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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 

األبدية  سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة يبني الطاهرين األبرار املنتجبنيالقاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الط
 على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

 دروس في أصول العقائد
 )مباحث المعرفة(

(31) 
 األرشيف الذهني والذاكرة -31

كماا كنان اااواب عاان أنال النظرياة احلسااية وعان ةعاوو سريفعيااة احلاوائ يف بصاسيا أخطائهااا بنفساها، باالتعمق األك اار يف 
ئط املعرفية( أي الوسائط اليت سن خالهلا ندرك العامل وحننم عليه ونتعاسال سعاه، إأ أا التادقيق يقوةناا إىل ويفاوة وسايطني ا )الوسا

 على أقل الفروض ا بيننا وبني عامل اخلارج:
 الوسيطان للمعرفة: الصور الذهنية والمعلومات اإلرشيفية

 الذي شّنل اإليفابة التاسعة.الوسيط األول: هو سا سبق سن )عامل الصور الذهنية( 
 .والذي يشّنل اإليفابة العاشرة )عامل احملفوظات الذهنية والصور املتأرشفة يف األأهاا(هو الوسيط ال اين: 

 و)احلسيوا( يوايفهوا سعضلة حقيقية على كال املستويني ويف كال العاملني، يف سوايفهة أسئلة ثالثة ال كننهم اإليفابة عنها:
 الطاقة راه احملسوسة. س ل بعض أنواعسوسات باحلوائ اخلمو وراهها أنل ويفوة احمل -أ 
 ر سن عدسها.و  ه الص  حدوة الويفوة وبشوّ  -ب
 .(1)املطابقة والال سطابقة والصسة واخلطأ -ج

، (2)أو زيادا  وعماروا  وعنادسا نسام  عان كال ألار أو نقارأ ،اااسعاةو أو الساو   ،البسارو إنناا عنادسا نارو اابال  توضيح ذلـ::
مث إا الاذهن تتا ا هاذه الصاور  ،فإا نورا  ستتابعة ستنوعة ك اهة بنطب  سنها يف أأهاننا كما سبق بفصيله وهذه هي املرحلاة األوىل

 يف سرك  الذاكرة ويف األرشيف الذهين الذي يتجسد ساةيا  يف بعض خاليا املخ الرساةية.

                                                             

 هذا ال الث سقسم لألولني، وليو قسيما  فالحظ. (1)
 و حنو هبا بأية واحدة سن احلوائ اخلمو.أ (2)
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ماة علاى اإلةراك والتعاسال سا  األرشايف الاذهين احملفاو  لادينا عان % سنهاا قائ99.99حيابناا يف والتأسل اااة يقوةناا إىل اا 
يف أيب أو اباين  سا ال   احلاوائ اخلمساة، فعنادسا أفنار بواساطةيف الذهن يف أات حلظة االبصاال  املنطبعةاألشياء وليو على الصورة 

 سادو عشارة أو عشارين أو  ساني عاساا  فإا أكريايت وسعلوسايت عنهم اليت بتوزع على  وشركيت ووطين وأسيت أو سعلمي أو سدرسيت
إنين عندسا أنظر إىل والدي س ال  فإا )البث املباشر( ليو إال للصاورة الايت وألر يعين  (1)كلها نور أهنية حمفوظة يف اخل انة.  هي

رااه، أساا ساا  يف نفاو اللسظاة بال يف يفا ء سان اللسظاة ال الرؤية يف الادسا  سراك إىل  مث سلسلة األعصاب إىل بنتقل عرب الشبنية
عادا ألار، أي بعاد سارور يفا ء سان سلياوا يفا ء سان ال انيااة بال وأقال، فليسام الصاور واملعلوساات الايت   عناه، إال أرشايفا   ّ نااا يف 

 أرفف الذاكرة.
 من أين ان الذاكرة ليست مخطئة أو مخادعة؟

ناة ا ليسام  طئاة أو  اةعاة أو سأرشافة و  ّ وهنا بالضبط بربز األسائلة الصاعبة: فمان أيان أا الاذاكرة ا وهاي ليسام إال ناورا  
 ؟اسطابقتها للواق  اخلاريفي وعدسهويف أنل أو سدو خائنة يف أنل الصورة اليت خ نتها أو يف حدوةها 

 (2)الاذكريات سان يشابه الباث رااه املباشار أي أنناا نسابا يف  ار ساا وبنلمة سويف ة: إننا نتعاسل سا  كافاة ساا  ايط بناا بواساطة
أو  (3)واحلسيوا ال كننهم ااواب عن احتماال أا يناوا كال ألار هلوساة (حدوثا  )عد أا كنا نسبا يف  ر سن الصور ب )بقاءا (

وإأا   ،ذا شام وال ب المو وال ب  لمو وال ب  رو و ال ب  سا ، وألر ألا )احملفوظات الذهنية( ال ب  أحالسا  أو أحالم يقظة أو خياال  جمنّ 
الوحيدة للمعرفة فنيف كننناا احلنام بصاسة كافاة الصاور الذهنياة واألرشايف املعاريف الاذي لناا  النافذة هيكانم احلوائ اخلمسة 

 ثة؟ية باملرة وإا فرض أهنا املنشأ هلا بنسو العلة احملد  عن األشياء س  أا احلوائ اخلمسة ال بناهلا بنسو العلة املبق  

                                                             

بعضهم ا: أّوهلا احلّو املشارتك، وهاو الاذي بربسام فياه ناور  حسبيف احلو املشرتك أوال  مث يف سراك  اخليال واملتومهة مث يف احلافظة فاملتخيلة )والقوو الباطنة ا  (1)
 األشياء احملسوسة باحلواّئ الظاهرة.

 لذي  فظ سا يربسم يف احلّو املشرتك.وال انية: اخليال، وهو ا     
 ، كعداوة زيد، وحمّبة عمرو، وحمّبة الشاة لولدها، وعداوة الذئب هلا.اين اا ئية املتعلقة باحملسوساتوال ال ة: الوامهة، وهي اليت بدرك هبا املع     
 نسبة اخليال إىل احلّو املشرتك.والرابعة: احلافظة، وهي اليت حتفظ املعاين اا ئّية، ونسبتها إىل الوامهة ك     
 واخلاسسة: املتخّيلة، وهي اليت برّكب بني الصور واملعاين، فت بم بعضها لبعض، وبنفي بعضها عن بعض.     

واحادة، إال أا هاذه إأا : البسر الذي نسبا فيه هاو عاامل الصاور الذهنياة أوال  وقاد سابق يف اااواب التاسا ، مث إناه لاو اقتصار األسار علاى ألار لنانام سعضالة  (2)
طاأ: اخلطاأ يف الصاور الذهنياة بتساول فاورا  ا بعاد سضاي أقال سان يفا ء سان سلياار يفا ء سان ال انياة وأقال ا إىل ناورة أرشايفية، وسان الواضاا أا ههناا سنمنااا للخ

 به ألر.أنل التصوير واالنطباع، واخلطأ يف احلفظ واألرشفة الناشئ سن سوء التخ ين والتسوالت والتغاهات الالحقة وش
 أو نوعا  سن أنواع املاليخوليا. (3)
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أنه سن املمنن أا ينوا هذا العاامل ): بربراند راسل سن كلمات بعض فالسفة الغرب إأ يقول على ألر ولنتوقف عند شاهد
 وليد  و ةقائق سضم، وأا كل سن فيه كتلر "أكريات" ب نرا ، ويتذكر مجيعهم ساضيا  راه حقيقي بالنلية.

ا على أننا لو بدأا نسأل، جبدية، حول سوثوقية الذاكرة، فإننا سنجعل أي ناوع سان التوانال حمااال : فلاو عج ناا عان افارتاض أ
باذكرنا سعاااين النلماات أساار يعتماد عليااه فاال ساابيل لنااا، حينهاا، إىل سناقشااة سبادأ التشاانير، كماا سااينوا سان املقبااول اعتبااار أا 

الاذاكرة، إأ إا سان يف يفارّة، بقاّدم بالفعال بشانينا  يف سادو سوثوقياة  سويفاوة   بادسا    يت قام هبا العامل الشرير بتالعباهجتربة الفنر ال
 .(1)(بنا على إقناعنا بأا النلمات ال بعين سوو سا يريده هومن قدرة سعذ  نوا ضاملفرتض أا ب

وبعبارة أخرو: سان أيان نضامن أا املاضاي كلاه ا بنافاة علوسناا وسعلوسابناا وسعارفناا الايت بلقيناهاا يف املادارئ وراههاا ا لايو إال 
البصر إىل ساض  وأكريات وأرشيف، وأسا املستقبل جمرة كذبة كربو؟ أسا احلاضر فإنر ال بناة متسنه حىت يتسول بأسرع سن ملا 

 .؟فليو سويفوةا  باملرة اآلا أبدا  
 خياران في مواجهة الحسيين: السفسطة أو حكومة العقل

جنااد أا احلساايني أسااام خيااارين ال ثااال  هلمااا: إسااا أا يتسولااوا إىل فالساافة سوفسااطائيني بااأا يااذعنوا للشاابهة السااابقة  وهكــذا
للعلاوم واملعاارو وساةاسام احلاوائ عاايف ة عان ملاو ورؤياة وبقيايم احملفوظاات الوحيادة ا ساةاسم احلوائ هي النافاذة ويستسلموا هل

 :سنهاا ،فيتخلصوا عن الشبهة السابقة ونظائرها باإلأعاا بأا للمعرفة سصااةر عديادة (2)مية العقل(ن  الذهنية، وإسا أا يقبلوا با)ح  
وسنهاا العقال الاذي يضاطل  باأةوار عديادة وسنهاا احلنام علاى )عاامل  ،ها الصاور احلساية حادوثا  احلوائ وهي النافذة اليت بنتقل عرب 

الصور الذهنية( مث )عامل احملفوظات األرشيفية( بأهنا ليسم بالساراب وال اخلياال وال األوهاام وال األحاالم وال النذباة الناربو الايت 
 !ننعها عامل شرير

هو )العقال( و)الفطارة( فهاي الايت واألكاأيب احلقائق بني والواق  وبني األحنام واألوهام و إا املائ  بني اخليال ونفوة القول: 
ا هاي ا كأنال ا ناور واقعياة عان حقاائق عينياة التقطام يف  أو ابناائي أو أساريت أو جمتمعاي حمفوظاايت عان والاديّ  لّ ج  حتنام باأا س 

ألناال الااذي ال يغفاال العقاال أيضااا  أا ياادرك هاااس  املاضااي لننهااا احتفظاام بسااالستها علااى ساادو بعاقااب األزساااا، وألاار هااو ا
 بنسو العلة احملدثة. (3)اخلطأ فيه يف سرحلة العلة املبقية كما أةرك هاس  اخلطأ

                                                             

 .151-151أسو الفلسفة / نيغيل واربوربوا/ ص (1)
 أو الفطرة والويفداا، فهي إأا  نوافذ أخرو إىل املعرفة. (2)
 يف أس لة السراب واخلطني املتوازيني وةائرة النار واننسار العصا ...اخل. (3)
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ويادل علاى ساا أكرنااه ا أضاافة للعقال والويفاداا فإنناا جناد كال ألار سان أنفسانا وويفاداننا ا النقال الصاريا أيضاا  ا وهناا نتويفاه 
 .آا النرمي بعد أا كاا اخلطاب حىت اآلا حىت للمننرباخلطاب إىل املتدين بالقر 

 على مرجعية العقل (َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى)داللة قوله تعالى: 
الرضاا علياه الساالم أناه اإلساام ، عان (2)ففاي الناايف والتوحياد (1)(َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى)وينفي هنا أا نستدل بقوله بعااىل 

لقاد رأو سان آياات رباه ساا رأت عينااه مث أخارب راا رأو فقاال:  )صلى اهلل عليه وآلـه( ل: سا كذب فؤاة حممدفقا سئل عن ألر
 (3)فآيات اهلل راه اهلل(. النربو

حساب هااذه الرواياة هاو البصاار أي ساا كاذب الفااؤاة ساا رآه البصار إأ إا بصااره  (رََأى)واحلانال أا سريفا  الضااماه والفاعال يف 
وقااد ناادقه الفااؤاة أيضااا   )رأو ساان آيااات ربااه النااربو( وقااد قااال بعاااىل قباال ألاار: )سااا زا  البصاار وسااا طغااى( ناالى اهلل عليااه وآلااه

 .فنيف ينوا  طئا أو وامها ؟
 سرك  اإلةراك املريفعي. القلب املراة به العقل أو الفطرة أو بالفؤاةواملراة 

ندقه الفؤاة أيضاا ، فنااا هاو املريفا  يف احلنام علاى ساا وسعىن ألر: أا بصره نلى اهلل عليه وآله رأو اآليات النربو، وقد 
 الويفوة واملاهية واحلدوة، فتدبر يفيدا . االبعاة ال الثة بشاهده احلوائ باملطابقة للواق  أو الال سطابقة وبالصسة أو السقم يف

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                             

 .11النجم:  (1)
 رة النجم.سو  313ص 3الصايف: ج (2)
 : فااأا الفااؤاة ياارو وال يتناا  هااذا التفساااه ساا  التفساااه اآلخار الااذي ورةت بااه روايااات أيضااا  والاذي ي ريفاا  الضااماه والفاعاال يف رأو إىل الفااؤاة، إأ ال سانعاة مجاا (3)

 ، فانتبه.باالثنني ه()نلى اهلل عليه وآلوقد رأو  بعينه و نم على سا رآه بصسته أو بسقمه كما  نم على سا رآه بعينه ااارحة


