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أو   للتسلية  ليس  الكتاَب  هذا  أنَّ  إىل  أنبِّهك  أن  أودُّ  القارئ،  عزيزي 
لتمضية الوقت، وليس كتاًبا يمكن االطِّالع عليه فقط. إنَّك ُمقِدٌم عىل 
َخوض معركٍة عقليَّة يف كلِّ صفحة فيه- معركٍة بني وعيك التقليديِّ 
فاُته  مؤلَّ مثََّلْت  استثنائيٌّ  كاتٌب  مه  يقدِّ املسبَّق، وطرٍح جديٍد  وفهمك 

اء حول العامل. ٍل يف حياة آالِف القرَّ نقطَة حتوُّ

واخترب  اإلنسانيَّة،  املشاعر  أعمَق  نفُسه  لويس  أس.  يس.  عاش 
ًة يف حياته، فأخذ عىل عاتقه يف هذا الكتاب أن يعرِتَك  الٍت جوهريَّ حتوُّ
مع فلسفة العلم واملذهب الطبيعايّن، وحياِكَم موقَفه من تفسري الطبيعة 
ة. ويف هذا اإلطار، نراه يستحِضُ  لَيضَعه عىل طاولة الترشيح البرشيَّ
إعالًنا  أعلنَه  الذي   (David Hume) هيوم  لديڤيد  الراديكايلَّ  املوقَف 
أثٌر  بالتجِربة’’. وكان هلذا  إالَّ  ُة معرفٍة  أيَّ ‘‘ال يمكن أن حتصَل  ًيا:  مدوِّ

بالٌغ يف التَّجريبيِّني من بعده.



14

يس. أس. لويس

اته  مؤلفَّ أكثر  من  أنَّه  أجزم  الذي  الكتاب-  هذا  يف  لويس  ساَر 
صعوبة، إن مل يكن أصَعَبها- عىل حدِّ السيف، سعًيا منه إىل الكشف 
مذاهَب  عىل  والوقوف  خمتلفة،  معرفيٍَّة  حقوٍل  بني  ما  العالقات  عن 
العامل، ويفسِّ أحداَثه،  م كلٌّ منها موقَفه من  يقدِّ عة،  وتفسرياٍت متنوِّ
العامل باالستِناِد إىل  بينها وبني الفهم الذي يفسِّ جزًءا من هذا  لُيميِّز 
يَّة والتجريبيَّة، وهو  حدٍث يتجاَوُز إمكانيَّات الطبيعة وُمعَطياهتا احلسِّ

حدث املعجزة. 

يأت مفهوم املعجزة من خارج الزمان واملكان، لكنَّه حيُدُث فيهام 
الذي عليه أن  أمام املوقف  وُيغريِّ يف جمرياهِتام. ويرتك اإلنساَن حائًرا 
العقُل  يقُف  وهكذا  الظاهرة.  هذه  َفْهم  إىل  سعيه  يف  يتبنَّاه  أو  يتَّخذه 
حائًرا ما بني تعليالت الطبيعانيِّني والتجريبيِّني مع علمه باملآخذ التي 
تشوُب موقَفيهام، أو يستكنُي إىل الَقوِل بحدوث املعجزات والتي ال 
يتوانى لويس نفُسه عن بيان َهشاشة بعض التفسريات واملواقف التي 

ين. تؤيِّدها، ال سيَّام عىل لسان بعض رجال الدِّ

بأنَّ  ذلك  أثناء  احلقيقة، ويصطدم يف  إىل  الوصول  إىل  يسعى  إنَّه 
منها  كلٌّ  م  تقدِّ اٍت  نظريَّ إىل  هذا  ويقوُد  ومذاهَب،  مبحًثا  للحقيقة 
رها ملا يمكن أن ُيَعدَّ حقيقة. إنَّ البحَث هنا هو بحٌث عن املعيار  تصوُّ

الذي يستقرُّ يف َضوئه الفهم والقبول يف األذهان.

املؤلِّف  بني  ما  داخليًّا  َجَداًل  ُيثرُي  الكتاب  هذا  أنَّ  الواضح  ومن 
ناته املعرفيَّة وموقفه الذي سيخُلص إليه. كام أنَّه يتقاذف القارئ  ومكوِّ
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ًيا َهشاشة الُبنى الداخليَّة لبعضها،  ما بني أمواج املواقف املتباِينة معرِّ
أمام  انا  إيَّ تارًكا  اآلخر،  لبعضها  واألخالقيَّة  املنطقيَّة  والتجاوزات 
اذ القرار وحتديد املوقف. إنَّه يبحث يف مرشوعيَّة السؤال  مسؤوليَّة اختِّ
حول الوعي، وما إذا كان يمكن حتديُد َموطنِه يف اإلنسانيَّة. إنَّه حياكم 
دق ويقود إىل احلقيقة، وجَب  املذهب وال يسائله، فإْن كان حيِمُل الصِّ
م إجاباٍت َتطاُل رغبة السائل، وتسدُّ رمق جوعه املعريّف.  عليه أن يقدِّ
تلك  ا  إنَّ  . املتغريِّ العامل  الثابت يف هذا  البحث عن  ببساطة رحلُة  ا  إنَّ

اجلدليَّة الدائمة ما بني عالقة الذات امُلدِركة باملوضوع امُلدَرك.

وألُنبِْئك من اآلن أنَّ يف الكتاب من الصعوبة ما جيعُلك تعتقد 
أنَّ املحتوى غري مقبول، ويف هذه اللحظة وعند هذه النقطة حتديًدا 
القراءة؛  يف  استمرَّ  والتوقُّف،  اك  فإيَّ الفقرة؛  قراءة  بإعادة  أنصُحك 
حتَّى  التوضيحات  وَتَرَك  اإلجاباِت  خبَّأ  لويس  أس.  يس.  ألنَّ 

الفصول األخرية.
اع د. رامي نفَّ
دكتوراه يف فلسفة العقل واإليامن
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1

نطاق هذا الكتاب 

يطرحوا  أن  النجاح  خلف  يسعون  من  عىل  جيب 
األسئلة املبدئيَّة السليمة. 

أرسطو، ما وراء الطبيعيَّات (Metaphysics)، اجلزء 
الثاين، القسم الثالث، النقطة األوىل

شبًحا.  رأت  ا  أنَّ ادَّعت  فقط  واحدًة  امرأة  قابلُت  كلِّها،  حيات  يف 
ا مل تكن ممَّن يؤمنون بخلود  ة، أنَّ القصَّ املثري لالهتامم يف هذه  واألمر 
النفس قبل أن ترى الشبح، وظلَّت كذلك حتَّى بعد أن رأته. وتقول 
من  املنهكة.  أعصاهبا  أو من صنع  ومًها  كان  الشبح  أنَّ  من  بدَّ  إنَّه ال 

ة؛ فأن ترى شيًئا ليس كأن تؤمن به.  ا قد تكون حمقَّ الواضح أنَّ

أم  حتدث  املعجزات  كانت  إذا  عامَّ  السؤال  فإنَّ  السبب،  هلذا 
كلُّ  الشخصيَّة.  اخلربة  من  ببساطة  عنه  اإلجابة  يمكن  ال  حتدث،  ال 
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األشياء التي من املمكن أن حُتسب معجزات هي يف ناية األمر أشياُء 
ق.  نا- أشياء ُترى أو ُتسمع أو ُتلمس أو ُتشمُّ أو ُتتذوَّ نستقبلها بحواسِّ
شيًئا  أنَّ  بدا  إذا  اخلطأ.  عن  بمنأى  ليست  احلال،  بطبيعة  وحواسنا، 
خارًقا للطبيعة قد حدث، فيمكننا دائاًم أن نقول إنَّنا كنَّا ضحايا خلداٍع 
للطبيعة،  الفائق  تستبعد  فلسفة  نتبنَّى  كنَّا  أو وهٍم عقيّل. وإذا  برصيٍّ 
نوع  عىل  املبارشة  اخلربة  من  نتعلَّمه  ما  يعتمد  دوًما.  سنقوله  ما  فهذا 
الفلسفة التي نستقبل هبا هذه اخلربة. لذلك ال جدوى من أن نحتكم 

إىل اخلربة قبل أن نحّل، قدر ما نستطيع، القضيَّة الفلسفيَّة. 

 إذا كانت اخلربة املبارشة ال يمكن أن تثبت حدوث املعجزيِّ أو 
م  تنفيه، فكم أقلُّ من ذلك يستطيع التاريخ! يعتقد كثرٌي من الناس أنَّ
روا ما إذا كانت معجزة ما قد حدثت يف املايض بفحص  يستطيعون أن يقرِّ
ة بحسب ‘‘القواعد املعتادة للبحث التارخيّي’’. لكنَّ هذه القوانني  األدلَّ
املعجزات  كانت  إذا  ما  اًل  أوَّ ر  نقرِّ أن  قبل  نطبِّقها  أن  يمكن  املعتادة ال 
املعجزات  كانت  إذا  احتامليَّتها؟  درجة  فام  ممكنة،  كانت  وإذا  ممكنة، 
ا  مستحيلة، فإنَّه ال يمكن أليِّ قدٍر من اإلثبات التارخييِّ أن ُيقنعنا. أمَّ
ا، إًذا وحده الدليل القابل  إذا كانت ممكنة، لكنَّها ضعيفة االحتامل جدًّ
م لنا  لإلثبات رياضيًّا هو القادر عىل إقناعنا. وحيث إنَّ التاريخ ال يقدِّ
هذه الدرجة من اإلثبات أليِّ حدث، فإنَّه ال يمكن للتاريخ أن يقنعنا 
بوقوع معجزة. لكن عىل اجلانب اآلخر، إذا مل تكن املعجزات بطبيعتها 
ليس  عدًدا  أنَّ  إلقناعنا  كافًيا  سيكون  املوجود  الدليل  فإنَّ  مستبعدة، 
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البحث  نتائج  فإنَّ  وهكذا،  بالفعل.  حدث  قد  املعجزات  من  بالقليل 
التارخييِّ تعتمد عىل اآلراء الفلسفيَّة التي ُكنَّا نعتنقها قبل حتَّى أن نبدأ 

اًل.  بالبحث عن الدليل. إًذا، فالقضية الفلسفيَّة جيب أن تأت أوَّ

املبدئيَّة،  الفلسفيَّة  ة  املهمَّ تلك  أمهلنا  إذا  ملا حيدث  مثااًل  لنضب 
ة التارخييَّة. يف أحد ُكتب التفسري املشهورة للكتاب  واندفعنا نحو املهمَّ
س، سنجد مناقشة حول التاريخ الذي ُكتَِب فيه اإلنجيل الرابع.  املقدَّ
يقول الكاتب إنَّه جيب أن يكون قد ُكتب بعد إعدام بطرس، ألنَّ هذا 
‘‘ال  أنَّه  يعتقد  الكاتب  وألنَّ  بإعدامه،  تنبَّأ  املسيح  أنَّ  يذكر  اإلنجيل 
يمكن أن ُيكَتب كتاٌب قبل وقوع األحداث التي يشري إليها’’. بالتأكيد 
قد  كانت  وإذا  حقيقيَّة.  تنبُّؤات  حدثت  قد  كانت  إذا  إالَّ  يمكن-  ال 
حدثت، فإنَّ طرح هذا الكاتب بشأن التاريخ يبطل. ومل يناقش الكاتب 
بتاًتا ما إذا كانت التنبُّؤات احلقيقيَّة ممكنة أم مستحيلة. إنَّه حيسب أنَّ 
اًم به )ربَّام بغري وعي(.  عدم إمكانيَّة حدوث تنبُّؤات حقيقيَّة أمًرا ُمسلَّ
ا، لكن إذا كان كذلك، فهو مل يكتشف ذلك املبدأ بواسطة  ربَّام كان حمقًّ
البحث التارخيّي، بل جاء به وفرضه عىل العمل التارخيّي، كأمٍر معدٍّ 
مسبًَّقا. وإن مل يكن قد فعل ذلك، ملا كان قد وصل إىل استنتاجه بشأن 
فائدة  بال  سيصبح  عمله  فإنَّ  وهكذا،  الرابع.  اإلنجيل  كتابة  تاريخ 
ما إذا كانت التنبُّؤات ممكنة احلدوث أم غري  لشخٍص يريد أن يعرف 
ممكنة. يبدأ الكاتب العمل بعد أن كان قد أجاب بالفعل عن السؤال 

بالنفي، وعىل ُأُسٍس مل يتكلَّم معنا عنها. 
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مة فلسفيَّة للبحث التارخيّي.  هذا الكتاب مقصوٌد له أن يكون مقدِّ
ة التارخييَّة للمعجزات  ًخا، فلن أبحث يف األدلَّ وحيث إينِّ لست مؤرِّ
الذي  املوضع  قارئي يف  ُمنَصبًّا عىل وضع  املسيحيَّة. سيكون جهدي 
قبل  النصوص  إىل  الذهاب  من  جدوى  فال  ذلك.  يفعل  أن  له  يؤهِّ
األساس  من  املعجزات  حدوث  إمكانيَّة  حول  فكرة  لدينا  تكون  أن 
واحتامليَّته. إنَّ من يفرتضون أنَّ املعجزات ال يمكن أن حتدث، ببساطة 
يضيعون وقتهم بالبحث يف النصوص؛ فنحن نعرف مسبًَّقا ما الذي 

ا غري ممكنة احلدوث.  م بدأوا بافرتاٍض مسبَّق أنَّ سيصلون إليه، ألنَّ


