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.
()92
التنافر أو التوافق بين فكرتين أو فكرة وواقع أو واقعين

 -5ان االختالف والتنافر أو التوافق يكون تارة بني األفكار – وهو الذي اعترب املعرفة منحصرة به – لكنها تارة تكوون بوني احلقوائق
امل ّفكر فيها ال األفكار أي بني احلقائق نفسها ،وأخرى تكون بني الفكرة والواقع فاألقسام ثالثة إذاً.
وبعبووارة أخوورىف للفكوورة فووا هووي فكوورة ذهنيووة أحكووام ،وللفكوورة فووا هووي مهوومة إىل مووداليلها أي فووا هووي منسوووبة للواقووع أحكووام أخوورى،
وللمداليل فا هي حقائق واقعية أحكام مغايرة متاماً.
فمووًالًف النووار ةفكوورة ذهنيووة أي ةصووورة أو ةلمووة منطبعووة يف الووذهن ال وور ( ،)1لكنهووا فووا هووي ترمووا إىل النووار اخلارليووة موور ة للهوويء
احملر  ،وال تاال حىت هبذا اللحاظ غم حمرقة – واما النار اخلارلية – وهي املدلول املهار إليه بذاته – فهي احملرقة.
وبعبووارة أخوورىف النووار باحلموول الووذار األوحل أموور وباحلموول الهووائع الصووناعي أموور خوور مث ابووا باحلموول الهووائع علووى قسوومنيف باحلموول
الهائع بلحاظ الولود الذهين وباحلمل الهائع بلحاظ الولود العيين
ولنتدبر األفكار التاليةف فان فكرة الولود والعدم والنور والظالم والعلم واجلهلف

أ -موون حيووث هووي باحلموول الهووائع الصووناعي مولووودة يف الووذهن أي ذا ولووود ذهووين فابووا متسوواوية األحكووام واالقوودام ،إذ حووىت
(العدم) ةمفهوم فانه مولود بولود ذهين ةما ان الولود مولود بولود ذهين.
ب – وموون حيووث هووي هووي باحلموول الووذار األوحل فووان ةوول واحوود منهووا هووو هووو ،وال ووال حووىت لنسووبة فكوورة إىل فكوورة أخوورى يف هووذا
وأحكامووه يف عووا الووذوا  ،بوول

العوا أي عووا احلموول الووذار األوحل ،فانووه ال وال لالغيووار يف عووا الووذوا  ،ولووذا ال كووري حوىت التنوواق
إمنا كري يف عا الولودا .
ج – وموون حيووث هووي مرائووي ملووا يف اخلووارج أي حلايهووا فووا هووي مقيسووه ومنسوووبه لل ووارج أو حلايهووا بالقيواس إىل اخلووارج ليهوومل مًوول
العدم ،أي من حيث ان هذه األلفواظ ورد مرائوي ولسوور انتقلنوا منهوا إىل عوا اخلوارج وأردنوا ان نبحوث عون موفاوا وأحكامهوا و ققهوا
فيه وعدمه ،فابا ههنا متنافرة متناقضة .لكن ليا ال استقاللياً .فتفكر ليداً
د -هذا ةله إضافة إىل ان للولوود والعلوم وموا أبوبه ولووداً خارليواً ،عكود العودم واجلهول وموا أبوبه فينواق
ويضاد أو مياثل هذا الولود ذلك الولود اآلخر ،وهكذا فتدبر ليداً.

الولوود اخلوارلي عدموه

وال يتوووهم ا وواد النووار ةفكوورة ذهنيووة ووردة وةفكوورة مر تيووة لل ووارج ،موون حيووث األحكووام وذلووك ألن ةلتووا هوواتني النووارين وإن رقووا
لكنها خمتلفتان يف بع األحكام األخرى فمًالً (النار ببّت يف املنال) ةصورة ذهنية ردة ولنفرتضها يف مترين اللغوة أو النحوو أو القوراءة
والكتابة ،فابا ال تبعث أحداً على الفرار أو على املسارعة أللهواة اففواء احلريوق الففائهوا عكودف (النوار بوبت يف املنوال) ةمور ة حلودث
خارلي فابا تدفع السامع للفرار أو املوالهة املتسارعة(.)9
ومن ذلك نعرف ان املعرفة على ثالثة أقسامف
( )1ةما لو فكرنا يف النار باحلمل الذار األوحل.
( )9اما واقع ابتعال النار يف املنال فانه ال يبعث أحداً على الفرار أو على التصدي الففائها ،مادام يعلم به! فالباعث هو العلم باحلدث ال ولوده الواقعي!

أ -إدراك التوافق أو االختالف بني أفكارنا( – )1وهو ما ذةره.
ب -إدراك التوافق أو االختالف بني املفكر فيها – وهو ما يذةره.
ج -إدراك التوافووق أو االخووتالف بووني الفكوورة والواقووع وهووو املعوورب عنووه باملطابقووة والالمطابقووة والصوود والكووذب أو اخلط و والص وواب
باعتبارا عديدة ،و يذةره أيضاً.
ض ٍ
الل ُمبِيي ٍن وخمتلو اآليوا املصو ّدرة بوو(اعلموا) أو (لتعلمووا) أو
وعن هذا القسم قال تعاىلف َ وإِنَّا أ َْو إِيَّا ُك ْم لَ َعلَى ُه ًدى أ َْو فِي َ

نظائرها.

ف بِالْح ِّق َعلَى الْب ِ
ِ
اط ِل فَييَ ْد َمغُهُ فَِإذَا ُه َو َز ِاهق
َ
وعن القسم السابق قال تعاىلف بَ ْل نَي ْقذ ُ َ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَي ْع ٍ
وعن القسم األول قال تعاىلف نيُ ْؤِم ُن بِبَي ْع ٍ
ض إذ املعرفوة هوذه متضوادة بعود ا ميوان فبودأ اجلميوع ،ةموا قوال عون هوذا
القسم َ ولَ ْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِه لََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِالفاً َكثِيراً.)3(
فهذه أقسام ثالثة ،واآلنف
لنتدبر يف النماذج التالية ،وهي من أنواع خمتلفة فتدبر ليداًف
()9

 -1حمبة زيد لعمرو وبالعكد ،فان هاتني الفكرتني ليستا من حيث مها مفهوموان متنوافران أو متعانودان ،لكونف فوا مهوا مر توان للواقوع
فابما قد تكونان متصادقتني أو متعانودتني لكون ليواً ال اسوتقاللياً ةموا ابموا يف الواقوع اخلوارلي قود تكونوان متعانودتني ةموا لوو ةوان ةلموا
أحووب زيو رد عموورواً أةًوور نفوور منووه عموورو وأبغضووه أةًوور! عكوود حمبووة زيوود لعموورو وبغضووه لووه يف الوقووت نفسووه فووان الفك ورتني مهووا فووا مهووا مهووا

متضادتان.
 -9التفكم يف أمر وعدم التفكم فيه ،فابما متناقضان مع التماع برائط التناق .
 -3التفكم يف أمر والتفكم يف ضده ةوالتفكم يف احلوالوة واحلموضوة أو السوواد والبيوا  ،فوان املفكور فيهموا متضوادان أموا التفكومان
أي الفكرتووان فووا مهووا فم تلفتووان وليسووتا متضووادتني ،بوول قوود يقووال ان احل ورارة والووربودة مووًالً فووا مهووا أم وران خارليووان مفكوور فيهمووا متنووافران
لكنهمووا فووا مهووا فكرتووان ال تنووافر بينهمووا بوول كتمعووان ويتصوواحبان مووع قطووع النظوور عوون موودلوهما ،فحاهمووا ةحووال الووربودة واجلوودار أو حووىت
الربودة والربودة من حيث مها رد فكرتني مع قطع النظر عن مدلوهما اخلارلي نعم فا مها مر تان متنافران لياً ةما سبق.
 -4التفكم يف ان األربعة زائداً أربعة تساوي مثانية مع التفكم يف ابا تساوي تسعة فان الفكورة األوىل غلوط ال تطوابق الواقوع واملفكور
فيهما متضادان والفكرتان فا مها مر تان للواقع أيضاً متضادتان بل فا مها فكرتان أيضاً .فت مل
وهذه الدوائر األربعة من الهواهد ختتل من حيوث ان بعضوها مون دائورة التصوورا وبعضوها مون دائورة التصوديقا  ،ةموا ختتلو مون
حيث ان بعضها مرف تصور رد وبعضها تصور مضاف (مما يهكل ببه مجلة) فالحظ الفوار على ضوء ذلك.
مغالطة لوك :مبدأ الذاتية والتناقض معلول لفكرة توافق األفكار واختالفها
وقوع لووك يف مغالطوة غريبوة يف هوذا املبحوث (مبحوث التوافوق والت وال بوني األفكوار) حيوث قلوب املعادلوة الواقعيوة فح ّوول السووبب إىل
مسبب واملعلول إىل علة.
فحسب رأي لوك فانهف (ويقع التوافق أو عدم التوافق بني األفكار يف أنواع أربعة هيف
أ -الذاتية أو االختالف  Identity of Diversityإن أول فعل يقوم به العقل حني حيصل على أحاسيسه أو أفكواره ،هوو أنوه
( )1وهذا على قسمنيف أفكارنا فا هي ،وأفكارنا فا هي مر ئي وعواةد للواقع .فتدبر
( )9األنبياءف .11
( )3النساءف .19

يوودرك أفكوواره ...فيوودرك أن ةوول فكوورة هووي ذاوووا وأبووا ختتلو عوون غمهووا موون األفكووار مًوول ياألزر لوويد أمووفري .هووذا النوووع موون ا دراك
ضروري بصورة مطلقة ولواله المتنعت املعرفة واالستدالل والتفكم وسوائر العمليوا العقليوة األخورى .بكلموة أخورى ،لوو تكون األفكوار
ثابتوة ومتميواة إىل حود موا ،ألموبحت املعرفوة مسوتحيلة .فالعقول يودرك بوضوو ومود بو ن ةول فكورة تتفوق موع ذاووا وأبوا ختتلو عون أيوة
فكرة أخرى .وهكذا حيصل العقل على معرفة قضايا مًل مبدأ الذاتية يةل ما هو هوي ،ومبدأ التناق يمن احملال أن يكوون بويء واحود
بذاته وأن ال يكوني .وهذه املعرفة يقينية ولكنها تكرارية أو فيما يقول لوك تافهة)(.)1
أقول :يعاين ةالمه هذا من الًغرا وا بكاال التاليةف
المناقشات:

 -1فان العقل ألنه أدرك مبدأ التناق

ومبدأ الذاتية أدرك ان ةل فكرة تتفق مع ذاووا وابوا ختتلو عون أيوة فكورة أخورى ،ال العكود

ةمووا زعمووه ،وذلووك لوضووو ان (ةوول فكوورة تتفووق مووع ذاوووا وختتلو عوون أيووة فكوورة أخوورى) هووي موون نتووائ القاعوودة الكليووةف (موون احملووال ان
يكون بويء واحود بذاتوه وان ال يكوون) و(ةول موا هوو هوو) فانوه إذا نوملمن هبوذين املبودأين ملوا أمكننوا القوول بوو(ةل فكورة تتفوق موع ذاووا
وختتلو عوون أيووة فكوورة أخوورى) وملووا أضووحت املعرفووة ممكنووة أبووداً .فت موول فووان األمووم ان (ةوول فكوورة تتفووق )...هووي موون مووغريا القاعوودة
الكلية ال مون نتائجهوا وال العكود ولوذا ال يصوم قولوه (وهكوذا حيصول العقول )...هوذا يف عوا الًبوو واموا يف عوا ا ثبوا فكموا ميكون
االنتقال من اجلائي إىل الكلي ميكن االنتقال من الكلي إىل اجلائي ،والظاهر – بالنظر إىل االرتكاز – هو الًاين.
ال يمكن ان يكون ما هو أساس المعارف كلها ،تافها

 -9قوله (وهذه املعرفة يقينية ولكنها تكرارية أو تافهة) غم محيم ألن هوذه املعرفوة هوي أسواس ةول املعوارف وقود اعورتف بوذلك هوو
(هووذا النوووع موون ا دراك ضووروري بصووورة مطلقووة ولووواله المتنعووت املعرفووة واالسووتدالل والتفكووم وسووائر العمليووا العقليووة األخوورى) فكي و
تكون تافهة؟ نعم هي تكرارية لكنها ةتكرار فلوع الهمد ةل يوم والذي لواله الختلت احلياة ةلها مجيعاً!
هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي انكرها!

 -3ان هووذه املعرفووة هووي املعرفووة الفطريووة الوون أنكرهووا ،لكنووه هووا هووو يعووود ليعوورتف هبووا لكوون ووت مسوومى خوور هووو إدراك التوافووق أو
الالتوافق بني األفكار!
وقد أمساها بارحه نقالً عنه باملعرفة احلدسوية((( )9أوالًف ان املعرفوة احلدسوية الون تقووم علوى إدراك موا بوني األفكوار مون عالقوة ذاتيوة أو
اخووتالف متتوود إىل األفكووار ذاوووا ،والعقوول يوودرك باحلوودس أن ةوول فكوورة عنووده هووي مووا هووي وأبووا ختتلو عوون ةوول فكوورة أخوورى) فقوود ابوودل
(والعقل يدرك بالفطرة ان ةل فكرة عنده )...إىل (والعقل يدرك باحلدس!)...
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )1الفلسفة احلديًة ص.171
( )9الفلسفة احلديًةف ص.171

