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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 
ة أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم

 األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.
 دروس في أصول العقائد

 )مباحث المعرفة(
 !النظرية الحسية ضد النظرية الحسية

(0) 
 لوك: ال أحكام كلية يقينية في العلوم الحسية

البديهيرررة، برررل انررره  ررراوم ملررر ، يف  رررنه   نررراق   مل يقتصرررر معررريم املدرسرررة احلسرررية علرررى إنسرررار مجلرررة  رررن ا سوسرررا 
 :للمسل  احلسي متا اً، إىل

 .إنسار وجود قواعد كلية يف كافة العلوم احلسية كالفيزياء والسيمياء والطب ونظائرها -أ
 إنساره كون  سائل هذه العلوم ونظائرها يقينية بل اهنا قواعد ظنية فحسب! -ب

فمعرفتنا باألشرياء اخلارجيرة تعتمرد علرى األفسرار الرإ ترلع إىل العقرل  رن اخلرار ، : )حنظريته كما قررها الشار فلننقل نص 
هذه األفسار فينا، فال تستطيع  عرفتنا بوجود األشياء اخلارجية ان  د األشياء  كيف تول    –فيما يعتقد لوك  –وملا كنا ال نعرف 

ألهنرا وافيرة برلضراحل احليراة العمليرة. ولر ن كران هرذا  (1)عرفرة"تبلغ درجة اليقني. و ع مل  فإن  ا نعرفه عنها "يسرتحق اسرم امل
النوع  رن املعرفرة ال نسننرا  رن  عرفرة  بيعرة األجسرام اخلارجيرة وال اسرتمرارها علرى الوجرود، فإننرا نعتقرد أن أفسارنرا ال تصردر 

ان وحسب. ويستتبع هذا أننا ال عن أشياء  وجودة بالفعل خار  العقل. وهسذا فاالعتقاد بوجود األشياء اخلارجية  سللة إن
نستطيع أن نصدر أحسا اً كلية يقينية عن األجسام ا سوسة، وأن األحسام الوحيدة الإ هلا قيمة  ن الوجهة الفلسرفية هري 

 (2)أحسام جزئية(
 المناقشات:

                                                           

(1) Ibid.p.272 An Essay Concerning Human understanding 
 .171الفلسفة احلديثة: ص (2)
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 هذا الشطر  ن نظريته يعاين  ن اإلشساال  التالية: أقول: 
 الكيفية أمر واألنّية أمر آخر -3
هو جهل بالسيفيرة واههرل بالسيفيرة أ رر  –كما قال   –إن جهلنا بسيفية توليد األشياء اخلارجية لألفسار يف العقل أواًل: 

وال يصح القول انه حيث جهلنا كيفية حردو  الشريء أو كيفيرة ترليء شريء يف شريء  ،والعلم باإلنية )أي التحقق( أ ر آخر
الشيء وإنيته ويبوته؛ فان  ن الواضرح ان جهرل أكثرر النراي ةقيقرة املراء )وأنره  سوف ال نستطيع ان نتيقن بتحقق مل  فإننا

 –حر  العلمراء  – ركب  ن أوكسجني وهيردروجني و...( ال ينرايف قطعهرم ويقيرنهم بوجروده و ققره، كمرا ان جهرل اهميرع 
حلقائق امليتافيزيقية والسثء  ن احلقائق جهلنا با احلال يف ةقيقة الروح أو النفس أو العقل جيتمع  ع اليقني بوجودها، وكذل 

 الطبيعية كجهلنا ةقيقة احلفر السوداء يف الفضاء.
قد جنهل كيفية إحراق النار لرألوراق  فإنناسيفية تليء الشيء يف الشيء بهل اهقيقة الشيء فسذل  يف ةهل اهوكما يف 

س أو كيفيرة انعقراد النطفرة أو كيفيرة ترليء هرذا الردواء يف عرال  أو كيفية ترليءا  أنرواع  رن املرادة يف أنرواع  رن الطاقرة وبرالعس
فران  عرفتنرا بوجرود تلر  األشرياء وبتحقرق وجرود تلر  الترليءا  قرد  ، رحل الزهانر أو ح  االنفلونزا أو ضء مل  و ع ملر 

فيمرا يعتقرد  –ال نعررف  وملرا كنرافسيرف يصرح قولره ) يف السثء  ن احلقائق  ن العلوم املختلفرة بلغت درجة اليقني دون ش 
 كيف تولد األشياء هذه األفسار فينا، فال تستطيع  عرفتنا بوجود األشياء اخلارجية ان تبلغ درجة اليقني(!  –لوك 

 لو صح استدالله لما كان لنا من العلوم إال االحتمال والشك! -0
اليقررني وال حرر  درجررة  رجيررة ان تبلررغ درجررة عرفتنررا بوجررود األشررياء اخلا لررو  ررح ملرر  لوجررب القررول بررر)فال تسررتطيعثانيــًا: 

ولوجيرا وضءهرا ال يوجرد لردينا علرم وال يالظرن(! فيسرون احلا رل  رن ملر  اننرا يف كافرة علروم الفيزيراء والسيميراء والطرب واالرك
رف أخرررو وان وجرردناها  تسررررة أبررداً، وهسررذا تتحررول أضلررب املعررا ةيف ظرراهر  ررا  ظررن أبررداً  اد نررا جنهررل كيفيررة تررليء حقيقررة  

 إىل شسوك ليس إال! بل والعلوم إىل ظنون
 في العلوم الحسية وال كلية   ال يقين   سفسطة   -1
ان كال ه هذا يستتبع ببسا ة نوعني  ن السفسطة وهد اً لركنني  ن أركان احلسية فران قولره )ويسرتتبع هرذا أننرا ال ثالثًا: 

أن األحسام الوحيدة الإ هلا قيمة  ن الوجهة الفلسرفية هري نستطيع أن نصدر أحسا اً كلية يقينية عن األجسام ا سوسة، و 
وا ا السليا  فليست  أحسام جزئية( يعين ان كافة القضايا العلمية البديهية العا ة تتحول إىل قضايا جزئية خا ة ليس إال؟!

 يقينية أبداً!
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ي يالمثائرة ألرف كيلرو  رل بالثانيرة( و)سررعة فمثاًل: )احلديد يتمدد باحلرارة( و)املاء يتبخر عند الغليان( و)سرعة الضروء هر
 ل بالثانية يف بعر  األوسراا الناقلرة( واأللروف  رن القضرايا األخررو، هرذه ال ريرب يف اهنرا مجيعراً قضرايا  042الصو  هي 

ألفسرار وملر  ألن هرذه ا ،(1)يقينية وكلية عا ة، إال انه وحسب تصريح جون لوك فاهنا أواًل ليست يقينيرة ويانيراً ليسرت كليرة
برل يسرتحيل وجروده  والعلوم إمنا جاء  إلينا عن  ريق احلواي واحلواي تدرك اهزئيا  فقر  إم ال يوجرد أ رر كلري يف اخلرار 

فالرذي أدركنراه ورأينراه هرو ان هرذه القطعرة  رن احلديرد متردد  براحلرارة لسننرا مل نرر  فيه إم )الشيء  را مل يتشرخص مل يوجرد(
 نسن ان كحسم عليها باليقني اهنا تتمدد باحلرارة بل نقول: نظن ان سرائر قطرع احلديرد تتمردد سائر القطع تتمدد باحلرارة فال

  مل  فق !أو حسب إلزا نا له جيب ان نقول: كحتمل  ،باحلرارة
املاضري أو قسرنا  الرز ن ية فق  إم اننرا جربنرا حديردة  عينرة يفو بل ان كافة املسائل العلمية تتحول إىل قضايا جزئية  ا ض

يف الترراري   رقررم كررذا الررإ ا يناهررا بدرجررة كررذا ةفلرريس لنررا يف العلرروم إال ان نقررول: احلديررد ،رعة  ررو  حمرردد أ ررس وهسررذاسرر
وهل يقبل هذا السالم عامل  ن العلماء أو  الب  ن  !باحلرارة ا ا ضءها فال يقني لنا به –يقيناً  –هي الإ متدد   السذائي

 لف امللل والنحل واملشارب واألمواق؟عادي  ن خمت ح  أي عاقلالطالب أو 
 ا ان يعرف وجود أي شيء ) ا عردا إم قال )فال يستطيع إنسان  عليه هذا اإلشسال ورود وقد  رح قبل مل  مبا يؤكد

وجررود اهلل ووجررود الررذا ( إال  ررن خررالل تررليء ملرر  الشرريء فيرره. ملرر  ألن احلصررول علررى فسرررة عررن أي شرريء يف العقررل ال 
و رن الواضرح )ان ترليء ملر   (2)ل  الشيء فيه... أكثرر ارا تردل  رورة رجرل علرى أنره  وجرود يف العرامل(يربهن على وجود م

الشرريء فيرره( الررذي حصررر املعرفررة برره ) ررا عرردا وجررود اهلل ووجررود الررذا ( لرريس إال تررليءاً ملصررداق جزئرري خررارجي عرررب احلررواي 
كمرا سربق   –فقر  إم ال وجرود للسلري يف اخلرار   ئل اهزئيرةجمموعة  ن املسافالعلوم أضحت  ،املو لة لذل  األير إىل العقل

هذا كله إضافة إىل وجود إشساال  أخرو عديردة علرى هرذه السرالم قرد  ،كي يؤير يف العقل فنعرف القضية كقاعدة كلية  –
 نتطرق هلا يف املستقبل.

 ال يصح إطالق المعرفة على الصور الذهنية لمجرد وفائها باغراض الحياة
ألهنرا وافيرة برلضراحل احليراة العمليرة( يررد عليرره ان  (0)و رع ملر  فرإن  را نعرفره عنهرا "يسررتحق اسرم املعرفرة"قولره ) انرابعـًا: 

 –إال جمراماً  –نسنه ان حيول اههل املركب إىل  عرفة كما ال نسنه ان حيول الظرن إىل  عرفرة ال فاء باضراحل احلياة العملية و ال
                                                           

 هزئي املعني الذي جربناه فق .واليقيين هو ا (1)
(2) Essay,IV,11،1,p.262  An Essay Concerning Human understanding 
(0) Ibid.p.272  An Essay Concerning Human understanding 
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)وعامل اإليبا ( ووفاء أ ر ةاجاتنا العملية  ن عرامل الوجرود العيرين وكيرف يسرون هرذا ارا  فان املعرفة  ن عامل الوجود الذهين
   ادام ال  طابقة  ن هذا لذاك؟ يتصرف يف ماك

ألجررل برراضراحل احليرراة العمليررة فهررل يصررح ولنوضررح ملرر  املثررال: فرران اههررل املركررب لررو أو ررلنا فرضرراً إىل اضراضررنا أو و  
 اسم  عرفة؟ وهل يستحق هذه التسمية؟ –اههل املركب  على –ان نطلق عليه  مل 

ررن  يسررحب اهسررم إىل اسررفل، ولرريس اهامبيررة،   ررثاًل: لررو ترروهم جاهررل ان سررر سررقوا األجسررام إىل األرحل هررو وجررود جس
فو  مل  باضراحل حياته العملية إم انه حيث اعتقد بان اهرين يسرحبه إىل أسرفل لرو قفرز  رن السرطح، فانره سريتجنب ملر  

ان  (ان اهرين هرو سربب سرقوا التفاحرة أو األحجرار أو اإلنسرانهذا التروهم )فال تتسسر عظا ه عندئذ فهل يستحق  حتماً 
 نسميه  عرفة ألنه و  باضراحل احلياة العملية؟

فاشرلو  16= 5×5مخسة دراهم كي يشلي بسل درهرم مخسرة أقرراص، فتروهم الطفرل ان  البنهوكذل  لو اعطى األب 
خبرزاً وافيرة ةاجرة األسررة إم اشربعتهم متا راً فهرل يصرح  16وكانرت الرر  –البائع جاهاًل  ثله أو انره خدعره  وكان – قر اً  16

 تستحق اسم املعرفة يف هذه الصورة ألهنا وفت بلضراحل احلياة العملية! 16= 5×5القول ان 
 خارجية مجرد إيمان أعمى!الاالعتقاد بوجود األشياء 

عتقرراد بوجررود األشررياء اخلارجيررة  سررللة إنرران وحسررب( يعررين ان اعتقادنررا بوجررود األشررياء ان قولرره )وهسررذا فاالخامســًا: 
نسننا  علمياً و ا دام الاخلارجية )وهي ا سوسا  الإ اعتربها أساي املعرفة األول( ليس إال )إناناً أعمى(  ادام ليس إنانا 

ننررا  ررن  عرفررة  بيعررة األجسررام اخلارجيررة وال اسررتمرارها فررة ال نس  ولرر ن كرران هررذا النرروع  ررن املعر برهنتهررا بوجرره  ررن الوجرروه ألنرره )
علررى الوجررود، فإننررا نعتقررد أن أفسارنررا ال تصرردر عررن أشررياء  وجررودة بالفعررل خررار  العقررل. وهسررذا فاالعتقرراد بوجررود األشررياء 

فلمررراما ال نرررؤ ن  (1)وهرررل السفسرررطة إال ملررر  أو أ رررراً قريبررراً  نررره! مث إما كررران ملررر  كرررذل  اخلارجيرررة  سرررللة إنررران وحسرررب(!
 بالعسس وملاما ال نقلب األ ر فنؤ ن بوجود األوهام والسراب واألحالم ونؤ ن بعدم وجود األرحل والسماء واألجسام!

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

  ادام )فاننا نعتقد ان افسارنا ال تصدر عن أشياء  وجودة بالفعل خار  العقل( (1)


