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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، 

 ىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إ
 دروس في أصول العقائد

 )مباحث المعرفة(
(21) 

 التمثالت الذهنية والصور العلمية -9 
النظرية احلسية وعن دعوى مرجعية احلواس يف تصحيي  اخطائهحا بنفسحها، يف الوقحس نفسحه أصل ومتكن اإلجابة عن 
عحا  الصحور الههنيحة إىل والتمحالال  الههنيحة ولكحي يتاح  ااوابحاد ال بحد محن إجحارة محوج ة ومر ح ة مبعادلة الصور العلميحة 

 فنقول:
 عالم الصور الذهنية هوالبحر الذي نسبح فيه 

إال عححم منظومححة الصححور  (2)اد اإلنسححاد ال يححدرئ جححي اق مححن حقححائق العححا  اخلححارجي احلسححية )أو مطلقححا(اد قومححا قححالوا 
الههنيححة املرتسححمة يف العقححل أو الححههن والححع تسححمى بححالعلم احلصححوه أو التمححالال  الههنيححة، ويف احلقيقححة فححاد اإلنسححاد ال 
يتعامححل مححا اخلححارر مباجححرة وإلححا يتعامححل مححا  موعححة مححن الصححور الههنيححة وال لححر فعنححدما نححرى الريححا  الناححرة فنبتسححم أو 

 املسحرعة والسحيارةالناحرة تنيى جانباق فاد حقيقة األمر هي اد  موعة من الصحور الههنيحة عحن الريحا  السيارة املسرعة فن
أما ما يقا يف اخلارر فلعله مغاير متاماق فالصور والتمالال  الههنية هي  ،جتسد  يف أذهاننا فأدر ناها فتير نا أو ابتسمنا

 البير الهي نسب  فيه ونتعامل معه وال لر.
 ال وجود لشيء خارج هذا العالم أبدا   (2)ولعله

الههنيححة بححل اد بعححف الفالسححفة )املالححاليني( ترقححى عححن ذلححال فححههب إىل انححه ال يوجححد جححيء  خححر وراء منظومححة الصححور 
فقححالوا: )فجميعنححا أسححرى السححينما اخلاصححة بنححا، نإححاهد أفالمنححا إال أنححه ال يوجححد عححا  خححارر تلححال السححينما، وال  كننححا اد 

تبعحا  هحها، بالنسحبة إىل املالحاه،  اححدىنغادرها،  هلال؛ لعدم وجود جيء خارجها، فاألفالم هي واقعنا الوحيحد( و)إد  
أُدر س حسي اق؛ فيينما ال يتم عر  الإيء على جاجة السينما اخلاصحة يب، فنن حه ال  هو أد  األجياء موجودة فقط، طاملا
(، وهححححو أجحححححهر 2861-2511) (Berkeley)، أعلحححححن  بححححر األسححححاقفة بر لححححي يكححححود موجححححوداق. ويف هححححها الصححححدد

ق عيححخي فتفححي الفالسححفة املالححاليني، تأد توجححد، أد تححدرئ حسححياق؛ فيينمححا ألححادر الغرفححة تصححب  لححر موجححودة وحينمححا أللحح
                                                             

 وليس هها بالصيي ، ملكاد العلم احلاوري. (2)
 إذ اد املالاليني يرود انه بالفعل ال وجود لإيء خارر عا  الههن أبداق. ؛)لعله( تعبر ملطف (1)
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أال يكحود ةحة أححد يحدرئ تلحال األجحياء  (2)العا ، وحينما أرمش هبما ال يبقى ما هو أمامي موجوداق. هها بحالطبا، بإحر 
  .(1)حسياق يف الليظة ذاهتا(

 مية الحواس عاجزة عن حل معضلة وجود الصور العلمية ومطابقتها للواقعك  ح  
وليس لليسي إال اد يستسلم أمام اد حكمية احلواس يف خطأ احلواس ال  كنها حل ههه املعالة أبداق وهنا نقول: 

 وذلال ألنه تمز أمامهم األس لة التالية: ؛ههه الإبهة
إذ لعلنحا طط حود ووانحود  اد احلحواس ال  كنهحا أد تقحدم إجابحة علحى ذلحال أبحداق وال اد  هل هنائ حقاق صحور ذهنيحة 

تقحد  اإلجابحة عحن سح الني  خحرين نحا: هحل هحهه الصحور ححو إد فرضحس وجودهحا حقحاق   كنهحا محا ال   ،تالبس ذلحال أبحداق 
 ة للواقا ومطابقة له أم ال صور سليمة أو مإوهة  صور املرايا احملدبة أو املقعرة  وأيااق: هل هي عا سهي 

ن أي مححن األسحح لة الالاللحة السححابقة أبححدق وذلحال ألد الصححور الههنيححة ال تنا ححا اد )احلحواس( ال  كنهححا اد تقححدم إجابحة عحح
فكيف  (4)وال نلمسها أبداق وال نإمها أو نتهوقها أو نسمعها (1)احلواس اخلمسة أبداق إذ اننا ال نرى الصور الع يف الههن

واس علحى الصحورة الههنيحة عحن العصحا املنكسحرة )الححع نقلتهحا إليهحا الباصحرة( اوحا هحي اخلطحأ وحتكحم علحى الصححورة حتكحم احلح
الههنية الع نقلتها إليها اليد والع قرر  استقامة العصا اوا هي الصائبة ما اد الصور الههنية ال  كن اد حتس باحلواس 

 . اخلمسة أبداق 
 ، يحف  كحن لليسحي اد يقحرر اد صحوره الههنيحة عحن العحا  اخلحارجي احملحيط بحه  فنسحألونرتقى أ الر إىل  الم املالاليني 

إذ مادامحس الصحور الههنيحة ال  كحن  ،خياليحةأمحوراق هحي واقعيحة  وليسحس سحراباق و  ،مالل هها جحدار وهحهه سحيارة وهحهه وردة
 موجحححودة أو معدومحححة  س اخلمحححس فكيحححف  كحححن احلكحححم عليهحححا باوحححاملسحححها وال رهيتهحححا وال اإلحسحححاس هبحححا بنححححدى احلحححوا

 عا سة للواقا أم ال  مإوهة أم ال  صييية أو خاط ة  
 (5)اللجوء إلى حكمية التفكير

 اد قلس: نعرف  ل ذلال عم التفكر 
 ساس قلنا: هل التفكر أحسسس به باحدى احلواس اخلمس: ملسته  أو رأيته  ومن أين اد التفكر موجود باأل

 اد قلس: اد قوة أخرى هي الع حتكم بوجود التفكر 
                                                             

 موجحوداق( هحوانخي )حينما أللق عيخي فتفي العا ( و)حينمحا ينظحر إليحه  خحر يكحود  المية لر خفي انه ناقف نفسه بنفسه هبها الإر ، إذ نتيجة   (2)
ِعل يحة  امحا عحدم وجحود األجحياء واقعحاق أو موجود ومعحدوم يف  د واححد محادام زيحد ينظحر إليحه وعمحرو ال ينظحر إليحه  وعلحى أي فحاد حاصحل  المحه إذاق  انه

 بديهي البطالد. و النانظرنا لوجود األجياء وِعل ية مسعنا لوجودها 
 .284أسس الفلسفة ص (1)
 لاية األمر اننا نرى هبا وليس نراها والفرق بينهما دقيق و بر. (1)
 أي ال نسمعها هي، و الم الغر عنها ليس مساعاق  ا هي. (4)
 أي اجملرد من االستناد إىل العقل والفطرة، أو اجملرد عن االستناد لليواس  (1)
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وعلحى فحر  وجودهحا فمحن أيحن اوحا  قلنا: ما هي ههه القوة األخرى  وهل رأيتهحا أو ملسحتها  ومحن أيحن اوحا موجحودة 
 .ليسس طط ة 

 مك  العقل والفطرة هما الح  
نرى اد القوة األخرى الع تدرئ  ل ذلال وحتكم بوجود الصور الههنية ووجود التفكر وحتكم باد  ويف املقابل: فاننا

عكححس  الصححورة الههنيححة املتكونححة لححدي عححن ااححدار والسححيارة والححوردة هححي واقعيححة مطابقححة للواقححا وليسححس  اذبححة أو مإححوهة
للمعرفحة  السحابق عقل والفطرة فهي املصحدر اخخحرهي ال أحالم اليقظة واخلياال  واألحالم وا الوس  ههه القوة األخرى

موازيحة سحابقة عليهحا و  : فاحلواس تدرئ أمحوراق والعقحل يحدرئ أمحوراق أخحرىواحلا م عليها أيااق  وهي املصدر الرديف لليواس
بحاحلواس  ، بحل اد محا يبتحدأ ا وفوقها فليسس املعرفة بأ ملهحا احا ترجحا إىل احلحواس وال هحي بأ ملهحا احا ترجحا إىل العقحل

 .) احلسيا ( ال بد اد  ر عم سلسلة من احكام العقل،  ما أوضيناه سابقاق 
واملالحظحة وليسحس الاحروريا  والفطريحا   والتأمحل اد قلس: العقل يبدأ يف مرحلة الحقحة محن )االحسحاس( بحالتفكر

إذاق َحكميحة  عن مالل تلال األس لة  وهها هو ما جييب به لوئ ،من حني الوالدةأي  والقواعد األولية م روعة فيه من قبلُ 
 التفكر مقبولة لكن التفكر  له عملية ال تبدأ إال بعد اارسة احلواس أعما ا ونقلها صوراق إىل األذهاد.

إجابحا  عديحدة عحن ذلححال وسحتأا إجابحا  أخحرى بعحد اد ننقححل  ويف لنايححاه ومطاويحه قلحس: سحبقس يف أوائحل البيحث
 تعاىل.بعف نصوص  لماهتم بنذد اهلل 

 اآلراء في حقيقة الوجود الذهني والصور العلمية
ولنرجححا إىل منظومححة التمححالال  الههنيححة مححن جديححد فنقححول: اختلححف الفالسححفة حححول حقيقححة الوجححود الححههخي إىل  راء 

 عديدة:
،  مححا اد الححههنفححانكره قححوم مطلقححاق وقححالوا اد الرهيححة مححالالق هححي باإلضححافة بححني العححا  واملعلححوم ال بانطبححا  صححورة يف  -2

 .الفوقية هي بنضافة السقف إىل ما حتته ال بوجود جيء فيه أو مالصقته له حقيقة
لتجردهحا، ومرجحا ذلحال إىل العلحم احلاحوري بكحل املرئيحا   ؛وقال قوم باد الرهية هي بنحاطة الروح بكحل محا تحراه -1

 وبكل ما تدر ه النفس الإمس بفالعلم بالقمر يف واقعه علم حاوري الحاطة النفس، لتجردها به و 
 وقال قوم انه خبرور الإعا  من العني. -1
بسقو  األجعة الاوئية على ا دف املرئي وانعكاسه منه على العحني والإحبكية بصار إلا هو اد اإل (2)وقال قوم -4

الهاتيحة الصحادرة محن الع تنقل معلومحا  الصحورة عحم األليحاف البصحرية إىل الحدماحت وقحد حتحد  الرهيحة عحم األجحعة احلراريحة 
 .حتس احلمراء يف الرهية الليلية  االجعة  (1)ااسم

                                                             

 وهو الصيي  الالابس علمياق. (2)
 األر  والع ت يد درجة حرارهتا عن الصفر املطلق تطلق إجعاعاق حرارياق حمدداق.فاد  ل األجسام املوجودة على  (1)
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 (2)وهنائ أقوال أخرى عديدة ال يهمنا اخد التطرق  ا
 م بين اآلراء هو العقل أو العلم المستند للعقلك  الح  
هنا لليسيني من جديد إذ نقول: من أين اد الصور الههنيحة موجحودة بالفعحل وليسحس سحرابا متونحاق  الس ال هويعود 

 ومن أين اد العلم ليس باالحاطة الوجودية باملعلوم  ما هو القول الالاين  ومن أين اد العلم ليس خبرور الإعا  
احلواس هي احلا مة، مث اد العقحل حيكحم بحاد  اد العقل والعلم معاق نا اللهاد حيكماد بوجود الصور الههنية وليسس

نعم العلم حيكم بصية النظرية األخرة ولكنه يعتمد يف حكمه على سلسلة  أو حاوري وليسس احلواس.العلم حصوه 
 .(1)أحكام عقلية سابقة قد بىن عليها العلم وإال لكاد أساس العلم سراباق  ما سبق بيانه

علحى  ،وليسحس احلحواس اجملحردة عن الرهية عم التموجحا  احلراريحةاألجه ة املتطورة هي الع  إفس وبعبارة أخرى: اد 
أصححل  عمليحا  في ياويحة مث  يماويححة حتحد  يف عحا  اخلحارر مث يف عححا  الحههن امحاعححن اد األجهح ة املتطحورة   تكإحف إال 

حقيقحة الرهيحة واوحا حاحورية أو حصحولية  ا هيمث م ،حدو  ههه العمليا  و ووا ليسس أحالما أو خياال  أو حقائق
العلم اجملرد بل ينا ا وال  أو هي مع ولة عن بعاها متاماق  مية العقلكَ إال ما حَ  إىل لر ذلال فاد ذلال اا ال تناله احلواس

 ... و ها تتمة وتفصيل يأا الحقاق بنذد اهلل تعاىل.والفطرةالعقل مبعونة انه يدرئ 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                             

 أجار إليها يف املنظومة بقوله:  (2)
ــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــدت  لــــــــــــــــــــــــــه  م ر ا   علــــــــــــــــــــــــــم  و إ   ب

 

ــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــو اهر  ب ــــــــــــــــــــــــل  و اج  ــــــــــــــــــــــــه  ج   إذ  بعض 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ة    فبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نـ ف س 
 

 فهيه ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أب ح اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ح ر ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
 

ــــــــــــــــــن    لــــــــــــــــــ   أ   فــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــه  أقــــــــــــــــــوال  م   جن س 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ة  أو انف ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إ   ي     
 

 وقال: 
ــــــــــــــــــــــــــو    م طل قــــــــــــــــــــــــــا    ف ــــــــــــــــــــــــــم ن ك ر  الــــــــــــــــــــــــــذ هني  قـ 

 

ـــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــن  ح ص ــــــــــــــــــول  فـ ر قـ  ُ  ق يام ــــــــــــــــــا  م  ــــــــــــــــــ  بـ ع 
 

ـــــــــــــــــــــي ا انط بـ ع ـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــب ا   األب   وق ي ــــــــــــــــــــل  باألب 
 

ـــــــــــــــــــــــي  انـ ق لب ـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــل  ب ـــــــــــــــــــــــاألنف    و ه   و ق ي 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ب الت شـــــــــــــــــــــــــــــــــب يه  والم ســـــــــــــــــــــــــــــــــام ح ة    و ق ي 
 

   ســـــــــــــــــــــم ية  ب ـــــــــــــــــــــالكي   عـــــــــــــــــــــنه م  م ف صـــــــــــــــــــــح ة   
 

 

يف الوقححس  إذ ال بححد مححن االذعححاد عقليححاق مسححبقاق باسححتيالة التنححاقف وإال ألمكححن القححول بححاد الرهيححة هححي بوصححول األنححوار واألجححعة للعححني وال بوصححو ا (1)
  أو بوصححو ا وباحده وهكححها وال بححد محن اإلذعححاد بالقيححاس اخلفحي واالسححتقراء املعلحل وإال المكححن القححول اد محا جربنححاه هححو الحهي  انححس عمليححة نفسحه

 تتم فيه عم خرور األموار من األجسام، اما ما   جنربه فال نعلم االبصار 


