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:ملخص
تهذف هزه الىسنت البدشيت بلى مهاسبت اإلاعإلت الابعديمىلىحيا الٍاهىيت مً خالُ الىهذ الابعديمىلىجي
 وولػذ في اغخباسها، والتي اوؽؿلذ بالخىلؼ هدى امخقاؿ ؾلىاء الػهالهيت الذيٍاسجيت والخجشيبيت،للػهل
"ههذ الػهل
 هزا ؤهم ما حاء به يخاب.هذقا مهما وهى دمج مػىياث هزه بخلَ والخشوج بترييب حذيذ
 قهى يؽٍل مىػىكا في جاسيخ الكلعكت الحذيشت،الخالق" وهى مً ؤهم ما يخب في الكلعكت غلى ؤلاوالم
 هظشيت اإلاػشقت: مؽشوع ضخم جىاوُ ميذاهحن ؤظاظيحن مً مياديً الكلعكت وهما ميذاها.واإلاػاـشة
.واإلايخاقحزيها
وجىـلذ الذساظت بلى ؤن خفىـيت الىهذ غىذ ًاهي هى ؤهه ؤخز ـىسة مؽشوع يدىاوُ حميؼ صوايا
 وؤن اإلاىهج الىهذر الزر. هزا ما حػله يإحي بأساء حذيذة في هظشيت اإلاػشقت والػلم غمىما، الخكٌحر البؽشر
.اجبػه ًاهي ًان له ؤزش يبحر غلى الكلعكت بلى يىمىا هزا
. الىهذ الابعديمىلىحيا؛ اإلاػشقت؛ الػهل؛ الخجشبت؛ اإلايخاقحزيها:الكلمات املفتاحية
***
Abstract:
The study aims to approach the issue of Kantian epistemology through the
epistemological criticism of the mind, which is preoccupied with the aspiration towards
absorbing the excess of Cartesian rationality and empiricism, and has taken into account
an important goal, which is to combine these data with the previous and to come up
with a new structure. This is the most important thing that came in the book “Critique of
Pure Reason” and it is one of the most important books ever written in philosophy, as it
constitutes a turning point in the history of modern and contemporary philosophy. A
project dealt with two main fields of philosophy: epistemology and metaphysics.
The study concluded that the specificity of criticism according to Kant is to take a
picture of the different sides of human thought, and this is what made Kant come up
with new opinions in epistemology and science. And that the critical method that Kant
followed had a great impact on philosophy to this day
Keywords:CriticismEpistemology, Knowledge, Mind, Experiment, Metaphysics.
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.I

مقدمة
جىىسث الكلعكت الؿشبيت بػذ بيٍىهى ديٍاسث في اججاهحن ؤظاظحن ؤولهما  :الاججاه الخجشيبي الزر ؤغىى
للحىاط نيمتها اإلاػشقيت ،وؤنش الاظخهشاء الخجشيبي يمىهج للػلىم الىبيػيت  .وزاهحهما :الاججاه الػهلي الزر ؤسس ى
بكلعكخه
.
دغاثمه ديٍاسث .وجىىس غلى يذ الٌشحريً مً جالمزجه و اإلاعجبحن
سؾم الاخخالف في الشؤر بحن ؤهفاس الاججاهحن ،بل وبحن ؤهفاس ًل اججاه مجهما ،بال ؤن الهاظم اإلاؽترى الزر
حمؼ قالظكت هزا الػفش في الهشهحن العابؼ غؽش و الشامً غؽش هى اغتزاصهم الؽذيذ بهيمت الػهل ونيمت الػلم،
والػلميت
.
وبيمانهم الزر ال يتزغضع بإن الخهذم ؤلاوعاوي مشهىن بمذي جهذم اإلاػشقت الػهليت
و نذ الخظ ًاهي (الزر غاػ قيما بحن غامي 1724و)1804غلى مػاـشيه ؤمشيً هامحن :ؤولهما :مؿاالتهم
قيا إلغالء مً نذسة الػهل خيث جفىسوا ؤن بةمٍان الػهل ؤلاوعاوي ؤن يفل في مػاسقه اليهيييت بلى ماال نهايت
الػالم
له،وؤن بةمٍاهه ججاوص هزا الػالم اإلادعىط ليفل في مػاسقه بلى ما وساء هزا .
وزاهحهما:
ؤنهمىظشوابلىالػاإلاالىبيػيػلىإنهػاإلاالخؿيحرواإلاادةاإلادعىظتقهي،وؤنهاليؽخملػلىالٍليىالمشوسيىهماالفكخاهاللز
اهخمحزاهاإلاػشقتالػهليت.
»في بياهتها
« ههذالػهل الخالق
ولهذ بزُ ًاهي حهذا يبحرا في يخابه
ً
قتهزيىاألمشيىىقيالخإييذغلىإهللػهالإلوعاهيدذوداييبؿيإاليخجاوصهاوبالؾاباليهيىىلاغخالحهيهت (اليؽاس،1998 ،
ـكدت .)147
إشكالية الدراسة:
ً
ولهذ ًان العااُ الزر يشحرا ما ساود ًاهي ،وحػله يهذم قلعكخه الىهذيت التي ؾحرث وحه الكلعكت في
الػفش الحذيث ،وولػذ الػهل ألوُ مشة جدذ مجهش الىهذ ،التي جإحي هزه الىسنت البدشيت لئلحابت غليه غلى
الىدى آلاحي:
بلى ؤر خذ يمًٌ ؤن هشو في الػهل وهىمئن بلى نذسجه في الىـىُ بلى يهحن يؽبه اليهحن الػلمي في
اإلاػاسف الشياليت والكحزياثيت؟ وبلى ؤر مذي يعخىيؼ غهلىا الىـىُ بلى بدساى خهيهت الٍىن والىبيػت
وؤلاوعان؟ وما هي ؤدواث اإلاػشقت الصحيدت؟ وما نيمت هزه ألادواث وؤدواسها في جدفيل اإلاػشقت الصحيدت؟
ويزلَ يدعاءُ ًاهي :ييل جٍىن الكلعكت ؤو اإلاػشقت الكلعكيت ممٌىت؟
هزه ألاظئلت يجيب غجها في يخاب «ههذ الػهل اإلادن» في اظخخذامه الىظشر ،ولًٌ ًاهذ اإلاؽٍلت
الػامت للػهل اإلادن ًالخالي :ييل يمًٌ لؤلخٍام الخإليكيت الهبليت ؤن جٍىن؟ ؤو ييل جٍىن ألاخٍام ألاوليت
الخإليكيت ممٌىت؟
هدف الدراسة:
والهذف مً هزا البدث ليغ مجشد غشك للكلعكت الىهذيت الٍاهىيت وججاوصها للكلعكاث الخهليذيت،
بل بهىا هفبىا بلى جبيان ؤهميت ووبيػت اإلاىهج الىهذر الٍاهىي واوػٍاظه غلى الػلىم وغلى جهذم اإلاػشقت
ؤلاوعاهيت ،مً خالُ دساظت ابعديمىلىحيت.
أهمية الدراسة:
يعخمذ مىلىع هزا البدث ؤهميخه مً خالُ مػشقت اإلاؽشوع ؤلابعخمىلىجي الٍاهىي ،اإلاخمشل في الىهذ
الابعديمىلىجي للػهل ،ورلَ بالخىشم بلى مخخلل ؤدواث اإلاػشقت الخهليذيت التي ًاهذ حػخبر صحيدت ويهيييت
وججاوصها ابعديمىلىحيا ،مً خالُ ظااله في يخاب "ههذ الػهل الخالق" مارا يمٌىجي ؤن ؤغشف؟وبيان
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بمٍاهيت اإلاػشقت مً خالُ وابػها الترييبي الهبلي ،الزر يخىشم لمىيا إلاعإلت اإلايخاقحزيها ،وإلاارا قؽلذ في ؤن
جٍىن غلما دنيها يما هى الحاُ في الشيالياث والكحزياء.
منهج الدراسة:
لهذ اغخمذها في هزه الذساظت غلى اإلاىهج الخاسيخي وهزا لخىليذ خفاثق اإلاذسظخحن الػهليت
والخجشيبيت ،لٍي يدعجى لىا ججاوصها مؼ اإلاؽشوع الٍاهىي .بلاقت بلى اإلاىهج الىهذر الخدليلي ،الزر يهىم غلى
حمؼ اإلاػلىماث وجدليلها ونشاءتها نشاءة ههذيت ابعديمىلىحيت ،مً ؤحل بدساى الؿامن مً ألاقٍاس وبظهاس
الخىانن الزر جدخىيه .ومىشم اظخخالؿ الىخاثج.
أوال :املشروع الهقدي الكانطي
يػخبر ًاهي ؤوُ قيلعىف ؤظغ إلاؽشوع مجهجي ههذر قلعكي حذيذ وقشيذ مً هىغه ناثم غلى مػىياث
وخهاثو الهامىط الكلعكي  .خيث اظخخذم ًاهي الىهذ مً ؤحل جمديق ألاقٍاس والخذنيو قحها مً خالُ
اإلاالخظت والاوالع الؽامل غلى ًل حىاهبها ،ويبذو ؤن ًاهي ًان مذقىغا لىهذ الظشوف الخاسيخيت التي جمش بها
ؤوسوبا في حميؼ اإلاياديً مجها العياظت والاحخماغيت ...ونذ ججعذ مؽشوغهالىهذر في يخبه الشثيعيت" :ههذ
الػهل اإلادن" ،و"ههذ الػهل الػملي" ،و"ههذ ملٌت الحٌم" (غىالت ،2012 ،ـكدت  .)243وؼشح في يخاب
"ههذ الػهل اإلادن" ؤن الاهخهاد غمليت جدهيو ألظغ وخذود اإلاػشقت البؽشيت ،وهى امخذاد لهذسة الػهل
البؽشر غلى الخػامل مؼ اإلايخاقحزيها.
 .1نقد العقل وطبيعة املعرفة
لهذ ًان غفش" ًاهي " غفشا مجيذا ،اصدهشث قيه اإلاػاسف وآلاداب وغاػ قيه سحاُ مشمىنىن هابهىن
مشل "هاسدس"و"حاًىبي" و"حىجه" و"ؼيلش" .ونذ ؤلم ًاهي بمجمل الشهاقت ألاإلااهيت في غفشه وواـل جإمالجه
بصحبت زالزت مً اإلاكٌشيً مً ؾحر ألاإلاان هم :هيىجً وهيىم وسوظى وحميػهم ؤزشوا قيه ؤبلـ جإزحر ،قال ؾشابت
ؤن جفبذ خىىاث "هيىجً" و"هيىم" و" سوظى" مادة للخإمل وؤداة للبدث اإلايخاقحزيهي (ؤمحن ،1989 ،ـكدت
.)276
ًان ًاهي رو هضغت غهليت جامت ،ولهزا ؤخب الػلىم الذنيهت ،ؤغجي الشيالياث والػلىم الىبيػيت
الهاثمت غلى الخجشبت واإلاالخظت مشل الكحزياء والكلَ ووؽإة الٍىن ،لٌىه اجخز مجها ههىت اهىالم لخٍىيً هظشة
ؼاملت في الٍىن ؤر هظشة قلعكيت جيخظم اإلاػشقت البؽشيت بػامت.
لزلَ سؤي ًاهي في ظىت  1770ؤهه البذ مً الكدق غً الػهل اإلادن ،لبحن وبيػت اإلاػشقت الىظشيت
واإلاػشقت الػلميت مً خيث هي غهليت قهي ،قإيب غلى هزا الكدق ولم يكشؽ مىه بال في ظىت  1781خيىما
ؤـذس يخابه الشثيس ي «ههذ الػهل اإلادن» ومػجى ههذ الػهل ،هى الكدق غً نذسة الػهل بىحه غام قيما
يخػلو بٍل اإلاػاسف التي يىمذ بلى جدفيلها معخهال غً ًل ججشبت  ،والػهل اإلادن هى الػهل وهى يكٌش ؾحر
معخػحن بالخجشبت ،قٍلمت "مدن" يهفذ بها :اإلادن مً الخجشبت واإلاالخظت ؤر الخالي مً ًلخحهما ،بمػجى
الػهل الزر يػخمذ غلى راجه قهي دون الاظخػاهت بالخجشبت واإلاالخظت .قىهذ الػهل اإلادن هى الكدق غً
هظام ألاظغ الهبليت ومهخمياث الػلم العابهت التي بكملها جخم اإلاػشقت الػلميت ،واإلاىهج الزر يعخخذمه
الػهل في ههذه لىكعه هى اإلاىهج اإلاخػالي الزر بمىحبه يدبحن ما في الػهل اإلادن مً ؼٍىى ونىاهحن .واإلاخػالي
هى اإلاخػلو بؽشوه بمٍان الخجشبت وبهيمت ما ،هى نبلي باليعبت غلى الخجشبت ومىلىغاتها ،واإلاخػالي هى العابو
غلى الخجشبت ولٌىه داخل هىام الػهل .والكلعكت اإلاخػاليت هي غلم بمٍان اإلاػشقت الترييبيت الهبليت بهما ال
ويمًٌ ؤيما جدذيذ الكلعكت
جبدث في اإلاىلىغاث بل في ألاـىُ التي غجها جيؽإ اإلاػشقت نبليا وخذودها.
اإلاخػاليت بالىهذ باظدبػاد ًل اإلايخاقحزيها ،1997 ،Lacharité( ...ـكدت )15
يخكشع ههذ الػهل اإلادن بلى:
98

زيات فيصل

_ الاظخىيها الترظىذاليت ؤو الحعاظيت اإلاخػاليت.
_ اإلاىىو الترظىذالي ؤو اإلاىىو اإلاخػالي ويؽمل:
(ؤ) الخدليالث الترظىذاليت ؤو الخدليالث اإلاخػاليت.
(ب) الذيالٌخيَ (اإلاخػالي) الترظىذالي ؤو اإلاخػالي.
_ حػليم اإلاىاهج الترظىذاليت ؤو غلم اإلاىاهج اإلاخػالي.
ؤما الحعاظيت اإلاخػاليت قهي غلم ًل مبادت الحعاظيت الهبليت (ؤر العابهت غلى الخجشبت).
والخدليالث اإلاخػاليت هي الػلم الباخث في غىاـش اإلاػشقت اإلادمت للزهً واإلابادت التي بذونها اليمًٌ
ً
الخكٌحر في ؤر مىلىع ،ؤر هى جدليل إلاجمىع مػشقخىا نبليا بلى غىاـش مػشقت الزهً اإلادمت.
وإلاا ًان الذيالٌخيَ هى مىىو «الظاهش » قةن الذيالٌخيَ اإلاخػالي هى الػلم الباخث في ججاوص الػهل
لحذود الخجشبت ،مً ؤحل جدذيذ اإلاىلىغاث بىحه غام ،بهه قً ظىقعىاجي يٌؽل لىا غً الػالماث
والهىاغذ التي بها هخػشف ظىء اظخػماُ الػهل إلاػايحر الحهيهت وقاثذجه هى جىهحر الزهً .وغلم اإلاىاهج اإلاخػالي
هى غلم جدذيذ الؽشوه الؽٍليت لىظام ًامل للػهل اإلادن.
يػشك ًاهي ههذه الابعديمىلىجي لىظشيت اإلاػشقت في يخابه "ههذ الػهل الخالق" مً خالُ ظااله مارا
يمٌىجي ؤن ؤغشف؟ مداوال بزلَ بيان بمٍان اإلاػشقت مً خالُ وابػها الترييبي الهبلي ،الزر يخىشم لمىيا
إلاعإلت اإلايخاقحزيها وإلاارا قؽلذ في ؤن جٍىن غلما دنيها يما هى الحاُ في الشيالياث والكحزياء.
يخخز جفىس ًاهي للمػشقت وابػا ههذيا ،وهى ههذر ألهه ييخهذ يال مً ألاظاط الهبلي والخجشيبي
للمػشقتً ،ىنهما ال يػبران بال غً دوؾماثيت قلعكيت خيىما ياظغ الىاخذ مجهما للمػشقت في اظخهالُ وهكي
جام لآلخش .لزا قةن بغماُ الىهذ في ظااُ اإلاػشقت ييخهي بجزع وهم ؤلاوالنيت الٍامً في الػهل والخجشبت .ومً زم
يجػل اإلاػشقت ناثمت غلى ههذ الػهل مً حهت ،وههذ الخجشبت مً حهت ؤخشي ،وهى ما يػبر غىه بالهىُ " :جبذؤ
مػشقخىا مؼ الخجشبت ،وال سيب في رلَ البخت ألن نذسها اإلاػشقيت لً حعديهظ بلى الػمل بن لم يخم رلَ مً خالُ
مىلىغاث جفذم خىاظىا قدعبب مً حهت ؤخشي وؽاه الكهم غىذها بلى مهاسهتها وسبىها ؤو قفلها .وبالخالي
بلى جدىيل خام لالهىباغاث الحعيت بلى مػشقت باإلاىلىغاث حعمى الخجشبت .برن ال جخهذم ؤر مػشقت غىذها
صمىيا غلى الخجشبت ،بل مػها جبذؤ حميػا " .بن حػل الخجشبت اإلافذس ألاوُ للمػشقت مً الىاخيت الضماهيت هى ههذ
لمجي لؤلـل الػهلي للمػشقت الزر يذعي وحىد ؤقٍاس قىشيت ظابهت غلى الخجشبت ،لًٌ مػجى الىهذ ال يٌخمل
بال بىهذ ألاـل الخجشيبي يزلَ" .قػلى الشؾم مً ؤن ًل مػاسقىا جبذؤ بالخجشبت قةهه مؼ رلَ ال يىبشو بإمشها
مً الخجشبت ألهه مً الجاثض ؤن جٍىن مػشقخىا الخجشيبيت غيجها مشيبت مما هخلهاه مً الاهىباغاث الحعيت ،ومً
نذسجىا باإلاػشقت (اإلادكضة وخعب الاهىباغاث الحعيت) يفذس جلهاثيا ،ويؽٍل بلاقت ال هكشنها مً اإلاادة ألاوليت
نبل ؤن يٍىن وىُ الخمشن نذ هبهىا وحػلىا ماهشيً في جميحزها مجها"(الٌذيىر ،2020 ،الفكداث .)60-59
مً الىاضح برن ؤن ًاهي ال يهفش اإلاػشقت غلى الخجشبت وخذها بر جفبذ مجشد ؼشه للمػشقت وليعذ
ؤـال لها ،قهيام اإلاػشقت يهخض ي الاظدىاد بلى ؼشه نبلي يمكي غلى اإلاػشقت وابؼ المشوسة ،وبالخالي قةن
اإلاػشقت بمىحب الىهذ جخإظغ غلى ؤـل مضدوج (الػهل  -الخجشبت) يخممً مبادت نبليت بػذيت في آلان هكعه.
بن الخإظيغ الىهذر للمػشقت الهفذ مىه بيان بمٍان نيام اإلاػشقت مً خيث بنها لشوسيت ويهيييت
–
وراث وابؼ يلي ،وهى ما يدىاوله في جفىسه للمػشقت التي جىدل بلى زالر ملٍاث " :الاظخىيها الترظىذاليت
اإلاىىو الترظىذالي – الذيالٌخيَ الترظىذالي"(.الٌذيىر ،2020 ،ـكدت )60
يػشف ًاهي الكلعكت غلى ؤنها "غلم الػالنت بحن ًل اإلاػاسف والؿاياث الجىهشيت للػهل البؽشر" .ؤو
"الحب الزر يمٌىه الٍاثً الػانل للؿاياث الػظمى للػهل البؽشر" (دولىص ،1997 ،ـكدت  .)05وحؽٍل ؾاياث
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الػهل الػظمى مىظىمت الشهاقت وهدً هخػشف في هزه الخػشيكاث ،غلى ـشاع مضدوج :لذ الخجشيبيت ،ولذ
الػهالهيت الذوؾماثيت.
ً
ونذ وحه ًاهي ههذا مضدوحا للػهل باغخباسه آلت اإلاػشقت واإلاػاسف التي اجفلذ به ججشيبيت ًاهذ ؤو
غهليت ،ؤما قيما يخق حاهب ههذ الػهل:
قالػهل هى ملٌت اإلاػشقت الػليا ،هى ملٌت اإلابادت وملٌت اظخيباه الخاؿ مً الػام .وهى ال يدىاوُ
اإلاىلىغاث مباؼشة بل يدىاوُ قهي الزهً وال يخلو الخفىساث مً اإلاىلىغاث بل يهىم قهي بترجيبها
ويػىحها وخذتها .وبىـكه "ملٌت اإلابادت" قةهه يعدبهي مؽٍلت الهيمت التروعدىذهخاليت ؤو الهيمت الٍليت
بمفىلحاث ألاقٍاس الشالر (مفىلح يدىاظب مؼ جفىس ؤقالوىن للمشل اإلاخػاليت الخالفت) .وهي :الىكغ،
والٍىن ،وهللاً(.ليمىقعٍي ،2002 ،ـكدت )53
ؤما الزهً قهى بهخاج الامخشاالث ،ؤو ملٌت جلهاثيت اإلاػشقت وهى ملٌت الخكٌحر في مىلىغاث الػيان
الحس ي (بذور ،1977 ،الفكداث  . )274-273وغلى هزا قٍل مػشقت جبذؤ بالحىاط ؤوال زم جيخهل بلى الزهً،
وجيخهي في الػهل ،زم في لىء رلَ يمؼ ًاهي جكشيهه الحاظم بحن الزهً باغخباسه «ملٌت الهىاغذ» والػهل
باغخباسه «ملٌت اإلابادت» قالػهل ال يشجبي مباؼشة بالخجشبت وال بإر مىلىع ًان ،وبهما يخػلو بالزهً مً ؤحل
ً
ؤن يضودها نبليا بالخفىساث واإلاػاسف اإلاخخلكت ،ومً ؾحر هزا الخميحز جٍىن اإلايخاقحزيها معخديلت غلى
ؤلاوالم(ًاهي ،1967 ،الفكداث .)150-149
وخفاثق الػهل هزه:
_ بهه مىحه هدى ما هى غاُ ،ؤر هدى ما يهؼ خاسج هىام الخجشبت الحعيت.
_ ؤهه ييؽذ الٍليت والؽمىليت.
ً
ُ
_ بن اإلاػشقت التي يذغحها لىكعه هي مػشقت غً وشيو اإلابادت .وؤخحرا إلاا ًان الػهل ال يػجى بال بالزهً
وؤخٍامه قليغ له غالنت مباؼشة بمىلىغاث الػيان الحس ي ،قخفىساث الػهل ال يىاظشها ؤر مىلىع
خس ي(ابشاهيم ،1997 ،الفكداث .)88-87
لهذ سؤي ًاهي ؤن اإلاىنل خياُ ؤو اججاه هظشيت اإلاػشقت ًان مىصغا بحن الخياسيً الشثيعيحن في الكلعكت
الؿشبيت:
ً
 1.1التيار العقلي  :الزر يمؼ الػهل مفذسا لٍل مػشقت باغخباسه ملٌت خاثضة غلى ًل ؼشوه اإلاػشقت ،وهزا
الخياس له حزس غميو في جاسيخ الكٌش الكلعكي يػىد بلى ؤقالوىن زم هظم ؤوشه ًل مً ديٍاسث ومض ى قيه
اظبيىىصا وليبىتز بلى ؤنص ى ؤبػاده اإلايخاقحزيهيت.
 2.1التيار التترربي :الزر اظدشمش يؽىقاث الػلم ،وسؤي ؤن الخجشبت الحعيت ؤظاط ًل مػشقت ؤو ًل الحهاثو
والخفىساث ،ونذ هظم بواسه الكلعكي ًل مً لىى وهيىم.
ومً هاخيت ؤخشي سؤي ًاهي بإن اإلاػشقت الشياليت جخهذم باوشاد ويهحن لهزا حعاءُ :هل يمًٌ
للميخاقحزيها ؤن جفبذ غلما ناثما بىكعه غلى ؤظغ يهيييت ،وؤن جخهذم باظخمشاس يما هى الؽإن في الكحزياء
والكلَ والشيالياث؟
ومً هىا ًان يخاب «ههذ الػهل اإلادن» بدشا في اإلايخاقحزيها ألهه بدث في هظشيت اإلاػشقت وقيه يداوُ
بيان قعاد يال الخياسيً :الجزغت الػهليت والجزغت الخجشيبيت.
قؤلولى :ججاوصث خذود الػهل وواناجه ،قادغذ بمٍان الىـىُ بلى بزباث يياهاث ال يمًٌ بىبػها ؤن
جٍىن مىلىغاث للخجشبت مشل :هللا ،الحشيت ؤلاوعاهيت ،خلىد الىكغ... ،الخ.
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والشاهيت :نفشث بانخفاسها غلى مػىياث الخجشبت الحعيت ولم جذسى وحىد مبادت مخػاليت ،هي
ؤلاواساث التي البذ إلاػىياث الحغ مً الذخىُ قحها ًي جفبذ مذسًاث.
وجدهيها لهزا الهذف اججهذ قلعكخه بلى «جدليل واناث الػهل وبمٍاهاجه بؿيت الىـىُ بلى الهىاغذ
الػاملت التي جمبي ًل غلم وًل ؤخالمً(».اهي ،ؤظغ ميخاقحزيها ألاخالم ،2009 ،ـكدت .)19
وفي خمم ًل هزا ظهش ًاهي هانذا مً حهت ،وظاغيا لترييب غهالهيت حذيذة جمخق ؾلى الخياسيً
اإلازًىسيً ،وجهذم قلعكت غهالهيت ههذيت جشر بهجاصاث الكٌش الكلعكي (بذور ،اإلاىظىغت الكلعكيت،1984 ،
ـكدت .)273
وبةصاء هزا الخػاسك الهاثم في بيىت الكشوك والىخاثج ،ايدؽل ًاهي وحىد ؤخٍام ليعذ ججشيبيت وال
جدليليت ودغاها باظم :ألاخٍام الترييبيت الهبليت ،قهي جشييبيت :ألن مدمىالتها ؾحر مخممىت في مىلىغاتها .وهي
نبليت :ألنها ليعذ معخمذة مً الخجشبت ،قمشال 12=5+7 :هىا خٌم جشييبي ألن  12ؾحر مخممىت في 7و ،5وهىا
خل ًاهي مؽٍلت حذيذة ظهشث له وهي ييل جٍىن ألاخٍام الترييبيت الهبليت ممٌىت؟ وجمشل الحل بإنها جٍىن
ممٌىت برا ؤمًٌ بيان ؤن اإلاػشقت ؤلاوعاهيت حػخمذ غلى جفىساث ليعذ ججشيبيت ألاـل ،وبهما ؤـلها في الزهً
ؤلاوعاويبىجش.
صحيذ ؤن ًل مػشقت جبذؤ بالخجشبت ولًٌ هزا ال يػجي بالمشوسة ؤنها جيؽإ غً الخجشبت ،رلَ ؤن
ّ
الخجشبت جهذم مػىياث مىكشدة مخخلكت مشل ألالىان وألالىاء والليىهت  ...ولًٌ الػهل بما سيب قيه مً
بواساث مؿشوصة في وبيػخه هى الزر يالل بيجها ويشجبها ويدىلها بلى جفىساث إلاىلىغاث .بن الػهل يخلهل
الاهىباغاث الحعيت مىكفلت ال سابي بيجها وال جشجيب لٌىه ما يلبث ؤن يػمل قحها غمله قحرجبها ويىخذها ويشبي
قيما بيجها وبال ظلذ خليىا ؾامما ؾحر مخمحز(ابشاهيم ،1997 ،ـكدت .)93
بن الحل قهذ وحذه ًاهي في الخدىُ الٍىبشهيٍي للميخاقحزيها .بن اإلاػشقت ال جخجه بلى اإلاػشقت .غبر هزه
اإلاشاليت اإلاخػاليت سقؼ ًاهي الػهالهيت والخجشيبيت في ؤلاؼاسة بلى مدىاث اإلاػشقت؛ يهىُ ًاهي " :هٌزا جبذؤ ًل
مػشقت بوعاهيت مؼ اإلاؽاهذة ،مً رلَ جىىلو باإلاكاهيم لخيخهي باألقٍاس"(قشاهض ،2007 ،ـكدت .)137
وسؤي ًاهي ؤن مؽٍلت اإلايخاقحزيها هي مؽٍلت ؤر غلم ،ؤغجي :ييل يمًٌ ؤن جٍىن مبادئها لشوسيت
ًليت مً هاخيت ومً هاخيت ؤخشي جخممً غلما بالىانؼ وجضود الباخث بةمٍان اإلاضيذ مً اإلاػشقت ؤيثر مما يػلم؟
ؤو بفيؿت ؤخشي ييل يمًٌ للميخاقحزيها يػلم ؤن جٍىن؟ وسؤر ًاهي ؤن الجىاب غلى هزا العااُ يٌمً في
ألاخٍام الترييبيت الهبليت.
ومؽٍلت ألاخٍام الترييبيت الهبليت جظهش في زالزت مياديً :في الشيالياث والكحزياء واإلايخاقحزيها ،ومً هىا
اههعم ههذ الػهل اإلادن بدعب هزه اإلاياديً الشالزت بلى:
اُخعاظيت اإلاخػاليت ؤوال :وفي هزا اإلايذان يبحن ؤن الشيالياث جدىاوُ بالمشوسة الضمان واإلاٍان ،وهما
ؼٌالن ؤو ـىسجان ؤوليخان خعيخان لشوسيخان للمػشقت ؤلاوعاهيت(ؤمحن ،1989 ،ـكدت .)72
وزاهيا الخدليالث اإلاخػاليت :وهي الجضء ألاظاس ي في هزا الٌخاب وؤـػب ؤنعامه  ،وزالشا الذيالٌخيَ
اإلاخػالي :وقيه يكدق غً ألاخٍام الترييبيت الهبليت في اإلايخاقحزيها جهىؼ هكعها غً الخجشبت الحعيت إلاداولتها
ججاوصها؛ ولهزا العبب حعجض غً الىـىُ بلى خٌم جشييبي نبلي خهيهي.
واإلاا ًاهذ اإلاػشقت الاخخباسيت معخمذة مً الخجشبت قةنها جكخهش بلى المشوسة والٍليت ،وغليه قال جٌخكي
ؤنها ؤظاظا للػلىم ،ولزلَ ًان لضاما غلى ًاهي ؤن يبدث غً وظيلت ما لٍي يخلؼ غلى هزه اإلاػشقت الاخخباسيت
المشوسة والٍليت ،ورلَ بشدهما بلى ملٌت اإلاػشقت الهبليت غىذها ،قيجػل نمايا الػلم حعدىذ بلى مبادت
جشييبيت ونبليت في آن واخذ .ونذ وحذ ًاهي ؤن الػلم الىبيعي يػخمذ ويعلم بصحت الهمايا الشياليت وبهاهىن
خكظ اإلاادة وبمبذؤ العببيت الػام وبمبذؤ الخكاغل بحن ؤحضاء اإلاادة.
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لهذ ًاهذ هزه اإلابادت لشوسيت لىحىد الػلم بالزاث ولًٌ لم يًٌ جكعحرها بىاظىت الخجشبت ألن
الخجشبت ال جكيذها بما هى لشوسر ويلي .ولزلَ ًان غلى ًاهي ؤن يكعش هزه الػىاـش الهبليت واإلابادت
ألاظاظيت للمػشقت الػلميت وهزا ما يدىاوله ًاهي في ؤلادساى الحس ي الترط ثهذالي في ههذ الػهل الخالق
قيعإُ؛ ييل يمًٌ ؤن جٍىن الهمايا الترييبيت الهبليت ممٌىت في الشيالياث؟ وييل يمًٌ ؤن جٍىن الهمايا
الترييبيت الهبليت ممٌىت في الػلم الىبيعي؟ (بذور ،اإلاىظىغت الكلعكيت ،1984 ،ـكدت .)274
جخمحز نمايا الػلىم الشياليت والىبيػيت بالمشوسة والهبليت اللخحن ال يمًٌ ؤن حعخمذ مً الخجشبت،
ولزلَ قالبذ ؤن جشجذا بلى الترييب الػام إلالٌت اإلاػشقت الهبليت غىذها ألهه برا ًاهذ الهميت معخمذة مً
الخجشبت قال يمًٌ ؤن جٍىن نبليت ألنها جكخهش بلى المشوسة والٍليت ،وبرا ًاهذ لشوسيت وًليت قال يمًٌ ؤن جٍىن
اخخباسيت ،وغليه برا ؤسدها ؤن هدفل غلى نمايا جشييبيت ونبليت في آن واخذ قةهه ييبغي ؤن هشبي هزه الهمايا
ً
باإلدساى غلى هدى ما بديث جخممً غىفشا بدساييا وآخش نبليا في ونذ واخذ.
ونذ سؤي ًاهي ؤن رلَ يخم بىاظىت الؽشوه الػامت لئلدساى وهي :اإلاٍان  spaceوالضمان  timeألن ًل
ما يذسى في اإلاٍان ؤو الضمان ييبغي ؤن يٍىن مىابها إلابادت مػيىت ،وهزه اإلابادت هي الؽشوه المشوسيت
للخجشبت ،قهي نبليت قمشال ًل ما جذسيه الحىاط يذسى في اإلاٍان ؤلانليذر ،ولزلَ قةن بذيهياث وهظشياث
الهىذظت ؤلانليذيت ييبغي ؤن جفذم غلى ًل مىاد الخجشبت الخاسحيت ويزلَ بن ًل ما هخخبره يٍىن في الضمان،
وبن ًل ما يٍىن في الضمان له ظبب وغليه قمبذؤ العببيت ييبغي ؤن يفذم غلى ًل مىاد الخجشبت الخاسحيت
والذاخليت غلى خذ ظىاء.
وهٌزا جٍىن هزه اإلابادت جشييبيت  syntheticمً حهت ألنها مشجبىت بالخجشبت ونبليت  aprioriمً حهت
ؤخشي ،ألنها ؼشوه لشوسيت وًليت للخجشبت البؽشيت ،قالضمان واإلاٍان هما الفىسجان الخالفخان للحعاظيت،
وهما اإلابادت ألاظاظيت للمػشقت الهبليت(بذور ،اإلاىظىغت الكلعكيت ،1984 ،الفكداث .)275-274
 .2التحليالت املتعالية:
الخدليالتهيخهعيمٍلمػشقخىاالهبليتبلىالػىاـشالخيدخإلكمجهااإلاػشقتاإلادمتللزهىىقحهزااإلاجاليجباالهدباهةلى
الىهاوالخاليت:
 ؤهخٍىهالخفىساجخفىساجمدمتوليعدخجشيبيت. ؤهخيخميالبلىالحذظىالحعاظيتبئللىالكٌشوالزهً. ؤهخٍىهالخفىساجإوليتمخمايضةجماماغىالخفىساجاإلاؽخهتؤومىخلٍاإلاالكتمجها. ؤهخٍىهلىختهاًاملتوؤهدؽخملػلىٍلميذاهالزهىاإلادن.والبدشكحهزايىهعمةلىبابحن:
 جدلياللخفىساث. جدليالإلابادت.ويهفذمىخدلياللخفىساجخهعيمهذسةالػهللخػشقةمٍاهالخفىساجالهبليت،ورلٌبػمليتغمادهاالبدشػجهاقيالز
هىىخذه،ويإنهمىوىميالدهاوجدليالالظخػماالإلادمللزهىبىحهػام (بذور ،اإلاىظىغت الكلعكيت ،1984 ،ـكدت
.)276
ولى ـشقىا الىظش غً مممىن الحٌم بىحه غام وهظشها قهي في ؼٍل الزهً قعىجذ ؤن وظيكت الكٌش
في هزا الحٌم يمًٌ ؤن جشحؼ بلى ؤسبػت ؤنعام وًل واخذ مجها يخإلل مً زالر لحظاث غلى الىدى الخالي:
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الجدول  :1جدول ألاحكام
1

2

3

4

انكى

انكٍف

اإلظبفخ

انجهخ

كهً

يىجت

حًهً

احزًبنً

جصئً

سبنت

شسغً

رقسٌسي

يفسد

ال يحدود

شسغً

ظسوزي

املصدر :غبذ الشخمان بذور.276 ،1984 ،
هزا الجذوُ يعدىكز ًل ألاخٍام التي يعخىيؼ الكهم ؤن يفذسها غلى ألاؼياء ،قةن ًل هىع مً هزه
ألاخٍام يىىىر غلى مهىلت نبليت يخم بىاظىتها جشييب غىاـش الحٌم.
ولزلَ قمً حذوُ ألاخٍام وعخىيؼ ؤن وعخخلق حذوال لٍل اإلاكاهيم الخالفت للكهم ؤو (اإلاهىالث)
التي يمًٌ جىبيهها غلى ألاحعام:
الجدول  :2جدول املقوالت
1

2

3

4

انكى

انكٍف

اإلظبفخ

انجهخ

انىحدح

انىاقع

انجىهسوانعسض

اإليكبٌ

انكثسح

انسهت

انعهخ وانًعهىل

انىجىد

انشًىل

انزحدٌد

انزجبدل

انعسوزح

املصدر :غبذ الشخمان بذور.276 ،1984 ،
وبىاظىت هزه اإلاهىالث وخذها يعخىيؼ الزهً (الكهم) ؤن يذسى الحذوط اإلاخػذدة ،التي حعخلمها
الحعاظيت غىذها مشجبت في اإلاٍان والضمان غلى ؤنها ؤحعام ،وخحن يمؼ الكهم الحذوط جدذ مهىلت واخذة ؤو
ؤيثر يالل مجها ؤحعاما وغىذثز يػشقها .قاالظخػاهت باإلاهىالث يهىم الكهم بترييب وجىخيذ ادساًاث الخجشبت
الحعيت التي هذسيها جدذ ـىس اإلاٍان والضمان ويدىلها مً ًىنها ظيال مً ؤلاخعاظاث بلى غالم مىخظم
مػهىُ مً ألاحعام اإلاترابىت(بذور ،اإلاىظىغت الكلعكيت ،1984 ،ـكدت .)276
ييل يبرهً ًاهي غلى اإلاهىالث؟
 قاالظخيباه اإلايخاقحزيهي للمهىالث يهشس ؤن هزه الخفىساث ليعذ معخمذة مً الخجشبت وال مًالزهً اإلاىىهي ،بل مفذسها الهبلي.
ولٍي جىىبو اإلاهىالث غلى الظىاهش البذ مً وظيي هى الخياُ ؤو ملٌت اإلاخيلت قيهىُ بن اإلاخيلت هي
الىاظىت بحن الحعاظيت والكهم ،ألنها مً حهت خعيت مادا م ث الفىس التي جمذها بها هي في اإلاٍان والضمان
داثما .ومً حهت ؤخشي جلهاثيت وببذاغيت ،ؤغجي ؤنها حعخىيؼ بىشيهت ؤوليت مىابهت للمهىالث ؤن جبذع سظىما
جخىيىيت  schémesؤو سمىص يمًٌ ؤن جيخظم جدتها الحذوط الحعيت .ويمشب ًاهي مشاُ لزلَ قيهىُ بهىا ال
وعخىيؼ ؤن هكٌش في الذاثشة دون ؤن هشظمها في ؤرهاهىا يما ؤهىا ال وعخىيؼ ؤن هكٌش في الٌم دون ؤن هخفىسه
ً
ً
باغخباسه غذدا ،ومػجى هزا ؤن اإلاخيلت جكشك غلى الحذط (ؤو الػيان) الحس ي غمال ؤوليا هى غباسة غً غمليت
جىظيم ؤو جإليل سمضر (حؽبيهي) يٍىن بمشابت جمهيذ للخإليل الزهجي الزر ظخدههه اإلاهىالث (صيشيا،1987 ،
ـكدت .)14
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ثانيا :الديالكتيك املتعالي:
وقيه يكدق غً ألاخٍام الترييبيت الهبليت في اإلايخاقحزيها .لهذ سؤي ؤن الىلؼ ها هىا هى غلى غٌغ ما
هى في الشيالياث والكحزياء .رلَ ؤن اإلايخاقحزيها جهىؼ هكعها غً الخجشبت الحعيت بمداولتها ججاوصها ولهزا
العبب حعجض غً الىـىُ بلى خٌم جشييبي نبلي خهيهي.
الذيالٌخيَ اإلاخػالي اخخبر حميؼ الاظخذالالث التي هداوُ بها ؤن هشبذ مىلىغيت ؤقٍاس الػهل هزه،
وقدفها واخذا واخذا ،وؤرابتها واخذا واخذا ،قإباهذ ؤن اظىادها هزه ألاقٍاس بلى اإلاىحىداث وهم مدن.
لًٌ هزه الىديجت العلبيت التي جهخفش غلحها ؤخياها هديجت ههذ الػهل الخالق هل هي بالكػل ما يؽخو
مىه؟ يال بن غمل ًاهي ايجابي ؤيما ويجمل ؤن هدىاوُ هزه الىهىت بش يء مً الايماح (بىجشو ،1972 ،ـكدت
.)277
 .1نقائض العقل املحض:
الىهيمت  antinomyصوج مً الهمايا يبذو بىلىح ؤن ألاولى جىانن الشاهيت ولًٌ يمًٌ جهذيم بشهان
صحيذ مدٌم مً الىاخيت الفىسيت غلى ًلحهما؛ يعمي ًاهي بخذي الهميخحن « مىلىغا »  thesisوالهميت
اإلاخىانمت مػها « ههين الهميت»  antithesisوإلاا ًان اإلاىىو يهخض ي ؤن الهميخحن اإلاخىانمخحن ال جفذنان
مػا وال جٌزبان ،قةن الػهل يهؼ في ـشاع مؼ هكعه خحن يشي ؤن مً اإلامًٌ ؤن ههذم بشهاها صحيدا مً
الىاخيت اإلاىىهيت غلى اإلاىلىع وههيمه في ونذ واخذ ،رلَ ؤن اإلاىنل هى ما يعميه ًاهي « ههيمت الػهل
الخالق» ويفىل ًاهي ههاثن الػهل الخالق في ؤسبػت هزيشها:
 1.1النقيضة ألاولى :النهاية والالنهاية.
اإلاىلىع
للػالم بذايت في الضمان وخذ في اإلاٍان.
ألهه لى لم يًٌ للػالم بذايت في الضمان قالبذ مً ؤلانشاس بإن اللحظت الحالشة نذ ظبهتها ظلعلت ال
مخىاهيت مً الظىاهش نذ جمذ آلان .لًٌ مً الخىانن ؤن جيخهي ظلعلت ال مخىاهيت في لحظت مػلىمت.
ويزلَ برا ًان اإلاٍان ال مخىاهيا قةهه إلاا ًان اإلاٍان ليغ بال الترييب اإلاخخالي ألحضاثه قالبذ مً صمان
ال مخىاه إلهجاص هزا الترييب ،وخييئز ههؼ مً حذيذ في هكغ الفػىبت التي لهيىاها باليعبت بلى الضمان
الالمخىاهي.
ههين اإلاىلىع:
ليغ للػالم بذايت في الضمان وال خذ في اإلاٍان ،بهه ال مخىاه في الضمان وفي اإلاٍان غلى العىاء.
خاو نبل ظهىسه؛ لًٌ في الضمان الخاور
ألهىا لى ظلمىا بإهه ًان للػالم بذايت ،قالبذ مً الدعليم بضمان ٍ
ال يمًٌ ؤن يىلذ يء ألهه ال حضء مً هزا الضمان يدخىر_ ؤولى مً ؾحره_ غلى ظبب يػحن وحىده .وفي الػالم
ؤؼياء جبذؤ ،لًٌ الػالم هكعه ال يمًٌ ؤن جٍىن له بذايت.
خاو ،ؤغجي بػذم مدن ،ألن اإلاٍان
وباإلاشل ،قةن غاإلاا مخىاهيا في اإلاٍان ظيٍىن مدذودا بمٍان ٍ
ً
(ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن،
خاسج الظىاهش ليغ بش يء .بن في اإلاٍان خذودا ،لًٌ اإلاٍان هكعه ال مدذود
 ،1988ـكدت .)227
 2.1النقيضة الثانية :البساطة والتركيب
اإلاىلىع:
ًل حىهش مشيب هى مشيب مً ؤحضاء بعيىت وال يىحذ يء ليغ بعيىا ؤو مشيبا مً ؤحضاء بعيىت.
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رلَ ألن الترييب مػىاه غالنت غشليت
وغشك يىشؤ غلى الجىاهش التي يمٌجها ؤن جبهى برا قفلىاها .ولهزا يمٌىىا برن ؤن ههض ي -في الزهً -
غلى ًل جشييب .قلىكترك آلان ؤن الجىاهش اإلاشيبت ليعذ مالكت مً ؤحضاء بعيىت ،ورلَ بإن ههض ي -في
الزهً -غلى ًل جشييب ،قهىالَ لً
ً
ُ
يبهى يء قالجىهش اإلاشيب يضوُ برن برا لم وعلم بإن الترييب اإلاىحىد قيه خذا وؤهه مالل مً ؤحضاء
بعيىت وإلاا ًان ًل ما ليغ بعيىا قهى مشيب قيجب الدعليم بإن ًل يء في الىبيػت بما بعيي ؤو مشيب
مً وظاثي.
ههين اإلاىلىع:
ال مشيب هى مالل مً ؤحضاء بعيىت ،وال يىحذ يء بعيي في الػالم.
ًل حىهش يىحذ بالمشوسة في اإلاٍان ،ويزلَ ًل حضء مً ؤحضاثه ،وهزه ألاحضاء نابلت
للهعمت بالمشوسة مشل اإلاٍان الزر حؽؿله ،قهي برن ليعذ بعيىت.
ؤما ؤن همحز مؼ ليبىتز بحن الىهىت الكحزياثيت والىهىت الشياليت التي ليعذ بال خذ اإلاٍان قهزا جدليل
يبحن الىهذ غذم حذواه ألن الىهىت الكحزياثيت برا ًاهذ وانػيت خهيهيت قيجب ؤن جخمؼ ؼإنها ؼإن ًل
(ًاهي ،ههذ الػهل
خهيهت نابلت لئلدساى للؽشه اإلاؽترى بحن ًل الظىاهش وهى ؤن جذسى في غيان اإلاٍان
اإلادن ،1988 ،ـكدت .)231
 3.1النقيضة الثالثة :الحرية والجبرية
اإلاىلىع:
الػليت اإلاىابهت لهىاهحن الىبيػت ليعذ الىخيذة التي يمًٌ ؤن حؽخو مجها ظىاهش الػالم والبذ مً
الدعليم بػليت خشة مً ؤحل جكعحرها.
لىكشك ؤن ًل ما في الػالم يدذر وقها لهىاهحن لشوسيت قةهه ييخج غً هزا الظاهشة التي ال يمًٌ ؤن
حػذ مػيىت حػيىا جاما ألن ؼشوها العابو يكترك ؼشه ؤظبو وهٌزا بلى ؾحر نهايت قال هفل برن بلى حػحن جام
يهخميه الهاهىن الىبيعي والبذ برن مً ؤحل اهىبام هزا الهاهىن ؤن جٍىن ظلعلت الػلل الخامت مىتهيت وؤن
يبذؤ بػلت ليعذ في خاحت بلى ؤر حػحن ؤر غلت خشة.
ههين اإلاىلىع:
ال خشيت وًل ما يدذر في الػالم قهي وقها لهىاهحن وبيػيت.
لىكشك ؤن زم غليت خشة نادسة غلى ؤن جبذؤ بىكعها ظلعلت مً ألاقػاُ اإلاؽخهت ،بهىا بهزا هذخل غذم
ؤلاخٍام في الىبيػت وهدىم وخذة الخجشبت التي جهخض ي ؤن جترابي ًل الظىاهش قيما بيجها دون ؤيت سؿشة بػالنت
اإلاهذماث والخىالي قيجب برن الانخفاس غلى المشوسة
اهىبام هزا الهاهىن ؤن جٍىن ظلعلت الػلل الخامت مىتهيت وؤن يبذؤ بػلت ليعذ في خاحت بلى ؤر حػحن
ؤر غلت خشة(ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،ـكدت .)237
 4.1النقيضة الرابعة :الكائن الضرورر
اإلاىلىع:
يىحذ في الػالم مىحىد واحب الىحىد هى بما حضء مىه ؤو غلت له.
لى لم يًٌ في الػالم يء لشوسر ؤبذا إلاا ؤمًٌ جكعحر الخؿيحر هكعه ،ألن ًل حؿحر هى الىاجج المشوسر
لبػن الؽشوه ويكترك برن ظلعلت ًاملت مً الؽشوه ختى الالمؽشوه اإلاىلو الزر هى وخذه المشوسر
(الىاحب) وهزا اإلاىحىد المشوسر (الىاحب اإلاىحىد) يجب برن ؤن يٍىن في الػالم ،وبال لى يعخىيؼ ؤن يػحن
اإلامًٌ الزر ال مػجى له بال باليعبت بليه.
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ههين اإلاىلىع:
ال يىحذ مىحىد واحب الىحىد ال في الػالم وال خاسج الػالم ،يٍىن غلت لهزا الػالم.
لى ًان في الػالم مىحىد واحب الىحىد هى حضء مىه قةهه ظيٌعش ظلعلت الظىاهش اإلادٌمت الخػحن ولى
ًاهذ العلعلت ًلها هي الىاحب الىحىد ،قال يمًٌ ؤن هخفىس ؤن مجمىغا مً ألاحضاء اإلامٌىت هى واحب
(لشوسر)  ،ولى ًان الىاحب الىحىد خاسج الػالم قةهه متى بذؤ هزا اإلاىحىد في الكػل قةهه يهبل في راجه بذايت،
قهى برن في الضمان في الػالم وهزا يماد الكشك(ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،ـكدت .)239
 .2حل املتناقضات:
نذ يبذو لىا _ ألوُ وهلت_ ؤن ههاثن الػهل الىظشر ليعذ ظىي مجش يلهى بها الػهل البؽشر ،ولًٌ
ًاهي يػلم جمام الػلم بإن وساء هزه «الفيؿالجامذة» بهما جٌمً حميؼ بؼٍاالث اإلايخاقحزيها بما قحها مً
خىىسة ،وحذيت ،وؤهميت ،واإلاهم ؤن ًاهي لم يترى هزه اإلاخىانماث دون ؼشح ؤو جىليذ ،بل هى نذ خاوُ ؤن
يعلي غلحها الٌشحر مً ألالىاء الىهذيت الهامت .والخظ ًاهي (ؤوُ ما الخظ) ؤن الىهاثن ؤنشب بلى مىنل
الكلعكت الخجشيبيت الخالفت ،في خحن ؤن الهمايا جىىىر غلى نيمت غمليت ألنها جبرهً غلى صحت ألاقٍاس
ألاظاظيت لؤلخالم والذيً ،يكٌشة الىكغ ،وقٌشة ألالىهيت .هجذ ؤن الىهاثن ال جدخىر غلى ؤيت قاثذة غمليت
مادامذ ألاخالم ال حعخىيؼ ؤن جٌعب ؼيئامً الخجشبت ؤو الػلم .هزا ال يػجي ؤن الهمايا ال جىىىر غلى ؤيت
هظشيت ،قةن الػهل البؽشر يميل بلى الخىنل في ظلعلت الؽشوه خيث يفل بلى الالمؽشوه الزر يشيً بليه
ويػخبره دغامت لٍل ما غذاه.
بيذ ؤن ًاهي يػىد قيهشس ؤهه وبن ًان الكالظكت الهاثلىن بالىهاثن هم ؤنشب بلى قهم وبيػت
الخجشبت ؤلاوعاهيت وخذود الػهل البؽشر ،ومً الكالظكت الهاثلحن الهمايا بال ؤن ؤصحاب الجزغت الخجشيبيت
ؤهكعهم اهدشقىا غً مجاُ اإلاػشقت الٍامىت في هىام الظىاهش ،قإـذسوا ؤخٍاما هي بىبيػتها خاسحت غً هىام
الخجشبت ،ومً زم قهذ ؤـبدىا هم آلاخشون قالظكت اغخهاديحن يهشون بما ال يػلمىن .ومً هىا قةن ًاهي نذ
دغا بلى سقن مىنل ؤبيهىس (صغيم الخجشيبيحن) وؤقالوىن (صغيم الاغخهاديحن) غلى ؤظاط ؤن يالهما نذ ؤيذ
ؤيثر مما يػلم (ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،الفكداث  .)239-238ولًٌ هل يٍىن مػجى هزا ؤن ًاهي
نذ اهخهى -في خاجمت اإلاىاف -بلى الهىُ بجزغت ؼٌيت جشقن الػلم وجٌزب ؼهادة الػهل؟ وبػباسة ؤصح هل
يٍىن في جىانن ألاقٍاس ما يذغىها بلى اغخىام مىنل بحرون ،بديث يٍىن «الاسجياب» هى الٍلمت ألاخحرة للكلعكت
الىهذيت؟
ّ
يبذو لىا ؤن ًاهي نذ ؤحاب غلى هزا الدعائُ بحابت واضحت ـشيدت خيىما بحن لىا ؤن ههاثن الػهل
الخالق ليعذ نهاثيت خاظمت ،وؤهه البذ للكيلعىف مً ؤن يػمذ بلى خلها بىحه ما مً الىحىه .قالكلعكت
الىهذيت ال جامً بإن الػهل غابث بل هي جايذ ؤن ًل ما هىالَ هى ؤن زمت «غذم جىاظب» بحن الكهم والػهل،
وال سيب ؤن الكهم مدو خحن يلتزم خذود الخجشبت وخحن يإبى ؤن يخجاوص داثشة الحذط الحس ي ،ولًٌ الػهل
ّهضاع بىبيػخه هدى جٌملت ظلعلت الؽشوه ألهه يترظم هىغا آخش مً الىحىد ؾحر الىحىد الحس ي (الزر ال يػشف
«قٌشة» مداوال ججاوص الػالم اإلادعىط هدى
ظىاه الكهم) قال ؾشو ؤن هشاه يديل مجمىع الؽشوه بلى
ّ
«الػاإلااإلاػهىُ» .وال ظبيل بلى جخليق الػهل مً ؤوهام غلم الٍىن الىظشر ،اللهم بال بإن هبحن له ؤن ظاثش
ألاقٍاس التي يدؽبث بها بهما هي مً خلو الكٌش البؽشر هكعه ،دون ؤن يٍىن لها مهابل وانعي في الىبيػت
«الحهيهت اإلاػهىلت» ؤو «الش يء في راجه» .ويمشب ًاهي مشاُ لزلَ بالخىانمحن ألاوُ والشاوي -وحعميان
بالخىانمحن الشياليحن -قيهىُ بهه البذ مً سقن الهميت ألاولى وههيمها ،والهميت الشاهيت وههيمها ألن ًل
مجهما جىظش بلى الػالم واإلاادة غلى ؤنهما ؼيئان ناثمان في راتهما ال غلى ؤنهما مجشد مجاميؼ مً الظىاهش .في
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خحن ؤن يال مً الػالم واإلاادة ليعا بال مجشد «قٌشة» ال يء في راجه .والىانؼ ؤن الػالم ال يمًٌ ؤن يٍىن
مىلىغا ألر غيان خس ي ما دامذ خذوظىا مخىاليت في الضمان ،وبالخالي غاحضة غً اظديػاب حملت الػالم
باغخباسه ؼيئا في راجه(ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،ـكدت . )237
ويزلَ الحاُ باليعبت بلى قٌشة «البعيي» قةن هزه الكٌشة ليعذ مىلىغا ألر خذط مً الحذوط،
ما دام البعيي ال يبذو لىا بال في مٍان نابل للهعمت .وبرن قليغ في وظػىا ؤن ههىُ غً الػالم باغخباسه ؼيئا
في راجه ،ال ألهه مخىاه ؤو ال مخىاه وال ألهه مشيب مً ؤحضاء بعيىت ؤو نابل للهعمت ما بلى النهايت.
وؤما قيما يخػلو بالخىانمحن الشالث والشابؼ (ويعيمهما ًاهي الخىانمحن الذيىاميٌيحن) ،قةهه مً
اإلامًٌ ؤن جٍىن الهميخان وههيمخاهما ـادنت حميػها غلى العىاء ،ولًٌ بؽشه ؤن هكهم الهميخحن مً
وحهت هظش ألاؼياء في راتها وههيمخحهما مً وحهت هظش الظىاهش ،ومػجى هزا ؤهىا وعخىيؼ ؤن وعلم وحىد غليت
خشة لخكعحر الظىاهش ،ومىحىد لشوسر يخػلو به الػالم اإلادعىط ،ولًٌ غلى ؼشه ؤن هىظش بلى ظلعلت
الػلل والى مجمىع الظىاهش الحادزت مً وحهت هظش الػالم اإلاػهىُ ؤو غالم «الش يء في راجه».
اإلاىلىغاث لها قاثذة غمليت ونذ ناُ بها في الؿالب اإلايخاقحزيهيىن الذوحماجيهيىن ،بر هي جخفل
بأسائهم في الىكغ ،والحشيت ،وبزباث هللا ،ؤما ههاثن اإلاىلىغاث قلها قاثذة هظشيت خفىـا ومحزتها ؤنها جبهي
الػهل في ميذان الخجشبت ،ومً هىا ناُ بها الخجشيبيىن لًٌ ليعذ لها قاثذة غمليت.
يهىُ ًاهي غً مضايا اإلاىلىغاث  thèsesباليعبت بلى ؤصحاب الجزغت الذوحماجيهيت هي:
 هىاى قاثذة غمليت يععى بلحها وىاغيت ًل بوعان غانل يكهم مفلحخه الحهيهيت .قةن يٍىن للػالمبذايت ،وؤن جٍىن راحي اإلاكٌشة مً وبيػت بعيىت ومً زم ؾحر قاظذة (خالذة) ،وؤنها في الىنذ هكعه خشة في
ؤقػالها ؤلاساديت وقىم نعش الىبيػت ،وؤن الىظام الٌلي لؤلؼياء التي جالل الػالم معخمذ مً مىحىد ؤوُ
يعخمذ مىه ًل يء وخذجه واسجباوه مً احل ؾاياث(ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،ـكدت . )245
 زم ؤيما قاثذة هظشيت للػهل ،رلَ ؤن باإلنشاس باألقٍاس اإلاخػاليت وباظخخذامها غلى هزا الىدى قةهىاوعخىيؼ ؤن هديي بخاوت جامت ونبليت بالعلعلت الخامت للؽشوه ،وؤن هذسى اؼخهام اإلاؽشوه ألهىا هبذؤ مً
الالمؽشوه ؛ وهزا ؤمش ال حعمذ به ههاثن اإلاىلىغاث ،ومً معاوئها ؤنها ال حعخىيؼ ؤلاحابت غً العااُ
الخاؿ بؽشوه جشييباتها ،ؤلاحابت التي حػكيىا مً الاظخمشاس في الدعائُ بلى ؾحر نهايت ،قةهه بدعب الىهيمت
 antithésiseيجب ؤن هفػذ مً بذايت مػلىمت بلى ؤخشي ؤغلى مجها وًل حضء يهىد بلى حضء ؤـؿش مىه ،وًل
خادر له غلت هي خادر آخش قىنه ،وؼشوه الىحىد بىحه غام حعدىذ داثما ومً حذيذ غلى ؼشوه ؤخشي
ً
دون ؤن جىحذ ؤبذا في يء مىحىد بزاجه ،بىـكه اإلاىحىد ألاوُ ظىذا ال مؽشووا (ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن،
 ،1988ـكدت .)246
 زم محزة هي الؽػبيت وهي ليعذ ؤنل مضاياه .رلَ ؤن ؤلادساى الػام ال يجذ ؤر ـػىبت في قٌشة بذايتؾحر مؽشووت لٍل جشييب ،ألهه ؤيثر اغخيادا غلى الجزوُ بلى الىخاثج مىه غلى الفػىد بلى اإلابادت ،وجفىساث
اإلاىحىد ألاوُ جبذو له ميعىسة وجضوده في هكغ الىنذ بىهىت زابخت يشبي قحها الخيي الزر يهىد خىىاجه،
بيىما غلى الػٌغ لى ؤهه جفاغذ داثما مً اإلاؽشوه بلى الؽشه قعخٍىن بخذي نذميه في الهىاء ،ولً
ً
يعخىيؼ ؤبذا ؤن يؽػش باالسجياح.
وباليعبت بلى ؤصحاب الجزغت الخجشيبيت في جدذيذ ألاقٍاس الٍىظمىلىحيت ؤو مً حاهب ههيمت اإلاىلىع قةهه:
ؤوال :لً يجذ ؤيت قاثذة غمليت هاججت غً مبادت مدمت للػهل ،مشل جلَ التي جىىىر غلحها ألاخالم والذيً.
والخجشيبيت يبذو -غلى الػٌغ -بنها حعلب ألاخالم والذيً ًل نىة وًل جإزحر .رلَ ؤهه برا لم يىحذ مىحىد ؤوُ
مخمحز مً الػالم ،وبرا لم جًٌ للػالم بذايت ،وبالخالي برا لم يًٌ له خالو ،وبرا ًاهذ بسادجىا ؾحر خشة وبرا ًاهذ
الىكغ نابلت لالههعام وقاظذة مشل اإلاادة ،قةن ألاقٍاس ألاخالنيت ومبادئها جكهذ ًل نيمت وججهاس مؼ ألاقٍاس
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اإلاخػاليت التي جالل بظىادها الىظشيت ،وفي مهابل رلَ قةن الخجشيبيت جهذم لالهخمام الىظشر للػهل مضايا
ؼذيذة ؤلاؾشاء جخجاوص يشحرا جلَ اإلاضايا التي يمًٌ ؤن يػذ بها الػالم الذوحماجيهي مً ألاقٍاس الػهليت .وغىذه
ؤن الزهً يجىُ داثما في ميذاهه الخاؿ ،ؤغجي في ميذان الخجاسب اإلامٌىت ويمٌىه ؤن يبدث غً نىاهيجها
ويىظؼ بكملها مػاسقه الىزيهت البيىت بلى ؾحر نهايت (ًاهي ،ههذ الػهل اإلادن ،1988 ،ـكدت .)247
 .3هل امليتافيزيقا كعلم ممكنة؟
يػخبر ًاهي ههذ الػهل الخالق ًله بمشابت ؤلاحابت غً هزا العااُ ولٍي يجيب ًاهي غلى هزا العااُ
مهذ له بمشوسة ؤلاحابت غً ؤظئلت ؤخشي .بذؤ بالعااُ :ييل جٍىن ألاخٍام الترييبيت الهبليت ممٌىت؟ زم ؤن
هزا العااُ ألاخحر يمًٌ ؤن يىدل بلى زالزت ؤظئلت ؤخشي هي« :ييل جٍىن الػلىم الشياليت البدخت ممٌىت؟ »
و«ييل يٍىن الػلم الىبيعي الىظشر ممٌىا؟» و«ييل جٍىن اإلايخاقحزيها ممٌىت؟» وؤحاب ًاهي غً العااُ
اإلاخػلو باإلايخاقحزيها في باب«الجذُ الترظىذهخالي» ،برن بدث في بمٍان نيام اإلايخاقحزيها يػلم ولم يكشد ًاهي
قفال خاـا لخىليذ مىنكه مً الجىاب (صيذان ،1979 ،ـكدت .)328
ولهذ اؼخؿل ًاهي باإلايخاقحزيها قترة وىيلت مً خياجه وهى يػترف بفػىبت الذساظاث اإلايخاقحزيهيت
قيؽبه اإلايخاقحزيها بمديي مظلم ليغ له ؼاوئ وال قىاء واإلاا جدىمذ بحن ؤمىاحه هظم قلعكيت يشحرة،
ويهىُ :لهذ ؼاء لي خعً الحظ ؤن ؤغؽو اإلايخاقحزيها ولًٌ مػؽىنتي لم جىلػجي ختى آلان بال غلى نليل مً
مكاججها.
ويخإلل اإلاىهج اإلايخاقحزيهي غىذ ًاهي مً هاخيخحن ؤظاظيخحن:
 هاخيت ظلبيت. هاخيت بيجابيت.وجخمشل الىاخيت العلبيت في مىقهه مً اإلايخاقحزيها الخهليذيت خيث ؤزبذ قؽلها الزسيؼ في حميؼ
اإلاياديً(صيذان ،1979 ،ـكدت .)328
ً
وؤما مً الىاخيت ؤلايجابيت قٍاهي يشبذ ؤن للميخاقحزيها دوسا حذيذا مخخلكا جماما غً دوسها الخهليذر.
والذوس الجذيذ هى ؤن جهىم اإلايخاقحزيها بىظيكت الىهذ اإلاىلىعي لالججاهاث الكلعكيت اإلاخخلكت ،قهى
يلغي اإلايخاقحزيها الهذيمت ويهذم وشيهتها الخهليذيت ليهيم غلى ؤههالها ميخاقحزيهيا ههذيت حذيذة ججػل الػهل
اإلاؽشع لؤلؼياء .وبهزا يفبذ ههذ الػهل مذخل بلى اإلايخاقحزيها الصحيدت التي ييبغي ؤن جهىم في اإلاعخهبل ،ونذ
خشؿ غلى ؤن يكشم بحن هىغحن مً اإلايخاقحزيها :اإلايخاقحزيها «اإلاكاسنت» ؤو « الباثىت» ؤو اإلاخػاليت التي جهيم بىائها
ًله خاسج الخجشبت مجاوصة به غالم ألاغيان ،وميخاقحزيها باوىت ؤو ًامىت ويعمحها اإلايخاقحزيها الىهذيت ؤو
الترظىذهخاليت وهي التي جدذد الفىس واإلاهىالث «ألاوالهيت» التي هي الؽشاثي المشوسيت للخجشبت
ؤلاوعاهيت(ظالم ،1986 ،ـكدت .)427
لم يعخىؼ اإلايخاقحزنيىن غبر ألاحياُ ؤن يجػلىا مً ألابدار اإلايخاقحزيهيت غلما له مىهجه اإلادذد
ومىلىغاجه اإلاخمحزة وما يىىىر غلى هخاثج مخكو غلحها بديث جٍىن مهذماث لبدث ؤحياُ جاليت يىىسونها
ويفلىن بلى هخاثج ؤخشي ،وهٌزا هجذ اإلايخاقحزيهيحن مخخلكحن غلى مىهج البدث في غملهم وغلى مىلىغاجه وًل
ما يفلىن بليه مً هخاثج يخماسب بػمهما مؼ بػن لحل ظاهشة جماسب هخاثج اإلايخاقحزيهيحن وخلىلهم
اإلاخىانفت إلاؽٍلت مػيىت ميخاقحزيهيت ساحؼ بن ؤنهم لم يبذئوا بىلؼ مىهج لػملهم ولم يدذدوا مجاُ بدثهم
قلم يًٌ للبدث اإلايخاقحزيهي مىهج مدذد واضح يما ؤهه لم يًٌ للميخاقحزيها مىلىغاث مدذدة ،ولم جًٌ
هىالَ خذود قاـلت بحن اإلايخاقحزيها والػلىم ألاخشي ،قلهذ خلي الكالظكت مشال بحن الجاهب الخجشيبي والجاهب
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الػهلي مً مػشقخىا ،قمشال ًاهذ جدىاوُ اإلايخاقحزيها معاثل وػخبرها في الهشن مً ـميم الكحزياء والٌيمياء مشل
ما يخػلو باالمخذاد والجعم وألاحعام الفلبت والعاثلت مؼ ؤنها ًاهذ جذخل لمً مباخث اإلايخاقحزيها نذيما.
نبل جدذيذ مىلىغاث اإلايخاقحزيها البذ مً مىهج .خحن هادي ًاهي بإهه لم يًٌ للميخاقحزيها العابهت
مىهج مدذد لم يًٌ يؽحر بلى اإلاىىو ،ولم يًٌ يؽحر بلى ؤن الكالظكت ًاهىا يعخخذمىن الاظخيباه ؤو
اإلاالخظاث والخػميماث الاظخهشاثيت ،وبهما ًان يؽحر بلى ههىت بذايت يعمحها ًاهي ههىت مىهجيت (ههىت بذايت
اإلايخاقحزيها) هي لشوسة البذايت بخػيحن خذود الػهل الخالق -ؤداة مػشقخىا الهبليت التي ال جدىر ؤر غىفش
«ههذ الػهل
ججشيبي -ومارا يدىر مً غىاـش وما خذود مػشقخه وبمٍاهياجه ،يػلً ًاهي بىلىح ؤن يخاب
الخالق» هى حػيحن هزا اإلاىهج ومً زم اإلاىهج و«ههذ»  criticianمترادقان .البدث في اإلاىهج بدث في الػهل
ؤلاوعاوي في حاهبه الػهلي ،خفش الخفىساث الهبليت التي جشجبي بمػشقخىا الخجشيبيت باإلحماُ ،ؤر ألاظاط
الهبلي الزر هى لشوسر إلنامت ؤر مػشقت :هزا هى اإلاىهج الٍاهىي ؤو ههىُ اإلاىهج الٍىبشهيهي .يدخل اإلاىهج ًل
ههذ الػهل الخالق ؤو غلى ألانل باب «ؤلاظخىيها» و«الخدليل».
بػذ اإلاىهج يإحي اإلاىلىع ،قمً البذيهي ؤن جٍىن الىظشياث اإلايخاقحزيهيت مىلىع اإلايخاقحزيها .لهذ
خفش ًاهي جلَ الىظشياث غلى يثرتها وجبايجها في مىلىغحن ؤظاظيحن يعمحهما «الىبيػت والحشيت» وؤنام ًاهي
هزه الهعمت الشىاثيت غلى ؤظاط ؤن لػهلىا الخالق وظيكخحن :هظشيت وغمليت ،واإلاهفىد بالىظيكت الىظشيت
الاظخخذام البرهاوي للػهل واظخخذامه الاظخذاللي بىحه خاؿ ،وبالىظيكت الػمليت للػهل ال جىححهه هدى ؤمىس
الحياة اليىميت وبهما الجاهب الػهلي مً غهلىا الزر يهخم بىلؼ ؤظغ ألاخالم .ومً زم يمٌىىا الهىُ بإن
اإلاىلىغحن ألاظاظيحن للميخاقحزيها هما ميخاقحزيها الىبيػت وهي البدث في ًل ما يىحذ ؤو ما يمًٌ ؤن يىحذ،
وميخاقحزيها ألاخالم وهي البدث قيما ييبغي ؤن يٍىن بالهياط بلى ما وعميه العلىى الخلهي (صيذان،1979 ،
الفكداث .)342-341
وآلان هىظش بلى يخاب «ههذ الػهل الخالق» لجري بن ًان يخابا في اإلايخاقحزيها ؤم ؤهه بغذاد لها .الٌخاب
ويما ريشها ظابها يخإلل مً زالزت ؤحضاء سثيعيت :ؤلاظخىيها والخدليل والجذُ .يدىاوُ الجضء ألاوُ في ؤظاظه
مػشقخىا للمٍان والضمً ووبيػتهما ،وهزه ؤخذ مباخث اإلايخاقحزيها .ونذ ًان الذاقؼ الشثيس ي إلابدث ؤلاظخىيها
بهما هى ؤلاحابت غلى العااُ :هل الشيالياث البدخت ممٌىت؟ وحػل الجىاب غً هزا العااُ جمهيذا لئلحابت
غً العااُ ألاظاس ي :هل اإلايخاقحزيها يػلم ممٌىت؟ جىاولذ ؤيما ؤلاظخىيها مىلىع اليهحن والمشوسة في
الهمايا الشياليت .جىاولذ مبدث ؤلاظخىيها برن مىلىغاث ميخاقحزيهيت باإلاػجى الذنيو ،باإللاقت بلى
مىلىغاث ؤخشي سياليت ومىىهيت وابعديمىلىحيت.
جىاوُ باب الخدليل التروعذهخالي مىهج اإلايخاقحزيها اإلاهترح باإلاػجى الزر قهمه ًاهي ،وهى بدث في
الخفىساث الهبليت واإلابادت اإلاؽخهت واإلاخػلهت بالػالم اإلادعىط ،ومىلىغاث ؤخشي ًالبرهان غلى وحىد هزا
الػالم .باب الخخليل برن باب في هظشيت اإلاػشقت مً خيث هى مبدث في اإلاهىالث؛ وهى يزلَ باب في
الٍىظمىلىحيا ،وهزه ؤخذ قشوع اإلايخاقحزيها بهه باب في الٍىصمىلىحيا مً خيث هى مبدث في اإلابادت الهبليت
التي يخمؼ لها الػالم الىبيعي ًالجىهش والػليت والمشوسة وؤلامٍان  ...الخ .باب الخدليل هى ؤيما باب في
ألاهىىلىحيا مً خيث هى مبدث في وحىد الػالم الالمدعىط .وعخيخج مما جهذم ؤن بابي ؤلاظخىيها والخدليل
بابان في هظشيت اإلاػشقت وفي اإلايخاقحزيها بنهما يممان مىهجا حذيذا للبدث اإلايخاقحزيهي ،يما يممان هظشياث
ميخاقحزيهيت باإلاػجى الذنيو ،وليعا قهي مجشد ؤغذاد وجمهيذ لخلَ الىظشياث (صيذان ،1979 ،ـكدت . )345
ؤما باب الجذُ ولػله بيذ الهفيذ مً يخابه ههذ الػهل الخالق ،يجيب ًاهي قيه غً ظااله
الشثيس ي وهى« :ييل جٍىن اإلايخاقحزيها ممٌىت؟» قةرا غشقىا ؤن ؤلاحابت غً هزا العااُ هى مؽٍلت ًاهي
الشثيعيت ؤمٌىىا ؤن ههىُ بن بابي الاظخىيها والخدليل ليعا ظىي مذخل ؤو جهذيم بلى الباب الشالث.
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لم يسجل ًاهي في باب الجذُ ًل حىابه غً ظااله الشثيس ي وبهما يمهذ الىشيو قهي للجىاب في هزا
ً
الباب .يسجل ًاهي في هزا الجذُ ما يػىم بمٍان اإلايخاقحزيها ؤن جٍىن غلما .يػشك الجذُ الجاهب العلبي مً
الجىاب ،وبهزا اإلاػجى يفذم نىُ ًاهي ؤن يخاب «ههذ الػهل الخالق» بغذاد إلنامت بمٍان اإلايخاقحزيها ال
بنامتها قػال.
مىلىع باب الجذُ هى ميخاقحزيها الىبيػت ،ؤر جدىاوُ البدث قيما هى مىحىد ؤو ما يمًٌ ؤن يىحذ
ظىاء ًان مدعىظا ؤو مػهىال ،وظىاء ًان في بواس خبرجىا ؤلاوعاهيت ؤو ما جخػالى غلى هزه الخبرة .هادي ًاهي
في الجذُ بإن الػهل الخالق في اظخخذامه الىظشر ؤر في وظيكخه الىظشيت ؾحر نادس غلى بزباث وحىد ما
ُ
يخػالى غلى خبرجىا ؤلاوعاهيت ،ومً زم نشس ًاهي في باب الجذُ ؤن اإلايخاقحزيها الىظشيت -ؤر التي جشبذ بالبرهان
وحىد ًاثىاث ؤو مػان جكىم نذسجىا الحعيت -معخديلت يػلم ،ويمًٌ ؤن هىحض مهذماث هزه الىديجت قيما يلي:
وػم في الػهل ؤلاوعاوي ميل وبيعي ؤـيل للخكٌحر اإلايخاقحزيها ،واإلاهفىد ؤن غهلىا بىبيػخه مشهل
بإظئلت جكشك هكعها غليه قشلا ال يعخىيؼ ججاهلها.
يؿزر هزا اإلايل اظخػذاد غهلىا الخالق باإلاػجى الميو لىشح هزه ألاظئلت والخكٌحر قحها؛ واإلاهفىد
بالػهل الخالق باإلاػجى الميو هى نذسجىا غلى الخدليو في اإلاىلو .يػترف ًاهي ؤن لىا هزه الهذسة ،لٌىه يىٌش
ؤهىا وعخىيؼ غً وشيو هزه الهذسة ؤن هشبذ وحىد ًاثىاث ؤو مػان جذُ غلحها جىابو ما هكٌش قيه غلى هزا
اإلاعخىي اإلاىلو .يٌدعب الػهل الخالق هضوغه هزا هدى اإلاىلو غلى ؤظاط مىىهي بدذ وهى ؤهىا ميالىن
خحن هكٌش في مهذمت غامت ؤن هبدث غً مهذمت ؤغم مجها ،وغً ؤخشي ؤيثر مً هزه غمىميت ختى جفل بلى
مهذمت جهىُ غجها ؤنها ؤغم الهمايا وجفبذ نميت مىلهت .ويايذ ًاهي ؤن الخكٌحر في اإلاىلو بهزا اإلاػجى مجشد
حػبحر غً حعلعل الػهل في ؤر ظلعلت قٌشيت بلى وشقها ألاوُ (صيذان ،1979 ،ـكدت  ،)349لٌىه يايذ ؤيما
ً
ؤهىا هخىئ ،بل وهشجٌب حشما برا ؤظىذها بلى هزا الىشف ألاوُ وحىدا وانػيا مىلها يؽحر بلى جلَ الكٌشة.
بمػجى آخش اإلاىلو مباح يىشف ؤوُ  -يكٌشة  -ؤو نهايت ظلعلت اإلاهذماث الػامت ،ولٌىه وهم خحن هظً ؤهىا
بىـىلىا بلى هزه الهمايا الػامت وـلىا ؤيما بلى البرهان غلى مىحىداث مىلهت .جلَ ألاقٍاس اإلاىلهت التي
بالػهل الخالق يعمحها ًاهي ؤقٍاس جشوعىذهخاليت ؤو ؤقٍاس الػهل الخالق ،ويدفشها في زالزت ؤقٍاس ؤظاظيت.
اإلاهذمت ألاولى التي هفل بلحها في نياط مً حعلعل قٌشها في اإلاهذمت الٌبري لهياط خملي ،ولهياط
ؼشوي مخفل ولهياط ؼشوي مىكفل ،هفل مً زم بلى جفىس الجىهش ،وجفىس الػلت ألاولى لهزا الٍىن،
وجفىس هللا ؤظمى الٍاثىاث والػلل .يجذ ًاهي ؤن هزه ألاقٍاس الشالزت اإلاىلهت بهما جىحذ اإلاىلىغاث
اإلايخاقحزيهيت ،ما يخفل بالىكغ والٍىصمىلىحيا وهللا .ويشي ًاهي ؤن اإلايخاقحزيهياث العابهت بدشذ في حىهشيت
الىكغ ؤلاوعاهيت ووحىد غلت ؤولى للٍىن ال غلت لها ،ووحىد الٍاثً ألاظمى.
 paralogismsوههاثن الػهل اإلادن
وبدث ًاهي بدشا وىيال قيما ؤظماه ألاؾاليي الىكعيت
 antinamiesواإلاشل ألاغلى للػهل الخالق  the ideal of poure reasonووـل مىه بلى ؤن الػهل  -وبن ًان
يفل مً خيث اإلاىىو بلى نميت جشبذ مىلىغا لً يٍىن مدمىال ومً زم حىهش -غاحض غً بزباث ؤن الىكغ
ؤلاوعاهيت حىهش ،ومً زم غاحض غً بزباث ؤن الىكغ بعيىت وخالذة .وـل زاهيا بلى ؤن الػهل الخالق يجذ
هكعه في مإصم خحن يجذ هكعه نادسا غلى بزباث نميت وههيمها في ونذ واخذ .وـل زالشا بلى ؤن لذيىا قٌشة
غً ًاثً مىلو يىشف ؤوُ ييبغي بكملها ؤن هكٌش في غلت ؤولى لٍل ظلعلت الػلل واإلاػلىالث الهاثمت في هزا
الػالم ،وؤن هكٌش في مفذس ؤوُ جفذس غىه ظلعلت ألاؼياء الحادزت  contingent beingsلًٌ هزه الكٌشة ال
جبيذ لىا بمكشدها ؤن جمٌىىا مً البرهان غلى وحىد هللا .ؤبان ًاهي ؤيما ؤن ؤدلت الكالظكت العابهحن غلى وحىد
هللا باولت(صيذان ،1979 ،ـكدت .)348
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رلَ مىنل ًاهي مً باب الجذُ التروعىذهخالي خحن ولؼ لىكعه في ؤوُ الباب ؤن مؽٍلخه هي
بحابت العااُ :هي يمًٌ نيام اإلايخاقحزيها؟ ؤحاب بالىكي؛ ؤغلً ؤن الػهل في حاهبه الىظشر البرهاوي غاحض غً
بزباث حىهشيت الىكغ ومً زم بعاوت هزا الجىهش وخلىده ،غاحض غً جدذيذ مىنكه مً ألاظئلت التي يىشخها
الػهل الخالق قيما يخػلو بإـل الٍىن ووؽإجه وخذوده ،غاحض غً بزباث وحىد هللا .ومً زم ؤغلً ًاهي ؤن
اإلايخاقحزيها الىظشيت معخديلت؛ بهما وهم وخذاع ،بنها ميخاقحزيهياث ًاربت ،بل ومخىانمت ألن اإلايخاقحزيها غلم
نبلي وًل ما هى نبلي يخممً المشوسة اإلاىلهت ،ومً زم ييبغي ؤن جٍىن الهمايا اإلايخاقحزيهيت يهيييت .لهذ جبحن
لٍاهي مً خالُ سخلخه الؽانت الىىيلت في ههذ الػهل الخالق ؤن الػهل البرهاوي ال يعخىيؼ ؤن يشبذ وحىد
ً
ًاثىاث ًالىكغ وهللا بلى بغالهه ؤهه يجب ؤن همؼ خذا لٍل اإلايخاقحزيهياث الىظشيت العابهت«العىقعىاثيت»
«الخىييذيت» «اإلاذسظيت» ورلَ بكمل « مىهجه الىهذر»(صيذان ،1979 ،ـكدت .)348
 .IIخامتة
يمٌىىا ؤن هزيش هخاثج البدث مؼ ؤلاؼاسة بلى بػن آلاساء الكلعكيت في مؽشوع ًاهي الىهذر والتي ؤظهش
الػلم تهاقتها.
ؤوال :جيخهي سظالت ههذ الػهل الخالق ،لًٌ لم جيخه بػذ سظالت ًاهي الكلعكيت .جيخهي سظالت ههذ
الػهل الخالق غىذ بزباث ؤن لذيىا  -بلى حاهب جفىساجىا الخجشيبيت وؤقٍاسها الحعيت  -جفىساث نبليت وبزباث
ؤن الىظيكت الىخيذة لهزه الخفىساث الهبليت ؤن جإلل غىفشا ؤظاظيا إلدسايىا الحس ي  ،وإلاػشقخىا الػلميت
للػالم الخجشيبي الزر وػيؾ قيه  ،وبزباث ؤهىا هفل برا ما حػلىا وظيكت هزه الخفىساث الهبليت ؤن جٍىن
ؤظاظا لبراهحن غلى مىلىغاث ميخاقحزيهيت ؤـيلت قيىا مشل :وحىد هللا وخلىد الىكغ وخشيت ؤلاسادة ؤلاوعاهيت.
ًل ميخاقحزيها جهىم غلى بزباث هزه ألامىس غلى ؤظاط بشهاوي بدذ بهما هي غبث وال حذوي مجها .يهىؼ ههذ
الػهل الخالق بالىـىُ بلى هزا اإلاىنل.
هزا اإلاىنل بهما هى مىخفل الىشيو غىذ ًاهي ال نهايخه .ونذ ؤؼشها بلى ؤن الػهل الخالق  -غىذ
ًاهي -حاهبحن :حاهب هظشر وحاهب غملي؛ ًان ههذ الػهل الخالق مىلىع الجاهب الىظشر ،ؤر مىلىع
الػهل البرهاوي .ؤما الجاهب الػملي قاإلاهفىد به الجاهب اإلاخػلو بمعاثل ألاخالم يإن الىفل آلاخش مً
قلعكت ًاهي مخػلو باألخالم ومؼ ألاخالم الذيً.
زاهياً :اهي سؤي اإلايخاقحزيها في هزا العيام بإنها الػلم الزر يشبي ًل قشوع اإلاػشقت ؤلاوعاهيت بالؿاياث
ألاظاظيت للػهل ؤلاوعاوي ،ويمحز بػن هزه الؿاياث مً بػمها آلاخش .لٍل غلم ؾايت ،للشيالياث البدخت
ؾايت ،وللكحزياء ؾايت ،وللٌيمياء ؾايت ،واإلاىىو ؾايت ،لًٌ يىظش ًاهي بلى هزه الؿاياث غلى ؤنها وظاثل لؿايت
ؤظاظيت واخذة يعمحها ؤظغ الؿاياث ومىلىع هزه الؿايت ألاولى بهما هى غلم ألاخالم.
ولَ ؤن حعإُ هل ؤساد ًاهي ؤن يجػل غلم ألاخالم هى اإلايخاقحزيها الػلميت التي يععى بلحها؟ ال هجذ
حىابا خاظما لٍاهي غلى هزا العااُ؛ يهىُ مشة ؤن العبيل الىخيذ إلنامت اإلايخاقحزيها يػلم بهما هى بنامت
ميخاقحزيها ألاخالم؛ لٌىه يهىُ في مٍان آخش بن بنامت غلم ألاخالم ال يهيم اإلايخاقحزيها يػلم ،ألن ألاخالم
ليعذ ميخاقحزيهيا لٌىه يميل ؤهه خيث ؤن غلم ألاخالم يلبي مىامذ الػهل الػملي وخيث ؤن الػهل ؤلاوعاوي
ً
 في حاهبه الىظشر والػملي مػا  -يالكان وخذة مخماظٌت وال يىكفالن ،قليغ هىالَ ما يمىؼ مً ؤن وػخبرمبدث ألاخالم حىابا غً اظخػذادها الىبيعي للميخاقحزيها ،لًٌ مارا يهىُ ًاهي في ميخاقحزيها ألاخالم؟،
قجىاب هزا العااُ يخشج غً هىام بدثي هزا ،ولػلىا هجذ بحابت ًاقيت في بدث آخش( .ههذ الػهل الػملي).
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زالشا :بنها نامذ بخدىيل الػهل مً خضان لؤلقٍاس الكىشيت بلى نذسة ماوشة جهىم بةلكاء الىابؼ الترييبي
غلى اإلاػشقت .وبهزا يخخز الػهل وابػا بيجابيا ديىاميا قػاال ؾحر رلَ الىابؼ العلبي الهاثم غلى خذط الىباجؼ
البعيىت مشلما هى الؽإن في الػهالهيت الذيٍاسجيت.
سابػا :بةلكائها ـبؿت ديىاميت غلى الػهل قهذ نامذ الكلعكت الٍاهىيت بخدىيل الػهل مً مجشد نبغ
ؤو هىس مً الػهل الٌلي يما يهىُ بزلَ ؤقالوىن وديٍاسث بلى مجمىغت مػايحر ونىاغذ حعمذ بةمٍان نيام
الخجشبت ،وبمٍان نيام مػشقت غلميت بها ،وبػباسة ؤخشي ؤـبذ الػهل وؽاوا وقاغليت غهليت يخمشالن في بغادة
بىاء الىانؼ والخجشبت.
خامعا :وهخج غً رلَ ؤن وظيكت الػهل لم حػذ مجشد وظيكت مىىهيت جهىم غلى الخفييل يما هى
ألامش غىذ ؤسظىى ،بهما حػهذث بىيخه حػهيذا يبحرا بديث ؤـبذ مخممىا لهىاغذ وؤهماه جشييب مىىغت ؾايت
الخىىع ،وجماغكذ بزلَ وظاثكه .لهذ ؤـبذ الػهل مجمىغت مً اإلابادت والهىاغذ التي حعخخذم ججشيبيا،
وغً وشيهها يجذ الحس ي اإلاخبايً ؤوشا ـىسيت نبليت حعمذ بةلكاء ـبؿت الىخذة الترييبيت غليه ،وهي
وخذها جمشل الؽشه الهبلي ألاوُ لٍل مػشقت .ؤوُ ألاوش الفىسيت وؤيثرها الخفانا باإلخعاط ـىسجا اإلاٍان
والضمان.
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