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 1ديفيد هيوم

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فاطمة الشمالنترجمة: 
 

 
 
 

منشور على )موسوعة ستانفورد الو؛  سيرة ديفيد هيوم وفلسفته الكاملة مدخل فلسفي شامل حول  

للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ  

تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة 

 .والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 
1 Morris, William Edward and Charlotte R. Brown, "David Hume", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 

2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/hume/>. 
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(  1776- 1711)عالوة على اعتباره أحد أهم الفالسفة الذين كتبوا ابإلجنليزية، اشتهر ديفيد هيوم  
  – يف زمانه كمؤرخ وكاتب مقالة. وكأستاذ يف أي ضرب من الضروب، تُعد أعماله الفلسفية الكربى   

البشرية الطبيعة  يف  و1740- 1739)  رسالة  البشرية(  الفامهة  يف  و1748)  مبحث  يف  (  حبث 
مؤثرة     - ( املنشور عقب وفاته  1779)  حماورات يف الدين الطبيعي( عالوة  على  1751)  األخالق
 بشكل واسع. بعمق و 

، بيد أن أتثريه ظاهر  شكوكية وإحلاديةوعلى الرغم من اعتبار معاصريه احملافظني كتاابته على أهنا أعمال  
يف الفلسفة األخالقية والكتاابت االقتصادية لصديقه املقرب آدم مسيث. ذكر كانط أن عمل هيوم أيقظه  

تشارلز م "جعلت القشور تسقط". اعترب  من " هجيعه الدوغمائي" وعّلق جريميي بنتهام أن قراءة هيو 
عمله أتثريا حموراي على نظرية التطور. تعكس الدروب املتنوعة اليت أخذ هبا هؤالء الكّتاب ما    داروين 

مجعوه من قراءهتم له الغىن يف املصادر واملدى الواسع لتجريبيته. يعرف الفالسفة اليوم هيوم على أنه نصري  
شر للعلم املعريف املعاصر وملهم لعدد من أهم أشكال النظرايت األخالقية  للفلسفة الطبيعية ومب   مغال  

 الناشئة يف الفلسفة األخالقية املعاصرة. 
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ولد هيوم يف إدنربة وقضى طفولته يف أمالك أسرته املتواضعة يف انينويلز على حدود لوالندز. أتى  
لكنها ليست ابلغنية. توىف والده  هلا عالقات اجتماعية جيدة   – (MOL 2من "أسرة جيدة" )

 ميالده الثاين، اتركا إايه وأخيه األكرب وأخته   بعد عيد

 
يف رعاية أمنا، امرأة بشميلة فريدة، واليت على الرغم من صغرها ومالحتها سخرت نفسها متاما  

 ( MOL 3لرتبية وتعليم أطفاهلا. )
 

حني ذهب أخوه األكرب إىل جامعة  الحظت كاثرين فالكنور هيوم أن ديفيد سابق لعمره، وهلذا  
ال  هناك  درس  عشر.  احلادية  أو  العاشرة  يف  من كونه  الرغم  على  هيوم،  رافقه  تينية  الإدنربة 

من   بعضا  درس  واملعاصرة كما  القدمية  والفلسفة  واألدب  التاريخ  يف  بتوسع  وقرأ  واإلغريقية، 
 ما نسميه اآلن العلوم الطبيعية. –الرايضيات والفلسفة الطبيعية 

 
هدف التعليم الذي تلقاه هيوم يف املنزل واجلامعة إىل تدريب الطلبة على حياة القيم املنظمة  
بكلفانية اسكتلندية صارمة. كانت الصلوات واخلطب جوانب ابرزة يف حياته املنزلية واجلامعية. 

نا  ، وهو مسار أجنيليكي تعبدي يُفّصل واجباتواجب اإلنسان الكاملويف فرتة ما، قرأ هيوم  
 للرب وإلخوتنا البشر وألنفسنا. 

 
ظنت أسرته أبن الوظيفة القانونية تناسبه، غري أنه وجد القانون "مثريا للغثيان" مفضال قراءة  
الكتب الكالسيكية خصوصا شيشرون. قرر أن يكون "ابحثا وفيلسوفا"، واتبع نظاما صارما  

 HL)شاهد جديدة للفكر"  من القراءة والتأمل لثالث سنوات حىت "يبدو أنه فُتحت يل م
 (. دفعت الشدة يف تطوير رؤيته الفلسفية إىل حمنة نفسية يف الباحث املنعزل. 3.2

 
ولكونه االبن  عدت احملنة يف النهاية، وظل هيوم عازما على صياغة "مشهد اجلديد للفكر".  

يف ال   اثين، كان ورثه هزيال، لذا انتقل إىل فرنسا حيث ميكنه العيش أرخص ليستقر هناية األمر
ديكارت   درس  اليسوعية حيث  اجلامعة  به هي  تُعرف  ما  أشهر  أجنو  قرية انعسة يف  فليش، 
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حياان  ومريسني قبل قرن. قرأ هناك ملؤلفني فرنسني وأوربيني خاصة مالربانش ودوبوس وابيل وأ
هيوم   يرفض  مل  الوقت،  ذلك  حلول  يف  معتقداهتم.  هتاجم  جداالت  يف  اليسوعيني  استدرج 
املعتقدات الدينية اليت نشأ عليها فحسب بل عارض الدين املنظم على العموم، معارضة ظلت  

كان يبلغ حينها ثالثة  رسالة يف الطبيعة البشرية.  ، بدأ بكتابة  1734اثبتة عرب حياته. يف  
 ط.  قفوعشرين 

 
للنشر. "شوه" نصه عرب حذف نقاش    رسالةليجهز الـ  1737حني عاد هيوم إىل إجنلرتا يف  

 HL( )1752- 1692جديل حول املعجزات و"أجزاء رفيعة" أخرى مداهنة جلوزيف بتلر )
،  1739"عن املشاعر" بشكل جمهول يف    II"عن الفهم" والكتاب    I(. ظهر الكتاب  6.2

 و   I"عن األخالق" وكذلك "خالصة" الكتاب    IIIر الكتاب  وشهدت السنة اليت تلتها نش 
II   .اجملهول 
 

(، كما يصف  MOL 6ذات صيت غري أهنا مل تسقط "جهيضة النشر" )رسالة  مل تكن الـ
هيوم إبحباط استقباهلا. فبالرغم من حذفه اجلراحي، جذبت ما يكفي من " الدمدمة ضمن  

أبنه ملحد وشكوكي. إذ حني قدم على    ( إلشعال مسعة طيلة حياتهMOL 6املتعصبني" )
املنطقية يف إدنربة   ، أاثرت مسعته معارضة مسموعة  1745كرسي يف األخالقيات والفلسفة 

وانجحة يف هناية املطاف. قدم بعدها بست سنوات على كرسي املنطق بغالسكو لرُيفض اثنية  
 وعليها مل حيظى هيوم قط بتعيني أكادميي.

لم لشاب من النبالء، ليكتشف بعدها أبنه جمنون. أصبح بعدها  وظيفة كمع   1745قَِبل يف  
بسنة سكرتريا لقريبه الفريق جيمس كلري، لريافقه يف النهاية يف مهام دبلوماسية ممتدة يف النمسا  

 وإيطاليا.
 

رسالة  من الـ   Iمغطيا األفكار الرئيسية يف كتاب    1748يف  مبحث يف الفامهة البشرية  ظهر  
  1751. نشر يف  رسالة. كما مشل مادة اقتطعها من الـIIوالضرورة من كتاب  ونقاشه عن احلرية  

، الذي وصفه أبنه "األفضل  رسالةمن الـ   III"إعادة صياغة" للكتاب  حبث يف مبادئ األخالق  
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، اخلطاابت السياسية(. ظهرت مقاالت أكثر،  MOL 10مقارنة" من بني مجيع أعماله )  بال
كانت يف  حماورات يف الدين الطبيعي  أظهرت مراسالت هيوم أن مسودة من  . كما  1752يف  

 الطريق هي أيضا ذلك الوقت.  
 

اتريخ  منح عرض وظيفة أمني مكتبة يف كلية أدنربة للمحاماة هيوم الفرصة ليبدأ مشروعا آخرا، 
املمتازة. غدا  إجنلرتا،   القانون  بني   جملدات  ستاملنشور يف    اتريخمستخدما مصادر مكتبة 
من أكثر الكتب مبيعا حىت القرن القادم، ماحنا إايه االستقاللية املادية اليت    1762و   1754

أحد   دفعت  مكتبة، الحقته مسعته كملحد وشكوكي.  إليها. ولكن حىت كأمني  لطاملا سعى 
أصدقائه   استماله  الكنيسة.  عن  وعزله  تشويهه  يف  أخفقت  حبركة  تليق"  "ال  لكتب  طلباته 

 حجم عن بعض من كتاابته األكثر جدال حول الدين خالل فرتة حياته.والناشرون ليُ 
 

منصب سكرتري خاص للسفري الربيطاين يف فرنسا. غدا عرب الثالث سنوات    1763قَِبل يف  
الصالوانت   بدعة  أصبح  أبعماهلا.  قائما  النهاية  ويف  للسفارة  ابريس سكرتريا  قضاها يف  اليت 

املثقفني األوروبيني املشهورين. كان معروفا حببه للطعام اجليد    الفرنسية، مستمتعا حبوار ومرافقة 
 والنبيذ واستمتاعه على حد سواء ابهتمام وجذب مشاعر النساء.  

 
، ابنيا له منزال يف مدينة أدنربة اجلديدة وقاضيا سنوات خريفه هبدوء  1769عاد إىل أدنربة يف  

يكونوا كلهم "دارسني أو قارئني"، إذ اكتشف  وراحة حماورا ومتناوال العشاء مع أصحابه الذين مل  
(. قضى وقتا معتربا مراجعا  MOL 21أن "رفقته مل تكن مرفوضة من الشبيبة والالمبالني" )

أطروحة  ومبحثني  جمموعة والـ  مقاالتاليت مشلت    مقاالت ورسائلأعماله لطبعات جديدة من  
 ن الطبيعة البشرية. رسالة عولكن مل تشمل  لتاريخ الطبيعي للدين واعن املشاعر 

 
نشر أكثر أعماله جدال    1776بسرطان األمعاء. ورتب قبل وفاته سنة    1775ُشخص يف  

.  حيايت نفسها"لتُنشر عقب وفاته، كما ألف سرية ذاتية خمتصرة، "حماورات يف الدين الطبيعي  
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أمجع أصحابه أب موته،  العظيم"  "املارق  البالغ عن كيف سيواجه  الفضول  من  الرغم  نه  وعلى 
 حّضر له بنفس البهجة اهلانئة اليت ميزت حياته.

 
 العالقة بني الرسالة واملباحث  .2

للطبع، أرسل إىل انشره    املقاالت والرسائلنسخة ُمراجعة من    1755فيما كان يقرأ هيوم سنة  
، طالبا منه أن يُشمل يف هذه النسخة وأي نسخة الحقة من أعماله. اشتكى فيها أبن  "إعالان"

"العمل الطفل" والذي نشره بصفة جمهول ومل يعرتف  رسالة،  نُقاده ركزوا "كل بطارايهتم" على الـ 
"حتوي خلجاته الفلسفية ومبادئه"، مؤكدا لناشره أبهنا  مباحث  به قط. حّث قراءه على اعتبار الـ

 "اجلواب الكامل" لنقاده. توفر 
 

سؤاال عن كيف يتوجب علينا قراءة   للـمباحثواعتباره رسالة يبعث التنصل الظاهر هليوم من الـ
تعرض ما يعتربه منظوره، أم علينا أن نتجاهل مباحث  عمله. أعلينا أن أنخذ أقواله حرفيا وجنعل الـ

 على أهنا أفضل مقولة عن موقفه؟رسالة "إعالنه" وأنخذ الـ 
 

جسيمة مبا يكفي لتسمح أبخذ    مباحثوالـرسالة  كال اخليارين يفرتضان أن الفروقات بني الـ 
واحدة أو األخرى كأفضل متثيل آلراء هيوم، لكن مثة أسباب وجيهة لتشكيك هبذا. حىت يف  

رسالة.  والتعليالت احملوية يف هذا اجمللد منشورة" يف الـ "اإلعالن" يقول هيوم؛ " غالب املبادئ  
الـ هو  مباحث  ويعيد قناعته أبنه كان مذنبا يف "الذهاب للنشر قبل األوان"، وأن اهلدف من 

"إعادة صياغته ابلكامل اترة أخرى...حيث صّوب بعضا من اإلمهال يف سابق تعليله ويف تعبريه  
 أكثر."

 
تعرض إعادة صياغته تبدال    رسالةرا آخرا. لعله عوضا عن تنكره للـيقرتح شرح هيوم ألهدافه خيا 

يف الطريقة اليت يعرض هبا " املبادئ والتعليالت" عوضا عن تغريا جذراي فيما يريد قوله. يعزز 
األول أبن "املبادئ الفلسفية هي نفسها يف كليهما" وأن    مبحثهذا اخليار حني يقول عن الـ 

(. كما يعلق يف  HL 73.2ة، أهنا أسلمها أكثر كماال بكثري" )"عرب إجياز وتبسيط األسئل 
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عوضا    هيكلتهاللنجاح " انبثق من الطريقة ال املادة" ــ أي من    رسالةالـ   "حيايت نفسها" أن افتقار
ُصمم للتوجه  سالة  (. ليس مستنكرا استنتاج أن إعادة صياغة هيوم للـرMOL 8عن حمتواها )

أبنه قد يكون أفضل ما نفهم به هيوم هو عرب قراءة كال العملني  إىل هذه املسألة، والذي يوعز  
 سوية على الرغم من اختالفهما.

  
 مشروع فلسفي   .3

هو الطبيعة البشرية. إذ يوجز مشروعه يف عنواهنا الفرعي:" رسالة  موضوع هيوم كما يزعم عنوان الـ 
حماولة لتقدمي املنهج التجرييب على املواضيع األخالقية." كانت تعين كلمة "األخالق" يف زمنه  

مبحث  أي شيء يتعلق ابلطبيعة البشرية وليس األخالق وحدها، كما يوضحه جليا يف بداية الـ
(. EHU 1.1/5األول حيث يُعّرف "الفلسفة األخالقية" على أهنا "علم الطبيعة البشرية" )

 جلب املنهجية العلمية لرتتبط بدراسة الطبيعة البشرية.  يوم هو  هدف ه
 

أقنعته بداية دراسته للـ "أنظمة" الفلسفية أن الفلسفة كانت يف وضع يُرثى له ويف حاجة ماسة  
فقط أبن أي أحد مطلع على الفلسفة يدرك    18لإلصالح. تذمر يف رسالة حني كان يف الـ  

(. كرر الفالسفة القدماء الذين كان يركز  HL 3.2ية هلا" )أبهنا متورطة يف "نزاعات ال هنا
ابلكامل"  "افرتاضية  نظرايت كانت  قدموا  الطبيعيني.  الفالسفة  صنعها  اليت  األخطاء  عليهم 
معتمدين "على االبتكار أكثر من التجربة." اعرتض على أهنم شاوروا خياهلم يف بناء رأيهم عن  

ة البشرية، اليت جيب أن يعتمد عليها االستنتاج األخالقي."  القيم والسعادة " دون اعتبار الطبيع
َخُلص هيوم إىل جتنب تلك األخطاء يف عمله جبعل الطبيعة البشرية "دراسيت الرئيسية واملصدر  

 (.HL 3.6منه كل حقيقة" )الذي سأستقي 
 

ان مقتنعا حىت يف تلك املرحلة املبكرة جدا، جذور توجه هيوم الناضج إلصالح الفلسفة جلية. ك
 HLأن الوسيلة الوحيدة لتحسني الفلسفة هو جعل حبث الطبيعة البشرية جوهري وجترييب )

(. كانت مشكلة الفلسفة القدمية اعتمادها على "الفرضية" ـ مزاعم مبنية على التخمني 3.2
 واالبتكار عوضا عن اخلربة واملراقبة. 
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ثالث سنوات    رسالةالذي بدأ به كتابة الـ غمس هيوم نفسه يف أعمال الفلسفة احلديثة يف الوقت  

بعدها، غري أنه وجدها مقلقة خصوصا لكوهنا اقرتفت نفس أخطاء القدماء يف حني ادعت  
جتنبها. يسأل هيوم ملاذا مل يتمكن الفالسفة من إحداث تقدم مذهل يف فهم الطبيعة البشرية  

العلوم الطبيعية؟    –ماء"  الفالسفة الطبيعيون _ من نسميهم اآلن "عل  اليت حققها حديثا يف 
يربئ   مل  واألنظمة"،  ابلفرضيات  "شغفهم  من  أنفسهم  العلماء  شفى  حني  يف  أنه  هو  جوابه 
الفالسفة بعد من هذا اإلغراء. كانت نظرايهتم ختمينية للغاية معتمدة على افرتاضات بديهية  

احلديثون يف نزاعات    وأعارت انتباها شحيحا عما عليه الطبيعة البشرية حقيقة. تورط الفالسفة 
بال هناية بدال من مساعدتنا يف فهم أنفسنا جلي حىت على " الرعاع بال أبواب"  ماحنة "التحامل  
امليتافيزيقية من كل نوع"، أي "كل نوع من احلجة هي عويصة بكل   التعليالت  الشائع ضد 

 (.T xiv.3حال وتتطلب بعضا من الرتكيز الستيعاهبا" )
 

حنتاج لـ "رفض كل نظام...مهما كان حاذقا وعبقراي إن مل يكن مبنيا على   يصر هيوم على أننا
احلقيقة واملالحظة." تدعي هذه األنظمة اليت تغطي مدى واسعا من اآلراء امليتافيزيقية والالهوتية  
احلصينة واملؤثرة أبهنا متنحنا معرفة أعمق وأكثر يقينا عن الواقع املطلق. لكن حياج هيوم أبن يف  

ية حتاول " اخرتاق املواضيع  قلة الذهاب أبعد مما ميكننا اختباره، فإن تلك النظرايت امليتافيزيحماو 
( مما جيعل مزاعمهم إبجياد " املبادئ املطلقة"  (EHU 1.11/11بشكل ُمتعذر للفهم متام" 

ال  للطبيعة البشرية ليس خطأ فحسب وإمنا ال يُعقل. هذه "العلوم اهلوائية"، كما يسميها هيوم،  
 (.EHU 1.12/12متلك سوى "اهلواء" علما )

 
، ما هذه األنظمة امليتافيزيقية إال ستار ضبايب للـ "اخلرافات الشعبية" حماولة  واألسوأ من ذلك

(. يف ابل هيوم عقائد متنوعة يف عوز  EHU 1.11/11إغراقنا ابملخاوف والتحامل الديين )
 وجود الرب وخلود الروح وطبيعة العناية اإلهلية.  حجج عن    –للستار امليتافيزيقي كي تبدو موقرة  
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لكنه يصر أبنه على الرغم من أن األنظمة امليتافيزيقية والالهوتية بغيضة إال أن هذا ال يعين أبنه  
يتوجب علينا التخلي عن الفلسفة. بل يتوجب علينا تقدير " احلاجة جللب احلرب إىل أكثر  

ة ملقاومة غواية العلوم الزائفة هو يف االخنراط هبا، مقابلة "  العدو سرية." الطريقة الوحيد  خمابئ
 (.  EHU 1.12/12رطانتهم امليتافيزيقة املبهمة" ب " تعليل دقيق ومنصف" )

 
هذا يعين أن املرحلة األوىل من مشروع هيوم نقدية. كما أن جزءا مهما من هذا اجلانب مبشروعه 

حتديد مدى وحدود القوى املنطقية وقدراهتا    –"  هو " اكتشاف اجملال املناسب للمنطق البشري
(EHU 1.12/12  يؤمن أبن حتقيقه سُيظهر أن امليتافيزيقيا كمبحث لفهم الطبيعة املطلقة .)

 للواقع يتجاوز نطاق املنطق. 
 

املرحلة النقدية على حساب ابقي مشروع هيم، معززين هتمة أنه جمرد  ركز الباحثون على هذه  
مشكك سليب يرفض منظور اآلخرين دون أن يدافع عن أي موقف إجيايب. لكن يف حني أنه  
مشكك حقيقة إبمكانية التبصر امليتافيزيقي الذي يذهب أعمق مما ميكن للعلم الذهاب إليه، 

طق ليس نشاطا نقداي فحسب. إذ يفسح نقد للميتافيزيقيا  إال أن البحث عن اجملال املناسب للمن
والذي ال يشكك   –تطوير علم جترييب للطبيعة البشرية    –الطريق للمرحلة البنائية من مشروعه  

 هيوم البتة يف آفاقه. 
 

املرحلة البنائية ملشروعه عرب طرح ما ال يقل عن " نظام    رسالةيُطلق هيوم يف "مقدمته" عن الـ 
(. كلها نشاطات إنسانية، وابلتايل  T xvi.6كامل من العلوم مبين على أساس جديد متاما" )

ما ميكننا حتقيقه فيها يعتمد على فهم أي نوع من األسئلة ميكننا التعامل معها وأي علينا أن 
نطاق وحدود فهمنا وطبيعة أفكاران والعمليات اليت نقوم  نرتكها. إذا امتلكنا قبضة أحكم على  

 مبنطقتها فال ميكننا التكهن ابلتحسينات اليت قد نصنعها يف تلك العلوم.
 

علينا أن نتوقع حتسينات أكثر يف العلوم املرتبطة بقرب أكثر مع دراسة الطبيعة البشرية: "املنطق  
شات الفلسفية املطولة هي حول طبيعة أفكاران  واألخالق والنقد والسياسية". فالعديد من النقا
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لذا من املفرتض أن توضيح حمتواهم سيساعدان يف البت    – السببية واحلرية والقيم واجلمال    –
 بتلك "النزاعات املتواصلة."

 
الصلب   للعلوم األخرى، "األساس  الصلب الوحيد  الطبيعة اإلنسانية هو األساس  إذ أن علم 

(.  T xvi.7ه هلذا العلم جيب أن ُيصب على التجربة واملالحظة" )الوحيد الذي ميكننا منح
الرغم من أن هيوم ال يذكره ابالسم، إال أن نيوتن ) إذ يقبل  1727–1642على  ( بطله. 

  " .والذي يعين تقريبا "ال أتعاطى الفرضية"  Hypotheses non fingoاملأثور النيوتيين "  
 الحظة والتجربة.جيب على أي قانون نكتشفة أن يُبىن على امل

 
يقرتح هيوم بديال جتريبيا مقابل البداهة امليتافيزيقية التقليدية. إن جتريبيته طبيعانية أبهنا ترفض أي  
سيماء لالستعانة خبوارق الطبيعة لشرح الطبيعة البشرية. يهدف كطبيعاين العتبار الطريقة اليت  

 العامل. تعمل هبا عقولنا بوسيلة تتسق مع الصورة النيوتينية عن
 

يصور هيوم دراسته العلمية للطبيعة البشرية على أهنا نوع من اخلريطة الذهنية أو التشريح الذهين  
(EHU 1.13/13; T 2.1.12.2/326ففي اجلزء األول من الـ .)األول، يقول    مبحث

يف   أبهنا متلك مهمتني أساسيتني؛ األوىل وصفية حبتة والثانية تفسريية. تتألف اخلريطة الذهنية
(. فعلى الرغم من أنه ميكن  EHU 1.13/3حتديد " األجزاء املخصوصة وقوى" الذهن )

ألي أحد أن يستوعب نوعا ما الفروقات األساسية ضمن حمتوايت الذهن وعملياته، إال أن  
 الفروقات الدقيقة أصعب ابلقبض عليها.  

عرب اكتشاف "زنربكه    بيد أن هيوم يريد الذهاب ألبعد من هذا. يرغب بشرح كيف يعمل الذهن 
اخلفي ومبادئه." يذكران أبن الفلكيون، وملدة طويلة، كانوا قانعني إبثبات "احلركة والنظام وحجم  

ألبعد منهم وحدد "القوانني والقوى    –نيوتن    –االجرام السماوية." ولكن ذهب فيلسوف بعدها  
يوتن فالسفة طبيعيني (. قاد مثال نEHU 1.15/14اليت حُيكم هبا وتوجه دوران الكواكب" )

آخرين لنجاحات تفسريية مماثلة. يؤمن هيوم أبنه سينجح ابملثل يف إجياد القوانني األساسية اليت  
 حتكم "قواان الذهنية واقتصادان"، إذا اتبع نفس احلذر الذي عرضه نيوتن يف اكمال حتقيقاته. 
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مبحث  حتقيقه عن الذهن. إذ يقول يف  توفر منهجية نيوتن هليوم قالبا لتقدمي املنهجية التجريبية يف  

أبنه سيتبع "منهجية بسيطة جدا" يعتقد أبهنا ستجلب حتوال يف دراسة   يتعلق مببادئ األخالق
أو   نيوتن أبنه علينا " رفض كل نظام...مهما كان بسيطا  مثال  متبعا  حُياج  البشرية.  الطبيعة 

ج املستقاة من التجربة. على أن  حاذقا ليس مبنيا على احلقيقة واملالحظة،" وقبول فقط احلج
نعتمد حني نبحث عن الطبيعة البشرية، مبا أننا نسأل "سؤاال عن احلقيقة وليس علما جمردا"،  

 (. EPM 1.10/173–174ظة. )حعلى التجربة واملال 
 

تفسر كيف   القوانني  من  أن جيد جمموعة  هيوم  أراد  األخالقية،  العلوم  يف  نيوتن  فرخ  ولكونه 
تذهب وأتيت يف الذهن وكيف جتتمع اإلدراكات    –اإلدراكات، كما يسميها    – حمتوايت الذهن  

 والشعور والفعل. واالعتقاد البسيطة لتشكل إدراكات مركبة بطرق تفسر الفكر البشري 
 

كان إجناز نيوتن يف قابليته على تفسري ظواهر فيزايئية متنوعة ومركبة يف بضع مبادئ قانونية.  
(. توقع أبن من  T xvii.8سط وأقل األسباب" )ب"كل التأثريات أب ومثله، اقرتح هيوم تفسري 

املرجح أبنه "يعتمد املبدأ الواحد على آخر" وهذا املبدأ يف املقابل ميكن أن يندرج حتت مبدأ  
(. غري أنه يشدد على أنه يف حني سيحاول  EHU 1.15/15آخر "أكثر عمومية ومشولية" )

إايهم أبكثر مشولية ممكنة، فإن على كل التفسريات أن    أن جيد أكثر املبادئ عمومية، مسلما
 تكون مبنية متاما على التجربة.

 
على الرغم من أن الفلسفة مؤسسة جتريبية غري أهنا نفسها مربوطة ابخلربة، هذا ليس عيبا يف علم  

قق  . واألمر نفسه على كل العلوم " ال ميكن ألي منها أن تتجاوز التجربة أو حتالبشريةالطبيعة 
(. على التفسريات أن تنتهي يف نقطة  T Intro 10أي مبدأ ليس مبنيا على تلك املرجعية" )

ألن   قانعني،"  حينها  جنلس  اإلنساين،  للمنطق  مدى  أقصى  إىل  "وصلنا  أبننا  نرى  حني  ما. 
 (. T 9السبب الوحيد الذي نُسلم به أكثر مبادئنا عمومية هو " جتربتنا بواقعها" )
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–1632كثر من املنهجية. إذ يرى أبن نيوتن خيتلف اختالفا فارقا عن جون لوك ) هيوم نيوتين أب

للمجتمع امللكي، ألنه يرفض صورهتم اآللية للعلم. إذ    اآلخرين ( والفالسفة الطبيعيني  1704
أن قانون اجلاذبية، أعظم اكتشافات نيوتن، ليس قانوان آليا. حُياكي هيوم جبالء فكرة اجلاذبية  

مبادئ االرتباط. مينح هيوم عرب التماسه نفس   – للمبادئ األساسية لعمليات الذهن  يف اعتباره  
املبادئ طوال الوقت تفسريا لتلك الظواهر املتنوعة اليت متكنه من منح اعتبار موحد واقتصادي  

 للذهن.
 
 
 اعتبار الذهن  .4

اليت عرضها نيوتن يف فيزايئه، قّدم هيوم أقل    االقتصاديشرح هيوم عمليات عقولنا مع  لكي  
قدر من املكيانيكية اليت يعتقد بضرورية اعتبارها لعمليات الذهن. كل قطعة منها مضمونة  

 ابلتجربة.  
 

فكار كانت احلقبة احلديثة األوىل ذروة التحقيق يف أفكار السببية والقّيم اخلرية والشريرة وأ 
  –   نظرية األفكارفلسفية خالفية أخرى عديدة. قَِبل كل فيلسوف حديث نسخة ما من  

لكنها ال متلك ولوجا مباشرا  األفكار،  املنظور الذي ندرك به كياانت ذهنية معينة تدعى  
املادية. حيمل هيوم نسخة   به   جتريبيةلألغراض  نؤمن  يعتقد أبن كل شيء  للنظرية، ألنه 

 لتجربة. ملحوق ابلنهاية اب 
 

، ألنه يعتقد أبن أي سؤال فلسفي عقالين البد أن يُسأل وجُياب  اإلدراكاتيبدأ ابعتبار  
لُيعنّي أي حمتوى ذهين أاي يكن، ويقسم اإلدراكات  اإلدراك  بتلك املصطلحات. يستخدم  

 انطباعات وأفكار.إىل فئتني، 
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هي " الصور    فكار األ  الرغبات والشغف واملشاعر.وكذلك  األحاسيس  تشكل االنطباعات  
والتعليل" ) التفكري  لتلك يف  فارقه T 1.1.1.1/1الباهتة  الكل سيعرف  يعتقد أبن   .)

إنه الفرق بني الشعور أبمل حرق  التفكري.  والشعور  هذا، مبا أن الكل مدرك واع  للفرق بني  
 حرق الشمس السنة املاضية.  تذكر الشمس احلالية و

 
من   نوعني  بني  هيوم  اإلحساس  :  االنطباعاتيُفّرق  األصلية    االنطباعاتأو  انطباعات 

الثانوية.   االنطباعات  أو  االنعكاسات   على وانطباعات  اإلحساس  انطباعات  تشمل 
املشاعر اليت حنصل عليها من حواسنا اخلمسة وكذلك اآلالم واملتع، واليت تنبع كلها فينا من  

( جمهولة"  أسباب  من  يسميها  T 1.1.2.1/7  "األساس  حماولة حتديد   أصلية (.  ألن 
 أسباهبا املطلقة قد أيخذان أبعد مما ميكننا جتربته. على أي مبحث عقالين أن يتوقف عندها. 

 
الرغبات واملشاعر والشغف واخللجات. هي يف األساس   االنعكاسات  انطباعات  تشمل 

ذكرايتك عن حرق  الثانوية.  ردات فعل أو استجاابت لألفكار وهذا سبب تسميته هلا بـ  
حرق    مشس حصل  حني  لديك  النطباعات كانت  أصلية  نسخ  أفكار،  املاضية  السنة 

أبن تنحرق من الشمس هذه السنة، أن    خوفا الشمس. يسبب لك تذكر تلك األفكار  
 أخذ االحتياطات لتجنب التعرض للشمس أكثر من الالزم.  تريد أال تنحرق وأن أتمل 

 
سواء كانت مركبة  أو  بسيطة  تكون  أن  لإلدركات  تتكون   ميكن  أفكار.  أو  انطباعات 

من االنطباعات البسيطة. إن انطباعي عن زهرة البنفسج    االنطباعات املركبة من جمموعة
اليت التقطتها للتو مركب. فمن بني الطرق اليت تؤثر هبا على حواسي هو لوهنا البنفسجي 

باعات البنفسج. إن  الباهي ورائحتها العذبة. ميكنين التفريق بني لوهنا ورائحتها عن بقية انط
 لوهنا ورائحتها انطباعات بسيطة ال ميكن جتزئتها أكثر ألهنا ال متلك عناصر جزئية.  

 
االنطباعات أقوى  احليوية.  والقوة  يفرق هيوم مبدئيا االنطباعات عن األفكار مبقتضى درجة  

وفة حيوية  وحيوية أكثر عن األفكار. إن انطباعي عن لون احلمرة الفاقعة هلذه الطماطم املقط
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أكثر ما ميكن للحيوية أن تكون. وطماطم السنة املاضي كانت ابملثل حني نظرت هلا، لكن  
فكريت اآلن عنها أقل حيوية مقارنة ابنطباعي عن الطماطم املاثلة أمامي. مبا أن طماطم  

ميكن أن يكون يف درجة احلمرة؛ البد أن الفرق    السنة املاضية بنفس اللون فإن الفرق ال
. حياول هيوم يف مواضع خمتلفة طرقا  قوهتا وحيويتهاأي    –يف حدة وسطوع انطباعايت  ماثل  

أخرى لوصف الفرق بني االنطباعات واألفكار بيد أنه مل يكن أبدا قانعا هبا. مع هذا، ما  
 يقوله يكفي ليمنحنا حفنة عن االختالفات احملسوسة بني االنطباعات واألفكار.

 
 االنطباعات واألفكار واقعيا حني يفرق بينهما من حيث  يشري هيوم إىل شيء حقيقي يف

. يف مناسبات معينة، كاألحالم واحلرارة العالية، ميكن لألفكار أن  قوهتما وحيوهتما النسبية
تُقارب يف القوة واحليوية تلك لالنطباعات، ولكن تلك استثناءات تُثبت القاعدة التجريبية. 

 خمتلفان جدا لدرجة ال ميكن ألحد إنكار الفارق. على العموم، االنطباعات واألفكار  
 

على الرغم من أنه ال يبدو أبن مثة شيء أكثر حرية من قوة الفكر اليت ال "تتقيد حبدود  
(، إال أن هيوم يصر على أن خيالنا يف الواقع " حمصور  EHU 2.4/18الطبيعة والواقع" )

يدة وغريبة حىت، ختيل خملوقات  ضمن حدود ضيقة." ميكننا جتزئة ومجع أفكاران بطرق جد
مل نرها قط أو جمرات بعيدة جدا، بيد أن كل مواد التفكري يف النهاية ُمستقاة من انطباعاتنا. 
مبا أن "كل أفكاران أو ادراكاتنا الواهنة نسخ من انطباعاتنا أو تلك األكثر حيوية؛" حنن  

اليت   املواد  تقليل  أو  تضخيم  أو  نقل  أو  "جتميع  بـ  وجتربتنا" حمصورون  حواسنا  متنحها 
(EHU 2.5/19 ) 
 

 مبدأ النسخة 4.1

، حيول هيوم مزعمه إىل أن أفكاران نسخ من انطباعاتنا، جاعال من اجللي انطباقها  رسالةيف الـ 
يعرض هذا "املقرتح العام"،   االنطباعات البسيطة.و  األفكار البسيطة  فقط على العالقة بني  

 ، على أنه "أول مبدأ... يف علم الطبيعة اإلنسانية":مبدأ النسخةوالذي يسميه عادة 
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كل أفكاران البسيطة يف أول ظهورها مستقاة من االنطباعات البسيطة املرتافقة معها،  
 ( T 1.1.1.7/4واليت متثلها ابلضبط. ) 

 أنه مينح حجة لتحقيقه أيضا.   يُقدم املبدأ على أنه شيء تؤكده جتربة اجلميع، غري

أوال أبن مثة ترافق )واحد مقابل واحد( بني األفكار البسيطة واالنطباعات البسيطة.  حُياج  
أن هذا الرتافق راسخ على كل شيء، مبا أنه ال ميكن اختبار كل انطباع    يُثبتال ميكنه أن  

وفكرة. غري أنه واثق جدا أبن الرتافق راسخ لدرجة أنه يتحدى أي أحد يُشكك به أبن 
فكرة بسيطة، أو فكرة بسيطة دون يرافقها انطباع  ع بسيط دون أن ترافقه  حُيضر مثاال النطبا 

بني االنطباعات البسيطة    رابط اثبتبسيط. ومبا أنه متيقن من فشلهم، يستنتج أبن مثة  
 واألفكار البسيطة. 

يقضي أبن هذا الرابط الثابت موحد لدرجة أال ميكن للرتافق أن يكون صدفة. البد  اثنيا،  
من وجود رابط سبيب بينهما، لكن هل ُتسبب األفكار االنطباعات أم االنطباعات ُتسبب  

 األفكار؟ 

أخريا، حُياج أن التجربة خُتربان أن االنطباعات البسيطة دائما تسبق وابلتايل ُتسبب األفكار 
راف

ُ
قة هلا. ولدعم هذا املزعم، يلتمس نوعني من احلاالت. األوىل، إذا ما أردت أن متنح  امل

متنحها  أنت  تفعل،  لتأكلها. وحني  منها  قطعة  سُتعطيها  األانانس  فكرة عن طعم  طفلة 
انطباعا عن طعم األانانس. لن تفعل العكس مطلقا. أما حالته األخرى فعن شخص ُولد  

 ن األلوان إذ ليس لديه انطباع عنها.أكمه، لن تكون لديه أفكار ع

جترييب   متناقضة" كمثال  "ظاهرة  تقدمي  عرب  عليها  يشدد  جتريبية،  نظرية  النسخة  مبدأ  إن 
معارض للمبدأ. يتصور شخص ميلك نفس التجارب مع األلوان اليت ميتلكها غالبنا غري  

درجات األزرق اليت  ألنه مل خيترب قط درجة معينة من األزرق. يعتقد هيوم أبنه لو طلب كل  
الدرجة   على  فجوة حيث جيب  الفور  على  فإنه سريى  األفتح،  إىل  األغمق  من  اختربها 

 املفقودة أن توجد. مث يتساءل  
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عما إذا كان من املمكن له، من خياله، أن... يطرح لنفسه فكرة تلك الدرجة بعينها،  
قليل رأي  مثة  أبن  أعتقد  له؟  تنقلها  مل  أن حواسه  من  الرغم  أبنه   على  موجود  لكن 

سيتمكن؛ وميكن أن خيدم هذا كدليل على أن األفكار البسيطة ال ُتستقى دائما من  
ندرته   أن  إال  وأوحد  جدا  املطروح خمصوص  أن  من  الرغم  وعلى  مرافقة؛  انطباعات 

 ( وحده  له  األكرب  عمومنا  نغري  أن  يستحق  ال  أنه  عري  مالحظتنا،   Tتستحق 
1.1.1.10/6) 

ا الناقصة حرفيا تقريبا يف  يكرر هيوم حالة  الباحثني   املبحثلدرجة  األول. ويف حني أن 
تسائلوا كيف ميكن للشخص ابلضبط أن أييت ابلدرجة الناقصة، يبدو أبن هيوم غري مهتم  

 ابلتفاصيل. إذ ابلنسبة هليوم، مرة أخرى، االستثناء يُثبت القاعدة التجريبية.

 

 اعتبار هيوم للتعريف 4.2

با ما يُربط نوع التجريبية الفارق هليوم مع التزامه مببدأ النسخة، غري  على الرغم من أن غال
 أن استخدامه املعكوس للمبدأ يف التعريف هو أكثر العناصر ابتكارا يف نظامه.

 إذ أن تشخيصه للميتافيزيقيا التقليدية يتجلى حبسب اعتقاده يف 

امليتافيزي والعلوم  األخالقيات  يف  لتطوران  الرئيس...  األفكار العائق  غموض  هو  قية 
 (EHU 7.1.2/61)وضبابية املصطلحات. 

بكل بساطة االلتباسات    –استبدال املصطلحات مبرادفاهتا    –تستنسخ التعريفات التقليدية   
األفكار ومعاين   توضيح حمتوى  يتطلب  تعريفية ضيقة.  دائرة  أبدا عن  الفلسفية وال خترج 

 املصطلحات اليت نبحث فيها شيئا آخرا.  

أي األفكار.   – ج هيوم أبن علينا " املضي من الكلمات إىل موضوع اجلدال احلقيقي"  حُيا 
يؤمن أبنه وجد طريقة لتحديد حمتواها بدقة. يرّوج هلا على أهنا "جمهر جديد أو نوع من  
نتائجا دراماتيكية يف علوم األخالقيات مثل نظرايهتا من   البصرايت،" متنبئا أبهنا ستُنتج 
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واجملاهر التلي  – األجهزة   )  -سكوابت  الطبيعية  الفلسفة  أنتجتها   EHUاليت 
7.1.4/62.) 

يستخدم اعتبار هيوم للتعريف سلسلة بسيطة من االختبارات لتحديد حمتوى إدراكي. إبدأ 
فاملصطلح ال ميلك   إن مل يكن مثة فكرة كتلك،  إليه.  اسأل أي فكرة أفضت  مبصطلح. 

لفلسفة أو الالهوت. إذا كان مثة فكرة أفضت  حمتوى إدراكيا إذن، مهما متثلت جبالء يف ا
انطباعاهتا  إىل  وتتبعها  ُتشكلها،  بسيطة  أفكار  إىل  جزئها  مركبة،  وكانت  املصطلح،  إىل 
األوىل. إذا فشلت العملية يف أي مرحلة، فالفكرة حمل التساؤل تفتقر احملتوى اإلدراكي.  

 ددا حملتوى الفكرة املؤرقة. اعتبارا حم  –وإن مضت بنجاح فإهنا تُنتج "تعريفا عادال"  

من مشروعه لُيظهر أن الكثري من املفاهيم املرحلة النقدية  يستخدم هيوم اعتباره للتعريف يف  
 املرحلة البنائيةاملركزية للميتافيزيقيا التقليدية تفتقر للمحتوى العقالين. كما يستخدمها يف  

 لتحديد معىن مصطلحاتنا وأفكاران ابلضبط.

 

 ط مبادئ االرتبا  4.3

على الرغم من قدرتنا على جتزئة ومجع أفكاران البسيطة كما نرغب، إال أن مثة نظام مرتب  
مهلهلة    " أفكاران كلها  حبيث كانت  اتمة  بعشوائية  األفكار  لنا  خطرت  لو  ألفكاران. 

 (. يوعز هذا بـ T 1.1.4.1/10ومفككة"، فلن نتمكن من التفكري برتابط )

معينة مما جيعل الذهن جيمعهم بتواتر أكرب، وجيعل    مثة رابط سري أو احتاد ضمن أفكار
 ( Abstract 35)الواحدة منها، مىت ما ظهرت، تُقدم األخرى. 

لـ الطبيعية  الذهن  قدرة  مبقتضى  االحتاد"  أو  "الرابط  هذا  هيوم  معينة.   ربط يشرح  أفكار 
قوة انعمة تسود عادة" عرب أن فكرة تُقدم األخرى  االرتباط ليس "ارتباطا ال ينفصل" وإمنا "

 (. T 1.1.4.1/10تلقائيا )
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األول، أبن وإن من اجللي للكل أن أفكاران مرتبطة هبذه الطريقة،   مبحثيقول هيوم يف الـ
( االرتباط"  مبادئ  تصنيف كل  أو  تعداد  على  أقدم   " فيلسوف  أول   EHUفإنه 

حدة" هذه فارٌق جدا لدرجة أنه يرّوج هلا على (. يعترب استخدامه " املبادئ املو 3.2/24
 (.Abstract 35مما يسمح له بتسمية نفسه "مبتكر" )  – أهنا أكثر مسامهاته أصالة 

مبادئ لالرتباط: التشابه والتجاور يف الزمن واملكان والسببية. حني  يتعرف هيوم على ثالث  
تشبهها.  يُريك أحدهم صورة لصديقتك املقربة، فإنك سُتفكر بطبيعة احلال هبا ألن الصورة  

قد تفكر حبرب فييتنام،   – التنانري القصرية مثال    –حني ُتذّكر بشيء حصل يف الستينيات  
ي التفكري مبدينة ساوساليتو إىل التفكري جبسر غولد غيت ألهنما متجاورين زمنيا. قد يؤد

والذي قد يؤدي بك للتفكري بسان فرانسيسكو مبا أهنم متجاورين مكانيا. تعمل السببية 
من السبب إىل النتيجة ومن النتيجة إىل السبب: قد جتعلك مقابلة والد أحدهم إىل التفكري  

 يه.اببنه، وقد يؤدي مقابلة االبن أبفكار عن أب

السببية هي األقوى ضمن تلك املبادئ االرتباطية الثالثة، والوحيدة اليت أتخذان "بعيدا عن  
جتاربنا احلاضرة واملاضية وبني توقعاتنا   (. تؤسس روابطا بني T 1.3.2.3/74حواسنا" )

للمستقبل، حبيث " يبدو أبن كل التعليالت املتعلقة أبمور احلقيقة مبنية على العالقة بني  
(. أخذ األسربين يف السابق أراحين من الصداع،  EHU 4.1.4/26)  بب والنتيجة" الس

لذا أتوقع أن األسربين الذي أخذته للتو سريحيين قريبا من صداعي احلايل. كما جيعل هيوم 
لنا   املبادئ االرتباطية، لكنه خيربان، "سيُتاح  أقلها مفهومية من بني  السببية  من اجللي أن 

 (. T 1.1.4.2/11يصها من القاع" )مناسبة بعدها لتمح

مثل اجلاذبية األرضية، وابلتايل ال ميكن شرحها قدما. فعلى الرغم  أصيلة  املبادئ االرتباطية  
من أن "أتثريها جلي يف كل مكان"، إال أن أسباهبا "جمهولة ابلغالب والبد أن تعود إىل  

يتحتم علينا وفقا لذلك كبح    ، واليت يظهر أبين ال أشرحها."األصليةمسات الطبيعة البشرية  
أي "رغبة مفرطة" مبنح اعتبار أكرب ألي منهم، إذ سيأخذان هذا الفعل بشكل غري مشروع  

 (.T 1.1.4.6/12–13إىل أبعد من حدود التجربة ) 
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نربط األفكار كما نفعل. هو مهتم فقط يف حتقيق أننا يف الواقع  ملاذا  ال حياول هيوم شرح  
بتلك    نقوم األفكار  تفسر  بربط  االرتباطية  املبادئ  أبن  زعمه  من  الرغم  وعلى  الطرق. 

االعرتاف، كما يفعل يف   يتوجب عليه  أنه  إال  أهنا جتريبية،  للذهن على  املهمة  العمليات 
األول، أنه ال ميكنه اثبات قطعيا أن قائمته من املبادئ االرتباطية مكتملة. لعله مبحث  الـ

اإلضافية. حنن حري املبادئ  التشابه غفل عن بعض  إذا  ما  لتحديد  أفكاران  ن يف فحص 
املبادئ االرتباطية،   ةوالتجاور والسببي اليت تفسرها  تشرحها بنجاح. كلما زادت احلوادث 

 كلما زاد اطمئناننا من أن هيوم تعرف على املبادئ األساسية اليت يعمل هبا ذهننا.

مة لتلك املبادئ على أبنه سيكون من "السهل إدراك العواقب اجل  خالصةخيتم هيوم يف الـ
إمسنت الكون والبد    لنا  علم الطبيعة البشرية." مبا أهنا " الروابط الوحيدة ألفكاران، هي حقا  

(. ستغدو ماهية Abstract 35أن لكل عمليات الذهن، مبدى كبري، أن تعتمد عليهم" ) 
ال الستدالالتنا  الثورية  هيوم  اعتبارات  نفحص  حني  جلية  اجلمة"  "العواقب  سببية  هذه 

 وأحكامنا األخالقية.

 

 السببية .5
ما بني الالهوتية املسيحية    -(  74- 1224حددت توليفة العصور الوسطى لتوما اإلكويين )

–384الشروط لبداايت اجلدل السبيب احلديث. خّط أرسطو )   - وعلم أرسطو وامليتافيزيقيا  
العلمية  322 املعرفة  امليالد( فارقا تصنيفيا مطلقا بني  االعتقاد  (  scientia)  قبل  وبني 

(opinion  .)  العرضفاملعرفة العلمية هي معرفة األسباب والتفسري العلمي املشتمل يف  
 بني السبب ونتيجته من ميدان حدسي جلي مستقل عن التجربة.   الرابط الضروري مربهنا    –
 

أنفسهم ثوريني ألهنم رفضوا اعتبار أرسطو للسببية. على الرغم من  رأى الفالسفة احلديثون  
أهنم قبلوا تفريقه بني املعرفة واالعتقاد، واعتربوا االستنتاج السبيب كممارسة للمنطق، والذي  

- 1638هدف إىل عرض الرابط الضروري بني السبب والنتيجة. كان كال من مالربانش )
( متفائلني حول احتمالية املعرفة العلمية  1650  -1596( وديكارت الذي حلقه )1715
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العرضية، يف حني كان أولئك يف التقليد الربيطاين التجرييب متشائمني. كان لوك مشككا مبا  
يكفي حول املعرفة اليت ميكننا القبض عليها لدرجة أنه بىن أول االعتبارات عن االستنباط 

ري العقالنية اليت جتعل من الفلسفة الطبيعية  احملتمل لُيظهر أنه ميكن لالعتقاد أن يستويف معاي
 التجريبية حمرتمة فكراي.

 
حني يدخل هيوم النقاش، فإنه يرتجم التفريق التقليدي بني املعرفة واالعتقاد إىل مصطلحاته 
اخلاصة، مقسما "كل مواضيع املنطق والبحث اإلنساين" إىل فئتني حصريتني ومفصلتني: 

 ائق.احلقو العالقات بني األفكار 
 

أكيدة إما حدسيا أو عرضيا. هم معروفني بداهة    العالقات بني األفكار إن املسائل املتعلقة بـ
مكتشفني ابستقالل عن التجربة عرب "عملية التفكري وحدها" ولذا ال يعتمدون على أي    –

(. فمجموع الزوااي الداخلية ملثلث إقليديسي EHU 4.1.1/25شيء موجود يف الواقع )
جة حقيقة سواء ُوجدت أي مثلثات إقليدسية يف الطبيعة ام ال. وإنكار تلك  در  180إىل  

 .57=    7ضرب   8املسألة تناقض مثل تناقض القول أبن  
 

على الطريقة اليت هبا العامل. فعكسها   حقائق ويف تباين حاد، تعتمد حقيقة املسائل املتعلقة ابلـ
ن حتقيقها عرب العرض. فالتأكيد على حمتمل دائما وإنكارها ال يوعز أبدا للتناقض وال ميك

خطأ ولكن ليس تناقضا. ميكننا فهم ما يقوله شخص يؤكد هذا،   ميامي مشال بوسطنأن  
 حىت لو احرتان يف كيف متكن من احلصول على احلقائق ابلدرجة هذه من اخلطأ. 

 
شوكة هيوم"، مع إيعاز سليب  "  احلقائق بـ و  العالقات بني األفكارغالبا ما يُدعى التفريق بني  

عادة أبن هيوم قد يكون استثىن بشكل غري مشروع مسائل ذات معىن ال ينطبق عليها أي  
من الفئتني أو تنطبق عليها كلتيهما.  من املهم كي يُنزع فتيل هذا االعرتاض األخذ ابالعتبار 

 ائه املباشرين. أن فئيت هيوم ترمجة لتفريق فئوي تصنيفي تقليدي قبله كل معاصريه وخلف
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أن سابقيه أخطئوا: املرحلة النقدية  مُتلي منهجية هيوم اسرتاتيجته يف اجلدل السبيب. حُياج يف  
(. EHU 5.1.2/41ال حُيدد "املنطق أو أي عملية فهمية أخرى" استنباطاتنا السببية )

 بديال: املبادئ االرتباطية أساسها. املرحلة البنائيةويوفر يف 
 

املرحلة النقدية  األول مسامهات هيوم يف  مبحثمن الـ 4يف القسم  1.3.6  حتتوي الرسالة
يف   الفهم".  عمليات  ارتياابت شكوكية حول   " مناسب  بشكل  واملعنون  السبيب  للجدل 

واملعنون بشكل مناسب أيضا " حل شكوكي  مبحثه  يف  مرحلة البنائية  القسم الذي يليه الـ
األقسام متتد  حني  يف  االرتياابت"،  من    لتلك  العالقة  إىل    1.3.7من  املبحث  ذات 

1.3.10 . 
 

 االستنباط السبيب: املرحلة النقدية  5.1
االستنباطات السببية هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن أن منضي هبا متجاوزين دليل حواسنا 

ما بني احلقائق احلالية وما نستنبط منها. لكن ما  رابطا  وذكرايتنا. نفرتض بصنعها أن مثة  
 بط؟ وكيف يتحقق؟ هو الرا

 
  العالقات بني األفكار إذا حتقق الرابط عرب عملية املنطق أو الفهم، البد أن يتعلق إذن إبما  

 احلقائق.   أو
 

حُياج هيوم أبنه ال ميكن للرابط أن يتعلق ابلعالقات بني األفكار. النتائج أحداث خمتلفة  
صول نتيجته املعتادة. إن عن أسباهبا، لذا ال يوجد تناقض يف إدراك حصول سبب وعدم ح

أحكامنا السببية مألوفة جدا لدرجة أننا ال نعتربها؛ إذ تبدو فورية وحدسية. لكن افرض  
أنك جئت للعامل ابلغا ُمسّلحا ابلعتاد الفكري ألينشتاين. هل ستتمكن من حتديد أنه ميكن  

 حلبة األسربين عالج صداعك مبجرد فحصها؟  
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ة املوضوع الذي نعتربه سببا بغض النظر عن أي مالحظات  حني مننطق البداهة، نعترب فكر 
  ، مبا فيه املوضوع الذي نتخذهخمتلفكوانها عنه. ال ميكنه أن يشمل أي موضوع آخر  

رابط أي    –كنتيجته املعتادة. لكن ال ميكنها عندها أن ترينا أي "رابط ُمالزم وُمصان"  
بداهة لفكرتك عن األسربين دون    بني تلك األفكار. ال ينتج من حماولة منطقة   – ضروري  

اشتماهلا ملعلومة عن نتيجته من جتربتك السابقة سوى أفكار بسيطة عن "خصائصه احلسية" 
حجمه وشكله ووزنه ولونه ورائحته وطعمه. ال مينحك أي فكرة عن "قدرات سرية"    –

أن يكون    يالبديهميكن أن ينتج عنها أتثريه املعتاد. خيلص هيوم إىل أنه ال ميكن للمنطق  
أصل الرابط بني أفكاران عن السبب ونتيجته.  وعلى العكس من مما أعتقد غالب معاصريه  

 ومن أخلفوه مباشرة، ال تتعلق االستنباطات السببية ابلعالقات بني األفكار.
 

ينتقل هيوم اآلن إىل االحتمال الوحيد املتبقي. إذا كانت االستنباطات السببية ال تشمل  
العالقات بني األفكار، فالبد أهنا تتعلق مبسائل احلقائق والتجربة. إذا ما   عن  بديهي منطق 

خضنا جتارب عديدة من حدث ما متالزم دائما آبخر، فإننا سنبدأ نفكر هبا كسبب ونتيجة  
ونستنبط الواحدة من األخرى. ولكن حىت إذا ما خضنا جتارب كثرية لسبب ُيالزمه نتيجته  

 أي عملية أخرى للفهم. مبنطق أو  فإن استنباطنا ليست حُمددة
 

عاجل أخذ األسربين صداعي يف املاضي، لذا أؤمن أبن أخذه سيعاجل صداعي اآلن. لكن  
بعالج  استنباطي   البتة  عالقة  هلا  ليس  واليت  لألسربين  السطحية  احلسية  اخلصائص  مبين 

لعالج   الصعب  ابلعمل  تقول  سرية"  "قوى  لألسربين  أن  افرتضت  وإن  حىت  الصداع. 
 صداعي، فال ميكن هلا أن تكون أساس استنباطي مبا أن تلك "القوى السرية" جمهولة.

 
 نرى مثل اخلصائص احملسوسة أبهنا متلك  ومع هذا يالحظ هيوم أبننا "نفرتض دائما حني 

جربناها"   اليت  لتلك  مشاهبة  ستكون  ستتبعها  اليت  النتائج  أن  ونتوقع  السرية  القوى  مثل 
(EHU 4.2.16/33  مبا أننا ال حندس وال نستبط .)  أن لألغراض املتشاهبة قوى  بداهة

 سرية متشاهبة، فالبد أن افرتاضنا مبين بطريقة ما على جتربتنا. 
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يد أن ماضينا مينحنا معلومات عن أغراض كما جربناها فقط، وجتربتنا احلاضرة ختربان فقط  ب

جتاربنا املاضية واحلاضرة  يُسجل  عن األغراض اليت جنرهبا اآلن. غري أن االستباط السبيب ال  
فحسب، بل ميتد ويستطلع ما مجعناه من جتربتنا لألغراض األخرى للمستقبل. كيف ميكننا 

التجارب يف املستقبل ألغراض أخرى ميكن أن تكون مشاهبة يف املظهر فقط ملا  تصور تلك  
جربنا يف املاضي مبا أنه ليس من الضروري أن يكون صحيحا أن الغرض بنفس اخلصائص  

 احلسية سيملك نفس القوى السرية اليت امتلكتها األغراض املاضية؟ 
 

 بار فرضيتني جليتني يف االختالف:يعتقد هيوم إبمكانية التعامل مع هذا السؤال عرب اعت

 ( وجدت أن صداع خيتفي دائما عقب أخذي لألسربين؛ 1)

 و

 ( أخذ أسربين مشابه ملا أخذته يف املاضي سُيعاجل صداعي احلايل. 2)
أن الرابط  ال يوجد شك إطالقا أبن " افرتاض املرء مستنبط حقا من آخر"، وأنه "دائما ُمستنبط"، غري  

بينهما ليس حدسيا كما يبدو، يتحداان هيوم أبن نُنتج "سلسلة من التعليل" أتخذان من فرضيات كتلك  
 (. EHU 4.2.16/34( )2( إىل فرضيات كتلك يف )1يف )

( ما سيحصل يف املستقبل القريب. البد أن تريين سلسلة  2( جتربيت املاضية يف حني تتوقع )1تُلخص )
  الوصلة املاضية تتعلق بتجربيت املستقبلية. أحتاج إىل افرتاض أو افرتاضات إضافية حُتقق    التعليل أن جتربيت

( ابستخدام إما منطق مستعرض  2( إىل )1املناسب بني املاضي واملستقبل، وأتخذين من )  الرابط أو  
 يتعلق ابحلقائق. منطق حمتمليتعلق بعالقات األفكار أ, 

(. وعلى الرغم من عدم  2( و)1ليل االستعراضي ال جُيّسر اهلوة بني )يعتقد هيوم أبنه من اجللي أن التع
احتمالية األمر، إال أنه ميكننا دائما أن ندرك عقالنيا تغريا يف املسار الطبيعي. فعلى الرغم من أن األسربين  

آلن،  ال يوجد تناقض يف افرتاض أنه لن يزيل الذي أعاين منه ا أزال صداعي يف املرات املاضية، بيد أ
 وابلتايل افرتاض تغري يف املسار الطبيعي ال ميكن أن يثبت خطؤه أبي منطق يتعلق بعالقات األفكار.
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يرتك هذا التعليل احملتمل. حياج هيوم بعدم وجود تعليل حمتمل قادر على توفري استنباط حمكم من املاضي  
  – سيكون يف دائرة مفرغة    ( عرب استنباط حمتمل1( من ) 2إىل املستقبل. وأي حماوالت الستنباط )

 سيكون افرتاض ما حناول إثباته. 

مبدأ  ( شيئا من  2( إىل ) 1البد أن يوظف أي منطق أيخذان من )   يوضح هيوم دائرته هبذه الطريقة.
الذي يربط املاضي مع املستقبل. مبا أن شيئا واحد هو الذي جيعلنا نتحرك مباشرة من املاضي    االرتباط

أن املسار الطبيعي قد يتغري، يبدو من املعقول االعتقاد أن مبدأ االرتباط    ة احتمالي إىل املستقبل وهو  
 هذا:  مبدأ الوحدة   -لن يتغري املسار الطبيعي   -   موحدة الذي حنتاجه سيكون ما يضمن لنا أن الطبيعة 

 سيكون املستقبل مثل املاضي.  ] فوق [ •

 

تبين   )  ] فوق  [سيسمح  الذهاب من  إىل )1لنا حتما  أن  (. ولك2(  لتحقيق  نستخدمه  أن  قبل  ن 
  حدسي   ليس   ] فوق [استنباطاتنا السببية حُمددة ابملنطق، علينا حتديد األساس لتبنينا له. من الواضح أن  

أوضح هيوم جبالء، وابلتايل ميكن للحجج احملتلمة أن حتققه فقط. ولكن حماولة  ، كما  استعراضيوال  
واليت    ]فوق   [حتقيق   الطريقة سيكون عرب حماولة حتقيق حجج حمتملة ابستخدام حجج حمتملة  هبذه 

 نفسه.    ]فوق  [ستشمل يف النهاية 

لسبب والنتيجة. يؤكد لنا أنه استنفد هيوم يف هذه النقطة طرق املنطق الذي ميكن هبا حتقيق رابط بني ا 
كتماال وإرضاء." بعد أن  ا   يوفر "شكوكه االرتيابية" ليس كـ "حتبيط وإمنا كتحفيز... حملاولة شيء أكثر 

 أفسح هيوم الطريق العتباره البنائي، هو األن جاهز لفعل هذا حتديدا.  

 

 االستنباط السبيب: املرحلة البنائية 5.2

هيوم   لال  اعتبارهيسمي  اليت طرحها يف  البنائي  االرتيابية"  للـ "شكوك  السبيب "حل شكوكي"  ستنباط 
 املرحلة النقدية من حجته.  
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على صنع استنباطات سببية، إذن إذا مل تكن "حمددة مبنطق" فال بد من    –ُمَسَببني    – مبا أننا مصممني  
  أو العادة  ا املبدأ هو  وجود "مبدأ ما مساوي يف الثقل واملرجعية" يقودان إىل صنعها. يقضي هيوم أبن هذ

 الطبع:
مىت ما أمثر عن أي تكرار لفعل معني أو عملية نزعة لتجديد نفس الفعل أو العملية...فإننا دائما نقول  

 ( EHU 5.1.5/43. )العادةأبن هذه النزعة نتيجة  

 Abstractوابلتايل فإن العادة وليس املنطق ما "حيدد للذهن.. افرتاض مستقبل يسرتيح للماضي" )
  العادة والطبع يعمل به ذهننا.    جديدا (.. ولكن حىت وإن حددان املبدأ، فمن املهم رؤية أنه ليس مبدأ  16

 أمساء عامة ملبادئ االرتباط.

العادة أو الطبع سبب لنزعة ما تشكلها بعد أن كررت جتارب   يصف هيوم عمليتهما كعملية سببية: 
ملبدأ العملي االرتباطي هنا، مبا أهنا الوحيدة من تلك  لالرتباط الثابت بني الدخان والنار. السببية هي ا 
 كرايتنا.املبادئ اليت ميكنها أن أتخذان أبعد من حواسنا وذ 

خيلص هيوم إىل أن العادة وحدها "جتعلنا نتوقع للمستقبل، قطارا مشاهبا من األحداث اليت ظهرت يف  
االعتقاد أبن    - بدأ الوحدة  م(. وابلتايل تظهر العادة لتكون مصدر  EHU 5.1.6/44املاضي" )

 املستقبل سيكون مثل املاضي.

 

 اإلميان  5.3

ال يقودان االستنباط السبيب إلدراك النتيجة فحسب وإمنا توقعها أيضا. حني أتوقع أن األسربين سرييح  
أن األسربين سريحيه. ماذا الذي يشمله    أؤمنصداعي، فأان ال اعترب بتجرد فكرة عالج الصداع وإمنا  

 أبنه سيفعل؟ إدراكي أبن األسربين سرييح صداعي أكثر من جمرد  اإلميان

اليت تفتقرها اإلدراكات. إن   –لعلها فكرة اإلميان  –بعض األفكار اإلضافية ال ميكن أن يكون لإلميان 
كان مثة بعض األفكار كهذه، مبقتضى قدرتنا على مجع األفكار حبرية، فإننا نقدر عرب اإلرادة ببساطة  

 أن نضيف تلك الفكرة ألي مفهوم مهما كان، ونؤمن مبا نود.  
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عاطفة أو شعور انبثق فينا مستقال عن إرادتنا، والذي يرتافق    خيلص هيوم إىل أنه جيب لإلميان أن يكون
مع تلك األفكار اليت تشكلها. إهنا طريقة معينة أو طريقة إلدراك فكرة مّولدة من الظروف اليت جند  

 أنفسنا فيها.  

إذا كان الرتافقات الثابتةهي كل ما هو مشمول، فإن أفكاري عن األسربين والصداع ستكون افرتاضية  
ط. إذ كي حيصل اإلميان، البد من أن يكون أحد املواضيع املرتافقة حاضرا يف حواسي أو ذكراييت؛  فق

البد أن أكون آخذا لألسربين أو أخذته للتو. ففي تلك الظروف، يكون اإلميان أبن صداعي سيزول ال  
ات هي  ميكن تفاديه كشعور عاطفي لصديق مقرب أو الغضب حني أحدهم يؤذينا. " كل تلك العملي

إنتاجها أومنعها" ) قادرا على  املنطق  اليت ال يكون  الطبيعي،  –EHU 5.1.8/46أنواع للحدس 
47.) 

اإلميان ولو ابملعرفة فقط، على  وصف  هذه العاطفة مستحيل، ميكننا  تعريف  ويف حني يعتقد هيوم أن  
يق وزاهي وراسخ وحاد  أنه مل يكن راضيا متاما مبحاوالته لفعل هذا. اإلميان مفهوم حيوي وعمالرغم من 

 عن الغرض. يعزم هيوم أن تتجاوز هذه اخلصائص جمرد تسجيل حدة الشعور للقبض على كيف اإلميان 

ُيسّلم  الوقائع... أكثر حضورا لنا عن اخلياالت، مما جيعلها أهم يف الفكر ومينحها أتثريا أعلى على  
 (EHU 5.2.12/49العواطف واخليال. )

 

 ابلطريقة اليت ُتشّكل إمياان؟  لكن كيف لفكرة ان ُتدرك

يقضي شرح هيوم أبنين أعتاد على أن األسربين يريح صداعي، فأخلق نزعة إىل توقع أن عالج الصداع  
أبن جتربيت املتكررة ألخذ األسربين وعالج الصداع.   سيعقب أخذ األسربين. هذا النزوع جراء تشكل رابط

ة وحيوية أي شيء آخر، وتنتقل بعضا من قواها وحيويتها  انطباعايت احلالية ألخذ األسربين هي بنفس قو 
عرب الدرب الرابط لفكرة عالج الصداع ومعايشتها بقوة كافية لتمنحها "القوة والتضامن" اليت تشكل  

 اإلميان.  



5/3/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 28

 

مبا أنين ال أعرف كيف يعاجل األسربين الصداع، فمن حسن احلظ أن مثة "نوع من االنسجام املتحقق  
ر الطبيعي وتعاقب أفكاران" الذي يعلمين أخذ األسربين حني أصاب ابلصداع. يقضي  مسبقا بني املسا
 لغة دفعت وأتثرت بداروين،   هيوم أبن العادة

هي املبدأ الذي أتثر به هذا التواصل؛ وهو ضروري جدا لبقاء نوعنا وتنظيم سلوكنا يف كل ظرف  
 (EHU 5.2.21/55من حياة اإلنسان. )

فضل بكثري االعتماد على "احلكمة العادية للطبيعة"، اليت تضمن أبننا نشكل  خيلص هيوم أبنه من األ
( ملنطقنا"  اخلاطئ  "االقتطاع  إىل  ائتماهنا  عن  عوضا  آلية"،  نزعة  أو  ما  "حبدس   EHUاإلميان 

5.2.22/55  .) 

تنا  وعرب املضي يف مشروعه لتوفري اعتبار طبيعي لكيفية عمل الذهن، منح هيوم شروحات جتريبية لنزعا
 لصنع استنباطات سببية والطريقة اليت تؤدي هبا تلك االستنباطات إىل اإلميان.

 

 . فكرة الرابط الضروري6

يدور جدل السببية احلديث حول عائلة من األفكار الرئيسية "مرتادفة تقريبا"، أكثرها بروزا هي األفكار  
اليت  ت  الفبالنسبة هليوم، "  الرابط الضروري.  و    القوة حول   وجد أفكار أكثر غموضا وشكا من تلك 

فيما حياول "   التعريف عنده  امليتافيزيقيا". يستعرض االستخدامات احلامسة والبّنائة العتبار  حتصل يف 
تثبيت... املعىن الدقيق لتلك املصطلحات"، من أجل " إزاحة جزءا من الغموض الذي يُنتقد كثريا يف 

 (.EHU 7.1.3/61–62هذا النوع من الفلسفة" )

 

 الرابط الضروري: املرحلة النقدية 6.1

حنتاج الستيضاح فكرة القوة أو الرابط الضروري أن حندد االنطباعات اليت هي مصدرها. يُعّرف هيوم  
من   اثنواي  القوة  عن  أفكاران  على  حنصل  أبننا  لوك  اعتقد  سابقيه:  أعمال  يف  حمتملة  مصادر  ثالث 

لقدرتنا على حتريك أجسادان    االنطباعات الداخلية ض املادية وأوليا من  لتفاعل األغرا انطباعات خارجية  
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األفكار. يف حني حاج مالربانش أن ما نتخذها على أهنا أسباب حلركة األجساد أو النشاط    كي تعترب
للرب فقط، املصدر األوحد للرابط الضروري  مناسبات  الذهين ليست أسبااب على اإلطالق. إمنا هي  

 . رفض هيوم كل االحتماالت الثالثة. للفعل يف العامل

لتفاعالت األجساد. حني نرى    االنطباعات اخلارجيةحياج هيوم أنه ال ميكن ألفكار القوة أن تنبثق من   
 ارتباطها. وليس  اقرتاهناحركة كرة البيليلردو تتبع األخرى فإننا نشهد  

ابلرغم من أن احلركات اإلرادية اجلسدية  لعمليات عقولنا.    االنطباعات الداخليةوال يساعد االلتفات إىل  
داخلي ما   انطباع  التجربة، وليس من  تعلمتها عرب  التحركات، تلك حقيقة  إرادتنا حبصول تلك  تتبع 
إلراديت. ولكن ليس لدي أدىن فكرة كيف حصل هذا. وإن كنت مدركا لقوة إراديت لتحريك أصابعي، 

 فإين ال أعلم كيف اشتغلت وال حدودها. 

ا قدرتنا على التحكم أبفكاران انطباعا عن القوة كذلك. ال منلك أدىن فكرة عن كيف نستحضر  ال متنحن
والتباينات عرب   تلك احملدودايت  أمران عليها حمدود ومتباين من وقت لوقت. نعرف عن  إن  أفكاران. 

إبسطانبول،    التجربة فقط، ولكن اآلليات اليت تعمل هبا جمهولة وغري ُمدركة لنا. إذا ما قررت التفكري
فإن فكريت عن تلك املدينة ستحضر يف ذهين ولكين أخترب فقط تعاقب قراري متبوعا حبضور الفكرة،  

 وليس القوة نفسها. 

حني ال يستطيع األانس العاديون حتديد سبب حدث ما، فإهنم يعزونه إىل "مبدأ عقالين خمفي" ما.  
يطبقونه على كل شيء. األسباب احلقيقية    مالربانش وعرضيون آخرون يفعلون الشيء ذاته، عدا أهنم

ليست قوى يف العامل املادي أو يف العقول البشرية. السبب احلق الوحيد هو إرادة الرب أن أغراضا معينة  
 يتحتم عليها دائما االقرتان مع أخرى. 

  – خيايل"   البد على أي أحد واع  حملدودية عقولنا الضيقة أن يدرك أن نظرية مالربانش أتخذان إىل "عامل
تذهب بنا بعيدا جدا عن جتربتنا حبيث ال ميكننا على اإلطالق تقييمها عقالنيا. كما أهنا تربز كيف أننا  
القليل عن تفاعالت أجسادان، ولكن مبا أن فكرتنا عن الرب مبنية على استقراائت   ال نعرف سوى 

 ملكاتنا فعلى جهلنا أن يكون منطبقا عليه أيضا.  
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 الرابط الضروري: املرحلة البنائية 6.2

كما    نبدومبا أننا انقشنا املنافسني الرئيسيني للرابط الضروري ملصدر أفكاران ووجدانمها انقصني، فلعلنا  
لو أننا جاهلون ابلكمال، لكن سيغدو هذا تسرعا. رأينا يف نقاشنا عن االستنباط السبيب أبننا إذا وجدان  

ان دائما آبخر، فإننا نتوقع حبدوث أحدها عند حدوث اآلخر. نفرتض بوجود  نوعا معينا من احلدث مقرت 
. كما رأينا أبن ليس مثة اختالف يف  ابلنتيجةوالثاين ابلسبب رابط ما بينهما، وال نرتدد يف تسمية األول 

دد الطبع  أنه عقب جتربتنا القرتاهنا الدائم، حيعدا  تكرار حاالت مقرتنة دائما عن احلالة املشاهبة متاما،  
 لنا توقع النتيجة عند حدوث السبب.  

وعينا هبذا االنتقال املعتاد بني غرض مرتبط    –خيلص هيوم إىل أن جمرد هذا التحديد احملسوس للذهن  
إىل آخر أبنه مصدر فكرتنا للرابط الرئيسي. حني نقول أبن غرض مرتبط ضروراي آبخر، فإننا نعين حقا   

 قي يف فكران يفضي بنا إىل االستنباط. أن األغراض اكتسبت رابطا تعل

 يف الواقع. األول، بعدما حدد العنصر املفقود، منحنا تعريفان  للسببهيوم جاهز لتوفري تعريف  

متنح   للثاين  متبوعة أبغراض مشاهبة  لألول  املشاهبة  األغراض  السبب غرض، متبوع آبخر، حيث كل 
 انطباعات خارجية. الثاين، 

االنطباعات  يقبض على  ,خر، الذي يبدو أبنه حيمل فكرة عن اآلخر دائما،  السبب غرض متبوع آب
وعينا أبننا حمددون ابلعادة للتحرك من السبب للنتيجة. كال التعريفني ابعتبار هيوم، ولكن    -الداخلية  

السبب هو اقرتان االثنني )  (. إذ يقبضان  EHU 7.2.29/76–77"تعريفه املطلق" لفكرتنا عن 
 االنطباعات ذات العالقة إذا ما كاان سوية فقط.كل على 

، وليس يف األغراض نفسها أو حىت يف أفكاران عن تلك  فيناحيدد هيوم مصدر فكرة الرابط الضروري  
األغراض اليت نعتربها سببا ونتيجة. وبعمل هذا هو يغري ابلكامل مسار النقاش السبيب، عاكسا ما يعتقده  

الضروري الرابط  فكرة  اليت  الكل عن  التحدايت  السببية كل  الالحقة عن  النقاشات  تواجه  أن  . البد 
 يعرضها هيوم للطرق التقليدية واألكثر ميتافيزيقية عند النظر لفكرتنا عن السببية.
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معاجلة هيوم لفكرتنا عن السببية هي طرحه الرئيس لكيفية عمل منهجيته والنتائج الثورية اليت ميكنها  
تطبيق يف  وميضي  العصر    حتقيقها.  يف  ابرزة  أخرى  نقاشات  على  الراسخة  ونتائجه  منهجيته  من  كل 

 احلديث، مبا فيها االستنباط احملتمل وشهادة املعجزات واإلرادة احلرة والتصميم الذكي. 

 

 . الفلسفة األخالقية 7

ا  شرح هيوم لألخالقيات جزء مهم من حماوالته إلصالح الفلسفة. يتخذها مهمته الرئيسية لتكون حتقيق
يف أصل األفكار األخالقية األساسية، واليت يفرتض أبهنا أفكار عن اجليد والسيء. وكما يف الفكرة عن  
السبب والرابط الضروري، يريد أن يشرح األفكار األخالقية ابقتصاد قدر املستطاع مبقتضى "أبسط وأقل  

مه الثاين فهو حتديد أي السمات  ماذا نعين هبا. أما اهتما  –أسباهبا". إذ حتديد أسباهبا سيحدد حمتواها  
 الشخصية والدوافع اخلرّية أو سيئة أخالقيا.  

(، يف بناء نظريته األخالقية حول  1746- 1694يتبع هيوم سابقه الوجداين، فرانسيس هاتشسون )
فكرة الناظر الذي يقبل أو يرفض السمات الشخصية للناس ودوافعهم. إن وجدان القبول والرفض هن  

 األخالقية للجيد والسيء. ولتقييم مسة شخصية على أهنا خرّية أخالقيا هو بيتقييمها  مصادر أفكاران
 على أهنا فاضلة؛ ولتقييمها على أهنا سيئة أخالقيا هو بتقييمها على أهنا شر. 

يقدم هيوم على نقاش مستمر حول األخالقيات كما فعل يف النقاش حول السببية، والذي غالبا ما  
قيني الربيطانيني، والذي بدأ يف منتصف القرن السابع عشر واستمر حىت هناية الثامن  يُسمى نقاش األخال

حيث حُياج ضد  مرحلة نقدية  عشر. يستخدم نفس املنهجية هنا اليت استخدمها يف نقاش السببية: مثة  
حيث يطور نسخته من الوجدانية. ميلك هيوم نوعني من اخلصوم: منظرو حب  مرحلة بنائية  خصومه و

 ت واألخالقيون العقالنيون. وبذا غدا هيوم أكثر مناصري الواجدانية شهرة. الذا

( الراديكالية الستقاء الواجب األخالقي والسياسي من  1679- 1588أشعلت حماولة توماس هوبز )
أننا  على  معاصروه،  فهمه  هوبز، كما  يصنفنا  الربيطانيون.  األخالقيون  نقاش  الذاتية  املصلحة  دوافع 

ذاتنا ومتعطشون للسلطة بطبيعة احلال ومهتمون فوق كل اعتبار بصون أنفسنا. إذ أننا    متمحورون حول 
يف احلالة الطبيعية قبل الوضع األخالقي والقانوين، نسعى لصون أنفسنا عرب  حماولة اهليمنة على اآلخرين.  
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الكل" حيث   ومبا أننا مجيعنا "متساوون" مبا يكفي يف القوة، ينتج عن ذلك حالة من "حرب الكل ضد
(. إن املخرج من هذا هو تعاهد أحدان مع  Leviathan, Ch. 13احلياة "فظيعة وهبيمية وقصرية" )

اآلخر. أن نتفق على تسليم قوتنا وحريتنا لذي سيادة جيعل القوانني ضرورية لنا كي حنيا سوية بسالم  
نني اليت ينشئها ذو السيادة،  وميلك السلطة لفرضها. ويف حني أن العمل أخالقيا يتطلب االنصياع للقوا

 غري أن أساس األخالقيات هو املصلحة الذاتية. 

( يف تعزيز هذه القراءة هلوبز عرب بداية القرن  1733- 1670لربانرد ماندفيل )  حكاية النحل عززت  
الثامن عشر. فوفقا ملاندفيل، البشر أاننيون وعنيدون وغري حمكومون بطبيعتهم. أخذ بعض السياسيون  

اء الذين يعرفون أبنه سيكون من األفضل لو عشنا سوية يف جمتمع متحضر على عاتقهم مهمة  األذكي
تدجيننا. متكنوا عرب إدراكهم أبننا خملوقات متباهية ونتأثر ابإلطراء بشدة من خداع العديد منا لالرتقاء  

إقامة املدح واللوم. إن  عرب    - االنتصار على عواطفنا األاننية ومساعدة اآلخرين    – ملستوى القيم املثالية  
 املبادئ األخالقية جمرد أدوات يستخدمها السياسيون األذكياء لكبحنا.

العقالنية والوجدانية. يعارض    -تشكلت نظريتان أخالقيتان كردة فعل على هوبز أوال وبعده ماندفيل  
أ حتددها إرادة ذو  العقالنيون زعم هوبز بعدم وجود الصواب واخلطأ يف احلالة الطبيعية، فالصواب واخلط

السيادة، وأن األخالقية تتطلب عقوابت لتحفيزان. يف حني يعرتض الوجدانيون على مبادئ "األاننية"  
هلوبز وماندفيل عن الطبيعة البشرية واألخالقيات. مل حياج العقالنيون والوجدانيون ضد هوبز ومانديل  

 عرب منتصف القرن الثامن عشر فحسب وإمنا مع بعضهم أيضا. 

يعارض هيوم كال من االعتبارين األانين والعقالين لألخالقيات، غري أنه ينتقدمها أبعمال خمتلفة. ففي  
، يفرتض هيوم أبن نظرية هوبز مل تعد خيارا قابال للتطبيق، وابلتايل مثة احتمالني فقط لالعتبار.  رسالة

ية صحيحة أو من الوجدان وبتلك  إما أن املبادئ األخالقية تنبع من املنطق وهبذه احلالة فإن العقالن
الثانية، ميضي هيوم    رسالةاحلالة فإن الوجدانية صحيحة. إذا ما سقطت واحدة وقفت األخرى. يف الـ

مبعارضة العقالنية األخالقية، لكن تظهر حججه ضدها يف ملحق. واألهم من هذا، يُسقط افرتاضه يف  
فا رئيسيا له. يعتقد جمددا أبن مثة احتمالني فقط.  ويتخذ من نظرايت األاننية هلوبز وماندفيل هدرسالة  

 إما أن موافقتنا مبنية على املصلحة الشخصية أو أن هلا أساسا غري مبال. تفنيد أحدها هو برهان اآلخر.
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 رسالةالعقالنية األخالقية: املرحلة النقدية يف الـ 7.1

خالقيات أيضا. منظورات العقالنيون  يعتقد هيوم أن "االنظمة والفرضيات" "حرّفت فهمنا الطبيعي" لأل
هي    – (  1724-1660( ولوك وويليام ولتشسون )1729- 1675صامويل كالرك )  -األخالقيون  

األبرز بينها. يعتقد هيوم أبن أحد اجلوانب الفارقة لكن غري صحية للفلسفة األخالقية احلديثة هي أهنا  
نظرية كالرك والعقالنيون  افات الشعبية". متثل تتحالف مع الدين وابلتايل ترى نفسها ختدم مصاحل "اخلر 

 اآلخرون بصورة مصغرة هذا النزوع. 

يلتمس كالرك، خصم هيوم املركزي، املنطق لشرح كل جانب أخالقي تقريبا. إذ يعتقد أبن مثة عالقات  
هو    أخالقية قابلة للعرض من الالئقية وعدمها واليت نكتشفها بداهة عرب املنطق وحده. االمتنان مثال 

ردة فعل الئقة أو مالئمة للطف، بينما اجلحود ليس بردة فعل تليق وال تالئم. يعتقد أبن احلدس العقالين  
 أبن فعال الئقا ميلك القدرة على إلزامنا وحتريكنا. أن نفعل األخالقي هو أن نفعل العقالين.  

،   2.3.3رسالة  رتض يف الـ ميلك أكثر اعرتاض هليوم شهرة وأمهية على العقالنية األخالقية شقني. يع
املنطق   الذي حيكم  هو  اجليد  الشخص  أن  أي  العقالنية،  املثالية  على  اإلرادة"،  على  املؤثرة  "الدوافع 

، يستخدم تلك احلجج ليبني أن األفكار األخالقية ال تنبع من املنطق  T  3.1.1عواطفه وأفعاله. يف  
 وحده.

أن ال اعرتاضه ابلتعليق على  الشق األول من  الفالسفة    يبدأ هيوم يف  أكثر شيوعا من  ما هو  يوجد 
واألشخاص العاديني كذلك للحديث عن "الصراع" بني املنطق والعاطفة. يقولون أبنه حري ابملنطق أن  

نا من العاطفة، وأنه إذا ما كانت عواطفنا متسقة مع أوامر املنطق فحري بنا أن نكبحها أو نطابقها  حيكم
مع املنطق. يقابل هيوم هذا أبنه "ال ميكن أبدا للمنطق وحده أن يكون دافعا ألي فعل لإلرادة" وأنه ال  

 ميكنه وحده أبدا مقابلة عاطفة ابجتاه اإلرادة. 

ا على  االوىل  حجته  املنطق  تستقر  يتألف  للسببية،  اعتباره  يف  رأينا  للمنطق. كما  التجرييب  ملفهوم 
إلجياد العالقة بينهم، بينما يتعلق املنطق احملتمل ابحلقائق. إذ يعترب املنطق    االستعراضي يف مقارنة األفكار

حيث    الرايضي عن عالقة األفكار ابملنطق السبيب من فئة احلقائق. يطلب منا النظر إىل حوادث فعلية
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املنطق متعلقان هبا ويقول أبننا حني نفعل سنرى أبن ال ميكن للمنطق وحده أن   النوعني من  هذين 
 حيركنا.

ال يعتقد أحد أبن املنطق الرايضي وحده قادر على حتريكنا. افرتض أبنك تريد البقاء خارج الَدين، هذا  
ضي وحده ال حيركنا لفعل شيء.  سيحركك حلساب كم من املال يدخل وكم منه خيرج، لكن املنطق الراي

حني يسقط املنطق الرايضي على الفعل فإنه دائما ما يستخدم مرتبطا بتحقيق غاية ما وابلتايل ابرتباط 
 مع املنطق السبيب. 

حني يتشكل املنطق السبيب يف إنتاج فعل فإنه دائما ما يفرتض مسبقا رغبة موجودة أو  حياج هيوم أبنه  
نطق عملية حتركنا من فكرة إىل أخرى. إذا ما امتلك املنطق قوة دوافعية، فالبد أن  إرادة. ففي منظوره، امل

 أحد األفكار مربوطة برغبة ما أو عاطفة كما يقول؛  

أغراض كهذه أسباب وأن أخرى نتائج، إذا كانت كل من األسباب والنتائج لن يهمنا البتة معرفة أبن  
ال تعنينا. إذا كانت األغراض نفسها ال تؤثر بنا، فال ميكن لروابطها أن متنحها أي أتثري إطالقا و  
"من اجللي أن املنطق ما هو إال اكتشاف هذا الرابط، ال ميكن بواسطته أن تؤثر األغراض علينا  

(T 2.3.3.3/414 .) 

 لن حيركك كي ترتيض مالحظة رابط سبيب بني الرايضة وخسران الوزن مامل ترغب خبسران الوزن.

ال ميكن للمنطق وحده معارضة عاطفة ابجتاه اإلرادة. ملعارضة العاطفة، البد للمنطق أن  مما يتبعه حاال أ 
بدافع آخر، ولكنه أظهر للتو  يكون قادرا على بعث دافع وحده، مبا أنه ال ميكن للدافع أن يُعارض إال 

 أبن املنطق وحده عاجز عن فعل هذا. 

وبكشف مزاعم املنطق، يقلب هيوم النموذج العقالين لإلنسان الصاحل وخيلص إىل أن  "املنطق، وحري  
( هلا"  واالنصياع  خدمتها  موقع خال  املطالبة أبي  ميكنه  وال  فقط  للعواطف  عبدا  يكون،  أن   Tبه 

2.3.3.4/415 .) 
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ا يتعلق  أما  الدافع، فموجهة ابألساس ضد كالرك وما  الثاين من اعرتاض هيوم، أال وهي حجة  لشق 
مبصدر مفاهيمنا األخالقية: إما أهنا تنبع من املنطق أو الوجدان. يذكران وهو يقود هذا النقاش مبقتضى  

دراك قبل  نسخته اخلاصة من نظرية األفكار أبن كي ننخرط يف أي نشاط ذهين البد من احلصول على إ
(.  T 3.1.1.2/456"قبول صفة ما وإنكار أخرى ما هي إال إدراكات خمتلفة" )  الذهن، وابلتايل فإن

فإن السؤال بني العقالنية والوجدانية    -األفكار واالنطباعات    - ومبا أنه ال يوجد سوى نوعني من اإلدراك  
 هو 

، ونصرح أبن فعال ما يستحق املالمة أو  ابألفكار أم ابالنطباعات تُراان نفرق بني الرذيلة والفضيلة
 (T 3.1.1.3/456اإلطراء؟ )

حلجة الدافع جمالني فقط. األول هو أن لألفكار األخالقية نتائج عملية هتذيبية. ُتظهر التجربة أبننا غالبا  
ألننا نعتقد أبنه واجب أو منتنع عنه ألننا نعتقد جبوره. حناول أن ننمي الفضائل يف  مدفوعني أبداء فعل 

أنفسنا ونفخر حني ننجح وخنجل حني نفشل. إن مل متتلك األخالقيات تلك التأثريات على عواطفنا  
  " وابلتايل  فضالء.  لنكون  بال جدوى، وكذلك جهودان  والتهذيب  األخالقية  األحكام  فإن  وأفعالنا، 

 (.T 3.1.1.6/457خالقيات تثري العواطف وتُنتج أو متنع األفعال" )األ

اجملال الثاين هو أن املنطق وحده عاجز عن إاثرة العواطف أو انتاج أو منع األفعال، والذي يدعمه هيوم 
م  ابحلجج اليت رأيناه للتو عن التأثري على دوافع اإلرادة. فحجة الدافع إذن، هي أنه إذا ما كانت املفاهي

األخالقية قادرة على إاثرة العواطف وإنتاج أو منع األفعال، ولكن املنطق وحده عاجز عن فعل تلك  
 األمور، فإنه ال ميكن للمفاهيم األخالقية أن تنبع من املنطق وحده.  

إن املنطق هليوم خامل وداخلي: عاجز وحده عن بعث دوافع أو أفكار جديدة. على الرغم من أنه يعتقد  
جمموعة إضافية من احلجج واليت يقصد منها تبيان أن    T 3.1.1الدافع حامسة، مينح يف  أبن حجة  

 املفاهيم األخالقية ال تنبع من املنطق وحده. 

جيعل هيوم من هزمية العقالنية داعيا ألن تكون املفاهيم األخالقية انبعة من الوجدان. مل يكن األول  
ان ابلتأكيد. زعم هاتشسون أبننا منلك ابإلضافة حلواسنا  ابلزعم أن األفكار األخالقية تنبع من الوجد
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اخلارجية حسا أخالقيا خاصة يُعدان لالستجابة لنزعة اخلري مبشاعر االستحسان الفارقة. بيد أن هيوم  
 يرفض فكرة أن الوجدان األخالقية تنبع من حس هو "خصلة أصيلة" أو جزء من "تكويننا األويل". 

أنواع عدي مثة  أمالك  حُياج أبن  النزوع للخري مثل احرتام حقوق  أنواعا من  القيم، ليست كلها  دة من 
اآلخرين واحلفاظ على الوعود والشجاعة واملثابرة كما يقضي هاتشسون. إذا ما اتفقنا مع هيوم لكن  
أبقينا فكرة هاتشسون عن احلس األخالقي، فعلينا اإلميان أبننا منلك العديد من األحاسيس "األصيلة"  

لفة، والذي يلزمنا بقبول تعدد القيم املختلفة كل على حدة. ولكنه يعرتض أبن هذا ليس غري ممكن  املخت
 للغاية فحسب وإمنا على العكس من 

نشهدها يف  اليت  التنوعات  مفاهيم كل  بضعة  تُنتج  الطبيعة حيث  هبا  تسري  اليت  املعتادة  احلكمة 
 (T 3.1.2.6/473). الكون

 علينا النظر إىل بضع مبادئ عامة لشرح موافقتنا على القيم املختلفة. فعوضا عن مضاعفة األحاسيس، 

فقط أننا منلك حسا أخالقيا أصيال وفريدا.    -يفرتض   –غري أن املعضلة احلقيقة هي أن هاتشسون يزعم  
إذا ما سئل ملاذا منلك حسا أخالقيا، فجوابه هو أن الرب زرعه فينا. وعلى الرغم من أن هيوم يستعري  

للحس األخالقي  حبرية ح أن رفضه  بيد  العقالنية األخالقية،  لنقد  النقدية  املرحلة  جج هاتشسون يف 
املمنوح من الرب يضعه على درب خمتلف جذراي عن هاتشسون يف مرحلته البنائية. أحد الطرق لفهم  

ملنح  منظور هيوم هو يف النظر إليه على أنه حماولة لتطبيع نظرية هاتشسون للحس األخالقي. إذ يهدف  
أتويال طبيعيا واقتصاداي ابلكامل عن كيف خنوض الوجدان األخالقي ويشرح أيضا ملاذا نوافق على قيم  
خمتلفة. ويف مسار شرح الوجدانيات األخالقية، ختتفي فكرة احلس األخالقي األصيل هلاتشسون من  

 اعتبار هيوم لألخالقيات.

 

 الوجدانية: املرحلة البنائية  7.2

يلتفت هيوم إىل مهمته البنائية يف توفري شرح طبيعي للوجدان األخالقية. يشري إليها    3.3.1رسالة  يف الـ
تقدير أو ازدراء. القبول نوع من الشعور اجليد أو  على أهنا مشاعر قبول أو رفض وإطراء أو مالمة و 

الو  الفقرات اجلوهرية  املرفوض. يصف يف عدة من  أو  املؤمل  الرفض نوع من الشعور  جدانيات  املقبول؛ 
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األخالقية على أهنا صنوف هادئة من احلب أو البغض. فحني نقّيم مساتنا الشخصية، يُستبدل احلب  
 والبغض ابلعزة والذلة. 

(  " ينبع  الذي  والبغض  وللحب  لألخالقيات،  احلقيقي  املصدر  "اكتشاف  هو  هيوم   T)مشروع 
الشخصية ودوافعنا أو تلك لآلخرين. يعيد الوجدانيات األخالقية إىل  حني نتأمل مساتنا    3.3.1/575

التعاطف آلية نفسية تفسر كيف أنيت إىل الشعور مبا يشعر به اآلخرون. هو ليس شعورا أو  التعاطف.  
وجداان حبد ذاته وال جيب أن خُيلط مبشاعر الرأفة أو اإلشفاق. يلجأ هيوم للتعاطف كي يشرح مدى  

الظوا من  واألفالم  عريضا  ابألدب  االستمتاع  على  وقدرتنا  احلالية  واألحداث  ابلتاريخ  اهتمامنا  هر: 
والرواايت وكذلك مؤانستنا االجتماعية. إذ هو حمور شروحاته عن عواطفنا وحسنا للجمال وحسنا ملا  

 سيء أخالقيا. هو جيد و 

ا. مثة أربعة مراحل للعملية.  التعاطف عملية حتركين من فكرة ما يشعر به اآلخر إىل جتربة الشعور فعلي
بيننا حبيث  شبه  أصل أوال لفكرة ما يشعر به أحدهم أبي من الطرق املعتادة. مث أصبح بعدها واعيا للـ

أننا متصالن مببدأ االرتباط. ففي حني أننا نشبه كل إنسان إىل حد ما، فإننا نشبه بعض األفراد أكثر  
فتنا أو من نفس العمر أو اجلنس مثال.  تربط مبادئ االرتباط  من غريهمـ  أولئك الذين نشاركهم لغتنا وثقا 

أيضا األفراد الواقعني ابلقرب منا يف الزمن واملكان أو من هم أفراد أسرة أو معلمون. السببية    وجتاور  للـ 
فوفقا هليوم، حنن قادرون على التعاطف أسهل وأقوى مع أفراد منلك معهم روابط ارتباطية قوية. كلما  

بشيء    –عالقات االرتباطية أقوى، كلما كانت استجاابتنا التعاطفية أقوى. يزعم هيوم بعدها  كانت ال
أبننا منلك وعيا حيا أبنفسنا دائما. يذكران أخريا أبن مبادئ االرتباط ال تربط إدراكني    – مثري للجدل  

 فحسب ولكن تنقل القوة واحليوية من إدراك آلخر.  

افرتض أن صديقيت عانت مؤخرا من فقد مدمر وأدركُت أهنا تشعر ابحلزن. تنقل مبادئ االرتباط القوة  
واحليوية من إدراكي احليوي لنفسي إىل فكريت عن حزن صديقيت. ومبا أن الفرق بني االنطباعت واألفكار  

عاطفة أحيت مبا    عند هيوم هي أن االنطباعات أكثر حياة وحيوية عن األفكار، فإذن إذا فكرة عن
 يكفي فإهنا ستغدو العاطفة ذاهتا. أشعر ابحلزن اآلن أيضا، ولكن ليس بقوة حزن صديقيت.

تتوازى الطريقة اليت يستخدم هبا هيوم فكرة أن مبادئ االرتباط تنقل القوة واحليوية يف شرحه للتعاطف  
دالل السبيب، إذا لدينا انطباعا  مع الطريقة اليت يستخدمها يف شرح االستدالل السبيب. ففي حالة االست
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لنتيجة )دخان(، فإن املبدأ االرتباطي سيبعث فكرة واحدة فقط عن سببه )انر(، لكنه ينقل أيضا بعضا  
من قوة وحيوية االنطباع إىل الفكرة عن سببه، حبيث أنيت لالعتقاد أبن النار سبب الدخان. االعتقاد  

بنا ابلطريقة اليت يؤثر هبا االنطباع. وابملثل فإن إدراكي    االنطباع، ويؤثرمثل  هو فكرة حية لدرجة هو  
فكريت عن حزن صديقيت. لكن النتيجة يف حالة التعاطف أقوى: إذا    طرتباااحلي عن نفسي حيي عرب  
 يكفي فإهنا تغدو العاطفة نفسها.  ما أُحيت فكرة عاطفة مبا 

قتضى التعاطف على زعم هاتشسون أبننا  إن امليزة اليت يتفوق هبا شرح هيوم للوجدانيات األخالقية مب
منلك حسا أخالقيا من الرب هي يف أهنا متكنه من توفري نظرية موحدة للذهن. إذ يشرح الوجدانيات  
األخالقية عرب النزوع إىل التعاطف والذي ابملقابل يشرحه مبقتضى نفس املبادئ االرتباطية اليت استحضرها  

خمت سنغدو  السببية.  املعتقدات  التصورلشرح  يفوق  مبا  اليت  ب  لفني  االرتباطية  واملبادئ  التعاطف  دون 
 خملوقات دون أفكار سببية أو أخالقية.     –تشرحها 

يطور هيوم من اعتباره عن تقييم األخالقيات قدما يف استجابة العرتاضني على مزعمه أبن الوجدانيات  
اوت". ميكنا التعاطف من الدخول  "التعاطف متف  األخالقية تنبع من التعاطف. األول هو اعرتاض أن

يف مشاعر أي شخص حىت الغرابء ألننا نشبه الكل إىل درجة ما. لكن تفاوت قدرتنا على االستجابة  
اعتباره عن الصريورة العالقات االرتباطية مسة جوهرية يف  الطبيعية    بتعاطف مع اآلخرين بتفاواتت يف 

ل وأقوى مع أحد يشبهين أو مرتبط يب عرب التجاور أو  والتلقائية للتعاطف. أان قادر على التعاطف أسه 
السببية. االعرتاض هو على أال ميكن للوجدانيات األخالقية أن تُبىن على التعاطف ألن احلب أو البغض  
الناتج عن فعول التعاطف الطبيعية والتلقائية يتفاوت، لكن القبول األخالقي ال يتفاوت. االعرتاض الثاين  

ال حول" الزالت تستثري قبولنا. يعمل التعاطف عرب النظر إىل النتائج الفعلية لسمات  هو أن " فضيلة ب 
العاثر أو انعدام الفرصة أحياان املرء من ممارسة مساهتم الشخصية   املرء الشخصية، لكن قد مينع احلظ 

 الصاحلة، ومع هذا نظل نقدرهم. 

لكن فقط حني نسرّي تفاعلنا التعاطفي  حياج هيوم أن احلب والبغض األخالقي ينبعان من التعاطف،  
عرب اختاذ ما يسميه "وجهة النظر العامة". مثة ميزاتن مسرّياتن لوجهة النظر العامة. األوىل أننا نستطلع  

املرء نفسه وما املرء من مدرك  العمل.    –يرتبط به عادة    شخصية  األصدقاء واألسرة واجلريان وزمالء 
ي الذين  واألشخاص  الشخص  مع  الشخصية   نتعاطف  السمات  على  وحنكم  ابستمرار  معهم  تعامل 
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سيئني ألولئك األشخاص. اثنيا نسرّي التعاطف قدما عرب االعتماد على القوانني    مبقتضى كوهنم جيدين أو
 العامة اليت حتدد النتائج العامة وميول السمات الشخصية عوضا عن التعاطف مع نتائجها الفعلية.  

املسرّيتني سوية إىل فكرة هيوم عن وجهة النظر العامة واليت تعّرف اإلدراك    نصل عرب وضع هاتني امليزتني 
الذي نستطلع به مسات املرء الشخصية اليت نتشاركها مع الكل. حني نعمل حبسب وجهة نظر عامة  
فإننا نتعاطف مع من ترتبط هبم هذه اإلنسانة ونصل إىل اإلعجاب بسماهتا اليت عادة ما تكون جيدة  

وجهة النظر العامة هليوم منظور أخالقي. إذ ال خنترب الوجدانيات األخالقية مامل نتخذ وجهة  للكل. إن  
 نظر عامة. إن الواجدانيات األخالقية واملبادئ اليت تنبع عنها ما هي إال خمرجات اختاذ هذا املوقف.  

أو  تلك املفيدة    –يقدم هيوم كفرضية جتريبية مزعما أبننا نعجب أبربعة أنواع من السمات الشخصية  
فإنه يستخدم املقبولة فورا للفاعل أو اآلخرين الفردية،  القيم  . ويف حني مينح دعما هلا يف نقاشه عن 

التصنيف الرابعي كذلك ليحّجم من املفاهيم املسيحية عن األخالقيات. إذ جيعل من العزة قيمة ومن  
على أهنا ليست مبهجة وال مفيدة ألي    – التوبة  التبتل والصيام و   –الذلة رذيلة. ويلقي ابلقيم " الكهنية"  

أحد. كما يرفض الفصل بني القيم وامللكات الطبيعية اليت يدافع عنها مشرعون و"الهوتيون" وأخالقيون  
حديثون عرب الزعم أبن القيم األخالقية إرادية يف حني امللكات الطبيعية ليست كذلك. هدفهم إصالحنا  

جلعلنا أفضل، حني يُفهم مبقتضى مسيحي. وابلتايل يقوضون اجملال    –قل  أو سلوكنا اخلارجي على األ  –
األخالقي إىل أفعال أتيت من السمات الشخصية ألهنم يعتقدون أبهنا الوحيدة القابلة للتعديل والتشكيل  
والتحكم هبا عرب العقوابت يف حني ال ميكن ذلك مع امللكات. بيد أن هيوم يرفض الفصل والوظيفة  

 اليت يلقيها هؤالء اإلصالحيون على األخالقيات. املريبة 

نفسياتنا. من  بسمات  قيمة  األشياء  وما جيعل  قيمة  ماله  على  هيوم  األولية،    يكشف  إن وجدانياتنا 
وجدانيتنا   حني  أخالقية. يف  قيمة  متلك  اليت  هي  عنها،  املعربة  األفعال  وكذلك  واخللجات  العواطف 

لشخصية أو وجدانيات اآلخرين، فإن العواطف واخللجات هي اليت  االنعكساية الثانوية عن وجدانياتنا ا
 متنحها قيمة. ففي منظوره، األخالقيات نتاج الطبيعة البشرية ابلكامل. 

 الثاين، يلخص هيوم شرحه عن األخالقيات بتعريف القيم أو الفضيلة:مبحث يف "خالصة" الـ
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متعة للمشاهد وتتواصل مع تقديره ويـُّقر    مقبولة للمرء أو اآلخرينأو  مفيدة  تنقل أي ميزة للذهن  
 (EPM 9.1.12/277هبا حتت اهليمنة املوقرة للقيم أو الفضيلة. )

األول. تلتقط كال جمموعيت التعريف عرضا من األحداث    مبحثهذا تواز دقيق لتعريفيه للسبب يف الـ
 وكالمها يسجالن ردة فعل املشاهد لتلك األحداث.

 

 مبحثنظرايت املصلحة الشخصية: املرحلة النقدية يف الـ  7.3
إن مبحث هيوم الثاين هجوم اثبت ومنظم على نظرايت هوبز وماندفيل عن "األاننية" و "حب الذات"  

يف اعتبارمها عن األخالقيات:  . يتبع هاتشسون يف تفكريه أبهنما عّينا دوران فارقان للمصلحة الشخصية  
األول أن القبول والرفض األخالقي مبين على ما يتعلق مبصلحتنا الشخصية والثاين أن الدافع الذي نقبله  
يف النهاية هو املصلحة الشخصية. وعلى الرغم من أن العديد يف تلك املرحلة فهموا نظرية هوبز عرب  

ملهم التفريق بينهما. إذ كما ينظر لألمر، نظرية ماندفيل  عدسة ماندفيل، إال أن هيوم اعتقد أبنه من ا
 . هوبز هو نده الرئيسي.  سطحية وميكن صرفها بسهولة

يبدأ رفض هيوم العتبار هوبز األانين عن القبول والرفض يف القسم الثاين وينتهي يف اجلزء األول من  
رية منافسة للقبول والرفض.  . ومثل هاتشسون، يفرتض خطأ أن هوبز منح نظ مبحث"اخلالصة" يف الـ

األنواع   إىل كل من  ينظر هيوم  ونرفضها حني تضران.  تنفعنا  الشخصية حني  األشخاص  نقبل مسات 
 األربعة للقيم وحياج يف كل حالة أبن القبول ال ينبع من اهتمام بسسعادتنا الشخصية ولكن من التعاطف.  

هبا اخلريية واإلنسانية وروح اجلماعة هو ألهنا    حياج هيوم يف القسم الثاين أن أحد األسباب اليت نقبل
مفيدة لآلخرين واجملتمع. وحياج يف القسم الثالث والرابع أبن األساس الوحيد لقبول العدالة والتحالف  
السياسي هو ألهنا مفيدة للمجتمع. يسأل يف القسم اخلامس: لكن مفيدة ملن؟ إذ من البديهي أبهنا  

ا"، السؤال هو "ملصلحة من إذن؟" يفرتض أبن مثة احتمالني: ينبع القبول  البد أن تكون "ملصلحة أحد م
 والرفض من الوجدانيات إما من منبع ذو مصلحة أو دون مصلحة.

وفقا هليوم، يبدأ "استنتاج أن األخالقيات من حب الذات" هلوبز من إدراك أنه ال ميكننا العيش وحدان.  
و  والسالم  األمان  االجتماعي  النظام  مصلحتنا  يوفر  بتعزيز  لنا  تسمح  ظروف  وهي  املتبادلة  احلماية 
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اجملتمع الشخصية مربوطة ابحلفاظ على  لوحدان. وابلتايل فإن منفعتنا  لو عشنا  أكثر من  .  الشخصية 
وعلى الرغم من اتفاق هيوم مع هوبز حىت هذه النقطة، بيد أنه يرفض شرحه أبننا نقبل العدالة واخلريية  

 ز سعادتنا الشخصية.واإلنسانية ألهنا تعز 

هيوم واثق أبن " صوت الطبيعة والتجربة" سُيظهر أن نظرية هوبز اليت فُهمت هبذه الطريقة خاطئة. ويشري  
لو القبول والرفض مبنيان على أفكاران عن االمتيازات   العديد من حجج هاتشسون إىل أن  ابستعارة 

م، فإننا لن نشعر بقبول ورفض األشخاص  واملضار احملتملة علينا من مسات األشخاص الشخصية وأفعاهل
من " أعمار بعيدة جدا أو دول انئية"، مبا أهنم ال ميكنهم التأثري علينا. لن نتمكن أبدا من اإلعجاب  
ابألفعال اجليدة ألعدائنا أو خصومنا مبا أهنم مؤذيني لنا. ولن نتمكن أبدا أيضا  من قبول أو رفض  

الرواايت أو األف الم مبا أهنم ليسوا أبشخاص حقيقني وال ميكنهم مساعدتنا أو شخصيات تتمثل يف 
إيذائنا. نقبل ابلسمات الشخصية واألفعال املفيدة ليس ألهنا تنفعنا وإمنا ألننا نتعاطف مع املنافع اليت  

 متنح لآلخرين أو اجملتمع. 

اجليد( مقبولة    واحلكم  االجتهادتلك املفيدة للفاعل )  – ميحص هيوم بعدها السمات الثالث املتبقية  
للفاعل )االبتهاج( أو مقبولة لآلخرين )األدب والصدق(. ملاذا نقبل االجتهاد واحلكم اجليد مثال وهي  
مسات شخصية تفيد الذي ميلكها ابألساس؟ ال فائدة لنا منها يف غالب األحيان ويف حال اخلصومة  

وإمنا ألننا نتعاطف مع املنافع    تعارض مصاحلنا. نقبل تلك السمات الشخصية ليس ألهنا ذات نفع لنا
اليت متنحها لآلخرين. أيخذ هيوم هذا على أنه برهان إضايف ضد تفسري هوبز مبقتضى املصلحة الشخصية  

 ودعما العتباره املبين على التعاطف.

حيتج هيوم يف اجلزء األول من "اخلالصة" أبن نظرية هوبز عن حب الذات عاجزة عن شرح ميزاتن  
انيات األخالقية: منيل إىل قبول نفس نوع السمات الشخصية وقادرون على تقييم أي  مهمتان للوجد

أحد أخالقيا يف أي مكان وزمان. إذا ما كان قبولنا ورفضنا مبين على أفكار عن مصاحلنا أو ضرران  
الشخصي، فإن الوجدانيات األخالقية ستختلف من شخص لشخص عرب الزمن. لن منلك أحاسيس  
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لب البشر مبا أن أغلبهم ال يؤثرون علينا. تنبع الوجدانيات األخالقية من قدرتنا على  أخالقية عن غا
 االستجابة تعاطفيا مع اآلخرين. 

هيوم متعنت ابملثل ألي تفسري للدوافع اليت توجهنا ألفعال قّيمة مبقتضي املصلحة الشخصية على أنه  
، والذي هو ابألصل جزء من املقطع الثاين، "اخلريية". مبحثخاطئ. يعارضها يف امللحق الثاين من الـ

املصلحة   أم انبعة من  العدة أصيلة  اخلريية  املشاعر  إذا  ما  املسألة هي  أن  التفكري  يتبع هاتشسون يف 
الشخصية. ويفرق مرة أخرى بني شروحات ماندفيل وهوبز ويتخذ من هوبز نده الرئيسي. ففي قراءة  

ال  نقبل  أهنا مشتقة  هيوم هلوبز؛ يف حني  لنفع اآلخر على  لطف والصداقة واملشاعر اخلريية، أي رغبة 
 حقيقة من املصلحة الذاتية، فإننا قد ال نكون دائما واعني لتأثريها على تلك الرغبات.

يقدم هيوم حجتني ضد هذا املنظور األانين. يسألنا يف البدء أن نتأمل حاالت حيث األشخاص يدفعهم  
، حىت وإن كان اهتمام كهذا ال ميكن أن ينفعهم وقد يؤذيهم حىت. نكمد حني  اهتمام أصيل ابآلخرين

مبنيا على   الصديق حمتاجا ملساعدتنا ورعايتنا. كيف لكمدان أن يكون  ميوت صديق، حىت وإن كان 
املصلحة الشخصية؟ يضحى األهل ابستمرار مبصاحلهم الشخصية من أجل أطفاهلم. هتتم احليواانت من  

ضاء من فصيلتها وبنا. هل اهتمامهم "مقتطع" من املصلحة الشخصية؟ خيلص إىل أن  غري البشر أبع
تربطنا   ال  البشرية، حيث  الطبيعة  يف  عامة  خريية  على  ... عالمات  أخرى  أحداث  "آالف  و  هذه 

 (. EPM App 2.11/300املصلحة" )

تتألف السعادة يف املتع    يلحق هيوم هذه احملاجة عن التجربة بتصور مثقل جدا حلجة استعارها من بتلر. 
النابعة من اشباع شهواتنا الشخصية ورغباتنا. ألننا نرغب ابلطعام والشهرة وأشياء أخرى نستمتع يف  
احلصول عليها. إذا مل منتلك أي من الشهوات أو الرغبات، فإننا لن نرغب بشيء جند فيه متعة. علينا  

 اليت يهدف إليها حب الذات. أن نرغب بشيء عدا السعادة نفسها للحصول على املتع 

 

 العدالة: املرحلة البنائية 7.4
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على الفارق بني القيم الطبيعية واملكتسبة.    رسالة يعرض هيوم حبق اعتباره الرائد عن العدالة. يؤكد يف الـ
مسات شخصية وأمناط سلوك يظهرها البشر يف    –أن تكون إنسانيا ورحوما وخرياي    –القيم الطبيعية  

املكتسبة   القيم  االجتماعي.  النظام  ابنعدام  حىت  الطبيعية  اآلخرين    – ظروفهم  ملكية  حقوق  احرتام 
ة  هي ميل مبين على املمارسات االجتماعي  – واإلخالص يف اإلبقاء على الوعود واملواثيق والوالء للحكومة  

 واملؤسسات النابعة من االتفاقيات.  

اليت جتعل من    –احلب األبوي، اخلريية والكرم    – يعتقد هيوم أبن الطبيعة وفرت لنا العديد من الدوافع  
املمكن لنا العيش بسالم يف جمتمعات صغرية مبنية على العالقات الرحومة. وأحد استبصاراته املهمة أن  

رسالة  يت حنتاج للعيش بسالم يف اجملتمعات الكبرية. وبعد احملاجة يف الـالطبيعة ال متنحنا كل الدوافع ال
العدالة مكتسبة، يف    3.2.1 يسأل سؤالني خمتلفني: مالذي يدفع اإلنسان إلرساء    T  3.2.2أبن 

قوانني العدالة اليت ينشأ عنها حقوق امللكية وملاذا نقبل األشخاص الذين ينصاعون لقوانني العدالة تلك؟  
ميل  يتعلق   ابلعدالة كقيمة،  يتعلق  الثاين  واألمر  قوانينها.  تشكلها  ابلعدالة كممارسة  األول  السؤال 

 الشخص لالنصياع لقوانني العدالة.  

حياج هيوم أبننا ندخل يف سلسلة من االتفاقيات اليت تستحضر املمارسات، كل منها حل ملعضلة. ينبع  
ولوج يف اتفاقيات أخرى. القناعة ابستحضار حقوق  من كل قناعة معضالت تضغط علينا ابملقابل إىل ال

امللكية هي األوىل فقط من أخرايت عدة ندخلها. فبعد ترسية حقوق امللكية، ندخل يف اتفاقيات لنقل  
امللكية وعقد الوعود واملواثيق. حنن بطبيعة احلال تعاونيني وفقا له، على الرغم من أننا نتعاون بداية مع  

لكن من املفيد لنا أيضا التعاون مع الغرابء، مبا أنه يسمح لنا خبلق خري أكثر    أعضاء من أسرتنا فقط.
وتبادله. كل االتفاقيات الثالث سابقة لتشكيل احلكومة. فمن منظور هيوم، من املمكن وجود جمتمع  

 مسامل من املاّلك الذين ينقلون ويتبادلون املمتلكات قبل وجود احلكومة. 

العد ممارسة  أن  هيوم  أبسرتنا  حياج  هنتم  أننا  مبا  هي  املشكلة  احلال.  بطبيعة  نواجهها  ملعضلة  حل  الة 
وأصدقاءان املقربني، لكن املواد والبضائع شحيحة وجّوالة، نُستمال ألخذ البضائع من الغرابء العطائها  
الناجتة من  البضائع، لكن إذا تشاجران سنفقد املنافع  النزاع حول تلك    أسران وأصدقاءان. ال مفر من 
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تصاعد السلطة والقدرة واألمان. احلل للمعضلة هو يف إرساء حقوق امللكية.    – العيش سوية يف اجملتمع  
نصنع القوانني لتحديد من له احلق يف ماذا، ونوافق على اتباع القوانني وإبقاء أيدينا بعيدا عن ممتلكات  

ا عن التصرفات الفردية هلا. ومثل  اآلخرين. كان هيوم األول يف رؤية أن ما يفيد هو ممارسة العدالة عوض
 هوبز، اعتقد أن من مصلحتنا إرساء ممارسة العدالة.  

ومثلما رأينا، يفارق هيوم هوبز حني جييب على السؤال الثاين فيما خيص ملاذا نقبل األشخاص الذين  
بوجود    ينصاعون لقوانني العدالة. إذا ما أُقصيت إجابة هوبز مبقتضى املصلحة الشخصية، فإنه يعتقد

واحد ابقية. نقبل األشخاص العادلني ليس ألهنم ينفعوننا وإمنا ألننا نتعاطف مع املنافع اليت    احتمالية
الذي   املبدأ  التماس نفس  قبولنا للعدالة عرب  مينحوهنا لآلخرين واجملتمع ابلكامل. وابلتايل يشرح هيوم 

 تطرق له لشرح قبولنا للقيم الطبيعية. وعليه؛

ية دافع أصيل لتحقيق العدالة:  لكن التعاطف مع املصلحة العامة هي مصدر  املصلحة الشخص
 ( T 3.2.2.24/499–500)، الذي خيدم هذه القيم. االستحسان األخالقي

معضلة هامة يف اعتباره عن العدالة. يف حني من    مبحث يطرح هيوم يف اجلزء الثاين من "اخلالصة" يف الـ 
مصلحتنا إرساء ممارسة العدالة، بيد أنه ليس من مصلحتنا دائما االنصياع لقوانينها يف كل حالة. هذه  
معضلة الراكب ابجملان. يريد الراكب ابجملان، والذي يسميه هيوم احملتال العاقل، أن حيصل على املنافع  

رسة دون أن يتبع قوانينها دائما. يعلم أن الطريقة الوحيدة للحصول على مزااي  الناجتة عن إرساء املما
التعاونية االجتماعية هو يف أن تكون ممارسة العدالة راسية، لكنه يدرك أن فعال واحدا جائرا لن يضر  

ن تكون  ابملمارسة بشكل ابلغ. سينصاع غالب الناس لقوانني العدالة، لذا إذا اقرتف فعال واحدا جائرا فل
املؤسسة معرضة خلطر االهنيار. افرتض أنه ميلك الفرصة القرتاف فعل جائر سيستفيد منه بشدة. ملاذا  

 حيجم عنه؟ 

 يقر هيوم إذا توقع احملتال العاقل جوااب، فإنه ليس متأكدا أبن مثة إجابة ستقنعه.

و الضعة، فقد أضاع حقا  إذا مل يتمرد قلبه على املبادىء املشينة، إذا مل يرتدد عن أفكار اخلسة أ
 ( EPM 9.2.23/283 دافعا معتربا للقيم...)
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 هيوم فعليا إجابة للمحتال العاقل وعن كفايتها إذا ما فعل.  يقدمال يوجد اتفاق عام عما إذا 

 

 . الفلسفة والدين 8

كتب هيوم بقوة وبوضوح عن كل سؤال مركزي يف فلسفة الدين تقريبا، مسامها يف النقاشات املستمرة  
ن مصداقية ما يُذكر عن املعجزات وانعدام مادية وخلود الروح وأخالقية االنتحار والتاريخ الطبيعي  ع

للدين ضمن أمور أخرى. هيجت كل أعماله ردود فعل ساخنة من معاصريه والزالت حججه تتمثل  
 بشكل مركزي يف نقاشات هذه املسائل اليوم.  

الدين هو   فلسفة  إجنازات هيوم يف  الطبيعيحماوراأعظم  الدين  اعترب ت يف  والذي  أهم    ،  عامة كأحد 
املسامهات وأكثرها أتثريا يف هذا اجملال من الفلسفة. ويف حني أشعلت كل كتب هيوم اجلدل، كانت  

 استمالوه أن يوقف نشرها إىل ما بعد وفاته.   أصدقاءهملتهبة جدا إىل درجة أن  احملاورات

ه لتنفيذه اسرتاتيجته يف كل احملاورات اليت دخلها. ففي  ميلي مشروع هيوم الفلسفي واملنهج الذي طور 
أولية، حيث يقيم هيوم حجج سابقيه ومعاصريه، مرحلة نقدية  اجملادالت حول السببية واألخالق، مثة  

، حيث يطور موقفه اخلاص. بيد أن يف جدل الدين الطبيعي، الوضع خمتلف جدا.  املرحلة البنائيةلتتبعها  
أبن تلك املفاهيم تفتقر احملتوى،  املرحلة النقدية  لمفاهيم املركزية للدين الطبيعي يف  إذ يُظهر نقد هيوم ل
 من حجته ليُبىن عليه. وبدال من حل هذا اجلدل، يفضه هيوم بفعالية.  مرحلة البنائيةلذا ال يوجد شيء للـ

عن    احملاورات احلجة  الرب،  وطبيعة  وجود  عن  القياس  يف  ابرزة  حلجة  واثقب  اثبت  نقدي  متحيص 
التصميم. حتاول احلجة عن التصميم حتقيق أن النظام الذي جند الكون عليه هو مثل النظام الذي جند  

 عليه موادا مصنوعة بشراي حبيث أهنا البد أن يكون هو أيضا من مصمم عاقل. 

 

 الشخوص 8.1



5/3/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 46

 

، يعرف نفسه على أنه "مؤمن جترييب" ويقدم  كلينذس حوارا بني ثالث شخصيات.  ورات  حما تسجل الـ
(. يف حني يعارضه  DCNR 5.2/41حجة من التصميم على أهنا برهان لوجود الرب وطبيعته )

مصرا على أن االستنتاج احملتمل للحجة حبد ذاته يبخس غموض الرب وعظمته. يعتقد أن طبيعة  دمييا  
احنيازه    – كلينذس  أنسنة  يف حني يتهكم دمييا من    ملغزامل. يلقب كلينذس دمييا ابلـالرب غيبية ابلك

 املتحور حول اإلنسان يف مقارنة خالق الكون مع ذهن بشري. 

ميثل كلينذس ودمييا املواقف املركزية جلدل الدين الطبيعي يف القرن الثامن عشر. جيسد كلينذس ضغط  
والذي شكل واملسيطر  التقدمي  مفتونني  اجلدل  إذ كانوا  الربيطاين،  امللكي  اجملتمع  ه ابألساس الهوتيو 

ابالحتمالية وجناحات القرن الذي سبقهم يف الفلسفة الطبيعية التجريبية. ولقناعتهم أن العلم يشهد على  
عناية الرب، رفضوا الدالئل التقليدية البديهية مما تضمن استعراض وجود الرب عرب التأكيد الرايضي دون  

النظام واالعتيادية اليت وجودها يف الكون لبناء حجة احتمالية ملصمم    ماس التجربة. استدمخوا بدال عنهالت
 إهلي.

متسك املعيقون ابلدالئل املعروضة يف العلم والالهوت ضد املوجة الصاعدة لالحتمالية. دمييا رائد هؤالء  
سخة من صامويل كالرك مبا أنه خب  التقليديون احملافظون. أعتقد البعض أن هيوم جعل من دمييا ن

ة. يبدو  لباخلطى لنسخة واهية من حجته الكونية يف اجلزء التاسع. بيد أن دمييا يفتقر ملنطقية كالرك الص 
األمر أكثر وكأنه ميثل جمموعة مصغرة من الالهوتيني أمثال ويليام كينغ الذين أيكدون على غيبية الرب  

 تاجوهنا حتما. ويلجأون إىل حجج بديهية فقط حني حي

الشبيه  فيلو  مل يكن مثة حضور شكوكي حقيقي يف جدل الدين الطبيعي للقرن الثامن عشر. هذا ما جيعل  
الفينة  شكوكي.  يف احلوار والذي يسميه كل من كلينذس ودمييا ابلـ إنسانيا بني  الثالثة شيئا  يقول كل 

من  شكوكية خمففة و من الشكوكية هي واألخرى، بيد أن منظور فيلو هو األقرب هليوم دائما. صيغة فيل
   األول والذي جيعله املرشح األرجح كمتحدث رمسي هليوم.  مبحث الـ
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الرب، مبا أن اجلميع يتفق  طبيعةحىت يتفق كل الشخصيات الثالثة أن موضوهم هو    احملاوراتوما إن تبدأ  
الكلي وتدبريه، يف حني  ؛ قدرته الكلية وعلمه  الطبيعيةالرب  صفاتب  8- 1. تتعلق األجزاء  جودهعلى و

 إىل صفاته األخالقية؛ خرييته واستقامته.   11- 10تنظر األجزاء 

 

 صفات الرب الطبيعية  8.2

يقضي دمييا أبت الرب غييب وجمهول ابلكامل؛ كل ما ميكننا قوله أن الرب ال حيده حد وكوين وسرمدي  
قليدية. تتشابه األغراض الطبيعية  متاما. وكلينذس مصر على أن حجة التصميم تؤكد كل صفات الرب الت

. وعليه فإن الرب مثل الذهن البشري،  وتلك من صنع اإلنسان، وابلتايل قياسا، فإن أسباهبا تشبه بعضها
 غري أنه أعظم يف كل جانب. 

القياس    حيتج دمييا أبن خالصة احلجة حمتملة فقط، غري فيلو جييب أبن املشكلة احلقيقة هي أن  أن 
قي جمموعة من احلجج ليثبت فقط كم هي واهية. إن الفروقات بني صنع اإلنسان  ضعيف للغاية. يل 

والكون ألفت للنظر من التشاهبات. خنترب جزءا صغريا من الكون يف زمن قصري؛ والكثري مما خنتربه جمهول  
 لنا. كيف ميكننا صدقا استنتاج أي شي عن أجزاء قصية من الكون، فما ابلك ابلكون أكمله؟ 

أصل    جتربةإىل مسائلة عقالنية خالصتها. ال منلك    القوة بيد أن فيلو ينتقل بسرعة من تقريض حجة  
الكون. ومبا أن االستدالل السبيب يتطلب أساسا يف جتربة مبنية على رابط اثبت بني نوعني من األشياء،  

با حىت؟ واحدا  كيف ميكننا صدقا أن خنلص إىل أي استنتاج أاي كان عن أصل الكون؟ هل يتطلب سب
أو أكثر؟ هل سبب الكون نفسه يتطلب سببا؟ املشكلة إذن ليست يف أن القياس ضعيف فحسب؛  

 املشكلة احلقيقية أهنا حتاول أخذان إىل أبعد مما ميكننا معرفته. 

من   دمييا  يتهكم  األثناء،  تلك  يسميه كلينذس  جتسيد  يف  عما  بتعجرف  راضيا  يظل  بينما  كلينذس 
تساعد الكلمات الالذعة اليت يلقوهنا على بعضهما واخلطب اليت حيثهم فيلو لعملها    غيبيته.ابستنقاص  

على خلق معضلة يستخدمها فيلو ليبين. إذ يوجه املعضلة لكلينذس، لكنها تؤثر على كال الشخصيتني  
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على الرغم من أن دمييا يدرك هذا ببطء. يعتقد أن فيلو يف حلف معه عرب تفصيله إشكاليات جتسيد  
 ينذس.  كل

يدفع فيلو يف حتديه كلينذس لشرح ماذا يعنيه بذهن الرب إىل االعرتاف أبنه يقصد "ذهنا كاإلنسان." 
(. حياج أن الغيبيني أمثال  DCNR 5.4/42يعض كلينذس على الطعم وجييب "ال أعرف غريه" )

بها لصفات اإلنسان.  ، مبا أنه جيعلون الرب قصيا وغيبيا حبيث ال حيمل شامللحديندمييا ليسوا أبفضل من  
نسيب، ليس مطلقا،    –كما نفهمه    – يضيف فيلو أبنه على الرغم من أننا نعترب الرب كامال، الكمال  

املعرفة    -لذا ال ميكننا االستنتاج أننا نقبض على كمال الرب. ومبا أن كل صفات الرب تشمل الكمال 
الكامل   القوة الكاملة، اخلري  التفكري    – الكاملة،  تُقاس    أيأبن  ليس علينا  من صفاته تشبه أو حىت 

لذي نتحدث عنه حني نتحدث عن الرب مستخدمني صيغا   لصفاتنا. لكن يعين هذا أننا ال نعرف ما
 مألوفة نسقطها على األذهان البشرية. 

يضيف دمييا أبنه ومبنح الرب مسات بشرية، حىت لو أهنا مضخمة بشكل عظيم، حيرمه صفات عزاها  
 لرب اإلميان التقليدي؟ الوحدة والبساطة والثبات يف ميكن لرب متجسد أن ميلك املؤمنون دوما له. ك

حقا. لو قبل حجة التصميم، فالبد أن يلتزم    غري مناسب ميضي فيلو بتفصيل كيف أن جتسيد كلينذس  
حمدود يف كل جمال. لكن ماذا يعين القول أبن الرب كامل حبدود؟ مىت ما أقريت أبن الرب حمدود  لرب 

تحت على نفسك ابب ال يُغلق، إذ مثة كل األشياء البديلة احملتملة ابملثل لتصميم ذكي. ملاذا  تكون ف
التفكري أبن الكون أشبه ابلصنع ابلبشر من احليوان أو النبات؟ يرمي فيلو بعدد من النظرايت البديلة  

ال أن عنكبوات ضخما  الغريبة للتوضيح. إذا كنت عنكبوات يف كوكب العناكب مثال، ألن تعتقد بطبيعة احل
 نسج شبكة مهولة خللق العامل؟  

إن نظرية كلينذس للتصميم يبخسها الدليل لدرجة أن التوجه العقالين الوحيد هو يف التخلي عن أي  
حماولة للبت فيها أو أي من بدائلها العديدة. تعليق احلكم متاما هو رد الفعل العقالين الوحيد. وإال  

 ميكن أن مننحه حمتوى حمددا.    نذهب أبعد من حدود أي شيء
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من  اجلانب النقدي  تغلف املعضلة اليت بناها فيلو املسألة حول حمتوى فكرة الرب واليت هي مركزية يف  
إذا قبلت أن صفات الرب كاملة لألبد، فأنت تستخدم املصطلحات العادية  احملاورات.  مشروع هيوم يف  

دون معناها العادي، حبيث ال يغدو هلا أي معىن واضح. وإذا أنكرت على الرب الكمال األبدي، فإنك  
متنحه صفاات مفهومة، وذلك فقط ألهنا صفات بشرية مضخمة. كلما اقرتب كلينذس من اعتبار ذهن  

ن، كلما اقرتب من اعتبار صفات الرب كصفات اإلنسان. وفعل هذا هو التخلي  الرب كذهن اإلنسا
 عن كون الرب بطال خارقا.  

ويف النهاية اجلزء الثامن، والذي يلخص نقاشهم عن صفات الرب الطبيعية، ال يزال دمييا يعتقد أبنه  
احلادي عشر، حني يدرك    وفيلو شركاء. إذ يظل جاهال ابسرتاتيجية فيلو حىت النهاية األخرية يف اجلزء

 أخريا أنه هو أيضا وقع يف فخ فيلو الذي نسجه. 

مينح دمييا بديهية بديلة حلجة التصميم يف اجلزء التاسع. وكما ذكر آنفا، هي نسخة خمتصرة وهزيلة من  
  حجة كالرك الكونية. وعلى الرغم من أن كلينذس سرعان ما حيبط حماوالته الواهية،  بيد أن اجلزء التاسع 

يف اجلزئني  صفاته األخالقية    اعتبار  وبني   صفات الرب الطبيعيةيقدم اسرتاحة بني النقاشات السابقة عن  
 العاشر واحلادي عشر.  

 

 صفات الرب األخالقية  8.3

يبدأ دمييا النقاش يف اجلزء العاشر يف حماولة حلفظ ماء وجهه بعد جلده األخري، إذ يقرتح أال نقبل حقائق  
لل  الدين مبين على مشاعر  الدين كنتيجة  نواَجه مبدى عجزان وبؤسنا.  به حني  منطق، وإمنا مما نشعر 

(. وما صنوف عباداتنا إال  DCNR 10.1/68اخلوف والقلق النابعة من إدراك " محاقتنا وبؤسنا" )
 حماولة اسرتضاء قوى جمهولة تقمعنا وتعذبنا.

 ينضم إليه فيلو، زاعما أبنه مقتنع أبن
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حيدة فعال، جللب الكل حلس ما عن الدين مفرتض هو عربعرض بؤس وخبث البشر  أفضل طريقة، والو 
 ( DCNR 10.2/68فحسب. )

من   بقوائم  بعضهما  على  متفوقان  البشري،  الوضع  وسوداوية  البؤس  عن  مشرتك  ابتهال  يف  ميضيان 
الدين  احلسرات. ال يدرك دمييا أبن فيلو قد يعين أشياء خمتلفة جدا بـ "عرض فحسب" و" حس ما عن  

 مفرتض" عما يعنيه هو، وبذا يفشل إدراك يف أن فيلو يستدرجه للحماقة.  

يقضي فيلو أبنه ال ميكننا التلمص من حقيقة املرض واجملاعة والوابء إال عرب "االعتذرات اليت تضخم  
حماوالت للتصاحل    -لألحكام اإلهلية   . هذه االعتذارات  DCNR 10.16/72)قدما من التهمة" )

رب يف وجود الشر. يزدري دمييا األحكام اإلهلية كذلك، وجاهل بسالم أنه سيقدمها هو أيضا  مع خري ال
 قريبا جدا.

ينطق كلينذس ابلقول أخريا أبنه ال يشعر ابلبؤس أو القلق املقموع، وأيمل أن الكرب ليس مألوفا للدرجة  
اثبات أنه كذلك. يقف    اليت يزعماهنا. لكن األمل أن مدى البؤس البشري ليس ممتدا جدا ليس مثل 

كلينذس على أرض رخوة. يستغل فيلو هذا فيتحدى كلينذس لشرح كيف رمحة الرب وخرييته ميكن أن  
تشبه رمحة اإلنسان وخرييته. مبقتضى قدرته الكلية، إذا قال كن فيكون، لكن ال البشر وال احليواانت  

 سعيدة، إذن يُفرتض أن الرب ال يريد سعادهتم. 

أن البشر "تعساء أو فاسدين"، فإنه سينجح سينجح  اثبات  سلما لفيلو أنه إذا استطاع  يبتسم كلينذس م
(. يعتقد كلينذس أنه عّلق مشنقة فيلو. يف إدخال مشكك  DCNR 10.28/74يف القيام ابلدين )

إلثبات نظرية إجيابية، عليه أال ينجح فقط يف مهمة صعبة وإمنا ينتهك شكوكيته نفسه خالل العملية.  
فيلو سيقيم احلجة دون احلاجة إلثبات شيء، وال يدرك أبنه هو نفسه  يفشل   كلينذس يف إدراك أن 

 سيحتاج قريبا لدليل.  

حيتج دمييا أبن كلينذس يضخم من العواقب الوخيمة لإلقرار ابلوضع البشري، وعلى الرغم من رفضه  
م دمييا اإلهلية واليت تسمى أحياان  العنيف سابقا لألحكام اإلهلية إال أنه مينح نسخته اخلاصة. تقارن أحكا

" منظور الشرفة" جتربتنا عن العامل مع العامل ككل، مبا فيها ما بعد املوت، يف حماولة لتحديد هيئة مبىن  
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كبري من القليل الذي نراه من شرفته. نعاين من منظوران بيد أنه وبعد النظر املطول فإما أننا ال نعاين البتة  
 أكرب لنا أو للعامل. أو أن معاانتنا خلري 

يرد كلينذس ردا حامسا أبن دمييا ينكر احلقائق ومينح نظرايت خاوية فقط، واليت لو كانت منطقية على  
اإلطالق، فإهنا ال حتقق سوى احتماليتها اجملردة فحسب وليس واقعيتها أبدا. الطريقة الوحيدة للرد على  

 ئس للغاية حقيقة.  حتدايت خريية الرب هي يف إنكار أن الوضع البشري اب

يضع كلينذس نفسه اآلن يف موقف اعتقد أنه وضع فيلو به. عليه إثبات أن احلقائق اليت يزعمها، ويسارع  
فيلو يف التأكيد على صعوبة هذا. وبوضع حجته على نقطة غري مؤكدة فإن أي استنتاح يستقيه سيكون  

 غري مؤكد ابملثل.  

ن أجل النقاش وحده أن سعادة اإلنسان تفوق بؤسه. ولكن إذا  يرفع فيلو الرهان بعدها عرب التسليم م
كان الرب قوي بال حد وحكيم وخرّي، ملاذا مثة شقاء على اإلطالق. ال توجد إجابة حتتوي كل صفات  

 الرب عدا التسليم أن املوضوع يتجاوز حدود فهمنا.  

ناء قضية أقوى ضد استدالل  هو مهتم أكثر يف بالعقالنية؛  بيد أن فيلو حيجم عن الضغط على مسألة  
بـ  الرهان أكثرحىت، يسّلم أن األمل واملعاانة    خرييةكلينذس  الرب املطلقة  متوافقة  الرب. وبرفع  مع قدرة 

وليست جمرد  فعلية،وخرييته. بيد أن على كلينذس إثبات من "الظاهرة املختلطة واملبهمة" أن خريية الرب  
تدالل من حمدود ملطلق مهزوز يف أفضل أحواله حىت لو  فعل هذا صعب مرتني، مبا أن أي اسحمتملة.  

 (.DCNR 10.35/77كانت املعطيات "نقية وغري خمتلطة" )

خيتم فيلو عرب االعرتاف، بصدق أقل من التمام، أنه يف حني كان ُمضىن ليصنع حجة قوية ضد كلينذس  
ب األخالقية كان مسرتحيا.  يف النقاش املتعلق بصفات الرب الطبيعية، إال أنه فيما يتعلق بصفات الر 

القية من حقائق عن  خ يتحدى كلينذس " أن أييت أبقصاه" ليشرح كيف يستدل على صفات الرب األ
 (.DCNR 10.36/77الوضع البشري )
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املعتاد   املعىن  من  أبعد  ذهبنا  لو  أننا  يقر  فقط.  قصرية  واحدة  فقرة  يف  ولكن  "أبقصاه"  أييت كلينذس 
على الرب فإن ما نقوله سيكون العقالين ابلطبع. التخلي عن كل    طهاحني نسق  للمصطلحات البشرية 

قياس بشري هو ابلتايل التخلي عن الدين الطبيعي، لكن احملافظة عليه جيعل من املستحيل التصاحل مع  
 شر لرب مطلق.  

يدرك كلينذس أنه حشر نفسه يف زاوية، لكنه يعتقد مرة أخرى أبن مثة خمرج. التخلي عن ال حدودية  
الرب يعين التفكري به على أنه "كامل حبدود". وابلتايل " قد تنتج اخلريية املنظمة ابحلكمة واحملدودة  

 (. DCNR 11.1/78ابحلاجة عاملا كاملوجود" )

لذي ميكن أن يعنيه   القدمية. كما ال يبدو أبنه يتذكر ما ال يدرك كلينذس أن نظريته اجلديدة أسوأ من  
سؤال فيلو عن "الكامل حبدود". فبدال عن الرب، هو متمسك اآلن ببطل خارق من نوع ما. فضال  
على أن القصة اليت يرويها هي يف ذاهتا حكم أخالقي. تشرح حدود بطله اخلارق ملاذا ال ميكنه القضاء  

 نه.على الشر أو خلق عامل خال  م

متوافقة  على أي حال، كلينذس ليس أبفضل حال عما كان عليه. قد تظهر التخمينات أن املعطيات  
 مع فكرة الرب، ولكن ليست كافية البتة إلثبات أنه موجود ابلفعل. 

حمتملة عن سبب الكون: كمال اخلري، كمال الشر؛ خري وشر  ميضي فيلو بعدها لتحديد أربع فرضيات  
خمتلطة،  سوية؛ ليس خبري وال بشر. مبقتضى أن الشر الذي نعرفه موجود، فإن املعطيات يف أفضل حاالهتا  

وبذا ال ميكننا حتقيق أي من الفرضيتني األول. إن تنظيم واتساق القوانني العامة اليت جندها يف التجربة  
الثالثة، لذا يبدو أن الرابعة هي األكثر احتماال. سبب العامل يف هذه الفرضية ال مبايل    كافية إلسقاط

 على اإلطالق مبقدار اخلري والشر يف العامل. 

أيضا. ال منلك سببا للتفكري أبن استقامة    األخالقيعلى الشر    الطبيعي تنطبق هذه النقاط عن الشر  
 أن خرييته تشبه خريية اإلنسان. بل منلك سببا أقل يف  الرب تشبه استقامة اإلنسان أكثر من التفكري

التفكري بذلك يف الواقع، مبا أن الشر األخالقي يفوق اخلري األخالقي أكثر من أن الشر الطبيعي يفوق  
 اخلري الطبيعي.   
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فضال على أن صيغة كلينذس اجلديدة للتجسيد مسندة على تقفي أثر الشر للرب. ومبا أن البد للكل  
سبب، فإما تعود سلسلة األسباب لالهناية، أو تنتهي مببدأ أصيل هو السبب املطلق لكل شيء    نتيجة

 الرب. –

يصبح دمييا حمتدا بتزايد خالل حديث فيلو ويبدأ ابملقاطعة عند هذه النقطة. يدرك أخريا أن حجة فيلو  
يبدو أبن دمييا قادر  تنحر منظوره بنفس القدر الذي تنحر به منظور كلينذس. على الرغم من أنه قد  

على العودة عن احلكم اإلهلي الذي رمسه سابقا، لكن املدى الذي تضايقه به حجة فيلو يوعز أبنه أدرك  
اآلن عدم كفائته. لو استند على ترويج الغيبية الذي صرح به حىت اآلن، فإن فيلو أظهر أنه وبسبب  

فإهنا ال ميكنها اإلشارة حصرا لرب خرّي  . لعلها تلزمه ببطل خارق "يتجاوز اخلري  انعدام حمتوى حمدد 
والشر" والمبال ابألخالقيات. يتضح أن االلتزام دون حمتوى هو عدم التزام ابلكامل. يدرك دمييا هذا،  

 بضبابية على األقل، أثناء تركه احلوار. 

 

 اخلالصة: اجلزء الثاين عشر 8.4

ما اسرتضائية، اسرتضائية لدرجة أن فيلو يقول أبن  مبغادرة دمييا، يبقى كلينذس وفيلو إلهناء احلوار. نربهت
 عليه "االعرتاف" أبنه أقل حذرا فيما خيص الدين الطبيعي من أي موضوع آخر،

ال ميلك أحد حسا أعمق ابلدين مطبوعا يف ذهنه أو مينح توقريا ابلغا للوجود اإلهلي، مثلما يكشف  
 ( DCNR 12.2/89تعليله. )نفسه للمنطق، يف اخرتاع أو صنع الطبيعة الذي يتعذر 

ميهد "اعرتاف" فيلو الطريق الكتساح  ألغز أجياال من القراء. يبدوأن فيلو قلب اجملال، ساحبا فيما يبدو  
ما أحل عليه بقوة. يسلم لكلينذس أن " الغاية والنية والتصميم يصيب كل شيء حىت أكثر املفكرين  

 (.DCNR 12.2/89المباالة أو غباء" )

على أنه خيرج    – وابلتلميح، هيوم    – اته ليست أبي حال مباشرة. يتخذ البعض من فيلو  إال أن تعليق
نفسه من دوالب اإلميان. وخيلص آخرون، مبا أنه حيمل كل األوراق يف هذه املرحلة، فبإمكانه حتمل أن  
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أصيبوا ابلغاية  يكون مسرتضيا. ميكن قراءة املفارقة يف قول فيلو أبنه يف حني مراقبني "ال مبالني وأغبياء" 
والنية والتصميم يف الكون إال أن احلذرين والناقدين والعاقلني مل يصابوا هبا. لكن ال حاجة لفرض مفارقة  
هنا. القراءة املباشرة، "اخرتاع وصنع" الطبيعة "يتعذر تعليله" حتديدا ألنه ال ميكن للمنطق اكتشاف أي  

رؤية أن ألجزاء    –حىت الغيب والالمبايل    – للكل  شيء عن صفات الرب الطبيعية أو األخالقية. ميكن  
، وميكن فهم بسهولة ملاذا "لن يقنع أبدا التشرحيي الذي اكتشف عضوا  وظائفمن احليواانت والنبااتت  

 (. DCNR 12.2/90جديدا أو قناة حىت يكتشف استخدامها وغايتها" )

شيء عما إذا استخداماهتا أو  أي    –   وظائف  –استخدامات  ال يقول اكتشاف أن ألجزاء الكائن احلي  
وظائفها جراء خطة مصمم، لذا ال يوعز إقرار فيلو أبي شيءعما إذا يقبل اآلن فرضية التصميم. ما  

 يقوله هنا يف احلقيقة تكرار ملوقفه يف اجلزء الثامن، أن الوظيفة وحدها ليست برهاان على تصميم إهلي:

ت أو اخلضروات وتوافقها الغامض مع بعضها.  هباء....اإلصرار على استخدامات أجزاء احليواان 
( للغاية؟  متوافقة  أجزاءه  تكن  مل  إن  يعيش  أن  للحيوان  ميكن  مبعرفة كيف   DCNRأسعد 

8.9/61 .) 

التصميم    ال انكار  ألحد  املعىن،  ميكن  )هبذا  دينية"  غاية  "دون  ذلك  يفعلون   DCNRطاملا 
 . احملاوراتخلط الذي اختذه عرب (. إذن بعيدا عن قلب موقفه، موقف فيلو مستمر اب12.2/90

عظيما"   "قياسا  الطبيعة  أفعال  حتمل  حني  ففي  للخالف.  تشخيصا  فيلو  مينح  احلوار،  ميضي  وفيما 
ملنتجات من صنع اإلنسان، كما يزعم خصومه، إال أن مثة أيضا فروقات معتربة. يعتقد أبن قد يكون  

األ قرارة  يف  أن  يوعز  والذي  النزاع،  يف  العناد  مصدر  )هذا  ما"  نوعا  "نزاع كلمات   DCNRمر 
12.6/92.) 

عرب تقدمي تعريفات واضحة. غري أن املعضلة حول حمتوى فكرتنا    –يفض  أو    – لكن ميكن للنزاع أن حيل  
 كهذا غري ممكن هنا.  بناءا عن الرب اليت بناها فيلو بوضوح توعز أبن حال 
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ممكن وذلك عرب منح تشخيص أعمق للمشكلة. فعلى الرغم من  وحده    النقدي يشرح فيلو ملاذا احلل  
 أنه قد يبدو النزاع لفظيا فقط، فإنه يف احلقيقة "ال يزال غامض بشكل عضال"،  

مثة أنواع من اجلدل املرتبطة بسبب طبيعة لغة نفسها وأفكار اإلنسان بغموض أزيل وال ميكن على  
ادرة على الوصول إىل يقني معقول أو حتديد  اإلطالق وال أبي حذر أو أي تعريفات أن تكون ق
 ( DCNR 12.7/92واضح. مثة جدل يتعلق بدرجات اجلودة والظروف. ) 

دائما، ودرجات اجلودة   القياسات مسألة درجات  الذكي حوله.  التصميم  نزاع  ما يدور  هذا ابلضبط 
عىن حمدد أو ابلتايل  املشمولة يف حجة التصميم عاجزة عن قياس دقيق. وابلتايل اجلدل "ال يقر أبي م

 حقيقة من النزاع اللفظي.  أسوأ . النزاع حول التصميم DCNR 12.7/93)أي حتديد" )

لذا ميكن ألي أحد، حىت امللحد، القول بقبول متساوي، أن "عفن ملفوف أو عمل احليوان أو نظام  
كن  (. ولذا ميDCNR 12.7/93فكر اإلنسان" كلها "قد حتمل قياسا بعيدا لبعضها البعض" )

لفيلو، دون أن يصرف أي من مزاعمه السابقة، االتفاق مع "الغامض نوعا ما واألقل حتديدا"، والذي  
 كما رأينا،  مقرتح غري معّرف حيث 

أن سبب أو أسباب النظام يف الكون قد حتمل شيئا الالهوت الطبيعي برمته... خيلص بنفسه إىل...
 (  DCNR 12.7/93)من القياس البعيد لذكاء اإلنسان. 

، لو كان  أي شيء حقابعيد. لذا قد يكون مبدأ تنظيم الكون  ما  أي شيء يشبه أي شيء يف جانب  
 مثة واحد فعال. 

ميكننا حتما استنتاج أن خالصة احلجة ال  إن كان هذا كل ما يف "الالهوت الطبيعي برمته"، عندها  
متلك حمتوى دينيا معتربا. لكنها ال متلك حمتوى دينيا معتربا ألن نقد فيلو استنزف أي حمتوى مهما كان.  

 فرضية التصميم لكلينذس ليست خاطئة فحسب ولكن غري معقولة. 
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ويف ختامه، وجوده.  وليس    الرب فقط   طبيعةبدأ احلوار ابتفاق كل املشاركني أن موضوعهم هو مناقشة  
مل يعد واضحا ما إذا كانت تلك األسئلة فارقة كما افرُتض بداية. ال ندري ما الذي نتحدث عنه حينما  

 نتحدث عن رب طبيعته ال ُتدرك والتفهم وال حتدد والتُعّرف. ماذا سنصنع إذن مبزعم وجوده؟  

 األول أبن،  مبحث عواقب تصريح هيوم يف الـاحملاوراتأخرجت 

هذه   وتضخيم  حنن  أذهاننا  لعمليات  انعكاس  من  وخرّي  وحكيم  بالحدود  ذكي  رب  فكرة  تنبع 
 (EHU 2.6/19اخلصائص من اخلريية واحلكمة دون حد. )

لو أصرينا على حجة "تضخيم دون حد"، فإنننا نرخي واثق ما مينح حمتوى عقالنيا لذكاء الرب وحكمته  
 ك حمتوى لكن خسران الرب أيضا.  وخرييته. إذا ما أجلمنا احلد فلعلنا منل 
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