
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

ة األبدية على أعدائهم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم
 إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

(32) 
 المذهب الفطري واضح المالمح متحدد االبعاد

إضااا ة إىل ام  اان الواضااحل ام احللماااء الاابين قااالوا باملاابهب الفطاارن، ل ياابهبوا إىل ام حاال هاايء هااو  طاارن باال حااد  وها يف أ ااور 
)حقانوم التناقض( و)اهلوهوياة( وهابهها  هام قاد حاد  وا حادو  املعر اة البسارية األساساية ةادو  ةاار ة واضاحة  عدو ة أساسية واضحة 

 يؤحده للن بتغيري التسمية؟ –لوك  –جداً  ال جمال لتوهم اهنم يصر وم جهو هم  يما ال طائل حتته  يما هو 
 ردود لوك على الفطريات

يات( ضعيفة إذ يقول ) أ ا املبا ئ النظرية  تسمل القضايا املنطقية البي نة بابااا  لال قاانوم هبا حله إضا ة إىل ام ر و ه على )الفطر 
الباتيااة لحاال  ااا هااو هااول. وقااانوم التناااقض ل اان اءااال أم يلااوم الساايء ذاتااه وأم ال يلااومل الااا يعتقااد الفالساافة العقليااوم بأهنااا  طريااة 

 ةجة أهنا  وضع إمجاع الناس حلهم. 
هاابه احلجااة يقااوم يف أم إمجاااع الناااس علااى ةااد  هاابه املبااا ئ ال يساالل  لاايالً علااى حوهنااا  طريااة إال إذا تبااني أنااه  اان  ور  لااوك علااى

بإمجاااع الناااس ألم األطفااال  – يمااا أهااار لااوك  –اءااال أم لصاال عليهااا ابنسااام بطريااق اخاار. و اان ناحيااة أخاار  ل حتاا  هاابه املبااا ئ 
 . (1) ليل على أهنا ليست  طرية. ولو حانت  طرية أل رحها الناس حلهم بدوم استلناء(والبلهاء ال يفقهوهنا  طلقاً. وهبا 

 هذه أحكام فطرية وهي غير العقلية -1األجوبة: 
 وهنا  الحظات:

قااانوم التناااقض واهلوهويااة ونظائر ااا، هااي قااوانني  طريااة وهااي قااوانني سااابقة علااى القااوانني العقليااة، وقااد خلاا  لااوك حاابعض  األولىىى:
سفة اخآخرين بينهما،  ام القوانني العقلية هاي الاا يادرحها )أو للام واا، أو يصانعها حساب تعباريه يف بعضاها( العقال البسارن  وم الفال

ل ويبا  ام تدرحها احليوانات حالللري  ن القواعد اهلندسية والرياضية املتطورة، وا ا القاوانني الفطرياة  هاي الاا يادرحها حاا احلياوام أيضااً با
ا عليها و نها قانوم التنااقض واهلوهوياة لوضاو  ام احلياوام أيضااً يادرك ام هابا طعاام ولاي  اناه طعاام وال طعاام يف الوقات ذاتاه حماا حياا

 يعرف ذاته ويدرك انه هو وانه غري زوجته.
 (3)هاأم العقليااتو ن ذلك يظهر ام احلجة على  طرية قانوم حقانوم التنااقض لاي  هاو )اهناا  وضاع إمجااع النااس حلهام(  اام هابا 

 ال الفطريات، بل احلجة هي اهنا مما تب  عليها حياة حا احليوانات.
 الحجة على الفطريات هي الوجدان ال اإلجماع

اع  إذ انناا  اد يف ذواتناا بداهاة ام السايء هاو هاو ولاي  غاريه.. ا   ان ام احلجة على الفطريات هاي الوجادام ولاي  ابمجاالثانية: 
  وم حاجة إىل ام نرجع ملعتقدات اخآخرين وارائهم  ليف بام حنصل على إمجاعهم!.

َ ىاولعال لابلك قااال تعااىل:  ِفطْىىَرَ  اللِىِا الِتِىىي َفطَىَر العِىىاَ  َعَليىْ
َا فَىىاِلِر الِسى وقااال  (3) َواأَلْرضِ  َمَواتِ َأِفىي اللِىىِا ٌَّى

 هااو  (1)

                                                           

 .153الفلسفة احلديلة ص (1)
 املسهورات(  ق  حسب املصطلحل املنطقي.بل لي  هأهنا أن لي   توقفاً عليها، بل هأم ) (3)
 .23الروم:  (2)



 ارجاع للوجدام والفطرة ال االمجاع وال حا االستدالل املنطقي!
 حتى األلفال والبل اء يدركون الفطريات!

إ راحاااً  طرياااً  –ام نقضااه علااى تلااك احلجااة، باألطفااال والبلهاااء غااري ةااحيحل، لوضااو  ام األطفااال والبلهاااء أيضاااً ياادرحوم الثالثىىة: 
 باهنم هم وإم غريهم ليسوا هم، وام هبا حليب أو أم ولي  حليباً وال حليباً يف الوقت نفسه.. ا  –للن راسخاً  ساذجاً بسيطاً 

 .(3)حما ام هناك  واطن تأ ل أخر  يف حلماته نرتحها للباحث اللبيب
َعىْن َأبِىي مالالً ور  يف اءاسان و نهاا التوحياد  اناه  طارن حاا ل،طفاال،   –وقد  لت الروايات ابسال ية على  طرية أ اور عديادة 

ْى ِعْعىىَدَك فَىَقىىاَل حىىىبا اأْلَْلَفىىاِل فَىىُِنأي َفطَىىْر ىى ىْم َعلَىىى  قَىىاَل قَىىاَل مىوَبىىى بْىىنى ِعْمىىَراَن  َعْبىىِد اللِىىِا  يَىىا َر أ َأيا اأْلَْعَمىىاِل َأْفَ ىى
ْن َأَمتىا ىْم َأْدَخْلتىى ىْم ِبَرْحَمِتي َجِعِتي  َىْوِحيِدي فَُِ

(2)  . 
وا ااا قولااه )وا ااا املبااا ئ العمليااة  تساامل القواعااد األخالقيااة واملعتقاادات الدينيااة، وهااي ليساات  وضااع إمجاااع الناااس.  ااال توجااد  بااا ئ 
أخالقيااة عا ااة حليااة بي نااة باابااا، ألم املقااايي  األخالقيااة و فاااهيم احلااق والباطاال أ ااور نساابية ونتلااف باااختالف امللااام وال  ااام وبتباااين 

خطاأ أو ملااذا يعاد بااطاًل. حماا وأم  –أن  عال  –جتماعية، وينبغي أم يلوم هنااك  اا يارهاا.  نساأل  ائمااً ملااذا يعاد الفعال الظروف اال
الضاامري الاابن ي عتااا خااري  ااا يهاادن ابنسااام إىل الساالوك الصااحيحل قل ااب حااو ل، و لااي علااى األهااخاص املختلفااني أ عاااالً  تلفااة وعلااى 

 قااد أجبناااا عنااه بالتفصااايل يف حتااايب )نسااابية النصااوص واملعر اااة لاململاان واملمتناااعل(  (4)ة يف أوقااات  تلفاااة(السااخا الواحاااد أ عاااالً  تلفااا
 و)نقد اهلر ينوطوقيا ونسبية النصوص واحلقيقة واملعر ة(.

 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                       

 .13إبراهيم:  (1)
)إال إذا تبااني انااه  اان   نهااا  االاًل: قولااه )إال إذا تبااني انااه  اان اءااال..(  ااع وضااو  بطااالم ذلااك وام الصااحيحل هااو )إال إذا تبااني انااه ل لصاال عليهااا ابنسااام( ولااي  (3)

وع وبني االستحالة أن بني جمر  إثبات عدم احلصول عليها  ن طريق اخر )وهبا يصلحل  لياًل( وباني اساتحالة احلصاول عليهاا اءال( والفر  حبري بني جمر  عدم الوق
  ن طريق اخر )وهبا ال تتوقف الدليلية عليه(.

 .392ص 1اءاسن: ج (2)
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