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

ة األبدية على أعدائهم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم
 إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

(22) 
 معرفتنا بوجودنا حدسية أو بالعلم الحضوري!

وكذلك جند الباحثث يقثولم تسثتعينان بنصثوا عبثارا: لثوعم ) يعتقثد لثوع أا تعر تنثا بوصوحنثا اخلثاا حدسثية، بألننثا ندركثه بدرصثة 
وهكثثذا نثثدرع  (2)إلينثثا عثثن وصوحنثثا اخلثثااب (1)يثثث ال اتثثا  إىل برهثثاا بثثل وال يقبثثل ال هثثاا. وأنثثه ال  ثثيء بثثنّي تثثن الوضثثول واليقثثني ح

تتضثثمن وصثثوح  ثثيء هثثو توضثثو  هثثذه  –وصوحنثثا اخلثثاا تبا ثثرة، ألا كثثل عمليثثا: العقثثل كثثاوحراع والتفكثثب وال ثثك وال ثثعور بثثاأل  
كثب ن ثثعر بوصوحنثا اخلثاا. ويف هثثذه احلالثة نصثل إىل أقصثثى حرصثا: اليقثثني يف العمليثا:، ب فثي كثثل عمليثة إحسثاس أو اسثثتدالل أو تف

 (4)((3)املعر ةب
وتثثن الواضثث  اا إحراع وصوحنثثا اخلثثاا وعمليثثا: عقلنثثا هثثي الثثال اعت هثثا بعثثي الفالسثثفة علمثثان حضثثوريان واعت هثثا الثثبعي  طريثثان وقثثد 

 اذعن هبا لوع لكنه مساها تعر ة حدسية! هذا.
تتضثثثمن وصثثثوح  ثثثيء هثثثو توضثثثو  هثثثذه  –الله بثثثث)كل عمليثثثا: العقثثثل كثثثاوحراع والتفكثثثب وال ثثثك وال ثثثعور بثثثاأل  إضثثثا ة إىل اسثثثتد

العمليثا:( هثثو اسثتدالل بال هثثاا املنطقثي علثثى تثا هثثو تعلثثوم بثالعلم احلضثثوررب! وهثو اسثثتدالل بال هثاا املنطقثثي تثن ال ثثكل األول علثثى 
ل حتتثثا  املعر ثثة املبا ثثرة إىل برهثثااا خاصثثة وانثثه صثثرل بثثث)ألننا ندركثثه بدرصثثة تثثن الوضثثول املعر ثثة احلدسثثية الثثال اعت هثثا تعر ثثة تبا ثثرة، وهثث

 واليقني حيث ال اتا  إىل برهاا بل وال يقبل ال هاا(!
 أرب األحثوال والعالقثا: تطثابق توضثوعاألا، ألاثا  ثاذ  –تثا عثدا أ كارنثا عثن ارثواهر  –كمثا جنثده يقثول )يانيثانم اا أ كارنثا املركبثة 

تن صنع العقل ذاته و  يكن القصثد تنهثا أا تكثوا نسثألان أل ثياء، وال أا ت ثب إىل أ ثياء تعتث  أصثو ا، ولثذلك  ثال تفتقثر إىل املطابقثة 
إىل  (5)الضثثرورية للمعر ثثة احلقيقيثثة،  ثثيا تثثا   يقصثثد بثثه أا ذاثثل  ثثينان عثثدا ذاتثثه، ال ذكثثن أا يطثثابق  ثثينان  خثثر، بثثل وال ذكثثن أا يضثثللنا

 . ولذلك  هي حقيقية. (6)قيقي ألرب  يء بسبب تا بينهما تن اختالف هم ح
وكثثل أ كارنثثا عثثن احلقثثائق الرياضثثية واألخالقيثثة هثثي تثثن هثثذا النثثو .  فكرتنثثا عثثن احلقيقثثة الرياضثثية أا  وايثثا املالثثث الداخليثثة تسثثاورب 

 .(7)إىل أرب تالث يف الواقع(قائمتني حقيقية تطابق النموذ  املوصوح عن املالث يف العقل رغم أاا قد ال ت ب 
 هل يعقل ان تغير التسمية موانع المعرفة والقمامة في طريقها؟

اا هثثذه احلقثثائق الرياضثثية واألخالقيثثة هثثي الثثال قثثال عنهثثا مجهثثور الفالسثثفةم ااثثا إحراكثثا: للعقثثل واكت ثثا ا: لثثه  يمثثا اعت هثثا لثثوع 
                                                           

 حي  )أبني إلينا تن وصوحنا اخلاا(.لعّل الص (1)
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 .177-176الفلسفة احلدياة ا (4)
 لعل الصحي م يوصلنا. (5)
(6) Ibid.IV. 4. 4.,p.254. 
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ه األمسى تن  لسفته وتن كتابثه )تقالثة يف الفهثم الب ثررب( والثذرب هثو تصنوعا: للعقل وخملوقا: له، وهل بذلك اقق لوع غرضه وهد 
 الال تقف يف طريق املعر ة(ا Rubbish)إ الة القماتة   

وكيف يؤير العدول عن )اوحراع( إىل )اخلالقيثة وصثانعية العقثل( أو عثن )الفطريثة( إىل )احلدسثية( يف إ الثة العثائق املنهجثي الثذرب عث  
ملنهجية  بعضها يقوم يف االعتقاح بأا يف العقل قواعد أو تباحئ أساسية  طرية قبليثة ذكثن أا تسثتأللن تنهثا املعر ثة عنه بث)وأتا العوائق ا

 كلها(ا 
 هل قال أحد بان المعرفة كلها في القياس؟

املعر ثة كلهثا تنهثا،  يلسو ان أو تفكران أو عاملان يقول باا يف العقثل قواعثد أساسثية ذكثن اسثتألالا  –يف حدوح استقرائي  –و  أصد 
 –ولعثثل لثثوع خلثثثا بثثني هثثثذا املثثدعى الثثثذرب اسثثتبعد اا يقثثثول بثثه حكثثيم وبثثثني تثثا يقثثثول بثثه املتكلمثثثوا والفالسثثفة تثثثن اا املعثثارف كلهثثثا 

تبتثثثس أسسثثثها علثثثى املعثثثارف الفطريثثثة تاثثثل قثثثانوا التنثثثاقي وا وهويثثثة وغب ثثثا،  عثثث  اا تثثثن   يثثثؤتن هبثثثذين  –احلاصثثثلة بالتجربثثثة وغبهثثثا 
انونني و ثبههما ال ذكنثه اا يصثل إىل تعر ثثة حسثية أو غبهثا أبثدانل إذ حثثا لثو صثّرب النثار  أحرقثا يثثده  انثه تثاحام ال يعث ف هبثثذين القث

 حثثرارة( –أو ليسثثا  –القثثانونني  ثثاا لثثه اا يقثثول )النثثار حمرقثثة وليسثثا حمرقثثة يف  ا واحثثد( و)اا النثثار ال يعلثثم ااثثا نثثار واحلثثرارة ال يعلثثم 
  أصد تن يقول باا القيثاس هثو الطريثق الصثحي   –يف حدوح تعر ال بآراء ت اهب املناطقة والفالسفة  –وهكذا! هذا. إضا ة إىل انس 

والوحيثد الكتسثثاب املعر ثةل إذ تثثن املعثروف تنطقيثثان اا الطثرا ياليثثة هثي القيثثاس، االسثتقراء، والتمايثثل إضثا ة إىل أحلثثة أخثر  تاثثل عكثث  
 املستورب. النقيي والعك 

و)يقثثثول لثثثوعم وحثثثني اتثثثد أحثثثاو النثثثاس إىل تثثثا هثثثو  ثثثوا تتنثثثاول قثثثواهم وي كثثثوا العنثثثاا أل كثثثارهم حتثثثوم يف تلثثثك األعمثثثاا الثثثال ال 
يستطيعوا أا جيدوا  يها تستقران  ال عجب أا أياروا تساؤال: وتناق ثا: ال حثل  ثا وال تثؤحرب إال إىل تابيثا  ثكوكهم و ياحألثا وتثد ع 

إىل ال ثثك املطلثثق. وعليثثه ينبنثثي أا نعثثنّي للمعر ثثة الب ثثرية حثثدوحان ال جيثثو  أا نتجاو هثثا، وإال تناولنثثا حثثل  تثثا ال يسثثتطيع  هبثثم يف ارخثثر
العقل الب ررب بطبيعته حّله وضاعا صهوحنا سد .  يذا تيسر لنا أا نعرف تد  تا يستطيع أا ذتد إليه العقثل الب ثررب وتثا للعقثل تثن 

اسثتطعنا أا نعلثم تثا هثو يف تتنثاول إحراكنثا وتثا هثو لثي  يف تتناولثه، وعندئثذ نتحا ثى صثرف صهوحنثا العقليثة قو  للوصثول إىل اليقثني، 
  يما ال طائل وراءه وال  ائدة ترصى تنه.

وعليه نسثتطيع اا نقثول أا هثدف لثوع الرئيسثي يفم تقالثة يف الفهثم الب ثررب، كثاا عمليثان ونفعيثان.. وهثو تعيثني حثدوح املعر ثة الب ثرية 
ي ننظم حياتنا وأحاينا على حنو يتفق تع تا لدينا تن قثو  وإتكانيثا:، وحثا ال نبثدح صهوحنثا يف البحثث عثن أ ثياء تستعصثي علثى لك

 .(2)عقولنا تعر تها(
ين و  جند يف تنيب لوع الفطرة إىل احلدس أو تنيبه اوحراع إىل خالقية العقل وصانعيته و به ذلك، أيثة تدخليثة لتحقيثق ا ثد ني الثذ

 سعى  ما و ام
) يذا تيسر لنا أا نعرف تد  تا يستطيع أا ذتد إليه العقل الب ررب وتا للعقل تثن قثو  للوصثول إىل احلقيقثة، اسثتطعنا اا نعلثم  -أ

 تا هو يف تتناول إحراكنا وتا لي  يف تتناوله، وعندئذ نتحا ى صرف صهوحنا العقلية  يما ال طائل وراءه وال  ائدة ترصى تنه(
)وعليثثه نسثثتطيع اا نقثثول أا هثثدف لثثوع الرئيسثثي يفم تقالثثة يف الفهثثم الب ثثررب، كثثاا عمليثثان ونفعيثثان.. وهثثو تعيثثني حثثدوح املعر ثثة  -ب

الب ثثثرية لكثثثي نثثثنظم حياتنثثثا وأحاينثثثا علثثثى حنثثثو يتفثثثق تثثثع تثثثا لثثثدينا تثثثن قثثثو  وإتكانيثثثا:، وحثثثا ال نبثثثدح صهوحنثثثا يف البحثثثث عثثثن أ ثثثياء 
تا الفرا بني اا تذعن بكل الفطريا: لكن بعد اا نسميها تثارة حدسثيا: وأخثر  تصثنوعا: للعقثل تستعصي على عقولنا تعر تها( إذ 
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 ويالاة ا  اضا:ا.
وتنهثثا االسثثتقراء، وتنهثثا التجربثثة، وتنهثثا  (9)واتثثا يف الفلسثثفة اوسثثالتية  ثثاا الطثثرا إىل املعر ثثة تتعثثدحة تتنوعثثة  منهثثا القيثثاس املنطقثثي

 او ام او ي الصاحا.
نهيم  َحتتنب يَنَت َننيتَن ر: اريا: والروايا: إىل هذه العناوين وغبها وتنهام قوله تعاىلم وقد أ ا ِرسي َي َوفيني َأنن  َسننررييهيم  ييَاتينَنا فيني اافَنا

َلهرم  َأنتهر ال َحق  
لعلثم احلضثوررب  ث)تبني احلق( كثاا عثن طريثق امل ثاهدة والتجربثة بالنسثبة إىل تثا يف ار ثاا، وعثن طريثق االسثتبطاا وا (10)

 بالنسبة إىل االنف . –ر ا  –
َِقتهروا فيي الدِّيني وتنهام قوله تعاىلم   طريق التفقه هو التعلم واحلدس واالستنباط واالصتهثاح، كمثا  صثناله يف كتثاب )تبثاحئ  ليَيتَن

 االستنباط(.
ر  فيي دييَاريهيم  َويثَاريهيم  فَان ظرر  فييَما فَنَعلر م وتنهام قوله     (11)واَوسي
َسهر فَنَقد  َعَرَف رَبتهم وتنهام قوله   ِ    (12) َمن  َعَرَف نَن

َتَدو ا هرًدىوتنهام قوله تعاىلم  َويَزييدر اللتهر التذييَن اه 
(13)... 

 والبحث حول هذه اريا: والروايا: ونظائرها يستدعي كتابة كتاب تستقل.
 وصلب اهلل علب محمد ويله الطاهرين

                                                           

 روف املرحو  عنه  رعان بالروايا: املتواترة.األصويل املع –ولي  القياس الفقهي  (9)
 .53 صلام  (10)
 .392اج البالغة / صبحي صاحل/ ا (11)
 .102ا 4عوايل اللنايل   (12)
 .76ترميم  (13)


