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مقدمة املركز
اشتهر الفيلسوف االسكتلندي ديفيد هيوم( )1776-1711بآرائه الش ّك ّية حتى انه
الشك يف ناقد العقلني الخالص والعميل
اخرتق جدار العقالن ّية الصارمة وأث ّر منهجه ّ
إميانويل كانط ،الذي رصح بأن هيوم هو الذي أيقظه من سبات اليقني امليتافيزيقي
وأوقعه يف شباك ّ
الشك.
وهيوم هذا كان متقلبا بني الدين يف أوائل حياته ،والالدين يف الحقل الثاين من
حياته ،وإن حاول أن يراوغ يف عدم الترصيح بذلك يك ال يرمى باإللحاد ،ولكن م ّهدت
نظرياته الشك ّية يف مباحث امليتافيزيقيا لإللحاد وفتحت الباب أمامه عىل مرصاعيه.
إ ّن النزعة الش ّك ّية الهيومية كانت وريثة املنهج التجريبي عنده ،املنهج الذي
استقاه من أسالفه :جون لوك ،باركيل ،وقام بتطويره ورفع مستواه ليصبح منهجاً
متكامالً ،وهذا ما أثار اهتامم الباحثني بأعامل هيوم.
إ ّن األثر البارز لهذا املنهج قد ظهر يف آرائه حول فلسفة الدين وقضاياه ،سيام
أ ّن آراءه حول املعاجز وأدلّة إثبات الباري تعاىل قد أثارت جدال واسعا بني الالهوتيني
قل وجود كتاب كالمي يتحدث
وعلامء الكالم منذ صدورها وإىل يومنا الحارض ،إذ ّ
عن التوحيد وأدلة إثبات الباري تعاىل وال نرى شبهاته حارضة هناك ومأخوذة بالرد
والنقد.
يف هذا الكتاب الذي نقدمه إىل القارئ الكريم يستعرض العالمة املرحوم الشيخ
محمد تقي الجعفري آراء هيوم يف أربع مسائل فلسفية:
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 .1الرؤى واملفاهيم املجردة
 .2النفس(األنا)
 .3العل ّية
 .4الوجود والرضورات
يستعرض املؤلف آراء هيوم حول كل مسألة يف البداية ثم يقوم بتحليلها ونقدها،
مم
وال يفوته أن يستعرض يف البني أيضا آراء فالسفة آخرين إما تأييدا وإما نقضاّ ،
يجعل الكتاب عىل صغر حجمه مليئا بالفوائد واإلشارات العلمية.
ونحن إذ نقدم هذا الكتاب إىل القارئ العريب ،نتم ّنى عل ّو الدرجات للمؤلف،
وحسن االستفادة للقارئ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله امليامني
النجف األرشف
 1شعبان  1439هـ

الفصل األول

النهج الفكري لديفيد هيوم

موضوع البحث هنا يتمحور حول نقد وتحليل نظريات املفكّر الغريب ديفيد
هيوم يف رحاب املسائل الفلسفية األربعة التالية:
 ) 1الرؤى واملفاهيم املج ّردة.
 ) 2النفس «األنا».
 ) 3ال ِعلّية.
 ) 4الوجودات واللزومات.
بأسا يف بيان النهج
قبل أن نتط ّرق إىل دراسة وتحليل هذه النظريات ،ال نجد ً
الفكري الذي تب ّناه ديفيد هيوم؛ ويف هذا السياق نقول إ ّن تاريخ الفلسفة شهد
ظهور ثالثة تو ّج ٍ
يخص الحقائق املوجودة يف الكون،
هات فكري ٍة  -أساليب  -فيام ّ
وهي كالتايل:
أ ّو ًل :النزعة العقلية
الفالسفة الذين تب ّنوا إيديولوجيات عىل أساس نزع ٍة عقلي ٍة ،رفضوا االستدالل عىل
أساس القضايا املحسوسة لسببني رئيسني ،هام:
 ) 1املحسوسات مصريها الفناء وال ّ
التغي والتح ّول.
تنفك عن ّ
 ) 2إقحام الحواس من قبل الفيلسوف حني تب ّني اآلراء وتعيني الهدف واملوقف
ٍ
ارتباط ٍ
وصائب بالحقائق؛ لذا ميكن اعتبار
خالص
الخاص ،يحول دون تحقّق
املعريف
ٍ
ّ
الحواس املعرفية.
هذا العمل خطأً يبدر من
ّ
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الحسية (التجريبية)
ثان ًيا :النزعة ّ
نشأت هذه النزعة عىل أساس املق ّومات األوىل للمعرفة والعلم والفلسفة ،وهذه
الحس والتجربة.
املق ّومات تندرج ضمن أصول عامل ّ
ثالثًا :أسلوب شامل لكسب املعرفة
كل أم ٍر
الفالسفة والباحثون الذين يلجؤون إىل هذا األسلوب ،يعتمدون عىل ّ
تتحقّق من خالله املعرفة ،سوا ًء كان علم ًيا أو فلسف ًيا ،لذلك ميكن اعتباره أفضل
ٍ
معلومات جديد ٍة وانتشارها
ميض الزمان وظهور
من األسلوبني األ ّول والثاين ،إذ إ ّن َّ
عىل نطاقٍ واسعٍ إىل جانب تن ّوع العالقات البرشية وارتباطها بالحقائق الباطنية
والظاهرية يف الكون؛ كلّها أمو ٌر أسفرت عن ترجيحه عىل نظرييه ،لذا ميكن اعتباره
وكل
سبيل لتلبية حاجة البرش املعرفية عىل صعيد العلم والصناعة والفلسفة والف ّنّ ،
ً
ما يتف ّرع عن هذه األمور من قضايا.

الجدير بالذكر هنا أ ّن عجز النزعة العقلية البحتة عن بلوغ كُنه الحقائق ،هو أم ٌر
يف غاية البداهة وال يقتيض يف إثباته اللجوء إىل استدالالت محبكة ومسهبة؛ فلو أ ّن
الحقائق الكائنة يف عامل الوجود بأشكا ٍل وصو ٍر متن ّوع ٍة مل يكن من شأنها الورود إىل
الحواس أو التجارب املختربية أو مختلف
رش عن طريق
املنظومة العقلية بشكلٍ مبا ٍ
ّ
أي
النشاطات العلمية األخرى ،ففي هذه الحالة سوف لن نتمكّن بتاتًا من امتالك ّ
ٍ
منط من املعارف العلمية والصناعية والفلسفية والف ّنية ،وقد أشار الله تبارك وتعاىل
يف كتابه الكريم إىل املرتكزات األوىل إلمكانية معرفة الحقائق ضمن اآلية املباركة
نستشف من هذه اآلية أ ّن التعليم يع ّد شأنًا
التاليةَ « :و َعل ََّم آ َد َم األَ ْسام َء كُلَّها»[[[.
ّ
إله ًيا ،وهذا األمر ال يتناىف مع ما ذكرنا ،أل ّن املرتكزات املعرفية األوىل التي تك ّونت يف
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .31
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أنفسنا تزام ًنا مع الفيض اإللهي ،هي ليست علو ًما وإيديولوجيات ذات قابلي ٍة فعلي ٍة
كل تلك الخالفات
وتفاصيل متف ّرعة؛ إذ لو كان الواقع عىل خالف ذلك ملا حدثت ّ
الفكرية بني العلامء والحكامء عىل م ّر التاريخ ،فحقائق عامل الوجود ليست متضا ّد ًة
ٍ
كل آنٍ
خالفات فكري ٍة تبلغ درجة التضا ّد أو التناقض يف ّ
وال متناقضةً ،لك ّننا نجد
ومكانٍ بني أهل العلم واملعرفة.
لو مت ّعنا بدقّ ٍة يف ما ذكرنا من ٍ
نقد حول األسلوب العقيل البحت الذي يتجاهل
الحسية التجريبية بالكامل ،نستنتج أ ّن األسلوب الثالث الستكشاف الحقيقة
القضايا ّ
أسلوب ،وال ب ّد من االعتامد عليه.
الحس والعقل يعترب أشمل
ٍ
والذي يتق ّوم بالرتكيب بني ّ
وأ ّما بالنسبة إىل األسلوب الثاين الذي يتمحور حول النزعة التجريبية ،فقد شاعت
هذه النزعة بني العلامء واملفكّرين يف العصور املاضية وطُرحت الكثري من الرؤى
والنظريات عىل أساسها ،وقد بلغت ذروتها يف القرن الثامن عرش حينام طُرحت
بشكلٍ مبالغٍ فيه من قبل الفيلسوف األسكتلندي ديفيد هيوم (1711م 1776 -م)،
بحيث إ ّن مفكّرين آخرين من أمثال جورج بريكيل وجون لوك مل يبالغوا يف طرحها
كام فعل هيوم.
الحسية
الفيلسوف الربيطاين الشهري برتراند راسل وصف هذا التط ّرف يف النزعة ّ
أهم الفالسفة (1711م 1776 -م) ،ألنّه وصل
ً
قائل« :ديفيد هيوم  David Humeأحد ّ
بفلسفة لوك وبريكيل التجريبية إىل نتيجتها املنطقية ،وإذ جعلها م ّتسق ًة مع ذاتها،
جعلها غري قابل ٍة للتصديق»[[[ ،املقصود من أنّه بلغ بفلسفة لوك وبريكيل إىل نتيجتها
الحس والتجربة تقريبًا باستثناء الله تعاىل.
املنطقية هو تفنيد ّ
كل أم ٍر فيام وراء ّ

مبا أ ّن نظريات ديفيد هيوم التي دافع فيها عن النزعة التجريبية وف ّند عىل

[[[  -برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،الجزء األ ّول ،من عرص النهضة حتّى هيوم ،الكتاب الثالث (الفلسفة الحديثة)،
ترجمة الدكتور مح ّمد فتحي الشنيطي ،مرص ،القاهرة ،منشورات الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب1977 ،م ،ص .251

الفصل األول :النهج الفكري لديفيد هيوم

13

أساسها األمور املاورائية ،قد بلغت درجة الشكوكية ،لذا بادر الباحثون واملفكّرون
الذين يتبنون الرؤيتني التجريبية والعقلية م ًعا إىل نقدها وتفنيدها ،كام كانت عرض ًة
للنقد أيضً ا من قبل فالسفة علم الطبيعة.
ميكن تقييم آراء ديفيد هيوم بشكلٍ عا ٍّم كام ييل :تب ّنى رؤي ًة انتقادي ًة بحتةً ،ومن
هذا املنطلق مت ّخضت نشاطاته الفكرية عن تحليلٍ نقدي لعد ٍد من املسائل الفلسفية
الها ّمة بحيث مل تتجاوز هذا الح ّد؛ وعىل هذا األساس ليس من الصواب تص ّو ُر أنّه
تحليل نقديًا
ً
أرىس دعائم مدرس ٍة فلسفي ٍة ذات منهجي ٍة وإيديولوجي ٍة شمولي ٍة ،أل ّن
كهذا ال فائدة فيه سوى التنبيه عىل رضورة امتالك وعي ودقّ ٍة يف عامل الفكر والتنظري،
لذا ليس من شأنه منحنا معلومات صائبة عن الحقائق.
نحن هنا ال نريد أن ننسب مبالغة هذا الفيلسوف يف نزعته التجريبية إىل حالته
النفسية ورغبته يف طلب العلم ،لك ّن واقع الحال أ ّن حالته النفسية هذه كانت تحول
إىل ح ٍّد كبريٍ دون نشاطه الفكري الخالص باعتباره مف ّك ًرا يسعى إىل امتالك معرف ٍة حول
العامل املحيط به لكونه سعى إىل إدراك ما يجري حوله ،ومن ث ّم كانت سب ًبا يف إيجاد
ٍ
شكوك لدى طالب العلم الذين يحاولون كسب معارفهم من أرباب الفكر والتنظري،
بكل ٍ
تأكيد هو تنقية نشاطاتهم العلمية من الشوائب وامتالك إيديولوجي ٍة
وهدفهم ّ
جانب من شخصيته وتو ّجهاته النفسية:
صائب ٍة وخالص ٍة؛ لذا نرى من األفضل مبكانٍ بيان ٍ
قائل« :وكتابه (تاريخ إنجلرتا)
 )1املفكّر الربيطاين الشهري برتراند راسل وصفه ً
ٍ
سنوات ،ك ّرس إلثبات امتياز (التوري)
الذي نرش سنة 1755م[[[ وما أعقبها من
عىل (الهويج) واألستكتلنديني عىل اإلنجليز؛ وهو مل يعترب التاريخ جدي ًرا باالستقالل
نستشف من هذه العبارة أ ّن هيوم كان يرغب يف
يف الرأي والتج ّرد الفلسفي»[[[.
ّ
النص ،ذكرت السنة (1775م) خالفًا ملا ذكر
[[[  -يف النسخة الفارسية لكتاب برتراند راسل الذي اقتبس منه هذا ّ
يف النسخة العربية.
[[[  -برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية ،الجزء األ ّول ،من عرص النهضة حتّى هيوم ،الكتاب الثالث (الفلسفة
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بلوغ أعىل درجات الشهرة وتثبيت شخصيته عن طريق إثبات أفضلية عرقه القومي؛
كل ،فحينام ال ميتلك أحد املفكّرين ضم ًريا معرف ًيا ويعجز
وهذه القضية ذات طابعٍ ّ
عن تزيني شخصيته بتقوى علمية ،من املؤكّد أنّه مييس عاج ًزا عن إثراء البرشية بأيّة
ٍ
معلومات قيّم ٍة من عامل الفكر والحكمة.
 )2وصف ديفيد هيوم نفسه وذكر سجاياه ضمن مد ّون ٍة تحت عنوان (نعي ذايت)
قائل« :كنت ً
أو (خطبة الجناز)ً ،
رجل دمث الطباع ،مسيط ًرا عىل أعصايب ،ذا مزاجٍ
تقل قابليتي للعداوة؛ وعىل قد ٍر كبريٍ من
منفتحٍ اجتامعي ومرحٍ ،قاد ًرا عىل املو ّدةّ ،
االعتدال يف جميع عواطفي»[[[.

ويف كتابه (التاريخ الطبيعي للدين) اعترب الشهرة األدبية هدفًا متعال ًيا يف حياته،
حيث قال « :وح ّتى ح ّبي للشهرة األدبية  -وهي عاطفتي املتحكّمة  -مل تعكّر الب ّتة
مزاجي برصف النظر عن كرثة ما واجهت من خيبة أملٍ » ،ث ّم أضاف« :أمتنى أن يكون
حظّي  -ألجيل وألجل أصدقايئ جمي ًعا  -أن أقف دون عتبة الشيخوخة فال أوغل يف
اب يف أمعايئ مل يفزعني أل ّول
ذلك اإلقليم الكئيب  ...يف ربيع 1775م أُصبت باضطر ٍ
قتال ال شفاء منه» ،إىل أن قالّ :
وهل ٍة ،ولك ّنه أصبح بعد ذلك  -كام خشيت ً -
«وإن
اآلن أعلّق أميل عىل االنحالل الرسيع ،لقد عانيت أملًا طفيفًا جدً ا من اضطرايب هذا،
وأعجب من ذلك أنّني برغم التدهور الشديد الذي أملّ ببدين ،مل أعانِ ّ
قط ولو للحظ ٍة
ٍ
هبوط يف معنويايت»[[[.
أي
واحد ٍة ّ
حب هيوم للشهرة التي تد ّمر شخصية اإلنسان ،يتضا ّد مع ح ّبه ملعرفة
يا ترى أليس ّ

الحديثة) ،ترجمة الدكتور مح ّمد فتحي الشنيطي ،مرص ،القاهرة ،منشورات الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب،
1977م ،ص .252
[[[  -املصدر السابق ،ص .253
[[[  -ديفيد هيوم ،التاريخ الطبيعي للدين ،ترجمة وتحقيق حسام الدين خطور ،منشورات دار الفرقد للطباعة
والنرش والتوزيع ،سوريا ،دمشق ،ص .25
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بكل ٍ
تأكيد نعم ،أل ّن رغبة املفكّر يف استقطاب أنظار اآلخرين نحوه
الحقيقة؟! اإلجابة ّ
ونيل إعجابهم تكون عقب ًة أمام تحقيق هدفه السامي الذي يطمح إليه واملتمثّل يف
معرفة الحقيقة ،حيث تسوقه نحو مفاهيم ومسائل غاية ما تثمر عنه أنّها تتناغم مع
ٍ
معلومات موث ّق ٍة ونابع ٍة من مصادر معتربة؛ فهذا الباحث
أذواق الذين ال ميتلكون أيّة
وأمثاله ليس بإمكانهم إثبات صواب رغباتهم وأهدافهم برباهني متقنة.
إذًا ،لو ق ّيمنا ما ذُكر عىل ضوء مبادئ التاريخ التكاميل للبرشية وثقافتها العريقة،
غض الطرف عن األفق الض ّيق لرؤية ديفيد
سوف ينشأ لدينا يق ٌني بأنّه ال ميكن بوج ٍه ّ
هيوم وانحرافه عن الحقيقة؛ وتتزايد أهمية هذا األمر حينام يطرح املفكّر نظرياته
وآراءه بهدف نيل إعجاب الناس حتّى وإن اقتىض ذلك التشكيك باألصول والقواعد
البديهية الثابتة يف نطاق العلم واملعرفة؛ وهنا يقع يف الف ّخ ويناقض نفسه لدرجة أنّه
ينكر وجوده لكونه جعل هدفه من الحياة تحقيق ل ّذ ٍة من الشهرة ،لذا فهو يخفق
يف السري عىل نهج األصول والقوانني الثابتة لتبدأ شخصيته باالضمحالل شيئًا فشيئًا
بحيث ال يجد ض ًريا يف إنكار حقيقة وجوده...
 )3يك نتع ّرف أكرث عىل واقع شخصية ديفيد هيوم العلمية وطبيعة النتائج التي
توصل إليها يف بحوثه ونظرياته ،نذكر ما قاله الفيلسوف الربيطاين ألفريد نورث
ّ
وايتهيد يف هذا الصدد ،ونظ ًرا ألهمية هذا الكالم بالنسبة إىل آراء ونظريات هيوم،
كامل« :ظلّت الفلسفة والدين مدّ ة ألفي سن ٍة ميثّالن لغرب أوروبا
فقد اقتبسناه ً
املثل األعىل لإلنسان ويضعان البرش يف أسمى املراتب ،وبهذا الدافع ذهب الجزويت
إىل باقاكونيا وشجب جون ووملان العبودية ،وثار توم بني عىل االضطهاد االجتامعي
ونظرية الخطيئة األوىل؛ وقد اختلف هؤالء الجزويت والكويكرز واألحرار فيام
بينهم ،ولك ّنهم كانوا يدينون بعواطفهم نحو اإلنسان  -إنسانًا  -للمشاعر العا ّمة
التي أنتجها تأثري الفلسفة والدين املشرتك.

16

تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم على ضوء أربع مسائل فلسفية

لقد تق ّبل جريميي بنثام وأوغست كونت هذه العواطف العا ّمة باعتبارها
بداهات أخالقية متثّل الذروة ،وحقيق ًة واضح ًة ال تحتاج إىل تربي ٍر أو إىل تف ّه ٍم نهايئ
لعالقتها ببقية األشياء .لقد نبذوا امليتافيزيكيات فأدوا بذلك خدم ًة كربى للتح ّرر
ألنّهم ق ّوموا برنام ًجا عمل ًيا لإلصالح ومناذج عملي ًة للتعبري ،وحدث البرش الذين
كانت أفكارهم النهائية تختلف اختالفًا كبريًا.

ّ
الحظ ،وبالنظر لتقدّ م النظرية العلمية ،مل يعد من املستطاع إهامل
ولسوء
عالقات التعاطف ببقية األشياء .إنّ الطبيعة ال ترحم يف عملية تط ّور الحياة ،وهي
تتح ّيز ،ومن هنا ي ّتضح أنّ "دين اإلنسانية" يجب أن يستبدل بأساليب مجموعة
متن ّوعة مختارة من البرشية ،وتستبدل عبارة "أعظم السعادة ألكرب عد ٍد" بعبارة
(القضاء الرحيم عىل األنواع الدنيا).
لحب اإلنسان لإلنسان ح ًّبا مج ّر ًدا"،
وينكر هيوم أنّ هنالك أية "عاطفة  ...مج ّردة ّ
ً
مقبول العتبار مثل هذه العاطفة رضوري ًة ،بل إنّها
ويقدّ م لنا العلم الحديث تفس ًريا
تقف حجر عرث ٍة يف طريق عملية التط ّور التي تقوم بإزالة الشوائب والحثاالت؛ فإذا
أُخضع قو ٌم لهذه العاطفة فإنّهم ال بدّ متأثّرون بها يف أعاملهم ،ولكن ليس هنالك
نغي ترشيعاتنا لنخدم هذه
ٌ
سبب يحملنا عىل أن نفرضها عىل أذهان اآلخرين أو أن ّ
العاطفة غري املقبولة ،وأنا بالتأكيد أتّفق مع بنثام وكونت أكرث من اتّفاقي مع هذه
االستنتاجات التي اقتطفتها من هيوم وعلم الحيوان الحديث»[[[.
كالم ألفريد وايتهيد هذا جدي ٌر بالرشح والتحليل لسببني ،هام:

توصل إليه ديفيد هيوم حينام قال« :وينكر
أ ّولً  :رصاحة تقييمه بالنسبة إىل ما ّ
[[[  -ألفريد نورث وايتهيد ،مغامرات األفكار :عرض فلسفي رائع لألفكار والحضارات ،ترجمة أنيس زيك حسن،
تقديم الدكتور عبد الرحمن خالد القييس ،مراجعة الدكتور محمود األمني ،منشورات دار مكتبة الحياة ومكتبة
مؤسسة فرانكلني املساهمة للطباعة والنرش ،بغداد ،القاهرة ،بريوت ،نيويورك،
النهضة يف بغداد ،نرش باالشرتاك مع ّ
1960م ،ص .69
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لحب اإلنسان لإلنسان ح ًّبا مج ّر ًدا"» ،إذ إ ّن
هيوم أنّ هنالك أية "عاطفة  ...مج ّردة ّ
نتيجة هذا الكالم أنّه نزل مبستوى اإلنسان إىل درجة الحيوانية املطلقة مام يعني أنّه
بكل ما للكلمة من معنى.
حيوا ٌن ّ
ثان ًيا :محور ما ذكره وايتهيد ميكن بيانه كام ييل:

أساسا
 )1ذكر يف بادئ كالمه أ ّن تأثري الفلسفة والدين دام مل ّدة ألفي ٍ
عام باعتبارهام ً
للمثُل العليا يف أوروبا الغربية ،ث ّم تح ّدث عن مرتبتهام العليا ومثرة السري عىل نهجهام.
 )2بعد ذلك قال« :وقد اختلف هؤالء الجزويت والكويكرز واألحرار فيام بينهم،
ولك ّنهم كانوا يدينون بعواطفهم نحو اإلنسان  -إنسانًا  -للمشاعر العا ّمة التي أنتجها
تأثري الفلسفة والدين املشرتك» ،أي إ ّن األوروبيني حتّى وإن اختلفوا فيام بينهم ،لك ّن
نقطة اشرتاكهم تكمن يف أنّهم كانوا متأث ّرين بالفلسفة والدين.
 )3أكّد عىل أ ّن جريميي بنثام وأوغست كونت تق ّبال املشاعر العا ّمة املشار إليها
ٍ
بداهات أخالقي ًة تبلغ
أعاله والناجمة من التأثري املشرتك للفلسفة والدين ،باعتبارها
فهم كاملٍ وتا ٍّم لعالقتها ببقية
الذروة وحقيق ًة واضح ًة ال تحتاج إىل تربي ٍر أو إىل ٍ
األشياء يف إطا ٍر ميتافيزيقي.
 )4مــن املحتمــل أ ّن قولــه« :ألنّهــم ق ّومــوا برنام ًجــا عمل ًيــا لإلصــاح ومنــاذج
عمليــة للتعبــر» يقصــد منــه بيــان فحــوى نظريتــي جريميــي بنثــام وأوغســت
كونــت باعتبــار أنّهــا ق ّدمــا خدم ـ ًة كبــر ًة لإلصــاح وح ّريــة التعبــر مــن خــال
الربنامــج الــذي أشــار إليــه؛ حيــث قــال بعــد ذلــك مــا يــي« :وإذا مل تكــن هــذه
االســتنتاجات تثبــت شــي ًئا آخــر ،فإنّهــا تظهــر أنّ بنثــام وكونــت كانــا مخطئــن
أســاس لألخــاق والديــن والترشيعــات ُيخــرج
ٍ
يف اعتقادهــا بأنّهــا عــرا عــى
مــن الحســاب كل املبــادئ الكونيــة النهائيــة ،فمــن الناحيــة الظاهريــة نجــد أنّ
عقائدهــا التافهــة مع ّرض ـ ٌة للنقــد والشــكّ كتع ـ ّرض العقائــد امليتافيزيكيــة لهــا؛
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ومل يكســبا شــي ًئا ميكــن أن يقــود إىل الحقيقــة حــن أســقطا مــن حســابهام أفالطــون
والديــن»[[[.
 )5التط ّور العلمي مل يتمكّن من عزل العالقات األخالقية والدينية عن جذورها
األصيلة مثل امليتافيزيقا ،أل ّن العلم يف بحوثه التي طُرحت حول حقيقة الحياة عجز
ٌ
اختالف بني األقوياء والضعفاء حسب
عن إخضاع الطبيعة ملساندة الضعفاء ،فهناك
القواعد الطبيعية ،ومن ث ّم فاألقوياء فيها هم أصحاب القول الفصل يف معرتك الحياة
نصيب ضئيلٍ يف هذا املضامر؛ لذلك فإ ّن «دين
بينام الضعفاء ليس لديهم سوى
ٍ
اإلنسانية» قد استبدل بـ«مجموعة متن ّوعة مختارة من البرشية» ،كام أ ّن نظرية
تغيت إىل فكرة «القضاء الرحيم عىل األنواع الدنيا».
«أعظم السعادة ألكرب عد ٍد» قد ّ
نعم ،األفق الذي الح من هذه النافذة للبرشية هو يف الواقع منطق الغاب ،وهنا
بكل ٍ
تأكيد تصبح الحيوانات املفرتسة وديع ًة ومساملةً.
ّ
كل عاطف ٍة ح ًّبا مج ّر ًدا لإلنسان ،وهذا الرأي
 )6ديفيد هيوم رفض فكرة كون ّ
املخ ّرب متق ّو ٌم عىل رؤيته املتشامئة بالنسبة إىل النفس والشخصية واألنا أو الروح
اإلنسانية ،وهذا ما سنتط ّرق إىل بيانه يف املباحث الالحقة.

بنا ًء عىل ما ذكر ال يبقى ٌ
مجال لالستغراب من تفنيد هيوم للعاطفة املج ّردة
حب اإلنسان لإلنسان حبًّا مج ّر ًدا ،بل األمر يتجاوز هذا الح ّد بحيث ميكن
املكنونة يف ّ
ٍ
برضس قاطعٍ إ ّن أفكاره لها القابلية عىل تفنيد جميع القيم لكونه ال يعتقد
القول
حب أو أيّة ميز ٍة
بامتالك اإلنسان هوي ًة عنوانها «أنا» ،لذا ليس من شأنه امتالك ٍّ
إنساني ٍة سامي ٍة.
إذًا ،ال ينبغي لديفيد هيوم بهذا النهج الفكري توقّع أنّنا نقبل نظريته ونعتربها
أي مجا ٍل آخر ،إذ حينام
ذات قيم ٍة علمي ٍة وفلسفي ٍة ،سوا ًء عىل صعيد ما ذكرنا أو يف ّ
[[[  -املصدر السابق ،ص .70 - 69
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أي شأنٍ آخر يسهم يف تعيني وجهة املنظومة العقلية
ننكر دور األنا أو الشخصية أو ّ
وال س ّيام عىل صعيد املسائل العلمية واملنطقية والفلسفية ،فام هو البديل املناسب
أي أم ٍر يضمن ص ّحة آرائه.
هنا؟! ومن هذا املنطلق يثبت لنا عدم وجود ّ
 )7وضّ ح هيوم معامل العلم الحديث بشكلٍ مم ّو ٍه ،فيا ترى ما السبب يف عدم
حاجة اإلنسان ملثل هذه العاطفة حسب زعمه؟ املقصود هنا العاطفة املتعالية للمحبّة
ٍ
تدنيس
وارتباطها بامليتافيزيقا ،فالعلم الحديث عىل ضوء ما يجري يف عامل الطبيعة من
لحب الناس
لحقوق الضعفاء من قبل األقوياء ،ال يعري أهمي ًة لإلنسانية التي متنح األصالة ّ
بعضهم بعضً ا ولسائر القيم األصيلة السامية؛ وعىل هذا األساس فهو يج ّرد العاطفة
ويتجل متويهه يف أنّه يستعرض الظواهر الطبيعية ويتجاهل
ّ
املذكورة من أصالتها،
كامل وعظم ًة من الطبيعة ،وبهذا التو ّجه فهو ميسخ التكامل
اإلنسانية رغم أنّها أكرث ً
ويج ّرده من معناه وال يتو ّرع من ا ّدعاء أ ّن عاطف ًة كهذه تحول دون تشذيب عملية
التكامل الطبيعي الحيواين عىل أساس فكرة أ ّن جميع أشكال العظمة والرقي اإلنساين لها
القابلية فقط عىل عرقلة مسرية الحيوان الكبري وليس اإلنسان العظيم.

كل من جريميي بنثام وأوغست كونت للعاطفة املشار إليها
 ) 8غاية ما يضيفه ٌّ
أ ّن من ميتلكها سوف يعمل بها ،مام يعني أنّها ظاهر ٌة شخصي ٌة باطنيةٌ ،لذا ال داعي
نغي ترشيعاتنا خدم ًة لها؛ فالقيام بذلك برأيه
ألن نح ّملها عىل أذهان اآلخرين أو أن ّ
يع ّد أم ًرا غري منطقي مبعنى أنّه يختلف عن النهج الفكري العلمي الذي تب ّناه بنثام
وكونت عىل أساس نزعتهام الطبيعية.
وعىل الرغم من ذلك فقد قارن وايتهيد بني النظريتني واعترب نظرية بنثام وكونت
بغض النظر عن
هي األرجح لكونها متنح األصالة لألخالق والقيم السامية بح ّد ذاتها ّ
العلل واملبادئ املتعالية ،لذلك أكّد عىل أنّه يتّفق معهام أكرث من ات ّفاقه مع استنتاجات
هيوم وعلم الحيوان الحديث والتي تتجاهل القيم األصيلة السامية بالكامل.
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ـ األفكار واملفاهيم املج ّردة
قسم (الكتاب األ ّول،
قال برتراند راسل يف كتابه تأريخ الفلسفة الغربية« :ومثّة ٌ
تنم عن اتّفاقٍ مؤكّ ٍد
الجزء األ ّول ،القسم السابع) عن األفكار املج ّردة ،يبدأ بفقر ٍة ّ
مع نظرية بريكيل عن كون جميع األفكار العا ّمة ليست إال أفكا ًرا جزئي ًة ملحق ًة ٍ
بلفظ
مع ٍني يعطيها دالل ًة أوسع ويجعلها تستدعي عند االقتضاء أفرا ًدا أخرى تشبهها» ،ث ّم
الكم
أي تص ّو ٍر عن ّ
نقل عن هيوم قوله« :وليس صحي ًحا أنّ الذهن ال ميكنه أن يصوغ ّ
كل منهام ،هب أنّك رأيت إنسانًا
أو الكيف دون أن يصوغ تص ّو ًرا دقيقًا لدرجات ٍّ
أقدام وبوصة واحدة ،فإنّك تحتفظ له بصور ٍة ،ولكن يحتمل أن تصلح
طوله س ّتة ٍ
هذه الصورة إلنسانٍ أطول أو أقرص مبقدار بوص ٍة»[[[.
أ ّول إشكا ٍل يُطرح عىل نظرية جورج بريكيل وهيوم هو أنّنا حينام نتص ّور املفهوم
الكل إلنسانٍ ما عىل ضوء علمنا الحصويل بهيئة تص ّو ٍر انعكايس يف الذهن ،سوف
ّ
تنعكس يف ذهننا بعض خصوصيات املفهوم الجزيئ لإلنسان وليس كلّها.
اإلشكال الثاين الذي يُطرح يف هذا املضامر فحواه أ ّن القضيتني املشار إليهام -
الجزئية والكلّية  -مل تؤخذ فيهام هوية أحد األعداد بعني االعتبار ،مثل  2أو  3أو 10
أو  ،100وال ّ
شك يف أ ّن هوية األعداد ال تتمثّل يف كتابتها بالكلامت (اثنني أو ثالثة
أو عرشة أو مئة) ،فهي لدى البرشية جمعاء ويف جميع اللغات واحد ٌة حتّى وإن
أي أث ٍر
اختلفت ألفاظها وطريقة كتابتها من لغ ٍة إىل أخرى؛ ومن هذا املنطلق ال نجد ّ
كل مج ّر ٍد يف هذه الهوية.
مفهوم ّ
أي
ٍ
أو ظهو ٍر للمعدود يف هوية العدد ،كام ليس له ّ
أقل تقديرٍ ،مثل اإلنسان
هذا يعني أ ّن املفاهيم املج ّردة تتض ّمن مفهو ًما معي ًنا عىل ّ
أي يش ٍء آخر سواه؛ حتّى إنّه غري
الذي هو يف واقعه ليس شجر ًة وليس بح ًرا وال ّ
[[[  -برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،الجزء األ ّول ،من عرص النهضة حتّى هيوم ،الكتاب الثالث (الفلسفة
الحديثة) ،ترجمة الدكتور مح ّمد فتحي الشنيطي ،مرص ،القاهرة ،منشورات الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب1977 ،م،
ص .255 - 254
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مستقل أو مدر ًجا ضمن
ً
عم ذكر ،فالصفر ( )0سوا ًء كان
موجو ٍد ضمن عددهً .
فضل ّ
تعي للهوية العددية.
أي ّ ٍ
أعداد أخرى ،مثل ( )2001ليس فيه ّ
«كل» واستبدالها
اإلشكال الثالث املطروح هنا محوره أنّنا من خالل تغيري كلمة ّ
وكل يتجاوز إطار
مبصطل ٍح أوسع نطاقًا يف داللته ،سوف ال ينتج لدينا معنى عام ّ
املصاديق الجزئية واملحدودة؛ لذا ال ميكننا إثبات صواب نظرية بريكيل وهيوم عىل
أساس هذا التغيري ،فقد أشارا إىل أ ّن الداللة األوسع للفظ تجعله يشمل أفرا ًدا
أخرى تشبهه ،يف حني أ ّن جميع األفراد املتشابهة ال توجد يف الذهن بشكلٍ فعيل
وال س ّيام إذا مل تكن محدود ًة ومتناهيةً .إ ّن تغيري الكلمة يف هذا السياق يذكّرنا
غي كلمة
بتغيريٍ آخر للكلمة يف الفلسفة الرتاثية حسب نظرية زينون اإلييل الذي ّ
«الحركة» إىل «السكونات املتتالية» ،حيث اتّبع هذه املغالطة ألجل نقض الحركة
من أساسها.
وأ ّما اإلشكال الرابع فنوضّ حه عىل ضوء املثال التايل :حينام نرى شيئًا من مكانٍ
ٍ
بعيد ،ونظ ًرا لبعد املسافة بيننا وبينه نتص ّور شب ًحا له يف ذهننا دون أن نتع ّرف عليه
بهيئته الواقعية ،لذلك نحتمل أن يكون حج ًرا أو إنسانًا عىل سبيل املثال ،ويف هذه
الحالة نرت ّدد يف تعيني ما إن كان حج ًرا حقًّا أو أنّه إنسانٌ ،لك ّننا عىل يق ٍني باستحالة
وجود كائنٍ بهذا الشكل ،أي إنّنا متأكّدون من عدم وجود هوي ٍة مر ّدد ٍة بني الحجر
الخاصة التي يتش ّخص
كل يش ٍء يف الخارج له هويته
واإلنسان يف عامل الواقع ،وذلك أ ّن ّ
ّ
بها بحيث ال ميكن أن ينطبق عىل غريه .الشبح الذي يتبادر إىل ذهننا من ٍ
بعيد يف هذا
املثال هو يف حقيقة الحال إ ّما أن يكون حج ًرا وليس إنسانًا ،أو إنسانًا وليس حج ًرا ،إذ
ال يوجد كائ ٌن يف عامل الخارج ميكن أن يوصف بأنّه «حجر أو إنسان».
إذًا ،بعد تقرير ما ذُكر نطرح السؤال التايل عىل بريكيل وهيوم :هل املوجود يف عامل
الخارج حسب الفرضية املذكورة ،هو حج ٌر أو إنسا ٌن أو يش ٌء آخر؟ لو قلتام ليس ملا
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ذكر وجو ٌد يف عامل الخارج ،فقد أنكرمتا الحقائق القطعية الثابتة ،لكون الذهن أدرك
شاخص من ٍ
ٍ
حاسة البرص.
وجود شب ٍح ليش ٍء
بعيد عن طريق ّ
ولو قلتام إنّه موجو ٌد يف عامل الخارج ،يرد عليكام اإلشكال التايل :معرفتنا بتلك
الحقيقة الخارجية ال تتجاوز كونها معرف ًة بشب ٍح ٍ
محض ال يحيك شيئًا عن ماهيتها
الحقيقية ،أل ّن الشبح بح ّد ذاته ال ميكن اعتباره حقيق ًة يقيني ًة موجود ًة عىل أرض
الواقع .إذًا ،ما هي تلك الحقيقة؟
ال ميكن لبريكيل وهيوم ا ّدعاء أ ّن ما نرى شبحه عن ٍ
يجسد حقيق ًة واحد ًة تحت
بعد ّ
مستحيل كام ذكرنا آنفًا؛ وبالتايل ال
ً
عنوان «حجر أو إنسان» ،إذ إ ّن وجود كذا يش ٍء يع ّد
ب ّد لهام من االعرتاف بإمكانية وجود إحدى الحقائق التي ال ندرك سوى تش ّخ ٍص جزيئ
صحيح أنّنا غري قادرين عىل
الكل ،ميكننا القول:
منها ،لك ّننا إن أردنا معرفة مفهومها ّ
ٌ
مثل ال ميكننا تص ّور
كل يف ذهننا ليش ٍء ما دون مشاهدته وتص ّور شبحهً ،
مفهوم ّ
تص ّور
ٍ
الكل لإلنسان وانتزاع مفهومه يف الذهن دون مشاهدة أحد البرش ،وكام أ ّن
املفهوم ّ
لنا القدرة عىل معرفة العدد الحقيقي حينام نالحظ ع ّدة أشياء بحيث نستطيع تص ّور
أقل معدو ٍد يف الذهن؛ كذلك هو الحال
مليارات األعداد دون أدىن حاج ٍة إىل تص ّور ّ
أشخاصا بالتحديد ،تتنشّ ط قدرة التجريد
الكل .من خالل مشاهدتنا
بالنسبة إىل املفهوم ّ
ً
الكل لها دون ٍ
ٍ
قيد.
عندئذ من تشخيص املفهوم ّ
الكلّية يف ذهننا فنتمكّن
ٍ
بنشاط رسيعٍ للغاية،
للكل يقوم
الواقع أ ّن ذهن اإلنسان خالل عملية إدراكه ّ
كل ألحد املواضيع؛
مفهوم ّ
وهذه الرسعة ال ميكن تص ّورها ،ونتيجته هي معرفة
ٍ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن تحقّق هذا النشاط الرسيع يقتيض رش ًدا ذهنيًا يتيح للعقل
الكل
القدرة عىل بلوغ درج ٍة عليا من التج ّرد بحيث يتمكّن من معرفة املفهوم ّ
لألشياء عىل غرار إدراكه لحقيقة العدد يف معز ٍل عن أدىن الخصوصيات الجزئية
خاص ٍة ومش ّخص ٍة له؛ وهذا املعنى بطبيعة الحال ميكن أن
وحتّى بدون امتالك صور ٍة ّ
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كل ٍ
واحد من املفاهيم الكلّية يُنتزع من ماهي ٍة معين ٍة،
الكل أل ّن ّ
يصدق عىل اإلدراك ّ
الكل عاد ًة ما
مثل اإلنسان واملاء والنجوم ،وغري ذلك؛ لذا حينام يقوم الذهن بإدراك ّ
الكل والتي هي يف غالب األحيان
شبح إجاميل من خصوصيات أفراد هذا ّ
يتك ّون لديه ٌ
ٍ
إحساس أو تص ّو ٍر بالنسبة إىل عدد هذه
قد شوهدت من قبله ،ولكن ال يتولّد لديه أي
األفراد التي متثّلت له بهيئة أشباح.
ما يثري الدهشة أ ّن ديفيد هيوم أق ّر بوجود الله تعاىل الذي هو أكرث الحقائق تج ّر ًدا،
لك ّنه مل يتمكّن من إدراك وجود املفاهيم الكلّية واألنا املج ّردة التي هي يف الواقع
متع ّين ٌة إىل ح ٍّد ما؛ حيث قال بخصوص الله تعاىل ما ييل« :معرفة الله وعبادته ...
وجميع العبادات األخرى هي أفعال ال جدوى منها حقًّا ،فهي خر ٌ
افات ،ح ّتى إنّها هتكٌ
للحرمة»[[[ .إىل أن قال« :األلوهية بح ٌر زاخ ٌر بالربكة والعظمة ،والفكر البرشي عبار ٌة عن
أنها ٍر ض ّيق ٍة نابع ٍة من هذا البحر ،ولك ّنها رغم جريانها وكأنّها تائه ٌة ،تتم ّنى بأن تعود
إىل ذلك املنبع وتفني وجودها يف وجوده الالمتناهي ،ومبا أنّها ترى الطريق مسدو ًدا
أمامها ...فهي تتناثر بخشي ٍة ورجا ٍء يف املساحات الرحبة املحيطة بها»[[[.
ـ فهم حقيقة األنا أو «الشخصية»
نقل برتراند راسل عن هيوم أنّه قال« :فمن جانبي ،عندما أدخل ً
حميم
دخول
ً
للغاية فيام أدعوه نفيس ،فإنّني ّ
أتعث دامئًا عند هذا اإلدراك الجزيئ أو ذاك؛ الحرارة أو
أي
الربودة ،الضوء أو ّ
الظلّ ،
الحب أو الكره ،األمل أو اللّذة؛ فأنا ال أمسك بنفيس الب ّتة يف ّ
وقت بدون إدر ٍ
ٍ
أي يش ٍء ما عدا اإلدراك»[[[ ،ث ّم نقل عنه
اك ،وال ميكنني الب ّتة أن أالحظ ّ
[[[  -ديفيد هيوم ،تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حميد عنايت ،ص  ،14نقلً عن
 ، Dialougesص .21
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،الجزء األ ّول ،من عرص النهضة حتّى هيوم ،الكتاب الثالث (الفلسفة الحديثة)،
ترجمة الدكتور مح ّمد فتحي الشنيطي ،مرص ،القاهرة ،منشورات الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب1977 ،م ،ص .255
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كال ًما الذ ًعا بشأن ا ّدعاء الفالسفة بالقدرة عىل فهم حقيقة النفس يف إطا ٍر ساخرٍ ،حيث
قال« :ميكنهم أن يدركوا أنفسهم ،ولكن إذا طرحنا جان ًبا بعض امليتافيزيقيني من هذا
القبيل ،ميكنني أن أجازف بالقول وأؤكّد بالنسبة لسائر أبناء البرش أنّ هذه النفوس
كل منها اآلخر برسع ٍة
ليست إال حزم ًة أو مجموع ًة من اإلدراكات املختلفة التي يعقب ٌّ
دائم وحرك ٍة دامئ ٍة»[[[.
ال ميكن تص ّورها ،والتي تكون يف تدف ٍّق ٍ
هناك مؤاخذاتٌ ترد عىل نظرية ديفيد هيوم التي ت ّم تقرير مضمونها يف العبارات
أعاله ،وهي كالتايل:
اإلشكال األ ّول يرد عىل زعمه بكون جميع البرش غري قادرين عىل معرفة النفس،
فهذا الكالم يعني تجريد جميع أفراد الجنس البرشي من النفس (األنا ،الشخصية،
الذات ،الروح) ،وهذا الكالم بطبيعة الحال يعترب ا ّدعا ًء عا ًما ،بينام الربهان الذي استند
خاص.
إليه يف تفنيد قدرة اإلنسان عىل معرفة نفسه املسقلّة الكامنة يف باطنه هو برها ٌن ٌّ

إذًا ،إضاف ًة إىل أ ّن هيوم كام قال راسل« :ال يعترب التأريخ ميدانًا نزي ًها من األغراض
واملقاصد»[[[ ،فهو ال يرى رضور ًة ملراعاة انطباق الدليل عىل امل ّدعى يف التعميم
الخاص
والتخصيص يف املباحث الفلسفية؛ وما يدعو للتع ّجب أنّه بهذا الوضع النفيس
ّ
(عدم إدراكه لنفسه يف باطنه) بادر إىل التنظري للبرشية جمعاء! حيث اعترب بني آدم
مج ّرد حزم ٍة من اإلدراكات ،حيث قال ...« :حزمة أو مجموعة من اإلدراكات املختلفة
دائم وحرك ٍة
التي يعقب ٌّ
كل منها اآلخر برسع ٍة ال ميكن تص ّورها ،والتي تكون يف تدف ٍّق ٍ
دامئ ٍة»؛ وهنا يأيت كالم سيجموند فرويد حني قال« :يدّعي البعض أنّهم ميتلكون إدراكًا
غيب ًيا ،لك ّنني حينام تأ ّملت يف حقيقة نفيس مل أجد ذلك! ولكن مع ذلك ال ميكننا نفي
هذا األمر عن اآلخرين» .كام نالحظ فإ ّن فرويد يحتاط أكرث من هيوم ويؤكّد عىل أ ّن
دليل عىل عجز سائر الناس عن ذلك.
عجزه عن فهم حقيقة ذاته ال يع ّد ً
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -املصدر السابق.
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اإلشكال الثاين الذي يرد عىل نظرية ديفيد هيوم املذكورة يكمن يف أنّه ال ينكر
ح ّجية القواعد املنطقية يف العلوم والفلسفة ،لذا لو تج ّرأ وأنكرها مثلام أنكر النفس
أي اعتبارٍ،
فسوف تنتفي جميع آرائه ونظرياته الفكرية والفلسفية وال يبقى لها ّ
لذا من البديهي أنّه ما مل توجد لدى اإلنسان قدر ٌة باطني ٌة مرشف ٌة تفوق التصورات
والقضايا واملسائل التي يدركها ،من املستحيل له امتالك فك ٍر منطقي تا ٍّم ال يكتنفه
أي ٍ
حذف واختيا ٍر شخيص يف تنظيم أجزاء القضايا.
ّ
اإلشكال الثالث الذي يُطرح عىل هيوم يتمحور يف السؤال التايل :ما هي تلك
وتتول بدقّ ٍة تنظيم األجزاء والحركات
عامل أساس ًيا لتنظيم الباطن ّ
الحقيقة التي تعترب ً
الباطنية والخارجية يك تحافظ عىل بقاء الحياة ودوامها يف جميع جوانبها؟
لإلجابة نقول :هذه الحقيقة  -العامل  -هي يف الواقع النفس (األنا ،الشخصية،
الذات) ،فهي التي تتكفّل بصيانة الذات والحفاظ عىل بقائها ودوامها.
وأ ّما اإلشكال الرابع يف هذا املضامر فهو يُطرح عىل ضوء السؤال التايل :يا ترى
بأي إدر ٍ
اك مل
تلك الشهرة األدبية التي كانت ً
حلم لديفيد هيوم طوال حياته ،تتعلّق ّ
يكن هيوم يرى سواه يف نفسه؟!
فحوى هذا اإلشكال تتّضح أكرث فيام لو مت ّعنا بكالم هيوم الذي ذكرناه يف باكورة
البحث ،وهو« :ميكنني أن أجازف بالقول وأؤكّد بالنسبة لسائر أبناء البرش أنّ هذه
كل منها
النفوس ليست إال حزم ًة أو مجموع ًة من اإلدراكات املختلفة التي يعقب ٌّ
دائم وحرك ٍة دامئ ٍة» .وهنا يطرح
اآلخر برسع ٍة ال ميكن تص ّورها ،والتي تكون يف تدف ٍّق ٍ
السؤال التايل أيضً ا :ما هو ذلك العامل الكامن يف باطن هيوم بحيث يجعله مح ًّبا
للشهرة؟ من املؤكّد أنّه ليس الجلد واللحم والعظام والشعر وسائر املك ّونات املا ّدية
الحب يف باطنه ،فقد أكّد بنفسه عىل أ ّن باطنه
للبدن؛ لذا يجب البحث عن هذا ّ
وباطن البرشية جمعاء ال يشء فيه سوى مجموع ٍة أو حزم ٍة من اإلدراكات.
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إذًا ،هل ميكننا تص ّور أ ّن سلسلة إدراكات هيوم  -باعتبارها حقيق ًة كلّي ًة غري
منتزع ٍة من أم ٍر ٍ
حب يش ٍء ،وهي التي أح ّبت الشهرة؟!
واحد  -لها القدرة عىل ّ

كذلك لو قلنا :ميكن ملجموع ٍة من اإلدراكات الباطنية أن تنشئ حقيق ًة واحد ًة
حب الشهرة ،ففي هذه الحالة ينتقض رأي هيوم الذي زعم فيه أ ّن
لها القابلية عىل ّ
باطنه ليس سوى مجموع ٍة أو حزم ٍة من اإلدراكات.
وأ ّما اإلشكال الخامس الذي يرد عىل ما ذُكر ،فهو يرتتّب عىل ا ّدعائه بكون األديان
جرم
الرائجة ذات تأثري س ّيئ عىل األخالق ،حيث قال ...« :يضاف إىل ذلك أنّ فعل ّ
كل ٍ
[[[
يستتبع ند ًما وخشي ًة خف َّيني يسلبان الطأمنينة من الروح.»...

ديفيد هيوم مل يوضّ ح يف أطروحاته الفلسفية مراده من «الروح» ،لكن من املؤكّد
أنّه ال يقصد منها اإلدراكات الباطنية كالشعور بالحرارة والربودة ،النور والظالم ،الرأفة
والحقد ،اللذّة والعذاب؛ وسائر التص ّورات املكنونة يف باطن اإلنسان  ،أل ّن الطأمنينة
بالنسبة إليها ال تعني شيئًا بتاتًا.
وهو يف كالمه هذا يذكر برصيح العبارة أ ّن «الروح» موجودةٌ ،وبالتايل يثبت كونها
كل
حقيق ًة باطني ًة مستقلّ ًة رغم أنّه نقضها بالكامل يف نظرياته؛ فقد نقل عنه قولهّ ...« :
اب يزيد من امليل نحو الخرافة؛ وال يشء
أم ٍر ُيعجز ضمري اإلنسان أو يجعله يف اضطر ٍ
سوى طبع الرجولة الف ّذة يصوننا من األحداث األليمة واألحزان ،وال يشء مثله يعلّمنا
الصرب والتح ّمل؛ فهي التي تقيض عىل تلك اإلرهاصات الباطنية التي تجعل اإلنسان
يشعر بالعجز واالضطراب .حينام تكون روح اإلنسان مرشق ًة ومطمئ ّن ًة بهذا الشكل،
سوف ال يبقى ٌ
مجال لظهور أشباح األلوهية املز ّيفة ،ومن ناحي ٍة أخرى فإنّنا عندما نلقّن
ٍ
تلقينات طبيعي ًة ونجعل قلوبنا مضطرب ًة وخائف ًة ،سوف ننسب لها ّ
أنفسنا
كل طبعٍ
وكل نزو ٍة نراها تشبع رغباتنا البدنية .»...
ينشأ يف أرواحنا من تلك الخشية التي تؤ ّرقها ّ
[[[  -ديفيد هيوم ،تاريخ طبيعي دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حميد عنايت ،ص .121
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كلمة «روح» يف هذه العبارات والعبارة السابقة ،تك ّررت ثالث م ّر ٍ
ات ،وكلمة
«طبع» تك ّررت م ّرتني ،وكلامت «ضمري» و «قلب» و «نفس» ذكرت م ّر ًة واحدةً؛ ومن
البديهي أ ّن حقيقة هذه املفاهيم ال ميكن أن تكون موجود ًة يف باطن هيوم وسائر
البرش ،أل ّن هذا املفكّر الغريب ألقى نظر ًة عىل باطنه ومل يجد فيها سوى مجموع ٍة من
اإلدراكات!
املسألة الها ّمة الجديرة بالذكر يف هذا املضامر تتمحور حول ما ييل :لو قيل إ ّن
خاصة ملفاهيم الروح والطبع
ديفيد هيوم بذل جهو ًدا ال طائل منها بغية وضع معاين ّ
والضمري بحيث اعتربها  -من باب فرض املحال  -جز ًءا من مجموعة اإلدراكات ،فهذه
بكل ٍ
تأكيد ،إذ ليس من
الجهود التص ّورية بالنسبة إىل النفس ليست لها أيّة مثر ٍة تذكر ّ
أي جز ٍء من أجزاء مجموعة اإلدراكات أن يكون عرض ًة للتلقينات الطبيعية وال
شأن ّ
ميكن أن يتأث ّر باضطراب القلوب الخائفة.
لتوضيح ما ذكر نقول :كام أ ّن تص ّور القمر يف الذهن ال ميكن أن يكون تلقين ًيا،
كذا هو الحال بالنسبة إىل فهم مقدار العدد واألشكال الهندسية والقضايا الشخصية
والكلّية ،فهي ليست تلقينيةً.
تغي لون القمر وال حجمه ،فليس من شأنها
وبعبار ٍة أخرى :تلقيناتنا ال ميكنها أن ّ
أن تجعله صغ ًريا أو كب ًريا ،كام ال تأثري لها عىل املسافة الفاصلة بيننا وبينه حينام
نتص ّوره؛ كذلك فاملح ّبة والبغض ،والبهجة والحزن ،هي أمو ٌر ال ميكن أن تخضع
للتلقني .األمر الذي يتق ّبل التلقني هو النفس أو األنا ،فالنفس اإلنسانية لها القابلية يف
التأثري عىل اإلدراكات واملعلومات التي تستق ّر يف الباطن عن طريق التلقني.
يخص اإلدراكات واملعلومات.
إذًا ،نفس اإلنسان هي التي تتلقّى التلقني فيام ّ

منبثق من دليلٍ علمي
واإلشكال السادس الذي يرد عىل نظرية ديفيد هيوم فهو ٌ
كل إنسانٍ ميتلك نشاطًا عقليًا
بخصوص املقارنة بني أجزاء النفس ،وذلك كام ييلّ :
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معتدلً  ،فهو قاد ٌر عىل تحليل جميع أجزاء شخصيته املا ّدية الخارجية والنفسية
الباطنية ،كام أنّه ميتلك القابلية عىل املقارنة بني جميع هذه األجزاء أو بعضها.
اإلنسان حسب املعايري املتعارفة قاد ٌر عىل تحليل طبيعة بنية يديه ورجليه وتركيب
هيكله العظمي ،كذلك بإمكانه تحليل طبيعة خشيته وطأمنينته ومشاعره ومنط تفكريه
املنطقي وأهدافه وإرادته وقراراته التي يتّخذها وتداعي املعاين يف ذهنه ومحبّته
وبغضه ،وما إىل ذلك من قضايا أخرى ،حيث ميكنه املقارنة بني بعضها أيضً ا ،فيتأ ّمل يف
قائل عىل سبيل املثال :هل إ ّن أفكاري املنطقية هي األكرث يف مسرية حيايت أو أ ّن
نفسه ً
يل أن أت ّبع
تداعي املعاين أكرث منها؟ هل ينبغي يل أن أر ّجح التعقّل يف سلوكيايت أو ع ّ
إحساسايت؟ هل يجب أن تتناغم إراديت مع القرارات التي أت ّخذها أو ال؟
ويف خض ّم هذه التساؤالت يُطرح االستفسار التايل :ما هي تلك الحقيقة أو العامل
الذي يوجد القدرة عىل املقارنة بني األجزاء الباطنية يف النفس؟ قد يقال إ ّن العقل هو
يتول هذه امله ّمة ،لكن هنا رسعان ما يتبادر التساؤل التايل يف الذهن :لو أردت
الذي ّ
مقارنة نشاطاتك العقلية مع جز ٍء أو عد ٍد من األجزاء املك ّونة لقابلياتك الباطنية ،فيا
البت بالنتيجة النهائية هنا؟ لو قلت إ ّن الحكم
ترى من هو الحكم الذي له صالحية ّ
هنا عبار ٌة عن قابلي ٍة مجهول ٍة موجود ٍة يف العقل ومل تتمكّن البرشية من استكشافها
حتّى اآلن ،سوف يطرح عليك السؤال التايل أيضً ا :إن أردنا البحث والتحليل بشأن
املقارنات التي تقوم بها هذه القابلية املجهولة التي متتلك القدرة عىل التحكيم لنتأكّد
يبت باملوضوع هنا؟! وهكذا
من مدى ص ّحة أو سقم نتيجتها ،فمن هو الحكم الذي ّ
تتواىل األسئلة واح ًدا تلو اآلخر ،فلو أردنا معرفة مصداقية الحكم املذكور يف السؤال
بالبت يف ذلك.
األخري ،سوف يتبادر نفس السؤال حول من ميتلك الحق ّ
إذًا ،هذه الخلجات الباطنية ليست لها أيّة إجاب ٍة شافي ٍة ،لذا ال محيص لك من
كل مرحل ٍة من املراحل املذكورة،
تتول الحكم يف ّ
القول :نفيس أو «أناي» هي التي ّ
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إذ إ ّن أحد أبعادها ينشط ويؤ ّدي مه ّمته ،وكلّام يبلغ هذا النشاط مراحل أعىل،
يتجل تج ّرد نفيس «أناي» واستقاللها أكرث فأكرث؛ وحينها تجعل جميع األجزاء
سوف ّ
ٍ
وعندئذ يتّضح االستقالل
والقابليات الباطنية لديك يف بوتقة املقارنة والتقييم،
والتج ّرد بشكلٍ أفضل.
ـ قانون العلّية
مسألة العلّية تعترب واحد ًة من أشهر املسائل الفلسفية التي متكّن ديفيد هيوم
من خاللها أن يبلغ مقصده املنشود املتمثّل يف نيل الشهرة بني الناس[[[.
شكّك هذا املفكّر الغريب بقانون العلّية الذي كان ثابتًا لدى عا ّمة الناس واملفكّرين
والعلامء والفالسفة منذ أقدم مراحل تأريخ املعرفة البرشية ،حيث رام نقضه؛ وبالفعل
فقد ت ّم نقضه من قبله ومن قبل أشخاص آخرين.
كل كائنٍ مسبوقٍ
بعدم أو
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن فحوى قانون العلّية كام ييلّ :
ٍ
بكيفي ٍة تختلف عن كيفيته الحالية ال ميكنه أن يلج ساحة الوجود دون علّ ٍة؛ وعكس
كل كائنٍ أو ٍ
أي تغيريٍ آخر عند اجتامع
ذلك أ ّن ّ
حدث يبلغ مرحلة إنتاج املعلول أو ّ
الرشوط واملقتضيات وارتفاع املوانع ،فهو يجب وأن يلج يف ساحة الوجود.
هذا القانون ذُكرت عليه مؤاخذاتٌ يف رحاب أربعة آراء ،كالتايل:
الحس.
 ) 1تشكيك ديفيد هيوم بالحقائق الخارجة عن نطاق ّ
 ) 2اختيار اإلنسان.
 ) 3الحركات غري الجربية العلّية يف الجسيامت األساسية.
وجل.
 ) 4حركة الخلقة املتواصلة من جانب الله ع ّز ّ
[[[  -اعرتف ديفيد هيوم برصيح العبارة أ ّن هدفه األسايس يف الحياة هو نيل الشهرة بني الناس.
لالطّالع أكرث ،راجع :برتراند راسل ،تأريخ الفلسفة الغربية ،وديفيد هيوم ،التأريخ الطبيعي للدين.
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وفيام ييل نذكر تفاصيل هذه املؤاخذات:
الحس
الرأي األ ّول :تشكيك ديفيد هيوم بالحقائق الخارجة عن نطاق ّ
قائل« :قانون العلّية عبار ٌة عن قانونٍ رضوري
تح ّدث هيوم عن قانون العلّية ً
الحس ،وهو ليس تجريب ًيا ،وإنّ ا منتز ٌع من املشاهدات والتجريبيات
يتجاوز نطاق ّ
ويتعلّق باالستقراء ،فكرثة هذه املشاهدات الباطنية املتواصلة تثبت قضي ًة كلّي ًة
باعتبارها قانون علّي ٍة؛ وليس لهذا القانون منشأ سوى املشاهدة ،وأ ّما من الناحية
العقلية فال رضورة لوجود معلولٍ مع ٍني وراء ّ
كل علّ ٍة معين ٍة».
الباحث الغريب كارل بوبر طرح نظري ًة عىل غرار ذلك ،حيث قال« :قوانني العلم
ٍ
فرضيات متعلّق ٍة مبا يحدث ...يا ترى هل هناك قوانني قطعية حاكمة
هي مج ّرد
عىل الكون أو ال؟ أنا أعترب هذا السؤال ميتافيزيق ًيا ،فجميع القوانني التي نستكشفها
ٍ
فرضيات ال أكرث ،إذ ميكن نقضها يف جميع األحوال .أعتقد
هي يف الحقيقة مج ّرد
تجسد سوى صياغة فرضي ٍة ميتافيزيقي ٍة من
بأنّ العلّية ذات طابع ميتافيزيقي ،وال ّ
القواعد املعتربة يف علم النفس»[[[.
مبا أ ّن مبدأ الريبة (عدم الحتمية أو عدم التأكّد) قد طُرح علم ًيا يف الفيزياء
الحديثة من قبل العامل فرينر هايزنبريغ (املولود سنة 1901م) ،يف حني أ ّن ديفيد هيوم
ولد يف القرن الثامن عرش؛ لذا ليس من الصواب أن يُنسب رأيه حول العلّية إىل الطرح
نستشف من مجمل آرائه الفلسفية أ ّن نشاطه الفكري عبار ٌة
العلمي املذكور؛ حيث
ّ
عن ٍ
نقد فلسفي .ومهام يكن األمر ،ينبغي لنا يف بادئ األمر إجراء دراس ٍة نقدي ٍة حول
آراء هيوم النقدية يك نرى ما الذي فعله بالنسبة إىل العلّية إىل جانب تأكيده عىل
رضورة التزام جانب الدقّة والتمحيص من قبل الفالسفة الذين يأتون بعده.
[[[  -جي .إسوتشنيكو ،مسئلة عليت ورابطه حالت ها در فيزيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية م .رشيف
زاده ،ص .29
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اإلشكال الذي يرد عىل هيوم ميكن تقريره كام ييل:
أ ّولً  :خالل نقده الذي طرحه حول قانون العلّية ،كان قاد ًرا عىل ات ّخاذ خطو ٍة
جديد ٍة حينام قال :ال ب ّد وأن نأخذ بعني االعتبار قدرتنا الفكرية املحدودة عندما
نتح ّدث عن قانون العلّية ،كام ال ينبغي لنا الغفلة عن أنّنا نتعامل مع حقائق الكون
نظام منفت ٍح ـ غري مغلقٍ ـ لذا يجب علينا اإلذعان إىل
الباطنية والخارجية يف نطاق ٍ
ٍ
ربا ال يكون علّ ًة
حقيق ٍة فحواها أ ّن ما نعتربه علّ ًة إليجاد معلو ٍل ما يف
ظروف معين ٍةّ ،
ٍ
ظروف أخرى ،وهذا التغيري يف الحالة ناشئ من عوامل عديدة
لنفس هذا املعلول يف
مثل فقدان الرشوط ووجود موانع.
علم بأ ّن متاس شعلة النار مع الجسم الجاف القابل
عىل سبيل املثال نحن عىل ٍ
لالشتعال يؤ ّدي دامئًا إىل احرتاقه؛ إال أنّه ال يحرتق عندما يكون رطبًا ،إذ وجد مان ٌع هنا
حال دون ظهور املعلول؛ وهذا بطبيعة الحال ال يعني خرق قانون العلّية.
كذلك لو كانت املسافة بني شعلة النار والجسم الجاف أكرث مام هو الزم الشتعاله،
من املؤكّد أنّنا يف هذه الحالة ال نجد معلولً باسم «احرتاق» ،وهنا أيضً ا ال ميكن
القدح بقانون العلّية ،وإنّ ا فُقد أحد رشوط ظهور املعلول والذي يتمثّل يف املسافة
املناسبة بني شعلة النار والجسم الجاف.
نظام مغلقٍ  ،لهم
استنا ًدا إىل ما ذكر فالذين يعتربون حقائق الكون تدور يف ٍ
بحزم يف مجال تعيني قضايا العلّة واملعلول؛ فحينام نرى
القدرة عىل إبداء آرائهم ٍ
نظام غري مغلقٍ (مفتوح) سوف يتّسع أفق رؤيتنا حول
الحقائق تجري يف إطار ٍ
الخاصة عندما
العلّية ،وإثر ذلك نعتقد برضورة األخذ بنظر االعتبار تلك الظروف
ّ
نسعى إىل تعيني مجموع ٍة من األجزاء بصفتها علّ ًة ملجموع ٍة أخرى من األجزاء التي
معلول لها ،وهنا ال ينبغي لنا بتاتًا اعتبار أ ّن املجموعة الكذائية علّ ٌة دامئ ٌة أو
ً
نعتربها
مطلق ٌة لتلك املجموعة التي هي معلولةٌ؛ وعىل هذا األساس فإ ّن ما يقتضيه العلم
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والفلسفة هو أن نقول :املجموعة املك ّونة من (أ ،ب ،جـ ،د) يف الحالة (ل) تكون علّ ًة
ملجموع ٍة أخرى من األجزاء (هـ ،و ،ز ،ح) ،ولكن ليس عىل نح ٍو مطلقٍ .
ّ
أدل دليلٍ ميكن االعتامد عليه إلثبات ما ذُكر ،هو أ ّن معلوماتنا حول أجزاء العلّة
واألحداث املرتبطة بها والتغيريات التي تطرأ عليها مع مرور الزمان ،كلّام ازدادت سوف
يتزايد معها صواب توقّعاتنا بالنسبة إىل املعلول؛ ولو أ ّن ديفيد هيوم أخذ بنظر اعتباره
حقيقة أ ّن «العامل» يختلف عن مسألة «معرفة العامل» لكان نقده الفلسفي أكرث فائدةً.
ثان ًيا :املسألة األخرى التي بقيت غامض ًة يف مجال التو ّجهات الفكرية التي تب ّناها
ديفيد هيوم ،تتل ّخص فيام ييل :لو مل تكن هناك أيّة عالق ٍة علّي ٍة رضوري ٍة بني العلل
وتعاقب لألحداث؛ فهذا يعني
واملعلوالت ،ومل يحدث يف عامل الوجود سوى توا ٍل
ٍ
مثل ميكن لشجرة الجوز أن تثمر عن قطا ٍر
أي يش ٍء كان! ً
إمكانية صدور ّ
كل يش ٍء من ّ
مك ّونٍ من قاطر ٍة ومئات العربات املليئة بأعدا ٍد كبري ٍة من ديفيد هيوم وبروتاغوراس
وسائر الشكوكيني ،ث ّم من املمكن لهذا القطار أن يتح ّول إىل عارض ٍة زجاجي ٍة مليئ ٍة
بالتامثيل الذهبية التي كانت قبل ذلك مسافرين!
ثالثًا :هناك حقيق ٌة ال ميكن التغايض عنها بوج ٍه ،وفحواها أ ّن احتامل عدم التأثري
الرضوري ألجزاء العلّة عىل املعلول يتكافأ مع االحتامل التايل :ميكن لـ (أ) أن يكون
(ب) يف نفس الوقت ،بل حتّى ميكنه أن يكون عدم (أ) يعني نقيضه! لذا لو افرتضنا
يتغي إىل (ب) حتّى
أ ّن (أ) هو أحد أجزاء العلّة التي افرتضناها ،فهو من شأنه أن ّ
أي تغيريٍ من قبل العوامل املؤث ّرة؛ وهذا يعني أ ّن حقيقته تتّصف
بدون حدوث ّ
بإمكانية التح ّول إىل ض ٍّد أو ٍ
نقيض.
أي أم ٍر حقيقي وال بروتاغوراس وال
طبقًا لهذه الفرضية سوف ال يبقى لدينا ّ
هيوم ،ومن ث ّم ال ميكنهام تح ّمل عبء نقض الحقيقة التي اعترباها مج ّرد تص ّورٍ.
راب ًعا :اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل الوجهة الفكرية لديفيد هيوم نق ّرره كام ييل:
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لنفرتض أ ّن تحقّق وجود معلو ٍل ما ،أو كام قال هيوم نفسه :عىل فرض وجود حادث ٍة
سابق ٍة تسفر عن وجود حادث ٍة تالي ٍة «معلول» يؤ ّدي إىل انعدامه فجأةً! فيا ترى هل
باستطاعة هيوم هضم هذا التناقض؟
الرأي الثاين :اختيار اإلنسان أو إرادته
هناك العديد من اآلراء التي طُرحت لبيان حقيقة مسألة التخيري يف الشخصية
اإلنسانية ،نذكر منها ما ييل:
أ ّو ًل :أم ٌر يتحقّق بواسطة الضمري العام للناس الذين ميلكون قابليات عقلية
ونفسية معتدلة.
أصيل بالكامل ،لذا ال ميكن إنكاره أو التشكيك به
فهم ً
مبا أ ّن فهم االختيار يع ّد ً
ٍ
وتالعب باأللفاظ.
نقاشات خيالي ٍة
عن طريق
ٍ
بغض النظر عن العوامل والدوافع
ثان ًيا :شعو ٌر باطني باملسؤولية إزاء التكاليف ّ
الجربية الخارجية.
كل ما هو مذموم.
ثالثًا :شعو ٌر بالندم بعد ارتكاب ّ
راب ًعا :معيا ٌر للقيم الشخصية ،مثل الفضائل األخالقية والعدل والح ّرية الحقيقية
وسائر الخصال الشخصية الحميدة.
خامسا :شعو ٌر بالخجل عند القيام بأفعا ٍل قبيح ٍة.
ً

إذًا ،استنا ًدا إىل هذه اآلراء وآراء أخرى ،يثبت لنا وجود فعلٍ يصدر من اإلنسان
ويوصف بأنّه اختياري مقابل بعض األفعال اإلنسانية االنفعالية والعادية واالضطرارية
واإلكراهية واإلجبارية.
ٍ
سلوك يصدر من اإلنسان تحت إرشاف شخصيته
الفعل االختياري عبارة عن
متسك بالفعل االختياري
وسلطتها ،وهو إ ّما أن يكون سلب ًيا أو إيجاب ًيا ،وللر ّد عىل من ّ
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إلنكار قانون العلّية ،نقول :إ ّن صدور أبسط األفعال االختيارية ليس ممك ًنا دون علّ ٍة
ودافعٍ مح ّر ٍك للفاعل ،فهو ال يصدر مبحض الصدفة لكونه حقيق ًة كسائر الحقائق
واألحداث يف عامل الوجود ،ومن هذا املنطلق ال ب ّد وأن يكون مقرونًا بعلّ ٍة؛ لكن غاية
ما يف األمر أ ّن الحركة العلّية يف باطن اإلنسان واملنبثقة من ميزات شخصيته اإلنسانية
ال تُعترب كالحركة العلّية يف عامل الطبيعة.
كل ما بوسعها إلبراز قدراتها
بيان ذلك أ ّن الشخصية اإلنسانية حينام تبذل ّ
بكل ٍ
تأكيد
وقابلياتها لدى مواجهة الدوافع الباطنية والعوامل املح ّركة الخارجية ،فهي ّ
معلول يتناسب معها؛ ومن املؤكّد أ ّن هذه الشخصية هي التي تجعل
ً
تتأث ّر بها وتصدر
عم تفعله سائر الحيوانات.
اإلنسان يواجه الدوافع والعوامل املح ّركة بشكلٍ يختلف ّ

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلنسان يرفض جميع أشكال اإلقرار واالعرتاف ،سوا ًء
ٍ
وتعذيب ،فهو بطبعه ال يرغب بذلك؛ ويف
بضغط
طُلب ذلك منه باحرت ٍام ورجا ٍء أو
ٍ
ضئيل للغاية من الدافع الباطني للمقاومة
مثل هذه الحاالت لو وجد يف باطنه مقدا ٌر ٌ
الطبيعية  -ولنفرض أنّه مبقدار عرشين باملئة  -فالشخصية اإلنسانية من شأنها أن
تصدر النسبة املتبقية والتي تبلغ مثانني باملئة.
أي ٍ
هدف طبيعي
وأ ّما بالنسبة إىل اإلرادة واإلقدام عىل القيام بفعلٍ ال يستبطن ّ
وعامل مح ّركًا ،فالشخصية لها القابلية عىل القيام به لكونها متتلك يف
ً
بصفته داف ًعا
ذاتها مسألة ات ّخاذ القرار واإلرادة لإلقدام عىل الفعل؛ ومثال ذلك ات ّخاذ اإلنسان
أي نفعٍ من وراء ذلك
قرا ًرا بتسلّق جبلٍ لبلوغ ق ّمته الشاهقة دون أن يفكّر بتحقيق ّ
ودون أن يخىش من األرضار الناجمة عنه ،حيث يروم من ذلك إثبات وجود شخصيته
وقدرته وإرادته.
دور الشخصية يف صدور الفعل االختياري من قبل اإلنسان ال يجعل هذا الفعل
جربيًا ،وإنّ ا الجانب الخارجي من العلّة والذي له تأث ٌري بصدور املعلول (الفعل) خارج
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العل اآلخر يتمثّل
نطاق الشخصية يكون مستع ًّدا لهذه العملية يف حني الجانب ّ
بنشاط الشخصية اإلنسانية التي إن كانت سامل ًة ومل تنحرف عن مسارها األصيل،
فهي يف هذه الحالة تدرك حقيقة جميع القيم واملسؤوليات ،ولديها ٌ
شوق عار ٌم للخري
املتخصصون
والكامل وبلوغ األهداف املتعالية طوال حياتها؛ وعىل هذا األساس يؤكّد
ّ
يف العلوم اإلنسانية الحقّة وأمئّة املذاهب وعلامء األخالق غاية التأكيد عىل أهمية
الرتبية والتعليم وتقوية الشخصية اإلنسانية بغية تفعيل القابليات التكاملية فيها
بصفتها حقيق ًة ساميةً.
قائل إ ّن الفعل االختياري غري موجو ٍد من األساس لكونه
معرتض ً
قد يعرتض
ٌ
يصدر بتأثريٍ من العلّة التا ّمة بشكلٍ جربي ،وبعض أجزائه فقط لها ارتبا ٌط بالشخصية
اإلنسانية.
ونحن بدورنا ندحض هذا االعرتاض قائلني :ذلك الجزء من العامل املتعلّق
بشخصية اإلنسان واملوجد للفعل االختياري هو يف الحقيقة ليس جز ًءا مك ّونًا لعلّة
ألي ٍ
ٍ
مقتض خارجي أن ميتزج مع
أي
رشط أو عاملٍ أو ّ
صدور الفعل ،إذ ال ميكن ّ
نشاط شخصية اإلنسان حتّى وإن كان جز ًءا من علّة صدور الفعل .وبيان ذلك أ ّن
هذه األمور تتّصف بحيثي ٍة مح ّرك ٍة لدى اإلنسان عندما تكون ذات ٍ
ارتباط بشخصيته،
ولنفرتض أ ّن فعلنا االختياري هو النشاط الزراعي ،فهذا الفعل بطبيعة الحال يتق ّوم
عىل عامل  -دافع  -باطني يحفّزنا عىل السعي لتوفري متطلّبات املعيشة عن طريق
أرض صالح ٍة للزراعة ،وعىل ٍ
مقتض يتمثّل يف وجود ٍ
ٍ
رشط
الزراعة ،كام يتق ّوم عىل
ٍ
رشوط من قبيل إصالح الرتبة واستثامر املاء بشكلٍ
صائب ،وإلخ؛ ولكن مبا
أو ع ّدة
ٍ
كل ٍ
واحد من هذه األمور
أنّنا عىل علم بكون الزراعة هي فعلنا االختياري ،ال نعترب ّ
علّ ًة الزم ًة وكافي ًة لعملية الزراعة ،كام ال نعتربها كذلك وهي مجتمعةٌ؛ بل الالزم يف
استثامرها هو سلوك الشخصية بح ّد ذاتها والذي ال يع ّد جز ًءا من العلّة ،فهي بهذا
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العمل تتح ّمل املسؤولية وحينام تخطئ سوف تندم عىل ما فعلت ،وعندما تحقّق
نتيجة إيجابية من مساعيها الخالصة ،ففي هذه الحالة يصبح فعلها ذا قيم ٍة.
ـ العنرص األسمى يف الفعل االختياري
أي تأثريٍ
مبادرة الشخصية إىل القيام بالفعل تكشف يف الواقع عن عدم تحقّق ّ
لسائر األمور (املقتيض والرشط والعامل املح ّرك نحو الهدف ،)...وعىل هذا األساس
تتجل يف األفعال االختيارية رضورة توفّر العوامل والدوافع وسائر األمور املرتبطة
ّ
بكل فعلٍ ؛ ولكن عدم وجود هذه األمور ال يجعل الفعل جربيًا ،فالفعل الناشئ من
ّ
كاشف بح ّد ذاته عن عدم كونه جربيًا.
ذات الشخصية اإلنسانية ٌ
عم ذكر وأيّده يف كتابه «إىل أين يتّجه
وقد تح ّدث الباحث الغريب ماكس بالنك ّ
مم قاله:
العلم؟» ،وفيام ييل نشري إىل ٍ
جانب ّ
األطروحة األوىل« :الحقيقة الثابتة يف هذا العامل الذي ال ميكن فيه تحديد
حجم الفكر واملا ّدة ،فحواها وجود نقط ٍة واحد ٍة فحسب ال غري ،وهي أنّ العلم
أسلوب ِع ّل يف البحث العلمي ،ال ميكن تطبيقه من الناحيتني
وما يرتتّب عليه من
ٍ
املنطقية والعلمية ،وسوف يبقى كذلك إىل األبد .وهذه النقطة هي عبار ٌة عن وجود
نعب عنها باألنا ،وهي صغري ٌة يف عامل الوجود ،لك ّنها بحدّ ذاتها
الشخصية الفردية التي ّ
يعم حياتنا العاطفية وإرادتنا وفكرنا .بلدي هو مصدر ألشدّ معانا ٍة
تجسد عاملًا رح ًبا ّ
ّ
يف حياتنا ،ويف الحني ذاته يعترب مصد ًرا ألرفع درجات البهجة والرسور ،والقدرة
املصريية ال تأثري لها عىل هذا البلد ،وعندما نتمكّن من ّ
التخل عن اإلرشاف عىل
أنفسنا والتج ّرد من الشعور باملسؤولية نكون قد أعرضنا عن الحياة باختيارنا»[[[.
[[[  -ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبقدّمة ألربت أينشتاين ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
آرام ،ص .226
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مم قاله بالنك أ ّن األنا ذات هوي ٍة عظيم ٍة ،لذلك جعلها يف مرتب ٍة تفوق
ّ
نستشف ّ
درجة العوامل الجربية املرتبطة باملصري.
األطروحة الثانية« :غال ًبا ما نتذكّر أنّنا يف طفولتنا ك ّنا نبتعد عن بعض الناس،
ٍ
خلجات باطني ٍة بعدم األمن والطأمنينة حينام نكون عىل
والسبب يف ذلك يعود إىل
ذكريات من بعض األقارب،
ٌ
مقرب ٍة منهم؛ ومن ناحي ٍة أخرى أعتقد أنّ الكثري م ّنا لديه
بكل رغب ٍة وشوقٍ ألنّنا نك ّن لهم غاية االحرتام يف ضامئرنا.
لذلك نحاول أن نكون بقربهم ّ
كل إنسانٍ لديه دواعٍ معينة تجعله يرغب يف االبتعاد عن أولئك الذين شاع عنهم
ّ
تدل عىل اعرت ٍ
أنّهم ال يكتمون أرسار اآلخرين ،وجميع هذه األفعال املبارشة ّ
اف غريزي
بكون حياتنا يف نهاية املطاف خاضع ًة للعلّية؛ وعىل الرغم من أنّ «األنا» من حيث
مصريها املبارش ال ميكن أن تكون تابع ًة لهذا القانون ،فالعلم يف هذه الحالة هو الذي
يسوقنا نحو دهليزها ويرتكنا وشأننا هناك بحيث يجعلنا تحت إرشاف قوى أخرى.
العلّية قلّام تعيننا يف سلوكياتنا التي تبدر م ّنا ضمن حياتنا الشخصية ،فهي تبقى
كذلك ح ّتى وإن وضعنا قانونًا حديديًا متق ّو ًما عىل أصولٍ منطقي ٍة بحيث تكون له
سس ِعلّي ٍة ملستقبلنا ،كام أنّه ميكّننا من التن ّبؤ
القدرة عىل الحيلولة بيننا وبني وضع أُ ٍ
باملستقبل ٍ
بنمط يناظر حارضنا»[[[.
نستشف من كالم ماكس بالنك أنّه يؤكّد عىل عدم تبعية «األنا» لقانون العلّية،
ّ
ناقصا.
لك ّنه مل يكمل تحليله بحيث بقي كالمه ً
األطروحة الثالثة :نظرية الريبة «عدم الحتمية أو عدم التأكّد» يف الفيزياء
املعارصة؛ منذ أوائل القرن العرشين شاعت بني بعض املفكّرين والباحثني يف الفيزياء
املعارصة فكرة أ ّن الجسيامت الدقيقة يف عامل الطبيعة ال تخضع لقانون العلّية ،وأ ّول
من طرحها هو العامل الغريب فرينر هايزنبريغ يف عام 1927م.
[[[  -املصدر السابق ،ص .233 - 232
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وميكن تقرير االستدالالت عىل صعيد ما ذكر يف إطار ثالثة محاور أساسية كالتايل:
 ) 1مبدأ عدم الحتمية حسب رؤية فرينر هايزنبريغ.
يخص حركة الجسيامت الدقيقة.
 ) 2الطبيعة االحتاملية لفرضيات ميكانيكا الكم فيام ّ
 ) 3حركة اإللكرتونات التناوبية يف اختبارات االنحراف...
مبدأ عدم الحتمية الذي طُرح من قبل فرينر هايزنبريغ يف عام 1927م ّ
يدل عىل
ٍ
قانونٍ ٍ
إحداثيات
ثابت فحواه أ ّن الجسيامت الدقيقة ليس لها القابلية عىل امتالك
ومقدا ٍر لحرك ٍة معين ٍة يف آنٍ ٍ
واحد...
فرينر هايزنبريغ ونيلز بور استنتجا من مبدأ عدم الحتمية  -يف فرضياتهام األوىل
أقل تقدي ٍر  -أ ّن التقييم التا ّم لإلحداثيات ورسعة الذ ّرة الدقيقة غري ممكنٍ يف
عىل ّ
آنٍ ٍ
واحد ،فكلّام متكّنا من تحديد إحداثيات الذ ّرة بشكلٍ دقيقٍ  ،ال محيص حينها من
صحيح ،أي مهام دقّقنا يف تحديد
فقدان الدقّة التا ّمة يف تعيني رسعة حركتها؛ والعكس
ٌ
الرسعة سوف يتضائل احتامل الدقّة يف تحديد اإلحداثيات؛ وعىل أساس هذا التفسري
لعدم الحتمية استنتج هايزنبريغ أ ّن املسائل الذ ّرية غري خاضع ٍة لقانون العلّية.
وميكن تلخيص استدالالته يف إطار القياس املنطقي التايل:
نظام ما يف لحظ ٍة معين ٍة تندرج ضمن زمانٍ
املقدّ مة الكربى :لو علمنا بوضعية ٍ
مح ّد ٍد ،ففي هذه الحالة سوف نعلم بوضعه املستقبيل.
املقدّ مة الصغرى :ال ميكن تحديد إحداثيات إحدى الجسيامت الدقيقة ورسعتها
بدقّ ٍة ويف آنٍ ٍ
واحد ،لذا ليس من املمكن تعيني وضعها األ ّول يف هذا اإلطار.
النتيجة :ال ميكن تحديد الوضع املستقبيل للذ ّرة.
وبكالم آخر فإ ّن قانون العلّية ال يشمل حركة الجسيامت الدقيقة[[[.
ٍ
[[[  -جي .إسوتشنيكو ،مسئلة عليت ورابطه حالت ها در فيزيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية م .رشيف
زاده ،ص .215 - 214
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هذه النظرية ترد عليها املؤاخذات األساسية التالية:
اإلشكال األ ّول :ينبغي ملن طرح هذه النظرية االلتفات إىل أ ّن «الكون» يختلف
عن «معرفة الكون» ،أي إنّنا يف املضامر املعريف ندرك بالبداهة مدى الفرق بني
مفهو َمي «ال أرى» و«ال أعلم» مع مفهوم «ال حقيقة له» ،ولو أذ ّعنا بأ ّن البرشية
يف بداية القرن العرشين قد اتّخذت خطواتها األوىل  -املحدودة نطاقًا  -يف عامل
الجسيامت املك ّونة للطبيعة ،فسوف نق ّر بأ ّن معلوماتنا يف هذا العامل املستكشف
حال ًيا محدود ٌة للغاية.
اإلشكال الثاين :هذا اإلشكال يف الحقيقة ميكن اعتباره من جه ٍة علّ ًة لإلشكال
األ ّول ،فاملحدودية والنسبية الرضوريتان هام من جملة املعارف التي يطّلع عليها
البرش عرب اطّالعهم عىل الحقائق؛ وهام مرتبطتان بالعديد من العوامل ومبا فيها تن ّوع
الحسية بعامل املا ّدة طبقًا الختالف موقعه الجغرايف؛ فنحن عىل سبيل
عالقات اإلنسان ّ
املثال غري قادرين عىل مشاهدة ق ّمة جبلٍ من مساف ٍة بعيد ٍة فيام لو ك ّنا عاجزين
ٍ
أصوات من جميع
عن رؤيتها من مساف ٍة قريب ٍة؛ كام أنّنا ال منتلك القدرة عىل سامع
كل ٍ
صوت بلوغه مقدا ًرا معي ًنا.
األمواج الفيزيائية (الصوتية) ،حيث يشرتط يف سامع ّ

دخل يف مشاهداتنا
امليزات الذاتية والبنية العا ّمة لتجاربنا املختربية ،لها ٌ
الخاصة يف مجال معرفة الحقائق تحول دون ارتباطنا مع
وتجريبياتنا ،فتو ّجهاتنا
ّ
جميع أبعاد هذه الحقائق ومستوياتها وإحداثياتها ،كام أ ّن مرتكزاتنا الفكرية لها
حواسنا ونشاطاتنا الدماغية.
تأث ٌري بال ٌغ عىل صعيد تعيني وجهة ّ
وبشكلٍ عا ٍّم ميكن تلخيص ذلك فيام قاله الفيلسوف الصيني الوتيس« :نحن يف
املرسحية الكربى للحياة ممثّلون ومشاهدون يف آنٍ واح ٍد».
اإلشكال الثالث :من البديهي أنّنا غري مخ ّولني باعتبار أحد الكائنات أو األحداث
انعكاسا لتص ّور إمكانية
يف عامل الوجود قد ولد عن طريق الصدفة ،فهذا التص ّور يعترب
ً
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تحقّق التناقض الذي يعترب أكرث األصول بداه ًة يف العلوم واملعارف واملبادئ الفلسفية
وحتّى يف التقنيات الحديثة ومختلف أنواع الف ّن.
يتعي وجوده
وقد قيل حول هذا املوضوع ما ييل :األمر الرضوري هو الذي ّ
عن طريق طبيعة اليشء الباطنية ،لذلك ليس من شأنه أن يكون غ ًريا مباي ًنا لذاته
يتعي يف الطبيعة الباطنية لليشء ،وإنّ ا
الحقيقية؛ وما يحدث بالصدفة هو أم ٌر مل ّ
تعي بواسطة عاملٍ خارجي ،لذا فمن شأنه أن يكون أو ال يكون.
ّ
االختالف بني ما هو رضوري وما حدث عن طريق الصدفة وضّ حه أرسطو بشكلٍ
ٍّ
دال حني قال« :الرضورة هي املوجودة يف باطن الذايت ،بينام الصدفة ليست موجود ًة
فيه وال ارتباط لها به ،فالحالة التي تتق ّوم عىل مؤثّ ٍر خارجي هي التي تتبلور فيها
الصدفة ،ولكن مبا أنّها بشكلٍ عا ٍّم قد انتظمت يف آنٍ واح ٍد بتأثريٍ من قبل عوامل
خارجية وعىل أساس طبيعتها الباطنية ،فهي من هذه الناحية ت ّتصف بالرضورة
والصدفة م ًعا».
الرضورة هي يف الحقيقة تبلو ٌر لطبيعة اليشء الباطنية ،بينام الصدفة ليست سوى
ٍ
تبي
انعكاس للتأثري الخارجي؛ والرضورة ّ
تتجل عن طريق الصدفة ،والصدفة بدورها ّ
يتغي واقع العالقة بني الباطن
الرضورة .كلّام اقرتبنا من عامل الجسيامت الدقيقةّ ،
تتغي العالقة بني الرضورة والصدفة؛
والخارج يف حركة اليشء ،وإىل جانب ذلك ّ
وبالتايل يتزايد دور عوامل الصدفة يف تنظيم الحركة امليكانيكية للكائنات ،ومن ناحي ٍة
الخواص الفيزيائية لها[[[.
أخرى يتزايد دور الرضورة يف تنظيم
ّ
رغم أ ّن هذا التربير ذُكر يف إطار رؤي ٍة تحليلي ٍة علمي ٍة ،لك ّن أصل املسألة املطروحة
حل ،وذلك ملا ييل:
للنقاش بقي عىل حاله دون ٍّ
 ) 1نظ ًرا لكون باطن اليشء وخارجه أمرين نسبيَني ،لذلك ال ميكن تحديد خ ٍّط
[[[  -املصدر السابق ،ص .75 - 74
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فارقٍ بدق ٍة متناهي ٍة للتمييز بينهام ،ومثال ذلك أ ّن الشخص الذي يلحظ األجسام
يف إطار ظواهر فيزيائية فقط ،كام لو شاهد تفاحةً ،فهو يعتربها يف ذاتها (باطنها)
تفاحةً ،ومن حيثيتها الخارجية فهو يالحظ الهواء املحيط بها ومدى سالمة الغصن
املتدلية منه أو هزالته ،فهذه األمور بطبيعة الحال لها ارتبا ٌط بها؛ وهي حسب بنيتها
يجب وأن تكون ذات أجزاء داخلية مثل املاء والسكّريات ،وما إىل ذلك من مك ّونات
أخرى.
إذًا ،املك ّونات الظاهرية للتفاحة وما ناظرها هي تلك األجزاء الخارجية ،ولو واصلنا
تفسرينا وتحليلنا لواقعها سوف نالحظ أ ّن أجزاءها الداخلية تعترب عىل غرار األشياء
الخارجية بالنسبة إىل جسيامتها الدقيقة .هذا اإلشكال (النسبية الباطنية والخارجية)
وار ٌد أيضً ا بخصوص ما هو غري باطني ،أي يف املدرسة الفكرية القائلة إ ّن جميع األشياء
تستبطن أضدادها يف ذاتها؛ فأتباع هذه املدرسة مل يتمكّنوا حتّى اآلن من اإلجابة عن
إشكالية نسبية الباطن والخارج.
كل ما يرتبط بالذات متعي ًنا بشكلٍ جربي ورضوري،
 ) 2الرضورة التي توجب كون ّ
تصدق عىل ذوات جميع األشياء.
لنفرتض أنّك مبقتىض رغبتك الذاتية يف طلب العلم تبادر إىل كسبه ،ولنتص ّور أ ّن
الظروف والعوامل املحيطة بك شاءت أن تختار علم الفيزياء ،فأنت يف هذه الحالة
سوف تلتحق بجامع ٍة متثّل كيانًا خارج ًيا لذاتك ،ث ّم تتلمذ عىل يد أستا ٍذ هو يف الواقع
خارج عن نطاق ذاتك ،وبعد تخ ّرجك تعمل يف مخترب ٍ
ات هي األخرى خارجة عن
ٌ
ذاتك؛ فيا ترى هل إ ّن ارتباطك بهذه األمور ميكن أن يكون محض صدف ٍة لكونها
كل حال ٍة ذكرت يف هذا املثال ال ميكن
خارج ًة عن نطاق ذاتك أو ال؟ من املؤكّد أ ّن ّ
دليل عىل إمكانية حدوث الصدفة ملج ّرد أنّها ارتبطت معك يف كسب علم
أن ت ُع ّد ً
جانب
الفيزياء دون أن متتزج مع األجزاء املك ّونة لذاتك ،ودون أن متتزج ذاتك مع ّ
كل ٍ
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فكل واحد ٍة من تلك الحاالت قدر ارتبطت  -وهي متّصف ٌة مبيزاتها
من جوانبها؛ ّ
الرضورية  -بنشاطك يف كسب العلم ،واليشء الذي مل يؤخذ بعني االعتبار هو توليفها
مبجملها ضمن عملية كسب العلم ،ومن البديهي أ ّن عدم أخذ يش ٍء بعني االعتبار من
قبل أحد الناس ،ال يسفر عن حدوث خللٍ فيه.
األطروحة الرابعة :اإلبداع اإللهي ودوامه يف عامل الوجود:
مبا أ ّن إبداع اإلله تبارك شأنه وتأثري فيضه عىل الكائنات يعتربان أم َرين ثابتَني ال زوال
لهام ،لذلك ليس من املمكن تص ّور أنّه تعاىل خلق الكائنات ووضع لها قوانني ومق ّررات
ث ّم تركها وشأنها بحيث أصبحت يف غنى عن تأثريه وإرادته وفيضه ،أل ّن املعيار (الحدوث
أو اإلمكان) يف صدورها من قبله سبحانه ال ميكن أن يزول ،فهو باقٍ عىل نحو الدوام
ٍ
دائم؛ لذا ليست هناك أيّة رضور ٍة ذاتي ٍة يف
كل لحظ ٍة يف
واالستمرار ،وهو يف ّ
حدوث ٍ
وجود الكائنات املخلوقة بحيث تجعلها واجب ًة وحتمي ًة يف غنى عن خالقها.
إذًا ،كام أ ّن املا ّدة املطلقة والحركة املطلقة والنظم املطلق هي أمو ٌر ال وجود لها
يف العلم املا ّدي ،كذلك ليست هناك أيّة رضور ٍة عيني ٍة مطلق ٍة يف عامل الطبيعة بحيث
تجعل عامل الوجود يف غنى عن إبداع اإلله تبارك شأنه وفيضه املق ّدس؛ وبيان ذلك أ ّن
الكائنات التي نتعامل معها يف عامل الطبيعة هي عبار ٌة عن أشياء محسوسة ومحدودة
ومرتبطة ببعضها ،وليست هناك أيّة حقيق ٍة مطلق ٍة يف الكون تجعل هذه الكائنات
وغريها مستغني ًة عن آثار الفيض اإللهي؛ لذلك قيل إ ّن القوانني الحاكمة عىل الكون هي
عبار ٌة عن قضايا كلّية تنتزع من ٍ
حاالت متشابه ٍة ،ومبا أ ّن جميع الكائنات والحاالت التي
تطرأ عليها مرتبط ٌة بالله تعاىل ،فقد ُوصف سبحانه بأنّه املحافظ عىل القوانني.
نتيجة الرأي املتق ّوم عىل استمرار إبداع الله تعاىل ودوام فيضه يف عامل الوجود،
هي عدم إمكانية إنكار قوانينه ورضورتها الثانوية يف الكون ،مام يعني أ ّن جميع
الكائنات يف الوجود تجري بفضل مشيئة الله تعاىل وفيضه املتواصل ،وخارطة هذا
الجريان قد نُقشت عىل أساس قانون العلّية.
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ـ الوجود واللزوم
ولزوم يرضب بجذوره يف تاري ٍخ
ال نبالغ لو قلنا إ ّن تصنيف الحقائق إىل وجو ٍد
ٍ
سحيقٍ  ،حيث نلمسه يف مباحث تقسيم الحكمة أو الفلسفة النظرية والعملية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن موضوع الحكمة النظرية هو املوجودات الواقعية بشكلٍ
بغض النظر عن الذهن وإدراك متطلّبات اإلنسان التي حاول الفالسفة فهم
عا ٍّم ّ
حقيقتها والتع ّرف عىل جانبها الطبيعي يف م ّر العصور.
وأ ّما موضوع الحكمة العملية فهو تلك األفعال التي نؤ ّديها مبقضتى قابلياتنا
الذاتية ،مثل التعقّل واألحاسيس والعواطف ،أو التي نقوم بها بغية تحقيق أهداف
حياتنا املا ّدية واملعنوية.

وبطبيعة الحال فقد طرحت العديد من النظريات واآلراء عىل طاولة البحث
حول تعريف الحكمتني النظرية والعملية وبيان إحداثياتهام ،ولكن ما ذكرناه هو
التعريف الجامع املشرتك تقريبًا لجميع أجزائهام التي تقتيض الرضورة فهمها يف
مباحثنا الحالية.
بغض النظر عن كرثة النقاشات واختالف اآلراء التي دارت حول تحديد مصاديق
ّ
ٍ
مشرتك من
مواضيع الحكمة العملية ،سوف نسلّط الضوء عىل القضية يف إطا ٍر جامعٍ
منطلق كونها منشأً لالزم واملناسب؛ وكام جاء يف املبادئ الفلسفية الرشقية والغربية
عم ييل :كسب العلم بأوضاع
األصيلة ،فالحكمة النظرية  -الفلسفة النظرية  -عبار ٌة ّ
وإحداثيات املوجودات بحسب القابليات البرشية.
يُشار هنا إىل أ ّن بعض الحكامء لدى تعريفهم ما ذكر ،أضافوا مفهوم «املوجود
كام هو» وقالوا :الفلسفة عبار ٌة عن العلم بحقائق املوجودات كام هي بحسب
القابليات البرشية.
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مستحيل ،فهو
ً
وكام هو معلو ٌم ،فالعلم بحقائق املوجودات كام هي إن مل يكن
أقل شأنًا من املستحيل[[[؛ وعىل هذا األساس فاملفكّرون املطّلعون
صعب للغاية وليس ّ
ٌ
عىل حقيقة املوضوع اضط ّروا إىل إضافة عبارة «بحسب القابليات البرشية».
اإلنسان بارتباطاته األربعة هو املحور األسايس ملباحث الحكمة العملية التي
عم ييل:
متكّننا من معرفة مختلف مواضيع الوجود واللزوم ،وهذه االرتباطات عبار ٌة ّ
 ) 1ارتباط اإلنسان بنفسه.
 ) 2ارتباط اإلنسان بالله تعاىل.
 ) 3ارتباط اإلنسان بعامل الوجود.
 ) 4ارتباط اإلنسان بأقرانه البرش.
وهي تبدأ من أدىن ٍ
ارتباط أرسي لتبلغ األوسع نطاقًا والذي يع ّم العالقات البرشية
بشكلٍ عا ٍّم عىل ضوء مفهو َمي الالزم واملناسب.

وال ّ
شك يف أ ّن الحكمة النظرية ـ الفلسفة النظرية ـ تتمحور مواضيع بحوثها حول
بغض النظر عن مدى إدراك الذهن البرشي لها،
حقائق عامل الوجود ـ املوجودات ـ ّ
ومل ي ّدع أح ٌد من الحكامء والفالسفة الرشقيني والغربيني عىل م ّر التاريخ وإىل يومنا
هذا بأنّنا نبحث يف رحابها عن مواضيع وهمية وقضايا اعتبارية ال حقيقة لها ،وحتّى
[[[  -ميكن تلخيص أسباب استحالة تحقّق العلم بالحقائق كام ييل:
أ  -يتّفق الفالسفة عىل عجز البرش عن فهم حقيقة الفصل الحقيقي لألشياء ،لذلك ال ميكن تعريفها إال عىل أساس
فصلها املنطقي.
الحواس والقابليات الذهنية والتجارب
مثل
لنا
املتاحة
بالوسائل
ك
للتمس
ون
ر
مضط
املعريف
املجال
ب  -نحن يف
ّ
ّ
ّ
لكسب العلم ،ويستثنى من ذلك معرفة الله تعاىل والعلم الحضوري؛ وجميع الوسائل املشار إليها بحسب ميزاتها
الحس.
الذاتية توجد ارتباطًا بيننا وبني عامل ّ
ٍ
ارتباط بصيغٍ محدّد ٍة من املوضوع.
ج  -أهدافنا التي نروم بلوغها يف مجال الحقائق تجعلنا عىل
د  -نظ ًرا لكون جميع األجزاء ونقاط الوصل يف عامل الوجود مرتبط ًة مع بعضها البعض ،لذا يكفي وجود أحد
املجاهيل فقط ليبقى الوجود بأرسه مجهولً بالنسبة لنا ،فكيف يكون األمر يا ترى مع وجود املاليني من املجاهيل؟!
ومن هذا املنطلق نجد جميع رجال العلم واملعرفة عاد ًة ما يعتربون الفائدة العملية للعلوم واملعارف نسبيةً.
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أتباع املدرسة الفكرية املثالية  Idealistالذين يزعمون عدم وجود عا ٍمل خارج الذهن
البرشي ـ خارج نطاق األنا اإلنسانية ـ يق ّرون أيضً ا بوجود عامل الحقائق رغم قولهم
بأ ّن الحقيقة موجود ٌة يف الذهن أو األنا اإلنسانية.
ومبا أ ّن موضوع الحكمة العملية يتمحور حول فعل اإلنسان من حيث كونه
رشا ،فهي تلج يف مباحث اللزوم والنهي أو املناسب والالمناسب؛ وعىل هذا
خ ًريا أو ًّ
األساس تو ّهم البعض بأ ّن املسائل املرتبطة بهذه الحكمة ال تدور يف فلك الحقائق
التي تتمحور حولها مسائل الحكمة النظرية ،لذلك وصفوها باالعتبارية أحيانًا ،ويف
أحيان أخرى قالوا إنّها قي ٌم وأمو ٌر عارض ٌة غري ثابت ٍة يف الحياة؛ أضف إىل ذلك فقد ج ّرد
بعضهم هذه الحكمة من أصالة الحقيقة يف نفسها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الغالبية العظمى من الحكامء واملفكّرين الرشقيني
والغربيني قد ات ّفقوا عىل أصالة حقيقة الحكمة العملية ومختلف مسائلها باعتبارها
ونستشف من
متق ّوم ًة عىل العقل والضمري ورضورات الحياة املا ّدية واملعنوية؛
ّ
تقسيم الفالسفة للحكمة أو الفسلفة إىل نظري ٍة وعملي ٍة ،أ ّن كال القسمني له القابلية
كل ٍ
واحد
عىل أن يُطرح للبحث والتحليل يف رحاب القوانني العملية والفلسفية أل ّن ّ
منهام له مقس ٌم يتمثّل يف الحكمة أو الفلسفة.
ـ معارضة ديفيد هيوم األسكتلندي الرتكاز مبدأ اللزومات والنواهي عىل
الوجودات واألعدام
لقد رفض ديفيد هيوم فكرة أ ّن اللزومات والنواهي ناشئ ٌة من الوجودات
واألعدام ومل يكن يرتيض بارتكازها عىل الحقائق املطروحة يف رحاب القضايا التي
ترتبط محموالتها وموضوعاتها مع بعضها عن طريق الوجود والعدم.
النص التايل من كتاب ديفيد
الباحث اإليراين الدكتور مهدي حائري علّق عىل ّ
هيوم "رسالة يف الطبيعة البرشية":
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I cannot forbear adding to these reasoning’s an observation, which
may, perhaps, be found of some importance. In every system of
morality, which I have hitherto met with, I have always remarked, that
the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning,
and establishes the being of a God, or makes observations concerning
human affairs; when of a sudden I am surprised to find, that instead
of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with
no proposition that is not connected with an ought, or an ought not.
This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence.
For as this ought, or ought not, expresses some new relation or
affirmation, ‘tis necessary that it should be observed and explained;
and at the same time that a reason should be given, for what seems
altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction
from others, which are entirely different from it. But as authors do not
commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the
readers; and am persuaded, that this small attention would subvert all
the vulgar systems of morality, and let us see that the distinction of
voice and virtue is not founded merely on the relations of object, nor
is perceived by reason[1].
«كام نالحظ فكاتب هذه السطور مل يغفل عن تلك املالحظة الها ّمة التي تعترب
ٍّ بال
عامل مساع ًدا لتوسيع نطاق سلسلة البحوث والتحليالت الفكرية حول النهج
ً شك
.» ناهيك عن تأثريها البالغ يف فهم املبادئ الفلسفية،الفكري والتعقّل
[1] - A treat is of Human nature, p. 469.
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نظام أخالقي اطّلعنا عليه حتّى اآلن ،وجدناه يؤكّد غاية التأكيد عىل هذا
ّ
كل ٍ
املوضوع ،ون ّبهنا طالب علم الفلسفة عىل أ ّن علامء فلسفة األخالق حينام يطرحون
مواضيع بحثهم ويتناولونها بالرشح والتحليل فإنّهم يبادرون يف بدايتها إىل ات ّباع
ٍ
ومتعارف للبحث حول مسألة وجود الله تعاىل ،وبهذا
أسلوب فلسفي متداو ٍل
ٍ
السبيل يطرحون نظرياتهم وآراءهم بالنسبة إىل خصائص اإلنسان وخصاله؛ ولك ّنهم
يغيون هذا األسلوب املتناغم
فور ولوجهم يف عامل الفرضيات األخالقية رسعان ما ّ
أي أث ٍر للقضايا املنطقية
مع املبادئ الفلسفية بشكلٍ يثري الدهشة ،ومن ث ّم ال نلفي ّ
والالمنطقية املعتمدة يف صياغة املسائل الفلسفية؛ ويف هذا النهج الفكري ال توجد
أيّة قضي ٍة أو مسأل ٍة إال وهي متق ّوم ٌة عىل مفهومي اللزوم والنهي.
من املؤكّد أ ّن هذا التح ّول األسايس يف فلسفة األخالق من حيطة الوجودات إىل
أي حا ٍل يجب اإلذعان إىل أنّه يعترب
الحس ،ولكن عىل ّ
خارج عن نطاق التربير ّ
اللزوماتٌ ،
آخر مثر ٍة قطعي ٍة ت ُجنى من البحوث الفلسفية يف جميع املنظومات الفكرية األخالقية.
إذًا ،يتّضح مام ذكر أ ّن العالقات الرابطة بني اللزومات والنواهي تحيك عن مع ًنى
سلبي أو إيجايب جديد من نوعه يف عامل الفلسفة ،ومن الرضوري لنا بطبيعة الحال
البحث والتحليل عن ماهيتها ملعرفة كيف متّت صياغة تلك القضايا املتق ّومة عىل
اللزوم أو النهي؛ وتزام ًنا مع ذلك فال محيص لنا من ذكر األدلّة التي تتق ّوم عليها
حل ملسأل ٍة ال ميكن تص ّورها يف ظاهر الحال،
نظرياتنا وآراؤنا لبيان كيف ميكننا وضع ٍّ
كام ينبغي لنا بيان كيفية حصول تلك العالقات الجديدة مع اللزوم والنهي نظ ًرا لعدم
انسجام بني العالقات املنطقية للوجودات واألعدام ،حيث يجب وأن نعتمد
وجود
ٍ
عىل أسلوب القياس الربهاين.
كام ذكرنا آنفًا فإ ّن الباحثني يف علم الفلسفة بشكلٍ عام ،مل يحذّروا من ازدواجية
األسلوب يف البحث الفكري ،ونحن هنا بصدد التأكيد عىل هذا املوضوع للق ّراء الكرام
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آملني بأن يكون تحذيرنا املقتضب واز ًعا لتحقّق إدر ٍ
اك بشأن االختالف األسايس
الحاصل بني الوجودات واللزومات ،حيث نؤكّد عىل رضورة تغيري املناهج العا ّمية
يف فلسفة األخالق لكونها مل تتمكّن حتّى اآلن من احتواء هذا االختالف ،وذلك ليك
يتس ّنى للباحثني بيان كيفيتها الواقعية عىل ضوء البحث والتحليل»[[[.
فيام ييل نذكر أولً إحدى املسائل الها ّمة يف كالم ديفيد هيوم ،ث ّم نتط ّرق إىل
النص أعاله،
ّ
الحديث عن أصل املوضوع؛ لذلك
نستهل البحث بأ ّول عبار ٍة ذكرت يف ّ
وهي« :كام نالحظ فكاتب هذه السطور مل يغفل عن تلك املالحظة الها ّمة التي ت ُعترب
بال ٍّ
عامل مساع ًدا لتوسيع نطاق سلسلة البحوث والتحليالت الفكرية حول النهج
شك ً
الفكري والتعقّل .»...
كان من املفرتض بديفيد هيوم طرح رأيه وترك مسألة تقييمه للمفكّرين بحيث ال
يؤكّد عىل وجود هكذا مالحظ ٍة وال ينصح املفكّرين بأنّهم إن أرادوا الخوض يف سلسلة
الخاصة بأسلوب التفكّر والتعقّل ،يجب عليهم قبول رأيه .ظاهر كالم
هذه املباحث
ّ
هيوم ّ
يدل عىل إضافة املالحظة التي ذكرها إىل سلسلة البحوث العلمية املذكورة ،أل ّن
فضل عن إضافتها إىل السلسلة املذكورة ،فهي من املمكن أن تسفر عن
هذه املالحظة ً
تقييد الفكر الح ّر حينام يخوض املفكّر يف مباحث العالقات بني الوجودات واألعدام،
وبني اللزومات والنواهي.
وقال بعد ذلك ...« :ناهيك عن تأثريها البالغ يف فهم املبادئ الفلسفية» ،ث ّم
نظام أخالقي اطّلعنا عليه حتّى اآلن ،وجدناه يؤكّد غاية التأكيد عىل هذا
قالّ :
«كل ٍ
املوضوع ،ونبّهنا طالب علم الفلسفة عىل أ ّن .»...
ديفيد هيوم كان قاد ًرا عىل بيان أصل املوضوع ومل يكن بحاج ٍة إىل ذكر عبارة
«ونبّهنا طالب علم الفلسفة عىل أ ّن  ،»...فهذا الكالم ين ّم بح ّد ذاته عن شكلٍ من

[[[  -مهدي حائري ،كاوش هاي عقل عميل فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،الطبعة األوىل ،ص .16 - 14
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أشكال التحريك نحو الوجوب ،إذ من املؤكّد أ ّن املالحظة التي ذكرها ال ب ّد وأن تطرح
للبحث والتحليل من قبل املفكّرين الذين يسعون إىل فهم حقيقة الوجودات ،لذا مل
تكن هناك حاج ٌة لهذا التنبيه الذي يع ّد بداللته منطًا من أمناط األمر.
ـ اشرتاك الوجودات واللزومات يف مجرى القوانني العلمية والفلسفية
الحق واحرتام أقرانه البرش ليصبح
اإلنسان قاد ٌر عىل استنتاج لزوم العدل وإحقاق ّ
الحق ومحبًّا ألقرانه البرش من خالل ملسه النتائج العينية لهذه
ً
عادل وداعيًا إىل ّ
الحقائق األكسيولوجية السامية؛ ولو أنّه اتّصف بها سيتمكّن من بسطها عىل أرض
الواقع يف رحاب مجتمعه ،إذ إ ّن جميع الحركات التكاملية يف املجتمعات البرشية
قد ارتكزت طبق هذه القاعدة عىل م ّر التاريخ؛ ومن هذا املنطلق ميكن القول إ ّن
اللزومات تنبثق من الوجودات ،ومن ناحي ٍة أخرى فالوجودات تنبثق من اللزومات.
العلم حسب النهج الفكري الذي تب ّناه ديفيد هيوم وأتباعه ،هو الذي يتكفّل
بالتط ّرق إىل القضايا التي توضّ ح الوجودات واألعدام ،لذا فاملبادئ األكسيولوجية
خارج ٌة عن نطاقه؛ وقد ُد ِّونت الكثري من الرشوح وذُكرت العديد من اآلراء إلثبات
هذا األمر ،لذلك ال نرى رضور ًة لتقريرها هنا ونكتفي بتسليط الضوء عىل املوضوع
من زاوي ٍة علمي ٍة فلسفي ٍة.

الفصل الثاني

تعاريف لـ  :الموضوع العلمي،
المسألة العلمية ،الرأي العلمي،
القانون العلمي

يف بادئ األمر نرى من األنسب تعريف املوضوع العلمي ،بعد ذلك املسألة العلمية
والرأي العلمي والقانون العلمي ،ولكن نظ ًرا لكون هدفنا األسايس من وراء طرح هذه
املباحث هو تعميم املوضوع العلمي عىل جميع املواضيع التي ميكن للذهن البرشي
إدراكها باعتبارها حقائق معلومة ،لذا سوف نرتك تعريف املوضوع العلمي واملباحث
املتعلّقة به بعد ذكر تعاريف وتفاصيل املسألة العلمية والرأي العلمي والقانون العلمي.
ال نقصد من التعريف هنا ذلك املعنى الحقيقي املطروح يف املنطق الكالسييك
رضب من التوضيح والتفسري بغية
والذي يطلق عليه الح ّد التام[[[ ،وإنّا املراد منه ٌ
فهم مباحث العلوم والقيم التي بادر بعض الغربيني خالل فرت ٍة من الزمن إىل الفصل
بينهام ،وما يدعو لألسف أ ّن بعض الرشقيني قلّدوهم يف ذلك.
قبل أن نطرح املباحث املتعلّقة بالتوضيح والتفسري  -التعريف  -نذكر املق ّدمتني
التاليتني:
املقدمة األوىل:
للتع ّرف عىل معنى العلم ،ال ب ّد أ ّو ًل من معرفة حقيق ٍة ثابت ٍة فحواها أ ّن االنعكاس
الذهني والعلم يعتربان أقرب أمرين إىل بعضهام بني مختلف النشاطات واألمور
الذهنية ،وفيام ييل نوضّ ح املراد منهام:
ـ االنعكاس الذهني :هو مطلق التصوير الذهني الشامل لإلدراك األ ّويل
واالستمراري[[[ ،حيث يشمل اإلدراك العلمي واملدركات املحضة التي متتاز بطابعٍ
[[[  -من املؤكّد أ ّن رجاء معرفة الحقائق بواسطة الح ّد التام يعترب رضبًا من املحال نو ًعا ما ،ولو أردنا معرفتها
وكل إحداثيات الحقائق مع أدىن مستوى من إرشاك الحواس والذهن
بشكلٍ يجعلها متنحنا جميع أركان الذايت ّ
أي ٍ
خاص ،فال ب ّد لعامل الفهم اإلنساين أن يكون أسمى من جميع العوامل
غرض ٍّ
وسائر الوسائل املعرفية وبعيدًا عن ّ
كل ما من شأنه تقييد الذهن ليك يتمكّن من معرفة الحقائق كام هي.
دخل يف عملية اإلدراك ومن ّ
األخرى التي لها ٌ
ٍ
انعكاس إلحدى القضايا البارزة يف وعاء الذهن ،مثل صورة إنسانٍ أو شجر ٍة ،أو أنّه
[[[  -اإلدراك االبتدايئ عبار ٌة عن أ ّول
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انعكايس ٍ
محض؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلدراك العلمي يكون بطبيعته معلو ًما من
قبل النفس أو أنّه يرشف عىل األنا يف هكذا ٍ
منط من الفهم[[[.
ونتط ّرق فيام ييل إىل بيان معنى العلم بحسب ما يقتضيه موضوع بحثنا:

 العلم :عبار ٌة عن فهم إحدى الظواهر البارزة مثل إنسان أو شجرة أو طاولة أوقلم أو كتاب ،إلخ؛ أو فهم حقيق ٍة غري بارز ٍة مثل العدل والجامل ومختلف القيم؛ أو
فهم النسبة بني مواضيع ومحموالت القضايا الجزئية أو الكلّية ،ولكن كام ذكرنا آنفًا،
رضب من اإلرشاف عىل املوضوع الذي
فهو ليس مطلق االنعكاس ،وإنّ ا يتزامن مع ٍ
خاص ٍة يف الذهن مل نتمكّن من معرفتها حتّى اليوم.
تدركه النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ّ
نن ّوه هنا عىل أ ّن ما ذُكر مرشو ٌط بالتمييز بني العلم وبني انعكاس األشياء يف
الذهن عىل نحو انعكاس الصور يف املرآة ،كذلك التمييز بينه وبني اإلدراكات غري
البارزة املحضة ،مثل التأث ّر الشعوري والعواطف وفهم حقيقة الجامل والقيم ،يف
معز ٍل عن اإلرشاف الذي تح ّدثنا عنه آنفًا.
أ ّول إدر ٍ
اك لحقيق ٍة غري بارز ٍة مثل النسبة بني مواضيع ومحموالت القضايا وإدراك معنى العدالة والجامل ،وما إىل ذلك.
اإلدراك املستم ّر عبار ٌة عن استمرار انعكاس الصورة التي أدركها الذهن أو الحقيقة غري البارزة للمدرك ،مثل استمرار
ٍ
ٍ
ساعات ،أو ما شاكل ذلك.
لحظات أو
إدراك العالقات والعدالة والجامل يف فرت ٍة من الزمن لعدّة
الجدير بالذكر هنا أ ّن املفكّرين طرحوا السؤال التايل :هل أ ّن اإلدراك املستمر بكال نوعيه اللذين أرشنا إليهام ،يعترب
كل لحظ ٍة وأ ّن األوراق الطافية عىل سطحه ترسي معه بشكلٍ منتظمٍ  ،أ ّو أ ّن
جاريًا كاملاء بحيث يكون عرض ًة للتغري يف ّ
كل حقيق ٍة ميكن إدراكها ،تبقى عىل حالتها التي كانت عليها يف اللحظة األوىل بصفتها غري مفهوم ٍة؟
حقيقة ذلك الربوز أو ّ
[[[ -ما هو متعارف يف املنطق والفلسفة الكالسيكية من تقسيم العلم إىل تص ّو ٍر وتصديقٍ  ،وعدم اشرتاط إرشاف
علم؛ هو خطأ دام لزمنٍ طويلٍ للغاية ،أل ّن التص ّور مبعنى االنعكاس املحض
النفس أو األنا عىل كون التص ّورات ً
والفهم بدون إرشاف النفس أو األنا موجو ٌد لدى الحيوانات ،ناهيك عن أ ّن األجسام الصافية املصقولة هي األخرى
علم مطلقًا.
لها القابلية عىل أن تعكس صور األشياء واألجسام الظاهرة ،يف حني أ ّن أيًّا من هذه االنعكاسات ال يعترب ً
طب ًعا من املمكن تصحيح هذا الخطأ بالقول إ ّن العلم موجو ٌد يف اإلدراك املطلق أيضً ا ،ولكن غاية ما يف األمر أ ّن
علم مركّبًا؛ لكن
اإلدراك لو ترافق مع اإلرشاف والوعي باملعلوم من قبل النفس أو األنا ،فهو يف هذه الحالة يصبح ً
خالصا ومحضً ا ،فهنا يطلق عىل العلم أنّه بسيطٌ ،وهذا األمر يناظر
إذا انعدم اإلرشاف والوعي بحيث أصبح اإلدراك ً
نوعي الجهل البسيط واملركّب.
الجهل البسيط يعني عدم علم اإلنسان بيش ٍء وعدم ظ ّنه أنّه يعلم به ،بينام الجهل املركّب هو اعتقاد هذا اإلنسان
بأنّه يعلم بذلك اليشء رغم جهله به.
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النتيجة الها ّمة التي نستحصلها من هذه املق ّدمة فحواها ما ييل :ال ميكن اعتبار
علم أن ترشف عليه النفس أو األنا ،لذا
ّ
كل تص ّو ٍر ٍ
علم ،بل يشرتط يف اعتباره ً
وفهم ً
علم حينام يتّ ّم إدراك النسبة بني املوضوع واملحمول عن طريق
فالتصديق يعترب ً
كل
اإلرشاف املشار إليه ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الحكم أو اإلذعان املوجود يف ّ
تصديقٍ ال يندرج ضمن مقولة العلم ،بل هو حصيلة نشاط النفس أو األنا ،والذي
يكشف عن العلم املص ّدق لتحقّق أو عدم تحقّق النسبة بني املوضوع واملحمول.
جميع اإلدراكات العلمية يف الذهن تتض ّمن مفهو ًما مفر ًدا ،أل ّن إرشاف النفس
ألي
ووعيها يعتربان رشطَني أساس َيني ألن يصبح املفهوم املد َرك ً
علم ،لذا ال ميكن ّ
مفهوم عبار ٌة
كل
انعكاسا محضً ا ،أل ّن ّ
مفهوم مفر ٍد أن يستق ّر يف الذهن بصفته
ٍ
ٍ
ً
كل تص ّو ٍر علمي
عن تص ّو ٍر شبي ٍه بإحدى القضايا التصديقية ،وهذا يعني أ ّن ّ
ميكن أن ينعكس يف ماهية ذلك املفهوم ،ومن ث ّم تتبلور هذه املاهية بشكلٍ
عيني يف رحاب الذهن الواعي .لنفرتض أ ّن اإلنسان هو مفهومنا التص ّوري ،ففي
هذه الحالة نقول :مبا أنّنا أدركنا هذه املوضوع فقد أدركنا يف الواقع ماهيته ولو
بشكلٍ إجاميل ،ونظ ًرا لكوننا منتلك وع ًيا بأ ّن هذا املوضوع قد تبلور يف ذهننا؛
فهو مييس معلو ًما لدينا.
ـ تعريف املسألة العلمية
املقصود من املسألة العلمية أنّها القضية التي تخرب عن حقيق ٍة يف عامل الواقع ،وميكن
تتحصل من قبل
الحواس الطبيعية وسائر الوسائل املعرفية ،حيث
إدراكها من قبل
ّ
ّ
الذهن البرشي بهدف توسيع نطاق املعرفة والتع ّمق فيها؛ كام ميكن إدراكها بواسطة
مدركات الذهن البرشي بإرش ٍ
اف ووعي من قبل النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة.
إذًا ،ميكننا عىل أساس هذا التعريف للمسألة أو القضية العلمية أن من ّيز بني
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ٍ
وصف وتفسريٍ للمسألة
طبيعة القضايا الوهمية والعلمية ،إذ ميكن اعتباره أشمل
العلمية من وجهة نظر العلامء القدماء واملعارصين.
لو أ ّن إحدى القضايا العلمية تض ّمنت موضو ًعا جزئ ًيا ،مبعنى أنّه موضو ٌع شخيص
بالحواس الطبيعية وسائر الوسائل املعرفية،
الحس بحيث ميكن إدراكه
ّ
متحقّق يف عامل ّ
ٍ
فعندئذ يُطلَق عىل هذه املسألة أو القضية أنّها خارجي ٌة جزئي ٌة شخصيةٌ ،مثل قضية
علم ينشأ يف الذهن
غليان املاء عندما تبلغ حرارته مئة درج ٍة؛ وهنا يتّضح بأ ّن ّ
كل ٍ
انعكاسا وتلق ًيا محضً ا ،ومن هذا املنطلق
البرشي هو عبار ٌة عن موضو ٍع مع ٍني وليس
ً
ميكن القول بأ ّن العلم يندرج ضمن النشاطات االكتشافية للنفس أو األنا.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفلسفة التقليدية تتض ّمن الكثري من املباحث املتن ّوعة
بخصوص معرفة الوجود الذهني بشكلٍ عام ،وحقيقة العلم بشكلٍ خاص؛ كام تُطرح
فيها مباحث حول رشوط وخصائص نشوء العلم يف الذهن البرشي ،لكن ال يسعنا
املجال هنا لتسليط الضوء عليها.
املقدّ مة الثانية :العالقة بني العلم والعالـِم واملعلوم
كل واحد ٍة من هذه الحقائق الثالثة لها ارتبا ٌط بحقيقتني أخريني بحيث ال ميكن
ّ
تص ّورها يف منأى عنهام ،ألنّها تندرج ضمن املقوالت اإلضافية؛ وهذا يعني أنّنا غري
علم
علم دون وجود عالِ ٍم
ومعلوم ،وال تص ّور عالِ ٍم دون وجود ٍ
قادرين عىل تص ّور ٍ
ٍ
علم وعالِ ٍم.
ومعلوم ،وال تص ّور
معلوم دون وجود ٍ
ٍ
ٍ
ومن البديهي أ ّن هذه الحقائق مكنون ٌة يف باطن اإلنسان عىل هيئة ثالثة أشياء
الخاصة بها؛ فمن الواضح
ليست منفصل ًة عن بعضها ،إذ ليس ّ
لكل واحد ٍة منها حدودها ّ
أ ّن العلم والعالِم غري منفصلني عن بعضهام لكون العلم ،كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة،
يعترب نشاطًا اكتشافيًا للنفس أو األنا يف الذهن البرشي ،والواقع أ ّن نسبة العلم إىل ذات
منفصل عن البحر،
ً
العالِم تعترب كنسبة األمواج إىل البحر ،أل ّن األمواج ال تعكس وجو ًدا
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انعكاس للنفس أو األنا أو أيّة
وذلك لكون العلم متق ّو ًما بالعالِم الذي هو يف الحقيقة
ٌ
قابلي ٍة ذهني ٍة أخرى .وهذا املثال إشار إليه الشاعر جالل الدين الرومي (مولوي) يف بعض
أمواج من املعرفة ،وذكر تشبي ًها حول الكالم والصورة
أشعاره ،حيث وصف الفكر بأنّه ٌ
الحاصلة منه لدى العامل واملنعكسة يف ذهن السامع ،فقد شبّه هذه الصورة بأموا ٍج
من الكالم ،لذا ميكننا االستدالل بهذا التشبيه عىل صعيد العلم والعالِم أيضً ا ،أل ّن العلم
والعالِم واملعلوم هي أمو ٌر متامثل ٌة حسب التحليل العلمي.
إضاف ًة إىل ما ذُكر فاملعلوم بالذات الذي هو عبار ٌة عن ظهو ٍر أو حقيق ٍة مكنون ٍة
يدركها الذهن البرشي ،نسبته إىل العلم كنسبة صورة األمواج إىل ذاتها ،فهو واق ٌع يف
خارج الذهن الذي يتض ّمن العلم ،وهو متّح ٌد معه .وأ ّما املعلوم بالعرض فهو يعكس تلك
الحقيقة املوجودة لنفسها يف خارج وعاء الذهن البرشي ،وقد علم الذهن بصورتها عن
خاصة؛ مثل الشجرة واإلنسان والحجر وباقة
طريق النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة ذهني ٍة ّ
الورد واملبنى ،وإلخ؛ وهو بطبيعة الحال ال يرتبط ماهويًا بالعلم والعالِم لكونه موجو ًدا
يف خارج نطاق الذهن وله ما ّدة وصورة وإحداثيات ترتت ّب عىل وجوده الخارجي فقط،
فهذه األمور التي تناظر النار والطعم والرائحة ال توجد ضمن نطاق الحقائق الذهنية
لكونها من إحداثيات الوجود العيني  -الخارجي  -الذي ال يوجد يف باطن الذهن.

بعد تقرير هاتني املق ّدمتني ،نتط ّرق فيام ييل إىل بيان املعنى املقصود من املسألة
والرأي والقانون العلمي.
ـ ميزة املسألة العلمية
الخاص بها له
الكل العلمي
أه ّم ميز ٍة تتف ّرد بها املسألة العلمية أ ّن القانون ّ
ّ
القابلية عىل شمولها بالكامل ،أو أنّها ميكن أن تكون واحد ًة من موارده أو مصاديقه
أو أفراده.
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املسألة التي وضّ حناها يف مثال غليان املاء عند بلوغ حرارته مئة درجة ،تنطبق
كل ظاهر ٍة أو
الكل ،ولكن هذا االنطباق ال يعني بطبيعة الحال أ ّن ّ
مع القانون ّ
حادث ٍة تالحظ يف عامل الخارج يجب وأن تندرج بشكلٍ عميل ضمن قانونٍ مح ّد ٍد ،إذ
الخاص بهذه الظاهرة أو الحادثة ليس مكتشفًا حني طروئهام،
من املمكن أ ّن القانون
ّ
كل أم ٍر يحدث يف عامل الخارج يكون خاض ًعا
ولكن هناك حقيق ٌة كلّي ٌة فحواها أ ّن ّ
كل دون أدىن ٍّ
شك فيام لو أمكن تكرار ما يشابهه أو أ ّن الذهن البرشي قد
لقانونٍ ّ
ارتبط معه إدراك ًيا .وسوف نتط ّرق إىل بيان هذا املوضوع يف املباحث الالحقة.
ـ تعريف الرأي العلمي وبيان ميزته
املقصود من الرأي العلمي هو طرح إحدى القضايا الجزئية أو الكلّية يف موضعٍ
ٍ
ظروف معين ٍة بحيث ميكن تحليله وبيان جوانبه علميًا ،فحينام نطرح
خاص ضمن
ٍّ
القضية التالية« :نحن اآلن يف فصل الربيع ،وفيه تنمو األشجار واألزهار ،وتصبح
النباتات خرضاء قشيبة» فهذا يعني أنّنا طرحنا قضي ًة ميكن تحليلها وبيان جوانبها
علميًا ،وكذا هو الحال حينام نتط ّرق إىل رشح وتحليل قضي ٍة كلّي ٍة يف إطار هذا الوضع
الخاص والظروف املعينة.
كل قضي ٍة ضمن أحد اآلراء العلمية ال يعني أنّها ميكن
من البديهي أ ّن إدراج ّ
أن تُطرح فيه حقًّا ،فنحن جمي ًعا نعلم بطرح املئات من القضايا  -املسائل العلمية
 النظرية والنظريات والفرضيات يف مختلف املراكز واألوساط العلمية بزعم أنّهاميكن أن تطرح يف إطا ٍر علمي؛ لك ّنها يف واقع الحال غري مؤ ّهل ٍة ألن ت ُطرح عىل طاولة
البحث والتحليل من حيثي ٍة علمي ٍة بحت ٍة ،ناهيك عن أ ّن الكثري منها يتعارض مع
ماهية العلم بأدلّ ٍة تثبت ذلك ،مثل نظرية الغريزة الجنسية التي طرحها سيجموند
فرويد ،ونظرية أوغست كونت التي أكّد فيها عىل اجتياز اإلنسان ثالث مراحل.
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ـ تعريف القانون العلمي وبيان ميزته
يا ترى ما املقصود من القانون العلمي؟
وكل
العديد من النظريات طُرحت لبيان املعنى املقصود من القانون العلميّ ،
منظّ ٍر أو ع ّدة منظّرين تب ّنى واحد ًة منها ،ويبدو أ ّن غالبيتها تتض ّمن بُع ًدا واح ًدا
أو ع ّدة أبعا ٍد بخصوص تعريف القانون العلمي ،مام يعني أنّها ليست متضا ّد ًة
مثال يك يتّضح املوضوع بشكلٍ أفضل:
ومتعارض ًة مع بعضها؛ ونسوق ً
حينام يقول أحد املفكّرين« :القانون العلمي هو تلك القضية التي لها القابلية
عىل التكرار يف عامل الخارج» ،فكالمه هذا ال يعني أنّه يعارض املفكّر الذي يقول:
«القانون العلمي هو تلك القضية التي ميكن تطبيقها يف العديد من املوارد ،ومتتاز
بكلّي ٍة شامل ٍة تع ّم أكرث من فر ٍد ومصداقٍ ».
الحقيقة أ ّن مقصود كال هذين املفكّرين هو أ ّن إحدى الظواهر أو الحوادث
ٍ
إن مل تنطبق عىل أكرث من مصداقٍ
واحد ،فهي ليست ذات حيثي ٍة علمي ٍة ،إذ
إ ّن جميع املفكّرين واملنظّرين متّفقون عىل كون القضايا الجزئية املح ّددة والتي
أي ٍ
بعد من
تحيك عن الحقائق الكامنة يف الحوادث الجزئية املح ّددة ،ليس فيها ّ
أبعاد القانون العلمي حتّى وإن استطعنا تحليلها ورشحها من وجهة نظ ٍر علمي ٍة
باعتبارها مسائل علمية.
«كل قانونٍ
علمي يثبت أ ّن حدوث جميع الظواهر يف
كام أ ّن املفكّر الذي يقولّ :
ٍ
ٍ
ٍ
خاص ٍة وعدم وجود موانع تسفر عن حدوث
بظروف
عامل الخارج مرشو ٌط
ومقتضيات ّ
كل واحد ٍة منها» ،فهو يطرح ذات البُعد للقانون العلمي املطروح من قبل
خللٍ يف ّ
املفكّر الذي يقول« :لو انعدم النظم من عامل الوجود ،سوف تنعدم جميع القوانني
يف املعرفة البرشية».
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كام نالحظ من النظريات املذكورة ،فهي غري متعارض ٍة مع بعضها يف مجال
تعريف القانون العلمي ،كام أنّها تؤيّد بعضها البعض من إحدى الجهات ،حيث
تحليل ورش ًحا مفيدين لواحد ٍة من الحقائق عىل ضوء آراء متن ّوعة.
تتض ّمن ً
الخاص بالقانون العلمي والذي هو يف غاية
بعد هذه التوضيحات نذكر التعريف
ّ
األهمية:
القانون العلمي هو تلك القضية الكلّية التي تتبلور فيها ظاهر ٌة منتظم ٌة يف عامل
ٍ
ٍ
خاص ٍة بحيث
رشوط
الوجود ،وحدوث هذه الظاهرة منو ٌط بتحقّق
ومقتضيات ّ
مقتض ٍ
يستحيل تحقّقها حتّى مع انعدام ٍ
رشط أو ٍ
واحد فقط؛ أل ّن هذا التحقّق يعترب
سب ًبا أساس ًيا يف حدوثها؛ ومن هنا تنشأ كلّية القانون ،أي إ ّن تلك األمور ـ الرشوط
واملقتضيات ـ هي يف حالة وجو ٍد واستمرارٍ.
وكمثا ٍل عىل ما ذكر نقول إ ّن استنارة سطح األرض املقابل للشمس يعترب قاعد ًة
كلّي ًة فيام لو استم ّرت الظروف واملقتضيات املوجبة له ،وبتعبريٍ علمي فهذه االستنارة
تتّصف بالكلّية رشيطة بقاء العلل والعوامل املس ّببة لوقوع سطح الكرة األرضية يف
مقابل الشمس.
بنا ًء عىل ما ذُكر نستنتج ما ييل :الوجود املتواصل لعلل وعوامل وقوع سطح
األرض يف مقابل الشمس يؤ ّدي بشكلٍ عام إىل استنارته.
وفيام ييل نشري إىل أربعة مواضيع ها ّمة تطرح يف مبحثنا الحايل:
املوضوع األ ّول :السبب يف واقعية القوانني العلمية
الله سبحانه وتعاىل هو الذي أوجد النظم الحاكم عىل عامل الوجود وهو الذي
يصونه ويحفظه من الخلل ،لذا لو أنكرنا وجوده تعاىل ففي هذه الحالة ال ميكننا
أي تفسريٍ معقو ٍل لهذا النظم العظيم الذي يعترب املصدر الوحيد للقوانني
طرح ّ
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أي أم ٍر آخر ،فال يوجد يش ٌء له
العلمية ،إذ من البديهي أننا ال ميكننا نسبته إىل ّ
القابلية عىل إيجاده سوا ًء يف املايض أو الحارض .عىل سبيل املثال حينام نقول إنّك
ال منتلك أيّة خلفي ٍة علمي ٍة أو تجرب ٍة بالنسبة إىل التفاحة الناضجة وهي يف الشجرة،
أي قانونٍ بخصوص مراحل نضوجها يف املايض وال
فسوف لن تتس ّنى لك معرفة ّ
بخصوص التح ّوالت التي ستطرأ عليها فيام بعد؛ ومن املستحيل مبكانٍ معرفة
ماهية هذه التفاحة سابقًا والحقًا عن طريق املشاهدة والتحليل التجريبي حتّى
وإن كانت استنتاجاتنا متناهي ًة يف الدقّة[[[.
حتّى لو افرتضنا أنّك شاهدت يف هذه الدنيا كائ ًنا واح ًدا فقط دون أن تشاهد
شبيهه ،ففي هذه الحالة أيضً ا ال ميكنك معرفة املراحل التي طواها يف مسرية وجوده
ليبلغ هذه املرحلة التي هو فيها عند مشاهدته ،كام أنّك غري قاد ٍر عىل معرفة ما
مستقبل.
ً
ستؤول إليه أوضاعه وأحواله
املوضوع الثاين :الس ُبل املتن ّوعة الستكشاف القوانني العلمية والعوامل املساعدة
عىل ذلك
أ ّول عاملٍ يساعدنا عىل استكشاف القوانني العلمية يتمثّل يف ذلك الفهم الفطري
رش أن ال وجود أليّة حقيق ٍة
األصيل أو اإلدراك العقيل اليقيني ،وقد ثبت لنا جمي ًعا كب ٍ
أو ظاهر ٍة يف عامل الوجود يف خارج نطاق القانون.
قد يت ّوهم البعض قائلني :اإلنسان مل يكن يرى يف هذا الكون سوى األجسام
[[[  -هناك مالحظ ٌة جدير ٌة بالذكر بخصوص هذا املوضوع ،وهي كالتايل :حينام نقول «مبا أنّك ال متتلك أيّة خلفي ٍة
أي
علمي ٍة أو تجرب ٍة بالنسبة إىل التفاحة الناضجة وهي يف الشجرة ،ففي هذه الحالة سوف لن تتس ّنى لك معرفة ّ
قانونٍ بخصوص مراحل من ّوها يف املايض وال بخصوص التح ّوالت التي ستطرأ عليها فيام بعد لتصبح ناضجةً؛ وبالتايل
من املستحيل مبكانٍ معرفة ماهية هذه التفاحة سابقًا والحقًا عن طريق املشاهدة والتحليل التجريبي حتّى وإن
كانت استنتاجاتنا متناهي ًة يف الدقّة» ،فطب ًعا ال نقصد هنا أ ّن الخلفية العلمية والتجربة السابقة بخصوص التفاحة
فكل تحليلٍ علمي يُجرى حول أحد
وكل يش ٍء يشابهها مثل ال ُك َّمرثى؛ ّ
مختص ٌة بها فحسب ،وإنّ ا قصدنا هنا التفاحة ّ
ّ
ٍ
معلومات بالنسبة إىل ماضيه ومستقبله ،فمن املستحيل
األشياء سوا ًء كان طبيعيًا أو صناعيًا دون أن يرتكز عىل
مستقبل.
ً
مبكانٍ التع ّرف عىل املسرية التي قطعها وما ستؤول إليه أوضاعه
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املحسوسة دون أن يدرك أيّة قضي ٍة كلّي ٍة ميكن أن يطلق عليها عنوان «قانون» ،إذ
مثيل لإلدراك
إ ّن إدراك هذا النمط من القضايا قد حدث بشكلٍ تدريجي ث ّم أصبح ً
الفطري األصيل أو العقيل اليقيني.
ونر ّد عىل هذا التو ّهم بالقول :لو اعتربنا هذا اال ّدعاء صائ ًبا ،فهو ال يعني اعتبار
اإلدراك املنهجي ـ القانوين ـ لجميع أجزاء الوجود وارتباطاتها بأنّه ظاهر ٌة جديد ٌة
وثانويةٌ ،أل ّن منظومة اإلنسان النفسية وقابلياته الذهنية التي ظهرت يف تاريخ
تكوينه ،حتّى وإن مل تتمكّن يف باكورة حياته عىل الكرة األرضية من معرفة ذلك
ومفصلٍ  ،لك ّنه مبرور الزمان ومن
اإلدراك األصيل واملنهجي لعامل الوجود بشكلٍ واض ٍح
ّ
خالل ارتباطه تدريجيًا بالجوانب الظاهرية للكائنات ،امتلك القابلية التي تؤ ّهله
إلدراك حقيقة كائنات عامل الوجود بشكلٍ منهجي.
اإلنسان منذ لحظة ارتباطه بسائر الكائنات عىل أساس رؤي ٍة علمي ٍة كان دافعه
األ ّول واألسايس يف استكشاف قوانني الوجود هو امتالك إدر ٍ
ولربا يستهني
اك أصيلٍ ّ ،
البعض بالسؤال عن علّة هذا اإلدراك األصيل يف عرصنا الراهن.
وتجدر اإلشارة هنا إىل وجود العديد من األساليب املعتمدة يف استكشاف القوانني
العلمية ،وبعضها ذات مراحل ينبغي لذهن اإلنسان اجتيازها يك يطّلع عىل طبيعتها
ودالالتها.
ـ أساليب متن ّوعة الستكشاف القوانني العلمية
ميكن تقرير املراحل التي يطويها الذهن البرشي يف عملية استكشاف القوانني
العلمية ،كام ييل:
ٍ
الحواس أو أيّة جه ٍة ووسيل ٍة مستودع ٍة يف باطن اإلنسان
ارتباط بني
 ) 1إيجاد
ّ
يعتمد عليها يف توسيع نطاق إدراك املوضوع وتحديده بدقّ ٍة ،كذلك إيجاد ٍ
ارتباط بني
الحواس الباطنية.
مختلف وسائل وعوامل اإلدراك الباطني التي يطلق عليها عنوان
ّ
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الحواس أو أيّة جه ٍة أو وسيل ٍة
 ) 2العمل بالتجربة وإكامل املشاهدة بواسطة
ّ
مستودع ٍة يف باطن اإلنسان يعتمد عليها يف توسيع نطاق االرتباط باملوضوع وتحديده
بدقّ ٍة ،ويف هذه املرحلة يجري االستقراء واملتابعات الفكرية الرضورية ،حيث يت ّم فيها
وضع األسس الالزمة لكلّية القضية بعد طي املراحل الالزمة ملعرفة القانون العلمي.
 ) 3إزالة َمواطنِ إثار ِة الغموض وسائر القضايا االستثنائية تزام ًنا مع البحث
والتحليل حول ما ييل :هل ميكن ملَواطنِ إثار ِة الغموض أن تنطبق عىل القانون
الذي نسعى إىل استكشافه أو أ ّن األمر ليس كذلك؟ وهل إ ّن عدم انطباق
امل َواطن املشار إليها عىل القانون املقصود يؤث ّر سلب ًيا عىل كلّيته أو أنّه يؤ ّدي
إىل تضييق نطاقه فقط؟
 ) 4تحقّق قضي ٍة كلّي ٍة يف ذهن الباحث عىل هيئة قانونٍ منتز ٍع من نطاق
املوجودات املح ّددة والجزئية.
الكل بالنسبة ملن استكشفه ومن علم به عن طريق
بعد هذه املرحلة فالقانون ّ
أي سبيلٍ آخر ،سوف يصبح قضي ًة كلّي ًة يف
الدراسة أو االختبار أو البحث العلمي ،أو ّ
ذهن املطّلعني عليه بحيث يت ّم اإلرشاف عليه من قبل النفس أو األنا أو أيّة قابلي ٍة
ذهني ٍة يعتربها الشخص العالِم ح ّجةً.
من البديهي أ ّن العالِم خالل مسريته لبلوغ هذه املرحلة يزاول نشاطات تطبيقية
وقياسية وغريها ،لكن ال يسعنا املجال لتسليط الضوء عليها بالرشح والتحليل يف مبحثنا هذا.
املوضوع الثالث :كلّية القانون العلمي ومنشؤه
ال ميكن أليّة قضي ٍة أن تتّصف بحيثي ٍة قانوني ٍة ما مل تكن كلّيةً ،واملقصود من الكلّية
كل يتق ّبل صدق املحمول يف جميع أفراده ومصاديقه،
هنا أ ّن موضوع القضية بشكلٍ ّ
«كل إنسانٍ
بكل
يحب الح ّرية» ،فموضوعها اإلنسان ّ
ومثال ذلك القضية التاليةّ :
ّ
أفراده ومصاديقه ،ومح ّبة الح ّرية هي املحمول.
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إ ّن النظم الجاري يف حقائق عامل الوجود يبقى متّصفًا بالكلّية ما دامت الظروف
واملقتضيات الالزمة لتكراره موجودةً ،فهي التي تضمن استمرار الحركة املنتظمة يف
الكون والتي توجِد معلوالت ونتائج متشابه ًة ومتجانسة.

ـ منشأ كلّية القوانني
منشأ كلّية القوانني ميكن تلخيصه يف أمرين أساسيني كام ييل:
األ ّول :عمومية وشمول النظام الجاري لجميع الكائنات املوجودة يف عامل الخارج،
أي
مثل قانون «صيانة الذات» املوجود لدى ّ
حي بحيث ال يتخلّف عنه ّ
كل كائنٍ ٍّ
ٍ
واحد منها ما دام يطوي مسرية حياته بسالم ٍة واعتدا ٍل ،وكام أرشنا أعاله فإ ّن تشابه
وتكرار الظروف واملقتضيات الجارية يف عامل الوجود والتي تتم ّخض عنها معلوالت
ونتائج متشابهة ومتجانسة ،هي منشأ كلّية القوانني التي توجد العلوم.
الثاين :ألجل أن نحرز الكلّية الناشئة من إدراك ذات القضية وأجزائها التي
هي مفاهيم تجريدية ،ككلّية قوانني املسائل الرياضية والتي توصف بأنّها
أي استقرا ٍء وتتبّعٍ ملختلف موارد ومصاديق الوجود،
إنشائيةٌ؛ ال حاجة لنا إلجراء ّ
بل يكفي يف ذلك امتالك الذهن قدر ًة عىل تجريد العدد والعالمة ومعرفة نسبة
االرتباط فيام بينهام.
بكل ٍ
تأكيد طرح قضي ٍة
مثل حينام تطرح القضية التالية 4 = 2 x 2 :فهذا يعني ّ
ً
كل  -ولسنا بحاج ٍة هنا إىل استقراء جميع مواردها ومصاديقها ،حيث
كلّي ٍة  -قانون ّ
ٍ
لتجريد ألغى من العدد مش ّخصاته وأجزاءه العينية،
إ ّن كلّيتها وصدقها معلوالن
حمل ذاتيًا عىل نفسها
فنحن يف هكذا قضايا كأنّنا نحمل ماهية إحدى الحقائق ً

64

تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم على ضوء أربع مسائل فلسفية

« ،»Identityمثل قولنا إ ّن املثلث ثاليث الشكل ،أو املثلث له ثالثة أضال ٍع[[[.
[[[  -بيان طبيعة الحقائق التي تثبتها املسائل الرياضية هو يف الواقع بحاج ٍة إىل ٍ
ومفصلني،
بحث وتحليلٍ دقيقني
ّ
لك ّن هذا األمر إىل ح ّد اآلن مل يحظ باهتامم الباحثني كام ينبغي ،ونحن هنا أقحمناه يف بحثنا عىل هذا النحو.
وفيام ييل نشري إىل عد ٍد من املواضيع التي ميكن اعتبارها حقائق يت ّم إثباتها أو تعريفها عن طريق املسائل
والعمليات الرياضية:
أ  -املسائل والعمليات الرياضية تُدرج ضمن القضايا اإلنشائية التجريدية التي ال واقع لها سوى تحقّقها بح ّد ذاتها،
مام يعني أ ّن الحقيقة التي نستحصلها من املعادلة ( )4 = 2 * 2أو التي تثبت عىل أساسها هذه النتيجة ،هي ذات
معناها؛ وهذه الداللة يف الواقع عىل غرار األوامر التي تصدر من األعىل إىل األدىن ،أي إ ّن معناها هو نفس األمر
ربا يكون
الصادر والذي يُلزم الداين باتّباع فحواه ،لك ّن االختالف يكمن يف أ ّن اإلنشاء الذي يتض ّمن معنى األمر ّ
شخصيًا وخصوصيًا ،إال أ ّن القضايا الرياضية دامئًا ما تكون كلّيةً.
ومن هنا يتّضح لنا أ ّن الحقيقة التي نستشفّها من املعادالت الرياضية ال تندرج ضمن نطاق عامل الخارج املحسوس
والخاص حتّى وإن انطبقت عليه ،إذ بعد أن تبلغ قدرة التجريد الريايض يف ذهن اإلنسان درجة الفعلية وتخرج
ّ
ٍ
فحينئذ تخرج هذه املعادالت عن إطار العامل العيني الخارجي؛ وال فرق يف ذلك بني
من نطاق االستعداد والقابلية،
الوحدات الرياضية والقضايا العددية والعالمات الدالّة والخطوط واألشكال الهندسية املج ّردة.
الحس الخارجي ،وهي تندرج يف صنفني أساسيني كالتايل:
إذًا ،املعادالت الرياضية يف غنى عن عامل ّ
الحسية الخارجية كتلك التي يعتمد عليها يف
الصنف األ ّول :معادالت تجريدية محضة لك ّنها تضع ً
حلول للحقائق ّ
علم الفيزياء وغريه ،لذا لو أخذنا الجانب الريايض منها بشكلٍ
مستقل يف معز ٍل عن نتائجها العملية فسوف يدركها
ٍّ
الذهن كام يدرك الحقائق األخرى يف نشاطه الفكري.

رص
الحس يف ّ
كل ع ٍ
الصنف الثاين :معادالت رياضية طُرحت عىل ضوء املعلومات املحدودة التي ميتلكها البرش بالنسبة إىل عامل ّ
ومجتمعٍ ،حيث تنشأ يف أذهان علامء الرياضيات فقط ،ونظ ًرا ملعلومات البرش املحدودة فهي ال ميكن أن تط ّبق عىل أرض الواقع
وكل ما يرتتّب عليها من معلومات ،حقائق ثابتة ال تتأث ّر مطلقًا باملعلومات
بشكلٍ عميل؛ ولكن رغم ذلك يعترب العلامء نتائجها ّ
والرغبات والعواطف الشخصية أو الظروف املكانية.
الحس ،فهي من هذه الناحية تندرج ضمن مفاهيم املنطق
إذًا ،النمط الثاين من املعادالت الرياضية ال ميكن تطبيقه يف عامل ّ
الصوري والرياضيات البحتة واملنطق الريايض ،ومن هذا املنطلق ميكن تشبيهها باألطر أو األواين التي حتّى وإن مل يوجد طعا ٌم
يوضع فيها فهي موجود ٌة عىل أرض الواقع بح ّد ذاتها ونعرفها بهذه الهيئة التي هي عليها بحيث نرتقّب من وراء ذلك استكشاف
حقائق جديدة عىل أساسها.
حتّى وإن كان هذا التص ّور صحي ًحا بحسب ما ذكر من ٍ
رشوط ،لكن ال ميكن االعتامد عليه لطرح حقائق عىل غرار تلك الحقائق
ٌ
اختالف كب ٌري بني نوعية األطر التي
نتوصل إليها بواسطة النمط األ ّول من املعادالت الرياضية أو املنطق الريايض؛ إذ هناك
التي ّ
تتجل فيها ،فالنشاط الريايض الذي يتمثّل مبسائل الرياضيات البحتة يف ذهن عامل الرياضيات  -كام أرشنا آنفًا  -تتبلور فيه
ّ
أي يش ٍء آخر ،لذا حتّى وإن مل تشتمل عىل أيّة حقيق ٍة عيني ٍة يف نتائجها فهي ال
حقائق كلّية عينية وذهنية هي يف غنى عن ّ
تكون كالوعاء الفارغ الذي ال ميكن ملؤه مبضمونٍ معنيٍ؛ فلو أ ّن عامل الرياضيات اعترب نتائج معادالته الرياضية مج ّرد وعا ٍء أو
إطا ٍر ٍ
بحت ،سوف ال ينهك نفسه ويبذل جهدًا مضن ًيا يف حلحلة املسائل واملعادالت الرياضية ،لكون عمله يف هذه الحالة مج ّرد
ٍ
استهالك لطاقته الذهنية الق ّيمة.
ب  -هل إ ّن املعادالت الرياضية تعترب رضبًا من التمرين الذهني يضاف إىل تقوية الفكر وتأهيله للقيام بعمليتي االستدالل
واالستنتاج بشأن الحقائق بحيث يعترب سب ًبا لتحقّق ل ّذ ٍة ذهني ٍة تسعى العقول الناضجة إىل كسبها أو ال؟
يبدو أ ّن االحتامل املشار إليه يف هذا السؤال ال ين ّم عن حال ٍة يشعر بها الذهن حينام يزاول نشاطًا رياض ًيا رغم أ ّن تقوية الفكر
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املقدّ مة الرابعة :تعيني معيار املوضوع العلمي وأبعاده
فحوى موضوع البحث يف هذه املق ّدمة تتل ّخص مبا ييل :استنا ًدا إىل ما ذُكر يف املباحث
اآلنفة ،متى ميكننا اعتبار كذا موضو ٍع بأنّه علمي ،واملوضوع الكذايئ ليس بعلمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال نقول برصيح العبارة :مضمون السؤال يعترب بني ًة أساسي ًة
يت ّم عىل أساسها تعيني مصري القيم والعلوم ،حيث نروم من خالله معرفة طبيعة ذلك
املوضوع الذي ميكن وصفه بالعلمي.
كل حقيق ٍة بح ّد ذاتها ميكن
عىل ضوء املباحث التي سيقت آنفًا ،ميكن القول إ ّن ّ
لـم يتاح لنا معرفة مختلف جوانبها عىل أساس
أن تطرح بصفتها موضو ًعا علم ًيا ّ
األبعاد التالية:
 ) 1تعيني ماهية هذه الحقائق وإحداثياتها.
 ) 2القدرة عىل معرفة وتقييم العوامل والظروف واملقتضيات التي لها دو ٌر يف
ظهور هذه الحقائق للوجود ،وإمكانية تشخيص العقبات التي تحول دون ذلك.
 ) 3إمكانية معرفة طبيعة املعلوالت والنتائج التي ترتت ّب عىل هذه الحقائق،
والقدرة عىل تقييمها قانون ًيا.
وتأهيله لالستدالل واالستنتاج والشعور باللّذة يعتربان من جملة الفوائد التي ترتت ّب عىل العمليات الرياضية.
والحس ،وهو ما يطلق عليه «نفس األمر».
ج  -الفلسفة القدمية طرحت حقيق ًة كامن ًة فيام وراء املجالني الذهني
ّ
الحل  -الحسن بن يوسف املط ّهر (رحمه الله)  -جعل املعيار يف صدق القضية التالية وما شاكلها ،انطباقها مع نفس
العالمة ّ
األمر« :اإلنسان ممكن الوجود ،وعىل أساس معيار البحث العلمي ،يستحيل اجتامع النقيضني وارتفاعهام» ،كذلك اشرتط انطباق
العمليات الرياضية وسائر القضايا اإلنشائية التجريدية مع نفس األمر؛ ويف املبحث الذي ساقه يف كتاب رشح التجريد حول هذا
املوضوع ،قال« :طُرح هذا املوضوع يف تلك األوقات التي كنت أستفيد فيها من الخواجة نصري الدين الطويس ،فسألته :ما الذي
يقصده العلامء من األحكام الذهنية التي معيارها انطباقها مع نفس األمر؟ (مع األخذ بعني االعتبار أ ّن نفس األمر ال يعترب
نطاقًا للذهن وال للعامل الخارج عن نطاقه) .أجاب الخواجة نصري الدين الطويس :املقصود من نفس األمر هو العقل الف ّعال ،لذا
كل صور ٍة وحكمٍ ٍ
ثابت يحرض يف الذهن وبني الصور املنقوشة يف العقل الف ّعال ،فهذا ٌ
صدق؛ ويف غري هذه
تطابق بني ّ
لو حصل
ٌ
الحل مل يقتنع بهذه اإلجابة.
الحالة ال تكون القضية صادقةً ،بل مخالفة للواقع» .لك ّن العالمة ّ
يبدو أنّنا قادرون عىل تفسري نفس األمر بهذا النحو :عبار ٌة عن حال ٍة تجريدي ٍة تكون النفس أو األنا فيها وراء عاملي الذهن
والحس ،فتُنشئ قضايا كلّي ًة ورضوري ًة ذات طابعٍ تجريدي حقيقي بحيث لو ط ّبقنا تلك القضايا عىل هذين العاملني ،فهي تكون
ّ
الكل.
حقيقي ًة وشامل ًة لجميع موارد ومصاديق ّ
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 ) 4الفصل بني الظواهر التي تحدث بشكلٍ
متعاقب ،مثل الفصول األربعة التي
ٍ
تيل بعضها البعض بشكلٍ
منتظم ومتوا ٍل لترتتّب عليها حقائق مح ّددة؛ وبني الظواهر
ٍ
ٍ
بعالقات علّي ٍة.
التي ترتبط فيام بينها
تتجل يف عمليات املقارنة بني القضايا
 ) 5معرفة الحقيقة التي من شأنها أن ّ
املتشابهة واملختلفة ،والتي ميكن االعتامد عليها يف تشخيص الظواهر التي تحدث
بشكلٍ متزامنٍ .
 ) 6أن تكون هذه الحقائق مؤ ّهل ًة ألن تُدرج ضمن األصول والقوانني الحاكمة عىل
املسائل العلمية ،مثل استحالة اجتامع النقيضني أو ارتفاعهام ،وال ِّنسبيات وعالقاتها
النسبية بالحقائق املستقلّة ،وما شاكل ذلك؛ إذ من البديهي استحالة اجتامع خ ٍّط
مستقيم يف ذات املكان والزمان ،كذلك من املستحيل مبكانٍ
مستقيم مع خ ٍّط غري
ٍ
ٍ
اشتط يف اجتامعها عدم حدوث ٍ
تناقض ،كاجتامع العدل
اجتامع سائر القضايا التي ُ
مع الظلم ،والحسن مع القبح ،والقيم السامية مع الرذائل؛ ومبا أ ّن الصفات اإلنسانية
السامية باعتبارها حقائق أكسيولوجية منبثقة من حقائق ثابتة وال تجتمع مع الرذائل
واألفعال القبيحة ،ميكن أن تُطرح للبحث والتحليل عىل ضوء األبعاد املذكورة ،لذا
ال ب ّد من اإلذعان إىل أ ّن القيم املشار إليها هي األخرى من شأنها أن تكون مناطًا
للبحث والتحليل وفق املعايري التي ذكرناها ،فحالها حال سائر املواضيع العلمية التي
كل حقيق ٍة تتّسم
ت ُطرح يف مختلف العلوم عىل طاولة البحث والتحليل .بيان ذلك أ ّن ّ
بواقعيتها ألجل ذاتها ولها القابلية عىل االتّصاف بالكلّية الشاملة بحسب املعايري
املذكورة ،فهي تُع ّد موضو ًعا علم ًيا.
ـ اشرتاك املواضيع الطبيعية واألكسيولوجية علم ًيا
كام أ ّن املاء له القابلية عىل أن يكون موضو ًعا علم ًيا وفق املعايري التي ذُكرت
يف املبحث السابق ،كذا هو الحال بالنسبة إىل املعادن واألشجار واملزارع والكائنات
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البحرية والنور والصوت والفلزات ،ومختلف القضايا االجتامعية واالقتصادية
كل ٍ
واحد من هذه املواضيع له
والقانونية والسياسية والنفسية ،وما إىل ذلك؛ أل ّن ّ
الخاصة التي ميكن أن تندرج يف ضمن املسار الذي وضّ حناه لكونها ذات
حقائقه
ّ
بُ ٍ
عد علمي؛ كام أ ّن جميع الحقائق األكسيولوجية مثل العدل والرشف والتكليف،
كذلك الدوافع الجربية التي ترتتّب عليها مصلح ٌة أو رض ٌر ،هي األخرى ميكن أن تصبح
موضو ًعا علم ًيا يُطرح للبحث والتحليل بدقّ ٍة وتفصيلٍ .
وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان هذه املسألة وتكافؤ املواضيع العلمية واألكسيولوجية
يف البحوث العلمية وإدراجها ضمن املواضيع العلمية:
لو أخذنا العدل كمثا ٍل عىل املوضوع نجده مطرو ًحا يف جميع األديان الحقّة ويف
نظريات علامء األخالق كافّ ًة بصفته موضو ًعا أكسيولوجيًا ،وتوضيح ذلك كام ييل:

 )1هل إ ّن موضوع العدل يفتقر إىل ماهي ٍة مح ّدد ٍة ميكن عىل أساسها تعريفه
وبيان تفاصيله؟ من املؤكّد أ ّن العدل عبار ٌة عن حقيق ٍة ذات ماهي ٍة قابل ٍة للوصف
والتعريف ،فهو ٌ
سلوك ينسجم مع القانون ،أو أنّه ميز ٌة نفسي ٌة فريد ٌة تصون اإلنسان
العادل من االنحراف عن القوانني حتّى وإن كانت له القدرة عىل تجاهلها وتحقيق
منافع شخصية.
 )2هل إ ّن العدل يخرج عن نطاق قانون العلّية الذي يعترب واح ًدا من أكرث
يرتسخ
القوانني شمولي ًة يف عامل الوجود؟ ونق ّرر السؤال بصيغ ٍة أخرى :رغم أ ّن العدل ال ّ
يرتسخ ،فام السبب يف ذلك؟
يف نفس اإلنسان إال باشرتاط وجود علّ ٍة ،لك ّنه مع ذلك ال ّ
فيا ترى لو مل تكن هناك علّ ٌة لرتسيخه يف النفس ،أو حينام يوجد مان ٌع يحول دون
يرتسخ فيها؟
تحقّقه ،فهل ميكن أن ّ
من املؤكّد أ ّن العدل ال ميكن أن يخرج عن نطاق قانون العلّية الذي يعترب واح ًدا
من أكرث القوانني شمولي ًة يف عامل الوجود ،إذ ورغم أ ّن نفس اإلنسان مج ّرد ٌة وروحه
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لطيفةٌ ،إال أ ّن جريان قانون العلّية يف مجال العدل وسائر النشاطات النفسية يعترب
أكرث تج ّر ًدا ولطافةً؛ كام أ ّن تنامي شخصية اإلنسان يقتيض منه أن يكون عادلً  ،فالعدل
كاشف عن هذا التنامي.
يف الواقع ٌ
 )3كام هو معلو ٌم فالعدل بح ّد ذاته يصون اإلنسان من ارتكاب األعامل القبيحة
ويحفظه من االنحرافات النفسية بشكلٍ عا ٍّم ،ويف رحابه يتبلور اختيار اإلنسان يف
انتقاء األعامل الحسنة وأداء التكاليف وإيفاء حقوق الغري ،لكن هل ميكن تص ّور أنّه
عقب يف أحد األيام ليح ّرض اإلنسان عىل ارتكاب املساوئ ويس ّخر
رأسا عىل ٍ
ينقلب ً
بكل ٍ
تأكيد،
إرادته واختياره للتم ّرد عىل التكاليف والتجاوز عىل حقوق اآلخرين؟ كال ّ
إذ ال ميكن لهذا التص ّور أن يتحقّق عىل أرض الواقع إال إذا انقلبت الحقائق بالكامل
والحق.
وتغي واقع الحسن والقبح والتكليف
ّ
ّ
 )4هل ميكن أن يتحقّق العدل مبعناه الحقيقي لك ّنه يف الحني ذاته يحول دون
تحقّق معلوالته الطبيعية أو يقع عقب ًة يف معرفتها؟ من املؤكّد أ ّن هذا األمر ال ميكن
أن يحدث ،أل ّن العدل عبار ٌة عن أم ٍر تتحقّق بوجوده جميع معلوالته ومستلزماته
يجسد حقيق ًة ميكن التع ّرف عليها ،فجميع األمور املذكورة التي
ونتائجه ،وكام أنّه ّ
ترتتّب عليه هي األخرى تصبح حقائق ميكن التع ّرف عليها.
نسوق املثال التايل لبيان املوضوع بشكلٍ أفضل :اإلنسان العادل لديه طأمنين ٌة
نفسيةٌ ،والناس يحرتمونه ويثقون به ،كام أنّه ميتلك شوقًا عار ًما يك يرتقي بنفسه يف
سلوكه العقاليئ ويف مجتمعه الذي يعيش بكنفه.
ٍ
حاالت متعاقب ٍة ترتتّب عىل العدل ،لك ّنها ال تحدث حني
 )5لنفرتض حدوث
تحقّقه ،ومثال ذلك تعاقب الفصول األربعة.
مبا أ ّن تعاقب عد ٍد من الحاالت حني حدوثها بشكلٍ متواصلٍ سببه كون العلّة
أو العلل موجود ًة يف إطا ٍر يفوق إطار معلوالتها بحيث تجعلها تحدث دامئًا بشكلٍ
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متعاقب ،لذا ميكن القول حتّى إن وجدت أحداث متعاقبة ترتتّب عىل العدل ،وحتّى
ٍ
مشمول لقانون العلّية
ً
ومتواصل ،ففي هذه الحالة يصبح
ً
لو كان هذا التعاقب دامئًا
الذي أرشنا إليه يف النقطة الثانية من هذا املبحث.
 )6العدل هو يف الواقع كسائر املواضيع العلمية ،أي ميكن مقارنته يف أط ٍر عديد ٍة
مع القضايا التي تُطرح للمقارنة من حيث الك ّم والنوع ،مثل االختالف بني العدل
والرت ّحم من حيث املاهية والقيمة ،وما إىل ذلك.
 )7بشكلٍ عا ٍّم هناك العديد من العوامل والرشوط واملقتضيات لتحقّق العدل،
فهو عىل غرار سائر القضايا من حيث اإلمكانية كموضو ٍع للبحث والتحليل العلمي،
أي أم ٍر كان كعاملٍ أو ٍ
رشط أو مقتيض لتحقّقه عىل أرض الواقع
لذا ال ميكننا اعتبار ّ
مثلام هو الحال بالنسبة إىل سائر القضايا العلمية التي ال ميكن أن تتحقّق كيفام
الخاصة التي تحول دون حدوث بعض
كان ،وكام هو الحال بالنسبة إىل تلك الحقائق
ّ
األمور التي يهدف العلم إىل معرفة طبيعتها.
خاص ٌة تحول دون تحقّق العدالة أو تقيض عليها
ً
عم ذُكر ،هناك عقباتٌ ّ
فضل ّ
أي يش ٍء كان؛
بالكامل يف نفس أحد الناس ،وبالطبع هذا األمر ال ميكن أن يتحقّق من ّ
سبب يف تبخري املاء وزواله من مكانٍ ما ،ليس من
ومثال ذلك أ ّن الحرارة التي هي ٌ
شأنها أن تفي بذات الدور وتزيل العدالة من نفس إنسانٍ ما ،بل إ ّن السبب األسايس
يف حرمان اإلنسان نفسه من هذه امليزة السامية يكمن يف نزواته وشهواته وأنانيته
واستبداده؛ ومن هذا املنطلق لو تت ّبعنا ف ّعالية أحد األشخاص والحظنا أنّه يف صدد
معرفة معنى العدل ويسعى إىل تشذيب شخصيته بغية تحقيق هذا الهدف ،فهو حقًّا
يحثّ الخطى يف هذا املضامر اعتام ًدا عىل املعرفة التا ّمة لهذه امللكة السامية وعرب
صيانة نفسه من الرذائل واالنحرافات التي تعرقل مسريته هذه .وبهذا الشكل يعمل
عىل ترسيخ العدل يف نفسه ،ونحن بدورنا قادرون عىل مشاهدة تنامي شخصية هذا
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اإلنسان لحظ ًة بلحظ ٍة مثلام نشاهد عملية منو أزهار األشجار لتصبح مثا ًرا فيام بعد؛
ويف الحني ذاته فهو حينام يبلغ هذا املقام السامي قد يهوي منه ساق فيام لو مل يلتزم
مببادئه األساسية ،وهنا أيضً ا ميكننا مشاهدته وهو يسقط إىل الحضيض.
وكام هو معلو ٌم فالنزعة النفعية املفرطة والنزوات الشهوانية املتط ّرفة تعترب سب ًبا أساس ًيا
يف محو األخالق املتعالية وإزالة الرغبة يف نيل الفضائل ،ونتيجة ذلك يزول العدل وال يبقى
معب ٍة هذا
مكا ٌن له يف نفس اإلنسان ،والشاعر جالل الدين الرومي (مولوي) وضّ ح يف أشعا ٍر ّ
السقوط بشكلٍ علمي ويف إطا ٍر أديب ،ففي بادئ األمر أشار إىل كيفية حدوث هذا األمر
بشكلٍ تدريجي ،حيث أكّد عىل أنّه ال يحدث فجأ ًة ودفع ًة واحدةً ،إذ إ ّن الصفات الحميدة
الراسخة يف نفس اإلنسان مثل العدل والرشف ،وكذلك الصفات الرذيلة والطباع السيّئة،
تزول وتندثر بشكلٍ تدريجي حسب القانون النفساين للبرشية[[[.
عندما تزول املح ّبة السامية لبلوغ الكامل والتي توصف بأنّها العشق الحقيقي،
تجف تدريج ًيا فتؤول إىل
فهذا يعني ما ييلّ :
لعل هذه املح ّبة تشبه الجذور التي ّ
الزوال ،والحقيقة أ ّن اضمحالل الفضائل يعني زوال عللها ،لذا لو اعتربنا املح ّبة
السامية لبلوغ الكامل معلول ًة إلحدى الفضائل البرشية املتعالية ،فمن البديهي أ ّن
زوال هذه الفضيلة سيؤ ّدي إىل زوال املح ّبة التي هي علّ ٌة لها؛ وعىل هذا األساس
ميكننا تفسري ما أرشنا إليه يف شعر جالل الدين الرومي.
ال ّ
شك يف أنّنا لو استطعنا طرح تفسريٍ علمي للعدل الذي يعترب واح ًدا من املبادئ
العليا ،سوف نتمكّن أيضً ا من تفسري جميع الفضائل األخالقية األخرى علم ًيا؛ ونشتهد
مبثالني هنا يك يتّضح املوضوع بشكلٍ أفضل:
املثال األ ّول :الشعور باملسؤولية والتكليف ،يفوق العلل الجربية والدوافع إىل
تحقيق املنفعة أو الرضر؛ فهو يعني الرغبة يف أداء التكليف.
[[[  -جالل الدين الرومي ،ديوان شمس (باللغة الفارسية).
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من الطبيعي أ ّن هذا الشعور الذي ينبثق من دوافع الضمري اإلنساين السامي
يتض ّمن بني طياته أعظم القيم؛ ومع ذلك فكام أرشنا يف بحثنا الذي طرحناه حول
قيمة العدل ،نحن قادرون عىل إجراء ٍ
بحث علمي حول ماهية الشعور بالتكليف
وأدائه؛ ولتعريف ماهية تكليف اإلنسان نقول :هو عبار ٌة عن التحريك الجا ّد لإلنسان
بغية فعلٍ أو ترك عملٍ توجبه املصلحة.
ٍ
تعريف علمي ،حيث
كذلك نحن قادرون عىل بيان معنى ذات التكليف يف إطار
ٍ
تكليف يف ذ ّمة ٍ
شخص معنيٍ.
نقول :التكليف يعني وقوع
ٍ
تكليف يف ذ ّمة ٍ
معيٍ.
والشعور بالتكليف فهو عبار ٌة عن إدراك وقوع
شخص ّ
وأ ّما أداء التكليف فيام وراء العوامل الجربية والطبيعية والدوافع الشخصية يف
النفع والرضر ،فهو يعني االمتثال إىل الشعور بالتكليف ومن ث ّم العمل به من منطلق
الخاصة
دوافع الضمري أو أوامر العقل العميل التي تصدر فيام وراء العوامل الطبيعية
ّ
بالنفع والرضر الشخيص.
ومن هذا املنطلق نحن قادرون عىل البحث والتحليل بخصوص نشوء شعو ٍر
كهذا والرغبة يف أداء التكليف ،ولنا القابلية عىل فهم حقيقة الضمري وتحليل طبيعته
بشكلٍ علمي كتحليل علل سائر حقائق الوجود؛ وبعبار ٍة أخرى نقول :من منطلق
علمنا بأ ّن الشعور النبيل باملسؤولية والتكليف ،وعىل أساس قدرتنا يف أداء التكاليف
فيام وراء العوامل والدوافع الجربية وشبه الجربية التي ال ميكن أن توجد دون علّ ٍة
ٍ
مقارنات علمية بالكامل وكسب نتائج لدى متابعتنا
ودافعٍ؛ فنحن قادرون عىل إجراء
وتحليلنا تلك العلل التي توجد الشعور املذكور يف نفس اإلنسان.
نتوصل إىل نتيج ٍة
وكمثا ٍل عىل ذلك نقول :عن طريق البحث العلمي ميكن أن ّ
علمي ٍة فحواها أ ّن اإلنسان الذي يحدوه ٌ
شوق لبلوغ الكامل سوف يدرك يف جميع
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األحوال أ ّن الشعور باملسؤولية يف أداء التكليف يف مجرى العوامل الطبيعية عىل ضوء
دوافع النفع والرضر الشخيص ،يتعارض مع ذلك الكامل الذي يوجب عىل اإلنسان يف
مهم ورضوريًا
أحد جوانبه نبذ األنانية؛ وعىل هذا األساس يصبح التكليف بح ّد ذاته ً
بالنسبة له فيمتثل له ملب ًيا دعوة الضمري والعقل السليم.

ٍ
ببحوث علمي ٍة بخصوص سائر
استنا ًدا إىل ما ذُكر فنحن قادرون عىل القيام
الجوانب العلمية لهذا املوضوع ،كالبحث والتحليل حول معلوالت األحداث املتزامنة
ٍ
ارتباط مبسألة الشعور
املتوالية ومختلف مستلزماتها ونتائجها من حيث كونها ذات
وأداء التكليف من داعي نداء الضمري.
نحن من خالل هذه البحوث العلمية نستطيع أن نفهم حقيقة ٍ
واحد من أه ّم
معلوالت الشعور باملسؤولية والتكليف ،أال وهو تفعيل القابليات الب ّناءة املقتدرة يف
الذهن بغية نيل درجة الكامل املا ّدي واملعنوي عىل م ّر التاريخ؛ وما يدعو لألسف أنّنا
لو مت ّعنا يف جميع البحوث العلمية التي د ّونت عىل صعيد التط ّور البرشي ،سنجدها
تشرتك مبا ييل« :العقول البرشية املقتدرة هي التي مكّنت اإلنسان من تحقيق هذا
التط ّور املذهل يف العلم والصناعة» ،وقلّام نجد من يقول« :ما أعظم الشعور النبيل
باملسؤولية والتكليف! فهو الذي دعا العقول البرشية الكبرية ألن تنشط وتسعى
لتحقيق التط ّور».
املثال الثاين :اإليثار عىل النفس يُعترب واح ًدا من أسمى القيم األخالقية ،ومن
املؤكّد أ ّن ماهيته العلمية واضح ٌة غاية الوضوح بشكلٍ يجعلنا يف غنى عن ذكر
تفاصيل حوله.
كل إنسانٍ ير ّجح مصالح اآلخر أو اآلخرين عىل مصالحه الشخصية ،فهو صاحب
ّ
الكل الذي يكفينا يف التع ّرف عىل ماهية اإليثار
إيثا ٍر «مؤثِر» .هذا هو التعريف ّ
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يقل شأنًا عن سائر التعاريف التي طُرحت حوله
أقل تقدي ٍر فهو ال ّ
علم ًيا ،وعىل ّ
باعتباره موضو ًعا علم ًيا.

بنا ًء عىل ما ذُكر ميكننا دراسة وتحليل العلل التي تؤ ّدي إىل رسوخ هكذا خصلة
يف النفس اإلنسانية ،وذلك من زاوي ٍة علمي ٍة؛ فهي تتجذّر لدى اإلنسان حينام يدرك
حب النوع وسمو خلقة
بشكلٍ ج ّي ٍد القيمة الحقيقية للروح البرشية ويدرك عظمة ّ
حق اإلدراك أ ّن اإليثار فيه رسو ٌر أسمى من امللذّات
بني آدم ،وذلك إىل جانب يدرك ّ
املا ّدية املتعارفة؛ وهذه العوامل ميكن اعتبارها كالعلّة الطبيعية التي ت ُسفر عن امتالك
اإلنسان هذه الخصلة النبيلة ،لذا لو زالت فال ميكن لإلنسان أن يؤثر اآلخرين عىل
سبب يف نشأة أحد الكائنات ،إذ
نفسه ،فهذه الحالة عىل غرار تلك العوامل التي هي ٌ
لوالها ال ميكن لهذا الكائن أن يرى الوجود.
إذًا ،جميع تلك املجاري العلمية التي تع ّم جميع املواضيع العلمية تع ّم أيضً ا
جميع الحقائق األكسيولوجية ،ومن ث ّم بإمكاننا معرفة طبيعتها يف هذا املضامر.

الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا التحليل العلمي ميكن أن يُطبَّق أيضً ا عىل صعيد
املسائل التي تتعارض مع املبادئ األكسيولوجية ،مثل الكذب والخيانة والجرمية
والنوايا السيّئة والسري عىل نهج مكيافيليل واألنانية والنزوات الشهوانية والنفعية؛
ٍ
علمي متكاملٍ للكذب والخيانة والجرمية
وهذا يعني أنّنا قادرون عىل طرح
تعريف ٍ
ٍ
بحوث علمي ٍة بخصوص العوامل والرشوط
وسائر األمور الذميمة ،كام ميكننا إجراء
واملقتضيات التي توجب بروز هذه الخصال الذميمة ،وتلك التي تحول دون بروزها؛
ٍ
ٍ
يدل عىل إمكانية إجراء در ٍ
شاهد ّ
وبحوث علمي ٍة حول
اسات
ومن املؤكّد أ ّن أفضل
هذه املسائل وما شاكلها ،هو ما يقوم به املفكّرون من ٍ
بحث وتحليلٍ
مسهب
ٍ
بخصوص وقوع الجرمية من حيث أسبابها وظروفها ومقتضياتها واألمور التي تحول
ٌ
متعارف اليوم يف جميع املجتمعات البرشية.
دون وقوعها ،وهذا األمر

الفصل الثالث

الحقائق األكسيولوجية
وعلميتها

الذين يعتربون الحقائق األكسيولوجية علمي ًة يؤكّدون عىل أنّنا غري قادرين عىل
ٍ
ٍ
تكليف ،أي
كل
كأساس ألداء ّ
الولوج يف ميدانها ما مل نتب ّنى مبدأ االختيار يف األفعال
بغض النظر عن تد ّخل الشخصية اإلنسانية وإرشافها عىل
إ ّن هذا األمر غري ممكنٍ ّ
أفعالها االختيارية؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن معاريض هذا الرأي مل يذكروا تفاصيل
كافي ًة يف هذا املضامر.
ال ريب يف أ ّن الضمري العلمي يقتيض تحليل حقيقة هذا املوضوع كام هي عليه
يف واقع الحال ،لذا سنسلّط الضوء عليه فيام ييل يك تتّضح تفاصيله.
ساق العلامء والباحثون الكثري من التفاصيل حول بيان طبيعة الفعل االختياري،
كل فعلٍ يصدر بإرشاف
ونعتقد أ ّن أشملها وأكرثها دقّ ًة هو التعريف التايل :هو ّ
وسلطة الشخصية اإلنسانية عىل نحوين أحدهام إيجايب واآلخر سلبي ،حيث يتق ّوم
صدوره عىل أساس إرادة اإلنسان الح ّرة؛ ولو متحور هدفه حول الخري والصالح يف
رحاب إرشاف وسلطة النفس عىل جميع الحقائق اإليجابية والسلبية ،فهو يعترب
فعل اختياريًا متزام ًنا مع الشعور باملسؤولية ،ويف الحني ذاته يدرج ضمن األفعال
ً
األكسيولوجية .وعىل هذا األساس كلّام تسامى إرشاف النفس وتعالت سلطتها عىل
األفعال اإليجابية والسلبية فسوف يتّسم الفعل بحري ٍة أكرث[[[.
عم ذُكر ،لو كان الهدف من الخري والصالح يف الفعل االختياري أسمى
ً
فضل ّ
وأرقى ،ففي هذه الحالة يصبح االختيار أكرث سم ًوا ورقيًا.
وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان استدالل الذين قالوا :مبا أ ّن الفعل الذي يصدر بإرادة
علم بالعوامل والدوافع التي تجعل
اإلنسان له ارتبا ٌط بشخصيته ،ولكوننا ال منتلك ً

[[[  -تط ّرقنا يف هذا املبحث إىل رشح وتفصيل مسألة عدم وجود تعارض يف الحقائق األكسيولوجية من حيث كونها
علمي ًة فقط ،لذا مل يسعنا املجال إلجراء ٍ
مسهب يف صدد الجرب واالختيار؛ ولو أراد القارئ الكريم االطّالع عىل
بحث
ٍ
التفاصيل املبسوطة التي ذكرناها حول هذا املوضوع بإمكانه مراجعة كتابنا «الجرب واالختيار».
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هذه الشخصية تنزع إىل القيام بالعمل اإليجايب أو السلبي ،لذا ال ميكننا معرفة ماهية
ٍ
حسابات قانوني ٍة من قبيل تقييمه وفق قانون العلّية،
الفعل االختياري عىل أساس
لكل أم ٍر نجهل رشوط حدوثه وسائر
كام ليس من املمكن لنا إجراء تحليلٍ علمي ّ
مقتضيات صدوره.
الر ّد عىل هذا االستدالل نق ّرره ضمن ع ّدة ٍ
نقاط كام ييل:

هناك قاعد ٌة علمي ٌة فحواها إمكانية االعتامد عىل االحتامالت ملعرفة العلّة حينام
يكون عامل إيجاد اليشء  -املعلول  -مر ّد ًدا بني ع ّدة عللٍ  ،حيث نستكشفها عن
طريق ق ّوة أو ضعف االحتامل .لنفرض أنّنا وجدنا شجر ًة وسط صحراء ،فهي بطبيعة
الحال ذات جذ ٍغ وأغصانٍ متشابك ٍة ،وهنا يدرك ذهننا بشكلٍ رسيعٍ شعوري أو ال
شعوري رضورة قانون العلّية ،ومن هذا املنطلق يتف ّعل نشاطه ملعرفة علّة منو هذه
الشجرة يف هذا املكان ،لذا يحتمل أ ّو ًل أنّها نبت ٌة أو بذر ٌة منت دون وجود ما ّد ٍة
مناسب ٍة؛ أو أنّها سقطت من السامء وأ ّدت إىل منو هذه الشجرة .هذا االحتامل ينقضه
الحكم البديهي الذي يُصدره العقل ،لكن بعد حدوث ٍ
مناسب ندرك أ ّن
نشاط فكري
ٍ
إنسانًا غرس نبت ًة أو بذر ًة يف هذا املكان لتنمو منها هذه الشجرة؛ ومن ث ّم تصل النوبة
إىل معرفة الهدف من غرس هذه الشجرة ،لذا نتساءل قائلني :هل أنّها غُرست ألجل
ستظل بها من أشعة الشمس املحرقة يف هذه الصحراء؟
مثارها؟ هل أنّها غُرست ليك يُ ّ
هل أنّها غرست ليك تنمو ونستفيد من خشبها؟
كل هذه االحتامالت وارد ٌة بطبيعة الحال ،ولنتص ّور احتامالت أخرى أيضً ا ليصل
ّ
عددها إىل عرشة؛ وسوا ًء كان االحتامل واح ًدا أو متع ّد ًدا بالنسبة إىل معرفة حقيقة
األمر يف هكذا حاالت ،هناك ثالثة أنوا ٍع من العلم نشري إليها فيام ييل:
كل ٍ
واحد من االحتامالت يبقى مبستوى
العلم األ ّول :استنتاجنا الذهني بخصوص ّ
االحتامل فقط ،حيث ال يبلغ درجة ّ
الشك أو الظ ّن أو االطمئنان أو اليقني ،ومن ث ّم
حكم وخصوصي ٍة لهذا االحتامل يرد يف جميع االحتامالت األخرى عىل ح ٍّد سواء.
ّ
فكل ٍ
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كل ٍ
واحد من االحتامالت املفرتضة حول
ونسوق املثال التايل لبيان املوضوع :لو أ ّن ّ
كل موضو ٍع يتّصف مبا ذُكر أعاله من جهة أنّه يستقطب ذهننا مبقدار نسبته االحتاملية،
ّ
ونحن بدورنا نعتمد عليه مبقدار أهمية املوضوع يف حياتنا املا ّدية واملعنوية؛ من املؤكّد
أ ّن حكمنا بالنسبة إىل الهدف من غرس الشجرة وسط الصحراء يف جميع االحتامالت
املفرتضة سوف يكون معلو ًما لدينا ،مام يعني ات ّصف االحتامل بالعلمية.
العلم الثاين :الهدف الحقيقي من وراء غرس الشجرة يف تلك الصحراء يرتاوح بني
موضو ٍع ٍ
واحد أو ع ّدة مواضيع محتملة ضمن االحتامالت العرشة املشار إليها ،وهو
ما يطلق عليه عنوان «العلم اإلجاميل».
العلم الثالث :االحتامل األقوى هو الذي يستقطب ذهننا نحوه أكرث من غريه،
لذا غالبًا ما نرت ّب أث ًرا عىل املوضوع يف رحاب هذا االحتامل؛ وهنا ال يتلكّأ ذهننا يف
غموض مطلقٍ ال مخرج منه.
ـ االحتامل
مسألة االحتامل مطروح ٌة يف جميع املحتمالت التي تكتنف ذهننا بخصوص
الهدف من غرس الشجرة يف تلك الصحراء ،ولو اعتربنا العلم بكونه انكشافًا تا ًّما
ومطابقًا بالكامل لألمر املوجود يف الذهن ،فاالنكشاف من درجة  1باملئة إىل  49باملئة
احتامل ،ويف مقابل ذلك يكون االنكشاف من درجة  51باملئة إىل  69باملئة ظ ًّنا،
ً
يعترب
وما يقارب  70باملئة إىل  99باملئة يصبح اطمئنانًا؛ وعىل هذا األساس يحدث لدينا ٌّ
شك
بدرجة االنكشاف التي تبلغ  50باملئة.
ويبدو أ ّن النقص يف االنكشاف هو الذي يجعل األعامل االختيارية غري علمي ٍة،
كل احتام ٍل ،فال أحد يعلم بذات املوضوع أو بطريقة
وهو بطبيعة الحال موجو ٌد يف ّ
اختياره من قبل الشخصية اإلنسانية يف فعلها االختياري ،ومن هذا املنطلق يكون
عامل آخر يجعل اختيار
الفعل املتوقّع ـ املحتمل ـ ليس علميًا .أضف إىل ذلك هناك ٌ
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مجهول لدينا ،وهو عدم معرفتنا بك ّمية وكيفية العوامل املحفّزة التي
ً
صاحب الفعل
تدفع اإلنسان نحو أداء فعله االختياري.
حينام نواجه حاالت كهذه يف مجرى حياتنا الطبيعي ،علينا اإلذعان بأ ّن هذا
الوضع االحتاميل ال ميكنه أن يكون عقب ًة تحول دون تحليل األمر يف إطا ٍر علمي؛ وعىل
سبيل املثال لو أنّنا جهلنا مبقدار درجة الحرارة التي يجب تحقّقها لصهر أحد املعادن،
فهل نحن قادرون يف هذه الحالة بلوغ هذه الدرجة أو ال؟ من املؤكّد أ ّن الجهل
بدرجة الحرارة هنا ال يؤث ّر مطلقًا عىل القانون العلمي الثابت الذي يقول« :هذا
املعدن ينصهر يف درجة حرار ٍة مقدارها كذا .»...كذلك حتّى لو افرتضنا عدم طرح
الحرارة من األساس أو املقدار الالزم منها لصهر املعدن املذكور يف التحليل العلمي؛
ففي هذه الحالة أيضً ا ال يوجد مان ٌع يحول دون تقييمنا املوضوع يف إطا ٍر علمي.
علم بعجزنا
إن افرتضنا أنّنا غري قادرين عىل إيجاد حرار ٍة ،فنحن يف هذه الحالة عىل ٍ
عن إخضاع املعدن أليّة درج ٍة منها ،وبالتايل يبقى عىل وضعه الطبيعي من حيث درجة
حرارته .كذلك لو متكّنا من إخضاع املعدن لدرجة حرار ٍة معين ٍة ،ففي هذه الحالة يجب
أن نأخذ بعني االعتبار تأثري درجات الحرارة التي طرأت عليه حتّى بلغ تلك الدرجة
املع ّينة ،ومن ث ّم نقول برؤي ٍة علمي ٍة رصيح ٍة :املعدن الذي جعلناه عرض ًة للحرارة ،قد
اكتسب كذا مقدا ًرا منها ،ونتيجة ذلك تأث ّر بهذا املقدار من الحرارة.
إذًا ،لو مت ّعنا باألفعال االختيارية التي تصدر من اإلنسان ،سنجد أنّها تخضع لنفس
املالحظات العلمية التي سقناها يف املثال ،وهذه املالحظات تندرج يف محورين
أساسيني ،هام:
أ ّو ًل :العوامل والدوافع
املالحظات العلمية التي تندرج ضمن نطاق العوامل والدوافع تتل ّخص مبا ييل:
كل عملٍ اختياري ال ب ّد وأن يصدر من قبل اإلنسان بتأثري عاملٍ ودافعٍ.
ّ )1

80

تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم على ضوء أربع مسائل فلسفية

 )2كلّام كان العامل املحفّز للفعل االختياري أقوى ،يتزايد احتامل صدوره.
 )3كلّام كان نطاق دوافع الفعل أكرث سع ًة  -مبعنى تزايد موجبات صدوره -
يتزايد احتامل صدوره ويع ّم هذا االحتامل نطاقًا أوسع.
 )4كلّام تضاءلت معلومات اإلنسان بالنسبة إىل املواضيع املرتبطة بالح ّرية ،سوف
يضيق نطاق اختياره ويتزايد احتامل معرفة الفعل الذي يريد القيام به ،وقد تبلغ
هذه املعرفة أحيانًا درجة اليقني.
ثان ًيا :الشخصية اإلنسانية

لو أردنا الحديث عن الشخصية اإلنسانية يف هذا املضامر ،نقول :من املؤسف
باهتامم كام يليق بها من
أ ّن األفعال االختيارية لإلنسان وح ّرية إرادته مل تحظ
ٍ
املختصني بعلم النفس والعلوم اإلنسانية األخرى ،ناهيك عن أنّهم مل يد ّونوا
قبل
ّ
بحوث ًا ودراسات علمية جديرة باالهتامم حول االرتباط املبارش بني القدرة والوعي
والشخصية والح ّرية؛ ومبا أ ّن بحثنا الحايل يتمحور حول األفعال االختيارية لإلنسان
من حيث ماهيتها والعوامل املسبّبة لها والنتائج التي تتم ّخض عنها ،لذا ال يسعنا
املجال لتسليط الضوء عىل تلك املباحث.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املواضيع التي سوف نتط ّرق لبيانها تتل ّخص مبا ييل:

 )1العالقة املبارشة بني قدرة أو ضعف الشخصية اإلنسانية وبني أفعالها االختيارية،
وفحوى ذلك أ ّن الشخصية كلّام امتلكت قدر ًة ووع ًيا أكرث بأساسيات الحياة وأهدافها
ومصالحها ومفاسدها ،سوف يتزايد صدور أفعالها االختيارية.
وبيان ذلك كالتايل :الشخصية اإلنسانية مبقدار قدرتها عىل صيانة نفسها مقابل
الدوافع وعدم ضعفها أمام تأثرياتها ،تتزايد قدرتها يف السيطرة عىل رغباتها وتحفيزات
دوافعها ،ومن ث ّم سوف تصدر أفعالها باختيارها .الحقيقة أ ّن االختيار يعترب قانونًا
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علم ًيا ال مجال للتشكيك به ،فعىل أساسه حظيت الشخصية اإلنسانية وجميع جوانبها
باهتامم كبريٍ من قبل جميع األديان الساموية وكتب األخالق والعلوم اإلنسانية
ٍ
وجميع ر ّواد الدعوة إىل تكامل اإلنسان ،لذا ميكن القول« :أولئك املفكّرون والكتّاب
الذين ال يعريون أهمي ًة للشخصية اإلنسانية بحيث يتط ّرقون إليها يف مباحثهم وكأنّها
موضو ٌع بسي ٌط ويقارنون نهج حياتها مع سائر الحيوانات؛ هم يف الحقيقة مل يتحفوا
البرشية بأيّة آراء علمية عىل صعيد العلوم اإلنسانية ،ناهيك عن أنّهم يحرمون
اإلنسان من ميز ٍة سامي ٍة تتمثّل بإرادته الح ّرة التي تحفّزه عىل القيام بأفعاله؛ ومن
هذا املنطلق يجعلونه خاض ًعا بالكامل للعوامل الطبيعية والقوى النفعية التي تعترب
اإلنسان مج ّرد وسيل ٍة ال غري».
 )2مبقدار ما تناله الشخصية اإلنسانية من مزايا أخالقية وإنسانية سامية تدعو
إليها األديان الساموية ،فهي بهذا املستوى تسري بإراد ٍة واختيا ٍر لتق ّيم الفعلني اإليجايب
صحيح ،أي إنّها مبقدار ما تتل ّوث به
والسلبي عىل ضوء هذه املزايا املتعالية؛ والعكس
ٌ
من خصال ذميمة ونزعات أنانية ،فهي بهذا املستوى تقيّم الفعلني اإليجايب والسلبي
عىل ضوء هذه الخصال القبيحة.
 )3الشخصية اإلنسانية لديها قابلي ٌة دامئ ٌة عىل التج ّدد والتح ّول بحيث تدخل إىل
ح ّيز الفعلية حني توفّر الظروف املناسبة ،وهذا النشاط ميكن أن يتحقّق عىل ضوء
عوامل مؤث ّرة جديدة؛ وهو ما يطلق عليه يف علم النفس «ثورة نفسية».
حافل بتلك
ٌ
هذه الثورة يف الواقع ليست أم ًرا استثنائ ًيا ،فالتاريخ البرشي
الشخصيات التي قامت بأعام ٍل عظيم ٍة ج ّراء الثورات النفسية التي طرأت عليها،
وقد متكّن بعضها من تغيري واقع املجتمع بأرسه .ومن املؤكّد أ ّن إثبات هذه الحقيقة
ٍ
وتخصصي ٍة،
العلمية ليس بحاج ٍة إىل البحث والتحليل باالعتامد عىل
مصطلحات تقني ٍة ّ
كل إنسانٍ يدركها يف باطنه بوضو ٍح ،ولو شاء اإلنسان تعطيلها يف نفسه خشي ًة
إذ إ ّن ّ
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من اتّباع األهواء التي تجعل حياته فارغ ًة من املبادئ السامية ،فهو يف هذه الحالة
له القدرة عىل اللجوء إىل ح ّرية االختيار املكنونة يف شخصيته يك يبسط نفوذه عىل
جميع األفعال اإليجابية والسلبية.
أصل علمي ال شائبة عليه ويف غاية البداهة بالنسبة إىل
إذًا ،هذا أيضً ا يتبلور فيه ٌ
املختصني بدراسة الشخصية اإلنسانية والقابليات التي تتمتّع بها.
املفكّرين
ّ
بنا ًء عىل األصول العلمية املذكورة أعاله ،فاألفعال اإلنسانية التي هي معيا ٌر للقيم
األصيلة ميكن إدراجها ضمن القوانني العلمية.
بعد التفاصيل التي ذكرت يف املباحث أعاله ،تبقى مسأل ٌة واحد ٌة تجدر اإلشارة
علم
إليها يف هذا املضامر ،وهي كالتايل :ال قدرة لنا يف جميع األحيان عىل كسب ٍ
يقيني مبستوى تأث ّر شخصية أحد الناس بعوامل ودوافع مع ّينة جعلتها تقوم بالفعل
الذي صدر منها ،ولكن كام الحظنا يف مثال صهر أحد املعادن بدرجة حرار ٍة معين ٍة
وفق الظروف الطبيعية ،فإ ّن جهلنا مبدى قدرتنا عىل إيجاد هذه الدرجة يك نصهر
املعدن ال يعترب سب ًبا لخروج املوضوع عن علميته؛ أضف إىل ذلك فإ ّن جهلنا بر ّدة
الفعل التي تبدر من أحد الناس أو من أنفسنا تلقاء أحد العوامل أو الدوافع ال يع ّد
واز ًعا لنقض علمية أفعال الشخصية اإلنسانية يف هذا املضامر.
ـ السبب يف صدور الفعل االختياري من زاوي ٍة علمي ٍة بحت ٍة
قبل أن نتط ّرق إىل بيان الحقيقة العلمية التالية« :لو أ ّن الفعل االختياري كان
خار ًجا من حيطة البحث والتحليل العلمي ،للزم عن ذلك خروجه عن هذه الحيطة
حتّى بعد حدوثه» ،وفيام ييل نذكر مثالً يف غاية البساطة بخصوص املسألة العلمية:
الفيزياء النظرية الحديثة أثبتت أ ّن معرفتنا بطبيعة الجسيامت األساسية املك ّونة
مستقبل
ً
لعامل الطبيعة يف الوقت الراهن ال تعني أنّنا قادرون عىل تعيني طبيعتها
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بشكلٍ دقيقٍ  ،وقد وصف ذلك بالقول« :هذا العجز ناشئ من مبدأ الريبة  -عدم
الحتمية  -والذي تب ّنته الفيزياء الحديثة» ،وعىل هذا األساس ذهب بعض علامء
املختصني بالعلوم الفلسفية إىل تب ّني الرأي التايل« :قانون العلّية
الفيزياء وعد ٌد من
ّ
الشهري قد فشل يف مجال الجسيامت األساسية املك ّونة لعامل الطبيعة ،وسوف ال ينهض
ٍ
جديد إزاء هذا الفشل الذي قصم ظهره!».
من
والطريف أ ّن علامء الفيزياء بعد أن أيقنوا عدم القدرة عىل تعيني طبيعة مستقبل
الجسيامت األساسية ،طرحوا املوضوع يف رحاب مبدأ ح ّرية اختيار اإلنسان ،واألمثلة
عىل هذه املواقف كثري ٌة نذكر منها ما ييل:
 «إنّهم من خالل اعتقادهم مببدأ الريبة  -عدم الحتمية  -يريدون إيجاد قاعد ٍةمخيا»[[[.
أبدي ٍة مصون ٍة من الخطأ والنقض ،حيث ا ّدعوا أنّها تؤيّد فكرة كون اإلنسان ّ ً
مخيا استنا ًدا إىل مبدأ الريبة (عدم
 «يوردان حاول إثبات كون اإلنسان ّ ًالحتمية)»[[[.
استنا ًدا إىل ما ذُكر ينبغي لعلامء الفيزياء تب ّني الرأي التايل :مبا أ ّن حقيقة األمر
بهذا الشكل ،فال يبقى مجال ال ّدعاء أ ّن البحث حول الجسيامت األساسية يدرج
ضمن البحوث العلمية ،إذ حينام تنقطع عالقة العلّية يف األحداث التي تتض ّمن علّ ًة
ومعلول ،فال مجال لطرح املوضوع يف إطا ٍر علمي.
ً
وتجدر اإلشارة هنا إىل وجود علامء ومفكّرين كبار عارضوا ما تب ّناه هؤالء وأكّدوا
عىل خطئهم بهذه العبارة العلمية« :العامل يختلف عن مسألة معرفة العامل».
اإلجابة التي ميكن ذكرها بخصوص أفعال اإلنسان االختيارية والجسيامت
األساسية يف الطبيعة ،ميكن تقريرها يف إطار محورين أساسيني ،أحدهام قبل حدوث
[[[  -سريغي فافيلوف ،لينني وفيزيك (باللغة الفارسية) ،ص .28
[[[  -املصدر السابق ،ص .32
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الفعل االختياري واآلخر بعد حدوثه؛ وبيان ذلك كام ييل:
 ) 1البحث العلمي حول عوامل صدور الفعل االختياري قبل حدوثه
مستقبل،
ً
كلّام زادت الفاصلة بني اإلنسان والفعل االختياري الذي سيصدر منه
سوف يتزايد احتامل تأثري العوامل التي تسهم يف تحقّق هذا الفعل أو عدم تحقّقه؛
وبطبيعة الحال فالرضورة تقتيض هنا اتّباع األسلوب العلمي الذي يتق ّوم عىل حساب
االحتامالت ،مام يعني أ ّن السبيل الوحيد املعتمد يف كذا حالة هو حساب االحتامالت
بالنسبة إىل العوامل التي نتوقّع وجودها حتّى لحظة صدور الفعل االختياري ،وعىل
ضوئها نبادر إىل تفعيل نشاطنا الذهني ،ومهام اقرتبنا من زمان صدور الفعل تتّضح
لنا نتيجة هذا الفعل مع اتّضاح نتيجة تأثري العوامل املذكورة.
نو ّد التنويه هنا عىل أنّنا حينام نشري إىل أنفسنا يف ما ذُكر أعاله ،ال نقصد اقتصار
صدور الفعل االختياري علينا فحسب ،بل هذا الكالم يشمل حتّى أولئك الذين
يتابعون أوضاعنا عىل ضوء أفعالنا االختيارية؛ وعىل هذا األساس سوف يتس ّنى لنا
إجراء ٍ
بحث علمي لدراسة وتحليل واقع هذه األفعال.
من البديهي أ ّن العلم الذي نحصل عليه قبل صدور الفعل االختياري باألسلوب الذي
ناقصا ويعادل مقدار جهلنا مبدى ارتباط الشخصية اإلنسانية
أرشنا إليه عاد ًة ما يكون ً
علم تا ٍّم بالنسبة إىل حدوث أو عدم
بعوامل صدوره ،مام يعني عدم قدرتنا عىل امتالك ٍ
حدوث هذا الفعل ،ولكن كام ذكرنا يف مثال درجة الحرارة الالزمة لصهر أحد املعادن،
الخاصة بعملية
فالرتديد الحاصل هنا ال يعترب مان ًعا يحول دون كون األصول والقوانني
ّ
صهر املعدن علميةً؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل الفعل االختياري ،إذ إ ّن الجهل بالعامل
الشخيص الذي يوجب صدور الفعل أو عدم صدوره ،ال يعترب عقب ًة تحول دون معرفة
الفعل االختياري ،كام أ ّن طرح فكرة الريبة  -عدم الحتمية  -بخصوص الجسيامت
ٍ
بحوث علمي ٍة حولها ،ومن املحتمل أ ّن عدم
األساسية ،ال ميكن اعتبارها مان ًعا أمام إجراء

الفصل الثالث :الحقائق األكسيولوجية وعلميتها

85

فربا
تبعية الجسيامت األساسية يف الطبيعة لقانون العلّية يندرج ضمن ما ذكر هناّ ،
هناك حوادث أخرى تقع يف امل ّدة الزمنية الفاصلة بني تحقّق العلّة واملعلول ،والتي قد
دخل يف ذلك.
تبلغ واح ًدا باملليون من الثانية ،لها ٌ
 ) 2البحث العلمي حول عوامل صدور الفعل االختياري بعد حدوثه
لو أ ّن األمر كام ذكرنا يف املبحث أعاله ،فالسبيل الذي نسلكه الستكشاف حقيقة
بكل ٍ
دليل عىل
تأكيد ليس ً
الفعل االختياري قبل حدوثه ال يع ّد تا ًّما ،وهذا النقص ّ
عدم علمية الفعل االختياري ،فنحن بعد صدوره نصبح قادرين عىل إجراء در ٍ
اسات
ٍ
وبحوث علمي ٍة متكامل ٍة حول جميع الحوادث والعوامل والدوافع التي تحقّقت حتّى
لحظة صدوره وكانت دخيل ًة يف ذلك؛ وكذا لو أ ّن إحدى الجسيامت األساسية انتقلت
إىل مرحل ٍة الحق ٍة من وضعها ،فهنا نستطيع إجراء ٍ
بحث علمي حول حالتها السابقة
أو الحالية عىل ضوء العوامل التي اجتازتها.
كل ظاهر ٍة يف عامل الوجود ال ميكن أن
ما ذُكر أعاله يعترب أفضل دليلٍ عىل أ ّن ّ
الخاص بها دون قانونٍ علمي ،والقاعدة التي أرشنا إليها:
تستق ّر يف وضعها الوجودي
ّ
ٍ
اختالف بني
أي
«العامل يختلف عن مسألة معرفة العامل» تن ّم بوضو ٍح عن عدم وجود ّ
الحقائق الطبيعية وأفعال اإلنسان الح ّرة االختيارية.
ـ طريقة علمية ملعرفة قيمة الفعل االختياري وعوامل صدوره
هناك طريق ٌة علمي ٌة ميكن االعتامد عليها ملعرفة قيمة فعل اإلنسان االختياري
والعوامل التي تساعد عىل صدوره ،وهي تتل ّخص يف معرفة األهداف والدوافع
الكامنة يف العوامل التي لها دو ٌر يف صدور الفعل االختياري.
وعىل ضوء املباحث التي ذكرت آنفًا ،فبمقدار معرفتنا بنوعية نشاط إحدى
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الشخصيات اإلنسانية وأهدافها ومدى خضوعها لتأثري العوامل والدوافع التي تحفّز
اإلنسان عىل القيام بفعله اإلرادي ،نتمكّن من معرفة النتيجة الحتمية لهذا الفعل
الخاصة
من حيث ماهيته ونوعيته وك ّميته ،وكذلك معرفة مدى تأثري طباع اإلنسان
ّ
املختصني باستكشاف
عىل صدور الفعل .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن رجال املباحث
ّ
الجرائم واملحقّقني والقضاة ،عاد ًة ما يستندون إىل هذه القاعدة العلمية ملعرفة
ألسباب عادي ٍة
حقيقة األفعال الصادرة من املتّهمني من حيث كونهم ارتكبوا الجرمية
ٍ
أو الضطرا ٍر أو إلكراه أو إلجبارٍ ،أو أنّهم ارتكبوها مبحض إرادتهم واختيارهم.
لو أ ّن الفعل االختياري بلغ درج ًة من الغموض بحيث عجزنا عن معرفة العوامل
واملق ّدمات التي أ ّدت إىل صدوره ،ولو أ ّن الشخصية اإلنسانية تبادر إىل القيام بأفعالها
االختيارية بشكلٍ مكنونٍ لدرج ٍة يستحيل معها معرفة كونها اختياري ًة حقًّا أو إجباري ًة
أو اضطراري ًة أو إكراهي ًة أو عاديةً؛ ففي هذه الحالة ال تبقى أيّة جدوى من جميع
املحاكامت القضائية والنشاطات العلمية التي تُبذل بغية معرفة حقيقة التّهم
املو ّجهة للمتّهمني ،إال أ ّن الواقع عىل خالف ذلك متا ًما ،فاملحقّقون ورجال املباحث
ٍ
معلومات توجِد
املختصون باستكشاف الجرائم والقضاة ،غالبًا ما يستحصلون عىل
ّ
لديهم طأمنين ًة شبه يقيني ٍة حول القضية الجنائية التي يتعاملون معها ،وعىل هذا
األساس يُصدرون أحكامهم القضائية.
لقد اعتمدت الغالبية العظمى من العلامء واملفكّرين عىل األسلوب الذي طرحناه
يف هذا املبحث ألجل استكشاف علمية األفعال االختيارية ،وهذا األمر ما زال مشهو ًدا
عىل نطاقٍ واسعٍ يف عرصنا الراهن ،وسوف يبقى الوضع عىل هذا املنوال ما دامت
الشخصية اإلنسانية تتأث ّر بالطباع واألهداف والعوامل املحفّزة عىل صدور الفعل
االختياري؛ وإزاء ذلك تتواصل نفس هذه العملية االستكشافية.
رص
هناك قاعد ٌة فحواها أ ّن اإلنسان الذي ميتلك شخصي ًة متّزن ًة عقليًا ونفسيًا ،حينام ال ي ّ
ٍ
متعارف عىل كتامن واقع مسريته الشخصية من حيث أهدافها ومدى
بش ّد ٍة وبشكلٍ غري
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تأث ّرها بالدوافع ،فهو يعرف حقيقة أفعاله االختيارية التي يقوم بها عىل ضوء علمه باملسري
الذي وجب عليه قطعه يف هذا املضامر ،كام أ ّن الذين يحاولون معرفة حالته النفسية بغية
استكشاف واقع فعله الصادر منه ستتولّد لديهم قدرة عىل معرفة ذلك.
نستشف من جملة املباحث التي طرحناها حتّى اآلن أ ّن الفصل بني الحقائق
إذًا،
ّ
األكسيولوجية وبني العلوم يعترب واز ًعا للتقليل من شأن العلوم وتحقريها بشكلٍ ال
ميكن التسامح معه ،وال يع ّد متيي ًزا بني القيم والعلوم وتحقريها.
ـ تعريف املبدأ األكسيولوجي وتقسيمه إىل م ّتف ٍَق عليه وحقيقي
القيم أو املبادئ األكسيولوجية عىل أساس الفوائد املكنونة يف ماهيتها ،ميكن أن
تقسم إىل ع ّدة أنوا ٍع ضمن املحورين التاليني:
النوع األ ّول :القيم املتّفَق عليها
النوع الثاين :القيم الحقيقية
الجدير بالذكر هنا أ ّن املبدأ األكسيولوجي ين ّم عن مع ًنى انتزاعي بخصوص فائدة
إحدى الحقائق ،لذا فاألمر الذي ال فائدة منه ال قيمة له؛ وهذا يعني أ ّن القيم
رضوري ٌة للبرش لكونها ذات فائد ٍة يف حياتهم املا ّدية واملعنوية ،وقد طرحت لها
تعاريف عديدة يف العرص الحارض ،لكن ميكن القول بأ ّن ما ذكرناه أعاله يعترب أشمل
ٍ
تعريف لها.
بعـض املفكّريـن اعتبروا املبدأ األكسـيولوجي كام ًنا يف القضايا النوعية فحسـب
وال ميكـن مقارنتـه مـع القضايـا الك ّميـة ،أي إنّهـم يعتربونـه على غـرار الجمال .لو
أ ّن هـذا املعنـى اعتبر توافقًـا اصطالح ًيـا فلا توجـد أيّـة مشـكل ٍة ،أل ّن املصادقـة
على االصطالحـات املتّفَـق عليهـا يـراد منهـا تيسير مسـألة التفاهـم بين البشر،
وهـي موجـود ٌة على مـ ّر التاريـخ ،لكـن ال ينبغـي املـزج بين املفاهيـم الكامنـة
يف املصطلحـات العا ّمـة مراعـا ًة للمصلحـة املرتقبـة مـن وراء التفاهـم؛ ويف بحثنـا
لـما نذكـر املبـدأ األكسـيولوجي دون أن نوضّ ـح مرادنـا مـن حيـث كونـه
الحـايل ّ
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مفيـ ًدا أو أنّـه مـن األمـور النوعيـة ،فلا ّ
شـك يف هـذه الحالـة يحـدث مـزج بين
املعنيين وسـوف نقـع يف خطـأ.
وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان النوعني من القيم بتفصيلٍ أكرث:
أ ّو ًل :القيم امل ّتفَق عليها
املبادئ األكسيولوجية املتّفَق عليها هي قي ٌم منشؤها اعتباراتٌ أق ّرتها الشعوب
واألمم لنفسها ،وهي تقسم يف صنفني أساسيَني كام ييل:
الصنف األ ّول :ما يطلق عليه األخالق املح ّرمة أو املحظورة ،وسائر األقوال
واألفعال واألهداف التي ترتتّب عىل هذه األخالق  -القيم  -ومنشؤها يف الحقيقة
استنتاجاتٌ غري عقالني ٍة لبعض القضايا.
وكمثا ٍل عىل هذا الصنف نقول :قيل إ ّن بعض البلدان التي مل تتمكّن من تحقيق
يحق
خاص ٍة بحيث ال ّ
تط ّو ٍر علمي وثقايف ما زال زعيم القبيلة فيها صاحب مكان ٍة ّ
ٍ
ألحد م ّد يده يف إناء الطعام الذي يأكل منه[[[؛ وهنا حدث أمران متزامنان ،أحدهام
ٍ
شخص من عا ّمة الناس بتناول الطعام من اإلناء الخاص لزعيم القبيلة واآلخر
قيام
جريان السيل دون أيّة عالق ٍة علّي ٍة بينهام.
أي منشأ أو
الجدير بالذكر هنا أ ّن جميع مصاديق هذا الصنف من القيم ليس لها ّ
علل متن ّوع ٌة
معيا ٍر واقعي ما ّديًا ومعنويًا ،وهي ذات أنواع وصيغ عديدة ،كذلك لها ٌ
كل منطق ٍة
شعب وأ ّم ٍة رغم أ ّن علامء ومفكّري ّ
كل
وتختلف من حيث الك ّم لدى ّ
ٍ
يحاولون صياغة علل ومعايري معقولة لها يك تدرج ضمن املبادئ األكسيولوجية.
معي من
الصنف الثاين :القيم الثقافية للشعوب واألمم التي هي عىل مستوى ّ
العلم والتو ّجهات الفكرية والثقافة والرثوة والسياسة والقانون والصناعة.
[[[  -منشأ األخالق املح ّرمة  -املحظورة  -يف تلك الديار غري املتط ّورة أ ّن بعض أعضاء القبيلة ذات يومٍ كانوا يجلسون
سيل ٌ
جارف أدّى إىل إلحاق رض ٍر فاد ٍح
عىل مائدة زعيمهم ويأكلون معه يف نفس اإلناء ،ويف هذه الحالة انهال ٌ
بقريتهم؛ وحينها نشأت تلك األخالق املحظورة التي تح ّرم تناول الطعام يف اإلناء الذي يأكل منه زعيم القبيلة ،ومن
ث ّم تح ّول هذا القرار إىل قانونٍ ٍ
ثابت والزمٍ .
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مبا أ ّن هذه املجتمعات تظهر فيها ثقافات ناشئة من عوامل علمية وتو ّجهات
خاصة ،لذلك ال تشيع فيها األخالقيات والقيم املحظورة ،بل تشيع فيها
فكرية ّ
األخالق والقيم املتق ّومة عىل حقائق أصيلة ،ومثالها مناسبة عيد النريوز يف إيران،
فاملواطنون اإليرانيون يف باكورة أ ّول شه ٍر يف السنة الشمسية  -شهر فروردين -
يتزاورون فيام بينهم والبهجة واألفراح تع ّم مجالسهم ويبسطون مائد ًة فيها سبعة
كل ٍ
واحد منها بحرف السني ،حيث تعترب هذه املناسبة
أنوا ٍع من الطعام يبدأ اسم ّ
السنوية عي ًدا لديهم.
عيد النريوز تُراعى فيه بعض األعراف والتقاليد مثل األخالق املح ّرمة ،وهذه
اآلداب ليست عبثي ًة بطبيعة الحال ،إذ عند حلول الشهر األ ّول من السنة الشمسية
رض الحقول واألشجار وتنمو األعشاب فتضفي للطبيعة
ّ
يحل فصل الربيع ،حيث تخ ّ
ٍ
جديد؛ ومبا أ ّن
خاص ًة تُبهج النفوس ،لذا تستعيد الحياة جاملها من
والحياة طالو ًة ّ
هذه العلّة ذات ميز ٍة حيوي ٍة لهذا املجتمع ،فقد اعتُربت األيام األوىل من الشهر
بكل ٍ
منبثق من إحدى الحقائق.
املذكور عي ًدا لدى أهله ،وهذا العيد ّ
تأكيد ٌ
تطابق تا ٌّم بني كيفية االحتفاء بهذه املناسبة وبني
طب ًعا قد ال يحدث أحيانًا
ٌ
التقاليد املتعارفة بني الناس فيه ،إال أ ّن أصل هذا املبدأ األكسيولوجي يف أوائل شهر
فروردين ،هو عىل غرار األخالق املح ّرمة لكونه مستن ًدا إىل علّ ٍة ،إذ إ ّن علّة اتّصافه
ٍ
وقيم متق ّوم ٍة عىل حقائق تكمن يف كونه واز ًعا لظهور وشيوع أنوا ٍع
بأخالقيات ٍ
عديد ٍة من العنارص الثقافية التي تزيح األخالقيات والقيم العبثية بشكلٍ تلقايئ عىل
لكل أم ٍر أصيلٍ
ضوء تفاعلها مع بعضها بشكلٍ
متناغم ،ومن ث ّم مت ّهد األرضية املناسبة ّ
ٍ
كل أم ٍر ال أساس له؛ لكن يف بعض األحيان تكون إزاحة تلك الطباع غري
كبديلٍ عن ّ
األصيلة سب ًبا لظهور قضايا غري أصيل ٍة وإشاعة النزوات واالستبداد.
ثان ًيا :القيم الحقيقية ومعيار كونها أصيل ًة
املعيار يف ارتكاز القيم عىل الحقائق األصيلة هو ارتباطها بذات اإلنسان  -روحه
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ونفسه وشخصيته  -مام يعني أ ّن املبدأ األكسيولوجي مهام كان ارتباطه بالذات
اإلنسانية أكرث وأوثق ،يصبح وجوده فيها أش ّد رضورةً ،ومن ث ّم فهو أنسب ألن يُطرح
مشمول
ً
يف إطار البحث والتحليل العلمي ،إذ له القابلية عىل أن يعترب موضو ًعا علم ًيا
كل.
لقانونٍ علمي ّ
ومثال ذلك القضية التالية« :ال يجوز ٍ
ألحد التع ّدي عىل حقوق اآلخرين» ،فهي
قضي ٌة أكسيولوجي ٌة رغم أ ّن رضورتها ليست عىل غرار الرضورة الجربية املوجودة
رش يف القوانني الجربية للطبيعة ،ولكن نظ ًرا لكون وجودها أو عدمها
بشكلٍ مبا ٍ
مرتبطَني بذات اإلنسان ،لذا باإلمكان طرحها يف نطاق العلم.
القضية املذكورة أعاله لها ارتبا ٌط بالذات اإلنسانية عىل ضوء علّتني ،وأحيانًا يكون
منبثق من إحدى هاتني العلّتني؛ وهام كام ييل:
هذا االرتباط ٌ
 ) 1التع ّدي عىل حياة اآلخرين يؤ ّدي إىل الشعور برضورة االنتقام من قبلهم،
سبب يف املالحقات القانونية والقضائية ،األمر الذي يزعزع أوضاع الحياة
أو أنّه ٌ
االجتامعية.
 ) 2الشعور العميق بالحزن وتأنيب الضمري ،وهذا األمر بطبيعة الحال يتولّد لدى
متكامل.
ً
أصحاب الشخصيات الرشيدة الناضجة شعوريًا لكونها متتلك ضم ًريا حيًا
قد يعرتض البعض قائلني :هاتان العلّتان ال ميكن اعتبارهام واز ًعا للقول بأ ّن
وجوب مراعاة كرامة اإلنسان ورشفه هو عىل نحو الرضورة العلمية البحتة ،ألنّنا
نالحظهام يف الكثري من الحاالت تفقدان أثرهام مقابل إرادة اإلنسان التي ترفض
مراعاة هذه الحقوق.
للر ّد عىل هذا االعرتاض نقول :األمر الذي يرتتّب عىل عدم مراعاة العلّتني املذكورتني
ال يجعل أثر التع ّدي عىل حقوق اآلخرين منطبقًا مع عدمه ،مام يعني أنّنا ال نشعر
النتقام شخيص
حق غريه
ٍ
بالحرن واألىس حينام يتع ّرض الشخص الذي تع ّدى عىل ّ
الحق أو أنّه يعاقب من قبل القانون؛ لكن غاية ما يف األمر أ ّن
من قبل صاحب هذا ّ
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الشخص املعتدي يتح ّمل االنتقام وعقوبة القانون ويصرب عىل ذلك ،ولو افرتضنا أنّه
الحق والعقوبة القانونية ال يلحق به
مل يكرتث لذلك بحيث يتص ّور أ ّن انتقام صاحب ّ
أي أذى أو رضرٍ ،فهنا أيضً ا ال ميكن ا ّدعاء تكافؤ اآلثار املرتتّبة عىل تحقّق ذلك أو عدم
ّ
تحقّقه ،أل ّن تح ّمل األذى والصرب عليه عرب السيطرة عىل األعصاب إىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ
عن طريق السيطرة عىل القوى النفسية وعدم االهتامم بأعتى أنواع العذاب ،هو يف
الواقع عىل خالف التأثري الناجم عن االنتقام والعقوبة يف نفسه.
عم ذُكر ،بإمكاننا بيان مقدار الطاقة التي استهلكها هذا الشخص يف صربه
ً
فضل ّ
وتح ّمله من زاوي ٍة علمي ٍة وذلك وفق معايري مناسبة ،كام لدينا القدرة عىل القيام
ٍ
مختربي حوله حني تح ُّمله النفيس لالنتقام والعقاب ،ويف هذا الحال ميكننا
ببحث
ٍ
إيجاد بعض العوامل التي تقلّل من متركزه الذهني يك نقلّل من مدى مقاومته وصربه؛
ومن ث ّم نقول عىل ضوء هذا االختبار العلمي :القضية األكسيولوجية القائلة «ال
يجوز ٍ
معلول يُسفر عن إلحاق رض ٍر بروح
ً
ألحد التع ّدي عىل حقوق اآلخرين» توجد
أو نفس الشخص املعتدي حتّى وإن متكّن من خالل تح ّمله وصربه وسائر قابلياته
النفسية من إبطال مفعول األذى الناجم عن االنتقام أو العقاب القانوين.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أحد أسباب تحقّق أثر االنتقام الشخيص أو العقاب القانوين
يف نفس املعتدي أو بدنه ،وشخصيته بشكلٍ عام ،هو أ ّن االنتقام أو العقاب حينام يكون
أكرث ش ّدةً ،فهو يؤ ّدي إىل حرمان املعتدي من القدرة عىل التح ّمل والصرب إزاءه بحيث
دليل عىل
يتذ ّوق مرارة األذى والرضر يف نفسه وشخصيته؛ فهذا األمر بح ّد ذاته يعترب ً
أ ّن التح ّمل مهام كان شدي ًدا فهو يف نهاية املطاف ليس متناه ًيا ،بل ال ب ّد وأن يكون
محدو ًدا مبستوى معنيٍ ،وحتّى لو أ ّن املعتدي قاوم وصرب لدرجة املوت فهذا ال يعني أنّه
كان ميتلك قدر ًة ال متناهي ًة يف التح ّمل؛ فخروج املقاومة عن مستواها الطبيعي املتعارف
ّ
يدل عىل كون تح ّمل الشخص املقاوم ناشئًا من فقدانه للشعور الطبيعي وكونه دافع
عن موقفه من منطلق الالشعور الذي ال يستند إىل أيّة رؤي ٍة معين ٍة .هذا الكالم يرد أيضً ا

92

تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم على ضوء أربع مسائل فلسفية

بخصوص العلّة الثانية التي هي الشعور العميق بالحزن وتأنيب الضمري ،ولكن غاية ما
يختصان بأولئك الذين مل يسقطوا يف حضيض املساوئ
يف األمر أ ّن الحزن وتأنيب الضمري ّ
التي تجعلهم ال يكرتثون بالجامل والقبح ،وال بالخري والرش ،وال بالوجود والعدم ،ج ّراء
تل ّوثهم بالرذائل واألدران النفسية التي متيت الضمري.
ونق ّرر ما ذُكر بصياغ ٍة أخرى :األمل والعذاب النفيس يشعر بهام صاحب الضمري
الحي ،وهذه الحالة ِ
مختص ٌة مبن هو مبرص وال
تناظر قولنا إ ّن ضعف البرص صف ٌة
ّ
معنى لها بالنسبة من هو أعمى من األساس.
قد يتو ّهم البعض أ ّن الشعور العميق باألمل والعذب النفيس ،وكذلك سوء االنتقام
من املعتدي عىل حقوق اآلخرين أو سوء عقابه قانون ًيا ،هي أمو ٌر ال ميكنها أن تجعل
تأث ّر القضية األكسيولوجية القائلة «ال يجوز ٍ
ألحد التع ّدي عىل حياة اآلخرين» يبلغ
درجة التأثري الجربي ألحد القوانني الطبيعية؛ حيث ارتكزوا يف ا ّدعائهم هذا إىل ظاهرة
عدم اكرتاث الكثري من املجرمني بالعوامل الثالثة املشار إليها ،أي األمل الناجم من
االنتقام الشخيص ،والعقاب القانوين ،والشعور بتأنيب الضمري.
وهنا نسوق املبحث التايل للر ّد عىل هذا اال ّدعاء:
ـ تح ّمل نتائج مخالفة القيم ال يعترب ً
دليل عىل عدم علميتها بحيث يدّ عى أنّها
ال تندرج ضمن املسائل العلمية
من السذاجة مبكانٍ تص ّور البعض أ ّن قدرة اإلنسان عىل تح ّمل النتائج التي تتم ّخض
أي راد ٍع باطني،
عن أفعاله املنافية للقيم تس ّوغ له ارتكاب أقبح األفعال دون أن يردعه ّ
بل تسمح له باالستهانة بجميع القوانني الحقوقية واملق ّررات االجتامعية حتّى وإن كانت
شبه جربي ٍة يف طبيعتها ،فهي من وجهة نظره أهون من بيت العنكبوت.
نقول لهؤالء إ ّن اإلرصار عىل مخالفة القيم والقوانني والحقوق االجتامعية يعترب
نظ ًريا لتجريد العقل والضمري اإلدراك واملشاعر اإلنسانية النبيلة ،ومن ث ّم استبدالها
بعنارص قاسية مثل الفوالذ والحديد وسائر األجسام الصلدة التي ال فهم لها وال شعور
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يجعلها تتأث ّر مبا يجري حولها؛ لذا لو ا ّدعى أح ٌد أ ّن تشابه الناس بهيئتهم الظاهرية
هو السبب يف امتالكهم حقوقًا متكافئ ًة يف الروح والكرامة والحياة ،فال ميكننا التفاهم
بأي منطقٍ كان.
معه ّ
من ي ّدعي أ ّن األفذاذ الذين متكّنوا مبكانتهم السامية وق ّوة إرادتهم وقراراتهم
الصائبة من إيجاد تغيري ٍ
ات يف مجتمعاتهم والرقي بواقعها نحو التكامل ،ومل يتوانوا
عن التضحية واإليثار ألجل تحقيق طموحات بني جلدتهم وأهدافهم النبيلة؛ عىل
غرار أولئك املخ ّربني الذين يزعمون أنّهم هم الهدف وغريهم مج ّرد وسيل ٍة ،ويعملون
عىل تحقيق رغباتهم حتّى وإن أ ّدى ذلك إىل هالك املاليني من البرش؛ فهو يف الواقع
يعترب كال الصنفني منطًا واح ًدا ويزعم أنّهم متكافؤون من حيث الروح والنفس
أي إنسانٍ عاقلٍ
والشخصية والضمري! ال ريب يف أ ّن هذا اال ّدعاء الواهي ال يراود ذهن ّ
ميتلك أدىن مستويات املعرفة بواقع الشخصية البرشية ،ومن يتب ّناه فهو يف الواقع
بحق الروح اإلنسانية وشخصيتها ،وهو أسوأ من جنكيز خان وأمثاله
يرتكب خيان ًة ّ
من طواغيت أزهقوا أرواح البرش ،فهؤالء الجبابرة قضوا عىل األبدان فقط.
كل جرمي ٍة ال ب ّد وأن يرتتّب عليها أث ٌر مع ٌني يف روح اإلنسان وشخصيته
من املؤكّد أ ّن ّ
حتّى وإن مل يظهر ذلك يف إطار العلل واملعلوالت الجسامنية ،فهل ميكن لإلنسان
التشكيك بحقيقة األمراض النفسية التي ال تظهر يف علل ومعلوالت األعضاء البدنية
الظاهرية؟! وهل ميكن ٍ
ألحد إنكار وجود مشايف األمراض النفسية واملراكز الدراسية
املختصة بعلم النفس لكون موضوعها  -األمراض والحاالت النفسية  -ال تظهر بشكلٍ
ّ
شخص هذه األمور الثابتة،
ما ّدي وال تخضع لحسابات علم الفيزياء؟! ومن ث ّم لو أنكر ٌ
فهو بزعمه قد أخرج موضو ًعا غري علمي من ميدان العلم واملعرفة ،فيشعر بالرسور
إزاء ذلك ويرقد يف مضجعه منتعشً ا راج ًيا أن يد ّون اسمه يف تاريخ مجتمعه وثقافته
التي ترعرع يف رحابها كشخصي ٍة فلسفي ٍة عظمى أبدعت يف املجال العلمي!
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كل مخالف ٍة للقيم الحقيقية ال تخلو من تأثريٍ عليها
ـ ّ
نن ّوه هنا عىل أ ّن قدرة اإلنسان عىل املقاومة بإرادته أمام الحقائق ومختلف اآلثار
التي ترتت ّب عليها ال يعترب دالل ًة عىل كون هذه الحقائق واآلثار ليست علميةً ،فمن
مثل ،هو يف الواقع يخالف إحدى الحقائق عىل ضوء حقيق ٍة أخرى،
يقدم عىل االنتحار ً
أل ّن االنتحار ال يعني إزالة أحد األمور االعتبارية بأم ٍر اعتباري آخر ،وإنّ ا هناك حال ٌة
نفسي ٌة شا ّذ ٌة وإراد ٌة تقضيان عىل الحياة التي تع ّد أكرث الحقائق أصالةً.
إذًا ،مبا أ ّن اإلنسان يستطيع القضاء عىل أكرث الحقائق أصال ًة عن طريق تفعيل
إرادته الشخصية ،لذا ال ميكن ا ّدعاء ما ييل« :نستنتج من ذلك أ ّن الحياة أم ٌر اعتباري
بكل
فق عليه ،وأ ّن الحفاظ عليها كذلك أيضً ا» .هذا الكالم ليس صائ ًبا ّ
 افرتايض  -ومتّ ٌٍ
تأكيد ،ومن املؤسف أ ّن بعض الكتّاب يرغبون بإحياء الفكر السوفسطايئ الذي شاع
قبل ميالد املسيح ،ومن هذا املنطلق نجدهم ال يتو ّرعون عن وصف الحقائق قائلني:
«إ ّن صيانة الذات ـ الرغبة يف البقاء واستمرار الحياة ـ هي أم ٌر أكسيولوجي لكونها
تفتقر إىل الجرب والرضورة املوجودين يف القوانني الطبيعية».
كل
الر ّد عىل هذا الرأي السوفطايئ اتّضح فيام ذُكر أعاله ،ونضيف إليه ما ييلّ :
أي ٍ
مرض نفيس ،حينام يواجه
إنسانٍ يعيش يف كنف حيا ٍة طبيعي ٍة سليم ٍة ال يشوبها ّ
كل أم ٍر يعينه عىل ذلك
حادث ًا مميتًا فهو يبادر فو ًرا إىل الخالص منه أو يحاول تحصيل ّ
يتأن ويغور يف الفكر واالستنتاجات وتصوير قضايا منطقية يف ذهنه؛ ألنّه
دون أن ّ
يحاول إنقاذ نفسه برغبته وإرادته.
استنا ًدا إىل ما ذُكر ميكن القول إ ّن ر ّدة الفعل املفاجئة هذه إزاء حلول عامل املوت
الخاصة بصيانة الذات والحفاظ عىل الحياة.
تعترب أفضل دليلٍ إلثبات علمية القيم ّ
إذًا ،اإلنسان يتس ّبب بحدوث خللٍ يف حقيقة وجوده من منطلق عدم اكرتاثه
تجسد حقيق ًة أكسيولوجي ًة منبثق ًة من روحه ونفسه وشخصيته التي تع ّد أكرث
بكونها ّ
الحقائق أصالةً.
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ظلم عىل سبيل املثال ،هو يف الواقع يُلحق رض ًرا
من يتجاهل العدل ويرتكب ً
بحقيقة وجوده األصيلة مبقدار ما قىض عليه من هذا املبدأ األكسيولوجي  -العدل -
كم وكيفًا؛ أضف إىل ذلك فالكذب سوا ًء علم به الكاذب أو مل يعلم ،ال ب ّد وأن يوجِد
ًّ
خلل محتو ًما يف روح اإلنسان ونفسه.
ً
شــخص بالنزعــة العلميــة والدفــاع عــن املفاهيــم املتّفــق
ولربــا يتــذ ّرع
ٌ
ّ
عليهــا يف مجــال البحــث العلمــي ويقــول« :لقــد كذبــت حتّــى اآلن مئــات
أي معلــو ٍل دون علّــ ٍة ،ومل
أي يش ٍء ،ومل يحــدث ّ
املــ ّرات ،لكــن مل ينقــص م ّنــي ّ
يحــدث خلـ ٌـل يف الحســابات الرياضيــة لتصبــح املعادلــة التاليــة بهــذه النتيجــة:
 !»13,175 = 2 * 2إ ّن هــذه الرؤيــة التــي تُطــرح يف نطــاق العلــم والقيــم،
هــي يف الواقــع رؤيــ ٌة ســاذج ٌة للغايــة ،ومــن يعتــر نفســه ســالكًا يف طريــق
العلــم والقيــم ال ينبغــي لــه الدفــاع عنهــا ،فالكــذب بحـ ّد ذاتــه اعتــره البعــض
خار ًجــا عــن نطــاق العلــم وق ّيــدوه بالجانــب األخالقــي فحســب ،حيــث زعمــوا
عــدم جــواز بســطه للــرح والتحليــل عــى ضــوء القوانــن العلميــة ،ومــا
يدعــو لألســف أ ّن هــذه الفكــرة قــد تب ّناهــا بعــض الســذّج الذيــن يُعتــرون
مــن مشــاهري علــم الفيزيــاء يف عرصنــا الراهــن؛ فهــم بهــذا املوقــف يته ّربــون
يف الحقيقــة عــن البحــث العلمــي[[[.
وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان املوضوع يف النقاط التالية:
[[[  -عندما يأمرنا الدين واملبادئ األخالقية بوجوب نبذ األنانية ،فال ّ
شك يف أ ّن الهدف من وراء ذلك وضع قانونٍ
لتنظيم مسألة تأثري األنانية يف عامل األخالق والحقيقة وإقرار قاعد ٍة ينتظم من خاللها تشذيب هذه الظاهرة
السلبية ،فاألنانية ت ُغرق اإلنسان من رأسه إىل أخمص قدميه يف الجهل والعمى الفكري ،وتزعزع أركان شخصيته التي
هي يف الواقع متعطّش ٌة إىل الكامل ،وبالتايل مت ّهد األرضية للنشاطات الغريزية الجامحة؛ ومن املؤكّد أ ّن األثر الذي
يرتتّب عىل هذه الحالة املزرية هو انهيار شخصية اإلنسان ،لذا هل ميكن ٍ
ألحد أن يتجارس ويزعم أ ّن ذلك يسفر
عن رقي الشخصية اإلنسانية وتعاليها؟! فالحسد عىل سبيل املثال ،أال يقيض عىل أعصاب اإلنسان وينهك روحه؟!
إذًا ،جميع القيم األخالقية قد طرحت لوضع قانونٍ بخصوص األنانية وتشذيب النزوات الغريزية ،وهي منبثق ٌة من
حقائق ألجل حقائق أخرى.
جانب
حقائق ،أي أنّها طرحت من ٍ
َ
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 )1يتل ّخص معنى الكذب مبا ييل :الشخص الكاذب يذكر أم ًرا كاذبًا يف كالمه
ويعتربه حقيق ًيا ،ومثال ذلك أ ّن هذا الشخص لو علم أ ّن صديقًا له قد ارتكب جرميةً،
شخصا آخر قد ارتكبها.
فهو ي ّدعي كذبًا أ ّن ً
 )2طبقًا للمثال الذي ذكر يف النقطة األوىل ،فاألمر الذي ينعكس يف ذهن الكاذب
من حقائق عامل الخارج ،أو مام أدركه منها؛ هو ارتكاب الجرمية بواسطة صديقه ،وهذا
ثابت وراس ٌخ فيه؛ ولو أنّنا استطعنا
االنعكاس قد تحقّق يف منظومته اإلدراكية ،وهو ٌ
إحصاء وتحليل جميع العوامل والنشاطات واآلثار املرتبطة بشخصيته يف عامل الخارج
يخص أقرانه البرش ،لوجدنا القضية التالية قد تبلورت يف ذهنه« :صديقي قد
وفيام ّ
ارتكب جرميةً» .وحتّى لو أمكننا دراسة وتحليل طبيعة جميع األحداث والظروف التي
وقعت يف عامل الطبيعة الرحب حني مبادرة هذا الشخص إىل قول الكذب ،لوجدنا ذات
القضية املشار إليها أعاله موجود ًة وهي راسخ ٌة يف ذهن هذا الكاذب.
 )3لو افرتضنا أ ّن الكاذب كان بحاج ٍة إىل مقدا ٍر من الطاقة يك تنعكس القضية
بكل ٍ
تأكيد قد استهلكت يف ذهنه دون زياد ٍة أو نقيص ٍة.
املذكورة يف ذهنه ،فهذه الطاقة ّ
 )4الكاذب يتجاهل الحقيقة التي فحواها أ ّن صديقه هو الذي ارتكب الجرمية
ليك يُظهر خالف ما هو مكنون يف باطنه ،وبهذه الطريقة يتمكّن من إظهار أم ٍر
يخالف الواقع؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه اإلرهاصات غري موجود ٍة لدى بعض
الساسة من أمثال مكيافيليل لكونهم ال يعانون من رصا ٍع باطني لدى إظهارهم أم ًرا
يتعارض مع الواقع ،إذ إ ّن هؤالء يعتربون الحقائق منسجم ًة مع الظروف واألهداف
متغيةٌ ،أي ال يعتقدون بوجود حقيق ٍة ثابت ٍة
التي يطمحون إىل تحقيقها ،فهي برأيهم ّ
سوى تلك الحقيقة التي تجعلهم يحقّقون هدفهم!
 )5حينام يت ّم القضاء عىل كائنٍ من قبل كائنٍ آخر أقوى منه ،فهذا ال يعني أ ّن هذا
الكائن الضعيف مل يكن موجو ًدا حقيق ًة بحيث كان وجوده مج ّرد افرت ٍ
اض ال غري ،أي إنّه
اعتباري فحسب! فكام أ ّن العامل الذي أ ّدى إىل هالك هذا الكائن الضعيف  -حتّى وإن
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كان منل ًة  -واملتمثّل بالقدرة واإلرادة والقرار ،موجو ٌد عىل أرض الواقع وال يع ّد اعتباريًا،
كذا هو الحال بالنسبة إليه ،فهو موجو ٌد عىل أرض الواقع وليس اعتباريًا.
أي
لو أنّك دعست منل ًة بقدمك وس ّويتها مع األرض بحيث ال ميكنك مشاهدة ّ
بكل ٍ
تأكيد ال يعني أنّها مل تكن موجود ًة سابقًا بشكلٍ
سليم من بدنها ،فهذا ّ
جز ٍء ٍ
أي موضو ٍع
حقيقي وكان وجودها اعتباريًا فقط ،ومن ث ّم حني متوت ال ميكن طرح ّ
علمي حولها! ومن هذا املنطلق نقول ألصحاب ذلك الرأي :إنّكم قادرون عىل الكذب
وإظهار ما يخالف تلك الحقائق املرتكزة يف أذهانكم ،فأنتم مثل اإلنسان القادر عىل
دعس منل ٍة بقدمه والقضاء عليها ،ألنّكم ت ّدعون أ ّن الجرمية قبيحةٌ ،ونحن نقول لكم
نعم إنّها قبيحةٌ ،ولو أنّها ارتُكبت آالف امل ّرات فهي تبقى عىل هذا الحال دون أن
تتغي حقيقتها الثابتة ،إذ إ ّن قبحها حقيقي وليس اعتباريًا.
ّ
ـ إمكانية تحليل الحقائق األكسيولوجية من زاوي ٍة علمي ٍة وفلسفي ٍة
كل يش ٍء ميكن أن يُطرح للبحث والتحليل عىل ضوء السؤال عن حقيقته وعلل
ّ
وجوده ،فهو من الناحية العلمية ميكن أن يكون موضو ًعا للبحث والتحليل واالستدالل
العلمي ،وال ّ
شك يف أنّنا قادرون عىل طرح ماهيات القيم بشكلٍ عا ٍّم والشؤون املعنوية
خاص كمواضيع للسؤال واالستفسار بغية كسب معرف ٍة حولها؛ فعىل سبيل املثال
بشكلٍ ٍّ
ميكننا أن نتسائل قائلني :ما هي ماهية العدل واإليثار والعفو والشعور باملسؤولية فيام
وراء الدوافع الشخصية؟ األجوبة التي ميكن أن ت ُذكر لإلجابة عن هذا السؤال هي
كل ما يتف ّرع عن هذه القيم
ُجسد حقائق تصدق بشكلٍ عام عىل ّ
بطبيعة الحال ت ّ
فضل عن ذلك باستطاعتنا اتّباع هذا األسلوب يف السؤال عن العلل
األخالقية الساميةً .
املوجدة لتلك القيم ومختلف معلوالتها ،ومن ث ّم نستحصل عىل أساسه إجابات كلّية[[[.
وفيام ييل نتط ّرق إىل بيان ما إن ك ّنا قادرين عىل دراسة وتحليل القيم من
واضح بطبيعة الحال،
زاوي ٍة فلسفي ٍة أو غري قادرين عىل ذلك ،وهذا املوضوع
ٌ
[[[  -تط ّرقنا إىل بيان تفاصيل هذا املوضوع يف املباحث السابقة بشكلٍ ضمني.
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فحسب التعريف الفلسفي لحقائق عامل الوجود ،والذي يؤكّد يف أحد جوانبه عىل
إمكانية طرح إجاب ٍة نهائي ٍة عن العلل واملاهيات ،ال يوجد أدىن ٍّ
شك يف قدرتنا عىل
رشح وتحليل جميع القيم واملسائل املعنوية؛ ويف غري هذه الحالة ال محيص لنا من
كل يش ٍء الفرار منها،
املكبة التي يحاول ّ
اإلذعان لقول من قال« :الفلسفة هي تلك ّ
لك ّنه غري قاد ٍر عىل ذلك ألنّها تسع عامل الوجود قاطبةً ،فهي تع ّم جميع أجزاء هذا
العامل وال تستثني شيئًا منه».
الخاصة بالقيم ميكن تلخيصها ضمن املحاور
مجمل الرؤى العلمية والفلسفية
ّ
التالية التي جعلنا األخالق الفاضلة أمنوذ ًجا لها:
 ) 1الرؤية العلمية
األخالق اإلنسانية الفاضلة كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة ،ت ُطرح فيها مسائل عن
ماهيتها والعلل املوجدة لها والعقبات التي تحول دون تحقّقها ومقدارها ونوعيتها
وميزاتها ،كام تخضع للمقارنة والتطبيق ،وإلخ؛ ونقول يف تعريفها« :هي األخالق التي
تشمل الصفات وامللكات اإلنسانية الحميدة التي تنشأ إثر صيانة النفس يف مسرية
تكامل نفسه ،لذا كلّام بلغت النفس درجات أعىل من الكامل يف هذه املسرية سوف
وكل إنسانٍ ميتلك أكرب مقدا ٍر منها فهو ينعم بطأمنين ٍة
تتعاىل معها األخالق الفاضلة؛ ّ
نفسي ٍة أكرث من غريه وتتزايد مع ذلك فائدته ملجتمعه مقارن ًة مع اآلخرين».
وكل مرحل ٍة لها
األخالق الفاضلة تنشأ لدى اإلنسان يف إطار مراحل عديدةّ ،
خاصة بها بحيث تؤث ّر عىل سلوك اإلنسان بحسب
مقتضيات ورشوط وعقبات ّ
مقدارها ومستواها.
 ) 2الرؤية الفلسفية
الرؤية الفلسفية التي تُطرح عىل صعيد األخالق الفاضلة هي عبار ٌة عن تيا ٍر فكري
دقيقٍ وواسع النطاق تُطرح عىل ضوئها إجابات عن التساؤالت حول الحقائق ،وهي
بطبيعة الحال تفوق تلك اإلجابات التي تُطرح يف رحاب الرؤية العلمية ،فاإلجابات
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تفصيل من تلك التي تطرحها الرؤية
ً
التي تطرحها الرؤية الفلسفية أعىل درج ًة وأكرث
لكل استفسارٍ.
نستشف منها النتيجة النهائية ّ
العلمية ،حيث
ّ
ومن خالل مثال األخالق اإلنسانية الفاضلة تتّضح هذه الخصوصية الكائنة يف الرؤية
الفلسفية ،لذا بعد البحث والتحليل العلمي الذي نثبت عىل ضوئه أ ّن هذه األخالق
تعني امتالك اإلنسان صفات وملكات إنساني ًة حميد ًة تنشأ لديه عرب صيانة نفسه يف
مسرية تكامل ذاته؛ يُطرح السؤال التايل :هل أ ّن كينونة اإلنسان يف مسرية تكامل ذاته
ضمن سعيه لصيانة نفسه تعترب من مقتضيات ذاته وشخصيته اإلنسانية أو أنّها من
األمور العارضة عليها؟ بعد أن نجيب عن هذا السؤال بـ «نعم» ،ونقول عىل سبيل
املثال إ ّن صيانة النفس يف املسرية التكاملية تعترب من مقتضيات الذات اإلنسانية ،يُطرح
هنا ٌ
سؤال آخر ،وهو :ما هي العوامل األكرث تأث ًريا يف إزالة هذا املقتيض؟ ولكن لو كانت
اإلجابة كالتايل :صيانة النفس يف املسرية التكاملية ال تعترب من مقتضيات الذات اإلنسانية،
ففي هذه الحالة يتبادر السؤال اآليت إىل الذهن :ما هو سبب ظهور هذه الحالة الها ّمة
يف النفس اإلنسانية والتي ينالها الكثري من صلحاء بني آدم؟
من البديهي أ ّن هذا النمط من األسئلة التي تتمحور مواضيعها حول أصو ٍل علمي ٍة
جانب
وفلسفي ٍة قد ُخ ّصصت لها إجاباتٌ مح ّددةٌ ،ومن املؤكّد أ ّن هذه اإلجابات ذات ٍ
علمي فلسفي أيضً ا.
كل حقيق ٍة معقول ٍة تتّسم بالواقعية عىل نح ٍو ما،
ونل ّخص مجمل ما ذُكر كالتايلّ :
فهي ميكن أن ت ُطرح ضمن نطاق القانون الذي يع ّمها ،ومن املؤكّد أ ّن هذه الحقيقة
لها القابلية عىل أن تُطرح للبحث والتحليل يف رحاب العلم والفلسفة عىل ح ٍّد سواء؛
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّنا أثبتنا أصالة القيم علم ًيا وفلسف ًيا يف املباحث اآلنفة.
يف املبحث التايل سوف نسوق البحث والتحليل حول الدين الذي هو يف الواقع
أعىل القيم قاطب ًة والبنية األساسية لها لرنى القاعدة العلمية أو الفلسفية التي يت ّم
عىل أساسها فصله عن العلم.
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ـ هل الدين منفكٌّ عن العلم والفلسفة؟
مقصودنا من العلم والفلسفة يف هذا املبحث هو املعنى الشامل لهام ،وهو عبار ٌة
عن« :املعرفة املتق ّومة عىل تفاصيل» و«االستدالالت املرتكزة عىل الحقائق العينية
امللموسة ،والتعقّل البحت».
الجدير بالذكر هنا أ ّن مسألة فصل الدين عن العلم قد شاعت عىل نطاقٍ واسعٍ
السذّج يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بحيث تص ّور بعضهم أنّهام
بني ُ
فضل عن ذلك فخالل الفرتة
مقولتان متضا ّدتان وال ميكن أن يتناغام مع بعضهام بتاتًا؛ ً
املاضية طرح آخرون فكرة فصل الدين عن السياسة والثقافة واالقتصاد والقانون والف ّن
وسائر املجاالت املرتبطة بحياة اإلنسان ،واألش ّد من ذلك أنّهم دعوا إىل فصله عن
أي أم ٍر آخر ،كام هو مروي عن خاتم
األخالق التي هي يف الواقع أكرث ارتباطًا به من ّ
األنبياء مح ّمد (صىل الله عليه وآله) ،حيث قال« :إنّ ا بعثت ألُمتّم مكارم األخالق».
وميكن القول إ ّن هذا الفصل ال يستند إىل أصول وضوابط علمية صائبة ،بل هو
مج ّرد موض ٍة معارص ٍة تزيّنت بها مد ّونات بعض الكتّاب ومج ّرد شعا ٍر ر ّوج له عد ٌد
املؤسسات واألوساط الفكرية؛ وما يحدث اليوم هو خري دليلٍ عىل ذلك ،إذ بعد
من ّ
فكري عبثي ،شاعت يف املجتمعات
أن بانت نتائجه الس ّيئة بصفته مصداقًا لتنوي ٍر
ٍ
البرشية ظاهرة الدفاع عن األمور املعنوية وال سيّام الدفاع عن الدين؛ وكام هو
معلو ٌم فاملفكّرون املل ّمون حقًّا مببادئ العلوم اإلنسانية األصيلة ليس من شأنهم أن
يتأث ّروا مبوضة األمس أو اليوم.
بنا ًء عىل ما ذُكر نقول :أه ّم ذريع ٍة ميكن التش ّبث بها إلقناع السذّج من الناس بفكرة
الفصل بني الدين وسائر شؤون الحياة ،هي كتامن الصورة الحقيقية له ،إذ من املمكن
التمويه عىل الجهلة من خالل جمل ٍة أو جملينت بسيطتني وإقناعهم بعدم وجود ٍ
ارتباط
بأي شكلٍ كان.
بني الدين والعلم وسائر القضايا الحياتية ،ومن ث ّم فهو ال ينسجم معها ّ
الحقيقة أ ّن هذه الصورة املش ّوهة للدين والتي كانت وما زالت مطروح ًة من
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قبل البعض ،ال تتق ّوم عىل أيّة مرتكز ٍ
ات علمية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو
متت إىل هذه القضايا بأدىن صل ٍة ،فهذه القضايا بح ّد ذاتها
ثقافية أو ف ّنية ،بل إنّها ال ّ
ال تقا َرن مع بعضها تحت أيّة قواعد منطقية نظ ًرا لالختالفات املوجودة فيام بينها.
املباحث التي تط ّرقنا إليها حتّى اآلن بخصوص العلوم والقيم ،عبار ٌة عن رشوح
وتحليالت واستدالالت تقتيض الرضور ُة القيا َم بها يف نطاق العلم واملعرفة ،ويف املبحث
التايل سوف نتط ّرق إىل رشح وتحليل آراء اثنني من املفكّرين والباحثني الذين اعتربوا
العلوم األساسية املعارصة منطلقًا آلرائهم ونظرياتهم التي جعلها بعض الكتّاب مرتك ًزا
لهم يف مد ّوناتهم ،لذا فهدفنا األسايس من وراء ذلك هو تنبيه أمثال هؤالء الكتّاب
متت إىل الواقع العلمي بأدىن
عىل أنّهم اعتمدوا يف تدوين كتاباتهم عىل أفكا ٍر ال ّ
صل ٍة رغم كون هذه األفكار شاعت واشتهرت يف األوساط الفكرية عىل ضوء طرح
بعض املسائل التي تبدو يف ظاهرها وكأنّها علميةٌ ،يف حني أ ّن أصحاب هذه األفكار
بكل ج ٍّد
الذين سنذكر كالمهم كانوا عىل رأس من يحاول استكشاف الحقائق العلمية ّ
ٍ
وجهد ،أي إنّهم مل يحقّقوا نتائج علمية قطعية يف نشاطهم الفكري.
يف بادئ األمر سوف نتط ّرق إىل رشح وتحليل نظرية أحد أشهر العلامء يف العرص
الحديث ،حيث كان من جملة أساطني علم الفيزياء يف عرصنا الراهن ،ألنّه ترك
بصامته عىل هذا العلم وساهم يف تكامل قواعده وقوانينه؛ ومن خالل ذلك سيتّضح
للقارئ الكريم املعنى املقصود من كون إحدى الشخصيات تندرج ضمن قامئّة أساطني
التنظري يف علوم الطبيعة ويف ميدان العلم البحث.
ماكس بالنك[[[ هو أ ّول ٍ
عامل سنسلّط الضوء عىل نظرياته ،حيث جمعت شخصيته
[[[  -العامل الشهري ألربت أينشتان امتدح ماكس بالنك قائلً« :لقد سمعت أ ّن زمالءه يف العمل كانوا يؤكّدون عىل أ ّن
محبّته الشديدة للعلم هي مثر ٌة ملواهبه الفذّة وقابلياته الكبرية وانضباطه يف حياته ،لك ّني ال أؤيّد هذا الكالم؛ أل ّن
الدافع األسايس ملاكس بالنك يف نشاطاته العلمية هو أم ٌر ليس بعيدًا عن التضحية واإليثار ،فهذه املساعي الحثيثة
املتواصلة ليست مستلهم ًة من مخط ٍّط ُوضع ألغراض معينة ،بل هي التي تلهم الروح وتروي ظأمها.
أنا متأكّ ٌد بأ ّن ماكس بالنك كان ليسخر من األسلوب الصبياين الذي اتّبعه ديوجني الكلبي حينام كان يحمل مصبا ًحا
ليبحث عن اإلنسان!
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«كل إنكا ٍر لقيمة الحياة هو
بني العلم والقيم اإلنسانية العليا ،ومن جملة ما قالّ :
إنكا ٌر لقيمة الفكر البرشي ،فهو ال يعني فقط إنكار العلم من أساسه ،وإنّ ا يف الحقيقة
إنكا ٌر للدين أيضً ا؛ وغالبية العلامء  -حسب اعتقادي  -يتّفقون معي يف هذا الرأي،
ومن هذا املنطلق فقد اعتربوا اإلنكارية الدينية ذات أث ٍر سلبي عىل العلم.
تعارض حقيقي بني العلم والدين ،بل إ ّن أحدهام يُحيي اآلخر ويؤيّده،
ليس هناك
ٌ
مغروس يف طبعه ،ويجب أن يتع ّهد
وكل إنسانٍ مفكّر جا ٍّد يرى أ ّن عنرص الدين
ّ
ٌ
ويُن ّمى ويُرقّى كام تُرقّى وتُتعهد عنارص اإلنسان األخرى لتتوازن العنارص وتتناغم؛
متغلغل يف
ً
رص كان الدين
وليس من باب املصادفة أ ّن عظامء املفكّرين يف ّ
كل ع ٍ
أعامق نفوسهم حتّى ولو مل يُظهروا أمام الناس ق ّوة شعورهم بدينهم ،ومن التعاون
بني العقل والدين ظهرت أجمل مثر ٍة للفلسفة ،وأقصد من ذلك مثرة األخالق ،والعلم
رفع القيمة األخالقية للحياة ،ألنّه عضد ح ّبه للحقيقة واحرتامها .أ ّما ح ّبه للحقيقة
حب متواصلٍ يف عامل املا ّدة وعامل العقل الذي حولنا ،وأ ّما احرتامه
فيام أظهره من ٍّ
كل تق ّد ٍم يف العلم واملعرفة يجعلنا نواجه وجودنا الغامض»[[[.
للحقيقة فأل ّن ّ
العالِم الغريب ألربت أينشتاين سار يف ركب ماكس بالنك وترك بصامته يف العلوم
املعارصة ،لذلك نجد له كال ًما يف هذا املضامر أيضً ا ،حيث قال« :إ ّن أرشف وأنبل انفعا ٍل ميكن
للبرش إدراكه يتمثّل يف االنفعال الديني ،فنواة جميع الفنون والعلوم الحقيقية مكنون ٌة فيه،
واإلنسان الذي يُحرم من هذا الشعور بحيث ال يغور يف الحرية واإلعجاب لدى مشاهدته
حس ًنا ،ما الذي أستطيع قوله حول عظمته؟! فيا ترى هل إ ّن عظمته بحاج ٍة إىل ٍ
تأييد تاف ٍه؟! إ ّن اإلنجاز الذي قام به
قد كان له األثر األكرب يف رقي العلم ،وستبقى أفكاره مؤث ّر ًة ما دام علم الفيزياء باقيًا يف هذا العامل؛ وأرجو أن يبقى
هذا اإلنجاز الذي خلّفه للبرشية بنشاطه الشخيص مؤث ّ ًرا عىل علامء الفيزياء الذين سيظهرون يف األجيال القادمة».
لالطّالع أكرث ،راجع :ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبقدّمة ألربت أينشتاين ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد آرام ،ص .16 - 15
[[[  -ماكس بالنك ،علم به كجا مي رود؟ (باللغة الفارسية) ،مبقدّمة ألربت أينشتاين ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
آرام ،ص .236 - 235
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وشخص كهذا م ّي ٌت يف واقع الحال.
عظمة الوجود وسم ّوه ،فهو مييض حياته خائفًا[[[،
ٌ
والجدير بالذكر هنا أ ّن األمر الخارج عن نطاق إدراكنا يعترب موجو ًدا يف الحقيقة،
تتجل لنا مظاهر من هذا العلم العظيم والجميل (فام كان
وبني الفينة واألخرى ّ
يتجل لنا عن طريق علومنا) ،يف حني أ ّن إدراكنا
خار ًجا عن نطاق قدرتنا اإلدراكيةّ ،
الضعيف قاد ٌر فقط عىل فهم أقىس صوره؛ وأعتقد أ ّن هذا الفهم وهذا اإلحساس هو
مركز الشعور الديني الحقيقي .لو أخذنا مفهوم الدين من هذه الناحية فقط بعني
االعتبار ،سأكون من أولئك الذين ميتلكون أعمق شعو ٍر بالتدين»[[[.
نستشف من العبارة أعاله أ ّن ألربت أينشتاين يعترب العلامء الذين يخوضون يف
ّ
مباحث علم الطبيعة أكرث قدر ًة من غريهم ،وال سيام علامء الفيزياء والرياضيات ،عىل
فهم االنفعاالت الدينية؛ واصطالح «الدين العاملي» الذي طرحه فهو يرضب بجذوره
[[[
يف در ٍ
اسات كهذه...
قائل« :االعتقاد بكون جميع املعايري السامية يف عامل الوجود منطقيةً ،ين ّم
وأضاف ً
عن أ ّن العقل قاد ٌر عىل إدراكها؛ والحقيقة أنّه يندرج ضمن نطاق الدين ،وأنا اليوم
ولربا املثال املقتضب التايل
ال أستطبع تص ّور أ ّن عامل ًا حقيقيًا ال ميتلك هذا اإلميانّ ،
[[[
علم أعمى» .
يوضّ ح هذا املوقف بشكلٍ أفضل :العلم بال دينٍ أعرج ،والدين بال ٍ
كام قال يف السياق ذاته« :التجربة الدينية العاملية تعترب أنبل وأقوى التجارب
واملشاعر التي ميكن أن تنبثق من البحوث والدراسات العلمية الدقيقة»[[[.
ٍ
كأساس للدين ،وال يرتيض بنتيجته  -وهذا هو مقتىض الرؤية
[[[  -مبا أ ّن ألربت أينشتاين ال يت ّبنى مسألة الخوف
العرفانية  -لذا نرى من األنسب استخدام كلمة «ذهول» يف هذا املجال لكونها تعني الشعور بالعظمة املمتزجة
مع الحرية.
[[[  -فيليب فرانك ،زندگي نامه آلربت اينشتني (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن صفاري ،ص .533
[[[  -املصدر السابق ،ص .534 - 533
[[[  -املصدر السابق ،ص .527
[[[  -املصدر السابق ،ص .537

104

تحليل نقدي لنظريات ديفيد هيوم على ضوء أربع مسائل فلسفية

موسعٍ،
من املؤكّد أ ّن بيان هذه العبارات ليس بحاج ٍة إىل رش ٍح
ٍ
مسهب وتفصيلٍ ّ
أل ّن الكالم املد ّون يعترب أفضل سبيلٍ لبيان مقاصد العلم والعامل؛ ولكن مع ذلك ال ب ّد
من األخذ بعني االعتبار أ ّن البعض ال يرغبون يف اعتبار العلم والدين أو العلم وجميع
القيم السامية أمرين متعاليني وال يذعنون باالنسجام الكبري الحاصل بينهام ،ومن
جملتهم مؤلّف كتاب سرية أينشتاين  -فيليب فرانك  -حيث بذل جهو ًدا حثيث ًة بغية
رصيح يف
بأي نح ٍو كان ،رغم أنّه
تأويل كالم أينشتاين وحرفه عن مساره الحقيقي ّ
ٌ
داللته عىل أهمية الدين وانسجامه الكامل مع العلوم .هناك قاعد ٌة ثابت ٌة فحواها أ ّن
الضمري العلمي النزيه حينام ينتقد أم ًرا ال يستسيغه فهو عاد ًة ما يجعل الرأي الذي
يؤ ّوله أكرث رجحانًا واعتبا ًرا ،لك ّن الس ّيد فيليب فرانك قد أ ّول عبثًا كالم أينشتاين رغم
رصاحته بالداللة عىل املعنى املراد منه.
ـ القيم ليست اعتباري ًة
لو تن ّزلنا وافرتضنا  -خالفًا للواقع  -أنّنا غري قادرين عىل دراسة وتحليل القيم يف
بكل ٍ
تأكيد كون القيم
إطا ٍر علمي باملعنى املتعارف يف عرصنا الراهن ،فهذا ال يعني ّ
والقضایا املعنوية املتعالية اعتباري ًة ال تتق ّوم عىل بني ٍة مستحكم ٍة؛ وال ّ
شك يف أ ّن
فصل القيم والرضورات واالحتامالت عن الحقائق من حيث كونها حقائق ليس من
شأنه بتات ًا إثبات زعم من ي ّدعي كون القيم والقضایا املعنوية بأرسها ليست سوى
مسائل واحتامالت اعتبارية ال أساس لها من الص ّحة ،وألجل إثبات سقم هذا امل ّدعى
سنشري فيام ييل إىل ٍ
نقاط فيها دالالتٌ رصيح ٌة تن ّم بوضو ٍح عن كون الحقائق ثابت ًة
ألي ٍ
ٍ
أحد كان
وليست بحاج ٍة إىل إجراء
بحوث علمي ٍة إلثبات ذلك ،وبالتايل ال ميكن ّ
التشكيك بها:
 ) 1جميع قوانني عامل الوجود تجري عىل أساس روابط حتمية ،فحقيقة النار عىل
سبيل املثال هي اإلحراق ال محالة ،إال إذا انعدم أحد رشوط االشتعال يف الجسم الذي
تعرض عليه أو عند وجود مانعٍ يحول دون تأثريها كام لو كان الجسم رط ًبا.
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بصواب بعض اليشء ،لوجدنا أ ّن الرضورات املستبطنة يف الحقائق السامية
لو مت ّعنا
ٍ
ولربا يكون أ ّول سؤا ٍل نطرحه عىل هذا الصعيد هو:
ال ميكن إثباتها
ٍ
بأسلوب علميّ ،
ما السبب يف وجود ٍ
ارتباط رضوري بني النار واالحرتاق؟ ويف اإلجابة نقول :ماهية النار
مناسب
جسم
ٍ
أنّها تحرق حينام تتوفّر الظروف املالمئة إلحراقها عند عروضها عىل ٍ
قابلٍ لالشتعال.
لنفرتض أ ّن هذه اإلجابة قد أزالت الغموض بالتامم والكامل عن املوضوع املطروح
يف السؤال ،ففي هذه الحالة ال ب ّد وأن يُطرح ٌ
يقل أهمي ًة عنه ،وهو
سؤال آخر ال ّ
الخاصة تؤث ّر عىل الجسم الذي تعرض
كالتايل :ما السبب يف كون النار حسب رشوطها
ّ
عليه كام لو أنّها تجعل بعض أجزائه تتم ّدد أو تحرتق؟ وميكن تقرير هذا السؤال يف
إطا ٍر آخر كام ييل :ما هي العلّة التي تنشأ عىل أساسها العالقة الرضورية التي تربط
بني الشهوة والعمل الجنيس؟
ٌ
معلول ذايت إلثارة
لإلجابة عن السؤال األخري نؤكّد عىل أ ّن العمل الجنيس
الغريزة الجنسية ،وهذه اإلجابة ميكن أن تطرح عىل ضوء السؤال التايل أيضً ا :ما
السبب يف حتمية إثارة الغريزة الجنسية؟ من املؤكّد أنّنا لو أجبنا بكون اإلثارة
هي ميزة الغريزة الجنسية ومكنونة يف باطنها ،فهذا الكالم يف الواقع تكرا ٌر ملا هو
مطروح يف املنطق تحت عنوان «مصادرة عىل املطلوب» بحيث ال ميكن إثبات
ٌ
امل ّدعى بنح ٍو علمي .هذا السؤال يف الواقع هو السبب يف طرح مبحث الثوابت
واملتغريات منذ أقدم ٍ
عهد يف حياة العلم والفلسفة ،ولح ّد اآلن مل تطرح حوله أيّة
إجاب ٍة مقنع ٍة ،إال إذا اعتقدنا بقانون جريان فيض الوجود فيام وراء الطبيعة؛ وهذا
القانون تب ّناه الكثري من العلامء والفالسفة الذين أكّدوا عىل أنّه البنية األساسية
يتوصلون
لعامل الوجود ،لذا ميكن القول إ ّن الغالبية العظمى من العلامء والفالسفة ّ
يف نهاية بحوثهم العلمية إىل هذا القانون ليطرحونه كنظري ٍة ،وهذا األمر بطبيعة
الحال منو ٌط بتح ّررهم من القيود الفكرية واألهداف غري املعرفية التي قد تتد ّخل
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يف املوضوع بنح ٍو أو بآخر ،وأن يتخلّوا عن االستبداد الفكري يف األمور النسبية.
 ) 2إحدى املسائل الرضورية يف العلم والفلسفة هي إثبات أ ّن جميع املسائل
النظرية ترتكز عىل األصول البديهية أو القضايا التي هي صادق ٌة بالرضورة ،إذ لو
انعدمت هذه األصول والقضايا ألمكن تشبيه إثبات املسائل النظرية بجلوسنا يف
مكانٍ
كل ما حولنا دون الحاجة إىل النور!
مظلم ومشاهدتنا ّ
ٍ
واألصول املشار إليها يف هذه النقطة إ ّما أن تكون نسبي ًة أو مطلقةً ،كام ييل:
علم وف ٍّن والتي
أ  -األصول البديهية النسبية :هي عىل غرار األصول الثابتة يف ّ
كل ٍ
يجب وأن يت ّم إثباتها يف العلوم األخرى أو الفلسفة ،مثل قدرة العقل اإلنساين عىل
صياغة العدد بواسطة قدرته التجريدية ،وهذا األمر يف علم الرياضيات يطرح كأصلٍ
علم آخر غري الرياضيات هو الذي يتكفّل ببيان حقيقة العدد
موضوعي ،إال أ ّن ً
وإثباته ،مثل اإلبستمولوجيا أو العلوم املتعلّقة بالوجود الذهني التي تحظى بأهمي ٍة
بالغ ٍة يف الفلسفة اإلسالمية ،حيث د ّونت حولها العديد من الكتب.
ب  -األصول البديهية املطلقة :هذه األصول إ ّما أن تكون يف غنى عن اإلثبات أو
أنّها غري قابل ٍة لإلثبات من األساس ،مثل أصل الهوهوية « »Identityمن وجهة نظ ٍر
منطقي ٍة[[[.

[[[  -أكّدنا هنا عىل الرؤية املنطقية بالنسبة إىل الهوهوية ،إذ لو تقبّلنا مسألة استمرار الحركة يف جميع أجزاء الكون
ٍ
عندئذ بقاء إحدى الحقائق يف عامل الوجود بحال ٍة واحد ٍة يف لحظتني ،وال فرق
من وجهة نظ ٍر فلسفي ٍة ،من املستحيل
يف ذلك بني الجسيامت الصغرية واملج ّرات العظيمة؛ لذا حينام نقول «اإلنسان إنسانٌ» فقد ابتدأنا بكلمة «إنسان»
يف هذه القضية ،ولو وجد مفهو ٌم له يف أذهاننا ،فهو يعكس جانبه  -العيني  -الخارج عن ذاته ومن املؤكّد أ ّن هذا
يتغي لدى بلوغنا الحرف األخري من تلفّظ القضية املذكورة ،أي قضية «اإلنسان إنسانٌ».
الجانب سوف ّ
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الحواس والعقل والضمري هي أمو ٌر ال قابلية
فق عليها ،فحواها أ ّن
هناك قضي ٌة متّ ٌ
ّ
لها يف إثبات كيفية ومستوى ارتباطها بحقائق عامل الوجود علم ًيا ،وهذا يعني أنّنا لو
الحواس
الحواس قائلني :ما هو الدليل العلمي الذي يُثبت أ ّن ما تتلقينه أيّتها
سألنا
ّ
ّ
هو ذات الواقع الذي نبحث عنه؟ إذا أجابتنا بهذا الشكل« :أنا بنفيس أنسب هذا
االعتبار إىل نفيس ليك يصبح ما أدركه أو ما يدركه الذهن البرشي بواسطتي ،ذات
حواسا تضفني
الحقيقة والواقع» ،فنحن بدورنا نطرح عليها السؤال التايل :ألست
ًّ
صو ًرا متن ّوع ًة إىل الذهن البرشي من خالل مواقف متن ّوعة حول إحدى الحقائق؟
مثل تشاهدين األجسام صغري ًة عن ٍ
رصفني
ً
بعد ،وكبري ًة عن ٍ
قرب؛ وبشكلٍ عام ،أنت تت ّ
كل إدر ٍ
اك يحصل لديك.
باملعرفة الناشئة لديك من خالل ّ
بعد ذلك لنفرتض أ ّن هذا االعرتاض ال صواب له بحيث نشاهد املحسوسات عىل
ٍ
الحواس
واحد يف جميع املواقف واألحوال ،وهنا أيضً ا ال ميكن اعتبار ما تدركه
نسقٍ
ّ
ح ّجةً ،فقد أُثبت أنّه ال يوجد أم ٌر له قابلية إثبات القضايا التالية« :أنا موجود» أو «أنا
يل اعتباري» أو «أنا ح ّجةٌ» من خالل تكرارها؛ وهذا اإلشكال نفسه يُطرح حول العقل
البرشي ،ومل تُطرح له إجاب ٌة مقنع ٌة حتّى اآلن.
ال ب ّد للبرشية من تقييم عقلها ولو للحظ ٍة واحد ٍة ،وتسأله :لقد جعلت عنوان
كل ما تقوله
اسم لك ،واآلن أخربنا ما هو دليلك املقنع عىل كون ّ
«العقل» العظيم ً
ميثّل الحقيقة بذاتها؟ أال تعلم أ ّن البرشية وقعت يف أخطاء معرفية بسببك بالنسبة
إىل معرفة الحقائق كام هي عىل حقيقتها؟ يا ترى أمل تظهر مدارس فكرية متن ّوعة
ومتضا ّدة اآلراء والنظريات بسببك لدرجة أنّها أسفرت أحيانًا عن حدوث نز ٍ
اعات
محتدم ٍة عىل م ّر التاريخ؟
ويف املرحلة التالية نتو ّجه إىل الضمري اإلنساين الذي هو أكرث أصال ًة ونوراني ًة
والحواس ،ونطرح عليه نفس السؤال
ومعرف ًة بالوجهة الصائبة من نظرييه العقل
ّ
الذي طرحناه عىل العقل ،قائلني :ما الدليل عىل كون أحكامك معتربةً؟ فعىل الرغم
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من أ ّن خرية البرش يك ّنون لك مح ّب ًة فائق ًة والرجاء يحدوهم يف أن ترشدهم إىل
مخلص ،كام أنّك مل تتس ّبب يف انحر ٍ
ٍ
أي إنسانٍ
اف
الصواب ،ولح ّد اآلن مل يعرض عنك ّ
رش مطلقًا؛ لكن مع ذلك أيّها الضمري العزيز ،نحن نطلب منك أن تخربنا بالدليل
أي ب ٍ
ّ
أو األصل العلمي الذي يثبت ح ّجيتك؟
الحواس والعقل والضمري ال قابلية لها عىل إثبات ح ّجيتها عن
نؤكّد هنا عىل أ ّن
ّ
طريق أدلّ ٍة علمي ٍة رغم أنّها الوسائل املعرفية الوحيدة التي اعتمد عليها البرش منذ
باكورة التاريخ حتّى عرصنا الراهن بغية معرفة حقيقة العالقات األربعة األساسية يف
حياتنا ،وهي عالقة اإلنسان بنفسه ،وعالقته بالله تعاىل ،وعالقته بعامل الوجود ،وعالقته
بأقرانه البرش؛ فهي الركائز الفكرية الوحيدة واألساسية يف تاريخ بني آدم ،وبالفعل فقد
ٍ
تحريف أو عراقيل.
أي
أعانتهم عىل السري قُ ُد ًما ملعرفة الحقائق فيام لو مل يكن هناك ّ
ـ الجذور األساسية لالنسجام بني الوجودات واللزومات
هناك حقيق ٌة فحواها أ ّن اإلنسان لديه قابلياتٌ ألن يعيش يف رحاب القيم
واملعنويات ،لذا فهي تعترب أحد أبرز األسباب النسجام الوجودات مع اللزومات
واالحتامالت ،ومن ث ّم استنتاج اللزومات واالحتامالت من الوجودات.
الذين يس ّخرون منظومتهم الفكرية للتأ ّمل يف مسائل الوجودات واللزومات،
يبغي لهم االلتفات إىل أ ّن اإلنسان له القدرة عىل امتالك الكثري من امليزات الشخصية
العظيمة بفضل امتالكه قابليات عديدة تجعله يعيش يف رحاب القيم املعنوية
واألخالقية السامية؛ وما يدعو لألسف أ ّن الغالبية العظمى من البرش تعيش يف إطار
حيا ٍة طبيعي ٍة متعارف ٍة ،والقليل منهم فقط يف ّعلون قابلبياتهم للعيش يف رحاب القيم
واملعنويات واألخالق السامية ،وهؤالء يف الواقع هم الدعامة األساسية للطموحات
املثالية والكامالت البرشية؛ ورغم أنّهم يتو ّرعون من الرياء ،إال أ ّن الثقافة البرشية
عىل م ّر العصور تكتسب فيضها من جهودهم العظيمة ،ومن اللطف اإللهي العظيم
أ ّن األلحان العذبة إلنجازاتهم الب ّناءة تداعب أسامع البرشية يف جميع مراحل التاريخ.
ال يخفى عىل ٍ
أحد تلك الجهود واملساعي الرامية إلطفاء الرساج املنري الذي أضاء
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نوره الرسل واألنبياء (عليهم السالم) بهدف هداية بني آدم ،وإلخامد نور أوصيائهم
للحق يف
تجسدت هذه الحركات املناهضة ّ
وسائر األولياء والحكامء الصلحاء؛ وقد ّ
كل ذلك
أشكا ٍل وصو ٍر متن ّوع ٍة لتصبح عقب ًة يف طريق طالب الخري والكامل ،ولكن مع ّ
مل يتمكّن هؤالء وأمثالهم من محو ذكر النبي إبراهيم الخليل (عليه السالم) والنبي
موىس (عليه السالم) والنبي عيىس (عليه السالم) والنبي مح ّمد (صىل الله عليه وآله)
واإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،لذلك عجزوا عن استبدال هذه الصفوة
بأراذل الخلق من أمثال اإلمرباطور نريون وكاليغوال وجنكيز خان وتيمور لنك.
بعد النخبة الصالحة التي أرشنا إليها ،انتقلت راية الهدى إىل أساطني الرشد
والكامل الذين ما زالت أذكارهم باقي ًة يف قلوب أهل الرشق والغرب لكونهم األمنوذج
الحقيقي للحياة البرشية املثىل.
يا ترى لوال وجود اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) وأمثاله من أتقياء
صلحاء يف تاريخ البرشية ،فهل ميكن ٍ
ألحد من الناس الخالص من عبثية الحياة التي
ٍ
ضحكات مزيّف ٍة ال تجلب لبني آدم سوى أعتى األمراض النفسية فتكًا؟
تتخفّى وراء
فهل هناك من يستطيع التشكيك بهذه الحقيقة املؤكّدة؟
أي دليلٍ نستند إليه إلثبات سقم تلك النظرية املتشامئة التي
نحن يف غنى عن ّ
تج ّرد جميع بني آدم من قابليات نيل القيم السامية وتعتربهم حيوانات أكرث تعقي ًدا
شخص لطرح هذه
من الحيوانات وتزعم أنّهم ذئاب يفرتس بعضُ ها البعض! إذا بادر ٌ
بكل ٍ
تأكيد نفس ذلك السوفسطايئ األعمى الذي امتنع عن اإلمساك
النظرية ،فهو ّ
بعصاه وأنكر وجوده ،فهو بهذه األوهام التي يعتقد بها كيف ميكنه إثبات أو نفي
حقيق ٍة أصيل ٍة؟!
أي إنسانٍ يخاطب الرتاب أو الحجر أو الشجر أو الحيوانات
لح ّد اآلن مل نشاهد ّ
عادل أيّها الكائن املوجود ،ومتتّع بالجامل ،وعليك التضحية فدا ًء ألقرانك ،وال
قائل :كن ً
ً
واعف عنهم! أيّها الكائن املوجود ،ال تتع ّدى عىل حقوق اآلخرين،
تدنّس حقوقهمُ ،
وفكّر يك تطرح إجاب ًة مقنع ًة عن هذه األسئلة الثالثة الها ّمة :من أين أتيت؟ إىل
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أين تذهب؟ ملاذا أتيت؟ أيّها الكائن املوجود مهام كنت ،أعرض عن األنانية والنزعة
الشخصية واالستبداد!
ألي كائنٍ سوى البرش ،فهي
نعم ،من املؤكّد أ ّن هذه األوامر والوصايا مل تو ّجه ّ
حق املعرفة
مقترص ٌة بشكلٍ حرصي عىل اإلنسان فحسب ،وجميع البرش يعرفون ّ
أي كائنٍ آخر مبقتىض أصول املنطق العلمي الصحيح؛ فيا
بأنّها ال ميكن أن تو ّجه إىل ّ
قائل :ينبغي لك أن تصبحي «هيجل»!
ترى هل سمعت يو ًما إنسانًا يخاطب قطّته ً
شخصا يو ّجه الخطاب
ينبغي لك أن تصبحي «جالل الدين الرومي»! وهل سمعت ً
قائل :ينبغي لكم جمي ًعا بناء تلك
للصحارى والجبال والصخور والعقارب واألفاعي ً
املدينة الفاضلة التي طمح إليها أمثال أفالطون والفارايب!
ال ّ
كل عاقلٍ يدرك جي ًدا أ ّن هذه األوامر والوصايا  -سوا ًء كانت أسئل ًة
شك يف أ ّن ّ
أو خطابات  -ال ميكن أن تو ّجه إال إىل اإلنسان فحسب لكونه ميتلك قابليات ذاتية
تؤ ّهله لذلك ،فهو الذي يوجد الثقافات ويس ّخر قواه العقلية لسلوك مسرية التكامل
يف غامر مختلف العلوم واإليديولوجيات ،ومن خالل تطبيقه لألخالق النبيلة واعتناقه
الحق الذي يتناغم مع فطرته السليمة ،فهو يفلح يف مسريته العقلية املتق ّومة
الدين ّ
عىل أساس« :إِنّا لل ِه َوإِنّا إِلَ ْي ِه را ِج ُعونَ»[[[.
رش قادرون عىل تفعيل جميع األوامر واالحتامالت يف ذواتنا ،بل ال ب ّد لنا
إنّنا كب ٍ
كل ما بوسعنا
بعد ذلك من اإلقرار بعظمتها ،ويف هذا السياق ال محيص لنا عن بذل ّ
بغية انتشال أنفسنا من حبائل الحياة الجربية أو شبه الجربية الحيوانية لنحيا يف
رحاب حيا ٍة طبيعي ٍة محض ٍة تتق ّوم عىل مبادئ اختياري ٍة.
نستنتج ما ييل من جملة ما ذُكر :لو أخذنا بعني االعتبار أ ّن الذات اإلنسانية
متتلك الكثري من القابليات الها ّمة التي تؤ ّهلها لحيا ٍة مرتكز ٍة عىل القيم واملفاهيم
السامية ،سوف ندرك ٍ
برضس قاطعٍ ذلك التناغم الثابت بني «املوجود كام هو موجود»
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .156
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و«املوجود كام يجب أن يكون موجو ًدا»؛ وهذه الحقيقة ال ميكن استنتاجها من
األوضاع السياسية والثقافات املزيّفة والنزعات النفعية ألصحاب املصالح واستبداد
أصحاب املناصب املتعطّشني للسلطة ،فاإلنسان يف هذا املضامر ليس سوى آل ٍة ال
وعي لها وال إدراك عىل غرار ذلك الوصف الذي نقل عن أصحاب الضمري الحي من
العلامء حني قالوا« :لقد جعلتنا حياتنا املعارصة كأسنان العجلة املس ّننة التي ال تدرك
رش يف هذه الحالة التمييز بني قضية «اإلنسان مبا هو إنسان»
شيئًا»؛ لذا ال ميكن لنا كب ٍ
عن قضية «اإلنسان كام يجب أن يكون إنسانًا» ،ومن ث ّم نكون عاجزين عن معرفة
األوامر واالحتامالت عىل ضوء الوجود اإلنساين.
يا ترى هل ميكن ٍ
ألحد إنكار أ ّن التلقينات التي تبدر من البعض وتغيريهم البارع
بكل مهار ٍة ،هي أمو ٌر لها القابلية عىل تحويل إنسانٍ عاد ٍل
للظروف وغسلهم األدمغة ّ
إىل جال ٍد سف ٍ
صحيح ،أي أال ميكن لهذه األمور
ّاك للدماء خالل فرت ٍة وجيز ٍة؟! والعكس
ٌ
أن تح ّول إنسانًا جال ًدا سفّاكًا للدماء إىل عاد ٍل خالل فرت ٍة وجيز ٍة؟!
ـ الحكمة اإللهية هي البنية األساسية للزومات والوجودات
أصحاب النظرية القائلة بأ ّن اللزومات واالحتامالت ال ميكن أن تنبثق من
الوجودات ،ينظرون إىل حقائق عامل الوجود وكأنّها مج ّرد أمور عبثية ال حكمة من
وجودها.
لو تأملنا بدقّ ٍة يف مسألة الوجودات واللزومات واالحتامالت ،فنحن غري قادرين
حكم فحواه أ ّن الوجودات ليس من شأنها أن تكون منشأً للزومات
عىل إصدار ٍ
واالحتامالت عند اإلجابة عن السؤال التايل :هل ميكن للزومات واالحتامالت أن تنشأ
من الوجودات؟
بعض املفكّرين والكتّاب الذين يتب ّنون فكرة أ ّن الكائنات يف عامل الوجود عبار ٌة
رس أو عظم ٍة تو ّجهها وتحذّرها؛ وهذا
عن أمو ٍر ال تستبطن يف ذواتها أيّة حقيق ٍة أو ٍّ
يعني أنّهم يرفضون تلك األمور التي أكّد عليها رجال الدين والحكامء واملفكّرون
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مؤش يدل عىل
أي ّ ٍ
املتم ّعنون يف الحقائق ،ويقولون :حقائق عامل الوجود ليس فيها ّ
ارتباطها مبا وراء الطبيعة.
الجدير بالذكر هنا أنّنا حينام نذكر أولئك املفكّرين والكتّاب ونعتربهم تب ّنوا
الفكرة املشار إليها ،فهذا ال يعني أنّنا نؤمن بامتالكهم فك ًرا منطق ًيا يؤ ّهلهم لطرح
أشخاصا كهؤالء ال ميتلكون أيّة دق ٍة وبراع ٍة متكّنهم من
هكذا فكرة ،بل نقصد أ ّن
ً
طرح نظري ٍة يف هذا املضامر ملعرفة حقيقة كائنات عامل الوجود ،فقد حرموا أنفسهم
من الفكر الصائب السديد ومن ث ّم ال قابلية لهم عىل هضم فكرة أ ّن هذه الكائنات
وراءها أرسا ٌر وعظم ٌة ّ
تدل عىل وجودها بشكلٍ حتمي ،لذلك س ّوغوا ألنفسهم زعم
أ ّن اللزومات ال ميكن أن تنشأ من الوجودات.
بكل
أي حا ٍل ،لو أردنا فهم النظم املتقن والقانون املذهل يف عامل الوجود ّ
عىل ّ
ذلك التألّق العظيم الذي وصفه أساطني العلامء يف جميع العصور بأنّه كام ٌن فيام
ٍ
ولسنوات مديد ٍة ،كام
وراء هذا الكون الرحب ،فنحن لسنا بحاج ٍة إىل التم ّعن بدقّ ٍة
كل صفحات كتاب الوجود؛ ولو كان املجال متا ًحا لنا هنا لبيان
ال رضورة ملطالعة ّ
تفاصيل هذا املوضوع ،لذكرنا مئات الجمل عىل لسان علامء الكوسمولوجيا الرشقيني
رس هذا الكون ،ومن ث ّم تط ّرقنا إىل رشحها وتحليلها.
والغربيني تثبت عظمة ّ
وأنّا بدوري أدعو املفكّرين والباحثني إىل أن يراجعوا املبحث الذي طرحناه آنفًا يف
منفصل عن العلم والفلسفة؟» كمثا ٍل عىل ما ذكر.
ٌ
اإلجابة عن السؤال «هل إ ّن الدين
مسلم يحذو حذو أصحاب الرؤية السطحية ويعترب حقائق
أي مف ّك ٍر
ٍ
ال يوجد ّ
عامل الوجود مج ّرد أمو ٍر محدود ٍة يف نطاق ذواتها وجوانبها السطحية بحيث ال ميكن
الحس دون القدرة عىل معرفة جوانبها املاورائية التي
إدراك حقيقتها إال من خالل ّ
الحس عن فهم كُنهها.
يعجز ّ
وبغض النظر عن أ ّن التم ّعن والتأ ّمل الدقيق يف كائنات عامل الوجود ّ
يدل بوضو ٍح
ّ
عىل كونها ٍ
رس يف هذا الكون العظيم،
آيات بحيث تجعل اإلنسان الواعي يشعر بوجود ٍّ
فاملصادر اإلسالمية األصيلة تؤكّد عىل أ ّن هذه الكائنات تستبطن آيات تتبلور يف
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رحابها املشيئة اإللهية والحكمة الربوبية؛ ومن البديهي أ ّن هذه اآليات التي هي من
كل كائنٍ تجعل اللزومات واالحتامالت تكليفًا عىل عاتق العقالء ،فحينام
جملة أبعاد ّ
يق ّر اإلنسان بأ ّن حقيقة وجوده عىل غرار حقيقة سائر الكائنات من منطلق كونها
انعكاسا للحكمة واملشيئة اإللهية البالغة.
ً
ال ريب يف أ ّن الحكمة اإللهية  -املشيئة الربّانية  -هي الكائنة يف النفس اإلنسانية،
بينام تلك األعضاء املا ّدية واملك ّونات الطبيعية يف بدن اإلنسان ليست سوى أم ٍر عاب ٍر
يتنامى يف الحياة الدنيا ث ّم يضمحلٍ ليصبح غذا ًء للحيوانات أو الحرشات ،وال بقاء
بطبيعة الحال إال لألوامر واالحتامالت التكاملية؛ ويف هذا السياق نطرح السؤال
كل تلك األصول التكاملية املكنونة يف نفس اإلنسان تتع ّرض
التايل :هل من الحكمة أ ّن ّ
للفناء والزوال أو أنّها تتح ّول وسائل قوامها األنانية واالستبداد الذميم؟
إذًا ،الحكمة اإللهية تقتيض وجود اإلنسان كآي ٍة من آيات الله تعاىل ،حيث ُخلق
ٍ
وقابليات نفسي ٍة تؤ ّهله لكسب العلم والعمل بجميع
مز ّو ًدا مبنظوم ٍة عقلي ٍة مذهل ٍة
تكاليفه واالمتثال لألوامر الب ّناءة التي يتلقّاها من األنبياء والضمري والعقل السليم ،لذا
رصح اآليات القرآنية بهذا األمر ،إال أ ّن الوجود اإلنساين بح ّد ذاته يقتيض
حتّى وإن مل ت ّ
العمل باللزومات واالحتامالت بهدف رشده وتكامله؛ وأ ّما املراد من قولنا إ ّن الحكمة
اإللهية  -املشيئة الربوبية  -كامن ٌة يف ذات اإلنسان ،فهو إثبات كون الوجود اإلنساين آي ًة
وجل وأ ّن بني آدم مكلّفون يف هذه الحياة بالعيش يف رحاب املبادئ
من آيات الله ع ّز ّ
دليل عىل تكليف اإلنسان
العقلية األصيلة ،وذلك كام أثبتنا كون جميع حقائق الوجود ً
كل حسنٍ وقب ٍح .وأ ّما اآلية القرآنية التي ّ
تدل بوضو ٍح عىل أ ّن الكون
يف الحياة الدنيا قبال ّ
واإلنسان آيتان من آيات الله العزيز الحكيم ،وتؤكّد عىل أ ّن اإلنسان من خالل إدراكه
الحق ،فهي اآلية الثالثة والخمسون من
لهذا ال ُبعد من الوجود مييس قاد ًرا عىل معرفة ّ
«س ُ ِني ِه ْم آيَاتِ َنا ِف ْالفَاقِ َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّى يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق أَ َولَ ْم يَك ِ
ْف
سورة ّ
فصلتَ :
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ش ٍء شَ هِيد»[[[ .هذه اآلية تؤكّد برصيح العبارة عىل أ ّن لدى البرش
ِب َربِّ َك أَنَّ ُه َع َل ك ُِّل َ ْ
القابلية عىل اإلميان بكون الله تعاىل حقًّا فيام لو تأ ّملوا بآيات الخلقة الكامنة يف بواطنهم
ويف العامل املحيط بهم وفهموها بشكلٍ
صائب.
ٍ
من البديهي أ ّن النتبجة العقلية والوجدانية التي ترتت ّب عىل معرفة آيات الله
تالحم بني الحياة
سبحانه وتعاىل يف عاملي النفس واآلفاق ،هي الشعور بوجوب إيجاد ٍ
كل وإجاميل ،لكون بلوغ الكامل دون هذا الشعور يع ّد
الحق بشكلٍ ّ
وبني أوامر ّ
رضبًا من املحال ،فهذا الكامل هو الهدف من الحياة .ال ّ
الحق دون
شك يف أ ّن معرفة ّ
التنسيق بني الحياة ومبادئ الحكمة اإللهية ،ال تحظى بأيّة قيم ٍة كانت.
الحق الذي يدركه،
اآلية املباركة مل ترش إىل أ ّن عدم عمل اإلنسان مبقتىض معرفة ّ
أقل تقدي ٍر ال يستتبع أيّة فائد ٍة تذكر؛ لذلك
حتّى وإن مل يكن وبالً عليه ،فهو عىل ّ
ال ميكن اعتبار هذه املعرفة هدفًا لله تعاىل من وراء رؤية اإلنسان آليات األنفس
يتوصل إليها العقالء  -أولو األلباب  -عىل ضوء
واآلفاق نظ ًرا لبداهة النتيجة التي ّ
الحق من اآليات .وهذه النتيجة يف الواقع يتبلور فيها اإلدراك اليقيني لحقيقة
معرفة ّ
الحق املطلق ،وأنه مل يخلق عامل الجامدات والنباتات والحيوانات
أ ّن الله تعاىل هو ّ
تقويم ومنحهم قابليات تؤ ّهلهم للحركة يف طريق
عبثًا ،كام خلق بني آدم يف أحسن
ٍ
بكل ٍ
تأكيد.
التكامل ،أي أنّه مل يخلقهم عبثًا ّ
بعـض الكتّـاب يعتقدون بعظمة آيات الله سـبحانه وتعاىل يف عـامل الوجود ،لك ّنهم
ال يسـتطيعون ،أو ال يرغبـون يف أن يذعنـوا للشـعور بالتكليـف أمـام هـذه العظمـة
امللكوتيـة واآليـات املذهلـة ،ومن هذا املنطلق يطلبون م ّنا االكتفاء بالنظر إىل األشـجار
وغـض الطرف عن
الجميلـة الباسـقة والتلـذّذ بروعتها وفق مبـادئ املذهب األبيقوري ّ
هـذا امللكـوت العظيـم واآليات األنفسـية واآلفاقيـة املذهلة .ونحن بدورنـا نرفض هذا
وتفصيلا ،لذلك ال يجـدر بنا االكتفـاء بالنظر إىل روعة الشـجر ونظائرها
ً
الـكالم جملـ ًة
فصلت ،اآلية .53
[[[  -سورة ّ
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شرا مكلّفني  -إضافـ ًة إىل ذلك  -بالنظـر إىل عظمة
مـن بدائـع الخلقـة اإللهيـة لكوننا ب ً
وروعـة الوجود.
أي عاقلٍ ر ٍ
اشد عىل م ّر التاريخ وإىل عرصنا الراهن ،مل
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن ّ
الخاصة مثر ٌة للتأ ّمل يف نظم
ي ّد ِع أ ّن التكاليف الدينية واللزومات القانونية واألخالقية
ّ
الكون وعظمته الفائقة ،فإىل ح ّد اآلن مل يزعم أح ٌد أنّنا نستنتج وجوب صالة الصبح
من مشاهدتنا للحكمة والعظمة املوجودتني يف عامل الوجود.
ومن البديهي مبكانٍ أ ّن ذهن اإلنسان العاقل ال تخطر فيه فكرة إمكانية استنتاج
التكاليف القانونية واألخالقية والدينية من آيات الله تعاىل الكائنة يف عامل الوجود،
إذ من املعلوم أ ّن جميع الشعوب واألمم طوال تاريخ البرشية لديها تكاليف قانونية
مختصة بها ،لك ّنها مل ت ّد ِع أنّها تب ّنت هذه املبادئ عن طريق الرجوع
وأخالقية ودينية
ّ
الخاصة بالتقنني والترشيع واآليات الكونية؛ فغاية ما يف
إىل اللزومات واالحتاماالت
ّ
األمر أ ّن ال ّنظم املذهل والرتتيب املتّسق والعظمة الفذّة يف عامل الوجود ،هي أمو ٌر
كل إنسانٍ عاقلٍ أن ال يشء قد خلق عبثًا مهام كان صغ ًريا.
يدرك منها ّ
اإلنسان العاقل الواعي يدرك جي ًدا أ ّن أتفه وأصغر املخلوقات وكذلك املج ّرات
منتظم تحتار يف وصف عظمته
الساموية بعظمتها ،تجري بحكم ٍة ويف إطار برنام ٍج
ٍ
بكل ٍ
تأكيد يدرك جي ًدا رضورة أن يعيش يف رحاب حيا ٍة منتظم ٍة
العقول ،وحينها فهو ّ
وغري عبثي ٍة ضمن هذه املنظومة الكونية املحبكة واملتّسقة؛ وبالطبع فهو ال يدرك
رضورة ال َّنظم فقط لكونه يعترب نفسه أرفع شأنًا من الكائنات التافهة الصغرية التي
قائل :هل إ ّن هذه الحكمة
تتح ّرك يف مجرى الخلقة العظيم ،بل يتسائل مع نفسه ً
العظيمة التي تع ّم الوجود بأرسه قد استثنت وجودنا؟
منبثق من االهتامم البالغ  -وليس السطحي  -بعامل الوجود،
هذا الشعور النبيل ٌ
واألسمى من ذلك أنّنا لو أردنا تحليل حقيقة وجودنا يك منتلك يف باطننا رؤي ًة واعي ًة
سنتوصل إىل النتيجة التالية« :رغم كوننا قادرين
واستطالعي ًة عنه ،فال محالة يف أنّنا
ّ
عىل عدم التأث ّر باإلحسان أو اإلساءة ،إال أنّنا نشعر أحيانًا بوجود آل ٍة موسيقي ٍة  -أورغ
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دائم ألن تثار وتعزف نغامتها يف عامل الروح النقي ،ومن ث ّم
 يف أعامقنا عىل استعدا ٍد ٍتعزف ألحان رفض العبثية واإلنكارية»[[[.
ولو أردنا تطعيم هذه العبارات بأصو ٍل علمي ٍة وفلسفية ،نضيف قائلني« :النغامت
الواضحة لهذه اآللة املوسيقية املكنونة يف باطننا  -والتي ميكن تشبيهها باألورغ
 تدحض العبثية واإلنكارية ،وتهمس لنا برصيح العبارة" :أيّها اإلنسان ،ال ميكنكا ّدعاء أنّك غري موجو ٍد"؛ وعىل ضوء هذا االعرتاف تبادر إىل االعرتاف التايل فتقول:
"ال أستطيع ا ّدعاء ّأن غري موجود ٍة ،وال أستطيع زعم ّأن عبثيةٌ؛ فأنا مكلّفةٌ"» .فهي
تق ّر برصاح ٍة يف باطن اإلنسان وتخاطبه بالقول« :إنّك موجو ٌد وال ميكنك زعم غري
ذلك ج ّراء ٍ
مرض نفيس يطرأ عىل روحك» ،وتخربه بعبار ٍة واضح ٍة غاية الوضوح أيضً ا،
فلست كائ ًنا عبث ًيا ،بل أنت مكل ٌّف».
فتقول« :مبا أنّك موجود،
َ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن بعض الكتّاب الغربيني من أصحاب الفكر السطحي
ألجل أن يثبتوا عدم إمكانية االستدالل عىل اللزومات من باطن الوجودات ،رفضوا
االستدالل الذي ذكرناه أعاله بزعم ما ييل« :لو أ ّن هذه النغامت الباطنية  -نداء
صح زوالها من
الضمري البرشي  -أصيل ٌة حقًّا ،لوجب وجودها يف الناس قاطب ًة وملا ّ
بكل وضو ٍح أ ّن غالبية عوام الناس والعديد ممن لديهم قدر ٌة
بعضهم؛ فنحن نالحظ ّ
ٍ
بصوت مسمو ٍع وين ّبهه يك
علميةٌ ،ينكرون هذا النداء الباطني الذي يحذّر اإلنسان
يلتفت إىل اللزومات واالحتامالت».
إذًاّ ،
استدل هؤالء عىل رأيهم هكذا :لو كان هذا النداء الباطني موجو ًدا بالفعل ،لوجب
تحقّقه لدى جميع الناس باعتباره أم ًرا ملكوت ًيا؛ لك ّن األمر يف أرض الواقع ليس كذلك.
ال ّ
بكل وضو ٍح ،حيث نخاطب من طرحه قائلني :ال يختلف
شك يف بطالن هذا اال ّدعاء ّ
اثنان يف أ ّن جميع الناس لديهم قوى باطنية تجعلهم قادرين عىل نبذ األنانية الكامنة يف
بحب األنا موجو ٌد لديهم يف جميع مراحل تاريخهم ،فهم من خالل
ذواتهم رغم أ ّن الشعور ّ
[[[  -أونوريه دي بلزاك ،زنبق دره (باللغة الفارسية) ،ص .69
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تفعيل هذه القابلية املكنونة يف أنفسهم يتس ّنى لهم محو تلك الحالة الس ّيئة وتشذيب
أنفسهم ليواصلوا مسريتهم التكاملية ليك ينعموا بحيا ٍة معقول ٍة مع أقرانهم.
استنا ًدا إىل ما ذكرنا أعاله ،نطرح السؤال التايل :هل إ ّن غفلة اإلنسان عن امتالكه
هذه القابلية املق ّدسة التي تعينه عىل تشذيب نفسه وصيانتها من األنانية أو اجتثاث
دليل عىل نقض هذه القابلية من األساس؟! من املؤكّد
هذه األنانية منها ،ميكن اعتبارها ً
دليل لنقض هذه القابلية
أ ّن األمر ليس كذلك ،فالغفلة ليس من شأنها بتاتًا أن تعترب ً
حق املعرفة عدم إقدام معظم الناس عىل تطبيق األصول
املق ّدسة ،ناهيك عن أنّنا نعرف ّ
والقواعد العقلية الصائبة يف جميع جوانب حياتهم لدرجة أنّهم غالبًا ال يكرتثون بتلك
املزايا العظيمة للحياة العقلية وأوامر الضمري الحي؛ وعدم االكرتاث هذا ق ّيد تاريخ
البرشية بذلك التاريخ الطبيعي فحسب ،وحال دون سريها قُ ُد ًما يف رحاب تاريخها
دليل مستن ًدا لنفي القابليات الباطنية املق ّدسة
اإلنساين ،لذا ليس من الصواب اعتباره ً
املتمثّلة بالعقل والضمري والتي تشذّب النفس وتصونها من األنانية أو تجتثها منها.
أضف إىل ذلك ،حتّى لو ر ّجح الكثري من الناس تجاهل نداء الذات الباطني الذي إن
أي ندا ٍء مق ّد ٍس ،فالتجاهل هنا ال ّ
يدل بطبيعة الحال
مل نعبأ به سوف ال يبقى يف أنفسنا ّ
عىل عدم أصالة هذا النداء ،كام أنّه ال ين ّم عن كونه ندا ًء وهم ًيا ال حقيقة له.
معب ٌة وحكيم ٌة تن ّم عن مشاعر باطنية
وللشعراء الحاذقني يف هذا املضامر أشعا ٌر ّ
ج ّياشة تثبت صواب ما ذكرنا بتعابري وكلامت دالّة ،وعىل رأسهم جالل الدين الرومي
بيت من الشعر[[[ لألخري تض ّمن دالالت واضحة عىل ما
وحافظ الشريازي ،وال س ّيام ٌ
أردنا إثباته ،إذ فيام وراء تلك األوهام الباطلة التي تجعل الذهن البرشي يغور يف
بكل جرأ ٍة ورصاح ٍة:
أفكا ٍر موهوم ٍة ال أساس لها من الص ّحة ،ويف هذا السياق نقول ّ
[[[  -ذكر املؤلّف يف هذا السياق أشعا ًرا فارسي ًة لجالل الدين الرومي وحافظ الشريازي.
يفسه ،فهو :دو رس هر دو حلقه
وأ ّما بيت الشعر لحافظ الشريازي والذي امتدحه املؤلّف يف ّ
النص الفاريس دون أن ّ
هستي  ...به حقيقت به هم تو پيوستي.
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منظوم ،يعترب يف الواقع ر ًّدا عىل الكثري من
مضمون هذا البيت املصاغ يف إطار شع ٍر
ٍ
إشكاالتنا العلمية والفلسفية والعرفانية واألخالقية.
من املؤكّد أ ّن من يتت ّبع جذور تلك الخطوات العظيمة والق ّيمة التي ات ّخذتها
رس يف ارتكازها عىل نداء النفس الباطني
البرشية حتّى اآلن ،ومل يتمكّن من إدراك ال ّ
وتلك النغمة املق ّدسة التي تقول« :ال ب ّد من فعل يش ٍء يف هذا العامل»؛ فهذا الشخص
يف الواقع عاج ٌز عن طرح تحليلٍ معقو ٍل لبيان السبب يف ات ّخاذ تلك الخطوات
العظيمة والق ّيمة.
فيا ترى ،هل هناك علّ ٌة للزومات واالحتامالت التي جعلت ر ّواد املعرفة والسري
التكاميل لإلنسان واإلنسانية يتّخذون خطوات يف خدمة بني جلدتهم وللتقليل من
مشاكلهم وتسكني آالمهم وتوفري س ُبل رفاهية العيش والطأمنينة لهم ،غري تلك العلّة
املتمثّلة بالنداء الباطني؟! وما أتفه رؤية أصحاب النزعة النفعية وعشّ اق الشهوات
كل يش ٍء يف الكون إبّان العرص الحديث مبعيار املنفعة
واملستب ّدين الذين يق ّيمون ّ
والتكب ،وج ّراء ذلك تن ّزلوا ببني آدم إىل مستوى أسنان
الشخصية واللذّة واملال
ّ
العجالت املس ّننة التي ال وعي لها وال إدراك!.
ال يخفى علينا أ ّن أحداث التاريخ البرشي واملزايا والقيم البرشية السامية ليست
بكل رصاح ٍة بأنّه عرص
محدود ًة بهذا العرص الزاخر بالتضا ّد والتناقض والذي ُعرف ّ
غربة اإلنسان عن نفسه وعن أقرانه البرش ،ومن املؤكّد أ ّن جميع التكاليف الهادفة
إىل صيانة الذات اإلنسانية ناشئ ٌة من اللزومات التي تنبثق من أعامق الذات ،مثل
حرمة قتل النفس ونقض الحقوق الثابتة.
قائل« :ال أرى يف قرارة نفيس ما يردعني عن قتل النفس» ،فهو غري
شخص ً
لو أق ّر ٌ
مؤ ّهلٍ ألن ينظّر يف العلوم اإلنسانية أو أن يناقش يف حقائقها لكونه ينكر ذاته وليس
أي مق ّو ٍم يعينه عىل فهم حقيقتها؛ فهو حينام ينكر وجوده كيف ميكنه االعرتاف
لديه ّ
بوجود اآلخرين واإلقرار بسم ّوه اإلنساين؟!
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ولو ألقينا نظر ًة إجاملي ًة عىل آي الذكر الحكيم ،لوجدناها تصف كائنات عامل
الوجود عىل ضوء املسرية املنتظمة آليات وعالمات الخلقة؛ وفيام ييل نذكر عد ًدا منها:
آيات يف عامل الوجود
ـ الكائنات ٌ
اآليات املباركة التي تؤكّد عىل كون الكائنات ٍ
آيات يف عامل الوجود ،ميكن تصنيفها
ٍ
أصناف كام ييل:
يف ع ّدة
الصنف األ ّول :اآليات التي تؤكّد برصيح العبارة عىل أ ّن حقائق عامل الوجود تعترب
عوامل أساسية لإلميان والتوحيد والتقوى وعدم الكفر واالعتقاد باملعاد يف الحياة
اآلخرة وغرس روح الخشية من مقام الربوبية يف نفس العبد ،ومنها ما ييل:
اس ا ْع ُب ُدوا َربَّ ُك ُم ال َِّذي َخلَ َق ُك ْم َوال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن
 «يَا أَيُّ َها ال َّن ُالس َم ِء َما ًء فَأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن
الس َم َء ِب َنا ًء َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
* ال َِّذي َج َع َل لَ ُك ُم الْ َ ْر َض ِف َراشً ا َو َّ
الثَّ َم َر ِ
ات ِر ْزقًا لَ ُك ْم ف ََل تَ ْج َعلُوا لِلَّ ِه أَنْ َدا ًدا َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ»[[[.
البارئ الحكيم دعا الناس يف هاتني اآليتني إىل عبادته والتزام جانب التقوى
وحذّرهم من الرشك ،وطلب منهم التأ ّمل يف آيات عامل الوجود الذي يعيشون يف كنفه
من خالل النظر إىل خلقة األرض التي وضعت مم ّهد ًة لهم ،وإىل عظمة خلقة السامء
وكيفية هطول األمطار التي تنبت منها األشجار والنباتات املثمرة التي يقتاتون منها.
 «كَ ْي َف تَ ْك ُف ُرو َن بِاللَّ ِه َوكُ ْنتُ ْم أَ ْم َواتًا فَأَ ْح َياكُ ْم ث ُ َّم ُيِيتُ ُك ْم ث ُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم ث ُ َّم إِلَ ْي ِهتُ ْر َج ُعون»[[[.
وجل عباده يف هذه اآلية املباركة عن الكفر ،وطرح عىل املعاندين
نهى الله ع ّز ّ
ظاهرت الحياة واملوت
َ
السؤال التايل يف إطا ٍر توبيخي :كيف تكفرون وأنتم تشاهدون
يف عامل الوجود؟
الهدف الذي نستشفّه من مضمون اآلية هو رضورة اإلميان بالله تعاىل والحذر من
الكفر عىل ضوء مشاهدة حقائق الوجود.
[[[  -سورة البقرة ،اآليتان .22 - 21
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .28
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الس ْم َع َوالْ َبْ َصا َر َو َم ْن يُ ْخر ُِج الْ َح َّي
الس َم ِء َوالْ َ ْر ِض أَ َّم ْن َ ْيلِ ُك َّ
 «ق ُْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُك ْم ِم َن َِّم َن الْ َم ِّي ِت َويُ ْخر ُِج الْ َم ِّي َت ِم َن الْ َح ِّي َو َم ْن يُ َدبِّ ُر الْ َ ْم َر ف ََس َيقُولُو َن اللَّ ُه فَق ُْل أَف ََل تَتَّقُون»[[[.
هذه اآلية تثبت رضورة التقوى عىل ضوء التأ ّمل يف عامل الوجود وإدراك حقائقه،
وهي بطبيعة الحال تعني الصيانة التكاملية للذات عن طريق العمل باللزومات
واالحتامالت.
واآليات التالية نشري إىل مضامينها ودالالتها فقط:
 اآلية  30من سورة األنبياء :تؤكّد عىل رضورة اإلميان من خالل التأ ّمل بسعةنطاق الكون الرحب وكيف أنّه متق ّو ٌم عىل ما ّد ٍة كانت متّحد ًة سابقًا ،والتأكيد عىل
أ ّن املاء هو البنية األساسية لحياة جميع الكائنات الحية.
 اآليات  45إىل  50من سورة الفرقان :بعد أن وضّ حت مقدا ًرا من ال َّنظم وآياتالله سبحانه وتعاىل يف عامل الوجود ،ن ّوهت عىل أ ّن املنحرفني  -الذين هم غالبية
بني آدم  -يبادرون إىل الكفر بدل أن يشكروا رغم مشاهدتهم آيات الكون وال َّنظم
املحبك فيه.
كل ما ينبت يف األرض
 اآليتان  7و  8من سورة الشعراء :تن ّبه الناس عىل كون ّمنتظم لتتبلور عىل أساسه آيات الله تعاىل ،لذا ينبغي لهم اإلميان حينام
يجري يف إطا ٍر
ٍ
يشاهدونه؛ ولك ّنهم بسبب أهوائهم واستكبارهم يحرمون أنفسهم من نعمة اإلميان.
 اآلية  25من سورة النمل :توبّخ الذين يسجدون للشمس ،فهؤالء قد انبهرواكل يش ٍء من
بنورها وعظمتها ،لذلك أنّبتهم متسائلةً :ملاذا ال تسجدون لله الذي أوجد ّ
العدم وخلق الشمس وما سواها؟
ّ
ليستدل بالحقائق الكونية الجارية يف مجراها
وجل مل يكن
من املؤكّد أ ّن الله ع ّز ّ
األصيل فيام لو مل تكن فيها قابلي ٌة عىل إثبات عظمة خلقته.
 اآليات  60إىل  63من سورة النمل :تشري إىل ال َّنظم واآليات الكونية ،وتؤكّد عىل[[[  -سورة يونس ،اآلية .31
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أ ّن املجرمني ينبغي لهم توحيد الله تعاىل عند مشاهدة هذه اآليات ،لك ّنهم رغم ذلك
ير ّجحون الرشك به.
 اآليتان  27و  28من سورة فاطر :تؤكّدان عىل تحقّق الخشية وتعظيم مقاموعلم بآيات الله سبحانه وتعاىل.
الربوبية لدى بني آدم متى ما امتلكوا معرف ًة ً
وهناك العديد من اآليات املباركة التي أكّدت عىل رضورة االعتقاد باملعاد يف
الحياة اآلخرة عند مشاهدة ال َّنظم الذي يجعل الوجود عد ًما أو العدم وجو ًدا ،ومنها
ْشنَا ِب ِه بَلْ َد ًة َم ْيتًا كَ َذلِ َك ت ُ ْخ َر ُجونَ»[[[.
قوله تعاىلَ « :وال َِّذي نَ َّز َل ِم َن َّ
الس َم ِء َما ًء ِب َق َد ٍر فَأَن َ ْ
الصنف الثاين :اآليات التي تدعو اإلنسان إىل التعقّل من خالل التأ ّمل يف اآليات التي
تتجل يف عامل الوجود ،وقد وصفت أصحاب العقول السليمة التي تدرك عظمة هذه اآليات
ّ
بـ«أولو األلباب»؛ وهي كثري ٌة نشري إىل عد ٍد منها فيام ييل عىل سبيل املثال ال الحرص:
الس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي ت َ ْجرِي ِف
 «إِ َّن ِف َخلْقِ َّالس َم ِء ِم ْن َما ٍء فَأَ ْح َيا ِب ِه الْ َ ْر َض بَ ْع َد َم ْوتِ َها
اس َو َما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن َّ
الْ َب ْح ِر بِ َا يَ ْن َف ُع ال َّن َ
َص ِ
الس َم ِء َوالْ َ ْر ِض َليَ ٍ
ات
الس َح ِ
َوبَثَّ ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدابَّ ٍة َوت ْ ِ
يف ال ِّريَا ِح َو َّ
اب الْ ُم َس َّخ ِر بَ ْ َي َّ
لِ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ»[[[.
ات َوالْ َ ْر ِض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َليَ ٍ
الس َم َو ِ
اب *
ول الْ َلْ َب ِ
ات ِلُ ِ
 «إِ َّن ِف َخلْقِ َّالس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض
ال َِّذي َن يَ ْذكُ ُرو َن اللَّ َه ِق َيا ًما َوقُ ُعو ًدا َو َع َل ُج ُنو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِف َخلْقِ َّ
َاب ال َّنار»[[[.
َربَّ َنا َما َخلَق َ
ْت َهذَا بَ ِاط ًل ُس ْب َحان ََك فَ ِق َنا َعذ َ
هذا الصنف من اآليات ّ
يدل بوضو ٍح عىل أ ّن التأ ّمل بدقّ ٍة وإمعانٍ يف هذا العامل
الرحب يحفّز اإلنسان عىل التفكّر والتعقّل والذكر ،والواقع الثابت أ ّن التعقّل لوحده
ال ميكن أن يعترب نتيج ًة للتم ّعن يف آيات الله تعاىل يف هذا الكون العظيم ،بل النتيجة
الها ّمة التي ترتت ّب عىل التأ ّمل والتعقّل يجب وأن تكون كام ييل :إدراك أ ّن هذا العامل
[[[  -سورة الزخرف ،اآلية .11
[[[  -سورة البقرة ،اآلية .164
[[[  -سورة آل عمران ،اآليتان .191 - 190
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مل يُخلق عبثًا والشعور الراخ بوجود حكم ٍة خالد ٍة فيه ،ومن ث ّم أداء التكاليف التي
تثبت رضورتها من خالل إدراك الحكمة يف وجود اإلنسان والكون ،فهذه التكاليف
تصون اإلنسان من عذاب النار التي هي نتيج ٌة للغفلة عن آيات الله تعاىل وعدم
االكرتاث بها.
رصح بكون خلقة الساموات واألرض حقًّا ،ومن
الصنف الثالث :اآليات التي ت ّ
الواضح أ ّن كلمة «حق» رغم داللتها عىل مفاهيم عديدة ،لك ّن معناها عىل ضوء
األهداف واملضامني القرآنية التي تتمحور حول خلقة الساموات واألرض ّ
يدل عىل
ذلك األمر الجدير بالتحقّق والحدوث ،فهي يف هذه اآليات تثبت أ ّن منظومة الخلقة
العظيمة عبار ٌة عن حقيق ٍة جدير ٍة بأن تكون موجود ًة يف عامل الوجود.
وجل يهدف إىل تيسري مسألة فهم
يف اآليات الالحقة سوف نالحظ أ ّن الله ع ّز ّ
عباده لكون الساموات واألرض حقًّا ،ومن املؤكّد أ ّن التكليف حني تحقّق هذا الفهم
لكل هذا التأكيد واإلرصار عىل رضورة امتالكه؛ وإحدى
سبب وجي ٌه ّ
لو انعدم ملا بقي ٌ
اآليات تؤكّد عىل أ ّن اإلنسان من خالل التأ ّمل بآيات الخلقة يثبت له أ ّن الله تعاىل
«س ُ ِني ِه ْم آيَاتِ َنا ِف ْالفَاقِ َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّى يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق»[[[ .ميكن
ٌّ
حق ،وهيَ :
القول إ ّن هذه اآلية املباركة تؤكّد عىل كون الهدف النهايئ من إثبات حقّانية منظومة
الخلقة ،هو إثبات كون الله تعاىل حقًّا ،وأنّه صاحب السلطة املطلقة عىل الوجود
بأرسه ،وهذا األمر يثبت تكليف بني آدم نحوه.
وكام ذكرنا آنفًا ،هناك العديد من اآليات الكرمية التي تؤكّد عىل كون عامل الوجود
حقًّا ،ومن جملتها ما ييل:
الس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر َض بِالْ َحق»[[[.
 « َو ُه َو ال َِّذي َخل ََق َّالس َم َو ِ
شكُون»[[[.
ات َوالْ َ ْر َض بِالْ َح ِّق تَ َع َال َع َّم يُ ْ ِ
 « َخل ََق َّفصلت ،اآلية .53
[[[  -سورة ّ
[[[  -سورة األنعام ،اآلية .73
[[[  -سورة النحل ،اآلية .3
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الصنف الرابع :اآليات التي تعترب معرفة آيات الله تعاىل حاف ًزا لشكره والرجوع
إليه ،ومنها اآليتان التاليتان:
سا ًجا َوقَ َم ًرا ُم ِن ًريا * َو ُه َو ال َِّذي
 «تَ َبا َر َك ال َِّذي َج َع َل ِف َّالس َم ِء بُ ُرو ًجا َو َج َع َل ِفي َها ِ َ
َج َع َل اللَّ ْي َل َوال َّن َها َر ِخلْ َف ًة لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ َّذكَّ َر أَ ْو أَ َرا َد شُ كُو ًرا»[[[.
يب»[[[.
 « ُه َو ال َِّذي يُرِي ُك ْم آيَاتِ ِه َويُ َن ِّز ُل لَ ُك ْم ِم َن َّالس َم ِء ِر ْزقًا َو َما يَتَ َذكَّ ُر إِ َّل َم ْن يُ ِن ُ
الحق والحقيقة يف الحياة الدنيا ،ال ب ّد له من
إذًا ،من يسعى إىل السري يف طريق ّ
التم ّعن يف هاتني اآليتني.
الصنف الخامس :اآليات التي تعترب مشاهدة املعجزات مرآ ًة ملشاهدة الوجودات
الكامنة فيام وراء هذه الوجودات الظاهرية ،وأنّها توجِد الدافع لدى اإلنسان لالعتقاد
باألصول الدينية األساسية واإلميان والعمل بالواجبات واالحتامالت الب ّناءة لشخصيته؛
وهذه الحقيقة نلمسها عىل سبيل املثال يف األسباب التي جعلت النبي موىس (عليه
السالم) يأيت مبعجز ٍ
ات ،حيث أشارت اآليات التي ذكرتها إىل النتائج التي ترتّبت عىل
هذه املعجزات العظيمة[[[.
قصة النبي موىس (عليه السالم) يف القرآن الكريم
وفيام ييل نشري إىل موردين من ّ
عامل يعيننا عىل مشاهدة تلك الحقائق
ليك يتّضح لنا أ ّن مشاهدة الوجودات ٌ
رش مع وجودنا؛ كام يتّضح لنا أ ّن اإلميان
الكامنة فيام وراءها ،والتي لها ارتبا ٌط مبا ٌ
هو املصدر األسايس لجميع اللزومات واالحتامالت والدافع الذي يحفّزنا لعبادة الله
تعاىل والسجود له:
الس َح َر ُة ِف ْر َع ْو َن قَالُوا إِ َّن لَ َنا لَ َ ْج ًرا إِ ْن كُ َّنا نَ ْح ُن الْغَالِ ِب َني * ق ََال نَ َع ْم َوإِنَّ ُك ْم
 « َو َجا َء َّ[[[  -سورة الفرقان ،اآليتان  61و .62
[[[  -سورة غافر ،اآلية .13
النص ،وهي أ ّن حصولنا عىل اإلميان واالمتثال للزومات
[[[  -هناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر عىل صعيد ما أرشنا إليه يف ّ
ٍ
رش بالوجودات ،وهذه األخرية يف واقع
واالحتامالت عىل ضوء معجزات األنبياء (عليهم السالم) ،عىل ارتباط غري مبا ٍ
ٍ
رش فيام ذُكر؛ ومن املؤكّد أنّنا بدون معرفتها
رش بنا ،وعىل هذا األساس يكون لها ٌ
الحال عىل
دخل غري مبا ٍ
ارتباط مبا ٍ
ال نكون قادرين عىل فهم املعجزة وتحديد ما إن كانت معجز ًة حقًّا أو ال.

الحواس والعقل والضمير
الفصل الرابع :ضرورة االرتكاز على
ّ
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وس إِ َّما أَ ْن تُلْ ِق َي َوإِ َّما أَ ْن نَكُو َن نَ ْح ُن الْ ُملْ ِق َني * ق ََال أَلْقُوا
لَ ِم َن الْ ُم َق َّر ِب َني * قَالُوا يَا ُم َ
فَل ََّم أَلْ َق ْوا َس َح ُروا أَ ْع ُ َي ال َّن ِ
وس
اس َو ْاس َ ْت َه ُبو ُه ْم َو َجا ُءوا ب ِِس ْح ٍر َع ِظ ٍيم * َوأَ ْو َح ْي َنا إِ َل ُم َ
أَ ْن أَلْقِ َع َص َاك فَ ِإذَا ِه َي تَلْق َُف َما يَأْ ِفكُو َن * فَ َوقَ َع الْ َح ُّق َوبَط ََل َما كَانُوا يَ ْع َملُو َن *
الس َح َر ُة َساج ِِدي َن * قَالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّب الْ َعالَ ِم َني
فَ ُغلِ ُبوا ُه َنالِ َك َوانْ َقلَ ُبوا َصا ِغرِي َن * َوأُلْ ِق َي َّ
وس َو َها ُرونَ»[[[ .هذه اآليات تؤكّد برصيح العبارة عىل أ ّن مشاهدة معجزة
* َر ِّب ُم َ
النبي موىس (عليه السالم) قد جعلت السحرة يؤمنون به ويخ ّرون ساجدين ،وهذه
واضح للعمل باللزومات واالحتامالت.
انعكاس
الحالة
ٌ
ٌ
وس إِ َّما أَ ْن تُلْ ِق َي َوإِ َّما أَ ْن نَكُو َن أَ َّو َل َم ْن أَلْقَى * ق ََال بَ ْل أَلْقُوا فَ ِإذَا
 «قَالُوا يَا ُم َوس *
ِح َبالُ ُه ْم َو ِع ِص ُّي ُه ْم يُ َخ َّي ُل إِلَ ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم أَنَّ َها ت َْس َعى * فَأَ ْو َج َس ِف نَف ِْس ِه ِخي َف ًة ُم َ
قُلْ َنا لَ تَ َخ ْف إِن ََّك أَن َْت الْ َ ْع َل * َوأَلْقِ َما ِف َيِي ِن َك تَلْق َْف َما َص َن ُعوا إِنَّ َا َص َن ُعوا كَ ْي ُد َس ِ
اح ٍر
الس ِ
وس * ق ََال
اح ُر َح ْيثُ أَ َت * فَأُلْ ِق َي َّ
َولَ يُ ْفلِ ُح َّ
الس َح َر ُة ُس َّج ًدا قَالُوا آ َم َّنا ِب َر ِّب َها ُرو َن َو ُم َ
الس ْح َر ف ََلُقَطِّ َع َّن أَيْ ِديَ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم
آ َم ْنتُ ْم لَ ُه قَ ْب َل أَ ْن آ َذ َن لَ ُك ْم إِنَّ ُه لَ َك ِب ُريكُ ُم ال َِّذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ
ِم ْن ِخ َل ٍف َولَ ُ َصلِّ َب َّن ُك ْم ِف ُجذُو ِع ال َّن ْخلِ َولَتَ ْعلَ ُم َّن أَيُّ َنا أَشَ ُّد َعذَابًا َوأَبْقَى * قَالُوا لَ ْن نُ ْؤثِ َر َك
َع َل َما َجا َءنَا ِم َن الْ َب ِّي َن ِ
ات َوال َِّذي فَطَ َرنَا فَاق ِْض َما أَن َْت ق ٍ
َاض إِنَّ َا تَق ِْض َه ِذ ِه الْ َح َيا َة ال ُّدنْ َيا
الس ْح ِر َواللَّ ُه َخ ْ ٌي َوأَبْقَى»[[[.
* إِنَّا آ َم َّنا ِب َربِّ َنا لِ َي ْغ ِف َر لَ َنا َخطَايَانَا َو َما أَكْ َر ْهتَ َنا َعلَ ْي ِه ِم َن ِّ
سبب لتحقّق اإلميان
ّ
نستشف من هذه اآليات املباركة أ ّن مشاهدة املعجزات ٌ
ترسخت العقيدة يف
ٌ
يف نفس اإلنسان،
وعامل يحفّزه عىل السجود لله تعاىل ،وألجلها ّ
أنفس سحرة فرعون فاستع ّدوا بطأمنين ٍة ورحابة صد ٍر ألبشع أشكال التنكيل والقتل،
أساس ألرفع درجات اليقني.
مام يعني أنّها ٌ
وتجدر اإلشارة هنا إىل مالحظ ٍة ها ّم ٍة للغاية يك يكتمل موضوع البحث ،أال وهي
الوعي التا ّم واإلميان واالعتقاد برضورة االمتثال للتكاليف الدينية ،فاإلنسان من خالل
مشاهدته املعجزات الخارقة للعادة والتي تفوق الوجودات التي يدركها يف حياته
[[[  -سورة األعراف ،اآليات .122 - 113
[[[  -سورة طه ،اآليات .73 - 65
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الدنيوية ،يتزايد وعيه وتثار مشاعره ويتنامى مستوى إدراكه العقيل ،فمن خاللها
تتجل اآليات الربّانية العظيمة؛ وقد وصف الشاعر جالل الدين الرومي هذه الظاهرة
ّ
قائل بأ ّن املعجزات لها القدرة عىل قهر األعداء أمام أعني األنبياء وكرس شوكتهم،
الفذّة ً
ٍ
إال أ ّن الرغبة يف معرفة الحقيقة والسري نحوها يقتيض وجود شهو ٍد
خاص[[[،
وإحساس ٍّ
ويف هذا السياق ذكر مسائل جدير ًة بالتأ ّمل ،وكام الحظنا يف اآليات القرآنية املباركة
لـم شاهدوا معجزته
التي تح ّدثت عن ّ
قصة النبي موىس (عليه السالم) ،فالسحرة ّ
ترسخ اعتقادهم لدرجة أنّهم تح ّملوا العذاب
آمنوا بنب ّوته وخ ّروا ساجدين ،وقد ّ
بالحق حينام
وتج ّرعوا كأس الشهادة صابرين محتسبني .فام أعظم انبهار اإلنسان
ّ
يدركه بحيث يكون مستع ًّدا للتضحية بحياته يف سبيله!
تجسد نظريته
ومن ناحي ٍة أخرى ،لو تأ ّملنا أشعار جالل الدين الرومي  -والتي ّ
الفكرية  -نستلهم منها أنّه تط ّرق إىل بيان كيفية انجذاب اإلنسان إىل الله تعاىل
وامتالكه إميانًا راس ًخا به عندما يشاهد حقائق عامل الوجود بعني الشهود العرفاين،
عب عنه القرآن الكريم بـ «لُب»؛ حيث أكّد يف أشعاره عىل ما ييل :لقد أدرك
وهو ما ّ
بالل الحقيقة بهذا املنظار وشاهد عالمات الحقيقة يف رسول الله (صىل الله عليه
لـم
وآله) فانجذب نحوه وآمن برسالته .ومن هذا الرأي نستنتج أنّه يقصد ما ييلّ :
شاهد سحرة فرعون املعجزات ،تأ ّملوا مبحيّا النبي موىس (عليه السالم) ،فشاهدوا فيه
أعظم اآليات اإللهية وأدركوا أنّه إنسا ٌن كامل ،لذلك آمنوا برسالته.

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