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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.
دروس في أصول العقائد
(مباحث المعرفة)
()11
نظرية (أبسط التفسيرين)
رابعاً :ان القول حبكمية احلواس ومرجعيتها يتناقض متاماً مع مبدأ آخر ذهب إليه جون لوك وهو قاعدة (أبسط التفسريين)

(حاول لوك بانتقاده األفكار املوروثة ان يبني ان العقل "لوحة بيضاء" ) (tabula razaوأنه يتزود باألفكار عنن ررينق اخلن ة ،منن خنالل
حواسنا اخلمسة .وال حاجة بنا إىل افرتاض وجود أفكار موروثة ألننا نستطيع تعليل كل فكرة منلكها بوسارة اخل ة .وتعتمند حجنة لنوك علنى مبندأ
ٍ
عندئذ ،إذا تساوت األمنور األخنر
يدعى موسى أوكهام  ،Ockhams Razorالذي ينص على أنه إذا وجد املرء تعليلني متنافسني فعليه
أن يفضننل التعليننل األبسننط (وبعبننارة أوكهننام األأننلية ،املبنندأ علننى الت دينند هننو :أن علننى املننرء أن يفضننل املبنندأ الننذي يفننرتض موجننودات أقننل) .إن

التعليل األبسط إىل حد كبري هو ،يف رأي لوك ،بأن نفترض أننا حنصل على كل أفكارنا من اخل ة ،بآليات ميكننا فهمها وتعليلها ،ال بأن نفرتض
أننا حنصل على أفكارنا عن رريق الوراثة ،بآليات ال نستطيع معرفتها وال تعليلها)(.)1
وهنننا ال بنند مننن نقنند نظريننة أبسننط التفسنريين ومبنندأ اوكهننام أوالً مث الرتكيننز ثانيناً علننى ا،ننا ،حيننث آمننوا فننا وعلننى فننرض أن تها ،تنننقض املبنندأ
احلسي بنفسها:
نظرية أوكهام يكذبها العلم والتجربة والوجدان

أوالً :ان تعليل احلقائق العينية وما حدث أو حيدث يف عنا اخلنار  ،بالعلنة النرت تفنرتض موجنودات ومقندمات أقنل وبالعلنة األبسنط دون العلنة
األعقد ،لعله يعد من أوضح القواعد بطالنا ،إذ التعليل األبسط هو من عا اإلثبات وكيف يكون عا اإلثبات الذي ليس لنه إال دور الكافنفية
عن عا الثبوت وانه لو كشف عنه حقاً كان أادقاً وإال كان كاذباً خمطئاً ،كيف يت ول إىل علة ثبوتية واقعية؟ أو يكون هو الصانع للواقنع حقناً؟
وهل يعقل ان يكون العلم علة لوجود املعلوم؟ فكيف بان يكون التفسري (املفرتض فقط) هو العلة الثبوتية الواقعية؟.
هذا لو افرتضناه علة واقعية أيضاً وان كونه األبسط إثباتاً هو علة كونه العلة ثبوتناً – منع ان هنذا االحتمنال ال يتصنور ان يقولنوا بنه بنل ناهر
كلماهتم على خالفه.
واما إذا افرتضناه غري أانع للواقع وال مت والً إىل علة واقعية ،فانه يبقنى يف عنا الكافنفية احند اتنتمالت فقنط ،ومنن أينن دنرد كنون احند
العلتني اتتملتني أبسط يف عا اإلثبات أن يكون هو التفسري املطابق لعا الثبوت؟ وكيف يت ول (التفسري) إىل بديل عما جر يف الواقع حقاً؟
ومع قطع النظر عن ما سبق وبعبارة مبسطة نقول:
ان مبدأ اوكهام يكذبه الوجدان والعلم والتجربة والضرورة وإليكم األمثلة التالية:
أ -لو وأل زيد إىل املدرسة فان أبسط التفسريين هو انه قد جاء من الطريق األقرب ،فهل يصح استناداً هلذا املبندأ ان نقنول :كلمنا جناء زيند
إىل املدرسة أو عمرو إىل الشركة أو بكر إىل احلديقة فقد جاء منن الطرينق األقنرب؟ ان ذلن يففنل بديهينة منن أوضنح البنديهات التجريبينة والعقلينة
مير على أنديق لنه بنالطريق ،أو كني مينارس رياضنة اينري
وهي ان هناك عوامل عديدة متشابكة قد تدفع املرأ لسلوك الطريق األبعد وذل مثل ان ّ
واملشي ملسافات أرول ،أو كي مير على املنتزهات واملنا ر اخلالبة ع الطريق األبعد ،أو غري ذل .
ب -لو وجدنا زيداً ثرياً فان ابسط تفسري هو انه قد ورث ثروته كلها منن أبينه ،فهنل يصنح كلمنا وجندنا ثريناً وجهلننا سنبب ثروتنه ان نقنول اننه
( )1الفلسفة موضوعات مفتاحية ص.53-53
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ورثها من أبيه درد ان هنذا التفسنري أبسنط وهنو يندفع التفسنري األعقند وهنو اننه قند جند واجتهند رنوال ثالثنني سننة منثالً؟ وهنل هنذا كنالم علمني؟
وهل يبين حىت القائلون مببدأ أوكهام ،حياهتم العملية على مثل ذل ؟
 لو وقعت حرب ك بني دولتني فان أبسط تفسري هو ان وزيراً يف الدولة األوىل هاجم رئيس الدولة األخر مثالً ،والتفسري األعقد هنوان قيام احلرب كان نتيجة لتظافر عوامل أراع رويلة املد ومتوسطة وقصرية :اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية وفكرية وغريها؟
مبدأ أوكهام ينسف النظرية الحسية

ثانياً :ان اإلميان مببدأ اوكهام ينسف النظرية احلسيّة نسفاً :إذ ان احلحسيّة تر كل معرفة منتهينة إىل احلنواس( ،)1لكنن (ابسنط التفسنريين) معرفنة
ال ميكنن ان تنتهني إىل احلنواس أبنداً فنان مفهننوم (االبسنط) ال وجنود لنه باخلنار وال ميكنن ان ينر أو حينس غاينة األمنر انن تنر ذات البسننيط أي
الطريق األقرب بذاته مثالً اما ان هذا الطريق األقرب هو تفسري ابسط فان كونه تفسرياً أبسط حتليل عقلي أرف وليس مما ير أبداً.
ولد مزيد من التدقيق والت ليل نر ان املفاهيم التالية متضمنة يف مبدأ اوكهام وهي كلها عقلية ال ميكن االحساس فا ع احلواس اخلمسنة
أبداً.
( -1التفسري) فانه أمر ذهين حمض وهو من املعقوالت الثانية املنطقية.
( -2مقارنة هذا بذاك) وهي معقول ثاين منطقي.
 -5وانتزاع (ابسطية) هذا من ذاك واالبسطية معقول ثاين فلسفي(.)2
 -4كلية هذه القضية (كلما وجد تفسريان لظاهرة كان علينا ان نفضل التعليل األبسط) فان الكلية من املعقوالت الثانية املنطقية الرت مورنها
الننذهن فقننط ،وبعبننارة مبسننطة اننننا نننر إال بعننض امل نوارد الننرت كانننت العلننة فيهننا هنني االبسننط فكيننف عممنننا ذل ن لسننائر امل نوارد الننرت نرهننا و
نلمسها؟ وهل ذل للمسها أو حلكم قوة أخر ؟ على ان احلواس – لو جعلناها املرجع – تشهد بان كثرياً من الظواهر كانت علتهنا هني االعقند
ذات املقدمات األكثر.
ونضيف :مىت كان ايهل مالك العلم؟ وهل مؤد كالمه إال ذاك؟
إذ انه يقول :حيث اننا ال نفهم (ال بان نفرتض اننا حنصل على افكارنا عن رريق الوراثة بآليات ال نستطيع معرفتها وال تعليلها) وهذا أريح
يف انه حيث ال نفهم آليات معينة فعلينا رفضها ،وقد خلط هنا بني عدم العلم وبني العلم بالعدم وفرع على ايهل باآلليات انه ليست علة املعرفة
هي الوراثة أو أي أمر آخر كانت له آليات ال نستطيع معرفتها وتعليلها؟
وهنل يسننتطيع اياهنل ان يفسننر سننر ارتفناع الطننائرة النرت تننزن أرنانناً منن الكيلنوات بننان ح
(جنّيناً) هننو النذي رفعهننا يف اهلنواء دنرد انننه ال يسننتطيع
معرفة وتعليل وحتليل اآلليات العلمية والتكنولوجية املعقدة الرت ترتفع فا الطائرة يف الفضاء؟.
ان تعلنيالت اوكهننام ولنوك السنناذجة يف مبندأ أبسننط التفسنريين ،ال تعندو لنند االنصناف والدقننة إال كتعليننل العنامي كننل ناهرة غريبننة بنناين أو
كتعليل املادي كل فيء بالصدفة
بل نقول :ان أبسط التفسريين يف أسس املعرفة هو ان اهلل اخلالق – ملن يؤمن باخلالق – هو الذي أوجد أسس املعرفة يف اإلنسان فكما أوجد
تعاىل عينه وأذنه وقلبه أوجد فيه أيضاً البديهيات واألوليات والفطريات ،واما من ال يؤمن باخلالق ويؤمن بالصدفة فنقول :أبسط التفسنريين هنو ان
الصدفة الرت خلقت عني اإلنسان وقلبنه وخمنه كنان منن السنهل عليهنا جنداً ان لنق أسنس املعرفنة األوىل يف نفسنه؟ وهنذا التفسنري أبسنط بكثنري منن
تعقيدات النظرية احلسية
وسيأيت الحقاً ان العلم احلديث اثبت بطالن نظريته احلسية يف املعرفة أثر االكتشافات املذهلة يف اخلاررة ايينية الوراثية.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )1واما الدفاع عن ذل بان التفكري واملالحظة تأيت الحقاً وهي الكافف .فسيأيت ايواب عنها.
( )2للبسارة واالبسطية معنيان باحدمها هي معقول ثاين منطقي وباآلخر فلسفي .فتأمل

