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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

معالم أساسية أخرى للنظرية الحسية
ان آراء جون لوك عن (أفكار اإلحساس البسيطة) تعاين من ثغرات أخرى أساسية؛ فاهنا تناقض نظريته احلسية متاماً ،فصح
القول بان النظرية احلسية هي ضد النظرية احلسية! فلننقل تصوراته وأفكحاره عحن أفكحار االحسحاس البسحيطة أوالً – حسحب ترمجحة
وتلخيص الشارح لنظرياته قال:
(وتنقسم أفكار اإلحساس البسيطة محن حيحث محا ترمحي إليحه محن حفات يف األجسحام إىل أفكحار الصحفات األوليحة Ideas

 of Primary Qualitiesوأفكار الصفات الثانوية :Ideas of Secondary Qualities

أفكار الصفات األولية
فأمححا األوف فزمححي إىل ححفات ال كححن أن تنفصححل عححن اتسححم مهمححا تغححلت حالتححه وتححدعى بالصححفات األوليححة الصححالبة
واالمتداد والشكل واحلر ة أو السكون والعدد ومن طبيعة هذه الصفات أن األجسام ال كن أن توجد بدوهنا ،وأن األفكار اليت
عندنا عن هذه الصفات األولية شبيهة هبا.

أفكار الصفات الثانوية
وأما أفكار الصفات الثانوية فزمي إىل فات ليست إال قوى يف األجسام على استحداث إحساسات متعددة فينا بواسحطة
فاهتا األولية ،أي بواسطة تلة وشكل وبناء وحر ة أجيائهحا ريحل اوسوسحة ،مثحل األلحوان واأل حوات والطعحوم والحروائ  ،فأفكحار
الصفات الثانوية تستحدث فينا بفعل الدقائق الال حمسوسة يف حواسنا ( )1أو على حنو ما نقول اليوم بتأثل األشعة الضحوئية يف
العني واملوجات الصوتية يف األذن واالنبعاثات الكيماوية يف األنف ،يقول لوك( :إن ما هو حلو أو أزرق أو حار يف الفكر ليس
إال تلحة وشححكالً وحر ححة معينححة ألجحياء ريححل حمسوسححة يف األجسححام ذاهتحا)( ،)2ومححن طبيعححة الصححفات الثانويححة أهنححا ال تشححبه ححال مححن
األحوال األفكار اليت تستحدثها فينا.
أمثلة للصفات األولية والثانوية
فالصححفات األوليححة الكتلححة والشححكل واحلر ححة والعححدد موجححودة يف األجسححام سحواء أدر تهححا احلحواس أو ف تححدر ها ،ولححذل فهححي
فات حقيقية ألهنا موجودة يف األجسام.
(An Essay Concerning Human understanding Ibid.p.202 )1
(An Essay Concerning Human understanding Ibid.p.202 )2
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أما الصفات الثانوية الضوء واللون واحلرارة والحوودة فحال توجحد يف األجسحام أ ثحر جحا يوجحد املحر أو األف يف احللحوى ،فح ذا
زال عنها اإلحساس زالت عن الوجود .فال وجود للضوء وال لِلّون بدون العني وال للصوت بدون األذن وال للطعم بدون اللسحان
وال للرائحة بدون األنف .وإذا انعدمت احلواس انعدمت معها األلوان والطعوم والروائج وسائر الصفات الثانوية األخرى وال يبقى
إال أسباهبا أي تلة األجياء وشكلها وحر تها .
والصححفات الثانويححة تنقسححم بححدورها ح يف نظححر لححوك ح إىل ححفات ثانويححة كححن إدرا هححا بصححورة مباشححرة ،و ححفات ثانويححة كححن
إدرا ها بصورة ريل مباشرة ،يشمل النوع األول فات مثل األلوان والطعوم والروائج واحلرارة والوودة ،وقد تقدم البحث عنها.
وأما النوع اآلخر من الصفات الثانوية فهي القوى املوجحودة يف أي جسحم( )1والحيت تعحيى إىل الز يحب اخلحاف لصحفاته األوليحة
على إحداث تغل يف تلة وشكل وبنحاء وحر حة جسحم آخحر جحا يعلحه يحوثر يف حواسحنا علحى حنحو اتلحف عمحا حان يحوثر فيهحا محن
قبل ،فللشمس قوة على جعل الشمع أبيض وللنار قوة على جعل الر اف سحائالً ،فالصحفات الثانويحة محن حال النحوعني قحوى يف
األجس ححام املادي ححة ،لك ححن ه ححذه الق ححوى يف الن ححوع األول ت ححوثر يف العق ححل ،يف ح ححني أهن ححا يف الن ححوع اآلخ ححر ت ححوثر يف األجس ححام املادي ححة
()2
األخرى)
مناقشات فرعية
وتنطحوي نظريتححه هححذه علححى الكثححل مححن النحواقص والعيححوب ،وهحي تتنححوع بححني عيححوب وثغحرات وإشححكاالت أساسححية تحرتبه ححوهر
النظرية احلسية وأخرى فرعية ،فلنبدأ بالفرعية اوالً:
 -1ان (الصالبة) ليست من أفكار الصفات األولية اليت عرفها باهنحا (ال كحن ان تنفصحل عحن اتسحم مهمحا تغحلت حالتحه)
لوضححوح أ -ان بعححض األجسححام ريححل ححلب كححل السحوائل و كححل األجسححام الرخححوة ب -وان األجسححام الصححلبة كححن ان تنفصححل
عنها البتها – ولو موقتاً – بالصهر والتذويب.
 -2ان متثيله بح(احلر ة أو السكون) يهدم عليه ل اخله الفا ل الذي نعه بني أفكار الصحفات األوليحة والثانويحة ألن عحدم
خلو اتسم من أحد النقيضني ( احلر ة والسكون)( )3ينطبق علحى افحة أمثلتحه عحن الصحفات الثانويحة إذ نقحول :ال ينفح اتسحم
عن الصوت أو عدمه وعن الرائحة أو عدمها وعن اللون أو الضوء أو ...وعدمها .وال فرق بحني ان نعحو عحن العحدم بتعبحل سحل
أو بتعبل إيايب(.)4
 -3ان َد ْر َجهُ (العدد) يف حيمة أفكار االحساس البسيطة من نوع أفكار الصحفات األوليحة ،خطحأ؛ إذ العحدد محن املعقحوالت
الثانية الفلسفية ،وبعبارة أخرى العدد ليس جا حيس بل هو أمر يدر ه العقل فقه ،إمنا املعدود هو الذي حيس ال العدد.
واما االعزاضات األساسية واتوهرية على هذا الشطر من نظريته فسوق نتطرق هلا يف البحث القادم ب ذن اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
( )1سنعقد مبحثاً خا اً للحديث عن هذه القوى.
( )2الفلسفة احلديثة .122 :
( )3الظاهر ان السكون هو عدم احلر ة.
( )4أن نعو عن عدم الصوت باهلدوء وعن عدم احلر ة بالثبات والسكون.
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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
النظرية الحسية ضد النظرية الحسية!
لقححد ابتححدأ جححون لححوك حسححياً يححرى احلحواس اخلمسححة هححي املصححدر الوحيححد األول للمعرفححة ،لكنححه انتهححى بححان انكححر قسححماً بحلاً مححن احلسححيات الححيت
تنقلها إلينا احلواس عن األشياء مباشرة واليت برهن العلحم احلحديث وجودهحا ،وشحهد الوجحدان بوضحوح هبحا وأيضحاً الحيت تكفلحت احلحواس بحذاهتا بنقلهحا
إلينا ،ل ذل استناداً إىل برهان عقلي ريل حي يف حد ذاته وريل منتج أبداً ملا ادعاه من عدم وجود تل اوسوسات.
شهادة العلم بحقيقة الصوت والنور والروائح ،تكذب النظرية
توضي ذل :
()1
أوالً :ان العلم اثبت ان الصوت هو عبارة عن متوجات يف اهلواء فهو يفية للهحواء موجحودة سحواءً اعناهحا أم ال وسحواءً أ انحت لنحا آذان أم
ال فححان االذن جهححاز اسححتقبال فقححه وال تنعححدم األ حوات النعححدام أجهححية االسححتقبال ،بححل لقححد اثبححت العلححم وجححود األلححو بححل م ححات األلححو مححن
الذبذبات وأنواع األ وات يف الفضاء ف ذا وجد جهاز الراديو – املذياع  -أو ريله أمكنه التقاطها وإال فهي موجودة سواءً أشح نا أم أبينحا وسحواءً
أعلمنححا هبححا أم ال ،مححا اثبححت العلححم ان الذبححذبات ححت ال ح 11ذبذبححة بالثانيححة أو فححوق العشحرين ألححف ذبذبححة – أو  21ألححف – بالثانيححة ال تسححمعها
االذن البشرية رريم اهنا موجودة ولذا تسمعها بعض احليوانات.
وإضافة للعلم فان الوجدان شاهد بان األ وات ال تنعدم إذا ف يوجد من يسمعها وال األضواء واألنوار تنعدم إذا ف يوجد من يبصرها ،وهل
ينعدم نور الشمس أو القمر جملرد ان زيداً أعمى أو حىت لو فر ان الناس لهم اروا عميان؟!
ما اثبت العلم ان الضوء هو عبارة عن جيي ات تسمى بالفوتونات( )2وهي موجودة سواءً وجد مبصر هلا أم ال.
ما اثبت – و ان ثابتاً قد اً أيضاً – ان الحروائ هحي جيي حات حغلة جحداً هلحا أشحكال هندسحية طتلفحة متطحايرة محن اتسحم الي حي الرائححة أو
من اتسم املتعفن ،تحدخل إىل الشحامة أي إىل مسحتقبالت الحروائ بالبقعحة الشحمية داخحل رحاويف جحرات األنحف فحيحس اإلنسحان برائحتهحا ،وعلحى
أي فهذه األجياء املتطايرة موجودة سواء أ ان لنا جهاز استشمام سليم أم ال.
ما ان احلرارة هي وليدة سرعة حر ة األجسام يف اخلارج أو اتيي ات يف الداخل ،وهي موجودة سواء أحسسنا هبا أم ال.
ومع ذل له يف يص قوله (اما الصفات الثانوية الضوء واللون واحلرارة والوودة فال توجد يف األجسام أ ثر جا يوجد املر أو األف يف
احللوى ،Mannaف ذا زال عنها اإلحساس زالت عن الوجود .فال وجود للضوء وال للون بدون العني وال للصوت بدون األذن وال للطعم بدون
اللسان وال للرائححة بحدون األنحف!! .وإذا انعحدمت احلحواس انعحدمت معهحا األلحوان والطعحوم والحروائ وسحائر الصحفات الثانويحة األخحرى وال يبقحى إال
أسباهبا أي تلة األجياء وشكلها وحر تها)(!)3
وبعد هذا له :أال ترون ان (احلسية) أضحت سوفسطائية ،واهنا انت – على العكس جا يتوهم  -يف طليعة من قاد ثورة ضحد مموعحة محن
( )1ينتقل الصوت عو اهلواء واملاء واملواد السائلة والصلبة والغازية ،وال ينتشر الصوت يف الفراغ ،ولدى الدقة فان املوجة هي احدى مناذج االنتشحار واالشحكال الحيت يحوز
ويتميي هبا الصوت.
( )2الضوء هو االشعة الكهرومغناطيسية أو سيل من الفوتونات ،واألشعة السينية وريلها ،نعم ا طل البعض على ان النور يراد به احساس العني بالضوء.
( )3الفلسفة احلديثة ف.121
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أبرز احلسيات الوجدانية والعلمية؟
ِ
ه ِ هِ
ـاس ةعلةْيـ ةهـا) وينكححر دور
وذلح يقودنحا إىل اسحتنتاج هحام جحداً وهحو ان الحذي ينكحر الفطريحات الحيت قححال عنهحا تعحاىل( :فطْ ةـرة اللـه اليـي فةطة ةـر النه ة
العقححل األساسححي يف إدراك احلقححائق األوليححة وينكححر عححاف الغيححب وحيصححر احلقححائق لهححا يف اوسوسححات ،فانححه ،حيححث افتقححد بو ححلة العقححل والفطححرة
املرشدة ،انتهى إىل انكار البديهيات من اوسوسات بأنفسها!
كلماته ميناقضة
و
حود هحذه اوسوسحات إذا انعحدمت احلحواس ،ومحن جهحة اعحز بحح(فافكار الصحفات الثانويحة
ثانياً :انه ناقض نفسه بنفسحه إذ انكحر محن جهحة وج َ
تستحدث فينا بفعل الدقائق الالحمسوسة يف حواسنا ) ف ذا انت هناك دقائق ال حمسوسة من الضحوء والرائححة والطعحم وجحدت فينحا و انحت هحي
()1
السبب يف إحساسنا هبا فكيف تكون منعدمة إذا انعدمت احلاسة! وهل ينعدم املاء مثالً إذا انكسر اإلناء أو انعدم!
والظاهر  :انه خله بني عدم اوسوسات وعدم إحساسنا هبا ،و ان ينبغي ان يقول :إذا انعدمت حواسنا انعدم إحساسنا بحالطعم أو الرائححة
أو ...ال اهنا انعدمت هي بنفسها!
اعيماده على برهان عقلي النكار األمر الحسي!
ثالثاً :انه اعتمد يف استنباطه عحدم وجحود هحذه األمحور علحى برهحان عقلحي لحيس إال ،وبحذل يكحون احلسحي قحد اسحتند إىل برهحان عقلحي النكحار
احلسيات!
ذلح ان الظححاهر ان السححبب الححذي حححدا بححه ححي ينكححر وجححود هححذه احلسححيات الححيت عح ّحو عنهححا بالصححفات الثانويححة هححو أمحران :أ -انفكا هححا عححن
األجسام ب -اختال إدراك الناس هلا.
ولكن نقول:
أ -ان نفس انفكا ها عحن االجسحام أحيانحاً والتصحاقها هبحا أحيانحاً أخحرى ،أ حو دليحل علحى وجودهحا إذ يحف يعقحل ان يكحون املعحدوم ملتصحقاً
أحياناً!
مححا ان اخححتال إدرا اتنححا هلححا وإحساسححنا هبححا دليححل آخححر علححى وجودهححا( )2إذ لححوال وجودهححا يححف اثححرت فينححا؟ واالخححتال إمنححا هححو الخححتال
درجة قابلية القابل وشبه ذل .
ب -ان نفس هذا االستدالل – على بطالنه – استدالل عقلي أراد به إبطال وجود أم ور حسي فصار مصدر املعرفة لديه العقل قبل احلس،
بل ابطلت املعرفة العقلية املعرفة احلسية على حسب ما قرره!!
اسيدالله دوري :ينيج توقف الشيء على نفسه
رابع ـاً :ان اسححتدالله َد ْوري وال ينححتج إال توقححف الشححيء علححى نفسححه ،أو – تنححيالً – الم حاً ريريب حاً ال يتفححوه بححه جححامعي وال قححروي وال عححاف وال
جاهل!
()3
إذ انه يقول من جهة :إذا ُوجد تذوق الشيء وجد الطعم وإذا انعدم انعدم – على حسب ناتج المه
ومن جهة أخرى ال ش يف انه :إذا وجد الطعم( )4وجد تذوقه( )1لوضوح انه إذا ف يوجد الطعم ال يعقل ان تتذوقه إذ يحف نتحذوق املعحدوم
إال إذا نا حاملني أو وامهني!
والنييجة :إذا وجد تذوق الشيء وجد تذوقه! أو إذا وجد الطعم وجد الطعم! وهل هذا إال دور باطل أو تكرار مضح ؟.
القائمة بالغل فال حيتاج إىل حمل يقوم بحه ،وامحا الصحوت فهحو يفيحة قائمحة بحاهلواء فهحو حمتحاج

( )1ريل خفي ان الضوء بناءً على انه فوتونات فهو من اتواهر ال االعرا
إليه لكنه ال حيتاج فوق ذل إىل ظر وحمل آخر يقوم به.
( )2أي وجود اتنس أو اتامع أو األ ل أو اتوهر مع قطع النظر عن خصو ياته ودرجته ومرتبته.
(( )3ف ذا زال عنها االحساس زالت عن الوجود) (وإذا انعدمت احلواس انعدمت معها األلوان والطعوم والروائ )..
( )4أي يف اللسان.
( )1ويكفي ون ذل يف اتملة البطال المه.

دروس في أصول العقائد  ................................................................ 91األحد  91شعبان 9416هـ
واحلال ذل يف احلرارة والنور ..اخل إذ يقال :إذا وجدت احلرارة أحسستها وإذا احسست هبا وجدت!! وهكذا
الزم كالمه :وجود الصفات الثانوية وعدمها
خامس ـاً :انححه يلححيم مححن المححه وجححود تل ح الصححفات الثانويححة ( ححالطعم والضححوء والرائحححة) وعححدمها يف الوقححت نفسححه ،لححو وجححد يف آن واحححد
شخصان احدمها يتذوقها واآلخر ال! أو احدمها يشم واآلخر ال! وهكذا

وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

