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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 يف أصول العقائد
()6
()1
ِ
َّ ِ َِّ
َّاس َعلَ ْيـ َها.
قال تعاىل :فط َْرَة الله التي فَطََر الن َ
من مالمح النظرية الحسية
لكييي تت ييا عيياي النظرييية احلسييية بشييكل أ يير البييد أن نسييتعرج يين يديييد نيليييل احلسيييني ،وعلييى رأسييهم يييان لييو ،
للمعرفيية و نشييوها و يفييية حصييول اينسييان عليهييا ،وننقييل أي يام بعييس نصييوا أقيوا م ،مث نسييتمر يف املناقشييا بي ن اهلل تعيياىل،
فنقول:
هب احلسيون إىل أن اينسان يولد وهو خايل الذهن ين أيية عرفية سيواءم أ انير تصيورام أم انير تصيديقام ،والتصيور يل:
العلية واملعلولية ،اي كان والويوب واال تناع ،والويود والعدم.
والتصديق ل :الدور حمال ،ل شيء هو هو ،التناقس حمال ،الكل أعظم ن اجلزء.
وهم يرون أن هن اينسان يف بداية والدته صفحة بي اء خالية ن أية علو ة تصديقية و ن دون أي فهوم تصوري.
إال أن اينسان حيث ميتلك احلواس اخلمسة ،ف هنا هي طريقه إىل املعرفية ،أي هيي طريقيه الوحييد إىل املعرفية فيال توييد عرفية
عقلية أو فطرية ستقلة أبدام ،بل إن احلواس تقوم مبهمة نقيل الصيور واملرئييا واملشيمو ا وامليذوقا واملسيموعا وامللموسيا
اخلمسية إىل اليذهن فتنطبييف يف اليذهن شييفام فشييفام فتحصييل املعرفية بالتصيورا مث بالتصيديقا بالتيدريف ،فليسير عليى سييلكهم
هميية الييذهن يف املرحليية األوىل إال مهميية الكييا )ا (يتليية التصييوير) اليين تصييور ييا ييري يف اخلييار دون أن تلييك بنفسييها أي يية
علو ة داخلية.
مث بعد لك يبدأ الذهن باملالحظة والتفك) على ضوء ا أوصلته إلييه حواسيه اخلمسية ،و يذه النقطية تفصييل سنستعرضيه يف
()2
املستقبل.
عبارات وتصريحات مختارة من الحسيين
ولننقل اآلن بعس عبارا لو يف تابه ( قالة عن الفهم البشري) وتلخيصا بعس الباح ني عن أفكاره:
قيال ييان ليو يف ( قالية يف الفهيم البشيري)( ( :)3يزم بعيس النياس بيون يف اليذهن بيادئ فطريية عينية ،وعيددام ين املفيياهيم
واحليرو قييد طبعيير ،إن صييا التعبي) ،علييى عقييل اينسييان نييذ أن وييد وييياء كييا عييه إىل العياي .ويكفييي للتييدليل علييى بطييالن
هذا الزعم بون نبني أن الناس يستطيعون باستخدام لكاهتم الطبيعية فقط أن حيصيلوا عليى املعرفية الين ميووهتم دون االلتجياء إىل
( )1الروم.33 :
( )2لعله بعد أربعة دروس ب ن اهلل تعاىل.
(An Essay concerning human understanding )3
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االنطباعا الفطرية ،وأن يتوصلوا إىل اليقني بدون ل هذه املفاهيم أو املبادئ).
وقال لو أي ام( :لنفرج أن العقل صفحة بي اء خالية ين أيية تابيا ودون أيية أفكيار ..فمين أيين حصيل عليى يل يواد
التفك) واملعرفة ،واجلوا ب بكلمة واحدة :ن التجربة ،ففي التجربة تقوم ل عرفتنا و نها تستمد ،وأن املالحظة الن تنصيب إ يا
علييى األيسييام اةسوسيية اخلاريييية وإ ييا علييى عمليييا العقييل الداخلييية اليين نييدر ها ونتو لهييا هييي اليين تييزود أ هاننييا بكييل يواد
التفك) .هذان مها املصدران الوحييدان للمعرفية ،نهميا تنشيو يل األفكيار الين عصيل عليهيا والين ميكين أن عصيل عليهيا ،وعلييه

فوفكارنا ترييف إىل صدرين مها ايحساس  Sensationوالتو ل .)Reflection
ويياء يف تيياب (الفلسييفة وضييوعا فتاحييية)( :بييدء لييو عملييه التجيريم العظيييم " قاليية عيين الفهييم عنييد اينسييان" بييرفس
النظرية الشائعة أنذا بون العقل حيوي بعس األفكار واملفاهيم نذ الوالدة ،فنحن بصورة واضحة لسينا عليى وعيي كيذه األفكيار
املدعوة أفكارام وروثة نذ الوالدة ،لكن ان يظن أننا عتايها لكي نتمكن ن التفك).
حيياول لييو بانتقيياده األفكييار املوروثيية أن يبييني أن العقييل "لوحيية بي يياء" وأنييه يتييزود باألفكييار عيين طريييق اخلييرة ،يين خييالل
حواسنا اخلمس ،وال حاية بنا إىل افرتاج ويود أفكار وروثة ألننا نستطييف تعليل ل فكرة منلكها بوساطة اخلرة)(.)1
وسو نستمر يف احللقيا القاد ية يف ناقشية بعيس بنيود نظريتيه ،مث نسيتعرج سيائر بنودهيا يل أن اليذهن ال ميكنيه القييام
إال بالرت يب والتجزئة والتجريد والتعميم ،ونناقشها مث نستعرج أيوبته الدفاعية عن بعس ايشيكاال اليواردة علييه جوابيه عين
يفية حصيول ي) ين األحكيام العقليية يف اليذهن ر يم أهنيا ال توييد يف اخليار  ،وعيدم ويودهيا نيذ اليوالدة يف عقيل اينسيان،
و لك عر املالحظة والتو ل ،مث نقوم بتقييم أيوبته ونقدها ب ن اهلل تعاىل.
لمحة عن نتائج المذهب الحسي ،في تصريحاتهم

تنبيه :يبتىن على نص ال ه ( زم بعس الناس بون يف الذهن بادئ فطرية عينة ،وعددام ن املفياهيم واحليرو قيد طبعير،
إن صيا التعبيي) ،عليى عقييل اينسييان نيذ أن ويييد ويياء كييا عييه إىل العياي .ويكفييي للتيدليل علييى بطييالن هيذا الييزعم )...إنكييار
ويود ) ن األحكام العقلية والفطرية واملنطقية يف رحلة سابقة على ايحساس و رحلة انتقال صور ن اخلار إىل الذهن.
ولذلك خلص بعس الباح ني الم لو بقوله:
(وقد ان ن الطبيعي أن تبدأ هذه احلر ة ضد فلسفا العقل بتقويس األسياس اليذي تقيوم علييه ،أال وهيو االعتقياد بوييود
عيدد ين املبيادئ املنطقيية واألخالقيية والدينيية والرياضيية ي قيانون الذاتيية وقيانون التنياقس ،والقيول بيون اهلل وييود ،والق يية بونيه
إ ا انر ل ن ميتني تساوي مية أخرى ف هنما تساويتان ،و ل إنسان يطلب السعادة ،وأن لكل حادثة سيببام ي الين توييد
يف العقييل البشييري نييذ نشييوته واليين ميكيين أن يكسييتخلص نهييا ييل ييا يعرفييه اينسييان عيين اليينفس واهلل والعيياي واألخييال و ييا إىل
()2
لك)
وأ ا ختريف لو لكيفية ويود هذه األحكام الحقام ،فغ) ٍ
جمد أبدام و ) رهن أصالم بيل وانيه ت ياد ييف سيائر لماتيه واقعيام،
ما سيويت فانتظر.

( )1الفلسفة وضوعا

وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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