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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

 ىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إ
 دروس في أصول العقائد

 )مباحث المعرفة(
(51) 

 إدراك المحاالت والحكم عليها ينسف نظرية خالقية العقل -4
 -العدد الال متناهي بالفعل وجود و الدور والتسلسل للمحاالت الرياضية وغريها كإن العقل إذا كان هو اخلالق ألفكارنا املركبة لكان خالقاً رابعًا: 

يف مجلة )الدور حماال  )التسلسال حماال  )وجاود عادد ال متنااهي بالفعال، حماال  ما  بداهاة  للمجموع املركبولكان خالقاً  -ال الال متناهي الال يقفي 
 .السابقة استحالة اللوازم الستة اآلنفة وم  بداهة أننا ندرك صدق تلك القضايا الثالثة

ساتحالة  إن الادور ا وكااا التسلسال والعادد الاال متنااهي بالفعال ا يساتحيل وجاوده يف أ، صاق  وخلارج، ساواء اخلاار  أم الااهن، إذ ا اال وجاه اال
من  بل يكفي أن من البديهي أن التسلسل ال يوجد يف الاهن وال يف اخلار  ،ملا كان حماالً  -ولو كان الاهن  -وجد يف خلرج ما  انه ولو ،حمال بااته

 .دون حاجة لالستدالل على ذلك باستلزامه تالياً فاسداً أو غريه
 تصور المحال تصور لصورته وليس إيجاداً لواقعه

 أيضًا؟ هاه القضية )التسلسل حمال  أو نتصورإننا نتصور )التسلسل   ال يقال:
هاا املتصوَّر هو صورة التسلسل أ، جمرد عنوان مشري إليه وليس واق  التسلسل وال مصداقه، أ ال ترى إننا عندما نتصاور البحار أو الناار  إذ يقال:

 الااهن وابتال  املاأ أوأو القمر فإن املتصاوَّر هاو صاورة البحار والقمار والناار ولايس مصاداق وواقا  وحقيقاة تلاك األماور وإال الحارق الااهن بتصاور الناار 
  1)بتصور البحر.

 فإنه تسلسل باحلمل الاايت األويل وليس تسلسالً باحلمل الشائ  الصناعي. وحنكم به )التسلسل حمال  عندما نتصوره  وبعبارة أدق
نااقق، واااام    ال   2)كما يف قولك اإلنسان إنسان أو اإلنسان بشر، وكقولك  اإلنسان حيوان  ،االحتاد املفهومي  واحلمل الاايت األويل مالكه
 الاات أو الااتيات على الاات.

االحتاد الوجود، واملصداقي مثل زيد عامل أو أبيض فإن مفهوم زيد غري مفهوم عامل وغري مفهوم أبيض، ولكنهما   واحلمل الشائ  الصناعي مالكه
  3)احتدا وجوداً )كصفة وموصوج  يف زيد.

،  5)العالقاات تطاابق موضاوعا او أ، األحاوال  -  4)ماا عادا أفكارناا عان اااواهر -أن أفكارناا املركباة ثانياًا  )أنه لو صح قوله  وحاصل اإلشكال:
 املطابقااة ألهناا اااذ  ماان صان  العقاال ذاتاه ومل يكان القصااد منهاا أن تكااون نساناً أل اياء، وال أن تشااري إىل أ اياء تعتااق أصاو ا، ولاالك فااال تفتقار إىل

فإن ما مل يقصاد باه أن لثال  ايعاً عادا ذاتاه، ال لكان أن يطاابق  ايعاً الخار، بال وال لكان أن يوصالنا إىل فهام حقيقاي أل،  ؛الضرورية للمعرفة احلقيقية
العادد الاال متنااهي بالفعال )وكااا الادور والتسلسال وساائر ا ااالت   فكرتناا عانلكانا    . ولالك فهي حقيقية 6) يء بسبب ما بينهما من اختالج

أ، كياف  خلافوكيف يعقل أن خيلق العقل الدور والتسلسل والعدد الال متنااهي بالفعال؟ هااا  !ألهنا ااذ  من صن  العقل ذاته  ا)مطابقة ملوضوعا 
                                                             

أن احلاصاال فياه هااو هااا علاى الصااحيح مان أن احلاصاال يف الااهن هااو صاور األ ااياء املسامى بااالعلم احلصاويل، عااق انعكاا  النااور مان األجساااد إىل  ابكية العااني، ولايس   1)
 الخر تنزيل أو باالنقالب )وقيل باألنفس وهي انقلب  .حقيقة ماهيات تلك األمور لكن بوجود 

 املراد باحليوان  جسم نامي حسا  متحرك باإلرادة.  2)
 قال احلكيم   3)

 الحمـــــــــــــــــــــــل بالــــــــــــــــــــــــ اتي األولــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــف
 

 مفهومــــــــــــــــــــــــــه اتحــــــــــــــــــــــــــاد مفهــــــــــــــــــــــــــو  عــــــــــــــــــــــــــر  
 

 وبالصــــــــــــــــــــــناعي ال ــــــــــــــــــــــائ  الحمــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــفا
 

 وباتحــــــــــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــــــــــي الو ــــــــــــــــــــــــــــود عر فــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 

 ااواهر يف مقابل األعراض، كاحلجر والشجر واإلنسان.  4)
 فتأمل الخراجة ااواهر، لكنه مناقش فيه صغرى كما لعله يأيت. والظاهر ان مراده أعم من املفرد وااملة والتصور والتصديق أ، املوضوع املتصوَّر بنفسه وااملة اخلقية احلكمية.  5)
(6  ,Ibid.Iv.4،4,p.254 An Essay Concerning Human understanding 
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 خيلق العقل ما يستحيل وجوده مطلقًا؟
أفكارنا عن احلقائق الرياضية واألخالقية هي مان هااا الناوع، ففكرتناا عان احلقيقاة الرياضاية أن زواياا    )وكلويوضحه أكثر أنه لو صح قول  ارحه

  للازم أن يقاال  1)املثلث الداخلية تساو، قائمتني، حقيقية تطابق النموذ  املوجود عن املثلث يف العقال رغام أهناا قاد ال تشاري إىل أ، مثلاث يف الواقا  
كيف يوجد اوذ  قد خلقه العقل هنا نقول   تطابق النموذ  املوجود عن املثلث يف العقل  و  ،بالفعل حمال متناهيوالعدد الال )ففكرتنا عن الدور حمال 

 )حسب مبناه  عن الدور والعدد الال متناهي بالفعل؟
 إدراك ال يء أعم من و وده وعدمه، عكس خلقه

 اإل كال بااته يرد عليكم؟ ال يقال:
بالفعال )ال أناه خيلقهماا  وإدراك األمار أعام مان وجاوده  متنااهيكال؛ فإننا نقول إن العقل يدرك استحالة الدور واستحالة وجاود عادد ال   إذ يقال:

إدراك األماار أعاام ماان وجااوده وعدمااه فاننااا ناادرك العاادم والعاادميات،  ان وعدمااه عكااس خلااق الشاايء فإنااه مساااو  لوجااوده وإال ملااا كااان قااد خلقااه، وأمااا
 . 2)بعض ما مضى وانعدم وبعض ما يأيت مما مل يوجد حىت اآلن وندرك

اإلدراك للشيء لكن أن يكون عق صورته ورمسه وامسه وعنوانه ووجهه، أما اخللق للشيء فال يعقل أن يكون خلقاً له إذا كان جمرد خلق والسر  ان 
 وهل هاا إال تناقض؟ ،لصورته

 وسائر المحاالت تنبيهان عن العدد الال متناهي
بالفعاال أ، وجااود  متناااهيتوقااف، أمااا العاادد الااال  باادونألنااه متناااه  بالفعاال ماا  صااالحتيه ألن يتزايااد  ؛ممكاان ،العاادد الااال متناااهي الااال يقفااي تنبيــه:

ود الالمتناهي بني حد ين حمال بل ووجفإنه حمال إذ لو كان بالفعل موجوداً لكان متناهياً حمدوداً،  ،بالفعل كلها موجودة  سلسلة ال متناهية من األعداد
 انه يناقض نفسه!
 أما الانقض علياه بالادور ،هو نقض بقضية رياضية وهي اليت ادعى أهنا خملوقات للعقل حمال العدد الال متناهي بالفعلبا  النقض عليه  تنبيه آخر:

  – إذ الفااارض أن هااااه ا ااااالت  3)بكاااقاه الكلياااة -أو مل يعااارج  -وساااائر ا ااااالت فإناااه نقاااض  اااا يلااازم كالماااه وإن مل يصااار   حماااال والتسلسااال حماااال
 –علااى مساالكه  -علمنااا كوهنااا حقيقيااة؟ فالبااد أن  يااب كيااف ال تصاال إىل العقاال عاان قريااق احلااوا  فحينعااا  يسااأل فكيااف علمناهااا؟ و  -كقضااايا 
ولو اعرج به لكان هو املطلوب  يناقض مبناه ومسلكه احلسي العام خلالقية العقل  ا، وليس له أن  يب  دركية العقل  ا إذ إن هاا ااوابويقول  

 ى سوراً من أسوار النظرية احلسية!ويكون قد الغ
 تنبيه: السر في تعميم اإلشكال للجواهر المستحيلة

الادور أو التسلسال أو العادد الالمتنااهي بالفعال هاو نقاض علياه  اا يلازم كالماه، وذلاك ألناه علاى  ةان النقض علياه بانفس تصاور فكار تنبيه ثالث: 
صاه بااألحوال والعالقاات فيناتش اإل اكال القاعدة يرى مثل هاه األفكار هي من ااواهر وكما وجدنا فاناه قاد اساتثجل اااواهر يف صادر كالماه وخص  

خالقااً للمجمااوع املركاب...  لكاان السار يف تعميمنااا اإل ااكال علياه إىل نفااس املتصاورات املسااتحيلة هااو  علياه بالشااطر الثااذ الااا، ذكرنااه وهااو )لكااان
 . ة..... احلسي  نفس ما ذكرناه يف التنبيه الثاذ  )فانه نقض  ا يلزم

 بالدراسة نتعلم الرياضيات، ال بالخالقية -1
أكثاار القواعااد الرياضااية باال  اابه املسااتغرق منهااا )ماان هندسااة  ماان األساارة أو املدرسااة أو القااراءة واملطالعااة، إن ماان البااديهيات إننااا نااتعلمخامســًا: 

مان االبتدائياة ووصااوالً للجامعاة خمتلاف القواعاد واملعاادالت الرياضااية  وحسااب  ولايس إنناا هلقهاا، فااإن مان الواضاح للكال أهنام تعلمااوا يف املادار  بادءً 
خلقوا أن زوايا املثلث تساو، قائمتني بل إن  اهنم ستة عشر أوتساو، وليس أهنم خلقوا معادالت ااق واملقابلة أو أهنم حىت خلقوا أن أربعة يف أربعة 

قريقاة اساتنرا  النتيجاة مان  يتعلماونمان دون أن يكاون  ام تصاور واضاح عان ذا اا وكنههاا )بال إااا بة بالقهان الرياضية كثرياً ما يتعلمها الطلالقواعد 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين ماهيته وكنهه!  هلاملقدمات  فكيف يكون العقل خالقاً ملا 

                                                             

 .171الفلسفة احلديثة عرض نقد، ص  1)
ان لااه وجااوداً ذهنياااً فقااحل وهااو باحلماال الاااايت األويل عاادم مضاااج وبالشااائ   –لاادى التحقيااق  –وامااا القااول بااان العاادم املضاااج لااه حااف ماان الوجااود، ففيااه ان املااراد بااه   2)

   بأ، وجه من الوجوه وإال ملا كان عدما هاا خلف.الصناعي وجود ذهين، وليس له وجود يف اخلار 
 أ، باندراجها فيما خيلقه العقل.  3)


