براهين علم الكون ّيات
بحث مقارن بني الرؤيتني الغربية واإلسالمية
محيد رضا آيت ال ّلهي

[*]
[[[

تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل تحليل فحوى داللة برهان علم الكون طوال تأريخ مسريته
التكاملية وسلّط الضوء عىل تفاصيله يف رحاب ثالثة ت ّي ٍ
ارات أساسي ٍة ،حيث وضّ ح معامله عىل
ضوء الفكر اإلغريقي وأطروحتي املفكّ َريْن الغرب َّي ْي توما األكويني وجوتفريد فيلهيلم اليبنتز؛

أهم عنارصه املحورية يف
وبعد ذلك ذكر خصائصه يف ٍّ
كل من هذه الت ّيارات الثالثة وأشار إىل ّ
ثم ذكر أوجه االختالف يف طرحه ضمن املدرستني الفكريتني اإلسالمية
الفلسفة اإلسالميةّ ،
والغربية وال س ّيام من حيث مق ّوماته الفلسفية .كام قام الباحث بإجراء دراس ٍة نقدي ٍة حول برهان
ثم ق ّيم هذا النقد عىل أساس برهان اإلمكان والوجوب.
علم الكون ومن ّ
كلامت مفتاحية :الربهان ،علم الكون ،اإلمكان ،الوجوب ،العلّية ،الرضورة ،التسلسل
املحرر

شهدت الفلسفة الغربية العديد من الرباهني إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل وفق املبادئ
الفلسفية املتعارفة هناك ،ويف التصنيف األ ّول الذي طرحه الفيلسوف إميانويل كانط لهذه الرباهني
هناك مجموع ٌة أُطلق عليها (براهني علم الكونيات أو الكوزمولوجيا .)cosmology
برهان علم الكون ينطلق يف أطروحته النظرية من إحدى ميزات الكون كالحركة أو اإلمكان
ومن ث ّم يحدث عىل أساس ذلك إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ،لذا فهو ال يرتكز عىل
*ـ أستاذ يف فرع الفلسفة بجامعة العالمة الطباطبايئ طهران إيران.
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
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موضوع تحليل مفهوم واجب الوجود أو الكامل املطلق ،كام ال يعتمد عىل النظم املحبك يف
الكون.
لهذا الربهان خلفي ٌة تأريخي ٌة سحيقةٌ ،فقد طُرح يف املايض بأشكال وصور عديدة ضمن
قوانني أفالطون وكتابيه (تياموس  Timaeusأو أسطورة الخلق) و(فايدروس) ،حيث اعترب األشياء
املتحركة دليالً عىل إثبات املح ّرك األ ّول للكون[[[؛ كام أُشري إليه يف الجزء الثاين عرش من كتاب
(ما بعد الطبيعة) ألرسطو[[[ ،ومن ث ّم شاع بني الفالسفة املسيحني من أمثال أوغسطني وأنسلم وتوما
األكويني ودونس سكوتس ووليام أوكام.
ويف الحقبة التي أعقبت تلك الفرتة ،جاء الفيلسوف رينيه ديكارت بأطروح ٍة جديد ٍة حول هذا
كل من جون لوك وجورج
الربهان ضمن آرائه التي انفرد بها ،وقد تب ّنى بعض تفاصيلها يف ما بعد ٌّ
تغي مساره بعد أن صاغه الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز
بريكيل؛ ولكن يف العرص الحديث ّ
بأسلوب آخر ليظهر يف عامل الفلسفة بحلّ ٍة جديد ٍة ،حيث اعتربه مرتكزا ً عىل مبدأ السبب الكايف،
ٍ
وهذه األطروحة يف الحقيقة تعترب نقطة تح ّو ٍل يف تأريخ الفلسفة الدينية الغربية.

وبعد جوتفريد اليبنتز ،واجه هذا الربهان نقدا ً الذعاً من قبل الفيلسوفني ديفيد هيوم وإميانويل
حته وف ّندا العديد من دالالته ،وبطبيعة الحال فإ ّن نقدهام قد ارتكز بشكلٍ
كانط ،حيث شكّكا يف ص ّ
الخاصة املنبثقة من تلك املبادئ الفلسفية التي شاعت بعد عرص
أسايس عىل وجهتهام الفكرية
ّ
ٍّ
النهضة والحداثة.
لقد ُوضع برهان علم الكون يف بوتقة النقد والتحليل ضمن تعاليم الفلسفة الغربية عىل م ّر
العصور األمر الذي جعله يتذبذب بني الرفض والقبول والنقض واإلثبات ،وأ ّما بالنسبة إىل الفلسفة
جل شأنه ،لك ّنها جرت
اإلسالمية يف هذا املضامر ،فقد سيقت براهني عديدة إلثبات وجود البارئ ّ
عم هو عليه الحال يف العامل الغريب والفكر املسيحي ،ومن هذا املنطلق
يف مجرى آخر يختلف ّ
ال ميكن تصنيفها وفق التصنيف املطروح يف العامل الغريب حول الرباهني الفلسفية؛ ومبا أ ّن بعض
الرباهني اإلسالمية منبثق ٌة من نتائج واقعية ،فهناك من قال أنّها عىل نسق براهني علم الكونيات،
صائب ولك ّن األسلوب املتّبع فيه إلثبات وجود الله تعاىل يف الفلسفة
وميكن القول أ ّن هذا الرأي
ٌ
ٌ
متعارف يف الفلسفة الغربية.
عم هو
اإلسالمية يختلف اختالفاً تا ّماً ّ
[[[ -جون هاروود هيك ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهزاد ساليك ،ص .58
[[[ -أرسطو ،ما بعد الطبيعة (باللغة الفارسية) ،إعداد :مح ّمد حسن لطيفي ،ص .479
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َتي اإلمكان والوجوب قد اعتُمدتا يف بعض الرباهني التي طرحت
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن مقول ِ
عىل صعيد علم الكونيات يف العامل الغريب ،ولك ّن برهان اإلمكان والوجوب املطروح يف نطاق
عم سيق يف رحاب
الفلسفة اإلسالمية وال س ّيام يف نظرية الحكيم ابن سينا ،يختلف اختالفاً تا ّماً ّ
الفلسفة الغربية.
قام الباحث يف هذه املقالة بتسليط الضوء عىل دالالت براهني علم الكونيات التي طرحها
الفالسفة الغربيون ،وتحليل املق ّومات األساسية لربهان اإلمكان والوجوب املطروح يف الفلسفة
اإلسالمية بهدف بيان أوجه االختالف يف ما طرحته املدرستان الفلسفيّتان اإلسالمية والغربية يف
هذا املضامر ،ومنطلق البحث يرتكز بشكلٍ
أسايس عىل الدقّة الفائقة يف طرح برهان اإلمكان
ٍّ
حصنته قبال ذلك النقد املنظّم الذي عاد ًة ما يطرح لتفنيد براهني علم الكونيات،
والوجوب والتي ّ
يف حني أ ّن أطروحة اليبنتز تفتقر إىل هذه امليزة الها ّمة.
* حتليل برهان علم الكون عىل ضوء مسريته التأرخيية
نتط ّرق يف هذا املبحث إىل دراسة وتحليل برهان علم الكون وبيان مختلف التغيريات التي
طرأت عليه طوال مسريته التأريخية ،وبطبيعة الحال إذا أردنا معرفة نقطة انطالقه فال مناص لنا من
الرجوع إىل العهد اإلغريقي القديم حينام جعل الفيلسوف الكبري أفالطون الحركة أساساً لطرحه
وجل ،حيث اعترب الحركات املوجودة يف الكون بحاج ٍة إىل
ّ
كدليلٍ عىل إثبات وجود الله ع ّز
مح ّر ٍك واستنتج من ذلك أ ّن هذا املح ّرك يجب وأن يكون غري متح ّر ٍك ليك يكون املنشأ األسايس

لكل حرك ٍة أخرى .كام أكّد يف برهانه عىل وجود الصانع الذي له القدرة عىل تنظيم شؤون الكون
ّ
عىل أساس املصلحة العليا والخري األت ّم يف إطار منظوم ٍة متناسق ٍة[[[.
ث ّم جاء الفيلسوف أرسطو ليطرح هذا الربهان نفسه يف إطا ٍر آخر ضمن نظرية فلسفية متق ّومة يف
مبادئها عىل الق ّوة والفعل ،ولك ّن النتيجة كانت واحدةً ،أال وهي إثبات أ ّن املتح ّرك يكتسب حركته
من املح ّرك األ ّول الذي يجب وأن يكون ذي ماهي ٍة ثابت ٍة (غري متح ّرك ٍة)[[[.

ويف القرون الوسطى تع ّرف الفالسفة الغربيون عىل أصول الفلسفة اإلسالمية بعد أن ترجمت
نظريات ومد ّونات علامء الكالم والفالسفة املسلمني إىل مختلف اللغات األجنبية ،لذا تأث ّرت
[1]- plato - Collected Dialogues، Edited by E. Hamilton and H. Cairns، New Yourk: Panthon Books،
1941. p. 27.
[2]- Aristotle - Basic Works Of Aristotle، Edited with an introduction by: R. McKeon، New York،
Random House، 1941، Metaphysics XII، ch. A.
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عملية برهنة إثبات وجود الخالق األوحد بشكلٍ كبريٍ بعلمي الكالم والفلسفة اإلسالميني ،حيث
كان ألفكار الغزايل دو ٌر مشهو ٌد يف االستدالالت العقائدية الغربية ،يف حني أ ّن الفكر الفلسفي
الغريب استند بشكلٍ
كل من أرسطو وابن سينا؛ وتفاصيل هذا املوضوع متش ّعب ٌة
أسايس عىل آراء ٍّ
ٍّ
ميس بفحوى البحث املطروح
ال يسعنا املجال لتسليط الضوء عليها هنا كام أ ّن اإلعراض عنها ال ّ
يف هذه املقالة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفكر الفلسفي للحكيم ابن سينا الذي شاع عىل نطاقٍ واسعٍ بني
ٍ
الفالسفة الغربيني يف القرون الوسطى ،قد أث ّر بشكلٍ
ملحوظ أيضاً عىل النظريات التي طرحها
علامء الكالم املسملون بحيث اعتمدوا عليها يف بيان براهينهم ،ومن جملتها براهني إثبات وجود
الله سبحانه وتعاىل .ال يختلف اثنان يف أ ّن أشهر مفكّري القرون الوسطى قد تع ّرفوا عىل برهان
اإلمكان والوجوب وبرهان العلّية بعد اطّالعهم عىل نظريات هذا الحكيم الفذّ ،ولكن كام سوف
نثبت الحقاً فإ ّن فالسفة القرون الوسطى الغربيني مل يطرحوا نظرياتهم وفق املبادئ نفسها لربهان
كالمي ث ّم بسطوه يف ٍ
منط آخر؛ ولك ّن
اإلمكان والوجوب السينايئ ،بل اقتبسوه يف إطار تقري ٍر
ٍّ
الفيلسوفني توما األكويني ونورمان جيلسون نسباه إىل يحيى الدمشقي ،يف حني أ ّن إميل برهيه
يف كتابه (الفلسفة اليونانية) نسبه إىل الفيلسوف ابن رشد ويف كتابه اآلخر (الطبيعيات) أعتربه من
أطروحات أرسطو[[[.
علامء القرون الوسطى طرحوا عددا ً من الرباهني يف نطاق علم الكونيات بحيث كانت تختلف
بشكلٍ
أسايس يف املق ّدمة املنطقية الصغرى فقط ،وميكن تلخيص هذه الرباهني كام ييل:
ٍّ
ّأو ًال :برهان أوغسطني
 هناك حقائق كوني ٌة ثابت ٌة وخارج ٌة عن نطاق الزمان[[[.ثانياً :برهان أنسلم
 )1هناك أُمو ٌر حسن ٌة يف الكون (الخري موجو ٌد).
 )2بعض الكائنات أكرث كامالً من غريها.
[[[ -كريم مجتهدي ،فلسفه در قرون وسطا (باللغة الفارسية) ،ص ( .247الفلسفة يف القرون الوسطى).
[2]- Augustine - “ on Free Will “ in The Fathers of the Church: The Retraction، Volu. 60، Translated by
Sister M. I. Bogan، Washington D. C.، Catholic University of America Press.1968. pp. 1 - 5.
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 )3ال ب ّد من وجود يش ٍء يف الكون[[[.
ثالثاً :برهان توما األكويني
 )1األشياء يف الكون متح ّركةٌ.

علل فاعل ٌة يف الكون تسفر عن وجود املعلوالت.
 )2هناك ٌ
 )3هناك كائناتٌ ميكنها أن تظهر إىل الوجود يف إطار عامل الخلقة ،أو أنّها تسري نحو العدم؛
أي أنّها ممكنة الوجود.
ٍ
واحد ،بل هي متباينةٌ.
 )4درجات الكامل بني الكائنات ليست عىل نسقٍ
 )5الكون فيه كائناتٌ منتظمةٌ.

[[[

رابعاً :برهان دونس سكوتس
 بعض الكائنات حادثةٌ ،لذا تظهر يف عامل الخلقة يف هذا السياق[[[.* الخلفية التأريخية لربهان علم الكون عىل ضوء نظرية الفيلسوف توما األكويني
برهان علم الكون ُعرف يف العامل الغريب إبّان القرون الوسطى بفضل نظريات الفيلسوف توما
األكويني وطرقه الخمسة الشهرية ،لذلك أمىس يف ما بعد محورا ً أساسياً للكثري من براهني علم
الكونيات؛ ويف ما ييل نذكر بعض املالحظات حول الرباهني التي طرحها هذا الفيلسوف بغية بيان
الخلفية التأريخية لربهان علم الكون:
الرباهني الثالثة التي طرحها الفيلسوف توما األكويني وسائر العلامء الغربيني إبّان القرون
الوسطى عىل أساس نظريات العلامء املسلمني يف إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل وفق متب ّنيات
الديانات التوحيدية ،يراد منها بشكلٍ
أسايس إثبات مسألة الخالقية له؛ وهذا األمر عىل خالف
ٍّ
كل من أرسطو وأفالطون.
براهني ٍّ
مبا أ ّن جميع فرضيات براهني علم الكونيات ترتكز يف استنتاجاتها بشكلٍ
أسايس عىل مبادئ
ٍّ
[1]- Anselm - “ Monologion “ in Anselm Basic Writing، translated by S. N. Dean. La. Sslle - Illinois:
Open Court Publishing Co. 1962، chs. 1 - 3.
[2]- Thomas Aquinas - Summa Theologica، Translated by English Dominican Fathers، Chicago،
Benzingers Brothers، 1948. chs. 1 - 3.
[3]- Scutus، John Duns - Philosophical Writtings، Indiana Polis، Indiana: Bobbs Merrill، 1962. pp. 39 - 56.
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العلّة ،وبالتحديد عىل مبادئ العلّية الفاعلة ،لذا فإ ّن قيام توما األكويني بطرح أحد الرباهني
العل ال يجعل هذا الطرح متاميزا ً عن غريه؛ والحقيقة أ ّن الطرق الخمسة
املستلهمة من هذا السنخ ّ
تنصب يف نتيج ٍة واحد ٍة أال وهي
التي وضعها هذا الفيلسوف ليست سوى خمسة أساليب مختلفة
ّ
ٍ
تأكيد يقدح باالستدالالت
بكل
إثبات وجود الله تعاىل ،وهي عرض ٌة للتشكيك والنقض ،وهذا األمر ّ
التي اعتمد عليها يف هذا الصدد.
قام توما األكويني يف األسلوب الثالث من هذه األساليب الخمسة ببيان اإلمكان الذي تتّصف به
الكائنات عن طريق دراسة وتحليل حدوثها؛ ولكن عىل الرغم من كون الحدوث هو أحد األسباب
التي تجعل الكائنات تتّصف باإلمكان ،إال أ ّن املناط األسايس يف ذلك هو افتقارها إىل العلّة ،أي
أ ّن الحدوث ليس هو املعيار لإلمكان ،وهذا ما أكّده الحكيم ابن سينا ووضّ حه بأكمل وج ٍه حيث
اعترب أ ّن حاجة املمكنات إىل واجب الوجود هي أساس كونها ممكنة الوجود ال أ ّن حدوثها هو
فكل كائنٍ يكون بحاج ٍة دامئ ٍة لواجب الوجود وال انقطاع لها
السبب يف ذلك ،ومن هذا املنطلق ّ
بتاتاً ولو للحظ ٍة واحد ٍة؛ وبهذا االستدالل أثبت مبدأ العلّية اإللهية املبقية.
استدالل توما األكويني الذي اعترب فيه ممكن الوجود مفتقرا ً إىل واجب الوجود هو يف الحقيقة
ناشئ من باب افتقار املعلول إىل علّته ،فهو يقول مبا أ ّن الكائنات الحادثة بحاج ٍة إىل علّ ٍة يف
ٌ
حدوثها ،فكذا هو الحال بالنسبة إىل للكائنات املمكنة ،فهي مفتقر ٌة إىل علّ ٍة؛ ونظرا ً لكون السلسلة
العلّية ال ميكن أن تسري إىل ما ال نهاي ٍة ،يثبت لنا واجب الوجود الذي هو العلّة النهائية.
بكل
من البديهي أ ّن هذا النمط يف بيان العلّية منشؤه األسايس هو االعتامد عىل التجربة ،وهو ّ
ٍ
تأكيد يختلف بشكلٍ
جذري عن العلّية الحقيقية التي وضّ ح الحكيم ابن سينا معاملها يف إطار
ٍّ
تحليله العقيل؛ فالعلّية التي تح ّدث عنها الفيلسوف توما األكويني ال تتع ّدى كونها علّي ًة مع ّد ًة
وبالتايل فإ ّن حاجة املعلول إليها عىل نحو الرضورة ت ُثبت عن طريق القول مببدأ عدم انقطاع هذه
ظل العامل التجريبي ،وهذا األمر يتعارض تعارضاً تا ّماً مع الرضورة
الحاجة لدى الكائنات يف ّ
العقلية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن افتقار املولود إىل ٍ
والد هو ٌ
مثال عىل هذا السنخ من العلّية
ٍ
ضعف يف براهني علم الكونيات ،وقد أصاب الفيلسوفان
(العلّية املع ّدة) ،وهذه هي أه ّم نقطة
ديفيد هيوم وإميانويل كانا يف نقدهام من هذا الباب.
عىل الرغم من أ ّن توما األكويني اعتمد يف استدالله عىل مبديئ اإلمكان والوجوب لربهنة
مطروح ضمن نطاق نظريات علم الكالم؛ ويشار هنا إىل أ ّن
مبتغاه ،إال أ ّن برهانه يف الحقيقة
ٌ
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الفيلسوف وليام أوكام[[[ قد اكتشف هذا الخلل قبل الفيلسوف ديفيد هيوم بع ّدة قرونٍ وعىل أساس
ذلك انتقد االستدالل املذكور[[[.
يرى وليام أوكام أ ّن برهان علم الكون يرتكز يف األساس عىل رضورة االرتباط بني العلّة واملعلول،
يف حني أ ّن التجربة ال داللة فيها عىل هذه الرضورة االرتباطي[[[.
مبا أ ّن العلامء الذين يطرحون برهان اإلمكان والوجوب يستدلّون عىل كون واجب الوجود هو
غاية الوجود ومنتهاها وأنّه يتّصف بالوجود عىل نحو الرضورة ،ويؤكّدون يف الحني ذاته رضورة
العالقة العلّية بني العلّة واملعلول؛ لذا فبيان الرضورة يف عامل الواقع عىل أساس املبادئ الفلسفية
يعترب ها ّماً للغاية.
الفيلسوف توما األكويني أكّد استحالة التسلسل يف مختلف الرباهني التي طرحها ،وقد اعتمد
عىل هذه القاعدة أيضاً يف برهان علم الكون؛ ولكن رغم تأث ّره بالحكيم ابن سينا عىل هذا الصعيد،
إال أنّه مل يذكر استدالالت قوية إلثبات هذه االستحالة.
إذن ،نظرا ً لكون تسلسل العلل املع ّدة ليس مستحيالً عقالً[[[ ،لذا فإ ّن الربهان الذي طرحه توما
األكويني ليس له القدرة عىل الصمود أمام األطروحة القائلة بإمكانية التسلسل؛ إذ يقول املفكّر
رونالد هيب برين يف هذا الصدد« :ح ّتى وإن اعتربنا املمكن أنّ ذلك الكائن الذي يظهر إىل الوجود
ٍ
كائنات زمانية الحدوث
يف لحظ ٍة من الزمن ،فذلك ال يعني نفي اعتبار أنّ الكون متشك ٌّل من
ومك ّرر ٍة بحيث تكون غري متناهي ٍة[[[.
يبدو أنّ توما األكويني قد استند يف استدالله عىل هذا الصعيد إىل آراء الفارايب التي أكّد فيها بطالن
[[[
التسلسل ،كام ميكن اعتبار استدالله هذا شبيهاً بقراءة ابن ميمون لربهان الحكيم ابن سينا».
الفيلسوف توما األكويني يف براهينه التي طرحها حول إمكان الكائنات ومعلوليتها ،ساق دليالً
ألجل إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل فقط ،أي أ ّن برهنته ليست بشأن الكون بأرسه كام هي الحال
[1] - William Ockham، 1290 - 1350.
[2] - Ockham، William - Philosophical Essays، Translated with Introduction by: P. Bochner، Indiana
Polis، Indiana: Bobbs Merrill، 1962. pp. 129 ff.
[[[ -نورمان جسلر ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آيت اللّهي ،ص .269
ّ
مستحيل وال ميكن أن يتحقّق ،حيث استدل بعض املفكّرين
ٌ
[[[ -هذا االمر غري ممكنٍ من الناحية العملية ،أي أنّ تسلسل العلل املعدّ ة
عىل استحالته.
[[[ -رونالد هيب برين ،برهان وجوب وامكان در خدا در فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي ،ص .70
[[[ -كريم مجتهدي ،فلسفه در قرون وسطا (باللغة الفارسية) ،ص 244م.
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يف الرباهني التي طرحت الحقاً.
* برهان علم الكون يف العرص الحديث عىل ضوء نظرية الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز
املفكّر الغريب جون لوك والكثري من علامء الكالم الروم الذين يعتنقون املذهب الكاثولييك،
دافعوا عن برهان علم الكون بصورته املطروحة يف العرص الحديث؛ بينام انتقده مفكّرون غربيون
بارزون من أمثال ديفيد هيوم وإميانويل كانط وجون ستيوارت ميل وبرتراند راسل[[[.
الفيلسوف رينيه ديكارت طرح برهان علم الكون يف إطار صياغ ٍة جديد ٍة تتناسب مع متب ّنياته
(لدي ٌ
ذهني حول
إدراك
الفلسفية ،واملق ّدمة املنطقية الصغرى التي اعتمد عليها يف ذلك كام ييل:
ّ
ٌّ
حة مبدأ العلّية ورتّب عليه أ ّن هذا اإلدراك الذهني هو
الكامل املطلق الالمتناهي) .كام افرتض ص ّ
وجل بحيث اعتربه متّصفاً بالكامل إىل هذه الدرجة من اإلدراك عىل
ّ
عني االعتقاد بوجود الله ع ّز
ّ
جل شأنه.
استدل عىل وجوده ّ
أقل تقديرٍ؛ وعىل هذا األساس
ّ
هذا الفيلسوف الغريب متكّن بنظرياته الفلسفية من تغيري الوجهة الفلسفية يف العامل الغريب من
مسريتها التي كانت متعارف ًة آنذاك وصياغتها يف إطار نزع ٍة ذاتاني ٍة ،فضالً عن أنّه حاول إثبات وجود
يل؛[[[ وتجدر اإلشارة هنا
الله سبحانه وتعاىل عن طريق دراسة وتحليل املفاهيم الذهنية يف إطا ٍر عق ٍّ
غنى عن بيان الرضورة وال حاجة له يف إثبات استحالة التسلسل.
إىل أ ّن برهانه يف ً

وأ ّما الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز فقد استند يف استدالالته عىل صعيد علم الكونيات
ٍ
جديد أمىس يف ما بعد مرتكزا ً
إىل مبدأ السبب الكايف ،لذلك ساق برهان علم الكون يف مسا ٍر
للمدافعني الجدد عن نظريات توما األكويني يف علم الكونيات بحيث اعتمدوا عليه يف مختلف
استدالالتهم[[[.
وميكن تلخيص الربهان الذي طرحه اليبنتز كام ييل[[[:
بحواسنا يواجه تغيريات متواصلة.
 )1الكون الذي نلمسه
ّ

كل أم ٍر يكون عرض ًة للتغيري فهو بذاته ال ميتلك األسباب الالزمة إليجاد نفسه (لو كان بذاته
ّ )2
[[[ -رونالد هيب برين ،برهان وجوب وامكان در خدا در فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي ،ص .58
[2]- Descartes، Rene - Meditation on first Philosophy، Translated and edited by John Cotingham
Cambridge: Cambridge University Press، 1996، pp. 35 - 39.
[3]- Leibniz، Gottfreid - Monadology and Other Philosophical Essays، Translated by Paul and Anne
Schreeker، Indiana Polis، Indiana: Bobs Merrill. 1969. pp. 32 - 39.
[[[ -نورمان جسلر ،فلسفه دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آيت اللّهي ،ص .273 - 271
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ميتلك األسباب التي تؤ ّهله إليجاد نفسه ،الستلزم ذلك بقاء هذا التغيري معه إىل األبد).

كل يش ٍء يف الكون ،وهذه األسباب إ ّما أن تكون موجود ًة
أسباب كافي ٍة لوجود ّ
 )3ال ب ّد من توفّر
ٍ
يف ذاته وإ ّما يف ما ورا َءه.
 )4إذن ،ال ب ّد من وجود علّ ٍة يف ما وراء هذا الكون يجري عىل أساسها تربير وجوده.
 )5هذه األسباب إ ّما أن تكون كافي ًة لوجوده ،وإ ّما هناك جه ٌة أخرى يف ما وراءها.
ح
 )6من املستحيل أن تتسلسل األسباب الكافية إىل ما ال نهاية ،إذ إ ّن العجز عن ذكر توضي ٍ
ح مح ّد ٍد.
ليس من شأنه أن يكون توضيحاً ،ومن ث ّم ال ب ّد من وجود توضي ٍ

أي
 )7إذن ،ال ب ّد من وجود علّ ٍة أوىل للكون بحيث تكون مستغني ًة عن ّ
كل يش ٍء وال تفتقر إىل ّ
علّ ٍة أخرى ،أي إنّها علّ ٌة كافي ٌة يف ح ّد ذاتها (علّ ٌة كافي ٌة بذاتها ال يف ما ورا َءها).
وقد ق ّرر هذا الفيلسوف برهانه يف صيغته النهائية كام ييل ...« :نظراً لعدم وجود أم ٍر يشتمل عىل
الخاصة السابقة أو تلك املج ّزأة من أساسها إىل مصاديق
جميع هذه الصفات باستثناء املمكنات
ّ
كل جز ٍء منها يقتيض االعتامد عىل هذا التحليل ِ
نفسه؛ ولكن ليس هناك
عديدة ،لذا فإنّ بيان ماهية ّ
يئ
يل
ٍ
أي طر ٍ
ّ
مناسب أو نها ٍّ
ح جدي ٍد يف هذا املضامر األمر الذي يعني رضورة وجود استداللٍ عق ٍّ
للحذر من حدوث التسلسل يف هذه األجزاء وإثبات أنّها مهام كانت غري متناهي ٍة فهي ال بدّ من أن
تنتهي إىل علّ ٍة واجب ٍة أعىل وأرقى منها قاطب ًة ،وهذه العلّة هي املصدر األساس للوجود وهي التي
نس ّميها (الله).
مبا أنّ هذه العلّة التا ّمة هي املرتكز العقيل الكايف يف تحقّق جميع املمكنات ومختلف أجزائها
كل مكانٍ  ،فهي تعني وجود إل ٍه واح ٍد ،وهو اإلله الذي يكفي إليجاد
املرتبطة بعضها مع بعض يف ّ
جميع الكائنات دون استثنا ٍء»[[[.
التقرير الذي ساقه الفيلسوف جوتفريد فيلهيلم اليبنتز حول برهان علم الكون يختلف عن
الرباهني التي طرحت قبله يف هذا الصدد ،فهو قد تأث ّر بالتيارات الفلسفية املعارصة له وإثر ذلك
كان حذرا ً من نقد اآلخرين ومؤاخذاتهم العلمية عىل استدالالته.
و يف ما ييل نذكر أوجه االستدالل يف برهان اليبنتز حول علم الكون بتفصيلٍ أكرث:
[[[ -جوتفريد فيلهيلم اليبنتز ،متادولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :يحيى مهدوي ،ص .127
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ّأو ًال :االعتامد عىل السبب بد ًال عن الع ّلة
بيان مبدأ العلّية وال سيّام بني التجريبيني من أمثال جون لوك وجورج بريكيل وديفيد هيوم ال
ميكن االعتامد عليه كسبيلٍ إلثبات الرضورة العلّية عىل أساس التجربة ،فالفيلسوف جورج بريكيل
له مقول ٌة شهري ٌة يف هذا الصدد ،وهي« :علم اإلنسان هو عني كونه مدركاً» ،ومن منطلق هذا الطرح
يتيس لنا عرب االعتامد عىل الصور اإلدراكية التي ميتلكها
اعترب أ ّن بيان ماهية وجود الكائنات ّ
ٍ
وجودي يف ما بينها.
ارتباط
أي
ٍّ
اإلنسان ،إذ ليس هناك ّ
يعتقد هذا الفيلسوف بأ ّن العالقة العلّية بني األجسام يف عامل الواقع الخارجي قد تح ّولت إىل
عالق ٍة داللي ٍة ،والسبب يف ذلك هو أ ّن العالقة العلّية يف ما بينها قد انقلبت إىل عالق ٍة بني صورها
اإلدراكية ،لذا فهي تحيك عن رصف ترتيب املدركات حسب عروضها عىل الذهن بواسطة الله
سبحانه وتعاىل بحيث تجعله يتّصف بصبغ ٍة إلهي ٍة ،يف غالب الحال ،وال لزومية .حتّى إن كانت
هناك حادث ٌة واحد ٌة فهي ميكن أن تعترب عالم ًة ودالل ًة ذهني ًة عىل حادث ٍة أخرى ،وبنا ًء عىل هذا
تتغي العلّية الوجودية الخارجية (التي هي عالق ٌة يف مقام الثبوت) إىل دالل ٍة ذهني ٍة (عالقة يف
ّ
مقام اإلثبات).
بأسلوب دقيقٍ وسعى إىل استنباط
كام أ ّن الفيلسوف ديفيد هيوم الذي وضّ ح مفهوم التجربة
ٍ
جميع املفاهيم الفلسفية املرتبطة به ،قد أثبت استحالة بيان الرضورة العلّية الخارجية باالعتامد
عىل التجربة ،لذا اعترب أ ّن السبيل الوحيد لهذا األمر هو تداعي املعاين الذي يعكس منطاً من
العالقة بني التص ّورات الذهنية والخارجية .نظرية هيوم هذه تتطابق يف الحقيقة مع ما طرحه اليبنتز،
فكالهام أكّد عدم إمكانية إثبات الرضورة العلّية خارج وعاء الذهن باالعتامد عىل التجربة الخارجية،
ٍ
مـم يعني رضورة صياغة
لذا ال يتس ّنى
حينئذ اللجوء إىل برهان علم الكون إلثبات العلّية الوجودية ّ
ذهني؛ لذا حاوال عىل هذا
هذا الربهان يف إطار مبدأ السبب الكايف والذي هو يف واقع الحال أم ٌر
ٌّ
األساس أن يصوغا برهاناً مصوناً من النقد والقدح.
هذا التغيري الذي حصل يف الرؤية الغربية الحديثة حول برهان علم الكون ،يتناسب مع الفكر
الذاتاين الذي كان سائدا ً بني املفكّرين الغربيني آنذاك ،لذا فإ ّن طرح هذا الربهان اقتىض وضع
أي شبه ٍة قد تزعزعه وتنفي داللته.
دعام ٍة راسخ ٍة تصونه من ّ
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ثانياً :نفي التسلسل الذهني بد ًال عن نفي التسلسل يف العالقة الوجودية
برهان علم الكون الذي طرحه جوتفريد اليبنتز ال تَرِد عليه شبهة التسلسل ،حيث اعترب التسلسل
باطل؛ إال أ ّن نقضه مل يكن
ٌ
الالمتناهي مساوقاً لعدم االستدالل الذهني؛ لذا ذهب إىل القول بأنّه
مستحكامً ورصيناً كام ينبغي لدرجة أ ّن بعض الفالسفة أعرضوا عنه؛ إضاف ًة إىل ذلك فقد أثبت يف
هذا الربهان أ ّن الله تعاىل هو نهاية سلسلة العلل ،ولكن هل متكّن ح ّقاً من ذلك أو أنّه استطاع فقط
إثبات أ ّن الكون هو نقطة النهاية لسلسلة العلل؟! اإلجابة عن هذا السؤال طويل ٌة ومتش ّعبة التفاصيل
وميكن االطّالع عليها عرب مراجعة املناظرة الشهرية التي جرت بني فردريك كوبلستون وبرتراند
راسل ،حيث أُثريت الكثري من الشبهات والتساؤالت حول نظريته[[[.
ثالثاً :إثبات وجود اهلل تعاىل يف برهان اليبنتز من َ
ط ٌلق ألثبات ماهية الكون بأرسه ال املاهية
اإلمكانية فحسب
جوتفريد اليبنتز من خالل طرحه لربهان علم الكون ،أراد إثبات أ ّن الله تعاىل علّ ٌة لوجود الكون
جل
كل كائنٍ ممكن الوجود مفتق ٌر إليه ّ
بأرسه ،ولك ّن املؤاخذة التي ترد عليه هي عدم إثباته أ ّن ّ
شأنه.
ككل ،لذا إن أردنا إثبات تأثريه عىل
نستشف من هذا الربهان أ ّن الله تعاىل يؤث ّر نظام الطبيعة ٍّ
ّ
التغيريات التي يواجهها الكون فال ب ّد لنا من البحث يف عوامل أخرى من قبيل القوانني الحاكمة
عليه ،وهذه القوانني بطبيعة الحال قد وضعها الله تعاىل للطبيعة منذ بادئ خلقتها؛ إذ ال يتس ّنى لنا
كل آنٍ .
إدراك تأثريه املبارش يف الكون يف ّ
رابعاً :عدم احلاجة إىل إثبات رضورة وجود اهلل تعاىل
أه ّم ٍ
نقد طرحه الفيلسوف إميانويل كانط عىل برهان علم الكون الذي ساقه جوتفريد اليبنتز،
وجودي غري معت ٍ
فحواه أ ّن األخري استند يف برهنته إىل برهانٍ
رب يراد منه إثبات رضورة وجود الله
ٍّ
تعاىل أو وجوب وجود الذايت؛ فحسب اعتقاد كانط ليس هناك أم ٌر يتّصف برضورة الوجود بذاته،
كل تلك املساعي
حيث اعترب الرضورة قيدا ً منطقياً وليس وجودياً ،ومن هذا املنطلق فال نجاعة من ّ
الحثيثة التي يروم العلامء من ورائها إثبات واجب الوجود ،أي إ ّن القضية سالب ٌة بانتفاء املوضوع
كام يزعم هذا الفيلسوف.
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :برتراند راسل ،عرفان ومنطق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :نجف دريا بندري ،ص .242 - 199
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ولكن كام نالحظ يف طرح اليبنتز للربهان املذكور ،فإ ّن إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل ال
يعني إثبات واجب الوجود ،أي إنّه ال يعتمد عىل مبدأ الوجوب الذايت يف أطروحته األمر الذي
يعني عقم نقد إميانويل كانط عىل الربهان وعدم موضوعيته.
* النقاط املحورية يف نقد برهان علم الكون
ذكر الفيلسوفان ديفيد هيوم وإميانويل كانط نقدا ً أساسياً عىل برهان علم الكون ،وال س ّيام
ٍ
مؤاخذات نذكرها
األ ّول منهام ،حيث استهدفت آراؤه النقدية الربهان يف بُنيته األساسية ضمن سبع
يف ما ييل[[[:
 )1ميكننا استنتاج علّ ٍة متناهي ٍة عرب االستدالل باملعلوالت املتناهية  -مبعنى سنخية العلّة مع
املعلول  -ومبا أ ّن املعلول (الكون) متنا ٍه ،لذا ال يفيدنا الربهان سوى إثبات وجود إل ٍه متنا ٍه (علّة
متناهية) لهذا السنخ من املعلوالت.
 )2حسب القواعد املنطقية ،ال توجد قضي ٌة وجودي ٌة رضوريةٌ ،وعبارة (واجب الوجود) ال ّ
تدل
كل
معنى معقو ٍل ينسجم مع األُسس املنطقية الثابتة ،وبطبيعة الحال فإ ّن تص ّور عدم وجود ّ
عىل
ً
كل
يش ٍء ومبا يف ذلك الله يع ّد ممكناً ،لذا فإ ّن هذا التص ّور بح ّد ذاته يعني انعدام رضورة وجود ّ
ما ينضوي تحته.
 )3لو كان املقصود من واجب الوجود هو ذلك األمر الذي ال يطرأ عليه الفناء ،ففي هذه الحالة
ميكن اعتبار الكون بح ّد ذاته واجب الوجود.
 )4التسلسل الالمتناهي ليس من املستحيالت ،وهذه السلسلة األزلية ال ميكن أن تكون ناشئ ًة
من علّ ٍة أل ّن قانون العلّية يقتيض تق ّدم العلّة عىل معلولها من حيث الزمان؛ يف حني أ ّن وجود هذه
حة
السلسلة األزلية يقتيض عدم تق ّدم ّ
أي يش ٍء عليها .إذن ،التسلسل الالمتناهي ممك ٌن وال ص ّ
للقول باستحالته.
ٍ
رضوري بني العلّة
ارتباط
أي
ٍّ
حة قانون العلّية ،فالتجربة ال تن ّم عن وجود ّ
 )5ال مجال إلثبات ص ّ
واملعلول.
ككل ال يفتقر إىل علّ ٍة موجد ٍة ،بل األجزاء هي التي تفتقر لعلّة كهذه.
 )6العامل ٍّ
[1]- Hume، Daved - Dialogues Concerning Natural Religion، Indiana Polis: Hekett، 1980، sec. v.
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 )7براهني علم الالهوت ال تقنع إال أولئك الذين يتب ّنون عقيدة وجود األمر املطلق.
ال ريب يف أ ّن النزعة الشكوكية التي انتهجها الفيلسوف ديفيد هيوم قد استم ّرت يف ما بعد تحت
ِ
املؤاخذات نفسها التي طرحها سلفُه
ظل الأدرية خلفه إميانويل كانط ،فاألخري إضاف ًة إىل تب ّنيه
ّ
باطال من أساسه لكونه منبثقاً من برهانٍ
ً
هيوم عىل برهان علم الكون [[[ ،فقد اعترب هذا الربهان
وجودي باطلٍ ؛ حيث ا ّدعى أ ّن أصحاب هذا الربهان قصدوا تحصيل نتيج ٍة منطقي ٍة رضوري ٍة بعيدا ً
ٍّ
عن التجربة التي هي يف الحقيقة منشؤه األسايس ،أي إنّهم حاولوا إثبات مفهوم واجب الوجود
خارج نطاق التجربة؛ وهذا القفز عىل االستدالل يعني تجاوز إحدى مراحله األساسية وإثبات ما ال
مـم يعني بطالن برهان علم الكون من أساسه ألنّه ال يفي بالغرض وكذلك ال
ميكن إثباته بالدليل ّ
رضوري يف عملية االستدالل
مجال إلثبات امل ّدعى عىل أساسه ،وميكن القول إ ّن هذا التجاوز
ٌّ
لك ّنه غري معتربٍ.
كام أكّد كانط أ ّن املفاهيم الوجودية ال تتّصف بالرضورة التي هي ميز ٌة للفكر فحسب ،أي إنّها
مختصات القضايا فقط؛ وبطبيعة الحال فالعلّة
مختصات الوجود وال األشياء ،بل من
ليست من
ّ
ّ
ٍ
(مرتبط بعامل الذهن)
ين
الجزئية (املرتبطة بالوجود الخارجي) ال ميكن أن تنشأ من معلو ٍل ظاهرا ٍّ
أل ّن العلّة عبار ٌة عن مقول ٍة ذهني ٍة فرضت نفسها عىل عامل الواقع (الخارج) ،أي إنّها ليست مك ّون ًة له.
املحاور األساسية التي ارتكز عليها نقد ديفيد هيوم وإميانويل كانط لربهان جوتفريد اليبنتز
ٍ
اعرتاضات ميكن تقريرها كام ييل:
تتلخّص يف ثالثة
 )1كيفية بيان ماهية الرضورة الوجودية.
 )2كيفية بيان العلّة يف العامل الخارجي.
 )3عدم استحالة التسلسل الالمتناهي.
سوف نتط ّرق إىل رشح وتحليل هذه املحاور الثالثة ضمن املباحث التي سنسوقها حول برهان
اإلمكان والوجوب.
* برهان علم الكون يف عرصنا الراهن
بعد جوتفريد اليبنتز بقي برهان علم الكون مطروحاً عىل طاولة البحث والتحليل يف السياق
[1]- Kant، Immanuel - Critique of Pure Reason، Translated by Norman Kemp Smith، New York، St.
Martin`s Press. 1969، A 606.
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نفسه حتّى عرصنا الراهن ضمن مؤلّفات بعض املفكّرين من أمثال كرستيان وولف وريتشارد تايلر
ونونو ماسياين وفريدريك كوبلستون ،ولك ّن ما يحظى باالهتامم عىل هذا الصعيد هو طرحه يف
ٍ
منط آخر من قبل املفكّر وليام لني كرايغ ،حيث طبعت آراؤه ونقاشاته عىل هذا الصعيد ضمن
مستقل ،واعترب برهانه أنّه من سنخ براهني علم الكونيات العقائدي.
ٍّ
كتاب
ٍ

ٍ
جديد مشاب ٍه للربهان الذي
وتجدر اإلشاره هنا إىل أ ّن وليام لني كرايغ طرح تفاصيله يف نسقٍ
طرحه علامء الكالم املسلمون كالكندي والغزايل ،كام ارتكز فيه عىل نظريات عامل الرياضيات
املعارص جورج فرديناند لودفيج فيليب كانتور ،وعىل النظرية الفيزيائية الشهرية (االنفجار العظيم
فضال عن ذلك فقد اعتمد عىل هذا الربهان إلثبات مسألة الحدوث الزماين للكون
ً
[[[)big bang؛
وافتقاره للخالق تبارك وتعاىل.
* برهان اإلمكان والوجوب يف الفكر اإلسالمي
برهان علم الكون يف التعاليم الفلسفية اإلسالمية يتق ّوم عىل أساس أ ّن جميع الحقائق املشهودة
لنا ذات طبيع ٍة إمكاني ٍة ،مبعنى عدم اتّصاف ذاتها بالوجود أو العدم ،وبالتايل تكون املمكنات
متساوي ًة وجودا ً وعدماً.

إذن ،املمكن عىل هذا األساس عبار ٌة عن يش ٍء مل يؤخذ يف ذاته الوجود وال العدم باعتبار أ ّن
ج ٌح
نسبته إليهام متكافئةٌ ،فهو بح ّد ذاته ليس من شأنه أن يكون موجودا ً أو معدوماً إال إذا وجد مر ّ
جح يجب أالّ يكون شيئاً متّصفاً باإلمكان أيضاً ،وذلك أل ّن ما
لذلك ،ومن املؤكّد أ ّن هذا املر ّ
يتساوى يف ذاته الوجود والعدم ال ميكنه أن يُخرِج ما يناظره يف هذه امليزة من ح ّد التساوي ،لذا
فهو مفتق ٌر إىل يش ٍء ال يتساوى فيه األمران املذكوران.
التجل يف عامل الوجود ،فهي بطبيعة الحال مفتقر ٌة إىل الغري الذي
ّ
ماهية املمكن إن أُريد لها
يكون علّ ًة لها ،وهذا الغري الذي يصدر منه اإليجاب (إضفاء الوجود عىل أم ٍر آخر) من غري املمكن
أن يكون أمرا ً ماهوياً يتساوى فيه الوجود والعدم.
صاحب كتاب (الشوارق) نقل القاعدتني التاليتني من الخواجة نصري الدين الطويس إلثبات أ ّن
جد ،وما مل
ب مل يو َ
علّة وجود املمكن ال ميكن أن تكون ممكن ًة أيضاً ،وهام« :اليشء ما مل يَجِ ْ
جـد مل يوجـِد» .الثمرة التي ترتت ّب عىل هاتني القاعدتني هي أ ّن ذات املمكن لكونها محروم ًة
يو َ
[1]- Craig، William Lane - The Kalam Comolological Argument، New York: Barnes & Nble، 1979.
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من الوجود فهي بطبيعة الحال غري موجود ٍة ،ومبا أنّها غري موجود ٍة فهي غري قادر ٍة عىل اإليجاد؛ لذا
ال ميكنها اإليجاد إال يف حال ٍة واحد ٍة ،وهي اعتامدها عىل غريها ،وهذا الغري مرشو ٌ
ط بأن ال يكون
من املمكنات .إذن ،ال ميكن تص ّور الوجود واإليجاد للمكن إال إذا اعتمد عىل غريٍ ال تتّصف ذاته
بالوجود والعدم بشكلٍ متسا ٍو ويف الحني ذاته ليست رضورية الوجود.
ما ذكر أعاله هو يف الواقع املق ّدمة الكربى لالستدالل يف برهان اإلمكان والوجوب ،وأ ّما
كل كائنٍ موجو ٍد يف الكون يندرج ضمن املمكنات ،وبالتايل فهو
مق ّدمته الصغرى ففحواها أ ّن ّ
ٌ
معلول .عندما تثبت هذه املق ّدمة الصغرى فال تتحقّق منها النتيجة املطلوبة إال بعد تحقّق املق ّدمة
كل كائنٍ ال ميكن أن يظهر يف وعاء الوجود ما مل يكن هناك واجب الوجود؛
الكربى ،فيثبت لنا أ ّن ّ
لذا ما دام موجودا ً فهذا يعني وجود واجب الوجود.
هناك ثالث طرائق أو مراحل إلثبات أ ّن الكائنات ممكنة الوجود ،وهي كام ييل:
دليل عىل أنّها حادث ٌة ـ ممكنة
بعدم فهذا ٌ
أ ّوالً :مبا أ ّن الكائنات املوجودة يف الكون مسبوق ٌة
ٍ
دليل عىل كونها من املمكنات.
الوجود ـ أي إ ّن حدوثها ٌ
هناك مالحظ ٌة يجب االلتفات إليها عىل هذا الصعيد ،أال وهي أ ّن مج ّرد الحدوث يرتت ّب عليه
ٍ
معتمد عىل سائر مراحل االستدالل ،كاالستدالالت التي
كون املوجود ممكناً ،لذا فهو غري
يطرحها علامء الكالم.
كل يش ٍء موجو ٍد يف الخارج فهو يف الحقيقة يكون ملحوظاً من نافذة
ثانياً :عند مالحظة ذات ّ
الوجود عن طريق التحليل العقيل وليس االستنباط التجريبي ،وهذه املالحظة بطبيعة الحال ليست
من ذاتياته؛ لذا تكون نسبته إىل الوجود والعدم متساويةً ،وبالتايل فهو ممكن الوجود.
كل حقيق ٍة موجود ٍة عىل أرض الواقع بحيث يدرك الذهن ذاتها وذاتياتها عن طريق التعقّل
ثالثاًّ :
الحصويل ،فهي تندرج ضمن املمكنات ،وذلك أل ّن اليشء الذي توجد ذاته وذاتياته بالوجود
الذهني ّ
يدل بح ّد ذاته عىل أ ّن الوجود والواقع الخارجي ليسا عني ذاته وليسا خارجني عن نطاق
مـم يعني أنّه ممكن الوجود ،إذ من املستحيل أن ينتقل الوجود بذاته وواقعه الخارجي إىل
ذاتياته ّ
وعاء الذهن.
ّ
ينفك عنه،
إذن ،اليشء الذي يكون الواقع الخارجي  -الوجود العيني  -رضورياً له بحيث ال
العيني يُعترب منشئاً لألثر يف حني أ ّن
ليس من شأنه مطلقاً أن ينتقل بذاته إىل الذهن ،أل ّن املوجو َد
َّ
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املوجود الذهني ال أثر له؛ ومن املؤكّد أ ّن اليشء الذي يكون منشئاً لألثر بح ّد ذاته ال ميكنه أن
يتج ّرد عن تأثريه بتاتاً ،وعىل هذا األساس ال ميكن للذهن مطلقاً إدراك كُنهه وذاته الحقيقية ،بل
مفهوم له بعد إدراكه الحضوري ،وإثر هذا اإلدراك يصبح املفهوم يف غاية
له القابلية عىل انتزاع
ٍ
البداهة ومن ث ّم فهو يحيك عن ذلك الواقع الخارجي الذي هو يف الحقيقة غاية يف الخفاء.
برهان علم الكون الذي طرحه الفالسفة الغربيون قد تحقّقت فيه املرحلة األوىل فقط من
املراحل املشار إليها أعاله والتي ميكن تحصيلها عن طريق التجربة أيضاً ،وذلك حتّى يف
مجال االستدالل إلثبات أ ّن الكون من املمكنات؛ بينام املحور األسايس يف استدالل الحكيم
يل وليس تجريبياً كام يف املرحلة الثانية من املراحل الثالث املذكورة؛ ولكن بفضل
ابن سينا عق ٌّ
مبدأ أصالة الوجود الذي طرحه صدر املتألّهني ،يتس ّنى لنا االستدالل عىل أساس املرحلة الثالثة
إلثبات أ ّن الكون من املمكنات بحيث نتمكّن عىل هذا األساس من إثبات أ ّن جميع أجزائه هي
من سنخ املمكنات بشكلٍ ّ
كل البعد عن هذا
أدق وأنفذ؛ وبطبيعة الحال فإ ّن برهان علم الكون بعي ٌد ّ
االستدالل املحكم.
برهان اإلمكان والوجوب يف صيغته السابقة مل يكن بحاج ٍة إىل إثبات استحالة الدور والتسلسل
أو االعتامد عليهام يف عملية االستدالل ،إذ إنّه يتط ّرق أ ّوالً إىل إثبات واجب الوجود ومن ث ّم يثبت
رضورة تناهي سلسلة املمكنات التي تكون واسط ًة يف اإليجاد[[[.
ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن قضية افتقار املمكن إىل الغري تُع ّد من القضايا الحقيقية التي هي
ليست من سنخ املوجبة الكلّية ،ولهذا السبب ال ميكن ترسية هذا االفتقار إىل الكون بأرسه كام
ذهب إليه الفالسفة الغربيون لدى طرحهم برهان علم الكون ،لذا ال تصل النوبة إىل الحديث عن
كل أم ٍر يتساوى فيه
ذهني ،بل إ ّن املشمول بهذه القاعدة هو ّ
كون العامل بأرسه عبار ًة عن وجو ٍد
ٍّ
الوجود والعدم بشكلٍ متكافئ كاألرض التي نحيا فيها واإلنسان الذي نراه يف عامل الواقع وحتّى
هذه الكتابة التي نقرؤها.
الفيلسوف توما األكويني ومن حذا حذوه ،أخطأوا يف فهم برهان الحكيم ابن سينا ،أو ميكن
القول إ ّن استنباطهم كان عود ًة أخرى للرؤية األرسطوية حول مبدأ العلّية ،حيث نظروا إىل هذا
الحس والتجربة وفق الظواهر الطبيعية املحسوسة ،أي إنّهم حاولوا إثبات وجود العلّية
املبدأ بعني
ّ
الحس والتجربة؛ يف حني أ ّن الحكيم ابن سينا سلّط الضوء عىل العلّة إلثبات وجود
من منطلق
ّ
[[[ -عبد الله جوادي اآلميل ،تبيني براهني اثبات خدا (باللغة الفارسية) ،ص .143 - 8
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املاهوي جز ٌء من ذات اليشء بحيث ال
الكائنات وليس إلثبات طبيعتها ،فهو يرى أ ّن اإلمكا َن
َّ
ّ
ينفك عنه بتاتاً؛ فحينام نقول إ ّن هذا اليشء ـ كالقلم مثالً ـ ممكن الوجود ،نروم من ذلك أ ّن ذاته
كل
ال تقتيض الوجود بنفسها ،وعىل هذا األساس فال ب ّد من وجود يش ٍء يُفيض عليه الوجود يف ّ
لحظ ٍة دون انقطاعٍ.
وببيانٍ
فلسفي نقول إ ّن املاهية بلحاظ غريها تخرج من نسبة االستواء التي تتّصف بها  -التساوي
ٍّ
ٍ
انفكاك
بني الوجود والعدم  -ولكن بلحاظ نفسها تبقى متساوية يف نسبتها إىل الوجود والعدم دون
مـم يعني ات ّصافها باإلمكان ،ففي هذه الحالة ال يرسي الوجود إىل ذوات املاهيات التي
عنهام ّ
تتّصف باإلمكان ،ولهذا السبب ال ميكن أن تنقطع حاجة املمكن إىل الغري مطلقاً ،فهي حاج ٌة
دامئ ٌة وثابتةٌ.
كام تجدر اإلشارة هنا إىل مالحظ ٍة ها ّم ٍة للغاية ،وهي أ ّن العلّة املوجِدة يف الفلسفة اإلسالمية ال
بكل ما فيه مفتق ٌر إىل هذه العلّة يف نشأته ووجوده ،وهذه
تقترص عىل سلسلة الكون ،أي أ ّن الكون ّ
كل ما هو موجود حولنا ومبا يف ذلك أنفسنا؛ وهذه العلّة املوجدة
القاعدة بطبيعة الحال تشمل ّ
ٍ
تأكيد ليست سوى واجب الوجود.
بكل
ّ
وجل،
يل بحيث تنتهي إىل الله ع ّز ّ
وساطة املمكنات وسبب ّية بعضها البعض ال تكون بشكلٍ طو ٍّ
إذ ليس هناك ممك ٌن له القابلية عىل أن يكون بح ّد ذاته واسط ًة لنقل الفيض عن طريق إضفاء الوجود
إىل غريه ،بل إ ّن جميع املمكنات من جهة كونها متق ّوم ًة بواجب الوجود فهي تجري يف مجرى
كل يش ٍء يحيط بالكامل عىل وساطتها وسببيتها لكونه هو املفيض
الفيض ،أي إ ّن املبدأ الغني عن ّ
لكل ما لديها من قابليات وجودية.
ّ
وخالصة الكالم إ ّن هذا الربهان الذي كان مطروحاً بني العلامء املسلمني ،يتق ّوم عىل القضايا
التالية:
أ ّوالً :مل يستند إىل قاعدة بطالن الدور والتسلسل ،واملباحث التي ذكرت يف بعض أطروحاته
حولهام تتّصف بصبغ ٍة تعليمي ٍة لتأكيد بطالنهام.
ثانياً :استحالة تسلسل العلل الوجودية املشرتطة إن كانت متع ّدد ًة ومرتت ّب ًة ومجتمع ًة بعضها مع
بعض يف الوجود.
ثالثاً :الفصل يف بعض الحاالت بني برهان اإلمكان والوجوب وبني بعض صور برهان العلّية؛
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ٍ
وهذا األمر ليس صائباً أل ّن العلّية عبار ٌة عن أصلٍ
مشرتك يُعتمد عليه يف جميع الرباهني ومبا فيها
هذا الربهان ،وعىل هذا األساس ميكن القول إ ّن مبدأ العلّية ال يُع ّد برهاناً مستقالً بح ّد ذاته بحيث
وجل ،فإذا حدث ٌّ
شك وتردي ٌد
ّ
يُدرج إىل جانب سائر الرباهني التي ت ُساق إلثبات وجود الله ع ّز
ّ
الشك والرتديد عىل العالقة الرضورية التي ال مناص منها بني
يف أصل هذا املبدأ سوف يطرأ هذا
مـم يعني انتفاء عملية االستدالل من أساسها.
املق ّدمة والنتيجة يف االستدالل املربهن ّ
آية الله جوادي اآلميل استشكل عىل برهان علم الوجود الذي طرحه ديفيد هيوم باعتبار أ ّن
ٍ
جهد لتجميع أجزاء متناثرة ال تحتاج إىل علّ ٍة إال تلك العلّة
عملية االستدالل فيه ليست سوى
بكل جز ٍء منها؛ ولك ّنه وصف برهان اإلمكان والوجوب كام ييل« :االستدالل يف برهان
املرتبطة ّ
ككل -
ٍّ
اإلمكان والوجوب مل يرتكز يف عملية االستدالل عىل اإلمكان املاهوي لوجود الكون
متعارف يف رحاب الفلسفة الغربية ،بل ارتكز عىل أساس قضي ٍة
بصفته مجموعة أجزاء  -كام هو
ٌ
ّ
يتجل يف وعاء الوجود دون االعتامد عىل الغري ،وهذه
ها ّم ٍة فحواها أنّ املمكن ال ميكنه أن
ككل ،إذ ليس
ٍّ
القضية حقيقي ٌة تصدق عىل جميع املمكنات بصفتها أفراداً وليس عىل وجودها
حقيقي للمجموع ،ومن هذا املنطلق ليس من شأن املوجود أن ي ّتصف باإلمكان أو
هناك وجو ٌد
ٌّ
الوجوب األمر الذي يجعله غري محتاجٍ إىل الغري من باب القضية املنطقية القائلة بأن هذه الحاجة
سالب ٌة بانتفاء موضوعها.
ذهني وال يندرج يف إطار وعاء الوجود الخارجي،
ككل هو مج ّرد اعتبا ٍر
إذن ،اعتبار املمكنات ٍّ
ٍّ
ككل وبافرتاض االعتامد عليها يف عملية الربهنة ،ففي هذه الحالة أيضاً
وح ّتى مع افرتاض وجودها ٍّ
الكل ،أي أنّه جز ٌء
إ نّ اإلمكان الذي هو محض حاج ٍة وافتقا ٍر يعترب من امليزات التي ال تنفكّ عن ّ
الكل؛ وهذا األمر قد يدركه العقل إدراكاً
ال يتج ّزأ عن ذات مجموع األجزاء املجتمعة التي تؤلّف ّ
حته أو سقمه.
غنى عن املشاهدة والتجربة لتأكيد ص ّ
تا ّماً ،لذا فهو يف ً
األساس الراسخ الذي يستند إليه برهان اإلمكان والوجوب متق ّو ٌم عىل مقدّ ٍ
مات فلسفي ٍة ،وعىل م ّر
ترسخ أكرث فأكرث بفضل أطروحات ونظريات
الزمان وتوايل الربهنة واالستدالل طوال قرونٍ متامدي ٍة ّ
الفالسفة املسلمني ،وعىل هذا األساس ذكرنا املؤاخذات الثالث التي أوردت عىل برهان علم
الكون املطروح من قبل العلامء الغربيني ،حيث بادر الفالسفة املسلمون إىل طرحها عىل هذا
الربهان بهدف رشحه وتحليله بد ّق ٍة متناهي ٍة وصقله من النواقص التي تكتنفه.
ٌ
ونقاشات يف غاية الدقّة حول النقد الذي طرحه الفيلسوفان ديفيد هيوم
ٌ
بحوث
وقد أجريت
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حة الرباهني
وإميانويل كانط حول الرضورة املوجودة يف عامل الخارج خالل اعرتاضهام عىل ص ّ
الوجودية وبراهني علم الكونيات ،حيث أرادا من ذلك نفي وجود واجب الوجود؛ وميكن تلخيص
حة كام ييل :الرضورة والوجوب عبار ٌة عن مفهومني
الر ّد بإيجا ٍز عىل مزاعمهام العارية عن الص ّ
بديهيني يدركهام اإلنسان يف ذاته بشكلٍ
فطري ،وأ ّما علم الفلسفة فهو يعتربهام متحقّقني بصفتهام
ٍّ
موضوعي ٍ
ثم فإنّ علم املنطق يعتمد عليهام كأصلٍ
ثابت من منطلق
معقوالت ثانية فلسفية ،ومن ّ
ٍّ
البحوث الفلسفية ،ومن هذا املنطلق تتق ّوم عليهام قواعده الثابتة.
علم املنطق يتط ّرق إىل تعيني مصاديق املفاهيم الذهنية يف نطاق القضايا التي يطرحها حولها،
ثم اعتمد عليها يف مجال العالقات والنسب
جهات الثالثة عرش ومن ّ
وعىل هذا األساس ص ّور املو ّ
املوجودة بني قضايا الحمل ،أي يف إطار املعقوالت الثانية املنطقية.
أضف إىل ذلك فالرضورة املقصودة يف واجب الوجود ال تعدّ من الرضورات املطروحة يف
وتأصله
رش إىل رسوخ الواقع
إطار الربط بني املواضيع واملحموالت ،بل هي ناظر ٌة بشكلٍ مبا ٍ
ّ
باعتباره حقيق ًة عيني ًة خارجي ًة»[[[.
وتجدر اإلشاره هنا إىل أ ّن عامل الدين املسلم مهدي الحائري اليزدي الذي اعترب هذه الرضورة
من سنخ الرضورات الذاتية املنطقية ،قد ق ّرر نظريته بسياقٍ مغاي ٍر ملا ت ّبناه الفيلسوف الغريب
إميانويل كانط ،لذا ال ميكن طرح قضية أنّها سالبة بانتفاء املوضوع ،حيث قال إنّها رضور ٌة ذاتي ٌة
[[[
فلسفي ٌة أو أزلي ٌة خارج ٌة عن النطاق الذي أق ّره إميانويل كانط.

وأ ّما بالنسبة إىل ماهية العلّية يف برهان اإلمكان والوجوب ،فيمكن بيانها كام ييل :إن أردنا
الحس والتجربة ،فال
تفسريها بحسب أطروحة الفيلسوف الغريب ديفيد هيوم الذي قيّدها يف نطاق
ّ
مناص لنا من اللجوء إىل النظرية الذاتانية الغربية ،وبالتايل سوف نضط ّر إىل بيان املوضوع اعتامدا ً
عىل أسلوب تداعي املعاين.
من املؤكّد أ ّن تعاليم الفلسفة اإلسالمية تطرح تفسريا ً عقلياً استنادا ً إلثبات أ ّن مبدأ العلّية من
الحس والتجربة يجب وأن تكون بديهي ًة
مـم يعني أ ّن مصاديقه يف عامل
سنخ املعقوالت الثانية ّ
ّ
عقليةً؛ لذا فإ ّن فلسفتنا ال تؤيّد مقولة استكشاف العلّية من التجربة ومن ث ّم تقييم املفاهيم العقلية
عىل أساسها .برغم أ ّن الفيلسوف الغريب إميانويل كانط يعتقد بوجوب تق ّدم العلّة عىل املعلول،
[[[  -املصدر السابق ،ص .156 - 62
[[[  -مهدي الحائري اليزدي ،كاوش هاي عقيل نظري (باللغة الفارسية) ،ص .220 - 179
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لك ّن الخلل األسايس الذي يرد عىل نظريته يف مجال بيان حقيقة العلّية ،قد أسفر عن إيجاد خللٍ
حل مبدأ العلّية الذهنية أو الدليل يف األطروحات
يف براهني علم الكونيات أيضاً؛ ولهذا السبب ّ
الالحقة لهذه الرباهني بدالً عن العلّية الوجودية ،مثل مبدأ السبب الكايف.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلجابة الفلسفية التي تُطرح عىل النقد املذكور من قبل إميانويل
كانط وديفيد هيوم ،ذات تفاصيل وتش ّعبات كثرية ال يسعنا املجال إىل تسليط الضوء عليها يف هذه
الدراسة املقتضبة ،لذلك أرشنا بإيجا ٍز إىل األسلوب الصائب يف الر ّد عليها فحسب.
* خالصة البحث حول أوجه االختالف بني براهني علم الكونيات الغربية وبرهان اإلمكان
والوجوب اإلسالمي
نستشف من التفاصيل التي ذكرت آنفاً أ ّن أوجه االختالف املوجودة بني براهني علم الكونيات
ّ
املطروحة يف العامل الغريب وبرهان اإلمكان والوجوب املطروح يف العامل اإلسالمي ،منشؤها
األسايس هو ذلك االختالف املوجود يف النمط الفكري الذي يتب ّناه مفكّرو املدرستني اإلسالمية
والغربية؛ وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 )1براهني علم الكونيات املطروحة بني املفكّرين الغربيني تعتمد عىل التجربة ألجل بيان ماهية
العلّية التي تحتاج إليها يف عملية االستدالل ،لذا فهي تسوقها يف نطاق ال ِعلَّة املع ّدة فقط ،بينام
برهان اإلمكان والوجوب اإلسالمي يؤكّد كون العقل هو املبنى األسايس للعلّية التي هي علّي ٌة
حقيقي ٌة ال اعتباريةٌ.
 )2نظرا ً لكون تسلسل العلل املِع ّدة بح ّد ذاته ال يُع ّد أمرا ً مستحيالً ،لذا ميكن االعتامد عليه
يف تفنيد شبهة التسلسل املطروحة عىل براهني علم الكونيات من قبل الفيلسوفني ديفيد هيوم
وإميانويل كانط؛ ولكن ال حاجة لنا بذلك لدى طرح استدالالت برهان اإلمكان والوجوب؛ حتّى
إن تص ّورنا أنّنا بحاج ٍة له يف هذا املضامر فالسبب يف ذلك يرجع إىل كون العلّية الحقيقية هي
املقصودة ،فنفي تسلسل العلل ميكن إثباته وفق األصول واالستنتاجات العقلية.
 )3براهني علم الكون املطروحة وفق آراء الفيلسوف الغريب جوتفريد اليبنتز لبيان معامل
الرضورة الوجودية املراد منها إثبات وجود واجب الوجود تُطرح عليها إشكاالتٌ أساسيةٌ ،إذ ال
ميكن االعتامد عىل التجربة لالستدالل عىل وجود هكذا رضور ٍة؛ بينام برهان اإلمكان والوجوب
املطروح بني الفالسفة املسلمني أكّد كون هذه الرضورة تعترب من سنخ املعقوالت الثانية الفلسفية،
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حيث اعتربها حقيق ًة متق ّوم ًة بذاتها تع ّم نطاق الذهن والخارج؛ وعىل هذا األساس ال مجال لطرح
مؤاخذات إميانويل كانط عليها.
السبب بها ضمن الرباهني
 )4العلّية التي هي عبار ٌة عن عالق ٍة
تتجسد يف مقام الثبوت قد ب ّدلت ّ
ّ
التي طرحت عىل صعيد علم الكونيات وال س ّيام بعد عهد جوتفريد اليبنتز ،فالسبب يف الواقع هو
تتجسد يف مقام اإلثبات .كام أ ّن العلّية بح ّد ذاتها كانت عرض ًة للنقد والتفنيد من
عبار ٌة عن عالق ٍة
ّ
قبل النظريات املرتكزة عىل النزعة الذاتانية ،يف حني أنّنا ال نجد هذا الخلل يف براهني اإلمكان
والوجوب.
 )5براهني علم الكونيات وال س ّيام برهان جوتفريد اليبنتز ،تهدف إىل إثبات وجود الله سبحانه
وتعاىل للعامل بأرسه ،وذلك عىل أساس فكرة أ ّن أجزاء العامل من شأنها تبعضها وضيح ماهية
لكل
وجل حسب مبادئ برهان اإلمكان والوجوب يع ّد رضورياً ّ
بعضها اآلخر؛ ولك ّن وجود الله ع ّز ّ
ٍ
كل جز ٍء من أجزاء
واحد من املمكنات وال غنى عنه مطلقاً ،وبالتايل فهو ناظ ٌر إىل ربوبيته تعاىل يف ّ

الكون ،بينام براهني علم الكونيات ناظر ٌة إليها عىل ضوء الكون بأرسه.

 )6الله سبحانه وتعاىل يف براهني علم الكونيات يعترب علّ ًة محدثةً ،ولك ّنه عىل ضوء برهان
ٍ
اإلمكان والوجوب عبار ٌة عن علّ ٍة محدث ٍة ومبقي ٍة يف آنٍ
واحد.
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