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 دروس في أصول العقائد
 )مباحث المعرفة(
 الجزء االول

 من حلول لوك لمعضلة المعرفة: االفكار مطابقة لألشياء ألنها وليدة األشياء
املعرفة اليت  هيتي) نإن العقيتل ال يعيترش األ يتياء مبا يترة، بيتل  احلل الذي توصل إليه زعيم املدرسة احلسية، جون لوك، حلل معضلةوعن 

من خالل األفكار ال  حيصل عليها عن األ ياء، ولذلك تكون معرفتنا حقيقية مبقدار ما يكيتون هنيتاك توافيتق بيتني أفكارنيتا وحقيقيتة نواقيت   
اره اخلاصيتة؟ فكييتن نعيترش أن أفكيتاره هيتذه تطيتابق األ ياء، ولكن ما املعيار الذي نتخذه ها هنا؟ وما دام العقل ال ييتدرك  يتيًاس سيتوف أفكيت

 األ ياء ذاهتا؟ ، عن هذا احلل يقول لوك)
نأوالس) إن األفكار البسيطة مطابقة لأل ياء، ذلك ألهنا ليست من صن  العقل بل هي ما تولده األ ياء اخلارجية ميتن ثايتار يف العقيتل، 

يف حاليتة األفكيتيتار الوانوييتة ال تايتيتبهها دميتيتا وجيتدنا ميتيتن قبيتيتل بهيتذا التطيتيتابق بيتيتني وعلييته ينبييتيتي أن تطيتابق الفكيتيترة البسيتيتيطة موضيتوعها، ر يتيتم أهنيتيتا 
 .  1نأفكارنا البسيطة ووجود األ ياء داٍش جلعل معرفتنا حقيقيةب 

 أقسام األفكار البسيطة عند لوك
 البثيتيتث دليتيته، إذ يقيتيتول ميتيت جم أن نقيتيتوم بتقييتيتيم احليتيتل ال بيتيتد أن ننقيتيتل تعريفيتيته ملفهيتيتوم األفكيتيتار البسيتيتيطة وميتيتراده منهيتيتا فاهنيتيتا ا يتيتور يف وقبــ 

 و ارح وملخص دتابه نمقالة يف الفهم الباري ) نتق  األفكار البسيطة يت عند لوك يت يف أصناش أربعة)
 يامل األفكار ال  حنصل عليها من خالل حاسة واحدة مول األلوان واألصوات والروائج.الصنف األول: 

حيصيتيتل عليهيتيتا العقيتيتل ميتيتن خيتيتالل أدويتيتر ميتيتن حاسيتيتة واحيتيتدة مويتيتل املكيتيتان أو االمتيتيتداد ميتيتن األفكيتيتار البسيتيتيطة اليتيت  الصــنف النــاني: ويتيتيتفلن 
 والاكل واحلردة والسكون ال  تفيت إلينا بواسطة حاس  البصر واللمس. 

يايتيتمل األفكيتيتار البسيتيتيطة النا يتيتًة ميتيتن التفميتيتل وهيتيتي أفكيتيتار بالعملييتيتات العقلييتيتة حيتيتول أفكيتيتاره األخيتيترفب مويتيتل ا دراك والصــنف النالــث: 
 وا رادة.والتفكري 
بمويتيتل فكيتيترة الليتيتذة واألو والقيتيتوة   2نفيايتيتمل األفكيتيتار البسيتيتيطة اليتيت  تيتيتفيت إىل العقيتيتل بكيتيتل تيتيتر  ا حسيتيتا  والتفميتيتلالصــنف الرابــ  وأميتيتا 

والوجود والوحدة والتعاقب، وحنن ال حنصل على هذه األفكار بذاهتا بل بصثبة أفكار أخرف تفتينا بواسطة ا حسا  أو التفمل. فففكار 
األو موالس تصطثب دل أفكارنا سواء دانت صادرة من ا حسا  أو من التفمل، دما أن أفكار الوجود والوحدة مستوحاة من دل اللذة و 

  3نجسم خارجي ودل فكرة داخلية 
 ثغرات في الح  وإشكاالت

                                                           

 Ibid.IV,4،4,p254 An Essay Concerning Human understanding  1ن
 Ibid.p,121 An Essay Concerning Human understanding  2ن
 .151-151الفلسفة احلديوة) ص  3ن



 هـ 8416شعبان  81.................................االثنين .............................................. (81)دروس في أصول العقائد 

 ولكن هذا احلل ال ياكل حالس ويعاين من سلسلة من املعضالت وا  كاالت)
 بما يحتاج بنفسه إلى استدالل هذا الح  مصادرة واستدالل

إن هيتذا احليتيتل يايتكل مصيتيتادرة عليتى املطليتيتوب، أو فقيتيتل انيته ميتيتن االسيتتدالل عليتيتى الايتيء مبيتيتا هيتيتو أول الكيتالم ومبيتيتا هيتو بنفسيتيته ميتيتورد  أواًل:
رجييتة وثاارهيتا؟  ك وتساؤل ومبا هو يف نفسه حباجة إىل إقامة الدليل عليه، إذ من أين نعلم بيتفن أفكارنيتا البسيتيطة متوليتدة ميتن األ يتياء اخلا

ميتيتن أييتيتن نعليتيتم أن أفكارنيتيتا هيتيتي نفيتيتس اهتايتيتار اليتيت  وليتيتدهتا األ يتيتياء اخلارجييتيتة يف العقيتيتل؟ وذليتيتك أن اليتيتذي ييتيترف حرديتيتة السيتيتادن أو سيتيتكون   1نأو
بق، املتثرك أو يرف البيضي مدوراس أو املعدوم موجوداس يت دالسراب يت أو يرف إتصال اخلطيتني املتيتوازيني أو انكسيتار العصيتى أو  يتري ذليتك  يتا سيت

يعتقيتيتد بيتيتفن أفكيتيتاره هيتيتذه متوليتيتدة ميتيتن األ يتيتياء اخلارجييتيتة أو أن أفكيتيتاره هيتيتذه هيتيتي نفيتيتس اهتايتيتار اليتيت  وليتيتدهتا األ يتيتياء اخلارجييتيتة يف ذهنيتيته، فكييتيتن 
ميكيتيتن أن لعيتيتل مقييتيتا  معرفتنيتيتا هيتيتو ناهتايتيتار اليتيت  توليتيتدها األ يتيتياء اخلارجييتيتة يف العقيتيتل ؟ إذ ديتيتل لطيتيتأ وديتيتل لتيتيتل عقليتيتي وديتيتل مبتليتيتى بيتيتفحالم 

نيتيتائم حيتيتاو فينيتيته ييتيترف أفكيتيتاره قيتيتد توليتيتدت عيتيتن األ يتيتياء اخلارجييتيتة أو أهنيتيتا هيتيتي ثايتيتار األ يتيتياء اخلارجييتيتة وأهنيتيتا انفعيتيتال عنهيتيتا وميتيترثة  يتيتا  اليقظيتة وديتيتل
 وعادسة  ا؟

أن جوهر دالمه مصيتادرة عليتى املطليتوب إذ هيتو) أن األفكيتار البسيتيطة مطابقيتة لأل يتياء ألهنيتا متوليتدة عيتن األ يتياء فهيتي  وبعبارة أخرى:
 لأل ياء! إذ ال تريق لنا إىل معرفة تولدها عن األ ياء ومطابقتها لأل ياء إال دعوف تولدها عنها ومطابقتها  ا! لذلك مطابقة
عليتيتى   2ن) إن قوليتيته نهيتيتذا التطيتيتابق بيتيتني أفكارنيتيتا البسيتيتيطة ووجيتيتود األ يتيتياء ديتيتاش جلعيتيتل معرفتنيتيتا حقيقييتيتة  معييتيتار  ال معيارييتيتة ليتيتهوالحاصــ 

 التطابق؟ ألن اجلاهل باجلهل املردب مبختلن أنواعه يرف التطابق أيضاس؟. املسلك احلسي إذ من أين نعلم هبذا
الفطيتيتري فيتيتين اجليتيتواب واضيتيتول إذ نقيتيتول) إن العقيتيتل هيتيتو احليتيتادم باملطابقيتيتة يف حيتيتاالت دويتيترية يت   - العقليتيتي – عليتيتى املسيتيتلك احلسيتيتي أمــا

ات و ريها و داملكان واالمتداد والاكل واحلردة دالرياضيات واالخالقيات ودمعظم معلوماتنا عن احلقائق اخلارجية من مبصرات وملموس
، والعقل هو احلادم بفن هذه ليست أحالماس أو خياالت أو  3نوالسكون وداللذة واألو والوجود والتعاقب ونفس ا دراك والتفكري وا رادة

 أوهاماس.
وقيتيتيتد فصيتيتيتلنا احليتيتيتديث عنهيتيتيتا يف دتيتيتيتاب  احليتيتيتاالت اليتيتيت  يقيتيتيت  العقيتيتيتل فيهيتيتيتا يف اخلطيتيتيتف فألسيتيتيتباب أخيتيتيترف سيتيتيتوش نتثيتيتيتد  عنهيتيتيتا الحقيتيتيتاس  وأمـــا

 ناملقدمات والضوابط الكلية لضمان ا صابة يف األحكام العقلية . دما ان هنالك ضوابط لتمييز هذه احلاالت عن  ريها أيضاس.
 –نقيتل لنيتا إنه من دون ا ذعان حبكمية العقل املبا يترة ال صصيتل لنيتا معرفيتة أبيتداس وإن دانيتت حواسيتنا سيتليمة ااميتاس ودانيتت ت والحاص :

املعلوميتيتات بايتيتكل دقييتيتق أيضيتيتاسل إذ املعرفيتيتة ال صصيتيتل لنيتيتا يت دميتيتا صيتيترح بيتيته يت إال إذا علمنيتيتا بيتيتالتوافق واملطابقيتيتة بيتيتني األفكيتيتار واأل يتيتياء،  -ابوتيتيتاس 
 والتوافق بينها يت دما سيفيت يت أمر عقلي ال ميكن أن حيكم فيه إال العقل نفسه وبنفسه.

عليتى تفصيتيل سيتيفيت يف حبيتث العقيتل بيتيذن  –أو بالتجارب أو احلد  أو  ري ذلك وقيتد ال حيتيتاج نعم قد حيتاج إىل االستعانة باجلوارح 
 اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

 

                                                           

 وهذا أد  إذ هو املطابق لكالمه ااماس.  1ن
 والذي هو املبثو  عنه هنا. –ة أي ال معيارية له يف عاو ا ابات واملعرف  2ن
ريهيتيتا فقيتيتد أدخلهيتيتا يف خانيتيتة هيتيتذه األميتيتور االايتيتا عايتيتر األخيتيترية هيتيتي أموليتيتة ليتيتوك لألفكيتيتار البسيتيتيطة اليتيت  صيتيتنفها إىل أربعيتيتة أصيتيتناش، وأميتيتا الرياضيتيتيات واالخالقييتيتات واجليتيتواهر و   3ن

 واحدة. -احد وا جابة عنها يت حسب صقيقنا األفكار املردبة، وقد ذدرنا يف املنت أمولة من األفكار املردبة، ألن حكمها و 
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 ىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.على أعدائهم إ
 دروس في أصول العقائد
 )مباحث المعرفة(
 الجزء الناني

 الح  دْوري: معرفة الحقيقة تتوقف على معرفة التولد والمطابقة وبالعكس!
األميتر بنفسيته عليتى إن هذا احلل الذي توصل إليه لوك حلل معضيتلة املعرفيتة ْدويري أي إنيته حيتل املعضيتلة بيتفمر يتوقيتن ذليتك  ثانيًا:

 حل تلك املعضلة، فقد حل املعضلة بيجابة تتوقن بذاهتا على حل تلك املعضلة!
إذ يقال) ال نعرش احلقيقة إال مبعرفة التولد واملطابقة وال نعرش املطابقة والتولد اال مبعرفة احلقيقيتة! فتوقفيتت معرفيتة احلقيقيتة عليتى 

وهيتو حميتل دالميته وحبويته  –رفيتة احلقيقيتة، فيتالتوقن إذن هيتو يف عيتاو املعرفيتة وا ابيتات دما توقفت معرفة التولد على مع   1نمعرفة التولد
وليتيتيس يف عيتيتاو الوبيتيتوت ديتيتي ليتيتاب بانيتيته ال دور يف عيتيتاو الوبيتيتوت إذ يقيتيتال مطابقيتيتة األفكيتيتار البسيتيتيطة لأل يتيتياء متوقفيتيتة عليتيتى تولييتيتد  –

ية لآلاار يف العقيتل ليسيتت متوقفيتة عليتى مطابقيتة األفكيتار األ ياء اخلارجية هتاار يف العقل، ولكن ال عكس إذ توليد األ ياء اخلارج
 البسيطة لأل ياء بل هي معلولة األ ياء اخلارجية بنفسها.

 فاجرف حكمه على عاو ا ابات م  انه دوري! –حيث ال دور  –انه خلط عاو الوبوت والحاص : 
 محص  نظريته: المعرفة مجهولة ال يعلم انها صحيحة!

مه هي) إن املعرفيتة ليسيتت إال أميتراس مبهميتاس  ًهيتوالس  يتري معيتروش وال معليتوم!ل وذليتك ألن املعرفيتة متوقفيتة عليتى إن حمصلة دال ثالنًا:
وتولييتد األ يتياء اخلارجييتة لآلايتار  ًهيتول  يتري معليتوم إذ   3نواملطابقة  متوقفة على توليد األ ياء اخلارجية لآلايتار يف العقيتل  2ناملطابقة

اهتاار فلعله وهم أو منام فاملعرفة  ًهولة أي اننا ال نعلم ان هذه معرفة أو  ًهلة! أو صيتثيثة  من أين أن األ ياء اخلارجية ولدت
 أو باتلة! إذ توقفت، بواسطة واحدة، على أمر  ًهول ااماس! 

نعيترش  ولذلك قال بعضهم) ناانياس) رأف لوك أن املعرفة تقوم يف عناصر االاة هيتي) العقيتل واأل يتياء املادييتة واألفكيتار، فيتنثن ال
 األ ياء اخلارجية مبا رة بل نعرفها من خالل األفكار ال  تتولد يف العقل نتيجة فعل األ ياء اخلارجية.

وعلييتيته فيتيتال نسيتيتتطي  أن نعيتيترش إن دانيتيتت أفكارنيتيتا عيتيتن الصيتيتفات األولييتيتة تطيتيتابق أو تايتيتبه األ يتيتياء اخلارجييتيتة أو ال تايتيتبهها، ومعيتيت  
حقيقية أو أهنا صادقة على األ يتياء اليت  تايتكل موضيتوعاهتا، وهيتذا أصيتل الايتك يف ذلك أننا ال نستيط  أن نتفدد من أن معرفتنا 

  4ناملعرفة .
                                                           

 تولد األفكار العقلية من ثاار اال ياء اخلارجية.  1ن
 إذ قال نولذلك تكون معرفتنا حقيقية مبقدار ما يكون هناك توافق بني أفكارنا وحقيقة بواق ب األ ياء .  2ن
 صن  العقل بل هي ما تولده األ ياء اخلارجية من ثاار يف العقل . إذ قال نان األفكار البسيطة مطابقة لأل ياء، ذلك ألهنا ليست من  3ن
 .112الفلسفة احلديوة ص  4ن
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 منشأ المعرفة التطابق، والتطابق عقلي فالمعرفة عقلية
إن مرجيتيت  دالميتيته إىل أن منايتيتف املعرفيتيتة هيتيتو معرفيتيتة التطيتيتابق بيتيتني األفكيتيتار واأل يتيتياء، لكيتيتن معرفيتيتة التطيتيتابق بينهميتيتا أميتيتر عقليتيتي  رابعــًا:
سيتيتي وذليتيتك لوضيتيتوح أن أحيتيتد تيتيتريف املقارنيتيتة هيتيتو األفكيتيتار وهيتيتي ذهنييتيتة عقلييتيتة  يتيتري حسيتيتية يف حيتيتد ذاهتيتيتا أبيتيتداس فكييتيتن تكيتيتون وليتيتيس حب

 ا ضافة املتقومة بطرفيها يت وأحدمها ذها حمض يت حسية؟ وإذا دان التطابق عقلياس دانت معرفته عقلية بالبداهة.
هو التوافق بني األفكار واأل يتياء، فنقيتول)   1نمعيار املعرفة احلقيقيةوعلى أية حال) فين حمصلة دالمه ونتيجته بل وصرحيه) أن 

إن التوافيتيتق والتطيتيتابق ال وجيتيتود ليتيته يف اخليتيتارج وال حييتيتس بيحيتيتدف احليتيتوا  اخلميتيتس بيتيتل هيتيتو ميتيتن املعقيتيتوالت الوانييتيتة الفلسيتيتفية اليتيت  مضيتيتى 
، وإذا دان التوافيتق ديتذلك نال وجيتود ليته باخليتارج  2نالكالم حو ا، بل إنه لدف الدقة من املعقوالت الوانية املنطقية، لكن بوجه ثخر

وال حييتيتس بيتيتاحلوا  اخلميتيتس  وديتيتان هيتيتو معييتيتار املعرفيتيتة احلقيقييتيتة دانيتيتت املعرفيتيتة  يتيتري حسيتيتية أبيتيتداس، بيتيتل هيتيتي عقلييتيتة، وإن دانيتيتت امليتيتواد اليتيت  
  3نوصلت إىل العقل دلها حسية، فكين لو و تكن تلك املواد أساساس حسية؟

 نطقحصر المعرفة بالرياضيات والم
ميتيتيتا ذديتيتيتره بعضيتيتيتهم نإذا دانيتيتيتت املعرفيتيتيتة إدراك توافيتيتيتق أو عيتيتيتدم توافيتيتيتق أفكارنيتيتيتا، فيهنيتيتيتا ينبييتيتيتي أن تقتصيتيتيتر عليتيتيتى الرياضيتيتيتيات  خامســـًا:

واملنطيتق، ألنيته ال  يتيتيء يسيتتويف هيتيتذا التعرييتن إال القضيتايا الرياضيتيتية واملنطقييتة، وليتيتذلك يسيتلم ليتوك أن ميتيتا نعرفيته حقيتيتاس ضيتًيل جيتيتداس وال 
 الفعلية   ميكن أن يفي مبطالب احلياة

وبعبيتيتارة أخيتيترف فيتيتان ديتيتل العليتيتوم التالييتيتة ونظائرهيتيتا ليسيتيتت مبعرفيتيتة حسيتيتب نظرييتيتة ليتيتوك) الطيتيتب، الفليتيتك، الفيزييتيتاء والكيمييتيتاء، عليتيتم 
السياسة واالقتصاد واالجتماع وا دارة واحلقو  و ريها، وهل ميكن ان يلتزم عاو بذلك؟ وسوش نبثث هذه النقطة الحقيتاس بيتيذن 

 اهلل تعاىل.
 على محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل 

                                                           

 حيث قال نولذلك تكون معرفتنا حقيقية مبقدار ما يكون هناك توافق بني أفكارنا وحقيقة بواق ب األ ياء .  1ن
وانية الفلسيتفية إذ االتصيتاش يف اخليتارج والعيتروين ذهيتا، وميتن نجهيتة األفكيتار للواقيت   هيتو فين التوافق والتطابق من نجهة الواق  لألفكار  هو من املعقوالت ال  2ن

 من املعقوالت الوانية املنطقية إذ دالمها ذها.
 وذلك دالرياضيات وداملستقالت العقلية و ريمها.  3ن


