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التصورات الثالثة للوجود اإللهي عند البريطاني
ألفراد نورث هوايتهد

�أ�سعد احلرا�صي

الوجود الإلهي يعترب من �أهم املوا�ضيع املطروحة على مائدة الفل�سفة الدينية؛ وذلك ملا لهذه الق�ضية من تبعات على جوهر املوجودات يف هذا
الكون ال�شا�سع ،وهي ق�ضية تنطلق من القدرة املطلقة واملمثلة يف قدرة الإله على الوجود وقد كرث اجلدال والنقا�ش حول حقيقة وجود اخلالق
وماهيته ،وممن كتب يف هذا ال�ش�أن هو الفيل�سوف الربيطاين �ألفراد نورث هوايتهد.
يفتتح الكاتب مقاله املن�شور يف جملة التفاهم املعنون
ب���ـ»ال���ذات الإل��ه��ي��ة وت��داع��ي��ات ال��ف��ك��ر» ب��احل��دي��ث عن
الوجود الإلهي ،حيث ي�صرح ب�أنّ الفكرة الوحيدة التي
�أ�صبحت متثل جم��اال للتفكري والنقا�ش يف الفل�سفة
الدينية وبالتحديد يف الأزم��ن��ة احل��دي��ث��ة ه��ي :م��اذا
نعني �أو ن�شري عند قولنا :اهلل ،و�أن املعنى احلا�صل
يف ال��ذه��ن م��ن ج���راء كلمة اهلل ال يختلف م�ضمونه
اليوم عما كان بالأم�س ،معلال ذلك كونه اعتقادا دينيا
�أ�سا�سيا وت��ن��درج معه الدوغمائيات الأُخ���رى التابعة
له .والدوغمائية هي التع�صب الكامل للفكرة ب�شكل
مطلق ،حتى لو مل يكن هنالك �أي دليل عليها .ومل
�أج���د ال��ك��ات��ب �أ���ش��ار ل��ه��ذه ال��دوغ��م��ائ��ي��ات ح��ي��ث اكتفى
مبفهومها ال��ع��ام دون �إع��ط��اء م��ث��اال عليها ،لينطلق
بعدها يف �إي�ضاح الأفكار الثالثة الرئي�سية التي تف�سر
ر�ؤية الوجود الإلهي -اهلل -للعامل:
 .1املفهو ُم ال�شرق �آ�سيوي لنظا ٍم غري م�شخَّ �ص :يتمثل
ف��ك��رة ه��ذا امل��ف��ه��وم �أن اهلل م��ب��د�أ ال �شخ�صي ،متوحد
مع الطبيعة ويزعم �أن كل �شيء هو اهلل �أو اهلل هو كل
���ش��يء ،و�أن اهلل لي�س م�ستقال ع��ن ال��ع��امل و�أن العامل
م��ظ��ه��ر م���ن م��ظ��اه��ر ال�����ذات الإل���ه���ي���ة .وه����ذا امل��ف��ه��وم
بحد ذات��ه يعرب عن العقيدة القائلة باحل�ضور الكلي
وال�شامل للكون.
 .2امل��ف��ه��وم ال�سامي ل ٍ
���ذات �إل��ه��ي��ة �شخ�صي ٍة ،م��ت��ف�� ّردة:
ين�ص فيه على �أن وجود الذات الإلهية وجود �أ�سا�سي
وميتافيزيقي وم��ط��ل��ق وواق���ع ال ���ش��روط ع��ل��ي��ه ،لأن��ه
واهب احلياة ومنظمها �أوجد العامل الذي نراه ماثال
�أم���ام ناظرينا ونتعقله .وامل��ف��ه��وم ال�سامي يق�صد به
عقلنة لآلهة القبائل الذي تطور عن ديانات اجلماعة
ف��ه��و ي��رم��ز ل��ل��ع��ق��ي��دة امل��ت�����ش��ددة ال��ن��اجت��ة ع��ن ال�ترف��ع
والت�سامي.
املتج�سد للذات :الذي ميكن فهمه باملعنى
 .3املفهوم
ّ
ال�سامي بحيث �أنه لو فكر الأن�سان بالعامل احلقيقي
من دون �إل��ه ،ف���إ ّن��ه ي�صبح بذلك غري حقيقي .وبهذا

امل��ن��ط��ق ف�����إنّ احل��ق��ي��ق��ة ال��وح��ي��دة يف ه���ذا ال���ع���امل هي
حقيقة اهلل ،وهذا الت�صور هو عقيدة املتطرف الأوحد
.Monismus
من خالل املفاهيم الثالثة ميكننا �أن ن�ست�شف مدى
ق��رب��ه��ا م���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ،ف��ف��ي ال��ت�����ص��ور ال�����ش��رق
�آ�سيوي والت�صور التج�سيمي جند �أنّهما يلتفان حول
بع�ضهما ،ففي الت�صور الأول عندما نتحدث عن اهلل
ف�إننا يف ذات الوقت نقول �شيئا عن ال��ع��امل ،وبح�سب
ال��ت�����ص��ور ال��ث��اين ف���إن��ن��ا مب��ج��رد احل��دي��ث ع��ن ال��ع��امل
ف��ك���أن��ن��ا ن��ق��ول �شيئا ع��ن اهلل .بينما جن��د �أن الت�صور
ال�شرق �آ�سيوي والت�صور ال�سامي يف تناق�ض واملحاولة
للو�صول �إىل نقطة و�سط بينهما -ح�سب ر�أي الكاتب-
تقود �إىل تعقيدات يف التفكري.
�إنّ الت�صور ال�سامي ل��ل��ذات الإلهية يعرت�ض طريقه
ح�سب الكاتب� -صعوبات رئي�سية تتمثل يف �أمرينلم��ر الأول هو �أن ت�صور اهلل يبقى خ��ارج كل
اثنني :ا أ
ميتافيزيقيا معقلنة .وح��دود معرفتنا تقت�صر على
�أن���ه م��وج��ود و�أ ّن�����ه �أوج����د ه���ذا ال��ع��امل وال���ق���ادر عليه،
(وه��ذا الفهم تبدو فائدته ظاهرة جلية وه��و �أن كل
غري مفهوم �أو غام�ض يحدد قراراته وتوجهاته) .ويف
ر�أيي ال�شخ�صي �أنّ هذه املقولة فيها نوع من املغالطة
لأنّ كل غري مفهوم �أو غام�ض ال يعني بذلك �أن يكون
�سيد قراراته وتوجهاته .و� ّأما ال�صعوبة الثانية فتبدو
يف التدليل على وجوده ولكن ال ميكن �أن يجزم الكاتب
من وجهة نظري ب�صعوبة التدليل على الإل��ه ،وذلك
ل��ك��ون ال��ك��ات��ب اق��ت�����ص��ر يف ر�أي����ه ب��ع��ر���ض ب��ره��ان واح��د
ف��ق��ط وه���و ال�ب�ره���ان ال����ذي ي�����ص��ف��ه ب����أك�ث�ر ال�براه�ين
ال��ت��ي ت��دل��ل ع��ل��ى وج���ود ال���ذات الإل��ه��ي��ة .بينما توجد
براهني �أخرى لي�ست �أقل �أهمية وقوة يف التدليل على
الذات الإلهية .والربهان الذي ا�ستدل به الكاتب هو»
ال�بره��ان ال��وج��ودي « وه��و ب��ره��ان و�ضعه �أن�سلم وق��ام
ديكارت بتجديده والذي ميكن �أن نف�سره على النحو
التايل� :إن التفكري بكائن عظيم ال متناهي العظمة

هو دليل على وجود الذات الإلهية وقد اعرت�ض على
ه��ذا الدليل كانت والكاردانيل مر�سيه .واملعرت�ضون
ي��رون �أن ه��ذا الربهان ي�ستطيع اكت�شاف ح�ضور اهلل
ولكن لي�س الإل��ه املتعايل ب�شكل دائم ومطلق ،بيد �أنّ
ه��ذا الربهان لي�س �ضعيفا بل ي��راه البع�ض قويا مبا
فيه الكفاية لل�صمود �أمام حجج املعرت�ضني.
ثم ينقلنا الكاتب بعدها ليبني حال عقيدة امل�سيحية
ح��ي��ث ي����رى �أنّ امل�����س��ي��ح��ي��ة ورث�����ت ال��ت�����ص��ور ال�����س��ام��ي
الب�سيط ويظهر ذل��ك يف امل��ق��ام الأول ب��االرت��ب��اط بني
اهلل واململكة ومزاوجة ذلك «مملكة اهلل فيكم وبينكم
« والأم��ر الثاين الكامن يف مفهوم اهلل املعرب عنه �أنه
«�أب لكم» .وقد �أدى �إدخال عقيدة �أو مقولة « الكلمة»
�إىل تعديل الواحدية الذاتية للإله باملفهوم ال�سامي
مما جعل املقولة ال�سامية الأوىل هرطقة وه��و عائد
لتعديل الداخل على الوحدانية الذاتية.
ويف اجلزئية الأخ�ي�رة م��ن امل��ق��ال املن�شور ك��ان حديث
ال��ك��ات��ب ي��ت��م��ح��ور ح���ول ال��ب��ح��ث ع��ن اهلل ف�ن�راه يقول
ب�أنّ الت�صورات املختلفة عن اهلل كانت نتيجة التعقيد
على غ��رار الديانات الكربى املعقلنة ثم ي��ردف قائال
�إن الت�صورات الثالثة املب�سطة (للدين وفكرة اهلل) ال
ينبغي �أن تفهم باعتبارها متناق�ضة �إذا �أخذ �أحدهما
�سقط الآخ��ر .ولعلّ الكاتب هنا قد ناق�ض نف�سه لأنه
�صرح ب�أنّ الت�صور ال�شرق �آ�سيوي والت�صور ال�سامي يف
تناق�ض واملحاولة للو�صول �إىل نقطة و�سط بينهما
تقود �إىل تعقيدات يف التفكري.
بعد مطالعة هذه املقالة �أجد �أنّ طرح الكاتب لق�ضية
الوجود الإلهي كان �سطحيا نوعا ما فقد ابتعد الكاتب
عن الطرح العميق للق�ضية واكتفى بعر�ض الت�صورات
دون �أن يعطي مثاال حيا عن الديانات التي ت�أخذ بتلك
الت�صورات ومل يبد الكاتب ر�أيه ال�شخ�صي من ق�ضية
الوجود الإلهي مع �أنه حتدث عن الدين حيث قال �إنّ
�إ�سهام الدين يتمثل يف دفعنا ل�لاع�تراف �أن وجودنا
لي�س �سل�سلة من الوقائع العارية واملتتالية.
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