
 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.

(42) 
 وليدة )االفتراض( (1))االفتراض( هو بديل لوك اآلخر: األفكار

يقوووول لوووور )افالووورة الالفايوووة إلة االووورة  عدولوووة  سوووتمدة يف حلخووور املطوووات  ووون اتكرار احلسوووي اهوووو حصووويلة  وسوووي  أو  الووورار االووورة 
حيصل عليها العقل عون عودك حمودوك أو ن واة حمودوك أو  قودار حمودوك وااوذا  أة هورا التالورار يسوتطي  أة يسوتمر كائموا . وبتعبو  بسيطة 

 .(4)لور: الالفاية هو حال لفالرة بسيطة(
  ويء  ون  الحظوة الت و  احلايفول يف أاالارنوا عون  ويء حوني يقو   و   و    –ايموا يورل لوور  –ويقول )وحنصول علوى االورة القووة 

حلخوور، يقووول لووور: رحووني يوودرر العقوول عوون غريووق احلووواك الت وو  احلايفوول يف  لووظ األاالووار البسوويطة الوو  يالحظهووا يف األ ووياء اخلار يووة، 
ويشاهد أة الواحدة  نها  تال ى و زول  ن الو وك واألخرل مل  الن  و وكة  ن قبل ولالنها خر و  إىل الو ووكو وحوني يت  ول  ورلظ 

ايشوواهد   وو ا   ابتووا  يف أاالوواره بواسووطة انطبوواي أ سووام خار يووة يف احلووواك حينووا  وبواسووطة اختبوواره احلوور حينووا  حلخوور،  ايمووا حيوودد يف كاخلووه
مما لوة،  Agentsوحني يستنتج مما  اهده  ن أ ياء ب ة    ات مما لة ستحدد يف املستقبل يف أ وياء مما لوة بواسوطة اواعول أو عوا ول 

، يفذ  يف األول و وك إ الانيوة لت و  أيوة يفوفة  ون يفوفا ه البسويطة، ويف ااخور إ الانيوة ألحوداد هورا اإنه، أي العقل –وبطرق مما لة 
. وعلووى هوورا نقووول بوو ة للنووار قوووة علووى يفووهر احلديوود، أي   يوو ه  وون يفوولب إىل (3)الت وو . وهالوورا حنصوول علووى الفالوورة الوو  نوودعوها القوووة

  وون حيووث الت وو  يف أاالارنووا املدر ووة، ألنووه ال نسووتطي  أة نالحوو  أي   وو  يف سووائل وللحديوود قوووة علووى أة ينصووهر. وال  عوو  للقوووة إال
 . (2)األ ياء إال  ن خالل  ا ميالن  شاهد ه  ن    ات يف أاالارنا احملسوسة عنها(

 المناقشات:
 افتراض إمكانية التكرار دائماً، حكم عقلي

 وهنا نقول:
مر كائموا ( هوو حالوم عقلوي مل ينبو   ون احلوواك وال  ون التجربوةو إل يسوتحيل  ربوة أوال : )اة ااذا  اة هرا التالرار يستطي  اة يسوت

و وا الالفاية وإال ملا  انو  ال فايوة  موا انوه مل ينبو   ون    ول العقول لعمليا وه الداخليوة اواة الالفايوة ليسو   ون عمليوات العقول الداخليوة 
 ا يقووول )وحوني يسوتنتج ممووا  واهده  وون أ وياء بواة   يوو ات...( اواة هوورا هوو  ون عمليا ووه لويهن الالفايوة بوول املتنواهي اقوود. و ورلظ عنود

االسووتنتاه هووو حالووم عقلووي ومل حوورب الباحووث إال املاضووي االيوول حيالووم علووى املسووتقبل )بوواة   يوو ات مما لووة سووتحدد يف املسوووتقبل يف 
اضويا اقود  ضوى، بول اة احلالوم بواة هورا املاضوي هوو أ ياء مما لة...(    اة املستقبل ال خيض  للتجربة مبا هو  ستقبل أبودا  وإلا  وول  

 نفهن للظ الري  اة  ستقبال  هو حالم عقلي با تيان ال يعقل  ربته وال رؤيته أو ملسه! 
 الخلط بين ذات المتناهي ومفهوم الالنهاية
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اك هووو نفووهن األ وور املتنوواهي بالفعوول   انيووا : اخللوود بووني لات املتنوواهي والال تنوواهي وبووني  فهوووم النهايووة والالفايووة اوواة  ووا ندر ووه بوواحلو 
 الشووجرة أو احلجووارة أو هووره الفالوورة أو  لووظ،  فالوورة ا مووال أو املووال أو القوووة أو الذ يووب والتفاليووظ، ا ووا  فهوووم الالفايووة وهووو  فهوووم 

نوه حيوث  واة  ضواكا  لفالورة اا (1) ضاك ملفهوم النهاية اليهن له أي نوي  ن الو وك يف اخلاره أو الرهن، وا ا و وك املتناهي ولي النهايوة
 و وك الالفاية الال تناهي اال ميالن اة يولِّد بتالرارِه ضدَّه.

واحلايفل اة اخللد هنا  اخللد بني املعدوك والعدك ااة للمعدوك أحالا ا  )املعودوك هوو الق قوال  وثال ، و ون أحالا وه انوه يوروي الظمو ( 
أحالووام أخوورل  الونووه اووركا  أو نو ووا ، و وون الواضووه اة العوودك نفسووه ال يووروي الظموو  وللعوودك أحالا ووا  )والعوودك هووو واحوود، ا نوواة،  ال ووة ولووه 

  هما  رر ه(.
 اذا أمكن ان تكون الفطريات قمامة، أمكن ان تكون االفتراضات!

ا ، اانووه اووال  الوووة إال قما ووة وأوها وو –بنظووره افووا اطريووة  –اة اخلطوو   مووا ميالوون اة يتسوورب إىل )األاالووار الفطريووة( أي املوودعى ثالثاااً: 
 إىل )االاذا ( ويالوة هو )القما ة( ال   قل يف غريق العقل البشري! –بل بشالل أوىل  –ميالن اة يتسرب 

ِإنَّ ِمْن َأَحبِّ إل قال  ، أ   املؤ نني ولعل عن  ثل للظ  اللم رائد الفلسفة اتسال ية الصحيحة، بعد رسول اهلل 
اْلِقَرى لِيَاْوِمِه  نَُه اللَُّه َعَلى نَاْفِسِه فَاْسَتْشَعَر اْلُحْزَن َوَتَجْلَبَب اْلَخْوَف فَاَزَهَر ِمْصَباُح اْلُهَدى ِفي قَاْلِبِه َوَأَعدَّ ِعَباِد اللَِّه ِإلَْيِه َعْبداً َأَعا

 النَّاِزِل بِِه فَاَقرََّب َعَلى نَاْفِسِه اْلَبِعيَد َوَهوََّن الشَِّديَد 
َلْت َلُه َمَوارُِدُه َفَشِرَب نَاَهاًل َوَسَلَك َسِبياًل َجَدداً َنَظَر فَأَْبَصَر َوذََكَر فَاْسَتكْ   ثَاَر َواْرتَاَوى ِمْن َعْذٍب فُاَراٍت ُسهِّ

ِل اْلَهَوى َوَصاَر ِمْن َعَمى َوُمَشارََكِة َأهْ َقْد َخَلَع َسَرابِيَل الشََّهَواِت َوَتَخلَّى ِمَن اْلُهُموِم ِإالَّ َهّماً َواِحداً انْاَفَرَد بِِه َفَخَرَج ِمْن ِصَفِة الْ 
َِِمارَُه َواْسَتْمَسَك ِمَن اْلُعَرى َمَفاتِيِح َأبْاَواِب اْلُهَدى َوَمَغالِيِق َأبْاَواِب الرََّدى َقْد َأْبَصَر َطرِيَقُه َوَسَلَك َسِبيَلُه َوَعَرَف َمَنارَُه وَ  َقَطَع 

 َيِقيِن َعَلى ِمْثِل َضْوِء الشَّْمِس بَِأْوثَِقَها َوِمَن اْلِحَباِل بَِأْمَتِنَها فَاُهَو ِمَن الْ 
 ٍع ِإَلى َأْصِلِه َقْد َنَصَب نَاْفَسُه ِللَِّه ُسْبَحانَُه ِفي َأْرَفِع اأْلُُموِر ِمْن ِإْصَداِر ُكلِّ َوارٍِد َعَلْيِه َو َتْصِييِر ُكلِّ فَارْ 

َهَماتٍ   ُمْعِضاَلٍت َدلِيُل فَاَلَواٍت يَاُقوُل فَايُاْفِهُم َوَيْسُكُت فَاَيْسَلُم َدفَّاُع   ِمْصَباُح ظُُلَماٍت َكشَّاُف َعَشَواٍت ِمْفَتاُح ُمباْ
اَن َأوََّل َعْدِلِه نَاْفُي اْلَهَوى َعْن نَاْفِسِه َقْد َأْخَلَص ِللَِّه فَاْسَتْخَلَصُه فَاُهَو ِمْن َمَعاِدِن ِديِنِه َوَأْوتَاِد َأْرِضِه َقْد َأْلَزَم نَاْفَسُه اْلَعْدَل َفكَ 

َِايًَة ِإالَّ َأمََّها َواَل َمِظنًَّة ِإالَّ َقَصَدَها َيِصُف   اْلَحقَّ َويَاْعَمُل بِِه اَل َيدَُع ِلْلَخْيِر 
 ْنزِلُُه َقْد َأْمَكَن اْلِكَتاَب ِمْن زَِماِمِه فَاُهَو قَائُِدُه َوِإَماُمُه َيُحلُّ َحْيُث َحلَّ ثَاَقُلُه َويَاْنِزُل َحْيُث َكاَن مَ 

لَوآَخُر َقْد َتسَ    (2)مَّى َعاِلماً َولَْيَس بِِه فَاقْاَتَبَس َجَهاِئَل ِمْن ُجهَّاٍل َوَأَضالِيَل ِمْن ُضالَّ
يف غريوق  قيوق هداوه األقصوى  ون السوفته التجريبيوة وهوو إنالوة القما وة  ون غريوق املعراوةو وللوظ و ن للظ يظهور انوه مل يصون   وي ا  

،  موا أبودل  صوطله )السوببية( مبصوطله )ا الانيوة  ألة غاية  ا يفنعه هو انه ابدل  صطله )املسببية( وافا اطرية مبصطله إ الانية الت و ،
إبودال  ووة هورا حالموا  اطريوا  أو عقليوا  إىل  ونوه حالموا  ااذاضويا  حيوث قوال: )وبطورق احداد هرا الت يو (  موا انوه مل يوزك علوى اة قوام ب

اإنه، أي العقل، يفذ  يف األول و ووك إ الانيوة لت و  أيوة يفوفة  ون يفوفا ه البسويطة، ويف ااخور إ الانيوة ألحوداد هورا الت و .  –مما لة 
ل بوو ة للنووار قوووة علووى يفووهر احلديوود، أي   يوو ه  وون يفوولب إىل سووائل . وعلووى هوورا نقووو (3)وهالوورا حنصوول علووى الفالوورة الوو  نوودعوها القوووة

 وللحديد قوة على أة ينصهر. وال  ع  للقوة إال  ن حيث الت   يف أاالارنا املدر ة، ألنه ال نسوتطي  أة نالحو  أي   و  يف األ وياء إال
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 .(1) ن خالل  ا ميالن  شاهد ه  ن    ات يف أاالارنا احملسوسة عنها(
نووا انووه )مل يووزك( اوورلظ  وون حيووث  هووة السووفته النفعيووة وهووي )اووإلا  يسوور لنووا أة نعوورت  وودل  ووا يسووتطي  أة ميتوود إليووه العقوول وإمنووا قل

البشري و ا للعقول  ون قوول للويفوول إىل اليقوني، اسوتطعنا أة نعلوم  وا هوو يف  تنواول إكرا نوا و وا هوو لويهن يف  تناولوه، وعندئور نتحا وى 
ئوول وراءه وال اائوودة  ر ووى  نووه. وعليووه نسووتطي  اة نقووول أة هوودت لووور الرئيسووي يف:  قالووة يف الفهووم يفوورت  هوكنووا العقليووة ايمووا ال غا

البشوووري،  ووواة عمليوووا  ونفعيوووا .. وهوووو  عيوووني حووودوك املعراوووة البشووورية لالوووي نووونظم حيا نوووا وأ ا نوووا علوووى حنوووو يتفوووق  ووو   وووا لووودينا  ووون قوووول 
 .(4)تعصي على عقولنا  عراتها(وإ الانيات، وحىت ال نبدك  هوكنا يف البحث عن أ ياء  س

إل ال ارق  ون حيوث بنواء احليواة  لهوا وحل ارهوا العمليوة بوني القوول بو ة النوار علوة يفوهر احلديود وأة العليوة أ ور اطوري، وبوني القوول بواة 
 للنار قوة على يفهر احلديد واننا نفذ  ايها إ الانية إحاك الت ي  يف احلديد.

دو  ووون  موول  ال وووه انووه ال يهمووه للوووظ وانووه يريووود  ريوور واعتووواق  باحووث املعراوووة  وون النظريوووات نعووم الفوورق بينهموووا السووفي، لالنوووه يبوو
 الفلسفية عدمية النف  يف احلياة العملية.

 الفرق في التالزم الذاتي ويقينية المعرفة وعدمها
نية  انيوا ، وا وا علوى  بودأ االاوذا  اوال  والنم الفرق األساك هو انه على  بدأ الفطرية والعلمية االتالنم لايت أوال  واملعراة يقيال يقال: 

 لايت  ما اة املعراة ااذاضية ظنية؟ 
 إل يقال:

 الوجدان والعلم واألمم تكذب الفرق
هرا الفرق يالربه الو داة والعلم واأل م  ااة، لوضوح اة الناك مجيعا  و نهم لور هلم يقوني قطعوي حقيقوي بواة احلديود يتمودك أواًل: 

   ارق بني الفالسفة العقليني القائلني بالعلية الفطرية والفالسفة التجريبني القائلني باالاذا  والتعاقب!باحلرارة  ن غ
 الفرق نظري ال يؤثر في الحياة العملية شيئا

دك بواحلرارة واة اة هرا الفرق لو ار ، اانه ال يؤ ر يف احليواة العمليوة  وي ا ، إل النواك  لهوم يبنووة حيواأم علوى أة احلديود يتموثانياً: 
 النار حمرقة، و   للظ  نصرت  هوك لور لبياة اة للظ ال للعلية )أوال للعلم هبا( بل جملرك التعاقب احملسوك واالاذا  املزعوم.

وبوورلظ يظهوور اة هووره النتيجووة )والا  انوو  الفاعليووة السووببية يف غوو   تنوواول اتكرار البشووري اووإة العلووم الطبيعووي ال ميالوون أة يالوووة 
نوووا ، ألنوووه ال يقووودم إلينوووا  عراوووة بالعالقوووات السوووببية الضووورورية بوووني األ وووياء. وهوووو نظوووام يتووو لل  ووون قضوووايا عا وووة  ويفووولنا إليهوووا بواسوووطة يقي

غ   نتجة عمليا  وال هي مما ي    ن الواق   وي ا  بواملرة. إضوااة إىل  وفوا ةالفوة  (3)االستقراء. ولرلظ االعلم يف أاضل األحوال احتمايل(
 اة.للو د

ويؤ د  ا ل رناه أيضا   ا اعوذت بوه لوور  ون )واالخوتالت بوني املعراوة )اليقينيوة( واحلالوم هوو أننوا يف املعراوة نودرر العالقوة  با ورة بوني 
أاالارنووا يف حووني أننووا يف احلالووم نفووذ  و وووك هووره العالقووة قبوول اة نوودر ها. رافووي احلالووم يسوولم العقوول  صووول  وااووق أو عوودم  وااووق بووني 

. وعليوه حووني أعورت أة أ هووي ب أكرر  با ورة عالقووة (2)بو ة أيووة قضوية يفوواكقة أو  البوة بوودوة أة يودرر بينووه برهانيوة علوى للووظأاالارنوا و 
.. وعلووى هوورا االاووذا  (1)التوااووق بووني أ و ب، ولالوون حووني أحالووم أة أ هووي ب أاووذ  و وووك عالقووة التوااووق بووني أ و ب قبوول أة أكر هووا

                                                           

 .161-161الفلسفة احلديثة ص (1)
 .112الفلسفة احلديثة ص (4)
 .161الفلسفة احلديثة ص (3)
(2) Ibid. IV,12, 1, p.411. 
(1) O,connor, Op. cit., p.111. 



 .(1)احلياة االعتياكية(يقوم القسم األ ق  ن أاعالنا يف 
وعلى أية حال اانه مل يزك على اة أبدل )املعراة( بو)احلالم املبين على االاذا (    انه )علوى هورا االاوذا  يقووم القسوم اال وق  ون 

 أاعالنا يف احلياة(  ما  اة يقوم على املعراة متا ا ، ا ي ارق عملي بينهما؟ هرا  ا مل يبينه لنا؟ 
 وورلظ اهووو عرضووة لل طوو ، االيوول  ووول   –وقوود سوولم بووه  –عراووة بوودوة بيبنووة برهانيووة اهووي عرضووة لل طوو  اوواالاذا  مث إلا  انوو  امل

 اقد  ول  إىل قما ة! –ال   قوم بالدور نفسه عند القائلني هبا  –احلالم املبين على االاذا  إىل  وهرة مثينة ا ا املعراة 
 يقينية! تناقض كلماته: السببية ال يمكن إدراكها لكنها

 اة لور ناقض نفسه  رة أخرل اانه بعد اة برل  هوكا   ضنية النالار  بدأ العلية والسببية، عاك ااعذت به  ن  ديد: رابعاً:
قوال: )و وو  اة الفاعليووة السووببية ليسوو  يف  تنوواول إكرا نووا، اووإة لووور يعتقود أة  بوودأ السووببية علووى حنووو  ووا وضووعه يقيووين. يقووول لووور.. 

بداية ينب ي أة يالوة له سببر  بدأ عقلي يفاكق أو قضية يفاكقة بالت  يود. وقود حصولنا علوى  عراتوه... بواسوطة    ول ب ة ر ل  ا له 
أاالارنا وإكرار ب ة االرة البداية  ر بطة بفالرة اعل  ا بالضرورة، واالرة الفعول بفالورة  ويء ااعول نطلوق عليوه اسوم السوبب. وعليوه انودرر 

رة السووووبب  مووووا هووووو  وضوووووي يف القضووووية وبوووورلظ أيفووووبح  قضووووية يقينيووووة وميالوووون أة  وووودعى  بوووودأ أة البدايووووة يف الو وووووك  تفووووق  وووو  االوووو
   (3)((4)عقليا ر

َِْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً وهرا التناقض وغ ه مما سبق وي يت ير رنا بقوله  عاىل:  َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد 
(2)   

 .(1)ال ه نذ ها لفطنة القارئ الالرميوهنار  الحظات عديدة أخرل يف  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .111ديثة ص الفلسفة احل (1)
(4) Locke, Letters. 
 .171-161الفلسفة احلديثة ص (3)
 .14النساء:  (2)
)ألنوه مل نالحو ...(   ثال  )ألنوه ال نسوتطي  اة نالحو  أي   و ...(  و  اة هورا حالوم عقلوي و عمويم ال يسوتند إىل التجربوة و واة عليوه اة يقوول، اسوتناكا  ملنهجوه، (1)

  ...( وعدم حدود املالحظة أو أي أ ر حلخر هو أعم  ن عدم القدرة عليه.وليهن )ألنه ال نستطي  اة نالح


