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المعرفة الطبيعية فقط هي التي تمكننا من معرفة شيء عن طريق صفاته ، وما هو غير معروف  

واساسي ال يمكن حتى ان يعرف بأنه موجود ، وال يوجد معنى في افتراض انه يوجد  بشكل مطلق 

... 

ديكارت وسبينوزا ولينبتز ولوك رغم انهم فعلوا ذلك بتأكيد : هناك العديد من الفالسفة اذكر منهم 

ضعيف جداً في اعمالهم المعرفية ، حول مفهوم الجوهر كشيء ، فقد كانت أعمالهم تملك صفات 

ا ، إذ ُأقصيى الجوهر تدريجياً من علم النفس والفيزياء بالنسبة للطريقة التي حدث فيها هذا ، رفضه

 وهناك الكثير مما يقال بهذا الشأن ، في الوقت الحاضر ، 

 .لذا تهمنا التطمينات الالهوتية للعقيدة والصعوبات الناجمة عن رفضها 

جميع مواصفاتها فإن هذه القطعة تضيع حين تتغير فإذا لم تكن قطعة من المادة شيئاً غير حاصل في 

الصفات ، وحينها لن يوجد معنى في القول ان الجسم السماوي ، هو الذي يعد انبعاث الشيء نفسه 

 ..الذي كان مرة جسداً ارضياً 

ان هذه الصعوبة يمكن مطابقتها بالضبط في الفيزياء الحديثة ، إذ ان ذرة مع الكتروناتها الحاضرة 

 .رضة لتحوالت مفاجئة ع

وااللكترونيات التي تظهر بعد التحول ال يمكن مماثلتها مع تلك التي ظهرت من قبل ،  فكل عملية 

هي فقط طريقة تجميع ظواهر قابلة للمالحظة ، وال تمتلك نوع الواقعية الذي يتطلبه حفظ الهوية 

 .اثناء التغيير 

الروح اكثر مما هو االمر بخصوص الجسد ، لقد كانت نتائج هجر الجوهر اكثر جدية بخصوص 

ولقد اظهرت نفسها على اية حال بشكل متدرج جداً ألن اشكاال متنوعة موهوبة للعقيدة القديمة ، فنجد 

في بعض الدراسات حول النفس أن استبدلت كلمة روح بكلمة ذهن من اجل تجنب التطمينات 
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موجودة خصوصاً في التغاير المفترض  للذاتي  الالهوتية ، ثم جاءت كلمة ذات وماتزال هذه الكلمة

 ..والموضوعي ، وبالتالي يجب ان تقال بعض الكلمات عن الذات 

فاذا رأينا بشكل متزامن رجالً وسمعناه يتحدث ، نلحظ ان معنى ما يتكون لدينا، من حيث ان االنا 

اي شيء ، فيوجد عالقة التي تشاهد هنا ،هي نفس األنا التي تسمع ، وهكذا اعتقد انه حيث ُأدرك 

 .االنا الذي يدرك هو الذات ، والشيء المدرك هو الموضوع : بيني وبين الشيء 

إذ يتبين لسوء الحظ انه ال يمكن ان يعرف شيء عن الذات كانت دائماً تدرك اشياء أخرى عدا انها 

 ..لم تستطع ان تدرك نفسها 

 ..هذا لم يفيد ابداً فقد انكر هيوم بجرأة وجود شيء كهذه الذات إالّ ان 

 فإن لم يكن يوجد ذات فما هو الشيء الذي كان خالداً ؟

 ما الذي كان يمتلك ارادة حرة ؟ من الذي يذنب على االرض ويعاقب في الجحيم في اليوم اآلخر؟

على هذه األسئلة ولم يرغب بالبحث عن جوانب إالّ أن باحثين آخرين أحوجتهم " هيوم"لم يجب 

 .جرأته 

حظه في االدراك هو عالقة ذات ظاهراتية مع موضوع ظاهراتي ، ولكن وراءهما كليهما ما نال

يوجد ذات ظاهراتية مع موضوع ظاهراتي ، واالهم ان  ورائهما كليهما يوجد ذات حقيقية ، وشيء 

 .في ذاته حقيقي 

 ال يمكن ابدا ان يالحظ اي منهما لماذا نفترض غداً انهما يوجدان؟

لدين واالخالق ورغم اننا ال نستطيع عن طريق الوسائل العلمية ان نعرف اي ألن هذا ضروري ل 

شيء عن الذات الحقيقية ، إالّ اننا نعرف انها تمتلك ارادة حرة ، تستطيع ان تكون خيرة أو مذنبة 

وانها رغم انه ليس في وسعنا تحديد الزمن لتصبح خالدة ، وان الظلم الظاهر لمعاناة الخيرين على 

 ..رض يجب ان يعوض بمتع الفردوس وعلى ارضيات كهذه األ

الذي اعتقد ان العقل المحض ال يستطيع ان يبرهن على وجود اهللا ، بأن العقل " كانط"إلى أن فكر 

العملي يستطيع القيام بذلك بما ان هذا كان نتيجة ضرورية لما نعرفه حدسياً في حقل األخالق ، فإن 

طيع ان تالحظها ال تمتلك ثنائية كهذه ، وال تقدم اي سبب العتبار االشياء الحقائق الرئيسية التي تست



 3

<î×Â<ÐéfŞflj×Ö<í×e^Î
<íè†�flfÖ]<l^ßñ^ÓÖ] 
 
 
 
<ğ̂Ûñ]�<àÓÛ¹]<àÚ
<l^fÆfl†Ö]<íÚæ^ÏÚ
<ØÃËe<ìçÎ<†nÒ÷]
<H<˜�]<ì�]…÷]
<°u<äÞdÊ<]„Óâæ
<ádÊ<ïç�]<^Þ‚�†è
<^²<ì†u<kŠéÖ<^ßÖ^ÃÊ]
<ğø×Â<Ô×j³<^ãÞ] 
 
 
 
<ð^é�úÖ<^ßÒ]…�c<á_
<l^é×ÛÂ<±]<‚ñ^Â
<�Â<ØÏjßi<ì‚ÏÃÚ
<H<É^Ú‚Ö]<±]<h^’Â÷]
<êÂçÖ]<íÖ`ŠÚ<á]æ
<l^é×ÛÂ<±]<ì‚ñ^Â
<ØÏjßi<ì‚ÏÃÚ<�Â

<H<É^Ú‚Ö]<±]<h^’Â÷]
<êÂçÖ]<íÖ`ŠÚ<á]<^ÛÒ
<†nÒ_<ï†uù^e<êâ
<^ßÞ]<ÙçÏßÊ<H<íeçÃ‘

<áçÂ]æ>áçÂ]æ<Œ^ßÖ]><H
<^ßÖçu<àÚ<ð^é�÷]<á]<j÷c
æ<…^r�÷]æ<…ç~’Ö]<JJJ
<íéÂ]æ<ÔÖ„Ò<kŠéÖ 
 
 
 
<áçÂ]æ<à©<ÙçÏÞ<°u
<°òé�<�ÃÞ<^ßÞdÊ
<H<±æ]<íéu^Þ<àÚ<�ÃÞ
<íÏè†Şe<ØÂ^ËjÞ<^ßÞ]

ßjòée<ÄÚ<íßéÃÚ<àÚæ<H<^
<†nÃÞ<^ßÞ]<æ‚fÞ<ï†}_
<»<†¿ßÖ]<ï‚Ö
<^Ú<íéÂçÞ<î×Â<Ø}]‚Ö]
<^Þ†Â^�Úæ<^Þ…^ÓÊ]<»
<ð^é�÷]<»<^â‚¨<÷<H
<í×Î^ÃÖ]<�Æ 
 
 
 

 ..او االشخاص ، كأي شيء سوى مجموعة من الظواهر 

وجد ان دراسة عالقات الروح والجسم ان الصعوبة ال توجد فقط في المصالحة بين مفهوم الجوهر 

 ..والفلسفة الحديثة ، بل تكمن ايضاً في ما يتعلق بالسببية 

 .من هنا دخل مفهوم العلة الى علم الالهوت بشكل رئيسي متصالً مع الخطيئة 

وكانت الخطيئة من صفات االرادة ، في حين كانت االرادة علة العقل ، لكن االرادة ال تستطيع 

 . بنفسها ان تكون دائماً نتيجة علل سابقة 

ي من اجل حماية مفهوم الخطيئة ، ألنه حتى لو كانت سوف لن نكون مسؤولين عن افعالنا ، وبالتال

ويجب ان تكون على ما هي .. كان من الضروري ان تكون االرادة على االقل احياناً غير معلولة 

 عليه ، 

لقد استلزم هذا عددا من الفرضيات فيما يتعلق بتحليل الحوادث الذهنية وعالقات الذهن والجسد ، 

 .. رور الزمن واصبح من الصعب جدا تأكيد هذه الفرضيات مع م

كما نجمت الصعوبة االولى من خالل اكتشاف قوانين الميكانيكا ، التي استطاعت ان ترى إحدى 

هذا دليل على .. الساعتين وعرفت عن طريق دقتها فقط ، ستظن ان التي رأيتها هي التي دقت 

عضاء في مجال علم وظيفة اال.. افتراض وجود تراسل تام بين حاالت الجسم وحاالت الذهن 

 .. البشرية لجأ الذين كرهوا المادية أما الى اللغز او الى القوة الحيوية 

أما العمل الذي انجز في علم االجنة ، وفي الكيمياء الحيوية وفي االنتاج الصناعي للمركبات 

العضوية يجعل من المرجح كثيراً جداً ، ان خصائص مادة حية يمكن ان تشرح بشكل كامل كيميائياً 

 .ائياً وفيزي

وبالتالي نظرية التّطور جعلت من المستحيل بالطبع افتراض ان المبادئ القابلة للتطبيق على االجسام  

 ..الحيوانية غير قابلة للتّطبيق على الكائنات البشرية 

وعلم النّفس ونظرية االرادة ، لقد كان واضحاً دوماً في دراسات مختلفة ، ان كثيراً وربما  معظم 

الختيارية لها علل ، إالّ ان الفالسفة االرثوذكسيين اكدوا ان هذه العلل على عكس الموجودة افعالنا ا

في العالم المادي ، ال توجب تحتيم تأثيراتها ، واكدوا انه من الممكن دائماً مقاومة الرغبات االكثر 

بما انها تمتلك علالً قوة بفعل االرادة المحض ، وهكذا فإنه حين يرشدنا الهوى فإن افعالنا ليست حرة 
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 . 

ولكن بسبب وجود مقدرة تدعى احيانا العقل ، واحيانا الضمير والتي حين تتبع ارشادها تمنحنا 

 ..الحرية الحقيقية 

والحرية الحقيقية هنا تؤخذ كمثال لتعارضها مع النزوة ، التي حددت بخروجها عن طاعة القانون 

 .االخالقي 

فقد قام الهيغيليون تبعا لهيغل الفيلسوف االلماني الشهير ، بخطوة اضافية وحددوا القانون االخالقي 

بقانون الدولة ، بحيث أصبحت الحرية الحقة هي طاعة الشّرطة أي طاعة القانون ، ولقد أحبت 

 .. الحكومات هذه العقيدة كثيراً              

نا لألشياء عائد الى عمليات معقدة تنتقل عبر االعصاب الى أن إدراك: من كل ذلك يمكن القول 

الدماغ ، وان مسألة الوعي عائدة الى عمليات معقدة تنتقل عبر االعصاب الى الدماغ ، كما ان مسألة 

، إالّ ان االشياء من حولنا "الناس واعون"الوعي هي باألحرى أكثر صعوبة ، فنقول اننا واعون 

 .. يست كذلك واعية ل... الصخور واالشجار و

نقول اننا واعون حين نكون مستيقظين ، لكن  بإرادتنا لسنا كذلك اثناء النوم ، وبالتأكيد نعني شيئاً ما 

حين نقول هذا ، ونعني صحيحاً شيئاً ولكن ان نعبر لحين ما هو هذا الشيء الصحيح فتلك مسألة 

تنقلنا الى رحابة التأمل قبل الفكر وبالتالي  صعبة ، وتتطلب تغييراً للغة المفاهيمية والتعبيرية التي

 . قبل الفعل السلوكي لتصرفاتنا 

فحين نقول نحن واعون فإننا نعني شيئين نعني من ناحية اولى ، اننا نتفاعل بطريقة معينة مع بيئتنا 

ا ، ومن أخرى نبدو اننا نعثر لدى النظر في الداخل على نوعية ما في افكارنا ومشاعرنا ، ال نجده

 ..في االشياء غير العاقلة 

أما بالنسبة لتفاعلنا مع البيئة ، فإن هذا يتألف من كوننا واعيين لشيء ما ونرحب به وحينها سينظر 

 ..الناس حولهم ، إال ان االحجار او الجبال لن تفعل ذلك 

مكن للمرء فحين نسمع  انفجارا او قصفا او حتى ضجة عادية من حولنا ، هذا يحلينا الى انه طالما ي

ان يفترض انه يدرك االشياء في العالم الخارجي دون ان يراها ، كما يستطيع المرء ان يقول بأنه 

في االدوار االجتماعية التي يعيشها البد سيكون المرء واعياً لكل هذه االدراكات التي خبرها عبر 
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لتي ولّدها واستجاب لها احدى الحواس ، وهنا نحيل االمر للربط السببي بين المثير واالستجابة ا

 ..االنسان في ظرف ما  

في علم النفس المعرفة ما يدور في النفوس يتكون عبر االستبطان ، و الجزء االكثر اهمية من مفهوم 

االدراك يتعلق بما نكتشفه عن طريق االستبطان ، فهو ال يستجيب ألشياء خارجية فحسب ، بل 

 .اتنا الذهنية ومنظومتنا العاطفية نعرف اننا نستجيب من دواخلنا وعبر عملي

ونعتقد كذلك ان الصخرة ال تعرف حين تستجيب ، ألنها اذا كانت تعرف فهي تملك وعياً بذلك وهذا 

 ..غير وارد 

من هنا يمكننا استعراض الفرق بعد التحليل للمعلومات المدركة عندنا عبر الحواس ، وهذا الفرق 

   .. فة الى الرؤية الخاصة لألموريبقى  فرق درجة من المعرفة ، باإلضا

من الثابت أن حقائق الفيزياء علنية بمعنى انها مرئية للجميع ، بينما حقائق علم النفس ، فهي خاصة 

 ..بكل فرد منا على حدا ، كوننا نحصل عليها من خالل االستبطان وهذا فرق جوهري 

سيتبين انها باطنية كحقائق علم النفس ، وهنا نصل الى انه عندما تفحص حقائق الفيزياء عن كثب ، 

ألن الفيزياء تهتم بالعالقات السببية خارج الدماغ ، ويهتم علم النفس ايضاً بالعالقات السببية داخل 

الدماغ  ، مما يؤدي الى مسلمات الفيزياء وعلم النفس هي حوادث تحصل في الدماغ وتمتلك سلسلة 

ء وسلسلة من المؤثرات الداخلية كالذكريات والعادات التي من االسباب الخارجية تستقصيها الفيزيا

يستقصيها علم النفس ، إالّ انه ال يوجد دليل على اي فرق اساسي بين مقومات العالم الجسدي 

 .والسيكولوجي 

بحيث ان الروح في الجسد لم نستطيع العثور لها على مكان في العلم الحديث ، ويبقى  علينا ان 

الذي تركته المبادئ الحديثة في علم وظائف االعضاء وعلم النفس المرضي ، على  نتحقق ما التأثير

 ..مصداقية االيمان االرثوذكسي بالخلود 

ومن المالحظ مؤخرا اقصد في القرن االخير من الزمن الذي نحن عليه، إن  اهواء الناس هي االكثر 

رغم انها تستخدم الدين وتوظف الروحانيات  وحشية من خالل انها تتخذ طابعاً سياسياً ، وليس الهوتياً ،

في قوالب صارمة، وهذا الواقع لعمري مثير للفضول ،  إذ اصبح االيمان بالجحيم اقل تحديداً وفقد 

 ..االيمان بالفردوس وحيويته ، رغم ان الفردوس جزء معترف به في كل الديانات السماوية 
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جداً قبول دليل االشخاص الصائبين بالعادة ،  من كون انه حين تتدخل الرغبات القوية من الصعب

 ..من كون الرغبات تهيج الجسد وتفقدهم التركيز مما يصعب التيقن من بلوغ الهدف 

والرغبات دليل على سلسلة الدوالي الفاعلة في افعالنا وانفعاالتنا ، من هنا يأتي التأكيد على الحتمية 

تنا ، وهنا يكون الحديث عن القدر من كونه فعل متضمن السبيبة المتجلية بالحتمية النفسية لسلوكيا

.. داخلي للمسببات المتجانسة ، وبذلك يكون القدر اشارة الى السبب بمعنى القدر يحل محل الحتمية 

 ..فالقدر ال يلغي الجدل بل يعززه 

كافؤ وتوازي لماذا اذن هذا الصراع القائم على الدوام بين العلم والدين ، االّ آن االوان ليعمال بت

وتحترم االنتماءات وتزال االقنعة عن توظيفات الدين لخدمة القلة بسبل انتهازية تغيب المنطق 

 ..وسيرورة االشياء 

حينها سنجد ان الفكر الرحب بمعنى الفكر الديمقراطي سبيلنا الى التقارب مع كل المختلفين عنا ، ان 

وباهللا نستعين من كون اهللا عطاء ومحبة : رس القول سخرنا االدوات المعرفية التي تخدم حجتنا ، لنك

في كل االتجاهات والمحاور ، وما على االنسان االّ ان يعمل تفكيره الذي خصه اهللا به عن باقي 

    ..الكائنات 

  
   ***   ***  
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