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زينب الكلبانية
تعني مقا�صد حتقيق القيمة يف العامل الدنيوي ،وتفعيل م�س�ألة الغايات الكلية مالءمة احلا�ضر �أو و�ضعه يف �سياق القيمة يف امل�ستقبل القريب �أو البعيد� .إنّ القيمة هي جزء ال يتجز�أ
من الواقع ،و�إنّ كونك فردا ،فهذا يعني �أن تلك م�صالح خا�صة .وامل�صالح اخلا�صة هذه هي �إح�سا�س بالقيمة الفردية ،وهي يف جانب منها عاطفي؛ �أما قيمة الأ�شياء الأخرى  -خارج
الذات  -ف�إمنا متفرعة عن الأ�صل ،لأنها عنا�صر ت�ضيف �أمورا �أو �أ�شياء على احلاجات الأ�سا�سية .وامل�صالح الذاتية هذه هي عبارة عن االهتمام مبا يعني الوجود الذاتي �أو الفردي يف هذه
احلقبة �أو الربهة من الزمان .ويعد ذلك ذروة املتعة بالتحقق.
وه��ذا ما ناق�شه الباحث �ألفرد ن��ورث هوايتهد يف مقاله املن�شور
مبجلة «التفاهم» و�أ�ضاف �أن الواقع هو املتعة ،وهذا اال�ستمتاع
هو اختبار �أو جتربة قيمة .ذلك �أن احلد الزماين هو عبارة عن
كون �صغري ،ي�ضم يف ثناياه الكون الأكرب .وهذا التوحيد للكون
 والذي تتالقى عنا�صره املختلفة ذات الوجوه املتعددة  -ي�شكلذرة واحدة يف العامل احلقيقي.
�إ َّن ه ��ذا احل ��دث ال��واق�ع��ي الأ��س��ا��س��ي ميتلك طبيعة ك��ون��ه فعال
ل�ل�ق��درات الإدراك� �ي ��ة .ل�ك��ن ن�ت�ح��دث ع��ن ال��وق��ائ��ع غ�ير العقلية،
وحينها ت�صبح ال�ق��درات الإدراك�ي��ة عمياء؛ ذل��ك لأنها ال متتلك
وع�ي�اً �شفافاً ب��ل �إن�ه��ا لي�ست �أك�ثر م��ن القيمة ال��ذات�ي��ة ل ل��إدراك
الكوين الأ�صغر.
فالقيمة الذاتية هي الواقعة املوحدة يف الواقع ،وينم عن ذلك
ظهورها .وعندما يح�صل ذل��ك ن�سميه �إدراك ��ا �أو فهما .ويكون
ذل��ك عندما نحللها يف عالئقها بكل ج��زء م��ن �أج��زائ�ه��ا ،والتي
ت�شكل مبجموعها هذا ال�شيء الظاهر.
�إن ك��ل وج ��ود ف ��ردي حقيقي ه��و ع �ب��ارة ع��ن تنظيم ل�ك��ل ال�ك��ون
احلقيقي واملت�صور ،ومن خالله تتعلل الثيمة الذاتية ،التي هي
عبارة عن الذات الفردية نف�سها.
�إن ك��ل ح��دث زم��اين �إذن ميتلك جانبني اث�ن�ين؛ فهو م��ن جانب
�أول عبارة عن حالة من اخللق والإبداع ،من �أجل و�ضع الكون يف
�سياق واحد ،وهذا اجلانب من احلدث �أو هذا الوجه من وجهيه
عبارة عن العلة الذاتية� ،أو �أنه هو �إبداع ذاتي .وهنا ندرك اخللق
باعتباره ناجتا لتحليلنا؛ ذل��ك �أن��ه خ�لال و�صفنا ن��دع العنا�صر
منف�صلة� ،أما يف عملية اخللق ف�إننا ن�ضم العنا�صر كلها م ًعا.
وم��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة؛ ف� ��إ َّن احل ��دث ه��و امل�خ�ل��وق ،وه ��ذا امل�خ�ل��وق هو
ال��واق�ع��ة ال �ظ��اه��رة ،وه ��ذه ال��واق�ع��ة ه��ي القيمة ال��ذات�ي��ة للخلق
الفاعل؛ لكنهما يف احلقيقة لي�سا وج��ودي��ن فرديني حقيقيني؛
اخللق واملخلوق� .إمنا هما وجود فردي ،يعني �أنهما املخلوق ذاته.
�إن النظام هو علة هذا العامل؛ ولي�س �صحيحاً �أنه ميكن �أن يكون
هناك عامل واقعي ،ي�شكل م�صادفة نظاما للطبيعة .هناك عامل
حقيقي ،لأن هناك نظاما للطبيعة ،وما مل يكن النظام موجودا
فلن يكون العامل موجودا �أي�ضا ،ولأن العامل موجود فنحن على
يقني �أن النظام موجود� .إن انتظام الوحدات الفردية هو عن�صر
�أ�سا�س يف املوقف امليتافيزيقي ،الذي يعر�ض العامل احلقيقي.

�إن اجل �� �س��د وال� � ��روح ب�ه�م��ا �أ� �س ����س دي� �ك ��ارت ف�ل���س�ف�ت��ه ع �ل��ى ر��س��م
ميتافيزيقي خمتلف للعامل ال��واق�ع��ي؛ لقد انطلق م��ن العقول
املفكرة ومن الأج�سام املمتدة ،والتي تتكون من امل��واد الع�ضوية
وغري الع�ضوية ،واليوم ف�إنه ال �أح��د ينكر تقريبا وج��ود �أج�سام
وع �ق��ول؛ ب�ي��د �أن ال �ت �� �س��ا�ؤالت ت ��رد ع��ن ال �ع�لاق��ات ب�ين الأج���س��ام
والعقول يف نظام الأ�شياء.
وي��دع��ي دي �ك ��ارت �أن �ه��ا ج�م�ي� ًع��ا ج��واه��ر ف��ردي��ة �أوم� �ف ��ردة ،بحيث
تكون كل مادة جوهرا ،وكل عقل جوهرا �أي�ضا .وقد �س�أل �أي�ضا
ماذا يعني باجلوهر ،و أ�ج��اب :نعني باجلوهر ال�شيء الذي يقوم
بنف�سه ،وال يحتاج يف وجوده �إىل غريه.
واجلوهر بهذا املعنى « �أي الذي يتفرد بذاته » هو اهلل� .أما الأ�شياء
الأخ��رى؛ ف�إنها حتتاج يف وجودها .وعلى العك�س من ذل��ك؛ ف�إ َّن
اجل��وه��ر امل��ادي والعقل �أو اجل��وه��ر املفكر ،كلها خملوقة؛ وه��ذا
لأن �ه��ا �أ��ش�ي��اء حت�ت��اج يف وج��وده��ا �إىل اهلل اخل��ال��ق ،وه �ك��ذا ف�إننا
عندما نتحدث عن ال�صفات �أو ندركها ،ن�صل �إىل اال�ستنتاج �أن
ال�شيء احلا�ضر �أو اجلوهر هو الذي تتعلق به ال�صفات ،وت�صبح
�ضرورية.
� ِّإن��ا املهم يف كل هذه الفل�سفات �أنها ت�شرتك �أو تفرت�ض وجود
اجل��واه��ر امل�ف��ردة ،واجل��واه��ر واح��دة يف ه��ذه احل��ال��ة �أو متعددة،
والتي تنوجد وال حتتاج يف وجودها �إىل �أ�شياء �أخرى.
وهذه الفر�ضية �أو املقدمات بالذات ترف�ضها املقولة الأفالطونية؛
�إذ لي�س هناك وجود متفرد ،مبا يف ذلك الت�صور الألوهي ،الذي
ال يحتاج �إىل وجوده �إىل �شيء �آخر .فبح�سب الفر�ضية؛ ف�إن كل
ذات �أو نية هي يف �أ�صلها اجتماعية؛ �أي �أنها حتتاج �إىل املجتمع
لكي ت�ستطيع الوجود؛ ذلك �أن املجتمع هو لكل وجود حقيقي �أو
مثايل ي�شكل الكون ال�شامل ،والذي يت�ضمن �أ�شكاله النموذجية.
�إن الإمي ��ان ب��ال��وج��ود العقلي �أو ال��روح��ي املح�ض يعني يف هذه
النظرية امليتافيزيقية �أن ه�ن��اك ط��رائ��ق للتعقل ،حيث ت�صبح
الطرق املادية بدورها غري ذات قيمة .ويف الزمن احلا�ضر؛ ف�إن
الإميان الأرثوذك�سي يذهب �إىل �أ َّن كل الب�شر بعد املوت لهم طرق
حمددة� ،أما بالن�سبة للحيوانات؛ ف�إ ِّنه ال طريق لها من �أي نوع.
أي�ضا ف�إنه يف الطريق الروحي يجري االدعاء � ً
ويف احلا�ضر � ً
أي�ضا
�أن الوجود الروحي من خ�صائ�صه اخللود ،ولكن لي�س هناك دليل
على ذلك االعتقاد ،و�أن الوجود الروحي اخلال�ص واخلالد غري

مت�صور �إىل جانب اهلل ،ولي�س هناك ما يف�سر ملاذا ال ميكن ح�سم
هذه الق�ضية من خالل اعتبارات دينية �أو غري دينية؛ �إمنا ينبغي
�أن تكون تلك الأ�سباب �أو الأدلة مدعاة للثقة.
�إن هذا العر�ض املتعلق با�ستمرار وج��ود امل��ادة والعقل يعلل هذا
اال�ستمرار على النحو ال��ذي يجعل من ذل��ك عملية التمثيل �أو
امل�سار للنظام� .إن ه��ذه الأر� ��ض ت�ستمر يف ال��وج��ود لأ َّن العملية
(ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة) ت�خ���ض��ع ل �ن �ظ��ام ،وه ��ي مت ��د ذاك ال �ن �ظ��ام ب��ال�ق��وة
اخلالقة ثانية بعد ثانية ،ودقيقة بعد دقيقة ،و�ساعة بعد �ساعة،
وعامًا بعد ع��ام ،وقرنا بعد ق��رن ،وع�صرا بعد ع�صر؛ من خالل
حفظ هذا الت�شكل املركب يف متركز للقدرات الإدراكية العارفة.
والعملية كلها ه��ي ال�ت��ي جت�ع��ل م��ن ال �ك��ون وح ��دة ق��ائ�م��ة ،وه��ي
ت���س�ت�م��ر لأن ال �ك ��ون ه ��و ع�م�ل�ي��ة ،ووق ��ائ ��ع ن��اج�م��ة ع ��ن ع�ن��ا��ص��ره
الذاتية ،وكل واقعة تت�ضمن الكل ال�شامل ،بحيث ال ي�سقط �شيء
�أو يهمل ،و�سواء �أكان �صيغة ذهنية �أو واقعة حقيقية؛ بيد �أ َّن هذا
امل�سار املمتد واملتجدد يورد الوقائع على مراحل بح�سب مراحل
الأهمية �أو ع��دم الأهمية �ضمن وح��دة امل�شاعر ،وي�صب بالنظر
لهذا التحدد يف التجربة الواعية ،والتي هي امل�سار ذاته.
ول ��ذا ف � ��إ َّن ك ��ل ح��ال��ة م ��ن ح ��االت اخل �ب�رة ت���ص�ب��ح مم�ك�ن��ة ،ب�ق��در
م��ا ت�سمح بها ال��وق��ائ��ع ال�سابقة� ،إذ �إن ه��ذه اخل�ب�رات وامل�ع��ارف
�ضرورية للم�سار والنظام؛ لأنها هي التي ت�شكله� .إن حفظ هذه
اخلربات ونقلها على مدى ع�صور من التاريخ احلي ،ومن حالة
�إىل حالة ،ومن خالل الأح��داث املتتالية ت�ستدعي؛ وج��ود نظام
�صارم للعامل احلقيقي.
�إن نظام العامل لي�س م�صادفة؛ فلي�س هناك �شيء حقيقي دون
قدر معني من النظام .واحلقيقة الدينية هي عبارة عن �إدراك
هذه احلقيقة؛ وهي �أن نظام العامل هو عمق واقع العامل ،قيمة
العامل يف �شموليته ،ويف �أجزائه ،وجمالية العامل ،وحب احلياة،
و��س�لام احل�ي��اة ،وال�سيطرة على ال�شر ،ك��ل ذل��ك يتعلق ببع�ضه
البع�ض .وكل ذلك ال ميكن �أن يكون م�صادفة ،وا�ستنادا �إىل هذه
احلقيقة :ف��إن الكون هو �إب��داع من حريات ال تنتهي ،و�أف��ق من
الأ��ش�ك��ال التي ت�سري �إىل �إمكانيات غ�ير حم ��دودة؛ بيد �أ َّن هذه
العملية الإبداعية وهذه الأ�شكال جميعاً لي�ست من املقام املالئم،
للتو�صل �إىل احلقيقة ،ومن دون االنتظام املثال ،وهذا االنتظام
هو اهلل.
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