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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
()8
تتمة مناقشات الحسيين:

سادساً :المعقوالت الثانية بقسميها
ومن األدلة الواضحة اليت تتكفل مبفردهاا ب إبطاال النظرياة احلسايةمل املعقاوالث الةانياة البسايطة (الفلسافية) واملعقاوالث الةانياة املركباة
(املنطقية).
توضيح ذلكمل إن املعقوالث على أقسام ثالثةمل

المعقوالت األولى
 -1املعقااوالث األوىلمل وهااي الاايت ال يعتمااد الااتهن يف معرعتهااا علااى معقااوالث أخاار تساابقها باال إاااا ااا يتعاار الااتهن عليهااا
مباشرةمل عن طريق احلواس الظاهرة أو الباطنة بطريقة مباشرة وعن طرق أخر غري احلواس بطرق مباشرة أيضاً.
وبتعبري أدقمل إن املعقوالث األوىل هيمل
 -1اجلواهر اليت توجد يف اخلارج مستقلة كاحلجر والشجر والبشر ووجودها يف نفسها لنفسها.
 -2واألعراض اليت يكون ظر عروضها كظر اتصاعها يف اخلارج ووجودها يف نفسها لغريها ،عاإلنساان ماةالً معقاول أون ألن
له ما بإزاء مستقل يف اخلارج ،وكتلك األلوان واألشكال اليت نراها بأعيننا عنتعر على اللون األبيض واألمحر واألصفر وعلى أشكال
اجلبال والغيوم واألشجار مباشرة ،وكتلك الطعوم والروائح واألصواث وملمس اخلشن والناعم ،وهته كلها من قبيل ما له وجود بنفسه
يف اخلارج لكن لغريه واالتصا هبا يف اخلارج وكتا العروض.
وبتعبااري أبسااململ املعقااوالث األوليااة هااي صااور األعيااان الواقعيااة الاايت بضاار إىل ذهاان اإلنسااان بواسااطة احلاواس الظاااهرة اخلمسااة أو
بواسطة احلواس الباطنة مةالً احلب والبغض والعداوة والصداق ة ،أو عقل هي مفاهيم كلية هلا ما بإزاء مستقل يف اخلارج وقد انعكسا
جزئياهتا إىل التهن عرب احلواس.
المعقوالت الثانية البسيطة
 -2املعقااوالث الةانيااة الفلساافية ،وهااي الاايت ال توجااد مسااتقلة باال إاااا توجااد بوجااود منشااأ انتزاعهااا ،بعبااارة أدقمل هااي ال ايت ظاار
اتصااعها اخلاارج وأماا ظاار عروضاها( )1عالاتهن ،وذلاك مةاال العلياة واملعلولياة ،والوجاوب واإلمكااان واالمتناا  ،ومةال الفردياة والزوجيااة
وغريها.
املوجد أو صفة أو ععالً وحركة عالنار علة
توضيح ذلكمل إن العلية مفهوم ينتز من الشيء من حيث إجياده شيئاً آخر جوهراً كان َ
اإلحراق مةالً والتي نراه بأعيننا أو حنسه حبواسنا هو النار ا وهي ذاث العلة ا أما صفة عليتها عإنناا ال نراهاا بال نادركها بالعقال عقامل،
( )1وقد قصدنا باالتصا والعروض ،غري املتقابلني منهما ،وإال ملا امكن االنفكاك ،عانتبه.
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و(العليااة) موجااودة يف اخلااارج وغااري موجااودة عيااهمل أا ا موجااودة عيااه بوجااود منشااأ انتزاعهااا ،ألن النااار حقيقااة عل اة لإلح اراق وعليااة النااار
لإلحراق هي علية خارجية ال أاا أمر مفرتض ذهين عقمل.
ب ا غري موجودة عيه ،أي باالستقالل إذ ليس العلياة أماراً قائمااً بنفساه يف الفضااء أو واقفاة علاى مكاان بال ان وجودهاا بوجاود
منشأ انتزاعها.
ولتصااور ذلااك بشااكل أعضاال تكاانكم التفكااري يف الفرديااة والزوجيااة عااإن الفرديااة أماار منتااز ماان الةالثااة واخلمسااة والساابعة ،وهااي
موجودة يف اخلارج بوجود منشأ انتزاعها ال بوجود مستقل(.)1
المعقوالت الثانية المركبة (المنطقية)
 -3وهي اليت ال موطن هلا إال التهن عال وجود هلاا يف اخلاارج اساتقاللياً وال انتزاعيااً ،وذلاك ككال املفااهيم املنطقياة مةال اجلانس،
النو  ،الفصل ،الكلي ،اجلزئي ،القضية ،املوضو واحملمول ،املعر  ،احلجة ،عإاا مجيعاً صفاث ملفاهيم موجودة يف التهن ال غري.
واملعقوالث املنطقية هي اليت ظر اتصاعها كظر عروضها يف التهن عقمل.
ويتضح ذلك مبالحظة بعض األمةلةمل

(الكلــي) عإنااه مااا يقباال االنطباااق علااى كة اريين أو مااا ال تتنااف عاارض صاادقه علااى الكة اريين ،وماان البااني أن املوجااود يف اخلااارج هااو
املصاديق عقمل ،واملصداق هو هو وليس غريه عكيف بانطباقه على كةريين؟ وهل يعقل أن نقول مةالًمل زياد كلاي أو يف مةاال آخار زياد
نو ؟ إمنا نقول (اإلنسان نو ) واملراد اإلنسان بعد دخوله إىل منطقة التهن وبوله إىل مفهوم كلي ،وهو نو كما هو كلي.

(الجزئي) عإنه املفهوم التي تتنف عارض صادقه علاى كةاريين ،ومان الباني أن املوجاود يف اخلاارج لايس إال املصاداق أماا املفهاوم عاال
يوجد إال يف التهن عإنه (مفهوم).

(الجــن ) عإنااه الكلااي امل ُقااول علااى أن اوا ةتلفااة باحلقيقااة( ،)2وماان الواضااح أن املوجااود يف اخلااارج لاايس إال املصااداق ذو احلقيقااة
الواحدة عإنه ال يوجد يف اخلارج شيء يقبل االنطباق على حقائق ةتلفة.
املعر .
املعرعية موطنها التهن ،وال يوجد يف اخلارج إال ذاث َّ
املعرعية و َّ
(المعرف) عإن ِّ
واحلاصالمل أن صاافة املعرعياة أماار ذهاين حبا  ،ععنادما تقااول (اإلنساان جساام ناامي حساااس متحارك باااإلرادة عاقال أو ناااطق) عااإن
املوجود يف اخلارج هو ذاث اإلنسان وهو نفس النامي واحلسااس واملتحارك بااإلرادة ،أماا معرعياة هاته لإلنساان ووصاف املعرعياة عإناه ال
يوجااد إال يف الااتهن ،وكااتلك قولااك املاااء مركااب ماان أوكساايجني وهياادروجني وغريمهااا عااإن صاافة معرعيااة الرتكيااب ماان األوكساايجني
واهليدروجني ليس إال يف التهن.

مالحظــة :امسينهااا املعقااوالث الةانيااة املنطقيااة باملركبااة ألن االتصااا عيهااا يف الااتهن والعااروض يف الااتهن أيض ااً عهااي مركبااة ماان
اتصااا وعااروض ذهنيااني ،وامسين اا املعقااوالث الةانيااة الفلساافية بالبساايطة ألن االتصااا عيهااا يف اخلااارج إال أن العااروض ذهااين ،عهااي
بسيطة على إشكال دقيق يف إمكان التفكيك بني موطين االتصا والعروض يرتفف بان يراد بكل منهما رتبة معينة منهما.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )1أي انه ال توجد ثالثة ههنا وتوجد الفردية إىل جوارها بل هي قائمة هبا.
( )2أو متام احلقيقة املشرتكة بني أمور متكةرة باحلقيقة يف جواب ما هو.

