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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)
الجزء االول
 -1التناقض الصارخ بين آراء لوك
مث إن التخرريا الرروص ولررل إليرره لرروق عررن احلقررائق الرياضررية واألخالقيررة وهررو نإن العقررل لرران ررا ينرراق صررر ه الواضررا ايلرري
الوص ذكره يف بدايات كتابه ،فقد قال :نلنفرض أن العقرل لرف ة بيءراء خاليرة يرن أيرة كتابرات و ون أيرة أفمرار ...فمرن أيرن حصرل
على كل يوا التفمري واملعرفة؟ ،وايواب بملمة واحدة :ين التجربة ،ففي التجربة قروم كرل يعرفتنرا وينهرا سرتمد ،وأن املالحظرة الر
نصب إيا على األجسام احملسوسة اخلارجية وإيا على عمليات العقل الداخلية الر نردركها ونتليلهرا هري الر رهو أذهاننرا بمرل يروا
التفمررري .هرروان ملررا املصرردران الوحيرردان للمعرفررة ،ينهمررا نلررل كررل األفمررار الر حنصررل عليهررا وال ر
فلفمارنا رج إىل يصدرين ملا اإلحساس والتليل.

مررن أن حنصررل عليهرران ، 1وعليرره

فلفمارنررا يررن حيررث يصرردرها نوعرران :أفمررار اإلحسرراس  ،Ideas of Sensationوأفمررار التليررل Ideas of
 ،Reflectionفليررا أفمررار اإلحسرراس فتررلق إىل العقررل يررن األجسررام اخلارجيررة عررن اريررق احل رواس ي ررل أفمررار األلررفر واألبرري

اللني والص ْلب ،واملر واحللو وكل يا نطلق عليه اسم الصفات احملسوسة.
واحلرارة والربو ة و ن
وأيا أفمار التليل فتلق إىل العقل ين إ راق العقل ذا ه لعمليا ه اخلالة.
ف ني يتليل العقل عمليا ه ،فإنه يرهو الفهرم مجموعرة يرن األفمرار ال مرن أن صرل عليهرا يرن األجسرام اخلارجيرة ،ي رل أفمرار

اإل راق والتفمررري واللر واالعتقررا واالسررتدالل واملعرفررة واإلرا ة وكررل أعمررال العقررل املختلفررة .يقررول لرروق نإن األةررياء املا يررة اخلارجيررة
باعتبارها يوضوعات اإلحساس ،وعمليات العقل يف الرداخل يرن حيرث هري يوضروعات التليرل هري األلرول الوحيردة الر نلرل ينهرا
أفمارنررا ن 2ولرري يف العقررل أيررة أفمررار سررتمد يررن هررري هرروين املصرردرين :فررإن األجسررام اخلارجيررة ررهو العقررل بلفمررار الصررفات
احملسوسة وهي اإل راكات املختلفة ال حتدثها فينا هوه األجسام ،وأيا العقل فيهو الفهم باألفمار عن عمليا ه اخلالة

ن3

هل الحقائق الرياضية معرفة أو مجهلة؟
أقــول :عبار رره لررر ة جرردا نفمررن أيررن حصررل علررى كررل يروا التفمررري واملعرفررة ،وايرواب بملمررة واحرردة :يررن التجربررة ،ففرري التجربررة
قوم كل يعرفتنا وينها ستمد ونوأن املالحظة ال نصب إيا علرى األجسرام احملسوسرة اخلارجيرة وإيرا علرى عمليرات العقرل الداخليرة
الر نرردركها ونتليلهررا هرري ال ر ررهو أذهاننررا بمررل ي روا التفمررري .هروان ملررا املصرردران الوحيرردان للمعرفررة  ،وهنررا يررربب اإلةررمال المبررري
وهو :هل أفمارنا عن احلقائق الرياضية واحلقائق األخالقيرة ،هري يعرفرة أو هري جهرل و هلرة؟ ال ةر أن لروق سريجيب ر وكرل عاقرل ر
نAn Essay Concerning Human understanding Aaron,Op.cit,p.99 1
نAn Essay Concerning Human understanding Essay,iii,2,p.111 (Scribners) 2
ن 3الفلسفة احلدي ة عرض نقدص ص .151
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بلهنا يعرفة ،بل اهنا ين أيهات املعارف اإلنسانية على اإلاالق:
الحياة قائمة على الحقائق الرياضية واألخالقية فكيف ال تكون معارف؟
فررإن حيا نررا كلهررا قرروم علررى احلقررائق الرياضررية ر يررن هندسررة وحسرراب ر واألخالقيررة ،فررإن يررن البررديهي أن لرروال يعرفررة املعررا الت
ا ندسية البسيطة واملعقدة ملا أيمنت لناعة الطرائرات والسرفن والسريارات واملعايرل واملصران وأجهرهة احلاسروب وهريهرا برل وحرن بنراء
البيرروت العا يررة فإهنررا يبنيررة علررى يعرفررة هندسررية وإن كانررت يبسررطة وإال الهنررار السررقأ علررى يررن فيرره خررالل أيررام أو سرراعات ،كمررا أن
حيا ن ررا بت ررك عل ررى أفمارن ررا ع ررن األخ ررالق فل رروال أفمارن ررا ع ررن األخ ررالق لم رران الع رردل قبي ررا ،وك رران الظل ررم والقت ررل وهتر ر األعر رراض
واالهتصاب والسرقات واالستبدا و ...حسنا ،إىل هري ذل .
وي ر أن هرروه املعررارف هرري يررن أهررم املعررارف علررى اإلاررالق إال أهنررا ررلت إىل العقررل عررن اريررق احل رواس كمررا اع ر ف برره ر يف
صر ات نقلناها سابقا ر لمن حيرث إنره ال يسرتطي إنمرار أهنرا يعرارف ريع لرا العقرل لروا يرل إىل ر رة أهنرا يعرارف لرنعها العقرل
ولي أ ركها العقل ،وعليه :فان حمصلة نظريته نفمن أين حصل على كل يوا التفمري واملعرفة ،وايرواب بملمرة واحردة :يرن التجربرة،
ففي التجربة قوم كل يعرفتنا وينها ستمد ولمن ارأ عليها طوير أو غيري فقال إن بع يعارفنا ال ستمد ين التجربة بل هري يرن
لن العقل نفسه ،وذل ألنه اع ف للعقل بدور يباةر  -هري يستند لل واس  -يف املعرفة لمنه أىب عرن أن يسرميه إ راكرا وحصروال
أص فرررق  -يف جرروهر األيرررن - 1يا ينررا يف الرياضرريات واألخالقيررات قلنررا بلهنررا هررري يسررتمدة يررن
لرردا العقررل بررل عرراه لررنعا للعقررل ،و ن

التجربررة ،بررني أن نقررول :خلقهررا العقررل أو ان نقررول :أ ركهررا العقررل؟ع املهررم أن العقررل أضر ى يوابيررا للتجربررة يف اإلحااررة باملعررارف وإن
كرران حتررت عن روان أنرره خلررق املعرفررة ال أنرره أ ركهررا؟ واملهررم – وهرروا هررو بيررت القصرريد – ان هرروا يعررد انقالبررا علررى النظريررة احلسررية –
حسب صر ا ه السابقة – وال را ان احلواس هي املصدر الوحيد للمعرفة إذ لار العقل يصدرا آخر ا نوإن عناه خالقا ا .
هل تراجع لوك عن نظريته أو ناقضها؟

وبعبارة أخرى :البد للوق وين بعه ين احلسيني ين أحرد خيرارين ،فإيرا أن يعر ف برال اج عرن لردر نظريتره :نوايرواب بملمرة

واحدة :ين التجربة ونففي التجربة قوم كل يعرفتنا وينها ستمد ونهوان ملا املصدران الوحيدان للمعرفة .
وإيا أن يع ف بالتناق بني هوا الصدر وبني يا التهيه ين خالقية العقل للمعارف الرياضية واألخالقية.

ونـرى أن األجرردر برره أن يقرول بلنرره ار نرور نظريتره احلسررية مرررور الرهين  -إذ إنرره ألنررأ كتابره خررالل علررين عايرا  -وهرروا هررو األوفررق

بسياق يا نعلمه عن طور الفمر البلرص ،ولمنه على هوا كان عليره أن يعرو فيعردل عبارا ره يف لردر المتراب إىل :نوايرواب بملمرة
واحرردة يررن التجربررة ويررن يررا )لقرره العقررل ونهرروان إضررافة إىل خالقيررة العقررل هرري املصررا ر ال الثررة للمعرفررة وعلررى هرروا مررون النتيجررة
النهائيررة هرري أن النظريررة احلسررية عررد نظريررة حسرريةع وأن لرروق جرنهررا يررن يءررموهنا بنفسرره وأنرره انتقررل يررن خانررة احلسرريني إىل خانررة
احلسيني  -العقليني لمن عرب عبري يلطأ هو خالقية العقل ال يدركية العقلع
ويررن الواضررا اننررا باعتبارنررا عقليررني – فط رريني – حسرريني ،نرحررب لرروه النتيجررة الر نعرردها خطرروة ليتيررام وال ر ينبغرري ان يعقبهررا
ِ
َّ ِ َِّ
اء َّللَّ َهـا ،
َّاس َعلَْيـ َها وقرالَ ( :و َعلَّ َـم َ
آد ََ األ ْ
َْ َـم َ
االذعان بدور الفطرة واإل ام لتتمايل احللقات قال عاىل( :فط َْرةَ الله التي فَطََر الن َ
وذل هو يا سنب ه يف فصل يستقل بإذن اهلل عاىل.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ن 1ويف رف

املوهب احلسي وعو ة كل املعارف لل واس.
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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)
الجزء الثاني
 -8نظرية خالقية العقل تستبطن وجود فكرتين عند لل فكرة!
ان نظرية خالقية العقل لل قائق الرياضية واألخالقية نألهنا مناذج ين لن العقل ذا ه ...كما قرال جرون لروق ،عرا
ين أهنا ستبطن ضرورة وجو فمر ني ائما عند وجرو فمررة واحردة عرن أيرة حقيقرة رياضرية أو هريهرا ،وذلر ألننرا نسرلل
خم ع نظريرة خالقيرة العقرل لل قرائق الرياضرية وكوهنرا منراذج يعياريرة :هرل إن العقرل )لرق يف البدايرة منوذجرا يعياريرا للم لرث
وملساواة بواياه لقائمتني أو لر نواحد بائد واحد يساوص اثنني أو هري ذل  ،مث إنه اوال اخلمسني سنة القا ية ر ي ال ر ين
حيرراة املفمررر ر كلمررا ف نمررر يف امل لررث ويف أحمايرره ا ندسررية نكمسرراواة باويتيرره للقررائمتني يست ءررر ذلر النمرروذج الرروص
خلقه أوال فريا النموذج احلايل يطابقا للنموذج املعيارص فيعرف أن فمر ه عن امل لث وأحمايه حقيقية وواقعية؟
أو أنه كلما فمر يف امل لث وأحمايه اضطر أن )لق ين جديد منوذجا يعياريا مث إنه يفمر يف امل لرث وأحمايره ويقروم
للتو فيعرف أن قءيته واقعية؟
مطابقة فمريه ي منوذجه الوص لنعه ن

إن كال اخليارين مما يستسخفه العقل ويموبه الوجدان و موبه التجربة العقلية أيءاع
مث إنرره علررى كررل قرردير فررإن كررل هرروه العمليررة نلررناعة العقررل لنمرروذج يعيررارص كررل يرررة مث طبيقرره لفمر رره احلاليررة عررن

احلقيقة الرياضية عليه ،أو لناعته لنموذج يعيارص عام أوال مث الرجوع إليه كل يرة ،أو حن القرول – وهروا خيرار ثالرث -
بلنه يصن منوذجا يعياريا ويمتفي به فيمون فمريه به ولنعه له أيررا واحردا ر علرى أنره حمرال السرتلهايه قردم اللريء علرى
نفسه و وقفه على نفسه إمنا هي عملية عقلية خالصة أولدت يعرفة خالصة و ستند إىل احلرواس أبردا فلرم مرن احلرواس
هي يصدر املعرفة الوحيدع
وبعبارة أخرا :يل نمل ذل إذعانا بلن يصدر املعرفة هنا هو ين العقل وبالعقل ال ين احل إىل العقل وال ين العقل
باحل وال ين العقل واحل يعا.
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 -9نظريته عن خالقية العقل تناقض نظريته عن المعرفة الحدْية والبرهانية!
وهناق ناق

اخر نل ظه يف نظريته عن خالقية العقل فاهنا ناق

الربهانية كما أن هروه النظريرة نعرن املعرفرة احلدسرية والربهانيرة نراق
املعرفة احلدسية والربهانية إذا ناق

نظريته املعرفة األخرا عن املعرفرة احلدسرية واملعرفرة
يف الوقرت نفسره نظريتره احلسرية العايرة ،فنظريتره عرن

نظريتني اخريني له فهوا إةمال يه وج:

المعرفة الحدْية
فلنالحظ يرا يقولره بدقرة :نو تلرأ املعرفرة يرن حيرث رجرة وضروحها ،وهروا يعتمرد علرى الطريقرة الر حنصرل لرا علرى
املعرفة ،و نقسم املعرفة ين هوه الناحية إىل أنواع ثالثة:
أ -املعرفرة احلدسرية  Intutitive Knowledgeوهري املعرفرة الر
األفمرار يرن وافرق أو عردم وافرق يباةررة وبردون ردخل أيرة فمررة

ن1

صرل عليهرا العقرل نتيجرة إ راكره يرا برني

إذا هري يعرفرة صرل عليهرا العقرل نتيجرة إ راكرره...

ولي نتيجة خالقيته ،ويؤكد يا ذكرناه يا ةرحه به ةارحه نويف هوه احلالرة يردرق العقرل لردق املعرفرة يباةررة كمرا يردرق
البصر ارر الءرروءع .وعلررى هرروا الن ررو يعرررف العقررل أن األبرري

لرري أسررو  ،وأن الرردائرة ليسررت ي ل ررا وثالثررة أك ررر يررن اثنررني،

و ساوص واحدا واثنني ،وهوا النوع ين املعرفة يامتسب باحلدس وهرو ألردق أنرواع املعرفرة وأوضر ها ،وعليره يعتمرد كرل يرا
ملعرفتنا ين وضوح ويقني ..ن. 2

وهوا كله ي يالحظة انه ال يناص له إال ان يلتهم بان املعرفة احلدسية كاملعرفة الربهانية ،كلتاملا خملوقة للعقرل ،يريران
يا ذكره عن الربهانية يف احلدسية بعينه إذ أص فرق بني نالدائرة ليست ي ل ا وامل لث بواياه ساوص قائمتني يف اهنرا نمنراذج
ين لن العقل ذا ه ...بل ان عموم كاليه يلمل األيرين وفلسفة كاليه أيءا عاية ليتيرين.
المعرفة البرهانية
هرروا عررن املعرفررة احلدسررية ،وأيررا املعرفررة الربهاينررة فعنهررا يقررول :ن ب -ناملعرفررة الربهانيررة
 Knowledgeوهرري املعرفررة الر

Demonstrative

صررل عليهررا العقررل حررني يرردرق يررا بررني فمررر ني يررن وافررق أو عرردم وافررق ال بصررورة

يباةرة بل بتوسع أفمار أخررا .ولري أن العقرل )لقهرا ،وهروا يرا يؤكرده اللرارح أيءرا نفمر ال إذا أرا العقرل أن يعررف
املساواة أو عدم املساواة بني بوايا ي لث وبني باويتني قائمتني فإنه ال يستطي يقارنة ها ني الفمر ني يباةرة ،فرال يسرتطي
أن صل على يعرفة حسية عن العالقة بينهما ...ولول يستعني بهوايرا أخررا يسراوية لرهاويتني قرائمتني يرن جهرة ولهاويرا
نAn Essay Concerning Human understanding IV,2،1P.222 1
ن 2الفلسفة احلدي ة عرض نقدص ص.113-112
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امل لث ين جهة أخرا ،وبول يعرف أن بوايا امل لث ساوص باويتني قائمتني

ن1

إذا يساواة امل لث لهاويتني قائمتني ر وي لها كل احلقرائق الرياضرية ر رارة اعتربهرا يعرفرة برهانيرة صرل عليهرا العقرل حرني
اإل راق وأخرا اعتربها نمناذج ين لن العقل ذا ه و يمن القصد ينها أن مون نسرخا ألةرياء ،وال أن لرري إىل أةرياء
عترررب ألررو ا ،ولررول فررال فتقررر إىل املطابقررة الءرررورية للمعرفررة احلقيقيررة ،فررإن يررا يقصررد برره أن ررل ةرري ا عرردا ذا رره ،ال
من أن يطابق ةي ا آخر ،بل وال من أن يوللنا إىل فهم حقيقي ألص ةيء بسبب يا بينهما ين اختالف ن. 2
ولو أنه التهم مبناه ين لانعية العقل لل قائق الرياضرية لمران رب أن يقرول ناملعرفرة الربهانيرة وهري املعرفرة الر )لقهرا
العقررل ويوجرردها بررني فمررر ني برردل نوهرري املعرفررة الر

صررل عليهررا العقررل حررني يرردرق يررا بررني فمررر ني ...أو أن يعمر

فيقول نألهنا مناذج أ ركها العقل بوا ه بدل نألهنا مناذج ين لن العقل ذا ه .
 -71وتناقض نظريتَّه عن المعرفة الحدْية والبرهانية نظريته الحسية!
ويررن جهررة أخرررا فررإن كاليرره عررن املعرفررة احلدسررية والربهانيررة ينرراق

مايررا يررا لرررح برره يف أوائررل كتابرره يررن أن املصرردر

الوحيد للمعرفة هو التجربة إذ قال نلنفررض أن العقرل لرف ة بيءراء خاليرة يرن أيرة كتابرات و ون أيرة أفمرار ...فمرن أيرن
حصل على كل يوا التفمري واملعرفة؟ ،وايواب بملمة واحدة :ين التجربة ،ففي التجربة قوم كل يعرفتنرا وينهرا اسرتمد،
وأن املالحظة الر نصرب إيرا علرى األجسرام احملسوسرة اخلارجيرة وإيرا علرى عمليرات العقرل الداخليرة الر نردركها ونتليلهرا
هي ال هو أذهاننا بمل يوا التفمري .هوان ملا املصدران الوحيدان للمعرفة ،ينهما نلل كل األفمار ال حنصل عليها
وال ر ر ر ر ر

مر ر ر ر ررن أن حنصر ر ر ر ررل عليهر ر ر ر رران ، 3وعلير ر ر ر رره فلفمارنر ر ر ر ررا رج ر ر ر ر ر إىل يصر ر ر ر رردرين ملر ر ر ر ررا اإلحسر ر ر ر رراس Sensation

والتليل  Reflectionن. 4
وال يتوهم انردراج املعرفرة احلدسرية والربهانيرة يف ائررة أفمرار التليرل ألنره فسرر أفمرار التليرل بررنوأيا أفمرار التليرل فترلق
إىل العقل ين إ راق العقرل ذا ره لعمليا ره اخلالرة .ف رني يتليرل العقرل عمليا ره ،فإنره يرهو الفهرم مجموعرة يرن األفمرار ال
من أن صل عليها ين األجسام اخلارجية ،ي ل أفمار اإل راق والتفمرري واللر واالعتقرا واالسرتدالل واملعرفرة واإلرا ة
وكل أعمال العقل املختلفة .وبتعبري لوق نفسه :نإن األةياء املا ية اخلارجيرة باعتبارهرا يوضروعات اإلحسراس ،وعمليرات
ن 1الفلسفة احلدي ة عرض نقدص ص.113
نAn Essay Concerning Human understanding Ibid.IV,4،4,p.254 2
نAn Essay Concerning Human understanding Aaron,Op.cit,p.99 3
ن 4الفلسفة احلدي ة عرض نقدص ص.151-151
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العقل يف الداخل ين حيث هي يوضوعات التليل هي األلول الوحيدة ال نلل ينها أفمارنا ن. 1
األب الروحي للحسية ابتدأ حسياً وانتهى عقلياً ـ حسياً!

ونرجر يررة أخررا فنقررول :إن كرالم لروق عرن لررانعية العقرل لل قرائق الرياضرية واألخالقيررة وكاليره عرن املعرفرة احلدسررية
واملعرفة الربهانية ،قد أفرغ – يف واق األير  -النظرية احلسية عن حمتواهرا مايرا ممرا ةرمل راجعرا كرايال عرن النظريرة احلسرية
اجر حت حترت يسرمى نخالقيرة العقرل وناملعرفرة احلدسرية والربهانيرة هروا إن
يتجلى كلما قدينا يف كتابه أك ر فلك ر لمنره ر ا
نقل إنه ناق

نفسه ير نيع

ولعــل األلررا أن نقررول :إنرره برردأ حسرريا وانتهررى حسرريا ر عقليررا وإن أخطررل يف رريا يررا رررص يف العقررل عنررد طرقرره
للمع ررا الت الرياض ررية والقء ررايا األخالقي ررة حل ررل يعء ررلة كيفي ررة يعرف ررة املطابق ررة ونفمي ررأ نع رررف ان ه رروه األفم ررار ط ررابق
ذاهتا ن ، 2فاعترب العقل خالقا لتل احلقائق ال يدركا ا.
وعليــه :فررإن املدرسررة احلسررية مررون قررد خسرررت أكرررب اعيررة اةررتهر بالرردعوة للمرروهب احلسرري وهررو جررون لرروق األب
املؤس

ا يف العصر احلديث.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

نAn Essay Concerning Human understanding Essay,iii2,p,111 (Scribners) 1
نIbid.IV,4،3,p.253 2

