك القابلية لذلك إال إذا خرج عن النواميس والقواعد الطبيعية.
وأ ّما بالنسبة إىل كون هذه العلل أربعة من حيث العدد ،فقد أشار أرسطو إىل أ ّن علّة اليشء إ ّما أن تكون
موجود ًة فيه أو ال تكون كذلك ،أي أنّها إ ّما أن تكون داخل ًة يف قوامه أو ال ،فلو مل تكن جزءا ً من وجود اليشء
وليست معيارا ً لوجوده بالق ّوة أو بالفعل ،فهي صور ٌة له؛ ولو كانت خارج ًة من وجوده ،فهي إ ّما أن تكون علّ ًة
غائي ًة أو فاعليةً.
ٍ
أي ٍّ
وترديد ،هو العلّة الفاعلة؛ ولك ّن العلّة الغائية واجهت
شك
الرأي الذي ميكن قبوله مئة باملئة ومن دون ّ
اعرتاضاً شديدا ً بالنسبة إىل عامل الطبيعة وقد ع ّدها الكثري من العلامء بكونها إحدى املبادئ الفلسفية املشكّك
بص ّحتها .فضال عن ذلك ،فالعلّتان املا ّدية والصورية أيضاً واجهتا نقدا ً واحتدم النقاش حولهام مبفهوميهام اللذين
طرحهام أرسطو.
ش ّبهنا الصورة واملا ّدة وفق املتب ّنيات الفكرية لهذا الفيلسوف باألشياء التي تصنعها يد اإلنسان ،إال أ ّن داللتيهام
يف الواقع أعمق من ذلك بكثريٍ؛ فالصورة يف املصنوعات البرشية هي الشكل ،أل ّن اإلنسان ال يفعل شيئاً سوى إيجاد
ٍ
ارتباط بني أجزاء املا ّدة .أ ّما الصورة يف الطبيعة فهي أسمى وأعظم من الشكل ،لذا نتساءل بالقول :هل أ ّن ما يحدث

يف الطبيعة هو ذات الصورة والشكل يف املصنوعات البرشية أو أنّه أم ٌر آخر؟ معظم الفالسفة املعارصين ذهبوا
إىل القول بالتشابه بني األمرين ،لك ّن الفالسفة املسلمني يعتقدون بغري ذلك ،اذ يذهبون إىل كون الصورة عبار ًة عن
ٌ
معلول لها وهو عبار ٌة عن أث ٍر ومظه ٍر لها .املا ّدة التي قصدها أرسطو تختلف
حقيق ٍة أخرى ،وهذا الشكل الجديد
ٍ [[[
ثوب وصورة.
عن املا ّدة التي يتح ّدث عنها املعارصون ،فهو يريد منها الهيوال غري املحسوسة التي ترتفّع عن ّ
كل ٍ

 برهان أرسطو إلثبات وجود الله تعاىلألجل إثبات وجود الله تعاىل عىل وفق قواعد علم الفلسفة ،فال ب ّد أ ّوالً من إثبات أنّه (واجب الوجود)،
ومن هذا املنطلق أقام الفالسفة كثريا ً من الرباهني عىل ذلك ،فقد متحور بعضها حول إبطال ال َّدور والتَّسلسل
املنطقيني ،يف حني هناك براهني مل تتط ّرق إىل إبطالهام وسيقت يف أُط ٍر مختلف ٍة.
وجل ميكن تصنيفها بشكلٍ عا ٍّم يف ضمن ثالثة أُط ٍر
الرباهني الفلسفية التي ذكرت إلثبات وجود الله ع ّز ّ
أساسي ٍة عىل وفق املتب ّنيات الفكرية ألرسطو وابن سينا وصدر املتألّهني.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،7ص .322 - 320

92

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

أ ّما بالنسبة إىل برهان أرسطو املعروف بربهان (املح ّرك األ ّول) ،فإ ّن عملية االستدالل فيه ذات صبغ ٍة
طبيعي ٍة أكرث من كونها فلسفي ًة وكأنًه قام بعملية االستدالل بصفته عامل طبيعيات وليس فيلسوفاً؛ وهذا
الربهان يستند إىل ع ّدة مق ّد ٍ
مات كام يأيت:
املق ّدمة األوىل :هناك أمنا ٌط مختلف ٌة من الحركات يف العامل ،مثل الحركات األينية والك ّمية والنوعية.
 دوران الكواكب واألرض حول الشمس ،هي حرك ٌة أينيةٌ. من ّو النباتات والحيوانات ،هي حرك ٌة ك ّميةٌ. -التغيريات التي تطرأ عىل اللون أو الطعم ،أو عىل سائر خصائص األشياء ،هي حرك ٌة نوعيةٌ.

[[[

املق ّدمة الثانية :الحركة مفتقر ٌة إىل ق ّو ٍة مح ّرك ٍة تكون مبارشةً ،ومقارن ًة ومالزم ًة لها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه املق ّدمة قد ت ّم تفنيدها يف مباحث العلّة واملعلول عىل أساس قانون
القصور الذايت املطروح يف علم الفيزياء.
متغي ًة ومتح ّركةً ،أي أ ّن الطبيعة ليس من شأنها
املق ّدمة الثالثة :العلّة الطبيعية للحركة يجب أن تكون ّ
املتغية) ينطبق بالتامم والكامل
متغي ًة بذاتها ،وقانون (العلّة
ّ
أن تكون مبدئاً لتغيري الحقيقة إال إذا كانت ّ
عىل العلل الطبيعية.
املق ّدمة الرابعة :تسلسل العلل وعدم تناهيهاٌ ،
كل سلسلة عللٍ ال ب ّد من أن تنتهي إىل علّ ٍة
محال؛ أي أ ّن ّ
ليست معلول ًة أليّة علّ ٍة أخرى.
استنادا ً إىل ما ذكر يف هذه املق ّدمات ،نستنتج أ ّن الحركات املوجودة يف هذا العامل توحي بوجود ق ّو ٍة
دافع ٍة لها ،وهي إ ّما أن تكون طبيعي ًة أو ماورائي ًة (ميتافيزيقية) .إن كانت هذه الق ّوة هي ميتافيزيقي ٌة ح ّقاً،
فهذا يعني أنّنا أثبتنا وجود عامل ماوراء الطبيعة يف أ ّول خطو ٍة من االستدالل ،ولكن إن كانت طبيعي ًة[[[ فهذا
وكل ّ ٍ
متغي ٌة بذاتها ّ
متغي بحاج ٍة إىل مح ّر ٍك يوجد
يعني أنّها بحاج ٍة إىل ق ّو ٍة أخرى بداعي أ ّن القوى الطبيعية ّ
التغيري الذي يطرأ عليه؛ وهنا أيضاً يأيت الكالم حول كون الق ّوة املس ّببة للتغيري كامن ًة يف ذاتها ومن ثم ال
لكل حرك ٍة يف الكون ،وهذا هو برهان
ب ّد لنا من االعتقاد بوجود ق ّو ٍة أو قوى ماورائي ٍة ثابت ٍة هي مصد ٌر ّ
[[[ -المصدر السابق ،ج  ،6ص .962
والحق أنّها كذلك ،إذ ت ّم إثبات استحالة تأث ّر الحركات الظاهرية في هذا العالم بالق ّوة الماورائية بشكلٍ مباشرٍ.
[[[-
ّ
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[[[

قد يعرتض بعضهم عىل هذا الربهان من ع ّدة أوج ٍه ،وهذه االعرتاضات بطبيعة الحال وارد ٌة وتقدح
بداللته؛ ومن جملتها ما يأيت:
 ) 1إنكار الحركة من أساسها وفق مبادئ نظرية زينون اإلييل وآراء بعض علامء الكالم املسلمني وبعض
املتفلسفني.
 ) 2عدم حاجة الحركة إىل مح ّر ٍك طبق آراء أصحاب قاعدة القصور الذايت الفيزيائية الذين يعتقدون
بعدم حاجة الحركة إىل علّ ٍة مح ّرك ٍة ،وإنّ ا التغيري الذي يطرأ عليها هو الذي يحتاج إىل مح ّر ٍك آخر.
 ) 3عدم رضورة مالزمة الجسامنية للحركة برأي الحكيم ابن سينا الذي ف ّند حركة الطبائع الجوهرية
الجسامنية.
 ) 4جواز تسلسل العلل وعدم امتناع ذلك كام هو رأي الكثري من الفالسفة املحدثني من أمثال
إميانوئيل كانط الذي شكّك مبسألة امتناع تسلسل العلل.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مراد أرسطو من املح ّرك األ ّول هو ذلك الثابت املج ّرد عن الجسامنية والذي
ال ميكن أن تطرأ الحركة عليه ،وأ ّن الربهان املذكور هو من ٌط من أمناط براهني الـخُلف املشابه للرباهني التي
[[[
تتمحور حول مبدأ امتناع التسلسل.

 تقســيم الحــركات إىل قرسي ٍة وطبعي ٍةوقسم الطبيعية منها إىل
الحكيم ابن سينا ذكر تقسيامً للحركة من حيث كونها طبيعي ًة وإراديةًّ ،
طبعي ٍة وقرسي ٍة .ومن البديهي أ ّن الحركة اإلرادية ال ميكن تقسيمها إىل قرسي ٍة وغري قرسي ٍة ،ولكن مع ذلك
يطرح التقسيم القرسي وغري القرسي يف ضمن مباحثها.
علامء الطبيعة ذكروا مبحثاً حول موضوع الحركة ،وفحواه ما يأيت :الحركة اإلرادية هي حرك ٌة منبثق ٌة
من شعو ٍر وإراد ٍة ،والحركة الطبيعية غري ناشئ ٍة من اإلرادة والشعور.
[[[  -ذكر األستاذ الشهيد مرتضى مط ّهري هذا البرهان في ضمن تدريسه األسفار األربعة في الحوزة العلمية بمدينة قم ،وقد ت ّمت طباعة
هذه الدروس تحت عنوان (حركت وزمان) باللغة الفارسية.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص  / 445ج  ،13ص .904 - 899
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الحركة الطبيعية بدورها تص ّنف إىل حرك ٍة طبعي ٍة وأخرى قرسي ٍة ،وعندما تكون من مقتضيات الطبيعة مبا
أي عاملٍ
خارجي آخر ،فهي حرك ٌة طبعيةٌ؛ وأ ّما الحركة القرسية فهي الحركة التي
هي طبيعة ّ
بغض النظر عن ّ
ٍّ
تصدرها الطبيعة لكن بتأثري عاملٍ
خارجي.
ٍّ
ومن األمثلة التي ساقها القدماء عىل هذا األمر ،ما يأيت :لو ألقينا حجرا ً وج ّردناه من تأثري جميع العوامل
الخارجية [[[،سوف يهوي إىل األرض حسب مقتىض طبيعته ،لذا فإ ّن حركته طبعيةٌ؛ وإن و ّجهنا له رضب ًة أثناء
يغي مسريه ويتّجه نحو األعىل إىل أقىص نقط ٍة ،وكام قال الحكيم ابن سينا« :لوال مصادمة الهواء
حركته سوف ّ
املخروق ،لوصل إىل سطح الفل َِك» .قد يتساءل بعضهم هنا عن السبب يف حركة هذا الحجر إىل األعىل ،فالقدماء
قالوا بأنّه يهوي إىل األرض بطبعه ،واملحدثون قالوا إنّه ينحدر إثر الجاذبية األرضية .هذه املسألة كانت مطروح ًة
منذ عهد أرسطو لكن مل يجب أح ٌد عنها إجاب ًة تشفي الغليل ،حتّى أرسطو بنفسه قد وضّ حها بشكلٍ غري تا ٍّم ،لك ّن
مبادئ الفلسفة اإلسالمية ذكرت تربير ٍ
ات مقنع ٍة للحركة القرسية.
أرسطو كان يعتقد بأ ّن الهواء هو السبب يف حركة الحجر نحو األعىل ،فالهواء يضغط عليه من األسفل عن
طريق أموا ٍج ويقوده نحو ذلك االت ّجاه ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحركة يف املاء ،والس ّباح مثالً حينام يعوم يف
املاء فهو يح ّرك أمواج الهواء من الخلف ليك تو ّجهه نحو األمام.
إذن ،حينام يسري الحجر نحو األعىل فهو يف الحقيقة ال يتح ّرك بذاته نحو هذه الجهة ،بل الهواء هو الذي
يسوقه.
هذه هي نظرية أرسطو ،لك ّن الشيخ الرئيس ابن سينا ومن حذا حذوه ،طرحوا نظري ًة أخرى فحواها أ ّن
يعب عنها بالرغبة
الرضبة تؤث ّر عىل طبيعة الحجر ،فهي توجد فيها رغب ٌة تجعله يتّجه نحو األعىل؛ أي هناك ق ّو ٌة ّ
[[[
تجعل الحجر يسري بذلك االتّجاه .هذه النظرية طرحت يف العصور اإلسالمية.

 التغيري والثبوتال يختلف اثنان يف كون املبادئ الفلسفية التي طرحها أرسطو تؤكّد عىل أ ّن التغيري ميكن أن يطرأ عىل جميع
أجزاء الطبيعة ،ولك ّن النقاش يدور حول طبيعة هذه التغيريات؛ فيا ترى ما هي التغيريات التدريجية والزمانية،
وما هي التغيريات الدفعية واآلنية.
[[[  -كما هو معلو ٌم فالقدماء لم يكن لديهم اعتقا ٌد بالجاذبية األرضية.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،7ص  / 407 - 406ج  ،6ص .598
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التغيريات التدريجية حسب آراء أرسطو توسم بـ (الحركة) ،والدفعية منها يُطلق عليها (الكون والفساد)،
فالكون هو عبارة عن تحقّق األمر دفعياً ،والفساد يعني فناءه دفعياً؛ ومبا أ ّن أرسطو وأتباعه يع ّدون جميع
التغيريات التي تطرأ عىل األشياء يف الكون  -وال سيّام تلك التغيريات التي تكتنف الجواهر  -من سنخ الحركات
الدفعية ،لذلك ع ّدوا هذا العامل بأنّه عامل الكون والفساد.
ثابت ومستق ٌّر ،وعىل
كون التغيري دفعياً يعني أنّه يتحقّق يف آنٍ من الزمن ،ويف غري هذه اللحظة الزمنية فهو ٌ
مطلق ،وإن كان من سنخ
املتغيات والثوابت نسبيةً ،لذا إن كان التغيري من سنخ الحركة فهو ٌ
هذا األساس تكون ّ
ونسبي.
الكون والفساد فهو آ ٌّين
ٌّ
استنادا ً إىل ما ذكر ،فعىل الرغم من عدم وجود يش ٍء ٍ
وكل ما فيها متح ّر ٌك ،إال أ ّن
ثابت ومطلقٍ يف الطبيعة ّ
التغيري والثبوت يف الكون نسبيان باعتبار أ ّن الجواهر هي األساس يف الوجود ،ونظرا ً لكونها دفعية التغيري؛ وتجدر
اإلشارة هنا إىل أ ّن الثبوت حاك ٌم عىل الكون أكرث من التغيري.
ٍ
أجناس أساسي ٍة يُطلق عليها عنوان
كام هو معلو ٌم فإ ّن أرسطو وأتباعه قاموا بتصنيف األشياء يف ضمن عرشة
(مقوالت) ،وهي( :الجوهر ،الكم ،الكيف ،األين ،الوضع ،متى ،املضاف ،الجدة ،الفعل ،االنفعال) ،والحركة حسب
اعتقادهم تعترب من مقوالت الك ّم والكيف واألين فقط ،أل ّن سائر املقوالت ال تتحقّق فيها الحركة والتغيريات التي
ٍ
نسبي.
تطرأ عليها هي من سنخ التغيريات الدفعية ،أي أنّها تتّصف
بثبوت ٍّ
املقوالت الثالثة التي تطرأ الحركة فيها ،هي يف الواقع ال تتّصف بالحركة دامئاً ،اذ تكون متح ّرك ًة أحياناً ،وأحياناً

نسبي فيها.
أخرى ثابتةً؛ أي هناك ثبوتٌ
ٌّ

مـم ذكر أ ّن املبادئ الفلسفية ألرسطو وأتباعه تؤكّد عىل الثبوت أكرث من تأكيدها عىل الحركة
إذن ،نستنتج ّ
[[[
والتغيري.

 تج ّرد النفسمسألة تج ّرد النفس وبراهينها تع ّد إحدى املباحث املحتدمة واملتشعبة يف علم الفلسفة ،وال سيّام يف
النظريات الفلسفية اإلسالمية ،اذ أعار الفالسفة املسلمون أهمي ًة بالغ ًة لها؛ وقد شاعت بينهم آراء الفيلسوفني
أفالطون وأرسطو أكرث من آراء سائر الفالسفة.
[[[ -المصدر السابق ،ج  ،5ص  / 171 - 170ج  ،13ص .187 - 186
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يرى أفالطون أ ّن النفس قد خلقت يف عا ٍمل آخر ،لذا فهي موجود ٌة قبل البدن؛ يف حني أ ّن أرسطو يعتقد بأنّها
حادث ٌة بحدوث البدن ،أي أنّها ت ُخلق معه .كام يذهب أفالطون إىل القول بخلود النفس وعدم فنائها ،ولكن ما
هو رأي أرسطو عىل هذا الصعيد؟ فهل يرى أنّها خالدةٌ؟ وهل يعتقد بتج ّردها عن املا ّدة أو يرى أنّها صور ٌة كسائر
الصور الطبيعية؟
ٍ
إجابات واضح ًة عىل هذا الصعيد ،فمعامل آراء أرسطو بالنسبة
لو أمع ّنا النظر يف تأريخ الفلسفة ،ملا وجدنا
للبت برأيه ،إال أ ّن العلامء املسلمني
إىل ما ذكر غري واضح ٍة بشكلٍ يجعلنا قادرين عىل ات ّخاذها أساساً نرتكز عليه ّ
القدماء من منطلق اعتقادهم بكون كتاب الربوبية (إثولوجيا) منسوباً إىل أرسطو ح ّقاً ،قالوا بأنّه يعتقد بتج ّرد
النفس ،ذلك أل ّن النظريات التي طرحت يف هذا الكتاب تؤكّد عىل بقاء النفس وعدم فنائها ،ومن ثم ع ّدوا رأيه
هذا متطابقاً مع رأي أفالطون من دون أن يعريوا أه ّمي ًة ملا قاله يف كتاب النفس.
اليوم وبعد أن ات ّضح أ ّن كتاب اإلثولوجيا من تأليف أفلوطني وليس أرسطو ،فالسؤال اآليت يبقى دون إجاب ٍة:
هل أ ّن أرسطو كان يعتقد بتج ّرد النفس وخلودها أو ال؟ علامء اإلسكندرية الذين رشحوا كتبه ،مل يتّفقوا عىل
ٌ
اختالف كب ٌري بينهم ،لذلك نجد أ ّن الحكيم ثامسطيوس كان يعتقد بخلود
رأي مو ّح ٍد حول هذا املوضوع وحدث
النفس ،يف حني أ ّن اإلسكندر األفرودييس ذهب إىل القول بفنائها.
الحكيم ابن سينا د ّون رسال ًة إىل أيب جعفر مح ّمد بن الحسني بن مرزبان الكيا حول مسألة اختالف الناس يف
جانب منها ..." :وبالنسبة إىل اختالف الناس  -وال س ّيام الحمقى من نصارى بغداد  -يف مسألة
أمر النفس ،جاء يف ٍ
النفس وحريتهم وترديدهم بهذا الشأن ،فقد ذكر توضيحاً حوله ينطبق مع أقواله؛ وقبل ذلك فإنّ اإلسكندر
رشاح كالم أرسطو ،كانوا مردّدين أيضاً يف هذا األمر ،فمنهم من سلك
األفرودييس وثامسطيوس وغريهام من ّ
منهجاً خاطئاً ومنهم من سلك طريق الصواب ،والسبب يف ذلك أنّ نظرية صاحب املنطق (أرسطو) مل تكن
ب ّين ًة لديهم وما عرفوا رأيه وال علموا مبا كان يريد قوله" .الباحث عبد الرحمن بدوي ذكر هذه الرسالة يف كتابه
(أرسطو عند العرب) يف ضمن قسم النقاشات ،إال أ ّن الدكتور مهدوي يف كتابه (فهرس مص ّنفات ابن سينا)[[[ ع ّدها
رسال ًة مستقلّ ًة وال تندرج يف ضمن النقاشات.
رغم أ ّن الحكامء املسلمني مل يقبلوا رأي أفالطون وتب ّنوا رأي أرسطو بالنسبة إىل مسألة حدوث النفس ،إال أنّهم
تب ّنوا رأي األ ّول عىل صعيد بقائها وأقاموا عدد من الرباهني إلثبات أ ّن النفس مج ّرد ٌة من املا ّدة ،وبعض هذه الرباهني
قد ابتكروها ومل تكن مطروح ًة سابقاً يف حني أ ّن بعضها اآلخر كان مطروحاً فيام مىض لك ّنهم أكملوها وص ّححوها.
[[[ -هذا الكتاب مد ّو ٌن باللغة الفارسية تحت عنوان( :فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا).
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أشار صدر املتألّهني يف كتابه (األسفار األربعة) إىل رسالة (الحجج العرش) للشيخ الرئيس ابن سينا ،اذ تض ّمنت
ّ
استدل ابن سينا عىل هذا األمر يف (الطبيعيات من كتاب الشفاء) و (كتاب
برهاناً إلثبات كون النفس مج ّردةً .كام
النفس) عن طريق مثانية براهني ،وصدر املتألّهني بدوره أقام أحد عرش برهاناً يف أسفاره ،ولو أضفنا إليها ما ذكره
من براهني يف سائر مؤلّفاته ككتاب (املبدأ واملعاد) ألصبح عددها أربعة عرش برهاناً.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه الرباهني ليست عىل ح ٍّد سواء من حيث الق ّوة والضعف ،إذ ذكر بعضها
ابن سينا يف كتاب الشفاء بصفتها مؤيّدا ً لسائر الرباهني وليست مستقلّةً ،وأحد الرباهني التي أقامها ٌ
شائك وفيه
تفريعاتٌ كثري ٌة ويتمحور حول استعداد الجسم للتقسيم وعدم استعداد الصور املعقولة لذلك يف إطار استدال ٍل
متق ّو ٍم عىل القياس من النوع الثاين؛ لذلك قد يتص ّور بعضهم إ ّن الربهان الذي ذكره ابن سينا يف كتاب النفس
حول تج ّرد النفس ،متق ّو ٌم عىل أساس مبدأ عدم انقسام الصور املعقولة.
ربا يكون صحيحاً أو قد ال يكون كذلك ،فظاهر كالم ابن سينا أ ّن هذا الربهان قد ذكر يف كتاب
هذا التص ّور ّ
النفس ألرسطو ،ففي تلك اآلونة كان يُقصد من عنوان (كتاب النفس) هو كتاب أرسطو ،لذلك إن كان هذا
الكتاب من تأليف أرسطو ح ّقاً ،فالربهان املشار إليه ّ
يدل عىل أنّه كان يذهب إىل القول بتج ّرد النفس وبقائها.
لدي ،فقد راجعت كتاب النفس إلسحاق بن حنني
مبا أ ّن كتاب النفس املنسوب إىل أرسطو ليس موجودا ً ّ
وتلخيص كتاب النفس البن رشد ،أل ّن هذين الكتابني يتض ّمنان آراء أرسطو؛ لك ّنني مل أعرث عىل ما يؤيّد الرأي
القائل بتج ّرد النفس .كام راجعت ترجمة كتاب النفس ألرسطو من الفرنسية إىل الفارسية ،وكذلك مل أجد فيه
شيئاً ّ
يدل عىل ما ذكر؛ ولك ّن ابن سينا قال يف رسالته إىل أيب جعفر مح ّمد بن الحسني بن مرزبان الكيا" :إنّ
األمر الذي جعل ثامسيطوس واإلسكندر األفرودييس وغريهام يف حري ٍة حول عقيدة أرسطو بالنسبة إىل بقاء
النفس ،هو أنّهم بحثوا عن رأيه حول هذه العقيدة يف آخر مقال ٍة من كتاب النفس ،إال أنّه مل يذكر شيئاً حولها
يف هذه املقالة ،وقد أشار إليها يف املقالة األوىل من الكتاب بالرمز واإلشارة وذلك عندما أراد نقض عقيدة
دميوقريطس بالنسبة إىل النفس ،وهنا ي ّتضح أصل املوصوع ملن يفهم ويدقّق ،ألنّ أرسطو قال( :ما تتحقّق فيه
الصور املعقولة فهو ال ينقسم) أرسطو أثبت بهذه الجملة القصرية أنّ الجوهو الجسامين ال ميكنه أن يكون وعا ًء
الستقبال املعاين" .بعد أن راجعت مختلف املصادر وكتاب النفس املنسوب ألرسطو وكتاب النفس إلسحاق بن
حنني ،وحتّى الكتب التي تض ّمنت رشوحاً أو تلخيصاً لهذين الكتابني ،وكذلك عندما راجعت تلك الكتب املرتجمة
لكتاب النفس يف اللغات األخرى؛ مل أعرث عىل الجملة التي نقلها ابن سينا عىل لسان أرسطو.
املسألة املتّفق عليها هي أ ّن قدامى العلامء املسلمني ذهبوا إىل القول باعتقاد أرسطو بتج ّرد النفس،
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لذلك اقتبسوا من كتاب النفس عبار ًة فيها إشار ٌة إىل عدم انقسام النفس ،فصاغوا منها برهاناً ذا تفاصيل
[ [[
متش ّعبة.

 بقاء النفسجزم قدامى الحكامء املسلمني بكون أرسطو يعتقد ببقاء النفس ،لك ّن الفالسفة املعارصين أثاروا شكوكاً حول
رشاح آثاره مل يتّفقوا عىل رأي مو ّح ٍد بالنسبة إىل هذا املوضوع.
هذا األمر ،كام أ ّن ّ
اإلسكندر األفرودييس رفض مبدأ بقاء الروح خالفاً لثامسطيوس الذي أيّد ذلك ،والسبب يف جزم املسلمني
مطروح يف هذا الكتاب فمؤلّفه
بكون أرسطو قال ببقائها هو تص ّورهم انتساب كتاب (إثولوجيا) له ،وكام هو
ٌ
رصح بالقول ببقاء الروح ،إال أ ّن التحقيقات والبحوث املعارصة أثبتت أنّه من تأليف أفلوطني الذي هو أحد
ي ّ
[[[
حكامء اإلسكندرية.

 ال ُّروح والبدنلتحل فيه ،لك ّن هذا الحلول ليس من سنخ
البدن باعتقاد أرسطو وأتباعه له القابلية عىل التلبّس بالنفس ّ
حلول األعراض والصور ،بل إ ّن النفس تحدث مبعيّة البدن.
إذا افرتضنا ص ّحة نظ ّرية أرسطو وأتباعه يف هذا الصدد ،فهذا يعني أ ّن البدن فيه استعدا ٌد للتقارن مع أحد
الكائنات املج ّردة األمر الذي يتعارض مع قولهم بكون العقل بالق ّوة وبالفعل ميثّل مرتبتني لقدر ٍة واحد ٍة ،إذ إ ّن
مرتبة الق ّوة قبل الفعلية ،لذا كيف ميكن لألمر املا ّدي أن يتح ّول إىل مج ّر ٍد؟
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن أتباع أرسطو مل يتمكّنوا من وضع تفسريٍ ٍ
شاف حول م ّدعاهم بتقارن الروح
املج ّردة (النفس) مع املا ّدة (البدن) يف الحدوث واملعية الذاتية ،وغاية ما طرحوه من تربي ٍر هو أ ّن الجنني يف بطن
أُ ّمه حينام يصبح مستع ّدا ً للتقارن مع النفس ،فهي تقرتن به لحظة تحقّق هذا االستعداد.
ال ّ
شك يف أ ّن معامل هذه املسألة ال ميكن أن تتّضح بالكامل إال يف رحاب املبادئ الفلسفية لصدر املتألّهني،
وذلك عىل أساس الحركة الجوهرية من جه ٍة ،ومبدأ اتّحاد العاقل مع املعقول من جه ٍة أخرى .يرى هذا الحكيم
أ ّن النفس تحدث من البدن ،أي أنّها جسامنية الحدوث وروحانية البقاء ،واملا ّدة خالل تح ّوالتها الجوهرية تسري
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .150 - 148
[[[ -المصدر السابق ،ص .133
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حائل بني املا ّدة والتج ّرد ،وهذه املسرية
نحو الكامل تدريجياً حتّى تصل إىل مرتبة التج ّرد ،أي ليس هناك جدا ٌر ٌ
من النقص نحو الكامل هي مسري ٌة متواصل ٌة وال تتوقّف أو تنقطع؛ فهي حرك ٌة ليست من سنخ القطع والوصل
والخلع والكبس ،بل هي من سنخ االشتداد والتكامل املتواصل والتلبّس الثابت.
تتجل يف هذا العامل عىل هيئة رو ٍح وفك ٍر وعقلٍ ومعقو ٍل ،قد كانت
يرى صدر املتألّهني أ ّن الحقيقة التي ّ
طعام ث ّم أصبحت دماً ونطف ًة وعلق ًة ومضغ ًة بعد ذلك جنني يف رحم أُ ّمه ليتنامى شيئاً فشيئاً
يوماً عبار ًة عن ٍ
وينال كامله الجسامين ،والقرآن الكريم بدوره أشار إىل هذه املراحل التكوينية ،إذ قال تعاىلَ (:ولَ َقدْ َخلَ ْق َنا
ِنسانَ ِمن ُس َللَ ٍة ِّمن ِط ٍني * ثُ َّم َج َعلْ َنا ُه نُطْ َف ًة ِف َق َرا ٍر َّم ِك ٍني * ثُ َّم َخلَ ْق َنا ال ُّنطْ َف َة َعلَ َق ًة َف َخلَ ْق َنا الْ َعلَ َق َة ُمضْ َغ ًة
ْال َ
َف َخ َل ْق َنا ا ْل ُمضْ َغ َة ِعظَاماً َفك ََس ْونَا ا ْل ِعظَا َم َل ْحامً ثُ َّم أَنشَ أْنَا ُه َخلْقاً آ َخ َر َف َت َبا َركَ ال َّلهُ أَ ْح َس ُن ا ْلخَالِ ِق َني) [[[.هذه اآلية
تشري إىل أ ّن الله تعاىل جعل اإلنسان (خلقاً آخر) ،وهذا التغيري إنّ ا تحقّق يف املا ّدة.

[[[

 األخالقطرح أرسطو نظرية السعادة يف مباحث األخالق ،اذ ا ّدعى أ ّن اإلنسان يبحث عنها فقط وليس عن الخري؛
وحسب اعتقاد بعض العلامء فهو يع ّد الخري مرادفاً للسعادة.
ٍ
تعريف دقيقٍ ورصي ٍح للسعادة من قبل أرسطو ،لك ّننا نعلم أنّها تعني اكتساب الح ّد األعىل
رغم عدم وجود
من البهجة واالبتعاد قدر املستطاع عن املساوئ واألحزان ،ومن الطبيعي أن البهجة والحزن املقيّدين باللّذة
واألمل العقالنيني أو الروحانيني يع ّدان أرقى مراتب امللذّات واآلالم.
السعادة هي ما يرجوه اإلنسان ويبحث عنه إبّان حياته الدنيوية ،وليس الخري والكامل اللذين يعتقد اإلنسان
باستحالة تحقّقهام ،وهي يف مقابل الشقاء واملعاناة ،كام أ ّن اللّذة تع ّد من أبرز رشوط تحقّقها لك ّنها ليست
مرادف ًة لها فالكثري من امللذّات تستتبع آالماً عظيم ًة أو أنّها تحول دون اكتساب ملذ ٍ
ّات أكرث وأفضل وأنقى.
إذن ،ما هو السبيل لبلوغ السعادة؟
ميكن ع ّد علم األخالق بأنّه الوسيلة التي يعتمد عليها لتحصيل السعادة ،وباعتقاد أرسطو فالفضائل هي
عبار ٌة عن وسائل يُعتمد عليها لتحقيق الهدف املنشود الذي هو السعادة ،أل ّن الهدف يعكس طموحاتنا والوسيلة
[[[ -سورة المؤمنون ،اآليات  12إلى .14
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .125 - 124
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هي التي نفكّر فيها ونعتمد عليها ،لذا فاألعامل املرتبطة بها يجب أن تكون اختياريةً؛ وبنا ًء عىل هذا يقال إ ّن
[[[
مراعاة الفضائل هو أم ٌر مرتب ٌط بالوسائل.
األخالق التي هي السبيل لبلوغ السعادة كام يعتقد أرسطو ،تعني مراعاة االعتدال والوسطية ،لذا قال إ ّن
كل حال ٍة نفساني ٍة لها حدو ٌد
الفضيلة  -األخالق  -هي عبار ٌة عن الح ّد الوسط بني اإلفراط والتفريط ،اذ يرى إ ّن ّ
املعي هو
معيّن ٌة ومن ثم ّ
فكل ما يتجاوز هذه الحدود زياد ًة أو نقصاناً فهو من سنخ الرذائل ،أي أ ّن ذلك الح ّد ّ
الفضيلة فقط .الشجاعة عىل سبيل املثال مرتبط ٌة بخصلة الغضب ،والهدف من هذه الخصلة هو صيانة النفس
إلبقائها عىل درجة الوسطية واالعتدال بني الجنب والته ّور؛ يف حني أ ّن العفّة مرتبط ٌة بالجانب الشهواين من النفس،
والهدف منها صيانة النفس إلبقائها عىل درجة الوسطية واالعتدال بني الخمول والشَّ ـ َره؛ والحكمة مرتبط ٌة بالنزعة
العقالنية من النفس ،والهدف منها صيانة النفس إلبقائها عىل درجة الوسطية واالعتدال بني التباهي والحامقة؛
[[[
التكب والذلّة.
والسخاء هو الح ّد الوسط بني البخل واإلرساف؛ والتواضع هو الح ّد الوسط بني ّ
أرسطو خالف أُستاذه أفالطون وذهب إىل القول بكون العلم غري ٍ
كاف الكتساب الفضائل ،كام أكّد عىل
التحل بالفضيلة وذلك عن طريق إيجاد ملكات الفضائل فيها ،أي يجب
رضورة تربية النفس بشكلٍ يضمن لها ّ
ترويضها عىل مراعاة الوسطية واالعتدال بحيث تعتاد عىل هذا األمر عن طريق املامرسة والتكرار.
ولربا أه ّم مؤاخذ ٍة ترد عليها هي
ال ريب يف أ ّن نظرية أرسطو األخالقية تتض ّمن جانباً من الواقع فحسبّ ،
تقييده لوظيفة علم األخالق بتعيني أفضل الطرق  -الحدود الوسطية  -لتحقيق الهدف املنشود الذي يتمثّل
بالسعادة؛ وهذا يعني أنّه يعتقد بكون الهدف معيّناً مسبقاً ،وعىل هذا األساس فإ ّن مبادءه األخالقية ال تعلّم
اإلنسان هدفه ،وإنّ ا مه ّمتها الوحيدة هي توجيهه نحو الطريق الذي يسوقه نحو الهدف؛ لذا ميكن القول إ ّن
واجب املدرسة األخالقية هو تعيني هدف اإلنسان ألنه بحاج ٍة إىل من يرشده إليه .أ ّما أه ّم مبدأ يف نظرية أرسطو
خروج عن
وحب الذات ،أي إنّها
ٌ
فهو يتمثّل يف تجريد األخالق من القدسية ،اذ تتج ّرد عنها عرب تهميش النفس ّ
الذاتانية؛ يف حني أ ّن هذه النظرية األخالقية تؤكّد عىل كون الهدف الوحيد الذي ال نقاش فيه حول السعادة هو
حب النفس.
ّ
ومن املؤاخذات األخرى التي طرحت حول هذه النظرية األخالقية ،هي عدم إمكانية ع ّد الح ّد الوسط معيارا ً لجميع
[[[ -مرتضى مط ّهري ،تاريخ فلسفه غرب (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .354
[[[ -لالطّالع على هذه القياسات ومعرفة الحدود الوسطى للمبادئ والمفاهيم األخالقية ،راجع كتاب جامع السعادات للمال هادي النراقي،
وكذلك الجزء األ ّول من تفسير الميزان للعالمة مح ّمد حسين الطباطبائي.
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األخالق الفاضلة ،فعىل سبيل املثال كيف ميكننا تعيني الح ّد الوسط للصدق؟ فهل هناك إفرا ٌط أو تفري ٌط يف قول الصدق؟
[[[
الكذب س ّي ٌئ ،فهام متضا ّدان وال يوجد ح ٌّد وس ٌط بينهام.
الصدق حس ٌن و ٌ

* القدّ يس أنسيلم  1109 - 1033( Saint Anselmم)
 الربهان الوجوديالحكامء األوروبيون يف القرن الحادي عرش امليالدي ذكروا برهاناً إلثبات وجود الله تعاىل ُعرف بربهان
الوجود ،والق ّديس أنسيلم هو أ ّول من ابتكره ،وقد أيّده كثري من العلامء الغربيني من أمثال اليبنتز وسبينوزا ،إال
أ ّن إميانوئيل كانط انتقده با ّدعاء عدم كفايته يف الداللة عىل املطلوب.
ربا يتص ّور بعضهم أ ّن هذا الربهان ينطبق متاماً عىل برهان الص ّديقني الذي طرحه صدر املتألّهني ،وهذا
ّ
بكل ٍ
باطل ،لذا سوف نذكر مقارن ًة مجمل ًة بني النمط الفكري املسيحي واإلسالمي.
تأكيد ٌ
التص ّور ّ
قال املرحوم مح ّمد عيل فروغي يف كتابه (تأريخ الحكمة يف أوروبا)[[[ إ ّن الربهان الوجودي  -الذايت  -هو من جملة
وجل وإنّه من ضمن تلك الرباهني التي أثارت جدالً محتدماً
الرباهني التي ذكرها الق ّديس أنسيلم إلثبات وجود الله ع ّز ّ
كل إنسانٍ  -حتّى وإن كان سفيهاً  -لديه تص ّو ٌر عن ٍ
ذات هي الذات األكمل واألكرب.
يف جميع تفاصيلها ،وفحواه أ ّن ّ
كل ٍ
ذات ،وهذا يعني أ ّن
كل إنسانٍ ميتلك تص ّورا ً عن الذات األكمل التي هي فوق ّ
الق ّديس أنسيلم يعتقد بأ ّن ّ
جميع الناس قادرون عىل تص ّور الكامل املطلق .هذا الكالم هو مغزى املق ّدمة األوىل للربهان الوجودي ،وال نقاش
فيه إذ مل يعرتض أح ٌد عىل إمكانية تص ّور الكامل املطلق (الذات املطلقة)؛ وقد أكّد الباحث فروغي عىل وجود
هذه الذات ألننا منتلك القدرة عىل تص ّور الكامل املطلق والكامل املطلق اللذين يع ّدان متالزمني مع بعضهام،
فاإلنسان يقول أتص ّور ذاتياً ليس هناك ذايتٌّ آخر أكرب أو أكمل منه ،وهذا الذايت بطبيعة الحال إ ّما أن يكون موجودا ً
أو غري موجو ٍد؛ فلو كان موجودا ً فهو نفسه الذي نقول عنه( :إن مل يكن موجودا ً ،فأكرب ذايتٍّ موجو ٍد يع ّد أكمل من
الذايت غري املوجود) .إذن ،هذا االستدالل يعني أنّني تص ّورت وجود ٍ
اض
مـم فُرض ،وهذا خ ٌ
ُلف[[[ (افرت ٌ
ذات أكمل ّ
بكل ٍ
تأكيد.
باطل)؛ لذا من املتيقّن أ ّن الذايت موجو ٌد يف التص ّور والحقيقة عىل ح ٍّد سواء ،وهو الله سبحانه وتعاىل ّ
ٌ
[[[ -مرتضى مط ّهري ،آشنائي با علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .205 - 202
[[[ -هذا الكتاب مؤلّف باللغة الفارسية تحت عنوان (سير حكمت در اروپا).
[[[ -برهان الـخُلف أو قياس الـخُلف بيانه كما يلي :صورته كصورة القياس الحملي ،ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين سمي قياساً مستقيماً ،وإن
ّ
ليستدل بها على أ ّن المقدمة كاذبةٌ ،سمي قياس
كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق واألخرى كاذبة أو مشكوكاً فيها وأنتج نتيج ًة بيـّنة الكذب
فرض فإذن ال يؤدّى الوتر على الراحلة ،وهذه النتيجة كاذب ٌة وال
خلف .ومثال ذلك قولنا في الفقهّ :
فرض فال يؤدّى على الراحلة) ،والوتر ٌ
(كل ما هو ٌ
تصدر إال من ٍ
واجب ال يؤدّى على الراحلة هو عبار ٌة عن مقدّم ٍة ظاهرة الصدق ،فبقي أ ّن الكذب
قياس في مقدّماتها مقدّمة كاذبة ،ولكن قولنا ّ
كل ٍ
ٍ
فرض فيكون نقيضه ،وهو أنّه ليس بفرض ،صادقاً؛ وهو المطلوب من المسألة.
في قولنا إ ّن الوتر ٌ
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القضية الها ّمة التي تطرح حول هذا الربهان والتي أشار إليها عامل النفس األملاين أوسفاد كولبه ،هي أ ّن وجود
الله تعاىل يُستنتج من مج ّرد تص ّورٍ ،وهو يف الواقع من سنخ براهني الـخُلف املعروفة يف علم املنطق ،لذا فإ ّن
ٍ
ضعف فيه تكمن يف ارتكازه عىل املبدأ االستداليل املتّبع يف برهان الـخُلف الذي يت ّم إثبات امل ّدعى
أبرز نقطة
رش وذلك عن طريق تفنيد نقيضه ،أي إثبات ص ّحة الفرضية عىل أساس امتناع زوال النقيضني.
فيه بشكلٍ غري مبا ٍ
األمر املفرتض يف هذا الربهان ميكن تقريره وفق منطني استدالليّني ،كام يأيت:
كل ٍ
ذات أخرى ،لذا ميكن تقريره
االستدالل األ ّول :امل ّدعى يف هذا الربهان هو تص ّور الذات األفضل واألكرب من ّ
كل ٍ
وكل أم ٍر نتص ّوره يجب أن يكون موجودا ً ح ّقاً
ذات أخرىّ ،
كام يأيت( :نحن نتص ّور وجودا ً كامالً أو ذاتاً أكرب من ّ
وإال فام تص ّورناه يف الحقيقة هو ليس ذاتاً أكرب) .إذن ،تقرير الربهان بهذا الشكل يعني وجود خطأ يف املالزمة ،أي
أ ّن عدم وجود تلك الذات األعىل واألكمل ليس مرتتّباً عىل عدم تص ّورنا لها ،ومن ثم فالذات التي تص ّورناها هي
ليست تلك الذات األكرب؛ وعىل هذا األساس ال يندرج الربهان يف ضمن براهني الـخُلف ،أل ّن الذات األكرب سوا ٌء كانت
موجود ًة أو غري موجود ٍة فتص ّورنا لها هو يف الحقيقة تص ّو ٌر للذات التي هي ح ّقاً أكرب ،ومن ث ّم ال ميكن ا ّدعاء أ ّن
تص ّورها ّ
يدل عىل وجودها يف أرض الواقع فالقاعدة تقول إ ّن التص ّور ال يُنتج شيئاً.
االستدالل الثاين :أن يكون موضوع الربهان هو حقيقة الذات األكرب ،فيرتت ّب عليه أنّنا نأخذ هذه الذات بعني
االعتبار يف الخارج ،ث ّم نقول( :هذه الذات الخارجية األكرب يجب وأن تكون موجود ًة عىل أرض الواقع وأكرب من
كل ٍ
ذات أخرى ،ويف غري هذه الحالة فهي ليست أكرب من سواها ،أل ّن الذات الكربى املفرتضة ال ب ّد من أن تكون
ّ
أي ٍ
ٍ
وعارض
ذات أخرى) .من الواضح أن تقرير الربهان بهذه الصورة يجعل الوجود مبثابة صف ٍة غري ذاتي ٍة
أكرب من ّ
خارجي عىل ذوات جميع األشياء ومبا فيها الذات األعىل واألكرب ،أي إ ّن الذات يف بادئ األمر افرتضت كحقيق ٍة
ٍّ
بغض النظر عن الوجود ،بعد ذلك قيل إ ّن الوجود الز ٌم لها؛ وفحوى هذا الكالم أ ّن الذات األكرب غري املوجودة
ثابت ٍة ّ
تكون أصغر من الذات األكرب املوجودة.
من الخطأ مبكانٍ تجريد ذوات األشياء يف وعائها الخارجي من الوجود وتص ّور أ ّن عالقتها بالوجود هي من
سنخ العارض واملعروض أو الالزم وامللزوم ،فاألشياء ال ميكنها أن متتلك ذاتاً يف معز ٍل عن الوجود ،وذهننا حتّى وإن
انتزع ذاتاً أو ماهي ًة لألشياء ونسب الوجود إليها وحمله عليها ،فهذا ال يعني حقيقة األمر ،بل هو مج ّرد اعتبا ٍر
من االعتبارات الذهنية ال غري .إذن ،االستدالل الصحيح يُق ّرر يف املراحل اآلتية:
كل
املرحة األوىل :من البديهي وجود حقيق ٍة فياموراء تص ّوراتنا الذهنية خالفاً ملا تب ّناه السوفسطائيون بكون ّ
أوهام بحت ٍة.
يش ٍء يف الكون مج ّرد
ٍ
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املرحلة الثانية :األمر املوجود يف الحقيقة والواقع له األصالة والثبوت ،وهو الوجود بذاته وليس تلك األشياء
التي يتص ّورها الذهن وينسب إليها الوجود ،وكون األمر واقعياً منو ٌط بوجوده ح ّقاً ومبقدار درجته الوجودية.
املرحلة الثالثة :الوجود الذي يعكس الحقيقة بذاتها هو نفس العظمة والجالل والكامل والوجوب واالستقالل،
بكل
أل ّن هذه األمور بر ّمتها هي حقائق ثابتة حتّى وإن مل تكن الوجود بعينه أو كانت من سنخ العدميات ،فهي ّ
ٍ
ٍ
حينئذ اعتباري ًة ووهميةً .لذلك عندما ندرك
تأكيد ليست حقيقي ًة وليست من سنخ املاهيات ،وال ب ّد من أن تكون
الوجود بعني العقل والتعقّل ،سوف ال نصل إىل يش ٍء سوى واجب الوجود.
ونستشف
ومن ناحي ٍة أخرى هناك وجوداتٌ تنقصها العظمة والجالل والكامل والوجوب واالستقالل نسبياً،
ّ
من هذا النقص أنّها وجو ٌد يختلف عن ذلك الوجود الواجب الذي يضفي الوجود عىل غريه ،إذ ليس من شأنها
أن تكون وجودا ً محضاً ،ألنّها مقرتن ٌة بالعدم والنقص واملحدودية ،وهذه األمور الثالثة إنّ ا تنشأ من كون اليشء
معلوالً لغريه ،واملعلولية بطبيعة الحال هي درج ٌة أدىن من مرتبة الوجود املحض.
يُضاف إىل ما ذكر أ ّن املعلول ليس خارجاً عن نطاق علّته بحيث يكون كالوليد الذي قد تلد أُ ّمه مولودا ً آخر
بعده ،وإنّ ا املعلول هو عني االرتباط بالعلّة والحاجة إليها ،بل هو عني تجلّيها وظهورها ،فوجوده متق ّو ٌم بها؛ لذا
ال ميكن بتاتاً ع ّده علّ ًة قرين ًة ملعلولها.
مـم ذكر أ ّن الربهان يثبت وجود الذات اإللهية املباركة فقط من خالل أفعالها وتجلّياتها وشؤونها.
نستنتج ّ
الثابت يف برهان الص ّديقني لصدر املتألّهني أ ّن اتّحاد الوجود مع املاهية متحق ٌّق يف الخارج ،أي عدم كون
ثابت ح ّقاً وال غبار عليه بحيث مل يخالفه حتّى أولئك الذين ذهبوا إىل القول
الوجود زائدا ً عليها؛ وهذا األمر ٌ
بأصالة املاهية .النظريّة التي تع ّد نقطة اإلرتكاز لصدر املتألّهني هي مسألة (أصالة الوجود وإعتباريّة املاهيّة)،
وكل األشياء غريه ليست سوى مظاهر وتجل ّيات
الخارجي هو الوجود نفسهّ ،
ومعنى ذلك أ ّن املتحقّق يف الواقع
ّ
له ،ومن ثم فهي مج ّرد أمو ٍر إعتباريّ ٍة ال حقيقة لها عىل أرض الواقع ،فحقيقة األشياء التي نراها يف الخارج
(إنسان ،شجر ،حجر) هي يف الواقع ليست متحقّق ًة بحيث يكون الوجود أحد صفاتها ،وإنّ ا املتحقّق فيها واقعاً
هو الوجود ذاته ،وهو هنا إنسان وهناك شجر وهناك حجر ،فاملتحقّق هو الوجود لكن مبظاهر وتجليّات
متن ّوعة ،فيظهر هنا بشكل وهناك بشكل آخر .وباختصا ٍر ميكن القول إ ّن األصالة يف العامل هي للوجود ذاته ،فهو
وكل ما عداه يندرج يف ضمن األمو ٌر االعتباريّة.
وحده حقيق ٌة ّ
بيان برهان صدر املتألهني :بعد أن أثبت صدر املتألّهني أ ّن املتحقّق واألصيل يف الخارج هو الوجود بنفسه وذاته،
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ومطلق؛ ولك ّن طبيعة الوجود
كامل
ناقص ومحدو ٌد ،ووجو ٌد ٌ
ٌ
ع ّرفه بالقول :الوجود ميكن أن يكون عىل نوعني ،وجو ٌد ٌ
تقتيض أن يكون مطلقاً وأبديّاً ،فلو تع ّمقنا يف الوجود بذاته لوجدناه مساوقاً لوجوب الوجود والكامل املطلق وعدم
رس النقص واالحتياج فيها .الواقع
التناهي ،لذا فاألمر الجدير بالبحث والتحليل يكمن يف الوجودات الناقصة لرنى ّ
أ ّن مصدر النقص واالحتياج يف هذه الوجودات هو كونها معلول ًة لوجو ٍد غريها ،فالتأخّر والنقص والعدم هي قضايا
من لوازم املعلول ّية ،وليست من لوازم الوجود .بذلك يتّضح أ ّن الوجود يف مرتبته األوىل هو الله تبارك وتعاىل ،ث ّم من
ناحية املعلوليّة تتحقّق وجوداتٌ ممكن ٌة هي أضعف وأنقص من حيث املرتبة الوجودية.
الربهان الوجودي الذي طرحه أنسيلم مل يت ّم تسليط الضوء فيه عىل أه ّم مسائل علم الوجود وأكرثها بداهةً ،أال
كل من ديكارت واليبنيتز وسبينوزا
وهي مسألة كونه ليس زائدا ً عىل املاهية يف هيئتها الخارجية ،لذلك أجرى عليه ٌّ
تغيري ٍ
ات طفيف ًة بعد أن تب ّنوه وقبلوا مضمونه ،ولكن رغم ذلك فجميع استدالالتهم يرد عليها اإلشكال الذي ذكر عىل
[[[
رأي أنسيلم؛ وعىل هذا األساس ع ّد إميانوئيل كانط استداللهم غري تا ٍّم.

 رأي كانط بربهان القدّ يس أنسيلمالوجودي هو الربهان الذي ذكره املال صدرا ،وهو يشابه ما ذكره الفالسفة األوروبيّون ،إال أنّهم وقعوا
الربهان
ّ
الخارجي ،يف حني انطلق صدر املتألّهني من نفس
يف مشكل ٍة حني انطلقوا من التص ّورات الذهنية إىل التحقّق
ّ
مـم يثبت وجود الذات
الوجود ألنه هو املتحقّق واألصيل يف الخارج ،وأل ّن طبيعته تقتيض الكامل واإلطالق ّ
ٍ
لوجودات ناقص ٍة ومحدود ٍة .من املالحظ أ ّن األوروبيني
وجل التي تع ّد علّ ًة
الكاملة املطلقة ،وهي ذات الله ع ّز ّ
الوجودي من مسألة التص ّور ،وهذا هو ما أوقعهم يف املغالطة ،أل ّن تص ّور اليشء
إنطلقوا يف استداللهم بالربهان
ّ
يختلف عن حقيقته وواقعه ،فتص ّور النار مثالً غري حقيقتها ،ولذلك نجد اإلنسان يتص ّورها من دون أن يحرتق
ذهنه ألن تص ّور املوجودات يف الذهن ال ترتت ّب عليه آثارها الخارج ّية؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل تص ّور الذات
الالمتناهية ،إذ إ ّن تص ّورها ال يكون شيئاً غري متنا ٍه بحيث ال ميكن أن يصدر من املحدود املتناهي ،لذا نجد بني
الفالسفة األوروبيني أنفسهم من نقض هذا الربهان ورفضه ،كالفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط ،اذ أكّد عىل أ ّن
وجوب وجود الذات الكاملة هو فرع تحقّق وجودها ال مج ّرد وجود تص ّو ٍر عنها ،وعلّق عىل كالمهم بالقول إ ّن
استداللهم مبثابة من يتص ّور أنّه ميتلك مئة مسكوك ٍة ذهب ّي ٍة ،ث ّم يبني عىل هذا التص ّور أنّها موجود ٌة يف خزانته.
وهذ الحالة تنطبق أيضاً عىل الذات اإللهية املق ّدسة ،فإ ّن مج ّرد تص ّور وجودها ال يستلزم وجودها واقعاً.
ّ
بالشك
استهل منهجه الفكري
ّ
الوجودي بطريق ٍة أخرى ،اذ
عرض الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت الربهان
ّ
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .994 - 992
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املنهجي ،أي ّ
كل يش ٍء للوصول إىل نقطة يقين ّية يتع ّرف من خاللها عىل الحقيقة ،ولك ّن نقطة اليقني التي
بالشك يف ّ
ّ
أشك يف كوين ّ
كل يش ٍء ،ولكن ال ميكن أن ّ
يشك ،فقال ميكن أن ّ
الشك يف أنّه ّ
وصل إليها هي ّ
أشك فعالً! وبعد
أشك يف ّ
يشك ،أدرك وجوده ،ألنّه هو ّ
أن تيقّن بأنّه ّ
الشاك فهو موجود أيضاً ،وهذا هو معنى عبارته الشهرية« :أنا أفكّر ،إذن
ٍ
أنا موجودٌ» .بعدها تو ّجه ديكارت إىل ما لديه من تص ّور ٍ
وتساؤالت عن كيف ّية تك ّون املوجودات يف ذهنه لريى
ات
هل أنّه هو الذي أوجدها أو غريه؟ وتابع بحثه بهذه الطريقة إىل أن وصل إىل تص ّوره عن املطلق غري املتناهي،
وحينها قال بأنّه ال يستطيع أن ينسب تحقّق هذا التص ّور الالمتناهي إىل نفسه ،أل ّن وجو َده محدو ٌد ومتنا ٍه فيعج ُز
ٍ
عن إيجاد تص ّو ٍر عن ٍ
عندئذ بأ ّن الذي أودع يف ذهنه
ذات مطلق ٍة غري محدود ٍة وال متناهي ٍة ،فال مناص من القول
هذا التص ّور غري املتناهي هو موجو ٌد ال متنا ٍه .وبذلك يثبت وجود الله تعاىل.
الفيلسوف كانط ف ّند الربهان الوجودي للق ّديس أنسيلم عا ّدا ً إيّاه ضعيفاً ،قال« :لو أمع ّنا النظر يف الرباهني
التي أقامها الحكامء إلثبات وجود الله ،نجدها تندرج يف نهاية املطاف ضمن ثالثة براهني أساسية أحدها
الربهان الوجودي الذي طرحه القدّ يس أنسيلم والذي تب ّناه ديكارت وسائر الحكامء التقليديني من ذوي النزعة
العقلية ،اذ طرحوه بأساليب عديدة تتمحور بأرسها حول امتالك اإلنسان تص ّوراً للكامل والذات الكاملة وترتكّز
ذات غري كامل ٍة لكوننا قادرين عىل تص ّور الكامل ،لذا إن مل يكن موجوداً فهو
عىل أنّ الذات غري املوجودة هي ٌ
غري كاملٍ ؛ ومن هذا املنطلق فهذا التص ّور مقارنٌ للوجود» .ويواصل كالمه ليؤكّد عىل أ ّن الذات الكاملة هي أكرث
ٌ
متساوق مع لزوم وجود السفح
الذوات حقيق ًة فكيف ميكن أن ال تكون موجودةً؟! ولزوم الوجود بالنسبة إليها
للجبل أو لزوم وجود الزاوية للمثّلث ،ولكن ما يثري االستغراب أ ّن أصحاب االستدالل  -يف الربهان الوجودي -
غفلوا عن كون وجوب الكامل للذات الكاملة إنّ ا يصدق مع لزوم وجودها وتحقّقها.
حتّى وإن ثبت الكامل للذات الكاملة ،فالبحث حول وجودها باقٍ عىل حاله ،فالجبل إن كان موجودا ً ال
سفح من األساس ،كام أ ّن رضورة وجود زاوي ٍة
ب ّد حينها من وجود سف ٍح له ،ولك ّنه إن مل يكن موجودا ً فال يوجد ٌ
للمثلث ال تعني بالذات وجود املثّلث نفسه .وبعبار ٍة أخرى ،يجب علينا تص ّور سف ٍح لكلٍ جبلٍ  ،ولكن برشط
أن يكون الجبل موجودا ً ،ولكن ليس هناك ما يوجب وجود جبلٍ  ،وعىل هذا األساس يكون تص ّور الوجود واجباً
لتص ّور الذات الكاملة ،ولكن ما الذي يثبت وجوب وجود الذات الكاملة؟ فإ ّن كانت هناك ذاتٌ كاملةٌ ،فسوف
نتص ّور وجودا ً لها ،ولكن ما الذي يثبت وجودها بالفعل؟ هذا االستدالل التمثييل يشابه قول من ي ّدعي تص ّور
مئة مسكوك ٍة ذهبي ٍة ث ّم يقول إنّها موجود ٌة يف خزانتي.
ناشئ من قولنا بأ ّن تص ّور الذات الكاملة يعني وجودها بالفعل ،فهؤالء قالوا إ ّن
السبب يف ّ
كل هذه النقاشات ٌ
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هذا التص ّور ال يعني وجودها ح ّقاً؛ مثالً قد ميتلك اإلنسان مئة مسكوك ٍة ذهبي ٍة ،لك ّن تص ّور هذه امللكية يختلف
عم إذا كان املسكوكات موجود ًة ح ّقاً أو ال؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الذات الكاملة ،فنحن ال ننكرها
متاماً ّ
[[[
ولك ّن تص ّورها ال يعني إثبات وجودها ح ّقاً.

* فرنسيس بيكون  1626 - 1561( Francis Baconم)
 نظرية بيكون حول العلمإبّان القرن السادس عرش امليالدي شهد العامل تح ّوالً كبريا ً عىل صعيد العلم واملنطق ،وقد كانت الريادة يف
ذلك الثنني من كبار الفالسفة آنذاك ،أحدهام الفيلسوف الربيطاين فرنسيس بيكون واآلخر الفيلسوف الفرنيس
رينيه ديكارت.
فرنسيس بيكون طرح نظري ًة حول العلم كانت سبباً يف إعادة النظر بجميع النظريات التي طرحت سابقاً،
وقد متخّض عن هذه النظرية تط ّور سائر العلوم وسيطرة اإلنسان عىل الطبيعة ،كام أسفرت عن إفساد املجتمع؛
أي إنّها مكّنت اإلنسان من تسخري الطبيعة ،ويف الوقت عينه جعلته يفسد حياته بيده.
العلامء والفالسفة الذي سبقوا بيكون ،كانوا يعتقدون بأ ّن العلم يجب أن يسخّر يف خدمة الحقيقة وليس
يف خدمة السلطة واالقتدار ،لذلك كانوا يش ّجعون اإلنسان عىل طلب العلم بغية أن يصبح عاملاً وواعياً ليتمكّن
مـم يعني أنّه يتّصف بالقدسية التي
من معرفة الحقائق ،وهذا يعني أنّهم يع ّدون العلم وسيل ًة إلدراك الحقيقة ّ
تفوق املصالح املا ّدية .العلامء القدماء جعلوا العلم مقابل املال والرثوة ،لذا نجد كثريا ً منهم قارنوا بينهام واثبتوا
يل بن أيب طالب  Aقارن بينهام وذكر هذه النتيجة أيضاً ،إذ هناك كثري
أرج ّحيته عليها ،كام أ ّن أمري املؤمنني ع ّ
صيين عبداً»« ،العلم خريٌ من
من األحاديث املروية عنه عىل هذا الصعيد ،ومن جملتها َ « :من علَّمني حرفاً فقد ّ
املال ،العلم يحرسك وأنت تحرس املال ،واملال تنقصه النفقة والعلم يزكو عىل اإلنفاق»« ،هلك خ ّزان األموال
وهم أحيا ٌء ،والعلامء باقون ما بقي الدهر».
األديان بدورها تنظر إىل العلم بقدسي ٍة وتع ّده أسمى وأرفع من جميع القضايا واملنافع املا ّدية لدرجة
أنّها منحت قدسي ًة لشخصية املعلّم ،ورشيعتنا اإلسالمية السمحاء أكّدت عىل هذه القدسية بشكلٍ رصي ٍح

ضمني يف عدد من اآليات القرآنية املباركة ،منها قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
أو
ٍّ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
[[[  -المصدر السابق ،ص .216 - 215
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ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱪ[[[ .
النظرية الجديدة التي طرحها فرنسيس بيكون فحواها ما يأيت :من املفيد لإلنسان أن يسعى إىل تحصيل
العلم ليتمكّن من معرفة حقائق الكون ،وهذه الفائدة تتلخّص فيام يأيت:
 ) 1معرفة الحقيقة تع ّد أمرا ً مق ّدساً.
 ) 2يجب عىل اإلنسان أن يسخّر العلم لخدمة شؤون حياته.
 ) 3أفضل علمٍ هو ما يعود بنفعٍ أكرب عىل صعيد معيشة اإلنسان.
 ) 4العلم املفيد هو الذي يجعل اإلنسان مسلّطاً عىل الطبيعة.
 ) 5العلم املفيد هو الذين مينح اإلنسان قدر ًة وسلطةً.
وعىل هذا األساس استنتج أ ّن العلم منح قدسيته الساموية للشؤون املا ّدية ،وهذا يعني أ ّن مسرية العلم
تغيت ،اذ أصبحت وجهته استكشاف أرسار الطبيعة ّ
وفك رموزها ليتمكّن اإلنسان من بسط
والبحث العلمي قد ّ
وبأي شكلٍ كان لينعم بحيا ٍة طبي ٍة ملؤها الراحة والرفاهية.
سلطته عىل الطبيعة قدر املستطاع ّ
لقد أكّد هذا الفيلسوف عىل أ ّن األهواء النفسيّة لها تأث ٌري يف الفكر والعقيدة ،فبعض ما نقوله هو تعب ٌري عن
النفيس وليس عن لغة الفكر والعقل؛ أي إ ّن العلم ينبغي أن يكون يف خدمة اإلنسان .ولقد أ ّدت هذه
الهوى
ّ
انقالب يف املسرية العلم ّية للبرش ،ودفعتهم للسعي من أجل اكتشاف أرسار الطبيعة وتسخريها
الرؤية إىل إحداث
ٍ
الخاصة.
ألجل منافعهم
ّ
أ ّدت هذه النظريّة إىل نبذ العلم الذي يكون اإلنسان بخدمته ،مبعنى أ ّن العلم الذي ال يق ّدم لإلنسان منفع ًة
أي قيم ٍة ،وبهذا النحو من التفكري ت ّم تجريد العلم عن قدس ّيته التي أكّدت عليها
دنيويّ ًة ما ّدي ًة يكون عارياً من ّ
األديان والحكامء والعرفاء .عىل سبيل املثال ،فالعلم يبقى محتفظاً بقيمته السامية حتّى بالنسبة إىل طالب
العلوم الدينية الذين يدرسون العلوم القدمية ،فقدسية العلم لديهم تناظر ما ذكر يف بعض الكتب األخالقية مثل
[[[  -سورة البقرة ،اآليات  30إلى .33
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(آداب املتعلّمني) و(منية املريد) للشهيد الثاين .فعادة طالب العلوم الدينية يف الحوزات العلمية أنّهم يحرضون
دروسهم وهم متوضّ ؤون احرتاماً لقداسة العلم ومكانته املعنوية الرفيعة؛ يف حني أ ّن نتيجة الرؤية التي طرحها
بيكون جعلت املعلّم كالتاجر والطالب كاألجري عنده ،فكالهام يسعيان ألجل ضامن تحصيل مهن ٍة متكّنه من
كسب املال ،كام أصبح العلم عىل وفق هذه الرؤية يف خدمة السلطة واالقتدار ،إذ ليس من الصواب عىل أساسها
قول إ ّن عاملنا هو رجل علم ومعرفة ،بل هو عاملٌ مقتد ٌر.
ٍ
كل يشء لهذه األمور،
اكتشاف مس ّخرا ً قبل ّ
كل
لقد ق ّيد بيكون العلم باملنفعة املا ّدية والقدرة والسيادة ،بحيث ع ّد ّ
ومن هذا املنطلق ال ب ّد من العمل عىل صناعة األسلحة الفتّاكة املد ّمرة التي تعني اإلنسان عىل قهر بني جلدته.
عجلة التط ّور يف عاملنا املعارص تدور حسب هذه النظرية ،ومل تشهد البرشية عهدا ً وصل إليه العلم درج ًة
من االنحطاط كام هو عليه اليوم ،فقد أصبح وسيل ًة بأيدي أصحاب السلطة والنفوذ وبات العلامء وكأنّهم
معتقلون يف سجون القوى العظمى ،وميكن القول إ ّن العامل مهام زاد علامً اليوم فسوف تزداد م ّدة سجنه ،فالعامل
الشهري إينشتاين مثالً ،أصبحت نظرياته يف خدمة طغاة العرص والسلطات الكربى التي ال تعرف الرأفة وال
الرحمة وتجعل مصالحها املا ّدية هدفاً أساسياً حتّى إن أ ّدى ذلك إىل إزهاق أرواح املاليني من البرش؛ لذا فقد كان
انصب يف خدمة القطبني األساسيني يف العامل ،أي
إينشتاين خادماً للرئيس األمرييك روزفيلت .نعم ،العلم الحديث
ّ
اإلمربيالية الغربية واالشرتاكية الرشقية ،ناهيك عن تسخريه للمصلحة والسلطة مهام كلّف األمر.
بنا ًء عىل ما ذكر ،ال ب ّد لنا من تصحيح العبارة الشائعة القائلة بأ ّن عرصنا هو عرص العلم ،والقول بأنّه عرص
السلطة واالقتدار فحسب؛ فالعلم موجو ٌد لك ّنه ليس علامً ح ّرا ً ،بل هو علم خاض ٌع للسلطة والقدرة ،لذلك نجد
ٍ
اكتشاف أو اخرتا ٍع تشهده البرشية اليوم ،يُسخّر كوسيل ٍة لتحقيق مآرب القوى السلطوية وغالباً ما تصبح
كل
أ ّن ّ
إنجازاته سبباً لصناعة أعتى أنواع األسلحة الفتّاكة التي تحرق الحرث والنسل؛ وبعد ذلك قد يُعتمد عليه يف
الخدمات العا ّمة واملدنية.
رش أو غري مبارشٍ ،من قبيل
الطريق الذي م ّهده بيكون أ ّدى إىل ظهور بعض األفكار املنحرفة بشكلٍ مبا ٍ
كل أم ٍر ٍ
رضوري ،وهذه الفكرة عبار ٌة عن صور ٍة مبكر ٍة للنفعية
مفيد فهو
نظريات مكيافيليل الذي أكّد عىل أ ّن ّ
ٌّ
والواقعية السياسية ،فهي تعني توظيف املكر واالزدواجية (الخداع) يف الكفاءة السياسية أو يف السلوك العام،
وهي أيضاً ّ
فلسفي ميكن تلخيصه يف عبارة (الغاية ّتبر
سيايس أو
فكري
مذهب
تدل عىل مصطل ٍح يعرب عن
ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
[[[
الوسيلة).
[[[  -مرتضى مط ّهري ،انسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص .253 - 249
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 الوظيفية والنفعيةيف القرن السادس عرش طرحت أُسس الوظيفية والنفعية من قبل بعض العلامء ،والفضل يف ذلك يعود إىل
نظرية فرنسيس بيكون ،اذ قالوا إ ّن العلم هو عل ٌم وال رضورة ألن نتلف الوقت والجهد بغية إثبات ما إن كانت
معرفتنا حقيقي ًة أو ال ،فالعلم بذاته ليس ذا قيم ٍة بالنسبة لإلنسان ألنه مج ّرد وسيل ٍة يُعتمد عليها لكسب القدرة،
لذلك أعرب بيكون عن تع ّجبه من مساعي العلامء القدامى يف تحصيل العلوم واملعارف ألنهم مل يسخّروها للنفوذ
حقيقي،
والقدرة .فالعلم برأيه ليس سوى وسيل ٍة لكسب القدرة وال فرق يف ذلك بني كون إدراكنا حقيقياً أو غري
ٍّ
فهو مثل الرضس بالنسبة إىل اإلنسان والخرطوم للفيل والقرن للثور.
يقول بيكونّ :
«إن أُريد أن استثمر العلم يف حيايت وعميل ،لذا إن كانت هناك فرضي ٌة خاطئ ٌة مئة باملئة لك ّنها
تنفعني يف حيايت ،فأنا أُر ّجحها عىل الفرضية التي ال تنفعني ح ّتى وإن كانت صحيح ًة مئة باملئة» .هذا الفيلسوف
وأتباعه ال يعتقدون بكون العلم معيارا ً للعمل ،بل قاموا بتهميشه يف الحقيقة ومل يكرتثوا بوقوع اإلنسان يف الخطأ
عىل صعيد الفكر واملعرفة لدرجة أنّهم مل يعريوا أه ّمي ًة ملعرفة اإلنسان مبا يجري حوله وتسامحوا مع الخرافات
واألوهام العارية عن الصواب إن متكّن من تحقيق فائد ٍة منها ،لذا ر ّجحوها عىل الحقائق الثابتة التي ال فائدة
متسكوا بالقيمة العملية للعلوم ومل يكرتثوا بالقيمة النظرية.
عملية من ورائها ،لذلك ّ
ٌ
أهداف
قد يقول بعض املعارصين من الفالسفة :نحن ال نعبأ بص ّحة النظريات العلمية أو بطالنها ،إذ لدينا
نروم تحقيقها بأيّة وسيل ٍة كانت ،فالغاية ت ّربر الوسيلة حتّى إن كانت باطلةً.
هذه العقيدة ت ُطرح بني الطبقة املثقّفة كام يأيت :ما هي وظيفة املثقّف يف مجتمعه؟ يُجاب عن ذلك أ ّن
مـم يعانيه ،كتخليصه من الظلم واالستعامر .قد يتّبع املثقّف أُسلوبني
وظيفته هي العمل عىل إنقاذ مجتمعه ّ
لخدمة مجتمعه ،يسعى يف أحدهام لتشذيب أفكار أبناء مجتمعه [[[،فيخاطبهم بالقول( :إنّكم تعتقدون بكذا
عىل صعيد هذا املوضوع ،مثالً تؤمنون بوجود الحسد يف الحياة وسوف أُثبت لكم أ ّن هذا األمر غري موجو ٍد،
يل تطهري أذهانكم من األفكار
كام تؤمنون بالتفاؤل والتشاؤم وسوف أُثبت لكم بطالن ذلك .نعم ،يجب ع ّ
الباطلة واألفكار التي ال تنسجم مع ثقافتي ،لذا سأُعلّمكم ما أعتقد بحقيقته ،ومن ث ّم سأبذل جهدي إلنقاذكم
من الظلم واالستعامر واالستغالل) .هذا املثقّف حسب رأي أتباع نظرية بيكون ،سيفشل يف مساعيه وال يحقّق
أيّة نتيج ٍة عملي ٍة تعود بالفائدة عىل مجتمعه ،وكأنّهم يخاطبونه بالقول( :أيّها املثقّف ،إنّك تروم إشباع فقراء
مجتمعك وتريد إنقاذ أقرانك من الظلم والجور وتعمل عىل صيانة أموالكم وممتلكاتكم من غارة األجانب ،لذا

[[[  -من المفترض هنا أ ّن مجتمعه كان متخلّفاً ويؤمن باألساطير والخرافات ويتب ّنى تقاليد منحرفة.
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ما فائدة جهودك التي تسعى من خاللها إىل معرفة ما إن كانت أفكار أبناء مجتمعك صائب ًة أو خاطئةً؟! وما
لربا تتمكّن بواسطة هذه األفكار الخاطئة من تحقيق
فائدة مساعيك التي تبذلها بغية تصحيح هذه األخطاء؟! ّ
ٍ
طاقات ف ّعال ٍة تعينك عىل مقارعة االستعامر).
تؤسس
مقاصدك ،وقد تفسح هذه األفكار الخرافية لك املجال يك ّ
إذن ،السؤال اآليت يطرح نفسه هنا :ما السبيل الذي ينبغي للمثقّف اتّباعه يف هذا املضامر؟ يقول أتباع
نظرية بيكون إ ّن محاولة املثقّف لتثقيف أبناء مجتمعه وتنوير أفكارهم ليصبحوا مثله ،هي محاول ٌة فاشلةٌ ،أل ّن
هذا األمر يتطلّب تجريد أذهانهم من جميع تلك األساطري والخرافات التي يؤمنون بها؛ وهذا األمر أشبه وأن
يكون باملستحيل؛ لذا من األفضل له عدم مكافحة تلك الخرافات لتحقيق النتائج املرج ّوة ،فإن أخربهم ببطالن
معارض للنزعة
معتقداتهم قد يزرع الحقد يف أنفسهم ويجعلهم معارضني له [[[.ولو افرتضنا أ ّن هذا املثقّف
ٌ
القومية وعىل هذا األساس حاول إثبات فسادها لشعبه حتّى يؤكّد لهم أ ّن بني آدم جميعاً من طين ٍة واحد ٍة
بكل ٍ
تأكيد؛ لك ّنه إن تب ّنى هذه النزعة  -حتّى وإن مل يكن
والنزعة القومية أشبه بالخرافات الباطلة ،فهو سيفشل ّ
يؤمن بها  -فسوف يتمكّن من إيجاد قدر ٍة عظيم ٍة تعينه عىل تحقيق أهدافه وتخليص شعبه من الظلم والجور
بغض النظر عن ص ّحة أو بطالن الوسيلة التي يعتمد عليها.
ّ
بنا ًء عىل ما ذكر ،فإ ّن بيكون وأتباعه يعتقدون بكون الغاية ت ّربر الوسيلة ،وال يكرتثون بالحقيقة والصواب وال
مهم كلّف األمر ،حتّى وإن كان
ّ
بالحق والباطل ،إذ إ ّن العمل هو املعيار يف الفكر والنتيجة هي الهدف األسايس ّ
ٍ [[[
العمل متق ّوماً عىل أساطري وخرافات باطلة.

* رينيه ديكارت  1650 - 1596( Rene Descartesم)
 التص ّورات الفطريةأصحاب النزعة العقلية يع ّدون بعض التص ّورات فطري ًة للعقل وذاتي ًة له ،ويعتقدون بأنّها غري مرتبط ٍة
والحس بشكلٍ
بالحس واملحسوسات ،وقد وضّ حنا سابقاً نظرية أرسطو والعلامء املسلمني بالنسبة إىل العقل
ّ
ّ
والحسية غري مسبوقتني إذا
مجملٍ وذكرنا عالقة املعقوالت مع املحسوسات ،وأرشنا إىل أ ّن النظريتني العقلية
ّ
أَخذنا بعني االعتبار هذا النمط الجديد الذي طُرحتا عىل أساسه إبّان القرون املاضية ،وال س ّيام النظرية العقلية

التي ترتكز عىل كون بعض التص ّورات فطري ًة للعقل وذاتي ًة له بحيث تعترب من لوازمه التي ال ّ
تنفك عنه ،ويع ّد
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .489 - 486
[[[  -المصدر السابق ،ص .389 - 386
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كل من يقول بالتص ّورات
رش بها ألنها مل ت ُطرح قبله .بعض العلامء تص ّوروا أ ّن ّ
الفيلسوف رينيه ديكارت أ ّول من ب ّ
العقلية البديهية فهو يع ّدها فطري ًة للعقل وذاتي ًة له ،لذلك غالباً ما نجد أنّهم يع ّدون أرسطو والفارايب وابن سينا
باطل ،إذ ال يوجد يش ٌء يلزمنا بع ّد البديهيات العقلية التص ّورية فطري ًة
من ضمن العقليني ،إال أ ّن هذا التص ّور ٌ
للعقل وذاتي ًة له ،وال مانع من أن تكون هذه البديهيات قد حصلت للعقل بصور ٍة تدريجي ٍة بعد أن انتزعها من
الحسية .ذكرنا آنفاً قول صدر املتألّهني بكون جميع البديهيات العقلية األَ ّولية قد ت ّم تحصيلها من
التص ّورات ّ
قبل الذهن البرشي بعد ظهور الصورة املحسوسة فيه .ديكارت تب ّنى آراء الفالسفة السابقني من أصحاب النزعة
تختص بعقله وال عالقة لها
العقلية بكون بعض الحقائق واملعلومات مغروس ًة يف نفس ا ِإلنسان ألنّها فطري ٌة
ّ
بالحس وال بالتجربة ،وهذا الرأي شبي ٌه مبا ينسبه علامؤنا إىل العقل بامللكة؛ ولك ّن الذي يعتقد به يختلف متاماً
ّ
أي
ّ
عم قاله السابقون من أصحاب النزعة العقلية ،وال س ّيام مع ما ينسبه علامؤنا إىل العقل بامللكة ،فال يوجد ّ
تشابه إطالقاً ،وذلك لألسباب اآلتية:
أوالً :ديكارت يع ّد تلك التص ّورات ميز ٍ
ات ذاتي ًة للعقل ،ويقول مبا أ ّن الجسم له بُع ٌد ،فالعقل كذلك له بُع ٌد يف
إدراك املفاهيم الفطرية ،لك ّنه يرى أ ّن هذه التص ّورات تتوقّف عىل العقل دون سواه ،يف حني أ ّن علامءنا يعتقدون
بكون جميع املعقوالت تحصل بالتدريج وتبدأ من املحسوسات ،وأنّها إىل جانب البديهيات األ ّولية تتوقّف بنح ٍو
ما عىل املحسوسات.
ٍ
تصورات
ثانياً :ديكارت ينظر غالباً إىل مجموع ٍة من التص ّورات التي يذكرها باالِسم ،وهو يعتقد بوجود
الحس ،ولكن ما يقوله علامؤنا يف باب العقل بامللكة ناظ ٌر إىل التصديقات،
فطري ٍة لدى اإلنسان قبل امتالكه ّ
أي لدينا تصديقاتٌ متق ّدم ٌة عىل التصديقات التجريبية ،وكام قلنا يف النقطة األوىل ،هناك بو ٌن شاس ٌع بني
[[[
هذين املوضوعني.

 ّزلت العقل النظريالقواعد املنطقية التي صاغ ديكارت منظومته الفكرية باالعتامد عليها ترتكز بشكلٍ
أسايس عىل صيانة الفكر
ٍّ
من الوقوع يف الخطأ ،فقد ع ّد معظم الناس يخطؤون يف اعتقادهم بأ ّن املواضيع املعتمد عليها يف االستدالل يجب
كل نظري ٍة تطرح ال ب ّد من أن تكون متق ّوم ًة
وأن تكون من سنخ البديهيات األ ّولية  -اليقينية  -اذ يتص ّورون أ ّن ّ
عىل هذه البديهيات ،أي إ ّن ما ّدة الفكر برأيهم يجب وأن تكون يقيني ًة بحيث ال ّ
يشك فيها أح ٌد مهام حدث.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .261 - 260
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يقيني ،ويف هذه
ويرى هذا الفيلسوف أ ّن اإلنسان يقع يف الخطأ أحياناً فيتص ّور أحد األمور الظ ّنية وكأنّه
ٌّ
الحالة سوف يقع يف الخطأ عىل صعيد األمور املا ّدية أيضاً .الذهن بالذات ال يرتكب الخطأ ،فهو كاألمر اليقيني
الذي ال ميكن طروء الخطأ عليه بتاتاً ،ولكن ما يحدث من خللٍ يف الفكر سببه األُسلوب غري الصحيح يف االستفادة
منه؛ لذلك أكّد ديكارت عىل أ ّن األخطاء التي تبدر من العلامء والفالسفة ناشئ ٌة من اعتامدهم عىل القضايا
يتحصل
رسعهم يف ّ
البت باألمور ،ذلك بسبب اعتامدهم عىل ما ّ
الظ ّنية ،أي إنّها ناشئ ٌة يف معظم األحيان من ت ّ
لديهم من ظ ٍّن حول موضو ٍع ما قبل أن يبلغ درجة القطع واليقني .هذا الرأي ليس صائباً ،فالذهن الراسخ ال يقع
يف الخطأ وديكارت غفل عن أ ّن هذا الذهن ليس من جملة األمور اليقينية.
الذهن مل يضمن لنا عدم الوقوع يف الخطأ فيام لو كان الظ ّن ق ّوياً ،وإنّ ا اليقني وحده هو الذي يصون اإلنسان
[[[
من ارتكاب الخطأ الفكري ،لذا نجد أ ّن معظم األخطاء التي تحدث ناشئ ٌة من الظ ّن وليس اليقني.
ٌ
احتامل
يتوصل إليه بالبحث والتحليل ،وقال إن كان فيه
ألي أم ٍر إال بعد أن ّ
لقد أكّد ديكارت عىل عدم قبوله ّ
ضئيل يف الخطأ فهو يُعرض عنه ألن املعنى الحقيقي لليقني يوجب عليه تب ّني هذه الفكرة ،اذ قال« :سأستمر
ٌ
[[[
يقيني».
قليل من الشكّ ح ّتى أصل إىل يش ٍء
كل ما فيه ٌ
بتنحية ّ
ٍّ

الشك يف فلسفة ديكارت
 ّاتخذ ديكارت ّ
كل ما ميكن أن يكتنفه الشكّ عىل أنّه
الشك مهجاً لبلوغ الحقيقة ،اذ قال« :يجب النظر إىل ّ
يشك ،وما دام ّ
يشك يف أنّه ّ
كل يش ٍء ،ولكنه مل يستطع أن ّ
ائف» .وهكذا فقد ّ
الشك نوعاً من التفكري
شك يف ّ
ز ٌ
برأيه ،فقد انتهى إىل أنّه يفكّر ،ومن ثم فهو موجو ٌد.
كل معلوماته وأن يضع أساساً جديدا ً ملنظومته الفكريةّ ،
فشك يف
حاول هذا الفيلسوف أن يعيد النظر يف ّ
أحس أو أفكر أو كام
أفكاره من املحسوسات واملنقوالت واملعقوالت ،وقال لنفسه ّ
لعل الحقيقة ليست هي كام ّ
«لعل هذه األمور بر ّمتها ٌ
محض ترتاءى يل كام يرتاءى الحلم للنائم أثناء نومه ،فام هو
خيال ٌ
قيل يل ،وقال ّ :
الدليل عىل أنّ الحقيقة ليست كذلك؟» .واستنتج أ ّن أفكاره قاطب ًة باطل ٌة ومبا فيها قاعدة عدم ص ّحة التناقض،
أي أصلٍ ٍ
ثابت أو قاعد ٍة جازم ٍة ميكنه االعتامد عليهام .وقد أدرك أنّه مهام ّ
شك وتر ّدد
لذا أكّد عىل عدم وجود ّ
ّ
كل يش ٍء ،فهو غري قاد ٍر عىل أن ّ
استدل بأنّه موجو ٌد وليس معدوماً؛
يشك يف وجود الفكر ،وعىل هذا األساس
يف ّ
[[[ -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .66
[[[ -مرتضى مط ّهري ،آشنايي با قرآن (باللغة الفارسية) ،ج  1و  ،2ص .55
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وتقرير استدالله كام يأيت :أنا ال أتر ّدد يف وجود الفكر ،وهذا ّ
يدل عىل وجود املفكّر ،فأنا موجو ٌد ،وهذا الكالم هو
معنى أشهر عباراته« :أنا أُفكّر ،إذن أنا موجودٌ» ( ،)Cogito ergo sumوجعل هذه املقولة أساساً لسائر األصول
كل االطمئنان إىل من
الحواس ألنّها سبق وأن خدعتني ،ومن الحكمة أال نطم ّنئ ّ
لدرجة أنّه قال« :سأشكّ يف
ّ
البس عباءة املنزل وهذه الورقة بيدى،
جالس ها هنا قرب النارٌ ،
خدعونا ولو م ّر ًة واحدةً؛ سأشكّ ح ّتى يف ّأن ٌ
البس ثيايب ّ
حلم ،فكم من م ّر ٍة وقع يل أن أرى يف املنام ّأن يف هذا املكان ّ
وأن
إذ من املمكن أن أكون يف ٍ
وأن ٌ
قرب النار ،مع أنّني كنت حينذاك يف رسيري متج ّرداً من ثيايب ،ومهام بدا يل أنّ حايل اآلن أكرث وضوحاً وجال ًء
من خياالت الحلمّ ،
فلعل حيايت ليست سوى
فإن ال أجد أمارات يقينية للتمييز بني اليقظة والنوم ،وما يدرينيّ ،
بكل
منسقاً ...ساشكّ إذن من الناحية النظرية ّ
ٍ
حلم م ّتصلٍ بعدي ٍد من ألوان الوعي؟! ّ
ربا تكون اليقظة حلامً ّ
يش ٍء عىل اإلطالق ،سأشكّ بوجود العامل الخارجي ،وبوجود السامء والهواء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات،
وسائر األشياء الخارجية املحيطة يب ،وح ّتى بوجود أمثايل من الناس».
ال نروم هنا استعراض تلك اإلشكاالت التي أوردها العلامء عىل استدالل ديكارت ،ولكن نكتفي بذكر إشكا ٍل
ٍ
واحد يناسب هذا املقام ومل نجد أحدا ً قد التفت إليه ،وهو أ ّن اإلنسان إذا انتابه هاجس ٍّ
شك يف قاعدة عدم
التناقض الثابتة لدى جميع العقالء ،فهو ال يستطيع أن يصل إىل نتيجة «أنا أُفكّر ،إذن أنا موجودٌ» ،إذ مع افرتض
عدم امتناع التناقض ،ميكن القول أنا أفكّر ويف نفس الوقت أنا ال أفكّر ،وميكن القول أيضاً أنا موجو ٌد وكذلك
القول أنا لست موجودا ً.
إذن قاعدة امتناع التناقض هي األساس لجميع العلوم واإلدراكات ،وإذا رصفنا النظر عن هذه القاعدة
أي علم ،ولهذا قال الفالسفة منذ قديم الزمان إ ّن إنكارها نتيجته العجز عن إثبات أيّة
البديهية فلن يستقّر لنا ّ
حقيق ٍة يف الكون.
فتوصل إىل أ ّن املسيحية هي األفضل من غريها ،لك ّنه مع ذلك قال:
كام تت ّبع هذا الفيلسوف مختلف األديان ّ
«ال ميكنني أن أقول إنّ املسيحية هي أفضل دينٍ يف العاملّ ،
ألن ال أعرف األديان األخرى» ،وأكّد عىل أ ّن العلوم قبل
ثالمثائة وخمسني عاماً مل تكن قد انترشت عىل نطاقٍ واسعٍ كام هو الحال يف عرصه ،لذا فالناس يف شتّى أصقاع العامل
وحتّى العلامء آنذاك ،مل يتمكّنوا من معرفة الحقائق وتعاليم سائر األديان واملذاهب؛ كام ع ّد أ ّن كثريا ً من الحقائق
فلربا هناك أديا ٌن أفضل من املسيحية ،لذلك ق ّيد أفضلية الديانة
ما زالت غامض ًة ومل ّ
يتوصل العلم إىل بيان كُنههاّ ،
لـم
املسيحية بعدم إملامه بتعاليم الديانات األخرى ،فقال« :املسيحية هي أفضل األديان التي أعرفها» .والطريف أنّه ّ
استشهد عىل كالمه هذا ،ذكر إيران كمثا ٍل وقال« :قد يوجد يف إيران دي ٌن أفضل من الديانة املسيحية».
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كل ذلك ميكن ع ّده من املستضعفني
متعصباً وبذل قصارى جهوده ملعرفة الحقيقة ،ورغم ّ
إ ّن ديكارت مل يكن ّ
فكرياً والقارصين عن معرفة الحقيقة اإللهية ،لذا ال ميكن ع ّده كافرا ً كأولئك الذين يطّلعون عىل الحقائق
[[[
ويجحدونها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل بطالن استدالله يف عبارته الشهرية التي أرشنا إليها أعاله« :أنا أُفكّر ،إذن أنا موجودٌ»،
ّ
يستدل بوجود الفكر عىل وجود النفس ،إال أ ّن ا ِإلنسان يدرك وجود نفسه قبل إدراكه لوجود التفكري فيها،
اذ
ونحن نفهم من قول ديكارت «أنا أُفكر» إنّه مل يدرك التفكري املطلق ،بل أدرك التفكري املق ّيد بالذات فحسب «أنا
ٌ
مضاف إىل الضمري «أنا» ،وهذا يعني أنّه أدرك ذاته قبل أن يدرك تفكريه .اإلنسان يعرف نفسه
أُفكر» فالفكر هنا
أي يشء آخر،
بالذّات ،وهو يدركها بالوجدان وبالعلم الحضوري عىل ح ّد تعبري علامء املنطق قبل أن يتع ّرف عىل ّ
وهذا النوع من اإلدراك ال مجال ّ
للشك فيه ،أل ّن الواعي والوعي يش ٌء واح ٌد ،وظهور الذّات هو عني ظهور الوعي.
نعم ،بعد أن يدرك األمور الخارجية ،يجد نفسه واحدا ً منها ،فهو يدرك يف هذه املرحلة ذاته بالعلم الحصويل
عىل نحو صور ٍة مرتسم ٍة يف الذهن ،فيكون الواعي  -الذّات  -غري الوعي  -الصورة املرتسمة يف الذهن  -ويف هذه
املرحلة ميكن حصول ّ
الشك ،بل الخطأ أيضاً ،وبهذا البيان يظهر بوضوح خطأ ديكارت ،أل ّن مبدأ «أنا موجود» ال
يقبل ّ
الشك يك نضط ّر ألن نثبته عن طريق «أنا أُفكِّر» .وما يدعو للعجب أ ّن بعض العلامء األوروبيني واإليرانيني
الذين طالعوا آثار الحكيم ابن سينا ،تص ّوروا أ ّن برهانه الذي أقامه إلثبات تج ّرد النفس والذي فحواه أ ّن «اإلنسان
املعل ٌّق يف الفضاء» ينطبق مع استنتاج ديكارت «أنا أفكّر ،إذن أنا موجودٌ» ،لذلك قالوا إ ّن هذا الفيلسوف اقتبس
الربهان من ابن سينا؛ ولكن من الخطأ مبكانٍ ع ّد هذين الربهانيني من سن ٍخ ٍ
واحد ،ذلك أل ّن الشيخ الرئيس يتناول
املوضوع عن طريق مشاهدة النفس بذاتها مبارش ًة من غري واسط ٍة  -وهذا هو القسم األ ّول من أقسام العلم
الحضوري  ،-يف حني ديكارت يحاول أن يجعل مشاهدة آثار النفس  -القسم الثاين من أقسام العلم الحضوري،
أي وجود التفكري  -وسيل ًة ودليالً عىل وجود النفس ذاتها .والغريب أيضاً أ ّن هؤالء العلامء مل يلتفتوا إىل أ ّن ابن
رصح يف كتابه (ا ِإلشارات والتنبيهات) إىل طريقة استدالل ديكارت وإىل بطالن هذه الطريقة ،فهو بعد
سينا قد ّ
بيانه تفاصيل برهانه املعروف «اإلِنسان املعلّق يف الفضاء» يقول تحت عنوان ( َوه ٌم وتنبي ٌه)« :ولعلّك تقول :إنّ ا
ٍ
فعل تثبته يف الفرض املذكور ،أو حرك ٌة أو غري ذلك .ففي
بوسط من فعيل ،فيجب إذن أن يكون لك ٌ
أُثبت ذايت
اعتبارنا الفرض املذكور ،جعلناك مبعزلٍ من ذلك.
خاصاً ،هو ذاتك
األعم ،فإنّ فعلك إن أثب ّته فعالً مطلقاً ،فيجب أن تثبت به فاعالً مطلقاً ال ّ
وأ ّما بحسب األمر ّ
مثبت
بعينها؛ وإن أثب ّته فعالً لك ،فلم تثبت به ذاتك ،بل ذاتك جز ٌء من مفهوم فعلك من حيث هو فعلك ،فهو ٌ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .150 - 149
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أقل من أن يكون معه ،ال به .فذاتك مثب ّت ٌة ال به» [[[.وقد رشح املحقق الطويس هذا الكالم
يف الفهم قبله ،وال ّ
بالقول“ :إثبات األشياء التي يخفى وجودها ،قد يكون بعللها كام يف برهانٍ لِ ِّمي؛ وقد يكون مبعلوالتها ،كام يف
الدليل .ووهم اإلِنسان ال يذهب إىل إثبات ذاته بعلله ،فإنّ وجوده له أظهر من وجود علله ،فإن ذهب فعساه
أن يذهب إثباته مبعلوالته ،التي هي أفعاله وآثاره ،فإنّ أكرث القوى تثبت بأفعالها وآثارها .والشيخ أبطل هذا
خاص بهذا املوضع ،وهو أنّ اإلِنسان يف الفرض املذكور كان غافالً عن أفعاله ،مع إدراك
الوهم بوجهني :وجهٌ ٌّ
ٍ
اختصاص بفاعله ،فهو ال يدرك إال عىل
ذاته .ووجهٌ عا ٌّم ،وهو أنّ الفعل إن أُخذ من حيث هو فعل ما من غري
ّ
معي هو ذاته .وإن أُخذ من حيث هو فعل الفاعل
معيٍ ،وال ميكن أن
يستدل اإلِنسان به عىل فاعلٍ ّ ٍ
فاعلٍ ما غري ّ
ّ
يستدل بذلك عليه.
أقل من أن يكون معلوماً معه ،فال ميكن أن
املعي يكون معلوماً قبله ،وال ّ
املعي ،فالفاعل ّ
ّ

ٌ
ناقص ال يتأدّى إىل معرفة ذات الفاعل ما هو ،فإذن اثبات
وبالجملة االستدالل بالفعل عىل الفاعل
استدالل ٌ
[[[
اإلِنسان نفسه بوساطة فعلها ٌ
محال».
وكام ذكرنا آنفاً فإ ّن إنكار قاعدة امتناع اجتامع النقيضني يؤ ّدي إىل العجز عن إثبات أيّة حقيق ٍة يف الوجود،
بكل يش ٍء باستثناء وجوده ،فذلك ّ
وديكارت بنفسه قد اعرتف بأ ّن ّ
ايض ،لذلك قال باسكال:
يشك ّ
الشك برأيه افرت ٌّ
بكل حقيق ٍة ،قد أذعنوا يف باطنهم بكثري من
حقيقي» ،والسوفسطائيون رغم تشكيكهم ّ
«ال يوجد يف العامل شكّاكٌ
ٌّ
الحقائق انطالقاً من فطرية إدراكهم .إذا أنكرنا التص ّورات الذاتية للعقل فال يبقى أمامنا سوى إنكار التص ّورات
العا ّمة التي تتساوى بشأنها العقول البرشية ،وديكارت يع ّد املفاهيم الفطرية فقط أساساً للعلم الواقعي ،اذ قال:
أقسام:
«إنّ الصور التي يف أذهاننا عىل ثالثة
ٍ
القسم األول :الصور الفطرية ،وهي تلك الصور املرافقة للفكر وللتح ّوالت الفكرية ،أو هي القاعدة للتفكري.
القسم الثاين :الصور املجهولة ،وهي الصور التي تخلقها ق ّوة التخ ّيل يف الذهن.
الحواس الخمسة».
القسم الثالث :الصور الخارجية ،وهي تلك الصور التي ترد إىل الذهن بواسطة
ّ
وقد اقتفى أثر ديكارت جامع ٌة من الفالسفة الذين تلوه يف عدم كون األمور املحسوسة من جملة الحقائق،
كذلك تب ّنوا رأيه بالنسبة إىل األمور الفطرية واملعقولة من حيث كونها يقيني ًة مع بعض االختالفات اليسرية،
الحس .وتتلخص عقيدة
ويطلق علهم (أصحاب النزعة العقلية) ألنّهم يقولون باملعقوالت غري املعتمدة عىل
ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .282
[[[  -المصدر السابق ،ص .88 - 87
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هؤالء العلامء يف أ ّن املعلومات لها قيم ٌة يقيني ٌة وعلميةٌ ،يف حني أ ّن املحسوسات ليس لها سوى قيم ٍة عملي ٍة.
الحسية تتعارض مع ما ذهب إليه أصحاب الرؤية العقلية ،ورغم أنّهم يخالفونهم يف األمور
رؤية أصحاب النزعة ّ
ٍ
محتدم بينهم ،لك ّنهم يتّفقون معهم يف نفي قيمة املحسوسات انسجاماً
ونقاش
الفطرية التي كانت مثار جد ٍل
ٍ
مع عقيدة ديكارت.
القضايا الذهنية عىل قسمني ،بديهي ٌة ونظريةٌ ،واألوىل عىل قسمني أيضاً ،فمنها بديهي ٌة أ ّوليةٌ ،ومنها بديهي ٌة
ثانويةٌ ،ومن جملة البديهيات األ ّولية برأي علامء املنطق والفلسفة ،الحكم بامتناع التناقض والحكم بأ ّن املقادير
ٍ
ٍ
املساوية ملقدار ٍ
واحد ملكانني يف آنٍ
واحد ،وما إىل ذلك.
واحد متساوي ٌة فيام بينها والحكم بامتناع إشغال جسمٍ
املعب عنه اختصارا ً بأصل
ومن بني جميع البديهيّات األوليّة يطلق عىل مبدأ امتناع اجتامع النقيضني وارتفاعهام ّ -
امتناع التناقض  -عنوان (أُوىل األوائل) و (أ ّم القضايا) .قد يتساءل بعضهم هنا بالقول :ما معنى أن تكون هذه
القضية أُوىل األوائل؟ إذا كانت سائر البديه ّيات بديه ّي ًة أ ّوليةً ،والذهن مبج ّرد أن يواجه املوضوع واملحمول يصدر
ٍ
عندئذ؟ وإن كان
أي يش ٍء آخر؛ ستكون جميعها عىل السواء .فام معنى أُوىل األوائل
حكمه من دون أن يحتاج إىل ِّ
الذهن يف موردها يتوقّف عىل الحكم بامتناع التناقض ،سوف ال تكون هذه األحكام يف الواقع بديهيّةً ،بل نظريةٌ.
ٍ
نظريات ع ّدة للر ّد عىل هذا ا ِإلشكال ،منها:
طرحت
 )1سائر القضايا ليست بديه ّي ًة يف الواقع ،بل هي نظريّةٌ ،ومعنى كون مبدأ امتناع التناقض (أُوىل األوائل) و
(أُ ّم القضايا) هو أ ّن جميع القضايا تستنتج منه.
وال نؤيّد هذه النظرية للسببني اآلتيني:
كل ٍ
واحد م ّنا يف ضمريه.
السبب األ ّول :مخالفتها ملا يدركه ّ
كل استدال ٍل
السبب الثاين :لو كانت جميع البديهيات نظريةً ،لكانت بحاج ٍة إىل االستدالل ،وكام نعلم ففي ّ
بديهي
أصل
مفروضتي الص ّحة وثابتتني .لذا ،ال ب ّد من أن يكون لدينا ٌ
ال ب ّد من أخذ مق ّدمتني  -صغرى وكربى -
ٌّ
ّ
أقل تقدي ٍر فضال عن أصل امتناع التناقض حتّى نتمكّن من القيام بأ ّول ٍ
قياس ،وفضال عن ذلك ال بد من
آخر عىل ّ
يل بال واسطة ،أي نكون مص ّدقني بذلك بشكلٍ
بديهي.
أن نكون عىل يق ٍني بص ّحة استنتاج الجز ّيئ من الك ّ
ٍّ
البديهي عىل أصل امتناع التناقض.
إذن ،ال ميكن قبول النظرية القائلة باقتصار
ّ
 )2سائر األصول البديهيّة ليست يف الواقع أصوالً وال أحكاماً مستقلّةً ،إنّ ا هي عني أصل امتناع التناقض يف
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يعب عن أصل امتناع التناقض عىل صعيد املقادير باسم قانون املساواة ،وعىل صعيد العلّية
موارد مختلفة ،مثالً ّ
باسم أصل امتناع الصدفة ،ويف املجاالت األخرى بأسامء أخرى.
هذه النظرية أيضاً ال ميكن قبولها ،ذلك أل ّن اختالف القضايا يتوقّف عىل اختالف األجزاء املك ّونة لها ،أي
يتوقّف عىل املوضوع واملحمول اللذين يختلفان يف شتّى القضايا واألصول البديهية.
 ) 3حاجة جميع البديه ّيات إىل أصل امتناع التناقض ،تختلف عن حاجة النظريات إىل البديه ّيات ،فحاجة
النظريات إىل البديهيّات هي ارتكازها عليها بتامم وجودها ،أي إ ّن النتيجة املأخوذة من أحد القياسات متاماً
مثل الوليد الناتج من األب واألُ ّم.
كل أُسس الجزم واليقني ،وألصبح
ومن ثم لو أنّنا انتزعنا أصل امتناع التناقض من الفكر البرشي لهدمنا ّ
الذهن غارقاً يف ّ
الشك املطلق ،ولتعذر عليه التصديق اليقيني بجميع القضايا ،حتّى وإن كانت مدعوم ًة بك ٍّم
[[[
هائلٍ من الرباهني.

 فائدة املعلومات يف فلسفة ديكارتٍ
اختالف يسريٍ ،وهو أ ّن أرسطو وأتباعه يع ّدون
اختار ديكارت وأتباعه سبيل اليقني إقتدا ًء بأرسطو لكن مع
املحسوسات واملعقوالت مجتمع ًة أسباباً لتحصيل اليقني ويس ّوغون استعاملها يف مجال الربهنة واالستدالل ،يف
حني ديكارت ومن حذا حذوه يؤكّدون عىل أ ّن املعقوالت فقط تفيد تحصيل اليقني ،ويعتقدون بأ ّن املحسوسات
والتجريبيات ذات قيم ٍة عملي ٍة فحسب.
وضع ديكارت منطقاً يف مقابل منطق أرسطو ،وقد اعتمد فيه عىل املعقوالت فقط من دون أن يتط ّرق إىل
التجريبيات أبدا ً رغم أنّه أعار أه ّمي ًة بالغ ًة للتجربة ،اذ تب ّنى النزعة التجريبية إىل ح ٍّد ما ،لك ّنه كان يع ّدها وسيل ًة
أي دو ٍر يف استكشاف
الرتباط اإلنسان بالخارج فقط يك يحقّق منها فائد ًة يف حياته العملية ،لذا نجده يج ّردها عن ّ
الحقيقة.
الحواس الخمس ،ال
نقل املرحوم فروغي عن ديكارت قوله“ :املفاهيم التي ترد الذهن من الخارج بواسطة
ّ
ٌ
مصداق ،فليس من املؤكّد أنّ الصورة
حقيقي يف الخارج ،وإذا كان لها
نستطيع أن نطم ّنئ إىل أنّها ذات مصداقٍ
ٍّ
املوجودة يف أذهاننا مطابق ٌة لليشء الخارجي» .كام نقل عنه أنّه قال“ :أُدرك بأنّ الحرارة تنبعث من بعض
[[[  -المصدر السابق ،ص .485
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لدي ،واألمر الوحيد الذي أستطيع تص ّوره هو
األجسام ،وأظ ّن أنّ الحرارة املوجودة فيها تشبه الحرارة املوجودة ّ
أنّ النار تستبطن يف ذاتها شيئاً يوجد اإلحساس بالحرارة يف نفيس ،ولكن مع ذلك ال ينبغي يل أن أتّخذ من هذا
الحسية يف اإلنسان ال فائدة منها سوى متييز
اإلحساس عقيد ًة فيام يتعلّق بـ «حقيقة األشياء» ،إذ إنّ اإلدراكات ّ
نفع ورض ٌر ،ولتعيني املصالح؛ فهي ليست وسيل ًة للظفر بالحقائق».
ما فيه ٌ
يزعم ديكارت أ ّن الحقيقة تتمثّل يف ميزات الجسم فقط من حيث الشكل والبعد والحركة ،ألنّها وحدها
الحس ،لك ّنه يع ّد سائر حاالت الجسم  -التي يس ّميها بالخواص الثانوية
املعقولة والفطرية التي مل تأت عن طريق ّ
تحصلت نتيج ًة للحركات املا ّدية الخارجية وإثر ارتباط اإلنسان بالخارج ،من
 سلسل ًة من الصور الذهنية التي ّقبيل اللون والطعم والرائحة وغريها .وهو يقول« :وفّروا يل ال ُبعد والحركة ،وأنا أصنع لكم العامل».
ويقول املرحوم فروغي يف هذا الصدد« :لقد ّبي ديكارت  -بطريق ٍة علمي ٍة  -أنّ محسوسات اإلنسان ال
تطابق الواقع ،وإنّ ا هي وسيل ٌة فقط الرتباط الجسم بالعلم املادّي ،وهي تعكس لحقائق الكون صوراً عدمية
الفائدة ،فالحقيقة يش ٌء آخر .نحن مثالً نسمع الغناء ولك ّن الصوت ال حقيقة له ،ولو كانت األُذن تدرك الحقيقة
الستطاعت إدراك الحركات التي يف الهواء أو يف األجسام األخرى» .وقال أيضاً« :ديكارت يرى أنّ العلم الواقعي
يكمن يف املفاهيم الفطرية فحسب».
أقسام ،هي الفطرية املرافقة لعملية التفكري،
قسم ديكارت الصور الذهنية يف ثالثة
ٍ
وكام ذكرنا آنفاً ،فقد ّ
الحواس الخمسة ،اذ قال« :الصور
واملجهولة الناشئة من ق ّوة التخ ّيل ،والخارجية التي ترد إىل الذهن عن طريق
ّ
التي تخلقها املخ ّيلة ال عدّ لها ،لك ّن املفاهيم التي ترد إىل أذهاننا من الخارج فال نستطيع أن نطم ّنئ إىل كونها
حقيقي يف الخارج ،وإذا كان لها ذلك املصداق فليس من املؤكّد أنّ الصور التي يف أذهاننا تطابق
ذات مصداقٍ
ٍّ
ذلك األمر الخارجي ،كام نالحظ ذلك يف صورة الشمس التي تنطبع بأذهاننا ،فمن املؤكّد أنّها غري مطابق ٍة
للواقع ،ألنّنا حسب املعلومات الفلكية املتوفّرة نعلم أنّ الشمس أكرب بآالف املرات من أرضنا التي نعيش عليها
مع أنّ صورتها يف أذهاننا ال تساوي ح ّتى مساحة كف اليد» .وقال يف بيان معنى األمور الفطرية“ :أ ّما الصور
الفطرية ،فهي التي تدركها عقولنا بالبداهة وهي صحيح ٌة يقيناً وال يرسي الخطأ فيها إىل أذهاننا أبداً ،من قبيل
الشكل والحركة واألبعاد  -يف األمور املادّية الرصفة  -والعلم والجهل واليقني والشكّ  -يف األمور العقلية املحضة
وكل إنسانٍ يحكم بوجود نفسه بالبداهة
 والوجود واملدّ ة والوحدة  -يف األمور املشرتكة بني املادّة والعقلّ ...-سطح واحدٌ  ،وأنّ الشيئني
والوجدان ،وكذلك بالنسبة إىل إدراكه أنّ للمثلث ثالث زوايا ،وأنّ الكرة ليس لها إال ٌ
كل منهام شيئاً ثالثاً فإنّهام متساويان».
إذا ساوى ٌّ
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وأرىس ديكارت دعائم نظريته يف اإللهيات والطبيعيات عىل األمور الفطرية واملعقولة الرصفة فقط ،كام سلك
خاصاً امتاز عن غريه من األساليب ،وقد طرح آراء ونظريات حول النفس والجسم وذات الله تعاىل
أسلوباً منطقياً ّ
ٍ [[[
وإثبات أ ّن العامل غري متنا ٍه ،وما إىل ذلك من قضايا ذات صلة.

 مصدر املعرفةغيوا مجرى العلم الحديث ،إذ عىل الرغم
قد يستغرب جامعة إن قلنا إ ّن ديكارت هو أحد الفالسفة الذين ّ
من أنّه تب ّنى النزعة الطبيعية ودعا الناس إىل دراسة الشؤون الطبيعية ،لك ّنه مل يو ِل أه ّمي ًة للطبيعة كمصد ٍر
للحواس عىل صعيد اكتساب العلوم ،اذ أكّد عىل رضورة دراسة أوضاعها وظواهرها عن
معر ٍّيف وما ع ّدها وسيل ًة
ّ
الحواس عا ّدا ً ذلك غري ٍ
كاف لبلوغ الحقيقة ألن العلوم الطبيعية ال متنحنا ما نحتاج إليه يف النظريات
طريق
ّ
العقلية ،فهي ذات قيم ٍة عملي ٍة وليست لها أيّة قيم ٍة نظري ٍة [[[.املعرفة برأي ديكارت عبار ٌة عن مرحل ٍة واحد ٍة
بالحس.
من ع ّدة مراحل ،ألنّه يع ّد العقل فقط منشئاً لها من دون أن يكرتث
ّ

[[[

 الوحدة الذاتيةرغم أ ّن ديكارت يع ّد العامل ماكن ًة ضخمةً ،ومع أنّه يطرح آراءه ونظرياته عىل أساس إنكار االختالفات الذاتية
واملاهوية بني األشياء؛ إال أنّه يعتقد بوجود الروح املج ّردة لدى اإلنسان ويؤمن بوجود الله تعاىل ،وحسب املبادئ
املعرفية والفلسفية التي تب ّناها ،فاإلنسان عبار ٌة عن كائنٍ بجسمٍ ورو ٍح ،وجسمه كسائر األجسام من جامدات
وحيوانات ونباتات ،فهو مج ّرد آل ٍة فحسب؛ إال أ ّن روحه تع ّد جوهرا ً مختلفاً متاماً عن جسمه .بنا ًء عىل هذا فهو
يؤمن باستقالل الروح عن البدن ،ويؤكّد عىل وجود بونٍ شاسعٍ بينهام .منذ أن طرح ديكارت هذه الرؤية ،تب ّناها
العلامء والفالسفة الغربيون وقد كانت عواقبها وخيم ًة للغاية.
لقد بالغ هذا الفيلسوف يف بعض متب ّنياته الفكرية ،ونجده أحياناً وقع يف محذور ٍ
ات ،ومن أمثلة ذلك اعتقاده
ٍ
ارتباط وثيقٍ بني اإلنسان والكون انسجاماً مع ما ذهب إليه الحكيم دميوقريطس؛ ويف الحني ذاته فصل
بوجود
بينهام وع ّدهام غري متجانسني سائرا ً يف هذه العقيدة عىل خطى الحكيم أفالطون.
ومـم يرتت ّب عىل اآلراء التي تب ّناها ديكارت ،امتزاج جميع العلوم مع بعضها ،وال سيّام العلوم الطبيعية؛
ّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص  / 258 ،195 ،183 ،181 ،82ج  ،13ص  / 272 - 260ج  ،7ص .372
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .372
[[[  -المصدر السابق ،ص .387
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كل نو ٍع من األنواع ومتييزها عن غريها
وقد ذهب العلامء القدامى إىل كون اإلنسان قادرا ً عىل معرفة عوارض ّ
بكل نو ٍع يختلف عن
عرب معرفة االختالفات النوعية والذاتية لألشياء ،وبطبيعة الحال فإ ّن العلم الذي يرتبط ّ
غريه من العلوم املعتمدة عىل هذا الصعيد؛ فعىل سبيل املثال نجد أ ّن العلوم املرتبطة بالنوع الحيواين تختلف
الخاصة بالنباتات .لو افرتضنا أ ّن جميع األشياء يف الكون من سن ٍخ ٍ
واحد وال اختالف بينها بحيث ال
تلك العلوم
ّ
يوجد متاي ٌز بني عوارضها وآثارها ،وفرضنا أ ّن األصل الثابت التي يجمعها مع بعضها هو جسمها املا ّدي؛ فالنتيجة
التي ال مناص منها هنا أ ّن هذه األجسام بأرسها تتّصف بالحركة حالها حال اآللة امليكانيكية ،ومن ثم ال ب ّد من
أن تندرج جميع العلوم تحت مظلّة العلوم الحركية ،مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء وعلم النفس ،وما شاكلها.
هذه الرؤية يف الحقيقة لها تأث ٌري بال ٌغ عىل منهجية العلوم ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلامء املحدثني قد خالفوا
القدامى عىل صعيد اختالف العلوم ،اذ أوعزوا منشأ هذا االختالف إىل مواضيع العلوم والعوارض الذاتية لألشياء،
ٍ
اختالف يف
أي أنّهم ذهبوا إىل أبعد من االختالفات الذاتية للمعلومات .إضاف ًة إىل ذلك فقد أكّدوا عىل وجود
املنهجية العلمية ،يف حني أنّنا لو اعتربنا جميع العلوم الطبيعية جزءا ً من علم الحركات ،فال حيلة لنا من توحيد
املناط يف مجال املنهجية العلمية؛ وهذا األمر قد حدث بالفعل يف تعاليم الفلسفة األوروبية وأسفر عن حدوث
جد ٍل كبريٍ ،فقد احتدم النقاش بني العلامء والفالسفة الذين تلوا ديكارت ،فمنهم من أيّد ذلك ومنهم من نقضه.
ٍ
بتأييد
خالصة الكالم أ ّن نظرية ديكارت حول إدراج جميع العلوم الطبيعية يف ضمن علم الحركة ،ال تحظى
[[[
من قبل العلامء والفالسفة املعارصين.

 ال ُّروح والبدنطرح ديكارت نظري ًة جديد ًة حول االزدواجية املوجودة بني الروح والبدن ،وقد شهدت فيام بعد تغيري ٍ
ات إثر
النقاشات املحتدمة التي درات حولها.
مل يجد هذا الفيلسوف ب ّدا ً من االعرتاف بحقائق ثالث طوال مسريته الفكرية ،هي الله والنفس والبدن؛ ومن
منطلق اعتقاده بات ّصاف النفس بالفكر والشعور ونظرا ً ألنها مج ّرد ًة من األبعاد ،فقد ع ّدها مختلف ًة عن البدن
الذي يتق ّوم باألبعاد.
أه ّم اعرت ٍ
اض مقبو ٍل طرح عىل نظرية ديكارت من قبل العلامء األوروبيني ،هو أنّه تط ّرق إىل الحديث عن
التاميز املوجود بني الروح والبدن ومل يُرش إىل أوجه التشابه بينهام ومل يتح ّدث عن واقع العالقة التي جعلتهام
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .821 - 819
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يتقاربان مع بعضهام رغم التباين الكبري بني واقعهام كام ي ّدعي بنفسه ،ومن املؤكّد أن بيان هذه الصلة يقتيض
كل ٍ
واحد منهام [[[.نظرية ديكارت هذه ّ
تدل عىل أنّه قد تراج ٌع عن
تسليط الضوء عىل الخصائص التي متيّز ّ
مبادئه األساسية وكأنّه نحا منحى أفالطون ،فهو يعتقد بالتص ّورات الذاتية الفطرية ،ويف هذه العقيدة يتّفق مع
أفالطون ،كام يتّفق معه من حيث بيان واقع العالقة التي تربط بني الروح والبدن ،إذ كالهام مل يذكرا تفاصيل
كافي ًة عىل هذا الصعيد [[[.هذه الفكرة كانت لها نتائج وخيمة ،اذ اضط ّر العلامء والفالسفة ألن يتجاهلوا العالقة
الجوهربية التي تربط بني الروح والبدن ،وديكارت بنفسه الذي أكّد عىل االزدواجية بني البدن الذي ميتاز باألبعاد
والروح التي متتاز بالفكر والشعور ،اضط ّر ألن ينكر الحياة األصيلة يف غري اإلنسان ،لذلك ع ّد البُنية الوجودية
تركيب آ ٌّيل مج ّر ٌد من اإلدراك والشعور ،إذ أكّد عىل أ ّن الحيوان عديم اإلحساس وال يشعر
لجميع الحيوانات بأنّها
ٌ
ٍ
ٍ
وأصوات تبدر منه ،هي يف الحقيقة ليست منبثق ًة من شعو ٍر وإراد ٍة،
حركات
باألمل وال باللّذة ،وما نالحظه من
[[[
لك ّننا نتص ّور ذلك.

 الربهان الوجوديطُرحت ثالثة براهني فلسفية من قبل أرسطو ابن سينا وصدر املتألّهني إلثبات وجود الصانع ،واألخري أُطلق
الص ّديقني) وهو أسمى ّ
وأدق وأقوى من سائر الرباهني ،اذ يتق ّوم االستدالل فيه عىل
عىل برهانه عنوان (برهان ّ
ذات الله تعاىل إلثبات وجوده من دون الحاجة إىل االستدالل بغريها عليه .هذا الربهان من بعض جهاته ال
يشابه الربهان الوجودي الذي ذكره الفالسفة األوروب ّيون ،وأ ّول من طرحه يف أوروبا هو الق ّديس أنسيلم يف القرن
امليالدي (الخامس الهجري) ،أي بعد ما يقارب  100إىل  150عاماً من عهد ابن سينا.
الحادي عرش
ّ
كل إنسانٍ ميتلك تص ّورا ً عن ٍ
ذات تتّصف بالكامل،
وينطلق هذا الربهان من تص ّورات اإلنسان ،اذ يؤكّد عىل أ ّن ّ
أي أنّه قاد ٌر عىل تص ّور (الكامل املطلق) ،كام يثبت كون الوجود صف ًة للكامل ،فالذات التي ال يكون لها وجو ٌد
ال تكون كاملةً .ونتيجة ذلك هي رضورة كون هذه الذات  -األكمل تص ّورا ً  -موجودةً ،وإال ملا كانت أكمل ،لذا
كل ٍ
وجل.
ذات أخرى ،وهي ذات الله ع ّز ّ
توجد ذاتٌ هي يف التص ّور والواقع أكرب من ّ

 فرضية ديكارتللفيلسوف ديكارت نظري ٌة ترتكز يف أساسها عىل مبانٍ خاطئة وال نبالغ لو قنا إنّها أتفه النظريات التي
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .32
[[[  -المصدر السابق ،ص .33
[[[  -المصدر السابق ،ص .39 - 33
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طرحت يف علم الفلسفة ،وهي ترتكز عىل العبارة التي ذكرناها آنفاً« :أنا أفكّر ،إذن أنا موجودٌ» ،فهو يف بادئ
األمر ّ
بكل يش ٍء حتّى
الحق لجميع الفالسفة بأن يشكّكوا ّ
شك ّ
بكل يش ٍء ،وقد بالغ يف شكّه هذا لدرجة أنّه منح ّ
يصل إىل اليقني؛ ولك ّنه بعد أن ّ
شك بالطبيعة ومبا ورائها وبالله والبدن والنفس والدين ،بل حتّى يف نفسه ،حاول
أن يبدأ من نقط ٍة يقيني ٍة؛ ولك ّن هذه النقطة هي األخرى ارتكزت عىل ّ
الشك ذاته .لذلك قيل إنّه طرح الربهان
ّ
ّ
كل يش ٍء للوصول إىل يق ٍني يفسح املجال
بالشك يف ّ
املنهجي ،أي
بالشك
الوجودي بطريق ٍة أخرى ،اذ بدأ تفكريه
ّ
ّ
أمامه ملعرفة الحقيقة ،ونقطة اليقني التي وصل إليها هي اليقني بأنّه ّ
كل يش ٍء،
يشك ،فقال« :ميكن أن أشكّ يف ّ
ولكن ال ميكن أن أشكّ يف كوين أشكّ » .هذا الكالم بدي ٌع من الناحية األدبية ،لك ّنه فار ٌغ وال جدوى منه من
الناحيتني العلمية والفلسفية ،ومن الجدير بالذكر هنا أنّه مل يكن أ ّول من ذكره ،فقد طرح قبله بستّتة قرونٍ وت ّم
تفنيده من قبل الحكيم ابن سينا يف كتاب اإلشارات والتنبيهات.
بحواسه ،وعىل هذا األساس باستطاعة
معيٍ ،يتمكّن اإلنسان من إدراكها
ّ
حينام تقع الحوادث املا ّدية يف مكانٍ ّ
كثري من الناس إدراك ك ٍّم هائلٍ من هذه الحوادث ،فالشمس مثالً يراها الناس ويشعرون بحرارتها؛ إال أ ّن
الحواس ،بل إ ّن الضمري هو الذي يُدركها فحسب،
معي ،ال تُعرف بواسطة
الحوادث النفسية التي ليس لها مكا ٌن ّ ٌ
ّ
مثل الغضب الذي يثور يف أعامقي والقرار التي أت ّخذه ،فأنا وحدي أعرف حقيقة هذه األُمور التي تجري يف
أَعامقي .نحن نفهم األمور الروحية من دون واسط ٍة ،أي إ ّن سمعي هو بذاته سمعي أنا ،ومل يكن يف البداية

لدي ،لذلك أنا لست بحاج ٍة إىل صور ٍة ذهني ٍة يك أمتكّن من إدراكها ،فالواقع الخارجي لهذه
ظاهر ًة مجهول ًة ّ
األفعال وإدراكها يش ٌء واح ٌد ،أي أنّها معلوم ٌة لنا بالعلم الحضوري.
هناك ثالثة أنواع من العلم الحضوري ،وهي:
 ) 1العلم الحضوري للنفس بذاتها.
 ) 2العلم الحضوري للنفس بأفعالها التي تحدث يف إطار وجودها.
 ) 3العلم الحضوري للنفس بقواها وبالوسائل التي تعتمد عليها يف معرفة األشياء.
ومن الجدير بالذكر هنا أنّنا عند مشاهدة آثار النفس وأَفعالها ،وكذا مشاهدة قوى النفس ووسائلها ،ال ميكننا
تص ّور كون الذهن قادرا ً عىل مشاهدة هذين القسمني بشكلٍ منفصلٍ عن مشاهدة (األنا) ذاتها ،ذلك أل ّن هذه
الظواهر تع ّد من ملحقات وجود (األنا) ومراتبها ،وهام بحسب الواقع والوجود مرتبطان بوجودها ،بحيث يكون
وجودهام عني ا ِإلضافة والنسبية ،وافرتاض انقطاع النسبة هو عني القول بانعدامهام .عىل سبيل املثال عندما
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يرى الذهن مشاهداته فذلك ال يعني الرؤية املطلقة ،إذ إ ّن مشاهداته ملا يف الخارج تتالزم دامئاً مع مشاهدته
لذاته ،وقد أرشنا سابقاً إىل بطالن االستدالل املشهور لديكارت واملرتكز عىل مقولته «أنا أُفكّر ،إذن أنا موجودٌ»،
ّ
استدل بوجود الفكر عىل وجود النفس ،وقلنا هناك إ ّن ا ِإلنسان يدرك وجود نفسه قبل إدراكه وجود التفكري
اذ
فيها ،لذا نفهم من قول ديكارت (أنا أُفكّر) أنّه مل يدرك التفكري املطلق ،بل أدرك التفكري املق ّيد بالذات  -التفكري
مع األنا  -إذن هو قد أَدرك ذاته قبل أن يُدرك تفكريه.
ٍ
توصل إىل وجود تص ّو ٍر غري متنا ٍه هو الله تعاىل ،اذ قال:
وقد طرح ديكارت تص ّوراته عن طريق
تساؤالت ،ث ّم ّ
«غري أنّ الكوجيتو  -أنا أُفكّر ،إذن أنا موجو ٌد  -الذي يعطيني وجودي بأوثق الظنون ،يجعلني من جه ٍة أخرى يف
أي وجو ٍد من املوجودات خارج نفيس؛
عزل ٍة تا ّم ٍة هي عزلة فكري
ّ
الخاص ،فال ّ
أتبي سبيالً للخروج منها وال أبلغ ّ
لذا سأبذل جهدي لإلفالت من عزل ٍة لو طالت لجعلت املعرفة البرشية كلّها وهامً وحلامً.
سألتمس للفكر سنداً يف الوجود الواقع ،سأُثبت وجود الله بالفكر ذاته ليكون ضامناً ملعرفتي الواضحة
املتم ّيزة عن العامل الخارجي .وأ ّول ما أدلّتي عىل وجود الله هو أنّني اذا رجعت إىل نفيس ،تُبدي يل نقيص ألنّني
ناقص متنا ٍه لو مل تكن
نقص ،إذ هو قصو ٌر عن بلوغ ّ
الحق ،وما كنت ألعرف ّأن كائ ٌن ٌ
أعرف ّأن أشكّ  ،والشكّ ٌ
لدي فكرة الكائن الكامل أو الالمتناهي؛ فمن أين جاءتني هذه الفكرة؟ من البديهي أنّني لست مصدرها،
ّ
األقل .فيبقى أنّها فكر ٌة ال يستطيع أن يضعها يف نفيس إال املوجود
ناقص متنا ٍه ،واألكرث ال يأيت من ّ
ألنّني موجو ٌد ٌ
الالمتناهي ،أي الله.
ودلييل الثاين ال يعدو أن يكون عزفاً لنفس اللحن السابق ،فأنا اآلن ٌ
ناقص ويف ذهني فكرة
عارف ّأن موجو ٌد ٌ
الكامل؛ فام علّة وجودي إذن؟ من املحال أن أكون أنا خالق نفيس ،وإال لكنت منحتها ما ينقصها من كامالت،
أل ّن الكامل صف ٌة تضاف إىل الوجود ،فالذي يستطيع أن يهب الوجود يستطيع أن يهب الكامل ،ولنفس السبب
أقل كامالً من الله ،وإال لكانت منحت نفسها جميع الكامالت التي تنقصها،
كل العلل األخرى التي هي ّ
سأستبعد ّ
وأيضاً استبعد والدي ألنّهام علّة بدين فقط؛ لذا ال سبيل يل إال القول بأ ّن خالقي هو الكائن الكامل ،وهو الله».
وذهب إىل القول بأ ّن ق ّوة اإلدراك الذهني حينام تصدر الحكم تشاهد بني مدركاتها اختالفاً وذلك ألنها
رصف فيه
نظام ّ ٍ
تص ّورت بعض مشاهداتها حسب ما يحلو لها ،ولك ّنها تص ّورت بعضاً آخر حسب ٍ
معي يكون الت ّ
خارجاً عن قدرتها .نحن مثالً عندما نشاهد نارا ً سوف نتص ّور صفة الحرارة واإلحراق من دون التفكيك بينهام،
لذا فالنار الذهنية محرق ٌة أيضاً لك ّنها ليست عني النار الخارجية؛ وبهذا النحو يت ّم فهم سائر األشياء فيام لو
حواس ع ّدة ظاهر ٍة يف عملية اإلدراك .وأحياناً يدرك اإلنسان نفس تلك النار ،ولكنه يستطيع بسهول ٍة أن
اشرتكت ٍّ
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مي ّيز بينها وبني الحرارة واإلحراق ،وهذا يحصل يف حالة التخ ّيل املحض .وهنا نجد الق ّوة الحاكمة نفسها مضط ّر ًة
خارجي عن ذاتها ،ألن هذه املدركات قد حصلت نتيج ًة لتأثريات ذلك الواقع ،وهي
إلصدار حكمها بوجود واقعٍ
ٍّ
يف الواقع مع ّرف ٌة له.
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج النقاط اآلتية:
الحس.
أوالً :ال يوجد خطأ يف مرحلة النشاط الطبيعي ألعضاء ّ
الحس.
ثانياً :ال يوجد خطأ يف مرحلة تحقّق اإلدراك ّ
الحس نفسه قبل تطبيقه عىل الخارج.
ثالثاً :ال يوجد خطأ يف مرحلة الحكم عىل اإلدراك ّ
وبهذا يتأكد لنا أ ّن الخطأ واق ٌع يف مرحل ٍة أدىن من تلك املراحل السابقة ،وهي مرحلة اإلدراك والحكم التي
تت ّم فيها املقارنة مع الواقع الخارجي.
خالصة الكالم أنّ ،تص ّور اليشء هو ليس حقيقته وواقعه ،فتص ّور النار مثالً غري واقع النار وحقيقتها ،لذلك
نجد اإلنسان يتص ّورها من دون أن يحرتق ذهنه ،فتص ّور الكائنات يف الذهن ال ترتتّب عليه آثارها الخارجيّة .وكذا
هو الحال بالنسبة إىل تص ّور الذات الالمتناهية ،إذ تص ّورها يف الذهن ال يعني تح ّوله إىل أم ٍر غري متنا ٍه ،فهذا
التص ّور يف الحقيقة متنا ٍه لك ّن املتص َّور غري متنا ٍه.

 رأي كانط بالربهان الوجوديبعد ديكارت ،بقيت مبادئ الربهان الوجودي عىل حالها بني الفالسفة األوروبيني ،لك ّن الفيلسوف األملاين
مـم يعني أنّه ليس برهاناً تا ّماً ،لذا فقد كان تفنيده يف محلّه .وقد ذكرنا يف املباحث اآلنفة
إميانوئيل كانط ف ّنده ّ
ما قاله هذا الفيلسوف عنه ،اذ انتقد الربهان الوجودي عا ّدا ً إيّاه ضعيفاً ،وأكّد عىل أ ّن الذات الكاملة هي أكرث
ٌ
متساوق مع لزوم وجود السفح
الذوات حقيق ًة فكيف ميكن أن ال تكون موجودةً؟! ولزوم الوجود بالنسبة إليها
للجبل أو لزوم وجود الزاوية للمثّلث.
ناشئ من قولنا بأ ّن تص ّور الذات الكاملة يعني وجودها بالفعل،
ون ّوه عىل كون السبب يف ّ
كل هذه النقاشات ٌ
فأصحاب الربهان الوجودي قالوا إ ّن هذا التص ّور ال يعني وجودها ح ّقاً .قد ميتلك اإلنسان مئة مسكوك ٍة ذهبي ٍة،

عم إذا كانت موجود ًة ح ّقاً؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الذات الكاملة،
لك ّن تص ّور هذه امللكية يختلف متاماً ّ
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فنحن ال ننكرها ولك ّن تص ّور وجودها ال يعني إثبات أنّها موجود ٌة ح ّقاً.
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* جورج بريكيل  1753 - 1685( George Berkliم)
الحسية التجريبية ،فهو من القائلني بكون التجربة
جورج بريكيل هو أسقف وفيلسوف بريطاين تب ّنى النزعة ّ
لكل العلوم ،وال يعرتف باملعلومات العقلية والفطرية التي تب ّناها بعض فالسفة أوروبا ،اذ سار
والحس منشئاً ّ
ّ
عىل نهج قرينه املعارص جون لوك.
الحسية لك ّنه يف الوقت نفسه مل يعرتف بالوجود الخارجي للمحسوسات ومل يقبل
مع أنّه تب ّنى النزعة ّ
ّ
استدل باألخطاء التي تطرأ عىل الحواس كربهانٍ عىل أ ّن
بكون التأثريات الخارجية هي املنشأ للشعور ،اذ
الشعور ال ميكن أن يكون دليالً عىل الوجود الخارجي للمحسوسات ،فقد قال إ ّن التص ّورات الذهنية لها وجو ٌد
ٍ
مدرك ،وهو النفس.
خارجي ،وبهذا أثبت وجود النفس ،وأكّد عىل أ ّن اإلدراك يحتاج إىل
ٌّ
رصح بأنّه ال ينكر وجود األشياء ،لك ّنه قال« :ما معنى قولنا( :إنّ كذا شيئاً موجودٌ؟) لو تأ ّملنا يف هذه
وقد ّ
الجملة لوجدنا معناهاّ :
(إن أُدرك وجود ذلك اليشء) ،مثالً إذا قلنا :األرض موجودةٌ ،السامء موجودةٌ ،الجبال
كل
جسم ذو بُع ٍد ،أو أنّ األرض تدور ،فإنّ ّ
موجودةٌ ،البحار موجودةٌ؛ أو قلنا :الشمس تتألأل بالنور ،أو هي
ٌ

هذه الجمل صحيح ٌة ولك ّن معناها هو أنّنا تع ّرفنا عليها بهذا الشكل» .إذن ،حسب هذا الكالم ،فكون اليشء
موجودا ً يعني تحقّق وجوده يف ذهن الشخص املدرك .كام أنكر بريكيل أنّه من السوفسطائيني ،وعلّل ذلك بأنّه ال
ينكر وجود املوجودات ،ولك ّنه يقول إ ّن معنى الوجود عندي غري ما يتخ ّيله اآلخرون ،فأنا أع ّده موجودا ً يف إدراك
الحس منشئاً للعلم ،إال أنّه ينكر أن يكون الوجود الخارجي لليشء
الشخص املدرك .وعىل هذا األساس فهو يع ّد ّ
الحس ،ويعرتف بوجود النفس بوصفه الق ّوة املدركة ،كام أنّه مل ينكر وجود الله تعاىل ،اذ
املحسوس هو منشأ ّ
ّ
ثم
خاص
استدل عىل وجوده بهذه الطريقة« :نحن نرى صور املحسوسات تظهر يف أذهاننا
ونظام ّ ٍ
ٍ
ٍ
معي ّ
برتتيب ٍّ

خارج عن إرادتنا ،حيث نشعر أحياناً أنّنا يف وضح النهار ،ويف هذه الحالة
تذهب منه ،وهذا الظهور واالختفاء ٌ
ٍ
ساعات عدّ ة نشعر بأنّ الليل قد حان ،ويف تلك اللحظة ال نستطيع
ال نستطيع الشعور بتاتاً بأنّه ليل ،لكن بعد
معي.
خاص
وترتيب ّ ٌ
الشعور بتاتاً بأنّه نهار؛ وهكذا يف سائر املدركات البرصية والسمعية وغريها ،إذ لها نظا ٌم ٌّ
ٌ
ومن هذا نعرف أنّ ذاتاً أخرى قد أوجدت هذه التص ّورات وفق ذلك النظام والحساب يف أذهاننا ،وتلك الذات
[[[
هي ذات البارئ تعاىل».
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .216 - 215
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .84 - 82
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* ديفيد هيوم  1776 - 1711( David Humeم)
 العالقة بني ال ِّذهن والعنيٍ
رش بني الذهن والعامل الخارجي،
معظم الناس مبا فيهم أصحاب النزعة املا ّدية ،يعتقدون بوجود
ارتباط مبا ٍ
وهذه الوجهة املعرفية تندرج يف ضمن مباحث املعقوالت األوىل الفلسفية والثانية  -الفلسفية واملنطقية  -لذا
املتحصلة يف إذهاننا حول العامل املحيط بنا ،إنّ ا هي من العلم الحصويل الذي يظفر
يقولون إ ّن جميع املعلومات
ّ
فيه الذهن باملفاهيم والصور الذهنية من دون واسط ٍة ،ولهذه املفاهيم خصوصي ٌة من حيث كونها مرآ ًة للخارج،
إذ يتخيّل اإلنسان يف أ ّول وهل ٍة أنّه 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
التصورات الذهنية هو التأثريات الخارجية.
الرؤية الديالكتيكية تعد اإلنسان مج ّرد معلو ٍل ملصالحه املاديّة واالقتصادية ،وهذه املصالح هي التي تفرض
فكل ما لديه من مشاعر ورغبات وأحكام وقدرات ،هي يف الواقع ليست سوى
عليه تطوير وسائل االنتاج ،وعليه ّ
ٍ
انعكاس للظروف البيئية والطبيعية واالجتامعيّة التي يعيش يف كنفها ،ألنّه مج ّرد مرآ ٍة تعكس ما يحيط به ،وهو
يف واقع الحال ال يقدر عىل القيام بأيّة حرك ٍة مخالف ٍة لألوضاع املحيطة به.
أ ّما بالنسبة إىل املعقوالت الثانية ،نجد بعض الفالسفة من أمثال كانط ،فقد ج ّردوها بالكامل عن املعقوالت
صائب حاله حال ع ّد املفاهيم الذهنية بأنّها صو ٌر مبارش ٌة لألشياء؛ ويف هذه الحالة
األوىل ،وهذا األمر أيضاً غري
ٍ
ال يبقى عل ٌم وال معرفةٌ.
ٍ
ٍ
عندئذ من انتزاع صور األشياء عىل وفق ضوابط
علمي ومعر ٍّيف ،فال ب ّد له
بنشاط
إ ّن الذهن لو أراد القيام
ٍّ
رش ملا هو موجود يف الخارج؛ أي إنّها صو ٌر
خاصة ،وهذا يعني أ ّن هذه االنتزاعات هي تص ّو ٌر غري مبا ٍ
ومعايري ّ
ذهني ٌة منتزع ٌة للصور الخارجية .الصور األ ّولية حينام تدخل يف الذهن البرشي فهو ينتزع منها معاين أخرى تنطبق
رش عىل النوع املوجود يف الخارج ،لذا ال ميكن أن يكون علمنا بها جهالً.
بشكلٍ غري مبا ٍ
رش بإزائه ،ويقولون إ ّن
معظم الناس يعتقدون بأ ّن ّ
كل ما يتص ّوره الذهن ال ب ّد من أن يكون هناك وجو ٌد مبا ٌ
هذا اليشء حتّى إن مل يكن موجودا ً يف عامل األعيان ،لك ّنه يف الحقيقة يش ٌء وليس تخيّالً عبثياً ال واقع له .إحدى
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ٌ
خارجي
مصداق
الشبهات التي طرحوها هي  :هناك عدد من القضايا التي تكون مواضيعها عدمية  -أي ليس لها
ٌّ
 اذ نُخرب عنها ،مثالً يقال( :يف يوم الجمعة املقبل سيحدث كذا) ،ومن الطبيعي أن الحادث (كذا) يع ّد معدوماًأي حا ٍل قد أخربنا عنه ،وهذا اإلخبار ّ
يدل عىل أ ّن هذا العدم (كذا) هو يش ٌء وليس ال يشء ،إذ
اليوم ،لك ّننا عىل ّ
ليس من املمكن اإلخبار عن ال يشء .ويضيفون إ ّن الاليشء املطلق ال يصلح ألن يُخرب عنه.
وعىل هذا األساس رفضوا قاعدة (املعدوم ال يُخرب عنه) ،وقالوا إ ّن الصحيح هو أن تكون القاعدة كام يأيت:
(الاليشء املطلق ال يُخرب عنه) .وخالصة كالمهم أ ّن املعدومات التي نخرب عنها حتّى وإن كانت غري موجود ٍة ،لكن
لها شيئيةٌ.
نستشف منها أنّهم مل يدركوا حقيقة القضايا
وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر الشبهات التي طرحوها ،اذ
ّ
املرتبطة باالعتبارات الذهنية ومل يتمكّنوا من التمييز بني األمور االنتزاعية وغري االنتزاعية بشكلٍ
صائب بحيث
ٍ
مفهوم يكتنف الذهن يجب وأن يكون من سنخ املعقوالت األوىل وال ب ّد من وجود ما بإزائه يف
كل
تص ّوروا أ ّن ّ
ٍ
[[[
الخارج ،أي أنّهم يع ّدون الذهن كاملرآة التي تعكس صورة اليشء املوجود يف الخارج.

 االستنباط (حركة الذهن الباطنية)كام أ ّن الذهن قاد ٌر عىل صياغة النظريات وإعاممها ،فالنشاطات التي يقوم بها عىل صعيد التصديق ال تقترص
عىل عملية التنظري هذه ،لذا فإ ّن معارف اإلنسان ليست محدود ًة بصياغ ٍة نظري ٍة ت ّم إعاممها فحسب .وللذهن
وظيف ٌة أخرى تتمثّل يف عملي ٍة عقلي ٍة يطلق عليها (استنباط) ،وهذا االصطالح ينطبق إىل ح ٍّد ما مع أطروحة
الفيلسوف الغريب برتراند راسل الذي ع ّد النشاط الذهني يف هذه الحالة منطاً من الحركة الباطنية.
ٍ
حينام نحلّل معلوماتنا ومعارفنا بشكلٍ
معقوالت أ ّولي ًة انطبعت يف أذهاننا من دون
صائب نجد كثريا ً منها
ٍ
ٍ
مثال،
توصلنا إليها عرب نشاطاتنا الذهنيةً [[[.
واسط ٍة ،لكن لو تأ ّملناها جيدا ً لوجدناها عبار ًة عن سلسلة
استنباطات ّ
نحن نقبل يف بادئ األمر كون املا ّدة من مق ّومات املعقول األ ّويل الذي نعلم بوجوده مبارشةً ،لك ّننا إن تع ّمقنا
أي إدر ٍ
رش للام ّدة يف ذهننا؛ فنحن نُدرك لون أحد األشياء ،لك ّن هذا اللون يف
اك مبا ٍ
يف إدراكنا هذا سوف ال نجد ّ
الواقع ليس ذات اليشء [[[،كام ندرك حجمه ،إال أ ّن هذا الحجم ليس ذاته؛ إذ من املمكن لهذا اليشء أن يتّصف
بلونٍ وحجمٍ خالفاً ملا هو موجود .وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع صفاته املا ّدية ،كالحرارة والربودة والنعومة
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .187 - 184
[[[  -المصدر السابق ،ص .378
[[[  -المصدر السابق ،ص .381
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ٍ
صفات ملموس ٍة أخرى.
والخشونة والرائحة ،وما إىل ذلك من
ديفيد هيوم مل يكتف بإنكار وجود الجوهر النفساين املستقل ،بل أنكر أيضاً وجود الجوهر املا ّدي الخارجي
الذي تع ّد األعراض الطبيعية من حاالته ،اذ ا ّدعى إنّنا نستنتج من اإلحساس والتجربة وجود سلسل ٍة من األمور
املسامة باألعراض والحاالت ،أ ّما وجود الجوهر الجسمي الذي هو منشأ حاالت الضمري والوجدان فال تؤيّده
الحس.
التجربة وال يشهد له ّ
هيوم وأتباعه يع ّدون النفس سلسل ًة من التص ّورات املتعاقبة التي تظهر يف الذهن ،لذلك قال« :لـِ َم يجب
يل افرتاض وجود جوه ٍر ماد ٍّّي؟! حينام أثق بشعوري ،أجد وجود بعض األعراض لك ّنني لست قادراً عىل معرفة
ع َّ
جوه ٍر ميكن عدّ ه ما ّد ًة لها».
صحيح عىل وفق آرائه الشخصية ،إال أ ّن متب ّنياتنا الفكرية تفرض علينا عدم موافقته يف ذلك ،فنحن
كالمه
ٌ
نؤمن بوجود الجواهر لألشياء عن طريق االستنباط؛ ولكن كيف يت ّم االستنباط هنا؟ لإلجابة عن هذا السؤال نقول:
االستنباط يبدأ بسلسل ٍة من العالئم والدالالت التي تكتنف ذهن اإلنسان وتعينه عىل فهم ما ال ميكن إدراكه بشكلٍ
مبارشٍ ،وبعد ذلك يقوم الذهن بعملي ٍة دقيق ٍة الستكشاف حقائق األمور .إذن ،عملية االستنباط تختلف عن اإلعامم،
فالحس
الحس وحده،
ّ
فهي عبار ٌة عن تع ّمقٍ يف باطن الذهن ملعرفة حقائق األُمور التي ال ميكن تحصيلها عن طريق ّ
[[[
مج ّرد عالم ٍة ترشد الذهن إىل موضوع االستنباط بصفته نورا ً يهتدي به التائه يف البيداء ليالً.

الحسية
 -قيمة املعرفة ّ

الحواس ،فاملعلومات برأيه
لكل ما يدركه الذه ُن عن طريق
يعتقد ديفيد هيوم أ ّن اإلنسان بإمكانه االطمئنان ّ
ّ
فكل ما يكتنفه من مسائل غري محسوس ٍة هي يف الحقيقة
متحصل ٌة من ارتباط الذهن بعامله الخارجي؛ ومن ثم ّ
ّ
أوهام تراوده وتخ ّي ٍ
الت من صناعته ال غري ،لذا فهي عاري ٌة من أيّة قيم ٍة معرفي ٍة.
ال تعدو كونها مج ّرد
ٍ
وهمي تتخ ّيله أنفسنا أهمي ًة وأضفينا له قيمةً ،سنقع يف محذو ٍر ال محالة ويف نهاية
لكل أم ٍر
وقال لو أنّنا أعرنا ّ
ٍّ
املطاف سوف نصل إىل نفقٍ مظلمٍ ال مخرج منه ،ومن ثم ال تبقى أيّة قمي ٍة ملعارفنا ألنها ال تعيننا عىل إدراك
كل تلك األوهام الزائفة.
الحقيقة من بني ّ
لحل هذه املعضلة الفكرية ،فهو عدم التمييز بني النمطني اللذين طرحهام إميانوئيل كانط ،ألنّهام
أ ّما اقرتاحه ّ
الحواس ،يف حني أ ّن التص ّورات متعلّق ٌة بعامل الذهن؛ لذا ال ب ّد من وجود ٍ
ارتباط بني العلم واملعلوم.
يتعلّقان بعامل املا ّدة و
ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .382
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اإلشكال الذي يطرح عىل رأي هيوم هذا ،يكمن يف أ ّن االرتباط الذي ي ّدعيه غري ٍ
كاف إلثبات املطلوب عىل
وفق متب ّنياته الفكرية ،فاعتبار أ ّن هذه التص ّورات عىل نوعني  -منها ما هو موجود يف الخارج ومنها من صياغة
ٍ
معقوالت أ ّولي ٍة ترتكز
الذهن  -يرد عليه أ ّن الذهن عاج ٌز عن إبداع يش ٍء من تلقاء نفسه ،فام يتص ّوره عبار ٌة عن
تحل معضلة املعرفة التي احتار بها هذا الفيلسوف .املعقوالت األوىل
عليها املعقوالت الثانية؛ ويف هذه الحالة ّ
الخاصة نظرا ً ألنها
هي ذات املاهيات املوجودة يف الخارج ومن ث ّم انطبعت يف الذهن ،وقد ات ّصفت مبيزاتها
ّ
مكنون ًة يف وعاء العقل ،فهي األمور الخارجية نفسها لك ّنها تتّصف بطابعٍ آخر عند حلولها يف الذهن ،ومن ثم
فهي ذات صل ٍة عيني ٍة بالعامل املا ّدي.
إذن ،هناك ٌ
فرق بني ا ّدعاء أ ّن الصورة املحسوسة تلج يف الذهن من العامل الخارجي فتمتزج مع تلك التص ّورات
أي يش ٍء من دون
التي صاغها الذهن من تلقاء نفسه لريكّب منها أمورا ً ّ
خاصةً ،وبني ع ّد الذهن عاجزا ً عن صياغة ّ
خارجي .استنادا ً إىل أدلّة الوجود الذهني ،فإ ّن ماهيات األشياء بعينها موجود ٌة يف الذهن ،وهناك
وجود مؤث ّ ٍر
ٍّ
تكتسب ميز ٍ
ات مع ّين ًة لتصبح (معقوالت أوىل) ،ومن ث ّم يطلق عليها (معقوالت ثانية)؛ ونتيجة امتزاج هذين
الصنفني من املعقوالت تنشأ املعرفة لدى اإلنسان.
أي أم ٍر من ج ّراء نفسه ،بل إ ّن املعقوالت األوىل هي السبب يف وجود املعقوالت
ولو قلنا إ ّن الذهن ال يصوغ ّ
تحل أيضاً.
الثانية ،فمشكلة هيوم املعرفية سوف ّ
ٍ
اعي ،وهو الذي يوجد يف الذهن البديهيات األَ ّولية يف املنطق وأغلب
الق ّوة املدركة ل ِإلنسان تقوم
بنشاط انتز ٍّ
املفاهيم العا ّمة للفلسفة ،وهذه العمومية ناشئ ٌة من كونها أشمل التص ّورات التي تنطبع يف الذهن بحيث ال
ميكن أن يوجد ما هو أع ّم منها ،كتص ّور الوجود والعدم والوحدة والكرثة والوجوب وا ِإلمكان ،وما إىل ذلك .هذه
الخاصة ،وال س ّيام أنّها متأخّر ٌة عن
املفاهيم العا ّمة من حيث الظهور يف الذهن ،تعترب متأخّر ًة عن املفاهيم
ّ
املحسوسات الخارجية ،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 األُوىل من
الناحية املنطقية.
نظرية هيوم يف الطبيعة البرشية تنظر إىل اإلنسان من حيث االنفعال ال العقل ،فهو ال يطلق عىل
ويقسمها إىل نوعني ،انطباعات
املدركات العقلية مصطلح (أفكار) كام فعل لوك ،بل يطلق عليها (إدراكات)ّ ،
وأفكار .ومي ّيز بني املواضيع التي تنطبع يف الذهن عىل أساس متييزه بني اإلحساس والخربة من جه ٍة ،والتفكري
واالستدالل من جه ٍة أخرى ،فالعقل برأيه يك يتمكّن من التفكري واالستدالل ،يجب أن تتوفّر لديه يف بادئ
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ٍ
الحس.
انطباعات تنشأ من الشعور واإلدراك ّ
ومييز هيوم بني االنطباعات واألفكار عىل النحو اآليت :الفرق بينهام يتمثّل يف درجة الق ّوة والفاعلية التي
ترتسخ يف الذهن ميكن أن نس ّميها
تؤث ّر عىل العقل وتدخل عن طريقها يف التفكري والوعي ،فتلك اإلدراكات التي ّ
تتجل يف نفسه أل ّول م ّر ٍة؛
كل أحاسيسه وانفعاالته وعواطفه بصورتها التي ّ
انطباعات ،ومن خاللها ميتلك اإلنسان ّ
وقد وصف هذه األفكار بأنّها صور خافتة.
ويضيف هيوم إىل نظريته حول العالقة بني االنطباعات واألفكار توضيحاً ها ّماً جاء فيه« :مبا أنّ األفكار تعترب
صوراً لالنطباعات ،لذا ميكننا أن نك ِّون أفكاراً ثانوي ًة تكون صوراً لألفكار األ ّولية ،فاللون األحمر الذي أُفكّر فيه
الحس لهذا اللون ،وهذه الصورة الذهنية هي فكر ٌة أ ّولي ٌة تؤدّي إىل تكوين فكر ٍة
هو صور ٌة ذهني ٌة إلدرايك ّ
مستوى ثانٍ أكرث تج ّرداً عن فكرة اللون ذاتها» .ويذهب إىل أ ّن هذا
ثانوي ٍة تصبح فيام بعد صور ًة ذهني ًة من
ً
التمييز بني الفكرة األ ّولية والفكرة الثانوية ليس استثنا ًء من نظريته حول أرجحية االنطباعات عىل األفكار ،بل
مستوى ثانٍ يؤ ّدي إىل ظهور فكر ٍة
هو تأكي ٌد لها ،ذلك ألنّه يثبت إمكانية أن تقوم الفكرة األ ّولية بدور انطبا ٍع من
ً
الحواس من إدر ٍ
اكات ،وأيضاً عىل ما
ثانوي ٍة .ومعنى هذا أ ّن ما يس ّميه هيوم باالنطباع ينطبق عىل ما تستقبله
ّ
يستقبله العقل من أفكا ٍر أ ّولي ٍة.
ومن جملة اعرتاضات هذه الفيلسوف هو تساؤله عن السبب الذي يدعوه لالعتامد عىل أم ٍر ال يدركه
ثم ارتسمت صورته يف
بحواسه ،اذ قال« :ميكنني أن أثق
بحواس ألنّني مل أخرتعها ،فقد أدركت بواسطتها شيئاً ّ
ّ
ّ
مخ ّيلتي ،فيدي عندما تلمس شيئاً ساخناً ال تشعر بالربودة بتاتاً؛ لذلك أصدّ ق شعور يدي الحقيقي وال أقبل
صحيح بنسبة خمسني باملائة ،فالجانب الباطل منه هو عدم
بيش ٍء آخر سواه» .ميكن القول إ ّن كالم هيوم هذا
ٌ
كل تلك
حواسه املا ّدية؛ فيا ترى هل أ ّن العلم املا ّدي يُرثي الذهن البرشي عن ّ
قبوله ّ
ألي يش ٍء آخر خار ٍج عن ّ
تتحصل لدى اإلنسان عن
العلوم واملعارف الغيبية واملاورائية التي ال ح ّد لها وال حرص؟ فهل أ ّن املعرفة الحقّة ّ
طريق هذه النافذة املا ّدية الضيّقة؟ ونحن بدورنا نطرح عليه السؤال اآليت :بالنسبة إىل العلوم واملعارف التي
ّ
وتستدل بها وتناقش اآلخرين وتناظرهم عىل أساسها ،هل تستطيع أن تجزم بأنّك
متتلكها وتق ّر بحتميتها وصوابها
حواسك امللموسة فقط؟! إ ّن الذي ينكر املعارف والحقائق املاورائية
حصلت عليها من هذه النافذة املا ّدية ومن ّ
ٍ [[[
كل حقيق ٍة ثابت ٍة وأصلٍ معترب وعلّ ٍة قطعية.
ال ب ّد له أن ينكر ّ

[[[  -المصدر السابق ،ص .90
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 برهان ال َّنظمبرهان ال َّنظم يُع ّد أبسط الرباهني التي استُ ّ
دل بها إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ،لذا فهو أكرثها شيوعاً
استدل به القرآن الكريم عادا ً الكائنات ونظامها الدقيق الذي يحكمها ٍ
ّ
آيات  -عالئم  -عىل وجود
بني العلامء ،اذ
جل شأنه.
البارئ ّ
دليل عىل وجود ناظمٍ له ،وقيل بأنّه يختلف عن سائر الرباهني
فحوى هذا الربهان أ ّن ال َّنظم املوجود يف الكون ٌ
والص ِّديقني.
التي طرحت عىل هذا الصعيد ومبا فيها براهني املح ّرك األ ّول ،والوجوب واإلمكان ،والحدوث وال ِقدمِّ ،
هذه الرباهني تطغى عليها صبغ ٌة فلسفي ٌة كالميةٌ ،أي إنّها ترتكز عىل قواعد عقالنية محضة ،يف حني أ ّن برهان ال َّنظم
ّ
استدل بها التجريبيون.
يع ّد من سنخ الرباهني الطبيعية والتجريبية التي تناظر إىل ح ٍّد ما تلك الرباهني التي
ديفيد هيوم هو أحد الفالسفة الغربيني الذين قدحوا بهذا الربهان الذي يع ّد أه ّم قاعد ٍة يستند إليها أصحاب
باطل وال ميكن االعتامد
النزعة الالهوتية إلثبات وجود الله تعاىل ،ومنذ تلك اآلونة زعم بعض العلامء الغربيني أنّه ٌ
رسخ النزعة املا ّدية بني الشعوب الغربية ،وميكن القول إ ّن إنكاره هو السبب
عليه إلثبات املطلوب األمر الذي ّ
األسايس يف رواج الفكر املا ّدي يف العرص الحديث وال س ّيام يف العامل الغريب.
د ّون هذا الفيلسوف كتباً ع ّدة ،ومن بينها كتابه الشهري الذي طُبع بعد وفاته (محاورات يف الدين الطبيعي)
الذي ذكر شبهاته فيه ،اذ ساق هذه الشبهات عىل لسان شخصني افرتاضيني ،أحدهام (كلينثس) وهو الذي يدافع
ٍ
عن برهان ال َّنظم ،يف مقابل (فيلون) الذي يشكّك به ويبدي اعرت ٍ
وشبهات حوله؛ وعىل هذا األساس طرح
اضات
نقاشاً عىل لسان هاتني الشخصيتني.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هيوم ال يتب ّنى فكرا ً ما ّدياً بحتاً ،فقد انتقد املا ّديني والالهوتيني عىل ح ٍّد سواء ،لذلك
بذل قصارى جهوده إلثبات أ ّن الرباهني التي أقامها علامء الالهوت ضعيف ٌة وال تفي بالغرض ،ألنه يرى اإلميان أمرا ً
نفسانياً وإذا اعتربنا برهان ال َّنظم معيارا ً عقلياً يرد عىل هذا االعتقاد أ ّن ال َّنظم املشهود يف الطبيعة إن مل يكن
أقل تقدي ٍر قرين ٌة عىل وجود علّ ٍة أو عللٍ لنظم الكون شبيه ٌة بالعقل اإلنساين؛ لذا ليست
دليالً كافياً ،فهو عىل ّ
لدينا وسيلة سوى العقل كركيز ٍة نستند إليها بغية إثبات خصائص هذه العلّة أو العلل .يُشار أيضاً إىل أ ّن هيوم
قد تب ّنى فلسفة ّ
بكل ما لديه من ق ّو ٍة يك يقدح بربهان ال َّنظم ويثبت عدم نجاعته يف
الشك والالأدرية ،وسعى ّ
وجل ،لذا
إثبات امل ّدعى ،فقد قيل إنّه أفنى حياته يف دراسة وتحليل األدلّة التي يُعتمد عليها إلثبات وجود الله ع ّز ّ
ولربا
نجده انتقد األدلّة والرباهني التي استشهد بها علامء الالهوت والفالسفة وحاول تفنيدها بشتّى الوسائل؛ ّ
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يكون السبب يف ذلك رواج برهان ال َّنظم يف تلك اآلونة ،اذ سخّر خمساً وعرشين عاماً من حياته تقريباً يف هذا
[[[
الصدد وكانت مثرة ذلك كتابه الشهري (محاورات يف الدين الطبيعي).
ويُلخّص اعرتاضه كام يأيت :برهان ال َّنظم متق ّو ٌم عىل كون جميع املصنوعات البرشية املنتظمة ال تخلو من
صانعٍ ماهرٍ ،فالبيت ال يشيّد بال ب ّناء ،والسفينة ال تتح ّرك بال ربّان؛ لذا ال ب ّد للكون املنتظم من صانعٍ  -خالق -
نظرا ً لشبهه باملصنوعات البرشية ،وقد انتقد هذا االستدالل بداعي أَنّه مستن ٌد إىل التَّشابه بني الكائنات الطبيعية
واملصنوعات البرشية ،وبطبيعة الحال فإ ّن هذا التشابه مبج ّرده ال يكفي لترسية حكم أَحدهام إىل اآلخر بسبب
اختالفهام ،إذ إِ ّن مصنوعات البرش ذات منشأ صناعي ،يف حني أ ّن الكون ذو منشأ طبيعي ،لذا فهام صنفان من
صحيح أنّنا ج ّربنا مصنوعات البرش فتيقّنا أنّها ال
سنخني متباينني ،فكيف ميكن أَن نثبت ألحدهام حكم اآلخر؟
ٌ
توجد إِال بصنع صانعٍ عاقلٍ  ،لكننا مل نج ّرب ذلك يف الكون ،فالكون مل يتك ّرر وجوده حتّى نقف عىل كيفية خلقه
وإِيجاده ،بل واجهناه م ّر ًة واحدةً؛ و بهذا ال ميكن أن تثبت لنا العلّة املوجدة له عىل غرار مصنوعات البرش إِال
إِذا ج ّربناه قبل ذلك عرشات امل ّرات وشهدنا عملية الخلق والتكوين كام شاهدنا ذلك و ج ّربناه يف املصنوعات
البرشية؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة التي نتمكّن عىل أساسها من استنتاج أ ّن الكون وما فيه من نظمٍ ال ميكن
أَن يوجد من دون خالقٍ عليمٍ وصانعٍ خبريٍ.
وسطحي لربهان ال َّنظمّ ،
ويدل عىل فقدان الغرب ملدرس ٍة
االشكال املذكور يف الحقيقة ين ّم عن فهمٍ ساذ ٍج
ٍّ
فلسفي ٍة متكامل ٍة تدرك حقيقة هذا الربهان بصورته الصحيحة ،إذ ال صلة له بتاتاً بالتشابه والتمثيل والتجربة،
ٍ
عندئذ أنّه قد وجد بفعل
وإِمنا هو برها ٌن استدال ٌّيل تا ٌّم يحكم العقل بص ّحته بعد مالحظة طبيعة النظام ،اذ يدرك
خالق قدي ٌر.
فاعلٍ عاقلٍ هو ٌ

 برهان ال َّنظم من وجهة نظر كلينثسطرح هيوم برهان ال َّنظم عىل لسان كلينثس كام يأيت :لنلقي نظر ًة عىل العامل يف جميع مك ّوناته وأجزائه
وكل
بصغريها وكبريها ،سنجده عبار ًة عن آل ٍة عظيم ٍة مك ّون ٍة من اجتامع عد ٍد غري متنا ٍه من اآلالت الصغريةّ ،
واحد ٍة من هذه اآلالت هي األخرى مك ّون ٌة من أجزاء ّ
أدق وأصغر ،وهل ّم ج ّرا ً حتّى نصل إىل مرحل ٍة يعجز فيها
العقل عن إدراك أجزائها.
هذه اآلالت املتن ّوعة وأجزاؤها الظريفة قد ُحبكت بدقّ ٍة فائق ٍة بحيث تعمل باتّزانٍ وتناسقٍ مذهلٍ يثري
[[[  -ريتشارد بوبكين  -أُوروم سترول ،كلّيات فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إلى الفارسية :جالل مجتبوي ،ص .231
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ٍ
ٍ
كل إنسانٍ  ،لذا ال نجد ب ّدا ً
كائنات
بكل ما فيها من
حينئذ من التأ ّمل فيها واإلمعان بدقّتها .الطبيعة ّ
دهشة ّ
ٍ
وجامدات متّسق ٌة ات ّساقاً عجيباً فيام بينها ومع غاياتها ،وهي شبيه ٌة إىل ح ّد كبريٍ بتلك االخرتاعات والصناعات
البرشية املتقنة وكأ ّن هناك ذهناً فكّر يف إيجادها ،وهذه الحالة تنطبق عىل تفكري اإلنسان يف صناعة متطلّبات
حياته.
إذن ،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 الطبيعية والصناعية ،وعىل هذا األساس بإمكاننا
تشبيه صانع الطبيعة بالروح اإلنسانية الخالقة رغم وجود بونٍ شاسعٍ بني ال َّنظم الطبيعي املذهل والصناعة
البرشية .فهذا الربهان غري التجريبي يثبت لنا وجود الله من دون ٍ
ترديد ،اذ نثبت أنّه موجو ٌد من خالل تشبيه
[[[
وجوده بوجود الروح والعقل لدى اإلنسان.

 برهان ال َّنظم من وجهة نظر فيلونطرح هيوم برهان ال َّنظم عىل لسان فيلون كام يأيت :عندما نشاهد بيتاً سوف نجزم بالقطع واليقني بأنّه بُني
ٌ
معلول لعملية البناء التي ج ّربناها يف حياتنا ،ولكن ليس لدينا يق ٌني بكون العامل يشبه هذا
بواسطة ب ّنا ٍء ،فهو
البيت ،لذا ال ميكننا االستدالل عىل وجود علّ ٍة له نظري العلّة التي أوجدت البيت؛ وهذا االختالف يف االستنتاج
يل حينام ندرك أنّنا نستند يف تص ّورنا هذا إىل الظ ّن والتخمني فحسب.
يتّضح لنا بشكلٍ ج ٍّ
ربا يكون للام ّدة نظ ٌم إىل جانب الروح املوجودة فيها ،فتص ّور وجود عد ٍد من العنارص املنتظمة مع بعضها
ّ
بتأثري علّ ٍة باطني ٍة مجهول ٍة ،ليس أكرث تعقيدا ً من تص ّور صو ٍر منتظم ٍة يف رو ٍح عاملي ٍة كربى ترتّبت مع بعضها
بواسطة علّ ٍة باطني ٍة مجهول ٍة .إذن ،هل من املمكن ا ّدعاء أ ّن العامل املنتظم ال ب ّد من أن يكون ناشئاً من صنع
صانعٍ ،فنحن مل نج ّرب هذا األمر يف الكون إال م ّر ًة واحدةً؛ فإذا أردنا إثبات امل ّدعى فال بد من أن نعتمد عىل
تجرب ٍة نتع ّرف من خاللها عىل مبدأ العامل .بنا ًء عىل ما ذكر ال ميكن ألحد ا ّدعاء أ ّن املدن املنتظمة واملباين املش ّيدة
ٍ
محبوك؛
عىل األرض والسفن الجارية يف البحار والتي هي من صنع البرش ،تشابه صياغة الكون وما فيه من نظمٍ
فهل رأى أح ٌد ذلك كام نرى األشياء عىل األرض؟ فيا أيها اإلنسان ،هل شاهدت تكوين العامل بأُ ّم عينيك؟! وهل
طويل بحيث متكّنت من خالله معرفة جميع التط ّورات واألحداث والظواهر الكونية التي طرأت عىل
أ ّن عمرك ٌ
العامل وأ ّدت إىل نظمه؟! قطعاً أنت ال متلك دليالً عىل ذلك ،فأنت غري قاد ٍر عىل وصف الله بصفة الكامل وأنت
أقل تقدي ٍر يجب عليك اإلقرار بأ ّن
عاج ٌز عن تنزيهه من الوقوع يف الخطأ واالشتباه وعدم االنتظام يف أفعاله .عىل ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .210 - 209
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مي
ذهنك محدو ٌد ولست قادرا ً عىل إصدار حكمٍ بكون هذا النظام الشامل فيه ٌ
خلل أو ال ،فهل يتمكّن ٌّ
قروي أُ ٌّ
عيب ٍ
ونقص؟!
من رشح وتحليل أشعا ٍر كنائي ٍة عميقة املعنى ويبدي رأيه فيها لدرجة أنّها تكون عاري ًة من ّ
كل ٍ
أي ٍ
ٌ
وخفي علينا ،ومن
مجهول
نقص وخللٍ  ،فهو مع ذلك
حتّى وإن كان هذا العامل ذا نظمٍ متكاملٍ عا ٍر من ّ
ٌّ
ثم ال يوجد لدينا مس ّو ٌغ يحتّم علينا نسبة تكامله هذا إىل صانعه ،فلو تأ ّملنا يف صناعة سفين ٍة بحري ٍة سوف
أحمق مل يبتدع شيئاً من نفسه وإنّ ا
نتع ّجب من حذاقة صانعها ومهارته ،ولك ّننا إن أُخربنا بأ ّن هذا الصانع هو
ٌ
ٍ
عندئذ سيبقى شعورك تجاهه عىل حاله
قلّد اآلخرين الذين أفنوا حياتهم يف وضع أُسسها وحبكة تقنيتها؛ فهل
ربا يكون هذا العامل املنظوم مسبوقاً بعوامل أخرى كثرية تط ّورت شيئاً فشيئاً
من دون أن يطرأ عليه تغي ٌري؟! إذنّ ،
لتصل إىل هذه الدرجة من ال َّنظم والرتتيب طوال عصو ٍر متامدي ٍة .فيا ترى من ذا الذي بإمكانه الحكم عىل حقيقة
هذه األمور بحيث تكون له القدرة عىل تشخيص الفرضية الصحيحة من السقيمة؟!
أي علمٍ يف هذا املضامر ،ولسنا مخ ّولني بأن ندلو بدلونا هنا ألنّنا ال نعرف مبدأ العامل ،وتجاربنا
نحن ال منتلك ّ
ضئيل ٌة وضيّقة النطاق هنا بحيث ال ميكننا الجزم بأيّة فرضي ٍة مطروح ٍة؛ ومع ذلك ال ب ّد من طرح فرضي ٍة هنا ،لكن
أي قاعد ٍة؟ أَهناك قاعد ٌة أخرى غري تلك التي اعتدنا عليها يف املقارنة بني األشياء لنتع ّرف عىل أوجه
عىل وفق ّ
التشابه واالختالف فيام بينها؟ فهل عقلنا له القابلية عىل معرفة علّة تكاثر الحيوان أو تنامي النبات بطريق ٍة
أخرى من غري مقارنة ذلك مع اآللة اإلنتاجية امليكانيكية؟
االستدالل التمثييل الذي يعتمد عليه برهان ال َّنظم يستند إىل افرتاض وجود ناظمٍ للكون ،لكن حتّى وإن
ت ّم إثبات وجود هذا الناظم عىل وفق هذا الربهان فليس من املمكن إثبات صفاته الحميدة عىل هذا األساس،
ٍ
رؤوف عاد ٍل ال ميكن بتاتاً إثبات ص ّحته عن طريق مقارنة آثاره املوجودة يف الكون مع أعامل
فتص ّور وجود إل ٍه
اإلنسان.
إذن ،حتّى وإن افرتضنا أ ّن ذلك الناظم يشبه اإلنسان ،فام هو الدليل عىل إثبات صفاته الحميدة؟ فالخالقية
يش ٌء والـ ُحسن يش ٌء آخر؛ ولو أخذنا بنظر االعتبار تلك الكوارث الطبيعية املد ّمرة كالعواصف والرباكني والزالزل
ٍ [[[
ٍ
بصفات حميد ٍة فضيلة؟!
وما شاكلها ،فهل ميكن ا ّدعاء أنّها من صنع عقلٍ سليمٍ أو يش ٍء يتّصف

 خالصة آراء هيوم حول برهان ال َّنظمميكن تلخيص آراء الفيلسوف ديفيد هيوم حول برهان ال َّنظم يف النقاط اآلتية:
[[[  -المصدر السابق ،ص .224 - 212

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

135

تجريبي متخّض عن
 ) 1برهان ال َّنظم ال يع ّد برهاناً عقلياً محضاً وال يتق ّوم عىل البديهيات األ ّولية ،فهو برها ٌن
ٌّ
التجربة الطبيعية ،لذا ال ب ّد من أن تتوفّر فيه الرشوط الواجب توفّرها يف الرباهني التجريبية.
 ) 2امل ّدعى يف هذا الربهان هو تشبيه ال َّنظم املوجود يف الكون مع ال َّنظم الذي يصنعه العقل اإلنساين،
واملتناسقة يف مختلف جوانبها تشابه البناء املنتظم الذي يشيّده اإلنسان أو السفينة املتقنة
فالطبيعة املحبوكة
ّ
الصنع والتي تجوب عباب البحار؛ فهذه املصنوعات الناشئة من الفكر والتعقل ّ
تدل عىل وجود إنسانٍ صنعها،
وكذا هو الحال بالنسبة إىل الكون ،فنظمه ليس اعتباطاً وال ب ّد من وجود صانعٍ أبدعه.
 ) 3هناك قاعد ٌة عا ّم ٌة يُعتمد عليها يف الرباهني التجريبية فحواها أ ّن أوجه الشبه بني املعلوالت ّ
تدل عىل
تشابه العلل املوجدة لها ،ونتيجة هذا الكالم أ ّن املصنوعات البرشية املتقنة ّ
تدل عىل وجود عقلٍ إنسا ٍّين مدبّ ٍر
أوجدها ،لذا ميكن ع ّدها مامثل ًة للطبيعة املتقنة التي يجب وأن تكون من صنع صانعٍ مدبّرٍ.
أ ّما النقد الذي طرحه عىل أوجه االستدالل يف برهان ال َّنظم ،فيمكن بيانه يف النقاط اآلتية:
 ) 1ال يوجد تشاب ٌه بني املصنوعات البرشية واآلثار الطبيعية ،لذلك ال مجال ال ّدعاء أ ّن هذه اآلثار قد وجدت
عىل أساس تفكريٍ مسبقٍ  ،ومن ثم ال ميكن تشبيه العامل ببنا ٍء متّسقٍ أو آل ٍة متكاملة األجزاء وزعم أنّه خلق بتدبري
ٍ
معيٍ؛ فأوجه الشبه هذه ليست تا ّم ًة وال تفيد الجزم واليقني ،بل هي مج ّرد ٍ
حدس
مدبّ ٍر بغية تحقيقٍ
هدف ّ
وتخمنيٍ.
 ) 2نحن عن طريق التجربة ،أدركنا أ ّن اإلنجازات البرشية قد تحقّقت نتيج ًة لإلرادة والعلم ،لك ّننا مل نج ّرب
ذلك عىل اآلثار الطبيعية حتّى نعلم كيف نشأت .فاإلنسان منذ خلقته شاهد كثريا ً من اإلنجازات البرشية املتقنة
وترتيب ويف مسري ٍة دامت طويالً حتّى انتهت إىل ما هي عليه من روع ٍة
ٍ
والصناعات املحبكة عىل وفق نظمٍ
وإتقانٍ  ،إال أ ّن تجربته هذه محدود ٌة يف نطاق صناعاته وإبداعاته فحسب ألنه مل يج ّرب عوامل أخرى غري هذا
العامل ليك يستنتج من صنعها أ ّن عاملنا أيضاً مصنو ٌع من قبل صانعٍ مدبّرٍ ،كام مل يشهد مسرية ال َّنظم املوجودة يف
هذا العامل وال يدري متى وكيف بدأت؛ لذلك ال ميكنه تشبيه ال َّنظم الطبيعي بال َّنظم املتحقّق يف تشييد املبنى أو
السفينة والذي تكامل عىل م ّر العصور.

 ) 3الهدف من هذا الربهان هو إثبات وجود إل ٍه ذي حكم ٍة بالغ ٍة وقدر ٍة ال متناهي ٍة وكام ٍل مطلقٍ  ،لك ّننا حتّى
وعقل عىل غرار ما لدى اإلنسان من قدر ٍ
ات إدراكي ٍة؛ فهذا
وإن افرتضنا أن مبدع الكون وخالقه هو مدبّ ٌر له إراد ٌة ٌ
اال ّدعاء ال يكفي إلثبات الصفات الفريدة التي نُسبت إليه من حكم ٍة وقدر ٍة وكام ٍل.
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حتّى لو قلنا إ ّن هذا الربهان يثبت وجود الناظم ،لكن ال ميكننا االستناد إىل تجاربنا الطبيعية وزعم أ ّن عاملنا هو
وناشئ من حكم ٍة ودراي ٍة ،فنحن مل نلمس سوى هذا العامل وال علم لنا مبا سواه من عوامل أخرى ،لذا
أكمل العوامل
ٌ
كتاب أد ٍّيب ٍ
واحد هو
ليس هناك وج ٌه للمقارنة بينها .وميكن تشبيه هذا األمر بإنسانٍ أُ ّم ٍّي مل يطالع يف حياته أكرث من ٍ
األروع بني جميع املصادر األدبية ،ث ّم نطلب منه أن يثبت لنا بأ ّ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 األفضلية بطبيعة الحال
ليست دليالً عىل وجود الصانع الذي هو واجب الوجود ويتّصف بالكامل املطلق والغنى بالذات؛ كام أنّه ال يثبت
لنا أ ّن هذا العامل أفضل العوامل ،فكيف ميكن افرتاض ذلك وهو أ ّول عا ٍمل خلقه الخالق دون تجرب ٍة مسبق ٍة ومل يقلّد
يف صنعه أحدا ً؟! فام الذي يثبت لنا أ ّن الصانع قد صنع هذا العامل من دون أن يقلّد غريه؟ وما الذي يثبت لنا أنّه
وترتيب؟ أَال ميكن القول إ ّن نظمه قد حدث إثر تكرار التجربة والصنع؟
ٍ
حبكه وصاغه منذ بدايته عىل وفق نظمٍ
 ) 5هناك نواقص ومساوئ كثرية موجود ٌة يف هذا العامل ،وهذا يتعارض متاماً مع ا ّدعاء وجود ناظمٍ حكيمٍ  ،اذ
رش ،ولذا ال ميكن بواسطة برهان ال َّنظم أن ننسب الصفات األخالقية إىل الناظم اإللهي» ،فكيف
قال« :يف العامل ٌّ
ن ّربر الكوارث الطبيعية من أعاصري وزالزل وأمراض مرسية ،وغريها من رشور تؤ ّرق البرشية جمعاء؟!

 نقد آراء هيوماالنتقادات واآلراء التي طرحها ديفيد هيوم ليس من شأنها تفنيد داللة برهان ال َّنظم ،وفيام يأيت نثبت سقمها
وهشاشتها:
خاطئ ألنّنا نعتمد عىل
لقد تص ّور ديفيد هيوم أ ّن برهان ال َّنظم من سنخ الرباهني التجريبية ،وهذا التص ّور
ٌ
الرباهني التجريبية حينام نروم معرفة الصلة بني أمرين محسوسني ،وهذا مبعنى أ ّن هذه الرباهني ميكن االعتامد
عليها الستكشاف العالقة بني مك ّونات الطبيعة وأجزائها وليس من املمكن االستدالل بها فيام وراء ذلك ،أي إنّها
طبيعي وآخر ماوار ّيئ.
غري ناجع ٍة ملعرفة واقع العالقة بني أم ٍر
ٍّ
ال ّ
الحسية وبإمكاننا تسخريها كمرتك ٍز للتع ّرف عىل الظواهر
شك يف أ ّن التجربة مقترص ٌة عىل املشاهدات ّ
والتقص املا ّدي؛ واألمثلة يف هذا املضامر كثريةٌ ،ومنها
الطبيعية واستكشاف علّتها أو عللها عن طريق االختبار
ّ
عملية تبخري املاء بالحرارة وانجامده بالربودة ،فهذه الحاالت بطبيعة الحال ال ب ّد من أن تكون ناشئ ًة من تأثري
مؤث ّ ٍر وفعل فاعلٍ  ،والتجربة أثبتت لنا أنّنا حني مشاهدة عاملني متواليني فالعقل يحكم بأ ّن أحدهام يع ّد علّ ًة
لآلخر .إذن ،الرشط املفرتض لتحقّق التجربة هو كون الحاالت التي تطرأ عىل اليشء محسوس ًة لنا وبإمكاننا ملسها
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بحواسنا الظاهرية ،كاملشاهدة العينية.
ّ
حس؟ أي هل
بنا ًء عىل ما ذكر نتساءل قائلني :هل أ ّن االستدالل بال َّنظم عىل وجود الناظم هو
ٌ
استنتاج ّ ٌّ
تجريبي؟ قبل أ ّن نتناول أطراف الحديث عن ماهية برهان ال َّنظم ،ال نجد ضريا ً من االستشهاد
هو برها ٌن
ٍّ
بأحد أمناط االستدالل التي ع ّدها هيوم تجريبي ًة بحت ًة وشبّه وجه االستنتاج يف هذا الربهان بها .مرادنا هنا
مثاله الذي ذكره حول داللة املصنوعات البرشية عىل وجود صانعٍ عاقلٍ لها ،لذا نطرح عليه السؤال اآليت:
هل أ ّن هذا االستدالل يندرج يف ضمن التجارب العقلية؟! أَمن املمكن ع ّده برهاناً تجريبياً عىل غرار تلك
الرباهني التي نثبت عىل أساسها العالقة املوجودة بني مختلف مك ّونات الطبيعة ،كعالقة الحرارة بتبخري املاء
والربودة بانجامده؟! فهل هذا االستنتاج يع ّد من سنخ الرباهني العقلية أو التجريبية؟! مثالً كيف لنا أن نعلم
بأ ّن الحكيم ابن سينا كان فيلسوفاً أو طبيباً؟! وما هي األدلّة التي نجزم عىل أساسها بأ ّن فالناً من الناس ذكياً
رصفاتهم ليك نحكم عليهم ،فنحن مل نشاهد ومل نلمس
وفالناً غبياً؟! بطبيعة الحال نحن نتابع آثار هؤالء وت ّ
بحواسنا (عقل) ابن سينا وال (ذكاء) فالن وال (غباء) فالن ،وإنّ ا أدركنا ذلك عن طريق استنتاجاتنا العقلية،
ّ
بكل ٍ
الحسية
عقل أو فك ٌر
تأكيد تكفي إلثبات امل ّدعى؛ إذ ليس هناك ٌ
وهي ّ
مطروح للبحث عىل طاولة تجاربنا ّ
ٌ
يك نزعم أ ّن التجربة هي التي يجب أن تثبت ما يكتنفه وما يصدر منه ،بل التجربة ذاتها أثبتت لنا أن ال أحد
قاد ٌر عىل إدراك مكامن العقل والفكر سوى العقل نفسه.
ونتساءل هنا أيضاً :ما هو الدليل عىل جزمنا بوجود عقلٍ لدى سائر الناس؟ فلامذا ال ينتابنا ّ
الشك يف هذا
األمر؟ وما السبب يف إجامع البرشية عىل أ ّن املصنوعات البرشية تتزايد عظم ًة وتقني ًة مع ارتفاع مستوى العقل
كل مصنو ٍع يعكس ذوق صانعه؟ أَلَـم يقل ديكارت إ ّن الحيوانات
والفكر لدى صانعها؟ وما املس ّوغ ألن نقول إ ّن ّ
 باستثناء اإلنسان  -عبار ٌة عن ٍآالت عدمية الشعور ولها القابلية عىل ر ّدة الفعل تجاه ما يطرأ عليها؟! فكيف
عقل وشعو ٌر؟! فهل هناك
ميكننا الحكم عىل الحيوانات بأنّها عدمية الشعور والعقل يف حني أ ّن بني آدم لهم ٌ
تجريبي يثبت هذه القاعدة العقلية؟!
برها ٌن
ٌّ
لدي ال ب ّد من أن يكون موجودا ً لدى جميع البرش،
االستنتاج العقيل لدى اإلنسان ليس كافياً إلثبات أ ّن ما ّ
فهذا الكالم حسب القواعد املنطقية يس ّمى (متثيل) ،أي ع ّد أحد األشخاص معيارا ً لتقييم اآلخرين؛ يف حني أ ّن
املنهج التجريبي يعني إخضاع مجموع ٍة من الناس للتجربة  -ويرتاوح عددهم بني القلّة والكرثة حسب موضوع
يختص بها فحسب ،بل هو أم ٌر عا ٌّم يرسي إىل
البحث  -بغية إثبات أ ّن أحد األمور الشائعة بني عيّنة البحث ال ّ
ٍ
ومصنوعات
جميع أفراد النوع البرشي .لذا فإ ّن معرفة مدى القدرة العقلية لإلنسان عن طريق ما يخلّفه من آثا ٍر
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هي يف الحقيقة ليست من سنخ التمثيل املنطقي وكذلك ليست من سنخ االستدالل التجريبي ،بل هي برها ٌن
يل.
عق ٌّ
عقل أو إراد ٌة أو فك ٌر ،ويُدرك بأ ّن هذه األمور هي التي
اإلنسان يشعر مبارش ًة يف باطنه بامتالك يش ٍء اسمه ٌ
متنحه اإلرادة والقدرة للقيام بأفعاله؛ وعىل هذا األساس فهو حتّى وإن مل يدرك وجود هذه األمور لدى اآلخرين
رص ٍ
فات ،فحينام ميسك
بشكلٍ مبارشٍ ،إال أنّه ّ
يتوصل إليها ويجزم بوجودها عن طريق ما يبدر منهم من أفعا ٍل وت ّ
بقلمٍ ويجعله عىل ورق ٍة بيضاء ،بإمكانه حينها تص ّور آالف الصور واألحرف والكلامت التي قد يخطّها بهذا القلم،
ولو أنّه كتب جمل ًة مفيد ًة ذات دالل ٍة صحيح ٍة فهذا يعني ضعف احتامل وجود الصدفة عىل هذا الصعيد وبلوغه
والبت بأنّه د ّون ما د ّون عن ٍ
قصد وإراد ٍة ،إذ كيف ميكن للصدفة أن تجمع تلك الحروف يف إطار
أدىن درجة
ّ
ٍ
ضئيل بحيث
يصح السكوت عليه؟! لذا فاحتامل الصدفة هنا ٌ
كلامت ،والكلامت يف إطار جمل ٍة مفيد ٍة ملعنى ّ
ال ميكن تص ّوره ،والعقل السليم بطبيعة الحال يرفض هذا األمر جمل ًة وتفصيالً؛ ومن ثم يثبت لنا وجود عقلٍ
وإراد ٍة لهذا الكاتب الذي د ّون جملته يف إطار املعنى املراد.

كام أرشنا آنفاً ،فإ ّن املصنوعات البرشية التي ّ
تدل عىل وجود عقلٍ
برشي مدبّرٍ ،ال ميكن ا ّدعاء أ ّن االستدالل
ٍّ
بها عىل وجود صانعٍ مدبّ ٍر للكون هو من سنخ التمثيل املنطقي حسب التوضيح الذي ذكرناه  -كام لو تيقّن
قلب لدى جميع بني آدم من منطلق امتالكه قلباً  -وهو كذلك ليس من سنخ الرباهني
اإلنسان من وجود ٍ
ّ
يستدل بها
يل يشابه الرباهني التي
التجريبية التي تثبت وجود يش ٍء عن طريق ّ
الحس والتجربة؛ بل هو برها ٌن عق ٌّ
العقل عىل صعيد املسائل التأريخية املتواترة.
ٍ
معلومات حول القدرات العقلية لدى سائر
مـم ذكر أ ّن معارفنا الشخصية وما لدينا من
إذن يثبت لنا ّ
الناس ،هي ليست من سنخ الرباهني التجريبية؛ لذا من األوىل مبكانٍ عدم ع ّد برهان ال َّنظم من سنخ الرباهني
جل وعال.
التجريبية ألنه يرتبط بالكون وبالبارئ ّ
إ ّن من ي ّدعي كون برهان ال َّنظم يندرج يف ضمن الرباهني التجريبية هو يف الواقع يؤمن بالالهوت التجريبي
حسهم وتجربتهم؛ وعىل
صح القول ،اذ يتص ّور أ ّن القائلني به ع ّدوا آيات الله تعاىل سبيالً ملعرفته عن طريق ّ
إن ّ
هذا األساس زعم قدرة اإلنسان عىل معرفة العلوم الالهوتية بنفس األسلوب الذي يعتمد عليه علامء الطبيعة
ملعرفة ما يكتنفها من قضايا لدرجة أنّه ه ّمش جميع البحوث واملسائل الفلسفية الدقيقة وج ّرد علم الالهوت
فلسفي .لقد غفل هذا امل ّدعي عن كون التجربة ال تفيدنا شيئاً سوى معرفة آثار الله تعاىل
يل
من ّ
كل استدال ٍل عق ٍّ
ٍّ
ٌ
محض.
يف الكون ،وأ ّن معرفة الذات اإللهية املق ّدسة عىل أساس هذه اآلثار هو
يل ٌ
استدالل عق ٌّ
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لقد ظ ّن هيوم أ ّن علامء الالهوت يرومون إثبات كون ال َّنظم املوجود يف الطبيعة شبي ٌه لل َّنظم املوجود يف
املصنوعات البرشية ،واعتمدوا عىل تشابه العلل واملعلوالت الستدالل أ ّن الكون شبي ٌه بآل ٍة ضخم ٍة أو بنا ٍء عظيمٍ
متناسقٍ ومرتامي األطراف ،وأكّد عىل أنّه شبي ٌه بآل ٍة منتظم ٍة أو ٍ
نبات أو حيوانٍ قبل أن يكون شبيهاً بسفين ٍة أو
بنا ٍء من صنع العقل البرشي.
نر ّد عىل هذا الكالم بالقول :أنت ت ّدعي أ ّن الكون ليس شبيهاً بسفين ٍة أو بنا ٍء ،وإنّ ا يشابه ما فيه من مك ّو ٍ
نات
كل ٍ
نبات وحيوانٍ جزءا ً من هذا
طبيعي ٍة فحسب .فهل ميكن لعاقلٍ تص ّور أ ّن العامل ال يشبه نفسه؟! أَال يع ّد ّ
الكون؟! نؤكّد لك أ ّن هذا النبات والحيوان هو محور بحثنا ،فهو قد خُلق و ُحبك بتناسقٍ واتّزانٍ مثل اتّساق واتّزان
ٍ
اآللة امليكانيكية املتقنة الصنع ،بل هو أكرث تط ّورا ً وإتقاناً
كل آل ٍة مصنوع ٍة بيد اإلنسان؛
بأضعاف مضاعف ٍة من ّ
ومبا أ ّن آيات الصنع يف الطبيعة أعظم ّ
وأدق من الحبكة املوجودة يف اآلالت امليكانيكية وسائر الصناعات البرشية،
ٍ
حينئذ
لذا نقول إن متتّع صانع السفينة بعقلٍ وفك ٍر فذٍّ ،فالعامل الذي يتمثّل بطبيعته املنتظمة ال ب ّد من أن يكون
ناشئاً إثر صنع صانعٍ أعظم وأسمى وأرقى من العقل اإلنساين.
ي ّدعي هيوم أ ّن ماهية الربهان هي التشبيه بني صناعة ناظم الكون وصناعة اإلنسان ،لك ّن هذا اال ّدعاء غري
صائب جمل ًة وتفصيالً ،فمن املستحيل مبكانٍ زعم أ ّن نظم خالق الطبيعة (الله) ينطبق بالكامل مع نظم املخلوق
ٍ
كل شبي ٍه ونظريٍ يف وجوده ويف أفعاله وخلقته.
(اإلنسان)؛ فالبارئ العزيز الجليل من ّز ٌه من ّ
اإلنسان جز ٌء من الطبيعة ،لذا فهو يطوي مراحل يف طور التنامي والتكامل ،وهو يبذل غاية مساعيه لتفعيل
تنصب يف هذا املضامر ،ومبا أنّه ليس خالقاً
طاقاته وبلوغ درجة الكامل املنشود؛ لذا ميكن ع ّد أ ّن جميع حركاته
ّ
للطبيعة التي يحيا يف كنفها فتحكّمه بها إنّ ا يكون عىل أساس إقامة عالق ٍة مصطنع ٍة  -غري طبيعي ٍة  -بني أجزائها.
إنجازات البرشية التي تتمثّل يف املباين املتناسقة واملدن املنتظمة ،هي يف الواقع عبار ٌة عن سلسل ٍة من الحركات
الطبيعية التي بدرت ألجل غاي ٍة للصانع ال للمصنوع ،فهو من خالل ارتباطه بها يروم تحقيق ٍ
معيٍ ،لذا
هدف ّ
ميكن القول إ ّن الصناعة البرشية تتق ّوم عىل الدعامتني األساسيتني اآلتيتني:
 ) 1الرتابط بني أجزاء املا ّدة املصنوعة بشكلٍ
صناعي وليس طبيعياً.
ٍّ
 ) 2هدف الصانع هو املحور األسايس يف هذه الصناعة ،أي إ ّن الصانع هو الذي يحقّق غرضه عرب ما يصنع
ليزيح النقص عن نفسه ويف ّعل شخصيته.
وجل ،إذ ليس من املمكن أن
ومن املؤكّد أ ّن هذين املبدئني ال ميكن تص ّورهام عىل صعيد خلقة البارئ ع ّز ّ
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تكون العالقة بني أجزاء مخلوقاته غري طبيعي ٍة ،وال ميكن أن يكون الهدف املوجود هو هدف الصانع؛ إذ ال ب ّد
نظام
من أن تكون الصلة بني أجزاء املخلوقات طبيعي ًة كام هو الحال يف املنظومة الشمسية املرتابطة عىل وفق ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وحيوانات وبرشٍ .وما أكّد عليه الحكامء أ ّن جميع
نباتات
محبك ودقيقٍ يع ّم جميع الكائنات الحيّة من
طبيعي
ٍّ
أفعال الخالق هي غايات الفعل وليس الفاعل ،وهو معنى قولهم إ ّن حكمة اإلنسان تعني اختيار أفضل الوسائل
ألفضل الغايات وحكمة البارئ سبحانه هي األخذ بيد الكائنات لبلوغ غاياتها ،اذ قال شاعرهم:
ُ
إيصال ك ُِّل ُم ْمكنٍ لِـغاي ٍة
إ ْذ ُمق َت َض ال ٍحكم ِة وال ِعناي ِة * * *
وهذا هو معنى قولهم« :العايل ال يلتفت إىل السافل» ،وهو معنى قولهم إ ّن ما يرتت ّب عىل خلقة الكائنات
بواسطة الذات الكاملة املطلقة ،وجود غاي ٍة لها ورسوخ املح ّبة يف باطنها ،وإ ّن هذه الذات املطلقة هي غاية الغايات.
ال نبالغ لو قلنا إ ّن قراءة هيوم وسائر الفالسفة الغربيني لربهان ال َّنظم هي قراء ٌة ساذج ٌة ال تختلف شيئاً
عن الفهم الشائع بني عا ّمة الناس من غري العلامء ،اذ افرتضوا الله تعاىل صانعاً كسائر البرش ،وعىل هذا األساس

تط ّرقوا إىل البحث عن وجوده بالنفي واإلثبات؛ ولك ّن مثرة هذا االستدالل الهش هي يف الحقيقة إثبات وجود
صانعٍ شبي ٍه لإلنسان ال غري!
نظرية هيوم حول برهان ال َّنظم أثارت جدالً واسعاً يف أوساط الفلسفة الغربية طوال ثالثة قرونٍ  ،ومن ث ّم
فالنقاشات واآلراء التي متخّضت عن هذه النظرية أثبتت ضعف البُنية الفلسفية الغربية عىل الصعيدين املا ّدي
نستشف منها أ ّن فهم الغربيني لربهان ال َّنظم ال يتّصف بأيّة صبغ ٍة فلسفي ٍة ،ومن ثم ال ميكن
واملعنوي ،كام
ّ
مقارنته مع الطرح الفلسفي اإلسالمي بتاتاً .حتّى وإن تسامحنا وقلنا إ ّن فهم الفالسفة األوروبيني لهذا الربهان
أعال درج ًة من فهم عا ّمة الناس ،فهو مع ذلك ال يتجاوز فهم علامء الكالم من األشاعرة واملعتزلة الذين هم أدىن
درج ًة من سائر الحكامء املسلمني.
ومن جملة ما قاله هيوم« :لنفرتض أنّ هذا الربهان يثبت لنا امتالك خالق الكون عقالً كالعقل البرشي،
ولك ّنه ال يثبت لنا أنّه إلهٌ ٌ
كامل وغري متنا ٍه» .الخطأ الذي ارتكبه هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأ ّن الذين يؤمنون
بكون الله تعاىل كامالً مطلقاً وغري متنا ٍه ،قد استندوا يف رأيهم هذا إىل نظريته التي تقول بأ ّن برهان ال َّنظم يع ّد
من سنخ الرباهني التجريبية؛ ولك ّن الحقيقة عىل خالف هذا امل ّدعى ،فقد أثبتنا آنفاً أ ّن غاية ما نستحصله من
هذا الربهان هو إثبات حقيق ٍة عظيم ٍة يف عامل ماوراء الطبيعة صاغت الكون وحبكته بهذا ال َّنظم املذهل بحيث
أصبح الكون أثرا ً بيّنا لوجودها ،ولك ّن صفات هذه الحقيقة املاورائية من حيث كونها حادث ًة أو قدميةً ،واحد ًة أو
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أكرث ،محدود ًة أو غري متناهي ٍة ،وما إىل ذلك من ميز ٍ
ات أخرى؛ هي يف الواقع خارج ٌة من النطاق االستداليل لهذا
الربهان وإنّ ا يت ّم إثباتها باالعتامد عىل براهني عقلية أخرى.
وقال أيضاً« :لو فرضنا أنّ عاملنا هو أكمل العوامل التي ميكن تص ّورها ،فهل ميكن لنا الجزم بأنّ صانعه مل
لعل هذا النظام املشاهد اليوم هو من إفراز الكثري من العوامل التي خضعت إىل التط ّور
يقلّد غريه يف صنعه؟ ّ
واالزدهار شيئاً فشيئاً عرب العصور واألزمنة الغابرة إىل أن أنتجت هذا العامل» .هذا االعرتاض سببه أ ّن الناقد مل
ٍ
يدرك ماهية 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 كون الطبيعة غري موكل ٍة إىل نفسها ،بل إ ّن الطاقات املوجودة فيها
مسخّر ٌة من قبل قدر ٍة عظمى ،فهي مؤث ّر ٌة بفعل فاعلٍ ماورا ٍّيئ ميتلك سلط ًة عليها .هذا املقدار من الربهان يكفي
يخص ميزات القدرة املاورائية وخصائصها الذاتية ،فهي مباحثٌ ميكن التط ّرق
يف تحقيق املراد منه ،ولكن فيام ّ
ميس باستدالله ،فهدفه
إليها يف رحاب براهني أخرى؛ وهذا األمر بطبيعة الحال ال يقلّل من شأن برهان ال َّنظم وال ّ
هو االنطالق بالذهن البرشي من عامل الطبيعة إىل عامل ماوراء الطبيعة.
إذن ،يقال يف الر ّد عىل هذا االنتقاد إنّنا نروم من الربهان املذكور إثبات أ ّن ناظم هذا العامل هو الذي ميتلك
ٍ
الشعور فقط ،وأ ّما صفاته األخرى فيمكننا الربهنة عليها بواسطة طرقٍ
واستدالالت أخرى.
ولو ذهبنا إىل أبعد من ذلك وتأملنا فيام طرحه هيوم من أ ّن وجود الرشور يف العامل مينعنا من نسبة العلم املطلق -
الالمحدود  -إىل الناظم ،وأ ّن الكوارث الطبيعية مبختلف أشكالها تتناىف مع ا ّدعاء أ ّن ال َّنظم املوجود يف الكون من صنع صانعٍ
لحل هذه املسألة ،ومن أراد االطّالع عليها بإمكانه مراجعة
عاقلٍ وحكيمٍ ؛ ينبغي لنا القول إ ّن هناك سبالً عديد ًة قد ذكرت ّ
بإسهاب هناك[[[.
كتابنا (العد اإللهي) اذ ذكرنا تفاصيل املوضوع
ٍ

* جان جاك روسو  1778 - 1712( Jean Jacques Rousseauم)
 الفطرة اإلنسانيةخلوق ومساملٌ
ٌ
ومحب
والحق والصدق ،وهو كائ ٌن
هناك نظري ٌة تقول :طبيعة اإلنسان متق ّوم ٌة عىل الخري
ّ
ٌّ
للخري؛ واألساس يف طبيعته النور والعدل واألمانة والصالح والتقوى .إذن ،ما الذي يُفسد هذا الطبع الحسن؟

خارجي ،أي إنّه يُفرض عىل البرشية من مصادر خارجية
قيل إ ّن االنحراف الذي يفسد طبع اإلنسان له منشأ
ٍّ
ومن ث ّم يُفسد املجتمع ،وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنيس جان جاك روسو ،لذا حاول يف روايته الشهرية
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .551 - 537
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صالح ونزي ٌه
ٌ
خارج عن نطاق املجتمع
وداخل يف باطن الطبيعة ،فهو ٌ
(إميل) إثبات أ ّن اإلنسان الطبيعي هو كائ ٌن ٌ
تشوب طبيعته املساوئ واالنحرافات من بيئته االجتامعية؛ ومن هذا املنطلق نجده متشامئاً بالنسبة إىل املجتمع
والحياة االجتامعية واقرتح رضورة عودة اإلنسان إىل الطبيعة قدر املستطاع بغية إصالح سريته ،كام مل يت َّنب رؤي ًة
متفائل ًة تجاه الحضارة الحديثة ألنها أبعدت اإلنسان عن طبيعته الخالصة ،إذ يعتقد بأ ّن فساد البرشية يتزايد
مهام ابتعدت عن أصلها وطبعها األ ّويل ،يف حني أ ّن صالحها يتزايد فيام لو اقرتبت أكرث من جذورها الطبيعية.
لقد كان روسو رجالً متديّناً ،لذلك كانت نظريته من إحدى نواحيها شبيه ًة بنظرية الفطرة املطروحة بني العلامء
«كل مولو ٍد يولدُ عىل الفطر ِة ح ّتى يكون أبواه هام اللّذن يه ّودانه
املسلمني وبفحوى الحديث النبوي الرشيفُّ :
وينصانه ومي ّجسانه» [[[.هذا الحديث ّ
يدل بوضو ٍح عىل كون الوالدين من جملة العوامل االجتامعية التي من شأنها
ّ
أن تسوق الذ ّرية نحو االنحراف الفكري ،وما اليهودية والنرصانية واملجوسية إال أمثلة عىل هذا االنحراف ،فاملولود
يبرص النور عىل الفطرة السليمة ومن ث ّم يتأث ّر ببيئته االجتامعية فيحيد عن الرصاط القويم .ويف أحد األحاديث
املباركة و ّجه املعصوم سؤاالً ألحد أصحابه بأنّك لو قطعت أُذن دابّتك فهل ميكنك ا ّدعاء أنّها ولدت مقطوعة األُذن؟!
فكل حيوانٍ تلده أُ ّمه ساملاً واإلنسان هو الذي يحدث عيباً فيه .املسائل الروحية هي األخرى كذلك،
بالطبع كالّ ،
الحق واإلنصاف ،لك ّنها ّ
تزل عن هذا السبيل إثر االنحراف والكذب
فذوات جميع الناس نزيه ٌة وصالح ٌة وهدفها ّ
رش والفساد ،وما إىل ذلك من مساوئ تكتنف حياتهم وتفرض عليهم شاؤوا أم أبوا.
والظلم والخيانة وال ّ
كاتب آخر ،فقد
أي ٍ
عب جان جاك روسو يف فرنسا عن روح التم ّرد ضد العامل الكالسييك الحديث أكرث من ّ
ّ
استنكر رشور الحضارة وأثنى عىل الحياة البرشية الفطرية التي وصفها بأنّها أرفع أنواع الحياة االجتامعية ،كام
مؤسسات الحضارة هي التي أفسدتهم ،وحسب رأي
ركّز عىل أهمية الفرد ،وع ّد الناس صالحني بفطرتهم لك ّن ّ
الفالسفة فالعلل الطبيعية الباطنية والديناميكية تسوق اإلنسان نحو السبيل الصحيح إال أ ّن الحوادث العرضية
[[[
رش عليه وتل ّوث حياته.
وامليكانيكية الخارجية هي التي تفرض ال ّ
يرى هذا الفيلسوف أ ّن أتعس األطفال هم أولئك الذين يرتعرعون يف رحاب حيا ٍة مرفّه ٍة دون أن يعانوا
ّ
مشاق الحياة ،لذلك رسعان ما يتزعزعون قبال املشاكل لدرجة أنّهم ينهارون عند مواجهة أدىن معضل ٍة يف
من
حياتهم وال يجدون أمامهم حالً سوى التفكري باالنتحار ،والذين أحسن حاالً منهم فإنّهم ال يشعرون بأيّة لذ ٍة
نقال عن :عوالي الآللي بدون لفظ
[[[  -العالمة الطبرسي ،مجمع البيان ،ج  ،8ص 303؛ مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،3ص ً 281
(يم ّجسانه)؛ تفسير البرهان ،ج  ،4ص  ،263الحديث رقم  29نقالً عن الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .416 - 414
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ٍ
رغبات.
كل ما يتم ّنون من
حتّى وإن نالوا ّ
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[[[

طرح العلامء الغربيون نظري ًة تربوي ًة جديد ًة بعيد ًة كل البعد عن مبادئ الدين والجامل ،وفحواها أ ّن الرتبية
أي ٍ
سلوك سوا ًء كان
تعني مج ّرد تنمية القابليات العقلية والخصال األخالقية ،لذا ال ينبغي لنا تعويد الطفل عىل ّ
كل عاد ٍة تكتنف حياة اإلنسان تعترب سيّئ ًة ألنها تتحكّم به وتجعله يستأنس بها ومن ثم ال
حسناً أو سيّئاً أل ّن ّ
ميكنه تركها فتصبح أفعاله خارج ًة عن نطاق العقل واإلرادة األخالقية والقرار السديد ،فعادته هي التي تضط ّره
رصف من دون وعي وإراد ٍة بحيث يشعر بالسخط واالستياء حينام يرتك هذا الفعل.
ألن يفعل ما يفعل وكأنّه يت ّ
هذه الوجهة الفكرية لها جذو ٌر يف تعاليمنا الدينية أيضاً ،فقد روي عن رسول الله sقوله« :ال تنظروا
الحج واملعروف وطنطنتهم باللّيل ،ولكن انظروا إىل صدق الحديث وأداء
إىل كرثة صالتهم وصومهم وكرثة ّ
األمانة» [[[،وروي عن اإلمام جعفر الصادق  Aيف تفسري هذا الحديث ما يأيت« :ال تنظروا إىل طول ركوع الرجل
وسجوده ،فإنّ ذلك يش ٌء اعتاده ،فلو تركه استوحش لذلك ،ولكن انظروا إىل صدق حديثه وأداء أمانته» [[[.هذا
الحديث ّ
يدل بشكلٍ رصي ٍح عىل أ ّن العادة وحدها ال تضفي فضالً عىل السلوك األخالقي وال ميكن ع ّدها معيارا ً
لإلميان واإلنسانية ،لذلك نجد الفالسفة الغربيني الذين طرحوا نظرية تربية العقل واإلرادة ذهبوا إىل القول
كل قيم ٍة أخالقي ٍة مهام كانت فاضل ًة
رصفات واألفعال املنبثقة من منطلق العا ّدة تع ّد عاري ًة من ّ
بأ ّن جميع الت ّ
وحميدةً ،ألنّها ناشئ ٌة من ملك ٍة ثابت ٍة لدى اإلنسان وطبيع ٍة ثانوي ٍة بعيد ٍة عن حكم العقل واإلرادة الراسخة وكأ ّن
رصف من دون إراد ٍة ،أي أنّه يتح ّدى مدركاته العقلية ويفعل ما
اإلنسان الذي ينصاع وراء عادته يعاند عقله ويت ّ
متليه عليه عادته سوا ٌء استساغ ذلك عقله أو مل يستسغه.
الريادة يف هذه املدرسة الفكرية للفيلسوفني جان جاك روسو وإميانوئيل كانط ،ومن جملة ما قاله األ ّول
أي يش ٍء» .وهذه النظرية يف الحقيقة
يل أن أُع ّود إميل بأن ال يعتاد عىل ّ
يف كتابه (إميل) بهذا الصدد« :يجب ع َّ
املرتب.
تتعارض متاماً مع ما ذهب إليه املفكّرون القدماء من كون الرتبية تعني ف ّن ترسيخ العادة لدى ّ
هكذا طرح روسو وأتباعه نظريتهم ،ولكن لو قلنا إ ّن الرتبية ال تعني تعويد روح اإلنسان عىل ٍ
سلوك ما ،فام
بكل ٍ
تأكيد تعني تربية الروح وترسيخ اإلرادة فيها بشكلٍ يفسح املجال للقوى العقلية بالتفكري
هي إذن؟ إنّها ّ
سلوب يجعل اإلرادة األخالقية قادر ًة عىل ات ّخاذ القرار من دون قيو ٍد نفسي ٍة ،وهذا يعني عدم االنصياع
بح ّري ٍة وبأُ ٍ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،عدل الهي (باللغة الفارسية) ،ص .187
[[[  -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،71ص .9

[[[  -مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج  ،2ص .105
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ٍ
يرتسخ يف نفسه عىل وفق مبادئ العقل واإلرادة
وراء العادة .نعم ،الرتبية تعني تعليم الفرد ليقوم
بسلوك حسنٍ ّ
بحيث يجعله يرتك ما اعتاد عليه من عملٍ سيّئ ،وحتّى إنّها تجعله يعمل الخري من منطلق عقله وإرادته وليس
عادته التي استأنس بها؛ وهنا تطرح مسألة الح ّرية األخالقية يف الرتبية ،وعىل هذا األساس فإ ّن روسو ومن حذا
حذوه يدافعون عن الح ّرية يف األخالق أل ّن التح ّرر هو روح اإلنسان وجوهر وجوده ،لذلك أكّدوا عىل عدم جواز
رصف عىل وفق ما ميليه عليه عقله وإرادته
ألي ٍ
تجريد اإلنسان من ح ّريته ّ
سبب كان ،ألنّه ح ٌّر يجب عليه الت ّ
ٍ
لضغوط وتحكّمٍ من قبل غريه مبا يف ذلك ضغوط العادة وتحكّمها.
األخالقية من دون أن يخضع
لو أردنا التع ّرف عىل معامل آراء روسو ،ال ب ّد لنا من التأ ّمل يف كتاب (إميل) ،اذ أكّد فيه بشكلٍ
أسايس عىل
ٍّ
ثم
ومـم قاله يف نقد األسلوب الرتبوي القديم« :اإلنسان يولد يف هذه الدنيا وهو أسريٌّ ،
رضورة التص ّدي للعادةّ ،
ينمو ويرتعرع إىل أن ميوت وهو أسريٌ أيضاً» ،فاإلنسان مبحض والدته يقيّد بالقامط ،وعند وفاته يقيّد بالكفن؛
وبالطبع فاملقصود من ذلك أنّه أس ٌري للعادة والعرف.
يحق لنا أن نتساءل عن مدى ص ّحة هذه النظرية أو سقمها ،فيا ترى هل هي صائب ٌة وال غبار عليها؟
طبعاً ّ
فهل يجب علينا ترك العادة حتّى يف األعامل الحسنة؟ هذه النظرية باعتقادنا ليست من ّزه ًة عن النقد ،فقد
ذهب أصحابها إىل القول بأ ّن العادة تجعل اإلنسان كأنّه آل ٌة بحيث تج ّرده من اإلبداع وتسلبه ح ّريته وإرادته،
لذا قال إميانوئيل كانط« :كلّام اتّسع نطاق عادة اإلنسان ،تضاءل استقالله وتقلّصت ح ّريته» ،كانط يقصد أ ّن
العادة تقدح باستقالل عقل اإلنسان وح ّريته يف التفكري .العادة حسب رأي هؤالء متتاز بسلب اإلرادة أو إضعافها
إىل آخر ح ٍّد بحيث تحول دون قدرة اإلنسان عىل أداء ما يتناغم مع التطلّعات الحقيقية لنفسه وعقله ،ومن
حق اتّخاذ القرار ومعارضة عادته؛
ث ّم ينصاع وراء ما استأنست به روحه وما تع ّود عليه بدنه من دون أن ميتلك ّ
املرتب
ونتيجة ذلك هي تقبيح العا ّدة ّ
بكل صورها ،وهذا ما دعاهم لتعريف الرتبية بأنّها ف ّن ترسيخ القدرة لدى ّ
عىل تجاوز العادة ،يف مقابل من ع ّرفها بأنّها ف ّن غرس العادة لديه عىل أم ٍر ما .ومن هذا املنطلق قالوا إ ّن اإلنسان
يشق عليه تركها بحيث يقوم بها من
ال ينبغي له فعل يش ٍء يتح ّول فيام بعد إىل عاد ٍة تستأنس بها نفسه بحيث ّ
دون أن يرجع إىل عقله وكأنّه مسلوب اإلرادة.
ٌ
مقبول نوعاً ما ،ولكن ليس من الصواب مبكانٍ رفض العادة جمل ًة وتفصيالً وع ّدها طبعاً س ّيئاً ال فائدة
كالمهم
منه ،فهناك عاداتٌ تتمثّل بأفعا ٍل ،وهناك عاداتٌ أخرى تنشأ من تأثري مؤثّرٍ .أ ّما النمط األ ّول فمعناه أ ّن اإلنسان
خارجي فيام يفعله ،بل يقوم بذلك بعد أن استأنس به إثر التكرار واملداومة فريى الصالح
ألي مؤث ّ ٍر
ال يخضع ّ
ٍّ
فيه بعد أن اعتادت نفسه عليه ،وأمثلة هذا األمر كثرية ومبا فيها مختلف أنواع الفنون ،كام أ ّن كتابتنا عاد ٌة أيضاً
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وليست علامً أو تربيةً ،فإذا تركنا املواظبة عىل الكتابة يف حياتنا بالتأكيد سنصبح عاجزين عنها ،أي إ ّن املق ّوم
األسايس للقدرة عىل الكتابة هي التكرار واملواظبة  -العادة  -إذ ليس هناك من يصبح كاتباً دفع ًة واحد ًة بقدرة
عقله وإرادته .وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر امللكات النفسية ،فهي عاداتٌ مرتت ّب ٌة عىل األفعال ،مثل الشجاعة
قلب ولكن بدرج ٍة مختلف ٍة عن غريه ،إذ قد يصمد أمام املصاعب
يف مختلف مصاديقهاّ ،
فكل إنسانٍ عنده ق ّوة ٍ
وال يتزعزع قبال األخطار التي تعرتضه خالفاً لغريه الذي قد ينهار بسهول ٍة ويفقد صوابه ،وهذه امللكة النفسانية
تنشأ بطبيعة الحال إثر العادة؛ فحينام يواجه أحد الناس مصاعب ومخاطر كثرية يف حياته نجده ال يشعر بصدم ٍة
كبري ٍة إذا ما طرأ عليه أم ٌر خط ٌري ألنه استأنس بذلك عىل م ّر األيام واعتاد عليه .وهكذا سائر امللكات النفسانية
ٍ
عادات وطبا ٍع أخالقي ٍة.
والطباع البرشية الحميدة ،كالجود والعفاف والصدق؛ وما إىل ذلك من
خلل ،ولكن ما السبب يف ذلك؟ ملاذا ال يندرج تحتها ما ذكرنا من أمثلة؟
إذن ،النظرية ليست شامل ًة وفيها ٌ
لإلجابة ورفع الغموض عن املوضوع ،نقول:
أ ّوالً :هذه الطباع ال تعني أ ّن اإلنسان يستأنس مبا متليه عليه عادته فحسب ،بل تعني أنّه ما مل يتع ّود عليها
ٍ
مغريات؛ لذا فهو إن اعتاد عليها يصبح قادرا ً عىل مواجهة
تصبح إرادته ضعيف ًة فينجرف وراء ما يتناىف معها من
كل ما يتباين معها من قضايا غري مرغوب ٍة .هذا االستنتاج يشابه ما ذكره علامء الفقه حول ملكتي التقوى
ّ
والعدالة ،فهام ملكتان بهذا املعنى وليس من شأنهام التحكّم باإلنسان وتجريده من إرادته وسلبه تفكريه بحيث
مييس أسريا ً لهام .اإلرادة األخالقية باعتقاد روسو وكانط هي استجابة اإلنسان ملا ميليه عليه عقله فقط ،لذا ال
يحزنه ترك الخصال الحميدة مطلقاً ألنها مج ّرد طاق ٍة وجودها وعدمها سوا ٌء.
ثانياً :علامء األخالق الذين يولون العادة أهمي ًة بالغةً ،يقولون :العادة تعني فعل أم ٍر يصعب عىل اإلنسان
تيس له القيام بهذا األمر الذي يستصعبه طبعه .يبادر اإلنسان أحياناً إىل القيام بعملٍ ال
أداؤه بطبعه ،أي أنّها ّ
ينسجم مع طبعه فيشعر مبش ّق ٍة يف ذلك ،لك ّنه إن اعتاد عليه وأصبح كامللكة يف نفسه ،سوف تزول هذه املشقّة
الناشئة من الرصاع مع الطبع ،وهذا معناه أ ّن العمل ذاته ال يصبح مأنوساً لديه ،بل يصبح يسريا ً.

لنتص ّور أ ّن إنساناً يصعب عليه االستيقاظ يف الصباح الباكر ،لك ّنه بعد ذلك يعتاد عىل هذا األمر من خالل
التكرار واملواظبة؛ وهذا األمر بطبيعة الحال يعني تجاوز املشقّة وتيسري العمل .وبعبار ٍة أخرى ،فهذا اإلنسان يف
بادئ األمر كان أسريا ً لطبعه ،ولك ّنه إثر تع ّوده عىل ترك هذا الطبع اكتسب قدر ًة تضاهئ ما لطبعه من قدر ٍة،
ومن ث ّم تح ّرر من كال هاتني القدرتني ليحكّم عقله؛ وبعد ذلك أرشده عقله بأ ّن مصلحته تقتيض استيقاظه مب ّكرا ً،
لذلك ات ّبع ما أماله عليه عقله وترك النوم يف الصباح .نعم ،لقد استحسن هذا الفعل ،وهذا يعني أن ال ص ّحة
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ال ّدعاء أ ّن اإلنسان دامئاً خاض ٌع ملا ميليه عليه طبعه ،فهو قاد ٌر عىل االنصياع وراء إرادته وأوامر عقله ،وحتّى لو أنّه
تع ّود عىل ٍ
سلوك ما ،فهو أيضاً قاد ٌر عىل تجاوز هذه العادة ليك يسري طبعه يف مجراه الصحيح.
صحيح أ ّن روسو ومن حذا حذوه يؤكّدون عىل رضورة أن تكون اإلرادة األخالقية هي الحاكمة عىل
ثالثاً:
ٌ
ديني؛ لذا نحن ال نوافقهم يف ذلك ألنّنا نطرح
سلوك اإلنسان ،لك ّنهم يف الحقيقة ال يذهبون إىل ذلك من منطلقٍ ٍّ
تعاليمنا األخالقية يف بوتق ٍة ديني ٍة ،وعىل هذا األساس نقول إ ّن اإلرادة األخالقية لإلنسان يجب وأن تكون منبثق ًة
من العقل واإلميان .فهل من الصواب مبكانٍ أن يقوم اإلنسان بتجريد نفسه من ميزاته األخالقية الحميدة التي
اكتسبها بطبعه أو برتبيته بذريعة أنّها من سنخ التكرار والعادة؟!
هناك سبيالن نتمكّن من خاللهام ترسيخ قدراتنا العقلية وتقوية أرادتنا ،أحدهام إضعاف قابلياتنا الطبيعية
والبدنية ،ومثال ذلك كام لو أ ّن مالكامً طالب بإضعاف خصمه بدنياً يك يسهل له التغلّب عليه ،ومن املؤكّد أنّه
حتّى وإن انترص لك ّن هذا االنتصار ليس حقيقياً ،فالنرص ح ّقاً هو التغلّب عىل الخصم القوي .ويف صدر اإلسالم
النبي sأن يأذن لهم يف إعقام أنفسهم يك يتف ّرغوا للعبادة وال يتّبعوا الشهوات أو
طلب بعض الصحابة من ّ
رصفات؛ فالحكمة والعقل
يقعوا يف املحارم ،لك ّنه نهرهم ونهاهم عن فعل ذلك ون ّزه دينه األصيل عن هذه الت ّ
يف امتالك اإلنسان للشهوة ويف الحني ذاته رسوخ اإلرادة يف نفسه بعدم ات ّباعها ،أي إ ّن قدرته اإلميانية والعقلية
يجب أن تفوق رغباته النفسية .وهذا األمر بذاته ينطبق عىل واقع العالقة بني العقل والطبع ،ولكن ما هو رأي
روسو وكانط يف هذا الصدد؟ فهل يذهبان إىل القول برضورة إضعاف الطبع والعادة بغية تقوية إرادة العقل
واإلرادة؟ بالطبع هام ال يقوالن بذلك ،لذا ال مناص لهام من القول برتجيح كفّة إرادة اإلنسان ليتمكّن من الغلبة
عىل القوى الجسمية والطبيعية.

نحن نقول إ ّن هذا األمر ينطبق عىل العادة التي تعترب طبيع ًة ثانيةً ،لذا ينبغي لنا مالحظة ما إن كانت
تيس لنا فعل الخريات ،ولكن مع ذلك ال ب ّد لنا من تقوية العقل
العادة ناجع ًة هنا أو ال؛ بالطبع هي كذلك ألنها ّ
واإلميان أو العقل واإلرادة حتّى ال نخضع للطبع وال للعادة بشكلٍ ٍ
محض .ال يختلف اثنان يف أ ّن اإلنسان يؤ ّدي
بعض أفعاله أحياناً من منطلق العادة فقط بعد أن استأنس به لدرجة أنّه ال ينصاع لعقله وال إلميانه إن تعارضا
مع هذه العادة.
مؤسس الحوزة العلمية يف مدينة قم الشيخ عبد الكريم الحائري يف شيخوخته أصبح عاجزا ً لدرجة
قيل إ ّن ّ
فسئل عن سبب ذلك وعن
أ ّن غريه كان عاجزا ً عن صيام شهر رمضان يف هذه الحالة ،ولك ّنه مع ذلك كان يصومُ ،
الفتوى الشائعة لدى الفقهاء والتي يجاز عىل أساسها للشيخ والشيخة ترك الصيام واالكتفاء بدفع فديةً ،فأجاب
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بالقول :إ ّن باطني العا ّمي  -غري الفقهي  -ال يخ ّولني بذلك .ومن املؤكّد أ ّن هذا الشعور يكتنف أذهان كثري من
الناس ،فكثريا ً ما يقول من يخ ّول له ترك الصيام :ال أترك الصيام حتّى املوت .هذا اإلنسان يف واقع الحال يتص ّور
رضب من اإلميان ،أي إنّه ال يفطر حتّى وإن أمره الله ورسوله بذلك؛
أ ّن التزامه بصيام شهر رمضان يف هذه الحالة ٌ
وهذه هي العادة ،فاإلنسان طوال حياته ال يرتك الصوم ويواظب عليه لدرجة أنّه يصبح جزءا ً من إميانه ،لذا لو
ٍ
يرتسخ العمل يف نفس اإلنسان كعاد ٍة ثابت ٍة لدرجة
قال له إميانه اترك الصوم ،فسوف يرتكه
حينئذ ،ولكن كثريا ً ما ّ
أنّه ال يذعن ملا ميليه عليه إميانه إن تعارض معها .ويف الحني ذاته فهذا األمر ال يعني تفنيد امللكات النفسانية
بشكلٍ مطلقٍ والتشكيك بفوائدها كام لو زُعم عدم نجاعة العدل ملن تع ّود عليه ،بل إ ّن ما يجب نفيه هو األمر
الذي يق ّيد اإلنسان ويجعله يف منأى عن أوامر العقل ومبادئ اإلميان .روي أ ّن أحد أصحاب اإلمام جعفر الصادق
 ،Aكان معه يف حديق ٍة ،فأشار إىل تفاح ٍة وقال له :يا موالي ،لو قلت يل إ ّن نصف هذه التفاحة ٌ
حالل ونصفها
اآلخر حرا ٌم ،سأُص ّدقك وال أُخالفك .هذا الكالم يعني رضورة عدم اإلعراض عن العقل واإلميان حتّى وإن اضطررنا
ملخالفة عاداتنا التي استأنسنا بها ،وما التفاحة هنا إال ٌ
مثال عىل العادة.
إذن ،النظرية التي طرحها جان جاك روسو وسائر العلامء الغربيني صائب ٌة يف جانبها الذي ينطبق مع الحديث
الرشيف« :ال تنظروا إىل طول ركوع الرجل وسجوده ،فإنّ ذلك يش ٌء اعتاده ،فلو تركه استوحش لذلك» ،فالعادة
قد تؤ ّدي أحياناً إىل تجريد العمل عن قيمته[[[.

حق السيادة
 ّباألخص ،ومن ث ّم رست إىل سائر
العرص الحديث شهد نهض ًة أوروبي ًة ض ّد الدين بشكلٍ عا ٍّم واملسيحية
ّ
املجتمعات بالتدريج وتجاوزت حدود العامل املسيحي ،والنزعة املا ّدية تع ّد أه ّم ميز ٍة لهذه النهضة.
لو تتبّعنا الجذور التأريخية لهذه النهضة لوجدنا أ ّن العلّة األساسية التي أسفرت عن انطالقها هي عجز
الكنيسة عن تطبيق املفهوم الصحيح للسياسة يف األنظمة الحاكمة عىل البلدان األوروبية آنذاك ،فأرباب
ٍ
ارتباط مصطنعٍ بني اإلميان بالله تعاىل وبني تجريد الشعب
الكنائس وبعض الفالسفة املسيحيني حاولوا إيجاد
عن حقوقه السياسية ،وعملوا عىل إضفاء رشعي ٍة عىل األنظمة املستب ّدة لرتسيخ سلطتها؛ لذلك انبثقت حرك ٌة
تحمل فكرة الدميقراطية وسيادة الشعب عىل ضوء مبدأ اإللحاد ونبذ التديّن ،اذ ت ّم تلقني الناس بأنّهم أمام
مفرتق طرقٍ  ،فإ ّما أن يؤمنوا باإلله ومن ثم ال ب ّد لهم أن يوكلوا شؤون الحكم والسياسة ملن ف ّوضهم من
ظلم ٍة ال ميتلكون أيّة مؤ ّه ٍ
الت متنحهم األحقّية لذلك ،أو أنّهم ينكرونه ليتمكّنوا من إقامة حكوم ٍة علامني ٍة
[[[  -مرتضى مط ّهري ،تعليم وتربيت در اسالم (باللغة الفارسية) ،ص .88 - 81
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دميقراطي ٍة متنحهم حقوقهم املرشوعة وترفع الظلم عنهم.
حسب مبادئ علم النفس الديني ،فإ ّن أحد األسباب التي تسفر عن التخلّف الديني يف املجتمعات هو ات ّخاذ
وباألخص حينام
املتص ّدين للشؤون الدينية مواقف تتعارض مع حاجة اإلنسان الطبيعية ومن ث ّم نسبتها إىل الدين
ّ
تتجل هذه الحاجة عىل صعيد الرأي العا ّم ،وهذه الظاهرة شهدتها املجتمعات األوروبية خالل حقب ٍة من الزمن،
ّ
ٍ
ضغوط شديد ٍة واستب ّد بهم الحكّام والطبقات الربجوازية ،وقد بلغت هذه
اذ عاىن الناس من سياسي ٍة واقتصادي ٍة
املساوئ ذروتها يف الفرتة التي سبقت عرص النهضة والحداثة؛ لذلك تعطّش جميع املضطهدين واألحرار إلرساء
دعائم حكمٍ يل ّبي طموحاتهم ويصونهم من الظلم والجور ،وطبيعي مل يكن مبقدورهم االعتامد عىل أرباب
حق يذكر ،فانصاعوا وراء
الكنائس الذين ج ّردوهم من ّ
أي ٍّ
كل ٍّ
حق وع ّدوهم مج ّرد مكلّفني ومأمورين ليس لهم ّ
ميت بصل ٍة لهام.
الدعاة إىل الدميقراطية والح ّرية من الذين انتفضوا ض ّد الكنيسة وناهضوا اإلله والدين ّ
وكل ما ّ
هذه الوجهة الفكرية مل تقترص عىل املجتمعات األوروبية ،بل لها جذو ٌر يف املجتمعات الرشقية أيضاً.
كل سلط ٍة برشي ٍة نفعاً للمحكوم
قال جان جاك روسو يف كتابه (العقد االجتامعي)« :وينكر غروسيوس قيا َم ِّ
فيهم ،ويورِد ال ِّر َّق ً
الحق بالواقع دامئًا .أجل ،ميكن اتّخاذ منهاج
مثال ،ويقوم ِطرازه املعتاد يف التعليل عىل تقرير ّ
أكرث منه منطقاً ،ولكن ال يشء يكون للطغاة أكرث منه مالءم ًة .وعند غروسيوس أنّ من املشكوك فيه إذن كون
الجنس البرشي تاب ًعا ملئ ٍة من الناس ،أو كون هؤالء املئة من الناس تابعني للجنس البرشي ،ويبدو يف جميع
كتابه ميله إىل الرأي األ ّول ،وهذا هو شعور هوبز أيضاً .وهكذا يكون النوع البرشي مقسوماً إىل قُطعانٍ من
لكل قطيعٍ منها سائسه الذي يرعاه ليلتهمه .ومبا أنّ الراعي أعىل من قطيعه طبيع ًة ،فإنّ رعاة
حيوانٍ  ،فيكون ّ
الناس الذين هم رؤساء لهم ،أعىل من شعوبهم طبيع ًة .وهكذا كان يرى اإلمرباطور كليغوال عىل رواية فيلون،
ٍ
حيوانات .وي ّتفق كليغوال هو وهوبز
ُم ْس َتنتجاً من هذا القياس أنّ امللوك كانوا آله ًة ،أو أنّ الشعوب كانت
وغروسيوس يف االستدالل ،وكان أرسطو قد قال قبلهم إنّ الناس ليسوا متساوين بحكم الطبيعة ،وإنّ ا يولد
محل العلّة ،فال يشء أكرث
حق لو مل ي ّتخذ املعلول ّ
بعضهم للعبودية ويولد اآلخرون للسيطرة؛ وكان أرسطو عىل ٍّ
كل يش ٍء بإيثاقهم ح ّتى الرغبة يف الخروج
ص ّح ًة من كون اإلنسان الذي يولد عبداً يولد للعبودية ،ويخرس العبيد ّ
منه ،وهم يحبون عبوديتهم كام كان رفقاء أُوليس يحبون وحشيتهم ،وإذا وجد عبيدٌ عن طبيع ٍة إذن فذلك ملا
[[[
كان من وجود عبي ٍد ضدّ الطبيعة ،فالق ّوة صنعت العبيد األ ّولني والنذالة أدامتهم».
(حق األقوى) ،فقال« :وعىل من يَ َو ُّد رؤية الحكومة كام هي أن ينظر إليها وهي
الحق بأنّه ّ
ع ّد روسو هذا ّ
[[[  -جان جاك روسو ،العقد االجتماعي ،ص .38 - 37
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تحت أُمراء عاجزين أو خبثاء ،وذلك ألنّهم إ ّما أن يبلغوا العرش خبثاء أو عاجزين ،أو أنّ العرش يجعلهم هكذا.
أجل ،مل ت ِغب هذه املصاعب عن مؤلّفينا ،غري أنّهم مل يبالوا بها ُّ
قط ،وهم يقولون :إنّ العالج هو الطاعة
كعقاب ِمن عنده ،وال ريب يف أنّ مثل هذا
غضب ،فيجب احتاملهم
فالرب يبعث أرشار امللوك عن
بال تذ ّمرٍ،
ٍ
ٍ
ّ
طبيب يَ ِعدُ باملعجزات فيقوم
بكتاب يف السياسة ،وما نقول عن
مم
ٍ
ٍ
الكالم موجب للعربة ،ولك ّنه أجدر باملنابر ّ
جميع ف ّنه عىل ّ
حث مريضه عىل الصرب؟! ونعلم جيداً رضورة الصرب عىل حكوم ٍة س ّيئ ٍة عند وجودها ،واملسألة يف
الفوز بحكوم ٍة صالح ٍة ...ال يكون األقوى قويٍّا مبا فيه الكفاية مطلقًا ،ح ّتى يكون س ّيداً دامئاً ،ما مل يح ِّول ق ّوته إىل
الحق الذي يتلقّى بسخري ٍة ظاهراً والذي يوضع كمبدأ
حق وطاعته إىل
حق األقوى ،هذا ّ
ثم كان ّ
ٍّ
ٍ
واجب؛ ومن ّ
أدب ميكن أن ينشأ عن
أي ٍ
حقيق ًة؛ ولكن أَليس علينا أن نوضّ ح هذه الكلمة؟! إنّ الق ّوة طاق ٌة فزيوي ٌة وال أرى ّ
عمل إراد ٍة ،وهو أث ُر حذ ٍر غالباً ،وما املعنى الذي يحمل به هذا
عمل رضور ٍة ال َ
معلوالتها ،واإلذعان للق ّوة هو ُ
عىل الواجب؟!
الحق املزعوم هنيه ًة ،فأقول :إنّه ال ينشأ عنه غري هرا ٍء يتع ّذر تفسريه ،وذلك إذا كانت الق ّوة هي
ولنفرض هذا ّ
كل ق ّو ٍة تقهرها ،ومتى أمكن العصيان
بتغي العلّة ،وتَ ْخلُف األوىل يف حقّها ّ
التي تصنع ّ
يتغي ّ
الحق ،فإنّ املعلول ّ
الحق يكون بجانب األقوى دامئاً فإنّ األمر الوحيد الذي ُيه ُِّم هو أن ُيسار
بال عقاب صار العصيان رشعياً ،ومبا أنّ ّ
الحق الذي يزول بانقطاع الق ّوة؟! وإذا ما لزمت الطاعة قهراً مل تكن هنالك رضور ٌة
مبا يُصار به األقوى ،ولكن ما ّ
واجب ،وإذا عدنا غري مكرهني عىل الطاعة ،عدنا غري محمولني .هذه ال تضيف إىل الق ّوة شيئاً ،ولذا فهي
إليها عن ٍ
صالح ولك ّنه هاد ٌر؛ أذعنوا للق ّوة وأطيعوا السلطات،
ال معنى لهاّ ،
الحق عليها ،ولذا ترى أنّ كلمة هنا أبداً ،فاملبدأ ٌ
كل ٍ
مرض يأيت منه
الرب ،غري أنّ ّ
فإذا كان معنى هذا أجبت بأنّه ال ُينقَض مطلقاً وأعرتف بأنّ ّ
كل سلطانٍ يأيت من ّ
يل أن أعطي
أيضاً ،وهل يُقصد بهذا حظر دعوة الطبيب؟! وإذا ما فاجأين قاطع
ٍ
طريق يف زاوي ٍة من غاب ٍة وجب ع َّ
كييس قرساً ،ولكن هل أكون ملز ًما وجداناً بأن أعطيه إيّاه إذا كنت قادراً عىل منعه منه؟! وذلك ألنّ السالح الذي
يحمله هو سلط ٌة أيضاً.
الحق ،وبأنّنا غري ملزمني بغري الطاعة للسلطات الرشعية ،وهكذا فإنّ
ولنعرتف إذن بأنّ الق ّوة ال تخلق ّ
مسألتي األوىل ترجع دامئاً»[[[ .
هوبز الذي أُشري إىل نظريته يف كالم روسو ،ال يرى أ ّن اإلله هو أساس الظلم واالستبداد يف املجتمع ويرى أ ّن
كل ما يبدر منه من أفعا ٍل هي يف الحقيقة منسوب ٌة إليها ،لك ّننا
الحاكم يعكس هوية األ ّمة التي يقودها ومن ثم فإ ّن ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .40
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لو تأ ّملنا يف هذه النظرية لوجدناها متأث ّر ًة بتعاليم الكنيسة .من جملة األمور التي أكّد عليها هوبز هو أ ّن ح ّرية
اإلنسان ال تتعارض مع السلطة املطلقة للحكّام ،لذلك قال« :ال ينبغي لنا تص ّور أنّ ح ّرية اإلنسان يف الدفاع عن نفسه
لها القدرة عىل إزالة جثوم السالطني عىل رقاب الشعب ونهب ثرواته أو الحدّ من ذلك ،ألنّ أفعال السلطان مهام
كل يش ٍء ،لذا لو فعل شيئاً كأنّا يكون فعله قد صدر منهم .إنّ
كانت ال ميكن عدّها ظلامً [[[،فهو ينوب عنهم يف ّ
حقوقه شامل ٌة ،ولك ّن عبوديته لله هي التي تق ّيد سلطته ،وح ّتى لو أنّه قتل أحداً فال ميكننا ادّعاء أنّه ظلمه ،فهو
مثل يفتاح[[[ الذي ض ّحى بابنته .من ميوت بهذه الطريقة كان قبل ذلك ح ّراً بارتكاب ما يوجب موته ومل يجربه أحدٌ
ذنب ،عمله هذا وإن كان س ّيئاً ويتعارض مع
عىل ذلك ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل السلطان الذي يقتل الرعية بال ٍ
[[[
قانون الطبيعة واإلنصاف ،لك ّنه يشابه قتل داوود ألوريا وعدم استسالمه له.« ...
نالحظ من هذا الكالم أ ّن بعض الفالسفة الغربيني ع ّدوا مسؤولية اإلنسان أمام الله تج ّرده عن أيّة مسؤولي ٍة
حق يف
أي ٍّ
تجاه الخلق ،فالحاكم مكل ٌّف أمام ربّه لك ّنه ال يتح ّمل أيّة مسؤولي ٍة تجاه رعيته ومن ثم ليس لهم ّ
رصفات الحاكم مثاالً للعدل وال ميكن أن يوصف بالظلم مهام فعل
عنقه؛ وعىل هذا األساس ميكن ع ّد جميع ت ّ
حق
حق الله يُسقط ّ
ويعب بعضهم عن هذا االستثناء بالقول إ ّن ّ
وكأ ّن مفهوم الظلم ال يندرج يف قانون الحكومة؛ ّ
الناس .يبدو أ ّن توماس هوبز كان فيلسوفاً متح ّررا ً يف تو ّجهاته ومعتقداته ومل يكن خاضعاً لتعاليم الكنيسة يف
ظاهر الحال ،لك ّنه مل يكن ليطرح نظرياته املعهودة ما مل تكن هذه التعاليم متغلغل ًة يف منظومته الفكرية ح ّقاً.
إذن ،لو تتبّعنا هذه املناهج الفلسفية ووضعناها يف بوتقة النقد والتحليل ،لوجدناها تج ّرد اإلميان بالله تعاىل
ٍ
جل
ارتباط مع العدل وحقوق الرعية؛ إال أ ّن واقع الحال عىل خالف هذا التص ّور املجحف ،فاإلميان به ّ
أي
من ّ
حق حقّه ،وعىل أساسه فقط يصبح العدل
شأنه هو الدعامة األساسية إلقامة العدل يف املجتمع ومنح ّ
كل ذي ٍّ
والحق مبدئني مستقلّني عن الفرضيات والعقود االجتامعية.
ّ

* إميانوئيل كانط  1724 - 1804( Immanuel Kantم)
 فلسفة كانطالفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط هو أحد أشهر الفالسفة الغربيني الذين طرحوا عددا ً من النظريات املعرفية،
[[[  -يقصد من هذه العبارة أ ّن الحاكم ٌ
عادل في جميع أفعاله من دون استثنا ٍء مهما كانت نتيجتها.
[[[  -يفتاح هو أحد قضاة بني إسرائيل ،وقد نذر في إحدى حروبه بأنّه لو انتصر سوف يقتل أ ّول من يالقيه عند عودته إلى بلدته حرقاً قرب ًة
إلى الله تعالى .وحينما عاد كانت ابنته هي أ ّول من استقبله ،لذلك أحرقها وفا ًء لنذره.
[[[  -محمود صناعي ،آزادي فرد وقدرت دولت (باللغة الفارسية) ،ص .78
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وقد تب ّنى كثري من األوروبيني آراءه ودافعوا عنها بحيث ع ّدوه قطباً من أقطاب الفلسفة يف العامل وقالوا إنّه ال
يقل شأناً عن أفالطون وأرسطو ألنه نابغ ًة ومبدعاً .وقد وصف أحد العلامء األوروبيني نظرياته وآراءه الفلسفية
ّ
جبل قد شُ ّيد من الفلسفة".
بالقول" :تحسب أنّها ٌ
الوجهة النقدية التي سار عىل نهجها هذا الفيلسوف تع ّد الدعامة األساسية لفكره الفلسفي ،فقد بلغ
والحس ،وبادر إىل الفصل بني الشؤون املعرفية
الذروة يف نقد الفكر البرشي لذلك حاول تعيني حدود العقل
ّ
وغري املعرفية؛ وقد وصف الدكتور فروغي منظومته الفكرية النقدية بالقول" :بدأ فرنسيس بيكون بنقد العلم
والفلسفة  -منذ منتصف القرن السادس عرش ح ّتى منتصف القرن السابع عرش  -وواصل جون لوك نفس
ثم ّ
بأسلوب آخر وع ّمق أُسس هذا األُسلوب ،ومن ثم بادر ديفيد هيوم إىل بيان
تول األمر بريكيل
ٍ
املسريةّ ،
معامله؛ وهؤالء جميعهم بريطانيون .بعد ذلك ورد الساحة الفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط بإشار ٍة من هيوم
[[[
ففتح صفح ًة جديد ًة من املعرفة عن طريق إصالح األخطاء وإكامل النقائص".

* معرفية كانط
 الصور ال ِّذهنيةقس ّم كانط املفاهيم الذهنية يف قسمني ،كام يأيت:
رش نتيجة ارتباطه بالعامل الخارجي.
تتحصل لدى اإلنسان بشكلٍ مبا ٍ
القسم األ ّول :صو ٌر ذهني ٌة ّ
القسم الثاين :صو ٌر ذهني ٌة يكتسبها بفطرته وال صلة لها بالعامل الخارجي .هذه الصور الذهنية عبار ٌة عن
سلسل ٍة من املعاين واملفاهيم قد صاغها ذهن اإلنسان مسبقاً بالفعل أو بالق ّوة ،وهذا مبعنى أ ّن اإلنسان قد خلق
مع عقله الشامل بسلسل ٍة من اإلدراكات إال أنّها غري كافي ٍة يف عملية التعقّل ،فالذهن عىل م ّر الزمان يكتسب
الحواس ث ّم يؤلّف بينها وبني ما لديه من إدر ٍ
اكات فطري ٍة فتكون
من بيئته الخارجية صورا ً مختلف ًة عن طريق
ّ
[[[
املتحصلة هي املعرفة.
النتيجة
ّ
يؤكّد كانط عىل أ ّن ما يرد الذهن من الخارج ليس من شأنه تكوين املا ّدة األساسية للمعرفة ،وعىل هذا
األساس فهو ليس املعرفة بذاتها ،إذ إ ّن معرفتنا مبا يحيط بنا هي مج ّرد سلسل ٍة من اإلدراكات الذهنية التي إن
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص 187؛ مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .56
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .273
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قمنا بتحليلها سنجد أ ّن ما ّدتها قد ولجت يف الذهن من الخارج ومن ثم أوجدت لدينا الصور الذهنية .هذه هي
فحوى نظرية كانط ،وأ ّما ماهية العالقة بني الصور الخارجية التي ترد الذهن والصور الفطرية املرتكزة فيه والتي
يطلق عليها كانط (مقوالت) ،فهي موضو ٌع آخر.

 نقد نظرية كانط املعرفيةأ ّول إشكا ٍل يطرح عىل النظرية املعرفية التي طرحها إميانوئيل كانط ،يتمثّل يف السؤال اآليت :كيف ميكن

املتحصلة من الخارج؟ إن عددنا
تحصيل املعرفة من خالل الرتكيب بني املفاهيم الذهنية املسبقة مع الصور
ّ
ٍ
حينئذ تتّضح ألنها تعني انعكاس املدركات الخارجية
املعرفة انعكاساً مبارشا ً للصور الخارجية يف الذهن ،فاملعرفة
يتحصل من
يف الباطن بشكلٍ مبارشٍ؛ لذا ليس من الصواب مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن نصف املعارف أو ّ
أقل من النصف ّ
الخارج ونصفها اآلخر موجو ٌد فيه سابقاً ،وإال يبقى السؤال من دون إجاب ٍة ومن ثم يؤاخذ كانط عىل رأيه هذا ،إذ
كيف ميكن تحقّق املعرفة عىل هذا األساس؟ فطروء سلسل ٍة من الصور واملفاهيم الخارجية عىل الذهن وانضاممها
إىل مرتكز ٍ
ات موجود ٍة فيه ،ليس سبيالً لحصول املعرفة.
وتوليف بني املا ّدة الذهنية والصورة الخارجية ،أي إ ّن
تركيب
أتباع نطرية كانط يقولون بأ ّن املعرفة هي
ٌ
ٌ
الذهن يصنعها من خالل هذا الرتكيب ،ولك ّننا نسألهم :كيف ميكن لهذا الرتكيب  -الصناعة الذهنية  -أن يكون
معيارا ً ملعرفة العامل الخارجي من دون أن يرتبط به؟ فاملا ّدة الذهنية  -ما ّدة املعرفة  -هي املرتبطة بالخارج،
واملعرفة الحقيقية ليست كذلك ،يف حني أ ّن املعرفة الكانطية متّحد ٌة مع الخارج؛ وهذا يعني تج ّردها عن مدلولها
حائل بينها وبني ما هو موجود يف الخارج .وهذا اإلشكال املطروح عىل نظرية كانط املعرفية مل
فيام لو ُوجد ٌ
حل لح ّد اآلن.
يوضع له ٌّ

 ديفيد هيوم والنظرية املعرفيةقيّد الفيلسوف ديفيد هيوم املعرفة باملعقوالت األوىل ،لذلك حاول بعض املفكّرين رأب هذا الصدع لك ّنهم مل
يفلحوا ،ومن جملتهم كانط وهيجل اللذان أدركا يف نهاية املطاف أ ّن هذه املعقوالت ليست أساساً للمعرفة ،اذ
وكل ما سوى ذلك ليس معرفةً ،لذا ذهب كانط
الحواس ّ
أكّدا عىل أنّها تتحقّق عن طريق ما يت ّم تحصيله بواسطة
ّ
إىل القول باملعقوالت الثانية التي أطلق عليها عنوان (مقوالت) اذ يبلغ عددها اثنتي عرشة مقولةً.

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

153

 املقوالت الثانيةع ّد كانط املقوالت الثانية التي طرحها الفالسفة املسلمون  -املقوالت املنطقية والفلسفية  -بأنّها ذهني ٌة
عم طرحه حكامؤنا ،اذ يع ّدون املقوالت الثانية املنطقية فقط ذهني ًة بحتةً ،لك ّن
بحتةٌ ،وهذا التفسري يختلف ّ
ٍ
اختالف مطلقٍ بني
األمر ليس كذلك بالنسبة إىل املقوالت الثانية الفلسفية .فضال عن ذلك فقد ذهب إىل وجود
املعقوالت الثانية التي طرحها وبني الصور الخارجية لألشياء ،اذ ع ّد الذهن قد صاغها مسبقاً قبل وجود جميع
املحسوسات واملعقوالت األوىل واملقوالت األرسطوية ،فقد ا ّدعى أنّها جز ٌء من البُنية الذاتية والطبيعية للذهن؛
يف حني أ ّن الفالسفة املسلمني ال يع ّدون املعقوالت الفلسفية واملنطقية جزءا ً من ال ُبنية الذهنية ،ألنّهم ال يقولون
[[[
بوجود هكذا بنية للذهن من األساس.

 املعرفة يف الفلسفة اإلسالميةالفرضية التي تطرحها الفلسفة اإلسالمية تضع حالً للمشكلة التي واجهتها الفلسفة الحديثة ،اذ يؤكّد الفالسفة
املسلمون عىل ص ّحة وجود منطني من املعلومات كام قال كانط وأتباعه ،أي هناك معلوماتٌ يكتسبها الذهن
مبارش ًة عن طريق
الحواس الظاهرية والباطنية وهي التي يطلق عليها (املعقوالت األوىل) ،وهناك معلوماتٌ
ّ
الحواس ولك ّنها ليست من صياغة الذهن كام قال
تتمثّل يف معقوالت ومفاهيم أخرى مل يت ّم تحصيلها عن طريق
ّ
كانط ،فالذهن ال يصوغ املفاهيم من تلقاء نفسه ،وإنّ ا هي عبار ٌة عن نفس تلك املعلومات األ ّولية املكتسبة
من الخارج إال أ ّن وجودها الذهني يتّخذ طابعاً آخر .لذلك قال علامء الفلسفة املسلمون :مبا أ ّن الوجود الذهني
يحيك عن الوجود الخارجي ،فهو يتّصف يف وعاء الذهن بهذه الخصوصية أيضاً؛ إذ إ ّن اليشء املوجود يف الخارج
أصبح يف الذهن بهذا الشكل الذي يحيك عن املاهية الخارجية ،وهذا األمر فقط يغري كيفية انعكاسه الذهني
ويضفي له عموميةً؛ إال أ ّن ما يصوغه الذهن بذاته ليس من شأنه أن يكون معرفةً.
املعرفة تعني إدراك اإلنسان وعلمه مبا هو موجود يف الخارج ،ولك ّن علمي ملا هو موجود يف الخارج يتحقّق
[[[
بشكلٍ
ميت بصل ٍة للخارج ،ومن ث ّم فهو ليس معرفةً.
ذهني وال ّ
ٍّ

 مراحل نشأة املعرفة ودرجاتهابعض الفالسفة األوروبيني قالوا إ ّن املعرفة تنشأ لدى اإلنسان خالل مراحل ع ّدة ،وقد تب ّنى هذا الرأي فالسف ٌة
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .356 ،351 ،308 ،305 ،289 ،283 ،275 ،273
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،2ص  73 - 71و .353
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بارزون لهم وزنهم يف املنظومة الفلسفية الغربية.
الحس مرحل ًة من مراحلها ألنه ما ّد ٌة
ذكرنا آنفاً أ ّن إميانوئيل كانط ّ
قسم املعرفة يف مرحلتني فقط ومل يع ّد ّ
صمء متنح اإلنسان معرف ًة ال شكل لها وال صورة ،وبديهي فاملا ّدة املج ّردة عن الشكل والصورة ليست معرفةً.
ّ
صمء عاري ٌة من الشكل
حسب هذه النظرية ،فاإلنسان حينام يستشعر شيئاً سوف تطرأ عىل ذهنه ما ّد ٌة ّ
والصورة ،ومن ثم يقوم الذهن بإضفاء صور ٍة لها ،وعىل هذا األساس تجتمع املا ّدة والصورة الجديدة لها لتصبح
ثم مينحها العقل
مرحل ًة من مراحل املعرفة ،اذ قال:
"الحواس تعطي العقل موا ّد الوجدانيات واملعلوماتّ ،
ّ
التنظيم واالنسجام من نفسه ويعطيها الصورة ويجعلها مؤهّل ًة لإلدراك".
وكل ما نتص ّوره أو نعرفه ال
كام يعتقد كانط بكون الزمان واملكان أمرين ذهنيني وليس لهام حقيق ٌة عينيةٌّ ،
ب ّد من أن يندرج يف إطار زمانٍ ومكانٍ بالتحديد.
الحواس ،فإ ّن إدراكنا للعامل
املتغية املبعرثة التي ترد إىل أذهاننا عن طريق
إذن ،ما عدا تلك اآلثار الجزئية
ّ
ّ
الخارجي يكون بواسطة مجموع ٍة من املعلومات واملفاهيم والقوانني التي تصوغها عقولنا وتجربنا عىل أن ندرك
ظل القوانني املشار إليها ،وعىل هذا األساس رأى كانط أ ّن املعرفة
ما يجري حولنا بهذه األشكال والصور ويف ّ
تتحقّق يف إطار مرحلتني ،مرحل ٌة تتبلور املعلومات فيها يف ضمن نطاق الزمان واملكان ،ومرحل ٌة تتح ّول فيها إىل
[[[
اثنتي عرشة مقولةً.

 شكوكية كانطال ريب يف أ ّن من ينفي مصداقية الوجود الخارجي لألشياء وي ّدعي أ ّن الذهن هو الذي يحبك صورها
فتنكشف له بهذه الصورة ،فهو يندرج يف ضمن القائلني بالشكوكية ،لذا نجد أصحاب النزعة املا ّدية يع ّدون كانط
واحدا ً من الفالسفة املشكّكني معلّلني ذلك بأنّه يف ّرق بني (اليشء يف نفسه)[[[ و (اليشء بالنسبة إلينا) [[[،اذ كان
يعتقد بأ ّن الذهن ميتلك بعض املعاين املسبقة  -من قبيل الزمان واملكان  -بواسطة الفطرة ،لذا فهي غري موجود ٍة
كل ما يدركه اإلنسان ال ب ّد من أن يكون مؤطّرا ً بإطار تلك املعاين ،واستنتج من ذلك وجود
يف الخارج؛ وقال إ ّن ّ
ٍ
اختالف بني اليشء يف نفسه واليشء بالنسبة إلينا.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .392 - 391
[[[  -وهو واقع الشيء الخارجي.
[[[  -وهي صورة ذلك الشيء الموجود في أذهاننا.

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

155

مل يكن كانط راضياً عن وصفه بالسوفسطايئ أو الشكويك عا ّدا ً نفسه ناقدا ً للعقل البرشي ،وقال إنّه ساق أدلّ ًة
جديد ًة يف علم الطبيعيات دحضاً للشكوكية؛ إال أ ّن منهجه النقدي يف الحقيقة ميكن ع ّده منطاً جديدا ً من أمناط
السفسطة التي لها صو ٌر متع ّددةٌ.
والجدير بالذكر هنا أ ّن املا ّديني أنفسهم يف ّرقون بني اليشء يف نفسه واليشء بالنسبة إلينا ،وما مي ّيزهم عن
كل فر ٍد عىل حد ٍة بالنسبة إلينا بوصفنا أفرادا ً ،لك ّن املاديني قالوا بذلك.
كانط هو أنّه مل يقل باختالف اليشء لدى ّ
معيٍ ،وهو ال يستطيع أن يبعد
واملرحوم فروغي نقل عن كانط قوله" :اإلنسان يشاهد الكون من وراء منظا ٍر ّ
هذا املنظار عن عينيه".
لقد ذكرنا أ ّن كانط ال يرىض أن تنسب إليه السفسطة والشكوكية ،يف حني الفرضية التي طرحها تجعله واحدا ً
أقل تقديرٍ ،ناهيك عن أنّها ليست طرحاً جديدا ً أل ّن السوفسطايئ الشهري بروتاغوراس قد
من الشكوكيني عىل ّ
ٍ [[[
طرحها يف القرن الخامس قبل امليالد ،قال" :اإلنسان معيا ٌر ّ
لكل يشء".
ومن جملة ما قاله كانط بالنسبة إىل العلّة واملعلول" :عالقة العلّة واملعلول قد صنعها العقل ،وليس من
املؤكّد أن يكون ترتّب املعلول عىل العلّة واجباً يف عامل الواقع" [[[.لذا أكّد عىل كون األمور التي ندركها من
البت بأنّها هكذا ح ّقاً عىل أرض الواقع.
مقتضيات أذهاننا ،وعىل هذا األساس ال ميكن ّ
رصحوا بوجود هذا
لقد شكّك هذا الفيلسوف بقانون العلّية يف العامل الخارجي ،يف حني أ ّن الفالسفة القدماء ّ
القانون وأكّدوا عليه لدرجة أنّهم ع ّدوا من ينكره أو يشكّك به وكأنّه ينفي الفسلفة وجميع العلوم من أساسها
[[[
ومن ثم فهو يف زمرة السوفسطائيني.

 املعلومات برؤية كانطالقيمة التي يوليها كانط للمعلومات ميكن بيانها يف إطار ثالثة محاور أساسية ،كام يأيت:

أ ّوالً :الفلسفة األوىل
فكل ما قيل يف هذا
يعتقد كانط بأ ّن مسائل الفلسفة األوىل ليس من شأنها أن تكون موضوعاً للعلم ،لذا ّ
الصدد حتّى اآلن هو يف الواقع ليس علامً وإنّ ا هرا ٌء من نسج الخيال؛ وهذا الكالم يعني تجريد املعلومات يف
[[[  -المصدر السابق ،ص .391
[[[  -المصدر السابق ،ص .191
[[[  -المصدر السابق ،ص .192 - 191
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كل قيم ٍة وكذلك تجريد يقينيات ديكارت ومن ّلف لفّه من أيّة دالل ٍة معرفي ٍة تذكر ،ومن ثم
الفلسفة األوىل من ّ
الخاصة ،وهذه الرشوط غري متوفّر ٍة يف الفلسفة
فكل ما قيل عىل هذا الصعيد ال يع ّد علامً ،فالعلم له رشوطه
ّ
ّ
[[[
األوىل.

ثانياً :الرياضيات
يرى كانط أ ّن مسائل الرياضيات تندرج يف ضمن القضايا اليقينية ،اذ قال" :ملّا كانت املسائل الرياضية
متق ّوم ًة عىل أصلٍ
بديهي ،وي ّتسع نطاقها بواسطة القياسات الرضورية ،فهي تصبح علامً يقينياً خالصاً .مثالً
ٍّ
تجسد حكامً محقّقاً ومؤكّداً ،ويعتقد بعض العلامء أنّ اليقني املطلق غري موجو ٍد إال يف هذا
مسألة (ّ )4 = 2 + 2

الباب" ،كام يعتقد بأ ّن العقل هو الذي يصوغ املسائل الرياضية  -وهذا الرأي ال ينطبق عىل املسائل الطبيعية
واملسائل الفلسفية األوىل  -فالذهن مثالً يتص ّور دائر ًة أو مثلثاً أو مربعاً ث ّم يشخّصها مبيز ٍ
خاص ٍة ،ومبا أ ّن العقل
ات ّ
فكل حكمٍ يصدره بشأنها ال ب ّد من أن يكون يقينياً .ويؤكّد عىل أ ّن الفطرة هي منشأ
هو الذي يصوغ هذه الصورّ ،
حسياً تجريبياً.
الحس والتجربة ،خالفاً للفالسفة املا ّديني الذين جعلوا منشأها ّ
املفاهيم الرياضية وليس ّ
وميكن القول إ ّن نظريته يف هذا املضامر تستند إىل مبدأين أساسييني ،هام:
ذهني ٌ
رصف.
خارجي ،وإنّ ا وجودها
األول :الك ّميات بصفتها موضوع املسائل الرياضية ،ليس لها وجو ٌد
ٌّ
ٌّ
بالحس بتاتاً.
الثاين :املفاهيم الرياضية تنشأ بواسطة ق ّوة التعقّل من دون واسط ٍة ،وال صلة لها
ّ
مل يقبل العلامء بهذين املبدأين وانتقدوهام بدعوى أنّهام ال يثبتان يقينية املسائل الرياضية.

[[[

ثالثاً :الطبيعيات
توصل إليه هو أ ّن القضايا
تناول كانط أطراف الحديث عن الطبيعيات
ٍ
بإسهاب وتفصيلٍ ،وخالصة ما ّ
الطبيعية تجعل ذهن اإلنسان قادرا ً عىل إدراك الظواهر ( )phenomenonوكذلك موضوعها الذي يتمثّل بالذوات
خاص ًة عىل األشياء ،لكن ال ميكن الجزم
( ،)nomenفالعقل البرشي بطبيعته التي ميتاز بها يضفي أشكاالً وصورا ً ّ
الحواس متنح العقل املوا ّد األساسية للوجدانيات واملعلومات،
بأنّها تتطابق مع الواقع بهذا الشكل .كام أكّد عىل أ ّن
ّ
ومن ث ّم يقوم بتنظيمها والتنسيق بينها ليضفي عليها صور ًة معيّن ًة ويجعلها مؤ ّهل ًة ألن تصبح مدركات.
[[[  -المصدر السابق ،ص .188
[[[  -المصدر السابق.
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كل ما يتص ّوره اإلنسان ال بد وأ ّن يكون متأطّرا ً بقالب الزمان واملكان ،لذا ليس من املمكن أن يدرك
وع ّد أ ّن ّ
خارجي وإنّ ا هام كيفيتان لذات العقل وصو ٌر مينحها
شيئاً من أمور العامل منفصالً عنهام؛ ولكن ليس لهام وجو ٌد
ٌّ
ينسق بينهام فسوف ال تكتنفه إال مجموع ٌة من التأثريات املبعرثة وغري املرتابطة مع
العقل ملحسوساته ،وإذا مل ّ
بعضها ،ومن ثم مييس عاجزا ً عن تص ّور يش ٍء مح ّد ٍد .عىل سبيل املثال ،لدينا صور ٌة واضح ٌة عن الشمس إال أ ّن
كل عىل حد ٍة؛
الحسية ،إنّ ا هو الحرارة والضوء واللون ٌّ
الذي يرد إىل أذهاننا ـ فيام ّ
يخصها  -بواسطة التأثريات ّ
خواص  -بتعيني إطا ٍر مكا ٍّين وزما ٍّين لهذه األمور ومل يربط بينها ،فسوف ال
لذا ما مل يقم الذهن  -مبا ميتلكه من ً
ميتلك صور ًة واضح ًة لها .وقد شبّه عملية التعقّل هذه يف املثال اآليت" :نحن نش ّبه املعلوم بالغذاء الذي ال بدّ من
سابق ،وألجل هذا الهدف ال محيص من إدخال الطعام إىل
ويحل ّ
أن يدخل البدن ّ
محل ما يُستهلك من غذا ٍء ٍ
املعدة عن طريق الخارج ،وعندئ ٍذ ال بدّ للمعدة وسائر أعضاء الجهاز الهضمي من أن تضيف إليه العصارات
مختص
الحس ،والعصارات مبنزلة الزمان واملكان" .هذا الكالم
يتم هضمه .إذن ،الطعام مبنزلة
الهاضمة ليك ّ
ٌّ
ّ
بالوجدانيات أو التص ّورات األ ّولية التي منتلكها عن األشياء  -األعراض والظواهر  -ولكن إذا أردنا أن نتّخذ األشياء
ٍ
حينئذ من االعتامد عىل مجموع ٍة من املعقوالت
موضوعاً لألحكام وأن نصوغ لها قوانني علمية وكلّية ،فال ب ّد
الحس أو التجربة ،وهذه املعقوالت هي التي
األخرى التي هي صنيعة الذهن فحسب ألنها مل تأتنا عن طريق ّ
الكل .إذن ،القوانني التي تنضوي تحتها املعلومات إنّ ا هي من صياغة
تضفي عىل األشياء صورة القانون العلمي ّ
ولربا هناك قوانني أخرى تحكم األشياء يف عامل الواقع.
الذهن البرشيّ ،
ومفص ٌل ،ومبا يف ذلك كالمه حول قانون العلّية.
ما قاله كانط يف هذا املضامر مبسو ٌط
ّ

[[[

 العلّة واملعلولع ّرف إميانوئيل كانط قانون العلّية كام يأيت" :عالقة العلّة واملعلول قد صنعها العقل ،وليس من املؤكّد أن
يكون ترتّب املعلول عىل العلّة واجباً يف عامل الواقع" .خالصة هذه الرؤية أ ّن إدراكنا للعامل الخارجي ال يتحقّق
إال بواسطة مجموع ٍة من املعلومات املتمثّلة مبفاهيم وقوانني تصوغها عقولنا ،أي إنّها تجعلنا ندرك العامل بهذه
متغي ٍة ومبعرث ٍة .وقد
األشكال والصور يف ظل تلك املعلومات؛ وأ ّما
الحواس فهي ال متنح أذهاننا سوى آثا ٍر جزئي ٍة ّ
ّ
طرح كانط بحوثاً مسهب ًة حول هذه املفاهيم والقوانني وحول ماهيتها ومنشئها ونظامها
الخاص.
ّ
غيت األُسلوب الذي سار
قال املرحوم فروغي يف هذا الصدد“ :تحدّ ث كانط عن هذه املسألة كام يأيت :إنّني ّ
عليه الفالسفة اآلخرون ،وفعلت ما فعله كوبرنيك ( )Copernicبالنسبة إىل مسألة (هيئة العامل) ،حيث رأى أنّنا
[[[  -المصدر السابق ،ص .190 - 188
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بهذا الفرض  -وهو أنّنا مركز العامل ،والشمس والكواكب األخرى كلّها تدور حولنا  -نقع يف حر ٍج ،لك ّنه عكس الفرضية
وقال :إنّ الشمس هي املركز ونحن ندور حولها ،وبهذا االفرتاض وضع حالً للمؤاخذات املطروحة يف هذا املجال.
ولك ّنني أقول إنّ البرشية ح ّتى عرصنا الراهن تعتقد بكون األشياء هي األصل وأنّ عقولنا تجعل إدراكاتنا
تابع ًة لواقع تلك األشياء ،أي أنّها تجعلها مطابق ًة لها ،ومن هنا ينشأ اإلشكال؛ وهو :كيف ميكن أن نك ّون أحكاماً
تركيبي ًة من األشياء الخارجة عن الذهن مع املعلومات السابقة (الفطرية)؟[[[ ولهذا فقد افرتضت أنّ أذهاننا
تجعل األشياء مطابق ًة إلدراكها ،أي أنّها ال تعنينا عىل أن تكون إدراكاتنا الفعلية مطابق ًة لواقع األشياء أو ال
تكون كذلك ،ألنّنا ال نستطيع أن نحيط علامً بذلك ،وإنّ ا الذي نعلمه هو أنّنا ندرك األشياء كام يقتضيه وضع
[[[
حل اإلشكال".
عقولنا ،وبهذا يُ ّ

 اختالف فرضية كوبرنيك مع معلومات كانطال ّ
يشك أح ٌد بوجود بونٍ شاسعٍ بني فرضية كوبرنيك بالنسبة إىل هيئة العامل ،وفرضية كانط يف مجال قيمة
املعلومات ،فالفرضية األوىل قد وضعت حلوالً للمشاكل املستعصية التي واجهها علامء الفلك ،يف حني أ ّن فرضية
ٍ
بإشكاالت يستعيص حلّها ،فجميع املحاذير التي يتملّص منها الفالسفة  -ومبن فيهم
كانط إضاف ًة إىل أنّها مشوب ًة
كانط نفسه  -قد اشت ّدت واستفحلت فيها ،وذلك أل ّن هذا الفيلسوف يرفض أن ت ُنسب إليه السفسطة والشكوكية،
أقل تقديرٍ.
إال أ ّن فرضيته حتّى وإن مل تكن رضباً من السفسطة ،فهي تندرج يف ضمن مذهب التشكيك عىل ّ
فرضية كانط هذه مل تكن جديد ًة يف حينها ،وكام ذكرنا آنفاً فالسوفسطايئ الشهري بروتاغوراس قد طرحها
عام ،اذ قال" :اإلنسان معيا ٌر ّ
لكل يش ٍء" .ومن
يف القرن الخامس قبل امليالد ،أي قبل عهد كانط بألفني وثالمثائة ٍ
"صحيح أنّنا
ناحي ٍة أخرى فقد تر ّدد كانط يف مسألة ترتّب املعلول عىل العلّة يف عامل الواقع ،لك ّنه مع ذلك قال:
ٌ
بحواسنا ،لك ّننا نعلم أنّها مفتقر ٌة إىل ُمظهرٍ .إذن ،من املؤكّد وجود ٍ
ذوات تكون هذه
ندرك األعراض والظواهر
ّ
[[[
بكل ٍ
تأكيد يع ّد رضباً من ّ
الشك.
األعراض مظاهر لها" ،وهذا الكالم ّ

 اعرتاض شوبنهاور عىل كانطالفيلسوف األملاين آرثر شوبنهاور اعرتض عىل رأي كانط بالنسبة إىل قانون العلّية ،فقال" :بعد أن ذكرت يف
[[[  -األحكام التركيبية هي تلك األحكام التي يختلف موضوعها عن محمولها.
[[[  -المصدر السابق ،ص .190
[[[  -المصدر السابق ،ص .191
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نقدك أنّ العقل هو الذي يصوغ العالقة بني العلّة واملعلول ،فام هو دليلك عىل وجود ٍ
ذوات يف الخارج تكون
علالً للظواهر الخارجية؟"
من الطبيعي أ ّن الشخص إذا اعتقد بكون العلّية صنيعة الذهن وأ ّن املعلول ال يجب أن يكون مرتت ّباً عىل
ٍ
الحسية.
العلّة يف العامل الواقعي؛ ال ميكنه
حينئذ لالعتقاد برضورة وجود العامل الخارجي بصفته منشئاً للتأثريات ّ
والعجيب أ ّن املرحوم فروغي قال يف هذا الصدد" :اعتقد حكامؤنا بأنّ الحكمة هي العلم بالحقائق يف نطاق
[[[
يعي حدود هذه القابليات".
القابلية البرشية ،وكانط بدوره حاول أن ّ

 تضارب آراء كانط مع الحكامء القدامىمـم ذكر أ ّن رأي قدامى الحكامء عىل صعيد قيمة املعلومات يتعارض متاماً مع ما ذهب إليه إميانوئيل
ات ّضح ّ
كانط ،فالقدماء سلكوا منهج الجزم واليقني ،يف حني أ ّن كانط سلك سبيل ّ
الشك والرتديد ،وبالنسبة إىل مسألة
الوجود الذهني فقد ذهبوا إىل القول بأ ّن ماهية األشياء موجود ٌة يف الذهن إضاف ًة إىل وجودها يف الخارج ،لك ّن
عم إن كانت الحقيقة هكذا أو ال ،أي
كانط ع ّد إدراكنا متحقّقاً عىل وفق مقتضيات قابلياتنا العقلية ّ
بغض النظر ّ

إنّنا ال نعلم ما إن كان إدراكنا ينطبق مع الواقع أو ال.

ويبالغ كانط يف رؤيته النقدية لدرجة أنّه شكّك بوجود قانون العلّية يف العامل الخارجي ،يف حني أكّد الحكامء
القدامى عىل أ ّن ّ
الشك بهذا القانون أو إنكاره يستلزم نفي علم الفلسفة من أساسه وبطالن جميع العلوم
واالنخراط يف الفكر السوفسطايئ.
أضاف القدماء إىل تعريف علم الفلسفة عبارة (إىل مستوى قدرة اإلنسان) إلثبات أ ّن قابلية اإلنسان محدود ٌة
جانب يسريٍ من حقائق الكون ،إذ ال
وأ ّن حقائق العامل ال نهاية لها ،وعىل هذا األساس فهو قاد ٌر فقط عىل معرفة ٍ
أحد قاد ٌر عىل اإلملام بجميع العلوم والحقائق؛ يف حني قال كانط بأ ّن اإلنسان عاج ٌز عن معرفة الحقائق الكونية
جانب يسريٍ منها .فضال عن ذلك ،فالقدماء ع ّدوا اإلنسان عاجزا ً علمياً من حيث
بأرسها ،أي أنّه مل يق ّر حتّى بفهم ٍ
الك ّم ،يف حني أ ّن كانط ق ّيد عجزه من حيث الكيف ،ومن املؤكّد أ ّن األمرين بينهام بو ٌن شاس ٌع.
بعد عهد كانط ظهر الكثري من الفالسفة الذين أدلوا بدولهم يف مجال بيان ماهية العلم ،لك ّنهم مل يأتوا بيش ٍء
ٍ
كل فئ ٍة منهم نهجاً مع ّيناً عىل هذا الصعيد إال
جديد يضاف إىل ما جاء به هذا الفيلسوف ومن سبقه ،اذ سلكت ّ
[[[  -المصدر السابق.
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عم طرحه كانط وسلفه كام أرشنا يف املباحث السابقة.
أ ّن النتائج التي ّ
توصلوا إليها مل تكن مختلف ًة ّ

[[[

 تحصيل العلم برأي كانططرح العلامء األوروبيون نظريتني أساسيتني بالنسبة إىل كيفية تحصيل العلم ،إحداهام عقلية واألخرى
حسية ،وأصحاب النظرية األوىل  -العقلية  -يص ّنفون يف فئتني ،فئ ٌة ذهبت إىل القول بكون املعلومات ترد العقل
ّ
الحواس ،والفئة الثانية قالت بأ ّن العقل هو الذي يصوغ هذه املعلومات من تلقاء نفسه ،أي إنّها
عن طريق
ّ
[[[
فطري ٌة وذاتيةٌ.
الفيلسوف كانط يرى أ ّن بعض املعلومات فطري ٌة وليس لها منشأ سوى العقل [[[،وقال بأ ّن بعضها اآلخر كان
الحس والتجربة) ،كام أكّد عىل
الحس ،ووصف بعض التص ّورات بأنّها (ما قبل ّ
موجودا ً يف الذهن قبل أن يوجد ّ
أ ّن مفهومي الزمان واملكان وما يتف ّرع منهام هو من هذا القبيل ،وع ّد جميع املفاهيم الرياضية فطري ًة موجود ًة
[[[
الحس والتجربة.
قبل ّ

 نقد نظرية كانطحسب نظرية الفالسفة القائلني بكون العقل هو األساس يف تحصيل العلم ،فالعنارص العقلية األ ّولية -
العنارص البسيطة  -عىل قسمني:
القسم األ ّول :املعقوالت التي تنطبع يف الذهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو الباطنية ،اذ يقوم
العقل بتجريدها ليصوغ منها صور ًة كلّي ًة معقولةً.
الحس
الخواص الذاتية للعقل ،اذ ال تعتمد عىل
القسم الثاين :املعقوالت الفطرية التي هي من
ّ
ّ
والتجربة بتاتاً.
الحس هو االساس يف تحصيل العلم ،فقد رفضوا مبدأ التص ّورات الفطرية ،اذ ع ّدوا
وأ ّما القائلون بكون
ّ
الذهن يف البداية صفح ًة بيضاء مل يُنقش فيها يش ٌء ،بعد ذلك تجتمع فيه املعلومات عن طريق الحواس الخارجية
[[[  -المصدر السابق ،ص .192 - 191
[[[  -المصدر السابق.
[[[  -المصدر السابق ،ص .251
[[[  -المصدر السابق ،ص .252
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بأي عملٍ سوى تجريدها وإعاممها وتحليلها وتركيبها مع بعضها.
والباطنية ،والعقل بدوره ال يقوم ّ
بنا ًء عىل هذا الرأي فجميع التص ّورات الذهنية من دون أستثنا ٍء إنّ ا هي صو ٌر للظواهر الخارجية يعكسها
الحواس ،من قبيل البياض والسواد والحرارة والربودة والنعومة والخشونة وغريها ،أو صو ٌر
الذهن بواسطة
ّ
ّ
والشك واليقني وغريها؛ وبعد ذلك يصوغ منها معاين
للظواهر النفسية ،من قبيل اللذّة واألمل والشوق وا ِإلرادة
[[[
كلية عن طريق تجريدها وإعاممها فيوجد منها صورا ً متن ّوع ًة بواسطة قابليته عىل التحليل والرتكيب.
أي يش ٍء
النفس يف بادئ تكوينها وحدوثها ال تعلم شيئاً بالعلم الحصويل ،وليس لديها أي تص ّو ٍر
ذهني عن ّ
ٍّ
كان ،حتّى عن ذاتها وحاالتها النفسية ،بل هي فاقد ٌة للذهن من األساس ،وذلك أل ّن عامل الذهن ليس شيئاً سوى
ألي يش ٍء ،فهذا يعني عدم وجود ذهنٍ
صور األشياء عند النفس ،وملا كانت النفس يف بادئ األمر ال متتلك صور ًة ّ
لديها ،أي إ ّن ا ِإلنسان فاق ٌد للذهن منذ بادئ األمر ،وفيام بعد تنطبع لديه الصور الذهنية تدريجياً فتتك ّون
لديه صو ٌر عن األشياء وعن ذاته ومختلف تص ّوراته وحاالته النفسية؛ وبعد ذلك يصبح لديه ذه ٌن .لكن حينام
تكون النفس جاهل ًة بجميع مصاديق العلم الحصويل وفاقد ًة للذهن ،فهي تدرك ذاتها وقابلياتها النفسية بالعلم
الحضوري منذ بدء تكوينها وحدوثها ،أل ّن الصور التي تتك ّون لدى اإلنسان عرب التخ ّيل هي معيار العلم الحصويل،
يف حني أ ّن معيار العلم الحضوري هو تج ّرد وجود اليشء من املا ّدة ولوازمها ،فالطفل يف فرت ٍة من حياته ال ميتلك
ٍ
حاالت ،إال أنّه يدرك حقيقة ذاته ويفهم معنى الجوع
أي يش ٍء ،حتّى عن نفسه وما يكتنفها من
أي تصو ٍر عن ّ
ّ
[[[
واللذّة والحزن والرغبة.
تتلخّص هذه النظرية يف أ ّن ق ّوة اإلدراك  -التص ّور  -مه ّمتها صياغة الصور لألشياء والحقائق سواء كانت
خارجي ًة أو باطني ًة (نفسية) ،وهذه الق ّوة هي التي تهيّئ جميع الصور الذهنية املتمركزة يف الذاكرة وفيها تجري
جميع النشاطات الذهنية ،لذا فهي غري قادر ٍة عىل إيجاد تص ّو ٍر من تلقاء نفسها ،وإنّ ا العمل الوحيد الذي تؤ ّديه
خارجي ،تقوم برسم صور ٍة له ث ّم ت ّدخرها يف الذاكرة.
هو أنّها إذا ارتبطت بواقعٍ
ٍّ
إذن ،الرشط األسايس لظهور صور الحقائق يف الذهن ،هو االرتباط املوجود بينها وبينه ،ومن الواضح أ ّن الق ّوة
مستقل بذاته ،وإنّ ا هي متف ّرع ٌة عىل القوى النفسية ،وال ترتبط
ٌّ
تتول مه ّمة التص ّور ،ليس لها وجو ٌد
املدركة التي ّ
بإحدى الحقائق إال إذا حصل ارتبا ٌط بني النفس ذاتها وبني هذه الحقيقة .لذا ،ميكن القول بأ ّن الرشط األسايس
ٍ
ارتباط بينها وبينه ،وهذا النمط من االرتباط ميكّن النفس
لظهور صور األشياء والحقائق يف الذهن هو وجود
[[[  -المصدر السابق.
[[[  -المصدر السابق ،ص .286
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من إدراك تلك الحقائق بالعلم الحضوري .بنا ًء عىل هذا فالنشاط الذهني الذي تقوم به الق ّوة املدركة يبدأ من
هنا ،أي عندما تظفر النفس بعني الحقيقة وتدركها بالعلم الحضوري ،ومن ثم فهي تقوم بتغيري العلم الحضوري
إىل علمٍ حصو ٍّيل  -أي تصوغ له صور ًة وتودعها يف الذاكرة  -وحسب االصطالح الفلسفي فهي تصوغ منه معلوماً
بالعلم الحصويل.
كل علمٍ حصو ٍّيل  -أي جميع معلوماتنا الذهنية بالنسبة إىل العامل
وحسب هذه النظرية فالعلم الحضوري هو أساس ّ
[[[
الخارجي والعامل الباطني (النفيس)  -واالرتباط بني العقل ومدركاته هو معيار العلم الحضوري.

 نطاق العلم برأي كانطيرى بعض العلامء أ ّن قابلية العقل البرشي عىل املعرفة تقترص عىل الظواهر الطبيعية ()phenomenon
وأعراضها ،وتعيني منط العالقة فيام بينها ،فهذه الظواهر واألَعراض هي التي تخضع للتجربة البرشية ألن اإلنسان
يستشعر بوجودها؛ وأ ّما معرفة حقائق األشياء فيام وراء هذه الظواهر واألعراض فهي تفوق قابلية العقل سوا ٌء
باطل بوصفه
فكل ما قيل لح ّد اآلن يف هذا املجال ٌ
كانت مرتبط ًة بالطبيعة نفسها أو مبا وراء الطبيعة ،ومن ثم ّ
مج ّرد نسج خيا ٍل ولقلقة لسانٍ .
وعىل هذا األساس ذهبوا إىل القول بأ ّن العلوم الطبيعية فقط معترب ٌة وذات قيم ٍة علمي ٍة ،كالفيزياء والكيمياء واألَحياء
للحس والتجربة .وكذا هو الحال بالنسبة إىل علم
وما شاكلها ،ألنها ال تبحث عن العالقات الظاهرية لألشياء والتي تخضع ّ
عم وراء األَعراض والحاالت النفسية [[[،اذ يسلّط الضوء
النفس ،فإنّه معت ٌرب أيضاً ألنّه يف أُسلوبه الحديث ّ
يغض الطرف ّ
عىل ما يطرأ عىل النفس من أعراض وحاالت ويبحث عن مدى تأث ّرها وتأثريها .وعلم الرياضيات معت ٌرب أيضاً لسببني:
تجريبي ،كالعدد والخ ّط والسطح والجسم.
حس
أوالً :املفاهيم الرياضية ذات منشأ ّ ٍّ
ٍّ
تجريبي.
يل
ثانياً :من املمكن إثبات ص ّحة املسائل الرياضية بشكلٍ عم ٍّ
ٍّ
وكل ما ليس كذلك فالعقل البرشي عاج ٌز عن الغور يف مواضيعه والبحث يف ص ّحته نفياً وإثباتاً ،مثل القضايا
ّ
املرتبطة بالطبيعة والتي يبحث فيها عن حقيقة الجسم الطبيعي كأن يكون مركّباً من أَجزا ٍء مج ّرد ٍة عن البُعد أو
أن تكون له وحد ٌة حقيقي ٌة ذات بُ ٍ
عد وشكلٍ ومقدارٍ؛ ومثل القضايا املرتبطة مبا وراء الطبيعة والتي يبحث فيها
[[[  -المصدر السابق ،ص .271 - 271
[[[  -علم النفس الحديث ال يولي أه ّمي ًة للبحث عن القضايا الماورائية ،كالبحث عن ماهية الروح من حيث كونها جوهرا ً أو عرضاً أو شيئاً
آخر.
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روح مج ّرد ٌة أو ال ،والتي يبحث فيها عن وجود الله ،إىل جانب مختلف البحوث املتعلّقة
ّ
عم اذا كانت هناك ٌ
بالجوهر والعرض والدور والتسلسل ،وما إىل ذلك.
العلامء املا ّديون الذين ذكرنا رأيهم آنفاً حول طريق تحصيل العلم ،يتب ّنون هذه النظرية العتقادهم بأ ّن
الحس والتجربة بحيث تقترص مه ّمته عىل التعامل مع الصور املحسوسة
العقل ليس فيه يش ٌء ٌ
خارج عن نطاق ّ
الحواس لها
غريب عليها .فضالً عن ذلك فهؤالء يقولون بأ ّن
أي تص ّو ٍر
ٍ
من دون أن تكون له القدرة عىل إضافة ّ
ّ
ٍ
محسوس ،لذا فقد استنتجوا من ذلك أ ّن قدرة العقل
وظيف ٌة محدود ٌة وليس لها القدرة عىل إدراك ما هو غري
[[[
البرشي عىل املعرفة محدود ٌة باملا ّديات فحسب ،ومن هذا املنطلق ع ّدوا علم الفلسفة باملعنى االصطالحي
ليس سوى لقلقة لسانٍ
للحس والتجربة ،ومن ثم يجب
ٍ
وأوهام من نسج الخيال ،كام أكّدوا عىل أ ّن العلم مالز ٌم ّ
حسياً تجريبياً.
أن تندرج الفلسفة فيه ،أي ال ب ّد من أن نجعل علم الفلسفة ّ
إذن ،بنا ًء عىل هذه الرؤية املا ّدية البحتة ،ال ب ّد من أن تكون املذاهب الفلسفية للعلامء املا ّديني محدود ًة
مبجموع ٍة من املسائل التي ال تتجاوز نطاق تفسري ظواهر الطبيعة وأعراضها ،لذلك ج ّردوا علم الفلسفة من
املسائل العقلية والنظرية البحتة وق ّيدوه ببعض مسائل النفس والفيزياء والرياضيات والقضايا املنطقية العا ّمة.

 النظرية املا ّدية حول الفلسفة األوىلالعلامء املا ّديون يف ّندون مبادئ الفلسفة األُوىل (امليتافيزيقا) التي كانت موضع اهتامم القدماء الذين
الكل وعلم العلوم والعلم األعال ،والسبب الذي جعل أصحاب الفكر املا ّدي
وصفوها بالفلسفة الحقيقية والعلم ّ
الحسية ،وكام
يسلكون هذا املنهج هو أ ّن املسائل امليتافيزيقية خارج ٌة عن نطاق الظواهر الطبيعية والقضايا ّ
التوصل إىل نتائج علمية معتربة؛ وعامل االجتامع
رص عن الخوض فيها أو ّ
ذكرنا آنفاً فقد استنتجوا أ ّن العقل قا ٌ
والفيلسوف الفرنيس أوجست كونت هو أحد أبرز العلامء املا ّديني الذين تب ّنوا هذا الرأي ،يف حني أ ّن إميانوئيل
[[[
كانط هو أبرز العلامء العقليني الذين تب ّنوه.
أكّد أوجست كونت عىل أ ّن تاريخ الفكر البرشي قد طوى لح ّد اآلن ثالث مراحل أساسية ،هي:
املرحلة األُوىل :األسطورة والخيال.
عقلي يعتمد على القواعد واألصول العقلية.
[[[  -الفلسفة بالمعنى االصطالحي  -الحقيقي  -هي ف ٌّن ٌّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .256 - 254
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املرحلة الثانية :العقل والفلسفة.
الحس والتجربة.
املرحلة الثالثةّ :
رش،
يف املرحلة األُوىل م ّرت البرشية يف عهد الطفولة ،اذ كان ا ِإلنسان يربط جميع الحوادث بأرواح الخري وال ّ
فعندما كان يشاهد بعض الظواهر الطبيعية كاملطر والجفاف والزالزل وكرثة ال ِّنعم واملرض ،فهو ينسبها لآللهة
واألرواح الط ّيبة والخبيثة.
ويف املرحلة الثانية نضج الفكر البرشي وأدرك اإلنسان بأ ّن الظواهر الطبيعية ال ميكن تفسريها عىل وفق إِرادة
اآللهة ،بل ال ب ّد من البحث عن عللها الطبيعية يف الطبيعة نفسها ،ولهذا بدأ يطرح تفاسري عقلية لها ،ومن هذا
املنطلق اعتقد بالقوى الطبيعية والصور النوعية والنفس النامية والنفس الحيوانية والنفس الناطقة .وتع ّد هذه
املرحلة أكمل من األُوىل ،ولك ّنها ليست املرحلة األَخرية وإنّ ا هي املتوسطة التي تربط األُوىل بالثالثة.
ث ّم أدرك ا ِإلنسان يف املرحلة الثالثة أ ّن الفرضيات العقلية والفلسفية لتفسري الحوادث الطبيعية ال دليل عليها،
ٍ
لذا ال ب ّد من التوقّف عن تتبّع عللها املاورائية التي ال ميكن استكشافها بشكلٍ
ملموس ومن ثم يجب اللجوء إىل
للبت يف األمور والتخلّص من ّ
الشك والرتديد فيها .وبطبيعة الحال فالنتيجة الثابتة لهذا التو ّجه
الحس والتجربة ّ
ّ
هي ع ّد الظواهر الطبيعية علالً لبعضها البعض ،إذ يف هذه الحالة فقط تكتسب النظريات البرشية ميزة الوضعية
والواقعية ،أي إنّها تهت ّم فقط بالظواهر الخارجية امللموسة وتصوغ نظرياتها عىل أساسها.
أوجست كونت يع ّد أ ّول من وضع مبادئ الفلسفة الوضعية ( ،)Positivismإذ يرى أ ّن نظريته التي طرحها
يف هذا املضامر انعكاساً للمرحلة الثالثة من مراحل الفكر البرشي ،وقال إ ّن البرشية يف هذه املرحلة مل تتخلّص
كل إنسانٍ
من تراكامت املرحلتني السابقتني ،إذ مازال بعض الناس يطرحون آراءهم تناسباً معهام .كام ا ّدعى بأ ّن ّ
يل
خالل مسرية حياته الشخصية ال ب ّد من أن ّمير بهذه املراحل الثالثة ،فهو يف بداية عمره يفك ّر بشكلٍ تخ ّي ٍّ
وأسطوري ،ث ّم إذا نضج فكرياً سينتقل إىل مرحلة االستنتاج العقيل ،وحينام تتزايد لديه التجربة فإ ّن أسلوب
ٍّ
صح التعبري (علمي).
حس
تجريبي ،وإذا ّ
تفكريه العقيل سيتح ّول إىل تفكريٍ ّ ٍّ
ٍّ
كام أنكر هذا املفكّر املا ّدي فائدة الفلسفة األُوىل مع كونة من العقليني الذين يعرتفون باملعاين الفطرية الذاتية
الحس والعقل ليس من
الحس ،ويعتقد بأ ّن ّ
للعقل ،وهو يع ّد العلوم املرتبطة مباوراء الذهن وليد ًة لتالحم العقل مع ّ
كل عىل حد ٍة ،بل ال ب ّد من أن يتحقّق ارتبا ٌط بينهام ليك يت ّم ذلك .ومن هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن
شأنهام تأسيس علمٍ ٌّ
والحس ،ومع ذلك فقد ع ّد الرياضيات
العلوم الطبيعية هي البنية األساسية للفكر البرشي ،ألنّها حصيلة اجتامع العقل
ّ
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للحس يف مسائله وتأكيده عىل أنّها عقلي ٌة محضةٌ ،فهي ما دامت مرتبط ًة
علامً معتربا ً رغم اعتقاده بعدم وجود ّ
أي دو ٍر ّ
البت فيام يفرتضه بذاته .وعىل هذا األساس
بالفرضيات الذهنية ،ال ب ّد من أن تكون صادق ًة ألن العقل له القابلية عىل ّ
علمي عرب ارتباط
يقال إ ّن الفلسفة األُوىل ال قيمة لها ،فهي ليست مثل العلوم الطبيعية التي ميكن أن تتّصف بطابعٍ ٍّ
الحس بالعقل ،كام أنّها ليست كمسائل الرياضيات التي تعكس حكم العقل بالنسبة إىل فرضياته التي ابتدعها.
ّ

 نقد النظرية املعرفية املا ّديةالذين ج ّردوا الفلسفة العقلية البحتة من قيمتها املعرفية ،متحور استداللهم بشكلٍ
أسايس حول موضوعني
ٍّ
بغية إثبات م ّدعاهم ،وذلك كام يأيت:
 )1علم النفس :مبادئ هذا العلم تؤكّد عىل أ ّن العنارص األولية للذهن البرشي ليست كافي ًة لوضع حلو ٍل
ٍ
الحسية
وطرح
إجابات شافي ًة حول ما يكتنف الظواهر الطبيعية ومنشئها ،فهذه العنارص مقترص ٌة عىل الصور ّ
الحس
وليس للعقل دو ٌر هنا سوى تص ّورها؛ ومن ثم فإ ّن مواضيع الفلسفة العقلية تصبح خارج ًة عن نطاق ّ
والتجربة.
 )2علم املنطق :التجربة العملية هي املعيار األسايس يف ص ّحة أو سقم قضايا الفكر البرشي ،لذا فاملعايري
العقلية التي يرتكز عليها الذهن يف مجال تقييم القضايا املعرفية ومتييز صوابها من خطئها ،ال فائدة منها وال
فكل نظري ٍة أو فرضي ٍة ال تخضع للتجربة العملية  -حتّى وإن كانت مرتبط ًة بتفسري
توجد اليقني لدينا؛ ومن ثم ّ
والبت بصوابها .عىل هذا األساس ،مبا أ ّن مسائل الفلسفة العقلية
الظواهر الطبيعية  -ال ميكن االعتامد عليها
ّ
ليست خاضع ًة للتجربة العملية ،فهي ليست معيارا ً لتقييم املسائل العلمية [[[،إذ ال ميكن عىل سبيل املثال إثبات
الحس والتجربة ،كام أنّه من غري املمكن إثبات استحالة ال َّدور أو التسلسل
أصالة الوجود أو املاهية عن طريق ّ
املنطقيني بواسطة األدلّة التجريبية.
ويف مقابل ذلك ،فإ ّن بعض العلامء املحدثني عارضوا النظرية التجريبية (املا ّدية) البحتة ومل يقبلوا بتقييد
بالحس والتجربة ،اذ أكّدوا عىل إمكانية تحقّقها فيام يتعلق مبا وراء الطبيعة أيضاً .وقد تب ّنوا هذه الرؤية
املعرفة
ّ
من منطلق إميانهم بالتص ّورات الفطرية للعقل ،وعىل رأسهم ديكارت وأتباعه ،يف حني ذهب عد ٌد منهم إىل القول
بالكشف والشهود الباطني ،ومنهم الفيلسوف الفرنيس هرني برجسون.
الحواس ،كام أ ّن علم
علم النفس يعرتف بص ّحة املفاهيم امليتافيزقية رغم عدم انطباعها يف الذهن عن طريق
ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .258 - 257
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املنطق ال يع ّد التجربة وحدها معيارا ً لص ّحة أو سقم القضايا الفكرية ،ناهيك عن أ ّن العلامء املا ّديني أَنفسهم
يعرتفون بص ّحة بعض القضايا امليتافيزيقية من حيث ال يشعرون ،فهذا اليقني راس ٌخ يف أنفسهم شاؤوا أم أبوا
أي دو ٍر يف تحقّقه لديهم .وال ّ
شك يف أ ّن اإلنسان غري قاد ٍر عىل قبول أيّة قضي ٍة تجريبي ٍة ما مل يكن
وليس للتجربة ّ
مسبق مببادئ غري تجريبي ٍة ،فاإلثباتات التجريبية متأخر ٌة رتب ًة عن سلسل ٍة من اإلثباتات غري التجريبية
لديه اعتقا ٌد
ٌ
بأي يش ٍء حتّى وإن اعتمد عىل التجربة نفسها  ,ذلك
التي ال ميكن تجريد العقل منها ،وإال ملا استطاع أن يص ّدق ّ
أل ّن جميع اإلثباتات التجريبية تعتمد عىل أُصول قد ص ّدق بها العقل بطريقٍ آخر غري التجربة.
بكل أشكاله الطبيعية
إذن ،لو ج ّردنا العقل من تصديقاته غري التجريبية فسوف نحرم ا ِإلنسان من العلم ّ
ٍ
عندئذ رصح املعارف البرشية من أساسه ،وهذا يعني أ ّن التشكيك يف األصول غري
وامليتافيزيقية ،وسوف ينهار
التجريبية أو إنكارها يع ّد رضباً من السوفسطائية[[[.

 ماهية أفعال اإلنسانرصفاته وسلوكياته املختلفة يندرج بشكلٍ عا ٍّم يف ضمن منطني أساسيني ،هام:
ما يبدر من اإلنسان يف ت ّ
أ ّوالًٌ :
أفعال طبيعي ٌة ليست لها ميز ٌة تجعلها مستح ّق ًة للتقدير والثناء.
ثانياًٌ :
تستحق الثناء والتقدير ،وهي التي توصف بأنّها (أخالقية).
أفعال حسن ٌة
ّ

[[[

األفعال الطبيعية عاد ًة ما تكون متعارف ًة وليست بحاج ٍة إىل البحث والتحليل ،إال أ ّن األفعال األخالقية ذات
مصاديق عديدة وترتبط بأحكام العقل والعرف معاً ،لذلك طُرحت عدد من النظريات واآلراء حول ماهيتها
واملعايري التي يجب أن تق ّيم عىل أساسها؛ ومن هذا املنطلق سوف نتط ّرق هنا إىل نظرية كانط األخالقية الرتباطها
مبوضوع بحثنا.

 نظرية كانط األخالقيةأدرج إميانوئيل كانط األخالق يف ضمن مقولة املح ّبة ومل يذكرها يف مقولة الجامل وال العقل ،فهو يعتقد
بأ ّن األخالق األصيلة تع ّد قابلي ًة كامن ًة يف نفس اإلنسان وتسيطر عىل سلوكياته بشكلٍ
مستقل ،لذلك ع ّد النزعة
ٍّ
[[[  -ذكر األستاذ الشهيد مرتضى مط ّهري إجاب ًة متش ّعبة التفريعات ومسهبة حول النظرية المعرفية المادّية ونقدها ،لك ّننا لم نذكرها تج ّنباً
لإلطناب ،ومن أراد االطّالع أكثر فليراجع كتاب (أُسس الفلسفة والمذهب الواقعي).
[[[  -مرتضى مط ّهري ،تعليم وتربيت (باللغة الفارسية) ،ص .37 - 36
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األخالقية متق ّوم ًة بذاتها ومرتبط ًة باملح ّبة الكامنة يف باطن اإلنسان وضمريه؛ وعىل هذا األساس فهي تعترب مقول ًة
[[[
مستقلّ ًة تنضوي تحت مقولة التكليف الوجداين النابع من ذات اإلنسان وباطنه.

 األحكام املسبقة (القبلية)طرح إميانوئيل كانط وفالسف ٌة آخرون نظري ًة فحواها أ ّن الذهن البرشي لديه معلوماتٌ مسبق ٌة (قبلية)
عا ّدين اياها ر ّدا ً شافياً عىل التساؤالت التي كانت تذكر حول ما إن كان اإلنسان يولد وذهنه عا ٍر من جميع
الحواس الظاهرية هي املصدر الوحيد للمعرفة بحيث ال ميكن
املعلومات أو أنّه ميتلك جانباً منها .فيا ترى هل أ ّن
ّ
ٍ
الحد امتالك أيّة معلوم ٍة إال عن طريق البرص والسمع واللمس والتذ ّوق والش ّم؟ أو أ ّن الحقيقة عىل خالف ذلك،
أي إنّه بعد أن خلق أُودعت يف نفسه بعض املعارف األ ّولية؟
ذهب بعض العلامء من القدماء واملحدثني إىل القول بأ ّن اإلنسان يولد وذهنه صفح ٌة بيضاء ،لذلك فهو غري
الحواس الظاهرية الخمسة؛ ويرتتّب عىل رأيهم هذا ع ّد الذهن
أي أم ٍر ما مل يعتمد عىل هذه
قاد ٍر عىل معرفة ّ
ّ
مج ّرد مستود ٍع فار ٍغ ميتلئ باملعلومات عىل م ّر األيام وكرثة التجارب .وذهب آخرون إىل القول بأ ّن املخزون
الحواس الخمسة التي هي ب ّواب ٌة للمعلومات
الفكري يف الذهن البرشي له مصدران أساسيان ،أحدهام ب ّوابة
ّ
ارتكازي كان موجودا ً يف الذهن منذ لحظة وجوده؛ وقد تب ّنى كانط وأتباعه الرأي الثاين.
التجريبية ،واآلخر
ٌّ

[[[

 العقل النظري والعقل العميلنظري واآلخر
أكّد علامؤنا القدماء عىل أ ّن العقل البرشي واألحكام التي تصدر منه عىل قسمني ،أحدهام
ٌّ
يل ،وذلك كام:
عم ٌّ
ّ
النظري :هو الذي ترتكز عليه العلوم الطبيعيّة والرياضيّة والفلسفة الدينية ،ومه ّمته هنا
 ) 1العقل
والبت بطبيعتها.
أحكام عىل الحقائق
تتمثّل يف إصدار
ٍ
ّ
ّ
العملي :هو الذي ترتكز عليه العلوم الرضورية واألخالقية ،لذلك ع ّده القدماء أساساً لعلم
 ) 2العقل
األخالق وتدبري املنزل وإدارة املدن ،إذ إ ّن نطاق وظائفه يشمل جميع األفعال التي ينبغي لإلنسان أداؤها
وعىل أساسها نعرف الصواب من الخطأ ومن ّيز الـ ُحسن عن القُبح ،أي إنّه يو ّجه اإلنسان ويرشده ملا يجب أن
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .129
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفة اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .64 - 63
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يفعل أو يرتك؛ يف حني أ ّن العقل النظري ال يخدمنا عىل هذا الصعيد .إذن ،العقل العميل هو األساس للضمري
[[[
اإلنساين.

 الضمري برؤية كانطمن اآلراء التي تب ّناها إميانوئيل كانط أ ّن العقل العميل (الضمري) له أحكا ٌم فطري ٌة مسبق ٌة (قبلية) ال ت ُكتسب
الحس والتجربة ،فالضمري يأمر اإلنسان بقول الصدق واجتناب الكذب قبل أن تكون لديه تجرب ٌة يدرك فيها
من ّ
محاسن الصدق ومساوئ الكذب .وعىل هذا األساس فجميع األوامر التي يصدرها الضمري تعترب فطري ًة نشأت مع
نشأة اإلنسان ،وبتعبري عا ّمة الناس فإنّها ولدت معه.
يرى بعض الحكامء أ ّن (املصلحة) هي الركيزة األساسية ألحكام الضمري ،فلو قلنا لطفلٍ ال يفقه من الحياة شيئاً
بأن يكون صادقاً وأن يحرتس من الكذب ،وأثبتنا له بالدليل العقيل أ ّن الناس يثقون بالصادق ويبغضون الكاذب
وال يعتمدون عليه ،ث ّم ذكرنا له النتائج اإليجابية والسلبية التي ترتتّب عىل كال األمرين؛ فلسان حاله سيخربنا بأ ّن
عقله يحكم بذلك عىل أساس أم ٍر مطلقٍ ال شأن له بهذه النتائج التي تذكرونها ،أي إ ّن ضمريه األخالقي قد أق ّر
ب ُحسن الصدق وسوء الكذب قبل أن تثبت التجربة والعقل له ذلك .إذن ،العقل من شأنه تشخيص املصلحة،
ولك ّن اإلنسان قاد ٌر عىل إدراكها قبل ذلك بضمريه األخالقي وال رضورة لالستدالل عليها ينتائج تجريبي ٍة.

ٌ
مجبول عىل إصدار أحكامه من مقتىض املصلحة ،فهو ال يأمر اإلنسان إال مبا فيه
وبطبيعة الحال مبا أ ّن العقل
الخري والسداد له ،اذ يحفّزه عىل أداء األمانة وترك الظلم ألن مصلحته يف ذلك؛ يف حني أ ّن الضمري األخالقي يأمر
بذلك بشكلٍ مطلقٍ من دون تقييده باملصلحة.
يرى كانط أ ّن السبب يف تسويغ بعض علامء األخالق لإلنسان بأن يقوم بأفعا ٍل ال تنسجم مع املبادئ الخلقية،
هو عدم إذعانهم مبا ميليه عليهم ضمريهم األخالقي واعتامدهم بالكامل عىل املدد العقيل املحض .الضمري يأمر
أي ٍ
قيد ٍ
ورشط ومهام كانت النتائج ،لذا عليه أن يكون صادقاً
اإلنسان بقول الصدق وترك الكذب مطلقاً من دون ّ
رضه ذلك ،وال ب ّد له من ترك الكذب حتّى وإن أ ّدى ذلك إىل فقدانه كثريا ً من منافعه .حسب هذا
حتّى وإن أ ّ
كل ما هو أخالقي ،وهذا يعني أنّه خلق
الرأي ،فإ ّن الله تعاىل قد استودع النفس اإلنسانية ق ّو ًة آمر ًة تسوقنا نحو ّ
[[[
ترسخت يف نفسه مسبقاً.
مع سلسل ٍة من التكاليف األخالقية التي تأمره بالقيام ّ
بكل ما تقتضيه املصلحة التي ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .64
[[[  -المصدر السابق ،ص .67 - 64
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 تأنيب الضمريأخالقي يف حياته
كل إنسانٍ ال ب ّد من أن يكون قد ارتكب عمالً غري
يقول كانط :هل تذ ّوقت يوماً مرارة الندم؟ ّ
ٍّ
ومن ث ّم شعر بالندم ،فهو يغتاب اآلخرين وينفعل ج ّراء ذلك حاله حال من يتشاجر مع غريه وال يشعر بأ ٍمل إذا
ما ُجرح بدنه ،ولكن رسعان ما يرسي األمل يف نفسه بعد انتهاء املشاجرة.
طعام؟!
أي ٍ
من املؤكّد أ ّن اإلنسان عندما ينهمك يف غيبة اآلخرين فهو يتلذّذ بها كام يتلذّذ الجائع بالطعام ،ولكن ّ
إ ّن طعامه هذا هو لحم أخيه امل ّيت  -حسب التعبري القرآين  -لذلك فور انتهائه من هذه املائدة الشيطانية سوف
يكره نفسه ويلومها عىل ما فعلت فيكتنفه الندم .هذه الحالة يُطلق عليها اليوم اصطالح (تأنيب الضمري) ،وهي
حقيق ٌة ميكن أن تطرأ عىل جميع طغاة العامل ولو للحظ ٍة من الزمن ،وبالطبع ليست هناك إحصائي ٌة دقيق ٌة تثبت
طرؤها عليهم قاطب ًة إىل جانب عدم وجود مثا ٍل ٍ
واحد يثبت عكسها .غالبية هؤالء الطغاة قد اعتادوا عىل طبا ٍع
رذيل ٍة وأدمنوا عىل رشب الخمر وتعاطي املخد ِّرات ولعب القامر ،وما إىل ذلك من أفعال تطفئ وهج الضمري ومتيت
الشعور باإلنسانية ،وقد لجأوا إىل هذه القبائح هرباً من واقعهم ومن تأنيب ضمريهم يك ال يختلوا مع أنفسهم،
فحالهم يشبه حال من يتض ّور أملاً من ش ّدة املرض فيضط ّر لحقن عقاقري مه ّدئ ٍة تسكّن آالمه .يف حني أ ّن أهل التقوى
كل أم ٍر يجعلهم يف معز ٍل عن أنفسهم من منطلق
والصالح واألخالق دامئاً يستجيبون لنداء ضامئرهم ويف ّرون من ّ
إميانهم بأ ّن باطنهم أنزه وأطهر من العامل الخارجي .إذن ،السبب يف خشية اإلنسان من أن يختيل مع نفسه وهلعه
من االستجابة لنداء ضمريه هو فقدانه لشخصيته اإلنسانية ،فهو يعاين يف باطنه تأنيب الضمري والندم عىل ما حدث.
يقول كانط :من أين طرأت هذه اآلالم عىل النفس اإلنسانية؟ وكيف انتابها الندم؟ وما سبب تأنيب
كل ما يفعل دون أن يشعر بأدىن قلقٍ ؛ لذا
الضمري؟ لوال هذا الشعور الكامن يف النفس ،لريض اإلنسان عن ّ
مـم ال ينبغي أن يفعل ،والسبب هو تلك القدرة السابقة املستبطنة يف ذاته
ينتابه شعو ٌر دائ ٌم بالخشية ّ
للحس والتجربة ،فهي طاق ٌة كامن ٌة مطلق ٌة وليست كالعقل الذي يشرتط الخري
متت بأدىن صل ٍة
والتي ال ّ
ّ
كل آنٍ ومكانٍ  .إنّها طاق ٌة ليست اختياريةً ،فاإلنسان قد
باملصلحة ،كام أنّها موجود ٌة لدى جميع الناس يف ّ
ٍ
لطاغوت أو ينساق وراء فعلٍ
يستسلم لآلخرين لكن ليس من املمكن له تسليمهم ضمريه ،إذ قد يذعن
خارجي؛ وحتّى ضمري أعتى طغاة الدهر ال ميكن أن يستسلم له،
ألي مؤث ّ ٍر
قبي ٍح ،إال أ ّن ضمريه ال يُذعن ّ
ٍّ
فليس من املمكن أن يقول هذا الج ّبار يف باطنه (حسناً
فعلت) أل ّن ضمريه ال يذعن بذلك بتاتاً.
ُ
الضمري كاملؤمن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ،إنّه مثل أيب ذ ّر الذي مل يستسلم للظلمة رغم
الضغوط الشديدة التي واجهها؛ لذا لو تت ّبعنا السالطني الذين أُصيبوا بالجنون لوجدناهم بعد أن ارتكبوا
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وحل بهم
مجازرهم الشنيعة راجعوا أنفسهم وأدركوا قبح فعلتهم ومدى شناعتها ومن ث ّم فقدوا رشدهم ّ
الجنون ،والشواهد التأريخية يف هذا املضامر كثريةٌ.
إذن ،مرارة الندم بح ّد ذاتها تع ّد دليالً ساطعاً عىل أن اإلنسان ميتلك ضمريا ً ح ّياً يحفّزه عىل فعل الخري.

[[[

 الضمري األخالقي والسعادةيقول كانط إ ّن الضمري األخالقي يقود اإلنسان نحو الكامل وال شأن له بالسعادة ألنهام مقولتني مختلفتني عن
بعضهام .الحياة باعتقاد هذا الفيلسوف ليس فيها سوى ُحسنٍ ٍ
واحد ال غري ،وهو يتمثّل يف إرادة الخري التي تعني

الطاعة املطلقة للضمري األخالقي؛ لذا مبا أ ّن هذا الضمري ال يكرتث بالنتائج التي ترتتّب عىل فعل الخري وال شأن له
فيام إن تحقّقت منه ل ّذ ٌة أو مل تتحقّق ،فهو ال يرتبط بسعادة اإلنسان ،ذلك ألنّها تعني البهجة الحقيقية ،ولكن
كل ل ّذ ٍة بهجةً ،فهناك مل ّذاتٌ تستتبعها معانا ٌة وآال ٌم.
ال ميكن ع ّد ّ
السعادة تعني البهجة التي ال تشوبها معانا ٌة وال آال ٌم بدني ٌة أو نفسي ٌة دنيوي ٌة كانت أم أُخرويةٌ ،والشقاء عىل
ٍ
حينئذ تقييم مدى اللّذة التي تتحقّق
عكسها؛ وعىل هذا األساس إن أردنا معرفة السعادة الحقيقية يجب علينا
البت فيام إن كان الفعل من شأنه تحقيق البهجة أو ال.
للنفس والبدن دنيوياً وأُخروياً ومن ث ّم ّ
إذن ،البهجة هي األساس يف السعادة ،إال أ ّن الضمري ال شأن له بذلك ،فهو يحفّز اإلنسان عىل فعل أم ٍر بغية
بلوغ الكامل ،ويدعوه أيضاً إىل غرس السعادة يف نفوس اآلخرين ،أل ّن هذا العمل يع ّد واحدا ً من درجات الكامل؛
ٍ
اختالف بني السعادة والكامل ،وإىل يومنا هذا بقي رأيه هذا
ومن هنا ذهب إميانوئيل كانط إىل القول بوجود
[[[
مطروحاً يف األوساط العلمية الغربية.

 الكامل والسعادةالفلسفة اإلسالمية تط ّرقت إىل الحديث عن مفهومي الكامل والسعادة يف مختلف مباحثها ،اذ أشار إليهام
الشيخ الرئيس ابن سينا يف كتابه (اإلشارات) وكذلك تط ّرق إليها فالسفة آخرون ،واملحور الذي ارتكزت عليه
فكل كام ٍل يع ّد بهج ًة وسعادةً؛ إال أ ّن
آراؤهم يف هذا الص ّدد أنّهام أمران متالزمان وال ميكن الفصل بينهامّ ،
إميانوئيل كانط ف ّرق بينهام كام ذكرنا ورأى أنّه ليس من السهل مبكانٍ ع ّد التكليف مندرجاً يف ضمن مقولة
[[[  -المصدر السابق ،ص .70 - 67
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .71 - 70
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وجل) ،ومن ثم يجب علينا الفصل بني األخالق والسعادة .هذا هو رأي كانط ،يف حني أ ّن
الجامل (جامل الله ع ّز ّ
جميع الفالسفة يف مشارق األرض ومغاربها يع ّدون األخالق مالزم ًة للسعادة ،فالفارايب عىل سبيل املثال ذكر بحوثاً
مسهب ًة حول السعادة ود ّون مؤل ٍ
ّفات ع ّدة بخصوصها ومنها كتاب (تحصيل السعادة) ،والنتيجة التي أكّد عليها
هي مالزمتها للكامل لدرجة أنّها ال ّ
تنفك عنه .وحتّى علامء األخالق من أمثال صاحب كتاب (جامع السعادات)
و (معراج السعادة) تب ّنوا هذا الرأي الشامل وع ّدوا السعادة ركناً أساسياً من أركان األخالق؛ لك ّن كانط جعل
األخالق ذات صل ٍة بالكامل فحسب ونأى بها عن السعادة ،والطريف أنّه ناقض نفسه فيام بعد واعرتض عىل
رأيه قائالً« :لو أنّنا فصلنا بني األخالق والسعادة سوف نواجه صعوب ًة عىل الصعيد األخالقي ،إذ إنّ من يريد
تطبيق األخالق سوف يجد نفسه مضط ّراً لالستجابة إىل أوامر ضمريه األخالقي يف عني ابتعاده عن السعادة ،ومن
الصعب عليه أن يقول ّ
يل
بأن أعرف مشقّة هذه الحقيقة لك ّنها هي السبيل الوحيد لبلوغ امللكوت ،لذا يجب ع ّ
[[[
اختيار سبيل الكامل ال السعادة».

 نقد نظرية كانط حول الكامل والسعادةرصيح يطرح عىل نظرية كانط التي تب ّنى فيها فكرة تجريد الكامل عن السعادة ،وهو أنّه أشار
هناك إشكال
ٌ
إىل امللكوت وجعله الهدف يف مسرية الكامل؛ فهل أ ّن من يبلغ امللكوت األعىل يكون سعيدا ً أو شقياً؟! يا ترى
هل أ ّن الكامل الذي يأخذ بيد اإلنسان نحو امللكوت ،سيقوده نحو السعادة أو الشقاء؟! من املؤكّد أ ّن كانط ال
محيص له هنا من القول بكون الكامل ال ميكن أن يقود اإلنسان نحو الشقاء ،بل ال ب ّد من أن يسوقه إىل السعادة.
الحسية
إذن ،نستنتج من هذا االستدالل أ ّن السعادة التي فصل كانط بينها وبني الكامل هي تلك السعادة ّ
وليست امللكوتية ،أي إنّه ع ّد الكامل يف منأى عن سعادة امللذّات الدنيوية املا ّدية ،ويف غري هذه الحالة ليس من
ميت بصل ٍة إىل السعادة ،ومن هذا املنطلق نجد أساطني علم الفلسفة من
الحكمة مبكانٍ زعم أ ّن الكامل أمرا ً ال ّ
أمثال الحكيم ابن سينا ذهبوا إىل القول بعدم إمكانية تجريد الكامل عن السعادة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن كانط بنفسه مل يتمكّن من طرح استدال ٍل مقنعٍ للفصل بني األمرين ،لذا إن أردنا
تربير رأيه فال مناص لنا من القول بأنّه أراد السعادة الدنيوية املا ّدية وليست امللكوتية ،اذ أكّد القدماء من
[[[
حكامئنا عىل وجود سعادتني ،إحداهام ما ّدي ٌة واألخرى روحانيةٌ.
[[[  -المصدر السابق ،ص .71
[[[  -المصدر السابق ،ص .72
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 الضمري يقيض باختيار اإلنسانإميانوئيل كانط ات ّخذ الضمري األخالقي مرتكزا ً يف مبانية الفلسفية ،وبعد ٍ
ٍ
ومتحيص دقيقٍ وقع يف
موسعٍ
بحث ّ
محذور ّ
الشك عىل صعيد العقل النظري الذي نطلق عليه يف الفلسفة اإلسالمية عنوان (الحكمة اإللهية).
شكوكية كانط تعني أنّه مل يتمكّن من تحقيق يش ٍء يف نظرياته الفلسفية ،لذلك حينام ولج يف عامل املبادئ
األخالقية تص ّور أنّه قد وجد ضالّته واهتدى إىل السبيل الذي يتمكّن من خالله تحقيق مبتغاه يف استكشاف
حقائق الدين والح ّرية واالختيار والخلود واملعاد وإثبات وجود الله تعاىل ،لذلك قال« :ال ميكننا االعتامد عىل
سيتوصل
ومخي يف أفعاله ،فهذا العقل يف نهاية املطاف
العقل النظري  -علم الفلسفة  -إلثبات أنّ اإلنسان ح ٌّر
ّ
ٌّ
باطني يدركه
الحس األخالقي  -الذي هو أم ٌر وجدا ٌّين
مخيٍ؛ لك ّننا إن رجعنا إىل مبادئ ّ
إىل أنّ اإلنسان مجربٌ وغري ّ
ٌّ
كل ما يفعل» .املراد من العلم الفطري هو العلم
مخيٌ وح ٌّر يف ّ
اإلنسان بعلمه الفطري  -سوف يثبت لنا أنّه ّ
الحضوري ،وما يقصده كانط منه أ ّن اإلنسان يدرك بفطرته أنه غري مج ٍرب يف أفعاله ،وكام نالحظ يف كالمه يف أعاله
الحس األخالقي
فقد أكّد عىل أ ّن العلوم الفلسفية  -العقلية  -ليس من شأنها إثبات أ ّن اإلنسان ّ ٌ
مخي ،ولك ّن ّ
[[[
مخي وليس مجربا ً.
الكامن يف ضمريه يلهمه بأنّه ّ ٌ
هذا االستدالل الذي طرحه كانط ليس جديدا ً من نوعه ،فقد أشار إليه كثريون قبله وأكّدوا عىل أ ّن الضمري
[[[
للبت يف هذا األمر.
مخيا ً واألدلّة العقلية قد ال تكون كافي ًة ّ
يجزم بكون اإلنسان ّ

 الضمري يدرك أنّ الروح باقي ٌةهناك ٌ
سؤال بغاية األهمية يطرح بني العلامء حول الحياة البرشية ،وهو :هل أ ّن روح اإلنسان تبقى بعد موته
أبدي؟ أي هل أنّها ال تذوق طعم الشقاء
وتعيش خالد ًة من ّعم ًة يف عا ٍمل آخر ،أو أنّها تبقى بعد املوت يف
ٍ
عذاب ٍّ
والسعادة بعد املوت ألنها غري مخلّد ٍة وتفنى بفناء الجسد يف الحياة الدنيا؟
تفاصيل اإلجابة عن هذا السؤال ميكن ع ّدها أه ّم املسائل الفكرية والفلسفية يف العامل بأرسه عىل م ّر العصور،
روحي.
وعىل أساسها ذهب الفالسفة إىل مذهبني ،أحدهام ما ّد ٌّي واآلخر
ٌّ
الفيلسوف كانط يعتقد بعدم نجاعة الرباهني الفلسفية إلثبات خلود الروح وعدم فنائها بعد املوت ،ويرى أ ّن
ّ
واستدل عىل رأيه هذا بالنداء
الضمري يحكم بذلك ويُذعن بنعيمها أو شقائها يف عا ٍمل آخر غري هذا العامل املا ّدي؛
[[[  -المصدر السابق ،ص .73 - 72
[[[  -المصدر السابق ،ص .73
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الباطني الذي يأمر اإلنسان بالصدق واألمانة والعدل واالستقامة ،إذ ندرك بالربهان الساطع أنّنا ال ننال الجزاء
األوىف لهذه الخصال األخالقية الحميدة خالل الحياة الدنيا يف جميع األحيان ،ناهيك عن أنّه يع ّد سعي اإلنسان
وراء نيل جزاء أعامله الحسنة يف الحياة الدنيا عقب ًة تقيّده وتقطع عليه الطريق نحو الكامل ،وبطبيعة الحال لوال
هذه القيود ألصبح بنو آدم أكرث تح ّررا ً .إذن ،ال ب ّد من وجود عا ٍمل آخر يكرم اإلنسان فيه عىل حسناته أو يعاقب
فيه ج ّراء ما ارتكب من س ّي ٍ
ئات.
الناس قاطب ًة يدركون جيدا ً أ ّن امللذّات واملنافع الدنيوية تق ّيد اإلنسان وتض ّيق عليه يف أداء أفعاله ،لذلك يطلق
كل س ّيئ ،ومن هذا املنطلق قال كانط
كل خريٍ وترك ّ
الحي نداءه ويدعوه إلقامة العدل وقول الصدق وفعل ّ
الضمري ّ
فحسه الالشعوري هو الذي يرشده لذلك
من املستحيل أن ال يطم ّنئ اإلنسان يف أعامقه إىل نهاي ٍة سعيد ٍة لحياتهّ ،
صحيح أ ّن الضمري يشكّك بذلك يف ظاهر الحال قائالً إنّنا ال نعلم
ويرسخ يف ذهنه أ ّن عاملاً آخر بانتظاره بعد املوت.
ّ
ٌ
بكون املعاد قطعياً وال ندري هل هناك قيام ٌة يجازى فيها الناس أو ال؟! الضمري يؤمن بهذه الحقيقة من حيث ال
كل
يشعر ،لذلك نجده ال يرتك فعل الخري حتّى وإن طاله رض ٌر أو واجه مش ّقةً ،فيقول الصدق مرارا ً وتكرارا ً رغم ّ
كل ظلمٍ وجو ٍر يتع ّرض له .إذن ،اإلنسان يدرك يف
ويتمسك بالعدالة مهام كلّف األمر ورغم ّ
التح ّديات التي يواجهها
ّ
تختص بهذا العامل الفاين الذي يشبه إىل ح ٍّد كبريٍ املرحلة الجنينية ،فالجنني يف
ضمريه وبعلمه الفطري أ ّن الحياة ال ّ
بطن أُ ّمه ينتظر لحظة خروجه من رحمها لينتقل إىل مرحل ٍة أخرى يبدأ فيها حيا ًة جديدةً.
من األمور التي ترتت ّب عىل ما ذكر أ ّن الشعور باملسؤولية يعني اإلقرار بالجزاء ما بعد املوت وبقاء النفس،
استشف كانط مبادءه
وهذا البقاء بطبيعة الحال ال ب ّد من أن يقرتن مع وجود خالقٍ للكون ،وعىل هذا األساس
ّ
األخالقية وتب ّنى تعاليمه الفلسفية امليتافيزيقية وأكّد عىل ح ّرية اإلنسان واختياره وعدم فناء روحه ومن ثم
أثبت وجود العامل اآلخر ،لذلك قال هناك أمران يف هذه الحياة يثريان اإلعجاب ،أحدهام السامء املزيّنة بالنجوم
الالمعة واآلخر هو الضمري الكامن يف أعامقنا .كام نالحظ فالضمري له مكان ٌة يف غاية األهمية بالنسبة إىل كانط
لدرجة أنّه استلهم منه أشياء كثرية وتب ّنى عىل ضوئه أصوالً عديد ًة م ّيزت مذهبه الفكري عن سواه.
يعبون عن العقل بـ (القلب) ،ومرادهم هنا الضمري؛ ويف
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن علامءنا والعلامء الغربيني ّ
مذهب ال يفقهه العقل البرشي» ويقصد من ذلك
هذا الصدد نقل كانط عن جان جاك روسو قوله« :للقلب
ٌ
أ ّن باطن اإلنسان  -ضمريه  -يدرك أمورا ً يعجز العقل عن إدراكها ،ث ّم عقّب عىل هذا الكالم قائالً« :لقد صدق
روسو ،وكذلك صدق باسكال الذي قال إنّ للقلب براهني ال يدرك كُنهها العقل» [[[،إىل أن قال« :كالهام صادقان،
[[[  -باسكال هو أحد النوابغ الغربيين ،فقد قيل إنّه امتلك قدر ًة عقلي ًة فريد ًة من نوعها.

174

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

يل إلثبات وجود الله ،وبإمكانه الرجوع إىل ضمريه يف ذلك؛ أي
فاإلنسان ليس ملزماً دامئاً بالبحث عن دليلٍ عق ٍّ
[[[
مخيون أيّهام نسلك».
يل واآلخر وجدا ٌّين ،لذا فنحن ّ
هناك طريقان عىل هذا الصعيد أحدهام عق ٌّ

 -الضمري برأي اإلمام الصادق

A

رجل لإلمام الصادق :A
ال نرى بأساً هنا من ذكر الرواية اآلتية ألنها تتناسب مع موضوع بحثنا ،اذ قال ٌ
وحيوين ،فقال له« :يا عبد الله ،هل ركبت
ل املجادلون ّ
يا ابن رسول الله ،دلّني عىل الله ما هو؟! فقد أكرث َع َ َّ
سفين ًة ٌّ
قط؟» قال :نعم ،قال« :فهل كُرس بك حيث ال سفينة تنجيك ،وال سباحة تغنيك؟» قال :نعم ،قال:
«فهل تعلّق قلبك هنالك أنّ شيئاً من األشياء قاد ٌر عىل أن يخلّصك من ورطتك؟» قال :نعم ،قال الصادق
[[[
« :Aفذلك اليشء هو الله القادر عىل اإلنجاء حيث ال منجي ،وعىل اإلغاثة حيث ال مغيث».
رص وال معني وتنقطع عنه األسباب ،يلجأ حينها إىل نداء ضمريه الفطري
إذن ،عندما يبقى اإلنسان وحيدا ً بال نا ٍ
وجل فعل يش ٍء ال
شاء أم أىب ،فهو ال يهمل اإلنسان وال يرتكه أسريا ً لليأس وانعدام األمل ،وبالطبع إذا أراد الله ع ّز ّ
بكل وجوده.
ميكن لألسباب واملسببات الحيلولة دون وقوعه ،وهو ما يدركه الضمري ّ
نظرية الضمري التي طرحها إميانوئيل كانط ال ترتكز عىل اإلرادة أو العواطف ،بل إ ّن باطن اإلنسان هو
دعامتها األساسية ،ولكن هل هي عرض ٌة للنقد أو ال؟[[[ هذا ما سنتع ّرف عليه يف املبحث اآليت.

 نقد نظرية كانط األخالقيةرغم أ ّن نظرية كانط األخالقية تتض ّمن مفاهيم سامية وتعاليم ق ّيمة ،ولكن مع ذلك فهي ال تخلو من نقاط
ٍ
ضعف تستدعي النقد والتحليل ،ومن جملة املؤاخذات التي ذكرت عليها ،ما يأيت:

ّ )1
الحط من شأن الفلسفة
تعاليم العقل النظري التي هي الحكمة والفلسفة باصطالح العلامء املسلمني ،قد ُح ّط من شأنها إىل ح ٍّد
كبريٍ لدرجة أ ّن كانط ا ّدعى عدم إمكانية إثبات أيّة مسأل ٍة من املسائل الفلسفية اعتامدا ً عليها ،فهذا اال ّدعاء يف
الحقيقة تحق ٌري وإهان ٌة لعلم الفلسفة ،لذا فهو عا ٍر من الصواب ،إذ بإمكاننا إثبات الكثري من املبادئ اعتامدا ً عىل
[[[  -المصدر السابق ،ص .77 - 74
[[[  -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،3ص .41

[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .78 - 77
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العقل النظري إىل جانب اللجوء إىل الضمري ،من قبيل إثبات ح ّرية اإلنسان واختياره وخلود الروح ووجود الله
سبحانه وتعاىل ،فاألصول الفلسفية لها القابلية عىل إدراك معاين التعاليم األخالقية املستلهمة من الضمري ومن
[[[
ثم الحكم بص ّحتها .خالصة الكالم أ ّن العقل النظري مؤيّ ٌد لحكم الضمري.

 ) 2تجريد الكامل عن السعادة
اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل نظرية كانط األخالقية ،هو أنّه ج ّرد الكامل عن السعادة وا ّدعى عدم وجود
بكل ٍ
بي ال ميكن تربيره ألن الكامل ال ّ
تأكيد غري
مالزم ٍة بينهام ،وهذا األمر ّ
ينفك عن السعادة،
ٍ
صائب ،بل خطأ ّ ٌ
فكل كام ٍل سعاد ٌة ولكن غاية األمر أ ّن السعادة ال تقترص عىل امللذّات املا ّدية؛ لذا نطرح عليه السؤال اآليت :أنت
ّ
صحيح ،لكن يرتت ّب عليه
تقول بأ ّن اإلنسان الذي ال يستجيب ألوامر ضمريه سوف يعاين األم ّرين ،وهذا الكالم
ٌ
بآالم إثر مت ّرده عىل أوامر الضمري ،فكيف ال يشعر بل ّذ ٍة وسعاد ٍة فيام لو استجاب
السؤال اآليت :إذا شعر اإلنسان ٍ
كل ل ّذ ٍة أخرى؟!
له؟! فكيف ال يشعر بهذه اللذّة التي هي أعظم وأفضل وأرسخ وألطف وأبقى من ّ
بآالم أيضاً؛ وقد تب ّنى هذه الرؤية من منطلق
قال كانط إ ّن اإلنسان حتّى وإن أطاع أوامر ضمريه ،فهو سيشعر ٍ

سبب للكامل وال شأن لها بالسعادة.
فصله بني الكامل والسعادة ،ذلك أل ّن االستجابة للضمري برأيه ٌ

من الصعب مبكانٍ قبول هذا الرأي ،إذ ليس من املمكن أن يشعر اإلنسان باألىس واألمل سوا ٌء أطاع أوامر
الحي وفعل الخري أو عىص أوامره وفعل املنكر ،فهذا ما ال يرتضيه ذو العقل السديد .إذن ،من املؤكّد أ ّن
ضمريه ّ
اإلنسان حينام يشعر مبرار ٍة حينام يخالف ضمريه ،فهو ال ب ّد من أن يشعر ببهج ٍة ول ّذ ٍة عندما يستجيب له ،وهذ
السعادة بطبيعة الحال ذات مراتب مع ّينة بحسب نوع العمل الحسن ،لذا كلّام ارتقى العمل إىل أرفع الدرجات
ّ
املشاق وتح ّمل املصاعب،
الحميدة فالسعادة سوف تكون بدرج ٍة أعال أيضاً .إ ّن طاعة الضمري تعني مكابدة
وبالطبع ال ب ّد من أن تكون النتيجة إيجابيةً ،أال وهي السعادة؛ يف حني أ ّن مخالفته تعني الحرمان من اللذّة ومن
ثم فهي مرير ٌة عليه؛ لذلك ليس من الصواب بتاتاً الفصل بني الكامل والسعادة .إ ّن اإلنسان الذي يؤثر اآلخرين
[[[
عىل نفسه فهو يشعر بل ّذ ٍة عارم ٍة حينام يرى نتيجة عمله وعظمة موقفه ،ومن ث ّم تكون السعادة قرين ًة له.
بنا ًء عىل ما ذكر ،ال ميكن الفصل بني الكامل والسعادة ،أي ليس من الصواب ع ّد اللذّة يف معز ٍل عن أحكام
دليل عىل أ ّن باطنه كان يحفّزه عىل فعله ،لذلك
الضمري ،فاإلنسان عندما يشعر بلذ ٍة إثر فعل أم ٍر ما فهذا الشعور ٌ
[[[  -المصدر السابق ،ص .78
[[[  -المصدر السابق.79 - 63 ،
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فعله وتلذّذ به [[[.من الطبيعي أ ّن اللذّة تتحقّق لدى اإلنسان كلّام متكّن من بلوغ هدفه املنشود ،يف حني أ ّن
لـم يعجز عن بلوغ هذا الهدف؛ ومن البديهي أ ّن املراد من الهدف هنا هو الكامل بذاته.
املرارة تكتنف نفسه ّ
ٍ
بتأييد من قبل بعض الفالسفة الغربيني
ما قام به كانط عىل صعيد تجريد الكامل عن السعادة قد حظي
فيام بعد ومن ث ّم شاع شيئاً فشيئاً فطرح إثر ذلك السؤال اآليت :هل أ ّن اإلنسان مكل ٌّف بالبحث عن الكامل أو
كل كام ٍل يع ّد رضباً من السعادة
السعادة؟ ال ريب يف هشاشة هذا الرأي وعدم ص ّحة السؤال املطروح ،إذ إ ّن ّ
ٍ
مكرتث بها ،سوف ينالها
شاء اإلنسان ذلك أو أىب ،فحتّى وإن كان الباحث عن الكامل غافالً عن السعادة وغري
قطعاً حينام يصل إىل مبتغاه ،ألن بلوغ الكامل يستتبع السعادة ال محالة .نعم ،من هنا نقول إ ّن نظرية كانط
ٍ [[[
األخالقية غري تا ّمة.

 ) 3بعض أحكام الضمري مطلق ٌة وليست كلّها
من جملة اإلشكاالت التي ذكرت عىل نظرية كانط أنّها جعلت األحكام التي يصدرها الضمري مطلقةً ،وهذه
املؤاخذة مل تطرح من قبل الحكامء املسلمني فقط ،بل ذكرها أيضاً املفكّرون الغربيون الذين أكّدوا عىل أ ّن هذا
الفيلسوف قد تجاوز الح ّد يف اإلطالق الذي نسبه إىل الضمري.
إطالق كانط هنا يشابه ما طرحه علامء األصول والكالم املسلمون يف مجال الـ ُحسن والقُبح العقليني ،اذ
صحيح ،فالعدل عىل سبيل املثال يتّصف بالـ ُحسن والظلم
ذهبوا إىل القول بإطالق بعض هذه األحكام .هذا الرأي
ٌ
مطلق لدى الروح اإلنسانية ،إال أ ّن الصدق ليس كذلك ألن حكمه ليس مطلقاً ،بل
يتّصف بالقُبح ،وهذا الحكم
ٌ
ٍ
حينئذ ،ومن ث ّم مييس قبيحاً .لذلك طرح
تاب ٌع للحكمة منه ،فتار ًة يفقد الصدق ُحسنه وال تغدو حكم ٌة يف قوله
أي ٍ
قيد أو ٍ
رشط بحيث تنقطع
اإلشكال اآليت عىل كانط :أنت تقول بأ ّن الضمري يأمر بالصدق مطلقاً من دون ّ
عالقته باملصلحة انقطاعاً تا ّماً ،لذا نسألك السؤال اآليت :لو أ ّن مجرماً معتوهاً بيده سكّيناً بتّار ًة وهو يبحث عن
إنسانٍ بري ٍء ليقتله  -وقد تيقّنت أنّه حاز ٌم يف ن ّيته وسوف يرتكب هذه الجرمية أينام وجد ذلك املسكني  -فإذا
سألك عن مكانه وأنت تعلم به ،فهل سرتشده إليه لرييق دمه أو ال؟! فإن أنكرت وقلت له :ال أدري ،تكون قد
كذبت وخالفت ضمريك الذي يأمرك بالصدق مطلقاً كام ت ّدعي؛ ولك ّنك إن أخربته بالحقيقة فسوف تكون قد
مطلق إىل هذا الح ّد
طبّقت نظريتك ،ولكن ما هي النتيجة؟! مقتل إنسانٍ بري ٍء ال ذنب! فهل أ ّن حكم الضمري
ٌ
[[[  -المصدر السابق ،ص .81
[[[  -المصدر السابق ،ص .81 - 78
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ٌ
وإزهاق لألرواح؟!
املبالغ فيه؟! وهل يا ترى يحكم هذا الضمري بقول الصدق حتّى وإن كان فيه ظل ٌم وجو ٌر

177
[[[

هذه النظرية عجيب ٌة ح ّقاً! فكيف ميكن ا ّدعاء إطالق أحكام الضمري ومبا يف ذلك قول الصدق حتّى وإن نجم
عنه ٌ
ٌ
بالكف عن الكذب حتّى وإن أسفر ذلك إىل وقوع
إتالف لألموال
وإزهاق األنفس الربيئة؟! وكيف ميكن القول ّ
ظلمٍ وجو ٍر وفسا ٍد؟! فهل أ ّن الضمري يحكم بذلك وال يكرتث بعواقب األمور وال يعري للمصلحة أدىن أهمية؟! ال
ّ
أي إنسانٍ له خرب ٌة وإملا ٌم بنتائج الصدق والكذب ال يذهب إىل هذا الرأي بتاتاً.
شك يف أ ّن ّ
كل إنسانٍ حكيمٍ أو ّ
أحياناً يبادر بعضهم إىل إبداء آرائهم حول مسائل ال خربة لهم فيها ،ومثال ذلك اإلنسان الكذّاب الذي ما قال
صدقاً يف حياته ،فإذا سئل عن جواز الكذب عندما ترتت ّب عليه مصلحةٌ ،سيقول :كال ،ال ينبغي الكذب مطلقاً.
هذا الجواب يف الحقيقة سببه أ ّن الكذّاب مل يج ّرب الصدق ،لذلك ال يعرف املفاسد التي ترتت ّب عليه يف بعض
املوارد كام يف املثال املذكور أعاله ،وكالمه عىل هذا األساس ال يكون مطابقاً للواقع ،يف حني أ ّن اإلنسان الصادق
صاحب الخربة والتجربة يدرك حقيقة األمر وهو عىل علمٍ بأ ّن الصدق أحياناً يصبح وباالً عىل صاحبه أو عىل غريه،
فيفقد الحكمة منه وال يبقى مس ّو ٌغ له .الشارع اإلسالمي املق ّدس أيضاً أصدر أحكامه الرشعية عىل هذا األساس،
[[[
يتغي يف بعض املوارد االستثنائية.
فالكذب والغيبة عىل سبيل املثال حتّى وإن كانا مستقبحني ،لك ّن موضوعهام ّ

 معيار الفعل األخالقي براي كانطالنظرية التي طرحها كانط تع ّد أشهر النظريات األخالقية يف القرنني املاضيني ،وهدفه منها هو بيان األُطر التي
مت ّيز الفعل األخالقي عن غريه ،وعىل هذا األساس قال إ ّن بعض أفعال اإلنسان تصدر باختياره يف حني أنّه يضط ّر
السبل يف البيداء ويقع يف براثن قطّاع الطرق فهو بطبيعة
للقيام ببعضها اآلخر ،ومثال ذلك أ ّن الذي تنقطع به ُّ
عم معه من ما ٍل حفاظاً عىل حياته ،أي أنّه يفعل أمرا ً يتناىف مع رغبته وإرادته.
الحال ّ
يتخل ّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفعل االختياري عىل قسمني ،هام:
منبثق من رغب ٍة.
ٌ )1
فعل ٌ
منبثق من منطلق الشعور باملسؤولية.
ٌ )2
فعل ٌ
القسم الثاين من الفعل االختياري يندرج يف ضمن األفعال األخالقية ،يف حني القسم األ ّول ليس كذلك .إذن،
[[[  -المصدر السابق ،ص .82 - 81
[[[  -المصدر السابق ،ص .83 - 82
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أفعال اإلنسان إنّ ا تكتسب خصوصيتها األخالقية أو غري األخالقية عىل أساس الدوافع الكامنة وراءها ،فإن كانت
هذه الدوافع ناشئ ًة من الشعور باملسؤولية ستكون أخالقيةً ،لك ّنها إن كانت ناشئ ًة من داعي الرغبة فهي ليست
كل رغب ٍة.
كذلك؛ وهذا يعني أ ّن الفعل األخالقي يجب أن يتج ّرد من ّ
أي يش ٍء يف هذه الدنيا وال يف غريها بأنّه حس ٌن مطلقاً
ومن جملة ما قاله كانط يف هذا الصدد« :ال ميكن تص ّور ّ
إال إذا كان منبثقاً من إراد ٍة حسن ٍة» .يقصد من اإلرادة الحسنة تلك اإلرادة النابعة من شعور اإلنسان باملسؤولية.
نظرية كانط األخالقية ميكن تلخيصها كام يأيت:
 ) 1أفعال اإلنسان ليست من سن ٍخ ٍ
أخالقي أو متضا ٍّد مع األخالق.
واحد ،فمنها ما هو أخالقي ومنها ما هو غري
ٍّ
وممدوح ،يف حني أ ّن الذي يرتكب فعالً
يستحق التقدير والثناء أل ّن فعله ق ّي ٌم
من يقوم بالفعل األخالقي فهو
ّ
ٌ
يستحق الذ ّم والتوبيخ ،ومن يرتكب فعالً ال يندرج يف ضمن إطار األخالق الحسنة أو القبيحة
منافياً لألخالق فهو
ّ
يستحق فاعله املدح وال الذ ّم.
رصفه متساوي الطرفني ألنه ال يرقى إىل الـ ُحسن وال ينح ّط إىل القبح ،لذا ال
ّ
يكون ت ّ
يوم ال ميكن ع ّد جميع أفعاله حسن ًة أو قبيح ًة إال ما امتاز منها بذلك ،مثالً إذا
فالتاجر الذي يزاول مهنته يف ّ
كل ٍ
باع سلع ًة بدينا ٍر ٍ
واحد وأعطاه الزبون سهوا ً عرشة دنانري ث ّم انرصف ،فإن لحقه وأرجع له الدنانري التسعة يكون
قد قام بفعلٍ
يستحق عليه الثناء والتقدير ،ولك ّنه إن احتفظ بهذا املال غري املرشوع لنفسه ومل يرجعه
أخالقي
ّ
ٍّ
يستحق عليه الذ ّم والتوبيخ.
لصاحبه يكون قد ارتكب فعالً متضا ّدا ً مع األخالق بحيث
ّ
 ) 2قيمة الفعل ال تتّضح إال إذا بدر من صاحبه بح ّري ٍة واختيارٍ ،لذا لو صدر منه قهرا ً أو اضطرارا ً سوف
يفقد قيمته.
مثالً لو أ ّن التاجر الذي أرشنا إليه يف املثال السابق ،أرجع املال إىل صاحبه خشي ًة من العقاب القانوين ،ففعله
هذا مفتق ٌر للقيمة األخالقية ألنه مل يبدر منه بح ّري ٍة واختيارٍ.
 ) 3الفعل الصادر بح ّري ٍة واختيا ٍر ال يكون ذا قيم ٍة حينام يصدر عىل أساس إراد ٍة حسن ٍة ،وهذه اإلرادة
بطبيعة الحال إنّ ا تنشأ من دوافع  -نوايا  -حسنة من منطلق التكليف ،أي الشعور باملسؤولية.

 معنى الشعور باملسؤوليةاملسؤولية عبار ٌة عن مجموع ٍة من األوامر التي ميليها ضمري اإلنسان عليه ،وهي عىل قسمني كام يأيت:
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القسم األ ّول :مسؤولية مطلقة
القسم الثاين :مسؤولية مرشوطة
القسم الثاين يراد منه تلك األوامر التي ميليها الضمري عىل اإلنسان ألجل تحقيق ٍ
معي مثل تحفيزه عىل
هدف ّ ٍ
اختيار أفضل طريقٍ من بني طرقٍ ع ّدة للوصول إىل املكان املقصود .إذن ،األمر املرشوط فيه إرشا ٌد إىل مصلح ٍة ،يف
رشط أو ٍ
بأي ٍ
ٍ
قيد ألنه منبثقاً من الضمري بصفته تكليفاً ثابتاً ال ألنه مصلح ًة أو وسيل ًة
حني أ ّن املطلق غري
مرشوط ّ
لتحقيق الهدف ،فهو مج ّرد مسؤولي ٍة .عىل أساس ما ذكر ،فاملراد من املسؤولية ذلك األمر غري املرشوط والذي
كل فعلٍ صاد ٍر من منطلق الشعور باملسؤولية أخالقياً.
يصدره الضمري ،ومن ثم يكون ّ

مـم ذكر أ ّن أفعال اإلنسان حسب نظرية كانط األخالقية تصدر خالل مرحلتني ،ففي املرحلة األوىل
نستنتج ّ
مطلق واآلخر مرشوطٌ .األمر املرشوط هو
التي ترتبط بالنفس ،يبادر الضمري إىل إصدار أمرين لإلنسان ،أحدهام ٌ
يعب عنه بـ (الضمري األخالقي) وهو
الذي يحفّز اإلنسان عىل السعي يف حياته ،واملطلق هو األمر األخالقي الذي ّ
الذي استقطب فكر كانط وأثار إعجابه لدرجة أنّه قال هناك أمران يف هذه الحياة يثريان اإلعجاب ،أحدهام
السامء املزيّنة بالنجوم الالمعة واآلخر هو الضمري الكامن يف أعامقنا.
وأ ّما يف املرحلة الثانية التي ترتبط بسلوك اإلنسان ،فهو بإمكانه تنفيذ أوامر ضمريه املرشوطة ومن ثم ينقاد
لرغباته وغرائزه ،وكذلك بإمكانه ات ّباع أوامر ضمريه األخالقي الذي يتجاوز حدود الرغبات والغرائز النفسية ،ومن
البت بأ ّن األمر الكذايئ
ث ّم يصبح سلوكه أخالقياً؛ ولكن كيف نستطيع معرفة ماهية أوامر الضمري؟ أي كيف ميكننا ّ
مطلق أو مرشوطٌ؟ فام هو املعيار الذي نتمكّن عىل أساسه من متييز األوامر املطلقة الصادرة
الذي أصدره ضمرينا ٌ
بإلهام من الضمري األخالقي عن تلك األوامر النابعة من الرغبات النفسية؟
ٍ
املعايري التي وضعها كانط عىل هذا الصعيد ميكن تلخيصها فيام يأيت :مبا أ ّن ماهية الفعل األخالقي تختلف
عن الفعل الذي يروم اإلنسان من ورائه تحقيق مصلح ٍة مع ّين ٍة ،فاأل ّول يع ّد أمرا ً عا ّماً وشامالً ،أل ّن األمر الذي
يصدره الضمري لإلنسان فحواه« :إعمل حسب القاعدة التي ترغب بأن تتح ّول إىل قانوانٍ عا ٍّم» ،لذلك ينبغي
كل أم ٍر يصدره ضمريه لريى ما إذا كانت لديه رغب ٌة يف أن يصبح الفعل املرتت ّب عليه قاعد ًة
لإلنسان أن يتدبّر يف ّ
أخالقي؛ ولكن إذا
فعل
عا ّم ًة تع ّمه وتع ّم غريه أو ال ،فإن تحقّق املراد وأصبح الفعل قاعد ًة عا ّمةً ،فهو يف الواقع ٌ
ٌّ
ناشئ من رغب ٍة شخصي ٍة وليس منبثقاً من
رغب اإلنسان بأن ّ
يختص هذا الفعل بنفسه فحسب ،فهو يف الحقيقة ٌ
أخالقي.
فعل غري
الشعور باملسؤولية ،ومن ثم فهو ٌ
ٌّ
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كل اإلنسانية وكأنّها
رصف وكأنّك ترى اإلنسانية ّ
وهناك معيا ٌر آخر وضعه كانط عىل أساس القاعدة اآلتية« :ت ّ
غاي ٌة وليست وسيل ًة».

 نقد نظرية كانطنظرية كانط األخالقية يف غاية اإلتقان والدقّة ،لك ّنها يف الحني ذاته ال تعكس إال جانباً من واقع الحال ،اذ أجاد
باطني ملهمٍ ؛ لكن مع ذلك هناك قصو ٌر
لدى تأكيده عىل وجود أوامر وواجبات غري مرشوط ٍة منبثق ٍة من مصد ٍر
ٍّ

جانب منه يف النقاط اآلتية:
فيها ميكن بيان ٍ

 ) 1ا ّدعى أ ّن األفعال األخالقية غري منبثق ٍة من الرغبات النفسية ،وهذا خطأ واضح ،إذ كيف يجيب عن
اغب ح ّقاً يف أداء تكليفه أو ال؟ أي
االستفسارات اآلتية :هل أ ّن اإلنسان الذي ميتثل إىل أوامر مسؤوليته األخالقية ر ٌ
هل لديه رغب ٌة يف االمتثال لهذه املسؤولية أو ال؟ وإن افرتضنا أنّه ال ميتلك الرغبة يف ذلك ،فهل يشعر بخشي ٍة من ذلك
أو ال؟ وهل من املمكن لإلنسان أن يذعن ألم ٍر ما من دون أن يرغب يف أدائه ومن دون أن تنتابه خشي ٌة من تركه؟
 ) 2ج ّرد مفهوم الـ ُحسن من صبغته األخالقية ،اذ قال إ ّن الفعل األخالقي ليس ناشئاً من ُحسنه الذايت وإمنّا
الخية وليس الخري ذاته،
الشعور باملسؤولية هو منشؤه؛ وهذا يعني أنّه يع ّد الـ ُحسن من مق ّومات اإلرادة ّ
الخية بدورها مرتبط ٌة بدوافع اإلنسان ،لذا إن كانت ناشئ ًة من الشعور باملسؤولية فهي حسنةٌ ،ويف غري
واإلرادة ّ
هذه الحالة فهي ليست كذلك.
استنادا ً إىل ما ذكر ،فإ ّن أوامر كانط األخالقية غري مو ّجه ٍة إىل ح ٍّد كبريٍ ،فالضمري الذي يعتقد به هو يف الحقيقة
أي اعرتاض وال نقاش؛
عبار ٌة عن آم ٍر مستب ٍّد يصدر أوامره دون معيا ٍر مح ّد ٍد ويجرب اإلنسان عىل االمتثال لها دومنا ّ
كل أم ٍر وجدا ٍّين إنّ ا يصدر إثر تشخيص ُحسنٍ يرتت ّب
ومن هذا املنطلق فالصواب هو ما ذهب إليه القائلون بأ ّن ّ
عليه ،فالـ ُحسن هو املوجود الذي يكون تار ًة نسبياً ،ويف تار ٍة أخرى مطلقاً.
 ) 3ا ّدعى أ ّن الفعل إن ات ّصف بخريٍ شاملٍ وامتثله اإلنسان بدافع عواطفه ومن منطلق رغبته بتقديم العون لبني
جلدته دون أن يشعر باملسؤولية تجاهه ،فهو ليس أخالقياً ،أل ّن الضمري األخالقي املثايل يرتفّع عن الدوافع والرغبات.
كل فعلٍ يقوم به اإلنسان من داعي التكليف واإللزام سبباً لتقييد ح ّريته وتجريده من اختياره -
 ) 4ع ّد ّ
كل فعلٍ يؤ ّديه من منطلق
مـم يسفر عن تضاؤل قيمته األخالقية؛ ورأى أ ّن ّ
حتّى وإن كان نابعاً من ذاته ّ -
ُحسنه الذايت ومبحض اختياره فهو ال يشعر باملسؤولية تجاهه ،ومن الطبيعي أن القيمة األخالقية للعمل
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[[[

 ) 5هل ميكن لإلنسان أن يفعل شيئاً ال يرجو منه فائدةً؟ هناك من قال باستحالة ذلك ،إذ من غري املمكن
أن يقدم اإلنسان عىل فعل يش ٍء ال يعود بالفائدة عليه.
ليس من املمكن لإلنسان سلوك وجه ٍة ال يرى فيها الكامل لنفسه سوا ٌء كان نسبياً أو مطلقاً ،لذلك ليس
من الصواب مبكانٍ تجريد الفعل األخالقي من الهدف أو الفائدة ،وإن قيل غري ذلك فهذا الرأي ال يعدو كونه
حل لها ،فهو حتّى وإن فعل ما يتناىف مع األفعال الكاملية فهذا الفعل بح ّد ذاته فيه
مغالط ًة وال ب ّد لنا من وضع ٍّ
ٌ
جانب آخر من جوانب الكامل؛ وإال من
كامل إلحدى قابلياته النفسية وقد وصف بذلك ألنّه يف الواقع يتناىف مع ٍ
كل فعلٍ يقدم عليه هو
املستحيل مبكانٍ أ ّن اإلنسان يقوم بفعلٍ مج ّر ٍد عن الكامل .قد يقال إ ّن هدف اإلنسان يف ّ
كل فعلٍ عىل اإلطالق تحقيق الفائدة لنفسه فحسب؛ لك ّن هذا الكالم ليس
تحقيق فائد ٍة منه ،أي إنّه يروم من ّ

صحيحاً ،فكثريا ً ما يقوم اإلنسان بأفعا ٍل تعود بالنفع والفائدة عىل اآلخرين .قد يعرتض أح ٌد بالقول :عندما أفعل
فلربا أستاء أو ال أستاء ،ولك ّني إن مل أتلذّذ بفعله ومل
شيئاً فإ ّما أن أشعر بل ّذ ٍة منه أو ال ،وإذا عجزت عن إكامله ّ
ٍ
عندئذ أن أسعى وراءه.
أستاء بسبب تركه فمن املستحيل
يل بن أيب طالب  Aالذي أفنى حياته يف خدمة الناس والعمل عىل تحقيق املصالح العا ّمة
أمري املؤمنني ع ّ
ٍ
وإخالص ،هل كان يتلذّذ مبا يفعل أو ال؟ فإن مل يكن يلتذ بفعله وال يستاء بسبب تركه لكان من
بكل رغب ٍة
ّ
املستحيل أن يقدم عليه.
املغالطة هنا تكمن يف كون اللّذة واألمل غري مق ّيدين بإيصال الفائدة للفاعل أو صيانته من الرضر ،فاإلنسان
بطبعه يلتذّذ بإيصال النفع إىل اآلخرين أيضاً ،وميكنه أن يصل إىل مرتبة تكون اللذّة لديه إثر تقديم الفائدة إىل غريه
مـم هي عليه حينام يفعل ما يعود بالنفع عىل نفسه فحسب ،اذ يستمتع بدفع الرضر عن اآلخرين أكرث من
أكرث ّ
كل
دفعه عن نفسه .إذن ،ينبغي لنا التمييز بني هذين األمرين ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن معظم املا ّديني يقولون إ ّن ّ
بكل ٍ
تأكيد ،إذ بوسع
باطل ّ
فعلٍ يقدم عليه اإلنسان ال ب ّد من أن تكون الغاية منه إيصال النفع إىل النفس .هذا الرأي ٌ
اإلنسان أن يصل إىل درج ٍة من السداد بحيث يسعى إىل إيصال النفع إىل اآلخرين ،ولو قيل إ ّن نتيجة الفعل مهام
صحيح ،ولكن استمتاع اإلنسان بفعله ليس مقترصا ً عىل نشوته من
كانت فهي توجد اللذّة لدى اإلنسان ،نقول هذا
ٌ
تقديم النفع لنفسه ،فعني الكامل هو أن يتلذّذ بايصال النفع إىل اآلخرين بحيث يشعر برسو ٍر وبهج ٍة.
[[[  -المصدر السابق ،ص 303 ،301 ،57 ،56؛ مرتضى مط ّهري ،علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص 223؛ مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار
(باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .375 - 374
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أخالقي ،إن كان املقصود منه
قول كانط بأ ّن الفعل األخالقي يجب أن ال يكون مرشوطاً يك يصدق عليه أنّه
ٌّ
ٌ
مقبول؛ لكن إذا أُريد منه أن يكون مرشوطاً بعدم تحقيق فائد ٍة
هو عدم اشرتاط تحقيق فائد ٍة شخصي ٍة ،فهو
مستحيل ،أي من املحال أن يستجيب اإلنسان له من دون أن يتلذّذ فيه.
ٌ
لآلخرين فهو
يف خامتة هذا البحث يجب القول إ ّن نظرية الضمري األخالقي التي طرحها إميانوئيل كانط وا ّدعى إطالقها،
[[[
ليست صحيحةً.

* جان بابتيست المارك 1829 - 1744( Jean Baptist lamarckم)
عامل األحياء الفرنيس جان بابتيست المارك هو أ ّول من طرح نظرية التط ّور بعد انطالق عرص النهضة
ٍ
لكائنات سابق ٍة بعد أن طوت
والحداثة ،اذ أكّد عىل أ ّن الكائنات الحيّة التي نشاهدها اليوم هي مناذج متط ّورة
تغيت فيها أعضاؤها عىل وفق أصول وضوابط طبيعية.
مراحل تط ّورية ّ
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن نظرية المارك قد تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ بالبيئة التي ع ّدها العامل األسايس لحدوث
التغيريات يف أجسام الكائنات الحية ،فالعوامل البيئية توجد لديها ردود أفعا ٍل تتناسب مع حاجتها الجديدة
التي تؤ ّدي عىل م ّر الزمان إىل ظهور تغيري ٍ
ات تدريج ّي ٍة يف هياكل املواليد التي تنحدر منها ،فالعضو الذي يَك ُْث

استخدامه من قبل الكائن ينمو ويتط ّور أكرث من غريه ،يف حني أ ّن العضو الذي يُهمل ال ب ّد من أن يضعف أو قد
يضمر بالكامل بشكلٍ
تدريجي.
ٍّ
الحي يخضع لتأثري الظروف البيئية الطبيعية مبختلف مك ّوناتها ،كالطقس والحرارة
شاهد المارك أ ّن الكائن ّ
والربودة ووفرة الطعام أو قلّته ،وأدرك أنّه يتأث ّر بالكائنات الحيّة األخرى ،فهناك بعض التغيريات التي طرأت عليه
قد تكون ناشئ ًة من املخاطر املحدقة به من قبل أعدائه ،أي إنّها دفاعيةٌ ،إذ مقتىض التط ّور أن يطرأ عليه تغي ٌري
كل حاج ٍة أو خط ٍر يه ّدد كيانه يف بيئته الجغرافية.
يتناسب مع ّ
الحي ،فهو مضط ٌّر ألن
كل بيئ ٍة مبيزاتها
خالصة رأيه أ ّن ّ
ّ
الخاصة تستدعي استجاب ًة مع ّين ًة من قبل الكائن ّ
يؤ ّدي وظائفه الحياتية بالتناسب مع الظروف البيئية املحيطة به ،وهذا الوضع املتوايل عىل م ّر الزمان يصبح عاد ًة
مـم يؤ ّدي إىل تسخري أحد أعضائه أو عد ٍد منها للقيام بتلك الوظائف دون العضو اآلخر أو األعضاء
مالزم ًة له ّ
األخرى ،ومن ث ّم يشهد هذا العضو الف ّعال تغيريا ً ينسجم مع مه ّمته الوظيفية .هذه التغيريات األساسية تتح ّول
إىل ميز ٍ
املخصصة،
ات موروث ٍة ،فتنتقل وراثياً إىل الذ ّرية ،وبالطبع فهي تتط ّور عرب األجيال انسجاماً مع الوظيفة
ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،تعليم وتربيت (باللغة الفارسية) ،ص .103 - 102
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لذلك يصبح العضو أكرث مالمئ ًة ألدائها من خالل تغيري ٍ
ات متوالي ٍة تطرأ عليه من جيلٍ إىل آخر.
مثال ال ُبنية البدنية للزرافة هو أحد األمثلة الشائعة يف هذا الصدد والذي ارتكز عليه المارك يف نظريته ،اذ
الخلفي ،وعنقها أطول من سائر الحيوانات؛ هو
األمامي من بدنها أعىل من الجزء
قال إ ّن السبب يف كون الجزء
ّ
ّ
مـم اضط ّرها ألن ترفع الجزء األمامي من جسمها
أنّها كانت تعيش يف بيئ ٍة ال تتوفّر فيها أعشاب كافية عىل األرض ّ
ومت ّد عنقها للتغذّي عىل أغصان األشجار املرتفعة ،وعىل م ّر الزمان وإثر التكرار املتواصل تط ّور بدنها وأصبح بهذا
الشكل الذي هو عليه اليوم.
وقد اشرتط المارك التط ّور يف النوع بقيام الذكر واألنثى بنفس الوظيفة ،أي إ ّن الزرافة وصلت إىل هذه
الدرجة من التط ّور الورايث أل ّن كال الجنسني اتّبعاً األسلوب نفسه يف التغذية ،ففي بادئ األمر ازداد طول عنقها
وارتفع الجزء األمامي من بدنها مبقدا ٍر ضئيلٍ وانتقلت هذه امليزة إىل األجيال األخرى التي ولدت فورثت هذا
املقدار الضئيل؛ ث ّم عىل مر العصور تزايد طول العنق وارتفاع الجزء األمامي من البدن شيئاً فشيئاً حتّى بلغ
املستوى املناسب الذي يلبّي حاجتها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن المارك حاول تطبيق هذا املثال عىل جميع التغيريات التي طرأت عىل أعضاء
الكائنات الحية وجميع االختالفات البنيوية املوجودة فيام بينها ،ومبا يف ذلك بنو آدم؛ فقد قال إ ّن اإلنسان يف
تغيت معامله وتط ّورت أعضاؤه فأصبح يسري مستوي
بادئ خلقته مل يكن مختلفاً عن الشاة لكن عىل م ّر الزمان ّ
الدواب عن أدائها ،واملؤث ّر الوحيد عليه هو بيئته
القامة عىل قدمني ويستخدم يديه للقيام بأعام ٍل تعجز
ّ
ّ
يستدل بصور الطيور املنقوشة يف
الطبيعية ال غري .وقد كان للبيئة يف نظريته هذه تأث ٌري بال ٌغ األمر الذي جعله
أهرامات مرص ومعابدها القدمية مؤكّدا ً عىل أنّها تحيك عن نفس الطيور املوجودة يف مرص حالياً من اذ الهيئة
تتغي منذ ذلك
والوزن وجميع امليزات دون حدوث ّ
أي تغيريٍ عليها ألنها تعيش يف نفس البيئة املرصية التي مل ّ
الزمن ،لذلك ا ّدعى أ ّن العجب ليس يف عدم طروء تغيريٍ عليها ،بل ما يثري التع ّجب هو طروء تغيريٍ عليها ،وذلك
أل ّن بيئتها واحد ٌة وال ميكن حدوث تط ّو ٍر فيها.
تصاعدي يف التسلسل النوعي للكائنات الحية ،وقد
رقي
ٍّ
نظرية التط ّور التي طرحها هذا املفكّر تعني حدوث ٍّ
أي ّ
شك حوله.
بت يف هذا األمر بشكلٍ ٍ
ّ
جازم ونفى ّ
تغي من بنيتها البدنية ما مل تطرأ
أه ّم إشكا ٍل ذكر عىل هذه النظرية يتمحور حول قوله بأ ّن الكائنات الحية ال ّ
تغيرياتٌ عىل البيئة التي تعيش فيها ،لذلك رفضها بعض العلامء من أمثال تشارلز داروين.
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الحي ،وهذه
لقد أكّد المارك عىل أ ّن التغيريات البيئية ينجم عنها تغي ٌري يف املتطلّبات املعيشية للكائن ّ
ٍ
بنشاطات معيّن ٍة تتح ّول عىل م ّر الوقت إىل عاد ٍة ثابت ٍة مالزم ٍة للطبع ،ومن
املتطلّبات بطبيعة الحال تقتيض القيام
يغي
ث ّم تدريجياً يحدث التغيري الهيكيل ويصبح وراثياً؛ فإذا اعتاد أحد الحيوانات عىل الجري أو التحليق ،سوف ّ
هذه العادة لو حبسناه يف ٍ
قفص ألنّه سيتأث ّر ببيئته الجديدة ،لذلك نجد الحيوانات الحبيسة تفقد قدرتها عىل
الجري أو التحليق إىل ح ٍّد كبريٍ مقارن ًة مع أقرانها التي تعيش بح ّري ٍة.
ومن املؤاخذات األخرى التي ترد عىل هذه النظرية ،هي قوله إ ّن البيئة الجديدة إن أوجدت حاج ًة جديدةً،
فهذه الحاجة سوف تؤ ّدي إىل حدوث تغيري ٍ
الحي؛ كام أ ّن زوال بعض الحاجات يؤ ّدي إىل
ات يف أعضاء الكائن ّ
ّ
واستدل عىل هذا األمر باملثال السابق نفسه ،أي الطائر املحبوس
ضمور أو اضمحالل بعض األعضاء بالتدريج،
يف القفص ،فهو لو بقي م ّد ًة طويل ًة يف محبسه سوف يفقد القدرة عىل التحليق يف نهاية املطاف .لكن نر ّد عىل
هذا الكالم مبثا ٍل ٍ
بسيط ،وهو اآلثار التي تظهر عىل بدن اإلنسان ويف أعضائه حسب مقتضيات مهنته وبيئته،
بأي ٍ
نشاط
فلو نظرنا إىل بدن عامل البناء نجده يختلف يف صفاته عن بدن املوظّف أو املسؤول الذي ال يقوم ّ
بد ٍّين ٍّ
شاق ،وبدن هذا املسؤول بطبيعة الحال يختلف عن البدوي الذي يعيش يف الصحراء ويعاين من مصاعب
الحياة ويقطع الفيايف بحثاً عن املاء والكأل تحت أش ّعة الشمس املحرقة ،فليس هناك تشاب ٌه يف لون الجلد وال يف
حجم البطن وال يف نعومة األنامل وال يف الكثري من الصفات األخرى .حسب نظرية المارك فهذا املسؤول يجب
أن يفقد القدرة عىل الجري مب ّر الزمان ،ولو افرتضنا أنّه واصل هذا العمل وتابعته ذ ّريته يف ذلك لقرونٍ متامدي ٍة،
فسوف تفقد ذراريه الالحقة القدرة عىل امليش بالكامل ويقترصون عىل تحريك األيدي والنظر باألعني .نعم ،هذا
هو فحوى النظرية التي طرحها المارك.
هذه النظرية صحيح ٌة إىل ح ٍّد ما ،فاألفعى عىل سبيل املثال كانت لها يدان ورجالن يف بداية خلقتها ،لك ّن
الخاصة اضط ّرتها إىل االختفاء باستمرا ٍر والزحف للدخول يف الجحور الضيّقة تحت األرض ،لذا كانت يف
بيئتها
ّ
غنى عن امليش فضمرت رجالها شيئاً فشيئاً إىل أن زالتا .هكذا هو حال سائر الزواحف أيضاً ،اذ اضط ّرتها بيئتها
لتوفيق بنيتها البدنية مع الظروف التي تقتضيها معيشتها ألنّها كانت دامئاً بحاج ٍة إىل االختفاء هرباً من أعدائها
أو ملطاردة فرائسها يف الشقوق واألماكن الضيّقة وهذه الحركات تشابه ما يقوم به اإلنسان حينام يحاول االختفاء
عن اآلخرين ويلجأ إىل الزحف عىل بطنه.
تنصب يف مصلحة
وكام ذكرنا آنفاً فقد أكّد المارك عىل أ ّن هذه التغيريات حدثت طوال قرونٍ متامدي ٍة وهي بأرسها
ّ
الحي الذي تطرأ عليه ألنها توجد اتّزاناً وانسجاماً بني مختلف أعضاء البدن ،وبني البدن والبيئة املحيطة به.
الكائن ّ

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

185

أ ّما بالنسبة إىل النباتات ،فقد قال« :لو زرعنا بذر ًة من أحد أنواع العشب يف ٍ
أرض صخري ٍة ،فام ينبت منها يف
هذه الظروف سوف ينتج جيالً جديداً يختلف عن النبات األ ّول .وكذلك نباتات الزينة التي تزرع يف الحدائق
تغيت وفقاً للبيئة الجديدة التي زرعت فيها فظهرت
املنزلية ،فعىل الرغم من أنّها ذات أصلٍ ب ّر ٍّي لك ّن ميزاتها ّ
منها أنواع جديدة».
الحي هو أنّ
من جملة تعابري المارك التي تجدر بالتدقيق والتأ ّمل ،قوله« :االختالف بني الجامد والكائن ّ
ات يف شكله ،فال ريب يف كونها
األ ّول يتأثّر بالعوامل الفيزيائية والكيميائية ،فلو تص ّورنا جبالً طرأت عليه تغيري ٌ
ناشئ ًة من العوامل الج ّوية كاألمطار الغزيرة ،إذ عندما متطر السامء يسيل املاء من ق ّمة الجبل ويجري عىل
ثم يجري يف األودية وكلّام تزايد فهو يؤدّي إىل حدوث سيولٍ
سفحه م ّتجهاً إىل أسفله جارفاً معه الرتاب والحجرّ ،
جارف ٍة تنقل الرتاب والحجر املنجرف إىل أماكن أخرى؛ كام أنّ هذا الجبل يتأثّر بالرياح واألعاصري والحرارة .وهذا
منفعل  -بالكامل ،ولكن مع ذلك نحن ال نقول إنّ الجبل ليس فاعالً عىل اإلطالق ،بل
ٌ
يعني أنّه جام ٌد متأثّ ٌر -
ات وتغيري ٍ
الحي الذي يحتاج إىل تط ّور ٍ
ات يف بنيته البدنية إثر التغيريات البيئية ألجل
نقول إنّه ليس كالكائن ّ
بقاء نوعه وعدم انقراضه».

 نظرية التك ّيف مع البيئةالحي مع بيئته ،وهي األخرى ليست جديد ًة آنذاك ،بل طرحها
بعد المارك طُرحت نظرية تك ّيف الكائن ّ
القدماء وخالصتها أ ّن الكائن لديه ميز ٌة ذاتي ٌة غامض ٌة بالنسبة إىل عالقته مع بيئته الطبيعية اذ متكّنه من التك ّيف
ادي ،ومن ثم
مع الظروف املحيطة به حتّى وإن مل تكن مالمئةً؛ وهذه امليزة الفريدة تؤ ّدي وظيفتها بشكلٍ ال إر ٍّ
شعوري .وعىل هذا األساس فإ ّن المارك وسائر العلامء الذين
الحي يتأقلم مع الظروف الجديدة بشكلٍ ال
ٍّ
فالكائن ّ
الحي تجاه الظروف البيئية املحيطة به ليست وليدة الصدفة.
تب ّنوا هذه النظرية بق ّرون بأ ّن ر ّدة فعل الكائن ّ
الحي تغيرياتٌ تعود باملصلحة عليه،
الظروف البيئية ّ
تتغي عىل م ّر العصور ،وإثر ذلك تطرأ عىل الكائن ّ
تغيت بنيتها البدنية تك ّيفاً مع بيئتها ،وبطبيعة الحال هناك ٌ
أفعال إرادي ٌة طبيعي ٌة تواكب هذا
كالزرافة التي ّ
التغيري ،لذا قامت الزرافة عىل م ّر العصور مب ّد عنقها بإرادتها بغية الحصول عىل غذا ٍء يجعلها يف مأمنٍ من الهالك،
ومن ثم فإ ّن تكرار هذا العمل واملواظبة عليه طوال قرونٍ متامدي ٍة يؤ ّدي إىل مت ّدد العظام والعضالت ومن ث ّم
تصبح هذه التغيريات خصوصي ًة وراثي ًة تنتقل إىل األجيال الالحقة.
بعض العلامء طرحوا آرا ًء أخرى عىل هذا صعيد ،إال أ ّن ما ذكره المارك أنسب وأبسط من حيث الداللة عىل
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الحي ،وهذه الحاجة بطبيعة
فحوى النظرية ،وخالصة كالمه أ ّن البيئة الجديدة تقتيض حاج ًة جديد ًة لدى الكائن ّ
الحال تسفر عن حدوث تغيري ٍ
تنصب يف مصلحته وتكون سبباً يف بقاء نوعه.
ات
ّ

 نقد نظرية الماركأه ّم املؤاخذات التي ذكرت عىل نظرية المارك تتمحور حول عدم تق ّومها عىل أدلّ ٍة تثبت امل ّدعى ،وميكن
تلخيصها مبا يأيت :هل ميكن االعتامد عىل هذه النظرية لتربير فقدان بعض الكائنات الحية لعض ٍو أو عد ٍد من
الحي يف عملية التط ّور،
أعضائها عىل م ّر العصور؟ أي إنّنا إذا أكّدنا عىل تأثري البيئة وتكرار الفعل من قبل الكائن ّ
فهل من املمكن تربير فقدان العضو أو األعضاء؟
ٍ
جديد واإلعراض عن فعلٍ آخر يؤ ّدي إىل
يقول أتباع هذه النظرية إ ّن تكرار الفعل يؤ ّدي إىل ظهور عض ٍو
ضمور أو اضمحالل عض ٍو آخر ،إال أنّنا ال نؤيّد هذا الكالم ونع ّده غري تا ٍّم من حيث الداللة ،فالعني عىل سبيل املثال
إن أُريد لها البقاء سامل ًة فال ب ّد للبدن من مزاولة نشاطه الطبيعي وتلبية جميع متطلّباتها يك ال تفقد وظيفتها،
رش عىل سالمتها؛ لذا إن أُهملت ومل يستثمرها اإلنسان مل ّد ٍة
واالستفادة منها حسب القوانني الطبيعية له تأث ٌري مبا ٌ
من الزمن سوف تضعف إثر عاملٍ
ولربا تصاب بالعمى ،ولكن هذا ال يعني أ ّن البدن هو اآلخر سيهملها
باطنيّ ،
ٍّ

أي
ّ
وال يوصل لها املوا ّد الغذائية بعد ذلك ،فهل يُعقل أنّه
سيتخل عنها بالكامل؟! وكذا هو الحال بالنسبة إىل ّ
أي قانونٍ يثبت هذا امل ّدعى؟ نحن ال ننكر هذا األمر يف بعض جوانبه ،فالقرائن املوجودة
عض ٍو آخر .فيا ترى ّ
كل هذه
قد أثبتت لنا ذلك ،لك ّن محور كالمنا هو سبب حدوث ذلك ،فام هي العوامل والعلل التي تؤ ّدي إىل ّ
التغيريات الجذرية يف األعضاء من حيث الزيادة والنقصان والوظيفة؟ فعندما ال يستفيد البدن من أحد األعضاء
ليس هناك ما يثبت أنّه يهمله بالكامل بحيث ال يوصل إليه مق ّومات البقاء واالستمرار ،وكذلك ال ميكن تطبيق
قانون الزرافة عىل جميع التغيريات التي تطرأ عىل أجسام سائر الكائنات الحية.
واملثال اآليت هو أحد األمثلة التي ساقها المارك :الطيور التي تعيش عىل سواحل البحار كفصيلة البطّ،
اضط ّرتها الظروف البيئية ألن تبحث عن طعامها يف املياه ،وبالطبع فهي يف هذه الحالة بحاج ٍة إىل العوم فوق
رقيق يربط بني جذور أصابعها لتتمكّن من
سطح املاء مل ّد ٍة طويل ٍة عن طريق تحريك أرجلها ،لذلك ظهر غشا ٌء ٌ
دفع املياه إىل الخلف كاملجذاف ،وعىل م ّر الزمان وبتكرار هذه الحركة ات ّسع هذا الغشاء الرقيق ليصل إىل أطراف
ٍ
سميك وتزايد حجمه .إذن ،حاجة هذه الطيور إىل الغذاء هي التي أ ّدت إىل
األصابع ومن ث ّم تح ّول إىل غشا ٍء
حدوث تغيريٍ يف أعضائها عىل خالف سائر الطيور التي مل تضط ّر ألن تبحث عن طعامها يف املياه مثل الدجاج الذي
مل يكن مك ّيفاً منذ البداية للعوم عىل سطح املاء.
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هذا املثال يشري إىل أم ٍر معقو ٍل ،ولك ّنه مع ذلك غري ٍ
كاف إلثبات أ ّن حاجة فصيلة الب ّط وما شاكلها إىل الغذاء
يف املسطّحات املائية هو السبب يف ظهور الغشاء بني أصابعها ،فإ ّن تكرار العمل لفرت ٍة طويل ٍة وعىل م ّر الزمان
جيني وظهور ميز ٍ
ات عضوي ٍة جديد ٍة ،إذ بحسب املثال مل يكن يف قدمي
ال ميكن أن يكون سبباً يف حدوث تغيريٍ ٍّ
هذه الفصيلة من الطيور غشا ٌء قبل أن تحاول العوم يف املاء ،ولك ّنه ظهر بعد أن بدأت بالعوم ،أي إنّه ظهر يف
بيئ ٍة كانت الطيور قادر ًة فيها عىل العوم .فضال عن ذلك ،حتّى لو افرتضنا أ ّن هذه الطيور كانت بحاج ٍة إىل الغشاء
املذكور يف بادئ األمر ،لك ّن هذا ال يعني قدرته عىل النمو يف بدنها عىل م ّر األجيال إال إذا كان هناك جها ٌز مدبّ ٌر
يف باطنها يعينها عىل تلبية متطلّباتها البيئية ويوجد يف أعضائها التغيريات الالزمة للتكيّف مع ظروف معيشتها،
أل ّن مج ّرد تكرار الفعل ليس كافياً يف إيجاد تط ّو ٍر يف بُنية الحيوان ،فهذه ليست معادل ًة رياضي ًة معقّدةً ،اذ إ ّن
الفعل وحده غري ٍ
كاف إليجاد تغيريٍ يف جسم الكائن الحي ما مل تكن هناك قدر ٌة مدبّر ٌة يف باطنه تستجيب
ملتطلّبات بيئته.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن المارك أكّد عىل وجود تلك القدرة املدبّرة يف مثا ٍل ٍ
واحد من أمثلته التي استشهد
بها ،وذلك حينام استشهد بظهور القرون لدى ذكور بعض الحيوانات ،اذ قال إ ّن الذكر لديه شعو ٌر بامتالك األنثى،
لذلك ال ب ّد من وجود وسيل ٍة متكّنه من الدفاع عنها أمام سائر الذكور ،وهذا الشعور أوجد لديه القرنني .السبب
ربا يرجع إىل صالبة عظامه التي كان يعتمد عليها لرضب أعدائه ،وعىل م ّر الزمان
يف ظهور القرنني عىل الرأس ّ
ٍ
بتحريك من تلك القدرة املدبّرة الكامنة يف
وإثر تكرار اصطدام رأسه باآلخرين بدأ القرنان يظهران فيه بالتدريج
باطنه .وبالطبع لوال هذه القدرة الخفية  -القدرة املدبّرة  -ملا ظهر القرنان ،فنفس تكرار عملية النطح ليست
كافي ًة يف ذلك.
ومن األمثلة األخرى التي استشهد بها ،مثال الطيور التي تتغذّى عىل الحيوانات املائية يف املستنقعات
والسواحل غري العميقة ،اذ تك ّونت لها مناقري وأرجل طويلة رغم صغر حجم جثّتها ،والسبب يف ذلك هو أنّها
تبحث عن فريستها بني املياه الضحلة وتحت الطني ،فهذه البيئة بطبيعة الحال تقتيض امتالك هذه امليزات
الخاصة للبحث عن فريستها .وهنا أيضاً يرد عليه اإلشكال السابق نفسه ،وهو أ ّن تكرار هذا العمل ال يع ّد سبباً
ّ
كافياً يف حدوث تغيريٍ
سبب آخر إىل جانب ذلك.
بنيوي عىل هذه الطيور ،لذا ال ب ّد من وجود ٍ
ٍّ
نظرية المارك حسب األمثلة التي ذكرها ،ترتكز عىل ثالثة أُ ٍ
سس ،هي:
الحي.
أ ّوالً :تأثري البية عىل الكائن ّ
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ٍ
ٍ
عادات جديد ٍة.
الحي تؤ ّدي إىل ظهور
ثانياً :طروء
حاجات جديد ٍة يف حياة الكائن ّ
الحي تنتقل إىل ذ ّريته بالوراثة.
ثالثاً :التغيريات التي ظهرت يف أعضاء الكائن ّ
الحي ،كام نؤيّد أ ّن استعامل
رأينا بالنسبة إىل هذه األُسس هو أنّنا ال نرفض تأثري البيئة عىل تط ّور الكائن ّ
العضو أو عدم استعامله له تأث ٌري عليه من بعض الجوانب ،إال أنّنا نرى ذلك ليس كافياً يف حدوث تغيري ٍ
ات عضوي ٍة.
أ ّما بالنسبة إىل مسألة توارث التغيريات من قبل األجيال الالحقة والتي تعني انتقال الصفات التي يكتسبها الكائن
البت بها وال ب ّد من معرفة آراء علامء الوراثة فيها ،وحسب علمنا
الحي من بيئته
الخاصة إىل ذريّته ،فال ميكن ّ
ّ
ّ
فقد ف ّندوها بالكامل.
مقدوح وال ميكن االستناد إليه ،يف حني أ ّن األ ّول والثاين غري كافيني
إذن ،األساس الثالث من نظرية المارك
ٌ
إلثبات املطلوب.

 نظرية داروينبعد جان بابتيست المارك ،جاء العامل البيولوجي تشارلز داروين وطرح نظرية التأثري البيئي أيضاً لك ّنه أضاف
إليها مبدأ االنتخاب الطبيعي أو ما يس ّمى (البقاء لألصلح) اذ أصبح مرتكزا ً أساسياً لنظريته الجديدة مع تأكيده
عىل العامل الورايث.
معظم املؤاخذات التي ذكرت عىل نظرية المارك ال ترد عىل آراء داروين ،ومنها أنّه أكّد عىل كون جميع
تنصب يف مصلحته ،إال أنّه مل يذكر السبب يف ذلك ،لذلك حاول
الحي
ّ
التغيريات التي تطرأ عىل بنية الكائن ّ
داروين تجاوز هذه العقبة فطرح مبدأ االنتخاب الطبيعي الذي فحواه أ ّن القوانني الطبيعية غري املحسوسة تؤ ّدي
[[[
إىل حدوث تغيري ٍ
الحي.
ات
ّ
تنصب يف مصلحة الكائن ّ

* جورج فيلهلم فريدريش هيجل
 1831 - 1770( Georg Wilhelm Friedrich Hegelم)
األملاين جورج فيلهلم فريدريش هيجل هو أحد أشهر فالسفة العرص الحديث وقد حظيت معظم نظرياته

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .238 - 229
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الفلسفية مبكان ٍة رفيع ٍة ال ميكن إنكارها وتض ّمنت كثريا ً من األصول والقواعد الصحيحة[[[ التي أمست فيام بعد
مرتكز ٍ
والحق
ات للنظريات الفلسفية الجديدة التي طرحت يف الفكر املاركيس ويف مبادئ الفلسفة الوجودية،
ّ
[[[
أنّهم مل يبالغوا حينام قالوا إ ّن هيجل أحدث ثور ًة يف الفلسفة الغربية.

 الوجود يف فلسفة هيجلالوجود حسب مبادئ نظرية هيجل يع ّد أعىل املقوالت مرتبةً ،وقد طرح هذا الفيلسوف السؤال اآليت ث ّم
أجاب عنه :ما الدليل عىل كون الوجود أعىل املقوالت مرتبةً؟ وقد تسلسل يف اإلجابة من املراتب املتق ّدمة ،اذ
ّ
استدل باملثال اآليت :حينام
قال إ ّن الجنس هو أحد املعاين التي تصدق عىل املوجود وهو مق ّد ٌم عىل الفصل ،ث ّم
تكون لدينا منضد ٌة صلب ٌة لونها ب ّني ب ّراق ،فإنّنا حتّى وإن ج ّردناها عن لونها لك ّننا ال نستطيع أن نج ّردها عن
تظل منضد ًة كام
حقيقتها ،اذ تبقى منضدةً ،وكذلك قد نتمكّن من تجريدها عن صالبتها ويف هذه الحالة أيضاً ّ
ٍ
فعندئذ ال تبقى عىل حقيقتها ،أي إنّها ليست منضد ًة بعد ذلك.
هي حقيقتها .ولكن إن ج ّردناها عن وجودها
يريد هيجل من هذا املثال إثبات أ ّن الوجود مبنزلة الجنس ،وسائر الصفات مبثابة الفصل.

 نقد نظرية هيجلٌ
ميس بأصل استدالله ،وهو :حسب تعاليم
ذُكر عىل نظرية هيجل
إشكال ال يرتبط مبسألة الوجود ،لذا قد ال ّ
مدرسة أرسطو فاملنضدة لها ما ّد ٌة وصور ٌة وصفاتٌ  ،ولنفرض أ ّن ما ّدتها من الخشب أو املعدن ،والصورة هي امليزة
الخاص؛ وهذه األمور
التي تجعلنا نطلق عليها عنوان (منضدة) ،أي إنّها صنعت بشكلٍ جعلها تتّصف بهذا األثر
ّ
هي التي تق ّومها وتجعلها مصداقاً لعنوان (منضدة) .أ ّما سائر الصفات مثل صالبتها ولونها الب ّني ال ّرباق فهي
عوارض غري مق ّوم ٍة لها ،أل ّن املق ّوم هو ذات الصورة أو املا ّدة أو كالهام ،أي إنّنا ال نتح ّدث هنا عن معنى الوجود،
كريس ،وهنا نكون قد ج ّردناها عن
فهي تبقى موجود ًة أيضاً حينام نسلب منها صورة املنضدة ونجعلها بصورة ٍّ
ماهيتها السابقة وص ّورناها يف ماهي ٍة جديد ٍة.
صحيح،
لو تساءل أح ٌد بالقول :شيئية املوجود إنّ ا تتحقّق بصورته فقط وليس مبا ّدته ،نقول له إ ّن كالمك
ٌ
تغيت ما ّدة املنضدة فهي تبقى منضد ًة وال فرق يف ذلك بني كونها خشبي ًة أو معدني ًة أو مطّاطيةً،
إذ حتّى وإن ّ
أل ّن الصورة هي األساس .بحثنا هنا ال يتمحور حول دخول املا ّدة والصورة بنسب ٍة واحد ٍة يف ماهية اليشء ،وكذلك
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،1ص .494
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،3ص .541
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لسنا بصدد إثبات أن الصورة هي األساس ،أل ّن هذه املسائل ال تأثري لها عىل موضوع بحثنا .ما نحن بصدده هنا
هو ذلك األمر الذي إن ج ّردنا املاهية منه تصبح معدوم ًة ويصدق عليها أنّها غري موجود ٍة ،وكذلك األمر الذي
إن ج ّردنا املاهية منه فهي ال تنعدم ولك ّنها تصبح ماهي ًة أخرى ،كام لو قلنا إن هذه املاهية التي كانت منضد ًة
مل ت ُعد كذلك ألنها أصبحت كرسياً بعد أن سلبنا صورتها السابقة وأضفينا عليها صور ًة أخرى ،لذا فهي ليست
معدومةً .تد ّرجنا يف هذا الكالم لنصل إىل رأي هيجل الذي ذهب إىل القول بأ ّن تجريد اليشء عن وجوده يعني
انعدامه وزوال شيئيته ،وقد ر ّد عليه حكامؤنا باآليت :الجنس عبار ٌة عن يش ٍء له قابلية عىل تكوين ماهي ٍة ما
أي منهام
باالشرتاك مع األجزاء األخرى ،إال أ ّن القضية املطروحة هنا هي عدم ات ّساق الجنس مع الفصل ،فليس ٌّ
جنس للنوع ال للفصل ،والفصل بدوره هو
جزءا ً لآلخر ،بل هام جزءان للنوع الذي يجمعهام ،أي إ ّن الجنس هو ٌ
فصل للنوع ال للجنس؛ لذا إن ات ّصفت األجناس والفصول بيش ٍء غري الوجود  -باملعنى العا ّم  -فال إشكال يف ذلك،
ٌ
ولكن إذا عددنا الوجود هو الجنس املضاف إىل الفصل الذي هو شكل املنضدة من حيث كونها صلب ًة وب ّني ًة
ٍ
فعندئذ يطرح السؤال اآليت :هل أ ّن الفصول موجود ٌة
وب ّراقةً ،وعددنا هذه األشياء هي التي أوجدت ماهيّتها،
يف األساس ث ّم أُضيفت للوجود أو أنّها غري موجود ٍة؟ هذه الفصول بح ّد ذاتها  -يف نفس األمر  -إ ّما أن تكون
موجود ًة أو غري موجود ٍة ،فإذا قلنا إنّها غري موجود ٍة بذاتها وقد أُضيفت للوجود فهذا يعني أنّها معدوم ٌة ولك ّن
الوجود موجو ٌد ،وبالطبع ال ميكن الحصول عىل ٍ
معدوم .من املؤكّد هنا أ ّن
جنس وفصلٍ من انضامم موجو ٍد إىل
ٍ
الفصول ال ميكن أن تكون معدومةً ،وهيجل أيضاً ال يريد أن يقول بعدميتها ،وهنا نذكّر بوصفه للوجود بكونه
كل يش ٍء فهو األمر الذي تتص ّوره أذهاننا خارجاً
يستظل تحتها ّ
ّ
أعىل املقوالت ،فهو يقصد من ذلك أنّه املظلّة التي
كل يش ٍء .عندما نقول (هذه منضدة) فهذا يعني أنّها موجودةٌ،
عن املاهيات ولك ّنه يف واقع الحال محق ٌّق يف ّ
وعندما نقول (لونها ب ّني) فهذا يعني أ ّن اللون الب ّني موجو ٌد ،وعندما نقول (ب ّراقة) فهذا يعني أ ّن الربيق موجو ٌد؛
ولكن ليس من الرضوري أن متتاز سائر األشياء بهذه الصفات ،لذا ميكن ع ّدها دليالً عىل أصالة الوجود الذي ال
يتّصف مبا تتّصف به.
ولتقريب االستدالل نقول :إ ّما أن تكون هذه الصفات حقائق انتزع الذهن منها مفهوم الوجود ،وإ ّما أن
وكل هذه الصفات من صناعة الذهن؛ وعىل هذا األساس ال ميكن تنصيفها
يكون الوجود هو الحقيقة الوحيدة ّ
وا ّدعاء أ ّن أحد نصفيها وجو ٌد والنصف اآلخر ماهيةٌ .إذا عددنا الوجود هو الجنس وجعلنا له فصالً ،فهذا الفصل
ٍ
حينئذ؛ وعىل هذا األساس
ال ب ّد من أن يكون موجودا ً ليكون فصالً ،إذ لو كان معدوماً ال ميكنه بتاتاً أن يكون فصالً
جنس ،ومن ثم ال ب ّد من وجود فصلٍ لهذا الجنس؛
فهو ما دام موجودا ً فال مناص من كونه جنساً أل ّن ّ
كل وجو ٍد ٌ
وهذا يعني كينونة هذا الفصل فصالً لفصلٍ آخر ،وم ّر ًة أخرى ينتقل الكالم إىل فصل الفصل كام فعلنا يف بادئ
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البحث ،ومن ث ّم تصبح لدينا أعدا ٌد غري متناهي ٍة من الفصول واألجناس.
كل يش ٍء ومبا يف
إذن ،استنادا ً إىل ما ذكر ال ميكن ع ّد الوجود جنساً يف مقابل الفصل ،وكام ذكرنا آنفاً فالوجود يع ّم ّ
ذلك الفصل لجميع األنواع ،فاألمر األع ّم الذي يشمل جميع األشياء من ٍ
أجناس وأنوا ٍع وفصو ٍل  -سوا ٌء كان اعتبارياً أو
فصل
حقيقاً  -ال ميكن ع ّده جنساً وا ّدعاء أ ّن سائر الفصول تنضوي تحت مظلّته ،كذلك ليس من الصواب ا ّدعاء أنّه ٌ
أجناس له؛ وهيجل بنفسه أكّد عىل أنّه أعىل املفاهيم واملقوالت ،لذا لو دقّق يف معنى داللة (أعىل) ملا
وسائر األشياء
ٌ
أي
ع ّده جنس األجناس ،إذ إ ّن معنى كون الوجود أعال املقوالت هو شموله ّ
كل األشياء بحيث ال ميكن ع ّده يف مقابل ّ
يش ٍء كان أو القول بأنّه جز ٌء من يش ٍء آخر ،إذ إ ّما أن يكون هو وسائر األشياء تع ّي ٍ
نات من وضع الذهن ،أو أن تكون
[[[
سائر األشياء تعيّ ٍ
نات وهو يكون مفهوماً انتزاعياً ،لذلك ال ميكن تص ّوره إىل جانب األشياء األخرى.

 الوجود والعدمالوجود هو أ ّول املقوالت التي بدأ هيجل بالبحث فيها ،اذ قال إ ّن الوجود هو ذات الوجود ال أنّه وجود يش ٍء
املعي إن أخذناه بنظر االعتبار لوجدناه عدماً بذاته وليس عدم وجو ٍد .هذه الفكرة يف الحقيقة
معيٍ ،فهذا اليشء ّ
ّ
هي نقطة انطالق فلسفة هيجل ،ولك ّن البحوث الفلسفية التي طرحها الحكامء املسلمون تتق ّدم رتب ًة عىل بحوث
هيجل ،فقد كانت بدايتهم صحيح ًة وهي طرح املسألة اآلتية للبحث والنقاش :هل أ ّن الوجود مبا هو وجود يع ّد
بغض النظر عنه؟ ومعنى العبارة
فراغاً محضاً؟ أو أنّه عد ٌم؟ أو أنّه الحقيقة بذاتها واملاهيات تع ّد فراغاً محضاً ّ
[[[
محض.
محض ال أ ّن وجوده فرا ٌغ ٌ
األخرية أنّنا إذا نسبنا الوجود إىل املوجود (أ) فهو فرا ٌغ ٌ

 املاهية يف فلسفة هيجلتب ّنى هيجل وأتباعه مبدأ تب ّدل الك ّمية إىل النوعية يف عامل الطبيعة ،ومعنى ذلك أ ّن األشياء تطرأ عليها
تغيرياتٌ ك ّمي ٌة متواصل ٌة سوف تصل إىل مرحلة التغيري األقىص فتتح ّول إىل تغيري ٍ
ات نوعي ٍة  -كيفية  -ولك ّن السؤال
الذي يطرح نفسه هنا :ما هو السبب يف تح ّول التغيريات الك ّمية إىل نوعي ٍة حينام تصل درجة الذروة؟
يل إىل بخارٍ؟ فام السبب الذي جعل التغيري الك ّمي الذي طرأ عليه يتح ّول إىل
يا ترى ملاذا يتح ّول املاء املغ ّ
تغيت ،فهي
نوعي؟ أال ميكن ع ّد تبخّر املاء تغيريا ً ك ّمياً؟ قيل يف اإلجابة عن هذا السؤال إ ّن املاهية هنا ّ
تغيريٍ ٍّ
قبل نقطة التح ّول واالنقالب كانت لدينا ماهية (ماء) وبقيت عىل حالها إىل أن وصلت نقطة الذروة لتتح ّول
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .55 - 49
[[[  -المصدر السابق ،ص .94
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إىل (بخارٍ) ،ويف هذه الحالة ال ميكننا إطالق عنوان (ماء) عليه .هذا الكالم يثبت أ ّن هيجل وأتباعه اق ّروا بوجود
تغي القوانني الخاضعة لها ،أي إ ّن القوانني الحاكمة عىل الناتج الجديد تختلف عن
تتغي إثر ّ
املاهية وقالوا إنّها ّ
ماهوي .إذن ،تح ّول الك ّم إىل ٍ
ٍ
كيف
اختالف
تلك القوانني التي كانت حاكم ًة عىل أصله ،وهذا يشري إىل حدوث
ٍّ
[[[
هو يف الحقيقة من مباحث املاهية.

 إنكار املاهية يف فلسفة هيجلأحد اآلراء التي طرحها الفيلسوف هيجل يستتبع إنكار املاهية ،اذ قال إ ّن أجزاء العامل تسري نحو االرتباط مع
توصل إىل هذه النتيجة بعد أن قام بطرح نظريته ابتدا ًء من
بعضها البعض وماهيتها هي عني هذا االرتباط ،وقد ّ
املسائل الذهنية .استنادا ً إىل هذا الرأي فاإلنسان عبار ٌة عن سلسل ٍة من العالقات الرتكيبية التي تربطه بسلسل ٍة
ٍ
إضافات ،لذا
من األشياء األخرى ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل األرض والسامء ،مبعنى أ ّن األشياء كلّها ليست سوى
تتغي ماهيته.
تتغي هذه اإلضافات سوف ّ
عندما ّ
أ ّما أتباع نظرية هيجل من الديالكتيكيني فقد تط ّرقوا إىل هذا املوضوع من زاوي ٍة ما ّدي ٍة خالفاً لهيجل الذي
كل يش ٍء هو عبار ٌة عن نوع ٍ
ارتباط مع سائر األشياء ،وليس لألشياء ذاتٌ باإلضافة
ذهني ،وقالوا إ ّن ّ
تناوله يف إطا ٍر
ٍّ

إىل االرتباط ،أي إ ّن االرتباط هو عني ذاتها ،فامليتافيزيقيا هي التي تحكم بأ ّن اإلنسان الذي يذهب إىل القمر
يبقى إنساناً أو ال يبقى كذلك ،وهذا الحكم بالتأكيد عائ ٌد لنوع االرتباط .وقد اعتمد هؤالء عىل بعض األصول
العلمية إلثبات م ّدعاهم ،ومن جملتهم املفكّر (أنور خامه) الذي حاول ذلك لك ّنه مل يفلح .ال ّ
شك يف عقم رأيهم
هذا ،فكام ذهب القدماء إىل القول بحركة األشياء ،ذهب الديالكتيكيون إىل أ ّن األشياء هي عني الحركة ،وهناك
من قال بارتباط األشياء فيام بينها ،وهم قالوا إنّها عني االرتباط ،وإن قلنا بكون األشياء متح ّرك ًة فمعنى ذلك أ ّن
اليشء يكون يف حالة حرك ٍة دامئ ٍة وهو نفسه يف جميع األحوال السابقة والالحقة ،ولكن إن عددناه عني الحركة
تغي
فهو ليس بذاته يف األحوال السابقة والالحقة .فضال عن ذلك يرتت ّب عىل قولنا برتابط األشياء فيام بينها أ ّن ّ
يغي ماهياتها  -بل تبقى عىل حالها ،ولكن إن قلنا إ ّن األشياء هي عني االرتباط
يغيها  -أي ال ّ
هذا االرتباط ال ّ
تتغي ذاتها  -أي تتغري ماهياتها  -وهذا ما يرتتّب عىل رأي هيجل ومن حذا حذوه.
ففي هذه الحالة ّ
نستشف من نظرية هيجل إنكار املاهية ،يف حني أ ّن الفالسفة يقولون بأنّها جوه ٌر يقبل االرتباط
إذن،
ّ
[[[
والنسبة واإلضافات ومختلف األعراض.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،4ص .294 - 293
[[[  -المصدر السابق ،ص .308 - 302
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 العلّة األوىل وحقيقة العاملمعظم آراء فريدريش هيجل تختلف عن آراء الفالسفة الذين سبقوه ،فقد تساءل قائالً :ما معنى الفلسفة؟
وأجاب عن هذا السؤال بقوله :الفلسفة تعني بيان حقائق عامل الوجود .ث ّم طرح السؤال اآليت :كيف نتمكّن
من بيان حقائق عامل الوجود؟ فأجاب :إىل هذه اللحظة حاول الفالسفة بيان حقائق العامل عن طريق بيان مبدأ
العلّية ،لك ّن هذا األسلوب متق ّو ٌم عىل قياس خاطئ ،اذ أدركوا أنّه من املمكن بيان القوانني الحاكمة عىل األمور
الجزئية عن طريق العلّية وقوانينها ،مثالً حينام نسألهم عن سبب انجامد املاء يقولون إ ّن انخفاض درجة الحرارة
دون الصفر تؤ ّدي إىل ذلك ،وعندما نسألهم عن سبب تبخّره حينام يغيل يقولون إ ّن ارتفاع درجة الحرارة وبلوغها
 100درجة مئوية هو السبب يف ذلك .تص ّور هؤالء أ ّن حقائق الكون ميكن بيانها عىل أساس مبدأ العلّية ،ولك ّن
ٌ
معلول لكذا علّ ٍة،
حق ،فنقول إ ّن األمر كذا
رضب من املحال ،وذلك ملا يأيت :لنفرض تن ّزالً أنّهم عىل ٍّ
هذا األمر ٌ
ٌ
معلول لعلّ ٍة أخرى ،وهل ّم ج ّرا ً وال ندري هل نصل إىل نتيج ٍة
وهذه العلّة معلول ٌة لكذا أمرٍ ،وهذا األمر بدوره
أو ال نصل مطلقاً .لو أنّنا مل نصل إىل نتيج ٍة فهذا يعني جهلنا بحقائق العامل ،مثالً حتّى وإن وضّ حنا حقيقة (أ)
بالعلّة (ب) ،فإ ّن (ب) أيضاً بحاج ٍة إىل توضي ٍح ،لذا حينام نبحث عن العلّة سنجدها (ج) ،وهذه العلّة هي األخرى
بحاج ٍة إىل توضي ٍح ودواليك إىل ما ال نهاية ،ومن ثم ال نتمكّن من بيان حقيقة العامل.
حتّى وإن وصلنا إىل العلّة األوىل التي هي عىل رأس جميع العلل ،فسوف يتوقّف بياننا للعامل ،والفلسفة يف
هذه الحالة تكون عاجز ًة عن أداء دورها ،إذ كيف ميكنها بيان حقيقة العلّة األوىل؟! كام ال ميكنها بيان سبب
كونها علّ ًة أوىل .إذن ،هذا هو السبب يف عجز العلامء املا ّديني وكذلك علامء الالهوت عن بيان حقيقة العامل،
ألنّهم أرادوا ذلك عىل أساس مبدأ العلّية ،فمنهم من قال إ ّن الله هو علّة العلل ،ونحا بعضهم منهجاً سوفسطائياً
وع ّد الذهن علّ ًة للعلل ،يف حني أ ّن املا ّديني أكّدوا عىل كون املا ّدة هي علّة العلل؛ ولك ّنهم جميعاً مل يفلحوا يف
بيان حقيقة العلّة األوىل.
بعد ذلك أكّد هيجل عىل رضورة االعتامد عىل الربهان بغية بيان حقائق العامل ،اذ ال فائدة من مبدأ العلّية
ٌ
اختالف بني العلّة واملعلول من جه ٍة ،وبني الدليل والنتيجة من جه ٍة أخرى؛ وتوضيح
عىل هذا الصعيد ،فهناك
ذلك يف املثال اآليت :لنفرض أ ّن (أ) يساوي (ب) ،و (ب) يساوي (ج) ،إذن (أ) يساوي (ج) .هذه النتيجة يف الواقع
ال صلة لها بقانون العلّية ،إذ ال (أ) علّ ٌة لـ (ب) وال (ب) علّ ٌة لـ (ج) ،وكذلك ليست الفرضية علّ ًة للنتيجة ،أي إنّها
ليست علّ ًة ألن (أ) يساوي (ج) ،إال أ ّن القاعدة ليس لها سوى هذه النتيجة ،وهذا هو حكم العقل.
إضاف ًة إىل ما ذكر فقد قال هيجل إ ّن الفالسفة أخطأوا يف األمور الجزئية أيضاً بعد أن تص ّوروا إمكانية بيانها
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باطل .لذا لو ُسئل :ما السبب يف انجامد املاء؟ فحسب
عىل أساس قانون العلّية ،وهذا يعني أ ّن بيان حقيقتها ٌ
رأي هذا الفيلسوف وأتباعه ليس من الصواب اإلجابة بأ ّن انخفاض درجة الحرارة إىل ما دون الصفر هي السبب
يف ذلك .وعندما نسأل :ملاذا ينجمد املاء عندما تنخفض درجته إىل ما دون الصفر؟ وملاذا ال يحدث العكس؟ وإن
حدث العكس فكيف ستكون حالة املاء؟ هل أ ّن انعكاس هذه الحالة يعني حدوث ٍ
تناقض يف الكون؟ ما املشكلة
فيام لو انخفضت درجة حرارة املاء إىل ما دون الصفر فتبخّر؟ فاإلجابة هنا ال ميكن ع ّدها استنتاجات عقلية بحتة،
بل التجربة أثبتت لنا ذلك ،أي إنّنا عرفنا قانون العلّية يف هذا الصدد عن طريق التجربة التي هي املعيار ،فقد
ملسنا بالتجربة أ ّن (أ) علّ ٌة لـ (ب) ،و (ب) علّ ٌة لـ (ج) ،وهذه الخصوصية الحظناها يف مختلف جوانب حياتنا
بشكلٍ متوا ٍل ومتواصلٍ  ،لذلك استنتجنا منها إجاباتنا؛ وحتّى لو حدث عكس ما الحظنا ملا كانت هناك مشكل ٌة
والعقل ال يحكم باستحالة ذلك.

نقول ملن تب ّنى هذه النظرية :من الخطأ مبكانٍ تص ّور أ ّن العلم والتجربة لهام القدرة عىل بيان حقائق الكون،
ٍ
والواقع أنّهام مل يتمكّنا من ذلك وغاية ما يف األمر أنّهام وضّ حا ذلك اليشء املوجود واملتحقّق بشكلٍ
ملموس من
دون توضيح سبب وجوده ومن دون بيان السبب يف حدوث عكسه.
يعتقد هذا الفيلسوف أنّنا بحاج ٍة إىل بيان حقائق األشياء حينام تكون هناك رضور ٌة منطقيةٌ ،ولكن رشيطة
نتوصل إليها عرب رشحه وتحليله ،ومثال ذلك :إذا افرتضنا أ ّن
أن تكون النتيجة مستبطن ًة يف الدليل نفسه بحيث ّ
توصلنا إىل هذه النتيجة
(أ) يساوب (ب) ،و (ب) يساوي (ج) ،والنتيجة هي أ ّن (أ) يساوي (ج)؛ فهذا ال يعني أنّنا ّ
عن طريق معرفة قيمة (أ) ث ّم قيمة (ب) والحظنا أنّهام متساويان ،ومن ث ّم تع ّرفنا عىل قيمة (ج) والحظنا أنّها
توصلنا إىل
تساوي قيمة ٍّ
فتوصلنا إىل نتيجة أ ّن (أ) يساوي (ج) حسب القواعد املنطقية .لقد ّ
كل من (أ) و (ب) ّ
هذه النتيجة ألنّنا الحظناها هكذا ،واملنطق يقتيض أن تكون بهذا الشكل.
وقد ا ّدعى أ ّن املبادئ الفلسفية التي طرحت يف العامل حتّى اآلن ال تعترب فلسفي ًة يف واقع الحال ألنّها ترتكز عىل
قانون العلّية ،فالعلم فقط هو الذي يجب وأن يعتمد عىل هذا القانون ،وذلك من منطلق كونه يذكر تفسريا ً مقتضباً
لحقائق األشياء ،ومن هذا املنطلق فهذا القانون يفيدنا عىل الصعيد العميل فقط ،بل إ ّن ما نستحصله منه ليس
[[[
تفسريا ً يف الواقع؛ يف حني أ ّن الفلسفة تهدف إىل بيان حقائق الكون بأرسه.
وبالنسبة إىل خلقة الكون فقد رأى هيجل عدم رضورة البحث عن العلّة الفاعلة أل ّن العقل يحكم ببطالن
التسلسل ويف الحني ذاته يبحث عن العلّة األوىل ،وقال« :ح ّتى لو عرفنا العلّة األوىل فإنّ لغز الخلقة يبقى
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .196 - 194
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مضمراً ،ومن ثم يبقى السؤال األسايس مطروحاً ،وهو :ملاذا أصبحت العلّة األوىل علّ ًة أوىل؟ لذا إن أردنا وضع
حل لهذا اللغز ،علينا معرفة غاية الوجود أو سببه ،فلو عرفنا السبب الذي يحكم به العقل يف هذا الصدد سوف
ٍّ
ٌ
معقول ،إال أنّ
نقتنع وال تبحث حينها عن علّ ٍة أخرى ،ومن البديهي أنّ ّ
كل أم ٍر ال بدّ من أن يكون له تفسريٌ
يفس».
نفس التفسري ال ميكن أن ّ
نقول يف نقد هذا الكالم :حسب مبادئ فلسفة أصالة الوجود فإ ّن العلّية املوجودة بني املوجودات هي غري
العلّية املوجودة بني املاهيات ،أل ّن العلّة طبق هذه املبادئ الفلسفية توضّ ح املعلول ،وهذه املسألة مطروح ٌة يف
أعىل مراتب املعرفة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلّية  -الل ّمية  -التي تعني معرفة املعلول عن طريق علّته ،تع ّد
إحدى أه ّم الرباهني ،لك ّن هيجل يقول إنّنا نتع ّرف عىل العلّية عرب التجربة فقط ،وهذا يعني أ ّن التجربة عبار ٌة
ودقيق ويتناسب مع ما ذهب إليه اآلخوند الخراساين
صحيح
عن قضي ٍة وجودي ٍة وليست رضوريةً؛ وكالمه هذا
ٌ
ٌ
يف مبحث ات ّحاد العاقل واملعقول.
قال بعض العلامء إ ّن الل ّمية هي مناط علم الخالق تعاىل ،مبعنى أ ّن ذاته املباركة علّ ٌة تا ّم ٌة للكائنات ،وهو
تعاىل له عل ٌم بذاته ،ومبا أ ّن هذا العلم هو علّة الكائنات ،فالنتيجة أنّه عل ٌم بها .هناك من اعرتض عىل هذا
االستدالل وقال :إذا كان العلم هو نفس العلم الحصويل والتص ّوري ،مبعنى أنّه العلم باملاهيات ،فهذا الكالم مردو ٌد
بداعي أ ّن العلم باملاهية ليس علامً بعلّتها ،ومن املستحيل أن يكون علم الخالق تعاىل تص ّورياً ،إذ يرتت ّب عىل ذلك
كون علمه انفعالياً؛ ولكن إذا كان العلم علامً بالوجودات وليس باملاهيات فهو عل ٌم بحقيقة العلّة واملعلول عىل
حضوري أل ّن وجود العلّة يعني وجود املعلول بنح ٍو أت ّم خالفاً للامهية التي ال ميكن
ح ٍّد سواء ،وهو بالتايل عل ٌم
ٌّ
أن تكون فيها ماهية العلّة عني ماهية املعلول ألن املاهيات متباين ٌة بالذات.
إذن ،العلّية والدليل مقولتان مختلفتان عن بعضهام يف جميع األحوال ،ومن املؤكّد أ ّن العلّية التجريبية
[[[
والعلم االنفعايل هكذا ،لك ّن العلّية الوجودية ليست كذلك.
الذين تص ّدوا لرشح آراء فريدريش هيجل وتحليلها عجزوا عن وضع تربيرات لها واالستدالل عىل صوابها ،إال
بكل وضو ٍح .إن أردنا بيان جوانب هذا املوضوع عىل أساس مبادئنا الفلسفية
أنّنا لو تأ ّملناها قليالً ألدركنا مراده ّ
ٍ
حينئذ من اإلميان بالله تعاىل بصفته
أقل تقدي ٍر بشكلٍ يتقارب معه ،فال ب ّد
وبشكلٍ ينسجم مع رأي هيجل أو عىل ّ
ٌ
رش
أي إجبارٍ .هناك
اختالف بني األمر الذي يقبل الذهن لـ ّميته بشكلٍ مبا ٍ
أمرا ً يقبله الذهن مبارش ًة من دون ّ
فيكون اإلقرار به طبيعياً ،وبني األمر الذي يقبله باإلجبار ليك يع ّده دليالً عىل بطالن ما يقابله ،أي إنّه يقبله ألنه

[[[  -المصدر السابق ،ص .200
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ال ميتلك دليالً يعتمد عليه إلثبات هذا البطالن؛ ومن جه ٍة أخرى عندما يبطل األمر املقابل بالربهان فهذا يعني
أنّنا ملزمون بقبول ما يقابله ،إذ ليس من املمكن بطالن كال األمرين معاً ،وحسب القواعد املنطقية ال ب ّد من
دليل عىل وجود اآلخر؛ وبطبيعة الحال فإ ّن اإلقرار
اإلذعان بوجود أحد النقيضني ،وهذا يعني أ ّن بطالن أحدهام ٌ
ٌ
واضح
اختالف
ذهني ،لك ّنه ليس إقناعاً ،وكام هو معلو ٌم هناك
بوجود أم ٍر عىل أساس بطالن نقيضه هو إلزا ٌم
ٌ
ٌّ
بني إجبار الذهن عىل قبول أم ٍر وبني إقناعه بذلك ،ففي كثري من األحيان يلتزم اإلنسان جانب الصمت إزاء أحد
األدلّة املطروحة إال أ ّن ّ
الشك يف داللته يبقى كامناً يف باطنه.
مـم ذكره التأكيد عىل رضورة البحث عن العلّة األوىل واإلقرار بوجودها ،ولكن مبا أ ّن الذهن غري
أراد هيجل ّ
قاد ٍر عىل إدراكها بشكلٍ مبارشٍ ،فهو يقبلها حذرا ً من الوقوع يف ف ّخ التسلسل ،ومع ذلك فهو يدرك أنّه ال مف ّر من
كل علّ ٍة أخرى وبني سائر
حدوث هذا التسلسل ،لذا ليس من املمكن معرفة الفرق بني العلّة األوىل املستغنية عن ّ
العلل التي هي بحاج ٍة إىل علّ ٍة تتق ّوم بها .هذا الكالم يعني أنّنا عاجزون عن فهم السبب الذي جعل العلّة األوىل
علّ ًة أوىل ،ولك ّننا إن بحثنا عن الغاية سوف ندرك غاي ًة تكون غائيتها عني ذاتها بحيث ال تحتاج إىل غاي ٍة أخرى.
باعتقادنا هناك مشكلتان فلسفيتان أسفرتا عن ظهور ٍّ
شك لدى هيجل وأمثاله بالنسبة إىل العلّة األوىل ،واىل
اآلن مل تطرح الفلسفة الغربية إجاب ًة شافي ًة لهام ،إحداهام تتمحور حول موضوع أصالة الوجود واألخرى ترتبط
باملناط يف حاجة املعلول إىل العلّة .بحثنا الراهن ليس يف صدد بيان أصالة الوجود أو املاهية ،ولكن نشري إىل ذلك
بشكلٍ
مقتضب ونقول :القول بأصالة املاهية هو رأي بدايئ غري دقيقٍ  ،فعىل أساسه تكون ذات الله تعاىل كسائر
ٍ
مرفوض جمل ًة وتفصيالً ،فحتّى القائلني بأصالة املاهية أنفسهم ال
الذوات التي لها ماهي ٌة وجوديةٌ ،وهذا األمر
ٌ
يرتضون به ألنهم يع ّدون ذاته املق ّدسة وجودا ً محضاً؛ لذا فاألسئلة اآلتية تطرح نفسها هنا :ما السبب يف حاجة
كل ٍ
ذات إىل علّ ٍة وعدم افتقار ذات الله تعاىل إىل أيّة علّ ٍة؟ لـِ َم ذات الله تعاىل واجبة الوجود يف حني سائر الذوات
ّ
ٍ
ماهيات عرض عليها الوجود؟
ممكنة الوجود؟ أَليس جميع الذوات عبارة عن
أ ّما بالنسبة إىل الرأي القائل بأصالة الوجود ،فالقضية تختلف بالكامل ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الحكيم
صدر الدين الشريازي (املال صدرا) هو الرائد يف طرح هذا املبدأ.
إذن ،ذوات األشياء استنادا ً إىل نظرية أصالة املاهية ليست من سنخ الوجود ،وال ب ّد من وجود مصد ٍر يفيض
الوجود عليها وهو الذي نع ّده علّ ًة لها .ولكن استنادا ً إىل نظرية أصالة الوجود فإ ّن ذوات األشياء هي عني
وجودها ،إذ ليس هناك ذات تحتاج إىل مصد ٍر يفيض الوجود عليها .إذن ،لو اقتضت الرضورة أن تفيض العلّة
الخارجية أمرا ً إىل اليشء ،فهذا الفيض يف الحقيقة هو ذات اليشء وعني وجوده وليس أمرا ً عارضاً مضافاً إىل ذاته.
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بعد هذا االستدالل يُطرح السؤال اآليت :هل من الواجب إفاضة الوجود  -مبا هو وجود  -من قبل مصد ٍر آخر؟
إن كانت اإلجابة (نعم) سوف يرتت ّب عليها أ ّن الوجود مبا هو وجود يكون عني الفيض واالرتباط والتعلّق بالغري،
مـم يعني أنّه عني التقيّد .فيا ترى هل أ ّن األمر هكذا ح ّقاً أو
وكذلك يكون عني األثر ،ومن ثم فهو متأ ّخ ٌر رتب ًة ّ
جانب آخر غري ما ذكر؟ لإلجابة نقول :حقيقة الوجود يف عني اتّصافها مبراتب ومظاهر مختلفة ،فهي ليست
هناك ٌ
أكرث من كونها حقيقةً ،لذا ليس من شأنها بتاتاً أن توجب حاجة املوجود إىل يش ٍء آخر ،إذ إ ّن معنى الحاجة يف
الوجود يختلف عن الحاجة يف املاهية ،فالحاجة يف الوجود تعني عني النقص والفقر ،لذا لو كانت حقيقة الوجود
كذلك للزم تعلّقها بحقيق ٍة أخرى غري ذاتها؛ يف حني أنّها ال متتلك تص ّورا ً لهذا الغري.
كل يش ٍء مغاي ٍر لذات الوجود يع ّد عدماً أو ماهي ًة اعتباري ًة متناسق ًة مع العدم ،وعىل هذا
من املؤكّد أ ّن ّ
األساس نقول إ ّن حقيقة الوجود من اذ كونها حقيق ًة للوجود توجب استقالله واستغناءه عن غريه ،كام توجب
بكل صورها ،يف حني أ ّن الحاجة والتق ّيد والتعلّق
إطالقه وعدم تق ّيده ،فضالً عن إنّها توجب تجريده عن العدمية ّ
مـم هو ليس وجودا ً رصفاً بحيث يكون
بالغري هي أمو ٌر تنسجم مع العدمية ،أي أنّها من إحدى الجهات تنشأ ّ
معلوالً لغريه ومتأ ّخرا ً رتب ًة عنه.
الوجود من حيث كونه وجودا ً محضاً يوجب استقالل املوجود واستغناءه عن غريه ،ومبا يف ذلك العلّة؛ يف
حني افرتاض أنّه بحاج ٍة إليها يعني عدم كونه حقيق ًة للوجود ،وهذا معنى صدوره من فيض الذات اإللهية
املباركة؛ وسوف يرتت ّب عىل األمر الذي يتلقّى الفيض أنّه يصبح متأ ّخرا ً رتب ًة ومفتقرا ً إىل املفيض الحقيقي.
إذن ،استنادا ً إىل الرأي القائل بأصالة الوجود تكون النتيجة أ ّن الربط بني رأي العقل وحقيقة الوجود يعني أنه
تحق َّق استغنا ٌء ورتب ٌة عليا ،وهذا يعني أ ّن حقيقة الوجود تكافئ الوجوب الذايت ،وكام قال هيجل فالصورة املعقولة
لحقيقة الوجود هي استغناؤها عن العلّة .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن الحاجة إىل العلّة تعني التق ّيد والتأخّر يف الرتبة
[[[
عن حقيقة الوجود ،وبتعبريٍ يناسب رأي هيجل نقول إ ّن الحاجة للعلّة هي الصورة غري املعقولة للوجود.

 الله يف فلسفة هيجلفريدريش هيجل يؤمن بوجود إل ٍه يختلف عن اإلله الذي يؤمن به املا ّديون وأتباع األديان الساموية عىل ح ٍّد
[[[
سواء ،فهو يؤمن بإل ٍه ليس خارجاً عن نطاق هذا العامل وال يع ّده العلّة األوىل.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،1ص .499 - 494
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .202
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كل ما سواها ،ومن هذا
طبقاً ملبادئ الفلسفة الهيجلية ،فالديالكتيكية متق ّوم ٌة بذاتها وهي يف غنى عن ّ
املنطلق فاإلله املطروح فيها ليس علّ ًة للكون ،بل هو فكر ٌة مطلق ٌة ممتزج ٌة مع منظومتها املا ّدية ،لذا أصبحت
الرب الحقيقي ،وميكن القول إنّها تؤمن مبثا ٍل مطلقٍ تع ّده إلهاً .النتائج التي
مبادؤها الفلسفية إلحادي ًة تنكر ّ
الخاصة ،إال أ ّن اإلشكال الذي يطرح عليه
توصل إليها هذا الفيلسوف صحيح ٌة عىل وفق حساباته ومتب ّنياته
ّ
ّ
يتمحور حول املق ّدمات واألصول التي ارتكز عليها ،وأحد األصول التي ارتكزت منظومته الفكرية عليها هو أنّه
يبي شيئاً
قيّد مه ّمة الفلسفة يف بيان حقائق الكون وليس تعليله ،وذلك من منطلق اعتقاده بكون التعليل ال ّ
وال يقنع أحدا ً ،وذلك لسببني:
كل يش ٍء يف تسلسل علله ال ب ّد من أن ينتهي إىل علّة العلل.
أ ّوالًّ :
تجريبي ترتت ّب عليه أمو ٌر وجودي ٌة من سنخ القضية املطلقة العا ّمة وليست املنطقية
ثانياً :العلّية هي أم ٌر
ٌّ
سبب لوجود األمر الكذايئ أيضاً،
الرضورية ،والذهن عىل هذا األساس يدرك من خالل التجربة بأ ّن وجود كذا أم ٍر ٌ
وجودي وليس منطقياً.
وهو بالطبع أم ٌر
ٌّ
اإلشكال األ ّول الذي يطرح عىل هذا الرأي هو أ ّن التعليل سيصل إىل طريقٍ مسدو ٍد يف نهاية املطاف ،أل ّن
علّة العلل تبقى دون توضي ٍح ،وثاين إشكا ٍل هو أ ّن العلّة ليس من شأنها أن تكون موضّ ح ًة يف بادئ األمر ،إذ من
الناحية العقلية ليس هناك ٌ
فرق بني تبخّر املاء إثر ارتفاع درجة الحرارة أو انجامده عند انخفاضها ،ولكن هناك
مواضيع تع ّد توضيحي ًة يف واقع الحال وتتمثّل يف القضايا التي تتطلّب رشحاً وتحليالً ،أي حينام يت ّم استكشاف
قضي ٍة من باطن قضي ٍة أخرى أو استنتاج مسأل ٍة من أحد املواضيع ،ففي هذه الحالة يصوغ العقل قضي ًة حقيقي ًة
ليست خارج ًة عن طبيعة األمر ،وكأنّه يقول :إن أُريد للقضية أن تتحقّق فال ب ّد من أن تكون كذلك وال ميكن أن
تكون بشكلٍ آخر .هذه القضية يف الحقيقة هي من سنخ القضايا التحليلية ،واستنادا ً إليها وصف أرسطو الربهان
وتركيب ،اذ إ ّن املق ّدمات عبار ٌة عن تحليلٍ والنتائج هي الرتكيب .هذه املسائل يستنتجها الذهن ،أي
تحليل
بأنّها ٌ
ٌ
إن افرتضنا أ ّن (أ) هو ذات (أ) ،فليس من املستحيل حمل (ب) عليه ،ومن ناحي ٍة أخرى إن كان (ب) هو ذات
(ب) فمن املمكن حمل (ج) عليه ،ومن ثم فاملنطق والرضورة يقتضيان حمل (ج) عىل (أ) ،وخالف هذا األمر
ٌ
محال؛ ولكن كيف ميكن تطبيق هذه القاعدة عىل مسألة تبخّر املاء إثر الحرارة وكيف بإمكاننا إثبات أ ّن انجامده
مستحيل؟ هذا األمر يف الواقع ليس مستحيالً بحسب القواعد العقلية ،وهو ما استنتجناه لح ّد
ٌ
يف هذه الحالة
اآلن ،إذ ليست هناك رضور ٌة توجب تحقّقه.
حينام يتمحور الحديث حول الرضورة املنطقية سوف يتبادر إىل الذهن مبدأ االستغناء عن العلّة ،أي إن
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كان أحد األشياء موجودا ً بالرضورة ال لعلّ ٍة ،فإ ّن افرتاضه يكون كافياً ،ذلك أل ّن الذايت ال يُعلّل .مثالً حينام نقول
(اإلنسان حيوانٌ) فإن كان كذلك باإلمكان فهو مفتق ٌر إىل علّ ٍة ،ولكن مبا أنّه كذلك بالرضورة فهو ليس محتاجاً إىل
علّ ٍة .وحسب القواعد العقلية فالعلّية تطرح عندما تكون العالقة بني الشيئني إمكاني ًة وليست رضوريةً ،وأفضل
جعل اللهُ املشمش َة مشمش ًة
ما قيل عىل هذا الصعيد هو كالم العلامء القدامى يف مبحث (الجعل) ،اذ قالوا« :ما َ
ٍ
ولكن أوجدها» ،فالجعل إ ّما أن يكون متعلّقاً باملاهية أو بالوجود ،وهو يف كال الحالتني عبار ٌة عن جعلٍ
بسيط.
استنادا ً إىل ذلك فالجاعل يجعل لإلنسان وجودا ً ال أن يجعل وجود اإلنسان وجودا ً؛ ولو تعلّق الجعل بالوجود فهو
يتعلّق باملاهية عرضياً ،أي مجازا ً .خالصة الكالم أ ّن الجعل ال يتعلّق بالوجود واملاهية حقيقةً ،ومن ثم هام ليسا
مجعولني ألنهام ذاتيني حسب مبادئ املنطق اإليساغوجي ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل ذايت الربهان ،مثالً قولنا:
(اإلنسان ممكن بالرضورة) يعني أنّنا متى ما تص ّورناه سنتص ّور اإلمكان مالزماً لذاته ،وحسب القواعد الفلسفية
[[[
فالذايت ال يعلّل.

 وحدة الذهن والخارجمن األصول التي يتب ّناها هيجل ،وحدة الذهن والخارج  -وحدة املعقول والواقع  -مبعنى أنّه ال يتّفق معنا
حول مبدأ الفصل بينهام ،اذ رفض وجود أمو ٍر ذهني ٍة وأخرى عيني ٍة من منطلق اعتقاده بأ ّن الذهن هو عني
الخارج ومن ثم فالخارج يكون نفس الذهن ،أي إنّهام وجهان لعمل ٍة واحد ٍة ولهذا السبب نجد أ ّن الذهن البرشي
[[[
تكامل عىل م ّر التأريخ تزامناً مع تكامل عينه  -بدنه  -لذا ال ميكن القول إ ّن الخارج يكون مقابالً للذهن.
لقد حاول هذا الفيلسوف كرس الحاجز املوجود بني الذهن والخارج ،لذلك أكّد عىل كونهام شيئاً واحدا ً وليسا
أمرين مستقلّني عن بعضهام ،وأراد إثبات أنّهام عنوانان لحقيق ٍة واحد ٍة [[[.بنا ًء عىل هذا فقد رفض القول بكون
الذهن شيئاً والخارج شيئاً آخر ،إذ إ ّن تكامل العامل هو تكامل العلم نفسه ،وتكامل العلم هو عني تكامل الفلسفة،
وكذا هو الحال بالنسبة إىل الذهن ،اذ دامئاً ما يسري وراء الدليل؛ والعامل املا ّدي  -عامل الخارج  -أيضاً يجري وراء
ّ
يستدل ،بل االستدالل
الدليل .كام نالحظ فهو يشبّه حركة العامل بحركة الذهن ،لذلك يؤكّد عىل أ ّن الذهن وحده ال
[[[
يحدث أيضاً يف الخارج [[[،وهذا يعني أ ّن االستدالل هو األساس يف عامل الذهن والخارج عىل ح ٍّد سواء.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .886 - 884
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .194
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .501
[[[ -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .280
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .200
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فكل أم ٍر من شأنه أن يُنسب إىل الذهن ال ب ّد من أن يُنسب إىل الخارج أيضاً،
طبقاً ملتب ّنيات هيجل الفكرية ّ
لذا إن نسبنا اإليجاب إىل الذهن وقلنا إنّه هو الذي يوجب تحقّق اليشء يف الخارج ،ففي هذه الحالة يجب وأن
ننسب نفس هذا األمر إىل الخارج أيضاً ونقول إنّه يوجب تحقّق اليشء يف الذهن؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل
[[[
اإلنكار الذي يقابل اإليجاب ،فهو يف الذهن والخارج واح ٌد.

 آراء الفالسفة املسلمني حول الذهن والخارجال ّ
فكل منهام يسري يف مجرى مح ّد ٍد ،إذ إ ّن القضايا
شك يف أ ّن الذهن والخارج أمران مستقالن عن بعضهامٌّ ،
الذهنية تتح ّرك من املق ّدمة إىل النتيجة؛[[[ فإنّهام ليسا من سن ٍخ ٍ
واحد ،أل ّن طبيعة النشاط الذهني تختلف بالكامل
عن الحركة املتع ّينة يف الخارج وهناك كثري من الحقائق الذهنية التي ليس لها نظ ٌري يف الخارج مطلقاً ،بل ال ميكن أن
يكون لها نظ ٌري بتاتاً ،ومن جملتها القضايا الفلسفية ،فعىل سبيل املثال بإمكاننا أن نتص ّور ألحد األمور كرث ًة  -تع ّددية
 يف الذهن ونجعل لها محموالً وموضوعاً ث ّم نوجد عالق ًة بني املحمول واملوضوع  -عىل نحو الرضورة العقلية  -لك ّنمستحيل يف أرض الواقع ،إذ إ ّن محموله وموضوعه متّحدان كام ال توجد كرث ٌة فيه ،ومن ثم ال تطرح
ٌ
هذا التص ّور
قضية كون العالقة بينهام رضوري ًة أو غري رضوري ٍة ،فالكرثة من ابتكارات الذهن ،اذ يوجدها ث ّم يرتّب عليها عالق ًة بني
ٌ
محمول وبينهام عالق ٌة
األجزاء .مثالً نقول يف املعنى الذهني لعبارة (اإلنسان حيوانٌ)( :اإلنسان) موضو ٌع و(الحيوان)
مـم جعله موضوعاً ،والحيوان
رضوري ٌة وكذلك نسب ٌة رضوريةٌ ،ومن البديهي أ ّن اإلنسان له معنى ّ
خاص يف الذهن ّ
الخاص به فجعله محموالً يحمل عىل ذلك املوضوع رضورةً .أ ّما يف عامل الخارج فالقضية تختلف متاماً،
أيضاً له معناه ّ
فهل يا ترى لدينا يش ٌء يتّصف باإلنسانية يف مقابل الحيوانية؟ أي هل هام أمران متباينان يف الخارج وبعد ذلك تحقّق
ارتبا ٌط فيام بينهام أو أنّهام أم ٌر واح ٌد بحيث يكون املوجود إنساناً وحيواناً يف آنٍ ٍ
واحد؟

بكل وجوده إنسا ٌن
عم ذكر ،نقول( :أ) يف الخارج هو كائ ٌن ال تختلف إنسانيته عن حيوانيته ،فهو ّ
لإلجابة ّ
ٍ
واحد ،كام أنّه ليس ّ
وحيوا ٌن يف آنٍ
متكثا ً ،لذا يف هذه الحالة ال حاجة لوجود عالق ٍة رضوري ٍة من سنخ العالقات
ّ
املتكثة  -املتع ّددة  -التي ترتبط
التي تربط بني شيئني أو أكرث ،فهذا النمط من العالقات إنّ ا يتحقّق بني األشياء
أجزاؤها مع بعضها بالرضورة .إذن ،معنى قولنا (اإلنسان يف عامل الخارج حيوا ٌن بالرضورة) هو أ ّن املوجود يف
الخارج إنسا ٌن وبذاته حيوا ٌن أيضاً ،أي ال ميكن تجريده من الحيوانية؛ لذلك ليس من الصحيح قول إنّه إنسا ٌن
مرتب ٌط مع حيوانٍ  .برأينا يبدو أ ّن هذا املثال ٍ
كاف إلثبات الفرق بني عاملي الذهن والخارج.
[[[  -المصدر السابق ،ص .542
[[[  -المصدر السابق ،ص .200
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من املؤكّد أ ّن القضايا الرضورية ال ب ّد من أن تكون من هذا السنخ ،مثالً عندما نقول ( )25 = 5 x 5فالذهن يرى
مختلف عن ( ،)25أي إنّه يرى ما يساويهام أمرا ً آخر ،ومن ث ّم يوجد عالق ًة فيام بني األمرين ،لك ّن
أ ّن ( )5 x 5أم ٌر
ٌ
هاتني املق ّدمة والنتيجة ليستا موجودتني يف الخارج ،أي ليست لدينا كرث ٌة يف الخارج.
ومسهب يف ضمن مبحث
ٍ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الحكيم ابن سينا قد وضّ ح هذه القضايا بشكلٍ رائعٍ
(الربهان) ،كام أ ّن الفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط وصفها بأنّها قضايا تحليلية.
كام هو معلو ٌم فإنّنا يف القضايا التحليلية نستنتج املحمول من املوضوع من دون أن نع ّده معلوالً له ،ذلك
ألنّهام ليسا وجودين متاميزين يك يقال بوجود عالق ٍة علّي ٍة بينهام ،فذات املوضوع يف هذا النمط من القضايا
تكفي الستنتاج املحمول كام يف قضية (اإلنسان حيوانٌ).
مستقل ،ناهيك عن أ ّن املوضوع قد يكون علّ ًة
ٌّ
فلكل من املوضوع واملحمول وجو ٌد
أ ّما يف القضايا الرتكيبية ٍّ
لوجود املحمول ،أل ّن العلّة واملعلول لهام وجودان مختلفان ،لذا فالعلّية التي تربط بني املوضوع واملحمول تعني
تحقّق االثنينية فيام بينهام .الفالسفة القدماء الذين سبقوا فريدريش هيجل م ّيزوا بني األمرين ،ونحن عىل هذا
األساس بادرنا أل ّول م ّر ٍة إىل الفصل بني الرضورات الفلسفية واملنطقية يف هوامش كتاب (أصول الفلسفة واملذهب
معيٍ.
الواقعي) عىل وفق أُ ٍ
سلوب ّ
رضورة ترت ّب العلّة عىل املعلول هي يف الحقيقة من الرضورات الفلسفية ،فلو فرضنا يف عامل الخارج أ ّن (أ)
علّ ٌة لـ (ب) فمن البديهي هنا وجود عالق ٍة رضوري ٍة بينهام ،وهي التي يس ّميها علامء الفلسفة (رضورة بالغري)،
ومن ثم أن ها من سنخ الرضورات املتع ّينة .إذن ،حينام نتح ّدث عن مفهومي الذهن والخارج نقصد أ ّن الرضورة
ولكل ٍ
مستقل عن اآلخر ،أي إنّهام
ٌّ
عيني
املتع ّينة تقتيض وجود طرفني رضوريني يف القضية ّ
واحد منهام وجو ٌد ٌّ
أمران متاميزان عن بعضهام؛ أما يف مجال الرضورة الذهنية فنقصد أ ّن طريف القضية فيهام وجو ٌد واح ٌد غري ّ
متكثٍ.
حل مشكلة املعرفة فال مناص لنا من اللجوء
باطل ،لذا إن أردنا ّ
خالصة الكالم أ ّن القول بوحدة الذهن مع الخارج ٌ
إىل أصول الفلسفة اإلسالمية ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلامء الغربيني أنفسهم انتقدوا هيجل عىل رأيه القائل
محصناً ويستحيل عليه الوقوع يف الخطأ ،أي
بوحدة الذهن والخارج مؤكّدين عىل أ ّن الذهن يف هذه الحالة يصبح ّ
إ ّن الذهن عىل هذا األساس ال ميكن أن يخطئ بتاتاً ،إذ ليس من املمكن تص ّور الخطأ يف عامل الخارج والواقع ،ومن
مـم الذي يعني عدم ات ّحاده مع الخارج،
ثم سيكون ّ
كل تص ّو ٍر صحيحاً! إال أ ّن ّ
الحق هو تعلّق الخطأ بالذهن فقط ّ
ولكن حسب رأي هيجل فإ ّن جميع املعقوالت يجب أن تكون صحيح ًة رغم أ ّن كثريا ً منها غري معقو ٍل بتاتاً.
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املؤاخذة األخرى التي تطرح عىل هذا الرأي هي أ ّن الذهن من خصائص اإلنسان ،لذا لو ج ّردنا الكون من
بكل ٍ
تأكيد ،فاإلنسان يع ّد واحدا ً من الحقائق املوجودة
باطل ّ
اإلنسانية سوف ال تبقى فيه أيّة حقيق ٍة! هذا الكالم ٌ
[[[
يف العامل وذهنه يستكشف الحقائق األخرى ،لذا فهو ليس عني الحقيقة الفريدة التي ال توجد حقيق ٌة غريها.

 املعرفةبعض أساطني الفلسفة يف العامل وال س ّيام يف قا ّرة أوروبا ،مثل إميانوئيل كانط وفريدريش هيجل ،تط ّرقوا إىل

رشح وتحليل املسائل املعرفية وتحليلها وحاولوا توضيح مكامن الغموض فيها ،وخالل بحوثهم الفلسفية أدركوا
[[[
رضورة بيان ما كان غامضاً منها إال أنّهم كام يبدو مل يفلحوا يف مساعيهم عىل هذا الصعيد.
كل من كانط وهيجل عىل أ ّن املعرفة ذات مرحلتني ،إحداهام علمية واألخرى فلسفية،
وقد ات ّفق رأي ٍّ
وقد أزال هيجل الحجاب بني الذهن والخارج وع ّدهام شيئاً واحدا ً لدرجة أنّه ع ّد جميع اإلشكاالت التي طرحت
لـم تص ّور الفالسفة أ ّن الذهن يش ٌء والخارج
حول قضية املعرفة ناشئ ًة من القول باالثنينية فيام بينهام ،وقالّ :
رش
يش ٌء آخر ،فُسح املجال لطرح هذه اإلشكاالت وتساءلوا قائلني :هل أ ّن املوجود يف الذهن عبار ٌة عن تصوي ٍر مبا ٍ
[[[

للخارج أو أنّه يش ٌء كام ٌن فيه يضيفه إىل ما تلقّاه من الخارج لتتحقّق املعرفة؟

كام ذكرنا آنفاً فهذا الفيلسوف يرى أ ّن الذهن والخارج يش ٌء واح ٌد وكأنّهام وجهان لعمل ٍة واحد ٍة ،أي إ ّن
الذهن هو الخارج والخارج هو الذهن ،ومن ثم فالذي يكون موجودا ً يف الذهن ليس صور ًة ملا هو موجود يف
الخارج ،وعىل هذا األساس ميكن تشبيه الذهن بآلة التصوير التي تعكس الصور الخارجية ،إذ ليس املوجود يف
يعب
الذهن أمرا ً مركّبا من قضايا ذهنية أ ّولية وقضايا ترده من الخارج ،بل املفهوم الذي يس ّمى (ذهن)  -أو كام ّ
عنه هيجل بـ (فكرة  - )ideaمتّح ٌد مع ما يس ّمى (خارج) وليست بينهام أيّة ازدواجي ٍة ،أي ليس لدينا يش ٌء اسمه
فكرة يضاف إىل يش ٍء آخر اسمه ما ّدة ،بل املا ّدة تؤ ّول إىل الفكرة والفكرة تؤ ّول إىل املا ّدة ،وهذا يعني أ ّن الفكرة
إذا انفصلت عن نفسها تصري ما ّدةً ،واملا ّدة بدورها ترجع إىل أصلها فتصبح فكر ًة يف مرتبة الكامل خالل مرحلتني؛
تتجل يف شكلني .استنادا ً إىل هذا الكالم فاملعلومات
وهام مرحلتان لحقيق ٍة واحد ٍة ،أي إنّهام حقيق ٌة واحد ٌة ّ
تتحصل لدينا بنح ٍو آخر ومن ثم فإ ّن مشكلة املعرفة سوف تطرح يف صيغ ٍة أخرى ال وجود لالثنينية بني الذهن
ّ
والخارج فيها ،إذ لو ص ّحت هذه النظرية يصبح العالـِم واملعلوم أمرا ً واحدا ً ،أي إ ّن العالـِم عني املعلوم والعكس
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص 889 ،542 ،541 ،201 ،200 ،198 ،197؛ مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .164 - 166
[[[  -المصدر السابق ،ص .409
[[[  -المصدر السابق ،ص .491
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صحيح؛ ومن هنا يتّضح لنا الفرق بني مقوالت كانط وهيجل ،فاأل ّول ع ّد املقوالت بأرسها ذهني ًة وجعلها يف مقابل
ٌ
الخارج ،يف حني أ ّن الثاين ع ّدها واحد ًة  -ذهني ًة خارجي ًة  -وج ّردها من االثنينية.
املشكلة األساسية التي تعرتض هذه النظرية تكمن يف تعيني األخطاء وتصحيحها ،فالذهن ميكن أن يخطئ
إال أ ّن الخارج  -الواقع  -ليس كذلك ،بل ال معنى الفرتاض حدوث الخطأ عىل أرض الواقع ،إذ لو عددنا الذهن
والخارج أمرا ً واحدا ً لوجب القول بأ ّن الذهن ال ميكن أن يخطئ ألنّه متّح ٌد مع الواقع الخارجي الذي ال يطرأ عليه
الخطأ بوج ٍه ،يف حني الحقيقة عىل خالف ذلك ،إذ من البديهي مبكانٍ طروء الخطأ عىل الذهن.
فلسفي
كل موضو ٍع
حل لهذا اإلشكال عىل أساس مبدأ (تكامل الحقيقة) ،اذ قال إ ّن ّ
حاول هيجل وضع ٍّ
ٍّ
طرح يف العامل يع ّد رضباً من الحقيقة ألنه يوضّ ح مرحل ًة من مراحل الواقع ،ومن املؤكّد أ ّن املواضيع الفلسفية
جنب ،ففلسفة أفالطون هي من الحقائق الثابتة وكذا هو الحال بالنسبة
والقضايا الواقعية قد تكاملت جنباً إىل ٍ
التغي والتكامل .كالم هيجل
ٌ
متغي
ومتكامل فالحقيقة أيضاً تتّصف بهذا ّ
إىل فلسفة أرسطو ،ومبا أ ّن الواقع بذاته ّ ٌ
حل للمشكلة وتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه ،فعاد ًة ما نجد فيلسوفني معارصين
هذا ليس من شأنه وضع ٍّ
ٍ
ٍ
واحد ويف مكانٍ
لبعضهام يطرحان يف آنٍ
واحد نظريتان تختلفان عن بعضهام ،بل قد تكونان متناقضتني فيام
[[[
أقل تقدي ٍر ال ب ّد من أن تكون خاطئ ًة قطعاً.
ثابت أ ّن إحداهام عىل ّ
بينهام بالكامل ،ونتيجة ذلك كام هو ٌ

 -2القضايا التجريبية والرضورية
تط ّرق هيجل إىل بيان مجموعة من املسائل الفلسفية ،وقد أكّد عىل وجود بعض القضايا التي ميكن ع ُّدها
رضور ٍ
ات عقلي ًة ال يجوز افرتاض ما يتضا ّد معها مطلقاً ،أي ال ميكن تص ّور خالفها بتاتاً ،كالقضايا الرياضية ،اذ ع َّدها
قضايا تحليليةً .مثالً يقول علامء الرياضيات إ ّن مجموع زوايا املثلّث يبلغ  180درج ًة أو يساوي زاويتني قامئتني،
والعقل يحكم بص ّحة هذه القاعدة بالرضورة ،أي إنّه لو أراد تص ّور مثل ٍّث ،فهو مبارش ًة يحكم بأ ّن الرضورة تقتيض
أن يكون شيئاً مجموع زواياه  180درج ًة من دون أدىن ٍ
نقص أو زياد ٍة .وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع القضايا
املطروحة يف املباحث املنطقية والفلسفية ،أي إنّها رضوري ٌة بأجمعها وليس من املمكن تص ّور أم ٍر يتعارض معها،
واألمثلة يف هذا املضامر كثري ٌة ال حرص لها ومن جملتها استحالة اجتامع النقيضني أو ارتفاعهام؛ ولكن هناك قضايا
تجريبي ٌة ال يضفي لها العقل أيّة رضور ٍة لدى تص ّوره لها ،بل يصفها كام استقبلها ،فنقول هي كذلك ألنّنا ج ّربناها
أو شاهدناها بهذا الشكل ،واملثال الذي استشهد به هيجل يف هذا املجال هو تبخّر املاء ،إذ قال إ ّن البرشية يف
جميع تجاربها أدركت أ ّن املاء يتبخّر لدى بلوغه درجة الغليان ،ث ّم وصفت هذه الحالة بـ (العلّية) ،ونحن نقول
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .278 ،275 ،355 ،354
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إ ّن الحرارة هي السبب يف تبخّر املاء ،كذلك نقول إ ّن انخفاض درجة حرارته دون الصفر هي السبب يف انجامده.
من اآلراء املعهودة عن هذا الفيلسوف هو ع ّده األمور التجريبية قاطب ًة خارج ًة عن نطاق الرضورات العقلية،
فاإلنسان يحكم عىل ما يشاهد طبقاً ملشاهدته ،وعىل هذا األساس يحكم عىل كون النار سبباً لتبخّر املاء والربودة
سبباً النجامده ألنّه شاهد ذلك منذ والدته وال دخل لعقله يف هذه املشاهدة ،لذلك لو فرضنا أنّه شاهد عكس
لتغي حكمه اليوم طبقاً لهذه املشاهدة ،وهذا يثبت أ ّن العقل
ذلك ،أي انجامد املاء بالحرارة وتبخّره بالربودةّ ،
ال دخل له يف هذا الحكم ،أل ّن هذه الحالة تعكس قضي ًة موجود ًة عىل أرض الواقع كانت وما زالت موجود ًة
بهذه الصورة.
صحيح وال غبار عليه ،وقبل ذلك فالشيخ الرئيس ابن سينا أدرك هذه الحقيقة
كالم هيجل إىل هنا
ٌ
وأشار إليها يف آرائه الفلسفية مؤكّدا ً عىل كون التجربة هي املعيار يف العلوم الطبيعية لكن ال ميكن
استنتاج رضور ٍة من الرضورات العقلية عىل أساسها .إذن ،ما هو مدى ع ّد القوانني الطبيعية حسب هذا
الرأي؟ هل ميكننا الحكم عىل القوانني التجريبية اعتامدا ً عىل القوانني الفلسفية طبقاً ملبدأ العلّية؟ قيل
البت
هنا حينام تكون التجربة دليالً عىل وجود عالق ٍة بني األمرين ،كام يف مثال تبخّر املاء وانجامده ،ميكن ّ
ٍ
عندئذ بوجود علّي ٍة ،إذ لوال قانون العلّة واملعلول ملا حدث ما حدث ،ومن ثم فالعلّة الحقيقية ال ميكن
استبدالها بأيّة علّ ٍة أخرى مطلقاً؛ ولك ّن البحث يدور هنا حول ما إن كانت هذه العلّة هي نفسها التي
تتغي
ندركها يف ّ
حواسنا عن طريق التجربة أو ال ،فهذه العلّة غري مؤكّد ٍة األمر الذي جعل العلوم التجريبية ّ
بني الفينة واألخرى ،فكثريا ً ما تنسخ بعض القوانني وتستبدل بقوانني جديد ٍة .مثالً حينام شاهد التجريبيون
تسيه نحو مركز
الحجر وهو يسقط من األعىل إىل األسفل قالوا إ ّن الجاذبية موجود ٌة فيه وهي التي ّ
توصلوا إىل رأيهم هذا بعد تجارب مضنية دامت سنني مديدة لدرجة أنّهم اتّفقوا عىل ذلك،
األرض ،وقد ّ
تغيت الفكرة وطرحت قاعد ٌة جديد ٌة أكّدت عىل أ ّن الجاذبية موجود ٌة
ولكن بعد أن جاء إسحاق نيوتن ّ
يف مركز األرض وهي التي تستقطب الحجر نحوها ،وبعد ذلك طرحت النظرية النسبية التي أُعيد النظر
فيها إىل القواعد التي طرحت قبل ظهورها.
كل ما يحدث ال يخلو من علّ ٍة قد تس ّببت يف حدوثه ،ولك ّن البحث
استنادا ً إىل ما ذكر ،فالقدر املتيقّن هنا أ ّن ّ
يتمحور حول ما إن كان العلم قادرا ً عىل إدراك هذه العلّة أو ال ،إذ ال أحد يعلم ذلك ومن ثم من الخطأ مبكانٍ
نتوصل إليها بأنّها علّةٌ ،وحتّى لو متكّنا من خالل هذه العالقة تفسري سبب تحقّق أم ٍر ما ،لكن مع
ع ّد ّ
كل عالق ٍة ّ
ذلك ال ميكن ع ّد هذا التفسري علّ ًة حقيقيةً ،فال الحرارة علّ ٌة حقيقي ٌة لتبخّر املاء وال الربودة علّ ٌة حقيقي ٌة النجامده،
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كام ليست الجاذبية األرضية علّ ًة حقيقي ًة لسقوط الحجر من األعىل إىل األسفل.
ٌ
يل بني القوانني الطبيعية وقوانني العلّية ،فاإلنسان عىل سبيل املثال ال ميكن أن يبرص النور
هناك
اختالف ج ٌّ
يف الحياة الدنيا حسب القوانني الطبيعية إال إثر التناكح بني الذكر واألُنثى والذي يت ّم فيه تلقيح البويضة
بواسطة الحيمن ،ولكن هل ميكن القول إ ّن هذا القانون هو القانون األصيل الحاكم بحيث نطلق عليه عنوان
قانون العلّية؟ فهل تستحيل والدة إنسانٍ يف غري هذه الحالة؟ أَليس من املمكن نشوء خلي ٍة يف رحم املرأة
متتلك القابلية عىل أداء وظيفة الخلية الذكرية؟ العقل ال يف ّند هذا االفرتاض ،وإنّ ا يقول :حتّى اليوم شاهدنا
عملية الوالدة تجري بهذا النحو ،ولكن ليس من املستحيل أن تت ّم بنح ٍو آخر ،فمن املمكن حدوثها بشكلٍ آخر
يتغي ،وهذا
مل ندرك كُنهه حتّى اآلن ،وهذا االفرتاض ال يقدح بقانون العلّية وإنّ ا القانون الطبيعي هو الذي ّ
ما يطلق عليه (معجزة) ،لذلك ت ّم تعريف املعجزة بأنّها ٌ
خرق لنواميس الطبيعة.
نعود م ّر ًة أخرى إىل ما ذكره هيجل ،فقد قال :لو ا ّدعى أح ٌد النب ّوة وقال إ ّن معجزيت هي رسم مثل ٍّث يبلغ
كاذب قطعاً ،أل ّن العقل يحكم باستحالة ذلك ،وكام ذكرنا فاملعجزة تعني
مجموع زواياه  190درجةً ،فهو
ٌ
نقض قوانني الطبيعة ال قوانني العقل الثابتة .كام يجب تكذيبه فيام لو زعم أنّه قاد ٌر عىل فعل يش ٍء دون
علّ ٍة ،أل ّن العقل يحكم باستحالة حدوث يش ٍء من غري علّ ٍة ،ولك ّن األمر يختلف فيام لو ا ّدعى أنّه قاد ٌر عىل
فعل أم ٍر يتعارض مع القوانني الطبيعية ،أي فعل أحد األمور التي وصفها هيجل بأنّها ال قيمة لها وغاية ما يف
األمر أنّنا الحظناها هكذا ،ففي هذه الحالة ميكن تصديقه.
ٍ
برشوط معيّن ٍة ،يف حني القوانني الطبيعية
إذن ،القوانني العقلية ذات ماهي ٍة مطلق ٍة وليست مرشوط ًة
مرشوط ٌة بذلك ،فحينام نقول إ ّن مجموع زوايا املثلّث يبلغ  180درج ًة أو زاويتان قامئتان ،تكون النتيجة
قطعي ًة وال مجال الشرتاط أم ٍر آخر فيها بقول إن كان املقدار كذا فالنتيجة تتحقّق وإذا مل يكن كذا فال تتحقّق،
وذلك ألن النتيجة ثابت ٌة عقالً .أ ّما يف القوانني الطبيعية ،فيمكننا القول مثالً إ ّن قانون الجاذبية يقتيض حركة
الجسم األصغر بات ّجاه الجسم األكرب ،أي إ ّن األكرب يستقطب األصغر فيام لو مل يكن هناك مانعاً؛ فلو وضعنا
حاجباً بينهام حال دون حركة األ ّول نحو الثاين ففي هذه الحالة يتوقّف قانون الجاذبية وال يتحقّق.
خالصة ما ذكر أ ّن اإلنسان عاج ٌز عن استكشاف العلل الحقيقية ،فهي مكنون ٌة عنه وإنّ ا يتمكّن من معرفة
[[[
وجل وحده قاد ٌر عىل معرفتها جميعاً ألنّه علّة العلل.
بعض العالقات التي هي يف متناول إداركه ،والله ع ّز ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،تفسير قرآن (باللغة الفارسية) ،ج  ،2 - 1ص .215 - 211

206

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

 نظر ٌة تأريخي ٌة عىل النزعة الديالكتيكيةقبل عهد سقراط وأفالطون اعتمد الفالسفة عىل مبدأ الجدل يف االستدالالت التي كانت تهدف إىل تفنيد رأي
الخصم ،أي إ ّن املجادل مل يكن يسعى الستكشاف الحقيقة ،بل كان يعتمد عىل قدرته الجدلية إلفحام الطرف
عم إذا كان رأيه صائباً أو باطالً ،وقد أمست هذه الظاهرة ميز ًة للسوفسطائيني الذين ع ّدوا
اآلخر ّ
بغض النظر ّ
جدلهم ف ّناً بالغياً وأساساً للنزاعات اللفظية يف عني إقرارهم بعدم أه ّمية الحقيقة بالنسبة إليهم ،أل ّن هدفهم هو
وبأي نح ٍو كان.
الظفر عىل خصمهم مهام كلّف األمر ّ
بجانب إيجا ٍّيب بعد أن ركّزا جهودهام
تغيت وجهته يف فلسفة سقراط وأفالطون ،اذ ات ّصف
ٍ
مصطلح الجدل ّ
عىل كشف الحقيقة وتحصيل اليقني ورفضا مبدأ الجدل يف الظفر عىل الخصم ،وأطلقا عليه عنوان (ديالكتيك)
إال أ ّن أرسطو أعاد إىل هذا املصطلح معناه السابق وع ّده مبعنى الجدل الهادف للغلبة عىل الخصم ،يف حني أنّه
أطلق عىل الربهان الذي يهدف إىل كشف الحقيقة عنوان (أنالوطيقا) ،وبقي هذا العنوان حتّى القرن التاسع عرش
ٍ
مفهوم
مصطلحات أخرى مشابه ٍة ،ويف عهد هيجل ( 1831 - 1770م) طرح مبدأ الجدل يف ضمن
وطرح يف إطار
ٍ
ال ّ
خاصاً وأسلوباً معيّناً بغية منح الفرصة للعقل
يدل عىل الجمع بني الض ّدين أو النقيضني ،اذ اختار لنفسه منطقاً ّ
لكشف الحقائق فأطلق عليه اصطالح (ديالكتيك) [[[،وعىل هذا األساس أقحم مفهوم التناقض فيه ألنّه ع ّده رشطاً
ٍ [[[
ولكل ما هو موجود ،بل رأى أنّه يع ّم الوجود بأرسه من فك ٍر وطبيعة.
أساسياً للفكر ّ
الديالكتيكية الهيجلية يجتمع فيها الض ّدان والنقيضان ،لذا ال ب ّد لنا فيها من أخذ مسألتني بعني االعتبار ،هام:
كل يش ٍء يكون موجودا ً ومعدوماً يف آنٍ ٍ
واحد.
أ ّوالًّ :
ثانياً :التناقض الكامن يف األشياء هو األساس يف حركتها وتكاملها.

[[[

نظرية هيجل هذه يف عني كونها فلسفي ًة فهي منطقي ٌة أيضاً ،أي إنّها يف ضمن بيانها لحقائق األشياء فهي
مـم يعني اعتقاده
كل أم ٍر
تسلّط الضوء أيضاً عىل قانون الفكر ،ألنّه يرى ّ
ذهني واقعياً ويرى عكس ذلك صحيحاً ّ
ٍّ
[[[
بوجود نح ٍو من التطابق بني الذهن وعامل الخارج.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .72
[[[  -المصدر السابق ،ص 782؛ مرتضى مط ّهري ،علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .73
[[[  -المصدر السابق ،ص .783
[[[  -المصدر السابق ،ص .784
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الديالكتيك الذي طرحه هذا الفيلسوف يؤكّد عىل أ ّن حركة األشياء يف الذهن وعىل أرض الواقع تقترص عىل
ثالث مراحل هي اإليجاب والنفي ونفي النفي (الوجود والعدم والصريورة) [[[،أي إ ّن التغيري يحصل عرب الرصاع
بني املتناقضات ،وهذا الرصاع يفرز أمرا ً جديدا ً يسمى (الرتكيب) وهو بدوره يتصارع مع نقيضه .الهدف األساس
الذي يراد تحقيقة من وراء الفكر الديالكتييك هو تصوير عامل الطبيعة والذي هو يف حرك ٍة دائب ٍة وكأنّه يف غنى عن
بكل ٍ
تأكيد خاطئ ومرتك ٌز عىل مبادئ فلسفي ٍة ال أساس لها من الص ّحة ،فأطروحاته
كل أم ٍر ماورا ٍّيئ ،وهذا الفكر ّ
ّ
ٍ [[[
ال أساس لها من الص ّحة بتاتاً وال تنسجم مع املنطق القرآين بوجه.

 ماهية الحركةأي
الديالكتيكية الهيجلية تبدأ من الوجود ،فقد قال لو أنّنا نظرنا إىل الوجود مبا هو وجود بحيث نج ّرده عن ّ
عدمي  ،-وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه ال يرى اختالفاً بني العدم والوجود العدمي.
اعتبا ٍر آخر ،فهو عد ٌم  -وجو ٌد
ٌّ
إذن ،الوجود استنادا ً إىل هذا الرأي يعني اإليجاب ،والعدم يعني النفي ،ومن ث ّم يرتكّبان مع بعضهام لينتجان
تركيب من كال األمرين اذ
الحركة (الصريورة) [[[.الصريورة باعتقاد هيجل ليست وجودا ً وال عدماً ،وإنّا هي
ٌ
تركيب من الوجود والعدم [[[،أي إنّها مفهو ٌم
تتجسد يف الحركة التناقضية [[[،وعىل هذا األساس فالحركة هي
ّ
ٌ
منتز ٌع من أمرين عىل نحو الرضورة الذاتية املنطقية ،وهي من سنخ الالزم وامللزوم اللذين نع ّدهام يف مبادئنا
غنى عن الجعل ،إذ نقول إ ّن العالقة الذاتية تع ّد رضوري ًة بنفسها ومستغني ًة عن الجعل ألن الذايت ال
الفلسفية يف ً
ميتلك هوي ًة مستقلّ ًة عن ذاته ،وكذلك فإ ّن تع ّدد الذات والذايت هي تع ّددي ٌة يصوغها الذهن ،لذا فالذات والذايت
[[[
ال اختالف بينهام يف عامل الواقع ونفس األمر ،أي إ ّن هويتهام واحدةٌ.
طبيعي واآلخر ميتافيزيقي ،كام
الديالكتيكية الجدلية تقول :الوجود يعني الحركة وال وجود ألمرين أحدهام
ٌّ
ال يذهب أتباعها إىل القول بكون الطبيعة تعني الحركة وامليتافيزيقا تعني االستقرار واالستمرار والخلود؛ أي إ ّن
الوجود يف حقيقته يساوي الصريورة والحركة .وعىل هذا األساس فالحركة الديالكتيكية ليست كسائر الحركات،
كل
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص  .784هذا ما يعبّر عنه بالمثلّث الهيجلي أو مثلّث الديالكتيك ،بمعنى أ ّن ّ
ما يحدث في الطبيعة سببه تبدّل الشيء إلى ضدّه ،ث ّم هذا الض ّد يتح ّول إلى ضدّه ليحدث التركيب في مرحلة ثالثة .إذن ،المراحل الجدلية
الثالثة في ديالكتيك هيجل هي :الفكرة ،النقيض ،التركيب بين الفكرة والنقيض.
[[[ -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .177
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .523 - 522
[[[ -المصدر السابق ،ص .159
[[[ -مرتضى مط ّهري ،فلسفه تاريخ (باللغة الفارسية) ،ص .80
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .892
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فهي حرك ٌة تعتقد باستحالة االستقرار والخلود ،وكل يش ٍء يف الوجود يسري نحو العدم والفناء.

 منشأ الحركةأكّد هيجل عىل أ ّن الحركة ناشئ ٌة من التضا ّد ،وهو ال يريد العلّية من هذا املنشأ ،بل يقصد أ ّن الحركة هي
نتيج ٌة للتضا ّد وليست معلول ًة له ،أي إنّنا نستحصلها منه مثلام نستنتج يف املسائل الرياضية البسيطة نتيج ًة
[[[
واحد ًة من شيئني.

 تفسري الحركةباعتقاد هيجل فالحركة تنشأ من التضا ّد الحاصل بني الوجود والعدم ،ذلك أل ّن الذهن والخارج برأيه صورتان
[[[
ليش ٍء ٍ
واحد؛ وهذا األمر هو من استنتاج الذهن.

 العالقة بني التضا ّد والحركةكام أرشنا آنفاً فقد ع ّد هيجل الحركة ناشئ ٌة من التضا ّد الحاصل بني الوجود والعدم ،وعىل هذا األساس فقد أكّد
يف مبادئه الفلسفية عىل أنّها نتيج ٌة للتضا ّد .إذن ،الحركة عبار ٌة عن حقيق ٍة مستوحا ٍة من التضا ّد بني الوجود والعدم،
لذا لو سألنا :هل أ ّن الحركة يف الخارج ناشئ ٌة من الوجود والعدم؟ سوف يجيب هيجل :نعم ،هي كذلك ،إذ ليس
وخارج ،فام يحدث يف عامل الذهن نفسه يقع يف عامل الخارج ألنهام من سن ٍخ ٍ
بكل
واحد .هذا االستنتاج ّ
لدينا ذه ٌن
ٌ
[[[
ٍ
تأكيد يع ّد خطئاً فادحاً وقع فيه هيجل.

 نقد نظرية هيجلال ّ
شك يف هشاشة نظرية هيجل الديالكتيكية ،ونقول يف تفنيدها:
 ) 1من املعلوم أ ّن مبدأ الحركة يع ّد أحد األصول التي طرحت من قبل الفالسفة القدماء ،لذا فإ ّن هيجل
مل يبتدعه يف ضمن مفهوم الديالكتيك ،إذ قلّام نجد فيلسوفاً أنكره ،وأكرث من اشتهر به يف العهد اإلغريقي هو
الفيلسوف هرقليطس الذي طرحه واستشهد عليه بأنّه ال ميكن العوم يف نه ٍر ٍ
واحد م ّرتني.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شرح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .280
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .171
[[[  -المصدر السابق ،ص .170
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 ) 2حينام يقال إ ّن التضا ّد هو منشأ الحركة فهذا يعني وجود قابليتني باطنيتني ساكنتني تتجلّيان عىل
لـم يقال إ ّن التضا ّد هو منشأ الحركة
شكل حرك ٍة ،فعندما تتالقيان تصبحان منشئاً للحركة؛ وبشكلٍ عا ٍّم ّ
فاملراد هو كونه منشئاً لحركة املح ّرك ال كونه منشئاً للحركة بذاتها [[[.الدور الذي يفيه التضا ّد يف الكون هو
[[[
أنّه يح ّرك املح ّرك.
ال ريب يف أ ّن هذا التضا ّد له تأث ٌري عىل واقع الحركة ،وهذا الكالم ليس جديدا ً ،بل طرحه القدماء أيضاً،
ٌ
حادث» ،وقال الحكامء
وقد تح ّدث صدر املتألّهني عن التضا ّد املوجود يف الطبيعة قائالً« :لوال التضا ّد ملا حدث
صح الفيض عن املبدأ الجواد» [[[.إذن ،ال ميكن إنكار دور التضا ّد يف الحركة براي القدماء
أيضاً« :لوال التضا ّد ما ّ
[[[
واملحدثني.
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن وجه االختالف يف مسألة الحركة بني الفالسفة املسلمني والغربيني من أمثال
توصل إليها الغربيون والتي زعموا فيها اجتامع النقيضني [[[،بل هناك
هيجل ال يقترص فقط عىل النتيجة التي ّ
ٌ
جذري بينهم يف األصل الفلسفي للموضوع عىل الرغم من اتّفاقهام يف ظاهر الحال عىل تكافؤ الوجود
اختالف
ٌّ

والعدم يف الحركة.

[[[

 الحركة الهوهوية (الكرثة الغريية)الفيلسوف فريدريش هيجل تب ّنى أصوالً فلسفي ًة تف ّرد بها ع ّمن سبقه من الفالسفة الغربيني ،وعىل هذا
األساس ركّب بني الوجود والعدم واستنتج منهام الصريورة ،اذ قال إنّهام ينطبقان عىل الخارج ،أي إ ّن حقيقة
الوجود ترتكّب مع حقيقة العدم لتنتجان الصريورة؛ ولكن مبا أ ّن القدماء كانوا يعتقدون بكون األشياء مستق ّر ًة
فكل يش ٍء يبقى عىل
فقد ذهبوا إىل القول بالهوهوية مبعنى أ ّن اليشء هو هو .عىل أساس مبدأ الثبات واالستقرار ّ
فكل يش ٍء ال يبقى عىل حاله وال يحتفظ
حاله ويحتفظ بهوهويته ،ولك ّن األمر ليس كذلك حسب مبدأ الحركةّ ،
والتغي بالطبع يعني حدوث غريي ٍة.
كل لحظ ٍة
التغي يف ّ
ّ
بهوهويته ،أل ّن عدم الثبات يعني ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .175
[[[  -المصدر السابق ،ص .176
[[[  -المصدر السابق.
[[[  -المصدر السابق ،ص .177
توصل إليها هيجل من مسألة تكافؤ الوجود والعدم في الحركة هي عدم استحالة اجتماع النقيضين ،ذلك أل ّن الوجود
[[[  -النتيجة التي ّ
والعدم اللذين يتّصفان بالتناقض قد اجتمعا مع بعضهما وأوجدا الحركة (الصيرورة).
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .171
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ذات الحركة هي ذات التغيري لذلك ع ّرفها بعضهم بالغريية ألن اليشء ال يبقى بنفسه دامئاً وذاته تتب ّدل
صحيح أل ّن الحركة
وبغض النظر عن ص ّحة هذا الرأي أو سقمه ،لك ّن تفسريه
باستمرا ٍر ما دامت الحركة مستم ّرةً؛ ّ
ٌ
هي التغيري والتح ّول املتواصل ح ّقاً .إذن ،كام أ ّن اجتامع النقيضني ٌ
محال عىل أساس مبدأ الحركة ،كذلك الهوهوية
يحل محلّها مبدأ الغريية ،ومن ثم يبطل الرأي القائل بالثبات واستحالة اجتامع النقيضني وينتفي
مستحيل ٌة اذ ّ
أصل الهوهوية الثابتة .أصحاب هذا الرأي ع ّدوا مبدأ الثبات ميتافيزيقياً وزعموا أ ّن هذا النمط الفكري يرى
األشياء ثابت ًة ومن هذا املنطلق أكّدوا عىل استحالة اجتامع النقيضني وقالوا بزوال الهوهوية.
ذكرنا آنفاً أ ّن الحقيقة ليست كام ي ّدعي هؤالء ،فجميع استدالالتهم غري تا ّم ٍة ،إذ مل يكن الفكر الفلسفي
ٍ
مقوالت من مقوالته املعروفة ،فقد
القديم يؤكّد عىل الثبات وأرسطو بنفسه أكّد عىل مبدأ الحركة يف أربع
قسم األشياء إىل ساكن ٍة ومتح ّرك ٍة ،وهذا يعني أنّه مل يكن يعتقد بسكون جميع األشياء؛ وبعد أرسطو طرح
ّ
وكل ما فيها متح ّر ٌك .وعندما
الفالسفة هذا املبدأ عىل نطاقٍ أوسع بحيث ع ّدوا أن ال يشء يف الطبيعة ساك ٌن ّ
عم طرحه
طرحت نظرية الحركة الجوهرية ُوضع تفس ٌري ملسألة الصريورة التي هي ذات الحركة ،ولك ّنه يختلف ّ
ثابت وإ ّما سيّ ٌال،
الفالسفة الغربيون الرتكازه عىل أصالة الوجود ال املاهية ،وذلك كام يأيت :الوجود بذاته إ ّما ٌ
والسيّال هو الحركة التي هي مرتب ٌة من مراتب الوجود وليست تركيباً من الوجود والعدم ،فهي عني السيالن
وليست ذاتاً لها السيالن.
الهوهوية يف الحقيقة ترتكز عىل مبدأ الوحدة ،لذلك ُع ّدت من لواحقها يف املباحث الفلسفية ،فالعنوان
السائد يف املواضيع الفلسفية هو (يف لواحق الوحدة من الهوهوية وأقسامها) ،وإلثبات القضية نقول :إ ّما أن
ٍ
وحدات مع
تكون هناك وحد ٌة أو ال ،فإن مل تكن موجود ًة سوف ال تكون هناك كرثةٌ ،أل ّن الكرثة تعني اجتامع
بعضها والكثري هو اجتامع أكرث من ٍ
واحد .ونقول أيضاً :لو كانت الوحدة باطلةً ،فمن األوىل أن تكون الكرثة باطل ًة
مساوق للوحدة وال ميكن أن ّ
ٌ
ينفك عنها
أيضاً ،وإن مل تكن هناك وحد ٌة النعدمت األشياء من الكون ،أل ّن الوجود
مطلقاً كام سنثبت الحقاً ،أي ال ميكننا نفي الوجود وإثبات الوحدة يف آنٍ ٍ
واحد ،إذ ال ميكن القول إ ّن كذا أمرا ً له
حقيقي لك ّنه ال يتّصف بالوحدة.
وجو ٌد
ٌّ
إذن ،متى ما انعدمت الوحدة فالوجود قطعاً يكون معدوماً ،وال فرق يف ذلك بني كونها بهذه األوصاف التي
أرشنا إليها ،أو أنّها تعني االتّحاد املطروح يف مبحث الحمل والذي له مفهومان؛ فالنتيجة يف جميع هذه األحوال
واحدةٌ ،وعىل هذا األساس إن زالت الوحدة ستزول الهوهوية إثرها ،فام دام (هو) غري موجو ٍد فال وجود لهويته.
كل حرك ٍة ال ب ّد من أن توجد وحد ٌة متواصل ٌة تدوم معها خالل جميع
وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحركة ،ففي ّ
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توسطية) ،وبيانها هو :لو تح ّرك
مراحل حركتها منذ لحظة انطالقها وحتّى نهايتها اذ يصطلح عليها عنوان (حركة ّ
كل لحظ ٍة يتح ّرك فيها ليس كام كان يف اللحظة
يش ٌء من نقط ٍة مح ّدد ٍة نحو نقط ٍة أخرى ،فحتّى وإن كان يف ّ
متذبذب يتح ّرك يف هذا املسري ،أي إ ّن حركته من لحظ ٍة إىل أخرى
السابقة ،لك ّنه خالل هذه الحركة عبار ٌة عن يش ٍء
ٍ
كل آنٍ يكون يف نقط ٍة
ليست من سنخ الوجود والعدم .إذا تح ّرك يش ٌء من نقط ٍة إىل أخرى ولو افرتضنا أنّه يف ّ
مع ّين ٍة ،فهذا ال يعني أنّه ينتقل من مكانٍ إىل آخر عىل شكل طفر ٍة زمني ٍة رغم عدم صواب افرتاض كون (آن)
يصح تص ّور أنّه يف هذا الـ (آن) كان هنا وبعد
زمني ملسري الحركة؛ لذا ال ّ
أصغر وحد ٍة زمني ٍة ،اذ ال ميكن تعيني آنٍ ٍّ
ٍ
جديد بحيث تستم ّر حركته بهذا النمط ،بل إ ّن الحركة هي أم ٌر واح ٌد سيّ ٌال.
ذلك انعدم ليظهر يف (آن) آخر من
كل
هناك مسأل ٌة تحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة يف مبحث الحركة ،وهي أ ّن اليشء حينام يكون متح ّركاً بحيث يصبح يف ّ
آنٍ يف نقط ٍة معيّن ٍة ،فهل أ ّن هذه اآلنات والنقاط هي انتزاعاتٌ ذهني ٌة أو ال؟ أي هل أ ّن الذهن يفرتض بعض النقاط
معي رغم عدم وجود هكذا يشء يف الحقيقة؟ فهل أ ّن ذهننا يتص ّور
للجسم أو أنّه يفرتض نقاطاً منتظم ًة يف خ ٍّط ّ ٍ
اآلنات الزمانية والنقاط املكانية عىل طول مسري الحركة رغم كونها غري موجود ٍة يف عامل الواقع من منطلق ع ّده
الحركة وجودا ً متّصالً سيّاالً؟ إذا كان األمر كذلك ،فالوحدة متحقّق ٌة من بداية الحركة حتّى نهايتها ،وكام أ ّن الخ ّط
عبار ٌة عن وحد ٍة واحد ٍة يقوم ذهننا بتجزئتها إىل ٍ
نقاط ،فالحركة هي األخرى وحد ٌة متّصل ٌة سيّال ٌة وليست لها أجزا ٌء
منفصل ٌة وذهننا هو الذي يتص ّور هذه األجزاء االفرتاضية .إذن ،ال ّ
كل حرك ٍة هي وحد ٌة حقيقي ٌة يف عني
شك يف أ ّن ّ
كرثتها ،أل ّن الذهن هو الذي يع ّد لها الكرثة.
قسم الحركة إىل ع ّدة مراحل ،اذ قيل إ ّن الذهن حينام يفرض نقط ًة مكاني ًة
ويف مقابل هذا الرأي هناك من ّ
كل آنٍ من الحركة فهذا يعني تع ّدد الوجودات أثنائها ،مبعنى أ ّن الوجود يف النقطة األوىل يختلف عن
مح ّدد ًة يف ّ
الوجود يف النقطة الثانية ،ومن ثم فإ ّن الوجودين يف النقطتني األوىل والثانية يختلفان عن الوجود يف النقطة
ٍ
وجودات.
الثالثة ،أي لدينا يف هذه الحالة ثالثة
نقاط مكاني ٍة وثالث ٍ
مبا أ ّن فرض املحال ليس محاالً ،لذلك نفرتض وجود ثالث ٍ
ٍ
وجودات ال
نقاط زماني ٍة وثالثة
يحل الوجود الثالث بدالً عنهام من دون
يحل الثاين محلّه وبعد ذلك ّ
وحدة بينها ،أي إ ّن الوجود األ ّول يزول ث ّم ّ
أي حملٍ بني هذه املراتب الثالثة النتفاء الوحدة بينها وكأنّها قط ٌع
أن يوجد ارتبا ٌط بينهام ّ
مـم يعني عدم وجود ّ
الخاص بها .أصحاب هذا الرأي قالوا لو
من الطابوق املرت ّبة إىل جانب بعضها البعض ولكل واحد ٍة منها وجودها
ّ
صل سيّ ٌال ،لذا ليس من شأنها
قمنا بتحليل واقع الحركة وتع ّمقنا فيها لوجدناها بهذه الهيئة ،إذ ليس لدينا يش ٌء متّ ٌ
بتاتاً أن تكون وحد ًة متّصلةً ،فمن تص ّورها كذلك فهو مخطئ كام أخطأ الذي تص ّور أن الجسم واح ٌد ،يف حني أنّه

212

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

مك ّو ٌن من أجزاء منفصلة وما تراه العني من وحد ٍة فيه يع ّد خطأً؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحركة ،فمن قال
بوحدتها مخطئ أل ّن الوجودات فيها متوالي ٌة ومرتاصف ٌة إىل جانب بعضها البعض.
إذن ،النظرية األوىل التي وصفت الحركة بكونها ارتباطاً وسيالناً واحدا ً ،تف ّند ما ذهب إليه أصحاب نظرية
الذين ع ّدوها غرييةً ،أل ّن الحركة عبار ٌة عن وحد ٍة حقيقي ٍة يف عني غرييتها ،بل إ ّن هذه الغريية اعتباري ٌة وليست
حقيقيةً .فضال عن ذلك فال ميكن نفي الهوهوية عن الحركة حتّى إذا قلنا إنّها مركّب ٌة من أجزاء ال تتج ّزأ باعتبار
أ ّن املكان هو مجموع األجزاء املكانية التي ال تتج ّزأ  -طبعاً األجزاء الكالمية ال تتج ّزأ وليس لها بُع ٌد ال األجزاء
الدميوقريطيسية التي ال تتج ّزأ  -وباعتبار أ ّن الزمان هو مجموع األجزاء الزمانية التي ال تتج ّزأ ،وال تنتفي كذلك
خاص يف نقط ٍة
حتّى وإن قلنا إنّها مجموع األكوان التي ال تتج ّزأ إىل (قبل) و (بعد) ويف ّ
كل لحظ ٍة زمني ٍة لها كو ٌن ٌّ
فكل
كل مرتب ٍة تختلف عن األخرى ،ولكن مع ذلك ّ
صحيح أنّه ال توجد هوهوي ٌة بني املراتب بداعي أ ّن ّ
خاص ٍة.
ّ
ٌ
الخاصة بها.
مرتب ٍة لها هوهويتها
ّ
فسنا الحركة تفسريا ً خاطئاً ،لكن ليس من املمكن بتاتاً تفنيد أصل الهوهوية
خالصة الكالم أنّنا حتّى وإن ّ
يصح قول إ ّن اليشء ليس نفسه؛ ومن ثم ال
كل كونٍ يبقى نفسه حينام ّ
التي تعني أ ّن ّ
يحل يف كونه اآلخر ،اذ ال ّ
[[[
مناص من القول بأ ّن سلب اليشء عن نفسه ٌ
محال والهوهوية تبقى أصالً متعارفاً وصائباً.

 التأثري املتبادليعب عنه أحياناً بالرتابط ،ولو ألقينا نظر ًة عىل هذا املبدأ يف معناه األ ّويل
التأثري املتبادل بني األشياء هو مبدأ ّ
وأرض وما ٌء
سوف يتبادر إىل أذهاننا السؤال اآليت :هل أ ّن أجزاء عاملنا منف ّك ٌة عن بعضها أو ال؟ مثالً فيه إنسا ٌن ٌ
كل ٍ
مستقل عن غريه أو أنّه مرتب ٌط معه بحيث يكون العامل
ٌّ
واحد من هذه األشياء
وهوا ٌء وإلخ ،فيا ترى هل أ ّن ّ
شبيهاً باملاكنة العظيمة املك ّونة من أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض ونحن البرش جز ٌء منها؟ فإن أخذنا بنظر
االعتبار هذه املاكنة العظيمة املك ّونة من مليارات األعضاء الصغرية  -األجزاء  -فاإلنسان فيها عبار ٌة عن جز ٍء صغريٍ
وكأنّه خلي ٌة يف بدنٍ كبريٍ.
مسألة الرتابط ليست جديد ًة يف األوساط الفلسفية ،فقد كانت مطروح ًة بني العلامء عىل م ّر العصور وال س ّيام
بني الذين يع ّدون الكون إنساناً كبريا ً اذ يقولون إ ّن أجزاء هذا العامل تناظر خاليا بدن اإلنسان والتي تبدو يف ظاهر
استقل يف وجوده إال أنّه جز ٌء من هذا
ّ
فكل إنسانٍ حتّى إن
الحال أنّها مستقلّ ٌة لك ّنها يف الواقع جزء ال يتج ّزأ منهّ ،
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ص .479 - 476
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ٍ
وموجودات ال يحيص عددها إال
العامل ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل جميع الكائنات من مالئك ٍة وعقو ٍل مج ّرد ٍة
الله سبحانه وتعاىل؛ فهذا الكون العظيم مبا ّدياته ومج ّرداته يف الساموات واألرض مبثابة بدنٍ ٍ
واحد ،وهذا الرتابط
ذهب إليه سائر العلامء أيضاً ،لك ّن هذه الحقيقة طرحت يف الفكر الديالكتييك بصيغ ٍة أخرى ،فأصحاب هذا
الفكر ال يقولون فقط بارتباط األشياء مع بعضها كارتباط أجزاء اآللة الواحدة أو البدن الواحد ،وإنّ ا يذهبون
إىل أبعد من ذلك ويؤكّدون عىل أنّه أوثق من ذلك بكثريٍ ،وأحياناً يتجاوزون هذا الح ّد أيضاً كام فعل فريدريش
كل ٍ
واحد منها مرتب ٌط باآلخر ،وهذا يعني أنّنا لو ج ّردناها
هيجل الذي ع ّد األشياء عني الرتابط مع بعضها ال أ ّن ّ
عن الرتابط لزالت من الوجود ومل يبق منها يش ٌء ،فامهية (أنا) هي عبار ٌة عن سلسلة ارتباطها بالكائنات األخرى
فكل معناها يكمن يف ارتباطها
سوا ٌء يف املايض أو الحارض ،لذا لو ت ّم تجريدها عن ذلك سوف ال يبقى لها معنىّ ،
أي أم ٍر مطلقٍ
مع غريها ،وعىل هذا األساس تكون جميع األشياء مرتبط ًة ببيئتها .وعىل هذا األساس ليس هناك ّ
مستقل
ٍّ
تتغي ماهيته ،وهذا يعني عدم وجود يش ٍء
يف الكونّ ،
وكل يش ٍء ننقله من بيئته إىل بيئ ٍة أخرى سوف ّ
ٌ
ومعلول لها بحيث ال ميكن
يف الكون ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الدين ،فهو مرتب ٌط بالظروف البيئية والزمانية
[[[
تص ّوره يف إطا ٍر آخر.

 التضا ّدالفكر الجديل الديالكتييك يتق ّوم عىل مبدأ التضا ّد ،وقد أكّد هيجل عىل أ ّن محور هذه النزعة الفكرية هو
«كل يش ٍء يريد نقض
كل يش ٍء يستبطن ض ّده ،اذ قالّ :
كون األضداد تنشأ من باطن بعضها البعض ،مبعنى أ ّن ّ
حل إال بطرفه الثالث الذي
نفسه ونقيضه يريد ذلك أيضاً ،لذا فهام ال يجتمعان مع بعضهام ،وهذا التناقض ال يُ ّ
له قدر ٌة عىل جمع هذين النقيضني ليظهر من باطنهام» .وتجدر اإلشارة هنا إىل وجود نوعني من التضا ّد ،أحدهام
تضا ٌّد يستحيل الجمع بني طرفيه يف يش ٍء ٍ
واحد ،وتعريفه مذكو ٌر يف علم املنطق؛ واآلخر تضا ٌّد يعني اجتامع أمرين
واحد لك ّنهام يف تناف ٍر متواصلٍ  ،أي إ ّن اجتامعهام يف يش ٍء ٍ
يف يش ٍء ٍ
واحد ليس مستحيالً.
كل ٍ
املتضا ّدان حسب املعنى األ ّول ال ميكن أن يجتمعا يف يش ٍء ٍ
واحد منهام يعني عدم اآلخر،
واحد بتاتاً أل ّن ّ
دائري  -مربّعٍ يف آنٍ ٍ
واحد،
فكروية الدائرة تجعل من املستحيل لها أن تتّصف بالتضليع ،فمن املحال تص ّور يش ٍء
ٍّ

صحيح .إذن ،هذا النمط من التضا ّد ال ميكن تسويغه حسب تعريف
فعندما توجد الدائرة ينعدم املربّع والعكس
ٌ
الديالكتيكيني .أ ّما باملعنى الثاين ،فهو كام ذكرنا يعني اجتامع أمرين يف يش ٍء ٍ
واحد لك ّنهام متنافران ويف رصا ٍع
متواصلٍ وكأنّهام عد ّوان متناحران؛ وبه توصف العنارص الطبيعية لتضا ّدها مع بعضها وكأنّها تتنازع فيام بينها
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .154 - 153
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ٌ
يل  Aأشار
إثر اختالفها وعدم ات ّساقها .هذا التضا ّد يف الحقيقة
مقبول لدى قاطبة العلامء ،كام أ ّن اإلمام ع ّ
إليه يف ضمن إحدى خطبه يف نهج البالغة ناهيك عن أ ّن سائر األمئّة (عليهم السالم) أشاروا إليه أيضاً ،كام أ ّن
الفالسفة الذين قالوا باستحالة اجتامع الض ّدين قد ذهبوا إليه أيضاً .أ ّما يف مبادئ الفكر الجديل الديالكتييك
كل يش ٍء ال ب ّد من أن يستبطن قابلي ًة مضا ّد ًة لذاته ولها القدرة عىل محوه
خاص فحواه أ ّن ّ
فقد طرح مبعنى ّ
من الوجود ،وكام قال هيجل فهو يستبطن سبب نقضه ،وهذه القاعدة برأيه ورأي أتباعه جاري ٌة يف جميع
الكائنات من دون استثنا ٍء ،فاملوت عىل سبيل املثال ال يستبطن الهالك يف باطنه ،ومن ثم فإ ّن هذا التضا ّد
الذايت هو السبب يف الحركة.
إذن ،التضا ّد هو علّة الحركة ،ولواله ملا حدثت ،فهي حصيلة نقض اليشء لذاته ،ويف املرحلة اآلتية يحدث
عامل
تركيباً بني الحالتني السابقة والالحقة ،والعامل الجديد بعد أن يتغلّب عىل سابقه ويدحضه سوف ينشأ ٌ
ثالثٌ مرك ٌّب من الحالتني األوىل والثانية لتبدأ مرحلة التكامل؛ وعىل أساس هذه القاعدة يحدث التكامل يف

الكون .بعد أن طرح املاركسيون هذه القاعدة ا ّدعوا أنّهم اكتشفوا علّة الحركة وزعموا أنّهم ف ّندوا بها آراء
الفالسفة املتديّنني.
النظرية الدينية أكّدت عىل التغيري والحركة يف الكون باعتبار أنّه مدبّ ٌر من لدن حكيمٍ عليمٍ  ،أي هناك علّ ٌة
جل شأنه ،وبرهان املح ّرك األ ّول
مح ّرك ٌة توجد الحركة والتغيري يف الكائنات وهي ليست سوى البارئ الخالق ّ
الذي طرحه الحكيم أرسطو أكّد عىل هذه الحقيقة ،كام أ ّن تعاليمنا اإلسالمية استندت إىل هذا التعليل ،اذ
جاء يف الذكر الحكيم :ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
كل يش ٍء
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱪ[[[ فحوى هذه اآليات أ ّن ّ
دليل عىل وجود ما هو غري متح ّر ٍك وال ّ ٍ
ومتغي ومصريه إىل األفول ،وهذا ٌ
يف الكون متح ّر ٌك
متغي وال آفلٍ  ،وهو
ٌّ
الرب العظيم تبارك وتعاىل.
ليس سوى ّ

أتباع املذهب املا ّدي الديالكتييك يقولون إ ّن محور البحث هو حاجة الحركة إىل مح ّر ٍك ،وي ّدعون أنّهم
متكّنوا من كشف هذا املح ّرك  -العلّة  -يف باطن األشياء ،وهو التضا ّد املوجود فيها ،وعىل هذا األساس فاملح ّرك
[[[  -سورة األنعام ،اآليات  75إلى .79
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طبيعي وليست هناك رضور ٌة للبحث عنه يف القضايا املاورائية  -امليتافيزيقية  -ألن الحركة يف الطبيعة
ٌّ
[[[
متق ّوم ًة بذاتها ،لذا ال حاجة للسعي بحثاً وراء مح ّر ٍك آخر.
رش يف الكون من سنخ التضا ّد املنطقي
الخطأ الذي وقع فيه هيجل هو ع ّده العالقة بني الض ّدين عىل صعيد ال ّ
فكل يش ٍء ال ب ّد من أن يكون مركّباً من عنارص ع ّدة متنافرة فيام
الذي يقيض باستحالة اجتامعهام ،وبرأي حكامئنا ّ
رص
وجذب تنسجم مع بعضها ،وسبب هذا التضا ّد باعتقادهم هو أ ّن طبيعة ّ
بينها لك ّنها يف النهاية بعد ش ٍّد
ٍ
كل عن ٍ
تكون متضا ّد ًة مع طبيعة العنرص اآلخر ،فاملاء عىل سبيل املثال طبيعته بارد ٌة رطبةٌ ،يف حني أ ّن النار ذات طبيع ٍة
ٍ
ظروف مع ّين ٍة سوف تؤث ّر عىل بعضها البعض فينقل
حا ّر ٍة وجافّ ٍة؛ وهذه العنارص حينام ترتكّب فيام بينها خالل
كل ٍ
نسبي،
وجذب فيام بينها إىل أن تتحقّق حالة اتّزانٍ واستقرا ٍر
واحد منها خصوصيته إىل اآلخر ليحدث ش ٌّد
ّ
ٌ
ٍّ
عب عنه القدماء بـ (املزاج) الذي ال ميثّل هذه العنارص كالً عىل حد ٍة إال أنّه يع ّمها جميعاً .عندما ينتج
وهو ما ّ
اج جدي ٌد تستع ّد طبيعة اليشء لقبول صور ٍة جديد ٍة ،فيتولّد مرك ٌّب جدي ٌد إثر ذلك .إذن ،األمور املركّبة ناشئ ٌة
مز ٌ
وبكل ٍ
تأكيد هناك بو ٌن شاس ٌع بني هذا الرأي
من تضا َد العنارص الذي يعني تنافرها ومن ث ّم انسجامها مع بعضهاّ ،
[[[
وبني مبدأ التناقض الديالكتييك.

 الوجودإحدى النظريات التي طرحها هيجل هي نفي (الوجود املحض) جمل ًة وتفصيالً ،وذلك من منطلق اعتقاده
كل وجو ٍد إنّ ا ينشأ إثر تركيبه مع العدم ،مبعنى أ ّن الوجود والعدم يجتمعان مع بعضهام ليتمخّض عنهام
بكون ّ
الوجود الطبيعي ،يف حني أ ّن الفالسفة املسلمني من أمثال صدر املتألّهني الذي قال بأصالة الوجود ،يؤكّدون عىل
أ ّن الوجود املحض هو الحقيقة بعينها وسائر الوجودات مرتتّب ٌة عليه ،فهو الذي يع ّينها ويق ّدر لها الوجود ،وعىل
ٍ
ضعيف ،وهذا التد ّرج عبار ٌة عن تشخ ٍّص س ّيا ٍل
هذا األساس فهو ذو مراتب تنازلية ،اذ يتد ّرج حتّى يصل إىل وجو ٍد
[[[
يتواكب مع العدم ليظهر بشكل صريور ٍة؛ وهذا الرأي يتعارض مع رأي هيجل بالكامل.

 انسجام املتناقضاتكام أرشنا يف املباحث السابقة فإ ّن فريدريش هيجل يعد أبرز الفالسفة الذين طرحوا مبدأ التضا ّد يف الفلسفة
الغربية بحيث أصبح الفكر الجديل الديالكتييك يعرف مببادئه الثالثة التي أُطلق عليها املثلّث الهيجيل أو مثلّث
[[[  -مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .152 - 149
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .867
[[[  -المصدر السابق ،ص .172
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كل ما يحدث يف الطبيعة ناشئ من تب ّدل اليشء إىل ض ّده ،ث ّم هذا الض ّد إىل ض ّده ،فيحدث
الديالكتيك ،مبعنى أ ّن ّ
تركيب بني الفكرة والنقيض) .الجدير بالذكر هنا أ ّن الفالسفة الذين سبقوا
الرتكيب يف مرحل ٍة ثالث ٍة (فكرة  -نقيض -
ٌ
وانسجام بني املتناقضات،
فسها يف إطار نشو ٍء
ٍ
هيجل طرحوا هذه النظرية ،لك ّن تفسريه لها يختلف ّ
عم ذكروا ،اذ ّ
[[[
مؤسساً للديالكتيك الحديث.
لذلك أصبح أ ّول من أقحم مبدأ التناقض يف الفكر الديالكتييك ،ومن ثم ُع ّد ّ
عىل الرغم من اعتقاد الفالسفة املسلمني بامتزاج الوجود مع العدم يف عامل الطبيعة ،إال أنّهم يف ذات الوقت
يؤكّدون عىل استحالة اجتامع النقيضني لدرجة أنّهم ع ّدوا هذا الرأي أصالً ثابتاً وقضي ًة ال نقاش فيها؛ ولكن هناك
اختالفاً كبريا ً بني قاعدة امتناع اجتامع النقيضني وبني مبدأ ات ّحاد الوجود والعدم يف الطبيعة والذي يع ّد من
مق ّومات الصريورة ،أي من مق ّومات الوجود السيّال املتد ّرج؛ لذا من الخطأ مبكانٍ تطبيق األمرين عىل بعضهام،
ولك ّن هذا الخطأ وقع فيه هيجل ومن حذا حذوه ،فهو مل مييّز بني اعتبارات العدم املتع ّددة ،أي إنّه مل يدرك
[[[
املعنى الذهني له.
انسجام
ليس من شأن العدم أن يتّصف بالوجود عىل أرض الواقع باعتباره نقيضاً له ،لذا ال ميكن تص ّور حدوث
ٍ
وات ّحا ٍد فيام بينهام؛ ولكن حسب ع ّده يف الخارج  -يف نفس األمر  -فهو متّح ٌد مع الوجود وليس نقيضاً له .بنا ًء
عىل ذلك ،أخطأ هيجل وأتباعه حينام قالوا إ ّن ات ّحاد الوجود والعدم يف (الصريورة) هو من سنخ اجتامع النقيضني
مـم يعني نجاح النظرية الديالكتيكية
وات ّحادهام مع بعضهام ،فهذه الصريورة تنقض مبدأ امتناع اجتامعهام ّ
الحديثة يف تفنيد قاعدة امتناع اجتامع النقيضني .هذه الزلّة الفكرية ناشئ ٌة من عدم االكرتاث باملفهوم الحقيقي
[[[
للموضوع وعدم االلتفات إىل مختلف اعتبارات العدم.
كل من يدرك املفهوم الصحيح ملبدأ استحالة اجتامع النقيضني ال ميكنه بتاتاً تص ّور اجتامعهام،
ال ريب يف أ ّن ّ
لذا ميكن ع ّد ما تب ّناه املا ّديون الجدليون رضباً من املزاح العلمي وقد يكون ناشئاً من التعطّش الشديد لطرح
مباين جديد ٍة وابتكار آراء مل يطرحها السلف .هذه القاعدة العقلية الثابتة بني العقالء والفالسفة مطروح ٌة
أيضاً بني العلامء واملفكّرين مبختلف مشاربهم وتو ّجهاتهم الفكرية ،وحتّى بني العرفاء والشعراء الذين سبقوا
هيجل رغم تب ّنيهم للفكر الديالكتييك ،اذ أدركوا عدم إمكانية اجتامع الوجود والعدم مع بعضهام ألنهام أمرين
متناقضني؛ وهيجل بنفسه أدرك هذه الحقيقة وأق ّر بأ ّن النقائض التي قال بإمكانية اجتامعها تختلف عن تلك
النقائض التي ترفض العقول اجتامعها.
[[[  -المصدر السابق ،ص .158
[[[ -المصدر السابق ،ص .164
[[[  -المصدر السابق ،ص .169
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يقول املفكّر الفرنيس بول فوليك يف مقالته (ديالكتيك هيجل والتناقض)« :باعتقاد هيجل فإنّ فكرة املثال
املطلق ت ّتسم بصور ٍة واقعي ٍة يف الطبيعة والذهن عىل أساس مبدأ التناقض املطروح يف املنهج الديالكتييك،
ولكن ال بدّ لنا من االلتفات إىل أنّ ديالكتيك هيجل ال ينفي استحالة اجتامع النقيضني بالكامل ،وبذلك فهو ال
يختلف عن الفكر الديالكتييك القديم الذي كان متق ّوماً عىل مبدأ استحالة اجتامعهام ...وعىل الرغم من أنّه
كل إنسانٍ
طرح آرا ًء تختلف عن مبدأ استحالة اجتامع النقيضني ،لك ّنه يف باطنه يؤمن بهذا املبدأ حاله حال ّ
آخر» .كام قال يف مقال ٍة أخرى د ّونها تحت عنوان (ما بعد الطبيعة)« :هيجل بنفسه وخالفاً ملا يُنسب إليه ،كان
يعتقد باستحالة اجتامع النقيضني ،ألنّ رأيه الذي أكّد فيه عىل إمكانية اجتامعهام وانتفائهام ناظ ٌر إىل التناقض
حقيقي بالفعل ،ويبقى
كل أم ٍر يتص ّوره اإلنسان حقيقياً فهو
الظاهري ال الواقعي .لقد أكّد هذا املفكّر عىل أنّ ّ
ٌّ
ّ
هكذا دامئاً
ويتجل يف الرتكيبات الالحقة ،لذا فالتط ّور الفكري إنّ ا يقترص عىل عدم قبول املبادئ العلمية التي
يكون خطؤها ثابتاً».
االختالف بني الفالسفة املسلمني والغربيني من أمثال فريدريش هيجل حول مسألة الصريورة ال يقترص فقط
ٌ
بنيوي ،فحتّى وإن ات ّفقا
اختالف
عىل النتيجة التي طرحها الغربيون عىل أساس تجويز اجتامع النقيضني ،بل هناك
ٌّ
مختلف يف األمرين والفكرة
يف ظاهر الحال عىل أ ّن الصريورة هي نتيج ٌة الجتامع الوجود مع العدم ،لك ّن املبدأ
ٌ
ليست عىل ح ٍّد سواء.

 املثلّث الهيجيل (مثلّث الديالكتيك)كل ما يحدث يف
كام أرشنا آنفاً ،فإ ّن مبدأ التناقض الذي طرحه هيجل يف الفكر الجديل الديالكتييك يعني أ ّن ّ
الطبيعة ال ب ّد من أن يكون ناشئاً من تب ّدل اليشء إىل ض ّده ،ث ّم هذا الض ّد إىل ض ّده ،فيحدث الرتكيب يف مرحل ٍة
ثالث ٍة ،وبتعبري هيجل نفسه فإ ّن املا ّدة لها حال ٌة إيجابي ٌة ث ّم مت ّر مبرحلة نفي وغرب ٍة عن الذات ،ويف املرحلة الثالثة
تعود إىل حقيقتها يف مرتب ٍة أعىل.
لكل يش ٍء ،واملرحلة الثانية هي
ميكن تفسري هذا الكالم كام يأيت :مرحلة اإليجاب هي أ ّول املراحل الوجودية ّ
إيجاب ونفي ،أي إ ّن نفي نفسه يتحقّق يف باطنه ومن ث ّم
مرحلة النفي؛ وهذا يعني أنّه ينقسم يف باطنه إىل
ٍ
يولد ض ّده الذي يتنامى لخلق نقيضه  -وبتعبري هيجل فإ ّن نقيضه ينتزع من باطنه  -وبعد ذلك يرتكّب هذا
النقيض مع نقيضه األصيل لتنتهي مرحلة النفي وتبدأ مرحل ٌة جديد ٌة تتمثّل يف العودة إىل حالة اإليجاب بنح ٍو ما.
إيجاب يف مستوى أعىل ،ويف هذه املرحلة تقوم
إذن ،هناك ثالث مراحل هي اإليجاب ،والنفي ،ونفي النفي أو
ٌ
ٍ
حلقات لدينا مرحلتان ديالكتيكيتان
إيجاب آخر .إذن ،خالل خمس
املا ّدة بنفي نفسها ليحدث بعد هذا النفي
ٌ
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تتوسطهام مرحل ٌة ليست كذلك بحيث تسبق األوىل وتلحق الثانية ،ومنهام مرحلتان ليستا كذلك أيضاً .مثالً لو
ّ
افرتضنا أ ّن (أ) هو اإليجاب (الفكرة) و (ب) هو النفي (النقيض) و (ج) هو نفي النفي (الرتكيب) ،فإ ّن (أ) عىل
مطلق وليس من شأنه
نفي
ٌ
أساس النظرية الهيجلية ال ميكن أن يكون نفياً ألنه إيجاباً مطلقاً ،وكذلك فإ ّن (ب) ٌ
كل
تركيب بالنسبة إىل ٍّ
نسبي ،أي إنّه
تركيب
أن يكون إيجاباً ،و (ج) هو الرتكيب الناشئ منهام ،وبالطبع فهو
ٌ
ٌ
ٌّ
تتوسطان بني ثالث
من (أ) و (ب) لك ّنه
إيجاب بالنسبة إىل املرحلة الالحقة .املرحلتان الديالكتيكيتان يجب أن ّ
ٌ
مراحل غري ديالكتيكية ليك تصل املا ّدة إىل يش ٍء يكون وجوده سبباً لوجوده بحيث ال يكون معلوالً لغريه ،أي ال
حاجة له ملا نعتربه واجب الوجود.
املنظومة الديالكتيكية برأي هيجل لها بداي ٌة ونهايةٌ ،إذ لها مقول ٌة أوىل ومقول ٌة أخرية قد أوجدت نفسها
بنفسها ومل يوجدها غريها ،وهذه هي نقطة النهاية للحركة الجدلية الديالكتيكية؛ وعىل هذا األساس يتّضح الفرق
بني نظرية هيجل ونظرية املا ّديني التي مل تجعل للديالكتيك بداي ًة وال نهايةً.
تتوسطان بني ثالث مراحل غري ديالكتيكية،
استنادا ً إىل أطروحة هيجل بكون املرحلتني الديالكتيكيتني يجب أن ّ
ال يبقى م ّرب ٌر لالعرتاض ألنه يع ّد الوجود هو املقولة األوىل ويراه إيجاباً (فكرة) ،ويرى النفي (النقيض) ونفي
النفي (الرتكيب) عدماً ،وألنّه يع ّد العدم نفياً وليس إيجاباً وال صريورةً ،ويرى أ ّن الصريورة  -الرتكيب  -إيجاباً
للمقوالت الالحقة وليس نفياً لها .أ ّما آخر مقول ٍة ت ُختم فيها جميع املقوالت باعتقاده ،فهي الصريورة التي
نفي أيضاً ،كام
تحقّقت يف املقولة األوىل ،وهناك صريور ٌة أخرى مطلق ٌة  -آخر مقول ٍة  -وبني هاتني املقولتني لدينا ٌ
أ ّن اإليجاب والصريورة بني هاتني املقولتني يُع ّدان أمرين نسبيني .هذا التفسري يف الحقيقة هو أحد التفاسري التي
[[[
تطرح لبيان حقيقة النظرية الديالكتيكية الهيجلية ،وال ّ
شك يف أ ّن فلسفة هيجل متق ّوم ٌة عليها.

مؤاخذات عىل نظرية هيجل
ٌ
هناك مجموعة من اإلشكاالت تطرح عىل النظرية الديالكتيكية الهيجلية ،نذكر أه ّمها فيام يأيت:
أ ّوالً :مع افرتاض ص ّحة املثلّث الهيجيل يف عامل الطبيعة ،لكن مع ذلك فهو ال ينطبق إال عىل املوا ّد املركّبة ،إذ
من غري املمكن انطباقه عىل البسيط ،فاملركّب من شأنه أن ينشأ من أمرين متضا ّدين؛ ومن ثم ال ميكن تص ّور
ناشئ من اجتامع ض ّدين .ومن ناحي ٍة أخرى ال ميكن إنكار وجود األمر البسيط ألنه البنية األساسية
أ ّن البسيط ٌ
للمركّب ،فلواله ملا وجد املركّب.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .907 - 906
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قد يقال إ ّن هذا اإلشكال يطرح عىل نظرية هيجل بحسب اآلراء التي تب ّناها قدماء الفالسفة الذين ع ّدوا
كل حرك ٍة
املراحل الثالثة إيجابيةً ،لك ّنه غري مطرو ٍح إن أخذنا املرتكزات الفكرية للمثلّث الهيجيل بنظر االعتبار ،إذ ّ
بسيط ٍة برأي هذا الفيلسوف مت ّر بثالث مراحل هي إيجاب ،ونفي ،ونفي النفي؛ لذا فهي ال تختلف عن الحركة
الشق األ ّول من اإلشكال مطروحاً فقط.
املركّبة بوج ٍه ،ومن ثم يبقى ّ
صحيح فيام لو ع ّد أتباع هيجل الحرك َة أمرا ً متّصالً ال انقطاع فيه،
نجيب عن هذا االعرتاض بالقول :االعرتاض
ٌ
لك ّنهم إن ع ّدوا الحركة املكانية البسيطة عبار ًة عن سلسل ٍة من النقاط املكانية الدقيقة املرتاصفة جنب بعضها
البعض ،فاملرحلة الثانية من شأنها أن تكون نفياً للمرحلة األوىل إال أ ّن املرحلة الثالثة ال ميكن أن تكون تركيباً من
املرحلتني األوىل والثانية.
املثلّث الهيجيل يعني تح ّول طبيعة املا ّدة من حال ٍة مع ّين ٍة إىل حال ٍة أخرى مضا ّد ٍة لها ،ومن ث ّم االنتقال إىل
مرحل ٍة ثالث ٍة تتّزن فيه وتتكامل لتنشأ عنارص مضا ّدة ملا كان موجودا ً يف املرحلتني األوىل والثانية بحيث تكون
صائب بنح ٍو ما ،ولك ّنه ليس قانوناً عا ّماً أو قاعد ًة فلسفي ًة شامل ًة للبسيط
مـم سبق [[[.هذا الكالم
مبستوى أعال ّ
ٌ
واملركّب واملا ّدي واملج ّرد ،فضالً عن ذلك فهو ليس أمرا ً مستدمياً ومتواصالً بحيث ينجذب األمر الكامل واملتّزن
نحو ض ّده لبلوغ مرحل ٍة أعال بشكلٍ متوا ٍل وغري متنا ٍه.
نظرية هيجل يف هذا املثلّث الفكري ال تنطبق عىل تلك األمور التي تتّصف بالوحدة الحقيقية كام هو الحال
بالنسبة إىل األمور البسيطة ،بل تنطبق عىل األمور املركّبة ،وبتعبري الفالسفة فهي ال تجري يف األمور املركّبة
ذات الصور النوعية الواحدة مثل النباتات والحيوانات والبرش .فاإلنسان خالل مسريته التكاملية ال يواجه هكذا
تذبذبات ،اذ ال توجد يف باطنه قوى متضا ّدة تتسبّب بهذه الحركة ،لذا ال ميكن تص ّور هذه الحالة إال يف األمور
غري املركّبة يف حقيقتها ،وإنّ ا ميكن تص ّورها يف املركّبات االعتبارية التي ميكن ألجزائها أن تكون متضا ّد ًة مع بعضها
من قبيل املجتمع البرشي بشتّى مكوناته.
هذه املسرية التثليثية سببها التضا ّد املوجود بني األشياء ،فهي يف حالة جد ٍل ورصا ٍع متواصلٍ مبقتىض طبيعتها،
مـم يضط ّرها
اذ تطوي مسري ًة تكاملي ًة مبارش ًة وهادئ ًة فتخرج من حالة الوسطية واالتّزان لتدخل يف حال ٍة منحرف ٍة ّ
لر ّدة الفعل والحركة يف االت ّجاه املعاكس لهذه الحالة املنحرفة وبلوغ النقطة املقابلة للوسطية فتتضا ّد معها ،ومن
تذبذب ،ولك ّن هذا االستقرار
ث ّم تعود م ّر ًة أخرى إىل تلك النقطة التي انحرفت فيها فتستق ّر يف حال ٍة وسطي ٍة بعد
ٍ
مـم كانت عليه يف حالتها األوىل ،أل ّن القابليات الذاتية تكون يف ٍ
نشاط متواصلٍ أثناء تذبذبها.
ذو مرتب ٍة أعىل ّ
[[[  -بعض الفالسفة الغربيين من أمثال فريدريش شيلينج خالفوا هيجل في ماهية هذه المراحل الثالثة ،حيث عدّوها إيجابيةً.
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وميكن القول إ ّن املثلّث الديالكتييك الهيجيل متق ّو ٌم عىل أربعة عوامل أساسية ،هي:
 ) 1اإلرادة الطبيعية للام ّدة يف التكامل والسري التصاعدي.
 ) 2ميزة التضا ّد والجدل مع العامل املخالف.
 ) 3قانون الفعل ور ّدة الفعل.
 ) 4تحريك القابليات الباطنية عرب الجدل مع مختلف العوامل األخرى.
ومن الجدير بالذكر هنا أنّه حتّى وإن افرتضنا أمكانية إنتاج اليشء ملضا ّده ،فهذا األمر ال يستلزم القول
بالتثليث ،أل ّن األمر الثالث يحدث حينام يتأث ّر اليشء بعاملٍ
خارجي وينحرف عن مساره األصيل ومن ث ّم تبدر
ٍّ
منه ر ّدة فعلٍ ليظهر وض ٌع متضا ٌّد مع الوضع السابق ومن ثم يحدث الرتكيب .هناك ظاهر ٌة طبيعي ٌة عا ّم ٌة
ٍ
حاالت مع ّين ٍة ،وهي أ ّن األشياء تنتج أضدادها ،وميكن ع ّد اآلية اآلتية خري
وليست فلسفي ًة بالتحديد اذ تحدث يف
دليلٍ عىل ذلك« :تُولِ ُج اللَّ ْي َل ِف ال َّن َها ِر َوتُولِ ُج ال َّن َها َر ِف اللَّ ْيلِ َوتُ ْخر ُِج الْ َح َّي ِم َن الْ َم ِّي ِت َوتُ ْخر ُِج الْ َم ِّي َت ِم َن الْ َح ِّي
َوتَ ْرز ُُق َم ْن تَشَ ا ُء ِبغ ْ ِ
اب» [[[.هذه القاعدة تع ّد واحد ًة من القواعد التي كانت مطروح ًة بني القدماء وهي
َي ِح َس ٍ
ليست جديدةً ،إال أنّها بطبيعة الحال ليست مطلق ًة بحيث ميكن إعاممها عىل جميع األشياء وال ميكن القول بأنّها
كل آنٍ .
تحدث بشكلٍ متواصلٍ يف ّ
ثانياً :النقيضان اللذان ا ّدعي امكانية اجتامعهام يف املثلث الهيجيل يختلفان اختالفاً تا ّماً عن النقيضني يف
العلوم العقلية واملنطقية ،وهذا يعني أ ّن ما قاله الديالكتيكيون من إمكانية اجتامعهام وتركيبهام لخلق يش ٍء آخر
بغض
ذوقي ال أكرث ،وهو خطأ فادح ناشئ من النزعة إىل طرح آرا ٍء جديد ٍة ّ
هو ٌ
رضب من الوهم أو مج ّرد أم ٍر ٍّ
النظر عن صوابها أو سقمها ،لذا من األفضل عدم حملها محمل الج ّد ،بل يجب ع ّدها رأياً مجازياً ال حقيقة له ،إذ
ٍ
حينئذ من القول بأ ّن السلف من عرفائنا قد تب ّنوا الفكر الديالكتييك قبل هيجل،
لو عددناها معيارا ً فال مناص لنا
ألنّهم كانوا يؤكّدون عىل كون الوجود كامناً يف باطن العدم وأ ّن البقاء يف الفناء.
من املؤكّد أ ّن هيجل بنفسه كان يدرك متاماً أ ّن النقيضني اللذين ج ّوز اجتامعهام يختلفان عن النقيضني
اللذين أُثبت استحالة اجتامعهام يف العلوم العقلية وال سيّام يف رحاب علم املنطق ،ولكن لألسف فإ ّن أتباعه
بالغوا يف األمر وتجاوزوا الح ّد لدرجة أنّهم تب ّنوا أفكارا ً ذات صبغ ٍة ديالكتيكي ٍة تفوق ما ذهب إليه.
يقول بول فوليك يف مقالته (ديالكتيك هيجل والتناقض)« :يعتقد هيجل بأنّ املنهج الديالكتييك الذي ي ّتصف
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .27
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به املثال املطلق يف الطبيعة والذهن بصور ٍة واقعي ٍة ،يرتكز عىل مبدأ التناقض؛ ولكن ال بدّ من االلتفات هنا إىل
بأي شكلٍ كان ،وعىل هذا األساس فهي ال تختلف عن النظرية
أنّ نظريته الديالكتيكية تنفي اجتامع املتناقضني ّ
الديالكتيكية القدمية التي عدّ ت مبدأ استحالة اجتامع املتناقضني أساساً لها ...رغم أنّ هيجل قال بإمكانية
أي إنسانٍ آخر» .وقال أيضاً« :خالفاً ملا يُنسب أحياناً
اجتامع النقيضني لك ّنه ال يعتقد بذلك يف باطنه حاله حال ّ
إىل هيجل ،فهو يف واقع الحال يذهب إىل القول باستحالة اجتامع النقيضني ،وأ ّما رأيه بالنسبة إىل إمكانية
اجتامعهام وارتفاعهام فرييد منه التناقضات الظاهرية ال الحقيقية ،ألنّه أكّد عىل كون األمور التي يراها العقل
البرشي حقيقي ًة وتبقى هكذا إىل األبد بحيث ال تتغ ّيري يف الرتاكيب الالحقة من منطلق أنّ الفكر يقترص عىل
[[[
ّ
التخل عن القضايا العلمية التي يثبت خطؤها».

 أوجه التباين بني النظرية الديالكتيكية واملبادئ اإلسالميةال ريب يف أ ّن املبادئ التي ترتكز عليها النظرية الديالكتيكية تختلف عن أصولنا اإلسالمية وال تنسجم معها،
وفيام يأيت نذكر أوجه االختالف فيام بينها يك ال يبقى ٌ
مجال ال ّدعاء أ ّن تعاليمنا السمحاء ذات وجه ٍة ديالكتيكي ٍة:
 ) 1التناقض يع ّد أ ّول مبدأ يرتكز عليه الفكر الديالكتييك ،يف حني أ ّن التعاليم اإلسالمية ترفضه بصيغته
كل يش ٍء ،ألنّه يف هذا املعنى يتعارض مع مبدأ الخلود الذي نؤمن به.
املاركسية التي ُع ّد عىل أساسها متحقّقاً يف ّ
دات وما ّد ٍ
 ) 2الحركة هي ثاين مبدأ يتق ّوم عليه الفكر الديالكتييك ،اذ تشمل جميع األشياء من مج ّر ٍ
يات من
دون استثنا ٍء ،فعىل أساسها ليس هناك يش ٌء يبقى عىل حاله ومبا يف ذلك العلم والفكر؛ ومن ثم فإ ّن هذا التفسري
يتعارض مع مبدأ الخلود أيضاً.
 ) 3التكامل أو تح ّول الك ّمية إىل كيفي ٍة هو ثالث مبدأ من مبادئ الفكر الديالكتييك ،وهو أيضاً ال ينسجم
مع مبادئ الفكر اإلسالمي.
ذكرنا آنفاً أنّه ال ضري من القول مبسألة التغيري يف املسرية التكاملية للكائنات ،فنحن نعتقد بهذا األمر عىل
ّ
والتحول لك ّن القوانني والقواعد ثابتةٌ .املجتمع اإلنساين عىل
للتغي
نح ٍو ما ،أل ّن ّ
كل ما ّد ٍة ال ب ّد من أن تكون عرض ًة ّ
سبيل املثال عرض ٌة للتغيري وهو يسري نحو التكامل ،يف حني النواميس الحاكمة عليه مح ّدد ٌة وثابتةٌ ،وهذا الثبوت
أي ٍ
ثبوت آخر ت ّدعيه املدرسة املا ّدية ،فداروين قال إ ّن التكامل ال
يشابه الثبوت الذي ا ّدعاه تشارلز داروين أو ّ
ينضوي تحت هذه القوانني ألن أصوله غري متكامل ٍة عىل م ّر العصور.
[[[  -بول فولكي ،ما بعد الطبيعة (باللغة الفارسية) ،ص .369
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كل تغيريٍ ك ّم ٍّي ال ب ّد من أن ينتهي إىل تغيريٍ
جذري ،ومن ث ّم
املبدأ الثالث يف املثلّث الهيجيل يؤكّد عىل أن ّ
ٍّ
تغي املاهية من أساسها ،ويرتت ّب عليه أ ّن القوانني التي كانت حاكم ًة عىل
نوعي  -مبعنى ّ
كيفي ٍّ -
يتح ّول إىل تغيريٍ ٍّ
وتحل محلّها قوانني جديدة ،كاملاء الذي يتح ّول إىل بخارٍ ،فهو بهيئته السائلة خاض ٌع
املا ّدة قبل تغيريها تنتفي ّ
للقوانني الحاكمة عىل السوائل ،وحينام تطرأ عليه التغيريات الك ّمية وتح ّوله إىل حال ٍة أخرى  -بخار  -سوف تتن ّحى
تلك القوانني وتنوب عنها قوانني أخرى تخضع الغازات لحكمها .هذه القاعدة يط ّبقها املا ّديون عىل املجتمعات
كل مجتمعٍ تغيرياتٌ ك ّمي ٌة تتح ّول فيام بعد إىل تغيري ٍ
ات نوعي ٍة تؤ ّدي إىل تلبّسه مباهي ٍة
البرشية ،اذ تطرأ عىل ّ
جديد ٍة ،وبنا ًء عىل هذا التغيري فالقوانني السابقة سوف تنتفي وال ت ُعد ناجعةً ،ومن ثم ال ب ّد من وضع قوانني
جديد ٍة تتناسب مع واقع املاهية الجديدة.
هذا املبدأ يف الحقيقة يتطلّب بحثاً وتدقيقاً أكرث من املبدأين السابقني ،إذ يف رحابه تطرح مسألة (مقتضيات
كل
الزمان) ،فهناك من يقول بأ ّن اختالف هذه املقتضيات يستدعي تغيري القوانيني االجتامعية ،لك ّن هذا االقرتاح ّ ٌّ
وبحاج ٍة إىل بيان تفاصيله بعد بيان املراد منها .إذن ،لو تق ّرر أن تكون القوانني متطابق ًة مع مقتىض الزمان ،فام
هو القانون الذي يجب وأن يخضع الزمان له؟ هل أنّكم تعتقدون بعصمة الزمان؟ فهل أ ّن القانون يجب وأن
يوضع حسب الظروف االجتامعية مهام كانت؟ إن قلنا بذلك ،فيرتت ّب عليه القول برضورة تبعية القانون لرغبات
الناس إال أ ّن إحدى أه ّم الوظائف امللقاة عىل كاهل القانون هي السيطرة عىل جموح الزمان واإلرشاف عليه.
الرقي واالنحطاط ،إذ طبيعة البرش بذاتها غري خاضع ٍة للغرائز ألن
نحن نقول إ ّن الزمان ّ
يتغي من حيث ّ
ٍ
متاهات
مخي بني سلوك رص ٍاط مستقيمٍ أو الولوج يف
اإلنسان ح ٌّر وممي ٌز ّ
مـم يعني قدرته عىل السري ق ُدماً وهو ّ ٌ
ٍ
وانحر ٍ
شاهد عىل ذلك ،إذ
افات فكري ٍة ،وهو ميتلك القابلية يف التأثري عىل مجتمعه سلباً وإيجاباً ،والتأريخ خري
رقي املجتمعات وانحطاطها .لو الحظنا حياة النحل عىل سبيل املثال لوجدناها هي
هناك كثري من األمثلة عىل ّ
هي منذ آالف السنني حتّى يومنا هذا وذلك ألنّها تزاول نشاطاتها الحياتية عىل وفق غريزتها املستودعة فيها
وال دور للعقل والح ّرية واالختيار يف حياتها ،إذ ليس من شأنها ابتكار ٍ
منط آخر يف حياتها خالفاً لبني آدم الذين
ومخيين يف تحديد
تن ّوعت أمناط مجتمعاتهم طبقاً ملختلف الظروف الزمانية واملكانية من منطلق كونهم أحرارا ً ّ
صائب وال غبار
كل ما يبدر منهم
طريقة معيشتهم ،ويف الحني ذاته فإنّهم يخطؤون أحياناً وال ميكن القول إ ّن ّ
ٌ
عليه .إذن ،ليس من الصواب أن نذعن ملقتضيات الزمان بشكلٍ مطلقٍ  ،بل ال ب ّد من قبول بعضها ورفض البعض
ينصب منها يف مسريتنا التكاملية ويحقّق لنا السعادة األزلية ومتييزه
اآلخر ،أي من املفرتض غربلتها ملعرفة ما
ّ
عم هو ليس كذلك.
ّ
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هذه التفاصيل ت ُطرح فيام لو كان املوضوع محدودا ً يف إطار مقتضيات الزمان فحسب ،إال أ ّن الواقع ليس
كذلك ،فأتباع النظرية الهيجلية أضفوا عىل املوضوع صبغ ًة علمي ًة أخرى وقالوا إ ّن التغيري الك ّمي الذي يواجهه
نوعي – وهو أم ٌر يعني تغيري ماهيته من أساسها ،وبديهي
كيفي ٍّ -
املجتمع سوف يتح ّول عىل م ّر الزمان إىل تغيريٍ ٍّ
تغي القوانني السابقة .كام ع ّد هؤالء أ ّن هذا التح ّول املاهوي يعني
فيام لو حدث ذلك سوف تقتيض الرضورة ّ
كل يش ٍء يف املجتمع ومبا يف ذلك اإلنسان نفسه.
تغي ّ
تغي الطاقة اإلنتاجية ،ومن ثم ّ
ّ
استنادا ً إىل ما ذكر نستنتج أ ّن املبدأ الثالث يف الفكر الديالكتييك يتعارض مع مبدأ الخلود الذي نؤمن به ،اذ
يختلف مع املبادئ والقوانني اإلسالمية الثابتة.
كل يش ٍء يف الكون يؤث ّر ويتأث ّر مبا
 ) 4املبدأ الرابع يف النظرية الديالكتيكية هو التأثري املتبادل ،وفحواه أ ّن ّ
فكل ما لديه إنّ ا يكون من غريه نظرا ً لتبعيته له.
حوله ،ومن ثم ّ
أحد اآلراء التي طرحها علامؤنا السلف والتي مل يُكرتث بها منذ ظهور الفكر الهيجيل ،هو أ ّن األشياء لها ذاتٌ
تربطها عالقاتٌ وإضافاتٌ يف املرتبة الزائدة عليها ،وال فرق بني كون هذه الذات وجودا ً أو ماهيةً؛ كام أيّدوا التأثري
املتبادل بني األشياء لدرجة أنّهم قالوا بوحدة الكون ،وأرسطو بدوره طرح هذه الوحدة بصيغتني ،إحداهام كام
[[[
يأيت :الكون يف حكم شخصي ٍة واحد ٍة وأجزاؤه عبار ٌة عن سلسل ٍة متّصل ٍة مرتبط ٍة مبصد ٍر ٍ
كل ال يتج ّزأ.
واحد ،فهو ٌّ
وعىل هذا األساس من السذاجة مبكانٍ التساؤل عن سبب خلقة أحد األشياء وا ّدعاء أ ّن وجوده وعدمه سوا ٌء؛
فهذه األفكار تتبادر إىل الذهن أحياناً إال أ ّن الحقيقة هي عدم قابلية الوجود للتقسيم ألنه يدور بني العدم
والوجود الدائم ،وهذه القاعدة ثابت ٌة وال مجال للنقاش فيها.
كل يش ٍء متوق ٌّف عىل غريه ،يف
إذن ،القدماء ع ّدوا األشياء متوقّف ًة عىل بعضها إىل هذا املستوى ،اذ قالوا إ ّن ّ
ٍ
وعرض وما شاكل ذلك
حني أ ّن هيجل ع ّد الذات مج ّرد تبعي ٍة للغري ،لذا فإ ّن أتباعه ال يعتقدون بوجود جوه ٍر
ٍ
ٍ
ونسب ال غري ،أ ّما هيجل فقد حكم عىل
إضافات
مقوالت أخرى ،اذ أكّدوا عىل أ ّن املوجود يف الكون مج ّرد
من
ٍ
املوضوع عىل وفق انتزاعاته الذهنية وقال إ ّن ال ِّنسب هي التي تضفي املاهية عىل األشياء.
غيوا فلسفة هيجل ومتكّنوا من االستقالل مبنظومتهم الفكرية ،طرحوا الفكرة
املاركسيون الذين ا ّدعوا أنّهم ّ
بصيغ ٍة أخرى وبدأوا يتح ّدثون عن مسألة التأث ّر املتبادل ،وهم يف هذه الحالة يرفضون الرأي الذي طرحه القدماء
كل يش ٍء عبار ٌة عن ارتباطه
كل يش ٍء له ذاتٌ ترتت ّب عليها آثا ٌر وإضافاتٌ  ،اذ قالوا إ ّن ماهية ّ
والذي فحواه أ ّن ّ
[[[  -العالمة مح ّمد حسين الطباطبائي أشار إلى هذا الموضوع في أحد مباحث تفسير الميزان ،لك ّنه لم يسلّط الضوء عليه ولم يذكر
تفاصيله.
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بسائر األشياء .حسب هذا الرأي فإن ُسئل عن اليشء بـ (ما هو؟) فاإلجابة ال تكون (له رابط ٌة مع سائر األشياء)،
بل يجاب (إنّه مجموع ٌة من العالقات املتبادلة مع الغري) .يرى هؤالء أ ّن املاهية متعلّق ٌة بأشياء أخرى األمر الذي
جعلهم ينكرون مبدأ الهوهوية.
كل يش ٍء يف مرتبة الذات يكون عني ذاته (هو هو) ،إال أ ّن املا ّديني الهيجليني يع ّدونه عني
الهوهوية تعني أ ّن ّ
مطلق يف الكون بداعي أ ّن االرتباط هو الذي ميثّل ماهية
االرتباط مع سائر األشياء ،وعىل هذا األساس ال يوجد يش ٌء ٌ
تغي هذه الظروف ،وذلك
تتغي عند ّ
األشياء ،ومن ثم تتعلّق هذه املاهية بالظروف املحيطة تعلّقاً تا ّماً بحيث ّ
أي تغيريٍ يف بيئة اإلنسان والظروف املحيطة به .هذا التو ّجه
مبعنى استحالة بقاء املاهية عىل حالها عند طروء ّ
كل يش ٍء موجو ٍد يف
مـم يعني نسبية ّ
رصون عىل ع ّد الظروف الذهنية والخارجية أمرا ً واحدا ً ّ
الفكري جعل هؤالء ي ّ
الكون ،يف حني أنّنا نعتقد بكون الدين أمرا ً مطلقاً ،لذلك ال نقول إ ّن اإلسالم ولي ٌد للظروف البيئية يف الجزيرة العربية
للنبي األكرم مح ّمد .sكام يرى هؤالء وجوب تعلّق الفكر بالظروف البيئية املحيطة واألوضاع
والظروف الذهنية ّ
النفسية التي كانت سبباً يف ظهوره ،حتّى إنّهم ط ّبقوا هذه الرؤية عىل مختلف املسائل والنظريات العلمية ،مثالً
حينام يقال إ ّن هيجل ذكر املبادئ الفلسفية الكذائية فهذا ال يعني ص ّحتها بشكلٍ ٍ
ثابت ومطلقٍ  ،بل هي مج ّرد مثر ٍة
للظروف الزمانية واملكانية واألوضاع الفكرية بالنسبة إىل هيجل نفسه؛ ومن هذا املنطلق استشكل البعض عليهم
ٍ
خاص ٍة ،لك ّنهم مع ذلك ع ّدوها مذهباً
بأ ّن الديالكتيكية املا ّدية أيضاً ليست سوى مثر ٍة
لظروف زماني ٍة ومكاني ٍة وفكري ٍة ّ
فكرياً ثاباً ومطلقاً! وهذا يعني أ ّن أصولهم األربعة إ ّما أن تكون مطلق ًة أو نسبيةً ،فإذا عددناها مطلقةً ،ال ميكن
ٍ
نسبي ،ومن ثم يطرح عليهم السؤال اآليت :ما السبب الذي س ّوغ لكم استثناء أصولكم هذه
عندئذ إ ّن ّ
القول
كل يش ٍء ٌّ
نسبي إال أصولنا الديالكتيكية؟! ولو أرصرتم عىل أ ّن هذه
من مسألة النسبية؟ فكيف زعمتم أ ّن ّ
كل يش ٍء يف الكون ٌّ
رصون عىل كون أصولكم مطلقةً ،إذ لو قلتم
األصول مطلق ٌة فقد أقررتم بوجود ما هو مطلق يف الكون ،وأنتم بالطبع ت ّ
كل زمانٍ ومكانٍ  ،وهذه النسبية بطبيعة الحال تجعلكم مضط ّرين للقول بعدم
بنسبيتها فهذا يعني عدم ص ّحتها يف ّ
مـم يعني تفنيد فكركم الديالكتييك من أساسه بعد أن ج ّردمتوه من اإلطالق؛ ومن ث ّم لو
وجود أم ٍر مطلقٍ يف الكون ّ
(كل
كل يش ٍء يف الكون نسبياً فسوف يثبت نقيضه املطلق .ومثال ذلك الجملة الخربية اآلتيةّ :
بطل ا ّدعاؤكم بكون ّ
كل آنٍ ومكانٍ  ،فهي إ ّما أن تكون كاذب ًة يف جميع
كاذب) اذ ال ميكن إعاممها عىل جميع األخبار عىل اإلطالق يف ّ
خ ٍرب ٌ
[[[
األحوال أو أن تكون صادق ًة أحياناً وكاذب ٌة يف أحيان أخرى ،ويف كال الحالتني ال ميكن ع ّدها صادق ًة يف جميع األحيان.
[[[  -يدّعي أصحاب الفكر المادّي الديالكتيكي أ ّن مبادءهم األربعة هي الركيزة األساسية في الكون ،ولك ّنها ناظر ٌة إلى غيرها فقط ال إلى
كاذب) التي تعني بطالن جميع األخبار وال تبطل نفسها ،فهي جمل ٌة صادق ٌة بح ّد ذاتها؛ وكأنّهم يريدون منها القول
نفسها مثل جملة ّ
(كل خب ٍر ٌ
بأ ّن القانون ال يحكم نفسه.
كاذب) قد أوقعهم في شبه ٍة وجعلهم يتص ّورون أ ّن داللته حقيقي ًة
من المؤكّد أنّهم مخطؤون في رأيهم هذا ،فالمثال الذي ذكروه ّ
(كل خب ٍر ٌ
ومطّردةً.
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إذن ،ثبت لنا أ ّن املبدأ الرابع للفكر املا ّدي الديالكتييك يتعارض متاماً مع أصولنا األسالمية وليس هناك ٌ
مجال
[[[
لزعم أ ّن الوجهتني واحد ٌة عىل هذا الصعيد.

 مراحل الحياة يف فلسفة هيجلصحيح
يرى فريدريش هيجل أ ّن حياة الكائنات لها ثالث مراحل ،هي الوالدة والنم ّو واالنحطاط؛ وهذا الكالم
ٌ
يؤيّده جميع العلامء فيام لو عددنا املوت يف ضمن املرحلة الثالثة ،ولكن إن عددناه مستقالً فيجب القول حينها
حي ال ب ّد من أن يطوي هذه املراحل.
بأ ّن هذه املراحل أربعة؛ وبطبيعة الحال ّ
فكل كائنٍ ٍّ

هذه الفكرة التي تبدو يف ظاهرها بسيط ًة هي يف الواقع معقّد ٌة للغاية وطرحت يف ضمن مختلف املباحث
الفلسفية ،اذ تساءل بعضهم عن السبب يف عدم بداية الخلقة من النزول واالنحطاط ،كام تساءلوا عن السبب يف
كون الجامدات ال مت ّر إال يف مرحلتني ،إذ لو نسبنا املوت إليها وقلنا إنّه مرحل ٌة مستقلّةٌ ،ستكون هذه املراحل ثالثةً.
من البديهي أ ّن الجامدات الطبيعية والصناعية عىل ح ٍّد سواء يف بداية ظهورها متيض أسمى لحظات وجودها،
فالسيارة عىل سبيل املثال تكون أفضل حاالً يف بداية صناعتها وتق ّدم خدمات جليلة لصاحبها من دون متاعب
فيقل عطاؤها وتزداد عطالتها ومعضالتها إىل أن
تذكر ،ولكن عىل م ّر األيام وتطاول الزمان تفقد هذه القابلية ّ
الحي يبدأ مراحل من ّوه وتكامله
تصل إىل مرحلة عج ٍز بحيث يستغني عنها صاحبها وال ينتفع منها؛ إال أ ّن الكائن ّ
منذ بداية والدته حتّى يصل الذروة من حياته ،وبعد ذلك يبدأ بالنزول واالنحطاط حتّى يفارق الحياة .قال
الحي يتوقّف فيها عن النم ّو ،لك ّن هذه الفكرة مل يتب ّناها الجميع.
بعضهم هناك مرحل ٌة يف حياة الكائن ّ
الحي تقتيض انحطاطه يف نهاية
يا ت ُرى ما ال ّ
رس يف هذه املراحل وما الحكمة منها؟ إذا كانت طبيعة الكائن ّ
املطاف ،فال ب ّد من أن يسري الطفل فور والدته من مرحلة الطفولة نحو مرحلة الكهولة مبارشةً ،وإذا كانت
طبيعته تقتيض النم ّو فام السبب يف سريه نحو االنحطاط؟
فس الحياة يف ثالث مراحل ،ولك ّن مسألة تكامل الجنس البرشي هي إحدى املسائل
هيجل هو الذي ّ
املطروحة من قبل العلامء وهي بطبيعة الحال تتعارض مع تقييد الحياة بتلك املراحل الثالثة عىل نحو التضا ّد؛ إذ
من ناحي ٍة يقال إ ّن الحياة مت ّر يف ثالث مراحل هي الوالدة والنم ّو واالنحطاط ،ومن ناحي ٍة أخرى يقال إ ّن الحياة
ٍ
حينئذ لنظرية التكامل .إذن،
بأرسها تسري نحو االرتقاء والتكامل ،لذا إن كان املصري املحتوم هو الفناء فال معنى
ما هي حقيقة التكامل؟
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .592 ،590 ،589 ،585
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القائلون مببدأ التكامل من أمثال املؤمنني بالله تعاىل والسالكني سبيل الكشف والشهود ،يع ّدون املوت انتقاالً
يفسونه
من نشأ ٍة إىل أخرى ،لذا يكون الفناء عىل هذا األساس أمرا ً نسبياً؛ يف حني أتباع الفكر املا ّدي الديالكتييك ّ
كل
بنح ٍو آخر ألنهم ينكرون فكرة التكامل املطروحة بني علامء الرشق ويطرحونها يف إطا ٍر آخر فحواه أ ّن جوهر ّ
كل كائنٍ ميوت فهو ال يفنى بشكلٍ
سيحل محلّه .معنى هذا الكالم أ ّن ّ
ّ
يش ٍء يع ّد مهدا ً لجوهر اليشء اآلخر الذي
مطلقٍ ألن موته بداي ٌة لنشأة كائنٍ يتمتّع مبرتب ٍة أعىل ،أي إ ّن الكائن الفاين يتح ّول إىل كائنٍ أكرث تكامالً .استنتج
هيجل مبادءه الثالثة التي ُعرفت بـ (املثلّث الهيجيل) عىل أساس هذه الفكرة ،ولك ّنه ع ّد الوالدة والنم ّو مرحل ًة
الحي يف املرحلة األوىل يعرتف بنفسه ويف املرحلة الثانية ينكرها ،ويف املرحلة الثالثة
واحدةً ،اذ قال إ ّن الكائن ّ
كل كائنٍ ال ب ّد من أن مي ّر يف ثالث مراحل ،هي اإليجاب والنفي والرتكيب ،وقد
ينكر إنكاره .هذا الكالم يعني أ ّن ّ
عب املفكّرون واملنظّرون عنها بتعابري عديدة ،منها (الحكم ونفي الحكم والحكم املركّب) ومنها (املوضوع ونفي
ّ
املوضوع واملوضوع املركّب).
مـم يعني أ ّن هيجل
هذه النظرية كام ذكرنا آنفاً ترضب بجذورها يف الرأي القائل بوحدة الذهن والخارج ّ
اعتمد يف طرح آرائه عىل القضايا املنطقية الثابتة يف علم املنطق ،لك ّنه يف الحني ذاته  -حسب رؤيته هذه  -يعتقد
بكون هذه القضايا عيني ًة  -خارجية  -رغم كونها ذهني ٌة يف واقعها؛ ناهيك عن أ ّن كارل ماركس خالفه يف نظريته
يل ميكن ع ّده أحد املؤاخذات
هذه إال أنّه ناقض نفسه حينام استنتج بعض آرائه عىل أساسها ،وهذا االشكال الج ّ
التي تدحض الفكر املاركيس.
نقسم املعقوالت يف قسمني ،هام:
ألجل بيان تفاصيل املوضوع بشكلٍ أفضل ،نقول :نحن ّ
 معقوالتٌ أُوىل -معقوالتٌ ثاني ٌة

[[[

فسها القدماء بأ ّن الذهن وعا ٌء لعروضها ألنها سلسل ٌة
املعقوالت الثانية إنّ ا ّ
تتجل يف الذهن فحسب ،وقد ّ
خارجي بتاتاً [[[.نحن ال نجد القواعد االستداللية  -العقلية واملنطقية  -يف
من املعاين الذهنية التي ليس لها وجو ٌد
ٌّ
الخارج ،إذ ليس هناك يش ٌء اسمه قياس أو تعريف أو جزئية أو كلّية أو نوع أو جنس وما شاكل ذلك ،فاملوجود
[[[  -المعقوالت الثانية هي معقوالتٌ فلسفي ٌة ومنطقيةٌ.
[[[  -ذكرنا آنفاً أ ّن مباحث المعقوالت األولى والثانية  -الفلسفية والمنطقية  -هي من ابتكار الفالسفة المسلمين ،وهي في غاية األهمية
وتجدر بالبحث والتحليل ،أل ّن ما ذكر حولها في مصادر علم الفلسفة وبما فيها كتاب األسفار األربعة لصدر المتألّهين ،يُع ّد غير ٍ
كاف وهو
بحاج ٍة إلى شر ٍح وتحليلٍ أكثر؛ ولكن مع ذلك فهذا المقدار الضئيل يحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة.
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عىل أرض الواقع ليس نوعاً وال فصالً وال جنساً ،وال جزئياً مبا هو جزيئ وال كلّياً مبا هو كيل؛ فهذه املعاين بأرسها
ذهني ٌة تعرض عىل املعقوالت األوىل كاإلنسان والفرس والشجرة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املعقوالت األوىل
تغيت
التي نعتقد بها هي نفس معقوالت أرسطوّ .
لـم ظهر الفيلسوف إميانوئيل كانط عىل الساحة العلمية ّ
مختصة بالذهن وع ّد بعض املعقوالت األوىل
الحسابات وتشوشّ ت داللة هذه املفاهيم ،اذ وصفها بأنّها مقوالت
ّ
أي ٍ
منط من أمناط
ذهني ًة أيضاً ومن ث ّم وضع حاجزا ً بني الذهن والخارج ج ّرد عىل أساسه املعقوالت األوىل عن ّ
كل يش ٍء يُنسب إىل الذهن ال ب ّد من أن أن يُنسب
االرتباط باملعقوالت الثانية .وعىل هذا األساس ع ّد هيجل أ ّن ّ
إىل الخارج أيضاً ،فإذا نسبنا اإلثبات إىل الذهن وقلنا إنّه هو الذي يثبت وجود األشياء وكذلك إن نسبنا هذا األمر
للخارج أيضاً ،فهذا بطبيعة الحال يعني تحقّق اإلثبات يف الخارج ،وهو عني تحقّق اإلثبات يف الخارج .إضاف ًة
إىل ذلك ،فاإلنكار الذي هو النقطة املقابلة لإلثبات وبصفته أمرا ً ذهنياً ،سيتحقّق يف الخارج بهذه الصورة أيضاً.
نحن ننسب االستدالل ونشأة يش ٍء من يش ٍء آخر إىل الذهن ،ويف الحني ذاته ال نقول بتاتاً بأنّه متحقّق بالخارج
بصفته استدالالً عقلياً ،لك ّن هيجل ع ّده متحقّقاً يف الخارج عىل نحو نتيج ٍة ناشئ ٍة من مق ّد ٍ
مات عقلي ٍة ،ومن هذا
املنطلق طرح بعض املفاهيم الذهنية يف مثلثه الديالكتييك ،لذلك ميكن ع ّد الركن األ ّول من هذا املثلّث  -أي
اإليجاب  -بأنّه إثباتٌ يف عامل الخارج ،وع ّد النفي يف الخارج إنكارا ً ،وع ّد الرتكيب يف الخارج إثباتاً مركّباً؛ فهذا األمر
بكل ٍ
تأكيد مرتت ٌّب عىل القول بوحدة الذهن مع الخارج.
ّ
من التعابري التي ساقها أتباع الفكر الديالكتييك املا ّدي لبيان املثلّث الهيجيل ،وصفه بأنّه (حك ٌم  -حك ٌم مضا ٌّد
 حك ٌم مرك ٌّب) ،فالدجاجة مثالً عبار ٌة عن (حكم) والبيضة هي (حكم مضا ّد) والكتكوت الذي يخرج من البيضةهو (حكم مركّب) .يا ترى ما مدى ص ّحة هذا الكالم؟ فهذه األمور ليست أحكاماً عقليةً ،ومن العجيب مبكانٍ
زعم هذا األمر! من املؤكّد أ ّن هذه التعابري مستوحاة من أفكار هيجل ،اذ تب ّناها املاركسيون ،وبطبيعة الحال ال
ميكن تربيرها إال بع ّدها رضباً من املجاز والتسامح اللفظي.
كل كائنٍ يسري نحو الزوال بعد
لقد استنتج هيجل أ ّن املراحل الجدلية يف الكون ثالث ٌة بعد تأكيده عىل أ ّن ّ
مرقد هو عبار ٌة عن ٍ
كل ٍ
مهد لنشأة كائنٍ آخر ،لذلك ذهب إىل القول بأ ّن مراحل الوجود الثالثة
والدته ومن ّوه وأ ّن ّ
هي الفكرة والنقيض والرتكيب بني الفكرة والنقيض عادا ً الفكرة بأنّها مرحلة الوالدة والنم ّو ،ووصف النقيض بأنّه
ٍ
جديد .وقد بذل قصاى جهوده إلثبات
مرحلة الزوال والفناء ،وقال إ ّن الرتكيب هو مرحلة تح ّول الفناء إىل أم ٍر
[[[
أفكاره هذه.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .543 - 540
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 روح الزمانإ ّن اآلراء التي طرحها فريدريش هيجل وإن كانت بشكلٍ عا ٍّم هشّ ًة وعاري ًة من الصواب ،لكن فيها ما هو
سدي ٌد من بعض الجوانب ،ومن جملة ذلك مبدأ (روح الزمان) الذي يع ّد طرحاً معقوالً ،وحسب تعابرينا الدينية
فهو يعتقد بعصمة الزمان.
الزمان  -الدهر  -باعتقاد هيجل ال ميكن أن يخطئ بتاتاً ،فاإلنسان يقع يف الخطأ لك ّن الجامعة ال تخطئ.
هذا الرأي يف الحقيقة يشابه إىل ح ٍّد كبريٍ ما ذهب إليه أهل الس ّنة حول اإلجامع يف األحكام الرشعية ،كام أ ّن
فس هذا اإلجامع بشكلٍ ينسجم مع فلسفة هيجل
املفكّر إقبال الالهوري يف كتابه (إحياء الفكر الديني) قد ّ
غاية االنسجام.
ٌ
نظري بني الس ّنة والشعية حول مسألة اإلجامع من حيث الح ّجية أو عدمها ،فأتباع مذهب
اختالف
هناك
ٌّ
ٍ
أشخاص  -أحدهم معصو ٌم
أهل البيت (عليهم السالم) يعتقدون بأ ّن كالم املعصوم ح ّج ٌة بحيث لو أجمع خمسة
 عىل أم ٍر فهذا اإلجامع ح ّجةٌ ،يف حني لو أجمع كثريون عىل أم ٍر من دون أن يكون بينهم معصو ٌم ،فهذا اإلجامعتجتمع أُ ّمتي عىل خطأ» ليستنتجوا أ ّن
النبي األكرم« :sال
ُ
ليس بح ّج ٍة .أ ّما أهل الس ّنة فقد استندوا إىل حديث ّ
الفرد قد يخطئ لك ّن الجامعة ال تقع يف الخطأ [[[،وهذا يعني أ ّن رأيهم مجتمعاً يضاهئ رأي املعصوم ،فلو اجتمع
النبي .sإذن ،ال ميكن للزمان أن يخطئ
هؤالء عىل قو ٍل ما ،ميكن ع ّد داللته يف هذه الحالة متطابق ًة مع قول ّ
عىل هذا املعنى ،إذ ليس من املتص ّور يوماً أن تجمع البرشية قاطب ًة عىل رأي خاطئ من دون أن ينفرد منها
صائب .كثريا ً ما نجد فئتني تتب ّنيان أفكارا ً متضارب ًة مع بعضها يف فرت ٍة زمني ٍة واحد ٍة ،وقد تكون
شخص واح ٌد برأي
ٍ
ٌ
أقل عددا ً بكث ٍري من األخرى لك ّنها مع ذلك تتب ّنى رأياً سديدا ً خالفاً لرأي األكرثية الباطل ،ولكن ليس من
إحداهام ّ
املمكن أن يتّفق الجميع عىل رأي باطلٍ يف آنٍ ٍ
واحد لدرجة أ ّن الزمان يقع يف خطأ.
أصحاب النزعة الدينية ي ّربرون هذا االمتناع عرب التأكيد عىل أ ّن البارئ سبحانه وتعاىل مل يخلق العامل بشكلٍ

جامعي فيه ،وهذا املعنى أكّد عليه هيجل أيضاً لدى طرحه مسألة (روح الزمان) اذ
ميكن تص ّور حدوث خطأ
ٍّ
وصفه بالتكامل .وكام ذكرنا آنفاً فقد تب ّنى هذا الفيلسوف فكرة أ ّن الذهن والخارج عبار ٌة عن حقيق ٍة واحد ٍة
وكأنّهام وجهان لعمل ٍة واحد ٍة باستثناء بعض االختالفات الطفيفة التي ال وزن لها من الناحية العلمية ،لذا لو قلنا
(الفكر ال يخطئ) فهذه العبارة تنطبق يف داللتها عىل قولنا (الزمان ال يخطئ يف وجوده الخارجي) ،ولك ّنه مع
ذلك يعتقد بوجود نوابغ بني الناس ميكن ع ّدهم روحاً للزمان مـّام دعا بعضهم لالعتقاد بأنّه يؤيّد الحكومات
الحل والعقد.
الحل والعقد ،لذا فالمراد من الجماعة هنا هم أهل ّ
[[[  -اإلجماع الذي ذهب إليه أهل الس ّنة يتحقّق باتّفاق أهل ّ
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الدكتاتورية والنزعات القومية ،اذ قالوا بأنّه ع ّد بعض األجناس البرشية أصلح للبقاء تناغامً مع روح الزمان -
مقتضيات العرص  -لذلك ا ّدعي أنّه اعتقد بكون هذه القاعدة تنطبق عىل النسل الجريماين  -األملاين  -إذ إ ّن صفوة
تتجل فيه روح الزمان ،وقد شمل هذا الكالم حاكم أملانيا آنذاك .ال
البرشية موجود ٌة يف باطن هذا النسل الذي ّ
ّ
شك يف بطالن هذا الرأي من أساسه ،ولكن بالنسبة إىل النظرية بشكلٍ عا ٍّم فهي تجدر بالبحث والتحليل ،وتجدر
اإلشارة هنا إىل أنّنا أرشنا سابقاً إىل املعيار يف الزمان وما يرتبط به ،اذ قلنا إن مل نؤمن بوجود وحد ٍة بني مك ّونات
ٍ
حينئذ من ع ّده مجموع ًة من عوامل مختلفة ومشتّتة ال ترتبط مع بعضها بوج ٍه وكأنّه شبي ٌه
املجتمع فال مناص لنا
كل فئ ٍة منهم يف ناحي ٍة من نواحيها عىل حد ٍة ،لذا ال ب ّد للمجتمع من إرادة الحاكم
بسكّان البادية الذين تقطن ّ
املقتدر التي هي األساس يف إقرار النظام ،وهذا الحاكم بطبيعة الحال هو النائب عن جميع الناس؛ إذ إ ّن أحد
أفراد املجتمع عىل سبيل املثال بإمكانه تأجيج حريقٍ يأكل األخرض واليابس من دون أن يبقي شيئاً.

ٍ
مرتبط بعالق ٍة مع أفراده ،فال ب ّد لنا من القول مببدأ الصدفة يف الخلقة؛ لك ّننا إذا ما
إن عددنا املجتمع غري
ٍ
حينئذ بيان ماهية هذه العالقة ،إذ هناك عالقاتٌ آلي ٌة يكون التغيري يف أحد
اعتقدنا بوجود عالق ٍة بنح ٍو ما ،فعلينا
أجزائها سبباً لتغيري أدائها بالكامل ،وميكن تشبيه هذا النمط من العالقات بكفّتي امليزان ،فالكفّة ترجح لصالح ما
كان أكرث وزناً .النظرية املاركسية عىل سبيل املثال متق ّوم ٌة عىل أساس مبدأ الرتابط بني أفراد املجتمع مع بعضهم
البعض ،ولك ّن هذا الرتابط من سنخ العالقات اآللية ،وعىل هذا األساس فالوسائل اإلنتاجية ال ب ّد من أن تطوي
مرحلة التكامل .إذن ،تأثري مختلف العوامل الخارجية عىل اإلنسان تشابه تأثري األجزاء اآللية للامكنة حسب رأي
أي اعتبا ٍر لضمريه.
أتباع الفكر املاركيس ،لك ّنهم ال يعريون ّ
يقسم ويوزّع بنح ٍو ما ،لذا من الرضوري هنا
املحصول الذي نحصل عليه عن طريق وسائل اإلنتاج يجب وأن ّ
وجود قوانني يت ّم ذلك عىل أساسها ،ومن الطبيعي أن هذه القوانني لها القابلية عىل تطوير وسائل اإلنتاج نفسها،
يتغي واقع اإلنتاج نحو األفضل؛ ويف هذه الحالة ال ب ّد من
وبالطبع بعد أن يحدث هذا التط ّور  -التكامل  -سوف ّ
تغيري قوانني التوزيع السابقة ألنها مل ت ُعد ناجعةً ،أي إ ّن الظروف تقتيض وضع مق ّرر ٍ
ات جديد ٍة تتناسب معها.
من الطبيعي أ ّن أصحاب الفكر املاركيس يف هذه الحالة عاجزين عن بيان كيفية طروء هذا التغيري املفاجئ عىل
غيت واقعه دفع ًة واحدةً.
املجتمع االشرتايك بحيث ّ
من املؤكّد أ ّن بعض املك ّونات االجتامعية تجني أرباحاً إثر حدوث هذا التغيري اآليل يف املجتمع األمر الذي
يحفّزهم عىل السعي إلبقاء األوضاع عىل حالها وعدم تغيري القوانني مهام كلّف األمر ،والذين يجدون أ ّن مصلحتهم
تغي األوضاع الراهنة فسوف يصبحون منظّرين ومثقّفني يحاولون النهوض بالواقع االجتامعي .املنتفعون
تقتيض ّ
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بطبيعة الحال يصبحون رجعيني ومتح ّجرين ال ضمري لهم ويصلون درج ًة من االنحطاط بحيث ال يألون جهدا ً
يف إبقاء املجتمع متخلّفاً يراوح يف مكانه ،يف حني أ ّن أصحاب الفكر املستنري عىل عكسهم ،اذ يحاولون النهوض
بالواقع االجتامعي وال فرق لديهم بني مختلف املك ّونات االجتامعية ،فقد يكون هناك إنسا ٌن أُ ّم ٌّي إال أنّه مستنري
الفكر وقد يكون هناك مثق ٌّف لك ّنه متحج ّر فكرياً.

بغض النظر عن الهدف ،إذ قد ال يكون له ٌ
إذن ،الرصاع يف املجتمع
معي ألنّه
حتمي وال محيص منه ّ
هدف ّ ٌ
ٌّ
اختياري ،مثالً لو وضعنا يف إحدى كفّتي
يحدث قهرا ً حاله حال تلك الوسائل امليكانيكية التي يكون تأثريها غري
ٍّ
امليزان شيئاً يبلغ وزنه كيلوغراماً واحدا ً ووضعنا يف الكفّة األخرى شيئاً آخر من نفس تلك املا ّدة بوزن تسعامئة
وتسع وتسعني غراماً ،فمن املؤكّد أ ّن الكفّة األوىل هي الراجحة أل ّن هذا هو مقتىض عمل امليزان بصفته آل ًة
مخصص ًة لبيان األوزان ،لذا مهام رجونا أن ترجح الكفّة الثانية سوف ال يحدث ذلك بتاتاً ما مل نضف إليها شيئاً
ّ
بكل ٍ
ٍ
معيٍ ،بل إ ّن القواعد
تأكيد مل ترجح
يزيد من وزن املا ّدة املوجودة فيها .الكفّة التي رجحت هنا ّ
لهدف ّ
الفيزيائية هي التي أرغمتها عىل ذلك ومن ثم ال ب ّد من أن تكون بهذه الكيفية رغامً عنها .نعم ،لو انقسم
ٍ
حينئذ ،ولك ّن وسائل اإلنتاج مع
املجتمع إىل فئتني ،إحداهام رجعي ٌة واألخرى مثقّفةٌ ،فال مناص من حدوث رصا ٍع
ذلك ستؤ ّدي دورها وتواصل حركتها اإلنتاجية ،ويف خض ّم هذه الحركة فإ ّن الوسائل القدمية تسعى للحفاظ عىل
لتحل محلّها وسائل جديدة ،فهذا هو
األوضاع كام هي ،لك ّن قدمها بطبيعة الحال سيؤ ّدي إىل اضمحاللها وزوالها ّ
قانون الطبيعة الذي يقيض بغلبة القابليات الجديدة عىل القدمية.
تركيب بني الفكرة
وسائل اإلنتاج تتكامل يف مرحلتني ،ومن ث ّم يتحقّق املثلّث الهيجيل (فكرة ،نقيض،
ٌ
والنقيض) ،وعىل هذا األساس فالنظرية املاركسية تبقى محدود ًة يف إطار الرتابط الحاصل بني مختلف مك ّونات
املجتمع وأفراده ،ومع ذلك فهي ال تتع ّدى كونها عالق ًة آلي ًة ليس أكرث.
هناك نظري ٌة أخرى مطروح ٌة حول الرتكيب االجتامعي تتلخّص مبا يأيت :املجتمع عبار ٌة عن هيكلٍ ٍ
واحد وله
الخاصة املختلفة عن أيّة تركيب ٍة أخرى ،وأعضاؤه لهم القدرة عىل القيام ض ّده .الطبيعة الحاكمة
حياته وتركيبته
ّ
كل فر ٍد فيه
تنصب يف مصلحته أل ّن ّ
عىل املجتمع هي أ ّن أفراده يعملون تحت مظلّته وجميع أفعالهم يجب أن
ّ
الحي؛ وهذا هو معنى الشخصية االجتامعية .هذه املسألة يجب أن
هو بحكم الخلية املوجودة يف بدن الكائن ّ
تطرح عىل طاولة البحث والتحليل بشكلٍ
عم هو مطروح اليوم ،هناك من يتساءل عن
ٍّ
مستقل ،إذ ّ
بغض النظر ّ
موقف القرآن الكريم من هذه الفكرة ،فهل يع ّد املجتمع شخصي ٍة واحد ٍة أو ال؟
عرض الكتاب الحكيم مسألة الحياة االجتامعية يف ٍ
آيات ع ّدة من خالل استشهاده بحياة الشعوب واألُمم،

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

231

وأكّد عىل أنّها تحيا وتندثر ،ومن جملة ذلك قوله تعاىل« :لِك ُِّل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل إِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُه ْم ف ََل َي ْس َتأْ ِخ ُرونَ َسا َع ًة َو َل
يَ ْس َت ْق ِد ُمونَ » [[[.بعض علامء االجتامع املحدثني يؤيّدون هذا األمر ومن جملتهم املفكّر الفرنيس إميل دوركايم
الذي طرح نظريته يف علم االجتامع عىل هذا األساس ،اذ يعتقد بوجود شخصي ٍة وحيا ٍة للمجتمع وع ّده ذا رو ٍح،
وقد بالغ عىل هذا الصعيد وأضفى األصالة للمجتمع لدرجة أنّه ع ّد الفرد مج ّرد شأنٍ
اعتباري؛ وبطبيعة الحال
ٍّ
فإ ّن نظريته هذه تتعارض مع رأي الذين منحوا األصالة للفرد وع ّدوا املجتمع كياناً اعتبارياً .هؤالء أيضاً بالغوا يف
خاصةً ،وميكن القول إ ّن دوركايم ومن
نظريتهم لدرجة أنّهم ج ّردوا املجتمع عن ّ
كل يش ٍء ومل يرتّبوا عليه أحكاماً ّ
حذا حذوه أصابوا يف رأيهم إىل ح ٍّد ما ،لذلك ال ميكن ا ّدعاء أ ّن نظريتهم صحيح ٌة بالكامل؛ ومن هذا املنطلق ميكن
صحيح إىل هذا الح ّد أيضاً ،أي إ ّن املجتمع بلحاظ كونه ذا حيا ٍة وشخصي ٍة ،فمن شأنه أن
القول إ ّن كالم هيجل
ٌ
الحي دامئاً
يتكامل ألنّه ليس وجودا ً اعتبارياً وأفراده كأنّهم خاليا مك ّون ٌة ألجزاء بدنه ،وكام أ ّن أعضاء بدن الكائن ّ
تتلف وتستبدل بخاليا جديدة ويبقى البدن مبا هو بدن أصيالً ،لذا سيبقى املجتمع أصيالً حتّى وإن اندثر أفراده
واحدا ً تلو اآلخر .املجتمع بحسب هذا الكالم يسري نحو التكامل عىل وفق فطرته ،فهو ذو فطر ٍة حاله حال الفرد
[[[
الذي أودعت هذه الفطرة يف باطنه.

 فلسفة هيجل والفلسفة اإلسالميةالربهان يف نشأة الكون طرحه فريدريش هيجل بشكلٍ خاطئ وقد ارتكز عليه إىل ح ٍّد كبريٍ بحيث أصبح مييّز
منهجه الفلسفي عن غريه ،وقال إ ّن الفالسفة حاولوا إثبات أ ّن العلّية هي السبب يف ذلك لك ّنهم يف نهاية املطاف
صائب.
وصلوا إىل طريقٍ مسدو ٍد أل ّن برهانهم غري
ٍ
حسب رأي هيجل فمبدأ العلّية ليس من شأنه تفسري وجود الكون ،لذا حينام نقول إ ّن (أ) علّ ٌة لوجود (ب)،
ٌ
معلول يف وجوده لـ (أ)؛ ولك ّن هذه العلّية جاري ٌة يف األمور املحسوسة عىل نحو القضايا
فهذا يعني أ ّن (ب)
املطلقة العا ّمة التي ّ
تدل عىل الوجود فحسب وال داللة لها عىل الرضورة .عىل سبيل املثال حينام يتساءل الذهن
عن السبب يف تبخّر املاء بالحرارة العالية وانجامده بانخفاضها إىل ما تحت الصفر ،فال توجد إجاب ٌة عن ذلك سوى
القول بأ ّن الواقع هكذا ،ولو حدث غري ذلك فالعقل ال يعرتض إذ ال وجود لقاعد ٍة عقلي ٍة هنا .هذا الكالم من قبل
تجريبي ،ومن ثم إثبات أنّها ال تندرج يف ضمن العلوم العقلية
هيجل وأتباعه يهدف إىل طرح العلّية يف إطا ٍر
ٍّ
والفلسفية التي تتق ّوم عىل الربهنة واالستدالل املنطقي ،أي إ ّن الرضورة يف قضي ٍة ما ميكن ا ّدعاؤها فيام لو حكم
[[[  -سورة يونس ،اآلية .49
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه تاريخ (باللغة الفارسية) ،ص .43 - 38
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يل ولك ّن
العقل بذلك ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ وأمثاله ع ّدوها رشطاً يف ّ
كل برهانٍ  .إذن ،الربهان شأ ٌن عق ٌّ
تجريبي برأي هيجل وأتباعه ،ومن البديهي أ ّن املقصود من األمر املعقول هو ما
العلّية ليست كذلك ،فهي أم ٌر
ٌّ
خاص ٍة ومن ث ّم يحكم برضورته ،مثالً لو كان (أ) مساوياً لـ (ب) ،و (ب)
يستنتجه العقل عىل وفق عملي ٍة فكري ٍة ّ
مساوياً لـ (ج) ،فالعقل يحكم بكون (أ) مساوياً لـ (ج) .كام يحكم العقل باستحالة أيّة فرضي ٍة أخرى يف هذا
املجال؛ ومن املؤكّد أ ّن هذا االستنتاج ليس منبثقاً من تجرب ٍة ،وإنّ ا الرضورة العقلية هي التي أثبتته.
مبدأ الوحدة بني الذهن والخارج  -وحدة املعقول والواقع  -هو اآلخر اعتمد عليه هيجل يف نظرياته بشكلٍ
أسايس ،ومن هذا املنطلق خالف إميانوئيل كانط وسائر الفالسفة الذين سبقوه ،إذ مل يقل هؤالء بذلك وع ّدوا
ٍّ
ذهني
الذهن أمرا ً مغايرا ً ملا هو متحقّق عىل أرض الواقع .حسب نظرية هيجل هذه ال ميكننا قول إ ّن هذا األمر
ٌّ
عيني  -ومن ثم ال تطرح فكرة أ ّن بعض املفكّرين مثاليني وبعضهم اآلخر واقعيني،
يل  -وذلك األمر
 عق ٌّخارجي ٌّ -
ٌّ
تنصب يف هاتني الوجهتني الفكريتني بعد أن تب ّنى فكرته هذه والتي تعترب الذهن
لذا نجد مبادءه الفلسفية ال
ّ
كل أم ٍر يستنتجه العقل ويحكم برضورته ال ب ّد من أن يكون بنفسه
عني الخارج والخارج عني الذهن ،مبعنى أ ّن ّ
متحقّقاً عىل أرض الواقع.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أحد االختالفات األساسية بني مبادئنا الفلسفية ا ٍإلسالمية واملبادئ الهيجلية هو أنّنا
نقسم املعقوالت إىل أوىل وثانية  -فلسفية ومنطقية – من دون أن نضفي أيّة عيني ٍة إىل املعقوالت الثانية ألنها
ّ
والكل والجزء،
قواعد مطروحة يف علم املنطق ال ميكن تصديقها بشواهد عىل أرض الواقع ،مثل الجنس والنوع ّ
لذا نحن ال نقول إ ّن عينيتها مامثل ٌة لعينية املعقوالت األوىل ،وإنّ ا هي متع ّين ٌة  -موجود ٌة  -إثر انتزاع الذهن لها؛
وعىل هذا األساس نحن نعتقد بأ ّن املعقوالت األوىل يصدق عليها أنّها موجود ٌة يف الذهن بعد أن انطبعت فيه
عيني
أي طريقٍ آخر ،يف حني األمور االنتزاعية ليس لها وجو ٌد
عن طريق
الحواس أو ّ
ّ
ذهني ألنها ال تتّصف بوجو ٍد ٍّ
ٌّ
مستقل ،لذلك ال يصل الكالم حولها إىل املرحلة الذهنية.
ٍّ
الوجود الذهني ميكن أن يصدق يف املاهيات ،ونحن بدورنا نعتقد بالوجود الذهني والنوعي يف تعاليمنا
الفلسفية عىل نح ٍو من التطابق بني الذهن والخارج ،ولك ّننا يف الحني ذاته نرفض فكرة أ ّن النشاط الذهني ينطبق
بالكامل مع النشاط الخارجي ،إذ ال ميكن للخارج أن يفي بنفس الدور الذي يفيه الذهن .وظيفة الذهن تتمحور
مختص باملعقوالت األوىل ،أي ال ميكن زعم أ ّن ما يستنتجه الذهن
حول املعقوالت الثانية يف حني عامل الخارج
ٌّ
فكل استدال ٍل ال ب ّد من أن يكون كامناً يف الذهن فحسب .هيجل مل يلتزم بهذه
موجو ٌد بعينه يف عامل الخارجّ ،
القاعدة بعد أن ع ّد األمور الذهنية املعقولة بأنّها عني الواقع املوجود يف الخارج ،ومن ثم ال مكان للمعقوالت
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ٍ
حينئذ من القول بأ ّن منظومته الفلسفية  -الجدلية
صحيح ،فال محيص
لو تن ّزلنا وافرتضنا أ ّن كالم هيجل
ٌ
ميتافيزيقي فيام سواها،
ألي أم ٍر
أي أم ٍر ماورا ٍّيئ ،اذ ا ّدعى أنّها متق ّوم ٌة بذاتها وال وجود ّ
الديالكتيكية  -ليس فيها ّ
ٍّ
وزعم أيضاً أ ّن الله كامن فيها .إذن ،جميع املعقوالت بشتّى أمناطها البسيطة واملعقّدة هي يف غنى عن الشؤون
املاورائية بحسب املنظومة الهيجلية.
ابتدأ هيجل فكره الجديل من الوجود وع ّده مساوقاً للعدم ،اذ قال لو أنّنا أخذنا الوجود  -مبا هو وجود -
ٍ
اختالف بني العدم بح ّد ذاته وبني
بنظر االعتبار سوف نجده عدماً ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه ال يعتقد بوجود
الوجود املعدوم ،وعىل هذا األساس فالوجود يف مثلثه الديالكتييك ميثّل الفكرة ،والعدم يعني النقيض ،والصريورة
هي الرتكيب بني الفكرة والنقيض  -الوجود والعدم  ،-وجميع األمور تجري عىل هذا املنوال .املراد من كون
الوجود يح ّرك نقيضه يف هذه النظرية هو أنّه يج ّردة من أيّة عل ٍة ميتافيزيقي ٍة ،لذا ال يبقى ٌ
مجال هنا للحديث
ٍ
حينئذ نظري األصول والرضوريات
عن مبدأ العلّية ومن ثم ال سبيل لالستشكال عىل نظرية هيجل الجدلية ألنها
الذاتية يف علم املنطق والتي ال نقاش فيها.
الذايت حسب أصول علم املنطق ال يُعلّل ،ويقول علامء الفلسفة إ ّن الرضورة هي مناط االستغناء عن العلّة،
يف حني أ ّن اإلمكان فقط هو مناط الحاجة إليها؛ وعىل هذا األساس ال يجوز لنا االعرتاض عىل هيجل وسؤاله عن
العلّة املوجدة للنقيض حتّى وإن جاز لنا االستشكال عىل األصول األساسية التي يتب ّناها .فلو سألنا عن السبب يف
انبعاث العدم من باطن الوجود وتح ّوله إىل وجو ٍد آخر ،لقيل إ ّن ذاته تقتيض ذلك ،فهذا السؤال برأي الهيجليني
نظ ٌري للسؤال عن سبب اتّصاف العدد أربعة بالزوجية.
مـم ذكر أ ّن املنظومة الفلسفية لفريدريش هيجل مرتكز ٌة يف أساسها عىل سلسل ٍة من الرضورات
نستنتج ّ
كل يش ٍء تحتها ومبا يف ذلك الله سبحانه وتعاىل ،وهي
املنطقية التي ع ّدها ثابت ًة وال نقاش فيها بحيث يندرج ّ
من هذه الناحية تناظر الوجوب املطروح يف رشيعتنا .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن اإلله الذي يؤمن به هيجل
قد وصفه بالروح املطلقة وليس إلهاً بصفته واجب الوجود وعلّ ًة للعلل كام نقول نحن املسلمون وسائر أتباع
[[[ -مفهوما المعقوالت األولى والثانية لم يطرحا في آراء الفالسفة القدماء من أمثال أرسطو ،كما أ ّن الحكيم ابن سينا أشار فقط إلى أ ّن
المعقوالت الثانية المنطقية هي موضوع علم المنطق ،ولكن مع ذلك لم يت ّم البحث والتح ّري حولها في تلك اآلونة ومن ثم لم تصل النوبة
إلى القول بالمعقوالت الفلسفية الثانية .وإلى عهد الخواجة نصير الدين الطوسي لم يت ّم الفصل بين المعقوالت الثانية الفلسفية والمنطقية،
حيث قال صاحب المنظومة« :فمثل شيئية وإمكان *** معقول ثان جا بمعنى ثان».
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الديانات الساموية األمر الذي جعل البعض يف حري ٍة من أمرهم بحيث عجزوا عن تشخيص ما إن كان هذا
الفيلسوف مؤمناً بالله تبارك شأنه أو منكرا ً له أل ّن اإلله الذي تح ّدث عنه يختلف عن إله األديان.
بنا ًء عىل ما ذكر فالجدل الديالكتييك يف فلسفة هيجل يتق ّوم عىل سلسل ٍة من الرضورات املنطقية والعقلية
املتعي يف الذهن والخارج واحدا ً .نعم ،هذه هي البذرة التي زرعها هيجل ليجني
يف عني كونها عينيةً ،اذ ع ّد
ّ
[[[
مثارها املا ّديون فيام بعد.

 املبادئ النظرية لتالمذة هيجلتالمذة هيجل يص ّنفون يف فئتني ،فمنهم ميينيون وآخرون يساريون تب ّنوا منطقه الفكري لك ّنهم مل يتّفقوا معه يف
أُطروحاته الفلسفية مبعنى أنّهم ساروا عىل نهجه الديالكتييك لك ّنهم رفضوا إيديولوجيته املتناصفة بني املا ّدة والالهوت،
فهو يعتقد بوجود إل ٍه يختلف عن ذلك اإلله الذي يؤمن به أتباع املدرستني املا ّدية والالهوتية عىل ح ٍّد سواء.
إله هيجل كام ٌن يف باطن هذا العامل وليس خارجاً عنه ،لذا فهو ليس العلّة األوىل ،والذين تب ّنوا آراءه قالوا إنّنا
متسكنا بل ّبه ورمينا قشوره جانباً ،ومسألة تطابق الذهن مع الخارج تع ّد من جملة تلك القشور التي أعرضوا عنها
ّ
توصل إليها
متسكوا بالنتيجة التي ّ
وتبعاً لذلك رفضوا العالقة بني السبب والنتيجة يف الطبيعة ،ولك ّنهم مع ذلك ّ
ومتسكوا بغشا ٍء أكرث هشاش ًة من ذا القرش نفسه! أساس
من هذه األطروحة ،وهذا يعني أنّهم تخلّوا عن القرش ّ
املوضوع  -القرش هنا  -هو أ ّن الطبيعة هي ذات السبب والنتيجة ،لذا ال م ّربر للسؤال عن العلّة ألن هذه العالقة
الذاتية تعترب رضور ًة منطقي ًة ال نقاش فيها ،لذلك ا ّدعوا أنّهم يف هذا املبنى قد قالوا بأصل العلّية أل ّن االرتباط
بني الذهن والطبيعة يع ّد ارتباطاً علّياً لك ّن العلّية املوجودة يف الطبيعة هي من سنخ املق ّدمة والنتيجة ،لذا ال
ب ّد من أن يكون بينهام ارتبا ٌط مبقتىض الرضورة املنطقية ،وعىل هذا األساس ليس من الصواب مبكانٍ أن نسأل
عن العلّة الخارجية التي أوجدت هذه الرضورة املنطقية .كام ذكرنا آنفاً ،فالسؤال عن العلّة يع ّد خاطئاً حسب
منظومة هيجل الفلسفية وت ّم تربير جميع العالقات عىل وفق مبدأ الرضورة املنطقية ،ومن ثم تحدث الصريورة
إثر فقدان االنسجام بني الفكرة والنقيض والرتكيب.
غنى عن املح ّرك الخارجي ،فال ب ّد هنا من اإلذعان مببدئني طرحهام هيجل ،وهام:
إن أردنا إثبات أن الحركة يف ً
أ ّوالً :رفض فكرة أ ّن الكون متق ّو ٌم عىل مبدأ العلّية ،بل ال ب ّد من االعتقاد بنظرية السبب والنتيجة.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .523 - 520

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

235

ثانياً :انطباق ما هو موجود يف الذهن عىل الخارج بعينه ،أي إ ّن الذهن عني الخارج وال فرق بينهام.
ومن ثم ال ب ّد لنا هنا من قبول نظريته الجدلية (الفكرة ،النقيض ،الرتكيب بني الفكرة والنقيض) ،وعىل
يتوصل إليها الذهن موجود ٌة بذاتها يف الخارج ،أي كام أ ّن العقل
هذا األساس يجب اإلذعان إىل أ ّن النتائج التي ّ
يستنتج املفاهيم املنطقية الرضورية ،كاعتبار املوجود منتهياً إىل العدم واستنتاج العدم منه ،فهو أيضاً يستنتج
املفاهيم الخارجية.
املاركسيون مل يتّفقوا مع هيجل يف هذه النظرية وع ّدوها رؤي ًة مثالي ًة ال قيمة لها وزعموا أنّهم أعرضوا عنها
ألنها من جملة القشور الفكرية الهيجلية التي ال مثرة لها ،ومن ثم قالوا إ ّن أصولهم الفلسفية مرتكز ٌة عىل قانون
العلّية وليس عىل السبب والنتيجة ،وعىل هذا األساس ع ّدوا التضا ّد مبثابة علّ ٍة للحركة خالفاً لهيجل الذي أوعز
سبب الحركة إىل التضا ّد بني الوجود والعدم ،أي إ ّن الوجود والعدم ينتجان الحركة؛ لذلك توقّف املاركسيون هنا
بعد أن وصلوا إىل طريقٍ مسدو ٍد.
السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املضامر ،هو :هل أ ّن التضا ّد هو العلّة للحركة أو أ ّن األمر عىل عكس ذلك؟
كل موجو ٍد يستبطن عدمه يف ذاته ،ويف هذه الحالة يطرح السؤال اآليت :هل أ ّن املوجود
قيل يف الجوابّ :
يستبطن عدمه عىل نحو االستعداد أو الفعلية؟ لو أُجيب أنّه يستبطن عدمه عىل نحو الفعلية ،سيرتتّب عليه
ما يأيت:
كل يش ٍء  -حسب هذا الرأي  -ال ب ّد من أن يستبطن عدمه  -نقيضه  -الذي
أ ّوالً :ال يشء موجو ٌد بتاتاً ،أل ّن ّ
هو علّ ٌة لعدم وجوده ،ومن ثم فهو غري موجو ٍد.
كل يش ٍء هو يف الواقع شيئان! وهذا خالف املفروض ،أل ّن
ثانياً :ال ب ّد من القول بازدواجية األشياء ،يعني ّ
الهيجليني مل ي ّدعوا هذا وال ميكنهم أن ي ّدعوه.
ال ب ّد لهم من القول إذن إ ّن اليشء يستبطن عدمه عىل نحو االستعداد ،وهذا العدم  -النقيض  -يتنامى شيئاً
فشيئاً فيحدث ٌ
عبوا عن
جدال بينه وبني الوجود  -النقيض اآلخر  -فيندثر القديم ّ
ويحل محلّة الجديد .وقد ّ

األمر الذي يتمخّض عن الجدل الديالكتييك بالجديد للداللة عىل أ ّن الض ّد ينشأ ويتنامى بعد الوجود السابق ،لذا
ال معنى لوصفه بالجديد فيام لو كان قريناً له.
نستنتج من ذلك أ ّن تنامي الض ّد يف باطن اليشء املوجود ال ميكن تفسريه إال بالحركة والتغيري ،ومن البديهي
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ٍ
حينئذ من البحث عن سنخ هذه الرضورة ،فهل أ ّن الحركة هنا
أ ّن الرضورة هنا تقتيض وجود مح ّر ٍك ،لذا ال مناص
خارجي  -كام نقول  -أو أنّها تحتاج إىل مح ّر ٍك ذايتٍّ حسب زعمهم؛ وحتّى لو تن ّزلنا وافرتضنا
مفتقر ٌة إىل مح ّر ٍك
ٍّ
عدم إمكانية إثبات الحاجة للمح ّرك الخارجي ،فإ ّن فرضيتهم مع ذلك غري مقبول ٍة ،إذ ال دليل عليها.
نحن نتب ّنى فكرة أ ّن قانون العلّية هو الحاكم عىل الكون الذي يسري يف حرك ٍة دائب ٍة وال استقرار فيه أو ثبات،
يصح القول بأ ّن املايض ليس علّ ًة صوري ًة وال مق ّدم ًة وال مجرى زماين للمستقبل،
وعىل أساس هذه الفرضية هل ّ
بل هو علّ ٌة فاعل ٌة له؟ أو هل ميكن القول إنّه مج ّرد مق ّدم ٍة ومجرى زماين؟ من البديهي أ ّن املستقبل ال ميكن أن
يتحقّق ما مل يكن هناك ٍ
رس راب ٌط بني املايض واملستقبل ،أي إ ّن الحارض مرتب ٌط باملايض،
ماض ،والزمان الحارض ج ٌ
واملستقبل مرتب ٌط بالحارض؛ وهذه الروابط رضوري ٌة وال ّ
تنفك عن بعضها مطلقاً ،إال أ ّن هذا الرتابط ال يعني
انعدام املستقبل فيام لو مل يكن هناك ٍ
رص ،بل يعني أ ّن املايض رش ٌط لتحقّق الحارض املرتبط باملستقبل.
ماض وحا ٌ
إذن ،هل ميكن ع ّد املايض كافياً لتحقّق املستقبل؟ ويرتتّب عىل هذا السؤال ما يأيت :هل أ ّن املعدوم  -املايض -
يع ّد كافياً لحدوث األمر الذي هو اآلن يف طور الحدوث؟ إذا تناولنا القضية يف نطاق الرضورة املنطقية فال حيلة
باطل من أساسه ألنّه يف الواقع مق ّدم ٌة لحدوث الحارض،
لنا من ع ّد املايض علّ ًة فاعل ًة للحارض ،إال أ ّن هذا االفرتاض ٌ
ومن ث ّم ال ب ّد لنا من اللجوء إىل قانون العلّية.
مجرى زمانياً ،فهذا الحائط عىل سبيل املثال هو ليس ذلك الحائط الذي
الكون بجميع عالقاته العلّية أوجد
ً
واألصح أنّه مجرى وليس شيئاً،
كان موجودا ً قبل أسبو ٍع وال حتّى قبل ساع ٍة ،فهو يش ٌء بني املايض واملستقبل،
ّ
ٍ
وبالتعبري املنطقي فهو صور ٌة طبيعي ٌة لفصلٍ
مشرتك بني املايض املعدوم واملستقبل املعدوم ،أي أنّه حدوثٌ س ّي ٌال
متواصل ال ينقطع ،فقد تل ّبس بوجو ٍد دائمٍ وسيالنٍ مستم ٍّر ،وهذا السيالن ال يؤث ّر فيه ليدفعه نحو املستقبل
ٌ
يك تتك ّرر هذه العملية مستقبالً إىل ما النهاية ،بل هو سيال ٌن ينعدم يف املرتبة السابقة ويبقى يف املرتبة الالحقة
خالل مسرية سيالنه؛ وهذا يعني أ ّن الكون بطبيعته يتح ّرك من نقط ٍة ويتّجه نحو نقط ٍة أخرى ،وهو دامئاً عىل
ٍ
مرتبط مباضيه ومستقبله .وللكون وج ٌه آخر أيضاً يكون الوضع فيه بشكلٍ آخر ،اذ يحكمه الثبات
رض
هيئة حا ٍ
واالستقرار ،وهذا الوجه ليس إال عامل ماوراء الطبيعة.
متسك بها الجدليون الديالكتيكيون فيام بعد ،من أمثال كارل ماركس وماو تيس
جميع االستدالالت التي ّ
مـم يعني أنّهم تب ّنوا فكرة السبب والنتيجة يف الطبيعة التي يتمخّض
تونج ،ترتكز يف أساسها عىل فلسفة هيجل ّ
ميتافيزيقي ومن ثم فالكون قاد ٌر عىل تدبري شؤونه بنفسه .وهنا نحيط
أي أم ٍر
عنها عدم حاجة املا ّدة إىل ّ
ٍّ
باطل من أساسه سوا ٌء طرح عىل وفق متب ّنياتنا
اليساريني من أتباع هذه الفلسفة املا ّدية علامً بأ ّن هذا اال ّدعاء ٌ
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تتمسكوا بها ولك ّنكم يف الحقيقة ات ّخذمتوها
الفكرية أو متب ّنياتكم ،وهو نفس تلك القشور التي زعمتهم أنّكم مل ّ
مذهباً ،فأنّنتم تعتقدون بكون التضا ّد سبباً للحركة ،والحركة مبقتىض الرضورة املنطقية ال ب ّد من أن تنشأ من
[[[
التضا ّد؛ وهذا الكالم هو يف الحقيقة عني القشور التي ظننتم أنّكم أعرضتم عنها.
وأ ّما القواعد العلمية فهي عىل العكس متاماً وتتعارض مع هذا الرأي الذي طرحه هيجل ،فالعلم يؤيّد قانون
العلّية ،والواقع أ ّن املنظومة الفكرية املاركسية املستغنية عن األمور املاورائية متق ّوم ٌة يف أساسها عىل غشا ٍء
ألي
رقيقٍ من قشور ديالكتيك هيجل ،فقد أكّد املاركسيون عىل أ ّن الحركة ناشئ ٌة من التناقض دون أن تفتقر ّ
توصلت إليه الفلسفة الغربية بصبغتها املا ّدية اعتامدا ً عىل نظرية هيجل رغم ا ّدعاء
أم ٍر ماورا ٍّيئ؛ وهذا
استنتاج ّ
ٌ
الفالسفة الغربيني استغناءهم عن هذا الجانب من النظرية باعتباره قرشا ً ال قيمة له .ومن الطبيعي نحن ال
مطروح عىل طاولة البحث،
نقول مبا أنّهم رفضوا هذه الداللة فال ب ّد لنا من رفضها أيضاً ،بل مبا أ ّن مبدأ العلّية
ٌ
فال القواعد العلمية وال الفلسفية ّ
تدل عىل تحقّق مبدأ الرضورة املنطقية يف الطبيعة.
عدم االنسجام بني مختلف أجزاء الكون يع ّد رشطاً يف تحقّق الرتكيب والتكامل ،فاألشياء املتباينة مع بعضها
عندما تتالقى تبدأ بالجدل والتنازع ،ومن ث ّم تنسجم وترتكّب فيام بينها لتنتج وليدا ً جديدا ً هو عبار ٌة عن
كل منهام إخضاع اآلخر إلرادته،
(مركّب)؛ إذ حينام يتالقى عنرصان فإنّهام يتنازعان وكأنّ ا بينهام عدا ٌء فيحاول ٌّ
يتوصالن إىل ح ٍّد متّزنٍ ومتشاب ٍه يطلق عليه (مزاج) وفيام بعد ينشأ موجو ٌد أعال مرتب ًة اسمه
وبعد هذا النزاع ّ
(مركّب) ،ولوال هذه التضا ّدات املطّردة ملا خرج الكون عن حالته األوىل وملا تكاملت عنارصه املشتّتة ،وإثر ذلك
كل أمرين غريبني
أي معدنٍ يف األرض .هذه التناقضات إنّ ا تحدث بني ّ
أي إنسانٍ أو حيوانٍ وملا وجد ّ
ملا رأى النور ّ
ٍ
عىل بعضهام ،وهذا يعني أ ّن الحركة الطبيعية التي تجري يف الكون تكون بشكلٍ
عم وصفه فريدريش
مختلف ّ
هيجل ومن حذا حذوه؛ إذن ،أين ذلك التناقض الطبيعي الذي زعمه هؤالء؟! لذا فضالً عن أنّنا أثبتنا بطالن
نظرية هيجل ،فقد أثبتنا أيضاً عدم انطباقها مع القانون الطبيعي ،فهل أ ّن التكامل يحدث يف الطبيعة عرب قيام
تحل مرحلة
ذات اليشء بنقض نفسها؟ فهل أ ّن اليشء يولد أ ّوالً ث ّم يبدأ الجدل يف باطنه لينتج نقيضه ومن ث ّم ّ
الرتكيب بينهام؟ نعم ،الظواهر الجزئية يف الكون تطرأ عليها هذه الحالة ،لكن ال ميكن بتاتاً ا ّدعاء طروئها عىل
الظواهر الكلّية وليس هناك ٌ
مجال ال ّدعاء أنّها السبب يف نشأة الكون .فهل يولد اإلنسان بعد أن قام أحد األشياء
بنقض نفسه؟ أي هل أ ّن والدة اإلنسان ميكن تفسريها عىل وفق املثلّث الهيجيل؟ بالطبع كال ،فهو يولد بعد
تركيب ٍ
جديد ،أال وهو
انسجام ونشأة
تزاو ٍج بني ذك ٍر وأُنثى ،فهذا االختالف يف التذكري والتأنيث يؤ ّدي إىل حدوث
ٍ
ٍ
[[[  -نن ّوه هنا إلى أ ّن هيجل اعتبر الحركة من سنخ الضرورات المنطقية المترتّبة على التناقض ،لك ّنه لم يتمكّن من إثبات أنّها معلول ٌة
للتناقض.
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الطفل الوليد؛ فال الزوج نشأ من باطن الزوجة إثر حدوث ٍ
تناقض يف باطنها ،وال الزوجة نشأت من باطن زوجها
تركيب من هذه النقائض غري املتحقّقة من أساسها.
إثر حدوث تناقض يف باطنه ،كذلك ال ميكن ع ّد الوليد بأنّه
ٌ
مطروح حول كيفية حدوث عملية الفكر وطريقة ترتّب النتائج عليها ،فهل ميكن تص ّور أ ّن فكر ًة ما
والبحث ذاته
ٌ
تتجل يف الذهن البرشي سوف تناقض نفسها بنفسها لتنتج نقيضها ومن ث ّم ترتكّب معه يف مرحل ٍة ثالث ٍة
عندما ّ
عاقل يقول بذلك ،بل هناك فكرتان مختلفتان تركّبتا
لتخرج إىل الوجود فكر ٌة أخرى؟! ومن الطبيعي ليس هناك ٌ
مع بعضهام لتنتجان فكر ًة جديدةً .وكذا هو الحال بني مختلف أفراد املجتمع ،اذ تتضارب أفكارهم فيام بينها
فيحدث ٌ
كل تلك األفكار ،وال مجال ال ّدعاء
يتوصلوا يف نهاية املطاف إىل فكر ٍة سامي ٍة من تالقح ّ
جدل
فكري حتّى ّ
ٌّ
أ ّن فكرتهم واحد ٌة وقد تناقضت مع نفسها لتنتج فكر ًة جديدةً .واألمثلة عىل هذا الصعيد كثري ٌة وال حرص لها.
أ ّما بالنسبة إىل دور االنسجام يف الحركة ،نقول :الحركة تع ّد إحدى الحقائق األصيلة يف الطبيعة ،وهي املرأة
أسايس يف تركيبها
التي تعكس واقع ماوراء الطبيعة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن عدم االنسجام بني األشياء له دو ٌر
ٌّ
أي
وتكاملها ،ولكن مع ذلك ال ميكن ا ّدعاء أ ّن القاعدة العا ّمة يف الطبيعة تقيض بأن تقوم ّ
كل ذ ّر ٍة أو جزيئ ٍة أو ّ
ٍ
جديد يف باطنه إثر عدم االنسجام الباطني؛ وحتّى لو تن ّزلنا وافرتضنا ص ّحة هذا اال ّدعاء -
حي بإنتاج يش ٍء
كائنٍ ٍّ
بصفته قاعد ًة جزئي ًة وليست كلّي ًة[[[  -ففي هذه الحالة أيضاً يكون التضا ّد هو الناشئ من الحركة وليس العكس.
إذن ،عدم االنسجام بني األشياء ال يع ّد دليالً عىل حدوث الحركة ،وحتّى نشوء أحد األضداد يف باطن ض ّده له تربي ٌر
خاص ،فهو حرك ٌة بذاته ومن ثم فهو ينضوي تحت قانون الحركة ،فالحركة هي العلّة لهكذا تضا ّد والعكس غري
ٌّ
ٌ
معلول للحركة ،لك ّنه يف الحني ذاته علّ ٌة لحرك ٍة أخرى بصفته
صحي ٍح .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن التضا ّد يف أساسه
مح ّركاً ملح ّر ٍك آخر من قبيل العلل الغائية والحركة القرسية.
إذن ،عدم االنسجام بهذا الشكل ال ميكن إعاممه عىل الكون بأرسه ،وذلك ملا يأيت:
بغض
أ ّوالً :الكون ليس مستقالً بذاته ،بل مرتب ٌط بأم ٍر ماورا ٌّيئ؛ وحسب القواعد الثابتة فاليشء مبا هو يشء ّ
النظر عن ارتباطه ليس من شأنه التق ّدم أدىن خطو ٍة إىل األمام.
ثانياً :لو تن ّزلنا وافرتضنا ص ّحة هذا امل ّدعى ،فعدم االنسجام ال ب ّد من أن يكون ناشئاً من الحركة ،اذ قال
جل شأنه يف كتابه الكريم :ﭧ ﭨ ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ّ
[[[
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ .
[[[  -قال تعالى في كتابه الكريم« :إِ َّن اللَّ َه فَالِ ُق الْ َح ِّب َوال َّن َوى يُ ْخر ُِج الْ َح َّي ِم َن الْ َميِّ ِت َو ُم ْخر ُِج الْ َميِّ ِت ِم َن الْ َح ِّي َذلِ ُك ُم اللَّ ُه فَأَنَّى تُ ْؤفَكُونَ».
سورة األنعام ،اآلية .95
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .27
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سبيل سوى اللجوء إىل مح ّرك الحدوث والحدوث التدريجي.
وهنا ال يبقى لنا ٌ
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[[[

* آرثر شوبنهاور  1860 - 1788( Arthur Schopenhauerم)
 سريته ومنهجه الفكريالفيلسوف األملاين آرثر شوبنهاور هو رائد النزعة التشاؤمية يف العامل ،ومن هذا املنطلق ع ّد حياة اإلنسان
وعذاب ،والدنيا مقاماً ملؤه األحزان واآلالم ،وقد قىض عمره عازباً ومنقطعاً عن املجتمع ،إذ قيل إنّه
مج ّرد معانا ٍة
ٍ
كان يعاين من أوهام ومخاوف ال أساس لها من الص ّحة ،وكان يشعر بالخشية من أدىن حرك ٍة ال يستأنس بها ،ومن
أي ٍ
صوت حتّى وإن كان طفيفاً فيبادر إىل حمل سالحه!
جملة ذلك أنّه كان يستيقظ فجأ ًة من نومه عند صدور ّ
مـم جعله يقدم عىل االنتحار يف
يقال إنّه ورث روح التشاؤم هذه من أبيه الذي كان تاجرا ً كئيباً ضيّق الصدر ّ
نهاية املطاف.

عاىن هذا الفيلسوف من حيا ٍة ملؤها الحرمان واألىس وواجه عدد من األحداث األليمة ،كام أ ّن مؤلّفاته مل
تحظ بشعبي ٍة واسع ٍة يف زمانه ومل يُبد الناس رغب ًة يف قراءتها ،لذلك ق ّرر تدريس علوم الفلسفة بجامعة برلني،
الخاصة بدروس الفلسفة باستثناء ثالث ٍة منهم
لكن أحدا ً من الطالب مل يخرته كأستا ٍذ يف استامرات التسجيل
ّ
ُعرف عنهم عدم براعتهم يف العلوم العقلية ،ويف نهاية املطاف ق ّرر أن يقوم بتلقني معلوماته لسيّد ٍة كانت
ٍ
شديد انتهى بالرضب املربح ،فأقامت
تسكن إىل جواره وتزاول مهنة الخياطة ،لك ّن النقاش بينهام أ ّدى إىل نزا ٍع
املرأة عليه دعوى قضائية فغ ّرمته املحكمة مبلغاً مالياً ج ّراء ما فعل.
خالفاً لسلفه ديكارت وأتباعه ،فإ ّن شوبنهاور ال يرى ح ّجي ًة للمعلومات والتص ّورات املنبثقة من العقل ،ويع ّد
رصف مبا تظفر به
الحس منشئاً لجميع التص ّورات ومبدئاً ّ
ّ
لكل العلوم ،يف حني أ ّن مه ّمة العقل ليست سوى الت ّ
الحواس .وعىل هذا األساس فهو يُدرج يف ضمن قامئة املثاليني ألنه يع ّد جميع املعلومات غري حقيقي ٍة ويقول إ ّن
ّ
محض ،وعىل عكس جورج بريكيل
بالحس والعقل  -عامل املادة  -إنّ ا هو
العامل الذي ندركه
ايض ٌ
ّ
ذهني واستعر ٌّ
ٌّ
الذي كان يعتقد بحقيقة وجود اإلدراك والقابلية اإلدراكية ،فقد كان ينكر ذلك ويعرتف فقط بيش ٍء ٍ
واحد عىل أنّه
رضب من الحقيقة ،وهو (اإلرادة) ،اذ ع ّدها حقيقة الكون ،أي إ ّن اإلنسان من خاللها قاد ٌر عىل إدراك واقع العامل
ٌ
الحس وال العقل ،فقد أكّد عىل أ ّن اإلرادة بح ّد ذاتها عبار ٌة عن حقيق ٍة مطلق ٍة
املحيط به من دون الحاجة إىل ّ
مستقلّ ٍة وخارج ٍة عن نطاق الزمان واملكان ،وجميع حقائق العامل إنّ ا هي درجات ومراتب لها.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .207 - 202
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بنا ًء عىل ما ذكر ،حتّى وإن أنكر شوبنهاور حقيقة املعلومات وأُدرج يف ضمن قامئة أصحاب النزعة املثالية،
لك ّنه يعرتف بوجود عا ٍمل ٍ
الحس والعقل ،وهو عامل اإلرادة ،وعىل
واحد
حقيقي ما ورا ٍّيئ ال ميكن إدراكه عن طريق ّ
ٍّ
ٍ
معتقدات تف ّرد بها عن غريه ،وهي
هذا األساس ميكن ع ّده من أصحاب النزعة الواقعية .تب ّنى هذا الفيلسوف
منبثق ٌة من واقع رؤيته الفلسفية للحياة والتي متحورت حول اللذّة واملح ّبة واملرأة والسعادة الحقيقية ،كام أكّد
لـم
رش والفساد ،ألنّها يف األساس واحد ٌة ولك ّنها ّ
عىل أ ّن اإلرادة التي هي أصل العامل وحقيقته ،هي كذلك أساس ال ّ
حب
دخلت يف عامل الكرثة  -التع ّدد  -بهدف استمرار الوجود ،تح ّولت لدى اإلنسان عىل شكل أناني ٍة تجلّت يف ّ
رش والفساد.
الذات وتقديسها ّ
مـم أسفر عن حدوث نزا ٍع وظهور ال ّ
الحب بني الرجل واملرأة
اللذّة عند شوبنهاور هي أم ٌر
عدمي ،يف حني ع ّد األمل شيئاً وجودياً ،ورأى أ ّن عالقة ّ
ٌّ
الحب هي أ ّن الجنسني يريدان بقاء الحياة واستمرار النسل البرشي ،والطبيعة
سبب لتعاستهام؛ فحقيقة هذا ّ
ٌ
ظل
بدورها تخدع اإلنسان بهذه األوهام وتغطّي عىل املآيس واآلالم الناجمة عن العالقات بني الذكر واألنثى يف ّ
هذه امللذّات الزائفة؛ لذلك تساءل بالقول :ملاذا يحاول العاشقان كتامن أفعالهام الجنسية عن أعني اآلخرين؟
وملاذا تحاول آالف العيون أن تطّلع عىل ما يكتنف عالقتهام بوجلٍ وحذرٍ؟ وقد أجاب بنفسه عن ذلك قائالً :أل ّن
الحياة تعيس ٌة من رأسها إىل أخمص قدميها ،والعاشقان بدورهام يحاوالن نقل هذه التعاسة إىل األجيال الالحقة،
لذا فإنّهام بفعلتهام هذه يرتكبان جرمي ًة ال ت ُغتفر ،ومن ثم لو مل يكن لدينا هذا العشق الذكري األنثوي لوصلت
الحياة الدنيا إىل خ ّط النهاية وملا حلّت بنا هذه املصائب األليمة.
امتلك شوبنهاور اعتقادا ً راسخاً بالفلسفة البوذية لدرجة أنّه ق ّيد السعادة الحقيقية بالرياضة النفسية فقط،
كام دعا إىل إخامد إرادة الحياة وال س ّيام العالقات الجنسية ليك ينقطع النسل وال تبقى ذري ًة وينجو النوع البرشي
[[[
من مآسيه الالمتناهية.
املعاناة هي أساس الحياة برأي هذا الفيلسوف ،وع ّد اللذّة وازعاً للتغطية عىل هذه املعاناة وأكّد عىل كونها
الحي يف الحياة زادت آالمه ومآسيه أل ّن شعوره يتزايد أكرث مع
أمرا ً سلبياً ،ومن ثم كلّام ارتفعت مرتبة الكائن ّ
ارتفاع درجته الوجودية ،لذا فهو يدرك ما سيحدث يف املستقبل من باليا أفضل من غريه .ومن أقواله املعروفة:
 ل ّذ ٌة قصري ٌة يستتبعها عم ٌر من املرارة. إن تز ّوجت سوف تقع يف ه ّوة الباليا ولو أعرضت عن الزواج فإنّك ال تنجو من مآيس الحياة.[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص  86 - 84و .410
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تحل ببني آدم.
 العشق هو أعظم مصيب ٍة ّ املرأة التي يع ّدها الناس رمزا ً للسعادة هي يف الواقع أساس البالء واملصائب.هموم ومن يعرض عنهم فهو يسأم من الحياة.
 من يعارش الناس يعيش يفٍ
 العبودية قي ٌد واإلميان بالله صداعٌ.تدب يف البدن فال محيص من األىس واألمل.
 ما دامت الروح ّ الحياة من أ ّولها إىل آخرها ليست سوى نز ٍع واحتضارٍ ،بل هي موتٌ محتو ٌم يحدث عاجالً أو آجالً. حينام تحني لحظة املوت يدرك اإلنسان أنّه مل ينتفع من حياته بتاتاً.هذه الرؤية تب ّناها بعض العلامء املسلمني الذين كانت نظرتهم للحياة تشاؤمي ًة وتعاملوا مع مفاهيم الكون
والخلقة بسلبي ٍة ،وقد وصف ويليام جيمس كالم هؤالء بأنّه ليس سوى لقلقة لسانٍ  ،ومن أبرز الشخصيات األدبية
التأريخية التي اشتهرت بهذه النزعة التشاؤمية هو الشاعر العريب املعروف أبو العالء املع ّري والشاعر اإليراين
عمر الخيام الذي عرف بشعره وفلسفته وبراعته بالرياضيات ،فقد قيل إ ّن ما أ ّدى إىل آالمه وحريته بصفته شاعرا ً
قد زال يف شخصيته الفلسفية .ويف عرصنا الراهن انربى بعض املفكّرين إىل تقليد نظرائهم الغربيني ألسباب عديدة
ال مجال لذكرها هنا ،لذلك د ّونوا مؤل ٍ
ّفات أمست كالسهام الراكزة يف قلوب الشباب فجعلوهم يشعرون باليأس
واإلحباط من الحياة لدرجة أ ّن بعضهم ارتكب حامق ًة عظمى وأقدم عىل االنتحار ،ولألسف فإ ّن هذه املساعي
يوم وأعداد املنضوين تحت مظلّة األفكار املنحرفة يف تز ٍ
ايد مستم ٍّر.
قدم وساقٍ يوماً بعد ٍ
ما زالت متواصل ًة عىل ٍ
من جملة هؤالء الكتّاب واملفكّرين الكاتب اإليراين صادق هدايت الذي وصف ويليام جيمس مد ّوناته بالخنزير
الذي يتأ ّوه تحت السكّني التي تذبحه أو كالجرذ الذي ي ّنئ وهو يحترض.
ويف مقابل أمثال نيتشه وشوبنهاور وأيب العالء املع ّري وعمر الخ ّيام ،هناك فالسفة وحكامء متفاؤلون ينظرون إىل
ٍ
عب بأشعاره عن هذه النزعة
الحياة بنظر ٍة إيجابي ٍة ومعظمهم من الذين يت ّنون
نزعات دينيةً ،والشاعر العارف مولوي ّ
الفكرية اذ يزخر كالمه بالحيوية والتفاؤل واملحبّة ،فقد ع ّد اإلنسان مثاالً للبهجة واللذّة والسعادة ،وأكّد عىل أنّه لو
سخّر حياته لتحقيق هذه الطموحات الرائعة لزالت اآلالم واملآيس من الدنيا ولتح ّولت الحياة بأرسها إىل بهج ٍة وطأمنين ٍة
مخطئ وسفي ٌه.
ورسورٍ ،ويف الحني ذاته ن ّوه عىل أ ّن من يروم بلوغ هذا الهدف عن طريق الخمر أو النساء أو الغناء فهو
ٌ
كام أ ّن الشاعرين الشهريين سعدي وحافظ الشريازيني وسائر الشعراء العرفاء من أمثالهم ،سلكوا هذا النهج الفكري
ونظموا أشعارا ً جميل ًة تزخر بالتعابري واملفردات الكنائية التي ال يدرك كُنهها إال من كان بارعاً يف هذا الف ّن.
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وتقي،
والجدير بالذكر هنا أ ّن النزعة التفاؤلية ال تقترص عىل العرفان والتص ّوف ،بل هي ميز ٌة ّ
لكل مؤمنٍ
ٍّ
نقص يسفر عن انعدام االتّزان يف شخصية اإلنسان ،ومن ثم ينجم عن ذلك ٌ
تزلزل
فعدم اإلميان هو يف الواقع ٌ
شخيص يوقع اإلنسان يف حبائل املعاناة واملآيس .اإلميان يف واقع الحال له القابلية عىل إيجاد تح ّو ٍل يف األوضاع
ٌّ
كل من انتهل من فيض التعاليم
النفسية لإلنسان ،فمن شأنه تغيري األمل والحزن إىل ل ّذ ٍة ورسورٍ ،ومن املعهود أ ّن ّ
يحل به البالء بأنّه عب ٌد لله سبحانه ومصريه الرجوع إليه بعد املوت؛ والشواهد
اإلسالمية يدرك جيدا ً حينام ّ
تحل املؤمنني بالصرب والسعي
والحكايات عىل هذه الحقيقة كثريةٌ ،لذا نكتفي هنا بذكر الحكاية اآلتية مثاالً عىل ّ
إلدخال الرسور يف نفوس اآلخرين يف أحلك الظروف :الصحايب أبو طلحة كان يحب ابنه حبّاً شديدا ً ،فمرض
النبي ،sولكن فور
فخافت زوجته أُ ّم سليم عليه الجزع حني شارف عىل املوت ،لذلك طلبت منه الذهاب إىل ّ
خروجه من داره ّ
بثوب وعزلته يف ناحي ٍة من البيت ،ث ّم تق ّدمت إىل أهل بيتها وطلبت منهم
توف الولد ،فس ّجته ٍ
ّأل يخربوا أبا طلحة بهذه املصيبة املفجعة.

ولـم جاء أبو طلحة من عند رسول الله
بعد ذلك بادرت مبارش ًة إىل إعداد ٍ
طعام وتزيّنت وعطّرت نفسهاّ ،
 ،sسألها :ما فعل ابني؟
فقالت له :هدأت نفسه.
ث ّم قال :هل لنا ما نأكل؟
فلم اطأمنّ ،قالت له :يا أبا طلحة ،أتغضب من
فقامت فق ّربت إليه الطعام ،ث ّم تع ّرضت له فوقع عليهاّ ،
وديع ٍة كانت عندنا فرددناها إىل أهلها؟
فقال :سبحان الله ،ال.
فقالت :ابنك كان عندنا وديعةً ،فقبضه الله تعاىل.
أحق بالصرب منك.
فقال أبو طلحة :فأنا ّ
ث ّم قام من مكانه فاغتسل ّ
النبي sفأخربه مبا فعلت زوجته ،فقال له
وصل ركعتني ،وبعد ذلك انطلق إىل ّ
رسول الله« :sفبارك الله لكام يف وقعتكام» ،ث ّم قال رسول الله« :sالحمد لله الذي جعل يف أُ ّمتي مثل صابرة
بني إرسائيل» .فقيل :يا رسول الله ،ما كان من خربها؟
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بطعام ليدعو عليه الناس؛ ففعلت،
زوج ولها منه غالمان ،فأمرها
ٍ
فقال« :كان يف بني إرسائيل امرأ ٌة وكان لها ٌ
واجتمع الناس يف داره فانطلق الغالمان يلعبان ،فوقعا يف برئٍ كانت يف الدار فكرهت أن تنغّص عىل زوجها
فلم فرغوا دخل زوجها ،فقال :أين ابناي؟ قالت :هام يف البيت.
الضيافة ،فأدخلتهام البيت وس ّجتهام ٍ
بثوبّ ،
ثم قال :أين ابناي؟ قالت :هام يف
متسحت بيش ٍء من الطيب وتع ّرضت للرجل ح ّتى وقع عليهاّ ،
وإنّها كانت ّ
البيت ،فناداهام أبوهام فخرجا يسعيان ،فقالت املرأة :سبحان الله ،والله لقد كانا ميتني ،ولك ّن الله تعاىل
[[[
أحياهام ثواباً لصربي».

* أُوجست كونت  1857 - 1798( Auguste comtم)
مؤسساً للفلسفة الوضعية،
اجتامعي
أوجست كونت مف ّك ٌر
فرنيس وأحد فالسفة القرن التاسع عرش ،ويع ّد ّ
ٌّ
ٌّ
كام أنشأ مفهوم العلم االجتامعي الذي يعرف اليوم بعلم االجتامع ،وقد عارض الفلسفة العقلية والنظرية اذ
الحسية التي تعتمد عىل العلم ،فالفلسفة عنده تعني بيان العالقات بني مختلف
ذهب إىل القول بالفلسفة ّ
العلوم وتتض ّمن بعض الفرضيات الشاملة التي ميكن االعتامد عليها يف جميع العلوم أو أغلبها؛ وقد ع ّدها فلسف ًة
نظرا ً لتشابهها مع املباين الفلسفية األوىل من حيث العموم والكلّية.
ومن الجدير بالذكر أ ّن الفلسفة التي أرىس دعامئها هذا املفكّر الفرنيس والتي عرفت تحت عنوان الفلسفة
[[[
الحسية.
الوضعية ( ،)Positivismتع ّد أبرز مصداقٍ من مصاديق الفلسفة ّ

 ماهية الحقيقةقال بعضهم لو أخذنا اإلنسان مبا هو إنسان بنظر االعتبار لوجدنا أ ّن الحقيقة عبار ٌة عن فك ٍر كامنٍ يف ذهنه
كل فكر ٍة تكتنف ذهن الكائن البرشي وال تتعارض مع منظومته
بحيث ينسجم مع سائر أفكاره ،ومعنى ذلك أ ّن ّ
الفكرية فهي تعكس أمرا ً حقيقياً ،لك ّنها إن تعارضت مع ما يف الذهن فهي ليست كذلك .ولو أخذنا املجتمع
كل ما ات ّفقت عليه أذهان العلامء يف إحدى الحقب الزمنية ،فإذا
ككل بعني االعتبار ،لوجدنا أ ّن الحقيقة متثّل ّ
ٍّ
تجسد حقيق ًة من
ات ّفق الناس لسنوات ع ّدة أو طوال حياة جيلٍ من األجيال عىل فكر ٍة معيّن ٍة ،فهذه الفكرة ّ
الحقائق الثابتة .وعىل هذا األساس ع ّرفوا الحقيقة كام يأيت :هي الفكرة التي يتّفق عليها بعض الناس خالل حقب ٍة
من الزمن.
[[[  -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،79ص .151 - 150

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .64 - 61
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ناس يف حقب ٍة زمني ٍة أخرى بفكر ٍة تختلف عن تلك التي
حينام نطرح عىل هؤالء السؤال اآليت :إذا ما اعتقد أُ ٌ
فأي الفكرتني تعكس الحقيقة بحذافريها؟ فسوف يجيبون :الحقيقة يف عهد الجيل الجديد
اعتقد بها سلفهمّ ،
يجسدها
تختلف عن تلك الحقيقة التي كانت يف زمان سلفهم ،ذلك أل ّن السلف اتّفقوا عليها بالشكل الذي ارتأوه ّ
ح ّقاً ،إال أ ّن أفكار الجيل الجديد تختلف ،ومن ثم تكون الحقيقة شيئاً آخر؛ وهذا ال يعني كون إحدى الحقيقتني
باطلةً ،بل كالهام حقيقتان ال ّ
عام بعد بطليموس كانوا
شك يف صدقهام .مثال ذلك أ ّن علامء الفلك طوال ألفي ٍ
يعتقدون بأ ّن األرض هي مركز الكون وأ ّن الكواكب التسعة  -األفالك التسعة  -تدور حولها ،والشمس بصفتها أكرب
كوكب
كل
هذه الكواكب أطلقوا عليها اصطالح (فلك األفالك) وع ّدوها هي التي تح ّرك هذه الكواكب وقالوا إ ّن ّ
ٍ
له حركتان ،إحداهام حول األرض واألخرى حول نفسه ،اذ تدور الشمس وسائر الكواكب حول األرض م ّر ًة واحد ًة
خالل أربع وعرشين ساعةً ،وهذه الحركة هي التي تس ّبب حدوث الليل والنهار .نعم ،هذه العقيدة تداولها علامء
أقل تقديرٍ ،ولكن يف عهد كوبرنيكوس وجاليليه
الفلك وغريهم جيالً بعد جيلٍ طوال عرشين قرناً من الزمن عىل ّ
تغيت أل ّن الناس يف هذا
ت ّم تفنيد هذه النظرية وقيل إ ّن األرض هي التي تدور حول الشمس؛ أي إ ّن الحقيقة ّ
تغيت الحقيقة
العهد طرحوا هذه الفكرة! ففي تلك اآلونة كانت الحقيقة دوران الشمس حول األرض ،وفيام بعد ّ
ثابت ح ّقاً بحيث كانت بذاك الشكل يف عهد
لتصبح األرض هي التي تدور حول الشمس وكأ ّن األمرين كالهام ٌ
عام ،ث ّم ظهرت بحلّ ٍة جديد ٍة يف عهد كوبرنيكوس وجاليليه لتكون بهذا الشكل!
بطليموس وبقيت كذلك مل ّدة ألفي ٍ
[[[
نعم ،هذه هي املعرفة الحقيقية التي أكّد عليها الفيلسوف الفرنيس أوجست كونت.

 حقيقة أوجست كونت وإجامع املسلمنيالحقيقة التي ذكرت يف نظرية أوجست كونت والتي تب ّناها املفكّر الفرنيس فيليسيان شاالي أيضاً ،لها شبي ٌة
يف األوساط العلمية اإلسالمية ،أال وهو اإلجامع الذي ذهب إليه أهل الس ّنة.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن علامء الفريقني شيع ًة وس ّن ًة يع ّدون اإلجامع ح ّجةً ،لك ّن نظرية الشيعة عىل هذا
الصعيد تختلف مع ما ذهب إليه أهل الس ّنة والجامعة الذين يقولون إ ّن اتّفاق العلامء ح ّجي ٌة بذاته ،وهذا
أي زمنٍ كان فهو يثبت ص ّحة هذه املسألة حتّى وإن
أي ات ّفاقٍ يحدث حول إحدى املسائل الفقهية يف ّ
يعني أ ّن ّ
ات ّفق العلامء الذين سبقوهم عىل حكمٍ آخر يتعارض مع هذا الحكم الجديد معتربين أ ّن كال الحكمني مطابقان
للحقيقة والحكم الثاين يع ّد حقيق ًة ثانيةً ،فإن أجمع علامء القرن الهجري الثاين مثالً عىل حلّية كذا أم ٍر فهو ٌ
حالل
كل حكمٍ ال ب ّد وأن يكون مطابقاً للواقع يف زمانه
حتّى وإن حكم سلفهم يف القرن الهجري األ ّول بحرمته ،أل ّن ّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .449 - 448
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تجتمع أُ ّمتي عىل خطأ».
رشيطة ات ّفاق آراء العلامء عليه ،اذ استندوا يف رأيهم هذا إىل قول رسول الله« :sال
ُ
وجل يف القرن األ ّول يختلف عن ذلك الحكم الذي
إذن ،فحوى هذا الكالم أ ّن الحكم الرشعي الذي أق ّره الله ع ّز ّ
كل زمانٍ .
أق ّره يف القرن الثاين ،ودواليك ذلك يف ّ
علامء األصول أطلقوا عىل هذه النظرية عنوان (التصويب) ووصفوا القائلني بها بـ (املص ِّوبة) ،وهي
كاشف للحقيقة وليس
تختلف عن نظرية أتباع أهل البيت (عليهم السالم) الذين ع ّدوا اجامع العلامء بأنّه
ٌ
عينها ،أي إنّه يكشف عن حكم الله سبحانه وتعاىل الذي ال يطرأ عليه التغيري حتّى وإن ات ّفق العلامء يف أحد
األزمنة عىل خالفه .مثالً لو أجمع علامء القرن الثالث عرش الهجري عىل حلّية أحد األمور ومن ث ّم ات ّفق علامء
ٍ
حينئذ من كون الحكم الرشعي الواقعي هو إ ّما الحلّية أو
القرن الرابع عرش الهجري عىل حرمته ،فال ريب
الحرمة فقط ،لذا ال ب ّد من أن تكون إحدى الفئتني قد وقعت يف خطأ .عىل هذا األساس ال يع ّد الشيعة إجامع
العلامء يف أحد األزمنة ح ّج ًة إال إذا تطابق مع رأي املعصوم بنح ٍو ما.
إذن ،النظرية التي طرحها العلامء الغربيون من أمثال إميانوئيل كانط وفيليسيان شاالي يف املجال املعريف
معرتض هنا
تتطابق مع ما ذهب إليه املص ِّوبة من املسلمني ،ومن املؤكّد أنّهم جميعاً قد أخطأوا .قد يعرتض
ٌ
ربا كانت الشمس وسائر
تتغي عىل م ّر العصور ،فقبل أكرث من ألفي ٍ
عام ّ
ويقول :ما الذي يثبت أ ّن الحقيقة ال ّ
جذري عىل هذا النظام الفليك فأصبحت األرض وسائر
الكواكب السيارة تدور حول األرض ،ومن ث ّم طرأ تغي ٌري
ٌّ
لتغي التعابري
تتغي تبعاً ّ
الكواكب تدور حول الشمس؟! نقول يف الر ّد عىل هذا الكالم :الحقيقة ال ميكن أن ّ
االصطالحية ،وأُوجست كونت بدوره غفل عن هذا األمر؛ فمن خصوصيات الفكر الذايت أنّه يحيك عن أم ٍر ماورا ٍّيئ
هو الواقع بعينه .حينام تجول يف خاطري فكرة أ ّن اليوم هو الجمعة وليس السبت ،فهذا الهاجس يحيك عن
حقيق ٍة؛ وهناك ٌ
سؤال دائ ٌم ال يفارق ذهني ،وهو :هل أ ّن أفكاري تنطبق مع الواقع أو ال؟ فهذا السؤال يبقى
عام
غيتم اسم هذا اليوم .إ ّن الحقيقة ال ميكن أن تكون شيئني ،فاألرض قبل أكرث من ألفي ٍ
يراود ذهني حتّى وإن ّ
مل تكن مركزا ً ثابتاً تدور حوله الشمس وسائر الكواكب السيارة واآلن أصبحت متح ّرك ًة بعد أن تح ّولت الشمس
ونظام ٍ
إىل مرك ٍز ٍ
ثابت ،فإ ّما
ثابت .من املؤكّد أ ّن حسابات الكون منذ بادئ خلقته كانت تجري يف إطا ٍر متّسقٍ
ٍ
كانت الشمس هي املحور الذي تدور حوله الكواكب وما زالت إىل يومنا هذا ،أو أ ّن األرض هي املحور منذ تلك
اللحظة وإىل اآلن ،إذ ليس من املمكن أن يكون كال األمرين صائبني ،أل ّن الحقيقة واحد ٌة وال ميكن تغيريها عىل
توقيفي وال ميكن ٍ
ألحد زعم أنّه يع ّرفها بصيغ ٍة مع ّين ٍة وفقاً آلرائه
كل نظري ٍة تطرح .نعم ،الحقيقة أم ٌر
أساس ّ
ٌّ
الحق فيام قال حتّى وإن تعارض مع اآلراء االخرى املتّفق عليها؛ فالحقيقة حقيق ٌة وال
الخاصة ،ومن ث ّم يزعم أ ّن ّ
ّ
أحد ميتلك الخيار يف تعريفها كيفام شاء ،ومهام كان التعريف فالسؤال يبقى مطروحاً.
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا التعريف للحقيقة ميكن أن ينطبق عىل األحاسيس والحقوق ،وليس هناك
أي مس ّو ٍغ لطرحه عىل صعيد املسائل العلمية؛ فكثري من املسائل الحقوقية مرتبط ٌة مبشاعر اإلنسان وعواطفه
ّ
تغي الزمان ،ومثال ذلك تن ّوع املتطلّبات االجتامعية يف مختلف العصور ،فكثري من األشياء التي
تتغي مع ّ
بحيث ّ
عم احتاجته املجتمعات السالفة قبل قرنٍ أو ع ّدة قرونٍ من الزمن؛
يحتاج إليها املجتمع يف هذه األيام تختلف ّ
لذا إن تعلّقت إرادتهم بيش ٍء فهو مييس ح ّقاً لهم ،ومن املؤكّد أنّه ليس من الصواب مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن الحقيقة يف
[[[
ستتغي مستقبالً.
تلك اآلونة تختلف عن الحقيقة يف هذه األيام أو أنّها
ّ

 الدِّ ين مثر ٌة للجهلعم
ا ّدعاء أ ّن الدين ولي ٌد لجهل اإلنسان طُرح يف إطارين ،فام ذكره أوجست كونت عىل هذا الصعيد يختلف ّ
قاله عامل األحياء والفيلسوف الربيطاين هربرت سبنرس ومن حذا حذوه؛ إذ ذهب األ ّول إىل أ ّن الحوادث التي
شهدتها البرشية هي السبب يف ظهور الدين ،إذ إ ّن بني آدم بطبعهم يعتقدون بقانون العلّية ،لك ّن األسالف
من داعي جهلهم مبنشأ هذه الحوادث حاولوا نسبتها إىل قوى غيبية كاآللهة وأمثالها؛ لذلك نسب املطر إىل إل ٍه
خاص أطلق عليه (إله املطر) إثر عدم علم الناس آنذاك باألسباب الفيزيائية التي أ ّدت إىل تبخّر املياه وتكثّفها
ٍّ
يف السامء ومن ث ّم نزولها عىل هيئة قطرات ما ٍء ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر الظواهر الكونية والحوادث
الطبيعية .إذن ،يرى أوجست كونت أ ّن الله مج ّرد فكر ٍة تراود ذهن اإلنسان ،أي أنّه مرحل ٌة من مراحل املعرفة
املطروحة يف مبحث التوحيد .أ ّما سبنرس فقد سلك منهجاً آخر يف تفسري الدين واإلميان بالله تعاىل ،اذ قال إ ّن
اإلنسان يف بادئ األمر يعتقد بازدواجية شخصيته املك ّونة من رو ٍح وبدنٍ فرتاود ذهنه أفكارا ً عديد ًة ومبا فيها
أرواح من عا ٍمل آخر غري هذا العامل
تلك األحالم التي يراها يف عامل املنام ،اذ يرى بعض املوىت أحياناً فيتص ّور أنّهم ٌ
املا ّدي الذي نعيش فيه ،ألنّه متأكّد من وجود أجسادهم تحت الرتاب؛ لذا ميكن اعتبار هذا الشعور بأنّه السبب
كل يش ٍء يف الكون معتربا ً إيّاه ذا رو ٍح ،وعندما
يف اعتقاد اإلنسان بوجود رو ٍح يف بدنه ،ومن ث ّم يع ّمم ذلك عىل ّ
يبتىل بالكوارث الطبيعية يتص ّور أنّه يواجه إنساناً عظيامً فائق القدرة فيبادر إىل تقديم الهدايا ونحر القرابني له،
رصفات بزعم سبنرس تعني تقديس الطبيعة ،لذلك ع ّدها
وتار ًة يحاول التزلّف له بشتّى الوسائل واألفعال .هذه الت ّ
الخطوة األوىل لعبودية القوى الطبيعية.
وفسه عىل هذا األساس ،يف حني
ّ
نستشف ّ
مـم ذكر أ ّن أوجست كونت ع ّد اإلميان بالله أمرا ً ذهنياً (فكرياً) ّ
أ ّن سبنرس أوعزه إىل الخشية من القوى الطبيعية التي يتص ّور اإلنسان بأنّها نظري اإلنسان الجبّار الذي ميتلك قوى
[[[  -المصدر السابق ،ص .465 - 463
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فائقة فيتملّق لها ويق ّدم الهدايا والقرابني لها ،اذ وصف العبودية بأنّها تشابه متلّق اإلنسان ملن هو أقوى منه
رشه.
بغية ات ّقاء ّ
استنادا ً إىل هذه النظرية ،حينام يزول الجهل بالعلل  -برأي أوجست كونت  -سوف يدرك اإلنسان أ ّن
الكائنات بجامداتها وحيواناتها وبرشها ،ال روح لها ،فيتأكّد من تج ّرد البحر واألرض واملطر من الروح ،كام ّ
يشك

بوجودها يف بني جلدته أيضاً؛ ومن ثم ستنتفي الحاجة يف نفسه إىل العبودية ويدرك أن ال حاجة إىل الدين مع
انتفاء الجهل ووجود العلم.
أسباب،
الباحث أنور خامه اي هو من جملة الذين تص ّدوا إىل تفنيد هذه النظرية ،وقال إنّها باطل ٌة لع ّدة
ٍ
أحدها أ ّن التجربة أثبتت خالفها ،اذ نجد بني الجهلة مناذج شتّى ،فمنهم متديّنون وبعضهم ملحدون وآخرون
مرشكون؛ كام نجد هذه التو ّجهات نفسها بني شتّى العلامء األمر الذي ّ
يدل بوضو ٍح عىل عدم ارتباط التديّن
بالعلم والجهل؛ فلو كان االعتقاد بوجود الله تعاىل وليدا ً لجهل اإلنسان مبا يجري حوله لرتت ّب عىل ذلك أ ّن الجهلة
كل املجتمعات يصبحون أكرث الناس تديّناً ومن ثم ألمىس العلامء أكرث الناس إلحادا ً ،وعىل هذا األساس كلّام
يف ّ
صحيح ،يف حني أ ّن الحقيقة عىل خالف
يرتسخ اإللحاد يف نفسه أكرث والعكس
تزايد علم اإلنسان ال ب ّد من أن ّ
ٌ
ذلك متاماً والشواهد كثري ٌة ال حرص لها ،وال س ّيام العامل الشهري داروين الذي طرح نظرية النشوء والتط ّور ،فهو مل
يكن ملحدا ً بتاتاً.

 الله يف فكر أوجست كونتنقل املفكّر الفرنيس كاميل فالماريون عن أوجست كونت كالماً تتّضح من خالله الصورة التي تب ّناها العلامء
حول الله تعاىل حينام كان املجتمع الغريب قابعاً تحت سلطة الكنيسة ،اذ قال« :العلم هو والد الطبيعة ،وهو
ثم قدّ م له الشكر والثناء عىل خدماته املؤق ّتة وأبقاه وحيداً يف عرشه
الذي عزل اإلله عن عمله وهمشّ ه ،ومن ّ
غامض وأشبه ما يكون بكناي ٍة فحواها أ ّن العلم هو الرائد يف الطبيعة وكأنّه هو الله الذي
العظيم» .هذا الكالم ٌ
كل حادث ٍة تفسريا ً ماورائياً
تفس ّ
تؤمن به البرشية ،وأراد من ذلك إثبات أ ّن البرشية يف سالف العصور كانت ّ
يصاب أح ٌد بح ّمى شديد ٍة كان الناس يتساءلون عن السبب
وتنسبها إىل اإلله أو اآللهة ،فعىل سبيل املثال عندما
ٌ
يف ذلك ،فيُقال لهم إ ّن اإلله هو الذي ابتاله بهذا الداء؛ ومن الطبيعي أن هم ال يقصدون من ذلك أ ّن تسيري الكون
وجل ،بل كانوا يعتقدون بأنّه كالكائن املجهول ومثل الساحر البارع الذي يبهر الناس بسحره اذ يق ّرر
بيد الله ع ّز ّ
فجأ ًة بأن يبتيل فالناً من الناس بالح ّمى من دون أيّة مق ّد ٍ
مات .هذا هو واقع املعتقدات السالفة لبني آدم ،ولكن
لـم تطّورت العلوم واكتشفت حقائق الظواهر الطبيعية والحاالت التي تطرأ عىل اإلنسان ،ثبت بشكلٍ رصي ٍح
ّ
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أ ّن الح ّمى ليست ناشئ ًة من اإلله الغائب عن األنظار ،بل تنشأ من أسباب طبيعية عديدة ومبا فيها دخول بعض
امليكروبات يف البدن؛ وهنا تراجع الناس عن االعتقاد بوجود اإلله خطو ًة إىل الوراء ،ولك ّنهم مع ذلك تساءلوا
قائلني :حتّى وإن كانت امليكروبات هي السبب يف طروء الح ّمى عىل املريض ،ولكن من ذا الذي خلقها؟ وبعد
ذلك اكتشف العلم السبب الذي يؤ ّدي إىل نشأة هذه امليكروبات ،وهنا أيضاً تراجع اعتقاد الناس باإلله خطو ًة
إىل الوراء .وهكذا توالت األحداث وتك ّررت التساؤالت واالكتشافات العلمية فعرفت البرشية األسباب الحقيقية
الكامنة وراء كثري من الحوادث والظواهر الكونية ،وحتّى ما مل يت ّم اكتشافه مل ي ُعد بعد ذلك سبباً العتقاد الناس
لكل يش ٍء علّ ًة طبيعيةً ،وشيئاً فشيئاً تضاءل
باألمور الغيبية ألنهم أدركوا من خالل هذه النهضة العلمية الواسعة أ ّن ّ
وتسيه.
التديّن يف املجتمعات إذ مل يبق م ّرب ٌر لإلميان بالقوى الغيبية واإلله أو اآللهة التي قيل إنّها تحكم الكون ّ
وعىل هذا األساس وصف أوجست كونت اإلله بأنّه كاملسؤول الها ّم يف أحد مراكز العمل ،لك ّنه عىل م ّر الزمان يوكل
فيتخل عن عمله بالتدريج إىل أن يه ّمش بالكامل وال تبقى له وظيف ٌة يزاولها ،ومن
ّ
مها ّمه إىل من هو أجدر منه
ث ّم يقوم املسؤول الجديد بتقديم الشكر والثناء له عىل خدماته السابقة ويحيله عىل التقاعد إىل األبد!
وصف أوجست كونت اإلله بأنّه والد الطبيعة ،وهذا التح ّول الفكري يشري إىل تأث ّره بتعاليم الكنيسة ،فهو
الرب بقيت متأث ّر ًة بهذه الديانة ،واعتقاده هذا بطبيعة
رغم خروجه عن النرصانية إال أ ّن رؤيته بالنسبة إىل ّ
الحال ّ
ترسخت يف نفسه إبّان طفولته .نستخلص من
يدل عىل عجزه عن تحرير نفسه من التعاليم املسيحية التي ّ
ٌ
مجهول
رص آخر ،لك ّنه
أي عن ٍ
مجمل آراء هذا الفيلسوف أ ّن الله تعاىل جز ٌء من أجزاء الكون الطبيعية حاله حال ّ
كل ظاهر ٍة مجهول ٍة ال ب ّد من أن تنسب
قسم الظواهر الطبيعية إىل معلوم ٍة ومجهول ٍة ،ومن ثم فإ ّن ّ
ٌ
وغامض ،اذ ّ
عكيس بني األسباب والظواهر ،إذ كلّام يت ّم اكتشاف العوامل
تناسب
إىل عاملٍ مجهو ٍل أيضاً ،وهذا يعني وجود
ٍ
ٍّ
املس ّببة للظواهر الطبيعية سوف يتضاءل إثرها عدد العوامل الغامضة .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا النمط
الفكري يف عهد أوجست كونت مل يكن يقترص عليه فحسب ،بل كان نزع ًة فكري ًة عا ّم ًة سادت بني الكثري من
[[[
الناس يف تلك اآلونة.

 مه ّمة اإلله يف الكونالرب ومكانته يف الكون والوظائف التي ت ُنسب إليه ،ولكن هل
قيل إ ّن أساس اإلميان هو معرفة اإلنسان مقام ّ
مخص ٌص له يف الكون كسائر الكائنات بحيث نع ّده جزءا ً من أجزاء هذا العامل املحيط بنا؟ وهل من
يوجد مكا ٌن ّ
تتول وظائف مح ّددة؟ لو افرتضنا أ ّن
الصواب زعم أنّه يقوم مبها ّم وأعامل إىل جانب سائر القوى الطبيعية التي ّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،1ص .483 - 482
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األمر كذلك ،فام هي مه ّمته وما الوظائف امللقاة عىل كاهله وكيف ينجزها؟ كيف بإمكاننا تشخيص أعامله عن
سائر األعامل التي تبدر من غريه؟ فام هي املعلوالت املنسوبة له وما هي املعلوالت املنسوبة لغريه؟
النتيجة التي ترتت ّب عىل هذا النمط الفكري هي أ ّن من يريد معرفة الله تعاىل يجب عليه طلبها عرب البحث
والتح ّري يف املجهوالت واألمور الغامضة ،وهذا يعني انحسار نطاق هذه املعرفة مع اسكتشاف مقدا ٍر أكرب من
املجهوالت ،أي كلّام تنامى العلم ال ب ّد من أن تتقلّص العقيدة باإلله؛ لذا لو أ ّن البرشية يوماً متكّنت من معرفة
جميع املجهوالت سوف ال يبقى ٌ
غنى عن ذلك! وعىل هذا األساس ال
مجال لإلميان بالله تعاىل ،بل يصبح الناس يف ً
ٍ
يبقى يش ٌء يف الكون ّ
فكل
مكتشف من قبل العلم البرشي ،ومن ث ّم ّ
يدل عىل وجود الله إال ما كان مجهوالً وغري
ميت بصل ٍة إليه ويكون خارجاً عن نطاق االعتقاد به ،أي إ ّن الكائنات والظواهر الطبيعية عىل
ما هو معلو ٌم ال ّ
وفق هذه الرؤية ليست ٍ
آيات له .من املؤكّد أ ّن هذا التو ّجه الفكري عا ٍر عن الص ّحة وهو الضالل املبني ،ومن
ِ [[[
يل القديرَ « :و َما َقدَ ُروا اللَّهَ َح َّق َقدْ ِره».
يتب ّناه يكون مجحفاً ّ
بحق الله الع ّ
وكل ما فيه بحيث ال يعزب عنه يش ٌء،
رب الكون ّ
إ ّن أساس معرفة الله تعاىل هي االعتقاد بأنّه تبارك شأنه ّ
وكل ما يف الكون مظه ٌر لعظمته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته ،فالعامل وما فيه من كائنات ،آياتٌ لكامله
ّ
ٍ
كل
اختالف بني ما كانت علّته معلوم ًة وما كانت علّته مجهولةً ،أل ّن ّ
وجامله وجالله؛ وال ريب يف عدم وجود
يش ٍء يف الكون  -من ظواهر وعنارص  -متق ّو ٌم بالله الذي ال يح ّده زما ٌن وال مكانٌ ،فهو املفيض األ ّول الذي أوجد
بكل عاقلٍ وحكيمٍ أن ينخرط وراء أفكار
كل موجو ٍد ولواله ملا دبّت الحياة يف الكون بتاتاً .لذا ،ليس من الالئق ّ
ّ
الرب يف
الكنيسة ويجعلها منطلقاً إلنكار وجود الله سبحانه وتعاىل كام فعل أوجست كونت الذي ق ّيد وجود ّ
حق أل ّن اإلله الذي يكون
ٍ
جانب من جوانب الحياة بحيث إنّه لو مل يلفيه هناك ألنكره .هذا اإلنكار يف الواقع ٌّ
جانب من جوانب الكون وال تع ّم سلطته الكائنات بأرسها ،فال ب ّد من إنكاره ورفض ربوبيته ،فهو ليس
مقيّدا ً يف ٍ
الرب بهذا األسلوب يناظر سؤال من ميتلك ساع ًة فيقول :هل هناك
إلهاً من األساس؛ ومن املؤكّد أ ّن البحث عن ّ
صان ٌع صنع هذه الساعة؟ ومن ث ّم يبادر إىل البحث عن صانعها بني أجزائها الداخلية ،وبعد أن يعجز من البحث
فإن ال أصدق
والتح ّري يف باطنها ،يقول :مل أجد صانعها فيها! ومن ثم يقول :ما دمت مل أجد صانع الساعة فيهاّ ،
بكل ٍ
تأكيد عبثٌ
محض وال طائل منه .أو مثل سؤال من يرتدي
بوجود صانعٍ صنعها .إ ّن هذا األسلوب االستداليل ّ
ٌ
قميصاً فيقول :هل هناك خياط خاط هذا القميص؟ فيبادر إىل البحث عنه يف جيوبه ،ث ّم يقول :مل أجد الخياط يف
جيوبه! ومن ثم يقول :ما مل أجد الخياط يف هذه الجيوب ،فال أص ّدق بأ ّن الثوب قد خاطته يداه.
[[[  -سورة األنعام ،اآلية .91
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وجل بعقيدتنا ليس من
تعاليمنا اإلسالمية السمحاء ترفض هذا النحو من التفكري جمل ًة وتفصيالً ،فالله ع ّز ّ
وكل من ي ّدعي غري ذلك فهو ال
سنخ العلل الطبيعية ،لذلك ال مس ّوغ للبحث عنه يف هذا العامل املا ّدي املحدودّ ،
حق معرفته وليس للتديّن مكا ٌن يف نفسه .معرفة الله تعاىل تعني االعتقاد بكون عامل الطبيعة بأرسه عبار ًة
يعرفه ّ
رص عىل تلك األمور الغامضة علينا والتي ال نعرف
عن وحد ٍة واحد ٍة صنعت بقدرته وحكمته ،وعدم تو ّهم أنّه مقت ٌ
أسباب وجودها بحيث لو تع ّرفنا عىل العوامل الطبيعية التي أسفرت عن حدوثها يف ظاهر الحال سوف ننسبها
[[[
إليها وكأ ّن الله تعاىل ليس له أثر يف إيجادها.

 مراحل الفكر البرشيالحياة الفكرية للبرش برأي أوجست كونت م ّرت يف ثالث مراحل أساسية ،ولألسف الشديد فقد تب ّنى بعضهم
هذه الفكرة رغم سخافتها وهشاشتها عىل وفق مبادئنا الفلسفية اإلسالمية.
عم يأيت:
وهذه املراحل هي عبار ٌة ّ

أ ّوالً :مرحل ٌة ربّاني ٌة
كل كارث ٍة بأنّها من فعل
يف هذه املرحلة كان الناس ينسبون الحوادث الكونية إىل قوى ماورائي ٍة ويع ّدون ّ
اإلله أو اآللهة.

ثانياً :مرحل ٌة فلسفي ٌة
أدرك الناس خالل هذه املرحلة مبدأ العلّية يف الكون لك ّنهم مل يعرفوا حقائق العلل التي تتسبّب يف وقوع
كل يش ٍء إىل علّ ٍة كامن ٍة يف باطن الطبيعة نفسها؛
األحداث الكونية وسائر الظواهر الطبيعية ،لذلك كانوا ينسبون ّ
ومن ثم تو ّجهت أنظارهم نحو وجود قدر ٍة ماورائي ٍة فبادروا إىل الحكم بسيطرتها عىل الكون وتسيريها للحوادث
أي برهانٍ يف ذلك .ومبا أ ّن اإلنسان يف هذه الفرتة لجأ إىل االستنتاجات العقلية
الطبيعية من دون أن يستندوا إىل ّ
ٍ
حادث من دون أن يبحث عن ماهيتها ومختلف
لكل
والحسابات الفلسفية ،فقد اكتفى بالقول بوجود علّ ٍة ّ
ميزاتها التي تشخّصها.

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .485 - 483
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ثالثاً :مرحل ٌة علمي ٌة
تع ّرفت البرشية يف هذه املرحلة عىل تفاصيل علل الحوادث والظواهر الطبيعية ،فأعرضت عن النزعة
كل ما يجري حولها إىل علّته
الفلسفية بالكامل وات ّجهت نحو الفكر التجريبي والنزعة الظواهرية فبدأت تنسب ّ
الطبيعية ومتكّنت من الربط بني مختلف العلل ،وإثر ذلك اتّضح لها بالكامل وجود سلسل ٍة تربط هذه الظواهر
مع بعضها البعض ،والعلم الحديث أيّد هذه الفكرة ،لذلك وصفت هذه املرحلة بأنّها علميةٌ.
هذه املراحل الثالثة صحيح ٌة فيام لو أخذنا التو ّجهات الفكرية لعا ّمة الناس بنظر االعتبار ،ففي العهود األوىل
ٍ
كائنات غيبي ٍة كالج ّن والشياطني ،وتجدر اإلشارة
كانوا ينسبون الكوارث الطبيعية واألمراض التي تصيبهم إىل
الهش الذي ين ّم عن الجهل نجده اليوم سائدا ً بني بعض املثقّفني أيضاً ،ففي قا ّرة أوروبا
هنا إىل أ ّن هذا الفكر ّ
نفسها هناك من يعتقد بتأثري هذه القوى الغامضة .وبعد أن تط ّور املجتمع شيئاً ما ،أدرك اإلنسان حقيقة النظام
الطبيعي الحاكم عىل الكون واطّلع عىل األسباب التي تسفر عن حدوث بعض الكوارث واألمراض فأصبح يفكّر
فيها ،وهو يف هذه الحالة يناظر من لديه معلوماتٌ طبي ٌة واسع ٌة لك ّنه ليس طبيباً .ويف املرحلة األخرية ات ّسع نطاق
ٍ
ارتباط بني مختلف الظواهر واألحداث
يحل العقد واحد ًة تلو األخرى إىل أن أدرك وجود
العلوم وبدأ اإلنسان ّ
الطبيعية عن طريق تجاربه العلمية رغم أ ّن هذا األمر ليس جديدا ً يف تأريخ املجتمعات البرشية ،لك ّنه تزايد إثر
مـم أ ّدى إىل إيجاد قدر ٍة لدى اإلنسان عىل تفسري الظواهر بعضها
النزعة التي سادت نحو االكتشاف واملعرفة ّ
ببعض.
من املؤكّد أ ّن فهم عا ّمة الناس يف هذا املجال ليس ح ّجةً ،بل هو خاطئ ألنّنا إن أردنا تقسيم مراحل الفكر
البرشي فال ب ّد من االعتامد عىل آراء العلامء واملفكّرين ،ومن هذا املنطلق فإ ّن هذه املراحل خاطئ ٌة من أساسها
وال ميكن االعتامد عليها إلثبات امل ّدعى ،ناهيك عن أ ّن العلامء عىل م ّر التأريخ مل يذكروا تقسيامً كهذا.
عهد الفكر اإلسالمي هو أحد املراحل الفكرية يف تأريخ البرشية ،وحسب تعاليمنا السمحاء فاملراحل الثالثة
التي ذكرها أوجست كونت ميكن أن تجتمع يف مرحل ٍة واحد ٍة بنح ٍو ما ،وذلك مبعنى أ ّن اإلنسان قاد ٌر عىل أن
ميتلك فكرا ً دينياً وفلسفياً وعلمياً يف آنٍ ٍ
واحد.
كل مفكّر مطّلع عىل مبادئ الفكر اإلسالمي يدرك أ ّن التعاليم اإلسالمية ال تعت ّد بتقسيم مراحل الفكر البرشي
ّ
يف ضمن املراحل الثالثة املذكورة ،ولو كان األمر كذلك فنحن نحيط الس ّيد أوجست كونت علامً بوجود مرحل ٍة
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رابع ٍة ـ مرحلة الفكر اإلسالمي ـ قد غفل عنه يف تقسيمه هذا.

[[[

* تشالز روبرت داروين  1882 - 1809( Charles Robert Darwinم)
 الله يف فكر داروينوجل ومل يكن يتب ّنى فكرا ً ما ّدياً،
تشارلز داروين هو عامل أحيا ٍء ذا نزع ٍة ديني ٍة ،إذ كان يعتقد بوجود الله ع ّز ّ
كام أنّه مل يهدف من نظرية النشوء والتط ّور التي طرحها أن ينكر وجود خالق الكون ،وقيل إنّه يف آخر لحظات

املتمسكني بعقيدة التوحيد وأولئك
حياته كان يحتضن الكتاب املق ّدس وهو يحترض .لذا ميكن القول إ ّن بعض
ّ
قالب ما ّد ٍّي ٍ
بحت معتربين فكرة تط ّور األنواع انتصارا ً للنزعة
الذين تب ّنوا فكرا ً إلحادياً هم الذين صاغوا نظريته يف ٍ
[[[
بتغي النوع وبني من تب ّنى فكرة بقائه.
املا ّدية وهزمي ًة للنزعة الالهوتية ،وال فرق يف هذا الصعيد بني الذين قالوا ّ

 نظرية التط ّور عىل ضوء الرباهني الدينيةاستند املو ّحدون إىل ال َّنظم املحبك يف الكون كربهانٍ عىل وجود الخالق الحكيم تبارك شأنه ،اذ أكّدوا يف
استداللهم عىل أ ّن هذا النظام املتقن ملا كان يتحقّق لوال وجود قدر ٍة مدبّر ٍة له ،وهو ما أكّد عليه الكتاب الكريم
يف مواطن عديدة ومن جملتها اآلية املباركة« :فَالْ ُمدَ بِّ َر ِ
ات أَ ْمراً»؛[[[ فلو أوكلت الطبيعة الصمّء إىل نفسها بعيدا ً
عن أيّة سلط ٍة مدبّر ٍة ملا أمكن بتاتاً تحقّق هذا النظام املتكامل الحكيم.
إن افرتضنا أ ّن النظريات غري الدينية التي طرحت حول الخلقة ونشأة الكون صحيح ٌة  -سوا ٌء يف ذلك نظرية
ضئيل  -ولو قيل إ ّن القوانني التي تسري الطبيعة عىل أساسها
تغي النوع ونظرية بقائه التي ال يؤيّدها إال عد ٌد ٌ
ّ
كافي ٌة لتحقّق هذا ال َّنظم الحكيم من دون الحاجة إىل تدخّل أيّة قدر ٍة ذات شعو ٍر وإراد ٍة وعلمٍ وحكم ٍة؛ فهذا
بكل ٍ
وجل ،فام ذكر يتعارض مع أه ّم برهانٍ الهويتٍّ .هذه النظريات
تأكيد القدح بعقيدة اإلميان بالله ع ّز ّ
يعني ّ
تفسح املجال ملناهيض التديّن إلبطال عقيدتنا بوجود الله تعاىل ألنّنا نؤكّد عىل أ ّن ال َّنظم املحبك يف الكون والذي
ٍ
حسابات دقيق ٍة وقواعد ال عوج فيها برها ٌن ّ
يدل عىل وجود قدر ٍة عظيم ٍة تدبّر شؤون القوى
يجري عىل وفق
الصمء .إذن ،لو تن ّزلنا وقبلنا النظريات غري الدينية عىل صعيد الخلقة وال َّنظم يف الكون ،ففي هذه
الطبيعية ّ
الحالة يجب علينا تحليل نظرية داروين ومعرفة ما إن كانت تتعارض مع براهيننا أو ال ،وإن ثبت تعارضها مع
[[[  -المصدر السابق ،ص .487 - 485
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،2ص .224 - 223
[[[  -سورة النازعات ،اآلية .5
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براهيننا ففي هذه الحالة علينا البحث عن مكامن هذ التعارض .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن داروين أكّد يف نظريته
[[[
عىل مبدأ االنتخاب الطبيعي.

 املنطلق الفكري لداروينيقال إ ّن داروين أدرك استعداد بعض األنواع من النباتات والحيوانات للتغري والتك ّيف عن طريق اختيار
النمط البديل ،حينام شاهد بعض أصحاب الحيوانات األليفة كيف يقومون بتغيري نسلها نحو األفضل خدم ًة
ألهدافهم  -وهذه الطريقة منذ العصور القدمية كانت سائد ًة بني سكّان القرى واألرياف  -بادر إىل إجراء عدد
فتوصل إىل نتائج إيجابية عىل هذا الصعيد .مثالً حينام تضع أنثى الكلب سبعة جراء ويرغب
من التجارب بنفسه ّ
صاحبها باختيار أحدها مستقبالً ككلب حراس ٍة لقطيعه ،فهو بطبيعة الحال يختار من هو أفضل وأنسب لهذه
ويتخل عن البقية بحيث ينفيهم عن مزرعته؛ وحينام يصل هذا الكلب إىل س ّن البلوغ فإ ّن صاحبه يك ّرر
ّ
امله ّمة
كالب
تغي بالكامل وحقّق طموحاته يف إيجاد ٍ
العملية نفسها ،ويواصل ذلك ألجيال ع ّدة إىل أن يجد أ ّن النسل قد ّ
لـم الحظ داروين هذه الظاهرة أدرك أ ّن جميع الحيوانات
قوي ٍة لها الكفاءة يف أن تكون حارس ًة لقطعان املاشيةّ .
لها القابلية عىل تحسني النسل واألمر ال يقترص عىل األليفة منها فحسب ،كام أ ّن اإلنسان قاد ٌر عىل فعل ما من
شأنه إيجاد هذه التغيريات بإرادته .وإثر ذلك اكتنفت ذهنه هواجس حول إمكانية تط ّور جميع الكائنات يف
عم إن كان ذلك ممكناً ح ّقاً أو ال.
الطبيعة وتساءل ّ

 نظرية مالتوسقال الباحثون إ ّن آراء عامل االقتصاد والقسيس الربيطاين توماس روبرت مالتوس أث ّرت عىل أفكار داروين
يف مجال تزايد النسل ،فقد تركّزت حول الكثافة السكّانية وأكّد عىل أ ّن األجيال البرشية تتضاعف عىل م ّر
أقل تقدي ٍر إىل أربع ٍة ،وهؤالء
كل شخصني يتح ّوالن عىل ّ
تصاعدي متواصلٍ  ،وذلك أ ّن ّ
العصور عىل وفق نسقٍ
ٍّ
بدورهم يصبحون مثانيةً ،ث ّم تصبح هذه الثامنية ستّة عرش وهل ّم ج ّرا ً؛ لذا سوف ال ت ُعد املواد الغذائية
كافي ًة مستقبالً .وأكّد يف نظريته هذه عىل عدم وجود توازنٍ دائمٍ بني عدد النسامت واملوا ّد الغذائية ،وذلك
إثر الجدب والجفاف والحروب واألوبئة وما إىل ذلك من حوادث تقيض عىل أعداد كبرية من البرش ولوالها
لهلكت البرشية من الجوع ،ث ّم اقرتح تحديد النسل بغية الحيلولة دون نفاذ الذخرية الغذائية.
ومن هنا طرأت يف ذهن داروين فكرة أ ّن هذا األمر ال يقترص عىل اإلنسان فقط ،بل يع ّم جميع الحيوانات
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ص .243 - 242
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أل ّن الرثوات الطبيعية ال ميكنها تلبية متطلّباته مستقبالً إثر التناسل املتواصل ،فضالً عن ذلك فالبرشية ستواجه
مشكل ًة حا ّد ًة عىل صعيد السكن وسائر الخدمات املدنية ،بل وحتّى إنّها ستواجه مشكل ًة من الناحية الجنسية
أقل من سائر املشاكل .وعىل هذا األساس طرح مبدأ الرصاع من أجل البقاء يف الطبيعة ،فالحيوانات
ولكن مبستوى ّ
محتدم بحثاً عن الغذاء ،وهذا الرصاع عىل قسمني ،أحدهام يحدث بني أفراد مختلف األنواع،
ستبقى يف رصا ٍع
ٍ
واآلخر بني أفراد النوع الواحد؛ وبطبيعة الحال ستكون العاقبة لألقوى (األصلح) الذي سيقيض عىل األضعف ،وإن
مل ِ
يقض عليه فهو سوف يهلك بسبب النقص الحا ّد يف املوا ّد الغذائية.

 توارث أفضل الصفاتمن األمور األخرى التي استقطبت نظر داروين ،هو أ ّن الذراري ال تشابه اآلباء يف جميع صفاتها الظاهرية،
ٍ
اخالف
أي
فهي ليست كاملنتجات الصناعية التي يت ّم إنتاجها يف إطار قوالب ثابتة متشابهة مئة باملئة من دون ّ
يذكر ،بل هناك العديد من الظروف والعوامل التي تؤث ّر عليها حني تكوينها ،فهي من نفس نوع آبائها لك ّنها
ولـم كانت هذه الصفات
تختلف عنها من حيث خصائصها الفردية كاللون والشكل والحجم والقابليات الفكريةّ ،
مختلف ًة فمن املؤكّد سيكون البقاء ملن ميتلك أفضلها مثل الشجاعة والق ّوة والفطنة وما إىل ذلك ،ومن ثم
سينقرض ما مل يتّصف منها بهذه الصفات.

الصفات املثىل  -التكاملية  -بطبيعة الحال تنتقل بني الكائنات الحية من جيلٍ إىل آخر ،وإثر استمرار هذه
كل جيلٍ مختلفاً عن سلفه فيبقى األصلح وينقرض األضعف لك ّن النوع يبقى وال
العملية التط ّورية سيصبح ّ
ينقرض؛ وعىل هذا األساس ستكون الذراري الالحقة أفضل نوعاً من السابقة مع حفاظها عىل اختالفاتها الفردية
ٍ
مـم لدى البعض اآلخر .إذن ،العامل الورايث له تأث ٌري عىل صعيد
بحيث ميكن أن يتّصف بعضها
بصفات أسمى ّ
تط ّور الكائنات الح ّية وذلك بتعاضده مع قانون التنازع لبقاء األصلح ،وبهذا الرتتيب يحدث التغيري نسالً بعد
نسلٍ فيتكامل النوع عىل م ّر الزمان.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن نقطة االفرتاق بني نظريتي داروين وعلامء الدين عىل صعيد الخلقة تكمن يف أ ّن
هذا املفكّر طرح نظريته بهذه الصيغة :النظام الذي شهده العامل هو حصيل ٌة للتغيريات املتواصلة التي طرأت
عىل النوع جيالً بعد جيلٍ عن طريق الصدفة وعىل أساس مبدأ بقاء األصلح املتق ّوم عىل استمرار الرصاع من أجل
البقاء ،اذ توارثت األجيال أفضل الصفات حتّى وإن كانت ضئيل ًة وعىل م ّر العصور تراكمت هذه الصفات بعد أن
ت ّم توارثها بني ماليني األجيال ،ومن ثم نشأ هذا النظام املتكامل الدقيق.
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استنادا ً إىل هذه النظرية فإنّنا لو أخذنا اإلنسان كمثا ٍل ومل نقل بوجود قدر ٍة مدبّر ٍة أوجدته وحبكت نظم بدنه
الدقيق ،يجب ٍ
حينئذ اإلذعان إىل أ ّن ميزاته وخصاله التي يتمتّع بها اليوم ليست وليدة اللحظة ،بل إنّها تنامت وتكاملت
كل خصوصي ٍة موجود ٍة لديه اآلن قد نشأت طوال قرنٍ من
وربا تكون ّ
لديه عىل م ّر الزمان وملئات املاليني من السننيّ ،
الزمن ،ومع متادي القرون اجتمعت هذه الخصوصيات ليظهر باملظهر الذي هو عليه اليوم .هذه هي النقطة التي
تتضارب فيها النظرية الداروينية مع نظرية علامء الدين.
صحيح ٍ
وكاف يف إثبات تحقّق النظام املحبك الحاكم عىل
لو أ ّن ما قاله داروين عىل صعيد النشوء والتط ّور
ٌ
ٍ
عندئذ ببطالن برهان علامء الدين  -برهان ال َّنظم  -ومن ث ّم ال
الكون عن طريق الصدفة ،فال محيص من القول
ميكن االعتامد عليه إلثبات وجود خالقٍ للكون ،أي إ ّن تفنيد برهان ال َّنظم الذي ذهب إليه املتديّنون ال يعني
نفي وجود الله تعاىل ،بل معناه نفي املدبّر الناظم للكون فقط .ولو مل تكن نظرية داروين كافي ًة يف إثبات تحقّق
ٍ
حينئذ من القول بوجود عوامل مجهولة أ ّدت إىل إيجاد هذا النظام
ال َّنظم يف الكون عىل أساس الصدفة ،فال ب ّد
املتقن .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن داروين حاله حال المارك هنا ،اذ أدرك يف نهاية املطاف ضعف نظريته وعدم
كفايتها إلثبات امل ّدعى ،وذلك يبدو جلياً يف بعض ما نقل عنه.
وقد أجاب األستاذ الشهيد مرتىض مط ّهري عن بعض األسئلة التي طرحت حول هذا املوضوع ،نذكر ثالث ًة
منها فيام يأيت:
السؤال األ ّول :هل أنّ مراد علامء الدين يرتكز عىل ما تب ّناه الفالسفة املسلمون من مبادئ فلسفية؟ فام
ذكروه بطبيعة الحال ال يتناسب مع التعاليم املسيحية.
األستاذ مط ّهري :نعم ،ال أعتقد بأ ّن املسيحيني قد تص ّدوا لداروين من الناحية التوحيدية وال من الناحية
العقلية ،بل عارضوه من منطلق أ ّن أُطروحاته ال تنسجم مع تعاليم التوراة.
أ ّما بالنسبة إىل نقطة االفرتاق بني نظريتي داروين وعلامء الدين ،فأكتفي هنا مبا ذكره الدكتور محمود بهزاد
عم هو مطروح يف زمانه وأثبت
من تفاصيل وافية حول املوضوع« :لقد طرح داروين صور ًة لإلنسان تختلف ّ
أنّ قانون النشوء والتط ّور هو السبب يف وجود اإلنسان وأكّد عىل أنّ الله خلقه عىل صورته[[[ ومل يجعله ثابتاً
عىل هيئ ٍة واحد ٍة ،وإثر هذه األُطروحة تع ّرض لهجم ٍة من قبل أرباب الكنيسة الذين اتّهموه بالرشك؛ ولكن مع
أي شكلٍ من أشكال الكفر بالخالق ،وغاية ما يف األمر أنّه رفض وجود أهداف
ذلك ال
ّ
نستشف من مد ّوناته ّ
[[[  -ذكر في التوراة أ ّن الله خلق آدم على صورته.
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ٍ
معتقدات واهي ٍة ...داروين كان مؤمناً
مسبقة من وراء خلقة الكائنات الحية ألنه ادّعى أنّها مرتكز ٌة عىل
بالكتاب املقدّ س ،لكن راودته أفكار وهواجس كثرية بعد جول ٍة قام بها وشاهد خاللها نباتات وحيوانات بأشكال
وأنواع كثرية والحظ كيف أنّها ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً عجيباً يف بيئتها الطبيعية ،وال س ّيام حينام تص ّور
أسايس يف
أنّ االنتخاب الطبيعي له تأث ٌري بال ٌغ عىل تط ّور هذه الكائنات ،لذلك اعتقد بأنّ هذا االنتخاب له دو ٌر
ٌّ
[[[
تكاثر هذه الكائنات يناظر الدور الذي يوليه علامء الدين لله.
عىل الرغم من أنّه نسب نشوء الكائنات الحية وتط ّورها إىل العلل واألسباب الطبيعية ،لك ّنه مل يلحد يوماً
ترتسخ يف نفسه عقيدة اإلميان بوجود قدر ٍة تفوق القدرة البرشية
بالله تعاىل ،بل كلّام تقدّ م العمر به كانت ّ
مـم ذكره
بحيث يبقى معها لغز الخلقة بالنسبة إىل اإلنسان غامضاً وال ّ
حل له» .نكتفي هنا بنقل هذا الجانب ّ
الدكتور محمود بهزاد والذي أشار فيه إىل أ ّن داروين أدرك بكون نظريته تختلف عن نظرية علامء الدين ،ونحن
الحي مبيزة التط ّور والتغيري عىل م ّر الزمان ال عالقة له بعقيدة التوحيد ،كام أ ّن هذه
نرى أ ّن ات ّصاف الكائن ّ
الحي ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل استعامل
العقيدة ال شأن لها ّ
بتغي الظروف البيئية التي يحيي يف كنفها الكائن ّ
بعض األعضاء يف البدن ومن ث ّم تكاملها أو إهاملها وتالشيها؛ كذلك ال صلة لهذه العقيدة بالتغيريات التي تطرأ
عىل الفرد أو النوع وال حتّى بالرصاع من أجل البقاء ،وهذا سوا ٌء يف الجنس البرشي واألجناس األخرى .وتجدر
اإلشارة هنا إىل أنّنا ال نجد يف القرآن الحكيم إشار ًة إىل مبدأ الرصاع من أجل البقاء بني الحيوانات ،لك ّنه أشار إىل
ذلك بشكلٍ
اس َب ْعضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍض لَف ََسدَ ِت ْالَ ْر ُض»[[[ .
ضمني يف قوله تعاىلَ « :ولَ ْو َل َدف ُْع اللَّ ِه ال َّن َ
ٍّ

 العامل املجهول (الق ّوة املاورائية)كل هذه التغيريات
رصح تشارلز داروين يف عدد من مد ّوناته بوجود عاملٍ مجهو ٍل يسفر عن حدوث ّ
ّ
تحل لغز الخلقة
التي تطرأ عىل الكائنات الحية عىل م ّر العصور ،وهذا يعني أ ّن جميع العوامل التي ذكرها ال ّ
والتكامل ،وقال إ ّن بعضهم اعرتضوا عليه بداعي ع ّده مبدأ االنتخاب الطبيعي وكأنّه قابلي ٌة ماورائيةٌ ،ألنّه أكّد
فيه عىل كون الطبيعة تختار األصلح للبقاء وهذا التو ّجه ينسجم مع اعتقاد علامء الدين من حيث وجود
[[[
غاي ٍة للخلقة.
نستشف من هذا الكالم أ ّن داروين ينسب إلى الطبيعة ما ينسبه علماء الدين إلى الله سبحانه وتعالى ،فهو يعتقد أ ّن الطبيعة هي
[[[ -
ّ
كل عنص ٍر في بدن الكائن الحي قد
كل ما يحصل في بنية الكائنات الحية ،في حين أ ّن المتديّنين يقولون إ ّن ّ
العلّة التي تؤدّي إلى حدوث ّ
وجل ٍ
لهدف مع ّينٍ .
خلقه الخالق ع ّز ّ
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .252
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .250 - 249
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يا ترى ما السبب يف الضغينة التي يك ّنها األوروبيون ملبدأ الغاية يف الخلقة؟! فقد أطلقوا عليه اصطالح
كتاب تحت عنوان (فرضيات التكامل) بذل مؤلّفه جهودا ً حثيث ًة بغية
( )finalismأي املذهب الغايئ ،وهناك ٌ
كل هذا العداء ملبدأ الغاية يف العامل الغريب؟! ولألسف
املساس مببدأ الغاية زاعامً أنّها لَوثٌ ! ال ندري ما السبب يف ّ
الشديد هناك من حذا حذوهم يف األوساط العلمية اإلسالمية واعتقد بهذه الفكرة الساذجة بزعم أ ّن االعتقاد
بالغاية يف الخلقة ال يتناغم مع النظريات العلمية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن صاحب كتاب (فرضيات التكامل) نقل
استدالالً ألحد القساوسة يثبت فيه مبدأ الغاية يف الخلقة ،ومن ث ّم انتقد هذا املبدأ عىل ضوء االستدالل املشار
إليه ،وهذا األمر أُشري إليه أيضاً يف كتاب الباحث أنور خامه اي الذي يع ّد أحد معاريض املبدأ املذكور ،وخالصته :
الشمم هو تقطيعه بالسكّني إىل أجزاء متساوية عند تقسيمه لألطفال.
الهدف من الخطوط املوجودة عىل قرش ّ
فسنا العلّة الغائية عىل النحو املذكور
نقول يف بيان هذا االستدالل الذي ات ُّخذ ذريع ًة لتفنيد مبدأ الغاية :لو ّ
كل يش ٍء آخر تسري نحو ٍ
هدف مح ّد ٍد
الشمم ويف ّ
يف املثال ،فهي بطبيعة الحال باطلةٌ ،ولكن إن قلنا إ ّن الطبيعة يف ّ
بكل ٍ
تأكيد سوف تختار السبيل األصلح بنفسها.
ملؤه النور واملح ّبة للكامل الكامن يف كُنهه ،فهي ّ
حتّى إذا افرتضنا أ ّن نظرية داروين صحيح ٌة بالكامل ،فال حيلة لنا يف نهاية املطاف من اإلقرار بوجود عاملٍ

ماورا ٍّيئ له تأث ٌري عىل الطبيعة وما فيها ،وحتّى مع إمكانية حدوث الطفرة الوراثية التي يؤكّد عليها العلم الحديث
أكرث من تأكيده عىل التط ّور الطبيعي التدريجي ،فهي ال تنفي وجود ذلك العامل املاورايئ املجهول الذي أشار
الخاصة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن المارك وداروين بادرا بنفسيهام إىل
إليه املا ّديون واملتديّنون ٌّ
كل حسب نظريته ّ
توصال إىل أ ّن الطبيعة هي السبب يف طروء التط ّور عليها،
إجراء تجارب عىل بعض الحيوانات والنباتات ،ومن ث ّم ّ
تسيها نحو مجراها املعهود؛ وهذا الشعور بطبيعة
لك ّنهام مع ذلك كانا يشعران بوجود قدر ٍة كامن ٍة يف الطبيعة ّ
الحال ال يختلف بني العامل وغري العامل ،فجميع الناس يدركون يف باطنهم وجود قدر ٍة ماورائي ٍة يف الطبيعة .ومن
جملة ما قاله داروين « :قالوا ّإن تحدّ ثت عن (االنتخاب الطبيعي) وكأنّه ق ّو ٌة ميتافيزيقي ٌة فاعل ٌة ...هذا التعبري
مجازي ،فال تعرتضوا عىل كلمة (اختيار)» .وقال أيضاً« :ما الضري فيام لو اعتربنا الطبيعة ذات شخصي ٍة؟» .لو
ٌّ
تأ ّملنا قليالً يف عبارته وتص ّورنا الطبيعة بأنّها ذات شخصي ٍة ،فهذا يعني أنّها ترغب يف التكامل وتسري نحو ٍ
هدف
مح ّد ٍد (غاية) ،ومن املؤكّد أ ّن داروين ال يقصد بكالمه هذا إضفاء شخصي ٍة اجتامعي ٍة عىل الطبيعة ،بل يريد
التأكيد عىل أنّها حي ٌة ولها دو ٌر تفيه يف هذا الكون الرحب.
ليس من الرضوري دامئاً البحث عن عوامل خارجية ملعرفة حقيقة ما طرأ عىل الكائن الحي ،فهناك ق ّو ٌة
مـم ورد يف كتاب
كامن ٌة يف باطنه تقوده نحو التكامل وتسوقه بات ّجاه غاي ٍة معيّن ٍة ،وفيام يأيت نشري إىل
ٍ
جانب ّ
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داروين (أصل األنواع) اذ نجد يف بعض فقراته غموضاً« :قالوا ّإن تحدّ ثت عن (االنتخاب الطبيعي) وكأنّه ق ّو ٌة
كسبب لتنظيم
ميتافيزيقي ٌة فاعل ٌة [[[،ولكن هل هناك من يعرتض عىل املؤلّفني الذين طرحوا فكرة الق ّوة الجاذبة
ٍ
كل إنسانٍ يدرك جيداً معنى هذه العبارة املجازية وما شاكلها ويعرف أنّ املقصود
حركة الكواكب السيارة؟! ّ
ّ
التخل عن فكرة اتّصاف الطبيعة
منها بيان تفاصيل املوضوع يف إطا ٍر موجزٍ ،وبالطبع ليس من اليسري مبكانٍ
[[[
بشخصي ٍة يف هذه العبارة.
اإلنسان له القدرة عىل التأثري يف امليزات الظاهرية للكائنات الحية ،يف حني أنّ الطبيعة  -إن جاز
[[[
لنا وصف شخصيتها بعنوان البقاء لألصلح  -ال تؤثّر عىل الظواهر التي ال فائدة منها للكائنات الحية،
فهي ذات تأثريٍ عىل األعضاء الداخلية ولها دو ٌر يف االختالفات البنيوية يف الكائنات الحية وجميع شؤونها
تنصب يف
الحياتية .وأ ّما اإلنسان فهو يروم من تأثريه عىل الكائنات الحية تحقيق تلك األهداف التي
ّ
ٍ
تغيريات لصالح هذه الكائنات ،حيث
مصلحته فقط ،وهو يف هذه الحالة عىل خالف الطبيعة التي توجد
ترسخ هذا االنتخاب لديه أكرث
تفسح املجال للصفات الجديدة التي ينتخبها الكائن الحي ومن خالل ذلك ّ
ثم يختار امليزات
فأكرث ،يف حني نجد اإلنسان يجمع أجناساً  -حيواني ًة ونباتي ًة  -مختلف ًة من هنا وهناك ومن ّ
[[[
التي تعجبه فيها فيق ّويها».

رس التط ّور يف الكائنات
 ّأه ّم موضو ٍع يطرح للبحث يف نظرية داروين يتمحور حول السبب يف تط ّور الكائنات الحية ،اذ تتح ّول
ٍ
بنيوي معق ٍّد ومتكاملٍ  ،ومن هذا املنطلق اعرتض الباحثون عىل المارك
نظام
من أحياء بسيطة إىل
كائنات ذات ٍ
ٍّ
وداروين بداعي أ ّن بعض األجهزة واألعضاء املوجودة يف الكائنات الحية ال تفي بدو ٍر ها ٍّم إال حني تكاملها وهي
يف هذه الحالة ال فائدة منها ،لذا تساءلوا عن السبب يف بقائها وعدم اضمحاللها.
أحياناً نش ّبه نظرية التط ّور بعملية جمع املال ،ومثال ذلك أ ّن اإلنسان الرثي يجمع أمواله دينارا ً بعد دينارٍ،
[[[  -الذين اعترضوا على مبدأ االنتخاب الطبيعي الذي طرحه داروين يخشون من بعض التعابير التي تقدح بمتب ّنياتهم الفكرية ،كالق ّوة
الميتافيزيقية أو الفاعلة ،ذلك ألنّهم مادّيون معارضون لألفكار المسيحية التي تؤكّد على وجود القوى الماورائية ،لذا كانوا يبادرون إلى نفي
كل قو ٍل يشير إليها بذرائع شتّى.
ّ
[[[  -كالمه هذا غير صري ٍح في بيان مراده ،ولك ّن العبارات الالحقة أكثر وضوحاً منه.
[[[  -يقصد داروين من هذه العبارة أ ّن الطبيعة ال تؤث ّر إال على تلك الظواهر التي فيها فائدة للكائن الحي ،ومن ثم فهي ال تؤث ّر على شؤونه
الظاهرية التي ال فائدة منها.
[[[  -تشارلز روبرت داروين ،أصل األنواع.
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لذا فالدينار الواحد بح ّد ذاته مفي ٌد له وكلّام تزايد العدد ازدادت فائدته ،وصاحب املال يف هذه الحالة ال يستغني
أي دينا ٍر كان ،سواء ذلك الذي اقتناه قبل ثرائه أو الذي حصل عليه بعد ثرائه ،أي إ ّن جميع الدنانري مفيد ٌة
عن ّ
له من دون استثنا ٍء.
وأحياناً أخرى نشبّهها مبعملٍ كب ٍري مك ّونٍ من أجزاء ومكائن عديد ٍة يك ّمل بعضها البعض ،ففي هذه الحالة
كل ما كان عديم الفائدة ،ويف الحني ذاته فإ ّن هذا
ال ب ّد من االحتفاظ بتلك القطعات املفيدة واالستغناء عن ّ
املعمل يفقد قدرته عىل العمل كام هو مخطّط له فيام لو افتقد إحدى قطعاته األساسية ،أي إ ّن األجزاء مجتمع ٌة
عم كان غري ٍ
مفيد واالحتفاظ
هي التي تنعش هذا املعمل وتجعله منتجاً؛ ومن هذا املنطلق ال ب ّد من االستغناء ّ
مبا كان مفيدا ً فقط ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل أعضاء الكائنات الحية ،فهي ليست كالدينار الذي يكون مفيدا ً
بغض النظر عن سائر الدنانري ،بل إنّها كأجزاء املعمل التي ال تكون مفيد ًة إال إذا اجتمعت مع بعضها
لوحده ّ
وزاولت نشاطاتها الحيوية مجتمعةً؛ فالعني عىل سبيل املثال ذات فائد ٍة عظيم ٍة لإلنسان ،وبطبيعة الحال ال
تتحقّق الفائدة منها حينام تفتقد إىل إحدى مك ّوناتها الدقيقة ،أي إنّها ال تُبرص إال يف إطار هذه املنظومة املحبكة
املتكاملة التي صيغت منها ،لذا لو تخلّف جز ٌء منها النعدم البرص وألصبحت عضوا ً زائدا ً ال فائدة منه؛ ومن هنا
يقال إ ّن نظرية المارك لها القابلية عىل تفسري نشأة العني خالفاً لنظرية داروين.
ماس ٍة إىل العني بحيث ال ميكنه
استنادا ً إىل نظرية المارك ،حينام يعيش اإلنسان يف بيئ ٍة مضيئ ٍة فهو بحاج ٍة ّ
االستغناء عنها ،ولكن السؤال يطرح هنا حول نشأة العني عىل وفق هذه النظرية ،وهو :هل أ ّن العني تنشأ يف بدن
الكائن الحي إثر تحريكه ألحد أعضاء بدنه بشكلٍ متواصلٍ ؟ لو قيل إ ّن العني يف بادئ األمر كانت عبار ًة عن جز ٍء
بحاسة البرص ،فال بأس يف ذلك ،إذ عىل م ّر العصور وبتوايل األجيال تتط ّور وتصل
صغريٍ له القابلية عىل االت ّصاف ّ
إىل ما هي عليه اليوم؛ لك ّن الحقيقة ليست كذلك ،فالعني عبار ٌة عن منظوم ٍة متكامل ٍة ومعقّد ٍة للغاية وكأنّها
معمل متط ّو ٌر مك ّو ٌن من أجزاء وقطعات محبكة ومنجسمة ال تتحقّق الفائدة منها ما مل تتعاضد مع بعضها يف
ٌ
أداء وظيفتها .طبعاً نحن هنا ال نريد أن نقول بأ ّن العني قد نشأت دفع ًة واحد ًة أو عن طريق طفر ٍة وراثي ٍة كام
يقولون ،بل نقصد أنّها منذ نشأتها األوىل كانت ذات غاي ٍة مح ّدد ٍة ،فحتّى إن قلنا إ ّن الطبيعة أوجدتها تدريجياً،
ٍ
خاصة؛ لذا ليس من الصواب
لهدف ّ ٍ
فهذا اإليجاد ال ب ّد من أن يكون
معي وهو البرص يف إطار مك ّونات بدنية ّ
مبكانٍ زعم أنّها وجدت عن طريق الصدفة حسب نظرية المارك الذي أكّد عىل أ ّن حاجة البدن هي التي أوجدتها
أو حسب نظرية داروين الذي قال إنّها وجدت إثر الرصاع من أجل البقاء وبقاء األصلح .والعني هنا بطبيعة الحال
مج ّرد مثا ٍل ،فهذه القاعدة تنطبق عىل جميع أعضاء ومك ّونات البدن كاألسنان والرئتني والقلب.
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بنا ًء عىل ما ذكر ال ب ّد من اإلذعان إىل أ ّن الطبيعة منذ باكورة الخلقة قد جعلت التكامل هدفاً للكائنات،
ٍ
وحسابات موضوع ٍة مسبقاً ،فاملراحل التي طواها الكائن الحي يف بادئ
لذلك ساقتها نحوه عىل وفق منه ٍج منتظمٍ
خلقته حتّى إن كانت ال تتّصف بالكامل املطلوب ،لك ّنها كانت متهيدا ً لتحقّقه يف األجيال الالحقة.
غامض للغاية حول التكامل ،اذ قال« :االنتخاب الطبيعي ذو فائد ٍة للكائن الحي عند ترافقه
لداروين كال ٌم ٌ
مع حفاظ هذا الكائن عىل التغيريات التي طرأت عليه وجمعها بالتدريج ،وهو مؤثّ ٌر يف جميع الكائنات .الهدف
من االنتخاب الطبيعي هو متكني الكائن الحي من االنسجام مع الظروف البيئية املحيطة به بأفضل شكلٍ  ،وهذه
العملية التط ّورية الدامئة ال بدّ من أن تأخذ بيد معظم الكائنات الحية املوجودة يف الكرة األرضية نحو مسري ٍة
ٍ [[[
تكاملي ٍة تدريجية».
أ ّما عىل الصعيد االجتامعي ،فبعد أن ذكر العوامل التي تؤ ّدي إىل طروء تغيري ٍ
ات يف املجتمعات البرشية،
قال« :من البديهي أنّ الكثري من التغيريات املتشابهة تحدث يف ٍ
بيئات مختلف ٍة ،والكثري من التغيريات املختلفة
تحدث يف بيئ ٍة واحد ٍة» .هذا الرأي الذي طرحه داروين يتعارض مع فحوى نظرية المارك التي تؤكّد عىل أ ّن البيئة
ات متشابه ٍة عليها رغم أنّها تعيش يف ٍ
رش عىل الكائنات الحية ،اذ أدرك ظهور تغيري ٍ
بيئات مختلف ٍة
لها تأث ٌري مبا ٌ
[[[

األمر الذي يعني عدم صواب نظرية التأث ّر املبارش بالبيئة مائة باملائة .وأكرث كالم داروين رصاح ًة ودالل ًة عىل
الحي إىل التغيري» ،وهذا
أهم ٍ
وجود العلّة الغائية يكمن يف قوله « :العامل املجهول يعدّ ّ
سبب يف نزعة الكائن ّ
الكالم ينطبق متاماً مع رأي علامء الدين.
السؤال الثاين :ما هي أوجه االختالف بني هذه النظرية وأدلّة التوحيد؟
األستاذ مط ّهري :اعتقد أ ّن أفضل سبيلٍ لبيان حقيقة العلّة الغائية هو الرجوع إىل نظرية التط ّور.
السؤال الثالث :تح ّدثتم عن موضوع التكامل  -التط ّور  -يف النوع ،لك ّنكم مل تتط ّرقوا إىل الحديث عن نظرية
تغي النوع التي هي أقرب إىل عقيدة التوحيد وتعاليم القرآن الكريم وسائر الكتب الساموية؟
ّ

األستاذ مط ّهري :قلنا بأنّنا سوف نطرح املوضوع يف إطا ٍر مقارنٍ مع تعاليم الكتب الساموية يف املباحث
الالحقة ،كذلك أو ّد أن أُن ّوه عىل أ ّن التط ّور الذي تحدثنا عنه ال نعني به مج ّرد التط ّور الفردي ،بل أردنا منه
التكامل النوعي الذي يطرأ عىل مختلف أجناس الكائنات الحية عىل م ّر األجيال ومتادي العصور ،وذكرنا أ ّن الرشع
[[[  -هذه النتيجة ال يمكن تحصيلها اعتمادا ً على المبادئ النظرية التي تب ّناها.
[[[  -ذكرنا آنفاً أنّنا ال نعارض وجود عوامل محدّدة تؤدّي إلى تط ّور المجتمعات ،لك ّن داروين رأى أنّها مجهولةٌ.
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كل نو ٍع من األنواع بحيث ترث الذراري من أجدادها مختلف
والعقل يحكامن بوجود عالق ٍة وراثي ٍة بني أفراد ّ
تعارض بني هذه النظرية والنظرية التوحيدية
ميزاتها التي تتّسم بها وال ترث شيئاً من غريهم؛ لذا ال يوجد هناك
ٌ
إال يف النقطة التي أرشنا إليها سابقاً .نعم ،هذا املوضوع ميكن أن يطرح للبحث والنقاش عىل صعيد تعاليم الكتب
الساموية ،وهو ما تط ّرق إليه الدكتور سحايب يف كتابه ،اذ أكّد فيه عىل أ ّن العلم الحديث يؤكّد عىل كون البرشية
ٍ
كائنات حي ٍة أخرى.
تنحدر من
أ ّما بالنسبة إىل أجداد اإلنسان واآلراء التي زعمت أنّهم حيواناتٌ أو قرد ٌة طرأت عليهم تغيرياتٌ وراثي ٌة جيالً
بعد جيلٍ  ،وبالنسبة إىل رأي داروين النهايئ عىل هذا الصعيد ،فسوف نوكل الحديث عن تفاصيله ونذكر مدى
ٍ
رصح
انسجامه أو تعارضه مع التعاليم التي جاءت بها األديان الساموية إىل
مبحث آخر ،وسنشري هناك إىل أنّه ّ
ح ّقاً بهذا األمر أو أ ّن أتباعه هم الذين نسبوه إليه[[[.

* هربرت سبنرس  1903 - 1820( Herbert Spencerم)
 الفلسفةبعض الفالسفة األوروبيني أعرضوا عن التعاليم الفلسفية األوىل بالكامل ،لك ّنهم وجدوا العلم التجريبي
الحديث ال يروي عطشهم الفلسفي ،لذلك بادروا إىل صياغة مبادئ فلسفية جديدة باالعتامد عىل النتائج التي
توصلت إليها العلوم الحديثة .عامل األحياء والفيلسوف الربيطاين هربرت سبنرس هو من جملة أتباع هذا امل ّد
ّ
ٍ
درجات ،هي:
الفكري ،اذ قال« :املعرفة لها ثالث
ٍ
معلومات مش ّتت ٍة كتلك التي ميتلكها عا ّمة الناس.
الدرجة األوىل :معرف ٌة غري م ّتحد ٍة ،وهي عبار ٌة عن
علوم ومهار ٍ
ات مع ّين ٍة ،مثل علوم
الدرجة الثانية :معرف ٌة م ّتحد ٌة بنسبة خمسني باملائة ،وهي عبار ٌة عن ٍ
النباتات واألحياء والجيولوجيا والفلك ،وما شاكل ذلك.
الدرجة الثالثة :أعىل درجات املعارف البرشية ،وهي معرف ٌة م ّتحد ٌة بالكامل ،وهي الفلسفة».

[[[

التغي الذي تتح ّول بواسطته مجموع ٌة من
وقال املفكّر الغريب بول فوليك« :التط ّور برأي سبنرس عبار ٌة عن ّ
تجانس عىل نطاقٍ أوسع؛ وهو
ٍ
األمور املتجانسة إىل غري متجانس ٍة ،أو يتح ّول إثره التجانس الضئيل إىل عدم
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .256 - 242
[[[  -مح ّمد علي فروغي ،سير حكمت در اروپا (باللغة الفارسية).
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يحدث يف مرحلتني ،إحداهام مرحلة االفرتاق أو التفصيل ،واألخرى مرحلة الجمع أو اإلجامل .مثالً الربوتوبالزما
غري املفرتق هو األمر املتجانس الذي ال ترتبط أجزاؤه مع بعضها ،ويقال للحيوان الثديي الذي ميتلك أعضا ًء
عديد ًة مندمج ًة مع بعضها يف إطار رابط ٍة معقّد ٍة بحيث تكون متق ّوم ًة عىل بعضها (افرتاق وتفصيل) ويقال
الحي .وكذا هو الحال
الرتباطها الوطيد فيام بينها (جمع وإجامل) ،وعىل هذا األساس يحدث التط ّور يف الكائن ّ
بالنسبة إىل املجتمع املتط ّور ،حيث نقول إنّ أعضاءه بالنسبة إىل أعضاء املجتمع البدايئ يف عني اختالفهم فيام
بينهم من حيث تقسيم املها ّم فإنّهم مرتبطون مع بعضهم ،والعودة إىل االفرتاق االبتدايئ يطلق عليه (انحالل)
أو (اضمحالل) أو (فسخ الجمع واإلجامل) .وألجل تعيني هذه الحركة االرتجاعية نحو األمر املتجانس اقرتح
[[[
األستاذ الالند ( )Lalandاصطالح (التط ّور االنطوايئ)».
بالحس والتجربة يرتتّب عليه عدم كفاية العلوم الفلسفية ،بل ال
ذكرنا آنفاً أ ّن تقييد املصادر الفكرية للبرش
ّ
علوم أخرى وصفها سبنرس بأنّها علو ٌم من الدرجة الثانية ،فقد أدرك أنّه من العبث
ب ّد إىل جانب ذلك من امتالك ٍ
مبكانٍ إعامم التجارب املا ّدية املحدودة عىل العامل بأرسه من دون االتّكاء عىل قاعد ٍة غري تجريبي ٍة ،اذ قال« :هذا
صائب إىل حدٍّ ما ،إذ
نابع من تجاربنا ومشاهداتنا ،وهو
الحكم الذي نقيض به عىل الكون ومسريته التكاملية ٌ
ٌ
بحواسنا وبعد
يعم التجارب واملشاهدات ،أي إنّه يقترص عىل العامل الذي نعيش يف كنفه فنلمسه
من شأنه أن ّ
ّ
بحواسنا وعقولنا عن طريق القرائن واألمارات ،وإال ملا استطعنا إطالق الحكم
ذلك نتمكّن من اإلحاطة به
ّ
[[[
بشأنه».

 العلّة األوىلكل من إميانوئيل
الرأي الذي تب ّناه فريدريش هيجل بالنسبة إىل العلّة األوىل ينسجم مع الرأي الذي تب ّناه ٌّ
لكل أمرٍ ،ومن
كانط وهربرت سبنرس الذي قال« :املشكلة تكمن يف أنّ العقل البرشي من ناحي ٍة يبحث عن علّ ٍة ّ
ناحي ٍة أخرى يرتفّع عن قبول الدَّ ور والتسلسل ،كام أنّه ال يجد تلك العلّة غري املعلولة وال يتمكّن من إدراكها؛
كام لو قال أحد القساوسة لطفلٍ إنّ الله هو الذي خلق الكون ،فيبادر هذا الطفل إىل سؤاله :ومن ذا الذي
خلق الله؟».
إذن ،علينا بيان املعنى الحقيقي لنظرية العلّة األوىل يف التعاليم الفلسفية ،فيا ترى هل هي بذات املعنى
كل من كانط وهيجل وسبنرس؟ أي هل هي يش ٌء مستثنى من قانون العلّية؟ فهل أ ّن العلّة األوىل
الذي تص ّوره ٌّ
[[[  -بول فولكي ،فلسفه عمومي يا ما بعد الطبيعه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إلى الفارسية الدكتور يحيى مهدوي.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .780 - 778
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مستثنا ٌة من القاعدة القائلة بأن ال وجود ليش ٍء دون علّ ٍة؟ نحن نعتقد أ ّن ّ
الشك الذي وقع فيه أمثال هؤالء
ناشئ من مسألتني فلسفيتني مل تتمكّن املبادئ الفلسفية الغربية من
العلامء الثالثة حول ماهية العلّة األوىل ٌ
بيانهام ،إحداهام (أصالة الوجود) واألخرى (مناط الحاجة إىل العلّة) .نحن هنا لسنا بصدد بسط البحث حول
أصالة الوجود أو املاهية ،ولكن نكتفي بالقول إنّه عىل أساس أصالة املاهية يطرح السؤال اآليت :ما السبب يف
كل ٍ
وكل ما سواها
ذات إىل علّ ٍة باستثناء ذات الله سبحانه وتعاىل؟ وملاذا هناك ذاتٌ واحد ٌة واجبة الوجود ّ
افتقار ّ
ذواتٌ ممكنة الوجود؟ أليست الذوات جميعاً عبارة عن ماهيات يكون الوجود عارضاً عليها؟ القول بأصالة
املاهية هو يف الحقيقة رأي ابتدايئ غري دقيقٍ  ،اذ يُفرتض عىل أساسه أ ّن الله تعاىل حاله حال سائر الكائنات من
مرفوض حتّى من قبل القائلني بأصالة املاهية ألنه يتعارض مع عقيدة
حيث ات ّصافه مباهي ٍة ووجو ٍد ،وهذا الكالم
ٌ
محض .ولك ّن األمر ال يطرح بهذا الشكل استنادا ً إىل مبدأ أصالة الوجود ،وتجدر اإلشارة
أ ّن الله ّ
جل شأنه وجو ٌد ٌ
هنا إىل أ ّن صدر املتألّهني هو الرائد يف طرح هذا املبدأ الفلسفي وبراهينه.
استنادا ً إىل نظرية أصالة املاهية نحن نتص ّور أ ّن ذات اليشء غري وجوده بحيث ال ب ّد من وجود مصد ٍر
يضفي الوجود إليه ،وهذا املصدر يطلق عليه (علّة) .وأ ّما حسب نظرية أصالة الوجود فإ ّن ذات اليشء هي نفس
حقيقته الوجودية ،ومن ثم فإ ّن وجوده ليس ذاتاً مفتقر ًة إىل مصد ٍر يضفي إليه الوجود ،وعىل هذا األساس لو
تطلّب األمر أن تضفي العلّة الخارجية أمرا ً إىل األشياء ،فهذا األمر هو الذات بعينها لألشياء والتي هي الوجود
بنفسه وليس أمرا ً عارضاً عىل ذاتها.
قلنا إنّه حسب نظرية أصالة الوجود ال موضوعية للسؤال عن سبب كينونة العلّة األوىل علّ ًة أوىل ،ناهيك
عن أنّه ال يطرح حتّى مع افرتاض ص ّحة نظرية أصالة املاهية ،فال مجال لطرحه إال إذا اضطررنا الفرتاض أ ّن ذات
واجب الوجود لها ماهي ٌة يطرأ عليها الوجود كسائر الذوات املمكنة ،ولكن ليس هناك ما يلزم افرتاض هذا األمر،
بل إ ّن اإللزام عىل خالفه ،إذ عىل أساس مبدأ استحالة التسلسل ال مناص من اإلذعان بوجود العلّة األوىل التي
هي الذات الواجبة الوجود ألن هذه الذات ليس من شأنها أن تكون مركّب ًة من ماهي ٍة ووجو ٍد ،لذا نحكم بأنّها
محض و (إنّـي ٌة رصفةٌ) ،ومن ث ّم ال يبقى ٌ
مجال لطرح السؤال املشار إليه.
وجو ٌد ٌ
متسك به بعض العلامء من أمثال الحكيم ابن
هذا االستدالل تا ٌّم عىل وفق نظرية أصالة املاهية أيضاً ،وقد ّ
ٍ
صعيد آخر كالسؤال عن حقيقة الذات املحضة
سينا ،لذا لو كان هناك استفسا ٌر حول املوضوع فهو يطرح عىل
لواجب الوجود وحقيقة ذوات سائر األشياء ،فهل أ ّن حقيقة هذه األشياء هي عني ماهيتها بحيث يكون الوجود
أمرا ً اعتبارياً بالنسبة إليها؟ أي هل أ ّن عامل الوجود له حقيقتان أو أ ّن حقيقة األشياء هي عني مرتبتها الوجودية؟
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للجواب نقول إ ّن حقيقة األشياء هي عني مرتبتها الوجودية من منطلق مبدأ أصالة الوجود .وتجدر اإلشارة هنا إىل
أ ّن الحكيم ابن سينا وأمثاله مل يف ّندوا نظرية أصالة الوجود ،إذ يف زمانهم مل يكن مبحث أصالة الوجود أو املاهية
مطروحاً ،لذا ليس من الصواب طرح هذا السؤال حول التعاليم الفلسفية املتداولة يف تلك اآلونة ومن ثم ال مجال
عم إذا كانت نظرية أصالة الوجود هي الصحيحة أو نظرية
لالستشكال عىل ابن سينا يف هذا الصددّ .
وبغض النظر ّ
كل من كانط وهيجل وسبنرس.
أصالة املاهية ،فال ص ّحة لإلشكال الذي طرحه ٌّ

 السبب يف الحاجة إىل العلّةقانون العلّية الذي يعني وجود عالق ٍة سببي ٍة بني األشياء يع ّد واحدا ً من أه ّم القوانني املتّفق عليها يف املعارف
يجسد عالق ًة وطيد ًة راسخ ًة يف كُنه
البرشية ،ومن املؤكّد أ ّن ارتباط املعلول بعلّته ليس ارتباطاً ظاهرياً ،وإنّ ا ّ
بكل وجوده لدرجة إنّه ينعدم مع انعدامها .العلوم البرشية بدورها مرتكز ٌة
املعلول ،مبعنى أنّه معتم ٌد عىل علّته ّ
عىل هذه القاعدة ،وقد أثبتنا يف مبحث العلّية أ ّن رفض هذا القانون يعني رفض جميع أنظمة الكون وتفنيد
القوانني العلمية والفلسفية واملنطقية والرياضية بأرسها.
مسألة مناط الحاجة إىل العلّة هي إحدى املباحث التي طرحت للنقاش بني الفالسفة عىل هذا الصعيد ،فقبل
ٌ
معلول ونجيب عن سؤالني يك
بيان قانون العلّية ال ب ّد من توضيح هذه املسألة ،لذا لنفرض أ ّن (أ) علّ ٌة و (ب)
تتّضح الصورة:
السؤال األ ّول :ملاذا ُوجد املعلول (ب)؟
لإلجابة نقول إ ّن وجود (أ) يقتيض وجود (ب) ،إذ لو مل يكن (أ) موجودا ً فال ريب يف انعدام (ب) .إذن ،وجود
(أ) بذاته يضع إجاب ًة لهذا السؤال.
ومنثّل لذلك باملثال اآليت :لو أ ّن سيالً أ ّدى إىل تخريب أحد املباين ،ث ّم ُسئلنا عن سبب خرابه ،فاإلجابة الوحيدة
التي ميكننا ذكرها له هي أ ّن السيل هو الذي خ ّربه .هذه اإلجابة بطبيعة الحال ميكن تحصيلها استنادا ً إىل العلوم
العا ّمة والتجارب البرشية ،أل ّن وظيفة العلم هي استكشاف العالقات العلّية بني األشياء ،لذا لو ُسئلنا عن علّة
ثابت يف التجارب العلمية.
(ب) سنجيب عن ذلك بأ ّن (أ) هي علّته كام هو ٌ
السؤال الثاين :ما السبب يف افتقار املعلول (ب) إىل العلّة (أ) بحيث ينعدم مع انعدامها؟
من البديهي أ ّن اإلجابة عن هذا السؤال ال تت ّم فيام لو قلنا إ ّن وجود (أ) اقتىض وجود (ب) ،لذا ال ب ّد من
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البحث عن إجاب ٍة أخرى خارج نطاق العلوم العا ّمة والتجارب البرشية ،ومن ث ّم ال ب ّد من اللجوء إىل القواعد
العقلية والفلسفية الدقيقة ،فالسؤال هنا ليس عن إحدى الظواهر املحسوسة أل ّن حاجة العلّة إىل املعلول هي
حقيق ٌة بديهي ٌة ال نقاش فيها ،لك ّن هذه الحاجة ليست ركناً ثالثاً يضاف إىل العلّة واملعلول؛ ومن هذا املنطلق
يعجز العلم التجريبي عن وضع إجاب ٍة للسؤال الثاين ألنه يستكشف ظواهر األشياء فقط يف حني أ ّن حقائقها ال
ميكن اإلملام بها إال باالعتامد عىل القواعد العقلية والفلسفية املعتربة.
اإلجابة الفلسفية عن السؤال الثاين ميكن طرحها كام يأيت :ال ميكن القول إ ّن املعلول (ب) مفتق ٌر إىل العلّة (أ)
ألنّنا مل نره متحقّقاً بدونها ومن ث ّم ن ّدعي أ ّن هذه القاعدة تع ّم جميع العالقات العلّية .حسب القواعد الفلسفية،
من املستحيل مبكانٍ تجريد املعلول عن معلوليته بحيث يصبح مستقالً عن علّته ،وذلك أل ّن ارتباطه بها ال ّ
ينفك
عن ذاته ،أي إ ّن تعلّقه بها هو عني حقيقته .وعىل هذا األساس نجد املبادئ الفلسفية تطرح البحث حول سبب
تخصصه بأحد املصاديق املع ّينة ،ومن هنا تطرح األسئلة
ارتباط املعلول بعلّته وافتقاره لها يف إطا ٍر عا ٍّم دون أن ّ
اآلتية:
 ما هو سبب حاجة املعلول إىل علّ ٍة؟ هل أ ّن األشياء تفتقر إىل العلّة من حيث كونها موجودةً؟ هل أ ّن الشيئية هي السبب يف كون اليشء مفتقرا ً إىل غريه؟ هل أ ّن وجود اليشء يع ّد دليالً عىل افتقاره إىل العلّة أو ال؟ٍ
حينئذ بأ ّن األساس يف
لكل يش ٍء موجو ٍد ،فال ب ّد من القول
إذا تق ّرر أن يكون مج ّرد الوجود والشيئيته معيارا ً ّ
كل يش ٍء هو عدم االفتقار إىل الغري وعدم التعلّق به وليس العكس ،ولك ّن األنسب يف هذا املضامر هو
وجود ّ
الحاجة والتعلّق ألن النقص حاصالً هنا يف نفس الشيئية واملوجودية وهو ليس نفس الشيئية واملوجودية ،وهو
بكل ٍ
تأكيد ليس كامالً.
ّ
الفالسفة املسلمون وعلامء الكالم الذين طرحوا هذا املبحث مل يقولوا مطلقاً بأ ّن مج ّرد الشيئية واملوجودية
معيارا ً لالفتقار والتعلّق ليك يقال إ ّن املوجود مبا هو موجود ال ب ّد من أن يكون متعلّقاً ،بل أكّدوا عىل وجود حيثي ٍة
[[[
أخرى يف اليشء تجعله يف تعلّقٍ وافتقارٍ ،أال وهي نقصه وعدميته.
[[[ -المصدر السابق ،ج  ،1ص .505 - 496
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 الحقيقة املطلقةالدكتور فروغي يف الجزء الثالث من كتابه[[[ بعد أن أشار إىل الخالف املوجود بني املا ّديني والالهوتيني
عىل الصعيد الفكري ،تحدث عن املتب ّنيات الفلسفية للمفكّر ويليام جيمس ،وقال« :رواج الفلسفة الوضعية
( )Positivismالتي وضع أُسسها أوجست كونت يف رحاب التط ّور املتسارع يف العلوم الرياضية والطبيعية
يف أواخر القرن التاسع عرش ،أسفر عن ظهور الفلسفة الرتكيبية بواسطة هربرت سبنرس والتي تؤكّد عىل عجز
اإلنسان عن فهم الحقيقة املطلقة وانحسار إدراكه عىل الحوادث التي يشهدها يف هذه الحياة والتي تجري وفقاً
ملق ّرر ٍ
ات وقوانني طبيعي ٍة محدّ د ٍة ».بعد ذلك لـخّص هذه املق ّررات والقوانني كام يأيت:
كل معلو ٍل ال ب ّد من أن تكون له علّةٌ.
 ) 1قاعدة العلّية أساسها أ ّن ّ
معدوم ال ميكن أن يرى الوجود.
وكل
وكل موجو ٍد ال يُعدمّ ،
 ) 2املا ّدة باقي ٌة وال تفنىّ ،
ٍ
 ) 3الطاقة املوجودة يف املا ّدة ال تفنى .إضاف ًة إىل بقاء املا ّدة فالطاقة املكنونة فيها باقي ٌة أيضاً بحيث ال تتزايد
وال تتضاءل.
 ) 4الكون محكو ٌم بالرضورة العلّية بحيث يجري وفق ضوابط وأصو ٍل ثابت ٍة ال يطرأ عليها تغي ٌري.
نستشف منها أنّ هذا الكون عبار ٌة عن
ث ّم أضاف قائالً« :النتيجة الشاملة لجميع هذه الضوابط واألصول
ّ
معملٍ
كطعام لتغذية
عظيم ميل ٍء باملكائن واآلالت وكأنّه معمل نسيجٍ قد أُعدّ ت له ك ّمي ٌة من الصوف والقطن
ٍ
ٍ
ٍ
منتجات صناعي ٍة عىل هيئة
مكائنه التي تقوم فيام بعد بتغيري هذه املوا ّد الخام وفقاً ملعايري خاصة فتح ّولها إىل
منفوش م ّر ًة أخرى لتعود م ّر ًة أخرى إىل هذا
ٍ
أقمش ٍة ،وبعد أن تُستعمل هذه األقمشة تته ّرأ وتتح ّول إىل قطنٍ
يتم
املعمل ،وتتواصل هذه العملية بنفس املنوال من دون أن يضاف إليها يش ٌء أو ينقص منها يش ٌء ،وذلك إنّ ا ّ
أي اختيا ٍر فيها.
عىل أساس ضوابط وأصول معينة ال محيص عنها وليس هناك ّ
عىل الرغم من أنّ هربرت سبنرس بنفسه كان يعتقد بوجود أم ٍر مجهولٍ ومل يف ّند االعتقاد باألمور الباطنية،
إال أنّ املادّين اتّخذوا أفكاره ذريع ًة لنفي وجود قدر ٍة صانع ٍة».
وواصل كالمه بالقول« :نستنتج من تشبيه الكون باملعمل العظيم أنّه متق ّو ٌم عىل مبدأ العلّية وليس الغائية،
ٍ
غايات للحوادث واملجريات الطبيعية التي تحدث فيه وال حاجة لنا يف االعتقاد
غنى عن افرتاض
أي إنّنا يف ً
[[[  -الكتاب مد ّون باللغة الفارسية وعنوانه( :سير حكمت در اروپا).
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بوجود حكم ٍة من وراء خلقته ،إذ بإمكاننا تفسري حركة عجلة الحياة فيه عىل أساس مبدأ العلّية» .هذا الكالم
ٍ
مـم ذكره السوفسطائيون.
الذي ينفي وجود
اختالفات خارجي ٍة هو مج ّرد ا ّدعا ٍء وا ٍه ،وهو أوهن وأسوأ ّ
هناك أسئل ٍة ع ّدة تطرح عىل ما ذكر ،أحدها :هل أ ّن علم الفلسفة الحديث يحتّم علينا تشبيه الكون باملعمل
العظيم أو ال؟ من املؤكّد أ ّن هذا التشبيه ليس محتوماً ،وال ريب يف أ ّن املبادئ الفلسفية الحديثة محكوم ٌة
بت
بالبطالن قطعاً .املا ّديون يف بادئ األمر تشبّثوا بهذه املبادئ لك ّنهم اضط ّروا إىل ّ
التخل عنها فيام بعد ،وقد ّ
العلامء والفالسفة األوروبيون  -وال س ّيام علامء األحياء منهم  -باستحالة تشبيه الكون مبعملٍ كبريٍ؛ لذا ال يوجد
أح ٌد ي ّدعي اليوم أنّه قاد ٌر عىل صناعة كونٍ من ما ّد ٍة وحرك ٍة ،والفيلسوف جوتفريد اليبنتز وأمثاله رسعان ما
أدركوا أ ّن عامل الخلقة ليس بهذه البساطة التي يتص ّورها الذين زعموا أنّه مك ّو ٌن من ما ّد ٍة وحرك ٍة فقط ،اذ أكّد
عىل وجود حقيق ٍة أخرى فيه لك ّنه عجز عن اكتشافها عىل أساس املبادئ الحركية التي كان يؤمن بها .كام أ ّن
الفيلسوف إميل بوترو ( 1921 - 1845م) رغم تفنيده لقانون العلّية أو تفنيده الرضورة العلّية واملعلولية عىل
أقل تقديرٍ ،لك ّنه يع ّد أحد الفالسفة الذين قالوا بأ ّن الكائنات ليست عىل ح ٍّد سواء وال ميكن ع ّدها سلسل ًة متّصل ًة
ّ
فكل ٍ
جنس من هذه األجناس
الخاص بها وكذلك النباتات والحيوانات والبرشّ ،
مع بعضها ،فالجامدات لها حكمها
ّ
له حكمه الذي ينفرد به عن غريه .الفيلسوف هرني برجسون هو اآلخر أكّد عىل أ ّن الرؤية اآللية للكون ليس من
وباألخص مسألة الحياة.
شأنها بيان حقيقة الكون
ّ
والسؤال اآلخر الذي يطرح يف هذا املضامر هو :ما هي نقطة االفرتاق بني الفلسفة اآللية والفلسفة اإلسالمية؟
فهل ما زال بعض األوروبيني ومن تأث ّر بفكرهم من أمثال الدكتور فروغي ،يعتقدون بأ ّن ع ّد العامل معمالً كبريا ً
يرتت ّب عليه تفنيد مبدأ الغائية وإنكار الخالق؟ وهل ما زالوا يرون أ ّن رفض كونه معمالً كبريا ً يعني رفض قانون
أقل تقدي ٍر يعني إنكار رضورة العالقة العلّية؟
العلّية أو عىل ّ
نحن نعتقد ببطالن هذا النمط الفكري من أساسه ،أل ّن الطبيعة اآللية تتمحور حول نظري ٍة واحد ٍة فحسب،
وهي نظرية الصور النوعية ،وعىل هذا األساس فهي ترتبط مباهية األشياء وذواتها .إذن ،علينا معرفة األُسس التي
استندت إليها آراء القدماء بالنسبة إىل الصور النوعية وال ب ّد أيضاً من معرفة ما إن كانت هناك رضور ٌة لإلقرار
كل تلك املعلومات عن األشياء املوجودة.
بوجودها بعد تحصيل ّ
الطبيعة اآللية تع ّد العالقات بني أجزاء املا ّدة نظري ًة لالرتباط املوجود بني أجزاء اآللة ،فالجامدات والنباتات
والحيوانات والبرشية عىل هذا األساس ليست سوى ٍ
آالت ،لذا نسأل الذين ي ّدعون بأ ّن االختالف بني هذه
توصلتم إىل هذه النتيجة؟
الكائنات واختالف أجزائها مع بعضها يناظر االختالف بني آلتني ،أنّكم كيف ّ
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آراء القدماء بالنسبة إىل الصور النوعية التي طرحت أل ّول م ّر ٍة حينام قالوا إ ّن جميع األجرام واألجسام التي
تتك ّون منها ما ّدة العامل األوىل أو الثانية  -باختالف وجهات النظر يف ذلك  -متشابه ٌة من حيث الجرم والجسم
ٍ
اختالف يف هذه امليزات .هذه امليزات برأيهم تع ّد وجهاً
أي
والطول والعرض واالرتفاع بحيث ال يوجد بينها ّ
مشرتكاً لجميع األجرام واألجسام املا ّدية ،إال أ ّن الواقع عىل خالف ذلك ،فهي حتّى وإن اشرتكت من حيث الطبيعة
والخواص ،ومن هذا املنطلق فالسؤال اآليت يطرح نفسه هنا :لو كانت هناك
املا ّدية لك ّنها متباين ٌة من ناحية اآلثار
ّ
ٍ
اختالف يف
أي
طبيع ٌة واحد ٌة ّ
لكل األجرام واألجسام بشكلٍ يجعلها تنطبق عىل بعضها بالتامم والكامل ،ملا وجد ّ
أي تغيريٍ وما
الكون الذي نحيا يف كنفه ،بل وال
تركيب وال متاي ٌز بني األشياء ،كذلك النعدمت الحركة ومل يحدث ّ
ٌ
كل تلك االختالفات
كانت هناك عنارص ومركّبات متن ّوعة كام هو عليه الحال عىل أرض الواقع؛ إذن ،ما هو سبب ّ
لكل ذلك ،فهناك
سبب ّ
املوجودة بني األشياء يف اآلثار واألشكال واأللوان والخصائص والنشاطات؟! ال بد من وجود ٍ
ٍ
واحد بالنسبة
جرم وجسمٍ  ،وهذه الق ّوة أو القوى ليست عىل نسقٍ
ق ّو ٌة أو قوى تسيطر عىل املا ّدة املك ّونة من ٍ
إىل جميع األشياء ،إذ لو كانت كذلك ملا ُوجد االختالف والتن ّوع ،فهي ال ب ّد من أن تكون مختلفةً؛ ولكن ما هي
حقيقتها؟ فهل هي جوه ٌر أو ع َر ٌض؟ ما هي حالتها؟ هناك نظريتان أساسيتان مطروحتان عىل هذا الصعيد ،وهام:
سبب لآلثار التي ترتت ّب عىل املا ّدة ،تع ّد أمرا ً مستقالً وخارجاً عن نطاق
النظرية األوىل :هذه الق ّوة التي هي ٌ
مواكب لها بحيث ميتلك القابلية
رص مغاي ٌر لعنرص املا ّدة إال أنّه
ٌ
الجسم املا ّدي بالكامل ،لك ّنها مالزم ٌة له؛ فهو عن ٌ
عىل إخراجها من حركتها الرتيبة املتوالية.
هذه النظرية ت ّم تفنيدها ألسباب عديدة سواء عددنا ذلك العنرص املالزم للام ّدة ق ّو ًة ماورائي ًة أو غري ذلك،
إذ يرتت ّب عىل هذا الكالم حدوث ازدواجي ٍة شبيه ٍة باالزدواجية التي ابتُيل بها ديكارت لك ّنها تع ّم جميع الكائنات
يف عامل الطبيعة.
سبب لآلثار التي ترتت ّب عىل املا ّدة تع ّد أمرا ً متّحدا ً مع املا ّدة وليس
النظرية الثانية :هذه الق ّوة التي هي ٌ
خارجاً عنها أو مالزماً لها عىل نحو االستقالل.
هذه النظرية ميكن أن تطرح عىل نحوين كام يأيت:
خاصي ٍة من خصوصياتها التي ال ميكن أن ّ
تنفك عنها.
أ ّوالً :ع ّد الق ّوة ع َرضاً متق ّوماً باملا ّدة ومبثابة ّ
ثانياً :ع ّدها جوهرا ً متّحدا ً مع املا ّدة بحيث تكون النسبة فيام بينهام كنسبة النقص والكامل ،أي إ ّن املا ّدة
خاص ٍة عليها .الكامالت الجوهرية
مـم يؤ ّدي إىل ترت ّب آثا ٍر ّ
تبلغ درجة الكامل يف مرتبتها الذاتية  -كامل جوهري ّ -
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املا ّدية تظهر يف أُط ٍر عديد ٍة ومن ثم تتّصف بصو ٍر جوهري ٍة متن ّوع ٍة حسب مختلف اإلمكانيات والظروف.
من املؤكّد أ ّن افرتاض كون هذه الق ّوة ع َرضاً يع ّد باطالً من أساسه ،أل ّن افرتاض وجود يش ٍء يُطلق عليه (ق ّوة)
الخواص واآلثار عىل أساسه يجب وأن تكون متزامن ًة مع تفسريها عىل
إىل جانب املا ّدة يعني أ ّن تفسري جميع
ّ
خواص املا ّدة ومنبثق ٌة منها ،يقال له إ ّن املا ّدة
خاصي ٌة من
ّ
ضوء ق ّو ٍة أخرى ،فلو قال أح ٌد إ ّن الق ّوة بح ّد ذاتها ّ
ٍ
ٍ
واحد ،ناهيك عن أنّنا
كل مكانٍ إن كانت منشئاً للق ّوة ألوجدت
بحكم كونها واحد ًة يف ّ
حينئذ ق ّو ًة عىل نسقٍ
ٍ
واحد
مضط ّرون لإلذعان بوجود ق ّو ٍة ال ميكن للام ّدة التأثري عليها؛ لذا كيف ميكننا ع ّد املا ّدة التي هي عىل نسقٍ
يف جميع األشياء مصدرا ً لقوى مختلفة؟ وإذا افرتضنا وجود ق ّوة أخرى كمنشأ للقوى املفرتضة ،فام هي تلك الق ّوة
يا ترى؟ فهل هي خصوصي ٌة أخرى أضفيت عىل املا ّدة أو أنّها يش ٌء آخر غري ذلك؟ وحتّى لو افرتضنا أنّها خصوصي ٌة
أخرى ،فالسؤال السابق يبقى دون إجاب ٍة .من هنا ندرك رضورة ع ّد أن الق ّوة يجب أن تكون يف مرتبة ذات املا ّدة
الالمتعي
املتعي إىل
ّ
ومتّحد ًة معها ،أي إنّهام يف هذه الحالة يوجدان جوهرا ً واحدا ً ،والنسبة بينهام تكون كنسبة ّ
تغي ماهية
وكنسبة الفصل إىل الجنس ،إذ إ ّن املا ّدة تظهر أحياناً عىل هيئة هذه الق ّوة أو تلك ،ومن ثم ّ
فكل ق ّو ٍة ّ
اليشء املركّب من املا ّدة والق ّوة؛ وعىل هذا األساس يطلق عىل هذه القوى عنوان (الصورة النوعية) أو (الصور
املن ّوعة) وي ّدعى إثر ذلك وجود ماهيات بعددها.
عىل أساس ما ذكر فالقول بوجود ق ّو ٍة إضاف ًة إىل املا ّدة هو أحد األسباب التي دعت الفالسفة والحكامء
تقسيم الجامدات والنباتات والحيوانات إىل أنواع مختلفة معتربينها تختلف مع بعضها ذاتياً وجوهرياً ،والسبب
اآلخر هو عدم ع ّد الق ّوة عنرصا ً مستقالً ومنفصالً عن املا ّدة وكذلك عدم ع ّدها ع َرضاً وخصوصي ًة لها ،بل ع ّدها
يتغي ذات املا ّدة ويتكامل عىل أساسه ،ومبا أ ّن
مج ّرد صور ٍة ليش ٍء يرسي إىل ذات املا ّدة؛ أي ع ّدها صور ًة ليش ٍء ّ
القوى متن ّوعة فال ب ّد من أن تكون املا ّدة ذات ميز ٍ
خاص ٍة مع انضاممها إىل أيّة واحد ٍة منها .املا ّدة الجسامنية
ات ّ
تغي جوهرها ،والعنارص التي تظهر بأيّة هيئ ٍة مركّب ٍة فهي تصبح
إن حدثت عىل أيّة صور ٍة من هذه القوى فهي ّ
شيئاً آخر وليست مواكب ًة لها ،كام ال تتّصف بخصوصي ٍة أخرى حينام تحافظ عىل كيانها وماهيتها.
وال نرى بأساً هنا يف ذكر نظرية إميل بوترو الذي هو أحد العلامء الذين تالّق نجمهم يف أواخر القرن التاسع
النقص يحفّها
عرش وأوائل القرن العرشين ،فالنظرية التي طرحها ميكن ع ّدها عود ًة إىل نظريات القدماء رغم أ ّن ّ
من بعض جوانبها ،وقد تط ّرق إليها الباحث مح ّمد عيل فروغي[[[ يف ضمن إشارته إىل كتابه املد ّون تحت عنوان
(إمكانية قوانني الطبيعة) الذي ا ّدعى فيه أ ّن قانون العلّية ال يع ّد من القوانني القطعية ،وع ّده مج ّرد قانونٍ
[[[  -عنوان كتاب السيّد فروغي (سير حكمت در اروپا) وقد تط ّرق إلى نظرية إميل بوترو في الجزء الثالث منه.
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احتام ٍّيل .وفيام يأيت نذكر جانباً من كالمه رغم أنّنا ال نتّفق معه ...« :الكائنات يف هذا العامل ليست عىل حدٍّ سواء
وشؤونها ال تجري وفق نهجٍ مو ّح ٍد بحيث ال ميكن عدّ ها سلسل ًة مرتبط ًة مع بعضها ،فالجامدات لها ميزاتها
الخاصة التي تختلف عن النباتات ،وميزات الحيوانات بدورها تختلف عنهام كليهام ،واإلنسان هو اآلخر له
ّ
املختصة به ،وقد اكتشف القدماء حقيقتني إحداهام أنّ النبات له ميز ٌة زائد ٌة عىل ما هو موجود لدى
ميزاته
ّ
وخواص مادّية -
الجامد وأطلقوا عليها (النفس النباتية) عادين إياها عصباً لحياته ،لذا كلّام أردنا إضفاء أحكام
ّ
قوانني فيزيائية وكيميائية  -إليها فهي تبقى أمراً غري م ّت ٍ
صف مبا ي ّتصف به الجامد .كذلك فإنّ الحيوان له ميز ٌة
أطلق عليها القدماء (النفس الحيوانية) وهي زائد ٌة عىل الحياة النباتية وال تشملها القوانني التي يعيش عىل
ٍ
كل مرحل ٍة
ومدركات ال ميكن للحيوان أن ي ّتصف بهاّ .
أساسها النبات ،ومن املتيقّن أنّ اإلنسان ي ّتصف مبشاعر
عم سواها ،إذ ليس من املمكن مبكانٍ استنباط ما
من هذه املراحل الوجودية لها قوانينها ّ
الخاصة التي تختلف ّ
يكتنف علم الروح من القواعد الفيزيائية والكيميائية ،ناهيك عن أنّ أصول علم النفس هي األخرى تختلف
عن علم الروح.
كل
كل فر ٍد منها عبار ٌة عن ٍّ
مـم ذكر أنّ الكائنات ح ّتى وإن كانت مركّب ًة من أجزاء ألن ّ
إذن ،نستنتج ّ
والكل ليست متكافئ ًة مع خصائص األجزاء ،بل فيها زياد ٌة
مك ّونٍ من أجزاء مجتمعة ،لك ّن خصائص املجاميع ّ
عىل األجزاء .فالنباتات واألشجار مثالً ،مع أنّها مركّب ٌة من أجزاء جامدة لكن فيها خصوصي ٌة زائد ٌة عىل تلك
الخصوصيات التي تتم ّتع بها الجامدات املك ّونة لها وهي آثار النفس النباتية ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل
الحيوان واإلنسان؛ ومن هذه الناحية ال ميكننا معرفة خواص مختلف الطبقات من الكائنات الحية استناداً إىل
معلوماتنا التي منتلكها حول خواص ٍ
صنف واح ٍد منها ،فاملقارنة هنا ال تفيدنا ،لذلك ال بدّ لنا من كسب تجرب ٍة
لكل ٍ
صنف منها».
ّ
ٍ
طبقات عدّ ة
وقال أيضاً« :لو أخذنا املسرية التح ّولية والتكاملية للكائنات بعني االعتبار ،نجدها تنضوي تحت
وكل طبق ٍة ت ّتصف بخصوصي ٍة غري موجود ٍة يف الطبقة السابقة بحيث تكون زائد ًة عليها ،لذا ال ميكن القول إنّ
ّ
كل طبق ٍة.
عم سواه يف ّ
املسرية التكاملية للكائنات تقترص عىل التح ّول فحسب ،بل هناك أم ٌر جديدٌ
ٌ
مختلف ّ
تغي الطاقة من ٍ
منط إىل آخر ،بل يوجد طاق ًة
وهذا يعني أنّ التح ّول املوجود بني طبق ٍة وأخرى ال يقترص عىل ّ
جديد ًة ميكن عدّ ها قدر ًة مبتدع ًة غري معلول ٍة للطاقة السابقة لها».
فلسفي.
علمي واآلخر
الصور النوعية بصفتها مسائل فلسفية ،فهي ترتكز عىل محورين أساسيني أحدهام
ٌّ
ٌّ
وقد ع ّدت فلسفي ًة بداعي كونها منطاً من أمناط االستدالل الفلسفي ،ومن ناحي ٍة أخرى فهي معيا ٌر ميكن عىل
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أساسه تشخيص املسائل الفلسفية ومتييزها عن غريها كام وضّ حنا يف كتاب (أصول الفلسفة واملذهب الواقعي)،
تتجسد يف
إال أ ّن األصول التي تتق ّوم عليها فهي علمي ٌة فلسفيةٌ .األصول العلمية التي ترتكز عليها الصور النوعية ّ
خواص الجامدات يف عامل الطبيعة وآثارها،
خواص الكائنات املا ّدية املتح ّركة وآثارها عن ّ
شهادة العلوم باختالف ّ
فاملوا ّد الكيميائية تختلف من حيث العنارص الرتكيبية والعالئم الحياتية عن الكائنات الحية وال س ّيام عىل صعيد
الطاقة الحيوية والسلوك الذي تسري عىل أساسه يف رحاب املا ّدة مثل قانون التكامل يف الكائنات الحية والذي
يأخذها نحو التط ّور والرقي .مهام زدنا من نطاق دراساتنا يف هذا املضامر سوف تتع ّزز لدينا ما ّدة االستدالل من
هذه الناحية.
والخواص تحيك عن وجود قوى عديدة مستقلّ ٌة ومنفصل ٌة
البُنية الفلسفية ملوضوع البحث هي أ ّن هذه اآلثار
ّ
خاصي ٍة طارئ ٍة عىل املا ّدة،
عن املا ّدة ،أو أنّها خارج ٌة عن نطاق الطبيعة بالكامل ولك ّنها ليست عىل هيئة ع َر ٍض أو ّ
معي للجسم أو الجرم املا ّدي وأبعاده،
جانب ّ ٍ
ومقام عا ٍل يعكس حقيقة
بل عىل هيئة صور ٍة جوهري ٍة كاملي ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
واحد؛ ومن جه ٍة أخرى فنحن قادرون عىل
وعىل هذا األساس فإ ّن جميع األشياء تكون متشابه ًة وذات نسقٍ
استكشافها بواسطة ق ّوة التعقّل واالستدالل الفلسفي لك ّننا مع ذلك غري قادرين عىل تشخيص حقيقتها ،وغاية
ما نعرفه عنها أنّها وجه ٌة ليست واحد ًة يف جميع األشياء املختلفة مع بعضها ،ومن ثم فإ ّن كال هاتني الوجهتني
ينتجان الجوهر.
كل كائنٍ مرتبط ٌة
كل يش ٍء ،فذات ّ
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن الحكامء يع ّدون الصور النوعية معيارا ً لوحدة ّ
بصورته النوعية ارتباطاً وثيقاً بحيث ال ميكن أن ّ
تنفك عنها ،واملا ّدة بح ّد ذاتها – من دون صورتها النوعية  -ليس
عم سواها.
من شأنها أن تكون موجود ًة عىل هيئة كائنٍ ّ ٍ
متعي ذي شخصي ٍة متم ّيز ٍة ّ
ولو أضفنا النظرية الذ ّرية املنطقية ( )Atomismإىل ما ذكر ث ّم أنكرنا الصورة النوعية لألشياء فسوف يتّخذ
سيتغي مفهوما (قضية) و (حمل) بالكامل ،مبعنى أنّنا نصبح عاجزين
املوضوع طابعاً غريباً ،ومن هذا املنطلق
ّ
أي يش ٍء مو ّح ٍد يف شتّى القضايا ومن ثم ال نتمكّن من حمل يش ٍء عليه .فمفهوم (اإلنسان يأكل
عن العثور عىل ّ
الطعام) يصبح مبعنى أنّنا وصفنا سلسل ًة من الحركات بكونها إنساناً ث ّم افرتضنا هذه السلسلة باستثناء إحدى
حركاتها (املوضوع) ونسبنا إليها جزءا ً كان مرتوكاً ،وبهذا يكون الحمل قد تحقّق عىل مفهوم الوحدة الواقعية بني
بكل ٍ
تأكيد عدم وجود وحد ٍة مفهومي ٍة بني شيئني عىل اإلطالق[[[.
شيئني ،وذلك يعني ّ

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .833 - 824
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* ويليام جيمس  1910 - 1842( William Jamesم)
 الشعور الدينياألنبياء مل يبتدعوا العبادة بأنفسهم ليعلّموها للناس ،بل علّموهم طريقة العبادة مبختلف آدابها وتعاليمها
القومية ،وفضال عن ذلك فقد حذّروهم من عبادة غري الله سبحانه وتعاىل أو الرشك به.
حسب التعاليم الدينية الراسخة التي يؤكّد عليها جميع علامء الدين ،فبنو آدم يف بادئ األمر كانوا مو ّحدين
يعبدون الله تبارك شأنه إال أ ّن عبادة األصنام أو البرش أو عبادة مختلف الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر
الرب العظيم
والنجوم ،هي يف الحقيقة انحر ٌاف طرأ عىل املجتمع فيام بعد ،إذ من املؤكّد أ ّن العبودية مل تبدأ بغري ّ
خالق الساموات واألرضني وهو أمر يعني بطالن رأي من قال إنّها ابتدأت بغريه ث ّم تد ّرجت إىل أن وصلت إليه
بعد أن تكاملت الثقافة البرشية.
خفي لدى اإلنسان وراء شعوره الظاهر وكأ ّن
علامء النفس بدورهم أكّدوا يف القرن املنرصم عىل وجود شعو ٍر ٍّ
(أنا) التي أعرفها بالنسبة إىل نفيس كإنسانٍ  ،وراءها يش ٌء مضم ٌر تغلغلت فيه مشاعري التي أُدركها وتأطّرت يف
إطا ٍر آخر ،ولك ّن بعض العلامء ع ّدوا هذا الضمري املستودع يف باطن اإلنسان هو األصل وأ ّن املعتقدات الكامنة
فيه هي األساس وهي منشأ جميع املشاعر األخالقية والف ّنية والعلمية وحتّى الدينية ،فهذه هي النفس اإلنسانية
[[[
األصيلة املتق ّومة عىل الفطرة السليمة.

 الشعور الديني برأي ويليام جيمسهذا الفيلسوف األمرييك الشهري الذي برع يف مباحث علم النفس يع ّد أحد املفكّرين املعارصين املدافعني
عن نظرية الشعور الديني الكامن يف ذات ابن آدم بصفته غريز ًة راسخ ًة لالعتقاد بوجود الله تعاىل بحيث
تجعله راغباً يف العبودية له ،وقد ألّف هذا املفكّر كتاباً اطّلعت عىل ترجمته قبل أن يطبع ويف ذلك الوقت
مل يكن املرتجم قد وضع له عنواناً ،لذلك ال أدري ما هو عنوانه بعد أن طُبع [[[،ترجمه صديقنا الس ّيد قائني
ٍ
سنوات و أطلعني عليه قبل مرحلة الطباعة ،ومن املواضيع التي قرأتها فيه ما يأيت« :إنّ دوافعنا
قبل سبع
ورغباتنا يف عامل ماوراء الطبيعة هي مبستوى تلك الدوافع والرغبات التي تكتنفنا يف العامل الطبيعي ،ألنّ

[[[  -المصدر السابق ،ج  ،2ص .262
[[[  -ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية تحت عنوان (دين و روان) بمعنى (الدين وعلم النفس).
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[[[

ٍ
مسلك
النزعات الباطنية موجود ٌة ح ّقاً لدى اإلنسان ،لذا ال ب ّد من تنميتها بأفضل وج ٍه وإال فهي ستقوده إىل
ٍ
منحرف وتجعله يف أوضا ٍع ال تحمد عقباها كإيقاعه يف ف ّخ عبودية األصنام أو البرش أو الطبيعة ،وما إىل ذلك من
ٍ
عبادات باطل ٍة.
قيل إ ّن معظم طموحاتنا ال ترضب بجذورها يف عامل الطبيعة ،فرغبتنا يف تناول الطعام عىل سبيل املثال سببها
تلك األطعمة املوجودة يف عامل الخارج ولك ّن الشعور الديني الكامن يف باطننا هو الذي أوجد هذه الرغبة ،وميكننا
تشبيه هذه الحالة بكالم علامء الفلسفة والعقائد الذين يرتجمون النصوص من لغ ٍة إىل أخرى؛[[[ فمهام كانت
اللغة التي د ّونت فيها التعاليم الفلسفية والعقائدية لك ّن مصدرها واح ٌد أال وهو قلب اإلنسان الذي أفاضها عىل
كالم أو كتاب ٍة .وقد يتساءل البعض بالقول :هل
الورق ،أي فطرته هي التي أوجدتها
لتتجسد فيام بعد عىل شكل ٍ
ّ
ديني ح ّقاً؟ نقول :نعم ،الشعور الديني الذي يكتنف باطن
أ ّن رغبة اإلنسان يف تناول الطعام نابع ٌة من شعو ٍر ٍّ
كل إنسانٍ هو املنشأ لهذه الرغبة.
ّ
الدكتور رشيعتي ترجم كتاباً تحت عنوان (الدعاء)[[[ للمفكّر الفرنيس كاريل ألكسيس ومحوره الدعاء كام
هو ظاه ٌر من عنوانه ،حيث ع ّد هذا األمر الها ّم عباد ًة منبثق ًة من الشعور الديني األصيل الكامن يف باطنه ،ومن
[[[
حقيقي للروح نحو الله».
عروج
جملة ما قاله عىل هذا الصعيد ما يأيت« :الدعاء هو
ٌ
ٌّ
املفكّر مح ّمد فريد وجدي يف دائرة معارف القرن العرشين نقل عن إرنست رينان قوله« :من املمكن أن
كل ما يجعلني يف بهج ٍة ورسو ٍر وتفنى
كل أم ٍر أُح ّبه يتالىش فيه ،فيزول ّ
يقبل إ ّيل ذلك اليشء الذي يجعل ّ
عبثي؛ ولكن من
جميع نِعم الحياة ،ومن املمكن أيضاً أن تصبح ح ّرية تسخري العقل والعلم والف ّن مج ّرد عملٍ ٍّ
ٌ
صادق يف باطني يشهد بأنّ املادّة فقط
املستحيل أن تتالىش املح ّبة للدين ،بل هي باقي ٌة إىل األبد وهناك ندا ٌء
سوف تفنى».
هناك كثري من النقاشات واآلراء حول هذا املوضوع ،وقد وجدت كتاباً قبل فرت ٍة للعامل ألربت إينشتاين
عنوانه (العامل كام أراه) يتض ّمن مجموع ًة من رسائله ومقاالته ومحارضاته ،ومن جملة ما قرأته فيه« :هناك
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .47 - 46
[[[  -المصدر السابق.
[[[  -الكتاب مترجم إلى اللغة الفارسية تحت عنوان (نيايش).
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .48
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ٍ
حسابات مادّي ٍة
رغبات سامي ٌة منشؤها حقائق أسمى من األمور املادّية بحيث ال ميكن تقييم معظمها وفق
ٌ
أو عقلي ٍة بحت ٍة ،أي إنّها ال تتناغم مع االستدالالت الفكرية البرشية؛ وارتباطنا بعامل هذه الرغبات السامية
ديني ال
بحواسنا» .وقال يف موضعٍ آخرّ :
أكرث من ارتباطنا بالعامل الذي نعقله ونستشعره
ّ
«كل أم ٍر ذي طابعٍ ٍّ
بدّ من أن يكون م ّتصفاً ٍ
بنمط من الوقار والرصانة والوجد واللطف واملودّة ،وإذا واجه اإلنسان فيه بهج ًة
يستخف مبا سوى ذلك ،وإن أصابه حزنٌ فهو ال يتأ ّوه وال يسأم؛ وما أؤكّد عليه يف تجاريب
فهو ال يسخر وال
ّ
هو الوقار والرصانة» .وبالفعل فإ ّن إحدى املزايا التي يتّصف بها الشعور الديني تتمثّل يف الوقار ،ومبا أ ّن
ٍ
دراسات ديني ًة يف مجال املشاعر الدينية مل ّدة ثالثني عاماً وأجرى تجارب
إينشتاين كان عاملاً نفسانياً وأجرى
عملية حول بعض أتباع النزعات الصوفية والذين ي ّدعون املكاشفات العرفانية ،لذا ميكن ع ّد كتابه واحدا ً من
املصادر الق ّيمة يف هذا الصدد .ومن جملة ما ذكره يف هذا الكتاب« :هل أنّ املشاعر الدينية لإلنسان مبا فيها
اإلميان بالله ،حقيقي ٌة أو وهمي ٌة؟» ،وقال أيضاً« :أنا أُؤمن بأنّ القلب هو مصدر الحياة» .وال ريب يف أ ّن سائر
مصادر الحياة التي ي ّدعيها الذين ال يؤمنون بالدين هي األخرى منبثق ٌة من القلب نفسه ،وهو ما أكّد عليه
إينشتاين قائالً« :أنا أُؤمن أيضاً بأنّ القواعد والتعاليم الفلسفية والعقائدية تشابه النصوص املرتجمة والتي
[[[
يرجع أصلها بطبيعة الحال إىل لغ ٍة أخرى».

 العقيدة الدينية وعامل الخلقةمنأى عن رغباته الطبيعية ،بل
العقيدة الدينية ال تقترص فقط عىل تعيني سلسل ٍة من التكاليف لإلنسان يف ً
تغي إيديولوجيته بالنسبة إىل العامل بأرسه بحيث ترشده إىل عنارص أخرى يف الكون الذي يعيش يف رحابه غري
ّ
تلك التي يستشعر بوجودها يف العامل املحسوس ،فتح ّول نظرته إىل هذا العامل املا ّدي امليكانييك الجامد فتجعله
حي ذو وعي وإدر ٍ
تغي واقع فهم اإلنسان للكون والخلقة.
اك .وعىل هذا األساس فالعقيدة الدينية ّ
وكأنّه عاملٌ ٌّ
قال ويليام جيمس يف هذا الصدد« :الكون الذي يغ ّذينا بالفكر الديني ال يقترص عىل هذه الدنيا املادّية التي
تغيت هيئتها ،بل هو زاخ ٌر بقضايا يصعب عىل املادّة إيجادها».
ّ

 فطرية العقيدة الدينيةهناك براهني ساطعة ّ
تدل عىل أ ّن املعتقدات الدينية أمو ٌر فطريةٌ ،ونجد منها كثريا ً يف تعاليم كتاب الله

ساموي
كتاب
املجيد والرتاث الديني القيّم الذي ورثناه من عباد الله الصالحني ،ويبدو أ ّن القرآن الكريم يع ّد أ ّول ٍ
ٍّ
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،2ص .41
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طرح هذا املوضوع ،واليوم بعد أكرث من أربعة عرش قرناً فالعلوم الحديثة قد أيّدت ذلك.
وفيام يأيت نذكر بعض اآليات التي تثبت هذه الحقيقة من دون أن نتط ّرق إىل بسطها بالرشح والتفصيل ،كام
أ ّن األحاديث والروايات عىل هذا الصعيد واسعة النطاق ال يسعنا املجال لذكرها:
اس َعلَ ْي َها َل تَ ْب ِد َيل لِ َخل ِْق اللَّ ِه َذلِكَ الدِّ ي ُن الْ َق ِّي ُم َولَ ِك َّن
 « َفأَ ِق ْم َو ْج َهكَ لِلدِّ ينِ َح ِنيفًا ِفطْ َر َت اللَّ ِه الَّ ِتي َفطَ َر ال َّن َ[[[
اس َل َي ْعلَ ُمونَ ».
أَك َ َْث ال َّن ِ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض طَ ْو ًعا َوكَ ْرهًا َوإِلَ ْي ِه يُ ْر َج ُعونَ ».
 «أَ َفغ ْ ََي ِدينِ اللَّ ِه يَ ْبغُونَ َولَهُ أَ ْسل ََم َم ْن ِف َّ
ُوب».
« -الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َوتَطْ َم ِ ُّئ ُقلُوبُ ُه ْم ِب ِذكْ ِر اللَّ ِه أَ َل ِب ِذكْ ِر اللَّ ِه تَطْ َم ِ ُّئ الْ ُقل ُ

[[[

ش ُه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أَ ْع َمى».
 « َو َم ْن أَ ْع َر َض َع ْن ِذكْرِي َفإِنَّ لَهُ َم ِعيشَ ًة ضَ ْنكًا َونَ ْح ُ َُ « -ف َذكِّ ْر إِنَّ َا أَن َْت ُم َذكِّ ٌر».

[[[

[[[

[[[

الس َم َو ِ
يم».
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِض َو ُه َو الْ َعزِي ُز الْ َح ِك ُ
 َ«س َّب َح لِلَّ ِه َما ِف َّ

[[[

 « َوإِ ْذ أَ َخ َذ َربُّكَ ِم ْن بَ ِني آ َد َم ِم ْن ظُ ُهو ِر ِه ْم ُذ ِّريَّ َت ُه ْم َوأَشْ َهدَ ه ُْم َع َل أَنْف ُِسه ِْم أَل َْس ُت ِب َربِّك ُْم قَالُوا بَ َل شَ هِدْ نَا[[[
أَنْ تَقُولُوا يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة إِنَّا كُ َّنا َع ْن َه َذا غَا ِفلِ َني».
اس َم ْن يَ َّت ِخ ُذ ِم ْن دُونِ اللَّ ِه أَنْدَ ادًا يُ ِح ُّبونَ ُه ْم كَ ُح ِّب اللَّ ِه َوالَّ ِذي َن آ َم ُنوا أَشَ دُّ ُح ًّبا لِلَّ ِه َولَ ْو يَ َرى الَّ ِذي َن
 « َو ِم َن ال َّن ِ[[[ [[[
اب» .
اب أَنَّ الْ ُق َّو َة لِلَّ ِه َج ِمي ًعا َوأَنَّ اللَّهَ شَ ِديدُ الْ َع َذ ِ
ظَلَ ُموا إِ ْذ يَ َر ْونَ الْ َع َذ َ
[[[  -سورة الروم ،اآلية .30
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .83
[[[  -سورة الرعد ،اآلية .28
[[[  -سورة طه ،اآلية .124
[[[  -سورة الغاشية ،اآلية .21
الصف ،اآلية .1
[[[  -سورة الحشر ،اآلية  / 1سورة ّ
[[[  -سورة األعراف ،اآلية .172
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .165
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .939
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 شمولية الشعور الدينيجانب من
نقل ويليام جيمس عن إقبال الالهوري قوله« :الحافز من الدعاء هو نتيج ٌة ترتتّب قهراً عىل أقوى ٍ
نفس اجتامعي ٌة ،ولكن مع ذلك فهذه النفس ال تجد مؤنسها إال يف
جوانب النفس االختيارية الفاعلة والتي هي ٌ
دائم أو عندما تقتيض
يتمسكون بالدعاء يف باطنهم بشكلٍ ٍ
عامل الفكر (الباطن الشعوري) فقط ...غالبية الناس ّ
[[[
الرضورة ذلك ،وأحقر الناس عىل وجه األرض ينتابه شعو ٌر بع ّز ٍة وكرام ٍة حقيقي ٍة عندما يقوم بهذا العمل».
ٍ
اختالف بني الناس
وبالنسبة إىل شمولية هذا الشعور لدى بني آدم جميعاً ،قال جيمس« :من املحتمل وجود
من حيث درجة التأثّر بالشعور الباطني الذي يكتنفهم ،فهذا الشعور لدى بعضهم يكون راسخاً للغاية وميثّل
جانب لديهم عىل صعيد الوعي الذايت ،ومن ثم فإنّ تديّن هؤالء أقوى من غريهم؛ وأنا عىل يق ٍني بأنّ
أهم
ٍ
ّ
أولئك الذين يزعمون تج ّردهم عن هذا الشعور بالكامل ،هم يف الحقيقة يخدعون أنفسهم ،إذ لديهم درج ٌة
[[[
من التديّن بنح ٍو ما».
من املؤكّد أ ّن تصوير بعض الرياضيني أو العلامء أو رجال الدين وكأنّهم شخصياتٌ أُسطوريةٌ ،سببه الشعور
ٍ
وتقديس بحيث تنتابه
بتقديس البرش .هذا الشعور يوجد لدى اإلنسان رغب ًة يف التو ّجه نحو كائنٍ يحظى باحرت ٍام
مح ّب ٌة ماورائي ٌة عارم ٌة بالنسبة إليه ،وقد ينعكس هذا األمر يف أُط ٍر عديد ٍة وبشكلٍ مبالغٍ فيه كاإلطراء عىل بعض
الشخصيات الحزبية أو الوطنية وتقديس بعض الرموز ذات الصلة بذلك مثل الحزب والفكر والسلوك والعلم
وكل ذلك سببه الشعور الباطني الذي أرشنا إليه.
والوطن لدرجة أ ّن اإلنسان يحاول التضحية يف سبيلها؛ ّ
أي ٍ
نقص والجامل الذي ال
رضع ين ّم عن وجود شعو ٍر
غريزي ببلوغ درج ٍة عليا من الكامل الذي ال يحفّه ّ
ٍّ
الت ّ
بأي نح ٍو كان يع ّد انحرافاً عن هذا الشعور األصيل.
أي قب ٍح ،وبطبيعة الحال فإ ّن تقديس الكائنات ّ
يشوبه ّ
اإلنسان أثناء أدائه طقوسه العبادية يحاول العروج إىل خارج نطاق وجوده املحدود لريتبط بحقيق ٍة ال نقص
قائال« :يدرك اإلنسان يف هذه
فيها وال حدود لها وال ميكنها أن تفنى أبدا ً ،وقد وصف إينشتاين[[[ هذه الحالة ً
[[[
الحالة مدى ضيق نطاق آماله وأهدافه البرشية ،ويشعر بعظمة وجالل تلك األفكار والظواهر املاورائية».

[[[  -المصدر السابق ،ج  ،2ص 278؛ مرتضى مط ّهري ،احياي فكر ديني (باللغة الفارسية) ،ص .105
[[[  -مرتضى مط ّهري ،احياي فكر ديني (باللغة الفارسية) ،ص .105
[[[  -ألبرت أينشتاين ،دنيايي كه من مي بينم (باللغة الفارسية) ،ص .56
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .279
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 وحدة األنفسٍ
فكل
مرتبط بذاته من إحدى النواحيّ ،
يعتقد بعض العلامء املعارصين أ ّن اإلنسان ال ميكنه إرادة يش ٍء غري
يش ٍء يتلذّذ منه ال ب ّد من أن يرجع بالنتيجة إىل نفسه بنح ٍو ما ،ولك ّنه ميتلك نفسني إحداهام فردية واألخرى
[[[
اجتامعية.
شخص واح ٌد) ،كذلك له
اإلنسان من الناحية الحياتية يع ّد فردا ً واحدا ً له (أنا) واحد ٌة بحيث يقول( :أنا
ٌ
شخصي ٌة أخرى هي اجتامعي ٌة ميكن أن نطلق عليها (أنا) االجتامعية التي يشعر بها جميع أعضاء املجتمع،
فتار ًة يشعر اإلنسان بأنا الفردية وتار ًة أخرى ينتابه شعو ٌر باألنا االجتامعية التي ُع ّدت مصداقاً للوعي الذايت
الجامعي ،أي إ ّن الشخصية االجتامعية تشعر بوجودها يف رحاب شخصية الفرد .وللعرفاء كال ٌم يشابه هذا
الرأي إىل ح ٍّد ما ،كام أ ّن ويليام جيمس تب ّنى رأياً منسجامً معه بنح ٍو ما ،فالعرفاء ذهبوا إىل القول بوجود
مستقل
ٌّ
وحد ٍة بني جميع األنفس تقريباً اذ يعتقدون بأ ّن اإلنسان حينام يقول (أنا) ويتص ّور أ ّن هذه األنا أم ٌر
جل وعال ألنها تجلياً لتلك األنا الحقيقية؛
مخطئ ،أل ّن أنا الحقيقية ترجع يف نهاية أمرها إىل ذات بارئها ّ
فهو
ٌ
وهذا الرأي ّ
كل (أنّا) لهؤالء األفراد تعود
تتجل يف أفرا ٍد متع ّددين ،ومن ثم فإ ّن ّ
يدل عىل وجود رو ٍح كلّي ٍة ّ
إىل (أنا) واحدة .وأ ّما ويليام جيمس فقد أشار إىل هذا الرأي أيضاً استنادا ً إىل تجاربه عىل صعيد مبادئ علم
شعوري يف معظم األحيان ،فاإلنسان الذي
النفس ،حيث قال إ ّن الضامئر الفردية مرتبط ٌة مع بعضها بنح ٍو ال
ٍّ
يهذّب نفسه من شأنه أن يطّلع عىل ضامئر اآلخرين عن طريق االرتباط معها باطنياً ،وهذا االرتباط بني
[[[
وجل.
الضامئر ناشئ من ارتباطها جميعاً بالله ع ّز ّ

 الفرق بني الدين واألخالقتط ّرق الفيلسوف ويليام جيمس إىل بيان ماهية االختالف بني الدين واألخالق املحضة  -األخالق مبا هي
بغض النظر عن الدين  -وقال« :األساس يف الدين واألخالق هو كيفية فهمنا لواقع الخلقة وعامل الوجود،
أخالق ّ
فهل أنّنا نعدّ الكون والكائنات عنا ًء ومش ّق ًة فرنىض ببعضها ونرفض بعضها اآلخر أو أنّ األمر ليس كذلك؟ فهل
وقلب زاخ ٍر باملح ّبة أو ال؟
يا ترى نتعامل مع الكون والكائنات برحابة صد ٍر ٍ
[[[  -الفيلسوف الفرنسي إميل دوركايم طرح هذا الموضوع كما أ ّن العالمة الطباطبائي (رحمه الله) استنبطه من التعاليم القرآنية من دون
مطروح في العالم الغربي أيضاً ،فالمجتمع بحسب هذا الرأي له شخصي ٌة واقعي ٌة وليست اعتباريةً ،أي إن تركيبه
أن يكون لديه اطّال ٌع بكونه
ٌ
تركيب يؤلّف بينه وبين سائر األفراد؛
أصيل والمجتمع مج ّرد
حقيقي وليس اعتبارياً ،لذا ليس من الصواب قول إ ّن الفرد ٌ
تركيب
من أفرا ٍد هو
ٌ
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
ً
ً
متجسد ًة في المجتمع.
ة
ً
د
ح
مو
ة
شخصي
يمتلكون
،
ة
حد
على
منهم
واحد
كل
ّ
بها
ع
ت
يتم
التي
الفردية
الشخصية
إلى
ة
إضاف
اد
ر
األف
أي إ ّن جميع
ّ
ّ
ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .737 - 736
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مبادئ األخالق املحضة تؤكّد عىل أنّ القوانني العا ّمة يف الكون هي الحاكمة عىل الكائنات ،أي إنّ الكائنات
علم ووعي بها ،لك ّن هذه الطاعة مرتافق ٌة مع عنا ٍء ومش ّق ٍة قلبي ٍة
تسري عىل وفق هذه القوانني من منطلق ٍ
بحيث ال توجد لدى اإلنسان أيّة رغب ٍة وشوقٍ نحوها بحيث يشعر وكأنّها قري ٌن معل ٌّق يف عنقه ومتالز ٌم معه أينام

حل ونزل؛ يف حني أنّ الدين عىل عكس ذلك متاماً ،فالطاعة الثقيلة واملؤملة التي ترتتّب عىل األخالق املحضة
ّ
كل يش ٍء يف حياة اإلنسان لطفاً وشوقاً ومو ّد ًة ونشاطاً ،والفالسفة الرواقيون
تتح ّول فيه إىل رغب ٍة ومو ّد ٍة تجعل ّ
أيضاً يذعنون بها ويولونها أسمى درجات العظمة واالحرتام ،وإله املسيحية يف رحابها يدعو إىل املودّة واملح ّبة.
عىل هذا األساس نجد أنّ العامل ي ّتصف ببيئتني متن ّوعتني من املشاعر واألحاسيس التي تكون متضارب ًة مع
عواطف بارد ٌة ال روح فيها ومنها عواطف ج ّياش ٌة تزخر بالحيوية والنشاط وامل ّحبة ،وهي متأ ّجج ٌة
بعضها ،فمنها
ٌ
ٍ [[[
حرار ًة كحرارة ّ
خط االستواء بحيث يستسلم لها ّ
أي تر ّدد».
كل من تكتنف ذهنه استسالماً تا ّماً من دون ّ

 الحقيقةكام ذكرنا آنفاً فاملفكّر ويليام جيمس فضالً عن كونه بارعاً يف علم الفلسفة فقد كان عارفاً وحاذقاً يف علم
تجسد بُنيته الفكرية
النفس بحيث جاد قلمه بأقوال عرفانية ق ّيمة ،إال أنّه طرح نظري ًة حول الحقيقة أصبحت ّ

الحق وبني ما هو ناف ٌع من الناحية املفهومية عىل
أساس لنزعته الفلسفية ،وفحواها :ينبغي لنا التمييز بني ّ
وكأنّها ٌ
يحتل مرتب ًة من مراتب الوجود ،يف
الحق بذاته يعني األمر الواقع الذي ّ
ّ
أقل تقديرٍ ،ومن هذا املنطلق نقول إ ّن ّ
حني أ ّن الفائدة هي أم ٌر إضا ٌّيف عىل ذلك اليشء الذي نراه مفيدا ً .قد يكون أحد األشياء حقيقياً ،لك ّنه يف الحني
رش والرضر .إذن ،هل هناك ارتبا ٌط عىل نحو املالزمة بني
ذاته عا ٍر عن الفائدة بالنسبة لنا ،بل قد يكون منشئاً لل ّ
كل ما
أقل تقدي ٍر ميكن القول إ ّن ّ
حق مفي ٌد ،أو أ ّن األمر ليس كذلك؟ عىل ّ
الحق والفائدة بحيث يُ ّدعى بأ ّن ّ
كل ٍّ
ّ
الحق والفائدة أمران متباينان.
بحق فليس من شأنه أن يكون مفيدا ً ،أي إ ّن ّ
هو ليس ٍّ
الس ْي ُل َز َبدً ا
الس َم ِء َما ًء ف ََسال َْت َأ ْو ِد َي ٌة ِب َقدَ ِرهَا فَا ْح َت َم َل َّ
قال الله العزيز الحكيم يف كتابه الكريم« :أَنْ َز َل ِم َن َّ
ض ُب اللَّهُ الْ َح َّق َوالْ َب ِ
اط َل َفأَ َّما ال َّزبَدُ
َرا ِب ًيا َو ِم َّم يُو ِقدُ ونَ َعلَ ْي ِه ِف ال َّنا ِر ابْ ِتغَا َء ِحلْ َي ٍة أَ ْو َم َتاعٍ َزبَدٌ ِم ْثلُهُ كَ َذلِكَ يَ ْ ِ
ض ُب اللَّهُ ْالَ ْمث ََال» [[[.إذن ،هناك ارتبا ٌط بني كون
اس َف َي ْمك ُُث ِف ْالَ ْر ِض كَ َذلِكَ يَ ْ ِ
َب ُجفَا ًء َوأَ َّما َما يَ ْنف َُع ال َّن َ
َف َي ْذه ُ
حق  -باطل  -وبني عبثيته وعدم فائدته.
اليشء غري ٍّ

[[[  -المصدر السابق ،ص .104 - 103
[[[  -سورة الرعد ،اآلية .17
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 الضمري الالشعوريمن جملة ما قاله الفيلسوف ويليام جيمس ما يأيت« :ذلك األمر الذي يصفه اإلنسان بقوله (أنا) ويعيه يف
الخاص ،ولك ّن
مغلق ومحدو ٍد بحيث ال ميكنه تجاوز إطاره
رتيب ذو نطاقٍ
ٍ
ّ
باطنه ،هو يف الظروف الطبيعية أم ٌر ٌ
هذا النطاق الض ّيق له حرم ٌة تفوق حدوده هذه ،ومن هذا املنطلق فاإلنسان يف الظروف الطبيعية ال يعي
رشع له األبواب يف هذا املضامر فهو يطّلع حينئ ٍذ عىل عا ٍمل آخر فتنكشف
حرمة األنا الحقيقية ،ولكن حينام ت ّ
له أشيا ٌء كثري ٌة كانت خفي ًة عليه يف األوضاع التي اعتاد عليها يف حياته» .وعلق الباحث مح ّمد عيل فروغي عىل
هذا الكالم بالقول « :هذا الكالم معناه أنّ لإلِنسان ضمرياً فياموراء شعوره ،ويطلق عليه (الالشعور) ،وهو ال
ٍ
الحس والعقل ،وقد أشار إىل
يعيه عاد ًة لك ّنه يلمس آثاره أحياناً ويكتسب منه
معلومات خارج ًة عن نطاق ّ
املتخصصني يف علم النفس ،وأطلقوا عليه اصطالح
هذا األمر علامء آخرون قبل ويليام جيمس معظمهم من
ّ
(أنا الالشعورية).
ٍ
وقد أجرى ويليام جيمس در ٍ
بحاالت تخرجه
اسات مبسوط ًة يف هذا املضامر ،حيث يعتقد باتّصاف اإلنسان
ثم يلج يف عامل الالشعور ويرتبط بـاألنا األُخرى التي كان
من النطاق املحدود والض ّيق
املتجسد باألنا ومن ّ
ّ
ثم
بابها موصداً بوجهه يف الظروف الطبيعية ،وهنا تنكشف الضامئر لبعضها وتؤثّر عىل بعضها البعض ،ومن ّ
الحس والعقل فيسري يف عوامل يتذ ّوق يف رحابها املل ّذات
يدرك اإلِنسان مختلف الحقائق من دون االعتامد عىل ّ
ٌ
مرتبط بالله ،ويدرك أنّ القيود التي ض ّيقت عليه إدراك ما
الروحانية ويقرتب إىل كامل النفس ويشعر بأنّه
يكتنف حياته قد زالت وأنّه قد بلغ درجة الطأمنينة وأنّ روحه قد بلغت درج ًة أعىل وأرفع بحيث أصبح
يستمدّ من الغيب ويتامثل للشفاء من تلك األمراض الجسامنية والنفسانية التي ألـ ّمت به».
وللشاعر الشهري مولوي شع ٌر يف هذا الصدد ،فحواه ما يأيت:
ثم إنّ العقل أخفى من الروح،
الكم والروح مثل اليدّ ،
«إنّ الجسم ظاه ٌر ،والروح خفي ٌة ،فالجسم مثل ّ
فالحس يجد طريقه إىل الروح بشكلٍ أرسع ،والوحي أخفى من العقل لكونه غيباً ،وهو من األرسار بالنسبة
ّ
حس
إليه،
فالحس الذي به يظهر ّ
حساً لهذا العامل ،بل هو من شؤون ذلك العامل ،فلو كان للحيوان ٌّ
ّ
الحق ليس ّ
يشاهد به هذه الصور ،ألصبحت الحمري واألبقار (بايزيد)[[[ زمانها»[[[.

[[[  -ربّما يقصد (بايزيد البسطامي) الذي هو أحد المتص ّوفة المعروفين.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص  / 688ج  ،6ص .158 - 157
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* فريدريك نيتشه 1900 - 1844( Friedrich Nietzscheم)
 اإلنسان الكامل برأي نيتشههناك إحدى املدارس الفكرية التي تؤمن بوجود اإلنسان الكامل لكن ليس عىل وفق مبدأي العقل أو املحبّة،
بل ترتكز عىل مبدأ القدرة ،أي إ ّن اإلنسان الكامل هو ذلك املقتدر ،فالكامل هو عني القدرة مهام كان سنخها
وبأيّة وسيل ٍة ت ّم تحصيلها ،حتّى وإن كان ذلك بالعنف والقسوة.
الحق وأينام وجدت
السوفسطائيون يف العهد اإلغريقي طرحوا هذه النظرية برصاح ٍة وأكّد عىل أ ّن الق ّوة هي ّ
الحق يف حني
الحق؛ وعىل هذا األساس فاإلنسان القوي هو صاحب ّ
فالحق معها ،كام أ ّن الضعف يعني انعدام ّ
ّ
الحق بهذا الشكل عا ّدين أ ّن
حق له .هذه الرؤية املتط ّرفة ال معنى فيها للظلم والعدل لذلك ع ّرفوا ّ
الضعيف ال ّ
كل ما من شأنه تحقيق
اإلنسان مكل ٌّف بأن يبذل قصارى جهوده يك يصبح ق ّوياً مقتدرا ً فحسب وعليه أن يفعل ّ
هذا الهدف مهام تطلّب ذلك من دون أيّة قيو ٍد أو حدو ٍد.
بكل
الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه أحيا هذه الرؤية املنحرفة يف العرص الحديث وأعلن عن تب ّنيه لها ّ
رصاح ٍة ،وميكن القول إ ّن أه ّم متب ّنياته الفكرية تتلخّص يف تحقري الدين ونبذ القيم السامية ،لذلك ع ّد املبادئ
اآلتية مج ّرد ٍ
وكالم فار ٍغ وكأنّه سخر بها:
عبث ٍ
 الصدق ُحس السرية والسلوك األمانة املعروف الخري إعانة الضعفاءيف حني زعم أ ّن املبدأ الصائب واألسايس يف الحياة يتمثّل فيام يأيت( :إركل الضعيف ركل ًة ج ّراء ضعفه) فال
ذنب أسوأ من الضعف ،لذلك ألق حجرا ً عىل رأسه ليخمد يف مكانه.
معنى إلعانة الضعفاء ،إذ ليس هناك ٌ
فريدريك نيتشه كان ملحدا ً وقال إ ّن الضعفاء هم الذين ابتدعوا الدين خالفاً لكارل ماركس الذي زعم أ ّن
األقوياء هم الذين ابتدعوه ليك يُخضعوا الضعفاء إلرادتهم .نيتشه ذهب إىل هذا الرأي بدعوى أ ّن الضعفاء راموا
من وراء الدين تضييق نطاق قدرة األقوياء ،كام زعم أ ّن الدين خان بني آدم عرب ترويج بعض القيم التي تن ّم عن
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ٍ
ضعف ،مثل العفو والجود والرحمة واملروءة واإلنسانية واملعروف والعدل ،ومن ث ّم خُدع األقوياء به فأجربتهم
العدالة واملروءة واإلنسانية ألن يقلّصوا من سطوتهم بعض اليشء!
وقد اعرتض عىل معظم املبادئ النفسية واإلنسانية والعبادية التي أكّدت عليها األديان كتهذيب النفس
والعدل ،اذ ع ّد العدل هرا ًء وال ب ّد دامئاً من وجود أقوياء متسلّطني وضعفاء قابعني لسلطتهم ومكلّفني بالعمل
تحت إمرتهم ليك تزداد سطوتهم ويظهر من بينهم الرجل األقوى الالئق لقيادة املجتمع وتسيري شؤونه .كام سخر
مـ ّمن يقول برضورة املساواة بني الرجل واملرأة ،اذ ع ّد الرجل هو الجنس األرقى يف املجمتع وقال إ ّن املرأة خُلقت
أي ٍ
هدف آخر سوى ذلك.
ليك تخدمه وليس لها ّ
إذن ،األفكار التي تب ّناها هذا الفيلسوف تؤكّد عىل مبدأ اإلنسان القوي وتع ّده هو اإلنسان الكامل ح ّقاً ،ذلك
[[[
ألن الكامل يعني االقتدار والسطوة.

 نيتشه والداروينيةالنظرية الداروينية هي األخرى أث ّرت عىل املنظومة الفكرية لفريدريك نيتشه ،فداروين كان مسيحياً متديّناً
استغل نظريته
ّ
للنبي عيىس  [[[،Aإال أ ّن البعض
ومل يكن ملحدا ً اذ ّ
رصح بأنّه يؤمن بالله تعاىل ويويل تقديساً ّ
يف النشوء والتط ّور ملآرب فكرية مع ّينة خالفاً ملا أراد منها ،وال س ّيام أصحاب النزعة املا ّدية الذين ات ّخذوها وسيل ًة
وجل ،والكالم يف هذا الصدد مبسو ٌط ال مجال لبيان تفاصيله هنا .األخالق هي إحدى
إلنكار وجود الله ع ّز ّ
الجوانب التي ت ّم استغاللها يف نظرية داروين والسيام يف مجال بناء شخصية اإلنسان املثايل الكامل ،إذ إ ّن أحد
أصولها هو الرصاع من أجل البقاء.

حي
حب الذات ،وهذا األصل يعني أ ّن ّ
نظرية داروين ارتكزت عىل أربعة أصو ٍل أساسي ٍة ،أحدها ّ
كل كائنٍ ٍّ
يحب نفسه ويبذل ما بوسعه للحفاظ عىل سالمتها؛ واألصل اآلخر هو الرصاع من أجل البقاء  -التنازع لبقاء
ّ
األصلح  -مبعنى أ ّن الكائنات الح ّية ال تتوقّف عن الرصاع فيام بينها ،ونتيجة ذلك بطبيعة الحال هو بقاء النوع
الذي يكون أفراده أقوى من غريهم ،فهذا النزاع الدائم يتمخّض عنه بقاء األصلح الذي يقهر خصمه .اإلشكال
أسباب أخرى ،أل ّن
الذي طرح عىل هذا الرأي هو أ ّن الق ّوة ليست هي السبب يف بقاء الكائنات الح ّية ،بل هناك
ٌ
الصالحية للبقاء هي غري الق ّوة؛ وسوف ال نتط ّرق هنا إىل بيان تفاصيل أكرث مراعا ًة لإليجاز .فريدريك نيتشه
[[[  -مرتضى مط ّهري ،انسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص .128 - 126

[[[  -نقل في سيرته أنّه حينما كان على فراش الموت وهو يحتضر ،احتضن الكتاب المقدّس وض ّمه إلى صدره بق ّو ٍة.
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محتدم من أجل البقاء ،وعىل هذا
استنتج من هذه النظرية أ ّن جميع الكائنات الح ّية ومبا فيها اإلنسان ،يف رصا ٍع
ٍ
والحق يف البقاء له لكون الحياة يف الطبيعة تواكب اإلنسان األقوى ،لذا ال
األساس فاإلنسان األقوى هو الذي يبقى،
ّ
ب ّد مستقبالً من ظهور اإلنسان الكامل (سوبرمان)[[[ الذي ال مكان لألخالق الضعيفة يف شخصيته ،وهذه األخالق
هي التي يع ّدها املتديّنون مثاالً لتكامل البرشية ،مثل املح ّبة والرأفة واإلحسان وخدمة الناس .يرى نيتشه أ ّن
هذه األخالق هي التي قصمت ظهر اإلنسان وحالت دون تكامل شخصيته ألنّها جعلته ضعيفاً ،وبنا ًء عىل هذا
الرأي ميكن القول إ ّن هذا الفيلسوف سار يف االت ّجاه املعاكس متاماً للتعاليم املسيحية وملثالية سقراط.
قال نيتشه إ ّن سقراط الذي كان ينادي بالنزاهة والعدل والرأفة وسائر املثُل األخالقية السامية ،مل يكن وفياً
لهذه املبادئ ،كام زعم أ ّن املسيح بنفسه قد فاق سقراط يف عدم الوفاء ملثُله العليا التي أعلنها رغم تأكيده
ٍ
ضعف
املتوايل عىل التسامح بني الناس .لقد تب ّنى هذا الفيلسوف فكرة أ ّن القيم السامية ليست سوى نقاط
تخل عنها ،فالتكامل يعني الق ّوة ،يف حني أ ّن الضعف
تزعزع كيان اإلنسان ،لذا فهو ال يبلغ درجة الكامل إال إذا ّ
يعني نقص الشخصية وهزالتها.

 آراء نيتشهجانب من آرائه التي تناقلها الفالسفة يف مد ّوناتهم
ليك تتّضح لنا آراء فريدريك نيتشه بنح ٍو أفضل ،نشري إىل ٍ
[[[
ٍ
تعليقات إليها:
كام ذكرها الباحث مح ّمد عيل فروغي الذي أضاف
حب الغري والشفقة عليه ،لك ّن نيتشه خالفهم جميعاً وعدّ
 «جميع العلامء يذ ّمون األنانية وميتدحون ّاألنانية ح ّقاً من الحقوق الثابتة لإلنسان والشفقة ضعفاً ونقصاً يف شخصيته».
طبعاً ال ب ّد لنا هنا من الحديث عن هذا املوضوع لبيان ما إن كانت الشفقة عىل الغري ضعفاً كام ي ّدعي
نيتشه أو ال.
الحي للبقاء عا ّداً ذلك نزاعاً ،كام أنّه مل يؤيّد العلامء
 «تأثّر نيتشه بنظرية داروين عىل صعيد سعي الكائن ّوالباحثني الذين اعرتضوا عىل النظرية الداروينية من منطلق اعتقاده بأنّ الكائنات يف رصاعٍ ال يتوقّف ومن ثم
فاألقوى هو الذي يبقى».
[[[  -يصف أتباع نيتشه اإلنسان الكامل بأنّه (سوبرمان).
[[[  -هذه األقوال مقتبس ٌة من الجزء الثالث من كتاب :سير حكمت در اروپا (باللغة الفارسية) لمح ّمد علي فروغي.
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ال ّ
شك يف أ ّن الشعور السائد بني جميع بني آدم هو وجوب مراعاة أوضاع اآلخرين الذين هم األغلبية ألن
الحق
املبدأ األسايس يف الحياة الدنيا هو صالح عا ّمة الناس ،يف حني نجد نيتشه قد ع ّد هذه األغلبية ذليل ًة مانحاً ّ
لألقلّية التي شوكتها أقوى .البُنية األساسية لفكر هذا الفيلسوف ترتكز عىل الشوكة واالقتدار ،ومن هذا املنطلق
فهو يرى من الرضوري لإلنسان أن يسعى ليكون أقوى من غريه ،وكلّام تزايد بطشه باآلخرين سوف يتمتّع بحيا ٍة
تختص بشخصيته أرسخ وأكرث ازدهارا ً وتتزايد رغباتها وتتن ّوع متطلّباتها.
أكرث متعة ولذّة ومن ث ّم تصبح األنا التي ّ
وقد خالف هذا املفكّر جميع القائلني بالنظرية األخالقية الذين حفّزوا اإلنسان عىل فعل املعروف والتسامح مع
اآلخرين ،لك ّنه ذهب إىل عكس ذلك متاماً ودعا إىل البطش باآلخرين والتسلّط عىل رقابهم بالقهر والعنف عا ّدا ً
كل إنسانٍ !
يتحل بها ّ
يجسد األخالق الحقيقية التي يجب وأن ّ
أ ّن ات ّباع أهواء النفس الجامحة هو الذي ّ
 «يرى البعض أنّ األفضل لإلنسان أن ال يُخلق يف هذه الدنيا ...ال أدري ما إن كان هذا الكالم صحيحاًعلم ّ
ل ،لذا ال بدّ يل من التل ّذذ بحيايت إىل
أو ال ،ولك ّنني عىل ٍ
بأن قد خُلقت سوا ًء كان ذلك خرياً يل أو وباالً َع َ َّ
أقىص حدٍّ ».

كل ما يف الحياة خدم ًة لهذا
نستشف من كالمه هنا أ ّن هدفه يف الحياة هو التذّذ قدر املستطاع واستثامر ّ
ّ
كل فعلٍ ميك ّنه من تحقيق هذا الهدف حتّى وإن
الهدف ،وكام نعلم من سائر أقواله وآرائه فهو يعتقد ب ُحسن ّ
كان مثن ذلك التسلّط عىل رقاب اآلخرين والبطش بهم؛ وهذا التو ّجه الفكري مياثل آراء الطاغية معاوية بن أيب
سفيان الذي اشتهر عنه قوله« :وأ ّما نحن فتم ّرغنا فيها[[[ ظهراً لبطنٍ .
 «إنّ ما يعيننا عىل تحقيق هذا الهدف ح ّتى وإن كان رضباً من القسوة والجور واملكر والنزاع والجدل ،هوفكل ما يعيقنا ويحول دون تحقيقه فهو س ّي ٌئ ح ّتى وإن كان صدقاً ورأف ًة
يف الحقيقة أم ٌر مستحسنٌ ،ومن ثم ّ
وفضيل ًة وتديّناً ...ليس من الصواب عدّ أنّ جميع الناس والقبائل والشعوب عىل مستوى واح ٍد من الحقوق
رقي البرشية».
واملزايا لكون هذه الرؤية تتعارض مع ّ
القوي
يل من هذا الكالم فإ ّن نيتشه يرفض مبدأ املساواة بني الناس أل ّن ذلك يعني التسوية بني
ّ
كام هو ج ٌّ
ٍ
درجات أعال من الق ّوة واالقتدار! لذا يجب ترك الضعفاء يسحقون
والضعيف ومن ثم يحول دون بلوغ األقوياء
تحت أقدام األقوياء ليك يفسح املجال لهم حتّى تتط ّور البرشية وترتقّى لتصل إىل مرحلة اإلنسان الكامل
(السوبرمان).
[[[  -يقصد (في الدنيا).
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 «يجب تقسيم الناس إىل فئتني ،فئة األقوياء والنبالء وفئة الضعفاء والعبيد .األصل والرشف للفئة األوىلالتي هي الغاية من الخلفة [[[،يف حني أنّ الفئة الثانية ليست سوى آل ٍة ووسيل ٍة يُعتمد عليها لتحقيق طموحات
يتم تأسيسها خدم ًة للفئة الرشيفة األوىل خالفاً للتص ّور السائد
املؤسسات االجتامعية واملدنية إنّ ا ّ
الفئة األوىلّ ...
الذي يدّ عي أصحابه بأنّ واجب األقوياء الحفاظ عىل سالمة الضعفاء».
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العلامء الغربيني أنفسهم يتب ّنون فكر ًة مشابه ًة لهذا الكالم بنح ٍو ما ،اذ يدعون إىل
الرقي بالنسل البرشي
العمل عىل تحسني النسل البرشي ،ومن جملتهم كاريل ألكسيس الذي دعا إىل رضورة ّ
وعدم فسح املجال للضعفاء يف التكاثر.
 «املبادئ األخالقية التي سارت البرشية عىل أساسها ح ّتى عرصنا الراهن تتمحور حول تحسني أوضاع عا ّمةالناس الذين هم األغلبية الضعيفة ،ومن ثم فهي ليست لصالح النبالء األقوياء [[[،لذا ينبغي لنا غربلة هذه
ينصب منها لصالح الطبقة االجتامعية النبيلة فحسب».
املبادئ واختيار ما كان
ّ
مـم قاله نيتشه هنا أ ّن املعروف والصدق والجامل هي أمو ٌر ليست حقيقية وغري مطلقة ،بل إ ّن
ّ
نستشف ّ
الحقيقة املطلقة برأيه تتمثّل يف السعي لكسب أعال درجات السطوة واالقتدار.
بعد ذلك ته ّجم عىل األديان بشكلٍ ساف ٍر عا ّدا ً إيّاها خيان ًة للبرشية ،وذلك ألنّها تدعو الناس إىل العدل
والدفاع عن العبيد والضعفاء ،وقال إ ّن العهود السالفة التي سبقت ظهور األديان يف املجتمعات البرشية كانت
حقب ًة جيّد ًة إذ كان قانون الغاب هو الحاكم والقوي يأكل الضعيف ،لذلك مل يكن للضعفاء مكا ٌن يف املجتمع.
 «يف بادئ األمر كانت الحياة تجري عىل وفق رغبات األقوياء الذين ميثّلون األقلّية يف املجتمع ،يف حنيالضعفاء كانوا خدماً وعبيداً لهم رغم أنّهم األغلبية؛ وقد ح ّرضتهم كرثتهم عىل رضورة تحسني أوضاعهم واتّباع
أساليب مخادعة وماكرة من خالل ترويج بعض املبادئ التي زيّنوا صورتها يف أذهان الناس وأقنعوهم بها بغية
السيطرة عىل جموح األقوياء والتخلّص من قيود عبوديتهم ،ومن الطبيعي أن األديان كانت هي السبيل األمثل
والحق؛ لذلك أشاعوا مفاهيم الرأفة والشفقة والتواضع
تستوا تحت مظلّة اإلله
ّ
لتحقيق هذا الطموح ،حيث ّ
واملروءة والرحمة والعدالة والكرامة بني الناس».
هذه النظرية تتعارض بالكامل مع نظرية كارل ماركس الذي كان ملحدا ً مثل فريدريك نيتشه ،إال أ ّن األخري كام
كل شي ٍء خلق ألجل األقوياء واألسياد.
[[[  -يقصد أ ّن ّ
[[[  -يعتقد فريدريك نيتشه أ ّن األقوياء ينحدرون من الطبقة النبيلة.
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نالحظ من كالمه ع ّد الدين بدع ًة ابتدعها الضعفاء بغية التص ّدي لألقوياء يف حني األ ّول ذهب إىل عكس ذلك متاماً
من هذا الكالم حني ع ّد الدين بدع ًة ابتدعها األقوياء بغية السيطرة عىل اعرتاض الضعفاء وكبح جموحهم؛ وهذان
الرأيان بطبيعة الحال منشؤهام أ ّن نيتشه ينارص األقوياء لك ّن ماركس يؤازر الضعفاء.
والنبي عيىس
وقد انتقد نيتشه بعض الشخصيات والرموز الدينية نقدا ً الذعاً ،وال سيّام سقراط وبوذا
ّ
 ،Aحيث قال« :األخالق املسيحية هي أخالق عبودي ٍة أدّت إىل اضمحالل أخالق ال ُّنبل ،وقد متخّض عنها
ما نراه اليوم شائعاً بني الناس من مبادئ يتب ّناها الضعفاء مثل األُخ ّوة واملساواة والسالم وحقوق املرأة
وحقوق الطبقة الكادحة ،وما شاكل ذلك من أمو ٍر ليست سوى مك ٍر وخدا ٍع وال نتيجة لها إال الفقر والضعف
واالنحطاط؛ لذا ال بدّ من اجتثاثها واستبدالها مببادئ نبيلة.
محل مبادئ الضعفاء؟ إن أردنا إشاعة هذه املبادئ فمن
تحل ّ
إذن ،ما هي املبادئ النبيلة التي يجب أن ّ
الحري أ ّوالً ّ
التخل عن فكرة اإلله والحياة األخروية[[[ ...وال بدّ من تجاهل العطف والرأفة عىل الضعفاء ألنّ
ّ
ينم عن عج ٍز يف قلب اإلنسان ،كام أنّ التواضع والطاعة لآلخرين سببان ّ
للذل والهوان ،والصرب
هذا اإلحساس ّ
والتح ّمل والعفو والتغايض عن أخطاء الضعفاء هي مج ّرد مشاعر منبثقة من التكاسل والتخاذل .لذلك ال بدّ
كل
من اختيار سبيل الرجولة ويجب عىل البرشية أن تصل إىل مرحلة اإلنسان املثايل[[[ املتكامل الذي يرتفّع عن ّ
مبادئ الـ ُحسن والقُبح ،إذ ال محيص لنا من امتالك إراد ٍة صلب ٍة».
شهد العامل الغريب ظهور مدارس فكرية عديدة ،ولحسن الح ّظ فإ ّن عاملنا اإلسالمي مل يشهد ذلك الك ّم الهائل
من املتب ّنيات الفكرية التي طرحها الغربيون والتي كان بعضها كالوباء الذي يرسي ويفتك باملجتمعات؛ فقد
لـم أصدروا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،أل ّن فكرهم يرتكز يف األساس عىل النظريات
خدعوا العامل بأرسه ّ
التي طرحها مكيافيليل ونيتشه ،والجميع يشهد بأ ّن نشاطاتهم االستعامرية قد ارتكزت أيضاً عىل أساس هذه
األفكار املنحرفة التي تؤكّد عىل رضورة اجتثاث الضعفاء والعمل عىل وفق منطق الغاب يف املناطق التي
يستعمرونها ،وال فرق يف ذلك بني األمريكان واألوروبيني ،أي إنّهم طبّقوا نظرية نيتشه بحذافريها يف هذه
النشاطات الذميمة .لذا ،فإنّهم حتّى وإن غ ّرروا بنا وش ّوقونا عرب رفع بعض الشعارات الرنّانة كالدفاع عن حقوق
اإلنسان وحامية املظلومني واملضطهدين ،لك ّنهم كاذبون قوالً وفعالً .األمثلة عىل هذه الحقيقة كثريةٌ ،ومن جملتها
ٌ
يل ملنطق الغاب وسطوة الق ّوي عىل الضعيف؛
الحرب األمريكية يف فيتنام إبّان عقد السبعينيات ،فهي
مصداق ج ٌّ
[[[  -دعا فريدريك نيتشه إلى التخلّي عن عقيدة اإليمان بالله تعالى واآلخرة لكونها تعرقل اإلنسان وتحول دون تكامله ،أي إنّه يع ّد اإليمان
عقب ًة في مسيرة الحياة التكاملية.
[[[  -كما أشرنا آنفاً ،فهو يقصد من اإلنسان الكامل أو المثالي ذلك اإلنسان الخارق (السوبرمان).
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ومن ثم فهي تجسي ٌد بار ٌز لنظرية نيتشه وال تفسري آخر لها.
نعم ،هذا هو منطقهم يف التعامل مع بني آدم رغم مزاعمهم الواهية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ونحن
نغ ّرت بهم ونقول إ ّن املفكّر برتراند راسل رأى كذا وجان بول سارتر قال كذا ،لك ّن الحقيقة هي تلك التي نراها
بأعيننا ال غري ،فهي الحصيلة النهائية آلراء راسل وسارتر ومن ّلف لفّهام .ال نبالغ لو قلنا إ ّن املدرسة الفكرية
الغربية متق ّوم ٌة يف أساسها عىل نظريات نيتشه ،حتّى إن ظهر بعض العلامء واملفكّرين الذين يعارضون هذه
اآلراء الهشّ ة ،فمن املحتمل أنّهم ينحدرون من أصو ٍل مرشقي ٍة ،فقد تكون إحدى ج ّداتهم من الس ّيدات الرشقيات،
ومن ثم فإ ّن دمهم ليس أوروبياً خالصاً!
حب األنا وتقديس النفس،
 «ملاذا تُقتل النفس؟ فال بدّ من تربيتها .ما معنى عدم العبادة؟ معنى ذلك ّكذلك يعني اإلعراض عن العاجز والضعيف إىل أن يتالىش من الوجود ليك تتخلّص البرشية من اآلالم
قوي بحيث يتمكّن من تلبية جميع
واملعاناة[[[ ...اإلنسان األفضل هو األقوى ،فهو الذي يجب أن يحيا وهو ٌّ
تطلّعاته ورغباته».
هذا هو تعريف نيتشه لإلنسان الذي هو غاية الخلقة والكامل ،وكام نالحظ فقد جعل الخلقة والكون
يف خدمة اإلنسان القوي الذي ال يقف بوجهه يش ٌء لدرجة أ ّن ذلك يقتيض إجتثاث جميع املبادئ األخالقية
واإلنسانية كالرأفة واملروءة واللّطف والعدل وما إىل ذلك.
الحق يف التل ّذذ وعدّ نفسك
 «ال بدّ لك أيّها اإلنسان من تلبية جميع رغباتك واالستجابة ّلكل نزواتك ،فلك ّ
أي
ثم ال تتواىن عن إزاحة ّ
نبيالً وإلهاً ،ومن ّ
كل عقب ٍة تحول دون رق ّيك كإنسانٍ نبيلٍ من دون أن تخىش من ّ
خط ٍر أو نزا ٍع أو جدلٍ ».
بعد ذلك ينخرط إىل الحديث عن املرأة ،فيقول:
 «املساواة بني الرجل واملرأة ووجوب مراعاة حقوق املرأة هو كال ٌم فار ٌغ ،فالرجل هو األساس؛ إذ يجبعليه أن يكون محارباً يف حني أنّ املرأة مج ّرد وسيل ٍة لتل ّذذ املحاربني وإنجاب النسل البرشي».
هذا هو رأيه بالنسبة إىل املرأة ،فهي بزعمه مل تخلق ٍ
يتسل
لغرض آخر وإنّ ا جاءت إىل الوجود كوسيل ٍة ّ
بها الرجال ومصد ٍر إلنجاب الذ ّرية! كالمه هنا يع ّد أحد املعايري األخرى للتعريف بهوية اإلنسان املثايل الكامل
[[[  -يقصد من هذا الكالم ضرورة اجتثاث نسل الفقراء والعاجزين ومحوهم من الوجود.
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الذي هو األمنوذج األرقى الخارق للعرف والعادة (سوبرمان) ،وقد ارتكز بطبيعة الحال عىل مبدأ الق ّوة والبطش
واالقتدار؛ ولكن ما هو رأي العقل السليم يف هذا الصدد؟!

 اإلسالم والق ّوةيا ترى ما هو رأي اإلسالم بالنسبة إىل الق ّوة والضعف يف الحياة؟ أَيدعو إىل الق ّوة أم إىل الضعف أم أنّه ال
التحل بالق ّوة ألجل ٍ
معي ويف
هدف ّ ٍ
ألي منهام باملعنى الذي ذهب إليه نيتشه؟ فهل يدعو إىل رضورة ّ
يدعو ٍّ
تتجل فيها جميع املبادئ اإلنسانية الرفيعة؟ وهل يحفّز اإلنسان عىل امتالك قدر ٍة متق ّوم ٍة
خاص ٍة ّ
إطار أصو ٍل ّ
عىل املح ّبة واإلحسان واللّطف والشفقة؟

يل يف القرآن الكريم واألحاديث املباركة،
ال ريب يف أ ّن اإلسالم يدعو إىل رضوة امتالك الق ّوة ،وهذا األمر ج ٌّ
للتحل بالق ّوة ،لك ّن اإلسالم
ّ
واملعنيون بالشأن اإلسالمي أكّدوا يف دراساتهم عىل أ ّن األديان قاطب ًة تحثّ أتباعها
له عصا السبق يف هذا املضامر فقد حثّ املسلمني عىل رضورة أن يكونوا مقتدرين يف عني رأفتهم ورحمتهم
وعطفهم عىل الضعفاء.
خصصه لتأريخ الحضارة
(قصة الحضارة) والذي ّ
وِيل ديورانت يف الجزء الحادي عرش من موسوعته الشهرية ّ
حرض أتباعه عىل كسب الق ّوة كاإلسالم ،فقد فاق سائر األديان يف هذا املجال».
اإلسالمية ،قال« :ليس هناك دي ٌن ّ
اب ِب ُق َّو ٍة» [[[،وجاء يف ٍ
آيات أخرى :
النبي يحيى  Aقائالً« :يَا يَ ْح َيى ُخ ِذ ال ِك َت َ
وقد خاطب القرآن الكريم ّ
َثي َفامَ َو َه ُنوا لِ َم أَ َصابَ ُه ْم».
َ « -وكَأَ ِّي ِم ْن نَب ٍِّي قَات ََل َم َعهُ َربِّ ُّيونَ ك ْ ٌ

[[[

وص».
 «إنَّ اللهَ ي ِح ُّب الَّ ِذي َن يُقَاتِلُونَ ِف َسبيلِ ِه َص ّفاً كَأَنَّ ُه ْم بُ ُنياَنٌ َم ْر ُص ٌ« -أَ ِشدَّ ا ُء َع َل الكُفَّا ِر ُر َح َم ُء َب ْي َن ُه ْم».

[[[

هذا فضال عن العديد من اآليات األخرى التي وردت يف هذا املضامر.
[[[  -سورة مريم ،اآلية .12
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .146
[[[  -سورة الصف ،اآلية .4
[[[  -سورة الفتح ،اآلية .29

[[[
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تحل املسلمني بالشجاعة ،فالع ّزة بطبيعة الحال ال تتحقّق إال يف
لقد أكّدت التعاليم اإلسالمية عىل رضورة ّ
تحصنه أمام األعداء وتحفظ كرامته ،لذلك
ّ
ظل الشجاعة ،وهي تعني امتالك اإلنسان مقاماً منيعاً وكسبه ق ّو ًة ّ
مدح القرآن الكريم االقتدار والق ّوة لدى مواجهة الخصم ،ومن جملة آياته الدالّة عىل ذلك ما يأيت:
 « َوأَ ِعدُّ وا لَ ُه ْم َما ْاس َتطَ ْع ُت ْم ِم ْن ُق َّو ٍة َو ِم ْن ِربَ ِاط ال َخ ْيلِ تُ ْر ِهبونَ ِب ِه عَدُ َّو الل ِه َوعَدُ َّوك ُْم».
َ « -وقَاتِلُوا ِف َس ِبيِلِ الل ِه الَّ ِذ ِي َن ُيقَاتِلُونَك ُْم َوالَ تَ ْعتَدُ وا إنَّ اللهَ ال ُي ِح ُّب امل ُ ْع َت ِدينَ».

[[[

[[[

الحق والتزام جانب العدل حتّى يف التعامل مع األعداء،
قوله تعاىل « َوالَ تَ ْعتَدُ وا» تأكي ٌد عىل رضورة مراعاة ّ
رصين عىل القتال،
لذا قال ّ
املفسون يف تفسري هذه اآلية املباركة إ ّن املسلمني مكلّفني مبقارعة األعداء ما داموا م ّ
ٍ
خاص والتعاليم
فإن استسلموا أو تخلّوا عن سالحهم فال يجوز قتالهم
حينئذ .كام أكّد القرآن الكريم بشكلٍ ٍّ
اإلسالمية بشكلٍ عا ٍّم عىل عدم جواز املساس بالعجزة والنساء واألطفال ،ورفض مالحقة األعداء الفا ّرين من
الحرب ،أل ّن القتال يجب أن يقترص عىل ساحة املعركة فحسب.
هذه هي التعاليم اإلسالمية والقرآنية يف الحرب ،وهناك آياتٌ أخرى يف هذا الصدد ال يسعنا املجال لذكرها
ورشحها هنا.

 الق ّوة يف األحاديثإضاف ًة إىل اآليات القرآنية ،هناك أحاديث كثرية تؤكّد عىل قبح الجنب والخوف وتحفّز املسلمني عىل رضورة
التحل بالق ّوة ،لك ّن هذا املنطق يف امتالك القدرة يختلف عن منطق فريدريك نيتشه ومن ّلف لفّه.
ّ
سنكتفي هنا بذكر عد ٍد من األحاديث لبيان هذه الحقيقة:
 -روي عن رسول اللهs

قوله« :ال َي ْن َب ِغي لِل ُم ْؤ ِمنِ أَنْ َيكُونَ َب ِخيالً َوالَ َج َبانَاً».

[[[

 كام روي عنه أنّه دعا الله تعاىل قائالً« :الل ُه َّم ّإن أَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن ال ُبخْلِ  ،وأَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن ال ُّج ْبِ».[[[  -سورة األنفال ،اآلية .60
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .190
[[[  -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،75ص .301
[[[  -الجامع الصغير ،ج  ،1ص ..58

[[[
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ش ٍء َصدْ راً َوأَ َذ ُّل
ِش ُه ِف َو ْج ِه ِه َو ُح ْزنُهُ ِف َقلْ ِب ِه ،أَ ْو َس ُع َ ْ
 وصف أمري املؤمنني  Aاملؤمن بقوله« :الْ ُم ْؤ ِم ُن ب ْ ُِيل َغ ُّمهُ بَ ِعيدٌ َه ُّمهُ كَ ِثريٌ َص ْمتُهُ َمشْ غ ٌ
ُول َو ْقتُهُ  ،شَ كُو ٌر َص ُبو ٌر َم ْغ ُمو ٌر
الس ْم َع َة ،طَو ٌ
ش ٍء نَفْساً ،يَكْ َر ُه ال ِّر ْف َع َة َويَشْ َنأُ ُّ
َْ
ِ [[[
الصلْ ِد َو ُه َو أَ َذ ُّل ِم َن الْ َع ْبد».
ِب ِفكْ َرتِ ِه ،ضَ ِن ٌني ِب َخلَّ ِت ِه َس ْه ُل الْ َخلِي َق ِة ل ِّ َُي الْ َعرِيكَ ِة نَف ُْسهُ أَ ْصل َُب ِم َن َّ
 وقال اإلمام جعفر الصادق  Aيف هذا الصدد« :إنَّ اللهَ َع ّز َو َج َّل َف ّو َض إىل امل ُ ْؤ ِمنِ أُ ُم ُو َر ُه كُلَّهاَ َول َْميُ َف ِّو ْض إلَي ِه أنْ يَكُونَ َذلَيالً ،أما تسمع الله تبارك وتعاىل يقول ( :ولل ِه ال ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َوللْ ُم ْؤ ِم ِن َني) ،فاملؤمن
ستفل من
ستفل منه باملعول واملؤمن ال يُ ّ
يكون عزيزاً وال يكون ذليالً؛ إنّ املؤمن أع ّز من الجبل ،الجبل يُ ّ
[[[
دينه يش ٌء».
 قال اإلمام مح ّمد الباقر « :Aإنَّ الله أَ ْعطى امل ُ ْؤ ِم َن ثَ َالث ِخ َصالٍ  :ال ِع َّزة ِف الدُّ نْ َيا واآل ِخ َر ِة ،وال َخال َِص يف
[[[
الدُّ نْيا واآل ِخ َر ِة ،وال َه ْي َب ِة ِف ُصدُ ور الظَّالِ ِم َني».
وهناك مجموعة من الروايات األخرى املأثورة عن رسول الله sوأهل بيته الكرام (عليهم السالم) تشيد بالغرية
أنف َمن ال يغا ٌر عىل املؤمن َني واملسلم َني» ،ووصف
بوصفها رضباً من الق ّوة ،ومنها قوله صلوات الله عليه« :جدَ َع اللهُ َ
«س ْعدٌ َغ ُيو ٌرَ ،وأَنَا أَغ َْيُ ِم ْنهَُ ،واللَّهُ أَغ َْيُ ِم ِّني».
غرية سعد بن عبادة وشجاعته بالقولَ :
ونقل عن إقبال الالهوري كالماً ر ّد فيه عىل املقولة الشهرية للزعيم اإليطايل موسوليني« :من ميتلك الحديد
تتجسد يف ق ّوة الروح،
فهو ميتلك الطعام» ،ويقصد من الحديد هنا ق ّوة السالح ،لك ّن إقبال ع ّد القدرة الحقيقية ّ
يل  Aاملذكور يف
حيث قال« :من ميتلك روحاً حديدي ًة فهو ميتلك الطعام» ،وقوله هذا إشار ٌة إىل قول اإلمام ع ّ
الصلْ ِد».
أعاله يف وصف نفس املؤمن بأنّها «أَ ْصل َُب ِم َن َّ
التحل بالشجاعة والق ّوة والحذر من الجنب والضعف ،ونختم
ّ
إذن ،الرشيعة اإلسالمية تؤكّد عىل رضورة
ٍ
تحل اإلنسان بالرجولة والصمود
يل  Aالذي أكّد مرارا ً وتكرارا ً عىل وجوب ّ
مبحث األحاديث
بحديث لإلمام ع ّ
أمام املصاعب وإال سيكون ّ
ُزي َق ْو ٌم قَط يف ُع ْق ِر دَا ِر ِه ْم إالّ َذلّ ُوا « [[[.وقال
الذل هو العاقبة ،لذلك قالَ « :والل ِه َما غ َ
[[[
يف موضعٍ آخرَ « :والَ َيْ َن ُع الضَّ ْي َم ال َّذلِ ْي ُل َوالَ يُدْ َرك ال َح ُق ،إالّ بِالجِ دَّ ».
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الحكمة رقم .333
[[[  -محمد بن إسحاق الكليني ،الكافي ،ج  ،5ص .63
[[[  -المصدر السابق ،ص .234
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .27
[[[  -المصدر السابق ،الخطبة رقم .29
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للنبي األكرم
 -الق ّوة الروحية والبدنية ّ

s

املؤلّف الروماين قسطنطني فريجيل جورجــــيو د ّون كتاباً تحت عنوان ( [[[)La vie de Mahometحول
النبي مح ّمد sأكّد فيه عىل مسألتني أساسيتني ،إحداهام أنّه واجه ظروفاً اجتامعي ًة وسياسي ًة شاقّ ًة فوجد نفسه
ّ
رص ومع ٍني بحيث مل يكن أح ٌد يتوقّع نجاحه يف نرش رسالته مطلقاً ،إال أنّه ما استسلم ومل
وحيدا ً من دون نا ٍ
يتنازل عن مبادئه ألنه امتلك إراد ًة حديدي ًة جعلته صامدا ً كالجبل األش ّم الذي ال تزعزعه الرياح العاتية ،وقدرته
حسان
الروحية طوال فرتة بعثته التي دامت  23عاماً تذهل ّ
كل من يتتبع سريته الشخصية ،وقد صدق الشاعر ّ
بن ثابت حني قال:
أجل من الدَّ ه ِر
الصغرى ُّ
همم ال منتهى لكبارها * * * وه ّمتُهُ ُّ
له ٌ
والخصلة األخرى التي أكّد عليها هذا الباحث الغريب هي قدرته البدنية الفائقة ،اذ قال إ ّن بنيته البدنية
صائب ،فقد ُوصف صلوات الله عليه بالقول« :كان ...معتدل الخلق،
قوي وشجاعٍ .وهذا الكالم
كان بنية رجلٍ ٍّ
ٌ
با ِدناً ،متامسكاً» ،أي إ ّن جسمه املبارك كان قومياً ومعتدالً كجسم الريايض الذي ال عيب فيه وال نقص ،فهو مل
يل A
يكن كالبدناء الذين ترت ّهل لحوم أبدانهم إىل األسفل وما كان نحيفاً ضعيف البنية .وقد وصف اإلمام ع ّ

اس اتَّ َق ْي َنا ِب َر ُسولِ اللَّ ِهَ sفل َْم َي ُك ْن أَ َحدٌ ِم َّنا أَ ْق َر َب إِ َل الْ َعدُ ِّو ِم ْنهُ ».
شجاعته وق ّوة قلبه بالقول« :كُ َّنا إِ َذا ا ْح َم َّر الْ َب ُ

[[[

النبيs
يف امل ّرة األوىل التي ت ّ
رشفت فيها بزيارة مكّة املك ّرمة شاهدت رؤيا عجيبة يف عامل املنام ،حيث رأيت ّ

بهيئ ٍة رائع ٍة وبدنٍ قويمٍ فتذكّرت كالم أمري املؤمنني  Aهذا.

لقد كان رسول الله sقوياً شجاعاً يعري أه ّمي ًة للق ّوة والشجاعة ،وبديهي أن سريته هذه تعكس روح اإلسالم
وتعاليمه السامية ،لذلك نقول إ ّن اإلسالم ح ّرض املسلمني عىل رضورة التمتّع بالق ّوة والشجاعة عىل وفق القيم
واألصول اإلسالمية واإلنسانية بغية بلوغ درجة الكامل املنشود.
وأ ّما الفيلسوف الغريب فريدريك نتيتشه فقد تجاهل جميع القيم اإلنسانية واكتفى مببدأ القدرة بصبغتها
الجامحة ،وقد بقي فكره متوارثاً بني أتباعه حاله حال الشجرة التي تقطع جميع أغصانها باستثناء غصنٍ ٍ
واحد،
فهذا الغصن ينمو ويرتعرع إثر اضمحالل ما سواه.
نقص من
[[[  -ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية تحت عنوان (مح ّمد پيامبري كه از نو بايد شناخت) .هذا الكتاب بطبيعة الحال فيه ٌ
ناحية أصول البحث العلمي القويم أل ّن مؤلّفه لم يطّلع على التأريخ والتعاليم اإلسالمية بشكلٍ ٍ
واف ،فالمصادر اإلسالمية األصيلة لم تكن في
متناول يديه.
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،غريب الكالم ،الحديث رقم .9
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املدرسة الفكرية لهذا الفيلسوف تختلف عن املدرسة اإلسالمية يف اقتصارها عىل مبدأ واحد يتمثّل بالق ّوة
التي يجب التضحية بجميع القيم األخرى ألجلها ،يف حني أ ّن املدرسة الفكرية اإلسالمية تؤكّد عىل رضورة الحفاظ
مـم يعني أ ّن اإلسالم يعري
عىل جميع القيم واألصول األخالقية واإلنسانية إىل جانب مبدأ االقتدار والشجاعة ّ
أه ّمي ًة لإلنسان واألخالق عىل ح ٍّد سواء.
لكل يش ٍء ومبا يف
املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف وأتباعه متق ّوم ٌة عىل القدرة فحسب ،فهو يع ّدها معيارا ً ّ
ذلك تقييم الكامل والنقص ،والـ ُحسن والقُبح .علامء الفلسفة يتح ّدثون عن الكامل والنقص يف حني أ ّن هؤالء
يركّزون اهتاممهم عىل القدرة والضعف إذ يرون أ ّن القدرة كامالً والضعف نقصاً ،وعلامء الكالم يطرحون الـ ُحسن
الحق والباطل والعدل والظلم عىل
والقُبح وهؤالء يع ّدون القدرة ُحسناً والضعف قُبحاً؛ ناهيك عن أنّهم يقيّمون ّ
الحق والعدل ،لذا لو حدث ٌ
وكل
فالحق مع األقوى ّ
خالف بني شخصني
ّ
هذا األساس أيضاً ،فالق ّوة برأيهم هي ّ
كامل و ُحس ٌن ٌ
ما يفعله يف التعامل مع خصمه ٌ
وعدل ،يف حني أ ّن الخصم املهزوم مهام يكن فهو عىل باطلٍ وفيه
نقص وكلّه قُبح ومسلكه ظل ٌم.
ٌ

 أخطاء نيتشههناك خطآن أساسيان ارتكبهام فريدريك نيتشه وأتباعه ،أحدهام أنّهم تجاهلوا جميع القيم اإلنسانية عدا مبدأ
رضوري ويصطلح عليه املعارصون ( )valeurونصطلح عليه يف ثقافتنا الفلسفية بأنّه
الق ّوة ،وبديهي أن هذا املبدأ
ٌّ
ٌ
كامل؛ ونعني من ذلك أ ّن الق ّوة تضاهئ الكامل ال أ ّن الكامل يضاهؤها ،لذلك فالفالسفة املسلمون بعد أن أثبتوا

محض ،وبعد أن أكّدوا عىل أ ّن الوجود املحض هو عني الكامل ،أثبتوا
كون الله ع ّز ّ
وجل واجب الوجود وأنّه وجو ٌد ٌ
جل شأنه هي ٌ
كامل .وعىل هذا األساس ُع ّدت الق ّوة كامالً بح ّد ذاتها حالها حال العلم
يختص بها ّ
أ ّن الق ّوة التي ّ
واإلرادة واالختيار والحياة؛ لذا ال مجال ّ
للشك يف أنّها لإلنسان كذلك ،أي إنّها صف ٌة كاملي ٌة له.
بكل ٍ
تأكيد عىل خطأ يف عقيدتها هذه،
وأ ّما املدارس الفكرية التي تتبنى الق ّوة بوصفها مبدءا ً سامياً ،فهي ّ
فالقدرة لوحدها ال تع ّد كامالً ،وإنّ ا من شأنها أن تتّصف بهذه امليزة السامية رشيطة اتّصافها بالصفات األخرى،
فهي حتّى يف الذات اإللهية ال تكون كامالً لوحدها ،إذ إ ّن ذاته املباركة لها صفاتٌ كاملي ٌة كثري ٌة والق ّوة واحد ٌة منها
فقط ،فهو القادر؛ وبنا ًء عىل هذا االستنتاج فالصفات الكاملية ليست مقترص ًة عىل القدرة.
الخطأ الثاين الذي وقع فيه هؤالء إن مل يكن أعظم من األ ّول فهو بالتأكيد ليس أهون منه ،إذ إنّهم مل يكتفوا
بتجاهل سائر القيم األخالقية واإلنسانية فحسب ،بل ميكن القول إنّهم تجاهلوا الق ّوة أيضاً ألنهم مل يعرفوها
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بحذافريها وإنّ ا فهموها بصيغتها الحيوانية التي ال معنى لها سوى القدرة العضلية التي ميكن االعتامد عليها لتلبية
جميع املتطلّبات وامللذّات البدنية والحيوانية فحسب؛ ولكن ما مييّز البرش عن الحيوانات هو أ ّن اإلنسان إىل جانب
باطل وال أساس له من الص ّحة إذ
قدرته العضلية فهو ميتلك قدر ًة روحيةً ،لذلك فإ ّن ما ذهب إليه السيّد نيتشه ٌ
أي معيا ٍر
ليس من الالئق مبكانٍ السعي المتالك ق ّو ٍة يقوم اإلنسان عىل أساسها باتّباع أهواءه كيفام يشاء من دون ّ
[[[
ديني ،كام أ ّن هذا الفيلسوف س ّوغ قمع اآلخرين واالستحواذ عىل مق ّدراتهم بالعنف والقهر.
إنسا ٍّين أو ٍّ

 تكامل األصول اإلنسانيةأتباع املنهج الفكري القائل بعدم أصالة اإلنسان يف ّندون جميع املفاهيم واملثُل اإلنسانية السامية ،لذلك
أوهام اقتضت املصلحة تق ّبلها رغم كونها غري حقيقي ٍة ،فالصدق بزعمهم ال يع ّد
يع ّدون الع ّزة والكرامة مج ّرد
ٍ
حقيق ًة تقابل الكذب والخداع ،وعىل هذا األساس ال فرق بني اإلنسان الصادق األمني والكاذب املخادع .وقالوا
لو أصبح الناس جميعاً مخادعني فسوف يطالهم الرضر من دون استثنا ٍء ،ومبا أنّهم أعرف مبصالحهم ويرغبون
بتقليص مدى الرضر الذي يواجهونه يف حياتهم ،وجدوا أنفسهم مضط ّرين لقبول املبادئ اإلنسانية املوهومة التي
يعتقدون بأ ّن الفائدة تتحقّق فيها رغم كونها غري حقيقي ٍة.
ومن هؤالء من ذهب إىل القول بأ ّن هذه األوهام  -املبادئ اإلنسانية  -هي من وضع البرش لذا ال ب ّد من
العمل عىل خالفها ،وعىل رأس هؤالء نيتشه الذي رأى أ ّن الذين وضعوا القيم السامية راموا من ورائها تحقيق
خاصة ألنفسهم فحسب ،وإال فهي عدمية القيمة ،ومن املؤكّد أ ّن الصالح يف مخالفتها حسب زعمه.
مطامح ّ

 نيتشه وماركسيعتقد أتباع امل ّد الفكري لكارل ماركس أ ّن األصول األخالقية  -وال س ّيام األخالق الدينية  -قد وضعتها الطبقة
االجتامعية املرفّهة لتهدئة روع الطبقة املحرومة والحيلولة دون سخطها وانتفاضها ،وهذا الكالم يعني أ ّن الدين
باطل من أساسه ألنه مبتد ٌع من قبل الطبقة األرستقراطية .أ ّما فريدريك نيتشه فقد ذهب إىل عكس ذلك متاماً،
ٌ
فهو من منطلق نظريته املتق ّومة عىل مبدأ الق ّوة بصفتها الرشط األسايس لبلوغ مرتبة الكامل ،قال إ ّن الطبقة
املحرومة  -الضعيفة  -هي التي ابتدعت الدين بغية التص ّدي للطبقة األرستقراطية.
ذنب
اإلنسان الضعيف حسب أصول قانون التكامل الطبيعي ،منبو ٌذ وال ب ّد من أن يفنى ،إذ ليس يف الحياة ٌ
قوي متكاملٍ  ،فالطبيعة ال
أسوأ من الضعف ،لذا يجب أن ال يبقى سوى القوي الذي ّ
يتول مه ّمة إيجاد جيلٍ ٍّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،انسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص .253 - 277
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ظل األقوياء يف حني يع ّدون الضعفاء عقب ًة يف طريق هذا التكامل ،وعىل هذا األساس ال بد من
تتكامل إال يف ّ
الهي ويكلّف البرشية خسائر فادحة .وهذه
القضاء عليهم ،وليس من الصواب تقويتهم أل ّن ذلك ليس باألمر ّ
الرؤية هي التي جعلت نيتشه وأتباعه يزعمون أ ّن الضعفاء هم الذين ابتدعوا الدين وجميع املفاهيم اإلنسانية
والقيم الدينية السامية كالعدل واإلنصاف والتضحية واإليثار وما إىل ذلك ،اذ وضعوها بعد أن وجدوا أنفسهم
عاجزين عن مواجهة األقوياء وال حيلة لهم يف كبح جموحهم سوى اللجوء إىل املفاهيم الدينية.
لقد زعم نيتشه أ ّن الضعفاء صنعوا ألنفسهم مبادئ أطلقوا عليها عنوان (دين) بغية التص ّدي للطبقة القوية
الحق دامئاً مع القوي عىل أساس مبدأ (الحكم ملن غلب) ،ومن هذا املنطلق ف ّند
النافذة يف املجتمع ،وقال إ ّن ّ
[[[
جميع املبادئ واألُسس الدينية واألخالقية عا ّدا ً إيّاهاً عقب ًة تحول دون تكامل البرشية.

 دور األنبياء يف صناعة التأريخسلبي ،فقد زعموا أ ّن قانون التكامل الطبيعي والرقي
ص ّور بعضهم الدور التأريخي لألديان واألنبياء يف إطا ٍر ٍّ
التأريخي متق ّو ٌم عىل أساس سطوة األقوياء وتهميش الضعفاء ،فالطبقة االجتامعية املقتدرة برأيهم هي السبب
سبب يف التخلّف واالنحطاط .كام زعموا
يف الرقي الحضاري واالردهار االجتامعي يف حني أ ّن الطبقة الضعيفة ٌ
أ ّن الضعفاء هم الذين ابتدعوا الدين لكبح جموح األقوياء ،حيث جعلوه عصا يؤ ّدبون بها أعداءهم ،لذلك
ر ّوجوا بعض املبادئ التي ال فائدة منها كالعدل والح ّرية والصدق واملعروف واإلنصاف والرأفة واملح ّبة والتكافل،
مؤش عىل االنحطاط وعقب ٌة أمام
مـم يعني أ ّن النزعة إىل عبادة الله
ّ
ّ
تنصب يف مصلحة الضعفاء ومن ثم فهي ّ ٌ
يجسدون الطبقة االجتامعية الرائدة واملتكاملة .الدين عىل
التكامل البرشي لكونها ال تلبّي مصلحة األقوياء الذين ّ
هذا األساس قد وضع لعرقلة املساعي الرامية إىل النهوض بالواقع االجتامعي والسري نحو التكامل ،كام أنّه بات
عقب ًة يف طريق تحسني النسل البرشي ألنه حال دون محو الطبقة الضعيفة وأسفر عن ظهور أبطال اجتامعيني
يف األديان وعىل رأسهم األنبياء الذين دافعوا عن العبودية وحاربوا الطبقة النبيلة التي هي األساس يف التكامل
بكل ما أويت من ق ّو ٍة.
االجتامعي .وقد دافع نيتشه عن هذه النظرية ّ
وهناك فئ ٌة أخرى ذهبت إىل أ ّن األنبياء كان لهم أثر إيجا ٌّيب يف األزمنة السالفة ،فحتّى أولئك الذين ناهضوا
األديان ذهبوا إىل هذا الرأي حيث أكّدوا عىل أ ّن األنبياء ساهموا يف تكامل التأريخ البرشي من خالل تعاليمهم
األخالقية واالجتامعية التي أشاعوها بني الناس.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .352 - 351
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ال ّ
شك يف أ ّن الحضارة البرشية متق ّوم ٌة عىل أمرين أساسيني أحدهام ما ّدي واآلخر معنوي ،فالجانب األ ّول
يرتبط بالقضايا الحرفية والصناعية ومنذ تلك اآلونة تكامل بالتدريج من فرت ٍة إىل أخرى ،وأ ّما الجانب الثاين فهو
مرتك ٌز عىل التعاليم السمحاء التي جاء بها األنبياء وقد كان وازعاً لتنامي الحضارة البرشية عىل م ّر العصور ،لذا
بكل ٍ
رش يف
ال ميكن إنكار ذلك األثر املبارش لألديان يف الرقي الحضاري ،فهي ّ
تأكيد قد ساهمت بشكلٍ غري مبا ٍ
تحقيق االزدهار املا ّدي.
هذه الفئة اعرتفت بأثر األنبياء يف التكامل التأريخي يف العهود السالفة ومل تشكّك بذلك مطلقاً ،لك ّنها زعمت
أ ّن هذا التأثري قد انحرس شيئاً فشيئاً إىل أن انعدم اليوم بالكامل إثر التط ّور العلمي املذهل الذي شهدته البرشية،
ستضمحل النزعة
ّ
فالتعاليم الدينية عىل وفق هذا امل ّدعى فقدت رونقها يف ظل ازدهار العلوم البرشية وإثر ذلك
أي أثرٍ.
الدينية بالكامل بحيث ال يبقى لها ّ
وأ ّما الباحثون والعلامء املتديّنون فيعتقدون بأ ّن اإليديولوجية الدينية لها أثر مشهو ٌد ال ميكن التغايض عنه
يحل محلّه ،فكام أ ّن املدارس الفكرية الفلسفية مل تتمكّن من تهميش
بوج ٍه وليس من شأن التط ّور العلمي أن ّ
الدين والحلول محلّه ،كذا هو الحال بالنسبة إىل العلوم الحديثة.
التعاليم الدينية واإلنسانية التي جاء بها األنبياء كثري ٌة ومنها ما كان سبباً يف تنامي املشاعر االجتامعية البرشية
التي جعلت الناس أحياناً يدركون األمور حتّى وإن مل يرجعوا إىل املبادئ واألصول الدينية ،وهذه الظاهرة النفسية
كل من يعتنق الدين ويؤمن ببعثة األنبياء ،وستبقى مستقبالً بهذا الشكل.
الفريدة كانت وما زالت راسخ ًة لدى ّ
وميكن تليخص أه ّم املبادئ التي ر ّوجها األنبياء يف املجتمعات البرشية ضمن النقاط اآلتية:

 ) 1التعليم والرتبية
ديني ،واملعلّمون كانوا يزاولون مهنتهم التعليمية عىل أساس
التعليم يف األزمنة السالفة كان ذا طابعٍ ٍّ
دوافع دينية حالهم حال اآلباء الذين كانوا يؤ ّدبون أبناءهم عىل هذا األساس؛ وهذه الظاهرة االجتامعية
كانت سبباً يف الحفاظ عىل النزعة الدينية لدى املجتمعات البرشية أثناء مسريتها التكاملية لدرجة أنّها
أصبحت غري قادر ٍة عىل االستغناء عنها خالل شتّى العصور.

 ) 2احرتام العهد وامليثاق
بكل ٍ
تاكيد يع ّد ركناً أساسياً يف
الحياة االجتامعية عىل م ّر العصور مرهون ٌة باحرتام العهود واملواثيق ،وهذا األمر ّ
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التنصل عن التزاماتهم
الحضارة البرشية ،والدين بدوره قد تكفّل مبه ّمة تشجيع الناس عىل الوفاء بالعقود وعدم ّ
االجتامعية وما زال هذا الدور قامئاً عىل حاله وال بديل له ،بل سيبقى كذلك حتّى النهاية .ورغم أ ّن املفكّر ويِل
ديورانت يدرج يف ضمن الباحثني املناهضني للنزعة الدينية ،لك ّنه اعرتف بهذه الحقيقة يف كتابه (عرب من التأريخ)
فقال« :التعاليم الدينية جعلت املواثيق البرشية عبار ًة عن روابط محرتمة بني اإلنسان وربّه ،وعىل هذا األساس
كانت سبباً يف تحقيق التكافل واالستقرار».
الدين كان ظهريا ً قوياً للقيم األخالقية واإلنسانية يف املجتمعات البرشية وسيبقى إىل األبد صف ًة مالزم ًة لها
بحيث إنّها لو ج ّردت منه تصبح كالهواء يف ٍ
شبك.

 ) 3التح ّرر من القيود االجتامعية
ال أحد ينكر األثر األسايس لألنبياء يف مواجهة الظلم والطغيان ،والقرآن الكريم من جهته أكّد عىل هذا األمر يف
ٍ
ٍ
كهدف لبعثتهم وذكر قصصاً عديد ًة ص ّورت تلك املواقف
آيات ع ّدة ون ّوه عىل مساعيهم الحثيثة يف إقامة العدل
الشجاعة التي بدرت منهم يف التعامل مع الظلمة واملستب ّدين.
ٍ
مقوالت متباين ٍة تعكس واقع الطبقة
أ ّما رأي كارل ماركس وأتباعه بكون الدين والحكومة والرثوة ثالث
كالم فار ٍغ تف ّنده تلك الحقائق
الحاكمة املتسلّطة عىل رقاب الطبقة املضطهدة واملحرومة ،هو يف الحقيقة مج ّرد ٍ
التأريخية الثابتة التي ال غبار عليها.
الدكتور آراين هو أحد املفكّرين الذين ساروا عىل نهج كارل ماركس ،لذلك قال يف تربير النظرية املاركسية:
«الدين كان وما زال وسيل ًة بيد الطبقة النافذة والحكّام ،ألنّه يهدف إىل سحق الطبقة املحرومة التي أصبحت
متيض أوقاتها بالتسبيح والصليب وهي قابع ٌة تحت سطوة السالح» .من املؤكّد أ ّن اإلذعان لهذه املزاعم واألقاويل
كل تلك الحقائق التأريخية الثابتة التي ال ميكن إنكارها
ال يتس ّنى إال يف حال ٍة واحد ٍة ،أال وهي إغامض العني عن ّ
بتاتاً.
يل بن أيب طالب  Aالذي كان بطل السيف وأُسطورة العبادة ،مل يبادر يوماً إىل مقارعة الضعفاء
اإلمام ع ّ
واملحرومني ،بل تص ّدى للجبابرة واملستكربين ،فهو القائل لولديه« :أُ ِ
وصيك َُم ِب َت ْق َوى الل ِهَ ...وكُونَا لِلظَّالِ ِم خ َْصامً
ُوم َع ْوناً» [[[.التأريخ يشهد بأ ّن هذا الرجل الشجاع مل يضاهؤه أح ٌد يف قدرته وال يف عبوديته لله تعاىل،
َولِلْ َمظْل ِ
وأ ّن أعداءه جميعاً كانوا من الطغاة واألثرياء ،وما أروع كالم الدكتور عيل الوردي يف كتابه (مهزلة العقل البرشي)
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الرسالة رقم .47
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حينام قال إ ّن علياً بشخصيته نقض الفكر املاركيس من أساسه.
تنصله عن املبادئ
وميكن القول إ ّن فريدريش نيتشه فاق كارل ماركس يف فكره اإللحادي ،فهو إضاف ًة إىل ّ
بغض النظر عن كيفية تسخريها،
الدينية ،فقد نحا منحى عجيباً حينام ع ّد الق ّوة هي األساس يف التكامل البرشي ّ
فقد سلك مسلكاً متط ّرفاً يف هذه الرؤية املنحرفة لدرجة أنّه ع ّد الدين وازعاً للتخلّف وأكّد عىل رضورة الخالص
من الضعفاء ألنهم السبب يف االنحطاط الحضاري ،لذلك جعل منهج الغاب هو األساس يف التكامل البرشي؛ وهذه
الرؤية تتعارض بالكامل مع ما ذهب إليه ماركس الذي عارض النافذين يف املجتمع وع ّد األنبياء هم السبب يف
عرقلة الضعفاء إثر سعيهم الجتثاث الطبقات الحاكمة املرفّهة .فاأل ّول قال إ ّن الضعفاء هم الذين ابتدعوا الدين،
يف حني ذهب الثاين إىل عكس ذلك وقال إنّه من صناعة األقوياء!
فس التأريخ عىل أساس التضارب يف املصالح الطبقية من دون أن
الخطأ األ ّول الذي وقع فيه ماركس هو أنّه ّ
يأخذ الجانب اإلنساين بعني االعتبار [[[،وخطؤه اآلخر هو أنّه ع ّد الطبقة املحرومة وحدها وازعاً للتكامل ،كام أخطأ
يف زعمه أ ّن األنبياء يندرجون يف ضمن طبقة الحكّام .ا ّما الخطأ الذي وقع فيه نيتشه فهو ع ّده الق ّوة سبباً لتكامل
[[[
التأريخ ،لذلك قال إ ّن اإلنسان الكامل هو اإلنسان القوي فحسب وهو الذي له القابلية عىل صناعة التأريخ.

* سيجموند فرويد  1939 - 1856( Sigmund Freudم)
 الالشعورالشخصية اإلنسانية ذات بعدين ،أحدهام روحي واآلخر بدين ،ومن الطبيعي أن علم الطب يهت ّم بالبعد
يتول شؤون البعد النفيس.
البدين يف حني أ ّن علم النفس ّ
الطب بالذات ات ّسع نطاقه
العلوم البرشية يف العرص الحديث شهدت تط ّورا ً ملحوظاً يف شتّى املجاالت ،وعلم ّ
وتزايدت تفريعاته والعلوم املنضوية تحته كعلم األجناس البرشية ( )ethnologyوما شاكله من علوم نحن لسنا
يف صدد الحديث عنها هنا.
ٍ
جديد تحت عنوان (علم النفس  )psychologyيختلف اختالفاً كبريا ً عن
القرن املايض شهد ظهور علمٍ
العلوم النفسية السابقة لذلك أُطلق عليه عنوان (علم النفس التحلييل  ،)Psychoanalysisوهو يرتبط بالجانب
[[[  -لالطّالع أكثر ،راجع :علي دجاكام ،قيام وانقالب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ (باللغة الفارسية) ،الفصل المدون تحت عنوان (المجتمع
والتأريخ).
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .174 - 170
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جانب شعوري وآخر الشعوري،
توصل العلامء إىل أ ّن النفس لها
الالشعوري من النفس اإلنسانية وذلك بعد أن ّ
ٌ
فالجانب األ ّول قد حظي باهتامم العلامء منذ سالف العهود يف حني الجانب الثاين مل يكن معهودا ً لديهم آنذاك.
وقد يتساءل بعضهم عن الفرق بني الشعور (العقل الواعي) والالشعور (العقل الباطن) يف النفس اإلنسانية،
فحواسنا
لذلك نقول :الجانب الشعوري يف النفس اإلنسانية هو تلك القضايا النفسية التي ندركها ونعي وجودها،
ّ
عىل سبيل املثال تستشعر مبا يجول حولنا ،لذلك نحن عىل علمٍ بأ ّن أعيننا قادر ٌة عىل البرص ورؤية العامل املحيط
بنا ،ونعلم بأ ّن ذهننا له قابلية عىل االحتفاظ باملعلومات وهذا األمر بطبيعة الحال يرتاوح بني الضعف والق ّوة،
ٍ
شخص وآخر،
وربا تختلف األذهان بني
فتار ًة تبقى املعلومات راسخ ًة يف فكرنا وتار ًة أخرى تزول أو تتضاءلّ ،
الحب
فهناك النابغة والذيك واملغفّلّ ،
ولكل إنسانٍ بطبيعة الحال مجموع ٌة من الرغبات والنزوات ،ونفسه يكتنفها ّ
والبغض والخوف والرجاء ،وما إىل ذلك من مشاعر أخرى تطرأ عليها ،فنحن نشعر بها ونعلم أنّنا منتلك رغب ًة
ظل هذه األحاسيس.
جامح ًة ألجل بلوغ أعىل املراتب والدرجات يف ّ
اإلنسان يشعر أحياناً بالرضا وأحياناً أخرى ينتابه السخط وعدم الرضا ،وهو يدرك ذلك جيدا ً من دون الحاجة
ألن يرشده أح ٌد لكونه عىل علمٍ بغرائزه النفسانية ،لك ّنه عاج ٌز عن إدراك الجانب الالشعوري يف شخصيته ،فلديه
ٌ
خصال نفسي ٌة ال يعيها وال يدركها بأحاسيسه ومشاعره.

 ميزات الجانب الالشعوريالجانب الالشعوري يف النفس اإلنسانية له مزيتان أساسيتان ،إحداهام أنّه متسلّ ٌط عىل الجانب الشعوري ،أي
إ ّن الشعور رسعان ما يستجيب لالشعور حينام يأمره بيش ٍء ما ،لذلك ش ّبههام البعض مبعملٍ عظيمٍ يكون مح ّركه
املحوري يف داخل املبنى وسائر آالته اإلنتاجية يف الخارج أمام مرأى الناس ،وبطبيعة الحال فالناظر ال يشاهد إال
اآلالت الخارجية بحيث يتص ّور أنّها املحور األسايس لهذا املعمل ألنه يجهل وجود ذلك املح ّرك األسايس الكامن بني
الجدران والذي يع ّد أساساً يف حركة هذه اآلالت.
جانب
املزية األخرى للجانب الالشعوري هي أنّه أوسع نطاقاً من الجانب الشعوري الذي ال يشغل سوى
ٍ
يسريٍ من النفس اإلنسانية ،ولو أردنا املقارنة بينهام فمن الحري وصفهام بقطعة الثلج الكبرية التي تلقى يف املاء،
فقسمها األعظم يكون مستورا ً تحت سطح املاء وال يظهر منها إال جز ٌء يس ٌري ،ونحن بالطبع نشاهد فقط هذا
الجزء الظاهر؛ لذا ميكن تشبيه الجانب الالشعوري بالجزء الغارق تحت املاء والجانب الشعوري بالجزء الظاهر
يف األعال.
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وميكن القول إ ّن العرف منذ القدم كان يدرك وجود هذا الجانب يف النفس اإلنسانية لك ّنه مل يق ّيده بعنوانٍ
خاص ،لذلك نالحظ أ ّن غالبية األعراف االجتامعية تؤكّد عىل أ ّن اإلنسان الصامت أو امله ّمش قد يتّصف مبيز ٍ
ات
ٍّ
فائق ٍة وذكا ٍء خارقٍ ال يعيه أح ٌد إال عند حلول أم ٍر طارئ ،وهذه امليزة قد ال تكون مكنون ًة عىل سائر الناس فقط،
بل قد يكون صاحبها بنفسه غري مطّلعٍ عليها.

 الالشعور يف الكتاب والس ّنةالقرآن الكريم ونهج البالغة تض ّمنا إشار ٍ
ات إىل الجانب الالشعوري يف النفس اإلنسانية ،كام أ ّن بعض الحكامء
والعرفاء تط ّرقوا إليه يف ضمن نصوصهم وأشعارهم ،ونحن هنا لسنا بصدد تسليط الضوء عىل تفاصيل هذا
ٍ
املوضوع ،لذلك نكتفي بذكر آي ٍة قرآني ٍة
يل.A
وحديث لإلمام ع ّ
الرس هنا؟ وما هو
الس َوأَ ْخفَى» [[[.فيا ترى ما هو ّ
قال تعاىل يف سورة طهَ « :و ِإنْ تَ ْج َه ْر بِا ْل َق ْولِ َف ِإنَّهُ يَ ْعل َُم ِّ َّ
األمر الذي يكون أخفى منه؟ ال ّ
مـم يك ّنه اإلنسان يف نفسه ،لذا لو أنّه أخفى شيئاً تحت
شك يف أنّه ال يش ٍء أخفى ّ
رسه يبقى مستورا ً ما مل يُبح به بنفسه .مح ّمد بن مسلم سأل اإلمام
الرتاب فال يُستبعد أن يعرث عليه اآلخرون ،لك ّن ّ
[[[
ثم أُنسيته».
رس ما كتمته يف نفسك ،وأخفى ما خطر ببالك ّ
جعفر الصادق Aعن تفسري هذه اآلية ،فقال« :ال ّ
يل Aلكميل بن زياد واملعروف بـ (دعاء كميل) تض ّمن العبارة اآلتيةَ « :فأَ ْسأَلُكَ
الدعاء الذي علّمه اإلمام ع ّ
السا َع ِة ك َُّل ُج ْرم أَ ْج َر ْمتُهُ  ...أَ ْخ َف ْيتُهُ أَ ْو أَظْ َه ْرتُهُ َ ،وك َُّل
بِالْ ُقدْ َر ِة الَّتي َقدَّ ْرتَها ...أَنْ تَ َه َب يل يف ه ِذ ِه اللَّ ْيلَ ِة َويف ه ِذ ِه ّ
ل َم َع َجوارِحي َوكُ ْن َت
َس ِّي َئة أَ َم ْر َت بِإثْباتِ َها الْ ِكرا َم الْكاتِب َني الَّذي َن َوكَّلْ َت ُه ْم ِب ِحف ِْظ ما يَكُونُ ِم ّني َو َج َعلْ َت ُه ْم شُ ُهوداً َع َ َّ
ل ِم ْن َورائِه ِْمَ ،والشّ ا ِهدَ لِام َخ ِف َي َع ْن ُه ْمَ ،و ِب َر ْح َم ِتكَ أَ ْخ َف ْيتَهُ َ ،و ِبفَضْ لِكَ َس َ ْتتَهُ ».
اَن َْت ال َّر َ
قيب َع َ َّ
عجيب وفيها أرسا ٌر
نستشف من هذه النصوص القرآنية والحديثية املباركة أ ّن النفس اإلنسانية مضام ٌر
ّ
ٌ
وجل ،وهذه األرسار هي التي أطلق عليها
مكنون ٌة عىل اإلنس والج ّن وحتّى املالئكة بحيث ال يعلم بها إال الله ع ّز ّ
العلم الحديث عنوان (الالشعور).
وقد طرحت مجموعة من اآلراء والنظريات حول هذا الجانب من النفس اإلنسانية ،وسنسلّط الضوء هنا عىل
نظرية عامل النفس الشهري سيجموند فرويد.
[[[  -سورة طه ،اآلية .7
[[[  -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،4ص .179
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 نظرية فرويد حول الالشعورسيجموند فرويد يع ّد الرائد يف علم النفس التحلييل وقد أكّد عىل أ ّن جميع القضايا الالشعورية منبثق ٌة يف
األساس من قضايا شعورية ،فهي يف بادئ األمر كانت ح ّدا ً فاصالً بني الشعور والالشعور لك ّنها بعد ذلك استرتت
خاصاً أوسع نطاقاً وأكرث تفاصيالً من العامل الشعوري .ويعتقد
يف الجانب الالشعوري ،وشيئاً فشيئاً ك ّونت لها عاملاً ّ
غيت مستق ّرها بعد أن
فرويد أ ّن هذه العنارص قد استرتت يف الجانب الالشعوري بعد أن نبذها الشعور ،فهي قد ّ
كبح اإلنسان رغباته ونزواته وحال دون ظهورها وكأنّه أسدل عليها حجاباً ،كام أ ّن لألعراف والتقاليد االجتامعية
تجل بعض العنارص الشعورية لدى اإلنسان ،فحينام يشعر بالسخط
حظّاً يف هذا املجال ألنها تحول دون ّ
واالستياء إزاء أحد األمور فهو يصبح عاجزا ً عن السيطرة عىل نفسه وال يتمكّن من تهدئة روعه.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن فرويد ركّز اهتاممه عىل الجانب الجنيس من الشخصية اإلنسانية ،ومن جملة ما
قاله إ ّن الظروف االجتامعية يف بعض األحيان ال تسمح للفرد بتلبية رغباته الجنسية التي تراود هاجسه فيضط ّر
لكبحها يف نفسه وتناسيها؛ فهو حينام يشاهد س ّيد ًة جميل ًة يف الشارع ّ
يرف لها قلبه فتتابعها عيناه ،لكن يكتنفه
شعو ٌر بأنّه عاج ٌز عن الظفر بقلبها وال حتّى االرتباط بها لكونها محظور ًة عليه ،لذا ال يجد حيل ًة سوى تجاهلها
ونسيانها كيفام كان؛ ولك ّنه يف الحقيقة غري قاد ٍر عىل ذلك أل ّن تجاهل هذا األمر أو نسيانه ليس باختياره وال
ميكن أن يتحقّق بإرادته ،فهو قد اضط ّر للتظاهر بذلك بعد الضغوط االجتامعية التي تع ّرض لها ،اذ أدركت نفسه
أ ّن هذا الهدف صعب املنال يف ضمن وعاء الشعور فبادرت إىل تهميشه وقولبته يف وعا ٍء آخر هو وعاء الالشعور
كل يش ٍء يركن فيه ومينعه من الظهور بشكلٍ مبارشٍ؛ ولك ّنه يف الواقع غري قاد ٍر عىل مواصلة هذا
الذي يكبت ّ
ويتجل بهيئ ٍة
ّ
الكبح حتّى النهاية ،فال ب ّد من أن تحني تلك اللحظة التي يزيح فيها النقاب عن وجهه الحقيقي
مطلوب للعدالة يته ّرب من ٍ
بلد إىل آخر ويقوم بتغيري هيئته بني الفينة واألخرى ويتنقّل
شخص
أخرى وكأنّه
ٌ
ٌ
بوثائق مز ّورة يك ال يت ّم التع ّرف عليه ،لك ّنه مع ذلك يرغب بالعودة إىل موطنه األ ّول ،فام العمل يا ترى؟! بطبيعة
الحال ال حيلة له سوى وضع قنا ٍع عىل وجهه أو تغيري صورته ووثائقه الثبوتية يك يعود آمناً بشخصي ٍة أخرى ،إذ
يف غري هذه الحالة س ُيلقى القبض عليه وال يتمكّن من تحقيق هدفه املنشود.
رص منبوذ ًة من قبل الجانب الشعوري،
كام ذكرنا آنفاً فإ ّن سيجموند فرويد ع ّد معظم الحاالت الالشعورية عنا َ
وقال إنّها يف بادئ األمر كانت ذات مرتب ٍة حيواني ٍة متدني ٍة ،ومن ث ّم مل تجد ب ّدا ً من الظهور مبظه ٍر ٍ
جديد كتجلّيها يف
ٍ
ملؤسس ٍة خريي ٍة
إطار مفاهيم أخالقية ،فحينام ترتسم إحدى العواطف يف نفس اإلنسان كرغبته يف تقديم
إعانات ّ
تغيت هيئتها السابقة وتقولبت يف إطا ٍر ٍ
جديد.
أو التط ّوع للعمل فيهاّ ،
تتجل إثر ذلك جوانبه الالشعورية بعد أن ّ
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هذا املفكّر ال يعتقد بأصالة املبادئ اإلنسانية ،لذلك قال إ ّن ذات اإلنسان التي يُ ّدعى رفعتها وسم ًوها ليست
سوى رو ٍح حيواني ٍة منبوذ ٍة يف الجانب الالشعوري (العقل الباطن) ،لذلك فهي محتفظ ٌة بهذه امليزة الحيوانية
مـم يعني أنّها حافظت عىل أصالتها
وتجلّيها يف الجانب الشعوري ال يتع ّدى كونه صور ًة مزيّق ًة لحقيقتها ّ
ٍ
جديد فحسب .إذن ،نظرية فرويد تندرج ضمن النظريات الغربية التي احتقرت
الحيوانية وظهرت مبظه ٍر
اإلنسانية وه ّمشتها بالكامل.
بأي شكلٍ آخر ،ونحن املسلمون أيضاً
نعم ،هذا هو النهج الفكري للس ّيد فرويد وال ميكن تربير نظريته ّ
لدينا أبو ذر الغفاري ومعاوية بن أيب سفيان ،ولومومبا وموىس تشومبي ،والنبي موىس Aوفرعون؛ وقد زعم
بعضهم أنّه ال فرق بني الصحايب التقي الجليل أيب ذر الغفاري والفاسق ّ
الضال معاوية بن أيب سفيان ،وال بني
الحق وفرعون الداعي إىل الباطل! فيا ترى هل أ ّن
النبي موىس Aالداعي إىل ّ
لومومبا وموىس تشومبي ،وال بني ّ
هذه الشخصيات عىل ح ٍّد سواء من الشأن واملقام؟! فهل أ ّن أهداف أيب ذر اإلصالحية هي نفس أهداف معاوية
الجائرة؟! وهل طمح لومومبا إىل تحقيق ذات األهداف التي رام تحقيقها موىس تشومبي؟! وهل أ ّن مساعي
النبي موىس Aهي نفس مساعي فرعون؟! أَميكن ع ّد النزوات الحيوانية لدى معاوية ولومومبا وفرعون بأنّها
قد نبذت من قبل الجانب الشعوري لتقبع يف الالشعور ومن ث ّم تظهر يف حلّ ٍة جديد ٍة بصفتها مبادئ إنسانية
الحق يف املجتمع؟! بطبيعة الحال رفض علامء علم النفس التحلييل هذه
تح ّررية تهدف إىل إقرار العدل وإحقاق ّ
فسه فرويد.
يفسوا الجانب الالشعوري كام ّ
املزاعم من أساسها لكونهم مل ّ

 نظرية كارل يونج حول الالشعورعامل النفس الشهري كارل يونج هو أحد تالمذة سيجموند فرويد ،حيث ات ّفق معه عىل صعيد وجود الجانب
[[[
سه بشكلٍ آخر ،فقد خالف أستاذه فرويد يف ع ّده الجانب الالشعوري لدى
الالشعوري لدى اإلنسان إال أنّه ف ّ
اإلنسان أنه مك ّو ٌن من قضايا نبذها الجانب الشعوري لديه.
يقول يونج إ ّن الفطرة متثّل جانباً من الالشعور لدى البرش ومن ثم فهي تع ّد إحدى الركائز األساسية إلنسانية
تتجل يف إطار مشاعر تحفّز اإلنسان عىل األخالق والعبادة واملو ّدة ،وتدعوه إىل العمل عىل إحقاق
اإلنسان ،اذ ّ
الحق وإقامة العدل ،وترغّبه مبحبّة الجامل .إذن ،يرى هذا املفكّر أ ّن جميع املشاعر اإلنسانية متق ّوم ٌة عىل فطرته
ّ
املستودعة يف باطنه ضمن شخصيته الالشعورية ،وهي موجود ٌة لدينا قبل تلك القضايا الشعورية ،أي إنّها ليست
منبوذ ًة كام قال فرويد.
[[[  -جميع علماء النفس المعاصرين يتّفقون على امتالك اإلنسان شعورا ً باطنياً ،وهو الذي يطلق عليه (الالشعور).
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الالشعور بنا ًء عىل ما ذكر مك ّو ٌن من جانبني أساسيني ،هام:
اجلانب ّ
األول :العنارص الفطرية األساسية التي استودعها الله تعاىل يف أنفسنا ،وهي موجود ٌة قطعاً وال
ب ّد من تنميتها.
اجلانب الثاني :العنارص الفطرية املنبوذة من قبل الجانب الشعوري.
العلامء املعارصون مجمعون عىل ات ّصاف النفس اإلنسانية ببعدين ،أحدهام شعوري واآلخر الشعوري ،وال
[[[
خالف يف أ ّن البعد الالشعوري هو املح ّرك للجانب الشعوري ونطاقه أكرث سع ًة منه.

 التلقنيالتلقني أمىس اليوم واحدا ً من أه ّم املسائل يف مجال علم األرواح ألنه ميثّل جانباً أساسياً يف الالشعور اإلنساين،
الخاصة .مبا أ ّن النفس اإلنسانية الواعية تبدي مقاوم ًة
فعىل أساسه يت ّم تلقني الروح اإلنسانية ببعض املفاهيم
ّ
يرتسخ فيها وهي يف عامل املنام،
إزاء بعض املفاهيم
ّ
الخاصة ،فهي بطبيعة الحال ال تتأث ّر بها ،إال أ ّن هذا التأثري ّ
لذلك شاعت ظاهرة التنويم املغناطييس التي يت ّم من خاللها حقن الذهن بهذه املفاهيم يك تستق ّر يف جانبة
الالشعوري ألن اإلنسان يف هذه الحالة ال يبدي ر ّدة فعلٍ تجاهها؛ لذا فهو حينام يصحو ويعود إىل رشده ال يتذكّر
مـم أُلقي يف ذهنه.
شيئاً ّ

يقول املفكّر جوستاف لوبون« :أردت أن أُج ّرب ما إن كانت مسألة تلقني املعلومات يف الذهن الالشعوري
صحيح ًة أو ال ،فحرضت جلس ًة قاموا فيها بتنويم فتا ٍة مغناطيسياً ولقّنوها مبا أمرتهم به ،حيث قالوا لها ّإن
أيام
واعدتها يف يوم كذا ويف ساع ٍة محدّ د ٍة عند أحد املفرتقات يك أُجيبها عن أحد األسئلة العلمية .بعد عدّ ة ٍ
من هذه الجلسة اتّصلت يب هذه الفتاة وقالت :يا أُستاذ ،لدي ٌ
سؤال .وكان سؤالها نفسه الذي لُقّنت به أثناء
التنويم املغناطييس بعد أن استق ّر يف ذهنها الالشعوري ،حيث استعادته يف ذهنها الشعوري دون أن تعي بأنّ
اآلخرين قد لقّنوه لها».
الطب الحديث ،أصبح وسيل ًة لعالج كثري
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن العالج النفيس الذي هو اليوم أحد فروع ّ
[[[  -لو قلنا إ ّن الجانب الشعوري لدى اإلنسان بحجم بحير ٍة ،فجانبه الالشعوري يكون كالمحيط.
لالطّالع أكثر ،راجع :مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص  / 938ج  ،13ص  / 392 - 392ج  ،4ص  / 46ج  ،3ص 384
.386 -
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ٍ
صعيد واسعٍ.
من األمراض بأساليب عدة منها التلقني الذي شاع عىل

[[[

 اآلثار العلمية التي ترتّبت عىل اكتشاف الروح الالشعوريةبعد أن اكتشف العلامء الجانب الالشعوري يف النفس اإلنسانية ،اتّسع نطاق البحوث العلمية حوله وشاعت يف
جميع أرجاء العامل ،لذلك ترتّبت عليه آثار ونتائج عديدة ميكن تلخيصها مبا يأيت:

أ ّوالً :إثبات أصالة الروح
مفروض يف الروح اإلنسانية وال غبار عليه ،وبعد اكتشافه ترتّبت عليه
أكّد الباحثون عىل أ ّن الالشعور أم ٌر
ٌ
كثري من اآلثار النفسية والعلمية .أ ّما من الناحية العلمية فيمكن تلخيص هذه اآلثار يف ضمن نتيجتني أساسيتني،
إحداهام ترتبط بالقضايا اإلبستمولوجية ،واألخرى ت ّم تقريرها كام يأيت:
توصل العلامء إىل أ ّن العوارض التي تطرأ
إثبات أصالة الروح بشكلٍ يفوق ما كان يُتص ّور سابقاً وذلك بعد أن ّ
عىل الذهن يف عامل الالشعور ال صلة لها بالنسيج العصبي يف بدن اإلنسان .سيجموند فرويد يعتقد بأ ّن كثري من
الحاالت الجنونية ال تكون ناشئ ًة من أمر ٍ
اض عصبي ٍة ،بل منشؤها الشعوري ،حيث يقال أحياناً إ ّن فالناً قد أُصيب
بالجنون من ش ّدة اله ّم واملعاناة ،وهذه حال ٌة حقيقي ٌة تكتنف بعض الناس ،فبعد أن يصابون بنو ٍع من الخبل
أي خللٍ يف أعصابهم إال أنّهم مع ذلك يالحظون
تنتهي همومهم ،وعندما يفحص األطباء هؤالء املرىض ال يجدون ّ
رصفاتهم الجنونية ويرونها رأي العني .يا ترى ما السبب يف ذلك؟ إ ّن هؤالء يتع ّرضون أحياناً إىل مصائب عظيمة
ت ّ
ال تطيقها أنفسهم ،وهنا ينشط الجانب الالشعوري لديهم فيوجد خلالً يف الجانب الشعوري.
اإلنسان يف عامل الوهم والخيال يلج يف مضام ٍر يجعله يتص ّور بعض الحقائق أوهاماً ،فلو كان أحد أح ّبائه قد
ٍ
ّ
توف مثالً ،نجده ال يص ّدق ذلك بحيث يتص ّور أنّه ما زال حيّاً؛ وقد التقيت شخصياً
بأشخاص من هذا النمط وفيهم
أي إنسانٍ سليمٍ  ،لكن مع ذلك لديه حال ٌة من الخبل.
من هو ذو ذكا ٍء خارقٍ حاله حال ّ
باطني فحواه أ ّن
الخاص وهو ينشأ من ندا ٍء
القلوب هي األخرى تصاب بالجنون أحياناً ،فالجنون له عامله
ّ
ٍّ
ادي .أحد
سبب للمعاناة وواز ٌع ملصائب ج ّمة؛ لذا ال ب ّد من اللجوء إىل الجانب الالشعوري بشكلٍ الإر ٍّ
شعورا ً ما ٌ
األشخاص الذين ابتلوا بهذا الداء وطغت عىل حياته التخيالت واألوهام ،كان يتص ّور أنّه كلّام يصاب ٍ
عضوي
مبرض
ٍّ
[[[  -كتاب (العالج الروحي) المد ّون باللغة الفارسية تحت عنوان (تداوي روحي) يتض ّمن مباحث مبسوطة حول هذا الموضوع ،وهو من
تأليف الباحث المسلم حسين كاظم زاده الذي هاجر من إيران إلى سويسرا واعتزل الناس في إحدى القرى هناك قبل مائة عامٍ تقريباً بغية
إجراء بحوثه العلمية حول الموضوع المذكور.
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يجب عليه أن ينذر بأن يأكل اللحم املشوي إذا ما شفي.
يل وإدراك
إذن ،النتيجة األوىل الكتشاف الجانب الالشعوري لدى اإلنسان هي ثبوت أصالة الروح بشكلٍ ج ٍّ
مـم ي ّدعيه املا ّديون الذين أوعزوا الحاالت النفسية إىل الفعل
العلامء أ ّن النفس اإلنسانية أكرث عمقاً وسع ًة ّ
واالنفعال الكيميايئ يف النسيح العصبي للبدن .أ ّما النتيجة الثانية فهي مرتبط ٌة بالجانب اإلبستمولوجي.

ثانياً :إثبات وجود الجانب الالشعوري بواسطة العالمات الدالّة عليه
الوعي يعني (الغيب) بالنسبة إىل (الشهادة) ،والنفس الالشعورية هي غيب وجود اإلنسان [[[.ع ّرفنا الغيب
والشهادة سابقاً كام يأيت :الشهادة هي البدن والغيب هو النفس (النفس الشعورية) ،ويف عرصنا الحارض ثبت أ ّن
روح  -غيب  -أيضاً وهذا الغيب هو النفس الالشعورية بذاتها.
اإلنسان ليس بدناً  -شهادة  -فحسب ،بل لديه ٌ
بحواسنا الظاهرية ،يف حني نشهد أنفسنا بشعورنا الباطني؛ ولكن كيف ميكننا إدراك
نحن نستشعر أبداننا
ّ
نفسنا الالشعورية؟ فهل متكّن سيجموند فرويد وأمثاله من اكتشاف النفس الالشعورية يف مخترباتهم التجريبية؟
إ ّن غاية ما يستطيعون فعله يف مخترباتهم هو اكتشاف جسامنية اإلنسان وليس روحانيته ،أل ّن الروح ال ميكن
اكتشافها يف املخترب ولح ّد اآلن مل ي ّدع أح ٌد أنّه متكّن من ذلك .وإذا قيل إ ّن فرويد وأمثاله متكّنوا من اكتشاف
الروح عن طريق استشعارها يف أنفسهم ،ففي هذه الحالة تصبح من سنخ النفس الشعورية.
توصل العلامء إىل وجود الالشعور تدريجياً استنادا ً إىل تلك العالمات التي الحظوها يف عامل الشعور ،وال
ّ
حل للغز
س ّيام ما يطرأ عىل اإلنسان يف عامل الرؤيا؛ وعىل هذا األساس أمىس عامل الرؤيا بالنسبة إىل فرويد مفتاح ٍّ
النفس الالشعورية ،اذ متكّن عىل أساسه من إدراك أ ّن اإلنسان ميتلك نفساً الشعوري ًة ال ميكن اكتشافها باملجهر
وال بالشهود الباطني ،أي إنّه أدركها عىل ضوء مبادئ علم النفس.
إذن ،العالئم مبجملها أثبتت أنّنا منتلك غيباً وباطناً الشعورياً ،ولكن ما هي حقيقة هذه املعرفة يا ترى؟ إنّها
معرفة العالمات الدالّة عىل وجود الجانب الالشعوري ،اذ جعل الله سبحانه وتعاىل للذهن اإلنساين خصوصي ًة
ٍ
عالمات يتمكّن من خاللها اكتشاف الباطن الكامن ورائها ،وهذا
يتمكّن عىل أساسها من ع ّد مشاهداته ومشاعره
ال يعني أنّه استشعر فاكتشف الغيب من الشهادة .لبيان املوضوع نذكر املثال اآليت :كوكب نبتون مل يت ّم اكتشافه
أل ّول م ّر ٍة عن طريق التلسكوب ،بل قبل ذلك اكتشفه عامل ٍ
ٍ
ورياضيات ،فحينام كان يرصد حركة املنظومة
فلك
الشمسية شاهد منطق ًة يف الفضاء وتوقّع وجود مدا ٍر ألحد الكواكب السيارة فيها ،إذ ليس من املمكن أن تكون
وجل يخلق اإلنسان ويجعله من أعظم آياته.
[[[  -يمكن ع ّد هذا األمر واحدا ً من األسباب العديدة التي جعلت الله ع ّز ّ
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هذه املنظومة العظيمة مك ّون ًة من الكواكب السيارة التي نشاهدها فقط؛ أي إنّه اكتشف كوكب نبتون يف بادئ
األمر بشكلٍ
نظري عىل أساس العالئم والقرائن ،ث ّم ظهرت التلسكوبات املتط ّورة فأثبتت ص ّحة نظريته.
ٍّ

النبي إبراهيم
 -مقارن ٌة بني معرفة ّ

A

واملنهج املعريف لعلامء النفس
يا ترى ما الفرق بني خليل الله إبراهيم  Aوبني سيجموند فرويد وسائر علامء النفس يف العامل؟ وما الفرق
بينه وبني العامل الذي اكتشف الكوكب نبتون؟
العلامء املا ّديون وعلامء النفس مل يكتشفوا إال جانباً يسريا ً من العامل والنفس اإلنسانية ،فسيجموند فرويد
اكتشف الجانب الالشعوري يف اإلنسان ومكتشف كوكب نبتون أدرك وجود جز ٍء يف املنظومة الشمسية؛ إال أ ّن
خليل الله اكتشف الكون بأرسه ،اذ مل يسلّط أنظاره عىل روح اإلنسان فحسب وال عىل الشمس والقمر والكواكب،
بكل ما فيه من مك ّونات وأدرك أنّه يستبطن أمورا ً غيبي ًة مكنون ًة علينا.
بل راقب عامل الطبيعة ّ
ٍ
قابليات محدود ًة ميكن أن تقهر،
يف بادئ األمر تأ ّمل خليل الله إبراهيم  Aيف نفسه فأدرك أنّه ميتلك
واستيقن بوجود ما يسيطر عليه ويح ّركه سواء شاء أم أىب ،حيث أوجده وأنشأه وسيأخذ بيده نحو مراحل
متق ّدمة يف الحياة حتّى يبلغ س ّن العجز والكهولة؛ وهذا اليقني غرس يف نفسه شعورا ً بوجود قدر ٍة عظيم ٍة تحكم
مبنأى عن الناس ويف ٍ
كهف مل ير فيه السامء
وتسيه مبشيئتها وإرادتها .أمىض هذا اإلنسان الورع حياته ً
الكون ّ
ٍ
الرب العظيم ،لك ّنه رسعان ما شاهد
ومك ّوناتها طوال
سنوات ،وحينام خرج منه ورأى أحد النجوم تص ّور أنّه هو ّ
الرب العزيز
أفوله فاستاء وعلم أنّه عىل خطأ يف تقييمه ،وهكذا بالنسبة إىل القمر والشمس ،فأدرك بعد ذلك بأ ّن ّ
يجب وأن ال يفارق عبده أبد اآلبدين ،لذلك آمن بالله الواحد الق ّهار الذي ال تدركه األبصار وال يشاركه أح ٌد يف
ُوت
يم َملَك َ
ملكه؛ وقد وصف الكتاب الحكيم حاالته النفسية يف اآليات اآلتية
ٍ
بأسلوب رائعَ « :وكَ َذلِكَ نُرِي إِ ْب َرا ِه َ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َولِ َيكُونَ ِم َن الْ ُمو ِق ِن َني * َفل ََّم َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى كَ ْوكَ ًبا ق ََال َه َذا َر ِّب َفل ََّم أَف ََل ق ََال َل أُ ِح ُّب
َّ
ْال ِفلِ َني * َفل ََّم َرأَى الْ َق َم َر بَا ِزغًا ق ََال َه َذا َر ِّب َفل ََّم أَف ََل ق ََال ل ِ َْئ ل َْم يَ ْه ِد ِن َر ِّب َلَكُونَ َّن ِم َن الْ َق ْو ِم الضَّ الِّ َني * َفل ََّم
ُشكُونَ * ِإ ِّن َو َّج ْه ُت َو ْجه َِي
َرأَى الشَّ ْم َس بَا ِز َغ ًة ق ََال َه َذا َر ِّب َه َذا أَك َ ُْب َفل ََّم أَ َفل َْت ق ََال يَا َق ْو ِم ِإ ِّن بَرِي ٌء ِم َّم ت ْ ِ
[[[
الس َم َو ِ
ش ِك َني».
ات َو ْالَ ْر َض َح ِنيفًا َو َما َأنَا ِم َن الْ ُم ْ ِ
ِللَّ ِذي َف َط َر َّ
ٌ
اختالف بني األسلوبني املعرفيني اإلبراهيمي والفرويدي ،وإنّ ا
من الناحية اإلبستمولوجية البحتة ،ليس هناك
[[[  -سورة األنعام ،اآليات  75إلى .79
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الفرق كام ٌن يف املوضوع فقط؛ فاملعرفة اإلبراهيمية ال تختلف عن معرفة عامل الفلك أو أيّة معرف ٍة أخرى من
مختلف .إنّنا من خالل آثار العلامء نتع ّرف عىل
حيث كونها معرفةً ،فاملاهية املعرفية هنا واحد ٌة لك ّن املوضوع
ٌ
املنظومة الشمسية ومك ّوناتها ،كام ندرك وجود الجانب الالشعوري يف أنفسنا اعتامدا ً عىل الجانب الشعوري فيها،
يف حني أ ّن هدف األنبياء هو تعميق شعور اإلنسان وصقله.
االختالف بني العلم والدين هو أ ّن األ ّول يهدف إىل توسيع نطاق املعارف لدى اإلنسان [[[،يف حني الثاين فضال
عن هذا الهدف فقد جاء ليؤكّد للبرشية وجود معرف ٍة عميق ٍة فياموراء هذه املعرفة الظاهرية وأ ّن هذا العامل
الرحب ليس سوى نطاقٍ ض ّيقٍ مقابل عامل الغيب الذي ال تح ّده حدو ٌد ،وكام قيل فهو كحلق ٍة يف فالة؛[[[ فاألنبياء
[[[
أرشدونا لعظمة هذا الكون وأثبتوا لنا أنّه يفوق التص ّور البرشي ويرقى عىل الحدود الضيّقة.

 نشأة الديننقل عن سيجموند فرويد أنّه قال« :الدين وليدٌ لخوف اإلنسان وليس لجهله ،وهو ليس ردّة فعلٍ عىل انعدام
فس هذا املفكّر النزعة الدينية كتفسريه لسائر النزعات
مقام
ال َّنظم كام أنّه ليس عامالً لنيل ٍ
اجتامعي» .لقد ّ
ٍّ
مـم يؤدّي
اإلنسانية ،لذا ع ّدها منبثق ًة من دافعٍ
جنيس ،فقال« :اإلنسان يواجه حرماناً جنسياً يف حياته االجتامعية ّ
ٍّ
إىل كبح غريزته الجنسية واستقرارها يف وعائه الالشعوري ،ويف هذه الحالة تحول القيود االجتامعية دون بروزها
لذلك تظهر بأشكال وأمناط أخرى ومن جملتها الدين .إذن ،الدين له جذو ٌر جنسي ٌة ال غري» .كام أوعز األخالق
والعلم إىل النزعات الجنسية أيضاً.
فيضمحل من الوجود متاماً؟
ّ
يتخل الناس عن الدين برأيك
لو كان فرويد ح ّياً وطرح عليه السؤال اآليت :متى ّ
ألجاب قائالً :أطلقوا العنان للرغبات الجنسية بحيث ال يبقى إنسا ٌن يعاين من الحرمان الجنيس ،وحينها سينتهي
تخل عنها،
الدين وال يبقى له أث ٌر يف الحياة البرشية .يف بادئ األمر تب ّنى فرويد هذه الفكرة ،لك ّنه رسعان ما ّ
ناهيك عن أ ّن تالمذته رفضوها أيضاً ،وهنا تثبت فطرية الدين ٍ
برضس قاطعٍ.

 ح ّرية الغرائزأحد االعرتاضات التي طرحت ض ّد الحجاب هو أنّه يتس ّبب يف رفع مستوى الرغبة الجنسية لدى الرجل
[[[  -العلم يزيد من نطاق معرفة اإلنسان من حيث الك ّم والمقدار ،في حين األنبياء زادوا من عمق هذه المعرفة ودقّتها.
[[[  -روي عن ابن عباس أنّه قال« :األرض في السماء األولى كحلق ٍة في فال ٍة».
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص 443 - 441 / 413؛ مرتضى مط ّهري ،شناخت در قرآن (باللغة الفارسية)،
ص .141 - 139
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ٍ
حريص عىل ما ُمنع ،فهو يسعى جاهدا ً
حينئذ للبحث عن ثغر ٍة إلشباع رغباته الجنسية.
واملرأة ،ومبا أ ّن اإلنسان
ٌ
كام قال أصحاب هذا االعرتاض أ ّن الكبت الجنيس يسفر عن حدوث خللٍ يف املنظومة النفسية ويتسبّب بحدوث
أمر ٍ
اض نفسي ٍة تؤ ّرق الرجل واملرأة عىل ح ٍّد سواء.
علم النفس الحديث وال سيّام مدرسة سيجموند فرويد الفكرية ،سلّطا الضوء بشكلٍ
أسايس عىل معاناة
ٍّ
البرشية من النقص والحرمان ،ومن جملة ما قاله فرويد عىل هذا الصعيد ما يأيت« :الفشل الذي يواجهه اإلنسان
ٍ
عقبات
يعود سببه إىل القيود االجتامعية ،لذا ال بدّ من إطالق العنان للغرائز الجنسية يك ال تواجه البرشية
توقعها يف مشاكل».
وباألخص الفشل الجنيس ،له نتائج وخيمة ومن املؤكّد هناك
صحيح أ ّن الفشل،
للر ّد عىل ما ذكر نقول:
ّ
ٌ
حدو ٌد اجتامعي ٌة مع ّين ٌة تق ّيد اإلنسان ومتنعه من تلبية جميع غرائزه ومتطلّباته الجنسية؛ لكن مع ذلك ال ميكن
يحل املشكلة ،بل يجعلها تتفاقم ويتسبّب بحدوث ٍ
أزمات حا ّد ٍة.
استئصالها بالكامل أو تجاهلها ،أل ّن هذا األمر ال ّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن إزالة القيود واجتثاثها من أصلها لدى التعامل مع الغريزة الجنسية وبعض الغرائز
األخرى ،يعني اجتثاث العشق مبعناه الحقيقي واستبداله مبشاعر جنسية ماجنة بحيث تتزايد إثر ذلك النزوات
الشهوانية مع تزايد املظاهر الجنسية واإلباحية.
ال يختلف اثنان يف أ ّن الح ّرية املفرطة وإطالق العنان للنزوات الجنسية يسفران عن تأ ّجج النزعات الشهوانية
الحيوانية يف نفس اإلنسان فيصبح مولعاً بها وحريصاً عىل تلبيتها بشكلٍ يفوق حاجته الطبيعية ،ومن ث ّم تصبح
حياته زاخر ًة بالفسق واملجون واإلباحة حاله حال امللوك الفسقة الذين شيّدوا قصورا ً وأروق ًة للغانيات العاريات
يف بالد الروم والعرب والفرس؛ يف حني أ ّن وضع حدو ٍد للملذّات والنزوات الجنسية يجعل من الرغبة يف الجنس
اآلخر شعورا ً سامياً وأنيقاً ،ومن ثم مييس العاشق مولعاً ولعاً حقيقياً مبعشوقه ويدرك حقيقة املبدأ واملنشأ ويفهم
واقع الف ّن واإلبداع ،بل ويدرك املفاهيم الفلسفية العليا.
ٌ
اختالف شاس ٌع بني العشق الذي أطلق عليه الحكيم ابن سينا عنوان (العشق العفيف) وبني العشق
هناك
يتجل بصورة نزو ٍة شهواني ٍة حيواني ٍة توجد لدى اإلنسان شعورا ً بالطمع يف متلّك الجانب اآلخر رغم
الجنيس الذي ّ
أنّهام حالتان نفسانيتان وال حدود لهام .العشق يف واقعه يغور يف عمق النفس اإلنسانية ويجعل قواها متمركز ًة
عىل أم ٍر ٍ
سطحي يب ّدد القوى النفسانية ويجعل صاحبه راغباً يف
واحد ،بينام النزوة الشهوانية ليست سوى أم ٍر
ٍّ
التن ّوع الجنيس واملجون الجامح فقط.
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الحاجات الطبيعية لدى اإلنسان عىل صنفني ،فمنها حاجاتٌ محدود ٌة وسطحي ٌة كاألكل والرشب والنوم بحيث
ميكن تلبيتها عن طريق أخذ الجرعة الكافية منها وإثر ذلك تزول الرغبة فيها ،وأحياناً قد يبالغ اإلنسان يف هذه
الجرعة لدرجة أنّه يشعر بالضجر وامللل منها .أ ّما الصنف اآلخر فهو ميثّل تلك الحاجات الطبيعية الراسخة الواسعة
حب الدنيا واملال واملقام .الغريزة الجنسية لها بُعدان ينطبقان عىل
التي تثري مشاعر اإلنسان وتح ّرك عواطفه ،مثل ّ
الصنفني املشار إليهام ،فهي من ناحي ٍة تعكس الصنف األ ّول ألنها عبار ٌة عن رغب ٍة جامح ٍة لتلبية حاج ٍة مل ّح ٍة ،ومن
ناحي ٍة أخرى تعكس الصنف الثاين ألن الذكر واألنثى ميتلكان مشاعر نفسانية إزاء بعضهام البعض.
كل مجتمعٍ يستهلكون مقدارا ً مع ّيناً من
وألجل بيان املوضوع بشكلٍ أفضل ،نذكر املقارنة اآلتية :الناس يف ّ
تقل عن
الطعام ،فالبلد الذي يبلغ عدد نسامته عرشين مليون إنسانٍ يجب وأن ميتلك ذخري ًة غذائي ًة كافي ًة ال ّ
فائض ،لذا نجد بعض
املستوى املطلوب وال تزيد عليه ،فلو تضاءلت لحدثت مجاع ٌة فيه ولو تزايدت ألصبح لديه ٌ
البلدان ترمي منتوجاتها الزائدة من القمح يف عرض البحار ألنها تفوق حاجتها! إذن ،مقدار املخزون الغذايئ يف
هذا املجتمع معلو ٌم بشكلٍ
نسبي ،ولكن لو سألنا :ما هو املقدار الكايف من املال إلشباع الرغبات املا ّدية للناس
ٍّ
يف هذا املجتمع؟ فهل هناك ح ٌّد ميكن بلوغه بحيث تتشبّع الرغبة يف جني املال وال يبقى أح ٌد يطالب مبا ٍل أكرث؟
بالطبع ال ميكن تحديد ح ٍّد لهذه الرغبة املالية وال ميكن القول إ ّن هناك مستوى مح ّدد يقف عنده اإلنسان وال
معيٍ،
يطالب بعده بأموال أكرث .وكذا هو الحال بالنسبة إىل العلم ،إذ ال ميكن إشباعه والتوقّف فيه عند ح ٍّد ّ
علم
لذلك قال رسول الله« :sمنهومانِ ال يشبعان،
وطالب مالٍ » ،فالعامل مهام تزايد علمه ال يتوقّف
طالب ٍ
ُ
ُ
للتوسع فيه ،وصاحب املال ال يكتفي مبا لديه وعاد ًة ما يحاول جني ثرو ٍة أكرث .وهذا األمر
عن البحث والتح ّري ّ
حب املناصب ،فاإلنسان يروم مقاماً أعىل حتّى وإن امتلك منصباً محرتماً ،وميكن القول إنّه كلّام
ينطبق أيضاً عىل ّ
بحب التملّك فهو ال يكتفي مبا لديه ويطمح إىل األكرث.
اكتنفت اإلنسان رغب ٌة ّ
جسمي واآلخر بد ٌّين ،وهي بطبيعة الحال محدود ٌة من
الغريزة الجنسية ذات بُعدين أساسيني ،أحدهام
ٌّ
الناحية الجسمية ،فالرجل مثالً ميكن أن يشبع رغبته الجنسية الجسمية من خالل مضاجعة امرأ ٍة أو أكرث ،لكن
ال ميكن تلبية متطلّبات العشق النفيس والرغبة الروحية بهذا الشكل ،بل له صور ٌة أخرى .ذكرنا آنفاً أ ّن الجانب
الروحي للنزعة الجنسية عىل نوعني ،أحدهام يطلق عليه (عشق) وهو نفس ذلك األمر الذي يطرحه الفالسفة،
جنيس بد ٌّين أو أنّه أم ٌر آخر
وال سيّام الفالسفة املتديّنون ،حيث طرحوا بحثاً حول ما إن كان هدفه الحقيقي
ٌّ
روحي .وهناك من قال إنّه قد يكون أمرا ً ثالثاً
وتوصلوا بالدليل الجازم إىل أنّه أم ٌر
ليس من هذا السنخ املا ّديّ ،
ٌّ
ٍ
أهداف غري جنسي ٍة .هذا املوضوع ليس محور بحثنا
ليس روحياً وال بدنياً ،بحيث يكون معنوياً يراد منه تحقيق
ٍ
وشخص
معي
فردي بحيث تتعلّق مبوضو ٍع ّ ٍ
الحايل ،ولكن نقول إ ّن هذه الرغبة النفسية دامئاً ما تتّصف
ٍ
بجانب ٍّ
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مح ّد ٍد بحيث تقطع ارتباطه مع الغري ،وهي تنشأ لديه إثر ما يعانيه من قيو ٍد وحرمانٍ  .وأ ّما النوع الثاين لهذه
بحب التملّك ،أو قد تكون مزيجاً
الرغبة الروحية فهو ّ
يتجل يف إطار نزو ٍة غريزي ٍة توجد لدى اإلنسان الشعور ّ
بحب التملّك؛ وهذا األمر هو الذي نجده لدى امللوك
من غريزتني ال حدود لهام ،هام الشهوة الجنسية والشعور ّ
واألمراء القدماء الذين عرف عنهم الفسق واملجون ،وكذلك نجده اليوم لدى بعض األثرياء ،بل وحتّى الفقراء يف
كل ٍ
واحد من هؤالء ال يكتفي بأنثى واحد ٍة
حب التن ّوع ،لذلك نجد ّ
عرصنا الراهن .هؤالء لديهم رغب ٌة جامح ٌة يف ّ
ويروم االستحواذ عىل غريها ،وحتّى لو امتلك العرشات من النساء اللوايت ه ّن طوع يديه فهو ال ّ
ينفك عن مطاردة
غريه ّن وتسخريه ّن خدم ًة لنزواته الجنسية ،ومن املؤكّد أ ّن هذه الرغبة الجامحة تنشأ يف تلك األجواء املحفوفة
بالفسق واملجون والتح ّرر املفرط الذي يت ّم من خالله هتك األعراف والتقاليد اإلنسانية والدينية ،لذا يطلق عليه
بأنّه نزو ٌة شهوانيةٌ.
يرسخ القابليات النفسية ويع ّزز ق ّوة التخ ّيل لدى اإلنسان ويغرس يف نفسه عبادة
قلنا سابقاً إ ّن العشق ّ
سطحي يب ّدد قابليات اإلنسان النفسية ويسوقه نحو املجون
الواحد األحد ،يف حني أ ّن النزوة الشهوانية هي أم ٌر
ٌّ
واالنحراف الجنيس.
رجل بهذه النزوة
النزوة الشهوانية ليس لها حدو ٌد تقف عندها وال ميكن إشباعها بالكامل ،لذا لو ابتيل ٌ
الجامحة وامتلك رواقاً بصفته حرمياً للنساء نظري ذلك الحريم الذي امتلكه هارون الرشيد وخرسو برويز،
يوم يضاجع واحد ًة منه ّن ،فهو ال يكتفي بهذا العدد وإن
وتواجدت فيه حسناواتٌ بعدد أيام السنة ويف ّ
كل ٍ
سنحت له الفرصة يف اقتناص حنساوات أخريات لفعل ذلك واحتجزه ّن يف حرميه .إنّه ال يقول اكتفيت وكأنّه
نار جه ّنم التي يقال لها هل امتألت فتقول هل من ٍ
ُول لِ َج َه َّن َم َهلِ
مزيد ،إذ قال تعاىل يف كتابه الكريمَ « :ي ْو َم نَق ُ
ا ْم َت َلْ ِت َوتَق ُ
ُول ه َْل ِم ْن َمزِي ٍد» [[[.يف هذه الحاالت ال ميكن إشباع الغريزة الجنسية عن طريق الكرثة العددية ،لذا
يصب الزيت عىل النار.
فمن يحاول تلبية رغبته الجامحة بهذا األسلوب كأنّ ا ّ
اإلنسان بطبيعته ال تقيّده حدو ٌد عىل صعيد رغباته النفسية ،فقد خُلقت ذاته وغُرست فيها رغب ٌة بالكامل
الالمتناهي ،لذلك نجدها ال تتوقّف عند ح ٍّد فيام لو اكتنفتها رغب ٌة بالقضايا املا ّدية وكلّام بلغت مرحل ًة فهي
تسعى إىل تجاوزها لبلوغ مرحل ٍة أخرى؛ ومن الخطأ مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن الحرمان هو السبب يف طغيان النفس األ ّمارة
والنزعات الشهوانية ،فسيجموند فرويد وأمثاله مـ ّمن قالوا بذلك قد نظروا إىل القضية من زاوي ٍة واحد ٍة وتجاهلوا
سائر زواياها؛ لك ّن العرفاء والو ّعاظ املسلمني أدركوا األمر الواقع ،ومن جملتهم الشاعر املرصي الشهري رشف
[[[  -سورة ق ،اآلية .30
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الدين الصنهاجي البوصريي صاحب قصيدة (الربدة) التي نظمها يف مدح خاتم األنبياء sوالتي تع ّد واحد ًة من
روائع األدب اإلسالمي ،حيث قال:
َفطمهُ َي ِ
ـب ال ِّرضا ِع ،وإنْ ت ِ
ـب َ
نفط ُم
عل * * * ُح ِّ
فس كالطِّفلِ إنْ تُهملهُ شَ َّ
ال َّن ُ
فس راغب ٌة إِذا َرغَّـب َتها * * * وإِذا تُـ َر ُّد إىل قليلٍ تَق َن ُع
ال َّن ُ
الخطأ الذي وقع فيه فرويد وأمثاله هو اعتقادهم بأ ّن السبيل الوحيد لتهدئة الغرائز هو االستجابة لها
والعمل عىل إشباعها من دون ٍ
قيد ومعيارٍ ،ألنّهم مل يلتفتوا إال إىل القيود واملحظورات وسلّطوا الضوء عىل النتائج
السلبية التي ترتت ّب عليها ،لذلك زعموا أ ّن كبت رغبة الغرائز يسفر عن انحرافها وجموحها؛ ومن هذا املنطلق
طرحوا فكرة تهدئتها وإشباعها عرب إطالق العنان لها بالكامل ،واملرأة حسب هذه النظرية لها الح ّرية التا ّمة يف
فعل ما تشاء ومواقعة من تشاء من الرجال ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الرجال! كام ذكرنا آنفاً فالسبب الذي
دعاهم ألن يتب ّنوا هذا الرأي هو تسليطهم الضوء عىل املوضوع من زاوي ٍة واحد ٍة وإهامل جوانبه األخرى،
كل الرغبات
يقل رضرا ً من كبتها ،فمن املؤكّد أنّه ال ميكن بتاتاً تلبية ّ
وال ريب يف أ ّن إطالق العنان للغريزة ال ّ
الشهوانية بشكلٍ مطلقٍ وهو أم ٌر بطبيعة الحال ال يتس ّنى لجميع الناس.
الحق أ ّن تهدئة الغريزة الجنسية يقتيض تحقّق رشطني ،أحدهام إشباعها مبقدار حاجتها الطبيعية ،واآلخر
ّ
الحذر من تهييجها بشكلٍ متواصلٍ ويف جميع األحيان واألماكن .ميكن تشبيه باطن اإلنسان ببرئ النفط ،فرغباته
كل لحظ ٍة ،وعىل هذا األساس
النفسية ترتاكم فيه كام يتج ّمع الغاز يف باطن برئ النفط الذي ال يُستبعد انفجاره يف ّ
ال ب ّد من تفريغ غازاته وإحراقها يف الخارج شيئاً فشيئاً ،وبالطبع ال ميكن إحراقها دفع ًة واحدةً .لذا ليس من
الصواب مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن السبيل الوحيد هو تلبية جميع املتطلّبات الجنسية لصاحب الغريزة والعمل عىل تهييجه
لتفريغها حتّى يت ّم إشباعها وتهدئتها دفع ًة واحدةً ،فهذا األسلوب ليس من شأنه بتاتاً تحقيق الطأمنينة الجنسية
لدى اإلنسان ،بل إ ّن نتائجه عكسي ٌة لكونه يزيد من مدى اضطرابه ويزعزع أحواله ناهيك عن أنّه يتسبّب يف
ولربا يوقعه يف محاذير ال مف ّر له منها ويرغمه عىل ارتكاب جرائم عديدة؛
عوارض جانبية نفسية ال حرص لها ّ
كام أ ّن تهييج الغريزة الجنسية ترتت ّب عليه نتائج وخيمة ال حرص لها ،كالبلوغ والشيخوخة املبكّرين.
لقد أدرك عرفاؤنا وعلامؤنا هذه الحقيقة قبل أن يدركها علامء النفس الذين نشؤوا وترعرعوا يف عرص العلم
حريص عىل ما ُمنع ،ولكن
صحيح أ ّن اإلنسان
والتط ّور التقني ،بل إ ّن غالبيتهم مل يدركوا هذه الحقيقة حتّى اآلن.
ٌ
ٌ
ال ميكن ع ّد هذا الكالم قاعد ًة مطّرد ًة دون ٍ
قيد أو ٍ
رشط ،فابن آدم بطبعه يرغب بتلك األمور التي ت ُحظر عنه
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حينام يتوفّر ما يش ّوقه إليها ،ولكن إن مل يُرغّب بها من األساس أو تكون رغبته فيها محدودةً ،فسوف تتضاءل
نزعته إليها.
املتعصبني يف طرح مسألة ح ّرية الغريزة الجنسية ،قد أدرك فيام بعد أنّه
سيجموند فرويد الذي يع ّد أحد
ّ
وقع يف خطأ فاد ٍح ،لذلك اقرتح تغيري مسريتها وتوجيهها يف مجرى آخر كتشجيع اإلنسان عىل االنهامك بالقضايا
العلمية والف ّنية كالرسم لكون التجربة واإلحصائيات أثبتت أ ّن التغايض عن القيود االجتامعية ينجم عنه تفاقم
األوضاع ويوقع اإلنسان يف أمر ٍ
اض نفسي ٍة سببها إطالق العنان للغريزة الجنسية؛ وال أحد يعرف السبب الذي دعا
فرويد ألن يذهب إىل هذا الرأي.
سابقاً كان الجهلة يخربون طالبهم األكرث جهالً منهم أ ّن االنحراف الجنيس الذي يطلق عليه اليوم عنوان
(املثلية) هو أم ٌر شائ ٌع يف البلدان الرشقية فحسب وذلك لعدم توفّر الفرص املناسبة للرجال يك يضاجعوا النساء
إثر القيود االجتامعية املفروضة عليهم ومبا فيها الحجاب اإلسالمي؛ ولكن رسعان ما أدرك العامل قاطب ًة بأ ّن هذه
الظاهرة الذميمة منترش ٌة بني الشعوب األوروبية بشكلٍ يفوق ما لدى الرشقيني أضعافاً مضاعفةً.
نحن نعتقد أيضاً أن عدم متكّن الرجال من مضاجعة النساء يؤ ّدي إىل االنحراف ،إال أنّنا يف الحني ذاته نؤكّد
حل هذه املعضلة عن طريق تيسري ظروف الزواج الرشعي ،ومن املؤكّد أ ّن ت ّربج النساء وإباحة
عىل رضورة ّ
ظرف كان يؤ ّدي إىل حدوث انحر ٍ
أي ٍ
مـم لو ت ّم تقييد الرجال جنسياً.
افات أكرث ّ
أنفسه ّن للرجال تحت ّ
لو كان كبت الغرائز يف البلدان الرشقية سبباً لالنحراف الجنيس واملثلية ،فاملجتمعات األوروبية شهدت
انحر ٍ
افات من هذا القبيل إثر النزعات الشهوانية الالمحدودة لدرجة أ ّن بعض البلدان أباحته بشكلٍ
رسمي ،ففي
ٍّ
جامهريي ،وهذا
مطلب
بريطانيا عىل سبيل املثال ت ّم تقنني هذه الظاهرة االنحرافية من قبل الربملان بداعي أنّه
ٌ
ٌ
األمر ميكن تشبيهه باالستفتاء الشعبي ،لذا ففي هذا البلد وبعض البلدان الغربية األخرى أصبحت املثلية بني
النساء والنساء والرجال مع الرجال أمرا ً طبيعياً وح ّقاً قانونياً.
ومن الجدير بالذكر أ ّن الفقراء واملحرومني يف البلدان الرشقية مل يكونوا سبباً يف انحراف امللوك واألثرياء
جنسياً ،وكام يقول العرب فهذا االنحراف قد انبثق يف بادئ األمر من بالط امللوك والسالطني[[[.

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مسأله حجاب (باللغة الفارسية) ،ص 122 - 112؛ مرتضى مط ّهري ،إنسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص 26؛ مرتضى
مط ّهري ،حقوق زن در إسالم (باللغة الفارسية) ،ص .408
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* إميل دوركايم  1917 - 1858( Emile Durkheimم)
إميل دوركايم هو عامل اجتامع فرنيس ورأيه بالنسبة إىل ظهور األديان يع ّد أحد أشهر اآلراء التي طرحت حتّى
اآلن ،وحسب علمنا بنظرياته فهو يذهب إىل القول بأصالة املجتمع وعدم أصالة الفرد ،مبعنى أ ّن املجتمع عبار ٌة
حقيقي مك ّونٍ من ع ّدة أفرا ٍد وليس تركيباً اعتبارياً.
تركيب
عن
ٍ
ٍّ
القضايا املركّبة إ ّما أن تكون اعتباري ًة أو حقيقيةً ،والنمط األ ّول هو سلسلة األشياء التي ترتبط مع بعضها
(كل) .مثالً
من دون أن تتج ّرد عن شخصيتها الفردية ال أن تندمج وتستحيل يف الشخصية العا ّمة التي هي ّ
فكل شجر ٍة بطبيعة الحال لها وجودها
نحن نطلق عىل مجموعة األشجار املرتاكمة يف منطق ٍة واحد ٍة (حديقة)ّ ،
املستقل وشخصيتها التي متتاز بها ،واألشجار املجتمعة مع بعضها هي التي تؤلّف الحديقة مبا هي حديقة ،لذا
ّ
لو مل تكن هذه األشجار موجود ًة ومجتمع ًة ملا وجدت الحديقة ،وحتّى إن مل تجتمع مع بعضها فهي ميكن أن
تكون موجود ًة مبفردها كشجر ٍة ليست يف نطاق حديق ٍة .فشجرة الكرز يف هذه الحديقة مثالً تبقى شجرة كر ٍز
وال تتج ّرد عن شخصيتها بحيث ال تزول حتّى وإن زالت جميع األشجار املجتمعة حولها ،وهي مع سائر األشجار
ال تندمج مع بعضها وال تستحيل ،بل تجتمع فقط لتك ّون تركيباً اعتبارياً ،وهو الغابة.
الكل بحيث تتج ّرد عن وضعها السابق بهذا
أ ّما األجزاء يف الرتكيب الحقيقي فهي تصهر شخصيتها يف شخصية ّ
الكل ،من قبيل الرتكيبات الكيميائية
تتجسد يف ماهية ّ
االندماج وتفقد ماهيتها الفردية لتكتسب ماهي ًة جديد ًة ّ
أو الطبيعية ،فجميع الرتاكيب يف الطبيعة هي من هذا السنخ ،فإذا افرتضنا املاء جسامً مركّباً عىل سبيل املثال،
وتغيت ماهيتهام ،وهذان
فهو حسب الدراسات والبحوث العلمية مرك ٌّب من عنرصين قد اتّحدا ً مع بعضهام ّ
العنرصان هام الهيدروجني واألوكسجني ،لك ّنها حينام يصبحان ما ًء يفقدان خصوصياتهام الغازية ،فاملاء ليس
حل جزيئات املاء
أوكسجيناً وال هيدروجيناً ،بل له ماهي ٌة ثالث ٌة قد استحالت فيهام هاتان املاهيتان .نعم ،ميكن ّ
وإرجاعه إىل عنارصه األساسية املركّب منها لك ّنه حينام يكون ما ًء فهو ذو ماهي ٍة مختلف ٍة بالكامل عن مك ّوناته
األساسية.
اعتباري؟ ال ّ
شك يف
حقيقي أو
مطروح أيضاً عىل صعيد املجتمع البرشي ،فيا ترى هل هو مرك ٌّب
هذا املبحث
ٌّ
ٌ
ٌّ
أنّنا لو عددنا بني آدم هم املعيار للمجتمع ،فهو بطبيعة الحال سيكون مركّباً اعبتارياً حاله حال الحديقة املك ّونة
فكل إنسانٍ فيه ال ب ّد من أن يتّصف بنفس تلك امليزات البيولوجية التي
من أشجار مرتاكمة إىل جانب بعضها ،لذا ّ
تف ّرد بها منذ أن ولد ،بل حتّى وإن وضع يف ٍ
كهف منذ والدته فهو سوف ينمو ويرتعرع بهذه امليزات البيولوجية
رغم عدم انخراطه يف رحاب املجتمع البرشي .نحن ال ننكر وجود بعض االختالفات بني اإلنسان االجتامعي
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كل ٍ
واحد منهام
واإلنسان االنزوايئ ،لك ّننا نقول إ ّن االختالفات املوجودة ليست ماهوي ًة بحيث ميكن تص ّور أ ّن بدن ّ
من سن ٍخ آخر يختلف عن نظريه.
ٍ
جهات ع ّد ٍة ،وال س ّيام من الناحية الروحية ،فشخصية الحيوان
من املؤكّد أ ّن اإلنسان يختلف عن الحيوان من
أقل تأثّرا ً من اإلنسان عىل الصعيد
تتجل يف بدنه فحسب ،لذلك نجده ّ
بجميع أبعادها النفسية وغري النفسية ّ
النفيس ،كام أ ّن جميع الحيوانات متشابه ًة إىل ح ٍّد ما من حيث الغرائز الحيوانية يف حني أ ّن شخصية اإلنسان لها
بُع ٌد ثقا ٌّيف نطلق عليه (بُعد روحي) ،وله بُع ٌد آخر مرتب ٌط بشخصيته وليس مباهيته .الفالسفة القدماء أيضاً تب ّنوا
فكرة أ ّن اإلنسان يختلف عن الحيوان الذي يولد مع جميع غرائزه الطبيعية ،فهو يبرص النور بفطرته التي لها
خاص ٌة مستودع ٌة فيها ،أي إنّه ذهنه مل ّق ٌن بنزعاته الغريزية؛ ويرى بعض منكري الفطرة أ ّن اإلنسان يولد
ميزاتٌ ّ
ٍ
قابليات تناظر
وذهنه صفح ٌة بيضاء تنقش عليها التجربة ما تشاء .القائلون بالفطرة يعتقدون بأ ّن اإلنسان ميتلك
تلك القابليات املوجودة يف بذور النباتات ،وهذا الكالم يشابه إىل ح ٍّد ما رأي الذين أنكروا الفطرة اإلنسانية وقالوا
ستتجل مستقبالً عىل وفق ما يكتب عليها يف بادئ األمر،
ّ
بأ ّن النفس كاللوحة السوداء يف باكورة والدتها ،أي إنّها
فإن نقش عليها قرآ ٌن ستصبح الشخصية بشكلٍ وإذا نقش عليها كال ٌم بذي ٌء ستميس بشكلٍ آخر؛ فالنتيجة هنا ال
تختلف عن نتيجة رأي القائلني بالفطرة ،أل ّن النفس اإلنسانية مبثابة البذرة التي هي ليست شجر ًة وال غصناً وال
ورق ًة وال مثرةً ،لك ّنها متتلك القابلية ألن تصبح كذلك ،لذا لو أنّنا أحرقناها وتح ّولت إىل رما ٍد فسوف تفتقد هذه
القابلية بالكامل.
ٍ
قابليات كامن ٍة يت ّم صقلها وتفعيلها يف
إذن ،القدر املتيقّن بني جميع املدارس الفكرية هو امتالك اإلنسان
رحاب املجتمع ،وهذا مبعنى أ ّن املجتمع هو الذي يضفي إىل اإلنسان ميزات شخصيته الروحية ،فهو النطاق الذي
وكل هذا يعني أ ّن املجتمع هو الذي ميأل الفراغ
كل فر ٍد لغته وتقاليده وسلوكياته وأفكاره ومعتقداتهّ ،
يتعلّم فيه ّ
رص مؤث ّ ٍر عىل اآلخرين ،أي
الروحي املوجود يف باطنه ويصوغ معامل شخصيته ومن ث ّم يتح ّول هذا اإلنسان إىل عن ٍ
فاعل أيضاً ،وعىل هذا األساس ميكن القول
إنّه يتأث ّر من مجتمعه ويؤث ّر عليه ألنه ليس مج ّرد كائنٍ منفعلٍ  ،بل هو ٌ
بأسلوب
كل إنسانٍ ميتلك شخصيتني ثقافيتني ،وهذا األمر نستشفّه أيضاً من كالم إميل دوركايم الذي طرحه
إ ّن ّ
ٍ
عم ذكرنا هنا ،اذ وضّ حناه عىل وفق متب ّنياتنا الفكرية الرشقية ،إال أ ّن هذا املفكّر سلّط الضوء عىل
آخر يختلف ّ
املوضوع استنادا ً إىل البحوث التي أُجريت من قبل العلامء الذين سبقوه عىل القبائل التي تعيش حيا ًة بدائي ًة يف
شتّى مراحل التأريخ ،وهذه البحوث العلمية أثبتت أ ّن البرشية حتّى يف أنظمتها االجتامعية األكرث بدوي ًة كانت
تعتنق األديان مبختلف أمناطها وأه ّمها تقديس الظواهر الطبيعية ،حيث وجد العلامء يف كثري من الكهوف آثارا ً
تدل عىل قضايا دينية كالنقوش واألحجار والعظام املنظومة بأشكال مختلفة ،والقرائن التي تحفّها ّ
ّ
تدل عىل
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كونها مق ّدس ًة وذات شأنٍ لدى األمم السالفة .وأ ّما بالنسبة إىل ما إن كان رأينا ورأي هؤالء منبثقني عن مدرستني
خاصة تختلف
مختلف فيه ،فهناك من يعزو ّ
فكريتني مختلفتني أو ال ،فهو موضو ٌع
ٌ
كل رأي إىل جذور فكرية ّ
عم يتب ّناه الطرف املقابل ،وهناك من يقول إ ّن األساس واملؤ ّدى واح ٌد .عبادة «الطوطم» هي األخرى
بالكامل ّ
من املسائل األخرى التي تط ّرق الباحثون والعلامء إىل الحديث عنها يف هذا الصدد ،فبعض الشعوب والقبائل
البدوية السالفة واملعارصة كانت تق ّدس حيواناً تعتقد بأنّه الج ّد األعىل لها ،وقد تجلّت هذه العقيدة الجاهلية
بشكلٍ
علمي يف النظرية الداروينية؛ فبعض القبائل الهندية السالفة عىل سبيل املثال كانت تعبد البقرة باعتقاد
ٍّ
أ ّن النسل البرشي ينحدر منها ،وعىل م ّر الزمان تط ّورت هذه العقيدة وصقلت يف إطار أفكا ٍر جديد ٍة ولك ّن البقرة
ظلّت مق ّدسةً ،كام أ ّن بعض القبائل كانت تق ّدس طيورا ً فقامت إثر ذلك بصناعة طواطم عىل هيئتها.

من الطبيعي أن يتساءل اإلنسان عن السبب يف تقديس بعض الحيوانات لدرجة االعتقاد بأ ّن النسل البرشي
ينحدر منها فتُعبد كآله ٍة وت ُنسب إليها قدرات خارقة للعادة وتع ّد درعاً حصيناً يحفظ الفرد والقبيلة من األرشار
والباليا ،واملفكّر إميل دوركايم بدوره تساءل عن هذا األمر وع ّده انعكاساً للروح االجتامعية البرشية بداعي أ ّن
ّ
كل إنسان يستبطن يف شخصيته ذاتني ،إحداهام ذاته التي يعرفها أقرانه بصفته زيدا ً بن عمرو ،واألخرى ذاتٌ
ٍ
مشرتك بني جميع املواطنني
رص
اجتامعي ٌة بصفته مواطناً إيرانياً عىل سبيل املثال ،أل ّن هذه املواطنة عبار ٌة عن عن ٍ
اإليرانيني .نعم ،كذا كان الحال يف املجتمعات البدائية التي كانت تق ّدس أحد الحيوانات ،فهذه العبودية تعني يف
الحقيقة عبودية املجتمع أل ّن العقيدة املشرتكة هي أ ّن جميع أبناء القبيلة ينحدرون من هذا الحيوان املق ّدس،
لذلك يكون السبب يف عبوديته هو انتساب أعضاء القبيلة له ،وهذا يعني أنّهم يق ّدسون مجتمعهم[[[.

 نقد نظرية دوركايمثابت ال ميكن ٍ
الحقيقة هي أ ّن املجتمع عبار ٌة عن مك ّونٍ
ألحد التشكيك
حقيقي وليس اعتبارياً ،وهذا األمر ٌ
ٍّ
به ،والعالمة الطباطبايئ بدوره أكّد عليه مرارا ً ويف مواطن عديدة ضمن كتابه الق ّيم (امليزان يف تفسري القرآن) اذ
الخاصة بها ،ومن هذا املنطلق له ٌ
قال إ ّن املجتمع ميثّل وحد ًة واحد ًة لها حياتها
معي تنتهي فيه حياته،
أجل ّ ٌ
ّ
[[[
ٍ
ٌ
كتيب ألّفته مؤ ّخرا ً
ضعف وق ّو ٍة وألهله مص ٌري
وبطبيعة الحال له نقاط
مشرتك .وقد أرشت إىل هذا املوضوع يف ٍ
واعتمدت يف طرح مباحثه عىل املواضيع التي ساقها العالمة الطباطبايئ يف تفسري امليزان.

هذه الحقيقة أكّد عليها القرآن الكريم يف ٍ
آيات عديد ٍة ،كام يف قوله تعاىل« :لِك ُِّل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل إِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُه ْم ف ََل
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .592 - 586
[[[  -د ّون الشهيد مرتضى مط ّهري هذا الكتيب تحت عنوان (قيام وانقالب مهدي (عج) از دیدگاه فلسفه تاريخ) باللغة الفارسية.
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َي ْس َتأْ ِخ ُرونَ َسا َع ًة َو َل َي ْس َت ْق ِد ُمونَ » [[[،وهناك آياتٌ ّ
تدل عىل أ ّن الله العزيز الحكيم أهلك بعض الشعوب واألمم
مـم يعني أ ّن مصري املجتمعات ليس واحدا ً ،مثالً عندما ينحرف قو ٌم فإنّهم يتع ّرضون للبالء حتّى وإن كانت بينهم
ّ
صحيح؛ وهذه الحالة ّ
حقيقي وليس اعتبارياً.
تدل بوضو ٍح عىل أ ّن املجتمع مك ّو ٌن
ثلّ ٌة صالح ٌة قليلةٌ ،والعكس
ٌ
ٌّ
نظرية إميل دوركايم إىل هنا صحيحةٌ ،ولك ّن النقاش يدور حول طبيعة الرتكيبة االجتامعية .بعد أن تتبّعنا
توصلنا إىل أ ّن تركيبة املجتمع البرشي ليست اعتباري ًة أو طبيعي ًة أو كيميائيةً ،بل هي تركيب ٌة
تفاصيل املوضوع ّ
حقيقيةٌ ،فاملك ّونات الطبيعية والكيميائية ليست لها أجزا ٌء مستقلّةٌ ،بل هي مندمج ٌة مع بعضها ومنصهر ٌة يف
الشخصية الكلّية؛ يف حني أ ّن أعضاء املجتمع البرشي ليسوا كذلك ألن شخصياتهم ال تندمج عىل نحو االنصهار
واالستحالة يف مجتمعهم املنضوين تحته .إ ّن ما يرتتّب عىل نظرية دوركايم هو القول بالجرب االجتامعي ،مبعنى أ ّن
الفرد ال ميتلك أيّة إراد ٍة أو شخصي ٍة مستقلّ ٍة ،لذا فهو حينام يشعر بيش ٍء فذلك يعني شعور املجتمع بنفس هذا
اليشء ،وعندما ميتلك رغب ًة مع ّين ًة فهذا يعني امتالكه رغب ًة اجتامعيةً ،ومن ثم فهو ليس بيش ٍء إزاء مجتمعه وال
استقالل له بتاتاً؛ إال أ ّن األمر الواقع هو احتفاظ املجتمع باستقالله إىل ح ٍّد ما يف رحاب مجتمعه الذي هو عبار ٌة
حقيقي ،وعىل هذا األساس فهو قاد ٌر عىل االنسالخ من مجتمعه واالنخراط يف مجتمعٍ آخر؛ كام له
تركيب
عن
ٍ
ٍّ
القدرة عىل السري خالفاً للتيار االجتامعي ومن ث ّم قد يتمكّن من تغيري مسرية التأريخ بالكامل وذلك من منطلق
[[[
اختياره وتح ّرره ،وهذا االعتقاد عىل خالف الجرب االجتامعي إذ إ ّن ح ّريته واستقالله محفوظني إىل ح ٍّد كبريٍ.

 تعدّ د مراتب النفس اإلنسانيةالنفس اإلنسانية ليست كام يصفها إميل دوركايم بكونها تستبطن ذاتني مزدوجتني إحداهام فردي ٌة واألخرى
اجتامعيةٌ ،بل إنّها تنشأ متأث ّر ًة بالبيئة االجتامعية املحيطة بها وتتّصف مبيزاتها يف عني ح ّريتها واستقاللها؛ لذا ال
ميكن ا ّدعاء أ ّن اإلنسان له اثنتني من األنا.
برأي دوركايم ومن حذا حذوه فإنّني عندما أؤثر عىل نفيس يجب أن أتص ّور شخصيتني مزدوجتني إحداهام
تفي بدو ٍر لنفيس واألخرى تفي بدو ٍر لآلخرين ،وهذه هي االزدواجية الواقعية يف الذات اإلنسانية؛ وعىل هذا
األساس حينام أظلم اآلخرين ففي باطني (أنا) تفعل ذلك ،وعندما أُحسن لهم هناك (أنا) أخرى تقوم بذلك!
سخف هذا الكالم الفارغ يف غاية الوضوح ،فيا ترى هل متكّن دوركايم وأتباعه من إثباته يف مخترباتهم التجريبية؟!
بالطبع ال ،فهو كال ٌم استدال ٌّيل لك ّنه ال يتق ّوم عىل برهانٍ معتربٍ.
[[[  -سورة يونس ،اآلية .49
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .594 - 593
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الحقيقة أ ّن اإلنسان يدرك يف ضمريه أ ّن (أنا) التي ترتكب األفعال الس ّيئة هي بذاتها ترتكب األفعال الحسنة،
وكل فر ٍد له شخصي ٌة واحد ٌة تار ًة تفعل
لذا فالحسن والقبح يف األفعال عبار ٌة عن مراتب مشكّكة للنفس اإلنسانيةّ ،
كذا وأخرى تقوم بكذا .ومن الطبيعي أن هناك اختالفاً بني األمر الذي له مراتب عدة وبني األمر املزدوج املك ّون
الخاصة ،فالشجرة لها جذ ٌع واح ٌد لك ّن
لكل جز ٍء منهام ماهيته
من شيئني متالزمني مع بعضهام بحيث تكون ّ
ّ
تفريعاتها (أغصانها) عديد ٌة تت ّجه إىل األعىل واىل جميع الجهات ناهيك عن أنّها ذات جذو ٍر تغور يف باطن األرض،
لك ّن ماهيتها واحدةٌ؛ لذا فالصحيح يف فرضيتنا هو وحدة الذات رغم تع ّدد امليزات التي تطرأ عليها.

 النظرية القرآنيةأي ٍ
ال ّ
نقص وال خللٍ  ،ومن جملة املباحث التي
شك يف دقّة وعمق مفاهيم القرآن الحكيم التي ال يشوبها ّ
نستشفّها منه بالنسبة إىل موضوع البحث تقسيمه النفس اإلنسانية[[[ إىل أ ّمارة ول ّوامة ومطمئ ّنة ،وهذا التصنيف
يطلق عليه الفالسفة عنوان (الوحدة يف الكرثة والكرثة يف الوحدة) ،وهذا الوصف كام قلنا ال يعني تع ّدد الذوات
يف النفس الواحدة ،فهناك واز ٌع يجعل النفس أ ّمارةً ،وواز ٌع آخر يجعلها ل ّوامةً ،يف حني أ ّن وازعاً غري ذينك الوازعني
يجعلها مطمئ ّنةً.

وتتنصل عن أوامر العقل السليم فهي تصبح أ ّمارةً ،ولك ّنها إن
النفس اإلنسانية حينام تتن ّزل إىل مرتب ٍة دنيا
ّ
ٍ
عندئذ ل ّوامةً؛ لذا إن قيل إ ّن النفس
ارتفعت مرتب ًة فسوف تعي الواقع بشكلٍ أفضل بحيث تلوم نفسها لتكون
مزدوج ًة يف باطنها  -ثنائية األنا  -سوف ال يبقى للمالمة معنى يف هذه الحالة ،فاللّوم يعني فعل أم ٍر من قبل
معي ومن ث ّم يبادر هذا الفاعل بذاته إىل مالمة نفسه عىل ما فعلت ،فهو القايض وامل ّدعي وامل ّدعى عليه
فاعلٍ ّ ٍ
يف هذه املحاكمة النفسية ،وهذا هو معنى محاسبة النفس .قال العزيز الحكيم يف كتابه الكريمَ :
«ل أُق ِْس ُم ِب َي ْو ِم
وجل يف اآليات القرآنية
ا ْل ِق َيا َم ِة * َو َل ُأق ِْس ُم بِال َّنف ِْس ال َّل َّوا َم ِة» [[[.وهذه الوحدة النفسية قد أكّد عليها الله ع ّز ّ

لكل إنسانٍ روحاً واحد ًة سوف تحاسب يف يوم
التي تط ّرقت إىل الحديث عن يوم القيامة والحساب ،حيث منح ّ
رشا ً؛ لذا وصف النفس التي تضمن حسن العاقبة باملطمئ ّنة
رشا ً ف ّ
القيامة ،فإن فعلت خريا ً يكون جزاؤها خريا ً وإن ّ
[[[
ْس ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة * ا ْرجِ ِعي إِ َل َربِّ ِك َر ِاض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة * فَا ْدخ ُِل ِف ِع َبا ِدي * َوا ْدخ ُِل َج َّن ِتي».
فقال« :يَا أَيَّ ُت َها ال َّنف ُ
نظري يطرح للبحث ويحتدم فيه النقاش ،ال ب ّد من أن تكون كلمة الفصل فيه
كل موضو ٍع
[[[ -الباحث المتتبّع الذي يدرك بالجزم واليقين أ ّن ّ
ٍّ
للقرآن الحكيم الذي يتض ّمن أُ ّمهات المباحث العلمية النظرية.
[[[  -سورة القيامة ،اآليتان  1و .2
[[[  -سورة الفجر ،اآليات  27إلى .30
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إذن ،اإلنسان حسب الرؤية القرآنية له شخصي ٌة واحد ٌة منبثق ٌة من ذاته الواحدة ،وغاية ما يف األمر أنّه يطوي
مراتب عديدة يف حياته ،لذا فإ ّن نفسه الواحدة تكون أحياناً أ ّمار ًة وأخرى ل ّوام ًة أو مطمئ ّنةً ،وهذه املزايا بطبيعة
رصفاته ،ودرجته اإلميانية بالطبع
الحال تعكس مراتب مختلفة تعود يف األساس إىل كون اإلنسان مخريا ً يف أفعاله وت ّ
إنّ ا تكون وفق مرتبة نفسه.
بنا ًء عىل النظرية القرآنية نقول إ ّن نظرية املفكّر إميل دوركايم خاطئ ًة سوا ًء عددناها مطروح ًة يف نطاق علم
النفس أو االجتامع ،فشخصية اإلنسان ليست مزدوج ًة من ذاتني مستقلّتني عن بعضهام ،بل هي واحد ٌة ترتكب
أفعاالً متن ّوع ًة باختيارها ،وال ضري يف أن تقوم بأفعا ٍل متضا ّد ٍة مع بعضها يف الحسن والقبح .لذا من الخطأ مبكانٍ
ع ّد أ ّن لإلنسان مصداقني من األنا بحيث ينىس إحداهام وينتسب إىل األخرى حينام يؤ ّدي أفعاله بحيث تصبح
صح هذا اال ّدعاء ألصبح املتديّنون
األنا املنسية ماورائي ًة عندما يستجيب لألنا التي يتح ّرك عىل وفق أوامرها؛ فلو ّ
أكرث الناس غرب ًة عن أنفسهم ألنهم أركنوا األنا األوىل جانباً ومل يستجيبوا ملتطلّباتها بحيث اقترصوا عىل أنا واحد ٍة
تحثّهم عىل التقوى واالستقامة ،لذا ال ب ّد من ع ّدهم أكرث الناس تجاهالً للروح االجتامعية األمر الذي يعني اشرتاط
التديّن بتجاهل الطابع االجتامعي للحياة يف حني أ ّن الحقيقة عىل خالف هذا امل ّدعى متاماً ،أل ّن املؤمنني ح ّقاً
يل  Aاملعروف برأفته ورحمته ولطفه
اجتامعي جيّ ٌ
ينتابهم شعو ٌر
اش أكرث من سواهم .فيا ترى هل أ ّن اإلمام ع ّ
ٌّ
بكل من حوله كان يتّصف برو ٍح اجتامعي ٍة أسمى وأرقى أو الفاسق الجائر معاوية بن أيب سفيان؟! ال يختلف
ّ
يل  Aكان منصهرا ً يف املجتمع ومدافعاً عن حقوق الفئة املحرومة املظلومة خالفاً
اثنان يف أ ّن أمري املؤمنني ع ّ
ِيت ِب ِبطْ َنة * * * َو َح ْولَكَ أَكْ َبا ٌد تَ ِح ُّن إِ َل الْ ِقدِّ » [[[.هذا هو
ألعدائه الظلمة ،فهو الذي قالَ « :و َح ْس ُبكَ دَا ًء أَنْ تَب َ
أمري املؤمنني ح ّقاً ،فهل هناك من يجرؤ عىل ا ّدعاء أ ّن الطاغية معاوية كان ذا نزع ٍة اجتامعي ٍة أفضل منه أو هل
ميكن ع ّده مبوازاته عىل هذا الصعيد؟! بالطبع كال وألف كال ،أل ّن املؤمنني ح ّقاً هم الذين ميتلكون هذه النزعة
تنصلوا عن الدين واملجتمع وطغت عليهم النزعة األنانية.
السامية وليس أولئك الذين ّ
فضال عام ذكر ،فا ّدعاء أ ّن ابن آدم أراد أن يفعل ففعل هو آخر ذريع ٍة يتش ّبث بها مناهضو األديان الذين
مل يبق لديهم ما يتش ّبثون به إلثبات مذهبهم الفكري ،لذلك ارتكزت مزاعمهم عىل الرتويج لفكرة أ ّن الدين قد
اضمحل وما بقي منه سوف يزول قريباً وذلك ألن الحياة جاري ًة عىل هذا املنوال ،ولك ّن هذه التص ّورات الواهية
ّ
رسعان ما تب ّددت وذهبت أدراج الرياح ،فعىل الرغم من التط ّور العلمي الواسع والتح ّول االجتامعي الجذري
ظل الدين راسخاً وبطلت جميع هذه التوقّعات بالدليل القاطع .نحن نقول لهم ٍ
برضس قاطعٍ إ ّن الدين باقٍ ما
ّ
بقيت البرشية وليس من املمكن بتاتاً أن يؤول إىل الزوال مهام حدث .يف املرحلة اآلتية لجؤوا إىل ذرائع أخرى
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الرسالة رقم .45
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ملحاربة الدين بعد أن أق ّروا رغامً عنهم بوجوده ورسوخه فزعموا أنّه ليس من الله تعاىل وإنّ ا هو من صنع البرش.
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن اإليديولوجيات التي يتب ّناها البرش وال س ّيام اإليديولوجيات الدينية ،هي من
املظاهر األساسية للحياة االجتامعية ،والذين يتص ّورون أنّها تزول تزامناً مع التط ّور العلمي هم يف الحقيقة مل
يفهموا واقع البُنية االجتامعية البرشية فهامً صائباً ومل يعرفوا معنى اإليديولوجية الدينية الحقيقية .لقد حاول
صحيح ،فال ب ّد
مناهضو الدين تربير معتقداتهم املنحرفة بأيّة وسيل ٍة كانت ،لك ّننا نقول لهم إن افرتضنا أ ّن كالمكم
ٌ
من أن يندثر الدين بالكامل بعد التط ّور الكبري الذي شهده علم االجتامع بفضل جهود إميل دوركايم ،فهو كان
يعتقد بأ ّن الجهل هو السبب يف اعتناق األديان ،وكذا قال نظريه فيورباخ الذي كان ينظر إىل اإلنسان نظر ًة فردي ًة
ويع ّده ذا فطرتني إحداهام سليم ٌة واألخرى سيّئةٌ ،لذا حينام يتأث ّر باملجتمع ويبتىل بفطرته السيّئة فهو ينتزع
[[[
فطرته السليمة من ذاته ويفرتضها موجود ًة عىل أرض الواقع الخارجي.

 ال ُبنية االجتامعيةطرح املفكّر إميل دوركايم نظرية جديدة أثارت دهشة الباحثني يف بادئ األمر ،حيث أكّد فيها عىل أ ّن
حقيقي ،وقد استشهد بالرتكيبات الكيميائية والطبيعية إلثبات هذا الرأي ،لذا قال إ ّن
تركيب
املجتمع عبار ٌة عن
ٍ
ٍّ
األشياء التي نراها هي أجسا ٌم مستقلّ ٌة عن بعضها ،فاإلنسان إنسا ٌن بشخص ّيته وليس ببدنه ،وعىل هذا األساس
فإ ّن موضوع اإلنسانية بطرح للبحث عىل ضوء (أنا) اإلنسانية التي ال مظهر خارجي لها.
ال ريب يف أ ّن أبدان البرش يف املجتمع ال ترتكّب كام يرتكّب عنرصا األوكسجني والهيدروجني لتكوين املاء،
تجسدها األنا ،فهي مركّبةً ،وذلك مبعنى أ ّن (أنا) الكامنة يف
ولك ّننا إن أخذنا روح اإلنسان بنظر االعتبار والتي ّ
ذايت مل تكن موجود ًة لوال وجودي يف املجتمع أل ّن أناي الفردية هي يش ٌء آخر ،حيث تح ّولت إىل (أنا) االجتامعية
بعد أن تأث ّرت مبا يف املجتمع من تلق ٍني وتعليمٍ وتربي ٍة ،وإضاف ًة إىل تأث ّرها بالبيئة التي تعيش فيها ،فهي تؤث ّر
أيضاً عىل من حولها؛ فبام ّأن إنسا ٌن فقد اكتسبت (أنا) ج ّراء عالقتي مع سائر أعضاء املجتمع ،ومن ثم لو أردنا
بكل ٍ
تأكيد ليست مستقلّ ًة عن (أنا) التي متثّل الغري.
تعريف (أنا) الشخصية فهي ّ
الخاصة
قوم لهم ثقافتهم
ث ّم أكّد دوركايم عىل أ ّن الثقافة البرشية هي املعيار يف وحدة األنا ،ومبا أ ّن ّ
كل ٍ
ّ
بهم ،فنتيجة ذلك أنّهم ميتلكون روحاً اجتامعي ًة جامعي ًة واحدةً .الثقافة املشرتكة تعني وجود متب ّن ٍ
يات عقائدي ٍة
مشرتك ٍة بني أبناء املجتمع الواحد إضاف ًة إىل امتالكهم مشاعر مشرتكة جعلت من أرواحهم متّسق ًة مع بعضها،
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .598
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كل فر ٍد
تجسد بشكلٍ عا ٍّم روح املجتمع الذي ميكن ع ّده بدناً متكامالً ،وبطبيعة الحال فإ ّن ّ
ومن ثم فالثقافة ّ
فيه عبار ٌة عن عض ٍو من أعضائه؛ وعىل هذا األساس بالغ دوركايم ومن حذا حذوه يف طرح املوضوع ومل يسوقوا
البحث حول ما إن كان الفرد هو الذي يصنع املجتمع أو أ ّن املجتمع هو الذي يصنعه ،بل تط ّرقوا إىل الحديث
عم إن كان الفرد حقيقياً واملجتمع اعتبارياً أو عكس ذلك ،ومن ث ّم أقحموا جميع املسائل املرتبطة مبواضيع علم
ّ
النفس يف مباحث علم االجتامع عىل ضوء السلوكيات واألنا الفردية وليس عىل ضوء الواقع الحيايت ،والسبب يف
ذلك هو أ ّن علم النفس ينظر إىل اإلنسان من زاوي ٍة فردي ٍة لكونهم يلجون الحياة الدنيا مبيز ٍ
ات شخصي ٍة فردي ٍة
من حيث امتالكهم رغبات وغرائز متثّل (أنا) النفسية املستقلّة عن غريها.
أنا أمتلك نفساً مستقلّ ًة وغريي أيضاً له نفسه املستقلّة ،مبعنى أ ّن األنفس تشابه األبدان يف استقاللها عن
كل واحد ٍة منها تتّصف مبيز ٍ
خاص ٍة بها ،يف حني أ ّن بعضهم ع ّدوها من صياغة املجتمع وأ ّن
بعضها ،كام أ ّن ّ
ات ّ
حيثيتها الفردية اعتباري ٌة (انتزاعية) ،لذا سلّطوا الضوء عىل القضايا النفسية من زاوي ٍة اجتامعي ٍة وليس عىل أساس
الروح الفردية من منطلق االعتقاد بالوحدة االجتامعية [[[.هذا الكالم طرحه إميل دوركايم ،وسابقاً كنت أتص ّور
تركيب ٍ
فريد من نوعه وليس
أ ّن األمر كذلك ،وعىل هذا األساس اعتقدت بأ ّن الرتكيبة االجتامعية عبار ٌة عن
ٍ
كل شجر ٍة فيها مستقلّ ًة عن غريها بحيث ال
تركيباً اعتبارياً يناظر اجتامع األشجار يف إحدى الحدائق التي تكون ّ
تكتسب طاقتها من شجر ٍة أخرى ،كام أنّه ليس تركيباً طبيعياً يصهر شخصية الفرد يف باطنه ،أل ّن هذا األمر يع ّد
جربا ً اجتامعياً .دوركايم ومن حذا حذوه قالوا بالجرب االجتامعي لدرجة أنّهم ج ّردوا اإلنسان عن شخصيته الفردية
املستقلّة باعتبار أنّه منصه ٌر يف مجتمعه بشكلٍ مطلقٍ  .من املؤكّد أ ّن النظرية ليست صائب ًة من هذه الناحية،
لكن ال ّ
فكل إنسانٍ
تجسد ثقافته السائدة فيه ،ومن ثم ّ
روح واحد ٌة ّ
شك يف ص ّحة أ ّن املجتمع ميكن أن تحكمه ٌ
يكون عضوا ً مستقالً يف رحابه ،وهذه الروح الواحدة باعتقادنا هي الروح الجامعية وليست روحاً كلّيةً ،وهذا
[[[
األمر قد طرح يف التعاليم الدينية بتعابري ومفاهيم متن ّوعة ،فقد قيل« :املؤمنون أبوهم النور وأُ ّمهم الرحمة»،
والقرآن الحكيم بدوره أشار إليه مرارا ً كام يف اآلية اآلتية« :مثل املؤمنني يف توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه تاريخ (باللغة الفارسية) ،ص .141 - 139
[[[ -هناك ٌ
مطروح على هذا الصعيد ،وهو :هل يمكن اعتبار التأثير والتأث ّر دليلين على انفصال اإلنسان عن مجتمعه؟ وجوابه هو أ ّن
سؤال
ٌ
التأثير والتأث ّر اللذين يعدّان دليلين على انفصال اإلنسان واستقالله عن مجتمعه هما اللذان يكونان سببين في نشوء شخصي ٍة جديد ٍة ،أي أ ّن
اإلنسان بوصفه شخصي ًة مستقلّ ًة ليس له استعدا ٌد سوى التأث ّر كما أنّه يمكن أن يؤث ّر على نطاقٍ محدو ٍد فحسب .إ ّن إنساناً واحدا ً من بين
المليارات من بني البشر المعاصرين والسالفين ،ليس بإمكانه التإثير على غيره إال بمقدا ٍر ضئيلٍ ال يتعدّى الواحد من المليار في حين أنّه
يتأث ّر غاية التأثير بما حوله؛ ومن هذا المنطلق تتّصف شخصيته بنفس تلك األوصاف التي اكتسبها من مجتمعه ،وهذه األوصاف هي ذاتها
التي يمتلكها جميع أقرانه في المجتمع على ح ٍّد سواء لكونهم ينضوون تحت مظلّة مك ّونٍ
ثقافي مو ّح ٍد ،ولو أخذنا هذا الوجود الثقافي بنظر
ٍّ
االعتبار لوجدنا أنّه بشكلٍ عا ٍّم يناظر نسبة األوكسجين والهيدروجين إلى الماء.
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بكل ٍ
تأكيد ليس مج ّرد تشبي ٍه وإنّا يعكس حقيق ًة
اشتىك بعضه ،تداعى سائره بالسهر والح ّمى» [[[.هذا الكالم ّ
روح واحد ٌة وأن يتب ّنى أعضاؤه منهجاً إميانياً مو ّحدا ً ،فسوف
ثابتةً ،فإذا كان من املق ّرر أن تحكم أحد املجتمعات ٌ
يصبحون وكأنّهم جسدا ً واحدا ً لهذه الروح.
مسألة ع ّد ماهية املجتمع حقيقي ًة أو عدم ع ّدها كذلك ،هي واحد ٌة من املسائل املطروحة يف ضمن مباحث
علم االجتامع ،والعالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ (رحمه الله) قد تط ّرق إىل الحديث عنها يف كتابه القيّم (امليزان
يف تفسري القرآن) من دون أن يعري أهمي ًة ملختلف اآلراء املطروحة حولها ومبا فيها نظريات دوركايم وأتباعه،
الخاصة
معي وله روحه
اذ قال إ ّن القرآن الكريم قد أكّد عىل ات ّصاف املجتمع بوحد ٍة حقيقي ٍة ألنه ذو أجلٍ ّ ٍ
ّ
به ومصريه املشرتك .هذا املبحث القرآين هو أحد املباحث الجذّابة للغاية ،لذلك نجد العالمة قد تط ّرق إليه يف
مواطن عديدة من تفسريه القيّم ،وكام ذكرنا آنفاً فنحن نعتقد أ ّن املجتمع له وحد ٌة حقيقيةٌ ،أي إنّه بحكم الكائن
الحي ،ومن ثم ال ميكن القول بأنّه ذو شخصي ٍة فردي ٍة محض ٍة.
ّ

 الح ّرية وأصالة املجتمعجميع الذين يعتقدون بأصالة املجتمع ويج ّردون اإلنسان عن فطرته با ّدعاء أ ّن جميع أبعاده الوجودية
منحى جربياً يف تفكريهم وال يرتضون مببدأ اإلصالح ألنه يستلزم القول بقدرة
مصطنعةً ،هم يف الحقيقة ينحون
ً
الحق وإقامة العدل يف وترويج الصدق يف املجتمع.
اإلنسان عىل إصالح نفسه وإقرار ّ
إميل دوركايم تب ّنى رؤي ًة اجتامعي ًة رصفةً ،حيث قال إ ّن اإلنسان مج ٌرب يف أفعاله وما االختيار والح ّرية بالنسبة
ٌ
وخيال .هذا الكالم يشري إىل أ ّن هذا املفكّر ومن ات ّبعه يع ّدون الذهن البرشي كرشيط التسجيل
إليه إال وه ٌم
كل ٍ
صوت يس ّجل فيه كام هو ،ومن ثم فهو ليس أكرث من ذلك ألن رشيط التسجيل ال ميكنه
الفارغ الذي يعكس ّ
ٍ
بتاتاً بثّ
صوت مغاي ٍر ملا ُس ّجل فيه ،فهو غري قاد ٍر عىل تغيريه أو التحكّم فيه وإصالحه؛ وكذا هو الحال بالنسبة
إىل اإلنسان الذي يحيى يف كنف أحد املجتمعات ،حيث مييل عليه مجتمعه ما يشاء فيعكس إثر ذلك هذه
اإلمالءات يف جميع أقواله وأفعاله.
ال ّ
شك يف أ ّن مبدأ الح ّرية واالختيار بالنسبة إىل اإلنسان يكون عارياً عن املعنى ما مل نعتقد بالفطرة التي
طرحتها التعاليم اإلسالمية والتي أودعت يف نفس ابن آدم منذ بادئ خلقته وقبل أن يح ّط رحاله يف رحاب
مجتمعه؛ وعىل هذا األساس فإ ّن مسألة اإلصالح ال ب ّد من أن ترتكز عىل دعامتني أساسيتني ،إحداهام االعتقاد
[[[ -مح ّمد باقر المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،58ص .150
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مخيا ً بإمكانه اإلرشاف عىل أوضاعه
رش ال ميثّل واقع الطبيعة اإلنسانية ،واألخرى اإلميان بكون اإلنسان ح ّرا ً ّ
بأ ّن ال ّ
[[[
االجتامعية ومن ث ّم من شأنه بناء شخصيته الفردية وهيكلة مجتمعه كيفام شاء.

 استكشاف القوانني التأريخيةيقول بعض املفكّرين إ ّن اإلنسان عاج ٌز عن استكشاف القوانني الحاكمة عىل التأريخ أل ّن األمر يرتبط مببدأ
كل موضو ٍع يندرج يف ضمن اختياره ال ميكن ع ّده تابعاً ملنظومة القوانني
االختيار لديه ،ومن الطبيعي أن ّ
معيٍ ،وعىل هذا األساس إن أردنا تحقيق املبتغى يجب علينا القول بالجرب املطلق
الطبيعية عىل وفق معيا ٍر ّ
ٍ
حينئذ من القول بأ ّن
أي أثر لإلرادة اإلنسانية ،ولو اعتقدنا بح ّرية اإلنسان وإرادته فال مناص لنا
والتغايض عن ّ
املعايري الصائبة املعتمدة يف علم األحياء ال ميكن تحصيلها يف علم التأريخ.

هذا املوضوع يف الحقيقة يرتبط مبسألة قدرة اإلنسان عىل تحصيل هذه القوانني أو عدم قدرته عىل ذلك،
اعتباري بداعي أ ّن اإلنسان مج ٌرب عىل نح ٍو
ونظرية إميل دوركايم التي فحواها أ ّن الشخصية الفردية عبار ٌة عن أم ٍر
ٍّ
اإلطالق ،ال ترى ضريا ً يف امتالك املجتمع قانوناً مح ّددا ً عىل صعيد األحداث التأريخية ،ونحن أيضاً نعتقد بوجوب
[[[
معي للتأريخ واملجتمع.
تحقّق مسرية التأريخ ولكن ليس مبعنى الجرب التأريخي ،أي أنّنا نؤمن بوجود قانونٍ ّ ٍ

* هرني برجسون  1941 - 1859( Henri Bergsonم)
 وسائل معرفة الحقيقةفرنيس أعار أهمي ًة للمسائل الروحية ،وقد تب ّنى نزع ًة فلسفي ًة دوغامتي ًة تشوبها
هرني برجسون هو مف ّك ٌر
ٌّ
الحواس
الحسية باعتبار أ ّن
رؤي ٌة عرفانيةٌ ،كام ذهب إىل القول مبا قاله ديكارت ومن حذا حذوه حول القضايا ّ
ّ
ٍ
ارتباط عملي ٍة بالعامل الخارجي.
ليست وسيل ًة الستكشاف الحقائق ،بل ع ّدها مج ّرد وسيلة
«الحس والعقل ليسا وسيلتني الستكشاف الحقيقة
والحس ما يأيت:
من جملة ما قاله هذا املفكّر حول العقل
ّ
ّ
يتم
وإنّ ا لهام قيم ٌة علمي ٌة فحسب ،وكذلك ميكن عدّ هام وسيلتني ارتباطيتني بالعامل الواقعي؛ ألنّ الوسيلة التي ّ
عىل أساسها استكشاف الحقيقة هي قابلي ٌة أخرى ميكن تسميتها (الرؤية الباطنية) أو (الشهود الباطني) وميكن
عدّ ها املرتبة األعىل للعقل» .وقال أيضاً« :اإلنسان يتمكّن من بلوغ الحقيقة املطلقة عن طريق تأ ّمله الباطني
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص  / 421 - 420ج  ،13ص .613 - 570
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .613
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وشهوده النفيس ،وهذا األسلوب هو الوحيد الذي يجعله قادراً عىل معرفة الوسيلة األوىل التي ّ
تتول مه ّمة
بيان الحقائق املطلقة».
تتيس إال بواسطة الخلجات الباطنية،
هرني برجسون وسائر املفكّرين الذين ع ّدوا املعرفة البرشية ال ّ
يعتقدون بأنّها ذات معنى ٍ
وترتسخ يف الذهن ضمن مرحل ٍة واحد ٍة[[[.
واحد ّ

 الحافظة والذاكرةيقول املرحوم فروغي حول رأي املفكّر هرني برجسون بالنسبة إىل الذاكرة« :الفرق بني الحافظة والذاكرة
خواص الدماغ ،بل هي
أنّ الحافظة هي التي تحتفظ بصور األشياء واملعاين ،كام أنّها ليست أمراً مادّياً وال من
ّ
عىل عكس ذلك متاماً ألن املادّة تحجب الحافظة وتتس ّبب بالنسيان؛ يف حني أنّ الذاكرة تعكس نشاط الدماغ.
وعىل هذا األساس فإنّ صور األشياء واملعاين تستق ّر دامئاً يف الحافظة وال تُ حى منها مطلقاً ،والدماغ ليس سوى
حجاباً مسدوالً عىل الحافظة.
ٍ
أوقات محدّ د ٍة وبدواعي عديدة ،فتكشف ذلك الحجاب ليتذكّر
الذاكرة عبار ٌة عن ق ّو ٍة تصدر من الدماغ يف
كل عملٍ يعكس
تجسد أحد األعامل ،ومن الطبيعي أنّ ّ
اإلنسان ما ّ
تم نسخه يف الحافظة سابقاً .كام أنّ الذاكرة ّ
املختصة بها فهو أحد أجزاء الجسم ،لك ّن
وظيف ًة من وظائف البدن .أ ّما الدماغ الذي يضفي إىل الذاكرة صورتها
ّ
[[[
تحل يف مكانٍ ».
الحافظة مج ّرد مخزنٍ للصور ،والصور بدورها ليست ذوات وإنّ ا معانٍ  ،والثابت أنّ املعاين ال ّ

 التديّنيقول الباحث محمد عيل فروغي إ ّن برجسون كان يعتقد بوجود منطني من التديّن ومنطني من األخالق،
لكل ٍ
املتدن
ّ
منط من هذه األمناط األربعة ،وهذا النمط إ ّما أن يكون متدنياً أو عالياً ،فاملبدأ
وأكّد عىل وجود مبدأ ّ
هو صالح الهيئة االجتامعية واملبدأ العايل هو الفيض الذي يتلقّاه اإلنسان من العامل العلوي .وصف برجسون
التديّن املنبثق من املبدأ العايل قائالً« :إنّه تلك املادّة العلمية األساسية التي توجد الغريزة لدى الحيوان ومتنح
العقل لإلنسان ،وقد أودعت لدى اإلنسان ق ّو ًة إرشاقي ًة تسري بشكلٍ عا ٍّم نحو الضعف والغموض والزوال ،ولكن
من املمكن أن تشتدّ وتتكامل بحيث يدرك اإلنسان وجودها يف ذاته بصفتها أصلٍ أصيلٍ  ،كام أنّها متغلغل ٌة يف
باطنه مثلام تتغلغل النار يف باطن الحديد املنصهر فتجعله مح ّمراً؛ وهو يف هذه الحالة يدرك ارتباطه باملبدأ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .964 ،365 ،909 ،195
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،6ص .135
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فتتأ ّجج يف نفسه نار الولع ويتح ّول التزعزع الذي طرأ عىل ذهنه إىل طأمنين ٍة تن ّزه نفسه من التعلّق بالقضايا
مولع بالعامل قاطب ًة ألنّه صاد ٌر منه [من
الجزئية وتجعله يطمح إىل القضايا الكلّية للحياة؛ فيقول لسان حاله ّإن ٌ
خالقه]»[[[.

* برتراند راسل  1970 - 1872( Russell Bertrandم)
 من هو راسل؟ٌ
فيلسوف ما ّد ٌّي ،لكن عرفت شخصيته بعدم الوقار واالتّزان ،اذ كان يسخر
برترداند آرثر ويليام راسل هو
بأسلوب يتعارض مع ما ينتهجه العلامء يف التعامل مع األطروحات
بكالم اآلخرين ويتهكّم بآرائهم ويتح ّدث عنها
ٍ
العلمية؛ إال أنّه رغم ذلك كان عاملاً حاذقاً وخبريا ً يف علم الرياضيات ،وقد أبدع يف علم املنطق الحديث ومنطق
الرياضيات بشكلٍ يثري الدهشة ،ناهيك عن أنّه أحد أساطني الفلسفة يف العرص الحديث ،ومبا أنّه مل يكن فيلسوفاً
ما ّدياً مرتبطاً بأحد األحزاب أو التيارات السياسية التي عاد ًة ما يتب ّنى أعضاؤها أفكارا ً تلقيني ًة متىل عليهم
ويضط ّرون لطرح متب ّنياتهم الفكرية عىل وفق مصالح حزبهم أو تيارهم الفكري ،فقد كان إنساناً متح ّررا ً إىل ح ٍّد
[[[
ٍ
ٍ
نظريات خالفاً لنزعته الفكرية.
لضغوط خارجي ٍة عىل هذا الصعيد ،وكان أحياناً يطرح
كبريٍ ومل يخضع

والحسية
 املعرفة املنطقيةّ
الحسية (
واجه الفالسفة مشكل ًة يف وضع ٍّ
حل للغز املوجود حول العالقة بني املعرفة املنطقية واملعرفة ّ
والحس والتي تتنامى عىل أساسها ماهية املعرفة
يتوصلوا إىل ماهية االرتباط بني العقل
السطحية) ،أي إنّهم مل ّ
ّ
من دون أن يطرأ عليها تغي ٌري.

الحسية
 نظرية برتراند راسل حول املعرفة املنطقية ٍّ
ملشهد ض ّيق
الحسية تشابه ما يقوم به املص ّور حينام يلتقط صور ًة
النسبة بني املعرفة املنطقية واملعرفة ّ
النطاق ومن ث ّم يقوم بتوسيع نطاق هذا املشهد إىل ما ال نهاية ،ومن الطبيعي أن هذا األمر يع ّد واحدا ً من
النشاطات التي يقوم بها الذهن.
والحسية ،وقال عىل هذا
برتراند راسل هو أحد الفالسفة الذين أق ّروا باإلشكال املذكور حول املعرفة املنطقية
ّ
[[[  -المصدر السابق ،ص .252
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .373

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

323

حي الفالسفة
صحيح ،فهو مل يتمكن من وضع ٍّ
حل لهذا اإلشكال» .كالمه
الصعيد« :ليس لدي ٌّ
ٌ
حل لهذا اللغز الذي ّ
الحساس يف املوضوع ،اذ طرح موضوعاً
الغربيني ،ولك ّنه مع ذلك كان نابغ ًة ح ّقاً حينام أدرك وجود هذا الخلل ّ
للبحث تحت عنوان إشكاالت املناهج العلمية الحديثة ،وقد أخطأ أ ّوالً بني االستقراء والتجربة ث ّم تط ّرق إىل بيان
معيٍ ،وبعد ذلك تساءل
واقع االستقراء من جهة ارتباطه بسلسل ٍة من القضايا الجزئية التي ال ميكن تقييدها بعد ٍد ّ
املتحصلة منه عىل موارد أخرى مل تندرج يف ضمن نطاقه العميل يف أثناء عملية البحث
عن كيفية ترسية النتائج
ّ
العلمي ليع ّمها الحكم الصادر ،لذا طرح سؤاالً حول املعيار الذي يس ّوغ لنا هذه الترسية وإعامم الحكم.
وقد وضّ ح بعض جوانب املوضوع مؤكّدا ً عىل أ ّن العلم ال يقترص عىل نطاقٍ ض ّيقٍ لكونه غري متنا ٍه ،مثالً
لو أكّدت القواعد العلمية عىل أ ّن الحديد يتم ّدد بالحرارة ،فالقائل بهذا األمر عاد ًة ما يكون قد استقرى موردا ً
ٍ
حديد واحد ٍة [[[،وبعد ذلك بادر إىل توسيع نطاق
واحدا ً يف بادئ األمر ،أي إنّه أجرى عملية االستقراء عىل قطعة
استقرائه ليشمل العرشاب أو املئات أو اآلالف من النامذج األخرى ،وبل وجميع النامذج املشابهة ،فيصدر قانوناً
كل ما ّد ٍة مك ّون ٍة من
كل أمنوذ ٍج مشاب ٍه مل يدخل يف ضمن نطاق التجربة التي أجراها ،فيقولّ :
شامالً يع ّممه عىل ّ
الحديد يف هذا العامل تتم ّدد بالحرارة ،وهذه القاعدة كانت جاري ًة سابقاً وهي اآلن موجود ٌة وستبقى مستقبالً
[[[
الخاصة وما دامت الحرارة بهذا الشكل املعهود.
هكذا ما دام تركيب ما ّدة الحديد بهذه الهئية
ّ

 نظرية ابن سينا والخواجه نصري الدين الطويسالحسية
حول املعرفة املنطقية ّ
والحل الذي اقرتحاه كام يأيت:
كل من الحكيم ابن سينا والخواجه نصري الدين الطويسّ ،
اإلشكال املذكور طرحه ٌّ
بالحس والتجربة مطلقاً،
مبارش ال صلة له
خفي يف ّ
كل تجرب ٍة [[[،وهذا القياس الخفي هو تعق ٌّل واستنبا ٌط ٌ
ّ
هناك ٌ
قياس ٌّ
وكيفيته كام يأيت:
هناك قاعد ٌة بديهي ٌة ثابت ٌة يف العقل اإلنساين فطرياً ،وليس املقصود من فطريته أنّه موجو ٌد لدى اإلنسان منذ
[[[
الحواس.
لحظة والدته ،وإنّ ا يراد من ذلك أنّه يتنامى يف نفسه عن طريق الطاقة التي يكتسبها ذهنه مبساعدة
ّ
[[[  -هذا المثال الذي طرحه برتراند راسل هو في الحقيقة تجربةٌ ،إال أنّه عدّه استقرا ًء.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .411

[[[  -الحكيمان ابن سينا والخواجه نصير الدين الطوسي يعتبران االستقراء مختلفاً عن التجربة ،وهذا األمر لم يدركه برتراند راسل وأمثاله.
[[[  -يطرح في هذا المضمار ٌ
سؤال فحواه :حينما يولد اإلنسان يكون ذهنه فارغاً من المعلومات ،لذا ما المقصود من تلك القضايا التي يدركها
بالفطرة؟ ذكرنا اإلجابة عن هذا السؤال مرارا ً ،ومع ذلك نقول :القضايا الفطرية التي يعتقد بها المسلمون تختلف عن تلك األمور الفطرية التي
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العلامء والباحثون متّفقون عىل ص ّحة هذه القاعدة ،وميكن تلخيصها مبا يأيتُ ( :حكم األمثال فيام يجوز وفيام
ال يجوز واح ٌد) أي لو كانت لدينا أمو ٌر متشابه ٌة تشابهاً تا ّماً ،فإ ّن ماهيتها تكون واحدةً ،وكامالتهام الثانوية
اختالف يذكر ،مبعنى أنّها أفرا ٌد ٍ
ٍ
لذات
أي
ومختلف الظروف التي تكتنفهام تكون واحد ًة أيضاً من دون وجود ّ
اختصت إحداهام مبيز ٍة مع ّين ٍة فمن املستحيل مبكانٍ عدم ات ّصاف األخرى بها ،ولو ا ّدعي غري ذلك
واحد ٍة ،لذا لو ّ
ترجيح بال مر ّج ٍح؛ وهو ٌ
محال .عىل سبيل املثال إن وضعنا قطع ًة من الحديد يف مكانٍ حا ٍّر فهي
فهو يف الواقع
ٌ
تتم ّدد وإن وضعنا قطع ًة أخرى يف مكانٍ بار ٍد فهي بطبيعة الحال ال تتم ّدد ،وهنا ال ميكن ٍ
ألحد ا ّدعاء أ ّن القطعة
ترجيح بال مر ّج ٍح ،ومن املؤكّد أ ّن
بخاصية األوىل من حيث التم ّدد بالحرارة ألن هذا اال ّدعاء
الثانية ال تتّصف ّ
ٌ
قاعدة عدم إمكانية ترجيح أم ٍر دون وجود مر ّج ٍح هي قاعد ٌة أ ّولي ٌة بديهي ٌة من املستحيل حدوث خالفها.
من املمكن لنا امتالك معرف ٍة منطقي ٍة عىل أساس املعرفة السطحية عن طريق التجربة ،والسبب يف ذلك هو
أنّنا يف املعرفة السطحية نبادر إىل تقييد الظروف مبا يتناسب مع القضية املطروحة ،بحيث نع ّد الحرارة والحديد
أي عاملٍ آخر ،وكذا هو الحال يف سائر األمثلة ،كالدواء الذي
عاملني أساسيني يف حدوث التم ّدد ّ
بغض النظر عن ّ
السل ،حيث يركّز الباحثون واملص ّنعون اهتاممهم عىل عاملني أساسيني ،أحدهام العامل املسبّب
يُنتج ملكافحة داء ّ
السل واآلخر هو العامل الذي يدخل يف تصنيع الدواء املضا ّد له فقط .فهذا الدواء حينام ننظر إليه من حيث
لداء ّ
السل؛ ومن ثم يستحيل قول إنّه يؤث ّر
السل من جهة أنّه داء ّ
كونه دوا ًء وليس شيئاً آخر ،يكون مؤثّرا ً عىل داء ّ
سل ال ب ّد من أن
السل مبا هو ّ
عىل أحد الناس املصابني بهذا الداء وال يؤث ّر عىل غريه ،فام دام مصنوعاً ملكافحة ّ
كل من يصاب به من دون استثنا ٍء[[[.
يكون مؤثّرا ً عىل ّ

 املعرفة غري املبارشةمعرفتنا بالعامل املحيط بنا هي معرف ٌة غري مبارش ٍة ،ألن املعرفة املبارشة تقترص عىل معرفة النفس ومعرفة الله
وجل؛ وألجل أن نوضّ ح هذا املدلول ونثبت أ ّن معرفتنا حتّى بصديقنا الذي يالزمنا دامئاً غري مبارش ٍة وتتق ّوم
ع ّز ّ
ومؤش ٍ
خاص ٍة ،نذكر كالماً للفيلسوف امللحد
عىل العقل واالستدالل ،حيث نتع ّرف عليه عن طريق عالئم
ّ
ات ّ
يعتقد بها الغربيون ،مثالً عندما يقول الفيلسوف ديكارت إ ّن القضية العلمية الكذائية فطريةٌ ،فهو يقصد أ ّن األصول العلمية لهذه القضية قد
الحسية
أودعت في ذهنه منذ والدته؛ إال أ ّن المسلمين حينما يقولون ذلك فهم يقصدون أ ّن اإلنسان ال يعلم شيئاً لحظة والدته إال أ ّن المعارف ّ
تغذّي روحه مثل الشجرة التي تتغذّى من التربة وتثمر إثر اكتسابها الموا ّد األساسية منها .أحياناً نقول إ ّن هذه الشجرة فيها ثما ٌر منذ لحظة
نشأتها ،وأحياناً أخرى نقول إ ّن الثمار لم تكن فيها منذ نشأتها األولى ،بل أثمرت على م ّر الزمان إثر امتصاص المياه والموا ّد المغذية من التربة.
الحسية تغذّي روح اإلنسان وتمنحها القابلية لكسب العلوم طوال مسيرة حياته ،وهذه القابلية هي
إذن ،المسلمون يعتقدون بأ ّن المعارف ّ
عبار ٌة عن أصو ٍل بديهي ٍة عقلي ٍة فطري ٍة تنمو وتترعرع في نفسه لتثمر عن معارف شتّى.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .413 - 410
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الحسية وفسح املجال لتجربة
برتراند راسل حينام ساق بحثاً حول عدم جواز إعامم النتيجة عن طريق التجربة ّ
مـم ميكن رسوخه يف ذهن
تم تجريبه ّ
أمو ٍر مل تدخل يف هذا املضامر مسبقاً ،حيث قال« :قيل إنّ ما ّ
أقل بكثريٍ ّ
اإلنسان ،مثالً ميكن لك أن تقول بأنّك ترى صديقك الس ّيد جونز وهو مييش ،ولك ّن هذا الكالم يف واقع الحال
يحق لك قوله؛ فام تشاهده هو مج ّرد أجزاء متوالية مل ّونة تتح ّرك عىل أرضي ٍة ساكن ٍة ،ومجموع
مـم ّ
أوسع نطاقاً ّ
هذه األجزاء تعكس يف ذهنك كلمة جونز عن طريق االنعكاس الرشطي عىل وفق نظرية بافولف ،وعىل هذا
األساس تقول إنّك تراه ...حينام تقول إنّك ترى جونز فهذا الكالم يشبه ما لو ارتطمت كر ٌة بجدا ٍر وإثر ذلك
تقول إنّ الجدار قد ارتطم بها ،فام أغرب هذين األمرين! ومن هذا املنطلق فاألشياء التي نتص ّور أنّها تتداعى
كل يش ٍء نتص ّور رؤيته
دليل يثبت أنّ ّ
يف أذهاننا عن طريق الرؤية ،ال ميكننا أن نراها مطلقاً .إذن ،هل هناك ٌ
يجب وأن يكون موجوداً ح ّتى وإن مل نراه يف الحقيقة؟
تجريبي يف جميع العصور ،وقد أثبت بأنّ األمور التي تنضوي تحته هي فقط التي
إنّ العلم يفتخر بأنّه
ٌّ

تتحقّق عىل أرض الواقع؛ لذا بإمكان ذهنك اإلقرار بوجود الظواهر التي هي من قبيل رؤية صديقك جونز،
لك ّنك عاج ٌز عن معرفة حقيقتها ألنّك ال تعرف حقيقة جونز ،فأنت تسمع صوتاً وتقول إنّ جونز يتحدّ ث
معي ،وتشعر بأنّ يداً تصافح يدك فتقول صافحني جونز ،وعندما تكون رائحته نتن ًة تحاول االبتعاد عنه
كل هذه
ألنّها تثري االشمئزاز يف نفسك ،فأنت يف الواقع تنسب هذه الرائحة إليه .لهذا السبب لو أنّك أخذت ّ
األمور بنظر االعتبار ،فسوف تو ّجه له خطاباً وكأنّك تحاوره يف الهاتف قائالً :هل أنت هناك؟ وهو بدوره
يجيبك مبارشةً :آه ،نعم ،أال تراين؟! ولك ّنك إن عدّ ت جميع هذه األمور كشواهد عىل وجوده هناك ،فأنت
كل يش ٍء مرتك ٌز عىل االستدالل،
يف الحقيقة مل تدرك كُنه املوضوع» [[[.مراد راسل من هذا الكالم هو أ ّن وجود ّ
ومبا يف ذلك وجود األصدقاء ،فاإلنسان يرى اآلخرين عىل نحو االستدالل وليس الرؤية املبارشة؛ ومبا أ ّن هذا
الفيلسوف يؤمن باملعرفة املنطقية ،لذا فهو يرى أ ّن اليشء الذي يتع ّرف عليه اإلنسان من املمكن التح ّري عنه

أقل تقدي ٍر فمن شأنه أن يع ّمم؛ ولك ّن وجود الس ّيد جونز ال يكون معلوماً لدى صديقه
بشكلٍ مبارشٍ ،أو عىل ّ
رش وكذلك ال ميكن أن يكون نتيج ًة إلعامم أم ٍر عىل ما هو غري مشهود ،لذلك استنتج أ ّن وجوده
بشكلٍ مبا ٍ

ٌ
فلسفي
منطقي
صائب لنشوئه من منه ٍج
مشكوك فيه وال ميكن إثباته علمياً .من املؤكّد أ ّن هذا االستنتاج غري
ٍ
ٍّ
ٍّ
[[[
خاطئ راود ذهن راسل يف مجال املعرفة املنطقية.
[[[ -مقتبس من كتاب اإليديولوجية العلمية لبرتراند راسل ،وهو مترجم في اللغة الفارسية تحت عنوان (جهان بيني علمي) ،ص .60 - 58
[[[ -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .47 - 46
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 النزعة التطبيقيةلقد أدرك برتراند راسل بنفسه عدم صواب املعرفة التي قال إنّها املعيار يف العمل ،وهذا األمر بح ّد ذاته
عبار ٌة عن معرف ٍة لهذا املعيار يف ضمن قواعد املنطق األرسطويئ؛ ولكن ما السبب يف ذلك؟ فأنت تقول إن كانت
املعرفة صحيح ًة سوف تصبح مثمر ًة عىل صعيد التطبيق والعمل ،وبرتراند راسل بدوره يؤيّد هذا الرأي ،وتقول
أيضاً مبا أ ّن املعرفة مثمر ٌة عىل صعيد التطبيق والعمل ،لذا فهي صائب ًة وال غبار عليها ،إال أ ّن راسل ال يرتيض
بهذا الكالم ،حيث يرى أ ّن املعرفة لو كانت صحيح ًة فهي مثمر ٌة من الناحية العملية فحسب ،ولكن ال ميكن
القول بأنّها صحيح ٌة كلّام أمثرت عملياً .يا ترى كيف ميكن تربير هذا الرأي؟ يطلق عىل هذه القضية يف االصطالح
نستشف منه أربعة أوج ٍه ،كام يأيت:
املنطقي عنوان الالزم األعم ،مثالً قولنا( :لو كان هذا اليشء جو ٌز فهو مد ّو ٌر)
ّ
دائري ،وهي نتيج ٌة صائبةً.
 ) 1جوزٌ ،ونتيجة هذا الوجه أنّه
ٌّ
دائري ،ونتيجة هذا الوجه أنّه جوزٌ ،وهي نتيج ٌة خاطئةٌ.
)2
ٌّ
 ) 3ليس جوزا ً ،ونتيجة هذا الوجه أنّه ليس دائرياً ،وهي نتيج ٌة خاطئةٌ.
 ) 4ليس دائرياً ،ونتيجة هذا الوجه أنّه ليس جوزا ً ،وهي نتيج ٌة صائبةٌ.
إذن ،ميكننا استنتاج أربع صو ٍر حينام نجعل أحد األشياء ملزوماً ،فإذا قلنا إ ّن (ب) يكون موجودا ً فيام لو
ٍ
حاالت هي:
وجد (أ) ،هناك أربع
صحيح.
 ) 1نستنتج من وجود (أ) وجود (ب) ،وهذا االستنتاج
ٌ
 ) 2نستنتج من وجود (ب) وجود (أ) ،وهذا االستنتاج خاطئ.
 ) 3نستنتج من عدم وجود (أ) عدم وجود (ب) ،وهذا االستنتاج خاطئ.
صحيح.
 ) 4نستنتج من عدم وجود (ب) عدم وجود (أ) ،وهذا االستنتاج
ٌ
يقول راسل إ ّن املعرفة لو كانت حقيقي ًة فهي تثمر عملياً ،ث ّم يستنتج قائالً مبا أنّها مثمر ٌة عملياً فهي يجب

أن تكون صائبةً؛ وهذا الكالم يف الواقع يناظر قول( :لو كان هذا اليشء جو ٌز فهو مد ّو ٌر) ث ّم استنتاج( :ما دام
بكل ٍ
كل دائر ٍة جوزةٌ ،أي ميكن
فكل جوز ٍة مد ّور ٌة ولكن ليست ّ
تأكيد خاطئةٌّ ،
دائرياً فهو جوزٌ) .هذه النتيجة ّ
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إثبات الثاين من األ ّول ،ولكن ال ميكن إثبات األ ّول من الثاين ،كام أ ّن نفي األ ّول ال يقتيض نفي الثاين بالرضورة ،إال
أ ّن نفي الثاين يقتيض بالرضورة نفي األ ّول .وهنا يطرأ الخطأ عىل املنطق العميل.
من جملة األقوال الصائبة التي نقلت عن برتراند راسل ما يأيت :أنتم تقولون إ ّن الفرضية صحيح ٌة فيام لو
ٍ
فرضيات صائب ٍة أخرى عىل الصعيد
أمثرت عملياً ،حيث تع ّدونها منطقي ًة إن ت ّم إثبات عدم وجود فرضي ٍة أو
ٍ
فرضيات ع ّدة تتض ّمن فرضي ًة صائب ًة ولها مثر ٌة عملي ٌة
العميل يف هذا املضامر نفسه ،إذ من املمكن أن تكون هناك
غري تلك التي طرحتموها.
بكل ٍ
تأكيد قد
نظرية األفالك التي طرحها بطليموس عىل سبيل املثال ،أَلـم تثمر عن نتيج ٍة عملي ٍة؟! إنّها ّ
أمثرت عملياً ،فقد كانوا يتص ّورون أ ّن األرض لو كانت محورا ً تدور حوله الشمس التي تكون حركتها تابع ًة لفلك
ٍ
حركات يف إحدى الليايل واللحظات بحيث
األفالك ،وأ ّن القمر مثالً يف فلكه يتح ّرك مع فلك الشمس وفلك األفالك
ٍ
حينئذ.
يطرأ عليه الخسوف؛ فال ب ّد أن يطرأ عليه الخسوف
أَلـم يكن املن ّجمون القدامى يتن ّبؤون بدقّ ٍة حدوث الكسوف والخسوف عىل أساس نظريات بطليموس؟!
واليوم كثري من العلامء رغم إدراكهم عقم نظرية بطليموس ،لك ّنهم يبادرون إىل حساب تواريخ الكسوف
والخسوف عىل أساسها ألنهم ال يفهمون املباين املطروحة يف نظرية كوبرنيك ،ومع ذلك نجد النتائج التي
يتوصلون إليها صائبةً .يا ترى كيف ميكن أن يحدث ذلك؟! لو كانت األرض هي املحور والشمس تدور حولها ،فال
ّ
بد وأن يقع الخسوف يف اللحظة املق ّررة؛ وحتّى لو كانت الشمس هي املحور واألرض تدور حولها ،فال ب ّد من أن
يحدث الحسوف يف نفس اللحظة املق ّررة .إذن ،إذا ت ّم تطبيق إحدى هاتني الفرضيتني وتحقّقت نتيج ٌة منها ،فهذا
كل ما سواها ،وذلك أل ّن الفرضية األخرى  -حسب املثال  -قد أمثرت عن النتيجة نفسها.
ال يعني ص ّحتها وبطالن ّ
الطب القديم كان متق ّوماً عىل العنارص األربعة التي هي املاء والنار والهواء والرتاب ،والطباع األربعة
علم ّ
التي هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والربودة ،واألخالط األربعة التي هي الدم والبلغم والسوداء والصفراء؛ يف
صحيح؟! أَلـم يتمكّن
الطب الحديث ال يتق ّوم عليها ،بل أثبت خرباؤه أنّها غري صائب ٍة؛ ولكن هل هذا اال ّدعاء
ٌ
حني ّ
األط ّباء القدامى من معالجة مرضاهم عىل أساس هذه الفرضيات التي ي ّدعى خطؤها اليوم؟! فهل ميكن ٍ
ألحد
زعم أ ّن األطبّاء القدامى عجزوا عن معالجة بعض أنواع األمراض املستعصية كالحصبة؟! أَما متكّن الحكيم ابن
سينا من مداواة مرضاه املصابني بأمراض شتّى؟!
الطب الحديث ،كداء الدفرتيا
الطب القديم أفضل من
وميكن القول إ ّن بعض األمراض كانت تعالج يف
ّ
ّ
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بكل ٍ
الحري مبكانٍ زعم
تأكيد كان متق ّوماً عىل أساس تلك الفرضيات الخاطئة .لذا ،ليس من
(الخ ّناق) ،وعالجه ّ
ّ
كل فرضي ٍة أمثرت عن نتيج ٍة فهي ال ب ّد من أن تكون صحيحةً ،إذ قد تكون هناك فرضي ٌة خاطئ ٌة لك ّنها تثمر
أ ّن ّ
عن نتيج ٍة صحيح ٍة.
وأذكر مثاالً آخر هنا يك يتّضح الكالم بشكلٍ أفضل :قطا ٌر ينطلق من مدينة طهران نحو مدينة مشهد برسع ٍة
تبلغ  50كم يف الساعة ،وقطا ٌر آخر ينطلق من مدينة مشهد إىل مدينة طهران برسع ٍة تبلغ  100كم يف الساعة.
ٍ
حسابات رياضيةً ،سوف
كل منهام باآلخر ،ث ّم أجرينا
إن افرتضنا أنّهام يسريان عىل س ّك ٍة واحد ٍة وال علم لسائق ٍّ
نستنتج أنّهام سيتالقيان يف اللحظة الكذائية ويف النقطة الكذائية فيتصادمان مع بعضهام .ولو عكسنا القضية
وقلنا إ ّن القطار املتّجه من مدينة طهران إىل مدينة مشهد يسري برسعة  100كم يف الساعة ،والقطار القادم من
مدينة مشهد نحو مدينة طهران يسري برسعة  50كم يف الساعة وبنفس الظروف السابقة ،فهنا أيضاً نتوقّع أنّهام
سيتصادمان يف اللحظة الكذائية ويف النقطة الكذائية؛ وكال االحتاملني هنا صحيحان ،فاالصطدام هنا محق ٌّق إال
أ ّن لحظة وقوعه قد ال تكون دقيق ٍة عىل وفق هذه الحسابات ،لذا من املمكن طرح فرضيتني يف آنٍ ٍ
واحد تكون
إحداهام خاطئ ًة واألخرى صائبةً.
بنا ًء عىل ما ذكر نقول إ ّن الفرضية الصحيحة تثمر عن نتيج ٍة صحيح ٍة أيضاً ،ولكن مع ذلك ال ميكن إعامم
دليل يثبت أ ّن
هذه القاعدة عىل جميع الحاالت ويف شتّى الظروف ،إذ هناك استثناءاتٌ أيضاً؛ ولكن ليس هناك ٌ
لـم بلغ هذه
ّ
كل نتيج ٍة صحيح ٍة تن ّم عن ص ّحة فرضيتها ،فهنا يلج الباحثون يف نفقٍ مظلمٍ  ،وبرتراند راسل بدوره ّ
املرحلة قال« :فرضيتي هذه إن كانت صائب ًة ميكن حينئ ٍذ القول بأنّها تثمر عن نتيج ٍة ،وبعد ذلك ميكنني أن
صحيح عندما تكون فرضيتي وحدها مطروح ًة وال وجود لفرضي ٍة أخرى ،حيث أكون
أقول إنّها صائب ٌة .هذا الكالم
ٌ
علم بأنّني ال أعرف سواها ،ومن ثم ال أستطيع أن أُدرك شيئاً سوى عدم وجود أكرث من فرضي ٍة واحد ٍة؛
عىل ٍ
ٍ [[[
وهنا يصل املنطق إىل
طريق مسدود»
ٍ

 برتراند راسل واملذهب املثايلكام هو شائ ٌع ،فاملفكّر الغريب برتراند راسل كان يتب ّنى نهجاً فكرياً ما ّدياً ،إذ كان ينكر وجود الله سبحانه وال
يؤمن بعامل ما وراء الطبيعة ومل يعتنق أيّة ديان ٍة ،إال أنّه تح ّدث عن العالقة بني القضايا الشعورية واملا ّدية بشكلٍ

ين ّم عن اعتقاده بتق ّدم الشعور عىل املا ّدة ،كام ا ّدعى أ ّن الفيزياء الحديثة قد بلغت الذروة.
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .478 - 475
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وفيام يأيت نذكر رأيه بالنسبة إىل الكون« :الكون باعتقادي عبار ٌة عن مجموع ٍة من النقاط والحركات غري
كل مضمونٍ له القابلية عىل تعليم اإلنسان املح ّبة
دائم وال نظم فيه ،كام أنّه فار ٌغ من ّ
امل ّتحدة ،وهو كذلك غري ٍ
واملودّة» .إذن ،ما ندركه يف هذا الكون عىل هيئة أبعا ٍد ونظمٍ وقضايا متّحد ٍة ومتواصل ٍة ،ال يتعدى كونه تص ّورا ً
التعصب والعادة،
محضاً برأي برتراند راسل بحيث ال ّ
ميت بأدىن صل ٍة للعامل الواقعي؛ لذلك قال« :لو أعرضنا عن ّ
فال ميكننا حينئ ٍذ الدفاع عن الرأي القائل بوجود هذه الدنيا إال يف إطا ٍر ض ّي ٍق ،والنظريات الحديثة التي طرحها
علامء الفيزياء تضط ّرهم إىل االعتقاد مبا ذكر» .يا ترى إن مل تكن هذه الرؤية مثاليةً ،فام هي املثالية الحقيقية
وجل وغري
إذن؟! ومن هنا يثبت لنا أنّه من املمكن أن يكون اإلنسان مثالياً ويف الحني ذاته منكرا ً لوجود الله ع ّز ّ
مؤمنٍ بعامل ما وراء الطبيعة.
ومن جملة ما قاله أيضاً« :عامل الفيزياء املعارص يعتقد أنّ الشمس ليست سوى كتل ٍة من األمواج واالنبعاثات
الحرارية ،وإن سألته عن املحيط الذي تتالطم فيه هذه األمواج واالنبعاثات ،فهو سيستشيط غضباً ويقول إنّه
قد تحدّث عن هذا املوضوع وأصغى ملا يرتبط به مبا فيه الكفاية .لنفرتض أنّنا عددنا املوضوع غري ذلك ،فام هي
النتيجة إذن؟! ح ّتى وإن أرصرنا عىل عامل الفيزياء هذا ملعرفة الجواب ،فهو سيجيب قائالً إنّ األمواج موجود ٌة يف
الرتكيب الذي وضعه ،وهذا الرتكيب موجو ٌد يف ذهنه».
هل يا ترى أ ّن األمر الذي وصفه السيّد آفاناسييف[[[ بأنّه مثالي ٌة ذهني ٌة هو أه ّم مـمّ طرحه املفكّر املا ّدي
تخصص يف علوم الفيزياء والرياضيات؟!
امللحد برتراند راسل الذي ّ
استنادا ً إىل ما ذكر نستنتج أ ّن املا ّدة من شأنها التق ّدم عىل الشعور وكأنّها األ ّم التي أنجبته ،ويف هذه الحالة
يكون الشعور مبثابة االبن الذي هو يف ذات الحني من سنخ القضايا الدينية بحيث تكون األصالة فيه للروح
كام قال بعض الفالسفة من أمثال صدر املتألّهني ،إذ من املمكن ع ّد الشعور أصالً والتشكيك يف وجوده املا ّدي
املاورايئ ،كذلك ميكن إنكاره ومن ثم إنكار وجود الله تعاىل وجميع الشؤون املاورائية حسبام قال راسل وأتباعه.
قال برتراند راسل يف كتابه الذي ألّفه تحت عنوان (مستقبل العلم)« :لدى دراسة تأثري العلم عىل الحياة
كل من
يتم تسليط الضوء عىل ّ
البرشية وتحليله ،ال بدّ من تناول املوضوع كام كان عليه الحال سابقاً بحيث ّ
العلم والحياة بشكلٍ
الحري بنا يف بادئ األمر بيان ماهية املعرفة العلمية ونطاقها،
مستقل عن اآلخر ،لذا من
ٍّ
ّ
ثم يجب بيان القدرة املتنامية للعمل والتحكّم بالطبيعة اعتامداً عىل التقنية العلمية ،وبعد ذلك ينتقل
ومن ّ
[[[  -لم يشر مؤلّف الكتاب إلى مراده من هذه الشخصية (آفاناسييف) فهناك شخصيات عدّة بهذا االسم ،كما لم يشر إلى العقيدة التي
يتب ّناها بالتحديد ،وإنّما ذكر االسم فحسب.
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يتم استنتاجها بالرضورة من وجود
البحث إىل معرفة التح ّوالت االجتامعية وواقع املك ّونات التقليدية التي ّ
املك ّونات الجديدة التي يوجبها العلم.
من املؤكّد أنّ العلم بصفته معرف ًة ،فهو يعدّ الدعامة األساسية ملوضوعني آخرين ذلك ألنّ جميع تأثرياته
منبثق ٌة من املعرفة العلمية ،وإىل يومنا هذا مل يفلح اإلنسان يف تلبية طموحاته إثر جهله باألساليب والوسائل
الرضورية التي لها القابلية عىل تحقيق هذا الهدف؛ وكلّام تقلّص هذا الجهل يصبح اإلنسان أكرث قدرة عىل صياغة
بيئته املادّية وحياته االجتامعية طبق األمنوذج الذي يراه مناسباً .هذه القدرة العلمية الجديدة التي حظي بها
العقل البرشي لها فائد ٌة لإلنسان بحيث متكّنه من الغلبة عىل جهله ،ومن هذا املنطلق لو تق ّرر أن تكون الحضارة
العلمية ذات نفعٍ ،فمن الرضوري مبكانٍ أنّه تزامناً مع توسيع نطاق العلم ال بدّ من أن ي ّتسع نطاق التعقّل .املراد
ظل العلم البحت ،لذا ح ّتى
من التعقّل هنا هو الفهم الواقعي ألهداف الحياة ،وهذا األمر ال ميكن أن يتحقّق يف ّ
[[[
حقيقي».
أي تط ّو ٍر
لرقي اإلنسان ،لك ّنه بحدّ ذاته ال يضمن تحقيق ّ
ٍّ
وإن كان العلم واحداً من العنارص األساسية ّ

 عقم اإليديولوجية العلمية التي تب ّناها راسلفحوى آراء برتراند راسل هو أ ّن العلم يعني اإلنسان عىل تسخري البيئة الطبيعية واالجتامعية بشكلٍ أفضل
وكيفام يشاء ،إال أنّه ال يلهمه كيف يجب عليه أن يصوغ هدفه وال يرشده إىل هذا الهدف ،وعلم الكون يف
الحقيقة ال ميكن أن يُع ّد إيديولوجي ًة باملعنى الصحيح للكلمة ،فهو ال يح ّدد تكاليف اإلنسان يف عامله الذي يحيا
بكنفه وال يلهمه مبادئ ال ّرب واإلحسان ،وهذا يعني أ ّن اإليديولوجية العلمية ليس من شأنها أن تكون أساساً
لإليديولوجية اإلنسانية.
الخلل اآلخر يف املعرفة العلمية يكمن يف أ ّن قيمة املعرفة العلمية تطغى عليها صبغ ٌة علمي ٌة بشكلٍ يفوق
اإلطار النظري ،ومن ث ّم فاألمر الذي له القدرة عىل إيجاد الهدف لدى اإلنسان وترسيخ اإلميان يف نفسه والذي
ميكن أن يكون دعام ًة أساسي ًة ملذهبه الفكري ،يكمن يف الصبغة النظرية للعلم ،وهذه الصبغة النظرية تعني
قابلية العلم يف طرح حقيقة الوجود كام هي ،والقيمة العلمية تعني قدرة العلم عىل متكني اإلنسان من تسخري
الطبيعة والسيطرة عليها ومن ثم تغيريها عىل وفق مبتغاه؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفصل بني هذين األمرين
مل يكن ممكناً يف بادئ األمر.
لكل قيم ٍة علمي ٍة ،هو أم ٌر ليس مثريا ً للعجب كام لو قيل إنّه
إ ّن ع ّد العلم ذا قيم ٍة نظري ٍة بحيث يكون فاقدا ً ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .39 - 38
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لكل قيم ٍة نظري ٍة؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الفلسفة.
ذو قيم ٍة علمي ٍة ومفتق ٌد ّ
من جملة األمور العلمية التي تثري االستغراب يف العامل املعارص ،هو أ ّن تزايد القيمة العلمية بشكلٍ متواصلٍ
يسفر عن تقليص مستوى قيمته النظرية ،فالذين يتب ّنون نزع ًة ما ّدي ًة يتص ّورون أ ّن التط ّور العلمي يف العرص

ويرسخ يف النفس اإلنسانية اإلميان والتصديق بالحقائق؛ إال أ ّن الواقع عىل خالف هذا
الراهن ينري ضمري البرشية ّ
التص ّور متاماً.
بعد أن تط ّرق برتراند راسل يف كتابه (مستقبل العلم) إىل الحديث عن سلسلة من املباحث التي تتمحور
مواضيعها حول مناذج األسلوب العلمي وميزاته ونطاقه ،د ّون فصالً تحت عنوان امليتافيزيقيا العلمية جاء فيه:
دائم وال نظم
«  -الكون باعتقادي عبار ٌة عن مجموع ٍة من النقاط والحركات غري امل ّتحدة ،وهو كذلك غري ٍ
أي مضمونٍ .
فيه ،كام أنّه فار ٌغ من ّ
كل مضمونٍ له القابلية عىل تعليم اإلنسان املح ّبة واملودّة.
 ّالتعصب والعادة ،فال ميكننا حينئ ٍذ الدفاع عن الرأي القائل بوجود هذه الدنيا إال يف إطا ٍر
 لو تج ّردنا عن ّض ّي ٍق ،والنظريات الحديثة التي طرحها علامء الفيزياء تضط ّرهم إىل االعتقاد مبا ذكر...
 يا ترى كيف ميكننا تص ّور الشمس اليوم؟ فهي إىل عرصنا الراهن كانت املصباح املنري يف السامء وإلهةاألفالك بظفائرها الذهبية...
 عامل الفيزياء املعارص يعتقد أنّ الشمس ليست سوى كتل ٍة من األمواج واالنبعاثات الحرارية ،وإن سألتهعن املحيط الذي تتالطم فيه هذه األمواج واالنبعاثات ،فهو سيستشيط غضباً ويقول إنّه قد تحدّ ث عن هذا
املوضوع وأصغى ملا يرتبط به مبا فيه الكفاية .لنفرتض أنّنا عددنا املوضوع غري ذلك ،فام هي النتيجة إذن؟!
ح ّتى وإن أرصرنا عىل عامل الفيزياء هذا ملعرفة الجواب ،فهو سيجيب قائالً إنّ األمواج موجود ٌة يف الرتكيب الذي
وضعه ،وهذا الرتكيب موجو ٌد يف ذهنه».
كام قال يف موضعٍ آخر« :إنّه أم ٌر يف غاية الدقّة ،فعلم الفيزياء الذي يعدّ ال ُبنية األساسية للعلوم قد ه ّمش
حقيقي بدالً من ذلك النظم واالستقرار الذي تحقّق
طوباوي غري
املنطق العلمي وجعل اإلنسان يف مواجهة عا ٍمل
ٍّ
ٍّ
رص مىض ،ومن ثم أمىس
يف ّ
أي ع ٍ
ظل نظريات نيوتن ،وتزامناً مع ذلك أصبح العلم أكرث فائد ًة واقتداراً من ّ
مصدراً تتحقّق منه نتائج ق ّيمة عىل صعيد الحياة البرشية».
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ال ّ
شك يف أ ّن الفصل بني العلم والفلسفة تتمخّض عنه نتائج سلبية ال تحمد عقباها ،ومن هنا يتّضح أ ّن
الفلسفة العلمية التي ترتكز فقط عىل البحوث املحدودة ،يف حني الفرضيات والتجارب هي فلسف ٌة ال تكتسب
الحواس ال غري ،لذا فام هو مصريها يا ترى؟! بطبيعة الحال ال تتع ّدى كونها مثالي ًة محض ًة وسفسط ًة
أصولها إال من
ّ
جليةً؛ وهنا ال يسعنا املجال لتوضيح هذا األمر بشكلٍ
مسهب.
ٍ
نقطة الضعف األخرى التي تواجهها املعرفة العلمية هي أنّها تطرح الحقائق يف ضمن اإلطار الذي يح ّدها
بصور ٍة متذبذب ٍة ال استقرار لها ،وعىل هذا األساس نالحظ أ ّن املتب ّنيات العلمية يف العامل تشهد تغيريا ً بني اآلونة
ٍ
ٍ
وبحوث وتجارب فحسب من دون أن يكون للبديهيات
فرضيات
واألخرى ألن العلم يف هذه الهيئة مستن ٌد إىل
العقلية األوىل واألصول الثابتة أثر فيه .من املؤكّد أ ّن القواعد املتق ّومة عىل الفرضيات والتجارب ال ميكن االعتامد
عليها إال يف م ّد ٍة معين ٍة لكونها عرض ٌة للنسخ والتغيري بشكلٍ متواصلٍ ؛ ومن ثم فإ ّن اإليديولوجية العلمية ال ب ّد
فكري معت ٌرب.
أساس
ٌّ
من أن تتّصف بالتذبذب وعدم االستقرار ،لذا ليس من الصواب تصور أنّها ٌ
بكل وجوده ويؤمن بها بوصفها منظوم ًة فكري ًة راسخ ًة
اإليديولوجية الحقيقية هي تلك التي يتب ّناها اإلنسان ّ
أي ٍ
ومتكاملةً ،فاإلميان بأم ٍر ما يقتيض وجود ٍ
ظرف كان بحيث يكون
أساس مستحكمٍ ال يطرأ عليه التذبذب يف ّ
ذا صبغ ٍة أبدي ٍة؛ يف حني أ ّن اإليديولوجية العلمية من منطلق كونها مؤقّت ًة ومتذبذب ًة فليس من شأنها أن تكون
مستندا ً فكرياً صائباً.
ترسخ اإلميان يف النفس وتجعل لإلنسان هدفاً يف حياته والتي من
يتّضح لنا ّ
مـم ذكر أ ّن اإليديولوجية التي ّ
شأنها أن تكون دعام ًة مستحكم ًة للمنظومة الفكرية البرشية ،ال ب ّد من أن تتّصف مبا يأيت:
أ ّوالً :أن تتج ّرد من جميع األطر املعرفية العلمية الض ّيقة ،ومن الرضوري لها أن تكون قادر ًة عىل بيان الصلة
الحقيقية بني جميع شؤون علم الكون وطبيعته وهيئته حسبام ذكرنا يف األمثلة السابقة.
ثانياً :أن متنح اإلنسان معرف ًة ثابت ًة ومعتربةً ،وليس علامً مؤقّتاً متذبذباً ال بقاء له.
ٍ
أطروحات تجريبي ٍة وف ّني ٍة.
ثالثاً :أن تكون نظرياتها معترب ًة وواقعي ًة ال أن تكون مجرد
عم ذكر يف النقاط الثالثة أعاله ،لذلك
اتّضح لنا أ ّن املعرفة العلمية البحتة ّ
بكل خصائصها ومزاياها ،تختلف ّ
ليس من شأنها أن تهب اإلنسان تلك اإليديولوجية الصائبة التي تعينه عىل معرفة الوجود بأمثل وج ٍه وال متكّنه
الكل.
من تحليل ماهيته يف إطاره ّ
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ال ّ
كل من طرح نظرية اإليديولوجية العلمية أو ع ّد مبانيها الفلسفية ذات صبغ ٍة علمي ٍة بحت ٍة،
شك يف أ ّن ّ
هو يف الواقع شيّد بنيانه عىل شفا ٍ
جرف ها ٍر وولج يف عرص ٍة يعجز العلم عن الولوج فيها مهام كانت ماهيته؛
فهذه النزعة الفكرية متق ّوم ٌة عىل سلسل ٍة من التص ّورات السطحية املنبثقة من بعض الفرضيات العلمية
والنتائج التجريبية ،لذا من الخطأ مبكانٍ تسمية ما طرحوه فلسف ًة علمي ًة وال ص ّحة إليديولوجيتهم التي
وصفوها بأنّها علميةٌ .وبطبيعة الحال فإ ّن رواج هذه النزعة الهشّ ة مدي ٌن للنشاطات اإلعالمية الحثيثة ،إذ إ ّن
[[[
أي عنا ٍء يذكر.
املجال قد فسح لهم لنرش متب ّنياتهم الفكرية يف مختلف البقاع دومنا ّ

 قانون العلّية (الصدفة ،الله ،العلّية)وجل من الناحيتني املا ّدية والدينية ليك
نسلّط الضوء فيام يأيت عىل النمط الفكري الغريب بالنسبة إىل الله ع ّز ّ
تتّصح الصورة للقارئ الكريم بشكلٍ أفضل:
ع ّد بعض الباحثني الغربيني أ ّن إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل مرهو ٌن بالتشكيك يف قانون العلّية ،ومن
جل شأنه ،كام أنّه ال ُبنية االرتكازية لتب ّني جميع
املؤكّد أ ّن هذا القانون يع ّد الدعامة األساسية إلثبات وجوده ّ
النظريات العلمية والفلسفية.

املفكّر برتراند راسل يف كتابه (مستقبل العلم) د ّون فصالً تحت عنوان (العلم والدين) ذكر فيه بعض املسائل
التي زعم أنّها تتعارض مع الدين ،ومن جملتها مسألة العلّية التي تط ّرق إىل بيانها ضمن مبحث االختيار ،والسبب
يف ذلك هو أ ّن التص ّور الغريب بالنسبة إىل اختيار اإلنسان يتمحور حول تح ّرره من قانون العلّية وتجريده من
كل رضور ٍة علّي ٍة ومعلولي ٍة .ال ّ
شك يف أنّنا لو أنكرنا قانون العلّية (رضورة العلّية واملعلولية) يف عامل الطبيعة،
ّ
فهذا يعني اإلميان بكون الطبيعة هي صاحبة الخيار؛ لذلك استند برتراند راسل ومن حذا حذوه إىل هذه الفكرة
ٍ
كأساس لنظرياته ورت ّب عليها نتائج بحوثه.
مؤشا ً جلياً عىل مستوى الفكر الغريب وماهيته
نحن نعتقد بأ ّن طرح موضوع العلّية يف نطاق االختيار يع ّد ّ
مـم قاله برتراند راسل ما يأيت« :رغم أنّ املذهب الكاثولييك إىل يومنا هذا يتب ّنى مبدأ
الحقيقية ،ومن جملة ّ
االختيار ،إال أنّه يبدي رغب ًة يف تب ّني القوانني الطبيعية يف عامل الوجود ،كام أنّه يعدّ هذا املبدأ استثنا ًء يف مجال
املعجزات مع ويضفي بعض التغيريات عليه ...من القضايا التي شهدت تنامياً ملحوظاً يف اآلونة األخرية يف النهج
الذي ي ّتبعه علامء الدين ،هي سعيهم لالرتكاز عىل االختيار يف عني جهلهم بواقع الحركة الذ ّرية ...ولحدّ اآلن ال
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .374 - 373 / 33 - 31
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البت مطلقاً بوجود قانونٍ متكاملٍ ُيعتمد عليه لبيان واقع حركة الذ ّرات ،فحركتها متق ّوم ٌة عىل الصدفة
ميكن ّ
حاالت مختلف ٌة من دون أن ت ّتصف بالثبوت والتوايل ،حيث تبتعد عن
ٌ
نوعاً ما ...فالذ ّرة الواحدة تطرأ عليها
ٍ
مسافات ضئيل ٍة ،إذ إنّ ذ ّر ًة واحد ًة بإمكانها القفز من مرتب ٍة إىل أخرى دفع ًة واحدةً ،وهذه الحالة
محلّها ضمن
كثرياً ما تطرأ عليها.
لحدّ اآلن مل يطرح قانونٌ ُمعتمدٌ ملعرفة نوع القفزات التي تطرأ عىل الذ ّرات يف الظروف املع ّينة ،وعىل
نظام أو قاعد ٍة بالتحديد ،لك ّنها ت ّتصف بخصوصي ٍة متشابه ٍة ميكن
ألي ٍ
هذا األساس قيل إنّ الذ ّرة ال تخضع ّ
عدّ ها نوعاً من االختيار» .ث ّم تط ّرق إىل الخلفية التأريخية ملبدأ عدم الرضورة العلّية ،وقال« :إنّني ألعجب لكون
متسك بهذه القاعدة إلثبات مبدأ االختيار ،إذ ليس من شأنها بتاتاً إثبات وجود االختيار يف مسرية
أدينغتون ّ
عم طرح يف ميكانيكا الك ّم (فيزياء األجسام) عا ّدا ً أ ّن النتائج التي
عامل الطبيعة» .بعد ذلك تط ّرق إىل الحديث ّ
تطرح فيها ال تعني نفي مبدأ العلّية ،بل تعني نفي مبدأ اإليجاب (رضورة ترت ّب العلّة عىل املعلول) ،حيث قال:
املتحصلة يف مبدأ العلّية هي أنّ عدم اإليجاب يثبت عدم إمكانية حدوث ظاهر ٍة فيزيائي ٍة دون علّ ٍة...
«النتيجة
ّ
واآلن نعود م ّر ًة أخرى إىل الذ ّرة وتلك األطروحة التي تقول إنّها تتح ّرك باختيارٍ ،فنقول أ ّوالً بأنّنا ال نعلم ما إن
كانت هذه الحركة سطحي ًة بالكامل أو ال ،لذا فإنّ رفض هذه النظرية أو تأييدها ال يندرج ضمن أصول البحث
ٍ
اكتشافات يف اآلونة األخرية تؤكّد عىل أنّ الذ ّرة ال تخضع يف حركتها للقوانني
توصل إىل
العلمي لكون العلم ّ
الفيزيائية القدمية ،كام أنّ بعض علامء الفيزياء جازفوا واستنتجوا من ذلك أنّ الذ ّرة ال تخضع يف حركتها إىل
مؤاخذات
ٌ
خاص ...ال بدّ لإلنسان من أن ال يتحدّ ى القواعد الثابتة إىل هذا الحدّ  ...فضال عام ذكر ،هناك
قانونٍ ٍّ
علمي ٌة بحت ٌة تطرح عىل االعتقاد مببدأ االختيار ،فالبحوث التي أُجريت ح ّتى اآلن حول سلوك الحيوانات والبرش
تشري إىل عدم إمكانية معرفة القوانني العلمية للعلّية يف هذا املجال ،وهو ما أثبتناه يف تجارب باولوف.
صحيح أنّنا غري قادرين عىل تص ّور أعامل اإلنسان وهي عاري ٌة بأرسها من جميع أمناط الشمولية ،إال أنّ
هذا املوضوع يرتبط إىل حدٍّ كبريٍ مبدى تعقيد آلية بدن اإلنسان وال ّ
يدل مطلقاً عىل انعدام القانون بالكامل
فكل من يحاول تجريد العامل
والذي ثبت بطالنه يف جميع التجارب العلمية التي أُجريت ،وعىل هذا األساس ّ
الفيزيايئ من جميع القوانني سوف يعجز عن تحقيق النتائج التي يطمح إليها .إنّ جميع استدالالتنا املرتبطة
بعامل الطبيعة تتق ّوم عىل مبدأ العلّية ،ومن ثم إن مل تكن الطبيعة خاضع ًة ألصول وقواعد منتظمة سوف متيس
هذه االستدالالت بأرسها هوا ًء يف ٍ
كل يش ٍء مل نبادر إىل تجربته شخصياً،
شبك ،وإثر ذلك سنعجز عن معرفة ّ
وح ّتى إذا تحدّ ثنا بجدّ ية أكرث فإنّ معرفتنا ستكون مقترص ًة عىل تجربتنا فحسب ،أي إنّها معرف ٌة آني ٌة لكون
الذاكرة بر ّمتها خاضع ًة لقوانني العلّية؛ ويف هذه الحالة إن أصبحنا عاجزين عن تفسري وجود األشياء األخرى ومل
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أي يش ٍء آخر طمح إىل معرفته
تكن لدينا معرف ٌة صائب ٌة عن ماضينا ،فإنّ استدالالتنا بالنسبة إىل الله تعاىل أو ّ
الفالسفة املتديّنون ،سوف تصبح عقيم ًة وال نفع منها.
سبب مقن ٍع يثبت ص ّحة فرضية أنّ حركات الذ ّرات غري خاضع ٍة لقانونٍ  ،ففي اآلونة األخرية
أي ٍ
ليس هناك ّ
متكّن العلامء التجريبيون من اكتشاف الحركات املج ّردة للذ ّرات ،لذا ليس من املستبعد أن تكون هناك قوانني
[[[
تم اكتشافه».
ثابتة لها وغري مكتشفة ح ّتى اآلن؛ ّ
فكل ما يرتبط بها قد ّ
خاص تخضع له
نحن بدورنا نؤيّد رأي برتراند راسل بالنسبة إىل عدم توفّر دليلٍ مقنعٍ يثبت وجود قانونٍ ٍّ
الحركة الذ ّرية ،ونحن أيضاً نؤكّد عىل أنّه من املستحيل مبكانٍ وجود هكذا دليل ،بل قد ال يكون من املمكن
استكشافه مستقبالً .كذلك نؤيّد رأيه حول انعدام القانون يف الكون فيام لو ُرفض مبدأ العلّية ،فنقض هذا املبدأ
كل قضي ٍة ثابت ٍة أخرى.
يعني بطالن جميع استدالالتنا حول الله تعاىل والكون الذي نعيش يف كنفه وحول ّ
أقل تقدي ٍر يف باطن الذ ّرات
إ ّن ما قاله هذا املفكّر يف الر ّد عىل من يزعم انعدام القانون يف الكون  -أو عىل ّ
 يشابه ما طرحه الفالسفة املسلمون لدى ر ّدهم عىل األشاعرة الذين حاولوا إبطال مبدأ الرضورة العلّية .وقدذكرنا رأينا يف هذا الصدد يف كتابني هام (أُسس الفلسفة واملذهب الواقعي) و (اإلنسان واملصري) [[[،ولكن مع
ذلك نقول:
أ ّوالً :بعض أصحاب النزعة الدينية حاولوا إثبات وجود الله تبارك وتعاىل عىل أساس نفي العلّية بذريعة
استنادهم إىل مبدأ االختيار ،ومن ثم أنكروا وجود أيّة سنخي ٍة أو رضور ٍة بني العلّة واملعلول ،أي أنّهم رفضوا كون
كل من لديه أدىن اطّال ٍع عىل علم الالهوت اإلسالمي يعرف
العلّة املع ّينة توجد معلوالً مع ّيناً .ومن الطبيعي أ ّن ّ
حق املعرفة أ ّن تب ّني مبدأ العلّية يف الكون هو األساس يف الهوتنا اإلسالمي.
ّ
ثانياً :تص ّور املفكّر برتراند راسل بأ ّن إنكار مبدأ العلّية يقدح فقط بالقواعد العلمية ويسفر عن عدم إمكانية
إعامم نتائج التجارب العلمية ،إذ إ ّن إعاممها عىل ما ال تت ّم تجربته يستند إىل القول بكون العلل املتكافئة ذات
تأثريٍ متسا ٍو عىل الحاالت املتكافئة .نستنتج من هذا الكالم أ ّن راسل مل يدرك كون إنكار مبدأ العلّية ليس من
شأنه منحنا املعرفة يف مجال تلك الحاالت التي أجرينا عليها تجاربنا حتّى وإن كانت هذه التجارب شامل ًة لجميع
الحسية للعامل الخارجي تتق ّوم عىل أساس قانون العلّية ،لذا إن زال هذا
جوانب املوضوع ،ذلك أل ّن معرفتنا ّ
[[[ -برتراند راسل ،جهان بيني علمي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إلى الفارسية حسن منصور ،ص .88 - 82
[[[ -هذا الكتاب لم يترجم إلى اللغة العربية ،وعنوانه بالفارسية (انسان وسرنوشت).
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القانون سوف ال يبقى لدينا يش ٌء.
رص برتراند راسل يف كتابه (مستقبل العلم) عىل أ ّن الفيزياء الحديثة تت ّجه نحو طرح نظرية انعدام
لقد أ ّ
القانون يف الكون ،ولك ّن املسألة الها ّمة عىل هذا الصعيد هي عدم انضواء هذا القانون تحت مظلّة القوانني
فلسفي ،والفيزياء بدورها قارص ٌة عن إثباته أو نفيه .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا
يل
الفيزيائية ،فهو قانو ٌن عق ٌّ
ٌّ
متحصلٍ من التجارب العلمية األمر الذي جعله تائهاً
أي قانونٍ
مستقل
ٍّ
فلسفي
ّ
املفكّر الغريب ال يتب ّنى فكرة وجود ّ
ٍّ
[[[
يف أفكاره املتالطمة التي ال تصل إىل نتيج ٍة مهام حاول أتباعه تربيرها.

 بداية الخلقةمسألة العليّة تع ّد واحد ًة من املتاهات التي ولجها الفكر الفلسفي الغريب عىل صعيد مناقشة موضوع
الخلقة.
معدوم أو أنّها تعني إيجاد ما هو
يا ترى ما معنى الخلقة؟ فهل تعني قيام الخالق بإضفاء الوجود عىل أم ٍر
ٍ
مفهوم معقو ٍل ،كام ال ميكن طرح فرضي ٍة ثالث ٍة ،وهذا يعني
موجود يف األساس؟ هاتان الفرضيتان ال داللة لهام عىل
ٍ
أ ّن ما يُخلق بواسطة إحدى القوى إ ّما أن يكون قبل خلقته موجودا ً وإ ّما أن يكون معدوماً ،فإذا كان موجودا ً
تصبح خلقته تحصيل حاصلٍ ،وإن كان معدوماً فخلفته تستوجب حدوث ٍ
تناقض إثر تح ّول العدم إىل وجو ٍد .إذن،
الخلقة قد تكون تبديل وجو ٍد إىل وجو ٍد آخر ،أو أنّها تعني تحويل العدم إىل وجو ٍد؛ وكام ذكرنا فإ ّن الرأي األ ّول
يع ّد تحصيل حاصلٍ والثاين يرتت ّب عليه حدوث ٍ
تناقض ،وكال األمرين ٌ
محال .هذا االستنتاج طرح يف إطار شبه ٍة بني
أي عا ٍمل آخر.
العلامء املسلمني ،والفخر الرازي بدوره سلّط الضوء عليها أكرث من ّ
الفالسفة املسلمون طرحوا مسألة (الجعل) الذي اتّخذوه أساساً لتحليل مفهومي العلّية والخلقة وما شاكلهام
ٍ
حينئذ
بأنسب وج ٍه ،وعىل أساسه دحضوا الشبهة املشار إليها ،اذ أثبتوا أ ّن هذا االستدالل لو كان صحيحاً فال ب ّد
التخل عن قانون العلّية بر ّمته سوا ٌء يف ذلك العلّية الطبيعية التي تعني تح ّرك األشياء وتح ّولها إىل أمناط
من ّ
أخرى ،والعلّية اإللهية التي تعني اإليجاد والخلقة .إضاف ًة إىل ذلك فقد أثبتوا إمكانية تص ّور منطني من العلّية
جعل بسي ٌط واآلخر مرك ٌّب .جميع تلك التص ّورات الوهمية حول مبدأ العلّية قد نشأت إثر
(الجعل) ،أحدهام ٌ
اعتقاد البعض بكون جميع أشكال الجعل مركّبةً ،ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذا املوضوع املرتامي األطراف
الذي يقتيض بسط مباحث متش ّعبة وواسعة ،لذا سوف نقترص فقط عىل بيان أ ّن القصور الفلسفي يف العامل
[[[ -طرح الشهيد مرتضى مط ّهري في كتابه (أُسس الفلسفة والمذهب الواقعي) مبحثاً حول ظهور التعدّدية في اإلدراك البشري ،وتحدّث عن منشأ
مفهوم العلّية وكيفية انتقال الذهن إليه والتصديق به.
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سبب
الغريب أسفر عن رواج النزعة املا ّدية ،ونذكر بعض األمثلة التي تثبت هذا القصور ،ومن الطبيعي أن أه ّم ٍ
أ ّدى إىل حدوث ذلك هو عجز الفالسفة الغربيني عن طرح نظري ٍة متكامل ٍة حول مفهوم الخلقة ،مبعنى أنّهم مل
يذكروا تحليالً دقيقاً ملفهوم العلّية الذي طرح يف التعاليم الفكرية اإلسالمية تحت عنوان (الجعل) .إذن لبيان
تفاصيل ما ذكر ،سوف نسلّط الضوء عىل آراء برتراند راسل بصفته أحد الفالسفة املا ّديني يف العامل الغريب ،فقد
طرح نظريته الشهرية (الفيزياء الحديثة) يف كتابه (مستقبل العلم) يف ضمن فصلٍ تحت عنوان (الله الخالق).
مـم يعني وجود نهاي ٍة له،
التفسخ واالضمحالل التدريجي ّ
هذه النظرية تؤكّد عىل أ ّن الكون مي ّر يف مرحلة من ّ
وكل
بكل تأكيد يثبت وجود نقطة بداي ٍة  -زمانية  -له ،إذ من البديهي أ ّن ما ال بداية له ال نهاية لهّ ،
وهذا األمر ّ
مـم
ما له نهاي ٌة ال ب ّد من أن كانت له بدايةٌ؛ ولكن من املمكن أن تكون ليش ٍء بداي ٌة لكن ال نهاية له .نستنتج ّ
ذكر أ ّن الكون قد خلق بواسطة ق ّو ٍة عظيم ٍة ،ومن ثم تبطل النظرية التي طرحت من قبل أتباع الفكر املا ّدي.
ن ّوه برتراند راسل عىل أ ّن النظرية الجديدة ال تدعم ما ذهب إليه أتباع الفكر الديني ،وقال« :إحدى
التفسخ
املشاكل األساسية التي يعاين منها العلم يف العرص الحديث ،منشؤها أنّ الكون  -كام يبدو  -يسري نحو ّ
واالنحالل؛ وكمثالٍ عىل ذلك نشري إىل العنارص املش ّعة التي تتبدّ ل باستمرا ٍر إىل عنارص أكرث بساط ًة ،ولحد اآلن
رص مرك ٍّب .هذه
يتم
التوصل إىل معرفة حقيقة الفعل واالنفعال املعاكسني لهذه العملية بغية إيجاد عن ٍ
ّ
مل ّ
أهم وأصعب بُع ٍد الضمحالل الكون ،فعىل الرغم من عدم اطّالعنا عىل وجود
املسألة بطبيعة الحال ال تعدّ ّ
فعلٍ وانفعالٍ آخرين يسريان يف عامل الطبيعة عىل عكس ما ذكر ،لك ّننا قادرون عىل تص ّورهام ،كام ال ُيستبعد
يل يف منطق ٍة أخرى من الكون .عندما نصل إىل القانون الثاين من الديناميكا الحرارية فإنّنا
حدوثهام بشكلٍ عم ٍّ
نواجه مشكل ًة أساسي ًة ،فهذا القانون يف إطاره ّ
الكل يؤكّد عىل أنّ األشياء يف الكون قد تركت لحالها وسوف
تؤول إىل التش ّتت وانعدام النظم بحيث ال ميكنها الرجوع إىل حالتها املنتظمة األوىل؛ ومن هنا يثبت لنا أنّ
أوضاع الكون يف ٍ
وكل يش ٍء فيه كان يف محلّه املناسب ،ومنذ تلك اآلونة
وقت ما كانت منتظم ًة بالتامم والكامل ّ
أي أم ٍر العودة إىل نظمه السابق إال من خالل عملية تغيريٍ جذري ٍة واسع ٍة».
وإىل وقتنا الراهن ليس من شأن ّ
وبعد أن ذكر بعض التفاصيل ذات الصلة باملوضوع ،واصل كالمه قائالً« :كلّام عدنا إىل الوراء  -حسب
ٍ
سنوات إىل مرحل ٍة مل يكن الكون قبلها
فرضيات القانون الثاين من الديناميكا الحرارية  -سوف نصل بعد
موجوداً ،وهذه هي الحالة األ ّولية التي يكن فيها توزيع الطاقة يف أسوأ صوره غري املنتظمة».
بعد ذلك نقل رأي أدينغتون وأشار إىل تر ّدده يف النظرية التي يجب تب ّنيها عىل هذا الصعيد ،حيث قال
(والكالم ألدينغتون)« :إنّ مسألة وجود ٍ
ماض غري متنا ٍه تعدّ مشكل ًة عويص ًة ،فنحن غري قادرين عىل إدراك أنّنا
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قد ورثنا زمناً سابقاً غري متنا ٍه ،كام ال ميكننا تص ّور وجود لحظ ٍة غري مسبوق ٍة بلحظ ٍة أخرى» [[[،ومن ث ّم أعرب
كل آنٍ ومكانٍ  ،وإ ّما أن نكون قد
راسل عن رأيه قائالً« :قانون الديناميكا الحرارية إ ّما أن يكون غري صادقٍ يف ّ
أخطأنا يف تص ّور أنّ عامل الوجود محدوداً من حيث املكان؛ ولكن ما دامت هذه االستدالالت قامئ ًة فأنا أر ّجح
معلوم لنا ما مل يثبت لنا خالف ذلك .فهل يا ترى نتمكّن عىل
رضورة القول بأنّ العامل قد بدأ يف زمانٍ متنا ٍه غري
ٍ
متسكنا بالقوانني العلمية املستوحاة
أساس هذا الطرح من االستدالل عىل أنّ الكون قد وجد بقدرة ٍ
خالق؟ لو ّ
سبب يثبت عدم
من أسلوب االستنباط العلمي ،فاإلجابة عن هذا السؤال هي ّ
بكل تأكي ٍد (كال)؛ إذ ليس هناك ٌ
أي قانونٍ
خلقة الكون دفع ًة واحد ًة سوى أنّه يثري الدهشة لدينا؛ ولكن حسب قواعد عامل الطبيعة ،فليس هناك ّ
ّ
يدل عىل رضورة عدم حدوث ما يثري دهشة اإلنسان.
استداللنا عىل وجود الخالق يناظر استداللنا عىل وجود علّ ٍة ،واالستنباطات العلّية يف نطاق العلم ال صواب
لها إال إذا كانت منبثق ًة من القوانني العلّية ،ومن املؤكّد أنّ إثبات الخلقة من العدم ال يعدّ ممكناً يف إطار
خالق ال ينسجم مع حكم العقل
مباحث العلوم التجريبية ،ومن هذا املنطلق فإنّ تص ّور خلقة الكون بقدرة ٍ
[[[
تم تفنيد القوانني العلّية التي لنا القدرة عىل مشاهدتها».
مبستوى افرتاض وجوده من دون علّ ٍة ح ّتى وإن ّ

 نقد نظرية الخلقة التي طرحها راسلما ذكرناه آنفاً يتمحور حول موضوعني أساسيني ،أحدهام يرتبط بالفيزياء الحديثة التي ال ميكن لعلم
الالهوت اإلعراب عن آرائه فيها ألنه يؤكّد عىل أ ّن الخلقة ليس من شأنها أن تكون محدود ًة بحيث ليست لها
معيٍ .الفيض اإللهي ال ينقطع من حيث
نقطة بداي ٍة من الناحية الزمنية ،وكذلك ال ميكن أن تتوقّف عند ح ٍّد ّ
الصدور وال يتناهى من حيث الدوام ،والعامل الحارض الذي ينعكس يف علم الفيزياء بنح ٍو ما ميكن أن يكون حلق ًة
واحد ًة من حلقات هذا الفيض الس ّيال املرتابط مع بعضه ،ولكن ال ميكن ع ّده حلق ًة واحدةً .حسب مبادئ العلوم
مـم يعني أنّه قد انبثق إثر الخلقة ال
الدينية فالقول بكون العامل قد بدأ يف زمنٍ متنا ٍه يعني أ ّن له نقطة بداي ٍة ّ
أ ّن الخلقة قد بدأت يف زمنٍ متنا ٍه .أ ّما املوضوع الثاين فهو يرتبط بشخصية برتراند راسل الذي طرح آراءه بصفته
أحد الفالسفة الغربيني املعارصين.
التفسخ والتقلّص التدريجيني ،لذلك ر ّجح
برتراند راسل هو أحد علامء الفيزياء املحدثني الذين يتب ّنون نظرية ّ
معلوم وغري متنا ٍه؛ إال أنّنا اليوم مضط ّرون للقول بأنّه قد بدأ يف زمنٍ متنا ٍه ،وقد
نظرية أ ّن الكون قد خلق يف زمنٍ
ٍ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .533 - 532
[[[  -المصدر السابق ،ص .534
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طرحت نظريتان يف هذا املضامر وفحواهام ما يأيت:
النظرية األوىل :الكون خلق يف لحظ ٍة بقدر ٍة خالقٍ .
أي عاملٍ آخر.
النظرية الثانية :الكون يف لحظة خلقته نشأ بذاته من دون تدخّل ّ
أي من هاتني النظريتني عىل أساس قوانني العلّية ،فكالهام تنقضان
ي ّدعي برتراند راسل أنّه ال ميكن ترجيح ٍّ
ٍ
واحد؛ إذ كام أ ّن افرتاض ظهور الكون بذاته يتعارض مع مبدأ العلّة واملعلول ،كذلك
مع هذه القوانني عىل نسقٍ
فإ ّن ظهوره بواسطة قدر ٍة خالق ٍة يتعارض أيضاً مع هذا املبدأ ،ذلك أل ّن قوانني العلّية التي نتمكّن من مشاهدتها
تسمح لنا بطرح تلك االستنتاجات املنبثقة من مبدأ العلّية؛ أي إنّها تثبت وجود علّ ٍة ومعلو ٍل وتؤكّد عىل أ ّن العلّة
بح ّد ذاتها معلول ٌة لعلّ ٍة أخرى؛ ولكن لو افرتضنا وجود علّي ٍة ال تكون العلّة فيها معلول ًة لعلّ ٍة أخرى نكون قد
خالفنا مبدأ العلّية املعترب يف األصول العلمية.
لو افرتضنا علّي ًة ال تكون العلّة فيها معلول ًة لعلّ ٍة أخرى ،فذلك يقتيض تحقّق الخلقة من العدم ،ومن الطبيعي
ظل التجارب العلمية.
أ ّن إثبات هذا األمر يع ّد غري ممكنٍ يف ّ
وفيام يأيت نذكر بعض املؤاخذات عىل النهج الفكري الذي تب ّناه برتراند راسل:
أ ّوالً :يرى برتراند راسل أ ّن قانون العلّية يع ّد من جملة القضايا املحسوسة ،ولك ّنه يف الواقع إ ّما أن يكون
الحواس هو
قد غفل عن حقيقة كون العلّية ليست من القضايا املحسوسة أو أنّه تجاهلها ،فاألمر الذي تدركه
ّ
توايل الحوادث الذي ميكن أن يكون معقوالً وانتزاعياً ،ومن ثم ليس من شأنها إدراك عللها ،كام ال ميكنها إدراك
القوانني العلّية الكلّية.
ثانياً :يعتقد بأ ّن قانون العلّية يجب وأن تكون جميع العلل فيه معلول ًة لعللٍ أخرى ،وعىل هذا األساس رفض
القول بوجود علّ ٍة غري معلول ٍة لغريها عا ّدا ً ذلك يتناقض مع القانون املذكور.
صائب؟ فام السبب يف عدم وجود علّ ٍة غري معلول ٍة لغريها؟ حتّى لو تن ّزلنا وافرتضنا أ ّن
يا ترى هل هذا الكالم
ٌ
قانون العلّية هو من سنخ القوانني التجريبية ،فكيف ميكن لنا استنتاج تلك النتيجة التي ذكرها راسل؟ فام هو
وجه تقييد قانون العلّية بتوايل العلل وعدم وجود علّ ٍة غري معلول ٍة لغريها؟
ينص
قانون العلّية يؤكّد عىل أ ّن ّ
كل ظاهر ٍة ال ب ّد من أن تكون مفتقر ًة إىل عاملٍ يتس ّبب يف وجودها ،ولك ّنه ال ّ
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عىل وجوب كون هذا العامل يعكس ظاهر ًة ناشئ ًة من عاملٍ آخر بحيث تجري سلسلة الظواهر والعوامل إىل ما
ال نهاية؛ ولكن ما هي التجربة التي تثبت هذا امل ّدعى؟!
ثالثاً :يقول إ ّن التجربة أثبتت استحالة خلقة يش ٍء من العدم.
القول بأ ّن الرضورة واالمتناع يدرجان يف ضمن نطاق القضايا التجريبية ،يرتت ّب عليه أنّهام ليسا من
الحسيتني
الظواهر أو الحاالت املا ّدية التي تخضع للتجربة ،فغاية ما يف األمر أ ّن اإلنسان مل يشاهد بعينيه ّ
خلقة يش ٍء من العدم ،إال أنّه مل يثبت هذا االمتناع بالتجربة.
رابعاً :يا ترى ما الفرق بني العلّية التي تكون العلّة فيها معلول ًة لعلّ ٍة أخرى ،وبني العلّية التي تكون العلّة فيها
غري معلول ٍة لعلّ ٍة أخرى؟ فحوى هذا الكالم أ ّن النمط األ ّول من العلّية ال ّ
يدل عىل الخلقة من العدم ،يف حني أ ّن
النمط الثاين منها ّ
وناشئ منه ،فلو كانت الخلقة
يدل عىل ذلك .يف كلتا الحالتني هناك وجو ٌد مرتب ٌط بوجو ٍد آخر
ٌ
تعني إيجاد اليشء من العدم ،فقد تحقّق هذا األمر يف ضمن الحالتني املشار إليهام ،وإن مل تكن كذلك فهي ال
ميكن أن تتحقّق يف كلتا الحالتني.
خامساً :يقول هذا الفيلسوف إ ّن علم الفيزياء الحديث يدحض قانون العلّية لكونه يؤكّد عىل وجود نقطة
بداي ٍة للكون ،والفرضيتان الوحيدتان املطروحتان يف هذا املضامر ترفضان قانون العلّية.
استنادا ً إىل هذا الكالم تبطل جميع االستدالالت العلمية املطروحة حول عامل الطبيعة والكون بأرسه ،إذ إ ّن
توصل إليها اإلنسان حول عامل الطبيعة متق ّوم ًة عىل مبدأ
الس ّيد راسل بنفسه أكّد عىل أن جميع النتائج التي ّ
العلّية بحيث لو ج ّردنا الطبيعة من القانون سوف تتب ّدد جميع هذه النتائج وتذهب أدراج الرياح.
من املؤكّد أ ّن عامل الطبيعة إ ّما أن يكون خاضعاً لقانون العلّية أو ال يكون كذلك ،فإذا كان خاضعاً له ،ال ب ّد
عندئذ من أن تكون تابع ًة لقانون العلّية ،وإن مل يكن كذلك فال ميكن القول إنّه نشأ بال ٍ
ٍ
قيد وضابط ٍة
للخلقة
خاصة.
وبعد ذلك اتّسم بنظمٍ ومعايري ّ
ولدحض آراء برتراند راسل بنفس كالمه ،نذكر ما قاله عىل هذا الصعيد« :قد يكون مبدأ العلّية صحيحاً أو
ربا هو غري صحيحٍ ،إال أنّ من يعتقد بعدم ص ّحته فهو يعجز عن فهم النتائج التي يطرحها يف نظريته ،وهكذا
ّ
شخص عاد ًة ما يلجأ إىل قوانني العلّية التي تعينه عىل إثبات نظريته بصفتها مرتكزات ثابتة ويبادر إىل الدفاع
ٌ
عنها؛ فعىل سبيل املثال ال ينتابه أدىن شكٍّ يف كون الطعام الذي يتناوله يشبع بطنه وينمي خالبا بدنه ،كام أنّه
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حساب مرصيفٌّ معت ٌرب؛ إال أنّه يف الحني ذاته يعرتض عىل
ال يقلق بشأن الصكوك التي دفعها للناس إن كان لديه
ٌ
تنم عن سذاج ٍة كبري ٍة لدى من
القوانني األخرى التي ال تتناغم مع مشاربه الفكرية .هذه التو ّجهات الفكرية ّ
صحيح طبعاً ،ولكن كان من األحرى به أن يطبّقه عىل نفسه قبل توجيهه إىل اآلخرين،
يتب ّناها» .اعرتاض راسل
ٌ
وجل ال تتق ّوم عىل املنطق واالستدالل ،وقد ساقته نحو اإللحاد لدرجة أنّه
فوجهته الفكرية بالنسبة إىل الله ع ّز ّ
رب للعاملني ،ومن الطبيعي إن أردنا متابعة
تب ّنى نزع ًة ّ
تعصبي ًة يف هذا املضامر وعدم رغب ٍة يف اإلميان بوجود ٍّ
جذور هذه النزعة اإللحادية وأسبابها فال ب ّد لنا من طرح مباحث تفصيلية ال يسع املجال لبيان تفاصيلها هنا،
وبطبيعة الحال يجب وأن ترتكز هذه املباحث عىل در ٍ
الحري تسليط
موسع ٍة حول شخصيته ،ومن
ّ
اسات نفسي ٍة ّ
الضوء عىل تلك املعلومات الدينية واملاورائية التي تلقّاها يف باكورة حياته من ج ّدته والتي أشار إليها يف عدد من
[[[
املواضيع التي تناولها بالبحث والتحليل.

 العلّة األوىللست مسيحياً؟) انتقد فيه الفكر الديني يف إطاره العام وليس
ألّف برتراند راسل كتيباً تحت عنوان (ملاذا ُ
املسيحية بالتحديد ،حيث ركّز نقده بشكلٍ
أسايس عىل فكرة وجود الله سبحانه وتعاىل رغم تب ّنيها من بعض
ٍّ
غري املتديّنني.

مـم قاله
برهان (العلّة األوىل) يع ّد أحد املواضيع التي تناولها راسل يف هذا الكتاب ،وفيام يأيت نذكر جانباً ّ
عىل هذا الصعيد يك يتّضح للقارئ الكريم واقع النهج الفكري الذي تب ّناه بصفته عاملاً غربياً ذائع الصيت« :هذا
كل يش ٍء يحيط بنا يف هذا العامل له علّ ٌة ،ولو تت ّبعنا
الربهان [برهان العلّة األوىل] يتق ّوم يف أساسه عىل كون ّ
سلسلة العلل واملعلوالت فسوف نصل إىل علّ ٍة أُوىل تعدّ علّة ًلسائر العلل وهي التي يقال عنها إنّها الله ...مل
أكن أتأ ّمل بهذه املسائل الدقيقة يف أيّام شبايب ،وتب ّنيت فكرة علّة العلل حينام بلغت الثامنة عرشة من عمري
وقرأت السرية الذاتية لجون ستيوارت ِمل والحظت العبارة اآلتية( :ذات م ّر ٍة قال يل أيب إنّ سؤال :من الذي
خلقنا؟ ال جواب له ،إذ يرتتّب عليه ٌ
سؤال آخر ،وهو :من الذي خلق الله؟) فهذه العبارة البسيطة كشفت يل
زيف برهان علّة العلل ،وما زلت ح ّتى اآلن أعدّ ه باطالً.
لكل يش ٌء ،فاإلله أيضاً ال بدّ من أن تكون له علّ ٌة ،إذ لو أمكن وجود يش ٍء من دون علّ ٍة ،فهو
إن وجدت علّ ٌة ّ
من املمكن أن يكون اإلله أو الكون؛ وهذا األمر ّ
يدل عىل بطالن الربهان املشار إليه».
[[[  -المصدر السابق ،ص .537 - 531
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 نقد رأي راسل حول العلّة األوىلكل
النقاش حول العلّة األوىل ال يتمحور حول إمكانية وجود يش ٍء من دون تأثري علّ ٍة موجد ٍة أو وجوب تق ّوم ّ
كل
يش ٍء بعلّ ٍة ،كام ال ارتباط له مباهية هذه العلّة من حيث كونها الله تعاىل أو الكون؛ بل محور الكالم هو أ ّن ّ
موجو ٍد مبا هو موجو ٍد ال يع ّد معيارا ً لالفتقار إىل العلّة أو االستغناء عنها ،وعىل هذا األساس ال ميكن الخوض يف
مطلق يفيض الكامل عىل غريه
متكامل
ٌ
مباحث تتمحور حول اختالف األشياء من هذه الناحية ،فهناك موجو ٌد
ٌ
وجميع الكامالت يف الكون ترجع إليه ،ووجوده عني ذاته ،ومن هذا املنطلق فهو مستغنٍ عن علّ ٍة موجد ٍة له
ألي موجو ٍد آخر ،فجميع الكائنات املوجود سواه إنّ ا يكون الوجود طارئاً عليها ومستفاضاً من الغري ،وذلك
خالفاً ّ
الغري هو العلّة األوىل.
نحن نعيش يف ٍ
فكل يش ٍء يف الحياة الدنيا بحاج ٍة إىل غريه ،وهو بالتدريج يفقد
كنف عا ٍمل زائلٍ ال بقاء لهّ ،
كل ما لديه خالل مسرية حياته .إ ّن عاملنا ٌ
والتغي واالفتقار إىل الغري ،وعىل هذا األساس ليس
يل للزوال
ّ
ّ
مثال ج ٌّ
النبي
من شأنه أن يكون علّ ًة أوىل للكائنات وال ميكن ا ّدعاء أنّه واجب الوجود ،وهذه الحقيقة ّ
جسدها استدالل ّ
الس َم َو ِ
ات
يم َملَك َ
إبراهيم الخليل  Aالذي ذكره الكتاب الحكيم يف اآليات اآلتيةَ « :وكَ َذلِكَ نُرِي إِبْ َرا ِه َ
ُوت َّ
َو ْالَ ْر ِض َولِ َيكُونَ ِم َن الْ ُمو ِق ِن َني * َفل ََّم َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى كَ ْوكَ ًبا ق ََال َه َذا َر ِّب َفل ََّم أَف ََل ق ََال َل أُ ِح ُّب ْال ِفلِ َني
* َفل ََّم َرأَى الْ َق َم َر بَا ِزغًا ق ََال َه َذا َر ِّب َفل ََّم أَف ََل ق ََال ل ِ َْئ ل َْم يَ ْه ِد ِن َر ِّب َلَكُونَ َّن ِم َن الْ َق ْو ِم الضَّ الِّ َني * َفل ََّم َرأَى
ُشكُونَ * إِ ِّن َو َّج ْه ُت َو ْجه َِي لِلَّ ِذي
الشَّ ْم َس َبا ِز َغ ًة ق ََال َه َذا َر ِّب َه َذا أَك َ ُْب َفل ََّم أَ َفل َْت ق ََال َيا َق ْو ِم إِ ِّن َبرِي ٌء ِم َّم ت ْ ِ
[[[
الس َم َو ِ
ش ِك َني».
ات َو ْالَ ْر َض َح ِنيفًا َو َما أَنَا ِم َن الْ ُم ْ ِ
َفطَ َر َّ
ميكن تلخيص االستدالل كام يأيت :الفطرة السليمة واألحكام العقلية البديهية ،توحي لإلنسان بأنّه خاض ٌع
لرب يفيض الوجود عىل الكائنات ،وهذه القدرة املاورائية تسوقه نحو البحث عن
تحت سلطة لقدر ٍة عظمى ٍّ
مصدرها ،لذلك قد تستقطبه النجوم أو القمر أو الشمس نحوها نظرا ً لعظمتها ،لك ّنه بقليلٍ من الدقّة والتأ ّمل
بكل ٍ
الرب
يدرك وجود قدر ٍة أعظم منها تع ّمها وتع ّم جميع الكائنات يف عامل الطبيعة ،وهذه القدرة ّ
تأكيد هي ّ
[[[
كل من سواه.
الجليل الق ّهار املفيض للكامل عىل ّ
صحيح أ ّن العلّة األوىل من منطلق
قد يتساءل بعض الذين ال خربة لهم عىل وال إملام هذا الصعيد قائلني:
ٌ
أي ٍ
ارتباط خالفاً لسائر الكائنات التي
غنى عن ّ
كونها قدمي ًة وكامل ًة وغري محدود ٍة بحيث تكون واجبة الوجود ويف ً
[[[  -سورة األنعام ،اآليات  75إلى .79
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .512 - 510
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كل وجودها؛ لك ّنها ملاذا أصبحت علّ ًة أُوىل؟ أي ما السبب يف صريورتها علّ ًة أوىل واجبة الوجود
تكون مفتقر ًة يف ّ
رس يف عدم صريورة أحد الكائنات
من بني ّ
كل تلك الكائنات القدمية؟ ملاذا مل تصبح حادث ًة أو ناقصةً؟ ما هو ال ّ
ربا
الناقصة املوجودة حالياً واجب الوجود؟ إذن ،كان من املمكن لواجب الوجود أن ال يصبح علّ ًة أوىل ،لذا ّ
تدخّلت علّ ٌة وجعلته كذلك بحيث لو مل تكن ألمىس ممكناً يف وجوده؛ ويف الحني ذاته كان من املمكن لهذه العلّة
أن تجعل ممكن الوجود بهيئة واجب الوجود وتضفي عليه جميع امليزات الالمتناهية ومتنحه القدرة املطلقة.
لكل كائنٍ هي عني ذاته ،وهذا األمر يناظر
الذين يطرحون هذه التساؤالت ال يدركون أ ّن املرتبة الوجودية ّ
كامل ومستغنٍ بذاته عن علّ ٍة
كل عد ٍد هي عني ذاته؛ وعىل هذا األساس لو كان هناك موجو ٌد ٌ
األعداد ،فمرتبة ّ
ٍ
حينئذ تص ّور تأثري أيّة علّ ٍة عليه يف جميع شؤونه الوجودية والذاتية.
موجد ٍة ،ال ميكن
السؤال الذي طرح يف الفلسفة الغربية حول السبب يف كون العلّة األوىل علّ ًة أوىل وا ُّدعي أن ال جواب له،
هو يف الواقع ٌ
كل حيثياتها
وعبثي ،إذ إ ّن وجود العلّة األوىل هو عني الحقيقة وهو عني ذاتها ،فهي يف ّ
سؤال فار ٌغ
ٌّ
[[[
مستغني ٌة عن أيّة علّ ٍة أخرى.

 مستقبل العامل برأي راسلنحن املسلمون نؤمن بوجود إل ٍه عظيمٍ خالقٍ للكون  -هو الله سبحانه وتعاىل  -لذلك ال نشعر بالخطر كسائر
كل ما فيها
الناس الذين تراود هواجسهم أحياناً مشاعر بالخشية والخطر من قبيل تاليش الكرة األرضية وزوال ّ
ٍ
يل العظيم له القدرة عىل إبقاء الحياة جاري ًة عىل سطح الكرة األرضية
خالل
لحظات ،فنحن نعتقد بأ ّن الله الع ّ
ٍ
لسنوات مديد ٍة قد تتجاوز عرشات القرون أو ماليني السنني بحيث ال يحيص عددها سواه ،وحسب تعاليمنا
الدينية فإ ّن حياة البرشية ال تنتهي بانتهاء الحياة عىل األرض .إذن ،التعاليم الق ّيمة التي جاء بها األنبياء واملرسلون
الحواس الظاهرية .عىل سبيل
وترسخ فيها حقيقة ذلك املدد الغيبي الذي ال تدركه
تودع الطأمنينة يف أنفسنا ّ
ّ
كوكب يتّجه نحو األرض وأنّه سوف يصل إىل مدارها ويرتطم
املثال ،حينام نسمع يف األخبار بوجود مذن ٍّب أو
ٍ
ٍ
لحظات إىل رما ٍد منثورٍ ،فإمياننا بالله تعاىل ال يتزعزع وعقائدنا مبا جاءت به
بها بعد ستّة أشه ٍر لتتح ّول خالل
رشيعتنا تبقى عىل حالها ،حيث يراودنا يق ٌني بأ ّن هذه األرض املرشقة سوف ال تزول بهذه البساطة والرسعة إثر
ٍ
حادث مد ّمرٍ.
تضمحل بهذا الشكل الذي يرعب غري املتدينني اليوم ،ولكن ما هو شعور
ّ
مدرسة األنبياء علّمتنا أ ّن أرضنا ال
[[[  -المصدر السابق ،ص .510 - 509
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هؤالء يف هذا الصدد؟ فهل يا ترى لديهم طأمنين ٌة نفسي ٌة وال يكرتثون باألخبار والشائعات التي تر ّوج بني الفينة
كل هذا
واألخرى حول هالك البرشية؟ فهل هم متفائلون مبستقبل البرشية كام نحن كذلك؟ هل يعتقدون أ ّن ّ
الظلم والجور سيزول يوماً ما لينعم الناس بحيا ٍة آمن ٍة مطمئ ّن ٍة يسود فيها العدل واإلنصاف؟ الجواب بالطبع كال.
وسائل اإلعالم تنرش بني الفينة واألخرى أخبارا ً عىل لسان الساسة امللحدين حول املستقبل املشؤوم للبرشية،
ولو أ ّن هؤالء تتلمذّوا يف املدرسة اإلسالمية ملا أدلوا بهذه الترصيحات الواهية ،فقد علّمتنا رشيعتنا التفاؤل
واإلميان باملدد الغيبي .لقد تأث ّر هؤالء بحيا ٍة ملؤها الحروب والدمار إثر سياساتهم التعسفية ونزاعاتهم املحتدمة
عىل السلطة ،لذلك ال يق ّر لهم ٌ
بال أبدا ً وقلوبهم ال تتوقف عن الخفقان وجالً من هالكهم ودمار ديارهم بتلك
حرب
األسلحة الفتّاكة التي تسابقوا يف صناعتها مع أقرانهم يف سائر البلدان الغربية ،فحرك ٌة واحد ٌة كافي ٌة الندالع ٍ
ٍ
رضوس تحرق الحرث والنسل.
يقول برتراند راسل يف كتابه (مبادئ إعادة البناء االجتامعي)« :ينتاب البرشية يف العرص الحارض شعو ٌر
حرب
حرب ميكن ّ
مشوب بالحرية والضعف ،فنحن نسري نحو ٍ
البت بأن ال أحد يرغب باندالعها ،ونعلم بأنّها ٌ
ٌ
مرتص ٍد
سوف يفنى أكرث الناس فيها؛ ولك ّننا مع ذلك ننظر إىل األخطار املحدقة بنا وكأنّنا أرنب ينظر إىل ثعبانٍ ّ
كل ناحي ٍة من الكرة األرضية يتناقل الناس قصصاً مرعب ًة
له من دون أن يعرف ما الذي عليه فعله .ففي ّ
حول القنابل الذ ّرية والهيدروجينية واملدن التي ستس ّوى بالرتاب والجيش الرويس األحمر والقحط والجدب
والتعسف واالضطهاد ،ولكن مع أنّ العقل يحكم بفضاعة هذه األمور ورضورة الخشية من وقوعها ،لك ّننا ال
ّ
ن ّتخذ إجر ٍ
الخية ومنها
اءات جا ّد ًة للوقاية منها ،ذلك ألنّ جانباً من وجودناً يلت ّذ بها ،فأرواح بني آدم منها ّ
[[[
رشيرة».
ال ّ
يا ترى ما هو القرار الصائب الذي يجب ات ّخاذه يف هذه الظروف العصيبة؟ وهل ميكن للبرشية ات ّخاذ هكذا قرار؟
يضيف راسل قائالً« :عمر البرشية يعدّ طويالً من الناحية التأريخية ،لك ّنه قصريٌ من حيث علم
الجيولوجيا .هناك من يقول إنّ اإلنسان قد أبرص النور أل ّول م ّر ٍة قبل مليون سن ٍة ،وأمثال إينشتاين
ٍ
سنوات بذات
يحتملون أنّ البرشية بعد أن تطوي مراحل وجودها عىل الكرة األرضية ستتالىش خالل
[[[
اإلنجازات العلمية العظيمة التي حقّقها يف العرص الحديث».
[[[  -برتراند راسل ،مبادئ إعادة البناء االجتماعي ،ص .2
[[[  -المصدر السابق ،ص .26
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بكل ٍ
تأكيد أ ّن هذا التشاؤم يف
لو حكمنا عىل املوضوع عىل وفق األصول املا ّدية والعلل الظاهرية ،سيثبت لنا ّ
كل هذه التك ّهنات املثرية للخشية سوى اإلميان باملدد الغيبي واالعتقاد بوجود مدبّ ٍر
محلّه وال سبيل للخالص من ّ
كل طارئ ،وهو أم ٌر يبعث الطأمنينة يف النفوس ويح ّول النظرة املشؤومة
قدي ٍر للكون يصون حياة البرشية من ّ
التي انتابت أذهان غري املتديّنني إىل رؤي ٍة متفائل ٍة عرب إشاعة العدل والح ّرية واألمن يف املجتمع.
من السخرية مبكانٍ تب ّني هذه النظرة املشؤومة للحياة ،فمن يتب ّناها حاله حال الطفل الذي ميسك السكّني
أل ّول م ّر ٍة يف حياته من دون أن يعلم بأنّها آل ٌة جارح ٌة تقيض عىل حياته فيام لو غرزت يف بطنه ،لذا قد تكون سبباً
لهالكه من دون أن يقصد ومن ث ّم ال ينعم بسنوات عمره املقبلة.
يقول بعض الباحثون إ ّن عمر األرض يناهز األربعني مليار سن ٍة يف حني حياة البرشية ال تتجاوز املليون سن ٍة،
وقيل إ ّن اإلنسان هو آخر الكائنات التي خلقت فيها ،أي أنّه أقرصها عمرا ً من الناحية التأريخية.
اإلنسان يف مراحل حياته األوىل كان يعيش يف الغابات والكهوف مثل سائر الحيوانات ال ّربية ،ولكن عىل م ّر
ظل مختلف العلوم من
العصور ويف اللحظات األخرية من عمر األرض تنامى عقله وازدهرت قابلياته فتمكّن يف ّ
تأسيس حضار ٍ
ات عظيم ٍة .إذن ،لو كان من املق ّرر أن يفني نفسه بهذه املهارات العقلية الباهرة وبهذه الرسعة
املزعومة ،فهذا يعني أ ّن خلقته كانت عبثي ًة وال هدف منها .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الذين يتب ّنون فكرا ً ما ّدياً
بحتاً هم الذين ير ّوجون لهذه الفكرة ،يف حني أ ّن املتديّنني ليسوا كذلك ألنهم يعتقدون بعدم إمكانية تاليش العامل
واضمحالله إثر طيش بعض مجانني الحروب والسياسة.
ٍ
وجل الذي حفظه يف العصور السالفة من املخاطر
منعطف خطريٍ اليوم ،إال أ ّن الله ع ّز ّ
صحيح أ ّن العامل مي ّر يف
ٌ
العظيمة التي كانت محدق ًة به ،سوف يحفظه مستقبالً بقدرته اإلعجازية التي تفوق تص ّور البرش وسيأيت اليوم الذي
يبعث فيه يوماً ذلك املصلح العظيم الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً بعد أن مألت ظلامً وجورا ً ،وحينها سيدرك العقل
البرشي أ ّن خلقة اإلنسان مل تكن عبثاً ،فالحياة البرشية ليست كام قال الشاعر العريب (ما أدري أَسلّ َم أو و َّدعَ؟!).

 مدرسة راسل األخالقيةميكننا معرفة منط األخالق التي يدعو إليها برتراند راسل من خالل تت ّبع مختلف مؤلّفاته ومنها كتاب
خاصاً باألخالق ،وكذلك
(معرفتنا عن العامل الخارجي كحقلٍ للمنهج العلمي يف الفلسفة) حيث أفرد فيه فصالً ّ
كتاب (الزواج واألخالق) الذي ساق فيه بحثاً حول األخالق الجنسية ولكن ميكننا فهم معامل نظريته األخالقية
بالكامل عرب مطالعة مباحثه األخرى والتع ّرف عىل مختلف جوانبها املعرفية ،وال س ّيام كتاب (مستقبل العامل).
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طرح راسل مبدأ األخالق العقلية عىل أساس الذكاء ،ونظرا ً لوجهته املا ّدية فهو مل يكن يعتقد باملعايري
ينح منحى
األخالقية األصيلة ،حيث رفض املثالية األفالطونية ومل يتّبع النهج الوسطي الذي ات ّبعه أرسطو ومل ُ
حب املصلحة لدرجة
إميانوئيل كانط الذي قال بالضمري الباطني؛ فقد أكّد عىل أ ّن اإلنسان كائ ٌن خلق مجبوالً عىل ّ
وكل ما سوى ذلك يع ّد هرا ًء بالنسبة إليه .وقال إ ّن البرشية بحاج ٍة إىل سلسل ٍة
أنّه ال يفعل شيئاً إال ألجل مصلحته ّ
من العالقات الحسنة ،وهذه العالقات هي التي تس ّمى (أخالق) ،ومنها مراعاة حقوق اآلخرين واحرتام ح ّرياتهم
وأداء الواجبات االجتامعية والشخصية ،لذلك ع ّد األخالق بأنّها السعي لرتويج هذه األصول يف املجتمع ،أي يجب
عىل الجميع االعتقاد برضورة مراعاة حقوق اآلخرين واحرتامهم وأداء الواجبات الشخصية واالجتامعية بأفضل
وج ٍه ،وما إىل ذلك من مباين إنسانية.
يا ترى ما السبب يف وجوب مراعاة حقوق اآلخرين؟ فهل أ ّن هذا الوجوب ناشئ من كون هذا الفعل فضيل ًة
أو أنّه ناشئ من منطلق كونه تكليفاً؟
برتراند راسل يرى أ ّن األمر ليس كذلك ،ويؤكّد عىل كون مصالح اإلنسان هي التي تدعوه إىل وجوب مراعاة
حقوق اآلخرين ،لذا يجدر علينا تحريض الناس عىل السعي وراء مصالحهم ،ومن الطبيعي أن األمر مرهو ٌن مبا
ذكر ،إذ من الخطأ مبكانٍ تص ّور أ ّن اإلنسان قاد ٌر عىل تحقيق منافع إثر تجاوزه عىل حقوق اآلخرين ،وكذلك
يتخل عن أداء واجباته ،وهل ّم ج ّرا ً .هذه هي االستنتاجات التي نستلهمها من نظرية
فهو ال يحقّق نفعاً عندما ّ
راسل ،ولك ّنها بالتأكيد غري صائب ٍة ،إذ يجب علينا السعي لرتسيخ مكانة العقل البرشي ومنح اإلنسان رؤي ًة شامل ًة
ملا يجري حوله ،فمن يعتقد بأ ّن مصلحته تتحقّق يف تدنيس حقوق اآلخرين هو يف الحقيقة ال ميتلك أفقاً فكرياً
وبكل ر ّدة فعلٍ تنشأ عنه.
بكل عملٍ ّ
رحباً ،بل ال يرى الحياة إال من زاوي ٍة ض ّيق ٍة ،لذا ينبغي لنا تعريفه ّ
نسوق املثال اآليت ليك تتّضح الصورة للقارئ الكريم حول نظرية برتراند راسل بشكلٍ أفضل :لنفرض أ ّن
كل ٍ
واحد منهم ينتظر من غريه أن
أشخاصاً ع ّدة يعيشون يف غرف ٍة واحد ٍة ،لك ّنهم ال يكرتثون برتتيبها يف حني أ ّن ّ
كل ٍ
واحد م ّنا ال تتحقّق إال عن طريق أداء تكاليفنا تجاه اآلخرين.
يقوم بذلك؛ لذا علينا إخبارهم بأ ّن مصلحة ّ
إذن ،حينام يدرك اإلنسان أ ّن مصلحته الفردية مرهون ٌة بأداء واجباته االجتامعية فإ ّن قرينه أيضاً سيدرك ذلك،
وشيئاً فشيئاً تسود هذه الرؤية بني جميع أبناء املجتمع ومن ث ّم ال يتوانون عن أداء مها ّمهم كام ينبغي من
حب املصلحة .وقد ذكر راسل مثاالً بهذا الصدد وقال :عندما أُبادر إىل رسقة بقرة جاري يكتنفني تص ّو ٌر
منطلق ّ
بأن سأُحقّق منافع أكرث ،ولكن حينام يعلّموين بأنّني لو رسقت بقرة جاري فهو أيضاً سيرسق بقريت وجاري اآلخر
ّ
سيرسق حامري ،ومن ثم ستكون خسائري أكرث من منافعي؛ لذا يف هذه الحالة بالتأكيد سوف أردع نفيس من
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طبيعي ج ّدا ً .بنا ًء عىل هذه الرؤية ،فنحن مكلّفون بتقوية
ارتكاب هذا الفعل حفاظاً عىل مصلحتي ،وهذا األمر
ٌّ
أذهان البرش والتأكيد لهم بأ ّن األمور التي تس ّمى أخالقاً هي تلك القضايا التي تضمن تحقّق املصالح الجامعية.
كام نالحظ يف املثالني املذكورين ،فإ ّن مدرسة راسل األخالقية تف ّند املثُل واملبادئ األخالقية األصيلة ألنها
لكل يش ٍء ،يف حني أ ّن سائر املدارس األخالقية تَعد األخالق متعارض ًة مع
تجعل املصلحة الفردية معيارا ً أساسياً ّ
املصالح البرشية ،وترى أ ّن اإلنسان الذي ير ّجح مصلحة اآلخرين عىل مصلحته هو الذي يكون فعله أخالقياً ،ولك ّن
نظرية راسل ال تتب ّنى فكرة وجود تعارض بني املصلحة والعمل األخالقي الذي يعني ضامن مصالح اإلنسان عىل
املدى البعيد يف حني أ ّن العمل غري األخالقي ين ّم عن أ ّن اإلنسان ال يرى إال ما يدور حوله.
املثال اآليت يوضّ ح ما ذكر :الطفل يف املرحلة الدراسية االبتدائية ال يتعامل مع األمور عىل وفق رؤي ٍة بعيدة
املدى ،بل ال يرى إال ما يدور حوله وال يفكّر إال بيومه ،حيث يراوده شعور بالضجر من الذهاب إىل املدرسة
ٍ
ساعات متوالي ٍة وال يتمكّن من اللعب مع أصدقائه واملرح معهم بح ّري ٍة؛ فهو يرى حياته
واملكوث فيها طوال أربع
ولعب ويف الحني ذاته يع ّدها عنا ًء وتعباً ،فهو ال ميتلك ذهناً واعياً يدرك املنافع التي ميكن أن تتحقّق
مج ّرد له ٍو
ٍ
عىل املدى البعيد ،ال يعرف ما سيكون مصريه فيام لو أعرض عن دراسته اليوم ،ولك ّن والديه يدركان هذا األمر
جيدا ً .الوالدان يرغبان بأن يفعل ولدهام ما يضمن له تحقيق مصلحته وهو أيضاً يرغب بذلك ،إال أ ّن الفرق
كل تلك املعاناة
بينهام وبينه هو ضيق أفق رؤيته وسعة أفق رؤيتهام؛ وعىل هذا األساس يجربانه عىل تح ّمل ّ
الدراسية وهو بدوره يحاول التملّص من أداء واجباته امللقاة عىل عاتقه.
نستشف من املثال املذكور أ ّن النظرية األخالقية التي أرىس دعامئها برتراند راسل تتمحور حول املصلحة
ّ
ناشئ من كون الصدق يحقّق مصالحه،
فحسب ،فاإلنسان حينام يؤمن برضورة قول الصدق فإ ّن إميانه هذا ٌ
وعندما يعتقد بوجوب ترك الكذب ،فالسبب يف ذلك يعود إىل خشيته من كذب اآلخرين عليه وتضييع حقوقه،
وكذا هو الحال لسائر املثُل األخالقية كأداء األمانة.

 نقد نظرية راسل األخالقيةهناك عدد من نقاط الضعف يف نظرية برتراند راسل األخالقية ،ميكن تلخيصها مبا يأيت:
 ) 1األخالق التي يدعو إليها ليست لها أيّة قدسي ٍة أو قيم ٍة معنوي ٍة ،كام يرتتّب عليها تحقيق مصلح ٍة عظمى،
بل هي مج ّرد مفاهيم نفعية ال غري ،وهذا األمر يتعارض مع الشعارات التي أطلقها راسل بنفسه ،لذا ميكن
ٍ
كشخص مدافعٍ عن
ع ّده من جملة الفالسفة الذين تتعارض شعاراتهم مع متب ّنياتهم الفلسفية ،اذ طرح نفسه
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اإلنسانية ،إال أ ّن مبادءه الفلسفية عىل خالف ذلك متاماً لكونها نفعي ًة محضةً.
إذن ،جميع قيم السالم اإلنساين التي يتب ّناها راسل تعود يف األساس إىل املصالح الشخصية ،فحتّى معارضته
لكل
الشرتاك الجنود الربيطانيني يف حرب فيتنام عىل سبيل املثال ترجع يف األساس إىل أ ّن املصلحة الشخصية ّ
جندي تقتيض ذلك ،أي إنّه مل يعارض هذه الحرب من دا ٍع إنساين.
 ) 2هذه الرؤية األخالقية ال تكون ناجع ًة إال حينام تكون القدرات البرشية متساوي ًة كام أُشري يف مثال رسقة
بقرة الجريان ،فاإلنسان يجب أن يتو ّرع عن رسقة بقرة جاره خشي ًة من قيام جاره برسقة بقرته؛ ونشهد هذه
الحقيقة جلي ًة حينام تكون هناك قدرتان يف مقابل بعضهام البعض أو أن تكون هناك قدر ٌة ضعيف ٌة واألخرى أكرث
حق املعرفة
اقتدارا ً ،ولكن عندما توجد قدر ٌة خارق ٌة للعادة وتقابلها قدر ٌة ضعيفةٌ ،وتلك القدرة الخارقة تعرف ّ
أ ّن القدرة الضعيفة ليست قادر ًة مطلقاً عىل سلب حقوقها حتّى لو حاولت ذلك ألعوام مديدة ،فاألخالق ال
رصف
تقتيض لها ما ذكر .عىل سبيل املثال لو أ ّن بريجينيف وقف يف مقابل كارتر فاألخالق تفرض عىل كارتر بأن يت ّ
أخالقياً ألنه يواجه خصامً عنيدا ً ،وكذا هو الحال أيضاً بالنسبة إىل بريجينيف ،لك ّن هذين العنيدين املقتدرين ال
رصفان أخالقياً مع مسؤويل الشعوب املستضعفة ألنهام يدركان أنّهم غري قادرين عىل سلب حقوقهام ولو بعد
يت ّ
أعوام مديدة ،إذ إنّهام يسعيان منذ بائ األمر إىل تجريدهم عن أيّة قدر ٍة .إذن ،ما الفائدة من األخالق املطروحة
يف نظرية راسل؟! عىل أساس ما ذكر ميكن القول إ ّن نظريته األخالقية تؤكّد عىل رضورة بقاء املقتدر مقتدرا ً
والضعيف ضعيفاً إىل األبد ،يف حني أ ّن األخالق الحقيقية تؤكّد عىل أ ّن القدرة مهام تعاظمت فالعفو هو املطلوب،
ِ [[[
الناس بالعف ِو أقدرهم عىل العقوبة».
وقد أكّد أمري املؤمنني  Aعىل هذا املبدأ قائالً« :أوىل ِ
إذا كانت األخالق متق ّوم ًة عىل املصالح وتكافؤ القدرات ،فهي ال تكون ناجع ًة إال يف حالة تساوي قدرات
مستحيل ،إذ إ ّن اإلنسان حينام يواجه ن ّدا ً يضاهؤه بالقدرة ،فهو بطبيعة الحال ال يفكّر بقتله
ٌ
الناس ،وهذا أم ٌر
خشي ًة من مبادرته إىل نفس هذا الفعل ،فلو احتمل أنّه قاد ٌر عىل قتله بنسبة خمسني باملائة ،سوف يكتنف ذهنه
ٌ
احتامل بأ ّن هذا الن ّد أيضاً قاد ٌر عىل قتله بنفس هذه النسبة ،ومن ثم فهو ال يقدم عىل هذا الفعل وحاله نفس
حال ذلك املوظّف الذي يخاطب زميله يف العمل قائالً( :من األفضل لكلينا مراعاة حقوق بعضنا البعض) .إذن،
حينام يتكافأ شخصان من حيث القدرة تصبح األوضاع عىل هذا املنوال ،ولك ّنهام إن مل يكونا كذلك سوف تنعدم
األخالق ،بل يصبح السلوك منافياً لها من األساس.
ميكن القول إ ّن املباين الفلسفية لراسل تتمحور حول نبذ األخالق املثالية التي تعني قدسية القضايا التي هي
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الحكمة رقم .49
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املتحصلة منها ميكن
أسمى وأرفع من املصالح والنزوات الحيوانية ،فهذا املفكّر قد أكّد عىل عبثيتها وع ّد أ ّن النتيجة
ّ
الخاصة والعا ّمة تقتيض ذلك؛ لك ّن رأيه هذا ال يصدق إال حينام
تتحصل عن طريق تلقني الناس بأ ّن مصالحهم
ّ
أن ّ
تكون القوى متكافئة بالتامم والكامل ،لك ّن الحقيقة عىل خالف ذلك متاماً ومن ثم ال ميكن تطبيقها عىل أصحاب
السطوة والنفوذ ،فالنمط األخالقي الذي طرحه راسل يح ّرض هؤالء عىل العمل خالفاً لألخالق ألن املصلحة هي
[[[
القوي ليس كذلك.
املعيار األسايس ،لذا فالضعيف مج ٌرب عىل العمل عىل وفق األصول األخالقية لك ّن
ّ

 معيار ال ُحسن والقُبحبادر برتراند راسل يف كتابه (تاريخ الفلسفة الغربية) إىل رشح نظرية أفالطون حول العدل ،ووصف كالم
السوفسطايئ ثرازمياكوس الذي ع ّد العدل مج ّرد وسيل ٍة لتحقيق مصالح األقوياء قائالً« :هذا الرأي هو املحور
األسايس لألخالق والسياسة ،وذلك ألنّ املعيار الوحيد الذي من ّيز عىل أساسه ال ُحسن والقُبح هو إرادة تحقّقهام،
توصل إليها ثرازمياكوس؛ ولكن كيف ميكن
تصح حينئ ٍذ جميع النتائج التي ّ
إذ لو مل يوجد هكذا معيار سوف ّ
القول بوجوده؟» ،وقال يف موضعٍ آخر« :الفرق بني أفالطون وثرازمياكوس هو يف غاية األه ّمية ،فاأل ّول اعتقد بأنّه
قاد ٌر عىل إثبات أنّ جمهوريته املثالية حسن ٌة ،وبالطبع فالشخص الذي يتب ّنى النهج الدميقراطي ويؤمن بعينية
األخالق قد يتص ّور أنّه قاد ٌر عىل إثبات عدم ُحسن جمهورية أفالطون ،يف حني أنّ من يؤ ّيد نظرية ثرازمياكوس
يقول :موضوع البحث ال يتمحور حول اإلثبات أو النفي ،بل محوره الرغبة وعدمها ،إذ لو رغب اإلنسان بيش ٍء
فهو حس ٌن وإذ مل يرغب به فهو س ّي ٌئ.

إن رغب بعض األشخاص بأم ٍر ورفضه البعض اآلخر ،فال داعي حينئ ٍذ يف اللجوء إىل سبب ذلك ،بل ال بد من
التمسك بالق ّوة بشكلٍ رصيحٍ أو مضمر».
ّ
ميكن تلخيص رأي برتراند راسل يف أ ّن الحسن والقبح مفهومان يعكسان العالقة بني الفكرة وصاحبها ،فإذا
كانت لدى اإلنسان رغب ٌة بتحقّقها سوف يع ّدها حسن ًة ولكن إن كانت لديه رغب ٌة بعدم تحقّقها سيع ّدها س ّيئةً،
معي من حيث
ويف حني عدم وجود أيّة رغب ٍة فال يتّصف األمر بالحسن وال القبح .كلّام انطبق أحد املعاين عىل أم ٍر ّ ٍ
ٍ
حينئذ كلّياً مطلقاً.
ارتباطه بأم ٍر آخر ،فال ميكن ع ّده
يرى راسل أنّه من الواجب علينا أ ّوالً معرفة جذور املح ّبة واألسباب التي تدعو اإلنسان إىل مح ّبة أم ٍر ما أو
جانب ٍ
واحد .وبتعبريٍ آخر فالطبيعة ال ّ
تنفك عن السري
يحب كلٍ ما يضمن له فائد ًة يف حياته ولو من ٍ
بغضه ،فهو ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص 323 - 311؛ مرتضى مط ّهري ،تعليم وتربيت (باللغة الفارسية) ،ص 115 - 113؛
مرتضى مط ّهري ،اسالم ومقتضيات زمان (باللغة الفارسية) ج  ،1ص .240 - 239
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نحو الكامل بشكلٍ متسارعٍ ،واإلنسان مضط ٌّر يف رحابها إىل السعي باختياره وإرادته ،حيث تغرس يف نفسه الرغبة
واملحبّة يف ضمن عدد من املفاهيم كالوجوب والرتك والحسن والقبح.
وكام أ ّن الطبيعة تجري نحو تكامل اإلنسان ومصلحته بصفته فردا ً ،فهي كذلك تسري نحو تكامل النوع
البرشي ومصلحته ،ذلك أل ّن بعض جوانب كامل الفرد مرتبط ٌة بكامل النوع البرشي ،ويف هذه الحالة تولد رغباتٌ
لجميع أفراد اإلنسان عىل السوية بحيث تكون متشابه ًة ومو ّحد ًة وكلّي ًة ومطلقةً ،وهذه الرغبات يف الحقيقة هي
املعايري األساسية للحسن والقبح.
الطبيعة تجري نحو تحقيق العدل وجميع القيم األخالقية األخرى ألنها تضمن مصالح الجنس البرشي ،لذلك
غرست يف نفس اإلنسان الرغبة يف األفعال االختيارية ومن ث ّم أوجدت لديه مفاهيم وجوب الفعل ورضورة الرتك
عىل ضوء جمل ٍة من األحكام اإلنشائية.
إذن ،ليس من الرضوري أن يكون الحسن والقبح عينيني ألجل أن منتلك معيارا ً كلّياً يف األخالق ،لذا ال رضورة
ألن يكون البياض والسواد والكروية والتكعيبية أمورا ً عيني ًة يك نستلهم منها معيارا ً كلّياً.
برتراند راسل أكّد عىل الرؤية الفردية والنفعية لدى اإلنسان ،حيث قال إ ّن هدفه يف الحياة هو تحقيق
مصالح ما ّدية وبدنية ،ويف الحني ذاته مل يعر أهمي ًة للنزعة واملصالح املعنوية واالجتامعية املشرتكة .لقد تص ّور
هذا الفيلسوف أ ّن قوانني الطبيعة تسري نحو تحقيق املصالح الشخصية املا ّدية وال أهمية فيها للمصالح املعنوية
السامية ،كذلك ليس للمصالح االجتامعية مكا ٌن فيها؛ وقد ا ّدعى يف نهاية املطاف أنّه حتّى وإن وجد معيا ٌر
بكل ٍ
صائب .ومن جملة ما قاله يف خامتة
تأكيد ليس عينياً؛ ومن الطبيعي أن رأيه هذا
بخصوص ما ذكرنا ،فهو ّ
ٌ
كالمه« :إنّ هذه املسألة يف غاية التعقيد ،وال أعرف حالً لها» ،كام قال قبل ذلك« :هذه املسألة من جملة
[[[
املباحث الفلسفية التي مل يُذكر رأي قطعي بشأنها ح ّتى اآلن».

 العالقات الجنسية يف العهود السالفةمعتقدات تعارض القضايا الجنسية ،وقد أصبحت معضل ًة
ٌ
يقول برتراند راسل« :يف العهود السالفة سادت
يوم مع انتشار املسيحية والبوذية بذريعة أنّ العالقات الجنسية يشوبها الدنس
مستفحل ًة تشتدّ يوماً بعد ٍ
ديانات يقودها رهبانٌ يدعون
ٌ
والفسوق .أ ّما يف تلك املناطق البعيدة عن املسيحية والبوذية فقد كانت هناك
إىل التج ّرد ،مثل األسينيون يف الديانة اليهودية ...وبهذا املنوال انطلقت يف العهود القدمية نهض ًة عا ّم ًة عىل
[[[  -مرتضى مط ّهري ،آشنائي با علوم اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص .196 - 193
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محل منهج األبيقوريني...
صعيد ترويض النفس ،ففي بالد اإلغريق وبالد الروم شاعت طريقة الكلبيني وحلّت ّ
كام أنّ األفالطونيني املحدثني كانوا يدعون إىل ترويض النفس مثل الكلبيني» .عقيدة أ ّن املا ّدة هي عني الفناء
انترشت يف بالد املرشق عن طريق إيران ،وإثر ذلك سادت فكرة أ ّن العالقات الجنسية بأرسها مدنّس ٌة لذلك ع ّدها
[[[
بعضهم عامالً مساعدا ً يؤيّد معتقدات الكنيسة املسيحية.
من جملة أقوال راسل ما يأيت« :لو تت ّبعنا رسائل القدّ يسني نجد فيها عبارتني أو ثالث عبار ٍ
ات يف وصف روعة
الزواج ،ولكن يف موارد كثرية نجد بابوات الكنيسة يصفونه بأسوأ األوصاف».
ٍ
شخصيات رجالي ٍة م ّتقي ٍة ،وعىل هذا األساس فالزواج الذي يعدّ أمراً
كان الهدف من ترويض النفس هو بناء
مستقبحاً كان ال بدّ من أن يُستأصل من املجتمع ،لذلك اجتثّت شجرته من أساسها ،وهذه هي عقيدة القدّ يس
جريوم حول الهدف من العبودية» [[[.وقال أيضاً« :حسب نظرية القدّ يس بول فاإلنجاب يعدّ هدفاً ثانوياً
للزواج ،والهدف األسايس منه هو الحيلولة دون انتشار الفسق والفجور ،فدور الزواج يف املجتمع هو القيام
[[[
بفعلٍ فاس ٍد للحؤول دون وقوع األفسد منه».
رشيعتنا اإلسالمية مل ترش مطلقاً إىل املفاسد التي ترتتّب عىل العالقات الجنسية واآلثار التي تتمخّض عنها ،بل
خاصة لها ،فهي حسب تعاملينا اإلسالمية ال تقترص عىل املصالح االجتامعية
ركّزت تعاليمها عىل تنظيمها ووضع قواعد ّ
الراهنة أو املستقبلية ،لذلك وضعت أحكاماً تصون مختلف الفئات االجتامعية من الحرمان والكبت الجنسيني.
من املؤسف أ ّن بعض املفكّرين من أمثال برتراند راسل انتقدوا منط الرؤية الجنسية يف املسيحية والبوذية
وسائر األديان ،لك ّنهم مع ذلك مل يتط ّرقوا إىل الرؤية اإلسالمية التي ال نظري لها ،حيث التزموا جانب الصمت عىل
هذا الصعيد؛ وقد اكتفى هذا املفكّر يف كتابه (الزواج واألخالق) بالقول« :جميع الذين جاؤوا بأديان باستثناء
مح ّمد وكونفوشيوس  -عىل فرض أنّ الكونفوشية دي ٌن  -مل يكرتثوا باألصول السياسية واالجتامعية وحاولوا متهيد
الطريق للتكامل عرب اإلرشاق والتفكّر والتفاين يف العبادة».
ال ريب يف أ ّن التعاليم اإلسالمية تؤكّد عىل كون العالقات الجنسية ال تتعارض بتاتاً مع املسائل املعنوية وأنّها
[[[
س ّن ٌة من سنن األنبياء واملرسلني.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،زناشوئي واخالق (باللغة الفارسية) ،ص .26 - 25
[[[  -المصدر السابق ،ص .30
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اخالق جنسي در اسالم ودنياي غرب (باللغة الفارسية) ،ص .15 - 14
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اخالق جنسي در اسالم ودنياي غرب (باللغة الفارسية) ،ص .13 - 9
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 األخالق الجنسيةدعا عامل النفس الغريب سيجموند فرويد وأتباعه إىل تغيري األخالق الجنسية القدمية واستبدالها بأخالقٍ
جديد ٍة ألنها تق ّيد اإلنسان وتؤ ّرقه بشكلٍ كب ٍري عرب فرض اكثري من املحظورات والقيود عليه ،وعىل هذا األساس

كل مآيس البرشية ومشاكلها ناشئ ٌة من هذه املحظورات والقيود التي أوجدت الرعب واالضطرابات
زعموا أ ّن ّ
النفسية يف نفوس بني آدم .برتراند راسل بدوره اقرتح أيضاً تغيري األخالق الجنسية عندما طرح نظريته األخالقية
الجديدة ،فقد زعم أنّه يدافع عن ٍ
أخالقي عا ٍر من جميع أشكال الشعور بالحياء والعفّة والتقوى والغرية
منط
ٍّ
والحسد ،اذ ع ّد هذه األحاسيس وما شاكلها مح ّرمات « »tabooال ب ّد من تجاهلها ،كام أكّد عىل أ ّن العالقات
الجنسية يجب أن تتج ّرد عن بعض املفاهيم األخالقية كالقبح والفسق والفضيحة ،وال ب ّد لها من االت ّكاء عىل
العقل والتفكري فحسب ،لذا فإ ّن القيود الجنسية حالها حال تلك القيود التي تفرض عىل تناول بعض األطعمة
والتي من شأنها صيانة البدن من مواجهة مشاكل مرضية.
ويف كتاب (معرفتنا عن العامل الخارجي كحقلٍ للمنهج العلمي يف الفلسفة) أفرد فصالً حول األخالق املح ّرمة
حيث ذكر فيه سؤاالً طرح عليه حول ما إن كانت لديه نصيح ٌة يسديها للذين يريدون أن تكون سلوكياتهم
الجنسية معتدلةً ،فقال« :ينبغي لنا الحديث عن األخالق الجنسية إىل جانب حديثنا عن سائر املسائل التي
نطرحها للرشح والتحليل ...لو قمنا بعملٍ ال يطال اآلخرين منه رض ٌر ،فال داعي ألن نتو ّرع عن فعله» [[[.كام
طرح عليه السؤال اآليت :أنت تعتقد برضورة إدانة االغتصاب ،لك ّنك يف الحني ذاته عددتَ األفعال غري املحتشمة
طبيعي ًة ما مل ينجم عنها رض ٌر ،فام هو تربيرك لذلك؟ فأجاب« :نعم ،األمر كذلك ،االغتصاب يعدّ تجاوزاً عىل
أبدان اآلخرين ،لك ّننا حينام نواجه بعض األعامل املنافية للعفّة فال بدّ لنا من تقييم األوضاع ومعرفة ما إن
[[[
أسباب تدعو إىل االعرتاض أو ال».
كانت هناك
ٌ
عم إذا كانت بعض املشاعر اإلنسانية من قبيل الحياء وسائر األحاسيس
نحن هنا لسنا بصدد الحديث ّ
املرتبطة بالقضايا الجنسية فطري ًة أو ال ،فهذا البحث متش ّعب وذو تفاصيل واسعة ،لكن نكتفي بالقول إ ّن العلوم
ٍ
فرضيات
وكل ما قيل حولها ليس سوى
البرشية مل تبلغ درج ًة متكّن اإلنسان من معرفة جذور هذه املسائلّ ،
وتخمينات ،ناهيك عن أ ّن الذين طرحوها غري متّفقني عىل رأي ٍ
ٍ
واحد والخالف محتد ٌم بينهم؛ فسيجموند فرويد
عىل سبيل املثال يع ّرف الحياء بشكلٍ يختلف متاماً عن تعريف برتراند راسل ،كام أ ّن وِيل ديورانت ع ّرفه بشكلٍ
[[[  -برتراند راسل ،جهاني كه من مي شناسم (باللغة الفارسية) ،ص .68
[[[  -المصدر السابق ،ص .69
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آخر .السبب يف اختالف اآلراء عىل هذا الصعيد هو تص ّور أ ّن هذه األحاسيس غري فطري ٍة ،لذلك عجز فرويد
وأمثاله من تفسريها بشكلٍ صحي ٍح.
أي منشأ فطري وقمنا بتحليلها عىل أساس املصالح الفردية واالجتامعية
لو افرتضنا أ ّن هذه األحاسيس ليس لها ّ
حالها حال سائر القضايا غري الفطرية املتعارفة ،فإال َم ستؤول النتيجة يا ترى؟ هل أ ّن العقل يحكم بوجوب تجاوز
جميع األعراف والنواميس االجتامعية وتجاهل جميع القيود واملحظورات األخالقية والقانونية بغية تحقيق أعىل
لكل ٍ
سلوك
درجات اللذّة والسعادة؟ أو أ ّن األمر ليس كذلك؟ العقل السليم يقيض برضورة التص ّدي ّ
جنيس ماجنٍ
ٍّ
وعدم السامح إلقامة أيّة عالق ٍة جنسي ٍة مخالف ٍة للعرف والدين والقانون ،كام يحكم بوجوب وضع قواعد تشذّب
يخل بالحياء والرشف بغية عدم حدوث مت ّر ٍد غريزي
أخالقي ال ّ
السلوكيات والعالقات الجنسية وتجعلها يف إطا ٍر
ٍّ
رصفات الجنسية الحيوانية.
وألجل كبح تلك الت ّ
أصحاب النظرية الجنسية الحديثة ركّزوا اهتاممهم عىل ثالثة أصو ٍل أساسي ٍة هي:
كل ما يشاء رشيطة أن ال يتع ّدى عىل حقوق اآلخرين.
 ) 1اإلنسان ح ٌّر بفعل ّ
 ) 2سعادة اإلنسان مرهون ٌة بفسح املجال له يك يظهر جميع قابلياته املكنونة يف ذاته ومبا فيها غرائزه الجنسية،
إذ إ ّن األنانية وجميع األمراض النفسية الناجمة عنها هي يف الحقيقة ناشئ ٌة من كبت هذه القابليات والغرائز.
جموح الغرائز سببه عدم تلبيتها بالتامم والكامل ،فحينام يشبع اإلنسان بعض غرائزه ويكبت األخرى سوف
يواجه جموحاً وعدم استقرا ٍر فيها؛ لذا ال ب ّد من العمل عىل فسح املجال لجميع قابلياته الباطنية من دون استثنا ٍء
لينال السعادة يف حياته.
 ) 3الرغبة الجامحة لإلنسان نحو أم ٍر ما عاد ًة ما تتضاءل إثر تلبيتها وإشباعها طوال حياته ،يف حني أ ّن حظرها
يسفر عن تزايدها واستفحالها ،لذا فإ ّن أفضل سبيلٍ  -بل السبيل الوحيد  -لردع اإلنسان عن االنهامك الدائم
بالقضايا الجنسية والتفكري املتواصل بها ،هو رفع جميع القيود عنه وفسح املجال له يك يفعل ما يشاء؛ وتجدر
اإلشارة هنا إىل أ ّن أعامل العنف واألحقاد ناشئ ٌة من الكبت الجنيس الشديد الذي تواجهه البرشية.
نعم ،هذه هي األصول األساسية التي ترتكز عليها األخالق الجنسية الحديثة التي دعا إليها املفكّرون
واضح فهي تتمحور حول تجاوز القيود وتجاهل النواميس وإطالق العنان لإلنسان يك يفعل
الغربيون [[[،وكام هو ٌ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اخالق جنسي (باللغة الفارسية) ،ص .26 - 22
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ٍ
ارتباطات جنسي ٍة ماجن ٍة ،فال
رشعي أو
ما يشاء ،فالرجال والنساء أحرا ٌر يف عالقاتهم الجنسية سوا ٌء يف إطار زوا ٍج
ٍّ
فرق يف هذه العالقات بني الع ّزاب واملتز ّوجني ،فجميعهم أحرا ٌر باالرتباط جنسياً مع من شاؤوا .الهدف من الزواج
الرشعي برأي هؤالء هو معرفة والد الطفل الذي تنجبه املرأة ،لذلك إن تناولت أقراصاً مانع ًة للحمل أو فعلت
ٍ
أي رجلٍ آخر ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الرجل
كل من شأنه منع حملها فهي ح ّر ٌة يف إقامة
ّ
عالقات جنسي ٍة مع ّ
فهو ح ٌّر يف االرتباط جنسياً مع أيّة امرأ ٍة يرغب بها سوا ٌء كانت متز ّوج ًة أو ال.
الشيوعية الجنسية  -الح ّرية الجنسية املطلقة  -ت ّدعي أ ّن الزواج الرشعي يهدف إىل الحفاظ عىل الصلة بني
كل ٍ
والد بطبيعة الحال يرغب مبعرفة ولده
اآلباء واألبناء ،فعىل أساسه يتمكّنون من معرفة بعضهم البعض ،إذ ّ
وكل ٍ
يحب أن يعرف من هو والده .إذن ،الحكمة من الزواج الرشعي برأيهم تقترص عىل هذا األمر
ّ
ولد بدوره ّ
أي دا ٍع لفرض قيو ٍد أكرث عىل العالقات الجنسية .قال برتراند راسل عىل
فحسب ،ومن هذا املنطلق ليس هناك ّ
هذا الصعيد« :الوسائل املستخدمة للحيلولة دون الحمل جعلت اإلنجاب اختيارياً وأخرجت العالقات الجنسية
من ذلك اإلطار القهري يف الوالدة ،وقد ذكرنا سابقاً عدداً من األسباب االقتصادية ومنها أنّ األب قد ال يقوم
بتلبية متطلّبات أرسته املادّية ،لذا فاأل ّم ليست مضط ّر ًة إلنجاب أطفالٍ له ،وارتباطها به يكون عىل أساس عالقة
ّ
املشاق النفسية
وجنس .إذن ،األ ّم املستقبلية ستكون قادر ًة عىل أداء وظائفها الزوجية من دون أن تواجه
ٍ
حب
ٍّ
واألحزان املرتتّبة عىل اإلنجاب ،كام أنّ اآلباء سيسهل عليهم اختيار األ ّم املناسبة ألطفالهم.
أعتقد بأنّ العالقات الجنسية االجتامعية إنّ ا تتحقّق عند إنجاب األطفال فقط ،ومن هذا املنطلق نستنتج
الحب يعدّ أمراً مباحاً بالكامل وال ميكن تقييده بإنجاب األطفال ،وكذلك فإنّ عملية اإلنجاب ال بدّ من
أنّ
ّ
حل إلحدى
مـم هي عليه اليوم» [[[.تطرق هذا املفكّر بعد ذلك إىل طرح ٍّ
أن تخضع لقوانني أكرث رصام ًة ّ
املعضالت االجتامعية املتمثّلة بتحسني النسل ،وأكّد عىل أ ّن العالقات الجنسية إن انصبّت يف اإلطار املذكور أعاله
فاملجتمعات البرشية ستكون قادر ًة عىل إنجاب أفضل األجيال عرب تحديد عملية اإلنجاب برجا ٍل ونسا ٍء يت ّم
اختيارهم لهذا الغرض بعد تشخيص ميزاتهم الوراثية الفريدة التي يتف ّوقون بها عىل غريهم ،وع ّد هذا األمر ال
يقدح بحقوق سائر اآلباء واأل ّمهات ألنّهم أحرا ٌر يف عالقاتهم الجنسية واألبوية.
بعد ذلك يضفي راسل إىل آرائه صبغ ًة أخالقي ًة شيئاً فشيئاً فيبادر إىل ذكر مواعظ ونصائح ،ومن جملة
ذلك تأكيده عىل أ ّن الغرية الجنسية ليست سوى منطاً أخالقياً قدمياً ال ب ّد من تجاهله وعدم االكرتاث به ،فقال:
«األسلوب الذي نصحت املتز ّوجني باتّباعه ال يلزمهم بعدم خيانة بعضهم البعض ،حيث دعوتهم إىل ّ
التخل عن
[[[  -مرتضى مط ّهري ،زناشوئي واخالق (باللغة الفارسية) ،ص .122
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ذلك العبء الثقيل املتمثّل بالغرية الجنسية ،فالحياة ال ميكن أن تكون مطمئ ّن ًة من دون السيطرة عىل النفس.
إذن ،من األفضل لنا كبح جموح األحاسيس التي تؤ ّرقنا ومبا فيها الشعور بالغرية ،ومن ثم يجب أن ال نسمح لها
بأن تحول دون تنامي مشاعرنا العاطفية تجاه الطرف اآلخر مهام فعل .الخطأ األخالقي الذي وقع فيه القدماء
واضح
ال يكمن يف تربير املحظورات التي وضعت أمام الرغبات النفسية ،بل يكمن يف طريقة تطبيقها» .كام هو ٌ
بكف النفس عن بعض األفعال غري األخالقية كام كان يفعل القدماء،
من كالم راسل فهو يقصد أنّه ينصح الناس ّ
إال أ ّن األسلوب القديم يدعو إىل تقييد الغريزة الجنسية.
راسل اعتقد برضورة تجاهل الغرية الجنسية ،فالرجال الذين يشعرون مبلذ ٍ
ّات جنسي ٍة مع زوجاتهم عليهم أن
ال يشعروا بالغرية التي تؤ ّرقهم وتسلب منهم هذه اللذّة املمتعة ،بل يجب عليهم االرتياح بعالقات زوجاتهم مع
الرجال اآلخرين ألنهم أدخلوا الرسور يف أنفسه ّن! ومن جملة أقواله يف هذا الصدد ما يأيت« :اإلنجاب يجب أن
يكون يف ضمن نطاق العالقات الزوجية فقط ،وال بدّ من اجتنابه يف جميع العالقات الجنسية األخرى الخارجة
عن هذا النطاق ،لذا يجب عىل األزواج التغايض عن عالقات معشوقاتهم الجنسية مع غريهم حالهم حال
الرشقيني القدماء الذين مل يكونوا مكرتثني بغلامنهم املخص ّيني .املشكلة األساسية التي تحول دون تحقّق هذا
الهدف تكمن يف عدم االطمئنان للوسائل املعتمدة ملنع الحمل وكذلك يف الخشية من احتامل خسارة املعشوقة
عند عدم إنجابها طفالً من عشيقها ،ولك ّن هذه املشكلة قد تضاءلت عىل م ّر األيام».
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن النزعة اإلصالحية الحديثة مل تتوقّف عند هذا الح ّد ،بل دعت إىل إشاعة قبائح
أخالقية عديدة أخرى كالتع ّري وزواج املحارم ونرش الصور اإلباحية واالستمناء واملثلية واإلجهاض والنكاح يف أيام
الطمث ،وما ناظر ذلك من طبا ٍع رذيل ٍة؛ فقد انتقد املفكّرون الغربيون املحدثون وجوب سرت العورة واعرتضوا
برصاح ٍة عىل قيام السلطات بحظر الصور اإلباحية ،وفيهم من ذهب إىل أ ّن بعض الرذائل ال تندرج يف ضمن
التخل عنها ألسباب تتعلّق بالسالمة البدنية من قبيل االستمناء،
األفعال األخالقية املستقبحة ،بل من األفضل ّ
الطب .إذن،
حيث يجوز تحفيز الشباب عىل تركه حفاظاً عىل سالمتهم ،ومن ثم فالحظر هنا مرتبطة بعلم
ّ
اإلنسان الذي يروم الحفاظ سالمته البدنية من األفضل له ترك االستمناء حفاظاً عليها وال شأن لهذا الرتك
بالفضائل أو الرذائل األخالقية.
وفيام يأيت نتط ّرق إىل بيان األركان األساسية لهذه الرؤية األخالقية ث ّم نشري إىل الحكمة يف ترشيع األخالق
الجنسية اإلسالمية التي تختلف عن األخالق الجنسية القدمية والحديثة عىل ح ٍّد سواء ليك نثبت للقارئ الكريم
بأ ّن املدرسة الفكرية الوحيدة التي لها صالحية حمل راية الريادة يف إدارة شؤون البرشية عىل املستويني الفردي
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واالجتامعي ،هي املدرسة اإلسالمية ال غري ،ويف الحني ذاته سيتّضح لنا أ ّن الفلسفة االجتامعية الغربية  -وال س ّيام
وكالم فارغٍ؛ فالغربيون مهام تط ّوروا صناعياً وتقنياً ،ال ميكنهم
عىل صعيد األخالق الجنسية  -ليست سوى هرا ٍء ٍ
التخل عن الفلسفة الرشقية يف حياتهم حالهم حال أسالفهم.
ّ
وفيام يأيت نذكر أه ّم أركان الفكر الفلسفي الغريب يف املجال الجنيس ونتناولها بالرشح والتحليل:
كل إنسانٍ له ح ّري ٌة مطلق ٌة ال ب ّد من احرتامها إال إذا تجاوز عىل حقوق اآلخرين وح ّرياتهم .هذا الكالم
ّ )1
يعني أ ّن الح ّرية ال تضيّق نطاقها إال ح ّري ٌة أخرى.
 ) 2سعادة اإلنسان مرهون ٌة بفسح املجال لقابلياته وتنميتها ،والسبب يف رواج النزعة األنانية واالضطرابات
النفسية يعود إىل كبت الغرائز الباطنية وال سيّام الجنسية منها.
مرغوب،
كل ممنو ٍع
 ) 3رغبة اإلنسان تتزايد إثر منعه من القيام بأم ٍر ما ،بل تتأ ّجج يف نفسه الرغبة بذلك أل ّن ّ
ٌ
ولك ّنها تتضاءل فيام لو فسح املجال له يف فعل ما يشاء وأُبيح له إشباع نزواته الجنسية بح ّري ٍة كامل ٍة ،اذ يشعر
ٍ
بالسكون والطأمنينة
حينئذ .فلو أُريد لإلنسان أن ال ينهمك دامئاً بالتفكري يف القضايا الجنسية وأن يبقى مبأمنٍ
من آثارها السلبية ،ال ب ّد من إزالة جميع القيود وفسح املجال أمامه ليفعل ما يشاء.
نفيس ،وقد استلهمنا هذه األركان من مجمل
فلسفي والثاين
مـم ذكر أ ّن الركن األ ّول
نالحظ ّ
ٌّ
تربوي والثالث ٌّ
ٌّ
أي منهم إىل تلخيصها يف هذه النقاط الثالثة.
آراء املفكّرين الغربيني ومنظومتهم األخالقية ،إذ مل يبادر ٌّ
لكل إنسانٍ وج ّردوه من ّ
أتباع النظرية األخالقية الغربية ع ّدوا التح ّرر الجنيس ح ّقاً شخصياً ثابتاً ّ
كل طابعٍ
متس بح ّريات اآلخرين ،وقالوا إ ّن الذريعة الوحيدة لتأطري
اجتامعي من منطلق أ ّن الح ّرية الجنسية للفرد ال ّ
ٍّ
حق يف معرفة ولده الذي تنجبه
العالقات الجنسية بالرابطة الزوجية هي اإلنجاب والرابطة األبوية ،فالزوج له ٌّ
ٍ
عالقات جنسي ٍة مع من شاءت
زوجته والزوجة بدورها ملزم ٌة بعدم اإلنجاب من غري زوجها ولك ّنها ح ّر ٌة يف إقامة
من الرجال .وقد أكّد هؤالء املفكّرون عىل أ ّن العالقات الجنسية كانت خاصع ًة لقيو ٍد ومحظور ٍ
ات يف قديم األيام
خاصة لصيانة حقوق الرجل
نظرا ً لعدم وجود وسائل متط ّورة تحول دون حمل املرأة ،لذلك وضعت مق ّررات ّ
تجسدت يف إلزام الزوجة مبراعاة التقوى والعفاف والوفاء لزوجها؛ ولكن مع تط ّور الوسائل التي متنع
حيث ّ
اإلنجاب ال يبقى ٌ
مجال لطرح هذه املحظورات وال تبقى ذريع ٌة ملنع املرأة من ح ّريتها الجنسية.
نشري هنا إىل مسألتني أساسيتني قبل مناقشة املوضوع ،إحداهام عدم إمكانية تقييد الح ّرية الشخصية بح ّرية
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اآلخرين ،واألخرى أ ّن العالقات الجنسية التي نتمكّن من خاللها معرفة النسل البرشي ،ال صلة لها باملجتمع
والحياة العا ّمة؛ وبيان املوضوع هو :
أ ّوالً :ما هو املعيار الذي يح ّدد نطاق ح ّرية اإلنسان التي ال ميكن التغايض عنها؟
من البديهي أ ّن الرغبة النفسية ال ميكن ع ّدها ركناً أساسياً يف هذا املضامر ،بل إ ّن املعيار األسايس يتمثّل يف
طي مسرية الكامل إبّان حياته الدنيوية،
القابلية التي أودعت يف نفس اإلنسان منذ باكورة خلقته لتعينه عىل ّ
متس بامليزات السامية والقدسية املكنونة يف ذاته
أي أ ّن رغبة اإلنسان محرتم ٌة يف هذا النطاق فحسب ألنها ال ّ
اإلنسانية؛ ويف الحني ذاته ليس من الصواب مبكانٍ إضفاء رشعي ٍة عىل تلك الرغبات والنزوات التي تسوقه نحو
الفناء وتب ّدد قابلياته الفطرية .وال ّ
شك يف أ ّن اإلنسان منذ باكورة خلقته استودعت يف نفسه بعض الرغبات التي
يجب علينا احرتامها وعدم كبتها ،ويف الوقت نفسه هو مكل ٌّف بعدم املساس بح ّريات اآلخرين ورغباتهم.
الح ّرية هي واحد ٌة من املفاهيم التي ات ّخذت كذريع ٍة أساسي ٍة للقدح باألخالق املهذّبة من الصميم ،اذ ت ّم
تفسريها بشكلٍ خاطئ يخدم بعض التو ّجهات الفكرية املنحرفة؛ لذلك نجد الس ّيد برتراند راسل حينام ُسئل
عم إذا كان يؤمن بإحدى املنظومات األخالقية ،أجاب قائالً« :نعم ،ولكن من الصعب مبكانٍ عزل األخالق عن
ّ
السياسة ،وأنا أعتقد بأنّ علم األخالق يجب أن يطرح عىل وفق األسلوب اآليت :لنفرتض أنّ أحد الناس يروم
رضر بجريانه ،فعندما يعلم الجريان بذلك
القيام بفعلٍ مفي ٍد له لك ّنه يف ذات الحني ذاته يسفر عن إلحاق ال ّ
يجتمعون ويخاطب بعضهم البعض قائلني( :نحن ال نرىض مبا يفعل ،ويجب علينا اتّخاذ قرا ٍر لردعه عن ذلك)،
طبيعي يف املجتمعات البرشية .لذا ،فإنّ منهجي األخالقي
ثم قد ينتهي األمر إىل تقديم شكوى ،وهذا األمر
ومن ّ
ٌّ
والخاصة يف املجتمع» [[[.هذا املنهج األخالقي من الناحية
انسجام بني املصالح العا ّمة
يتمثّل يف الدعوة إىل إيجاد
ٍ
ّ
يقل شأناً عن املدينة الفاضلة األفالطونية ،فالس ّيد راسل أعرض عن بعض األصول القدسية التي يع ّدها
العملية ال ّ
الناس أسمى من مصالحهم ومآربهم الشخصية ويتّخذونها كمعايري تح ّدد نطاق رغباتهم الجنسية ،اذ ا ّدعى أنّها
محظورات أخالقية « ،»tabooواألمر الوحيد الذي يع ّده مق ّدساً هو اإلرادة الشخصية التي قال إنّها مطلق ٌة ما
متس بإرادة اآلخرين وح ّريتهم؛ وعىل هذا األساس طرح عليه اإلشكال اآليت :ما هي القدرة التي تقيّد ح ّرية
مل ّ
الخاصة،
الفرد مقابل ح ّريات اآلخرين؟ فأجاب بالقول« :عندما أحاول املساس مبصالح اآلخرين ألجل مصالحي
ّ
ثم مينعوين من فعل ما أشاء فأضط ّر لالستسالم أمامهم وأعمل عىل
سوف ي ّتحدون ضدّ ي ألجل مصالحهم ومن ّ
الخاصة تع ّد وازعاً
التنسيق بني رغبايت الشخصية والرغبات العا ّمة» .يريد راسل بهذا الكالم إثبات أ ّن املصالح
ّ
[[[  -برتراند راسل ،جهاني كه من مي شناسم (باللغة الفارسية) ،ص .65 - 64
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للحفاظ عىل املصالح العا ّمة ،وهنا يتّضح لنا عقم فلسفته األخالقية وعجزها عن تفسري حقائق الكون.
ميكن ع ّد نظرية برتراند راسل صحيح ًة فيام لو تص ّورنا أ ّن الناس لديهم القابلية عىل االت ّفاق فيام بينهم حول
أي فر ٍد من ات ّخاذ
جميع الخالفات وأنّهم مستعدون دامئاً لردع ّ
كل من يتجاوز عىل القانون بحيث ال يتمكّن ّ
قرار ٍ
ات تتعارض مع مصالح األكرثية ،أي إ ّن نظريته تكون صحيح ًة إن ُوجد مجتم ٌع تتكافأ فيه القوى وال مجال
صائب يتمكّن من تطبيقه بح ّري ٍة
فيه لطغيان رأي عىل غريه بحيث يتمكّن اإلنسان الضعيف من ات ّخاذ قرا ٍر
ٍ
مقابل آراء األكرثية التي هي أقوى منه أو مقابل آراء الشخصيات التي لها نفو ٌذ واس ٌع يف مجتمعه .ولكن هل
ظل مختلف التو ّجهات والرغبات
هذا األمر تحقّق يف أحد املجتمعات طوال تأريخ البرشية؟ فهل هو ممك ٌن يف ّ
الشخصية والجامعية؟ وهل أ ّن الضعيف قاد ٌر ح ّقاً عىل ات ّخاذ قرا ٍر يتعارض مع رغبة األكرثية ومصالحها أو مصالح
حق املعرفة أنّه مقتد ٌر
من هو أقوى منه؟ من املؤكّد أ ّن الذي يتجاوز عىل حقوق اآلخرين بالقهر واإلجبار يعرف ّ
وأن ال أحد قاد ٌر عىل مواجهته.
األخالق التي يدعو إليها راسل ميكن تطبيقها فقط عىل الضعفاء الذين يشعرون بالخشية من سلطة األقوياء
وال يتمكّنون من التجاوز عىل ح ّرياتهم ،لكن ال ميكن تطبيقها عىل األقوياء الذين يقمعون الضعفاء ويتجاوزون
أي شعو ٍر بالخشية؛ لذا نالحظ أ ّن فلسفة راسل األخالقية ال تق ّبح
عىل حقوقهم من دون أن يراود هواجسهم ّ
الخاصة واملصالح العا ّمة .ال ريب يف أ ّن هذا املنهج
رصفاتهم هذه وال تلزمهم برضورة التنسيق بني مصالحهم
ّ
ت ّ
األخالقي يع ّد أفضل ذريع ٍة لتربير االستبداد والدكتاتورية ،وما يثري االستغراب أ ّن السيّد راسل رفع شعار الح ّرية
والدفاع عن حقوق الضعفاء منذ سطوع نجمه يف عامل الفكر الغريب حتّى وفاته ،إال أ ّن مبانية الفلسفية األخالقية
تنصب يف خدمة الطغيان والدكتاتورية؛ وهذا األمر معهو ٌد يف الفلسفة الغربية ،فكثريا ً ما نالحظ فيلسوفاً يدعو
ّ
إىل مبادئ أخالقية سامية لك ّن األصول الفلسفية التي يتب ّناها ويدافع عنها تتعارض مع دعوته هذه.
ثانياً :ما هي الحدود الفردية (الشخصية) واالجتامعية (العا ّمة) يف الزواج؟
ال ريب يف أ ّن الزواج يضمن لإلنسان تحقيق متع ٍة شخصي ٍة ،وهذا هو الوازع الذي يدعوه الختيار زوج ٍة،
إذ إ ّن الحياة الزوجية تضمن له االستقرار واللذّة ،لذا فإ ّن الرجل واملرأة يدركان جيدا ً أ ّن أفضل ل ّذ ٍة جنسي ٍة من
حق
املمكن أن تتحقّق يف رحاب العالقة الزوجية املشرتكة التي يت ّم عىل أساسها بناء أُرس ٍة سعيد ٍة ،ويعرفان ّ
املعرفة أ ّن إقامة العالقات الجنسية يف إطار النشاطات االجتامعية العا ّمة كمحيط العمل والشوارع واألسواق
واألندية والحدائق العا ّمة ليست سوى ل ّذ ٍة بدني ٍة عابر ٍة ذات آثا ٍر سلبي ٍة ج ّم ٍة .لذلك أكّدت التعاليم اإلسالمية
عىل النمط األ ّول من العالقات الجنسية ودعت الزوجني إىل توفري بيئ ٍة مناسب ٍة يف رحاب األرسة بغية تحقيق
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أكرب قد ٍر من اللذّة الجنسية الزوجية وإشاعة السعادة يف الحياة ،ويف الحني ذاته ع ّدت البيئة االجتامعية نطاقاً
للعمل والنشاطات الحياتية األخرى وليست مناسب ًة بتاتاً ملزاولة النشاطات الجنسية ،لذلك ح ّرمت االحتكاك بني
الرجل واملرأة األجنبيني بدنياً ،بل حظرت النظرة املثرية للريبة بينهام أيضاً ومل تسمح للمرأة بالت ّربج لغري زوجها
أو يف املأل العام.

من املؤسف أ ّن مجتعاتنا اإلسالمية اليوم تقلّد الثقافة الغربية تقليدا ً أعمى رغم أنّها تتب ّنى النمط الثاين يف
العالقات الجنسية ،فالغربيون أخرجوا اللذّة الجنسية من إطار األرسة املحرتم إىل املأل العام ،وهم اليوم يدفعون
رصف غري األخالقي حيث تعالت األصوات الداعية إىل التزام جانب الحياء ومراعاة العفّة االجتامعية
مثن هذا الت ّ
وال سيّام بعد أن شاهدوا تط ّور بعض البلدان الشيوعية التي أقدمت عىل تغيري هذه الس ّنة الذميمة لتحول دون
إهدار جهود الطاقات الشابّة يف اللهو واللعب.
رصفات الشهوانية وقيل إ ّن أكرث إنسان ل ّذ ًة يف الحياة
إن ا ُّدعي أ ّن الرسور يف الحياة ال يتحقّق إال يف ّ
ظل الت ّ
ٍ
تفس بصفتها
هو من ميتلك ثرو ًة ويوفّق
ملامرسات جنسي ٍة متن ّوع ٍة وكثري ٍة من منطلق أ ّن النشاطات الشهوانية ّ
ٍ
حينئذ سوف يتمتّع بل ّذ ٍة أكرث عند مزاولة عالقاته الجنسية خارج نطاق أرسته ويف املأل
نزوات حيوانية؛ فاإلنسان
االجتامعي العام ،إذ إ ّن هذه هي النتيجة الطبيعية للقاعدة املذكورة .ولكن لو تص ّورنا ذلك التالحم الروحي
املثايل بني الزوج والزوجة والعواطف الجيّاشة التي تجمع بينهام والتي تدوم معهام حتى س ّن الشيخوخة الذي
تضمر فيه النشاطات الجنسية ،فسوف ندرك قيمة الحياة الحقيقية النزيهة ونعري لها أهمي ًة أكرث ،وإذا أذع ّنا بأ ّن
الرابطة الجنسية بني الزوجني الوفيني لبعضهام أرقى وأسمى وأكرث ل ّذ ًة من الروابط غري املرشوعة ،سوف ال نبادر
ٍ
عالقات جنسي ٍة غري مرشوع ٍة خارج إطار هذه الرابطة املق ّدسة.
مطلقاً إىل إقامة
وتجدر اإلشارة هنا إىل األبعاد االجتامعية الها ّمة للعالقات الزوجية ،فهي ال تقترص عىل اللذّة الجنسبة
بني الزوجني فقط ،بل إ ّن األرسة يرتعرع يف رحابها األبناء الذين هم بناة املستقبل وأمل املجتمع ،وهم الذين
سيتولّون مه ّمة تربية األجيال الالحقة ،لذا ال بد من أن يلمسوا حنان الوالدين ليك تتوارثه منهم األجيال الالحقة،
فالعواطف االجتامعية واإلنسانية إنّ ا تنشأ يف رحاب األرسة والوالدان بدورهام يشذّبان أحاسيس طفلهام يف إطار
عالق ٍة حميم ٍة مرشوع ٍة ال تحفّها أيّة شائب ٍة.
حينام نروم إثارة أحاسيس شخصني إزاء بعضهام البعض نقول لهام إ ّن أبناء الوطن الواحد أعضاء بدنٍ ٍ
واحد
وتربطهام عالقة أخ ّو ٍة وكأنّهام أبناء أرس ٍة واحد ٍة ،والقرآن الكريم بدوره ش ّبه الصلة بني املؤمنني برابطة األخ ّوة
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يف قوله تعاىل« :إِنَّ ا الْ ُم ْؤ ِمنونَ إِ ْخ َوةٌ» [[[.نعم ،إ ّن عالقات األخ ّوة ال تنشأ فقط من الروابط األرسية ،فاألخوان
الحقيقيان هام املحبّان لبعضهام البعض واللذان يرتعرعان يف رحاب حيا ٍة تحفّها املحبّة والوئام ،وعىل هذا
األساس تشيع املو ّدة يف املجتمع ومن ث ّم ميكن القول ٍ
برضس قاطعٍ إ ّن األرسة هي دعامة الحياة االجتامعية املثىل
وزوالها يعني زوال املجتمع واضمحالل املو ّدة والوئام فيه.
يقول بعضهم إ ّن العدل يسود يف املجتمعات األوروبية إال أ ّن العواطف ضئيل ٌة فيها وال تكاد تكون موجود ًة
عم عليه الحال يف البلدان الرشقية؛ ولكن ما
حتّى بني األخ وأخيه والوالد وولده ،وهذه الظاهرة تختلف متاماً ّ
ظل بيئ ٍة أرسي ٍة تحفّها املو ّدة والوئام،
السبب يف ذلك؟ اإلجابة واضحةٌ ،فالعواطف واألحاسيس إنّ ا تتسامى يف ّ
وهذا األمر غري موجو ٍد يف املجتمعات الغربية حيث تنعدم العالقات الحميمة بني األزواج وال تربطهم عالقاتٌ
فكل ٍ
ٍ
واحد من الزوجني ح ٌّر يف االرتباط جنسياً كيفام يشاء ومع
عالقات مع الغرباءّ ،
زوجي ٌة تصونهم من إقامة
من يشاء من دون ٍ
قيد ٍ
ورشط.
استنادا ً إىل مبدأ رضورة تنمية القابليات الكامنة يف باطن اإلنسان ،فالرتبية املثىل التي تضمن السعادة للفرد
وتتجل يف جميع أقواله
ّ
واملجتمع عىل ح ٍّد سواء هي تلك التي تزدهر يف رحابها جميع القابليات املشار إليها
وأفعاله .ال ّ
شك يف أ ّن تنمية القابليات الفطرية تبعث الرسور يف نفس اإلنسان وتزيد من نشاطه وحيويته ،كام
سبب يف حدوث اتّزانٍ يف شخصيته وطأمنينة نفسه؛ وبطبيعة الحال فإ ّن مثرة ذلك تنعكس عىل املجتمع
أنّها ٌ
بأرسه فينعم الناس بالراحة والطأمنينة ،يف حني أ ّن كبت هذه القابليات يسفر عن حدوث أمو ٍر ال ت ُحمد عقباها
ويجعل اإلنسان مضطرباً غري مستق ّر البال وقد ينتهي به األمر إىل االنحراف وارتكاب الجرائم.
قيل إ ّن األخالق الجنسية القدمية كانت سبباً يف كبت القابليات الفطرية ومبا فيها الغريزة الجنسية نظرا ً
ٌ
أخالق جنسي ٌة جديد ٌة تحرتم العالقات
الحب بني الرجل واملرأة جرمي ًة ال تُغتفر ،لذلك ظهرت
ألنها ع ّدت عالقة ّ
الحب ،لذلك ر ّجحها بعضهم من منطلق أنّها ال تتعارض مع رغبات اإلنسان الباطنية .ألجل بيان
الجنسية وال متنع ّ
الوجهة الحقيقية يف الرأيني املذكورين ،ال ب ّد لنا من تسليط الضوء عىل النقاط األساسية اآلتية:
 ) 1موقف التعاليم األخالقية اإلسالمية من تنمية القابليات الذاتية لإلنسان.
 ) 2معنى قتل النفس.
 ) 3األخالق الجنسية الحديثة تع ّد أه ّم عاملٍ الضطراب الغرائز وتحول دون ازدهار القابليات الباطنية.
[[[  -سورة الحجرات ،اآلية .10
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 ) 4معنى الدميقراطية يف األخالق.
 ) 5مقارنة األخالق الجنسية مع األخالق االقتصادية والسياسية.
 ) 6ماهية املجتمع واملحبّة.
 ) 7بناء الشخصية عىل ضوء غريزة املح ّبة.

[[[

 األخالق اإلسالمية والنم ّو الطبيعينحن نؤيّد الرأي القائل برضورة تنمية القابليات الفطرية وعدم كبتها ،ولو أ ّن اآلخرين متكّنوا من إثبات ص ّحة
هذا القول من منطلق آثاره اإليجابية وتلك اآلثار السلبية التي ترتتّب عىل كبته ،فإنّنا إضاف ًة إىل هذا االستنتاج
وجل مل يخلق شيئاً عبثاً ال يف بدن اإلنسان وال يف قابلياته الباطنية ،لذا
ـي ،إذ نعتقد بأ ّن الله ع ّز ّ
نثبته بربهانٍ لـ ّم ٍّ
كل ٍ
نقص وخللٍ كمساعينا التي
من الواجب مبكانٍ الحفاظ عىل هذه القابليات والسعي لتنميتها وصيانتها من ّ
نبذلها للحفاظ عىل سالمة أعضائه البدنية وتنميتها بشكلٍ متواصلٍ عن طريق توفري الغذاء املناسب له .إذن ،ال
يوجد أدىن ٍّ
شك يف وجوب تنمية القابليات بشكلٍ عا ٍّم ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مصطلح «تربية» الذي استخدمه
القدماء ّ
يدل عىل نفس هذا املعنى؛ لذلك فالبحث يف هذا املضامر ال يتمحور حول ما إن كانت هناك رضور ٌة
أي
لتنمية هذه القابليات أو ال ،بل املسألة األساسية تكمن يف معرفة السبيل الصائب لتنميتها من دون حدوث ّ
ٍ
نقص وخللٍ  .نحن نعتقد بأ ّن تنمية القابليات بشكلٍ
طبيعي ومبا فيها القابليات الجنسية ،إنّ ا يتس ّنى عىل ضوء
ٍّ
مراعاة األحكام واملق ّررات اإلسالمية ،ويف غري هذه الحالة يغرق املجتمع يف غياهب الضالل واالنحراف وال يجد
سبيالً سوى كبت الغرائز.

 قتل النفساإلسالم ال يدعو بتاتاً إىل كبت القابليات الفطرية ،وإنّ ا يؤكّد عىل رضورة السيطرة عىل جموح النفس األ ّمارة
وكبتها ،فقد أثبتنا سابقاً أ ّن هذه الطبيعة النفسانية هي السبب يف طغيان االضطراب والتزلزل عىل ضمري اإلنسان.
السبب يف رضورة كبح جموح النفس األ ّمارة يعني إطفاء هيجان الفتنة والطغيان يف القابليات الباطنية،
[[[
ومن الطبيعي أ ّن هذا األمر ليس مبعنى القضاء عىل اإلنسان أو املجتمع ،بل يراد منه اجتثاث مصدر املساوئ.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اخالق جنسي در اسالم وجهان غرب (باللغة الفارسية) ،ص .38 - 18
[[[  -المصدر السابق ،ص .58 - 31
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 األخالق الجنسية الحديثة واضطراب الغرائزاألخالق التي ر ّوج لها برتراند راسل وأمثاله بصفتها أخالقاً جديد ًة قد أمثرت عن جموح الغرائز الحيوانية
مـم مىض ،لذا فالتشكيك الذي أثاروه حول األخالق القدمية يرد أيضاً عىل منظومتهم
والنزوات الشهوانية أكرث ّ
األخالقية الخاوية التي ر ّوجوها يف املجتمعات البرشية.
عاملنا املعارص يشهد ظواهر أخالقية مستهجنة أسفرت عن حدوث مشاكل اجتامعية ج ّمة استقطبت اهتامم
ٍ
يتنصلون بشكلٍ
ملحوظ عن الزواج والنساء بدوره ّن أصبحن يشعرن
علامء االجتامع ،فالشباب يف هذه اآلونة ّ
باالشمئزاز من الحمل واإلنجاب وأمسني يولني أهمي ًة أكرث لوظائفه ّن اإلدارية ويهملن واجباته ّن املنزلية؛ لذلك ال
نجد عالقات زوجية تغرس روح الوحدة والوئام بني الزوجني سوى تلك التي تنشأ يف رحاب األخالق القدمية وهي
بطبيعة الحال ضئيل ٌة ج ّدا ً يف عرصنا الراهن مقارن ًة مع األزمنة السالفة .كام شاعت يف العرص الحديث ظاهر ٌة
اجتامعي ٌة تؤ ّرق البرشية جمعاء ،أال وهي حرب األعصاب  -الحرب النفسية  -األمر الذي زاد من االضطرابات
النفسية وأشاع القلق بني جميع الطبقات االجتامعية؛ لك ّن بعض الباحثني عزوا ذلك إىل التط ّور التقني عا ّدين
كل ما يحدث وال حيلة لإلنسان من االستسالم للواقع ،أي إنّهم أغلقوا جميع منافذ العودة إىل األصالة
أنّه يقتيض ّ
للتخل عن
الخلقية .لو تت ّبعنا املوضوع بحذافريه ألدركنا عقم هذه اآلراء الواهية ،فالتط ّور التقني ال يع ّد ذريع ًة ّ
األخالق الفاضلة وميكن تشبيه زعمهم بهذا برضورة اضمحالل النشاطات الزراعية بعد تشييد املصانع واملعامل
ماس ٍة أكرث
الضخمة ،يف حني أ ّن الحقيقة عىل خالف ذلك إذ كلّام تط ّورت الصناعة تجد البرشية نفسها بحاجة ّ
إىل الزراعة؛ لذا ميكن القول إ ّن هذا االبتعاد املؤمل عن األخالق الفاضلة سببه حدوث ثور ٍة فكري ٍة يقودها بعض
املفكّرين املعارصين الذين أسهموا بشكلٍ مشهو ٍد يف هذه املعاناة التي دكّت مضاجع املجتمعات البرشية.
إ ّن أقوال برتراند راسل زاخر ٌة بالتضا ّد والتناقض ،فأحياناً نجده يتح ّدث عن الح ّرية الجنسية ويدافع عنها
بتعص ٍب وقد ذكرنا بعضها آنفاً ،وأحياناً أخرى يدعو إىل وضع قيو ٍد اجتامعي ٍة عليها؛ ومن املؤكّد أ ّن إشباع الغريزة
ّ
الجنسية من دون ٍ
قيد وضابط ٍة وعدم كبح جموحها عرب تجاهل جميع املعايري األخالقية األصيلة ،هي أمو ٌر
تختلف بالكامل عن إشباعها عىل وفق قيو ٍد وضوابط عىل ضوء املعايرية األخالقية األصيلة ،ففي هذه الحالة
ال يتجاوز اإلنسان عىل أصول العفاف والتقوى؛ بل إ ّن اإلشباع الحقيقي للغريزة الجنسية ال يتحقّق إال يف هذا
املضامر حيث يتمكّن اإلنسان عىل هذا األساس من الشعور بالطأمنينة وتستق ّر حالته النفسية من دون أن ينتابه
إحساس بالكبت والحرمان ناهيك عن أنّه مييس قادرا ً عىل كبح جموح غرائزه ويف الحني ذاته يفسح املجال له
ٌ
لتنمية قابلياته بأمثل شكلٍ .

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

363

إحدى الخصال التي مت ّيز اإلنسان عن الحيوان تتمثّل يف أ ّن األ ّول لديه نوعان من الرغبات الغريزية ،فمنها
رغباتٌ صادق ٌة وأخرى كاذبةٌ .الرغبات الصادقة هي التي تقتضيها طبيعة اإلنسان لكونها مستودع ٌة يف باطنه،
وتلبيتها رضوري ٌة لصيانة ذاته من االنحراف ومتكينها من تنظيم شؤونها الجنسية؛ فالحاجة إليها تناظر الحاجة
إىل املاء والطعام .ال ّ
شك يف أ ّن ّ
خاصةٌ ،لذا قد تطرأ عىل اإلنسان رغباتٌ
كل حاج ٍة نفسي ٍة وبدني ٍة لها حكم ٌة وغاي ٌة ّ
وهمي ٌة خارج اإلطار املذكور كام لو أفرط يف األكل والرشب خارج نطاق حاجته الواقعية .بعض الرغبات الجنسية
نفيس ال ميكن إشباعه مطلقاً يف حني أ ّن الرغبات والغرائز الطبيعية
الجامحة غالباً ما ّ
تتجل عىل شكل تعط ٍّش ٍّ
ميكن إشباعها من دون الحاجة إىل تجاوز األعراف واألصول األخالقية.
راسل وسائر املفكّرين الذين ف ّندوا األخالق القدمية وطرحوا منظوم ًة أخالقي ًة جديد ًة بغية تنمية القابليات
البرشية وعدم كبح الغرائز الجنسية ،قد ارتكبوا خطئاً فادحاً لكونهم تجاهلوا أ ّن اإلنسان يختلف عن الحيوان
اختالفاً جذرياً ،لذلك مل يدركوا أ ّن منهجهم األخالقي الجديد ال يشبع نهم بني آدم ورشههم ،إذ إنّهم بطبيعهم
ال يتوقّفون عند ح ٍّد يف السعي وراء امتالك الرثوات وال يتو ّرعون عن فعل يش ٍء للتسلّط عىل رقاب بني جلدتهم
سياسياً وال يكتفون مبا يشبع رغباتهم الجنسية الحقيقية ويطمحون إىل األكرث كلّام فسح لهم املجال وأزيحت
القوانني واألعراف األخالقية من طريقهم .لقد تص ّور هذا املفكّر أ ّن وضع ح ٍّد ٍ
وقيد للغريزة الجنسية يتس ّبب يف

رص يف املثانة
حدوث مشاكل نفسية وبدنية لإلنسان وشبّهوا هذا األمر مبنعه عن التب ّول الذي يسبب حدوث ح ٍ
ويوقعه يف مشاكل بدني ٍة ال تحمد عقباها؛ ولك ّن الواقع عىل خالف هذه املزاعم متاماً ،فلو ش ّبهنا الغريزة الجنسية
حب املال واملناصب بحاجة اإلنسان إىل إفراغ مثانته من البول ،سوف نقع يف خطأ فاد ٍح وندخل يف
أو غريزة ّ

ٍ
متاهات ال مخرج منها إثر تجاهلنا للفوارق الجلية بني األمرين.

إن كان اإلنسان عىل صعيد الغرائز الطبيعية نظري الحيوان الذي يتش ّبع غريزياً عند مزاولة العالقات الجنسية،

ملا احتاجت املجتمعات البرشية إىل قوانني سياسية وال اقتصادية ،وال حتّى جنسية أو أخالقية أو اجتامعية ،إذ
إ ّن تش ّبعه ٍ
كل تلك النقاشات املحتدمة والقوانني املتضاربة
كاف لحلحلة جميع مشاكل حياته دون الحاجة إىل ّ

برشي
املطروحة من قبل جميع املدارس الفكرية؛ إال أ ّن الواقع عىل خالف هذا األمر متاماً ،إذ ال يوجد مجتم ٌع
ٌّ
خارج عن نطاق األعراف والقوانني يف شتّى املجاالت املشار إليها ،ناهيك عن أ ّن البرشية جمعاء منذ باكورتها
ٌ
دعت إىل تشذيب العالقات الجنسية ووضع ح ٍّد للجموح الغريزي عرب مراعاة التقوى واألخالق.
[[[  -المصدر السابق ،ص .68 - 64

[[[
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الحب والعفاف
 ّالحب والعفاف هو أحد املباحث املرتبطة مبسألة الغرائز الجنسية ،لذا علينا معرفة الظروف املالمئة
مبحث ّ
لتنمية القابليات السامية والطبيعية ،فهل هناك مق ّرراتٌ أخالقي ٌة حاكم ٌة عىل روح بني آدم بحيث تكون املرأة يف
رحابها د ّر ًة مثين ًة ليست يف متناول أيدي الرجال؟ وإذا كان األمر كذلك ،فهل يجب تفعيل هذه املق ّررات بشكلٍ
رصفاتهام يك يفعال ما يشاءان دون ٍ
قيد وح ٍّد حتّى وإن أسفر ذلك عن
جا ٍّد أو أ ّن الجنسني مطلقا العنان يف ت ّ
اإلباحية وتدنيس العفاف والحياء؟
عذري
حب
ٍّ
ال يختلف اثنان يف أ ّن األجواء التي يصطلح عليها اليوم بأنّها متح ّرر ٌة تحول دون ظهور عالقات ٍّ
[[[
بني الجنسني أل ّن املرأة يف ظلّها مج ّرد وسيل ٍة إلشباع النزوات الحيوانية للرجال.
الحب الرومانيس ،ومن جملة ما ذكره فيه
يف كتابه (الزواج واألخالق) ّ
خصص برتراند راسل فصالً تحت عنوان ّ
الحب الرومانيس تعدّ نفسها ذات شأنٍ كبريٍ وال بدّ لعاشقها من بذل املستحيل لالستحواذ
ما يأيت« :املعشوقة يف ّ
عىل قلبها ،لذلك أعار الرجال أهمي ًة بالغ ًة للنساء إثر هذه الحالة النفسية التي تراود هواجسهنّ» [[[.وقال أيضاً:
«من املؤسف أنّ الف ّن يص ّور للرجال أنّهم قادرون عىل امتالك قلوب النساء بسهول ٍة ،لك ّنهم يف الواقع يواجهون
مستحيل عليهم .حينام يكون اإلنسان متح ّرراً
ٌ
مصاعب ج ّمة عىل هذا الصعيد ،وال أعني يف كالمي هذا أنّ األمر
حب رومانسي ٍة اعتامداً عىل ميزاته الشخصية
بالكامل من الناحية األخالقية فهو مييس قادراً عىل إقامة عالقة ٍّ
التي متكّنه من امتالك قلب معشوقته ،ويف هذه الحالة قلّام يكون بحاج ٍة إىل مشاعره الج ّياشة» [[[.كام قال يف
الحب بني الجنسني يف إطا ٍر آخر ينسجم مع ما ذهبنا
السياق ذاته« :الذين أعرضوا عن الفكر املتخلّف يطرحون ّ
أي
إليه ،فإذا الحظ الرجل أن ال رادع يردعه أخالقياً سوف ينصاع لنزواته الجنسية بالكامل وتتج ّرد نفسه عن ّ
النص أ ّن راسل يويل أهمي ًة لألخالق
شعو ٍر وعاطف ٍة تجاه املرأة ،بل قد يشعر بالحقد عليها» [[[.نالحظ يف هذا ّ
الفاضلة ،ولكن ما هو مراده منها؟ فهو يرفض العمل عىل أساس العفّة والتقوى ،ناهيك عن أنّه ال يع ّد الزواج
عقب ًة أمام الزوجني لالرتباط بالغري جنسياً ويؤكّد فقط عىل أ ّن الزوجة مكلّف ٌة بعدم اإلنجاب من غري زوجها وفيام
رشعي أو قانو ٍّين ،كام أنّه يرفض االغتصاب
أي محذو ٍر
سوى ذلك ّ
يحق لها مامرسة الجنس مع من تشاء من دون ّ
ٍّ
ٍ
عالقات جنسي ٍة برضا الطرفني؛ كام ال يرى أ ّن األخالق تعني تحقيق مصالح شخصية منسجمة مع
ويدعو إىل
[[[  -المصدر السابق ،ص .81 - 80
[[[  -برتراند راسل ،زناشوئي واخالق (باللغة الفارسية) ،ص .35
[[[  -المصدر السابق ،ص .40 - 39
[[[  -المصدر السابق ،ص .64
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املصالح االجتامعية .إذن ،ما هو رأيه الحقيقي باألخالق الفاضلة التي تردع متب ّنياته هذه؟!
الحب باملعنى
من البديهي أ ّن األجواء الجنسية املشرتكة التي دعا إليها راسل ومن حذا حذوه تقيض عىل ّ
نفيس ،إذ من املؤكّد أ ّن هذه األجواء املبتذلة
الحقيقي الذي طرحه الفالسفة وع ّدوه ذرو ًة للحياة ودوا ًء ّ
لكل دا ٍء ٍّ
أي معنى ،ذلك العشق الذي ع ّده الحكامء القدامى بأ ّن من يخلو قلبه منه ليس أهالً
ال تبقي للعشق العذري ّ
[[[
ألن يكون إنساناً.

 الزواج املؤ ّقت من وجهة نظر راسلقال برتراند راسل يف كتابه (الزواج واألخالق)« :لو كان تفكرينا صحيحاً ألدركنا أنّ العالقات الجنسية املتن ّوعة
تصون كيان األرسة وتحفظ سالمة بناتنا ونسائنا ،وحينام طرحت هذه الفكرة من قبل لويك يف عهد فكتوريا،
استاء دعاة األخالق ّأيا استيا ٍء لكونهم مل يدركوا حقيقة األمر ويف الحني ذاته عجزوا عن دحض هذه الفكرة
حق املعرفة
وإثبات عدم صوابها ،فغاية منطقهم هو أنّ الناس إذا اتّبعونا ملا شاعت الفاحشة! إنّ هؤالء يعرفون ّ
أن ال أحد يعبأ بكالمهم» .هذا الكالم يعكس حقيقة األطروحة الغربية التي ر ّوج لها املفكّرون الغربيون للتخلّص
من خطر الرجال والنساء العاجزين عن الزواج الدائم [[[.يا ترى إذا ما طُبّقت هذه األطروحة وبادرت النسوة
التعيسات بتح ّمل عبء هذا «الواجب االجتامعي» بزعم راسل وأمثاله ،فهل ستبقى له ّن كرام ٌة يف املجتمع؟!

وهل يسلمن من اإلهانة والتحقري وتحفظ إنسانيته ّن كسائر الناس؟!

أفرد برتراند راسل يف كتابه فصالً تحت عنوان (الزواج التجريبي) ومن جملة ما قاله فيه« :القايض لينديس
سمه
الذي كان رئيساً ملحكمة ِدنفر لفرت ٍة طويل ٍة واطّلع عن ٍ
كثب عىل حقائق كثرية ،اقرتح مرشوعاً اجتامعياً ّ
(زواج الصداقة) لكن من املؤسف أنّه خرس بهذا االفرتاح منصبه الرسمي وذلك ألنّ املسؤولني األمريكان الحظوا
يهتم بسعادة الشباب أكرث من اهتاممه بالشعور باإلثم!
من كالمه هذا أنّه ّ
وحكيم ،يهدف يف الحقيقة إىل إيجاد استقرا ٍر يف العالقات
شخص ملتز ٌم
ٌ
هذا املرشوع االجتامعي الذي اقرتحه ٌ
الجنسية ،حيث أدرك أنّ املشكلة األساسية يف الزواج املتعارف هي الفقر املايل ،فليس إنجاب األطفال وحده يتطلّب
امتالك الرجل لرثو ٍة مالي ٍة ،بل إنّ التكفّل مبعيشة املرأة بطبيعة الحال يتطلّب ذلك أيضاً .عىل هذا األساس استنتج
أنّ األرجح للشباب اللجوء إىل زواج الصداقة الذي يختلف عن الزواج املتعارف من ثالث نواحٍ ،هي:
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اخالق جنسي در اسالم وجهان غرب (باللغة الفارسية) ،ص .86 - 84
[[[  -بإمكان الق ّراء الكرام معرفة النظرية اإلسالمية حول الزواج المؤقّت في كتاب الشهيد مرتضى مط ّهري (نظام حقوق المرأة في اإلسالم).
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أ ّوالً :ليس الهدف منه إنجاب األطفال.
ميساً برضا الطرفني.
ثانياً :ما دامت الزوجة الشابّة مل تنجب أطفاالً وليست حامالً ،فالطالق يصبح أمراً ّ
تستحق نفق ًة للتغذية...
ثالثاً :املرأة املطلقة
ّ
إنّني متأكّد من صواب هذا املرشوع االجتامعي الذي طرحه لينديس ،ولو أنّ القانون قبله لكان له تأثريٌ
ٌ
ملحوظ عىل تحسني واقع األخالق يف املجتمع».
زواج الصداقة الذي املطروح من قبل لينديس وراسل يختلف بنح ٍو ما عن الزواج املؤقّت الذي أق ّرته الرشيعة
اإلسالمية ،إالّ أنّه ين ّم عن أ ّن بعض املفكّرين قد أدركوا صعوبة الزواج املتعارف  -الدائم  -يف بعض الحاالت
[[[
وعجزه عن تلبية جميع متطلّبات املجتمع.

 تعدّ د الزوجاتكل
ذكرنا آنفاً أ ّن برتراند راسل ع ّد الزواج الرشعي سبباً لحرمان كثري من النساء من حقوقه ّن ،إذ ليست ّ
امرأ ٍة قادر ًة عىل أن ترتبط بزو ٍج دائ ًم ،أو بعضه ّن قد ال يرغ ّنب يف تقييد أنفسه ّن بهذا النمط من الزواج ،ومن ثم
ٍ
عالقات مع من شنئ الرجال
سيحرمن من إنجاب األطفال؛ وعىل هذا األساس اقرتح بأن يُـمنحن الحرية يف بناء
ٍ
عالقات ،فقد ع ّد الحكومة
وإنجاب أطفا ٍل مجهويل اآلباء .أ ّما بالنسبة إىل نفقة األطفال الذين يولدون ج ّراء هكذا
مكلّف ًة بتوفري نفقات الحوامل حني حمله ّن وبعد والدته ّن ،حيث قال« :عدد النساء يف بريطانيا أكرث من الرجال
بواقع مليوين نسم ٍة ،وحسب أصول العرف االجتامعي يف هذا البلد  -عرف الزوجة الواحدة  -ال بدّ له ّن من
ٍ
عقيامت طوال حياتهنّ ،وهذا األمر يعدّ حرماناً مؤملاً» ،وقال أيضاً« :قانون الزوجة الواحدة أساسه افرتاض
البقاء
تساوي أعداد النساء والرجال يف املجتمع ،ولكن عندما ال يتحقّق التساوي ،فالقواعد الحسابية تثبت لنا أنّ كثرياً
ّ
سيتجل يف
من املواطنني غري املتز ّوجني سوف تسلب حقوقهم ،وإن أردنا زيادة أعداد النسامت فهذا الحرمان
اإلطار العام إضاف ًة إىل تحقّقه عىل الصعيد
الخاص» .نعم ،هذا هو اقرتاح أحد أبرز فالسفة القرن العرشين لوضع
ّ
حل ملعضل ٍة اجتامعي ٍة يف غاية األهمية ،يف حني التعاليم اإلسالمية س ّوغت للرجل املتمكّن مالياً وبدنياً وأخالقياً
ٍّ
رضتها وال
بأن يتكفّل بأكرث من امرأ ٍة واحد ٍة ،حيث ّ
يحق له الزواج من امرأ ٍة ثاني ٍة رشيطة أن ال مي ّيز بينها وبني ّ
بني أوالد الزوجتني ،والزوجة األوىل بدورها مكلّف ٌة بالتنازل عن بعض حقوقها ألختها يف اإلنسانية من منطلق
واجبها االجتامعي فتتقبل هذه الرشاكة التي هي يف الواقع أه ّم رشاك ٍة يف الحياة االجتامعية .أ ّما فيلسوف القرن
[[[  -مرتضى مط ّهري ،نظام حقوق زن در اسالم (باللغة الفارسية) ،ص .63 - 61
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العرشين فيقرتح أن تبادر العازبات من النساء إىل استاملة أزواج النساء األُخريات نحوه ّن بصور ٍة غري رشعي ٍة يك
ينجنب أطفاالً ويلزم الحكومة بأن تتكفّل بإعالة األطفال الذين يولدون من هذه العالقات غري الرشعية.
ميكن القول إ ّن برتراند راسل يع ّد ارتباط املرأة بالرجل وسيل ًة لتوفري ثالثة أشياء لها:
األ ّول :تلبية حاجتها الجنسية من خالل ذكائها وأُنوثتها.
ٍ
عالقات جنسي ٍة مع أزواج نسا ٍء أُخريات.
الثاين :إعانتها عىل إنجاب األطفال عرب إقامة
املختصة.
املؤسسات الحكومية
ّ
الثالث :توفري نفقاتها عرب اللجوء إىل ّ
مـم ذكر أ ّن راسل ال يعري أهمي ًة لتلك العواطف الجياشّ ة بني الرجل واملرأة ،اذ مل يرش إىل حاجة
ّ
نستشف ّ
املاسة لدعم الرجل وتكفّله لها من
املرأة لهذا األمر الرضوري يف الحياة البرشية ،كام أنّه مل يتط ّرق إىل حاجتها ّ
مختلف نواحي الحياة ،لك ّنه لألسف سلّط الضوء عىل العالقات بني الرجل واملرأة من الناحية الجنسية فقط.
األمر الها ّم اآلخر الذي مل يوليه هذا الفيلسوف أهمي ًة هو حالة الضياع والتعاسة التي سيعيشها الطفل الذي
محتاج إىل أن يعرف والديه ،واألبناء عاد ًة ما تنتابهم رغب ٌة
كل إنسانٍ بطبعه
ال يعرف والده ،فكل طفلٍ  ،بل ّ
ٌ
جامح ٌة يف العواطف الصادقة من قبل األبوين ،وقد أثبتت التجارب أ ّن األ ّم التي ال تعرف والد طفلها وال تنتهل
من مح ّبته وحنانه فهي تكون عاجز ًة عن إفاضة املح ّبة والعاطفة عىل طفلها كام ينبغي .إذن ،كيف ميكن تدارك
هذا النقص يف املحبّة والعطف؟ ويا ترى هل ميكن للدولة أن تع ّوض املرأة عن عواطف الرجل وحنانه؟!
وقد أعرب الس ّيد برتراند راسل عن قلقه الشديد فيام لو رفض القانون اقرتاحه املذكور ،اذ ع ّد رفض هذا
ٍ
حق املعرفة أ ّن الربيطانيات
الحل يعني بقاء الكثري من النساء
ّ
عقميات إثر حرمانهنٍ من اإلنجاب؛ لك ّنه يعرف ّ
حل مشكلة عزوبته ّن وإنجاب أطفا ٍل مجهويل األب
العازبات ال يطقن تطبيق هذا القانون وبادرن بأنفسه ّن إىل ّ
[[[
من دون أن يلجأن إىل القانون.
الحب عبار ٌة
قال برتراند راسل يف كتابه (الزواج واألخالق)« :كثري من الناس يف عرصنا الراهن يعتقدون بأنّ
ّ
منصف للمشاعر ،وهذا األمر وحده ٍ
ٍ
عن تبادلٍ
كاف لرفض تعدّ د الزوجات ناهيك عن سائر األسباب» .يا ترى
حب الوالد ألوالده ومح ّبة األوالد له هو
ما الرضورة ألن يكون التبادل املنصف للمشاعر أمرا ً احتكارياً ،فهل أ ّن ّ
ٍ
ٌ
منصف للمشاعر؟ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مو ّدة األب ألوالده أسمى من مو ّدة األوالد له.
تبادل غري
[[[  -المصدر السابق ،ص .415 - 413
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وما يثري العجب أ ّن هذا الكالم صدر من رجلٍ نصح األزواج باحرتام عالقات زوجاتهم مع الرجال اآلخرين
ٍ
عالقات جنسي ٍة مع الغرباء ،كام نصح الزوجات يف املقابل بعدم منع
وحفّزهم عىل عدم منعه ّن من إقامة
ٍ
عالقات مع نسو ٍة أخريات .بنا ًء عىل هذا ،هل يرى راسل أ ّن تبادل املشاعر بني الزوجني أمرا ً
أزواجهنٍ من إقامة
[[[
منصفاً أو أ ّن األمر عىل عكس ذلك؟!
ونقرأ يف سرية هذا املفكّر املعروف مبعارضته الشديدة لتع ّدد الزوجات ما يأيت« :يف املرحلة األوىل من حياته
تأثّر غاية التأثّر بجدّ ته وبامرأتني أُخريني إحداهام زوجته األوىل (أليس) واألخرى صديقته (أوتلني موريل)
التي كانت من النساء الشهريات يف تلك اآلونة وكانت لها عالقات صداق ٍة مع الكثري من ك ّتاب العهد األ ّول يف
القرن العرشين» .من الطبيعي أ ّن رجالً كهذا ال يؤيّد تع ّدد الزوجات ،ويبدو أ ّن عالقاته مع النساء هي السبب
يف انفصاله عن زوجته (أليس) اذ قال يف أحد كتبه« :مساء أحد األيام ركبت د ّراجتي الهوائية وقصدت أحد
[[[
مفاجئ ّ
حب (أليس)».
املنتجعات القريبة من املدينة ،راودين شعو ٌر
ٌ
بأن مل أ ُعد أُ ّ

 الغريةيقول برتراند راسل« :متكّن اإلنسان من السيطرة عىل أنانيته يف مجال املال والرثوة إىل حدٍّ ما ،لك ّنه عجز
عن كبت جموحه الغريزي تجاه املرأة» .الغرية برأي هذا املفكّر تع ّد أمرا ً ذميامً بصفتها منطاً من البخل واألنانية.
نستشف من كالم راسل أ ّن بذل املال لآلخرين إن كان أمرا ً حميدا ً فكذا هو الحال بالنسبة إىل بذل املرأة لهم،
ّ
لذا ليس لدينا ما يس ّوع البخل بها ،وإذا كان إمساك املال ذميامً فهذا األمر ينطبق أيضاً عىل إمساك املرأة ،وإن
كان إطعام اآلخرين عمالً أخالق ّياً ،ملاذا نذ ّم متكينهم من املرأة؟!
راسل ومن حذا حذوه يطرحون هذه النظرية وال يعتقدون بوجود اختالف بني الجود باألمور املا ّدية وبذل
املرأة نفسها للرجال الغرباء ،فاألخالق برأيهم ليست علّ ًة معقول ًة لهذا االختالف ألنها غري قادر ٍة عىل قهر األنان ّية
وتقييد العالقات الجنس ّية لدرجة أنّها استسلمت ألنانية البرشية .وزعم هؤالء أ ّن األخالق ع ّدت خصلة (الغرية)
مستقبح.
الذميمة من صفات الرجال وامتدحت سرت النساء ملحاسنه ّن رغم أنّه أم ٌر
ٌ
نحن نعتقد بأ ّن الرجل لديه رغب ٌة عارم ٌة يف عفّة زوجته وطهارة نفسها وصيانتها من أيدي الرجال اآلخرين،
ميل شدي ٌد للعفّة والطهارة وتتم ّنى أن ال يقيم زوجها عالقات جنسيّة مع النساء
كام نؤمن بأ ّن املرأة لديها ٌ
[[[  -المصدر السابق ،ص .435
[[[  -المصدر السابق ،ص .423
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األخريات ،غري أ ّن هذه الرغبة منبثق ٌة من دواعي ع ّدة تختلف عن تلك الدواعي التي توجد الغرية لدى الرجال،
ٍ [[[
فالرجل غيو ٌر وغريته ممتزج ٌة بالحسد ،وأ ّما املرأة ليس لديها سوى ٍ
حسد بحت.

 الحياة الجنسية الح ّرةيعتقد برتراند راسل وأمثاله أ ّن حظر العالقات الجنسية الح ّرة بني الرجل واملرأة يهدف إىل طأمنة الرجل عىل
كحل لهذه املعضلة ،ولك ّن الحقيقة أ ّن
عدم اختالط ذ ّريته مع غريه ،لذلك اقرتحوا ترويج العقاقري املانعة للحمل ٍّ

هذه املعضلة ال تقترص عىل مسألة اختالط الذ ّرية ،فاأله ّم من ذلك هو التمتّع بعواطف وأحاسيس إنسانية نبيلة
ويكن تحقيق هذا الهدف السامي
يف رحاب الحياة الزوجية املق ّدسة وإيجاد وحد ٍة
ٍ
وانسجام يف البيئة األُرسيةُ ،
يغض األزواج النظر عن جميع أمناط املتعة الجنس ّية مع الغرباء ،ففي هذه الحالة ال يطمع الرجل بغري
حينام ّ
زوجته وال ترغب املرأة بإثارة غري زوجها جنسياً .من البديهي أ ّن هذه القاعدة األخالقية يجب أن تط ّبق يف جميع
مراحل الحياة سوا ٌء قبل الزواج أو بعده ،فعىل الرجل واملرأة صيانة نفسيهام من مهاوي الغرائز الحيوانية حفاظاً
عىل كيان األرسة واملجتمع.
عم ذكر فاملرأة املعارصة التي تسري عىل نهج برتراند راسل وأمثاله ومتيض حياتها عىل ضوء تعاليم مدرسة
فضالً ّ
حب مع رجا ٍل غرباء وليس مع زوجها الرشعي فحسب،
األخالق الجنس ّية الحديثة ،لها الح ّرية التا ّمة يف إقامة عالقات ٍّ
يسوغ لها مامرسة الجنس مع معشوقها ،وليس من املستبعد مبكانٍ أنّها تلجأ إىل وسائل منع الحمل مع زوجها
حيث ّ
وتسعى إىل إنجاب نسلها من غريه ،وبطبيعة الحال فإنّها بعد الوالدة تنسب املولود إىل زوجها الرشعي .أ ّما الرجل فهو
اغب بأن يُنجب األطفال من عشيقته إىل جانب رغبته باإلنجاب من زوجته التي تربطه بها عالقة رشعيّة،
بطبعه ر ٌ
واإلحصائيات التي أجريت يف البلدان األوروربية تؤكّد عىل والدة كثري من األبناء غري الرشعيني رغم رواج مختلف
[[[
أنواع وسائل منع الحمل.

 الحجابيقول برتراند راسل يف كتابه (معرفتنا عن العامل الخارجي كحقلٍ للمنهج العلمي يف الفلسفة)« :حرمان
جانب محدّ ٍد من الحياة
بحب االستطالع لديه ،وهذا األمر ليس مقترصاً عىل
ٍ
سبب يف إثارة الشعور ّ
اإلنسان ٌ
فهو يتحقّق يف نطاق املسائل الجنسية أيضاً ...ولنذكر مثاالً هنا إلثبات هذه الحقيقة :الفيلسوف اإلغريقي
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مساله حجاب (باللغة الفارسية) ،ص .61 - 59
[[[  -المصدر السابق ،ص .92 - 91
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أمبادوقليس يعدّ مضغ أوراق شجرة الغار عمالً مخزياً وقبيحاً للغاية ،وكان يشعر بخشي ٍة شديد ٍة من البقاء
يف ظلامت الربزخ آلالف السنني ج ّراء مضغه لهذه األوراق؛ لكن لحدٍّ اآلن مل يردعنا أحدٌ عن مضغها ،كام أنّني
تم تلقينه بشناعة هذا العمل ،ومع ذلك فقد مضغ أوراق هذه
ح ّتى اآلن مل أفعل ذلك ،ولك ّن أمبادوقليس ّ
[[[
الشجرة».
بعد ذلك ذكر سؤاالً طرح عليه ،وهو :أال تعتقد بأ ّن ترويج املسائل اإلباحية ال يع ّد سبباً يف زيادة إقبال الناس
عليها؟ فأجاب قائالً« :رغبة الناس بهذه املسائل سوف تتضاءل ،لو افرتضنا أنّ نرش الصور اإلباحية أم ٌر مس ّو ٌغ
يف املجتمع ،ففي بادئ األمر ُيقبل الناس عليها ملدّ ة سن ٍة أو سنتني ،وبعد ذلك يحصل لديهم إشبا ٌع منها بحيث
ال يكرتثون بها».
صحيح أ ّن كبت الغريزة الجنسية والحيلولة دون تلبية متطلّباتها
وميكن تلخيص البحث عىل النحو اآليت:
ٌ
تحل عرب إزالة القيود االجتامعيّة وتجاهل األُسس
الطبيعية له آثا ٌر سلبيّ ٌة عىل اإلنسان ،لك ّن هذه املشكلة ال ّ
األخالقية ،بل ذلك يزيدها تعقيدا ً ،فإطالق العنان للغريزة الجنسيّة وسائر النزوات الحيوانية يقيض عىل املحبّة
الواقعي ،ويزيد من جموح النفس ،لذا كلّام تزايدت العروض الجنسية عىل اإلنسان سوف يتزايد الطلب
مبفهومها
ّ
[[[
لديه وإثر ذلك تشت ّد رغبته يف التن ّوع.
ا ّدعاء راسل بأ ّن نرش الصور اإلباحية ال ضري منه ألن الناس رسعان ما ينتابهم امللل منها ،ميكن ع ّده صائباً
بكل ٍ
تأكيد
من الناحية النفسية ،إذ إ ّن اإلنسان رسعان ما يشعر بامللل من التكرار ويسعى إىل التن ّوع ،ولك ّنه ّ

ميل اإلنسان من إحدى الصور اإلباحية فهذا ال يعني أ ّن األخالق هي
ليس صائباً من الناحية األخالقية ،إذ حينام ّ
التي دفعته لذلك ،بل إ ّن غريزته الحيوانية هي التي تدعوه للبحث عن ٍ
منط آخر من امللذّات الجنسية ،وهذه
الحاجة ال تنتهي عىل اإلطالق؛ فقد اعرتف راسل يف كتابه (الزواج واألخالق) بأ ّن الرغبة النفسية الجامحة يف
الجنس تختلف عن الرغبة الجنسية البدنية ،فام يسكن باإلرضاء الجنيس هي الرغبة البدنية فحسب ال النفسية.
رش ٍه وحيواني ٍة
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن الحريّة املطلقة يف املسائل الجنس ّية تؤ ّدي إىل اضطرام الشهوة ب َ
فيصبح اإلنسان كملوك الروم والفرس والعرب الذين كانوا يقتنون النساء والجواري للّهو والعبث الجنيس ،يف حني
تتجسد يف الحجاب تع ّد رادعاً إيجابياً يشذّب الشعور باملحبّة بني الجنسني ويرتقي بعواطفهام إىل
أ ّن العفّة التي ّ
أسمى مبادئ اإلنسانية ،ويف هذه الحالة يصبح وازعاً لإلبداع والحكمة واملعرفة.
[[[  -برتراند راسل ،جهاني كه من مي شناسم (باللغة الفارسية) ،ص .70 - 69
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مسأله حجاب (باللغة الفارسية) ،ص .114 - 112
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عب عنه ابن سينا بـ (العشق العفيف)
الحب الن ّزيه الذي ّ
وال ب ّد من التأكيد هنا عىل وجود بونٍ شاسعٍ بني ّ
وبني النزوة الحيوانية الشهوانية الجامحة رغم أنهام أمران نفسيان ال حدود لهام.

 «الخوف» يف الرتبيةميكن القول إ ّن برتراند راسل كان شاعرا ً وأديباً أكرث من كونه فيلسوفاً ،لذلك نجد يف كالمه كثريا ً من التعابري
املعبة ،ومن جملة ذلك أنّه وصف األساليب الرتبوية القاسية املتق ّومة عىل التهديد والوعيد يف
األدبية واألساليب ّ

كتابه (الزواج واألخالق) بأنّها كرتبية الدببة لالستعراض يف السريك؛ حيث قال« :الشعور بالذنب والندم والخوف
يجب أن ال يستويل عىل حياة الطفل ،ومن الرضوري أن ترتسم البهجة يف نفوس األطفال وترشق البسمة عىل
الحري كبتهم عن معرفة األمور الطبيعية ،وما أكرث أولئك الذين عدّ وا تربية األطفال كرتبية
شفاههم وليس من
ّ
الدببة لالستعراض يف السريك ،فنحن نرى كيف يقومون بتعليمها الرقص ،حيث يضعونها عىل صحيف ٍة حديدي ٍة
ساخن ٍة ويز ّمرون لها يك تقوم بالرقص ،ألنّها لو استمرت يف وضع أرجلها عىل هذه الصحائف سوف تحرتق ،ومن
ثم تتع ّود عىل هذا األمر فتبادر إىل رفع أرجلها عن األرض حينام يز ّمرون لها ظ ّناً منها أنها ساخن ٌة؛ ونظري هذا
ّ
بكل
ألسباب تتعلّق بأعضائهم الجنسية ،وهذا التأنيب ّ
األمر يط ّبق عىل األطفال حينام يواجهون تأنيب الكبار
ٍ
تأكي ٍد يش ّوش أذهانهم ويجعلهم تعساء يف حياتهم الجنسية».

خاص واملجتمع بشكلٍ عا ٍّم ،ال يع ّد خلفي ًة لرقي النفس
إ ّن ات ّباع سبيل الرتهيب يف تربية الطفل بشكلٍ ٍّ
وتشذيبها ،فالخوف ليس من شأنه تحقيق هذا الهدف .املسألة الجديرة بالذكر هنا أ ّن عامل الردع يف الرتبية ال
يسمو بروح الطفل أو اإلنسان الكبري وال يشذّب قابلياتها ،بل يصونها من الطغيان واالنحراف فحسب ،وهذا يعني
أ ّن عامل الخوف يع ّد أحد العوامل املساعدة عىل التهدئة والحيلولة دون الطغيان وتزايد النزعات الدنيئة[[[.

* فيليسيان شاالي ( Felicien Challayeتأريخ الوفاة  1875م)
الفيلسوف الفرنيس فيلسيان شاالي تب ّنى عقيدة أوجست كونت يف مجال الحقيقة ،فقد قال يف كتاب
(الفلسفة العلمية) يف الفصل الذي د ّونه تحت عنوان (قيمة العلم وحدوده)« :عاد ًة ما يقال يف تعريف الحقيقة
 أو الصدق  -إنّها تعني تطابق الفكر مع املوضوع أو الواقع ،إال أنّ هذا التعريف ال ينطبق عىل الحقائقخارجي ،كام ال ينسجم مع الحقائق النفسية التي هي عبار ٌة عن قضايا
الرياضية التي ليس ملوضوعها وجو ٌد
ٌّ
ذهنية ،وال يتالءم أيضاً مع الحقائق التأريخية التي يكون موضوعها بطبيعة الحال قد اندثر؛ ناهيك عن أنّه ال
[[[  -مرتضى مط ّهري ،تعليم وتربيت در اسالم (باللغة الفارسية) ،ص .60 - 59
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يصدق عىل الحقائق التجريبية ألنّ املوضوع الخارجي بالنسبة إىل الذهن مج ّرد سلسل ٍة من األحاسيس والصور
ال غري» .إىل أن قال« :حسب الرأي السديد الذي طرحه أوجست كونت فالحقيقة تعني انسجام جميع األفكار
يف ذهن اإلنسان واتّفاق عقول جميع أعضاء املجتمع البرشي خالل إحدى املراحل التأريخية وإثر ذلك تتحقّق
الوحدة املعنوية» [[[.وقال أيضاً« :من املؤكّد أنّ هذا االنسجام  -هذه الحقيقة  -يعدُّ مؤقّتاً إذ ذكرنا آنفاً أنّ
الحقيقة هي مثر ٌة للعلوم ،والعلوم بدورها تتنامى بشكلٍ مستم ٍّر وتواصل مسريتها التكاملية ،وعىل عكس ما
كان متصوراً سابقاً فهي ليست تأ ّمالً يف موضوعٍ ٍ
ثابت وأز ٍّيل وإنّ ا هي مثيل ٌة للعدالة االجتامعية لكونها مثر ًة
[[[
للجهود الحثيثة واملعاناة املضنية للبرشية».
هذه هي نظرية بعض املفكّرين الغربيني من أمثال أوجست كونت وفيليسيان شاالي حول ماهية املعرفة،
والحق أنّهم عىل خطأ  -كذا
وهي تشبه نظرية املص ّوبة من أهل الس ّنة ،لذا كام أ ّن املص ّوبة أخطؤوا يف رأيهم -
ّ
هو الحال بالنسبة إىل فيليسيان شاالي ،ونقول ملن يتساءل عن سبب خطأ رأي هذا الفيلسوف :الحقيقة التي
عام هي أ ّن الشمس تدور حول األرض ث ّم ثبت خطؤها ،والقوانني الحديثة التي تتمحور
كانت سائد ًة طوال ألفي ٍ
حول حقوق الشعوب يبلغ عمرها اليوم ثالثة قرونٍ فقط ومن املحتمل أن يثبت خطؤها؛ ومن الطبيعي أن إرادة
الشعوب ال تحيك عن حقيق ٍة خارجي ٍة ،لذا ليس هناك مان ٌع من تغيريها ،يف حني الفكرة ال ب ّد من أن تحيك عن
حقيق ٍة خارجي ٍة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلنسان يتب ّنى املذهب الواقعي من منطلق أ ّن فكره ين ّم عن الواقع
[[[
مـم يعني وجوب سعينا لطلب الحقيقة؛ ومن هذا يثبت لنا عقم تعريف فيلسيان شاالي للحقيقة.
ّ

 عدم يقينية العلوم التجريبيةالسبب يف كون العلوم املتق ّومة بالكامل عىل التجربة غري يقيني ٍة هو أ ّن الفرضيات التي تطرح فيها ليس لها
من دليلٍ سوى أنّها تنسجم مع التجربة وتتمخّض عنها نتائج عملية ،ولك ّن هذه النتائج ال ميكن أن تع ّد دليالً عىل
ص ّحتها وال عىل مطابقتها للواقع ،إذ من املحتمل أن تكون الفرضية خاطئ ًة بالكامل ولكن مع ذلك من املمكن
أن تتمخّض عنها نتائج عملية؛ ومثال ذلك أصول هيئة بطليموس التي كانت تع ّد األرض مركزا ً للكون واألفالك
والشمس وأ ّن جميع النجوم تدور حولها؛ فهي نظري ٌة خاطئ ٌة إال أ ّن القدماء الذين كانوا يعتقدون بص ّحتها
قد استحصلوا منها نتائج عملية صحيحة فيام يتعلق بالخسوف والكسوف وسائر الظواهر الكونية .وكذا هو
الطب القديم القائم عىل أساس الطبائع البرشية األربعة التي هي الحرارة والربودة والرطوبة
الحال بالنسبة إىل ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .157
[[[  -المصدر السابق ،ص .166
[[[  -المصدر السابق ،ج  ،13ص .465 - 462
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واليبوسة ،فقد كان متق ّوماً عىل ٍ
أساس خاطئ لك ّنه متكّن من معالجة أعدا ٍد هائل ٍة من املرىض.
وقد يتساءل بعضهم بالقول :كيف ميكن للخطأ أن يسفر عن نتائج صحيحة وملموسة؟ نقول يف الجواب:
أحياناً قد تكون لشيئني أو أكرث ميز ٌة واحد ٌة تؤدي إىل حدوث نتيج ٍة واحد ٍة ،لذا من املمكن أحياناً أن يوجد
املتحصلة منه منطبق ًة مع النتائج التي ترتت ّب عىل وجود يش ٍء آخر،
أحد هذين الشيئني فقط وتكون النتائج
ّ
فعىل سبيل املثال سواء أَكانت الشمس هي التي تدور حول األرض أو األرض هي التي تدور حول الشمس ،يلزم
يوم ما ويتحقّق الكسوف؛ ونحن سواء أجرينا حساباتنا عىل أساس
من كلتا الحالتني أن يحول القمر بينهام يف ٍ
نتوصل إىل نتيج ٍة واحد ٍة فحواها أ ّن
حركة الشمس حول األرض أو عىل أساس حركة األرض حول الشمس ،سوف ّ
الكسوف سيتحقّق يف يوم كذا ويف الساعة والدقيقة املح ّددتني.
سبب آخر لعدم يقينية العلوم التجربية ،وهو أنّها تصل يف نهاية املطاف إىل املحسوسات ،ومن
وهناك ٌ
الحس عرض ٌة للخطأ .قال فيلسيان شاالي يف كتابه (املنهجية) يف فصلٍ تحت عنوان (يقينية العلوم
املؤكّد أ ّن ّ
الفيزيائية والكيميائية)« :العلوم الفيزيائية والكميائية ليست كالعلوم الرياضية يف يقينيتها وقطعيتها
الحس يخطئ يف عمله» .وقال أيضاً:
املطلقة ،ألنّ املحسوسات هي األساس يف العلوم األوىل وال شكّ يف أنّ
ّ
نسبي وإضايفٌّ ،إال أنّ النسبية ال تقلّل من قيمتها ألنّها
«صحيح أنّ اليقني يف العلوم الفيزيائية والكيميائية
ٌ
ٌّ
تل ّبي حاجة أذهاننا املتطلّعة إىل تحقيق النظام واالنسجام ،كام أنّها ذات فوائد عملية ال ميكن االستغناء
عنها» .ومن جملة أقواله عىل صعيد يقينية العلوم الرياضية وفوائدها ،ما يأيت« :نظراً ألن علم الرياضيات
متق ّوماً عىل قواعد ثابتة ميكن ترسيتها إىل سائر العلوم عن طريق القياس املنطقي ،فهو عىل هذا األساس
يقيني ال شائبة فيه؛ مثالً حينام يقال ( )4 = 2 + 2فال شكّ يف ص ّحة النتيجة بوصفها حكامً يقينياً ثابتاً،
علم
ٌ
ٌّ
وباعتقاد بعض العلامء فاليقني املطلق غري موجو ٍد إال يف هذا املضامر».
ولعل القارئ الكريم يستغرب أل ّول وهل ٍة حينام يقال له إ ّن العلوم الطبيعية املعارصة رغم تط ّورها وسعة
ّ
نطاقها وعظمة اكتشافاتها املذهلة وصناعاتها الراقية ،لك ّنها غري يقيني ٍة ألنها ذات فائد ٍة عملي ٍة فقط؛ إال أ ّن هذا
االستغراب رسعان ما يزول حينام يثبت لنا أن ال دليل عىل ص ّحة القوانني العلمية الطبيعية سوى أنّها تؤ ّدي إىل
نتائج عملية ،ومن البديهي أ ّن النتائج العملية وحدها ال تع ّد دليالً عىل ص ّحتها وال عىل مطابقتها للواقع ،أضف
إىل ذلك تلك النظريات التي تتضارب معها.
ومن املؤكّد أ ّن العلوم الطبيعية الحديثة ليس فيها فرضي ٌة ثابت ٌة إىل األبد ،فهي تظهر يف وهل ٍة ما بصفتها
لتحل محلّها فرضي ٌة أخرى .العلم الحديث ال يعتقد
قاعد ًة علمي ًة ث ّم تتن ّحى عن مكانها وتذهب أدراج الرياح ّ
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طبيعي ٍ
بوجود قانونٍ
ثابت مصونٍ من التغيري أو الخطأ ،لذا قيل إ ّن االعتقاد بقانونٍ كهذا يع ّد رضباً من
علمي
ٍّ
ٍّ
الغرور العلمي الذي طغى يف القرون الوسطى إبّان شيوع الفلسفة املدرسية .ويعتقد العلامء املحدثون بأ ّن تص ّور
أحد القوانني العلمية يقينياً وقطعياً كام قال القدماء إنّ ا هو من ٌط من التخلّف العلمي والرجعية الفكرية ،ومنذ
القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا ،قد ال نجد عاملاً ي ّدعي الجزم واليقني يف العلوم الطبيعية مثلام ا ّدعى بعض
القدماء ،ومن الجدير بالذكر هنا إىل أ ّن القدماء مل يع ّدوا العلوم الطبيعية والفلكية يقينيةً ،بل ذهبوا إىل القول
بأنّها ظ ّني ٌة[[[.

 الفرق بني االستداللني الريايض والقيايسٍ
اختالف بني االستدالالت الرياضية والقياسية بزعم أ ّن الصنف األ ّول يف عني كونه
ا ّدعى بعض العلامء وجود
ٌ
انتقال من الجزيئ
الكل إىل الجزيئ ،بل األمر عىل عكس ذلك متاماً ،فهو
تجريبي هو أيضاً ليس انتقاالً من ّ
غري
ٍّ
الكل (إعامم).
إىل ّ
ومن جملة ما قاله فيلسيان شاالي يف كتابه (املنهجية) يف الفصل الذي د ّونه تحت عنوان (منهجية
وكل ما يثبت يف مور ٍد واح ٍد
نصه« :ميكن القول إنّ اإلعامم يستعمل يف جميع الرباهني الرياضيةّ ،
الرياضيات) ما ّ
فهو يصدق يف املوارد األُخرى ،مثالً عندما نثبت شيئاً للمثلث (أ ب ج) بإمكاننا إعاممه ليشمل جميع املثلّثات
األخرى ،ولكن هناك اختالفاً جذريّاً بني اإلعامم يف الرياضيات واإلعامم يف العلوم الفيزيائية والكيميائية ،وذلك
الريايض ال يحصل عن طريق التجربة كام هو الحال يف العلوم التجريبية ،فعىل سبيل املثال حينام
أنّ اإلعامم
ّ
ثم نُع ُّمه ليشمل سائر املثلثات ،ال شكّ يف كون التجربة ليست دخيل ًة
نثبت حكامً بالربهان للمثلث (أ ب ج) ّ
تتغي أحجامها مع
يف هذا اإلعامم إطالقاً ،يف حني أنّ التجربة تثبت لنا أنّ هذا الفلز أو ذاك أو جميع الفلزات ّ
تغي درجات الحرارة».
ّ
يل إىل ما هو
والواقع أ ّن اإلعامم يف االستدالالت الرياضية ال يعني االنتقال من الجزيئ إىل ّ
الكل أو من الك ّ
أوسع نطاقاً منه ،ذلك أل ّن األمر الذي يجعل الذهن يذعن للمسائل الرياضية هو رصف الربهان الريايض ،ومن
معي بالرضورة ،لذا إن استعملناها يف إحدى املعادالت أو
املؤكّد أ ّن جميع الرباهني الرياضية ال تختص مبور ٍد ّ ٍ
القواعد الرياضية كام يف مثال املثلّث (أ ب ج) فاملراد منها هو التفهيم وتوضيح فحوى الربهان للذهن ،وعىل
ٍ
حينئذ
خاص ،فهو
هذا األساس لو استطاع الذهن تص ّور مضمون الربهان من دون الحاجة إىل الرجوع إىل مور ٍد ٍّ
الكل هو الربهان ذاته،
ملز ٌم بقبوله ،وذلك مبعنى أ ّن العامل الذي يحمل الذهن عىل ا ِإلذعان بفحوى الربهان ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .172 - 170
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كل إذعانٍ وحكمٍ ال ب ّد من أن يتص ّور القضية املفروضة بشكلٍ واض ٍح يك يتمكّن
لكن غاية ما يف األمر أ ّن الذهن يف ّ
من قبول مضمونها ،فالحاجة إىل قضايا معيّنة يف املسائل الرياضية هدفها تص ّور فحوى الربهان ال التصديق
[[[
مبضمونه.

 االختالف بني االستقراء واالستداللني الريايض والقيايسمن جملة ما ذكره الفيلسوف فيليسيان شاالي حول االختالف بني االستقراء واالستداللني الريايض والقيايس
ما يأيت« :ال بدّ من التمييز بني القياس الذي ال دخل فيه للتجربة وال لالستقراء املتق ّوم عليها ،وعندئ ٍذ ال بدّ من
ٌ
استدالل ينتقل فيه الذهن من إحدى القضايا الكلّية إىل قضي ٍة كلّي ٍة
تصحيح تعريف القياس الذي فحواه أنّه

ٍ
الصوري الذي يط ّبق
تعريف آخر غري هذا التعريف بحيث ينطبق مع القياس
أقل شموالً منها؛ أي يجب وضع
ّ
فيه الذهن أحد األحكام الكلّية عىل أفراده وكذلك عىل الربهان الريايض الذي ينتقل الذهن فيه عموماً من
املستوى األدىن إىل األوسع نطاقاً؛ والقاسم املشرتك بني القياس الصوري والربهان الريايض هو أنَّ الذهن يف كال
ٍ
عالقات بني األفكار الرضورية من الناحية املنطقية .إذن،
الحالتني ال يعتمد عىل التجربة اذ يبادر ذاتياً إىل إيجاد
ّف من قضايا تربط التص ّورات
من األفضل يف تعريف القياس أو االستدالل االستنتاجي أن نقول :هو كال ٌم مؤل ٌ
املوجودة فيها عالق ٌة رضوري ٌة.
بنا ًء عىل ما ذكر فالقياس الصوري هو أحد املوارد الجزئية لالستنتاج ،وفيه يستكشف معنى إحدى القضايا
أعم من
أعم من األوىل ،مثل الفاين الذي هو ّ
التي تختلف عن غريها ،وبطبيعة الحال فالقضية الثانية تصبح ّ
أعم من سقراط لدى قولنا( :سقراط إنسانٌ  ،واإلِنسان فانٍ  ،إذن سقراط فانٍ )،
اإلِنسان ،واإلِنسان الذي هو ّ
ثم يكون الحكم املنطبق عىل
فسقراط يندرج يف ضمن اإلِنسان ،واإلِنسان بدوره ينضوي تحت الفاين ،ومن ّ
األعم بشكلٍ ّ
يجسد
األعم وهو ّ
كل منطبقاً عىل الدّ اخل ضمن ذلك ّ
ّ
أقل منه عموماً .وأ ّما االستدالل الريايض فهو ّ
إحدى صور القياس الذي مل تلحظ فيه رابطة االندراج ،وإنّ ا لوحظت فيه عالقة التساوي أو التوازن ،لذلك نضع
محل بعضها البعض ونستنتج من ذلك نتائج رضوري ًة».
املقادير املتساوية فيام بينها ّ
من املؤكّد أ ّن التمييز بني القياس الصوري والربهان الريايض عىل أساس أ ّن العالقة يف األ ّول تعني االندراج ويف
الثاين تعني التساوي ،ليس صائباً ،فقد أثبت علامء املنطق يف بحوثهم أ ّن قياس املساواة املعتمد يف الرياضيات
ينقسم إىل نوعني ،حيث يكون يف النوع الثاين من سنخ االندراج وما مل يعتمد الذهن عليه سوف ال يصل إىل
النتيجة الصحيحة ،فعىل سبيل املثال عندما نقيم الدليل عىل أ ّن الزاوية (أ) تساوي الزاوية (ب) التي تساوي
[[[  -المصدر السابق ،ص .340 - 336
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الزاوية (ج) ،فالنتيجة املبارشة لهذا القياس هي أ ّن الزاوية (أ) تساوي الزاوية املساوية للزاوية (ج) ال أنّها تساويها
املتحصلة مقدم ًة ٍ
لقياس آخر نالحظ فيه عالقة االندراج ويسري فيه
مبارشةً ،وبعد هذا القياس نجعل النتيجة
ّ
يل إىل الجز ّيئ بهذه الصورة :الزاوية (أ) تساوي املساوي للزاوية (ج) ،ومبا أ ّن املقادير املساوية
الذهن من الك ّ
ملقدا ٍر ٍ
واحد تكون متساوي ًة فيام بينها ،إذن الزاوية (أ) تساوي الزاوية (ج) ،وهو املطلوب إثباته.
أقل منه
اإلبداع الذهني يف املثال املذكور مدي ٌن للقياس الصوري الذي ينتقل فيه الذهن من الكيل إىل ما هو ّ
لـم كان مستعمالً يف جميع املوارد بنح ٍو ٍ
واحد ،لذا يكون حارضا ً يف
شموالً ،وغاية ما يف األمر أ ّن القياس الثاين ّ
[[[
الذهن دامئاً وال يندرج يف ضمن املعادلة الرياضية.

 إنكار األحكام األ ّوليةكل يش ٍء ،بل وحتّى الرتديد يف ّ
إنكار األحكام األ ّولية البديهية يستتبعه ّ
الشك ذاته ،وهذا هو الح ّد
الشك يف ِّ
الفاصل الذي مي ّيز الفلسفة واملنطق عن السوفسطائية.
ولتسليط الضوء عىل املوضوع وبيان مالبساته ،ننقل فيام يأيت كالم الفيلسوف فيليسيان شاالي ألنه أحد
الفالسفة التجريبيني املتأث ّرين غاية التأث ّر باملدرسة الوضعية التي أرىس دعامئها سلفه أوجست كونت .قال هذا
الفيلسوف يف كتابه (املنهجية) يف ضمن الفصل املد ّون تحت عنوان (منهجية العلوم الفيزيائية والكيميائية) ما
ٌ
استدالل يعتمد فيه الذهن عىل التجربة وينتقل من معرفة الجزئيات إىل صياغة القانون
نصه« :االستقراء هو
ّ
العام ،أي عندما تنسجم إحدى الفرضيات يف نتائجها مع جميع األمور املشاهدة واملج ّربة ،ال تكون هناك حاج ٌة
ثم تتح ّول هذه الفرضية إىل قانونٍ  .وأ ّما املسألة الها ّمة التي تطرح حول االستقراء هنا
إىل النشاط الذهني ،ومن ّ
منسجم
فتكمن يف اإلجابة عن السؤال اآليت :هل ينسجم هذا االستدالل مع القوانني العقلية أو ال؟ لو قيل إنّه
ٌ
معها ،فام هو الدليل عىل ذلك وما هو األساس يف صريورته قانوناً؟
من الواضح أنّ هذا اإلِشكال غري مطرو ٍح يف موضوع القياس  -االستنتاج  -ألن الذهن دامئاً له القدرة عىل
لـم كان االستقراء مستنداً
تحصيل نتائج منطقية رضورية من األصول التي وضعها مسبقاً وعدّ ها بديهي ًة ،ولك ّن ّ
إىل التجربة فليس هناك ما يس ّوغ له تجاوز حدوده التجريبية وإعامم الحكم الذي يصدق عىل املج ّربات
ليشمل الحوادث التي مل تخضع للتجربة بعدُ  ،أي إنّ تجاربنا ومشاهداتنا تتم يف مكانٍ وزمانٍ مع ّينني ،لذا
ال يوجد م ّرب ٌر نضع عىل أساسه قانوناً عا ّماً يشمل جميع األزمنة واألمكنة ،فكيف يتحقّق لنا يق ٌني بأنّ األمور
[[[  -المصدر السابق ،ص .342 - 340
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املجهولة التي ال حرص لها تشابه هذه األمور املحدودة التي ج ّربناها؟ هذا هو نوع املؤاخذات التي تطرح عىل
االستقراء الذي عدّ ه العلامء مرتكزاً عىل مبدأ اتّحاد الطبيعة ،أي إذا كانت الطبيعة جاري ًة بشكلٍ متواصلٍ عىل
معي فسوف نكتفي حينها مبالحظة عالق ٍة مع ّين ٍة بني الحوادث التي تطرأ يف زمانٍ ومكانٍ مع ّينني،
وفق نهجٍ ّ ٍ
كل مكانٍ  ،إال أنّ املسألة الغامضة تكمن يف كيفية
علم بأنّ هذه العالقة موجود ٌة دامئاً ويف ِّ
ومن ثم يتحقّق لدينا ٌ
تحقّق اليقني لدينا بعدم انفكاك الطبيعة عن السري عىل وفق نه ٍج محدّ ٍد وإطا ٍر مو ّح ٍد.
تفس أصل تشابه
الفلسفة التجريبية القائلة بأنّ جميع أفكارنا تتحصل نتيج ًة للتجربة ،هي يف الواقع ّ
الطبيعة واتِّحاد شكلها عن طريق التجربة أيضاً ،وتؤكّد عىل أنّ هذه التجربة هي السبيل الوحيد الذي يثبت
لإلِنسان بكون الطبيعة ذات مسريٍ مو ّح ٍد ،وقد أيّد هذه النظرية الفيلسوف الربيطاين جون ستيوارت مل يف
كل علّ ٍة مع ّين ٍة تستوجب دامئاً
كتابه (املنطق) ،ويرتكز برهانه يف هذا الباب عىل مبدأ العل ّية العا ّمة ،ذلك أنّ ّ
معلوالً مع ّيناً؛ وهذا األمر ال يدركه العقل قبل التجربة ،كام أنّه ال يعدّ من أصول الفكر اإلِنساين إذ ليس من
املستحيل منطقياً أن تحدث الحوادث صدف ًة؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ التجربة هي التي حملت اإلِنسان عىل
االعتقاد بهذا املوضوع ،لذلك عرف بواسطتها أنّ العلّة املع ّينة دامئاً تستوجب معلوالً بعينه ال غري.
حاصل نتيج ًة لالستقراء
ٌ
إذن ،مبدأ العلّية العا ّمة الذي يعدّ ه جون ستيوارت مل أساساً لالستقراء هو بذاته
منطقي يف كالمنا هذا،
وإعامم املالحظات املكتسبة عن طريق التجربة ،لكن مع ذلك ال ينبغي تص ّور حدوث أثر
ٍّ
متحصل ٌة من االستقراء ،إذ إنّ املقصود من االستقراء -
ألنّ العلّية هي أساس االستقراء ،والعلّية بدورها نتيج ٌة
ّ
الذي هو أساس العلّية  -هو ذلك االستقراء العريف البسيط ،يف حني املقصود من االستقراء الثاين هو االستقراء
العلمي ،فنحن نعلم أنّ اإلِنسان العا ّمي والطفل ،بل ح ّتى الحيوان ،إذا رأى م ّر ًة واحد ًة أمراً يستلزم أمراً آخر،
فمن املتوقّع أن يتك ّرر ذلك باستمرارٍ».
صائب وبعي ٌد عن األُسس العقلية والعلمية ،وذلك ملا يأيت:
الر ّد الذي طرحه فيليسيان شاالي عىل إشكال الدور غري ٍ
كل؟ وهل ميكن للذهن  -سوا ٌء يف
أوالً :يطرح عليه السؤال اآليت :كيف يؤ ِّدي االستقراء العريف إىل إيجاد حكمٍ ّ ٍّ
أي معيا ٍر يعتمد
اإلنسان البالغ والطفل والحيوان  -أن يستنتج أمرا ً عبثياً حينام ينتقل من الجزيئ إىل ّ
الكل من دون ّ
ٍ
حينئذ يصبح عبثياً أيضاً وال
معي يف هذا الصدد؟ إن كان ذلك عبثاً فإ ّن مبدأ العلّية
عليه؟ فيا ترى هل هناك معيا ٌر ّ ٌ
تبقى له أيّة قيم ٍة منطقي ٍة ،ومن ثم تغدو جميع القوانني العلميّة التجريبية متق ّوم ًة عىل أصلٍ ال قيمة له ،وهي
ٍ
عندئذ أ ّن الطفل والحيوان أيضاً،
األخرى يف هذه الحالة تفقد قيمتها .ولكن إن كان هناك معيا ٌر مح ّد ٌد ميكن القول
يدركان أصل العلّية العا ّمة بالفطرة.
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إ ّن ما يتوقّعه الطفل والحيوان من توايل وقوع الحوادث بعد أن شاهد وقوع إحداها م ّر ًة واحدةً ،يختلف
عم يدركه ا ِإلنسان من أصل العلّية ،فاإلنسان البالغ يدرك بعقله أمرين ،أحدهام امتناع الصدفة ،واآلخر
متاماً ّ
العل واملعلويل هام
رضورة ترتب املعلول عىل العلّة وامتناع تخلّفه عنها ،ومن املؤكّد أ ّن الرضورة والجرب ّ
اللذان مينحان العلوم انتظامها ورسوخها ويجعالنها عىل هيئة قوانني قطع ّية تفيد اليقني .وأ ّما ما يتوقّعه الطفل
والحيوان فهو مج ّرد مشاهدة وقوع حادث ٍة بعد أخرى ،وهذا التوقّع يع ّد منطاً من السبق الذهني الذي ليست
له أيّة قيم ٍة منطقيّ ٍة ،وهو عاد ًة ما يطغى عىل األَذهان البسيطة كذهن اإلنسان العا ّمي والطفل والحيوان ألنه
نايشء من عملية تداعي املعاين التي تع ّد صور ًة لالنتقال من جزيئ إىل جزيئ آخر ،وكلّام كان الذهن أكرث بساط ًة
الذهني املصطلح عليه يف املنطق بالتمثيل أكرث حدوثاً ،وكلّام كان العقل أقوى فالذهن
وضعفاً ،أصبح السبق
ّ
يبتعد أكرث عن التمثيل الذي هو ٌ
انتقال من جز ٍّيئ إىل جز ٍّيئ آخر ،وبعد ذلك يتّجه نحو القياس الناتج من األحكام
الكليّة الرضوريّة والدامئة .هذا الكالم يعني أ ّن الذهن يف بادئ األمر ال ميتلك األصول املنطقية الالزمة للتمييز بني
األمور بحيث تكون جميع األحكام التي يصدرها جزئي ًة سطحيةً ،ومن هذا املنطلق ففي جميع املوارد التي يوجد
فيها تدا ٍع بني معنيني يبادر الذهن إىل إصدار حكمٍ  ،ولكن مبج ّرد أن تصبح قدرة التعقّل لديه قوي ًة وتستحكم
جذورها عرب توفّر األصول الكلّية والبديه ّيات األ َّول ّية ،سوف يبدأ يف إصدار أحكامه حسب أُسس منطقية مطابقة
يتخل عن
للواقع ،وعىل هذا األساس فالذهن بعد أن يشت ّد عوده ويتمكن من اإلملام باألصول العقلية سوف ّ
الذهني الذي يطرأ عىل اإلنسان العا ّمي والطفل والحيوان عن طريق تداعي املعاين ،وهذه األصول أحياناً
السبق
ّ
تتطابق مع الواقع ،وأحياناً أخرى ال تتطابق معه ،ومن الطبيعي أن حاالت عدم التطابق أكرث من حاالت التطابق.
محور نظرية جون ستيوارت مل التي أُشري إليها يف ضمن كالم فيليسيان شاالي هو أ ّن املرتكز الذي يستند إليه
الكل إىل الجزيئ بصفته قياساً ،كام أنّه ليس انتقاالً من
الذهن يف التفكري واالستدالل ال يتمثّل يف االنتقال من ّ
ٌ
انتقال من جزيئ إىل جزيئ آخر وهو ما يصطلح عليه (متثيل) ،ويت ّم
الكل باعتباره استقرا ًء؛ وإنّ ا هو
الجزيئ إىل ّ
ولعل أ ّول من طرح هذا الرأي هو ديفيد هيوم ( 1711م  1776 -م).
هذا االنتقال بواسطة تداعي املعاينّ ،
نتوصل من جملة ما ذكر إىل النتائج اآلتية:
ّ
أوالً :الحكم يختلف عن تداعي املعاين ،وعلل الحكم ومبادئه تختلف يف واقعها عن علل تداعي املعاين ومبادئه.
ثانياً :قد يكون تداعي املعاين أحياناً أساساً وعلّ ًة ملبادرة الذهن يف إصدار أحد األحكام املسبقة ،إال أ ّن هذا
الذهني املسبق ليست له أيّة قيم ٍة من الناحية املنطقية ،وهو غالباً ما يحدث لدى أصحاب
النمط من الحكم
ّ
األَذهان البسيطة كاإلنسان العا ّمي والطفل والحيوان ،وكلّام تسلّح الذهن باألصول العقلية واملنطقية الصحيحة
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وامتلك القدرة الكافية للتنبؤ مبا يطابق الواقع ،فإنّه يحول دون إصدار أحكام مسبقة ترتكز عىل مبدأ تداعي
املعاين .إذن ،تداعي املعاين ليس هو املبدأ األصيل لتداعيات الذهن ا ِإلنساين العلمية الصحيحة ،ومن ثم ال ميكن
القول بأ ّن التمثيل هو األساس يف االستدالالت املنطقية.
يا ترى ما السبب يف عدم ارتياح فيلسيان شاالي وسائر أتباع الفلسفة التجريبية إىل حدوث الدور؟ وما الذي
يفسوا بطالن الدور عن طريق االستقراء؟ ال ّ
شك يف
يحملهم عىل ع ّده باطالً وممتنعاً؟ وهل يستطيع هؤالء أن ّ

أنّه ال ميكن تص ّور االستقراء واملشاهدة والتجربة إال يف القضايا العين ّية ،يف حني أ ّن األمور العدمية واملمتنعة ال
[[[
ميكن أن تكون خاضع ًة للمشاهدة والتجربة.

 األخالق واالقتصاديف كتابه (االشرتاكية والرأساملية) ع ّد فيليسيان شاالي االقتصاد متالزماً مع األخالق بداعي أنّها تدعو إىل
إقرار العدل يف املجتمع ،فاألمر األخالقي ال قيمة له ما مل نتع ّرف عىل طبيعة النظام العادل وكيفية متييزه عن
الحق والباطل ومن ّيزهام عن بعضهام؛ ومن البديهي
النظام الجائر ،وكذلك ال فائدة منه ما مل نشخّص أصحاب ّ

أ ّن األخالق ال تقترص عىل الصدق وترك الغيبة وما إىل ذلك من مفاهيم إنسانية أخرى.

ال ريب يف أ ّن التعاليم األخالقية تؤكّد عىل قبح الرسقة والظلم والخيانة ،وهذه التعاليم ذات صبغ ٍة اجتامعي ٍة
لذا ال ب ّد من بيان مختلف جوانبها وحدودها لنتمكّن من إثبات عدم انفكاكها عن االقتصاد الذي ال ميكن أن
يكون أخالقياً إال إذا أُقيم العدل يف رحابه ،وألجل إثبات أ ّن الظروف املعيشية املثالية منوط ٌة باعتقاد الناس
بقدسية املبادئ األخالقية السامية مثل الصدق وطهارة اللسان والقلم والروح وأداء األمانة وعدم التع ّدي عىل
حقوق اآلخرين.
إذن ،األخالق ال ّ
تنفك عن االقتصاد ،ولك ّن األخري قد يتج ّرد عنها عىل أرض الواقع؛ والرشيعة اإلسالمية بدورها
[[[
قد وضعت برنامجاً اقتصادياً شامالً متق ّوماً عىل املبادئ األخالقية الفاضلة.

 مرشوعية اإلرثيعتقد فيليسيان شاالي بأ ّن القائلني مبرشوعية اإلرث استندوا إىل ثالثة أدلّ ٍة ألجل إثبات رأيهم [[[،وهي:
[[[  -المصدر السابق ،ص .347 - 343
[[[  -مرتضى مط ّهري ،اقتصاد اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص .265 - 263
[[[  -فيليسيان شاالي ،سرمايه داري وسوسياليسم (باللغة الفارسية) ،ص .12
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لحق امللكية ،فاإلنسان له الخيار يف إتالف ماله أو هبته لغريه،
حق التوريث هو نتيج ٌة منطقي ٌة ّ
الدليل األ ّولّ :
الحق يف منحه لآلخرين بعد وفاته ،أي إنّه قاد ٌر عىل توريثه من منطلق أ ّن وفاة من أنتج شيئاً ال يعني
لذا له ّ
الحق يف امتالك ماله بعد وفاته.
فناء إنتاجه؛ وعىل هذا ميكن لإلنسان أن يح ّدد الشخص أو األشخاص الذين لهم ّ
الدليل الثاين :اإلرث يع ّد أمرا ً مرشوعاً ومحبّذا ً أخالقياً لكونه يع ّزز العالقات األُرسية ،والوالدان بدورهام
ّ
مشاق الحياة ومصاعبها الج ّمة عىل أمل توفري األمن والطأمنينة والرفاه لألبناء.
يتح ّمالن
رضوري ،ولو أنّه مل يكن
الدليل الثالث :اإلرث من الناحية االجتامعية يعود بالفائدة عىل املجتمع ،لذا فهو
ٌّ
متعارفاً بني الناس ألعرضوا عن العمل يف س ٍّن معيّن ٍة واكتفوا بإنفاق ما جمعوه طوال حياتهم .إذن ،ميكن تشبيه
ٍ
الرقي ويش ّجع الجميع عىل العمل بغية
املجتمع
بشخص محتا ٍج إىل محصو ٍل واف ٍر بحيث يسخّر جميع عوامل ّ
يجسد املجتمع الذي ينتفع من جميع املواريث الفردية.
تحقيق هذا الهدف؛ وهذا الشخص يف الواقع ّ
ويف الصفحة التاسعة والثالثني من نفس هذا الكتاب ذكر آراء االشرتاكيني املعارضني لإلرث كام يأيت« :يبدو
أنّ اإلرث هو األساس القانوين والرشعي املس ّبب الستمرار هذا الظلم الفادح الذي أصبح ميز ًة بارز ًة للمجتمع
املعارص ،إذ ح ّتى وإن افرتضنا أنّ األمالك والرثوات التي بني أيدينا اليوم هي مثر ٌة لجهود األجداد ،فليس من
الخاصة .إذن ،متلّك الرثوات التي هي حصيلة مساعي األجداد
العدل أن يسخّر اإلنسان ثروات أجداده ملصالحه ّ
يتناىف مع العدل ألنه يقطع الصلة بني امللكية والعمل».
ويف الصفحة األربعني من الكتاب ذاته ذكر نقضاً عىل لسان االشرتاكيني للدليل األ ّول الذي أقامه مؤيّدو اإلرث
مختص ًة مبن يص ّنعها فقط ،فهذا التصنيع يف
كام يأيت« :من الخطأ مبكانٍ عدّ تلك األشياء التي تصنع بجهو ٍد فردي ٍة ّ
ٍ
جامعي ،إذ من املؤكّد أنّ اإلنسان الذي يعيش يف كنف املجتمع فهو يحظى بدعمه
لنشاط
واقع الحال يعدّ مثر ًة
ٍّ
اكتشافات واخرت ٍ
ٍ
اعات علمي ٍة وتقني ٍة؛ ومن هذا املنطلق
مـم أنجزه اآلخرون يف املايض والحارض من
ويستفيد ّ
يتم إنتاجه مثر ًة لجهود الفرد واملجتمع عىل حدٍّ سواء ،واملجتمع بدوره له صالحية التنازل عن
ميكن عدّ ّ
كل ما ّ
حقّه أثناء حياة الفرد ،وكذلك باستطاعته املطالبة بحقّه بعد وفاته».
ويف الصفحة الحادية واألربعني من نفس الكتاب ر ّد عىل الدليل الثاين ملؤيّدي اإلرث قائالً« :صحيح أنّ اآلباء
من حيث العواطف واألحاسيس يشعرون باللّذة حني سعيهم لتحسني أوضاع أبنائهم املعيشية ،لك ّن اإلرث بدل
سبب للتفرقة واالختالف بينهم».
أن يسفر عن اتّحاد أبناء األرسة الواحدة فهو ٌ
وقال يف الر ّد عىل الدليل الثالث ملؤيّدي اإلرث« :االشرتاكيون ال يؤيّدون مبدأ املنفعة االجتامعية الذي طرحه
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دعاة الرأساملية لتسويغ موضوع اإلرث ،اذ يقولون إنّ اإلنسان ح ّتى وإن افتقد الرغبة يف التوريث فهو يواصل
مقام».
عمله وجهوده يف الحياة بحكم العادة والذوق أو ألجل الحصول عىل ٍ
سبب
االشرتاكيون مل يكتفوا بدحض أدلّة مؤيّدي اإلرث ،بل ساقوا أدلّ ًة مستقلّ ًة عىل بطالنه ومن جملتها أنّه ٌ
لفسخ الصلة بني العمل وامللكية ،كام يسفر عن فساد األخالق ويح ّرض الورثة عىل التكاسل وترك العمل فضالً عن
معي بعد ع ّدة أجيا ٍل؛ وهذه األمور برأيهم تقيض عىل املساواة يف املجتمع
أنّه يجعل الرثوات مرتاكم ًة يف مكانٍ ّ ٍ
وتثري الرصاعات الطبقية.
نتط ّرق فيام يأيت إىل بيان األدلّة التي طرحها مؤيّدو اإلرث عىل ضوء اعرتاضات االشرتاكيني الذين سنناقش
أدلّتهم فيام بعد:
اإلرث يف املجتمعات الغربية متق ّو ٌم عىل وصية صاحب املال ،ومن هذا املنطلق فهو يطرح يف ضمن املباحث
حق
املتعلّقة بأحكام الوصية ،إال أ ّن تعاليم الرشيعة اإلسالمية تطرحه بشكلٍ مستقلٍ خارج نطاقها بداعي أنّها ٌّ
خارج عن إرادته.
لصاحب املال يف حني أ ّن اإلرث حك ٌم
رشعي ٌ
ٌّ
ألي إنسانٍ أو حيوانٍ  ،ومن ثم تنتقل إىل املوىص إليه
املواطن الغريب بإمكانه أن يويص بجميع ممتلكاته ّ
بصفتها إرثاً ،إال أ ّن الرشيعة اإلسالمية ال تس ّوغ هذا األمر للاملك ،فهو ليس ح ّرا ً بأن يويص بها كيفام شاء ،لذا
بنسب معيّن ٍة.
تقسم بني ورثته
ٍ
فهي ّ
لحق امللكية ،فال أساس
أ ّما الدليل األ ّول الذي أقامه مؤيّدو اإلرث والذي فحواه أ ّن التوريث نتيج ٌة منطقي ٌة ّ
صحيح إال أ ّن أدلّتهم واستنتاجاتهم
حق يف األموال الفردية فهو
له من الص ّحة ،وا ّدعاء االشرتاكيني بأن املجتمع له ٌّ
ٌ
الحق يف أن يكون رشيكاً برثوة الفرد ألنه يعيش يف كنفه ويستثمر
غري صحيح ٍة ،حيث يقولون إ ّن املجتمع له ّ
مساعي أقرانه من السلف واملعارصين ،وهذا األمر هو الذي مكّنه من جمع ثروته ،لذا فاملجتمع يتغاىض عن
حقّه الذي هو بني أيدي الناس يف أثناء حياتهم لك ّنه يداعي به بعد وفاتهم.
هذا الرأي خاطئ لألسباب اآلتية:
 ) 1أبناء املجتمع الواحد يدعمون بعضهم البعض بصور ٍة متبادل ٍة ،وإن اعتقدنا مببدأ امللكية الفردية وعددنا
هذا الدعم املتبادل سبباً للملكية املشرتكة ،فالنتيجة هي عدم تسويغ اإلرث ذلك أل ّن هذا النوع من امللكية ال
ٍ
رصف مباله،
يس ّوغه؛ لك ّننا إذا عددنا امللكية الفردية ح ّقاً للفرد بذاته فال ب ّد لنا
حينئذ من االعرتاف بحقّه يف الت ّ
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ويف هذه الحالة يقترص البحث عىل طبيعة الدليل الذي يف ّوض له هذه الح ّرية إبّان حياته.
حق امللكية الفردية وحق الدعم واالشرتاك غري املبارش بني أبناء املجتمع  -وهي حقوق
إذن ،استنادا ً إىل مبدأ ّ
كل إنسانٍ تكون ملكاً له وتخضع إلرادته حتّى بعد وفاته.
متبادل ٌة بينهم  -نستنتج أ ّن مثرة عمل ّ
يغض النظر عن حقّه حينام يكون اإلنسان عىل قيد الحياة؟ ال
 ) 2يا ترى ما املقصود من قول إ ّن املجتمع ّ
ّ
شك يف أ ّن هذا الكالم يع ّد امللكية الفردية وكأنّها هب ٌة منحها املجتمع لإلنسان وليست ح ّقاً مرشوعاً له.
 ) 3ما هو املعيار الذي نثبت عىل أساسه أ ّن املجتمع يريد اسرتجاع حقّه من اإلنسان بعد وفاته؟ حسب
باطل بصيغته املطروحة هنا ،إذ حينام نق ّر مبرشوعية اإلرث عىل ضوء التعاليم اإلسالمية
معتقداتنا فالدليل األ ّول ٌ
رصف بها كيفام شاء من دون ٍ
قيد
ال ب ّد من أن نتب ّنى مبدأ أ ّن الرثوة ليست ح ّقاً رصفاً للاملك بحيث يس ّوغ له الت ّ
ٍ
جانب آخر .نحن نعتقد بأ ّن السبب يف عدم منح
ورشط ،كام أ ّن اإلرث ليس ح ّقاً مطلقاً له؛ لذا فاملوضوع له
ٌ

رصف التا ّم مباله وإنفاقه فيام ال يعود عليه وال عىل املجتمع بالنفع والفائدة  -كام
ّ
الحق املطلق للاملك يف الت ّ
لو أتلفه أو أنفقه يف عملٍ غري مرشو ٍع  -هو أ ّن الطبيعة هي األساس يف إنتاج هذه الرثوة لعموم الناس .كمثا ٍل
الخاصة ،فهذا ال يعني ع ّد نشاطاته هذه السبب
عىل ذلك نقول :لو أ ّن شخصاً جنى ثرو ًة بفضل عمله وجهوده
ّ
ٍ
بأضعاف مضاعف ٍة ،فالفالح الذي ينتج
الوحيد يف ذلك لكون الطبيعة هي األخرى قد أسهمت يف تكوينها أكرث منه
املحاصيل الزراعية عىل سبيل املثال يفي بدو ٍر خالل عملية اإلنتاج إىل جانب عدد من العوامل الطبيعية ،ولك ّن
دوره مقارن ًة مع أثر هذه العوامل يعادل واحد مقابل ألف عىل أكرث تقديرٍ؛ فهو هنا ساعد عىل إخراج الطاقات
الكامنة إىل حيّز الفعلية مبساعدة املاء والرتاب والشمس وسائر العوامل الطبيعية األخرى.
مـم ذكر أ ّن نسبة امللكية الفردية إىل الرثوة هي نفس نسبة العمل املنجز من قبل اإلنسان ،وأ ّما
ّ
نستشف ّ
عبثي.
إتالف الرثوة أو إنفاقها فيام هو غري مرشو ٍع ليس سوى إهدا ٍر للملكية بشكلٍ ٍّ
كتيب تحت عنوان (اإلسالم والرأساملية واالشرتاكية) قلنا إ ّن ملكية املوا ّد
يف املباحث التي طرحناها يف ضمن ٍ
الطبيعية األ ّولية قبل دخولها يف عجلة اإلنتاج أو التصنيع ،تعود للجميع ،وبعد خضوعها لهذه العملية تبقى هذه
مـم يس ّوغ له استثامرها
امللكية عىل حالها أيضاً لكن غاية ما يف األمر أ ّن املنتج أو املص ّنع له األولوية يف امتالكها ّ
الخاصة بشكلٍ مرشوعٍ ،ومن املؤكّد أ ّن هذه املرشوعية يجب وأن تتناسب مع األهداف الطبيعية
ملصالحه
ّ
يحق له إتالفها أو استعاملها يف أغر ٍ
اض غري مرشوع ٍة ألنها ممتلكات عا ّمة يف األساس ،لذا يحرم
والفطرية بحيث ال ّ
رصف يف مال الغري من دون إدنٍ  .ومن الطبيعي إن متكّن
اإلرساف والتبذير لدى استهالكها بحكم عدم جواز الت ّ
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الخاصة فحسب ألمكن للملكية أن تكون مطلقةً ،وحتّى يف هذه الحالة يحرم
اإلنسان من جني ثرو ٍة بجهوده
ّ
عليه اإلرساف والتبذير فيها ألن هذا اإلنسان بذاته قد نشأ وترعرع واكتسب مهاراته وقابلياته العملية والذهنية
بفضل النشاطات االجتامعية العا ّمة ،فهو ليس واجب الوجود وال قامئاً بذاته ،بل إنّه متق ّو ٌم بوجود املجتمع الذي
نصيب فيها؛ ومن
خاصاً له وإنّ ا ملجتمعه
ساهم يف بناء شخصيته؛ وعىل هذا األساس فالطاقات الفذّة ليست ملكاً ّ
ٌ
هذا املنطلق فاالنتحار من حيث الحقوق االجتامعية محظو ٌر حتّى مع رضا املجتمع ،إذ إ ّن الشخصية اإلنسانية
هي حصيل ٌة للمجتمع ومدين ٌة له.
يحق لإلنسان االنتحار وال إتالف ماله ،ولكن يجوز له منحه وهبته ووقفه واملصالحة عليه وإبراء ذ ّمة
إذن ،ال ّ
اآلخرين منه وتسخريه للخدمات العا ّمة مجاناً ،ومن الطبيعي أنه ال ميكن تجريد اإلنسان من ثروته ما دام مفيدا ً
حق توريثه والوصية به إن عددنا هذين األمرين
للمجتمع وال يلحق الرضر به؛ لذا ال ميكن ألحد تجريده من ّ
الترصف بها إبّان حياته
ح ّقاً للمو ّرث [[[،ومن الخطأ مبكانٍ ع ّد أ ّن ّ
حق املجتمع يف ثروة اإلنسان مينحه صالحية ّ
الحق بعد وفاته.
فقط ويسلب منه هذا ّ
باطل أيضاً،
بنا ًء عىل ما ذكر يثبت لنا أ ّن الدليل األ ّول ملؤيّدي اإلرث ليس صائباً كام أ ّن نقض االشرتاكيني له ٌ
فهذا الدليل متق ّو ٌم عىل النمط الفكري الغريب الذي يع ّد اإلرث ح ّقاً متف ّرعاً عىل امللكية ،فاإلرث يف الرشيعة
خارج عن إرادة املو ّرث وغري متق ّو ٍم عىل حقّه يف امللكية.
اإلسالمية ٌ
غامض لألسباب اآلتية:
وأ ّما الدليل الثاين فهو ٌ
 ) 1قوله« :ويف الحقيقة أ ّن الوالدين ...عىل أمل »...يجعل هذا الدليل مشابهاً للدليل الثالث.
 ) 2يا ترى ما األمر الذي دعا فيليسيان شاالي ع ّد هذا الدليل أخالقياً؟! غاية ما ميكن قوله حول هذا الدليل
هو ع ّد اإلرث سبباً لرتسيخ العالقات واألوارص األرسية ،اذ قال تعاىل يف كتابه الكريمَ « :وأُولُو ْالَ ْر َح ِام بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْو َل
ٌ
اختالف بني تقاعس الزوجة واألبناء الذين يتو ّف والدهم عن العمل اعتامدا ً عىل
اب اللَّه» [[[،فهناك
ِب َب ْع ٍض ِف ِك َت ِ
الرثوة التي ورثوها منه ،وبني حرمانهم من ثروته هذه؛ فعندما يستفيد األحفاد من مثار جهود أجدادهم ال ّ
شك يف
أنّهم سيصبحون أكرث ع ّز ًة واحرتاماً ،ومن املؤكّد أ ّن مساعي األب لضامن مستقبل أبنائه وكذلك معرفة األبناء بعظمة
ترسخ عالقاتهم األرسية وتوطّد أوارص املح ّبة فيام بينهم.
العواطف واألحاسيس األبوية ،هي أمو ٌر ّ
ٍ
حينئذ طرح موضوع الوصي
[[[ -ذكرنا آنفاً أنّه من الخطأ ع ّد اإلرث ح ّقاً ،وإن أردنا إدراجه على طاولة البحث العلمي بصفته ح ّقاً ينبغي لنا
في ضمن مباحث الهبة والوقف والحبس والصلح وما شاكلها.
[[[ -سورة األنفال ،اآلية .75
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التوارث بح ّد ذاته يوجد الرسور لدى األهل واألقارب ويضفي عىل حياتهم
شعورا ً بالراحة والحيوية يف إطار عواطف متبادلة ،لذا ليس من الصائب أخالقياً تجريد البرشية من هذه
السعادة؛ ومن املؤكّد أ ّن ا ّدعاء االشرتاكيني بكون اإلرث سبباً للتفرقة وليس لالت ّحاد ،ليس سوى ا ّدعا ٍء هزيلٍ
ال أساس له من الص ّحة.
قوي ألن االشرتاكيني أنفسهم يعرتفون ضمنياً بكون التوريث حافزا ً اجتامعياً
وأ ّما الدليل الثالث فهو ٌ
دليل ٌّ
ها ّماً حينام يقولون « :كثري من الناس إثر العادة ،« ...ويضاف إىل ذلك أ ّن املشاعر اإلنسانية بشتّى أشكالها كتلك
حب
العالقات املتبادلة بني الوالدين وأبنائهام ،هي أمو ٌر مش ّجع ٌة وال ميكن استبدالها بخصل ٍة ذميم ٍة وقاسي ٍة مثل ّ
الجاه واملقام ،ناهيك عن أ ّن العادة تبقى راسخ ًة وال تحيد عن مسارها الثابت يف حني أ ّن الذوق أم ٌر محبّ ٌذ ميكن
التخل عنه بسهول ٍة .وال ريب يف أ ّن قانون اإلرث يحفّز اإلنسان عىل االلتزام بعمله حتّى آخر لحظ ٍة من حياته
ّ

جل طاقاته يف هذا الطريق ،والشواهد عىل ذلك ال حرص
ح ّباً بأبنائه وحرصاً عىل مستقبلهم فيبادر إىل تسخري ّ
لها ،فهناك ٌ
رجال مل يرزقوا الذ ّرية وقد تجاوزوا الخمسني من عمرهم لك ّن الله تعاىل بعد ذلك َمـ ّن عليهم بنعمة
األبناء ،لذا نجدهم يبدؤون منذ تلك اللحظة بالنظر إىل الحياة من زاوي ٍة مختلف ٍة بهدف توفري رفاهية العيش
ٍ
بنشاط وج ّدي ٍة أكرث.
لذريّتهم ويواصلون أعاملهم
الهدف األسايس من بحثنا هو تسليط الضوء عىل األدلّة الثالثة التي ذكرها االشرتاكيون ألجل إثبات عدم
مرشوعية اإلرث ،وهي:
الدليل األ ّول :قطع عالقة العمل بامللكية يتناىف مع مبدأ العدالة.
الدليل الثاين :اإلرث يجعل الورثة ات ّكاليني وعاطلني عن العمل.
الدليل الثالث :اإلرث يؤ ّدي بالتدريج إىل تنامي الفوارق الطبقية.
اجتامعي؛ لذا فإ ّن فحوى األ ّول هي الظلم
تربوي ،والثالث
الدليل األ ّول له صبغ ٌة حقوقيةٌ ،والثاين ذو طابعٍ
ٍّ
ٌّ
سبب ملفسدة األخالق وسوء الرتبية ،وأ ّما الثالث ففحواه
والتع ّدي عىل حقوق اآلخرين ،وفحوى الثاين أ ّن اإلرث ٌ
أ ّن اإلرث يسفر عن فساد املجتمع بأرسه.
شخص مثرة أعامل غريه
نقض الدليل األ ّول
واضح ،فالظلم والتع ّدي عىل مال اآلخرين يصدق حينام يستثمر ٌ
ٌ
ويحرمه منها ،أو عندما يحرم القانون إنساناً من ماله ومينحه لغريه رغامً عنه؛ ولكن إذا بادر املالك بنفسه إىل
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هبته لآلخرين بح ّري ٍة وإراد ٍة أو إن منحه القانون لغريه بعد وفاته  -وهو يف هذه الحالة طبعاً غري قاد ٍر عىل
ّ
املتوف إىل سائر أعضاء
استثامره بتاتاً  -فذلك ال يُعد ظلامً له وال تع ّدياً عىل ماله .أ ّما بالنسبة إىل منح مال
ترجيح بال مر ّج ٍح ألنه يتناىف مع مبدأ املساواة ،ومن ثم فهو يتناقض مع العدالة التي يراد منها
املجتمع فهو
ٌ
املساواة والخروج من إطار تكافؤ الناس يف الظروف املتكافئة ،يف حني الظروف هنا غري متكافئ ٍة .إذن ،لو ع َد ْدنا
بغض النظر عن االستحقاق وشتّى امليزات الشخصية
العدالة تنطبق عىل املساواة بالكامل يف مجال تقسيم املنافع ّ
املستقلّة ،فهذا األمر يتعارض مع العدالة التي هي يف الحقيقة ليست من هذا السنخ أل ّن املساواة بهذا الشكل
تع ّد ظلامً.
املنافع املرتت ّبة عىل اإلرث مبا فيها تشجيع األحياء عىل العمل وتعزيز األوارص بني األزواج وذوي األرحام،
تستدعي ترشيع هكذا قانون ألنه يضمن املصالح العا ّمة ،ومن ث ّم يكون العمل مفيدا ً للجميع وكأ ّن املال بذاته
قد ت ّم توزيعه بني الناس بالتساوي .من البديهي أ ّن العالقة بني العمل وامللكية مستحكم ٌة وال ميكن قطعها بوج ٍه،
يحق ٍ
ألحد حرمان املالك من حقوقه الثابتة يف الهبة والوصية والصلح والوقف وإبراء الذ ّمة.
لذا ال ّ
ّ
استدل أرسطو عىل مرشوعية امللكية الفردية عرب التأكيد عىل كون امللكية املشرتكة تحول دون شيوع مبادئ
الجود والتسامح يف املجتمع وتقيض عىل الخصال الفضيلة؛ ومن املؤكّد أ ّن قطع العالقة بني العمل وامللكية
ٌ
(حفظت شيئاً وغابت عنك أشيا ٌء).
يل للقول املأثور
َ
مصداق ج ٌّ
ناشئ من
والدليل الثاين الذي فحواه أ ّن اإلرث يفسد أخالق الورثة ويجعلهم كساىل وعاطلني عن العمل ،فهو ٌ
أ ّن الفقر هو العامل الوحيد الذي يش ّجع الناس عىل العمل ،لذا حسب هذا الدليل ال ب ّد من أن يبقى اإلنسان
بحاج ٍة دامئ ٍة إىل لقمة العيش يك ال يتقاعس وألجل أن يواصل عمله ،ويف غري هذه الحالة فهو يتكاسل ويتح ّول
ٍ
إىل عاطلٍ ال نفع منه لنفسه وال ملجتمعه ،بل قد يتح ّول إىل إنسانٍ
فاسد أخالقياً .هذا هو مستندهم يف طرح
الخاصة هو حقيق ٌة ال ينكرها أح ٌد،
الدليل الثاين ،ولك ّن تربيرهم خاطئ جمل ًة وتفصيالً ،أل ّن ارتباط العمل بامللكية
ّ
خاص ًة له ،كام أ ّن األمر يرتبط أيضاً
واإلنسان بدوره يكتنفه شعو ٌر بأ ّن حصيلة جهوده ال ب ّد من أن تكون ملكي ًة ّ
بالرتبية الصائبة والبيئة السليمة ،فهناك كثري من الفقراء الكساىل والفاسدين أخالقياً ،وأيضاً هناك أغنيا ٌء صالحون
ال يتوانون عن مزاولة أعاملهم حتّى وإن كانت ثرواتهم كافي ًة لهم إىل آخر لحظات حياتهم .لذا من الخطأ مبكانٍ
إرغام الناس عىل أن يبدؤوا حياتهم من الصفر بزعم تشجيعهم عىل العمل.
من العجيب أ ّن االشرتاكيني يج ّردون الفرد من امللكية ويوكلون تأمني معيشته إىل املجتمع بحيث ال يع ّدون
الضامن االجتامعي سبباً للتكاسل والبطالة ،لذا ميكن ع ّد دليلهم الثاين يف نفي اإلرث ناقضاً ألصولهم االشرتاكية،
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ٍ
حينئذ بني
إذ لو أذع ّنا بكون الحاجة الشخصية هي املح ّرك األساس الذي يش ّجع اإلنسان عىل العمل فال فرق
املال الذي يحصل عليه اإلنسان عن طريق اإلرث والذي يناله من الضامن االجتامعي ،ففي كلتا الحالتني يرد هذا
اإلشكال وينعدم الداعي للعمل ولكن غاية ما يف األمر أ ّن املجتمع حينام يتكفّل بنفقاته فهو يرغمه عىل القيام
مـم يجعله مضط ّرا ً إلنجازها رغم أنفه.
بأعام ٍل ال يرغب فيها ّ
إرغام اإلنسان عىل القيام بعملٍ ال يرغب فيه هو أحد األخطاء التي شاعت يف املجتمعات التي تفتقر إىل
التعليم والرتبية ،فورثة األثرياء يف هذه املجتمعات رسعان ما يشعرون بالبؤس والكآبة يف معظم األحيان وتكون
التعاسة مصريهم املحتوم؛ لذلك تص ّور االشرتاكيون أ ّن امللكية التي تحقّقت من دون ٍ
جهد وعملٍ هي سبب هذا
املصري املشؤوم غافلني عن أ ّن العلّة الحقيقية يف ذلك تكمن يف فقدان األصول الرتبوية الناجعة ،فلو استقرئنا
واقع املجتمعات التي تحظى الرتبية فيها مبكان ٍة محرتم ٍة سوف نجد األمر عىل عكس ذلك متاماً وقلّام نالحظ
ورث ًة تعساء.
وأ ّما الدليل الثالث الذي ت ّم التأكيد فيه عىل كون الفوارق الطبقية تتزايد عند ترشيع اإلرث ،فهو مردو ٌد
لألسباب اآلتية:
ظل ظروف متباينة ويف
 ) 1ال ضري يف كون املجتمع متع ّدد الطبقات بحيث يعيش الناس يف كنفه تحت ّ
الحني ذاته يخضعون لقوانني متساوية ال تف ّرق بينهم ،فال ضري يف أن ميتلك اإلنسان ثرو ًة باالعتامد عىل جهوده
الخاصة أو جهود أسالفه .ومن الطبيعي أ ّن توريث املال  -املكتسب بطريق ٍة قانوني ٍة  -لألبناء ال يختلف عن
ّ
الخواص الجينية البدنية والنفسية عن طريق التناسل ،لذا إن افرتضنا أ ّن اإلنسان رسق ميزاته الوراثية
توريثهم
ّ
ٍ
حينئذ مجازاته ج ّراء فعلته هذه ومن ث ّم ميكن تجريد
ويحق للمجتمع
مذنب
من املجتمع وو ّرثها لذ ّريته فهو
ّ
ٌ
ٌ
اختالف بني توريث املال والخصال
مـم ورثوه منه ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل املال طبعاً .وإن قيل هناك
ذ ّريته ّ
الجينية ،نجيب بأ ّن وراثة املال حتّى وإن مل تكن اكتسابي ًة فهي يف نفس الوقت نفسه ليست رسق ًة وال تع ٍّد ملكاً
خاص ٍة منهم كام ا ّدعى االشرتاكيون ،لذا
عم ذكر يع ّد ملكاً ّ
لكل الناس وليس حكرا ً عىل طبق ٍة ّ
للغري .اإلرث فضالً ّ
كل ما بوسعهم للعمل بأفضل وج ٍه بغية ضامن مستقبل ذراريهم الذين هم امتدا ٌد
فهو يش ّجع الجميع عىل بذل ّ
لوجودهم.
ي ّدعي االشرتاكيون وجوب مراعاة مبدأ التوازن إىل جانب مبديئ العدالة واملساواة ،لذا قالوا إن تزايد االختالف
الخاصة عاد ًة ما
يختل التوازن االجتامعي؛ ومن املؤكّد أ ّن مختلف املعقتدات واآلراء والتو ّجهات
الطبقي سوف ّ
ّ
تسري يف مجرى مح ّد ٍد ليتحقّق املبتغى منها ،فهي كالحمل الذي يجب وأن يكون متّزناً ،لذا إن كان ثقيالً يف إحدى
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كفّيته وخفيفاً يف الكفّة األخرى سوف يكون من الصعب إيصاله إىل املقصود .إذن ،لو ت ّم ترشيع امللكية الشخصية
سبب يف انتقال الرثوة من جيلٍ إىل آخر ،وشيئاً
وحظر اإلرث سوف تتضاءل مخاطر االختالفات الطبقية ،فاإلرث ٌ
تتجل الفوارق الطبقية عىل نطاقٍ واسعٍ.
فشيئاً تتزايد هذه الرثوة إثر تزايد النشاطات عىل م ّر العصور ومن ث ّم ّ
نجيب عىل هذا الرأي كام يأيت:
سبب لتمركز الرثوة لدى فئ ٍة مع ّين ٍة خالل توايل األجيال  -كام ورد يف الدليل األ ّول  -هو
 ) 1ا ّدعاء أ ّن اإلرث ٌ
يف الحقيقة يتعارض مع الدليل الثاين القائل بكونه يؤ ّدي إىل تقاعس األجيال الالحقة وضمور نشاطاتها االقتصادية
وتفسخ أوارصها االجتامعية.
ّ
 ) 2الرشيعة اإلسالمية أق ّرت رضائب مالية عىل الرثوات كالخمس والزكاة ،وهي بطبيعة الحال تقلّص من
الفوارق الطبقية.
 ) 3اإلرث الذي أق ّرته الرشيعة اإلسالمية هو عبار ٌة عن تقسيم املال بني الورثة ،لذا فهو يختلف عن اإلرث
رصف باملال كيفام شاء.
رشعته الديانة املسيحية ،فهذه الديانة تجعل املو ّرث ّ
مخيا ً يف الت ّ
الذي ّ
خاصة للرسوم الرضيبية الثابتة خارج نطاق
 ) 4الرشيعة اإلسالمية تس ّوغ للحكومة الرشعية وضع قوانني ّ
بكل تأكيد هو الحفاظ عىل التوازن يف املجتمع .فضال عن
الخمس والزكاة مراعا ًة للمصالح العا ّمة ،والهدف منها ّ
ٌ
موكول إىل حاكم الرشع ،من قبيل العقوبات التي ح ّددتها األحكام
ذلك ،فقد أق ّرت رشيعتنا رضائب مؤقّتة أمرها
الرشعية كح ّد الزنا والرسقة والقتل والحرابة ،يف حني توجد رضائب أخرى قد أوكلت إىل الحكومة مثل مختلف
أنواع التعزيرات.
توريث املناصب هو موضو ٌع آخر يطرح للبحث يف باب اإلرث ،ففي األزمنة السالفة كانت املناصب تو ّرث
لألبناء ،لذا عاد ًة ما كان ابن أحد قادة الجيش يع ّد قائدا ً وخليف ًة ألبيه منذ طفولته بحيث كانت أ ّمه تقسم
مبنصبه هذا وهو يف بطنها؛ كام أ ّن أمئّة املساجد وأرباب املعابد كانوا يو ّرثون مناصبهم الدينية يف املسجد أو
املعبد لسلفهم ،كام أ ّن الوقف هو سن ٌخ من اإلرث وكذلك زعامة القبيلة ،اذ كان العرب يولون أهمي ًة بالغ ًة ملن
يخلف رئيس قبيلتهم أو عشريتهم ،إال أ ّن اإلمامة يف اإلسالم ليست كذلك ،فهي ليست وراثي ًة ألنها متق ّوم ًة عىل
وجل ،والخالفة بحاج ٍة إىل البيعة[[[.
التنصيب من قبل الله ع ّز ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مباني اقتصاد اسالمي (باللغة الفارسية) ،ص .290 - 277
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* السري جيمس جينز  1946 - 1877( Sir James Jeansم)
 قانون السنخيةذكر الباحثون عددا ً من األدلّة والرباهني إلثبات قانون السنخية ،لذلك أمىس واضحاً لدى الفالسفة حاله سائر
املسائل الفلسفية املتّفق عليها باإلجامع والتي ال يكتنفها أدىن ٌّ
شك ،وهو يف غاي ٍة من األهمية بحيث ال ميكن
تفسري النظم الحاكم عىل الكائنات إال يف ظلّه ،وعىل أساسه يتحقّق لدينا يق ٌني بكون األحداث والوقائع إنّ ا تطرأ
ألسباب مع ّين ٍة .هذا القانون يف الحقيقة عبار ٌة عن مسأل ٍة فلسفي ٍة بحت ٍة ال دخل للعلوم الطبيعية أو الرياضية
ٍ
فيها ،وبطبيعة الحال فالقارئ الكريم إذا متكّن من اإلملام باألصول التص ّورية والتصديقية لها سوف يدرك حينها
يتيس إال يف رحاب علم الفلسفة ،لذا إن ر ّوض ذهنه بشكلٍ
أ ّن الخوض يف غامر مختلف مسائلها نفياً وإثباتاً ال ّ

يتحصل لديه عىل غرار يقينه باملسائل الرياضية
صائب عىل القواعد العقلية الفلسفية سيصبح اليقني الذي
ٍ
ّ
الثابتة.
رس الخلقة) تط ّرق إىل بيان معتقدات الشعوب
عامل الفيزياء والرياضيات والفلك السري جيمس جينز يف كتابه ( ّ
البدائية يف تفسري الحوادث الكونية ونسبتها إىل اآللهة ،ث ّم أشار إىل أ ّن بني آدم آنذاك أدركوا واقع العالقة العلّية،
وقال« :هذه املعتقدات سادت ٍ
آلالف من السنني إىل أن حان القرن السابع عرش فتألّق نجم جاليليه ونيوتن،
ثم طرح قانون العلّية بصفته أساساً للكشف والتحقيق يف املسائل الطبيعية .العلامء لدى دراستهم مختلف
ّ
الشؤون والقضايا الطبيعية ،أعاروا أهمي ًة بالغ ًة للعلل واألسباب وأذعنوا بأنّ العلّة املفرتضة توجد معلوالً مع ّيناً؛
كام أنّ دراسات علم الفلك رصدت حركة الكواكب املنتظمة وف ّندت خرافات اقرتان القمر باملشرتي وسعد
كوكبي الزهرة وزحل ونحسهام ،وأق ّروا بأنّ كوكبي زحل واملشرتي كالهام طالع سع ٍد ملن كان عاملاً ح ّقاً ...يف
تم إثبات هذه
القرن السابع عرش أثبت العلامء أنّ جميع األجرام الساموية تتح ّرك عىل وفق قوانني ثابتة ،وقد ّ
الحقيقة بواسطة أبرز عامل يف هذا القرن .كان إسحاق نيوتن يقول ينبغي لنا التع ّرف عىل نتائج جميع املسائل
ٍ
تتحصل من خالل
الطبيعية عرب
استدالالت مناسب ٍة متق ّوم ٍة عىل أصول امليكانيكا التي هي عبار ٌة عن قواعد ّ
يوم تزايدت أعداد مؤيّدي نظريات نيوتن
ثم يوماً بعد ٍ
تطبيق قانون العلّية يف الطبيعة العارية من الروحّ ...
ويف املنتصف الثاين من القرن التاسع عرش بلغت هذه العقيدة الذروة يف عظمتها لدرجة أنّ العامل األملاين
الشهري هلمهولتز أذعن بكون جميع العلوم الطبيعية ال بدّ من أن تنتهي إىل علم امليكانيك ،وهذا يعني أنّنا
عندما نقوم بدراسة هذا الكون الذي ال روح فيه يجب علينا تشخيص العلّة واملعلول بغية التع ّرف عىل واقع
أي أم ٍر آخر سوى السلسلة العلّية .كام أنّ العامل الربيطاين الشهري
العالقة بينهام من دون أن نأخذ بنظر االعتبار ّ
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أي يش ٍء ما مل يتص ّور أمنوذجه امليكانييك (اآليل)...
اللورد كلفن (وليام طومسون) أق ّر بأنّه غري قاد ٍر عىل إدراك ّ
ٌ
ملحوظ عىل حياة البرشية ،إذ كلّام يتزايد االعتقاد بقانون العلّية يتضاءل إثر ذلك
هذه البحوث كان لها تأثريٌ
االعتقاد باالختيار وتتو ّجه األنظار أكرث نحو خضوع العامل العاري عن الروح لهذا القانون وذلك لكون العامل ذي
الروح مستثنى من هذه القاعدة.
هذه املعتقدات ر ّوجها الفالسفة املادّيون يف القرنني السابع عرش والثامن عرش بهدف دحض آراء الفالسفة
املثاليني ...ولو تت ّبعناها وسلّطنا الضوء عىل مسريتها التأريخية لوجدناها قد انتعشت يف نطاقٍ واسعٍ إبّان القرن
العرشين األمر الذي أسفر عن امليض قدُ ماً نحو إرساء دعائم العلم الحديث ،وأ ّول خطو ٍة ملحوظ ٍة عىل هذا
الصعيد متثّلت يف دراسة جز ٍء صغريٍ للغاية من املادّة ،إذ قبل ذلك مل يكن العلامء قادرين عىل إجراء هكذا
در ٍ
اسات لعدم توفّر الوسائل التي تعينهم عىل هذا األمر ،فقد كانوا يتعاملون مع بعض الجوانب املادّية بشكلٍ
الحواس الخمسة يف حني أنّ هذه الجوانب تتض ّمن ماليني الذ ّرات املتناهية يف الصغر وحينها
رش عن طريق
مبا ٍ
ّ
علم عىل صعيد تأثري الذ ّرات
أيضاً مل يشكّ أحدٌ بأن هذا الجزء الصغري تابع لقانون العلّية ،كام مل يكن لدينا ٌ
بعضها عىل البعض اآلخر ،لذلك مل نكن نعلم فيام إذا كان تأثري ذ ّر ٍة واحد ٍة متناسباً أو متشابها مع تأثري مليون
ذ ّر ٍة أو ال ...فيزياء القرن التاسع عرش لجأت إىل القواعد امليكانيكية ومن هذا املنطلق ش ّبهت جميع الظواهر
ثم حاول أتباعها دراسة وتحليل ماكنة الفكر اإلنساين بهذا األسلوب لك ّنها
الطبيعية باآلالت الصناعية ومن ّ
بأسلوب ميكانييك بتاتاً،
بقيت عاجز ًة عن تفسري تلؤلؤ الكواكب وجاذبيتها ،فهاتان الحاالتان ال ميكن تفسريهام
ٍ
ويف األشهر األخرية من القرن التاسع عرش اكتشف الربوفسور ماكس بالنك  Max Planckبعض املسائل املتعلّقة
بانبعاث النور ،فهذه املسائل ح ّتى تلك اآلونة كانت مجهول ًة ،وعىل هذا األساس أثبت أنّه من غري املمكن وضع
أي ٍ
منط فكري
ل ميكانييك لها ولسائر الظواهر الطبيعية املشابهة ،وأكّد عىل عدم إمكانية نسبتها إىل ّ
تفسريٍ عـِ ّ ٍّ
ٍ
ميكانييك متق ّو ٍم عىل مبدأ الجرب ّ
انتقادات
العل .ومبا أنّ اآلراء التي تظهر يف األوساط العلمية أل ّول م ّر ٍة تواجه
املتعصبني ،فقد تع ّرض الربوفسور بالنك لذلك وسخر به علامء زمانه ،ولكن بعد فرت ٍة يسري ٍة
الذع ًة من قبل
ّ
طرحت إحدى أعظم نظريات الفيزياء املعارصة استناداً إىل آرائه؛ لذا فإنّ هذه الفرتة من التأريخ ميكن عدّ ها
نهاي ًة لسلطة قانون العلّية وبداي ًة لعه ٍد جدي ٍد يف مسري العلم والحكمة ،فالربوفسور بالنك أكّد عىل أنّ العنارص
الطبيعية تجري عىل وفق حرك ٍة هادئ ٍة كام أثبت أنّ جميع الحركات الصغرية يف عامل الطبيعة تجري عىل هذا
كل دقيق ٍة حرك ًة دائري ًة يف محيط الساعة وتقطع إحدى
املنوال؛ فعقربة الدقائق يف الساعة مثالً تطوي يف نهاية ّ
الدرجات الس ّتني املوجودة فيها ،والناظر الذي يتأ ّمل هذه الحركة لفرت ٍة طويل ٍة يتص ّور أنّ هذه العقربة تدور
كل دقيق ٍة تقطع إحدى الدرجات بحرك ٍة واحد ٍة.
بانتظام واتّصالٍ يف حني أنّها ثابت ٌة ويف نهاية ّ
يف محيط الساعة
ٍ
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العامل املعارص ألربت إينشتاين  Albert Ensteinقال يف عام  1917م إ ّن نظرية بالنك فيها معلوماتٌ ها ّم ٌة
فضال عن طرحها موضوع عدم ارتباط حركات األجزاء مع بعضها .إذا تأ ّملنا يف هذا الرأي وأذع ّنا لقول إينشتاين
وسائر العلامء سوف ندرك أ ّن ال َّنظم املوجود يف قانون العلّية والذي ذهب إليه معظم علامئنا ،ال قابلية له عىل
توجيه أفكارنا .العلوم القدمية  -علوم ما قبل القرن العرشين  -كانت تؤكّد عىل أ ّن قانون العلّية يقيض بكون
ثابت ومح ّد ٍد مرت ٍ
العامل يجري يف مسا ٍر ٍ
ابط مع بعضه عىل أساس سلسلة العلّية منذ باكورة الخلقة إىل أن تحني
ٍ
ٌ
جديد ...استنادا ً
وكل علّ ٍة ال ب ّد من أن يكون لها
الساعةّ ،
معي ،وهذا املعلول بدوره يعد علّ ًة لظهور أم ٍر
معلول ّ ٌ

إىل ما ذكر فإ ّن فحوى العلوم القدمية هي أ ّن العامل يف تلك اآلونة لو كان يف مرحلة (أ) فهو يف املستقبل سيصل إىل
املرحلة (ب) ،وهذه املرحلة بطبيعة الحال مرتت ّب ٌة عىل املرحلة األوىل؛ إال أ ّن العلوم الحديثة قد أوصلتنا حتّى اآلن
تتغي األوضاع
إىل نتيجة أنّه ال ميكن ّ
البت بكون املرحلة (أ) يجب وأن تستتبع املرحلة (ب) ،إذ من املمكن أن ّ
أي وضعٍ آخر ،لذا نحن عاجزون عن التنبّؤ مبا ستؤول إليه األوضاع الحقاً .إ ّن
يف العامل إىل (ب) أو (ج) أو (د) أو ّ
علومنا املعارصة لها القابلية عىل احتامل حدوث إحدى الحاالت (ب) أو (ج) أو (د) بعد الحالة (أ) ...وهذا األمر
رس الخلقة وكُنه
متق ّو ٌم عىل حساب االحتامالت ،لذا ال ميكن أن يتحقّق لدينا عل ٌم
يقيني وليس بإمكاننا معرفة ّ
ٌّ
الغيب وما يجول يف الصدور.
ولنرضب مثاالً يك يتّضح املوضوع بشكلٍ أفضل :عنرص الراديوم املش ّع هو جس ٌم ال يتوقّف عن إصدار النور
ٍ
أخف وزناً من الراديوم ،فقطعة هذا العنرص
والحرارة ونتيجة ذلك تتح ّول ذ ّراته إىل
رصاص وهليوم ،ومبا أنّهام ّ
يخف وزنها .ذكرنا هذا املثال لنثبت إ ّن نقصان وزن قطعة الراديوم عىل م ّر الزمان يت ّم عىل
عىل م ّر الزمان ّ
عام ميوت
وفق معادل ٍة معقّد ٍة ميكن توضيحها كام يأيت :لنفرتض وجود مدين ٍة جميع نسائها عقيامتٌ ويف ّ
كل ٍ
واحد باملئة من سكنتها بشكلٍ مفاجئ وال دخل للس ّن يف ذلك ،فاملعادالت الرياضية تثبت أ ّن تناقص نسامت
ٍ
لقصف
هذه املدينة عىل م ّر األيام يناظر تناقص وزن عنرص الراديوم .ولنفرتض أيضاً أ ّن كتيب ًة عسكري ًة تتع ّرض
ٍ
شديد من قبل األعداء ،يف حني أ ّن مقاتليها يطلقون الرصاص بشكلٍ عشوا ٍّيئ من دون أن يعرفوا مواقع أعدائهم
بالتحديد؛ من الطبيعي يف هذه الحالة أ ّن رصاصاتهم قد تصيب األعداء عن طريق الصدفة فحسب ،لذا ميكن
تشبيه نقصان عدد الجنود بنقصان وزن قطعة الراديوم .إذن ،عنرص الراديوم عىل م ّر الزمان يبلغ عمره الطبيعي
أي ٍ
عارض آخر فهو ال يفنى ،بل إ ّن القدر هو الذي يقيض عليه.
أو حينام يواجه ّ
لنفرتض اآلن وجود قطعة راديوم مك ّونة من  2000ذ ّر ٍة يف غرفتنا ،حسب مبادئ العلوم الحديثة وحساباتها
أقل من
ربا ّ
فهذه القطعة بعد سن ٍة واحد ٍة ستفقد إحدى ذ ّراتها أو اثنتني لتبقى  1999أو  1998ذ ّر ًة فقط أو ّ
البت بالجزم واليقني كم سيكون مقدار هذا التحلّل بالتحديد بعد سن ٍة واحد ٍة؛
ذلك ،ولك ّن هذه العلوم ال ميكنها ّ
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فطبق حساب االحتامالت ميكن القول إ ّن أعىل درجات الظ ّن تشري إىل أ ّن إحدى ذ ّرات قطعة الراديوم هذه
سوف تتحلّل خالل سن ّة واحد ٍة ،ولكن ليس من املستحيل مبكانٍ تحلّل ذ ّرتني أو أكرث .واملسألة األخرى الجديرة
قوي بكون واحد باأللفني من ذ ّرات
بالذكر يف هذا املضامر هي أنّنا نستنتج من العلوم الحديثة وجود احتام ٍل ٍّ
رص وال
الراديوم تفنى خالل ّ
كل ٍ
عام ،لك ّنها ال ّ
تعي لنا أيّة ذ ّر ٍة بالتحديد سوف تواجه هذا املصري ،فالعلم هنا قا ٌ
أحد يعرف ذلك سوى القدر.
قد يبادر بعضهم إىل ذكر تربير ٍ
ات علمي ًة لهذا األمر فيقول مثالً إنّ تلك الذ ّرة تفنى أرسع من غريها إثر
ثم يثبت أنّ التقدير هو السبب يف ذلك ال
إحدى العلل الفيزيائية أو الكيميائية ،اذ يدّ عي أنّهم قالوا ذلك ومن ّ
متمسكني بعقيدتهم ودامئاً يبحثون
غري .وعىل الرغم من ّ
كل ذلك فإنّ بعض املدافعني عن قانون العلّية ما زالوا ّ
محل التقدير ...وهناك كثري من املشاهدات والدراسات الفيزيائية التي أُجريت يف هذا املضامر
يحل ّ
عن عاملٍ ّ
الكم الحديثة ال
تثبت ص ّحة كالمنا ،فالربوفسور األملاين الشهري هيسينربج  Heisenbergقد أثبت أنّ نظرية ّ
ميكن تربيرها إال عىل أساس مبدأ عدم وجوب ترتّب املعلول عىل العلّة ...رغم وجود قانون العلّية فقد طرحت
كثري من األمثلة الفيزيائية وعىل هذا األساس نجد كثرياً من علامء الفيزياء ما زالوا يعتقدون بأنّ قانون العلّية ال
ميكن تطبيقه عىل الذ ّرات واإللكرتونات حيث يؤكّدون عىل أنّ السبب يف االعتقاد السابق بإمكانية تطبيقه يف
يتم تحديده يف أُط ٍر مع ّين ٍة.
هذا املجال هو توسيع نطاق القياس ليشمل مختلف جوانب عامل املادّة من دون أن ّ
عامل الفيزياء الربيطاين ديراك  Diracأشار إىل هذه املسألة يف كتابه عىل النحو اآليت :الدراسات التجريبية
ٍ
فرضيات معين ٍة لك ّن نتائجها ال تكون ثابت ًة
التي أُجريت حول الذ ّرات واإللكرتونات عاد ًة ما تستنتد إىل
مـم يعني عدم رضورة ترتّب املعلول عىل العلّة  -وهذا يعني أنّنا قد نج ّرب شيئاً واحداً مراراً وتكراراً
ومحدّ د ًة ّ -
باألسلوب ذاته وتحت الظروف نفسها ،لك ّن النتائج ميكن أن تكون غري متطابق ٍة...
كام ينبغي لنا القول بأنّ الفيزياء الحديثة رغم كرثة تجاربها يف هذا املضامر خالل الفرتة املاضية ،إال أنّها
يوم ،يعتقدون
لحدّ اآلن مل تعرب عن رأيها القطعي؛ فبعض علامء الفيزياء الذين تتضاءل أعدادهم يوماً بعد ٍ
بأنّ قانون العلّية سوف يرتبّع يوماً ما عىل عرش العلوم م ّر ًة أخرى؛ لك ّننا نالحظ اليوم أنّ الفيزياء الحديثة تسري
اليوم خالفاً لهذا التص ّور ،فالعلّية يف قاموس العلوم الحديثة ليس لها أثر عىل اإلطالق ،لذلك بدأت تتن ّحى جانباً
شيئاً فشيئاً
وتضمحل من أفكار أتباع مدرسة امليكانيكا الحديثة.
ّ
الصيغة الجديدة التي طرحناها أعاله هي التي عاد ًة ما يتب ّناها العلامء املحدثون ،واألصل الذي تتق ّوم عليه
ينسجم مع ذلك االختيار البسيط الذي نتم ّتع به يف حياتنا ،ومن الطبيعي أن تب ّني هذا األمر يخلق لدينا إمياناً
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الرب الخالق قد منحنا اختياراً نتمكّن من خالله التأثري عىل ما يجري حولنا ،وكام قلنا فح ّتى يف مختربات
بكون ّ
عامل الذ ّرات ال ميكن التغايض عن تأثري القدر الذي له يدٌ أيضاً يف منظومتنا الوجودية وله تأثريٌ عىل أرواحنا.
لربا يكون االختيار الذي يتحكّم بجميع خاليا أبداننا ناشئاً من تلك األفعال التي ّ
تتجل يف البيئة املحيطة بنا
ّ
ٍ
حركات اختياري ٍة إرادي ٍة؛ وحقيقة هذا األمر غري واضح ٍة لنا ،إذ إنّنا غري قادرين عىل قبولها ويف الحني
يف إطار
ذاته ال طاقة لنا عىل رفضها.« ...
ونستشف من مجملها النقاط اآلتية:
هذه هي خالصة نظرية العامل الشهري السري جيمس جينز حول قانون العلّية،
ّ
ٍ
 ) 1العلم الحديث ال يعتقد بأ ّن قانون العلّية ّ
معلوالت معيّن ٍة للعلل املعيّنة
يدل دوماً عىل رضورة وجود
كل وضعٍ يجب وأن يكون معلوالً للوضع السابق أو أ ّن سلسلة الحوادث تناظر حلقات السلسلة املرتابطة
أو أ ّن ّ
مع بعضها.
 ) 2مبا أ ّن قانون العلّية ال أثر له يف عامل الذ ّرات ونظرا ً لكون أوضاع الكون يف املايض والحارض واملستقبل غري
ٍ
عالقات علّي ٍة ،فالعلم الحديث يثبت أ ّن التقدير والغيب لهام أثر يف عامل الذ ّرات.
مرتابط ٍة مع بعضها عىل أساس
 ) 3يرتت ّب عىل قانون العلّية وارتباط الحوادث مع بعضها بشكلٍ متسلسلٍ إمكانية املعرفة الحتمية باملستقبل
عىل أساس األوضاع الراهنة ،ولكن مبا أ ّن عامل الذ ّرات غري خاضعٍ لهذا القانون فقد زالت هذه اإلمكانية املعرفية.
للبت باألمور،
قانون العلّية يف عامل الذ ّرات ليس له القابلية عىل هداية البرش ،ومن ث ّم ال ميكن االعتامد عليه ّ
واألمر الوحيد الذي يرتت ّب عليه هو التع ّرف عىل بعض الظواهر االجتامعية عىل وفق حساب االحتامالت.
 ) 4قانون العلّية يتعارض مع ح ّرية اإلنسان واختياره ،لذا فإ ّن االعتقاد ببطالنه ّ
مخيا ً.
يدل عىل كون اإلنسان ّ
إذا كان القارئ الكريم مطّلعاً عىل مبادئنا الفلسفية فهو يدرك جيّدا ً أ ّن النقاط األربعة املذكورة أعاله باطل ٌة
من أساسها من الناحية النظرية واالستنباطية باستثناء ذلك الجزء الذي له صبغ ٌة تجريبي ٌة والذي أُشري إليه يف
النقطة الثالثة.
بطبيعة الحال ال ميكن ٍ
ألحد إنكار نتائج تلك التجارب التي أجراها كبار العلامء ونوابغ علم الفيزياء ،إال
إنّنا نعتقد بأ ّن االستنباطات الفلسفية لهؤالء العلامء قد ال تكون صحيحةً؛ وهو ما نروم إثباته يف هذا املضامر،
أي أنّنا ننتقد نظرياتهم الفلسفية ،إذ ليس من الصواب مبكانٍ املجازفة عرب إقحام قانونٍ
مختص بأحد العلوم
ٍّ
يف علمٍ آخر يختلف عنه بالكامل كام فعل معظم قدماء علامء الطبيعة حينام بادروا إىل نفي بعض األصول
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بكل ٍ
تأكيد يع ّد مجازف ًة علميةً.
الفلسفية أو إثباتها اعتامدا ً عىل القوانني الفيزيائية ،وهذا األمر ّ
قانون العلّية مبختلف تفريعاته التي تشمل قانون رضورة ترتّب العلّة عىل املعلول وقانون السنخية وبطالن
بحت ال ميكننا نفيه أو إثباته إال باالعتامد عىل
الدور والتسلسل ،وما إىل ذلك من قضايا أخرى؛ هو قانو ٌن
فلسفي ٌ
ٌّ
األصول الفلسفية ،لذا فالعلوم األخرى ليس من شأنها ذلك كام أنّها يف الحني ذاته ال تستغني عنه .الدور الوحيد
الذي ميكن لعلم الفيزياء أو أحد العلوم األخرى إيفاؤه يف هذا املضامر هو تب ّني قانون العلّية مع تفريعاته
بوصفها أصوالً ثابت ًة والعمل عىل أساسه متى ما اقتضت الرضورة أو اإلعراض عنه إن تطلّب األمر ذلك مع عدم
أي رأي حوله .الخطأ الذي وقع فيه هؤالء العلامء هو أنّهم تعاملوا مع قانون العلّية بوصفه قانوناً تجريبياً،
إبداء ّ
ومبا أ ّن املا ّديات هي التي تخضع للقوانني التجريبية فقد اضط ّروا ألن يقيّدوا هذا القانون باألجسام فقط ومن
ثم ع ّدوا العلّية سنخاً من امليكانيكا التي زعموا أنّها الحقيقة الوحيدة الثابتة يف الكون والتي من شأنها منحنا
املعرفة بالنسبة إىل املا ّدة وحركاتها اآللية ،وعىل هذا األساس ق ّيدت جميع العالقات بني الكائنات بإطا ٍر ما ّد ٍّي
آ ٍّيل ٍ
رصف؛ لذا أينام وجد العلامء املا ّديون أنفسهم عاجزين عن تفسري بعض املشاهدات العلمية والتجارب عىل
أساس القواعد امليكانيكية ع ّدوا أ ّن العالقات العلّية غري مقيّد ٍة بالجوانب املا ّدية واآللية ،ومن ث ّم قالوا أ ّن ما
يجري يف باطن الذ ّرات تاب ٌع لقواعد ما وراء العلّية.
يا ترى ما هي الرضورة التي تلزمنا بع ّد قانون العلّية تجريبياً ومساوياً للقواعد امليكانيكية بحيث نضط ّر
لتفنيده عند عدم قدرتنا عىل تطبيقه يف القضايا املا ّدية؟! فنحن يف هذه الحالة نكون قد ف ّندنا قاعدة ترت ّب
العلّة عىل املعلول بعد أن كانت حاكم ًة عىل الفكر البرشي لقرون متامدية ،وهناك أدلّ ٌة واضح ٌة تؤكّد عىل عدم
[[[
إمكانية ع ّد هذا القانون تجريبياً.
الحس والتجربة يتعلّقان بالقضايا الجزئية وليس الكلّية ،واإلنسان إثر مشاهداته
ميكن تلخيص ما ذكر يف أ ّن ّ
وتجاربه يف ع ّدة موارد يبادر إىل إعامم نتائجها عىل سائر املوارد التي مل تخضع للمشاهدة والتجربة؛ وهذا اإلعامم
بطبيعة الحال سببه االعتقاد ببعض األصول الثابتة مسبقاً وأحدها مبدأ وحدة الطبيعة الذي يعني أنّها تجري
ٍ
ٍ
ٍ
عندئذ من
ظروف متكافئ ٍة ،لذا إن اعتقدنا بهذا األصل فال ب ّد لنا
كل آنٍ ومكانٍ يف ضمن
واحد يف ّ
عىل نسقٍ
إعاممه عىل جميع تجريبياتنا حول أجزاء املا ّدة وحتّى يف عامل الذ ّرات .والواقع أ ّن وحدة الطبيعة هو عني قاعدة
ٍ
سنخية العلّة واملعلول الذي يعني أ ّن العلّة املع ّينة ال تستتبع دامئاً
معلوالت مع ّينةً ،وعىل هذا األساس فإ ّن ص ّحة
[[[  -لالطّالع أكثر على رأي الشهيد مرتضى مط ّهري حول هذا الموضوع ،راجع المقالة الخامسة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي،
ص .347 - 335
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الكل التجريبي تتوقّف دامئاً عىل االعتقاد مببدأ وحدة الطبيعة أو أصل سنخية العلّة واملعلول ،ومن ثم
القانون ّ
ال ميكننا نقض هذا القانون أو إثباته عن طريق التجربة كام ال ميكننا االستغناء عنه يف العلوم التجريبية ذلك ألنّنا
كل فال ب ّد قبل ذلك من القول بقانون وحدة الطبيعة ومن ث ّم نقضه اعتامدا ً عىل دالالته
إذا أردنا بيانه كقانونٍ ّ ٍّ
الخاصة .من املؤكّد أ ّن الحالة األوىل نستنتج منها أ ّن تفنيد مبدأ وحدة الطبيعة يستلزم القول بص ّحته وعدم
ّ
بطالنه ،والحالة الثانية نستنتج منها أ ّن القول بص ّحته يؤ ّدي إىل حدوث الدور املنطقي ،ولكن تثبت هذه الص ّحة
إذا ا ّدعي عدم بطالن الدور ألن هذا البطالن يف األساس يتف ّرع عىل قانون العلّية.
التخل عن العلوم التجريبية ،لذلك نحن نعتقد بأ ّن قبول
إذن ،إذا رفضنا قانون العلّية فال ب ّد لنا أ ّوالً من ّ
ٍ
حينئذ ٌ
مجال لقبول
هذا القانون يجب أن يع ّد أصالً وضعياً يف مختلف العلوم؛ أ ّما إذا تخلّينا عنه فال يبقى لنا
ٌ
كل قانونٍ
أي قانونٍ
معلول لسلسل ٍة من
علمي هو يف الواقع
تجريبي ،أل ّن ّ
علمي آخر سوا ٌء كان تجريبياً أو غري
ّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
املق ّدمات القياسية أو غري القياسية التي تجعله قطعياً؛ لذا إن افرتضنا عدم صواب قانون العلّية سوف ال يبقى
أي ٍ
املتحصلة
ارتباط بني مق ّدمات أحد األدلّة والنتائج املتمخّضة عليه ،وهذا يعني عدم قبول جميع النتائج
ّ
هناك ّ
ٍ
حينئذ توقّع مختلف النتائج من مختلف
من مختلف األدلّة .إذا ف ّندنا سنخية املعلول مع العلّة فمن املمكن
أي يش ٍء كان؛ مثالً ميكن أن يصبح أحد
املق ّدمات والقياسات واالستدالالت ،بل ميكن توقّع حدوث ّ
كل يش ٍء من ّ
كل يش ٍء أو عدم حدوثه
الجامدات إنساناً عاملاً إثر قيام أحد األشخاص بتناول الطعام ،أي من املمكن حدوث ّ
فلربا
مطلقاً .هذا الكالم يعني أ ّن ّ
كل مق ّدم ٍة ذهني ٍة تسفر عن إيجاد تص ّور بعض النتائج التي ال رضورة لهاّ ،
يتمكّن اإلنسان من تص ّورها من دون الحاجة إىل وجود مق ّدماتها ،أي إ ّن املعلول يكون موجودا ً سوا ٌء وجدت
علّته أم افتقدت؛ ومن ث ّم يكون وجود العلّة وعدمها سوا ًء.
لو ا ّدعي بطالن قانون العلّية وسائر تفريعاته ،فإ ّن ترت ّب النتيجة عىل االستدالل عىل وفق رأي السيّد جميس
مـم يعني أ ّن هذه االستدالالت متيس معدوم ًة من أساسها.
جينز ال رضورة له ّ
خطأ هؤالء املفكّرين له منشأ آخر ،وهو أنّهم إ ّما مل يشاؤوا أو مل يتمكّنوا من التمييز بني كون قانون
العلّية أمرا ً ثابتاً وحقيقياً ،وبني معرفة موارد تطبيقه عىل الذ ّرات .املوضوع الصائب الذي طرحه علامء الفيزياء
التجريبيني ومن جملتهم هؤالء ،هو أ ّن قانون العلّية ال ميكن تطبيقه عىل ما يكتنف املك ّونات الداخلية للذ ّرات،
فعامل الفيزياء ميكنه االعتامد عىل هذا القانون لدى قيامه بإجراء تجاربه عىل تلك القضايا التي يلمسها ملس
يحق له اإلدالء بآراء قطعية مطلقاً .ال
العني ،ويف هذه الحالة ميتلك صالحية ّ
البت باألمور ،وفيام سوى ذلك ال ّ
ٍ
محاسبات دقيق ٍة حول األوضاع الداخلية للذ ّرات
يختلف اثنان يف أ ّن علامء الفيزياء املعارصين عجزوا عن إجراء
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بحيث ميكن االعتامد عليها لذكر آراء قطعية ،ومن املؤكّد أ ّن هذا األمر يدور بني قصور العلم الحديث يف هذا
ٍ
بحسابات صحيح ٍة حول جميع العوامل التي لها أثر يف مجال الذ ّرة وما يكتنفها ،وبني
املضامر وعجزه عن القيام
مـم يعني عدم صواب قانون
أن تكون مختلف الحوادث غري مرتبط ٍة مع بعضها بشكلٍ متسلسلٍ يف عامل الواقع ّ
العلّية؛ وال ريب يف عدم وجود دليلٍ يثبت أ ّن العلم الحديث قد بلغ الذروة واستكشف جميع خفايا األمور
وزواياها .األمر الثابت الذي يرتتّب عىل قانون العلّية هو إمكانية التن ّبؤ يف بعض الحاالت بكونه قانوناً ال ينطبق
مع الواقع ،ونستنتج منه أنّنا جاهلون بوجود بعض األمور القطعية أو ندرك أنّها غري موجود ٍة من األساس ،أو قد
تكون موجود ًة ح ّقاً لكننا جاهلون بها.
إذا تخلّينا عن منط التفكري املا ّدي بالنسبة إىل قانون العلّية وتع ّرفنا عليه بشكلٍ
يرتسخ
ٍ
صائب وأدركنا أنّه مل ّ
الحواس واعتقدنا بأ ّن تصديقاتنا الذهنية ليست معلول ًة للتجربة [[[،سوف يثبت لنا حينها
يف أذهاننا عن طريق
ّ
كل عاملٍ يضفي الواقعية عىل
أنّه من شؤون الحقيقة املطلقة بصنفيها املا ّدي واملعنوي؛ وعىل هذا األساس فإ ّن ّ
معلوله هو يف الحقيقة علّ ٌة ملعموله ،وعىل هذا األساس حتّى وإن افرتضنا صواب نظرية املفكّر جيمس جينز
وقلنا إ ّن عامل التغيري والفناء يف الذ ّرة هو قدر ٌة ماورائيةٌ ،فهذه النظرية يف الحقيقة تبقى خارج ًة عن نطاق قانون
خاصة ميكن االعتامد
العلّية والسبب يف عدم قدرتنا عىل معرفة ماهية هذه التقديرات هو عدم وجود قوانني ّ
عليها يف ذلك .الحقيقة التي ال ينكرها أح ٌد هي أ ّن هذا التأثري املبارش للتقدير والناشئ من قبل تلك القدرة
املاورائية ،ال يؤمن به إال من كان لديه إملا ٌم بالعلوم الدينية ،وقد يتص ّور الذين ال ميتلكون إملاماً كافياً بهذه العلوم
املعنوية بأنّنا كمتدينني نتّفق مع السيّد جينز يف نظريته التي طرحها حول أثر القوى املاورائية يف بعض األحداث
الكونية بحيث نع ّدها سندا ً لنظرياتنا الدينية؛ ولك ّننا نحيط القارئ الكريم علامً بأنّنا ال نتّفق معه يف ذلك ونع ّد
هذا الرأي رضباً من املحال لكونه منبثقاً عن جهلٍ بالعلوم الدينية األصيلة.
ال ريب يف أ ّن نظرياتنا الدينية تختلف عن النظريات التي يطرحها دعاة علم الفلسفة ومن حذا حذوهم،
غنى عن وضع تربير ٍ
ٍ
ات تتغاير
فنحن يف مقام إثبات خالق الكون ال نحتاج إىل البحث عن
استثناءات ،أي إنّنا يف ً
جل وعال والتي هي يف الواقع
مع القواعد الثابتة التي نتب ّناها وننسقّها مع معتقداتنا بالنسبة إىل ذات البارئ ّ
براهني تثبت وجوده.
ٍ
نظام متقنٍ
ومحبك ترتابط أجزاؤه مع بعضها بنظمٍ
منظومة الوجود حسب أصولنا الفلسفية متق ّوم ٌة عىل ٍ
وترتيب ،وعىل رأسه بارئٌ قائ ٌم بذاته قاد ٌر عىل إبداع ما يشاء مبحض إرادته واختياره من دون أن يكون لالستثناء
ٍ
[[[  -لالطّالع أكثر على رأي الشهيد مرتضى مط ّهري حول هذا الموضوع ،راجع المقالة الخامسة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي.
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والصدفة أثر يف ذلك [[[.استدالالت علامء الكالم يف معظم األحيان تص ّور الطبيعة وكأنّها رشيك ٌة لذات البارئ ع ّز
وجل بحيث ال يع ّدون ما يبدر منها منتسباً إىل الذات املق ّدسة ،ومن هذا املنطلق نجدهم دامئاً ما يبحثون عن
ّ
موارد استثنائية معتقدين بأ ّن إثبات الخالق يستلزم إبطال النظام الحاكم عىل الكائنات ،وحسب علمنا فهذه
النظرية متب ّناة من قبل جميع الفالسفة األوروبيني من ما ّديني ومتدينني وشكوكيني؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
نظرية أوجست كونت التي وضّ ح فيها الحاالت اإلنسانية الثالثة لتعليل الحوادث[[[ هي من هذا النمط ،حيث
تعكس ماهية الفكر الغريب عىل هذا الصعيد ،وهذا األمر مث ٌري للعجب ح ّقاً.
وال نجد بأساً هنا يف ذكر كالم صدر املتألّهني حول نقض رأي عامل الكالم الشهري الفخر الرازي والذي له ارتبا ٌط
الحس) تط ّرق إىل
مبوضوع بحثنا ،ففي املجلّد الرابع من كتاب (األسفار األربعة) ويف مبحث (السعادة والشقاء ّ
بيان بعض استدالالت الفخر الرازي حول إثبات الصانع ،كام أشار إىل طبيعة منهجه التفسريي للقرآن الكريم ،ث ّم
تناول كالمه بالنقد والتحليل؛ ومن جملة ما قاله « :وأعجب األمور أنّ هؤالء القوم كلّام حاولوا إثبات أصلٍ من
خاصية الطبائع ونفي الرابطة العقلية
أصول الدين ،كإثبات قدرة الصانع أو النب ّوة واملعاد ،اضط ّروا إىل إبطال ّ
بني األشياء والرتتيب الذايت الوجودي والنظام الالئق الرضوري بني املوجودات التي جرت س ّنة الله عليها والتي
ال تبديل لها ،وهذه عادتهم يف إثبات أكرث األصول االعتقادية وهو ما فعله هذا الرجل لدى نقاشاته مع أهل
البحث والكالم».
ٍ
نظام ٍ
محبك ومتقنٍ للكون ،ولك ّننا مل نطرح هذه النظرية إثر تجاربنا اليومية ،لذلك
ثابت
نحن نعتقد بوجود ٍ
ال ميكن للتجربة أن تسفر عن حدوث أيّة مشاكل تعرقل منظومتنا الفكرية املتق ّومة عىل هذا األساس ،ألنّنا
[[[
يل لـ ّم ٍّي متق ّو ٍم عىل املعرفة بعلّة العلل ،وليس برهاناً إنّياً.
تب ّنيناها عىل وفق برهانٍ عق ٍّ
قانون العلّية باعتقاد املفكّر جيمس جينز ليس مشت ّقاً من قانون الرضورة العلّية أو قانون السنخية ،اذ ع ّد
منط ٍ
جميع هذه القوانني من ٍ
واحد؛ لك ّننا أثبتنا آنفاً أ ّن هذه القوانني الثالثة متالزم ٌة مع بعضها وال ميكن ع ّدها
قانوناً واحدا ً .الذريعة التي تشبّث بها هذا املفكّر ومن حذا حذوه هي ع ّد هذا القانون تجريبياً وليس من
املمكن حسب القواعد التجريبية ع ّد القوانني الثالثة املشار إليها منفصل ًة عن بعضها ،وهذا الفصل بطبيعة الحال
يتيس إال يف رحاب الفكر الفلسفي.
ال ّ
[[[  -لالطّالع أكثر على كيفية استدالل الشهيد مرتضى مط ّهري في هذا الصدد ،راجع المقالة الرابعة عشرة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب
الواقعي.
[[[  -ذكرنا تفاصيل هذه النظرية في محلّها.
[[[  -لالطّالع أكثر على تفاصيل الموضوع ،راجع المقالة الرابعة عشرة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي.
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ما يثري العجب أ ّن جينز وكثريا ً من املفكّرين اآلخرين تش ّبثوا مبوضوع االختيار وع ّدوه متعارضاً مع مبدأ
العلّية ،ومن ث ّم ع ّدوا الشعور الباطني لإلنسان حول ح ّربته واختياره دليالً وجدانياً عىل نفي قانون العلّية؛ يف
نتوصل إىل أ ّن الح ّرية واالختيار بصفتهام أمرين وجدانيني ميكننا إدراكهام بذواتنا
حني أنّنا لو تأ ّملنا قليالً سوف ّ
مخيون يف تحديد الطريق الذي نفضّ له يف الحياة
يثبتان لنا أ ّن الطبيعة مل تح ّدد لنا مسريتنا يف الحياة ،بل إنّنا ّ
ٌ
موكول إىل قدرتنا عىل تعيني ما نريد ،فنحن أحرا ٌر يف فعل ما نشاء وكلّام أردنا
عىل وفق إرادتنا ،أي إ ّن االختيار
القيام بيش ٍء سوف نبادر إىل أدائه مبحض اختيارنا ،وحينام ال نرغب فيه فنحن قادرون عىل تركه؛ وهذا هو معنى
مخيون يف
االختيار .إذن ،االختيار ال يعني أ ّن إرادتنا ح ّر ٌة بحيث تظهر تلقائياً من دون علّ ٍة ،كام أنّه ال يعني أنّنا ّ
أن منتلك إراد ًة أو ال منتلكها ،أي إنّنا أحرا ٌر يف مواجهة الفعل الخارجي ولسنا كذلك بالنسبة إىل املق ّدمات النفسية
الخاصة به؛ وهذا هو النطاق الذي يؤطّر الضمري اإلنساين.
ّ
يف املقالة الثامنة من كتاب (أصول الفلسفة واملذهب الواقعي) أرشنا إىل األصول األساسية التي يتق ّوم عليها
متسك بهام
الجرب واالختيار ،وال س ّيام أنّنا طرحنا أل ّول م ّر ٍة قاعدة أ ّن ح ّرية اإلرادة ونفي الرضورة العلّية اللتني ّ
العلامء الغربيون وعلامء الكالم املسلمون إلثبات مبدأ االختيار ،تتعارض مع هذا املبدأ.
ونلّخص نظريتنا يف مجال قانون العلّية يف النقاط اآلتية:
 )1قانون العلّية وجميع القوانني املتف ّرعة عليه هي قوانني واقعية مستقلّة عن أذهاننا وقوانا اإلدراكية.
ناشئ من الشعور الخارجي ،وهو ينشأ أيضاً من دراساتنا
 )2إدراكنا الذهني التص ّوري للعلّية واملعلولية ٌ
لجوهر النفس والحاالت النفسانية ،وقد ذكرنا تفاصيل هذا األمر يف املقالة الخامسة من كتاب (أصول الفلسفة
واملذهب الواقعي).
 )3إدراكنا الذهني التصديقي لقانون العلّية (مناط الحاجة إىل العلّة) بجميع تفريعاته ،متق ّو ٌم عىل حكم
ومستقل عن التجربة.
ٌّ
العقل
مختصاً باملا ّدة والعالقات املا ّدية.
 )4قانون العلّية هو من شؤون الواقعية املطلقة وليس
ّ
 )5قانون العلّية بجميع تفريعاته يع ّد قانوناً فلسفياً محضاً بحيث ال ميكن طرحه للبحث والتحليل عىل
طاولة الدراسات التجريبية.
 )6يجب االعتامد عىل قانون العلّية وتفريعاته بصفته املوضوع األسايس يف العلوم الجزئية ،فهذه العلوم ال
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ميكنها االستغناء بالكامل عن القانون املذكور وتفريعاته.
 )7العلم بالعلّة التا ّمة ينجم عنه العلم باملعلول ،لذا بإمكاننا معرفة وجود املعلول من خالل وجود علّته.
كل حادث ٍة من
 )8الحوادث التي يشهدها الكون الذي نعيش يف كنفه تع ّد رضوري ًة يف زمان وقوعها ،أي إ ّن ّ
شأنّها أن تقع يف لحظ ٍة مع ّين ٍة فقط.
 )9الظروف واألوضاع الزمانية ال تع ّد علّ ًة تا ّم ًة للظروف واألوضاع الالحقة ،بل تع ّد خلفي ًة لها ووازعاً للتنبّؤ
بحتمية وقوعها.
 )10ال معنى للتقدير املاورايئ حينام يكون يف متعارضاً مع العلل الطبيعية وليس منسجامً معها.
ومخي يف أفعاله ،وهذا األمر ال يتعارض مع الرضورة العلّية واملعلولية.
 )11اإلنسان ح ٌّر ّ ٌ
تقسيم العلّة إىل أربعة أمناط (فاعلية ،غائية ،ما ّدية ،صورية) يرجع يف األساس إىل نظرية أرسطو ،فلو افرتضنا
رصف يف املا ّدة الخارجية وليس من سنخ
اإلنسان فاعالً وأخذنا سلسلة أفعاله بنظر االعتبار بصفتها من سنخ الت ّ
األفعال النفسانية كالتص ّور والتصديق والشوق واإلرادة وما شاكل ذلك ،سوف يتّضح لنا التقسيم املذكور بشكلٍ
يل كام يأيت :األفعال التي تبدر من اإلنسان يف املا ّدة الخارجية متق ّوم ٌة عىل أربعة أركانٍ  ،هي الفاعل والغاية
ج ٍّ
واملا ّدة والصورة .الفاعل هو اإلنسان بذاته بوصفه العلّة املوجدة للفعل؛ والغاية أو العلّة الغائية هي ذلك اليشء
الذي يقوم بالفعل ألجل تحقيقه ،ومن الطبيعي أن الغاية تع ّد علّ ًة ألنها مت ّمم ًة للعلّة الفاعلة إذ إ ّن تص ّورها هو
الذي يثري إرادة اإلنسان ويخرجه من إطار القابلية الكامنة إىل الفعلية ،وعىل هذا األساس تكون العلّة الغائية
صحيح .وأ ّما الصورة فهي نفس الفعلية والحالة التي يضفيها اإلنسان عىل
مندرج ًة ضمن العلّة الفاعلة والعكس
ٌ
املا ّدة الخارجية ،وهذا هو املعلول الحقيقي للعلّة الفاعلة؛ أ ّما املا ّدة فهي عبار ٌة عن ذلك اليشء الذي له القابلية
عىل االت ّصاف بالصورة وينزل إىل حيّز الفعلية.
هذه العلل األربعة تجتمع يف مثال القميص الذي ذكرناه يف املباحث السابقة ،فالسبب يف ع ّد املا ّدة والصورة
كل يش ٍء ما ّد ٍّي موجو ٍد يف أرض الواقع مرك ٌّب يف حقيقته من ما ّد ٍة وصور ٍة ،وهذا الرتكيب بطبيعة
علّتني هو أ ّن ّ
كل
الحال يفتقر إليهام معاً ليك يتحقّق يف الخارج .ذكرنا آنفاً أ ّن داللة مفهوم العلّة قد ات ّسع نطاقه ليشمل ّ
كل من
أمرين يكون أحدهام محتاجاً إىل اآلخر بحيث يطلق عليهام (علّة ومعلول) ،وعىل هذا األساس ميكن ع ّد ٍّ
املا ّدة والصورة علّتني للمركّب املك ّون منهام ،لذا يطلق عليهام علّة ما ّدية وعلّة صورية .السبب يف ع ّد الغاية علّ ًة
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هو أنّها مت ّمم ٌة للعلّة الفاعلة ،ولكن إ ّن ض ّيقنا نطاق مفهوم العلّية وعددنا العلّة هي التي تفيض الوجود عىل
ٍ
عندئذ أم ٌر من شأنه االت ّصاف بأنه علّ ًة سوى الفاعل ،ومن ث ّم يكون معلوله ذلك اليشء الذي
الواقع ،فال يبقى
أطلقنا عليه عنوان صورة.
رصفاته يف املا ّدة الخارجية هي الفعل ،سوف تتّضح
كام ذكرنا آنفاً فلو افرتضنا أ ّن اإلنسان هو الفاعل واعتربنا ت ّ
ٍ
لنا معامل األركان األربعة املذكورة تص ّورا ً وتصديقاً غاية الوضوح بحيث ال يبقى ٌ
عندئذ لتشبيه أحد هذه
مجال
غينا الفرضية بحيث ال نع ّد اإلنسان أو شبيهه هو الفاعل ،بل قلنا إ ّن الطبيعة العارية
األركان مع غريه ،ولكن إن ّ
عن الروح هي الفاعل ،بطبيعة الحال سوف تكون العلّة الغائية عرض ًة للتشكيك .كذلك لو أنّنا ال نفرتض كون
رصف يف املا ّدة بحيث نع ّد املا ّدة بذاتها فعالً ،أو أنّنا جعلنا موضوع بحثنا تلك األمور املبتدعة،
الفعل من سنخ الت ّ
فال يبقى معنى للعلّة املا ّدية.
هناك استفساراتٌ تثري ش ّكاً أساسياً يف هذا املضامر ،ومن جملتها ما يأيت:
رصف باملا ّدة  -هل من الرضوري فيها أن تكون
الحاالت التي يكون الفعل فيها متق ّوماً باملا ّدة  -حينام يت ّم الت ّ
العلّة الفاعلة مغاير ًة للعلّة املا ّدية؟ وهل من الرضوري وجود فاعلٍ خار ٍج عن نطاق املا ّدة للحركات والتغيريات
التي تطرأ عليها باستمرارٍ؟ فيا ترى هل ميكن للعلّة الفاعلة أن تكون نفس العلّة املا ّدية؟ أميكن القول بأ ّن العلّة
الفاعلة هي عني العلّة املا ّدية؟ أميكن القول بأ ّن العلّة املا ّدية وحدها كافي ٌة وال حاجة لنا للعلّة الفاعلة؟
من املؤكّد أ ّن هذه االستفسارات متثّل أه ّم املسائل املطروحة يف مجال الدراسات الدينية واملا ّدية ،وتجدر
اإلشارة هنا إىل أ ّن نظرية أرسطو الدينية متق ّوم ٌة عليها ،فقد أثبت هذا الفيلسوف وجود املح ّرك األ ّول اعتامدا ً
عىل أساس ثالث مق ّد ٍ
مات ،هي:
 ) 1من املستحيل أن يكون املتح ّرك عني املح ّرك ،أي من املستحيل ع ّد العلّة الفاعلة نفس العلّة املنفعلة.
 ) 2املتح ّرك يجب أن يرتافق مع املح ّرك عىل الدوام ،مبعنى أ ّن الحركة ما دامت قامئ ًة فال ب ّد من وجود املح ّرك
إىل جانبها ،إذ لو زال املح ّرك النتفت من أساسها.
 ) 3لو كان املح ّرك متح ّركاً أيضاً فهو بحاج ٍة إىل مح ّر ٍك آخر ،ومن ثم ليس من شأنه أن يكون نفس ذلك
املح ّرك األ ّول كام ال ميكنه البقاء إىل األبد ،أي إ ّن سلسلة املح ّركات ال ب ّد من أن تنتهي مبح ّر ٍك غري متح ّر ٍك وهو
بطبيعة الحال يجب وأن يكون ماورائياً.
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املق ّدمة األوىل التي استند إليها أرسطو هي موضوع بحثنا نفسه ،واملق ّدمة الثانية هي التي عارضها جاليليه
بإسهاب يف املقالة الثامنة من كتاب (أُسس الفلسفة واملذهب الواقعي) ،أ ّما
ونيوتن ،وقد سلّطنا عليها الضوء
ٍ
املق ّدمة الثالثة فهي متق ّوم ٌة عىل امتناع األثر والتسلسل.
بأي من املق ّدمات املذكورة يعني القدح بربهان أرسطو بأكمله ،مثالً لو قيل إنّه ليس
من الطبيعي أ ّن القدح ٍّ
من الرضوري أن يكون املح ّرك غري املتح ّرك أو ال رضورة للتالزم الدائم بني املح ّرك واملتح ّرك؛ ففي هذه الحالة
يفقد الربهان استحكامه.
إذن ،قضية وحدة املح ّرك واملتح ّرك هي إحدى أه ّم القضايا الفلسفية ،وباعتقاد املا ّديني فال مانع من كون
[[[
املتح ّرك عني املح ّرك ،إال أنّنا نع ّد هذا األمر مستحيالً.

* آرنولد توينبي  1970 - 1889( Arnold Toynbeeم)
 الحضارة اإلسالميةموسع ًة حول عدد الحضارات العريقة يف العامل ،ومن جملتهم املؤ ّرخ وعامل
علامء االجتامع أجروا بحوثاً ّ
االجتامع الربيطاين آرنولد توينبي الذي ع ّدها يف بادئ األمر ثالثاً وثالثني حضار ًة من ضمنها الحضارة اإلسالمية ،ث ّم
لخّص أه ّمها يف عرش حضار ٍ
ات ومبا فيها اإلسالمية أيضاً ،ويف خامتة املطاف اختار أه ّم ثالث ٍة من بينها وهنا كذلك
[[[
ع ّد الحضارة اإلسالمية واحد ًة منها.

 التكامل االجتامعييف كتاب (دراس ٌة يف التأريخ) ويف الفصل السادس والعرشين الذي هو آخر فصلٍ فيه ،طرح آرنولد توينبي
مبحث التكامل االجتامعي وقال إ ّن بعضهم ينكرونه وآخرون يعريون أه ّمي ًة لدوره يف حني أ ّن آخرين يذهبون
إىل انحطاطه .أ ّما الذين ع ّدوه ذا دو ٍر ها ٍّم في ّدعون أ ّن املجتمع يسري بشكلٍ
تصاعدي ،أي من مرحل ٍة أدىن إىل
ٍّ
مرحل ٍة أرقى ،وهكذا يواصل مسريته يف الدرجات العليا لك ّنه يف نهاية املطاف يعود إىل نقطة البداية ومن ث ّم
ٍ
جديد؛ وقد ساقوا أدلّ ًة إلثبات رأيهم هذا .هذه النظرية نُسبت إىل العامل املسلم ابن خلدون،
يبدأ بالتنامي من
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .694 - 676
لالطّالع على تفاصيل أكثر حول الموضوع ،راجع مبحث العالقة بين المح ّرك والمتح ّرك في المقالة العاشرة من كتاب أُسس الفلسفة والمذهب
الواقعي.
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .804
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وآرنولد توينبي الذي يويل غاية االحرتام لهذا املؤ ّرخ املسلم قد تب ّناها أيضاً.
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[[[

وبالنسبة إىل أثر املجتمع ،فهذا املفكّر الغريب وسائر علامء االجتامع الذين حذوا حذوه ،يعتقدون بأ ّن
املجتمعات تجري دامئاً يف حلق ٍة مفرغ ٍة وتسري يف نفقٍ مظلمٍ  ،وهؤالء ال يرفضون التكامل ،بل يرون أنّها متتلك
معيٍ .فحوى
القابلية عىل بلوغ درجة التكامل ،لك ّن مسريتها هذه غري متواصل ٍة وإنّ ا يجب وأن تتوقّف عند ح ٍّد ّ
كل مجتمعٍ مسري ًة تكاملي ًة فيبلغ مرحل ًة معيّن ًة يف
نظريتهم أ ّن القانون الذي يحكم الكون يقيض بأن يطوي ّ
ٍ
ضعف ٍ
ونقص يف س ّن الرضاعة
التكامل ومن ث ّم يواجه انحطاطاً يف مرحلتني حاله حال حياة اإلنسان التي تبدأ من
والطفولة ث ّم تتح ّول إىل ق ّو ٍة وكام ٍل خالل فرتة الشباب ،ث ّم يف س ّن الشيخوخة تعود م ّر ًة أخرى إىل الضعف
والنقص حتّى تفارق الحياة .هذا الكالم ال يعني انعدام التكاملٍ  ،بل هو موجو ٌد لك ّنه غري مستم ٍّر ألنه يصل يف
[[[
نهاية األمر إىل االنحطاط.
كل
العلامء الغربيون من أمثال آرنولد توينبي ال يقصدون نفي التكامل االجتامعي من أساسه ،بل يقولون إ ّن ّ
مجتمعٍ يجب وأن يطوي مسريته التكاملية ولك ّنه سيواجه السقوط واالنحطاط يف نهاية املطاف ومن ث ّم تنتهي
كل مجتمعٍ له
حياته .وميكن تلخيص نظريتهم بأنّها تص ّور حياة املجتمعات البرشية من زاويتني ،إحداهام أ ّن ّ
خاص به وسيزول بعد حلول أجله ،وهذا الكالم مياثل ما قاله تعاىل يف كتابه الكريمَ « :ولِك ُِّل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل َفإِ َذا
عم ٌر ٌّ
فكل حضار ٍة تتألّق ال ب ّد من أن تؤول إىل الزوال يوماً ما.
َجا َء أَ َجلُ ُه ْم َل يَ ْس َتأْ ِخ ُرونَ َسا َع ًة َو َل يَ ْس َت ْق ِد ُمونَ »ّ [[[،
وكل مجتمعٍ بطبيعة الحال يختلف عن سواه،
وأ ّما الزاوية األخرى فهي تنظر إىل تكامل املجتمعات البرشيةّ ،
منطبق
لذا حينام يخفت نجم أ ّم ٍة من األمم سوف يتألّق نجم أ ّم ٍة أخرى وتسود ثقافتهم يف العامل ،وهذا األمر
ٌ
أيضاً عىل الحضارة اإلسالمية ،فإذا أخذنا بنظر االعتبار امليزات الحضارية والثقافية ملختلف الشعوب اإلسالمية
لتحل محلّها
لوجدناها عىل م ّر العصور قد شهدت انتعاشاً حضارياً وثقافياً ومن ث ّم آلت إىل االنحطاط واألفول ّ
حضار ٌة أسالمي ٌة أخرى؛ لك ّننا إن أخذنا اإلسالم بصفته حضار ًة واحد ًة فاملعادلة تختلف متاماً .ومن هذا املنطلق ال
ميكن ع ّد أحد البلدان اإلسالمية أمنوذجاً للحضارة ومعيارا ً لتقييم الحضارة اإلسالمية بأرسها ،ألنّه قد يواجه مصريا ً
ٍ
س ّيئاً
حينئذ ع ّده معيارا ً أساسياً لكونه يع ّم
فتضمحل حضارته ،ولكن إن أخذنا اإلسالم كحضار ٍة عاملي ٍة ف ّذ ٍة ميكننا
ّ
مرشق الكرة األرضية ومغربها وشاملها وجنوبها ،فحينام ترشق الشمس يف باكستان سوف تغرب يف فلسطني،
وحينام تؤول إىل األفول يف غرب آسيا ففي نفس اللحظة تتألأل يف بالد األندلس.
[[[  -المصدر السابق ،ص .814
[[[  -المصدر السابق ،ص .816
[[[  -سورة األعراف ،اآلية .34
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إذن ،الحضارة البرشية إن عددناه مقترص ًة عىل أ ّم ٍة بالتحديد فهي تختلف عن تلك الحضارة العا ّمة التي
تع ّم جميع الشعوب واألمم املنضوية تحتها ،واملفكّر الغريب آرنولد توينبي ومن حذا حذوه قد ع ّدوها من السنخ
رقي مناطق أخرى يف العامل وسطوع
األ ّول ،لذلك أكّدوا عىل أ ّن الحضارة الغربية سيكون مصريها األفول يف عني ّ
ٍ
حضاري يف العرص الراهن ستشهد يوماً ما حيا ًة جديد ًة
بانحطاط
نجمها ،اذ أكّدوا عىل أ ّن قا ّرة أفريقيا التي مت ّر
ٍّ
وستبسط نفوذها عىل العامل؛ وهذا املوضوع بالطبع يختلف عن محور بحثنا الذي نروم منه دراسة أوضاع
[[[
املجتمع البرشي بأرسه.

* جان بول سارتر  1905 - 1980( Jean Pual Sarterم)
 العلّة األوىلالفيلسوفان فريدريش هيجل وهربرت سبنرس سارا عىل نهج سلفهم إميانوئيل كانط يف وصف العلّة األوىل،
لكل يش ٍء ،ومن ناحي ٍة أخرى يحكم
اذ قال سبنرس« :املشكلة تكمن يف أنّ العقل البرشي يبحث عن علّ ٍة ّ
يس لطفلٍ
قس ٌ
باستحالة الدَّ ور والتسلسل ،وهو ال يدرك معنى العلّة غري املعلولة وال يفهمها مطلقاً؛ كام لو قال ّ
بأنّ الله هو الذي خلق الدنيا والطفل بدوره سأله ع ّمن خلق الله».
واألسوأ من ذلك ما قاله الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر يف هذا الصدد ،حيث نقل عنه بول فوليك كالماً حول
رصيح» ،وبعد ذلك بادر فوليك إىل
تناقض
جانب منه« :لو عدَ دْنا أنّ أحد األمور علّ ًة لنفسه فهذا ٌ
العلّة األوىل جاء يف ٍ
ٌ
بيان هذا الكالم بالقول« :الربهان املذكور الذي مل يتط ّرق سارتر إىل رشحه وتوضيحه عاد ًة ما يطرح بهذا األسلوب:
لو ادّعينا أنّنا نحن الذين أوجدنا أنفسنا ،يجب علينا حينئ ٍذ االعتقاد بأنّنا ك ّنا موجودين قبل وجودنا؛ وهذا هو
[[[
التناقض الرصيح مبا للكلمة من معنى».
يا ترى ما هي الصورة الحقيقية لنظرية العلّة األوىل من الناحية الفلسفية؟ فهل تنطبق مع أطروحة جان بول
سارتر ومن حذا حذوه أو ال؟ أي هل أنّها تعني كون املوجود قد أوجد نفسه بنفسه أو أ ّن لها معنى آخر؟ أمن
املمكن أن يكون اليشء علّ ًة ومعلوالً لنفسه يف آنٍ ٍ
واحد؟ يا ترى هل أ ّن العلّة األوىل هي تلك التي ص ّورها كانط
محتاج إىل علّ ٍة وال ميكن
كل يش ٍء
وهيجل وسبنرس؟ أي هل أنّها يش ٌء مستثنى من قانون العلّية أو ال؟ فهل أ ّن ّ
ٌ
أن يوجد بدونها والعلّة األوىل بدورها مستثنا ٌة من هذه القاعدة؟ وهل أ ّن امتناع التسلسل الذي يلزمنا بقبول
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .817
[[[  -بول فولكي ،اگزيستانسياليسم (باللغة الفارسية) ،ص .96
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العلّة األوىل يضط ّرنا يف الحني ذاته إىل االعتقاد بوجود يش ٍء يكون علّ ًة لنفسه؟ هل أ ّن ذهننا حينام يروم اجتناب
كل أم ٍر مستحيلٍ  ،فام هو
وقوع أم ٍر مستحيل يلزمنا باإلذعان إىل محا ٍل آخر؟ لو كان من املق ّرر أن ال يقبل ذهنا ّ
املس ّوغ ألن يقبل أحد املستحيالت استثنا ًء؟
العلّة األوىل برأي جان بول سارتر حالها حال سائر األشياء التي تفتقر إىل علّ ٍة ،لك ّنها تختلف يف هذا الصدد
بداعي أنّها بذاتها توجد هذا االفتقار لنفسها ،يف حني أ ّن كانط وهيجل وسبنرس استثنوا شيئاً واحدا ً من بني تلك
األشياء التي يعتقد العقل بأنّها متامثلةٌ ،وهذا االستثناء عىل نحو اللزوم أل ّن املراد منه الفرار من امتناع التسلسل،
لذا ال ب ّد لنا من القول بأ ّن جميع األشياء بحاج ٍة إىل علّ ٍة ما عدا يش ٍء ٍ
واحد وهو العلّة األوىل .أ ّما بالنسبة إىل
ٍ
اختالف بينها وإنّ ا
أي
الفرق بني العلّة األوىل املستثناة وبني سائر األشياء املفتقرة إىل علّ ٍة ،فالعقل ال يعتقد بوجود ّ
قيل بذلك االستثناء فرارا ً من التسلسل .يف هذا التصوير للعلّة األوىل مل يفرتض أنّها مفتقر ٌة إىل علّ ٍة ،لك ّنها بذاتها
وفّرت حاجتها كام قال جان بول سارتر ،بل افرتض أنّها ليست بحاج ٍة إىل علّ ٍة موجد ٍة ،وهذا يعني أ ّن العلّة األوىل
مستثنا ٌة من هذه القاعدة؛ ولك ّننا ال نعلم ما السبب يف طرح هذا االستثناء.
أي
ال ريب يف أ ّن التصوير األ ّول للعلّة األوىل  -الله تعاىل -
ٌ
ضعيف للغاية بحيث ال ميكن تب ّنيه من قبل ّ
ٍ
فيلسوف مهام كان مستواه العلمي ،بل ال يرتيض به حتّى اإلنسان العا ّمي.
نحن نعتقد بأ ّن شكوكية أمثال كانط وهيجل وسبنرس حول العلّة األوىل ناشئ ٌة من قضيتني فلسفيتني
صائب حتّى اآلن ،وهام أصالة الوجود ومناط حاجة
بأسلوب
أساسيتني مل تتمكّن الفلسفة الغربية من توضيحهام
ٍ
ٍ
املعلول إىل العلّة.
ال يسعنا املجال هنا لبسط البحث حول ما إن كانت األصالة للوجود أو املاهية ،ولكن نكتفي مبا يأيت :استنادا ً
إىل أحد اآلراء الضعيفة العارية من الدقّة والتمحيص ،فاألصالة إنّ ا تكون للامهية ومن ثم تطرح فرضية أ ّن الله
مرفوض حتّى من قبل أصحاب هذه
تعاىل حاله حال سائر الكائنات من حيث ماهيته الوجودية  -وهو أم ٌر
ٌ
كل ٍ
ذات إىل علّ ٍة يف حني أ ّن ذات الله تعاىل
النظرية أنفسهم  -ويرد عىل هذا الرأي ما ييل :ما السبب يف افتقار ّ
ليست كذلك؟ ما السبب يف كون ذات الله تعاىل واجبة الوجود يف حني أ ّن الذوات األخرى ممكنة الوجود؟ أَليس
كل ٍ
ذات عبار ًة عن ماهي ٍة يعرض عليها الوجود؟
من املفرتض أن تكون ّ
ولكن استنادا ً إىل الرأي الصائب الذي أرىس دعامئه وأقام براهينه الفلسفية الحكيم املتألّه صدر الدين
الشريازي ،فاألصالة تكون للوجود؛ ويف هذه الحالة يصبح األمر مختلفاً بالكامل.
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حسب النظرية األوىل  -أصالة املاهية  -فإ ّن ذوات األشياء غري وجودها ،اذ هناك قدر ٌة تفيض عليها الوجود
لكل يش ٍء تتمثّل يف مرتبته
وهي التي نع ّدها علّةً؛ ولكن طبق النظرية الثانية  -أصالة الوجود  -فالذات الحقيقية ّ
الوجودية ،لذا إن اقتىض األمر بأن تتص ّدى علّ ٌة خارجي ٌة إلفاضة أم ٍر عىل األشياء فذلك األمر يف الواقع هو اليشء
ذاته الذي هو عني وجوده وليس أمرا ً عارضاً مضافاً إىل ذاته.
وهنا يطرح ٌ
سؤال آخر ،وهو :هل أ ّن الوجود مبا هو وجود  -بجميع أشكاله ومظاهره  -يجب وأن يُستفاض
من موجو ٍد آخر؟ ويرتت ّب عىل هذا السؤال ما يأيت :هل الوجود مبا هو وجود يع ّد عني الفيض والتعلّق والتأث ّر
والتأخّر؟ ومن ثم هل هو باإلجبار عني املحدودية أو أ ّن له جهة أخرى؟ لإلجابة نقول إ ّن الوجود يف عني كونه
أي يش ٍء آخر مطلقاً ،إذ كام ذكرنا آنفاً فإ ّن معنى
ذا مراتب ومظاهر مختلفة ،فهو حقيق ٌة واحد ٌة وال يحتاج إىل ّ
االفتقار يف الوجود يختلف عن االفتقار يف املاهية ،ذلك ألنّه عني الفقر والحاجة ،ويف هذه الحالة يكون متعلّقاً
بحقيق ٍة وجودي ٍة أخرى؛ وهذه الحاالت بالطبع ال ميكن تص ّورها بالنسبة إىل الحقيقة املاورائية.
العدم هو نقيض الوجود ،واملاهية التي افرتضنا أنّها اعتباري ٌة هي يف الحقيقة تضاهئ العدم ،لذا فإ ّن حقيقة
الوجود مبا هي حقيقة للوجود توجب االستقالل واالستغناء وعدم الحاجة وعدم االرتباط بالغري ،كام توجب
اإلطالق والتح ّرر من قيود املحدودية ،أي أنّها تصون نفسها من طروء السلب والعدم عليها .فالحاجة والتعلّق
واملحدودية املتزامنة مع القابلية لالتّصاف بالعدم هي أمو ٌر ناشئ ٌة من اعتبا ٍر آخر وليس من رصف الوجود ،وهذا
أي اعتبا ٍر آخر ،يوجب استقالل
االعتبار هو التأخّر واملعلولية؛ أي إ ّن الوجود مبا هو وجود
ّ
وبغض النظر عن ّ
املوجود واستغنائه عن العلّة .أ ّما الحاجة إىل العلّة فهي ناشئ ٌة من أن املوجود ليس عني حقيقة الوجود ،لذا فهو
الحق املباركة املفيضة للوجود عىل غريها؛ ويرتت ّب عىل االستفاضة من الغري التأخّر واالفتقار ،وهذه
ليس كذات ّ
هي الحقيقة التي ال محيص عنها.
إذن ،استنادا ً إىل مبدأ أصالة الوجود لو أنّنا ربطنا بني رأي العقل وحقيقة الوجود سوف ندرك حينها معنى
االستغناء وكون اليشء يف املرتبة األوىل ،ومن ثم سيثبت لنا أ ّن حقيقة الوجود هي الوجوب الذايت؛ وحسب التعبري
الذي يعجب فريدريش هيجل فإ ّن الوجه املعقول لحقيقة الوجود هو االستغناء عن العلّة .االفتقار للعلّة من أحد
الجوانب يعني ذات التأخّر واملحدودية ،أي تأخّر املرتبة الوجودية عن حقيقة الوجود ،وبتعبريٍ يتناسب مع منطق
هيجل فإ ّن االفتقار للعلّة هو الوجه غري املعقول للوجود؛ ومن هنا قيل إ ّن الص ّديقني قادرون عىل استكشاف ذات
واجب الوجود التي هي العلّة األوىل ومن ثم تتس ّنى لهم معرفة آثارها ومعلوالتها التي هي ليست وجودا ً محضاً،
كل ٍ
قيد أو إضاف ٍة.
بغض النظر عن ّ
وإنّ ا وجو ٌد محدو ٌد
متواكب مع العدم ألنّهم ينظرون إىل الوجود كحقيق ٍة مج ّرد ٍة ّ
ٌ
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وهذا هو معنى عدم وجود واسط ٍة إلثبات هذه الذات املباركة ،فهي بنفسها ّ
تدل عىل وجودها؛ وهو ما أكّد عليه
الكتاب الحكيم يف اآلية املباركة« :شَ هِدَ اللَّهُ أَنَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل ُه َو َوالْ َم َلئِكَ ُة َوأُولُو الْ ِعل ِْم ق َِائًا بِالْ ِق ْس ِط َل إِلَهَ إِ َّل ُه َو
[[[
يم».
الْ َعزِي ُز الْ َح ِك ُ
تناقض ألنه يستلزم كون
بنا ًء عىل ما ذكر تتّضح لنا هشاشة رأي من قال( :القول بوجود العلّة األوىل فيه
ٌ
مـم يعني أنّه كان موجودا ً قبل وجوده) .كام يثبت لنا بطالن قول من قال( :حتّى لو
اليشء موجدا ً لنفسه ّ
كل يش ٍء ،فالسؤال عن موجد العلّة
افرتضنا أنّنا أقمنا دليالً إلثبات أ ّن العلّة األوىل هي التي أفاضت الوجود عىل ّ
[[[
جواب؛ ومن ثم تبقى هذه العلّة استثنا ًء ال دليل عليها).
األوىل يبقى من دون
ٍ

 الذات الحقيقيةقال جان بول سارتر« :ذات اإلنسان هي عني االفتقار ،وهو ميتلك ذاتاً حقيق ًة وأخرى افرتاضي ًة ،فالذات
أي ٍ
ذات لإلنسان يعني افرتاض طبيع ٍة وماهي ٍة وفطر ٍة له؛ ولك ّنه
الحقيقية لإلنسان مل تكن ذاتاً مسبقاً ،وافرتاض ّ
كل
مطلق عديم الذات ،فجوهره يعني التح ّرر املطلق من ّ
يف األساس كائ ٌن عا ٍر من الفطرة واملاهية ،أي إنّه ح ٌّر ٌ
يش ٍء ،ح ّتى من امتالك ٍ
ذات؛ فالذات الحقيقية هي عني االفتقار ،ولو أنّك امتلكت ذاتاً فهذا يعني أنّك افتقدت
ذاتك الحقيقية» [[[.وقال أيضاً« :اإلنسان ح ٌّر يف هذا الكون ،بل إنّ ذاته عني الح ّرية .فهو ليس مج ّرد كائنٍ ح ٍّر،
[[[
يجسد الح ّرية بعينها».
وإنّ ا هو كائ ٌن ّ
ال ب ّد هنا من بيان بعض املسائل الفلسفية ألجل بيان مختلف جوانب املوضوع بشكلٍ كاملٍ  ،وذلك كام يأيت:
ذات لإلنسان واإلرصار عىل أنّها تبقى محفوظ ًة من دون أن تتح ّول إىل ٍ
هناك من يقول :يرتت ّب عىل افرتاض ٍ
ذات
التغي والتح ّول ،أي إنّها تعني تح ّول اليشء السابق إىل يش ٍء الحقٍ ؛
أخرى ،نفي حركته وتكامله ذلك أل ّن الحركة تعني ّ
ظل التوقّف والسكون التا ّم ،ويف هذه الحالة يتمكّن الكائن من الحفاظ عىل ذاته
فالثبات واالستقرار ال يتحقّق إال يف ّ
من دون أن يتح ّول إىل يش ٍء آخر .نتيجة هذا الكالم أ ّن الغربة عن الذات ال تنشأ إال من خالل الحركة والتكامل ،وعىل
هذا األساس ع ّرف بعض الفالسفة القدماء الحركة بأنّها تعني الغريية .إذن ،من التناقض مبكانٍ افرتاض ٍ
ذات لإلنسان
وع ّدها مصون ًة ال يطرأ عليها التغيري والتح ّول إىل ٍ
ذات أخرى ،وكذلك نقع يف التناقض فيام لو قلنا بحركتها وتكاملها.
[[[  -سورة آل عمران ،اآلية .18
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .500 - 496
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .178
[[[  -المصدر السابق ،ص .215
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ومن جملة ما قيل الجتناب الوقوع يف هذا التناقض ،ما يأيت :ذات اإلنسان تعني تج ّردها عن الذات ،مبعنى
وكل
شكل ،وقيده ال قي ٌد؛ ّ
أ ّن اإلنسان عبار ٌة عن موجو ٍد ال تعيّني مطلق ،وح ّده ال ح ٌد ،ولونه ال لونٌ ،وشكله ال ٌ
ألي اقتضا ٍء
ذلك يعني أ ّن ماهيته ال ماهيةٌ .استنادا ً إىل هذا الرأي قيل إ ّن اإلنسان كائ ٌن عا ٍر عن الطبيعة وفاق ٌد ّ
أي ح ٍّد أو ٍ
قيد أو طبيع ٍة أو لونٍ أو شكلٍ  ،فهذا يعني
ذا ٍّيت ،فال شكل له وال لون وال ماهية ،لذا لو حملنا عليه ّ
أنّنا ج ّردناه من ذاته الحقيقية.
هذا الكالم يف الحقيقة يشبه التعابري الشعرية والحكايات التخ ّيلية أكرث من شبهه بالفلسفة ،فاالنعدام املطلق
للتعي واللون والشكل ال يتحقّق إال يف حالتني ،إحداهام أن يكون املوجود كامالً غري متنا ٍه وفعلي ًة محض ًة ال ح ّد
ّ

لكل كائنٍ آخر؛ وهذه هي ميزة
بكل زمانٍ ومكانٍ  ،وقاه ٌر ّ
لها ،أي أنّه كائ ٌن ال يح ّده ح ٌّد ويف الحني ذاته محي ٌط ّ
الذات األحدية ،أل ّن الحركة والتكامل يعنيان تجاوز النقص وبلوغ درجة الكامل ،ويف هذه الحالة ال ميكن افرتاض
النقص بتاتاً .والحالة األخرى أن يكون املوجود فاقدا ً للفعلية والكامل ،ومن ثم مييس إمكاناً محضاً واستعدادا ً
بحتاً وليس فعلي ًة مطلقةً؛ لذا فهو متكافئ مع العدم وعىل هامش الوجود ،وليست له حقيق ٌة وال ماهي ٌة سوى
محض لك ّنه دامئاً ما يكون موجودا ً
تعي ٌ
ما يتقبّله من حقيق ٍة وماهي ٍة تعيّني ٍة .رغم أ ّن ذات هذا الكائن هي ال ّ ٌ
ٍ
ظل موجو ٍد آخر.
مفروض عليه ،ومع أنّه عدم اللون والشكل بذاته ،لك ّنه يتّصف بلونٍ وشكلٍ يف ّ
تعي
ضمن ّ ٍ

هذا املوجود هو الذي ع ّده الفالسفة بأنّه (الهيوىل األوىل) أو (ما ّدة املواد) ،فهذه الهيوىل تقع يف املراتب املتدنية
ٍ
هامش آخر من الوجود ،والفرق
للوجود وعىل هامشه ،يف حني أ ّن ذات الله تعاىل تقع يف مراتب الكامل وعىل
بكل يش ٍء سوا ٌء كان هامشاً أو متناً.
بني هذا الهامش وهامش املمكنات هو أنّه محي ٌط ّ
التعي،
اإلنسان موجو ٌد بني هذين الهامشني حاله حال سائر الكائنات ،لذا ال ميكنه أن يفتقد جميع أشكال ّ
ٍ
كائنات يف أ ّن تكامله ال يتوقّف عند ح ٍّد ،إذ إ ّن تلك الكائنات تتوقّف يف تكاملها عند
وهو يختلف عن غريه من
معي وال ميكنها تجاوزه .اإلنسان ميتلك طبيع ًة وجودي ًة فريد ًة من نوعها ،فهي تختلف عن طبيعة وجود
ح ٍّد ّ ٍ
الكائنات املا ّدية األخرى ألنها س ّيال ًة بشكلٍ يختلف عن سيالن غريها كام ذكرنا آنفاً؛ وهذا الكالم ال ينسجم مع
كل تغيريٍ ذا ٍّيت
كل يش ٍء مسا ٍو ملاهيته وأ ّن ّ
النظرية التي طرحها القائلون بأصالة املاهية والتي تؤكّد عىل أ ّن ّ
ٍ
تناقض يستحيل حدوثه ،حيث قالوا إ ّن جميع التغيريات ال ميكن تص ّورها إال يف املراحل
وماهوي ليس سوى
ٍّ
العرضية لألشياء.
[[[
سين باإلنسانية ،حيث قالوا
كلمة (يرثب) يف قوله تعاىل« :يَا أَه َْل يَ ْث َِب َل ُمقَا َم لَك ُْم ،« ...أ ّولها بعض املف ّ

[[[  -سورة األحزاب ،اآلية .13
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مقام أعىل من
مقام
معلوم وال منزالً مع ّيناً ،وكلّام سار قدماً فهو مييس قادرا ً أيضاً عىل بلوغ ٍ
ٍ
أي ٍ
إ ّن اإلنسان ليس له ّ
املقام السابق .نحن هنا لسنا بصدد بيان ص ّحة أو سقم هذا التفسري ،بل ما أردنا قوله هو أ ّن العلامء املسلمني
يع ّرفون اإلنسان بهذا الشكل .كام نالحظ يف حديث املعراج أ ّن جربائيل  Aقد توقّف يف أحد املقامات أثناء
النبي األكرم sيف الساموات العال ،وملا سأله عن ذلك قال له إن تق ّدم أكرث من ذلك فسوف يحرتق،
مسريته مع ّ
رسا ً مكنوناً.
إال أ ّن نب ّينا األكرم واصل الطريق؛ ومن املؤكّد أ ّن هذه الحالة تستبطن ّ
النبي وآله الكرام وطلب الرحمة وعل ّو الدرجات لهم ،هي إحدى املباحث التي
أضف إىل ذلك فالصالة عىل ّ
للنبي sالذي هو أعظم الخلق
تط ّرق العلامء املسلمون إىل رشحها وتحليلها وتساءلوا ّ
عم إن كانت ذات فائد ٍة ّ
وأكمل الناس أو ال؛ فهل من شأنها أن ترفع درجته وتعلو مبقامه أو أنّها مفيد ٌة فقط ملن يؤ ّديها فحسب لكون
للنبي واآلل مج ّرد تحصيل حاصلٍ ؟ السيّد عيل خان هو أحد العلامء الذين طرحوا
طلب الرحمة وعل ّو الدرجات ّ
النبي
هذا املوضوع عىل طاولة البحث لدى رشحه الصحيفة السجادية ،وقال إ ّن بعض العلامء يعتقدون بأ ّن ّ
الرقي والصعود إىل الدرجات العال وحركته املباركة هذه ال تتوقّف أبدا ً.
األكرم sدامئاً يطوي مراحل ّ
التعي
نعم ،هذا هو مقام اإلنسان ،فتع ّينه املحص ليس هو الذي جعله يبلغ هذا املقام ،بل هناك سن ٌخ من ّ
معي
ويعب عنه بالفطرة أو بعض التعابري األخرى؛ فهو كائ ٌن ال ح ّد له وال قيد ،ولكن أمامه ٌ
طريق ّ ٌ
أوصله إىل ذلك ّ
ح ّدده له القرآن الكريم وأطلق عليه (الرصاط املستقيم) .اإلنسان غري ٍ
مقيد مبرحل ٍة معين ٍة ،لذا فهو قاد ٌر عىل
كل مرحل ٍة يبلغها والولوج يف مرحل ٍة أسمى منها ،ولك ّن حركته التصاعدية هذه تدور يف ٍ
فلك مح ّد ٍد ،وهو
تجاوز ّ
الخاص الذي تتح ّرك يف نطاقه وال تخرج عنه،
فلك التكامل اإلنساين ال غري؛ فعىل سبيل املثال للحيوانات فلكها
ّ
الخاص الذي ال يحيد عنه ،أي إ ّن الوجود ليس عبثاً.
كذلك لإلنسان مداره
ّ

بنا ًء عىل ما ذكر ،فاملؤاخذات التي ذكرت عىل الفلسفة الوجودية  existentialismصائب ًة وال غبار عليها،
تعي ولونٍ وشكلٍ لإلنسان ،وتنفي تق ّيده بجميع أمناط القيود ومبا يف ذلك تق ّيده ٍ
معي
بفلك ّ ٍ
كل ّ ٍ
فهي تنكر ّ
كل ٍ
قيد
ورص ٍاط مستقيمٍ  ،حيث تع ّد ذلك متعارضاً مع إنسانيته؛ لذا أكّدت فقط عىل ح ّريته املطلقة وج ّردته من ّ
[[[
التنصل عن املسؤولية.
وس ّوغت له التم ّرد عىل ّ
كل يش ٍء ،ومن ثم فهي ال تردع العبثية األخالقية وال ّ

 صقل ماهية اإلنسانعلامؤنا املسلمون وعىل رأسهم صدر املتألّهني تف ّوقوا عىل جان بول سارتر لدى دراستهم وتحليلهم واقع
[[[  -مرتضى مط ّهري ،سيري در نهج البالغة (باللغة الفارسية) ،ص .291 - 281
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شخصية اإلنسان بوصفه ذلك املفكّر أو ذلك الكائن الذي يصنع شخصيته بنفسه ،وهذا املوضوع له جذو ٌر قرآني ٌة
ٍ
بشخصيات
كل كائنٍ (هو هو) باستثناء بني آدم الذين يحرشون يف يوم القيامة
إذ أكّد كتاب الله الحكيم عىل أ ّن ّ
الصو ِر َف َتأْتُونَ أَ ْف َواجاً» [[[،فالناس يحرشون يف يوم القيامة أفواجاً
متن ّوع ٍة ،ومن ذلك قوله تعاىل« :يَ ْو َم يُ ْنفَخُ ِف ُّ
صنف ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بهيئات حيواني ٍة
واحد ،يف حني أ ّن البقية يحرشون
وجامعات وال يحرش منهم عىل هيئة إنسانٍ سوى
متن ّوع ٍة .اإلنسان ليس مجربا ً عىل أن يكون إنساناً ،بل منح استعدادا ً فطرياً ألن يصنع من نفسه إنساناً لكونه
قادرا ً عىل أن يكون ذئباً أو كلباً أو خنزيرا ً أو دبّاً ،أي أ ّن شخصيته الواقعية تُصقل حسب بامللكات التي يكتسبها
بكل ما للكلمة من معنى ،لذا إن جعل الله ع ّز
بأفعاله وأفكاره ،فإذا فكّر بالحقيقة ستصبح شخصيته إنساني ًة ّ
رصف أحد
وجل محورا ً لفكره سوف يكون إلهياً وإن جعل علياً محورا ً له فهو
ّ
ٌّ
رصف كام يت ّ
علوي ،ولكن إن ت ّ
لكل إنسانٍ  :قل كيف تفكّر يك نقول لك من أنت.
الحيوانات فهو نظ ٌري لذلك الحيوان؛ ومن هذا املنطلق نقول ّ

الخاصة التي تنعكس
هناك كثري من الروايات التي أكّدت عىل أ ّن شخصية اإلنسان تنشأ وفقاً لرغباته ونزعاته ّ
أحب حجرا ً،
يف أفعاله وأقواله ،فاإلنسان هو نفس ذلك اليشء الذي يروم بلوغه ،وعىل هذا األساس قيل (من ّ
رسك أن تكون
حرشه الله معه) ،حيث روي عن اإلمام الرضا  Aأنّه خاطب ابن شبيب قائالً« :يا ابن شبيب ،إن ّ
معنا يف الدرجات ال ُعال من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا ،وعليك بواليتنا؛ فلو أنّ رجالً ّ
تول حجراً لحرشه
[[[
الله تعاىل معه يوم القيامة».
الباقرA

ويروى أ ّن رجالً من أهل خراسان تح ّمل عناء السفر وقدم املدينة املن ّورة لرؤية اإلمام مح ّمد
ولـم وصل
من منطلق مح ّبته ألهل البيت (عليهم السالم) حيث جاءه ماشياً وقد مت ّزق خفه وتشقّقت قدماه؛ ّ
حمد الله تعاىل وأرى اإلمام رجليه وأخربه بأ ّن مح ّبته ومح ّبة أهل بيته هي التي جعلته يتح ّمل عناء الطريق،
[[[
أحب.
فأجابه Aبأ ّن حقيقة ّ
يحب وأ ّن الله تعاىل سوف يحرشه مع من ّ
كل إنسانٍ هي ما ّ

 الله والح ّريةمبحث (الجرب واالختيار) هو أحد املواضيع الها ّمة املطروحة يف علوم الفلسفة والكالم واألخالق ،وهو يتمحور
مخيا ً يف أفعاله أو أنّه مج ٌرب عليها .وهناك مبحثٌ آخر يطرح يف علم الالهوت تحت
حول ما إن كان اإلنسان ّ
[[[  -سورة النبأ ،اآلية .18
نقال عن أمالي الصدوق ،ص  ،79المجلس  .27المؤلّف نقل الرواية من أمالي الصدوق ،لك ّن عبارة كتاب نفس
[[[  -نفس المهموم ،ص ً ،36
أحب حجرا ً ،حشره الله معه) (المترجم).
المهموم هي( :من ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .220 - 218
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عنوان (القضاء والقدر) ويدور النقاش فيه حول قطعية األحكام الصادرة من قبل الله تعاىل ومدى شموليتها فيام
كل يش ٍء ويشمل جميع األحداث أو ال؟ فإذا
يخص األحداث الكونية ،لذا قيل هل أن القضاء والقدر اإللهي يع ّم ّ
ّ
ٍ
مخيا ً يف أفعاله عىل ضوء
كان عا ّماً فام هو
حينئذ أثر االختيار يف حياة اإلنسان؟ فهل ميكن لإلنسان أن يكون ّ
عقيدة عمومية القضاء والقدر؟ لإلجابة عن السؤال األخري نقول :نعم ،وقد ألّفنا كتاباً يف هذا الصدد تحت عنوان
(اإلنسان والقدر) تط ّرقنا فيه إىل بيان مختلف جوانب املوضوع وأثبتنا عدم وجود أي تضا ٍّد بني قضاء الله تعاىل
الذي يتّصف بالعمومية وبني اختيار اإلنسان وح ّريته يف تحديد مسريته يف الحياة ،وبطبيعة الحال فام ذكرناه يف
ذلك املبحث مل يكن األول من نوعه عىل هذا الصعيد ،فقد اقتبسنا آراءنا من القرآن الكريم كام فعل علامؤنا
بإسهاب وتفصيلٍ ؛ إال أ ّن العلامء الغربيني املعارصين
السابقون وال س ّيام الحكامء الذين تط ّرقوا إىل هذا املوضوع
ٍ
عم ذكر فاضط ّروا إىل إنكار أثر الله تعاىل من منطلق اعتقادهم
من أمثال جان بول سارتر مل يتمكّنوا من اإلجابة ّ
مببدأ اختيار اإلنسان ،حيث قال سارتر يف هذا املضامر« :مبا أنّني ح ٌّر يف إمياين واعتقادي ،لذا ال أستطيع أن أؤمن
يل اإلميان بالقضاء والقدر ورفض مبدأ ح ّرية الفرد؛ وأنا يف الحقيقة ال أريد
بالله ألنّني إن فعلت ذلك لوجب ع ّ
التمسك بها ،فال حيلة يل سوى إنكار الله».
وأحب
رفض مبدأ الح ّرية
ّ
ّ
وجل حسب تعاليم الرشيعة اإلسالمية ينسجم غاية االنسجام مع ح ّرية اإلنسان واختياره،
اإلميان بالله ع ّز ّ
فالح ّرية مبعناها الحقيقي ّ
تدل عىل جوهر اإلنسان وباطنه .القرآن الكريم أكّد عىل عظمة الله الالمحدودة ووضح
معامل مشيئته وإرادته العا ّمة ،ويف الحني ذاته ش ّدد عىل مسألة ح ّرية اإلنسان يف االختيار ،ومن جملة اآليات التي
الن َْسانِ ِح ٌني ِم َن الدَّ ْه ِر ل َْم يَكُ ْن شَ ْي ًئا َم ْذكُو ًرا * إِنَّا َخلَ ْق َنا ْ ِ
ذكرت هذه الحقيقة هي قوله تعاىل« :ه َْل أَ َت َع َل ْ ِ
الن َْسانَ
السب َِيل إِ َّما شَ ا ِك ًرا َوإِ َّما كَفُوراً» [[[.هذه اآلية املباركة ّ
تدل
ِم ْن نُطْ َف ٍة أَ ْمشَ اجٍ نَ ْب َتلِي ِه َف َج َعلْ َنا ُه َس ِمي ًعا بَ ِصريًا * إِنَّا هَدَ يْ َنا ُه َّ

عىل أ ّن اإلنسان ح ٌّر يف اختيار سبيله يف الحياة ،فهو إ ّما أن يختار الرصاط القويم أو أن يسلك سبيل الكفر واإللحاد
ٍ
منحرف .كام قال تعاىلَ « :م ْن كَانَ ُيرِيدُ الْ َعاجِ لَ َة َع َّجلْ َنا لَهُ ِفي َها َما نَشَ ا ُء لِ َم ْن نُرِيدُ ثُ َّم َج َعلْ َنا لَهُ َج َه َّن َم
فيسري يف طريقٍ
يَ ْص َلهَا َم ْذ ُمو ًما َمدْ ُحو ًرا * َو َم ْن أَ َرا َد ْال ِخ َر َة َو َس َعى لَ َها َس ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُولَ ِئكَ كَانَ َس ْع ُي ُه ْم َمشْ كُو ًرا * ك ًُّل نُ ِدُّ
أي
َهؤ َُل ِء َو َهؤ َُل ِء ِم ْن َعطَا ِء َربِّكَ َو َما كَانَ َعطَا ُء َربِّكَ َم ْحظُوراً» [[[.هذا هو املنطق القرآين الذي يؤكّد عىل عدم وجود ّ
تضا ٍّد بني قضاء الله العا ّم والشامل وبني ح ّرية اإلنسان واختياره ،كام أ ّن االستدالالت الفلسفية أيضاً قد أثبتت هذه
الحقيقية؛ لك ّن فالسفة القرن العرشين تص ّوروا عبثاً أ ّن الحرية منوط ٌة بإنكاره تبارك شأنه وتو ّهموا أنّهم عرب هذه
العقيدة يتمكّنون من قطع عالقة املايض بالحارض ومحو تأريخ البرشية الحافل باإلميان غافلني عن أ ّن عقيدة الجرب
[[[  -سورة اإلنسان ،اآليات  1إلى .3
[[[  -سورة اإلسراء ،اآليات  18إلى .20
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واالختيار ال صلة لها باإلميان بوجود الله تعاىل أو عدمه .ميكن لإلنسان عىل ضوء عقيدة اإلميان بالله تبارك شأنه أن
ميتلك إراد ًة ح ّر ًة ودورا ً فاعالً يف الحياة ،كام ميكننا وفق قانون العلّية العا ّمة االستشكال عىل ح ّرية اإلنسان واختياره يف
وجل؛ وهذا الكالم يعني أ ّن االعتقاد بوجود الجرب أو تو ّهم وجوده
أفعاله حتّى وإن كان ملحدا ً وغري مؤمنٍ بالله ع ّز ّ
العل الحتمي الذي ال ينكره أتباع النظريتني الالهوتية واملا ّدية عىل ح ٍّد سواء .لو
يُعدان دليلني عىل اإلميان بالنظام ّ
مل يكن هناك تباي ٌن بني نظام العلّية الحتمي وبني ح ّرية إرادة اإلنسان  -والحال كذلك  -فاإلميان بالله تعاىل ال ميكن
[[[
ع ّده داعياً إلنكار هذه الح ّرية مطلقاً.

 نزعة سارتر اإلنسانيةبرتراند راسل الربيطاين ونظريه جان بول سارتر الفرنيس ميكن ع ّدهام رائدي النزعة اإلنسانية يف العرص
الحديث ،إال أ ّن األ ّول أرىس دعائم مدرسته الفلسفية األخالقية عىل أساس رؤي ٍة تتعارض مع نزعته اإلنسانية من
بغض
ناحيتني ،فرؤيته األخالقية تتمحور حول املصالح الشخصية التي تتحقّق عن طريق توفري أفضل املنافع ّ
كل يش ٍء آخر.
مـم يعني ترجيح مبدأ النفعية عىل ّ
النظر عن املثُل األخالقية األصيلة ّ
وقد وصف أحد الباحثني املعارصين النزعة اإلنسانية التي تب ّناها جان بول سارتر بأنّها تعكس مدى
االضطراب الذي يسود العامل الغريب إثر الفراغ الروحي الذي يعصف باملجتمعات الغربية ،وضمن حديثه عن
اإلنكارية التي اجتاحت هذه املجتمعات قال« :تلك الربجوازية الحامسية التي تجاوزها باستي لريفع راية النزعة
القومية ،أصبحت من الناحية الفكرية عدمية الفائدة وأمىس جيل الشباب األورويب مرت ّبعاً عىل ق ّمة العبثية.
ويئس وضاللٍ
ٍ
إنّ العامل الغريب اليوم بدأ يستورد ما صدّ ره سابقاً للمجتمعات األخرى من فوىض اجتامعية
وإنكاري ٍة واحتقا ٍر للنفس اإلنسانية ...صاحب الفكر اإلنكاري يتص ّور أنّ التكليف مرفو ٌع عنه ،ويدعو إىل رفعه
فلسفي
عن اآلخرين ...ومن ثم فهو يبادر بنفسه إىل تدمري شخصيته ،وكردّة فعلٍ عىل هذه النزعة ظهر فك ٌر
ٌّ
رومانيس استقطب نحوه عدداً هائالً من املفكّرين الغربيني يف مختلف املستويات الفكرية ،ومبن
إنسا ٌّين -
ٌّ
فيهم برتراند راسل صاحب الرؤية العملية الساذجة ،وكذلك جان بول سارتر صاحب النزعة الفلسفية املعقّدة
واملتالطمة؛ كام تب ّنى هذا الفكر بعض خرباء السياسة واالقتصاد من أمثال تيبورماند حيث حاولوا وضع حلولٍ
عملي ٍة ملشاكلهم ومشاكل غريهم.
ألي دينٍ كان ،وما
وأ ّما جان بول سارتر ...فهو من منطلق نزعته الروحية والتح ّررية ال يرفض اعتناق اإلنسان ّ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص 526 - 525؛ مرتضى مط ّهري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .218 - 216
لالطّالع أكثر على تفاصيل الموضوع ،راجع كتاب الشهيد مرتضى مط ّهري (اإلنسان والقدر).
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ينم عن النزعة الغربية التي تسعى إىل تعويض
نظريته املعقّدة حول رضورة تح ّمل املسؤولية إال
أمنوذج آخر ّ
ٌ
ما فات إثر شعورها بالذنب .هذا املفكّر سار عىل نهج الفالسفة الرواقيني ،حيث اعتقد مببدأ األخ ّوة والتساوي
حكم شاملٍ تسوده الح ّرية والتقوى .ميكن القول إنّ سارتر مثّل بشخصيته تلك
بني الناس ودعا إىل إقامة نظام ٍ
الرغبة الفكرية الغربية الحديثة يف السري بركب النزعة اإلنسانية الشمولية للخالص من االضطرابات النفسية...
محل اإلله الديني القديم وكأنّه بدأ يدعو
احتل اإلله البرشي العا ّم ّ
تم استبدال الدين بالنزعة اإلنسانيةّ ،
بعد أن ّ
لنفسه وللعامل الغريب باملغفرة».
ال ّ
شك يف أ ّن أبرز نتيج ٍة للنزعة اإلنسانية التي دعا إليها جان بول سارتر هي نرصة الظامل وخذالن املظلوم،
لذلك نرى بعضهم يذرفون دموع التامسيح عىل إرسائيل ويتذ ّمرون من ظلم العرب وقسوة قلوب الفلسطينيني
[[[
الذين ه ّجروا من ديارهم قرسا ً!

* الفلسفة الوجودية Existentialism
 أصالة الوجودتؤكّد مدرسة الفلسفة الوجودية عىل أ ّن اإلنسان ولد يف هذه الدنيا ح ّرا ً ومختارا ً بحيث يختلف بالكامل عن
كل يش ٍء برأي أتباع هذه املدرسة الفكرية ميتلك
كل من سواه ،إذ ّ
سائر الكائنات بفضل طبيعته التي تفوق طباع ّ
خاص ًة ال ّ
تنفك عنه ،فالحجر خلق حجرا ً وليس من شأنه أن يكون غري ذلك ،والقطّة قطّ ٌة أل ّن خلقتها
طبيع ًة ّ
تقتيض ذلك ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل الحصان ولسائر الكائنات؛ يف حني أ ّن اإلنسان مل تخلق معه طبيع ٌة
الخاصة عىل نفسه من منطلق ح ّريته واختياره .أطلق املعتقدون بالفلسفة
خاصةٌ ،بل هو الذي يضفي طبيعته
ّ
ّ
الوجودية عىل نزعتهم هذه عنوان (أصالة الوجود) أو (تق ّدم الوجود عىل املاهية).
نحن املسلمني ال نع ّد مصطلحي أصالة الوجود وأصالة املاهية جديدين ،بل يرجع تأريخهام يف تعاليمنا إىل
ما يقارب  350عاماً ،أي إنّهام شاعا يف عهد صدر املتألّهني؛ ولك ّنهام يف املنظومة الفكرية ألتباع النزعة الوجودية
عم
ال
ّ
مـم يعني أ ّن داللتهام لديهم تختلف ّ
يختصان باإلنسان فحسب ،حيث أع ّموها عىل جميع الكائنات ّ
خاص ًة
نعتقد به نحن املسلمون .أ ّما بالنسبة إىل اختالف اإلنسان عن سائر الكائنات من جهة عدم امتالكه طبيع ًة ّ
بداعي أنّه يصوغها كيفام يشاء ،وهو ما أطلقوا عليه أصالة الوجود أو تق ّدم الوجود عىل املاهية ،فقد ت ّم تسليط

بأسلوب رائعٍ وبتعابري مختلفة يف ضمن بحوثنا الفلسفية اإلسالمية وال سيّام تلك املباحث القيّمة
الضوء عليه
ٍ
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .317 - 316
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بأسلوب آخر
التي ورثناها من صدر املتألّهني .وكام ذكرنا آنفاً فإ ّن أصحاب النزعة الوجودية أثبتوا هذا املوضوع
ٍ
ٍ
وبتعبريٍ
صائب بنح ٍو ما.
مختلف وقالوا إ ّن اإلنسان ال ميتلك طبيع ًة ثابت ًة وهو الذي ينشؤها يف ذاته ،وهذا الكالم
ٌ
أ ّما مسألة مسخ األمم السالفة التي أُشري إليها يف تعاليمنا الدينية ،وكذلك طباع الناس يف العرص الحارض
ٍ
حيوانات؛ فهي مواضيع متق ّومة عىل ما ذكر ،إذ عىل الرغم من
رش أو
وقضية حرشهم يف يوم القيامة عىل هيئة ب ٍ
تتغي خالل حياته الدنيوية ليصبح باطنه وكأنّه حيوا ٌن
أ ّن ّ
كل إنسانٍ يولد عىل الفطرة اإلنسانية لك ّن ماهيته قد ّ
من الحيوانات التي نعهدها؛[[[ وهذا الكالم يعني صواب رأي أتباع املذهب الوجودي عىل الصعيد املذكور ألنه
رصفاته.
يؤكّد عىل ح ّرية اإلنسان واختياره يف أفعاله وأنّه خُلق مسؤوالً عن نفسه وت ّ
بعض الفرق اإلسالمية سلكت مسلكني بالنسبة إىل عقيدة الجرب والتفويض ،فاألشاعرة ذهبوا إىل القول بالجرب
يف حني أ ّن املعتزلة اعتقدوا بالتفويض؛ لذا فإ ّن الرأي الذي تب ّناه الوجوديون املحدثون ينسجم مع التفويض
املعتزيل ،إال أ ّن التعاليم اإلسالمية الحقّة ال تنحو منحى الجرب وال التفويض ،بل تتب ّنى مبدأ االختيار ،فقد روي
عن اإلمام الصادق  Aقوله« :ال جرب وال تفويض ،ولكن أم ٌر بني أمرين» [[[.إذن ،اإلنسان طبق أصولنا اإلسالمية
ليس مجربا ً يف أفعاله كام يقول املا ّديون املعارصون ،وأيضاً تؤكّد عىل أ ّن أموره مل ت ُف ّوض إليه بالكامل بحيث
مخي عىل
يُس ّوغ له فعل ما يشاء مبنأى عن ّ
أي قانونٍ أو معيا ٍر مح ّد ٍد كام يقول الوجوديون املعارصون؛ وإنّ ا هو ّ ٌ
صواب حينام قالوا بأ ّن اإلنسان يختلف سائر الكائنات
نحو (أمر بني أمرين) .فضال عن أن الوجوديني كانوا عىل
ٍ
ٍ
ٍ
وجامدات ألن فطرته غري ثابت ٍة ،فهي برأيهم عرض ٌة للتغيري والتح ّول وهو الذي يصوغها كيفام شاء
حيوانات
من
بإرادته وأفعاله االختيارية.

 النتائج التي ترتتّب عىل تبعية اإلنسانأصحاب النزعة الوجودية طرحوا مبحثاً آخر حول ح ّرية اإلنسان ميكن تلخيصه كام يأيت :اختيار اإلنسان الذي
أُشري إليه يف املبحث السابق هو من سنخ الح ّرية الفلسفية التي تعني أنّه قد خلق ح ّرا ً مختارا ً وله القابلية عىل
كل أم ٍر يتعارض مع ح ّريته يكون سبباً يف تجريده عن إنسانيته.
صياغة واقع فطرته كام يشاء؛ لذا فإ ّن ّ
اإلنسان خلق ح ّرا ً ولكن قد تسلب منه هذه الح ّرية خالل حياته الدنيوية إثر عوامل مختلفة كتبع ّيته لغريه
وتعلّقه ببعض القضايا املحيطة به ،وعىل هذا األساس قال أتباع املدرسة الوجودية إ ّن اإلنسان لو تعلّق بأحد
مطروح منذ العهود القديمة ،ونحن هنا لسنا
توصل إليه العلماء الغربيون المعاصرون ،لك ّنه ليس كذلك في معارفنا ألنه
[[[  -هذا الموضوع ّ
ٌ
بإسهاب.
بصدد بسطه وتفصيله
ٍ
[[[  -مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج  ،1ص .160
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األمور وانصاع له فهو سيتج ّرد عن إنسانيته  ,ذلك بعد أن سلبت ح ّريته منه .اإلنسان برأي هؤالء ح ٌّر ومطلق
العنان ،لذا فإ ّن ح ّريته تتقيّد مبقدار تعلّقه بغريه وتبعيته له.
النتائج التي ترتت ّب عىل تعلّق اإلنسان ميكن تلخيصها مبا يأيت:
بكل ٍ
تأكيد
أ ّوالً :عندما تتعلّق نفس اإلنسان بأم ٍر له أثر ها ٌّم يف حياته ،كاملال عىل سبيل املثال ،فهذا األمر ّ
مـم يجعله يف غفل ٍة عن نفسه وعن غريه ،وهذا التعلّق بطبيعة الحال يسلب الح ّرية
سوف يستقطبه نحوه ّ
بكل ٍ
ٌ
تأكيد هي
التخل عنه .هذه الحالة ّ
معشوق ال ميكن ّ
الخاص وكأنّه
منه وينسيه نفسه ألنه يقيّده يف إطاره
ّ
تبعي ٌة حقيقي ٌة تسوق اإلنسان نحو هاوية السقوط وتج ّرده من اختياره ووعيه فيتح ّول من كائنٍ وا ٍع إىل غافلٍ
جاهلٍ  ،لذا لو ُسئل عن ذلك اليشء فهو يذكر ّ
جاهل بحقيقة نفسه
ٌ
أدق املعلومات حوله لك ّنه يف الوقت ذاته
وال يعرف عنها شيئاً.

ثانياً :هذه التعلّقات تحجب اإلنسان عن معرفة قيمة نفسه وسائر القيم اإلنسانية ألن تو ّجهاته النفسية
والفكرية قد ارتكزت عىل األمر الذي تعلّقت نفسه به .فاملولع باملال عىل سبيل املثال ال يعري أهمي ًة لقيم
أي أثر يف حياته ،وكذلك ال معنى
أي
ٍ
اهتامم لشخصيته بذاتها ،فالرشف ليس له ّ
شخصيته اإلنسانية ،بل ال يعري ّ
يتخل عن القيم الذاتية لشخصيته
للكرم والح ّرية ،بل املال هو الهدف األسايس لديه ،وهو عىل هذا األساس ّ
ومينح األصالة واألرجحية للامل فحسب.
ثالثاً :ال ّ
شك يف أ ّن تعلّق اإلنسان بأم ٍر ما يجعله تابعاً له ومقيّدا ً به ،فهو إن قيّد نفسه بأحد األمور سوف
حينئذ كالحيوان املربوط ٍ
ٍ
بوتد يعيقه عن التح ّرك بح ّري ٍة؛ فهو يف هذه الحالة
يعرقل مسريته التكاملية ألنه يصبح
ينتقل من حالة الصريورة التي هي األساس يف مسريته الدنيوية إىل حالة الكينونة والركود.

وجل
 االعتقاد بالله ع ّز ّح ّرية اإلنسان باعتقاد أتباع املذهب الوجودي هي جوهر شخصيته ،لذا إن أراد الحفاظ عىل إنسانيته من
ظل الحذر من
الزوال واالضمحالل ،يجب عليه عدم التفريط بهذه الح ّرية ،وعدم التفريط هذا ال يتحقّق إال يف ّ
كل تعلّقٍ غري مس ّوغٍ .أتباع املدرسة الوجودية يؤكّدون عىل ح ّرية اإلنسان املطلقة ،ورغم أنّهم يعارضون املذهب
ّ
املا ّدي الديالكتييك لك ّن بعضهم يع ّدون اإلميان بالله سبحانه وتعاىل ال ينسجم مع نظرياتهم لسببني ،حيث قالوا:
مـم يعني القول بالجرب وتص ّور طبيعة اإلنسان ثابتةً؛ إذ
أ ّوالً :االعتقاد بالله يستلزم االعتقاد بالقضاء والقدرّ ،
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خاص ٍة يف علم هذا اإلله ،ومن ث ّم يجب
لو كان هناك إل ٌه للكون فال بد للنفس اإلنسانية من أن تتّصف بطبيع ٍة ّ
وأن تخضع للقضاء والقدر فيطغى الجرب عىل أفعالها وال يبقى للح ّرية مكا ٌن فيها .إذن ،مبا أنّنا تب ّنينا مبدأ الح ّرية
واالختيار ،فال مناص لنا من إنكار وجود الله.
ثانياً :االعتقاد بالله بطبيعة الحال يعني اإلميان به ،واإلميان هو محض تعلّقٍ وتبعي ٍة ،لذا فإ ّن هذا االعتقاد
بكل ٍ
تأكيد يتعارض بالكامل مع ح ّرية اإلنسان وال سيّام أ ّن التعلّق باإلله عاد ًة ما يفوق
يع ّد تقيّدا ً باإلله وهو ّ
بأي أم ٍر آخر.
تعلّق البرشية ّ
وجل ممتزجاً مع روح اإلنسان وكيانه ،لك ّنهم رغم ذلك ال
كام نالحظ فإنّهم يعرتفون بكون التعلّق بالله ع ّز ّ
كل ٍ
قيد مهام كان سنخه.
يع ّدونه كامالً ،بل يقولون إ ّن الكامل الحقيقي يكمن يف تح ّرر اإلنسان من ّ
إن أردنا تحليل ماهية هذه املدرسة الفلسفية ونقد متب ّنياتها الفكرية ،يجدر بنا تسليط الضوء عىل موضوعني
أساسيني كام يأيت:
وجل منافياً لح ّرية اإلنسان ،وهذا القول خاطئ جمل ًة
أ ّوالً :الفالسفة الوجوديون يع ّدون االعتقاد بالله ع ّز ّ
وتفصيالً حيث تط ّرقنا إىل رشحه وتحليله بشكلٍ
مسهب يف كتايب (أسباب النزعة إىل املا ّدية) و(اإلنسان والقدر)
ٍ
حق
فسوا القضاء والقدر
ٍ
بأسلوب عر ٍّيف وليس علمياً ألنهم ال يعرفون تفاصيلهام ّ
وأثبتنا عكسه هناك ،فقد ّ
املعرفة.
ثانياً :ع ّمم الفالسفة الوجوديون بطالن تعلّقات النفس اإلنسانية يف جميع أشكالها عا ّدين إياها تتناىف مع
وجل.
ح ّريته حتّى وإن كان املتعلّق هو الله ع ّز ّ
ألجل تفنيد هذا الرأي نقول :لنأخذ بنظر االعتبار أحد الكائنات التي تسلك مسري ًة تكامليةً ،كالوردة عىل
سبيل املثال .يا ترى كيف تطوي هذه الوردة مسريتها منذ لحظة نشأتها وطوال مراحل من ّوها حتّى بلوغها الح ّد
األعىل من خلقتها؟ من أين جاءت وإىل أين تذهب؟ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الخاليا التي تع ّد األساس يف نشأة
مختلف الحيوانات ،فيا ترى من أين جاءت وإىل تذهب منذ لحظة نشأتها وهي ضعيفة إىل أن تصبح حيواناً قوياً
متكامالً؟ فهل يعقل أنّها تتح ّول من نفسها إىل غريها أو أنّها تسري بنفسها إىل مستقبل نفسها؟
لو قلنا إنّها تتح ّول من نفسها إىل غريها وتسري ق ُدماً يف هذا الطريق ،فهذا يعني أنّها (هي هي) ما دامت ال
عم كانت عليه
تنمو وال تتح ّرك ،ولكن حينام تبدأ بالحركة سوف تصبح غريب ًة عن ذاتها وكأنّها يش ٌء آخر يختلف ّ
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يف بادئ األمر؛ وهذا القول يناظر ما ذهب إليه بعض الفالسفة القدماء الذين ع ّدوا الحركة منشئاً للغريية مبعنى
بكل ٍ
تأكيد .إ ّن بذرة الوردة ونطفة اإلنسان عىل سبيل املثال (هي
خاطئ ّ
التغي والتح ّول ،وهذا الكالم
ٌ
أنّها ذات ّ
هي) منذ اللحظة األوىل لحركتها ومن ّوها إىل أن تبلغ مرتبة الكامل يف الخلقة ،فهي تسري محتفظ ًة بذاتها املعيّنة
وترتسخ كلّام طوت
لها ،أي إ ّن ذاتها عبار ٌة عن حقيق ٍة متواصل ٍة يف البداية والوسط والنهاية ،بل إنّها تستحكم ّ
مسرية الحياة وبلغت املراحل النهائية فيها ألَنها تصل إىل درجة التكامل يف الخلقة.
الكائن الحي يف الواقع يتح ّرك من ذاته الناقصة إىل ذاته الكاملة ،والوردة أيضاً تسلك هذا املسري نحو الكامل
رغم عدم امتالكها شعورا ً ،حتّى لو أنّها امتلكت شعورا ً فليس من املمكن لها أن تكون غريب ًة عن ذاتها وال ّ
شك يف

أنّها كانت ستطوي نفس طريق الكامل ،إذ إ ّن جميع الكائنات تعشق الكامل بفطرتها؛ وقال البعض إ ّن الجامدات
أيضاً تعشق بلوغ هذا الكامل ،وهذا يعني أ ّن جميع الكائنات بشتّى أصنافها تسري نحو تحقيق كاملها النهايئ.
كل كائنٍ بغاي ٍة وكام ٍل نها ٍّيئ ،فالكائنات ال ميكن أن تكون غريب ًة عن ذواتها
استنادا ً إىل الرأي القائل بتعلّق ّ
بتاتاً ،وهذا الكالم يتعارض مع ما ذهب إليه جان بول سارتر؛ بل إ ّن هذه املسرية تجعل الكائنات تتع ّمق أكرث
يف ذواتها؛ لذا لو أ ّن ح ّرية اإلنسان تعني تح ّرره من غايته وكامله وحتّى من ذاته ،فهي ّ
تدل يف هذه الحالة عىل
الغربة عن الذات وح ّري ٍة متضا ّد ٍة مع الكامل اإلنساين .إن ع َد ْدنا ح ّرية الكائنات مبعنى تح ّررها عن ذواتها خالل
مسريتها التكاملية ،فهذا يعني أنّني كإنسانٍ أكرث كامالً من نفيس ،ومن ثم فإ ّن نفيس الناقصة أكرث تح ّررا ً من نفيس
الكاملة؛ وهذه الح ّرية املزعومة يف واقع الحال تجعل اإلنسان غريباً عن ذاته ومج ّردا ً عن الكامل.
املدرسة الوجودية مل متيّز بني التعلّق بالغري والتعلّق بالنفس  -أي التعلّق مبرحل ٍة من مراحل الكامل النفساين -
غريب عن النفس يؤ ّدي إىل مسخها ،ومن هذا املنطلق أكّدت األديان عىل
ونحن نعتقد أيضاً بكون تعلّق النفس بأم ٍر ٍ
رضورة عدم التعلّق باملا ّديات ألنها غريب ٌة عن الذات اإلنسانية وتسفر عن االنحطاط والسقوط إثر تعارضها مع القيم
بكل ما من شأنه األخذ بيد اإلنسان لتحقيق الكامل املنشود لكونه ليس
النبيلة؛ يف حني أنّها دعت إىل رضورة التعلّق ّ
غريباً عن ذاته ،بل هو عني التعلّق بالذات ،وهذا السنخ من التعلّق ال يجعل اإلنسان غريباً عن ذاته وال يؤ ّدي إىل
ضياع قيمه السامية أو عرقلته عن مواكبة الطريق الصحيح ،فهو حينام يتعلّق بغايته يجري قدماً نحوها دون توق ٍّف.

 خطأ املدرسة الوجودية حول عالقة اإلنسان بالله تعاىلوجل يتحقّق بطريقني كام يأيت:
نحن نعتقد بأ ّن تعلّق اإلنسان بالله ع ّز ّ
أ ّوالً :تعلّق اإلنسان بالله تعاىل ليس من سنخ تعلّق األشياء بأم ٍر مغاي ٍر لها ،أي إنّه ال ينىس نفسه حينام يذكر
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ربّه ،ذلك ألن املعلول متق ّوماً بالعلّة الفاعلة املوجدة له ،بل إ ّن هذه العلّة أقرب إىل نفسه من نفسه ذاتها،
جل شأنه يف كتابه الكريمَ « :ونَ ْح ُن أَ ْق َر ُب إِلَ ْي ِه
وهو ما ت ّم إثباته يف الفلسفة اإلسالمية بأوضح برهانٍ ؛ وقال البارئ ّ
ِم ْنك ُْم» [[[،مبعنى أ ّن الله تعاىل يعلم مبا يجول يف باطن اإلنسان أكرث من علم اإلنسان نفسه ألنّه أقرب إىل روحه
أي يش ٍء آخر لك ّن القرآن الكريم
منه ،وهذا الوصف يف غاية الروعة إذ ّ
كل إنسانٍ ي ّدعي بأنّه أقرب إىل نفسه من ّ
أي يش ٍء آخر ،ذلك أل ّن الله أكرث قرباً لذوات الكائنات
تح ّداه وأكّد عىل أ ّن الله سبحانه أقرب إىل نفسه منه ومن ّ
من الكائنات نفسها فهو ذات الذات؛ وهذا املوضوع بطبيعة الحال هو أحد املباحث التي تطرح للبحث يف أعىل
[[[
مستويات البحث العلمي.
وخارج عنها ال
«داخل يف األشياء ال باملامزجة،
ٌ
وروي عن أمري املؤمنني  Aقوله يف وصف الله تبارك شأنه:
ٌ
[[[
باملباينة» [[[،وروي عنه أيضاً« :لَ ْي َس ِف َاالشْ َيا ِء ِب َوالِجَ ،و َال َع ْن َها ِبخَارِج».
ثانياً :القرآن الكريم أكّد عىل رضورة تعلّق بني آدم بالله تعاىل بوصفه الكامل النهايئ ملسرية جميع الكائنات
ومبا فيها اإلنسان الذي ال محيص له من سلوك هذا الطريق؛ ومن هذا املنطلق فإ ّن تعلّق اإلنسان بربّه يعني
تعلّقه بكامل ذاته حاله حال تلك البذرة التي تسري نحو الكامل يف مراحل عديدة ،أي إنّه يسري من مرحلة النفس
الناقصة إىل مرحلة النفس الكاملة.
إذن ،من الخطأ مبكانٍ مقارنة الله سبحانه وتعاىل بسائر األشياء ومن ث ّم ع ّد اإلنسان أنه يغفل عن نفسه
ويتوقّف عن مسريته التكاملية حينام يتعلّق بربّه.

 معرفة النفس ومعرفة الله تعاىلالله العزيز الحكيم أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد ،لذا فإ ّن معرفته هي عني معرفة النفس ،ومن ثم فمن عرف
نفسه فقد عرف ربّه؛ أي إنّه من املستحيل أن يعرف اإلنسان نفسه ح ّقاً من دون أن يعرف الله سبحانه.
وقد أكّد القرآن الكريم عىل هذه الحقيقة يف اآلية املباركةَ « :و َل تَكُونُوا كَالَّ ِذي َن ن َُسوا اللَّهَ َفأَن َْساه ُْم أَنْف َُس ُه ْم
[[[  -سورة الواقعة ،اآلية .85
[[[ -المعارف اإلسالمية التي أفاضها الله سبحانه وتعالى على البشرية قبل أكثر من  1400سنة سوف تعجز البشرية عن اإلتيان بمثلها حتّى
بعد  1400سنة أخرى ،بل من المستحيل أن تأتي بمثلها مطلقاً.
[[[  -المولى مح ّمد صالح المازندراني ،شرح أصول الكافي ،ج  ،5ص .121
[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .186
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ُأو َل ِئكَ ه ُُم ا ْلف ِ
َاسقُونَ » [[[.نستلهم من هذه اآلية أ ّن معرفة النفس مرهون ٌة مبعرفة الله سبحانه وتعاىل ،فالذي
بكل ٍ
تأكيد تدحض ما جاء
جل شأنه سوف يغفل عن نفسه التي بني جنبيه؛ وهذه النظرية القرآنية ّ
يعرض عنه ّ
به أتباع املدرسة الوجودية الذين يقولون إ ّن اإلنسان حينام يؤمن بالله فهو يتمكّن من معرفة ربّه لكن يف نفس
ظل معرفة
الوقت يصبح جاهالً بذاته! يف حني أ ّن القرآن الكريم يع ّد أ ّن معرفة النفس الحقيقية ال تتحقّق إال يف ّ
الرب الجليل ،وهذه الرؤية تُعد واحد ًة من أسمى وأرقاها النظريات املعرفية.
ّ
القرآن الكريم أكّد يف بعض آياته عىل أ ّن اإلنسان يخرس نفسه أحياناً ،وش ّدد عىل أ ّن الخارس الحقيقي هو
ليس من خرس ماله أو ح ّريته أو مكانته االجتامعية ،بل هو من خرس نفسه .فاإلنسان حينام يخرس نفسه سوف
حق معرفتها فسوف يفوز بالنعيم األزيل.
يفقد ّ
كل يش ٍء ،ولك ّنه إن فاز بها وعرفها ّ
يا ترى ما الحكمة من العبادة؟ لإلجابة عن هذا السؤال نقول إ ّن الحكمة من العبادة هي التفات اإلنسان إىل
حق املعرفة بذلك املعنى الذي أكّد عليه الكتاب الحكيم ،وهذا املعنى العميق ال ميكن
نفسه والتع ّرف عىل كنهها ّ
ٍ
ألحد إدراكه إال إذا ات ّخذ اإلسالم ديناً ،فابن العريب الذي تط ّرق إىل بيان كيفية معرفة اإلنسان لنفسه وتبعه يف ذلك

تالمذته من أمثال املولوي الرومي ،قد اعتمدوا عىل النظريات اإلسالمية األصيلة واستلهموا تعاليمها من القرآن
الكريم بعد ستّة قرونٍ من نزوله ،لذا فإنّهم سبقوا الفالسفة املحدثني يف معرفة الحقيقة وبلغوا أرفع الدرجات يف
املعرفة قبل أكرث من سبعة قرونٍ خلت .لقد أكّد هذا العامل املسلم وأتباعه عىل أ ّن معرفة النفس ال ّ
تنفك بتاتاً
كل من زادت معرفته بنفسه اشت ّدت روحه ق ّو ًة أكرث من
وجل ،وأ ّن الروح تعني املعرفة ،لذا ّ
عن معرفة الله ع ّز ّ
رس يف كون روح اإلنسان أقوى من روح الحيوان؛ وعىل هذا األساس تد ّرجوا يف بيان املعرفة إىل
غريه ،وهذا هو ال ّ
أن قالوا بأ ّن اإلنسان ال يتمكّن من معرفة نفسه ح ّقاً ما مل يعرف ربّه.
بنا ًء عىل ما ذكر نر ّد عىل أتباع النزعة الوجودية الذين ع ّدوا جميع التعلّقات متعارض ًة مع ح ّرية اإلنسان،
كل أم ٍر تتعلّق به النفس اإلنسانية من شأنه أن يكون حائالً أمام ح ّريتها باستثناء التعلّق بالله
بالقول :نعمّ ،
تعاىل لكونه عني تعلّقها بذاتها ،ومن ثم فهو يسوقها نحو مرتبة الكامل؛ لذا فهي ال تنال ح ّريتها الحقيقية إال
يف رحاب هذا التعلّق الرضوري .إ ّن معرفة الله ترتت ّب عليها معرفة النفس ،وكلّام انرصف اإلنسان إىل عبادة ربّه
حق املعرفة؛ وبهذا
وواظب عىل ذكره أش ّد املواظبة ،سوف يتق ّرب إليه أكرث ومن ث ّم يتمكّن من معرفة كنه نفسه ّ
ٍ
درجات عرفاني ٍة راقي ٍة ،فقبل خمسني عاماً ّ
توف آية الله املريزا جواد
الطريق السالك تس ّنى لبعض الصلحاء بلوغ
املليك التربيزي تلميذ العارف الكبري واملتّقي الشهري آية الله حسني قيل الهمداين ،ويف تلك اآلونة د ّون بعض
[[[  -سورة الحشر ،اآلية .19
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الكتب الق ّيمة تح ّدث يف أحدها عن معرفة النفس وذكر كيف متكّن من بلوغ هذه الدرجة الرفيعة من العرفان
الحقيقي ،وقال ّإن أعرف شخصاً[[[ متكّن من معرفة نفسه أل ّول م ّر ٍة عن طريق عامل الرؤيا وبقيت لديه هذه
املعرفة يف عامل اليقظة .بعد ذلك تط ّرق إىل رشح وتحليل هذه الحالة النفسانية وع ّد معرفة النفس الحقيقية
متف ّرع ًة عىل معرفة الله سبحانه وتعاىل وأنّها ال تتحقّق إال عىل ضوء الخلوص يف العبادة؛ وعىل هذا األساس لو
عام فهو ال يتمكّن مطلقاً من بلوغ املعرفة الحقيقية بنفسه.
أ ّن أحد علامء النفس زاول مهنته أللف ٍ
يل بن أيب طالب  Aله كال ٌم هو الغاية يف الروعة عىل هذا الصعيد ،حيث قال:
س ّيد البلغاء وأمري البيان ع ّ
ماال فهو يجهد نفسه بحثاً عنه
أضل نفسه فال يطلبها؟!» [[[.اإلنسان حينام يفقد ً
«عجبت ملن ينشد ضالّته وقد ّ
وسعياً وراء تحصيله يف عني غفلته عن أنّه أضاع نفسه ومل يبحث عنها؛ فيا ترى لـِ َم ال يش ّمر عن ساعديه بحثاً عن
أي خرسانٍ آخر.
نفسه؟ أال يعلم بأنّه أضاع أمثن يش ٍء؟ لذا فإ ّن خرسان النفس أسوأ من ّ

شبهات وردو ٌد
ٌ
 قال الوجوديون إ ّن اإلميان بالله تعاىل يسفر عن تجاهل القيم اإلنسانية.غريب عليها ينجم عنه نسيان اإلنسان لقيمه الذاتية ،يف حني
 نقول يف الر ّد عليهم :انغامس النفس يف أم ٍرٍ
الرقي يف
أن انغامسها مبا هو عني ذاتها وغايتها وكاملها يع ّد سبباً يف إحياء قيمها؛ لذلك نجد الذين يرتقون سالمل ّ
العبودية ميتلكون أقوى وأرسخ القيم اإلنسانية ،ومن ثم تتنامى يف أنفسهم مبادئ العقل واملحبّة واالقتدار والع ّزة
الحق تعاىل شأنه.
والكرامة واالنخراط مع الناس أكرث من غريهم ،أل ّن هذه املرتكزات هي املظاهر الحقيقية لذات ّ
سبب لتوقّفه عن الحركة.
 وقالوا أيضاً إ ّن تعلّق اإلنسان بالله تعاىل ٌوجل كالشجرة التي تشغل مساح ًة محدودةً ،أي إ ّن
 نقول يف الر ّد عليهم :لقد تص ّور هؤالء أ ّن الله ع ّز ّاإلنسان من خالل تعلّقه به يكون قد ربط مصريه بأم ٍر محدو ٍد يقيّده يف نطاقٍ ضيّقٍ ؛ لذلك نقول لهم إ ّن البارئ
جل وعال هو حقيق ٌة ال متناهيةٌ.
ّ
بغض النظر عن مساحته ،فهذا املكان بطبيعة الحال قي ٌد
قد يح ّدد نطاق حركة اإلنسان أحياناً يف مكانٍ ّ ٍ
معي ّ
ٍ
حينئذ من
له مهام كان واسعاً ،حتّى وإن بلغ مئات الفراسخ ،فحتّى إن متكّن من بلوغ آخر نقط ٍة فيه ال ب ّد له
[[[  -هذا العالم الف ّذ يتحدّث عن نفسه ولك ّنه قال (إنّي أعرف شخصاً).
[[[  -عبد الواحد اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،الحكمة رقم .4658
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التوقّف عن الحركة ،إال أنّه يف الطريق الذي ال تح ّده حدو ٌد يسري بال توق ٍّف لعدم وال يوجد يش ٌء يحول بينه وبني
مقصده ،ومن ثم سوف يبلغ كامله املنشود .الله تعاىل ال حدود له ،ولو أ ّن أكمل بني آدم وعىل رأسهم النبي
الخاتم sساروا نحوه إىل األبد فسوف ال يبلغون نقطة نهاي ٍة له ،فهو غري متنا ٍه واإلنسان حينام يصل إىل درجة
الخاصة به ال بربّه.
الكامل فهو يبلغ هذه املرتبة الكاملية
ّ
 هناك بحثٌالنبي sمن حيث فائدتها ونتائجها لكونها تعني
ٌ
مطروح للنقاش بني العلامء حول الصالة عىل ّ
كامل وبلغ أرقى الدرجات ،لذا ال فائدة من
طلب الرحمة والخري له من الله تعاىل ،إذ يقول بعضهم إنّه إنسا ٌن ٌ
الصالة عليه.
وجل آناً فآناً ،ولو أنّه بقي إىل األبد يطوي
النبي األكرم sأيضاً يسري نحو الله ع ّز ّ
 نقول يف الر ّد عليهم :إ ّن ّهذا الطريق فهو ال يتوقّف أل ّن هذا الطريق ال ح ّد له وال نهاية .إذن ،التعلّق بذات الله تعاىل ال تجعل صريورة
اإلنسان تتح ّول إىل كينون ٍة.

هدف أو وسيل ٌة؟
 هل الكاملٌ
أحد األخطاء الب ّينة التي وقع فيها أتباع النزعة الوجودية أنّهم عجزوا عن التمييز بني الهدف والوسيلة.
الح ّرية تع ّد وسيل ًة للكامل وليست هدفاً له ،فغاية اإلنسان ليس أن يكون ح ّرا ً ،ولك ّنه يجب أن يتمتّع بالح ّرية
املتجسد يف الكامل املنشود .الح ّرية يف الواقع تعني االختيار وهي التي مت ّيز اإلنسان عن
ليبلغ هدفه الحقيقي
ّ
سائر الكائنات ،فهو قاد ٌر عىل اختيار طريقه بنفسه ،وهذا يعني أنّه قاد ٌر عىل اختيار ماهية نفسه بنفسه.
إذن ،اإلنسان ح ٌّر ومختا ٌر ،ولكن هل أ ّن ح ّريته يف االختيار تعني أنّه بلغ درجة الكامل؟ أو تعني أنّه ح ٌّر يف
اختيار كامله؟ ال ّ
شك يف أ ّن اإلنسان له القابلية عىل بلوغ أرقى درجات الكامل وأرفع املقامات باالعتامد عىل
ح ّريته ،كام أنّه قد يسقط إىل أدىن الدرجات ويستق ّر مع أسفل السافلني.
رشا ً ،وهذا يعني أ ّن اإلنسان ميتلك درج ًة من العلم
الكائن املختار مطلق العنان يف أفعاله سوا ٌء كانت خريا ً أو ّ
ويسيها ،لذلك قال البارئ ع ّز
والبلوغ يف عامل الطبيعة خالفاً لسائر الكائنات التي هي بحاج ٍة إىل من يرشدها ّ
كامال ،وإنّا هي
السب َِيل إِ َّما شَ ا ِكراً َوإِ َّما كَفُوراً» [[[.الح ّرية بح ّد ذاتها ال تع ّد ً
ّ
وجل يف كتابه الكريم« :إِنَّا هَدَ يْ َنا ُه َّ
مج ّرد وسيل ٍة لبلوغه ،وهذا يعني أ ّن اإلنسان ما مل يكن ح ّرا ً فهو ليس قادرا ً عىل تحصيل هذه الدرجة الرفيعة ،كام
[[[  -سورة اإلنسان ،اآلية .3
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رصفاته  -عاج ٌز عن تحقيق ذلك .إذن ،الح ّرية هي وسيل ٌة للكامل وليست هدفاً له.
أ ّن الكائن ّ
املسي  -املجرب يف ت ّ
وكذا هو الحال بالنسبة إىل مت ّرد اإلنسان عىل األوامر ،فقد قال الوجوديون إ ّن اإلنسان له الح ّرية يف التم ّرد ألنه
يحق له التح ّرر من جميع قيود الجرب وعدم السري يف ظلّه ،وعىل هذا األساس
رصفاته ،ومن ث ّم ّ
مطلق العنان يف ت ّ
كل يش ٍء.
ألي أم ٍر كان بحيث يعارض ّ
ع ّدوا التم ّرد سنخاً من الكامل ،وزعموا أ ّن اإلنسان الح ّر هو من ال يخضع ّ
توصلوا إليها عىل هذا األساس تسفر عن حدوث فوىض؛ إذ
مبا أ ّن هؤالء ع ّدوا التم ّرد ذا قيم ٍة ذاتي ٍة ،فالنتائج التي ّ
إ ّن املدرسة الفكرية التي تضفي للتم ّرد قيم ًة ذاتيةً ،من املؤكّد أنّها مدرس ٌة فاشل ٌة وال نجاعة يف مبانيها وال مثرة منها
والتفسخ؛ لذلك حاول جان بول سارتر نفي هذه التهمة عن منظومته الفكرية إال أنّه عجز عن ذلك.
سوى الفوىض
ّ
ٍ
وأ ّما املدرسة اإلسالمية فقد ع ّدت اإلنسان قادرا ً عىل الطاعة والتم ّرد يف آنٍ
واحد ،وأكّدت عىل أ ّن نفسه
مخي يف أن يرتقي بنفسه إىل أعىل مراتب الوجود أو أن
تتسامى عندما يتمكّن من التم ّرد لك ّنه ال ينصاع له ،فهو ّ
يسقط بها يف الحضيض .فهل ميكن ع ّد من كان غري قاد ٍر عىل التم ّرد بأنّه أعىل درج ًة من غريه؟ كال ،ألنّه عاج ٌز
عن التم ّرد من األساس وهذه ليست فضيلةً ،فالكامل يكمن يف قدرة اإلنسان عىل التم ّرد من دون أن ينصاع له،
ٍ
مخي بني الطاعة والتم ّرد يف آنٍ
واحد وأيّهام اختار كان هو امليزة البارزة لشخصيته ،يف حني أ ّن
أي إ ّن اإلنسان ّ ٌ
سائر الكائنات ال متتلك هذه الخصلة ،ومن هذا املنطلق فهي مجرب ٌة عىل أفعالها وال خيار لها.
رشعت له
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التم ّرد بح ّد ذاته ال يعني سقوط اإلنسان يف الهاوية إىل ما ال رجعة ،بل ّ
التوبة التي ميكن ع ّدها طريقاً للكامل أيضاً؛ فالله هو الغفور الرحيم ،ومن الطبيعي أنه ما مل تكن هناك توب ٌة
فال معنى للمغفرة التي هي يف واقع الحال متعلّق ٌة بالتوبة ال بالتم ّرد ،ومعناها الرجوع إىل السبيل الصائب ،وهنا
يتحقّق الغفران الحقيقي؛ وقد روي يف الحديث القديس أ ّن الله تبارك شأنه قال لو أ ّن أهل األرض مل يعصوين،
لخلقت من يعصيني ث ّم يتوب ليك أغفر له .إذن ،التم ّرد بح ّد ذاته ذو قيم ٍة وليس عبثياً.
الح ّرية تعني زوال جميع العقبات والخروج عن دائرة الجرب والخالص من سائر القيود الكامنة يف طريق
سبب لتحقّق الكامل ،فهي
اإلنسان ،لذا فهي تعني قدرته عىل السري يف طريق الكامل وال تعني أنّها بح ّد ذاتها ٌ
مق ّدم ٌة له وليست منطبق ًة عليه؛ لذا يجب عىل الكائن قطع ٍ
شوط من حياته لبلوغ ح ّريته رشيطة أن يكون قد
ولـم يبلغ هذه الدرجة فهو يف الواقع
مخيا ً يف أفعاله وال وجود لعقب ٍة تحول دون مواصلة طريقه بح ّري ٍةّ ،
خلق ّ
يكون قد ات ّخذ أ ّول خطو ٍة يف مسريته التكاملية ،أي إنّه أصبح ح ّرا ً يف اختيار سبيله يف الحياة.
كام ق ّررنا سابقاً ،فأ ّول خطأ وقع فيه أصحاب الفلسفة الوجودية هو ع ّدهم اإلميان بالله تعاىل سبباً لعرقلة
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اإلنسان يف مسريته الح ّرة ،والخطأ الثاين الذي بدر منهم يكمن يف ع ّدهم تعلّق اإلنسان بالله تعاىل كتعلّقه بسائر
مـم يعني انحطاطه وزوال جميع القيم السامية لديه ,أ ّما
األشياء فيودي به إىل الركود والتوقّف عن الحركة ّ
الخطأ الثالث الذي وقعوا فيه فهو تص ّور أ ّن الح ّرية بح ّد ذاتها تعني بلوغ الكامل املنشود يف حني أنّها مق ّدمة
للكامل الحقيقي فحسب.
يا ترى هل أ ّن الح ّرية بح ّد ذاتها تعد كامالً؟ فلوالها ملا متكّن اإلنسان من بلوغ درجة الكامل ،والله تعاىل
بدوره خلق اإلنسان وجعل كامله مرهوناً باختياره ،أي إنّه ح ٌّر يف أن يسلك طريق الكامل أو سبيل االنحطاط؛ لذا
لو كان مجربا ً ملا متكّن من ات ّخاذ أيّة خطو ٍة يف هذا املضامر.

 «الح ّرية» يف املفاهيم اإلسالميةال نرى بأساً يف ذكر بعض التعابري التي ورثناها يف نصوصنا اإلسالمية حول مفهوم الح ّرية ،فاإلسالم ع ّدها
ٍ
عم بادر الناس إىل طرحه حولها،
إحدى األصول السامية يف الحياة البرشية ولكن يف ضمن
دالالت مع ّين ٍة تختلف ّ
أي إنّه ع ّرفها لنا مبعناها األصيل.
اإلمام جعفر الصادق  Aأكّد عىل أ ّن النفس ال يضاهيها يش ٌء سوى الله تعاىل ،فاإلنسان قاد ٌر عىل أن يبيع
وجل ابتغا ًء ملرضاته ،ولك ّنه ال يجد ما يساويها ينب الكائنات قاطبةً.
نفسه لله ع ّز ّ
يل  Aجانباً من مفهوم الح ّرية قائالًَ « :وأَكْ ِر ْم نَف َْسكَ َع ْن ك ُِّل َدنِ َّية
ويف وص ّيته لإلمام الحسن  ،Aوضّ ح اإلمام ع ّ
[[[
اض بِ َا تَ ْب ُذ ُل ِم ْن نَف ِْسكَ ِع َوضاً؛ َو َال تَ ُك ْن َع ْبدَ غ ْ َِيكَ َو َقدْ َج َعلَكَ اللهُ ُح ّراً».
َوإِنْ َسا َقتْكَ ِإ َل ال َّرغَا ِئ ِبَ ،ف ِإنَّكَ َل ْن تَ ْع َت َ
وقال يف موضعٍ آخر لدى بيانه حقيقة العبادة ومراتبها« :إِنَّ َق ْوماً َع َبدُ وا اللهَ َر ْغ َب ًة َف ِتلْكَ ِع َبا َد ُة ال ُّت َّجارَِ ،و ِإنَّ
َق ْوماً َع َبدُ وا اللهَ َر ْه َب ًة َف ِتلْكَ ِع َبا َد ُة الْ َعبِي ِدَ ،وإِنَّ َق ْوماً َع َبدُ وا اللهَ شُ كْراً َف ِتلْكَ ِع َبا َد ُة االَ ْح َرارِ» [[[.الناس يف العبادة
ٌ
أصناف حسب هذا الحديث املبارك ،لذلك منهم من يعبده خوفاً من عقابه وح ّر ناره ،فهذه عبادة العبيد؛ ومنهم
من يفعل ذلك طمعاً يف نعيم اآلخرة وملذّاتها ،فهذه هي عبادة الت ّجار ،حيث قال تعاىل يف كتابه الحكيمَ « :و َم ْن
يُ ِطعِ اللَّهَ َو َر ُسولَهُ يُدْ ِخلْهُ َج َّن ٍ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْح ِت َها ْالَنْ َها ُر» [[[،وقال أيضاًَ « :وفَا ِك َه ٍة ِممَّ يَ َت َخ ُ َّيونَ * َولَ ْح ِم طَ ٍ ْي ِممَّ

[[[  -الشريف الرضي ،نهج البالغة ،الرسالة رقم .31
[[[  -المصدر السابق ،الحكمة رقم .228
[[[  -سورة الفتح ،اآلية .17
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َيشْ َت ُهونَ * َو ُحو ٌر ِع ٌني * كَأَ ْمثَالِ ال ُّل ْؤ ُل ِؤ ا ْل َمكْ ُنونِ » [[[.واآليات يف هذا املجال كثريةٌ .ولكن األفضل هي الفئة الثالثة
التي تعبد الله تعاىل حبّاً به وشكرا ً له ،فال الخوف من النار هو الذي يدعوهم لذلك وال الطمع يف نعيم الج ّنة.
ال ّ
شك يف أ ّن شكر الخالق تبارك وتعاىل يع ّد أحد السبل األصيلة لتشذيب شخصية اإلنسان ،فالضمري الحي
يقيض بهذا الواجب حتّى وإن مل تكن هناك ج ّن ٌة وال نا ٌر ،ونبيّنا الكريم sقد عبد الله سبحانه شكرا ً حتّى تو ّرمت
قدماه املباركتان من كرثة الركوع والسجود ،لذلك قالت له عائشة :يا رسول الله ،لـِ َم ت ُتعب نفسك وقد غفر الله
[[[
لك ما تق ّدم من ذنبك وما تأخّر؟! فأجابها« :يا عائشة ،أال أكون عبداً شكوراً؟!»
ٍ
أصناف ،فمنهم عبي ٌد ومنه ٌم ت ّجا ٌر ،وأفضلهم األحرار ،واإلمام عيل  Aأكّد عىل
إذن ،الناس يف العبادة ثالثة
وجل طمعاً يف جن ٍة وال خشي ًة من نارٍ ،بل يعبدونه من منطلق اعتقادهم
أ ّن الصنف الثالث ال يعبدون الله ع ّز ّ
أهل للعبادة[[[.
بأنّه ٌ

 أصالة اإلنسانحاول أتباع املذهب الوجودي إثبات أصالة اإلنسان وترسيخها يف أذهان الناس عىل ضوء النزعة املا ّدية ،وقد
تب ّنوا فكر ًة كانت مطروح ًة قبل ذلك [[[،وهي تختلف عمّ تب ّناه الحكيم ابن سينا وأمثاله من فالسفة املرشق من
ٌ
معقول؛ وهو بصورتيه
وخري
خري
محسوس ٌ
مبادئ وأصول فلسفية ،كالقول بوجود منطني من الخري [[[،إذ هناك ٌ
ٌ
يعني تلك األشياء املا ّدية واملعنوية التي يرغب اإلنسان يف تحقيقها.
الوجوديون حينام يتط ّرقون إىل املنفعة فهم يقصدون منها الجانب املا ّدي أحياناً ،ورمبّا يرومون منها الجانب
ٌ
محسوس ،واإلنسان بدوره مج ٌرب عىل
معقول لك ّن الطعام خ ٌري
املعنوي أحياناً أخرى ،حيث يقولون إ ّن العلم خ ٌري
ٌ
السري نحو ما يراه خريا ً بشعوره الباطني ،أي إنّه يروم تحقيق الخري من منطلق دواعيه الفطرية .لو سألناهم عن
املعيار الذي يح ّدد الخري ،ألجابوا بأ ّن الكامل هو املعيار يف ذلك؛ وهذا يعني أ ّن الخري يجب وأن يضمن لإلنسان
بلوغ مراتب الكامل.
[[[  -سورة الواقعة ،اآليات  20إلى .23
[[[  -مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج  ،2ص .95

[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص  / 314 - 312ج  ،13ص  / 274 - 273ج  ،5ص 160؛ مرتضى مط ّهري ،آشنائي
با قرآن (باللغة الفارسية) ،ج  1و  ،2ص 118 - 115؛ مرتضى مط ّهري ،انسان كامل (باللغة الفارسية) ،ص .354 - 331
[[[  -هذه الفكرة كانت مطروح ًة سابقاً من قبل الفيلسوف فريدريش هيجل ،وهذا يعني أ ّن أتباع النزعة الوجودية حالهم حال الماركسية
ٍ
بضرس قاطعٍ إ ّن فلسفة هيجل هي الصورة الحقيقية للفلسفة األوروبية.
من حيث االعتقاد بالفكر المادّي؛ لذا يمكن القول
[[[  -الخير ّ
يدل على تلك اإلرادة التي تنبع من عمق الذات اإلنسانية.
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كل ما سواها من حقائق غيبية ،وعىل
الفلسفة الغربية تق ّيد الحقيقة باألمور املحسوسة فحسب وترفض ّ
هذا األساس ال ميكنها أن تع ّد الخري عىل منطني ،فالذين يع ّدون الخري ما ّدياً ومعنوياً ال ب ّد من أن يعتقدوا بوجود
الحقائق املا ّدية والغيبية عىل ح ٍّد سواء ،ومن ث ّم يجدون أنفسهم مرغمني عىل القول بأ ّن عامل الوجود متق ّو ٌم عىل
[[[
مرتبتني من الحقائق.
اإلنسان بطبيعته املا ّدية يبحث عن الخري املا ّدي ،وبطبيعته املعنوية يبحث عن الخري املعنوي؛ وهو يف كال
الحالتني باحثٌ عن الخري مبا هو خري ،فإن بادر إىل البحث عن العلم فهو يف هذه الحالة يروم بلوغ حقيق ٍة تتمثّل
ٍ
ٍ
تتجس ٍد يف خريٍ
محسوس.
يف خريٍ معقو ٍل ،وإذا بدأ يبحث عن املال فهو
حينئذ يبحث عن حقيق ٍة ّ
النمط الفكري الذي تب ّناه الفالسفة الغربيون متحور يف أساسه حول كون الحقائق ما ّدي ًة محسوس ًة فحسب،
ومن هذا املنطلق قالوا إ ّن اإلنسان إ ّما أن يكون باحثاً عن الخري  -املنفعة املا ّدية  -وإ ّما أن يبحث عن يش ٍء ال
وجود له وال يعدو كونه مج ّرد مبدأ معنوي؛ وحينام سادت البحوث الفلسفية حول املنافع املا ّدية واملعنوية
يف أوروبا واجهت الفلسفة البرشية بأرسها انحرافاً كبريا ً بعد أن ع ّدوا الحياة اإلنسانية مج ّرد مضام ٍر يجول فيه
عم ال خري فيه ،لك ّن
ّ
البرش لتحقيق منافع ما ّدية ،وقالوا إ ّن العقل يحفّز اإلنسان عىل طلب الخري ويأمره
بالتخل ّ
يتنصل عن حكم العقل ويلهث وراء تلك األمور التي ال خري فيها ،وهذا التضا ّد هو حقيق ٌة موجود ٌة
اإلنسان أحياناً ّ
لدى بعض بني آدم .اإلنسان برأيهم ال يحقّق من وراء عناده أيّة نتيج ٍة إيجابي ٍة ،أي إ ّن هذا العناد ال خري فيه؛
ولكن هل ميكن ألحد ا ّدعاء أ ّن جميع أفعال اإلنسان تتطابق مع حكم العقل؟!
ع ّد الفالسفة الغربيون تلك األعامل املعنوية مج ّرد مبادئ وقيم ومل يع ّدوها خريا ً ،لذلك أصبحوا يف حري ٍة من
أمرهم حول وضع تفسريٍ لها ألن اإلنسان يسعى وراءها باختياره رغم خروجها عن نطاق الخري بزعمهم ،فهو
بكل ٍ
تأكيد ،فهل هناك من ي ّدعي أن الجامل ليس خريا ً؟!
باطل ّ
برأيهم يجب أن يكون ما ّدياً محسوساً .رأيهم هذا ٌ
معنوي وليس ما ّدياً ،فهو ال حجم له ،أي إنّه ال ميأل العني بحجمه املا ّدي .وهل ميكن القول إ ّن
إ ّن الجامل أم ٌر
ٌّ
الفضيلة أم ٌر ما ّد ٌّي؟! واألمثلة يف هذا الصدد كثرية.
بعد أن طرحوا هذه املسائل بصفتها أمورا ً غري معقول ٍة وجدوا أنفسهم يف مأزقٍ من حيث إقناع املجتمع
أوهام ال حقيقة لها؟! وهذا التشكيك
برأيهم حولها ،إذ كيف ميكنهم تلقني الناس بأ ّن القيم املعنوية مج ّرد
ٍ
كل أم ٍر ال
مياثل ما ذهب إليه كبار فالسفتهم من أمثال نيتشه ،إذ ع ّدوا املنفعة هي الحقيقة فحسب وأنكروا ّ
نفع ما ّد ٍّي فيه وزعموا أ ّن العقل يرفض تلك األمور التي ال يحقّق اإلنسان منها منافع ما ّدية؛ ومن الطبيعي أن
[[[  -المراد هنا تلك المرتبتان اللتان ترتبطان باإلنسان.
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رصح بها من دون وجلٍ والذي مل يكن
الفالسفة الغربيني ّ
فسوا هذه املسألة بأساليب مختلفة ،فالجريء منهم ّ
بأسلوب آخر ،ومنهم من قال إ ّن القيم بلغت درجة
ميتلك الحرأة الالزمة التّف عىل املوضوع وراح يلق ّنه للناس
ٍ
الحل فع ّدوا القيم تختلف عن الحقائق من حيث كونها
التكامل ،والوجوديون بدورهم تص ّوروا أنّهم وجدوا ّ
مخلوق ًة  -مصنوعة  -وليست من سنخ األمور التي يتمكّن اإلنسان من اكتشافها [[[.األمور التي ميكن اكتشافها
يراد منها تلك القضايا الحقيقية التي يتمكّن اإلنسان من التع ّرف عليها عن طريق العقل والعلم واالستدالل؛ يف
مسبق.
حني القيم تعني تلك القضايا التي يخلقها اإلنسان بنفسه بحيث مل يكن لها وجو ٌد
ٌ
هذه هي خالصة رأي الوجوديني بالنسبة إىل القيم واملبادئ األصيلة ،لذا غالباً ما يراود أذهان الناس السؤال
اآليت :ما املقصود من أن اإلنسان هو الذي يخلق القيم؟ لإلجابة عن هذا السؤال قيل :املراد من القول بأ ّن اإلنسان
هو الذي يخلق القيم هو أنّه بطبعه يع ّد بعض املسائل من سن ٍخ ٍ
واحد ،كاإليثار واألثرة حسب تعبري العرب،
ومثل العدل والظلم؛ فهام متساويان بح ّد ذاتيهام لك ّن اإلنسان يضفي القيمة السامية عىل العدل ومن ث ّم مييس
مختلفاً عن الظلم من حيث كونه ذا قمية .كام نالحظ فاإلنسان هو الذي جعل العدل واحدا ً من القيم السامية
مثلام جعل اإليثار أرجح من األثرة ،وما إىل ذلك من أمثل ٍة أخرى ال حرص لها .جميع املفاهيم املتضا ّدة برأي
الوجوديني كانت متساوي ًة يف أساسها ،إال أ ّن اإلنسان هو الذي ر ّجح بعضها عىل ٍ
بعض ،فقد ع ّد العدل أفضل من
الظلم والصدق أفضل من الكذب واألمانة أفضل من الخيانة.
نحن أيضاً نطرح السؤال نفسه عىل الوجوديني ،فنقول :ما املقصود من كون اإلنسان هو الذي يخلق القيم؟
ميكن القول أحياناً إ ّن اإلنسان يخلق القيم من خالل إضفائه حقيق ًة عىل أم ٍر مل بحيث تكن موجود ًة فيه سابقاً،
تغيت ،وهو يف هذه الحالة بطبيعة الحال ال يخلقه؛ فاإلنسان قاد ٌر عىل
أي إ ّن األمر نفسه موجو ٌد لك ّنه هيئته ّ
صناعة أشياء ما ّدية عرب تحويرها أو تركيبها مبختلف الفنون واملهارات التي ميتلكها فيضفي عليها صور ًة أخرى؛
والوجوديون بدورهم متّفقون معنا هنا عىل أ ّن تغيري الشكل والصورة واملا ّدة ال ميكن ع ّده خلقةً .إذن ،القول
باطل جمل ًة وتفصيالً؛ وحتّى
بأ ّن اإلنسان صنع القيم مبعنى أنّه خلقها وأضفى عليها حقيق ًة وجوديةً ،هو كال ٌم ٌ
كتاب ت ّم تأليفه في هذا الصدد تحت عنوان (نقاش المدّعي) يتض ّمن معلومات ها ّمة ،ونقل مؤلّفه كالماً ألحد رموز الفلسفة
[[[ -هناك ٌ
الغربية حول الفكر الماركسي ،اذ قال إ ّن الماركسيين أجروا لقا ًء معه لك ّنهم ح ّرفوا كالمه ونسبوا إليه ما لم يذكر .بعد ذلك بادر هذا
الفيلسوف إلى تدوين مقال ٍة أهان فيها من أجرى معه اللقاء أش ّد إهانةً ،ث ّم قام بنشر اللقاء الحقيقي غير المح ّرف .هذا الكتاب مؤلف من
جزئين ،أحدهما حول قيمة الحياة والتكامل ،واآلخر يتض ّمن مقاطع من الشعر الحر .هناك أسئلة عجيبة في ضمن اإلشكاالت المطروحة في
الحل
كل شي ٍء وال ت ّرى حالً لإلنسان سوى االنتحار ،وهو يرى هذا ّ
هذا الكتاب ،ومؤلّفه في بادئ األمر دافع عن الفلسفة اإلنكارية التي تف ّند ّ
لآلخرين لك ّنه ال يطبّقه على نفسه؛ فيا ترى لماذا يدعو اآلخرين لالنتحار وهو ال يفعل ذلك؟! وبعد ذلك يحاول نقض هذه النظرية ويسلك
مسلك الفالسفة الوجوديين بعد أن أدرك عقم الفلسفة الماركسية ،لذلك قال إ ّن القيم هي مج ّرد مسائل مخلوقة وليست من سنخ المسائل
التي يمكن اكتشافها.
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لو افرتضنا أنّه أراد إضفاء حقيق ٍة عىل األمور املعنوية ،فالسؤال اآليت يطرح نفسه :هل أ ّن املعنوية بح ّد ذاتها
موجود ٌة أو غري موجود ٍة؟ هؤالء يقولون إ ّن املعنوية ال حقيقة لها  -أي إنّها غري موجود ٍة  -ونحن نر ّد عليهم
بالقول :كيف ميكن لإلنسان إضفاء حقيق ٍة عىل أم ٍر ال وجود له وليس من شأنه أن ينزل يف حيّز الحقيقة؟!
توافقي ،فالكادر التعليمي يف إحدى
خالق هو يف الحقيقة اعتبا ٌر ،واالعتبار هو أم ٌر
القول بأ ّن اإلنسان ٌ
ٌّ
املدارس عىل سبيل املثال ال ميكنه مزاولة عمله الجامعي بشكلٍ منسجمٍ ما مل تكن هناك إدار ٌة مرشف ٌة عليه
تسي شؤونه وتنظّم أموره؛ وألجل تحقيق هذا الهدف ال ب ّد من قيام هذا الكادر باختيا ٍر أحد أعضائه كمدي ٍر له؛
ّ
وبطبيعة الحال فإ ّن هذا املنصب الذي تواله السيّد املدير مل يكن موجودا ً سابقاً ،بل إ ّن الكادر التعليمي هو الذي
مـم يعني أنّه ليس واقعياً لكون السيّد
ابتدعه  -خلقه  -ومن املؤكّد أ ّن هذا الخلق يع ّد أمرا ً اعتبارياً توافقياً ّ
املدير يتّصف بهذه امليزة يف عامل الذهن واالعتبار ،اذ تح ّول خالل لحظ ٍة من معلّمٍ كسائر أعضاء الكادر التعليمي
ٍ
مرشف عىل زمالئه؛ لذا فهو يف عامل الواقع  -األمر نفسه  -ليس سوى ذلك اإلنسان السابق الذي كان
إىل مدي ٍر
فتول منصب اإلدارة هو مج ّرد ٍ
عقد جامعي واعتبا ٍر ٍ
بحت ال غري ،والهدف منه يكمن يف تحقيق املصلحة
معلّامًّ ،
الجامعية ،فهو أم ٌر مس ّو ٌغ من داعي املنفعة .إذن ،هذه هي حدود قدرة البرش عىل الخلقة.
بنا ًء عىل ما ذكر فغاية ما ّ
يدل عليه الرأي القائل بأ ّن اإلنسان يخلق القيمة املعنوية لألشياء ،هي عدم حقيقة
تلك األمور التي نع ّدها قيامً ،أل ّن اإلنسان هو الذي أضفى عليها هذا االعتبار ،وإال فهي بح ّد ذاتها ال قيمة لها.
جل جهودهم بغية نفي األصالة وع ّدوا القيم مج ّرد أمو ٍر تص ّوري ٍة متّفقٍ عليها،
بذل الفالسفة الغربيون ّ
ولك ّنهم غفلوا عن أ ّن ما يت ّم االت ّفاق عليه يتعلّق بالوسائل فقط يف حني الهدف ليس من شأنه أن يدخل يف ضمن
ذلك .مثالً يقال إ ّن العملة النقدية ذات قيم ٍة اعتباري ٍة خالفاً للذهب الذي هو ذو قيم ٍة حقيقي ٍة ألنه يدخل يف
شحيح ومث ٌني بح ّد ذاته ال باعتباره؛ فقيمة العملة النقدية محدود ٌة بالرقم املد ّون
كثري من الشؤون الحياتية وألنّه
ٌ
عليها وقد أُجيز استبدالها بالذهب بغية تحقيق ٍ
معيٍ ،اذ أضفينا هذا االعتبار املايل لها ألجل تيسري عملية
هدف ّ
التبادل التجاري .إذن ،العملة النقدية ال قيمة لها بح ّد ذاتها وال تختلف عن أيّة ورق ٍة أخرى إن كانت ورقيةً ،كام
أنّها ال تختلف عن أيّة قطع ٍة معدني ٍة أخرى إن كانت معدنيةً؛ لك ّنها من حيث االعتبار ذات قيم ٍة مح ّدد ٍة مد ّون ٍة
عليها ،فهي مج ّرد وسيل ٍة لتحقيق ٍ
معيٍ.
هدف ّ
باطل؛
إذا ع َد ْدنا املبادئ اإلنسانية األصيلة مخلوق ًة من قبل البرش عىل نحو الخلقة الحقيقية ،فهذا الكالم ٌ
أل ّن ما يوجده اإلنسان من مبادئ وقيم يكون عىل نحو إضفاء اعتبا ٍر عىل بعض القضايا بصفتها وسائل يرام
ٍ
منها تحقيق أهداف مع ّينة ،إذ ليس من شأنها أن تكون أمورا ً اعتباري ًة وهدفاً يف آنٍ
واحد ،فاإلنسان ال ميكنه

إضفاء اعتبا ٍر عىل أحد األمور ومن ث ّم ي ّدعي أنّه ٌ
هدف ألن فعله هذا يشابه عبدة األوثان من العرب الذين كانوا
[[[
يصنعون آلهتهم بأيديهم ،وقد وبّخهم القرآن الكريم يف قوله تعاىل« :ق ََال أَتَ ْع ُبدُ ونَ َما تَ ْن ِح ُتونَ ».
الهدف يف الحقيقة أعىل مرتب ًة مـن االعتبارات التي مينحها اإلنسان لبعض القضايا مهام كان سنخها ،ألنه
يسعى إىل تحقيقه ،ومن البديهي أ ّن األمر الذي يضفي عليه اعتبارا ً بالتوافق مع اآلخرين هو أدىن مرتب ًة من تلك
األهداف السامية.

 فطرية املبادئ اإلنسانيةحل ملا ذكر يف املبحث السابق سوى ع ّدنا املبادئ اإلنسانية أمورا ً فطريةً ،أي إنّها حقائق معقولة
ال ميكن وضع ٍّ
يتح ّرك اإلنسان نحوها نظري حركته نحو الخري املا ّدي؛ وهذه هي الفرضية الوحيدة التي ميكن عىل أساسها تص ّور تكامل
اإلنسان ،فلو ج ّردناه من هذه املبادئ السامية سوف تنتفي إنسانيته .القيم عىل هذا األساس هي الخري الحقيقي ،ومن
نقسم أهداف اإلنسان يف الحياة إىل منافع وقيم ومن ثم نقوم بتجريد القيم من فائدتها بداعي أنّها
ث ّم ال صواب ألن ّ
رضب من الجنون؛ ولكن حتّى وإن قيل إنّه جنونٌ ،فهو
أمو ٌر عبثي ٌة ال تنسجم مع حكم العقل وع ّد السعي وراءها سوى ٍ
[[[
ورضوري.
ممدوح
ٌّ
ٌ

[[[  -سورة الصافّات ،اآلية .95
[[[  -مرتضى مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .546 - 541
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	 29.بول فوليك ،فلسفه عمومي يا ما بعد الطبيعه (باللغة الفارسية)
	 30.ألربت إينشتاين ،دنيايي كه من مي بينم (باللغة الفارسية)
	 31.برتراند راسل ،جهان بيني علمي (باللغة الفارسية)
	 32.برتراند راسل ،جهاين كه من مي شناسم (باللغة الفارسية)
	 33.فيليسيان شاالي ،رسمايه داري وسوسياليسم (باللغة الفارسية)
	 34.محمود صناعي ،آزادي فرد وقدرت دولت (باللغة الفارسية)
	 35.بول فوليك ،اگزيستانسياليسم (باللغة الفارسية)
	 36.بول فوليك ،ما بعد الطبيعة (باللغة الفارسية)
	 37.العالمة الطربيس ،مجمع البيان
	 38.مح ّمد باقر املجليس ،بحار األنوار
	 39.عوايل اللئايل
	 40.تفسري الربهان
	 41.جان جاك روسو ،العقد االجتامعي
	 42.تشارلز روبرت داروين ،أصل األنواع

برؤية الشــيخ مرتضى مطهري

الفلســفة الغرب ّية

 4343نفس املهموم
	 44.أمايل الصدوق
 4545مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكايف
	 46.املوىل مح ّمد صالح املازندراين ،رشح أصول الكايف
 4747عبد الواحد اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم
	 48.مح ّمد عبد الكريم الشهرستاين ،امللل وال ِّنحل.
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