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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)
()41
دفاعاً عن الحسيين
لكيي يكييول البمييث يوضييوعيان البييد ييين اسيتعرا
وسنعر ر و هم كما ور
الب ييري

ع1

اليير و الييا سكيين أل ايييب تييا احلسييول علييى اائييكاال الع ييرة السييابقة ونظائرهييا،

يف أهم كتاب يصدري ملن يعترب املؤسس املعاصير للميبهب احلسيي وهيو ليول ليوا يف كتابيه عيقالية عين الفهيم

وسييوجن ييد أل اليير و و فكيين وااييية باالابيية أبييدان ،بييل أ ييا يف حييد هتا ييا و فسييلم ييين اائييكاال عليهييا ييا هييي هييي اكاني

السبب يف فعثر النظرية احلسية وارفباكها أكثر اأكثر.
مقتبسات من كلمات جان لوك
لقد استوقف علوا بعض إئكاالفنا السابقة  -ولو بصيغة أخرى أكثر بساطة  -اقال:
ع إل العقل ال يعرجن األئياء يبائرة ،بل ين خالل األاكار الا حيصل عليها عن األئياء .ولبلك فكول يعراتنا حقيقية قدار يا يكول
هناا فوااق بيني أاكارنيا وحقيقية عواقيأل األئيياء .ولكين ييا املعييار اليبي نتايبه هيا هنياع وييا ام العقيل ال ييدرا ئييخلان سيوى أاكياره اخلاصية،
اكيف نعرجن أل أاكاره هبه فطابق األئياء هتا اع ع. 2
الجواب األول :الحواس منافذ والعقل صانع للمعارف
وأليياب لييوا عيين هتلييك بقولييه :عإل األاكييار فنقسييم ييين حيييث فركيبهييا إىل نييوعني :بسيييطة  Simpleويركبيية  Complexاأيييا
األاكيار البسيييطة اهييي األاكييار اليا فييدخل العقييل عيين طرييق احليواري بصييورة بسيييطة و يأل كترليية يييأل ألهييا ،اهيي األاكييار الييا فقييديها إلينييا
احلواري .والا ال سكن حتليلها إىل أاكار خمتلفة ع . 3يثل الربو ة والصالبة يف قطعة ين اجلليد والبيا

يف الرئبقة ،ورائمة زهرة وطعم السكر.

واألاكار البسيطة هي املوا األولية للمعراة كلها وفأيت إىل العقل عن طريق ااحساري والتأيل .
وأيا األاكار املركبة اهي األاكار الا يصنعها العقل ين األاكار البسيطة ملا للعقل ين قيوة عليى فكرارهيا ويقارنتهيا وفوحييدها يف أئيكال
يكول أاكاران يركبة لديدة على حنو يا ي اء.
خمتلفة فكا ال حتصى ،وببلك يستطيأل أل ّ
عAn Essay Concerning Human understanding 1
ع Ibid.IV,3،3,p.253. 2نقالن عن عالفلسفة احلديثة ،عر نقدي للدكتور كرمي ص.171
عIbid.p.111. 3
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فكول اكرة بسييطة واحيدة يف العقيلع 1وإال السيتطا األعميى أل حيصيل
ولكن ليس يف يقدور أقوى العقول وأوسأل األاهام أل فبتكر أو ّ

على أاكار اللول واألصم على أاكار األصوا

ع2

وسنناقش يا طرحه هنا ضمن يباحث قا ية بإهتل اهلل فعياىل ،كميا سي يكل ييا هتكيره هنيا ر ان عليى بعيض ييا ا عياه يف ييواطن أخيرى كميا
سيأيت فوضيمه ،إمنا املهم أنه هتكر لوابان يعياريان ملعراة يعدى صمة أاكارنا اقال:
معايير صحة القضايا ومطابقتها للواقع لدى لوك
عأوالن :أل األاكيار البسييطة يطابقية لائييياء ،هتليك أل يا ليسي يين صينأل العقييل بيل هيي يييا فوليده األئيياء اخلارلييية يين يار يف العقييل،
وعليه ينبغي أل فطابق الفكرة البسيطة يوضوعها ،ر م أ ا يف حالة األاكار الثانوية ال ف بهها كما ولدنا ين قبل هبا التطابق بني أاكارنيا
البسيطة وولو األئياء كاجن جلعل يعراتنا حقيقية ع. 3
انيان :أل أاكارنا املركبية ي ييا عيدا أاكارنيا عين اجليواهرع 3ي أي األحيوال العالقيا فطيابق يوضيوعا ا ،أل يا منياهت يين صينأل العقيل هتافيه وو
يكن القصد ينها أل فكول نساان ألئياء ،وال أل ف أل إىل أئياء فعترب أصوهلا ،ولبلك اال ففتقر إىل املطابقة الضرورية للمعراة احلقيقية ،اإل
يا و يقصد به أل سثل ئيخلان عدا هتافه ،ال سكن أل يطابق ئيخلان خير ،بيل وال سكين أل يوصيلنا إىل اهيم حقيقيي ألي ئييء بسيبب ييا بينهميا
ين اختالجنع . 5ولبلك اهي حقيقية.
وكل أاكارنا عن احلقائق الرياضية واألخالقية هي ين هبا النو  ،افكرفنا عن احلقيقة الرياضية أل زواييا املثليث الداخليية فسياوي قيائمتني،
حقيقية فطابق النموهت املولو عن املثلث يف العقل ر م أ ا قد ال ف أل إىل أي يثلث يف الواقأل ع. 1
وسنناقش الحقان إلابته األوىل عن األاكار البسيطة وسيأيت ال الابته فستلرم الدور ليس إال.
الرأي اآلخر :العقل مدرك وليس خالقاً
النتوقف اآلل عند إلابته الثانية ،انقول:
إل روح هبا اجلواب ولبه ولوهره يتلاص يف أل العقل ليس يدركان للمقائق الرياضية واألخالقية بل إنيه صيانأل هليا إهت صيرح بييعأل ا منياهت
ين صنأل العقل هتافه وو يكن القصد ينها أل فكول نساان ألئياء ،وال أل ف أل إىل أئياء فعترب أصوهلا .
واحلق الصميح :أل العقل يدرا هلا وكائف عنها وير ة هلا وليس صانعان هلا أو خالقيان ،واأل لية التاليية ئيواهد عليى بطيالل نظريية خالقيية
العقل ألاكارنا عن احلقائق الرياضية واألخالقية وأل الصميح هو يدركية العقل هلا وكائفيته عنها وأنه يراها ال أنه يولدها ،اانه:
عIbid.p.111 1
ع 2الفلسفة احلديثة عر نقدي ص.151-157
ع.Ibid.Iv.3،3,p.253 3
ع 3اجلواهر يف يقابل األعرا  ،كاحلجر وال جر واانسال.
عIbid.Iv.3،3,p.253 5
ع 1الفلسفة احلديثة عر نقدي ص.171
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 -4لشهادة الوجدان بإدراك العقل للمعادالت الرياضية واألخالقية ال خلقها.

أوالن :إننا ال د ين أنفسنا أل العقل يقوم خبلق أصل املثلث أي الكلي الطبيعي للمثلث وال انه يقوم خبلق يساواة زواياه لقائمتني بل أنه
يفهم هتلك ويدركه ،االعقل يدرا يثالن يعىن املثلث كما يدرا يعىن الراوية القائمة ويدرا أيضان أل جمميو زواييا املثليث فسياوي قيائمتني ولييس
أنه خيلق هبه املعا لة اهلندسية ،كما أل العقل يدرا يعىن املثلث ويدرا يعىن املربأل ويدرا أل هبا يغياير ليباا ،ولييس أل العقيل خيليق الكليي
الطبيعي للمثلث وخيلق أصل املربأل مث خيلق فغاير هبا يأل هتلك بل انه يدرا فغاير هبا يأل هتاا.
وبعبارة أ ق :إل العقل يدرا الكلي الطبيعي للمثلث ويصينأل وخيليق يصيداقه واير ه اخلييايع 1اقي اقيد خلي ليوا بيني الكليي واملصيداق
وبني أصل املفهوم وار ه اخلياي ،ااملصداق هو املالوق للعقل ال الكلي.
المصنوع للعقل ما هو بالحمل الشائع مثلث ال ما هو بالحمل الذاتي مثلث
وبعبارة أكثر قةن :املصنو للعقل هو يا هو باحلمل ال ائأل الصناعي يثلث هتهين أيا يا هو باحلمل البايت األول يثلث ايال اإنيه هيو هيو

سواء أ ركه العقل أو ال وسواء صنعه أو صنأل برعمه نقيضهع 2أو ال.

بل ليس كل ما هو بالحمل الشائع مثلث ،مصنوعاً للعقل
بل ليس يطلق يا هو باحلمل ال يائأل الصيناعي يثليث اقيد أوليده العقيل وهتليك لوليو يثلثيا يف عياو اخليار و خيلقهيا العقيل كميا هيو
الس ُمب و ...املاتلفة األئكال ين يثلثة ويربعة ويستطيلة ...اخل.
بديهي .إهت العاو يليء باألحجار و ّ

وكبلك احلال يف كل املعا ال اهلندسية واحلسابية اإل العقل ال خيلق أصل أل أربعة ضرب أربعة فساوي ستة ع ر بيل إنيه ييدرا هتليك،

نعيم قيد يتصيور املصيداق ايتصييور أربعية أئيااص بييد كييل يينهم أربعية راهيم اييألى أل ا ميو هيو  11رمهيان ولييدى الدقية اانيه صينأل يصييا يق
األربعة أئااص اخليالية أي أولدهم يف خياله ويصا يق أربعة راهم بيد كل ينهم لكن يساواة هتلك ل ي 11رمهيا و يصينعه العقيل بيل أ ركيه
ألنه قهري اانتا اسواء ئاء العقل أم أىب اال نتيجة ولو أربعة راهم يف يد كل واحد ين األربعة أئااص هو ولو  11رمهان جمموعان!
وكبلك يف احلقيائق األخالقيية ايإل عالواياء كميا يثّيل بيه ليوا ،وال عيدل و ألمهيا ،يد أل العقيل ييدرا يعنامهيا وحسينهما ال أنيه خيليق يعيىن
العدل وخيلق حسنه!
 -2لو كان العقل خالقاً لما كان المثلث مثلثاً إذا لم يوجد عاقل!
انيان :إل الزم قوله خبلق العقل لااكار عن احلقائق الرياضية واألخالقية أنه لو و يكن هناا عقل أبدان ملا كال جممو زوايا املثلث يساوي
قائمتني وملا كال العدل ي يثالن ي حسنان يأل أل ين البديهي أل املثلث يثلث سواء ولد ئاص عاقل يفكر أم ال ،اال اجلبل املولو يف اخلار
هو يكعب يثلث ال كل يثالن أو احلجر اخليارلي كيبلك وجمميو زوايامهيا يسياوي قيائمتني ئيخلنا أم أبينيا وليد العقيل أم ال ايال فليك هيي يين
املعقييوال الثانييية الفلسييفية .وبعبييارة أخييرى :لييو كييال العقييل هييو اخلييالق للمعييا ال الرياضييية للييرم ار ييال عيياو الثبيو والواقييأل اخلييارلي بعيياو

ع 1واأل ق – حسب امل هور عندهم  -أنه خملوق للقوة املتايلة.
ع 2كما لو صنأل العقل ي أي ا عى ي أل املثلث فساوي زواياه أربأل قوائم!
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اا با واعل العقل.
بل إنه حىت لو و يولد يثلث يف أحد العواو األربعة ععاو الولو العيين والبهين والكتيب واللفظي اإل يساواة زواياه للقائمتني أير حق
ع1

ألنه ين القضايا احلقيقية وليس ين القضايا اخلارلية.

 -0لو كان عنوان العقل خالقاً للحقائق الرياضية واألخالقية لتناقضت إذا تضادت العقول
الثيان :إل يعييىن أل العقييول هييي اخلالقيية لااكييار عيين احلقييائق الرياضييية واألخالقييية هييو أل العقييل لييه أل خيلييق يفيياهيم يضييا ة لييبلك كلييه
ويكول هتلك النقيض هو احلق عأل ا مناهت ين صنأل العقل هتافه وو يكين القصيد ينهيا أل فكيول نسياان ألئيياء ،وال أل ف يأل إىل أئيياء فعتيرب
أصوهلا ،ولبلك اال ففتقر إىل املطابقة الضرورية للمعراة احلقيقية اللعقل إهتا ي يا ام هيو اخلياق والصيانأل :أل خيليق زواييا املثليث حبييث فسياوي
أربأل أو ع رة قوائم ،وأل خيلق ال مخسة زائدان مخسة فساوي ع رين وأل العدل قبيح والظلم حسن ...وهل يعقل أل يلترم ببلك أحدع
ويكفييي أل يسييتلرم كاليييه هنييا صييمة النظرييية النفعييية املكياايللييية يف احلكييم!! ايياحلق والعييدل علييى هييبه النظرييية ليسيا مهييا املييدار الصييميح
يب يف يصيلمة احلياكم املسيتبد وييؤ ي إىل
للمكم بل الغصب واالبتيراز وسيمق احلقيوق وسيجن األايرا هيو احليق والعيدل ييا ام أل هتليك يص ّ

فكريس عائم حكمه ولو على أ ار ين الدياء ،أو ليس عقل يكياايللي والكثألين أله هو البي يصنأل احلقائق األخالقية املعاكسة كما أل
عقولنا هي الصانعة للمقائق األخالقيةع
وبوله خر اإل الزم هتلك هو صمة النتائج األخالقية والرياضية املتناقضة يا ام قد خلقتها العقول املتضا ة!
ولنوله اآلل اخلطاب إىل املتدينني ين لديد لنستند إىل ية كرسية أخيرى الية عليى املطليوب ،قيال فعياىل ع َونَـ ْفـس َوَمـا َو َـو َاها َ فََْل َْه َم َهـا

ورَها َوتَـ ْق َو َاها).
فُ ُج َ

القمي :قال
وقد لاء يف ففسأل الصايف يف ففسأل سورة ال مس ع ( َونَـ ْفس َو ما َو َواها) واخلالق البي ( َو َواها) اي ّ
عدل خلقها قال ّ

صورها.
خلقها و ّ

خألها ااختار .
عراها و أهلمها مثّ ّ
(فََْل َْه َمها فُ ُ
جَ
ورها َو تَـ ْقواها) قال اي ّ
ع2
و يف الكايف عن الصا ق عليه السالم قال ّبني لنا يا فأيت و يا فرتا .
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ع 1لقد اصلنا احلديث عن املصطلمني يف كتاب يبا ئ االستنباط و أله.
ع 2ففسأل الصايف  5ص.333
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