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ين موقف »رينيه ديكارت« من الدِّ
 )عرض ونقد(

د. عبدالقادر بن محمد الغامدي

امللخص:
يعــرض البحــث موقــف "ديــكارت" مــن الديــن، مــع التوســع قليــًا يف موضــوع الديــن 
األهــم؛ وهــو الــذات اإلهليــة، وخباصــة أن ديــكارت قــد نُعــت أبنــه: "أبــو الفلســفة احلديثــة"، 
وهــذا يعــي أتثــره علــى الفاســفة احملدثــن مــن بعــده، ومناقشــة ذلــك، وبيــان مــا يف منهجــه مــن 
صــواب يشــاد بــه، ومــا فيــه مــن قصــور، وبيــان أثــر منهجــه علــى مــن جــاء بعــده، وحاجــة إبــراز 

منهجــه للمثقفــن اليــوم. وابهلل التوفيــق.

الكلمات املفتاحية: الدين- ديكارت- الفلسفة.
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Descartes' Situation of Religion, Presentation 
and Criticism

Abstract:

The current research presents Descartes' situation of reli-
gion, with a slight expansion in the theme most important of 
the religion; the divine ego, essentially Descartes has been 
called "the father of modern philosophy" it means that he had 
great influence on the modern philosophers, discussing this, 
illustration of right reasoning and the shortcomings in his ap-
proach, and the impact of his approach on those who came 
after him, and the need to show his approach for the today's 
scholars. 

God is the lord of success. 

Key words: Religion, Descartes, Al-falsafh.
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املقدمة:
احلمد هلل وحده، والصاة والسام على املبعوث رمحة للعاملن، وبعد؛

فــإن حاجــة اخللــق للديــن فــوق كل حاجــة، وال صــاح هلــم إال بــه، والديــن ومنــه مــا يســمى 
يف مصطلــح الفلســفة )امليتافيزيقــا(، أو مــا وراء الطبيعــة، ال طريــق لليقــن فيــه إال عــن طريــق 
األنبيــاء عليهــم الســام؛ ألنــه غيــب، والعقــل ال ميكنــه أن يســتقل مبعرفــة الغيــب إال القليــل منــه 
إمجــاال، لذلــك اعــرف أســاطن الفاســفة كأفاطــون)1( وغــره عقــول البشــر ال توصلهــم فيــه 
إىل اليقــن. والديــن احلــق غــر احملــرف هــو مــن هللا ســبحانه، فهــو حــق، ويســتحيل أن يعارضــه 
العقــل الســليم، أو احلــس واحلقيقــة العلميــة، أو الفطــرة، وإن كان الديــن قــد أييت مبــا حيــار فيــه 

العقــل، ولكنــه ال أييت مبــا حييلــه العقــل.

والعقــل مفتقــر إىل الديــن، وملــا رجــع النــاس يف أمــور اإلهليــات إىل العقــول ضلُّــوا، واختلفــوا 
أكثــر اختــاف وجــد علــى وجــه األرض، فالعقــل بــدون الوحــي الــذي أييت بــه األنبيــاء عليهــم 
الســام ا كالبصــر بــدون الضــوء، ال يــرى شــيء، واملوقــف احلقيقــي للعقــل ابلنســبة للديــن احلــقَّ 
هــو أنــه اتبــع لــه، وحمتــج ومؤيِـّـد وخــادم لــه، ال يعارضــه، ومســتنبط منــه العلــل واحلكــم، ومتدبِـّـر 
ومتفقــه، فوظيفتــه مــع الديــن بيانيــة ال إنشــائية، فــا اســتقال لــه عــن الديــن وال يقــدم بــن يديــه. 
وللعقــل وظيفــة االســتدالل علــى وجــود اخلالــق، ووحدانيتــه، وصــدق الرســول وصحــة نبوتــه، 

فالعقــل يــولِّ الرســول مث يعــزل نفســه فــا يعارضــه.

وهكــذا كان العقــل مــع الديــن إال أن الكنيســة بســبب مــا أدخلتــه يف الديــن مــن حتريــف 
وبــدع مســتحدثة؛ ســببت نفــور العقــل، وصراًعــا كبــرًا بــن العقــل والكنيســة؛ فبعــد أن كان 
موقــف العقــل والعلــم مــن الديــن مــا قدمنــا، أصبــح العقــل والعلــم املــادي يناقضــان الديــن املمثــل 
يف الكنيســة وينافســانه، مث غلــب العقــل علــى الديــن احملــرَّف، وانتشــر اإلحلــاد، ومل يطــرأ علــى 
العقــل الغــريب أن مــا يف الكنيســة ديــن حمــرٌَّف، وأن الباطــل الــذي فيهــا ليــس مــن عنــد هللا، 

فحصــل الشــك والعلمانيــة يف أورواب، وبلــغ ذروتــه يف اإلحلــاد.
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ــا جــاء ديــكارت أحــدث فلســفة جديــدة، أتثــر فيهــا ابملســلمن، كمــا تشــر إىل ذلــك  فلمَّ
دراســات حديثــة كثــرة)2(. وأُطلــق عليــه )أبــو الفلســفة احلديثــة( وهــذا يعــي أن جــلَّ الفاســفة 
يف أورواب بعــده أتثــروا بفلســفته. وملكانتــه الكبــرة يف أوراب كان هــذا البحــث لتبيــن موقفــه مــن 
الديــن، ومــا أحــدث ذلــك يف أورواب مــن تغيــر، ونقــد منهجــه بعــون هللا تعــاىل، للحاجــة إىل 
نقــد هــذه املذاهــب علــى ضــوء اإلســام والعقــل الســليم، ولكثــرة الدراســات الــي تظهــر اإلحلــاد، 

وقلــة الدراســات الــي تدافــع عــن الديــن مــن جهــة فاســفة أوروبيــن. 

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إىل إظهــار دور مــن كان يــرد علــى امللحديــن، ويدافــع عــن الديــن مــن 
كبــار الفاســفة األوروبيــن، والنظــر يف حججهــم يف الــرد علــى امللحديــن. وبيــان أنَّ أحســنهم 
موقفــا مــن الديــن -أو مــن أحســنهم- وهــو ديــكارت الــذي يعتــر أبــو الفلســفة احلديثــة، ال زال 
بعيــداً عــن الديــن احلــق، وبيــان حاجتهــم إىل اإلميــان خبــامت النَّبيِّــن حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، 
واالنتفــاع مبــا جــاء بــه مــن اهلــدى وديــن احلــق. ورغبــة وحثًّــا لأُلوربِّيــن لتطويــر صــواب ديــكارت 

وتــرك أخطائــه، وحتذيــراً أيضــا للمســلمن مــن التأثــر بــه، وبيــان اســتغنائهم عنــه.

منهج البحث:
منهجــي يف البحــث هــو املنهــج الوصفــي النقــدي، وقــد رجعــت لــكام ديــكارت مباشــرة 
مــن كتبــه، وأكثــرت مــن النقــل عنــه، ليعــرف أســلوبه، مث بيــان مــا أصــاب فيــه ومــا أخطــأ، يف 

ضــوء النقــل والعقــل وعلــى منهــاج أهــل الســنة واجلماعــة.

الدراسات السابقة:
ُكتِــَب يف أورواب ويف الشــرق كتــب ومقــاالت كثــرة ال حتصــى حــول ديــكارت، لكــن 
مل أجــد دراســة مفــردة تتنــاول موقفــه مــن الديــن خصوًصــا علــى منهــاج أهــل الســنة واجلماعــة، 
وهــو اجلديــد يف البحــث، حلاجــة النــاس امللحــة إىل مثــل هــذه الدراســات خاصــة هــذه األايم.
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خطة البحث:
وقد اقتضت مادة البحث أن يكون يف هذه املقدمة، وأربعة مباحث:

املبحث األول: ترمجة ديكارت، ومكانته يف أورواب، ومؤلفاته.

املبحث الثاين: املوقف من هللا ووجوده يف فلسفة »ديكارت«.

املبحث الثالث: تعظيم »ديكارت« للدِّين. 

املبحث الرابع: أدلة وجود هللا عند »ديكارت«.

مث اخلامتة، ومن هللا أستمد العون والتوفيق والتسديد.
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املبحث األول: ترمجة »ديكارت«، ومكانته يف أورواب، ومؤلفاته
املوافــق  ولــد يف )2 شــعبان 1004هـــ(  فرنســي كبــر،  فيلســوف  ديــكارت«،  »رينيــه 
)31 مــارس 1596م( يف الهــي وهــي بلــدة صغــرة غــرب فرنســا، وتــويف يف )9حمــرم 1060هـــ( 
املوافــق )11 فرايــر 1650م(، وتلقــى تعليمــه يف كليــة »الفليــش« اليســوعية، وقــد ضــلَّ حيتفــظ 
ــا فيهــا مــن مقــرَّرات دراســية حينمــا تبــن أهنــا  ألســاتذته فيهــا إبعجــاب شــديد، لكنــه مل يــرَض عمَّ
يف معظمهــا ال ختــرج عــن كوهنــا تلقينــا آلراء القدمــاء وال تــورث معرفــة يقينيــة، وأن الرايضــة هــي 

العلــم الوحيــد الــذي يقــدم معرفــة يقينيــة)3(.

مــع »فرانســيس  الثــاين  العصــر احلديــث، وركنهــا  الفلســفة يف  رائــد  ويعــد »ديــكارت« 
مــن  وكثــر  التحليليــة،  اهلندســة  ابتكــر  ممتــازاً؛  رايضيــاً  نفســه كان  الوقــت  ويف  بيكــون«)4(، 
األطروحــات الفلســفية الغربيــة الــي جــاءت بعــده، هــي انعكاســات ألطروحاتــه، والــي مــا زالــت 
تُــْدرس حــى اليــوم؛ فــكان بذلــك مــن الشــخصيات الرئيســية يف اتريــخ الثــورة العلميــة. وديــكارت 

هــو الشــخصية الرئيســية ملذهــب العقانيــة يف القــرن 17م)5(.

يُلقَّــب »ديــكارت« بـ»أبــو الفلســفة احلديثــة«، وأول مــن وصفــه هبــذا الوصف ، فاســفة 
»رينيــه  )يعتــر  »برتراندرســل«)8(:  ويقــول  رأسهم »هيجل«)6( و»شــلنج«)7(.  وعلــى  األملــان 
ديــكارت« عــادة مؤســس الفلســفة احلديثــة، وحبــق كمــا أظــن()9(. وقــال »هيجــل«: )إن »رينيــه 

ديــكارت« هــو يف الواقــع احملــرك األول احلقيقــي للفلســفة احلديثــة()10(.

ا تؤلَّف فلســفة مســيحية  عرض »ديكارت« أســس فلســفته اجلديدة ســنة 1628م على أهنَّ
منافية لفلسفة »أرسطو« والقديس »توما األكويي« فأعجب به الكاردينال، وكان أوغسطينياً، 
وشجعه تشجيعاً حارًّا على مواصلة حبثه، وإمتام فلسفته خدمة للدين، وصداًّ خلدمات الزاندقة، 
يقــول »يوســف كــرم«: )وهــذه واقعــة هلــا خطرهــا، نــدرك منهــا أن العلــم الطبيعــي الرايضــي أو اآلل 
صرفــه عــن »أرســطو« إىل »أفاطــون«، وأنــه أتثــر -ولــو ابلواســطة- ابألفلوطينيــن املســيحين، 
فلــن نعجــب إذا وجــدان عنــده شــيئاً مــن القديــس »أوغســطن«، وشــيئاً مــن القديــس »انســلم« 

وشــيئاً مــن »ســكوت« وشــيئا مــن »أوكام« وغــره مــن اإلمسيــن)11(.
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ويف املوسوعة الفلسفية املختصرة)12(: )ليس هناك أدىن شك يف أنه كان خملصاً لعقيدته 
الكاثوليكيــة، فقــد كان يعتقــد أن فلســفته علــى وفــاق مــع اإلميــان، وأهنــا هــي الطريــق الوحيــدة 

للتوفيــق بــن اإلميــان ومــا ُأحــرِز يف عصــره مــن نتائــج التقــدم يف املعرفــة الطبيعيــة(.

 وكان لفلســفة »ديــكارت« أعمــق اآلاثر يف خمتلــف أحنــاء أورواب. إابن القــرن الثامــن 
عشــر)13(. تقــول الكاتبــة »جنفيــاف روديــس لويــس« واصفــة أثــر »ديــكارت« علــى الغربيــن 
والبيئــة الغربيــة: )ولقــد احتفــل ابلذكــرى املئويــة الثالثــة لظهــور »املقالــة يف املنهــج« عــام 1937، 

يف العــامل أبســره، احتفــااًل اســثنائًيا، مل جيــر مثلــه ملقالــة فلســفية أخــرى()14(.

ومــن أهــم مــا قدمــه »ديــكارت« ألورواب)15( ختليــص العقــل مــن نــر التقليــد احملــض، ونبــذ 
الكثــر مــن خرافــات الكنيســة، ومــا أدخلتــه يف الديــن وليــس منــه، ممــا ســبب اإلحلــاد والشــك. 
وإعطــاء العقــل شــيئا مــن حقوقــه. وختليــص أورواب مــن الشــك يف وجــود هللا والنفــس إىل اليقــن. 
وإبعــاد فلســفة »أرســطو« ومنطقــه عــن الكنيســة وحماربتــه ودحضــه. يقــول الشــيخ مصطفــى 
صــري: )فجــاء “ديــكارت” فألغــى ثنائيــة العقــل واإلميــان، ابطــراح اإلميــان)16( وإعــادة حقــوق 
العقــل إليــه، وخلصــه مــن احلســبانية قاضيًــا علــى الشــك بســاح مــن الشــك فابتــدأ بــه دورًا 
جديــًدا، وانتهــت القــرون الوســطى الــي جعلــت اإلميــان أصــا يف اليقــن والعقــل اتبعــا لــه، فــكان 

ذلــك ضربــة علــى النصرانيــة طبعــا()17(. 

مؤلفات »ديكارت«:
هــذا  يف  الــدْرس  يف  الســنن  بعــض  أنفــق  أنــه  »ديــكارت«  ذكــر  العــامل«:  »كتــاب 
الكتــاب)18(. ويقــول عنــه: )وملــا كنــت قــد اجتهــدت يف شــرح أصــول تلــك احلقائــق يف رســالة 
ــق كتــاب »مقــال عــن  منعتــي بعــض االعتبــارات مــن إذاعتهــا()19(، يقــول حممــود اخلضــري حمقِّ
املنهــج«: )يقصــد كتابــه العــامل.. وكان قــد بــدأ الكتابــة فيــه يف أواخــر عــام 1629(. والــذي 
منعــه مــن إذاعتــه خوفــه مــن بطــش الكنيســة. يقــول »ديــكارت«: )مضــت اآلن ثاثــة أعــوام منــذ 
انتهيــت مــن الرســالة الــي حتتــوي علــى كل هــذه األشــياء، وأخــذت مراجعتهــا كــي أضعهــا بــن 
ــا  يــدي طابــع، عندمــا علمــت أن أشــخاًصا أجلَّــه، وهلــم الســلطة علــى أعمــال مــا ال يقــل عمَّ



ين عرض ونقد                                  د.عبد القادر بن محمد الغامدي موقف "رينيه ديكارت" من الدِّ

 35٢     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال ١44٠هـ | يونيو ٢٠١٩م                                     

لعقلــي مــن الســلطة علــى أفــكاري، مل يقــروا رأايً يف علــم الطبيعــة أذاعــه البعــض)20( قبــل اآلن 
بقليــل. وال أريــد أن أقــول أين كنــت علــى هــذا الــرأي، لكــي أريــد أن أقــول: إنــي مل أالحــظ فيــه 
قبــل اســتنكارهم، مــا أســتطيع أن أتومهــه مضــرًّا ابلديــن أو ابلدولــة()21(. وهــذا يعــي أن ديــكارت 
ــا يف الكنيســة ومــا يــراه ابطــا، وأنــه اســتخدم عقلــه يف التخلــص  يريــد التمييــز بــن مــا يــراه حقًّ
مــن بعــض خرافــات الكنيســة. ولكــن ذكــر ســبب عــدم نشــر كتابــه هــذا، وهــو علمــه مبــا أصــاب 
»جاليليــو«، ورغبتــه يف عــدم إاثرة رجــال الديــن عليــه، الذيــن كانــوا يعارضــون بشــدة وببطــش 

كل مــا يعــارض طبيعيــات »أرســطو« الكاذبــة. وقــد نشــره فيمــا بعــد وطبــع)22(. 

»مقــال عــن املنهــج« وأمســاه هــو: »مقــال يف املنهــج حلســن توجيــه العقــل والبحــث عــن 
احلقيقــة يف العلــوم«)23(، وهــو أول كتبــه، وقــد ذكــر يف كتابــه »التأمــات« مــا يبــن ذلــك، يقــول 
يف »التأمــات« )24(: )وقــد تقدمــت يف ذلــك »املقــال يف املنهــج« ابلرجــاء إىل مجيــع مــن قــد 

جيــدون فيمــا كتبــت مــا يســتحق النقــد أن يتفضلــوا بتنبيهــي إليــه(.

»أتمــات يف الفلســفة األوىل« يقــول »ديــكارت« يف ســبب أتليفــه: )وقــد تنبــأت مبــا 
قــد جيــده كثــرون مــن صعوبــة يف تصــور أســس امليتافيزيقــا، حاولــت أن أشــرح أهــم مباحثهــا 
يف كتــاب »أتمــات«)25( ليــس يف األصــل كبــًرا، ولكــن زاد حجمــه واتضحــت مادتــه كثــًرا 
مبــا أضيــف إليــه مــن اعراضــات؛ أرســلها إل بصــدده أشــخاص كثــرون مــن املتجريــن جــدًّا 
اهلجمــات  علــى  فيــه  رد  االعراضــات()26(. وكان  تلــك  علــى  قيَّدهتــا  ردود  ومــن  العــامل،  يف 

الــي وردت عليــه مــن الاهوتيــن واليســوعين.  واالعراضــات 

 »مبــادئ الفلســفة« وهــذا كتابــه الرئيســي يف الفلســفة؛ أهــداه لألمــرة »إليزابــث« كــرى 
بنــات »فردريــك« ملــك بوهيمــا. وكتــب اإلهــداء هلــا يف مقدمتــه. 

ــدت أذهــان  ويقــول »ديــكارت«: )وأخــرًا لـــمَّا بــدا ل أن تلــك الرســائل الســابقة قــد مهَّ
القــراء لتلقــي مبــادئ الفلســفة؛ رأيــُت أيًضــا أن أنشــر هــذه »املبــادئ«()27(. وكان بــن أتليــف 

»مقــال عــن املنهــج »وهــذا الكتــاب قريــب مــن اثــي عشــر ســنة.
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»انفعــاالت النفــس«)28(، طلبــت منــه كتابتــه األمــرة »أليزابــت«، وهــو آخــر كتــاب أصــدره 
يف حياتــه؛ يتكلــم فيــه عــن انفعــاالت النفــس مــن غضــب وحــزن ورضــا وفــرح وحنوهــا. وبــنَّ فيــه 

مذهبــه يف األخــاق.

املبحث الثاين: املوقف من هللا ووجوده يف فلسفة »ديكارت«
جعــل »ديــكارت« اليقــن يف وجــود هللا أعظــم مــن أعظــم يقــن يف الوجــود، هندســيًّا 
أو غــره، وفيــه دمــٌغ للملحديــن؛ يقــول »ديــكارت« عــن حجــج وبراهــن وجــود هللا تعــاىل 
أهنــا: )تعــادل بــل تفــوق يف اليقــن والبداهــة براهــن اهلندســة()29(، ويقــول: )أعتقــد أن النفــس 
اإلنسانية ال تستطيع أن تعرف ببداهة ويقن أكثر مما تعرف وجود هللا()30(. ويقول: )الفكرة 
الــي لــدي عــن هللا أصــح مــا بذهــي مــن أفــكار وأكثرهــا وضوًحــا ومتيُّـــزًا()31(. ويقــول عــن أدلــة 
وجــود هللا تعــاىل، وأدلــة وجــود النفــس أهنــا: )أوثــُق وأبــُن مــا ميكــن أن يقــع للذهــن اإلنســاين 

مــن معرفــة()32(.

ويقــول: )كــون هللا الــذي هــو هــذا املوجــود الكامــل، موجــوداً هــو علــى األقــل مســاٍو يف 
اليقــن خلــر مــا ميكــن أن يكــون برهــاانً هندســياً()33(؛ وذلــك ألنــه يــرى اســتحالة موصــوف لــه 
كل الكمــاالت وهــو غــر موجــود؛ ألن هــذا تناقــض ظاهــر. فقــد جعــل ديــكارت مــن الدليــل 

علــى وجــود هللا اخلطــوة األوىل واألساســية لعلــم الطبيعــة.

 وقــد جعــل »ديــكارت« أيضــاً وجــود هللا تعــاىل وكمالــه أســاس كل يقــن، ومصــدر العلــم 
األمســى، وهــذا ممــا عــد مــن تفــردات »ديــكارت«، فهــذا خبــاف كل الفلســفات الــي كانــت 

قبلــه، والــي كانــت جتعــل الطبيعيــات ســابقة علــى امليتافيزيقــا)34(.

 بــل مل يبــق لـ»ديــكارت« يف منهجــه دليــل لليقــن بشــيء إال إثبــات الكمــال هلل تعــاىل، 
وهــو مــا يســمى يف منهجــه بـ»الســند اإلهلــي لصحــة احلقائــق الــي نتخيلهــا«؛ وذلــك أنــه شــك 
يف كل شــيء، حــى يف التفريــق بــن املنــام واليقظــة؛ وذلــك عنــده ألن اإلنســان يــرى يف املنــام 
أشــياء كأهنــا حقيقــة، فــرى »ديــكارت« أنــه ال مانــع أن يكــون مــا يــراه يف اليقظــة هــو جمــرد منــام 
فقــط )35(. ويــرى أن هللا قــادر أن يضلَّــه يف هــذا؛ لكــن يــرى »ديــكارت« أن هللا تعــاىل لــه كل 
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الكمــاالت فيســتحيل عليــه أن خيدعنــا. فاســتحالة وصــف هللا ابخلــداع عنــد »ديــكارت« هــو 
؛ ألنــه كامــل()36(. فســند  دليــل صحــة احلقائــق، يقــول: )هــذا اإللــه ال ميكــن أن يكــون مضــاًّ

اليقــن عنــد »ديــكارت« هــو وجــود هللا وكونــه غــر ُمِضــّل. 

ويقــول »ديــكارت«: )مــن احملــال أن يضلَّــي هللا؛ إذ أنَّ يف اخلــداع أو الغــش نقًصــا، ولئــن 
يكــن يبــدو أن اســتطاعة املخادعــة مــن عائــم الراعــة والقــوة؛ فــا جــَرم أن تعمُّــد املخادعــة دليــل 

علــى الضعــف أو علــى اخلبــث، ومهــا أمــران ال ميكــن أن يوجــدا يف هللا()37()38(.

فاملقصــود أن ديــكارت جعــل كمــال هللا تعــاىل، وعــدم خمادعتــه هــو أســاس اليقــن يف كل 
علومــه البشــرية. 

ويقــول »ديــكارت«: )ممــا يتنــزَّه هللا واســع الكــرم والرمحــة ]عنــه[: أن يكــون قــد خلقــي عرضــة 
لضــاٍل مقيــم()39(، فثقــة ديــكارت يف هللا وحســن ظنــه بــه هــو مــا بقــي لــه مــن أدلــة ينطلــق منهــا 
لليقــن، فجعــل هللا تعــاىل )هــو املصــدر األعلــى للحقيقــة()40(، و)منبــع كل حقيقــة()41(. ويقــول: 
)وجــود هللا ليــس يقينــا فحســب، بــل مــن احلــق أن يقــال: إن كل يقــن إمنــا يعتمــد عليــه()42(. 
ُ تبينًــا واضًحــا جــًدا أن يقــن كل علــم وحقيقتــه يعتمــدان علــى معرفــة هللا احلــق  ويقــول: )أان أتبــنَّ
وحدهــا()43(. ويقــول أيضــاً: )وضــح ل كلَّ الوضــوح أن يقــن كل علــم وحقيقتــه إمنــا يعتمــدان 
علــى معرفتنــا لإللــه احلــق؛ حبيــث يصــح ل أن أقــول: إين قبــل أن أعــرف هللا مــا كان بوســعي 

أن أعــرف شــيًئا()44(.

فــاهلل ســبحانه وتعــاىل عنــد »ديــكارت« هــو أســاس كل وجــود، وأســاس كل يقــن، يقــول: 
)يقــن الراهــن اهلندســية نفســه متوقِّــف علــى معرفتنــا ابهلل()45(. ويقــول: )مــن جِهــل هللا، فلــن 

يســتطيع أن يعــرف شــيئا آخــر معرفــة يقينيــة()46(.

ويطــري الباحــث »نظمــي لوقــا« موقــف »ديــكارت« هــذا مــن وجــود هللا تعــاىل فيقــول: 
)إنــه جيعــل مــن معرفــة هللا أساســاً ملعرفــة العــامل، وأساســاً للحــق واخلــر إطاقــاً، وحمــوراً للفضيلــة، 
مث قطبــاً تتجــه إليــه النفــس، جمنَّــدة كل عناصرهــا ومدربــة علــى االئتمــار والطاعــة، بدافــع مــن 

حبهــا وعرفاهنــا ملصــدر الوجــود، وواهــب املعرفــة، وابري اخلــر إبرادتــه الكاملــة.
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، كما حيتمي من مترُّد الوثي الذي ينكر العجز، ويســخر  وإنه ليحتمي يف هللا من الشــكِّ
ابخلــر والشــر مجيًعــا، كمــا حيتمــي مــن تســليم الرواقــي الــذي إن هــو إال ثــورة مقلوبــة، وســخط 

ختفيــه الكــرايء()47(.

ومع هذا؛ إال أن منهج ديكارت هذا ياحظ عليه ماحظات؛ منها:

 األوىل: أن هللا تعــاىل جعــل هنــاك طرقــاً للوصــول إىل احلقائــق األخــرى غــر امليتافيزيقيــة، 
كأدلة احلس -ومنها التجربة واملاحظة واالستقراء- على احملسوسات، بل وبعض الغيبيات، 
وأدلــة املتواتــرات، وكــذا األدلــة العقليــة القطعيــة. أو الرايضيــة، وكلهــا غــر الطريــق الــذي ذكــره 
ديــكارت، فلــو كان املتأمــل فيهــا ملحــداً، ال يقــر بوجــود هللا تعــاىل ألمكــن أن يصــل فيهــا إىل 
يقــن. فطــرق املعرفــة ليســت حمصــورة فيمــا اعتقــده »ديــكارت« وإن كان توفيــق هللا تعــاىل هــو 

ســبب كل معرفــة صحيحــة.

ــر واســًعا؛ فــازم مذهبــه وصــف هللا أبنــه أضــلَّ اخللــق  الثانيــة: أن »ديــكارت« قــد حجَّ
فيمــا يتعلــق ابحملســوس، فــإن ديــكارت ينكــر احملسوســات؛ ومــن أقوالــه يف ذلــك: )ملــا كانــت 
حواســنا ختدعنــا أحيــااًن، أردت أن أفــرض أنــه ليــس مــن شــيء يف الواقــع كمــا جتعلنــا احلــواس 

نتخيلــه()48(، ويقــول: )كل مــا يتعلــق بطبيعــة اجلســم أحــام أو ختيــات()49(.

فعلــى مذهبــه يكــون هللا -تعــاىل عــن ذلــك- شــكك اخللــق يف احملسوســات، ويف كثــر 
مــن الغيبيــات، فلــم يبــق عنــده يقــن إال يف وجــود هللا ووجــود النفــس، وهللا تعــاىل منــزه عــن ظلــم 
أحــد، فإنــه تعــاىل خلقنــا ورزقنــا وجعــل لنــا األمســاع واألبصــار والعقــول، بــل أرســل لنــا الرســل 
وأنــزل علينــا الكتــب، إضافــة إىل ذلــك، وبــن لنــا طريــق احلــق مــن الباطــل أبدلــة يقينيــة ال حتتمــل 

أدىن شــك، واحلمــد هلل رب العاملــن. 
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املبحث الثالث: تعظيم »ديكارت« للدِّين 
كان »ديــكارت« يعظــم الديــن -النصــراين-، وقــد ســبق ذكــر شــيء حــول ذلــك يف 
ترمجتــه، وممــا قالــه يف ذلــك: )وكنــت ُأجــلُّ علومنــا الدينيــة، وأطمــع كغــري يف اجلنــة؛ لكــن 
ــد ألعلــم  ــًدا ألْجــِل اجلهــاء أقــل ممــا هــو ممهَّ ملــا علمــت علًمــا مؤكــًدا أن الطريــق إليهــا ليــس ممهَّ
العلمــاء، وأن احلقائــق املوحــى هبــا والــي هتــدي إىل اجلنــة هــي فــوق فهمنــا؛ مل يكــن ل أن أجــرؤ 
علــى أن أســِلمها لضعــف اســتدالاليت، ورأيــت أن حماولــة امتحاهنــا امتحــااًن موفًقــا حتتــاج ألن 

مُيــدَّ اإلنســان مــن الســماء مبــدٍد غــر عــادي، وأن يكــون فــوق مرتبــة البشــر()50(.

ويقــول: )هــذه األمــم ال تكــون حاصلــة علــى نظــام يبلــغ مــن األحــكام مبلــغ مــا عنــد األمــم 
الــي منــذ بــدأ اجتماعهــا، قــد اتبعــت شــرائع مشــرِّع حكيــم، كذلــك يكــون جــد يقــن أن هيــكل 
الديــن الصحيــح، الــذي شــرع هللا وحــَده أحكامــه، جيــب أن يكــون خــراً يف النظــام مــن كل مــا 

عــداه، إىل احلــد الــذي ال يبــارى()51(.

وكان »ديــكارت« يوصــي بقضيــة الديــن، يقــول: )لــن جيُمــل يب يف هــذا املقــام أن أطيــل 
الــكام يف التوصيــة بقضيــة هللا، وقضيــة الديــن لــدى مــن كانــوا دائًمــا أمــن دعائمهــا()52(.

وهــو متمســك ابلديــن الــذي نشــأ عليــه، يقــول: )حقائــق اإلميــان هلــا دائمــا املنزلــة األوىل يف 
اعتقــادي()53(، ونــوى مــن بدايــة أتســيس منهجــه )54( كمــا يقــول: )احملافظــة علــى الداينــة الــي 

أنعــم هللا هبــا علــيَّ؛ أبن نشــأت فيهــا منــذ طفولــي()55(.

ويقــول مقــّرِرا عقيدتــه -النصرانيــة-: )جيــب علينــا أن نؤمــن بــكل مــا أنزلــه هللا، وإن يكــن 
فــوق متنــاول مداركنــا؛ فــإذا أنعــم هللا علينــا مبــا كشــفه لنــا أو لغــران مــن أشــياء جُتــاوز طاقــة عقولنــا 
يف مســتواها العــادي، كأســرار التجسُّــد والتثليــث، مل يســتعِص علينــا اإلميــان هبــا مــع أننــا قــد ال 
نفهمهــا فهًمــا واضحــا؛ ذلــك ألنــه ال ينبغــي أن يقــع لدينــا موقــع الغرابــة أن يكــون يف طبيعــة 

هللا، ويف أعمالــه أشــياء كثــرة جُتــاوز متنــاول أذهاننــا()56(.
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وقــد صــرح »ديــكارت« إببعــاد العقــل فيمــا يتعلــق ابلعقيــدة؛ يقــول: )ننــأى أبنفســنا دائًمــا 
عــن اخلــوض يف اجملــاالت الــي تــدور حــول الامتناهــي. إن ممــا ال يقبلــه العقــل أن نتصــدى لــه 

وحنــن متناهــون، لتحديــد شــيء عنــه، وكأننــا هبــذا نفرضــه متناهيــا()57(. 

ويقــول: )ينبغــي أن نفضــل األحــكام اإلهليــة علــى اســتدالالتنا، ولكــن فيمــا عــدا األشــياء 
قبــل كل شــيء أن  ينبغــي  ا؛  ينبغــي أن ال نعتقــد شــيئا مل ندركــه إدراًكا واضًحــا جــدًّ املنزلــة 
نستمســك بقاعــدة تعصمنــا مــن الزلــل؛ وهــي أن مــا أنزلــه هللا هــو اليقــن الــذي ال يعدلــه يقــن 
أي شــيء آخــر. فــإذا بــدا أن ومضــة مــن ومضــات العقــل تشــر إلينــا بشــيء خيالــف ذلــك، 
وجــب أن ُنضــع حكمنــا ملــا جيــيء مــن عنــد هللا. أمــا احلقائــق الــي مل يــرد عنهــا شــيء يف التنزيــل 
فليــس ممــا يتفــق مــع طبــع الفيلســوف أن يســلِّم بصحــة شــيء مل يتحقــق منــه، وال أن يركــن إىل 
الثقــة ابحلــواس، أي: أن يكــون اطمئنانــه إىل مــا تلقــاه يف طفولتــه مــن أحــكام هــو جــاء أكثــر 

مــن اطمئنانــه ملــا يقتضــي بــه العقــل الناضــج()58(.

ففــرق »ديــكارت« بــن الإلهليــات، وبــن غرهــا، فلــم خيضــع اإلهليــات ملنهجــه العقلــي، 
وياحــظ أنــه خلــط احلــق ابلباطــل، فالــذي ال جيــوز للعقــل اخلــوض فيــه يف جانــب مــن ال أول 
لــه وال آخــر -وهــو مــا يســميه ألامتناهــي- هــو كيفيــة صفاتــه وأفعالــه، وتعليــل شــرائعه تعــاىل 
الغــر معقولــة املعــى، فــا جيــوز إنــكار مــا أييت منــه تعــاىل إذا صــح ذلــك ولــو حــار فيــه العقــل. 
لكــن الديــن احلــق يســتحيل أن أييت مبــا حييلــه العقــل، ومــا يقطــع العقــل الســليم ببطانــه، وهــو 
مــا وقــع فيــه »ديــكارت« كاعتقــاد التجســد والتثليــث، وغرمهــا مــن العقائــد النصرانيــة الباطلــة. 
وهــو يــدل علــى أن متســكه هبــذه العقيــدة إمنــا هــو تعصــب وتقليــد أعمــى، وإال فــإن احلــق مــن 
أي مصــدر جــاء ال ميكــن أن يعــارض حقًّــا جــاء مــن مصــدر آخــر، فصريــح املعقــول يوافــق 
دائمــا صحيــح املنقــول، واحلقيقــة العلميــة ال تعــارض أيًضــا صحيــح منقــول وال صريــح معقــول، 
وكــذا احلــس والفطــرة، وهــذه مل يهتــد هبــا إال مــن آمــن مبحمــد صلــى هللا عليــه وســلم، فســلم مــن 
التناقــض وازدواجيــة املعرفــة والشــك واحلــرة والقلــق والعبوديــة للخلــق واحلمــد هلل. لكــن املقصــود 

أن العقيــدة النصرانيــة تعــارض العقــل الســليم يف كثــر مــن عقائدهــا.
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وقد استنكر على ديكارت إدخال مثل هذه املسألة يف كتاب فلسفي؛ يقول د. عثمان أمن: 
)رمبــا بــدت هــذه التصرحيــات الديكارتيــة عــن أســرار العقيــدة املســيحية جمــاوزة بعــض الشــيء ملــا 
ينبغــي يف كتــاب فلســفي وعلمــي، حيــاول صاحبــه أن يبــن أن كل مــا يف العــامل يســتطاع تفســره، 
دون أســرار عــن طريــق القوانــن الطبيعيــة. ولكــن ديــكارت كان شــديد الفــزع مــن رقابــة الكنيســة 

وغضبها()59(.

إذاً العقائــد الباطلــة الــي يؤمــن هبــا »ديــكارت« تعارضــت مــع منهجــه العقلــي، فأخرجهــا 
عــن ذلــك، وليــس ســببه يف نظــري هــو »الشــك املنهحــي« الــذي انتهجــه، وال عــدم إخاصــه 
للكنيســة، ألال يظــن التناقــض -بــن كونــه يعظــم الديــن، وبــن كــون منهجــه ســبب العلمانيــة 
واإلحلاد- لكنه بسبب ما يف الكنيسة من احنراف وتناقض، ومناقضة للعقل السليم القطعي، 
بســبب مــا أدخــل فيــه مــن اخلرافــة. فلــم يفــّرِق »ديــكارت« بــن قبــول مــا حيــار فيــه العقــل، وبــن 
مــا حييلــه العقــل مــن الديــن احملــرف؛ ألنــه تَبــنَّ أن طــْرد منهجــه الشــكي العقلــي، ســيجعله يكفــر 
بدينــه النصــراين بســبب مــا فيــه ممــا يناقــض العقــل. لذلــك رأي كثــر مــن املفكريــن الغربيــن 
ئــد للتنويريــن وللثــورة الفرنســية؛  أن مذهــب »ديــكارت« هــو ســبب اإلحلــاد، وأنــه را

ذلــك. تناقــض  بعــض عقائدهــم  أن  فــرأوا  بــه  وآمنــوا  العقلــي  منهجــه  طــردوا  ألهنــم 

فقــرر »جــون لويــس« أن »ديــكارت« أحــل البحــث احلــر حمــل اخلضــوع للســلطة، والرهنــة 
العقليــة حمــل اإلميــان، وهــو بذلــك مؤســس فلســفة التنويــر. وقــال »بســكال« يف خواطــره: 
)ال أســتطيع أن أغفــر لديــكارت، فقــد كان بــوده، يف جممــل فلســفته، لــو أنــه اســتغى عــن هللا، 
ولكنــه مل يتمالــك مــن أن يعــرف لــه بضربــة مــن اصبعــه ليحــرك الكــون، وبعــد ذلــك صــرف 
النظــر عنــه()60(، لذلــك تطــورت الديكارتيــة حــى أصبحــت كمــا تنبــأ »بوســوبه« وكمــا قــال 

»كراكيــول«: )أخطــر أعــداء املســيحية()61(.

ويقــول الدكتــور أمحــد الســيد رمضــان: )فــكان مــن آاثر الــروح الديكارتيــة أن انطلقــت 
األذهــان مــن عقاهلــا، وأرادت أن ختضــع للفحــص والنقــد كل شــيء، وطالبــت بتوخــي البداهــة 
حى يف األمور الي مل تكن تتطاول إليها العقول؛ واســتعملها أهل اجلرأة من املفكرين ســاًحا 

لتقويــض أســس االعتقــاد واإلميــان()62(.
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 وإذا علمنا أن العقل الســليم ال يعارض النقل الصحيح، بل حيتج له ويؤيده، علمنا أنه 
ال خطــر علــى الديــن احلــق مــن التفكــر الســليم. لذلــك يقــول الشــيخ مصطفــى صــري: )فظــنَّ 
مقلــدوا الغــرب منَّــا -الذيــن تعلمــوا الديــن أيًضــا رغــم كوهنــم مســلمن- أن منهــج »ديــكارت« 
أضــرَّ بدينهــم كمــا أضــرَّ ابلنصرانيــة، وهــم خمطئــون يف فهــم موقــف دينهــم، ويف فهــم حقيقــة 
هــذه الفلســفة. ففــي خطأهــم األول أســاءوا الظــن ابإلســام، ويف خطأهــم الثــاين أســاءوا الظــنَّ 

ابلعقــل، واتبعــوا فلســفة القــرون الوســطى املتأثــرة مــن املســيحية()63(.

بل القرآن دعا إىل البحث عن التناقض، وحتدى أن يوجد ذلك فيه، قال تعاىل: ﴿أََفَا 
ــِر اللَّــِه َلَوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتَاًفــا َكِثيرًا﴾]النســاء:82[، قــال  ــِد َغْي ــْو َكاَن ِمــْن ِعْن يَـَتَدبَـّــُروَن اْلُقــْرآَنۚ َوَل
ابــن كثــر: )أي اضطــراابً وتضــادًّا، وهــذا ســامل مــن االختــاف(، ودعــا القــرآن إىل التأمــل والتدبــر 

ابلعقول فيه، قال تعاىل: ﴿أََفَا يَـَتَدبَـّــُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قُـــُلوٍب أَقْـــَفاُلَها﴾]حممد:24[.

فكلمــا أتمــل العقــل الســليم يف القــرآن عــرف أنــه احلــق وأنــه كمــا قــال تعــاىل: ﴿َوِإنَـّـُه 
َلِكتَــاٌب َعزِيــٌز ﴿41﴾ اَل يَْأتِيــِه اْلَباِطــُل ِمــْن بَـــْيِن َيَديْــِه َواَل ِمــْن َخْلِفــهِۖ تَـــْنزِيٌل ِمــْن َحِكيــٍم َحِميــٍد﴾

]فصلــت:42-41[.
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املبحث الرابع: أدلة وجود هللا عند »ديكارت«
مــن أكــر القضــااي الــي أشــغلت الفاســفة مــن قــدمي هــي أدلــة وجــود هللا، وال شــك أن 
العقــول الســليمة، والفطــرة، واحلِــسَّ كلهــا أدلــة علــى وجــود هللا تعــاىل، بــل وجــود هللا تعــاىل هــو 
أوضح األدلة البدهية الظاهرة. فالفاســفة إذاً أشــغلوا أنفســهم أبمر بدهي، إال أن بعض هذه 

األدلــة قــد حيتاجهــا مــن فســدت فطرتــه)64(.

وقــد أبــدى ديــكارت أدلَّــة صحيحــة يف ذلــك، ويــرى أنــه جيــب أن يرهــن علــى وجــود هللا 
ابلعقــل وهــو العقــل االســتدالل الرهــاين؛ يقــول: )لقــد كان رأيــي دائًمــا أن مســألي هللا والنفــس 
أهــم املســائل الــي ترهــن أبدلــة الفلســفة خــرًا ممــا ترهــن أبدلــة الاهــوت؛ ذلــك وإن كان يكفينــا 
حنــن معاشــر املؤمنــن أن نعتقــد بطريــق اإلميــان أبن هنــاك إهلــا.. فيبقــى أنــه ال يبــدو يف اإلمــكان 
بــل ورمبــا بفضيلــة مــن الفضائــل  أن تقــدر علــى إقنــاع الكافريــن حبقيقــة ديــن مــن األداين، 

األخاقيــة إن مل نثبــت هلــم أواًل هذيــن األمريــن ابلعقــل الطبيعــي()65(. 

ومــع حاجــة كثــر مــن اخللــق لألدلــة العقليــة الصحيحــة، إال أن يف كام »ديــكارت« هــذا 
ماحظــة خطــرة، وهــي الظــنَّ أن أدلــة الوحــي ليــس فيهــا حجــج عقليــة، وهــذا ســببه ضعــف 
أدلــة وجــود هللا والــرد علــى املاحــدة يف كتــب النصــارى املقدســة، لذلــك مل جيدهــا »ديــكارت« 
كافيــة إلقنــاع املاحــدة؛ لذلــك يــرى »ديــكارت« أن األدلــة الــي جــاءت هبــا الكنيســة ال يصلــح 
عرضهــا علــى املاحــدة؛ ألهنــا ُتشــعرهم بوقــوع الغلــط وهــو وقــوع الــدور املمتنــع)66(، وهــذا ســببه 

حتريــف كتــب هللا الــذي فعلــه رجــال الديــن، واعتمادهــم علــى الفلســفة.

واحلــق أن األنبيــاء عليهــم الســام جــاءوا ابألدلــة النقليــة والعقليــة، ومبــا ال يســتطيعه البشــر 
مــن ذلــك، ويف القــرآن مــن ذلــك مــا مل أيت بــه نــي قبــل نبينــا حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، ومل 
ينــزل بــه كتــاب، وأصــح األدلــة العقليــة الــي جــاء هبــا اخللــق وغرهــم إلثبــات وجــود هللا موجــودة 
يف القــرآن أبيســر الطــرق. ولــو أن »ديــكارت« هــداه هللا وقــرأ القــرآن)67( وكان متجــّرًِدا لعــرف 
مــن احلقائــق، ومــن أدلــة العقــول مــا يكفيــه ويشــفيه، ولــو عــرف ذلــك علمــاء الغــرب خلرجــوا ممــا 

هــم فيــه مــن التَّيــه. 
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يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رمحــه هللا: )ومــن وجــد مــن هــذه األمــة حمتاجــاً إىل شــيء 
غــر مــا جــاء بــه الرســول، فلضعــف معرفتــه واتباعــه ملــا جــاء بــه الرســول، مثــل كثــر منهــم مــن 
يقــول: إهنــم حمتاجــون إىل حكمــة فــارس والــروم واهلنــد واليــوانن وغرهــم مــن األمــم.. وال جتــد 
مــن يقــول إنــه حمتــاج إىل غــر آاثر الرســول إال مــن هــو ضعيــف املعرفــة واالتبــاع آلاثره، وإال 
فمــن قــام مبــا جــاء بــه الكتــاب والســنة: أشــرف علــى علــم األولــن واآلخريــن وأغنــاه هللا ابلنــور 

الــذي بعــث بــه حممــداً عمــا ســواه.

قــال هللا تعــاىل: ﴿فَالَِّذيــَن آَمنُــوا بِــِه َوَعــزَُّروُه َوَنَصــُروُه َواتَـّــبـَُعوا النُّــوَر الَّــِذي أُنْــزَِل َمَعــُهۙ أُولَٰئِــَك 
ــا  ُهــُم اْلُمْفِلُحوَن﴾]األعــراف: 157[، وقــال تعــاىل: ﴿قَــْد َجاءَُكــْم َرُسولُـــَنا يُـبَـــيُِّن َلُكــْم َكِثيــرًا ِممَّ
ُكْنـــُتْم ُتْخُفــوَن ِمــَن اْلِكتَــاِب َويـَْعُفــو َعــْن َكِثيــرٍۚ قَــْد َجاءَُكــْم ِمــَن اللَّــِه نـُـوٌر وَِكتَــاٌب ُمِبيــٌن ١٥ يـَْهــِدي 
بِــِه اللَّــُه َمــِن اتَـّــَبَع ِرْضَوانَــُه ُســُبَل السَّــَاِم َوُيْخرُِجُهــْم ِمــَن الظُُّلَمــاِت ِإلَــى النُّــوِر بِِإْذنِــِه َويَـــْهِديِهْم ِإلَــٰى 
ِصــرَاٍط ُمْســَتِقيٍم﴾]املائدة: 15 – 16[، وقــال تعــاىل: ﴿يـَـا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اتَـّــُقوا اللَّــَه َوآِمنُــوا 
ِبَرُســولِِه يُـــْؤِتُكْم ِكْفَلْيــِن ِمــْن َرْحَمتِــِه َوَيْجَعــْل َلُكــْم نـُـورًا َتْمُشــوَن بِــِه َويـَْغِفــْر َلُكــْمۚ َواللَّــُه َغُفــوٌر َرِحيــٌم 
٢٨ لِئَــاَّ يـَْعلَــَم َأْهــُل اْلِكتَــاِب َأالَّ يَـــْقِدُروَن َعلَــٰى َشــْيٍء ِمــْن َفْضــِل اللَّــهِۙ َوَأنَّ اْلَفْضــَل بِيَــِد اللَّــِه يُـــْؤتِيِه 

َمــْن َيَشــاُءۚ َواللَّــُه ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظيِم﴾]احلديــد: 28 - 29[()68(.

ويقــول مبينًــا اشــتمال الوحــي علــى األدلــة العقليــة علــى مســائل اإلهليــات: )مــا عليــه ســلف 
األمــة أهــل العلــم واإلميــان؛ مــن أن هللا ســبحانه وتعــاىل بــن مــن األدلــة العقليــة الــي حيتــاج إليهــا 
يف ذلــك العلــم مــا ال يقــدر أحــد مــن هــؤالء قــدره، وهنايــة مــا يذكرونــه جــاء القــرآن خباصتــه 
علــي أحســن وجــه، وذلــك كاألمثــال املضروبــة الــي يذكرهــا هللا يف كتابــه الــي قــال فيهــا: ﴿َوَلَقــْد 
َضَربْـــَنا لِلنَّــاِس فِــي َهـٰــَذا اْلُقــْرآِن ِمــْن ُكلِّ َمَثٍل﴾]الزمــر: 27[؛ فــإن األمثــال املضروبــة هــي األقيســة 
العقليــة، ســواء كانــت قيــاس مشــول أو قيــاس متثيــل، ويدخــل يف ذلــك مــا يســمونه براهــن، وهــو 

القيــاس الشــمول املؤلــف مــن املقدمــات اليقينيــة()69(.

وُيســفِّه »ديــكارت« طريقــة فاســفة العصــور الوســطى، وكوهنــم يســتصعبون األدلــة العقليــة 
الــي هبــذا الشــأن علــى وجــود هللا بســبب أهنــم كمــا يقــول: )ال يرفعــون عقوهلــم قــط إىل مــا فــوق 
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األشــياء احملسوســة، وأهنــم تعــودوا أال يعتــروا شــيئا مــن االشــياء إال إذا ختيلــوا؛ وهــذه طريقــة يف 
التفكــر خاصــة ابألشــياء املاديــة()70(.

وقــد جعــل ديــكارت مــن أهــم وظائفــه الــرد علــى مــن أنكــر وجــود هللا، يقــول عــن هدفــه 
يف أتليــف كتابــه )التأمــات( أنــه إجابــة دعــوة الكنيســة يف إظهــار أقصــى مــا متلكــه العقــول يف 
الــرد علــى منكــري متيــز النفــس عــن البــدن، وبقائهــا بعــد فنــاء اجلســد، وجعلــه أيضــا رد علــى 
منكــري وجــود هللا)71(. ويقــول يف »املقــال«: )ليــس خطــأ بعــد خطــأ اجلاحديــن هلل، وهــو خطــأ 
أعتقــد أنــي دحضتــه دحًضــا كافًيــا()72(. لذلــك ذكــر أدلــة كثــرة علــى وجــود هللا تعــاىل، ويــرى 
)أن أغلــب احلجــج الــي أوردهــا كثــر مــن فطاحــل املفكريــن يف هاتــن املســألتن، هــي يف مرتبــة 
الراهــن إذا فهمــت علــى الوجــه الصحيــح، وأنــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل إجيــاد حجــج 
جديــدة( لكنــه يســعى للبحــث عــن أحســن هــذه احلجــج وعرضهــا يف ترتيــب واضــح متــن؛ 

ليظهــر للنــاس أهنــا براهــن صحيحــة)73(.

فقــد ُســبق إىل أدلتــه علــى وجــود هللا تعــاىل كمــا نبــه علــى ذلــك، لكنــه عرضهــا أبســلوب 
آخــر مغايــر ألســاليب مــن ســبقه، يقــول مهــدي فضــل هللا: )يســتخدم ديــكارت للرهنــة علــى 
وجــود هللا منهجــاً مغايــراً لــكل مناهــج الفاســفة الســابقن عليــه؛ كان الفكــر الفلســفي قبــل 
ديكارت حياول إثبات وجود هللا عن طريق إثبات وجود العامل اخلارجي أواًل، واالســتناد عليه. 
أمــا ديــكارت، فإنــه بعدمــا أثبــت وجــود أنّيتــه، أبنــه كائــن أو جوهــر مفكــر؛ ووجــد يف نفســه 
أفــكاراً فطريــة ال جمــال للشــك فيــه، منهــا فكــرة »الكامــل الامتناهــي«، ســلك مســلكاً مغايــراً 
لــكل الفاســفة القدامــى، وقــام يثبــت وجــود هللا عــن طريــق براهــن ثاثــة كل منهــا كاف حبــد 

ذاتــه لاســتدالل علــى وجــود هللا()74(. 

وذكــر هنــا مهــدي فضــل هللا وغــره أهنــا ثاثــة براهــن، لكــن بقــراءة كام ديــكارت مــن 
ســائر كتبــه يظهــر أهنــا أكثــر مــن ذلــك كمــا ســأذكر هنــا إبذن هللا.
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وخاصة أدلة ديكارت مع ذكر ما يف بعضها من ماحظات ما يلي:

الدليــل األول: ويســمى ابلدليــل األنطولوجــي)75(، وهــو إثباتــه كمــال هللا، وكونــه تعــاىل 
لــه مجيــع الكمــاالت؛ ومبــا أن الوجــود كمــال إذن فــاهلل موجــود، يقــول »ديــكارت«: )]أان[ يف 
احلقيقــة مضطــر إىل التســليم أبن هللا موجــود؛ بعــد ان افرضــت أنــه حاصــل علــى أنــواع الكمــال 
مجيعهــا، مــا دام الوجــود واحــًدا منهــا. وهــذه الضــرورة كافيــة -مــى تبينــت أن الوجــود كمــال- يف 

أن حتملــي علــى أن اســتنتج أن هــذا املوجــود األول األعلــى موجــود حقــا()76(.

وخاصة هذا الدليل كما يلي:

 1- هللا تعاىل له كل كمال.  2- الوجود كمال.  3- فاهلل األعلى موجود)77(.

وقــد اســتدرك الشــيخ مصطفــى صــري علــى هــذا الدليــل وأنــه ال يصلــح ردًّا علــى مــن 
أنكــر وجــود هللا، لكنــه يصلــح ملــن يثبــت وجــود هللا، يقــول الشــيخ: )أمــا الــذي ال يعــرف وجــود 
هللا، ويريــد أن يعرفــه مــن كونــه جامــع الكمــاالت، أو الــذي يعــرف وجــوده، و يريــد إثباتــه ملــن 
ال يعرفــه بدليــل الكمــال اجلامــع، فيقــال لــه: إن ســندك هــذا يف إثبــات وجــود هللا قضيــة موجبــة، 
تتوقــف صحتهــا منطقيــاًّ علــى وجــود موضوعهــا)78(، الــذي أنــت بصــدد إثبــات هــذا املدعــى، 
فتحتــاج يف تصحيــح دليلــك إىل مراجعــة دعــواك، و هــي املصــادرة علــى املطلــوب، املعــروف 

بطاهنــا عنــد العلمــاء()79(. وهــو اســتدراك ظاهــر الصحــة، وهللا أعلــم.

الدليــل الثــاين: وهــذا الدليــل بعضهــم أدرجــه حتــت األول إال أن املتأمــل جيــد فرقــاً بينهمــا؛ 
ألن األول إثبــات الكمــال هلل مــن غــر اســتدالل عليــه بشــيء، ســوى الفطــرة والضــرورة، وهــذا 
اســتدالل علــى الكمــال بوجــود النقــص يف املخلــوق. وخاصــة هــذا الدليــل أن »ديــكارت« 
جعــل كونــه شــاًكا دليــل علــى نقصــه، يقــول: )ملــا فكــرت يف شــكوكي، وأن مــؤدى هــذا أن ذايت 
مل تكــن اتمــة الكمــال؛ ألنــي تَبيَّنــُت أن املعرفــة كمــال أكــر مــن الشــك، رأيــت أن أحبــث أين 
تعلمــت أن أفكــر يف شــيء أكمــل مــي()80(، فتوصــل هبــذا إىل ضــرورة وجــود موجــود وجــوده 
أكمــل مــن وجــوده، وهــذه الفكــرة وهــي وجــود ذات أكمــل مــن وجــود املخلــوق، يــرى أنــه 
ال ميكــن اســتمدادها مــن العــدم، يقــول: )ألن اســتمداد تلــك الفكــرة مــن العــدم أمــر جلــي 
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االســتحالة. إذن فــأان ال أقــدر أيًضــا أن اســتمد هــذه الفكــرة مــن نفســي، وعلــى ذلــك بقــي أن 
تكــون هــذه الفكــرة قــد ألقيــت إل مــن طبيعــة هــي يف احلقيقــة أكــر مــي كمــااًل، بــل وهلــا مــن 
نفســها كل الكمــاالت الــي أســتطيع أن أتصورهــا، وإذا أردت التعبــر بكلمــة واحــدة عــن تلــك 

الطبيعــة فــإن املــراد هبــا هللا.. أان اتبــع لــه، ومــن لدنــه حصلــت علــى كل مــا هــو ل()81(. 

وهذا دليل صحيح.

الدليــل الثالــث: دليــل »الضــرورة إىل خالــق« يف قــول »ديــكارت«: )لــو كنــت خالــق 
وجــودي لكنــت منحــت نفســي مجيــع الكمــاالت الــي تنقصــي، والــي لــدي فكــرة عنهــا؛ ألن 
خلــق هــذه الكمــاالت الــي ليســت إال أحــوااًل للجوهــر أســهل مــن خلــق اجلوهــر نفســه()82(. 
ويقــول: )لــو كنــت مســتقا عــن كل شــيء ســواي، وكنــت أان نفســي خالــق وجــودي، ملــا كنــت 
أشــك يف شــيء أو أشــتهي شــيئا، وملــا كنــت ابإلمجــال مفتقــرا إىل أي كمــال، ألين كنــت أمنــح 

نفســي كل كمــال خيطــر ببــال، وأكــون حينئــذ إهلــا()83(. 

وهــذا خيتلــف عــن الدليــل الــذي قبلــه أيضــاً؛ ألن الــذي قبلــه يتكلــم عــن وجــود فكــرة 
املوجــود الكامــل، وهــذا يتكلــم عــن ضــرورة وجــود الكامــل؛ ألن النقــص يف املخلــوق يســتلزم 

وجــود اخلالــق، فالفقــر حمتــاج للغــي.

ــِر َشــْيٍء أَْم ُهــُم  ــْن َغْي وهــذا الدليــل ممكــن يســتنبط مــن عمــوم قولــه تعــاىل: ﴿أَْم ُخِلُقــوا ِم
اْلَخاِلُقوَن﴾]الطــور:35-31[. 

الدليــل الرابــع: »دليــل قيــاس األوىل«، يقــول »ديــكارت«: )بقــدر مــا تتصــور من الكمال 
يف شــيء، ينبغــي أن نعتقــد أن علتــه ال بــد أن تكــون أوفــر منــه كمــااًل()84(، وهــذا صحيــح ألن 
فاقــد الشــيء ال يعطيــه، وواهــب الكمــال أوىل بــه، فللــه املثــل األعلــى، وقــد قــال تعــاىل: ﴿َولِلَّــِه 
ــَماَواِت َواأْلَْرضِۚ َوُهــَو  اْلَمثَــُل اأْلَْعَلٰى﴾]النحــل:60[. وقــال تعــاىل: ﴿َولَــُه اْلَمثَــُل اأْلَْعلَــٰى فِــي السَّ

اْلَعزِيــُز اْلَحِكيُم﴾]الروم:27[.
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الدليــل اخلامــس: ويســميه بعــض الباحثــن مثــل »فيشــر« بـ»الدليــل اإلنســاين«)85(، وهــو 
وجــود )فكــرة وجــود هللا( نفســها، يقــول »ديــكارت«: )فكــرة موجــود كامــل إطاقًــا وهــي فكــرة 
جندهــا فينــا تشــمل قــدرًا مــن احلقيقــة املوضوعيــة، أي تشــارك ابلتصــور يف قــدر مــن درجــات 
الوجــود والكمــال حبيــث يلــزم أن تصــدر عــن علــة كاملــة علــى اإلطــاق. وهــذا مــا أوضحتــه 
إبيــراد التشــبيه آبلــة يف غايــة الراعــة واإلتقــان، تــرد فكرهتــا علــى ذهــن صانــع مــا، فإنــه كمــا أن مــا 
هلــذه الفكــرة مــن إتقــان موضوعــي، البــد لــه مــن علــة معينــة، إمــا أن تكــون علــم ذلــك الصانــع، 

أو علــم واحــد غــره تلقــى هــو عنــه تلــك الفكــرة.

فكذلك ميتنع ابلنسبة إىل فكرة هللا الي فينا أال يكون هللا ذاته علة هلا()86(. 

ويقــول: )مــا دمنــا جنــد يف أنفســنا فكــرة إلــه أو موجــود كامــل علــى اإلطــاق، فيجــوز لنــا 
أن نبحــث عــن العلــة الــي أوجــدت تلــك الفكــرة فينــا، ولكــن بعــد التفاتنــا إىل مــا متثلــه لنــا مــن 
عظيــم الكمــاالت؛ جنــد أنفســنا مضطريــن إىل اإلقــرار أبهنــا إمنــا جــاءت إلينــا مــن موجــود كامــل 
جــدًّا، أي: مــن إلــه هــو موجــود حقًّــا؛ ألنــه ليــس مــن البــنِّ فقــط ابلنــور الفطــري أن العــدم ال ميكــن 
أن يكــون موجــًدا لشــيء مهمــا يكــن، وأن األكمــل ال ميكــن أن يكــون انجتًــا عــن األقــل كمــااًل 
أو اتبًعــا لــه؛ بــل ألننــا نــرى أيضــا هبــذا النــور نفســه أن مــن احملــال أن يكــون لدينــا فكــرة أو صــورة 
ألي شــيء مــا مل يكــن يف أنفســنا أو خــارج أنفســنا أصــل حيــوي ابلفعــل مجيــع مــا نتمثلــه بتلــك 
الفكــرة مــن كمــاالت، ولكــن مــن حيــث إننــا نعلــم أننــا عرضــة لكثــر مــن النقــص، وأننــا ال منلــك 
هــذه الكمــاالت املطلقــة الــي نتمثلهــا، فيلزمنــا أن نســتنتج أهنــا موجــودة يف طبيعــة خمتلفــة عــن 
طبيعتنــا، ابلغــة غايــة الكمــال، أي: هــي هللا، أو علــى األقــل أهنــا كانــت يف هللا مــن قبــل)87(، 

ومبــا أهنــا المتناهيــة فــا بــد أهنــا ال تــزال قائمــة فيــه()88(.

ويقــول: )مــى تصــور الوجــود الضــروري األبــدي متضمنــا يف فكرتــه عــن الوجــود الكامــل 
إطاًقــا، لــزم أن يســتنتج أن هــذا املوجــود الكامــل إبطــاق موجــود حًقــا()89(. 

ويظهر ل أن هذا دليل الفطرة نفسه، فهي فطرة هللا الي فطر الناس عليها.
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الدليــل الســادس: »دليــل البقــاء«، وهــو مــن القيوميــة، والبعــض يســمية »دليــل اخللــق 
املســتمر«)90(، وفيــه نظــر؛ ألن القيوميــة واإلبقــاء تكــون بعــد اخللــق، وخاصــة الدليــل أن بقــاء 
اإلنســان إىل أجــل حيتــاج إىل قــوة وقــدرة مــن غــره، وجيــب أن تكــون موجــودة، وأن تكــون 
هــي ابقيــة ال تفــى، كمــا أن وجــود املخلــوق حمتــاج إىل خالــق، يقــول »ديــكارت«: )آجالنــا 
يف حياتنــا كافيــة وحدهــا إلثبــات وجــود هللا؛ مــا أظــن أن أحــداً يســاوره الشــك يف حقيقــة هــذا 
التدليــل إذا التفــت إىل طبيعــة الزمــان أو أجــل اإلنســان يف احليــاة؛ ذلــك ألنــه ملــا كان مــن طبيعــة 
الزمــان أن ال تعتمــد أجــزاؤه بعضهــا علــى بعــض، وال جيتمــع بعضهــا مــع بعــض أبــًدا. فليــس 
يلــزم مــن وجــودان اآلن أن نكــون يف الزمــان الــذي يليــه، ومــا مل تكــن العلــة نفســها الــي أوجدتنــا 
مســتمرة يف إجيــادان، أي: حافظــة لبقائنــا. ومــن امليســور أن نعلــم أننــا ال منلــك قــوة تكفــل لنــا 
االســتقرار يف الوجــود أو حفظــه علينــا حلظــة واحــدة، وأن القــادر علــى إبقائنــا وحفــظ وجــودان 
خــارج ذاتــه؛ ال بــد أنــه قــادر علــى حفــظ بقائــه هــو ذاتــه، وهــو خليــق أن ال يفتقــر إىل مــن 

حيفظــه ويبقيــه، ذلكــم هــو هللا()91(.

وهو دليل صحيح.

الدليــل الســابع: دليــل امتنــاع التسلســل يف العلــل)92(، وهــو دليــل صحيــح مشــهور، يقــول 
»ديــكارت«: )مــن حيــث أين شــيء يفكــر، ويف نفســي فكــرة عــن هللا، كائنــة مــا كانــت علــة 
وجــودي، فــا بــد مــن التســليم أبن هــذه العلــة هــي أيضــاً شــيء يفكــر؛ وأهنــا مالكــة لفكــرة 
مجيــع الكمــاالت الــي أنســبها إىل هللا. مث يصــح أن نبحــث مــن جديــد عــن أصــل هــذه العلــة 
ووجودهــا، وهــل مهــا مــن ذاهتــا أو مــن علــة أخــرى؛ ألنــه لــو كان وجودهــا مــن ذاهتــا للــزم ممــا 
قدمــت أن تكــون هــذه العلــة هــي هللا؛ ألهنــا ملــا كانــت مالكــة لصفــة الوجــود مــن ذاهتــا، فــا 
بــد أن يكــون هلــا كذلــك القــدرة علــى ]أن[ متلــك ابلفعــل كل كمــال ختطــر هلــا فكرتــه، وبعبــارة 
أخــرى ال بــد أن متلــك مجيــع صفــات الكمــال الــي أتصورهــا يف هللا، أمــا إذا كان وجودهــا عــن 
علــة أخــرى غــر ذاهتــا، فلنــا أن نتســاءل مــن جديــد، وللســبب عينــه عــن هــذه العلــة الثانيــة: 
هــل وجودهــا مــن ذاهتــا أو مــن غرهــا، ونتــدرج حــى نصــل أخــراً إىل علــة قصــوى ســتكون هــي 
ا أنــه ال يصــح يف هــذا املقــام أن نذهــب يف تــدرج العلــل إىل غــر هنايــة()93(.  هللا. وجلــي جــدًّ
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 الدليــل الثامــن: »دليــل الفطــرة« يقــول »ديــكارت« عــن فكــرة وجــود هللا: )هــذه الفكــرة 
ولــدت ووجــدت معــي منــذ خلقــت.. واحلــق أنــه ال ينبغــي أن نعجــب أن هللا حــن خلقــي غــرس 

يف هــذه الفكــرة؛ لكــي تكــون عامــة الصانــع مطبوعــة علــى صنعتــه()94(.

وال شــك أن هللا تعــاىل فطــر النــاس علــى توحيــده ومعرفتــه، كمــا قــال تعــاىل: ﴿فَأَقِــْم 
لِــَك الدِّيــُن  ــْبِديَل ِلَخْلــِق اللَّــهِۚ ذَٰ ــۚا اَل تَـ َوْجَهــَك لِلدِّيــِن َحِنيًفــۚا ِفْطــَرَت اللَّــِه الَِّتــي َفطَــَر النَّــاَس َعَليـَْه

اْلَقيِّــُم َولَِٰكــنَّ َأْكثَـــَر النَّــاِس اَل يَـــْعَلُموَن﴾]الروم: 30[.

قــال ابــن كثــر رمحــه هللا: )فإنــه تعــاىل فطــر خلقــه علــى معرفتــه وتوحيــده، وأنــه ال إلــه غــره، كمــا 
تقــدم عنــد قولــه تعــاىل: ﴿َوأَْشــَهَدُهْم َعلَــٰى أَنْـــُفِسِهْم أََلْســُت ِبرَبُِّكــْمۖ قَالُــوا بـَلَــٰى﴾] األعــراف: 172[، 

ويف احلديــث: )إين خلقــت عبــادي حنفــاء، فاجتالتهــم الشــياطن عــن دينهــم()95(. 

وقولــه: ﴿اَل تَـــْبِديَل ِلَخْلــِق اللَّــِه﴾ قــال بعضهــم: معنــاه ال تبدلــوا خلــق هللا، فتغــروا النــاس 
عــن فطرهتــم الــي فطرهــم هللا عليهــا. فيكــون خــرا مبعــى الطلــب، وهــذا معــى حســن صحيــح. 
وقــال آخــرون: هــو خــر علــى اببــه، ومعنــاه: أنــه تعــاىل ســاوى بــن خلقــه كلهــم يف الفطــرة علــى 
اجلبلــة املســتقيمة، ال يولــد أحــد إال علــى ذلــك، وال تفــاوت بــن النــاس يف ذلــك; وهلــذا قــال 
ابــن عبــاس، وإبراهيــم النخعــي، وســعيد بــن جبــر، وجماهــد، وعكرمــة، وقتــادة، والضحــاك، وابــن 

زيــد يف قولــه: ﴿اَل تَـــْبِديَل ِلَخْلــِق اللَّــِه﴾ أي: لديــن هللا.

وقــال البخــاري: قولــه: ﴿اَل تَـــْبِديَل ِلَخْلــِق اللَّــِه﴾: لديــن هللا، خلــق األولــن: ديــن األولــن، 
والديــن والفطــرة: اإلســام.

]مث روى البخــاري إبســناده عــن أيب[ هريــرة قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 
)مــا مــن مولــود يولــد إال علــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو ميجســانه، كمــا تُنتَــج 
البهيمــة هبيمــة مجعــاء، هــل حتســون فيهــا مــن جدعــاء( ؟ مث يقــول أبــو هريــرة رضــي هللا عنــه: 

ــِق اللَّــِه﴾)96(. ــْبِديَل ِلَخْل ــۚا اَل تَـ ﴿ِفْطــَرَت اللَّــِه الَِّتــي َفَطــَر النَّــاَس َعَليـَْه
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وغالــب هــذه األدلــة الــي ذكرهــا ديــكارت صحيــح ال إشــكال فيــه، وإن كان ال حيتــاج 
ســليم الفطــرة أن يتعــب ذهنــه مبثــل هــذه األدلــة، كمــا ســبق فإهنــا بدهيــة ال يتطــرق إليهــا الشــك 

عنــده.

وخلَـّـص »ديــكارت« بعــض حججــه علــى وجــود هللا بقولــه: )كل قــوة التدليــل الــذي 
اســتخدمته هنــا إلثبــات وجــود هللا تقــوم علــى التســليم أبن طبيعــي ال ميكــن أن تكــون مــا هــي، 
ويكــون يف نفســي فكــرة إلــه، مــا مل يكــن هللا موجــوًدا حقًّــا -أقصــد هــذا اإللــه عينــه الــذي فكرتــه 
موجــودة يف ذهــي- أي املوجــود احلائــز جلميــع هــذه الكمــاالت الســنية، الــي قــد ختطــر ألذهاننــا 
عنهــا فكــرة ضئيلــة ولكــن دون أن تســتطيع اإلحاطــة هبــا، هــذا اإللــه املنــزه عــن كل عيــب، املــرأ 
مــن شــوائب النقــص. ويتبــن مــن هــذا بيــاان كافيــا أنــه تعــاىل ال ميكــن أن يكــون خمادًعــا، ألن 

النــور الفطــري يرشــدان إىل أن املخادعــة إمنــا تصــدر ابلضــرورة عــن نقــص أو عيــب()97(. 

وكمــا أثبــت ديــكارت وجــود هللا فهــو يثبــت انــه تعــاىل ال شــريك لــه يف وجــوده وصفاتــه، 
يقــول: )ال ميكنــي أن أتصــور إهلــن أو أكثــر علــى شــاكلته، وإذ ســلمنا أبن مثــة إهلــا هــو 
اآلن موجــود، فــإين أرى بوضــوح أنــه البــد أن يكــون موجــوًدا منــذ األزل، والبــد أن يكــون 
موجــودا إىل األبــد، وأخــرًا أتصــور يف هللا صفــات أخــرى كثــرة ال أســتطيع أن أنقــص أو أن 

أغــر منهــا شــيئا()98(. 

وهــذا حــق، يقــول تعــاىل: ﴿لَــْو َكاَن ِفيِهَمــا آِلَهــٌة ِإالَّ اللَّــُه َلَفَســَدتَا﴾]األنبياء:22[، وقــال 
ــِميُع اْلَبِصيُر﴾]الشــورى:11[. وأمــا كونــه تعــاىل موجــوداً  تعــاىل: ﴿لَْيــَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌء َوُهــَو السَّ
إىل األبــد، فيؤيــده العقــل القطعــي، وقولــه تعــاىل:  بــد أن يكــون موجــوداً  منــذ األزل، وال 
﴿ُهــَو اأْلَوَُّل َواآْلِخــُر َوالظَّاِهــُر َواْلَباِطــُن ﴾]احلديــد:3[، وقــد فســرها النــي صلــى هللا عليــه وســلم 
فقــال: )أنــت اأَلوَُّل فـََليــَس قَبلَــَك َشــيٌء، َوأَنــَت اآْلخــُر فـََليــَس بَعــَدَك َشــيٌء، َوأَنــَت الظَّاهــُر 

فـََليــَس َفوقَــَك َشــيٌء، َوأَنــَت اْلَباطــُن فـََليــَس دونَــَك َشــيٌء()99(.

كما أن ديكارت رد أيًضا على منكري اليوم اآلخر)100(.
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اخلامتة:
نرج من هذا البحث حبمد هللا بنتائج، أمهها: 

1- »ديــكارت« يعتــر )أبــو الفلســفة احلديثــة( وهــذا يعــي أن لــه األثــر األكــر علــى جــل 
الفاســفة مــن بعــده؛ فدراســة موقفــه مــن الديــن ونقــد ذلــك يف ضــوء النقــل والعقــل الصحيحــن 

يف غايــة األمهيــة.

2- حيمــد لديــكارت موقفــه مــن الديــن، وتعظيمــه للديــن، ورده علــى امللحديــن، وعزلــه كام 
أرســطو عن الدين، لكن ليته عزل ما أدخل يف الدين من األابطيل األخرى من غر أرســطو.

بــه الديــن،  3- مل يفــرق »ديــكارت« بــن مــا حيــار فيــه العقــل، ومــا حييلــه العقــل ممــا أييت 
فيســتحيل أن أييت يف الديــن احلــق مــا حييلــه العقــل، لكــن أييت الديــن مبــا حيــار فيــه العقــل.

فاضطــر  تناقضــاً،  ســبَّب  العقلــي،  منهجــه  مــع  النصــراين  ابلديــن  »ديــكارت«  متسُّــك   -4
»ديــكارت« إلخــراج الديــن عــن التفكــر العقلــي، ممــا ســبب اإلحلــاد والكفــر ابلكنيســة ملــن 
جــاء بعــده، بســبب النفــور مــن التناقــض، وُعــدَّ ديــكارت عــدوًّا للكنيســة وســبباً هلــذا اإلحلــاد. 
واحلــق مــع مــا يف منهــج »ديــكارت« مــن ضعــف أن مــا يف الكنيســة مــن حمــاالت وخرافــات 

هــو ســبب ذلــك.

5- تعظيــم ديــكارت للديــن هــو تعظيــم لديــن النصــارى، وهــو يف مقابــل طغيــان اإلحلــاد، 
ومعلــوم أنــه إذا كان انتصــار أهــل الكتــاب علــى الفــرس يفــرح بــه املؤمنــون كمــا يف ســورة الــروم، 
فانتصــار النصرانيــة علــى اإلحلــاد أوىل. لكــن ليــس ديــن ديــكارت هــذا ممــا ينفعــه يف اآلخــرة، أو 
خيرجــه مــن الكفــر والشــرك؛ ألنــه مل يؤمــن مبحمــد صلــى هللا عليــه وســلم، ويتبــع شــرعه، وقــد بلغــه 

اإلســام والقــرآن كمــا ســبق إثباتــه.

6- أورواب يف حاجــة لإلســام للخــروج مــن التيــه والتناقــض واحلــرة والشــك. فــا عــاج هلــم 
إال هــذا.
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7- الديــن ضــرورة للخلــق، وال مينــع التقــدم يف العلــوم، لذلــك دافــع عنــه »ديــكارت« الــذي 
اخــرع اهلندســة التحليليــة، وأبــدع يف الرايضيــات، وأثبــت أن أدلــة وجــود هللا أعظــم يقينــاً مــن 
أدلــة اهلندســة والرايضيــات؛ فحبــذا نشــر كامــه عــن الديــن يف أوســاط العلمانيــن واملاحــدة يف 

الشــرق والغــرب.

هــذا وآخــر دعــواان أن احلمــد هلل رب العاملــن، وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا حممــد وآلــه 
وصحبــه أمجعــن.
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اهلوامش والتعليقات:
)1( انظر: مقدمة ابن خلدون ص: 535.

)2( انظــر حــول ذلــك: كتــاب »املدخــل إىل دراســة التاريــخ واألدب العربيــن« د. جنيــب حممــد البهبيــي، 
و»املنهــج الفلســفي بــن الغــزال وديــكارت« د.حممــود محــدي زقــزوق، وحبثــي )منهــج رينيــه ديــكارت 
عــرض ونقــد يف ضــوء النقــل والعقــل( فقــد أفــردت مبحثــا هلــذه املســألة، وهــو حبــث يتكلــم عــن منهــج 

ديــكارت الشــكي، وال يتعــرض ملســألة الديــن إال عَرضــا.
)3( انظر: املوسوعة الفلسفية املختصرة ص189.

)4( فرانســيس بيكــون )1561 - 1626( فيلســوف ورجــل دولــة وكاتــب إجنليــزي، معــروف أبثــره يف مســار 
الثــورة العلميــة عــن طريــق فلســفته اجلديــدة القائمــة علــى »املاحظــة والتجريــب«. مــن الــرواد الذيــن انتبهــوا 
إىل غيــاب جــدوى املنطــق األرســطي الــذي يعتمــد علــى القيــاس. انظــر: املوســوعة الفلســفية املختصــرة 

ص145.
)5( انظر: اتريخ الفلســفة الغربية لرتراندرســل الكتاب الثالث ص104 وما بعدها، موســوعة الفلســفة لبدوي 

)488/1(، املوســوعة الفلســفية املختصرة ص189، اتريخ الفلســفة احلديثة، يوســف كرم ص64.
)6( جــورج فلهلــم فريدريــك هيجــل )1770-1831( فيلســوف أملــاين ولــد يف شــتوتغارت يف املنطقــة اجلنوبيــة 
الغربيــة مــن أملانيــا. يعتــر هيغــل أحــد أهــم الفاســفة األملــان، حيــث يعتــر أهــم مؤسســي املثاليــة األملانيــة يف 

الفلســفة يف أواخــر القــرن الثامــن عشــر امليــادي. انظــر: املوســوعة الفلســفية املختصــرة ص 512.
)7( انظــر: التأمــات يف الفلســفة األوىل لديــكارت، د.عثمــان أمــن ص77. وشــلنج فيلســوف أملــاين، وهــو 
فريدريــك شــيلنغ ولــد عــام 1775 وتــويف يف عــام 1854 ويعــد أحــد الكبــار الذيــن صاغــوا النظــرة 
الدايلكتيكيــة لتطويــر اجملتمــع. ويف عــام 1798 أصبــح اســتاذا للـــ فلســفة يف جامعــة ايينــا. جعــل فلســفة 
الطبيعــة هــي أحــد اهتماماتــه لينتقــل بعــد ذلــك لفلســفة الــروح. انظــر: اتريــخ الفلســفة احلديثــة ص294.

)8( برترانــد أرثــر ويليــام راســل )1872 - 1970(، فيلســوف وعــامل منطــق ورايضــي ومــؤرخ وانقــد اجتماعــي 
بريطاين. انظر: املوسوعة الفلسفية املختصرة ص210، موسوعة الفلسفة )517/1(.

)9( اتريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثالث: الفلسفة احلديثة ص104.
الكتــب  العصــور احلديثــة، د.حممــد غــاب، دار إحيــاء  العظمــى يف  الفلســفية  املذاهــب  )10( بواســطة: 

.69 ص68-  1948م،  العربيــة، 
)11( اتريخ الفلسفة احلديثة ص66.

)12( ص189.
)13( انظر: مقدمة »مقال عن املنهج« ص27، اتريخ الفلسفة احلديثة ص97.

)14( ديكارت والعقانية ص9.
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)15( أفــردت لذلــك مبحثــاً يف حبثــي اآلخــر عــن ديــكارت )منهــج رينيــه ديــكارت( وهــو املبحــث األول مــن 
الفصــل األول.

)16( أي إميــان الكنيســة املزيــف املتعــارض مــع احلقائــق كمــا بــن الشــيخ نفســه يف الكتــاب نفســه )2/ 215( 
مــن  وغــره  والتجســد  املقــدس  الثالــوث  ومنــه  املرهــن،  غــر  التســليم  يعــي  الكنيســة  يف  -واإلميــان 
معتقداهتــم الباطلــة !!- ال اطــراح وجــود هللا وتعظيــم الديــن والــرد علــى املاحــدة الــذي جعلــه ديــكارت 

مــن أهــم وظائفــه.
)17( موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملن )2/ 215(.

)18( مقال عن املنهج ص120.
)19( مقال عن املنهج، ص168.

)20( يقــول احملقــق معلقــا هنــا: )يقصــد ابلبعــض غاليليــه، وابألشــخاص الذيــن جيلهــم رجــال الديــن الذيــن 
كانــوا خيتصــون مبراقبــة احلركــة الفكريــة، ولقــد أذاع غاليليــه يف ســنة 1632 كتابــه الــذي يقــول فيــه بــدورة 
األرض، فدانتــه حمكمــة التفتيــش برومــة، ولقــد أمت ديــكارت كتابــه العــامل ســنة 1633( حاشــية: مقــال 

عــن املنهــج، ص189.
)21( مقال عن املنهج، ص189.

)22( برمجة أميل خول بعنوان )العامل أو كتاب النور(، دار املنتخب العريب، الطبعة األوىل 1419هـ- 1999م.
)23( انظر: مبادئ الفلسفة ص43- 45. 

)24( ص47.
)25( وعنوانــه كمــا هــو علــى غافــه )التأمــات يف الفلســفة األوىل( ترمجــه إىل العربيــة وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

عثمــان أمــن.
)26( مبادئ الفلسفة ص43- 45. 
)27( مبادئ الفلسفة ص43- 45. 

)28( طبع برمجة وتقدمي وتعليق: جورج زينايت. دار املنتخب العريب. 
)29( التأمات يف الفلسفة األوىل ص44.

)30( التأمات يف الفلسفة األوىل ص178، 206.
)31( التأمات يف الفلسفة األوىل ص155.
)32( التأمات يف الفلسفة األوىل ص60.

)33( مقال عن املنهج، ص160.
)34( انظر: عاقة العقل ابلدين عند ديكارت ص34.

)35( انظر: مقال عن املنهج، ص149، التأمات يف الفلسفة األوىل، ص66. وانظر حبثي )نقد منهج ديكارت(.
)36( التأمات ص129.
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)37( التأمات يف الفلسفة األوىل ص178.
)38( لديــكارت كام كثــر وعميــق حــول القضــاء والقــدر لذلــك قــد أفردتــه ببحــث بعنــوان: )نقــد عقيــدة 
ديــكارت يف القضــاء والقــدر يف ضــوء عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة( يســر هللا إمتامــه. وأذكــر هنــا مــا 
يتعلــق مبــا نقلــت: فيكــون “ديــكارت” هنــا مصيبــاً إذا قصــد نفــي عــن هللا أن ُيضــلَّ مــن ال يســتحق 
الضــال، ولكــن ليــس مــن احملــال أن ُيِضــلَّ هللا بعــض خلقــه، أو أكثرهــم، ممــن يســتحق ذلــك، بــل هــو 
تعــاىل علــى كل شــيء قديــر، كمــا قــال تعــاىل: ﴿ُيِضــلُّ َمــْن َيَشــاُء َويَـــْهِدي َمــْن َيَشــاُء﴾ ]النحــل:93[، 
لكــن احملــال عليــه تعــاىل أن ُيضــلَّ أحــًدا بغــر ســبب منــه يســتحق بــه هــذا اإلضــال، مــع قدرتــه علــى 
ذلــك لكمــال عدلــه وتنزهــه عــن الظلــم، أو ُيِضــلَّ مــن اتبــع الرســل، كمــا دلــت علــى ذلــك أدلــة الوحــي، 

وهــو تعــاىل أعلــم مبــن يســتحق فضلــه.
ومــن صفــات الكمــال اخلريــة الــي أخــران هبــا القــرآن كونــه تعــاىل خيــادع، لكــن مــن خيادعــه، فتكــون 
صفــة املخادعــة اثبتــة هلل تعــاىل ولكــن يف مقابلــة املخــادع، فــا يصــح أن يوصــف تعــاىل هبــا وصًفــا 
مطلًقــا، مثلهــا مثــل صفــات الكيــد واملكــر، قــال تعــاىل: ﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقــَن خُيَاِدُعــوَن اللََّ َوُهــَو َخاِدُعُهــْم﴾ 

]النســاء:142[. لذلــك يصــح كام ديــكارت إذا نفــي اخلــداع عــن هللا عمــن ال يســتحق ذلــك.
)39( التأمات ص77.

)40( التأمات ص80، وانظر: مبادئ الفلسفة ص39.
)41( مبادئ الفلسفة ص39.

)42( التأمات يف الفلسفة األوىل ص207.

)43( التأمات يف الفلسفة األوىل ص207.
)44( التأمات، ص221.

)45( التأمات ص59. وانظر منه ص218.
)46( مبادئ الفلسفة ص59.

)47( هللا أساس املعرفة واألخاق عند ديكارت ص185.
)48( مقال عن املنهج، ص149. وقد أفردت لذلك مبحثا خاصا يف حبثي )نقد منهج ديكارت(.

)49( التأمات ص101.
)50( مقال عن املنهج ص117.
)51( مقال عن املنهج ص122.

)52( التأمات يف الفلسفة األوىل ص46.
)53( مقال عن املنهج، ص144.
)54( مقال عن املنهج، ص137.
)55( مقال عن املنهج، ص138.
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)56( مبادئ الفلسفة ص68.

)57( مبادئ الفلسفة ص68.
)58( مبادئ الفلسفة ص100.

)59( حاشية مبادئ الفلسفة ص68.
)60( خواطر بليز ابسكال ص34.

)61( انظر النقول السابقة: الفلسفة احلديثة عرض ونقد ص152- 153.
)62( الفلسفة احلديثة عرض ونقد ص 153.

)63( موقف العقل والعلم )215/1(.
)64( انظــر: »أدلــة الفاســفة علــى وجــود هللا – دراســة نقديــة-«، للكتــور عبدالكــرمي نوفــل عبيــدات، جملــة 

جامعــة دمشــق )اجمللــد التاســع، العــدد األول- 2003(.
)65( التأمات يف الفلسفة األوىل ص39.

)66( انظر: التأمات يف الفلسفة األوىل ص40.
)67( بلــوغ االســام لديــكارت ال شــك فيــه، وممــا يبــن ذلــك قولــه عــن املنطــق األرســطي: )أن أقيســته وأكثــر 
تعليماته األخرى هي أدىن من أن تنفع يف أن نشرح للغر ما نعرف من األمور، ال يف تعلم تلك األمور 
بــل هــي كَفــنِّ »لُــْل«، ينفــع يف أن نتكلــم فيمــا جنهــل مــن غــر متييــز( مقــال عــن املنهــج ص28، يقــول 
احملقــق مرمجــاً لـ)لــل( الــوارد يف كام ديــكارت هــذا: )هــو راميونــد لــل، العــامل الفيلســوف الكيمــاوي الرحالــة 
املبشــر، وهــو مــن أعجــب شــخصيات العصــور الوســطى، ولــد يف ابملــا ســنة1235، ومــات مرجومــاً يف 
1315. وقــد تعلــم علــوم العــرب، لغتهــم يف األندلــس كــي يدعــو املســلمن إىل املســيحية، ويظهــر أن 
جرأتــه ومحاســه الفائقــن كانتــا تشــفعان لــه يف غــض أمــراء املســلمن عنــه والتســامح معــه. ولــه مؤلفــات 
كثــرة جــدا، يقــول البعــض أهنــا تبلــغ أربعــة آالف كتــاب( فــ)لــل( هــذا مــن أشــهر مــا نقــل يف ترمجتــه دعــوة 
املسلمن إىل النصرانية، وكان ديكارت يعرف ترمجته جيدا، ملا وصفه به من وصف يف كامه السابق. 
وكــذا ثبــت وجــود نســخة مــن كتــاب الغــزال )املنقــذ مــن الضــال( ابللغــة الاتينيــة يف مكتبــة ديــكارت، 
وعليه تعليق خبط ديكارت. انظر: وانظر: »املنهج الفلسفي بن الغزال وديكارت« ص:12، املدخل 
إىل دراســة التاريــخ واألدب العربيــن ص327- 328. مث إن جهــل العلــم ابإلســام يف فرنســا يف ذلــك 
الوقــت علــى أمثــال ديــكارت بعيــٌد جــدًّا، خاصــة إذا علــم أن فرنســا منــا تنطلــق طليعــة احلــروب الصليبيــة 
منذ العصور الوســطى. مث إن فرنســا جارة لألندلس فهم أعرف من غرهم حبضارة املســلمن هناك، بل 
كانــت أوىل الغــزوات اإلســامية لفرنســا كانــت ســنة 96هـــ يف أايم طــارق بــن زايد، وعــدد املســلمن يف 

فرنســا أايم “ديــكارت” ابملايــن. يرجــع إىل كتــب اتريــخ اإلســام يف األندلــس وغرهــا.
)68( الصفدية )261-260/1(.

)69( درء التعارض )28/1(.
)70( مقال عن املنهج، ص161.
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)71( التأمات ص58.
)72( مقال عن املنهج، ص187.

)73( التأمات يف الفلسفة األوىل ص42.
)74( فلسفة ديكارت ومنهجه ص130.

)75( انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه ص130، عاقة العقل ابلدين عند ديكارت ص33.
)76( التأمات، ص215- 216.

)77( انظر: حاشية التأمات ص216.
)78( وهو وجود هللا.

)79( موقف العقل والعلم )2/ 227(.
)80( مقال عن املنهج، ص155.

)81( مقال عن املنهج، ص155 -156.
)82( التأمات ص126.
)83( التأمات ص157.

)84( مبادئ الفلسفة ص62.
)85( انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه ص130.

)86( التأمات يف الفلسفة األوىل ص42. وانظر ص: 123- 124، 154.
)87( يفهم من كام ديكارت وصف هللا ابلكمال أزال وابداً، وهذا املعى حق.

)88( مبادئ الفلسفة ص63.

)89( مبادئ الفلسفة ص61.
)90( انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه ص130.

)91( مبادئ الفلسفة ص65- 66.
)92( التأمات ص160- 161.
)93( التأمات ص160- 161.

)94( التأمات ص163.
)95( رواه مسلم )2865(.

)96( رواه البخاري )1358(، ومسلم )2658(.
)97( التأمات، ص164.
)98( التأمات، ص217.
)99( رواه مسلم )2713(.

)100( مقال عن املنهج، ص187.
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املصادر واملراجع
»أدلــة الفاســفة علــى وجــود هللا -دراســة نقديــة-«، للدكتــور عبدالكــرمي نوفــل عبيــدات، جملــة - 

جامعة دمشق )اجمللد التاسع، العدد األول- 2003(. 
اتريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009.- 
فتحــي -  حممــد  ترمجــة:  احلديثــة،  الثالث:الفلســفة  الكتــاب  لرتراندرســل  الغربيــة  الفلســفة  اتريــخ 

 .1977 للكتــاب،  املصريــة  العامــة  الــدار  الشــنطي، 
التأمــات يف الفلســفة األوىل، ترمجــه إىل العربيــة وقــدم لــه وعلــق عليــه: عثمــان أمــن، تصديــر: - 

مصطفــى لبيــب، املركــز القومــي للرمجــة، 1297. 
تفســر القرآن العظيم، اســم املؤلف: إمساعيل بن عمر بن كثر الدمشــقي أبو الفداء، دار النشــر: - 

دار الفكر - بروت – 1401.
اجلامــع الصحيــح املختصــر، اســم املؤلــف: حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا البخــاري اجلعفــي، دار - 

النشــر: دار ابــن كثــر، اليمامــة - بــروت - 1407 - 1987، الطبعــة: الثالثــة، حتقيــق: د. 
مصطفــى ديــب البغــا.

خواطــر بليــز ابســكال، ترمجــه إىل العربيــة أدوار البســتاين، اللجنــة اللبنانيــة لرمجــة الروائــع، بــروت، - 
.1972

دراســات يف الفلســفة احلديثــة، حممــود محــد زقــزوق، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، الثالثــة 1414هـــ - 
- 1993م.

ديــكارت والعقانيــة، جنفيــاف روديــس لويــس، ترمجــة عبــده احللــو، منشــورات عويــدات، بــروت- - 
ابريــس، الرابعــة 1988م.

ديكارت، أتليف: الدكتور جنيب بلدي، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.- 
صحيــح مســلم بشــرح النــووي، اســم املؤلــف: أبــو زكــراي حيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي، دار - 

النشــر: دار إحيــاء الــراث العــريب - بــروت - 1392، الطبعــة: الطبعــة الثانيــة.
عاقــة العقــل ابلديــن عنــد ديــكارت، إعــداد: قانــة مســلمة، رســالة ماســر يف جامعــة قاصــدي - 

مــرابح ورقلــة. موجــودة علــى الرابــط:
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Gana_Moslima.pdf?idmem

oire=1531.
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الفلســفة احلديثــة عــرض ونقــد، أمحــد الســيد رمضــان، مكتبــة اإلميــان، املنصــورة، أمــام جامعــة - 
األزهر. 

فلســفة ديــكارت ومنهجــه دراســة حتليليــة ونقديــة، د.مهــدي فضــل هللا، دار الطليعــة، بــروت، - 
الطبعة )3( 1996.  

القاهــرة -  احلديثــة،  الفنيــة  املطبعــة  لوقــا،  نظمــي  ديــكارت.  عنــد  واألخــاق  املعرفــة  أســاس  هللا 
2003م. 

مبادئ الفلسفة، رينيه ديكارت، ترمجة: عثمان أمن، دار الثقافة للنشر والتوزيع.- 
املدخــل إىل دراســة التاريــخ واألدب العربيــن. د. جنيــب حممــد البهبيــي، دار الثقافــة، املغــرب الطبعــة - 

الثانية 1404- 1985. 
املذاهب الفلسفية العظمى يف العصور احلديثة، د.حممد غاب، دار إحياء الكتب العربية.- 
مقــال عــن املنهــج، رينيــه ديــكارت، ترمجــة: حممــود حممــد اخلضــري، الطبعــة الثانيــة، راجعهــا وقــدم - 

هلــا: حممــد مصطفــى حلمــي، دار الكاتــب العــريب للطباعــة والنشــر ابلقاهــرة، 1968.
مقدمة ابن خلدون، طبعة دار الفكر.- 
املنهج الفلسفي بن الغزال وديكارت، حممود محدي زقزوق، دار املعارف. - 
موسوعة الفلسفة، د. عبدالرمحن بدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة)1( 1984.- 
املوسوعة الفلسفية املختصرة، فؤاد كامل وآخرين، دار القلم، بروت.- 
موقــف العقــل والعلــم والعــامل مــن رب العاملــن وعبــاده املرســلن، الشــيخ مصطفــى صــري، دار - 

إحيــاء الــراث العــريب، بــروت لبنــان.




