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1. واج��ب ال��س��ؤال

الرحالت  إح��دى  يف  سفينته  ب��إرس��ال  السفن  م��اّلك  أح��د  رغ��ب 
البحرية، ورغم ِقَدِمها وعدم جاهزيتها وحاجتها للصيانة واإلصالح 
ومع  املناخات،  مختلف  يف  وأبحرت  البحار  عباب  خاضت  أنها  إال 
حزم  مزاجه،  وعّكرت  بخاطره  عصفت  اليت  والشكوك  ال��رتدد  هذا 
السابقة عىل  بقدرتها  هذا  ق��راره  م��ربرًا  بها،  اإلبحار  وق��رر  أخ��ريًا  أم��ره 
تجاوز العديد من الرحالت السابقة واملناخات الصعبة، ومستعيًنا 
رصوف  أنهكتها  ال��يت  األرَُس  من  طاقمها  لتحرس  اإللهية  بالعناية 
ويقنع عقله  العيش،  لقمة  بحثًا عن  أراضيها  الدهر وهاجرت من 
صانعيها،  وتأكيدات  السفينة  بّنايئ  بمصداقية  شكوكه  كل  بطرد 
بأمان وهو يلمحها  البحار  موقًنا بقدرة سفينته عىل خوض عباب 
أن  إىل  وناجحة،  آمنة  برحلة  لها  بدعواته  مصحوبة  امل��رف��أ  ت��غ��ادر 
ذلك  بعد  ركّابها  عن  يُسمع  ولم  وتغرق  املحيط  تتوسط  شاهدها 

اليوم.

فهو  بالتأكيد،  نعم  السفينة؟  غ��رق  عىل  لومه  نستطيع  هل 
بأمان  وتّيقن  آم��ن  لو  فحىت  ال��رج��ال،  ه��ؤالء  بموت  وم��ذن��ٌب  ُم��الم 
وقدرة سفينته عىل اإلبحار إال أن صدق إيمانه هذا لم ينقذ سفينته 
من الغرق لعدم اعتماده عىل أي دليٍل فعيّل أمامه، بل استعاض 
عنه بتجاهل شكوكه ومخاوفه وإن كان موقًنا ومرتاًحا بقراره هذا، 
وعىل  واليقني  بالتقبل  الشعور  ه��ذا  لنفسه  صنع  من  هو  أن��ه  إال 

ذلك ياُلم.

ولنفرتض  ال���يشء،  بعض  القصة  ه��ذه  تفاصيل  ن��ح��ّور  دع��ون��ا 
بأمان  لوجهتها  ووصلت  بسالم  البحر  لجج  ع��ربت  السفينة  ب��أن 
واستمرت لرحالت عديدٍة أخرى، هل يُعذر مالكها ويسلم من اللوم 
أو وخيمة  أكانت عاقبته حميدًة  واملسؤولية؟ ال طبًعا، فكل فعٍل 
له صفٌة ووصٌف واحٌد دائًما ال يتغرّي بتغرّي نتائجه، فصواب األفعال 
وخطؤها ال يرتبط بدرجة إيمان وتّيقن فاعلها بل بمربراته واستنادها 

عىل األدلة امللموسة الحقيقة.

عقيدة  يتضمن  ال  ديًنا  العالم  ه��ذا  ج��زر  إح��دى  سّكان  اعتنق 
ما  رسع��ان  أن��ه  إال  األب���دي،  بالعقاب  يتوعد  وال  األصلية  الخطيئة 
اشتهر عن مبرشيها استعمالهم لبعض الوسائل والطرق املشبوهة 
لتعليم األطفال ديانتهم وتحوير القانون لنزع الوصاية عن أهاليهم 
املبرشين،  ه��ؤالء  خطر  وملواجهة  وأقرانهم.  أهاليهم  عن  وإبعادهم 
هذه  عن  باملسؤولني  للتشهري  املتضامنني  من  مجموعة  تشّكلت 
القضية وفضحهم، لتكلل جهودهم بالتأثري عىل السلطة والتوجيه 
التحقيق  وب��ع��د  االدع������اءات،  ه���ذه  يف  للتحقيق  لجنة  بتشكيل 
أدلٍة  وجود  وعدم  املتهمني  براءة  إىل  اللجنة  خلُصت  والتمحيص، 
كافية إلدانتهم، بل اتضح لهم أن أدلة براءتهم كانت أوضح وأجىل 
ألصحاب الدعوى، وعليه ُوِسموا ووِصفوا بالوضاعة من ِقَبل سكان 
الجزيرة، عىل الرغم من صدق نّيتهم إال أن إيمانهم بصحة أدلتهم 
لم يكن مستنًدا عىل الوقائع الحقيقية، بل انصاع لصوت التحيز 

وتأثري العاطفة.

لنقم هنا بتحوير بعض تفاصيل القصة، ولنفرتض أن التحقيق 
كان أكرث دقة وأثبت يف نتائجه جناية املتهمني، هل سيؤثر هذا عىل 
ليس عن صحة  هنا  فسؤالنا  طبًعا؛  ال  بالجناية؟  املتهمني  وصف 
سيقول  إذ  أدلتهم،  وصحة  دق��ة  عن  بل  املتهمني  يف  اعتقدوه  ما 
أن  عليكم  وي��ج��ب  ح���ّق،  ع��ىل  ك��ّن��ا  بأننا  ت���روا  »أل���م  ل��ن��ا:  ُ��ّت��ِه��م��ون  امل
تصدقوننا يف املرّة القادمة« وقد نصدقهم فعاًل، ولكن لن يصبحوا 
لو  فرد فيهم  فّكل  يرُبّؤوا،  ولن  بسبب ذلك رشفاء ذوي مصداقية 
إيمان سابٍق عىل مراجعة  مبنّيًا عىل  لوجده  رأيه  ودقَّق يف  ص  محَّ

األدلة وبحثها وعندها سيعلم بأن حكمه كان خاطًئا. 

خطأً  ليس  ذات��ه  حّد  يف  اإليمان  بأن  هنا  علينا  يُستدرك  وقد 
متيقٌن  »أن��ا  السفينة:  مالك  يقول  فقد  عنه،  الناجم  الفعٍل  بل 
فحصها  ب��أن  أعتقد  ولكن  اإلب��ح��ار  ع��ىل  وقدرتها  سفينيت  بسالمة 
ركّابها». وقد  والتأكد من سالمتها واجب عيّل حىت ال أغامر بحياة 
وصحة  قضيتك  بعدالة  قلبك  استيقن  »مهما  للمحرضني:  يُقال 
قناعاتك، فال تشّهر بأحٍد علًنا حىت تمّحص األدلة وتُدرك خباياها 

لصالح الطرفني». 

لإليمان األخاقي  الُبْعد 

تأليف: وليام يك كليفورد
ترجمة: فيصل الفرهود
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ك��ّل شخٍص  ي��زال  فال  ج��داًل،  القول  ه��ذا  نفرتض صحة  دعونا 
اعتقاده  الفصل بني  قادرًا عىل  مهما كان متيقًنا ومؤمًنا بيشٍء ما 
البحث  يزال مسؤواًل عن  الالحق عليه، وعليه فال  وفعله وترصفه 
يستطيع  ال  م��ن  وك���ّل  ق���رار  أو  ف��ع��ٍل  أي  ات��خ��اذ  قبل  والتمحيص 
السيطرة عىل ترصفاته وعواطفه ومشاعره مسؤوٌل عن وضع قاعدٍة 
مع  ولكن  العلنية،  ترصفاته  مع  للتعامل  جلّيٍة  وطريقة  واضحة 
وتدعيم  وض��وح  دون  ك��اٍف  غري  أنه  إاّل  وأهميته  ال��رشط  هذا  رضورة 
عن  باليشء  اإليمان  فصل  يمكن  فال  ألفعالنا،  السابقة  أحكامنا 
معني  اع��ت��ق��اٍد  بصحة  اإلي��م��ان  شخٍص  أي  يستطيع  ول��ن  فعله، 
والبحث  التحقق  م��ن  بصحته  ب��اإلي��م��ان  ال��رغ��ب��ة  إض��م��ار  ح��ىت  أو 

بموضوعيٍة وإنصاف.  

إن كّل اعتقاد وإيمان بفكرة يؤثّر عىل أفعال معتِقِده ولو أضمره 
يف قلبه ولم تقرتفه جوارحه، ولو لم تكن هذه األفعال الناتجة عن 
إيمانه ومعتَقده اآلن فستحدث مستقباًل، فهي يف أساسها تشّكل 
رابطًا بني املشاعر واألفكار من جهة واألفعال والترصفات من جهٍة 
أخرى يف كّل لحظة من لحظات حياتنا، وال يمكن اختزال بعضها 
عن بعض أو فصل جزٍء منها عن اآلخر، فكّل اعتقاٍد وحكٍم نضمره 
يف صدورنا له أهميته وتأثريه مهما كان تافًها أو سطحًيا، وجميع 
هذه املعتقدات ترتاكم مع الوقت داخل وعينا وأفكارنا لتنفجر عىل 
شكل أفعاٍل وترصفاٍت علنيٍة وترتك بصمتها وأثرها عىل شخصياتنا 

وماهياتنا إىل األبد.  

كفرد،  به  ليس حًقا خاًصا  وإيمانه  إن معتقدات كل شخٍص 
بل يتعّدى تأثريه فُيشّكل مفاهيمنا املجتمعية، فمفرداتنا وعباراتنا 
وأشكال وطرق تفكرينا هي ملكية مشرتكة تراكمت عىل مّر السنني 
من  يعرتضها  ما  يعرتضها  مقّدٍس  كإرٍث  جيل  بعد  جيٌل  وتناقلها 
وقدسيتها،  طهارتها  عىل  تُبقي  ولكنها  الطفيف  والتبديل  التغّيري 
 ملعتقده وبها يمتاز عن غريه 

ٍ
تُصاغ معتقدات كّل داع ومن خاللها 

املستقبيل  ال��ع��ال��م  أس���اس  وض��ع  يف  مهيبة  مسؤولية  ل��ه  وت��وك��ل 
لألجيال القادمة.

عدم  بسبب  االعتقاد  سابًقا، حكمنا عىل خطأ  املثالني  كال  يف 
أن  ذل��ك  وسبب  لها،  الدقيق  التمحيص  تجنُّب  أو  األدل���ة  كفاية 
وكما  وألننا  اآلخرين،  حياة  إىل  سيمتد  والنتيجة  املعتقد  هذه  أثر 
ودون  مهم  غري  وإيمان  معتقد  وجود  بعدم  نؤمن  سابًقا  أوضحنا 
 
ٍ
رأي كل  نضع  أن  علينا  فيجب  سطحيته،  لنا  تّبدت  مهما  تأثري 
فاإليمان  والتدقيق،  والتمحيص  التشكيك  عدسة  تحت  ومعتقد 
وإرادتنا  قراراتنا  عىل  تؤثر  مقدسٌة  قوة  أساسه  يف  املسبق  واالعتقاد 
مالكنا  ال  البرشية  م��الك  تحت  لتصبح  بتناغٍم  س��وي��ة  وتنسجم 
ه  كأفراد، ويجب أن يتخللها التمحيص والتدقيق والتشكيك لتوجُّ
عملنا وتفكرينا املشرتك حىت ال نُدنّس بَدرن األحكام االعتباطية وغري 
املبنّية اليت ال تعود بالصالح إال عىل معتنقها، ولنخّط عىل  املثبتة 
ينري ظلمة مستقبله، ونتفادى مسلك خداع  البرشيّة ضوًءا  طريق 
يحرص  ومن  االنحطاط،  بغري  علينا  يعود  لن  الذي  والوهم  الذات 
نقاءها  سيضمن  دقتها  وتحرّي  معتقداته  بتمحيص  االعتناء  عىل 

وخلّوها من التطرف واالرتكاز عىل اآلراء الواهية. 

رج��ال  ع��ىل  يُحرص  ال  والحقائق  املعتقدات  تمحيص  واج��ب  إن 
ناٍء  ريفيٍّ  إنساينٌّ عىل كل  بل هو واجبٌّ  والشعراء،  والفالسفة  الدول 
ويسهم يف غرس  بعده  ألبنائه من  ويورثه  ينقله  أن  وِحريَفٍّ،  قرية  يف 
هذا  يكون  أن  يهم  وال  مجتمعه،  داخ��ل  والتماسك  التشارك  أوارص 
الشخص متفوًقا يف ثقافته أو معرفته ليستحق هذ الواجب اإلنساين 

يف التمحيص والتدقيق والتشكيك يف معتقداته وآرائه وأحكامه.

الواجب وأن ما  نُقر بصعوبة وثقل هذا  أننا  ومما ال شّك فيه 
يعرتيه من شكوك لها وْقُعها ومرارتها عىل كل إنسان، ألنها تخلع 
أن  إال  والرتدد،  للشك  عراًة  وترتكنا  واملوثوقية  الطمأنينة  لباس  عّنا 
هو  وخوافيها  ومعتقداتنا  أحكامنا  ومدلهمات  خبايا  كافة  معرفة 
مصدر سعادة وأمان أكرب بغض النظر عن نتائجه وما ينتهي إليه 
مقارنًة بالجهل والحرية يف مسالكنا يف هذه الحياة، فالجهل عجٌز 
يكرهه كل فرٍد مّنا، والشعور بالقوة مرتبٌط باملعرفة اليت تَُنّمي فينا 

الرغبة باإليمان والخوف من الشّك. 

إن هذا الشعور بالسلطة والقوة ]سلطة املعرفة[ هو أعىل وأكرم 
وتمحيص  متني  أساس  عىل  الفرد  اعتقاد  يتأسس  عندما  امللذات 
دقيق، وهذا ما يجعل منها ملكيًة مشرتكة ال حًقا فرديًا، ومحفزًا 
لكل شخٍص ألن يسرب أغوار الحقائق ويشعر بالرضا واألمان باسم 
أدىن  واملعتقدات دون  األحكام  ُقبلت  أما يف حال  الفرد،  البرشية ال 
معتقدها  فسيشعر  كافية  غري  واه��ي��ٍة  أدل��ة  أس��اس  وع��ىل  تحقيق 
تجاه  واجبه  خان  كمن  وسيكون  واالكتفاء  بالرضا  موهٍم  بشعورٍ 
قد  ال��يت  الخاطئة  األف��ك��ار  م��ن  أنفسنا  نُ��ح��ّص  ب��أن  وه��و  البرشية، 
أي  يدفع  الذي  فما  بني من حولنا،  وتنترش  كوباء  لوْعِينا  تتغلغل 
شخٍص ألن يخاطر بإصابة أهله وناسه بهذا الوباء يف سبيل تذّوق 

حالوٍة زائلٍة!

وال يجب يف هذه الحالة أن نستوعب املخاطر املستقبلية لعدم 
املبارش اآلين، ففي كل مرٍة نعتقد  أثرها  تمحيص املعتقدات بل يف 
بحكٍم لم يُدعم بأدلته ومربراته فإننا نوهي قدرتنا عىل ضبط أحكامنا 
واالستدالل عىل صحتها، فاإليمان بصحة أحكاٍم لم يُستدل عليها 
كلّه  وأساسه  ونرتضيه،  به  ن��رىض  عندما  أث��ره  يتعاظم  عظيم  رشٌّ 
مبينٌّ عىل اإليمان األعمى بأحكامنا ومعتقداتنا دون كثري تمحيص 
وتدقيق، فلو رسقت مااًل من شخٍص، فقد ال يترضر هو من هذه 
الرسقة وقد ال يشعر بها، وقد تمنعه رسقيت ماله من استخدامها 
استخداًما ضارًا له ولغريه، ولكن يظل هذا الترصف خاطًئا يف حق 
البرشية ألين رضيت لنفيس أن أتجرد من أمانيت، فالرضر الحقيقي 
أن  يف  ب��ل  فحسب،  ممتلكاته  رسق��ة  يف  ليس  مجتمع  أّي  ع��ىل 
وصف  عليه  يصدق  ل��ن  وعندها  للسارقني  وم��رت��ًع��ا  م���الذًا  يصبح 
»املجتمع«، ولذلك يجب أن نلتزم جميًعا بعدم التعّدي حىت وإن 
عىل  أي��ًض��ا  ينطبق  وه��ذا  ذات��ه رش،  ح��د  يف  فالتعّدي  خ��ري،  إىل  آل 
لم  ولو  بأدلٍة حقيقية صحيحة  يُدعم  لم  بحكٍم  إيماين وتصديقي 
يرتتب عىل ذلك رضر مبارش عيّل إاّل أن أثره سيتعدى إىل الناس من 
حويل، فالرضر الحاصل من ذلك عىل املجتمع ليس من أثر اإليمان 
والتخيّل عن  السذاجة  ترسيخ  بل يف  األدلة،  تثبتها  لم  بمعتقدات 

ملكة تمحيص الحقائق وتدقيق األدلة والعودة إىل الهمجية.
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عىل  يقترص  ال  دقيق  اس��ت��دالٍل  دون  بأحكامنا  القبول  أث��ر  إن 
اهتمامي  إىل  أث��ره  سيتعدى  بل  شخصياتنا،  يف  السذاجة  ترسيخ 
سيلقي  ما  وه��ذا  غ��ريي،  من  أسمعها  اليت  األحكام  ودق��ة  بحقيقة 
بأثره عىل تعامل اآلخرين معي، فكيف يمكن لصديقي أن يتحرّى 
أعتقد!  فيما  أتحراها  لم  نفيس  أنا  كنت  إن  يل  يقوله  ما  يف  الدقة 
 ما ألنين أريد أن أعتقد بصحته أو 

ٍ
عندما أعتقد بصحة حكٍم ورأي

بأعىل صوته  إن صاح صديقي  عناء!  أي  يكلّفين  وال  ُم��رٍْض يل  ألنه 
السالم  أرَ  لم  وإن  حىت  وأص��دق��ه  بقوله  سأسلّم  فهل  »ِس��ل��م)1(«، 
املرضية  األوه��ام  من  بعالٍم  ذايت  سأحيط  الحالة،  هذه  يف  أمامي! 
فالساذج  غريي،  إىل  هذا  عاملي  أثر  تعّدى  لو  ماذا  ولكن  واألكاذيب، 
أٌب للكاذب والغشاش، وسيصري إىل حالهم يف نهاية األمر، وعليه 
يقع عىل عاتقنا أن نحافظ عىل رشط وواجب التدقيق والتمحيص 
به يف  ويخّل  يتعّداه  ومن  يحكمنا،  قانونًا  نتخذه  وأن  أحكامنا  يف 

مذنٌب يف نظر الجميع.

م��ك��ان، ولكل  ك��ل  دائ���ًم���ا، يف  ال��خ��ط��أ  ال��ك��الم: م��ن  وخ��الص��ة 

تعلّمت  ولو  وافية،  غري  أدلة  عىل  بناًء  يشء  أي  تصديق  شخص، 
أن  عليك  فحٌق  أهلك،  من  لك  وورث��ت  صغرك  منذ  معتقداتك 
الكتب  ق���راءة  وتتخذ  صحتها  يف  ال��ش��ك��وك  وت��ث��ري  عندها  ت��رتاج��ع 
ذلك،  عن  نأيت  وإن  ل��ك،  منهًجا  اآلخرين  ومناقشة  ومطالعتها 

فحياتك ليست إاّل خطيئة تتحملها البرشية.

مّمن  الناس  من  البسطاء  عىل  قاسًيا  الحكم  هذا  لك  بدا  إن 
لُّقنوا من املهد أن الحق كل الحق فيما آمنوا به، فهذا سيقودنا إىل 

سؤاٍل عميٍق وهو: »من عّلم إرسائيل أن تُذنب)2(؟«

وأنا هنا أستدعي قول ميلتون: 

تعلمها  ولو  بها، حىت  يؤمن  رجٍل هو مبتدٌع ألي حقيقٍة  »كّل 
صحيًحا،  بها  إيمانه  كان  ولو  ودنياه،  دينه  علماء  أو  ِه  قسِّ من 

فسيظل معتقده بدعًة هو وحده مسؤوٌل عنها«.

وكما يقول كولريدج:

طائفته  سيحب  الحقيقة،  م��ن  أك��رث  املسيحية  يحب  »م��ن 
وكنيسته أكرث من املسيحية، وسيحب ذاته أكرث من الجميع«.

أس��اس  ع��ن  التمحيص  يف  دورن���ا  يتوقف  أن  يجب  ال  أخ����ريًا، 
ّك يف حياتنا، وأن نُربّي  معتقداتنا يف الحياة، وال أن نخنق روح الشَّ

فينا طبع التحقق من صحة معتقداتنا أو نثبت عكسه.  

كافًيا  وق��ًت��ا  أم��ت��ل��ك  ال  م��ش��غ��وٌل  رج���ل  ب���»أن��ا  علينا  يُ���رد  وق���د 
الحقائق وتدقيق األدلة أو حىت فهم حججي وأحكامي  لتمحيص 

ومعرفة خباياها«.

وهنا أقول لهذا، إذن لن يوجد لديك وقٌت لتؤمن!

)1( هذا مثٌل شائع يعود إىل قصة يف العهد القديم ويُقصد به اّدعاء أمرٍ وِفْعل 
عْكِسه، كأن ترصخ »سلم« ويف يدك دماء، لالستزادة راجع سفر جرماية 6:14.
)2( مثل شائع يستند عىل عبارٍة يف العهد القديم ويُقصد به أن لكل سبب مسبب.

1. س��ل��ط��ة امل��ع��رف��ة امل��رتاك��م��ة

ك��ل يشء،  يشّك يف  أن  مّنا  ف��رٍد  ك��ّل  ع��ىل  ب��أن  يعين  ه��ذا  ه��ل 
 قدمه عىل طريٍق لم يخترب صالبته؟ هل يجب 

ِ
س من وْضع ويتوجَّ

أن نحرم أنفسنا من الكّم الهائل من املعرفة املرتاكمة كّل يوم ألّن 
من  معلومة  كل  وموثوقية  يخترب صحة  أن  يستطيع  مّنا  أحد  ال 
خالل التجربة واملالحظة وال أن يثبت دّقة وصحة كل يشٍء يف هذا 
العالم؟ هل يحّق لنا أن حينها أن نكذب ونرسق ألننا ببساطة لم 

نَِعش بتجربٍة مبارشٍة تثبت لنا رشّ هذه األفعال؟ 

الدقيقة  العناية  يف  ستساعدنا  التبعات  ه��ذه  ب��أن  أعتقد  ال 
بأسس معتقداتنا ومربراتها، فمن يتبىّن ذلك سيجد أن معتقداته 
معىن  وعرف  وتفاصيلها  خباياها  واستشعر  وضوًحا  أكرث  أصبحت 
اليقني، أما األحكام الطبيعية املعنّية بالصواب والخطأ واليت تحكم 
تحقيًقا  تتطلب  ال  فهي  أقراننا  مع  وسلوكياتنا  وترصفاتنا  عالقتنا 
مستغرًقا وال تتطلب أفعالها إيمانًا أعمى أو تربيرًا طائفًيا أو قمًعا 
لألدلة املخالفة، إىل جانب أننا يف بعض الحاالت مطالبون بالترصف 
وفًقا للخيارات املطروحة أمامنا وإن لم تنَُب عىل دليٍل جازٍم حاسم، 
بل سُترتك للمستقبل مع تراكم تجاربنا ومعارفنا واليت ستساعدنا 
ملعرفة صواب أفعالنا من عدمه، وحىت ال يكون االستقصاء والبحث 

األخالقي سبًبا لشّل سلوكياتنا وأفعالنا اليومية. 

***

كيف نستطيع التعامل مع سلطة املعرفة املرتاكمة واليت تعدل 
موروثات  أه��م  أح��د  وه��ي  الفردية  الشخصية  التجربة  كفة  كفتها 
وتقاليد البرشية؟ تشّكلت املعرفة املرتاكمة عن طريق تراكم املفاهيم 
واملعتقدات عىل مّر األجيال وعايشت مختلف الظروف املعقدة حىت 
طرق  واحتلّت  ولنا،  حولنا  كّل يشٍء  والمست  هويتنا  امتزجت يف 

تفكرينا، فهل يحق لنا أن نشكك فيها ونخترب صحتها؟  

أساسها  يف  املرتاكمة  فاملعرفة  حقنا،  يف  واج��ٌب  هذا  بل  نعم، 
هي مصدرٌ معريف يحفزنا عىل التساؤل والتحقيق والتمحيص، لذا 
ال يجب أن نيسء استخدامها ونستعملها كمجموعة مجردٍة من 
املعارف بال سياٍق وال بنية حىت نقبلها بما فيها ونورثها لألجيال ويف 

هذا ظلٌم لهم وللبرشية أجمع. 

**

أما فيما يتعلق بالتقاليد املقدسة للبرشية، فيجب أن ال تُقبل 
عنها،  ويجاب  األسئلة  أدلتها  عىل  تطرح  بل  صحيحة  كافرتاضاٍت 
واألفكار  للمفاهيم  فتقديسنا  ي��وم،  بعد  يوما  قيمها  تُخترب  وأن 
هاجس  لخنق  نستخدمها  ال  وأن  وتنقيتها  اختبارها  عىل  يحّضنا 
الشك فينا أو نوصم من يفعل ذلك بتدنيس املقدسات، فشكوك 
نسيج  يحيك  م��ا  ه��ي  ال��ن��اس  م��ن  والشجعان  الصادقني  وأسئلة 
الحقيقة أما من قبل األحكام كما هي ويرفض التساؤل فسيغيب 

ذِْكرُُه يف ُجّب التاريخ ولن يُْذكَر اْسُمُه ما طال الزمن. 
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2. ح��دود الس��ت��دلل

السؤال عميق  أن هذا  ما هي حدود خربتنا وتجربتنا؟ ال شّك 
مّنا  وتتطلب  بأكمله  العلمي  املنهج  إطار  تتجاوز  أبعاٌد  وله  ودقيق 
بسيطة  ق��اع��دًة  هنا  سنستعرض  ولكن  عنه،  لإلجابة  كبريًا  بحثًا 

وعمليًة تفي بكثري من تساؤالتنا. 

إن كل معتقٍد مهما كان بسيطًا أو عميًقا ومركًبا متجاوزٌ يف 
وسلوكياتنا،  ألفعالنا  أساًسا  كان  ما  مىت  وتجربتنا  لخربتنا  أساسه 
فأي طفٍل أصابه حرٌق يف صغره سيتعلم الخوف من النار مستقباًل 
وغ��ًدا،  اليوم  ستحرقه  باألمس  أحرقته  ال��يت  النار  ب��أن  يعتقد  ألن��ه 
يتجاوز  اعتقاد  هو  الطفل،  أحرقت  النار  ب��أن  االعتقاد  ه��ذا  وح��ىت 
ونعتقد  فعلًيا،  حدثًا  وليس  ذاك��رًة  أصبحت  ألنها  تجربتنا  ح��دود 
الذاكرة، ولكن  بتفاصيلها حقيقة حىت وإن خانتنا  الذكرى  أن هذه 
مستقبيل  فعٍل  عىل  كدليٍل  ه��ذا  الحرق  ح��دث  ه��ذا  استعملنا  لو 
يتَِّسق  املستقبل  ع��ن  ب���يشٍء  نعتقد  فنحن  ال��غ��د،  يف  ح���دث  أو 
للخربة  متجاوزٌ  وه��ذا  األم��س،  يف  حصلت  اليت  الحرق  حادثة  مع 
والتجربة، فحىت ضمري ال�»أنا« والذي ال ينازعه شكٌّ بحقيقته ليس 
وخربتنا.  تجربتنا  يتجاوز  وهو حكٌم  أي حدٍث مستقبيل  عىل  دلياًل 
لذلك ال يجب أن نسأل »هل نستطيع االعتقاد بما يتجاوز خربتنا 
وتجربتنا؟« بل يجب أن يكون سؤالنا »كيف يمكن لتجربتنا وخربتنا 

أن تضيف إىل معتقداتنا وأحكامنا؟«

ذكرناه  ال��ذي  امل��ث��ال  يف  ح���ارضٌة  ووض���وح  بساطة  بكل  واإلج��اب��ة 
النار، قد نفرتض  النار يخىش  الذي أحرقته  الطفل  أن  سالًفا، وهو 
بعض األمور اليت ال تربرها تجربتنا من خالل القول بتماثل وتشابه 
وكيف  الطبيعة،  يف  التماثل  هذا  طبيعة  هي  ما  ولكن  الطبيعة، 
هذين  عند  سنتوقف  املتعاقبة؟  األجيال  خالل  من  املعرفة  ترتاكم 
قاعدتنا  رشح  يف  ستساعدنا  إضافيًة  أمثلًة  لنأخذ  حالًيا  السؤالني 

األساسية. 

م���ن خ����الل اس��ت��ع��م��ال امل���ط���ي���اف ال���ب���رصي اس��ت��ن��ت��ج��ن��ا وج���ود 
وج��ود  نالحظ  الشمس  سطوع  فعند  الشمس،  يف  الهيدروجني 
تجاربنا  م��ن  تعلَّمنا  كما  تعين  وال���يت  املضيئة،  ال��خ��ط��وط  بعض 
افرتضنا  وعليه  ال��ه��ي��دروج��ني،  وج���ود  ع��ىل  دل��ي��ل  أن��ه��ا  األرض  ع��ىل 
مماثل  وِسماته  وشْكِلِه  طبيعته  يف  الشمس  يف  الهيدروجني  أن 
باملطياف  بدقة  واإليمان  الثقة  هذه  هل  ولكن  األرض،  لهيدروجني 
عىل  ج��دواه��ا  أثبتت  أن  فبعد  ش��ك،  ب��ال  نعم  وم����ربرة؟  صحيحة 
األرض وتحققنا من صحة نتائجها اعتقدنا بجدواها خارج األرض، 
ولكن هل حكمنا صحيح هنا عىل حاالٍت ال يمكن لنا أن نختربها 

ونجربها مبارشًة مثل الشمس؟ 

بكّل تأكيد، فاملطياف البرصي يخربنا بنفس النتيجة يف الحالتني 
تماًما عندما تُرسل اهتزازات ضوئية بمعدل معنّي من خالله، وهذا 
أن  نفرتض  وهنا  حالة،  كل  يف  خطأه  يعين  م��رًة  خطأه  ب��أن  يعين 
مادة الشمس تُماثل مادة األرض، وتتكون من عدد معني من املواد 
معدل  له  السخونة،  شديد  يكون  عندما  منها،  كل  وأن  املميزة؛ 

البقية،  عن  وتمييزه  عليه  التعرف  خالله  من  يمكن  مميز  اهتزاز 
تجربتنا،  إىل  ليضيف  استخدامه  نستطيع  ما  هو  االف��رتاض  وه��ذا 
إال من خالل  منه  التحقق  يمكن  وال  الطبيعة  بتماثل  القول  وهو 

وضعه يف مقارنًة مع كل حالٍة أخرى. 

ولكن هل يوجد الهيدروجني يف الشمس؟ وهل االعتقاد بذلك 
سيقلل من موثوقية أحكامنا وأفعالنا؟

علمّيٍة  أسس  عىل  مبنًيا  الحكم  هذا  كان  ما  إذا  ال،  بالتأكيد 
الشمس  الهيدروجني يف  الدليل عىل وجود  كان  إن  ولكن  رصينة، 
أثبتنا  إذا  كبري   

ٍ
البرصي، فسنقع يف حرج املطياف  تماًما عىل  مبنًيا 

ب��أن  م��ا سيعين  ال��ش��م��س وه���ذا  ه��ي��دروج��ني يف  ع���دم وج���ود  ي��وًم��ا 
التعرف  يف  مؤكًدا  دلياًل  ليست  االهتزاز  معدالت  وقياس  املطياف 
التحليل  مثل  املختلفة  العلمية  واالخ��ت��ب��ارات  األخ���رى  امل���واد  ع��ىل 
ال  للتعرف  موثوقة  أداٌة  اآلن  ال��ب��رصي  املطياف  أن  إاّل  الكيميايئ، 
املعتمدة  وآلياتنا  أدواتنا  إلثراء  بل  فحسب،  والعنارص  املعادن  عىل 

للتحقق واالستدالل. 

وتحديًدا  كمثال،  تاريخي  حدٍث  عىل صحة  االستدالل  ولنأخذ 
عادًة  فيها  نعتمد  واليت  البيلوبونيزية،  الحرب  يف  رسقوسة  حصار 
عىل مخطوطات تاريخ ثيوسيديس، إذ يذكر املؤرخون يف املخطوطات 
آليات  فيها  ويوضحون  الحرب  زام��ن  قد  ثيوسيديس  بأن  الالحقة 
املؤرخني  أن  عىل  ويؤكدون  وحفظها،  املخطوطة  هذه  كتابة  وطرق 
يف ذلك العرص اعتادوا أاّل يؤرخوا األحداث التاريخية إال بسبب دافع 
يف  ويتشابهون  يتماثلون  املؤرخني  بأن  نفرتض  ألننا  وذل��ك  معنّي، 
افرتاًضا  تجربتنا  أضفنا عىل  بأننا  هنا  نلحظ  لذا  للتأريخ،  دوافعهم 
يظهر  املثبتة  باألدلة  مقارنة  االف��رتاض  من  الحّد  وه��ذا  مثبت،  غري 
وعليه  الفيزيائية،  بالعلوم  قورن  ما  إذا  التاريخية  العلوم  يف  كثريًا 

تصبح االستدالالت التاريخية أقل دقة من غريها. 

ل��ل��ش��ك يف  م��ق��ن��ع  ت��وّص��ل��ن��ا إىل س��ب��ب وم����ربر  ول��ك��ن يف ح���ال 
موثوقية أحد املؤرخني أو بوجود أحد الشخصيات التاريخية حينها 
تتغري املعادلة، إذ قد نجد يف كثري من الوثائق التاريخية مبالغة يف 
وصف بعض األحداث والشخصيات، ومىت ما وجدت هذه الوثائق 

وأثبتت موثوقيتها حينها سنمتلك سبًبا مقنعا للشك. 

ال��ط��ب��ي��ع��ة، ف��اف��رتاض��ن��ا أن  ال��ت��م��اث��ل يف  اف����رتاض  وم��ث��ي��ل ذل���ك 
املعرفية  الفجوات  الطبيعة تتماثل وتتشابه يجعلنا نمأل كثريًا من 
إاّل يف حال  يكون صحيًحا  لن  التجربة، وهذا  إياها  تمنحنا  اليت ال 
توفر لنا الدليل القاطع عىل موثوقية حكمنا األول، ومىت ما واجهنا 
حدثًا أو تجربًة ال تتسق مع مفهومنا وفهمنا للتماثل يف الطبيعة 
فهذا يعين بأن هذا الحدث له خاصيتان اثنتان: األوىل، أن موثوقية 
رصني  دليل  أي  وج��ود  عدم  والثانية،  بالتجربة،  مرهونة  وصحته 

وموثوق يدفعنا لالعتقاد بصحة هذا الحدث. 

بشكل  متماثلة  الطبيعة  بأن  باالعتقاد  إذن  ملزمون  نحن  هل 
مطلق ونهايئ؟
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سلًفا  أوضحنا  وكما  بذلك،  االعتقاد  لنا  يحق  ال  ال؛  بالتأكيد 
ببعض  قلياًل  عنه  يستعاض  قد  التجربة،  يتجاوز  حكٍم  أي  ب��أن 

االفرتاضات املبنية عىل التجربة والتحقق بدقة.

عندما  وخربتنا  تجربتنا  يتجاوز  بما  نعتقد  أن  نستطيع  أخريًا، 
وما  نعرف  ما  بني  والتطابق  والتشابه  التماثل  نثبت  فقط  وعندما 
مربرًا  نمتلك  عندما  اآلخرين  وأق��وال  أحكام  نصدق  فقد  نعرف،  ال 
وسبًبا مقنًعا بأن أحكامه وأقواله مبنية عىل معرفة، ومبنية عىل 
حكم،  كل  يف  األدل��ة  كفاية  بعدم  نؤمن  أن  الخطأ  وم��ن  تجربة، 
استدعى  ما  مىت  والتمحيص  بالتشكيك  نستعني  أن  علينا  ولكن 

األمر. 




