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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد
وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول وال قوه
إال باهلل العلي العظيم.
(مباحث المعرفة)
()01

تتميم :نماذج من أخطاء الحواس
سبق ان احلواس كثرياً ما ختطئ فهل يعقل ان تكون احلواس هي احلكم يف متييز اخلطأ من الصواب يف احلواس؟ وهذه مناذج أخرى من أخطاء احلواس:
ان احلواس قد ترى املعدوم موجوداً وذلك كالسراب.
وقد ال ترى املوجود( )0فتخاله معدوماً كالذرة والطاقة واملاورائيات.
وقد ترى املتحرك ساكناً كالظل واألرض ،أو الساكن متحركاً كالشمس( )2كما نرى القمر سائراً باجتاه السحاب مع ان العكس هو الذي حيدث.
ونرى البعيد قريباً والبعيد قريباً أو الكبري صغرياً والصغري كبرياً يف املرايا احملدبة واملقعرة.
كما حنس مبذاق التفاح أو البطيخ مراً لو تناولنا قبله العسل وإال سنجده حلواً.
كما نرى العصا منكسرة يف املاء وهي ليست مبنكسرة.
كما اننا قد نسمع أصواتاً ال وجود هلا وقد ال نسمع أصواتاً موجودة إذا زادت ذبذباهتا الصوتية أو نقصت عن احلد املعهود( .)3إىل غري ذلك.
دفاعاً عن الحسيين :الحواس هي المرجع في تصحيح أخطائها

ولكـن ميكنن لننا ان نتنبد بندفاد عنن احلسننيني ،فنقنول :اننه ميكنن ان يقنال ان املرجنع يف تصننحيخ أخطناء احلنواس هنو احلنواس بأنفسنها إذ ان بعن
احلواس مهمني على البع اآلخر وأقوى منها فيكون هو احلكم واملرجع ،فالعصا اليت نراها وهني يف املناء منكسنرة عنندما نلمسنها يف املناء وخارجنه فنال
نلمس فيها انكساراً فاننا بذلك نكتشف ان انكسارها إمنا هو من خطأ الباصرة وكذلك السراب عندما نقرتب منه فال جند شيئاً إىل غري ذلك.
ولكن هذا الدفاد ال يصمد أمام األجوبة التالية:
األجوبة -0 :الحواس ليست شاعرة فكيف تكون حاكمة؟

أوالً :ان احلنواس ليسننت شنناعرة فكيننف مكنم الالمسننة ةطننأ الباصننرة مننثالً؟ ان احلكنم هننو عمليننة يقننوم نا ذووا الشننعور( )4وإذا كانننت احلنواس غننري
شاعرة فكيف ينبؤنا أحد احلواس ان ما أحس به هو الصحيخ وان ما ادركته احلاسة األخرى كان هو اخلطأ؟
وبكلمنة :فنان هنناك قنوة فنوق احلنواس مكنم بنان هنذا احلاسنة قند اخطنأت الواقنع وتلنك احلاسنة هني النيت أصنابت كبند احلقيقنة وان املرجنع الصننحيخ
ههنا هو هذا احلاسة دون تلك!
ويكفي ان تتصور شخصاً ال عقل له بل يكفي ان تتصور شخصاً أبلنه ،فهنل ميكننه ان حيكنم بنان منا ملسنته ينده هنو الصنحيخ ال منا رأتنه عيننه بنل
هل يدرك معىن ما ملسته يده لو كان فاقداً للعقل حقاً؟
ان احلنواس – جمننردةً عننن العقننل وحكمننه – ليسننت إال أجهننزة تصننوير وهننل تسننتطيع (أجهننزة التصننوير) ان تنندرك أوالً مث ان مكننم بننان الصننورة الننيت
التقطتها هي صورة صادقة أو كاذبة؟
 -1الحكومة متوقفة على عدة أحكام عقلية

ثانياً :ان احلحك م مبرجعية بع

احلواس وهيمنتها على البع

اآلخر ،يتوقف على عدة أحكام عقلية مستبطنة ال يعقل ان تناهلا احلواس:

( )0بل وال مسه بأية واحدة من احلواس اخلمسة.
( )2أي إذ نراها هي اليت تدور حول األرض مع ان األرض هي اليت تدور حوهلا وهلذا حيدث الشروق والغروب ال ألهنا هي اليت تدور حولنا.
( )3فان االذن البشرية ال تستطيع مساد الذبذبات املرتفعة اليت تزيد عن عشرين ألف ذبذبة يف الثانية وال اليت تقنل عنن  01ذبذبنة يف الثانينة (ويف النبع
ألف فوق مسعية).
( )4وهل يصخ ان نقول ان احلجر أو الرتاب حكم بكذا؟

 21دون مسعينة و21

دروس في أصول العقائد (.......................................................................................... )01األحد  10رجب األصب 0416هـ

فمنها :ان ما ادركته هذه احلاسة (مغاير) ملا ادركته احلاسة األخرى.
ومنها :ان ما ادركته هذه احلاسة (معارض)( )0ملا ادركته احلاسة األخرى.
ومنها :ان ما ادركته هذه احلاسة هو (احلاكم) على ما ادركته احلاسة األخرى.
وهذه املفاهيم املتدرجة (املغايرة ،املعارضة ،احلكومة) بعضها( )2من املعقوالت الثانية الفلسنفية النيت االتصناي فيهنا يف اخلنارج والعنروض يف النذهن،
وبعضها( )3من املعقوالت الثانية املنطقية .فتأمل وقد سبق ان هذه مما ال يعقل ان مس باحلواس اخلمس أبداً(.)4
كما يعتمد ذلك على أحكام عقلية أخرى:
ومنها :استحالة التناق – والتناق كاستحالته أمران عقليان ال يعقل ان تناهلما احلواس إذ ال وجود هلما – إذ بدون حكم العقل ذا املبدأ فانه
ميكن ان تكون العصا منكسرة وال منكسرة يف الوقت نفسه(.)1
ومنها :االستقراء املعلل إذ اننا ملسنا عصا واحدة أو عدة ِعصي فقط فوجدناها غري منكسرة يف املاء ،وهذا هنو منا ملسنناه ووصنل إليننا عنب احلنواس
فقننط ،امننا تعمننيم احلكننم إىل سننائر العِصنني وان كننل مننا نلمسننه وف نننره فانننه لننو أدخننل يف املنناء فانننه – كننذلك  -ال ينكسننر بننل هننو مننن خطننأ الباصننرة
(املفرتض) ،فان هذا التعميم حكم عقلي بامتياز!
 -1التصحيح بحدس عقلي دون إدراك حسي

ثالثاً :سلمنا ،لكن ذلك ال إطالق له ،فان احلواس وإن افرتضنا ان بعضها هو الذي بنفسه – ودون رجود للعقل أبداً بل ومن دون وجنوده فرضناً
– يصحخ أخطاء البع اآلخر وحيكم بان األصل هو ما أدركته والظل والشبخ هو منا أدركتنه احلاسنة األخنرى ،لكنن ممنا ال رينب فينه انننا نقنوم بعملينة
تصحيخ ملدركاتنا احلسية يف الكثري من األحيان ،بعمليات عقلية دون ان يكون ألية حاسة أخرى مدخلية يف اإلدراك واالحساس فكيف باحلكم عليها
وتصحيحها؟
واملثنال اآل ،،مننن بنني املئننات منن األمثلننة ،يكفنني شناهد صنندق علنى ذلننك :فاننننا ننرى الظننل سناكناً لكنننه يف الواقننع متحنرك ،وهنننا نسنأل :مننن أيننن
اكتشفنا ان الظل متحرك؟ ومن الطبيعي ان يكون اجلواب :هو اننا رأيناه وقد تغري موقعه بعد دقنائق مث بعند دقنائق أخنرى وهكنذا ،لكنن احلنق :ان هنذا
استكشاي واستنتاج عقلي ليس إال إذ اننا ف نر إال الظل يف هذا املوقع وعند هذا احلد مث رأيناه يف موقع آخر وحند آخنر وهكنذا وف ننر حركتنه مباشنرة
أبنداً بنل اكتشنفنا منن قيناس احلندين (أو احلندود) منسنوباً إىل النزمنني (أو األزمننة) ان الظنل قند منرك (إذاً ،حتمناً) وهنذا اسنتنتاج عقلني ف يحنَر وف يحلمنس
أبداً .ويؤكده ان ذلك االستنتاج مبين على احلكم العقلي باستحالة الطفرة – أو على األقل استبعادها – إذ لوال هذا احلكم االرتكازي الفطري ألمكن
ان نصل إىل نتيجة ،ما دمنا ف ننر بأعينننا حركنة الظنل أبنداً – ان الظنل يقفنز بنني فنرتة وأخنرى إىل احلند الثناي فالثالنث فنالرابع!! ولنو رفضننا الطفنرة فنان
ذلك حبكم عقلي مع اننا ف نر الطفرة وال عدمها!
وبكلمة :ان ما ف نره ميكن ان يفسر بتفسنريات عديندة واألعنم ال يكنون دلينل األخنأ فمنن أينن ان الظنل متحنرك ببطنئ حبينث ال ينرى؟ بنل لعلنه
يستخدم اسرتاتيجية القفزات؟ ولعل هذا املوجود هو ظل آخر مماثل للظل األول املوجود عند احلد األول؟
ان سخافة كل هذه االحتماالت ،مما حيكم ا العقل مباشرة( )6وليست مما ترى أو مس أبداً .وللحديث صلة
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )0إذ املغاير أعم من املعارض فقد جيتمع املتغايران.
( )2كاملغايرة.
( )3كاحلكومة.
( )4ملزيد التوضيخ :فان التعارض مثالً بني انكسار العصا وعدم انكسارها ،هل يحرى هذا التعارض أو يلمس أو يشم أو يذاق أو يسمع؟ كال إذ ان ما ملسته اليند هنو اسنتقامة
العصا وما رأته العني هو انكسارها ،اما التعارض بني هذين األمرين واالحساسني فهو حكم عقلي جمنرد بعند ان احسنت قوتنان منن قنواه بنأمرين (جينداا العقنل متعارضنني
وان احلق احداا فقط!).
( )1منكسرة ألن البصر يراها كذلك وغري منكسرة ألن اليد تلمسها مستقيمة وال مانعة مجع! (إال حبكم العقل باهنما ميتنع اجتماعهما وكون العصا منكسنرة وغنري منكسنرة يف
الوقت ذاته).
( )6ويسمى يف املنطق باحلدسيات.

