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  :مقدمة
 Richard )*(المعاصــــــر ریتشـــــارد ســـــوینبرن اإلنجلیـــــزيیقـــــول الفیلســـــوف 

Swinburne )ا، إال أن مـا  ): "حقا، تكون المعانـاة التـي یسـمح اهللا بهـا شـیئا١٩٣٥ سـیئً
لــدى الموجــودات اإلنســانیة مــن مســئولیة طبیعیــة خاصــة بعملیــة المعانــاة إنمــا هــي التــي 

ـا.  ً ـا للضـرورة المنطقیـة - فاإللـهتجعل الخیر األعظـم ممكن ال  -فـي خلقـه للمخلوقـات وفقً
ر لهـذه المخلوقــات نــوع العـالم الــذي یـأتوا إلیــه بــدون الخیریـة الالزمــة التــي یمكنـه أن یختــا

، وهـــو االختیـــار الـــذي یجعلهـــم Heroic choiceتفســـر مـــا لـــدیهم مـــن اختیـــار عظـــیم 
  .)١(یدركون أنهم أتوا إلى هذا العالم لكي یعانوا من أجل خیر اآلخرین"

التـي یحـددها مختلــف  تعـد مشـكلة الخیـر والشـر مـن المشــكالت الفلسـفیة العمیقـة
 Aristotleالفالســــفة فــــي مجـــــال األخــــالق، بوجـــــه عــــام. فمــــن جانـــــب، یقــــرر أرســـــطو 

بمثابــــة حالـــــة مـــــن  natural evilق.م) اعتبــــار الشـــــر الطبیعــــي ٣٢٢ -ق.م ٣٨٤(
إلــى  Human Beingsالضــرورة الالعقلیــة التــي تفســر خضــوع الموجــودات اإلنســانیة 

 لیبنتـــــزومـــــن جانـــــب آخــــر، یعتقـــــد  natural fateism .نــــوع مـــــن القدریــــة الطبیعیـــــة
G.Leibniz )ـــــة ١٧١٦ - ١٦٤٦ ـــــة مـــــذهب التفاؤلی الـــــذي یقـــــرر  Optimism) بحقیق

ـــــة  ـــــالي، یـــــذهب لیبنتـــــز فـــــي perfect goodnessخیریـــــة العـــــالم خیریـــــة كامل   . وبالت
مؤلفــه: "العدالـــة اإللهیــة" إلـــى رفــض أیـــة محاولــة لتفســـیر الخیــر والشـــر فــي العـــالم. ممـــا 

)، وتومـــا ٤٣٠ - ٣٥٤( Augustin .STالفیلســـوف بكـــل مـــن: أوغســـطین یفســـر تـــأثر 
تحـــدد علـــة الشـــر، فـــي فلســـفة ت). حیـــث ١٢٧٤ - ١٢٢٥( ST. Aquinasاألكـــویني 

العـدم والحرمـان. فیسـمح اهللا بالشـر لكـي یحقـق الخیـر  :، في العالم في حـاالتنیأوغسط
كـــویني، مـــن أجـــل بوصـــفه الخیـــر األعظـــم. فـــي حـــین، یســـمح اهللا بالشـــر، فـــي فلســـفة األ

  .)٢(االتجاه إلى الخیر المطلق للعالم
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ً علیـــه، یقســـم لیبنتـــز الشـــر إلـــى ثالثـــة أنـــواع، وهـــي: الشـــرور المیتافیزیقیـــة  وبنـــاء
metaphysical evils  ــــــــنقص وعــــــــدم الكمــــــــال ــــــــي تتكــــــــون مــــــــن حــــــــاالت ال الت

imperfection.  األمــر الــذي یتوافــق مــع مــا تــذهب ســوزان نیمــانSusan Neiman 
حیــث یــرتبط الشــر عنــد ســوزان بالمتنــاهي.  .مؤلفهــا: "الشــر فــي الفكــر الحــدیث"إلیــه فــي 

ا میتافیزیقیا لدى  ً   .  لیبنتزوبالتالي، ال یكون كل نقص شر

لدیــه فهـي تتكــون مــن عملیــات: المعانــاة  natural evilsأمـا الشــرور الطبیعیــة 
Suffering واألســــــى ،Sorrow والشــــــقاء ،Misery.  فهــــــي وأمــــــا الشــــــرور األخالقیــــــة

ا ألنهــــا ال تتضــــمن نتــــائج Sinتتكـــون مــــن اإلثــــم  ً . لــــذا، ال تعــــد الــــزالزل والبــــراكین شــــرور
  .)٣(الهتماماتهممناهضة للموجودات اإلنسانیة أو 

وهكـــذا، یكـــون الشـــر علـــة ناقصـــة ولیســـت فاعلـــة، مـــا دام اهللا هـــو العلـــة الفاعلـــة 
، وهــو العمــل الــذي matterللخیــر الكلــي فــي العــالم. ممــا یعنــي تحدیــد الشــر فــي المــادة 

أیضـا. فیـرى  Stoicsق.م)، ویقدمه الرواقیـون  ٣٤٧ - ٤٢٧( Platoیقوم به أفالطون 
تســـتحق الثـــواب،  virtueفضـــیلة  natural Lawهـــؤالء أن طاعـــة القـــانون الطبیعـــي 

تسـتحق العقــاب، وبالتــالي، یجـب علــى الموجـودات التوجــه نحــو  - viceومخالفتـه رذیلــة 
، اعلـة كاملـة حقیقیــة. وفـي هــذه الحالـة، یصـبح الوجــود كلـه خیــر  اهللا بوصـفه علـة الخیــر،

 ،ویصـــبح الشـــر صـــفة أخالقیـــة وهـــي الحالـــة الرواقیـــة التـــي یســـتثنى منهـــا حـــاالت: األلـــم
  .)٤(والمرض

وبالتالي، یقـع الشـر بـین إرادتـین، وهمـا: اإلرادة اإلنسـانیة، واإلرادة اإللهیـة. وفـي 
ممــا یعــزو إلیــه،  Causal rationalityة الســببیة. هــذه الحالــة، تــرتبط اإلرادة بالعقالنیــ

قــرار  ،م) ومـا یتضـمنه مــن حریـة١٨٠٤ - ١٧٢٤( I.kantعقالنیـة اإلرادة عنـد كنــت  ٕ وا
عنـد كنـت  moral Lawsوشـریریة اإلرادة اإلنسـانیة. فـالقوانین األخالقیـة  ،خیریـة العـالم

ین الطبیعیـــة هـــي القـــوان -Christine korsgaardكمــا یـــذكر كریســـتین كورســـجارد  -
وبالتــالي تكــون اإلرادة نوعــا مــن الســببیة، وهــي العملیــة التــي یمثــل الشــخص فیهــا الســبب 
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، ویكـون الموضـوع أو End in itselfبوصـفه غایـة فـي ذاتـه  the first causeاألول 
ا  للشـر  وصـفه فـاعالً ممـا یقـدم اإلنسـان ب a mediate causeالوسـائل فیهـا سـببا وسـیًط

ــــــــــــــــــــــــــدما ال ی ــــــــــــــــــــــــــه العقلیــــــــــــــــــــــــــة األساســــــــــــــــــــــــــیةوبخاصــــــــــــــــــــــــــة عن   .)٥(لتــــــــــــــــــــــــــزم بواجبات
Basic rationality duties  عبــر -وهكـذا، یتضـح كیـف یتنـاول العدیـد مـن الفالسـفة

 moralمشــكلة الخیــر والشــر، علــى أســاس تصــوري أخالقــي  -تــاریخ الفكــر الفلســفي

conceptual Basis -  یعتمـد علـى ضـرورة تطـابق تصـورات العقـل مـع الواقـع، ولكنـه
الي أحادي الجانب. مما یفسر حال تصورهم للخیـر بوصـفه خیـرا كلیـا، وأمـا تطابق انفص

ً علیه، یصدر الخیـر الكلـي مـن خیریـة اهللا الفاعـل الكامـل للخیـر،  الشر فهو نقص. وبناء
بینمـــا یصـــدر الشـــر مـــن اإلرادة الســـیئة لإلنســـان الموجـــود النـــاقص. إذن، یتوافـــق إقــــرار 

وافـــق وجـــود الشـــر فـــي العـــالم مـــع وجـــود اإلنســـان خیریـــة العـــالم مـــع مبـــدأ وجـــود اهللا، ویت
والعـــالم دون اهللا، وفـــي هـــذا المقـــام، یتفـــق ســـوینبرن مـــع هـــؤالء الفالســـفة فـــي إقـــرار كلیـــة 

ً علیـه، مـا أیضـاالخیر ومصدره اإللهي، ولكنه یضیف إلى هـذه الكلیـة كلیـة الشـر  . وبنـاء
تـالي، یظهــر هـذا الشــر دام الخیـر الكلـي موجــود فـال یمكنــه أن یتضـمن الشـر الكلــي. وبال

ا  رادة  - bad actionفــــي صــــورة جزئیــــة بوصــــفه فعــــال ســــیئً ٕ یصــــدر عــــن إرادة اهللا وا
تعـد مشــكلة "فسـر مـا یـذهب ســوینبرن إلیـه، بقولـه: مـا یماإلنسـان مـن أجـل الخیـر الكلــي. 

  .)٦(وجود الحاالت السیئة لألفعال" عبارة عنالشر 

مـن الجانـب  االنفصـاليوري ومن ثم، یقضي سوینبرن علـى حالـة التطـابق التصـ
الــوظیفي الفعلــي بــین اهللا واإلنســان. فــاهللا  االتصــاليالــذاتي لكــي یقــرر حالــة مــن التشــابه 

شخص یحمـل مـا یحملـه اإلنسـان مـن: اعتقـادات، ورغبـات، وقـدرات. وفـي نفـس الوقـت، 
 وعــالم  Omnipotent  یحــتفظ كــل منهمــا بطبیعتــه الجوهریــة. فــاهللا قــادر قــدرة كلیــة

omniscientوحــر اإلرادة حریــة كاملــة ، perfectly free will  .وذو خیریــة كاملــة
Perfectly goodness  األمـــر الـــذي یقتضـــي تقریـــر مبـــدأ المشـــاركة الكلیـــة بـــین اهللا

وجـــود الحـــاالت مـــا یترتـــب علیـــه، حقیقـــة وجـــود قصـــدیة إلهیـــة فـــي م .واإلنســـان والعـــالم
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واألذى ...  ،والمــرض ،والــنقص ،لــمواأل ،فــي وجــود الحــاالت الخاصــة بالمعانــاةالســیئة، 
  إلخ.

یكـون الشـر، إذن، حالـة فعلیــة جزئیـة مـن أجـل الخیــر األعظـم الـذي یحــدده اهللا. 
ه، فقـــد یســـمح اهللا بوقـــوع حـــاالت ءیحـــب مخلوقاتـــه، كمـــا یحـــب األب أبنـــا -ومـــا دام اهللا 

مــــا یعنــــي تقریــــر مالشــــر حتــــى یــــتمكن اإلنســــان بإرادتــــه الحــــرة مــــن التوجــــه نحــــو الخیــــر 
ضـرورة األنطولوجیــة والمیتافیزیقیــة فــي تفســیر عملیـة الشــر. حیــث تعبــر واقعیــة حــاالت ال

الشــر وجزئیتهــا عــن الضـــرورة المیتافیزیقیــة التــي تــؤول إلـــى تقریــر وجودیــة اهللا كضـــرورة 
انطولوجیــة. فــال یمكــن أن یتحقــق الخیــر بــدون وجــود الحــاالت الســیئة التــي تعــد بمثابــة 

ول إلـى الخیـر. ممـا یفسـر العالقـة الضـروریة بـین الشـر الخطوات األولى من أجل الوصـ
 -بــل هــي عالقـة وظیفیــة تكاملیــة؛ ألن الجوهریــة والخیـر، ولكنهــا لیســت عالقـة جوهریــة 

تـــؤدي إلـــى االعتقـــاد بالثبـــات والیقـــین فـــي حـــدود مثالیـــة، بینمـــا تســـمح الوظیفیـــة بتقریــــر 
الـــة مـــن االنفصـــال لـــدى االحتمالیـــة والتغیـــر فـــي حـــدود تجریبیـــة. ال یعنـــي هـــذا وجـــود ح

المفــاهیم الجوهریــة  بعــض در مــا یعنــي توضــیح أهمیــة الفیلســوف فــي تناولــهقــســوینبرن ب
وفهمهــا فــي حــدود تجریبیــة واقعیــة، وفــي تقریــر كلیــة النســق الفلســفي. األمــر الــذي یحــدد 
المیتافیزیقــا بوصــفها میتافیزیقــا الواقــع، وهــي المیتافیزیقــا التــي تفســر حقیقــة تعــایش الكلــي 

ــا، وتقــرر إمكانیـة وجــود الخیــر فــي داخـل الشــر حتــى یصـبح الخیــر هــو میتــا و  ً الجزئـي مع
ـا مـن أجـل تفعیـل عملیـة المشـاركة  ً الشر، وتؤكد على حقیقة التوجه اإللهي وتجسـده واقعی
الكلیـــة. وبهـــذه الطریقـــة، یغیـــر ســـوینبرن مـــن مشـــروعیة المیتافیزیقـــا التقلیدیـــة، وبخاصـــة 

ســفیة مــن الواقـع الفعلــي مـن أجــل اســتنباط بنیـة المقولــة بوصــفها عنـدما تبــدأ العقالنیـة الفل
مــن مقولــة الثبــات، ومــن الجزئیــة  التغیــر فعلیــة. ممــا یفســر كیــف یمكــن لإلنســان اســتنباط

تكــون الكلیــة، ومــن البعدیــة تكــون القبلیــة. وفــي نفــس الوقــت، یقــدم ســوینبرن هــذه العملیــة 
بلیـــة". فـــال یـــة + الكلیـــة"، و"البعدیـــة + القالتغیـــر + الثبـــات"، و"الجزئ"فــي الشـــكل التـــالي: 

یشــكل  -آلخــر، وال یمكــن النظــر ألحــدهما دون اآلخــر. فالكــل ایمكــن فهــم أحــدهما دون 
ً علیــه، یتجــاوز الفیلســوف المیتافیزیقــا التقلیدیــة  الحقیقــة، وتتمثــل الحقیقــة فــي الكــل. وبنــاء



 ٥

الكـذب وبخاصـة عنـدما أیضا عندما یقرر إمكانیة الحكم على هذه المقـوالت بالصـدق أو 
منطقــي، فــي شــكل عقالنــي. مــا دامــت  -یمثــل هــذه المقــوالت الفعلیــة فــي شــكل واقعــي 

  العقالنیة لدیه هي القدرة على فهم الواقع في مقوالته.

ـــــم، یفســـــر  مشـــــكلة الخیـــــر والشـــــر بوصـــــفها مشـــــكلة إنســـــانیة،  ســـــوینبرنومـــــن ث
، والفـروض، واالعتقـادات. وطبیعیة، ومنطقیة من خالل بنیـة واقعیـة عقلیـة مـن األسـباب

تتجه هذه البنیـة النسـقیة نحـو تحدیـد األسـباب التفسـیریة للحـاالت السـیئة، وكشـف طبیعـة 
ثارة العدید من المشكالت الفلسفیة األخرى. ٕ   العالقة الجدلیة بین مقوالتها، وا

ـــا مـــن خـــالل أربعـــة  الً ســـوینبرن، إذن، مشـــكلة الخیـــر والشـــر تنـــاو  یتنـــاول ً عقالنی
یكشــف عــن الــدور  -فیزیقیــة، وهــي: تنــاول المشــكلة مــن منظــور أنطولــوجي محــاور میتا

اإللهــي فــي معالجــة المشــكلة، وهــو الموقــف الــذي یعلــن عــن حقیقــة الطبیعــة اإللهیــة فــي 
  ضوء عالقتها بالعالم وما یتضمنه من مخلوقات.

 The first causalityحیــث تمثــل الطبیعــة اإللهیــة مفهــوم الســببیة األولــى 
ــا إلدعــاءات لحـاالت الشــ ر فــي العــالم بــدون أن تتعــارض هــذه الحقیقــة مــع وجــود اهللا، وفقً

  یحــــــدد الباحــــــث هــــــذا المحــــــور  Open - theism .المفتــــــوح – التألیــــــهمــــــذهب 
  Ontological Metaphysics .""محور المیتافیزیقا األنطولوجیة :اعتبارهب

ــــــــاول المشــــــــكلة مــــــــن منظــــــــور ــــــــاني، وهــــــــو: تن ــــــــافیزیقي الث  أمــــــــا المحــــــــور المیت
یهتم سـوینبرن، فـي هـذه الحالـة، بوصـف حـاالت الخیـر والشـر مـن خـالل  .فینومینولوجي

تحدید دور الوعي اإلنساني في قصد الواقع الخارجي، وبتحدید عالقـة الهویـة الشخصـیة 
المعانـــاة، وهـــو مـــا یمكـــن  بحـــاالت evolutionary personal identityالتطوریـــة 

أمـا المحـور المیتـافیزیقي  descriptive metaphysics ."تسـمیته "المیتافیزیقـا الوصـفیة
 the process of cognitiveالثالـث فإنـه یكشـف عـن "عملیـة المیتافیزیقـا المعرفیـة" 

metaphysics  فـــي الحـــاالت الســـیئة بوصـــفها محاولـــة خاصـــة بتفســـیر عناصـــر البنیـــة
نـــه یفســـر أمـــا المحـــور المنطقـــي فإابســـتمولوجیا. المعرفیـــة ودورهـــا فـــي معالجـــة المشـــكلة 



 ٦

التـي تفسـر الشـر بوصـفه سـلبا  The symbolic metaphysics"المیتافیزیقـا الرمزیـة" 
ثبــاتمنطقیــا، وفــي هــذه الحالــة، ال ی ٕ لــه مــن خــالل  كــون الشــر نفیــا للخیــر ولكنــه تحدیــد وا

  .actual verification .عملیة التحقق الفعلي

الفلســـفي نحـــو تكشـــف عـــن اتجاهـــه  -وهكـــذا، یقـــدم ســـوینبرن رؤیـــة میتافیزیقیـــة 
تجمع التحلیلیة، هنا، بـین خصـائص الفلسـفة المثالیـة وخصـائص الفلسـفة  .فلسفة التحلیل

ً علیـه یمكـن للباحـث تحدیــد منهجیـة الفیلسـوف فـي مــنهج  التجریبیـة فـي بنیـة نقدیـة. وبنــاء
  .the inductive - deduction methodاالستقرائي  -االستنباط 

حاولـــة خاصـــة بتفســـیر بعـــض التســـاؤالت ترجـــع أهمیـــة البحـــث، إذن، بوصـــفه م
  الفلسفیة، ومنها ما یلي:

  ما مالمح االتجاه الفلسفي عند سوینبرن؟ -١
  ما منهج الفیلسوف الذي یستخدمه في معالجة المشكلة؟ -٢
  كیف یكون الشر حالة سیئة؟ -٣
  هل یتعارض وجود اهللا مع تقریر وجود حاالت الشر أم ال؟ -٤
  الشر؟كیف یعالج اهللا حاالت  -٥
  لماذا یتناول الفیلسوف المشكلة من زاویة فینومینولوجیة؟ -٦
  ؟یة الهویة الشخصیة عن حاالت الشرماذا تدعى استمرار  -٧
ا میتافیزیقر إلى أي مدى تكون البنیة المع -٨ ً   في مشكلة البحث؟ اً یفیة أساس
  أین تقف مشكلة البحث من نظریاتها المنطقیة؟ -٩

  ث وما یثیره من إشكالیات؟ما هي أهم نتائج البح -١٠

علــــى  -علــــى التســـاؤالت الســــابقة تقــــدیم التفســـیراتمـــن أجــــل  -یعتمـــد الباحــــث 
ففـــي الجانـــب التحلیلـــي مـــن المـــنهج، یحـــاول الباحـــث  .المـــنهج التحلیلـــي النقـــدي المقـــارن

تحلیل األفكار الفلسفیة الخاصة بالفیلسوف وآخـرین، مـن أجـل تحدیـد أهـم المقـوالت التـي 



 ٧

، وفـي تناولـه حـاالت الشـر. ویكـون المـنهج أیضـا نقـدیا سوینبرنكیل فلسفة تساهم في تش
من خـالل نقـد بعـض المواقـف الفلسـفیة فـي معالجتهـا للمشـكلة، ومـن خـالل الكشـف عـن 

مــن خــالل تحدیــد موقــف الفیلســوف مــن  وأیضــاالتوجــه النقــدي الفلســفي لــدى ســوینبرن، 
فلسـفیة أخـرى. ویكـون المـنهج  لعدیـد مـن مشـكالتل تـهبحث عن طریـق مواجهتساؤالت ال

ــا مــن خــالل تفعیــل عملیــة المواجهــة ً المعاصــرة بــین بعــض الفالســفة دون  الفلســفیة مقارن
لمنهج التــاریخي. ممـــا یفســـر إمكانیــة مقارنـــة ســـوینبرن فــي رؤیتـــه المیتافیزیقیـــة بـــا االلتــزام

  قبل األكویني. لیبنتزالخاصة بالخیر والشر مع 

ـا للمـنه-وینقسـم البحـث    إلـى مقدمـة، وخمسـة مباحــث،  -نر ج التحلیلـي النقــدي المقـاوفقً
  .)(أهم المصادر والمراجع األجنبیةبهوامش البحث التى تتضمن  وخاتمة مزیلة

  ففي المقدمة، یتناول الباحث أهمیة الموضوع ومنهجیته.

یحـــاول  "أمـــا المبحـــث األول، وعنوانـــه: "طبیعـــة االتجـــاه الفلســـفي عنـــد ســـوینبرن
، ةطبیعتهـــا، وتحدیـــد خطواتـــه المنهجیـــو تحدیـــد فلســـفة ســـوینبرن  اللـــه؛، مـــن خالفیلســـوف

  بجانب تحدید حاالت الشر فى فلسفته.

ر والشـر". یكشــف الباحـث فــي وفـي المبحـث الثــاني، وعنوانـه: "اهللا ومشــكلة الخیـ
لة وجـوده، وكیفیـة معالجتـه لمشـكلة الخیـر مستوى األنطولوجي عن مفهوم اإلله وأدهذا ال
  والشر.

ومینولوجیا الخیـر والشـر"، یكشـف الباحـث عـن نمبحث الثالث، وعنوانه: "فیأما ال
لمشـــــكلة، مــــن خــــالل، تفســـــیر دور الهویــــة الشخصـــــیة لفـــــي معالجتــــه  رلىالهســــالتوجــــه 

  التطوریة في النظر إلى الحاالت السیئة.

وفــي المبحــث الرابــع، وعنوانــه: "نقــد العقالنیــة الســببیة"، یحــدد ســوینبرن مفهومــه 
 بوصفها میتـا معرفیـة. وفـي هـذه الحالـة، یفسـر الفیلسـوف العالقـة اإلرتباطیـة عن السببیة
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عقلیــة فـي تفســیر حـاالت الشــر ومعالجتهــا  -الواقــع  بـین الــذات والموضـوع، وهــى عالقـة
ا من خالل تقریر الغرضیة واالحتمالیة. ً   معرفی

وفــي المبحــث الخــامس، وعنوانــه: "الخیـــر والشــر مــن منظــور منطقــي"، یكشـــف 
عــن أقــرب النظریــات المنطقیــة التــي یقتــرب منهــا ســوینبرن، مــن خــالل التعــرف  ثالباحــ

علــى بعــض مواقفــه المنطقیــة، والتــي تؤكــد إمكانیــة تنــاول حــاالت الشــر بوصــفها حــاالت 
ا.سلب وتحدید ولیست ن ً   فی

وفي الخاتمة، یقـدم الباحـث أهـم النتـائج البحثیـة ومـا یترتـب علیهـا مـن إشـكالیات 
  لسفیة.ف بحثیة واقتراحات



 ٩

  - المبحث األول -
  "الفلسفي عند سوینبرن االتجاهطبیعة "

The Nature Of Philosophical Attitude Of Swinburne 
  مفهوم الفلسفة: -والً أ

  مبادئ الفلسفة التحلیلیة: -١

یقـــدم ســـوینبرن فلســـفة تحلیلیـــة. تســـعى هـــذه الفلســـفة نحـــو تحلیـــل الموضـــوعات 
مــــا یفســــر مــــا یــــذهب الفیلســــوف إلیــــه، بقولــــه: "یكــــون واألشــــیاء المركبــــة إلــــى البســــیط. م

أكثــر  -بوصــفه تفســیرا للظــواهر- The simplest Hypothesisاألبســط  االفتــراض
لصـدق دلـیال علـى ا Simpilicityآخـر. وبالتـالي تكـون البسـاطة  افتـراضحقیقة من أي 

ا"مادامت البساطة  ً ا نهائی ً ا قبلی ً   .)٧(مبدأ معرفی

ســـوینبرن بإمكانیـــة تحدیـــد الحقیقـــة بوضـــوح فیمـــا هــــو وفـــي هـــذه الحالـــة، یعتقـــد 
 Ockham’s razor .بســیط. حیــث تعنــي البســاطة لدیــه ضــرورة األخــذ بنصــل أو كــام

الحالـة، تكـون البسـاطة مـادة مفترضـة فالبساطة السوینبرنیة هـي بسـاطة كمیـة. وفـي هـذه 
ا عندما  ً ا. تكون أیة نظریة، إذن، بسیطة تحلیلی ً أكثـر مـن اثنـین، كیـان واحـد  تفتـرضبعدی

ً علیـــه، یكـــون الســـابق أكثـــر حقیقـــة مـــن الالحـــق  وتفتـــرض اثنـــین أكثـــر مـــن ثالثـــة، وبنـــاء
ا لمبدأ البساطة   .)٨(عندما یقدم السابق نفس المعرفة التي یقدمها الالحق، وفقً

  الفلسفة التحلیلیة بوصفها بنیة نقدیة: -٢

لســـفة المثالیـــة بـــین خصـــائص الف دیـــةتجمـــع تحلیلیـــة ســـوینبرن، فـــي وحـــدتها النق
Idealismوخصــــائص الفلســــفة التجریبیــــة ،. Empiricism  ــــالي، یكــــون كــــل مــــن وبالت
شــروطا ضــروریة فــي عملیــة تشــكیل فلســفته. ممــا یفســر كــون التحلیلیــة لدیــه  االتجــاهین

حیــث تجمــع هــذه التحلیلیــة النقدیــة بــین العدیــد مــن المجــاالت البحثیــة،  Criticalنقدیــة. 
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ـــم، والمنطـــق، والمعرفـــة ... ومنهـــا: األخـــالق، والمی ـــدین، وفلســـفة العل تافیزیقـــا، وفلســـفة ال
عــــن ذلــــك، فیقــــول: "یتنــــاول  David McNaughtonإلــــخ. یعبــــر دافیــــد مــــاكنجتون 

ً علیــه، )٩(ســوینبرن فــي فلســفته الحقــائق األخالقیــة الموضــوعیة بوصــفها تحلیلیــة" . وبنــاء
الــذي ال یعــد  a medium optimumیفهــم ســوینبرن البســاطة بأنهــا الوســیط األفضــل 

ـــا برجماتیـــا ولكنـــه شـــیئا  ً ا منهجی ً یفعـــل بصـــدق، وهـــو األمـــر الـــذي یكشـــف عــــن  -معیـــار
  .)١٠(الذي یشیر إلى المعرفة القبلیة المشتركة بین الباحثین االفتراضعقالنیة 

  مثالیة الفلسفة التحلیلیة: -أ

لنحــو یمكـن لإلنسـان تحدیـد بعــض الجوانـب المثالیـة فـي تحلیلیــة سـوینبرن علـى ا
  التالي:

الـذي یكمـن  a priori causeیعتقـد سـوینبرن بحقیقـة وجـود السـبب القبلـي  -١
كـد وراء حریة اإلرادة اإلنسانیة. وبالتالي، تكـون قبلیـة الفكـرة العقلیـة التـي تؤ 

ــا فــي تفســیر عملیــة االختیــار حقیقــة وجــود الحالــة الذهنیــة اال ً عتقادیــة أساس
یفســر ة اإلنســان عــن أفعالــه. ممــا ئولیســبــین الخیــر والشــر، وفــي تفســیر م

لـــــیس االختیـــــار الحـــــر والقصـــــدي حریـــــة اإلرادة بـــــالمعنى المحـــــدود "قولـــــه: 
 -یستطیع االختیار بین األفعال بدون وجود سـبب قبلـي -الخاص بموجود 

  )١١(".ینتج عنه وجود هذا االختیار

یـــرفض ســـوینبرن الرؤیـــة الحســـیة فــــي تنـــاول الخیـــر والشـــر بوصـــفها رؤیــــة  -٢
وبالتالي، ال یقبل الفیلسوف تحدید مفهوم الخیر في كـل مـا یحقـق  سطحیة.

ـا  ً لذة حسیة، وال یقبـل أیضـا تحدیـد مفهـوم الشـر فـي كـل مـا یترتـب علیـه ألم
ـا. وفـي مقابـل هــذا، یعتقـد الفیلسـوف بضـرورة النظــر إلـى الخیـر والشــر  ً مادی

 یتســم بالضــرورة المیتافیزیقیــة. ممــا یفســر كیــف یعــد-مــن منظــور عقالنــي 
  .)١٢(حالة ضروریة من أجل الخیر األعظمالشر األخالقي 
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بأنهـــــا الفكـــــر الخـــــاص بوصـــــف  Rationalityیفهـــــم ســـــوینبرن "العقالنیـــــة"  -٣
لإلنســـان أكثــــر مـــن وصـــف كیفیــــة قیامـــه بفعـــل مــــا،  االســـتداللیةالحـــاالت 

 ُ َ "فالسببیة هي الفكر الخاص بموجود یتوافق مع موجود م ْ بِ س   .)١٣("لللفع ب

ســوف علــى ضــرورة بحــث األســس العقلیــة التــي تثبــت وجــود اهللا. یؤكــد الفیل -٤
ــــة العقــــل الخــــالص بمــــا لهــــا مــــن صــــدق  حیــــث تعــــد الحجــــج الخاصــــة بأدل
ــــــــــــرة ألیــــــــــــة ظــــــــــــاهرة ا لألســــــــــــباب المقبولــــــــــــة  والمفسِّ ً  .ضــــــــــــروري مصــــــــــــدر

Phenomenan  ـــة العقـــل الخـــالص األمـــر الـــذي یفســـر قولـــه: "یمكـــن ألدل
فســر عملیــة التجســید مــا دام أنــه ت-إثبــات مــا لــدى اهللا مــن أســباب معقولــة 

  )١٤(".یفعل بناء على هذا السبب

یوضـــح القـــول الســـابق أهمیـــة الضـــرورة المیتافیزیقیـــة فـــي فلســـفة ســـوینبرن.  -٥
حیث تؤكد الضرورة المیتافیزیقیة استمراریة وقوع الحـدث بـدون وجـود سـبب 

ال تكــون ســببا لحــدوث الحــدث، ولكــن  بلحدوثــه ألن وجــود اســتمراریة الســب
ون خصــــائص الســــبب هــــي المســــببة للحــــدث بصــــورة مباشــــرة أو غیــــر تكــــ

ً علیـــه، تقتضـــي الضـــرورة المیتافیزیقیـــة أن یكـــون الثالثـــة )١٥(مباشـــرة . وبنـــاء
ا؛ بمعنــى اتجــاه الثالثــة نحــو الوحــدة الكلیــة أكثــر مــن االهتمــام بعملیــة  واحــدً

وفـــي هـــذه الحالـــة،  Actual incarnation .)١٦(تحقیـــق التجســـید الفعلـــي
لباحـــــث كیـــــف توجـــــد حالـــــة مـــــن التـــــداخل الفعلـــــي بـــــین الضـــــرورة یتضـــــح ل

المیتافیزیقیة والضرورة األنطولوجیة وبخاصة عندما تؤول الثانیة إلـى وحـدة 
  السبب، وتفترض األخرى ضرورة السبب.

عـن الجانـب المثـالي أیضـا  Universality Categoryتعبر مقولـة الكلیـة  -٦
علــى  ،كــل مــن: الخیــر والشــرفــي فلســفة ســوینبرن. حیــث یفهــم الفیلســوف 

ا ع at allنحـو كلـي  ً لـى نحـو كلـي، فیكـون الفعـل خیـرا أخالقیـا بوصـفه خیـر
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علیـــه، تكـــون بعــض حـــاالت الفعــل ســـیئة أخالقیـــا  والعكــس صـــحیح. وبنــاء
عندما تكون أفعالها سیئة أخالقیـا؛ بمعنـى أنهـا تكـون سـیئة علـى نحـو كلـي 

ا عندما تحدث. وبالتالي، تكون الشرور الطبیعیة ً   .)١٧(حاالت سیئة أخالقی

تعكس نقدیة الفلسفة التحلیلیة عند سوینبرن قـدرة العقـل اإلنسـاني علـى إثـارة  -٧
ـــــد مـــــن  ـــــى تقـــــدیم العدی ــــد مـــــن التســـــاؤالت، وتعكـــــس أیضـــــا قدرتـــــه عل العدیـ
التفســـیرات العقلیـــة. األمـــر الـــذي یفســـر وجـــود حالـــة مـــن الثقـــة الیقینیـــة فـــي 

  مر الذي یؤكد مثالیة فلسفته.قدرات العقل لدى الفیلسوف، وهو األ

فـــي  - J.L. Schellenbergبرج بوفـــي هـــذا المقـــام، یحـــدد ج.ل. شـــیللین
  S’s apologetic Strategies تعلیقه على الخطط الدفاعیة عند سوینبرن

، التســاؤالت الفلسـفیة الخالصــة أوالً  كیـف یعتمـد الفیلســوف التحلیلـي علـى -
. وبالتــــالي یعتبـــــر تهى فلســـــفثــــم یقــــوم الفیلســـــوف بتطبیــــق هـــــذه الــــرؤى علــــ

سوینبرن ذاته بمثابة نقطة البدأ الفلسـفیة، وهـي المكـان السـحري الـذي یقـف 
فیه من أجـل تقـدیم التسـاؤالت العقلیـة وتفسـیراتها المقبولـة، وهـو األمـر  اآلن

  )١٨(.""دفاع ال هوتي :سوینبرن في مقالته الذي یؤكده

، W.Haskerلــــیم هاســــكر بعــــض الفالســــفة، أمثــــال: شــــیللینبرج، وو  یعتقــــد -٨
ســوینبرن إنمــا هــو أحــد  الفیلســوفأن  Bruce langtryوبــریس النجتــراي 

، وذلــك مــن منظــور Open - theismالمفتــوح  -ممثلــي مــذهب التألیــه 
ا  -دینــي  ً تســـتمر فعالیتـــه الفلســفیة. حیـــث یعـــد مــذهب التألیـــه المفتـــوح إقـــرار

 theologicalهوتیـة بمثالیة تحلیلیة الفیلسوف من خالل نقده للحتمیة الال

determinism  التـــي رفضــــت إقـــرار الحریــــة، بینمــــا یؤكـــد ســــوینبرن علــــى
الحریـة المطلقـة إلرادة اإلنسـان فـي عملیـة االختیـار، مـع إقـرار فعالیـة بنیتـه 

  .)١٩(العقلیة المعرفیة
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 metaphysical principleیعـد تأكیـد سـوینبرن علـى المبـدأ المیتـافیزیقي  -٩
، وهــــي خیریــــة كلیــــة، moral goodnessخالقیــــة الخـــاص بالخیریــــة األ

ـــا لتبریـــر قبولـــه للعدیـــد مـــن األســـباب العقلیـــة المفســـرة لظـــواهر العـــالم،  ً أساس
الخاصــــة بوجــــود  االســــتقرائیةوهــــو األمــــر الــــذي قــــد یــــنقص مــــن اإلمكانیــــة 

  .)٢٠(اهللا

ــا فــي فلســفة ســوینبرن، مــن أجــل  -١٠ ً ــا جوهری ً یشــكل المــنهج االســتنباطي أساس
دیــد قیمتهــا. حیــث یحــدد اإلنســان قیمــة تحلیلیــة الفیلســوف فــي تشــكیلها وتح

ــــم والمعانــــاة، علــــى ســــبیل المثــــال، عــــن طریــــق  ــــة تجنــــب حــــاالت األل كیفی
ا  ً االســـتدالل االســـتنباطي. وبالتـــالي، تعـــد اســـتنباطیة المـــنهج طریقـــا واضـــح

زمــة لتحقیــق الســعادة. وفــي هــذه الحالــة، یمكــن لإلنســان معرفــة الطــرق الال
وتجنبهــا مــن خــالل وعیــه بالحقیقــة المعرفیـــة  األلــم والمعانــاةلقبــول حــاالت 

الخاصة بكلیة الخیـر فـي مقابـل تنحیـة الشـر، وبوصـفها (الحقیقـة المعرفیـة) 
  عن حكمة الطبیعة اإللهیة. تعبیراً 

  تجریبیة الفلسفة التحلیلیة: -ب

وأمــا بعــض الجوانــب التجریبیــة فــي بنیــة الفلســفة التحلیلیــة عنــد ســوینبرن، فهــي 
  ما یلي:ك

ـــــهذهب الفیلســـــوف ســـــوینبرن، فـــــي یـــــ -١ ـــــات المكـــــان مقالت  -: "التحقـــــق ونظری
 )٢١(تتجــــاوز مســــتوى التجربــــة الممكنــــة" -الزمــــان"، إلــــى القــــول: "ال یكــــون لــــدینا معرفــــة 

وبالتــالي، یعتمــد الفیلســوف علــى التجربــة الفعلیــة فــي عملیــة المعرفــة، وهــي التجربــة التــي 
وفـــي هـــذه الحالـــة، یؤكـــد الفیلســـوف علـــى ضـــرورة  تعبـــر عـــن إمكانیـــة تحقیـــق المعرفـــة.

التحقق ولیس على قابلیة التحقق، ألن األخیرة إنما تـرتبط بتحقـق الفكـرة أو الكلمـة نفسـها 
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فقــط، وهنــا تكــون قــیم صــدق الجملــة موجــودة. فــي حــین تعبــر تحقــق الكلمــة عــن إمكانیــة 
  حتمالیة الواقعیة.االو تحقق الجمل المتشابهة. مما یفتح الباب لتقریر االفتراضیة 

بتحقـق الكلمـة  -علـى حـد ذكـر سـوینبرن نفسـه-ومن ثم، یرجع اهتمام سـوینبرن 
إلـــى إمكانیـــة تحقـــق خاصـــیة الكلمـــة، معنـــى الكلمـــة. األمـــر الـــذي یتـــیح الفرصـــة لتقریـــر 

  .)٢٢(احتمالیة امتداد المعنى إلى الكثیر من الوقائع المتشابهة

ـــا  ً فـــي فلســـفة ســـوینبرن عنـــدما یمكـــن  Factualوبالتـــالي، یكـــون الموضـــوع واقعی
وبخاصـة  Factual statementلإلنسـان التعبیـر عنـه عـن طریـق جملـة تقریریـة واقعیـة 

  .)٢٣(عندما تحدد الجملة الفعلیة هذه الواقعة التي تقرر حقیقة ما

ممــا یعنــي اعتبــار الحقیقــة الواقعیــة ســمة موضــوعیة للعــالم. إذن، عنــدما یكــون 
ا. -ن نفیه التقریر الفعلي صادقًا فإ ً   یكون كذب

ـــا. حیـــث یحـــدد ا -٢ ً لفیلســـوف یتنـــاول ســـوینبرن مفهـــوم الجـــوهر بوصـــفه تجریبی
باألشــیاء الفردیـة التـي تحمــل خصـائص حســیة والتـي یــدركها  مفهـوم الجـوهر فــي ارتباطـه

فهــي أشــیاء فردیــة محسوســة، فهــي أشــیاء  رســوینبرن: "وأمــا الجــواه یقــول ،اإلنســان فعلیــا
  .)٢٤(فعلیة ولیست مجردة"

ــــــــل جامــــــــدة  ذات  chunksیفهــــــــم ســــــــوینبرن، إذن، الجــــــــوهر كمــــــــادة، هــــــــي كت
خصــائص. وفــي هــذه الحالــة، تكــون الخصــائص الجوهریــة للمــادة هــي الشــكل الجــوهري 
للجـــوهر. ممـــا یفســـر اســـتمراریة الجـــوهر فـــي الوجـــود عنـــدما تســـتمر المـــادة بخصائصـــها 

مـــن: مایكـــل برادلــــي الجوهریـــة فـــي الوجـــود، وهـــو مــــا یفســـر أیضـــا مـــا یـــذهب إلیــــه كـــل 
Michael Bradleyودافیــد أرمســترونج ،. D.M. Armstrong  ًیحــدد برادلــي، أوال ،

بـالرغم مـن ، positiveالحجج التي یقدمها سوینبرن على وجود اهللا بأنهـا حجـج وضـعیة 
  .)٢٥(لم یكن قصدي االتجاه الموضوعي"": رد سوینبرن علیه، قائالً 
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رن بأنهــا فلســفة خاصــة بفیلســوف مــادي، یتنــاول أرمســترونج أیضــا فلســفة ســوینب
ً علـــى اهتمامــــه باألســـباب المادیــــة ذات النتـــائج المادیـــة وبخاصــــة اهتمامـــه بدراســــة  بنـــاء

  مما یعكس فعالیة منهجه في جانبه اإلستقرائي. .)٢٦(حاالت المخ بوصفها محاوالت

وهكــذا، یكــون التفســیر المــادي عنــد ســوینبرن مــن التفســیرات األساســیة لظــواهر 
ود، وهــو التفســیر الخــاص بــالعلوم الطبیعیــة. حیــث یــرتبط التفســیر المــادي بــالجواهر الوجــ

substances وبــــــــــالقوى ،powers ــــــــــات أكثــــــــــر مــــــــــن ارتباطــــــــــه  liabilities، وبالقابلی
. یرجــع هــذا االرتبــاط initial conditions، وبالحــاالت التفصــیلیة Laws )*(ینبــالقوان

ذات قـــوى ســـببیة لـــدیها القـــدرة علـــى  جـــواهرألســـباب فـــي التفســـیر المـــادي إلـــى اعتبـــار ا
  .)٢٧(تحقیق نتیجة ما، ولدیها القابلیات على القیام بهذه القدرات

ألنهــا ال  logical necessityیــرفض ســوینبرن إقــرار الضــرورة المنطقیــة  -٣
لم، ولكنهــا صــفة لغویــة أساســیة. األمــر الــذي یفســر اتعــد خاصــیة جوهریــة فــي تفســیر العــ

للضرورة المنطقیـة دون الواقـع الخـارجي. لـذا، ینصـب  الً التجرید مجاكیف یكون الخیال و 
المنطــق عنــد ســوینبرن علــى دراســة العالقــات اللغویــة بــین الجمــل والقضــایا دون تفســیر 

"إمكانیة إقرار حقیقة مـا علـى المسـتوى اللغـوي المجـرد،  :الواقع الفعلي لها، وهو ما یعني
األمــر الــذي یفســر مــا یــذكره إلیــو نــور ســتیمب  .)٢٨(وتقریــر كــذبها علــى المســتوى الفعلــي"

El Eomore Stump مــن االســتعارة إلـــى  :فـــي مراجعتــه لمؤلــف ســوینبرن: "الــوحي
وجــود ادعـــاءات  إمكانیـــةبقولــه: "تعـــد الفكــرة األساســـیة لــدى ســوینبرن إنمـــا هــي  "التشــبیه

كاذبــــة فـــــي النصــــوص المقدســـــة بوصــــفها افتراضـــــات قبلیــــة أكثـــــر مــــن كونهـــــا تقریـــــرات 
assertions")اط بـالواقع الخـارجي، وتجـاوز الفكـر الخـالص بـتر یؤكد ضرورة اال. مما )٢٩

حیـــث یـــرى  .المطلـــق فـــي ذاتـــه مـــن أجـــل تجنـــب احتمالیـــة الوقـــوع فـــي أخطـــاء التنـــاقض
أنــه قــد ینــتج عنهمــا  الّ إة یــســوینبرن أن القضــایا المنطقیــة قــد تــرتبط بقضــایا آخــرى حقیق

، وهـــو self - Contradictionقض الـــذاتي قضــایا متناقضــة، وهــو مـــا یعــرف بالتنــا
  .)٣٠(قضیتین متناقضتین وحقیقةالتناقض الذي یتمثل في الحكم على صدق 
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الـذي یرتـد إلـى  Nominalism االسـميیتبنى الفیلسوف سـوینبرن المـذهب  -٤
أرســـطو، وهـــو المـــذهب الـــذي یـــرفض وجـــود الكلیـــات المفارقـــة األفالطونیـــة التـــي تجـــاوز 

ً علیــه، یحـدد سـوینبرن غایتــه فـي قولـه: "إننــي سـوف أثبـت صــدق وب .الواقـع الخـارجي نـاء
... ألنــــــه ال حاجــــــة لتقریــــــر وجــــــود المطلــــــق المجــــــرد أو الضــــــرورة  االســــــميالمــــــذهب 
مما یعني تقریر أهمیة اإلدراك الحسي لموضوعات المعرفـة. وبالتـالي، قـد  )٣١(.المنطقیة"

بالحــاالت الجزئیــة  ارتباطهــالــة یقبــل الفیلســوف هــذه الضــرورة المنطقیــة وعالقاتهــا فــي حا
الموضــــوعیة فقــــط، وبخاصــــة عنــــدما یحــــدد ســــوینبرن الضــــرورة المنطقیــــة بأنهــــا: "وجــــود 

. وفـــي هــــذه )٣٢(خیـــرات عظیمـــة والتـــي مـــن أجلهـــا تكـــون األشـــكال المختلفـــة مـــن الشـــر"
ا للحقیقـــة اللغویـــة مـــن خـــالل أولیـــة اإلدراك  ً الحالـــة، یكـــون الـــوعي بالعـــالم وفهمـــه مصـــدر

، ویفسـر أیضـا )٣٣(االسـمیةعالم. مما یفسـر ارتبـاط الخصـائص الفیزیقیـة بنزعتـه الحسي لل
، وبخاصــــة abstractionموقــــف ســــوینبرن مــــن الضــــرورة المنطقیــــة الخاصــــة بالتجریــــد 

 Charles Taliaferroكمـــا یـــذكر كـــل مـــن: شـــارلز تـــالیفرو -عنـــدما یتنـــاول األعـــداد 
 abstractمجـــردة  یـــاتفردبوصـــفها  - Patrick Richmondوباتریـــك ریتشـــموند 

individuals وهي كیانات خیالیة غیـر واقعیـة. وفـي هـذه الحالـة، لـم یوافقـا الفیلسـوفان ،
علـى مـا یدعیــه سـوینبرن، وبالتـالي یطالبونــه بضـرورة تقـدیم هــذا االعتقـاد ولـیس االعتقــاد 

  .)٣٤(نفسه

یـــة یتنـــاول ســـوینبرن الكثیـــر مـــن المفـــاهیم الفلســـفیة المثالیـــة فـــي حـــدود تجریب -٥
مـــن فهمهـــا فـــي حـــدود عقلیـــة خالصـــة. ممـــا یفســـر تناولـــه لمفـــاهیم: الكلیـــة،  الً واقعیـــة بـــد

، والبعـدي والضرورة، واألولیة، والقبلیة من خالل شرعیة الواقع الحسي الجزئي، والممكـن
ریــة، ورفضــه أیضــا للحــاالت الیقینیــة المطلقــة، مــن أجــل برفضــه للضــرورة الج ممــا یعنــى

ً علیــه، تكــون  .)(واالحتمالیــةتقریــر مبــدأي: البســاطة  قبلیــة عنــدما یؤكــد الواقــع  Aوبنــاء
  الخارجي ضروریتها الفعلیة.
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، واألدلــــــة Probabilities االحتمــــــاالتمــــــن  لیعــــــد تقریــــــر ســــــوینبرن لكــــــ -٦
evidences ،واالفتراضـات Hypothesesتجریبیـة فـي فلسـفته، مــا دام  ، بمثابـة مالمـح

ا لها. ممـا یعبـ ً تحلیلیتـه نحـو الواقـع. وفـي هـذا المقـام، ر عـن اتجـاه الواقع الخارجي مصدر
بوصــــفها  Thomas Bayesیــــرفض ســــوینبرن النظــــر إلــــى احتمالیــــة تومــــاس بــــاییس 

وفــي هــذه الحالــة،   ( .Objective(احتمالیــة ذاتیــة، ولكنــه یتناولهــا بوصــفها موضــوعیة
ــــاییس عنــــد الفیلســــوف ســــوینبرن تطبیقــــا  ــــةتعــــد احتمالیــــة ب ــــة. النظریــــة  لالحتمالی المنطقی

ـــــــة  ـــــــه التنبؤی ـــــــاالفتراض مســـــــاویة لقوت ـــــــة الخاصـــــــة ب ـــــــة البعدی ـــــــالي تكـــــــون االحتمالی وبالت
Predictive Power باحتمالیتهـا القبلیــة القائمـة علــى الــدلیل  متضــاعفة، وتكـون أیضــا

حیــث تكــون االحتمالیــة القبلیــة ألي حــدث هــي مجموعــة  Real Evidence .الــواقعي
ــــف الحــــاالت الممكنــــة لإلفتــــراض االحتمــــاالت الخاصــــة بوقوعــــه فــــي م بوصــــفه  (h)ختل

ـــــــا، وفـــــــي مختلـــــــف الحـــــــاالت الممكنـــــــة الخاصـــــــة بمقابـــــــل  ً ا حقیقی   االفتـــــــراض –موجـــــــودً
(h - not) ممــا یؤكـد حقیقــة االحتمالیـة الموضــوعیة )٣٥(أیضـا بوصــفه حقیقـة موجـودة .

ً علیهـــا أن تكـــون ذات احتمالیـــة قبلیـــة بـــدون أن یكـــو  ن والتـــي ال یمكـــن ألیـــة قضـــیة بنـــاء
لإلنســان معرفــة تجریبیــة بهــا وبخاصــة ألن هــذه المعرفــة التجریبیــة هــي التــي تــؤدي إلــى 

  .)٣٦(إدراك عقالنیة بعض االفتراضات وال عقالنیة البعض اآلخر

یتجاوز سوینبرن حتمیة الرؤیة العلمیـة عنـد نیـوتن مـن أجـل قبـول ال حتمیـة  -٧
، المطلـــقهیم، مثــل: الیقــین الكــوانتم. حیــث تقــوم قـــوانین نیــوتن علــى تثبیــت بعـــض المفــا

وكلیة القوانین وثباتها، وبخاصة عندما یتناول نیوتن الموضـوعات المادیـة فقـط، وبالتـالي 
الــذات اإلنســانیة. فــي حــین، یحــاول ســوینبرن الكشــف عــن  النیوتینیــة علــى مركزیــة تقــوم

فعالیــات اإلنســان فــي ضــوء عالقتــه الجدلیــة مــع موضــوعات الواقــع الخــارجي، مــن أجــل 
ً  .ریـــر دور الخصـــائص الجوهریـــة للطـــرفین فـــي تشـــكیل عملیـــة الســـببیةتق ال علیـــه، وبنـــاء

تقبـل التغیــر -تكـون الخصـائص الجوهریـة یقینیـة ثابتـة خالصـة، ولكنهـا تكـون خصـائص 
واالحتمالیة واإلدراك الحسي. األمـر الـذي یعبـر عـن حقیقـة وجـود المالمـح التجریبیـة فـي 
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یلســـوف بأنـــه: "تختلـــف القـــوانین الحقیقیـــة للطبیعـــة عـــن تحلیلیـــة ســـوینبرن. لـــذا، یعتقـــد الف
وفي نفـس الوقـت، یقبـل الفیلسـوف ال حتمیـة الكـوانتم ألنهـا تتوافـق مـع  )٣٧(.قوانین نیوتن"

ـا بوجـود هـذه االحتمالیـة تقریره الخـاص باالحتمالیـة والنسـبیة وفعالیـة الخصـائص ً -، علم
والنظریــــة  ،والكوانتمیــــة ینیویــــة،النیوتفـــي كــــل النظریــــات العلمیـــة:  -كمـــا یــــذكر ســــوینبرن

الموحــدة الكبــرى. حیــث تفســر هــذه النظریــات العلمیــة مــا لــدى كــل ذرة وكــل الكتــرون مــن 
  .)٣٨(نفس القوى واحتماالت الحدوث في العالم

یعبـــر حـــدیث ســـوینبرن عـــن عملیـــة اكتســـاب المعرفـــة والخبـــرة عـــن االتجـــاه  -٨
بمعرفـــــة الحقـــــائق األخالقیـــــة  التجریبـــــي فـــــي فلســـــفته. فمـــــن جانـــــب، ال یهـــــتم الفیلســـــوف

الضـــروریة، ولكنـــه یهـــتم بالمعرفـــة الواقعیـــة الخاصـــة بنتـــائج أفعـــال الموجـــودات اإلنســـانیة 
ــــذي یجعــــل هــــذه  ــــة، یقــــرر ســــوینبرن أن اهللا هــــو ال  المعرفــــةوبطبیعتهــــا، وفــــي هــــذه الحال

المكتسبة متاحة للموجـودات مـن خـالل مـنحهم حریـة االختیـار فیمـا بـین األفعـال الخیریـة 
واألفعــال الســیئة. حیــث یقــول الفیلســوف: "یكــون الشــر الطبیعــي فــي حاجــة لكــي یعطینــا 

شــریرة ألفعالنــا، ولكــي تســبة الخاصــة بالنتــائج الخیریــة والاالختیــار الخــاص بالمعرفــة المك
علـى  will - justified knowledge اإلرادةمبـررة مح لنـا بـأن یكـون لـدینا المعرفـة یسـ

  .)٣٩(نحو كلي"

، یعلن سوینبرن عن خیریة امتـداد قـدرات الموجـود اإلنسـاني إلـى من جانب آخر
اآلخر والعالم. حیـث تشـترك عملیـة االمتـداد فـي اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بنـوع األفعـال 

لـذا، یقـرر سـوینبرن مـا یلـي: "یكـون االختیـار الحـر  .الحاضرة من خـالل الـوعي بنتائجهـا
ـا  ـا بالبحـث ، ویكـون االemptyبدون معرفة النتـائج فارغً ً ا خاص ً ـا اختیـار ختیـار الحـر أیضً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق النتــــــــــــــــــــــــــــــــــائج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحقی   عــــــــــــــــــــــــــــــــــن المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكیفی
  .)٤٠(المختلفة"

  
  
)٣٨(   

 
 



 ١٩

ا للمعرفــة المكتســبة فــي فلســفة  Testimoniesتعــد األدلــة التجریبیــة  -٩ ً مصــدر
ا لالعتقــــــاد الــــــذاتي  ً التحلیـــــل عنــــــد ســــــوینبرن. وبالتــــــالي، یكــــــون الــــــدلیل الــــــواقعي مصــــــدر

subjective Belief ا مــــن وفــــ ً  المعرفــــةي هــــذه الحالــــة، یحمــــل االعتقــــاد الــــذاتي قــــدر
ا عبر سلسلة من اعتقادات آخرى  ً   .)٤١(تتعلق بالمعرفة -وبخاصة عندما یكون مكتسب

یــة حقیق وهكــذا، تعبــر االعتقــادات الذاتیــة الحقیقیــة عــن العــالم. ممــا یفســر كونهــا
برن العالقــة االرتباطیــة وهنــا، یقــرر ســوین. وبخاصـة عنــدما تتوافــق االعتقــادات مــع الواقــع

ً علیـه، یقسـم الفیلسـوف  الفعلیة بین الشخص واعتقاداته من خالل تقریر قضیة مـا. وبنـاء
ـــا للعالقــة الواقعیــة، وهمـــا: اعتقــادات ذات المحتــوى المطلـــق  االعتقــادات إلــى نــوعین وفقً

Wide Content Beliefs وهـي االعتقـادات التـي یعتمـد وجودهـا علـى الطریقـة التـي ،
العالم فیها وراء الحیاة الذهنیة لإلنسـان، وأمـا االعتقـادات األخـرى وهـي االعتقـادات  یقف

، وهـي االعتقـادات التـي ال تعتمـد Narrow Content Beliefsذات المحتـوى المحـدد 
  .)٤٢(في وجودها على العالم

عـدم علـى یقدم سوینبرن العدید من الحجج الموضـوعیة علـى وجـود اهللا، و  -١٠
مع وجود حاالت الشر في العالم. تنقسم هـذه الحجـج إلـى نـوعین، وهمـا: تعارض وجوده 

حجــج منطقیــة، وحجــج درامیــة. یتفــق نوعــا الحجــج لــدى الفیلســوف فــي ارتباطهمــا بغایــة 
ــــدلیل  ــــي. فمــــن جانــــب، یقــــدم ســــوینبرن ال ــــالواقع الفعل  الكــــونىواحــــدة، وفــــي ارتباطهمــــا ب

وجــود اهللا، وهــو دلیــل  علــى Inductive Cosmological Argamentاالســتقرائي 
ا  واتســاقه مــن خــالل حتمیــة قوانینــهتنظــیم العــالم  ــا محــددً ً ــا جزئی ً  -الطبیعیــة بوصــفه عالم

یتضمن الشر، مما یجعله وسیلة مـن أجـل غایـة أسـمى، وهـي نیـل الخیریـة العظمـى وفقـا 
لخطـة إلهیــة. حیـث تهــدف هــذه الخطـة اإللهیــة إلـى خــالص اإلنســان والعـالم. ممــا یفســر 

  .  )٤٣(الوجودیةأبویة خیریة، أبویة المشاركة  وهى الموجود الخالقأبویة 
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فــي جانبــه  Historical Argumentمــن جانــب آخــر، یعــد الــدلیل التــاریخي 
ا مكمـ الً التجریبي دلی ً یتكـون  ثحیـ  Divine Revelation )٤٤(.للـوحي اإللهـي الً تفسـیری

ـــــواع، وهـــــي: الـــــذكریات ال ـــــدلیل عنـــــد ســـــوینبرن مـــــن ثالثـــــة أن شخصـــــیة الظـــــاهرة هـــــذا ال
phenomenal personal memories ودلیـــل الوضـــوح ،Testimony of 

Witness٤٥(، واآلثـــار الفیزیقیـــة( physical Traces ،تـــرتبط األنـــواع الثالثـــة كلهـــا .
  على تجریبیة سوینبرن. الً إذن، بالواقع التجریبي، مما یعد دلی

ـــ ـــة التجریبیـــة، وهـــي أمثل تقـــوم -ة درامیـــة یســـتخدم الفیلســـوف أیضـــا بعـــض األمثل
علــى تقریــب المعنــى مــن خــالل التشــبیه دون المماثلــة، وهــي: یعــد الموجــود الكامــل مثــل 
األب الخیــر الــذي ال یریــد ســوى مســاعدة أبنائــه لكــي یجعــل اختیــاراتهم حقیقیــة وبخاصــة 

یســاعد الموجــود الكامــل مخلوقاتــه  وتأسیســًا علــى ذلــكعنــدما یختــاروا المســاعدة اإللهیــة. 
ـــم الموجـــود فـــي عملیـــة اك تســـاب االعتقـــادات المعرفیـــة التـــي تؤكـــد وجـــوده. ومـــن ثـــم، یعل

ـــا علـــى العمـــل، وعلـــى رفـــض التواكـــل ً . وفـــي نفـــس )٤٦(الكامـــل مخلوقاتـــه، ویشـــجعهم دائم
ـــا  ً بالنســـبة للمعلـــم عنـــدما تتضـــمن  -ســـوفمـــا یـــذكر الفیلك –الوقـــت، ال یكـــون خطـــأ دائم

نحـــو تجنـــب الحـــاالت الســـیئة  همعرفتـــه عناصـــر ســـلبیة والتـــي یریـــد بهـــا أن یـــدفع طالبـــ
  .)٤٧(بأنفسهم

ا فیمـا بـین اللـذة  ً وفي نفس المقام، یذكر سوینبرن أنه عنـدما یكـون اإلنسـان مخیـر
المؤقتـــة فـــي هـــذه الحیـــاة (مثـــل لـــذة الطعـــام والشـــراب) وألـــم الـــوالدة مـــن أجـــل حیـــاة أكثـــر 

دون الوقـوع خیریة، فإنـه سـوف یختـار االختیـار الثـاني الـذي یجعـل الحیـاة الذاتیـة أفضـل 
  .)٤٨(تحت ما یسمى باإللزام الخلقي

وهكــذا، تثبـــت المالمــح ســـابقة الـــذكر حقیقــة وجـــود جوانـــب تجریبیــة فـــي تحلیلیـــة 
لـــه جـــواز الســـفر مـــن أجـــل الحصـــول علـــى جنســـیة  تقـــدمســـوینبرن، وهـــي التحلیلیـــة التـــي 

ه الحالــة، . وفــي هــذاً الهوتیــ اً دینیــ اً تقــرر میتافیزیقــاه، بجانــب كونــه فیلســوف-فلســفیة أخــرى 
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تكون میتافیزیقا سوینبرن كشفا للعالقـة الجدلیـة بـین الواقـع الخـارجي بمنهجـه االسـتقرائي، 
. وبالتــــالي، تتحقــــق قیمــــة الفكــــرة فــــي اتجاههــــا نحــــو الواقــــع اإلســــتنباطىوالعقــــل بمنهجــــه 

الفعلــــي، وتتحقــــق قیمــــة الواقــــع فــــي تقریــــر احتمالیتــــه وقدرتــــه علــــى تحقیــــق االفتراضــــات 
إلیـه فـي وصـف دفاعیـة  W. Hasker هاسـكرر الذي یفسر ما یذهب ولیم العقلیة. األم

خاصــة بالتحلیــل تعــد فلســفة ســوینبرن عالقــة تجریبیــة واقعیــة صــارمة ": الً ســوینبرن، قــائ
  .)٤٩(الفلسفي"

ا: منهج الفلسفة: ً   ثانی
  مفهوم المنهج وطبیعته: -١

. حیـــث یعلـــن ســـوینبرن عـــن منهجـــه الفلســـفي بنـــاء علـــى اتجاهـــه الفلســـفي العـــام
ــــا تألیفیــــا یجمــــع بــــین االســــتنباط العقلــــي  فیحــــدد الفیلســــو  ً منهجــــه بوصــــفه منهجــــا تحلیلی

واالســتقراء الــواقعي. ومــا دام المــنهج، بصــفة عامــة، مجموعــة مــن الخطــوات الضــروریة 
المرتبـــة ترتیبـــا منطقیـــا مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حقیقـــة مـــا، فإنـــه یمكـــن تحدیـــد الخطـــوات 

بع خطوات، وهي: تعـد المرحلـة االسـتقرائیة أولـى المراحـل المنهجیة لدى الفیلسوف في أر 
المنهجیــة التــي تعتمــد علــى مفــردات الواقــع الخــارجي. األمــر الــذي یعبــر ســوینبرن عنــه، 
فیقــــول: "تنــــتج معرفتنــــا عــــن العــــالم مــــن خــــالل اكتســــاب المعرفــــة مــــن معطیــــات الواقــــع 

مثــل: الصــوت،  علــى األعضــاء الحســیة، االنطباعــاتالخــارجي، مــن خــالل تــأثیر هــذه 
  .)٥٠("والضوء ... إلخ

ا لموضــوع الحقیقــة بوصــفها مجموعــة  ً وبالتــالي، یكــون الواقــع الموضــوعي مصــدر
من االفتراضات من خالل عملیة المالحظة والتجربة. وفي هذه الحالـة، یتنـاول سـوینبرن 

ً األشـیاء، عـالم الجـواهر ذات الكیفیـات المحـددة. وبنـ ًا منالعالم الخارجي بوصفه عالم اء
علیــه، ال یتعامــل الفیلســوف إّال مــع الكیفیــات الفیزیقیــة الواقعیــة التــي تمثــل مــادة المعرفــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االنطباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الح   یةســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدی
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 .Sensory Impressions  أمــا المرحلــة المنهجیــة الثانیــة، فهــي مرحلــة القبــول العقلــي
Rational acceptance ات وفـــي هــذه المرحلــة، یــتخلص ســـوینبرن مــن كــل الموروثـــ

واسـتبدالها بمعطیـات الواقـع الخـارجي الـذي یمثـل موضـوع االفتراضـات، الیقینیة المثالیة، 
ـــــــات نظریـــــــة  مـــــــن أجـــــــل تحدیـــــــد معانیهـــــــا الكلیـــــــة بوصـــــــفها اصـــــــطالحیة أو أنهـــــــا كیان

.conceptual entities  مما یعـزو إلیـه، تسـمیة هـذه المرحلـة بمرحلـة: القبـول وبخاصـة
  ألنها ال تتضمن أیة قیمة للصدق.

أمـا المرحلــة المنهجیــة الثالثـة، وهــي مرحلــة االرتــداد العكسـي. حیــث یتجــه العقــل 
اإلنســاني، فــي هــذه المرحلــة، إلــى تطبیــق أفكــاره واعتقاداتــه الذاتیــة فــي الواقــع التجریبــي. 

ـا لـو وفقـط لـو ً دعـاءات أنـه ینـتج اال وفي هذه الحالة، یقـول سـوینبرن: "یكـون التقریـر واقعی
ــــاا التــــي مــــن الممكــــن منطقیــــ ً وبالتــــالي، عنــــدما یؤكــــد الواقــــع حقیقــــة  )٥١(".إدراكهــــا تجریبی

االعتقــاد واحتمالیتـــه فإنـــه یكـــون صـــادقا، وأمـــا عنـــدما یرفضـــه الواقـــع فإنـــه یكـــون اعتقـــادا 
ا  ً ا اســـتقرائی ً  -كاذبـــا. األمـــر الـــذي یفســـر إمكانیـــة اعتبـــار المرحلـــة المنهجیـــة الثالثـــة معیـــار

ا فقــــط، مثــــل اإلدعــــاء بــــأن وجــــودم ، وبخاصــــة عنــــدما یكــــون اإلدعــــاءاً قبلیــــ ً فــــي  C بــــرر
ـــــــــــه: Esالماضـــــــــــي، إنمـــــــــــا ینـــــــــــتج عنهـــــــــــا    ، عـــــــــــن طریـــــــــــق المالحظـــــــــــات الفعلیـــــــــــة بأن

  .)٥٢("Esفي كل الحاالت  C "تنتج

ــــــــات  ــــــــة اإلثب ــــــــرة عنــــــــد ســــــــوینبرن، فهــــــــي مرحل ــــــــة األخی ــــــــة المنهجی أمــــــــا المرحل
Confirmation.  فكرتــــــه المقبولـــــــة بـــــــالحجج  الفیلســـــــوفوفــــــي هـــــــذه المرحلــــــة، یـــــــدعم

منطقیــة. وبالتــالي، تســتقر كــل االعتقــادات فــي داخــل الحالــة الذهنیــة لإلنســان؛ فیصــبح ال
ا، ویصـبح  ا أیضـا فـي داخـل بنیـة العقـل االعتقاد الحقیقـي موجـودً االعتقـاد السـلبي موجـودً

ــا أو خیــا ً األمــر الــذي یفســر مــا یــذكره هاســكر فــي مقالتــه: "هــل المســیحیة  .الً بوصــفه وهم
: "تقــدم نظریــة اإلثبــات عنــد ســوینبرن وظیفــة خاصــة بتحدیــد الً ، قــائ٢٠٠٢ممكنــة؟" عــام 

  )٥٣(".احتمالیة أي افتراض قائم على دلیل معطى لموضوع خاص برؤیة منطقیة
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وهكــذا، تعبــر مرحلــة اإلثبــات عــن اســتمراریة العالقــة البنائیــة بــین مــا هــو عقلــي 
ت الواقعیـــة إلـــى ومــا هـــو واقعــي. وهـــو مــا یفســـر حالــة االســـتمراریة التقریریــة مـــن التقریــرا

التقریـــــرات غیـــــر الواقعیـــــة؛ بمعنـــــى اســـــتمراریة حقیقیـــــة وجـــــود اســـــتمرار كلـــــي للكیانــــــات 
ا ً   .)٥٤(والخصائص من المدرك الحسي إلى الالمدرك حسی

ومــن ثــم، یتكــون مــنهج ســوینبرن مـــن أربــع خطــوات، وهــي: مرحلــة المالحظـــة، 
ا مرحلـــة اإلث االرتـــدادومرحلـــة القبـــول، ومرحلـــة  ً بـــات، ممـــا یوضـــح كیـــف العكســـي، وأخیـــر

: المــرحلتینتخضـع المــرحلتین: األولـى والثالثــة إلـى الجانــب االسـتقرائي التجریبــي، ووقـوع 
الثانیـــة والرابعـــة تحـــت المنظـــور االســـتنباطي المثـــالي. األمـــر الـــذي یؤكـــد وحـــدة المـــنهج 

ـــــه، مـــــا دام المـــــنهج یجمـــــع بـــــین الخصـــــائص  ـــــةونقدیت فـــــي جانبـــــه االســـــتنباطي،  المثالی
 الً لتجریبیة في جانبه االستقرائي. وبالتالي، یكـون المـنهج عنـد سـوینبرن دلـیوالخصائص ا

  .Critical analysismبوصفها تحلیلیة نقدیة  تهعلى تحلیلی

  مالمح الوحدة المنهجیة: -٢

  یمكن للباحث تحدید الوحدة المنهجیة عند سوینبرن، فیما یلي:

ـــــاریخي فـــــي عملیـــــة ال -أ ـــــى الـــــدلیل الت تحقـــــق مـــــن صـــــدق یعتمـــــد ســـــوینبرن عل
ً علیه، یقسم الفیلسوف الـدلیل التـاریخي إلـى نـوعین، وهمـا:  االفتراضات االحتمالیة. وبناء

وهـو الـدلیل الـذي  The posteriori historical evidenceالـدلیل التـاریخي البعـدي 
 Physicalالخاصــة بالمعرفــة الفیزیقیــة  witnessیعتمــد علــى وضــوح شــهادة العیــان 

Knowledgeالي یهــتم الــدلیل التــاریخي البعــدي بنــوع الحــدث الــذي وقــع بالفعــل، وبالتــ. 
الـذي  a priori historical Evidenceأمـا النـوع اآلخـر وهـو الـدلیل التـاریخي القبلـي

بمعنـــى أنـــه خـــاص  ؛یؤكـــد علـــى حقیقـــة األبعـــاد المنطقیـــة الناتجـــة مـــن إقـــرار مفهـــوم مـــا
ر حقیقـــة التجســید اإللهـــي بنـــاء بالبحــث عـــن الحــاالت المناســـبة، ومثــال علـــى ذلـــك، تقریــ

  .)٥٥(على إقرار االعتقاد بوجود إله قادر عالم خیر
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ي خعلــى العالقــة االرتباطیــة بــین الــدلیل التــاری ســوینبرنوفــي هــذا المقــام، یؤكــد 
ــا ألنهمــا یتجــاوزا ً محدودیــة الــدلیل المعرفــي الكلــي،  نالبعــدي، والــدلیل المعرفــي القبلــي مع

فقــط تحــت الظــروف الیقینیــة وحاالتهــا. وفــي مقابــل هــذا،  وهــو الــدلیل الــذي یكــون حقیقیــا
 a posteriori. )٥٦(البعـدي االفتـراضیقـف الـدلیل البعـدي بقدرتـه علـى تقریـر احتمالیـة 

Hypothesis  ــــا الــــدلیل الســــببي ً  Causal evidenceوبالتــــالي، یشــــكل الــــدلیالن مع
  )٥٧(.الخاص بالنتائج المتوقع حدوثها عند حدوث األشیاء الفعلیة

 معیــــارین، علــــى ســــوینبرنیعتمــــد أفضــــل تفســــیر ألیــــة ظــــاهرة، فــــي فلســــفة  -ب
بإنتـاج المعرفـة  الً بعدیین، وبعدیین قبلیـین، وهمـا: یتحـدد األولیـان فـي المعیـار الخـاص أو 

حیث یمكن لإلنسان تفسیر هذه األحداث إمـا عـن طریـق  ؛التي تؤدي إلى توقع األحداث
 .أو عـــن طریـــق االحتمالیـــة االســــتقرائیة deductive certaintyالیقـــین االســـتنباطي 

inductive probability  وفــي هــذه الحالــة، یكــون االفتــراض األكثــر معرفــة واألكثــر
آلخــر وهــو مــا یمكــن للباحــث أمــا المعیــار البعــدي ا True .هــو افتــراض حقیقــي الً احتمــا

لیـــة مـــع المعرفـــة القبإلـــى التوافـــق  مـــة االفتـــراض. حیـــث یحتـــاج االفتـــراضءمالتســـمیته ب
  .)٥٨(الواقعلإلنسان من أجل معرفة 

مـــــن الجانـــــب القبلـــــي فإنــــه ینقســـــم إلـــــى نـــــوعین، وهمـــــا: المحتـــــوى أمــــا التفســـــیر 
Contentوأولیـــة البســـاطة ،. a priori Simpilicity ب، یحـــدد ســـوینبرن فمـــن جانـــ

بوصـــفه المـــادة الخاصـــة بالطریقـــة التـــي یقـــدم اإلفتـــراض عـــن طریقهـــا  محتـــوى اإلفتـــراض
مة عن العالم. مـن جانـب آخـر، تؤكـد أولیـة االفتـراض البسـیط علـى اعتبـار المعرفة الالز 

  )٥٩(.للصدق الً هذا االفتراض أكثر االفتراضات احتما

ـا -جــ ً ـا دفاعی ً حیـث تعتمـد  a pologetic Method .یعـد مـنهج سـوینبرن منهج
الدفاعیـــة لدیـــه علـــى عقالنیـــة الســـبب فـــي تفســـیر مشـــكلة الخیـــر والشـــر (بوصـــفها إحـــدى 

الدفاعیــة بــین القــدرة االســتنباطیة للعقــل اإلنســاني . وبالتــالي، تجمــع ته األساســیة)مشــكال
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والطبیعـــة االســـتقرائیة للواقـــع الموضـــوعي. ممـــا یعنـــي كیـــف تجمـــع دفاعیـــة المـــنهج بـــین 
  الفعلیة. واحتمالیتهحقیقة الفكر 

بوصـــفها بنیـــة نســـقیة تتكـــون مـــن عناصـــر تعـــد فلســـفة ســـوینبرن فلســـفة كلیـــة  -د
 Davidو جتـــــــون ره دافیـــــــد مـــــــاكنیمختلفـــــــة. ممـــــــا یفســـــــر مــــــا یـــــــذك ذات وظــــــائف

McNaughton فـي فلسـفته، حیـث : "تعد البنیة النسقیة عنـد سـوینبرن أعظـم شـیئا الً قائ
ســـتمولوجیا، وفلســـفة بالعدیــد مـــن الموضــوعات، مثـــل: المیتافیزیقــا، واإل یتنــاول الفیلســـوف

وبالتالي، تجمـع فلسـفة سـوینبرن  )٦٠(".یدعم كل منهم اآلخر وهى التىالعقل، واألخالق، 
والمفهــوم والتحلیــل والتفســیر والمقارنــة بــین الجانــب االســتنباطي فــي اتجاهــه نحــو المعنــى 

والتحقیـق. األمـر الــذي  فـي اتجاهـه نحــو التركیـب واالفتـراضوالنقـد، والجانـب االسـتقرائي 
ــــة واإلنســــانیة، إلــــى ا لوحــــدة یوضــــح وعــــي الفیلســــوف بحاجــــة العلــــوم المختلفــــة: الطبیعی

  االستقرائي. -المنهجیة، وحدة االستنباط 

الفیزیقیـــــة مـــــع تؤكـــــد فلســـــفة ســـــوینبرن علـــــى حقیقـــــة ارتبـــــاط الخصـــــائص  -هــــــ
. وفـي هـذه الحالـة، تكـون المعرفـة الحقیقیـة هـي المعرفـة الخاصـة )٦١(الخصائص الذهنیـة

ـــــة بـــــین العقالنیـــــة والتجریبیـــــة. ممـــــا یفســـــر  بـــــوعي اإلنســـــان بحقیقـــــة العالقـــــات االرتباطی
اسـتمراریة الهویـة الشخصـیة لدیـه بوصـفها اسـتمراریة الخبـرة الفعلیـة والتـي یمكـن لإلنســان 

) مــن خــالل اســتمراریة االســتنباطي -وصــفها عــن طریــق اســتمراریة النفــوس (االســتدالل 
االسـتقرائي) مـن خــالل  -اسـتمراریة البـدن (االســتدالل  وعـن طریــقالخصـائص الذهنیـة، 

  .)٦٢(التجریبیةة أو في حدود السببیة استمراریة أجزائه الفیزیقی

ــا للرؤیــة  -تعتمــد عملیــة المعانــاة  -و علــى ارتبــاط  -عنــد ســوینبرن  الفلســفیةوفقً
االســتقراء الطبیعــي باالســتنباط االســتداللي. وفــي هــذه الحالــة، تقــدم عملیــة المعانــاة حالــة 

ا مـــن المعرفـــة الخاصـــة بمكـــان  ً م األلـــمـــن المعرفـــة. فمـــن جانـــب، یكتســـب الموجـــود قـــدر
ا. ومــن جانــب آخــر، یــتعلم الموجــود كیفــي یتجنــب حــاالت  ً والمعانــاة ومصــدرهما اســتقرائی
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النقــدي منهجــا المــنهج . وبالتــالي، یكــون )٦٣(االســتداللي -المعانــاة مــن خــالل االســتنباط
  یعبر في بنیته الفلسفیة عن خصائص فلسفة التحلیل عند سوینبرن. -معرفیا 

  ثالثا: جدل التحلیلیة:
 االتفـاقمما یفسر حـاالت وینبرن فلسفة تحلیلیة واضحة المعالم والمنهج. یقدم س

فمـن جانـب،  بین فلسفته وفلسفات أخرى، وبخاصة مـع االتجاهـات التحلیلیـة. واالختالف
وبخاصـة فـي  )١٦٥٠ - ١٥٩٦( R. Descartesیتفـق الفیلسـوف مـع فلسـفة دیكـارت 

وفـــي االتجــاه نحـــو البســیط الواضـــح منهجــه التحلیلــي بشـــكل عــام، وفـــي مثالیتــه الذاتیــة، 
عنــدما یمكــن  ت وبخاصــةالمحــدد. فــي حــین، تختلــف فلســفة الفیلســوف عــن فلســفة دیكــار 

فصـــل المـــنهج التحلیلـــي عنـــد دیكـــارت عـــن فلســـفته، بینمـــا یجســـد المـــنهج التحلیلـــي عنـــد 
فته. ممــا یعــزو إلیــه، وحــدة المــنهج والفلســفة عنــد األخیــر، وانفصــالهما لــدى ســســوینبرن فل

وفــي نفــس الوقــت، یقــرر ســوینبرن فعالیــة الواقــع الخــارجي ودوره المعرفــي بوصــفه  ؛ولاأل
الخطـــوة األولـــى فـــي المعرفـــة، بینمـــا یعتقـــد اآلخـــر بأولیـــة المعرفـــة وقبلیتهـــا الفطریـــة عـــن 

ً علیـه، یفهـم دیكـارت ادعاءا یفهمهـا تـه فـي حـدود عقلیـة خالصـة، و الواقع التجریبي. وبنـاء
ممــا یفســر كیــف یقــدم دیكــارت معرفــة اعتقادیــة خالصــة، فــي  .اآلخــر فــي حــدود تجریبیــة

حین یقدم سـویبرن معرفـة حقیقیـة، معرفـة خاصـة باالعتقـادات الفعلیـة، وهـي معرفـة تقبـل 
  االحتمال والتغیر.

وبالتـــالي، عنـــدما یشـــك دیكـــارت فـــي المعرفـــة الحســـیة، وفـــي موضـــوعات الواقـــع 
ً  .تهـــایة الذهنیـــة، وفـــي أولالخـــارجي، یشـــك ســـوینبرن فـــي محتـــوى الحالـــة االعتقادیـــ وبنـــاء

علیــه، لــم یفســر دیكــارت فعالیــة المشــاركة بــین الفكــرة والواقــع ألنــه یفهمهــا علــى المســتوى 
ـــذا، یظـــل الموجـــود الكامـــل هـــو الضـــامن  النظـــري فقـــط، بینمـــا یفهمهـــا ســـوینبرن فعلیـــا. ل

ـا للعـالم و  لـدى سـوینبرن الحقیقي لكل حقیقة عند دیكارت، ویبقى ً ا فعلی مـا یتضـمنه مشـاركً
ــا مــا دامــت فلســفة دیكــارت مــن مخلوقــات.  ً تخلــو  -إذن، یبقــى اخــتالف الفیلســوفین قائم
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مـــن الـــدور االســـتقرائي، بـــالرغم مـــن تقریـــر ســـوینبرن اســـتمراریة المثالیـــة الذاتیـــة لفلســـفته 
  .)٦٤(الموضوعي لم یكن قصدي" االتجاهوبخاصة عندما یقول: "إن 

حیـــث یؤكـــد  كنـــت.النقدیـــة عنـــد  مثالیـــةیتفـــق ســـوینبرن، فـــي هـــذا المقـــام، مـــع ال
أهمیة الواقع التجریبـي فـي الفلسـفة بوصـفه نقطـة البـدء الفلسـفیة. وفـي نفـس  لىكالهما ع

ــــف ســــوینبرن عــــن اآلخــــر وبخاصــــة  ــــادأة الوقــــت، یختل ــــدما تظــــل الظــــاهرة نقطــــة المب عن
یة فـي حـین یسـتمر دورهـا البنـائي فـي فلسـفة سـوینبرن. ممـا یفسـر اســتمرار  .المعرفیـة فقـط

منهجــة الفلســفي، وهــي اســتمراریة االنتقــال مــن الواقــع للعقــل، ومــن العقــل للواقــع بوصــفها 
 الكنتیـةبنیة معرفیة دینامیة المكونات. مما یترتـب علیـه، تجـاوز سـوینبرن قبلیـة المقـوالت 

  في حدود الواقع التجریبي. وظیفیاً وكلیتها الخالصة من أجل فهمها
ـــــف فلســـــفة ســـــوینبرن أیضـــــا عـــــن تح  - ١٨٧٢( B.Russellلیلیـــــة رســـــل تختل

وبخاصـــة عنـــدما تكـــون تحلیلیـــة رســـل كیفیـــة، فـــي حـــین تكـــون تحلیلیـــة اآلخـــر  )١٩٧٠
كمیــة. ممــا یعــزو إلیــه، حــال رفــض رســل أیــة محاولــة خاصــة بالبحــث عــن الســبب األول 

فـي حـین، یهـتم  .للعالم في مقابل االهتمام باإلدراك الحسـي للكیفیـات ومعرفتهـا بالوصـف
ضــرورة البحـــث عــن الســببیة األولـــى التــي تمكــن اإلنســـان مــن تفســیر ظـــواهر ســوینبرن ب

الوـجـود. وفــي هــذه الحالــة، یكــون الــدلیل االســـتقرائي لــدى رســل أكثــر قــوة مــن اســـتقرائیة 
ســوینبرن، ویكــون الــدلیل االســتنباطي لــدى ســوینبرن أكثــر قــوة مــن اســتنباطیة رســل، ممــا 

ال یحتـــاج إلــى تفســـیر ألن ســـبب  -عـــالمبــأن ال -یفســر اعتقـــاد رســـل كمــا یـــذكر ریشـــنباخ
. وفــي نفـس الوقــت، یتفـق الفیلســوفان فـي إقــرار أولیـة الجانــب )٦٥(العـالم ال یقبــل التجریـب

، وفــي االهتمــام وفــي قبــول االحتمــاالتالتحلیلــي، وفــي تقریــر حقیقــة ال حتمیــة الطبیعــة، 
  .)٦٦(بظواهر العالم الواقعي

مــــــــع فالســــــــفة الوجودیــــــــة یتفـــــــق ســــــــوینبرن، فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة، فـــــــي فلســــــــفته 
.Existentialism  ،یتفـــق الجمیـــع، بوجـــه عـــام، حـــول االهتمـــام بتفســـیر ظـــواهر الوجـــود

وفــي الكشــف عــن درامــا الحیــاة اإلنســانیة، وفــي تقریــر دور الــذات فــي تشــكیل الشخصــیة 
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ـــة ومقوالتهــــا المختلفــــة مــــن خــــالل مــــنهج وصــــفي هســــرلي. فــــي حــــین، یختلــــف  الوجودیـ
 راأغـو ما یهـتم الوجودیـون بـالمقوالت النفسـیة التـي تمتـد إلـى سوینبرن عنهم وبخاصة عند

الــــنفس اإلنســــانیة بینمــــا یهــــتم ســــوینبرن بدراســــة المقــــوالت الوجودیــــة مــــن منظــــور عقلــــي 
  تجریبي.

ً علیــــه، یتنــــاول الوجودیــــون درامــــا الحیــــاة اإلنســــانیة مــــن منظــــور أحــــادي،  وبنــــاء
اهللا بـــین یجمــع فــي وحدتــه ذاتــي، فــي حــین یتناولهــا ســوینبرن مـــن منظــور كلــي  منظــور

اختیـاراتهم، بینمـا  حـاالت المعانـاة إلـى عملیـةواإلنسـان والعـالم. ومـن ثـم، یـرد الوجودیـون 
والقلــق واأللـم أحــد أنــواع الشــر عنـد ســوینبرن وهــو الشــر األخالقــي  ةتمثـل حــاالت المعانــا

نسـان فقط بجانب وجود شرور طبیعیة وفیزیقیة أخـرى. ففـي الفلسـفة الوجودیـة، یسـعى اإل
وأمـا فـي تحلیلیـة سـوینبرن، یسـعى اإلنسـان نحـو  ،نحو التعایش مع اآلخر مـن أجـل األنـا

التعــایش مـــع اآلخـــر مـــن أجـــل اهللا، الموجـــود الكامـــل. وبالتـــالي، تبقـــى منهجیـــة الوجودیـــة 
  وصفیة، في حین تكون منهجیة سوینبرن وصفیة تفسیریة.

یـــة أقـــرب إلـــى موضـــوعیة ســـوینبرن فـــي داللتهـــا الوجود هوبالتـــالي تكـــون تحلیلیـــ
لــى ســـارتر فــي ســـیكولوجیتها  ٕ هیــدجر ومقوالتـــه، وتكــون أقـــرب إلــى غایـــة كیــر كجـــورد، وا

  الداخلیة.

  

  

  :رابعا: حاالت الشر
یتنــاول ســـوینبرن حــاالت الشـــر بوصـــفها حــاالت ســـیئة، بوصــفها حـــاالت جزئیـــة 

عقــاب ، و Sin: اإلثــم وهــىمحــدودة. ویقســم الفیلســوف هــذه الحــاالت إلــى ثــالث حــاالت، 
. فمـن جانـب، یعـد اإلثـم حالـة مـن agnosticism )٦٧(اهللا على اإلثم، ومذهب الال أدریة

اإلخفــاق فــي القیــام باإللتزامــات أمــام الموجــود الكامــل. وبالتــالي، ال یوجــد اإلثــم عنــدما ال 
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ـــة، یكـــون یوجـــد الموجـــود الكامـــل، وال یوجـــد عقـــاب مـــا لـــم یوجـــد اإلثـــم. وفـــي  هـــذه الحال
حالــة ســلبیة، حالــة غیــر كافیــة مــن أجــل وصــوله إلــى معرفــة الموجــود  اإلنســان اآلثــم فــي

ً علـــى  ً علیـــه، یتضـــمن اإلثـــم كـــل مــن: األلـــم والمعانـــاة والفعـــل الخطـــأ بنـــاء الكامــل. وبنـــاء
اعتبــار وقــوع األذى أو الضــرر علــى إنســان إنمــا یــؤذي الموجــود الكامــل ویضــره. األمــر 

ن فـــي عملیـــة القیـــام بالفعـــل الخطـــأ الـــذي یفســـر مفهـــوم اإلخفـــاق األخالقـــي عنـــد ســـوینبر 
عنـدما یخفــق  badسـیئا  -كمـا یـذكر سـوینبرن- الفعـلحیـث یصـبح  .بوصـفه حالـة سـیئة

اإلنسان فـي شـكر اهللا بطـرق كثیـرة، ومنهـا: السـعي وراء صـوت الضـمیر الـدیني. ویكـون 
شــــرا أخالقیــــا عنــــدما یخفــــق اإلنســــان الــــالأدري فــــي اإلتجــــاه نحــــو  فــــي الالإرادیــــةالفشــــل 

  .)٦٨(اف حقیقة وجود اهللا أو عدم وجودهاكتش

وبخاصــــة  Peter Inwagenنــــواجن إوبالتـــالي، یختلـــف ســـوینبرن عـــن بیتـــر 
نــواجن حالــة "اإلخفــاق" التــي تعنــي إخفــاق اإلنســان فــي تقــدیم حجــج عقلیــة إعنــدما یقــرر 

ــــا فــــي عالقــــة  -منطقیـــة  تثبــــت وجــــود اهللا. فـــي حــــین، یحــــددها ســــوینبرن بوصـــفها إخفاقً
؛ فـــي عـــدم التزامـــه األخالقـــي تجـــاه الموجـــود الكامـــل. ممـــا یؤكـــد العقالنیـــة اإلنســـان بـــاهللا

الفلســـفیة عنـــد انـــواجن فـــي مقابـــل العقالنیـــة الالهوتیـــة عنـــد ســـوینبرن، وهـــو األمـــر الـــذي 
یفســر أیضــا أهمیــة میتافزیقــا الممكــن عنــد انــواجن فــي مقابــل میتافیزیقــا األخــالق والواقــع 

  .)٦٩(عند سوینبرن

وجــود الكامــل علــى اإلثــم عنــد ســوینبرن، فهــي إمــا أن تكــون أمــا عــن عقوبــة الم
. حیــث تكــون العقوبــة األولــى فــي معانــاة اإلنســان أخرویــةعقوبــة دنیویــة أو تكــون عقوبــة 

ـــا أو فـــي حرمانـــه مـــن الر  ً یـــة ؤ وآالمـــه وحرمانـــه. وتكـــون العقوبـــة األخـــرى فـــي عذابـــه مادی
: "یعاقـب اهللا الً المسـیحیة، قـائ وفي هذه الحالة، یعتمد سوینبرن على ادعاءات .المالئكیة

اآلثمـین المجـرمین علـى أفعـالهم عـن طریـق جعلهـم  - التقلیدیـةوفقا للتعالیم المسیحیة  -
لذا، تكـون الحـاالت السـیئة فـي العـالم عقوبـة علـى اإلثـم. ویعاقـب  .یعانون في هذا العالم
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ــا اهللا هــؤالء المجــرمین الــذین لــم یتوبــوا دائمــا فــي عــالم اآلخــرة، إمــا لو  ً قــت محــدد أو عقاب
ا   .)٧٠("خالدً

ـــة الالأدریـــة یحـــدد ســـوینبرن حـــاال ـــا فـــي حال ـــة ســـیئة، ت الشـــر أیضً بوصـــفها حال
ا على حالـة الشـك المطلـق سـواء فـي  حیث ینكر الالأدریون أیة إمكانیة بوجود اهللا اعتمادً
 وجود موجود كامل أو في رؤیـة المالئكـة. وفـي هـذه الحالـة، تمثـل الحالـة الالأدریـة حالـة

ــا" ً ا طبیعی ً ، )٧١(مــن الشــر الطبیعــي عنــد ســوینبرن الــذي یقــول: "یعــد المــذهب االأدریــة شــر
  وبخاصة عندما ینكرون وجود موجودات قائمة بالفعل.

، حــاالتوهكـذا، یتضـح ممـا سـبق كیـف یقسـم سـوینبرن حـاالت الشـر إلـى ثـالث 
، وشـــرور Moral Evils، وشـــرور أخالقیــة Natural Evilsوهــي: شـــرور طبیعیـــة 

العملیـات حیث یتضمن العالم الطبیعـي الشـرور الناتجـة عـن  Physical Evils .یزیقیةف
الطبیعیــة المنتظمـــة والتـــي ترتـــد إلـــى الموجـــود الكامـــل، مثـــل: الـــزالزل والبـــراكین ... إلـــخ. 

، والمعانــاة physical suffereingقیــة بویتضــمن الشــر الفیزیقــي كــل مــن المعانــاة الفیز 
ســان أو للحیــوان. وأمــا الشــر األخالقــي فإنــه نســواء لإل mental suffereingالذهنیــة 

أو هـو الشـر الـذي یسـمح اهللا  ،ینتج عن فعل اإلنسان لمـا ینبغـي فعلـه-یتضمن كل شر 
ا  بوقوعــه ً فــي عمــل مــا ینبغــي فعلــه، كمــا یتضــمن الشــر األخالقــي كــل شــر  إلخفاقــهنظــر

 خفــــاق اإلرادياإل بســــببأو  deliberate actions القصــــدیةینــــتج بســــبب األفعــــال 
negligent failure،  ویتضـــــمن الشـــــر األخالقـــــي أیضـــــا كـــــل مـــــن: األلـــــم الحســـــي

sensory pain  الــذي یوقعــه األب الســیئ علــى ابنــه، واأللــم الــذهنيmental pain 
التــــي تقــــع فــــي أفریقیــــا  starvationالخــــاص بحرمــــان األب مــــن حــــب ابنــــه، والمجاعــــة 

، والشـــر ي تســـتطیع منـــع هـــذه المجاعـــةبســـبب إهمـــال أعضـــاء الحكومـــات األجنبیـــة التـــ
  .)٧٢(الخاص باألب أو بالسیاسي الذي یحقق األلم أو ال یحاول منع هذه المجاعة
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وهكـــذا، یمكـــن تحدیـــد حـــاالت الشـــر عنـــد ســـوینبرن بأنهـــا كـــل حالـــة نقـــص غیـــر 
كافیة وغیر ضروریة في ذاتها ولكنها ممكنة التحقق بشـكل نسـبي. وبالتـالي، تشـترك كـل 

ممـا یترتـب  .وأنهـا تكـون مـن أجـل الخیـر األعظـمي كونهـا حـاالت سـیئة، حـاالت الشـر فـ
، عـن العالقـة الجدلیـة التـي تجمـع بـین  علیه عدة نتائج، وهي: تكشف حـاالت الشـر، أوًال

ممــا  .مــا شـئالمباطنـة والعلــو فـي داخلهــا. فمـن جانــب، تكــون الحـاالت الســیئة مـن أجــل 
. ومـــن جانـــب آخـــر، توجـــد الحـــاالت تـــدني حـــاالت الشـــرو یفســـر علـــو الخیریـــة الكاملـــة 

ا للشر. ً ا ألنطولوجیة الشر بوصفه مباطن ً   السیئة، وبالتالي قد یكون الخیر مصدر

وهكـــذا، تســـتمر العملیـــة الجدلیـــة بـــین المباطنـــة والعلـــو بشـــكل ال یحقـــق الثنائیـــة 
  الجوهریة ولكنه یحقق الكلیة األخالقیة.

ن امتــداد هــذا المفهــوم فــي كــل ســلبیة إذن یمكــ ســیئةفمــا دام الشــر، ثانیــا، حالــة 
ا منطقیـــة، ویكـــون ســـوء  ً ً علیـــه، تكـــون مخالفـــة القـــوانین المنطقیـــة شـــرور المجـــاالت. وبنـــاء
ا، ویعبـر  ً ا سیاسـی ً ا دینیا، وتمثل محـاوالت تجـاوز قـوانین الدولـة شـر ً تأویل النص الدیني شر

ا ... وهكـذا. األمـر الـذي یفسـر  ً ا اقتصـادی ً إمكانیـة امتـداد تجـاوز حالـة السـوق المحلیـة شـر
: "إننـي ال أعـرف ویقـولحاالت الشر بوصفها حاالت سیئة، والتي یعبـر سـوینبرن عنهـا، 

  .)٧٣(كل الشرور"
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  -  المبحث الثاني -
  "هللا ومشكلة الخیر والشر"

  :مفهوم اإلله وطبیعته: أوالً 
 God Concept and His nature 

  مفهوم اإلله: – ١
فـي مقالتـه :"الـدین واألنطولوجیـا"  Simon Blackburnیذكر سیمون بالكبیرن   

أنــه :"یقصــد الالهوتیــون باألنطولوجیــا أنهــا أســاس الوجــود. ممــا یشــیر إلــى  ٢٠٠٧عــام 
محـاولتهم البحـث عمـا وراء علــم اإلحساسـات والعلـم الطبیعـي، مــن أجـل اكتشـاف الســبب 

ً علیـه، یحـدد سـوینبرن  )٧٤( النهائي ومبدأ التفسـیر الغـائي." هـذا  –هوتیـا بوصـفه ال –وبنـاء
الســبب األولــي فــي الموجــود الكامــل والــذي یتناولــه الفیلســوف مــن خــالل أربعــة مفــاهیم، 

، و"اهللا هـــــــو موجـــــــود )٧٥(وهـــــــي :"اهللا هـــــــو الحقیقـــــــة وراء مختلـــــــف النظریـــــــات العلمیـــــــة."
، و"اهللا هـو الموجـود الضـروري الـذي ال یكـون مسـببا فقـط ولكنـه هـو الموجــود )٧٦(شـخص"

 Intentional، و"اهللا هــو عامــل قصــدي. )٧٧(بــدأه فــي الســببیة."الــذي ال ینطبــق علیــه م

Agent")٧٨(  
وبالتالي، تشترك المفاهیم الخاصة بالسـبب األول عنـد سـوینبرن فـي تقریـر وجـود   

ا، وفي اعتبار صفات اهللا هـي ذاتـه، هـي وجـوده، بحیـث ال یمكـن أوًال  اهللا بوصفه موجودً
یــــا أن یحــــدث تناقضــــا بــــین صــــفات اهللا الفصــــل بــــین صــــفات اهللا ووجــــوده، وال یمكــــن ثان

ووجوده. وبالتالي، یكون كل من أوًال وثانیـا معـًا دلـیًال علـى یقـین المعرفـة اإللهیـة، وعلـى 
  حقیقة وجوده.

وفـــي هـــذه الحالـــة، ال تكـــون الصـــفات اإللهیـــة أســـبابًا لوجـــود اهللا ولكنهـــا أســـباب   
یتصـف بالصـفات  -"اهللا  إلیـه بـأن theistsوجود صفاته. مما یفسر ما یذهب المؤلهون 

  )٧٩( السابقة بالضرورة وبالتالي فهي صفات جوهریة هللا."
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  God's featuresصفات اهللا :  – ٢

یحــدد ســـوینبرن طبیعــة اهللا فـــي ادعائــه الخـــاص بإمكانیــة التعـــرف علــى صـــفات   
اهللا. فمــــن جانــــب، "یكــــون اهللا شخصــــا بوصـــــفه موجــــودا فردیــــا ذو قــــدرات علــــى الفعـــــل 

مر الذي یوضح كیف یسلم سوینبرن بحقیقة وجود نیـة قصـدیة هللا، وهـي األ )٨٠(القصدي".
ا لـدى اهللا ممـا یفسـر مـالنیة التي تتسم بقدرتها على تشكیل أي فعل من أجل غرض ما. 

فـي  Purposes.، وأغـراض Beliefs، واعتقـادات Basic powersمن قدرات أساسـیة 
 realحالـة المماثلـة الواقعیـة حـین، ال یعنـي وجـود هـذه الصـفات فـي شـخص اهللا إقـرارا ل

Similarity  ،مـــع اإلنســـان، ألن الموجـــود الكامـــل لـــیس كمثلـــه شـــيء. وفـــي هـــذا المقـــام
فإنهــا  Heیقــول ســوینبرن :"لــیس اهللا ذكــرًا أو أنثــى، وأمــا أننــي أشــیر إلیــه بالضــمیر "هــو" 

  )٨١( ال تتضمن أیة ذكورة." –إشارة 

 –الكامـــل، هـــي قـــدرة كلیـــة مطلقـــة وبالتـــالي، تكـــون القـــدرات األساســـیة للموجـــود   
تتجــه نحـــو تحقیـــق الحـــدث الـــذي یختـــاره اهللا بــدون حاجتـــه إلـــى تـــدعیم أو مســـاعدة؛ ممـــا 
ً علیـــه، ال  یفســـر كیـــف یمكـــن هللا خلـــق كـــل الموضـــوعات: المادیـــة وغیـــر المادیـــة. وبنـــاء

  یخضع الموجود الكامل لقوانین الطبیعة ما دام أنه خالق لها.

؛ بمعنــــى أنــــه یعــــرف كــــل Omniscientهللا عالمــــًا وفــــي نفــــس الوقــــت، یكــــون ا  
شــيء. حیــث یعــرف ســوینبرن علــم اهللا، فــي قولــه :"یجــب علینــا تحدیــد علــم اهللا بوصــفه 
المعرفــة فــي أي مرحلــة مــن الزمــان. ففــي كــل القضــایا یكــون ممكنــا منطقیــا أن یفكــر اهللا 

قیـــا هللا أن فـــي هـــذا أو ذاك بوصـــفهما حقیقتـــین عنـــدما یفكـــر اهللا فیهمـــا، كمـــا یكـــون منط
حیـــث تكـــون معرفتـــه دائمـــا یقینیـــة وصـــادقة. فالشـــيء  )٨٢( یعـــرف بـــدون إمكانیـــة الخطـــأ."

الحقیقي یعرفـه اهللا بوصـفه حقیقیـا. وبالتـالي تكـون كـل االعتقـادات اإللهیـة حقیقیـة. حیـث 
یعــرف اهللا مــا ســوف یحــدث لكــل األشــیاء فــي المســتقبل بفضــل مــا لدیــه مــن معرفــة قبلیــة 

یؤكد هـذا القـول حقیقتـین متناقضـتین، وهمـا: تعـد معرفـة اهللا معرفـة  )٨٣( لما سوف یحدث.
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حقیقیــة یقینیــة باالعتقــادات الصــادقة وباالعتقــادات الكاذبــة وقدرتــه علــى إیجــاد إحــداهما، 
بینمــا ال یمكــن هللا أن یجمــع بــین نــوعي االعتقــادات فــي نفــس الوقــت. األمــر الــذي یفســر 

فض معرفة مـا یقـع فـي نطـاق االسـتحالة المنطقیـة عقالنیة اهللا وهي العقالنیة الخاصة بر 
logical impossibility .وقبـــول المعرفـــة المنطقیــة ،logical knowledge  ،لـــذا

؛ وهــو مــا یحمــل  :یــذكر ســوینبرن أنــه "ال یمكــن هللا القیــام بعمــل مــا هــو مســتحیل منطقیــًا
دا وغیــر حیــث یســتطیع اهللا جعــل العــالم موجــو  .self – contradictionتناقضـا ذاتیــا 

  )٨٤( موجود، ولكن ال یمكنه الجمع بین وجوده وعدم وجوده في نفس الوقت."

وفــــي هــــذه  Eternalityمــــن جانــــب آخــــر، یتصــــف الموجــــود الكامــــل باألزلیــــة.   
ــــــى الخلــــــود  ــــــین، وهمــــــا : األزلیــــــة بمعن ــــــة اإللهیــــــة بمعنی ــوینبرن األزلی ــــــة، یفهــــــم ســــ الحال

Everlasting لزمــــان؛ فقــــد كــــان اهللا موجــــودا فــــي الــــذي یؤكــــد إمكانیــــة وجــــود اهللا فــــي ا
 قبل. تعنــــى األزلیــــة أیضــــًا األبدیــــةالماضــــي، واآلن یوجــــد اهللا، وســــوف یوجــــد فــــي المســــت

.Timeless  حیــث تعنــي هــذه األبدیــة إمكانیــة وجــود اهللا خــارج الزمــان. حیــث یوجــد اهللا
ً علیـه، یكـون متوقعـا تبنـي سـوینبرن المفهـو  م فقط بدون الحـدیث عـن مكـان وجـوده. وبنـاء

الثــاني لألزلیـــة تــأثرا بالتوجـــه األكـــویني، ولكنــه یقبـــل مفهـــوم األزلیــة بـــالمعنى األول الـــذي 
  )٨٥( یعني خلود اهللا.

وهكذا، یدعي سوینبرن أن صفات اهللا إنما تترتب علـى صـفاته الرئیسـة السـابقة،   
ـــة". ومـــن هـــذه الصـــفات  )٨٦( وهي:"قـــادر قـــدرة كلیـــة، وعـــالم بكـــل شـــيء، وحـــر حریـــة كامل

التـي تعنـي الـال مادیـة وبخاصـة ألنـه ال یحتـاج إلـى  Bodilessة صفة الروحیـة اإلضافی
ً علیـــه، ال  هـــذه القـــدرات البدنیـــة، وألنـــه أیضـــا یســـتطیع تحقیـــق كـــل شـــيء یقصـــده. وبنـــاء

فـي كـل زمـان ومكـان،  Omnipresentیكون الموجود الكامل ممتدًا بالرغم من حضـوره 
امــــل خالقــــًا للعــــالم ومســــئوًال عــــن عملیــــة ویعلــــم كــــل شــــيء. وبالتــــالي یكــــون الموجــــود الك

  أیضا مسئولیة معرفیة وأخالقیة. )٨٧(الخلق
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تعبیـرًا عـن إلـه الـدین. حیـث یفهـم سـوینبرن  God simplicityوتعد بساطة اهللا   
البســـاطة بأنهـــا حقیقـــة مـــن أجـــل الدرجـــة المطلقـــة لخاصـــیة، وهـــي الدرجـــة التـــي تجـــاوز 

فــي  جرینبــامتفســر اتفــاق ســوینبرن مــع ریشــنباخ و الدرجــة المتناهیــة لهــا. هــذه الحالــة التــي 
كمــا یــذكر ریشــنباخ فــي  –" Theism"ممــا یجعــل مــذهب التألیــه  )٨٨( تقریــر حقیقــة المبــدأ.

"هــو التفســیر األفضــل لألحــداث وظــواهر  -٢٠٠٤مقالته:"التفســیر والحجــة الكونیــة" عــام
فـــق مـــع الكـــون وبخاصـــة عنـــدما یوضـــح كیـــف یكـــون االفتـــراض بســـیطا ریاضـــیا كـــي یتوا

  األمر الذي یثبت دیكارتیة هؤالء الفالسفة. )٨٩(معرفتنا القبلیة."

ومــن ثــم، یقــدم الموجــود الكامــل التفســیر األفضــل لوجــود العــالم ونظامــه وتطــور   
وفــي هــذه الحالــة، یعتقــد كــل مــن  .موجوداتــه علــى أســاس مبــدأي: البســاطة واالحتمالیــة

ســاطة لـــدى ســـوینبرن هـــو أســـاس تقریـــره شــارلز تـــالیفورد وباتریـــك ریتشـــموند أن مفهـــوم الب
ً علیــه، یكــون اهللا ذو وجــود فــي منتهــى البســاطة، إال أن موقفــه  كمــا  –خیریــة اهللا. وبنــاء

یكـــون متعارضـــا مـــع ادعائـــه بـــأن المفهـــوم البســـیط للقـــدرة القصـــدیة  –یـــذكر الفیلســـوفان 
  )٩٠( الخالقة والمطلقة هو نفسه المفهوم البسیط والمركب وفقًا لعملیة التحلیل.

علـى مـا یـذهب سـوینبرن إلیـه  )*(الفیلسـوف بیترانـواجن یعتـرضمن جانب آخـر،   
مــن تقریـــر صـــفات إلهیـــة أساســـیة والتـــي ینــتج منهـــا قائمـــة مـــن الصـــفات األخـــرى. حیـــث 
یعتقــد انــواجن بضــرورة وأفضــلیة إضــافة صــفة "الموجــود الممكــن األعظــم" إلــى الصــفات 

لتـي یترتـب علیهـا الصـفات األخـرى وبخاصـة بوصفها الصفة الرئیسیة للموجـود الكامـل وا
صفتي: العلم والكمال األخالقي. األمر الذي یجعـل الصـفات اإللهیـة صـفات ممكنـة مـن 
أجــل إتاحـــة الفرصــة الســـتنتاج صــفات أخـــرى منهـــا وفقــًا لعملیـــة تحدیــد محتـــوى الصـــفة. 

ثـر تحدیـدا یقدم معنـى أك –وفي هذه الحالة، تكون قائمة الصفات اإللهیة اتجاها عقالنیا 
  )٩١(بوصفه مفهومًا ممكنًا خاصًا بالموجود الممكن األعظم، وهي فكرة مجردة وكلیة.
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وفـــي هـــذه الحالـــة، قـــد تجانـــب الحقیقـــة مـــا یـــذهب انـــواجن إلیـــه وبخاصـــة عنـــدما   
حیـــث  Open – theismالمفتـــوح.  –یكـــون ســـوینبرن مـــن أصـــحاب مـــذهب التألیـــه 

ق والثبــــات المعرفـــي فــــي مقابـــل تقریــــر یتجـــاوز هــــذا المـــذهب كــــل حـــاالت الیقــــین المطلـــ
االحتمالیــــة. األمــــر الــــذي یفســــر حالــــة فهــــم ســــوینبرن للمقــــوالت المیتافیزیقیــــة فــــي حــــدود 
ً علیــه، ال یعــد إثبــات الصــفات اإللهیــة نفیــًا لإلمكانیــة. وبالتــالي تتضــمن  تجریبیــة. وبنــاء

، واحتمالیــة logical probabilityرؤیـة سـوینبرن احتمــالیتین، وهمـا: احتمالیــة منطقیـة 
حیـث تكــون االحتمالیـة منطقیـة عنــدما تـرتبط بنیــات  cognitive probabilityمعرفیـة 

الموجـــود الكامـــل ومقاصـــده، وتكـــون معرفیـــة ألنهـــا تـــرتبط بحاالتـــه الوجودیـــة الفعلیـــة مـــن 
ـــواقعي، وفـــي التجســـید. فمـــن جانـــب، عنـــدما یكـــون اهللا  وفقـــًا  –خـــالل عملیـــة حضـــوره ال

. ومــن جانــب  –فإنهــا تعنــي أن اهللا  حــراً  –لرؤیـة ســوینبرن  یفعـل أي شــيء ممكنــا منطقیــًا
آخر، تؤكد حریته على حضـوره فـي العـالم ومخاطرتـه المعرفیـة. إذن، یتفـق ولـیم هاسـكر 

المفتــوح  –وفقــًا لرؤیـة مــذهب التألیـه  –مـع مــا یـذهب ســوینبرن إلیـه، فــي قولـه:"یكون اهللا 
، كما یكون العالم متوافق –   )٩٢(ًا أخالقیًا مع الطبیعة الكاملة هللا."ممكنًا منطقیًا

  The Arguments of God existence  أدلة وجود اهللا: –ثانیا 
یقــدم ســـوینبرن بعــض األدلـــة علـــى وجــود اهللا، وهـــي األدلـــة التــي تثبـــت عقالنیـــة   

الواقع. یحـدد الفیلسـوف هـذه األدلـة فـي أربعـة أدلـة، وهـي:  –الفیلسوف بوصفها عقالنیة 
 The evidence of، ودلیل السـبب الكـافي Inductive evidenceقرائي الدلیل االست

enough cause والـــــدلیل التـــــاریخي ،Historical evidence ودلیـــــل العشـــــق ،
Loveliness evidence یفهــم الفیلســوف هــذه األدلــة فــي حــدود تجریبیــة. وفــي هــذه .

الشـر وكیفیـة معالجتهـا الحالة، تمهد األدلة طریقًا ضروریًا من أجل عملیة تحدید حاالت 
  معالجة فلسفیة.

  الدلیل االستقرائي : (الدلیل الكوني) – ١
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یتنــاول ســوینبرن الــدلیل االســتقرائي بوصــفه دلــیال كونیــا. حیــث یعتقــد الفیلســوف   
بــأن توافــق وجــود اهللا مــع قــوانین الطبیعــة بمــا تتضــمنه مــن موجــودات إنمــا هــو الغــرض 

وفـي هـذه الحالـة، یعـد الـدلیل االسـتقرائي دلـیًال خاصـًا  )٩٣(الذي یعد دلیًال علـى وجـود اهللا.
ـــدلیل توافـــق البنیـــات الخاصـــة  بعلـــم الالهـــوت الطبیعـــي، وبخاصـــة عنـــدما یوضـــح هـــذا ال
بالعـــالم الفیزیقـــي مـــع قـــوانین العـــالم. وبالتـــالي، یـــؤدي هـــذا التوافـــق التجریبـــي إلـــى تطـــور 

یمیـل إلــى  –اإلنسـان  تجعــل –األعضـاء اإلنسـانیة حتـى تصــبح ذات حیـاة ذهنیـة ونفـس 
أعمــال الخیــر أو إیقــاع الشــر وفقــًا لخبرتــه المعرفیــة. األمــر الــذي یفســر مفهــوم التهــذیب 

تعبـر عملیـة  Cultivation of emotionsاألخالقي لدى سـوینبرن، تهـذیب العواطـف. 
التوجـه العقلـي نحـو قـیم األشـیاء بحثـًا عـن المبـدأ األخالقـي. وبالتـالي  عنالتهذیب، هنا، 

  )٩٤( ن الرؤیة األخالقیة أساسًا في معرفة اتساق العالم بوصفه دلیًال على وجود اهللا.تكو 

  دلیل السبب الكافي: – ٢

یكشـف دلیــل الســبب الكــافي عــن تــأثر فلسـفة ســوینبرن بــرؤى كــل مــن: األكــویني   
 contingentولیبنتــــز. حیــــث یعتمــــد األول علــــى حقیقــــة اعتمــــاد األشــــیاء العرضــــیة 

things  أخـــرى، وهكـــذا حتـــى یصـــل العقـــل إلـــى الســـبب األول، وهـــو اإللـــه علـــى أشـــیاء
ممــا  ٠فــي التفســیر الســببي لظــواهر الواقــعال یحتــاج لشــيء آخــر  –بوصــفه ســببًا كافیــا 

یفســر مــا یــذهب ریشــنباخ إلیــه، فــي قولــه:"یثبت الخطــاب االســتقرائي كیــف تجــد الظــواهر 
ال یعـد هـذا القـول  )٩٥(عـالي."العرضیة الفعلیة تفسیرها األفضـل فـي التعامـل مـع موجـود مت

، وبخاصـة عنـدما یسـتطرد ریشـنباخ فـي  مدحًا فیما یذهب سوینبرن إلیه بقـدر اعتبـاره نقـدًا
 نفـس مقالتــه قــائال:" یعـد الــدلیل الكــوني االسـتقرائي أكثــر ضــعفا مـن الــدلیل االســتنباطي."

ع فـي دلیلـه األمر الذي یعلن عن إمكانیة سوء فهم ریشنباخ لفلسـفة اآلخـر الـذي یجمـ )٩٦(
 –الســـببي علـــى عالقـــة ارتباطیـــة فعلیـــة بـــین االســـتقراء واالســـتنباط فـــي صـــورة اســـتنباط 

. حیــث  ً علیــه، ال یكــون ریشــنباخ مختلفــا مـع ســوینبرن بقــدر اتفاقهمــا معــًا اسـتقرائي. وبنــاء
یحـدد ریشـنباخ دلیلــه االسـتنباطي فـي ســبع خطـوات، وهـي: یوجــد موجـود عرضـي، یوجــد 
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شــیئا آخــرًا غیــر الموجــود العرضــي نفســه،  ىیكــون الســبب التفســیر ســبب لتفســیر وجــوده، 
یســـبب أو یفســـر هـــذا الموجـــود العرضـــي إمـــا موجـــودات عرضـــیة  –یجـــب أن یكـــون مـــا 

،  أخــرى یمكــن أن تكــون الموجــودات العرضــیة ســببًا  الفقــط أو یتضــمن موجــودًا ضــروریًا
یسـبب أو یفسـر  – فقط أو تفسیرا فقط لوجـود الموجـود العرضـي، إذن یجـب أن یكـون مـا

، ومـن ثـم یوجــد موجـود ضـروري والــذي  الموجـود العرضـي موجــودً ضـروریًا غیـر عرضــیًا
ــــدما یوجــــد. االدعــــاء الــــذي یتوافــــق مــــع ادعــــاء  )٩٧(ال یمكــــن أن یكــــون غیــــر موجــــودًا عن

سوینبرن أیضًا بأن :"هللا السبب الكافي على وجوده الكلي داخل الكون، وفـي قدرتـه علـى 
  )٩٨( إیقاف قوانینه."

وفي هـذا المقـام، ترجـع أهمیـة السـبب الكـافي عنـد سـوینبرن فـي توضـیح العالقـة   
بـــین الضـــرورة األنطولوجیـــة والضـــرورة المیتافیزیقیــــة. حیـــث تعنـــي الضـــرورة لدیـــه بدایــــة 
خاصة بحقیقة وجود األسباب الضروریة للنتائج. لذا یكون العالم الـواقعي واقعـًا فـي دائـرة 

نه یعتمـد فـي وجـوده علـى إلـه دون شـيء آخـر. فـي حـین، یكـون الضرورة المیتافیزیقیة أل
اهللا ضروریًا أنطولوجیا بوصـفه السـبب الكـافي الـذي یفعـل بحریـة االختیـار، كمـا تـرد إلیـه 

ا ) s1(الموجــودات، فیقــول ســوینبرن:"یكون الجــوهر َ ب َ ســب ُ ضــروریًا میتافزیقیــا عنــدما یكــون م
."الذ )s2(عن طریق الضرورة األنطولوجیة للجوهر ًا َ ب َ ب َ س ُ   )٩٩( ي ال یكون م

  الدلیل التاریخي: – ٣

یقــرر ســوینبرن الــدلیل التــاریخي وأهمیتــه فــي إقامــة الــدلیل علــى وجــود اهللا، فــي   
حیـــث  )١٠٠(".Miraclesقوله:"یســـري اهللا فـــي التـــاریخ اإلنســـاني الـــذي یشـــكل المعجـــزات. 

زات الخارقــــة ترتـــد أهمیـــة التـــاریخ لــــدى الفیلســـوف بوصـــفه ســـجًال واضــــحًا لوقـــوع المعجـــ
لقــوانین الطبیعــة. وفــي هــذه الحالــة، یمكــن للباحــث تحدیــد هــذا الــدلیل، كمــا یلــي: یخضــع 
العـالم ومـا یتضـمنه مـن موجــودات جزئیـة حیـة وغیـر حیــة إلـى القـوانین الطبیعیـة الثابتــة، 

یشـهدها  –ال تمتلك هذه الموجـودات الجزئیـة تغییـر قـوانین الطبیعـة، ولقـد وقعـت أحـداث 
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قــد عطلــت فیهــا قــوانین الطبیعــة، ال یمكــن إذن أن تكــون الموجــودات الجزئیــة  –التــاریخ 
ســـببا فـــي اختـــراق هـــذه القـــوانین الثابتـــة، ممـــا یوجـــب تقریـــر وجـــود ســـبب كامـــل ال نهـــائي 
مطلق وراء هذه المعجزات، یعد هذا السبب الكامل هو اهللا. األمر الـذي یفسـر مـا یـذهب 

ل التـــاریخي دلـــیًال علـــى وجـــود اهللا. حیـــث یتوقـــع ســـوینبرن إلیـــه، بقولـــه:"یكون وقـــوع الـــدلی
اإلنسان بما لدیه من دلیل تـاریخي عنـدما یوجـد اهللا وال شـيء غیـره. وبالتـالي، عنـدما یـتم 

فإنـــه یوجــد ســـبب ال  –بوصــفها أعلــى مســـتوى مــن الحتمیــة  –إیقــاف القــوانین الطبیعیـــة 
  )١٠١( نهائي، وهو اهللا."

خي عنـــــد ســـــوینبرن إلـــــى تقریـــــر العالقـــــة وبالتـــــالي، ترجـــــع أهمیـــــة الـــــدلیل التـــــاری  
لى إثبات صدق المعجـزات اإللهیـة التـي تثبـت وجـود اهللا  ٕ االرتباطیة بین األدلة الثالث، وا
مـــن جانـــب، وتؤكـــد مـــن جانـــب آخـــر مشـــاركته الوجدانیـــة لموجوداتـــه. ممـــا یفســـر ارتبـــاط 

ة إثبـــات الـــدلیل التـــاریخي بالمعالجـــة اإللهیـــة لمشـــكلة الخیـــر والشـــر، ویفســـر أیضـــا أهمیـــ
مــــن  –وهــــي العملیـــة التــــي یوضــــحها الباحـــث الحقــــا  – incarnationعملیـــة التجســــید 

خــالل قوله:"توجــد أدلــة مســتقلة مــن التــاریخ بــأن یســوع المســبح هــو الــرب المجســد، مــن 
  )١٠٢(خالل ما یذكره التاریخ عن أفعال یسوع وما حدث له، مثلما یخبرنا الوحي به."

  دلیل العشق: – ٤

شــق مــن أهــم األدلــة التــي یقــدمها ســوینبرن علــى وجــود اهللا. یفســر یعــد دلیــل الع  
هـــذا الـــدلیل حالـــة بقـــاء اإلنســـان فـــي العـــالم الـــواقعي متـــأمًال أحداثـــه وقوانینـــه. وفـــي هـــذه 
الحالــة، یحــاول اإلنســان تطــویر معرفتــه مــن أجــل تفســیر واقعــه المحــیط بــه. ممــا یفســر 

بحثـــا  –كمـــا یـــرى ریشـــنباخ  – empirical methodsبحثـــه فـــي المنـــاهج التجریبیـــة 
  )١٠٣( عقالنیا من أجل معرفة أصل العالم معرفة سببیة قصدیة.

ومن ثـم، یقـرر سـوینبرن اعتبـار العالقـات مـع نیـات اهللا وأفعالـه إنمـا هـي أفضـل   
تفســـیر للظــــواهر الجزئیــــة، بـــالرغم مــــن أنهــــا ال تــــؤدي باإلنســـان إلــــى احتمــــاالت محــــددة 
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ً علیــ ه، یحــدد الفیلســوف معــاییر تبریــرات العشــق، فیمــا بخصــوص مســتقبل العــالم. وبنــاء
یلي: یؤدي العشق إلى توقع العدیـد مـن االحتمـاالت المختلفـة التـي تقبـل المالحظـة، یعـد 
مـــا یكـــون مفترضـــا أمـــرا بســـیطا، یتوافـــق العشـــق مـــع المعرفـــة القبلیـــة، وبالتـــالي ال یمكـــن 

لــدلیل العشــق اعتراضــًا إذن، یعــد قبــول ســوینبرن  )١٠٤( لإلنســان أن یتوقــع هــذه األحــداث.
علـى دلیـل االحتمالیـة الـذي یتبنـاه الفیلسـوف أیضـا. ممـا یوضـح كیـف یسـتثني الفیلســوف 
هــذه االحتمالیــة فــي عملیــة تقــدیم األدلــة علــى وجــود اهللا. حیــث ال یحتــاج وجــود الموجــود 
ً علیـــه، ال  الكامــل ألیــة احتمالیـــة. ممــا یعــد نفیـــًا لوجــود أیـــة حالــة مــن االعتـــراض. وبنــاء

) أو(صـفر). فـال تقتـرب احتمالیتـه ١مـن ( –كمـا سـیذكر سـوینبرن  –قترب احتمالیة اهللا ت
ممــا یفســر  .High predictive powerألنهــا تحتــاج لقــدرة تنبؤیــة عظیمــة )١مــن (

كیــف یمكــن هللا خلــق الكثیــر مــن العــوالم بوصــفه موجــودًا حــرًا حریــة قصــدیة، ولكنــه یقــدم 
ه مــن (صــفر) تــومـن جانــب آخــر، ال تقتــرب احتمالی هـذا العــالم فقــط ألنــه أفضــل العــوالم.

  )١٠٥( من أجل االنسجام مع الظواهر الواقعیة التي یدركها اإلنسان حسیا.

   Divine Treatmentالمعالجة اإللهیة:  –ثالثا 
في هذا المقام، یوضح الباحث بعض الطرق المختلفة التـي یقـدمها اهللا مـن أجـل   

یئة، مـــن خــــالل مـــا یلـــي: معالجـــة الســــلطة، معالجـــة حـــاالت الشـــر بوصــــفها حـــاالت ســـ
  ومعالجة الحب، ومعالجة الحتمیة، ومعالجة الموت، ومعالجة الكفایة.

  

   .Authority Tمعالجة السلطة:  – ١

تعـــد الســـلطة عنـــد ســـوینبرن هـــي الســـلطة اإللهیـــة التـــي تشـــیر إلـــى قـــدرة اهللا فـــي   
ً علــى الخیریــة التعامــل مــع مخلوقاتــه. وفــي هــذه الحالــة، تكــون الســلطة اإلله یــة خیــرًا بنــاء

، وفیما لـدیها ثانیـا مـن أسـباب تبریریـة علـى حـاالت الشـر بوصـفها حـاالت  الكاملة هللا أوًال
. ممـا یعنـي ضـرورة اتجـاه  من األلم والمعاناة. وبالتالي تكون هذه األسباب خیریة أخالقیـًا
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ســیئة. تكــون اآلثمــین نحــو معرفــة هــذه األســباب األخالقیــة مــن أجــل معالجــة الحــاالت ال
. ممـــا یفســـر مـــدى acceptanceالســـلطة اإللهیـــة بهـــذه الطریقـــة، هـــي حالـــة مـــن القبـــول 

فــي تقریــر الســلطة العقلیــة هللا.  Mark C. Murphyاتفــاق الفیلســوف مــارك مــورفي 
سـببیة لتحقیــق الفعــل  عتبــار أوامــر اهللا ونواهیـه أوامــرحیـث تقــرر السـلطة اإللهیــة حقیقـة ا

  )١٠٦(ن الخضوع لسلطة اهللا قبوال بحكمته وخیریته.أو تجنبه. وبالتالي یكو 

ومـــــن ثـــــم، یحـــــدد ســـــوینبرن األســـــباب األخالقیـــــة اإللهیـــــة فـــــي عملیـــــات: المنـــــع   
prevention واإلعاقـــــة ،Deterrence .واإلصـــــالح ،Reform  ـــــة ـــــرتبط عملی حیـــــث ت

ــــة  ــــى إنــــزال العقوبــــة. وفــــي هــــذه الحالــــة، تتخــــذ العقوب المنــــع أوًال بالســــلطة القدریــــة هللا عل
السلطویة عدة أشكال مختلفة. فمن جانب، تعد عملیة منع الخیر، وفـرض الحالـة السـیئة 
بوصــفها شــرًا هــي شــكل مـــن أشــكال العقوبــة. ممــا یفســر مـــا یــذكره ســوینبرن فــي الحالـــة 
التالیة:"عندما تغتصب ساعتي فإنه یكون لى الحق في استردادها أو فـي الحصـول علـى 

التي واجهتها مـن أجـل اسـتردادها، بجانـب التجربـة  الكثیر عند عودتها بسبب الصعوبات
  )١٠٧(الضارة التي مررت بها في فقدانها."

وبالتــالي، توضــح عملیــة المعانــاة الســیئة كیــف یشــارك اإلنســان فــي هــذه الســلطة   
فـي منعـه  Agentاإللهیة وبخاصة عندما یكون القیام باألمر إقـرارًا ضـمنیا بحـق العامـل 

  ة السیئة علیه.من نیل الخیر، وفرض الحال

ومــن ثــم، تعــد حــاالت: األلــم، والمعانــاة شــكال مــن أشــكال عملیــة المنــع اإللهــي   
اإللهـي فــي شـكل الحرمـان مــن بجانـب أشـكال سـلطویة أخــرى. فمـن جانـب، یتمثــل المنـع 

ً علـــى حـــق اهللا فــي القضـــاء علـــى حیـــاة اآلثمــین والـــتخلص مـــنهم فـــي الـــدنیا،  الحیــاة بنـــاء
خلص هـذه شـیئا سـیئا، ولكنهـا تكـو ن خیـرًا أیضـا عنـدما تكـون بالرغم من كون عملیة الـت

منعـــًا لإلنســـان مـــن القیـــام بحـــاالت الشـــر. "فـــاهللا" كمـــا یـــذكر ســـوینبرن "یســـتطیع عقوبـــة 
تمنعــــه مــــن الوقــــوع فــــي الخطــــأ مــــرة أخــــرى مــــن خــــالل عملیــــة  –اإلنســــان بأیــــة طریقــــة 

:"تعـــد الطریقـــة الوح یـــدة التـــي یســـتطیع اهللا فیهـــا المعانـــاة،"... ثـــم یســـتطرد الفیلســـوف قائًال
  

  
  



 ٤٢

الـــتخلص مـــن الحالـــة الســـیئة بوصـــفها حالـــة غیـــر كافیـــة إنمـــا هـــي عملیـــة الـــتخلص مـــن 
  )١٠٨( أنفسهم السیئة."

ترتبط عملیة المنع، ثانیا، بحقیقة الرغبـة اإلنسـانیة، فیقـول الفیلسـوف:" ال محالـة   
ت إلــى نــوعین، حیــث یقســم الفیلســوف هــذه الرغبــا )١٠٩( مــن المعانــاة مــع وجــود الرغبــات."

وهما: رغبة خیریة، ورغبة سیئة. أما الرغبة الخیریة فهـي رغبـة اإلنسـان فـي عمـل الخیـر 
بوصـفه كـال. وتضـم رغبــة الخیـر رغبتـین طبیعیتـین، وهمــا: الرغبـة فـي التفكیـر األفضــل، 

أمـا الرغبـة السـیئة فهـي الرغبـة  )١١٠( والرغبة فـي الحیـاة األبدیـة مـن خـالل الخیـر األعظـم.
جـــه نحــو اإلثـــم بوصـــفه ســیئا. وبالتـــالي، تجمــع الرغبـــات الذاتیـــة فــي داخلهـــا بـــین التــي تت

عالقتــین متناقضــتین، وهمــا: تكــون الرغبــات الذاتیــة، مــن جانــب، خیــرا عنــدما یســمح اهللا 
بهــا قبــل أن تتشــكل شخصــیات اآلثمــین. وتكــون هــذه الرغبــات ســیئة فــي حالــة اســتمراریة 

ر، مادامــت هــذه االســتمراریة مخیبــة لآلمــال. الرغبــة فــي عملیــة اإلشــباع، مــن جانــب آخــ
Frustrated Desives )١١١(  

ثم في حالة سـیئة لمـا لدیـه مـن رغبـات سـیئة سـواء أكانـت رغبـة وهكذا، یكون اآل  
مشــبعة أم ال. وفــي هــذه الحالــة، یســتطیع الموجــود الكامــل بســلطته اإللهیــة تغییــر هــؤالء 

ي العــدم إلــى الرغبــة فــي الخیــر أو فــي مــن حالــة الرغبــة المؤقتــة الســیئة أو مــن الرغبــة فــ
. إذن، تعبــر الرغبــة فــي األبدیــة عــن  الرغبــة فــي األبدیــة. وبالتــالي، یصــبح الموجــود خیــرًا
اســــتمراریة دور الرغبــــة فــــي تشــــكیل عملیــــة معالجــــة الســــلطة وامتــــدادها مــــن المنــــع إلــــى 

، ممـــا یفســـر مـــا یـــذهب ســـوینبرن إلیـــه .اإلعاقــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حالـــة اإلصـــالح
لكــي  natural incentivesبقولــه:"من الخیــر وجــود الرغبــات التــي تقــدم دوافــع طبیعیــة 

َ یقــوم اإلنســان بأفعــال الخیــر، كمــا أنهــا تقــدم  ◌ لعملــه األفعــال الســیئة عنــدما یجهــل  ردوعــًا
  )١١٢( القیام بها."

تحــددا العالقـة بــین الســلطة اإللهیــة  –وفـي هــذه الحالــة، یقـدم ســوینبرن طــریقتین   
دع اآلثمــین، وهمــا : رؤیــة مــا یحــدث لآلخــرین مــن عقوبــة فــي الحیــاة األرضــیة وعملیــة ر 

  
  
  
  
  
  



 ٤٣

إزاء قیـــامهم بأفعـــال آثمـــة، واإلعـــالن عـــن حقیقـــة العقـــاب فـــي اآلخـــرة. فمـــن جانـــب، یعـــد 
عـــن القیـــام بمثـــل هـــذه األفعـــال  ردعـــاً إدراك اآلثمـــین لحـــاالت المعانـــاة الخاصـــة بـــآخرین 

خیـرًا عنـدما تعـوق  –كمـا سـیذكر سـوینبرن  –ین السیئة. وبالتالي تكون عملیـة منـع اآلثمـ
 )١١٣(معاناة اإلنسان من األذى هؤالء الذین یسمح اهللا لهم بإدراك ما حـدث لـه مـن معانـاة.

مــن جانــب آخــر، یتحقــق الــردع األخــروي مــن خــالل شــكلین مــن العقــاب، وهمــا: العقــاب 
رك حیــث یشــت poena damni، والعقــاب األبــدي. poena sensusالحســي المؤقــت 

كالهما في كونهما حاالت سـیئة أیضـا، وفـي كونهمـا امتـدادین لحـاالت المعانـاة واإلثمیـة 
ومـــن ثـــم، یكـــون العقـــاب اإللهـــي األخـــروي رادعـــًا لآلثمـــین مـــن  )١١٤( فـــي الحیـــاة الواقعیـــة.

األمــر الــذي یوضــح كیــف  Beatific Visionخــالل حرمــانهم مــن الرؤیــة المالئكیــة. 
ً علیــه، یكــون اإلنســان المــذنب فــي تضــاعف عملیــة المعانــاة مــن العــ ذاب البــدني. وبنــاء

حالة سیئة. ممـا یعنـي تقریـر سـوینبرن لمـا تحملـه عملیـة الـردع مـن حقـائق، وهـي: یكـون 
الــردع حالــة ســـیئة بوصــفه عملیــة خاصـــة باســتمراریة العــذاب والمعانـــاة والتــي فــي ذاتهـــا 

، ویعــد الــردع أیضــا تقریــرًا لخیریــة اآلثمــین عنــدما اختــاروا بــإرادتهم الحــرة بــأن  تكــون خیــرًا
  )١١٥( یكونوا موجودات سیئة.

، تكون حالة اإلصالح حالة خاصة بإعادة بناء اإلنسـان. وبالتـالي، یكـون    وأخیرًا
اإلصـــالح خیـــرًا فـــي ذاتـــه. األمـــر الـــذي یفســـر أهمیـــة التوجـــه االجتمـــاعي الفلســـفي لـــدى 

ــــة اآل ــــة، یتحقــــق اإلصــــالح مــــن خــــالل توب ــــى ســــوینبرن. وفــــي هــــذه الحال ً عل ــــاء ثمــــین بن
یمــا یلــي: ضــرورة النــدم الفیلســوف شــروط عملیــة التوبــة، ف مشــروطیة التوبــة. حیــث یحــدد

Repentance وضـــــرورة االعتـــــذار ،Apology وضـــــرورة التعـــــویض ،Reparation ،
. وفي هـذه الحالـة، یكـون كـل مـن الضـرورتین: penanceوضرورة وجود العقوبة الذاتیة 
ین في كل الحـاالت السـیئة. األمـر الـذي یفسـر مـدى اتفـاق األولى والثانیة شرطین أساسی

الفیلسـوف مـع مـا یــذهب كولنجـوود إلیـه بأنــه:"یكون الشـر مقهـورًا لــیس عـن طریـق هــالك 
 )١١٦( اآلثمین الذین یؤكدون غلبة الشر لدیهم عن الخیر، ولكن عـن طریـق التوبـة والنـدم."

  
  
  
  
  



 ٤٤

ي اهللا بطریقــة مباشـــرة مـــن أمــا التعـــویض لــدى ســـوینبرن فإنــه ینـــتج مــن خطـــأ اإلنســان فـــ
خــالل إخفاقــه فــي تقــدیم االلتزامــات الضــروریة، وبطریقــة غیــر مباشــرة مــن خــال ل توقیــع 
ً علیـه،  ضرر على اآلخرین. حیـث یكـون أذى اآلخـر بمثابـة أذى للموجـود الكامـل. وبنـاء
یكون هذا الضرر إثمًا فعلیا بوصـفه خطـأ. وفـي هـذه الحالـة، قـد یكـون الخطـأ موضـوعیًا 

وقوعــه بــدون معرفــة أنــه یمثــل حالــة مــن المعانــاة، وهــو مــا یعرفــه ســوینبرن بالــذنب  عنــد
الموضـوعي. ویكـون الخطـأ أیضـا ذاتیـا فـي حالـة وعـي اإلنسـان بإثمیتـه سـواء أنـه یعـرف 

  )١١٧( حقیقة خطأه في حق الموجود الكامل أم ال.

 –هكـــذا، یوضـــح ســـوینبرن كیـــف یكـــون اإلنســـان فـــي حاجـــة إلـــى ســـلطة مقدمـــه   
ً علیـه، یكـون هللا الحـق فـي تعلیمـه ألنـه خـالق تخب ره بالحقائق الخیریة وتعلمه إیاها. وبناء

مجـاًال كلیـا بمـا لدیـه  –إذن  –اإلنسان وحافظه في الوجود من لحظة ألخرى. یكـون اهللا 
مـن حـق فـي إخضـاع اإلنسـان  – D. MC Naughtonكما سیذكر دافید ماكنجتون  –

یتضمنها المجال اإلنساني، بمعنى أن اهللا هـو الـذي یقـوم  إلى العدید من األشیاء التي ال
بالدور الكلي. األمر الذي یتعارض مع مفهـوم الرؤیـة االجتماعیـة الكالسـیكیة التـي تؤكـد 

فــي حــین، قــد یخطــأ دافیــد فــي ادعائــه الســابق وبخاصــة إذا  )١١٨( الحقــوق الفردیــة الذاتیــة.
.   فهم الدور اإللهي بوصفه وظیفیا ولیس جوهریًا

  .Love Tمعالجة الحب:  – ٢

یوضح سوینبرن كیف یحب اهللا اإلنسـان الـذي خلقـه علـى شـاكلته. فـاهللا شـخص   
وبالتـــالي، تكـــون الشـــرور الواقعـــة شـــرورًا  )١١٩( بمـــا لدیـــه مـــن اعتقـــادات ورغبـــات وقـــدرات.

أخالقیــة. ممـــا یترتــب علیـــه، تقریــر حقیقـــة وجـــود المســئولیة اإلنســـانیة بوجــه عـــام. حیـــث 
مسئولیة في االختیار الوجودي والتي یترتـب علیهـا إمكانیـة تحدیـد المصـیر. تتحدد هذه ال

وفــي هــذه الحالــة، تعبــر عملیــة االختیــار عــن حــب اهللا أو اإلعــراض عنــه. ممــا یوضــح 
ْ لدیهم القدرة على فهم مـا یحبـه. حیـث یحـب اهللا  ن َ محاولة اهللا نفسه كي یكون محبوبًا مم
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الشـر. وال یـزال اهللا یحـب مخلوقاتـه ألنـه خـالقهم، الخیـر ویكـره  –كما سیذكر سوینبرن  –
ــــــات  ــــــزال المخلوق ــــــالي، ال یمكــــــن أن یحــــــب اهللا  –وال ت ــــــر الممكــــــن. وبالت  –تعمــــــل الخی

یتطلـــب حـــب اهللا، إذن، مشـــاركة الرغبـــة فـــي  )١٢٠( موجوداتـــه عنـــدما تكـــون أفعـــالهم ســـیئة.
  .حبه عن طریق القیام باألفعال الخیریة اإلرادیة بوصفها استجابة هللا

وبالتـــالي، تؤكـــد معالجـــة الحـــب اإللهـــي فعالیـــة مقولـــة الكلیـــة المیتافیزیقیـــة التـــي   
تفســر عالقــة المشــاركة بــین اهللا والعــالم. ممـــا یعنــي رفــض ســوینبرن ألیــة حالــة انعزالیـــة 
انفصالیة، وتوضح أیضا إمكانیة تحقیق هذه الكلیة من خالل المشـاركة الفعلیـة المتبادلـة 

لمخلوقاتــــه الــــذین یحبونــــه. األمــــر الــــذي یفســــر حقیقــــة اتفــــاق التــــي تعلــــن عــــن حــــب اهللا 
، حیــث ١٩٩٧الفیلســوف مــع مــا یــذهب كولنجــوود إلیــه، فــي مؤلفه:"الــدین والفلســفة" عــام 

یقــول األخیر:"یكــون الخطــاب األقــرب إلــى أیــة حیــاة ســعیدة نخلــو مــن األلــم موجــودة فــي 
جـل االنسـجام والحـب األشخاص الذین تتجه اتجاهاتهم نحـو بعضـهم الـبعض مـن أ وحدة

  )١٢١( الكامل."

وهكذا، یشارك الحـب اإللهـي فـي عملیتـین، وهمـا: عملیـة الفعـل، وعملیـة البحـث   
. وفـي هـذه الحالـة، Lovedعن فعل األشـیاء عـن طریـق اهللا ومـن أجلـه بوصـفه محبوبـًا 

 worshipsیكــون اإلنســان قــد أنجــز حیاتــه. ممــا یفســر ضــرورة اتجاهــه نحــو العبــادات 
وبخاصـــة عنـــدما یتفـــق ســـوینبرن ومـــاكینجتون فـــي اعتبـــار  supererogatoryوالنوافـــل 

وفــــي هــــذه الحالــــة، یفــــرق  )١٢٢( النوافــــل التــــي تكمــــن وراء الواجــــب هــــي الجــــدیرة بالتقــــدیر.
سوینبرن بین األفعال اإللزامیة الضروریة بوصفها خیرًا كاألولى، واألفعـال غیـر اإللزامیـة 

حیـــث تـــرتبط هـــذه الضــرورة بحـــالتین، وهمـــا: الحالـــة  )١٢٣(الممكنــة بوصـــفها خیـــرًا كالثانیــة.
النقدیة، والحالة المنطقیة. تكمن األولى فـي التـزام اإلنسـان بضـرورة الوصـول إلـى معرفـة 
اهللا عــن طریــق االســتدالل مــن ظــواهر الواقــع التجریبــي. أمــا الحالــة المنطقیــة فهــي تشــیر 

لثابـــت، مـــن حیـــاة األلـــم إلـــى ضـــرورة اتجـــاه الجزئـــي نحـــو الكلـــي، اتجـــاه المتغیـــر نحـــو ا
والمعانــاة إلــى حیــاة النعــیم والخلــود. وبالتــالي، تمثــل الحالتــان معــًا تفســیرًا لحالــة األخــالق 
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التـــي تجمـــع فـــي بنیتهـــا األخالقیـــة بـــین المنطقیــــة  normative moralityالمعیاریـــة 
.   والنقدیة معًا

ا بعقالنیــة ومـن ثـم، تعبــر حالـة الحـب بوصــفها منقـذًا مـن الحــاالت السـیئة اعترافـ  
اهللا؛ وبخاصـة عنـدما یقـدم اهللا كـل إمكانیـة خاصـة بالحـب مـن أجـل ذاتـه واآلخـرین سـواء 

وبالتــالي، تكــون اإلمكانیــة الخاصــة  )١٢٤(عــن طریــق االلتــزام األخالقــي أو مــا یزیــد عنهــا.
بحـــب اهللا أساســـًا لإلمكانیـــة الخاصـــة بوقـــوع الشـــر األخالقـــي. حیـــث تكـــون الموجـــودات 

ن الخیر األعظم بدون احتمالیة وقـوع حـاالت الشـر. وفـي هـذه الحالـة، اإلنسانیة بعیدة ع
یتحـــدد خطـــأ اإلنســـان فـــي نفســـه، وفـــي اآلخـــرین، وفـــي حـــق اهللا، وهـــو مـــا یشـــكل معنـــى 

  .Sining )١٢٥( اإلثمیة.

  Determinism Tمعالجة الحتمیة: (النتیجة المزدوجة)  – ٣

ذي یجـده اإلنسـان علـى الـ kindیقول سـوینبرن:" یعـد وجـود الشـر خاصـًا بـالنوع   
مما یعني تقریر فعالیة الطبیعة عن طریق قوانینها. حیـث تتحـدد قیمـة هـذه  )١٢٦( األرض."

القــوانین فیمــا یترتــب علیهــا مــن نتــائج خیــرة أو شــریرة. وفــي هــذه الحالــة، یكــون اإلنســان 
قـــادرًا علـــى اكتشـــاف النتـــائج بمـــا لدیـــه مـــن خبـــرة. األمـــر الـــذي یقـــدم القـــوانین الطبیعیـــة 
ـــة  بوصـــفها قواعـــد لهدایـــة العقـــل، وهـــي القواعـــد التـــي تقبـــل االحتمالیـــة مـــن خـــالل معامل
اإلنســان معهــا بوصــفها أشخاصــًا مخلوقــة أیضــا. یعبــر ســوینبرن عــن االدعــاء الســابق، 
فیقول:"تكون قوانین الطبیعة مثل القواعـد التـي یشـكلها الوالـدان، والمـدارس، والحكومـات، 

نیـــــة تنــــــاول هـــــذه األفعــــــال بوصـــــفها محــــــًال للعقــــــاب أو وهـــــي القواعــــــد التـــــي تقــــــرر إمكا
وبالتــــالي قــــد یتفــــق ســــوینبرن مــــع أرمســــترونج فــــي تقریــــر واقعیــــة القــــوانین  )١٢٧(لثــــواب".ل

الطبیعیـــــة. وفـــــي نفـــــس الوقـــــت، یختلـــــف الفیلســـــوفان وبخاصـــــة عنـــــدما یعتقـــــد ســـــوینبرن 
كلیـــات بمصـــدریة اهللا فـــي اتســـاق الظـــواهر وانتظامهـــا عـــن طریـــق عالقـــات فعلیـــة بـــین ال

Universals فــي حــین، ترتــد هــذه االتســاقات إلــى الخصــائص الذاتیــة للقــوانین نفســها .
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ً علیـــه، تختلـــف میتافیزیقـــا ســـوینبرن عـــن میتافیزیقـــا أرمســـترونج  عنـــد أرمســـترونج. وبنـــاء
وبخاصة عندما یفتح األول باب االحتمالیة عند تقریر حقیقـة كـون اهللا مصـدرًا التسـاقات 

مكانیــة التنبــؤ. الظــواهر، فــي حــین تقــر  ٕ ر میتافیزیقــا أرمســترونج مبــادئ الثبــات والیقــین وا
وفــي نفــس الوقــت، یتفــق الفیلســوفان فــي تقریــر حقیقــة وجــود حــاالت الشــر. إذن، یكــون 

  )١٢٨( "إنني أعتقد أن النظریتین متطابقتین. أرمسترونج مخطئًا في قوله:

 دلیمــا وهكــذا، تعبــر حالــة الوجـــود فــي حــاالت الشـــر عــن تفســیر حالـــة ســجن  

Dilemma prison.  حیــث توضــح هــذه الحالــة كیفیــة اعتبــار قــوانین الطبیعــة بمثابــة
یتضـمن  –أوامر اهللا. مما یؤكد حق اهللا وحریته في عملیة وضع مخلوقاتـه فـي أي عـالم 

العدیــد مــن األشــیاء الســیئة لتحقیــق الخیــر العــام دون االعتمــاد علــى معرفــة قبلیــة یقینیــة؛ 
ة شروط فعلیة والتي یخضع العالم الواقعي لها. حیـث یعـد تقریـر أي دون خضوع اهللا ألی

الخیر العـام انعكاسـا لضـرورة االلتـزام األخالقـي بتحقیـق مبـدأ الخیریـة بـدون إیقـاع الشـر. 
وبالتـــالي یعبـــر الخیــــر العـــام لدیـــه عــــن حقیقـــة االنســـجامیة بــــین التزامـــات اهللا والتزامــــات 

  )١٢٩( مخلوقاته الفعلیة.

لخضـــــوع لحتمیـــــة الطبیعــــة خیـــــرًا وخالصــــًا بوصـــــفها امتثـــــاًال ومــــن ثـــــم، یكــــون ا  
عنــــد اهللا، وهــــي العقالنیــــة التــــي یحــــددها  moral plausibilityللعقالنیــــة األخالقیــــة 

سوینبرن، قائال:"تتضـح العقالنیـة فیمـا لـدى اهللا مـن التزامـات نحـو مخلوقاتـه. حیـث یؤكـد 
سـاق فـي حیـاة اإلنسـان بوصــفها اهللا فـي عملیـة الخلـق علـى وجـود حالـة مـن التـوازن واالت

ً علیــه، تصــبح حیــاة اإلنســان خیریــة وبخاصــة عنــدما تكــون حیــاة  )١٣٠( حالـة خیریــة." وبنــاء
  )١٣١( أفضل من أجل فضیلته. –كما سیذكر سوینبرن  –شخص فاضل 

  .Death Tمعالجة الموت:  – ٤

 یقــول ســوینبرن :"یعــد المــوت شــیئا ســیئا فقــط عنــدما یمتــد إلــى تثبــیط الرغبــة فــي  
الحیــاة، ویكــون ســیئا عنــدما ال ترغــب الموجــودات اإلنســانیة فــي الحیــاة أیضــا بــالرغم مــن 
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یوضــح هــذا القــول الوظیفــة المزدوجــة  )١٣٢( أنهــم یتمنــوا الحیــاة ولكــن فــي ظــروف معینــة."
للشـر، فمـن جانـب، یكـون المـوت حالـة شـر بوصـفها حالـة سـیئة وبخاصـة عنـدما تقضـي 

 )١٣٣(یئة أیضا عندما یكون الموت نهایـة فعلیـة للحیـاة.على أیة رغبة في الحیاة، وتكون س
، یســــمح المــــوت  ومــــن جانــــب آخــــر، تعــــد حالــــة المــــوت خیــــرًا لعــــدة أســــباب، ومنهــــا: أوًال
ً علیــــه، یمكــــن للموجــــودات  للموجــــودات بــــأن تحجــــم عــــن عمــــل األفعــــال الشــــریرة. وبنــــاء

موجـــودات علـــى اإلنســانیة أن تحـــب اهللا الـــذي یقـــدر علـــى فنائهـــا. ممــا یبـــرر قـــدرة هـــذه ال
  )١٣٤( الفعل.

وهكـــذا، یعـــد المـــوت تعبیـــرا عـــن اإلمكانیـــة الخاصـــة بالتضـــحیة الذاتیـــة الســـامیة   
supreme self – sacrifice وهــي تضــحیة الــذات اإلنســانیة. وبالتــالي، ال تتحقــق ،

هـــذه التضـــحیة فـــي الـــدنیا ولكـــن تكـــون بـــالموت. ممـــا یترتـــب علیـــه، تقریـــر حقیقـــة وجـــود 
  )١٣٥(نیا، بین األخالقیة الحقیقیة وعملیة التضحیة.عالقة ارتباطیة، ثا

یتضـمن الموجـودات التـي  –یكون العالم، ثالثا، في حالة الموت الطبیعـي عالمـا   
ً علیـه، تؤكـد محدودیـة حیـاة  تعمـل بقـدرة محـدودة، ولكنهـا ال تسـتطیع إیقـاف العـالم. وبنـاء

ت عقالنیـا بوصـفه خالصـًا العامل إمكانیة تحدید حاالت الشر. وبالتالي یكون قبول المـو 
مـــن حـــاالت األلـــم والمعانــــاة. ممـــا یؤكـــد رفـــض ســــوینبرن لالعتقـــاد الخـــاص باســــتمراریة 
ً علــى رفــض مبــدأ  المعانــاة الذاتیــة، ومــا یترتــب علیــه مــن رفــض أبدیــة الشــر الفعلــي بنــاء

  )١٣٦( خلق العالم عند األبیقوریین.

یتها. وفــي هــذه الحالــة، وفــي حالــة المــوت، رابعــا، تتحقــق إرادة االختیــار ومســئول  
یكــــون المــــوت خیــــرا عنــــدما تتوافــــق مســـــئولیة االختیــــار مــــع واقعیــــة المراحــــل التطوریـــــة 
ـــة هـــرم اإلرادة واختفـــاء  لإلنســـان. حیـــث یمنـــع المـــوت، هنـــا، وصـــول اإلنســـان إلـــى مرحل

  )١٣٧( المسئولیة.
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ــــد ســــوینبرن فــــي كونــــه تحدیــــد لفتــــرة    وأخیــــرًا، تكمــــن القیمــــة العظمــــى للمــــوت عن
اة فـــي هـــذه الحیـــاة القصــــیرة. حیـــث لـــم یضـــع اهللا حــــدًا لكـــم المعانـــاة التـــي یعــــاني المعانـــ

اإلنسـان منهــا بوصــفها خیــرًا مــن أجــل ذاتهـا. وبالتــالي، یكــون اإلنســان فــي حاجــة لتحدیــد 
  )١٣٨( حدة المعاناة ومدتها. مما یؤكد خیریة الموت الطبیعي.

  .Satisfaction Tمعالجة الكفایة:  – ٥

ایـــة عنـــد ســـوینبرن إلـــى أنســـلم واألكـــویني. حیـــث تعنـــي الكفایـــة ترتـــد نظریـــة الكف  
لــدیهم تقریـــر حقیقـــة المشـــاركة اإللهیـــة للعبـــاد بوصـــفها الخیـــر األعظـــم الـــذي یجـــب علـــى 
اإلنســـان إدراكـــه. وفـــي هـــذه الحالـــة، تنقســـم معالجـــة الكفایـــة إلـــى نـــوعین، وهمـــا: الـــوحي 

Revelation،فـــي قوله:"یعـــد الـــوحي  ، والتجســید. فمـــن جانـــب، یعـــرف ســوینبرن الـــوحي
تكـون مـن أجـل االتصـال مـن  –، وأیضا "رسـالة إلهیـة )١٣٩( رسالة لغویة إلهیة من كلمات"

  )١٤٠( خالل نص مكتوب."

وبالتـــالي، یكـــون الـــوحي اإللهـــي معجـــزة علـــى وجـــود اهللا. حیـــث یتضـــمن الـــوحي   
إدراكهـا،  اإللهي شرحًا تفصیلیا واضحًا للكثیر من األمـور الغیبیـة التـي ال یمكـن لإلنسـان

ویتضــــمن الــــوحي أیضــــا تفاصــــیل الخطــــة اإللهیــــة التــــي تــــنظم الحیــــاة وتحــــدد أشــــكالها 
المختلفة. مما یفسر إشـادة سـوینبرن بالـدین اإلسـالمي بجانـب المسـیحیة وبخاصـة عنـدما 
یــرفض اعتبــار أدیــان الشــرق: البوذیــة، والكونفوشوســیة، مــن األدیــان الســماویة، فــي حــین 

وفـي مقابـل هـذا  )١٤١(النیـة الذاتیـة فـي صـورة مـن الحكمـة الفلسـفیة.یعتبرها تعبیرا عـن العق
االدعــاء، یقــرر ســوینبرن اتفــاق المســیحیة واإلســالم فــي كونهمــا نمــوذجین مثــالیین لــدین 

قائم على الوحي. أما اختالفهما لدیه فهو یتحدد في قیام المسیحیة علـى كلمـات  -إلهي 
اهللا (القــرآن) الــذي أنزلــه علــى النبــي  یســوع وأفعالــه، فــي حــین یقــوم اإلســالم علــى وحــي

محمد ومنه إلى العالم. وفي هذه الحالة، یحدد سوینبرن أسـس إعجـاز القـرآن، فیمـا یلـي: 
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نجـــاح المعجـــزة، وســـمو محتـــوى القـــرآن بوصـــفه محتـــوى معرفـــي، ثـــم األســـلوب المحكــــم 
  )١٤٢( للقرآن.

یـة مـن خـالل الحقـائق األخرو  –كمـا سـیذكر سـوینبرن  –وبالتالي، یفهم اإلنسـان   
تكشـــف عـــن المعرفـــة الكلیـــة  –فهـــم كلمـــات الـــوحي ومفاهیمـــه فـــي حـــدود كلمـــات أخـــرى 

بالموضـــوعات الواقعیـــة والمتجـــاوزة. األمـــر الـــذي یفســـر حقیقـــة تعـــالیم الرســـول وبخاصـــة 
ً علیــه، یعتمــد قبــول الرســول  عنــدما تهــتم بمــا ینبغــي عملــه بوصــفه عمــًال أخالقیــا. وبنــاء

یعبـــر ســـوینبرن عـــن المعنـــى  )١٤٣( التـــي یخبـــر بهـــا اإلنســـان.علـــى مصـــداقیته األخالقیـــة 
الســابق، ویقــول:"یمكن لإلنســـان إدراك كیــف تكــون المفـــاهیم األخالقیــة األساســیة، مثـــل: 
خیـر، وحـق... إلـخ مفهومـة فقـط عنـدما یمكنـه فهـم األمثلـة الخاصـة بالخیریـة ومـا ینبغــي 

یـدرك اإلنسـان الفـارق وبالتـالي  Oughtness – to – be – doneأن یكـون واقعیـا. 
.   )١٤٤( بین حیاة كاملة وأخرى أقل كماًال

من ناحیة أخرى، یعـد التجسـید إحـدى صـور معالجـة الكفایـة لحـاالت الشـر عنـد   
ســـوینبرن. حیـــث تعتمــــد عملیـــة التجســـید لــــدى الفیلســـوف علـــى تقریــــر الصـــفات اإللهیــــة 

 )١٤٥( یســوع المســیح.الكاملــة ومــا یترتــب علیهــا مــن إمكانیــة تحقیــق أیــة معجــزة، مثــل بعــث 
وفــي هــذه الحالــة، تــرتبط أســباب التجســید بضــرورة المشــاركة فــي حــاالت المعانــاة، وهــي 
األسباب التي یحددها الفیلسوف في ثالثـة، وهـي: یعـد التجسـید حالـة مـن المصـالحة مـع 

، مـن خــالل تقــدیم التعــویض علـى مــا یرتكبــه اإلنســان مـن شــرور. وفــي هــذا  )١٤٦( اهللا، أوًال
رر ســوینبرن حقیقــة وجــود الشــر بوصــفه خطــأ فــي حیــاة الجــنس البشــري، وهــو المقــام، یقــ

األمــر الــذي یحتــاج إلــى تجســید الــرب لكــي یحیــا حیــاة كاملــة، وهــي الحیــاة التــي یقــدمها 
  )١٤٧( اإلنسان هللا بوصفها كفارة عن شروره.

 –یــرتبط الســبب الثــاني فــي عملیــة التجســید بحالــة المعانــاة الفعلیــة. فمــا دام اهللا     
سمح بمعاناة الموجودات، فقـد یسـمح بهـا مـن أجـل تحقیـق الخیـرات العظمـى فـي أشـكال ی
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مختلفة، مثل: حریة اإلرادة، والقدرة علـى االختیـار، والمسـئولیة، والمشـاركة مـع اهللا مثلمـا 
یشـــارك اآلبـــاء أوالدهـــم فـــي اختیـــار حیـــاتهم. وفـــي هـــذه الحالـــة، یتضـــح كیـــف یختـــار اهللا 

ــــم، یكــــون التجســــید بوصــــفه خیــــرا دون  ــــة الموجــــودات. ومــــن ث ارتباطــــه الضــــروري بإثمی
التجســید بوصــفه فكــرة میتافیزیقیــة متحققــة واقعیــا دلــیًال علــى حــب اهللا لمخلوقاتــه، وتبریــرا 

  )١٤٨(لرحمته بعباده في اآلخرة من خالل إمكانیة إیقاف استمرار الحالة العقابیة.

وع حــاالت الشــر ومــا وهكــذا، یؤكــد الســبب الثــاني علــى العالقــة بــین الســماح بوقــ  
تحققـه مـن حالـة ضـروریة منطقیـة للخیـر. ممـا یعنـي أن االختیـار بـین الخیـر والشـر إنمــا 
یتحقــق عــن طریــق عملیــة ســماح العامــل وموافقتــه علــى تحقیــق الشــر. وفــي هــذه الحالــة، 

جــوهرًا للشخصــیة اإلنســانیة. األمــر الــذي  تیــار خیــرًا عظیمــًا فــي ذاتــه بوصــفهیكــون االخ
المشـــاركة الوجدانیـــة بـــین الكلـــي والجزئـــي فـــي وحـــدة نســـقیة، هـــي العـــالم،  یفســـر عملیـــة

وبخاصـــــة عنـــــدما یعبـــــر ســـــوینبرن عـــــن هـــــذا المعنـــــى، ویقـــــول:"یمكنني رؤیـــــة المشـــــاركة 
مواجهـــة معاناتـــك حـــین  الوجدانیـــة مـــن أجـــل معاناتـــك، كمـــا یمكنـــك رؤیـــة التشـــجیع فـــي

  )١٤٩( إدراك هذه المشاركة."تالي ینبغي علیك أن تظهر معاناتك إذا أردت تعاني. وبال

ً علـى اعتبـاره    یعد التجسید، ثالثا، دلیًال على المعالجة اإللهیة لحاالت الشـر بنـاء
حیـــث یكـــون  )١٥٠( یؤكـــد علـــى وجـــود اهللا. –معرفـــة أو رســـالة تعلیمیـــة، أو درســـًا أخالقیـــا 

ه. التجسید مصـدرًا للمعرفـة اإللهیـة المتمثلـة فـي شـخص یسـوع المسـیح: فـي أقوالـه وأفعالـ
وبالتـــالي، یمكـــن للمســـیح إنقـــاذ الكثیـــر مـــن اآلثمـــین مـــن خـــالل تقدیمـــه للمعرفـــة الحقیقیـــة 
الخاصـة بطبیعــة االلتزامــات األخالقیــة وأهمیتهــا. ممــا یجعــل اهللا مــؤازرًا لإلنســان، ودافعــا 

"حقیقـة األلوهیـة  –كمـا یـذكر سـوینبرن  –له دائما إلى فعل الخیـر عنـدما "یعلـم اإلنسـان" 
  )١٥١( ".وأشیاء أخرى

   ً وهكــذا، یــرى ســوینبرن أنــه وفقــًا لخیریــة اهللا فربمــا یختــار أن یصــبح مجســدًا بنــاء
علـى الســببیة األولــى والثالثــة. وبالتــالي، ال یكــون هللا التزامــًا بالقیــام بفعــل التجســید. األمــر 
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الــذي یكشــف عــن حقیقــة اعتقــاد الفیلســوف بالســبب الثــاني وبخاصــة عنــدما تكــون عملیــة 
معطـــاة لإلنســـان، وبالتـــالي یكـــون لـــدى اهللا التزامـــًا بمشـــاركة هـــذه المعانـــاة  المعانـــاة أمـــراً 

  )١٥٢( اإلنسانیة.
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  -المبحث الثالث  -
  "فینومینولوجیا الخیر والشر"

 The phenomenology of Good and Evil  
  فینومینولوجیا العالم: –أوًال 
إمكانیـــة  یعتمـــد ســـوینبرن فـــي تناولـــه للمشـــكلة مـــن منظـــور فینومینولـــوجي علـــى  

وصف حاالت الخیـر والشـر بوصـفها حـاالت سـیئة، كمـا سـبق ذكـره، وهـي حـاالت قابلـة 
ً على ما لدیها من خصائص. وفي هـذه الحالـة، یتضـح كیـف ینظـر  لإلدراك الحسي بناء
ــــى حــــاالت الشــــر األخالقــــي، والشــــر الفیزیقــــي، والشــــر الطبیعــــي بوصــــفها  الفیلســــوف إل

یــؤدي إدراك هـذه الخصــائص إلــى اإلحســاس  مجموعـة مــن الخصــائص اإلدراكیـة. حیــث
  باأللم، والمعاناة، والعجز... إلخ.

وبالتــالي، یتخــذ العـــالم طابعــًا فینومینولوجیــًا بوصـــفه مجموعــة مــن الخصـــائص.   
ـــذه الحالـــــة، تكــــون الخصـــــائص اإلدراكیـــــة هـــــي فاعــــل الشـــــر ولـــــیس حامـــــل  وفــــي هــ

ن، ویقــدم االفتراضــیة الخصــائص (الجــوهر). األمــر الــذي یقــدم االحتمالیــة علــى الیقــی
  على القبلیة.

وهكـــذا، یقـــدم ســـوینبرن حـــاالت الخیـــر والشـــر بـــین قوســـین. فمـــن جانـــب، یحـــدد 
شـــعور القصـــدي نحـــو الواقـــع اإلنســـان الحـــاالت الســـیئة عنـــد تمثیلهـــا ذاتیـــا مـــن خـــالل ال

الخارجى. ومن جانب آخـر، یصـل اإلنسـان إلـى المعنـى الكلـي للحـاالت السـیئة بوصـفها 
خیــرًا كلیــًا مــن خــالل فعالیــة بنیتــه العقلیــة. وبالتــالي، تجمــع فینومینولوجیــا الخیــر والشــر 

التــي تبــدأ مــن اإلدراك  activity description  بــین فعــالیتین، وهمــا: فعالیــة الوصــف
لـى وفعالیــة  ٕ الحسـي لخصـائص الحـاالت السـیئة وصـوًال إلـى تكـوین المعنـى الكلـي لهـا، وا
التفســیر الخاصــة بالبحــث عــن األســباب المیتافیزیقیــة وراءهــا. األمــر الــذي یفســر تنــاول 
الباحـــــث فینومینولوجیـــــا الخیـــــر والشـــــر مـــــن خـــــالل محـــــورین جـــــوهریین، وهمـــــا: مفهـــــوم 



 ٥٤

 The metaphysics ofیـــة الشخصـــیة. الخاصـــیة وطبیعتهـــا، ومیتافیزیقـــا الهو 
Personal identity  

  مفهوم الخاصیة وطبیعتها: –ثانیا    
 The Conception of property and its nature  

الخاصــیة هــي الكیفیــة الكلیــة التــي یــدركها اإلنســان، بوجــه عــام. حیــث ال توجــد 
ـــة علـــى موضـــوع مـــا بوصـــفها تحققـــا فـــي  الخاصـــیة مســـتقلة بـــذاتها ولكنهـــا تكـــون محمول

ً علیــه، توجــد عالقــة ارتباطیــة بــین كــل موضــوع وخصائصــه الحملیــة. ال موضــوع. وبنــاء
، أو تكـــون عالقـــة عرضــــیة .monadic Rفمـــن جانـــب، قـــد تكـــون العالقــــة جوهریـــة 

Contingent R..  .ففي الجوهریـة، تكـون الخصـائص أساسـیة فـي تحدیـد عمـل الشـيء
ً علــى األمــر الــذي یؤكــد فعالیــة الخاصــیة الجوهریــة  فــي تشــكیل أنطولوجیــة الجــوهر بنــاء

ــــار "الخصــــائص الجوهریــــة هــــي الشــــكل الجــــوهري للجــــوهر." أمــــا فــــي العالقــــة  )١٥٣(اعتب
المكانیــة مــن خـالل العالقــة بــین  –العرضـیة، فتشــیر الخصـائص إلــى العالقــات الزمانیـة 

ـــة علـــى الجـــوهر  شـــیئین أو أكثـــر. وبالتـــالي، توجـــد الخصـــائص بوصـــفها كیفیـــات محمول
. ممـــا یعنـــي ســـواء  أكـــان جـــوهرا مادیـــا ذو أجـــزاء ممتـــدة مكانیـــا، أو جـــوهرًا مادیـــًا خالصـــًا

ا فردیــة  ً تقریــر حقیقــة وجــود الجــواهر بــالمعنى الوجــودي الــذي یشــیر إلــى اعتبارهــا أشــیاء
تقبل اإلدراك الحسـي عـن طریـق طبیعتهـا المادیـة أو عـن طریـق خصائصـها أو  –فعلیة 

. األمــر الــذي یفســر مــا ذهــب ســوینبرن إلیــه فــي قوله:"یوجــد اإلحمــرار فقــط  كالهمــا معــًا
  )١٥٤( عندما توجد األشیاء الحمراء."

وفـــي هـــذا المقـــام، یمیـــز ســـوینبرن بـــین الخصـــائص الفیزیقیـــة واألخـــرى الذهنیـــة. 
ــــــل، والخصــــــائص الهندســــــیة والكیمیائیــــــة،  ــــــل: الطــــــول، والثق ــــــى عامــــــة، مث تكــــــون األول

عرضــــیة الخصــــائص الفیزیقیــــة  تشــــترك فــــي –والخصــــائص العصــــبیة المخیــــة، وكلهــــا 
واألحـــداث. أمـــا الخصـــائص الذهنیـــة فهـــي الخصـــائص التـــي توجـــد فـــي شـــخص بعینـــه، 
بحیـــث یكـــون هـــذا الشـــخص قـــادرًا بمـــا لدیـــه مـــن أدوات علـــى اكتشـــاف عـــدم وجـــود هـــذه 
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الخصائص في شخص آخر. ومن الخصائص الذهنیة، ما یلـي: الوجـود فـي األلـم الـذي 
ً علیــه،  یفســر كیــف تكــون عملیــة معرفتــه خاصــة بوجــود شــخص معــین دون غیــره. وبنــاء

ممـا یعنـي  )١٥٥( تشترك األحـداث الذهنیـة عنـد سـوینبرن فـي عرضـیة الخصـائص الذهنیـة.
تقریــــر إمكانیــــة وجــــود خصــــائص فیزیقیــــة لــــدى بعــــض الخصــــائص الذهنیــــة. وفــــي هــــذه 

ــــــات  ــــــة مكون ــــــة، تكــــــون الخصــــــائص الفیزیقی ــــــة تشــــــكیل  componentsالحال فــــــي عملی
یوجــــد أیضــــا خصــــائص ذهنیــــة خالصــــة مثلمــــا توجــــد أحــــداث  Purposesاألغــــراض. 

خالصـــة، وهنـــا ال تكـــون الخاصـــیة الذهنیـــة أو الحـــدث ذو مكونـــات فیزیقیـــة. تنقســـم هـــذه 
، والفكــــرة sensationاألحــــداث الخالصــــة أیضــــا إلــــى خمســــة أنــــواع، وهــــي: الحساســــیة 

idea والغــرض ،purpose والرغبـــة ،Desire  واالعتقـــادBeliefتشـــیر األولـــى  . حیـــث
إلى اإلدراكات الحسیة المكتسبة عن طریق اإلحساسات الخارجیة والداخلیة التـي تتشـكل 
فــي الخیــال والــذاكرة. فــي حــین، تشــكل الثانیــة هــذه األفكــار الجزئیــة التــي یعبــر اإلنســان 
عنهــا فــي قضــیة ذهنیــة. وتعــد المحــاوالت الخاصــة باإلنســان هــي الثالثــة عنــدما یســـعى 

. وتمثـل الرابعـة میـول اإلنسـان نحـو القیـام بفعـل مـا. وتعبـر االعتقـادات لتحقیق حـدث مـا
عــن رؤیــة الشــخص عــن العــالم. وبالتــالي تكــون الرغبــات واالعتقــادات اســتمرارًا للحــاالت 
الذهنیة نظرًا لوعي الشخص بها كأساس في عملیة اختیـاره الـال إرادي. فـي حـین، تكـون 

  .Conscious episodes )١٥٦(وعي.الثالثة الباقون أعراضا حاضرة أمام ال

ومــن ثــم، ال تكــون الخصــائص الذهنیــة الخالصــة عرضــیة ألي موضــوع مــادي 
تفــتح المجــال إلمكانیــة تقریــر معرفــة  –واقعــي ألن عرضــیة الخاصــیة المادیــة الخالصــة 

. حیـــث ال تكـــون معرفـــة مــــا یحـــدث للموضـــوعات المادیــــة  ســـبب األلـــم اإلنســـاني مقــــدمًا
موضـــــوعیة الجــــوهر الشخصـــــي األول، بینمـــــا تكـــــون المعرفـــــة الخالصــــة كافیـــــة لتفســـــیر 

الخاصة بما یحدث للنفس كافیة لتفسیر حالة األلم والمعاناة لشـخص، ولكنهـا تظـل غیـر 
ً علـى جوهریـة  كافیة فقـط لـو كانـت الخاصـیة الذهنیـة الخالصـة عرضـیة فـي الـنفس، بنـاء

. فــــــي حــــــ ین، تمیــــــز الخصــــــائص الذهنیــــــة الخالصــــــة للــــــنفس بوصــــــفها جــــــوهرًا خالصــــــًا
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. األمـــــر الـــــذي یوضـــــح فعالیـــــة  )١٥٧(الخصـــــائص المركبـــــة كـــــًال مـــــن الـــــنفس والبـــــدن معـــــًا
، وفــــي تحدیــــد مفهــــوم اإلنســــان  الخصــــائص فــــي تحقیــــق أنطولوجیــــة الــــنفس والبــــدن معــــًا

  وتفسیر هویته التطوریة تفسیرا میتافیزیقیا من خالل حاالت الخیر والشر.

  میتافیزیقا الهویة الشخصیة : –ثالثًا 
  Identity natureطبیعة الهویة:  – ١

تبـــدو الهویـــة مقولـــة أنطولوجیـــة مختلفـــة عـــن الماهیـــة. حیـــث تعبـــر الماهیـــة عـــن 
الصــفة الكلیــة التــي تنطبــق علــى أفــراد النــوع، بشــكل كلــي. فــي حــین، تعبــر الهویــة عــن 
جملـــة الخصــــائص التــــي تمیـــز موجــــود فــــردي متعـــین عــــن آخــــر ذو هویـــة خاصــــة بــــه. 

مــــرء إدراك حقیقــــة الهویــــة قبلیــــا، ولكنــــه یــــدركها مــــن خــــالل بعدیــــة وبالتـــالي، ال یمكــــن لل
الخبرة. وفي هذه الحالة، ال ینكر اإلنسـان منطقیـة الهویـة وبخاصـة فـي ارتباطهـا بقـوانین 
الفكر. فمن جانب، یوضح قـانون الهویـة كیفیـة اسـتمرار الهویـة الشخصـیة بوصـفها ذات 

، علــى فردیــة الهویــة الشخصــیة الشــخص. ویؤكــد قــانون عــدم التنــاقض، مــن جانــب آخــر
بوصـفها بنیـة خاصـة مـن الخصـائص الجوهریــة لشـخص. أمـا الهویـة فـي القـانون الثالــث 
فإنها تعبـر عـن الضـرورة المنطقیـة الخاصـة بأنطولوجیتهـا، وبخاصـة عنـدما تواجـه هویـة 
ــــه، ال یكــــون  ً علی ــــاء فإنهــــا تكــــون موجــــودة ولیســــت غیــــر موجــــودة فــــي ذات الوقــــت. وبن

نفــس حالــة األلــم والمعانــاة التــي یمــر شــخص آخــر بهــا. األمــر الــذي یثبــت اإلنســان فــي 
  دور الهویة في تحقیق مفهوم اإلنسان وطبیعته.

  Human structureبنیة اإلنسان :  – ٢

یتجـاوز سـوینبرن النظـرة الجوهریـة فـي تحدیــد مفهـوم اإلنسـان. وفـي هـذه الحالــة، 
ولــیس جــوهرًا  phase – sortalیــا یتنـاول ســوینبرن كلمــة "إنســان": بوصــفها شــكال نوع

وبالتــالي، یــرفض الفیلســوف اســتخدام كــل بســیط؛  substance – sortal )١٥٨( نوعیــا.
ـــــین كفایـــــة بعـــــض الحـــــاالت  –االســـــتخدام الجـــــوهري للكلمـــــة بوصـــــفها معنـــــى  یجمـــــع ب
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وضـــروریتها. ممـــا یعـــزو إلیـــه، تجـــاوز ســـوینبرن للحـــاالت الجوهریـــة، وحـــاالت التعریـــف، 
خیة الخاصة بتحدید مفهوم اإلنسان من منظور أحادي. فـي حـین، یعتقـد والحاالت التاری

  )١٥٩( الفیلسوف بامتداد اإلنسان كي یكون واقعًا في العدید من الحاالت المتداخلة.

وهكـــذا، یتوافــــق مفهـــوم اإلنســــان عنـــد ســــوینبرن مـــع ادعاءاتــــه الخاصـــة بإثبــــات 
غیـر النفـوس فـي داخـل النـوع جوهریة النفس في مقابل عرضیة البـدن، وبقبـول احتمالیـة ت

نفســه. ممـــا یفســر مـــا یــذهب ســـوینبرن إلیــه، بأنـــه:"تكون النفــوس هـــي الجانــب الجـــوهري 
األمر الذي یوضح جوهریة الـنفس بمـا لـدیها مـن  )١٦٠( وراء استمراریة األفراد في الوجود."

ــــة ذات قــــدرات علــــ ى الشــــعور والتفكیــــر والفعــــل فعالیــــات مختلفــــة، هــــي خصــــائص ذهنی
  .Intentional action القصدي

ــــنفس بقــــدرتها علــــى تشــــكیل  وبالتــــالي، عنــــدما یقــــرر ســــوینبرن ضــــرورة وجــــود ال
الطبیعــة اإلنســانیة، فإنهــا تــرتبط بالبــدن مــن أجــل تقریــر أنطولوجیتهــا المتعینــة. حیــث یــتم 
تحقیق هذه األنطولوجیة من خالل عملیة اكتساب االعتقـادات عـن العـالم، وهـي العملیـة 

بهـــا عـــن طریــــق البـــدن. وفــــي نفـــس الوقـــت، تتحقــــق عملیـــة الشــــعور التـــي تقـــوم الــــنفس 
  باألشیاء، والرغبة في الفعل من خالل البدن.

إذن، ال یخضـع وجـود الـنفس وارتباطهـا بالبــدن عنـد سـوینبرن للعملیـات الفیزیقیــة 
إلـى المـخ  to be givenتكـون معطـاة  –المحـددة بـالقوانین الطبیعیـة ألن بعـض القـوى 

رتبط بــه مــن نفــس. حیــث لــم یســتطع اإلنســان تفســیر هــذه القــوى تفســیرًا اإلنســاني ومــا یــ
. ممـــا یجعـــل الموجـــود الكامـــل هـــو طـــوق النجـــاة لإلنســـان مـــن أجـــل تفســـیر قـــوى  علمیـــًا
ً علیــه،  الــنفس، ولكنــه یفســرها بنــوع مــن االحتمالیــة بجانــب توقــع الظــواهر المســببة. وبنــاء

ذي تســري خیریتــه فــي وجــود االرتباطــات تكــون الظــواهر الســببیة دلــیًال علــى وجــود اهللا الــ
السببیة بین أحداث الذهن وأحداث المخ، وبخاصة عندما "تحتـاج الهویـة الشخصـیة إلـى 
تفســـیر میتـــافیزیقي، وهـــو التفســـیر النهـــائي الـــذي یقـــرر حقیقـــة وجـــود شـــيء مـــا نهــــائي. 
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لحالـة، وفـي هـذه ا )١٦١( وبالتـالي تهـتم المیتافیزیقـا بالكشـف عـن حقیقـة وجـود هـذا الشـيء."
یقــدم الفعـــل اإللهـــي تفســـیرًا حقیقیـــا لوقـــوع األحـــداث المختلفـــة، ولوجـــود الـــنفس فـــي ضـــوء 
ارتباطها بالبدن. مما یترتب علیـه، تجـاوز سـوینبرن ألیـة محاولـة خاصـة بإمكانیـة دخـول 

تهــتم بقــوانین المـــادة  –الدارونیــة التطوریــة داخــل نطــاق الهویــة الشخصـــیة ألنهــا نظریــة 
ــــة  وحتمیتهــــا فقــــط دون ــــنفس، وهــــي لتقــــدیم تفســــیرات عقلی ــــوعي واســــتمراریة ال حــــاالت ال

  )١٦٢( الحاالت التي تعلو عن المستوى العلمي وتفسیراته.

  Time Reality :واقعیة الزمن – ٣

ً علیـــه،  یقـــرر ســـوینبرن أزلیـــة الـــزمن بوصـــفه تیـــارًا متصـــًال مـــن األحـــداث. وبنـــاء
عتمــد علــى مــا لدیــه مــن حـــاالت یقــرر الفیلســوف أیضــا مســاواة الفواصــل الزمنیــة التــي ت

مـن  W. Craig. األمـر الـذي یفسـر نقـد الفیلسـوف لموقـف ولـیم كـراج )١٦٣( شـكلیة فعلیـة
أزلیـة الــزمن، وبخاصــة عنـدما یؤكــد األخیــر علـى حقیقــة وجــود زمـان میتــافیزیقي حقیقــي. 
حیــث یتــأثر كــراج بالنزعــة الیقینیــة المطلقــة عنــد نیــوتن. فــي حــین، یؤكــد ســوینبرن علــى 

قات االرتباطیة بین اللحظات الزمنیة وتغیرهـا وفقـًا لتغیـر المكـان واألشـخاص. وفـى العال
هذه الحالة، یتـأثر سـوینبرن بنسـبیة آینشـتین. وبالتـالي، یتحـدد االخـتالف بـین الفیلسـوفین 

. یتمیــز موقــف ســوینبرن، فــي هــذا )١٦٤(فیمــا بــین المطلــق والنســبي، وبــین األزلیــة والخلــق
الفالســفة عنـدما یقـرر خلـق العـالم وأزلیــة الزمـان، ممـا یعـزو إلیــه المقـام، عـن الكثیـر مـن 

  تسمیة زمان ما قبل الخلق بالزمان االفتراضي.

تصـــور  ریتشـــموندوفـــي هـــذه الحالـــة، یـــرفض كـــل مـــن: شـــارلز تـــالیفورد وباتریـــك 
الزمان عند سوینبرن. حیث یدعي الفیلسوفان تأثر األخیر باالدعاء الهیـومي الـذي یقـرر 

فـــي حـــین، یعتقـــد  )١٦٥( أنـــه:"یمكن ألي شـــيء إنتـــاج أي شـــيء." –ذكرهمـــا علـــى حـــد  –
. األمــــر الــــذي یفســــر حالـــــة  ســــوینبرن بزمانیــــة الموجــــود الكامــــل بوصــــفه موجـــــودًا أزلیــــًا
التنـــاقض بـــین عـــدم إمكانیـــة تحدیـــد اهللا زمانیـــا، فـــي حـــین یعتمـــد الزمـــان علـــى العملیـــات 
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الفیلســـوفان تـــالیفورد وریتشـــموند فـــي وبالتـــالي، یخطـــئ  )١٦٦( المنتظمـــة التـــي تقبـــل القیـــاس.
النظــر إلــى ســوینبرن بعیــون هیومیــة، وبخاصــة عنــدما تختلــف ســببیة هیــوم عــن اآلخــر. 
حیث یقرر سوینبرن السـببیة القصـدیة، بینمـا یقـرر هیـوم السـببیة التجریبیـة، سـببیة العـادة 

ً علیه، تتوافق أزلیة الزمان مع سببیة األول، وال تتوافق   مع سببیة هیوم. والتكرار. وبناء

وهكـــذا، یتنـــاول ســـوینبرن الزمـــان كمقولـــة أنطولوجیـــة میتافیزیقیـــة بوصـــفه سلســـلة 
مــن األحــداث االســتمراریة التــي تمتــد مــن الماضــي إلــى الحاضــر نحــو المســتقبل. تمثــل 
هـــذه االســـتمراریة مفهـــوم الضـــرورة الزمانیـــة عنـــد ســـوینبرن، وهـــي الضـــرورة التـــي تتعلـــق 

ً الموضـــــوعات، بباألشـــــیاء و  كانــــــت  –وبـــــالنفوس اإلنســــــانیة، وبـــــالنجوم بوصـــــفها أشـــــیاء
موجودة بالضرورة، كما تكون موجودة اآلن، وسـوف تسـتمر فـي الوجـود بفضـل مـا لـدیها 

ً علیه، یتوافـق هـذا األمـر معـه االدعـاء  )١٦٧( تعد خصائص جوهریة لها. -من قوى  وبناء
دًا فــي آن الماضـي، ویوجــد الخـاص بأزلیـة اهللا وأبدیتــه بوصـفه موجــودًا كـامًال كــان موجـو 

اآلن، وســوف یوجــد فــي آن المســتقبل. وفــي هــذه الحالــة، تكــون اســتمراریة الزمــان أساســًا 
میتافیزیقــا الســـتمراریة الهویـــة الشخصـــیة وتطورهـــا بمـــا یتضـــمنه مـــن احتمالیـــة اســـتمراریة 

  حاالت الخیر والشر أیضا وهي استمراریة محدودة بمحدودیة بقاء الهویة الشخصیة.

  : دل الهویةج – ٤

یقـــول ســـوینبرن: "تنقســـم نظریـــات الهویـــة إلـــى نـــوعین، وهمـــا: نظریـــات تجریبیـــة، 
ونظریــــة ثنائیـــــة. تفهــــم النظریـــــات التجریبیــــة هـــــذه الهویــــة مـــــن خــــالل الحـــــاالت الكافیـــــة 

، وذلـك فـي T1فـي  p1بوصـفه هـو نفـس الشـخص  T2في وقـت  p2والضروریة لشخص 
  )١٦٨( ة."حدود تجریبیة خاصة بالمالحظة والتجرب

فمــن جانــب، یفهــم اإلنســان الهویــة الشخصــیة بوصــفها هویــة بدنیــة فــي النظریــة 
 p1الطبیعیـــة. حیـــث تشـــكل الهویـــة البدنیـــة جـــوهر الهویـــة الشخصـــیة لشـــخص بوصــــفه 

 )١٦٩(وفقــًا لمبــدأ اســـتمراریة وجــود المــادة فــي العـــالم. p1نفـــس بــدن  p2عنــدما یكــون بدنــه 
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ظورهــا الطبیعــي إلــى أرســطو، وبخاصــة عنــدما وبالتــالي، ترتــد الهویــة الشخصــیة مــن من
 یقرر األخیر فعالیة المـادة فـي كونهـا مصـدرًا للوحـدة الطبیعیـة. ممـا یفسـر تنـاول أرسـطو

  )١٧٠( ذات خصائص كلیة. للموجودات الجزئیة بوصفها جواهر

مـن جانـب آخـر، یـرفض سـوینبرن نظریـة المـخ فـي الهویـة الشخصـیة عنـد دافیــد 
حیــث یــرفض ویجینــز فــي نظریتــه، وفقــًا لمــا یــذكره  D. Wiggins) -١٩٣٣ویجینــز (

، اعتبــار البــدن ووحدتــه ١٨٩٠الزمــاني" عــام  –فــي مؤلفــه: "الهویــة والتواصــل المكــاني 
العضــویة أساســًا للهویــة. وفــي نفــس الوقــت، یؤكــد ویجینــز علــى اعتبــار المــخ هــو الجــزء 

ً علیـه، تســتم ر األشـخاص عنــدما الجـوهري لفســیولوجیا البـدن، وســلوك األشـخاص. وبنــاء
  )١٧١( یكون كل منهم ذات نفس المخ.

الشخصــیة لــدى لــوك، فهــي نظریــة تقلیدیــة فــي تفســیر  –و  –أمــا نظریــة الــذاكرة 
الهویة الشخصـیة. حیـث تقـرر هـذه النظریـة أن ذاكـرة الشـخص وشخصـیته إنمـا یشـكالن 

ـــیة. وفـــــي هـــــذه الحالـــــة، تـــــرتبط الـــــذاكرة بالتجربـــــة وبـــــالخبرة الشخصـــــی ة. هویتـــــه الشخصــ
بــین النظریــة البدنیــة والنظریــة  –كمــا یعتقــد ســوینبرن  – -وبالتــالي، تجمــع نظریــة لــوك 
ً علیـــه، یكـــون  عنـــدما یقـــوم بـــنفس فعـــل  T1ي فـــ p1هـــو نفـــس  T2فـــي  p2المخیــة. وبنـــاء

  )١٧٢( .T1في  P1وخبرة 

في هذا المقام، ینظر سوینبرن إلـى نظریـة الهویـة الشخصـیة عنـد هیـوم بوصـفها 
أكثر تطورًا لنظریة لوك. حیث یقرر هیوم أن الشخص هو حالـة ذهنیـة مـع  امتدادًا فعلیاً 

البدن. وفي هذه الحالة، تكون الحالـة الذهنیـة عبـارة عـن اجتمـاع مـن مختلـف اإلدراكـات 
ً علیـه،ال یقبـل  )١٧٣(الحسیة، مثل اجتماع: األفكار، والمدركات الحسـیة، والتمثـیالت. وبنـاء

ضــوع عملیــة تتــابع األحــداث لقــوانین الطبیعــة. ممــا ســوینبرن نظریــة هیــوم ألنهــا تقــرر خ
  )١٧٤(قد ال تتوافق مع استمراریة الهویة الشخصیة. –یسمح بإنتاج وقائع مختلفة 
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ومن ثم، یعتقـد سـوینبرن بعـدم كفایـة نظریـات الهویـة الشخصـیة مـن أجـل تفسـیر 
الهویـــة  اســتمراریة الهویــة وتفردهــا. األمــر الــذي یفســـر تــأثره فــي رؤیتــه البســیطة بنظریــة

. حیـــث تعـــد نظریـــة بارفیـــت امتـــدادًا Derek Parfit) -١٩٤٢عنـــد دیریـــك بارفیـــت (
لثنائیـــة دیكـــارت التـــي تقـــرر حقیقـــة تكـــوین الشـــخص مـــن جـــزئین، وهمـــا: الـــنفس والبـــدن. 

ً علیــه، یكــون الشــخص  فــي  p1بأیــة درجــة هــو نفــس الشــخص بوصــفه  T2فــي  p2وبنــاء
T1لهویـة فـي رؤیتـه البسـیطة بوصـفها هویـة ، والعكس صـحیح. ممـا یعنـي قبـول مفهـوم ا

ـــذاكرة علمـــا بعـــدم  . األمـــر الـــذي ال یعـــد رفضـــا الســـتمراریة المـــخ وال مكانیـــة زمانیـــة معـــًا
  )١٧٥(تناولهما كدلیلین على هذه االستمراریة.

وهكذا، یؤكد سوینبرن على استمراریة النفس في الوجود عندما یمـارس الشـخص 
الل هـــذه الخبـــرات، وتشـــكیل أفعالـــه وتطبیقهـــا قدراتـــه مـــن أجـــل الخبـــرات، والفعـــل مـــن خـــ

ً علیـه، یوجـد شــخص  عملیـًا علـى أسـاس وقـوف العملیـات الطبیعیــة وقوانینهـا معـه. وبنـاء
ً علــى مجموعــة مــن األســس العقلیــة، ومنهــا: توجــد منطقیــة لعودتــه إلــى  ونفســه یقینــًا بنــاء

بالبـدن. وبالتـالي، الحیاة مرة أخـرى، أوال. حیـث تقضـي الضـرورة المنطقیـة ارتبـاط الـنفس 
تكــون مرتبطــة بالبــدن عنــدما تكــون ذات  –یمكــن أن توجــد ضــرورة طبیعیــة بــأن الــنفس 

فمـن منظـور عقلـي، عنـدما ال تسـتطیع  خصائص جوهریة. فتسـتمر النفـوس فـي الوجـود.
العملیات الطبیعیة أن تعود إلى قدراتها مـرة أخـرى، فـإن الشـخص ونفسـه یعوقـان الوجـود 

اإلعاقــة عــودة الــنفس للوجــود مــرة أخــرى. وبالتــالي، تبقــى اإلمكانیــة بــدون أن تمنــع هــذه 
المنطقیـــة الخاصـــة بعـــودة شـــخص إلـــى الوجـــود مـــرة أخـــرى عـــن طریـــق الموجـــود الكامـــل 

وفـي هـذه الحالـة، یتفـق سـوینبرن مـع بیتـر آنجـر  )١٧٦(الذي یسـبب الوجـود األصـلي، ثانیـا.
Peter Unger إلـــى إقـــرار ١٩٩٢لقیمـــة" الـــذي یـــذهب فـــي مؤلفه:"الذاتیـــة والـــوعي وا ،

اســـتمراریة الهویـــة الشخصـــیة بوصـــفها بـــدن ونفــــس. حیـــث یتفـــق الفیلســـوفان أیضـــا فــــي 
االدعــــاء بعــــدم وجــــود حقــــائق ضــــروریة خاصــــة بــــالنوع الواقــــع بــــین الحقــــائق التصــــوریة 
وضـــروریات القـــانون الطبیعـــي. وبالتـــالي، عنـــدما ال یكـــون ارتبـــاط نفـــس الشـــخص ببدنـــه 
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، ف من األفضل أن یكون خاصـًا بالقـانون الطبیعـي، كمـا أن هـذه الحقـائق ارتباطًا تصوریًا
وفـــي هــــذا المقـــام، یتفــــق  إنمـــا هـــي عــــال قـــات ارتباطیـــة بــــین األشـــیاء المختلفــــة منطقیـــا.

 الفیلسوفان أیضا فـي قبـول امتـداد االهتمـام العقلـي مـع أیـة حالـة خاصـة ببقـاء الشـخص.

حــاالت تجنــب األلــم عنــد إنجــر  وفــي نفــس الوقــت، یختلــف الفیلســوفان فــي غمــوض )١٧٧(
فـــي عملیـــة توضـــیح اعتقـــادات الهویـــة الشخصـــیة، كمـــا أنـــه یتنـــاول الهویـــة مـــن منظـــور 

ال یعتقــد بوجــود القواعــد  –الثنائیــة الفلســفیة. وفــي هــذه الحالــة، یــرى ســوینبرن أن الثنــائي 
  )١٧٨( المنطقیة التي ترتبط بمثلیة الشخص مع امتداد االستمراریة الفیزیقیة.

ا، تعبــر الهویـة الشخصــیة عنـد ســوینبرن عـن أحــد األبعـاد المیتافیزیقیــة فــي وهكـذ  
تنـاول الخیـر والشــر. حیـث تتضــمن نظریـة الهویــة تصـوریة الخاصــیة ومـا یــرتبط بهـا مــن 

ـــة  تمثـــل ظـــواهر –إمكانیـــة تغیـــر حـــاالت الشـــر بوصـــفها حـــاالت ســـیئة  كیفیـــة. أمـــا مقول
مراریتها ألن األزلیــة واالســتمراریة هــي الزمــان فإنهــا تثبــت تحدیــد حــاالت الشــر وعــدم اســت

خصـــائص للموجـــود الكامـــل بوصـــفه خیـــرًا كلیـــا. أمـــا حـــاالت الشـــر فهـــي مرتبطـــة ببدایـــة 
العـالم الموضـوعي. وفــي نفـس الوقــت، تفسـر االســتمراریة التطوریـة مــن منظـور ســوینبرن 

فــي  فـي الهویـة الشخصـیة احتمالیـة بقـاء اإلنسـان فــي العـالم بوصـفه شخصـا، وهـو البقـاء
ً علیــه، یرتــد  ا للــنفس، وتحقیقـًا لمبــدأ التعـویض اإللهــي. وبنـاء ً عـالم مــا بعـد المــوت اسـتمرار
. ممـــا  ســوینبرن بحـــاالت الخیــر والشـــر إلــى البنیـــة العقلیــة للشـــخص وتكوینــه البـــدني معــًا

  یفسر أهمیة الحالة المعرفیة في معالجة هذه الحاالت السیئة.
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  -المبحث الرابع  -
  "السببیةنقد العقالنیة "

  :مفهوم العقالنیة وطبیعتها –أوًال 
 The conception of Rationality and its nature  

یفهـــم ســـوینبرن العقالنیـــة بوصـــفها عقالنیـــة نقدیـــة. فالعقالنیـــة هـــي مجموعـــة مـــن 
  المبادئ الشارطة الالزمة لتحقیق المعرفة، وهي: 

  :مبدأ أنطولوجیا األسباب القبلیة –١
 of a priori causes The principle 

، Beliefsفــــي االعتقــــادات  القبلیـــة فـــي هــــذه الحالـــة، یحــــدد ســـوینبرن األســــباب
، ومــا یكمــن وراءهمــا مــن رغبــات وأفكــار عقلیــة بوصــفها أحــداثا purposesواألغــراض 

حیـــث تمثــــل هــــذه العناصـــر بنیــــة العقــــل  pure mental events .ذهنیـــة خالصــــة
االعتقادات قبلیـة. ممـا یعـد ن الحیوانات العلیا. فاإلنساني. مما یفسر اختالف اإلنسان ع

بضــرورة وجــود معرفــة أولیــة باألســباب العقلیــة حتــى  یمكــن لإلنســان إدراك كیفیــة  إقــراراً 
ــــة  ــــالي، ال یمكــــن إدراك عمــــل األشــــیاء فــــي حالــــة عــــدم وجــــود حال عمــــل األشــــیاء. وبالت

مــع بقائهــا تصــورات وتعــد االعتقــادات أیضــا مختلفــة االتجــاه عنــد ســوینبرن  )١٧٩(معرفیــة.
ممـــا یعـــزو إلیـــه، حقیقـــة وجـــود   Abstract rational conceptsعقلیـــة مجـــردة. 

ــــة، واعتقــــــادات میتافیزیقیـــــة، واعتقـــــادات أخالقیــــــة ... إلـــــخ. وفـــــي كــــــل  اعتقـــــادات علمیـ
الحاالت، ترتبط االعتقادات بعضها ببعض. وفي كـل الحـاالت أیضـا، تكـون االعتقـادات 

ً علیــه، یقــول ســوینبرن: "تكــون اعتقاداتنــا المناســبة شــیئا الحقیقیــة اعتقــادات خیــرة،  وبنــاء
عنــدما تكــون األشــیاء  وتكــون حقیقیــة  …)١٨٠( خیـرًا فقــط عنــدما تكــون اعتقــادات حقیقیــة

فـي حـین، تكــون األغـراض اعتقـادات خالصــة أكثـر ارتباطــًا  )١٨١( كمـا یعتقـدها اإلنســان."
یعتقــد بأنــه األفضــل، وال یعمــل مــا بـاإلرادة اإلنســانیة، مــا دام الشــخص هــو مــن یعمــل مــا 
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. فالفعــــل الحــــق هــــو فعــــل مبــــرر أساســــي فــــي العملیــــة  )١٨٢(یعتقــــد أنــــه یكــــون فعــــال ســــیئًا
خیـــرًا أو ســـیئًا بموضـــوعیة وفقـــًا لطبیعتـــه أو لنتیجتـــه. المعرفیـــة. وبالتـــالي، یكـــون الفعـــل 

ا مــن االعتقـــاد. ویكــون الفعــل خیــرًا أو ســیئًا ذاتیــا عنـــدما  ً ً علیــه، یكــون الفعــل جــزء وبنــاء
یعتقــد الشــخص بخیریتــه أو بشــریرته. وبالتــالي، تكــون الخیریــة الذاتیــة لشــخص هــي مــادة 

ً علیــه، یكــون اإلنســ ان الخیــر هــو مــن یقــوم بعمــل أفعــال الطبیعــة الذاتیــة ألفعالــه. وبنــاء
خیریـــة ذاتیـــا، ولیســـت أفعـــاًال ســـیئة ذاتیـــا، مـــع قبـــول إمكانیـــة قیامـــه بالعدیـــد مـــن األفعـــال 

  )١٨٣(الخیریة الذاتیة ذات العدید من النتائج السیئة في حالته المعرفیة.

تتجـــه نحـــو المســــتقبل.  – factualفـــي نفـــس الوقـــت، تكـــون األغــــراض واقعیـــة 
ز األغـراض اإلنسـانیة أیـة حالـة لحظیـة حسـیة مـن منظـور أخالقـي، كمـا وبالتالي، تتجـاو 

 )١٨٤(أنها تسـعى نحـو تشـكیل بنیـة كلیـة مـن منظـور معرفـي بفضـل مـا لـدیها مـن رغبـات.
إذن، یمكن تحدید االختالف بین االعتقاد والغرض على أسـاس تعبیـر األول عـن الحالـة 

معرفیــة، وفــي تعبیــر الثــاني عــن الذهنیــة لإلنســان بوصــفها شــكال مــن أشــكال الحــاالت ال
الحالـــة الذهنیـــة بوصـــفها شـــكال مـــن أشـــكال الحـــاالت األخالقیـــة. وفـــي الحـــالتین، یتمثـــل 
االعتقــاد فــي الجانــب المیتــافیزیقي الــذي یكمــن وراء الرغبــة والغــرض، كمــا یقــف الغــرض 

قـي، الغـرض المعرفـي واألخال –وراء الفعل الال إرادي. وبالتالي، یكون االعتقاد هو میتا 
ـــم مـــن هـــذا الحـــدیث إقـــرار القبلیـــة المثالیـــة  –ویكـــون كالهمـــا معـــًا میتـــا  َ فْه ُ األخـــالق. ال ی

لألسـباب وبخاصـة عنـدما یتنـاول سـوینبرن المفـاهیم الذاتیـة الخالصـة فـي حـدود تجریبیـة. 
ً علیــه، یكــون الســبب قبلیــا بوصــفه موجــودًا ضــروریًا مــن أجــل المعرفــة دون اعتبــاره  وبنــاء

. األم  ر الذي یفسـر تقریـر الفیلسـوف لعملیـة اكتسـاب االعتقـاد، فیقـول: "یكـون لـدینافطریًا

 True and deepأعظـم االحتمـاالت مـن أجـل اكتسـاب االعتقـادات الحقیقیـة والعمیقـة 

Beliefs ".١٨٥(بخصوص العالم، وبخصوص البیئة، وبخصوص أنفسنا(  
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مكـن، والفكـر من جانب آخر، یمیز سـوینبرن بـین نـوعي الفكـر، وهمـا: الفكـر الم
الــواقعي. یشــیر األول إلــى األفكــار التــي تكــون قابلــة للتحلیــل، وهــي تعبــر عــن ممكنــات 
مجــردة. وبالتــالي، ال یمكــن لإلنســان تقــدیم دلــیًال واقعیــا علیهــا، ولكنــه یكتفــي بصــیاغتها 
لغویـًا فـي شــكل أحكـام ذاتیـة. یقســم سـوینبرن هـذا الفكــر الممكـن إلـى ثالثــة أنـواع، وهــي: 

، إلــى الحالــة التــي ینــتج العامــل فیهــا فكــرًا متصــال بــاآلخرین مــن خــالل یشــیر الف كــر، أوًال
الكتابــة أو الخطابــة. یكــون الفكــر أیضــا هــو الحالــة التــي یفكــر العامــل فیهــا مــرددًا بنفســه 
فكرًا ما مشابهًا لفكر اآلخرین. أما الفكر الثالث فهو یشـیر إلـى الحالـة التـي یفكـر العامـل 

، وأمــا  active thoughtضــوع أو مشــكلة مــا، وهــو الفكــر الفعــال فیهــا قصــدیًا فــي مو 
مـــن حیـــث ارتباطهـــا بالبنیـــة.  passive ideasاألفكــار الواقعـــة فهـــي األفكـــار المنفعلــة 

مما یعنـي اعتبـار هـذه ) ١٨٦(وبالتالي، ال تقبل هذه األفكار التحلیل في حدود غیر واقعیة.
ذهنیـــة ذات محتـــوى معرفـــي كامـــل، هـــي  األفكـــار الواقعیـــة عنـــد ســـوینبرن بمثابـــة أحـــداثاً 

  )١٨٧(االعتقادات أو األحكام.

ومن ثم، یقدم سوینبرن العدید من األمثلة الخاصـة باالعتقـادات الحقیقیـة، ومنهـا 
االعتقــاد فــي الحیــاة بعــد المــوت، واالعتقــاد بضــرورة التجســید، واالعتقــاد بضــرورة وجــود 

یــة االعتقــادات الحقیقیــة، واالعتقــاد حالــة مــن التــوازن فــي عملیــة الخلــق، واالعتقــاد بخیر 
بوجــــود ســــببیة فیزیقیــــة وضــــعیة، وأخــــرى میتافیزیقیــــة إلهیــــة، واالعتقــــاد بخیریــــة العــــالم، 

  واالعتقاد بالمشاركة الكلیة في عملیة المعاناة.

  Free will principleمبدأ حریة اإلرادة:  – ٢

وبالتــــالي یحــــدد  یفهــــم ســــوینبرن اإلرادة اإلنســــانیة بوصــــفها:" القــــدرة علــــى ... "
الفیلســوف قــدرات اإلرادة فــي نــوعین، وهمــا: القــدرة علــى االختیــار، والقــدرة علــى الفعــل. 
فمن جانب، تتحقق عقالنیة اإلنسان فـي تحقیـق قـدرة اإلرادة علـى اختیـار أحـد الممكنـات 
العقلیـة، أحـد االعتقـادات القبلیـة مـن أجـل تطبیقهـا فـي الواقـع الخـارجي. فـي حـین، تشــیر 

 –كمــا یــذكر ســوینبرن  -ة علــى الفعــل إلــى أرســطیة ســوینبرن. حیــث یعتقــد أرســطو القــدر 
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ـــ َ ْ بـــأن المتعقـــل هـــو م  )١٨٨(یفعـــل األفعـــال العاقلـــة، ویقـــوم الشـــجاع بأفعـــال الشـــجاعة. – ن
 ً األمــر الــذي یفســر أهمیــة الفعــل اإلنســاني فــي تشــكیل طبیعــة اإلنســان ومســئولیته. وبنــاء

. ویكــون علیــه، یكــون اإلنســان خیِّــرًا عنــدما  یقــوم بأفعــال خیــرة ویكــون مســئوًال عنهــا إرادیــًا
اإلنســـان شـــریرًا عنـــدما یقـــوم بأفعـــال ســـیئة ویكـــون مســـئوًال عنهـــا. ممـــا یفســـر مـــا یـــذهب 
ســـوینبرن إلـــي قوله:"یســـتطیع اإلنســـان إیقـــاف األشـــیاء الضـــارة عـــن طریـــق المعرفـــة ذات 

ت اإلنســانیة عــن الشــر إنمــا المعنــى، والقــدرة، والحریــة. وبالتــالي تكــون مســئولیة الموجــودا
  )١٨٩(هي نتیجة منطقیة لحریته والختیاره اإلرادي."

  Coherental Consciousness principleمبدأ الوعي االتساقي:  – ٣

یعكس مبدأ الوعي االتساقي ضرورة وعي اإلنسـان بوجـود حالـة مـن التوافـق مـع 
ً علیـه، یعـي اإلنسـان بجمالیاتـه البنائیـة الذات یـة، وبتوافقیـة القـوانین الطبیعیـة، الواقع. وبناء

شــیئا خیــرًا  –عنــد ســوینبرن  –وبتجریبیــة العــالم فــي حاالتــه الســیئة. حیــث یكــون الجمــال 
  )١٩٠(عندما یعیه اإلنسان.

ومن ثم، یتحدد مبدأ الـوعي بعملیـة الـوعي باألحـداث. حیـث یقسـم سـوینبرن هـذه 
عالـة عنـدما تتضـمن تحقـق األحداث إلى أحداث فعالة وأحـداث منفعلـة. تكـون األحـداث ف

شـــیئا مـــا قصـــدیًا لـــدى العامـــل. وبالتـــالي تكـــون هـــذه األحـــداث إرادیـــة. فـــي حـــین، تكـــون 
األحـداث منفعلــة فــي ضــوء ارتباطهــا بــالواقع الخــارجي. وفــي هــذه الحالــة، یمیــز ســوینبرن 
بــــین أنــــواع األحــــداث المنفعلــــة عــــن طریــــق مــــا یلــــي: الوصــــف الحقیقــــي لألحــــداث ذات 

، وأحـداث غیـر واضـحة المحتـوى sensationsضحة، مثـل: اإلحساسـات المحتویات الوا
ــــة، مثــــل: ارتباطهــــا بالبــــدن،  ــــالي تــــرتبط اإلحساســــات بعناصــــر مادی مثــــل األفكــــار. وبالت
وبالـــــذاكرة، وبالخیــــــال. فـــــي حــــــین تكــــــون األفكـــــار ذات مضــــــمون غرضـــــي بمــــــا یعرفــــــه 

لمــا لــدى اإلنســان  ومــن ثــم، تكــون االعتقــادات حــاالت ذهنیــة واعیــة نظــراً  )١٩١(اإلنســان.
  )١٩٢( المعتقد بقبول أولى لها.
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  Two principles of Beingمبدأي الوجود :  – ٤

یحدد سوینبرن مبدأي الوجود في نوعین، وهما: الوجود فـي االسـتخدام، والوجـود 
الخــاص باالســتخدام. فمــن جانــب، یعلــن مبــدأ الوجــود فــي االســتخدام عــن أهمیــة وجــود 

ــــة. ــــین  اإلنســــان فــــي حالــــة خبراتی ــــه ب فاإلنســــان العقالنــــي هــــو الــــذى یجمــــع فــــي عقالنیت
الخبرتین: الذهنیـة والواقعیـة. األمـر الـذي یقـدم العـالم بوصـفه مجموعـة مـن الموضـوعات 

یستخدمها اإلنسان من أجل تجنـب حـاالت الشـر، ورغبـة منـه لتحقیـق  –التي تعد أدوات 
دراكه في بنیته الكلیة. مما یفسر ما یذهب سوینبرن ٕ إلیـه، بقولـه:"ال توجـد طریقـة  الخیر وا

أخرى إلدراك شرور هذا العالم بالشكل األفضل سوى إدراكه من خـالل التجـارب الذهنیـة 
  )١٩٣(بجانب التجارب الفعلیة في الحیاة."

 –الخـــــــاص  –االســـــــتخدام مـــــــع الوجـــــــود  –فـــــــي  –وبالتـــــــالي، یـــــــرتبط الوجـــــــود 
الهمــا أیضــا مــن الوجــود باالســتخدام. حیــث یكــون كالهمــا خیــرًا لمــن یســتخدمها. یزیــد ك

الحســـن لإلنســـان مـــن خـــالل اإلعـــالن عـــن حالـــة المشـــاركة الوجدانیـــة بـــین اهللا واإلنســـان 
ً علیــه، تكــون معانــاة شــخص مــا وســائل والتــي عــن  والعــالم، وبــین اإلنســان والعــالم. وبنــاء
طریقهـــا تكــــون الموجـــودات اإلنســــانیة خاصــــة باســـتخدام القیمــــة الســـلبیة لمعانــــاتهم. مــــن 

ر، یكون هللا الحق لكي یستخدم مخلوقاتـه مـن أجـل البحـث عـن خیـر اآلخـرین. جانب آخ
ــام الیتفـــــق ســـــوینبرن مـــــع كنـــــت عنـــــدما یقـــــرر األخیـــــر ضـــــرورة معاملـــــة  وفـــــي هـــــذا المقـــ
الموجـــودات الفردیـــة بوصـــفها غایـــات أخالقیـــة فـــي ذواتهـــم دون أن یســـتخدمهم مـــن أجـــل 

  )١٩٤( خیر اآلخرین.

یــة بوصــفها بنیــة ذاتیــة ذات االســتخدام فــي وهكـذا، یحــدد ســوینبرن مفهــوم العقالن
الواقـــع؛ ممـــا یعنـــي أنهـــا الفكـــر الخـــاص بوصـــف الحالـــة االســـتداللیة لإلنســـان أكثـــر مـــن 
وصف كیفیة قیامه بفعل ما بوجه عـام. وبالتـالي، فالعقالنیـة هـي الفكـر الخـاص بموجـود 

المعرفــة ممـا یفســر كیـف یهــتم الفیلسـوف ب )١٩٥(یؤكـد حریتـه مــن خـالل الفعــل الـواقعي. –
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الخاصــة بالجانــب الفینومینولــوجي للوجــود أكثــر مــن  … knowledge howالكیفیــة 
وفــي هــذه الحالــة، تتحــدد عقالنیــة  … knowledge that النظریــةاهتمامــه بالمعرفــة 

الفیلســـوف فــــي أنطولوجیـــة عناصــــرها وفـــي جوهریتهــــا الوظیفیـــة. حیــــث ال تنفصـــل بنیــــة 
ان فهمهــــا فقــــط فــــي حــــدود تجریبیــــة الواقــــع. العقالنیــــة عــــن الواقــــع، ولكــــن یمكــــن لإلنســــ

وبالتــــالي، تكــــون الحــــاالت الســــیئة ترجمــــة حقیقیــــة فعلیــــة عــــن طبیعــــة عقالنیــــة اإلنســــان 
، أو إرادة  واتجاهاتهــا نحــو الواقــع. ففــي الحــاالت الســیئة، قــد یكــون وراءهــا اعتقــادًا خاطئــًا

الحالـــة االعتقادیـــة  اإلنســـاني، أو تقوقعـــًا فــي داخـــل –ســیئة، أو جهـــًال باالتســـاق الكــوني 
الخالصــة بعیــدًا عــن اســتخدام موضــوعات الواقــع. فــي حــین، تعبــر الحالــة الخیریــة عــن 
االعتقــاد الحقیقــي، واإلرادة الحــرة الخیریــة أیضــا، والمعرفــة بالحقیقــة التوافقیــة، وفــي اتجــاه 
البنیــة الذاتیــة نحــو تفســیر الواقــع. األمــر الــذي یفســر حاجــة اإلنســان عنــد ســوینبرن إلــى 
المعرفــة، وهــي الحاجــة المعرفیــة التــي یقســمها الفیلســوف إلــى أربعــة أنــوع، وهــي: الحاجــة 
 ّ إلـى معرفــة بعـض الحقــائق األخالقیـة، والحاجــة إلــى المعرفـة الفعلیــة الواقعیـة التــي تمكــن
اإلنســــان مــــن تطبیــــق هــــذه الحقــــائق األخالقیــــة، والحاجــــة إلــــى معرفــــة كیــــف یصــــبح اهللا 

بالتعویض عن الشـر، وأخیـرًا الحاجـة إلـى معرفـة تفاصـیل مجسدًا بوصفها عملیة خاصة 
  عملیتي: الثواب والعقاب في الحیاة اآلخرة.

وهكـذا، ال یتنــاول ســوینبرن العقالنیـة مــن منظــور أحـادي، ولكنــه یتجــاوز أحادیــة 
المثالیــة ومعیاریتهــا، وأحادیــة التجریبیـــة وموضــوعیتها مــن أجـــل تنــاول عقالنیــة اإلنســـان 

رادة، وفعـل واقعـي. وبالتـالي، تكـون عقالنیـة الفیلسـوف  تناوًال كلیا من ٕ حیث هو: عقـل، وا
  )١٩٦(هي عقالنیة خاصة بالسببیة.

  Explanation Rationality     عقالنیة التفسیر: –ثانیا    
یســتخدم ســوینبرن كلمــة "تفســیر" بـــالمعنى الســببي. ممــا یعنــي تفســیر أي حـــدث 

ي ترتـــب علیهـــا وقـــوع الحـــدث. وبالتـــالي، تفســـیرًا حقیقیـــًا عـــن طریـــق وصـــف العوامـــل التـــ
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تتوافــق التفســیرات بوصــفها عقالنیــة مــع حــاالت المعرفــة. األمــر الــذي یعــزو إلیــه وجــود 
التفســـیر المـــادي فـــي عملیـــة المعرفـــة العلمیـــة الخاصـــة بـــالعلوم الفیزیقیـــة، وهـــو التفســـیر 

ل ضـرورة الـذي یعتمـد علـى مبـدأ إمكانیـة التنبـؤ مـن خـال a full explanationالكامـل 
األمـــر الـــذي یعـــزو إلیـــه أیضـــا وجـــود التفســـیر الشخصـــي لعملیـــة  )١٩٧(الســـبب والنتیجـــة.

وفــــي هــــذه الحالــــة، یكــــون التفســــیر  )١٩٨(المعرفــــة اإلنســــانیة الخاصــــة بــــالعلوم اإلنســــانیة.
، وهــو التفســیر الــذي یجعــل الســبب أكثــر احتمالیــة مــن أي شــيء  الشخصــي تفســیرًا جزئیــًا

وفــي  )١٩٩(فســیر الشخصــي أن یتنبـأ بنتــائج األفعـال اإلنســانیة.آخـر. وبالتــالي ال یمكـن للت
كلتــا الحــالتین، تتحــدد الســببیة بوجــه عــام فــي كونهــا عالقــة بــین األســباب والنتــائج، بــین 

  المبادئ والنتائج.

إذن، یتجاوز سوینبرن في مفهومه عـن السـببیة كـل أنـواع هـذه السـببیة مـن أجـل 
وبخاصــة عنــدما تتوافــق  intentional Causalityقبــول مــا یســمیه بالســببیة القصــدیة 

قصــدیته مــع موقفــه الفلســفي مــن حــاالت الخیــر والشــر. وفــي هــذه الحالــة، تتعلــق الســببیة 
القصدیة لدیه باألشخاص عندما یتجهون نحو فعل ما عن طریق فعل أو مجموعـة  مـن 

ــــة واقعیــــة. ــــذك –وبالتــــالي، تقــــدم الســــببیة القصــــدیة  )٢٠٠(األفعــــال مــــن أجــــل غای ر كمــــا ی
للمفهـــوم الكلـــي الخــــاص  epistemic access"لإلنســـان مـــدخًال معرفیــــًا  –ســـوینبرن 

بالســــببیة وبخاصــــة عنــــدما تقــــدم هــــذه الســــببیة تلــــك الحــــاالت الشــــكلیة البنائیــــة الخاصــــة 
ً علیه، تكشف السببیة القصدیة عن تحقیـق مفهـوم العقالنیـة  )٢٠١(بالسبب والنتیجة". وبناء

هــذا المقــام، تصــبح بنیــة العقالنیــة هــي بنیــة الســببیة  وعــن حقیقــة دورهــا المعرفــي. وفــي
  القصدیة.

ومــن ثــم، تكــون بنیــة العقالنیــة ومــا یصــدر عنهــا مــن أفعــال، هــي أســاس الخیــر 
والشــر عنــد ســوینبرن. یتحــدد الفعــل القصــدي، هنــا، فیمــا یقــوم شــخص بــه عنــدما یعنــي 

ً علیــه، یقســم الفیلســوف ســببیته إلــى نــوعین، وهمــا : ســببیة الفعــل األكثــر القیــام بــه. وبنــاء
. Causallyأساســًا ســببیًا  حیـــث  Compositionally ، وســـببیة الفعــل األكثــر تركیبـــًا
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تثبت األولى كیفیة تكوین بنیة الفعـل القصـدي. وفـي السـببیة التركیبیـة، یقـوم المـرء بعمـل 
یة مجموعة من األفعال األخرى الالزمة إلتمام الفعلین األساسـیین. وبالتـالي، تكـون السـبب

  .Instrumental Causality )٢٠٢( التركیبیة سببیة أداتیة.

"  علـى أسـاس try toوفي هـذا المقـام، یفضـل سـوینبرن اسـتخدام الفعـل "یحـاول 
فــــي نفــــس الوقــــت، تتضــــمن عملیــــة المحاولــــة  tryingأن الغرضـــیة لدیــــه هــــي محاولــــة. 

. ممــ ا یفســر مــا یــذهب احتمالیــة التحقــق أو اإلخفــاق، ذاتیــا وموضــوعیا، داخلیــًا وخارجیــًا
 لكـى تحـاول" :قـائالً ، The Christian Godسـوینبرن إلیـه فـي مؤلفه:"اإللـه المسـیحي" 

  to try to try to do x is to try to do x )٢٠٣(."× عملتحاول ×  عمـل كـى تحـاول
ً علیـــه، تكـــون عملیـــة فهــم اإلنســـان لذاتـــه هـــي محاولــة خاصـــة بفهـــم ذاتـــه بوصـــفها  وبنــاء

ســـببي. ممـــا یعنـــي اعتبـــار كـــل المحـــاوالت الســـببیة هـــي محـــاوالت تشـــكیال لفعـــل أساســـي 
أساســیة فـــي عملیـــة المعرفـــة، ونســـبیة مـــن حیـــث اختالفهـــا بـــین األشـــخاص عبـــر الزمـــان 

  )٢٠٤(والمكان.

وبالتــالي، یمكــن لإلنســان فـــي فلســفة ســوینبرن تحدیــد قیمـــة الفعــل القصــدي فـــي 
. األمــر الـــذي تكشــف عنــى عناصــر البنیـــة العقلیــة الذاتیــة بو  –كونــه مــرآة  صــفها أســبابًا

. وفـي  یفسر حقیقة اهتمامـه فقـط بـالمعنى الـذاتي الـداخلي الـذي یكـون االعتقـاد فیـه مبـررًا
هذه الحالة، یكون الحدیث عن االعتقاد عقالنیا منطقیا إمـا عـن طریـق مـا لـدى الموجـود 

یــه مــن مســتویات عــن االحتمالیــة؛ بمعنــى أنــه یكــون موصــوفًا احتمالیــًا عــن طریــق مــا لد
من اعتقادات مبـررة، أو عـن طریـق االعتقـاد األساسـي بوصـفه حقیقیـًا احتمالیـًا بـدون أن 
یشــتق الموجــود احتمالیــة االعتقــاد مــن اعتقــاد آخــر، مــن أي شــيء خــارجي، ولكــن تــأتي 
احتمالیــة االعتقــاد األساســي مــن محتــواه فقــط. وبالتــالي، یفهــم ســوینبرن هــذه االعتقــادات 

ــــدما )٢٠٥(المســــتمد مــــن محتــــوى االعتقــــاد نفســــهاألساســــیة بمعنــــى الــــدلیل  ، وبخاصــــة عن
إذن، ال یمكــــن لإلنســــان  )٢٠٦(یتضــــمن هــــذا المحتــــوى "العناصــــر التــــي أثبتــــت الحقیقــــة".

. حیــث تشــارك  تحلیــل البنیــة العقلیــة بــدون الفعــل القصــدي، مــن خــالل ممارســته قصــدیًا
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الســـببیة غیـــر العملیـــة القصـــدیة وجـــود الســـببیة التـــي یمكـــن لإلنســـان تحریرهـــا مـــن قـــوى 
القصـــدیة، عـــن طریـــق عملیـــة تحقیـــق أكثـــر األفعـــال األساســـیة مـــن خـــالل مـــا لدیـــه مـــن 
ً علیــه، تكــون القــوى الســببیة مــن الخصــائص الذاتیــة لألشــیاء، بحیــث تعــد  قــدرات. وبنــاء

وفي هذه الحالة، یـتعلم اإلنسـان حقیقـة  )٢٠٧(.ولیست أحداثًا أو وقائع جواهرهذه األشیاء 
خاصــة بتحقیــق هــذه القــوى.  Liabilitiesلــدیها مــن قــدرات وقابلیــات  القــوى الســبییة ومــا

حینئذ، یمكن لإلنسان إقامة بنیة مبررة الختالف القـوى السـبییة عـن طریـق الموضـوعات 
  المادیة لمختلف األنواع على نحو كلي.

وهكــذا، تحــدد عقالنیــة التفســیر عنــد ســوینبرن هــذه القــوى الســبییة بوجــه عــام فــي 
: القــوى القصــدیة لإلنســان، والقــوى القصــدیة للموجــود الكامــل، والقــوى ثــالث قــوى، وهــي

الحتمیة للطبیعة. األمر الذي یحدد فاعل الشر فـي كـل حالـة. حیـث یكـون اإلنسـان وراء 
، ویكـــون الموجـــود الكامـــل وراء الشـــر الطبیعـــي والشـــر الفیزیقـــي قصـــدیاً الشـــر األخالقـــى 

، بحیـــث یمكــــن قصـــدیا. وبالتــــالي، یتحـــدد الخیــــر فـــي حالــــة توا فـــق القــــوى والقـــدرات معــــًا
لإلنســان تجنــب حــاالت الشــر مــن خــالل تحقیــق المعرفــة التــي تقــدم األســباب التفســیریة 
ـــة، تكـــون حـــاالت الشـــر حـــاالت ســـیئة مـــن أجـــل الخیـــر  لهـــذه الحـــاالت. وفـــي هـــذه الحال

وز الكلي، مما یعني أنها لیست شرًا جوهریًا بقدر كونهـا ظـواهر سـلبیة. األمـر الـذي یتجـا
یشــترك  جــل تقریــر ســببیة الخصــائص، مــن جانــب. مــن جانــب آخــر،ســببیة الفاعــل مــن أ

اإلنســـان مـــع الموجـــود الكامـــل فـــي قصـــدیة الخیـــر والشـــر مـــن خـــالل االتفـــاق العـــام فـــي 
موضـــــوعات البنیـــــة العقلیـــــة، وهـــــي : االعتقـــــادات، والرغبـــــات، واألغـــــراض. وفـــــي كـــــل 

ت الحـاالت السـیئة هـي نتـاج الخصـائص الحاالت، یبقى اإلنسان خیرًا في جوهره مـا دامـ
ة ال الموضــوعات ســـببی –كمــا یـــذكر ســوینبرن  –الذاتیــة وقــدراتها. حیــث تكـــون األشــیاء 

  )٢٠٨(تكون سببیة. –ة نظرًا لما لدیها من خصائص فعال

وبالتالي، یبقى وجود الشر في العالم الطبیعي دلیًال علـى وجـود الموجـود الكامـل 
بحـاالت الخیـر ب علیـه، إمكانیـة التنبـؤ بالحـاالت المعرفیـة، ألنه خیر في ذاتـه. ممـا یترتـ
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فــي المســتقبل عــن طریــق وجــود المعرفــة القبلیــة الماضــیة التــي تقبــل التبریــر مــن  والشــر
"تسـاعدنا المعرفـة الماضـیة  :ة. وفي هذه الحالة، یقول سوینبرنخالل تقدیم األدلة الواقعی

نسـتخدمها إلحـداث شـرورًا فـي المسـتقبل  في بناء معرفة خاصة بالعملیات الطبیعیـة التـي
فـي الشـرور اإلنسـانیة مـن أجـل  –أو صنعها. حیث یشارك كل من: الماضي والحاضـر 

یمكـن، إذن،  )٢٠٩( تفعیل االختیار عندما یختار اإلنسان بحریة عملیـة اكتسـاب المعرفـة."
لإلنســان أن یســتدل علــى حــدث مســـتقبلي إمــا عــن طریــق النظـــر إلــى مــا ســوف یحـــدث 

. فالمعرفـة بـأن الفعـل مثل نتجـًا قصـدیًا ُ  – Aما تنتجه أیة عملیة طبیعیة، أو مثلمـا یكـون م
ً علیـه، تكـون E، سـوف تكـون ذات نتیجـة أخـرى هـي Cیتضمن تحقیق نتیجة ما  . وبنـاء

، أم أنهــا المعرفــة Eتحقــق  – Cهــذه المعرفــة إمــا أن تلــزم العملیــات الطبیعیــة بحقیقــة أن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف

  .)٢١٠(قصدیاً  Eفإنه سوف ینتج  Cحظته مال

وهكــذا، یمیــز ســـوینبرن بــین فعالیـــة القصــدیة فـــي تفســیر حـــاالت الخیــر والشـــر، 
. وفـي هـذه الحالـة، یكـرر  والقصدیة الطبیعیة بوصفها بوتقة ألحداث الخیر والشر طبیعیًا
ً علـــى قیـــام  الفیلســـوف عـــدم اتفـــاق قصـــدیة اإلنســـان مـــع قصـــدیة الوقـــائع التجریبیـــة بنـــاء
 ً األولى على الخصائص الذهنیة في مقابـل قیـام األخـرى علـى األحـداث الجوهریـة، وبنـاء
مكانیــة االحتمـــال فـــي مقابـــل ثبـــات الفعـــل  ٕ أیضــا علـــى ارتبـــاط األولـــى بعملیـــة المحاولـــة وا

ـــــار الســـــبییة قصـــــدیة لـــــدى دافیـــــد  )٢١١(الطبیعـــــي ومیكانیكیتـــــه. ممـــــا یفســـــر رفـــــض اعتب
، فــي تقریــر الســبییة الفردیــة حیــث یتفــق ا D. Armstrongأرمســترونج.  لفیلســوفان، أوًال

القائمــة علــى إمكانیــة تفســیر الوقــائع الفردیــة فــي الطبیعــة بوصــفها وقــائع ذات أنطولوجیــة 
فعلیــــة حقیقیــــة. وبالتــــالي، یتنــــاول الفیلســــوفان هــــذه الســــببیة الفردیــــة فــــي ضــــوء ارتباطهــــا 

ذاتیـة. وفـي هـذه الحالـة،  –یـة ذاتیـة ولیسـت میكانیك –باإلرادة اإلنسانیة بوصفها دینامیة 
ثانیــــا،  )٢١٢(یتفــــق كالهمــــا أیضــــا فــــي الحالــــة الوصــــفیة لــــإلرادة، وفــــي المفــــاهیم الذهنیــــة.

یختلـــف الفیلســـوفان أیضـــا فـــي تقریـــر ســـوینبرن المصـــدریة اإللهیـــة لقـــوانین الطبیعـــة مـــن 
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ل خالل ما یقدمه الموجود الكامـل مـن عالقـات ارتباطیـة فعلیـة بـین الكلیـات، بـین األشـكا
ـــــوانین عنـــــد أرمســـــترونج هـــــي أســـــاس  ـــــة، بینمـــــا تكـــــون الخصـــــائص الذاتیـــــة للق التنظیمی
االتساقات الكونیة. األمر الذي یتعارض مع ما یدعیه أرمسـترونج نفسـه بإمكانیـة تطـابق 

  )٢١٣(النظریتین.

ومـــن ثـــم، یمكـــن للباحـــث تحدیـــد المعالجـــة المعرفیـــة لحـــاالت الخیـــر والشـــر مـــن 
التجریبیــة، ومــن خــالل المعرفــة اإلنســانیة. حیــث تــؤدي خــالل البحــث العلمــي ومناهجــه 

األولــى إلــى االنتبــاه للقصــدیة اإللهیــة التــي تكمــن وراء حــاالت الشــر الطبیعــي والفیزیقــي، 
ً على وعیه بخیریـة اهللا. ویسـتطیع اإلنسـان، مـن خـالل الثانیـة، الـتخلص مـن حـاالت  بناء

، ووعیـــه بالعالقـــة الشـــر اإلنســـاني عـــن طریـــق معرفتـــه بمفهـــوم الشـــر بوصـــفه ســـل بًا ســـیئًا
الجدلیة بین واقع الشر وتصور الخیر الكلي، ووعیه أیضا بعوامل الشـر بوصـفها عوامـل 

یمتــــد أثرهــــا نحــــو اهللا  –اعتقادیـــة ذاتیــــة. وبالتــــالي، یكـــون الشــــر األخالقــــي حالــــة ســـلبیة 
مــن واآلخــر. ممــا یفســر حاجــة اإلنســان إلــى تفعیــل وعیــه باألســس المیتافیزیقیــة المعرفیــة 

أجل تبریر عناصر البنیة العقلیة حتى تصیر حقیقـة خیـرة، والتـي یمكـن لإلنسـان تقـدیمها 
یفســـر العالقـــة بـــین الخیـــر والشـــر، بوصـــفها عالقـــة ارتباطیـــة بـــین  –فـــي شـــكل منطقـــي 

تتوافــق مــع االتجــاه الفلســفي  –اإلیجــاب (الكلــي) والســلب (الجزئــي) فــي نظریــة منطقیــة 
  عند سوینبرن.
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  -مس المبحث الخا -
   "الخیر والشر من زاویة منطقیة"

Good and Evil from Logical Angle  
  الشر ونظریاته المنطقیة: –أوًال 

توجــد مجموعــة مــن النظریــات المنطقیــة، بوجـــه عــام، التــي تفســر طبیعــة الشـــر 
  بوصفها حالة سیئة، ومن هذه النظریات ما یلي:

  نظریة الوضع القیاسي: – ١
 The Standard position Theory  

تقـــرر نظریـــة الوضـــع القیاســـي حقیقـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین عملیتـــي الســـماح 
اإللهـــي بوقـــوع حـــاالت الشـــر واألغـــراض اإللهیـــة. وبالتـــالي، ال یســـمح الموجـــود الكامـــل 

 .Mبحالـة الشـر التـي لـیس لـدیها غـرض. وفـي هـذه الحالـة، یعـد كـل مـن مایكـل المیـدا 

Almeida  وولـــیم رويWilliam Row ر مـــن یعبـــرون عـــن هـــذه النظریـــة. فمـــن خیـــ
جانــب، یــذهب روي إلــى القــول بأنــه:"یمكن للموجــود القــادر الخیــر الكامــل أن یمنــع وقــوع 
أیة حالة من الشر متى یریـده، ألنـه عنـدما ال یسـتطیع فعـل ذلـك فإنـه یفقـد بعـض الخیـر 

  )٢١٤( العظیم، أو یسمح بأن یكون بعض الشر مساویًا للسیئ أو األسوأ."
وفقــًا لنظریــة  –كمــا یــذكر المیــدا  -ب آخــر، ال یمكــن للموجــود الكامــل مــن جانــ

الوضـع القیاسـي السـماح بوقــوع أكثـر مـن الحــد األدنـى للشـر الضــروري مـن أجـل غایاتــه 
وفــي هــذه الحالــة، تعتمــد نظریــة الوضــع القیاســي علــى مجموعــة  )٢١٥((الغایــات اإللهیــة).

للمعانــاة، ورفــض اســتمراریة حــاالت مــن المبــادئ، ومنهــا: تقریــر حقیقــة وجــود حــد أدنــى 
الشــر، وقبــول حــاالت الشــر بوصــفها خطــوة فــي ســبیل الخیــر، ویعــد وجــود حــاالت الشــر 

  بوصفها حاالت سیئة أیضا دلیًال على وجود اهللا بوصفه خیرا كلیا.

  No minimum Theoryنظریة اختفاء الحد األدنى:  – ٢
  

  
  



 ٧٥

المناهضــة لنظریــة الوضــع  تعــد نظریــة اختفــاء الحــد األدنــى مــن أكثــر النظریــات
القیاسي. حیث تقرر هذه النظریة رفض وجود كمیة مـا مـن الشـر بوصـفها ضـرورة أدنـى 
ً علیـه، تكـون النظریـة القیاسـیة كاذبـة مـن زاویـة نظریـة اختفـاء الحـد األدنـى.  للشر. وبنـاء

حیــث  )٢١٦(أحــد ممثلــي هــذه النظریــة. Peter Van Inwaginویعــد بیترفــان إنــواجن 
ن إلــى أنــه ال یســتطیع الموجــود الكامــل وفقــًا للقیاســیة أن یســمح بــأكثر مــن یــذهب إنــواج

الحد األدنى الضـروري للشـر مـن اجـل األغـراض اإللهیـة. وبالتـالي، تكـون أیـة حالـة مـن 
تزیـد عـن هـذا الحـد األدنـى الضــروري، هـي حالـة غیـر ضـروریة وسـاذجة. وفــي  –الشـر 

یـر الضــروري. األمـر الـذي ال یتوافــق هـذه الحالـة، توجــد حالتـان مـن الشــر الضـروري وغ
ً علیـــه، یحــــدد إنــــواجن حجــــة النظریــــة فــــي  معـــه مبــــادئ نظریــــة الوضــــع القیاســــي. وبنــــاء

یتضـمن أعلـى مسـتوى  –االفتراض الخاص بوجود غرض إلهي في عملیـة تحقیـق عـالم 
 –مـــن الموجـــودات الواعیـــة. حیـــث یكـــون هـــذا المســـتوى ضـــروریًا بوصـــفه خیـــرًا أخالقیـــًا 

ــــار األشــــكال الخاصــــة یفــــوق كــــل م عانــــاة شــــعوریة. ومــــن ثــــم، ربمــــا یكــــون حقیقیــــًا اعتب
تمنـع أیـة نتـائج سـیئة مترتبـة علـى منـع كـل حالــة  –بـالمعجزات الطبیعیـة حـاالت خاصـة 

ً علیــه،  مــن حــاالت المعانــاة وبخاصــة فــي الــوعي بعــدم انتظــام القــانون الطبیعــي. وبنــاء
مـــن المعانـــاة بـــین الموجـــودات  یكـــون اإلنســـان فـــي نفـــس الدرجـــة األعلـــى مـــع أي شـــكل

الواعیـــة. لـــذا، یكـــون حقیقیـــا تقریـــر الحقیقـــة الخاصـــة بضـــرورة منـــع أیـــة كمیـــة مـــن الشـــر 
ا أدنى للشر الضروري بالنسبة للغایات اإللهیة. ً   )٢١٧(والتي ال تكون جزء

  Vague minimum Theoryنظریة الحد األدنى الغامض:  – ٣

لـــة االنتقـــال غیـــر المتـــرابط بـــین تـــرفض نظریـــة الحـــد األدنـــى الغـــامض وجـــود حا
كمیــة الشــر الضــروري للغایــات اإللهیــة، وكمیــة الشــر غیــر الضــروریة للغایــات اإللهیــة. 
ً علیــــه، ال تهــــدد نظریـــة الحــــد األدنــــى الغــــامض النظریـــة األولــــى (نظریــــة الوضــــع  وبنـــاء

م القیاســي). األمـــر الـــذي یفســـر مــا یقولـــه المیـــدا:"إنني أثبـــت أنــه یســـتطیع الموجـــود العـــال
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معرفة واستنتاج أن المعرفة الخاصة بـالموجودات العالمـة لـیس لـدیها أیـة مشـكلة بالنسـبة 
  )٢١٨(لنظریة الوضع القیاسي."

  نظریة اختفاء الحد األدنى المعدل: - ٤
 Alternative No Minimum Theory  

تمثـــل نظریـــة اختفـــاء الحـــد األدنـــى المعـــدل صـــورة أكثـــر تقـــدمًا لنظریـــة إنـــواجن، 
أحــد  Jeff Jordanالخاصــة باختفــاء الحــد األدنــى. ویعــد جیــف جــوردان  وهــي النظریــة

العالمــات البــارزة فــي هــذه النظریــة. حیــث یؤكــد جــوردان علــى عــدم االرتبــاط بــین الشــر 
  )٢١٩( غیر الضروري من أجل األغراض اإللهیة والشر الضروري لهذه األغراض.

  Theory No assertableMinimum  نظریة اختفاء الحد األدنى الفعلي: - ٥

علــــى مــــا یســــمیه المیــــدا  "نظریــــة اختفــــاء الحــــد األدنــــى الفعلــــي"یطلــــق الــــبعض 
، وهـي النظریـة التـي تحـدد قـیم A degree – Theoreticالدرجـة.  –بالتحلیـل نظـري 

الصـــدق ألیـــة كمیـــة ضـــروریة مـــن الشـــر فیمـــا بـــین (واحـــد، وصـــفر). وفـــي هـــذه الحالـــة، 
، ویـــرتبط (صـــفر) بالبســـیط الكـــاذب true simpiliciter) بالبســـیط الحقیقـــي ١یـــرتبط (

false simpiliciter وبالتـــالي، یقـــرر المیـــدا حقیقـــة وجـــود تنـــاغم بـــین هـــذه النظریـــة .
وبخاصة عندما یقررا وجود كمیـات غیـر ضـروریة مـن  )٢٢٠(ونظریة اختفاء الحد األدنى،

تلفـة فـي الشر فعلیا بالنسبة للغایات اإللهیة. األمر الذي یكشف عن وجـود مسـتویات مخ
  كمیات الشر.

  Maximum Theoryنظریة الحد األقصى :  – ٦
تؤكــد نظریـــة الحـــد األقصــى علـــى الحـــد األقصـــى المحــدد لكـــل عامـــل أخالقـــي. 

 Frank، وفرانـك أرنتزنیـوز David MC Carthyویمثـل كـل مـن: دافیـد مـاك كـارثي 
Arntzenius ــــة. حیــــث یقــــرر الفیلســــوفان عــــدم وجــــود أي عا ــــي النظری مــــل أبــــرز ممثل

فــي سلســة  pairwiseبــین كــل طریقــة مزدوجــة  indifferentیكــون متمــاثًال  –أخالقــي 
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 kni). حیــث یوجــد لكـل عامــل حــد أقصــى. یحـدد هــذا الحــد األقصــى sالحـاالت الســیئة (

. ممــا یعنــي إمكانیــة وجــود sالتــي تكــون اختیــاره العقلــي المتفــرد فــي  kبوصــفها أقــل مــن 
 kلكــل عامــل أخالقــي. وفــي هــذه الحالــة، تشــیر  kأقــل مــن  kniكمیــة قصــوى مــن األلــم 

، مـــن أجـــل العامـــل. وبالتـــالي، یوجـــد مـــن أجـــل كـــل عامـــل sإلـــى االختیـــار العقلـــي فـــي 
وهو الكمیة األقل من األلم في الخبرة، مثـل التـي یفضـل العامـل  kniأخالقي قدرًا ما من 

  )٢٢١( .k(n+1)iعلى الزیادة  kniفیها 
ي إنمـــا هـــو نظریـــة الحـــد لمحـــدد لكـــل عامـــل أخالقـــومـــن ثـــم، یعـــد وجـــود الحـــد األقصـــى ا

  )*(الـذات –ا یترتب علیه، إمكانیة تقریر عدم وجـود تنـاقض خـاص بمعـذبىاألقصى. مم
self – tortures.٢٢٢(، كما ال توجد مشكلة إزاء وجود الخیر األقصى للشر(  

  Vague Maximum Theoryنظریة غموض الحد األقصى:  - ٧
صـــى إعالنـــًا صـــریحًا عـــن حقیقـــة االدعـــاء بـــأن تعـــد نظریـــة غمـــوض الحـــد األق

 penumbralنظریـــة الحـــد األقصـــى كاذبـــة ألنهـــا تعتمـــد علـــى االرتباطـــات الناقصـــة 
Connections   وتكـون أكثـر ألمـًا مـن ..."، وهـي ، بـین الـدالالت التالیـة: "یكـون مؤلمـًا

 دالالت تكــون خاطئــة ببســاطة. وفــي نفــس الوقــت، تكــون نظریــة الحــد األقصــى للكــذب
". ."،"وهو داللـة ذات شـكل أعلـى تحدیـدًا  كذیبة تحت االفتراض الكاذب بأنه:"یكون مؤلمـًا

)٢٢٣(  
 –تعبــر نظریــة غمــوض الحــد األقصــى، فــى نفــس الوقــت، عــن نمــوذج معــذبي 

حیـث یقـرر  Warren Quinnالـذات، وهـو النمـوذج الخـاص بالفیلسـوف واریـن كـواین. 
ــــارات العقلیــــة  ــــي نحــــو العــــذاب تــــؤدي بالعامــــ –كــــواین أن االختب ــــذاتي. –ل العقل  )٢٢٤(ال

وبالتــالي، تتحــدد أهمیــة غمــوض الحــد األقصــى فــي رفــض النظریــة القیاســیة ومــا یترتــب 
علیهــا مــن النظریــة الخاصــة بعــدم وجــود الشــر األقصــى. وفــي هــذا المقــام، یعبــر القــول 
الســابق عــن حقیقــة تفســیر كیــف یمكــن للموجــود العــالم القــادر منــع أیــة كمیــة مــن الشــر 

  )٢٢٥( .Knظم من أع
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ومــن ثــم، ینــتج البحــث األقصــى الغــامض مــن حقیقــة وجــود الكثیــر مــن الحلــول 
للمشكلة، مشكلة عدم وجود الشر األقصى. في حـین، یكـون أكثـر الحلـول حریـة هـو أنـه 
ال یمكــن للموجــود الكامــل أن یســمح ألي عامــل بــأن یمــارس أیــة كمیــة مــن الفعــل الســیئ 

kni  فيs  ما دامتkni .٢٢٦( مؤلمة(  

 Luminosityical Theoryالنظریة اإلشراقیة:  – ٨

تؤكد النظریة اإلشراقیة على وجـود اإلنسـان فـي حالـة مـن المعانـاة، وهـي الحالـة 
التـي تعنـي وجـوده فـي حالــة معرفیـة. حیـث یكـون لـدى اإلنســان فـي الحالـة السـیئة مــنهج 

ـــم ومعانـــاة. وفـــي نفـــس الوقـــت، یـــرفض ـــة أل بعـــض  إشـــراقي خـــاص بمعرفـــة أنـــه فـــي حال
الفالســفة هــذه الحالــة اإلشــراقیة المعرفیــة بســبب ادعــائهم بعــدم وجــود مــنهج للمعرفــة فــي 

ً علیـــه، ال یكـــون المعـــذبین فـــي وضـــع معرفـــة  یمكـــنهم مـــن  –الحـــاالت اإلشـــراقیة. وبنـــاء
معرفة حاالتهم الذهنیة. إذن، تكون حالة الوجـود فـي األلـم إشـراقیة لـو وفقـط لـو ال یوجـد 

یكون في األلـم، وأنـه ال یكـون  –ه یكون من الحقیقي أن الموجود موقف ممكن والذي فی
  )٢٢٧( یجعله یعرف أنه في األلم. –في موضع 

  النظریة المنطقیة عند سوینبرن: –ثانیا 
 R.Swinburne’s logical Theory 

 –یمكـــن تحدیـــد النظریـــة المنطقیـــة فـــي معالجـــة الحـــاالت الســـیئة عنـــد ســـوینبرن 
ً علــــى  –یلســـوف عــــن نظریتــــه المنطقیـــة التــــي یتبناهـــا بـــالرغم مــــن عـــدم إعــــالن الف بنــــاء

  المبادئ التالیة:

یقرر سوینبرن ضرورة تحدید كمیـة األلـم والمعانـاة. ممـا یعنـي رفضـه السـتمراریة  – ١
كــي یســمح للموجـــودات لالمعانــاة. األمــر الــذي یفســر قوله:"لـــذا، یكــون هللا الحــق 
ا، وهــــي معانــــاة محــــدودة؛ اإلنســــانیة أن یــــؤثروا فــــي بعضــــهم الــــبعض كــــي یعــــانو 

بمعنـى ضــرورة وجـود قــدرًا محـددًا مــن المعانــاة التـي یســمح اهللا بهـا ... مــن أجــل 
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:" یسـتطیع شـخص مـا أن یـؤذي  )٢٢٨( الخیر األعظم." ثم یستطرد سـوینبرن قـائًال
غیره فیما ال یزید عن ثماني سـنوات ... ولكـن یكـون الحـد األدنـي األولـى اآلمـن 

Primary Safety limit و الشـــــيء المقــــدم عـــــن طریــــق فقـــــد حیاتنـــــا هــــ
  )٢٢٩(المحدودة."

یؤكـــد ســـوینبرن علـــى أرســـطیته التـــي تقـــرر أهمیـــة الفصـــل اإلرادي لإلنســـان فـــي  – ٢
تتجــه بنیتــه  -تشــكیل حالتــه المعرفیــة. وبالتــالي یكــون اإلنســان فــي حالــة معرفیــة 

. ممـا االعتقادیة نحـو الواقـع التجریبـي مـن خـالل األفعـال اإلرادیـة المدركـة حسـ یًا
یفســـر قـــول ســـوینبرن بأن:"مســـئولیة الموجـــودات اإلنســـانیة عـــن الشـــر إنمـــا هـــي 
نتیجــــة منطقیـــــة لحریتــــه والختیـــــاره اإلرادي. حیــــث ال یمكـــــن هللا أن یعطینــــا هـــــذا 

  )٢٣٠(االختیار بدون المسئولیات الخاصة إلنتاج الشر."

یفسـر حالـة  یقرر سوینبرن ضرورة وجـود مسـاحة معرفیـة بـین اهللا واإلنسـان. ممـا – ٣
الغمـــوض اإللهـــي وبخاصـــة فیمـــا یخـــص الكثیـــر مـــن الموضـــوعات التـــي یشـــتاق 
اإلنسان لمعرفتها، هـذا مـن جانـب، وبخاصـة عنـدما یقـول سـوینبرن :"یجـب علـى 
اهللا أن یختلـــف عـــن هـــذه الموجـــودات، عـــن طریـــق، وضـــع مســـاحة معرفیـــة بینـــه 

ة رفـض حالـة فـي حـین، ینتهـي سـوینبرن إلـى ضـرور  )٢٣١(وبین هذه الموجـودات".
الغمـوض هــذه مـن أجــل اتجـاه اإلنســان نحـو المعرفــة الحقیقیـة، المعرفــة الخاصــة 

  بالعالقة الجدلیة البنائیة بین الحاالت السیئة الجزئیة وحاالت الخیر الكامل.

یؤكــد ســـوینبرن فـــي تحلیلیتـــه علـــى ضـــرورة تحلیـــل المركـــب والمعقـــد إلـــى مـــا هـــو  – ٤
نحـو الحـد األدنـي فـي عملیـة التحلیـل ألنـه  أبسط منه. ممـا یفسـر اتجـاه سـوینبرن

یتضــمن الحقیقــة بوضــوح، فـــي مقابــل رفــض الحــد األقصـــى بوصــفه أمــرًا معقـــدًا 
  مبدأه المعرفي.مع ال یتوافق  –غامضا 

  یحدد سوینبرن عملیة تفسیر وقوع الحاالت السیئة في أربعة نقاط، وهي: – ٥

  
  
  
  
  



 ٨٠

  .E(أ) یكون هللا الحق في السماح بوقوع   

هـو الطریـق الوحیـد المسـموح بهـا أخالقیـا،  Eالسماح بوقـوع (ب) یكون 
  والتي یحقق اهللا فیها أیة حالة ضروریة منطقیة للخیر.

  .G(ج) یفعل اهللا كل شيء ممكنا منطقیا لكي یحقق 

المعطـــاة فـــي (ج)  E(د) تكــون القیمـــة المتوقعـــة لعملیـــة الســـماح بوقـــوع 
  )٢٣٢(إیجابیة.

عنــد ســـوینبرن حقیقـــة انتمائــه إلـــى نظریـــة  ومــن ثـــم، یترتـــب علــى هـــذه التقریـــرات  
الوضـع القیاسـي وبخاصـة عنـدما تقـرر هــذه النظریـة موضـوعیة الحـد األدنـى. وفـي نفــس 
الوقت، قد یقبل سوینبرن نظریة الوضـع القیاسـي عنـدما یفهـم الحـد األدنـى بأنـه محدودیـة 

لقیاسـیة قـدرة الحاالت السیئة. األمر الذي یفسر السبب الذي على أساسـه تقـرر النظریـة ا
ممــا یعــزو إلیــه، حــال  )٢٣٣(الموجــود الكامــل علــى منــع وقــوع أي شــر ضــئیل عنــدما یریــد.

االتفاق بـین سـوینبرن والمیـدا فـي نقـد االتجاهـات المنطقیـة للخیـر والشـر مـن أجـل تـدعیم 
  الرؤیة القیاسیة.

  جدل المنطقیة: –ثالثا 
یـة األخـرى. وبالتـالي، یتفق سوینبرن مـع المیـدا فـي تفنیـد أسـس النظریـات المنطق  

یعتمــد ســوینبرن علــى عملیــة الســیناریو الــدیكارتي فــي إثبــات نظریتــه القیاســیة. ممــا یفســر 
ضــرورة الموقــف الشــكلي مــن أجــل الیقــین عنــد دیكــارت، ویفســر نقــد النظریــات المنطقیــة 

  من أجل بناء نظریة الوضع القیاسي لحاالت الخیر والشر.
لمیـدا فـي تحدیـد األسـس النظریـة فـي البنیـة المنطقیـة فمن جانب، یتفـق سـوینبرن مـع ا   

، عند أنواجن وهي (   )، فیما یلي:2bالخاصة بنظریة اختفاء الحد األدنى، أوًال

  
  
  



 ٨١

غیـــر  للشـــر بوصـــفها مثـــل أیـــة كمیـــة عظمـــى k) تكــون الكمیـــة الفعلیـــة للشـــر ١( 
عـن الزیـادة فـى الشـر   i تعبـرضروریة لألهداف اإللهیة. وفـى هـذه الحالـة، 

الكلیــة للشــر التــى هــي نتیجــة الكمیــات  Sوتكــون  .kو ) 0(مــا بــین صــفر فی
  للشــــــكل التــــــالي  وفقــــــاً  .وتنتهــــــى فــــــى صـــــفر kتبـــــدأ مــــــن الكمیــــــات الفعلیـــــة 

  ):١(شكل 
k > k _ > k_  > k_  … > 0  
               i       2i          3i                     

 k≥ kn (kn<  0(لكـل كمیـة مـن الشـر i )i<  0() یوجـد مقـدار للزیـادة هـي ٢( 
هــي مثــل أیــة كمیــة عظیمــة للشــر بوصــفها غیــر  knوبخاصــة عنــدما تكــون 

أیــة كمیــة عظیمــة  ، مثــل kn-iضــروریة لألغــراض اإللهیــة. وبالتــالي، تكــون 
  ؛ كمیة غیر ضروریة لألغراض اإللهیة.بوصفها للشر

میـة األقـل مـن والتـي تكـون الك k≥ kn (kn<  0) ال توجـد كمیـة مـن الشـر (٣( 
الشــر مثلمــا تكــون أیــة كمیــة أعظــم للشــر غیــر ضــروریة مــن أجــل الغایــات 

  اإللهیة.
یــة، للغایـات اإلله k≥ kn (kn<  0() ال توجـد كمیـة ضــروریة للشـر األدنـى ٤( 

ً على    ).٣قضیة (البناء
  ) فــــي حــــین تعتمــــد النظریــــة علــــى تقریــــر مــــا یلــــي: " توجــــد كمیــــة مــــن الشــــر ٥( 

)0  >k≥ kn (kn  صفها حالة ضروریة من أجل الغایات اإللهیة.بو  
والتــي تكــون  k≥ kn (kn<  0() یســمح الموجــود الكامــل بكمیــة مــن الشــر ٦( 

  كافیة إلدراك الغایات اإللهیة.

، بحیـث تعـد هـذه k≥ kn (kn<  0() یسمح الموجود الكامل بكمیـة مـن الشـر ٧(
الغایـــات الكمیـــة أعظـــم مـــن الحـــد األدنـــى لكمیـــة الشـــر الضـــروري مـــن أجـــل 

  )٢٣٤(اإللهیة.

  
  

begins 

                Kn  
 K0|ـــــــــــــــــــــــــــــــــ| ـــــــــــــــــــــــــــــــk  
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، تقریـــر  یتضــح مــن األســس الخاصــة بنظریـــة الحــد األدنــى نتیجتــین، وهمــا: أوًال
. فمـن ٥،  ٢،  ١فشل هذه النظریة عند إنـواجن وبخاصـة بسـبب عـدم صـدق ادعاءاتهـا 

 ١كاذبـة. حیـث توضـح القضــیتان  ٥اعتبــار القضـیة  ٢،  ١جانـب، ینـتج مـن القضـیتین 
غیر ضروریة من أجل الغایات اإللهیـة مثـل أي كمیـة  sي كیف تكون كمیة الشر ف ٢، 

ً علیـه، ال یكـون لالدعـاءات معنـى ٥أعظـم مـن الشـر. األمـر الـذي یثبـت كـذب ( ). وبنـاء
) یكـون الوضـع القیاسـي ٨عند إثبات كذب إحـدى قضـایاها. وأمـا النتیجـة الثانیـة، وهـي (

  )٢٣٥().٧للشر صادقا وذلك من خالل (

. في نفس الوقت، یرفض الم یـدا وسـوینبرن نظریـات الحـد األدنـى الغـامض، ثانیـًا
حیث تعتمد هـذه النظریـة علـى االدعـاء التـالي:" تكـون ضـروریة للغایـات اإللهیـة". األمـر 

  ).  ٢الذي یسمح بإمكانیة االمتداد السلبي واإلیجابي (وفقا للشكل 
  

  
  

  )٢(شكل 

ة وجـــود بغمـــوض الحـــد األدنـــى، إمكانیـــحیـــث یوضـــح ادعـــاء النظریـــة الخاصـــة 
كمیــة مــن الشــر بوصــفها ضــروریة وغیــر ضــروریة لألغــراض اإللهیــة. وفــي هــذه الحالــة، 

خــارج المجـال الضــروري أو خـارج المجـال غیــر الضـروري. ممــا یترتـب علیــه،  kقـد تقـع 
ضـروریة مـن أجـل الغایـات اإللهیـة" كاذبـة بسـبب  kتكون القضیة" تكون كمیة الشر فـي 

یقـــرر الفیلســـوفان إمكانیـــة قبـــول هـــذه القضـــیة فـــي  ومـــن ثـــم، )٢٣٦(عـــدم تحدیـــد محتواهـــا.
 kn-iغیـر ضـروریة مـن أجـل األغـراض اإللهیـة فقـط لـو تكـون  knتحدیدها التـالي:"تكون 

ممـا یؤكــد حقیقــة النظریــة القیاســیة التــي  )٢٣٧(غیـر ضــروریة مــن أجــل األغــراض اإللهیــة.
  .kتقرر موافقة الموجود الكامل بوقوع 
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نظریــة الحــد األدنــى الغــامض مــع نظریــة الوضــع  وهكــذا، یتضــح إمكانیــة اتفــاق  
القیاسي وبخاصـة فـي حالـة تحدیـد معنـى الضـرورة مـن أجـل الغایـات اإللهیـة. وفـي نفـس 
ً علیـه،  الوقت، قد تتفق النظریتان في تحدید فتـرة الشـر بوصـفها مـدة فعلیـة محـددة. وبنـاء

الشــر أو حــدوث أي  تبقــى غایــات اهللا ثابتــة ثبــات صــفاته الكاملــة فــي حــالتي: ثبــات فتــرة
 –حــاالت تغییــر بهــا ســواء بالزیــادة أو بالنقصــان. األمــر الــذي یفســر مــا یفترضــه المیــدا 

بــأن الكمیــة الفعلیــة للشــر غیــر الضــروري هــي الكمیــة الموجــودة  –ویتفــق معــه ســوینبرن 
في أي یـوم إضـافي علـى عمـر الشـر، بجانـب االفتـراض الخـاص بـاقتراب الكمیـة الفعلیـة 

، وهــو مــا یتفــق مــع ســوینبرن الــذي یقــرر احتمالیــة )٢٣٨(غیــر الضــروري للشــر مــن الشــر
عـــدم كفایـــة المعانـــاة عنـــدما یعـــاني شـــخص مـــن آخـــر، وهـــو مایســـمیه ســـوینبرن بالمنفعـــة 

بالنســبة لإلنســان الـــذى یعــانى، وكأنـــه یقــدم وســـائل  additional benefitsاإلضــافیة 
   )٢٣٩( مناسبة لآلخرین لكى یختاروا طرق تحقیق المعاناة.

ومن ثم، یتضح إمكانیة قبـول نظریـة الوضـع القیاسـى لنظریـة غمـوض الحـد األدنـى عنـد 
ً على ما یوضح   ):٣الشكل التالى (شكل  هانواجن بناء

  

  

  )٣(شكل 

  غیر ضروریة للغایات اإللهیة. Kتكون كمیة الشر  )١(

 .ضرورىالأیة داللة من الشر غیر  kال تتضمن  )٢(

ح الموجــود الكامــل بوقــوع أیــة تقــرر نظریــة الوضــع القیاســى أنــه ال یســم )٣(
غیـر  kn لـو وفقـط لـو تكـون  sفـى  k≥ kn (kn<  0(كمیـة مـن الشـر
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ــــــــــــذى )٢٤٠(ضــــــــــــروریة مــــــــــــن أجــــــــــــل األغــــــــــــراض اإللهیــــــــــــة   ، وهــــــــــــو ال
 ).SP4یعنى (

وهكــذا، یتضــح كیــف "یكــون اإلنتقــال فــى كمیــات الشــر غامضــا بــین كمیــة الشــر 
أمــرًا بوصــفه  )٢٤١("غیــر الضــروریة للغایــات اإللهیــة وكمیــة الشــر الضــروریة لهــا

الحـد األدنـى الغـامض متوافقًا مع ادعـاءات النظریـة القیاسـیة. لـذا، تعتمـد نظریـة 
) بوصــــفه ضــــامنًا لعملیــــة ارتبـــاط االنتقــــال بــــین الشــــر غیــــر 2hعلـــى االدعــــاء (

  أنــــــه:"ال توجــــــد كمیــــــة مــــــن الشــــــر  2hالمســــــموح بــــــه، وبخاصــــــة عنــــــدما تقــــــرر 
)0  >k≥ kn (kn  فـيs مثـل التـي مـن أجـل زیـا) 0دة  >i(i حیـث تكــون ،kn 

وفـي  )٢٤٢(غیر ضروریة لهـا أیضـا." kn-iغیر ضروریة للغایات اإللهیة، وتكون 
أنــه: "ال یســمح الموجـود الكامــل بأیــة كمیــة  sp4نفـس الوقــت، تنــتج القیاسـیة فــي 

    )٢٤٣(بنائیة كاملة. عناصر 2hو  sp4من الشر ... " وبالتالي یكون كل من 

ن المیــدا وسـوینبرن نظریتــي: اختفـاء الحــد األدنــى وفـي نفــس الوقـت، یقبــل كـل مــ  
المعدل، واختفاء الحد األدنى الفعلي فـي أحـد جانبیهمـا. فمـن جانـب، یعتمـد جـوردان فـي 

. حیــث تثبـــت األولــى الحقیقــة الخاصـــة بســلب الضـــرورة 2bو  2Cنظریتــه، ثالثــا، علـــى 
ة. وبالتـالي، ال یوجـد من كمیة الشر األعظم، وكمیة الشر األدنى بالنسـبة للغایـات اإللهیـ

وهـي:"من أجـل  2Cانتقـال غیـر متـرابط بـین الشـر غیـر الضـروري والشـر الضـروري فـي 
مثــل أیــة كمیــة أعظــم للشـــر  knعنــدما تكــون  k≥ kn (kn<  0(أیــة كمیــة مــن الشــر 

 0بوصفها غیر ضروریة بالتحدید من أجـل األغـراض اإللهیـة، إذن فمـن أجـل زیـادة مـا (
>i (i  تكــونkn-i  أیـة كمیـة أعظــم للشـر بوصـفها غیـر ضــروریة بالتحدیـد مـن أجــل مثـل

حجـة اختفـاء الحـد األدنـى بقـدر مـا تقـرر  2Cوبالتالي، ال تقدم  )٢٤٤( األغراض اإللهیة."
2b  0(التـي یعتمــد جـوردان علیهــا أیضـا، وهــي:" ألي كمیـة مــن األلـم هــى  >k≥ kn (
kn  یة بالنســـبة للغایـــات عنـــدما تكـــون مثـــل أیـــة كمیـــة أعظـــم للشـــر بوصـــفها غیـــر ضـــرور
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مثـل أیــة كمیـة أعظـم للشـر بوصـفها غیــر  kn-iتكـون  i( i<  0اإللهیـة، إذن ألیـة زیـادة (
  )٢٤٥( ضروریة للغایات اإللهیة."

وفــي نفــس الوقــت، ال تشــكل نظریــة الحــد األدنــى الفعلــي أیــة مشــكلة، رابعــا، مــع   
علــى عـــدم وجـــود ) والتــي تؤكـــد 2eالنظریــة القیاســـیة أیضــا. حیـــث تعتمــد األولـــى علـــى (

انتقال غیر مترابط بـین كمیـة الشـر غیـر الضـروري والضـروري بالنسـبة للغایـات اإللهیـة. 
مثــل التــي  sفــي  k≥ kn (kn<  0() علــى أنــه:"ال توجــد كمیــة للشــر 2eحیــث تقــرر (

غیــر ضــروریة فعلیــا للغایــات، وتكــون  kn، حیــث تكــون i( i<  0(تكــون مــن أجــل زیــادة 
kn-i ".2وبالتــــالي، ال تمثـــــل ( )٢٤٦( ضــــروریة لهـــــاe أیــــة مشـــــكلة مــــع قیاســـــیة ســـــوینبرن (

ما یلي:"ال یسمح الموجـود الكامـل بوقـوع أیـة كمیـة  spوبخاصة عندما تنتج القیاسیة في 
 2eو  sp2مــن الشــر غیــر الضــروري للغایــات اإللهیــة فعلیــا. ومــن ثــم یكــون كــل مــن : 

   )٢٤٧( متناغمین."

، كاذبـة ألنهـا ال تعتمـد علـى وفي هذا المقام، تعـد نظریـة الحـد األقصـى   ، خامسـًا
" و "تكــون أكثــر ألمــًا مــن" وهــي دالالت  العالقــات االرتباطیــة بــین الــدالالت:"یكون مؤلمــًا

  خاطئة ألنها دالالت ناقصة. مما یثبت حالتها غیر الحقیقیة.

أما عالقة القیاسـیة بنظریـة غمـوض الحـد األقصـى، وغمـوض الموقـف المعرفـي   
ظاهریــًا ولكنهــا متكاملــة ذاتیــا. فمــن جانــب، ال یوجــد اخــتالف بــین  فإنهــا تبــدو متناقضــة

، عنـد تأكیـدهما علـى العقالنیـة السـببیة للموجـود  القیاسیة وغموض الحـد األقصـى، سـابعًا
ً على عدم اختالف حالة الوصـف للخبـرة وتعلیـل الخبـرة. حیـث یعتمـد نمـوذج  الكامل بناء

د القیاسـیة علـى عملیـة تعلیـل الخبـرة. الذات على حالة الوصف، في حین تعتمـ –معذب 
اآلخــر، مــا دام مســموحًا  –الــذات إلــى معــذب  –ممــا یفســر إمكانیــة امتــداد حالــة معــذب 

ـــم فـــي اآلخـــرین دون أن یـــؤذي أحـــدٍ مـــنهم.  )٢٤٨( للمعـــذب إحـــداث كمیـــة شـــدیدة مـــن األل
لفیلســوف الــذي یفســر اســتمراریة المســئولیة العمیقــة عنــد ســوینبرن وبخاصــة عنــدما یقــرر ا
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ارتباطیـــة الخیریـــة باســــتمراریة تقـــدم المســـئولیة. حیــــث یكـــون مـــن الخیــــر أن یكـــون لــــدى 
، Cالـــذي بـــدوره یكـــون مســـئوًال عـــن العامـــل  Bمســـئولیة عمیقـــة تجـــاه العامـــل  Aالعامـــل 

، فـــي حــین تكـــون  Bوهكــذا ... ومـــن ثــم، لـــیس منطقیــا ســـؤال  ً  Aعنــدما یریـــد اهللا أشــیاء
ً علیـــه، ال یفقــــد الموجـــود الكامـــل ســــببیته ومع Bمســـئولیة عـــن تقـــدم حریــــة  رفتهـــا. وبنـــاء

  )٢٤٩( الذات. –العقلیة عندما یقع نموذج معذب 

ْ یقــــرر حقیقــــة الحالــــة    ــــن َ ، مــــع كــــل م وفــــي نفــــس الوقــــت، یتفــــق ســــوینبرن، ثامنــــًا
 –الــذات أو معــذب  –المعرفیــة فــي كــل حــاالت الشــر. وفــي هــذه الحالــة، یكــون معــذب 

المعانـاة بوصـفها شـرطًا لحـدوث األلـم مـن أجـل الخیـر  اآلخر في موضع معرفي بحاالت
ْ یقع علیهم الحاالت السیئة في نفـس الموقـف  ن َ األعظم. وفي نفس الوقت، قد ال یكون م
األخالقي نظـرًا السـتحالة وجـودهم فـي نفـس الموقـف المعرفـي. األمـر الـذي یفسـر مفهـوم 

وفقـط لــو یوجــد اهللا فــي  لــو wفــي العــالم  omniscientالموجـود الكامــل بوصــفه "عالمـا" 
w ومن أجل أیة قضیة ،p –  تكون حقیقیة فيw ففـي ،w  تكـون الحالـة إمـا یعـرف اهللا

ال تكـــون مســـتحیلة عـــن طریـــق  – p، ولكـــن معرفتـــه بـــأن p، أو أنـــه ال یعـــرف أن pأن 
ً علـــى عـــدم تحدیـــد القـــدرات المعرفیـــة للموجـــود  وجـــود خلـــل مـــا فـــي القـــدرة المعرفیـــة بنـــاء

  )٢٥٠( لنقص معرفته.الكامل وفقًا 

وهكـــذا، تكشــــف المعالجــــة المنطقیــــة لمشــــكلة الخیــــر والشــــر عــــن فعالیــــة بعــــض   
المقـوالت المیتافیزیقیـة. فمــن جانـب، یتحـدد الشــر فـي حـاالت الســلب الـذي یعنـي التحدیــد 
والتعیــین، ویعنــي أیضــا تفعیــل مقولــة اإلمكانیــة الخاصــة بكیفیــة االنتقــال مــن الــال تحدیــد 

ظم) إلى التحدید (بوصـفه حـاالت الشـر). یكشـف المنظـور المنطقـي (بوصفه الخیر األع
معرفیـــة. توضـــح  –أیضـــا عـــن الجـــدل المیتـــافیزیقي بـــین الكـــل والجـــزء فـــي بنیـــة أخالقیـــة 

الرؤیـــة المنطقیــــة أیضــــا فعالیــــة مقولــــة الضــــرورة واالســــتحالة مــــن خــــالل تقریــــر الصــــدق 
ـــة الغمـــوض بـــالرغم مـــن ضـــروریتها ـــة معرفیـــة  والكـــذب، ممـــا یفســـر رفـــض مقول  –كمقول
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تفســـر الحكمـــة اإللهیـــة فـــي العـــالم مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة لقبـــول الفكـــر  -أنطولوجیـــة
  االحتمالي في تفسیر حاالت الشر.

وبالتالي، تعد النظریة القیاسیة للشر هي النظریة النموذجیة التي تتوافق مع   
  مبادئ الفكر الفلسفي ومیتافیزیقاه عند سوینبرن.
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  الخاتمة
فلسـفیة  مشـكالتالباحث، في هذا المقام، أهـم نتـائج البحـث، ومـا یثیـره مـن یقدم   

  جدیرة بالبحث، وهي:

تجمـــع بـــین خصـــائص الفلســـفة المثالیـــة  -یقـــدم ســـوینبرن فلســـفة تحلیلیـــة  –أوًال   
ً علـــى تقریـــر  وخصـــائص الفلســـفة التجریبیـــة، وتتجـــه نحـــو تحلیـــل الظـــواهر الواقعیـــة بنـــاء

  دنى بوصفه األبسط. مما یفسر اعتبار تحلیلیته نقدیة.أهمیة الوصول إلى الحد األ

 –یعتمــــــد ســــــوینبرن فــــــي فلســــــفته علــــــى ســــــمات المــــــنهج االســـــــتقرائي  –ثانیــــــا   
، وهـــو مـــا یتوافـــق مـــع اتجاهـــه  االســـتنباطي. ممـــا یفســـر ارتبـــاط فعـــالیتي االســـتدالل معـــًا

  الفلسفي العام.

ــــة بوصــــفها حقــــائق یتعامــــل ســــوینبرن مــــع األفكــــار الفلســــفیة المیتافیز  –ثالثــــا    یقی
الواقع الخـــارجي وذلـــك مـــن أجـــل تقـــدیم . األمـــر الـــذي یفســـر أهمیـــة مبادأتـــه بـــأنطولوجیـــة

  كهف المیتافیزیقا االعتقادیة. زالثیاب األنطولوجي الفعلي للفكرة، ومن أجل تجاو 

یعـــرف ســـوینبرن حـــاالت الشـــر بوصـــفها حـــاالت ســـیئة مـــن أجـــل نفـــي  –رابعـــا   
ــــة ت ــــة الجــــوهر فــــي مقابل ــــة الخصــــائص والصــــفات، ومــــن أجــــل تحدیــــد فاعلی قریــــر فاعلی

الحاالت السـیئة ورفـض االعتقـاد باسـتمراریتها، ومـن أجـل أیضـا تقریـر القـدرة علـى تغییـر 
  هذه الحاالت السیئة إلى حاالت أكثر خیریة.

یعتـرف ســوینبرن بأنـه ال یعـرف كــل الحـاالت السـیئة. فــي حـین، یقســم  –خامسـًا   
ترتــد إلــى ســوء اســتخدام اإلرادة  –واع، وهــي: شــرور أخالقیــة هــذه الحــاالت إلــى ثالثــة أنــ

تنــتج مــن إرادة اهللا  –اإلنسـانیة فــي عملیــة القیــام بالفعــل، وشـرور طبیعیــة وأخــرى فیزیقیــة 
ومــن أجــل الخیــر الكلــي. وبالتــالي، ال یوجــد الخیــر إال مــن خــالل وجــود الشــر، وال یوجــد 

  ق الخیر.الشر أیضا إال بوصفه خطوة ضروریة من أجل تحقی
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تتوافـق أدلــة وجـود اهللا مــع األشـكال المختلفـة الخاصــة بمعالجـة الشــر.  –سادسـًا   
فمــن جانــب، یتوافـــق الــدلیل االســـتقرائي مــع معالجــة الســـلطة، ویتوافــق دلیـــل العشــق مـــع 
معالجـــة الحــــب، ویتوافــــق الـــدلیل التــــاریخي مــــع معالجــــة الكفایـــة، ویتوافــــق دلیــــل الســــبب 

  لحتمیة والموت.الكافي مع معالجة كل من ا

تؤكـــد فینومینولوجیـــا الخیـــر والشـــر علـــى طبیعـــة حـــاالت الخیـــر والشـــر  –ســـابعًا   
األمـــر الـــذي یفســـر دور الهویـــة الشخصـــیة البســـیطة فـــي تشـــكیل  -وفعالیـــة خصائصـــها 

  حاالت الشر ومعالجتها.

تؤكد الدراسة الفینومینولوجیة على العالقة الجدلیة بین سـوینبرن وهسـرل  –ثامنا   
صــة فــي تأكیــدهما علــى أهمیــة وصــف الظــواهر الحســیة. فــي نفــس الوقــت، یختلــف وبخا

األول عــن اآلخــر فــي التــزام هســرل بحالــة الوصــف فقــط، فــي حــین یتجــه ســوینبرن مــن 
الوصــف إلــى التفســیر، األمــر الــذي یؤكــد فعالیــة الحــواس اإلدراكیــة لــدى هســرل، ویؤكــد 

  أیضا فعالیة البنیة العقلیة لدى سوینبرن.

یتنــاول ســوینبرن الســببیة بوصــفها ســببیة قصــدیة، وهــي القصــدیة التــي  - تاســعاً   
 ً تؤكــد علــى دور عناصــر البنیــة الذاتیــة لإلنســان فــي تفســیر حــاالت الخیــر والشــر. وبنــاء
علیــه، یتجــاوز الفیلســوف حــاالت الســببیة التجریبیــة العلمیــة، وحــاال ت الســببیة التجریبیــة 

  المثالیة. الفلسفیة، وحاال ت السببیة الجوهریة

یحدد سوینبرن حاالت الشر منطقیا عـن طریـق اعتبـار النفـي المنطقـي  –عاشرًا   
. األمــر الــذي یؤكــد علـى العالقــة الجدلیــة بــین حـاالت الشــر وحــاالت الخیــر، ویؤكــد  سـلبًا

  أیضا على العالقة الجدلیة بین صوریة الحالة ومحتواها في حدود منطقیة.

یكـــل المیـــدا فــــي األخـــذ بنظریـــة الوضــــع یتفـــق ســــوینبرن مـــع ما –حـــادي عشـــر   
ــــى نقــــد  ً علیهــــا یتجــــه الفیلســــوفان إل ــــاء ــــه الفلســــفیة، وبن القیاســــي ألنهــــا تتوافــــق مــــع مبادئ

  النظریات المنطقیة األخرى الخاصة بدراسة حاالت الشر وتفسیرها.
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ــــین الجــــذور واألصــــالة. حیــــث تتحــــدد  –ثــــاني عشــــر    تجمــــع فلســــفة ســــوینبرن ب
ر الفیلســوف بالعدیــد مــن الفالســفة عبــر تــاریخ الفكــر الفلســفي. الجــذور فــي اســتمراریة تــأث

األمـــر الـــذي یفســـر تـــأثره بالمثالیـــة المفارقـــة عنـــد أفالطـــون وبخاصـــة فـــي تقریـــره عملیـــة 
المشـاركة بـین اهللا ومخلوقاتـه. ویفسـر األمـر نفســه أیضـا تـأثره باالسـمیة األرسـطیة، وهــي 

ي الفلسـفي مــن خـالل تقریـر ضـرورة البــدء االتجـاه الـذي أعـاد للواقــع مكانتـه ودوره المعرفـ
مــن الواقــع، وضــرورة تقــدیم مفــاهیم عقلیــة مــن خــالل عملیــة التجریــد، وأیضــا االنتبــاه إلــى 
العالقــة الجدلیــة بــین الــنفس والبــدن، بــین اإلنســان والعــالم. یوجــد فــي فلســفته أیضــا آثــار 

وفــي نفـــس الوقـــت،  للتوجــه الـــدیكارتي وبخاصــة فـــي معالجتــه للحالـــة االعتقادیــة الذاتیـــة.
یتــــأثر ســــوینبرن بمــــذهب وحــــدة الوجــــود لــــدى اســــبینوزا. ممــــا یفســــر مشــــاركة اإللــــه لكــــل 
موجودات الكون. ویتأثر الفیلسوف أیضا بالنقدیة الكنتیـة عنـدما یقـرر أهمیـة البحـث عـن 
ظـــواهر الوجـــود بوصـــفها الخطـــوة المعرفیـــة األولـــى. ویســـتمر تـــأثر الفیلســـوف بمـــا یقدمـــه 

ینومینولــوجي، وبمــا تقدمــه الفلســفة الوجودیــة بوصــفها محاولــة للكشــف هسـرل مــن مــنهج ف
عن دینامیات الذات اإلنسانیة من خالل عالقتها الجدلیـة الوجودیـة مـع العـالم الخـارجي. 
وفي نفس الوقت، لم یبقَ الفیلسوف أسیرًا لهذه التوجهـات بقـدر مـا یلقـي بظـالل عقالنیتـه 

  علیها.

. حیـــث تتضــــمن فلســـفته علــــى یعــــد ســـوینبرن فیل –ثالـــث عشـــر    ســــوفًا موســـوعیًا
جوانــب مختلفــة، ومنهــا: البحــث فــي المعرفــة، والبحــث الالهــوتي، والبحــث عــن النظریــات 

  العلمیة، والبحث عن الطبیعة األخالقیة، والبحث في النظریات المنطقیة.

یعد سوینبرن من أصحاب النظریة التبریریـة العقلیـة، وهـي النظریـة  –رابع عشر   
تفســر كیـف یكــون الشـر مبــررًا مـن خــالل اسـتمراریة وســائل الخیـر. وبالتــالي، یكــون التـي 

الشر اآلن هو حالة معانـاة مـن أجـل خیـر المسـتقبل، وهـو األمـر الـذي تعبـر عنـه نظریـة 
  الوضع القیاسي منطقیا.
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یلتزم سوینبرن بالموضوعیة. األمر الذي یفسـر اعترافـه بحـاالت  –خامس عشر   
، وبجهلــه بــالكثیر مــن األمــور، وبإشــادته بالــدین اإلســالمي التنــاقض التــي یقــع  فیهــا دائمــًا

  .-صلى اهللا علیه وسلم  –أنزلها اهللا على نبیه محمد  –كمعجزة إلهیة 

یجب على الباحث عندما یتعمـق فـي أغـوار فلسـفة سـوینبرن أن  –سادس عشر   
یؤكـد  –ألن الفیلسـوف یتجنب التفسیر الالهوتي ألفكـاره بوصـفه تفسـیرًا جوهریـًا لفلسـفته، 

  التزامه بالعقالنیة الفلسفیة في تناول كل الموضوعات.

یكشف البحث عن حقیقة وجـود العدیـد مـن المقـوالت المیتافیزیقیـة  –سابع عشر   
التي تفسر فلسفة سـوینبرن فـي حـدود الواقـع الخـارجي. األمـر الـذي یفسـر فعالیـة العالقـة 

ـــنفس والبـــدن، بـــین الخیـــر الكامـــل وحـــاالت الشـــر،  الجدلیـــة بـــین الكلـــي والجزئـــي، بـــین ال
ویفســر أیضــا دور اهللا كحقیقــة أنطولوجیــة میتافیزیقیــة فــي تفســیر حــاالت الخیــر والشــر، 
ویفســر مقولــة االســـتمراریة فــي تشــكیل الهویـــة الشخصــیة والتــي علـــى أساســها یــتم تقـــدیم 

لـــى نــوع مـــن تفســیرًا ثنائیــًا لحـــاالت الخیــر والشــر. وفـــي نفــس الوقـــت، تتضــمن فلســفته ع
تمثــل  –القطبیـة التـي تجمــع فـي وجودهـا بــین حـالتي المباطنــة والعلـو، وهـي حالــة جدلیـة 

أســاس الوجــود والحیــاة. تتضــمن فلســفة ســوینبرن أیضــا تقریــرًا بفعالیــة البنیــة العقلیــة مــن 
خـالل عناصـرها البنائیــة، وفـي ضــوء عالقـتهم بــالواقع الخـارجي. تكشــف فلسـفة ســوینبرن 

تاحـــة الفرصــة كاملـــة أیضــا عــن أهمیـــة  ٕ مقولــة الضـــرورة فــي تفســیر الســـببیة القصــدیة، وا
أیضـــا لعملیـــات : االحتمـــال واالفتـــراض. وتتحـــدد میتافیزیقـــا الخیـــر والشـــر، فـــي المجـــال 

  المنطقي، في مقولة السلب، وهو الشر بوصفه تحدیدًا لإلیجاب وهو الخیر.

ن أجــل اســتخراج یجــب أن ینتبــه البــاحثون إلــى فلســفة ســوینبرن مــ –ثــامن عشــر   
مـا بهــا مــن كنـوز فلســفیة: األمــر الــذي یوجـب البحــث فــي العالقـة الجدلیــة بــین الخاصــیة 
والجوهر، والبحث في المعرفة العلمیة، والبحـث فـي مفهومـه عـن العقالنیـة، والبحـث عـن 

  میتا األخالق ... إلخ.
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  ھوامش البحث
  ١٩٣٥تــرا عــام المعاصــر ریتشــارد ســوینبرن فــي إنجل اإلنجلیــزىولــد الفیلســوف ،

وتعلم بجامعة أكسفورد والتي درس فیها الفلسـفة والسیاسـة واالقتصـاد فـي مرحلـة 
، ثـم اسـتمر ١٩٥٧اللیسانس، حیث حصل الفیلسوف على درجة اللیسانس علـم 

حصـل الفیلسـوف علـى  ١٩٦٠، وفـي عـام ١٩٥٩في دراسـة الفلسـفة حتـى عـام 
اریخ وفلسـفة العلـم بجامعـة دبلوم الالهوت، ثم قضى سنتین كزمیل باحث في التـ

، ثــم انتقــل الفیلســوف لكــي ١٩٦٣حتــى  ١٩٦١لیــدز وذلــك فــي الفتــرة مــن عــام 
 ١٩٦٣تبـــدأ مـــن عـــام  –یحاضـــر الفلســـفة بجامعـــة میریالنـــد لمـــدة ســـت ســـنوات 

، ثـم أصـبح أسـتاذًا زائـرًا فـي الفلسـفة بجامعـة میرالنـد لمـدة عـام ١٩٦٩حتى عـام 
لمـــدة اثنتـــي عشـــرة  keelبجامعـــة كییـــل ، ثـــم أســـتاذا للفلســـفة ١٩٧٠حتـــى عـــام 

أصــبح  ١٩٨٥، وبدایـة مـن عـام ١٩٨٤حتــى عـام  ١٩٧٢عامـًا بدایـة مـن عـام 
. ومـن ٢٠٠٢سوینبرن أستاذًا في الفلسفة المسیحیة بجامعة أكسـفورد حتـى عـام 

أهــــم مؤلفاتــــه : رباعیتــــه وثالثیتــــه. أمــــا الرباعیــــة فهــــي تضــــم المؤلفــــات التالیــــة: 
، واإللــه المســیحي عــام ١٩٩٢، والــوحي عــام ١٩٨٩م المســئولیة والتعــویض عــا

. أمـا ثالثیـة الفیلسـوف فهـي ١٩٩٨، والعنایة اإللهیة ومشـكلة الشـر عـام ١٩٩٤
تتضمن المؤلفات التالیة، وهي: تطابق مـذهب التألیـه، وهـل یوجـد إلـه؟ واإلیمـان 
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