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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
()9

( -7األحالم) وان العقل هو الفارق بين اليقظة والمنام ال الحواس
ومن الردود على احلسيني الذين ذهبوا إىل ان أسس املعارف كلها تنتهي إىل احلسس ،ان القسول بسذلس يسستللم السفسسطة والعجسل عسن إقامسة أ
دليل على ان ما ندركه باحلواس ليس ومهاً أو سراباً أو كذبةً كربى ،وميكن تصوير التالزم عرب طرق عديدة منها (األحالم).
وذلس لبداهة ان احلاكم يف الفارق بني اليقظة واملنام واحلقائق واألحالم هو العقل السذ إليسه املريعيسة يف زييسل الليسا مسن احلقيقسة واليقظسة مسن
املنسسام واحللسسم مسسن احلقيقسسة ،ولسسو ن نقسسل بسسان أسسسس املعسسارف األوىل يعسسود – قبسسل احلسواس – إىل العقسسل والفطسسرة للسسلم مسسن ذلسسس ومسسن مريعيسسة احل سواس
النهائية اما السفسطة أو الدور والتسلسل أو املصادرة على املطلوب ،ويظهر ذلس يلياً عرب مالحظة النقاط التالية عن األحالم:
فان من البديهي ان اإلنسان يرى أحالماً خمتلفسة فقسد يسرى الفقسه انسه ميتلسس قصسراً أو ئسروة طائلسة وقسد يسرى انسه سسافر إىل بلسد ن يسسافر إليسه قس
وقد يرى انه يطه يف اهلواء أو يسبح يف الفضاء وقد يرى انه يأكل أو يشرب مع انه جمرد نائم حيلم بذلس كله!
أسئلة ثالثة مؤرقة

والسؤال املؤرق اآلن هو :أوالً :من أين اننا لسنا يف حالة حلم ممتد دائم؟ واننا نتوهم اننا يف حالة يقظة رغم كوننا يف حلم ممتد على مساحة
 08سنة مثالً؟ وكما ال يعرف النائم انه نائم بل يتصور ان ما يراه هو احلق فكذلس لعلنا نيام ونتصور اننا ايقاظ؟ وقال بعضهم :لعل خملوقاً شريراً
يصور لنا اننا ايقاظ مع اننا جمرد نيام نشاهد كل ما نفعله يف حلم ممتد!!
زرع يف خمنا يهازاً ّ
ثانياً :ومن اين أننا لسنا – من يهة أخرى – يف (يقظة زائفة)؟ فان من الثابت ان بعض الناس يقسوم مسن منامسه ويت سرد وقسد نسرمل مسن املنسلل
لكنه نائم ال يدرد ماذا يفعل وإن كان يتصرف كما يتصرف املستيقظ ،فمن أين اننا مجيعاً لسنا يف حالة (يقظة زائفة)؟

مير مبرحلة (األحالم الشفافة)؟ فان بعض الناس حيلم وهو يف منامه مدرد ألنه
وثالثاً :من أين اننا لسنا – من يهة ئالثة .يف حالة ك الة من ّ
حيلم فقد يرى أباه امليت ويدرد انه ميت لكنه يراه اآلن يف املنام ،فقد تكون يقظتنا كلها ال تعدو حلماً شفافاً؟ فنرى اننا أيقاظ مع اننا نيام؟
ان احلسيني ال ميلكون إيابة عن أيسة حالسة مسن احلساالس السسابقة بسل ال ميكسنهم ان ميتلكسوا اإليابسة وذلسس ألن املريسع األصسلي واألسساس لكسل
العلوم واملعارف لو كان هو احلواس واحلواس فق  ،فكيا زيل احلواس بني اليقظة واملنام؟ ذلس ان النائم أيضساً حيسس بانسه صسافح والسده أو طسار يف
اهل سواء أو أسسع أص سواس الرعسسد أو كلمسساس عسسدو أو صسسديق كمسسا حيسسس ب سسالعطخ واةسسوع الكسساذبني كمسسا يسسرى منسسا ر خالّبسسة وأخسسرى مرعبسسة كم سسا يف
الكوابيس( )1فإذا كسان احلح حكسم هسو احلسواس فسان احلسواس هسي الس ضسلّلته ههنسا ،وكيسا تكسون احلسواس هسي احلكسم واملريسع املعسريف للتفريسق بسني اليقظسة
واملنام مع اهنا يف الصورتني يستند إليها اإلنسان يف مدركاته (الواقعية أو االحالمية!)
خيارات ثالثة تواجه الحسيين
وحينئذ فانه ال مناص لل سيني من احدى خياراس ئالئة:
 -1ان يذهبوا إىل السفسطة وان احلقائق كلها أوهام وأحالم أو انه ال دليل على اهنا حقائق بل لعلها مجيعاً أحالم؛ إذ من اين ان احلياة كلها
ليست إال حلماً ممتداً؟ أو إال يقظة زائفة؟
 -2ان يلتلمسوا بالسدور أو التسلسسل أو املصسادرة علسى املطلسوب واالسستدالل باملسدعى علسى نفسسه بسان يسذهبوا إىل اننسا يسل بسني األحسالم واليقظسسة
(Night mares )1
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بساحلواس مث نسدرد بسساحلواس ان مسا أدركنساه بسساحلواس هسو كمسا أدركنسساه بساحلواس ولسسيس كمسا ادركنساه بسساألحالم!! فيلسلم السدور أو املصسسادرة علسى املطلسسوب
ويريسسع إىل أحسسد األمسسور التاليسسة :إحساسسسنا اسسذا املنظسسر حقيقسسي ألن إحساسسسنا بسسه حقيقسسي؟ أو إحساسسسنا حسساكم بسسان هسسذا االحسسساس واقسسع!! وهسسذا
االحساس الواقع حاكم بان إحساسنا احلاكم واقع أو إحساسنا يشهد بوقوع هذا االحساس ووقوع هذا االحساس يشهد بإحساسنا!! أو حقانية
ما نراه موقوفة على حقانية االحساس وحقانية االحساس موقوفة على حقانية ما نراه!
 -3او ان يقولوا بان هناد قوة فوق االحساس هي احلح حكم يف الفارق بني اليقظة واملنام وهي العقل فان العقل شاهد بالفارق بني اليقظة واملنام
واننا اآلن يف حالة يقظة فما تدركه احلواس ليس لحلم ،وهذا هو احلق الذ ال حمي عنه.
وقسد أيساب أحسد الفالسسفة عسن شسبهة األحسالم بقولسه( :اعتسرب ،علسى األقسل ،فيلسسوف واحسد ،هسو نورمسان مسالكون )(Norman Mlcolm
( ،)1998 -1911أ ّن تص ّسور احللسسم عسسل مسسن ا سسال طسسر سسؤال( :هسسل أنسسا أحلسسم)؟ فيمسا هسسو مسسستارق يف احللسسم .ويسسوحي طسسر سسؤال كهسسذا بسسأ ّن هسسذا
الشخ واع .غه انين إذا ن أكن ،يف أئناء احللم – لحسب مالكون – واعياً وفق تعريسا السوعي ،فأنسا نسائم .أمسا إذا ن أكسن نائمساً ،ف ينهسا ال ميكنسين
أن أحلم .ولو أمكنين أن أسأل ،ف ينها ،ال ميكن أن أكون نائماً ،وبالتايل؛ ال ميكسن ان أكسون أحلسم .وال يسسعين سسوى أن أحلسم أنسين أطسر السسؤال،
وهو ليس كأن أسأله يف احلقيقة)(.)1
ولكن يعتمد هذا على الت ليل العقلي ومريعية العقل كما هو واضح ،إضافة إىل امكان ان يرده السوفسطي بانه كثهاً ما حيلم النائم وهو واع
بانه حيلم وقد يطر أسئلة يطرحها الواعي عادة كس:هل هذا الذ أراه كله حلم؟ هسل أنسا حسي؟ هسل أنسا ميست؟ هسل ميكنسين حفسظ هسذا احللسم عنسدما
استيقظ حىت أنقله الصدقائي ..إىل غه ذلس ،فال مناص إال من قبول حح حكمية قوة فوق احلواس.
 -8المرجعية في خطأ الحواس للعقل ال للحواس
مث ان من البديهياس ان احلواس قد ختطئ بل كثهاً ما ختطئ ،فلنالحظ الشواهد التالية:
اننا قد نرى الصاه كبهاًكما يف شعلة النار يف الظلمة البعيدة ،وقد نرى الكبه صاهاًكالشمس والقمر والكواكب.
كما اننا نرى الظل ساكناً مع انه مت رد ،ويرى راكب السفينة املاء من حوله سائراً والسفينة ساكنة!!
كما اننا نرى يف الطقس احلار ،الطرق تت رد!!
كما اننا نرى العملة املستديرة عند النظر إليها بلاوية خاصة ،بيضاوية.
كما نرى القطرة النازلة من السماء خطاً ممتداً ،ونرى اةمرة كدائرة من النار إذا أدرناها بسرعة حول مركلها.
كما ان الرحى أو اللوحة امللونة بألوان متتالية إذا أدرناها بسرعة ،نراها بلون واحد موحد مليج من تداخل تلس األلوان كلها.

والحاصــل :ان احل سواس كث سهاً مسسا ختطسسئ ،والعقسسل هسسو احلح حك سم يف زييسسل اخلطسسأ مسسن الص سواب يف مسسا تدركسسه احل سواس فإليسسه وإىل الفطسسرة تعسسود أسسسس
املعارف ،اما لو عللنا العقل والفطرة وقلنا كما قال احلسسيون بسان احلسواس هسي املصسدر األول واألسساس للمعسارف وكانست احلسواس بنفسسها ختطسئ يف
كثه من األحيان فكيا تكون هي بنفسها املائل بني خطأها وصوااا؟( )2مع ان زييلها هو بدوره قسد يكسون خطسأ؟ وأيضساً :ان مسا ذهبست احلسواس
إىل انه األصل وغهه اخلطأ من أين ان العكس ليس هو الص يح :فت رد الطرق يف احلرارة هو األصل الص يح وئباهتا هو املتوهم؟
إضـافة إلـ  :ان احلسواس اخلمسس ليسسست بشساعرة وال مدركسسة بسل هسسي أيهسلة التقسساط للمسسموعاس وتصسوير للمرئيساس وشسسبه ذلسس فقس  ،فكيسسا
يكسسون مبقسسدورها التمييسسل بسسني اخلطسسأ والصسواب فيمسسا التقطتسسه لسسوال مريعيسسة العقسسل يف ذلسسس؟ وكيسسا يكسسون التفكسسه السسذ لسسيس لسسه مسسستند أساسسي إال
احلواس هو احلاكم؟
نعم قد اب عن ذلس جبواب سيأيت مع ما يربهن بطالنه بإذن اهلل تعاىل.
وصل اهلل عل محمد وآله الطاهرين

( )1أسس الفلسفة ط 2ص.153
( )2وكيا يكون التفكه النابع عنها هو احلكم؟ وسيأيت توضي ه مث مناقشة هذا االحتمال.

