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 كلمة المؤّسسة

 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم
لعاملني وىلع أهل ل املبعوث رمحة   دٍ اهلل ىلع حممّ  العاملني وصّل  احلمد هلل رّب 

 .بيته اهلداة امليامني
 ليت حيملها اإلنسان تمثّ ة الّ واملنظومة العقديّ  العامل الفكرّي  إنّ 

شطة ناأل ء لّك اي يقف وراّل وادلافع األساس  العامل الرئيّسّ 
 فاكن صالح تلك املنظومة وانسجامها مع، يت تصدر عنهالّ ات والسلوكيّ 

ة الفرديّ  اتسلوكيّ ا ىلع أغلب المنعكس   اقعأو فسادها وخمالفتها للو الواقع
 حنوته يف حرك ها يشدّ ا قوي  حافز   ا أن تشّك ة لإلنسان، فإمّ جتماعيّ واال

ه حنو التسافل والسقوط يف جيرّ  أو اعمال  كماهل املنشود،  اهباّت  السموّ 
 االضطراب والضياع. ف إاّل خيلّ  ي الاّل الفوىض والفساد  امةدوّ 

صورها  حياة اإلنسان بكّل  منهق ي تتدفّ و الرافد اّل ه فالفكر العقدّي 
ات اإلنسان ومواقفه، وهو اهلاجس م بسلوكيّ يت تتحكّ وأشاكهلا، وهو األداة الّ 

 فهوتمنحه الطمأنينة واالستقرار،  مقنعة   لم جيد إجاباٍت  إنقه ي يؤرّ اّل 
حنو  وافعي تنبثق منه مجيع ادلالختيار نمط منهج احلياة، اّل بمثابة املقتيض 

 .ة  ة اكفّ ة واحلياتيّ ته الفكريّ اات اإلنسان وممارسسلوكيّ 
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يت نزلت ألجل هداية ة الّ مجيع الرساالت السماويّ اهتمام  ذا ما يفّس وه  
وامتالء  ،لإلنسان العقدّي  الفائقة باملجال الفكرّي  اوعنايته اإلنسان،

 زتركّ  ذا اجلانب ويدفع الشبهات عنه، حيثل له  صحف أصحابها بما يؤّص 
 تهاة وتنميصالحية وخطاباتهم ىلع تشكيل املنظومة العقديّ تهم اإلحراك

 .وحفظ نقائها من التشويه واخلرافات
ا ا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائم  كثي   فإنّ أخرى  ومن جهةٍ 

ا ط عليهم فكري  تللويث فطرة انلاس وحتريف أفاكرهم ألجل التسلّ 
 الفكرّي فساد اعمل اإل د استعملواراتهم، وقا ومصادرة مقدّ وسياسي  

دواتهم من أفوا فوّظ  طماعهم ادلنيئة،أا تلحقيق مآربهم وسالح   العقدّي و
لرسم عقيدة  ؛مأجورةٍ  عالمٍ إووسائل  رخيصةٍ  قالمٍ أظ سالطني وواّع 

لم يفتأوا عن و ،راتقدّ األفاكر واملسياسة اهليمنة ىلع  املحكومني يف ظّل 
 ما ء الشبهات يف أذهان انلاس حول لّك التشكيك وإلقااستخدام سالح 

ة، االختالفات الفكريّ ستفادة من ق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا االيتعلّ 
ختالف واتلعمية ىلع نقاط نظار انلاس إىل نقاط االأوالعمل ىلع توجيه 

وتفتيت وحدتهم وكس  ،طراف املتخالفةإلذاكء الفنت بني األ ؛االشرتاك
م واتلحكّ  ،أجل السيطرة ىلع مشاعرهم من ؛ضعاف عزيمتهمإشوكتهم و
 خضاعهم لسلطتهم.إو ،يف مواقفهم

ذا العامل أن نعطي ه   ادليينّ  ين للشأن الفكرّي من هنا ينبيغ نلا كمتصدّ 
يت ة الّ مشاريعنا الفكريّ نا واتم أولويّ ىلع سلّ أوأن يكون يف  ا،ا كبي  اهتمام  

العقيدة أعين  ،تهيّ حقّ أبما نعتقد ونرش ن من ترسيخ نلتمكّ  ؛نسىع تلنفيذها
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اإلسالم  نلبّ  متداد الطبيعّ اال ة وفق رؤية مدرسة أهل ابليت اإلسالميّ 
 معارصةٍ  ذه الرؤية ضمن صياغةٍ ، كما ينبيغ أن جنتهد يف طرح ه   دٍ حممّ 

، هاصاتلوأ ، تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل ابليت رصينةٍ 
 .ة املعتربةمستفيدين من معطيات العقل، وانلصوص ادلينيّ 

 ةسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّ مؤسّ لك اكن مرشوع وألجل ذ  
ة لوجود ا من احلاجة امللحّ قدر   يللّب  ؛سةة املقدّ اتلابعة للعتبة احلسينيّ 

، ويلحمل ىلع اعتقه العقدّي  تعمل ىلع اجلانب الفكرّي  ةٍ صيّ ختّص  ساٍت مؤسّ 
واتلأكيد ىلع العقائد  ،لشبهاتي دلفع اذا اجلانب واتلصدّ ة تأصيل ه  مسؤويلّ 

 الفكرّي الفراغ  سدّ لك للمساهمة يف وذ   ؛ات املتاحةماكنيّ ة بالوسائل واإلاحلقّ 
 ي يعاين منه املجتمع.اّل  العقدّي 

سة املعتمدة يف حتقيق أهدافها ترمجة ابلحوث ات املؤسّ واكن من اسرتاتيجيّ 
صني غي العرب، تخّص ة املكتوبة من قبل املة وانلقديّ يّ ة اتلأصيلصيّ اتلخّص 

ستفادة منها يف ألجل اال ؛ةأخرى غي اللغة العربيّ  يت كتبت بلغاٍت والّ 
من قبل  دقيٍق  عليمي  لك بعد خضوعها تلقييمٍ ة، وذ  ة العربيّ الساحة الفكريّ 

سة، وتشخيص مقدار يف املؤسّ  عن املجلس العليمّ  منبثقةٍ  ةٍ خمتّص  جلنةٍ 
 سة.فائدتها يف مرشوع املؤسّ 

 يت تهتمّ ة بالنسبة للكتب الّ للنقص امللحوظ يف املكتبة العربيّ  ة  ونتيج
 ؛ة يف جمال الفكر والعقيدةيّ يف اغية األهمّ  ة، ويه أحباٌث باألحباث املعرفيّ 

ر املجلس فقد قرّ  ؛وتعتمد عليها ئكأبعادها تتّ  كّل املعرفة ب لك ألنّ وذ  
 ذا الشأن.ه  هتمام بمن الكتب ذات اال كتابة وترمجة جمموعةٍ  العليمّ 
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ي بني ذا الكتاب اّل ذا املجال هو ه  اختيارها يف ه   يت تمّ واكن من الكتب الّ 
األستاذ الشيخ ي قام بتدوينه أيديكم، بعنوان )مصادر املعرفة(، اّل 

ة، ني يف جمال ابلحوث املعرفيّ صني اإليرانيّ ، وهو من املتخّص زاده حممدحسني
، وقام بمراجعة الرتمجة احلسييند حيدر السيّ ا وقد قام برتمجته مشكور  

 . ادلكتور حممدعيل حميطي أرداكن وتصحيحها وحتقيق الكتاب
ة بوافر الشكر سة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّ م مؤسّ ا تتقدّ ختام  

يف  ممّيٍ  ملا قاموا به من جهدٍ  ؛هم أعالهؤىل السادة املذكورة أسماإمتنان واال
 يف إصداره. من اكنت هل مشاركةٌ  ، وّك هقوحتقي مذا الكتاب القيّ ترمجة ه  

م واتلوفيقالقدير هلم دوام اتلقدّ  سائلني اهلل العيلّ 



 

ف لترجمة كتاب )مصادر المعرفة(
ّ
 مقّدمة المؤل

 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم

نظرّية املعرفة علٌم يُبىن عليه اعتبار العلوم وقيمتها املعرفّية، ويقوم ىلع 
معارف اإلنسانّية دينّية  اكنت أم غيها. والكثي من أساسها ابلناء العظيم لل

األسئلة يف جمال املعارف والعلوم البشـرّية ترجع يف نهاية املطاف إىل نظرّية 
املعرفة، ويمكن العثور ىلع جذور تلك املسائل يف ه ذا العلم األسايّس 

رضوري ا العميق. وّك رؤيٍة يتّم تبنّيها يف نظرّية املعرفة سوف تلعب دور ا 
وأساسي ا ومذهال  يف سائر امليادين، وأّي احنراٍف يف نطاق حبوث ومسائل 
نظرّية املعرفة سيتجّل يف العلوم املبنّية عليها، وخباّصٍة يف العلوم اإلنسانّية. 
ا  ومن هنا فإّن أّي حبٍث أو حتقيٍق بمنهٍج صحيٍح وأسلوٍب سليٍم، يعدُّ جهاد 

اطني اجلهالة، والشاّككّية، والنسبّية، والسفسطة، كبي ا وأساسي ا يُسقط شي
 ويطرد شبح تسلّطهم املشؤوم ىلع الفكر اإلنسايّن.

اليّت نشهد ايلوم إصدار  (1))دراسٌة يف أعماق نظرّية املعرفة(تمّثل جمموعة 
 - )مصادر املعرفة(كتاب  -منها إىل اللغة العربّية  (2)ترمجة الكتاب اثلاين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 شنایس.های معرفت( اكویش در ژرف1)
جمموعة  من الكتب يف نظرّية املعرفة اإلسالمّية، ونظرّية  حممدحسني زاده لقد ألّف الشيخ (2)
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ا )حمورّية املسألة(سار مّتبعني منهج خطوة  يف ه ذا امل ، وبمالحظٍة عميقٍة جد 
للمسائل واإلشاكالت املطروحة، أو اليّت يُمكن طرحها يف جمال نظرّية املعرفة 
املطلقة. وأنا أرى أّن إجناز ه ذا اجلهاد املقّدس الكبي رهنٌي باملساعدة الّيت 

وراعية رئيسها  (1)اثللتعليم واألحب مؤّسسة اإلمام اخلمييّن قّدمتها 
، والرتمجة العربّية رهينٌة حممدتيق مصباح يزديسماحة آية اهلل الشيخ 

مؤّسسة ادليلل اتلابعة هلا أللطاف العتبة احلسينّية املقّدسة، إذ حتّملت 
 مسؤويّلة تعريب الكتاب ونرشه.

م ويف اخلتام ال يفوتين أن أتقّدم بالشكر للجهود املضنية اليّت بذهلا املرتج
يف تعريب ه ذا الكتاب، وهو عمٌل  (2)حيدر احلسيينالفاضل املحرتم السّيد 

شاقٌّ ودقيٌق؛ كما ال يفوتين أن أشكر املساعدات املخلصة واملتابعة املثمرة 
مسؤول وحدة ابلحوث حممدعيل حميطي أرداكن لسماحة األستاذ ادلكتور 

ة وعضو اهليئة العلمّية املعرفّية يف مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّ 
للتعليم واألحباث؛  يف فرع الفلسفة يف مؤّسسة اإلمام اخلمييّن 

فباإلضافة إىل قيامه بتحقيق الكتاب، حتّمل مسؤويّلة اإلرشاف ىلع ه ذا 
                                                                                                               

املعرفة املقارنة واملعرفة ادلينيّة، وقام بتبويب ما يتعلّق منها بنظرّية املعرفة اإلسالميّة يف 
 -3مصادر املعرفة  -2املعرفة.. ماهّيتها وإماكنها وعقالنيّتها  -1 مخسة أجزاٍء ويه:

املعرفة البرشّية.. حبٌث يف  -5و 4املعرفة البرشّية.. حبٌث يف العلم احلضورّي واتلصّورات 
 اتلصديقات. فابلحث يف مصادر املعرفة واقٌع يف اجلزء اثلاين من ه ذه املجموعة. ]املحّقق[

 پژوهیش امام مخيىن.ی آموزیش و( موّسسه1)
 ( عضو وحدة الرتمجة الفارسّية يف مؤّسسة ادليلل.2)
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املشـروع ومراجعة نّص الرتمجة بدّقٍة، ومقابلة انلّص األصيّل مع الرتمجة، 
 تثنائّيٍة قّل نظيها.واستطاع أداء ه ذه املهمة بدّقٍة اس

ا أتقّدم بالشكر اجلزيل لّك من ساهم يف إجناز ه ذا العمل، راجي ا أن  وأخي 
 .احلسني  عبد اهلل  يكون مقبوال  عند اهلل، ومشموال  بألطاف اإلمام أيب

 
 زاده حممدحسني

 ه 1439ربيع األّول  17
 م 2017اكنون األّول  6





 

ف
ّ
 مقّدمة المؤل

. ومن يف أعماق نظرّية املعرفة( دراسةٌ )اب اثلاين من سلسلة ه ذا هو الكت
أجل أن تتضح ماكنة ه ذه السلسلة ضمن حبوث ودراسات أنواع نظرّية 
املعرفة واّتاهاتها املختلفة؛ جيب أن نليق نظرة  ىلع أهّم تلك االّتاهات 
 واملناهج يف نظرّية املعرفة. ويمكن ترتيب مجيع ه ذه املناهج ضمن نظامٍ 
شامٍل؛ ألنّها إّما أن تكون مقّيدة  وختتّص بنطاٍق معنٍي من املعرفة اإلنسانّية، 

ذا يمكن تصنيفها كما ييل:  أو تكون مطلقة  غي مقّيدٍة. وبه 

 المناهج المقّيدة

 . نظرّية املعرفة ادلينّية.1

 . نظرّية املعرفة العرفانّية.2

، وخيّصص هلا قسٌم كبٌي من . نظرّية املعرفة يف نطاق القضايا األخالقّية3
 علم فلسفة األخالق.

. نظرّية املعرفة املرتبطة بقضايا العلوم الطبيعّية )جمموعٌة أو ىلع األقّل 4
 قسٌم واسٌع من فلسفة العلوم اتلجريبّية(.
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. نظرّية املعرفة انلاظرة إىل قضايا العلوم اإلنسانّية )جمموعٌة أو ىلع األقّل 5
 العلوم االجتماعّية(. قسٌم واسٌع من فلسفة

. نظرّية املعرفة يف الرياضّيات أو نظرّية املعرفة املرتبطة بنطاق القضايا 6
 الرياضّية. وغي ذ لك.

 المناهج المطلقة

 املنهج املبيّن ىلع احلكمة اإلسالمّية. -1

 املنهج احلديث املبيّن ىلع فلسفة ديكارت. -2

 انلاطقة باإلجنليّية(. منهج الفلسفة اتلحليلّية )فلسفة ادلول -3

، مثل اهلرمنيوطيقا الفلسفّية، (1)املنهج املبيّن ىلع الفلسفة األورّبّية -4
، (3)، واالّتاه انلقدّي (2)وعلم الظواهر ]الظاهراتّية أو الفينومينولوجيا[

 ، ونظرّية املعرفة النسوّية.(4)وابلنيوّية

 موت نظرّية املعرفة. -5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Continental Philosophy. See: Terms "Continental 
Philosophy", Hermenutics", Structualism",... in: Edward 
Craig, Routledge Encyclopedia of Philosophy & Robert Audi, 
The Cambridge Dictionary of Philosophy & William L  
Reese, Dictionary of Philosophy and Religion & Jonathan 

Dancy & Ernest Sosa, A Companion to Epistemology. ]املحّقق[ 
(2) Phenomenology.  
(3) The Frankfurt School. 
(4) Structuralism. 
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يعّية، من قبيل نظرّية املعرفة املتعلّقة بالعلوم نظرّيات املعرفة الطب -6
 ، نظرّية املعرفة اتلاكملّية، وغيها.(1)الطبيعّية

األنظمة أو املدارس املعرفّية يف الفلسفة اإلسالمّية من قبيل املّشائّية،  -7
 واإلرشاقّية، واحلكمة املتعايلة، وغي ذ لك.

ذكورة، ل كّنها تشرتك يف رغم االختالف الفاحش بني املناهج العاّمة امل
الكثي من املسائل األساسّية يف نظرّية املعرفة؛ من قبيل حبث معيار الصدق، 
وحقيقة الصدق، وطرق أو مصادر املعرفة، وإماكن املعرفة. ومن هنا يمكن 
دراسة جمموعٍة من ه ذه ابلحوث بأسلوب حمورّية املسألة، وكذ لك يمكن 

حمورّية املنهج ة، وكذ لك يمكن ابلحث يف ضوء دراستها بمنهج حمورّية املدرس
الشخص. ومن هنا فعل الرغم من إماكنّية دراسة مسائل نظرّية أو حمورّية 

املعرفة عن طريق تقويم لّك واحٍد من املناهج، واملدارس، أو املفّكرين، 
ل كّن عرض نظرّيات مجيع األشخاص، واتلّيارات، واملناهج واملدارس 

ا. وىلع ه ذا األساس املعرفّية ودراس ا جد  تها يتطلّب زمان ا طويال  وجماال  واسع 
فإّن اخليار األفضل هو تقديم املسائل األساسّية املشرتكة بني املدارس 
واملناهج بشٍك جامٍع شامٍل، ثّم من خالل اختيار انلظرّية الصحيحة وإثباتها 

ذا يّتضح موقفنا بشٍك منطيقي يّتضح حالة انلظرّيات اليّت تقف قِباهلا ، وبه 
 تاه الكثي من األشخاص، واملدارس، وانلظرّيات، واملناهج املعرفّية.

باإلضافة إىل بعض ادلراسات املقارنة يف حبوث نظرّية  -قّدم املؤلّف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Naturalized Epistemology. 
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مرشواع  شامال  يف ضوء منهج  - (1)املعرفة وابلحث املقارن بلعض املناهج
سائل نظرّية املعرفة، ثّم أعّد جمموعة املفّكرين املسلمني شمل أهّم حبوث وم

ا ملنهج حمورّية املسألة. ويف ه ذه املجموعة يتّم اختيار انلظرّية  دراساٍت وفق 
الصحيحة يف لّك مسألٍة وإثباتها بنحٍو منطيقي متقٍن؛ ليك يّتضح وضع 
انلظرّيات ابلديلة وموقفنا تاهها. وه ذا املرشوع عبارٌة عن جمموعٍة كبيٍة 

كتب ا عديدة ، وّك كتاٍب يضّم حبث ا أو عدد ا من ابلحوث األساسّية يف  تضمّ 
ذه املجموعة عنوان ) يف أعماق نظرّية  دراسةٌ نظرّية املعرفة. وقد اخرتنا له 

 .(2)وسّمينا كتابنا احلال )مصادر املعرفة((، املعرفة

وفيما يرتبط بتسمية ه ذا الكتاب فقد جاء اختيارنا لعنوان )مصادر 
بعد جهوٍد ودراسٍة واسعٍة؛ ألنّه أنسب من نظائره، ورّبما يكون  (3)ملعرفة(ا

أكرث داللة  منها رغم جهات انلقص املحتملة فيه. وتوضيحه أّن مصطلح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شنایس معارص" ]دراسٌة مقارنٌة يف نظرّية املعرفة یش تطبيیق در معرفت( كتاب "پژوه1)
املعارصة[ جاء نتيجة  للمطالعة وابلحث املقارن يف املناهج القائمة ىلع الفلسفة اتلحليلّية، 
وقد رشحنا يف ه ذا الكتاب أهّم مسائل ه ذا املنهج ومقارنته بمنهج املفّكرين املسلمني، ثّم 

 قويمه. قمنا بدراسته وت
مالحظٌة: ه ذا املصدر وأمثاهل باللغة الفارسّية، وقد ترمجنا عنوانه إىل اللغة العربيّة بني معقوفني 
ا للقارئ العريّب. وقد يكون املصدر مرتمج ا إىل العربّية، ومن هنا فإّن رقم املجدّل  إيضاح 

 والصفحات يشي إىل النسخة الفارسّية. ]املرتجم[
د قمنا برتمجة النسخة اجلديدة من ه ذا الكتاب وحتقيقها، وتفاصيل ( منابع معرفت. وق2)

ی النسخة الفارسّية اجلديدة يه: حسني زاده، حممد، منابع معرفت، انتشارات مؤسسه
 ه. ش. ]املحّقق[ 1394آموزیش و پژوهیش امام مخيىن، چاپ اول، 

 بالفارسّية: منابع معرفت. (3)
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 = مصدر" مشرتٌك لفظيٌّ يستعمل يف معنيني ىلع األقّل: (1)"منبع

 . بمعىن متعلّق املعرفة، من قبيل اتلاريخ، والطبيعة، واإلنسان،1
 والعالم، وأمثاهلا.

. بمعىن القوى اإلدراكّية أو طرق املعرفة وأدواتها اليّت ننال بواسطتها 2
املعرفة باتلاريخ، والوجود، واخلالق، واملخلوقات، واإلنسان، والعالم، 

 . احلواّس الظاهرّية. 1وأمثاهلا. وأهّم ه ذه الطرق أو القوى عبارة عن: 
 . الشهود. 3...(. حلافظة، واتلخّيل، واخليالوتشمل ا). احلواّس ابلاطنّية، 2
 .(2)الشهادة .5. العقل. 4

ومن الواضح أّن املراد من املصدر هنا املعىن أو االصطالح األخي، 
، بل ه ذا املعىن هو املتبادر إىل الهن كما يبدو،  واستعماهل فيه أكرث شيواع 

ا إىل ذ لك فإّن . ومضاف  resourceواعدة  ما يستفاد منه يف ترمجة مصطلح 
مصطلح "طرق املعرفة وأدواتها" املرّكب مشرتٌك لفظيٌّ ويتبادر منه أكرث من 
لك  ، وال مرّجح هل من ه ذه اجلهة ىلع مصطلح )مصادر املعرفة(. وكذ  معىن 
استعمال مصطلح "مصادر املعرفة" بمعىن القوى اإلدراكّية ومدراكتها هو 

ا لألشخاص املّطلعني ىلع ن ظرّية املعرفة، ومن هنا يكون العنوان أكرث أنس 
املذكور أنسب مصطلٍح يعكس ويبنّي مضمون ه ذا الكتاب. وىلع أّي حاٍل 
ا، سوف يزول غموضه من خالل  حّّت لو اكن عنوان "مصادر املعرفة" اغمض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة الفارسّية هو "منابع معرفت"، يرشح املؤلّف سبب اختياره ( بما أّن عنوان الكتاب باللغ1)
 ملصطلح "منابع" ومفرده "منبع". ]املحّقق[

(2 )Testimony )أي ادليلل انلقيّل ويأيت اتلفصيل يف الفصل اثلامن إن شاء اهلل. )املحّقق 
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 توضيح املراد منه هنا، وفيما سيأيت من حبوٍث.
دينا بني خمتلف مناهج نظرّية ما تقّدم اكن بيان ا ملاكنة الكتاب اّلي بني أي

ا أن نليق نظرة  ىلع  املعرفة، وكيفّية تسميته وسببها. ومن الضـرورّي أيض 
حبوثه فنقول: يتكّون ه ذا الكتاب من أربعة أقساٍم تشتمل ىلع ثمانية فصوٍل. 
القسم األّول منها خمّصٌص للحواّس الظاهرّية وابلاطنّية، والقسم اثلاين 

حلضورّي، والقسم اثلالث للعقل، والقسم الرابع لدليلل للشهود أو العلم ا
 انلقيّل أو الشهادة يف ضوء نظرّية املعرفة.

ندرس يف الفصل األّول أهّم ابلحوث املعرفّية يف دائرة احلواّس الظاهرّية 
ويه: تمايز اإلحساس واإلدراك احلّسـّي، عدد احلواّس الظاهرّية، 

ّية، حصويّلة اإلدراك احلّسـّي أو اخلصائص املعرفّية للحواّس الظاهر
حضورّيته، كون منتجات احلواّس الظاهرّية وإدرااكتها مفاهيم أو قضايا 
)بناء  ىلع نظرّية كونها مفيدة  للعلم احلصويّل(، وكيفّية حاكية املفاهيم 
احلّسـّية، وإماكنّية معرفة الاتّيات والفصول احلقيقّية لألشياء اخلارجّية 

 أو العقل أو عدم إماكنها بهما، واعتبار اإلدراك احلّسـّي بواسطة احلواّس 
اّلي يشتمل بدوره ىلع مسأتلني أساسيّتني وهما: إثبات العالم املحسوس، 
وإماكن وقوع اخلطإ يف اإلدرااكت احلّسـّية أو عدم إماكنه. ويف ه ذا الفصل 

موّسٍع مسألة نرّكز االهتمام بنحٍو أكرب ىلع املسألة اثلانية، وسنبحث بشٍك 
 .(1)إثبات العالم املحسوس يف كتاب آخر )الكتاب اخلامس(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رفة يف های پسني" ]نظرّية املعشنایس در قلمرو گزارهزاده، "معرفت( انظر: حممد حسني1)
ه.   ،1394ی آموزیش وپژوهشـی امام مخيىن نطاق القضايا ابَلْعِديَِّة[، قم، مؤّسـسه

 ش، الفصل اتلاسع. )املحّقق(
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ويف الفصل اثلاين نبدأ بتعريف احلواّس ابلاطنّية، وبيان كيفّية تبويبها 
وأنواعها، ثّم نليق نظرة  اعبرة  ىلع احلّس املشرتك وخزانته، واخليال، ونطاق 

اتلخّيل( من خمتلف األبعاد ه ذه احلواّس ووظائفها، وندرس اإلدراك اخلياّل )
واملجاالت، وخاّصة  من بُعد إماكنية اخلطإ أو عدمها. ثّم نبحث يف احلافظة، 

 ونطاقها، ووظائفها، وخصائصها، ونقّوم اعتبارها.

ويف الفصل اثلالث نبحث يف تاريخ العلم احلضورّي، وحقيقته، ومالك 
رّي، وأقسامه، حتّققه، ويف الفصل الرابع نبحث يف خصائص العلم احلضو

ونطاقه، ويف الفصل اخلامس نستعرض اإلشاكالت املحتملة أو املتصّورة اليّت 
خطإ الشهود أو العلوم احلضورّية، ثّم نقّومها. وجديٌر  تنقض عدم إماكنّية

بالكر أنّه من بني لّك حبوث مصادر املعرفة فإّن مسائل حبث مالك حتّقق 
ا تعدُّ األصعب واألهّم، وه ذا ابلحث هو العلم احلضورّي وانلقوض املوّجهة هل

 لت اجلهود تلقديم احلّل هل.ذِ مركز االهتمام، وقد بُ 

ويف الفصل السادس نعرِّف العقل يف ضوء نظرّية املعرفة بلحاظ أنّه 
مصدٌر للمعرفة. ثّم نتطّرق لقسيم العقل وهما انلظرّي والعميّل، وندرس 

خصائصهما أو اتلمايز بينهما، ويف حقيقة العقل انلظرّي والعميّل، وكذ لك 
ا حلّل مسألٍة، ويه هل أّن العقل العميّل مقصوٌد  طّيات ابلحث نتصّدى أيض 

ا؟  يف نظرّية املعرفة أيض 

ونواصل ه ذا القسم يف الفصل السابع ببحث وظائف العقل انلظرّي 
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 ونشاطاته يف لكي من املفاهيم والقضايا، وادلور اّلي يمكن أن يلعبه يف لكي 
منهما، ويف اخلتام ننّبه ىلع دور العقل يف القضايا القبْلّية، وكذ لك دور مثل 

 ه ذه القضايا يف املعارف اإلنسانّية.

ويف الفصل اثلامن نعّرف أّوال  ادليلل انلقيّل ونبني أهّمّيته يف العلوم 
ث واملعارف انلقلّية، ثّم نبحث قيام اعتباره أو عدمه ىلع االستنتاج. ثّم نبح

حول اختالفه عن املرجعّية، وكذ لك رشوط اعتبار ادليلل انلقيّل، ثّم نبحث 
منتٌج للمعرفة  -أو الشهادة  -وحنكم يف مسألٍة معرفّيٍة يه: هل ادليلل انلقيّل 

  أو ناقٌل هلا؟ ويف نهاية الفصل نبحث اعتبار ادليلل انلقيّل ومنشأ اعتباره.
األستاذ الكبي سماحة آية اهلل  ويف اخلتام نتقّدم بالشكر اجلزيل إىل

اّلي تفّضل علينا بإرشاداته وآرائه ادلقيقة  حممدتيق مصباح يزديالعاّلمة 
عبد يف حبوٍث من ه ذا الكتاب. وكذ لك أيخ العالم الفاضل حرضة األستاذ 

وأبدى مالحظاته القّيمة، وأشكر بدّقٍة اّلي طالع الكتاب  الرسول عبوديت
ا لّك من أاعنين  يف ه ذا ابلحث، وخاّصة  معاونّية ابلحوث يف مؤّسسة أيض 

 للتعليم واألحباث، ومسؤويل النرش فيها. اإلمام اخلمييّن 
 

 للعلوم واألحباث مؤّسسة اإلمام اخلمييّن 
 زاده حممدحسني

 2007آذار  29



 

 عن مصادر المعرفة أو طرقها
ٌ
 نبذة

طرٌق وأدواٌت كثيٌة  اإلنسان دليه قو ى إدراكّيٌة، وبتعبٍي آخر دليه
 للمعرفة، أهّمها: احلواّس والعقل والقلب.

احلواّس الظاهرّية اكلوق، وابلرص،  -1تُقّسم احلواّس إىل جمموعتني: 
احلواّس ابلاطنّية، اكحلّس املشرتك، واخليال،  -2والسمع، واللمس، والشّم. 

ىلع ا أّن العقل واملتصـّرفة )املتخّيلة واملتفّكرة(، واحلافظة، والواهمة. كم
 قسمني: عقٍل نظريي وعقٍل عميلي.

املعرفة اليّت حتصل عن طريق القلب معرفٌة شهوديٌّة وبال واسطة الصور 
ا يُقّسم بدوره إىل جمموعتني . (1)العامّ  الشهود -1: واملفاهيم الهنّية. وه ذا أيض 

 .(2)الشهود اخلاّص اّلي يأيت عن طريق االرتياض -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( واملقصود منه هو ما يتاح لعاّمة انلاس، فإنّهم مثال  يدركون حضورهم ألنفسهم. 1)
، بمعىن أ ذا الشهود أو العلم احلضورّي عمويمٌّ ّن لّك شخٍص يصل إىل وه كذا فإّن مثل ه 

ذه اتلجربة دون احلاجة إىل ارتياٍض. )املحّقق(  ه 

ا للتعريف املطروح هلا هنا ذات معىن  وجماٍل واسٍع، 2) ( تدر اإلشارة إىل أّن املعرفة وفق 
وفضال  عن املعرفة بواسطة املفاهيم والصور الهنيّة أو العلم احلصويّل، فيه تشمل 

ا املعرفة بغي واسطة املفاهيم والصور الهنيّة أو العلم احلضورّي. ومن هنا نعّد  أيض 
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ا يُنظر إيلها  فضال  عن الطرق أو املصادر املذكورة، هناك أموٌر أخرى أيض 
، (1)بوصفها طرق ا أو مصادر للمعرفة؛ مثل االستبطان )اتلأّمل ابلاطيّن(

والشعور األخاليّق، والشعور ادلييّن، والشعور اجلماّل، واتلجربة ادلينّية 
 ، وابلصية، والويح، واإلهلام.(3)، وادليلل انلقيّل أو الشهادة(2)ةواملرجعيّ 

يمكن ابلحث حول القوى املعرفّية من جانبني: األّول كما هو معلوٌم 
. ويتكّفل علم انلفس ]الفلسيّف[ باجلانب األّول؛ إذ  وجوديٌّ واآلخر معريفٌّ

 . اجلانب الوجودّي يتناول حبث ه ذه القوى من 
 اثلاين فهو رؤيٌة معرفّيٌة يتكّفل بدراستها علم نظرّية املعرفة. وأّما اجلانب 

وبما أّن اّتاهنا يف ه ذا الكتاب معريفٌّ، فسوف نتابع دراسة القوى 
ا من  املعرفّية اليّت يه مصادر املعرفة وطرقها من ه ذه اجلهة. وال بّد طبع 

نسان ليست اإلشارة إىل أّن املباحث املعرفّية حول قوى اإلدراك دلى اإل
                                                                                                               

ا. فيما خيّص تعريف املعرفة، راجع: حسني زاده،  الشهود من مصادر املعرفة أيض 
 ،[املعارصة واتلحّديات املعرفة حتليل" ]معارص هایوچالش معرفت حتليلحممد، "
 ؛26 ـ 11 ص م، 2007 اعم خريف ،17 العدد ،"فلسیف معرفت" فصلية

شنایس معارص" ]دراسٌة مقارنٌة يف نظرّية املعرفة معرفت در تطبيیق پژوهیش"
املعارصة[، الفصل اثلاين. وجديٌر بالكر أّن للمؤلّف حبث ا مفّصال  حول تعريف املعرفة 
وإماكنها وعقالنيّتها يف كتابه اجلديد اّلي حيمل عنوان: "معرفت؛ چيسّت، اماكن 

  . ماهيّتها وإماكنيّة حصوهلا وعقالنيّتها[. )املحّقق(وعقالنيت" ]املعرفة.
(1) Introspection. 

(2) Authority. 
(3) Testimony. 



 31  .....................................................................................  نبذٌة عن مصادر املعرفة أو طرقها

ا عن املباحث الفلسفّية ومعرفة الوجود، بل إّن  بمعزٍل وال منفصلة  تمام 
ه ذين احلقلني توجد بينهما عالقاٌت وثيقٌة. ىلع سبيل املثال نستطيع طرح 
مباحث معرفّيٍة حول قو ى مثل احلّس املشرتك والوهم، ول كن بعد إثبات 

ا. وىلع وجودها يف علم انلفس ]الفلسيّف[، أو نأخذ و ا ومسلّم  جودها مفروض 
حبث اخلصائص  ىلعلّك حاٍل ينصّب اهتمامنا األسايّس يف ه ذا الكتاب 

 املعرفّية لقوى املعرفة ومصادرها، وه ذا ما سنحّث اخلطی حنوه إن شاء اهلل.
يمتلك اإلنسان إدرااكٍت ومعارف شّّت من حيث سعة مصادر املعرفة: 

واإلدراك  ،إلدراك احلّسـّي، واإلدراك اخليالّ الشهود أو اإلدراك احلضورّي، وا
ا إىل رؤى الكثي من القدماء(، واإلدراك العقيّل. ومن هنا  الوهيّم )استناد 
تدخل يف نطاق األفعال املختلفة لقوى اإلنسان اإلدراكّية أموٌر من قبيل 

، واحلفظ. ويمكن تبويب أنواع إدرااكت االستذاكراتلفكي، واتلخّيل، و
ن وأفعاهل اإلدراكّية أو بتعبٍي آخر، مراحلها ومراتبها بنحٍو أكمل اإلنسا

 وأشمل ىلع انلحو اتلال:
 .احلضـورّي  الشهود أو اإلدراك -1
ـّيّ  اإلدراك -2  اّلي حيصل عن طريق احلواّس الظاهرّية. احلس
احلّسـّي اّلي حيصل عن طريق احلواّس ابلاطنّية؛ مثل  اإلدراك -3

 ظ واتلخّيل.االستذاكر واحلف
 .العقيلّ  اإلدراك -4

ما تقّدم، يبدو أنّه من غي الصائب ختصيص مراتب اإلدراك  يف ضوء
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ومراحله بمرتبة "احلّس الظاهرّي"، و"مرتبة اخليال"، و"مرتبة العقل"، 
ذا املقام. حُيتمل أّن االقتصار ىلع  وإهمال األفعال اإلدراكيّة األخرى يف ه 

 من باب رشح أهّم املراتب أو األفعال ه ذه املراحل اثلالث، يأيت
 اإلدراكيّة لإلنسان.

وىلع لّك حاٍل حنن نرشح ونقّوم يف ه ذا الكتاب أهّم املصادر أو الطرق 
املذكورة؛ حيث سنتناول يف القسم األّول احلواّس الظاهرّية وابلاطنّية. ويف 

ل، ويف القسم اثلاين الشهود أو العلم احلضورّي، ويف القسم اثلالث العق
 القسم الرابع اخلرب أو ادليلل انلقيّل. 

يف القسم األّول اّلي ينقسم إىل فصلني نبحث احلواّس الظاهرّية وابلاطنّية 
 من منظار نظرّية املعرفة. ونبدأ يف الفصل األّول ببحث احلواّس الظاهرّية.



 33  ....................................  ابلاب األّول: احلواس الظاهرّية وابلاطنّية من منظار نظرّية املعرفة

 الباب األّول: الحواس الظاهرّية والباطنّية من منظار نظرّية المعرفة

 الحواّس الظاهرّية والباطنّية  

 

 من منظار نظرّية المعرفة
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 ّية، ماهّيتها، وخصائصها، واعتبارهاالظاهر الفصل األّول: الحواسالباب األّول: 

 

  الحواّس الظاهرّية 

 ماهّيتها وخصائصها واعتبارها 
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 تمهيدٌ 

صناه حسب االصطالح بإدراك احلواّس خّص اّلي  -اإلدراك احلّسـّي 
يمكن انلظر  -الظاهريّة، ونستعمله ملثل ه ذا انلوع من اإلدراك فحسب 

إيله وحبثه من زوايا خمتلفٍة. وينبيغ طرح أهّم املواضيع املتعلّقة باإلدراك 
احلّسـّي واحلواّس الظاهريّة ورشحها يف حبٍث عميٍق وشامٍل من زاوية 

ا تُقسم احلواّس أو القوى احلّسـيّة إىل  نظريّة املعرفة. وكما أرشنا سابق 
احلواّس الظاهريّة مثل حاّسة الوق، والسمع، والشّم،  -1 طائفتني:

احلواّس ابلاطنيّة مثل: احلّس املشرتك، واخليال،  -2واللمس، وابلصـر. 
واحلافظة، واملترّصفة )املتخيّلة واملتفّكرة(، والواهمة. ويمكن طرح 

ةٍ واسعٍة يف جمال احلواّس، سواٌء الظاهريّة منها أم ابلاطنيّة، حبوٍث كثي
واملعارف احلاصلة من القسمني. وأهّم املباحث املعرفيّة يف جمال احلواّس 

 الظاهريّة عبارةٌ عّما ييل:
 اتلمايز بني اإلحساس واإلدراك احلّسـّي. -1
 عدد احلواّس الظاهرّية. -2
 لظاهرّية.اخلصائص املعرفّية للحواّس ا -3
 أو حضورّيته. حصويّلة اإلدراك احلّّسّ  -4
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؟ ايام أو قضيهامعطيات احلواّس الظاهرّية وإدرااكتها، وهل يه مف -5
 )بناء  ىلع الرؤية القائلة إنّها تفيد العلم احلصويّل(.

 كيفّية حاكية املفاهيم احلّسـّية. -6
خلارجّية عن طريق إماكن معرفة الاتّيات والفصول احلقيقّية لألشياء ا -7

 احلواّس أو العقل، أو ال ه ذا وال ذاك.
اعتبار اإلدراك احلّسـّي اّلي ينطوي بدوره ىلع مسأتلني أساسيّتني:  -8

 إثبات العالم املحسوس واحتمال خطإ اإلدرااكت احلّسـّية أو عدم خطئها.
ا حول احلواّس  نتناول يف ه ذا الفصل معظم ابلحوث املشار إيلها آنف 

ظاهرّية من خالل نظرّية املعرفة، ثّم يف الفصل اثلاين نواصل ه ذا ابلحث ال
حول احلواّس ابلاطنّية. ومن الرضورّي قبل ادلخول يف ه ذه ابلحوث أن نليق 
نظرة  اعبرة  ىلع اإلدراك احلّسـّي يف العلوم املختلفة؛ لنستطلع آراء تلك 

ذا السبب نبدأ حبثنا باتلعّرف ىلع ماكنة اإلدراك  العلوم يف ه ذا املجال؛ وله 
 احلّسـّي يف خمتلف العلوم.

 اإلدراك الحّسـّي في العلوم المختلفة مكانة

اإلدراك احلّسـّي إدراٌك أو معرفٌة تأيت عن طريق احلواّس الظاهرّية. وهو 
ا من (1)إلنسان واحليوانل مراحل اإلدراك دلى اأوّ  ا واسع  ، ويضّم طيف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( يرى مؤلّف ه ذا الكتاب أّن أوىل مراحل اإلدراك دلى اإلنسان واحليوان العلم احلضورّي أو 1)
لإلنسان عن طريق  الشهودّي العاّم والبسيط. أضف إىل ذ لك أّن املعرفة باملشاعر احلاصلة

ذه الرؤية ىلع حنٍو أوسع  ذا الكتاب تُطرح ه  ٌة. يف ه  احلواّس الظاهريّة معرفٌة حضوريّ
ا يف الفصلني اثلالث  ابتداء  من الفصل األّول إىل الفصل السادس، وتُطرح أيض 
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 احلواّس. ويمكن حبث ه ذا انلوع من اإلدراك من زوايا وجوانب شّّت:
  .(1)العلم ااإلدراك احلّسـّي من منظار أنطولوجي .1
 . اإلدراك احلّسـّي من منظار علم انلفس الفلسيّف.2
 . اإلدراك احلّسـّي من منظار علم انلفس اتلجريّب.3
 اإلدراك احلّسـّي من منظار نظرّية املعرفة. .4

يف  ةاألنطولوجيّ  ةالوجوديّ  من احليثّيةجيري ابلحث حول العلم واإلدراك 
أموٍر من قبيل كون اإلدراك اعّمة  واإلدراك احلّسـّي خاّصة  جمرد ا أو ماّدي ا، 

ا، واحّتاد اإلدراك والُمدرِك والُمْدرَك  ا أو عرض  آخر،  عبيٍ أو بت -وكونه جوهر 
احّتاد العقل والعاقل واملعقول، واحّتاد اإلدراك احلّسـّي، واحلاّس واملحسوس 

والوجود الهيّن، وأقسام العلم )العلم بال واسطٍة أو الشهودّي، والعلم  -
بواسطٍة أو احلصويّل(، ومراحل اإلدراك، والعالقة بني انلفس انلاطقة 

 به ذ لك. والعقل الفّعال، وأنواع العقل، وما شا
ا فلسفي ا  -علم انلفس ]الفلسيّف[  بلحوث  يتعّرض -اّلي يُعّد علم 

من قبيل اتلغاير بني انلفس وابلدن، وهل انلفس جوهٌر أو  انلفس الوجوديّة
عرٌض؟ وتعّدِد انلفس أو وحدتها، وأنواع األنفس )انلباتّية، واحليوانّية، 

                                                                                                               

ذه املجموعة املعرفيّة، وهو كتاٌب بعنوان "معرفت  والرابع من املجدّل اثلالث من ه 
ا إىل ما تقّدم ويف ضوء ما زيرساختبرشی؛  ة[. واستناد  ها" ]أسس املعرفة البشـريّ

ا يمكن القول: إّن اإلدراك احلّسـّي يمثّل أوىل مراحل إدراك اإلنسان  سيأيت الحق 
 واحليوان للواقعيّات املحسوسة والطبيعيّة.

 ( أي املباحث الّيت تدور حول العلم باملنظار األنطولويّج. 1)
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؟ وحركِة انلفس أو ثباتها، وتكامل واإلنسانّية(، وهل انلفس ماّديٌّة أو جمّردةٌ 
انلفس، وحدوث انلفس أو قدمها، والعالقة بني انلفس وابلدن، والقوى 
اإلدراكّية واتلحريكّية للنفس احليوانّية، والقوى اإلدراكّية للنفس انلاطقة، 
وخلود انلفس وبقائها، واتلناسخ، وسعادة انلفس وشقائها، واملعاد الروحايّن 

د ابلحث يف القوى اإلدراكّية للنفس احليوانّية، يدور الالكم واجلسمايّن. عن
حول احلواّس الظاهرّية وابلاطنّية وأقسامها، واألدلّة ىلع وجود القوى 
احلّسـّية. وه كذا يتّم الرتكي ىلع اإلدراك احلّسـّي يف علم انلفس الفلسيّف 

 من ه ذه الزاوية، وجيري الالكم بشأنه.

تلجريّب وفروعه أو االختصاصات املرتبطة به، تُدرس يف علم انلفس ا
، وتُطرح يف ه ذا املجال حبوٌث  حول ماهّية  احلواّس الظاهرّيُة بأسلوٍب تريبي

اإلدراك احلّسـّي، وكيفّية حتّققه، وأوجه اتلمايز بينه وبني اإلحساس. رغم 
االّتاهات والفروع املتعّددة يف علم انلفس من قبيل علم نفس الشعور 

اإلدراك، وعلم نفس انلمّو، وعلم انلفس السـريرّي، وعلم انلفس و
االجتمايّع، وعلم انلفس الرتبوّي، وعلم نفس وظائف األعضاء، وعلم 
انلفس العصّب، وعلم انلفس املعريّف، حيث يُبحث يف لّك ه ذه امليادين 
م حول اإلدراك احلّسـّي بنحٍو أو آخر. وقد بُذلت جهوٌد كثيٌة يف جمال عل

ا يف حقل  انلفس تلبيني طبيعة معرفة اإلنسان، وه ذه اجلهود ال تنحصـر طبع 
اإلدراك احلّسـّي، وإنّما تشمل عملّياٍت وقدراٍت معرفّية  أخرى اكحلافظة، 
وصياغة املفاهيم، واملعرفة بمعىن اتلجزئة، واتلحليل، وانلقد، واتلقييم، 

 واتلعبي، وما شابه ذ لك.
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ـّي يف علم انلفس واّتاهاته املختلفة؛ باعتباره أّول يُبحث اإلدراك احلسّ 
مرحلٍة يف اإلدراك ومعرفة الواقع املحسوس والطبيّع. يف مثل ه ذه العلوم 
تُثار حبوٌث تريبّيٌة وتطبيقّيٌة كثيٌة حول اإلدراك احلّسـّي، ومن ذ لك أّن علم 

إلدراك احلّسـّي نفس الشعور واإلدراك يتناول حبوث ا من قبيل بيان ماهّية ا
وتعريفه، وكيفّية نشوئه، واألسباب اليّت تؤّدي إىل وقوع أخطاٍء فيه، وما 
حيصل فيه من اضطراباٍت، والعالقة بني اإلدراك واألمور العاطفّية وانلفسّية 

 أو العوامل املؤثّرة يف اإلدراك، وأنواع احلواّس وآيّلات لّك واحدٍة منها.
دراك مع اإلدراك احلّسـّي مبارشة ، كما هو يتعاىط علم نفس الشعور واإل

ذا الفرع من علم انلفس يه:  احلال يف علم انلفس املعريّف. وابلحوث األساسيّة له 
، واالنتباه، واحلافظة، والوظائف ذجعلم ادلماغ، واإلدراك، ومعرفة انلمو

اكء اللغويّة، وعلم نفس انلمّو، واتلفكي وحّل املسائل، والاكء البشـرّي، وال
وحيظی حبث اإلدراك  .(1)االصطنايّع، واتلصوير الهيّن، وإاعدة استعراض الِعلم

 احلّسـّي بأهّميٍّة خاّصٍة بني حبوث ه ذا الفرع من علم انلفس.

 اإلحساس واإلدراك الحّسـّي الفارق بين

عند  (2)حساس واإلدراك. فاإلحساس علم انلفس يمّيون بني اإليف
علماء انلفس ال يزوّدنا باملعرفة، وليست هل قيمٌة معرفّيٌة. واإلحساس هو 
انتقال اتلأثي من الُمستِلم احلّسـّي إىل شبكة األعصاب املركزّية بعد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ی فرهاد : سولسو، روبرت، "روانشنایس شناخّت" ]علم انلفس املعريّف[، ترمجه( راجع1)
 .23و  22ماهر، ص 

(2) Feeling. 
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االحتاكك باملحسوس. وبكلمٍة أخرى اإلحساس هو تأثٌّر حيصل بمثياٍت 
رّد فعٍل داخيلٌّ إزاء إثاراٍت خارجّيٍة. وه كذا يّتضح أّن بسيطٍة، وهو يف الواقع 

اإلحساس ظاهرٌة انفعايّلٌة تقع يف الُمستِلم احلّسـّي واألعصاب وادلماغ. 
ثارة اخلارجّية. اتلأثي أو اإل -1: وبناء  ىلع ه ذا يقع اإلحساس ىلع مرحلتني

عصاب، وينتقل تأثّر العضو احلّسـّي اّلي حيصل بمساعدة شبكٍة من األ -2
 .(1)منها إىل املراكز العصبّية ويؤّدي إىل اإلحساس

فهو  -اّلي هو مرحلٌة أبعد من اإلحساس  -أّما اإلدراك احلّسـّي 
ذه الطريقة حيصل  عمليٌّة ذهنيٌّة جيري فيها تفسي األحاسيس، وبه 
إدراك األحاسيس. وبعبارةٍ أخرى، اإلدراك احلّسـّي عمليٌّة ذهنيٌّة أو 

معاٍن للتجارب احلّسـيّة،  -أو صياغة  -يٌّة يتّم خالهلا بلورة نفس
ويستطيع اإلنسان عن طريق ذ لك إدراك األشياء والعالقات القائمة 

ذه املرحلة معرفيٌّة مفيدةٌ للمعرفة  .(2)بينها. ومن هنا فه 

فس وفروعه أو اّتاهاته هناك فارٌق بني يف علم انل :وخالصة القول
اإلحساس واإلدراك احلّسـّي؛ فاإلحساس ظاهرٌة انفعايّلٌة حتصل بإثاراٍت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ 40ـ  39]علم النفس الرتبوّي[،  "پرورشى ( راجع: سيایس، ىلع اكرب، "روانشنایس1)
ايرواین، حممود وحممد كريم خداپنایه، "روانشنایس احساس وادراک" ]علم نفس 

 مدخل" ]هيلاگرد شنایسروان یزمينهريتا، "؛ اتكينسون، 23واإلدراك[، ص اإلحساس 
 .220 ص ،1 ج ،... و براهىن حممدنیق ةترمج ،[هليلجارد انلفس علم إىل

فرهاد ماهر،  ةشنایس شناخّت" ]علم انلفس املعريّف[، ترمجسولسو، روبرت، "روان ( راجع:2)
 .88 ـ 85ص 
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بسيطٍة، وهو ال يزوّدنا بمعرفة. واحلواّس الظاهرّية سبٌل أو قو ى أو أدواٌت 
يمكن عن طريقها اتلوّصل إىل معرفة العالم املحسوس واحلصول ىلع 

ياء واحلوادث الطبيعّية خارج الهن. وتُسّّم املعرفة معلوماٍت حول األش
واملعلومات اليّت تُكتسب عن طريق احلواّس الظاهرّية "اإلدراك احلّسـّي"، 
وهو نوٌع من املعرفة حول العالم اخلاريّج. وه ذا ما يتطلّب اتلميي بينه وبني 

زاء تلك اإلحساس اّلي حيصل من خالل إثاراٍت، وهو يف الواقع رّد فعٍل إ
اإلثارات. ورغم أّن اإلحساس يمّثل أرضّية  لإلدراك واملعرفة، غي أنّه حالٌة 

 . (1)من سنخ احلاالت غي املعرفّية )مثل امليول والرغبات(

 العلم وعلم انلفس الفلسيّف وعلم انلفس اإىل أنطولوجي إضافة  
اتلجريّب، حيظی اإلدراك احلّسـّي باهتمام نظرّية املعرفة. فمبحث قيمة 
املعرفة اّلي يُعّد من أهّم مسائل نظرّية املعرفة، يشمل اإلدرااكت احلّسـّية 
ا. وباإلضافة إىل ذ لك تُعد احلواّس الظاهرّية اليّت تمّثل السبل املوِصلة إىل  أيض 

ا َفَقَد احلصويّلة، وقد قيل: مثل ه ذه املعرفة بدايَة املعارف  َمن َفَقَد ِحس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ومنه اإلدراك  -( ينبيغ االتلفات إىل أنّه من وجهة نظر علم انلفس الفلسيّف يعّد اإلدراك 1)
ا يتعّدى اتلفاعالت املاّديّة واتلأثي واتلأثّر ابلييّئ. وأمثال ه ذه األمور ليست  -احلّّسّ  أمر 

يه اإلدراك احلّّسّ نفسه، وإنّما يه مقّدماٌت وتمهيد أرضيّة حصوهل ]يف ه ذا املجال، 
 اثلاثلة؛ املقالة ،6 ج ،[الاكملة األعمال] ”آثار یجمموعه“مرتضـی، راجع: مطهری، 

[. ومضاف ا إىل ذ لك ورغم 369ـ  342مبحث اإلدراك، ص  فلسفتنا، حممدباقر، الصدر،
فسّيٌة غي علمّيٍة، ل كن بما أنّه حارٌض يف انلفس، وللنفس أّن اإلحساس حبّد ذاته حالٌة ن

اتّصاٌل وجوديٌّ به، فهو معلوٌم بالعلم احلضورّي، وللنفس معرفٌة حضورّيٌة به. وسنبحث 
باتلفصيل يف ه ذا الفصل مسألة وجود تمايٍز أسايسي ومهمي حول اإلحساس بني نظرّية 

 خر. املعرفة من جانٍب وعلم انلفس من جانٍب آ
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ا . وطريق اتلوّصل املبارش إىل املفاهيم اجلزئّية املحسوسة هو اإلدرااكت (1)علم 
احلّسـّية، مثلما أّن تصديق القضايا احلّسـّية وقبوهلا من قبل العقل ال يمكن 

 بدون مساعدة اإلدرااكت احلّسـّية. 

اإلدرااكت  دُّ عِ ، تُ (2)اللكّّية املحسوسة لغرض انزتاع املفاهيموكذ لك 
: عند حصول اإلدرااكت اجلزئّية احلّسـّية أرضّية  ومتطّلباٍت تمهيديّة  هلا

احلّسـّية املتعلّقة باألمور الطبيعّية ثّم إدراكها خيايل ا يف الهن، يستعّد العقل 
 أو انلفس النزتاع املفاهيم اللكّّية منها.

 ّيتعريف اإلدراك الحّسـ

ا إىل  تقّدم أن اإلدراك احلّسـّي يمكن تعريفه من زوايا خمتلفٍة. ونظر 
أنّنا يف ه ذا الكتاب ننظر إىل اإلدراك احلّسـّي واحلواّس الظاهرّية من 
زاوية نظرّية املعرفة؛ باعتبار أّن ه ذا اإلدراك واحلواّس الظاهرّية من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

الربهان، حتقيق أبو العالء . 5 سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، املنطق، ( راجع: ابن1)
، ؛220اخلامس، ص عفييف، املقالة اثلاثلة، الفصل  ، اجلوهر يوسف بن سناحل احليّلّ

 .311انلضيد، ص 
( بعد تقسيم املفاهيم إىل املاهوّية واملنطقيّة والفلسفّية، يمكن تقسيم املفاهيم املاهوّية 2)

ّية املحسوسة واملفاهيم املاهوّية الشهوديّة. واملفاهيم حبسب االستقراء إىل املفاهيم املاهو
املاهوّية غي مسبوقٍة باإلدراك اجلزيّئ أو الشخصـّي كمفهوم اجلوهر واهليوىل و... فاملفاهيم 
. )املحّقق( ملزيٍد من اتلوضيح  املاهوّية املحسوسة مسبوقٌة باإلدراك اخلياّل واإلدراك احلّّسّ

ها" ]أسس املعرفة البرشّية[، "معرفت برشی؛ زيرساخت راجع: حسني زاده، حممد،
 الفصل اثلالث.
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ا مصادر أو سبل املعرفة، فال بّد أن نضع نصب أعيننا  تعريفه تعريف 
معرفي ا. فاإلدراك احلّسـّي هو معرفٌة للعالم املحسوس خارج الهن 

 وحيصل عن طريق احلواّس الظاهرّية.

 الحواّس الظاهرّية عدد

تعريف اإلدراك احلّسـّي يف ضوء نظرّية املعرفة، وتبيني حقيقته  بعد
بحث ضمن من منظار العلوم املشابهة، واتلأكيد ىلع أّن ه ذا اإلدراك يُ 

علوٍم متعّددٍة، نأيت اآلن ىلع إحصاء احلواّس الظاهرّية وبشٍك اعبٍر 
نستعرض يف سياق ذ لك آراء علماء انلفس وعلماء األحياء واحلكماء 

 املسلمني يف ه ذا املوضوع.
منذ القدم وإىل يومنا ه ذا، ُحّددت احلواّس الظاهريّة اكآليت: ابلرص 

وهناك اختالٌف يف وجهات نظر  والسمع والوق والشّم واللمس.
املتقّدمني حول احنصار احلواّس الظاهريّة باحلواّس اخلمس املذكورة 
ا: فبينما ال ينيف فريٌق منهم إماكن وجود حاّسٍة سادسٍة، يقول أكرثهم  آنف 

إّن اختصاص احلواّس  .(1)باحنصار احلواّس يف ه ذه اخلمس املذكورة
ارها باحلواّس الّيت ذكرناها، اكن الظاهريّة باحلواّس اخلمس، واحنص

معروف ا بني احلكماء منذ عصوٍر قديمٍة. فقد كتب صدر املتأهّلني يف ه ذا 
يف احنصار احلواّس يف ه ذه اخلمس. اجلمهور من انلاس زعموا »: ابلاب ما ييل

إماكن وجود حاّسٍة سادسٍة غي ه ذه اخلمس، واحلكماء أنكروا ذ لك واحتّجوا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ،8، ج األسفار العقلّية األربعة املتعايلة يف احلكمة ( راجع: الشيازّي، صدر ادلين حمّمٌد،1)
 .204و 202و 201 ص
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 .(1)«الشيخ يف بعض كتبه هعليه، كما نبّ 
فبعد أن نسب صدر املتأهّلني إىل احلكماء القول باحنصار احلواّس يف ه ذه 

ا استدالٌل مرفوٌض  (2)اخلمس، نقل ما استدلّوا به  (3)ىلع ه ذا الرأي، وهو طبع 
أّما إّن »ا حني قال: ويف مقابل ه ذه الرؤية، يرى بهمنيار عدم رضورته

 .(4)«احلواّس ٰهذه اخلمس فأمٌر غري رضوري  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .200ص  ،املصدر السابق( 1)
من نوٍع أنقص إىل نوٍع أتّم، ما لم يستوف مجيع كماالت انلوع  ( من"أّن الطبيعة ال ينتقل2)

األنقص، فه كذا الطبيعة لم ينتقل من درجة احليوانّية إىل درجٍة فوقها إاّل وقد استكملت 
آخر لاكن حاصال  للحيوان فلّما لم يكن  يف اإلماكن حسٌّ  فلو اكن -مجيع ما يف تلك املرتبة 
اّلي هو أكمل من احليوان بما هو حيواٌن علمنا أن ال حاّسة يف  -حاصال  يف اإلنسان 

 ". )املحّقق(الوجود غي ه ذه

السّيد  ( نقد العاّلمة الطباطبايّئ وكذ لك املاّل هادي السزبوارّي ه ذا االستدالل ]راجع:3)
، احلكمة املتعايلة يف الطباطبايّئ، تعليقٌة ىلع األسفار: الشيازّي، صدر ادلين حمّمدٌ 

، ؛ السزبوارّي، املاّل هادي1، اهلامش 201و 200ص ، 8ج األسفار العقلّية األربعة، 
[. ال خيیف أّن العاّلمة 1، اهلامش 201تعليقٌة ىلع األسفار: املصدر السابق، ص 

احلّجة ال ريب يف استقامة تأيلفها إاّل أّن يف مقّدماتها ما هو أصٌل »الطباطبايّئ يعتقد بأّن 
وبعد توضيح «. أّن اإلنسان أكمل احليوانات، أعين املرّكبات العنرصّية احليّةموضوٌع وهو 

الّيت ترى جواز كينونية  -وأّما بناء  ىلع الفرضّيات العلمّية احلديثة »ه ذه املقّدمة يقول: 
إثبات أفضلّية  -املرّكب احليوّي يف غي ه ذه األرض املسكونة نلا، فمن املستصعب 

واٍن مفروٍض غيه، بل ال بّد من إقامة الربهان ىلع امتناع وجود نوٍع اإلنسان من لّك حي
ا من اإلنسان، وما أصعبه! بانلظر إىل األصول ادلائرة املعروفة  حيوايني أكمل وأرشف وجود 

من »واملاّل هادي السزبوارّي يناقش االستدالل ىلع  أساس ما هو املشهور «. يف الفلسفة
 )املحّقق(«. يّت اإلماكن الوقويعّ عدم استلزام اإلماكن الا

 .782تصحيح مرتضـی مطهري، ص  ، اتلحصيل،( بهمنيار4)
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بهمنيار ه ذه ال ختلو من غموٍض. فهل يقصد أنّه من املحتمل وجود عبارة 
حاّسٍة سادسٍة إضافة  إىل ه ذه اخلمس، ومن هنا فليس من الرضورّي 
 احنصارها يف مخس حواّس فقط؟ أو يقصد أّن عدد ه ذه احلواّس املعروفة
ا عليه؟ ألّن ابلعض عّد ه ذه احلواّس اخلمس يف الواقع ثمان  ليس مّتفق 
حواّس، بل وحّّت تسع حواّس؟ يف ضوء بعض القرائن يمكن استظهار أّن 

 بهمنيار قصد الوجه اثلاين.

ة باحلواّس اخلمس  وىلع أّي حاٍل فإّن اّلين حرصوا احلواّس الظاهريّ
ٍة أو حواّس أخرى، اشتمل الكمهم املذكورة، ونفوا إماكنيّة وجود حاسّ 

ىلع اختالٍف أو تعارٍض حول عددها: فابلعض قال إنّها مخٌس، بينما 
قال آخرون إنّها أكرث من ذ لك. واختالف آرائهم أو تعابيهم حول 
ة ناشئٌ من وحدة حاّسة اللمس أو تعّددها.  عدد احلواّس الظاهريّ

ا أّن عدد احلواّس مخٌس، فاّلين يرون أّن الالمسة حاّسٌة واحدةٌ رأو
واّلين قالوا إّن الالمسة يه يف الواقع قو ى متعّددةٌ، يرون أّن احلواّس 
ذا الفريق يورد بدال  من حاّسة اللمس  ة أكرث من مخٍس. وه  الظاهريّ

ا، ويه   حاّسة إدراك احلرارة والربودة.  -1أربع قو ى أخرى أو مخس 
ة إدراك ايلبوسة والرطوبة. حاسّ  -3حاّسة إدراك اللني والصلب.  -2
حاّسة إدراك ثقل األشياء  -5حاّسة إدراك األملس واخلشن.  -4

ذا الفريق ليس حاّسة  (1)وخّفتها . وه كذا يتّضح أّن اللمس عند ه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ،8ج بعة، ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األر( راجع: الشيازّي، صدر ادلين حمّمٌد 1)
انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن  اهلل، عبد بن احلسني سينا، ابن ؛56و 55 ص
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، وإنّما هو مرّكٌب من عّدة حواّس. وبعبارةٍ أخرى اللمس واحدة  
 اجلنس.نة اكبالنسبة إىل القوى األربع أو اخلمس املذكورة بم

علم انلفس تري ايلوم يف علم األحياء، وعلم انلفس اتلجريّب، و
وفروعه األخرى، حبوٌث موّسعٌة وكثيةٌ حول كيفيّة اإلدرااكت  (1)احليوّي 

لم تؤّد تلك األحباث إىل نيف إماكنيّة احلّسـيّة وعدد احلواّس الظاهرّية. و
ذ لك فحسب بل  وجود حواّس ظاهرّيٍة أخرى غي احلواّس اخلمس، وليس

وفضال  تّم اتلعّرف من خالهلا ىلع حواّس أخرى أضيفت إىل ه ذه القائمة. 
عن ذ لك يرى ابلاحثون يف ه ذه احلقول أّن حاّسة اللمس الّيت تُسّّم حايل ا 
باحلواّس اجلدليّة ليست حاّسة  واحدة ، وإنّما تتألّف من ثالث حواّس. وىلع 

 :هرّية من وجهة نظرهم عبارة عنه ذا األساس فإّن احلواّس الظا
 -6 (2)اتلوازن حاّسة -5الوق.  -4الشّم.  -3السمع.  -2ابلرص.  -1 

ا بـ "احلاّسة العضليّة" أو "حاّسة احلركة". (3)احلاّسة احلركيّة  الّيت تُسّّم أيض 
حاّسة درجة احلرارة أو حاّسة احلرارة والربودة.  -8احلاّسة العضوّية.  -7 
 .(4)حاّسة األلم -10ضغط. حاّسة ال -9

                                                                                                               

 .59و 58، ص حسن زاده آميل
(1) Biological Psychology . (املرتجم) 
(2) static sense. 
(3) kinestheticsense. 

 ترمجة ،[هليلجارد انلفس علم إىل مدخل" ]هيلاگرد شنایسروان یزمينه( اتكينسون، ريتا، وآخرون، "4)
" شنایسروان اصول" ،.ال. ان مان، ؛284و 280و 276 ص ،1 ج وآخرون، براهين حممدنيق

 سيف اهلل،عزت نادري، ؛397و 337 ص ،1، ج ل علم انلفس[، ترمجة حممود ساعتچيأصو]
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اإلشارة إىل أّن حاّسيت الشّم والوق يُطلق عليهما أحيان ا اسم  تدر
"احلواّس الكيميائّية"، كما أّن احلواّس اثلالث األخية ويه "درجة 
احلرارة، والضغط، واأللم" يُطلق عليها جمتمعة  اسم حاّسة اللمس أو 

ذه ال(1)"احلواّس اجلدليّة" ا له  رؤية تدخل إحساسات اإلنسان . وفق 
املختلفة مثل احلروق، واخلشونة، وانلعومة، واحلّكة، واالتلصاق، 
والرطوبة، واالرتعاش، حتت جمموعة احلواّس اجلدليّة ويه )درجة 

 .(2)احلرارة، واأللم، والضغط(

إىل احلواّس املذكورة، أضاف ابلعض حّس العمق إىل احلواّس  باإلضافة
أن احلّس العاّم اّلي يشمل العطش، واجلوع، واتلعب قد كما  .(3)اجلدليّة

ا إىل قائمة احلواّس األخرى  .(4)أضيف أيض 
                                                                                                               

 ،[انلفس علم منظار من واإلدراك اإلحساسشنایس" ]"احساس وادراک از ديداگه روان مريم، نرايق،
؛ 40 - 38ص  شنایس پروریش" ]علم انلفس الرتبوي[،اكرب، "روان؛ سيايس، عيل78 - 17 ص

شنايس احساس وادراك" ]علم نفس اإلحساس ايرواین، حممود، خداپنايه، حممدكريم، "روان
 .130 - 47 صواإلدراك[، 

 ،1، ج ، ان. ال.، "اصول روانشنایس" ]أصول علم انلفس[، ترمجة حممود ساعتچي( راجع: مان1)
 انلفس علم إىل مدخل" ]هيلاگرد شنایسروان یزمينه" وآخرون، ريتا اتكينسون، ؛397 ص

 .276 ص ،1مدنيق براهين وآخرون، ج حم ترمجة ،[هليلجارد
حممود  ترمجة( راجع: مان، ان. ال. ، "اصول روانشنایس" ]أصول علم انلفس[، 2)

 .285ص ساعتچي، 

شنایس احساس وادراک" ]علم پنايه، حممدكريم، "روان( راجع: ايرواين، حممود، خدا3)
 .104ص نفس اإلحساس واإلدراك[، 

 .134و 133( راجع: املصدر السابق، ص 4)
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 إفادة الحواّس الظاهرّية للمعرفة

احلواّس الظاهرّية تُعّد من مصادر املعرفة أو من سبل  ال شّك يف أنّ 
وبتعبٍي موجٍز نقول إنّها تزوّدنا باملعرفة. وإن اكن هناك اكتسابها، 

نقاٌش يف ه ذا املجال، فإنّما هو يف املعرفة اليّت تُنال عن ه ذا الطريق، 
وهل يه حصويّلٌة أو حضورّيٌة؟ وه ذه املسألة سوف نتناوهلا بابلحث يف 

 سياق ه ذا الفصل.

س املعروفة )ابلرص، فال ريب أّن احلواّس اخلم (1)بمالحظة ما ذكرناه
والسمع، والوق، والشّم، واللمس( تزوّدنا باملعرفة وتضع بني أيدينا 
معلوماٍت حول العالم اخلاريّج، ول كن هل احلواّس األخرى اليّت ثبت 
وجودها ايلوم ـ بغّض انلظر عن صّحة أدلّة إثبات وجودها أو خطئها ـ تزوّدنا 

ا؟ وهل يمكن عن طريقها ا حلصول ىلع معلوماٍت حول العالم باملعرفة أيض 
اخلاريّج أو ال؟ إّن ابلحث حول جواب ه ذا السؤال يمّثل أهّم حبٍث معريفي 
يُطرح حول ه ذه احلواس؛ إذ يبدو أّن حبوث ا نفسّية  كثية  يمكن طرحها حول 

 احلواّس املذكورة، ويه مّما تثي اهتمام علماء انلفس يف خمتلف الفروع.
ل إىل جواٍب صحيٍح للمسألة املذكورة ينبيغ أّوال  تعريف إذا أردنا الوصو

ا ل لك وهو حاّسة  ه ذه احلواّس واالّطالع ىلع دورها ووظيفتها. نذكر نموذج 
اتلوازن اليّت تتيح لإلنسان معرفة الوضع اّلي هو فيه. فنحن إذا أوقفنا 

ور ه ذه حواّسنا عن االحتاكك باملحّفزات واملثيات، فسوف نستطيع إدراك د
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 لظاهرّية للمعرفة. )املحّقق(( من رضورة إفادة احلواّس ا1)
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احلاّسة؛ ألنّنا يف ه ذه احلالة رغم أنّنا قطعنا حواّسنا األخرى عن املثيات، 
فإنّنا نبیق ندرك الوضع اّلي حنن فيه؛ وهل حنن نسي أو واقفون؟ وهل حنن 
يف حالة استلقاٍء أو جلوٍس؟ وإذا كّنا يف حال اجللوس فهل جلستنا مستويٌة 

اخللف؟ وإذا ُكّنا يف حالة استلقاٍء، فهل حنن  أو فيها احنناٌء إىل األمام أو إىل
مستلقون ىلع ظهورنا، أو ىلع اجلانب األيمن، أو ىلع اجلانب األيس؟ وه كذا 

ذن، فإّن ُمستقِبل حاّسة اتلوازن اّلي يقع يف ادلهلي أو املتاهة يف األ
يتحّسس إزاء أّي تغيٍي يف وضع اجلسم، ويستطيع اإلنسان بواسطته احلفاظ 

 توازن جسمه. وإذا أصيب الُمخيخ أو ادلهلي برضٍر أو اعهٍة، خيتّل توازن ىلع
 .(1)اجلسم ويتعّذر ىلع اإلنسان احلفاظ ىلع توازنه

انلموذج اآلخر هو احلّس احلريّك أو العضيّل أو احلركة. إذا أردنا معرفة ه ذه 
ا كأن احلاّسة يكيف أن نغمض أعيننا ونتناول يف أيدينا ما يكون قريب ا منّ 

ا أو كتاب ا ونلمس مجيع جوانبه. وحينئٍذ يمكننا تشخيص حجمه  يكون قدح 
ووزنه، ول كن عن أّي طريٍق تُنال ه ذه املعلومات؟ هل تُنال عن طريق 
اللمس واحلواّس اجلدليّة ويه اليّت تُتيح نلا حتديد حجم ذ لك الشـيء ووزنه؟ 

عند اإلمساك به أو رفعه  األمورأو هناك حسٌّ آخر يُساعد ىلع تشخيص ه ذه 
بايلدين أو حّّت وضعه ىلع الرجلني؟ يمكن تربة ه ذا العمل وإثبات أّن 
ذه  احلواّس اجلدليّة واملستقِبالت املوجودة ىلع سطح البرشة ال تزوّدنا به 
املعلومات؛ فحّّت لو قام أحد بتخدير أعصاب اجلدل، مع ذ لك يبیق قادر ا ىلع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 وادراک احساساهلل نادری ومريم سيف نرایق، "؛ عزت96 - 93( راجع: املصدر السابق، ص 1)
 .59 - 56 ص[ انلفس علم منظار من واإلدراك اإلحساس" ]شنایسروان ديداگه از
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طبيعّية وأوزانها. وه ذا يدّل ىلع أّن هناك تشخيص أحجام األشياء ال
مستقبالٍت حسّية  أخرى موجودٌة يف عضالت، ومفاصل، وأنسجة، وعظام 
ايلد يمكن عن طريقها معرفة ه ذه اخلصائص وتمييها. واحلاّسة اليّت تزوّدنا 
بمثل ه ذه املعرفة تُسّّم "احلّس احلريّك" أو "احلّس العضيّل" أو "حّس احلركة". 

طريق ه ذا احلّس يستطيع اإلنسان أن يعرف مواضع حركة يده ورجله،  وعن
 .(1)وأن يقوم بمختلف األعمال

ما طرح من تعريف أو توضيح حلاّسة اتلوازن واحلّس احلريّك،  يف ضوء
يمكن اتلوّصل إىل نتيجٍة ويه أّن ه ذه احلواّس تقّدم نلا املعرفة وتزوّدنا 

ا ه ذا بمعلوماٍت عن األعضاء واألشياء ا لطبيعّية األخرى خارج الهن. طبع 
االستنتاج مبينٌّ ىلع صّحة األدوار والوظائف اليّت تُنسب إىل مثل ه ذه القوى 
ا عّد احلواّس األخرى اليّت أضيفت إىل  ومطابقتها للواقع، ويمكن حق 
، ول كّنها ليست لكّها ىلع ه ذا انلحو، ومن  احلواّس اخلمس، حواّس مستقلّة 

ال  ما خيّص اإلحساس باأللم، فهناك شكوٌك حول الرأي اّلي يصف ذ لك مث
الشعور باأللم وكأنّه حسٌّ مستقلٌّ مثل احلرارة والربودة والضغط. وقد ُطرح 

 .(2)بدال  من ه ذا الرأي آراٌء أخرى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 حممود ترمجة ،[انلفس علم أصول" ]شنایسروان اصول( راجع: مان، ان. ال. ، "1)
 احلريّك استعّنا باملثال احلّس  عمل بيان أجل ومن. 378 ـ 376 ص ،2 جي، اعتچس

 نفس علم" ]ودرک احساس شنایسرواناملذكور من ه ذا املصدر: مهدي بناب، "
 .16 ص ،[واإلدراك اإلحساس

 اكوياين حممد ترمجة ،[الصحة نفس علم" ]سالمت شنایسروان( راجع: ام. ديماتيو، "2)
 .245 - 243 ص ،1 ج وآخرون،
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؛ فّك  مّما تقّدمنتوّصل  إىل املعيار يف كون القوى املذكورة حواّس ظاهرّية 
ا ظاهري ا فيما إذا اكنت واحدٍة من القوى  املذكورة وأشباهها يمكن عّدها حس 

ا إىل ذ لك فإن لم تزوّدنا إحدى تلك القوى باملعرفة،  تزوّدنا باملعرفة. واستناد 
ا بمعىن أّن ما ال يقّدم نلا  ا ظاهري ا. وه ذا املعيار سلبٌّ طبع  فيه ليست حس 

ا ظاهري ا، ول كّنه ال ي عين أّن لّك ما يزوّدنا باملعرفة ال بّد معرفة  فهو ليس حس 
 .(1)أن يكون من احلواّس الظاهرّية

رغم أنّنا فيما يأيت من حبث القوى احلّسـّية سنحاول اإلجابة عن السؤال 
اتلال: هل املعرفة اليّت حصلنا عليها من احلواّس الظاهرّية معرفٌة حصويّلٌة 

أّن املعرفة الّيت يكتسبها  أو حضورّيٌة؟ ول كن اآلن ينبيغ االتلفات إىل
اإلنسان نتيجة مؤثّراٍت حّسّيٍة ـ اكأللم، واجلوع، والعطش، واحلّكة، 

معرفٌة حضورّيٌة. وحني نشعر بألٍم يف أحد  -احِلرقة، وانلعومة واخلشونة 
أعضاء اجلسم، فنحن نشعر بواقع األلم ال بمفهومه أو بصورة منه. وه ذا 

ا عن استذاكرنا أللٍم سابٍق أو مشاهدة ألم اإلدراك خيتلف اختالف ا أساسي  
اآلخرين. ومجيع أنواع احلّس واتلأثر اّلي حيصل ألعضائنا احلّسـّية ثّم ينتقل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا، 1) ا، إاّل أنّه ليس مانع  ( رّبما نواجه هنا إشاكال  وهو أّن املعيار املشار إيله رغم كونه جامع 
ا. وإذا اكن احلال كذ لك كيف يتسىّن اخّتاذه معيار ا؟ عند  ويشمل احلواّس ابلاطنّية أيض 

ملأزق. يبدو أّن احلّل هو قبول املعيار اتلمّعن يف ه ذه املسألة أكرث، يمكن اتلخلّص من ه ذا ا
ا  ا ظاهري ا أم باطني ا  -املذكور معيار ا للحّس عموم  وليس معيار ا للحّس  -سواٌء اكن حس 

الظاهرّي فقط. إّن ظاهرّية أيي من احلواّس أو باطنيّتها صفٌة يمكن إحرازها عن طرٍق 
وبة واألهّمّية. واملهّم كما أّكدنا عليه ومعايي أخرى. وه ذا ليس ىلع مستو ى كبٍي من الصع

 يف املنت هو إحراز مية إفادتها للمعرفة وإثباتها.
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إىل ادلماغ، وحّّت الصورة اليّت تقع ىلع الشبكّية من اخلارج ثّم تنتقل إىل 
ومن  .(1)ادلماغ بتفاعالٍت كيميائّيٍة ندركها بالعلم احلضورّي وبال واسطةٍ 

هنا فإّن املعرفة باتلأثّر احلاصل يف عضونا احلّسـّي أو دماغنا حضوريٌة، كما 
ا أنّ  ا إذا نظرنا إىل (2)املعرفة باتلأثّر املوجود يف أنفسنا حضورّيٌة أيض  . طبع 

اتلأثّر احلّسـّي من ه ذه الزاوية، وعرفنا أنّه يعرّب عن يشٍء عييني وخارج 
. وه كذا يّتضح أّن وجودنا، فمثل ه ذه املعرفة  حصويّلٌة وليست حضورّية 

اّلي هو يف الواقع  -اإلدراك احلّسـّي بمعىن إدراك اتلأثّر احلّسـّي يف الات 
يُعدُّ معرفة   -تعبٌي آخر وإن اكن غي متعارٍف وال شائٍع عن اإلحساس 

ذا املعىن إنّما هو وجدا . اإلدراك احلّسـّي من ه ذه الزاوية وبه  ٌن حضورّية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( واملقصود من الواسطة هنا واسطة مفهوٍم ذهيني أو صورٍة ذهنيٍّة. وىلع ه ذا األساس ال ينبيغ 1)
فهم من أن يُتصور أّن العلم احلضورّي ال حيتاج يف حتّصله وحتّققه إىل علٍّة، حيث قد ي

أنّه غينٌّ عن الواسطة يف استحصال  -خالل ما تقّدم من تعريف ه ذا انلوع من العلم 
ذا فإّن وجود أسباب وجود  -ومعرفة املعلوم  ا غينٌّ عن العلة؛ وله  أن ه ذا احلصول أيض 

فريح غي مانعٍة من كون فريح ورسوري ه ذا حضوري ا؛ ألّن حقيقة الفرح وابلهجة 
أنا واجٌد فريح وبهجيت دون االستعانة بأّي واسطٍة ]مفهوٍم أو صورٍة حارضٌة عندي، و

ذهنّيٍة[، فإّن الشعور باهلدوء والسكينة ال سّيما عند قراءة القرآن وادلاعء وبعد زيارة 
وحالة االطمئنان انلفّّس الّيت حتصل لإلنسان جّراء ممارسته تللك  املعصومني 

داد مقّدماٍت، وباتلال فيه ال تتحّقق لّك شخص، يف الطقوس والشعائر، يه حباجٍة إىل إع
حني يه متحّققٌة وحارضٌة دلى الشخص اّلي يمارس تلك الطقوس من دون واسطٍة ومن 
دون االستعانة بالصور أو املفاهيم الهنّية؛ ل لك فإّن املقصود من الواسطة يف تعريف العلم 

يس املقصود منها الواسطة يف اإلجياد. احلضورّي واحلصويّل يه الواسطة يف اإلدراك ول
 وسيأيت تفصيل الالكم يف القسم اثلاين من ه ذا الكتاب. )املحّقق(

، وجمموعة األعصاب وادلماغ يوّفر 2) ( تدر اإلشارة إىل أّن اتلأثر املوجود يف العضو احلّّسّ
 أرضّية حصول اتلأثّر يف انلفس.
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ا، فهو شهوٌد للواقع، وليس هو حضور الصورة واملفهوم، ومن هنا  وليس فهم 
ا عن  ذا املعىن خيتلف اختالف ا شاسع  فاإلدراك احلّسـّي من ه ذه الزاوية وبه 
استذاكر األلم املايض أو مشاهدة مثيل ه ذه احلالة عند اآلخرين، ونلا عودٌة 

 إىل ه ذا ابلحث. (1)أخرى

 ظاهرّيةالحواّس ال خصائص

أن سلّطنا الضوء ىلع الفارق بني اإلدراك احلّسـّي واإلحساس،  بعد
وكذ لك عديد احلواّس الظاهرّية، وألقينا يف إطار املسألة األخية نظرة  اعبرة  
ا اآلن حبث خصائص احلواّس  ىلع احلواّس الّيت تزوّدنا باملعرفة، غدا لزام 

من معرفٍة. وهل يمكن بمثل ه ذا  الظاهرّية واتلعّرف ىلع مدى ما تزوّدنا به
اإلدراك اتلوّصل إىل حقائق األشياء املاّديّة ومعرفة جوهرها؟ اتلفت الفالسفة 
املسلمون إىل حمدوديّة احلواّس الظاهرّية وخواّصها، وأجابوا عن ه ذه 
التساؤالت. ويمكن أن نتوصل من ثنايا اللكمات املتناثرة يف كتبهم إىل 

 يت نسدها هنا ىلع حنٍو منتظٍم:اخلصائص اتلايلة الّ 

 ظواهر األشياء معرفة .1

ينبيغ ابتداء  أن نقول ىلع سبيل اتلمهيد إّن ظواهر األشياء تُستخدم يف 
 مقابل حقائقها، وبمعىن أعراض األشياء مثل الكّم والكيف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 وري ا أم حصويل ا. )املحّقق(( يف ابلحث حول كون اإلدراك احلّّسّ حض 1)
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 األشياء معنيان: وقد يُقصد من حقائق 
 األّول: الواقع اخلاريّج لألشياء ووجودها العييّن.

 اثلاين: ذوات األشياء وفصوهلا احلقيقّية.
يتساوق معىن احلقائق يف االستخدام األّول مع الواقعّيات والوجودات 
اخلارجّية، ويف االستخدام اثلاين يتساوق مع ذاتّيات املاهّيات. ىلع الرغم مّما 

ة األوىل من أّن ذاتّيات املاهّيات والفصول احلقيقّية لألشياء غي يبدو للوهل
إىل نتيجٍة ويه  (1)الوجودات والواقعّيات العينّية، نتوّصل يف الكتاب اثلالث

أّن الفصول احلقيقّية لألشياء تعرّب عن واقعّياتها اخلارجّية، واإلدراك املبارش 
لم احلضورّي واالتّصال للواقعّيات والوجودات يُتاح فقط عن طريق الع

الوجودّي بها. وىلع ه ذا األساس، ال يمكن إدراك كنه األشياء واتلوّصل إىل 
فصلها احلقييّق عن طريق العلم احلصويّل اّلي تُنال به املعرفة عن طريق 
الصور واملفاهيم الهنّية. إضافة  إىل ذ لك، فالفصول احلقيقّية لألشياء 

إّن نتيجة أو وجه  .(2)واحد عينّية يف انلهاية ذات معىن  وذاتّياتها وواقعّياتها ال
ا للرؤية األوىل عندما نستعمل عبارة  (3)تمايز ه ذين الرأيني هو أنّه وفق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( واملقصود منه هو الكتاب اثلالث من جمموعة كتب "دراسٌة يف نظرّية املعرفة" أي "أسس 1)
 املعرفة البرشية". )املحّقق(

  ،[البرشية املعرفة أسس" ]ها"معرفت بشـری؛ زيرساخت  حممد، زاده،( راجع: حسني2)
 . 245و 244ص 

ل هو أّن ذاتيّات املاهيّات والفصول احلقيقيّة لألشياء غي الوجودات 3) ( الرأي األّو
والواقعيّات العينيّة، والرأي اثلاين هو أن الفصول احلقيقية لألشياء تعرّب عن 

ة و"الفصول احلقيقية لألش اتها اخلارجيّ اتها العينيّة" يف واقعيّ اتها" و"واقعيّ ياء" و"ذاتيّ
. )املحّقق(  انلهاية ذات معىن  واحٍد
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، يف حني أّن الرؤية (1)"حقائق األشياء"، جيب أن نعنّي مقصودنا من ذ لك
 اثلانية ال تستلزم ذ لك.

تُدرِك احلواّس  -املسلمون  وكما رّصح احلكماء -يف ضوء ه ذه املقّدمة 
الظاهريّة ظواهر األشياء فحسب، وال يمكن بواسطتها معرفة حقائق األشياء، 
سواٌء ذاتيّاتها أم واقعيّاتها العينيّة. وبعبارةٍ أخرى إّن ه ذه احلواّس اليّت ال طريق هلا 
ة إىل حقائق األشياء، ال تستطيع إظهار تلك احلقائق نلا. ومن هنا فإّن املعرف

، وإنّما يه حمدودٌة وال تتعّدى  احلاصلة عن طريقها ليست معرفة  عميقة 
وأّما اإلدرااكت احلّسـّية »ة بقوهل: األعراض. وقد بنّي صدر املتأهّلني ه ذه اخلاّصيّ 

فإنّها مشوبٌة باجلهاالت ونيلها ممزوٌج بالفقدان، فإّن احلّس ال ينال إاّل ظواهر 
 .(2)«ن حقائقها وبواطنهااألشياء وقوالب املاهّيات دو

إذن ال يمكن عن طريق احلواّس اتلوّصل إىل إدراك ذاتّيات املاهّيات 
وحقائق األشياء؛ وه ذا طبع ا ىلع العكس من العقل اّلي ينفذ إىل عمق 

 األشياء، ودليه القدرة ىلع فهم حقائقها:

عقلّيات... وأّما قّوتها ىلع تكثري الواحد فيه جتسيمها بقّوتها اخليايّلة لل»
وقيل بتمّّيها اذلايّت عن العريّض، واجلنس عن الفصل، وجنس اجلنس 
للماهّية عن جنسها بالغٌة ما بلغت، وفصل فصلها وفصل جنسها عن فصلها 
بالغٌة ما بلغت، وتمّّي الحقها الالزم عن الحقها املفارق والقريب منها عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة والفصول 1) ة أو ذاتيّات املاهيّ ة والواقعيّات العينيّ ا الوجودات اخلارجيّ ( واملقصود إّم
ة لألشياء. )املحّقق(  احلقيقيّ

 .367 ص ،3ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّة األربعة، ( الشيازّي، صدر ادلين حمّمدٌ 2)
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ةً يف العقل؛ وذٰللك ابلعيد، فيكون الشخص الواحد يف احلّس أموًرا كثري
إدراك العقل أتّم اإلدرااكت لكون العقل غري مقصوٍر إدراكه ىلع ظواهر 
الشـيء، بل يتغلغل ويغوص يف ماهّية الشـيء وحقيقته، ويستنسخ منها 

 .(1)«نسخًة مطابقًة هلا من مجيع الوجوه، بل يصري هو يه حبقيقتها

ياء فقط اليّت يه وعليه فنحن ندرك باحلواّس الظاهرّية ظواهر األش
أعراضها. وال يمكن عن طريق ه ذه احلواّس فهم حتّقق األشياء يف اخلارج، 
والاتّيات وفصوهلا احلقيقّية، بل وحتّقق أعراض الشـيء العييّن يف اخلارج 
ومعرفة حقائق األعراض. واّلي يُتاح من خالل احلواّس الظاهرّية هو فقط 

ات بالات يف أنفسنا؛ ول كن هل ه ذه حتّقق الصور احلّسـّية أو املحسوس
ذا  الصور احلّسـّية متحّققٌة خارج انلفس والهن أو يف الهن فحسب؟ فه 
مّما يتّم إثباته بالعقل ال باحلواّس. إّن احلواّس اعجزٌة عن إثبات الوجود 
اخلاريّج للمحسوسات احلقيقّية وبالات، أي الصور احلّسـّية. فإثبات حتّقق 

 .(2) الهن أمٌر برهاينٌّ يمكن حتقيقه بمساعدة العقل فقط العالم خارج

، إماكن (3)بعض احلكماء، كما تُشعر به العبارة األخية يرى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املصدر السابق.( 1)

( رشح ه ذه املسألة يتطلّب جماال  أوسع، وهو ما سنتناوهل يف الكتاب اخلامس من ه ذه 2)
"مح"[  338 - 324های پسني، ص شنایس در قلمرو گزارهة. ]معرفتالسلسلة املعرفيّ 

شنایس وقد حبثنا ه ذا املوضوع بشٍك مفّصٍل نسبي ا يف كتابنا: "پژوهیش تطبيیق در معرفت
 .231 - 220و 271 - 258 ص ،[املعارصة املعرفة نظرّية يف مقارنٌ  حبٌث " ]معارص

« عندنا»قبل ه ذه العبارة، خاّصة  يف ضوء عبارة « قيل»( تدر اإلشارة إىل أّن اتلعبي بـ  3)
يان كيفّية توحيد الكثي يدّل ىلع عدم قبوهل يف بداية الكم صدر املتأهّلني بل« عند اجلمهور»و
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يّة بالعقل،  اتلوّصل إىل معرفة ماهيّات األشياء اخلارجيّة وحقائقها املاّد
ذه انلظرة رغم  يف حني أّن احلواّس يمكنها فهم ظواهر األشياء. وه 

اّلي اختارها، ول كن  بأرسطواحلكماء املسلمني املتأثّرين شهرتها بني 
. إّن  ا يتّضح أنّها غي مقبولٍة عند اتلدقيق يف املقّدمة املذكورة سلف 

ذا املقطع من الكمهم القائل:  إّن احلواّس ال توصلنا إىل حقائق »ه 
ا، غي أّن املقطع اآلخر من الكمهم ومفاده « األشياء صحيٌح طبع 
إدراك حقائق األشياء بالعقل، غي صحيٍح. وال يمكن إدراك إماكنيّة 

                                                                                                               

ذا الرأي. فهو كتب   يف بيان كيفية توحيد الكثي ما ييل:له 
ا بكّل حقيقٍة مصداق ا لّك معىن  » ا عقلي ا مّتحد  أّما توحيدها للكثي فهو عندنا بصيورتها اعلَم 

ا فّعاال  تلفاصيل العلوم انلفسانّية، وعند اجلمهور بالوجهني  معقوٍل؛ لكونه عقال  بسيط 
ادلاخلة حتت املعين  -عن األشخاص  اآلخرين: أحدهما باتلحليل، فإنّها إذا حذفت

 حقيقة  انلويّع بتشّخصاتها وسائر عوارضها الالحقة بقيت احلقيقة انلوعّية ماهّية  مّتحدة  و
 يقرن أن أمكنها والفصيلّ  اجلنّسّ  املعين اعتربت إذا ألنّها بالرتكيب؛ واثلاين واحدة ،
 «. ا مجعي ا أو محلي ااحّتاد   - مّتحدةٌ  حقيقةٌ  منهما حيصل حبيث باجلنس الفصل

 ثّم كتب يف تبيني تكثي الواحد ما ييل: 
تكثي الواحد فيه تسيمها بقّوتها اخليايّلة للعقليّات وتزنيلها يف قوالب الصور  ىلعوأّما قّوتها »

املثايّلة وقيل بتمّيها الايّت عن العريّض، واجلنس عن الفصل وجنس اجلنس للماهّية عن 
بلغت، وفصل فصلها وفصل جنسها عن فصلها بالغة ما بلغت، وتمي  جنسها بالغة ما

الحقها الالزم عن الحقها املفارق والقريب منها عن ابلعيد، فيكون الشخص الواحد يف 
احلّس أمور ا كثية  يف العقل؛ ول لك إدراك العقل أتّم اإلدرااكت؛ لكون العقل غي مقصوٍر 

ء وحقيقته ويستنسخ منها غل ويغوص يف ماهّية اليشء، بل يتغلإدراكه ىلع ظواهر اليش
]الشيازي، صدر ادلين « نسخة  مطابقة  هلا من مجيع الوجوه، بل يصي هو يه حبقيقتها

 [.367و 366، ص 3ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، حمّمدٌ 
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حقائق األشياء باحلواّس أو بالعقل؛ كما أّن العقل غي قادٍر اعدة  ىلع 
لك ال يمكننا  معرفة ذاتيّات املاهيّات وجنسها وفصلها احلقييّق؛ ول 
يّة. إّن ما نعرفه عن  تقديم تعريٍف حقييقي حّّت ألوضح األشياء املاّد

شياء يقترص ىلع أعراضها وعوارضها؛ فبحواّسنا نعرف األعراض، األ
يّة  وبالعقل نفهم عوارض األشياء ولوازمها، ونثبت وجود األشياء املاّد
يّة، واملحسوسة وغي املحسوسة. وه كذا نعرف بالعقل وجود  وغي املاّد
لك أوصافها وأعراضها من قبيل  األشياء وعالقاتها يف ما بينها، وكذ 

ا؛ املع لويلّة، واإلماكن، واحلدوث والقدم، ونستطيع إثبات ذ لك أيض 
مثلما ندرك باحلواّس أعراضها مثل الكيف، والكّم وغيهما. وكما هو 
ا ال يمكنه إدراك حقائق األشياء؛ ألنَّ  حال احلواّس، فالعقل أيض 
حقائقها عني اخلارج وال تقبل االنتقال إىل الهن. ومن هنا فإّن 

لك (1)ود تُدرك بالعلم احلضورّي والشهودّي فقطحقائق الوج . ومعىن ذ 
أنّه ال سبيل للحواّس والعقل إىل إدراك حقائق األشياء؛ كما أنّه ال 

. ولعّل (2)يمكن معرفة الفصول احلقيقيّة وكنه األشياء باحلّس والعقل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

فإّن إثبات عجز العقل عن إدراك حقائق األشياء ال يثبت ؛ ّن ه ذا مصادرةٌ إ( يمكن أن يقال 1)
 والشهود، بل ه ذا مّما حيتاج إىل بيان. )املراجع(. إماكن إدراكها بالعلم احلضورّي 

ا احلقيقّية عن طريق العلم احلضورّي؟ أو تتعّذر ( هل يمكن معرفة ذاتّيات األشياء وفصوهل2)
معرفتها عن ه ذا الطريق؟ يف ضوء ما ذكرناه يف تبيني حقائق األشياء وتفسيها، يمكن 
اتلوّصل إىل جواب السؤال املذكور. يف ه ذا ابلحث واستمرار ا يف ه ذا السياق سنالحظ أّن 

 لألشياء وذاتّياتها. وسنتناول ه ذه حكماء مثل ابن سينا قالوا بتعّذر اتلعريف احلقييقّ 
" هامعرفت برشی؛ زيرساخت" حممد، زاده،: حسنياملسألة يف حبٍث آخر بعون اهلل. ]راجع

 [ 245و 244ص ة[، البرشيّ  املعرفة أسس]
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ذا السبب هو اّلي داع ابن سينا يلقول يف )اتلعليقات(:  نا »ه  إن َعَرفْ
ٰ ياء بأسبابها ولوازمها عرفنا حقائقها ولوازمها. األش ال ال نعرفها  كنّ

 .(1)«بأسبابها، بل من حيث يه موجودةٌ حمسوسٌة نلا
لك  يف موضٍع آخر بعدم إماكن معرفة حقائق األشياء  رّصحكذ 

 باحلّس والعقل:
ألّن مبدأ معرفته لألشياء هو  ؛اإلنسان ال يعرف حقيقة الشـيء ابلّتةَ »

يعرف حينئٍذ بالعقل باينات، واملتمَّ يُميِّ بالعقل بني املتشابهات واحلّس. ث
بعض لوازمه وأفعاهل وخواّصه، فيندرج من ذ لك إىل معرفته معرفة  جمملة  
غي حمّققٍة بما لم يعرف من لوازمه إاّل اليسي، ورّبما عرف أكرثها، إاّل أنّه 

 .(2)«ليس يلزم أن يعرف لوازمه لكّها
ال يمكن اتلوّصل إىل معرفة حقائق األشياء  أنّه، يبدو لالكماوحصيلة 

ا، كما يعلم اجلميع أّن ه ذا مّما  وماهّياتها احلقيقّية عن طريق العقل أيض 
يتعّذر اتلوّصل إيله عن طريق احلواّس. ويف ضوء ما تقّدم، ينبيغ تصحيح 

أو ىلع  -بل اخلاّصّية األوىل املطروحة للحواّس الظاهرّية اليّت تقع يف مقا
مصدر العقل، وصياغتها ىلع انلحو اتلال: إّن احلواّس  -خالف مع 

الظاهرّية تدرك ظواهر األشياء، ويه أعراضها، ل كّنها غي قادرٍة ىلع إدراك 
هر األشياء ووجود أعراضها؛ ه ذا ىلع خالف العقل اّلي اوإثبات وجود جو

ودها اكحلدوث أو يستطيع إثبات وجود األشياء وأعراضها وأوصاف وج
، أو ممكنة  أو واجبة الوجود.  الِقَدم، أو كونها علّة  أو معلوال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .77اتلعليقات، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص  سينا، ( ابن1)

 .82،  ص ملصدر السابق( ا2)
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ف2
ّ
صال واالرتباط . توق

ّ
 اإلدراك الحّسـّي عىل االت

 يتوّقف اإلدراك احلّسـّي ىلع أن تكون األعضاء احلّسـّية اخلاّصة ىلع
اتّصاٍل باألشياء اخلارجّية ]املحسوسات[. وعند انقطاع االتّصال يزول 
ا. وه كذا وبناء  ىلع اخلاّصّية اثلانية لإلدراك احلّسـّي،  اإلدراك احلّسـّي أيض 
يتوّقف ه ذا انلوع من اإلدراك ىلع اتّصال احلواّس باخلارج املحسوس، 

ه ذا األمر يتحّقق إذا ما اكن وبزوال االتّصال يزول اإلدراك. ومن الواضح أّن 
ا اكلعني مثال  وأجزائها اكلشبكّية والقرنّية. إذا  ا وصحيح  العضو احلّسـّي سالم 
يمكن القول إنَّ من رشوط اإلدراك احلّسـّي سالمة األعضاء احلّسـّية، وإذا 
اكنت األعضاء احلّسـّية سليمة  يمكن إجياد تواصٍل معريفي مع اخلارج. وال بّد 

؛ ليك يتسىّن حصول طبع   ذا اتلواصل واالرتباط وضٌع خاصٌّ ا أن يكون له 
اإلدراك احلّّس. وه ذا ما جعل شيخ اإلرشاق يشي من باب املثال إىل ابلصـر 

ال يدرك إاّل مع عالقٍة وضعية، حّّت إذا  -اكبلصـر  -إّن احلّس »ويقول فيه: 
 .(1)«زال الشـيء عن املقابلة زال اإلبصار

ذ لك فإّن لّك واحدةٍ من احلواّس قادرةٌ ىلع إدراك جماٍل وفضال  عن 
 األحيايئّ معنّيٍ فقط. وه ذه املجاالت معروفٌة وحمّددةٌ يف علم انلفس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"سه رساهل از  السهروردّي، ادلين يف: شهاب اح العماديّة،، األلوادلين ، شهاب( السهروردّي 1)
 كذ لك ؛7 تصحيح جنفقيل حبيب، ص شيخ ارشاق" ]ثالث رسائل لشيخ اإلرشاق[،

 ،8ج ، صدر ادلين حمّمٌد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، الشيازّي : راجع
 .113 ص ،6ج  ،[الاكملة األعمال" ]آثار یجمموعه" مرتضـی، مطهري، ؛233 ص
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. فضال  عّما حيكم احلواّس من قيوٍد وحمدوديٍّة، مشابهٍة هلوعلوٍم أخرى 
وما يه عليه من إدراك ظواهر األشياء وأعراضها فقط، فيه حمدودةٌ 

د من جانٍب أو جوانب أخرى، وهو أّن إدراك احلواّس يتوقّف ىلع بقيو
 اتّصاهلا باألشياء اخلارجيّة.

نّنا قد مّينا يف حبثنا ه ذا بني اإلحساس واإلدراك احلّسـّي، فمن أوبما 
املمكن يتبادر إىل الهن أّن اخلاّصّية اثلانية تنحصـر يف اإلحساس وال تسي 

حينما يتحّقق اتّصاٌل يتكّون إحساٌس وال يتكّون إىل اإلدراك احلّسـّي؛ أي 
، وعند انقطاع االتّصال يزول اإلحساس. وه كذا يتبنّي نلا أّن  إدراٌك حّسـيٌّ
اإلحساس هو اّلي يتحّقق عند اتّصال العضو احلّسـّي باخلارج، ويزول عند 

ساس لإلح وتفسيٌ  انقطاع ذ لك االتّصال. وأّما اإلدراك احلّسـّي فهو تبينيٌ 
يف الهن. عندما حيصل االتّصال مع العالم اخلاريّج  وانعاكسه احلصويلّ 

ويتكّون ىلع إثره إحساٌس أو تأثٌّر حّسـيٌّ يف انلفس، تكّون قّوة اخليال صورة  
عنه، ويف تلك احلالة يتكّون اإلدراك احلّسـّي مزتامن ا مع اإلحساس. ومثال 

م انلفس يف تلك احلالة أّن حالوته حتك إحساسذ لك عند تذّوق العسل و
 .(1)العسل حلوٌ 

وبعد انقطاع االتّصال يبیق اإلدراك احلّسـّي رغم أّن اإلحساس قد زال. 
وىلع ه ذا األساس ال يتوّقف زوال اإلدراك احلّسـّي ىلع انقطاع االتّصال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( هناك حبٌث يف أّن ما ينزتع من اإلحساس وينعكس منه يف الهن هل هو تصّوٌر أو ال،  1)
ا تلقدمه الايت ىلع اتلصديق(، أو تصديٌق  ويتكون اتلصديق بعده )كما هو احلال نظر 

 ات من خالل ه ذا اتلصديق؟ )املحّقق(رويمكن احلصول ىلع اتلصوّ 
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بناء  ىلع واخلاريّج، وإن اكن حتّققه يتوّقف ىلع وجود االتّصال اخلاريّج. 
ليس هناك فارٌق كبٌي بني اإلدراك احلّسـّي واخلياّل، أو ال فختار، الرأي امل

. اغية الفارق بينهما هو أنّه عند اإلدراك احلّسـّي يكون  يوجد فارٌق  أصال 
هناك اتّصاٌل مع اخلارج، ول كن يف اإلدراك اخلياّل يكون االتّصال مع اخلارج 

 عنوانان إلدراٍك واحٍد يأيت يف قد زال. إذن اإلدراك احلّسـّي واإلدراك اخليالّ 
حاتلني خمتلفتني. وه ذا اإلدراك حني االتّصال باخلارج يُسّّم إدرااك  حّسي ا، 
وبعد انقطاع االتّصال يُسّّم إدرااك  خيايل ا، ول كّنهما يف الواقع ليسا إاّل إدرااك  

ا. وقّوة اخليال تكّون صورة  عن العلم احلضورّي باإلحساس أو  اتلأثّر واحد 
يف الهن، وحتّول املعرفة الشهوديّة أو احلضورّية به إىل  ااحلّسـّي، وتعكسه
 وه كذا حيصل ه ذا اإلدراك. ،املعرفة احلصويّلة

ان األشياء وتواليها. إدراك 3  اقتر

رغم أّن احلواّس ال تنفذ إىل أعماق األشياء وال تستطيع اكتشاف 
العالقات القائمة بينها، غي أنّها تقّدم نلا الكثي من املعرفة حول أعراض 
األشياء املاّديّة وظواهرها. وبانلتيجة حنن نستطيع باحلواّس وباإلدرااكت 

 جمموعٍة واسعٍة من الظواهر الطبيعّية وخواّصها. احلّسـّية اتلعّرف ىلع
 ـ للحواّس  دة  حمدّ أخرى  عّدها من حيثّيةٍ يمكن ـ وللحواّس ميٌة أخرى 

، غي أّن بها فقط الظواهراتلقارن واتلعاقب واتلوال بني إدراك يه إماكن 
احلواّس ال تدرِك طبيعة العالقة بينها، وال تدرِك هل يوجد بينها عالقة 
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ا. وبناء  (1)علّّية أو الال . وه ذا يعين أّن احلواّس حمدودٌة من ه ذا اجلانب أيض 
ىلع ه ذا حنن ندرك عن طريق احلواّس توال أو اقرتان ظاهرتني ال أكرث. 
ومثال ذ لك أنّنا نشاهد تقارن احلرارة مع انلار، وأّما أّن انلار علٌّة 

يمكن للحّس أن يناهل. فنحن  للحرارة، واحلرارة معلولٌة للنار فهو مّما ال
ا لرأي القدماء حنن ال ندرك ال حنسُّ بالعلّ  ّية واملعلويّلة، وإنّما وفق 

باحلواّس سوى وجود احلرارة وانلار واقرتانهما. قال ابن سينا يف ه ذا املعىن: 
ّما احلّس فال يؤّدي إاّل إىل املوافاة وليس إذا توايف شيئان، وجب أن أو»

 .(2)«ا لآلخريكون أحدهما سببً 
وه كذا يّتضح أّن اغية ما يمكن إدراكه باحلواّس من العالم املحسوس هو 
اقرتان ظاهرتني، ول كن ال يمكن عن ه ذا الطريق فهم طبيعة العالقات بني 
ظواهر العالم، ومنها عالقة العلّة واملعلول. ويمكن كشف ه ذه العالقات يف 

 .(3)احلواسحالٍة واحدٍة ويه توظيف العقل ملساعدة 
أخرى،  إمعان انلظر يمكن اتلقّدم خطوة  إىل األمام وإضافة مالحظةٍ  عند

ويه أنّه بناء  ىلع الرأي الُمختار فإّن إدراك اتلعاقب واتلوال، واملرافقة 
يتّم بناء  ىلع العقل، وبمساعدة قّوة العقل يمكن  ،واملواكبة بني ظاهرتني

 -وكذ لك احلّس املشرتك  -اّس الظاهرّية اتلوّصل إىل مثل ه ذه املعارف. واحلو
ر األرضّية حلصول مثل ه ذه اإلدرااكت. مثلما نتوّصل عن طريق العقل توفّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( وبعبارةٍ أخرى ه ذه األمور خارجٌة عن نطاق إدراك احلواّس. )املحّقق( 1)

 .8ص سينا، الشفاء، اإلهل ّيات،  ( ابن 2)

"تعليقات بر شفاء" ]تعليقات ىلع لشيازّي، صدر ادلين حمّمٌد، ( راجع: املصدر السابق، ا3)
 .28 - 25و 6ص سينا، اإلهل ّيات من الشفاء،  يف: ابنالشفاء[، 
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إىل معرفة عالقة العلّّية بني ظاهرتني، كذ لك احلال بالنسبة إىل حاالت 
 الرتتّب أو اتلوال أو اتلعاقب بني ظاهرتني.
ختار، حنصل ىلع نتيجٍة يه أّن باإلضافة إىل ذ لك، بناء  ىلع الرأي امل

 احلواّس ال تستطيع إدراك وجود جوهر األشياء ووجود األعراض، وإثباتها:

اكحلدوث أو الِقَدم، وهل  -إّن إدراك وجود األشياء وعوارضها وأوصافها 
يه علٌّة أو معلوٌل، وهل يه ممكنٌة أو واجبٌة، وإثبات وجودها، لّك ذ لك 

 ه ذا األساس ندرك بالعقل اقرتان وجود يتحّقق عن طريق العقل. وىلع
ا وجود لّك  احلرارة بوجود انلار، وليس ه ذا فحسب، وإنّما ندرك بالعقل أيض 

 واحدٍة من هاتني الظاهرتني )وجود انلار وحتّقق احلرارة(.

احلّسـّي  لإلدراك (1)فضال  عن اخلصائص املذكورة ويه خصائص معرفّيةٌ 
 اأنطولوجيأو يف  الفلسيفّ يف علم انلفس هناك خصائص وجوديٌّة تُدرس 

 ، منها أّن اإلدراك احلّسـّي أمٌر جمّرٌد. العلم

قبل صدر املتأهّلني اكن يُنظر إىل اإلدراك احلّسـّي، بل وحّّت اإلدراك 
؛ ول كّن صدر املتأهّلني أثبت أّن انلفس احليوانّية  (2)اخليالّ  ىلع أنّه أمٌر ماّديي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أو أنّها بانلتيجة ىلع صلٍة وثيقٍة بنظرّية املعرفة؛ ألّن  ،ا معرفّيةٌ ة اثلانية إمّ يّ ( حّّت اخلاّص 1)
 نتيجة ه ذه اخلاّصّية حمدوديّة اإلدراك احلّّسّ وجماهل.

ّي واخلياّل نوعرين يرون اإلمني واملتأخّ اجلميع من املتقدّ  ( تدر اإلشارة إىل أنّ 2) ـّ  نيدراك احلس
ا حباتلني خمتلفتني.يمتمايز  ن من اإلدراك، وليسا إدرااك  واحد 
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سواٌء احلواّس الظاهرّية منها أم احلواّس ابلاطنّية. ومن هنا  (1)وإدرااكتها جمّردةٌ 
فإّن مجيع إدرااكت احلواّس الظاهرّية وكذ لك إدرااكت احلواّس ابلاطنّية 

 اكخليال واحلّس املشرتك لكّها جمّردٌة من املاّدة.

 -من اخلصائص األخرى الوجودية لإلدراك احلّسـّي يه أّن اإلدراك احلّسـّي 
متغّيٌ؛ ألّن احلواّس قادرٌة ىلع إدراك األمور املاّديّة  -هل اإلدراك اخلياّل وتبع ا 

واملحسوسة فقط. وبما أّن ه ذه األمور يف حالة تغّيٍ دائٍم؛ ل لك اإلدراك احلّسـّي 
ا. وه كذا فاإلدرااكت احلّسـيّة  -وتبع ا هل اإلدراك اخلياّل املتعلّق به  - متغّيٌ أيض 

إدرااكٌت انفعايلٌّة حتصل باتلأثّر من العالم املحسوس، واتلغييات واخليايلّة 
اخلارجيّة املحسوسة تؤثّر يف تغييها. من الواضح أّن اتلغييات يف ه ذه اإلدرااكت 

 .(2)ال تستديع ماّديّتها؛ ألّن العلم باتلغيي غي اتلغيي يف العلم

 الحّسّي حضوريٌّ أم حصوليٌّ؟ اإلدراك

هل  ل املعرفيّة املهّمة يف جمال اإلدراك احلّسـّي يهإحدى املسائ
اإلدراك املذكور املتحّقق بواسطة احلواّس الظاهريّة يُعدُّ معرفة  حضوريّة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ،8 جة األربعة، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّ  ،دٌ ، صدر ادلين حممّ ( راجع: الشيازّي 1)
" شفاء بر تعليقات" السابق، املصدر ؛475 ص ،3 ج ؛205و 181 ،44 ـ 42 ص
 ؛130و 129ص  سينا، اإلهل ّيات من الشفاء، يف: ابن ،[الشفاء ىلع تعليقاٌت ]

تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة احلادية احلكمة، نهاية  حممدحسني، الطباطبايّئ،
 .213و 212ل، ص عرشة، الفصل األوّ 

 ،1ج ة األربعة، ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّ دٌ ، صدر ادلين حممّ ّي ( راجع: الشياز2)
تصحيح  احلكمة،، نهاية دحسني، حممّ ؛ الطباطبايئّ 181، ص 8 ج ؛300و 299 ص

 .220و 219 غالمرضا فيايض، ص
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، هل يفيد اتلصديق؟ أم  ؟ ويف حالة كونه معرفة  حصويلّة  أم حصويلّة 
 يفيد املفهوم واتلصّور؟

يت ىلع حبث املسألة اثلانية. نتناول اآلن حبث املسألة األوىل، وبعد حلّها نأ
احلكماء املسلمون اّلين تعّرضوا ملوضوع تقسيم العلم إىل حضوريي 
، يعتقدون ىلع العموم أّن املعرفة اليّت تأيت عن طريق احلواّس  وحصويلي
حصويّلٌة، يف حني ال يوجد من يرى أّن مثل ه ذه املعرفة حضورّيٌة وشهوديٌّة 

ه( من املتقّدمني، واملاّل هادي السزبوارّي  587 – 549سوى السهروردّي )
ه( من املتأّخرين. يرى شيخ اإلرشاق كما أّن علم اهلل  1289 - 1213)

بالواقع املاّدّي واملحسوس حضوريٌّ وإرشايقٌّ، كذ لك معرفة اإلنسان 
ا.  رّصح باملبرصات واملحسوسات اليّت تُشاَهد بابلارصة، حضورّيٌة أيض 

ف حاّسة ابلرص أّن املعرفة اليّت يناهلا اإلنسان عن طريق يف وص السهروردّي 
ه ذه احلاسة حضورّيٌة وشهوديٌّة، والواقعّيات اخلارجّية للمبرصات حترض يف 
انلفس ىلع حنو اإلضافة اإلرشاقّية. وه كذا تتكّون يف انلفس معرفٌة 

 .(1)باملبرصات عن طريق الشهود واإلضافة اإلرشاقّية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ادلين، ، شهاباملشارع واملطارحات، يف: السهروردّي  ادلين، ، شهاب( راجع: السهروردّي 1)
 اإلبصار» 487و 486 ص ،1حتقيق هرني كربن، ج  إلرشاق،جمموعة مصّنفات شيخ ا

ن... جيب فإذ. غي ال للنفس حضوريٌّ  إرشاٌق  به فيقع ابلارص، للعضو املستني مقابلة جمّرد
ورةٍ وأثٍر، بل بمجّرد االلزتام بعلٍم إرشايقي حضوريي للنفس... وإذا صّح العلم اإلرشايّق ال بص

ء حضور ا إرشاقي ا كما للنفس، فيف واجب الوجود أوىل وأتّم. إضافٍة خاّصٍة هو حضور اليش
ويعلم األشياء بالعلم اإلرشايّق  -كما سبق يف انلفس  -فيدرك ذاته ال بأمٍر زايٍد ىلع ذاته 
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، ول كّن املاّل هادي السزبوارّي (1) ه ذا الرأي ونقدهرفض صدر املتأهّلني
 .(2)رّد ىلع انتقاداته دفااع  عن رأي شيخ اإلرشاق

رغم أّن بعض االنتقادات اليّت وّجهها صدر املتأهّلني لرأي شيخ اإلرشاق 
قابلٌة للنقاش، ول كن يف الوقت ذاته ال يمكن قبول رأي السهروردّي بأّن 

ه ذه املسألة اليّت تدخل وتعلّق بابلصـر معرفٌة حضورّيٌة. اإلدراك احلّسـّي امل
ا آخر،  اضمن نطاق أنطولوجي العلم وعلم انلفس يتطلّب رشحها موضع 

اتلأثر احلّسـّي واالنفعال املاّدّي اّلي  إنّ ول كن يمكن القول هنا بإجياز: 
ليس  حيصل يف اجلهاز العصّب وادلماغ واألعضاء احلّسـّية وما شابه ذ لك،

إدرااك  حّسي ا؛ بل مثل ه ذه األمور تمّهد األرضّية يف انلفس حلصول اإلدراك. 
واتّصال األعضاء احلّسـّية مع املاّدة اخلارجّية وحصول مثل ه ذه االنعاكسات 
يف األجهزة احلّسـّية لإلنسان بما يف ذ لك األعضاء احلّسـّية، وادلماغ 

وين صورٍة إدراكّيٍة. وبتلك الصورة واألعصاب، جيعالن انلفس مستعّدة  تلك
القائمة بانلفس حيصل اإلدراك. وه كذا فإنَّ املعرفة واإلدراك احلاصل نتيجة  
لعمل القوى احلّسـّية معرفٌة بالواسطة وعن طريق الصورة، ويه بانلتيجة 
معرفٌة حصويّلٌة. اغية ما ينبيغ االلزتام به هو أّن انلفس ذات معرفٍة حضورّيٍة 

                                                                                                               

 حكمة رشح ادلين، قطب الشيازّي، ؛126و 125 ص ،3)املحّقق(؛ ج « احلضوري
ة ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّ دٌ صدر ادلين حممّ  الشيازّي، ؛454، ص اإلرشاق
 .179 ص ،8ج األربعة، 

  ،8ج ة األربعة، ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّ دٌ ، صدر ادلين حممّ ( راجع: الشيازّي 1)
 .183و 182 ص

، دٌ صدر ادلين حممّ ، يف: الشيازّي تعليقٌة ىلع األسفار،  هادي، ، املاّل ( راجع: السزبوارّي 2)
 . 1 تعليقة ،181 ـ 179 ص ،8ة األربعة، ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّ 
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رات واالنفعاالت املاّديّة اليّت حتصل يف القوى احلّسـّية؛ كما أّن معرفة باتلأثّ 
اإلنسان بالصور احلّسـّية ذاتها اليّت يتعّرف من خالهلا ىلع الواقع املاّدّي يه 

 معرفٌة حضورّيٌة؛ ول كّن أي ا من االفرتاضني املذكورين ليس إدرااك  حّسي ا.
اك احلّسـّي حصويل ا، ول كّنه يف الوقت ذاته يعترب العاّلمة الطباطبايّئ اإلدر

يعّد العلم بالصور الهنّية وعلمنا باتلأثّر واالنفعاالت املاّديّة اليّت حتصل يف 
يد مطهري رأي العاّلمة . رشح الشه(1)القوى احلّسـّية معرفة  حضورّية  

ر الطباطبايّئ حول القسم األخي من املعرفة احلضورّية، وهو العلم باتلأثّ 
 واالنفعاالت املاّديّة، ىلع انلحو اتلال:

ٰهذا القسم ]من أقسام العلم احلضورّي[ عبارٌة عن سلسلة من اخلواّص »
املاّديّة للواقعّيات املاّديّة اخلارجّية الّيت تّتصل بانلفس عن طريق احلواّس 

كّية ؛ من قبيل اتلأثري املاّدّي اذّلي حيصل يف شبواالتّصال مع القوى احلّسـّية
العني عند الرؤية وتتأثّر به أعصاب العني يف ظروٍف معّينٍة بما هلا من 
خواّص تتمّّي بها، وتعطيه شًلًك وصورًة معّينًة. ومن هنا يّتضح أّن املحسوس 
االبتدايّئ وأّول ما حيّس به هو االنعاكسات املاّديّة الّيت جتد طريقها إىل 

دث جمموعًة من األعصاب عن طريق العني واألذن واألنف و غريها، وحتح
االنفعاالت وتصبح كجزٍء من بدننا، وحنن ال حنّس يف ذاتنا أبًدا بأّي يشٍء 

 .(2)«من العالم اخلاريّج من غري واسطةٍ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، حممدحسني، "اصول فلسفه" ]أصول الفلسفة[، يف: مطهري، مرتضـی ،( راجع: الطباطبايئّ 1)
 .40 ص ،2 ج ،[الواقعّ  واملنهج الفلسفة أصول"اصول فلسفه وروش رئاليسم" ]

  ،[الواقعّ  واملنهج الفلسفة أصول"اصول فلسفه وروش رئاليسم" ] ( مطهري، مرتضـی، 2)
 .40 ص ،2 ج
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ما تقّدم نصل إىل نتيجٍة ويه أنّه يف جمال احلواّس واإلدرااكت  يف ضوء
 ت:احلّسـّية، ينبيغ اتلميي بني جمموعٍة من األمور أو اجلها

. اتلأثّر اّلي حيصل يف عضٍو حّسـيي مثل الشبكّية يف حاّسة ابلصـر، 1
 واألعصاب اجلدليّة يف حاّسة اللمس، واملركز املتعلّق بها يف ادلماغ.

 . اتلأثّر واإلحساس اّلي يقع يف انلفس.2
. االنعاكس الهيّن لإلحساس واتلأثّر احلّسـّي اّلي حيصل يف انلفس، 3

 أشعر باحلالوة" بعد تذّوق العسل.مثل قضّية: "
. تفسي األحاسيس واتلأثّرات احلّسـّية اليّت حتصل يف انلفس مثل: 4

 . (1)"ه ذا العسل حلٌو"، أو: "سطح ه ذه املنضدة خشٌن"
 اإلدراك احلّسـّي. عن طريقهاالصور احلّسـّية الّيت ينشأ نفس . 5

 : ها حكمه اخلاّص من هنا تكون أمامنا مخسة أموٍر أو مراحل، ولكي 
اإلحساس أو اتلأثّر احلّسـّي اّلي حيصل يف العضو احلّسـّي أو سلسلة  :أّوهلا

، ل كنّ واألعصاب،  ه معلوٌم هو وإن لم يكن يف حّد ذاته ظاهرة  أو حالة  علمّية 
 . (2)ىلع اتّصاٍل واحّتاٍد بهيه فيف انلفس،  حارضٌ بالعلم احلضورّي؛ ألنّه 

 -اإلحساس واتلأثّر اّلي حيصل يف انلفس، حالٌة نفسّيٌة أّن  :األمر اثلاين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

" هو يف ـيّ ة إىل اإلحساس واتلأثر احلسّ ( يبدو يف بادئ األمر أن انعاكس "العلوم احلضوريّ 1)
ة. ومن هنا يعود األمر اثلالث إىل الرابع، ول كن من تفسي املعرفة احلضوريّ  الواقع نوعٌ 

بل وهو ما  ،وأرجح اتلفكيك والفصل بينهما أدّق  يبدو أنّ  لعند املزيد من اتلأمّ 
 تقتضيه الرضورة.

 ( نتناول ه ذا ابلحث باتلفصيل يف الفصل اثلالث.2)
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، ل كّن العلم به  -ىلع العكس من حالة العلم  وإن لم يكن حبّد ذاته معرفة 
 .  علٌم حضوريٌّ

األمر اثلالث هو انعاكس العلم احلضورّي باألحاسيس يف الهن، ويه 
 . حصويّلةٌ  معرفةٌ 

باألحاسيس، ينقسم حبد ذاته إىل  األمر الرابع وهو تفسي العلم احلضورّي 
نوعني: إّما أن يقرتن مع املاّدة ويزتامن مع االتّصال باجلسم اخلاريّج، 
ويمكن أن نطلق ىلع ه ذه املجموعة من اإلدرااكت اسم "اإلدراك احلّسـّي"؛ 
وإّما أن يأيت ذ لك من بعد االتّصال باجلسم اخلاريّج، وهو ما يمكن أن نُسّميه 

اخلياّل". ويف رأيي يمكن تسمية لكتا املجموعتني باإلدراك اخلياّل، بـ "اإلدراك 
بل ه ذه التسمية أوىل وأجدر؛ وذ لك ألّن قّوة اخليال تبّدل تلك املعرفة من 

ُة اخليال يف الهن، يقوم العقل حضورّيٍة إىل حصويّلٍة. فبعد أن تعكسها قوّ 
ّرف فيها وحتويلها إىل ـباتلصة املترّصفة أو املتخّيلة لوحدها وبمساعدة القوّ 

قضّيٍة ترتسم يف الهن ويه قضّية "ه ذا العسل حلٌو". وىلع لّك حال فاملعرفة 
 احلاصلة يف األمر الرابع حصويّلٌة. 

أي الصور الهنّية اليّت ندرك بها تفسي األحاسيس  -األمر اخلامس 
اكنت املعرفة فيه معرفٌة حضورّيٌة؛ وإن  -)العلم بالصور الهنّية ذاتها( 

.  احلاصلة عن طريق مثل ه ذه الصور حصويّلة 
وىلع ه ذا األساس، عند اإلجابة عن ه ذا التساؤل وهو: هل اإلدراك 
احلّسـّي معرفٌة حضورّيٌة أم حصويّلٌة؟ ال بّد من بيان مقصودنا من اإلدراك 
احلّسـّي. ويف ه ذا املجال ينبيغ الفصل بني ه ذه األمور اخلمسة من أجل 
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تعيني حضورّية لّك واحٍد منها أو حصويّلتها. وأحيان ا من باب الغفلة أو 
التسامح تُطلق ىلع ابلعض منها مثل اإلحساس، تسمية اإلدراك احلّسـّي، 
ا للتعريف  ا. فاإلدراك احلّسـّي وفق  يف حني أّن األمر ليس كذ لك حق 

صال مع املختار عبارة عن تفسي العلم احلضورّي باإلحساس عند االتّ 
شي إيله 

ُ
اخلارج وتزامن ا مع حصول االتّصال اخلاريّج. وكما تقّدم فإّن ما أ

من األمر الرابع هو معرفٌة حصويّلٌة. إذن اإلدراك   (1)يف القسم األّول
 احلّسـّي معرفٌة حصويّلٌة.

 ؟معطيات الحواّس.. هل هي مفاهيم أو قضايا

، بعد أن حبثنا مسألة اإلدراك احلّسـّي وهل ه و حضوريٌّ أو حصويلٌّ
وتوّصلنا بناء  ىلع اتلعريف املختار إىل أنّه معرفٌة حصويّلٌة، يتبادر إىل 
األذهان سؤاٌل هنا وهو أّن مثل ه ذا اإلدراك ـ ىلع فرض كونه حصويل ا ـ هل 

 .(2)يفيد اتلصّور أو اتلصديق؟

كرث، لإلجابة عن ه ذا السؤال من األفضل تقّّص ه ذه املسألة بتوّسٍع أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

واألمر الرابع وهو تفسي العلم احلضوري »( وقد قّسم املؤلف األمَر الرابع إىل نوعني بقوهل: 1)
ن مع املادة ويزتامن مع االتصال باألحاسيس، ينقسم حبد ذاته إىل نوعني: إما أن يقرت

"؛ اجلسم اخلاريج، ويمكن أن نطلق ىلع ه ذه املجموعة من اإلدرااكت اسم "اإلدراك احلّّسّ 
وإما أن يأيت ذ لك من بعد االتصال باجلسم اخلاريج، وهو ما يمكن أن نُسّميه بـ "اإلدراك 

 )حمّقق الكتاب(«. اخليال"

ة بدال  من أو بمعّية لكميت أحيان ا لكميت املفهوم والقضيّ  ( تدر اإلشارة إىل أننا نستعمل2)
 اتلصّور واتلصديق، ومرادنا من القضّية، القضيّة املنطقيّة أو اتلصديق.
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وتسليط الضوء مّرة  أخرى ىلع األمور اليّت فصلناها عن بعضها حول اإلدراك 
احلّسـّي واحلواّس الظاهرّية، وانلظر بدّقٍة وفصل حكٍم لّك واحٍد منها عن 

 اآلخر. وقبل لّك يشٍء من الواضح أنّه:
: احلواّس الظاهرّية تفيد املفاهيم واتلصّورات اجلزئّية، وعن طريقها  أّوال 

 ستطيع اتلوّصل مبارشة  إىل املفاهيم واتلصّورات اجلزئّية.ن
 ثاني ا: احلواّس الظاهرّية تمّهد األرضّية النزتاع مفاهيم لكّّيٍة ماهوّيٍة حمسوسٍة.

ثاثل ا: إجياد املفاهيم اللكّّية، والقضايا، واتلصديق واحلكم، من شؤون 
 العقل ووظائفه.

ه ذا املجال بوضوٍح املحّقق  من املفّكرين اّلين طرحوا آراءهم يف
قد ظهر مّما مّر أّن احلّس ال »حيث قال:  (1)ه(672ـ  597الطويّس )

حكم هل، ال يف اجلزئّيات وال يف اللكّّيات، إاّل أن يكون املراد من حكم 
احلّس حكم العقل ىلع املحسوسات. وإذا اكن كٰذلك اكن الّصواب 

 .(2)«والغلط إنّما يعرضان للعقل يف أحاكمه
د بنّي قطب ادلين الشيازّي اّلي اكن من تالميذه ابلارزين أّن احلّس وق

غي حاكٍم وال حكم هل، بل احلكم للعقل وحده، وعن طريق احلواّس 
وقد رّصح العاّلمة  .(3)الظاهرّية ندرك مفاهيم وتصّوراٍت جزئّية  فقط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .26و 22و 14و 12ل، ص ، نقد املحّص ، نصي ادلين( راجع: الطويسّ 1)

 . 14، ص املصدر السابق( 2)
[ انلفس يعين] فإنّها»: 120ص اإلرشاق، ادلين حممود، رشح حكمة  ، قطبراجع: الشيازّي ( 3)

ا ن لّك  ال حاّرةٌ  انلار ه ذه أنّ  باحلّس  تستفيد إنّما اٍر، فاّن احلّس من حيث هو حسٌّ ال يعطي حكم 
، بل [ حكمٌ الع عليه؛ وليس هل ]يعين للحّس إذ ال اّط  ؛دون اللّكّ  ا؛ ألنّه إنما يُشاهد اجلزيئّ لكّي  
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ا أّن احلواّس ال حتكم، واحلكم واتلصديق وظ يفٌة خاّصٌة الطباطبايّئ أيض 
 (2)سنعاود الكّرة ىلع ه ذا املوضوع يف الفصل السادس. و(1)بالعقل فقط

 ونتناوهل باملزيد من الرشح.
وىلع لّك حاٍل فإّن االّداعءات املذكورة ال حتتاج إىل إثباٍت واستدالٍل، بل 

أّمل يمكن اتلأّكد منها بقليٍل من اتلأّمل. وه كذا نقول إّن ديللنا يف لّك ذ لك هو اتل
والعلم احلضورّي. وه ذا ادليلل وإن اكن شخصي ا ال يمكن نقله إىل اآلخرين، 
ا هل. وىلع ه ذا  ل كنّه ذو طابٍع عمويمي وشامٍل، ويمكن لّك شخٍص احلكم وفق 
األساس بما أنّه يمكن حّل ه ذه املسألة عن طريق العلم احلضورّي، فال رضورة 

اهدة احلضورّية لقوانا اإلدراكيّة نستطيع عندئٍذ لالستدالل واإلثبات. وباملش
ه ذا األمر، وهو أّن ما نتلّقاه من احلواّس تصّوٌر رصٌف، واتلصديق أو  تصحيح

وليس هل »القضيّة أو احلكم يأيت عن طريق قّوٍة أخرى وهو ما نسّميه العقل: 
ر فاألمو. (3)«إيله ى]يعين للحّس[ حكٌم، بل احلكم للعقل بما أدرك احلسُّ وأدّ 

 احلّسـيّة يمكن احلكم عليها أو تصديقها عن طريق العقل.

 : خمتلف جوانب احلواّس وإدرااكتها، يمكن القول إىلوعند إلقاء نظرٍة شاملٍة 

                                                                                                               

، املرحلة احلكمة، نهاية ؛ الطباطبايئ، حممدحسني«إيله ىاحلكم للعقل بما أدرك احلسُّ وأدّ 
 اخلارجيّة األعراض صور هو احلّس  يناهل اّلي»: 232ادية عرشة، الفصل اثلالث عرش، صاحل
 .«للعقل اتلصديق وإنّما آثارها، ثبوت أو بثبوتها تصديٍق  غي من

 .232احلكمة، ص ، حممدحسني، نهاية ( راجع: الطباطبايئّ 1)
 ته، أقسامه، وخصائصه. )حمّقق الكتاب(( وهو يتناول موضوع العقل؛ ماهيّ 2)

 . 120اإلرشاق، ص رشح حكمة ادلين حممود،  ( الشيازي، قطب3)
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ات ادلاخلّية احلاصلة يف يباألحاسيس واتلأث : لّما اكنت معرفتنامن جهةٍ 
  ذهن اإلنسانكما أنّ ، حضورّية   معرفة  األشياء اخلارجّية مواجهة عند  ناسونف

ا عن طريق قّوة اخليال، ]الواردة إيله[ يصّور املعطيات   ما يعين أنّه يبّدلدائم 
املعرفة احلصويّلة الّيت حتصل يف  فإنّ  ،علم حصويلّ إىل العلم احلضورّي 

انلفس عن ه ذا الطريق ليست جمّرد مفاهيم، وإنّما يه من نوع اتلصديقات. 
ذا اإلحساس أنّنا عند تذّوق العك مثال ذ ل  -سل حنّس حبالوته. املعرفة به 

معرفٌة حضورّيٌة. يف الوقت ذاته تُصوِّر قّوُة اخليال  -وهو اإلحساس باحلالوة 
ذاك اإلحساس، وما ينعكس من تلك املعرفة احلضورّية يف اخليال هو من 
نوع اتلصديق والقضّية املنطقّية، وليس جمّرد مفهوم احلالوة بمعزل عن 

املثال املذكور نعرّب عن تلك احلالة والشعور بالقول: أشعر حبالوٍة احلكم. يف 
يف فيم، أو أجد طعم احلالوة. وه كذا تكون احلواّس الظاهرّية من ه ذا 

مفيدة  للتصديق والقضّية  -مضاف ا إىل املفاهيم واتلصّورات  -اجلانب 
 املنطقّية، وبنظرٍة دقيقٍة تكون بمثابة اتلمهيد هلا.

آخر بعد انعاكس العلم احلضورّي باإلحساس يف الهن من جانٍب 
أو املتخيّلة لوحدها ـ باتلرّصف يف  -يقوم العقل بمساعدة املتصـّرفة 

تلك املعطيات، ويتوىّل عمليّة تفسيها. فمثال  العقل حيكم أّن ه ذا 
العسل )اّلي جعلين أشعر باحلالوة بفعل اتّصاهل بلساين( حلٌو. ومن ه ذا 

ا ما تقّدمه نلا احلواّس ـ بمساعدة قو ى أخرى مثل العقل ـ اجلانب أ يض 
 تصديٌق ومعرفٌة تصديقّيٌة.

من الواضح وجود فارٍق كبٍي وجوهريي يف الهن بني اإلدراك احلّسـّي، 
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والعلم باإلحساس، وانعاكس العلم احلضورّي باإلحساس يف الهن. وكما 
ّد معرفة  يف نفسه، بل هو متعلّق تقّدم فإّن اإلحساس حالٌة نفسّيٌة وال يُع

. إّن  -ومنها اإلحساس  -املعرفة. والعلم باحلاالت انلفسّية  علٌم حضوريٌّ
انعاكس العلم احلضورّي باإلحساس معرفٌة حصويّلٌة تصديقّيٌة وتصديٌق. 
ووفق ذ لك فإّن احلواّس من ه ذه انلاحية تفيد اتلصديق. وأّما اإلدراك 

ا للتعري ف املختار فهو عبارٌة عن تفسي العلم احلضورّي احلّسـّي وفق 
باإلحساس عند االتّصال بالعالم اخلاريّج ومزتامن ا مع االتّصال اخلاريّج. 

معرفٌة  -وهو املعىن األّول من األمر الرابع  -ه ذا املعىن  وكما تقّدم فإنّ 
عّد حصويّلٌة ونوٌع من اتلصديق. إذن اإلدراك احلّسـّي وخالف ا لإلحساس، يُ 

ا معرفٌة حصويّلٌة وتفسٌي لإلحساس. ويف  ، وهو طبع  ا ومعرفة  حبّد ذاته علم 
ضوء ما تقّدم يّتضح أّن احلواّس بالنسبة إىل اإلدراك احلّسـّي ويف إطاره تفيد 
اتلصّور أو املفهوم فقط، وعن طريقها نتوّصل مبارشة  إىل مفهوٍم وتصّوٍر 

فيحصل يف اإلدراك احلّسـّي عن جزيئي فحسب. وأّما اتلصديق أو احلكم 
ا اتلوّصل إىل املفاهيم احلّسـّية اللكّّية عن طريق  طريق العقل، بل يمكن أيض 
العقل، واحلواّس إنّما توّفر أرضّية حصوهلا فحسب. وه ذا يعين أنّها ذات دوٍر 
غي مبارٍش ]يف حصول املفاهيم احلّسـّية اللكّّية[. إذن بمساعدة العقل يمكن 

.أن يكو  ن يف اإلدراك احلّسـّي حكٌم أو تصديٌق، بل وحّّت مفهوٌم ّلّكٌّ
وخالصة الالكم يه أّن هناك فارق ا جوهري ا بني اإلحساس واإلدراك 
ا إىل اتلعريف املختار، اإلحساس ليس إدرااك  حّسي ا. ومن  احلّسـّي. استناد 

، ل كّن اإلدرا ك احلّسـّي هنا فعل الرغم من أّن العلم باإلحساس حضوريٌّ
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. وينبيغ تفكيك هاتني احليثيتني عن بعضهما،  ، بل حصويلٌّ غي حضوريي
لك الفصل بينهما وبني العلم احلضورّي باإلحساس يف الهن. ويمكن  وكذ 
ا من خالل اتلأّمل يف الات والعلم احلضورّي. يف  احلكم يف ه ذا املجال أيض 

تلوّصل إىل نتيجٍة ويه أّن ضوء ما يفيده تعريف اإلدراك احلّسـّي، يمكن ا
اإلدراك احلّسـّي تفسٌي ذهينٌّ للتجربة احلّسـّية ـ يعين اإلحساس ـ 
واملعرفة الّيت حتصل عن ه ذا الطريق معرفٌة حصويّلٌة تصديقّيٌة يتوّصل 
 ، إيلها العقل بمساعدة احلّس الظاهرّي. إّن العلم باإلحساس حضوريٌّ

حصويلٌّ ونوٌع من اتلصديق. وبانلتيجة  -كتفسي املاكشفة  -تفسيه ل كّن 
فإّن انعاكس العلم احلضورّي باإلحساس يف الهن، يعدُّ معرفة  حصويّلة  

 تصديقّية  ونواع  من اتلصديق.

ا للعلوم  وعليه فإّن معطيات احلواّس الظاهرّية من حيث كونها انعاكس 
هلا، مضاف ا إىل  احلضورّية وكذ لك اإلدرااكت احلّسـّية من حيث كونها تفسي ا

ا. وحتصل انلفس عن طريق احلواّس  اتلصّور واملفهوم، مفيدٌة للتصديق أيض 
ا يف عملّية انعاكس أو  الظاهرّية ىلع مثل ه ذه اتلصديقات. وكما ذكرنا سابق 
تبديل العلم احلضورّي إىل العلم احلصويّل وكذ لك يف تفسيه، فإّن القوى 

عد احلواّس. ويكون للنفس حكٌم وتصديٌق األخرى تلعب دور ا يف ذ لك وتسا
خاصٌّ يف اإلدراك احلّسـّي ـ بناء  ىلع االصطالح املختار ـ اّلي هو تفسي 
ذا احلّس الظاهرّي، هل وجوٌد يف  لإلحساس، وهو: لّك ما ندركه وحنّس به به 
 ، العالم اخلاريّج. ومن الواضح أّن ه ذا احلكم قائٌم ىلع العقل بشٍك أسايسي
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عقل يؤّيد حتّققه يف اخلارج عن طريق االستدالل، سواٌء عن طريق العلّّية وال
 أم عن طريق استدالٍل آخر.

وىلع ه ذا املنوال يمكن إقامة عالقٍة مع العالم اّلي يقع خارج الهن، 
عن طريق املعطيات والصور احلّسـيّة الّيت حتصل يف انلفس عن طريق 

لّيت حتصل عن طريق احلواّس الظاهرّية احلواّس الظاهرّية. إّن املعرفة ا
ىلع أثر االتّصال مع العالم املحسوس يه تصّورات يصنع منها العقل 
قضّية  ويقوم بعملّية وصف العالم املاّدّي خارج الهن. يف الواقع إّن 
احلكم واتلصديق يف مثل ه ذه احلاالت يكون للعقل، واتلصّورات 

ية تكون احلواّس حا. فمن ه ذه انلتأيت عن طريق احلواّس  (1)واملفاهيم
الظاهرّية مفيدة للتصّور، وهلا دوٌر تمهيديٌّ يف إجياد اتلصديق أو اإلدراك 
احلّسـّي. يبدو أّن من خّصصوا احلكم واتلصديق بالعقل قد نظروا إىل 
ابلحث من ه ذا اجلانب. ويبدو أّن عبارة العاّلمة الطباطبايّئ ـ الّيت سبق 

 ـ رصحيٌة يف ه ذا املعىن. (2)بٍق ذكرها يف هامٍش سا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا ان اتلصّورات وامل1) فاهيم اجلزئّية حتصل عن طريق احلواّس الظاهرية ( كما سنبنّي الحق 
مبارشة، غي أن احلواّس الظاهرية ليس هلا دور مبارش يف احلصول ىلع تصّورات ومفاهيم 
لكّّية وحّت يف اتلصّورات واملفاهيم اللكّّية املاهوّية. اتلصّورات واملفاهيم اللكّّية املاهوية 

 هرية وبشك غي مبارش طبع ا.حيصل عليها العقل بمساعدة احلواّس الظا
 ، املرحلة احلادية عرشة، الفصل اثلالث عرش، احلكمة، نهاية ( الطباطبايئ، حممدحسني 2)

أو ثبوت  ور األعراض اخلارجية من غي تصديق بثبوتهاص هو احلس يناهل اّلي»: 232ص 
 )املحّقق(. «آثارها وإنما اتلصديق للعقل
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 دور الحواّس الظاهرّية في المفاهيم والقضايا

ا يف نشوء ا مبيمكن القول إّن للحواّس الظاهرّية دور  يف ضوء ما تقّدم  ارش 
اتها وبدون مساعدة القوى املفاهيم أو اتلصورات احلّسـّية اجلزئّية ويه بذ

اإلدراكّية األخرى تفيد ه ذه اتلصّورات أو املفاهيم بشك مبارش، ول كن هلا 
دخل غي مبارش يف نشوء املفاهيم اللكّّية املاهوية املحسوسة ـ مثل مفاهيم 

ها تمّهد األرضّية إلجياد وذ لك ألنّ  -ابلياض، والسواد، والقّطة، واحلموضة 
ويي حمسوٍس وإدراكه من قبل العقل. وه ذا يعين أّن ادلور مفهوٍم ّلّكي ماه

 األسايّس واملبارش يف ه ذه الطائفة من املفاهيم للعقل.

احلواّس الظاهرّية، مضاف ا ملا هلا من تأثي غي مبارش يف نشوء املفاهيم 
ا دور يف نشوء اتلصورات اجلزئيّة  اللكّّية املاهوّية املحسوسة، هلا أيض 

، فيه توّفر أرضّية نشوئها. إّن اخليال قّوة تصّور املعطيات احلّسـيّة اخليايّلة
لك املعطيات الشهوديّة. ونشوء الصور اإلدراكّية احلّسـيّة يف احلواّس  وكذ 
أو يف انلفس يكّون األرضيّة لنشوء اإلدرااكت اخليايلّة. ولكّما ازدادت 

ا هلا عدد اإلدرااكت اخل يايلّة. وه كذا فاحلواّس الصور احلّسـيّة يزداد تبع 
يف نشوء اإلدرااكت اجلزئيّة اخليايلّة  الظاهرّية هلا دخل غي مبارشٍ 

 واملفاهيم اللكّّية املاهوّية املحسوسة.

وعند القاء نظرة أعمق يمكن أن نضيف إىل ذ لك أّن املعطيات احلّسـّية 
ا ةٌ شهوديّ  اخليال يف  ويه من سنخ العلوم احلضورّية اليّت تعكسها قّوة ،أيض 

الهن ىلع شك تصديق وقضّية. وهنا تقوم قوة اخليال بصناعة املفهوم من 
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أجل انعاكس اإلحساسات يف إطار تصديق وقضّية منطقّية، وخُترب عن 
ل انلفس عن طريق اإلحساسات باملفاهيم واتلصّورات اليّت تصوغها، وتتوّص 

ت. وبعد انعاكس العلم قّوة اخليال إىل املفاهيم اليّت تستقيها من اإلحساسا
، وتري احلضورّي وتبديله إىل علم حصويّل تتواصل عملّية النشاط اإلدرايكّ 

أخرى من العقل. وتفسي العلم احلضورّي  أو مرتبةٍ  عملّية تفسيه يف مرحلةٍ 
ة واملزتامن مع االتّصال ل املصاحب للمادّ باإلحساس ينقسم إىل نوعني: األوّ 

ذه احلالة يمكن تسمية ه ذه املجموعة من اإلدرااكت بالعالم اخلاريّج، ويف ه  
وه ذا ما  ،باإلدرااكت احلّسـّية. واثلاين يأيت من بعد االتّصال بالعالم اخلاريجّ 

يمكن تسميته باإلدراك اخليال. وكما تقّدم يمكن تسمية الك انلوعني باإلدراك 
ة اخليال تبّدل قوّ  اخليال؛ بل إّن إطالق ه ذه التسمية عليهما أوىل؛ ألنّ 

رات من احلضورّي إىل احلصويّل. وبعد أن تقوم قّوة اخليال األحاسيس واتلأثّ 
، يقوم العقل وتصديٍق  بصياغة املفاهيم وعكسها يف الهن ىلع شك قضّيةٍ 

 فيها يلحّوهلا إىل قضّيةٍ  ة املترّصفة أو املتخّيلة بإجياد تغيياٍت وبمساعدة القوّ 
 "."ه ذا العسل حلوٌ  تنطبع يف الهن ىلع غرار

الظاهرّية من دخل غي مبارش يف  ا للحواّس وبالرغم ممّ  حالٍ  وىلع أّي 
ها نشوء اإلدرااكت اجلزئّية اخليايّلة واملفاهيم اللكّّية املاهوّية املحسوسة، إال أنّ 

ليس هلا دور مبارش وال غي مبارش يف نشوء مفاهيم أخرى ومنها املفاهيم 
شهوديّة مثل اخلوف واملحّبة، بل وال حّّت يف مفاهيمها اللكّّية املاهوّية ال

 .(1)اجلزئّية مثل: خويف باألمس، وال يف املفاهيم املنطقّية والفلسفّية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شناسان مسلمان" مفاهيم از منظر معرفت ىبند"طبقه حممد، زاده،( راجع: حسني1)
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وأّما يف جمال القضايا واتلصديقات، فمن الواضح أّن احلواّس الظاهرّية 
ا بعض القضايا يكون للحواس  ال دور مبارش هلا يف نشوء أي منها. طبع 

رّية دور غي مبارش فيها، ومنها مثال  دورها يف نشوء القضايا الظاه
"، و"ه ذا العسل احلّسـّية )املحسوسات( مثل قضيّة: "ه ذا املاء باردٌ 

للعقل، ويمكن للعقل  حلٌو"، حيث تكون احلواّس هنا مساعدة  
بمساعدتها إدراك مثل ه ذه القضايا ويؤيد صّحتها. وه كذا احلال يف 

ترة واتلجريبّية وباإلضافة إىل دور احلواّس يف إدراك موضوع األمور املتوا
لك للحواّس  يف  مساعدٌ  دورٌ  تلك القضايا أو حمموهلا أو لكيهما، كذ 

احلكم. والعقل بمساعدة احلواّس ومعطياتها حيكم سلب ا أو إجياب ا ويصّدق 
لك احلال يف القياس واالستدالل املطوي يف الك انلوع ني بمفاد القضيّة. كذ 

 من القضايا؛ إذ يستند إىل العقل ووظائفه.

دور غي مبارش من  وىلع ه ذا املنوال، يف مجيع القضايا ابَلْعِديَِّة للحواّس 
يف احلكم  ال دور للحواّس  (1)ا يف القضايا الَقبِْليَّةِ حيث احلكم واتلصديق. وأمّ 

                                                                                                               

جملّة "معرفت" الشهرّية، العدد  ]تصنيف املفاهيم يف رأي علماء نظرّية املعرفة املسلمني[،
 أسس" ]هازيرساخت بشـرى؛ معرفت" نفسه، املؤلف ؛28م، ص2005، شباط 99

 فصل اثلالث.ال ،[البرشية املعرفة

لقضايا ابَلْعِديَِّة، كما يمكن ( يمكن عرض تعريف معريف وغي معريف للقضايا الَقبِْليَِّة وا1)
تعريفهما سلب ا وإجياب ا مثل تعريف القضايا القبلية بالقضايا اليت ليست مبتنية  ىلع 
اتلجربة، أو تعريفها إجياب ا بالقضايا اليت ال يمكن احلصول عليها إاّل عن طريق العقل 

ب اكتلعريف املحض. كما يمكن تركيب اجلهة السلبية واإلجيابية وعرض تعريف تركي
 See: Laurance Bonjour, In Defense ofالي عرضه لورنس بوجنور ]
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ي واتلصديق ال بشك مبارش وال غي مبارش؛ ول كن قد يكون هلا دور غ
 مبارش يف إجياد املوضوع أو املحمول.

 كيفّية حكاية المفاهيم الحّسـّية

: معرفتنا من خالل املباحث السابقة إىل انلتائج اتلايلة: أوّ توّصلنا  ال 
: بانعاكس تلك باإلحساسات وتأثّراتنا ادلاخلّية، حضورّيٌة. ثاني ا

اإلحساسات يف الهن تتكون دلينا معرفة حصويّلة من نوع اتلصديق. ثاثل ا: 
اإلدراك احلّسـّي بناء  ىلع اتلعريف املختار تفسي لإلحساس وتعبي عنه، 

                                                                                                               

Pure Reason p.7-11 ّف ه ذا الكتاب ا يف معرض اتلعريف املختار عند مؤلّ [. وأم
نقول: إّن القضّية القبليّة عبارة عن القضيّة اليّت حيصل احلكم أو فهم ِصْدِق محل املحمول 

ية عن طريق العقل فقط، دون حاجة إىل املصادر األخرى ىلع املوضوع يف تلك القض
اكحلواّس الظاهرية أو احلواّس ابلاطنية أو الشهود أو العلم احلضوري. نذكر من ذ لك ىلع 
سبيل املثال القضايا الرياضية واملنطقية واحلمل األويل. وينبيغ االتلفات إىل قيد "احلكم" أو 

ه ال مانع من حصول مفاهيم القضايا فهو بمعىن أنّ "فهم صدق محل املحمول ىلع املوضوع" 
ا تدخل يف  ذه القضايا أيض  القبلية عن طريق احلواّس الظاهرية أو العلم احلضوري، فه 
القضايا ابلعديّة ومثال ذ لك أن اجلسم ال يمكنه أن يكون أبيض وأسود يف زمان واحد، أو 

اتلعريف، القضية القبلية يه قضية  ه ذا العسل ليس حلو ا وال غي حلو. فبناء  ىلع ه ذا
عقلية يف مقابل القضية اتلجريبية. ويأيت اتلوضيح األكرث يف الفصل السابع من ه ذا 
الكتاب إن شاء اهلل. ويمكن تعريف القضية ابلعدية ويه قضية يتحقق فهم صدقها 

اّلي بمساعدة إحدى احلواّس الظاهرّية، اكلقضايا اتلجريبية. وال خيیف أن العقل هو 
يكّون القضايا ومن مجلتها القضايا ابلعديّة ول كّن ه ذه الوظيفة تتّم بمساعدة احلواّس 

 و هامؤلفهزاده، حممد، "الظاهرية يف القضايا ابلعدية. ملزيٍد من املطالعة راجع: حسني
وبىن املعرفة اإلنسانية؛  عنارص" ]قضايا يا تصديقات برشی؛ معرفت ساختارهای

 . )حمّقق الكتاب(146-138القضايا[، ص اتلصديقات أو 
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ا: احلكم واتلصديق يف اإلدراك  ا معرفة حصويّلة ال حضورّية. رابع  وه ذا أيض 
مثل ه ذه احلاالت حيتاج إىل مساعدة  احلّسـّي من شأن العقل. والعقل يف

ا: نتوصل عن طريق أاحلواّس الظاهرّية من  جل احلكم واتلصديق. خامس 
احلواّس الظاهرّية يف اإلدراك احلّسـّي وكذ لك يف انعاكس اإلحساس يف الهن 
ا: للحواس الظاهرّية تأثي مبارش يف إجياد  إىل اتلصّورات واملفاهيم. سادس 

ّية اجلزئّية، ودور غي مبارش يف إجياد بعض املفاهيم غي املفاهيم احلّسـ
ا  احلّسـّية مثل املفاهيم اخليايّلة واملفاهيم اللكّّية املاهوّية املحسوسة، وهلا أيض 

 ة.دور غي مبارش يف إجياد اتلصديقات والقضايا ابلعديّ 
لواقع وهنا يتبادر إىل األذهان سؤاٌل وهو كيف حتيك املفاهيم احلّسـّية عن ا

اخلاريج وعن األعيان املاّديّة؟ هل هلا من حيث املاهّية عينية مع اخلارج ومع 
األعيان املاّديّة؟ أم يه شبح هلا؟ وه ذا السؤال ال خيتص باملفاهيم اجلزئّية 
احلّسـّية، بل يشمل مجيع املفاهيم احلّسـّية، واخليايّلة، واملفاهيم اللكّّية 

لفلسفّية اليّت تتناول وصف األعيان اخلارجّية. ه ذا املاهوّية، ومجيع املفاهيم ا
ابلحث اّلي ُعرف بمسألة الوجود الهين من ابلحوث اليّت ابتكرتها 

فات ا بني ثنايا مؤلّ الفلسفة اإلسالمّية. وه ذه املسألة وإن اكنت موجودة ضمني  
هو الفخر  ةٍ مستقلّ  ل من طرحها ىلع شك مسألةٍ غي أّن أوّ  (1)ابن سينا
. وىلع لك حال يمكن تناول ه ذه (3)ق الطويسّ ومن بعده املحقّ  (2)الرازّي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املقالة األوىل، الفصل  سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، اإلهل يّات، ( راجع: ابن1)
 .34اخلامس، ص 

 .43 ـ 41 ص ،1ج ، املباحث املرشقيّة، ( راجع: الرازّي، فخر ادلين حمّمدٌ 2)

، املسألة املقصد األّول، الفصل األّول ، تريد االعتقاد،( راجع: الطويس، نصي ادلين3)
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ة واملعرفّية. واستمرار ا للبحث نأيت ىلع مناقشة املسألة من الزاويتني الوجوديّ 
ا بالنسبة ّية. وأمّ اجلانب املعريف، وىلع وجه اتلحديد ما يتعلّق بالصور احلّسـ

ه ليس ىلع إىل اجلانب الوجودي فهو يتطلب جماال  أوسع من جهة، كما أنّ 
صلة وثيقة بموضوع حبثنا احلال اّلي أكرث ما يهتم بنظرّية املعرفة من جهة 
ا صعوبة الفصل بني جانب نظرّية املعرفة، ومعرفة  أخرى. ومن الواضح طبع 

 الوجود يف ه ذه املسألة.
وض يف ه ذا ابلحث نشي إىل أّن ه ذا ابلحث يف نهاية األمر خيتص قبل اخل

باإلدراك اتلصّوري أي املفاهيم واتلصّورات، وال يشمل اإلدرااكت 
اتلصديقّية أي اتلصديقات والقضايا. رغم أّن كيفّية بدء ابلحث يف الكتب 

ة املاهوّية، الفلسفّية تويح بأّن ه ذه املسألة ختتص باملاهّيات واملفاهيم اللكّيّ 
ا، ول كّن األدلّة املطروحة، واألسئلة  وبانلهاية تشمل املفاهيم اجلزئّية أيض 
واألجوبة وانلقود واتلحليالت تتصف بطابع العمومية وتشمل مجيع املفاهيم 
واتلصورات. وه كذا فإن مبحث الوجود الهين يشمل مجيع أنواع املفاهيم، 

 فاهيم وال يشمل القضايا.وإن اكن خيتص رصف ا باتلصّورات وامل
يف ضوء ما تقدم يمكن اتلميي بني مبحث الوجود الهين ومسألة معيار 
الصدق. وتوضيح ذ لك هو أّن مسألة معيار الصدق أو مناط الصدق خيتّص 
ذا املعيار يُعرف صدق  بالقضايا وُيبحث فيه معيار صدق القضايا. وبه 

هين ختتص باملفاهيم واتلصورات القضايا من كذبها. ل كّن مسألة الوجود ال
                                                                                                               

عبد الرّزاق، شوارق  ، يف: الالهييج،«يف انقسام الوجود إىل الهيّن واخلاريجّ »الرابعة 
 .10 ص املراد، فكش يوسف، بن ، حسناحليّلّ  ؛40اإلهلام يف رشح تريد الالكم، ص 
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ذا املوضوع وهو هل حينما ندرك األشياء اخلارجّية تنعكس صورها  وتهتم به 
يف أذهاننا وأنفسنا أم ال؟ إن اكن اجلواب باإلجياب فما العالقة بني الصورة 

رَك )الشـيء اّلي يُدرَك(؟ وهل ُهما من حيث الات واملاهّية الهنّية والُمد
ه يف مسألة الوجود الهين ابلحث هو ال؟ وخالصة الالكم أنّ  عني بعضهما أم

هل باإلدراك اتلصّوري حيصل يف أنفسنا يشء باسم الصورة أو املفهوم أم ال؟ 
وىلع فرض حصوهل فما يه ه ذه الصورة اليّت تؤدي إىل تكوين املعرفة دلينا؟ 

 ؟(1)ة الشـيء الُمدرَك وذاته، أم شبح وصورة منهوهل يه ماهيّ 
وهو أّن معرفتنا بالعالم  معريفي  ذا ابلحث يمكن طرحه ىلع حنوٍ ه  

يف  . السؤال املعريفّ ةٍ ومفاهيم ذهنيّ  املحسوس والواقع املاّدّي حيصل بصورٍ 
ا وانعاكساٍت  حبث الوجود الهينّ  هو هل تلك الصور الهنّية تعدُّ أشباح 
لواقعيات املاّديّة؟ بل يه من حيث الات واملاهّية عني ا وللواقعيات املاّديّة؟ أ

ا باسم  يمكن امليّض إىل ما هو أبعد من ذ لك والتساؤل: هل هناك يشٌء أساس 
 " أو "الصورة واملفهوم" أم ال؟"الوجود الهينّ 

 ُطرحت أربع إجابات عن ه ذا السؤال ويه:

 . القول باإلضافة 1

ذا الرأي، ال ترتسم عند تصّور األشياء صورٌة منها يف الهن،  ا له  وفق 
وبانلتيجة الصور الهنّية غي موجودة يف انلفس. وحقيقة العلم إضافة. 
وبعبارة أخرى العلم أمر خاريج حيصل من إضافة انلفس وارتباطها بذ لك 
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اخلاريّج أو  الشـيء اخلاريج. وه كذا فإّن اتلصّور هو االتّصال باملعلوم
االرتباط به، وال يشَء سوى ذ لك. ه ذه األطروحة اليّت نُسبت إىل الفخر 

، وإىل مجاعٍة أخرى من املتلكّمني (1)الرازي كما جاء يف بعض أعماهل
. ه ذا الرأي ينيف (2)ه( 324ـ  260األشاعرة تنتيه إىل أيب احلسن األشعرّي )

 الوجود الهيّن للمفاهيم والصور.

 بحّية المعتدلة. الش2

يقول ه ذا الرأي إّن الصور الهنّية انعاكسات وأشباح لواقعيات  
خارجّية تنطبق عليها وحتيك عنها، ول كّن ه ذه الصور واألشباح من حيث 

حد معها من ات اخلارجّية، وال تتّ الات واملاهّية ال تتطابق مع الواقعيّ 
مثلما هو احلال  ،ومتفاوتةٌ  دةٌ تها وحقيقتها متعدّ حيث املاهّية، بل ماهيّ 
 قها.حتقّ  بالنسبة إىل وجودها وحمّل 

ذا الرأي إثر عجز مجاعةٍ  ىلع  رين عن الردّ من املفكّ  طرح ه 
 قدماء إىل ها منسوبةٌ ة، بل قيل إنّ االنتقادات املثارة حول نظريّة العينيّ 

 .(3)وابن سينا من أمثال الفارايبّ 
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 فةة المتطرّ . الشبحيّ 3

الصور الهنّية انعاكساٌت وأشباٌح ال تعرّب عن اخلارج وال تتطابق معه، 
 يف احلياة اإلنسانّية، مثال  لو أننا 

ٌ
وإنّما يه أخطاٌء ال حيصل ىلع إثرها خطأ

ا بلونٍ  يف  ث ذ لك أي خلٍل ، فلن حُيدبنفسيجي  نرى خرضة انلباتات دائم 
 جمريات حياتنا.

 ة. العينيّ 4

ا ذه الرؤية، عند مواجهة األشياء ترتسم صورة منها يف الهن ويه  وفق  له 
هما من حيث الوجود مع املاهّية اخلارجّية. ومع أنّ  حدةٌ من حيث املاهّية متّ 

موضعني خمتلفني أحدهما يف الهن وانلفس، واآلخر يف  حتصالن يف
 اخلارج، إاّل أنّهما مّتحدان من حيث املاهّية.

ه ذه الفكرة الّيت يقبلها معظم احلكماء املسلمني، تنطوي يف الواقع ىلع  
اداعءين، األول: عند تصّور األشياء اخلارجّية ترتسم صورة منها يف الهن 

املوضع اّلي حتصل فيه تلك الصورة هو الهن أو تسّم الصورة الهنّية. و
انلفس. واثلاين: الصورة الهنّية من حيث املاهّية متحدة مع الصورة 
ا قلب ه ذه املسألة والقول:  اخلارجّية وماهيتهما واحدة. كما يمكن أيض 

ماهّياٍت من قبيل اإلنسان، والشجر،  ىلع أساس نظرّية العينّية فإنّ 
والسواد، موجودٌة يف اخلارج، ول كن هلا وجود آخر يف  واحلجر، وابلياض،

 حدةٌ فيما بينها بلحاظ الوجود، ومتّ  الهن أو انلفس. ومن هنا فيه متفاوتةٌ 
 بلحاظ املاهّية.
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ىلع أساس نظرّية العينّية، فإنّه بنيف عالقة عينية ماهية األشياء يف 
، ويتحّول علمه الهن واخلارج، تنقطع عالقة اإلنسان عن الواقع اخلاريجّ 

ري أو حتّوهل إىل ، ومن هنا، بنيف العلم واإلدراك اتلصوّ اتلصّوري إىل جهلٍ 
أي املفاهيم  -املبين ىلع اإلدراك اتلصّوري  ، يصبح اإلدراك اتلصدييقّ جهلٍ 

 اتّصالٍ  بانتفاء املوضوع، وبانلتيجة ينقطع أّي  بمثابة سابلةٍ  -واتلصّورات 
، وتُغلق لك نافذة يُطّل منها إىل قع اخلاريجّ مع الوا وتصدييقي  ريي تصوّ 

 .(1)خارج الهن
ل: وجود اعءين، األوّ ضح دلينا أّن نظرّية العينّية تنطوي ىلع ادّ وه كذا يتّ 

تها مع املاهّيات والصور صور ومفاهيم يف الهن، واثلاين: تطابق ماهيّ 
 ؛ فّك وإثباٍت  لٍ ال حتتاج إىل استدال ل واضحةٌ اعء األوّ اخلارجّية. وصّحة االدّ 

ومفاهيم.  ل يف ذهنه أن يدرك وجود صورٍ يستطيع من خالل اتلأمّ  شخٍص 
يف وجود الصور واملفاهيم. وه ذه احلقائق يمكن إدراكها  شّك  ه الوه ذا يعين أنّ 

ضح بطالن نظرّية بالعلم احلضورّي واتلجربة ادلاخلّية. وىلع ه ذا األساس يتّ 
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شوارق اإلهلام يف  ؛ عبد الرزاق الالهييج،10الفصل األول، املسألة الرابعة، ص
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 هاياكوش" ئري،حا مهدي ؛31 ـ 21ص ،2ج وتدوين عبد الرسول عبوديت،
 .151 ـ 117ص ،[انلظري العقل حبوث" ]نظري عقل
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أو معظمها يف  ليّت أقيمت إلثبات الوجود الهينّ إضافة اإلدراك. تصبُّ األدلة ا
ل، ومع وجود املعرفة احلضورّية بالصور واملفاهيم اعء األوّ مسار إثبات االدّ 
 هلا، وإن أمكن عّدها منّبهات. ة حاجةٌ الهنّية ال تبیق ثمّ 

ا األمر اّلي حيتاج إىل إثبات واستدالل فهو االداعء اثلاين، ول كن ىلع أمّ 
ه ذه احلاجة ال يمكن إثبات ه ذا االداعء بأي من األدلة اليّت أقيمت الرغم من 

يف باب الوجود الهين، ألن مؤّداها إثبات االداعء األول. اغية ما يمكن قوهل 
هو: يستثىن من جمموعة االستدالالت املطروحة، استدالل املحقق الطويس 

ءين، غي أّن ، وهو يثبت الك االداع(1)عن طريق حتقق القضايا احلقيقّية
ا من اتلأمل وادلقة.  صّحة ه ذا القول تتطلب مزيد 

حّت لو أردنا اتلغايض عن ه ذا األمر، واعتربنا ه ذا االستدالل أو 
االستدالالت األخرى جمدية يف االداعء اثلاين، فما يه انلتيجة الّيت 
سنحصل عليها من وراء ه ذا ابلحث الطويل الصعب املضين؟ وهل 

ا بواسطة ينتيه بنا ذ   لك سوى إىل حّل أشد قضايا ه ذه انلظريّة تعقيد 
احلل اّلي ابتكره صدر املتأهّلني الشيازي وهو القول بتمايز احلمل 
األويل واحلمل الشائع؟ وعند األخذ باحلل اّلي طرحه صدر املتأهّلني 
تكون نتيجة القول بالعينيّة يه مثال أّن اإلنسان الهين باحلمل األويل 

ا. ويندرج يف مقولة ر، يف حني أنّ جوه ه ليس باحلمل الشائع جوهر 
الكيف انلفساين. فهل انلتيجة املذكورة، أي: اإلنسان الهين باحلمل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

حممدجواد احلسيين اجلالل،  حتقيق ، تريد االعتقاد،( راجع: نصي ادلين الطويس1)
كشف املراد يف رشح تريد اإلعتقاد )مكتبة  احليّل، يوسف بن ؛ حسن107ـ  106ص

 . 28ص آميل، زاده ؛ املصدر السابق، حتقيق حسن حسن10ص  املصطفوي(،
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ا مع نظريّة الشبح املحايك الّيت األويل إنسان، خيتلف اختالف ا أساسي  
ا؟ و يف مفادها إّن اإلنسان الهين مفهوم ينطبق ىلع اإلنسان اخلاريج تمام 

نظريّة العينيّة يف ضوء احلل اّلي طرحه صدر املتأهّلني تم اتلأكيد ىلع 
ذا املبىن األسايّس. ىلع  اختالف احلمل األويل عن الشائع واستخدام ه 
أساس اتلعريف املختار احلمل األويل عبارة عن محل املحمول ىلع 
املوضوع بلحاظ املفهوم واحلمل الشائع محل املحمول ىلع املوضوع 
بلحاظ املصداق. اإلنسان الهين يف احلمل األويل إنسان ول كن يف احلمل 
ذا احلل ال  ا له  الشائع هناك فارق واضح بني وجوده والوجود اخلاريج. وفق 
تستلزم نظريّة العينيّة وحدة اجلوهر والعرض، أو املحذورات األخرى 

ين من حيث املطروحة يف ه ذه املسألة؛ وذ لك ألن اإلنسان اخلاريج واله
املفهوم يشء واحد، ول كنّهما خمتلفان من حيث الوجود: األول خاريج 
ا حني تكون الصورة  واآلخر ذهين. وىلع أساس نظريّة الشبح املحايك أيض 
وصاحب الصورة متغايرين من حيث الوجود، فهما من حيث املفهوم 

آة ه مفهوم ومرواحد. ويف لكتا الرؤيتني اإلنسان الهين من حيث أنّ 
ا  .(1)لإلنسان اخلاريج، يتطابق معه تمام 

وه كذا يف نهاية األمر يكون احلل اّلي ابتكره صدر املتأهّلني ملشالكت 
ا. وه ذه الرؤية ال ختتلف  الوجود الهين قريب ا من كون الصور الهنيّة مفهوم 

لعينّية كثي ا عن نظرّية العينيّة؛ وذ لك ألّن الصور الهنيّة ـ ىلع أساس نظرّية ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا نالحظ بوضوح أنّ  (1) ه يف العبارات اليت ستأيت عن صدر املتأهلني ويُستند إيلها الحق 
يمثّل بالصور املنعكسة يف املرآة وصاحب تلك الصور تلبيني العالقة بني املاهية 

 والوجود اخلاريج.
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ا حلل صدر  ـ من حيث املاهيّة يه عني الصور اخلارجيّة، ومتّحدة معها، ووفق 
املتأهّلني معىن "العينيّة" عينية املاهيّة يف مرتبة احلمل األويل. وبانلتيجة 
اإلنسان الهين باحلمل األويل؛ أي من حيث املفهوم هو ذ لك اإلنسان 

أساس نظرّية صدر املتأهّلني يف  اخلاريج، بل يمكن أن نضيف إىل ذ لك: ىلع
ىلع أّن املاهّية... حاكيٌة تابعٌة »أصالة الوجود، إّن املاهيّة حاكية عن الوجود: 

لك املاهيّة ظاهرة مفهومية ومن سنخ املفهوم وتتحقّ ، (1)«ظلٌّ هلللوجود و ق وكذ 
يف الهن فحسب؛ ويف املقابل، الوجود من سنخ الواقعية وال جيد طريقه إىل 

 لهن، ويمكن اتلوصل إيله عن طريق الشهود فقط: وقد علمت أنّ ا
موجوديّة املاهّيات ليست بأن يصري الوجود صفًة هلا، بل بأن تصري معقولًة »

من الوجود ومّتحدةً به. فاملشهود هو الوجود واملفهوم هو املاهّية؛ كما مّر ذكره 
 ة ّك ماهيّ  فإنّ »: شبٌح وصورٌة ذهنيّةٌ . املاهيّة من وجهة نظر املاّل صدرا (2)«مراًرا
 .(3)«هل لرؤيته يف اخلارج وظّل  ذهينٌّ  وشبحٌ  ،عنه ةٌ عقليّ  يه حاكيةٌ  يشءٍ 
هو الوجود  فاملحكّ »ة عن الوجود وحيثيتها أو شأنها احلاكية: اهيّة حاكيوامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ص 5ج األسفار العقلية األربعة،  ، احلكمة املتعايلة يف( الشيازي، صدر ادلين حممد1)
ا: املؤلف نفسه،214 الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكّية، حتقيق السّيد  . وراجع أيض 
 وجود اخلارج يف[ املرآتّية الصور يعين] فوجودها»: 41 ـ 40 ص اآلشتياين، ادلين جالل
 اخلارج، يف عندنا اللكّّية الطبائعو املاهّيات وجود يكون ه كذاو حاكيٌة، يه بما احلاكية
ا  ليس الوجود حاكية ألنّه بالعرض؛ موجودٌ  يه حيث من املاهّية أي الطبيعّ  فاللّكّ  معدوم 

ا كما عليه املتلكّمون  ا أصلي ا كما عليه احلكماء، بل هل وجوٌد ظيّلٌّ مطلق   «.وال موجود 
 .348، ص 2ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( الشيازّي، صدر ادلين حمّمدٌ 2)

 . 236( املصدر السابق، ص 3)
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. ومن هنا فإّن االحّتاد بني املاهيّة والوجود من قبيل احّتاد (1)«واحلاكية يه املاهّية
الصورة املنعكسة يف املرآة واملريّئ، أو احّتاد الصورة وصاحب الصورة: 

اد بني احلاكية واملحك واملرآة واالحّتاد بني املاهّية والوجود ىلع حنو االحّت »
يه حاكية عقلية عنه وشبح ذهين لرؤيته يف  يشءٍ  ة ّك ماهيّ  فإنّ  ،واملرئّ 

. (3). وبانلتيجة، إّن املاهيّة تتحّقق يف الهن فحسب(2)«اخلارج وظل هل
وه كذا، ويف ضوء ه ذه الرؤية، تكون املاهيّة صورة  ذهنيّة  حتيك عن وجوٍد 

ا لرأينا نطبق عليه فقط. ه ذا من جانٍب، خاريجي خاصي ت ومن جانٍب آخر، وفق 
الصور الهنيّة أو املفاهيم مرايا حتيك عن الواقع  يف تبيني نظرّية الشبح فإنّ 

ظهر حدود الشـيء وخصائصه بشٍك ما يف حمكياتها، وتُ  ، ويه فانيةٌ اخلاريجّ 
إىل أقىص ما يمكن. إّن طريقة حاكيتها عن األشياء اخلارجيّة بنحو وكأن ذ لك 
الواقع انعكس يف ه ذه املرآة دون آثاره اخلارجيّة. وه ذه الصورة تتطابق مع ما 

ا لم  يلتفت إىل ذ لك، تلعامل مع املفهوم حتیک عنه بدقّة حبيث لو أّن احد 
ا للحمل األوّ ا يه املحيّك اخلاريجّ هوالصورة وكأنّ  تعين  يلّ . ونظرّية العينيّة وفق 

ا أّن ذاتيات املاهيّة تنعكس يف مرآة الهن ىلع حنو تكون تلك الاتيات  أيض 
موجودة يف اخلارج بوجود آخر. هل خيتلف ه ذا الفهم اختالف ا أساسي ا مع 

ا لو ُطر ح تفسي آخر نلظرّية املشابهة، مفهوم وَكْون الُصَور الهنيّة مرآة ؟ طبع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .403، ص 1، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج ( الشيازّي، صدر ادلين حمّمدٌ 1)
 . 236، ص 2ج صدر السابق، امل( 2)
الرسول، انلظام ( ملزيٍد من اتلوضيح حول أصالة الوجود وتفسياتها، راجع: عبوديت، عبد 3)

 ، 1درآمدی به نظام حكمت صدرایئ"[، جالفلسيّف للحكمة املتعايلة ]ترمجة كتاب "
 . 131-116ص 
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عن الواقع واملتطابقة معه"، ولم  احلاكيةوبعبارة أدق "نظرّية الشبح أو الصورة 
ا، فيف ه ذه احلالة يمكن  يمكن إرجاع ه ذا اتلفسي إىل اتلفسي املذكور آنف 

 تصّور الفارق املزعوم بني نظرّية الشبح ونظرّية العينيّة. 

وافقنا ىلع أّن الفهم املذكور نلظرّية العينّية خيتلف  باإلضافة إىل ذ لك، إذا
عن نظرّية الشبح أو الصورة احلاكية واملطابقة للواقع، ال بّد من االتلفات إىل 
أنّنا ال نستطيع اتلوّصل إىل احلدود الواقعية للماهّيات وذاتياتها. وحنن ال 

عرفة بها؛ أي أننا نعرف حّّت ماهّية  جوهرّية  أو عرضّية  نمتلك مثل ه ذه امل
ما حنن نعرف نعرف ذاتها وذاتّياتها، ونمّي بني فصلها احلقييق وجنسها، وإنّ 

آثارها وعوارضها فقط. إّن ما ندركه من الواقعيات املحسوسة مثل: القّطة، 
الشجرة، الزئبق، الهب، الفّضة، وغيها الكثي من العنارص املاّديّة، 

كة، والسكون، واتلغييات اليّت تطرأ عليها، وانلباتات، واحليوانات هو احلر
وحرارتها، وبرودتها، ولونها، وما شابه ذ لك. من ذ لك ىلع سبيل املثال أّن 
ه املاء اّلي هو أكرث األشياء املعروفة دلينا، ال نعرف منه سوى بعض خواّص 

 اته ومنها فصله احلقييق.وآثاره، ونستفيد منه، دون أن نعرف ماهّيته وذاتيّ 

ه كذا يبدو أّن نظرّية العينّية املنبثقة من الرؤية اخلاّصة للحكماء و
وهو إماكنّية  املّشائني يف باب اتلعريف املنطيّق، ترتكز ىلع افرتاٍض مسبٍق 

معرفة ماهّيات األشياء اخلارجّية وذاتّياتها واتلميي بني أجناسها وفصوهلا 
اء من آثارها، ونعرف أعراضها، نتعّرف ىلع األشي نا اعدة  واحلال أنّ  ،احلقيقّية

ول كن ال سبيل إىل معرفة كنهها وذاتها، وال نستطيع عن طريق العقل 
ذه احلقيقة  واحلّس  تميي ماهّياتها احلقيقّية وحدودها الاتّية. وقد رّصح به 
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ا ملا (2)سينا ابن، و(1)أساطني احلكمة واملنطق اكلفارايبّ  ، بل حّّت أرسطو وفق 
 وأقّروا بتعذر مثل ه ذا اتلعريف. قال الفارايب: (3)نقله السهروردي

الوقوف ىلع حقائق األشياء ليس يف قدرة البرش، حنن ال نعرف من »
األشياء ]إاّل اخلواّص[ واللوازم واألعراض، وال نعرف الفصول املقّومة للّك 

ٍد منها ادلالّة ىلع حقيقته... فإنّا ال نعرف حقيقة األّول وال العقل وال واح
انلفس وال الفلك وانلار واهلواء واملاء واألرض، وال نعرف أيًضا حقائق 
األعراض، ومثال ٰذلك أنّا ال نعرف حقيقة اجلوهر، بل إنّما نعرف شيًئا هل ٰهذه 

ليس حقيقته، وال نعرف حقيقة اخلاّصة، وهو أنّه املوجود يف موضوٍع، وٰهذا 
 .(4)«اجلسم، بل نعرف شيًئا هل ٰهذه اخلواّص، ويه الطول والعرض والعمق

ادلين  قطبو (6)الفنارّي  ، وابن(5)يرى لكٌّ من املحّقق الطويسّ 
ا صعوبَة بل تعّذر معرفة ذوات األشياء وذاتياتها، ومعرفة  (7)يازيالش أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف: الفارايّب، أبو نصـٍر، األعمال الفلسفّية، ، اتلعليقات، ( راجع: الفارايّب، أبو نصـٍر حمّمدٌ 1)
 ظ(. 156)ه ـ .  131و 130ياسني، ص حتقيق جعفر آل 

 ـ 77رسائل ابن سينا، صيف: سينا، احلسني بن عبد اهلل، كتاب احلدود،  ( راجع: ابن2)
 .137و 34حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص اتلعليقات، السابق، املصدر ؛83

 .61ص رشح حكمة اإلرشاق، ادلين حممود،  ي، قطب( راجع: الشياز3)

 .130فّية، حتقيق جعفر آل ياسني، ص يف: األعمال الفلس ، أبو نرٍص حمّمٌد، اتلعليقات،( الفارايبّ 4)

 ـ 441حممدتيق مدرس رضوي، ص ، تصحيح، أساس االقتباس( راجع: الطويّس، نصي ادلين5)
حممدجواد احلسيين اجلالل، املقصد األّول، الفصل األّول، حتقيق  االعتقاد، تريد ؛442

 .40شوارق اإلهلام يف رشح تريد الالكم، ص املسألة الرابعة، يف: الالهييج، عبد الرّزاق، 

 .10، مصباح اإلنس، ص الفنارّي ( راجع: ابن 6)

 .61ص رشح حكمة اإلرشاق،  ادلين حممود، ( راجع: الشيازي، قطب7)
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ا يف سياق  صدر املتأهّلنيحدودها احلقيقّية. ويذهب   حكمةتعليقته ىلع أيض 
ـّر  ،(1)اإلرشاق بل وامتناع اتلوصل إىل تعريف حدي ومعرفة إىل القول بتعس

يف  سينا ابنعبارة  ،ذوات األشياء وذاتياتها؛ حيث نقل وحلّل يف األسفار
واستنتج منها أّن واقع األشياء أو   ـ ويه عني عبارة الفارايب (2)اتلعليقات

حقيقتها هو وجودها، ول كن بما أّن الوجود ال يأيت إىل الهن؛ ل لك فإن واقع 
ر ق فقط عن طريق األثااألشياء ال يتوّصل إيله الهن؛ والعلم احلصويّل يتحقّ 

 .(3)ل بواسطتها إىل معرفة األشياءة، وىلع ه ذا املنوال نتوّص واللوازم املفهوميّ 
قرار بالعجز عن معرفة ذات األشياء وذاتيّاتها ومعرفة يف ضوء ه ذا اإل

ّية العينيّة القائمة ىلع حدودها الواقعية، هل يمكن ادلفاع عن نظر
وإماكنّية معرفة املاهيّات وذاتيّات األشياء  منظومة اتلعريف األرسطيّ 

رشادات احلكماء إل يف ضوء وحدودها احلقيقيّة؟ حّّت اآلن لم نتوّص 
ماهية وال جنسها وال فصلها احلقيقني  واملناطقة إىل فهم ذاتيات أّي 

 الطرق الشائعة للمعرفة، وبانلتيجة كنهها وذاتها. احلّس والعقل يه
ل كنّها ال سبيل هلا إىل معرفة كنه األشياء وذاتها؛ وحّت املفاهيم الشهوديّة 

درك بالعلم احلضورّي، ال يمكن تُ لم، الّيت مثل اخلوف، واملحبّة، واأل
إدراك كنه ذاتها وفصلها احلقييق. وما ندركه بالعلم احلضورّي هو واقعها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ادلين  يف: قطبتعليقة ىلع رشح حكمة اإلرشاق،  ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،1)
 .61ص رشح حكمة اإلرشاق،  حممود الشيازي،

 .34حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص  سينا، اتلعليقات، ( راجع: ابن2)

  ،1ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،3)
 .393ـ  392 ص
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اهيتها وكنه ذاتها. ليس هناك علم من العلوم اخلاريج ووجودها، وليس م
العقلية والقبلية ومنها علم معرفة الوجود ومعرفة اهلل، يّديع معرفة 
ذاتيات املمكنات وماهيّاتها. واملفاهيم الّيت تُستخدم يف مثل ه ذه العلوم 

 ة.، وأحيان ا مفاهيم ماهوّية شهوديّ أكرث ما تكون فلسفيّة  
ظرّية العينّية، وبغض انلظر عن كونها من حيث وخالصة الالكم يه أّن ن

انلتيجة تتحد مع نظرّية الصورة احلاكية عن الواقع واملتطابقة معه، تقوم ىلع 
ه من املمكن معرفة كنه األشياء وحقيقتها، وإدراك افرتاض مسبق وهو أنّ 

ذاتياتها وحدودها وفصوهلا احلقيقّية، بل إّن صلب نظرّية اتلعريف يف املنطق 
 ص يف قدرة اإلنسان ىلع معرفة حدود املاهّيات وذاتياتها، إاّل رسطي يتلخّ األ

معرفة  أّن ه ذا االفرتاض املسبق مرفوض عندنا؛ وذ لك ألنّه ال سبيل نلا إىل
كنه األشياء وماهّياتها احلقيقّية. حنن نعرف ماهّيات األشياء وذاتّياتها 

يست معرفة  لكنه املاهّية وفصوهلا عن طريق عوارضها، ومثل ه ذه املعرفة ل
. (1)، بل يه تعريف بالرسم ومعرفة عن طريق األعراضولفصلها احلقييقّ 

عند تعّذر معرفة حقيقة الفصل ـ اليّت تُعترب من وجهة نظر األرسطيني 
ا منها وحمصال  للجنس ـ كيف يمكن اتلعّرف  مقّومة للماهية انلوعية وجزء 

 أّن الطريق إىل معرفة كنه األشياء ـ ال ىلع ذات املاهّية وكنهها؟ وه ذا يعين
 أعراضها ولوازمها ـ مغلٌق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا ه ذه انلظرية ال تتناىف مع الرأي املختار يف أن اتلعريف احلقييق، ممكن بل هو متحقق. 1) ( طبع 
إنَّ ما نرفضه هنا هو اتلعريف باحلقيقة أو اتلعريف بالاتيات، واجلنس والفصول 

ريف احلقييق. اتلعريف احلقييق ال ينحصـر يف اتلعريف باحلقيقة احلقيقّية، وليس اتلع
" ها"معرفت برشی؛ زيرساخت  حممد، زاده،فحسب. للمزيد من اتلوضيح، راجع: حسني

 فصل اخلامس. ال ،[البرشية املعرفة أسس]
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ذا االفرتاض املسبق، وقد م يُعدُّ شيخ اإلرشاق وأتباعه ن الرافضني له 
املنظومة األرسطية يف اتلعريف باجلنس والفصل. ويعتقد  نقدوا بصـراحةٍ 

ة، بل وحّّت شيخ اإلرشاق أّن مثل ه ذه الرؤية تؤّدي إىل إغالق باب املعرف
فهو بعد نقده ل لك الرأي، استنتج ما ييل: . (1)امتناع معرفة األشياء اخلارجّية

اؤون، غري ممكن لإلنسان فتبنّي أّن اإلتيان ىلع احلّد، كما الزتم به املّش »
 .(2)«وصاحبهم اعرتف بصعوبة ٰذلك

صف نظرّية العينّية باجلامعية إىل اإلشاكالت املذكورة، ال تتّ  إضافة  
ا. وتوضيح ذ لك أننا  والشمويلة؛ إذ يرد عليها إشاكل أو إشاكالت نقضّية أيض 

ذه انلظرّية ال تتّ  صف باجلامعية يف باب إذا أقررنا بصّحة نظرّية العينّية، فه 
ما تشمل املاهّيات واملفاهيم م، وإنّ الوجود الهين وال تضّم مجيع املفاهي

ا من املفاهيم، ومنها املفاهيم الفلسفّية  ا مهم  املاهوّية فقط، واحلال أّن قسم 
واملنطقّية غي ماهوّية. ونظرّية العينّية ال تصدق ىلع مثل ه ذه املفاهيم؛ ألنها 

أو ما يه جمّرد أشباح حتايك وتتطابق مع الواقع الهين ليست ماهوّية وإنّ 
ا سبق أّن نظرّية العينّية تقوم فقط بتبيني جمموعة ضح ممّ اخلاريج. ويتّ 

 ة. مفاهيم ذهنية يف جمال اإلدرااكت اتلصّوريّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جمموعة مصّنفات شيخ اإلرشاق،  يف: دلين، حكمة اإلرشاق،ا شهابراجع: السهروردي، ( 1)
، كتاب ، رشح األسفارتيقحممد يزدي، مصباح ؛74 ـ 73و 22 ـ 19 ص ،2ج 

 .122ص ،1ج مهر،انلفس، حتقيق وتدوين حممد سعيدي

 جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، حكمة اإلرشاق، يف:  ادلين، شهاب( السهروردي، 2)
 .21ص ، 2ج 



 99  ..............  ، وخصائصها، واعتبارهاابلاب األّول: الفصل األّول: احلواس الظاهرّية، ماهّيتها

ا ألي معياٍر تصدق نظرّية العينّية ىلع املفاهيم املاهوّية  ول كن ملاذا، ووفق 
دافعون وال تصدق ىلع املفاهيم املنطقّية والفلسفّية؟ ه ذه معضلة لم يقّدم امل

ذا اتلمايز بني هاتني  ا له  عن نظرّية العينّية حال  هلا؟ ولم يقّدموا تربير 
اكنت نظرّية "الصورة احلاكية عن الواقع واملتطابقة معه"  املجموعتني. إنّ 

تصّح ىلع املفاهيم الفلسفّية واملنطقّية، فماذا يمنع أن تضم ه ذه انلظرّية 
إذا اكن نقد املعارضني نلظرّية الشبح، املاهّيات واملفاهيم املاهوّية؟ و

الستلزامها اجلهل والسفسطة فلماذا ال ينطبق ه ذا ادليلل ىلع املفاهيم 
ا اجلواب الصحيح هو أّن ذ لك ادليلل ال ينطبق وال  الفلسفّية واملنطقّية؟ طبع 

 من املفاهيم. مفهومٍ  يسي ىلع أّي 
يف جمال الوجود  ة  ويلّ خالصة الالكم حنن نعتقد أّن أكرث انلظرّيات مقب

: ألن يه نظرّية الصورة احلاكية عن الواقع واملتطابقة معه؛ وذ لك أوّ  الهينّ  ال 
بناء  ىلع مبادئ العرفاء. وك من دافع  نظرّية العينّية غي قابلة للتصّور إاّل 

ا  ا وفق  ذه املبادئ. وقد قام صدر املتأهّلني طبع  عن ه ذه انلظرّية ال يعتقد به 
وكذ لك يف ضوء ما وضعه من تمايز مبتكر بني احلمل  العرفانّية دئللمبا
مشالكت  ، ووّظفها حلّل واحلمل الشائع حبّل مسألة الوجود الهينّ  يلّ األوّ 

تلك املبادئ نظرّية "تطابق عوالم الوجود". العرفاء  املسألة املذكورة. ومن أهمّ 
لواقع يعتربونها يعرّبون عن عوالم الوجود بـ "احلرضات اخلمس"، ويف ا

. وىلع أساس ه ذه انلظرّية، الوجود هل عوالم (1)بأمجعها تلّي ا حلقيقة واحدة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رشح القيرصي ىلع فصوص احلكم، الفصل اخلامس،  حممود،( راجع: القيصـري، داود بن 1)
 رشح" ]حكم فصوص بر قيرصى یمقدمه رشح" ادلين، اآلشتياين، جالل؛ 28و 27ص

 . 451ـ447 ص ،[احلكم فصوص ىلع القيرصّي  مقّدمة
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لآلخر. وك واحد من ه ذه  اعلَم ظلٌّ  مع بعضها، بل لّك  غي متباينةٍ  دةٌ متعدّ 
العوالم يتصف بكماالت العالم األدین منه وخيلو من نواقصه ويفوقه 

رتيق الوجود املحسوس إىل مرتبة أىلع بكماالت أخرى. وبناء ىلع ه ذا ي
أدین يصي وجود ا  ويف مرتبةٍ  ا، كما أّن الوجود الهين يتدیّن فيكون ذهني  
ويه من لوازم األسماء والصفات  ثابتةٌ  عنيٌ  ةٍ أخرى لك ماهيّ  ماّدي ا. وبعبارةٍ 

". يهّ اإلل    مرتبة "الوجود العليمّ ق يف تلك املرتبة اليّت تسّّم ة. وتتحقّ اإلهل يّ 
وتللك املاهّية وجود آخر يف مرتبة أو يف اعلم العقل والروح، ووجود يف مرتبة 

ضح أّن حلَّ مسألة "الوجود . وه كذا يتّ (1)أو اعلم املثال، ووجود يف اعلم احلس
ا نلظرّية العينّية قائمٌ  ىلع مباين العرفاء، وحلّها عن ه ذا الطريق  الهين" وفق 

 ل كّنه يتطلب جهود ا مضاعفة.ن تكلل بانلجاح، إحّّت و
ـ يف بعض  (2)ه( 672ـ  597) ثاني ا: أّن الكثي من األعالم اكملحقق الطويس

اختاروا نظرّية الشبح،  (3)ه( 726ـ  647) مصنفاته ىلع األقل ـ والعالمة احليل
بالعرض متغايرتان وليس أحدهما ة املعلوم وقالوا إّن ماهيّة الصورة الهنيّة وماهيّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( حول كيفية توظيف املباين املذكورة وخاصة تطابق العوالم حلل مسألة الوجود الهين العويصة، 1)
، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية راجع ىلع سبيل املثال: صدر ادلين حممد الشيازي

يف: صدر  ، تعليقة ىلع األسفار،؛ سيّد حممدحسني الطباطبايئ300ـ292، ص1ج األربعة،
 .2، تعليقة 299ص احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ادلين حممد الشيازي،

 تريد نفسه، املؤلف ؛157ـ156ص ، نقد املحصل،نصي ادلين ،( راجع: الطويس2)
، حتقيق حممدجواد احلسيين اجلالل، املقصد األول، الفصل األول، املسألة االعتقاد

 .40إلهلام يف رشح تريد الالكم، صشوارق ا الرابعة، يف: عبد الرزاق الالهييج،

 املقصد األول، الفصل األّول، املسألة الرابعة. املراد، كشف يوسف، بن، حسن احليل( راجع: 3)
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يف ه ذا املعىن:  ق الطويسّ عني األخرى، فهما متشابهتان ال أكرث. قال املحقّ 
ّن املساوي يف تمام املاهّية هو نّها ليست مساوية يف تمام املاهّية، ألأفالصحيح »

ن بني املاهّية وصورتها اثنينية يف نفس املاهّية أو شخٌص من اشخاصها، وإذا اك
 .(1)«انلوع لاكنت الصورة غري املاهّية

ه( يعدُّ نظرّية الشبح قراءة أخرى نلظرّية  1072 ت) ّقق الالهييجّ املح
. (2)هم قصدوا ه ذه انلظرّية وعنوهاالعينّية وينسبها إىل القدماء ويرى أنّ 

ا قبلوا  والكثي من املتلكمني واملفكرين بعد اخلواجة نصي ادلين الطويس أيض 
. ومن هنا ال ينبيغ الرهبة من قبول ه ذه انلظرّية اليّت تعدُّ (3)ه ذه انلظرّية

 أفضل ما يمكن ادلفاع عنه من نظرّيات ه ذا ابلاب.
ثاثل ا: نظرّية العينّية مبنية، كما تقّدم، ىلع نظام اتلعريف األرسطي 
وإماكنّية معرفة احلدود والاتيات والفصول احلقيقّية لألشياء. وه ذا الرأي 

 جهة نظرنا.مرفوض من و
قد يتبادر إىل األذهان أّن نظرّية العينّية مبنية ىلع أصالة املاهّية، والين 

يف اخلارج يمكنهم قبول ه ذه انلظرّية، ول كن  قةٌ يعتقدون أّن املاهّيات متحقّ 
الوجود واعتبار  بناء  ىلع أصالة الوجود واعتبارية املاهّية، فإّن املاهّية حدّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .157ص ، نقد املحصل،( الطويس، نصي ادلين1)

 .46 صشوارق اإلهلام يف رشح تريد الالكم،  ( راجع: الالهييج، عبد الرزاق،2)

رشح  ادلين، سعد اتلفتازاين، ؛91ص رشح حكمة العني،  شاه، مبارك ( نذكر منهم: ابن3)
 ؛95ـ93ص األنظار، مطالع ادلين، شمس األصفهاين، ؛224 ص ،1ج  املقاصد،

 طوالع األنوار من مطالع األنوار يف: الرازي، قطب اهلل، عبد ادلين نارص القايض ابليضاوي،
 .92 صاتلاج، ، درة ادلين حممود حممد ، رشح املطالع يف املنطق؛ الشيازي، قطب ادلين
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يف اخلارج. ومن هنا، وبناء  ىلع أصالة الوجود، ال  ذهين فحسب، وال تتحقق
 ها عني الصورة اإلدراكّية من حيث املاهّية.ماهية يف اخلارج حّّت يُقال إنّ 

ة املاهّية اإلشاكل املذكور يرد ىلع أساس تفسي أصالة الوجود واعتباريّ 
ا ل لك اتلفسي إّن نظرّية العي  نّية قائمةٌ املبنّي يف اإلشاكل، ويمكن القول وفق 

من  ىلع أصالة املاهّية، ول كن يمكن ىلع أساس اتلفسي اّلي يُستشّف 
جمموع أقوال صدر املتأهّلني يف أصالة الوجود، االعتقاد بأن نظرّية العينّية ال 

بالات للوجود  مصداٌق  تقوم ىلع أصالة املاهّية، بل إّن الواقع اخلاريجّ 
ا. وينبالات للماهيّ  ومصداٌق  ا اإلقرار بأنّ ة أيض  ذا اتلفسي، بيغ طبع  ا له  ه وفق 

إن اكنت  إن اكنت املاهّية حتيك عن الوجود فحسب، وموطنها الهن، فحّّت 
ة اخلارجّية مصداق ا بالات للكيهما ـ الوجود واملاهّية ـ فيف ه ذه احلالة الواقعيّ 

 بانتفاء املوضوع. ة، ويه يف الواقع سابلةٌ ال معىن للعينيّ 
ا ام يمكن أن نُضيف: حّّت إذا توّقفنا يف ه ذه املسألة ولم خنرت أي  ويف اخلت

نرّد به ىلع  ة أو العينّية، ولم نعرث ىلع جواٍب تني، الشبحيّ من هاتني انلظريّ 
من اجلانب  مشلكةٍ  نظرّية العينّية، فلن حتدث أّي  اإلشاكالت الُمثارة ضدّ 

نا ندرك هو أنّ  انب املعريفّ ة من اجليّ صف باألهمّ ما يتّ  ؛ وذ لك ألنّ املعريفّ 
املفاهيم اللكّّية  سواءٌ  -بالعلم احلضورّي أّن املفاهيم والصور اإلدراكّية 

 -املاهوّية، والفلسفّية واملنطقّية وكذ لك املفاهيم اجلزئّية احلّسـّية واخليايّلة 
يف الهن، وحنن نستطيع إدراك تطابقها أو عدم تطابقها مع اخلارج  موجودةٌ 
يه عني  وجوديي  ه هل ه ذه الصور بلحاٍظ ا ابلحث يف أنّ اق قضّية؛ وأمّ يف سي
 مبارشةٌ  ليس هل صلةٌ  هلا؟ فهو حبٌث  وصورٌ  ها أشباحٌ ة األشياء أم أنّ ماهيّ 

ه يف . كما أنّ معرفّية   ه ذه املسألة ال خيلق مشلكة   بنظرّية املعرفة، وعدم حّل 
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حّّت إن بقيت آيلات اإلدراك  معرفّيةٌ  جانب اإلدراك احلّسـّي ال تقع مشلكةٌ 
 احلّسـّي انلفسّية أو احلياتية أو العصبية جمهولة عندنا. 

 بنظريّة املعرفة بمقدار ما يه مرتبطةٌ  نَّ ه ذه املسألة ىلع صلةٍ إف وىلع لك حالٍ 
 ، فعن طريقها ـ بما هلا من دورٍ ةٍ ذهنيّ  بما هو خارج الهن بواسطة مفاهيم وصورٍ 

باخلارج. وبانلتيجة، الصور واملفاهيم الهنيّة اليّت  دلينا معرفةٌ  يف القضايا ـ تكون
بالعرض.  اّلي هو معلومٌ  ة احلاكية عن الواقع اخلاريجّ بالات هلا شأنيّ  يه معلومةٌ 

وكيفيّة ذ لك فيدخل  ،ا بالنسبة إىل ارتباط ه ذه املفاهيم والصور باخلارجوأمّ 
مام الفالسفة، وهو ليس موضواع  ا يثي اهتضمن مباحث معرفة الوجود وممّ 

معرفي ا وال يدخل ضمن اهتمامات ابلاحثني يف نظريّة املعرفة. ويف ضوء ذ لك حّّت 
لطبيعة اإلدرااكت احلّسـيّة مثل اإلبصار  صحيحٌ  وإن لم يتكّون دلينا تبينيٌ 

 ل إىل نتيجةٍ ان أم جمرّدان، أو لم نتوّص قهما وهل هما ماّديّ والسمع وكيفيّة حتقّ 
خبصوص معرفة حقيقتها، يمكننا اختيار وجهة نظر صحيحة يف نظرّية املعرفة، 

 اإلدراك احلّسـّي ظاهرةٌ  به ذا االختيار، ل كن إذا قبلنا بأنّ  مشلكةٌ  وال حتصل أّي 
 ، فه ذا يستلزم السفسطة.ماّديّةٌ 

 اعتبار اإلدراك الحّسّي

درااكت احلواّس الظاهرّية. ها قد آن أوان ابلحث حول مدى اعتبار إ
 ها يف ما ييل:يمكن يف ه ذا املجال تناول مباحث خمتلفة، نستعرض أهمّ 

. إثبات العالم املحسوس وما هو خارج الهن عن طريق احلواّس 1
 الظاهرّية وادرااكتها.

 خطئها.احلواّس الظاهرّية وإدرااكتها، أو عدم  إماكنّية خطإ. 2
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ه رغم إماكنّية إثبات العالم املحسوس ل ينبيغ اتلنبيه إىل أنّ يف ابلحث األوّ 
د واملعطيات احلّسـّية تمهّ  عن طريق العقل فقط، ل كّن احلواّس الظاهرّية

ل إىل بعض يف اتلوّص  مهمٌّ  ة، وهلا دورٌ األرضّية إلجياد االستدالالت العقليّ 
 .(1)مات االستداللمقدّ 

احلّسـّية،  واإلدرااكت ابلحث اثلاين حول اعتبار احلواّس الظاهرّية
واحتمال خطئها أو عدمه. فهل احلواّس الظاهرّية حتتمل اخلطأ أو ال حتتمل 
اخلطأ؟ فإن اكنت ال حتتمل اخلطأ، فما اّلي يوجب وقوع اخلطإ يف القضايا 

 احلسّ  ة، سواءٌ ابلعديّ 
ٌ
ـّية منها أم اتلجريبّية واحلدسية؟ وملاذا حيصل خطأ

 أحيان ا يف مثل ه ذه القضايا؟

 عدم احتمال خطإ الحواّس ومنشأ حصول الخطإ في القضايا الحّسـّية

أدّق ال يمكن  احلواّس الظاهريّة ومعطياتها ال حتتمل اخلطأ؛ وبعبارةٍ 
أو ابلاطل، والصحة أو اخلطإ؛ كما  وصفها بالصدق أو الكذب، واحلّق 

، نفّسي  وانفعالٍ  رٍ د تأثّ وجمرّ  غي إدراكيّةٍ  أن اإلحساس اّلي هو ظاهرةٌ 
ذه األوصاف؛ وإنّ  غي قابل ذه األوصاف ما اكن  ما يتّصفلالتصاف به  به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شنایس ر. راجع: "پژوهیش تطبيیق در معرفت( يتطلّب ابلحث املوّسع يف ه ذا األمر جماال  آخ1)
" ]حبث مقارن ىف نظرية املعرفة املعارصة[، الفصلني اثلامن واتلاسع، وقد حبثنا معارص

شنایس" ه ذا املوضوع باتلفصيل يف الكتاب اخلامس من سلسلة "اكویش در ژرفای معرفت
شنایس در دراسة يف أعماق نظرية املعرفة[. ]نرش ه ذا الكتاب حديث ا بعنوان "معرفت]

های پسني" وكذ لك حبث املؤلف حول معرفتنا بالعالم املحسوس يف الفصل قلمرو گزاره
 اتلاسع[ )املحّقق(. 
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ا ومقرون ا حبكم. إن الصدق أو ال  من سنخ اإلدراك، وثاني ا تصديقي  أوّ 
الكذب وصفان للحكم واإلدراك اتلصدييق، واحلكم فقط يمكن وصفه 

ذه األوصاف.   به 
تقّدم أّن احلواّس الظاهريّة بذاتها وبدون االستعانة بالعقل تفيد 

. إّن احلكم، ال احلكم واإلدراك اتلصدييقّ ، رّي املفهوم واإلدراك اتلصوّ 
واتلصديق وصياغة القضايا من أفعال ووظائف العقل. فجميع القضايا، 

 ق الطويسّ القضايا احلّسـيّة يصوغها العقل وحيكم فيها. قال املحقّ  وحّّت 
ذا املجال:   يف ه 

باآللة فقط، فال يشء  كيّم؛ ألنّه إدراكٌ اتلأيلف احلح  ليس من شأن احلّس »
ال يمكن أن يوصف  أصاًل، فإذن ّك ما هو حمسوٌس  من االحاكم بمحسوٍس 

ا أو باطاًل، أو ، أو حق  ا أو غري يقيين  ا بكونه يقيني  من حيث كونه حمسوسً 
إذا  حاكم. امهلل إاّل ّن مجيع ٰهذه األوصاف من لواحق األإا، فا أو غلًط صوابً 

يوصف بٰهذه  وحينئذٍ  ،من احلّس  ملحسوس حكٌم غري مأخوذٍ قارن ا
 .(1)«األوصاف من حيث كونه حكًما

ر واألحاسيس املفاهيم أو الصور احلاصلة منها، وكذ لك اتلأثّ  وه كذا فإنّ 
صف باحلقيقة أو اخلطإ والصدق أو الكذب. إن واالنفعاالت اخلارجّية ال تتّ 

ع الواقع، واخلطأ أو الكذب هو عدم احلقيقة أو الصدق هو تطابق القضّية م
 . (2)تطابق القضّية مع الواقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا وراجع. 12ص  نقد املحصل، ( الطويس، نصي ادلين،1)  .26و 14ص السابق، املصدر: أيض 

" ]حبث مقارن يف شنایس معارص"پژوهشـی تطبيیق در معرفت حممد، زاده،( راجع: حسني2)
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للقضايا وليست أوصاف ا  احلقيقة أو اخلطأ والصدق أو الكذب أوصاٌف 
اتلصّور اّلي يأيت من احلواّس أو املعطيات  نّ إللتصّور واملفهوم. ومن هنا ف

 وال حقيقة  
 
وال اكذب ا، بل  وال صادق ا احلّسـّية حبّد ذاته ودون حكم ليس خطأ

يوصف اتلصّور باحلقيقة أو اخلطإ فيما إذا اقرتن حبكم وقيس ذ لك احلكم 
بمحكّيه. ومن هنا فانَّ مثل ه ذا اتلصّور، أي اتلصّور املقرون حبكم، اّلي 

ا للمحيكّ يسّّم  ا" إن اكن مطابق   فهو صادٌق   "قضّية منطقّية" أو "تصديق 
.  وإاّل  وحقييقٌّ 

ٌ
 فهو اكذٌب وخطأ

ل لك: حنن ىلع سطح الكرة األرضّية حصلنا عن طريق  ونذكر مثاال  
حول شك القمر وحجمه. وانعاكس ه ذه  حّسّيةٍ  ومعطياٍت  احلواّس ىلع صورةٍ 

 نا نرى القمر ىلع شك دائرةٍ وهو أنّ  :املعطيات دلينا حيصل ىلع انلحو اتلال
 مبارشٌ  يه انعاكٌس  . مثل ه ذه القضّية اليّتيبلغ عّدة سنتيمرتاٍت  ذات قطرٍ 

ذا احلجم (1)ىلع ادلوام للبرص صادقةٌ  . املسافة بيننا وبني القمر تعلنا نراه به 
ما حيدث فيما لو ر عنه. اخلطأ يف ه ذا املجال إنّ ويكون دلينا مثل ه ذا اتلصوّ 

اكن ما رأيتُه  حكمنا أّن شك القمر وحجمه كذا يف العالم اخلارج. فإنّ 
ذه القضّية  لقمر يتطابق مع الواقع اخلاريجّ وحكمُت به حول حجم ا فه 

صف باحلقيقة والصدق. وإن لم يتطابق ـ كما هو احلال من عدم اتلطابق يف تتّ 
 . واكذبةٌ  صف باحلقيقة والصدق، بل يه خاطئةٌ تتّ  ه ذا املثال ـ فيه ال

                                                                                                               

  املعارصة[، الفصل الرابع. نظرية املعرفة

ا هأنّ  إاّل  ،ويمكن وقوع خطإٍ فيها حصويلي  ( رغم أن ه ذه املعطيات تنعكس يف الهن ىلع حنوٍ 1)
 ىلع ادلوام. صادقةٌ 
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ريد وصف قضّيةٍ 
ُ
حبكم، بالصدق  مقرونٍ  رٍ أو تصوّ  فضال  عن ذ لك، إذا أ

ا آخر يف أإذا  ينبيغ قياسه مع حمكّيه، وإاّل  أو الكذب خذنا بنظر االعتبار واقع 
املاء يغيل يف درجة  نّ أ" مع واقع "مثال  إذا قسنا "ه ذا العسل حلوٌ  -مقابله 

بالصدق أو الكذب. باحلقيقة أو اخلطإ و" ـ ال يمكن وصفه  مئوّيةٍ حرارة مئةٍ 
ذه املواصفات عندما ما تتّ والقضّية إنّ   تقاس مع حمكّيها.صف به 

م يُعلم أّن اخلطأ ال يقع يف املفاهيم أو اتلصّورات املتأتّية بمالحظة ما تقدّ 
 ر واالنفعال احلّسـّي اّلي يسّّم وكذ لك يف حاالت اتلأثّ  ،من احلواّس 

ر م اإلحساس وتوفّ اإلحساس، وال يف احلواّس والقوى احلّسـّية اليّت تنّظ 
، (1)ـّي أو تفسي املعرفة احلضورّية باإلحساسق اإلدراك احلسّ األرضّية تلحقّ 

مثلما هو احلال بالنسبة إىل القوى اإلدراكّية األخرى ـ مثل العقل، واخليال، 
ا وصف مثل ه ذه األمور باحلقيقة واخلطإ أو  وقّوة اتلخّيل ـ بل ال يمكن أساس 
بالصدق والكذب. إّن العالقة بني أوصاف مثل الصدق والكذب أو الصواب 

خلطإ يه عالقة العدم وامللكة. ويف مثل ه ذه األوصاف ينبيغ أن يكون وا
املوضوع قابال  لالتصاف بها. فمثال  ال يمكن وصف احلجر باإلبصار أو 

صاف بمثل ه ذه األوصاف. إّن املوجود باالتّ  ه غي جديرٍ العّم؛ وذ لك ألنّ 
القدرة. ويف ه ذه ىلع اإلبصار يمكن وصفه بالعّم إذا فقد ه ذه  اّلي هل قدرةٌ 

 احلالة فقط يمكن وصفه بالعّم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا عند اتلميي بني مخسة أمورٍ 1)  من بني ه ذه األمور اخلمسة، أّن اإلدراك احلّّسّ  ( بيّّنا سابق 
ا لالصطالح املختار يعين تفسي العلم احلضورّي   باإلحساس. ووفق 
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القوى احلّسـيّة أو  أيه يف ما يتعلّق باألمور املذكورة ـ وخالصة الالكم أنّ 
، واملفاهيم واتلصّورات احلاصلة منها، واألحاسيس، واتلفاعالت، احلواّس 

احلّسـيّة، د األرضيّة لنشوء اإلدرااكت واتلأثيات واتلأثّرات الطبيعيّة، اليّت تمهّ 
صافها باحلقيقة واخلطإ، أو ر اتّ والعلم احلضورّي باإلحساس ـ ال يمكن تصوّ 

ق باحلكم اّلي يكون قوام القضيّة به. بالصدق والكذب، فه ذه اتلوصيفات تتعلّ 
ِخذ بنظر االعتبار مع حمكيّه وليس مع حميكي  حكمٍ  لّك 

ُ
ا  إذا أ آخر ـ إن اكن مطابق 
 ن لم يطإ، وهل فهو صادٌق 

ٌ
. وديلل ه ذه انلظرّية اتلجربة واكذٌب  ابقه فهو خطأ

ابلاطنيّة والعلم الشهودّي. وحنن بالعلم احلضورّي والشهودّي وباتلجربة ابلاطنيّة 
نا املختلفة ومعطياتها وتأثّراتها أو األحاسيس انلامجة عنها، جند عدم يف حواسّ 

واخليال  احلافظةعقل وى أخرى اكلوقوع اخلطإ يف أدائها، بل احلال كذ لك يف قو  
ا أّن وما شابهها، إذ ال يقع اخلطأ يف أدائها. باإلضافة إىل ذ لك حنن ندرك شهودي  

 الصدق والكذب يتعلّقان بمقام "اتلطبيق".

  كيفّية حصول الخطإ في القضايا الحّسـّية 

للبحث يف السؤال اثلاين )ما هو منشأ حصول اخلطإ يف استمرار ا 
 يت تستند إىل احلواّس الظاهرّية؟( خيطر يف الهن سؤاٌل القضايا احلّسـّية الّ 

به وهو: كيف حيصل اخلطأ يف مثل ه ذه القضايا؟  وثيقةٍ  آخر ىلع صلةٍ 
ق بكيفيّة حصول اخلطإ يمكن القول بإجياز: حيصل اخلطأ أثناء فيما يتعلّ 

ويف احلكم اّلي هو من شؤون ووظائف العقل. وعند اتلأمل يف  ،طبيقاتل
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حتليل الصدق والكذب نالحظ أّن اتصاف القضايا بمثل ه ذه األوصاف 
ال ينشأ من جانب املوضوع أو املحمول أو العالقة بينهما فقط؛ وذ لك 

غي قابل لالتصاف باخلطإ. فاملوضوع أو  منهما ىلع حدةٍ  واحدٍ  لّك  ألنّ 
طالق إ، فال يمكن دون حكمٍ  مفردةٌ  راٌت ملحمول أو العالقة بينهما تصوّ ا

صفة الصدق أو الكذب عليها. وه كذا يّتضح أّن اخلطأ ال حيصل من 
آخر من  ما يتعلّق جبزءٍ حيث املوضوع أو املحمول أو العالقة بينهما، وإنّ 

 ل قوامها.وهو احلكم اّلي يمثّ  ،القضيّة

 نلحو اتلال: احلكم اّلي يتعلّق بموضوٍع حيصل اخلطأ يف احلكم با
 معنّيٍ  ق بمحمولٍ آخر، أو يُنسب احلكم املتعلّ  يُنسب إىل موضوٍع  معنّيٍ 

وحمموٍل ما، إىل  ق بموضوٍع آخر، أو يُنسب احلكم املتعلّ  فقط إىل حممولٍ 
موضوع وحممول آخر. وه كذا يتبنّي أّن اخلطأ حيصل نتيجة لوضع غي 

ملوضوع أو غي املحمول بدال  من املحمول، أو وضع املوضوع بدال  من ا
غي املوضوع واملحمول بدال  منهما وتطبيق احلكم عليها. وألجل تسليط 

نواصل ابلحث بمثالني من  ؛مزيد من الضوء ىلع عمليّة حصول اخلطإ
 اإلدرااكت احلّسـّية.

لظهية من املاء وقت ا خالٍ قاحٍل  صحراويي  يف طريٍق  عندما نمرُّ بسيارةٍ 
ا ما اقرتبنا منها تبتعد عنّ ، ولكّ ىلع امتداد األفق بركة ماءٍ  ترتاءى نلا من بعيدٍ 

ا هلا تلك الربكة. ال شّك أإىل أن تنتيه الصحراء فزتول عن    نظارنا تبع 
 
 أّن خطأ
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قد حصل هنا، فربكة املاء اليّت تراءت نلا يف تلك الصحراء القاحلة لم تكن 
ة؟ عند ذا حصل ه ذا اخلطأ يف إدرااكتنا العاديّ سوى رساب، ول كن كيف وملا

 ىلع  من دون ديللٍ  نا صّدقنا قضّية  ل واتلدقيق نالحظ أنّ اتلأمّ 
 
وحكمنا خطأ

، ول كن أين وقع اخلطأ يف ه ذه القضّية؟ هل وقع يف ماءٌ  أّن ما نراه من بعيدٍ 
حصل املوضوع أم املحمول أم يف النسبة أم يف احلكم؟ من الواضح أّن اخلطأ 

، ومّحلنا حكم املاء ىلع الساب. ه ماءٌ حني محلنا حكم املاء ىلع ما تراءى كأنّ 
  ه ظهرت نلا مثل ه ذه الصورة من بعيدٍ أنّ  شّك  وال

ٌ
يف ذ لك،  ولم حيصل خطأ

ه وحكمنا عليه بأنّ  ه ماءٌ بل حصل اخلطأ عندما نظرنا إىل السـراب ىلع أنّ 
 ماكن حممولٍ  نا يف الواقع وضعنا املحمول، أي أنّ ماءٌ 

 
آخر. وقلنا إّن ما  خطأ

 . وبعبارةٍ بل هو رساٌب  ، يف حني أّن ما ظهر نلا ليس ماء  ماءٌ  نراه من بعيدٍ 
أخرى يمكن أن نقول: إّن اخلطأ هو أنّنا نسبنا حكم اإلحساس اىل 
ا أّن ما  ا حول املاء، ل كن ليس صحيح  املحسوس؛ فصحيٌح أّن دلينا إحساس 

 رأيناه هو املاء.

ا اسم أحدهما امل ثال اآلخر: أنا اعدة ال أفّرق بني توأمني متشابهني جد 
وأظّن أّن جواد ا هو رضا،  ،ف عليهمارضا واآلخر جواد؛ فأخطئ يف اتلعرّ 

ورضا هو جواٌد. باألمس شاهدت رضا يسوق سيارة  من نوع بيجو، وعندما 
أكن أنا، بل رأيته ايلوم أخربته أنيّن رأيته يسوق تلك السيارة، فقال: لم 

اّلي اكن يسوق تلك السيارة أيخ جواٌد. وه كذا يف ه ذا املثال طبقُت احلكم 
، وظننُت أّن اّلي 

 
اّلي اكن جلواد )املوضوع( ىلع موضوع آخر )رضا( خطأ



 111  ...........  ابلاب األّول: الفصل األّول: احلواس الظاهرّية، ماهّيتها، وخصائصها، واعتبارها

اكن يقود السيارة رضا، بينما الصحيح أنّه اكن جواد ا. وباإلضافة إىل ذ لك قد 
ا، ويكون اخلطأ قد وقع يف املحمول  نين قد اخطأت يف تطبيق احلكم ىلع أأيض 

ا؛ فإن اكنت السيّ  ارة اليّت اكن يقودها املوضوع ويف تطبيقه ىلع املحمول أيض 
اخلطأ وقع من حيث  آخر مثل رينو، وأنّ  من نوٍع  ارةٌ ليست بيجو بل سيّ 

ا، وقد وضعت رضا بدال  من جواد ووضعت سيّ  ارة بيجو بدال  املحمول أيض 
ين قد جعلت غي املوضوع بدال  من نّ أنو. وهو ما يعين بانلتيجة من سيارة ري

 املوضوع وغي املحمول بدال  من املحمول.
ق احلكم يف قضّية ىلع غي خالصة القول إّن اخلطأ حيصل حينما نطبّ 

ا. فإذا انطبق حكمٌ  ىلع موضوعه  املوضوع أو غي املحمول أو غيهما مع 
 وحمموهل اّلي يتطابق مع الواق

ٌ
. واخلطأ حيصل عند نسبة ع ال حيصل خطأ

 .وحممولٍ  آخر غي ما حيكيه من موضوٍع  أو حممولٍ  احلكم إىل موضوٍع 
ما ُطرح يف حتليل كيفيّة وقوع اخلطإ ال يقترص ىلع القضايا  إنّ 

ة والفلسفيّة ما ينطبق ىلع مجيع العلوم الرياضيّ وإنّ  ،احلّسـّية فحسب
ي إىل وقوع خطٍإ يف بعض قضايا ه ذه واتلجريبيّة. والسبب اّلي يؤدّ 

أو  ، ىلع موضوٍع نّيٍ مع وحممولٍ  بموضوٍع  خمتصي  العلوم هو تطبيق حكمٍ 
آخر عن طريق اخلطإ. وهو ما يعين وقوع اخلطإ يف تطبيق احلكم  حممولٍ 

وانطباقه. رغم أّن احلكم ـ من حيث معرفة الوجود ـ من أفعال انلفس 
صف باخلطإ من حيث يمكن أن يتّ  ل كن ،وال جمال لوقوع خطإٍ فيه

ضح أّن اخلطأ يقع يف تطبيقه ىلع غي موضوعه أو غي حمموهل. ومن هنا يتّ 
من احلكم وهو اتلطبيق واالنطباق، وليس من حيث كونه  اجلانب املعريفّ 

 فعال  من أفعال انلفس.
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 العالقة بين الخطإ والقّوة الواهمة

 رون وحكماء كبارٌ يرى مفكّ  ويه: من جهةٍ  عويصة   نواجه هنا مشلكة  
األحاكم  من قبيل ابن سينا أّن القّوة الواهمة توقع اإلنسان يف اخلطإ، وأنّ 

 ، ترجع إيلها:حّسّية  أم  ة  ، وعقليّ أم جزئّية   اكنت لكّّية   اخلاطئة، سواءٌ 

كرب يف احليوان وحيكم ىلع سبيل انبعاث ختّييل إّن الوهم هو احلاكم األ»
ًقا؛ ٰهذا مثل ما يعرض لإلنسان من استقذار  من غري أن يكون ٰذلك حمقَّ
العسل ملشابهته املرارة، فإّن الوهم حيكم بأنّه يف حكم ٰذلك، وتتبع انلفس 

 .(1)«هٰذلك الوهم وإن اكن العقل يكّذب

هم يعتربون وغيه أنّ  ق الطويسّ آخر يُفهم من عبارة املحقّ  وىلع صعيدٍ 
ه يصـّرح بأن نّ أ، حّّت (2)أحاكم القّوة الواهمة يف جمال املحسوسات صائبة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 وراجع. 252حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص سينا، انلفس من كتاب الشفاء،  ( ابن1)
 .231 ص السابق، املصدر: اأيض  

أساس االقتباس، تصحيح حممدتيق مدرس رضوي، ص  ،( راجع: الطويّس، نصي ادلين2)
 منطق رشح يف انلضيد اجلوهر احليل، يوسف بنيف: حسن  اتلجريد، منطق ؛346

 ؛223، ص 2ج  واتلنبيهات، اإلشارات رشح نفسه، املؤلف ؛400ـ399ص اتلجريد،
يف: نصي ادلين  تعليقة ىلع رشح اإلشارات واتلنبيهات، حممد، ادلين قطب الرازي،
 حممدرضا، املظفر، ؛222و 221، ص 2ج، رشح اإلشارات واتلنبيهات، الطويس
 اليدي، ؛100حتقيق مرتيض مطهري، ص ، اتلحصيل،بهمنيار ؛351 - 348 ، صاملنطق
 ؛102ـ100صرشح املنظومة،  هادي، املال السزبواري، ؛113ص احلاشية، اهلل، عبد املال

حترير ادلين حممد الرازي،  ، يف: قطبالشمسيّةالرسالة  عيل، ادلين جنم القزويين، الاكتب
 .462تصحيح حمسن بيدارفر، ص ،الشمسيّةالقواعد املنطقية يف رشح الرسالة 
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أحاكم الوهم يف جمال املحسوسات وما يُنزتع من املحسوسات اكألشاكل 
ا نسبة ه ذ(1)اهلندسية، حقيقّية وصادقة ا الرأي إىل ابن سينا يف . ويمكن أيض 

 . (2)(اإلشارات)كتاب 

وىلع لك حال يرى ه ؤالء أّن اخلطأ يف القّوة الواهمة والقضايا الّيت 
تدركها ه ذه القّوة يقع حينما تُعمم أحاكمها الّيت ختتص بمجال 
املحسوسات، لتشمل املعقوالت. وبسبب ه ذا اتلعميم تقع الواهمة يف 

 وكذٌب 
ٌ
يف القضايا الّيت تدركها. ومن هنا يقولون اخلطإ وحيصل خطأ

بكذب الوهميات أو القضايا الوهمية الّيت حتكم فيها الواهمة يف غي 
املحسوسات. ومثال ذ لك أّن الواهمة تعمم املاكنية والزمانية ـ الّيت ختتص 
باألجسام ـ ىلع مجيع املوجودات وتقول لك موجود زمان وماكن. وفضال  

، يدخل قطب ادلين الرازي يف عداد من رّصحوا أّن عن املحقق الطويس
اخلطأ والكذب يف القضايا الوهمية يقع عند تعميم أحاكم الوهم إىل نطاق 

 املعقوالت. قال قطب ادلين يف رشح الرسالة الشمسية ما ييل:

حمسوسة. وإنما  الوهميات ويه قضايا اكذبة حيكم بها الوهم يف أمور غري»
ألّن حكم الوهم يف املحسوسات ليس  ؛قّيد باألمور غري املحسوسة

ات لإلنسان تدرك بها اجلزئيّ  ةٌ جسمانيّ  ةٌ ...؛ وٰذلك ألّن الوهم قوّ بكاذٍب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 346، تصحيح حممدتيق مدرس رضوي، ص ، أساس االقتباس( راجع: الطويس، نصي ادلين1)

، رشح اإلشارات ، يف: نصي ادلين الطويسسينا، اإلشارات واتلنبيهات ( راجع: ابن2)
 .221 ، ص2 ، جواتلنبيهات
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كم ىلع املحسوسات اكن ، فإذا حح للحّس  املنزتعة من املحسوسات، فيه تابعةٌ 
؛ حاكمها اكنت اكذبةً أكم ىلع غري املحسوسات بن حح إا، وا صحيحً حكمً 

 .(1)«إيله مشارٌ  موجودٍ  اكحلكم بأّن ّك 

انلظر عن قبول الواهمة وإماكنّية إثباتها، هناك جهات غموض  بغّض 
كثية تلّف ه ذا ابلحث، منها ىلع سبيل املثال: هل يمكن اتلوفيق بني ه ذه 

بني  يفي عر ؟ وهل يمكن العثور ىلع مجعٍ اآلراء اليّت تبدو يف الظاهر متعارضة  
الواهمة"، وقوهلم: "إّن  ومصدر خطإ اإلنسان وأحاكمه اخلاطئة ه قوهلم: "إنّ 

خطأ الواهمة ينحصـر يف القضايا العقلية اللكّّية"؟ وهل الواهمة تفيد اتلصّور 
ا؟ وهل الواهمة ختطئ يف املعقوالت واملعاين  ا أيض  فحسب؛ أم تفيد حكم 

إىل املحسوسات واألمور احلّسـّية  فقط؟ أو يسي خطؤها املجّردة من احلّس 
ا؟ وهل الواهمة يه السبب يف مجيع أخطاء اإلنسان احلّسـّية والعقليّ  ة يف أيض 

ة، والعلوم الفلسفّية؟ وإن لم تكن جمال العلوم اتلجريبّية، والعلوم الرياضيّ 
يف  ة  الواهمة يه السبب، فما يه القّوة اليّت تنشأ منها أخطاء اإلنسان خاّص 

، ول كن (2)ملنكرين لقّوة الواهمة؟ يتطلب حبث ه ذه املسائل جماال  أوسعرأي ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تصحيح ة يف رشح الرسالة الشمسّية، حترير القواعد املنطقيّ  ادلين حممد، ، قطب( الرازّي 1)
 .465و 464حمسن بيدارفر، ص 

يف: املصدر  ،تعليقٌة ىلع رشح اإلشارات واتلنبيهات ( راجع: املؤلف نفسه،2)
كتاب ، رشح األسفار، حممدتيق يزدي، مصباح ؛222و 221السابق، ص 

 .438 - 410، ص 1، ج مهرانلفس، حتقيق وتدوين حممد سعيدي
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يمكن القول بإجياز: إّن مصدر مجيع األحاكم هو العقل؛ وحّت القضايا 
احلّسـّية اليّت ال تدرك إاّل باحلواّس قوامها باحلكم العقيل، واحلواّس تفيد 

ئة هو العقل؛ اتلصّور فحسب. إذن مصدر مجيع األحاكم الصحيحة واخلاط
 يف حكم العقل؟ ينبيغ 

ٌ
ول كن عند اإلجابة عن ه ذا السؤال: كيف يقع خطأ

القول: إّن صدق أو كذب حكم العقل يتوقف ىلع صّحة مقّدماته أو خطئها 
من حيث املاّدة والصورة، وبعبارة أخرى من حيث املحتوى وكيفّية نظمه 

ة والصورة، يكون حكم وترتيبه. فإن اكنت املقّدمات صحيحة من حيث املاد
.
ٌ
ا، وإاّل فهو خطأ  العقل صحيح 

ه من غي الصحيح بناء اخلطإ ىلع قّوة مستقلة بمالحظة ما تقّدم: يبدو أنّ 
. إّن اخلطأ يتطّرق يف أحاكم العقل فقط. (1)مثل الواهمة أو املتخّيلة أو اخليال

قّّص وه ذا يعين أّن مصدر اخلطإ هو العقل نفسه وليس قوة أخرى. فعند ت
مفادها أّن سبب وقوع  حبث املغالطة يف املنطق ينتيه بنا األمر إىل نتيجةٍ 

إىل التشابه؛ بمعىن أّن بعض  أسايسي  اخلطإ يف أحاكم العقل يرجع بشكٍ 
القضايا الاكذبة توقِع العقل يف اخلطإ يف إصدار احلكم بسبب تشابهها مع 

ذا السبب يوجد تأكيدٌ  ؛مغلوٍط  توقعه يف فهمٍ  . وبعبارة أدّق قضايا صادقةٍ   وله 
القضايا اليّت تكون منشأ للمغالطة أو تقع فيها املغالطة  يف املنطق ىلع أّن أهمّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 "اصول فلسفه، يف: مرتیض مطهري، ( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني، اصول1)
 املقالة ،1ج فلسفه و روش رئاليسم" ]أصول الفلسفة واملنهج الواقع[، 

 .167 ـ 161 ص الرابعة،
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ذا تقع  ؛بالقضايا الصادقة . واملشّبهات يه قضايا شبيهةٌ (1)يه املشّبهات وله 
فيها املغالطة. وتدر اإلشارة إىل أّن علماء املنطق اّلين يقولون إّن الوهم 

ا ل لك فإنّ (2)اخلطإ يعتربون القضايا الوهمية نواع  من املشّبهاتسبب   . ووفق 
 القضايا اليّت تكون منشأ املغالطة أو تقع فيها املغالطة يه املشّبهات فقط.

 النتيجة

ماكنة اإلدراك  من قبيل حبوٍث ىلع  اعبرةٍ  بدأنا ه ذا الفصل بإلقاء نظرةٍ 
حبوث نظرّية املعرفة يف  ، ثّم تناونلا أهمّ احلّسـّي يف العلوم املختلفة وتعريفه

أخرى من قبيل عدد احلواّس  اجمال احلواّس الظاهرّية وإدرااكتها، وأمور  
إىل احلواّس اخلمس املعروفة،  أخرى إضافة   ى حّسّيةٍ الظاهرّية ووجود قو  

وقدرة احلواّس الظاهرّية ىلع رفد اإلنسان باملعرفة، وخصائصها، وطبيعة 
، وهل احلواّس الظاهرّية تفيد حصويلٌّ  وأ ّسـّي وهل هو حضوريٌّ اإلدراك احل
وكيفّية  ؟(اتلصديق )بناء  ىلع كون معطياتها ومدراكتها حصويّلة   واتلصّور أ

ات وماهّيات األشياء اخلارجّية حاكية املفاهيم احلّسـّية، وإماكنّية معرفة ذاتيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املشّبهات يه املغالطة ماّدة ألنّ »: 353ص ( راجع: املظّفر، حممدرضا، املنطق، 1)
 .«املشّبهات وأهّمها والوهمّيات،

حممدتيق مدرس رضوي،  ، تصحيح، أساس االقتباس( راجع: الطويّس، نصي ادلين2)
 منطق رشح يف انلضيد اجلوهر احليل، يوسف بنيف: حسن  اتلجريد، منطق ؛517ص

طإ واالشتباه ومنشئه يعّد اخل تبويب فإنّ  املذكورة، املسألة إىل إضافة  . 399ص  اتلجريد،
 حبّد ذاته حبث ا مستقال  ويتطلّب جماال  آخر لرشحه.
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 .املحسوسة ومدى اعتبار اإلدراك احلّّسّ 

وصلنا إىل  أم حصويّلة   ق بكون اإلدرااكت احلّسـّية حضورّية  علّ وفيما يت
عن بعضها. فرغم أّن اإلحساس  أو جهاٍت  تستلزم تمايز عّدة أمورٍ  نتيجةٍ 
ا معرفي   ر حبدّ واتلأثّ  ا، غي أّن معرفته تأيت عن طريق العلم ذاته ليس أمر 

ثر احلّسـّي، فهو انعاكس املعرفة احلضورّية باإلحساس واتلأوأّما احلضورّي. 
ومن نوع اتلصديق والقضّية. واتلعبي عن املعرفة احلضورّية  حصويّلةٌ  معرفةٌ 

ا معرفةٌ   املذكورة وتفسيها وهو ما يصطلح عليه اإلدراك احلّسـّي، وهو أيض 
من نوع القضايا. ويف الوقت ذاته، احلواّس يف نطاق  وتصديقّيةٌ  حصويّلةٌ 

ا لل ا وتصوّ اإلدرااكت احلّسـّية وفق   ،ر ا فحسبمعىن املختار تفيد مفهوم 
ا وقضّية   ا. وليس حكم   وتصديق 

ا ضمن مهامّ  العقل ووظائفه، وعليه يعترب  تدخل األمور املشار إيلها آنف 
ا لالصطالح املختار ـ حصيلة   للتعايط بني احلواّس  اإلدراك احلّسـّي ـ وفق 

ويه: هل احلواّس الظاهرّية  والعقل. ومن هنا اّتهنا إىل حّل املسألة اتلايلة
 اتلصديق؟ وتفيد اتلصّور أ

ويه أّن  لنا إىل نتيجةٍ فيما يتعلّق بكيفّية حاكية املفاهيم احلّسـّية توّص 
نظرّية العينّية من حيث انلتيجة تّتحد مع نظرّية اتلصوير املحايك واملطابق 

 مسبٍق   افرتاٍض نظرّية العينّية جرى تأسيسها ىلع إىل ذ لك فإنّ  للواقع. وإضافة  
معرفة حقيقة األشياء وكنهها، وإدراك ذاتّياتها وفصوهلا  إماكنّيةوهو 

كنه األشياء ال  من وجهة نظرنا؛ ألنّ  احلقيقّية، ل كّن ه ذا االفرتاض مرفوٌض 
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وال بالعقل، وهو ما يعين بانلتيجة أّن نظرّية العينّية غي  يُدرك باحلّس 
ا يستديع اتلحّري نقضّيةٍ  الٍت أو إشاك وتنطوي ىلع إشاكلٍ  جامعةٍ  . ه ذا طبع 

يمكن ادلفاع عنها يف باب الوجود  . يبدو أّن أكرث نظرّيةٍ بديلةٍ  عن نظرّيةٍ 
 وكيفّية حاكية املفاهيم يه نظرّية اتلصوير املحايك املطابق للواقع. الهينّ 

لنا إىل أّن احلواّس وفيما يتعلّق بمدى اعتبار اإلدراك احلّسـّي توّص 
هرّية وإدرااكتها حبّد ذاتها ال يمكن اخلطأ فيها، وأّما األخطاء اليّت تقع يف الظا

القضايا احلّسـّية فمرّدها إىل أحاكم العقل وتفسياته. وُيفهم يف ضوء ذ لك أّن 
أخرى. ويف اخلتام تناونلا  ة  منشأ اخلطإ واالشتباه هو العقل نفسه وليس قوّ 

ا العالقة بني الواهمة واخلطإ يف  لنا إىل حلي  اإلدرااكت احلّسـّية، وتوّص أيض 
ذه املشلكة.  له 



 

 الفصل الثاني: الحواّس الباطنّية، أنواعها وخصائصها ووظائفهاالباب األّول: 

 الحواّس الباطنّية 

 أنواعها وخصائصها ووظائفها
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 مةالمقّد

من القوى اإلدراكّية  جزءٌ  أدّق  من املنظومة، أو بعبارةٍ  جزءٌ احلواّس ابلاطنيّة 
لإلنسان واحليوان. استُنِد منذ القديم إىل دور ه ذه القوى يف املعرفة اإلنسانيّة 

حول ه ذه القوى. يشتمل علم انلفس  واسعٌ  وجدٌل  ة، ونشب حبٌث واحليوانيّ 
. ةٌ حول احلواّس ابلاطنيّة، ومعظمها مباحث وجوديّ  الفلسيّف ىلع مباحث كثيةٍ 

، ةٍ ، وحيوانيّ ةٍ : نباتيّ أّن انلفس يف ه ذا العلم تُقّسم إىل ثالثة أقسامٍ  وتوضيح ذ لك
. هاورشح منها واحدٍ  رون بدراسة القوى املختلفة لّك ، وقد أخذ املفكّ وإنسانيّةٍ 

 ويرى احلكماء أّن احلواّس الظاهريّة وابلاطنيّة من القوى اإلدراكيّة اليّت ختتّص 
عند اإلنسان واحليوان. وفيما خيص احلواّس ابلاطنيّة ة املوجودة بها انلفس احليوانيّ 

ة تُطرح وتدرس مباحث مثل جسمانية ه ذه احلواّس أو عدمها، وعددها، واألدلّ 
 منها. واحدةٍ  اليّت تثبت وجود لّك 

ا  دقيقةٍ  ىلع الرغم من كرثة ما أجري يف علم انلفس من حبوٍث  جد 
ذه وموّسعةٍ  القوى اإلدراكيّة قلّما  حول احلواّس ابلاطنيّة، ل كّن ه 

من انلاحية املعرفيّة. ويمكن العثور بني ثنايا ابلحوث  حتظی باهتمامٍ 
، وإن اكن يصعب الفصل بني معريفي  الوفية ىلع مواضيع ذات طابعٍ 

 .والوجودّي  جانبيها املعريفّ 

نقترص يف حبثنا ه ذا ىلع تناول ابلحوث املعرفّية املتعلّقة باحلواّس 
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ونبحثها من ه ذا اجلانب فقط، ول كن بما أّن مباحثها املعرفّية ىلع ابلاطنّية، 
يلها بني ثنايا حبثنا. ومن هنا إل لك سنشي  ؛ةباملباحث الوجوديّ  وثيقةٍ  صلةٍ 

نبدأ يف ه ذا الفصل بتعريف احلواّس ابلاطنّية وبيان كيفّية تصنيفها، 
خزانته )اخليال( وىلع املشرتك و ىلع احلّس  اعبرة   نليق نظرة   وأنواعها، ثمّ 

)اتلخّيل( من خمتلف األبعاد  نطاقهما ووظائفهما، ونستعرض اإلدراك اخليالّ 
نواصل ابلحث  جانب احتمال اخلطإ وعدم احتماهل. ثمّ  ة  واجلوانب وخاّص 

 ث عن احلافظة ونطاقها ووظائفها وخصائصها ونقّوم مدى اعتبارها.ونتحدّ 

 تعريف الحواّس الباطنّية

 ( إىل جمموعتني: احلواّس ة )اليت تُسّّم تُقسم القوى اإلدراكّية يف انلفس احليوانيّ 

 . احلواّس الظاهرّية.1

 . احلواّس ابلاطنّية، ويه القوى اإلدراكّية اليّت ال حتتاج إىل أعضاءٍ 2
 اكلعني واألذن وغيهما. ظاهرّيةٍ 

 ،آخر يف جمال تعريف احلواّس ابلاطنّية وبيان هوّيتها يمكن إضافة يشءٍ 
وهو أّن احلكماء منذ الِقَدم وإىل ما قبل عرص صدر املتأهّلني اكنوا يعتقدون 

ذا فيه حباجةٍ  ؛من دماغ اإلنسان حتلُّ يف أجزاءٍ  ةٌ ه ذه القوى جسمانيّ  بأنّ   وله 
من  يف قسمٍ  لٍل مثل ادلماغ، وعند حصول خ وماّديّةٍ  ةٍ جسمانيّ  إىل أدواٍت 

ا هل القوى احلالّة فيه. ويرى املفكّ  رون القدماء، بل ادلماغ، ختتّل تبع 
ا رين املتأخّ  فكذ لك قواها  ،ة ماّديّةٌ ه: مضاف ا إىل أّن انلفوس احليوانيّ أنّ أيض 
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ا. وىلع ه ذا األساس فاحلواّس ابلاطنّية جسمانيّ  اإلدراكّية ماّديّةٌ  وهلا  ةٌ أيض 
ذه الرؤية كم معنّيٌ  موضعٌ  ا له  ا هو احلال بالنسبة إىل احلواّس الظاهرّية. ووفق 

من احلواّس ابلاطنّية،  واحدةٍ  اعتمدوا ىلع علم الترشيح بليان حمّل لّك 
املشرتك يف  منها، ومن ذ لك مثال  قوهلم إّن حمّل احلّس  حاّسةٍ  وعّينوا حمّل لّك 
 .(1)مقدم ادلماغ

ني أّن القوى اإلدراكّية للنفس مقابل ه ذه الرؤية أثبت صدر املتأهلّ 
وليست  ،ةٍ ها غي جسمانيّ احلواّس الظاهرّية أم ابلاطنّية لكّ  ة سواءٌ احليوانيّ 
، ل كّن رائد مدرسة احلكمة املتعايلة يرى رضورة وجود معنّيٍ  يف موضعٍ  حالّة  

 الظاهرّية، وكذ لك وجود أجزاءٍ  اكألذن والعني للحواّس  ةٍ يّ حسّ  أعضاءٍ 
ها تمّهد األرضّية د ىلع أنّ ه يؤكّ ابلاطنّية. غي أنّ  ن ادلماغ للحواّس م خمتلفةٍ 

لإلدراك، وال تقوم يه بعملّية اإلدراك. ووجودها تلحقيق اإلدراك احلّسـّي 
ارات واملنظار للعني: فإن اكن يف عني أحٍد خلٌل يف العني، بمزنلة وجود انلّظ 

 .(2)قوم بعملّية اإلدراكارات؛ ال أّن ه ذه األدوات تيمكن تقويمه بانلّظ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 252حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص  سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ( راجع: ابن1)
. 344 - 335 ص ،2املشـرقيّة، ج املباحث  ،دلين حممدا فخر الرازي، ؛255 ـ

 يف مرتسمةٌ  قّوةٌ  فيه ملشرتكا( احلّس  أّما)»: املشرتك احلّس  يف الرازي ادلين فخر يقول
، ص 2املباحث املشـرقيّة، ج . «إيلها لكّها الظاهرة املحسوسات تتأّدى ادلماغ مقدم
 . )املحّقق(323

 األربعة،املتعايلة يف األسفار العقلية ، احلكمة ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد2)
 .191، ص 9؛ ج 226و 205، ص 8ج 
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بقليل من اتلأمل واتلحّري يف ه ذا املضمار، يمكن الوصول إىل نتيجة 
ها ة. والرأي الصحيح هو أنّ مفادها أّن القوى املذكورة وإدرااكتها جمّردة من املادّ 

ا أّن ابلحث يف ما خيص احلواّس وإدرااكتها غي ماّديّةٍ  . ومن الواضح طبع 
أو ماّديتها مسألة وجودية، ول كّن ه ذا ابلحث هل دور ابلاطنّية وتّردها 

مشهود يف تبيني طبيعت احلواّس ابلاطنّية واإلفصاح عن هوّيتها، وتقديم 
تعريف دقيق وعميق هلا. إّن حاجة احلواّس ابلاطنّية إىل أجزاء من ادلماغ 

ذه انلظرّية يعود إىل أنها تمّثل األرضّية واألداة ملثل ه ذه ا ا له  إلدرااكت. وفق 
وىلع ه ذا األساس تمّثل احلواّس ابلاطنّية جمموعة القوى اإلدراكّية اليّت ال 
حتتاج إىل أعضاء ظاهرّية اكلعني واألذن، ويه وإن اكنت حباجة إىل أجزاء 

 .ةٌ وآيلّ  ةٌ من ادلماغ، ل كّن ه ذه احلاجة أداتيّ 

 كيفّية تصنيف الحواّس الباطنّية

 ل إىل وجود مخس حواّس باطنّية ويه:توّصل القدماء عرب االستدال

فة )املتفكرة 4. الواهمة. 3. اخليال. 2. احلس املشرتك. 1 . املتصـّر
ذه األقسام ىلع انلحو  .5واملتخيّلة(.  احلافظة. ويمكن تصنيف ه 

كٌة أو مساعدةٌ ىلع اإلدراك.  ا مدِر ة إّم اتلال: احلواّس ابلاطنيّ
كة تُقسم ب ة املدرِ دورها إىل قسمني: قسم يدرك واحلواّس ابلاطنيّ

ا، وقسم يدرك ما ال  ة أيض  الصور الّيت تدركها احلواّس الظاهريّ
ا بل  لك ألنها ليست صور  ة؛ وذ  معاٍن يه تدركه احلواّس الظاهريّ
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ةٌ  ذه املعاين تسّّم جزئيّ ة القادرة ىلع إدراك مثل ه  ة اإلدراكيّ . القّو
ة الّيت تدرك الصور  واإلدرااكت من قبيل الفئة "الواهمة"، وتسّّم القّو

 األوىل "احلس املشرتك".

القوى املساعدة ىلع اإلدراك تُقسم إىل عّدة انواع: نوع منها حيفظ 
ة  ذا انلوع قّوتني: قّو اإلدرااكت فقط دون اتلرصف بها، ويشمل ه 
حتفظ الصور وتسّم "اخليال"، وقّوة حتفظ املعاين وختزتنها وتُسّّم 

رى الّيت تعني ىلع اإلدراك تسّّم "املترصفة" ويه "احلافظة". والقوة األخ
ذه  ةٌ تترّصف بالصور واملعاين املوجودة يف انلفس وتقوم بتحليلها. وه  قّو
 ،" ة املترّصفة غي مستقلٍّة؛ فإن ُسّخرت للواهمة تسّّم "متخيّلة  القّو

."  وإذا ُسّخرت للعقل تُسّّم "متفّكرة 

ة إمّ  ا مساعدةٌ ىلع ا مدرِ وبعبارةٍ أبسط، احلواّس ابلاطنيّ كة وإّم
اإلدراك. والقوة ابلاطنيّة اإلدراكيّة إذا اكنت مدركة للصور تسّم 
ذا  ذه القّوة خمزٌن حتفظ فيه الصور ويسّّم ه  "، وله  ا مشرتاك  "حس 
ة  املخزن بـ"اخليال". وإذا اكنت القّوة ابلاطنيّة مدركة للمعاين اجلزئيّ

ذه  يُعرب عنها بـ"الواهمة". والواهمة ا حتفظ فيه مثل ه  هلا خمزن أيض 
ذه القوى  املعاين. وخمزن الواهمة يسّم "احلافظة". وباإلضافة إىل ه 
األربعة، هناك حّس باطين آخر يترصف يف ما حيصل يف انلفس من 

ذه القّوة تسّّم "املترّصفة".  صور ومعاٍن. وه 

 ّية:يوّضح الرسم ابلياين اتلال األقسام املختلفة للحواس ابلاطن
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يّتضح كما رّصح املتقّدمون أّن ه ذه القوى ليست مدركة  لكّها،  وه كذا
بل احلس املشرتك والواهمة هما املدركتان فقط، واحلواّس األخرى مساعدٌة 
ىلع اإلدراك. ولعّل ه ذا هو السبب اّلي داع إىل إطالق تسمية "القوى 

اخليال، واحلافظة، واملترصفة، فيه اإلدراكّية" ىلع ه ذه القوى اثلالث ويه: 
تساعد وتعني ىلع اإلدراك. وبغض انلظر عن ه ذا اجلانب، ليس ثّمة ما يدعو 

 .(1)إىل وصفها باإلدراكّية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؛332و 331 ص ،2ج  اإلشارات واتلنبيهات،، رشح ( راجع: الطويس، نصي ادلين1)
يف: نصي ادلين تعليقٌة ىلع رشح اإلشارات واتلنبيهات،  حمّمٌد، ادلين قطب الرازّي،

احلكمة املتعايلة يف  اإلشارات واتلنبيهات؛ الشيازي، صدر ادلين حممد ،رشح  طويس،ال
 .330 ص ،9 ج ؛56 ص ،8ج األسفار العقلية األربعة، 

 ةاحلواّس ابلاطنيّ 

 محِدرك

 عني ىلع اإلدراكمح إدرايك أو 

ِدرك الصور اجلزئّية: احلّس املشرتك  مح

ِدرك املعاين اجلزئّية: الواهمة  مح

 خزانة الصور اجلزئّية: اخليال

 خزانة املعاين اجلزئّية: احلافظة

 املترّصفة

 املتخّيلة

 املتفّكرة
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 من الحواّس الباطنّية ٍةكّل واحدتعريف 

يف ضوء ما تقّدم، واستناد ا إىل ما هو معروف دلى القدماء واملتأخرين يف علم 
 :(1)مكن تعريف لك واحدة من احلواّس ابلاطنيّة بما ييلانلفس الفلسيّف، ي

ة. ويه ه ذه القّوة من احلواّس ابلاطنّية للنفس احليوانيّ . احلّس املشرتك: 1
. وه كذا يتضح أّن احلس املشرتك (2)تدرك الصور اّليت تدركها احلواّس الظاهرّية

ّية وليست قّوة معينة ىلع اإلدراك. واحلس املشرتك هو واعء إلدرااكت قّوة إدراك
 احلواّس الظاهرّية، وهو اكملخزن اّلي تصب فيه ه ذه األنهار اخلمسة.

قوة اخليال خمزن للصور اجلزئّية وحافظة هلا. ويه ليست  اخليال: .2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 صدر الشيازّي، ؛786 - 783تصحيح مرتضـی مطهري، ص ، اتلحصيل، ع: بهمنيار( راج1)
 املبدأ ؛220 - 205 ص ،8ج األربعة، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية  حمّمٌد، ادلين

، رشح ادلين نصي الطويّس، ؛250 - 242 ص اآلشتياين، ادلين تصحيح جالل واملعاد،
، األلواح ادلين شهاب السهروردي، ؛346 - 332 ص ،2ج اإلشارات واتلنبيهات، 

"سه رساهل از شيخ ارشاق" ]ثالث رسائل لشيخ  السهروردي، ادلين العماديّة، يف: شهاب
 ، يف: املصدر السابق، اتلصوّف ولكمة ،23ـ21تصحيح جنفقيل حبيب، ص  اإلرشاق[،

 .96و 95ص

( تدر اإلشارة إىل أّن ه ذه القّوة ـ كما سيأيت مفصال  يف حبث وظائف احلّس املشرتك ونطاقه 2)
اليت تتلقاها من احلواّس الظاهرّية، بل يه أبعد من  ـ ال ختتّص بإدراك الصور احلّسيّة
فحصول صور املحسوسات يف احلس املشرتك إدراك هلا، »ذ لك، كما قال صدر املتأهّلني: 

سواء حصلت من احلواس، كما يف املشاهدة، أو من معدن اخليال، كما يف اتلخيل. وقد 
ا تصحيح  ، املبدأ واملعاد،ن حممد]الشيازي، صدر ادلي« حتصل املشاهدة لقوة اتلخيل أيض 

 [.248 ص اآلشتياين، ادلين جالل
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ىلع اإلدراك. ومن هنا فيه ال تقوم بدور إدرايك بصورة مدِركة بل معينة 
ذه القّوة خزانة للحس املشرتك وما  مبارشة؛ وإنما حتتفظ بالصور وختزنها. فه 
فيه من الصور. ه ذه املفردة ويه اخليال، تستعمل أحيان ا للحس املشرتك. ويف 

جاء انطالق ا  ه ذه احلالة يُقصد منها احلس املشرتك. ويبدو أّن ه ذا االستعمال
من كون قّوة اخليال خزانة لصور يدركها احلس املشرتك. ويف الواقع أّن اسم 

طِلق ىلع الُمدرِك. 
ُ
 اخلزانة أ

ا فيما خيص قّوة اخليال. وللُمصّورة  اسُتعملت لكمة "املصورة" أيض 
استعماالن أو اصطالحان؛ أحدهما فقط دال ىلع قّوة اخليال. ويف 

املصورة من قوى انلفس انلباتية، واستعماهلا  االستعمال اآلخر تُعد
.  باملعىن األخي أكرث شيواع 

ُطرحت آراء خمتلفة حول هاتني القّوتني ابلاطنيّتني بلحاظ وجودّي. 
ا وأرجع أفعاهلما ووظائفهما إىل انلفس مبارشة، وقال إّن  فابلعض أنكرهما مع 

. كما أّن (1)قّوة أّي لوساطة  بال حاجةٍ  ي ه ذه األفعال مبارشة  انلفس تؤدّ 
رين أقروا حتقق الك القّوتني؛ احلس املشرتك، الكثي من القدماء واملتأخّ 

. وأخي ا فإن بعض املفكرين مثل صدر املتأهّلني لم ينِف احتمال (2)واخليال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،1)
  ،2ج  ، املباحث املرشقّية،حممد ادلين فخر الرازي، ؛214 - 205 ص ،8ج  

 .344 - 335 ص
حتقيق حسن حسن زاده  سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ( من باب املثال: راجع: ابن2)

 783تصحيح مرتضـی مطهري، ص  ، اتلحصيل،بهمنيار ؛255 - 252آميل، ص 
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ة كونهما قّوة واحدة. فاحلس املشرتك واخليال يمّثالن يف رأيه مرتبتني لقوّ 
تدرك صور  ملرحلة االبتدائية تكون ضعيفة  واحدة. وه ذه القّوة يف ا

املحسوسات فقط، ثم يف مرتبة أىلع وبعد أن تقوى وتكتمل تصبح قادرة ىلع 
  .(1)حفظ الصور، بل واستحضارها فضال  عن إدراكها 

ا. ثم ىلع لك حال، فإنّ  ه بنيف احلس املشرتك يمكن عدُّ قّوة اخليال منتفية أيض 
ا، وقالوا إّن انلفس ذاتها إّن اّلين أنكروا احلس املش رتك رفضوا خزانته أيض 

ذه الصور. والصور حتصل يف صقع انلفس دون احلاجة إىل قّوة وانلفس  مدركة له 
ال حتتاج إىل قّوة احلس املشرتك إلدراك تلك الصور وال حتتاج إىل خزانة اكخليال 

ا بني قبول القّوة املدركة وخزانتها احل  افظة.حلفظها؛ وكأن هناك تالزم 
                                                                                                               

 ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،حممد ادلين صدر الشيازي، ؛785 -
ص  اآلشتياين، ادلين جالل السّيد تصحيح واملعاد، واملبدأ ؛214 - 205 ص ،8ج 

 332 ص ،2ج  ، رشح اإلشارات واتلنبيهات،ادلين نصي الطويس، ؛248 - 242
ين ادل يف: شهاب، األلواح العماديّة، ادلين شهاب السهروردي، ؛346 -

تصحيح  "سه رساهل از شيخ ارشاق" ]ثالث رسائل لشيخ اإلرشاق[، السهروردي،
يف: املصدر السابق،  اتلصوف، لكمة نفسه، واملؤلف ،22و 21جنفقيل حبيب، ص 

، بل العالمة الطباطبايئ بإنكاره الواهمة وخمزنها، ينسب وظائفها اىل احلّس 96ص
يف:  ألسفار،حممدحسني، تعليقٌة ىلع ا املشرتك وخزانته )اخليال(. ]راجع: الطباطبايئ،

 ص ،3ج  احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، صدر ادلين حممد الشيازي،
 [.1 اتلعليقة ،217 ص ،8 ج ؛2 عليقةت ،362

 ،8 ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد1)
 . 214ـ213ص 
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قوة الواهمة من وجهة نظر اّلين يقّرون بوجودها، واحدة  تمّثل . الواهمة:3
من احلواّس ابلاطنّية الّيت تدرك املعاين اجلزئّية. املعاين اجلزئّية أمور ال 

، والكره اخلاص الودلتنعكس يف الهن بأشاكل وصور؛ اكملحبة تاه األم أو 
ملحسوسة اكأللوان، واألشجار تاه يزيد وشارون. ه ذا عكس األمور ا

 .وصورٍ  واملعادن اليّت هلا صور وتنعكس يف الهن بأشاكلٍ 
ن ُمدرك املعاين اجلزئّية قّوة تسّم "الواهمة"، مثلما يُسّّم مدرك إوه كذا ف

". والفارق بني ه ذين احلّسني ابلاطنيني يعود إىل  ا مشرتاك  الصور "حس 
ذه الرؤية اليّت اكنت راجئة عند اختالفهما يف األفعال والوظائف. وفق   ا له 

الُقدماء فإن الصور واملعاين متمايزٌة عن بعضهما بانلحو اّلي ال يمكن 
إدراكها لكّها حباسة واحدة. فالصور اخليايّلة ترتبط بعالم احلس والطبيعة، 

 واملعاين ترتبط بالفكر.
قّوة الواهمة. يبدو أّن املعاين املرتبطة بالفكر ليست مما يمكن إدراكه بال
. واملفاهيم (1)وإنما يه متشابهٌة اسمي ا مع املعاين املستعملة يف ه ذا االصطالح

ا؛ يف حني أّن  املرتبطة بالفكر من إنتاج العقل، والعقل هو اّلي يدركها أيض 
ا الصطالح القدماء ـ هو املعاين اجلزئّية الّيت  املراد من املعاين هنا ـ وفق 

ا يف الفارق بني حتصل عليها الواهم ة وتدركها، فينبيغ إصالح ما قلنا آنف 
الصور واملعاين من أّن املعاين تتعلق بالفكر. فإدراك أمور جزئّية اكملحبة، 
واخلوف، والُكره، وغيها من املفاهيم املشابهة، ليست من ه ذا انلمط، 

ا لرأي القدماء.  حّّت وفق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

من ه ذا االصطالح هو اصطالح "الواهمة" ويه قّوة تدرك املعاين اجلزئّية. ( املقصود  1)
 )املحّقق(
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: (1)يت تدركها الواهمة؛ وكما قالواتقوم حبفظ املعاين اجلزئّية الّ  . احلافظة:4
اخلزانة اليّت ختزتن املعاين اجلزئّية وحتفظها ليست الواهمة؛ ألن احلفظ نوع 
من القبول بينما اإلدراك نوع من الفعل. والقّوة الواحدة ال يمكن أن تكون 
فاعلة وقابلة يف الوقت ذاته. وأما بالنسبة إىل قّوة اخليال فيه حافظة للصور 

ذه وال ي ذا ينبيغ أن تتكفل قّوة أخرى به  مكن أن تكون حافظة للمعاين. وله 
الوظيفة املهمة. وه ذه القّوة اليّت ختزن املعاين وحتفظها تسّّم "احلافظة"؛ مثلما 
تُسّّم خزانة الصور اجلزئّية "اخليال". واحلافظة كما هو احلال بالنسبة إىل قّوة 

، بل يه مساعيٌة  ىلع اإلدراك. ه ذا احلس ابلاطين اخليال، ليست مدركة 
حبفظه للمعاين يعرضها ىلع الواهمة. ومن هنا تستطيع الواهمة استعادة 
إدراكها مّرة أو مّرات أخرى. وه ذا يعين أّن احلافظة ليست ذات دور إدرايك 

 مبارش، ويه فقط موضع حُتفظ فيه املعاين اجلزئّية.

ف يف اإلدرااكت وتقوم تترصّ واحدة من احلواّس ابلاطنيّة  فة:. املترصّ 5
ا ملرتبة انلفس أو  بعمليّة حتليلها أو تركيبها، ويه تكتسب اسمها تبع 

ة وصارت ذا استخدمتها الواهمة أو انلفس احليوانيّ إالقّوة الّيت تسّخرها. ف
ف يف الصور واملعاين اجلزئّية تُسّّم "متخّيلة"، وإذا اكنت يف تترصّ 

وتساعد العقل ىلع اتلعريف  استخدام العقل وانلفس انلاطقة
 واالستدالل تسّم "ُمتفّكرة".
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  فة مع العقل والوهمتعاون المتصّر

إىل تعريف القّوة املتصـّرفة وخصائصها، يتوصل العقل والوهم باستخدام  نظر ا
يف الصور  ه ذه القوة مثال  املعاين. تترصف ه ذه القّوة إىل كّم هائل من الصور و

املحسوسة املخزونة يف خزانة اخليال، فتقّص رأس إنسان ورأس حوت وتضع رأس 
اإلنسان ىلع جسم احلوت ورأس احلوت ىلع جسم اإلنسان. وبه ذا اتلحليل 
ا باتلحليل  والرتكيب حتصل ىلع صورة أو صور جديدة. وىلع ه ذا املنوال تقوم أيض 

ة. فيه مثال  حتلل مفهوم يب يف ما خيص املفاهيم واإلدرااكت العقليّ والرتك
"اإلنسان" إىل اجلنس والفصل، أو ترّكب مفاهيم مثل "انلاطق" و"احليوان" تلحصل 
ىلع مفهوم "اإلنسان"، أو تصوغ استدالال  من خالل تركيب عدد من القضايا. إذن 

تركيبها، وعمل املتفّكرة حتليل املعاين عمل املتخيّلة حتليل املعاين اجلزئيّة والصور و
من حتليل  اللكّيّة وتركيبها. وعمل الفيلسوف األسايّس هو االستدالل، وهو نوعٌ 

ا يقوم بعمليّة حتليل الصور  ان سواءٌ وتركيب املعاين اللكّيّة، والفنّ  اكن شاعر ا أم رسام 
يم اللكّيّة، بل ة اتلعريف، واالستدالل، وإدراك املفاهوتركيبها. رغم أّن مهمّ 

وصياغتها، وكذ لك احلكم يف القضايا من وظائف العقل، ل كّن العقل يقوم 
باألفعال املذكورة باستخدام املترّصفة ـ اليّت تُسّّم يف ه ذه احلالة باملتفّكرة ـ وه ذه 
الرؤية طبع ا مبنية ىلع أننا نقبل بوجود القوى ابلاطنيّة اكملترصفة بنظرة وجودية يف 

ا للنفس. علم انل  فس ]الفلسيّف[ وأن ال نعترب مثل ه ذه األفعال عمال  مبارش 
ا لرؤية من يقّرون باحلواّس ابلاطنّية اخلمستدر اإلشارة إىل أنّ  يُنظر  ه وفق 

والواهمة توّظفها وتسّخرها. وباإلضافة إىل  ،للواهمة أداة  بوصفها فة إىل املترصّ 
بيد العقل. والواهمة والعقل ذ لك، املترّصفة عن طريق الواهمة أداة 

 يستطيعان أن يترّصفا يف املعاين اجلزئّية واللكّّية عن طريق توظيف املترصفة:
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 .(1)«يه )أي املترّصفة( قّوٌة للوهم وبتوّسطه للعقلو»

ثّم العقل العميّل خيدم مجيع ه ذه العقول فإّن انلظرّي حيدث بعده وبه »... 
خيدمه الوهم والوهم خيدمه الاكرة، يستعمل ويستكمل والعقل العميّل 

ة ا من الّيت ييل ابلدن خيدم القوّ مجيع ما بعد الوهم مرتبة وما قبله زمان  و
ة الشوقية فالقوّ  ومدركةٌ  كةٌ حمرّ  تانلة ختدمها قوّ املتخيّ  ثمّ  ،لةاحلافظة واملتخيّ 

 خيدمها باالئتمار هلا والقوة اخليايّلة خيدمها بعرضها الصور املخزونة يف
 . (2)«املصورة املهيأة لقبول اتلفصيل والرتكيب

 المتخّيلة بالحافظة، والخيال والحّس المشترك عالقة

تستطيع املتخيّلة تسخي قّوة اخليال واحلافظة، واتلرّصف بما دليها من 
صور ومعاٍن جزئّية وحتليلها أو تركيبها. وه كذا يتسىّن للمتخيّلة من 

ر واملعاين اجلزئّية وحتليلها وتركيبها أن خالل إرشافها ىلع خزانة الصو
ختلق صور ا جديدة وتعل احلس املشرتك عرضة ملشاهدتها وإدراكها. 

ومن شأن ه ذه القّوة املتخيّلة أن تكون »قال ابن سينا يف ه ذا املعىن: 
كباب ىلع خزانيت املصّورة والاكرة، ودائمة العرض للصورة دائمة اإل

أو مذكورة، منتقلة منها إىل ضد أو ند أو مبتدئة من صورة حمسوسة 
 .(3)«يشء هو منه بسبب، وه ذه طبيعتها
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ة، احلس املشرتك حني يعرض الصور املوجودة فيه ىلع املتخّيلة، من جه
بعد حتليل  -خُيضعها للتحليل أو الرتكيب، ومن جهة أخرى تقوم املتخيلة 

ها يف خزانة اخليال بصناعة صوٍر أخرى منها، وتضع -تلك الصور أو تركيبها 
 ويف معرض إدراك احلس املشرتك.

ملاذا لم جيعل املعتقدون بتعدد  :مفاده وهنا قد يتبادر إىل األذهان سؤاٌل 
هما تؤّديان احلواّس ابلاطنّية، املتخّيلة واملتفّكرة كقّوتني منفصلتني، مع أنّ 

ف يف لة تترصّ نوعني من األعمال؟ وقد بنّي أصحاب ه ذه الرؤية أّن املتخيّ 
ة، بينما املتفّكرة تترصف األمور اجلزئّية فقط وتُعّد من قوى انلفس احليوانيّ 
 .(1)باملعاين اللكّّية وتُعّد يف ِعداد قوى انلفس اإلنسانّية

ا للمعايي املطروحة تلعدد قوى ه ال يبدو أنّ  يمكن حّل ه ذه املشلكة وفق 
ث
ُ
 حول احلّس  ي من إشاكالٍت انلفس. فصدر املتأهّلني بعد تقّصيه ورشحه ملا أ

ذا ابلحث. فقد بنّي يف ه ذا املجال أّن  ا له  املشرتك واخليال، طرح رأي ا مفيد 
املشرتك واخليال ليس من املباحث األساسّية للفلسفة،  إثبات مغايرة احلّس 

وإنكاره ال حُيدث خلال  يف أصوهلا األساسّية. ومن وجهة نظره ال مانع من 
رة . وه ذا الالكم يمكن طرحه حول املتفكّ (2)ة واحدةكونهما مرتبتني لقوّ 

ا، وخاّص  أّن وحدتهما أو تغايرهما ال دور هل يف اعتبارهما من  ة  واملتخّيلة أيض 
 وجهة انلظر املعرفّية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، كتاب انلفس، حتقيق وتدوين حممد ، رشح األسفار( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق1)
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أخرى ويه: رغم أّن احلواّس ابلاطنّية  املترّصفة نواجه مشلكة   فيما خيّص 
ة، فقد رّصح بهمنيار ة للنفس احليوانيّ ها من القوى اإلدراكيّ يُنظر إيلها ىلع أنّ 

باإلنسان وحده وأورد  اكنت املتخّيلة أم املتفّكرة، ختتّص  املترّصفة سواءٌ  بأنّ 
استدالال  يثبت صّحة رأيه، ول كّنه يف اخلتام لم ينف احتمال أن تكون دلى 

ا قّوةٌ  لة ـ وٰهذه القّوة ـ أعين املتخيّ »أخرى بدل ه ذه القّوة:  احليوانات أيض 
غري موجودة إاّل يف اإلنسان، وادليلل ىلع ٰذلك أّن األفعال الصادرة عن 
احليوانات األخرى تصدر ىلع نمٍط واحٍد ال يتغرّي، فيه إهلامّية كما يبين 

ا ىلع مثال واحد، ويشبه أن يكون لسائر العنكبوت بيته، ولكُّ طائر عش  
 .(1)«خراحليوانات قّوة أخرى ماكن ٰهذه القّوة ىلع وجه آ

ا أنّ  ه كيف حُتسب ه ذه القّوة من قوى انلفس مّما يدعو إىل ادلهشة حق 
احليوانية بينما دلينا شواهد وقرائن تفيد أّن احليوانات اليّت نعرفها ال تملك 
مثل ه ذه القدرات والقوى؟! فاحليوانات ال عقل هلا حّّت تسّخر املترّصفة 

الستدالل. وليست دليها مترّصفة واملتفّكرة أو تقوم بعملّية اتلعريف وا
أو إجياد  جديدةٍ  ومتخّيلة تمّكنها من نظم األشعار، أو صياغة معاٍن وصورٍ 

ا إدراك للفن وللمفاهيم اجلمايلة؟ ورسومٍ  ةٍ يّ فنّ  أعمالٍ  . وهل للحيوانات أساس 
اكن عليهم ىلع أدین تقدير الزتام الصمت إزاء احليوانات وانلفس احليوانية 

ل إىل أدلّة ن نسبة مثل ه ذه القدرات إيلها، إىل حني اتلوّص واالمتناع ع
ذا الرأي.  وشواهد مؤّيدة أو معارضة له 
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ا بني القدماء حول علم  حصيلة الالكم يه أّن الرأي اّلي اكن سائد 
امخس قو ى انلفس هو أّن احلواّس ابلاطنّية فقد أّكدوا يف  . وكما أرشنا سابق 

،  أنّ  طّيات الكمهم ىلع مسألة ه ذه احلواّس والقوى ليست لكّها ُمدِركة 
. حّّت إذا سلّمنا يف (1)واملدركة من بينها هما الواهمة واحلس املشرتك فقط

د القوى مباحث وجود القوى اإلدراكّية للنفس بصّحة الرأي القائل بتعدّ 
ابلاطنّية، ولم ننكر احلواّس ابلاطنّية كك، ولم نعترب تلك األفعال أفعاال  

، يمكن القول بأّن الواهمة ىلع أساس ه ذه (2)ة للنفس وبال واسطةمبارش
ا إىل بعض األدلّة . ويف حالة إنكار الواهمة، فمن (3)الرؤية مرفوضٌة استناد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1 : وأّما القوى »( يفهم من عبارة ابن سينا يف الشفاء أنّه يعترب مجيع القوى ابلاطنية مدركة 
املدركة من باطن فبعضها قو ى تدرك صور املحسوسات وبعضها تدرك معاين املحسوسات. 

ا، ومنها ما يدرك إدرااك  أّويل ا، ومنها ما  يدرك إدرااك  ومن املدِراكت ما يدرك ويفعل مع 
[. ه ذه 59سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص  ]ابن« ثاني ا

ى ه ليست القوالرؤية موضع نظر وتأمل؛ كما يرّصح املحقق الطويس يف رشح اإلشارات بأنّ 
 لكها مدركة، وليس بينها قوة مدركة سوى احلس املشرتك والواهمة.

 ( املقصود من الواسطة هنا، القوى. وىلع ه ذا فإن ما يكون بال واسطٍة يعين بال قّوةٍ. 2)

 يف: صدر ادلين حممد الشيازي،، حممدحسني، تعليقة ىلع األسفار، ( راجع: الطباطبايئ3)
 يمكن كنل  » 1 تعليقة ،217 ص ،8ج  احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،

 باحلس حمسوسة تقع إنما املحسوسات أن وهو آخر بوجه مستقلة قوة الوهم كون يف املناقشة
 وعلم بأعيانها مثال   واللمس والسمع اكبلرص الظاهرة احلواّس  يف وجودها بعد املشرتك
ا بها انلفس وكذ لك العلم  ،ي ا من مجلة احّتادها بالقوى ابلدنية حنو ا من االحّتادحضور علم 

ذه األمور املسماة باملعاين اإلحسايس احلصويل بعلم  اكملحبة والعداوة وحنوهما مسبوٌق  - به 
ذه الكيفيات انلفسانية هو احلس  انلفس بها حضور ا فلم ال جيوز أن يكون املدرك له 

كما أن املدرك تللك الكيفيات اخلارجية ىلع اختالفها هو هو وجمّرد تسميتها  ،املشرتك
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الطبيع إنكار خزانتها ويه احلافظة. ومن هنا، توجد قّوة واحدة فقط تدرك 
ا. وىلع ه   ذا، من بني احلواّس املعاين اجلزئّية وتدرِك الصور املحسوسة أيض 

ذا السبب؛  ابلاطنّية هناك قّوة واحدة مدركة فقط ويه احلس املشرتك. وله 
                                                                                                               

قيام الصور اكحلرارة والسواد باخلارج من انلفس وابلدن  معاين قبال الصور من جهة جواز
  ،362 ص ،3)املحّقق(؛ ج « ال يوجب إثبات قّوٍة أخرى مستقلٍّة إلدراكها فتأمل فيه

ة إىل اجلزيّئ اكإلنسان والفرس والسواد مضاف عقلية صورة لك الوهم ينال ال» 1 تعليقة
وجودة  يف باطن اإلنسان اكملحّبة والعداوة والسور وابلياض مثال  وإنّما ينال أمور ا جزئّية  م

واحلزن، وال مانع من نسبة إدراكها إىل احلس املشرتك كما سيأيت يف سفر انلفس، وجمرد 
تسميتها معاين يف مقابل الصور املدركة من طريق احلواّس الظاهرة ال يوجب مباينة نوعية 

سقاط الوهم من رأس، وإسناد فعله إىل يف الفعل حّّت حيوج إىل إثبات قوة أخرى فاحلق إ
، حممدتيق، تعليقٌة ىلع نهاية ، مصباح يزدي2)املحّقق(؛ وتعليقة « احلس املشرتك

هم كون القّوة فقد عرفت أّن املشهور بين»...  370 - 365ص ، 360احلكمة، تعليقة 
، ل كن احتمل الشيخ يف موضع من الشفاء كوَن املتوّهمة يه املتفّكرة  الواهمة قّوة  مستقلّة 
واملتخّيلة بعينها، وذهب شيخ اإلرشاق إىل وحدة الواهمة واملتخّيلة واحلّس املشرتك، 

ستاذ 
ُ
كّنه نسب يف تعليقته ىلع األسفار إىل كونها يه احلّس املشرتك، ل   وذهب سّيدنا األ

إيلها إدراك املحّبة وحنوها، مع أنّها معلومة بالعلم احلضورّي، ويمكن تأويل الكمه إىل أنّه 
يتصّور معانيها اجلزئّية. وذهب صدر املتأهّلني إىل أّن الوهم هو العقل املتزّنل عن مرتبته، 

 .وال خيلو الكمه عن غموض، فليتأّمل

ا حضوري ا، ويأخذ الهن منها معاين واحلّق أّن املحّبة وحنوها من الكيفيّ  ات انلفسانّية تُعلم علم 
جزئّية، ىلع وزان الصور اخليايلّة، فيتذّكرها بعد زواهلا، كما أنّه يأخذ معاين لكّيّة كسائر 
املعقوالت. وأّما املعاين اجلزئّية اليت ندركها يف احليوانات واألنايّس فيه يف األصل مأخوذة 

، وننسبها إيلها مِلا نرى فيها من آثارها. وأّما اإلدراك الغريزّي فله شأن من حاالتنا انلفسّية
ا مشعور ا به. وأّما األحاكم فلكّها صادرة من انلفس، فما اكن منها منتهي ا  آخر، وليس أمر 

ا عن جمّرد اتلخّيل واتلمثيل ئ  إىل ابلدهّيات فهو صادق وذو قيمة منطقّية، وما اكن منها ناش
 )املحّقق(؛ حسني زاده، حممد، 370 - 369، ص املصدر السابق« للربهانفقيمته رهن 

 .132و 131ص  ،[البرشّية املعرفة أسس] هامعرفت برشی؛ زيرساخت
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أي كون احلواّس ابلاطنّية األخرى غي مدركة، ختتص املباحث املعرفّية 
ا انلظر إىل اخليال كواعء  باحلس املشرتك وخزانته؛ أي اخليال. وينبيغ طبع 

ين اجلزئّية ـ وه ذا الرأي اختاره العاّلمة واسع واعم خُتَزن فيه الصور واملعا
أو نعنّي واعء  آخر للمعاين اجلزئّية. وىلع لك حال  -(1)الطباطبايئ وأثبت صّحته

ما يعتربه العرف "خزانة" ويُسّميه "حافظة" أو ذاكرة ويعتربه خزانة الصور 
ديقات، واملعاين اجلزئّية، بل حّّت املفاهيم واملعاين اللكّّية وك أنواع اتلص

خيضع ه ذا للتمحيص وانلظر وتقييم مدى اعتباره هنا ومن حيث اجلانب 
 -بمعناها املتعارف  -املعريف. هناك حبوث معرفّية كثية حول احلافظة 

ا ونبحثها وجنيب عن تساؤالتها بإجياز.  وسنتناوهلا الحق 
ه رّبما خطر ىلع بالكم حّّت يف ختام ه ذا ابلحث، تدر اإلشارة إىل أنّ 

اآلن أّن املباحث املعرفّية ال تبتين ىلع مسائل وجودية مثل حتقق القوى 
ابلاطنّية وإثباتها. ومثل ه ذه املسائل ختتص بعلم انلفس الفلسيّف. ويف نهاية 

اّلين حيتاجون إىل إثبات ه ذه القوى هم من  األمر يف علم انلفس الفلسيفّ 
اّديّة، وعند اعتبار انلفس ة وقواها اإلدراكّية ميعتربون انلفس احليوانيّ 

وقواها اإلدراكّية جمّردة، ال تبیق رضورة إلثبات تعدد القوى، ول كن يمكن 
الرّد ىلع ذ لك بالقول: إّن انلفس احليوانّية رغم تردها وبساطتها، ورغم قبول 

ا إىل أنّ  ه ال يمكن إنكار ه ذه ه ذا الرأي، هلا شؤون ووظائف شّّت. ونظر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، يف: صدر ادلين حممد الشيازي، حممدحسني، تعليقة ىلع األسفار، ( راجع: الطباطبايئ1)
 ص ،8 ج ؛2و 1 تعليقة ،362 ص ،3ج  احلكمة املتعايلة يف األسفار العقليّة األربعة،

 .1 تعليقة ،217
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د القوى ومنها القوى ابلاطنّية. إذن ال يمكن إنكار تعدّ  الشؤون والوظائف،
ومن هنا فإنَّ ترد انلفس وبساطتها ال يمنع االعتقاد بتعدد القوى ابلاطنّية 
للنفس. وحنن ندرك بالعلم الشهودّي واتلجربة ابلاطنّية أننا نفهم بعض 

عريف ، ونقوم بعملّية اتلاملعاين، وندرك بعض الصور، ونصنع صور ا جديدة  
واالستدالل، وننىس بعض إدرااكتنا وبعد مّدة نستطيع استذاكرها أو بعض 

عندنا يف وجود ه ذه األفعال والوظائف. وه ذه األفعال  منها. إذن ال شّك 
ا يف أنّ  شّك  . والدةٍ متعدّ  ى أو شؤونٍ والوظائف تستديع وجود قو    ه الطبع 

لوظائف اكحلفظ يمكن قبول القول بأن لك واحدة من ه ذه األفعال وا
واالستذاكر أو االسرتجاع، وحفظ الصور أو املعاين، يتطلب شأن ا أو قّوة ىلع 
ِحَدة. ل كن أال يمكن القول: إّن األفعال والوظائف املذكورة تشي ىلع األقل 
إىل وجود احلس املشرتك، واحلافظة بمعناها العام، واملترّصفة، وعن طريقها 

 ه القوى اثلالث أو املراتب اثلالث يف انلفس؟يمكن االستدالل ىلع حتقق ه ذ

 الحّس المشترك

بناء  ىلع ما تقّدم، نتناول هنا من بني القوى املذكورة احلس املشرتك 
واخليال بمعناه الواسع )أو احلافظة بمعناها املتعارف(، ونسلّط الضوء ىلع 

ك. مدى اعتبارها من انلاحية املعرفّية. نبدأ ابلحث بوظائف احلس املشرت
لة وظائف احلس املشرتك هلا تأثي مهم يف توضيح قيمة واعتبار احلِس أمسف

ويشمل مجيع املعاين اجلزئّية  واسعٍ  معىن   ااملشرتك وخزانِته اخلياِل اّلي يبدو ذ
 والصور املحسوسة.
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كوظائف   الحّس المشتر

ف ىلع ه ذه القّوة اإلدراكّية بنحو أكرب، نشي إىل بعض اتلعرّ  من أجل
نا نرى . نذكر ىلع سبيل املثال أنّ (1)ائفها املعروفة عند القدماء واملتأّخرينوظ

ة الوق حالوته. اح أصفر. وعند أكله ندرك حباسّ ة ابلرص أّن لون اتلفّ حباسّ 
ومّت ما رأينا لونه ننتقل من لونه األصفر إىل حالوة طعمه، وحنكم أّن ه ذه 

مّت ما أكلناها وذقنا حالوتها،  الفاكهة الصفراء اللون حلوة الطعم. وكذ لك
 ننتقل إىل لونها وحنكم أّن ه ذا الطعم احللو تللك الفاكهة الصفراء اللون.

ا من احلواّس الظاهريّة ال تستطيع إصدار مثل ه ذه األحاكم. من الواضح أّن أي  
فبابلرص ندرك فقط أّن ه ذا الشـيء أصفر اللون، وذاك أمحر. وحباسة الوق نفهم 

ة حلو أو هلا طعم آخر، ول كن ال ندرك أّن ه ذا الشـيء احللو هو عم ه ذه املادّ أّن ط
ذ لك الشـيء األصفر اللون. إذن مثل ه ذه األحاكم ليست من عمل احلواّس 
الظاهرّية. ول كن هل من املمكن صدور مثل ه ذه األحاكم من العقل؟ من وجهة 

: ألنّ نظر القدماء ال يمكن نسبة مثل ه ذه األحاكم إىل العقل   العقل؛ وذ لك أّوال 
يدرك اللكيات وليس األمور اجلزئيّة، يف حني أّن ه ذه األحاكم جزئيّة وال بّد أن 

ا مثل ه ذه األحاكم.  قادرة   يكون مدركها قّوة   ىلع إدراكها؛ ثاني ا: للحيوانات أيض 
وطعمه، الشـيء تدرك مذاقه  ها عندما تشمّ ونذكر من ذ لك ىلع سبيل املثال أنّ 

ا أو عصا بيد اإلنسان تتذكر األلم اّلي تسببه هلا؛ فتفّر منه.  وحني ترى حجر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( لالطالع ىلع الوظائف اليت ذكرها القدماء واملتأخرون واستدلوا بها ىلع حتقق ه ذه القّوة، 1)
 راجع ىلع سبيل املثال اهلامش اتلال.
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ومن الواضح أّن احليوانات ال عقل هلا. وه ذا يعين أّن لإلنسان واحليوان ـ إضافة 
آخر يدرك مثل ه ذه الصور. ه ذا احلس اّلي هو قّوة  اإىل احلواّس الظاهريّة ـ حس  

املشرتك". وقد استدّل ابن سينا وحكماء آخرون كثيون عن  ّس باطنيّة يُسّّم "احل
طريق ه ذه األمور والوظائف ىلع وجود قّوة أخرى غي العقل واحلواّس الظاهريّة 

ولو لم يكن يف احليوان ما جتتمع فيه »اسمها "احلس املشرتك". قال ابن سينا: 
هلا ىلع الطعم ولم  صور املحسوسات، تلعّذرت عليه احلياة، ولم يكن الشّم داال  

ولم تكن صورة اخلشبة تذكرها صورة األلم  ،يّاها ىلع الطعمإ يكن الصوت داال  
 .(1)«من باطٍن  واحدٌ  فيجب ال حمالة أن يكون لٰهذه الصور جممعٌ  ؛حّّت تهرب منه

ا  الوظيفة األخرى للحّس  املشرتك يه أّن اإلنسان يشاهد أحيان ا صور 
ق يف نفسه فقط. من ذ لك مثال  أّن اإلنسان وتتحقّ ، خاريجٌّ  ليس هلا وجودٌ 

، ومنها ما هو منها ما هو مريئٌّ  كثية   يدرك يف املنام صور ا حّسيّة  
، يف حني أّن ه ذه الصور ال وجود هلا يف ، ومنها ما هو مشمومٌ مسموعٌ 

إىل ذ لك، هناك من انلاس من  بإزاء. إضافة   وليس هلا ما ،العالم اخلاريجّ 
ال ه ذه الصور يف ايلقظة، مثلما هو احلال بالنسبة إىل املصابني يرى أمث
ؤالء يدركون صور ا ال وجود  نفسيّةٍ  بأمراٍض  أو من دليهم خوف شديد. فه 

هلا يف الواقع اخلاريج، بل يه موجودة يف أنفسهم فقط. وبناء  ىلع ما تقّدم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 كذ لك،. 229حتقيق حسن حسن زاده آميل، صسينا، انلفس من كتاب الشفاء،  ( ابن1)
 الرازي، ؛339 - 338و 332 ص ،2ج ، رشح اإلشارات، ادلين نصي الطويّس،: راجع
، حممد ادلين صدر الشيازي، ؛335 ص ،2ج  املباحث املرشقّية، حممد، ادلين فخر

 .206و 205 ص ،8ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 
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ة، بل هو قّوة يفهم أّن ُمدِرك ه ذه الصور ليس العقل وال احلواّس الظاهريّ 
أخرى؛ قّوة تكون ه ذه الصور حارضة دليها وتدركها عن ه ذا الطريق، 

 .(1)وهو "احلس املشرتك"

يمكن إضفاء مزيد من العمومية ىلع عمل احلس املشرتك. فاحلس 
املشرتك يدرك باإلضافة ما تقّدم الصوَر احلاصلة من نشاط املتخّيلة 

ا أّن املتخّيلة حبدّ )املترّصفة( الّيت خُتزتن يف اخليال.  ذاتها  وكما ذكرنا سابق 
ليست قّوة مدركة، وإنما عملها اتلرّصف يف الصور املوجودة يف خزانة اخليال. 
وه كذا نعلم أّن مدرك الصور اليّت تأيت عن طريق تركيب وترّصف املتخّيلة، 

 وانلفس تدرك ما تركبه ٰهذه»هو احلّس املشرتك. قال بهمنيار يف ه ذا الصدد: 
القّوة )يعين املترّصفة( وتفّصله من الصور بواسطة احلّس املشرتك وما يركبه 

  .(2)«من املعاين بواسطة القّوة الوهمّية

ا كذ لك يمكن القول إّن جمال عمل احلّس املشرتك وإدرااكته أوسع ممّ 
ة ُذكر؛ وكما أشار احلكماء والعرفاء: بعض الصور احلّسـّية بما فيها املرئيّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 227حتقيق حسن حسن زاده آميل، صسينا، انلفس من كتاب الشفاء،  ( راجع: ابن1)
احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  حممد، نادلي صدر الشيازي، ؛228و

  ،2ج  ، املباحث املرشقيّة،الرازي، فخر ادلين حممد ؛210و 209 ص ،8ج 
 . 338و 337 ص

لسزبواري، ا: راجع كذ لك،. 786تصحيح مرتضـی مطهري، ص ، اتلحصيل، ( بهمنيار2)
، احلكمة املتعايلة يف يف: صدر ادلين حممد الشيازي، تعليقٌة ىلع األسفار، املال هادي

 .1 تعليقة ،193 ص ،9ج   األسفار العقلية األربعة،
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عة وما شالكها، ترتسم يف نفوس أصحاب الكشف، بل دلى األنبياء واملسمو
ويف حّسهم املشرتك. ه ذه الصور واملعاين إما أن  واألويلاء املعصومني 

تكون حقائق جمّردة تتزّنل من العالم العلوي وبعد أن تكتّس ثوب الصور 
ثال يف م موجودة   ة  ا أن تكون صور ا عينيّ ترتسم يف حّسهم املشرتك. وإمّ 

منفصل، وحني اتّصال اإلنسان بذ لك العالم يُدرك بعض احلقائق والصور 
ه رغم إنكار وجود اعلم املثال من قبل املوجودة فيه. وتوضيح ذ لك هو أنّ 

ائني، غي أّن العرفاء واحلكماء اإلرشاقيني وأتباع احلكمة املتعايلة املشّ 
ا لشهود العرفاء واستدالالت ىلع وجوده. وعوالم الوجود وف كثية   أقاموا أدلّة   ق 

 احلكمة اإلرشاقية والصدرائية متعددة وذات ثالث مراتب:

 . اعلم الطبيعة أو األجسام وهو أدناها.1

. اعلم العقول أو املجّردات اتلامة أو األرواح البسيطة اليّت يه نورانية 2
 حمضة وهو أعالها.

 ذين العاملني.. اعلم املثال أو اخليال املنفصل، وهو يقع بني ه  3

 ا مع اعلم الطبيعة واعلم العقول، وهو من جهٍة مشابهٌ ي  اعلم املثال ال يتباين لكّ 
لالك العاملني. موجودات ه ذا العالم من حيث األبعاد اجلسمية واخلصائص املاّديّة 
مشابهة ألجسام اعلم الطبيعة وموجوداتها. ومن حيث اتلجرّد عن املادة يه 

 بهة لعالم العقول واألرواح البسيطة:حقائق نورانية ومشا

اعلم أّن العالم املثايل هو اعلم روحاين من جوهر نوراين شبيه باجلوهر »
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اجلسماين يف كونه حمسوًسا مقداري ا، وباجلوهر املجّرد العقيّل يف كونه 
؛ ألنّه برزٌخ وحدٌّ  نوراني ا، وليس جبسم مرّكٍب ماّدي  وال جوهٍر جمّرٍد عقيل 

بينهما... ويسّّم أيًضا باخليال املنفصل؛ لكونه غري مادي تشبيًها  فاصٌل 
 .(1)«باخليال املّتصل

ا اخليال اّلي  -يف اعلم املثال يتسىّن للعقول أو األرواح  يُسّّم أيض 
ا  -املنفصل  اتلجّسم واكتساب صورة جسمانية، كما يمكن لألجسام أيض 

  اعلم املثال.أن تصي روحانية وتسي من اعلم الطبيعة إىل

اعلم املثال أو اخليال الُمنفصل يقع يف مقابل اخليال املتصل. واخليال 
املتصل قائم بانلفس اإلنسانّية، ىلع خالف اخليال املنفصل اّلي هو اعلم 
مستقل عن نفس اإلنسان وغي متقّوم بها. وكما أّن انلفس اإلنسانّية تتصل 

عينية ماّديّة  اهرّية وتنزتع صور  مع اعلم الطبيعة عن طريق احلواّس الظا
حمسوسة من اعلم الطبيعة، كذ لك انلفس تتصل حبواس شبيهة باحلواّس 
الظاهرّية اليّت تتعلق بإدراك اعلم الطبيعة، وتتصل بعالم املثال أو اخليال 
الُمنفصل وتُدرك ما فيه من حقائق، وتشاهد الصور املثايلة بعني برزخية 

 لخ.إحباسة شّم برزخية وتشم الروائح املثايلة 

ا مخس حواّس ختتلف عن احلواّس  وىلع ه ذا، فإن لعالم املثال أيض 
حقائق ذ لك العالم أثناء انلوم عن طريق  الظاهرّية. واإلنسان يدرك اعدة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( القيصـري، داود بن حممود، رشح القيرصي ىلع فصوص احلكم، املقدمة، الفصل 1)
 . 30السادس، ص



 145  ..................  ابلاب األّول: الفصل اثلاين: احلواّس ابلاطنّية، أنواعها وخصائصها ووظائفها

احلواّس اخليايّلة )القوى اإلدراكّية املتعلّقة بعالم املثال أو اخليال املنفصل(، 
ا. وإن اكن من املمكن أن يدرك  تلك احلقائق حني ايلقظة أيض 

ايلقظة، يُتاح االتّصال بكال اعليم النشأة؛  حنيه تدر اإلشارة إىل أنّ 
يف  اعلم اخليال املتصل، واعلم اخليال الُمنفصل، ل كّن اإلنسان يرى اعدة  

صل وأحيان ا احلقائق املتعلّقة باخليال املنام احلقائق املتعلّقة باخليال املتّ 
لك أصحاب الكشف شّق طريقهم املنفصل. وىلع  ه ذا يستطيع انلائم وكذ 

إىل اعلم اخليال، واالتّصال بموجوداته. ويتاح لالك هاتني الفئتني االتّصال 
ق يف نفس صل اّلي يتحقّ بعالم اخليال املنفصل، وبعالم اخليال املتّ 

اكن حني انلوم أو حني ايلقظة حيصل  اإلنسان، وه ذا االتّصال سواءٌ 
املشرتك. وعن طريق ه ذه  اّلي هو فعل احلّس  ّيل واإلدراك اخليالّ باتلخ

صل اإلنسان بعالم املثال أو اخليال املنفصل ويدرك حقائقه. األداة يتّ 
ا الرؤية القائلة بأنّ   املشرتك مبنيّةٌ  اتلخيّل حيصل عن طريق احلّس  وطبع 

قدرة انلفس ىلع أساس إثبات مثل ه ذه القّوة للنفس، وإاّل يمكن القول ب
 مستقلي  صل واملنفصل ىلع حنوٍ ىلع شهود احلقائق اخليايّلة يف املثال املتّ 

 .(1)املشرتك اكحلّس  ودون احلاجة إىل قّوةٍ 

وىلع ه ذا رغم انهماك انلفس بمعطيات احلواّس الظاهرّية وانشغاهلا 
ا االنتباه إىل ابلاطن. وإذا انتبهت انلفس أو قّوتها  بها، تستطيع أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( حيتاج حبث ورشح أدلة إثبات احلس املشرتك جماال  آخر، رغم أن تلك األدلة ُطرِحت 1)
ا إىل الوظائف. وباإلضافة إىل ذ لك فإن بعض الوظائف املنسوبة إيلها، من قبيل ا ستناد 

 املقارنة واحلكم يف الوظيفة األوىل إنما تتحقق بمساعدة العقل.
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تخّيلة، ويه احلس املشرتك، إىل ابلاطن، يمكنها مشاهدة حقائق امل
كثية؛ ذ لك ألن انلفس إذا انرصفت عن العالم اخلاريج ووارداته 
ومعطياته احلّسـّية، يمكنها الصعود إىل مرتبة املثال املنفصل أو مرتبة 

ف العقل اّلي فيه اجلواهر انلورانية العقلية واملجّردات اتلامة. إّن انرصا
انلفس عن ابلدن ومعطياته احلّسـّية حيصل عن طريق انلوم، واالرتياض، 

احلجب وال حيصل انرصاف تام عن ابلدن  واملوت. وعند انلوم ال تزول لّك 
ووارداته احلّسـّية، ول كن رغم ذ لك يمكن لإلنسان االنقطاع عن اعلم 

 مقدار املادة واالتلفات إىل باطنه وتكون هل مشاهدات يف مرآة نفسه ىلع
 انكشاف احلجب وانقطاع انتباه انلفس إىل اعلم املادة.

ينشغل احلس املشرتك اعدة بالواردات احلّسـّية ويغفل عن ابلاطن، ول كن 
عند انقطاع اهتمام انلفس بابلدن، أو عندما يتناقص انشغال انلفس 

ك( باملعطيات احلّسـّية وتدبي شؤون ابلدن، تتجه مرآة اخليال )احلس املشرت
حنو اعلم املعىن والصور املجّردة. هناك وجهان نلفس اإلنسان واحلس 
املشرتك: وجه حنو اعلم الشهادة والعالم احلّسـّي، ووجه حنو اعلم الغيب 
. واملعىن، وتتجه انلفس عند ايلقظة اعدة صوب اعلم الشهادة والعالم احلّّسّ 

درااكت احلّسـّية، وبعدما تتوصل انلفس عن طريق احلواّس الظاهرّية إىل اإل
ترتسم صور املحسوسات اخلارجّية يف احلس املشرتك وخزانته )وهو اخليال( 

اخلارجّية املحسوسة إىل صورة حّسّية، ثم ترتيق الصورة  ةوه كذا ترتيق الصور
 .ةٍ خيايلّ  احلّسـّية إىل صورةٍ 
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يتنّبه اإلنسان إىل باطنه عند انلوم أو االرتياض أو املوت، ويضيف ىلع 
ليست هلا صورة، حني اليت ملعاين طابع الُصَور. ومن هنا فاّن األمور املعقولة ا

تكتّس بثوب الصورة تهبط من اعلم العقل إىل اخليال واحلس املشرتك. 
احلس املشرتك ال فارق دليه أن يكون ما ختّيله قد جاء من اعلم املحسوس أو 

ثال أو العقل، فهو انكشف هل من باطن انلفس عن طريق االتّصال بعالم امل
 ختّيل عن أي طريق حصل.

إّن ما يُرى يف املنام يُقسم إىل عّدة أقسام: قسم حيتاج إىل تفسي، وقسم آخر 
ال أضغاث أحالم، أو صور ا أوجدتها إليس حباجٍة إىل تفسي؛ وقسم ثالث ليس 

ن يراه انلفس. باإلضافة إىل ذ لك فان ما يدركه اإلنسان يف املنام يمكن أاملتخيلة و
ا (1)يف ايلقظة. وه ذه اإلدرااكت رغم تمايزها وكرثتها، حتصل باحلس املشرتك . طبق 

لرؤية املشائني اليّت تنكر اعلم املثال أو اخليال املنفصل، تُنیف فقط مشاهدة 
وإدراك موجودات ذ لك العالم باحلس املشرتك، وأما مشاهدة الصور وإدراك املعاين 

 اٍق ىلع قوته من وجهة نظرهم. يف املنام وايلقظة فهو ب

ا للرؤية العرفانّية، واحلكمة اإلرشاقية، وخالصة الالكم أنّ  ه وفق 
والصدرائية، القّوة اليّت هلا ِصلة بعالم املثال أو اخليال املنفصل، ويمكنها 
االتّصال به يف حال انلوم أو ايلقظة هو "احلس املشرتك". وقد يعرّبون عن 

قّوة اخليال، ول كّن مقصودهم احلس املشرتك. وقّوة اخليال ه ذه القّوة أحيان ا ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املقدمة، الفصل  ( القيرصي، داود بن حممود، رشح القيصـري ىلع فصوص احلكم،1)
سّيد املبدأ واملعاد، تصحيح ال ؛ الشيازي، صدر ادلين حمّمٌد،32 - 30السادس، ص 

 .483 - 467 ص اآلشتياين، ادلين جالل
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ا الصطالح احلكماء والعرفاء حافظة وخزانة للصور ويه غي ُمدِركة.  وفق 
وبما أّن اخليال خازن للصور املوجودة يف احلس املشرتك يذكرون اسم اخلزانة 

ستعمال اكن ه ذا اال وسواءٌ  .(1)أحيان ا بدال  من الُمدرِك )احلس املشرتك(
ا أم ال، ال يف أّن املراد من قّوة اخليال يف مثل ه ذه املوارد هو  شّك  صحيح 

 احلّس املشرتك.

 الحّس المشتركمجال 

جمال نفوذ احلّس املشرتك واسع ويشمل الكثي من اإلدرااكت. ىلع أساس 
 حبث الوظائف اّلي سبق ذكره، يمكن تبويب أهمها ىلع انلحو اتلال:

احلّس املشرتك بمعيّة  ة:سوسات يف حال حضور املادّ . إدراك املح1
إدراك احلواّس الظاهرّية ويف طوهلا، يدرك الواردات الّيت تُرسل من 
احلواّس الظاهرّية إىل اخليال. املعرفة بتمايز ه ذين انلوعني من اإلدراك 
وتعددهما حتصل عن طريق االستدالل. قال صدر املتأهّلني يف ه ذا املعىن: 

برصنا شيئا وحصل أيًضا منه يف احلس املشرتك صورة احّتد أ إذا»
اإلدرااكن وال يتمّّي نلا ما حيصل يف آلة ابلصـر وما حيصل يف احلس 

بل يمكن القول بأن ما يُدَرك عن طريق  .(2)«املشرتك إاّل بوسط وديلل
احلواّس الظاهرّية من لون اجلسم، وشلكه، وطعمه، وراحئته يصل إىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، يف: صدر ادلين حممد الشيازيتعليقة ىلع األسفار،  ال هادي،( راجع: السزبواري، امل1)
 . 1 تعليقة ،193 ص ،9املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج احلكمة 

 .242 ص ،6ج املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، احلكمة  ( الشيازي، صدر ادلين حممد،2)
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ا فيما يرتبط احلس املشرتك ، وتقوم ه ذه القّوة بإدراك ه ذه األمور مجيع 
لك اجلسم: من لونه، وحجمه، وطعمه، وراحئته.  بذ 

بعد . إدراك املحسوسات يف حال عدم حضور املادة؛ يف انلوم أو ايلقظة: 2
إدراك املحسوسات العينّية باحلواّس الظاهرّية يصّورها احلّس املشرتك )أو 

صورة تتناسب معها وحيفظها يف خزانة اخليال. وه كذا  اخليال( ويصوغ هلا
عندما يراجع اإلنسان أو احليوان خزانة اخليال، يستطيع عن طريق احلّس 
املشرتك إدراك املحسوسات اليّت حصل عليها حلد اآلن، كما يستطيع يف 
املنام استذاكر تلك املحسوسات واستعراضها. وبعض مناماتنا يف احلقيقة 

 ذاكر تللك املحسوسات املاضية.إدراك واست

حستمد من االتّصال بعالم املثال: 3 من مهام ووظائف احلّس . إدراك ما ي
املشرتك إدراك األمور اليّت تأيت عرب االتّصال بعالم املثال أو اخليال املنفصل، 
وكذ لك إدراك احلقائق العقلية اليّت تهبط من العالم العلوي إىل العالم السفيل 

 ع الصور.وتتخذ طاب

من شؤون   . إدراك األمور املستمّدة من تركيب الصور واملعاين:4
بتحليل وتركيب املتخيّلة احلّس املشرتك إدراك األمور الّيت تصنعها 

 الصور واملعاين اجلزئيّة.

إذا آذى إنساٌن حيوان ا بعىص  . مقارنة احلارض باملايض وما شابه ٰذلك:5
، فحينما حيرك العصا يف يده مّرة أخرى يهرب ذ لك احليوان. وُمدرك  مثال 
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 مثل ه ذه اإلدرااكت هو احلّس املشرتك. فصورة العصا اليّت 
ُ
وذي بها احليوان أ

ا موجودٌة يف احلّس املشرتك عند ذ لك احليوان، وعن دما يرى تلك العصا سابق 
أخرى. إّن إدراك  ه إذا اقرتب منها، يلیق األذى مّرة  أو ما شابهها حيكم أنّ 

أمور مثل مقارنة ومطابقة احلارض مع املايض، أو مقارنة ه ذه العصا مع عصا 
أخرى، عملّية حتصل باحلّس املشرتك. ولو أّن حيوان ا انزلق يف حفرة، يبیق 

 من ذ لك املوضع ليك ال يقع يف تلك احلفرة أو يف بعد ذ لك يف حذٍر مّت ما مرَّ 
حفرة أخرى مشابهة هلا. وإذا لم تكن للحيوانات مثل ه ذه القّوة اإلدراكّية، 
فيه تواجه الكثي من املخاطر الّيت تؤدي إىل هالكها، ول كّن الفراشة مثال  

وحني  ليست هلا مثل ه ذه القوة، ول لك كثي ا ما تُليق نفسها يف اخلطر،
 تصطدم بالساج ال ترتدع بل تعاود االقرتاب مّرة بعد أخرى:

ثّم ّك ٰذلك ال يكيف لو لم خيلق يف مقدم ادلماغ إدراك آخر يسّم باحلس »
املحسوسات اخلمس وجيتمع فيه ولواله لطال األمر ىلع املشرتك يتأدى إيله 

ها لفقده احلس ّن بعض احليوانات اكلفراش وغريإاحليوان ويقع يف املهالك؛ ف
بها، ولو اكن هل ختّيل  ىابلاطين رّبما يتهافت ىلع انلار مّرة بعد أخرى وقد تأذّ 

 .(1)«وحفظ ملا وقع اإلحساس به أّواًل لم يكن يعود إىل ما تأّذي به مّرة
وهنا يُثار سؤال وهو: هل احلكم واملقارنة واتلطبيق يف مثل ه ذه اإلدرااكت 

يال؟ أم هو من شؤون انلفس والعقل، وقّوة من عمل احلّس املشرتك واخل
اخليال حبفظها للصورة السابقة وعرضها ىلع انلفس، تضعها يف معرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .158و 157ص ،8، ج املصدر السابق( 1)
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احلكم واملقارنة واتلطبيق؟ يبدو أّن ه ذا العمل يف الواقع من وظائف انلفس، 
ودور احلّس املشرتك واخليال يف مثل ه ذه األمور هو دوٌر مساعٌد ال أكرث. 

، ومنها احلّس املشرتك احلكم واملقارنة واملطابقة. ومن واّس ة احلوليست مهمّ 
هنا فان املقارنات السابقة، وما جيري جمراها من مقارنات أخرى ـ ومنها 
مثال  كون ه ذه اتلفاحة أكرث محرة من تلك اتلفاحة، أو أّن ه ذا العصي أحل 

 من ذ لك ـ ليست من عمل احلّس املشرتك وحده.

  المشترك والحواّس الظاهرّيةالفوارق بين الحّس

ا إىل وظائف احلّس املشرتك يمكن العثور ىلع كثي من الفوارق بني  نظر 
 احلواّس الظاهرّية واحلّس املشرتك. منها: 

: لّك  خاٍص من  واحدة من احلواّس الظاهرّية قادرة ىلع إدراك نوٍع  أّوال 
لشم تدرك األعراض، من ذ لك أّن حاّسة الوق تدرك الطعم، وحاسة ا

 الراحئة، ل كّن احلّس املشرتك قادر ىلع إدراكها لكّها.

ثاني ا: يُشرتط يف احلواّس الظاهريّة حضور املادة واالتّصال بها، وال 
ة واتّصال تلك احلاسة بها، بينما يف ق اإلدراك بدون حضور املادّ يتحقّ 

وسات ة. احلّس املشرتك يدرك املحساحلّس املشرتك ال يشرتط حضور املادّ 
عند حضور املادة وعند غيابها، بل يستطيع حّّت حني انلوم الرجوع إىل 

 اخليال وإدراك الصور املوجودة فيه.

فقط بإدراك الصور الّيت تصله  ثاثل ا: إدراك احلواّس الظاهرّية خيتّص 



 مصادر املعرفة  ............................................................................ 152

من اخلارج وال يتعّدى ذ لك، يف حني أّن إدراك احلّس املشرتك يمتد إىل 
 الصور الّيت يتلقاها من ابلاطن. الصور الّيت جمال أوسع، ويشمل حّّت 

تصنعها املتخيّلة توِدعها يف خزانة اخليال، بعد ذ لك يتسىّن للحّس 
املشرتك من خالل إرشافه ىلع اخليال، إدراك الصور الّيت صنعتها 

ا؛ بل يمكن القول إّن املفاهيم الشهوديّة اجلزئيّة الّيت يه املتخيّلة  أيض 
احلضورّية يف انلفس مثل ه ذه املحّبة اخلاّصة وذ لك انعاكس للعلوم 

اخلوف اخلاص خُتزتن يف اخليال، واحلّس املشرتك بعد اتلعايط مع اخليال 
ا. ويف املجموع  واإلرشاف عليه، يدرك مثل ه ذه املفاهيم اجلزئّية أيض 
يدرك احلّس املشرتك ثالثة أنواع من املفاهيم: املفاهيم احلّسـّية، 

 .(1)املصطنعة، واملفاهيم اجلزئيّة الشهوديّة واملفاهيم

ا : إدراك احلواّس الظاهرّية خيتص باملحسوسات فحسب، وال يتعدى رابع 
حلّس املشرتك فيستطيع عن طريق االتّصال إىل ما هو أبعد من ذ لك، وأما ا

 باملثال املنفصل إدراك احلقائق املوجودة يف ذ لك العالم حسب قدرته.

يف ضوء ما تقّدم يمكن تلخيص الفارق بني احلواّس الظاهرّية واحلّس 
عرض إدراك خيال، وعمل أو املشرتك يف أّن عمل احلّس املشرتك هو اتلخّيل 

ـّي. وتوضيح ذ لك احلواّس الظاهرّية هو  اإلحساس وبانلتيجة اإلدراك احلس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شناسان مسلمان" بندی مفاهيم از منظر معرفت"طبقه ( راجع: حسني زاده، حممد،1)
جملة "معرفت" الشهرّية، العدد  ]تصنيف املفاهيم يف رأي علماء نظرية املعرفة املسلمني[،

 .28م، ص 2005، شباط 99
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هو أّن احلّس املشرتك يدرك املحسوسات املاّديّة بدون وجود املادة، يف حني 
أّن إدراك احلواّس الظاهرّية مرشوط بوجود املاّدة وحضورها. وبعبارة أخرى، 

طبيعة؛ يف اإلدراك احلّسـّي يُدرَك املحسوس العيين املادي املوجود يف اعلم ال
أّما اتلخّيل فتُدرَك به احلقائق املوجودة يف اعلم املثال أو اخليال املنفصل، اليّت 
 هلا صور وخصائص ماّديّة وأبعاد جسمانية، ول كن ليست بمعية مادة عينّية:

فاإلحساس إدراك الشـيء املوجود يف املاّدة احلارضة عند املدرك ىلع »
واملّت والوضع والكيف وغري ٰذلك،  هيئاٍت خمصوصٍة به حمسوسة، من األين

وبعض ٰذلك ال ينفك ٰذلك الشـيء عن أمثاهلا يف الوجود اخلاريج وال 
يشاركه فيها غريه. واتلخّيل إدراك ذٰللك الشـيء ]أي املحسوس[ مع اهليئات 

 .(1)«املذكورة، ولٰكن يف حاليت حضوره وغيبته

ا للتعريف املذكور يتوقف حتقق اإلحساس ىلع ثال  ثة رشوط:وفق 

 .الُمدرَك جزئي ا . أن يكون1

 .واتّصاهلا بالعضو اإلدرايك . حضور املاّدة2

 .أن يكون ذا أبعاٍد وهيئاٍت ماّديّةٍ . 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

كذ لك،  .324و 323 ص ،2ج اإلشارات واتلنبيهات،  ، رشح( الطويس، نصي ادلين1)
 ،3، ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعةدلين حممدراجع: الشيازي، صدر ا

 ؛210 - 207پژوه، صحتقيق حممدتيق دانش انلجاة، سينا، ابن ؛361و 360 ص
 الرازي، حممد ادلين فخر ؛745، تصحيح مرتضـی مطهري، ص، اتلحصيلبهمنيار

 .428و 427 ص ،2ج  املباحث املرشقّية،
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 التخّيل أو اإلدراك الخيالّي خصائص

من بني الرشوط أو اخلصائص اليّت سبق ذكرها، يتوّفر يف اتلخّيل أو 
فقط؛ أي أّن الُمدرَك ومعلومه  اإلدراك اخليال الرشطان األول واثلالث

جزيئ، وهل أبعاد وهيئات ماّديّة، وه ذا يعين اتّصافه ببعض اخلصائص املاّديّة، 
ول كّنه ليس مبتني ا ىلع حضور املادة؛ أي من املحتمل وجود املادة 

ا يف باب جمموعة وحضورها، ومن املمكن غيابها. وه ذا اإل ماكن مطروح طبع 
ليّت تأيت من اعلم الطبيعة إىل مثال انلفس، ل كن ال من الصور اخليايّلة ا

يُتصّور حضور املادة يف جمموعة من الصور اخليايّلة الّيت يه تزّنل ملعاين اعلَم 
إىل اخليال واحلس املشرتك. ورّبما تكتّس تلك احلقائق  هوحقائقالعقل 

ا، وتتمثل وتتجسد بصورة جسمانية؛  بلباس مادي كما بنّي العرفاء طبع 
ـًَرا ، ىلع هيئة إنسان: مثلما تمّثل جربائيل للسّيدة مريم  َفَتَمثََّل لََها بَش

. قال (2)أو يأيت ىلع شك شاب مجيل كما حصل نلبّينا حمّمٍد  ،(1)َسِوي ا
]يعين احلس املشرتك[ ىلع رضبني؛  اخليال ...»صدر املتأهّلني يف ه ذا املعىن: 

اهر اعلم الشهادة باحلس، فريتيق إيله صورة ألنّه تارةً حيصل من انلظر يف ظ
املحسوس اخلاريج، وتارة حيصل من انلظر إىل باطن اعلم الغيب فزنل إيله 

 .(3)«صورة األمر املعقول ادلاخيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .17( سورة مريم: 1)

 ادلين سيّد جاللاملبدأ واملعاد، تصحيح ال ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،2)
 .471 ص اآلشتياين،

 .470( املصدر السابق، ص 3)
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ا لرؤية القدماء، اإلدراك هل مراحل أربع: اإلدراك وخالص ة الالكم أنّه وفق 
اإلدراك احلّسـّي عن اإلدراك ل. وخيتلف احلّسـّي، واتلخّيل، والوهم، واتلعقّ 

ا، بينما  اخليال يف أّن اإلدراك احلّسـّي مبين ىلع مجيع الرشوط املذكورة آنف 
اإلدراك اخليال مبين ىلع الرشطني األول واثلالث. أما بالنسبة إىل صدر 
املتأهّلني فهو عندما أنكر وجود قّوة مستقلة باسم الواهمة فقد أنكر يف الواقع 

اإلدراك الوهيم وقال إّن لإلدراك ثالث مراحل فقط ويه: اإلدراك اتلوهم أو 
فباحلقيقة اإلدراك ثالثة »احلّسـّي، واإلدراك اخليال، واإلدراك العقيل: 

 .(1)«أنواع، كما أّن العوالم ثالثٌة والوهم كأنّه عقٌل ساقٌط عن مرتبته

اإلدراك وقد ذهب العاّلمة الطباطبايئ إىل ما هو أبعد من ذ لك فأنكر 
الوهيم )اتلوهم(، وأسند إدراك املعاين اجلزئّية اكملحبة والعداوة واخلوف، إىل 
احلّس املشرتك، نافي ا حتقيق مثل ه ذا اتلمايز بني اإلدراك احلّسـّي 
)اإلحساس( واإلدراك اخليال، ومبيّن ا أّن اإلدراك احلّسـّي أو اإلحساس 

وليس بينهما فارق ذو باٍل؛ وذ لك واإلدراك اخليال يف احلقيقة يشء واحد، 
ا يف املدرِك. وه ذا  هاأو عدم حضورألّن حضور املادة اخلارجّية  ال خيلق تمايز 

 يعين أّن اإلدراك نواعن:

 . اإلدراك احلّسـّي واخلياّل.1

 . اإلدراك العقيّل.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .362 ص ،3ج لشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( ا1)
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واحلّق أنّه نواعن بإسقاط اإلحساس، كما أسقط الوهم؛ فإّن حضور املاّدة »
وسة وغيبتها ال يوجب مغايرةً بني املدرك يف حال احلضور وعدمه. املحس

نعم، الغالب هو كون الصورة أقوى جالًء عند انلفس مع حضور املاّدة، 
 .(1)«وربما اكن املتخّيل أقوى وأشّد ظهوًرا مع عناية انلفس به

  الوهلة األوىل أّن ما ذكره القدماء من الفارق بني اإلدراك احلّسـيّ يف يبدو
)بمعىن اإلحساس( واإلدراك اخليال ـ حّّت إذا اعتربنا اإلدراكني جمّردين ـ 
ا بني ه ذين  ا واضح  أمر جدير باالهتمام، وبأدین تأمل يف أنفسنا نُشاهد تمايز 
انلوعني من اإلدراك. فحضور املادة أو غيابها هل تأثي واضح يف تمايز ه ذين 

ة اخلارجّية إذا قورنت بما يها من املادّ انلوعني من اإلدراك. والصور اليّت نستق
دلينا من علم شهودي وتربة ذاتية، ياُلحظ إدراكها احلّسـّي أقوى وأكرث 
ا ول كن ليس  تأثي ا من إدراكها اخليال؛ كما أّن إدراكها اخليال مؤثر أيض 
بدرجة اتلأثي اليّت حتصل عند االتّصال مع معالم الطبيعة عن طريق احلواّس 

. إذا اكن اإلدراك احلّسـّي عبارة  عن اتلأثّر اّلي حيصل يف راك احلّّسّ واإلد
انلفس عن طريق األعيان اخلارجّية فهو أوضح وأقوى من إدراكها اخليال، 

 .حضورّيةٌ  بل يمكن القول إّن العلم باتلأثر احلّسـّي املوجود يف انلفس معرفةٌ 

أو غيابها ال تأثي هل يف رغم ما تقدم ذكره يمكن القول إّن حضور املادة 
قّوة أو ضعف إدراكها، وإنما قّوة اإلدراك أو ضعفه يأيت من مدى انتباه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

احلكمة  يف: صدر ادلين حممد الشيازي،تعليقٌة ىلع األسفار،  ( الطباطبايئ، حممدحسني،1)
  .2املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، تعليقة 
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انلفس. ولكما زاد انتباه انلفس اكن اإلدراك أقوى، ولكّما نقص انتباهها اكن 
ذا يشّتُد الشعور باأللم يلال  عند املرىض؛ وذ لك لقلّة  اإلدراك أضعف. وله 

نلفس عن االنتباه. وبانلتيجة تصبح انلفس جاهزة ملزيد املشاغل اليّت تليه ا
من االنتباه واالهتمام. ويف الكثي من األوقات نشعر حبرقٍة يف موضع من 
ا يسيل منه ادلم،  ، وحني ننتبه هلا نالحظ أّن هناك جرح  اجلسم اكيلِد مثال 
 ل كّننا لم ننتبه عند حصول اجلرح واصطدام اجلسم اجلارح بيدنا. ومع أنّ 
ه ذا انلوع من اإلدرااكت علوم حضورّية فإّن ملدى انتباه انلفس تأثيه يف 

الذلة اليّت نشعر بها أثناء  نّ إشّدة الشعور باأللم وضعفه. وباإلضافة إىل ذ لك ف
ا املنام من تناول الطعام أو شّم الروائح العطرة، وما شالك ذ لك، ال تقّل عمّ 

ا. وه كذا يّتضح أّن نشعر به من مشابهاتها يف ايلقظة، ب ل قد يفوقها أيض 
ة أو غيابها ال تأثي هل يف قّوة اإلدراك أو ضعفه. وهو ما يعين عدم حضور املادّ 

 وجود فارق أسايّس بني اإلدراك احلّسـّي واإلدراك اخليال )اتلخّيل(.

 مكانة الصور الخيالّية

ر اخليايّلة. ق اتلخّيل أو اإلدراك اخليال عن طريق الصوكما تقّدم يتحقّ 
ا لرأي القدماء وموجودة يف احلس املشرتك ويف خزانته  وه ذه الصور ماّديّة وفق 

هم عّينوا مركز ه ذه القوى يف ادلماغ، ول كن بعد إثبات ويه اخليال، حّّت أنّ 
ا وجودي   ا وهو: أين موضع تّرد الصور اخليايّلة، يُثار أمامنا سؤال حيمل طابع 

 انلفس وحتصل يف قّوة من قواها أو مرتبة من ه ذه الصور؟ فهل يه يف
 مراتبها؟ أم يه خارج انلفس ول كّنها حارضة دليها؟ 
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 لإلجابة عن ه ذا السؤال ينبيغ اإلشارة إىل أّن اعلم اخليال ىلع قسمني:

 . اخليال املتصل.1

 . اخليال املنفصل.2

ة، ول كّن الك ه ذين العاملني هلما كمية، وهما مع ذ لك جمّردان من املاد
اخليال املتصل قائم بانلفس، واخليال املنفصل خارج انلفس. ويعتقد شيخ 
اإلرشاق أّن الصور اخليايّلة حتصل يف اخليال املنفصل وموجودة خارج نفس 

. ويقرُّ صدر املتأهّلني بفكرة اخليال املنفصل ول كّنه يطرح رأي ا آخر (1)اإلنسان
ّن اإلدرااكت والصور اخليايّلة موجودة يف مقابل رأي شيخ اإلرشاق يرى فيه أ

. ومعىن (2)يف صقع انلفس وليس خارجها. وجاء باستدالل إلثبات صحة رأيه
صل مع ذ لك أّن صدر املتأهّلني وأتباعه يقولون بأن احلّس املشرتك ال يتّ 
يف صقع  الصور اليّت تكون خارج انلفس اإلنسانّية، بل ه ذه الصور موجودةٌ 

احلّس املشرتك يف اخليال املتصل. ومن هنا فإن مجيع انلفس، ويدركها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ص ،1ج املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، احلكمة  ين حممد،( راجع: الشيازي، صدر ادل1)
 ادلين يف: شهاب، املشارع واملطارحات، ادلين شهاب السهروردي، ؛303و 302

 ىلع تعليقاٌت  السهروردي، ؛495 ص ،1، ج جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق السهروردي،
، ؛ مصباح يزدي، حممدتيق132ء، ص إهل يّات الشفاء، يف: ابن سينا، اإلهل يّات من الشفا

 یمقدمه رشحادلين، " ؛ آشتياين، سيّد جالل355، ش355صاحلكمة، تعليقة ىلع نهاية 
 . 530 ص ،[احلكم فصوص ىلع القيرصي مقدمة رشح" ]حكم فصوص بر قيرصى

 ،1 ، جاملتعايلة يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة  صدر ادلين حممد ، ،( راجع: الشيازي2)
 .303ـ302ص
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الصور؛ سواء اكنت صور ا واقعية أم صور ا ختتلقها وتصنعها املتخّيلة 
 )املترّصفة( وال واقع هلا، حتصل يف ه ذه املرتبة.

ض عنه أي نتائج معرفّية. تمخّ ييبدو أّن قبول أي من ه ذين الرأيني ال 
رفة هو رِصف حتقق مثل ه ذه الصور واعتبارها، والشـيء املهم يف نظرّية املع
 ها متحققة يف انلفس أو خارجها.وليس كيفّية حتققها، أو أنّ 

ا حول املعاين  يف اخلتام علينا اتلنبيه إىل أّن ه ذا السؤال يمكن طرحه أيض 
اللكّّية واملفاهيم العقلية، والقول: أين تقع مثل ه ذه املفاهيم؟ هل يه موجودة 

ا لالعتقاد بـ "نظرّية يف الهن  وانلفس أم خارجها؟ يقول األفالطونيون وفق 
املثل" ـ بقراءاٍت وتفاسي متعّددٍة ـ إّن موطنها خارج انلفس اإلنسانّية. بينما 
يعتقد اآلخرون ومنهم األرسطيون أّن ه ذه املفاهيم موجودة يف الهن 

ا إىل أّن ه ذه املسألة وحلّها ليس هلا دور مبارش يف نظرّية  وانلفس. نظر 
ل لك ال نتناوهلا يف حبثنا ه ذا، ويمكننا احلصول ىلع احلل الصحيح  ؛املعرفة

ذه املسألة يف مبحث حقيقة اللكّ   .(1)له 

 إمكانّية خطإ اإلدراكات الخيالّية

هل هو: من أهّم األسئلة اليّت يمكن طرحها حول اإلدرااكت اخليايّلة 
ا وال جمال اإلدرااكت املذكورة معّرضة  للخ طإ؟ أم يه مطابقة للواقع دائم 

ها غي قابلة لالتصاف باخلطإ والصواب أو الكذب للخطإ فيها؟ أم أنّ 
ذا السؤال جيب أن نبحث يف أنّ  ه هل والصدق؟ للحصول ىلع جواب دقيق له 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 شنایس" ]نظرية املعرفة[، الفصلني السادس والسابع."معرفت حممد، زاده،( راجع: حسني1)
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اإلدرااكت اخليايّلة جمّرد تصّورات من غي حكم، أم يه تصديقات ومقرونة 
ن سنخ اتلصّور وال من سنخ اتلصديق، بل ينبيغ أن باحلكم، أم يه ليست م

ها إذا اكنت من سنخ تكون من أنواع العلوم احلضورّية؟ ومن الواضح أنّ 
اتلصور أو العلم احلضورّي، ال يمكن وصفها بالصدق أو الكذب. هناك حالة 
واحدة يمكن أن توصف اإلدرااكت اخليايّلة فيها بالصدق و الكذب، أو 

 ويه أن تكون من أنواع اتلصديق.احلقيقة واخلطإ 

 حضورّية اإلدراكات الخيالّية أو حصولّيتها

قد يبدو يف الوهلة األوىل أّن ه ذا انلوع من اإلدرااكت علوم حصويّلة 
ها ونتوصل إىل إدراكها بواسطة الصور، ول كن بقليل من اتلأّمل يّتضح أنّ 

ا حصويّلة بل يه حضورّية. وعند توّجه انلفس إىل الصور  ليست علوم 
املوجودة يف قّوة اخليال واحلّس املشرتك تنال معرفة حضورّية. ومن هنا ال 
ا إذا اعتربنا مثل ه ذه املعارف  يمكن وصفها بالصدق أو الكذب. طبع 
، فما  حضورّية نواجه مسألة عويصة ويه: إن اكنت ه ذه املعارف حضورّية 

ا للرأي القائل هو دور قّوة اخليال واحلّس املشرتك يف إجيادها و إدراكها؟ وفق 
بعدم حاجة العلم احلضورّي إىل أداة، ما هو ادلور اّلي تؤّديه هاتان القّوتان 

ها حصويّلة هنا؟ أال تدل ه ذه القوى وحاجة مثل ه ذه اإلدرااكت هلا، ىلع أنّ 
 وليست حضورّية؟ 

هنا جند أنفسنا يف مقابل قياس ذي حّدين: إّما أن نرفض دور احلّس 



 161  ..................  ة، أنواعها وخصائصها ووظائفهاابلاب األّول: الفصل اثلاين: احلواّس ابلاطنيّ 

شرتك وقّوة اخليال يف ه ذا انلوع من اإلدرااكت وننكر وجود مثل ه ذه امل
ا، وإمّ  ا أن نقّر حبصوهلا ونوافق ىلع أّن املعارف املستقاة منها القوى أساس 

حصويّلة وليست حضورّية. وما ذهب إيله فخر ادلين الرازي اّلي أنكر 
رشة وبال وجود حواّس باطنّية واعترب ه ذه اإلدرااكت عمل انلفس مبا

ا وجود مثل ه ذه القوى للنفس، ه اختار الرأي األوّ ، يعين أنّ (1)واسطة ل منكر 
ذا املعىن بوضوح أي أنّ  ا لم يرّصح به  ه يعترب مثل ه ذه اإلدرااكت ول كّنه طبع 

 من أقسام العلم احلضورّي.

عمدة األدلة اليّت طرحت إلثبات احلّس املشرتك، وخزانته ـ قوة اخليال ـ 
من الوظائف املختلفة اليّت تُنسب إىل هاتني القّوتني، يف حني يمكن  مستقاةٌ 

القول إّن األفعال اليّت تنسب إىل هاتني القّوتني هو عمل انلفس مبارشة ، 
واالستدالالت اليّت أقيمت إلثباتها ال تصمد أمام انلقد. ومن هنا اعترب صدر 

هو االستدالل عن طريق املتأهّلني أّن أقوى ديلل ىلع حصول احلس املشرتك، 
 ىقوأة اثلاثلة ويه احلجّ »الصور الهنّية اليّت ليس هلا ما يُماثلها يف اخلارج: 

احلجج أّن اإلنسان يدرك صوًرا ال وجود هلا يف اخلارج مثل ما يعرض 
 .(3)«وكما يعرض للنائم يف رؤياه... (2)للمربسمني

ملشرتك وكأنه بسكوته أو ومعىن ه ذا أّن صدر املتأهّلني يقّر حبصول احلّس ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .357 - 345 ص ،2ج ، املباحث املرشقّية، ( راجع: الرازي، فخر ادلين حممد1)
 ( الربسام بالكس علٌّة يهذى فيها. الزبيدي، مرتیض، تاج العروس، ماّدة: برسم. )املرتجم(2)
 .210 ـ 209 ص ،8ج  األسفار العقلية األربعة، احلكمة املتعايلة يف ( الشيازي، صدر ادلين حممد،3)
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باعرتافه الضمين بقوة االستدالل اثلالث، يذعن بوجود قوة باسم "احلّس 
ه ال يمكن نسبة بعض األفعال والوظائف إىل املشرتك". وىلع أي حال بما أنّ 

ل لك تُنسب إىل احلس املشرتك، ومن هنا نهتدي إىل  ؛قوى نفسانية أخرى
 .(1)نتيجة ويه وجود ه ذه القوة

كن هل يمكن اإلذاعن بوجود احلّس املشرتك بناء  ىلع املعايي اليّت أقّرها ول  
صدر املتأهّلني يف جمال تعّدد القوى بليان كرثتها؟ بعدما نقد صدر املتأهّلني 

ذه الغاية، اقترص ىلع اعتبار معياَرين فقط:  املعايي اليّت طرحت له 

 . بقاء قّوة يف ظرف انعدام قّوة أخرى.1

 اتلضاد بني أفعاٍل اكجلذب وادلفع. . حصول2

. وهنا (2)بناء  ىلع رأيه لك واحد من ه ذين املعيارين ديلل ىلع تعّدد القوى
بأي واحد من ه ذين املعيارين يمكن إثبات حتقق احلّس املشرتك، ومغايرته 
للقوى األخرى؟ وهل الك املعيارين أو أحدهما ىلع األقل يصدق ىلع األفعال 

ىل احلّس املشرتك؟ وهل يمكن إثبات إماكنّية أن يفقد أحٌد اليّت تُنسب إ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( يعدُّ ابلحث يف كفاية األدلّة ىلع وجود احلّس املشرتك، واعتبارها مسألة وجودية وطرحها وحبثها 1)
يمكن إنكارها سواء جئنا باستدالل معترب إلثبات يتطلب جماال  آخر. ه ذه الوظائف واألفعال ال 

وجود احلّس املشرتك واخليال عن طريق ه ذه الوظائف، أم لم نستطع اإلتيان بديلل. انلفس يه 
 اليت تدرك الصور املثايلة واملعاين اجلزئيّة بواسطة قوة اكحلّس املشرتك أم بدون واسطتها.

كتاب انلفس، حتقيق وتدوين حممد  ، رشح األسفار،( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق2)
 .383 ص مهر،سعيدي
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حّسه املشرتك مع بقاء قّوة خياهل أو بالعكس؟ وهل يمكن اعتبار فعل احلّس 
مع أفعال سائر القوى اإلدراكّية؟ يبدو أّن أي ا من ه ذين  املشرتك يف تضادي 

ا للمعيار  األسلوبني ال يمكن تطبيقه ىلع احلّس املشرتك. ومن هنا، وفق 
املقبول عند صدر املتأهّلني ال يمكن إثبات وجود احلّس املشرتك كقّوة باطنّية 

 .(1)ة عن القوى األخرىمستقلّ 
ا آلراء من يقّرون بوجود احلّس املشرتك وما شابهه،  خالصة الالكم، وفق 
مثل ه ذه اإلدرااكت حتصل يف انلفس ىلع حنٍو حصويلي عن طريق ه ذه 

اء  ىلع رأي املنكرين هل، تدرك انلفس ه ذه الُمدراكت دون القوى، ول كن بن
. ةٍ ذهنيّ  احلاجة إىل قّوة معّينة، وإدراكها يكون ىلع حنو مبارش وبدون صورةٍ 

وبانلتيجة الصور اخليايّلة ومعانيها اجلزئّية مشهودة للنفس بالعلم 
د ه ذه قرار بوجوه حّّت مع اإلاحلضورّي، ول كن ملاذا ال يمكن االعتقاد أنّ 

القوى، تدرك انلفس إدرااكت ه ذه القوى بالعلم احلضورّي؟ من الطبيع 
بالنسبة إىل القدماء اّلين اكنوا يعتربون ه ذه اإلدرااكت ماّديّة اكإلدرااكت 

ا إىل احلّسـّية، أن ينظروا إىل ه ذه اإلدرااكت ىلع أنّ  ها حصويّلة، ول كن استناد 
من القول إّن انلفس بمثل ه ذه القوى، تدرك  رأي صدر املتأهّلني ما هو املانع

ة  يف ضوء رأيه املشهور اإلدرااكت اخليايّلة واملعاين اجلزئّية حضوري ا، خاّص 
ذا الرأي، للنفس قو   (2)القوى"؟ انلفس يف وحدتها لّك " بأنّ  ا له   دةٌ ى متعدّ وفق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .383 ص ،املصدر السابق( 1)

  ،8جاألربعة، املتعايلة يف األسفار العقلية احلكمة  ( راجع: صدر ادلين حممد الشيازي،2)
 .230ـ 221ص
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 قع مرتبةٌ من ه ذه القوى يه يف الوا واحدةٍ  معها، وّك  حدةٌ ول كّن انلفس متّ 
من شؤونها. ويف احلقيقة، انلفس يه الُمدِركة واحلارضة  من مراتبها أو شأنٌ 

إحساٌس؛ ويف مرتبة اخليال  يف تلك املرتبة؛ فيف مرتبة احلّس الظاهرّي 
 ختّيٌل؛ ويف مرتبة العقل تعّقٌل.

 ، خذت اإلدرااكت اخليايّلة واملعاين اجلزئّية ىلع أنّها علٌم حضوريٌّ
ُ
إذا أ
عندئٍذ جواب السؤال اّلي يُطرح حول احتمال خطئها. فبما أّن ه ذه  يّتضح

اإلدرااكت علوم حضورّية، والعلوم احلضورّية ال تقبل اخلطأ، فمعىن ذ لك 
 ه ال جمال للخطإ فيها.أنّ 

زنلا نواجه يف ه ذا املجال حتّدي ا آخر وهو: ملاذا أذعن  ىلع الرغم من لك ه ذا، ال
 مثل ه ذه اإلدرااكت؟ من ذ لك مثال  أّن القيرصي بعدما العرفاء حبصول خطٍإ يف

 أقّر بوجود اخلطإ يف مثل ه ذه اإلدرااكت، أخذ يتحّرى عن أسباب اخلطإ فيها: 
وأسباب اخلطإ ما خيالف ٰذلك من سوء مزاج ادلماغ واشتغال انلفس بالذلات »

نهماك يف الشهوات ادلنيوية واستعمال القّوة املتخّيلة يف اتلخّيالت الفاسدة واال
 .(1)«واحلرص ىلع املخالفات. فإّن ك ٰذلك مّما يوجب الظلمة وازدياد احلجب...

، من املحتمل حصول خطإٍ يف اإلدرااكت اخليايّلة، وأحيان ا ال وه كذا
تتطابق ه ذه اإلدرااكت مع الواقع. وُيعزى سبب وقوع اخلطإ يف مثل ه ذه 

فات ية واحنراف املزاج، أو اتلرصّ اإلدرااكت إىل اختالل القوى ادلماغ
 األحالم  أضغاثة. ومن هنا تكون انلفسانيّ 

 
 وال تُطابق الواقع.  خطأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 32احلكم، الفصل السادس، ص  القيرصي ىلع فصوصود، رشح حمم( القيصـري، داود بن1)
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ذه املسألة. آإذا تأّملنا يف جمموع لكمات و ثار العرفاء بدّقة، سنجد حال  له 
مقصودهم من اخلطإ واالشتباه يف اإلدرااكت اخليايّلة هو أّن ما ينكشف 

لم اخليال املنفصل، وإنما هو من إجياد انلفس وقّوة للاكشف ال يتحقق يف اع
املتخّيلة، أو من إلقاء الشيطان. ومن يكون يف سي اخليال، ويتصل باخليال 
املنفصل حبيث ال حترفه العوامل اخلارجّية الرادعة عن ه ذا االتّصال، يدرك 

نفسه  احلقائق يف اخليال املطلق. ثم إّن الصور الّيت يدركها ليست من إجياد
 . (1)وقّوته املتخّيلة، بل يه أمور حمققة يف اعلم اخليال املنفصل

وه كذا تصبح مسألة اخلطإ وتميي اخلطإ يف مثل ه ذه اإلدرااكت إما بمعىن 
وإما بمعىن اتلميي بني  ،اتلميي بني احلقائق اخليايّلة واحلقائق املحسوسة
تصنعها املتخّيلة. ليس من احلقائق اخليايّلة وبني املعاين أو الصور اليّت 

البساطة اتلميي بني احلقائق اخليايّلة واحلقائق املحسوسة، أو اتلميي بني 
احلقائق اخليايّلة واحلقائق اليّت تصنعها القّوة املتخّيلة وخُتزتن يف اخلزانة ويه 
ذا اتلمايز يتطلب معيار ا. وه ذا ما دفع العرفاء إىل  القّوة املصّورة أو اخليال؛ فه 
إبداء اهتمام فائق بمسألة تقييم املاكشفات، حيث طرحوا معايي خمتلفة 
تلقييمها. ومن هنا أصبحت هناك صلة وثيقة بني املاكشفات والعلم 

 .(2)احلضورّي وكذ لك مسألة معيار اتلقييم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( وهو ما يعرّب عنه أحيان ا باملثال املطلق. 1)
( ابلحث عن معيار تقييم املاكشفات يتطلب جماال  آخر. راجع: حممدحسني زاده وحمسن 2)

د قيم، "ماكشفه وتربه ديىن" ]املاكشفة واتلجربة ادلينية[، شهرية معرفت، العد
 .78ه. ش، ص  1375، 19
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حصيلة الالكم يه أّن اخلطأ يف اإلدرااكت اخليايّلة يعين أّن املاكِشف 
رغم اتّصاهل باملثال املطلق أو اخليال املنفصل،  يعجز عن إدراك احلقائق

بل رّبما يعيقه بعض العوامل عن ه ذا االتّصال ويؤدي إىل احنرافه. إّن 
ا ىلع إدراك  نفس اإلنسان قادرة ىلع االتّصال باملثال املطلق، وقادرة أيض 
ا ىلع الهاب إىل ما وراء ذ لك العالم  حقائق ذ لك العالم؛ بل يه قادرة أيض 
والوصول إىل اعلم األرواح البسيطة والعقول وشهود بعض حقائق ذ لك 
العالم، ول كّن هناك عوامل رّبما حتول دون حصول ه ذا االتّصال وسي 

املثال  انلفس، وتصّد اإلنسان عن مشاهدة تلك العوالم. يف ما خيّص 
لعالم. املطلق أو اخليال املنفصل قد ال تتطابق اإلدرااكت اخليايلّة مع ذ لك ا

لك العالم بسبب  وهو ما يعين أّن انلفس قد تعجز عن االتّصال بذ 
يطرأ ىلع القوى املاّديّة وانلفسانية لإلنسان، أو  فاتها أو بسبب خلٍل تصـرّ 

حّّت يف حالة اتّصاهلا، من بعد مشاهدتها بلعض احلقائق وانطباعها يف 
 اخليال، تترّصف وتتدّخل القّوة املتخيّلة يف تفسيها.

 الحافظة

بإجياز عن احلّس املشرتك وخزانته )اخليال(، ووظائفهما،  اآلن حتّدثنا إىل
وحبثنا اإلدراك اخليال )اتلخّيل( من زوايا وجوانب خمتلفة وخاصة من جانب 
احتمال اخلطإ فيه أو عدم احتماهل. واآلن يصل ادلور لتسليط الضوء ىلع 

احلافظة ودراستها من زاويٍة  واحدة من أهّم القوى ابلاطنّية لإلنسان، ويه
معرفّيٍة، وانلظر يف مدى اعتبارها وسالمتها من اخلطإ، وكيفّية حصول 
عملّية االستذاكر ودورها يف نظرّية املعرفة، ول كن قبل لك يشء ينبيغ 

 اتلعرف بإجياز ىلع ه ذه القّوة من منظار علم انلفس.
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 مكانة الحافظة في علم النفس

واتاهاته املختلفة وخاصة يف علم نفس وظائف انبثقت يف علم انلفس 
األعضاء وعلم انلفس املعريف وعلم نفس اإلحساس واإلدراك نقاشاٌت 
وحبوٌث كثية حول احلافظة، أهّمها: أنواع احلافظة، ومراحلها ووظائفها 

 املختلفة، وبنيتها وعملياتها، وأخي ا حبث النسيان. 
يع أنواع االستذاكر، وليس املقصود من احلافظة يف ه ذه العلوم مج

االصطالح الشائع يف علم انلفس الفلسيّف. وه كذا يُفهم أنّها تمتّد إىل نطاٍق 
واسٍع من النشاطات واألمور الهنّية وتشمل االكتناز )احلفظ واتلخزين( 

ذا املعىن أو االصطالح دور مدهش يف (1)واالستعادة واالستذاكر . ولذلاكرة به 
 حتىصهناك ظواهر وجودية ال »؛ حبيث كما قال هارينغ: احلياة اإلنسانّية

تشلك مّنا بمجموعها كيانًا واحًدا. ومثلما لو أّن اذلرات الّيت تشلّك ابلدن لو 
اكنت ال تلتصق ببعضها بفعل قّوة جاذبة املادة تلناثر بدننا. فلوال قّوة 

دة، تلعّدد وعينا وحفظنا بعدد حلظات حي  .(2)«اتنااحلافظة الرابطة واملوحِّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 انلفس علم إىل مدخل] هيلاگرد شنایسی روان( اتكينسون، ريتا ال.، وآخرون، زمينه1)
آر.، "روان شنایس  غراهام، ؛8 فصل ،1ج  وآخرون، براهين حممدنيق ترمجة  ،[هليلجارد

  صاريم، أكرب وعيل رجايي عليضا ترمجة ،[الفسيولويج انلفس علمفييولوژيک" ]
 ترمجة ،[املعريف انلفس علم" ]شناخّت روانشنایس" روبرت، سو،سول ؛520ـ486 ص

 ،[انلفس علم أصول" ]روانشنایس اصول" ،.ال. ان مان، ؛384 ـ 190 ص ماهر، فرهاد
 .222 - 154 ص ،2، ج ساعتچي حممود ترمجة

 انلفس علم إىل مدخل] هيلاگرد شنایسی روان( اتكينسون، ريتا ال. وآخرون، زمينه2)
 .491ص ،1ج وآخرون، براهين حممدنيق ترمجة ،[هليلجارد
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ا شّّت، أهمها: احلافظة القصية املدى، واحلافظة  ذكروا لذلاكرة أقسام 
الطويلة املدى، وذاكرة املهارة، وذاكرة العمل، واحلافظة االبتدائية، 
واحلافظة املرجع. وسعة احلافظة القصية املدى حمدودة وتستوعب ما يقارب 

 غي حمدودة.سبعة مواضيع؛ بينما سعة احلافظة الطويلة املدى 
ومن بني املباحث املطروحة يف جمال احلافظة، يلزم االتلفات إىل مراحل 
احلافظة يف حبثنا احلال. وقد ذكروا يف علم انلفس اتلجريّب ثالث مراحل 
لذلاكرة. يف املرحلة األوىل اليّت تُسّّم التشفي أو الرتمي، تودع املعلومات 

ة. ويف املرحلة اثلانية اليّت يسّمونها املكتسبة من بعد تشفيها، يف احلافظ
باالكتناز تودع املعلومات املكتسبة واملشّفرة يف احلافظة وختزتن فيها. 
واملرحلة اثلاثلة يه العملّية اليّت تُستديع فيها املعلومات املخزتنة من خزانة 

 الهن. تُسّّم ه ذه املرحلة االستعادة.
طإ يف لك واحدة من ه ذه من منظار علماء انلفس، حُيتمل وقوع اخل

املراحل اثلالث. واالختالل يف أي واحدة منها يؤّدي إىل خطإٍ يف احلافظة. 
ابلحوث اليّت تري بشأن احلافظة يف الوقت احلارض حتاول اتلعرف ىلع 
الكيفّية اليّت يؤدي فيها وقوع اخللل يف أي من ه ذه املراحل إىل خطإ احلافظة. 

يعّينون النشاطات واألفعال الهنّية لك واحدة ولغرض تفادي وقوع اخلطإ 
من ه ذه املراحل، ليك يتعرفوا ىلع األمور اليّت تؤدي إىل حصول خلل يف 
النشاطات الهنّية لك مرحلة وتنتيه إىل خطإ احلافظة؛ كما أّن أداء 
املراحل اثلالث لذلاكرة خمتلٌف من حيث احلافظة القصية املدى واحلافظة 

ا للمواقف واألحوالالطويلة امل  .(1)دى، وتتغي تبع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا كثية جديرة هناك حبوث   ( راجع: املصدر السابق، الفصل اثلامن. ينبيغ اتلنبيه إىل أنّ 1)
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 مجال الحافظة في نظرّية المعرفة

ا لالصطالح الرائج دلى احلكماء املسلمني  ا أّن احلافظة ـ وفق  ذكرنا سابق 
ومن هم ىلع مرشبهم من الفالسفة اآلخرين ـ عبارة عن خزانة للمعاين 

خزانة للصور اجلزئّية ويه تقوم بعملّية حفظها فقط؛ مثلما أّن اخليال 
اجلزئّية وتنحرص مهّمته يف حفظ ه ذه الصور فحسب، ول كن يبدو أّن 

، بل يمتّد ليشمل املعاين (1)احلافظة يف نظرّية املعرفة هلا معىن أوسع من ه ذين
ا. وه كذا تبنّي أّن احلافظة تمّثل يف نظرّية  والصور اللكّّية وحّت القضايا أيض 

نسان بما فيها املعاين والصور واتلصّورات املعرفة خزانة  حتفظ معارف اإل
اجلزئّية واللكّّية، واملفاهيم والقضايا أو اتلصّورات واتلصديقات، ويمكنها 
ا. وأهّم وظائف احلافظة بناء  ىلع ه ذا اتلعريف يه احلفظ  استذاكرها أيض 
واالستذاكر؛ كما أّن وظيفتها ال تنحرص باملعاين اجلزئّية وتشمل مجيع املفاهيم 
ا  والقضايا. وه كذا يّتضح أّن احلافظة يف االصطالح املعريف تشمل نطاق ا واسع 

 من إدرااكت اإلنسان.

 نطاق الحافظة

ا للتعريف اّلي بيّناه لذلاكرة من اجلانب املعريف، تشمل احلافظة جماال   وفق 
ا من إدرااكت اإلنسان، وأهمها:  واسع 

                                                                                                               

احلافظة وعملياتها وخطأ احلافظة واخللل فيها،  بالطرح يف ابلحث حول ما خيص بنية
وحقيقة االستذاكر، والفارق بينه وبني اإلدرااكت األويلة من منظار علم انلفس وخاصة 

ذه ابلحوث ودراستها يتطلب جماال  آخر.  علم انلفس املعريف، غي أن اتلعرض له 
 ر اجلزئّية فقط. )املحّقق(( ويه أعم من أن تكون خزانة وحافظة للمعاين اجلزئّية والصو 1)
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 . الصور اجلزئّية.1
 . املعاين اجلزئّية.2
. املفاهيم اللكّّية بما فيها املاهوّية، والفلسفّية، واملنطقّية، واملفاهيم 3

 املاهوّية سواء اكنت مفاهيم حمسوسة أم شهودية، وغيها.
. القضايا املعرّبة عن علوم حضورّية وقعت يف املايض مثل قضايا: "كنُت 4

ا"، حيث يمكن للشخص عن طريق احلافظة استذ اكر مسور ا" و"كنُت خائف 
حاالته انلفسّية والاتّية والروحية، ويتم تعيني صدق مثل ه ذه األمور عن 

 طريق الرجوع إىل احلافظة.
. القضايا املعرّبة عن تارب حّسّية سابقة مثل "العسل اّلي تذوقته 5

ا"، "تلك اتلفاحة اكنت  وأصفر الطعمباألمس اكن حلو  اللون وناعم 
 حامضة"، وما شابه ذ لك.

ايا املعرّبة عن تفسي تارب حّسّية سابقة، مثل: "باألمس هطل . القض6
 املطر"، و"يف الصيف املايض َجّفت األزهار بسبب شّدة احلرارة".

. القضايا املبنية ىلع اإلخبار وشهادة اآلخرين، مثل: "اعش ابن سينا 7
 قبل املحقق الطويس".

ن ه ذه القضايا يف . مجيع القضايا املتعلّقة بالعلوم القبلّية، كأن تكو8
علوم مثل الرياضيات أو املنطق أو الفلسفة؛ مثل املعادالت الّيت اكن 
الشخص حيلّها يف مرحلة ادلراسة اإلعداديّة وبقيت حمفوظة  يف ذهنه، 

 ويتذّكر حايل ا نتاجئها وطرق حلّها.
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ينبيغ االتلفات إىل أّن احلافظة غي حمصورة باملعارف املتعلّقة باملايض. 
حصل إرباك يف احلافظة أثناء الالكم أو أثناء عملّية اتلفكي، ملا استطعنا  فلو

مواصلة الالكم وال االستمرار يف اتلفكي. احلافظة هلا دور أسايّس يف تنظيم 
تفكينا وأقوانلا؛ فبدون احلافظة ال يمكننا الوصول إىل لك ما حنصل عليه 

العقل أو احلواّس أو من معلومات من ادلاخل أو اخلارج، وما نكسبه ب
العلوم احلضورّية، وحّت املطلوب إثباته اّلي نريد اتلوصل إيله باالستدالل، 
واملجاهيل اليّت نريدها أن تصبح معلومة عن طريق االستدالل ونتعرف 

 عليها، فال يمكن الوصول إىل ذ لك لكّه بغي احلافظة.

اكن نسق  يأيت االستدالل من تركيب وتنسيق عّدة مقّدمات. فإذا
ا يصل إىل نتيجة. وانلفس حتفظ يف احلافظة تلك املقّدمات  املقّدمات صحيح 
ونتيجتها. وطوال مّدة إقامة االستدالل تستعيد احلافظة املقّدمات وتضعها يف 
مرأى العقل. وبدون استذاكر املقّدمات تتوقف عملّية االستدالل. ومن 

ة ادليلل ىلع األمر جانب آخر، ختزتن نفس اإلنسان عن طريق احلافظ
املطلوب من االستدالل، أو احلواس، أو العلم احلضورّي، أو ادليلل انلقيل، 
أو شهادة اآلخرين. ويف حالة نسيان ادليلل تستطيع انلفس استذاكره وجعله 

ا ومبىن ملا تراه وتعتقد به.  أساس 
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 حقيقة الحافظة

ة املعرفة. يمكن طرح آراء كثية حول حقيقة احلافظة من زاوية نظريّ 
وبال  اآلراء الّيت ُطرحت حول اإلدراك احلّسـّي مثل الواقعية املبارشة

، واالنعاكسية، والظاهراتية، يمكن أن تُطرح بشأن احلافظة واسطة
ا . ومن انلاحية املعرفيّة فإن نتيجة مجيع اآلراء املطروحة حول (1)أيض 

رحها حول حقيقة احلافظة ىلع حٍدّ سواء. اآلراء الّيت ُطرحت أو يمكن ط
احلافظة، كما هو احلال يف املباحثة املطروحة يف حقيقة اإلدراك احلّسـّي، 
ال دور هلا يف املباحث املعرفيّة األساسيّة مثل اعتبار القضايا 
واتلصديقات املبنية ىلع احلافظة، واحتمال خطإ احلافظة، أو سالمتها 

 .(2)من اخلطإ. ويتطلّب حبث ه ذه اآلراء جماال  آخر

 احتمال خطإ الحافظة

حيتمل وقوع اخلطإ يف احلافظة، وىلع الرغم من دورها املعريّف عند 
اإلنسان، بل وحّت احليوان، ول كن حيتمل وقوع اخلطإ فيها من حيث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.6269ـ. 

(2) See: John Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 

ch.2. 
ذا الفصل )باللغة الفارسية(، راجع: بالك، جون، "  هایقرائتملطالعة الرتمجة احلّرة له 

يف:  ،[املحسوس العالم جمال يف اتلأسيسية القراءات" ]حمسوس جهان باب در مبناگروی
 ،[ةاملعرف نظرية يف أساسية مفاهيم" ]شنایسمعرفت در بنيادين مفاهيمألفني بالنتينجا،"

 الفصل اثلاين. زاده،حممدحسني ترمجة
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ا ما نتذكر حادثة بادلّقة ول كن  ا. ومن ذ لك مثال  أننا كثي  اتلصديقات طبع 
ه اخلصائص تتعلّق بالواقعة "أ" خنطئ يف خصائصها. ورغم اعتقادنا أّن ه ذ

ذه اخلصائص تتعلق حبادثة  ، ول كّن حقيقة األمر ليست كذ لك، فه  مثال 
ها ال تتعلق حبادثة أخرى، وإنما يه من صنع أنفسنا. إضافة إىل أخرى، أو أنّ 

ا، ول كن يف الواقع  ن مثل ه ذه إذ لك، حيصل أحيان ا أننا نتذكر حادثة أو أمر 
. واألهمّ احلادثة لم تقع أ من ذ لك لكّه أنّنا قد نأخذ ه ذه االستذاكرات  صال 

ل من خالهلا إىل نتائج أو نقيم ها حقائق ونتوّص الوهمية وغي الواقعية ىلع أنّ 
عليها استدالالت، وننصاع تللك انلتائج املغلوطة، وندين اآلخرين بها 

ا. ومن هنا قد يتبادر إىل األذهان أّن احلافظة غي صاحلة  للوثوق بها ويه أيض 
ا أّن احلافظة إذا اكنت حتتمل  ىلع ادلوام معّرضٌة للخطإ. من الواضح طبع 
اخلطأ، فال يمكن اختاذ ه ذا السبيل اإلدرايك مصدر ا للمعرفة. وه ذا ما يفسح 
املجال أمام سؤال وهو هل ثمة طريق تُصان به احلافظة من اخلطإ؟ ويف حالة 

، هل يمكن العثور ىلع معيار لكشف انعدام السبل لصيانتها من اخلطإ
أخطاء احلافظة؟ وهل يمكن ضمان صدق قضّية عن طريق ادلّقة يف حفظها 

 وإيداعها بشك صحيح يف احلافظة؟

لإلجابة عن ه ذا السؤال قد يُقال: إّن القضايا أو اتلصديقات اليّت تُبىن 
ا منها، ىلع احلافظة حُيتمل حصول اخلطإ فيها، ول كن إذا اكن الشخص متأك د 

واكنت تلك اتلصديقات أو القضايا واضحة، عندئذ تكون مقبولة وتفيد 
املعرفة. يمكن تسمية ه ذه اتلصديقات بـ"اتلصديقات املستساغة بدو ا"؛ 
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فيه يف بادئ األمر تبدو مستساغة ومقبولة، ول كن قد يتسىّن نقضها 
 .(1)وإبطاهلا بأدلة أقوى

وح يف جمال تربير وتسويغ اإلدرااكت احلّل املذكور مستیق  من حلي مطر
ه ال يمكن تسويغ املعارف . واألمر املفروض يف ه ذا احلل هو أنّ (2)احلّسـّية

واإلدرااكت احلّسـّية بمعرفة يقينية وأدلة منتجة لليقني. وانطالق ا من ذ لك 
ونظرّيات مشابهة.  (3)اتلأسيسية املخّطئةينبيغ االستناد إىل أساس نظرّية 

ا ل ذا االتاه اّلي يرى احتمال اخلطإ يف اإلدرااكت احلّسـّية واملعارف وفق  ه 
الُمستقاة من احلواّس واحلافظة، يكون مفهوم "التسويغ يف بادئ األمر" 

ٌر يف تصّورنا وتصديقنا لقضّية " ا. وحنن عندنا مربِّ ا أساسّيا وناجح  " pمفهوم 
األوىل ويف بادئ األمر ديلل  بل دلينا معرفة بها فيما إذا اكن دلينا يف الوهلة

يؤيدها ويثبت صّحة مفادها. واالعتقاد بقضّية "ه ذه املنضدة خرضاء اللون" 
تكون مقبولة ومفيدة للمعرفة حينما يكون هناك ديلل يؤّيدها مثل حاّسة 
ابلرص، ول كن إذا أمعّنا انلظر فيها والحظنا أّن نور ا أخرض يسطع ىلع تلك 

خرضاء اللون، ويه يف الواقع ليست خرضاء، عند املنضدة وجيعلها تبدو 
ذاك يهزت تصدييق بكون "ه ذه املنضدة خرضاء اللون"، وجيري تعديل 

 تصدييق السابق استناد ا إىل ديلل آخر يُبطل ادليلل السابق.
ا ويصمد أمام انلقد،  إنَّ ه ذه انلظرّية أو احلل حّّت لو اكن صحيح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.6871ـ. 

(2) See: John Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 

ch.2. 
 ( مبناگروی خطاپذير. 3)
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ـّية والقضايا ابلعدية واالستدالالت فهو جُيدي فقط يف اإلدرااكت احلسّ 
ذه انلظرّية  اليّت تُصاغ منها. أما يف جمال القضايا أو املعارف القبلية فه 
ا.   فحسب، بل حّّت ىلع فرض صحتها ال ثمرة فيها أيض 

 
ليست خطأ

عند فقدان احلافظة ونسيان إحدى مقّدمات االستدالل، تتوقف 
ال يعين أّن احلافظة ذات دور  عملّية االستدالل، ل كّن ه ذا الالكم

معريف، بل يه يف مثل ه ذه املعارف جمّرد أداة. إذا اكن دلينا شكٌّ يف 
إحدى قضايا االستدالل ومقّدماته، ستكون انلتيجة اليّت يفرزها ه ذا 
االستدالل موضع شك. ومن أجل أن نصل إىل معرفة )يقينية أو 

تكون املقّدمات موضع شك. اطمئنانية( بنتيجة االستدالل، ينبيغ أن ال 
فإن لم تثبت مقّدمات االستدالل، علينا إثباتها، وإذا ثبتت ول كن 
نسينا استدالهلا أو استدالالتها، فمن خالل تكرار ومراجعة مسار 
االستدالل ومقدماته يمكننا بالفعل الوصول إىل االستدالل أو 

ا املنوال االستدالالت الرضورّية لك واحدة من املقدمات. وىلع ه ذ
زاء لك واحدة من مقّدمات إيمكن إرجاع املعرفة املبنية ىلع احلافظة 

االستدالل إىل معرفة مبنية ىلع ديلله اخلاص؛ أي أّن ما يستند إىل 
احلافظة، يستند يف الواقع إىل ادليلل ذاته وليس إىل احلافظة. املقّدمة 

ـر استدالهلا يف اليّت قُبلت عن طريق احلافظة ونُّس استدالهلا، يُستحض
الهن باالستذاكر، ويبدو وكأن الشخص يقوم بعملّية االستدالل ه ذا 
للمّرة األوىل. إّن استذاكر ما نُسـي من االستدالل، يف الواقع استئناف 

 لعملّية االستدالل، واقامة ادليلل من جديد.
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 دور الحافظة في القضايا القبلية

ا ي سي ا يف القضايا واتلصديقات نستنتج مما تقّدم أّن للحافظة دور 
ة. وحّت يف املواضع اليّت يكون هلا دور، يبیق دورها واالستدالالت القبليّ 

ذا ال يمكن انلظر إىل احلافظة ـ وىلع األقل يف ما يتعلّق أداتي   ا فحسب. وله 
ة نليل يلّ ها مصدر للمعرفة وأداة أوّ بالقضايا واتلصديقات القبلية ـ ىلع أنّ 

حاجة مثل ه ذه القضايا واتلصديقات إىل احلافظة، كحاجة  املعرفة. إنّ 
اإلدراك احلّسـّي لآلالت واألدوات احلّسـّية. من ه ذه الزاوية تكون احلافظة 
جديرة باثلقة ويمكن االستناد إيلها؛ بل يمكن القول إنَّ دورها يف االستدالل 

وال حنتاج إىل كدور الورق أو احلاسوب اّلي نسّجل مقّدمات االستدالل فيه. 
احلافظة أكرث من ذ لك يف عملّية االستدالل. ويمكن ملن يعاين من ضعف 
احلافظة حّل ه ذه املشلكة عن طريق التسجيل يف احلاسوب أو الكتابة ىلع 
ورق. وحّت لو لم نرتض ه ذا التشبيه واكنت دلينا مؤاخذات عليه، فال ريب 

 أّن احلافظة ليس هلا دور سوى كونها أداة.

 ر الحافظة في القضايا البعديةدو

ا بالنسبة إىل القضايا واتلصديقات ابلعدية  املسألة أكرث تعقيد 
واالستدالالت اليّت تؤلّفها مثل ه ذه املقّدمات؛ إذ يبدو أّن احلاجة إىل 
احلافظة يف مثل ه ذه اإلدرااكت أوسع وأبعد من املعارف والقضايا القبلية، 

تتكون من مثل ه ذه القضايا حباجة ماّسة إىل ومقّدمات االستدالالت الّيت 
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احلافظة. من ذ لك مثال  قد تكون كربى االستدالل واحدة من القضايا 
اتلجريبّية اللكّّية. وىلع أساس تعريف القدماء فإّن القضّية اتلجريبّية يه 
قضّية تمّثل جمموعة من مشاهدات وإدرااكت احلواّس الظاهرّية اليّت تعل 

يتعرف ىلع علّة احلكم. وترتاكم معطيات احلواّس الظاهرّية يف  ذهن اإلنسان
الهن واحدة بعد األخرى. وعندما يصل ه ذا الرتاكم إىل حّد يستحق 

إىل معرفة سببها. ومجع  خاصي  ل العقل عن طريق استداللٍ االهتمام، يتوّص 
عن ه ذه املشاهدات واملعطيات احلّسـّية وحفظها يف الهن واستذاكرها جيري 

من حيث حاجتها إىل  ةطريق احلافظة. والقضايا اتلجريبّية بمعىن االستقرائيّ 
احلافظة تماثل القضايا اتلجريبّية يف اصطالح القدماء، حيث ينبيغ فيها 
مجع كمي من املشاهدات واملعطيات احلّسـّية. وجيري حفظ ه ذه املعطيات يف 

 الهن واستذاكرها عن طريق احلافظة.

 يمكن إنكار دور احلافظة يف االستدالالت ابلعدية؛ أي تلك وىلع ه ذا ال
؛ بل يمكن وتريبّيةٍ  وقضايا بعديّةٍ  االستدالالت الّيت تشلّكت من مقّدماٍت 

ا: إّن دور احلافظة فيها أكرث وأوسع من القضايا القبلّية وغي  القول أيض 
ّسـّية يف اتلجريبّية. حّّت إذا ُسّجلت نتائج االختبارات واملشاهدات احل

ذا العمل ال يعوّض عن احلافظة، وإنّ   هلا؛ وذ لك ألنّ  ما هو عونٌ موضع، فه 
ىلع حفظ مئات بل عرشات االختبارات واالحتفاظ  اعدة   احلافظة غي قادرةٍ 
 بها بشك صحيح.

بقليل من اتلأمل يتضح نلا أّن دور احلافظة يف مثل ه ذه القضايا 
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ا من انلاحية ا ملعرفّية ليس أساسي ا، بل ثانويٌّ أو آلٌّ واالستدالالت أيض 
فقط. فاذا اكن لك استدالل بعدي يتألف من مقّدمتني الشك يف أّن لكّّية 
وتعميم إحدى املقّدمتني جيري عن طريق العقل. هاتان املقّدمتان ونتيجتهما 
تودع يف احلافظة، ورغم لك ذ لك تبیق خاضعة للبحث وانلظر؛ حّّت إن 

ا، بل يمكن القول إنَّ املقّدمات اليّت تأيت اكنت املقّدما ت صعبة ومعّقدة جد 
عن طريق األدلة انلقلّية واتلارخيّية وما شابهها، ختضع للمراجعة مرة أخرى 
اعدة. وإذا كنا ال نثق حبافظتنا ـ لسبب أو آخر ـ يمكننا من خالل الرجوع 

نا اّلي حفظناه يف ثانية إىل الوثائق واألدلة اتلارخيية، استعادة ديلل مّداع
احلافظة، واستعراضه ومشاهدته. وأما إذا اكنت احلافظة قوّية وصحيحة 

 وجديرة باثلقة يمكننا حينئذ االعتماد عليها.
ا، كما ختطئ يف  وخالصة الالكم يه أّن احلافظة قد ختطئ يف انلتائج أيض 

يعين أّن ما االستدالل، واحلواس، والعلوم احلضورّية. وه ذا  األعم منأدتّلها 
يف ذاكرتنا وما نستذكره يواجه ىلع ادلوام أدلّة قادرة ىلع إبطاهل. إنَّ دور 
احلافظة ليس أساسي ا من انلاحية املعرفّية ال يف القضايا واالستدالالت 

 ة. القبلّية وال يف ابلعديّ 

 ؟قوة الحافظة؛ منتجة أم حافظة فقط

حد االسئلة املهّمة الّيت يف ضوء ما ذكرناه من حّل، يمكن اإلجابة عن أ
تُثار حول احلافظة وهو: هل احلافظة جمّرد حافظة للتصديقات واملعارف 
واملعلومات؟ أم يه باإلضافة إىل احلفظ واتلخزين، منتجة تلصديقات 
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ا للحّل املذكور، يمكن استنتاج أّن قوة  ا؟ وفق  ومعارف جديدة أيض 
املعارف، وباالستذاكر احلافظة جمّرد حافظة للتصديقات واملعلومات و

تسرتجع ما اخزتن فيها من املعلومات واملعارف وتضعه يف متناونلا، 
 ل كنّها ليست منتجة هلا.

، وعن طريق ذ لك يمكن  ربما يتبادر إىل األذهان أّن احلافظة منتجة بمعىن 
اتلوّصل إىل معارف جديدة؛ إذ يمكن توظيف املعلومات املخزتنة يف احلافظة 

ا إيلهاوجعلها مقدّ   ،مات لالستدالل، ثم القيام بعملّية االستدالل استناد 
 من ذ لك غي أو القيايس االستنتاج طريق عن جديدة معارف إىل واتلوصل
 االستنتاج يف ممكنة العملّية ه ذه أنّ  ومثلما املعرفة. ىلع احلصول أسايلب
ا ممكنة فيه القيايس  يشاء ملن ويمكن األخرى. االستدالل أسايلب يف أيض 
 والوصول كثية استدالالت وإقامة احلافظة يف معلومات من دليه ما اسرتجاع

 فيلم، من ولقطات مشاهد مشاهدة عند يمكن كما كثية؛ استنتاجات إىل
 اكتساب يمكن أو ،(1)الفيلم ذ لك حول املعلومات من املزيد ىلع اتلعّرف
 لقضايال انلقيض وعكس املستوي العكس طريق عن املعرفة من مزيد

 املعلومات واسرتجاع احلافظة طريق عن يمكن وه كذا احلافظة. يف املوجودة
ذا واحلافظة جديدة. ومعارف تصديقات إىل اتلوصل فيها املخزتنة  املعىن به 
 صادقة احلافظة ىلع املبنّية واملقّدمات القضايا اكنت إذا للمعرفة. منتجة

 االستنتاج رشوط فيها ّبقتطُ  إذا ـ منها املستقاة انلتائج تكون وصحيحة
 فانلتائج ومغلوطة؛ اكذبة اكنت إذا وأما أيضا. وصادقة صحيحة ـ الصحيح
ا. اكذبة منها املستقاة  أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.7172ـ. 
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ا املذكورة احلاالت يف حّّت  احلافظة أنّ  جند بإمعان نظرنا وإذا  منتجة غي آنف 

ا للمعرفة املنتج وإنما للمعرفة. ذا وفق   ويه تدالل،االس مقّدمات هو الرأي له 
 عن استذاكرها ويمكن فيها، وحتفظ احلافظة ىلع تبتين اليّت املقّدمات تلك

 تريبّية املقّدمات تلك سواءاكنت قبل، من أرشنا كما ول كن احلافظة؛ طريق

 بذات جديد من وفهمها إدراكها يمكن وقبلية، تريبّية غي اكنت أم ة،وبعديّ 
 الاكرة. إىل احلاجة دون خالهل، من اكهاإدر تم اّلي األويل والطريق األسلوب

 سواء أخرى مّرة وندرسه ديللها نعرض ثم املقّدمات، تلك نستعيد وبالاكرة
ا، استدالال   اكن ، أو واستنتاج  ا أو حاسة   وه كذا ا.نقلي   ديلال   أو حضوري ا، علم 

 عن كهندر أننا نظن ما وحّت ثانوي. دور ذات املعريف االعتبار بلحاظ فاحلافظة

 األّويّلة. أدتّلها إىل أسايسي  بشكٍ  إرجاعه يمكن احلافظة طريق
 قضايا إىل يعود االستدالل يف لذلاكرة األسايسّ  ادلور أنّ  يه واحلصيلة

 لذلاكرة ليس االستدالالت ه ذه مثل ويف ة.ابلعديّ  االستدالالت ومقّدمات
 موادّ  بعض بلحاظ هلا دور ال بل وصورته، االستدالل شك حيث من دور

ا. ومقّدماته االستدالل  فأكرثها فيها دور لذلاكرة يكون اليّت احلاالت وأما أيض 
 ويمكن فيها، انلظر إاعدة يمكن اليّت ابلعديّة واملقّدمات املوادّ  بلحاظ يكون

 االستدالل مقّدمات إدراك عربه تم اّلي األويل الطريق من أخرى مّرة إدراكها
 تكون ما أشبه فيه وأداء، دور لذلاكرة فيها كوني اليّت احلاالت يف ه ذه

 يه أو نشاء، ما مّت أيدينا بني يضعها ثم معلوماتنا يّدخر اّلي باحلاسوب
 وبدال   والصور. واملستندات الوثائق فيها ُتمع اليّت باإلضبارة تكون ما أشبه
 ما ىلع واحلصول اإلضبارة تلك إىل الرجوع يمكن احلافظة ىلع االعتماد من
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 الفروع من وغيها واجلغرافيا اتلاريخ جمال يف ابلاحثون معلومات. من فيها

 حبوثهم يف يستعينون عندما واتلجريبّية، انلقلّية األّدلة إىل تستند اليّت األخرى
 حيصلون اليّت وانلتائج األخطاء، يف وقوعهم يقّل  احلّسـّية، واملعطيات بالوثائق

ذاول ؛(1)اخلطإ عن أبعد تكون عليها  تقليص إىل حبوثنا يف نسىع أن ينبيغ ه 

  أمكن. مهما احلافظة ىلع االعتماد
ه من الصعب حفظ استدالل معّقد ومطّول يف تدر اإلشارة إىل أنّ 

ما الهن، وليس من الرضورّي حفظه يف الهن للحصول ىلع نتيجة، وإنّ 
يكيف يف لك مرحلة استحضار بعض مقّدماته لالستفادة منها يف 

ا. ول كن  تاج، وه ذا ما جيعل من الرضورّي اتلعويلاالستن ىلع احلافظة أيض 
ه ىلع الرغم من عدم رضورة حفظ مجيع مقّدمات ينبيغ االتلفات إىل أنّ 

استدالل معّقد يف الهن ـ بل ال يمكن فعل ذ لك يف احلاالت املتعارفة ـ 
ا اتلعويل ىلع احلافظة. فيف مثل ه ذه احلا الت ليس من الرضورّي أيض 

يمكن تقسيم استدالل معّقد إىل استدالالت أبسط وحفظ لك واحد منها 
د من يف الهن، أو يف احلاسوب أو تسجيله ىلع ورق. ثم بعد ايلقني أو اتلأكّ 

ا، جنعل نتيجته مقّدمة الستدالل آخر، ثم احلصول ىلع نتيجة  كونه منتج 
ّدمة الستدالل من االستدالل اثلاين، أو جعل نتيجة االستدالل اثلاين مق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذه املسألة يمكن أن نتناول بابلحث وانلقد وجهة ( وفق  1) ا للحل الي وقع عليه اختيارنا له 
 جون: املجال ه ذا يف راجع. )احلّسّية اتلصديقات خيص ما يف" بالكانلظر اليت طرحها "

های مبناگروی در باب جهان حمسوس" ]القراءات اتلأسيسية يف جمال العالم قرائت" بالك،
 يف أساسية مفاهيمشنایس" ]يف: ألفني بالنتينجا، "مفاهيم بنيادين در معرفت املحسوس[،

 (.110 - 102الفصل اثلاين، ص  زاده،حممدحسني ترمجة ،[املعرفة نظرية
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ثالث، ثم احلصول ىلع نتيجة من االستدالل اثلالث. ويمكن العثور ىلع 
مثل ه ذا االستدالل يف االستدالالت اهلندسّية والفلسفّية وما شابه ذ لك. 

 وقد استخدمت ه ذه الطريقة يف بعض االستدالالت.
اد إىل وه كذا يمكن يف العلوم ابلعديّة وكذ لك يف العلوم القبلّية االستن

انلتائج املبتنية ىلع االستدالالت، واختاذ تلك انلتائج كمقّدمات 
الستدالالت جديدة، وتأيلف استدالالت جديدة أخرى من تلك انلتائج، 

د ما لم ُيعَ  غي تقليديّةٍ  ها ال تقّدم نلا معرفة  ول كن ال بّد من االنتباه إىل أنّ 
من مثل ه ذه االستدالالت  انلظر يف استدالالتها. إّن املعرفة اليّت حتصل

تقليديّة اعدة ، وُيعزى سبب ذ لك إىل أّن أسسها ومقّدماتها مقبولة بأسلوب 
ا لالستدالل وإنما يؤسس بناء   تقليدي، والشخص نفسه ال جيري حبث ا وتقييم 
ذا توصف املعرفة اليّت تُنال عن طريق ه ذا انلوع من  ىلع انلتائج املستقاة. وله 

ة. إذا كنا من باب اتلقليد ال نعتقد بانلتائج السابقة قليديّ االستدالل باتل
ها افرتاضيات مسبقة املخزتنة يف احلافظة، بل ننظر إىل تلك انلتائج ىلع أنّ 

وُمسلّم بها، ال تتكون دلينا معرفة يقينّية بانلتيجة اليّت حتصل من مثل ه ذه 
الرؤية القائمة  ن به فإنّ ه انطالق ا من املبىن اّلي نؤماالستدالالت؛ وذ لك ألنّ 

، وال تفيد املعرفة ة  ليست تامّ   أصول االستدالل كفروض مسبقةٍ تليّق ىلع 
 .(1)ّية ال أكرثما تفيد معرفة ظنّ ايلقينّية بلحاظ معريف، وإنّ 

 ه ذا، إذا لم نُعد انلظر يف مقّدمات االستدالالت املبنّية ىلع نتائج وىلع
خيارين: إما قبول تلك انلتائج من باب  وقضايا مقبولة وُمسلّم بها، نواجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، الفصل اثلاين.فلسفه دين ]فلسفة ادلين[ حممد، زاده،( راجع: حسني1)
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، وننصاع هلا. ويف ه ذه احلالة معريفي  فرٍع  تقليد ذوي االختصاص يف لّك 
ا نعترب تلك انلتائج ، وإمّ ة  تقليديّ  تكون املعرفة اليّت حصلنا عليها معرفة  

من  يقينّيةٍ  معرفةٍ  افرتاضات مسبقة. ويف ه ذه احلالة ال حتصل أّي 
ذه انلتائج والقضايا. ونذكر مثاال  ل لك وهو: االستنتاجات الّ  ا له  يت تري وفق 

ة، يمكننا احلصول ىلع إذا الحظنا القضّية العرشين من اهلندسة األقليديّ 
ىلع اتلقليد بها فيما لو استعرضنا القضايا  ( غي قائمةٍ )منطقّيةٍ  يقينّيةٍ  معرفةٍ 

و األصل يسي ىلع العلوم السابقة واستدالالتها وقّومناها. وه ذه القاعدة أ
ىلع العلوم ابلعدية، وينطبق ىلع نتاجئها  ة، بل وحّّت األخرى القبليّ 

ا.  واستدالالتها أيض 

 النتيجة

ملا سبق من حبث حول احلواّس الظاهرّية   الفصل اثلاين ومواصلة  يف
. وه ذه املجموعة من منظار نظرّية املعرفةتناونلا حبث احلواّس ابلاطنّية من 

وى اإلدراكّية نادر ا ما حُبثت من ناحية معرفّية؛ وذ لك لصعوبة الفصل الق
بني جماالتها املعرفّية والوجودية، وإن اكن يمكن العثور ىلع مواضيع ذات 

 طابع معريف بني الكم اهلائل من ابلحوث.
يف ضوء املنهج اآلنف، وااللزتام ادلقيق به، عرضنا يف ه ذا الفصل، من 

 ابلاطنّية وتبويبها وابلحث يف عددها، عرضنا بإجياز بعد تعريف احلواّس 
ا اإلدراك  احلس املشرتك وخزانته اخليال، ونطاقهما ووظائفهما. وحبثنا أيض 
اخليال )اتلخّيل( من خمتلف اجلوانب واألبعاد وخاصة  من حيث احتمال أو 

منها يراد  اليّت احلافظةعدم احتمال وقوع اخلطإ فيه. وتناونلا من بعد ذ لك 
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ا يف نظرّية املعرفة معىن    ، ورشحنا جماهلا وخصائصها ووظائفها.واسع 
ا لذلاكرة ومدى اعتبارها، وطرحنا يف سياق ذ لك  ويف اخلتام أجرينا تقييم 

تقوم  وجمرد حافظة للمعلومات؟ أ احلافظةمسألة معرفّية مهمة ويه هل قوة 
ا بإنتاج معارف وتصديقات جديدة؟  أيض 

ها إىل أنّ  احلافظةمن حبث املسأتلني األخيتني حول قوة وه كذا توصلنا 
طريق أو أداة ثانوّية حتفظ  احلافظةجمرد حافظة للمعرفة وليست منتجة هلا. 

املعارف، وتستحرضها دلى الهن باالستذاكر. وعند حصول شك يف انلتائج 
اليّت يتوصل إيلها الهن، يمكن الرجوع إىل استدالالتها ووضعها موضع 

. إّن االعتماد ىلع احلافظة وَحَدها ةٍ يقينيّ  قييم إىل حني الوصول إىل معرفةٍ اتل
ال يضمن السالمة من اخلطإ. واحلافظة حُيتمل خطؤها يف انلتائج ويف أدتّلها 

ا، سواءٌ  ا حضورّية   اكنت تلك األدلة استدالالٍت  أيض  . أم حواّس  أم علوم 
يواجه ىلع ادلوام أدلّة قادرة ىلع  وه كذا فانَّ ما خنزتنه يف الاكرة ونستذكره

ا أّن احلافظة تفيد املعرفة الظنّ  ّية ويمكن األخذ بها يف تفنيده. وال يُنكر طبع 
االستعانة بها مثل  ة حيث يمكن عندئذٍ يّ العلوم اليّت تكيف فيها املعرفة الظنّ 

  آخر، ول كن يف حدود الظّن. ظيّني  معريفي  طريٍق  أّي 



 هود أو المعرفة الحضورّية من المنظار المعرفّي الباب الثاني: الش

 

 الشهود أو المعرفة الحضورّية 

 ةالمعرفّي حيةمن النا
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قالفصل األّول: العلم الحضوري، نبذة تأريخّيةالثاني: الباب 
ّ

 ، الحقيقة ومالك التحق

 ّ العلم الحضوري

 التحّقق مالك -الحقيقة  -تاريخّيٌة  نبذٌة

 
 





 

 مةالمقّد

 

الشهود هو أحد أهّم طرق املعرفة عند اإلنسان. ويستطيع عن طريقه 
نيل الواقعيات ىلع ما يه عليه عبارة عن الوصول إىل معارف كثية. والشهود 

من غي واسطة املفاهيم والصور الهنّية. وإذا عّرفنا الشهود ه كذا سيكون 
تعريف العلم احلضورّي  ؛ وذ لك ألنّ ة  وإرشاقيّ  معرفة  حضورّية   عندئذٍ 

يصدق عليه. فالعلم احلضورّي هو إدراك الواقع؛ أو هو ـ كما يُقال ـ نيل 
. ومن هنا فإّن املعارف ةٍ علميّ  الصور العينّية لألشياء دون احلاجة إىل صورٍ 

. ةٍ ومفاهيم ذهنيّ  اليّت تُنال عن ه ذا الطريق يه معارف بدون واسطة صورٍ 
نا نستطيع انلظر إىل العلم احلضورّي، ومفردات ومفاهيم  أنّ وه ذا يعين

ها بمعىن  واحد، وعّدها مجيعا معارف بال "الشهودّي" و"اإلرشايّق" ىلع أنّ 
واسطة، كما أّن مصطلََح ومفهويَم "الشهود" و"اإلرشاق" هلما معىن  واحٌد 

ا، ولكّها تعين نيل واقعّية األشياء كما يه أو  ح احلكماء حسب اصطال -أيض 
 ـ نيل صورها العينّية هو الطريق إىل الوصول إىل ه ذا انلوع من املعرفة.

يف حبثنا ه ذا يُسّّم اتلوصل إىل مثل ه ذه املعرفة "شهود ا" وتُسّّم املعرفة 
ة. ورغم أّن املعرفة احلضورّية اليّت تُنال عن ه ذا الطريق حضورّية أو شهوديّ 

ها لم تنل ما ينبيغ األساسّية العريقة، غي أنّ  أو العلم احلضورّي من اتلعايلم
أن تناهل من االهتمام ولم تُبحث بعمق. هنالك مباحث كثية يمكن أن تُطرح 



 مصادر املعرفة  ............................................................................ 190

ية منه من املنظار حول ه ذا املصدر أو الطريق املعريف، واملعرفة املتأتّ 
املباحث املعرفّية فيه  الوجودي واملعريف. ويف ه ذا الكتاب حاونلا طرح أهمّ 

ين إىل طرح بعض ىلع مدى ثالثة فصول، وأحيان ا جند أنفسنا مضطرّ 
 بسبب صالتها الوثيقة باملباحث املعرفّية. املباحث من املنظار الوجودّي 

 العلم الحضورّيالبحث حول تاريخ 

الشهود أو املاكشفة، يستند إيله العرفاء. وهم يعتقدون أّن هناك عدا 
ا أساسي ا و مصيي ا آخر للمعرفة، وهو الشهود أو العقل واحلواّس طريق 

املاكشفة. وهم يرون أّن مثل ه ذه املعارف ال يمكن إدراكها بالعقل واحلّس. 
ه ذا انلوع من املعرفة يتخطی اإلدراك العقيل واحلّسـّي، أو يُسّّم حسب 
االصطالح "ما وراء العقل". ويرى العرفاء أّن العقل يمكنه إدراك الصور 

اء فقط، ول كن يتعّذر إدراك الصور العينّية والواقعّية لألشياء العلمّية لألشي
عن طريق احلواّس الظاهرّية والعقل بشك إدراك حصويل. ول كن من 
الطبيع أّن عرض أو حاكية اتلجارب العرفانّية يتم بشك قضّية وعلم 
حصويل. ومن هنا فإن العرفان انلظرّي يتصدى بليان ورشح اتلجارب 

والشهوديّة، وتفسيها واتلعبي عنها جيري بالعلم احلصويّل، العرفانّية 
واتلجارب العرفانّية ترُشح وتفّس عن طريق القضايا. واتلجارب العرفانّية أو 

. إّن ما اإلدراك الشهودّي اكألحاسيس أو اتلجارب احلّسـّية، أمٌر شخّصٌّ 
بما  يرُشق ىلع قلب العارف ويشهده، تربة شخصّية قد يمّر اآلخرون

 يشابهها، ول كّن لّك فرد جيد فقط اتلجربة اليّت أفيضت عليه.
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ه يمكن فتح نافذة حنو معرفة واقع الوجود وشهوده ضح أنّ وه كذا يتّ 
بالعرفان العميّل أو السي والسلوك، ثم تبيني ذ لك الشهود عن طريق العرفان 
 انلظري. ثم طرح نوع آخر من معرفة الوجود يُسّّم "معرفة الوجود

 .(1)العرفانّية"، يف مقابل "معرفة الوجود الوحيانّية" و"معرفة الوجود الفلسفّية"
ا آخر ملعرفة الوجود أو رؤية الكون، غي طريق  إذن العرفان طرح طريق 

. ول كن كيف وجد (2)احلّس والعقل، وهو ما يُسّّم الشهود أو املاكشفة
لالكم اإلساليّم، وكيف اصطالح "الشهود" طريقه إىل الفلسفة اإلسالمّية وا

 ُعرف كطريق ثالث للمعرفة؟

 دخول الشهود في الفلسفة اإلسالمّية

يبدو للوهلة األوىل أّن الفالسفة املسلمني أدخلوا فكرة املعرفة احلضورّية 
ة، رين بالعرفان واحلكمة اإلرشاقيّ أو العلم الشهودّي يف الفلسفة متأثّ 
 ة  وخاّص  -ا عّده الفالسفة املسلمون وجعلوها من سبل نيل املعرفة، غي أّن م

ا عن الشهود من مصاديق العلم احلضورّي، خيتلف جلي   -منهم  ئنياملّشا
وتشمل نطاق ا كبي ا: ويه تطوي  واسعةٌ  العرفاين. فالشهود العرفاين تربةٌ 

الزمان واملاكن وتتجاوز ظواهر األشياء وتنفذ إىل عمق واقعها ـ أي وجودها ـ 
ي الزمان املايض واحلارض واآليت؛ فتعود إىل املايض وتسي يف وتدركه، وتغّط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بع،السا الفصل احلكم، فصوص ىلع القيرصي رشح حمموٍد، بن( راجع: القيصـري، داود 1)
 .16 - 9ص  األنس، مصباح ، محزة بن حممد الفناري، ؛37ـ33ص

ا لرؤية املفكرين ا2) لين يعّدون جمموعة من املاكشفات العرفانية معارف ( جديٌر بالكر أنّه وفق 
 حصويلة جيب إاعدة انلظر يف عدِّ مصطلَح الشهود واملاكشفة متماثلني.
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الزمان احلارض، وتفتح نافذة  حنو املستقبل اآليت تلطّل عليه، وتذهب إىل ما 
وراء اعلم األجسام وتطوف يف اعلم املثال والعقل وتد طريقها إىل العرش 

ّية اعدة بممارسة الربويب. باإلضافة إىل ذ لك حتصل املاكشفة واتلجربة العرفان
ا، وتنفتح عني قلب ا خاص  االرتياض وتتطلب سي ا وسلواك  وبرناجم ا عملي  

 اإلنسان فيما لو رّوض نفسه وخضع تلعايلم خاّصٍة.
خالف ا  -الشهود أو العلم احلضورّي يف الفلسفة اإلسالمّية فكرة إّن 

 حيتاج إىل االرتياض رغم كونه شخصي ا، إاّل أنّه ذو طابٍع اعمي، وال -للعرفان 
ها تالزم وتهذيب انلفس، بل بعض مصاديقه وأمثلته فطرّيٌة. بمعىن أنّ 

اإلنسان منذ والدته. فك شخص منذ والدته يأيت ومعه مرتبة من املعرفة 
بذاته، ويه معرفة بال واسطة مفاهيم وصور ذهنية، وال تنفصل عنه. كما 

ة، يه األخرى حضورّية حريكيّ أّن معرفة اإلنسان بالقوى اإلدراكّية واتل
 ة؛ وتقرتن به منذ والدته وال تنفصل عنه. وفطريّ 

ا العلم باحلاالت واالنفعاالت انلفسّية اكخلوف، والفرح، واملحّبة،  طبع 
ها حضورّية وبال وأفعال اجلوانح اكالتلفات، والعزم، واتلفكي، فرغم أنّ 

تأيت ىلع مّر الزمان  واسطة، فيه ال تأيت مع اإلنسان منذ والدته، وإنما
ها ا وبعدما تتوفر دليه االستعدادات الالزمة للتحيّل بها. وه ذا يعين أنّ وتدرجيي  

 ة.ليست فطريّ 
ه رغم أوجه االختالف املوجودة بني ، هل يمكن القول إنّ حالٍ  وىلع لّك 

الشهود العرفاين والشهود الفلسيّف، فقد وجدت فكرة العلم احلضورّي أو 
قها من العرفان إىل الفلسفة والالكم؟ ليس من السهولة الشهودّي طري
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اإلجابة عن ه ذا السؤال من انلاحية اتلارخيية؛ فاجلواب يستديع اتلحّري 
واتلنقيب يف انلصوص العرفانّية والفلسفّية؛ ول كن يمكن القول بكل ثقة 
إّن طرح فكرة العلم احلضورّي أو الشهودّي يف الفلسفة اإلسالمّية لم يأت 

ن الشهود العرفاين، أو امعزٍل عن الشهود واملاكشفة العرفانّية، خباصة وب
ا منه ىلع األقل يُعّد نواع  من املعرفة احلضورّية وبدون واسطة  ا واسع  قسم 

 الصور واملفاهيم الهنّية.
ىلع صعيد آخر، ترتبط فكرة العلم احلضورّي أو الشهودّي بفكرة املعرفة 

اإلسالمّية بما يف ذ لك القرآن واالحاديث، إذ  ة باهلل يف انلصوصالفطريّ 
رّكزت ه ذه انلصوص ىلع معرفة اإلنسان الفطرّية والشهوديّة بمبدإ اخللق: 

ة لم تره العيون بمشاهد ؛(1)مّت ِغبَت حّّت حتتاج إىل ديلل يدّل عليك؟
ما كنتح أعبحدح رب ا لم أره  ؛ ...(2)العيان ولٰكن رأته القلوب حبقائق اإليمان...

لٰكن قال وكيف رأيته؟ قال: ويلك ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار و
ومن هنا يمكن القول إنَّ دخول فكرة الشهود  .(3)رأته القلوب حبقائق اإليمان

واملعرفة احلضورّية إىل العرفان والفلسفة اإلسالمّية وقع إىل حدي كبٍي حتت 
 . (4)تأثي اتلعايلم واألفاكر اإلسالمّية

ّية وىلع لك حال، يُفهم من خالل القاء نظرة ولو اعبرة ىلع املصادر ادلين
ا، أنَّ الشهود مطروٌح يف  والعرفانّية والفلسفّية بل والالكم اإلساليّم أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اجلنان، داعء عرفة.عباس، مفاتيح  القيم، (1)

 .5، ح 108، ص «ما جاء يف الرؤية»، باب اتلوحيد كتاب بابويه، بن حممد بن ( الصدوق، عيل2)

 .6، ح 109ص   املصدر السابق:( 3)
 ( وه ذه الرؤية حتتاج إىل دراسة أكرث وابلحث فيها يتطلب جماال  آخر.4)
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املجاالت اثلالثة لكّها، رغم عدم وضوح كيفّية دخول ه ذه الفكرة إىل 
الفلسفة اإلسالمّية والالكم اإلساليّم، وقد توجد بينها فوارق ليست أساسّية 

 وال مهمة كثي ا.

 في الفلسفة اإلسالمّية ُمبدع فكرة العلم الحضورّي

نواجه سؤاال  آخر هنا وهو َمن أول شخص طرح فكرة العلم احلضورّي أو 
ا ليست  الشهودّي يف الفلسفة اإلسالمّية؟ واإلجابة عن ه ذا السؤال أيض 
سهلة، وتتطلب الكثي من ابلحث يف كتب الفالسفة املسلمني، ول كن 

احلضورّي برصاحة يف مؤلفاته يمكن القول إّن أول من استعمل عبارة العلم 
ه(. وعند توانلا يف تراث القدماء 587ـ  549الفلسفّية هو شيخ اإلرشاق )

تبني نلا أّن مصطلَح "العلم احلضورّي"، و"العلم اإلرشايق" أول ما وردت يف 
مؤلفاته. فقد كتب السهروردي يف ختام حوار حيمل طابع املاكشفة، مع 

وقال: أوٰٰلك هم »لم، كتب عن لسانه ما ييل: املعلم األول حول حقيقة الع
ا، ما وقفوا عند العلم الرسيم، بل جاوزوا إىل العلم  الفالسفة واحلكماء حق 

 .(1)«احلضورّي االتّصايل الشهودّي... فتحّركوا عّما حتّركنا ونطقوا بما نطقنا
يبدو أّن شيخ اإلرشاق لم يتوقف عند استعمال اصطاليح العلم 

لعلم اإلرشايق للتعبي عن املعارف اليّت تُدرك من غي واسطة احلضورّي وا
ا من خالل ه ذه الفكرة حّل الكثي  املفاهيم والصور الهنّية، بل حاول أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جمموعة مصنفات  السهروردي، ادلين يف: شهاباتللوحيات،  ادلين، ( السهروردي، شهاب1)
 .74ص ،1ج شيخ اإلرشاق،
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من املشالك يف الفلسفة ومنها معرفة اإلنسان بذاته، وعلم اإلنسان 
لفروع باملحسوسات واالعيان املاّديّة، واستخدم ه ذه الفكرة بشك واسع يف ا

واملجاالت األخرى للفلسفة بما يف ذ لك معرفة الوجود، ومعرفة اهلل، 
العلم، وعلم انلفس، بل إنّه حّل عن ه ذا الطريق مسألة العلم  اوأنطولوجي

 .(1)بالعالَم املحسوس واألعيان املاّديّة
يتبادر إىل األذهان سؤال هنا وهو: هل اكن احلكماء السابقون ىلع شيخ 

ذا االصطالح أو حبقيقته؟ اإلرشاق مثل  ابن سينا والفارايب، ىلع معرفة به 
وهل اكن شيخ اإلرشاق ـ باإلضافة إىل وضع ه ذا االصطالح ملثل ه ذه الفكرة 
ـ قد اكتشف حقيقتها ومفادها باالعتماد ىلع املؤلفات العرفانّية واإلرشاقّية 

؟ يبدو (2)ورسطأوانلصوص ادلينّية، وكذ لك املاكشفات وخاصة ماكشفته مع 
ه حّّت لو اكن اجلواب عن ه ذا السؤال باإلجياب واعتربنا شيخ اإلرشاق هو أنّ 

من ابتكر مصطلح العلم احلضورّي، فذ لك ال يعين أّن من سبقه ِمن احلكماء 
لم يتوصلوا إىل مفهوٍم من فكرة "العلم احلضورّي" ولم تكن ه ذه الفكرة قد 

نا والفارايب إشاراٌت بل حّّت عباراٌت خطرت هلم بنحٍو ما. ويف الكم ابن سي
هما اكنا قد توصال بنحٍو ما إىل حقيقة العلم احلضورّي واكنا تدّل ىلع أنّ 

ه( وهو أهم وأبرز 339ـ  258ملتفتني هل. نعرض يف ما ييل رأي الفارايب )
 فيلسوف يف العرص اإلساليّم قبل ابن سينا:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

بتفصيل أكرث وكذ لك  ( سيأيت عند حبث نطاق العلم احلضوري احلديث عن ه ذا املوضوع1)
 نذكر مصادر ابلحث.

جمموعة مصنفات  السهروردي، ادلين شهاب: يف اتللوحيات، ادلين، ( السهروردي، شهاب2)
 .74ـ70ص ،1ج شيخ اإلرشاق، 
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 فكرة العلم الحضورّيو الفارابي

يبدو أّن الفارايب قد استفاد بشٍك ما من فكرة العلم احلضورّي يف حبث 
 "علم اهلل بذاته" إذ يقول:

ك ما يصدر عن واجب الوجود فانّما يصدر بواسطة عقليته هل. »
وٰهذه الصور املعقولة يكون نفس وجودها نفس عقليته هلا، ال تمايز 

حدهما ىلع اآلخر. فليس معقويلتها هل غري نفس بني احلالني وال ترتّب أل
ذن من حيث يه موجودة معقولة، ومن حيث يه إوجودها عنه. ف

معقولة موجودة. كما أّن وجود ابلاري ليس إاّل نفس معقويلته ذلاته 
فالصور املعقولة جيب أن يكون نفس وجودها عنه نفس عقليته هلا 

الصور، فاكن الًلكم يف تلك وااّل اكنت معقوالت أخرى علّة لوجود تلك 
 .(1)«املعقوالت اكلًلكم يف تلك الصور ويتسلسل

ا أّن الفارايب يف حبثه  يُستشّف من العبارة اآلنفة بل يستظهر منها أيض 
مسألة "علم اهلل تعاىل" يرى أّن علم اهلل بذاته )علم الات بالات( 

، وتعقله حضوري؛ وذ لك ألن مفاد الكمه هو أّن علم اهلل عني وجوده
ا ىلع ذاته، كما أّن علم اهلل بالصور العلميّة نفسها، علٌم  لاته ليس زائد 

ه إذا اكن ه ذا العلم أيضا حباجة إىل حضوريٌّ وبدون واسطة الصورة، ألنّ 
 الصورة، يلزم التسلسل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يف: أبو نرص الفارايب، األعمال الفلسفّية، حتقيق جعفر آل ، اتلعليقات،( الفارايب، أبو نرص1)
 .380ياسني، ص



 197  ......  ابلاب اثلاين: الفصل األّول: العلم احلضوري، نبذة تأرخيّية، احلقيقة ومالك اتلحّقق

ا  باإلضافة إىل ذ لك فإن للفارايب الكم آخر يف ذ لك الكتاب أكرث وضوح 
املشار إيلها، ويه عبارة يوجد نظيها يف مؤلفات ابن  وداللة  ىلع الفكرة

كون ابلاري اعقاًل ومعقواًل ال يوجب أن يكون هناك اثنينّية يف : »(1)سينا
 .(2)«اذلات وال يف االعتبار. فاذلات واحدة واالعتبار واحد

 ه ذا األساس، ه ذا املعىن متصور فقط بشأن العلم احلضورّي لذلات وىلع
ون بني العالم واملعلوم وحدة بلحاظ الوجود ال االحّتاد. وه كذا بالات، إذ يك

استناد ا إىل العبارة األخية، ورغم أّن الفارايب لم يستعمل لكمة "العلم 
ا هل، إاّل  ه قد توّصل إىل حقيقته، بل عند ضّم أنّ  احلضورّي" ولم يقّدم تعريف 

ل إىل ما، يمكن اتلوّص ل فيهالعبارتني الواردتني يف ه ذين املصدرين، واتلأمّ 
تعريف "العلم احلضورّي" و"العلم احلصويّل"، وإن لم تكن العبارتان بصدد 

 طرح مثل ه ذه اتلعريفات. 
]ىلع ذاته بذاته[  وهو ظاهرٌ  فيٍض  الوجود مبدأ ّك واجب »العبارة األوىل: 

فهو ينال اللّك من حيث ال كرثة فيه. فهو من حيث هو ظاهر، فهو ينال 
ن ذاته. فعلمه باللك بعد ذاته وعلمه بذاته نفس ذاته، فتكرّث علمه اللّك م

 .(3)«باللك كرثة بعد ذاته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .358 املقالة اثلامنة، الفصل السادس، ص سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، اإلهل يّات، ( ابن1)

 بو نرص الفارايب، األعمال الفلسفيّة، حتقيق جعفر آليف: أ ، اتلعليقات،( الفارايب، أبو نرص2)
 .387و 386 ياسني، ص

 الفص ،59و 58ياسني، صحتقيق حممدحسن آل  احلكم، ، فصوص( الفارايب، أبو نرص3)
 ليس»: أخرى بعبارة كنل   ، 99 الصفحة ،67 فصال يف املعىن ه ذا نفس بنّي  وقد. 11

 .«ذاته هو بل لاته، مفارق ا بذاته علمه
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فكما أّن الشمس تعطي ابلرص الضوء... كٰذلك العقل » :ة اثلانيةوالعبار
 .(1)«الفّعال يفيد اإلنسان شيئا يرسمه يف قّوته انلاطقة

ارة "يرسمه يف د وضع عبارة: "علمه بذاته نفس ذاته" إىل جانب عبعن
ه نيل الواقع نفسه، قّوته انلاطقة" يمكن تعريف العلم احلضورّي ىلع أنّ 

 ة.والعلم احلصويّل ارتسامه وببيان آخر حصول صورته العلميّ 
ه اقتبس الشهود باإلضافة إىل ذ لك يمكن أن يُستنبط من أقوال الفارايب أنّ 

ه استعار ان وكأنّ يقرتب إىل العرف 61من العرفان. فلحن الكمه يف انلص 
ه الشهود واتلجيّل من العرفان وانلصوص ادلينّية. ومن هنا يمكن القول: إنّ 

بتأثي العرفان والشهود واتلجيّل العرفاين وادليين اقرتب بنحو ما من حقيقة 
فكرة العلم احلضورّي، ودعته مثل ه ذه األفاكر إىل استعمال تعبيات مثل: 

ه، و"اتلجيل" حول علم الغي بذاته؛ وإن اكن "املشاهدة" حول علم اهلل بذات
ا تلفسي املتلكّمني القرشيني:  واحلّق األّول »يف ه ذا الفص لم ينف الرؤية وفق 

ال خيىف عليه ذاته، وليس ٰذلك باالستدالل، فجائز ىلع ذاته مشاهدة كماهل 
اّسٍة، من ذاته، فإذا جتّّل لغريه مغنًيا عن االستدالل واكن بال مبارشٍة وال مم

  .(2)«اكن مرئي ا ذٰللك الغري
ا للقرائن والشواهد املشار إيلها  -رغم أّن الفارايب  اكن ملتفت ا إىل  -وفق 

 ودقيقة   واضحة   ه لم يقّدم صورة   أنّ حقيقة العلم احلضورّي أو الشهودّي، إاّل 
عنه. ورّبما يمكن العثور ىلع ما يماثل ه ذا الرأي ويف حدود ه ذا الطرح، يف 

 أقوال َمن سبقه من الفالسفة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .28، كتاب السياسة املدنّية، ص( الفارايب، أبو نرص1)

 .61 فص ،96ـ93ياسني، ص حتقيق حممد حسن آلاحلكم،  ( الفارايب، أبو نصـر، فصوص2)
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 فكرة العلم الحضورّيو سينا ابن

ه( ليس فيها زيادٌة ىلع ما  428ـ  370رغم أّن بعض عبارات ابن سينا )
، ل كّنه طرح يف عباراته األخرى فكرة العلم 1ذكره الفارايب يف ه ذا املجال

بشك أوضح منه. فقد بنّي يف اإلشارات أّن علم انلفس احلضورّي ألول مّرة و
ه هنا اعترب بذاتها غي قابل لإلثبات وال يمكن االستدالل عليه. ويبدو أنّ 

ه ذا اإلدراك حضوري ا وشهودي ا وه كذا وّظف عبارة "العلم احلضورّي" لوصف 
 .(2)معرفة اإلنسان بذاته

فقد قال يف رد يف املباحثات. وأوضح من املورد املذكور يف اإلشارات ما و
جواب سؤال عن األداة الّيت ندرك بها ذاتنا: إنَّ مثل ه ذا اإلدراك ال حيصل 
عن طريق العقل واتلعقل، بل هو نوع آخر من اإلدراك، تتوصل إيله انلفس 

. توضيح ذ لك أنّه يف املباحثات، من بعد (3)انلاطقة من غي أداة وال وسيلة
ي ا، وحنن ال ندرك ذاتنا ال اإلدراك شخّص وليس لكّ طرح سؤال وهو "ه ذا 

بالعقل وال بالوهم، إذن فمن هو املدرِك؟" فيجيب أّن الشخص الُمدرِك، يف 
. ثم يصـّرح يف سياق استمرار االسئلة واالجوبة إّن (4)حالة اتلجّرد يُدرك ذاته

بذايت  القّوة الّيت تشعر ميّن »ُمدرِك ه ذه اإلدرااكت يه انلفس انلاطقة: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .78حتقيق عبد الرمحن بدوي، صسينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات،  ( من ذ لك، راجع: ابن1)

، رشح يف: نصي ادلين الطويس سينا، احلسني بن عبد اهلل، اإلشارات واتلنبيهات، ( ابن2)
 .375و 374 ص ،2ج  اإلشارات واتلنبيهات، حتقيق حسن حسن زاده آميل،

 .161و 119حتقيق حمسن بيدارفر، ص سينا، احلسني بن عبد اهلل، املباحثات،  ( ابن3)

 .117،  ص املصدر السابق( 4)
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 .(1)«اجلزئّية يه انلفس انلاطقة

 اخلتام أّن علم انلفس بذاتها إدراك آخر ليس من سنخ اتلعّقل. ويرّصح يف
ا ملا تقّدم ـ يمكن أن ننسب إىل ابن سينا أنّ  ه يعترب وىلع ه ذا األساس ـ وفق 

 .(2)علم اإلنسان بذاته من مصاديق العلم احلضورّي 

يستنتج أّن عليقات، من بعد االستدالل، باإلضافة إىل ذ لك، يف كتاب اتل
علم انلفس بذاتها هو إدراك واقعها وصورتها العينّية: ... فبالرضورة يكون 
إدرايك لايت ال ألثر بل لوجود صورة ذايت يف االعيان ل وال لوجود صورة 

،  ى؛ بل ير(3)أخرى أثر لايت أّن مثل ه ذا اإلدراك أكمل. وأنّه غي اكتسايبي
. ويمكن توجيه اهتمام انلفس إىل ه ذا اإلدراك (4)ن مذهوال  عنهوإن اك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا وراجع. 119( املصدر السابق، ص 1) : ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، انلفس من كتاب أيض 
 .298و 297املقالة اخلامسة، الفصل اثلاين، ص  حتقيق حسن حسن زاده آميل،الشفاء، 

 .162ص  سينا، احلسني بن عبد اهلل، املباحثات، ( راجع: ابن2)

 .79حتقيق عبد الرمحن بدوي، صسينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات،  ( ابن3)

خذت املعرفة احلضورية 80-79؛ فيف الصفحة اتلعليقات ( يالحظ تعارٌض بني عبارات4)
ُ
، أ

 إىل فتحتاج عنها ذاهلة   تكون قد انلفس أنّ  إاّل »: الهول حتتمل هانّ أ ىلع رصاحةبالات 
أنّها ال  -كما سيأيت يف انلص – 148 الصفحة يف جاءت اليت العبارة يف ُعدت بينما ؛«تنبه

الات تكون ىف لك حال حارضة لذلات ال يكون هناك ذهول عنها. ونفس »تقبل الهول: 
ال حتتاج إىل أن تدركها إذ یه مدركة وحارضة هلا وال وجودها هو نفس إدراكها لاتها، ف

ا أن يكون مدراك   افرتاق هناك، كما يكون من املدرك واملدرك. فيلزم إذا اكن الات موجود 
ا بذاتها وإاّل احتاج إىل يش ء يدرك به ذاتها من آلٍة لاتها، وأن يكون اعقال  لاتها، وشاعر 

ا فال تكون ذاهلة عنها فتحتاج إىل أن أو قّوٍة. فالقوة العقلية جيب أن  تعقل ذاتها دائم 
)املحّقق( «. تعقلها. بل نفس وجودها هو نفس إدراكها لاتها، وهما معنيان متالزمان

 فكيف يمكن اتلوفيق بني هذين اتلعبيين املتناقضني؟
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ا مثل ه ذه املعرفة ـ ويه  ذا العلم. طبع  باتلنبيه، أو توعيتها تلكون هلا علٌم به 
 . (1)الِعلم بالِعلم ـ تُنال عن طريق العقل

، بل وجودها ويف اخلتام، هو يرّصح أّن معرفة انلفس انلاطقة بذاتها دائمةٌ 
فالقّوة العقلّية جيب أن تعقل ذاتها دائًما، فال »م ومتحد بإدراك ذاتها: متالز

تكون ذاهلًة عنها فتحتاج إىل أّن تعقلها، بل نفس وجودها هو نفس 
 .(2)«إدراكها ذلاتها، وهما معنيان متالزمان

صاديق العلم احلضورّي ال تنحصـر يف علم يرى ابن سينا أّن نماذج وم
الات بذاتها، فباإلضافة إىل أّن علم الات بالات علم حضوري يف رأيه، 
ا؛ ألن وجود مثل ه ذه  كذ لك يعترب العلم بالصور الهنّية حضوري ا أيض 

 .(3)الصور العلمّية مساوق للمعقويّلة واملعلومّية وعينها
تلف فيما خيص معرفة نفس احليوان ل كّن ابن سينا حتدث بكالم خم

. (5)، ويف موضع آخر أثبت وجودها(4)بذاته؛ فيف موضع نیف وجود ه ذه املعرفة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 81ـ79حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص( راجع: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات، 1)
 .162ـ160و 148ـ147و

 .148،  ص املصدر السابق( 2)

 .190و 189و 160ص  ،ملصدر السابق( ا3)

« وه ذه اخلاصية يه لإلنسان وحده من سائر احليوانات، فاّن تلك ليس شعور بذواتها( »4)
 انلفوس مادية وهو احليوانات، عن العلم ه ذا نيف سبب ذكر ثم[. 79املصدر السابق، ص ]

جمّردة فال  غي احليوانية وانلفوس جمّردة نّهاأل ذاتها تعقل إنما اإلنسانية انلفس»: احليوانية
 [.80]املصدر السابق، ص« تعقل ذواتها

ا لإلنسان، بل مجيع احليوانات ( »5) ]املصدر « تشعر بذاتها ىلع ه ذا الوجهوليس ه ذا خاص 
 [.161السابق، ص 
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ا حضوري ا؛ وادليلل ىلع ذ لك أّن انلفس  واعترب علم لك جمّرد بذاته علم 
انلاطقة ال شك جمّردة حسب رأيه، ويعترب علمها بذاتها حضوري ا، كما يرى 

اأّن علم الواجب   .(1)تعاىل بذاته حضوري أيض 
كما تقّدم توصل ابن سينا يف كتاب اتلعليقات إىل نتيجة مفادها أّن علم 
انلفس بذاتها هو إدراك واقعّيتها وصورتها العينّية. ومن جانب آخر هل يف 
ا يف إفادة العلم احلضورّي ويمكن  كتاب انلفس من الشفاء تعبي واضٌح جد 

، ونبنّي به حقيقة العلم احلضورّي من وجهة نظره: أن نوّضح به قوهل األخي
إّن انلفس تعقل بأن تأخذ يف نفسها صور املعقوالت جمّردة عن املادة؛ »

وانلفس تتصور ذاتها وتصورها ذاتها جيعلها عقاًل واعقاًل ومعقواًل وأّما 
 .(2)«تصورها لٰهذه الصور فال جيعلها كٰذلك

يق حصول انلفس ىلع معرفة الشـيء يه بناء  ىلع العبارة املذكورة فإن طر
أن تنال صورته املجّردة. وُيفهم من ه ذا الالكم أّن حقيقة العلم يف رأي ابن 
سينا هو حضور الصورة املجّردة للشـيء عند الُمدرِك. وبما أن الصورة ىلع 
لك يتحقق احلضور ىلع نوعني. فإذا اكنت صورةٌ  نوعني )عينّية وعلمية( كذ 

ة  لشـيء جمّرد، فإن وجودها عني العلم؛ كما هو حال ة  عينيّ يه نفسها صور
لشـيء جمرد، بل  علم لك جمّرد بذاته، وإذا لم تكن الصورة صورة  عينّية  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 189حتقيق عبد الرمحن بدوي،  ص ( ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات، 1)
 .359 - 357ص ات، اإلهل يّ  الشفاء، نفسه، املؤلف ؛190و

حتقيق حسن حسن زاده آميل،  ( ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل،  انلفس من كتاب الشفاء،2)
 .121ـ117تصحيح أمحد اخلراساين، ص عالیئ، یدانشنامه نفسه، املؤلف ؛327ص
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ة أو ذهنّية أو مثايّلة هل، فذ لك الشـيء يُعلم حبضور اكنت صورة علميّ 
انلفس صورته العلمّية عند انلفس؛ كما هو احلال يف العلوم احلصويّلة وعلم 

 بغي ذاتها. 
لكمة "تأخذ" يف العبارة األخية املنقولة ِمن كتاب الشفاء حباجة إىل 
توضيح. أراد ابن سينا من ه ذا اتلعبي بيان كيفّية الوصول إىل العلم. وطريقة 
األخذ وكيفّية الوصول إىل العلم هلا مالك، ومالكها االتّصال الوجودي. 

قق الِعلم احلضورّي. كمثال ىلع ذ لك االتّصال" هو مالك حت"إن وعليه ف
حيصل دلينا علم حضوري بالصورة العينّية حني نكون ىلع اتّصال وجودي 

فإذا قلنا: "علٌم جمّرد »بها. رشح ابن سينا ه ذا املالك يف اتلعليقات بما ييل: 
ليشء جمّرد" معناه أّن ٰذلك املجّرد إذا اتصل بمجّرد، عقله ٰذلك املجّرد املتصل 

ه ىلع اتّصال بذاته وليس مباينا . ومن هنا فإن واجب الوجود بسبب أنّ (1)«به
. هلا، يعين أّن وجوده ليس لغيه، ل لك يمكنه إدراك صورته العينّية حضور ا
وكذ لك يف رأي ابن سينا يكون علم واجب الوجود بالصور العلمّية لألشياء 

ا حضوري ا.   املنبثقة عن ذاته والالزمة هل علم 

إلضافة إىل ما ورد يف كتاب الشفاء، يقّدم ابن سينا يف كتاب اإلشارات با
ا:  ا لإلدراك حبيث يشمل العلم احلضورّي أيض  ا اعم  إدراك الشـيء هو »تعريف 

يدّل ظاهر ه ذه العبارة ىلع معىن  . (2)«أن تكون حقيقته متمّثلة عند املدرك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .190 حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص ف نفسه، اتلعليقات،( املؤلّ 1)

 .400حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص  اإلشارات واتلنبيهات،، رشح ( الطويس، نصي ادلين2)
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نطبق ىلع الك نويع الِعلم؛ ، وهو أّن ه ذا الالكم ي(1)رّصح به املحقق الطويس
 احلصويّل واحلضورّي.

املالحظة اجلديرة باالهتمام هنا يه أّن ابن سينا عرّب عن العلم احلضورّي 
ه ال يستعمل ه ذه اللكمة خبصوص علم بـ"اإلرشاق". واأللطف من ذ لك أنّ 

ه واضح أن ال معىن إلرشاق الات لذلات نفسها، وإنما الات بالات؛ ألنّ 
ة. وتوضيح ذ لك هو عمل ه ذه اللكمة بشأن علم الواجب بالصور العلميّ هو يست

ه ىلع أساس رؤية حكماء املشاء، علم واجب الوجود بما سواه من األشياء أنّ 
يتم عن طريق صورها العلمّية اليّت يه الزمة لذلات وليس عينها؛ ول كن 
كيف يعلم الواجب بنفس تلك الصور؟ هل علمه بتلك الصور بصور 

 خرى، أم أّن علمه بها بنفسها؟أ
قبل ه ذا رأينا الفارايب رّصح بأن علم الواجب بتلك الصور ليس عن 
طريق صور ذهنّية أخرى؛ ألن ذ لك يستلزم التسلسل. والفارايب وابن سينا 
يّتفقان يف آرائهما حول ه ذا املوضوع إىل هنا، وليس دلى ابن سينا مطلٌب 

هتمام وُيعترب ابتاكر ا من انلاحية املعرفّية هو جديٌد. الشـيء اّلي يستديع اال
أّن ابن سينا استعمل لكمة دينّية وعرفانّية ويه "اإلرشاق" يف تبيني كيفّية 

الوجود جيب  إشارٌة: واجب» علم واجب الوجود بالصور العلمّية حيث قال:
أن يعقل ذاته بذاته ىلع ما حتقق ويعقل سائر األشياء من حيث وجوبها يف 

سلة الرتتيب انلازل من عنده طواًل وعرًضا. إشارة: إدراك األول لألشياء سل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إذا كذا عند كذا تمّثل: يقال األمرين، يتناول" متمّثلة حقيقته تكون أن وهوفقوهل: "( »1)
 [.403ص السابق، املصدر] «بمثاهل أو بنفسه عنده منتصبا حرض
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. ويتلوه إدراك  ومدَراًك من ذاته يف ذاته هو أفضل أحناء كون الشـيء مدراًِك 
 .(1)«اجلواهر العقلّية بإرشاق األول وملا بعده من ذاته

ا ه ذه العبارة  ا تبنّي ليست بصدد بيان ه ذه املسألة بشك مبارش، وإنمطبع 
ة. وهو هنا يبنّي أّن إدراك العقول أو مبارشة  كيفيّة حتقق إدراك اجلواهر العقليّ 

اجلواهر العقليّة حيصل بنحٍو وهو إرشاق واجب الوجود عليها. وبعد إرشاقه ىلع 
. (2)ذات املعلول األول واجلواهر العقليّة األخرى، تستطيع إدراكه وإدراك ذواتها

عىن يدل باتلضمن أو باملالزمة ىلع أّن علم واجب الوجود من الواضح أّن ه ذا امل
بها يتم عن طريق اإلرشاق. وبإرشاق واجب الوجود عليها، تستطيع إدراكه 
لك إدراك ما دونها يف نظام العلّة واملعلول. ومن هنا نالحظ أّن  وإدراك ذاتها وكذ 

إرشاقي ا،  ابن سينا اعترب ألول مرة العلم احلضورّي بذات الصور العلميّة
واستعمل لكمة "اإلرشاق" للتعبي عنه؛ وه ذا تعبي مقتبس من العرفان بالضبط. 

مكن الشك يف ه ذا االستنتاج هنالك شواهد وتعابي أوىلع لك حال حّّت لو 
 أخرى سوى ما ُذكر وما سيأيت ذكره، مما ال يمكن الشك فيه.

لم بالعلم" ويرصح بأن باإلضافة إىل ذ لك وجدناه يفّرق بني "العلم" و"الع
العلم بالعلم اكتسايب وُينال بالعقل، وحُيتمل الهول عنه ونسيانه. أما "علم 
الات بالات" فهو دائيم وفطري وغي اكتسايب، وال يُذهل عنه. وهو ال ينيف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، رشح يف: نصي ادلين الطويس، سينا، احلسني بن عبد اهلل، اإلشارات واتلنبيهات ( ابن1)
 .908 ـ 906 ص ،3 حتقيق حسن حسن زاده آميل، جاإلشارات واتلنبيهات، 

( يستطيع املعلول األول كسائر اجلواهر العقلية إدراك واجب الوجود، كما يستطيع إدراك 2)
 ذاته بعد إرشاق واجب الوجود عليه. )املحّقق(
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. من الواضح أّن (1)إماكن الغفلة عن العلم بالات ويقول إنها تزول باتلنبّه
واألوصاف اكشفة عن حقيقة فكرة العلم احلضورّي،  أمثال ه ذه اتلعابي

 ومبيّنة خلصائصه وكيفياته.
وه كذا يتضح أّن علم الات بالات، حَتقُق الصورة العينيّة لذلات، 
وليس مثاال  وال صورة ذهنّية هلا. ووجوده عني العاقليّة واملعقويّلة وعني 

ق صورة أخرى الِعلم؛ كما أّن العلم بها عني وجودها، وليس عن طري
 زائدة ىلع صورتها العينيّة.

باإلضافة إىل لكمة "اإلرشاق"، استعمل ابن سينا تعبيات للعلم احلضورّي 
مثل "احلارض" و"غي املحجوب" ويه تعبيات متداولة يف كتب املتأخرين. قال 

. (2)«فذاته غري حمجوبٌة عن ذاتها»ابن سينا بشأن علم واجب الوجود بذاته: 
اب ذات واجب الوجود عن ذاتها يعين أّن ذاته غي اغئبة عن وعدم احتج

ذاتها وغي مباينة هلا؛ وه ذا خالف ا لألجسام واألعراض اجلسمانّية اكبلياض 
مثال  اّلي ليس هل حضوٌر عند ذاته وهو حمجوب عنها؛ وذ لك ألن وجودها 

للمادة، ليس نلفسه، بل لغيه أي ملحّل حتّل فيه والصورة اجلسمّية وجودها 
فإّن ابلياض واجلسمّية وجودهما لغريهما، أعين »والعرض وجوده للموضوع: 

 .(3)«للماّدة واملوضوع
علم اإلنسان بذاته، فابن سينا بعدما اعترب أّن ه ذا اإلدراك غي  وأّما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ،80-79 ن بدوي، صحتقيق عبد الرمح سينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات، ( راجع: ابن1)
147، 161. 

 .190، صاملصدر السابق( 2)

 املصدر السابق.( 3)
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اعتباري؛ أي غي حصويل، بنّي أّن الات حارضة عند ذاتها. وه كذا يكون 
اذلات »، وه ذه املعرفة ليست غيابّية وحصويّلة: علم اإلنسان بذاته حضوريا

تكون يف ك حال حارضة لذلات، ال يكون هناك ذهول عنها. ونفس 
وجودها هو نفس إدراكها ذلاتها، فال حتتاج إىل أن تدركها، إذ يه مدركة 

 .(1)«وحارضة هلا
لك بهمنيار ) ا بأستاذه  458وكذ  ه(، تلميذ ابن سينا، اّلي اكن متأثر 

ه مؤلفاته أكرث ما اكن يستعمل عبارات أستاذه،  اتلأثّر وُيالَحظ أنّ أشدَّ 
ه ما ِمن جمّرد اغئب عن ذاته أو حمتجب عنها، بل قال يف ه ذا الصدد أنّ 

ذاته حارضة عنده. لكمة "حمتجب" لكمة عرفانيّة بالضبط ويه تستعمل 
ك ويه غي للعلم احلضورّي وتبنّي أّن مثل ه ذه املعرفة نوع آخر من اإلدرا

وقد عرفت أّن الوجود املجّرد عن املادة »حمجوبة بل شهوديّة وحضورّية: 
هو غري حمتجب عن ذاته فنفس وجوده إذن معقويلته ذلاته وعقليته 

 .(2)«ذلاته. فوجوده إذن عقل واعقل ومعقول
ومن هنا فهو يستعمل لكمة "املشاهدة" خبصوص علم اإلنسان بذاته 

 .(3)لروح للبدن يرى اإلنسان ذاتَه بنحو تام واكملويقول من بعد مفارقة ا
ترّكز ىلع فكرة "العلم منذ نشأتها احلكمة اإلسالمّية وه كذا، رغم أّن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .148ص املصدر السابق:( 1)

 .573تصحيح مرتضـی مطهري، ص، اتلحصيل، ( بهمنيار2)
عن مفارقة انلفوس الاكملة للبدن قد عرّب ابن سينا و. 830( راجع: املصدر السابق، ص3)

سينا،  ]ابن« ناظرة إىل ذاتها... وقد انكشف هلا مجيع احلقايق»بتعبي "ناظرة" و"كشف": 
 [.275الرئيس، ص رسائل الشيخ رسالة يف السعادة، يف: 
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احلضورّي"، ول كّنها اقرتبت مع ابن سينا وظهور مدرسته الفلسفّية، إىل 
ذه الفكرة؛ وُيالحظ يف مؤلفات ابن سينا  وضع وتعيني أو تعنّي مصطلح له 

تعمل لكمات مثل: "حارض"، و"غي حمتجب"، و"غي اغئب"، و"غي ه اسنّ أ
حمجوب"، و"املشاهدة"، بل "اإلرشاق"،لك ذ لك للتعبي عنها مجيعها أو قسٍم 
ذه  منها، وكأنه لم يبق وقت كثي إىل وضع لكمة "الشهودّي" أو "احلضورّي" له 

 الفكرة ورواج ه ذا االصطالح.
ذه، ظهر يف نهاية القرن اخلامس وبداية بعد عرص الشيخ ابن سينا وتالمي
ه( وقد استعمل ه ذه اتلعابي 505ـ  450القرن السادس أبو حامد الغزال )

ه لم يكن ىلع معرفة صحيحة باملفاهيم الفلسفّية، ووصف علم رغم أنّ 
ه علم اإلنسان بذاته، بل علم لّك جمرد بذاته من وجهة نظر احلكماء أنّ 

ا وقاِرنوا االصطالحات اليّت حضوري وغي غيايب. َدقِ  قوا يف الكمه جّيد 
استعملها، مع اصطالحات "احلضورّي" أو "الشهودّي" يف عرص شيخ اإلرشاق 

ه(، بل حّّت مع حلن املتأخرين واملعارصين، ستالحظون مدى 587ـ  549)
ثّم اإلنسان إنما علم بنفسه ألّن نفسه جمّرد وهو ليس اغئًبا »اقرتابها منها: 

سه حّت حيتاج إىل حصول مثاهل وصورته فيه يلعلمه، بل نفسه حارض عن نف
 .(1)«نلفسه، وذاته غري اغئب عن ذاته، فاكن اعلًما بنفسه

وه كذا يتضح أّن اإلنسان ـ من وجهة نظر احلكماء ـ بسبب كونه جمرد ا، تكون 
نفسه حارضة عنده وليست اغئبة عنه حّّت حيتاج إىل مثال وصورة من أجل إدراك 

 ذاته. ومعرفته بذاته حضوريّة غي غيابية؛ فهو اعلم بنفسه ىلع ه ذا انلحو.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .225( الغزال، أبو حامد حممد، مقاصد الفالسفة، حتقيق سليمان دنيا، ص 1)
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لقاء نظرة إمجايّلة ىلع مؤلفات ابن سينا إبعد  أنهخالصة الالكم 
وحتليلها، وإذا مجعنا تعابيه اليّت استعملها حول حقيقة العلم احلضورّي أو 

توصل إىل الشهودّي وأقسامها وخصائصها، ووضعناها جنبا إىل جنب، ن
 نتيجة مذهلة ويه:

 . معرفة اإلنسان بذاته، نوع آخر من اإلدراك.1

 . الُمدرِك أو العالِم يف ه ذا انلوع من اإلدراك، يه انلفس انلاطقة.2

. علم اإلنسان بذاته ال يأيت عن طريق املثال والصورة الهنّية، بل عن 3
 طريق حضور الصورة العينّية لذلات عند ذاتها.

 نلفس بذاتها بالفعل، ودائم، وفطري، ل كّنه ليس كسبي ا.. علم ا4

 . العلم بالعلم كسب ويتحقق عن طريق العقل.5

. علم الات بالات يتحقق عن طريق الات نفسها، وال عن طريق 6
 أمرٍخارٍج عن الات اكلصورة الهنّية.

 . الات املجّردة يف لك حاٍل حارضة عند ذاتها: "حارضة لذلات".7

 واجب الوجود غي حمجوب عن ذاته تلجّرده عن املادة. .8

 . ذات واجب الوجود حارضة لاتها وغي اغئبة وال حمجوبة عنها.9

 . علم واجب الوجود بذاته حضوري، ال غيايب.10

ا عني وجود الات 11 . وجود الات عني إدراك الات، وإدراك الات أيض 
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 ومن هنا قيل "ال تعزب ذاتُه عن ذاته".

 . علم لك جمّرد بمجرد آخر حيصل عند اتّصاهل به.12

 . علم واجب الوجود بالصور العلمّية لألشياء يتحقق عن طريق اإلرشاق.13

إذا أراد أحد احلديث عن العلم احلضورّي يف الوقت احلال وتقديم وصف 
هل، فال مناص هل من استعمال بعض األوصاف املذكورة ىلع أدین تقدير. وهل 

 حّدث بغي ه ذا ابليان لوصف العلم احلضورّي وبيان خصائصه؟يمكن اتل

 شيخ اإلشراق وفكرة العلم الحضورّي

ه( املعروف  587ـ  549تُعدُّ آراء الشيخ شهاب ادلين السهروردي )
ا يف بلورة وصياغة فكرة "العلم احلضورّي". فنجد  بـ"شيخ اإلرشاق" منعطف 

ا ومتداوال  يف مؤلفاته فكرة "العلم ا شائع  . (1)احلضورّي" للمرة األوىل مصطلح 
ا حلقيقة العلم احلضورّي وعرّب  ورغم أّن ابن سينا اكن قد طرح حتليال  واضح 
عنها بكلمات وتعابي مثل: احلارض، وغي املحتجب، وغي الغائب، ويه 

احلضورّي" لم تعرّب بوضوح عن ه ذه الفكرة، ول كن يبدو أّن عبارة "العلم 
 تُطرح كمصطلح معروف وقسيم للعلم احلصويّل إىل عرص شيخ اإلرشاق.

اكن لشيخ اإلرشاق دور مهم يف إجياد ه ذا االصطالح وشيوع استعماهل يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

« هوديبل جاوزوا إىل العلم احلضوري االتصال الش»ه كتب ما ييل: ( نذكر من باب املثال أنّ 1)
جمموعة مصنفات  السهروردي، ادلين يف: شهاب ، اتللوحيات،ادلين ]السهروردي، شهاب

 .وأقواهل تعبياته من أخرى نماذج ذكرسن ييل وفيما[. 74 ص ،1ج  شيخ اإلرشاق،
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الفلسفة اإلسالمّية والالكم اإلساليّم، وليس ه ذا فحسب بل اكن هل دور 
ّل أصعب املسائل يدعو إىل اإلعجاب يف استخدام فكرة العلم احلضورّي حل

الفلسفّية مثل مسألة "علم اهلل بما سواه". فقد اعترب علم اهلل بمخلوقاته 
ا حضوري ا، وه كذا أضاف إىل جمال العلم  ومنها العالم املاّدّي واحلّسـّي، علم 

وإذا صّح العلم اإلرشايق ال بصورة وأثر بل بمجّرد إضافة خاصة » احلضورّي:
 الوجود أوىلرشاقي ا، كما للنفس، فيف واجب هو حضور الشـيء حضوًرا إ

وأتم يدرك ذاته ال بأمر زايد ىلع ذاته ـ كما سبق يف انلفس ـ ويعلم األشياء 
 .(1)«بالعلم اإلرشايق احلضوريّ 

جمّرد بذاته  ه يف رأي شيخ اإلرشاق، ليس فقط علم لّك ضح أنّ وه كذا يتّ 
ـ ومنها واجب  (2)علّة لم لّك حضوري ا، ـ كما قال الفارايب وابن سينا ـ بل ع

ا.  الوجود ـ بآثاره ومعلوالته، حضوري أيض 
فواجب الوجود مستغن عن الصور، وهل اإلرشاق والتسلّط املطلق. فال »

 ئء، واألمور املاضية واملستقبلة... حارضٌة هل... وكذا للمباديعزب عنه يش
ذا إا ال بصورة يف ذاته، فة... وإذا اكن علمه ]بما سواه[ حضوري ا إرشاقي  العقليّ 

 .(3)«بطل الشـيء مثاًل وبطلت اإلضافة، ال يلزم تغرّيه يف نفسه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

فات ، جمموعة مصنّ السهروردي ادلين يف: شهاب ف نفسه، املشارع واملطارحات،( املؤلّ 1)
 ، يف: شهاباتللوحيات نفسه، فاملؤلّ : راجع كذ لك،. 487ص ،1، جشيخ اإلرشاق

 .21ـ18، ص1فات شيخ اإلرشاق، ج، جمموعة مصنّ السهروردي ادلين

ا. ( ويه جمّردٌة عن املاّدة يف رأيه، بل 2)  ويف رأي املشائني أيض 
، جمموعة السهروردي ادلين ، يف: شهاب، املشارع واملطارحاتادلين ( السهروردي، شهاب3)

 نفسه، املؤلف: راجع كذ لك،. 488ـ487ص ،1، جمصنفات شيخ اإلرشاق
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، فكرة احّتاد 1بعد أن نیف شيخ اإلرشاق يف كتابه املشارع واملطارحات
قيقة اإلدراك صورة الُمدرَك واملعلوم بالعالِم والُمدرِك، بنّي يف باب حتليل ح

أّن انلفس ال تدرك ذاتها عن طريق الصورة الهنّية. وه ذا اإلدراك دائم 
ا اإلنسان دليه معرفة  وثابت وال يتوقف حتققه ىلع الصورة الهنّية. وطبع 
حصويّلة بذاته عن طريق الصورة الهنّية، ل كّن ه ذه املعرفة حتصل بعد 

ملعرفة احلصويّلة ليست إال تفسي ا العلم احلضورّي بذاته. ويف الواقع ه ذه ا
وتعبي ا عن العلم احلضورّي للنفس بذاتها. ومن هنا فان من أثبتوا عن 
طريق "مقارنة الصورة" أّن لك جمرد اعلم بذاته، إنما قصدوا املعرفة احلصويّلة 

 ال احلضورّية، وحصيلة استدالهلم كما ييل:
يف خارج اذلهن كوجودها يف إّن ّك ما يعقل وهل ذات قائمة اكن وجودها »

اذلهن، أي جمّردة عن املاّدة. فإنّه إذا عقل صّح ىلع صورته مقارنة معقول 
آخر يف انلفس... وإذا اكن ذاته كصورته غري حمفوف بالعوارض املاّديّة، 

ة... وإذا لم يمتنع عليه تعّقل صورة ته مقارنة صورٍة عقليّ فيصّح عليه ملاهيّ 
 .(2)«الصورة يلزم أن يعقل ذاته عقلية، فعند تعّقل تلك

يُستفاد من العبارة السابقة أّن االشخاص اّلين أثبتوا علم لك جمّرد بذاته 
                                                                                                               

 13ص ،1، ج، جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاقالسهروردي ادلين شهاب: يف اتللوحيات،
 وتغّي  وفكرة صورة إىل هل حاجة دون من األشياء جبميع حميط األول ةاجلمل ويف»: 14 ـ

 .«ذواتها حلضور عنده املدراكت رسوم وحضور
، جمموعة رديالسهرو ادلين ، املشارع واملطارحات، يف: شهابادلين ( السهروردي، شهاب1)

 .477ـ474ص ،1، جمصنفات شيخ اإلرشاق

 .476ـ475ص املصدر السابق:( 2)
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ا بذاته وجمّرد ا فهو اعقل بذاته"  عن طريق قاعدة "لك معقول إذا اكن قائم 
احلاصل عن طريق الصورة ال العلم احلضورّي.  مرادهم هنا العلم االرتسايمّ 

خ اإلرشاق يف نقد ه ذا الرأي إّن احلد الوسط يف "ما يعقل ومن هنا قال شي
هو املقارنة مع الصورة الهنّية وعلم واجب الوجود ليس عن  جيب أن يعقل"

ه ال يمكن ـ من وجهة نظر ضح أنّ . وه كذا يتّ (1)طريق مقارنة الصورة الهنّية
ات شيخ اإلرشاق ـ أن يُنسب إىل الفالسفة السابقني القول بأن علم ال

ا  بالات حضوري؛ ملجرد ما يُرى يف أقواهلم من احّتاد الُمدرِك والُمدرَك. طبع 
تعبيات مثل "وجوده لاته عني علمه بذاته" أو "فذاته حارضة لاته"، و"غي 
اغئب"، أو "غي حمتجب عن ذاته" اليّت استعملها ابلعض منهم فيها إشارة إىل 

 العلم احلضورّي، بل ظاهرٌة فيه.
أّن مالحظة شيخ اإلرشاق ه ذه صحيحٌة وينبيغ أخذها بنظر  يبدو

ه ذا هو السبب اّلي حدا به بعد طرح  االعتبار لفهم آراء القدماء. ولعّل 
ه ذه املباحث ونقد رأي احلكماء املشائني يف مسألة "علم واجب الوجود بما 
سواه"، إىل إثبات حضورّية علم اإلنسان بذاته وعدم حصويلته، مع 

ذه املسألة يف رأيه هو  أفضل حلي  تدالل ىلع ذ لك. وىلع لّك حال فإنّ االس له 
االتلفات إىل علم اإلنسان بذاته، بل يمكن عن ه ذا الطريق حّل مسألة علم 
واجب الوجود اليّت تعّد معضلة كربى. ومن هنا انطلق نليف حصويّلة علم 

ة وجوه، ثم بنّي اإلنسان بذاته وإثبات حضورّية ه ذا العلم، وذكر هل عدّ 
 .(2)األقسام األخرى للعلم احلضورّي من وجهة نظره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .476ص املصدر السابق:( 1)
 .489ـ484ص املصدر السابق: ( راجع:2)
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خالصة الالكم أنّه يمكن اعتبار شيخ اإلرشاق هو من ابتكر مصطلح 
"العلم احلضورّي". وهو أول من استعمل ه ذا املصطلح بشك دقيق يف مقابل 

شف "العلم احلصويّل"، ورّصح باتلمايز بني العلم احلضورّي واحلصويّل، وك
انلقاب عن الفارق بينهما. وهو أول من أشار إىل فارق بني العلم احلصويّل 
واحلضورّي، وهو أّن العلم احلضورّي ال حيتاج إىل اتلطابق مع الواقع، بل هو 

. وحّت إذا (1)عني الواقع؛ والعلم احلصويّل هو ما حيتاج إىل اتلطابق مع الواقع
العلم احلضورّي" يف علم الات لم نعترب شيخ اإلرشاق هو مبتكر مصطلح "

فهو يف بالات، فلسنا نرتاب بدوره يف توسيع جمال العلم احلضورّي وأقسامه. 
، علَم اهلل بما (2)ل من أضاف إىل علم الات بالاتجمال العلم احلضورّي أوّ 

، وعلم اإلنسان (4)، وعلم اإلنسان بقواه اإلدراكّية واتلحريكية(3)سواه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املصدر السابق.( راجع: 1)

، جمموعة مصنفات شيخ السهروردي ادلين يف: شهاب ،( راجع: املشارع واملطارحات2)
 ادلين يف: شهاباإلرشاق،  ، حكمةالسهروردي ادلين شهاب ؛475ص ،1، جاإلرشاق

، هيالك نفسه املؤلف ؛111ص ،2ج اإلرشاق، شيخ مصنفات جمموعة السهروردي،
 ؛85ص ،3ج دي، جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق،ن السهرورادلي يف: شهاب انلور،
" ارشاق شيخ از رساهل سه" السهروردي، ادلين ، يف: شهابةالعماديّ  األلواح نفسه، املؤلف

 نفسه، املؤلف ؛31 ـ 30تصحيح جنفقيل حبيب، ص ،[اإلرشاق لشيخ رسائل ثالث]
، "سه رساهل از شيخ ارشاق" ]ثالث رسائل السهروردي ادلين يف: شهاب اتلصوف، لكمة

 .98، صلشيخ اإلرشاق[

، جمموعة السهروردي ادلين يف: شهاب ( راجع: املؤلف نفسه، املشارع واملطارحات،3)
 .487ص ،1، جمصنفات شيخ اإلرشاق

 .485ـ484اجع: املصدر السابق، ص( ر4)
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ها لكها حضورّية، بل عدَّ علم اإلنسان حباالته أو (1)بصوره الهنّية ، إذ عدَّ
وكذ لك علم اإلنسان بمبرصات العالم  (2)انفعاالته انلفسّية اكلشعور باأللم

 اقي ا وحضوري ا.إرش (3)ـيّ احلسّ 

 رأي شيخ اإلشراق على نطاق واسع قبول

العلم  تباعه بفكرةأ ة  مون واحلكماء بعد شيخ اإلرشاق وخاّص أخذ املتلكّ 
احلضورّي قليال  أو كثي ا حلّل بعض ما يواجههم من قضايا مطروحة يف حقيل 
الالكم والفلسفة واستعملوا ه ذا االصطالح يف مؤلفاتهم بكل وضوح، 

 الشهرزوري  حممد ه(، وشمس ادلين672ـ  597)ومنهم املحقق الطويس 
الشيازي  ه(، وقطب ادلين726ـ  647ه(، والعاّلمة احليّل )687)؟ ـ 

ه(. ومن هنا يمكن 1040ـ  970ه(، وامليداماد )حوال 710ـ  634)
ا من  القول إّن رأي شيخ اإلرشاق يف جمال العلم احلضورّي ليق قبوال  واسع 

 بعده، وقبله احلكماء والكثي من املتلكمني.

ا عند القاء نظرة ىلع مؤلفات املتأخرين من بعد شيخ اإلرشاق  طبع 
أّن جمال العلم احلضورّي لم يتّسع وإنما تقلّص وبات  نالحظ بوضوح

ا، ومن ذ لك أّن رأيه حول املعرفة الشهوديّة واحلضورّية لإلنسان  حمدود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، جمموعة السهروردي ادلين يف: شهاب ( راجع: املؤلف نفسه، املشارع واملطارحات،1)
 .487ص  ،1، جمصنفات شيخ اإلرشاق

 .485( راجع: املصدر السابق، ص2)

 .487ـ486( راجع: املصدر السابق، ص3)
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ا وإنكار ا من قِبل  بمبرصات العالم احلّسـّي واجه معارضة شديدة ونقد 
. وممن دافع عن (1)كثي من املفكرين ومنهم صدر املتأهّلني الشيازي

فكرة شيخ اإلرشاق يف ه ذا املجال ورّد ىلع انتقادات صدر املتأهّلني، 
يمكن اإلشارة إىل املال هادي السزبواري اّلي أجاب عن اإلشاكالت الّيت 
أثارها صدر املتأهّلني ودافع عن رأي شيخ اإلرشاق يف ما خيص إرشاقيّة 

 .(2)معرفتنا ىلع العالم اخلاريج املحسوس

وفضال  عما تقّدم يمكن القول إنه لم حيصل من بعد شيخ اإلرشاق إىل 
العرص احلال أي تطّور يستحق االهتمام يف ما خيص العلم احلضورّي 
واملباحث املتعلّقة به مثل خصائصه وأقسامه، وإنما توّقف ابلحث فيه عند 

ٌت جديدٌة  إضافا -تقريب ا  -اتلحقيقات الّيت طرحها شيخ اإلرشاق ولم تُطرح 
ة يّ أهمّ  عليها، وحّت صدر املتأهّلني اّلي اكنت هل حبوث معّمقة يف مسائل أقّل 

بالكثي من جوانب ابلحث وزواياه، ويصل به إىل منتىه الغاية،  واكن يهتمّ 
ذه الفكرة ولم يتناوهلا ىلع انلحو اّلي اكن يرتىج منه. لم يهتمّ   به 

حلضورّي يف الفلسفة موضع ويف العرص احلال أصبحت فكرة العلم ا
رون املفكّ  اهتمام وإاعدة نظر أكرث مّما اكن عليه األمر يف املايض. فقد اهتمّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 8ج، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد1)
 .183ـ182ص

، ، يف: صدر ادلين حممد الشيازي، يف: تعليقة ىلع األسفار( السزبواري، املال هادي2)
 .1 تعليقة ،181ـ179، ص8ربعة، جاحلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األ
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 ومن ناحيةٍ  وجوديّةٍ  املسلمون يف ه ذا العرص ببحث ه ذه املسألة من ناحيةٍ 
ا، ووّظ  معرفّيةٍ  ه ذه اتلوظيفات  يف الفلسفة. وأهمّ  مسائل كثيةٍ  فوها حلّل أيض 

؛ حيث تُقام معارف اإلنسان ايلقينّية ىلع ها يف املجال املعريفّ يمكن مالحظت
حاكية أسس يقينّية )اكبلدهيات األويّلة والوجدانيات(. والوجدانيات قضايا 

 العلوم احلضورّية.  عن
وه ذا يعين إماكنّية إرجاعها إىل العلوم احلضورّية. إضافة إىل ذ لك يبدو أنه 

ا إىل العلوم احلضورّيةيلّ من املمكن إرجاع ابلدهيات األوّ  . وه ذا يعين (1)ة أيض 
أّن األساس األول يف بناء املعرفة ايلقينّية يشّيد ىلع العلم احلضورّي اّلي ال 

. وه ذا اتلوظيف اكن يف ما میض حيظی باهتمام أقل، وربما (2)جمال للشك فيه
. وىلع أساس فكرة العلم احلضورّي يمكن  إجياد لم يكن موضع اهتمام أصال 

تطّور باهر وجدير باالهتمام يف نظرّية املعرفة. عند اإلذاعن بقضايا وجدانّية 
إدراكّية اكحلواّس والعقل"، حتريكّية ومثل قضّية "أنا موجود"، و"دليَّ قوى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، ، حممدتيق، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[( راجع: مصباح يزدي1)
شنايس حممد، "پژوهیش تطبيیق در معرفت زاده،حسني عرش؛ اتلاسع ادلرس ،1ج 

 نفسه، املؤلف ؛205ـ198ص ،[املعارصة املعرفة نظرية ىف مقارن حبث" ]معارص
 املعرفة وبىن عنارص" ]قضايا يا تصديقات برشی؛ معرفت وساختارهای هامؤلفه"

 الفصل اثلالث عرش والرابع عرش. ،[القضايا أو اتلصديقات اإلنسانية؛

بارة عن حضور املعلوم عند العالم بدون أي واسطة )صورة أو مفهوم ذهين(. ه ع( ألنّ  2)
ا وذ لك ألن الصدق والكذب  فاليتطرق إيله خطأ، بل اليمكن توصيفه بالصدق أيض 
وصفان للقضايا واتلصديقات احلاكية عن واقعها فلو اكنت مطابقة للواقع فيه صادقة وإال 

 جمال للبحث يف املطابقة لعدم وجود الواسطة تتصف بالكذب وأما يف العلم احلضوري ال
 وسيأيت اتلفاصيل يف الفصل اتلال. )املحّقق(
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و"دليَّ مفاهيم وصور ذهنّية وأفاكر"، وغي ذ لك من القضايا األخرى ادلالة 
ابلدهيات األويلة، تصبح اداعءات  ىلع علومنا احلضورّية، وكذ لك قبول

الشاككني والنسبيني اّلين ينكرون أي نوع من املعرفة أو يشّكون فيها، 
ة. تقوم نظرّية املعرفة ىلع ثروات معرفّية، وبدون غي معقولة وال عقالنيّ 

ه ذه الرثوات ال يمكن انطالقها انطالقة جاّدة. إّن مهمة نظرّية املعرفة ودورها 
اتلميي عن طريقها بني القضايا الصادقة  هو – املعارف ببعض اراإلقر بعد –

  .(1)والقضايا الاكذبة

 تعريف العلم الحضورّي

د اتلنقيب يف مؤلفات احلكماء املسلمني يمكن العثور ىلع عن
تعريفات متعددة للعلم احلضورّي، وه ذه اتلعريفات متناثرة يف مواضع 

ينا يمكن العثور ىلع ثالثة كثية. وعند اتلدقيق يف مؤلفات ابن س
 تعريفات ىلع األقل، ويه:

العلم احلضورّي هو حضور ذات الصورة العينيّة املجّردة دلى . 1
العاقل، والعلم احلصويّل هو حضور مثاهلا وصورتها الهنّية. وبتعبي 
أدق، العلم احلضورّي إدراك الصورة العينيّة املجردة، والعلم احلصويّل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"عقالنيت معرفت" ( تناونلا يف موضع آخر ه ذا املوضوع باتلفصيل يف حبث عنوانه: 1)
معارف عقل، العدد  ،«معرفت عقالنيت» حممد، زاده،حسني: راجع[. املعرفة عقالنية]
؛ املؤلف نفسه، "درآمدی بر معرفت شنایس 30ـ21ه. ش، ص 1386، صيف 6

 ّول. الفصل األومباین معرفت ديىن" ]مدخل يف نظرية املعرفة وأسس املعرفة ادلينية[، 
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 .(1)هنيّة ومثاهلاإدراك صورتها ال

ل حقيقة الشـيء، بينما العلم احلصويّل العلم احلضورّي يمثّ  .2
 .(2)يمثل صورته

العلم احلضورّي معرفة حضورّية وشخصّية والعلم احلصويّل معرفة  .3
 .(3)ولكّّيةٌ  غيابّيةٌ 

ا تُستیق من الكم شيخ  باإلضافة إىل ه ذا، هناك تعريفاٌت  أخرى أيض 
وغيهما، ل كّن رشح وبيان لك واحد منها  (5)املتأهّلني ، وصدر(4)اإلرشاق

ا. إنَّ ما حيل مشلكة كرثة تعريفات العلم احلضورّي والعلم  يتطلب جماال  واسع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

حتقيق حسن حسن زاده سينا، احلسني بن عبد اهلل، انلفس من كتاب الشفاء،  ( راجع: ابن1)
 اتلعليقات، ؛21ـ17اساين، صتصحيح أمحد خر ی عالیئ،نشنامهدا ؛137آميل، ص

ا وراجع ؛189و 161 ،79حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص  عيل رشيف اجلرجاين،: أيض 
 األلواح العماديّة، ادلين، شهاب ردي،السهرو ؛11ص ،6ـ5ج املواقف، رشح حممد، بن

 ،[اإلرشاق لشيخ رسائل ثالث" ]ارشاق شيخ از رساهل سه" السهروردي، ادلين يف: شهاب
تنظيم أمحد  احلكم، بدائع آقاعيل، زنوزي، رسمد ؛30صجنفقيل حبيب،  تصحيح

 .36و 31واعظي، ص

، يف: نصي ادلين الطويس سينا، احلسني بن عبد اهلل، اإلشارات واتلنبيهات، ( راجع: ابن2)
 .401 ص ،2حتقيق حسن حسن زاده آميل، ج اإلشارات واتلنبيهات، رشح 

 .190و 148، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص( راجع: ابن سينا، اتلعليقات3)

 السهروردي، ادلين شهاب: يف واملطارحات، املشارع السهروردي، ادلين ( راجع: شهاب4)
 .487ص ،1 ججمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، 

 ،6 جاحلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  اجع: صدر ادلين حممد الشيازي،( ر5)
 .109ـ108تصحيح حممد اخلواجوي، ص الغيب، مفاتيح نفسه، املؤلف ؛161ص
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احلصويّل أو يهّون اخلطب فيها ىلع األقل، هو أّن لك واحد من تلك 
ن خواص العلم احلضورّي واحلصويّل ويرتّكز اتلعريفات يبنّي واحدة أو أكرث م

عليها، كما أّن بعضها يقّدم بيان ا آخر للخصائص الّيت تطّرق هلا تعريٌف آخر 
وأبرزها ونذكر مثاال ل لك وهو أّن إدراك الصورة العينّية لليشء هو تمثُّل 
حقيقة ذ لك الشـيء، وإدراك صورته الهنّية هو تمثُّل صورته الهنّية 

؛ ويمكن الهاب إىل أبعد من ذ لك والقول إّن أكرث اتلعريفات ومثاهل
املطروحة ترجع إىل تعريف "العلم احلضورّي إدراك حقيقة الشـيء أو صورته 
العينّية والعلم احلصويّل إدراك صورته العلمّية والهنّية". ومن ذ لك عند 

در املتأهّلني ل يف اتلعريفات اليّت تُستخلص من الكم شيخ اإلرشاق، وصاتلأمّ 
ا إىل ه ذا اتلعريف.وغيهما، نفهم أنّ   ها ترجع أيض 

رغم ما تقّدم، ويف ضوء األدلة املطروحة أو اليّت ستطرح يف ابلحوث 
اآلتية، يبدو أّن أفضل اتلعريفات وأجالها هو أّن "العلم احلضورّي معرفة 

اسطة بغي واسطة الصور واملفاهيم الهنّية، والعلم احلصويّل معرفة بو
ا هناك من اتلعريفات ما يمكن إرجاعه إىل  املفاهيم والصور الهنية". طبع 

 ه ذا اتلعريف.
تدر اإلشارة إىل أّن اتلعريف اّلي طرحه العاّلمة الطباطبايئ يف نهاية 
ذا اتلعريف ال يمكن إرجاعه إىل اتلعريف  احلكمة يُستثىن من ه ذا احلكم. فه 

 عنه. وه ذا ما يستديع إفراد حبٍث مستقلي هل املختار، بل هو تعريٌف مستقلٌّ 
فيما إذا شئنا طرحه ىلع بساط اتلقويم. عّرف العاّلمة الطباطبايئ العلم 

فإّن حضور املعلوم للعالم إّما بماهيته »احلضورّي والعلم احلصويّل بما ييل: 
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بناء  ىلع ه ذا . (1)«وهو العلم احلصويّل، أو بوجوده وهو العلم احلضوريّ 
العلم احلضورّي هو حضور وجود املعلوم عند العالِم؛ والعلم تلعريف ا

احلصويّل هو حضور ماهّية املعلوم عند العالِم. ومن هنا يكون معىن العلم 
احلضورّي العلم بوجود الشـيء، والعلم احلصويّل العلم بماهّيته. وهناك عّدة 

 أمور ينبيغ االتلفات إيلها يف ما خيص ه ذا اتلعريف.

: من الواضح أّن عبارة "وجود الشـيء" يف تعريف العلم أوّ  ال 
ذا يبدو أّن مراد العاّلمة من  احلضورّي يُقصد بها وجوده اخلاريج. وله 
ذا العلم علم بالصورة  اتلعريف اّلي طرحه للعلم احلضورّي هو أّن ه 
العينيّة أو الوجود اخلاريج للشـيء. وه ذا هو اتلعريف اّلي طرحه ابن 

ا، سين ا وآخرون غيه حول املعرفة احلضوريّة. وهو كما ذكرنا سابق 
 تعريف دقيق ومقبول.

ثاني ا: عبارة "ماهّية الشـيء" يف تعريف "العلم احلصويّل" قيد خُيصص ىلع 
ذا يؤدي إىل عدم  أساسه العلم احلصويّل باملفاهيم املاهوّية من جهة، وبه 

لسفّية واملنطقّية، بل حّّت شمول طيف واسع من املفاهيم اكملفاهيم الف
املفاهيم غي احلقيقّية. الصحيح هو أن يُقال: العلم احلصويّل هو حضور 
املفهوم والصورة الهنّية للمعلوم )بغي حكم أو حبكم( عند العالِم، ال أّن 

ه يف ه ذه احلالة سيكون ناظرا العلم احلصويّل حضور ماهيته عند العالم، ألنّ 
ذا فإن تعريف العلم احلصويّل إىل قسم من العلوم  احلصويّلة فقط. وبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

لك راجع: بداية 237نهاية احلكمة، ص ( الطباطبايئ، حممدحسني، 1)  .174ص  احلكمة،؛ كذ 
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 .(1)بـ"العلم بماهّية الشـيء" تعبي حُيدث خلال  يف جامعّية اتلعريف

ظاهر القيد أو عبارة "ماهّية الشـيء"  نّ إ أن نقولمن جانب آخر يمكن 
يف تعريف العلم احلصويّل تعين أّن ه ذا اتلعريف خيتص باملفاهيم 

شمل املفاهيم املقرونة باحلكم أو اتلصديقات. وه ذا يعين واتلصّورات، وال ي
بانلتيجة عدم اتصاف ه ذا اتلعريف باجلامعّية من ه ذا اجلانب، وال ينطبق 
ىلع قسم واسع من العلم احلصويّل وهو اّلي يؤلّف القسم األهم واألسايّس يف 

اهللّيات اتلصديق ليس جمّرد العلم باملاهّية، بل يف  املعرفة؛ وذ لك ألنّ 
وهو الوجود -البسيطة واملركبة، وبعبارة أشمل يف لك تصديٍق، حُيمل املحموُل 

ىلع املوضوع وهو  - وعوارضه، واملاهّية وعرضّياتها )الالزمة أو املفارقة(
ا أحد ه ذه األمور املتقدمة. وىلع ه ذا األساس، اتلصديق ِمن بني العلوم أيض  

وازمها وعوارضها أو العلم بالوجود وعوارضه احلصويّلة هو العلم باملاهّية، ول
وأوصافه وأحنائه. ويف ضوء ه ذا القول كيف يمكن قبول أّن العلم احلصويّل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ء هو هو، أو بتعبي آخر ، ما به اليشمقصوده من املاهّية أنّ ب( ال يمكن توجيه الكم العالّمة 1)
ذا اتلوجيه يواجه تعريف العلم احلصويل إشاكال، وينقلب  واقعية اليشء ووجوده؛ ألنّه به 
إىل تعريف للعلم احلضوري. وىلع أساس ه ذا املحمل فالعلم احلضوري هو حضور واقع 

 املدرِك، بينما األمر ليس كذ لك. ومن هنا فالصحيح أنّ اليشء أو ما به اليشء هو هو عند 
نقول: العلم احلصويل هو حضور صورة اليشء الهنية عند املدرِك. وإذا أمكن العثور ىلع 

مراد العاّلمة من املاهية يف ه ذا اتلعريف هو الصورة الهنية أو  شواهد وقرائن ىلع أنّ 
ة ىلع أساس ه ذه الرؤية يف حبث أصالة الوجود مفهوم األشياء مقابل الصورة العينية، وخاص

وتفسي اعتبارّية املاهّية بأّن املاهّية هلا شيئيٌة مفهومية ويه جمرد مفهوم وحاكية للوجود، يف 
 ه ذه الصورة يرجع اتلعريف املذكور إىل اتلعريف األول وخيلو من اإلشاكل. 
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يشمل اتلصديق  هو العلم باملاهّية؟ إال أن يُقال إّن العلم باملاهّية هل معىن  
ر، وبانلتيجة العلم احلصويّل هو حضور املفهوم والصورة الهنّية واتلصوّ 

( عند العالم. ول كن هل العبارة اليّت وردت يف أو حبكمٍ  علومة )بال حكمٍ امل
 كتاب نهاية احلكمة تتحمل ه ذا الفهم أو ه ذا اتلفسي؟

 مالك تحقق العلم الحضورّي

ل إىل معرفة ل يف تعريف أو تعريفات العلم احلضورّي نتوّص عند اتلأمّ 
ت ابن سينا: "االتّصال مالك حتقق مثل ه ذا العلم، وهو كما جاء يف عبارا

معناه أّن ٰذلك املجرَّد إذا « علم جمرَّد ليشء جمرَّد»فإنّا إذا قلنا: الوجودي": 
 .(1)«صل بمجرَّد، عقله ٰذلك املجرَّد املتصل بهاتّ 

ا لرأي ابن سينا  بيّنت العبارة املذكورة مالك حتقق العلم احلضورّي. وفق 
ملعقول، فضال  عن تّرد العاقل. ومن يُبتىن حتقق العلم احلضورّي ىلع ترد ا

خالف ا لرأي شيخ اإلرشاق وأتباعه « علم جمرَّد لشـيء جمرَّد»هنا فقد قال: 
ا تلحقق العلم احلضورّي.  اّلين ال يعتربون تّرد املعلوم أو املعقول رشط 
ذا يعتربون علم اهلل بمخلوقاته املاّديّة أو املجّردة، وعلم اإلنسان بما  وله 

ا حضوري ا. وىلع لك حال يمكن القول ىلع يبرص  أو باألعيان املاّديّة، علم 
الرغم من االداعء بأن ابن سينا يرى كما يرى غيه من املّشائني أّن علم 
الات بالات حضوري، يبیق مالك حتقق العلم احلضورّي يف رأيه اتّصال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .190 حتقيق عبد الرمحن بدوي، صسينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات،  ( ابن1)
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ق علم موجود جمّرد بموجود جمّرد آخر، وعن طريق ه ذا االتّصال يتحق
ذا  ا له  ذا املوجود املجّرد، بذاته أو بموجود جمّرد آخر. وه كذا وفق  حضوري له 
املالك يتّسع العلم احلضورّي من وجهة نظره ليشمل جماال  أوسع ويعم أمور ا 

 أخرى إضافة  إىل علم الات بالات.
ا يف أقوال شيخ اإلرشاق، فرغم أنه لم  ه ذا املالك يمكن مالحظته أيض 

ا للعلم يكن ب صدد بيان ه ذا املوضوع بعينه، ل كّنه قد جعل ه ذا املالك وصف 
أوٰٰلك هم الفالسفة واحلكماء حّقا، ما وقفوا عند العلم »احلضورّي بقوهل: 

 .(1)«الرسيم، بل جاوزوا إىل العلم احلضورّي االتّصايل الشهوديّ 
ر الواقع املالك اآلخر اّلي ُطرح للعلم احلضورّي هو "احلضور"؛ أي حضو

. ول كن ما معىن "حضور الواقع املعلوم للعالم"؟ يُفهم من (2)املعلوم للعالم
ورغم  (3)بعض األقوال أّن "احلضور" هنا يعين االحّتاد الوجودي للعالم واملعلوم

ه ذا اتلفسي يبدو أّن ه ذه املسألة ال تزال يكتنُفها غموض. فاحلضور، 
ا أّن لكمة "احلضور"  واالحّتاد، واالتّصال لكّها بمعىن   واحٍد. وكما الحظنا سابق 

ا  ه ذه وردت يف قول الفارايب وجاءت يف أقوال ابن سينا وشيخ اإلرشاق أيض 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مصنفات جمموعة السهروردي، ادلين ، يف: شهاباتللوحيات ادلين، ( السهروردي، شهاب1)
ا مطهري األستاذ ذهب وقد. 74ص ،1، جإلرشاقا شيخ  املدرَك واقعية اتّصال أنّ  إىل أيض 
 یجمموعهمرتضـی، " مطهري،: راجع) احلضوري العلم حتقق مالك يه وجودي ا املدرِك مع
 (.276 ص ،6 ج ،[الاكملة األعمال" ]آثار

 .308ص ،8ج ،[الاكملة األعمال] ”آثار جمموعه“( راجع: مطهري، مرتضـی، 2)

ای تریب از علم حضوری" ]جانب تريب من العلم ، مهدي، "جنبه( راجع: حائري يزدي3)
 .20 ص ش،. ه 1380 ،7و 3جملة ذهن، العدداحلضوري[، ترمجة سيّد حمسن ميي، 
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لكمات "احلضور"، و"االحّتاد"، و"االتّصال". ول كّن املهم أن نعرف كيف 
اد يؤدي "حضور الواقع املعلوم عند العالم" أو "احّتاد املعلوم مع العالم" إىل إجي

العلم احلضورّي؟ وما يه عالقة رِصف احلضور أو االتّصال أو االحّتاد بنشوء 
العلم احلضورّي؟ من الواضح أّن جمّرد اتّصال واحّتاد ماّدتني ال يؤدي إىل 
علمهما ببعضهما. وه ذا يعين أّن احلضور أو االتّصال أو االحّتاد ينبيغ أن 

 و ه ذا املفهوم؟يكون هل هنا مفهوم ومعىن  خاص. ول كن ما ه
ضاح مفهوم "االتّصال" و"احلضور" و"االحّتاد"، ينبيغ االتلفات من أجل اتّ 

ق اإلدراك، بل هناك قيد آخر ال يتحقّ  عند يشءٍ  ه بمجّرد حضور يشءٍ إىل أنّ 
ا ي  اكن جمّرد ا أم مادّ  أخذ بنظر االعتبار يف ه ذا اتلعبي، وهو أّن املوجود سواءٌ 

ا لرأي السهرورد بذاته، أو  قائمٍ  جمّردٍ  ي وأتباعه( حيرض عند يشءٍ )وفق 
ا لرأي ابن سينا وسائر املشّ  ائني( حيرض عند يشء جمّرد املوجود املجّرد )وفق 

قائم بالات. وحبسب رأي اعمة الفالسفة فإن املادة واملاّديّات يه عني الَغيبة 
الشـيء  ، ومن هنا فإن حضور(1)واالحتجاب وال يُتصور فيها العلم واحلضور

عند الُمدرِك املجّرد عن املادة يوجب العلم، وليس حضور ذ لك املوجود عند 
بغيه،  يشء مادي. باإلضافة إىل ذ لك جيب أن يكون الُمدرِك املجّرد غي قائمٍ 

ال  يكون وجوده يف نفسه عنَي وجوده يف املحّل، وإاّل  أو بعبارة أخرى ال
ا أو مادّ ـ سواء اكن جمرّ  ذا حرض يشءٌ ه إق اإلدراك. وه كذا يتبنّي أنّ يتحقّ  ا ي  د 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ىلع ضوء األدلة العقلية وانلقلية )اآليات والروايات(. فراجع إن ( وقد قمنا بدراسة ه ذا املوضوع 1)
شئت: حممد عيل حميطي أرداكن، "شعور هماگین موجودات در آينه آيات، روايات وحكمت 

للتعليم وابلحث، صيف  متعايله"، رسالة اتلخرج يف ادلكتوراه، مؤسسة اإلمام اخلميين 
 ه.ش. )املحّقق( 1395
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ا فقط بناء  ىلع رأي الفارايبّ بناء  ىلع رأي شيخ اإلرشاق وأتباعه أو اكن جمرّ   د 
وابن سينا واملالصدرا وأتباعهم ـ عند موجود جمّرد قائم بذاته، واكن هل معه 

من اتّصال واحّتاد وجودي، يتحقق العلم. وبناء  ىلع رأي القدماء وكثي 
، إذا أصبحت األعيان املاّديّة حارضة  للحواس الظاهرّية (1)املتأخرين

وصارت ىلع اتّصال معها )مع توّفر الرشوط األخرى طبع ا( حيصل إحساس أو 
ا: إن يه اتصلت بمعلوم  تأثر حّّس. وه كذا احلال بالنسبة إىل املجّردات أيض 

 وحرض عندها املعلوم، حيصل اإلدراك احلضورّي.
املسألة لم حُتل بشك اكمل إىل اآلن، ويبیق هناك سؤال وهو إن اكن  ل كنّ 

مالك حصول العلم احلضورّي احّتاد أو اتّصال أو حضور الواقع املعلوم عند 
الواقع العالم )املجّرد والقائم بذاته(، فما هو منشأ ه ذا احلضور أو االحّتاد؟ 

 ويف أي حال حيصل مثل ه ذا احلضور أو االحّتاد؟
لقاء نظرة ىلع تراث احلكماء اّلين حتّدثوا ترصحي ا أو تلوحي ا حول إد عن

بانلظر يف  جديرةٍ  ق العلم احلضورّي، يّتضح نلا وجود اختالفاٍت مالك حتقّ 
أقواهلم. من ذ لك مثال  ما يفهم من أقوال صدر املتأهّلني يف أّن منشأ احلضور 

 أو كيفّيته ىلع ثالثة أنواع:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا، رغم أنّ ( طبع ا ىلع أساس 1)  الرأي املختار فإن العلم باإلحساس واتلأثر احلّّسّ معرفٌة حضوريٌة أيض 
من قبيل قضية: "ه ذا العسل حلٌو" هو معرفة حصويلة. ]راجع الفصل األول من  اإلدراك احلّّسّ 

ها وساختارهاى معرفت برشى؛ ه ذا الكتاب وقد أشار ايله الاكتب يف سائر كتبه منها: مؤلفه
 310-309يا قضايا ]عنارص وبىن املعرفة اإلنسانية؛ اتلصديقات أو القضايا[، ص تصديقات

.)املحّقق([ ويف 316-313و 55-53هاى پسني، ص ؛ معرفت شنایس در قلمرو گزاره341و
مرتبة اإلحساس ترتبط انلفس باملحسوسات واألشياء املاديّة وتتصل بها عرب القوى احلّسيّة 

 ه ذا فإن حقيقة العلم يف اإلحساس عبارة عن: "حضور موجوٍد ماّديي وأدوات احلواس. وبناء  ىلع
 وحمسوٍس عند املجّرد".
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 ند العالم بنحو العينّية؛ كعلم انلفس بذاتها.. حضور املعلوم ع1
 . حضور املعلوم عند العالم بنحو احللول؛ كعلم انلفس بصفاتها.2
. حضور املعلوم عند العالم ىلع حنو املعلويلة؛ كعلم اهلل 3

 .(1)بمخلوقاته اتلفصييل
ويف كتاب "معيار دانش" ]معيار العلم[ وهو من الكتب الّيت ألّفت يف 

اين عرش للهجرة، بنُّي منشأ احلضور ىلع حنو آخر، حاصله: أّن القرن اثل
سبب احلضور هو إّما احّتاد العالم واملعلوم، اكلعلم احلضورّي لذلات 

، أو قيام وارتباط املعلوم بالعالم، كعلم انلفس بصورها (2)بالات
العلمية، أو حتقق عالقة أخرى غي هاتني العالقتني، مثل عالقة 

 .(3)تهاملعلول بعلّ 
ه( منشأ العلم احلضورّي ـ نقال  عن 1152رشح املال نعيما الطالقاين )؟ ـ 

إنّهم ذكروا أيًضا أّن منشأ حضور املعلوم عند العالم »آخرين ـ ىلع حنو آخر: 
به ال بّد أن يكون إّما ربط العلّّية واملعلويلة، كما يقولون يف علم اهلل تعاىل 

االحّتاد، كما يف علم انلفس بذاتها، وإّما ربط  باألشياء بعد وجودها وإّما ربط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ،3جاحلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، 1)
لكمات حكيٍم من قبيل صدر املتأهلني يف ه ذا املجال ختتلف مع  بل يُمكن القول: إنّ  .480ص

 [.163ص ،6وج 265ص ،1بعضها حبسب الظاهر ]راجع: املصدر السابق، ج

ال احّتاد. وه ذه ( العالم واملعلوم يف ه ذا القسم من املعرفة، يعين علم الات بالات، بينهما وحدة 2)
 املشلكة تاُلحظ أيضا يف الكم املال نعيما الطالقاين.

 عيل السّيد تصحيح ،[العلم معيار" ]دانش معيار" أمحد، بن نيق( راجع: ابلهبهاين، عيل 3)
 .337ص ابلهبهاين، املوسوي
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 .(1)«انلفس بآالتها وقواهااآليلة، كما يف علم 
وأخي ا تناول العاّلمة الطباطبايئ ه ذه املسألة بشك مبارش وباهتمام أكرب 
وبنّي منشأ العلم احلضورّي ىلع حنو آخر، حيث يرى أّن منشأ حضور أو 

اد"، ثم بنّي أنواع االحّتاد وقّسمه إىل عّدة حصول املعلوم للعالم هو "االحّت 
جممواعت. وخالصة الكمه يه أّن االحّتاد بني وجودين أي وجود املعلوم ووجود 

 العالم، يمكن تصوره ىلع عّدة أوجه:
 . عينّية وجود املعلوم ووجود العالم.1
ا فقري ا، وهو العالقة والربط2 بني  . قيام وجود املعلوم بوجود العالم قيام 

 العلّة واملعلول.
ا ـ بوجود آخر هو سبب إفاضة 3 . قيام وجود املعلوم ووجود العالم ـ مع 

 .(2)الوجود عليهما
وباجلملة لوجود الشـيء القائم بذاته »وينتيه من ذ لك إىل نتيجة ويه: 

حد أحصول نلفسه، ولوجود املعلول حصول لعلته، وبالعكس، ولوجود 
 .(3)«حبصوهل لعلته احلاصلة هلاملعلولني حنو حصول لآلخر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، "منتخبایت از آثار ادلين آشتياين ، يف: سّيد جاللاألصول( الطالقاين، حممد نعيما، أصل 1)
 .457ص ،3ای الىه ايران" ]خمتارات من مؤلفات حكماء إيران اإلهل ّيني[، جحكم

يف: ، "علم" ]العلم[، تقرير وترمجة حممد حممدي گيالين، ( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني2)
 .78ـ74الكرى اثلانية للعالمة الطباطبايئ، ص

يف: الكرى ، "علم" ]العلم[، تقرير وترمجة حممد حممدي گيالين، ( الطباطبايئ، حممدحسني3)
 .75اثلانية للعالمة الطباطبايئ،  ص
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ا وهو عبارة عن: ل من خالل ه ذا الالكم إىل قسمٍ نتوّص   آخر أيض 
 العلة املاحنة للوجود ملعلوهلا.. حصول 4

رغم ما يوجد من اختالفات واضحة يف العبارات املذكورة، ل كن يمكن 
 تبويب أوجه االشرتاك بينها ىلع انلحو اتلال:

ك لكّها يف حقيقة ويه أّن قيام املعلول بعلّته أ( األقوال السالفة تشرت
ا وجودي ا ا املاحنة للوجود قيام  ، يكون منشأ علم تلك العلّة بمعلوهلا علم 

ا. ومن هنا يُفهم أّن علم العلّة املوِجدة بمعلوهلا حضوري. وقد  حضوري 
ذا القسم ا عند بيانه منشأ العلم  (1)أشار املحقق الزنوزي إىل ه  أيض 

حضور املعلول باذلات للعلة باذلات منشأ االنكشاف »رّي وقال: احلضو
 .(2)«احلضورّي للعلّة به والعلمِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

مجيع اشياء از »( أي حصول العلة املاحنة للوجود ملعلوهلا. يقول مال عبداهلل الزنوزي ما نصه: 1)
، مرتبطات بالات اكينات ومبداعت از سفلّيات وعلوّيات از ذهنّيات و خارجيّات

وحاصلند از برای او باتّم احناء « جلت عظمته»ومتعلّقات بالاتند بواجب الوجود بالات 
حصوالت كه حصول معلول بالات از برای علت بالات باشد وحصول معلول بالات از 
برای علت بالات مناط انكشاف وادراک و منشأ حضور وامتياز اوست از برای علت 

اشياء ظاهر ومنكشفند از برای واجب الوجود بالات وحارض ومتمّيند در بالات، پس 
«. نزد فاعل هوّيات وانّيات باتم احناء حضور وانكشاف واكمل اقسام حضور وادراک

 309ادلين اآلشتياين، ص جاللتصحيح سيّد  الزنوزي، مال عبد اهلل، ملعات إهلّية،
 . )املحّقق(313و  298، صاملصدر السابقوكذ لك راجع: 

نقلنا  .309ادلين آشتياين، ص تصحيح سيّد جالل ( الزنوزي، مال عبد اهلل، ملعات إهلّية،2)
 لسابق. )املحّقق( العبارات يف اهلامش ا نّص 
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ب( باإلضافة إىل ذ لك، بالنسبة إىل علم الات بالات، سواء علم 
ة بذواتها، وعلم انلفس واجب الوجود بذاته، أم علم املجّردات اتلامّ 

املعلوم للعالم، عينّية العالم فقون ىلع أّن منشأ حضور بذاتها، فالّك متّ 
مالك حتقق العلم احلضورّي يف علم الات بالات  واملعلوم، وعليه فإنّ 

ومنشأ احلضور فيه هو عينيّة العالم واملعلوم ووحدتهما. وعند اتلأمل يف 
لكمات ابن سينا نفهم أّن مالك احلضور يف ه ذه املجموعة من العلوم 

ه ذه املجموعة من العلوم احلضورّية، العالم احلضورّية هو "العينيّة". ويف 
اعقل فذاته عقل و»واملعلوم والعلم عني بعضها من حيث الوجود: 

معقول، ال أّن هناك أشياء متكرّثة... فقد فهمت أّن نفس كون الشـيء و
 .(1)«اعقاًل ومعقواًل ال يوجب أن يكون اثنني يف اذلات

فقوا يف عدِّ ه ذين انلوعني من يف حني أّن مجيع املفكرين املذكورين ات
 -بمفرده أو مع غيه  -املعرفة حضورّية وشهودية، ل كّن لك واحد منهم 
ا حضوري ا ىلع انلحو اتلال:  اعترب أنوااع  أخرى علم 

. صدر املتأهّلني والعاّلمة الطباطبايئ: علم املعلول بالعلة املوجدة هل: 1
ا، ومن ة؛ شؤها عالقة العلّية واملعلويلّ وه ذا انلوع من العلم حضوري أيض 

وجود املعلول متقّوم بوجود علته املوِجدة. ومن هنا تكون ه ذه العلّة  ألنّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املقالة اثلانية، الفصل السادس،  سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، اإلهل ّيات، ( ابن1)
 تصحيح سّيد جالل إهليّة، ملعات اهلل، عبد مال الزنوزي،: راجع كذ لك،. 358ـ357ص

  .287ادلين اآلشتياين، ص
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ا حضور العلّة للمعلول ودرجة شهود املعلول  حارضة عند املعلول. طبع 
بالنسبة إىل العّلة، بقدر السعة الوجوديّة ل لك املعلول. وه ذا يعين أّن 

ا حضور ي ا بالعلّة ىلع قدر سعته الوجوديّة. وه كذا، يكون مالك للمعلول علم 
حتقق العلم احلضورّي يف ه ذا القسم هو: أّن العلّة الّيت يه مقّومة للمعلول 
حارضة عند معلوهلا ومّتحدة معه وجودي ا. إذن يمكن القول: إّن أحد أوجه 

. وبما أّن املعلول مرتبٌط وجودي ا بتلك العلّة (1)االحّتاد، احّتاد املعلول بعلّته
ومّتحد معها، إذن هل علم بها ىلع قدر سعته الوجودية، أي للمعلول علم 

 بعلته بمقدار تّليها فيه.

. صدر املتأهّلني: حضور املعلوم للعالم ىلع حنو احللول: علم انلفس 2
نلوع. من منظار صدر املتأهّلني بما أّن صفات بصفاتها يدخل ضمن ه ذا ا

عند  انلفس حالة فيها فاحّتاد انلفس فيها ىلع حنو احللول؛ فالصفات حارضةٌ 
انلفس وعلم انلفس بها حضوري. ويمكن أن نضيف إىل ذ لك بناء  ىلع الرأي 
ا. ومعىن  املشهور، أّن الصور الهنّية العقلّية واخليايّلة حالٌّة يف انلفس أيض 
ذ لك أّن مناط العلم احلضورّي فيها هو احللول. وخالصة القول يه أّن مالك 

 احلضور يف ه ذه الطائفة من العلوم احلضورّية هو "احللول".

. املال نعيما الطالقاين: حضور املعلوم للعالم ىلع حنو العالقة اآليلة: 3
فة من منشأ العلم احلضورّي وحتقق حضور املعلوم للعالم يف ه ذه الطائ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف: "علم" ]العلم[، تقرير وترمجة حممد حممدي گيالين،  راجع: الطباطبايئ، حممدحسني،( 1)
 .78ـ74الكرى اثلانية للعالمة الطباطبايئ، ص
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العلوم احلضورّية هو أن تكون العالقة بني املعلوم والعالم بنحو آل ويكون 
املعلوم أداة للعالم بلحاظ وجودّي؛ مثل علم انلفس بما دليها من قوى 
 . وأدوات. وىلع ه ذا تكون معرفة انلفس بقواها وأدواتها معرفة  حضورّية 

 الربط اآلل. ومنشأ حضورّية ه ذا انلوع من املعرفة ومالكها هو

. العاّلمة الطباطبايئ: حضور املعلوم للعالم ىلع حنو عالقة العلّّية 4
ا لعلة واحدة؛ ويف رأي  واملعلويلة، حني يكون العالم واملعلوم معلولني مع 
العاّلمة الطباطبايئ علم املعلول باملعلول اآلخر عن طريق العلّة املوجدة 

ققه للعلة يكون هل حنو ا من احلضور هلما، حضورٌي؛ وذ لك ألن املعلوم بتح
ا حضوري ا. وه كذا،  للعالِم. ومن هنا يكون علم العالِم بذ لك املعلوم أيض 
يكون مالك حتقق العلم احلضورّي يف ه ذه الطائفة أيضا عالقة العلّّية 

. وبعبارة أخرى العالِم اّلي هو أحد املعلولني ونسميه "أ"، (1)واملعلويلة
مثال  "ج"( وعالقته بها عني الربط وليس هل استقالل بذاته. معلول لعلّة )

ا ـ وهو املعلول اآلخر ـ ونسّميه "ب" معلول للعلّة "ج" نفسها  واملعلوم أيض 
وعالقته بها عني الربط. وه كذا يكون "أ" و"ب" من حيث الوجود مّتحدين 
 مع عّلتهما "ج" وليس هلما وجود مستقل عنها. ومن هنا يكون علم "أ"
بـ"ب" يتبع العلّة "ج"؛ أي أّن العلّة هلا علم باملعلول اآلخر ومّتحدة معه. 
ا مّتحد مع العلة. وُمّتحُد مّتحِد الشـيء متحٌد مع ذ لك  وه ذا املعلول أيض 
الشـيء. إذن ه ذا املعلول متحٌد مع ذ لك املعلول اآلخر. وه كذا يتضح أّن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة  احلكمة،نهاية  ،( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني1)
 احلادية عرشة، الفصل احلادي عرش واثلاين عرش.
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ا هو االحّتاد مالك حتقق العلم احلضورّي يف ه ذا انلوع  من املعرفة أيض 
 .(1)واالرتباط العيّل واملعلويل

هل يمكن إزالة اتلنايف أو اتلعارض بني أقوال املفّكرين حول مالك حتقق 
 أو مالاك  تلحقق 

 
وها منشأ العلم احلضورّي؟ اجلواب هو نعم. فاملوارد اليّت عدُّ

ورّية املعلوم للعالم، تم اتلوصل إيلها عن طريق االستقراء ال عن طريق حض
احلرص العقيل. وك واحد منهم توّصل باالستقراء إىل أقسام منها وطرحه. ومن 
هنا فاملفكرون اّلين تناولوا ه ذه املسألة وبيّنوا مالك حتقق العلم احلضورّي 

ا. ويف رأينا، األقسام يف خمتلف املوارد، لم يكونوا بصدد حرصها عقلي  
اخلمسة األوىل من بني األقسام السّتة اليّت سبق ذكرها، ال جمال للشك فيها، 

ا من السع للعثور ىلع (2)وتصديقها ال يتطلب كثي ا من املؤونة . وال بّد طبع 
وجه مشرتك بينها، ول كّن املجموعة السادسة اليّت يكون فيها لك من العالم 

ألمر ثالث، يتطلب أمرها مزيدا من ابلحث وادلراسة.  واملعلوم معلولني
ورغم أّن لك معلول عني الربط بالعلّة، وك كمال يوجد يف املعلول موجود يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، برواية األستاذ حممد تيق مصباح اليدي. ( مستفاد من درس العالمة الطباطبايئ1)

اإلدراك »ما قاهل صدر املتأهلني يف تعليقه ىلع رشح حكمة اإلرشاق:  أنّ  ( ال ينبيغ الظنّ 2)
« بع وجودهء ذاته وصفاته وآثاره اليت يه من توااحلضوري إنما ينحرص يف إدراك اليش

ادلين حممود  ، يف: قطباإلرشاق، صدر ادلين حممد، تعليقٌة ىلع رشح حكمة ]الشيازي
 العلم احنصار يرى هألنّ  الرؤية؛ ه ذه مع يتناىف[ 40ص اإلرشاق، رشح حكمة الشيازي، 
 حبسب تناٍف  هناك اكن إذا وحّت. والصفات باآلثار والعلم بالات الات بعلم احلضوري
تلنايف يمكن رفعه بواسطة سائر عباراته، وخاصة ما ورد يف احلكمة ا ه ذا فإن الظاهر،

 .480ص ،3جو 164ـ155ص ،6لعقلية األربعة، جاملتعايلة يف األسفار ا
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العلّة بنحو البساطة، ول كّن لك معلول مرتبط بعلته من جهة خاصة. ومن 
لك هنا فان علمه بالعلّة ىلع قدر سعته الوجوديّة وبمقدار تيّل العلّة يف ذ  

املعلول، ال ىلع حنو االطالق؛ ألّن املعلول ليست هل إحاطة وجوديّة بعلته 
بناء  ىلع ه ذا فك معلول يعلم بعلته من جهِة وال إرشاف عليم عليها. 

إّن حتقق معلوالت كثية حتقِقها هل واحّتادها معه، ال من جهات أخرى. 
ذا تللك العلة وكونها عني الربط بها ال يستلزم أن حترض ت لك العلة له 

ا من اجلهات األخرى اليّت تكون معلوالتها حارضة عندها فيها  املعلول أيض 
مما يُنتج أّن ه ذا املعلول يمكنه عن طريق العلم احلضورّي بعلته أن يعلم 

ا إّن ه ذا القول؛ أي ف. باإلضافة إىل ذ لك (1)بسائر معلوالت تلك العلّة أيض 
واحدة ال ينسجم مع املباين الوجوديّة عند افرتاض وجود معلولني يف مرتبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تعليقة يف يقول فهو. 363صاحلكمة، تعليقة ىلع نهاية  ،حممد تيق ،( راجع: مصباح يزدي1)
 يتعلّق بالعلّة[ ثاثلة علة معلويل من واحد لك أي] منهما واحد لّك  علم»: 358 رقم

العلّة ىلع نعت  ذات يف موجودة احليثّيات مجيع اكنت وإن وجوده، عنها صدر اليت باحليثّيه
ذا ال حي يط املعلول بالعلّة البساطة، ل كن ال يتجّل للمعلول إاّل ما يرتبط به وجوده، وله 

كما أّن فرض معلولني جمرّدين يف مرتبة واحدة ال خيلو من صعوبة بانلظر إل ا علم  
ا ملا الزتموا به من احنصار لّك نوع  مبانيهم، فإن فُرضا متحّدين بانلوع اكن الفرض خمالف 

ا  لقاعدة عدم جمّرد يف فرد واحد، وإن فُرضا خمتلفني بانلوع اكلعقول العرْضّية اكن خمالف 
ستاذ يف الُمثُل األفالطونّية. فينحصـر 

ُ
صدور الكثي عن الواحد، خاّصة  بانلظر إىل رأي األ

مورد الفرض يف انلفوس املفارقة، برصف انلظر عن ما ذهب إيله صدر املتأهّلني من تنوّعها 
ملعلويل علّة وكيف اكن فإثبات العلم احلضورّي  .بالصور العقلّية وامللاكت اخلُلقّية، فتفّطن
ا  )املحّقق(«. ثاثلة ببعضهما بابليان الفلسيّف مشك جد 
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. وفضال  عن ذ لك ملاذا ينبيغ (1)العاّلمة الطباطبايئ يف احلكمة املتعايلة
ختصيص ه ذا احلكم باملعلوالت املوجودة يف مرتبة واحدة من سلسلة املراتب 

ا للمالك املطروح ينبيغ أن تتحقق لك معلول مجيع يّ العلّ  ة واملعلويلة؟ وفق 
الت عّلته ـ الّيت يه عني الربط بها ـ وأن تكون حارضة هل. وهو ما يعين معلو

بانلتيجة أن يكون ل لك املعلول علم حضوري بها مجيعها. وىلع لك حال، 
 حبث ه ذه القضّية ويه مسألة وجوديّة، يتطلب جماال  آخر.

 معياٌر جامٌع

لم احلضورّي الع أنّ ق العلم احلضورّي، وحبثنا حّّت اآلن حول مالك حتقّ 
وأخي ا حبثنا ما يه اخلصوصّية أو اخلصوصيات الّيت لُمدِركه.  قكيف يتحقّ 

ق يف العالِم واملعلوم أو الُمدرِك والُمدرَك، وبتحققها حيصل العلم تتحقّ 
ا.  احلضورّي أيض 

وقد الحظنا أّن من مجلة املالاكت املطروحة هنا هو أن تكون واقعّية 
م، أو أن تكون واقعّية املعلوم متحدة مع واقعّية املعلوم حارضة عند العالِ 

العالِم، أو تكون واقعّية املعلوم ىلع اتّصال وجودي بواقعّية العالِم. كما 
الحظنا أنهم ذكروا أنوااع  متعددة لالحّتاد ويه: ربط العلّة باملعلول، وربط 

كون  املعلول بالعلة، والربط اآلل، وما شابه ذ لك. ثم جرى ابلحث يف سبب
 للعلم احلضورّي. وملاذا 

 
االتّصال الوجودي أو احلضور أو احّتاد املوجودين منشأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .363صاحلكمة، تعليقة ىلع نهاية  ،حممد تيق ،( راجع: مصباح يزدي1)
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ال حتصل مثل ه ذه الظاهرة عند اتّصال واحّتاد جسمني؟ وقلنا يف سياق تبيني 
أنواع االحّتاد أو االتّصال أو الرتابط أنه ينبيغ أن حناول ونرى هل يمكن 

ارد اليّت اعتربوها حضورّية منذ عرص اتلوصل إىل مالك جامع حلضورّية املو
 شيخ اإلرشاق إىل اآلن؟ وهل يمكننا العثور ىلع مثل ه ذا املالك اجلامع؟

ذا السؤال ووضع مالك جامع تلحقق العلم  يمكن العثور ىلع جواب له 
احلضورّي من خالل إمعان انلظر يف األقسام املذكورة واتلأمل يف تعريفات 

ا. واملالك املذكور يقوم ىلع "العلم" و"العلم احلضورّي  " ويبنّي نلا منشؤه أيض 
 ثالثة أراكن أساسّية ويه:

 . االحّتاد واالتّصال والرتابط الوجودي للعالِم باملعلوم.1
خبصوص علم  - (1)أو حسب بيان ابن سينا. ترد العالم واملعلوم، 2

 اتلجّرد واخللو عن املادة وعوارضها. -الات بالات 
ا بذاته.. أن يكون ا3  لعالِم قائم 

ا إىل ه ذه األراكن اثلالثة، فإّن منشأ حتقق العلم احلضورّي هو  استناد 
حضور واقعّية املعلوم لواقعّية العالِم واتّصاهلا الوجودي بها. وه ذا احلضور من 
جهٍة إنما يتحقق للُمدرِك أو العالِم حينما يكون الُمدرك فوق الزمان واملاكن. 

عن القيود واحلدود الزمانّية واملاكنّية يكون هل علم حضوري وك موجود جمرد 
السينوّية ه ىلع أساس الرأي املختار يف احلكمة اإلسالمّية، باملعلوم؛ ألنّ 
بعاد املاّديّة مالٌك أو اإلرشاقّية أو الصدرائية، اجلسُم واملادة واأل ]السينائية[

املادة والعوارض  لالحتجاب والغياب، وفقط املوجود املفارق العاري عن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املقالة اثلامنة، الفصل السادس. الشفاء، اإلهل يّات، سينا، احلسني بن عبد اهلل، ( راجع: ابن1)
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 املاّديّة يمكنه أن يُدرك حضوري ا ذاته وما يتصل بها.
ابن سينا وصدر املتأهّلني، إّن ه ذا هة نظر ومن جهٍة أخرى، من وج

ا فوق الزمان  احلضور يتحقق للمدرَك واملعلوم حينما يكون املعلوم أيض 
أعمق، يقوم واملاكن. وبناء  ىلع ه ذا اتلحليل الوجودي للعلم، وهو حتليل 

 حتقق العلم احلضورّي ىلع أربعة أراكن:
 . االحّتاد أو االتّصال والرتابط الوجودي لواقعّية العالم واملعلوم.1
 . ترد العالِم.2
 . ترد املعلوم.3
ا بذاته.4  . أن يكون العالِم قائم 

ه ذا اتلبيني ال خيتلف اختالف ا أساسي ا عن ابليان أو اتلحليل السابق. 
فارق بينهما هو أّن ه ذا اتلبيني قد فّرع الركن اثلاين يف ابليان السابق، وأهم 

اّلي جاء يف بداية  (1)إىل ركنني. وه كذا نعود مّرة أخرى إىل قول ابن سينا
إذا اتصل  -من الكمه  ابلحث حول مالك حتقق العلم احلضورّي، ونستشّف 
اتلوصل إىل مالك جامع جمّرد بمجّرد آخر، يتوصل إىل إدراكه ـ أننا نستطيع 

 تلحقق العلم احلضورّي.
يه أّن  -بناء  ىلع رأي ابن سينا وأتباعه يف ه ذه املسألة  -وحصيلة الالكم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذ لك املجرَّد إذا اتصل بمجرَّد،  فإنّا إذا قلنا: "علم جمرَّد ليشء جمرَّد" معناه أنّ »( وهو قوهل: 1)
)املحّقق( راجع: املؤلف نفسه، اتلعليقات، حتقيق عبد «. ل بهعقله ذ لك املجرَّد املتص

 . 190الرمحن بدوي، ص
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مالك حصول العلم احلضورّي هو أن ال تكون واقعّية املعلوم حمتجبة عن 
واقعّية العالِم. وه ذا حيصل حينما يكون وجود العالِم فوق املادة، وجمرد ا عن 

ا بذاته(1)ملادة وقيودها وعوارضهاا . ومن جانب (2)، وأن يكون ه ذا املجّرد قائم 
ا آخر يستطيع املعلوم  االنكشاف والظهور بالعلم احلضورّي وه ذا حيصل أيض 

عندما يكون جمّرد ا عن املادة مضاف ا إىل كون واقعّية املعلوم ىلع اتّصال 
ا عن ه ذه الفكرة  وترابٍط وجودٍي بواقعّية العالِم. وقد دافع صدر املتأهّلني أيض 

 وبيّنها بوضوح كما ييل: 
بل ال بّد يف حتقق العاملِّية واملعلومّية بني الشيئني من عالقة ذاتّية بينهما »

حبسب الوجود، فيكون ك شيئني ـ حتقق بينهما عالقة احّتاديّة وارتباط 
ما ناقص الوجود أو اّل ملانع من كون أحدهإوجودي ـ أحدهما اعلًِما باآلخر 

ة. فإّن تلك العالقة مستلزمٌة مشوًبا باألعدام حمتجًبا بالغوايش الظلمانيّ 
 .(3)«حلصول أحدهما لآلخر وانكشافه عليه

ثم يواصل حتليله وُيرِجع العلم احلصويّل إىل العلم احلضورّي ىلع أساس 
ا ىلع أّن املدرَك واملعلوم احلقييق يف الاملالك املطروح، مؤكّ  علوم احلصويّلة د 

 ة.يه الصور واملعرفة بها شهوديّ 
ا لرأي صدر املتأهّلني ومن يوافقه الرأي من املفكرين،  وه كذا يّتضح وفق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279 ص ،6ج  مرتضـی ، "جمموعه آثار" ]األعمال الاكملة[، ،( راجع: مطهري1)

تصحيح  ، منتخب اخلاقاين يف كشف حقائق عرفاين،مال عبد اهلل ،( راجع: الزنوزي2)
 ادلين تصحيح سيّد جالل إهليّة، ملعات نفسه، املؤلف ؛97ـ96جنيب مايل هروي، ص

 .275ص آشتياين،

 .163ص ،6ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  ( الشيازي، صدر ادلين حممد،3)
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ة من أّن مالك حتقق العلم احلضورّي هو أن يكون املدرَك جمّرد ا عن املادّ 
ا بذاته من جهة أخرى. وباإلضافة إىل، وأن يكون املدرِك جمرّ جهةٍ   د ا وقائم 

ذ لك تكون واقعّية املعلوم ىلع اتّصال وارتباط وجودي بواقعّية العالِم؛ سواء 
اكنت بني واقعّية العالم واملعلوم وحدة حقيقّية، كما يف العلم احلضورّي 

ا بالعالِم وجودي   ا ومعلوال  هل وعني الربط لذلات بالات أم اكن املعلوم مرتبط 
، أم ىلع العكس، آثارهافس بأفعاهلا وبه مثل علم اهلل باملخلوقات وعلم انل

ا باملعلوم  وعني الربط به اكلعلم احلضورّي للنفس  أي يكون العالِم مرتبط 
بمبدئها. ويف ضوء ه ذا اتلحليل يمكن من خالل تغييات طفيفة يف عبارة 

عرض مالك جامع ىلع انلحو اتلال: حيصل العلم  (1)العاّلمة الطباطبايئّ 
 حالة تّرد العالِم واملعلوم أو املدرِك واملدرَك ىلع أن احلضورّي بالشـيء يف

يكون ذ لك الشـيء عني وجود املدرِك أو من مراتبه الوجوديّة أو يكون وجود 
ا باإلضافة إىل تّرد العالِم واملدرِك،  الُمدرِك من مراتب وشؤون وجوده. طبع 

ا بالات. ا جمّرد ا قائم   جيب أن يكون املدرَك أيض 
ه ال يمكن أن يكون ء ه ذا املالك اجلامع املانع، من الواضح أنّ ويف ضو

 هناك علم حضوري بموجوٍد خارٍج عن االفرتاضات اثلالثة املذكورة.

املالك" وحبث جمال "وتدر اإلشارة إىل أّن هناك عالقة وثيقة بني حبث 
؟ العلم احلضورّي وجانبه الوجودي؛ فهل يتعلّق العلم احلضورّي باملادة أم ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 6ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،1)
 يف الواردة ذكرها املتقدم املتأهلني صدر عبارة باطبايئ،الط العالمة بعبارة وشبيهة. 275ص

 .اإلرشاق حكمة رشح ىلع تعليقته
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وهل أّن احتجاب أجزاء املادة عن بعضها اآلخر مانٌع من تعلّق العلم 
سئلة هل دور مهم يف تعيني مالك حتقق احلضورّي بها؟ اجلواب عن ه ذه األ

العلم احلضورّي. إّن رشط تّرد املعلوم إضافة إىل تّرد العالم يستلزم نيف 
يعين بانلتيجة أن ال ة. وهو ما العلم احلضورّي باألجسام وعوارضها اجلسميّ 

 ينطبق عليه املالك املوضوع ملنشإ العلم احلضورّي وحتققه.

ا أساسي   ا يبدو أّن الرشط األخي، وهو لزوم تّرد املعلوم اّلي ُعدَّ رشط 
وركية أصلّية حلصول العلم احلضورّي، غي معترب. وىلع ه ذا يمكن معرفة 

ا معرفة حضورّية، كما هو احلا ل يف علم اهلل باألجسام يف األجسام أيض 
ما يمكن حصول العلم . وىلع أساس ه ذا الرأي املختار فإنّ مرتبة الفعل اإلل يهّ 

احلضورّي بالشـيء إذا وجد اتّصال وجودي للمدرِك باملدرَك باإلضافة إىل 
كون املدرِك جمرد ا، وليس هناك حاجة إىل أن يكون الشـيء املعلوم جمّرد ا. 

 ل العلم احلضورّي مبينٌّ ىلع ثالثة أراكٍن فحسب، ويه:وىلع ه ذا فإن حصو

 . االحّتاد أو االتّصال والرتابط الوجودي بني واقعّية العالِم واملعلوم.1

 . ترد العالِم عن اجلسمّية واملادة.2

ا بذاته.3  . أن يكون املدرِك قائم 

 ما ييل:يف ضوء ما تقّدم، وبناء  ىلع الرأي املختار، يكون املالك اجلامع ك
املالك اجلامع: حيصل العلم احلضورّي بيشٍء إذا اكن العالِم جمّرد ا ال 
ا بذاته، وباإلضافة إىل ذ لك أن يكون  املعلوم، وأن يكون ذ لك العالِم قائم 
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ذ لك الشـيء عني وجود الُمدرِك أو من مراتبه الوجوديّة أو أن يكون وجود 
 الُمدرِك من مراتب وشؤون وجوده.

ضح أّن جمال املعيار املختار أشمل وأوسع. يمكن فقط العلم ومن الوا
 ي ا.احلضورّي باملوجود اّلي ال خيرج عن الرشوط اثلالثة املذكورة، وإن اكن مادّ 

 انحصار العلم بالحصولّي والحضورّي

من ابلحوث اجلديرة باالهتمام يف جمال العلم احلضورّي واحلصويّل هو هل 
ذا اتلقسيم وحبقيقة ه ذا اتلقسيم حرصي أم ال ؟ املفكرون اّلين اهتموا به 

العلم احلضورّي واملعرفة احلصويّلة، ذهبوا إىل أّن ه ذا اتلقسيم حرصي؛ ألنَّ 
املعرفة إّما حتصل بواسطة الصور واملفاهيم الهنّية أو بدونها. فإن حتّققت 

وىلع ه ذا بواسطة املفاهيم والصور الهنّية فيه حصويّلة، وإال فيه حضورّية. 
األساس فإن القسمني املذكورين يدوران بني وجود الواسطة أو عدمها. وبما 

 أنه ال يتحقق شّق آخر بني انلقيضني، ل لك ال يُتصور قسم آخر للعلم.

رغم اتفاق اجلميع ىلع حرصّية اتلقسيم املذكور، ل كّنهم ذكروا أدلّة 
تعليلها أو تبيينها يرجع إىل خُمتلفة يف بيان ذ لك. ويبدو أّن اختالف األدلة و

االختالف يف تعريف العلم احلصويّل والعلم احلضورّي. وكنموذج ىلع ذ لك، 
العاّلمة الطباطبايئ بسبب ذهابه إىل أّن العلم احلصويّل هو حصول "ماهية" 
املعلوم للعالم، والعلم احلضورّي هو حصول "وجود" املعلوم للعالم، قام 

وانقسام العلم إىل القسمني قسمة »سيم كما ييل: بتحليل حرصّية ه ذا اتلق
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حارصة، فحضور املعلوم للعالم إّما بماهيته وهو العلم احلصويّل، أو بوجوده 
 .(1)«وهو العلم احلضوريّ 

 يمكن تقرير االستدالل السالف ذكره اكآليت:
 . من الواضح أنه ليس هناك واقعّية سوى الوجود واملاهّية.1
ا للوجود. . واقعّية املاهّية2  تأيت تبع 
 . إذا حرضت ماهّية يشء للُمدرِك، يتحقق العلم احلصويّل.3
 حرض وجود يشء للُمدرِك، يتحقق العلم احلضورّي.. إذا 4
. ليس هناك يشء ثالث سوى الوجود واملاهيّة، ليك يتحقق حبصوهل 5

 علٌم للمدِرك.
 . انلتيجة يه أّن اتلقسيم إىل علم حضوري وحصويل، حرصي.6
 يرد بعض االنتقادات ىلع االستدالل املذكور ويه اكآليت:و

: عبارة "حضور املعلوم للعالم إّما بماهيته أو بوجوده" تُوِهم أّن ما  أّوال 
يمكن إدراكه هو املمكنات فقط، وأما واجب الوجود اّلي هو وجود بال 

ليس هل ماهّية فهو خارج من ه ذه ادلائرة؛ وإن كنا نعلم يقين ا أّن العاّلمة 
ا.  مثل ه ذه الرؤية، وموضع اهتمامه يف ه ذه ابلحوث علم واجب الوجود أيض 

 ثاني ا: بناء  ىلع اتلعريف املذكور ال يمكن حتقق العلم احلصويّل بما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

كذ لك راجع:  .174املرحلة احلادية عرشة، ص احلكمة،، بداية ( الطباطبايئ، حممدحسني1)
 .237و 236تصحيح غالمرضا فيايض، ص احلكمة،اية املؤلف نفسه، نه
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بينما هو ىلع األقل ال يقول بمثل ه ذا  (1)ال ماهّية هل، مثل واجب الوجود
 يّل.الرأي ويرى إماكنّية معرفة اهلل بالعلم احلصو

ذا اتلعريف خيتص جمال العلم احلصويّل باملاهّيات فحسب  ا له  ثاثل ا: وفق 
وال يمتد إىل املفاهيم املنطقّية والفلسفّية، يف حني أّن جمال العلم احلصويّل 
واسع ويشمل إضافة إىل املاهّيات مفاهيم منطقّية وفلسفّية وكذ لك قضايا 

 تتكون من ه ذا انلوع من املفاهيم.
ىلع ما مّر؛ الصحيح هو أن نبنّي حرصّية تقسيم العلم إىل احلصويّل بناء  

واحلضورّي بالشك اتلال: العلم احلضورّي معرفة تتحقق بغي واسطة الصور 
واملفاهيم الهنّية، والعلم احلصويّل معرفة بواسطتها. وهو ما يعين أّن حتقق 

األمران نقيضان  ه ذين القسمني يقوم ىلع وجود الواسطة أو عدمها وه ذان
 بلعضهما، وبما أنه ال واسطة بني انلقيضني ل لك ال يُتصور قسم آخر للعلم.

اويف قِبال ه ذا االتّفاق الواسع يف الرأي اّلي  ، لم جند يكاد أن يكون اعم 
ا  من خيالفه سوى املال شمسا اجليالين وهو من تالمذة امليداماد ومعارص 

ودليه مبىن  حول  ن ه ذا اتلقسيم ليس حرصي ا.لصدر املتأهّلني إذ يعتقد بأ
ا إىل ه ذا املبىن.  علم اهلل باألشياء قبل وجودها، وقد طرح ه ذا الرأي استناد 
خالصة الكمه: من غي املمكن أن يكون علم اهلل باألشياء قبل وجودها 

. ىلع أساس ه ذا القول، تقسيم (2)آخر ما ىلع حنوٍ ا أو حضوري ا وإنّ حصويل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .351 الرقم ،349صاحلكمة، ، تعليقة ىلع نهاية ( راجع: مصباح يزدي، حممد تيق1)

، ادلين آشتياين يف: سّيد جالل ايلقني،شمسا، رسالة مسالك  يالين، املاّل ( راجع: اجل2)
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لعلم إىل احلصويّل واحلضورّي خيتص باملمكنات وال ينطبق ىلع واجب ا
يمكن  الوجود. اهلل يعلم باملمكنات قبل حتققها. ويف رأيه أّن مثل ه ذا العلم ال

ا وال حضوري ا، وإنما هو من نوع آخر. وقد أیت بديللني أن يكون حصويل  
 إلثبات رأيه ه ذا:

 ل: الدليل األوّ 

  باآلخرين حيصل عن طريق حضور صورهم العينيّة للمدرِك.. العلم احلضورّي 1

 . العلم احلصويّل باآلخرين حيصل عن طريق حضور صورهم العلمّية للعالم.2

يف ذات  ليست داخلة. الصور العينّية أو العلمّية لألشياء املعلومة 3
 العالِم، بل يه خارج ذاته.

 .. ما يكون خارج ذات العالِم ال يتحقق يف ذاته4

ق عن طريق حضور . انلتيجة يه أّن العلم احلضورّي واحلصويّل اّلي يتحقّ 5
 ىلع ذات العالم وليس عني ذاته. الصورة العلميّة أو العينيّة لألشياء، زائدٌ 

. انلتيجة املستخلصة من املقّدمة اخلامسة تستلزم أن يكون الُمدرِك 6
 الات. عن طريق العلم احلضورّي واحلصويّل، جاهال  من حيث

 . مثل ه ذا االستنتاج ممتنع بشأن واجب الوجود.7
                                                                                                               

كمای الىه ايران" ]خمتارات من مؤلفات حكماء إيران اإلهل ّيني[، "منتخبایت از آثار ح
 .444و 437 ،417ـ416ص ،1ج
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 : ي
 
 الدليل الثان

لالستدالل األول، وعموم مقّدماتهما مشرتكة.  االستدالل اثلاين مشابهٌ 
استنتج من االستدالل اثلاين أّن اإلدراك عن طريق العلم احلضورّي أو 

ا إىل أمرٍ  ذاته أي الصورة  من خارج احلصويّل يستلزم أن يكون العالم حمتاج 
ة. وه كذا ينتيه بنا ه ذا االستدالل إىل نتيجة العينّية لليشء أو صورته العلميّ 

املدرِك إىل غيه؛ مثلما  مفادها أّن مثل ه ذه الرؤية تستديع حاجة العالِم أو
 .(1)يستديع االستدالل األول جهل املدرِك من حيث الات

من الواضح أّن العجز عن حل مسألة علم واجب الوجود باألشياء قبل 
حدوثها دفع ابلاحث املذكور إىل رفض حرص تقسيم العلم إىل احلصويّل 
واحلضورّي، يف حني أّن مثل ه ذه املحذورات ال ينبيغ أن توقعنا يف حمذور 

ض، وأن جنعل بني انلقيضني )وجود واسطة اكملفاهيم أعظم مثل اتلناق
ا الهنّية وعدمها( شق   ا ثاثل ا، وإن اكن املال شمسا لم يقّدم نلا معىن واضح 

للقسم اثلالث من العلم اّلي وصفه بغي احلضورّي وغي احلصويّل، بل أشار 
 إيله ىلع حنو اغمض.

حلل اّلي طرحه إنَّ ما حيل العقدة من مشلكة ه ذا ابلاحث، هو ا
ملسألة علم اهلل تعاىل باألشياء قبل إجيادها. إّن علم اهلل  (2)صدر املتأهّلني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ادلين آشتياين يف: سّيد جالل ايلقني، مسالك رسالة شمسا،( راجع: اجليالين، مال 1)
"منتخبایت از آثار حكمای الىه ايران" ]خمتارات من مؤلفات حكماء إيران اإلهل ّيني[، 

 .439ـ437ص ،1ج
 ،6ج  تعايلة يف األسفار العقلية األربعة،احلكمة امل ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد،2)
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بذاته عني  العلم باملخلوقات ويُعرّب عنه بـ"العلم االمجال يف عني 
الكشف اتلفصييل". ىلع أساس مبدإ التشكيك يف حقيقة الوجود، وجود 

لول وكماالته قبٌس من وجود العلة وكماالتها. ومن هنا لك كمال املع
يتصف به املعلول ال بّد أن يكون للعلة يف مقام الات ىلع حنو بسيط 
وتام. وبما أّن واجب الوجود هل وجود املخلوقات ومجيع كماالتها فان 

 حضور ذاته لاته عني حضور خملوقاته هل.

باملخلوقات املاّديّة واملجّردة، بعد علم واجب الوجود إضافة أّن يمكن 
ا. وه كذا بعد إجياد املخلوقات،  ،اإلجياد ويف مقام الفعل حضوري أيض 

ا. ه ذا  إضافة  إىل ذ لك العلم الايت، حيصل هل علم آخر يف مقام الفعل أيض 
انلوع من العلم مبنٍت ىلع وجود املخلوقات. وىلع أساس ه ذا الرأي القائل إنَّ 

الفعيل حضورٌي، ال بّد من تصحيح احلل اّلي طرحه صدر  ل يهّ العلم اإل
. فحسب الفعيلّ  ل يهّ باملخلوقات أو العلم اإل ل يهّ املتأهّلني حول العلم اإل

ا  رأيه، يف العلم احلضورّي باإلضافة إىل العالِم، ال بّد أن يكون املعلوم جمّرد 
ا؛ وذ لك ألن غياب واحتجاب األجزاء املاّديّة ع ن بعضها اآلخر يؤدي إىل أيض 

املاّديّات ىلع احلضور؛ يف حني يبدو عدم رضورة تّرد املعلوم،  إماكنعدم 
ا يمكن أن تكون معلومة دلى اهلل تعاىل بالعلم احلضورّي؛  بل املاّديّات أيض 
وذ لك ألن غياب واحتجاب األجزاء املاّديّة عن بعضها اآلخر يؤدي أن ال 

                                                                                                               

ايض، تصحيح غالمرضا في احلكمة،، نهاية حممدحسني الطباطبايئ، ؛284 ـ 263 ص
، حممد تيق، "آموزش فلسفه" املرحلة اثلانية عرشة، الفصل احلادي عرش؛ مصباح يزدي

 .والسّتون السادس ادلرس ،2ج ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[،
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ّن ه ذا ال يمنع حضورها للعلّة املوجدة هلا وأن تكون حارضة لاتها، غي أ
 .(1)يكون علمه بها حضوري ا

، گيالينمن الواضح أنه ىلع أساس ه ذا الرأي، تنتيف حمذورات أدلّة ال
ويه لزوم الفقر الايت أو اجلهل يف مقام الات؛ ألن مجيع الكماالت حارضة 

لم حضوري وذايت؛ يف مقام ذاته ىلع حنو بسيط وعلم واجب الوجود بها ع
ها عني الات وليس خارج الات. إّن مثل ه ذا العلم ال يستلزم وذ لك ألنّ 

حتقق املخلوقات وال يبتين ىلع وجودها. وبناء  ىلع ه ذا، يف حتقق العلم 
احلضورّي هلل باألشياء قبل إجيادها يف مقام الات، ال تكون عني ذات 

تاجة إيلها، أو أّن ذات اهلل األشياء حارضة تلكون ذات واجب الوجود حم
تعاىل ختلو من العلم، اّلي هو إحدى الصفات الكمايلة؛ كما أنه يف مقام 

ا يتحقّ  ق هل علم آخر، وه ذا انلوع من العلم فقط هو ما يبتين ىلع الفعل أيض 
وجود املخلوقات، ل كّن العلم يف مقام الات غي مبنٍت ىلع حتقق املخلوقات. 

 مة.اذير املتقدّ إذن ال تلزم املح

 النتيجة

د أو املاكشفة من الطرق األساسّية للمعرفة البرشية، وهو يعدُّ الشهو
موضع استناد العرفاء. ويف العرفان انلظرّي والعرفان العميّل، الشهود مصدر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، يف: صدر ادلين حممد الشيازي تعليقة ىلع األسفار، املال هادي، ،( راجع: السزبواري1)
 تيق حممد ؛3 تعليقة ،166ـ164ص ،6ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،

 اتلاسع درس ،2ج، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، اليدي مصباح
 .444و 352ص؛ املؤلف نفسه، تعليقة ىلع نهاية احلكمة، واألربعون
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للمعرفة، ويستطيع اإلنسان عن طريقه احلصول ىلع معارف كثية، ول كن 
ة اإلسالمّية والالكم اإلساليّم، كيف دخل مصطلح "الشهود" يف الفلسف

ا ثاثل ا إىل املعرفة إضافة  إىل طرييق احلواّس والعقل؛ خاصة وأن  وُجعل طريق 
 وال اعمةٌ  -"احلضورّي  العلم"بـ الفلسفة يف عنها يُعرّب  اليت–فكرة الشهود 

ا تتطلب  للنفس؟ تهذيب ا أو ارتياض 
الفلسفة جاءت حتت يبدو أّن طرح فكرة الشهود أو العلم احلضورّي يف 

تأثي فكرِة املعرفة الفطرّية باهلل يف انلصوص ادلينّية وكذ لك فكرِة الشهود يف 
العرفان. وىلع أي حال فإن ابن سينا هو أول من طرح فكرة العلم احلضورّي 
بشك أوضح مما طرحه الفارايب، واستعملها يف الفلسفة ويف نظرّية املعرفة. 

 مؤلفات ابن سينا حنصل ىلع نتائج مذهلة حول وعند القاء نظرة اعبرة ىلع
ه ذا املوضوع. وبعد ابن سينا وّسع شيخ اإلرشاق دائرة العلم احلضورّي 
وأضاف إيله أمثلة ومصاديق كثية. ويمّثل رأي شيخ اإلرشاق يف ه ذا املجال 

ا أّدى إىل أن ينال العلم احلضورّي قبوال  اعم   ة ا. إذ يبدو أّن ه ذه الفكرمنعطف 
. ا متداوال   قد أصبحت يف عرصه مصطلح 

يف استمرار ابلحث، وبعد تعريف العلم احلضورّي )املعرفة اليّت حتصل 
دون واسطة الصور واملفاهيم( واجهنا مسألة مستعصية ويه ما املعيار يف 
حتقق العلم احلضورّي؟ إْن اكن املعيار هو احّتاد أو اتّصال أو حضور الواقع 

م، فما هو منشأ ه ذا احلضور أو االحّتاد؟ ويف أي حالٍة املعلوم دلى العالِ 
 حيصل مثل ه ذا احلضور أو االحّتاد؟

ا للرأي املختار أن  ميلءٍ  توصلنا بعد حبٍث  باملنعطفات إىل أنه يمكن وفق 
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ا وأن يكون ذ لك  يكون دلينا علم حضوري بيشء ما فيما إذا اكن املدرِك جمرد 
 يبتيندون احلاجة إىل تّرد الواقع املعلوم. وه كذا الشـيء ىلع اتّصال بالعالِم؛ 

 العلم احلضورّي ىلع ثالثة أراكن فقط ويه:
 والربط الوجودي بني واقعّية العالِم واملعلوم  احّتاد أو االتّصال .1
ا بذاته. 3تّرد العالِم من اجلسم واملادة.  .2  . أن يكون الُمدرِك قائم 

ذا الرأي، قدّ  ا له  ا، وفق  ذا بيّنا منشأ ه ذا منا وختام  ا، وبه  معيار ا جامع 
احلضور أو االحّتاد أو االتّصال الوجودي. ويف نهاية ابلحث تناونلا حرصّية 

 تقسيم املعرفة إىل احلضورّية واحلصويّلة وحبثنا ادليلل ىلع ذ لك.





: العلم الحضورّي؛ خصائصه الثانيالفصل الباب الثاني: 

 وأقسامه ومجاله

 .. ّ العلم الحضوري

 وأقسامه ومجاله خصائصه

 





  

 مةالمقّد

للمعرفة احلضوريّة خصائص كثية تمّيها عن العلم احلصويّل. معظم 
ه ذه اخلصائص وجودية، باستثناء ابلعض منها تعّد معرفيّة  مثل عدم 
احتمال اخلطإ فيها. يف ما ييل نليق نظرة اعبرة ىلع ه ذه اخلصائص لغرض 

بني ه ذه اخلصائص والفصل بني اخلصائص املعرفيّة واخلصائص اتلميي 
الوجودية، ثم نبحث إرجاع العلم احلضورّي إىل احلصويّل، ونطرح يف 

عقاب ذ لك أهم تقسيمات العلم احلضورّي. ويف حبث املعرفة احلضوريّة أ
الواسع نصل إىل نتيجة ويه أّن نطاق العلم احلضورّي واسٌع يشمل الكثي 

ارد. منذ عرص شيخ اإلرشاق إىل الوقت احلارض ُطرحت نماذج من املو
 كثية جديرة بابلحث وادلراسة.

 يف اخلتام نتناول عالقة املاكشفة أو اتلجربة العرفانّية بالعلم احلضورّي ثمّ 
ويه هل املعارف اليّت تُنال عن طريق املاكشفة  ،صعبةٍ  نمعن انلظر يف مسألةٍ 

أم حصويّلة؟ أم بعضها حضوري وابلعض اآلخر  واتلجربة العرفانّية حضورّية
حصويل؟ بعد ذ لك نبحث يف فصل مستقل ما طرح من أمور تنقض اعتبار 
املعرفة احلضورّية وعدم احتمال اخلطإ فيها. يف ه ذا الفصل نواصل حبثنا 

 بتسليط الضوء ىلع خصائص العلم احلضورّي.
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 العلم الحضورّي خصائص

م احلضورّي والعلم احلصويّل واتلنقيب يف عند اتلأمل يف تعريفات العل
ثنايا ما كتبه احلكماء املسلمون يف ه ذا املجال، يتسىّن نلا اتلعّرف ىلع 
خصائص أو أوجه االختالف بني ه ذين انلوعني من املعرفة. وقبل ذ لك ينبيغ 
اتلنبيه إىل أّن بعض ما يُطرح من خصائص أو أوجه االختالف رّبما يعود إىل 

واحدة، أو رّبما يمكن تفريع اخلاّصّية الواحدة إىل عّدة فروع؛ غي خاّصّية 
، بل املهم هو كبيةٍ  ةٍ يّ أّن ه ذا األمر )عديد اخلصائص وكميتها( ليس ذا أهمّ 

 الرتكي ىلع أصل ه ذه اخلصائص وأوجه اتلمايز.

 عدم االتصاف بالصدق أو الكذب. 1

ا للحكماء ه ذا اتلمايز أو املية يمكن تتبعها يف املؤل فات القديمة جد 
ذه  املسلمني، فيمكن تتبعها إىل عرص شيخ اإلرشاق. رّصح شيخ اإلرشاق به 

سؤال: إذا علم مدرِك ما شيًئا اخلاّصّية ومّي بني العلم احلضورّي واحلصويّل: 
ء فما أدركه، وإن حصل فال بّد من املطابقة؟ جواب: العلم إن لم حيصل يش

ذا، وأّما العلوم اإلرشاقّية املذكورة فإذا حصلت الصوري جيب أن يكون ك
ء ما لم يكن وهو اإلضافة اإلرشاقّية بعد أن لم تكن، فيحصل للمدرِك يش

 .(1)ال غري، وال حيتاج إىل املطابقة
ذه - اإلرشاق كشيخ –رّصح صدر املتأهّلني  ا اخلاّصّية به  . وىلع لك (2)أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، جمموعة السهروردي ادلين ، يف: شهاباملشارع واملطارحات ادلين، شهابالسهروردي، ( 1)
 .489، ص1ج مصنفات شيخ اإلرشاق،

 .110ادلين آشتياين، ص  ، املبدأ واملعاد، تصحيح سّيد جالل( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد2)
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ّي أو خصائصه هو عدم االتصاف حال، أحد أهم أوجه تمايز العلم احلضور
بالصدق والكذب أو اتلطابق مع الواقع وعدم اتلطابق؛ بينما العلم احلصويّل 
ذه الصفات. فما هو منشأ ه ذا الفارق؟ وملاذا ال يتصف العلم  يتصف به 
احلضورّي بالصدق والكذب، أواتلطابق مع الواقع وعدمه؟ جواب ه ذه 

 .املسألة جيب حترّيه يف خصائص أخرى

 عدم احتمال الخطإ. 2

العلم الشهودّي أو احلضورّي ال حُيتمل وقوع اخلطإ فيه، بينما العلم احلصويّل 
ليس كذ لك وحيتمل فيه اخلطأ. ويف ما خيص ه ذه املية يمكن أن يقال: منذ عرص 
احلكماء اّلين كشفوا فكرة العلم احلضورّي ووضعوا ه ذا االصطالح وتنبّهوا 

ا إىل تمايزه عن العلم احلصويّل، حصل اتّفاق يف الرأي ىلع أّن ترصحي ا أو تلوحي  
العلم احلضورّي ال يقبل اخلطأ )ه ذا طبع ا باستثناء تفسياته وتعبياته اليّت تعّد 
نواع  من العلم احلصويّل(، وقلّما توجد قضيّة فلسفيّة حتظی بمثل ه ذا القبول 

 من احلكماء.العام حبيث لم يشكك فيها ولم يعارضها أحٌد 
وعدم  (1)هنا قد نواجه سؤاال  مفاده ما هو الفارق بني عدم احتمال اخلطإ

ا وال خيتلفان (2)االتصاف بالكذب ذان اتلعبيان يفيدان معىن  واحد  ؟ فه 
سوى باأللفاظ. ورغم ما يرتاءى من تقارب يف املعىن بني عدم احتمال اخلطإ 

ه بناء  ىلع بعضهما اآلخر؛ ألنّ  وعدم االتصاف بالكذب، إال أنهما ليسا عني
اخلاّصّية األوىل ال يتصف العلم احلضورّي بالصدق أو الكذب، واتلطابق أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ثلانية للعلم احلضوري وسنرشحه.( الي اعتربناه اخلاصية ا1)

 ( الي اعتربناه اخلاصية األوىل للعلم احلضوري ورشحناه.2)
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عدم اتلطابق مع الواقع، ول كن يف اخلاّصّية اثلانية يصبح املعىن أكرث دّقة 
ويتقّدم ابلاحث املعريف خطوة  إىل األمام نافي ا إماكنّية االتصاف بالكذب أو 

 ه ذا يف اخلاّصّية اثلانية تأكيٌد ىلع أّن العلم احلضورّي ال يّتصف اخلطإ. وىلع
ر فيه إماكنّية مثل ه ذا ه ال تتوفّ بالكذب أو اخلطإ فحسب، بل حّّت أنّ 

ا يمكن وضع اخلاصّيتني إىل جانب  االتصاف فإماكنيته منتفية فيه. طبع 
ه ال حمذور بعضهما وبيانهما سوية، أو طرح لك واحدة منهما ىلع حدة؛ ألنّ 

 هنا يف فصلهما أو دجمهما.
اإلشاكل اآلخر اّلي رّبما يثار تاه اخلاّصّية اثلانية للعلم احلضورّي يه أّن 
العلم احلضورّي إن اكن ال يقبل اخلطأ فهو نلفس السبب ال يقبل الصدق أو 
ا، وىلع أساسها  ا؛ كما أّن اخلاّصّية األوىل ىلع ه ذه الشالكة أيض  الصواب أيض 

 يتصف العلم احلضورّي بالصدق وال بالكذب. وىلع ه ذا ال ينبيغ حرص ال
اخلاّصّية اثلانية بعدم احتمال خطإ العلم احلضورّي فقط، بل ينبيغ إصالح 
ذ لك ىلع انلحو اتلال: "عدم إماكنّية صواب العلم احلضورّي وخطئه"، ول كن 

رّي معربِّ عن الواقع ال بّد من االنتباه إىل مسألة ويه بما أّن العلم احلضو
ا وبتعبي دقيق وبعيد عن الُمساحمة هو عني الواقع، يمكن من خالل  دائم 
ا. وانطالق ا من ذ لك  اتلوّسع يف معىن الصدق، وصف العلم احلضورّي به أيض 
ينصّب الرتكي يف اخلاّصّية اثلانية ىلع عدم إماكن اخلطإ فقط. باإلضافة إىل 

حلق" بدال  من لكمة الصدق تلجنب االستعمال ذ لك يمكن استعمال لكمة "ا
املجازي يف مثل ه ذا انلوع من املعرفة؛ ألن إحدى املعاين االصطالحّية 

 .(1)للحق، الوجود العيين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 48( راجع: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، اإلهل ّيات، ص1)
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دم إماكن من بني مجيع خصائص العلم احلضورّي أو الشهودّي، يُعترب ع
. (1)املعرفّيةأهمها ويف الوقت ذاته أكرثها اثارة للجدل من انلاحية  اخلطإ فيه

ول كن ما هو مصدر ه ذا الفارق أو اخلاّصّية؟ وملاذا العلم احلضورّي ال حُيتمل 
فيه اخلطأ؟ عند اتلأمل يف تعريف أو تعريفات العلم احلضورّي يمكن 
اتلوصل إىل فك لغز عدم احتمال اخلطإ يف العلم احلضورّي، واحلصول ىلع 

ذه املسألة. واجلواب عن ه ذه امل  أو مية   سألة يُعد حبد ذاته خاّصّية  جواب له 
 أخرى وفيما ييل رشحها.

 عدم الواسطة. 3

يف العلم احلضورّي ال توجد واسطة اكملفاهيم والصور الهنيّة بني العالِم 
واملعلوم أو املدرِك والُمدرَك، بل املعلوم ذاته حارض عند العالِم، والعالِم يدركه 

يّة. وه ذه اخلاّصيّة يمكن العثور عليها بوضوح بغي واسطة املفاهيم والصور الهن
يف بعض تعريفات العلم احلضورّي. فه ذه اخلاّصيّة مشهودة ىلع األقل يف تعريف 

ه: "إدراك بغي واسطة الصور واملفاهيم الهنيّة". وعند حتقق العلم احلضورّي بأنّ 
ينكشف لغز  مثل ه ذه اخلاّصيّة أو اتلمايز يف العلم احلضورّي وهو أمر وجودي

عدم احتمال اخلطإ يف العلوم احلضوريّة اليّت تُعترب مية معرفيّة. فاخلطأ يمكن 
تصّوره يف اإلدراك اّلي تكون فيه واسطة بني العالم واملعلوم. واحلالة اليّت يكون 
ا عند العالم من غي واسطة، ال جمال لوقوع اخلطإ فيها.  فيها املعلوم نفسه حارض 

نا عندما نرى شيئ ا يف مرآة، فمن املحتمل حصول اخلطإ؛ املثال أنّ نذكر ىلع سبيل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذا السبب أفرد1) ذه اخلاصية وانلقود املوجهة إيلها. ( له   نا الفصل اخلامس له 
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 يف عكسها لليشء كما أو مقّعرة   املرآة قد تكون حمّدبة   ألنّ 
ٌ
، ورّبما حيصل خطأ

هو واقع ا، ول كن عندما ندرك ذات الشـيء بغي وسائط مثل املفاهيم والصور 
 الهنيّة، فكيف يمكن وقوع اخلطإ؟!

 اخلاّصّية اثلاثلة يف العلم احلضورّي يه عدم الواسطة؛ ضح أنّ وه كذا يتّ 
ا عند املدرِك، وحيصل إدراك  فيف ه ذا انلوع من املعرفة يكون املدرَك حارض 
العالِم من غي واسطة الصور واملفاهيم الهنّية. وه ذا ما جيعل العلم 

العلم  يف عدم إماكنّية خطإ سّ احلضورّي أو الشهودّي خايل ا من اخلطإ. وال
 احلضورّي خلّوه من الواسطة.

ا عند حتليل عدم احتمال اخلطإ يف العلم احلضورّي أّن العلم احلضورّي بيّنّ 
ا املدرَك يكون املعرفة ه ذه مثل ويف ،بال واسطة  ما ول كن الُمدرِك، عند حارض 
ذه املقصود  توضيحها يف انلظر وإمعان العبارة ه ذه يف اتلأمل عند العبارة؟ به 

 رابعة. خاّصّية اعتبارها يمكن أخرى، وجوديّة مية أو خاّصّية إىل وصلنت

 عينّية العلم والمعلوم. 4

يف العلم احلضورّي واقعّية املعلوم عني واقعّية العلم، مثال ذ لك احلزن أو 
الفرح، يه من احلاالت انلفسّية، مشهودة بالعلم احلضورّي. واقعّية املعلوم 

اقعّية العلم. والفرح املعلوم بالعلم احلضورّي هو ويه الفرح، واحدة مع و
العلم ذاته، والعلم هو واقعّية الفرح. فأحدهما عني األخر والعالقة بينهما 
عالقة العينّية والوحدة وليس جمّرد االحّتاد، واالحّتاد يُتَصوَّر حينما يكون 

ّية هناك شيئان متحققان ومرتبطان مع بعضهما، ول كّن املتحقق هنا واقع
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 واحدة يُنزتع منها مفهوم العلم باعتباٍر ومفهوم املعلوم باعتباٍر آخر.
يف املقابل، العلم احلصويّل ليس ىلع ه ذه الشالكة. يف املعرفة احلصويّلة، 

ه يف خالف ا للعلم احلضورّي، تكون واقعّية املعلوم مغايرة لواقعّية العلم؛ ألنّ 
هوم أو الصورة املوجودة يف الهن، العلم احلصويّل، واقعّية العلم هو املف

واملعلوم واقع متحقق خارج الهن. كمثال ىلع ذ لك، يف معرفتنا حبالوة 
. حالوة 1ق أمران: ، يتحقّ حصويّلةٌ  ومعرفةٌ  حّّسٌّ  العسل، وهو إدراكٌ 

. املفهوم والصورة الهنّية الّيت 2العسل ويه كيفّية متحققة خارج الهن؛ 
يج املذكور. واملثال اآلخر، استذاكر فرح أو حزن ايلوم تعرّب عن الواقع اخلار

ا، ومعرفته تري ىلع ه ذه الشالكة. ويف مثل ه ذه املايض، اّلي انتىه حايل  
. املفهوم 2. واقعّية فرح أو حزن ايلوم املايض؛ 1املعرفة، توجد واقعيتان: 

ا هو ذات والصورة الهنّية املعرّبة عنه، ول كن يف العلم احلضورّي، علمن
الواقعّية املعلومة احلارضة عندنا. إذا كنا اآلن يف حالة فرح أو حزن، فالواقع 

أو االحّتاد مع ذ لك الواقع.  دلينا وندرك ذ لك باالتّصال الوجودّي  املعلوم حارضٌ 
علمنا احلضورّي بالفرح أو اخلوف أو احلزن هو ما يوجد فينا  نّ إومن هنا ف

 .(1)ن ذاتهمن الفرح أو اخلوف أو احلز
ه ذه اخلاّصّية أو املية يف جانب العلم ومن حيث ارتباطه باملعلوم، وليس 
من جانب العالم واملعلوم. ول كن هل يمكن اتلميي بني العلم احلضورّي 

اواحلصويّل من حيث العالم ومن حيث ارتباطه باملعلوم  ؟ اجلواب أيض 
 أخرى ويه: خاّصّيةٍ  أو باإلجياب عن ه ذا السؤال ينتيه بنا إىل ميةٍ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .272 ص ،6ج  ی آثار" ]األعمال الاكملة[،( راجع: مطهري، مرتضـی، "جمموعه1)
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حاد العالم والمعلوم أو 5
ّ
صال الوجوديّ . ات

ّ
 بينهما االت

يف العلم احلضورّي، املعلوم حارٌض يف العالِم واملدرَك حارض دلى املدرِك. 
ه ذا الالكم يعين أّن العالِم واملعلوم مّتحدان، وبعبارٍة أخرى بينهما اتّصاٌل 

؛ وه ذا هو اتلعبي الوارد يف ا:  وجوديٌّ العلم »عبارة شيخ اإلرشاق أيض 
ا مع املعلوم وليس  إذا. (1)«الشهوديّ  احلضورّي االتّصايلّ  لم يكن العالم مّتحد 

. وه كذا، يُشرتط أو شهوديٌّ  حضوريٌّ  ، ال حيصل علمٌ وجوديٌّ  بينهما اتّصاٌل 
ق ه ذا االتّصال ق العلم احلضورّي مثل ه ذا االرتباط. حيثما يتحقّ يف حتقّ 
ا يف علم الات بالات، ه ذا االتّصال أىلع من يتحقّ  ق العلم احلضورّي. طبع 

بني العالم واملعلوم يف علم الات بالات يكون  االحّتاد. فاالتّصال الوجودّي 
ىلع حنو الوحدة. ويف مثل ه ذا العلم احلضورّي، إضافة إىل الوحدة والعينّية 

ا. فالعالم من للعلم واملعلوم، كذ لك العالم واملعلوم يكونا ن يف الواقع، واحد 
ا عني العالم، وهما  حيث الوجود اخلاريجّ  عني املعلوم، واملعلوم أيض 

متمايزان من حيث االعتبار فقط. إذن يف ه ذه الطائفة من املعرفة احلضورّية 
، وعني بعضها واحدٌ  العلم، والعالم، واملعلوم من حيث الواقع اخلاريجّ 

نا بعينّية ووحدة العالم واملعلوم يف العلم احلضورّي اآلخر. وقد رّصح ابن سي
ق بالوجود ة والعالئق، املتحقّ فالربيء عن املادّ »لذلات بالات، حيث قال: 

املفارق، هو معقول ذلاته، وألنّه عقل بذاته وهو أيًضا معقول بذاته فهو 
. فقد ، ال أّن هناك أشياء متكرّثة..ومعقوٌل  واعقٌل  معقول ذاته. فذاتحه عقٌل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، جمموعة مصنفات شيخ السهروردي ادلين يف: شهاب، اتللوحيات، ادلين ( السهروردي، شهاب1)
 .74 ص ،1ج اإلرشاق، 
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فهمت أّن نفس كونه معقواًل واعقاًل ال يوجب أن يكون اثنني يف اذلات وال 
 .(1)«يف االعتبار أيًضا

 وجوديّةٌ  ويه ميةٌ  -ة يه أّن اخلاّصّية اخلامسة للعلم احلضورّي واخلالص
بينهما. وه ذا  يه احّتاد املعلوم بالعالم واالتّصال الوجودّي  - وليست معرفّية  

اّلي يكون فيه  -االحّتاد ذو معىن  واسٍع، وباإلضافة إىل االحّتاد االتّصال أو 
فهو  -من حيث الواقع ال من حيث االعتبار فقط  بني العالم واملعلوم تغايرٌ 

ا وحدة وعينّية العالم واملعلوم. وه كذا، حيثما حيرض الواقع املعلوم  يشمل أيض 
ق العلم احلضورّي والشهودّي. دلى العالم ىلع حنو االحّتاد أو العينّية، يتحقّ 

 ومن هنا فاملعرفة احلضورّية تعين حضور الواقع املعلوم دلى العالم.
ق العلم احلضورّي هو احّتاد أو اتّصال وجود ضح أّن مالك حتقّ ومن هنا يتّ 

العالم واملعلوم. أّما مسألة "ما هو املراد من ه ذا االحّتاد أو االتّصال وأين حتصل 
ذه حبد ذاتها مسألة مهمة وقد تناونلاها يف الفصل السابق. مثل ه ذه العال قة؟" فه 

واألمر اجلدير باإلشارة هنا هو أّن اخلاّصّية املذكورة ىلع صلة وثيقة بمالك حتقق 
 العلم احلضورّي، بل يمكن عّدها مالك حتقق العلم احلضورّي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مطهري،: راجع كذ لك،. 358و 357ص سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء، اإلهل يّات،  ( ابن1)
 عبد مال ،الزنوزي ؛315 ـ 312 ص ،8ج  ،[الاكملة األعمال" ]آثار یجمموعه" مرتضـی،

 الكرثة سينا ابن نیف ملاذا. 287ادلين اآلشتياين، ص تصحيح سيّد جالل إهليّة، ملعاٌت  اهلل،
العاقل واملعقول بلحاظ  ومن الواضح أنّ  فيه التشكيك يمكن ال األمر ه ذا بينما االعتبارية،

تبار متعددان يف الهن، وحّّت هو يرّصح بالكرثة االعتبارية للعاقل واملعقول؟ بمالحظة صدر االع
الالكم وذيله يمكن اإلجابة بما ييل: مقصوده من نيف الكرثة االعتبارية يف عبارة "وال يف االعتبار" 

 هو االعتبار املكرثِّ لذلات، كما رّصح املحقق الزنوزي بذ لك.



 مصادر املعرفة  ............................................................................ 262

ذه اخلاّصّية يف ضوء مبحث "احّتاد العالم واملعلوم" قد خيطر يف الهن أّن ه  
ا؛  ال ينفرد بها العلم احلضورّي وحده وإنما تنطبق ىلع العلم احلصويّل أيض 
ا يتحد العالم باملعلوم ويكون ىلع اتّصال وجودي  فيف العلم احلصويّل أيض 
معه. وه ذا يعين أنها ليست من خمتصات العلم احلضورّي. العلم احلضورّي 

ا ال حيصل بدون والعلم احلصويّل يشرتاكن يف ه ذه اخل اّصّية، والعلم أساس 
 االتّصال الوجودي للعالم واملعلوم.

ذا االشاكل ال بّد من مالحظة أراكن العلم  من أجل العثور ىلع جواب له 
احلضورّي واحلصويّل وأوجه تمايزهما عن بعضهما يف ه ذا اجلانب. العلم 

حلصويّل هل ثالثة احلضورّي يقوم ىلع ركنني: العالم واملعلوم، بينما العلم ا
أراكن ويه: العالم، والواسطة )ويه املفهوم والصورة الهنّية(، واملعلوم. ويف 
االصطالح تسّم الواسطة أو املفهوم والصورة الهنّية "املعلوم بالات"، 
ويُسّّم املعلوم "املعلوم بالعرض". وأغلب األشياء املعلومة بالعرض يه 

العالم اخلاريج، ويه تُدرك عن طريق الصور األشياء اخلارجّية املتحققة يف 
الهنّية. والين يعتقدون باحّتاد العالم واملعلوم يف العلم احلصويّل، ال 

 يقصدون باملعلوم هو ذ لك الشـيء املعلوم بالعرض.
وال يّدعون احّتاد العالم واملعلوم بالعرض. فما ِمن حكيم يطرح مثل ه ذا 

هناك الكم يف العلم احلصويّل عن احّتاد العالم  االداعء غي املعقول. وإذا اكن
واملعلوم، فاملراد من املعلوم هو املعلوم بالات وهو الصورة الهنّية. وه كذا 
يكون املقصود من احّتاد العالم واملعلوم يف العلم احلصويّل كوَن جوهر وذات 

أّن الصور العالم متحدة مع املعلوم بالات، أي الصورة الهنّية. ومن الواضح 
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املوجودة يف انلفس هلا اتّصال وجودي بانلفس ومّتحدة معها. ويؤكد العلماء 
منذ عرص شيخ اإلرشاق إىل اآلن أّن مثل ه ذه املعرفة حضورّية. وإذا لم يكن 
ا حضوري ا فذ لك يستلزم التسلسل. وه كذا  علم انلفس بالصور الهنّية علم 

متحدة مع العالِم )وهو انلفس( وىلع فان الصور الهنّية املعلومة بالات 
اتّصال وجودي به. إذن علم انلفس بها حضوري. ويكون العلم حصويل ا 
حينما تاُلحظ الصور الهنّية من حيث حاكيتها عن األمور املعلومة 
بالعرض. إذن الصور الهنّية من حيث كونها معرّبة عن األمور املعلومة 

املعقول احّتاد العالم واملعلوم بالعرض  بالعرض يه علوم حصويّلة. ومن غي
يف ه ذه املجموعة من العلوم. إذن يمكن القول يف سياق قاعدة لكّّية: يف العلم 
احلضورّي العالم واملعلوم مّتحدان مع بعضهما، بينما األمر ليس كذ لك يف 

 العلم احلصويّل.

 إمكان الحصول عىل واقع الوجود. 6

د عن طريق العلم احلضورّي فقط. وه ذه يمكن احلصول ىلع واقع الوجو
ه ال يمكن معرفة واحدة من اخلصائص املعرفّية للعلم احلضورّي؛ وذ لك ألنّ 

الواقعّيات الوجوديّة عن طريق العلم احلصويّل. وتوضيح ذ لك هو أّن العلم 
ذه  احلصويّل معرفة حتصل عن طريق املفاهيم والصور الهنّية. وما حيصل به 

ك مفهويم وذهين، وال يمكن إدراك واقع األشياء عن طريق املعرفة إدرا
املفاهيم والصور الهنّية؛ ذ لك ألن الشـيء اخلاريج هو عني واقع الوجود، 
ا. وه ذا يعين أّن الطريق الوحيد ملعرفة واقع  وه ذا ما ال يدركه الهن أبد 
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ذه اخلاّصّية األشياء هو الشهود أو العلم احلضورّي. وقد بنّي صدر املتأهّلني ه  
وال ؛ (1)وال يمكن تعقله ]الوجود[ إال بالشهود احلضوريّ »أو اتلمايز بقوهل: 

 .(2)«يمكن تعقله وإدراكه إال بالشهود احلضوريّ 

نعم رغم أنه يُمكن عن طريق االستدالل والعلم احلصويّل معرفة لوازم 
معرفة واقع  ، غي أنّ (3)ال بالكنه -ويه معرفة ضعيفة  -وآثار الوجود بالوجه 

الوجود ال تُتاح إال عن طريق العلم احلضورّي. وبالعلم احلصويّل يمكن نيل 
 نوعني من معرفة األشياء واملوجودات فقط:

 ةٌ . معرفة الواقعّيات العينّية عن طريق املفاهيم الفلسفّية، ويه اعمّ 1
ا بـ"لوازم وعوارض الوجود"، مثل مفهوم الوجود، والعليّ  ة، وتُسّّم اصطالح 

 واحلدوث، والوحدة.

 .. معرفة ماهّيات األشياء2
من الواضح أّن ه ذا انلمط من املعارف اكليت تدخل ضمن املجموعة 
األوىل ليست معرفة بالُكنه وباحلّد، بل يه معرفة حنصل عليها عن طريق 
األوصاف والعوارض الوجوديّة للواقعّيات العينّية، وبتعبي صدر املتأهّلني، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف: ابن سينا،  "تعليقات بر شفاء" ]تعليقات ىلع الشفاء[، د،ادلين حممّ  ( الشيازي، صدر1)
 . 178ص  اإلهل ّيات من الشفاء،

ا: املؤلّ 14، ص ف نفسه، املشاعر( املؤلّ 2) ف نفسه، احلكمة املتعايلة يف األسفار . وراجع أيض 
 .393 ـ 392وص  412 ص ،1ج  ة األربعة،العقليّ 

  .53املشاعر، ص ف نفسه، ( املؤلّ 3)
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ىلع الواقعّيات العينّية عن طريق آثارها ولوازمها وبإقامة  إننا نتعّرف
. حنن نصنع قضايا كثية عن طريق املفاهيم الفلسفّية الّيت يه (1)االستدالل

أوصاف وعوارض الوجود، ومن خالل اتلأيلف بينها نقيم استدالالت 
فلسفّية. وه كذا، تتألف مثل ه ذه االستدالالت اعدة من قضايا مفاهيمها 

أوصاف الوجود؛ ويه مفاهيم من قبيل الوحدة، واحلدوث، والِقدم،  من
 ّية واملعلويلة، ه ذا من جهٍة.واحلركة، والوجوب، واإلماكن، والعلّ 

ومن جهٍة أخرى، رغم أّن املاهّيات حاكية عن الوجود وحدوده، ل كن ال 
يمكن من خالل معرفتها، اتلوصل إىل معرفة حصويّلة ومفهومّية لوجودها، 

ه كثي ا ما نعرف ماهّية الشـيء ما بالك بمعرفة واقعها اخلاريج؛ وذ لك ألنّ ف
ول كن ال نمتلك معرفة حول وجوده، أو ىلع العكس قد نعرف وجوده ول كن 
ال نعرف ماهيته. وىلع ه ذا فإن معرفة ماهّيات األشياء ال تستلزم معرفة 

 .(2)وجودها أو حّّت ال تستلزم املعرفة املفهومّية لوجودها
وفضال  عن ذ لك، كيف يمكن اتلعّرف ىلع املاهّيات احلقيقّية لألشياء 
وذاتياتها عن طريق العلم احلصويّل؟ لقد أقرَّ لك من ابن سينا والفارايب 

. ومن هنا يبدو أّن اتلوصل إىل (3)حبقيقة أّن معرفتها متعّسة أو متعّذرة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املؤلف نفسه، احلكمة املتعايلة  ؛53 ص املشاعر، ،( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد1)
 .390و 389، ص 1ج  يف األسفار العقلية األربعة،

، تعليقة ( يف ضوء ه ذه انلقاط يمكن انتقاد الكم السزبواري )راجع: السزبواري، املال هادي2)
احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية  ن حممد الشيازي،يف: صدر ادليىلع األسفار، 

 (.3 تعليقة ،390 ص ،1ج األربعة، 

 ( راجع: ه ذا الكتاب، الفصل األول.3)
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ُمتاح عن طريق العلم معرفة حقيقة لك موجود؛ أي وجوده وواقعه اخلاريج، 
ا، وأما العلم احلصويّل فال يوصلنا إىل معرفة حقائق األشياء؛  احلضورّي حرص 

 وذ لك ألن واقعها اخلاريج عني ذاتها وهو مما ال يتوصل إيله الهن.
ن معرفتها متاحة عن إوبما أّن وجود األشياء وواقعها ال حيرض يف الهن، ف

نواجه سؤاال  آخر وهو هل يمكن عن طريق العلم احلضورّي فحسب. وهنا 
طريق العلم احلضورّي معرفة ماهّيات األشياء، إضافة إىل معرفة واقع ووجود 
املوجودات واألشياء املمكنة؟ وهل العلم احلضورّي كما أنه الطريق الوحيد 
إىل معرفة واقع األشياء ووجودها، يمكن من خالهل اتلعّرف ىلع ماهّيات 

ا؟   األشياء أيض 
و بادئ ذي بدء أّن جواب ه ذا السؤال هو انليف؛ وذ لك ألن الوجود يبد

ا ال يمكن عن طريق معرفة أحدهما معرفة  زائد ىلع املاهّية. وكما بيّنا سابق 
اآلخر. ومع أّن املاهّية من حيث الواقع مالزمة للوجود وال تنفك عنه،  

ه نّ إهنا ف ول كّن احلال ليس كذ لك من حيث املعرفة وظرف اإلثبات. ومن
 بشهود وجود الشـيء وواقعه، ال تعرف ماهيته.

قد يُقال: عند املزيد من اتلدقيق وانلظر نفهم أّن اجلواب املذكور 
خيتص باملدِراكت ذات املرتبة الوجوديّة الضعيفة. مثل ه ذه املدِراكت 
عندما يتكون دليها علم حضوري باملوجودات املمكنة، ال تدرك ماهيّاتها 

املعرفة الشهوديّة أو احلضورّية، بينما املدِراكت ذات ادلرجة عن طريق 
لك ماهيّتها عن طريق  الوجوديّة األقوى تستطيع إدراك وجودها وكذ 

 الشهود والعلم احلضورّي.



 267  .........................  ابلاب اثلاين: الفصل اثلاين: العلم احلضورّي؛ خصائصه وأقسامه وجماهل

ذه البساطة،  إن حّل املشلكة املطروحة يف ه ذا املجال ال يتحقق به 
املختار يف مسألة أصالة واإلجابة انلهائّية عن ه ذا السؤال مبين ىلع الرأي 

الوجود. وبما أّن الرأي املختار يفيد أّن املاهّية حاكية الوجود وصورته الهنّية 
ا خارجي   ا، ل لك ال يمكن إدراكها عن طريق الشهود والعلم وليست أمر 

ا من ابلحث وانلظر،  احلضورّي. وىلع لك حال، ه ذه املسألة تتطلب مزيد 
اء واحللول املبتنية عليها هو علم الوجود وموضع تمحيص وتبيني اآلر

 العلم. اوأنطولوجي

ا وغتر قابل لالنتقال. كونه 7
 شخصيًّ

العلم احلضورّي ظاهرة شخصّية وال يمكن نقلها عين ا إىل اآلخرين؛ كما 
ا إذا تبّدل العلم احلضورّي إىل  هو احلال بالنسبة إىل احلواّس الظاهرّية. طبع 

له إىل اآلخرين، ل كن ما يُنقل حينئٍذ هو علم العلم احلصويّل يمكن نق
 حصويل وليس حضوري ا؛ أي املنقول هو علم حصويل.

ا وتعّذر نقله إىل الغي وينبيغ اإلشارة إىل أّن كون العلم احلضورّي شخصي  
. وإنما قد تكون طائفة من ه ذه املعارف (1)ال يعين أّن ه ذه املعارف خاّصة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

خلاصة يه اليت الحتصل إال لشخص خاص واليمكن حتقق مثلها ( واملقصود من املعرفة ا1)
لألخرين. وأما العلم احلضوري، وىلع األقل بعض أقسامه، معرفة عمومية  وك ذي شعور 
ا بعالِم دون أخر. إذ ا هناك فارق بني املعرفة  واعلِم يدرك ذاتَه مثال  وليس إدراك الات خمتص 

اتلجربة الشهودية واحلضورية لك  ، "يف حني أنّ الشخصية واملعرفة اخلاصة  وكما سيأيت
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حلصول عليها بتجربة ونيل مرتبة منها. ومعىن عمومّية ويمكن ألي شخص ا
ذ لك أّن كون العلم احلضورّي شخصي ا ومتعّذر ا انتقاهل إىل الغي ال يتناىف مع 

ا هو أّن ذات عمومّية طائفة منه. ومقصودنا من كون العلم احلضورّي شخصي  
 وشخص ه ذه اتلجربة اخلاّصة غي قابلة لالنتقال إىل اآلخرين، ول كن يمكن
أن حيصل لآلخرين ما يماثلها، ويمكن لك شخص تربتها ويمكن انتقاهلا 

 إىل األخرين بعد حتّوهلا إىل العلم احلصويّل.

وه كذا يتبنّي أّن اخلاّصّية أو املية األخرى الفارقة بني العلم احلضورّي 
واحلصويّل يه كون العلم احلضورّي شخصي ا. فمتعلّق أو معلوم العلم 

مٌر شخصـيٌّ ىلع ادلوام؛ يف حني أّن العلم احلصويّل يتعلق احلضورّي أ
بمفاهيم وصور ويه أمور لكّّية. وحّت املفاهيم اجلزئّية يف العلم احلصويّل 
يمكن أن تنطبق ىلع أكرث من مصداق، وه ذا يعين أنها لكّّية. وىلع لك حال، 

؛ بينما اللكّّية واجلزئّية وصفان للمعلوم أو املتعلق يف العلم احلصويلّ 
 الشخصّية وصف للمعلوم أو املتعلق يف العلم احلضورّي.

ا،  ا إىل ما ُطرح حول ه ذه اخلاّصّية أو املية، يبدو أنها معرفّية أيض  استناد 
 ووجه معرفّيتها واضح.

                                                                                                               

شخص خاصة به وال يمكن نقلها شخصي ا إىل اآلخرين، ول كن عموم انلاس يمكنهم نيل 
مثل ه ذه اتلجربة، فهم مثال  يدركون حضورهم ألنفسهم. وه كذا فإن مثل ه ذا الشهود أو 

جربة دون احلاجة إىل لك شخص يصل إىل ه ذه اتل العلم احلضوري عمويم بمعىن أنّ 
 ارتياض" فتأمل. )املحّقق(
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 عدم إمكانّية االتصاف باألحكام الذهنّية. 8

ا إىل أّن الواقع املعلوم يف العلم احلضورّي، حارض دلى العالم بدون  نظر 
واسطة املفاهيم والصور الهنّية؛ ل لك ال تُستخدم بشأنه اتلوصيفات الّيت 
يتصف بها العلم احلصويّل مثل الشك، وايلقني، واتلصور، واتلصديق، 

. وه ذا (1)واتلفكي، واتلعّقل، واالستدالل، واتلعريف، واتلفهيم، واتلفّهم
علم احلصويّل ال تسي يف العلم يعين بانلتيجة أّن األحاكم املتعلّقة بال

ا. وىلع ه ذا، وبسبب اختصاص املنطق وقواعده باملفاهيم  احلضورّي أيض 
والقضايا، فهو ال ينطبق ىلع العلوم احلضورّية. فالعلم احلضورّي فوق 
املنطق، وبعبارة أدق هل منطقه اخلاص به. فاملنطق املتداول يعالج أصول 

ستدالل أو قوانني اتلحليل واالستنتاج؛ اتلفكي أو قواعد اتلعريف واال
ذا فهو غي نافذ يف العلوم احلضورّية. ويمكن من خالل توسيع مفهوم  وله 
ايلقني أو املفاهيم املشابهة هل، استخدامها يف العلم احلضورّي، ويمكن 
ا  توصيف مثل ه ذا العلم بها. ويف ه ذه احلالة، من الواضح أّن هناك تمايز 

 ذين االستخدامني.أساسي ا بني ه  
وىلع لك حال يمكن القول بعبارة جامعة: املية األخرى للعلم احلضورّي 
وإحدى خصائصه املمية أنه ال يتصف باألحاكم الهنّية؛ ألن الهن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، يف: صدر ادلين حممد الشيازي، تعليقٌة ىلع األسفار، ( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني1)
 هادي املال ؛2 تعليقة ،257 ص ،6ج  مة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،احلك

، احلكمة املتعايلة يف يف: صدر ادلين حممد الشيازي ، تعليقٌة ىلع األسفار،السزبواري
ی آثار" ]األعمال ؛ مطهري، مرتضـی، "جمموعه3تعليقة  األسفار العقلية األربعة،

 .275 ص ،6، ج الاكملة[
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وأحاكمه خيتص باملفاهيم والقضايا. وىلع ه ذا األساس، لك حكم ذهين 
. وه ذا يعين أّن اتلصّور، ومتعلِّق بالوجود الهين ال يدخل يف العلم احلضورّي 

واتلصديق، والقضّية، واملوضوع، واملحمول، واجلزيئ، واللّك، واملاهّية، 
واحلاكية، وانلوع، واجلنس، والفصل، واتلعريف، واالستدالل، واحلّد، 
والرسم، والعكس، وما شالكها ال تدخل يف جمال املعرفة احلضورّية. وه ذا 

ا أّن فكر ة العلم احلضورّي ال ِصلة هلا بالوجود الهين الالكم ال يعين طبع 
واملفاهيم والصور املوجودة يف الهن ـ ِمن حيث أنّها موجودة ـ أو أنها غي 
مرتبطة به بتات ا. ونذكر ىلع سبيل املثال أّن إحراز صدق القضايا اتلحليلّية 

. ويف (1)ة ممكن عن طريق إرجاعها إىل العلم احلضورّي يلّ ومنها ابلدهيات األوّ 
ه ذه احلالة يكون العلم احلضورّي بمعىن امتالكنا تربة ذهنّية عن مثل ه ذه 
ا؛ وسبب ذ لك هو أّن  القضايا؛ كما أّن علمنا بالصور الهنّية حضوريٌّ أيض 

.  كون الشـيء ذهني ا أمٌر قيايسٌّ

 عينّية أو وحدة الِعلم والعاِلم. 9

ا وحدٌة بني  يف العلم احلضورّي إضافة إىل عينّية العلم واملعلوم، توجد أيض 
 العلم والعالِم، ال أنّهما متغايران بينهما احّتاد وجودي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

" قضايا يا يقاتتصد برشی؛ معرفت وساختارهای ها، "مؤلفهزاده، حممد( راجع: حسني1)
 والرابع عرش اثلالث الفصل ،[القضايا أو اتلصديقات اإلنسانية؛ املعرفة وبىن عنارص]

" ]حبث مقارن ىف نظرية معارص شنايسمعرفت در تطبيیق پژوهیش" نفسه، املؤلف عرش؛
شنایس ومباین ؛ املؤلف نفسه، "درآمدی بر معرفت205ـ  198املعرفة املعارصة[، ص 

معرفت ديىن" ]مدخل يف نظرية املعرفة وأسس املعرفة ادلينية[، القسم األول، الفصل 
  السادس.
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وعليه فإن العلم احلضورّي ليس من قبيل األعراض والكيفيات 
ا ىلع ذات الُمدرِك أو العالِم، مع أنه   يمكن أن يكونانلفسانية، وال زائد 

ا ا أو جوهر  لك وهو أّن علم العقول احلضورّي . ونذكر مثاال  ل  (1)املعلوم عرض 
ا ىلع ذاتها. وكذ لك علم انلفوس  بذواتها، عني جوهرها العقالين وليس زائد 
ا وال  احلضورّي بذواتها عني جوهرها انلفساين. وقد ال يكون املعلوم عرض 
ا؛ كما هو احلال بالنسبة إىل علم اهلل بذاته، فهو عني ذاته. من الواضح  جوهر 

لم؛ أعين علم اهلل بذاته ال جوهر وال عرض؛ وذ لك ألن َمْقَسم أّن ه ذا الع
 اجلوهر والعرض هو املوجود املمكن، وليس واجب الوجود.

للعلم احلضورّي ـ ال يكون العلم عني ذات  احلصوىل ـ خالف ايف العلم 
العالِم، بل هما متغايران، ولك واحد منهما وجود منفصل عن اآلخر، وإن 

ودي ا. ومن هنا فإن علمنا احلصويّل من قبيل األعراض اكنا متحدين وج
ا وجوده متحد مع وجود والكيفيّ  ات انلفسانّية وهل وجود غي وجود ذواتنا. طبع 

ا حلويل ا أم صدوري ا.  أنفسنا، وقائم بنا، سواء اعتربنا قيامه بانلفس قيام 
احلضورّي  يمكن أن نستشّف مما تقدم أّن اخلاّصّية املذكورة ختتص بالعلم

لذلات بذاتها وال تنطبق ىلع األنواع األخرى من املعرفة احلضورّية. وىلع 
لك مجيع أقسام املعرفة ه ذا، فإنّ  ه يف طائفة أخرى من العلوم احلضورّية وكذ 

احلصويّلة يتحد العلم والعالِم، ال أّن أحدهما عني اآلخر. وىلع سبيل املثال، 
وأفعاهل اجلواحنّية وحاالته انلفسانية، ال  يف العلم احلضورّي لإلنسان بقواه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، ( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق،1)
 .221ص واألربعون، اتلاسع ادلرس ،2ج
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ٌة بني العلم والعالم، وال بني العلم واملعلوم، بل العلم توجد وحدٌة وعينيّ 
 مّتحد مع العالم وكذ لك مع املعلوم. 

نتوصل مما تقّدم إىل أّن اخلاّصّية اتلاسعة غي مانعة لألغيار وال يه جامعة 
 بني املعارف احلضورّية واحلصويّلة.لألفراد. إذن ال يمكن اتلميي بها 

 االستغناء عن القوى اإلدراكّية. 10

يمكن العثور يف العلم احلضورّي ىلع صفة وجوديّة أخرى ويه أنه يف مثل 
ه ذه املعرفة ذات العالم تدرك بواقعّيتها واقع املعلوم. وه ذا خالف ا للعلم 

اّس الظاهرّية أو ابلاطنّية احلصويّل حيث تكون هناك قّوة إدراكّية معّينة اكحلو
أو العقل تكون واسطة بني انلفس واملعلوم، وبواسطة تلك القّوة حتصل 
انلفس ىلع صورة أو مفهوم عن املعلوم، وبانلتيجة تصبح انلفس اعملة بذ لك 
املعلوم عن طريق تلك القّوة اإلدراكّية. وه كذا يتبنّي نلا أّن العلم احلصويّل 

 .(1) "جهاز الهن"خيتص جبهاز معني يُسّّم 
، إضافة إىل الفارق بني العلم احلصويّل واحلضورّي من حيث العلم وه كذا

ا من حيث العالم واملعلوم، وذ لك أّن  واملعلوم، هناك فارق آخر بينهما أيض 
انلفس حتتاج إىل قوى إدراكّية نليل العلوم احلصويّلة؛ سواء اعتربنا تلك 

رِك، أم اعتربنا القوى اإلدراكّية جمّرد أداة القّوة اإلدراكّية يه ذات املد
واملدرِك احلقييق هو انلفس. وأما العلم احلضورّي فهو ال حيتاج إىل جهاز 

 حلصول اإلدراك. ةٍ خاّص  ا ىلع قّوةٍ خاص مثل الهن وليس مبني  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .273و 272 ص ،6ج ی آثار" ]األعمال الاكملة[، راجع: مطهري، مرتضـی، "جمموعه (1)
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ينبيغ اتلنبيه إىل أّن اخلاّصّية أو املية املذكورة ال تتناىف مع اعتبار 
جودة يف احلواّس الظاهرّية واألعضاء احلّسـّية معلومة  بالعلم اتلأثرات املو

ا. وإذا  ذه القوى نفسها حضوري أيض  ا؛ مثلما أّن علمنا به  احلضورّي أيض 
أرادت انلفس توظيف قّوة سواء اكنت قّوة إدراكّية أم حتريكية، ال بّد أن 

، بل هو تكون اعملة بها، ومثل ه ذا العلم ال يأيت عن طريق مفاهيم وصور
حضوري. وانلفس هلا علم حضوري بما ينطبع ويوجد يف تلك القوى بل يف 

 .(1)األعضاء املرتبطة بتلك القوى
يواجهنا سؤال هنا وهو: إذا قبلنا بالرأي القائل إّن معرفتنا حضورّية 
باألحاسيس انلاتة عن احلواّس الظاهرّية، واتلأثرات املوجودة يف احلواّس 

ء احلّسـّية، أال يؤدي ه ذا القبول إىل نقض املية أو الظاهرّية واألعضا
ا؟ ال شك أننا ندرك اإلحساسات واتلأثرات املذكورة عن  اخلاّصّية املذكورة آنف 
طريق القوى احلّسـّية. وعلمنا بها حضوري، وبما أّن العلم احلضورّي عني 

 ذهالوجود، فان وجود ه ذا اإلحساس والعلم به يشء واحد، وهو عينه. ه  
والعلم بها حتصل بواسطة قوى احلس الظاهري؛ إذ من الواضح  اإلحساسات

أنه لوال وجود القوى احلّسـّية ملا حصلت انلفس ىلع مثل ه ذه املعرفة. وه ذا 
يعين أننا لو افتقدنا إحدى القوى احلّسـّية، فستفقد انلفس اإلحساس 

. وبناء  (2)فقد فقد علًماا من فقد حس  املتعلّق بتلك القّوة، كما قال القدماء: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 راجع: ه ذا الكتاب، الفصل األّول. (1)
ا َفَقْد »: األّول لماملع قال: 311ص انلضيد، اجلوهر يوسف، بن احليّل، احلسن (2) من فقد حس 

ا يؤّدي إيله ذ لك احلّس  سينا، احلسني بن عبد اهلل، الشفاء،  كذ لك، راجع: ابن«. فقد علم 
 . 220اخلامس، صعفييف، املقالة اثلاثلة، الفصل الربهان، حتقيق أبو العالء . 5 املنطق،
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ىلع ه ذا هناك جمموعة من علومنا احلضورّية تدركها انلفس عن طريق 
القوى، وانلفس حتتاج إىل قوى إلدراكها، وبدون ه ذه القوى ال تستطيع 
ذا املبىن  ا له  ا، ووفق  إدراكها. بانلتيجة، اخلاّصّية العارشة جديرة باتلأمل أيض 

. ويمكن قبول ه ذه اخلاّصّية أو املية فيما إذا حتتاج إىل إاعدة نظر وإصالح
 رفضنا الرأي املذكور ورفضنا الرأي القائل إّن اإلدرااكت احلّسـّية حضورّية.

11 . ّ ي
ّ والعين   عينّية الوجود العلمي

ىلع صورٍة ال يتوّقف  -نشوء العلم احلضورّي ـ خالف ا للعلم احلصويّل 
ق مثل ه ذه املعرفة حضور واقٍع معلوٍم أو مفهوٍم أو ماهيٍّة، بل منشأ حتقّ 

عند العالِم. ومن هنا يمكن القول إنه يف العلم احلضورّي يكون الوجود 
. فيف (1)العليم وبعبارة أخرى الوجود اإلدرايك للمعلوم هو وجوده العيين

ذا عّرف  العلم احلضورّي، الوجود اخلاريج عني الوجود العليم. وله 
حلصويّل بما ييل: العلم احلضورّي حضور ابلعض العلم احلضورّي وا

الصورة العينيّة للمعلوم دلى العالم، والعلم احلصويّل حضور صورته 
. ه ذا اتلعريف واتلعريفات املشابهة تشي إىل إحدى املميات (2)العلمية

األساسّية للعلم احلضورّي واحلصويّل، ويه مية قد تتداخل مع بعض 
ا أو   تكون عينها.املمّيات األخرى أيض 

بني الوجود العليم  وعينّيةٌ  ، يف العلم احلضورّي هناك وحدةٌ حالٍ  ىلع لّك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ،6ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد1)
 .357 ص ،8 ج ،[الاكملة األعمالی آثار" ]"جمموعه مرتضـی، مطهري، ؛162و 157ـ156ص

 ( راجع: ه ذا الكتاب، الفصل اثلالث، تعريف العلم احلضوري.2)
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للمعلوم والوجود العيين، ول كن يف العلم احلصويّل ليس هناك وحدٌة بني 
ا. وبعبارة أخرى  الوجود العليم للمعلوم ووجوده العيين، بل هو مغاير هل تمام 

حلضورّي ـ واقع املعلوم أو صورته العينّية يف العلم احلصويّل ـ خالف ا للعلم ا
ه يف العلم احلصويّل واقعّية الِعلم مفهوم أو صورة غي واقع العلم؛ وذ لك ألنّ 

 .(1)موجودة يف الهن، واملعلوم واقع موجود خارج الهن
. ويبدو أّن ه ذه واحدةٍ  كما تقّدم يمكن إرجاع عّدة خصائص إىل خاّصّيةٍ 

الوجود العليم والعيين ليست خاّصّية منفصلة ويمكن  اخلاّصّية؛ أي عينّية
إرجاعها إىل اخلاّصّية الرابعة ويه وحدة أو عينّية العلم واملعلوم، بل يمكن 

 الهاب إىل أبعد من ذ لك والقول إنها تلك اخلاّصّية حبذافيها.
عة تدر اإلشارة إىل أّن اخلاّصّية املذكورة سواء أرجعناها إىل اخلاّصّية الراب

أم اعتربناها خاّصّية منفصلة وقائمة بذاتها، هلا نتائج أو معطيات معرفّية 
ة يمكن ىلع أساسها اتلميي بني العلم احلضورّي واحلصويّل. ويف العلم مهمّ 

لوجود العيين عني الوجود العليم، فإّن مثل ه ذا انلوع ااحلضورّي، إذا اكن 
أ يمكن حينما ال يكون الوجود من املعرفة ال يقبل اخلطأ؛ وذ لك ألّن اخلط

ا. وىلع ه ذا املنوال فانَّ ه ذه اخلاّصّية إضافة  إىل أنها  العليم والعيين شيئ ا واحد 
ا ديلال  ىلع عدم  تبنّي عدم إماكنّية اخلطإ يف العلوم احلضورّية، فيه تمثل أيض 

وجود العليم إماكنّية اخلطإ يف ه ذه الطائفة من املعارف. وىلع ه ذا فإنَّ عينّية ال
ا  -ىلع خالف العلم احلصويّل  -والعيين يف العلم احلضورّي  ليست أمر 

 ا فقط، وإنما هلا نتائج أساسّية يف اجلانب املعريف.وجودي  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا بني الوجود العليم للمعلوم بالات والوجود ا1)  لعيين للعالم يوجد احّتاد وليس وحدة.( طبع 
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12 
ّ
 المعلومعىل م العلم . امتناع تقد

بما أّن العلم هو عني املعلوم يف العلم احلضورّي، فبينهما معّيٌة وال يمكن 
ضهما. وانلتيجة يه عدم إماكن تقّدم العلم ىلع املعلوم يف أن ينفصال عن بع

ذه اخلاّصّية أو املية أّن العلم  العلم احلضورّي. ومن انلتائج األخرى له 
احلضورّي ال يتعلّق بأمور معدومة، بل املعلوم أو املتعلّق بالعلم احلضورّي 

، من مصاديق العلم احلضورّي  ا أمر موجود. من ذ لك مثال  علُمنا دائم 
باألفعال اجلواحنّية اليّت تأيت من غي واسطة مثل اتلفكي والعزم واالنتباه. 

موجودة بالفعل وحارضة للنفس بوجودها  حال كونهامثل ه ذه األفعال 
العيين، تكون معلومة للنفس، وبزواهلا يزول العلم احلضورّي أو الشهودّي 

ا احلاالت واال نفعاالت انلفسّية اكخلوف، بها وينعدم. وىلع غرار ه ذا أيض 
واحلزن، والفرح، والوّد، حيث بزواهلا يزول العلم احلضورّي أو الشهودّي 
 بها، ومثلما ال يتحقق علم حضوري بها قبل حدوثها، كذ لك ال يستمرّ 

يف العلم  العلم واملعلوم بينهما معّيةٌ  العلم احلضورّي بها عند زواهلا؛ ألنّ 
 ضهما.احلضورّي وال ينفصالن عن بع

يف العلم احلضورّي، الوجود العليم للمعلوم عني وجوده اخلاريج، وبعبارة 
أخرى مثل ه ذا العلم والوجود من حيث املصداق واحد، وتغايرهما من 
حيث املفهوم واالعتبار الهين. ول لك، عند زوال اخلوف أو اتلفكي، أو 

ا، ول كن بما أ ّن قوة اخليال حتفظ االنتباه، يزول العلم احلضورّي بها أيض 
بصورة ملا تتلّقاه من انلفس واألمور انلفسّية أو الطبيعة واألمور املاّديّة، 

ها تستطيع استذاكر وحتفظ تلك الصور يف انلفس أو يف إحدى قواها، فإنّ 
تلك الصور عرب إحضارها حّّت بعد زوال وانعدم وجودها اخلاريج وبانلتيجة 
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نا تستذكر قّوة اخليال ايلوم اخلوف واتلفكي زوال العلم احلضورّي بها. ومن ه
واالنتباه اّلي اكن باألمس، بل حّّت اننا نقوم بعملّية تفسي وحتليل هلا 
ا. من ذ لك مثال  اننا إذا ُكنا قد خفنا باألمس، فنحن ايلوم نستجيل سبب  أيض 

ذا العامل أو ذاك.  ذ لك اخلوف ونفهم أّن عّلته اكنت مرتبطة به 
 أنه يف العلم احلضورّي يكون العلم عني املعلوم، ومن غي انلتيجة يه

ذا ال يتعلّق العلم احلضورّي بأمور معدومة.  املمكن أن يتقّدم عليه. وله 
ول كّن اإلقرار بصّحة ه ذه اخلاّصّية يضعنا أمام اشاكل صعب وهو إذا لم 

رّي ال يمكن تقّدم العلم ىلع املعلوم يف العلم احلضورّي، وأن العلم احلضو
يتعلّق بمعدوم، فكيف نعترب علم واجب الوجود باملخلوقات قبل إجيادها 
ا حضوري ا؟ فإما أن نتخّل عن ه ذه اخلاّصّية، وإما أن ال نعترب علم  علم 

ا حضوري ا.  واجب الوجود باألشياء قبل إجيادها، علم 
من  مسألة علم واجب الوجود بما سواه  قبل إجيادها وبعد إجيادها، واحدة

أصعب املسائل الفلسفّية اليّت بُِذلت جهوٌد كبية حللّها ىلع مّر اتلاريخ، 
ل كن يبدو أّن شيخ اإلرشاق واملحقق الطويس قد حاّل مشلكة علم واجب 
الوجود باملخلوقات بعد إجيادها بالقول بعلمه احلضورّي بها. وأما مسألة علم 

صعب من مشلكة علم واجب واجب الوجود بما سواه قبل اإلجياد، اليّت يه أ
الوجود باملخلوقات بعد اإلجياد فقد حلّها صدر املتأهّلني عن طريق محل 
احلقيقة والرقيقة وأن واجب الوجود بسيط احلقيقة. وهل كمال األشياء يف مقام 

 .(1)ذاته ىلع حنو أىلع وأرشف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ( لالطالع ىلع املزيد حول ه ذا املبحث يمكن الرجوع إىل: الشيازّي، صدر ادلين حممد1)
 عبد مال الزنوزي، ؛384 ـ 264 ص ،6ج احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 
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 معرفة الوجود ال الماهّية. 13

ا من الفارق اآلخر بني العلم احلضورّي واحلصو يّل )وه ذا الفارق أيض 
حيث متعلّقهما(، هو أّن املعلوم أو املتعلّق يف العلم احلضورّي وجود 
األشياء، وليس ماهيتها؛ يف حني أّن األمر ىلع العكس من ذ لك يف العلم 
احلصويّل. وبعبارة أوضح بالعلم احلضورّي يمكن معرفة وجود األشياء 

يمكن تبيني ه ذا الفارق أو ه ذه اخلاّصّية وواقعها العيين فقط وليس ماهيتها. 
واالستدالل عليها بالقول إّن الوجود زائد ىلع املاهّية ومغاير هلا. املاهّية 
حاكيٌة عن الوجود ويه أمر ذهين حييك حدود وجود الشـيء، ويه يف الواقع 
من سنخ املفاهيم. وأما بالنسبة إىل وجود الشـيء فهو حقيقة عينّية وخارجّية 

ا إىل أّن الوجود واملاهّية متغايران، ف ال ا. ونظر  العلم  نّ إيأيت إىل الهن أبد 
 .(1)بأحدهما ال يستلزم العلم باآلخر

قد يبدو أّن املاهّية مالزمة للوجود وال تنفك عنه، ومن هنا فان العلم 
بأحدهما يستلزم العلم باآلخر. ل كّن مثل ه ذا االداعء فيه الكثي من املحاذير 

 بالنسبة إىل العلم احلصويّل؛ فكثي ا ما يكون دلينا يف العلم احلصويّل حّّت 
معرفة باملاهّية ل كّننا ال نعلم وجودها، وال نعلم هل ه ذه املاهّية موجودة أم 
ا فقد يكون دلينا علم بوجود يشء ول كن ال علم  ال. والعكس صحيح أيض 

                                                                                                               

 ـ 274 ص عرش، اثلاين الفصل آشتياين، ادلينتصحيح سيد جالل  إهلّية، ملعات اهلل،
تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة احلكمة، نهاية  حممدحسني، الطباطبايئ، ؛361

 اثلانية عرشة، الفصل احلادي عرش.
كتاب انلفس، حتقيق وتدوين حممد  رشح األسفار، ( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق،1)

 .233ـ231ص مهر، سعيدي
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ا؛ فقد تكون ماهّية يشء نلا بماهّيته. وه كذا احلال يف العلم احلضورّي أ يض 
موجودة يف الهن بينما وجوده غي حارض دلينا وليس دلينا علم حضوري به. 
ا دلينا  أو ىلع العكس، يكون وجوده حارض دلينا وبانلتيجة يكون معلوم 
بالعلم احلضورّي ل كّن ماهيته جمهولٌة عنا وال معرفة نلا بها. وىلع ه ذا فحّّت 

ّي بيشٍء مثل انلفس اإلنسانّية، ل كن قد ال يتحّقق مع حتّقق العلم احلضور
ا. ا أو عرض   نلا علٌم بماهيتها وذاتّياتها، وال معرفة دلينا بكونها جوهر 

خالصة القول يه أّن العلم احلضورّي بالشـيء ال يستلزم العلم بذاتّياته، 
ا ـ العلم احلضورّي بوجود الشـيء غي العلم احلصه ألنّ  ويّل ـ كما قلنا سابق 

بماهّيته. ومتعلّق العلم احلضورّي الشـيء نفسه وليس ماهّيته. وىلع ه ذا 
األساس بالعلم احلضورّي بالشـيء ال تُعلم ماهيته وذاتّياته، وعن طريق 

 العلم احلصويّل فقط يمكن معرفة ماهّيته وذاتّياته.
ا ه ذه اخلاّصّية اليّت تفيد أّن العلم احلضورّي باألشياء ال يست لزم طبع 

املعرفة )احلضورّية( بماهّياتها وذاتّياتها، ال تتناىف مع أّن ذ لك الشـيء بعد 
حضوره دلى انلفس وعلمها احلضورّي به، ينزتع العقل ماهّيته وتكون هل 
عن ه ذا الطريق معرفة حصويّلة به. نذكر مثاال  ل لك هو أنه بعد حضور 

حليله تلنزتع منه مفهويم خوٍف يف انلفس، تصّوره قّوة اخليال ثم تقوم بت
"اخلوف" و"الوجود". ومفهوم اخلوف يعرّب عن طبيعته وماهّيته، ومفهوم 
"الوجود" يعرّب عن وجوده العيين واخلاريج. وه كذا بعد حتقق العلم احلضورّي 
بالشـيء يمكن العلم بماهّيته عن طريق العلم احلصويّل بواسطة عملّية 

للمعطيات احلضورّية، وندرك حينذاك اتلصوير اليّت يقوم بها اخليال 
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ا اّلي يُعّد من ذاتّيات  مقّومات اخلوف وذاتّياته ومن مجلة ذ لك كونه عرض 
ا اّلي يُعّد من ذاتّيات ماهّية انلفس. وه كذا  ماهّية اخلوف، وكونه جوهر 

ا للخاّصّية املذكورة يُعرف بالعلم احلضورّي  عدى ما يصاحبه من  -وفق 
وجود الشـيء املعلوم فقط، ول كن ال تُعرف ماهّيته.  -ة العلوم احلصويلّ 

يدرك ماهّيته بعد تأّمالت ذهنّية وإجياد مماثله يف  -أو انلفس  -والعقل 
ا ـ من  احلاكية واتلعبيانلفس. واملاهّية حاكية عن الوجود و ـ كما ذكرنا سابق 

ذا ال يّتصف به العلم  احلضورّي. أوصاف العلم احلصويّل ال احلضورّي؛ وله 
ىلع تعريف العلم  رّبما خيطر يف الهن أّن اخلاّصّية املذكورة مبنّيةٌ 

احلضورّي بالعلم بالوجود، والعلم احلصويّل بالعلم بماهّية الشـيء، وتتناسب 
. ول كن ال يتناسب مع اتلعريفات األخرى وخاصة اتلعريف املختار، (1)معه

يّل بمعرفة ماهّية الشـيء، تعريف العلم احلصو بل ويتعارض معها؛ ألنّ 
يشمل املفاهيم املاهوّية فقط وال يشمل املفاهيم الفلسفّية واملنطقّية، فما 
بالك باتلصديقات. وىلع ه ذا األساس ليس من الصحيح اتلميي بني املعرفة 
احلضورّية واحلصويّلة عن طريق كون متعلّق العلم احلصويّل املاهّية ومتعلّق 

جود، أو أّن العلم احلصويّل هو معرفة املاهّية والعلم العلم احلضورّي الو
احلضورّي هو معرفة الوجود. فالعلم احلصويّل معرفة للماهّية ومعرفة للوجود 

ا، وعن طريقه يمكن معرفة أوصاف الوجود سواء الهين أم اخلاريج.  أيض 
أّن  يبدوإذا اكن املراد من املاهّية هنا اصطالح "ما يُقال يف جواب ما هو" ف

اإلشاكل وارد، ومثل ه ذا اتلمايز غي صحيح ىلع أساس اتلعريفات األخرى. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( راجع: ه ذا الكتاب، الفصل اثلالث، تعريف العلم احلضوري. 1)
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ول كن ليس املقصود من املاهّية مثل ه ذا االستخدام أو االصطالح، بل املراد 
اكن ماهوي ا أو  وسواءٌ  ،اي  ا أم لكّ منه الصورة الهنّية واملفهوم سواء اكن جزئي  

املراد من الوجود هو العني اخلارجّية لليشء. منطقي ا أو فلسفي ا؛ كما أّن 
وه كذا يرتفع اإلشاكل املذكور ويمكن القول إنَّ العلم احلضورّي هو معرفة 
وجود الشـيء واملعلوم فيه هو الوجود، وبمثل ه ذه املعرفة يمكن اتلوصل إىل 
 الواقع اخلاريج، ول كّن العلم احلصويّل هو املعرفة عن طريق املفهوم والصورة
الهنّية لليشء، وبمثل ه ذه املعرفة ال يمكن اتلوصل إىل الواقع نفسه؛ وذ لك 
ألن العني اخلارجّية بما أنها خارجّية ال تأيت إىل الهن وال يأيت إىل الهن منها 

 سوى املفهوم.
ا: يف  يف ضوء ما تقّدم، ه ذه املية أو اخلاّصيّة هلا معطيات معرفيّة أيض 

مكن إدراك الوجود، وبعبارة أوضح، بما أّن الوجود العلم احلصويّل ال ي
يشء خاريج فهو ال يمكن أن يأيت إىل الهن، ول كن بالعلم احلصويّل 
يمكن أن تكون دلينا معرفة مفهومّية عن األشياء واألمور الواقعيّة 

 بواسطة املفاهيم والقضايا.
علم خالصة الالكم يه أّن العلم احلضورّي معرفة وجود الشـيء، وال

ا مع  احلصويّل معرفة املاهّية الّيت تعين مفهومه وصورته الهنّية، ه ذا طبع 
احتمال أّن من وضعوا مثل ه ذا اتلمايز واّكدوا عليه لم يكن هلم مثل ه ذا 
ذا اتلفسي وهو أّن العلم  ا له  الفهم واتلفسي للماهّية. وىلع لك حال، وفق 

ا مفاهيم غي  باملاهّية معىن يشمل اتلصديق واتلصّور، واتلصور يشمل أيض 
ا. وبانلتيجة يكون العلم  ماهوّية، تكون املية اثلاثلة عرشة صحيحة أيض 
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احلصويّل حضور املفهوم والصورة الهنّية للمعلوم )دون حكم أو مع احلكم( 
عند العالم، ول كن أال تتداخل ه ذه اخلاّصّية مع اخلواص األخرى، وخاصة 

ه ذا السؤال يتضح من بعد القاء نظرة ىلع اخلصائص السادسة؟ اإلجابة عن 
 وابلحوث املطروحة حوهلا.

 عدم االندراج تحت مقولة. 14

األخرى للعلم احلضورّي عن العلم احلصويّل يه عدم اندراجه حتت املية 
مقولة وتلوضيح ه ذه املية ينبيغ اتلمهيد ل لك بمقّدمة موجزة: يف تصنيف 

. ممكن الوجود. 2. واجب الوجود؛ 1ء إىل جمموعتني: املوجودات تُقسم األشيا
؛ أما ممكن الوجود فيمكن حد   عن أّي  هٌ ومزنّ  ةٍ صف بماهيّ واجب الوجود ال يتّ 

ة. واملاهّيات بدورها تُقسم إىل جوهر وعرض، وك حتليله إىل وجود وماهيّ 
ا، ويمكن تصور تقسيم أو تقسيمات  واحد من اجلوهر والعرض هل أقسام أيض 

ذا فإن جمموعة من املفاهيم تعرّب عن املوجودات وأوصاف ل وجودها. وبه 
ماهّياتها وذاتّياتها وحتيك عن ماهّية األشياء )مثل مفهوم "اإلنسان" 
و"انلاطق"( وجمموعة أخرى أوصاف للوجود ويه معرّبة عن وجود األشياء 

ملجموعة من . وه ذه ا(1))مثل الوحدة، والعلّية، والوجود، واحلدوث، والِقَدم(
 .وال تدخل ضمن مقوالت املاهّية األوصاف وجوديّةٌ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املعرفة البرشية[،  أسس] ”هازيرساخت برشی؛ معرفت“ زاده، حممد، ( راجع: حسني1)
بندی مفاهيم از منظر متفكران مسلمان" ]تبويب الفصل اثلالث؛ املؤلف نفسه، "طبقه

ند ، اسف99العدد املفاهيم من وجهة نظر املفكرين املسلمني[، جملّة "معرفت" الشهرية، 
 .36ـ28، ص1384
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ما يه املجموعة اليّت يقع مفهوم "العلم احلضورّي" ضمنها؟ وهل هو من 
املفاهيم املاهوّية أم من املفاهيم الفلسفّية؟ عند اإلمعان يف حقيقة العلم 

ا من األوصاف الوجوديّة ومن  شؤون احلضورّي ندرك أّن ه ذا الِعلم أيض 
الوجود. مفهوم "العلم" يف العلم احلضورّي حيصل باتلحليل الهين لوجود 
ا ماهوي ا، فما  العالِم. ومن هنا فإن ه ذا املفهوم نفسه ليس ماهّية أو مفهوم 

ا. وبما أّن املفهوم املذكور ليس ماهّية   ا أو َعرَض  وال  بالك أن يكون جوهر 
ا ماهوي ا، فهو من الشؤون واأل وصاف والعوارض اتلحليلّية للوجود، مفهوم 

 وال يدخل حتت أي مقولة من املقوالت املاهوّية.
تدر اإلشارة إىل أّن اتلمايز أو اخلاّصّية املذكورة ال تتناىف مع أنّه يف جمال 
املمكنات أو املخلوقات، تكون لذلات العامِلة ماهّيٌة وتندرج حتت مقولة 

ا يف ه ذا املورد اجلوهر. ه ذا األمر ال يستلزم أن ي كون مفهوم "العلم" أيض 
ا، مفهوم "العلم" يف العلم  ا حتت مقولة اجلوهر؛ ألنّه كما مّر سابق  مندرج 
ا ماهوي ا حّّت يلزم  احلضورّي من أوصاف وشؤون الوجود وليس مفهوم 

ه ذا الالكم أوضح يف ما خيّص العلم و إحدى املقوالت.إدراجه حتت 
ذا ال ؛احلضورّي هلل ا؛ ألّن ذاته املقّدسة مزّنهٌة فه  ا وال عرض  علم ليس جوهر 

 عن لّك ماهّيٍة وّك حدي وال تدخل ضمن أّي مقولٍة.
خالصة الالكم أنّه يف العلم احلضورّي إّما أن يكون العلم عني ذات 
ا؛  ا وال عرض  العالم، وإما أن يكون من شؤون وجوده، فهو بذاته ليس جوهر 

 من حيث وجودهما. وماهّيةٌ  وم قد يكون هلما حدٌّ وإن اكن العلم أو املعل
منا حول العلم احلضورّي وتبنّي أّن العلم احلضورّي ال يدخل إىل اآلن تكلّ 
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، ول كن ما اّلي يمكن قوهل عن العلم احلصويّل؟ اكن الرأي مقولةٍ  ضمن أّي 
خالف ا للعلم  -السائد إىل ما قبل صدر املتأهّلني هو أّن العلم احلصويّل 

وجود العلم فيه ليس  ؛ وذ لك ألنّ ماهوّيةٍ  يندرج حتت مقوالٍت  -احلضورّي 
معه. باإلضافة إىل ذ لك ثبت يف موضعه أّن العلم  عني العالم وليست هل وحدةٌ 
. قيامها بانلفس قياٌم حلويلٌّ  نفسانّيةٌ  ة، كيفّيةٌ احلصويّل أو الصورة العلميّ 

ا من املوج ومن هنا فالعلم احلصويّل موجودٌ  ودات هل ماهّية عرضّية وُيعّد كيف 
. سواٌء اكن املراد من العلم احلصويّل، اتلصّورات والصور العلمّية (1)نفساني ا

اخلاّصّية أو  . وقد رشح العاّلمة الطباطبايئّ (2)ذاتها، أم اتلصديق واحلكم فيها
 ىلع انلحو اتلال: (3)اتلمايز املذكور ىلع ضوء ه ذه انلظرّية

العلم، واملراد به العلم  -ىلع ما قيل  -ة ات انلفسانيّ يّ ومن الكيف»
احلصويّل اذلهين من حيث قيامه بانلفس قيام العرض بموضوعه لصدق حّد 
الكيف عليه، وأّما العلم احلضورّي فهو حضور املعلوم بوجوده اخلاريج عند 

 .(4)«العالم، والوجود ليس جبوهر وال عرض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة  نهاية احلكمة، ( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني،1)
احلكمة، ليقة ىلع نهاية تع السادسة، الفصل اخلامس عرش؛ حممد تيق مصباح اليدي،

 .355ش ،354ص

، ، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق2)
 .223ـ221ص ألربعون،وا اتلاسع ادلرس ،2ج

سألة، ىلع سبيل املثال، راجع: املؤلف نفسه، ( حول رأي العالمة ]الطباطبايئ[ يف ه ذه امل3)
تعليقٌة ىلع  ؛ الطباطبايئ، حممدحسني،355ش  ،356ص تعليقة ىلع نهاية احلكمة، 

صدر ادلين حمّمٌد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة،  األسفار، يف: الشيازي،
 .282، ص احلكمة نهاية نفسه، املؤلّف ؛4 تعليقة ،286 ـ 284 ص ،1ج 

 . 137تصحيح غالمرضا فيايض، صنهاية احلكمة،  .( الطباطبايئ، حممدحسني،4)
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عظم أتباع مدرسته، العلم احلصويّل من وجهة نظر صدر املتأهّلني وم
ا ماهوي ا وال يندرج حتت مقوالت، بل هو  اكلعلم احلضورّي، ليس أمر 
اكحلركة، واحلدوث، والِقَدم، وكونه بالفعل، من أوصاف الوجود واملفاهيم 
الفلسفّية. وىلع ه ذا األساس، اخلاّصّية املذكورة يف اجلملة غي تامة من وجهة 

ك اّلين  تلمايز وه ذه اخلاّصّية صحيحةٌ نظرهم، بل ه ذا ا من وجهة نظر أوٰل 
ا  ا منه، يعّد كيف  يرون كما يرى املشاؤون، أّن لك علم حصويل، وليس قسم 

ا  .(1)نفساني ا وعرض 
وحاصل الالكم هو أّن املية الرابعة عرشة موضع اختالف من حيث 

ة وجوديّة وليست هلا املبىن. وحّت لو قبلنا وجود ه ذه املية، فيه جمّرد مي
 نتائج معرفّية أو ال تأثي مبارش هلا يف نظرّية املعرفة.

 قبول التشكيك. 15

 ويقبل مراتب، ذو وهو مشككة، حقيقة - اكلوجود -العلم احلضورّي 
 إىل االستقراء، حسب املراتب يف االختالف سبب ويعود. والضعف الشّدة
 :اتلايلة العوامل من واحد

اتب الوجوديّة للُمدرِك: لكّما اكن املدرِك من انلاحية أ( اختالف املر
الوجوديّة أضعف، فعلومه احلضورّية أضعف، ولكما اكن أقوى فعلومه 

 احلضورّية أقوى وأكمل. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ،3ج ، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي1)
 اجة إىل حبث، ل كنّ حب املسألة ه ذه جوانب من الكثي... . و 297 ،305 ،382 ص

ذا املوضوع غي ُمتاح هنا، وينبيغ إيكاهل إىل جمال آخر.ابلحث اتلفص  ييل له 
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ا  ب( تفاوت مراتب انتباه الُمدرِك: العلوم احلضورّية ختتلف تبع 
من فيه ألم، الختالف درجات انتباه املدرِك. من ذ لك ىلع سبيل املثال أّن 

ا يف الليل أو يف االوقات األخرى الّيت يكون فيها انتباهه  يشعر به أكرث إيالم 
أكرث، وحني ينرصف انتباهه إىل أمر آخر، يشعر بألم أقل. ه ذه الشّدة 

 .(1)والضعف يف إدراك األلم تعود إىل شّدة انتباه املدرِك وضعفه
ف مراتب وجود املدرَك يؤدي ج( تفاوت املراتب الوجوديّة للُمدرَك: اختال

ا إىل شّدة العلم احلضورّي أو ضعفه.  أيض 
وىلع ه ذا فالعلم احلضورّي يقبل التشكيك وهو ىلع مراتب ودرجات. ويف 
املقابل، العلم احلصويّل ال يقبل التشكيك وال مراتب فيه وال جمال للشدة 

يم واتلصّورات والضعف فيه؛ وذ لك ألن املراد من العلم احلصويّل إما املفاه
والصور الهنّية، أو القضايا واتلصديقات واألحاكم. وىلع ه ذا، ما معىن 
وجود الشّدة والضعف أو ادلرجات واملراتب التشكيكّية فيها؟ هل من 
ا أن تتصف اتلصّورات واملفاهيم بالشّدة والضعف؟ وما هو  املمكن أساس 

احية الوجوديّة أو حال القضايا؟ وهل يتصور التشكيك يف القضايا من انل
أكرث من صدق  ا أن يكون صدق قضّيةٍ ا ومعرفي  املعرفّية؟ وهل يمكن منطقي  

قضّيٍة أخرى؟ جواب ه ذه األسئلة واضح. فمن املعلوم أّن صدق قضّية ما 
يدور مدار انليف واإلثبات؛ أي أّن القضّية إما أن تكون صادقة أو اكذبة؛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

منتخب اخلاقاين يف كشف حقائق عرفاين، تصحيح جنيب  ( راجع: الزنوزي، املاّل عبد اهلل،1)
، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف حممدتيق يزدي، مصباح ؛98و 97مايل هروي، ص 
 .177 ص ،2ج تعليم الفلسفة[، 
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ا القضايا من حيث احلاالت وال يتصور أن تكون أكذب أو أصدق.  طبع 
انلفسّية )ايلقني، والظن، والشك، والوهم( ىلع درجات ومراتب شّّت. فأنا 
ىلع يقني بالقضّية "أ" أكرث من يقيين بالقضّية "ب"، أو احتمال صدق القضّية 
ا أّن مثل  "أ" باعتقادي أكرث من احتمال صدق القضّية "ب". ومن الواضح طبع 

القة هلا بالصدق املعريف واملنطيق للقضايا، بل يه حاالت ه ذه احلاالت ال ع
 .(1)نفسّية، واحلاالت انلفسّية ذات مراتب من ه ذه اجلهة

من الواضح أّن ه ذا اتلمايز ـ خالف ا للتمايز السابق ـ هل نتائج معرفّية 
وتأثيات مبارشة يف نظرّية املعرفة؛ ويه نتائج جديرة أن تُطرح يف حبث 

ذه اخلاّصّية أو املية، مسألة مستقل. ومن  املباحث اليّت هلا صلة عميقة به 
العلم بالعلم. فهل يمكن اعتبار العلم بالعلم من عوامل شّدة العلم 
ا هل العلم بالعلم حبد ذاته معرفة حصويّلة أم  احلضورّي وقّوته؟ وأساس 
 حضورّية؟ وإذا اعتربناها حصويّلة فهل مثل ه ذه املعرفة يمكن أن تكون

 سبب ا لشّدة املعرفة احلضورّية وقّوتها؟

: فهو يقول وليست حضورّية   حصويّلة   يعترب ابن سينا العلم بالعلم معرفة  
 حيصل هلا بكسٍب... وأّما شعور انلفس اإلنسانّية بذاتها هو أّويلٌّ هلا، فال»

 .(2)«الشعور بالشعور فمن جهة العقل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

" ]حبث مقارن يف شنایس معارص"پژوهیش تطبيیق در معرفتزاده، حممد، ( راجع: حسني1)
  نظرية املعرفة املعارصة[، الفصل الرابع.

 ؛80و 79حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص  سينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات، ( ابن2)
 .161و 147 ص: راجع كذ لك،
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ا يه أّن يبدو أن انلتيجة الّيت تتمخض عن اعتبار العلم بالعلم حصويل  
 لشّدة العلم احلضورّي؛ وذ لك ألن العلم بالعلم 

 
ه ذه املعرفة ال تكون منشأ

ا آخر من العلم. ا، فإن مثل ه ذه املعرفة تعّد حبد ذاتها سنخ  إذا اكن حصويل  
وكما تقدم، العلوم احلصويّلة اليّت تعين املفاهيم والقضايا أو اتلصّورات 
واتلصديقات، ال يمكن وصفها بالشّدة والضعف، وال تقبل التشكيك من 
انلاحية املنطقّية واملعرفّية، كما أنها ال جمال للتشكيك فيها من انلاحية 

ذه الرؤية ليس هل دور مبارش يف ة. وبانلتيجة العلم بالعلم وفالوجوديّ  ا له  ق 
 شّدة العلم احلضورّي وقّوته.

ويف مقابل الرؤية املذكورة، قد يتبادر إىل الهن ه ذا اإلشاكل: إذا اكن 
العلم بالعلم معرفة  حصويّلة   فكيف يمكن ألحد أن يديع أّن العلم بالعلم 

ة علمها احلضورّي وشّدته؟ بالنسبة إىل املوجودات الّيت ال ذهن هلا يؤّدي إىل قوّ 
يمكن  القول يف جواب ه ذا السؤال: إّن العلم احلصويّل خيتص بانلفوس 
)املوجودات الّيت حتتاج بنحٍو ما إىل املاّدة للقيام بأفعاهلا(؛ أّما املجّردات 
" ـ فإّن لّك ما يمكن هلا فهو متحّقٌق هلا  اتلاّمة ـ الّيت تُسّم يف احلكمة "عقوال 

ليست هناك حالٌة منتظرٌة هلا، وهو ما يعين بانلتيجة أن ال جمال بالفعل، و
للضعف والشّدة فيها. ومن هنا فإّن تغيي درجات العلم احلضورّي واختالف 
املراتب إزاء وجوٍد ما، يمكن تصّوره وتعقله حول انلفوس؛ وأّما املجّردات 

املسألة  فيه ذات مقام ومرتبة معّينة من حيث العلم. رغم أّن حبث ه ذه
الِعلم، فإنَّ موقفنا  اوتقويمها يتطلب جماال  آخر وماكنتها يف أنطولوجي

االبتدايئ يف ه ذا املجال هو أّن العلم احلصويّل ال جمال هل يف املجّردات الاكملة. 
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وبانلتيجة فإّن اداعء شّدة ادلرجات وضعفها يف لك وجود من الوجودات ـ 
ٌم غي صحيٍح. وه كذا فإّن العلم بالعلم ليس إضافة إىل اختالفها طويل ا ـ الك

 سبب ا لشّدة العلم احلضورّي أو قّوته.
ا  ىلع الرغم مما ُطرح ورُشح حّّت اآلن حول حصويّلة العلم بالعلم وفق 
لرأي ابن سينا، وما هل من نتيجة أو نتائج، عند اتلأمل العميق حول املعارف 

 لم بالعلم يف جماهلا، ىلع نوعني:احلضورّية، نتوّصل إىل نتيجة ويه أّن الع

. اتلفات الشخص إىل علمه احلضورّي: من الواضح أّن مثل ه ذه 1
املعرفة حضورّية؛ فك شخص دليه علم حضوري بفرحه أو بما يتخذه 
من قرارات. واتلفات الشخص إىل أّن دليه مثل ه ذا العلم، لم يأت عن 

يت تُسّّم "العلم بالعلم" طريق صورة ذهنية، وه ذا انلمط من املعرفة الّ 
 حضوري أو شهودي.

. انعاكس العلوم احلضورّية يف ذهن العالِم: نذكر ىلع سبيل املثال أّن 2
إدرايك احلضورّي لايت ىلع شك قضّية "أنا موجود"، وعليم احلضورّي بفريح 

نا مسور" ينعكس يف ذهين. من الواضح أّن انلوع اثلاين أىلع شك قضّية "
ا "العلم بالعلم"  من العلم، معرفة حصويّلة، وإن اكن يمكن تسميتها أيض 

 ول كن ليس من الشائع استعمال ه ذا االصطالح بشأنه.
ل كّن اتلفات الشخص إىل معارفه احلصويّلة، ومنها ىلع سبيل املثال أّن 

درجة"، فيه معرفة من  180"األربعة ضعف االثنني" أو "جمموع زوايا املثلث 
األوىل، وبما أنّها غي مبنّيٍة ىلع مفهوٍم وصورٍة ذهنّيٍة، وإنّما سنخ املجموعة 



 مصادر املعرفة  ............................................................................ 290

ا حضورّيٌة أو شهوديٌّة. وىلع أساس علم  تأيت عن طريق العلم ذاته، فيه أيض 
انلفس يمكن تبيني ه ذه الطائفة من العلم بالعلم، ىلع انلحو اتلال: هناك 

ا وحضوري ا من غي مرتبة من الهن ترشف ىلع مرتبة أخرى وتدركها شهودي  
 .ةٍ ذهنيّ  تلوسيط مفاهيم وصورٍ  حاجةٍ 

حصيلة الالكم يه أّن العلم بالعلم بمعىن االتلفات إىل العلم واملعرفة، 
حضوري؛ ول كن إذا اكن ه ذا االصطالح يستخدم بشأن انعاكس العلوم 

يف ه ذه احلالة فحسب. ويف ضوء  احلضورّية يف الهن تكون املعرفة حصويّلة  
سبق يمكن القول إّن العلم بالعلم يف بعض احلاالت حضوري وحصويل يف ما 

حاالت أخرى. وىلع لك حال، فإن عبارة العلم بالعلم يف االستعمال الشائع 
ذا االصطالح يف ه ذه احلاالت،  ا له  يُراد بها العلم احلضورّي فقط. ووفق 

العلم  قّوتها؛ ألنّ يمكن أن تكون ه ذه املعرفة سبب ا لشّدة العلوم احلضورّية و
بالعلم يف االستعمال املذكور حضوري واملعرفة احلضورّية قابلة للتشكيك، 
ذا املعىن هو أحد  وذات مراتب، وتقبل الشّدة والضعف. إذن العلم بالعلم به 

 عوامل شّدة العلوم احلضورّية.
العلم احلضورّي ذا مراتب  كون تدر اإلشارة إىل أنه بسبب

هو يقسم إىل علٍم حضوريي واٍع، وعلٍم حضوريي ودرجات خمتلفة، ف
ذا الفصل عند (1)نصف واٍع، وعلٍم حضوريي غي واٍع  ا له  . واستمرار 

ذا اتلقسيم املبين ىلع أّن  بيان تقسيمات العلم احلضورّي، نعود إىل ه 
  العلم احلضورّي ُمشِكك.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، ( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق1)
 .عرش اثلالث ادلرس ،1ج 
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 صئنظرٌة شاملٌة إلى الخصا

ا، احلضورّي خصائص كثيٌة تمّي للعلم  ه عن العلم احلصويّل. كما مّر سابق 
مثل عدم احتمال وقوع اخلطإ فيه، وابلعض  بعض ه ذه اخلصائص معرفّيةٌ 

اآلخر منها وجودي. بالنسبة إىل اخلصائص الوجوديّة إّما هلا نتائج أو تأثي 
مبارش يف نظرّية املعرفة وعددها جدير باالهتمام، أو انها اكخلاّصّية الرابعة 

 م االندراج حتت مقولة( ليست كذ لك.عرشة )عد
وليك نمّي ه ذه اخلصائص ونفصل بني تمايزها املعريف وخصائصها الوجودية، 
ال بّد نلا من القاء نظرة اعبرة عليها؛ طبع ا يمكن حتليل بعض ه ذه اخلصائص إىل 
عّدة خصائص أخرى، أو إرجاع عّدة خصائص إىل خاّصيّة واحدة، غي أّن 

 هنا هو الرتكي ىلع اخلصوصيّة اليّت حتّدثنا عنها.الشـيء املهم 

 الحضورّيالعلم الحصولّي إلى العلم تساوق العلم مع الحضور؛ عودة 

يف تاريخ احلكمة اإلسالمّية، بعد االزدهار اّلي شهدته فكرة العلم 
ا وجودي ا حني طرح  احلضورّي يف عهد شيخ اإلرشاق، واجهت منعطف 

فكرة إرجاع العلم احلصويّل إىل العلم احلضورّي.  (1)العاّلمة الطباطبايئ
ومفاد الفكرة اّليت طرحها العاّلمة الطباطبايئ يه أّن العلوم احلصويّلة من 
انلاحية الوجوديّة حضورّية وتعود إىل العلوم احلضورّية. يف الواقع يمكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة احلكمة ، نهاية( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني1)
احلادية عرشة، الفصل األول؛ املؤلف نفسه، أصول الفلسفة، يف: مرتضـی مطهري، 

 .42ـ27ص ،2ج و روش رئاليسم" ]أصول الفلسفة واملنهج الواقع[، "اصول فلسفه
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. (1)اقتناص ه ذه الفكرة من أقوال صدر املتأهّلني يف مباحث معرفة الوجود
حيث إنّه يرى أّن حقيقة العلم يه احلصول أو احلضور أو االنكشاف. 
واحلضور أو االنكشاف أو احلصول بذاته نوع خاص من الوجود وهو عبارة 
عن: حصول يشٍء عند يشء. من الواضح أنه عندما يتحقق ه ذا األمر ـ 
ا ليس حصول يشء عند  احلضور عند يشء ـ حيصل العلم احلضورّي. طبع 

ا، بل احلصول عند الشـيء القائم بذاته علٌم. وه ذا يشي أي يش ء يعدُّ علم 
إىل كون الشـيء جمرد ا عن املادة وأعراضها. وىلع ه ذا األساس، عند 

ا غي ماّديّة، مثل  -حضور الشـيء عند األعراض  حّّت وإن اكنت أعراض 
د ال حيصل علم. كذ لك األمر يف حالة حضور يشء عن -الكيف انلفساين 

جواهر ماّديّة. وىلع ه ذا األساس ينبيغ أن يكون الُمدرِك جمّرد ا، بل 
ا كما يرى صدر  ويُشرتط باإلضافة إىل تّرد العالِم، تّرد املعلوم أيض 
املتأهّلني؛ وإن اكن الرشط األخي غي مقبول وال يمكن ادلفاع عنه. وىلع 

. (2)من الوجود لك حال، حقيقة العلم يه "احلضور" واحلضور نوٌع خاصٌّ 
ومعىن عبارة "نوع خاص من الوجود" هو أن يتحقق املعلوم عند العالِم. 
ومّت حصل ه ذا يتحقق العلم احلضورّي. وه كذا فإّن علمنا بوجود 
املفاهيم والصور الهنّية ـ كما رصحوا بذ لك منذ عرص شيخ اإلرشاق إىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

احلكمة  ( راجع: املؤلف نفسه، تعليقٌة ىلع األسفار، يف: صدر ادلين حممد الشيازي،1)
 .2تعليقة ،164ـ163و 161ـ150ص ،6جتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، امل

  ة،، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربع( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد2)
 .163 ص ،6ج 
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م والصور الهنّية من ـ حضوريٌّ وليس حصويل ا. وحصويّلة املفاهي (1)اآلن
حيث حاكيتها عن املعلوم بالعرض. وىلع ه ذا فاملفاهيم والصور الهنّية 

ذه الرؤية حصويّلة ا له  ّن املعلوم بالات فيها حييك عن املعلوم إذ إ ؛وفق 
 بالعرض، ويعرّب عن األشياء اخلارجّية.

فهو  ،(2)باإلضافة إىل ترصيح صدر املتأهّلني بأن العلم مساوق للحضور
ا يعترب الوجود الهين نواع  من الشهود، وجيعل ه ذه انلظرّية عنوان ا  أيض 

. ورغم تمييه بني الصور العقلّية والصور احلّسـّية واخليايّلة، (3)لفصل
واعتباره اإلدراك العقيل مشاهدة  عن بُعد، واإلدراك احلّسـّي واخليال من 

. وه كذا (4) ه ذه األمور شهوديةاخرتاع انلفس أو من إنشائها، جنده يعترب لك
 يتضح أنه يُرجع العلوم احلصويّلة من انلاحية الوجوديّة إىل العلوم حضورّية:

... الشاهد اثلاين يف إثبات حنو آخر من الشهود يقال هل الوجود اذلهين»
فللنفس يف ذاتها اعلم خاص ومملكة شبيهة بمملكة بارئها مشتملة ىلع 

اض املجردة واملاّديّة وأصناف األجسام الفلكّية أمثلة اجلواهر واألعر
والعنرصّية البسيطة واملركبة وسائر اخلالئق تشاهدها ]الصور[ بنفس 

 .(5)«حصوهلا منها بالعلم احلضورّي والشهود اإلرشايق، ال بعلم آخر حصويل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: الفصل اثلالث من ه ذا الكتاب، نبذة عن تاريخ العلم احلضوري، والفصل الرابع، 1)
 جمال العلم احلضوري.

 ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد2)
 .163 ص ،6ج 

 .24ص ادلين آشتياين، تصحيح سّيد جالل ( راجع: املؤلف نفسه، الشواهد الربوبية،3)

 .32ـ31ص ،6ج ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، املؤلّف نفسه( راجع: 4)

 .26ـ25ص املصدر السابق:راجع:  (5)
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 حضورّيةٍ  ا إىل معرفةٍ يعود وجودي   حصويلي  علمٍ  ينبيغ االنتباه إىل أّن لّك 
قيقة األمر، ول كّن ه ذا الالكم ال يعين أّن العلم احلصويّل عني العلم يف ح

احلضورّي، أو أّن العلم احلصويّل ال وجود هل، بل املراد من ه ذا الالكم هو 
 ، هو العلم احلضورّي وبعبارةٍ ةٍ وجوديّ  أّن منشأ العلم احلصويّل من حيثيّةٍ 

ا أخرى معىن إرجاع العلوم احلصويلّة إىل احلضوريّ  ة هو أّن دلينا علم 
انزتعنا ه ذه  ا، سواءٌ حضوري ا بصورنا الهنيّة وعلمنا بها ليس حصويل  

ا نمتلك ممّ  وعقلّيةٍ  أم من حقائق مثايّلةٍ  الصور العلميّة من حقائق ماّديّةٍ 
ا حضوري ا بها  .(1)علم 

بما أّن مفاد اتلحليل السابق هو أّن العلم يتساوق مع احلضور واحلصول، 
ا قياسي  ل   ا، مثلما أّن الوجود يُقسم ا أو اعتباري  لك يكون العلم احلصويّل أمر 

، وواحد وكثي، وبالفعل وبالقّوة وما شابه ذ لك، ألن لك  إىل ذهيني وخاريجي
وجود عني الوحدة، والفعلية، واخلارجّية. فالهين، والكثي، وما هو بالقّوة 

: ةٌ أو اعتباريّ  بل ه ذه األمور قياسّيةٌ ال يمكن نسبته حقيقة  إىل الوجود، 
« ، العلم احلصويّل اعتباٌر عقيلٌّ يضطّر إيله العقل، مأخوٌذ من معلوٍم حضوري 

هو موجوٌد جمّرٌد مثايلٌّ أو عقيلٌّ حارٌض بوجوده اخلاريّج للمدرك، وإن اكن 
 .(2)«مدراًك من بعيدٍ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، احلكمة يف: صدر ادلين حممد الشيازي ، تعليقة ىلع األسفار،مدحسني( راجع: الطباطبايئ، حم1)
، 286 - 284 ص ،1 وج 1 تعليقة ،280 ص ،3ج املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 

 .258تصحيح غالمرضا فيايض، ص احلكمة، ؛ املؤلف نفسه، نهاية 4تعليقة 

 .258تصحيح غالمرضا فيايض، ص  حلكمة،ا، نهاية املؤلّف نفسه( 2)
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وحبسب تعبي صدر  بالَعَرض، ومن هنا تكون األشياء اخلارجّية معلومة  
معلومة بقصد ثانوي؛ أما الُمدرَك احلقييق واملعلوم بالات فهو  (1)املتأهّلني

 ة.الصور العلميّ 
من الواضح أّن املراد باالعتباري هنا ليس اتلوافيق، بل املقصود به معىن  
خاص اكستعمال االعتباري يف مبحث أصالة الوجود. بما أّن العلم احلصويّل 

ة وجمّرد مفهوم أو صورة ذهنّية من حيث حاكيته )مع حكٍم أو ظاهرة ذهنيّ 
بدونه(، فإن نسبة العلم احلصويّل إىل العلم احلضورّي كنسبة الوجود الهين 
إىل الوجود اخلاريج. وىلع ه ذا فإن اعتبارّية العلم احلصويّل هو نفس املعىن 

 ابل الوجود اخلاريج. ا يف مقا أو قياسي  املراد من كون الوجود الهين اعتباري  
العلم، وليس هل تأثي  اه ذا ابلحث يتعلّق بأنطولوجي فإنّ  حالٍ  وىلع أّي 

ذا القدر. ومن بني  ذا نكتيف منه به  مبارش يف حبوث نظرّية املعرفة. وله 
خمتلف ابلحوث واألسئلة الّيت يمكن طرحها حول العلم احلصويّل هناك 

ذه املسألة املطروحة ىلع بساط ابلحث الكثي من ابلحوث الوجوديّة، منها ه  
ويه تساوق العلم مع حضورّيته، وكذ لك حبث احّتاد العلم واملعلوم، واحّتاد 
العالم واملعلوم، وكذ لك مسألة هل العلم احلصويّل كيٌف نفساين وعرض، أم 
هو من سنخ اجلوهر، أو ال هو جوهر وال عرض، بل هو من سنخ الوجود؟ 

وحنصل ىلع صور جمّردة منها؟  صويّلة من حقائق ماّديّةٍ وهل ننزتع العلوم احل
أم من بعد شهودنا للحقائق املجّردة املثايّلة والعقلية، ننزتع العلم احلصويّل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد1)
 .163 ص ،6ج 
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ا إىل أّن ه ذه املباحث ليست هلا صلة مبارشة باملباحث  من تلك احلقائق؟ نظر 
 املعرفّية، ل لك نتجنب اخلوض فيها.

 تقسيمات العلم الحضورّي

عند تقّّص ما كتبه احلكماء املسلمون، جند تقسيمات شّّت للعلم احلضورّي. 
 وه ذه اتلقسيمات اّليت ُطرحت من جوانب وزوايا خمتلفة بنحو اعم يه:

1.  . تقسيم العلم احلضورّي إىل عمويمي وغي عمويمي
 . تقسيم العلم احلضورّي إىل علم بالوجه وعلم بالكنه.2
.. تقسيم العلم احلض3  ورّي أو الشهود إىل جزيئي وّلّكي
 واٍع وال واٍع.. تقسيم العلم احلضورّي إىل واٍع، ونصف 4
 .. تقسيم العلم احلضورّي إىل إمجالي وتفصييلي 5
 .(1)ومرّكٍب  . تقسيم العلم احلضورّي إىل بسيٍط 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يُقسم العلم احلضوري، كما هو احلال بالنسبة إىل العلم احلصويل، إىل علم بسيط  (1)
يشٍء، دون أن نعلم هو أن يكون دلينا علم ب« العلم البسيط»ومرّكب. واملقصود من 

ا دون أن يكون دليه علم بعلمه  لك؛ كمثل طفل جيد نفسه خائف  أّن دلينا معرفة بذ 
ذا. ويف مقابله العلم املرّكب أو العلم بالعلم، بمعىن أن نكون اعملني بإدراكنا  ه 

ذا اتلقسيم تنتج عنه آثار؛ منها أن يكون مناط  أنّ  وعلمنا. يرى صدر املتأهلني ه 
ذا العلم ال حيصل  اتللكيِف العلَم املرّكب سواء اكن حضوري ا أم حصويل ا. مثل ه 
ذا العلم، ال ىلع العلم البسيط؛  للعموم. وحكم اإليمان والكفر يُبىن ىلع مثل ه 

ا للتلك ذا حيصل لعموم انلاس والعلم البسيط ليس مناط  يف، ولإليمان والكفر، وه 
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ا، من اتلقسيمات املذكورة ما هو معريف حبت، أو حّّت إن اكن وجودي  
تأثي عميق يف املباحث املعرفيّة. ويف ما ييل نقوم برشح وتقييم ل كن هل 

 ه ذه اتلقسيمات.

 . العلم الحضورّي العمومي وغتر العمومي 1

يمكن لإلنسان احلصول ىلع الكثي من املعارف عن طريق العلم 
احلضورّي أو الشهود. ومن بني ه ذا انلوع من املعارف هناك جمموعة 

ل ه ذه الطائفة من العلوم احلضورّية ال حيتاج إىل متاحة لعموم انلاس. وني
. ة  ارتياض. وعموميّة ه ذه الطائفة من العلوم ال تتناىف مع كونها شخصيّ 

به وال  ةٌ خاّص  شخٍص  يف حني أّن اتلجربة الشهوديّة واحلضورّية لّك 
ا إىل اآلخرين، ول كّن عموم انلاس يمكنهم نيل مثل يمكن نقلها شخصي  

ة، فهم مثال  يدركون حضورهم ألنفسهم. وه كذا فإن مثل ه ذه اتلجرب
ه ذا الشهود أو العلم احلضورّي عمويم بمعىن أّن لك شخص يصل إىل ه ذه 
اتلجربة دون احلاجة إىل ارتياض، غي أّن الكثي من العلوم احلضورّية 
واملعارف الشهوديّة والعرفانّية غي متاحة للجميع بشك اعدي، 

                                                                                                               

ذا يف املوّسع ابلحث[. 118 ـ 116 ص ،1]راجع: املصدر السابق، ج   املجال، ه 
ذه وتمحيص ذا املختص واملوضع. آخر جماال   يتطلّب وتقويمها األقوال ه   هو ابلحث به 

ذا يف املطروحة األمور ومن. األخصنية واإلهل يّات باملعىن ادلي املعرفة نظرية  ه 
 .أكرث تأويال   تتطلب اليت «الصوابو اخلطأ يتطّرق فيهو» عبارة املجال،
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ا. وفضال  عن ذ لك ليس لك من يتحمل واحلصول عليها  يستلزم ارتياض 
مشاق االرتياض يتسىن هل الوصول إىل مجيع مراتبها. وىلع لك حال، بعض 

. وأبسط املعارف الشهوديّة ة  العلوم احلضورّية والشهوديّة ليست عموميّ 
 وأكرثها عمومّية مما يتوفر دلى انلاس أمجعني، يه ما ييل:

 الات. . معرفة1

سواء اكنت قوى إدراكّية اكتلخّيل واتلفكي  رفة اإلنسان بقواه،. مع2
 واحلافظة، أم قوى حتريكّية اكلقوة اليّت تستخدم األعضاء واجلوارح.

احلاالت انلفسّية؛ أي معرفة اإلنسان بعواطفه وأحاسيسه  . معرفة3
اكملحّبة، والعشق، واخلوف، والفرح، واحلزن، وه ذه املجموعة من احلاالت 

ا.تسّم   "االنفعاالت انلفسّية" أيض 

مثل: . معرفة اإلنسان بأفعال نفسه املبارشة أو األفعال اجلواحنية، 4
 اإلرادة، واحلكم، واتلفكي، واالنتباه.

 بمبدئه. . معرفة اإلنسان5

 .(1)ة األفاكر، واملفاهيم والصور الهنّية اليّت نعرف بها األشياءف. معر6

ذه انلماذج عند ابلحث حول جمال وسوف نرجع إىل ابلحث حول ه  
 العلم احلضورّي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .42 ـ41مباین معرفت ديىن" ]أسس املعرفة ادلينية[، صزاده، حممد، "( راجع: حسني1)
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 التأثير المعرفي لتقسيم العلم الحضورّي إلى عموميٍّ وغير عموميٍّ

ذا اتلقسيم تأثي فائق يف نظرّية املعرفة؛ ويمكن أن يكون هل دور مؤثر  له 
ذا اتلقسيم يمكن اتلميي بني جمال  من عدة جهات يف اختيار انلظرّيات. به 

ملعرفة العرفانّية ونظرّية املعرفة املتداولة. نظرّيات املعرفة املتداولة نظرّية ا
تبحث املعارف العاديّة واملتداولة بني البرش اليّت يتم احلصول عليها عن 

، والعقل، وما شابههما. أما تقييم ومتداولة اكحلّس  ةٍ اعديّ  طريق أدواٍت 
عليها عن طريق غي اعدي املعارف غي الشائعة واملتداولة الّيت يتم احلصول 

مثل االرتياض، فيه ال تدخل ضمن ه ذا املجال. يف جمال نظرّية املعرفة 
العرفانّية يُبحث حول اعتبار وقيمة املعارف العرفانّية، وشيطانّية املاكشفات 

ال  (1)والشهودات أو خطئها حسب تعبي العرفاء ـ وهو ما يعين عدم حّقانيتها
ّيات املعرفة الشائعة واملتداولة تُقّيم املعارف اليّت تأيت كذبها ـ كما أنه يف نظر

عن طرق أخرى مثل احلواّس والعقل. وتمّحص صدقها من كذبها، والصدق 
 هنا ليس باملعىن العرفاين وإنما باملعىن املنطيق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

حق معان ان بمعىن احلّق، والكذب أو اخلطأ فيه بمعىن ابلاطل. لل( الصدق يف العرف1)
أما احلق فيفهم منه الوجود يف األعيان »اصطالحية شّّت، منها الوجود واتلحقق العيين: 

يدل ىلع حال  مطلقا، ويفهم منه الوجود ادلائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الي
. فيكون اليش ، وه ذا اعتقاٌد حقٌّ ا هل، فنقول: ه ذا قوٌل حقٌّ ء يف اخلارج إذا اكن مطابق 

ا، واملمكن الوجود حقٌّ بغيه، باطٌل يف نفسه. فك ما  الواجب الوجود هو احلّق بذاته دائم 
 لصادق، إاّل سوى الواجب الوجود الواحد باطل يف نفسه. وأما احلق من قبل املطابقة فهو اك

]ابن سينا، « ه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إىل األمر، وحق باعتبار نسبة األمر إيلهأنّ 
 [. 48الشفاء، اإلهل ّيات، ص 
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ذا اتلقسيم يف نظرّية املعرفة هو أنّ  ه عند الفصل بني ما هو اتلأثي اآلخر له 
تص، يمكن اإلجابة عن الكثي من اإلشاكالت األساسّية. شخّص وما هو خم

ال تقبل االنتقال،  رغم أّن العلوم احلضورّية أو الشهوديّة ظواهر شخصّيةٌ 
ل كّنها تُقسم إىل قسمني: أحدهما عمويم يمكن لآلخرين شهودها كما 
ا يب، ويمكن  أشهدها أنا. ومعىن ذ لك أّن ه ذا انلوع من الشهود ليس خاص 

ون لآلخرين مثله. وىلع ه ذا األساس، بناُء نظرّية املعرفة ىلع العلم أن يك
احلضورّي ال يستلزم أن تكون نظرّية املعرفة ه ذه خاصة  يب، بل يه اكحلواّس 

. يف الوقت اّلي ال نستطيع فيه نقل املعطيات املبارشة ةٌ الظاهرّية عموميّ 
كما يه، ومع ذ لك فاحلواّس نا وتاربنا احلّسـّية إىل اآلخرين عين ا وحلواسّ 
 . اجلميع يشاهدون الشمس ترشق يف ساعةٍ ةٍ عموميّ  وتزوّدنا بمعرفةٍ  ةٌ عموميّ 
وتيضء الفضاء، واجلميع حيّسون  -وليس من املغرب  -من املرشق  معّينةٍ 

ها، وما إىل ذ لك، بينما اتلجربة احلّسـّية ءحبرارتها، ويشاهدون نورها وضو
لالنتقال إىل الغي. وىلع ه ذا األساس رغم  ا غي قابلةٍ منّ  واحدٍ  الشخصية لّك 

أّن الشهودات والعلوم احلضورّية اليّت سبق ذكرها خاصة بكل شخص وال 
ها عمومية؛ واجلميع دليهم مثلها. كما أّن لك تقبل االنتقال إىل الغي، إال أنّ 

شخص دليه علم حضوري بذاته وبقواه اإلدراكّية واتلحريكّية وحاالته 
وانفعاالته وأفعاهل انلفسّية، بل دليه علم حضوري حّّت بمبدئه. مثل ه ذه 
املعرفة ليست خمتّصة. وىلع ه ذا األساس، ال ينبيغ القول إّن املعرفة بسبب 

وال يمكن لآلخرين  طابعها الشخّص، معرفة خاصة وغي عمومّيةٍ 
لقد مشاركتك يف ما دليك من معرفة، وأن تكون هل معرفة مشرتكة معك. 
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 "، واستنتج من إثبات الشخّصّ " مع "الُمختّص اختلط اتلعبي بـ"الشخّصّ 
 ة.ة أو كونها غي اختصاصيّ نيف العموميّ 

2 . 
 
 نهالعلم بالوجه والعلم بالك

 يُقسم من جانب آخر إىل قسمني: -اكلعلم احلصويّل  -العلم احلضورّي 

 ام هوّيته.العلم بالكنه ومعناه العلم بتمام حقيقة الشـيء أو تم. 1

 . العلم بالوجه ومعناه العلم بوجه من وجوه يشء أو خاّصّية من خصائصه.2

ه ذا اتلقسيم ال خيتص بالعلم احلصويّل وحده، بل يشمل العلم احلضورّي 
ا. ومن هنا يكون العلم احلضورّي بالُكنه حضور تمام احلقيقة واهلوّية  أيض 

لعلّة املاحنة للوجود بمعلوالتها اخلارجّية للُمدرَك عند املدرِك؛ مثل علم ا
وكذ لك علمها بذاتها. واما العلم احلضورّي بالوجه فهو حضور اهلوّية 
اخلارجّية أِلثر املدرَك أو وجه من وجوهه عند املدرِك، مثل حضور العلة 

بالعلّة  ةٌ وجوديّ  املاحنة للوجود عند معلوهلا. فبما أّن املعلول ليست هل إحاطةٌ 
لك فمعرفته بها ىلع قدر ما يتلّقاه من فيض، أو بعبارة أخرى، املوجدة هل، ل  

 ىلع قدر سعته الوجودية، وليس بشك اكمل.

العلم احلضورّي بكنه يشء اكلعلم احلصويّل بكنهه، يتحقق حينما تكون 
بتمام حقيقة املعلوم. وإذا لم حتصل مثل ه ذه اإلحاطة ال  إحاطةللمدرِك 

ذ ا ال يمكن إدراك كنه ذات واجب الوجود وتمام يتحقق العلم بالُكنه. وله 
 .  حقيقته بعلٍم حضوريي أو حصويلي
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 (1)فامجع شباكك أيّها الصّيادُ   ال تسقُط العنقاُء يف صيد امرٍئ 

بالاكمل  ةٌ وجوديّ  فكيف يمكن أن تكون ملوجود ناقٍص ومتناهٍ، إحاطةٌ  
 (3)آخر ممكٍن  أو أّي  املعرفة الفطرّية لإلنسان ؟ وه كذا فإنّ (2)والالمتنايه

بالوجه. وأّما املعرفة بالكنه فيه حمصورٌة يف علم  حضورّيةٌ  بمبدئه، معرفةٌ 
 وبمعلوالتها. االعلّة املاحنة للوجود بذاته

الفلسفة، وُيعترب أحد  ويف (4)اتتأثي ه ذا اتلقسيم واضح يف اإلهل يّ 
يمكن  مفاتيح حّل مسألة العلم، وخاصة علم واجب الوجود، ول كن هل

أن نعرث ىلع دور أو تأثي هل يف اجلانب املعريف؟ يبدو أّن انلتائج املعرفّية 
ذا اتلقسيم متداخلةٌ  . وه ذان اجلانبان يوجد بينهما مع جانبه الوجودّي  له 

ذا اتلقسيم يف جمال العلم  هنا ترابط وثيق. وإحدى انلتائج املعرفيّة له 
اقعيّة املعلوم للعالم، ال يلزم ه ىلع الرغم من انكشاف واحلضورّي يه أنّ 

من ذ لك اتضاح تمام هوّيته للعالِم. فاحلضور نوع من الوجود، وبما أّن 
ا. فالعلّ  ة املاحنة للوجود ليست للوجود مراتب، فاحلضور هل مراتب أيض 

قدر بحارضة ملعلوهل كما يه حارضة لاته. واملعلول يمكنه أن يدركها 
ّمل سعته الوجودية، بل تنكشف ل لك وىلع ه ذا ال يستطيع حت ،وجوده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 «.عنقا شاكر كس نشود دام باز گي( »1)

ادلين آشتياين،  تصحيح سيّد جالل الزنوزي، املال عبد اهلل، ملعات إهليّة،( راجع: 2)
 .61ـ59تصحيح جنيب مايل هروي، ص اخلاقاين، منتخب نفسه، املؤلف ؛88ـ82ص

ا. 3)  ( طبع ا ىلع أساس مبىن مجيع الفالسفة، املعلول أو املمكن اعلِم إذا اكن جمّرد 

 .األخّص ( يعين اإلهل ّيات باملعىن 4)
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ا سبب عدم انكشاف تمام واقعيّة العلّة  املعلول بقدر إرشاقها عليه. طبع 
اكمٌن يف املعلول ذاته: فمحدوديّة إدراك املعلول حتول دون انكشاف تمام 
 واقعيّة العلّة هل؛ وه ذه املحدوديّة يُعزى سببها إىل ضعف ونقصان لّك 

العلّة املوجدة هل. وبانلتيجة ال يستطيع املعلول معلول بالقياس إىل 
اإلحاطة بعلّته. ويمكن القول من باب التشبيه: رغم أّن الشمس تضـيء 

قّوتها وىلع مدى سعتها، ل كّن الشخص املحبوس يف غرفة مغلقة ال  بكّل 
 ىلع قدر الشبّاك أو الفتحة املتاحة يف تلك الغرفة. حيصل من نورها إاّل 

قّوتها، غي أّن احلُُجب املحيطة بالشخص املحبوس  بكّل فالشمس تيضء 
يف غرفة مغلقة حتول بينه وبني رؤية ضياء الشمس لكّه. وهو يستشعر من 

 .(1)ضوء الشمس بقدر الفتحة املتاحة يف الغرفة

حصيلة الالكم يه أّن ه ذا العجز يعود إىل املعلول ذاته ال العلّة. فاملعلول 
ا عن معرفة كنهها؛ كما أّن بسبب عجزه عن اإلحاطة ب العلّة يبیق اعجز 

انلقص الوجودي للمعلول وحمدوديته يمنعان تلّقيه الفيض وانلور الوجودي 
للعلّة. ونقص املعلول وحمدوديته يوجبان ابتعاده واحتجابه عن العلّة، يف 
 حني أنّها أقرب إىل اإلنسان من اجلميع. ويف ه ذا املعىن يقول صدر املتأهّلني:

مشاهدة ذاته ]أي ذات واجب الوجود[ إال من  للمعلوالت  يمكنال»
وراء حجاب أو حجب حّّت املعلول األول فهو أيًضا ال يشاهد ذاته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يف رسالة )جنود العقل(. راجع: اخلميين،  ( استقيُت ه ذا املثال مّما ذكره اإلمام اخلمييّن 1)
 ،[واجلهل العقل جنودِ  حديث رشح" ]وجهل عقل جنود حديث رشح، "املوسوي اهلل روح
 .37 ـ 35 ص
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]واجب الوجود[ إال بواسطة عني وجوده ومشاهدة نفس ذاته فيكون 
شهود احلق األول هل من جهة شهود ذاته وحبسب واعئه الوجودي ال 

 .(1)«حبسب ما هو املشهود

ّ أو المطلق والمقّيد  3 ي
 
ّ والجزن ي

ّ
 . الشهود الكىل

م الشهود أو العلم احلضورّي، ىلع أساس نوع الشهود، إىل  يُقسَّ
 القسمني اتلايلني:
. واملقصود من الشهود املقّيد أو اجلزيّئ (3)أو اللك واجلزيئ (2)املطلق واملقيد

ا جزئي ا؛ ىلعهو الشهود اّلي يكون فيه امل  خالف الشهود اللّكّ أو شهود أمر 
ا لكّي ا. ل كّن ه ذا اتلعريف يف اغية  املطلق اّلي يكون املشهود فيه أمر 

 تهالغموض. من الواضح أّن املطلق أو املقّيد ال يُقصد به جزئّية املشهود أو لكّيّ 
من حيث املفهوم، إذن فما هو املعىن املقصود من ذ لك؟ يبدو أّن ه ذا 

 ناظٌر إىل عوالم الوجود، واحلكمة املتعايلة استعارت ه ذا االصطالح عرفاينٌّ 
، ومن هنا يكون املراد من اللك واجلزيئ هو (4)املعىن من العرفان انلظرّي 

فيما لو اكن للمشهود ّلّكٌّ ة. فالشهود اللك واجلزيئ من حيث العوالم الوجوديّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( الشيازي، صدر املتأهّلني حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 1)
 .115، ص1ج

؛ حممد بن محزة بن 73-71؛ املؤلف نفسه، الرسائل، ص 6( راجع: املصدر السابق، ج 2)
نس، ص 

ُ
 .52الفناري، مصباح األ

( راجع: جوادي آميل، عبد اهلل، "شناخت شنایس در قرآن" ]علم املعرفة يف القرآن[، 3)
 .380-375، و329-325ص

 تعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر املتأهلني حمّمٌد، احلكمة امل4)
 .115، ص 1ج 
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 مجيع ما دونه من سعٌة وجوديٌّة. فإذا شهد أحٌد مثل ه ذه احلقيقة يهيمن ىلع
العوالم وحييط بها، ويف املقابل، الشهود اجلزيئ هو الشهود اّلي خيتص بذ لك 

فمن يكون هل شهود يف انلوم أو  ،الواعء أو بتلك املرتبة وال يتعّداها. وىلع ه ذا
يف ايلقظة، ال يمكنه أن يفهم حينها هل ه ذه الظاهرة من صنع نفسه أو يه 

 بمرتبةٍ  خيتّص  جزيئٌّ  نفصل. مثل ه ذا الشهود شهودٌ متحققة يف اخليال امل
أو املطلق، هو الوجود  . حصيلة الالكم يه أّن املقصود من الوجود اللّكّ نةٍ معيّ 

الِسّع اّلي يشتمل ىلع مجيع كماالت ما هو أدین منه من مراتب، واملقصود 
 من الوجود املقيد أو اجلزيئ هو الوجود اخلاص لك ممكن.

حال فإن تقسيم العلم احلضورّي أو الشهود إىل مطلٍق وىلع أي 
ٍد أو ّلك وجزيئ خيتص بالعرفان واحلكمة الصدرائيّة ويُستخدم يف  ومقيّ

ة. و ة املعرفة العرفانيّ ذا األساس، نظريّ ليس هل تأثٌي كبٌي يف ىلع ه 
ة  ة املعرفة املتداولة. وذ لك اتلأثي غي املبارش هل يف نظريّ حبوث نظريّ

عرفة املتداولة مبين ىلع اعتبارنا العلم احلضورّي مساوق ا امل
ذا  للماكشفة، وهو ما فُهم منه اعدة، وليس هناك حبث أو دراسة يف ه 
ذه املسألة بني ثنايا حبثنا،  ذا الفصل سنتناول ه  املجال. ويف نهاية ه 

ا يف جمال آخر. ا حبثها تفصيلي   وجيدر بنا طبع 

، وغتر الواعي ـ العلم الحضورّي الواعي  4  ، ونصف الواعي

تقدم ـ عند دراسة آخر خصائص املعرفة احلضورّية ـ أّن ه ذا انلوع من 
العلم قد قُّسم بسبب كونه ذا مراتب واختالف درجاته، إىل علم حضوري 
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، وه ذا يعين أّن اتلقسيم املذكور مبين ىلع أّن (1)واٍع ونصف واٍع وغي واٍع 
ٌك.  العلم احلضورّي ُمشكِّ

ذا اتلقسيم واالصطالح املذكور مستیق  من بغ ّض انلظر عن أّن ه 
، وليس من املناسب استخدامه يف الفلسفة ألنه اتلجريبّ  علم انلفس

ذا اإلشاكل وهو هل  يؤدي إىل اخللط بني املصطلحات، ربما يُطرح ه 
هناك معىن من انلاحية الفلسفيّة والوجوديّة لكون العلم احلضورّي 

ا يف حال كونه وعي ا هو  غي واٍع ؟ أال يوجد تناقض بني القول بأن أمر 
يف نفس الواقع ال عن ويع؟ وإذا اكن ال عن ويع فهو بالفعل ليس 
ا  ا فهو ويع وبويع. ونصف الوايع أيض  ا، وإن اكن بالفعل علم  علم 
يعود إىل الوايع؛ وذ لك ألن نصف الوايع يف العلم احلضورّي معناه 

ذا أمر ضعف أو شّدة ضعف ادلرج ة الوجوديّة لعلمنا باملعلوم. وه 
ا وذا مراتب، وال ينيف مقبول يف ضوء كون العلم احلضورّي تشكيكي  

ذا االصطالح يعود إىل اختالف  ا أو بويع. يف الواقع ه  لزوم كونه واعي 
ذا األساس رغم  املراتب وادلرجات الوجوديّة للعلم احلضورّي، وىلع ه 

احلضورّي نصف واٍع ويمكن تربيره  وجود حممل صحيح لكون العلم
ذا انلوع من املعرفة، ل كّن فكرة كونه غي  عن طريق تشكيكيّة ه 
واٍع ال تصمد أمام انلقد، ويه يف الواقع تستلزم اتلناقض أو يه 
متناقضة؛ كما هو احلال بالنسبة إىل اهليوىل األوىل. انتقد انلقاد 

ذه  انلظريّة متناقضة. فكيف االعتقاد باهليوىل األوىل بقوهلم إّن ه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 2( راجع: مصباح يزدي، حممدتيق، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، ج1)
 ادلرس اثلالث عرش.
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؟ فكونه ةٍ فعليّ  يكون هناك موجود بالقوة املحضة وليست هل أّي 
ا ال ينسجم مع كونه قّوة حمضة ذا اإلشاكل نفسه يوّجه (1)موجود  ، وه 

إىل كون العلم احلضورّي غي واٍع فال يُعقل من انلاحية الفلسفيّة أن 
  واٍع.يكون هناك وجود هو عني العلم ويف الوقت ذاته غي

يمكن أن يقال رد ا ىلع انلقد املذكور: إّن العلم مساوق للويع ال كونه 
ومن الواضح وكون العلم وعي ا ليس عني كونه واعي ا وال يستلزمه.  .(2)واعي ا

أنّه يف اجلواب فُسِّ "كونه بويع" بمعىن "العلم بالعلم". وعليه إذا فّسنا عدم 
عناه انلفّس فال يرد مثل ه ذا املحذور. الكون بويع بعدم العلم بالعلم بم

ويبدو أنّه حّّت ىلع ه ذا الفرض جيب أو يُفّضل تنب استعمال مصطلحات 
يف نظرّية املعرفة والفلسفة، وتّنب  ]اتلجريّب[ومفاهيم علم انلفس 

 تقسيم املعارف احلضورّية إىل العلم الوايع ونصف الوايع وغي الوايع.
األمر يبدو أّن مفهوم العلم أو املعرفة بصورٍة غي واحلاصل أنّه يف بادئ 

واعيٍة يشتمل ىلع تناقٍض، فالعلم ال ينسجم مع كونه بصورٍة ال واعيٍة. 
. واعيةٍ  مضاف ا إىل ذ لك فإّن كونه بصورٍة نصف واعيٍة يرجع إىل كونه بصورةٍ 

 ونصف واعيةٍ  واعيةٍ  ويمكن تقسيم العلم احلضورّي إىل ما اكن بصورةٍ 
ا إىل  ،فقط وذ لك حبذف قسم "العلم غي الوايع" من أقسام العلم، استناد 

 واعيةٍ  إىل ما اكن بصورةٍ  نصف واعيةٍ  ل، وإرجاع ما اكن بصورةٍ اإلشاكل األوّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ ابلغدادي، 147 - 138دتيق، تعليقة ىلع نهاية احلكمة، ص ( راجع: مصباح يزدي، حممّ  1)
 - 48؛ السهروردي، شهاب ادلين، اتللوحيات، ص 195، ص 3أبو الرباكت، املعترب، ج 

 .211 - 206؛ الشيازي، قطب ادلين، رشح حكمة اإلرشاق، ص 50
 ( "علم مساوق با آاگیه است ونه آاگهانه بودن". 2)
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ا إىل اإلشاكل اثلاين املبين ىلع اإليمان بأنّ  احلالة نصف الواعية ترجع  استناد 
لم احلضورّي واختالف إىل الواعية بسبب حلاظ خاص وهو تشكيكّية الع

 ة.مراتبه ودرجاته الوجوديّ 
ل كن بتأمل أكرث وبقليل من اتلعّمق نفهم أّن الكون بصورٍة واعيٍة هو 
ذا  وصف "العلِم بالعلم"، وليس وصف العلم نفسه أو املعرفة نفسها. وبه 

ال  فإن نيف ه ذا الوصف عن العلم ووصف املعرفة بكونها بصورة غي واعيةٍ 
اتلناقض. فِقوام العلم هو الويع وليس الكون بصورٍة واعيٍة. يشتمل ىلع 

وعليه فإذا فّسنا الكون بصورة غي واعيٍة بعدم العلم بالعلم، فلن يرد مثل 
ه ذا املحذور وال أّي حمذوٍر آخر. ول كن بما أّن اتلقسيم املذكور أي تقسيم 

واعية، ناظٌر  العلم احلضورّي إىل ما اكن بصورة واعية، ونصف واعية، وغي
إىل العلم بالعلم وليس إىل العلم نفسه، فمن األفضل تنب استعماهل يف 

 الفلسفة ويف نظرّية املعرفة لكيال يرد إىل الهن مثل ه ذه املحاذير.

 نطاق العلم الحضورّي

ه مضاف ا إىل علم الات بمالحظة ما تقدم نصل إىل نتيجة مفادها أنّ 
ه علم حضوري، وأقاموا ملسلمون منذ الِقدم أنّ بذاتها، اّلي رأى العلماء ا

عليه األدلة، فإن علم املعلول بعلته وكذ لك علم العلة بمعلوهلا شهودٌي 
ا؛ كما أنّ  هم عّدوه من العلم احلضورّي منذ عرص شيخ وحضورٌي أيض 

اإلرشاق وإىل يومنا ه ذا. وه ذه الرؤية واضحٌة بمالحظة مالك العلم 
ه من أجل حتقق العلم ال بد من وجود عالقة بني احلضورّي ومنشئه؛ ألنّ 
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العالم واملعلوم. ه ذه العالقة إما أن تكون عالقة العينّية وُتتَصور يف علم 
ة اليّت يه بدورها تنقسم إىل ّية واملعلويلّ الات بالات، أو تكون عالقة العلّ 

ا إىل ة، وعكسه أي علم العلة باملعلول. ومضاف  قسمني: علم املعلول بالعلّ 
 ذ لك، أننا إذا قبلنا استدالل العالمة الطباطبايئ ىلع حضورّية علم معلولٍ 

تهما، سيصبح نطاق العلم احلضورّي أوسع. وعليه آخر عن طريق علّ  بمعلولٍ 
العلم احلضورّي.  افإن نطاق العلم احلضورّي يبتين ىلع حبوث أنطولوجي
رّي أو منشأه نفهم وبمالحظة ابلحوث املتقدمة وخاصة مالك العلم احلضو

أّن العلم احلضورّي ال ينحصـر بعلم الات بالات، بل بقّية انلماذج ويه 
كثية يمكن أن تعّد من مصاديق العلم احلضورّي. ونتيجة ه ذه الرؤية يف 

ة ىلع معارف االنسان األساسّية وابلدهيّ  ه ستكون أهمّ نظرّية املعرفة يه أنّ 
ا حضورّية   تقديرٍ  أقّل  ّن معارف االنسان احلضورّية والشهوديّة . إعلوم 

األساسّية اليّت يه عمومّية وال يبتين الوصول إيلها ىلع االرتياض تشمل نطاق ا 
ا. ومن نماذج ه ذه املعارف احلضورّية اليّت حظيت بما يقارب االتفاق  واسع 

 بني العلماء املسلمني من عرص شيخ اإلرشاق إىل يومنا ه ذا يه:
 )بل لك جمّرد( بذاته.علم اإلنسان  -

 علم اإلنسان كأي معلول جمّرٍد آخر بمبدإ وجوده وعلته. -

 علم اإلنسان بأفعاهل اجلواحنّية وآثاره اكتلفكي واإلرادة واالنتباه. -

 ة.علم اإلنسان بقواه اإلدراكّية واتلحريكيّ  -

علم اإلنسان حباالته وكيفياته وانفعاالته انلفسانية؛ من قبيل احلزن،  -
 والفرح، واخلوف، والذلة، والُكره.
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علم اإلنسان بأفاكره، ومفاهيمه أو صوره الهنّية، وقضاياه،  -
 .(1)وتصوراته، وتصديقاته، وختّيالته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ابلحث املفّصل يف لك واحد من ه ذه األقسام الستة يتطلّب جماال  آخر وكذ لك حبث 1)
ول حضوريتها وسائر ابلحوث اليت تناسب املقام. وعليه نكتيف االستدالالت املطروحة ح

 هنا بذكر أهم املصادر اليت تعرضت هلا:
ه ال يمكن أن يكون علم الات بالات أ( لالطالع ىلع مسألة حضورية علم الات بالات وأنّ 

عرب الصور، وكذ لك االستدالالت املطروحة راجع: السهروردي، شهاب ادلين، املشارع 
، ص 1طارحات، يف: شهاب ادلين السهروردي، جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، ج وامل

؛ املؤلّف نفسه، اتللوحيات، يف: شهاب ادلين السهروردي، جمموعة 486 - 485
؛ املؤلّف نفسه، حكمة اإلرشاق، يف: 70، ص 1مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 

؛ 112و 111ص  ،2السهروردي، شهاب ادلين، جمموعة مصّنفات شيخ اإلرشاق، ج 
؛ 98و 30املؤلّف نفسه، "سه رساهل از شيخ ارشاق" ]ثالث رسائل لشيخ اإلرشاق[، ص 
، 148، 79ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، اتلعليقات، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص 

؛ املؤلف 358 - 357؛ املؤلف نفسه، الشفاء، اإلهل ّيات، ص 190، 189، 162
؛ املؤلف نفسه، 117و 162، 119سن بيدارفر، ص نفسه، املباحثات، حتقيق حم

، ص 2اإلشارات واتلنبيهات، يف: نصي ادلين الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 
؛ الغزال، أبو 573؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص 296 - 292

د، ؛ الرازي، فخر ادلين حمم225حامد، مقاصد الفالسفة، حتقيق سليمان دنيا، ص 
؛ املؤلّف نفسه، 75، ص 3وج  42، ص 7املطالب العايلة من العلم اإلل يّه، ج 

؛ امليداماد، حممدباقر، تقويم اإليمان، حتقيق عيل 495، ص 1املباحث املرشقية، ج 
؛ الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية 338أوجب، ص 
، 8، ج 256، ص 4، ج 457 - 447، 347، ص 3، ج 277، ص 2األربعة، ج 

؛ الطالقاين، 81-80؛ املبدأ واملعاد، تصحيح سيد جالل ادلين آشتياين، ص 270ص 
حممدنعيما، أصل األصول، يف: سيد جالل ادلين آشتياين، "منتخبایت از آثار حكمای الىه 

 .457، ص 3ايران" ]خمتارات من مؤلفات حكماء إيران اإلهل ّيني[، ج 
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يرتبط حبضورية علم اإلنسان بقواه راجع: السهروردي، شهاب ادلين، املشارع ب( فيما 
، ص 1واملطارحات، يف: شهاب ادلين السهروردي، جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 

؛ الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية 485- 484
لف نفسه، املبدأ واملعاد، ؛ املؤ160 - 155، ص 6وج  161، ص 2األربعة، ج 

 ؛ الزنوزي، املاّل عبد اهلل، ملعات إهلّية،83 - 80تصحيح سيد جالل ادلين آشتياين، ص 
 .290 - 288تصحيح جالل ادلين آشتياين، ص 

وكيفياته انلفسانية من قبيل األلم، راجع: ج( فيما يرتبط حبضورية علم اإلنسان حباالته 
السهروردي، شهاب ادلين، املشارع واملطارحات، يف: شهاب ادلين السهروردي، جمموعة 

؛ الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة 458، ص 1مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 
 .159، ص 6يف األسفار العقلية األربعة، ج 

لم بالصور الهنية راجع: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، د( فيما يرتبط حبضورية الع
؛ الطويس، نصي ادلين، 191و 189، 160اتلعليقات، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص 

، الالهييج، عبد الرزاق، "گوهر مراد" 304، ص 3رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 
حات، يف: شهاب ؛ السهروردي، شهاب ادلين، املشارع واملطار263]جوهر املراد[، ص 

؛ الشيازي، صدر 487، ص 1ادلين السهروردي، جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 
 289-288و 287، ص 1ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج 

؛ ابلهبهاين، عيل نيق بن أمحد، "معيار 162و 160، ص 6وج  480، ص 3وج  308و
؛ الزنوزي، مال عبد 337ح عيل املوسوي ابلهبهاين، ص دانش" ]معيار العلم[، تصحي

؛ مدرس الطهراين، 284-282تصحيح سيد جالل ادلين آشتياين، ص اهلل، ملعات إهلّية،
راد يف ؛ احليل، حسن بن يوسف، كشف امل309، ص 2آقا عيل، جمموعة املصنفات، ج 

 .286رشح تريد االعتقاد، تصحيح حسن حسن زاده آميل، ص 
ه( فيما يرتبط حبضورية علم الواجب جبميع األشياء راجع: شهاب ادلين السهروردي، املشارع 

، ص 1واملطارحات، يف: السهروردي، شهاب ادلين، جمموعة مصّنفات شيخ اإلرشاق، ج 
؛ الطويس، 354ان، حتقيق عيل أوجب، ص ؛ امليداماد، حممدباقر، تقويم اإليم487

؛ الطباطبايئ، حممدحسني، 304، ص 2نصي ادلين، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 
نهاية احلكمة، تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة احلادية عرشة، الفصل احلادي عرش؛ 
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وال ريب أّن شيخ اإلرشاق هو أّول من أضاف املجموعة األخية إىل علم 
الات بالات، ل كّن عدد مصاديق العلم احلضورّي لم يقف عند ه ذه 

ا أخرى إىل جموعة السداسيّ امل ة. فشيخ اإلرشاق وأخالفه أضافوا أقسام 
 املجموعة املذكورة: 

 .(1)شيخ اإلرشاق وصدر املتأهّلني: علم اإلنسان جبسده وآالته احلّسـّية -
شيخ اإلرشاق: علم اإلنسان بالُمبرَصات، بل علم لك جمّرد باألشياء  -

 .(2)املاّديّة والعالم املحسوس
 .(3)ة الطباطبايئ واألستاذ مطهري: علم اإلنسان بتأثراته احلّسـّيةالعالم -
العالمة الطباطبايئ: علم املعلول باملعلول اآلخر عن طريق علته، يف  -

 .(4)حالة كونهما معلولنَي لعلة واحدة

                                                                                                               

، ص 2الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج 
 .253و 250 - 249، ص 6وج  362

، 6( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج 1)
؛ السهروردي، شهاب ادلين، جمموعة 303 - 300، ص 1؛ ج 172 - 155ص 

 .213، 153-152، 135-134، ص 2مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 

 ين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ( راجع: الشيازي، صدر ادل2)
 .292، ص 3ج 

؛ 320و 319، ص 9ی آثار" ]جمموعة املؤلفات[، ج ( راجع: مطهري، مرتضـی، "جمموعه3)
الطباطبايئ، حممدحسني، "اصول فلسفه" ]أصول الفلسفة[ يف: مرتضـی مطهري، "اصول 

 .40، ص 2نهج الواقع[، ج فلسفه وروش رئاليسم" ]أصول الفلسفة وامل

( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني، نهاية احلكمة، تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة 4)
 احلادية عرشة، الفصل اثلاين واحلادي عرش.
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وفيما يرتبط بانلماذج واملصاديق الستة ينبيغ أن ننّبه ىلع أّن املصداق 
ملفكرين املسلمني ولم يرتدد فيه أحد منهم سوى املال األول نال اتفاق مجيع ا

ه ال يمكن نسبة العلم احلضورّي أو احلصويّل اّلي يعتقد أنّ  (1)شمسا اجليالين
إىل واجب الوجود. وعليه فإذا رأينا أّن قوهل يستلزم إنكار العلم احلضورّي 

 –ضورّي ه يعتقد أّن استعمال العلم احللواجب الوجود بذاته، فسبب ذ لك أنّ 
 فقد حال أي وىلع. انلقص يستلزم الوجود واجب يف – احلصويلّ  اكلعلم
استدالالت منذ عرص ابن سينا وإىل يومنا ه ذا ىلع حضورّية  عدة أقيمت

ه ذا انلوع من املعرفة، وأهمها لشيخ اإلرشاق. وبما أّن املدىع القائل )إن 
نتجنب طرحه هنا؛ العلم،  اأنطولوجيبعلم الات بالات حضوري( يرتبط 

ونلفس السبب نتجنب إثبات سائر املصاديق املطروحة للعلم احلضورّي، 
 وتقويم استدالالتها.

وأّما فيما يرتبط بعلم اإلنسان احلضورّي بأفعاهل اجلواحنية، وآثاره، وقواه 
وحاالته انلفسانية، بل وأفاكره، وختيالته وصوره الهنّية فال ياُلَحظ وجود 

ذ عرص شيخ اإلرشاق إىل اآلن؛ ألن ه ذه األمور معلوالت اختالف هام من
 اإلنسان وقائمة به. 

ىلع أساس املباين املذكورة يف باب مالك العلم احلضورّي، يكون علم 
اإلنسان بمبدئه حضوري ا؛ ألن العلة املفيضة لوجود اإلنسان مقّومة هل، 

ة فعلم اإلنسان بمبدئة ة واملعلويلّ يّ واإلنسان قائم بها. وبناء ىلع مناط العلّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( راجع: ه ذا الكتاب، الفصل اثلالث، حبث "احنصار العلم باحلصويل واحلضوري".1)
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قضّية "اهلل موجود" يه قضّية وجدانّية  يكون حضوري ا. وعليه فعل رأينا فإنّ 
حتيك عن علوم حضورّية حاهلا حال قضّية "أنا موجود". ل كّن ه ذه انلظرّية 
القائلة بوجدانّية قضّية "اهلل موجود" حباجة إىل حبث وحتقيق أكرث وهو ما 

 .(1)يتطلّب جماال  آخر
وأّما فيما يرتبط بمعرفتنا بالعالم املحسوس واألشياء املاّديّة، فإّن اعّمة 
احلكماء املسلمني لم يقبلوا نظرّية شيخ اإلرشاق ورأوا أّن ه ذه املعرفة 
حصويّلٌة. حّّت صدر املتأهّلني اّلي يذهب إىل أّن علم انلفس بابلدن 

الصعب القول  . ومن(2)حضورٌي، رفض نظرّية شيخ اإلرشاق وأبطلها
حبضورّية ه ذا انلمط من العلم، حّّت العلم بابلدن؛ وإن اكنت حضورّية 
العلم باملاّديّات واألجسام ال حمذور فيها لغي اإلنسان سواء للواجب أو لغيه 
من سائر املجردات اتلامة؛ ألن غيبة أجزاء الظواهر املاّديّة بعضها عن 

ال تعلق العلم احلضورّي ملوجود آخر بعض، يمنع حتقق العلم احلضورّي هلا، 
بها. وىلع ه ذا فإن الظاهرة املاّديّة ليس هلا علم حضوري بذات نفسها وال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

معرفٍة دينّيٍة خاصٌّ وهو ما سيتّم عرضه يف نظرّية  ( أقيم ىلع أساس الرؤية أعاله نظام نظرية1)
 املعرفة ادلينّية إن شاء اهلل.

، 8( راجع: صدر ادلين حممد الشيازي، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج2)
. وقد تصدى املال هادي السزبواري يف حواشيه ىلع ه ذه الصفحات لدلفاع 183و 179ص

؛ املال هادي املصدر السابقجاب عن إشاكالت صدر املتأهلني )راجع: عن شيخ اإلرشاق وأ
السزبواري، تعليقة ىلع األسفار(. ومضاف ا إىل السزبواري يمكن عدُّ املال رجبعيل اتلربيزي 
ا عن شيخ اإلرشاق )راجع: املال رجبعيل اتلربيزي، إثبات الواجب؛ سيد  من املدافعني أيض 

ایت از آثار حكمای الىه ايران" ]خمتارات من مؤلفات حكماء جالل ادلين آشتياين، "منتخب
 (.282-278، ص1إيران اإلهل ّيني[، ج
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ه بذات أخرى؛ ل كن يُمكن حتقق العلم احلضورّي بها. ومن الطبيع أنّ 
باللحاظ الوجودي إذا وصلت نفس اإلنسان إىل اتلجّرد اتلام، يمكنها أن 

ا حضوري ا با  ألعيان املاّديّة كسائر املجّردات اتلامة.تعلم علم 
وأخي ا يمكن القبول حبضوريّة علم اإلنسان باالنفعاالت احلّسـيّة من بني 
األقسام األربعة األخية. فالعلم باالنفعاالت اليّت حتدث يف احلواّس واألعصاب 
حني مواجهة الواقعيات املاّديّة حضوري، ال حصويل. وانلفس تصل عرب ه ذا 

ا كبي ا من ال طريق إىل الكثي من العلوم احلضوريّة، وتنال بتصوير قوة اخليال كم 
:  املفاهيم والصور الهنيّة. يوضح الشهيد مطهري ه ذا انلموذج قائال 

عبارة عن سلسلة خواص ماّديّة للواقعيات املاّديّة اخلارجّية  (1)ٰهذا القسم»
القوى احلساسة؛ من قبيل األثر اليّت تتصل بانلفس عرب احلواّس واالتّصال ب

املاّدّي اذّلي حيصل يف الشبكّية أثناء الرؤية وتؤثر فيه أعصاب العني خبواصها 
 .(2)«اخلاّصة حتت ظروف تأثريّية معينة وتظهره بشلك وصورة خاصة

ذا تكون االنفعاالت احلّسـّية املوجودة يف األعضاء احلّسـّية واآلثار  وبه 
األعصاب مشهودة للنفس بالعلم احلضورّي. ثم تعرف  املاّديّة املوجودة يف

انلفس األعيان املحسوسة بشك غي مستقيم وبواسطة الصور اليّت تلتقطها 
، فإنّ   هلا وتنشؤها بواسطة قّوة اخليال. ومع أّن العلم باألشياء املاّديّة حصويلٌّ

ائر االنفعاالت واآلثار احلّسـّية املوجودة يف أعصاب ابلرص، والسمع وس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( أي القسم الرابع من أقسام العلم احلضوري وهو علم اإلنسان بتأثراته احلسية. )املحّقق(1)
 .284و 283، 6ی آثار" ]جمموعة املؤلفات[، ج ( مطهري، مرتضـی، "جمموعه2)
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احلواّس الظاهرّية حارضة بنفسها عند انلفس دون صورة، وه ذا هو معىن 
الكم العالمة الطباطبايئ بأن املحسوسات موجودة يف احلواّس بواقعيتها وه ذا 

 .(1)حنو من العلم احلضورّي 
وأّما القول حبضوريّة علم املعلول باملعلول اآلخر عن طريق علتهما 

ستدالل. واالستدالالت اليّت أقيمت عليه حلد فهو حباجة إىل اكة[ ]املشرت
يّة إقامة استدالالت من اآلن غي تامة؛ ل كن يمكن استناد ا إىل أصل العلّ 

ه يتحد معه، فكذ لك من خالل ه إذا اتصل نهٌر بابلحر فإنّ ه ذا القبيل: كما أنّ 
االتّصال بمبدإ الوجود وأىلع مرتبة منه يمكن العلم احلضورّي بما دونه من 
املراتب، ومنها املعلول اّلي يف نفس مرتبته. ل كّن مثل ه ذا االستدالل ليس 

ذا يكون إثبات فلسفي   ا وال يعدو كونه جمّرد تمثيل يؤيد االداعء املذكور. وبه 
 ه ذا االداعء حباجة إىل برهان ولم يّقدم مثل ه ذا الربهان حّّت اآلن.

قال فيها؟ فهل يه مثل وأما املاكشفات العرفانّية فماذا يمكن أن ي
ا منها  اإلحساس أو اتلجارب احلّسـّية حضورّية أم حصويّلة؟ أم أّن قسم 

ذه املسألة بشك إمجال.  حضوري، واآلخر حصويل؟ فيما ييل نبحث احلل له 

 المكاشفات العرفانّية

املاكشفات أو اتلجارب العرفانّية يه ظواهر خمتّصة ومبنّية ىلع رياضة 
يف متناول اجلميع، ومن هنا تكون نظرّية معرفتها أيضا  انلفس ويه ليست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

طباطبايئ، حممدحسني، "اصول فلسفه و روش رئاليسم" ]أصول الفلسفة واملنهج ( راجع: ال1)
 .40الواقع[، ص
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ا بنظرّية املعرفة السائدة، سواء اكنت نظرّية املعرفة  ا ال يرتبط كثي  حبث ا خاص 
ا  عند القدماء، أو املعارصة واحلديثة، بل إذا لم نعترب املاكشفات علوم 

رفة املطلقة ة، فلن تكون هلا أي ارتباط ببحوث نظرّية املعحضورّية وشهوديّ 
ا منها  حبسب رؤية املفكرين املسلمني. واملشلكة يه أننا نعتربها لكها أو قسم 
من مصاديق العلم احلضورّي والعلوم اليّت تتحقق دون واسطة الصور 
الهنّية، ويف الوقت ذاته يمكن وقوع اخلطإ فيها. ومن هنا ستتعارض مع 

ّن العلوم احلضورّية ال يمكن املية العامة نلظرّية املعرفة املذكورة ويه أ
وقوع اخلطإ فيها. ل كن كما سرنى يف الفصل اآليت عند ابلحث حول انلقوض 
وأجوبتها أّن املاكشفات صحيحة وال يمكن وقوع اخلطإ فيها حّّت وإن اكنت 
إلقاءات شيطانّية وذ لك بسبب كونها يف حال احلضور والشهود، فال تُنقض 

 رّية املعرفة العرفانّية.نظرّية املعرفة املطلقة بنظ

 ارتباط المكاشفة أو التجربة العرفانّية بالعلم الحضورّي

ا للحرص العقيل  -تقدم أّن العلم  إما أن يكون بال واسطة وهو  -وفق 
احلضورّي، أو بواسطٍة وهو احلصويّل. فهل العلوم احلاصلة عن طريق 

بعضها حضوري  املاكشفة واتلجربة العرفانّية حضورّية أم حصويّلة؟ أو
 وبعضها اآلخر حصويل؟

قبل ابلحث حول ه ذه املسألة جيب اتلميي بني املاكشفة نفسها وبني 
اتلعبي عنها وبيانها. فحّت لو اعتربنا مجيع املاكشفات واتلجارب العرفانّية 

ا حضورّية   اكنت يف انلوم أو ايلقظة، وسواء الواقعة يف املثال  سواءٌ  علوم 
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ل يف حال املاكشفة والشهود، فمن الواضح أّن ما يصاحبها املتصل أو املنفص
من بيان ورشح أو يلحق بها هو علم حصويل حيتمل اخلطأ. واخلطأ يف 
ا  املاكشفات انلفسانّية والشيطانّية بناء  ىلع ه ذا املبىن القائل بكونها علوم 

ا اتلصور ا، وه ذهو بمعىن أن نتوهم ونتصور اإللقاء الشيطاين رّباني   حضورّية  
يتحقق بالعلم احلصويّل بعد الكشف وخالل تقويم املاكشفة، أو أن نُدخل 
 فروضنا القبْلّية ومعلوماتنا املسبقة يف الكشف ونشاهده بعني حوالء وبنظرةٍ 

ىلع بىُن وتفكي مقبول عندنا؛ كما هو حال الفييائيني اّلين يدرسون  ةٍ مبنيّ 
لني بفرضيات قبلّية  قائمة ىلع نظرّيات معينة ثم يراقبون االلكرتون حُممَّ

، ل كن إذا لم نمتلك معرفة بتلك انلظرّيات (1)االلكرتون يف الغرفة السحابية
فلن نستطيع مشاهدة مثل ه ذه الظاهرة. وفيما يرتبط باملاكشفات واتلجارب 
ال بانلظرّية وينظر بعني حوالء وذهنّية  ا إذا اكن العارف حُممَّ العرفانّية أيض 

، فإن ه ذا الوضع سوف يؤثر يف ماكشفاته ولن يرى الواقع كما هو، بل مسبقة
ا باألطر الهنّية وابلىن الفكرّية والَعَقديّة اليّت مألت قلبه أو  سيشهده متأثر 

 الرغبات وامليول انلفسانّية اليّت حيملها.

ومن أجل اإلجابة عن ه ذه املسألة نتصدى بلحث وبيان العالقة بني 
علم احلضورّي. وتلحقيق ذ لك جيب أّوال  حبث أقسام املاكشفة وال

املاكشفة. لقد ذكر العرفاء تقسيمات متنوعة للماكشفة. ومن تلك 
اتلقسيمات الراجئة يف العرفان تقسيمها إىل "الكشف الصوري" )أو 

 املثال( و"الكشف املعنوي".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Cloud chamber. 
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 . الكشف الصوري1

ملثال"، ناظٌر إىل شهود ه ذا القسم من الكشف اّلي يسّّم "الصوري" أو "ا
اعلم املثال. واعلم "املثال" هو اعلم املقدار والصورة، ويُقّسم بدوره إىل قسمني 
وهما: "املثال املتصل" و"املثال املنفصل". املثال املتصل قائم بنفس اإلنسان واملثال 

كما  املنفصل برزخ موجود بني اعلم املادة والعقل. واملاكشفة الصورّية تقع يف انلوم
تقع يف ايلقظة. والعارف يف بداية السي والسلوك حيصل ىلع القسم األول من ه ذه 
ذا تقع املاكشفة أّوال  يف املثال املتصل، ثم  املاكشفة ويصل إىل املثال املتصل. وبه 
يصعد السالك إىل املثال املنفصل عرب الرتوض واالستكمال. ويف ه ذه املرحلة قد 

ا، من قبيل االطالع ىلع أحداث املستقبل، ا دنيوي  يكون متعلَق الكشف أمر  
ا أخروي   ا. والعارف اّلي يسىع وراء الكمال احلقييق جيب ويمكن أن يكون أمر 

ا.  عليه أن يعرب من ه ذه املراحل أيض 
ا. واملاكشفات  بعض املاكشفات الصورّية تكون مصاحبة للمعىن أيض 

حقق يف اعلم الصورة ل كّن أكرثها جامع ها تتاملرتبطة باألمور األخروّية مع أنّ 
للمعىن والصورة. والكشف الصوري املصاحب للمعىن هل درجات أو مراتب 

، ثم يف يهّ أعالها وأسماها يه مشاهدة األعيان اثلابتة يف حرضة العلم اإلل  
اعلم العقل، وانلفوس املجّردة، وكتاب املحو واإلثبات، ويف انلهاية الزنول 

ملركبات، كما أّن أىلع السمع هو سماع الكم اهلل بال واسطة، إىل العنارص وا
ذا فإن لك  ويف املرحلة اتلايلة بواسطة جربائيل، ثم املراحل الالحقة. وبه 
واحدة من احلواّس الظاهرّية هلا مراتب أىلع. وكمثال ل لك مضاف ا إىل السمع 

هدة وسائر الظاهري، هناك السمع املثال والسمع العقيل، كما أّن املشا
 احلواّس كذ لك.
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 . الكشف المعنوي2

يبّية واحلقائق العينّية الغ املعاين ظهور عن عبارةٌ  وهو –الكشف املعنوي 
 الكشف ومراحل مراتب إنّ  ثمّ . ومراتب أقسام هل –املجّردة عن الصور 

ا متعددة  ال درجة إىل واسعة ادلائرة وه ذه السالكني، قابليات الختالف وفق 
 مراتب بعض عدُّ  يمكن حال أي وىلع. ضابطة أي حتت ادخوهل يمكن

 :اكتلال املعنوي الكشف
. ظهور املعاين الغيبيّة واحلقائق العينيّة املجرّدة عن الصور يف القوة املتفكرة، 1

 دون االستفادة من اتلفكي واالستدالل، وه ذه املرتبة يُسّمونها "احلدس".
 قوة العاقلة، ويسّمونها "انلور القديس".. ظهور تلك املعاين واحلقائق يف ال2

وهنا يربز السؤال اتلال: ما هو الفرق بني القوة العاقلة واملتفكرة؟ وهل 
املتفكرة قوة غي العقل؟ ويمكن اإلجابة عن ه ذا السؤال بما ييل: القوة 
املتفكرة من شؤون أو أدوات القوة العاقلة بناء ىلع رؤية الفالسفة والعرفاء، 

قيقة يه املترصفة نفسها. وكما تقّدم يف الفصل اثلاين أّن املترصفة إذا ويف احل
اكنت يف استخدام العقل والقوة العاقلة فيه املتفكرة، وإذا اكنت يف 
استخدام الواهمة، فيه املتخيلة. وجدير بالكر أّن بعض العرفاء من قبيل 

أّن  ون برصاحةٍ ، ككثي من الفالسفة من قبيل صدر املتأهّلني ير(1)القيرصي
. وىلع أساس ه ذه الرؤية وحّت بناء ىلع رؤية صدر ةٌ رة جسمانيّ ة املتفكّ القوّ 

املتأهّلني وأتباعه اّلين يذهبون إىل أّن مجيع القوى اإلدراكّية جمّردة، فمن 
 الواضح أّن املترصفة ختتلف عن العاقلة وتعدُّ قوة أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( القيرصي، داود بن حممد، رشح القيرصي ىلع فصوص احلكم، الفصل السابع، 1)
 .36-35ص
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تكون املترّصفة أو املتفّكرة واآلن نواجه سؤاال  آخر وهو: هل يمكن أن 
واعء  لظهور تلك احلقائق  -ليست ُمدِركة  و –اليّت يه قوٌة مساعِدٌة لإلدراك 

واملعاين الغيبّية وتصل إىل إدراكها، مع أّن إدراك تلك املعاين اّلي يتم بشك 
حديس ودون حاجة إىل الفكر وإقامة االستدالل، هو من شؤون العقل؟ ويف 

أن يقال: إّن إدراك العقل هل مراتب خمتلفة. فيف مرتبة يقوم اإلجابة يمكن 
العقل بإدراك احلقائق واملعاين باالستدالل ويف ه ذه العملّية اهلاّمة تساعده 
القوة املترصفة. ويف مرتبة أخرى ويه العقل احلديس تظهر تلك احلقائق 

اثلة يه انلور واملعاين للعقل ويدركها بدون فكر وإقامة استدالل، واملرتبة اثل
 أو العقل القديس اّلي هو أسّم من احلدس.

. ظهور تلك احلقائق واملعاين يف مقام القلب، ويف ه ذه املرحلة إذا اكن 3
ا من األرواح أو  املشهود من املعاين الغيبية، يسمونه "اإلهلام"، وإذا اكن روح 

 عين ا من األعيان اثلابتة يسمونه "املشاهدة القلبية".
د تلك احلقائق واملعاين دون واسطة يف مقام الروح: ه ذه املرتبة . شهو4

يسّمونها مرتبة "الشهود الرويح". فالروح تتلیق يف ه ذه املرحلة املعاين الغيبّية 
 من احلق بال واسطة وتنقلها إىل املراتب األدین.

 ".. شهود تلك احلقائق واملعاين يف مرتبة أىلع ويه الّيت يسمونها مقام "السّ 5
. شهود تلك احلقائق يف مرتبة أىلع من مقام الّس ويصفونها بوصف 6

"مرتبة اخليف"، وماكشفة احلقائق يف ه ذه املرتبة ال تتقبل اإلشارة وتعجز 
 اللكمات عن وصفها.
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. شهود احلقائق املكنونة يف األحديّة يف املرتبة اليّت يسمونها مرتبة "الّس 7
وأىلع مراتب الشهود واملاكشفة، وختتص باحلقيقة األخیف". وه ذه املرتبة آخر 

 .(1)( وبورثتهاملحمديّة )انلّب األكرم 
وبمالحظة لك واحد من أقسام الكشف ومراتب أو مراحل لك قسم منها 
يمكن تبيني عالقة العلم احلضورّي بها. ورغم أّن العرفاء قدموا تقسيمات 

ليس رضورّيا. وىلع أي حال أخرى للماكشفة، إال أّن ذكرها يف حبثنا ه ذا 
ا حضوري ا. ويف الواقع يف مثل ه ذه يبدو أنّ  ه يمكن عدُّ بعض تلك املراتب علم 

املراتب، يوضع العلم احلصويّل ضمن قوة احلدس أو العاقلة أو يف مرتبة من 
ذا ال ختتص ماكشفة احلقائق واملعاين الغيبّية بالعلوم  املراتب األخرى. وبه 

شهود بال واسطة، بل تشمل احلقائق امللقاة بواسطة املالئكة احلضورّية أو ال
ا. وعليه فمن املمكن أن يكون ظهور ه ذه املعاين حصويل   ا للقّوة وأمثاهلم أيض 

املتفكرة وكذ لك للقوة العاقلة )إذا اكنت القوة العاقلة مغايرة للقوة 
 واحلقائق املتفكرة، يمكن للمتفكرة أن تكون واعء ظهور جمموعة من املعاين

الغيبّية وُمدراكتها( وكذ لك ظهور تلك املعاين يف مقام القلب، بل يف مقام 
ه باللحاظ الوجودي فإن علمنا بنفس تلك الصور العلمّية الروح، مع أنّ 

 واملعاين الغيبّية حضوري بال ريب. وأما مقام الّس ومقام الّس األخیف 
بيانه، وحنن ال نعرف  فال يتقّبل اإلشارة إيله وتعجز اللكمات عن

 خصائصهما حّّت باملفاهيم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( راجع: القيرصي، داود بن حممد، رشح القيرصي ىلع فصوص احلكم، الفصل السابع، 1)
، سيد جالل ادلين اآلشتياين، "رشح مقدمه قيرصى بر فصوص حكم" 37-33ص 

 .639-553]رشح مقدمة القيرصي ىلع فصوص احلكم[، ص
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وىلع أي حال فإن ه ذه املسألة يف اغية الصعوبة. فهل جيب عدُّ مجيع 
املاكشفات والشهودات العرفانيّة حضورّية، أو يمكن، بل وجيب َعدُّ 
ذه املسألة.  بعضها حصويلّة؟ يصعب إعطاء جواٍب دقيٍق وواضٍح له 

ج ِحّم ه ذه املسألة هو من ارتوى من رشاب والشخص اّلي يستطيع ولو
الشهود الطهور، وامتلك بصية ثاقبة خترق احلُجب، ال من تراكمت 
ا يف ه ذه ادلائرة حيث  عليه احلُجب واكنت بصيته يف اغية الضعف. حق 
تكون "أقدام أصحاب االستدالل من خشٍب"، ال يمكن احلديث عن 

خص قد شاهد حبق. وك الكم ه ذا املوضوع بدون الشهود أو تعليم ش
 سوى ذ لك ال يعدو كونه ختمين ا ورمج ا بالغيب.

 النتيجة

مسألة العلم احلضورّي رغم كونها من املسائل القديمة واألساسيّة لم 
حتظ بما يليق بها من اهتمام ودراسة وحبث. فالعلم احلضورّي هل 

معرفيّة  خصائص كثية تمّيه عن العلم احلصويّل. وبعض ه ذه اخلصائص
من قبيل عدم إماكنيّة اخلطإ فيه، وبعضها وجوديّة. وتلك اخلصائص 
الوجوديّة إما أن يكون هلا نتيجة أو تأثي مبارش يف املعرفة أو ليست 
لك. وقد مررنا بسعة ىلع ه ذه اخلصائص ليك نمّيها ونفكك  كذ 

 ة.اختالفاتها املعرفيّة عن الوجوديّ 

ىل نتيجة ويه أّن العلوم احلصويّلة ترجع وعند مواصلة ابلحث انتهينا إ
إىل احلضورّية. ومعىن إرجاع العلوم احلصويّلة إىل احلضورّية هو أننا عندنا 
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ا، وعليه فإن العلم علم حضوري بصورنا الهنّية وليس علمنا بها حصويل  
احلصويّل أمٌر قيايس واعتباري. وبما أّن العلم احلصويّل ظاهرة ذهنية، وجمرد 

أو صورة ذهنّية بلحاظ احلاكية )مع حكٍم أو بدونه( فنسبة العلم  مفهوم
احلصويّل إىل العلم احلضورّي يه نسبة الوجود الهين إىل الوجود اخلاريج. 
وعليه تكون اعتبارّية العلم احلصويّل بنفس معىن اعتبارّية وقياسّية الوجود 

 الهين قِبال الوجود اخلاريج.

لم احلضورّي. ومن بني اتلقسيمات املذكورة ثم عرضنا أهم تقسيمات الع
ا يف ا يؤثّ وجدنا أّن بعض األقسام فقط معريف أو مع كونه وجودي   ر تأثي ا عميق 

 ابلحوث املعرفّية. ثم حبثنا وقّيمنا ه ذا انلمط من اتلقسيمات.

ويف اخلتام وبعد ابلحث حول دائرة العلم احلضورّي، حبثنا املاكشفات أو 
ا حول هل أنّ اتلجارب العرف ها انّية بشك خمترص، ثم حبثنا باختصار أيض 

حضورّية أم حصويّلة، أم أّن بعضها  -ال رشحها واتلعبي عنها  -بذاتها 
حصويّلة وبعضها حضورّية، وتوّصلنا إىل ه ذه انلتيجة ويه أنّه مضاف ا إىل 

يكون قسٍم من املاكشفات العرفانّية اليّت يه حضورّيٌة بال ريٍب، يمكن أن 
 ابلعض اآلخر منها حصويل ا.



: عدم إمكانّية خطأ الشهود؛ الثالثلفصل االباب الثاني: 

 النقوض واألجوبة

 عدم إمكانّية خطإ الشهود.. 

 النقوض واألجوبة

 





 

 المقّدمة

يف الشهودات يه عدم  مية معرفّيةٍ  تقدم يف الفصل السابق أّن أهمّ 
فيها. فك شهود هو علم حضوري وبال واسطة املفاهيم  إماكنّية وقوع اخلطإ

والصور الهنّية، ومن هنا ال جمال للخطإ فيه. وإنما يُتصور اخلطأ يف املورد 
اّلي تكون هناك واسطة بني العالم واملعلوم، تلك الواسطة اليّت يتم اإلدراك 

هل تلك بواسطتها. ويف مثل ه ذه املوارد هناك جمال لطرح السؤال القائل: 
معه أم ال؟ أما يف العلم  نالصورة واملفهوم حيكيان عن الواقع ويتطابقا

احلضورّي أو الشهودّي فليست هناك واسطة من قبيل املفهوم أو الصورة 
الهنّية، بل الواقع معلوم والصورة العينّية حارضة عند العالم، والعالم 

ذا ال جمال لل خطإ يف العلوم احلضورّية يشاهد الواقع املعلوم بال واسطة. وبه 
ها والشهوديّة، ورس عدم إماكن تطّرق اخلطإ إىل مثل ه ذه العلوم هو أنّ 

معارف بال توسط املفاهيم والصور الهنّية. بل يمكن الهاب أكرث من ذ لك 
واداعء أّن اخلطأ فيها ال يُتصّور. ومن هنا فإن السؤال القائل هل يتطابق ه ذا 

 ٌل ال معىن هل.العلم مع املعلوم، سؤا

بالرغم من ه ذه املية يمكن أن يُتوهم نقُض عدِم إماكن وقوع اخلطإ يف 
الشهود أو العلم احلضورّي يف موارد كثية. ويف ه ذا الفصل سنتعرض بلحث 
مثل ه ذه املوارد ونطرح جمموعة من انلقوض املحتملة أو املتصورة ضمن عدة 

 فئات. وك فئة قد تشتمل ىلع عدة نقوض.
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 النقض األول: اإلحساسات الكاذبة

 اإلحساسات الاكذبة متنوعة ويمكن تقسيمها ىلع األقل إىل ثالث جممواعت: 

 . اإلحساس باأللم واحلّكة واحلُرقة يف موضع األعضاء املقطوعة.1

 . اإلحساس باجلوع والعطش الاكذبني.2

 . اإلحساس باخلوف، والذلة وسائر اإلحساسات الاكذبة اليّت تتحقق3
 بسبب تعايط املخدرات وعقاقي اهللوسة وما شابهها.

وأنتم ترون أّن العلم باأللم، واحلّكة، واحلُرقة وسائر اإلحساسات 
املشابهة حضورٌي، ل كّن بعض األشخاص اّلين قُِطعت أيديهم أو أرجلهم 

هم حيسون باأللم، واحلّكة، واحلرقة، والضغط، واحلرارة أو خيربوننا بأنّ 
الرطوبة، واتلعّرق، واتلنّمل يف موضع العضو املقطوع، بينما الربودة، و

. فإذا اكن علمنا (1)العضو املذكور قد قُطع من اجلسم وفين ولم يعد هل وجود
ؤالء األشخاص أن يكون دليهم مثل  بمثل ه ذه املوارد حضوري ا، فال يمكن له 

 ه ذا اإلحساس؛ ألن العلم احلضورّي ال يتعلق باملعدوم.

ا إىل ذ لك فإن اإلنسان يعلم جبوع نفسه وعطشها بالعلم ومضاف  
احلضورّي، بينما تكون بعض املوارد من اجلوع الاكذب، فمثل ه ذه الرغبِة 
ا أو عطشان ا  واإلحساِس اكذٌب. ويف مثل ه ذه املوارد ال يكون الشخص جائع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( كنموذج ل لك راجع: نيل ار. اكرلسون، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس 1)
 .329، ص1الفسيولويج[، ترمجة اردشي اريض وآخرون، ج
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ا واإلحساس بالعطش أو اجلوع فارٌغ واكذب؛ وكذ لك تنشأ مثل ه ذه  حق 
إلحساسات بسبب تعايط العقاقي املخدرة وعقاقي اهللوسة. وأهم تأثياتها ا

يف املتعايط هو اتلغيي اّلي حُتدثه يف إدراكه لعالم ابلاطن واخلارج، وتغييها 
يف معرفته. وبانلتيجة يفقد الشخص القدرة ىلع تميي الواقع. ويؤدي تعايط 

وأمثاهلا.  ةٍ وبرصيّ  ةٍ سمعيّ  أوهامٍ و إدراكّيةٍ  ه ذه العقاقي إىل وقوع أخطاءٍ 
وخيلق تعايط بعض ه ذه العقاقي شعور ا بالسعادة والذلة، كما أّن تعايط 
ا آخر منها خيلق شعور ا باخلوف واالنزاعج. واخلوف انلاشئ عن تعايط  بعض 
بعض ه ذه العقاقي يبلغ من الشدة درجة  يفقد معها الشخص السيطرة ىلع 

 .(1)ألمر إىل أن االنتحارنفسه، وقد ينتيه به ا

ا،  القسم اثلالث مضاف ا إىل اشتماهل ىلع اإلحساس الاكذب، يصاحبه إدراك أيض 
ويفقد الشخص املتعايط القدرة ىلع التشخيص، بل وحتصل عنده تغييات يف 
املعرفة احلصويلّة، وله ذه األسباب سوف نبحث ه ذا القسم بشك مستقل. وهنا 

ألولني أي اإلحساس باأللم واحلرقة أو احلّكة يف العضو جنيب فقط ىلع القسمني ا
 املقطوع، والشعور باجلوع أو العطش الاكذبني، ونبحث يف حلوهلما.

 األجوبة الحلّية

 
ٌ
 جيب حبث ه ذين انلمطني من اإلحساس بدقة أكرب لرنى هل حدث خطأ
يف عملّية نشوئهما، وإذا حدث ذ لك فيف أي موضع بالضبط؟ بما أّن الهن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مدخل] هيلاگرد شنايسجع: ريتا ال. اتكينسون وآخرون، زمينه روان( كنموذج ل لك را 1)
 . 400-381ص ،1ج وآخرون، براهين حممدنيق ترمجة  ،[هليلجارد انلفس علم إىل
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اعدة يلتقط صور ا ملعلومات اخلارج أو ادلاخل ثم يرشع يف حتليلها وتبيينها، 
ل لك تكون علومنا احلضورّية والشهوديّة مصحوبة بالعلوم احلصويّلة سواء 
اكنت من اتلصوير أو اتلحليل أو اتلفسي. واآلن نتساءل هل حنن خُنطئ يف 

يها؟ فنحن ال يوجد نفس املعلومات والشهودات أم يف اتلعبي عنها وتفس
عندنا أدین شك يف شعورنا بمثل ه ذا اإلحساس وامتالكنا هل، وال جمال 
ا حنن نشعر بمثل ه ذه احلالة يف أنفسنا. واخلطأ يقع بسبب  للخطإ فيه، فحق 
العادة أو تدايع املعاين أو إثارة األعصاب املرتبطة بالعضو املقطوع أو 

حلرقة يف موضع العضو املقطوع. ألسباب أخرى فنتخيل حدوث األلم أو ا
 ومن هنا وىلع ضوء ه ذا احلل يمكن تقديم عدة أجوبة خمتلفة:

ليك حتس انلفس باأللم أو احلرقة احلاصلة يف أصابع الرجل جيب أن  ،أّوال  
تنشط سلسلة األعصاب اليّت تبدأ من أصابع الرِجل، وتتصل باملخ عن 

ذه األعصاب إىل الضـرر أو تم طريق انلخاع الشويك. فمن جهة إذا تعرضت ه  
تعطيل عملها باتلخدير أو ما شابهه، فلن يتحقق مثل ه ذا اإلحساس 
للنفس. ومن جهة أخرى فإن حصول مثل ه ذا اإلحساس نلا وإن اكن حيدث 
اعدة عن طريق ه ذا املسار، ل كّنه ال ينحرص به. ومن أجل ظهور اإلحساس 

موضع من ه ذه املجموعة العصبّية  باأللم يف الرِجل أو احلرقة يكيف إثارة
املمتدة من القدم إىل املخ. ولكما تأثرت سلسلة األعصاب العائدة ألصابع 
القدم يف املخ، فسوف نشعر باأللم أو احلرقة يف أصابع القدم. وه ذا الالكم من 

 األمور اليّت يمكن معرفة صحتها باتلجربة.
ذا يبدو أّن ظهور األلم ال خيتص بالطريق ة العاديّة انلاشئة عن حتفي وبه 
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املثيات اخلارجّية للعضو املصاب وانتقاهلا عرب األعصاب إىل املخ، بل يمكن 
أن حيدث عن طريق عوامل أخرى منها إثارة نقطة من الشبكة العصبّية 

 املرتبطة بها.
ه اعدة ويف احلالة الطبيعّية إذا أحدث اعمل إثارة من وببيان أوضح نقول إنّ 

ل وحّت من ادلاخل( يف منطقة أصابع قدم الشخص وانتقلت ه ذه اخلارج )ب
إىل  -املمتّدة من رأس أصابع القدم حّّت املخ  -اإلثارة عن طريق األعصاب 

املخ، فسوف حيدث عنده مثل ه ذا اإلحساس. ومن جهة أخرى يف احلاالت 
 ةٍ ختدير قدمه بمادّ  الطبيعّية إذا أصيب اإلنسان بالشلل أو اإلغماء أو تمّ 

، فمهما حاونلا إثارة قدمه ال يشعر بتلك اإلثارة، ل كن قد رةٍ خمدّ  ةٍ كيمائيّ 
حيدث دليه اإلحساس باأللم أو احلرقة من غي الطريق الطبيع واملتعارف. 
مثال  الشخص اّلي أصيبت رجله بالشلل أو قُطعت يشعر باأللم أو احلرقة 

ثارة احلاصلة يف موضع يف أصابع قدمه، ل كّن منشأ ه ذا اإلحساس هو اإل
شبكة األعصاب املرتبطة بذ لك العضو اليّت تمتد إىل املخ فيحصل هل مثل 
ه ذا اتلأثي، ول كن حبسب العادة أو املتعارف يتم تفسي ما حيدث ىلع أّن 

 األلم يف منطقة أصابع القدم، بينما قدم ذ لك الشخص مقطوعة.
ت الظاهرة املذكورة أي حالة  ويف علم انلفس الفسيولويج فُسِّ

اإلحساس باأللم، أو احلرقة، أو احلكة وما شابهها بما ييل: حينما 
تُقطع األعصاب وال يمكنها تنظيم االتّصاالت بني األجزاء املقطوعة 
تنشأ يف نهاية العضو املقطوع تكتالت تدىع "أورام عصبية". وبقطع 

ذه األعصاب أىلع الورم العصب ينقطع اإلحساس املذكور فرتة من  ه 
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 .(1)الزمن، ول كنّه يعود مرة أخرى بعد ذ لك
ه جيب اتلفرقة بني العلم احلضورّي والعلوم احلصويّلة واحلاصل هو أنّ 

ا تعليل أو تبيني وتفسي، وتنب تعميم وتسية املصاحبة هل، اليّت يه إمّ 
 -ه ال ينبيغ اخللط بني العادات انلفسانّية أحاكم أحدهما إىل اآلخر، كما أنّ 

والعلم  -اليّت تستذكرها احلافظة أو تكون سبب ا تلدايع األثر أو سبب ا هل 
احلضورّي. وىلع أساس ه ذا األصل املعريف ينبيغ أن يقال: إّن منشأ حتقق 
اإلحساس باحلرقة واحلكة يف العضو املقطوع هو أّن انلفس بلحاظ وجودي 

، بل يمكن وفىن لم تفقد اتّصاهلا بالعضو املقطوع، رغم أّن العضو قطع
إضافة أّن بعض عالقات انلفس واألعضاء، وخاصة العالقات اإلدراكّية قد 

ه بعد صارت اعدة للنفس. وه ذه انلقطة جديرة باالهتمام وابلحث لرنى أنّ 
ا، أم  ميض زمان طويل هل حتدث مثل ه ذه احلالة ملن قطع أحد أعضائه أيض 

ومن خالل حبث واستقراء  ها ختتص باألشهر أو السنوات األوىل فقط،أنّ 
ا ما حمدود وصلنا إىل ه ذه انلتيجة ويه أنّ  ه حّّت بعد ميض مدة طويلة جد 

ا، وأنّ  ؤالء األشخاص مثل ه ذه اإلحساسات أيض  هم يشعرون تزال حتدث له 
 باالنزاعج من ه ذه الظاهرة.

وىلع أي حال فإن اعدة انلفس أو إثارة نقطة من األعصاب اليّت تنقل مثل 
اإلحساس إىل املخ يه منشأ مثل ه ذا اإلدراك اّلي تنسبه انلفس خطأ  ه ذا

إىل العضو املقطوع. رّبما نشعر بإحساس هل منشأ خاريج بشك متعارف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( كنموذج ل لك راجع: اكرلسون، نيل آر. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس 1)
 .329، ص1الفسيولويج[، ترمجة أردشي اريض وآخرون، ج
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وطبيع. مثال  نتصور أّن قطرة ماء سقطت ىلع نقطة من جسمنا ونشعر 
ملاكن ه ال يوجد يف ذ لك ابربودتها يف تلك انلقطة، ل كن عندما ندقق نرى أنّ 

أي ماء هنا لتسقط منه قطرة علينا. ومهما يكن منشأ ه ذا اتلأثر احلّسـّي 
ا، فإن ما يُدرك بالعلم احلضورّي هو جمرد تلك ا أم خارجي  سواء اكن باطني  

احلالة اخلاّصة الّيت نعرب عنها بـ"الشعور بالربودة". وأما هل سقط ماٌء أم ال، 
ة حتققه ظاهرة خارجّية أو تأثر نقطة من أو ما هو منشأ ه ذا اتلأثر، وهل عل

األعصاب املرتبطة بذ لك العضو، فأجوبة أو حلول مثل ه ذه املسائل ال 
يمكن إدراكها بالعلم احلضورّي. الشبكة العصبّية تنترش يف مجيع أحناء 
اجلسم، ومن املمكن أن تتأثر نقطة منها وتُثار، وينتج عن ذ لك إحساس يف 

 حلالة هو حضورٌي فقط.انلفس. فمعرفة تلك ا
 تفكيك وهو –ثاني ا، مضاف ا إىل ما تقدم، يمكن بناء  ىلع احلل املتقدم 

تقديم جواب آخر حاصله: أّن  -ينها وتفسيها تبي عن احلضورّية العلوم
مراكز إحساساٍت من قبيل األلم، واحلرقة، واحلكة يقع يف املخ. فإذا أثيت 

ريق أجهزة من خارجها، أو عن طريق ه ذه املراكز بطريقة ما سواء عن ط
اتلرصفات انلفسانية، فسوف يظهر إحساس مشابه لإلحساس اّلي حيصل 

 عن طريق املثيات اخلارجّية يف الطريقة الطبيعّية. 
يف مكتشفات علم األحياء، وعلم  أساسيّةٌ  ه توجد نقطةٌ توضيح ذ لك هو أنّ 

س واإلدراك وعلم انلفس، وعلم انلفس الفسيولويج، وعلم نفس اإلحسا
األعصاب، ترشدنا إىل جواب أو حل آخر: تستطيع انلفس عرب االرتباط 
بأقسام معينة يف املخ أن تدرك ألم أعضاء اجلسم أو احلرقة أو احلكة فيها. وىلع 
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ا أصابع ايلد أو  ه ذا فإن األلم أو احلرقة ليسا يف أصابع ايلد أو القدم. وأساس 
رغم أّن أنسجة ه ذه األعضاء قد أصيبت القدم ليست يه اليّت حترتق، 

باتللف، وإنما املستقِبالت احلّسـيّة يف اجلدل تتأثر باملؤثرات اخلارجيّة وترسل 
ه ذه الرسالة عرب األعصاب إىل انلخاع ومنه إىل املخ. وإذا تنّشط مركز األلم يف 

للمخ املخ والي يُدىع "إل. إي. يج" واستقبل ه ذه االنفعاالت، فحينئذ يمكن 
إدراك األلم. ومن هنا فإن انتقال  -أو انلفس حبسب رأينا عن طريق املخ  -

اتلأثر احلّسـّي من العضو املذكور قائٌم ىلع تأثي املثيات وتنّشط املستقِبالت 
احلّسـيّة ومضاف ا إىل ذ لك جيب أن تكون انلافذة العصبيّة يف انلخاع الشويك 

صورة انتقال ه ذه اتلأثرات عن طريق ومركز األلم يف املخ مفتوحة. ويف 
العصبونات إىل املخ سوف تتمكن انلفس من اإلحساس باأللم، وأما إذا 

ذا اإلحساس يف املخ، فإن الشخص لن يشعر باأللم ، 1أصيب املركز املختص به 
ه إذا ترضرت نقطة من اجلهاز العصب املمتد من ذ لك العضو إىل ه ذا كما أنّ 

رت، فلن يمكنها نقل أثر مثيات األلم إىل املخ. ومن املركز أو ُقطعت أو  ُخدِّ
هنا فإن الشخص املصاب بالشلل من الظهر فما أسفل إلصابة خناعه أو قطعه 

 فمهما غرت اإلبر يف قدمه لن يشعر بأي ألم.
ومن جهة أخرى يمكن من خالل إثارة مركز اإلحساس باأللم يف املخ عن 

الشعور يف الشخص، دون تعرض ذ لك طريق جهاز خاريج خلُق مثل ه ذا 
 العضو كإصبع الرِجل ألي مثي خاريج.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: اكرلسون، نيل آر. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس الفسيولويج[، ترمجة 1)
؛ غراهام، آر. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم 280، ص 1ريض وآخرون، جأأردشي 

 و... . 244 - 18انلفس الفسيولويج[، ترمجة عليضا رجايي وعيل أكرب صاريم، ص 
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ة، فإن بعض العوامل انلفسّية ثاثل ا، مضاف ا إىل العوامل احلياتّية والعصبيّ 
من قبيل تركي انلفس الشديد أو الوسواس ختلق بنفسها مثل ه ذا اإلحساس 

وه ذا اإلحساس  دلى الشخص، بينما ال يوجد يف احلقيقة أي مثي خاريج،
يشبه بالضبط اإلحساس اّلي خيلقه املثي اخلاريج. وقد حدث لك واحد 
منا أننا أحيان ا نتصور أّن قطرة من املاء سقطت ىلع موضع من جسمنا، 
ونشعر بربودتها يف ذ لك املوضع، ل كن حينما نفحص وندقق ال جند شيئ ا. وال 

نا. ومن املمكن أن يكون ه ذا يوجد أي ماء يف اجلوار لتسقط قطره منه علي
اإلحساس ناشئ ا عن توجه وتركي انلفس الزائد عن احلد أو الوسواس، وىلع 
ه ذا األساس فكما تستطيع انلفس أن ختلق صور ا يف انلوم أو ايلقظة وأن 

 تدركها، فكذ لك األمر يف حالة قطع العضو.
املبارشة يف مضاف ا إىل دور الهن وتوجه انلفس وكذ لك دور املثيات 

ا هلا تأثي يف شدته وضعفه وأهمها ما  إدراك األلم، هناك عوامل أخرى أيض 
ييل: اثلقافة، واتلوقعات، واتلجارب القلبّية للُمدرِك. وعليه تتدخل عوامل 
كثية يف إدراك األلم وسائر اإلحساسات املشابهة وال يقترص ذ لك ىلع 

ة. ويف ه ذا املجال ال يمكن تقليل املستقِبالت احلّسـّية واملثيات اخلارجيّ 
 .(1)دور الهن واتلفات انلفس

ا، ه ذه املالحظات الفلسفّية واالختبارات اتلجريبّية ترشدنا إىل  رابع 
جواب آخر وهو: األلم ظاهرة جمّردة وليس يف عضو خاص. وما يوجد يف 

هاز العضو هو ترضر األنسجة. ومع ظهور مثل ه ذه اآلثار يف العضو يقوم اجل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس الفسيولويج[، ترمجة ( راجع: اكرلسون، نيل ار1)
 .329، ص1اردشي اريض وآخرون، ج
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العصب املختص باأللم بإرسال إشارات عنها إىل املخ فتشعر انلفس باأللم 
عن ه ذا الطريق. وه ذا األمر بنفسه شاهد ىلع أّن إدراك األلم حضورٌي، 
وأما إدراك موضع األلم ويف أي عضو حصل فهو ليس حضوري ا، وإنما جيب 

 .(1)إدراك موضع األلم ومنشئه بالعلم احلصويلّ 
اهد الّيت تؤيد كون األلم جمّرد ا غي مادي هو اآلالم العصبّية أحد الشو

الوهمّية أو اتلخيلّية )اهلستيية(. وه ذه اآلالم رغم أنها ليست واقعية، ل كّنها 
تُتصور واقعية، إىل درجة أّن الشخص املبتل بها ال يمكنه تمييها عن اآلالم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"اإلدراك" ظاهرة جمردة وال توجد يف ماكن.  ( مضاف ا إىل ه ذا فقد ثبت يف علم انلفس أنّ 1)
ه حبسب واملاكن صفة وشأن وجودي لألمور اجلسمانية، وأما األلم فهو غي مادي، ولو أنّ 

ا أو رأي نا ال يُشرتط يف اإلدراك تّرد املعلوم والُمدرَك ومن املمكن أن يكون املعلوم جسم 
جسماني ا، والرضوري هو تّرد املدرِك واإلدراك )ينبيغ ادلقة(. مضاف ا إىل ذ لك، هناك 
شواهد من ابلحوث واالختبارات اتلجريبية اجلديدة تؤيد ه ذه الرؤية وأن إدراك نقاط 

جلسم وكذ لك إدراك األلم يف املوضع وأمور ا أخرى من ه ذا القبيل ليست وأجزاء من ا
إذا أتلفنا القسم األيمن من الفص اجلداري يف املخ للحيوان »حضورية. وكمثال ىلع ذ لك، 

ه .... وطفٌل مبتل ؤها أعضاه سيفقد إحساسه بأنّ ه إذا جاع سيأكل يديه ورجليه؛ ألنّ فإنّ 
: "أوال   بالرصع املوضع انلاشئ عن القسم األيمن من الفصد اجلداري يصف حاتله قائال 

ا ىلع خارصيت وأن  أشعر حبرقة يدي اليسى، وبعد فرتة قصية أختيل أنّ  ا واقف  هناك شخص 
]معظيم، داود، « يدي ل ن حاليت أدرك أنّ يدي اليسى يه يده. وبعد أن تتحسّ 

[. اتللف الي 51و 50[، ص "مقدمات نوروسايكولوژی" ]مقدمات علم انلفس العصب
ا  يصيب الفص اجلداري يف املخ مضاف ا إىل االضطراب احلّّس الي يتسبب به يؤدي أيض 

اخللل يف تشخيص موضع اإلثارة... ويف حاالت تلف »إىل اضطرابات أخرى من قبيل: 
ه يف ه ال يتم تشخيص اإلثارة يف اجلانب املقابل للتلف أو يتم تشخيصا أنّ الفص اجلداري إمّ 

ا: اكرلسون، نيل ار.، "روان شنایس 52، ص السابق]املصدر « موضع خاطئ ، راجع أيض 
، 155، ص 1فييولوژيک" ]علم انلفس الفسيولويج[، ترمجة أردشي أريض وآخرون، ج 

282 - 284 ،329.] 
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ا، فهلالواقعيّ  ذه اآلالم الوهمية؟  ة. فإذا اكن األلم يف العضو حق  هناك معىن له 
ا يبدو واقعي ا إىل درجة صعوبة تمييه عن اآلالم الواقعية؟ ويف مقابل  وهل حق 
ه ذا انلمط من األمراض العصبية، يالحظ أّن بعض األمراض ال ألم فيها 
رغم أنها تُلحق باجلسم أرضار ا خطية، وقد تؤدي إىل املوت أحيان ا؛ منها 

اللكوّية اخلاّصة اليّت تؤدي إىل صغر حجم اللكية أو تضخمها بعض األمراض 
وتلفها. ومن هنا فإن انلموذج املطروح حّّت لو لم يُثبت تّرد األلم، فعل 
األقل يمكنه أن يوصلنا إىل نتيجة ويه أّن األلم وأمور ا من ه ذا القبيل ال 

 تكون يف العضو. 
ل ىلع الواقع عينه اّلي هو يمكن أن يقال بأن العلم احلضورّي هو احلصو

متعني ومشخص. ومن هنا ال يمكن أن جند أصل األلم بدون املواصفات 
والشؤون الوجوديّة من قبيل موضعه. ل كّن اجلواب عن ه ذا انلقد واضح 
بمالحظة ما تقدم؛ ألن األلم ظاهرة نفسانّية وغي ماّديّة، وال معىن ألن 

مر جمّرد. والشـيء اّلي يوجد يف يكون أمٌر مادٌي من شؤون ومواصفات أ
العضو املصاب هو تلف األنسجة اّلي يُنقل إىل املخ عرب اجلهاز العصب، ال 
ا وإال لزم من إصابة  األلم. وألم أو حرقة أصابع القدم ليست يف املخ أيض 

ا، وإنما األلم يف انلفس.  أصابع القدم تألم املخ أيض 
رة مركز األلم أو مركز اإلحساسات واحلاصل أنه يمكن بواسطة جهاٍز إثا

األخرى يف املخ، وإجياد إحساس باأللم أو سائر اإلحساسات أو تقويتها، أو 
تسكينها باملهدئات، كما أّن مثل ه ذا األمر يمكن حتققه عن طريق العوامل 
انلفسّية من قبيل شدة أو ضعف اتلفات انلفس، والوسواس واتلوهم. وه ذا 
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أللم ال ينشأ يف العضو، وإنما بإصابة األنسجة سواء الالكم يدل ىلع أّن ا
اكنت اإلصابة سطحّية أم عميقة، تقوم العصبونات بنقل اإلشارة إىل املخ عرب 
انلخاع، فيستقبلها القسم املختص باأللم يف املخ. وطبيع أنه بسبب تّرد 

ذا األلم، ودور املخ هو دور اآللة حا هل حال اإلدراك حتس انلفس يف انلهاية به 
 اجلهاز العصب واألعضاء املشابهة.

ويبدو وفقا للمناهج املذكورة أننا ال نشعر باأللم أو احلرقة يف أصابع القدم 
بالعلم احلضورّي، بل ندرك أصل وجود األلم فحسب، ثم نبحث عن جذوره 
أو نفسه وحنلله قائلني: ه ذه اإلثارة اليّت حدثت يف سلسليت العصبّية يه يف 

ما يقع يف ه ذا "اتلفسي" و"اتلحليل"؛ ألن اخلطأ إنّ  لقدم. وه كذا فإنّ أصابع ا
تفسي العلم احلضورّي وحتليله وابلحث عن علته هو معرفة بالواسطة 

ه اعدة ما يكون العلم احلضورّي مصاحب ا هل، يتم يمكن وقوع اخلطإ فيه. وألنّ 
لم ال يمكن تعميم حكم العلم احلضورّي هل، ول كّن العلم احلضورّي باأل

 .(1)وقوع اخلطإ فيه، وأما تفسيه وتبيينه فهو مما يمكن وقوع اخلطإ فيه
واحلاصل هو أّن معرفتنا باإلحساس باأللم، واحلكة، واحلرقة، واحلاالت 
املشابهِة حضورّية، وأما معرفة موضع األلم أو احلرقة، وهل منشؤها ظاهرة 

اخلاص يف املخ أو غي ذ لك، فيه خارجّية أثارت ه ذا العضو أو تأثّر مركزها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( يمكن أن يقال: انلفس تد األلم يف ذاتها، وأما موضع األلم يف أي عضو ويف أي جزء من 1)
ذا يُدرَك بالطريقة احلصويلة بمعونة حاسة اتلوازن وأمثاهلا. وبما أنّ ذ   ه ذا  لك العضو فه 

إدراك  ر أنّ اتلحليل واتلفسي يتحققان بالزتامن مع العلم احلضوري بتحقق األلم، نتصوّ 
ة اتلوازن إدراكه بمعونة حاسّ  األلم يتمّ  حمّل  األلم حضورٌي. واتلقويم ادلقيق الحتمال أنّ 

 اهلا حباجة إىل حبوث تريبية كثية واختبارات متكررة.وأمث
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ليست معرفة حضورّية. وقد حدث لكثي منا أننا حينما نشعر بألم األسنان 
نتصور أّن منشأ األلم هو ه ذا السن ثم نكتشف أّن منشأه تسوس سن آخر. 
فما يُدرك بالعلم احلضورّي هو األلم الشامل ِلطيف واسع وهو صفارة إنذار 

وأما العلم بماكن األلم بادلقة وما هو منشؤه، فهو من أجل تنبيهنا للعالج، 
علم حصويٌل. والطبيب يقوم بالكثي من الفحوص ادلقيقة، وأحيان ا حيتاج 
إىل األشعة من أجل حتديد منشإ األلم. نعم لو اكن هناك من يقول بأن علم 
ا عليه.  اإلنسان جبسمه وأعضاءه حضورٌي، يمكن عدُّ املوارد املذكورة نقض 

ا ىلع نظرّية من يرى ل كنّ  ه من الواضح أّن ه ذه املوارد ال يمكن أن تشّك نقض 
أّن املعرفة باإلحساس باأللم وسائر اإلحساسات يه اليّت تكون حضورّية، 

 وأما العلم بموضع األلم فهو حصويل.
وىلع أي حال فمعرفتنا باإلحساس باأللم وسائر اإلحساسات املشابهة 

وضعها ومنشئها ومسائل من ه ذا القبيل فهو حضورّية، وأما العلم بم
حصويل. وحضورّية معرفتنا باإلحساس باأللم وأمثاهلا ال ترتبط بمصدر األلم 
وهل هو أمر واقع أم وهيم ناشٌئ عن تعايط العقاقي أم حاصٌل بشك طبيع 
وه كذا. وكما أنه يمكن تناول عقار خيلق شعور ا بالسعادة والسور، فكذ لك 

ال عقار خيلق شعور ا باأللم يف اجلسم لكه أو يف عضو خاص منه. يمكن تن
وكما أّن العوامل الطبيعّية كثي ا ما تؤدي إىل اإلحساس باأللم، من املمكن 
أن يكون األلم ناشئ ا عن األعصاب، أو الوسواس وسائر العوامل انلفسّية. 

علم احلضورّي هو ويف ه ذا اإلحساس باأللم أو احلرقة وأمثاهلما، ما نعلمه بال
اإلحساس باأللم ال غي وهو جمّرد عن املادة وتده أنفسنا. وأما أّن ه ذا 
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العضو اخلاص يتألم أو قسم خاص منه، أو أّن منشأ األلم أمر واقع وطبيع 
أم وهيم هستيي، فيه معرفة تتحقق عن طريق العلم احلصويّل. وبسبب 

أجزاء واسعة من الفم، واللثة،  تسوس واتلهاب أحد األسنان ينترش األلم يف
والفك، والقن ويمتد إىل األذن، وما أعلُمه بالعلم احلضورّي هو ه ذا األلم 
 -املنترش يف أجزاء واسعة، وأما موضع األلم وهل أّن ه ذا الرضس أو ذاك 

هو سبب األلم، أو أّن منشأ األلم هو االجهاد انلفّس أو  -التلهابه أو تسوسه
ة وأمثاهلا، فهو أمٌر حيتاج تشخيصه إىل العلم احلصويّل الضغوط العصبيّ 

وبمساعدة أدوات أو مصادر العلم احلصويّل من احلواّس والعقل، وعن ه ذا 
الطريق يتم احلصول ىلع أجوبة مثل ه ذه األسئلة، بل يمكن إضافة أنه يف 
 أكرث املوارد حيتاج الطبيب يف تشخيص منشإ األلم إىل أسايلب وأدوات دقيقة

 .(1)من قبيل األشعة السينّية واتلحايلل املختربّية املتطورة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ها حاصلة يف ( هل يمكن القبول يف جمال حقيقة األلم واحلكة وأمثاهلما باحلّل القائل بأنّ 1)
ترضر العصب وقطعه، أو قطع العضو  انلفس؟ وتوضيح ذ لك حنن نعلم بالعلم احلضوري أنّ 

ا وال يوجد  األلم فيها. وبعد حلوق مثل ه ذه األرضار وكس العظم وغي ذ لك ليس ألم 
بالعضو، وانتقال إشارتها إىل املخ، تشعر انلفس باأللم من خالل ارتباطها بذ لك العضو 
وباملركز اخلاص يف املخ وبإرشافها عليه. ومن هنا حينما نشعر بألم فقد حدث األلم يف 

يف العضو ملدة أشهر  نفس تلك اللحظة ال قبله. ومن املمكن أن يكون اتلمزق والرضر
ونشعر به بلضعة أيام فحسب. األلم يوجد يف اللحظة اليت يُدرَك فيها ويه اللحظة اليت 

ه يف اآلالم الوهمية ننتبه فيها إيله. واتلرضر أو القطع رشٌط أو أرضية تلحقق األلم، كما أنّ 
ا، ول كن الشخص  املبتل واتلخيلية )اهليسرتية( ال يوجد نقص ورضر يف العضو مطلق 

يتألم، وعكس ذ لك يف موارد كثية هناك ترضر وتلف يف العضو، ول كن ال يوجد شعور 
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ي 
 الجواب النقض 

إذا قبلنا وقوع اخلطإ يف معرفتنا حباالتنا انلفسّية وأحاسيسنا، فسوف 
نواجه حينئذ خيارين ال ثالث هلما، وعلينا اختيار أحدهما: فإّما أن تكون 

سلّمنا بانلقض املذكور  معرفتنا بها حصويّلة، أو حضورّية. ولو فرضنا أننا
بسبب أّن االعتقاد حبضوريتها يستلزم قبول إماكنّية خطإ العلم احلضورّي، 

مة، فلو قبلنا جدال  بأن املعرفة بها ّية املتقدّ وبرصف انلظر ىلع األجوبة احللّ 
حصويّلة، فيف ه ذه احلالة كيف يمكن توجيه وتربير ظهور اإلحساس 

أو القدم املقطوعة؟ فالشخص اّلي يشعر  باحلرقة واحلكة يف أصابع ايلد
باحلرقة أو احلكة يف موضع أصابع يده أو قدمه املقطوعة هل هناك يد أو قدم 
ليك ترسل أعصابهما تلك االنفعاالت إىل انلخاع ومنه إىل املخ، ليك يظهر 
دليه الشعور باأللم؟ وكيف يمكن تربير حتقق ه ذا اإلحساس والعلم به بناء  

ة العلم؟ ىلع ضوء حبوث علم األعصاب، يف علم األحياء وعلم ىلع حصويلّ 
انلفس وسائر العلوم ذات الصلة بهما فإن إدراك ه ذه اإلحساسات يتم عن 
طريق انتقال االنفعاالت من اجلدل إىل انلخاع، ومن انلخاع إىل املخ عرب 

 ة. وبقطع ايلد أو الرجل يتلف جزءشبكة معّقدة واسعة من األيلاف العصبيّ 
من ه ذه الشبكة وهو اّلي ينقل انفعاالت أصابع القدم إىل املخ. وىلع ه ذا 

                                                                                                               

ا ىلع ه ذه انلظرية القائلة بأن األلم ظاهرة  باأللم. أليست مثل ه ذه األمور تُعدُّ شاهد 
إدراكية ونفسانية، ال فييولوجية؟ هل يمكن القبول بأن تأثي شدة وضعف االتلفات إىل 

ا آخر ىلع ه ذا االداعء؟ يبدو أنّ  اإلحساس تقويم انلظرية اآلنفة  باأللم وإدراكه يعدُّ شاهد 
 حباجة إىل مزيد من االختبارات اتلجريبية والشهودية. 
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ر ل لك اتلأثّ  ة  ذهنيّ  صورة   فحّت لو اعتقدنا بأن ه ذا اإلدراك حصويل، فإنّ 
تظهر دلى انلفس، وعن طريق تلك الصورة تعلم انلفس بذ لك االنفعال. 

ّكة أو احلرقة يف أصابع وىلع ه ذا األساس فما هو احلل يف حالة اإلحساس باحل
ايلد أو الرجل املقطوعة؟ فإما جيب أن نقول: إّن نقطة من بقّية شبكة 
العصب املرتبط بذ لك العضو املمتد إىل املخ أو مركزه يف املخ قد أثيت، أو 
نقول إّن اتلخيل بإرشافه ىلع خزانة الهن والصور املوجودة فيها صنع مثل 

، كما هو احلال يف املرىض انلفسيني واملصابني ه ذا الوهم وعرضه ىلع انلفس
بمرض السوداء ]الَملَنُْخويْلَا[ أو اّلين يتعاطون عقارات اهللوسة. وه كذا فإن 
ا، وال ختتص بالقول حبضورّية  انلقض املذكور وأمثاهل مشرتكة وترد هنا أيض 
إدراك مثل ه ذه اإلحساسات، فحّت القائلني حبصويّلة ه ذا انلمط من 

ا ابلحث عن حل ملثل ه ذه املشالك. وىلع أساس ما امل عارف جيب عليهم أيض 
ذا انلمط من اإلحساسات حضورّية أم  تقدم وسواء اكنت املعرفة به 
حصويّلة، يمكن أن نرى عدة حلول يف اإلجابة عن مثل ه ذه انلقوض: فإما 

يف  أن ختلق انلفس فينا مثل ه ذا الوهم عن طريق املتخيلة، كما هو احلال
املاكشفات انلفسانّية والصور اليّت يراها املصابون باألمراض انلفسّية والي 
يتعاطون عقارات اهللوسة، أو أّن القسم ابلايق من اجلهاز العصب أو مركزة 
املرتبط به يف املخ خيلق مثل ه ذا االنفعال يف املخ أو األيلاف العصبّية 

دث نلا أحيانا إذ قد نشعر بالربودة املرتبطة بذ لك العضو، وه ذا شبيه بما حي
سقطت ىلع يدنا، ول كن حينما  -مثال   -يف نقطة من جسمنا أو أّن قطرة ماء 

ننظر ال جند شيئا. فهنا يكون سبب ه ذا اإلحساس تأثر الشبكة العصبّية أو 
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املركز املرتبط بها يف املخ بال مربر خاريج، أو ينشأ بسبب االهتمام املتكرر 
فاألشخاص املصابون باالضطراب ويركزون بنحو أكرب ىلع ه ذه والوسواس. 

 االنفعاالت، حتدث دليهم مثل ه ذه اإلحساسات بنحو أكرب.

 ملّخص األجوبة

واحلاصل هو أّن ما يتبّناه ه ذا الكتاب، ويتوافق مع رؤية الكثي من 
الفالسفة املتقدمني هو أّن معرفتنا باإلحساس باأللم واحلرقة وأمثاهلما 

ضورّية ال حصويّلة. ومثل ه ذه اإلحساسات واقعّية يف ظرفها وواعئها ح
ا. واألخطاء اليّت حتدث حوهلا ناشئة عن اتلفسي، واتلبيني،  وموجودة حق 

. وىلع أساس ه ذا احلل فحينما نواجه أول نقض يمكن (1)واتلعليل احلصويلّ 
 تقديم أجوبة خمتلفة:

ون ناشئ ا عن تأثر األيلاف . أّن حتقق مثل ه ذه األخطاء ربما يك1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( يمكن تقديم جواب شامل جلميع انلقوض: ىلع فرض إثبات أنّ 1)
ٌ
يف مورد أو أمكن  ه وقع خطأ

ا عن دائرة العلم احلضوري. إنّ ذ لك املو جيب عدّ  وقوع اخلطإ فيه، فحينئذٍ  وقوع  رد خارج 
العلم  ىلع حقيقة ويه أنّ  اخلطإ يف مورد أو إماكنية وقوع اخلطإ فيه وإن لم يقع بالفعل يدّل 

ا ىلع عدم املذكور ليس حضوري ا، ال أن يتعامل معه ىلع أنّ  ه اكن حضوري ا ويعدُّ ه ذا نقض 
دم إماكن وقوع اخلطإ يف العلم احلضوري يمثل إماكن وقوع اخلطإ يف مثل ه ذه املعرفة. ع

ه وصول إىل احلقيقة صفة أو قاعدة ال يمكن التشكيك فيها بأي نقض مهما اكن؛ ألنّ 
نفسها، ال إىل صورتها الهنية ومفهومها. ومن هنا وباتلأمل وابلحث يف األوهام انلاشئة 

 ويلة ال حضورية.ها علوم حصعن تعايط العقاقي املخدرة نصل إىل نتيجة ويه أنّ 
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العصبّية املرتبطة بذ لك العضو املمتدة من ذ لك العضو إىل انلخاع ومنه إىل 
املخ. وخطأ إدراك مثل ه ذه األمور من جهة االعتقاد بأن مثي ا خارجي ا صار 
 لربوزها، أو أننا نتصور حتقق أحساسات شبيهة بإحساس األلم يف 

 
منشأ

ذا فإن مثل ه ذه األخطاء ينشأ عن اتلفسيات  العضو املقطوع. وبه 
 واتلعليالت واإليضاحات احلصويّلة.

. أّن مركز أو مراكز إحساسات من قبيل األلم، واحلرقة، واحلكة 2
توجد يف املخ. فإذا أثيت ه ذه املراكز يف املخ عن طريق أجهزة خارجة 
عنها أو عن طريق اتلرصفات انلفسانية، فسوف تتحقق إحساسات 

يهة باإلحساسات الّيت تتحقق عن طريق املثيات اخلارجّية يف احلاالت شب
الطبيعّية. وعليه فإن إدراك األلم وسائر اإلحساسات املشابهة ال ينحرص 
حتققها بالطريق العادي، بل يمكن إجياد مثل ه ذه اإلحساسات من 
 خالل إثارة األقسام واملراكز املرتبطة بها يف املخ دون وجود أي مثي
خاريج، وبانلتيجة تظهر يف انلفس إحساسات اكذبة بال مثي خاريج. 
ومن هنا حيدث اخلطأ أي اإلحساس الاكذب. وخطأ إدراك مثل ه ذه 
األمور يأيت من تصورنا أّن منشأ ظهورها هو املثي اخلاريج، أو تصورنا 

 حتقق إحساسات اكإلحساس باأللم يف العضو املقطوع.
وال يوجد يف عضٍو معني. وما يوجد يف العضو هو األلم ظاهرة جمّردة . 3

ترضر األنسجة. وحبدوث مثل ه ذه اآلثار يف العضو، يقوم اجلهاز املختص 
بذ لك العضو بنقل اإلشارات إىل املخ، وعرب ه ذا الطريق تشعر انلفس باأللم. 
ومن هنا فبالرغم من أّن األلم إدراٌك حضورٌي، ول كّن إدراك موضع األلم 
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يف أي عضو ليس حضوري ا، بل حنن ندرك موضع األلم بالعلم احلصويّل ه وأنّ 
ذا ابليان يمكن اإلجابة عن اإلشاكل املذكور بأنّ   وباتلفسي واتلعليل. وبه 

ا.  اخلطأ ينشأ من تصور أّن إدراك موضع األلم حضورٌي أيض 
. باإلضافة إىل العوامل ابليولوجّية والعصبية، هناك عوامل نفسّية من 4

 لربوز مثل ه ذه ق
 
بيل اهتمام انلفس الشديد والوسواس يمكن أن تكون منشأ

اإلحساسات. فاهتمام انلفس الشديد والوسواس حبد ذاتهما خيلقان ه ذا 
اإلحساس يف الشخص، بينما ال يوجد يف الواقع أي مثي خاريج، وه ذا 

ا فإن اإلحساس يشبه بالضبط اإلحساس اّلي خيلقه املثي اخلاريج؛ ومن هن
مثل ه ذه األخطاء يمكن أن تكون ناشئة عن اتلخّيل. فانلفس تصنع عن 

لة صور ا مماثلة للواقعيات العينّية يف مرتبة املثال املتصل، ة املتخيّ طريق القوّ 
وتقوم برّد فعل تاهها: فيه ختاف، وتهرب، وتتذلذ وغي ذ لك، اكإلحساس 

 املخدرات أو عقاقي اهللوسة، باخلوف أو الفرح أو الذلة اّلي يعرتي متعايط
أو األوهام اليّت تعرتي املرىض انلفسيني. ومثل ه ذه املشاهدات ـ يف الواقع ـ 
يه شهودات من صنيعة انلفس وال وجود خاريج هلا وراء ذ لك الواعء. ويف 
مثل ه ؤالء األشخاص ال يمكن القول بأن علم أحدهم احلضورّي والشهودّي 

ة، واخلوف، والرعب، والكراهية اكذٌب، بل إّن بإحساسات من قبيل الذل
مثل ه ذه األمور توجد يف نفسه يف مرحلة املثال املتصل. واخلطأ ينشأ من أّن 
انلفس تنسب مثل ه ذه األمور إىل خارجها. مثال  تتصور أّن املاكن املرتفع 

ا؛ أو تتصور إنسان ا أو حيوان ا يهامجه ا يف اّلي توهمته يوجد خارج ذهنها أيض 
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ذا فإن مثل ه ذه املوارد اليّت يه من سنخ املاكشفات  اخلارج وه كذا. وبه 
 .(2)خمتلقٌة وباطلةٌ  (1)انلفسانية

بمالحظة اتلمايز بني العلوم احلضورّية واتلفسيات واتلعليالت  
ا اإلجابة عن القسم اثلاين من ه ذه املجموعة من  املصاحبة هلا، يمكن أيض 

حساس باجلوع والعطش الاكذب. إذا منشأ اخلطإ انلقوض، أي انلقض باإل
يكمن يف تتبع علة ه ذه اإلحساسات وتفسيها ال فيها نفسها. وحنن حنس 
 العلم احلضورّي 

 
باجلوع اعدة إذا اكنت معدتنا فارغة. وهنا ننسب خطأ

ذه الظاهرة  باجلوع إىل فراغ املعدة، بينما حنن ليس عندنا علم حضورٌي به 
. وما نمتلك العلم احلضورّي به هو جمرد اإلحساس باجلوع أي فراغ املعدة

اّلي ينشأ اعدة من فراغ املعدة، ل كن يمكن أن يكون ه ذا اإلحساس ناشئ ا 
عن عوامل أخرى اكملرض أو تعايط عقاقي مهيجة خاصة. وتفسي 
اإلحساس باجلوع وتعليله بأن "معديت فارغة من الطعام"، أو بعبارة أخرى 

اجلوع، إذن معديت فارغة" هو إدراك حصويل يمكن اخلطأ فيه. "أنا أحس ب
أحيان ا ال يكون فراغ املعدة هو سبب ظهور ه ذا اإلحساس عندنا، ومن هنا 
تطلق عليه تسمية "اجلوع الاكذب". ل كّن ه ذا اجلوع الاكذب بدون اتلفسي 

يعين "ظهر عندي ه ذا اإلحساس ألنين -واتلعليل احلصويّل املصاحب هل 
، هو معرفة حضورّية ال يمكن خطؤه. وإذا لم يوجد يفَّ -جائع ومعديت فارغة"

ذا فإن  . وبه 
 
مثل ه ذا اإلحساس مع وجود تلك اإلثارات، لاكن األمر خطأ

، إنّما هو بلحاظ العلم احلصويّل املصاحب هلا.   كون ه ذه املعرفة اكذبة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( سنتعرض إىل ه ذا انلمط من املاكشفات خالل مواصلتنا الرد ىلع انلقوض.1)

 ( إشارة إىل امللحق األول الي سيأيت يف نهاية ه ذا الفصل. )املحّقق(2)
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ذبة الّيت وأما املجموعة اثلاثلة من انلقوض، أي اإلحساسات الاك
تعرتي من يتعاىط عقارات اهللوسة، فما هو احلل اّلي يمكن تقديمه 
هلا؟ بما أّن ه ذا القسم من انلقوض باإلضافة إىل اإلحساس، يُصاحبه 
اإلدراك، والشخص املتعايط يفقد قدرته ىلع اتلميي وتطرأ تغييات ىلع 

عنه يف معرفته، فقد فضلّنا حبثه بشك مستقل، وإن تقدمت اإلجابة 
 طيّات ابلحوث املتقدمة.

 النقض الثاني: األوهام اإلدراكّية

حُيدث تعايط عقاقي اهللوسة يف املتعايط تغييات يف معارفه باإلضافة إىل 
والذلة. ومن هنا يفقد  أنه يثي فيه إحساسات اكذبة من قبيل اخلوف،

الشخص بتعاطيه ه ذه العقاقي القدرة ىلع املعرفة وتشخيص الواقع، ويتغي 
إدراكه للعالم اخلاريج وابلاطين، وربما تطرأ عليه أوهام سمعية، وبرصية، 
وأمثاهلما. وأحيان ا يكون الشعور بالفرح أو اخلوف اّلي يعرتيه قوي ا إىل درجة 

رة ىلع نفسه، فيقفز يف تلك احلالة من السيارة، أو ال يستطيع معه السيط
يريم بنفسه من ماكن شاهق. وباإلضافة إىل اإلحساسات الاكذبة تظهر عند 

ا، فتتجل أمامهم صورٌ   ةٌ وهميّ  ه ؤالء األشخاص إدرااكت باطلة واكذبة أيض 
عندهم شهود ا، ومع أنها صورة وهمّية ليس هلا واقعّية خارجّية،  ِدثحُت 

هم يتصورونها واقعية، ويظهر عندهم رد فعل تاهها. كنموذج ل لك ل كنّ 
ا يهامجه، فيويّل هارب ا مذعور ا، مع أّن  يرى ذ لك الشخص منهم حيوان ا مفرتس 
ا ال وجود هل خارج واعء  وجود ذ لك احليوان وهجومه ال يعدو كونه وهم 

ذا خيلق تعايط ه ذه العقاقي أخطاء إدراكّية  وأوهام سمعّية اإلدراك. وبه 
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وبرصّية وأمثال ذ لك. فإذا اكن العلم احلضورّي ال يمكن وقوع اخلطإ فيه، 
فكيف حتققت ه ذه اإلدرااكت الوهمّية ملتعايط عقاقي اهللوسة، فرناهم 

 يبدون رد فعل تاهها؟

 الجواب

جابة عن ه ذا السؤال جيب تفكيك أمرين عن بعضهما. فاجلواب عن لإل
حساس قد اتضح بمالحظة أجوبة انلقض املتقدم. وىلع اإلشاكل من جهة اإل

أساس احلل املذكور فإن معرفتنا باإلحساسات انلفسانّية مهما اكن منشؤها 
وطريق حصوهلا، حضورّية وال يمكن حدوث اخلطإ فيها. واخلطأ يظهر فيها 
من جهة أّن الهن يقوم بتفسيها وتبيينها وتعليلها. وبانلتيجة يه كما أنه 

الة الطبيعّية وأثناء سالمة اجلسم واملخ واجلهاز العصب يمكن أن نشعر يف احل
باخلوف بسبب رؤية مشاهد خميفة، أو نتمتع بمشاهدة الصور اجلميلة، 
يمكن أن حتدث نلا مثل ه ذه احلاالت أو اإلحساسات عند تعايط املخدرات 

ذه احلاالت أو اإلحساسات انلفسان ّية حضورٌي أو عقاقي اهللوسة. وعلمنا به 
من أي طريق حصلت ومهما اكن منشؤها، وال يلعب منشؤها أي دور يف 

 حضوريتها أو حصويلتها.

أما فيما يرتبط بانلقض انلاظر إىل اإلدرااكت الاكذبة وابلاطلة اليّت تظهر 
 بتعايط مثل ه ذه العقاقي، فهناك أجوبة خمتلفة:

: مثل ه ذه املشاهدات يه شهود لصور ومدَراك ت من صنيعة انلفس أّوال 
وال وجود هلا خارج ذ لك الواعء. وتوضيحه أّن العلم مساوق للحضور وك 
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إدراك هو علم حضوري. ومن هنا فإن الصور الهنّية واإلدراكّية معلومة 
للنفس بنحو حضوري. وعليه فالعلوم احلصويّلة بلحاظ وجودي ترجع إىل 

س سواء اكنت معلولة للنفس، العلوم احلضورّية. فالصور اليّت تظهر يف انلف
أم أوجدتها عوامل أخرى، يه معلوٌم حضورٌي للنفس وتمتلك قدرة احلاكية 
عن اخلارج. ومن هنا يتحقق العلم احلصويّل. ويف احلالة العاديّة حبصول ه ذه 
الصور للنفس تعلها حاكية عن الواقعيات اخلارجّية. واعدة يف حالة سالمة 

ا، ول كن يف حالة حتقق القوى واجلسم يكون ه ذا  انلوع من احلاكية صحيح 
ا ملا اعتادته أّن الصور  الصور عن الطرق غي العادية، تتصور انلفس طبق 
ا.  اليّت تراها تتطابق مع الواقعيات اخلارجّية ومتحققة خارج الهن أيض 
ذا فإن ما يرجع إىل العلم احلضورّي والشهودّي بإحساسات انلفس  وبه 

ة، والكراهة، واخلوف والرعب عند ه ؤالء األشخاص، اكإلحساس بالذل
وكذ لك الصور أو اإلدرااكت الوهمّية عندهم ال يمكن القول بأن إدرااكتهم 
اكذبة وأن الصور الّيت يدركونها ال يشء وفارغة، بل إّن ه ذه األمور موجودة 

لصور يف املثال املتصل نلفوسهم. واخلطأ اّلي يقع يف مثل ه ذه اإلدرااكت وا
 الوهمّية هو أّن نفوسهم تنسبها إىل خارج واعئها اإلدرايك. 

مثال  املاكن املرتفع اّلي توهمه الشخص جيده بالعلم الشهودّي ويتصور 
ا خارج ذهنه، أو احليوان املخيف اّلي توهّمه، يراه يف  أنه موجود واقع 

ينما ال ابلاطن، ل كّنه يتصور أنه موجود خارج الهن ويهامجه وه كذا، ب
ذا فإن مثل ه ذه اإلدرااكت أو  يوجد مثل ه ذا الشـيء يف اخلارج. وبه 
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املشاهدات يه يف الواقع مدَراكت من صناعة انلفس، وال وجود هلا خارج 
ذ لك الواعء. وه ذا انلمط من اإلدرااكت يه من سنخ املاكشفات انلفسانية، 

يف واعئها وإنما يقع  ويه خمتلقة وباطلة، ول كّنها ليست اكذبة ويه معتربة
اخلطأ حوهلا بسبب أّن الشخص ينسب ما جيده يف واعء نفسه اإلدرايك إىل 
ذا اللحاظ شبيهة باملشاهدات واملاكشفات  اخلارج. واإلدرااكت الوهمّية به 
ابلاطلة اليّت تعرض للمرىض انلفسيني. وه ذا انلوع من املاكشفات ابلاطلة 

ة" مقابل املاكشفات املاكشفات انلفسانيّ من صناعة انلفس، ويعرّب عنها بـ"
 ة.انّية والشيطانّية والَملَكيّ الربّ 

واحلاصل هو أّن اخلطأ احلاصل يف مثل ه ذه اإلدرااكت إنما هو يف 
تفسيها، ال فيها نفسها: وانلفس تفّسها خطأ، وتتصور أّن واعء نشوئها يف 

ها املرض فنشعر بأنّ خارج الهن، كما أننا يتغي ذوقنا بلعض األغذية بسبب 
غي طيبة. وه ذا اإلحساس حٌق وصحيح ما لم يُسند إىل واقع األشياء 
ا هل  اخلاريج. واخلطأ يتحقق يف ما لو اعتقدنا أن ذ لك الشـيء اخلاريج أيض 

 مثل ذ لك الطعم.
ثاني ا: كما أّن َحقَن املورفني خيفف إحساس املريض باأللم ويصيب 

يط ه ذه العقارات يثي بشك غي طبيع إدراكه باخللل، فكذ لك تعا
أعصاب الشخص املتعايط أو املركز املختص بتلك اإلدرااكت يف املخ، 
وتظهر عنده نتيجة ل لك مثل ه ذه اإلدرااكت غي العاديّة أو اإلحساسات 
غي الطبيعّية. إّن اإلحساس واإلدراك احلّسـّي بالشك العادي يتحّقق ـ كما 

ـ عن طريق انتقال االنفعاالت احلّسـّية عرب اجلهاز العصب هو ثابت يف حملّه 
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ذا  إىل املخ. ل كّن ظهور مثل ه ذه اإلحساسات واإلدرااكت ال ينحصـر به 
الطريق، بل يمكن حصوهل عرب طرق أخرى. وأحد تلك الطرق هو إثارة 

طٌة األيلاف العصبّية أو إثارة املركز املختص بها يف املخ. ومن هنا إذا أثيت نق
من األيلاف العصبّية املختصة بأي إحساس أو تأثَّر املركز املختص بها يف 

 املخ بطريقة ما، فسوف يظهر مثل ه ذا اإلدراك.
وامتياز ه ذا اجلواب أو احلّل عن سابقه يكمن يف أنه يرى أّن طريق ظهور 

وبعبارة دقيقة طريق ظهور العوامل اليّت تمهد األرضّية  -الصور اإلدراكّية 
ال ينحصـر بالطريق العادي واملتعارف،  -لظهور الصور اإلدراكّية يف انلفس 

بل يمكن عرب إثارة نقطة من األيلاف العصبية، أو إثارة املركز املختص 
بذ لك اإلدراك يف املخ توفي األرضّية لظهور مثل ه ذه اإلدرااكت يف انلفس. 

لوهمية، وأجابت وقد اعتمدت ه ذه احللول ىلع منشإ ظهور اإلدرااكت ا
اإلشاكل املذكور عن طريق كيفّية الوصول إىل ه ذه اإلدرااكت. واحلل األول 
يبتين ىلع كيفّية ظهور اخلطإ يف اإلدرااكت الوهمية، بغض انلظر عن 
منشئها، ول كن ىلع أساس ه ذا احلل بعد ظهور مثل تلك ه ذه اإلدرااكت يف 

ها تعل ه ذه الصور يف اخلطإ ألنّ  اخليال املتصل تبدأ انلفس بمشاهدتها، وتقع
 املصطنعة واملختلقة حاكية عن الواقع اخلاريج.

ثاثل ا: مضاف ا إىل ما تقدم فإن نفس اإلنسان بعد ظهور الصور أو 
ة، دون تعايط عقارات اهللوسة وبال حاجة اإلدرااكت احلّسـّية والعقليّ 

الصور، وتبدأ  ة تمتلك القدرة ىلع صناعةبالفعل إىل العوامل اإلعداديّ 
ا بـ"الصور اتلخيلية"، وختلق  بصناعة الصور الوهمّية الّيت تُسّم اصطالح 
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بنفسها ودون حاجة إىل أدوات وقوى أو تقوم بذ لك بمعونة  صور ا إدراكّية  
. ومن هنا فانلفس حّّت بال تعايط عقاقي اهللوسة تمتلك القدرة (1)املتخيلة

ارج مطابق وال حتيك عن اخلارج، وتبدأ ىلع خلق الصور الّيت ليس هلا يف اخل
بمشاهدتها، وبواسطة ه ذه املشاهدة تنشأ دليها إدرااكت جديدة. فانلفس 

ا يف إذن بصناعتها الصور وإجياد الصور املصطنعة تصل إىل إدراكها شهودي  
 املثال املتصل. ومن هنا فإن مثل ه ذه اإلدرااكت احلاصلة للنفس واقعّيةٌ 

 يف ن
 
ق فيما لو عّدها الشخص حاكية  ما يتحقّ فسها. واخلطأ إنّ وليست خطأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا لرأي املفكرين املسلمني يف حبث علم انلفس، ه ذا انلوع من اإلدرااكت يه صوٌر 1) ( وفق 
يلة أو انلفس بواسطة القوة املتخيلة، وتعرضها ىلع احلس املشرتك تصنعها القوة املتخ

بمشاهدته ه ذه  -وهو من قوى انلفس ابلاطنية-وتضعها يف جمال رؤيته. احلس املشرتك 
الصور املصطنعة يقوم بإدراكها، وبناء  ىلع مرشب احلكمة املتعايلة يقوم بإدراكها حضوري ا. 

اك للشخص، كما يبتل املرىض انلفسيون أحيان ا بمثل وانلتيجة يه حصول مثل ه ذا اإلدر
ه ذا األمر، وتتجه أنفسهم حنو صناعة الصور. ومنشأ صناعة صور املتخيلة، اليت تُسّّم 

ذا انلوع من الصور موجودٌة يف خزانة الهن، إذ وصلت  بلحاظ آخر "املترصفة"، هو أنّ  ه 
ة املتخيلة عرب اإلرشاف عليها بوضع قبل ذ لك عن طريق اإلحساس إىل الهن. وتقوم القو

الصور املذكورة يف معرض رؤية احلس املشرتك أو انلفس، ومن خالل ه ذا الطريق يقوم 
 احلس املشرتك بإدراك الصور املخزونة مرة أخرى.

ه ال حاجة إىل املتخيلة، وإنما احلس املشرتك نفسه يقوم لوحده برؤية ما يف قد خيطر يف الهن أنّ 
املتخيلة تتدخل  ضح أنّ هن. ول كن باتلدقيق يف ه ذا االستعراض والعرض يتّ خزانة ال

ا؛ ألن املتخيلة من خالل تسلطها ىلع الصور، بل وأحيان ا ترصفها فيها تقوم بوضعها يف  أيض 
ذه القوة دور يف مساعدة اإلدراك، يلزم من  معرض مشاهدة احلس املشرتك. وإذا لم يكن له 

رتك جلميع الصور املوجودة يف خزانة الهن بينما األمر ليس ذ لك مشاهدة احلس املش
 كذ لك )راجع: ه ذا الكتاب، الفصل اثلاين(.
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عن الواقع اخلاريج. وبناء  ىلع ه ذا فإن اإلدرااكت الوهمّية انلاشئة عن تعايط 
 يف واعئها، 

 
عقارات اهللوسة وكذ لك بقّية اإلدرااكت الوهمّية ليست خطأ

لصور وإنما يه حقيقّية. وحيدث اخلطأ إذا لم حنصل بمشاهدة مثل ه ذه ا
اإلدراكّية ىلع مثل ه ذه اإلدرااكت، وكذ لك إذا اعتربنا مثل ه ذه اإلدرااكت 
حاكية عن واعء خارج الهن. وىلع أي حال جيب اتلميي بني حيثّية ملاذا 
حتصل مثل ه ذه اإلدرااكت لإلنسان، وبني ماهّية منشإ حصوهلا. والي 

ل ه ذه اإلدرااكت معتربة يف يستحق االهتمام ىلع ضوء نظرّية املعرفة هو أّن مث
واعء وجودها. ومثل ه ذه اإلدرااكت يه اكلُمشاهَدات اليّت تعرض للمرىض 
انلفسيني أو املبتلني بإصابة يف املخ أو خلل يف األعصاب، أو يه من قبيل 
املاكشفات انلفسانّية ابلاطلة اليّت تعرض لألشخاص اعدة يف حال انلوم أو 

ذا ابل حث حني تقويم انلقض السادس املختص ايلقظة. وسنعود له 
 ة.باملاكشفات انلفسانيّ 

ا: اإلدراك ظاهرة جمردة، وعليه فألجل أن حيصل للنفس  سواء  إدراكرابع 
اإلدراك العقيل، أو اخليال، أو احلّسـّي، جيب توفر رشوط خاصة يف اجلسم 

ط واأليلاف العصبّية واملركز املختص بذ لك اإلدراك يف املخ بسبب ارتبا
انلفس باجلسم، وبانلتيجة جيب توفر أرضّية وقابلية ظهور اإلدراك للنفس. 

مبين ىلع حصول  -رغم كونه ظاهرة جمردة  -ومن هنا فإن حتقق اإلدراك 
فعل وانفعال يف املخ. وانلفس تستطيع اإلدراك بتوفر ه ذه الظروف وإثر 

الة سالمة اجلسم ارتباطها باملركز املختص بمثل ه ذا اإلدراك يف املخ. ويف ح
واألجهزة املرتبطة به وأدوات اإلدراك املاّديّة من قبيل املخ، يظهر اإلدراك 
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الصحيح يف انلفس. ورغم أّن حتقق اإلدراك ال يقترص ىلع ه ذه األدوات 
اجلسدية، ل كّنه اعدة ويف احلالة الطبيعّية حيتاج إيلها، ويبتين ىلع حتققها 

برؤية منظر ما وتأثي الضوء ىلع جهاز الرؤية  وتوفر أرضيتها. ومثال ذ لك إنه
ة اإلبصار عند الشخص، وبواسطة نقل ه ذا األثر عن طريق ر قوّ تتأثّ 

األعصاب املختصة به إىل املخ يستطيع الشخص إدراك األشياء مع فرض 
لك. ل كّن تعايط عقاقي  سالمة األجهزة من قبيل املخ واألعصاب املختصة بذ 

يف عملّية اإلدراك، ويوفر األرضّية تلحقق إدراك آخر  اهللوسة خيلق خلال  
للنفس عن طريق آخر غي ه ذا الطريق. إّن تعايط ه ذه العقاقي يثي بشك 
ذه اإلدرااكت يف املخ  غي طبيع العصب أو األعصاب أو املركز املختص به 
 وانلتيجة يه حصول مثل ه ذه اإلحساسات أو اإلدرااكت غي الطبيعّية. ل كنّ 
تأثي ه ذه العقاقي يف ظهور اإلدرااكت غي العاديّة واملاكشفات ابلاطلة ال 
ا ىلع عدم إماكنّية اخلطإ يف العلم احلضورّي. فإن املشاهدات الّيت  يُعّد نقض 
حتصل بتعايط ه ذه العقاقي والصور اليّت يشاهدها الشخص حني تعاطيه، 

 -كما سيأيت  -نفس الوقت   إنما يه ماكشفات نفسانّية باطلة؛ ل كّنها يف
ماكشفات من انلوع اّلي خترتعه انلفس. واخلطأ حيدث يف تصور املتعايط 
ذه العقارات بأن اإلدرااكت اليّت حدثت يف نفسه، موجودٌة خارج نفسه  له 
ا. وأما فيما يرتبط بانلفس املدِركة وشهودها فلم يقع أي خطٍإ. إّن تعايط  حق 

قيقة تأثيات يف اجلسم والقوى اإلدراكّية، وكذ لك ه ذه العقاقي يرتك يف احل
يف املخ أو اجلهاز العصب، وهو ما يوفر األرضّية لظهور األوهام واهللوسات؛ 
 ل كن يف الواقع ال توجد ه ذه اإلدرااكت املوهومة خارج واعء انلفس الُمدِركة.
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أّن  واحلاصل أننا من خالل وجوه أو بيانات متعددة نصل إىل نتيجة ويه:
ا لعدم إماكنّية وقوع اخلطإ  ظهور اإلدرااكت الوهمّية يف انلفس ال يمّثل نقض 
يف العلم احلضورّي. واإلدرااكت الوهمّية حاهلا حال اإلحساسات الاكذبة هلا 

ٌة يف ظرفها وواعئها من أي طريق حصلت. ووهميتها ليست بمعىن واقعيّ 
ا ىلع كذبها وعدم صحتها. ومنشأ تصور أن اإلدرااكت امل ذكورة تعدُّ نقض 

عدم إماكنّية وقوع اخلطإ يف العلوم احلضورّية هو اخللط بني العلم احلضورّي 
 وبني تفسيه وحتليله وتعليله.

ا: لقد حبثنا إىل اآلن من زاوية أّن املعرفة احلاصلة عن طريق ه ذه  خامس 
ملثال الصور يه معرفة حضورّية ونوٌع من املاكشفة، مثل ماكشفة الصور يف ا

ا أو بيانات خمتلفة. ل كن إذا  املنفصل، وىلع أساس ه ذا املبىن استعرضنا وجوه 
عددنا املعرفة احلاصلة من ه ذا الطريق حصويّلة، فمن الواضح أنه لن يرد 
انلقض ىلع عدم إماكنّية وقوع اخلطإ يف العلوم احلضورّية؛ ألن املعرفة 

ويّلة بناء  ىلع ه ذا الفرض. ومع احلاصلة من الصور أو اإلدرااكت الوهمّية حص
 ذ لك جيب أن نبحث لرنى كيف يقع اخلطأ يف مثل ه ذه اإلدرااكت أو الصور.

سبق أن توصلنا يف الفصل األول عند ابلحث يف احلواّس الظاهرّية 
 وإدرااكتها، إىل انلتائج اتلايلة:

سطتها . احلواّس الظاهرّية تفيد املفاهيم واتلصورات اجلزئّية، فنصل بوا1
وبشك مبارش إىل املفاهيم واتلصورات اجلزئّية. ورغم أنها توفر األرضّية 
ا فقط من املفاهيم  النزتاع املفاهيم اللكّّية املاهوّية املحسوسة اليّت تمثل قسم 
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اللكّّية، ل كّن صناعة املفاهيم اللكّّية ومنها املفاهيم اللكّّية املاهوّية 
واتلصديق واحلكم يه من عمل العقل. املحسوسة، بل وصناعة القضّية، 

 ويمكن باتلأمل ابلاطين اإلذاعن بصحة ه ذا االداعء.

أسايّس بني اإلدراك احلّسـّي، والعلم باإلحساس . هناك تمايز 2
وانعاكس العلم احلضورّي باإلحساس يف الهن. فاإلحساس حالٌة 

ا للمعرفة بنفسه، وإنما هو نفسه يقع متعل ا نفسانيّة وليس مفيد  ق 
للمعرفة. والعلم باحلاالت انلفسانيّة ومنها اإلحساس حضورٌي. 
وانعاكس العلم احلضورّي باإلحساس هو معرفة حصويلّة ونوع من 

ذا فإن احلواّس اتلصديق وهو من سنخ القضايا الوجدانيّ  ة. وبناء  ىلع ه 
الظاهريّة تُفيد اتلصديق من ه ذه اجلهة. ويتحقق نوع آخر من اإلدراك 

فسي وتعبي عن العلم احلضورّي باإلحساس يف صورة االحتاكك وهو ت
باخلارج، ويزتامن مع االرتباط واالحتاكك اخلاريج. ومثل ه ذه املعرفة 
ا بناء  ىلع اتلعريف املختار نسميها "اإلدراك احلّّس" ويه حصويلّة  أيض 
ونوع من اتلصديق. فاإلدراك احلّسـّي إذن خالف ا لإلحساس، هو نفسه 

ا لإلحساس، علمٌ  ا وتفسي  ا هو معرفة حصويلّة تمثّل تعبي   ومعرفة وطبع 
ا للعلم احلضورّي باإلحساس.  وليس انعاكس 

واحلاصل أنه بناء  ىلع اتلعريف املختار ال يكون اإلدراك احلّسـّي 
ا. فاإلحساس حالٌة نفسانّية والعلم بها حضورٌي؛ ل كّن اإلدراك  إحساس 

وهو معرفة  -أي اإلحساس- ذهين للتجربة احلّسـّية احلّسـّي تعبٌي أو تفسي
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حصويّلة ونوع من اتلصديق. مضاف ا إىل ذ لك فإن اإلدراك احلّسـّي ليس 
ا للعلم احلضورّي باإلحساس؛ ألنّ  ه يف مثل ه ذه املعرفة ال يتحقق انعاكس 

 تعبي وتفسي للعلم احلضورّي.

كذب أو احلقيقة . ال تتصف املفاهيم أو اتلصورات بالصدق أو ال3
واخلطإ، وخيتص ه ذا انلوع من األوصاف بالقضايا. فاتلصور أو املفهوم 
الهين ال يتصف باألوصاف املذكورة ما لم يصاحبه احلكم ويقاس احلكم 
مع ما حييك عنه. ومن هنا يكون الصدق والكذب مرتبَطني باحلكم اّلي به 

يق وأمثاهلما من شؤون قوام القضّية. واحلكم اّلي هو اإلذاعن، واتلصد
العقل أو انلفس. ومن هنا ال يُتصور اخلطأ يف الصور احلّسـّية، وإذا ظهر فيها 
 فسبب ذ لك أّن انلفس أو العقل أصدرا حكمهما فيها وقاما بتطبيقها 

ٌ
خطأ

ىلع اخلارج. وعليه فاخلطأ يأيت من جهة أّن انلفس حتكم بأن املحسوس 
 ته يوجد يف اخلارج.موجوٌد يف اخلارِج، وأن ما تصور

. ال يمكن عن طريق احلس إثبات وجود املحسوسات يف اخلارج، وإنما 4
 ه ذا األمر بعهدة العقل.

تشي انلتائج املستفادة يف جمال احلواّس الظاهرّية وإدرااكتها، إىل أّن الصور 
ا إذا قيل بأنّ  ر ها حصويّلة. فالصوأو اإلدرااكت الوهمّية هلا مثل ه ذا احلكم أيض 

اليّت يراها املرىض انلفسيون أو األصوات اليّت يسمعونها أو...، يتصورنها 
موجودة يف اخلارج. وعلة مثل ه ذا اتلصور هو أنهم ال يستطيعون معرفة أّن 

 صورهم الوهمّية موجودة خارج انلفس أو الهن أم ال.
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واألحالم كذ لك. فأحيان ا يرى اإلنسان فيها صور ا وهمّية من صناعة 
ا أثناء انلوم، فال يستطيع اتلميي انل فس. ألن عقل اإلنسان ال يكون نشط 

بني الوجود املاّدّي والوجود املثال، كما ال يستطيع تميي األمور الوهمّية 
 واملصنوعة من قبل انلفس عن األمور الواقعية:

يف خياهل مثل ما يرى املستيقظ، إاّل أّن املستيقظ لّما اكن  يرى انلّائم»
اقًفا ىلع أحاكم ايلقظة حكم بأّن أحد مراتبه واقع حّق، واآلخر غري واقع و

وغري حّق. وانلّائم لّما اكن اغفاًل عن االحساس حسب أّن الواقع هو اذّلي يراه 
يف خياهل. وٰهذا ليس بغلط حّّس، بل هو غلط للّنفس من عدم اتلّميّي بني 

 .(1)«الشـيء وبني مثاهل حال اذّلهول عن الشـيء

بناء  ىلع ه ذا فإن تعايط عقاقي اهللوسة ختلق إدرااكت وتصورات وهمّية 
يف انلفس، ويف حالة عّدها حصويّلة، فاخلطأ يقع فيها من جهة أّن انلفس يف 
تلك احلالة ال تستطيع تشخيص أّن ما تراه أو تسمعه ليس موجود ا خارجها، 

 خيص.وبعد أن يصحو الشخص ويستفيق يستعيد القدرة ىلع التش

يمكن أن يقال بأن الشخص يف حالة انلوم، أو السكر، أو التشوش 
انلاشئ تعايط عقاقي اهللوسة يشعر فقط بيشء خميف أو باعث ىلع 
الذلة، دون أن يكون نلفسه أو عقله حكم يف ذ لك. وفيما يرتبط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؛ املؤلف نفسه، تلخيص املحصل، 23( الطويس، نصي ادلين، نقد املحصل، ص 1)
 )املحّقق(. 23ص
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باإلدرااكت احلّسـيّة فاحلاكم هو احلس، كما أنه يف نطاق اإلدرااكت 
اكم هو اخليال، ويف دائرة اإلدرااكت العقليّة احلاكم هو اخليايلّة احل

العقل. فيف اإلنسان يوجد حاّكم متعددون لك واحد منهم دوٌر 
 .(1)وفعايلّة يف جمال خاص

ل كّن جواب ه ذا انلقد واضٌح. فنحن ال خناف بمجرد رؤيتنا الشـيء 
ه املخيف وال نهرب منه، وال نمسك أنوفنا بمشاهدة صورة يشء كري

الراحئة، وه كذا. وإنما تظهر ردود أفعانلا ه ذه حينما نشهد واقعّية تلك 
األشياء، كما هو احلال يف اخليال املنفصل، أو ندرك الصورة اليّت حتيك عن 
وجود ذ لك الشـيء يف اخلارج وتذعن انلفس بتحققها يف اخلارج، سواء اكن 

ا أو لم يكن موج ود ا و نتصور أنه موجود ذ لك الشـيء موجود ا يف اخلارج حق 
يف اخلارج. فنحن خناف من نفس احليوان املفرتس ال من صورته؛ بل إّن 
خوفنا من املوجودات املخيفة مبين ىلع حكمنا وتصديقنا بها. فإذا لم حنكم 

ها خميفة، فلن خناف منها ولن نهرب، كما هو حال األطفال حينما بأنّ 
نها. وعليه فإن اإلنسان إنما خياف يشاهدون احليوانات الضاّرة اليّت جيهلو

حينما يشاهد الصور الهنّية ليشء خميف فيما لو حكمت نفسه بتحققه يف 
ا. ا بكونه خميف   اخلارج وحكمت أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، 1)
؛ الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية 285-284ص

 .85 - 82، ص 9األربعة، ج 
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 النقض الثالث: عدم انسجام العلم الحضورّي مع الغفلة

أحيان ا تصاب يد أحدنا جبرح، ول كّنه ال يلتفت ل لك. وبعد ميض فرتة 
 بألم وحرقة يف موضع اجلرح. فإذا اكن علمنا بمثل ه ذه األمور حنّس فجأة  

حضوري ا، وملاذا يوجد فاصل زمين بني حدوث اجلرح وحلظة اإلحساس 
باأللم واحلرقة؟ فالعلم احلضورّي هو حضور واقع املعلوم عند العالم. ومن 
 مجلة خصائص العلم احلضورّي يه: يف ه ذا انلوع من املعرفة العلم هو عني

 احلضور. ومن هنا ال ينسجم مع اجلهل والغفلة.

ذا اإلشاكل هو أنه ملاذا نرى الكثي من  ومن مجلة انلقوض املماثلة له 
انلاس اغفلني عن أنفسهم، بينما علمهم بأنفسهم حضورٌي، وال معىن 

 للغفلة واجلهل يف مثل ه ذا العلم؟

اق وصدر املتأهّلني ه ىلع املبىن الفلسيّف لشيخ اإلرشمضاف ا إىل ذ لك فإنّ 
ه من مصاديق علم املعلول وأتباعهما فإن علم اإلنسان باهلل حضورٌي؛ ألنّ 

بعلته املفيضة لوجوده. وبناء  ىلع ه ذا فإن وجود اهلل ليس قابال  للتشكيك من 
قِبل أي إنسان، واجلميع عندهم معرفة حضورّية بوجوده. إذن ملاذا ينكر 

  وجوده؟ابلعض وجوه اهلل، أو يشككون يف

وأخي ا ملاذا يف حالة الغفلة ينخفض إحساسنا باأللم واحلرقة؟ فلماذا يف 
حال األلم واحلرقة إذا شغلنا موضوع آخر حنبه يسكن إحساسنا باأللم أو 

 احلرقة أو خيّف؟
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 الجواب 

جيب أن ندقق يف لك ه ذه املوارد لرنى هل يه نقٌض لعدم إماكنيّة خطإ 
ذا وهو ال -العلم احلضورّي  ا أهم خاّصيّة معرفيّة له  وصف اّلي يعدُّ حق 
ذه املسألة يلزمنا  -انلمط من العلم  أم ال؟ من أجل العثور ىلع حل له 

انلظر يف خاّصيّة أخرى للعلم احلضورّي وحتليلها. تقدم يف الفصل الرابع 
حني بيان خصائص العلم احلضورّي أّن إحدى اخلصائص الوجوديّة 

حلضورّي يه كونه مشكاك  وذا مراتب. من خالل للشهود أو العلم ا
االستقراء ندرك أّن منشأ حتقق املراتب املختلفة للعلم احلضورّي عند 
ا، وإما كون الُمدِرك ـ  اإلنسان هو إما مستوى اتلفات انلفس شدة  وضعف 

، وإما أّن وجود الُمدَرك هل (1)أي نفس اإلنسان ـ ذا مراتب وذا شؤون
 .(2)فةمراتب طويلّة خمتل

وعليه فإن اختالف مراتب الُمدرَك الوجوديّة يعدُّ العامل اثلالث، ويؤدي 
إىل شّدة العلم احلضورّي وضعفه، ودوره يف اختالف العلوم احلضورّية 

املنشإ  إىلوشّدتها وضعفها واضٌح ال يمكن إنكاره. وفيما يأيت نتطرق فقط 
 األول واثلاين بيشء من اتلوضيح:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ی اخالق" ]دروس يف فلسفة األخالق[، ( راجع: مصباح يزدي، حممد تيق، "دروس فلسفه1)
 .141-138ص

، 2( راجع: املؤلف نفسه، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، ج2)
؛ الزنوزي، املال عبد اهلل، "منتخب اخلاقاین يف كشف حقائق عرفاین" ]منتخب 177ص

 .98و 97اخلاقاين يف رشح احلقائق العرفانية[، تصحيح جنيب مايل هروي، ص
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 مراتب أ( كون النفس ذات

نفس اإلنسان هلا مراتب وشؤون خمتلفة. وأدین مراتبها يه "انلفس 
طة منها يه ة. واملرتبة املتوسّ انلباتية" اليّت تمتلك كماالت انلفس انلباتيّ 

مرتبة "انلفس احليوانية" اليّت تمتلك كماالت انلفس احليوانية، وآخر 
اإلنسانّية". وك املراتب وأعالها يه مرتبة "انلفس انلاطقة" أو "انلفس 

واحدة من ه ذه املراتب هلا شؤون وخصائص ووظائف خمتلفة، منها أّن نفس 
اتلاكثر، وتمتلك واإلنسان يف املرتبة انلباتّية تقوم بعملّية اجلذب وادلفع 

ذا انلوع من الوظائف، أي القوّ  ادلافعة، وة اجلاذبة، القوى املرتبطة به 
انّية تمتلك العلم واإلدراك وحب الات والُمنِْمية. وكذ لك املرتبة احليو

والقدرة ىلع اختاذ القرار، وأما مراتب اإلدراك فيه تستطيع الوصول فقط إىل 
مرحلة اإلدراك احلّسـّي واإلدراك اخليال )واإلدراك الوهيم يف حالة القبول 
ذا فإن انلفس يف املرتبة احليوانية، كما يف  بمثل ه ذا انلوع من اإلدراك(. وبه 

ملرتبة انلباتية، هلا درجات وشؤون خمتلفة، بل بلحاظ املرتبة الواحدة هلا ا
شؤون َعرْضّية متعددة وخمتلفة، منها ما هو يف املرتبة احليوانّية بلحاظ 
اإلدراك احلّسـّي، فهناك إدرااكت متنوعة ومتعددة من قبيل اشتماهلا ىلع 

وانلفس انلاطقة يف ابلارصة، والسامعة، والائقة، والشاّمة، والالمسة. 
ا هلا مراتب ودرجات خمتلفة من قبيل: القدرة ىلع  املرحلة اإلنسانّية أيض 
اتلعقل واإلدراك العقيل، القدرة ىلع االختيار الوايع وامليل حنو الكماالت 

 الالمتناهّية اكجلمال، والقدرة، والعلم املطلق.

أبعاد ومراتب، وبناء  ىلع ه ذا فإن انلفس اإلنسانّية بسبب كونها ذات 
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تشتمل ىلع درجات وشؤون كثية: بلحاظ العلم واإلدراك هلا مراتب خمتلفة: 
اإلدراك احلّسـّي، واإلدراك اخليال، واإلدراك العقيل، كما أّن هلا إدرااكت 
ا، وانلفس يف مرتبة اإلدراك احلّسـّي هلا إدرااكت متنوعة  حّسّية متنوعة أيض 

والسامعة، والالمسة، والائقة. ومن هنا من قبيل: ابلارصة، والشاّمة، 
يمكن أن يكون ملرتبة من انلفس شؤون ا ووظائف متنوعة. وىلع أي حال فإن 
نفس اإلنسان يف لك مرتبة تسىع إىل كمال تلك املرتبة: فيف ابُلعد انلبايت 
واحليواين، تسىع وراء انلمو وتوفي متطلبات تلك املراتب، ويف مرتبة اتلعّقل 

ء الكماالت الالمتناهية، وإىل جنب االتاه حنو الكماالت ذات تسىع ورا
الصلة بمراتب انلفس انلباتّية واحليوانية، تسىع وراء الوصول إىل الكماالت 

 املرتبطة بها.
 ب( التفات النفس 

الحظنا أّن بنية نفس اإلنسان بشك يكون هلا درجات ومراتب وشؤون 
لشؤون تسىع وراء كماهلا املطلوب. كثية. وك واحدة من ه ذه املراتب وا
ذا وعندما تلتفت انلفس إىل إحداها فإنّ  ها تستطيع أن تلب احتياجها. وبه 

فإن توجه انلفس إىل أي مرتبة أو أي شأن من شؤونها وإدراك نقصه، يكون 
 سبب ا إلجياد دافع للسع وراء كمال تلك املرتبة نفسها.

وال تستطيع االتلفات يف ومن جهة أخرى فإن نفس اإلنسان حمدودة 
ها حينما تتجه إىل شأن الوقت نفسه إىل مجيع مراتب وشؤون ذاتها. وعليه فإنّ 

أو مرتبة، فإن بقّية املراتب والشؤون تبتعد عن دائرة اتلفاتها. ومن هنا 
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وبسبب نقص وجود انلفس فإن اإلنسان اعدة باتلفاته إىل مرتبة أو شأن، 
لشؤون األخرى. حّّت أنه من انلادر بماكن أن يفقد االتلفات إىل املراتب وا

يستطيع شخٌص االتلفات إىل موضوعني يف نفس الوقت ويمكنه االستمرار يف 
ا اكن مشغوال  حبل مسألة رياضّية ويف  ا، كما لو أّن شخص  االتلفات إيلهما مع 
ا وُيصيغ إىل حوار يدور بني شخصني جيلسان قربه.  نفس الوقت يشاهد فيلم 

ا اليّت وه ذه امل ية للنفس اإلنسانّية تشمل املعرفة احلصويّلة واحلضورّية أيض 
ة. وباتلفات انلفس يمكنها اإلحساس حبرقة يدها يه من شؤونها الوجوديّ 

انلاشئة عن اجلرح. وإذا اتلفتت انلفس إىل يشء آخر ألي سبب اكن، فلن 
 د، فإنّ حتس بتلك احلرقة. ومضاف ا إىل ذ لك لكما اكن اتلفات انلفس أش

ها علمها يكون أقوى. فإذا لم يكن دليها اتلفات إىل شأن من شؤونها، فإنّ 
 حتس بألم أو حرقة عضوها.

إذن اتلفات انلفس وشدته وضعفه، يكون منشأ دلرجات خمتلفة من 
علومنا احلضورّية وشدتها وضعفها. وربما خطر يف أذهانكم ه ذا السؤال: 

ذه الظاهرة ما يه حقيقة "االتلفات" وما يه خصا ئصه؟ وكيف يمكن له 
أن تؤثر يف العلم احلضورّي؟ اإلجابة عن ه ذه األسئلة ليس سهال  وحلّها 
حباجة إىل حبوث موّسعة يف علم انلفس، مع أّن حلها ليس هل دور كبي يف 
ابلحث اآليت. الشـيء املهم يف ابلحث احلال هو أّن اتلفات انلفس إىل 

ى شدة أو ضعف ه ذا االتلفات، هل تأثي ودور ُمدَراكتها احلضورّية ومستو
 أسايّس يف العلوم احلضورّية.
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بمالحظة ه ذه املقدمات يمكن بسهولة اإلجابة عن إشاكالت ونقوض 
يمكن حتليل الفاصل الزمين املمتد من  املجموعة اثلاثلة. يف انلقض األول،

وية بل ه من أجل تقزمان اجلرح إىل حلظة اإلحساس باأللم واحلرقة بأنّ 
من مراتب أو شأن من شؤون  صيورة علم انلفس احلضورّي واعي ا بمرتبةٍ 

الات، فإن "االتلفات" موضوٌع أسايّس. وعليه فإن الشخص رغم حضور 
الواقع املعلوم دليه، ل كّنه اغفل عن ألم أو حرقة يده وسبب ذ لك اعدة أنه 

بموضوع آخر. ويمكن  ليس ملتفت ا إىل يده اتلفات ا اكفي ا، وإنما هو منشغل
للنفس إدراك ه ذا األلم بشك اكمل فيما لو اكن دليها اتلفات تام إيله. إّن 
"االتلفات" ـ يف الواقع ـ هو مناط تقوية، بل اخلروج من حالة نصف الويع، 
إىل حالة ويع علم انلفس بشؤونها. انلفس ال تستطيع ملحدوديتها أن حتيط 

اتها الوجوديّة بشك تام. ومن هنا ورغم أّن وتهيمن وتلتفت إىل مجيع شؤون ذ
ه ال يوجد العلم احلضورّي متحقق يف ه ذه املرتبة أو الشأن، ل كّنه ضعيف ألنّ 

اتلفات تام إيله. مثال  رغم أّن يدي حترتق، ل كّن ه ذه احلرقة ضعيفة إىل 
 درجة ال أهتم بها. وه ذا الالكم ال يعين أّن احلرقة معدومٌة، بل يه موجودة
وعندي علم حضوري بها، ل كّن مرتبة ه ذا العلم ضعيفة، وإذا اتلفتت 
انلفس إيله يزداد شّدة ، وه ذا العلم بسبب أنه اكلوجود أمر ُمشِكك وذو 

ا حضوري ا بقواَي اإلدراكّية األعم ؛ كما أنّ مراتب، يزداد قّوة   ين أمتلك علم 
ة، والائقة، والشاّمة ـ من احلّسـّية ـ من قبيل ابلارصة، والسامعة، والالمس

لك قواَي اتلحريكية، ل كّن ذ لك ليس بمعىن أيّن  واخليايّلة والعقلية، وكذ 
 إىل ه ذهدليَّ اتلفات تام إيلها. فانلفس دون أن يكون عندها اتلفات اكمل 

القوى، تقوم باستخدامها بما تمتلكه من معرفة حضورّية بها. وفاعلّية 
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يث أنها إذا اتلفتت إيلها اتلفات ا اكمال  يف بعض نفس انلاس العاديني تكون حب
 ة.ها تتوقف يف أفعاهلا األصليّ املوارد، فإنّ 

وأما جواب السؤال القائل: ملاذا يف حالة الغفلة ينخفض إحساسنا باأللم 
واحلرقة؟ وملاذا يف حال األلم واحلرقة إذا شغل انتباهنا موضوع آخر حنبه 

أو يسكن؟ فهو يتضح بمالحظة ما تقدم.  خيّف إحساسنا باأللم أو احلرقة
واجلواب هو أّن منشأ الشّدة والضعف هنا يرتبط بنحو أشد باتلفات الُمدِرك 
ومستوى ذ لك االتلفات. فمنشأ ه ذا انلمط من االختالفات يرجع بنحو أكرب 
إىل اتلفات نفس الُمدرِك للشؤون واملراتب واحلاالت انلفسانّية ومستوى 

ا ىلع عدم إماكنّية اخلطإ يف العلم  االتلفات إيلها، وه ذه املوارد ال تعدُّ نقض 
 احلضورّي أو سائر خصائصه.

وأما جواب اإلشاكل القائل: ما هو سبب إنكار بعض انلاس وجود اهلل أو 
تشكيكهم فيه ىلع الرغم من عمومّية علم انلاس احلضورّي باهلل؟ فهو: أّن 

يالتهم الهنّية اخلاطئة، أو ناشئ خطأ ه ؤالء ناشئ إما من تفاسيهم وحتل
بشك أسايّس من وقوعهم يف فخ األهواء، والشهوات، والرغبات انلفسانّية أو 
الفشل، فيغفلون عنه أو ينسونه، وينكرونه باللسان فقط. ونفس ه ؤالء إذا 
ا يهدد حياتهم، مثال  وقعوا يف حبر هائج متالطم األمواج أو  واجهوا خطر 

هم يعرتفون حبقيقة مستقلة، غي حمتاجة يا واملحن، فإنّ ُصبَّت عليهم ابلال
ينَ تستجيب نلدائهم:  ْلِِصنَي هَلح ادلِّ لِْك َدَعوحا اهلَل خمح ، (1)فَإَِذا َركِبحوا يِف الْفح

ل كّنهم بعد أن جيتازوا تلك احلالة أو قبل أن يتعرضوا هلا يعيشون حالة 
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ن آهلة أخرى غي اهلل، الغفلة أو الغرور. مثل ه ؤالء األشخاص يعبدو
 .(1)ومعبودهم يف الواقع هو هوى أنفسهم

ويمكن مضاف ا إىل ذ لك أن يقال إّن اإلذاعن بوجود اهلل والعلم احلضورّي 
به يستلزم العلم بالعلم وه ذا انلوع من العلم بالعلم، حصويٌل ال حضوري 

 )يرىج اتلأمل(.
د اهلل أو ترديد واحلاصل هو أّن علّة إنكار امللحدين ومنكري وجو

املشككني يف وجوده ليست يه إماكنّية وقوع اخلطإ يف العلم احلضورّي. 
ؤالء رغم حتقق مثل ه ذا العلم، ينكرون وجود اهلل، أو يشككون يف  فه 
وجوده. وال ينبيغ الغفلة عن دور احلية، والوسواس وعوامل أخرى غي 

نسان. إّن ميول انلفس معرفّية من قبيل األهواء والرغبات يف اداعءات اإل
ا يف  وأهوائها من جهة، واحلية والوسواس من جهة أخرى يلعبان دور ا هام 
االختيار، والتشكيك والردع. فالشاككون مصابون باحلية والشبهة اغبل ا، أو 
مصابون بالوسواس الفكري. إّن السقوط يف فخ احلية والغرق يف مستنقع 

املبتل بمثل ه ذه احلاالت ال خيار  الوسواس الفكري يمثل عقبة والشخص
 أمامه سوى التشكيك.

 النقض الرابع: اختالف الرأي حول حقيقة النفس 

اتّفق اجلميع ـ ىلع األقل من عرص ابن سينا إىل يومنا ه ذا ـ ىلع أّن علم 
الات بالات حضورٌي. ل كن إذا اكن علمنا بذاتنا حضوري ا، فلماذا يوجد 
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ل انلفس؛ من قبيل ذهاب فريق إىل أنها جمّردة وفريق كثي من االختالف حو
آخر إىل أنها ماّديّة؟ ه ذا االختالف يف الرأي يدل ىلع أّن العلم احلضورّي 
يمكن اخلطأ فيه، ويمكن التشكيك فيه وال يمكن نيل حقائق األشياء 
بواسطته. وإذا كّنا قادرين ىلع الوصول إىل حقيقة أنفسنا بالعلم احلضورّي، 

 معىن لك ه ذا االختالف فيها. فال

 الجواب

من أجل اإلجابة عن ه ذا انلوع من اإلشاكالت حنن حباجة إىل االتلفات 
مسأتلني وهما: "مصاحبة العلوم احلضورّية ألحناء من اتلفسي وابليان" إىل 

ويه علوم حصويّلة، و"إن العلم احلضورّي ذو مراتب". وبمالحظة هاتني 
ابة عن مثل ه ذه اإلشاكالت. وبما أّن مسألة تشكيكّية املسأتلني، يمكن اإلج

العلم احلضورّي وكونه ذا مراتب تم تبيينهما ضمن خصائص العلم احلضورّي 
الوجودية، فال حاجة تلكرارهما، ل كن يلزم هنا حبث املسألة األوىل بشك 
خمتصـر. وتوضيح ذ لك، أّن متعلق العلم احلضورّي يف العلم بانلفس هو 

. إّن الهن يشبه جهاز ا يعمل (1)جودها وواقعها، ال مفهومها وماهيتهانفس و
، وهو يلتقط صور ا ملا يناهل بالعلم احلضورّي، ويوفر مستمري  ا بشكٍ تلقائي  

نلفسه صور ا أو مفاهيم خاصة وحيفظها يف أرشيفه، ثم يقوم بتفسيها 
بعملّية  وتبيينها ىلع أساس معلوماته، ويبحث عن علة نشوئها ويقوم
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ا  اتلحليل. وه ذه العملّيات الهنّية اليّت تتم بمنتىه السعة ليست علم 
 للخطإ. حضوري ا، ل كّن تقارنها زمني  

 
 ا مع العلم احلضورّي صار منشأ

ومن هنا فإن ما يناهل األشخاص بالعلم احلضورّي هو واقعهم ووجودهم 
ا أنفسهم بدون ماهّيات ومفاهيم من قبيل كونه جمّرد   ا أو مدبّر  ا أو جوهر 

للبدن. ويف مرتبة العلم احلضورّي بالات، حّّت مفهوم "األنا" هو علم 
ا. وتقوم نفس اإلنسان بتفسي ما تناهل بالعلم احلضورّي.  حصويل أيض 
وانلفوس اإلنسانّية يف املراحل اهلابطة ال تستطيع بسبب ضعف علمها 

صائصها بالعلم احلضورّي أن حتصل بشك صحيح ىلع صفاتها وخ
احلضورّي، فيه تدرك واقع ذواتها بالعلم احلضورّي؛ ل كن يف تفسي وحتليل 
ذ لك الُمدرَك احلضورّي ذهب فريق إىل أنه مادي، وأن اجلسم عني واقعّية 
ذواتهم وبانلتيجة ذهبوا إىل أّن حقيقة أنفسهم يه عني أجسامهم. ومن هنا 

البتدائية، مضاف ا إىل تفسي العلوم فإن ضعف انلفس اإلنسانّية يف مراحلها ا
احلضورّية ادلائم ومرافقة العلوم احلصويّلة للعلوم احلضورّية، ترُّ ابلعض إىل 
مثل ه ذه اتلصورات، بينما لو تم تفكيك هاتني احليثيتني ـ يعين احلضور 
وتفاسيه ـ أحداهما عن األخرى، فسوف تتحرر انلفس من فخ ه ذه املغالطة 

أّن مثل ه ذا اخلطأ ال حيدث مع تكامل انلفس ونيلها مراتب  واخلطإ؛ كما
اعيلة. ويف جمال انلفس وخصائصها الاتّية ادعيت الكثي من اتلجارب 
واملاكشفات العرفانّية يؤيد مفادها صحة ه ذا الالكم، بل إّن ه ذا املطلب 

ا.  تاوز العرفان والفلسفة، ووجد سبيله إىل علم انلفس أيض 
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ل فإن ضعف مرتبة انلفس الوجوديّة وبانلتيجة ضعف علمها وىلع أي حا
احلضورّي، أو مصاحبة العلم احلضورّي للتفسي واتلبيني، لك ذ لك يوقع 
انلفس يف اخلطإ، وبانلتيجة تتصور أّن املعلوم يف العلم احلضورّي بواقعّية 

 انلفس هو اجلسم ال غي.

ليس  باب حقيقة انلفس وانلتيجة يه أّن اختالف الرأي اّلي يُشاَهد يف
من العلم احلضورّي للُمدرِك بذاته، وإنما هو ناشٌئ من اتلفسيات  ناشئ ا

وابليانات احلصويّلة للُمدراكت الشهوديّة والعلوم احلضورّية. ومضاف ا اىل ه ذا 
فإن سي انلفوس يف املراتب ادلنيا وضعفها الوجودي يف تفسي حقيقة انلفس 

ن هنا فإن ه ذا االختالف ال يعدُّ ديلال  ىلع إماكنّية وقوع جيّرهم إىل اخلطإ. وم
ه يمكن الرتديد فيه وال يُمكن الوصول بواسطته اخلطإ يف العلم احلضورّي وأنّ 

إىل حقائق األشياء، بل إّن اختالف اآلراء ه ذه ناشئ عن العلتني 
املذكورتني. واالتلفات إىل ه ذين املوضوعني وخاصة مصاحبة العلوم 

صويّلة للحضورّية، وفصل العلم احلضورّي عن العلم احلصويّل ينجينا من احل
 الوقوع يف اخلطإ.

 النقض الخامس: الخطأ في تشخيص الحاالت النفسانية

حنن عندنا علم حضوري حباالتنا وانفعاالتنا انلفسانّية مثل عواطفنا، 
ا ل كّننا يف الواقع نكره ه بشدة، أو ل كن ربما نعتقد أحيان ا أننا حنب شخص 

ىلع العكس قد نتصور أننا نكرهه بشدة، ل كّننا يف الواقع حنبه. وعليه فمن 
املمكن أن نقع يف اخلطإ يف تشخيص حاالتنا انلفسانية، مع العلم أنها علوم 



 371  ....................  ابلاب اثلاين: الفصل اثلالث: عدم إماكنّية خطأ الشهود؛ انلقوض واألجوبة

حضورّية ال يُمكن وقوع اخلطإ فيها. وبذ لك تُنقض أهم خاّصّية معرفّية يف 
 قوع اخلطإ فيها.العلوم احلضورّية ويه عدم إماكنّية و

 الجواب

من أجل حتليل انلقض اخلامس وتقويمه؛ جيب االتلفات إىل أّن صور 
 املسألة وفروضها خمتلفة، ويتضح اجلواب بعد تفكيكها:

 ةالصورة األولى: اجتماع الصفات المتضاّدة كالكراهية والمحّب

 من الواضح أّن اجتماع الصفات املتضاّدة اكلكراهية واملحبة، ال حمذور
فيه مع اختالف جهتها. توضيح حل اإلشاكل يف الفرض املذكور مبين ىلع 
معرفة اإلنسان، ومواصفاته وأبعاده الروحّية املتنوعة. وتكوين انلفس 
ا، وتكرهه يف الوقت نفسه؛  اإلنسانّية يتيح هلا اإلماكنّية يف أن حتب شخص 

 
 
 لربوز ه ذا ألّن لّك شخٍص يمتلك أوصاف ا وخصائص متنوعة تكون منشأ

امليول املختلفة حنوه. فالشخص قد يكون حمبوب ا بسبب إحدى صفاته، وقد 
ا بسبب صفة أخرى ذا يكون الشخص منشأ ردود فعل (1)يكون مكروه  . وبه 

خمتلفة تاهه من قِبَل اآلخرين بلحاظ الصفات املختلفة اليّت يتصف بها. 
هو مكروٌه  ه شجاع، ونفس الشخصمثال  شخٌص حمبوب عند اآلخرين ألنّ 

عندهم التصافه بابلخل أو الفسق. ومن هنا وبقليل من اتلأّمل يف ذواتنا جند 
بوضوح أّن اجتماع األضداد يف الفرض املذكور ال مانع منه مع تعدد 

.  احليثيات، بل هو أمر متحقق فعال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( مستفاد من جواب األستاذ آية اهلل مصباح يزدي. 1)
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 الصورة الثانية: تبّدل صفة إلى صفة مضاّدة لها

ا ثّم ي ا ما حُيب اإلنسان شخص  تحّول احلّب إىل كراهية، أو يكره كثي 
ثم تزول الكراهية وتتحول إىل حمبة بل عشق. مفتاح حل املشلكة يف ه ذه 
ذا اتلبّدل نلعرف هل العلم به  الصورة يكون باالتلفات إىل منشإ ظهور ه 
معرفة حضوريّة أم حصويلّة. يبدو أّن منشأ تبّدل العشق إىل ضّده ويه 

تشف يف معشوقه صفة أخرى يكرهها. مثال  الكراهية، هو أّن العاشق اك
ه حيب غيه. وصل إىل قناعة أّن حمبوبه ليس صادق ا يف حمبته هل، وأنّ 

وعليه فعند االطالع ىلع خيانته يتبّدل عشقه إىل كراهية. ويف ه ذه 
الفئة من تبّدل امليول، تُعلم خصائص اتلبّدل بالعلم احلصويّل ال 

نا بالعلم احلضورّي، ل كّن حب احلضورّي. فنحن ندرك خوفنا وحبّ 
اآلخرين أو كراهيتهم نلا أو خوفهم منّا ندركها بالعلم احلصويّل وبمعونة 

 القرائن والشواهد، ال بالعلم احلضورّي.

ذا فإن تبّدل امليول كتبدل املحبة إىل الكراهية، معلول ملعرفة  وبه 
. وبعبارة الشخص احلصويّلة باخلصائص ابلاعثة ىلع الكراهية عند اآلخر

أوضح نقول إّن ه ذا اتلبّدل ناشٌئ من أننا نعلم بالعلم احلصويّل بمية أو صفة 
يف الشخص، وبسببها نبدأ حنبه. وبعد ذ لك نرى أننا أخطأنا يف تشخيصنا 

ه ال يمتلك تلك الصفة وقد دلّت القرائن والشواهد اخلاطئة ىلع اتصافه وأنّ 
بتبّدل املحبة إىل كراهية هو العلم بها، وحينئذ سنكرهه. إذن اّلي تسبب 

احلصويّل بمية أخرى فيه. وأحيان ا حتدث عكس ه ذه احلالة بأن: نكره 
ا إىل الشواهد اليّت تدل ىلع أنه عدو ثم نكتشف خطأ  ا بشدة استناد  شخص 
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ه لم يكن تلك الشواهد بواسطة شواهد أخرى تفيد املعرفة احلصويّلة وأنّ 
 خلي.كذ لك، بل اكن يريد نلا ا

ا، بينما كنا  ا ثم نكرهه، أو ندرك أننا حنب شخص  إذن أن حنب شخص 
 نكرهه ال يدل ىلع أّن علومنا احلضورّية قابلة للخطإ وأن للخطإ سبيال  
إيلها، بل إّن الك  من احلب والكراهية هل واقعّية يف واعءه. وبالنسبة ملوارد من 

ا ثم نكرهه أو ال عكس، جند أّن العلم ه ذا القبيل يعين أن حنب شخص 
احلصويّل دخيٌل يف بروز حاالتنا انلفسانية، واملحبة أو الكراهية اليّت ظهرت 
ناشئة عن العلم احلصويّل؛ كما أننا نشعر باخلوف عند سماع صوت مهول، 
أو نهرب عند رؤية حيوان خميف. ومنشأ ظهور اخلوف، واحلب، والكراهية 

لم احلصويّل؛ ل كن يف نفس الوقت نمتلك وأمثاهلا يف مثل ه ذه املوارد هو الع
ا من العدم إىل ساحة  ا حضوري ا بتلك احلاالت بعد أن تد هلا طريق  علم 
الوجود. وعلّة ظهور ه ذه احلاالت ـ مهما اكنت ـ ال دور هل يف حضوريتها 
 واكن علمنا احلضورّي 

 
وعدم إماكنّية خطإ العلم بها. حّّت إذا خفنا خطأ

، باخلوف ناشئ ا ع
 
ن الوهم وتصور أمر خميف، فنفس ه ذا العلم ليس خطأ

بل إّن ه ذا العلم ـ بنفسه ـ ال يُمكن اخلطأ فيه. إذن علينا يف أحاكمنا أن 
 نفكك احليثيات بعضها عن بعض.

ا بينما نكرهه،  يف الفرض األول، أْي يف موارد من قبيل أن حنب شخص 
ا؛ بل يتضح بقليل من اتل أمل أّن خطأنا يف ه ذه املوارد ه ذا احلل فّعال أيض 

 أّن حّبنا مطلٌق حنو ذ لك 
 
ا يرجع إىل العلم احلصويّل. فنحن نعتقد خطأ أيض 

ا؛  ، بل حنن دلينا حمبة هل وكراهية أيض 
ٌ
الفرد، ل كن تصور اإلطالق ه ذا خطأ
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الكراهية بسبب صفة من صفاته واملحبة بسبب خاّصّية أخرى من 
 أننا حنبه بشك مطلق، بينما حمبتنا تاهه خصائصه. ل كّننا كنا نتصور 

 
خطأ

اكنت نسبية، وتعلق به حّبنا بسبب صفة من صفاته املرغوبة. وعليه فإّن 
اخلطأ يف ه ذه الفئة يرجع إىل العلم احلصويّل وتصورنا اإلطالق؛ ألننا لم 
نلتفت سوى إىل ميته املرغوبة، ول لك أحببناه وتصورنا أننا حنبه بشك 

ينما غفلنا عن خاصيته األخرى غي املرغوبة، ولو كّنا تنّبهنا إىل مطلق؛ ب
 تلك اخلاّصّية، سنكرهه بسببها.

أّن مجيع احلاالت انلفسانّية ومنها  إىلومضاف ا إىل ه ذا، تدر اإلشارة 
كراهيتنا، وخوفنا، وحمبتنا لألشخاص ليست أمور ا دائمة وىلع حنو الَملَكة. 

ة ورسيعة الزوال ولم تصل إىل مستوى الَملَكة. يلّ نا حافهناك حاالت من حبّ 
وابلحث حول اجتماع احلب والكراهية وأمثاهلما خيتص بالَملاَكت؛ كما أّن 
ابلحث حول عدم إماكنّية خطإ احلاالت انلفسانّية ممكن يف موردها. وأما يف 
األحوال رسيعة الزوال وغي املستقرة، فمن الواضح أنه ال يوجد تصّور 

إلشاكل انلقيض حوهلا؛ ألن تعاقبها ال شك فيه، والتؤدي إىل إشاكل صحيح ل
ا بعد أن كّنا  لعدم إماكنّية اخلطإ يف العلم احلضورّي. وجمرد أننا نكره شخص 

 حنبه ال ربط هل بعدم إماكنّية اخلطإ يف العلم احلضورّي.

 واحلاصل أّن تبيني اخلطأ يف مثل ه ذه انلقوض يرجع إىل العلم احلصويّل.
وعليه فإن عدم القدرة ىلع اتلحليل الصحيح للمسألة وتفكيك العلم 
احلضورّي عن احلصويّل ـ واعدة ما تكون العلوم احلضورّية مصحوبة بالكثي 
 للمغالطة، وأّدى إىل ه ذا 

 
من العلوم من سنخ العلم احلصويّل ـ صار منشأ



 375  ....................  ابلاب اثلاين: الفصل اثلالث: عدم إماكنّية خطأ الشهود؛ انلقوض واألجوبة

نلفسانية؛ بينما اإلشاكل اّلي يّديع أننا نقع يف اخلطإ يف تشخيص حاالتنا ا
 علمنا بها حضوري وال يُتصور اخلطأ فيه.

 النقض السادس: المكاشفات الباطلة والشيطانّية واختالف الشهودات

أقرَّ العرفاء بوجود اخلطإ يف املاكشفات العرفانّية، ول لك قّسموا املاكشفات 
قويم ة"، ووضعوا املعايي تلة وشيطانيّ ة" و"نفسانيّ انّية وَملَكيّ إىل "ربّ 

 املاكشفات احلق والصحيحة وتمييها عن املاكشفات ابلاطلة والاكذبة.

ومضاف ا إىل ذ لك، جند الكثي من االختالفات يف شهوداتهم وماكشفاتهم. 
ا  ووجود االختالف يف املاكشفات شاهد ىلع حتقق اخلطإ فيها، رغم أنّها مجيع 

 رّية.علوم حضورّية. إذن هناك سبيل للخطإ يف العلوم احلضو

 الجواب

يمكن اجلواب عن ه ذا انلوع من انلقوض باتلفكيك بني العلوم 
احلضورّية أو املاكشفة واتلفسيات املصاحبة هلا. وتوضيح ذ لك أنه ىلع فرض 
صدق لك مّديع املاكشفة طول اتلاريخ وغضضنا انلظر عن الكثي من 

يف واعئها هلا  املحتالني وادلخالء بينهم، فحينئذ يبدو أّن مجيع املاكشفات
ٌة حّّت األحالم املضطربة يف مرتبة املثال املتصل، وك ما يراه الشخص واقعيّ 

حّّت املاكشفات انلفسانّية والشيطانّية أو األحالم املضطربة، إنما يشاهده 
هلا  ةٌ ة، يه أموٌر واقعيّ حضور ا. إذن حّّت اإللقاءات الشيطانّية وانلفسانيّ 

ا حقيقة يف واعئها وليست اك ذبة وخاطئة. ويف املاكشفة الشيطانية، حق 
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ه يليق للشخص صورة أو صور ا. ل كن مع كون مجيع الشيطان هل إلقاءات فإنّ 
 ه ذه املاكشفات واقعية، فما هو معىن اخلطإ فيها؟

يبدو أّن اخلطأ يف مثل ه ذه املاكشفات حيدث حينما نتلیق اإللقاءات 
لقاءات ربانية، أو ىلع العكس حينما الشيطانيّة أو انلفسانيّة ىلع أنها إ

. إذن اخلطأ ةٌ أو شيطانيّ  ةٌ ها نفسانيّ انيّة ىلع أنّ نتعامل مع املاكشفة الربّ 
حيدث يف تبيني وتفسي املاكشفة. وبعبارة أخرى نقول إّن منشأ اخلطإ يف 
مثل ه ذه املاكشفات يرجع إىل تفسياتها واتلعبي عنها؛ كما هو احلال يف 

ذا املرض يشعر اجلوع أو الع طش الاكذبني، مثال  الشخص املبتل به 
باجلوع مع أّن معدته مملوءة، وال حاجة هل بالطعام. وه ذا الشعور واقع 
وصحيح واملريض جيده يف نفسه ومنشؤه نوع من املرض؛ ل كّن اخلطأ يقع 
ذا اإلحساس وحبثه عن علته وتوصله إىل  يف تفسي الشخص املريض له 

 منشأه هو خلو املعدة من الطعام، وانلتيجة يه أنه حباجة نتيجة تقول إنّ 
تلناوهل. وما جيده الشخص بالشهود واحلضور يف املاكشفات الشيطانّية 
واإللقاءات انلفسانيّة هو أمٌر واقٌع ال يمكن اخلطأ فيه. ل كّن اتلفسيات 
ر العرفاء السالكني من ه ذ ا واتلعليالت تكون ُعرضة للخطإ. ول لك حَذّ

 الّيت – أىلع مرتبة يف الشهودات من والكثي بل –انلوع من الشهودات 
 برتتيب وعّرفوهم الشخص، مسي وتعرقل خادعة تكون أن يمكن

 تقسيمها إىل مضاف ا الشهودات، تقسيم مجلة ومن. واملاكشفات الشهودات
. ةٍ ومعنويّ  ةٍ "، تقسيمها إىل صوريّ ةٌ ونفسانيّ  ةٌ " و"شيطانيّ ةٌ وَملَكيّ  ةٌ انيّ ربّ " إىل

وقد نّبه العرفاء حول بعض مراتب الكشف الصوري إىل أّن السالك جيب 



 377  ....................  ابلاب اثلاين: الفصل اثلالث: عدم إماكنّية خطأ الشهود؛ انلقوض واألجوبة

أن جيتاز ه ذه املراحل وأال يغرق يف الصور املشهودة، وأن يكون سعيه 
ا يف اهلدف انلهايئ وهو مشاهدة ذات احلق تعاىل  .(1)منحرص 

ذا فإن تقسيم اإللقاءات أو الواردات القلبّية  الفاسد الصحيح و إىلوبه 
وتقسيم الصحيح إىل رباين وَمليَك وتقسيم الفاسد إىل شيطاين ونفساين، 
وكذ لك املعايي املعروضة تلقويم وتشخيص املاكشفات الصحيحة واحلقة من 

 مفتاحة من قبيل العرفانيّ  املؤلفات بعض يف يالحظ كما –ابلاطلة واخلاطئة 
اكشفات يُمكن خطؤها ال يعين أّن امل (2)–القونوي ورشحه مصباح األنس 

ا منها ال تتطابق مع الواقع؛ بل املراد كما يُستفاد من  ا أو أقسام  وأن قسم 
وبه يتمكن اإلنسان من »عبارة القونوي هو أنه ال يمكن االستناد إيلها: 

أو الَملَك، وبني اإللقاء الشيطاين وحنوه  يهّ لٰ اتلفرقة بني اإللقاء الصحيح اإل
 .(3)«بهمّما ال ينبيغ الوثوق 

ا لإللقاء الفاسد يدل ىلع أّن مراده هو ال ينبيغ  وتوصيف ابن الفناري أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: القيرصي، داود بن حممود، رشح القيرصي ىلع فصوص احلكم، الفصل السابع، 1)
ی قيرصى بر فصوص حكم" ؛ آشيتاين، سيد جالل ادلين، "رشح مقدمه36-33ص

، ابن الفناري، مصباح األنس، 554]رشح مقدمة القيرصي ىلع فصوص احلكم[، ص
 ؛ اآلميل، حيدر، جامع األرسار ومنبع األنوار، تصحيح هرني كوربان، 15ص
 .472 - 462ص 

، صدر ادلين حممد بن إسحاق القونوي، 15( راجع: ابن الفناري، مصباح األنس، ص 2)
 .15مفتاح غيب اجلمع والوجود، يف: ابن الفناري، مصباح األنس، ص 

وي، صدر ادلين حممد بن إسحاق، مفتاح غيب اجلمع والوجود، يف: ابن فناري، ( القون3)
 .15مصباح األنس، ص 
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واإللقاء إما صحيح أو فاسد »الوثوق بمثل ه ذا اإللقاء وال االعتماد عليه: 
 .(1)«مّما ال ينبيغ الوثوق به

بل يمكن القول إّن اتلعبي بـ"الفاسد" عن اإللقاء الشيطاين وانلفساين، 
ه قرينة ىلع أّن املراد من اإللقاء الصحيح، هو الصحيح مقابل يعدُّ بنفس

 الفاسد، ال الصحيح مقابل الاكذب وغي املطابق للواقع.
واحلاصل هو أّن العارف ليس يف مقام تبيني الصدق من الكذب، 

ذه املية ختتص بالقضيّة، وإنما يسىع  تميي اهلواجس والوساوس إىل فه 
ة، ليك يستطيع بناء ة والَملَكيّ يّ ن الواردات اإلهل  الشيطانيّة وانلفسانيّة ع

ا عليها، وتقديم رؤية كونيّة عرفانيّة  ،أسس نظامه العرفاين اعتماد 
ذا القبيل. وبمالحظة ما تقدم يمكن فهم أّن اختالف رأي  اوأمور   من ه 

العرفاء يف ماكشفاتهم ناشئ عن تفسياتهم انلاشئة بدورها من 
وك شخص يقوم بتفسي شهوداته ىلع أساس ذهنيته معلوماتهم الهنيّة. 

ومعلوماته القبْليّة ويه علوٌم حصويلّة، وبعد تفسيها وتبيينها، يقيم 
ا ملقبوالته أسس ابلىن اتلحتيّة نلظامه العرفايّن؛ ذ لك انلظام املتكّون  وفق 
 من املعارف احلصويلّة الّيت تتعامل مع القضايا واملفاهيم؛ وبنيته اتلحتيّة
وما فوقها من بنيٍة عبارةٌ عن القضايا، أو تفسيات العلوم احلضوريّة 

 واتلجارب العرفانيّة للشخص.
واحلاصل هو أّن اخلطأ بمعىن الكذب وعدم املطابقة للواقع ال سبيل هل يف 
" و"فاسدة " وأمثاهلا، يه  املاكشفات العرفانّية. واملاكشفات اليّت ُسّميت "باطلة 

ٌت ووساوس أو هواجس شيطانّية ونفسانية، وال يمكن يف الواقع ماكشفا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .15( راجع: ابن الفناري، مصباح األنس، ص1)
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الوثوق بها. وعليه فإن األخطاء اليّت تُنسب إىل املاكشفات العرفانّية، إما أن 
يكون اخلطأ فيها بمعىن آخر، أو ترجع إىل تفسياتها، ويمكن اتلخلص من 

كما ه ذه املغالطة باتلفكيك بني حيثّية احلضور وحيثّية اتلفسي أو ابليان، 
أّن اختالف اآلراء اّلي يبدو يف املاكشفات ناشٌئ عن ه ذه اتلفسيات املبنّية 
ىلع مقبوالت ومعلومات الشخص القبْلّية املقبولة عنده. ومن هنا فإن 
اختالف اآلراء ليس يف نفس احلضورات واملشهودات، بل يف العلوم 

 .(1)[2احلصويّلة املرتبطة بها]

 النتيجة  

عرفّية يف العلوم احلضورّية والشهوديّة ليس جمرد عدم اخلطإ خاّصّية م أهمّ 
يف مثل ه ذه املعارف، بل يمكن الهاب أبعد من ذ لك واداعء أّن اخلطأ ال 
ا. ورغم ه ذه اخلاّصّية، فمن املمكن أن يُظن أّن عدم إماكنّية  يُتصور فيها أيض 

 خطإ الشهود أو العلم احلضورّي يُنقض يف موارد كثية.
ه إىل عدم إماكنّية اخلطإ يف  بعد استعراض أهم انلقوض اليّت قد توجَّ

العلوم الشهوديّة واملعارف احلضورّية فهمنا أنه يمكن اإلجابة عن أهم 
انلقوض واإلشاكالت املحتملة والعثور ىلع حلول هلا بمالحظة املراتب 

رّية املختلفة للعلم احلضورّي وشدتها وضعفها وكذ لك مصاحبة العلوم احلضو
لكثي من اتلفسيات وتفكيك هاتني احليثيتني إحداهما عن األخرى، 
وكذ لك باالتلفات إىل مفهوم اخلطإ يف الشهودات وتغايره مع اخلطإ يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( إشارة إىل امللحق اثلاين الي سيأيت يف نهاية ه ذا الفصل. )املحّقق(1)
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القضايا، اّلي هو بمعىن عدم املطابقة للواقع. وانلتيجة يه أنه ال يمكن 
ته املعرفّية انقض عدم إماكنّية خطإ العلم احلضورّي اّلي هو أهم خصوصيّ 

 بأي واحد من تلك اإلشاكالت املتقدمة.
وهناك جواب اعم جلميع تلك انلقوض مضاف ا إىل ما تقّدم من حلول وهو: 
 فيه بالفعل، 

ٌ
ىلع فرض إثبات أنه يف مورد ما هناك جمال للخطإ، أو وقع خطأ

ا عن نطاق العلم احلضورّي. إّن وقوع اخلطإ يف  فذ لك املورد جيب عّده خارج 
ورد أو جمرد إماكنّية وقوع اخلطإ فيه وإن لم يتحقق بالفعل، حييك عن م

حقيقة ويه أّن العلم املذكور ليس حضوري ا، ال أن نعّده حضوري ا ويمثل 
ا لعدم إماكنّية اخلطإ يف مثل ه ذا انلوع من املعرفة. فعدم إماكنّية اخلطإ  نقض 

شكيك فيها بأي نقض؛ يف العلم احلضورّي خاّصّية أو قاعدة ال يمكن الت
 ه نيٌل للواقع نفسه، ال صورته الهنّية ومفهومه.ألنّ 

 المالحق

ي علم النفس وحلها1]
 
 [ طرح معضلة حرقة العضو المقطوع ف

بعد حبث وتقويم اإلحساسات الاكذبة باأللم، واحلّكة، واحلرقة وأمثاهلا يف 
وصلنا إىل العضو املقطوع ومن خالل مراجعة وتتبع مؤلفات علماء انلفس ت

نتيجة ويه أنه يف بعض اتاهات علم انلفس كعلم انلفس الفسيولويج، 
وعلم انلفس العصب، وعلم انلفس املعريف تنّبه بعض ابلاحثني إىل ه ذه 

يُدىع  (1)املسألة وقدم حال  أو حلوال  هلا. وقد أكدوا ىلع دور قشـٍر من املخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1 ) Cerebral cortex. ]املرتجم[ 
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ومناطقه املختلفة، يف إطالع اإلنسان ىلع جسمه  1"القرش اجلداري"
ورّصحوا بوجود اإلحساسات اخليايّلة حّّت بالنسبة لألشخاص الفاقدين لليد 

 أو الرجل منذ الوالدة. يقول اكرلسون حول ه ذا املوضوع: 
من األمور الالفتة للنظر هو اإلحساس باأللم اذّلي حيدث بعد برت »

تعرضوا بلرت ٰهذه ايلد أو الرجل. فيما يربو ىلع سبعني باملائة من اذّلين 
األعضاء، يشعرون فيما بعد بأن ايلد أو الرجل املبتورة ما تزال موجودة، 
ويتصورن أّن العضو املذكور جمروح. ويطلق ىلع ٰهذه الظاهرة وهم ايلد 

... واألشخاص املبتلني بٰهذا الوهم يقولون إنهم يشعرون بايلد (2)أو الرجل
ا، ويقول اغبليتهم إنهم حينما يسعون ا جد  أو الرجل املبتورة شعوًرا واقعي  

لعمل يشء بها، يشعرون كأن ايلد أو الرجل تستجيب هلم. وأحيانًا يدرك 
ٰهؤالء األشخاص بنحو من األحناء كأنهم حيّركون أيديهم أو أرجلهم إىل 
األمام، وقد يشعرون أنهم مضطرون إىل جتنيب اصطدام ٰذلك العضو 

ة حبيث جيتنبون أن يكون ٰذلك العضو بإطار ابلاب، أو ينامون بوضعيّ 
املبتور حتتهم أي بني جسمهم والفراش. وقد ذكر ٰهؤالء مجيع أنواع 
اإلحساسات من قبيل األلم، والضغط، واحلرارة، والربودة، والرطوبة، 

 .(3)«واحلكة، واتلعّرق، واتلنّمل يف ظاهرة وهم األطراف
: وأهّم حلي قّدمه بعض ابلاحثني وبيّنه اكرلسون  قائال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) Parietal lobe. 

 . ]املرتجم[Phantom limb -وهم األطراف-سّم باإلجنليي ( وي2)

( اكرلسون، نيل ار. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس الفسيولويج[، ترمجة أردشي 3)
 .329-328، ص1أريض وآخرون، ج
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لظاهرة وهم األطراف هو نشاط  ي السائداكن اتلفسري اتلقليد»
تمل أّن ٰهذا  العصبونات احلّسـيّة املرتبطة بايلد أو الرجل املبتورة. وحيح
النشاط يفّّسه انلظام العصيب ىلع أنه صادر من العضو املبتور. وحينما 

بتورة تحقطع األعصاب وال يمكن إقامة االتّصاالت بني األجزاء امل
جمدًدا، تتكون يف نهايات األعصاب املقطوعة تكتالت تدىع األورام 

ة. وعالج األلم الوهيم هو قطع ٰهذه األعصاب يف أىلع الورم العصبيّ 
العصيب، وقطع اجلذور اخللفيّة الّيت حتمل االيعازات من ٰهذه األعصاب 

ذّلي إىل انلخاع أو إتالف جزء من املهاد ]اثلاالموس[ أو قرش املخ ا
يستقبل اإلشارات. وأحيانًا تكون ٰهذه األسايلب جمديًة لفرتة، ولٰكن 

 يف أغلب املوارد يعود األلم مّرة أخرى.
يفرتض العالم ميلزاك أّن إحساس األلم الوهيم يرتبط ببنية 

هل دور يف اطالعنا ىلع جسمنا.  ... فالقرش اجلداريّ القشـر اجلداريّ 
ني بتلف يف الفص اجلداري )وخاصة وف الواقع فإن األشخاص املبتل

اتللف يف انلصف األيمن منه( يدفعون رجلهم خارج فراشهم، 
ذه الرجل لغريهم. ويتحدث ميلزاك عن بعض  ويعتقدون أّن هٰ
األشخاص اذّلين ودلوا بدون يد أو رِجل، ولٰكنّهم مع ذٰلك حيّسون 

ذا األمر ديلل ىلع أّن مخ اإلنسان مربمج  بشلك جيين باأللم الوهيم. وهٰ
 .(1)«ىلع استقبال اإلحساسات من ايلد أو الرجل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( اكرلسون، نيل ار. ، "روان شنایس فييولوژيک" ]علم انلفس الفسيولويج[، ترمجة أردشي 1)
 .329، ص1رون، جأريض وآخ
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 [ عالقة الشهود بالتجربة الدينّية2]

ويف اخلتام جيب اتلنبيه إىل أنه يف باب العلم احلضورّي واملعارف الشهوديّة 
مضاف ا إىل املطالب اليّت حبثناها، هناك مطلب جدير بابلحث وهو مسألة 

ة وهو حبٌث مقارن. وماكن ابلحث املفّصل يف ارتباط الشهود باتلجربة ادلينيّ 
. ويمكن أن نقول هنا (1)ه ذه املسألة هو نظرّية املعرفة ادلينّية وفلسفة ادلين

بشك إمجال: لقد طرحت نظرّياٌت خمتلفٌة ومتعارضٌة يف فلسفة ادلين حول 
حقيقة اتلجربة ادلينّية. فإذا اكن مراد الفالسفة من اتلجربة ادلينّية، هو 
الشهود واملاكشفات العرفانّية، فقد تقّدم ابلحث فيها. ول كّن الكثي منهم ال 
يقصدون من اتلجربة ادلينّية الشهود أو املاكشفات وباتلعبي األكرث شيواع  
ليست يه اتلجارب العرفانّية، بل نظرّياتهم األساسّية يف جمال حقيقة 

رد شعور وليس مصدر ا أو أداة اتلجربة ادلينّية يه إما أّن اتلجربة ادلينّية جم
مفيدة للمعرفة، أو أنها تربة تتكون يف إطار املعلومات القبْلّية وذهنّية 
ا أو أداة  املجرِّب، وتتكّون ىلع أساسها. ومن هنا ال يمكن عّدها طريق 
للمعرفة أو داخلة حتت نطاق جمموعة املاكشفات واتلجارب العرفانّية. نعم 

إىل أنها إدراٌك مثل اإلدراك احلّّس. وىلع أساس لستون آذهب ابلعض مثل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( يتم اتلعرض إىل ه ذا املوضوع يف ادلفرت اثلالث من مرشوع نظرية املعرفة ادلينية: راجع: 1)
ی ديىن و عرفاین حسني زاده، حممد، "ناگیه معرفت شناخّت به ویح، اهلام، تربه

وفطرت" ]نظرة معرفية إىل الويح، واإلهلام، واتلجربة ادلينية والعرفانية والفطرة[، 
 لفصل اثلالث والرابع.ا
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ه ذه الرؤية فكما أّن اإلدراك احلّسـّي مصدر أو أداة ملعرفتنا بالطبيعة، 
ا مصدر أو أداة ملعرفتنا باهلل. ويعتقد  لستون أنه بالرغم آفاتلجربة ادلينّية أيض 

اك امتيازات من وجود الشبه الكبي بني اتلجربة ادلينّية واحلّسـّية، ل كّن هن
نظرّية اتلجربة ادلينّية أمٌر  واختالفات كثية بينهما. وىلع ه ذا األساس فإنّ 

 .(1)مفيد للمعرفة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Wayne Proudfoot religious experience Steven Katz 

“language Epistemology and Mysticism”, in: Mysticism and 

Philosophical Analysis, Katz (ed.); Wiliam Alston, religious 

Diversity and Perceptual Knowledge of God, (Faith and 

Philosophy, v.5; M. Peterson & others, religious Belief, ch.6. 

ا: باربور، إيان، "علم و دين" ]العلم وادلين[، ترمجة بهاء ادلين خرمشايه؛ حسني  انظر أيض 
زاده، حممد، "فلسفه دين" ]فلسفة ادلين[، الفصل األول واثلالث؛ املؤلف نفسه، "ناگیه 

ی ديىن و عرفاین و فطرت" ]نظرٌة معرفّيٌة إىل الويح، معرفت شناخّت بهویح، اهلام، تربه
 واإلهلام، واتلجربة ادلينية والعرفانية والفطرة[، الفصل اثلالث والرابع.



 

 

 العقل من منظار نظرّية المعرفة

 





الفصل األّول: العقل.. ماهّيته واقسامه الباب الثالث: 

 وخصائصه

 العقل.. ماهّيته وأقسامه 

 وخصائصه

 





 

 المقدمة

العقل هو أحد أهم مصادر أو طرق املعرفة. ويمكن ابلحث حول 
العقل من زوايا خمتلفة، ويف ه ذا الكتاب نتعرض هل من منظار معريف. 

ه مصدٌر واهلدف هو أن نعّرف العقل من منظار نظرّية املعرفة بلحاظ أنّ 
 والعميّل، للمعرفة. ثم نبحث أقسام العقل بما يشمل العقل انلظرّي 

وبعدها نبحث حقيقة العقل انلظرّي والعميّل وخصائصهما أو 
حل مسألٍة ويه هل العقل إىل امتيازاتهما، ونتطرق يف مطاوي ابلحث 

ا يف نظرّية املعرفة أم ال؟ من الواضح أّن جواب  العميّل مقصوٌد واغيٌة أيض 
 مفيد السؤال األخي مبين ىلع حل مسألة أخرى ويه هل العقل العميلّ 

ا أو أداة معرفيّة؟ ا، وهل يعدُّ مصدر   للمعرفة أيض 

ثم نواصل ابلحث يف فصل مستقل حول حبث وظائف العقل انلظرّي 
ونشاط العقل يف لك واحد من املفاهيم والقضايا وادلور اّلي يمكن أن يلعبه 
يف لك منهما. وأخي ا يف ختام ه ذا القسم نشي إىل دور العقل يف القضايا 

 بْلّية ودور مثل ه ذه القضايا يف املعارف اإلنسانّية.الق

ة ابلحث حول العقل، وأنواعه، ووظائفه واعتباره من الوضوح يّ أهمّ 
بماكن ال حيتاج معه إىل الكم وبيان. وال يُنَكر دوره يف صناعة املفاهيم 
اللكّّية، وتعريف املفاهيم، وصناعة القضايا، وخاصة القضايا اللكّّية وإقامة 
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الستدالل؛ بل يمكن إضافة: أّن اإلنسان ينال معرفة عميقة وواسعة ا
ا من مصدر العقل وعن طريق نشاطاته ووظائفه املختلفة  باألشياء مستفيد 
من قبيل انزتاع املفاهيم اللكّّية وإدراكها، واتلعريف أو اتلحليل، واحلكم، 

ه املعرفة وصناعة القضّية، وتأيلف االستدالل، وأمثاهلا؛ وال تُنال ه ذ
 بواسطة احلواس.

 تاريخ البحث

ابلحث حول العقل واعتباره ذو تاريخ طويل يمتد إىل عرص ايلونان 
ا يف تلك العصور قبل سقراط. وقد  القديمة. وقد اكن ه ذا ابلحث مطروح 

ق.م(، ورأوا  475-540ىلع العقل متبعني بارمينيدس ) (1)اعتمد اإليليون
ه يمكن معرفة واقعّية الوحيد. وقد آمنوا بأنّ أّن العقل هو الطريق املعترب 

األشياء، بل وجود احلركة عن طريق العقل. وما ندركه باحلواّس جمرد ظهور 
ة إدراك احلس ]لألشياء[ وأمر وهيم. ورغم إذاعن بارمينيدس بوجود قوّ 

والعقل يف اإلنسان، ل كّنه ينّبه ىلع أّن إدراك احلس ميلء باتلناقضات وال 
"الظن". واإلنسان يعرف حبواسه الظاهر فقط ال الواقع، ويعرف يُنتج سوى 

، وأما واقع األشياء فيدركه عن طريق العقل. (3)ال واقع األشياء (2)الظاهر
؛ وأما (4)يسيّم بارمينيدس الشـيء اّلي تمنحنا احلواّس إياه "العقيدة"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .Elea( الفالسفة املنسوبون إىل مدينة 1)
(2) noumenon. 
(3) Phenomenon. 
(4) Opinion. 
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ا يمّي بني طريق املعلومات اليّت يعطينا العقُل إياها فيسّميها "املعرفة". وبه ذ
احلقيقة أو املعرفة وطريق العقيدة وُيرصُّ ىلع ه ذا اتلمايز بينهما. وبما أّن 
ُمدراكت احلواّس مليئة باتلناقضات من قبيل أن يرى الشخص ابلناية الّيت 
، فهو ال يرى اعتبار ا سوى لطريق  يه ىلع شك مكعب مستطيل، دائرية 

ىل احلقيقة واملعرفة. ومن هنا فعل رأي العقل اّلي يمكن بواسطته الوصول إ
بارمينيدس وأتباعه يكون الطريق املعترب الوحيد للمعرفة هو العقل اّلي 

 .(1)يُمكن به معرفة حقائق العالم وظاهراته
ق. م( حبث ه ذه املسألة وأرصَّ ىلع حرص  347 – 428واصل أفالطون )

 322-384لميذه أرسطو )وأّما ت .(2)االعتبار بالعقل وإدراك اللكّيات فقط
ا، وثّبت القيمة املعرفّية للكتا القوتني  ق.م( فقد اعتقد باعتبار احلّس أيض 
اإلدراكيتني، وأسس علم املنطق من أجل الصيانة من اخلطإ يف الفكر، 

ا رغم (3)الشامل للتعريف واالستدالل وهما من عمل العقل . والرواقيون أيض 
ويستندون إىل اتلجارب احلّسـّية، ل كّنهم لك ما قيل عنهم من أنهم حّسيون 

عقالنيون بنحو ما. وحبسب رأيهم "يمكن معرفة نظام الواقع عن طريق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: F. M. Cornford, Plato and Parmenides, p.30-48; C. C. 

W. Taylor (ed.), From the Beginning to Plato, p.145-148; 
، 1كوبلستون، فريدريک، "تاريخ فلسفه" ]تاريخ الفلسفة[، ترمجة سيد جالل ادلين جمتبوي، ج

(، "فلسفه Levine؛ لفان )34-27؛ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة ايلونانية، ص62-61ص
 .58-57قيقة[، ترمجة سيد جالل ادلين جمتبوي، صيا پژوهش حقيقت" ]الفلسفة أو حبث احل

( راجع: كوبلستون، فريدريک، "تاريخ فلسفه" ]تاريخ الفلسفة[، ترمجة سيد جالل ادلين 2)
 .192-171، ص1جمتبوي، ج

 .330-319،  صاملصدر السابق( 3)
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. مضاف ا إىل ه ذا فهم يتقبلون العقل من زاوية أخرى ويه أنهم (1)العقل فقط"
 .(2)يذعنون بتحقق املفاهيم القبْلّية أو املتقدمة ىلع اتلجربة

عتباره مطروٌح يف الفكر الفلسيّف الغريب منذ املايض وعليه فإن حبث العقل وا
َس وفق ا  سِّ

ُ
ابلعيد مستمر ا إىل اآلن. وقد تواصل الزناع حول اعتبار العقل اّلي أ

لرؤية األبيقوريني طوال اتلاريخ وخاصة يف أوساط املتلكمني املسيحيني واإليمانيني. 
ا لل مذهب احلّسـّي، ل كّن مثل ه ذا ورغم أّن أبيقور ُعَدّ يف تاريخ الفلسفة مؤسس 

واألبيقوريون مثل الرواقيني اكنوا حّسينّي بشٍك ال خيلو . (3)االتاه اكن سابق ا عليه
من تناقٍض. فاألبيقوريون رغم اّتاههم احلّسـّي، ل كنّهم يرون أّن بعض األمور 

عقل ه عن طريق الفقط، وآمنوا أنّ  (4)يمكن معرفتها عن طريق العقل أو اللوغوس
 فقط يمكن نيل مثل تلك األمور.

وأسايّس حول تعارض العقل  وقد نشب يف اثلقافة املسيحّية رصاع جادّ 
وادلين ونيف اعتبار العقل يف رؤية الكثي من الفالسفة والالهوتيني 
املسيحيني. وكذ لك اختلف املتلكمون املسيحيون منذ القرون األوىل حول 

ا ألوغسطينوس  عالقة العقل بادلين. ويف القرون الوسطی اعتقد بعضهم تبع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .444، صاملصدر السابق( 1)

 .444-443، صاملصدر السابق( 2)

(3) Jonathan Dancy & Ernest Sosa, A Companion to 
Epistemology, P. 152-153. 

: لفظ يوناين يعين اللكمة أو العقل أو القانون، وهو مصطلح شائع Logos( اللوغوس 4)
االستعمال يف األدبيات الفلسفّية وادلينية، فهو عند أفالطون وأرسطو قانون الوجود وأحد 

ني الطبيع والرويح يف إطار وحدة الوجود. املبادئ املنطقية، وعند الرواقيني قانون العامل
اكن أول من استخدم مفهوم اللوغوس يف الفلسفة ايلونانية هياقليطس ]نقال  عن موقع: 

 . املرتجم[ https://www.arab-ency.com/arاملوسوعة العربية: 

https://www.arab-ency.com/ar


 393  ..................................  ّول: العقل.. ماهّيته واقسامه وخصائصهابلاب اثلالث: الفصل األ

إذا أردت أن »بأن اإليمان مقّدم ىلع العقل. وقد اكن شعار أوغسطينوس: 
ذا الشعار صدى  واسٌع يف أوساط الكثي (1)«تفهم، فعليك أن تؤمن . واكن له 

من املتلكمني وأتباع ادليانة املسيحية، ومنهم آنسلم القائل: "أنا ال أسىع 
. وحبسب رؤيته فإن (2)أّوال  ثم أؤمن، بل أؤمُن ليك أفهم" وراء أن أفهم

 .(3)اإلنسان ما لم يؤمن لن يصل إىل الفهم واملعرفة
ه مع وجود الكتاب واعتقد فريق آخر من املتلكمني املسيحيني بأنّ 

املقّدس، ال حاجة إىل العلوم اإلنسانّية، فالويح يغنينا عن مجيع املعارف 
وم الفلسفّية أو اتلجريبّية وأمثاهلا. وحبسب رؤية ه ؤالء اإلنسانّية، سواء العل

فإن اتلعايلم ادلينّية وتعايلم الكتاب املقّدس تتعارض مع املعارف اإلنسانّية. 
ومن هنا اكنوا يرّصون ىلع تعلّم الرشيعة فقط، ويمنعون انلاس من االنشغال 

ؤالء لم يُنكروا اعتبار العقل يف جمال فه م وإدراك اتلعايلم بالفكر. وعليه فه 
ادلينّية الَعَقديّة فحسب، بل أنكروا اعتباره يف معرفة القوانني اتلجريبّية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

]حول االختيار[، ابلاب اثلاين، الفقرتني اثلانية ی اختيار" ( أوغسطينوس، "درباره1)
والسادسة، نقال  عن: إتيان جيلسون، "عقل وویح در قرون وسطی" ]العقل والويح يف 

ا: ديفيد السكم ]10القرون الوسطی[، ترمجة شهرام پازویک، ص  David. راجع أيض 

Luscombe الوسطی[،  املرتجم[، "تفكر در دوره قرون وسطا" ]اتلفكي يف القرون
 .25ترمجة حممد سعيد حنايي اكشاين، ص

( آنسلم، "كتاب حديث با نفس" ]كتاب احلديث مع انلفس[، نقال  عن: إتيان جيلسون، "عقل 2)
 .13وویح در قرون وسطی" ]العقل والويح يف القرون الوسطی[، ترمجة شهرام پازویک، ص

عقل والويح يف القرون الوسطی[، ( راجع: إتيان جيلسون، "عقل وویح در قرون وسطی" ]ال3)
ترمجة شهرام پازویک، واملؤلف نفسه، "روح فلسفه قرون وسطی" ]روح الفلسفة 

 .9-8الوسيطية[، ترمجة ع. داودي، ص
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ا.  والرياضّية وأمثاهلا، ونفوا قيمة العقل واألحاكم العقلّية مطلق 
اكنوا  (1)الفريق اثلالث من ه ؤالء وهم املشهورون بـ"الرشديني الالتني"

ها الفلسفة ال تتعارض مع اإليمان يؤمنون بأن املعارف اإلنسانّية ومن
واتلعايلم ادلينّية. يف أواخر القرن اثلالث عرش امليالدي أصدر أسقف 

ا رسمي   من تعايلم الرشديني. وقد جاء يف  219ا شمل باريس إتيان تامبيه حتريم 
 «ال توجد يف العالم حكمة سوى ما يرتبط بالفالسفة»بعض ه ذه اتلعايلم: 

ا باذلات أو ما يستنتج من ينبيغ اإليمان إال بما اكن بدهي   ال»( و154)القضّية 
 .(2)(37)القضّية «القضايا ابلدهية

يف عرص انلهضة اتسعت دائرة اختالف الرأي حول اعتبار العقل، 
ة. وانتىه األمر إىل الشكوكّية الشاملة، وخاصة يف جمال تعايلم املسيحيّ 

نوير، ورغم تصدي علماء ه ذه الشكوكّية خلقت أزمة ملنتجات عرص اتل
وأتباعه هلا، ل كّنها استمرت يف االتساع وتركت  (3)من قبيل ديكارت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ه(.  595 - 520( نسبة إىل الفيلسوف األندلّس املسلم أبو الويلد حممد بن أمحد ابن رشد )1)
 )املرتجم(

 در قرون وسطی" ]العقل والويح يف القرون الوسطی[، ( جيلسون، إتيان، "عقل و ویح2)
 .44-43ترمجة شهرام پازویک، ص

( وبالرغم من ذ لك فقد ساهم عرب تشكيكه باإلدرااكت احلّسّية بنرش الشكوكية يف نطاق 3)
القضايا املحسوسة، وما تزال املشالك انلاشئة عن ذ لك حتارص املفكرين الغربيني. ومضاف ا 

[؛ كما ذهب subjectivismنظريته انتهت إىل الاتانية ] يمكن اداعء أنّ  إىل ذ لك ربما
دحسني زاده، "پژوهیش تطبيیق در معرفت ه باين الاتانية )راجع: حممّ ابلعض إىل أنّ 

 (.23-22شنایس معارص" ]دراسة مقارنة يف نظرية املعرفة املعارصة[، ص
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تأثيها ىلع الكثيين. ويف القرن اثلامن عرش امليالدي جاء رد فعل 
يه نلقد العقل، ووصل يف انلهاية ىلع تيار الشكوكّية بتصدّ  طايمانويل اكن

أزمة العتبار العقل انلظرّي يف إىل االنسداد أو االنغالق املعريف، وخلق 
ة، ووضع فرق ا بني حقيقة الشـيء نطاق القضايا الفلسفّية والالكميّ 

ه ال يمكن معرفة ، واستنتج أنّ (1))انلومينون( وظاهره )الفينومينون(
ب مع انلومينون أو الشـيء يف نفسه، بل إّن ما نعرفه من الواقع هو ما يرتكّ 

اسّية والفاهمة، وانلتيجة يه أننا نعرف احلسّ املعطيات احلّسـّية يف مرحلة 
ذا سقط  ما يظهر ال ما هو واقع؛ ونعرف الفينومينن ال انلومينون. وبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وال ينفذ إىل  Phenomenaيعية  الظواهر الطب( العقل يف مذهب اكنت ال يعرف إاّل 1)
وورد يف ويكيبديا: انلومينون )بالالتينية: .« Noumenaحقائق األشياء يف ذواتها 

noumenon هو مصطلح فلسيّف ويقصد به ويرادفه يف االستخدام الفلسيّف اليشء يف )
(. ومصطلح Ding an sichوباألملانية:  thing in itselfذاته )باإلنكليية: 

أصبح مصطلح  إيمانويل اكنت ثمّ  ا حّّت جاء به الفيلسوف األملاينّ لم يكن شائع   انلومينون
ا بالفلسفة الاكنتية. واملقصود باليشء يف ذاته هو احلقيقة األساسية لليشء انلومينون مرتبط  

( νοούμενoνاليت تكمن وراء الظواهر. أصل لكمة نومينون هو أصل يوناين من لكمة )
( ومعىن ه ذه اللكمة هو أعتقد أو أعين. ومجع ه ذه اللكمة باللغة νοέωاملشتقة من الفعل )

. يستخدم مصطلح نومينون noumena( وباللغة الالتينية νοούμεναايلونانية هو )
بشك اعم كمصطلح مضاد وذا عالقة معاكسة مع مصطلح فينومينن 

Phenomenonو األشياء (. ويقصد بمصطلح فينومينن: الظاهرة، أي ظواهر األشياء أ
ي أشياء وي يشء من األأمن اخلارج أو املواضيع اليت تتلقاها احلواس. والفينومنون هو 

 و ه ذا احلدث سيتمّ أه ذا اليشء  نّ أحدث من احلوادث مهما اكن، ل كن هل رشط واحد هو 
 استقباهل من طريق احلواس. )املرتجم(
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ا يف مستنقع النسبّية املعرفّية، ودافع برصاحة عن الاتانّية  اكنط أيض 
وِصْدق املشاِهد مقابل ِصْدق املشاَهد، بل عدَّ ه ذا أهم نتائج فلسفته. 

اعتبار العقل انلظرّي يف نطاق ما وراء الطبيعة وأمثاهلا، قبل  وبعد أن نیف
ه يمكن من خالل العقل العميّل اعتبار العقل العميّل، بل ذهب إىل أنّ 

 .(1)إثبات قضّية "اهلل موجود"، وأقام استدالالت يف ه ذا املجال

ا يف الفلسفات الغربية، وخاصة  ا كبي  تركت آراء اكنط تأثي 
ربية، وظهرت نتيجة للتأثر بتعايلمه وأفاكره الكثي الفلسفات األو

ذا. يقول مؤسّ  س الليربايلّة املدارس الفكريّة منذ عرصه إىل يومنا ه 
ىلع رؤية اكنط يف جمال اعتبار  فعلٍ  كردّ  (2)ادلينيّة فريدريك شاليرماخر

ات: ال يمكن احلصول ىلع الرشيعة عن طريق يّ العقل العميّل يف اإلهل  
ظري، وال عن طريق العقل العليم، وإنما يمكن الوصول إىل العقل انل

 الرشيعة عن طريق اتلجربة ادلينيّة.

وىلع أي حال فابلحث حول العقل واعتباره استمر يف الغرب، وبرغم 
اتلجريبيّة، فقد ظهر يف العقود األخية أو أزمات الشكوكّية أو النسبيّة 

اعتبار العقل، وقاموا بإحياء بعض ابلاحثني اّلين أكدوا مّرة أخرى ىلع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

صل األول واثلاين والرابع؛ املؤلف ( حسني زاده، حممد، "فلسفه دين" ]فلسفة ادلين[، الف1)
نفسه، "شاككيت ونسبيت گرایی" ]الشكوكية والنسبية[، فصليه معرفت فلسیف، العدد 

 .108-57، ص1383، خريف5
(2) Friedrich Schleiermacher. 
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ا حول  تأسيسّية أصحاب اتليار العقالين. ومن هنا ما يزال ابلحث مستمر 
 .(1)اعتبار العقل

 العقل في رؤية المفكرين المسلمين

يتطلب ابلحث حول تاريخ مسألة اعتبار العقل عند املفكرين املسلمني 
ة العقل وادلين عندهم، جماال  أوسع مما حنن فيه كما هو احلال يف مسألة عالق

ويستحق ه ذا املوضوع دراسة موّسعة. وموقف املفكرين املسلمني يف ه ذه 
املسألة مأخوذ اغبل ا من انلصوص اإلسالمّية، إذ أّكدت تلك انلصوص ىلع 
املاكنة اخلاّصة وابلارزة للعقل يف املعرفة اإلنسانّية. وهناك الكثي من اآليات 

ه احلّجة لعقل، وقد بيّنت جمموعة من الروايات أنّ والروايات اليّت امتدحت ا
ا تلعايلم أهل ابليت (2)ابلاطنة، إىل جنب احلّجة الظاهرة  . ومن هنا وفق 

فإن األنبياء واألئمة األطهار هم احلجة الظاهرة، والعقول يه احلجة ابلاطنة. 
دها يتم تمييها وحتدي ة األنبياء واألئمة يّ ومن الواضح أّن اعتبار وحجّ 

 عن طريق العقل، واالستدالل العقيل.

كّرموا دور  واألئمة األطهار  مضاف ا إىل ذ لك فإن انلب األكرم 
العقل يف سيتهم العملّية والعلمية، واستخدموه عمال  واستفادوا منه يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: حسني زاده، حممد، "فلسفه دين" ]فلسفة ادلين[، الفصل األول؛ املؤلف نفسه، 1)
، 5ایی" ]الشكوكية والنسبية[، فصليه معرفت فلسیف، العدد"شاككيت ونسبيت گر

 .92-91، ص1383خريف

 .16، ص 1( راجع: اللكيين، حممد بن يعقوب، الاكيف، ج 2)
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واألئمة  ة. واالحتجاجات املنقولة عن انلب إثبات اتلعايلم الَعَقديّ 
 .(1)ىعا إلثبات ه ذا املدّ يلال  قوي  تعدُّ د املعصومون 

واللطيف يف األمر هو أننا بمراجعة انلصوص ادلينّية ندرك أّن القيمة 
واالعتبار املعريف لإلدرااكت احلّسـّية مبين ىلع ديلل العقل وتأييده. ويف 

ألحد املرشكني حدوث العالم عن  إحدى مناظراته أثبت اإلمام الصادق 
 الظاهرّية. فقِبل ذ لك الشخص ادليلل، وامتدح طريق إدرااكت احلواّس 

: اإلمام  أخربت فأوجزت، وقلت فأحسنت، وقد علِمَت أنا ال  قائال 
بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو شممناه بمناخرنا أو ذقناه  نقبل إال ما أدركناه

 بأفواهنا أو ملسناه بأكفنا...، قال أبو عبد اهلل: ذكرت احلواّس اخلمس ويه ال
 .(2)«تنفع شيًئا بغري ديلل كما ال يقطع الظلمة بغري مصباح

ه وبمالحظة روح اإلسالم انلقّية اليّت تؤكد اعتبار العقل وتعرضه ىلع أنّ 
احلّجة ابلاطنة، بل األساس للحجة الظاهرة، فقد الزتم أتباع اإلسالم يف ظل 

ا وىلع مرِّ اتل وأهل ابليت  هداية انلب  ذا انلهج دائم  وا به  اريخ، وعدُّ
نسانّية. وأما اتليار األخباري من بني لمعرفة اإلالعقل أهم طريق أو أداة ل
ىلع العقل  وتقديم روايات املعصومني  أتباع مدرسة أهل ابليت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؛ املجلّس، حممدباقر، 29-10، كتاب العقل واجلهل، صاملصدر السابق( راجع: 1)
 ج، ؛ كتاب االحتجا161-81، ص 2حبار األنوار، كتاب العقل واجلهل، ج 

 وغيها. 10و 9ج 

؛ 1، ح293-292، ص42( الصدوق، عيّل بن حمّمد بن بابويه، اتلوحيد، ابلاب2)
 ، 10؛ وكذ لك راجع: ج 13، ح 39، ص 3املجلّس، حممدباقر، حبار األنوار، ج 

 .12، ح 211ص 
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يؤمنون باعتبار ة العقل، بل إّن األخباريني املعتدلني يّ فليس بمعىن نيف حجّ 
إلسالمّية. والرؤية األساسّية األهم عندهم يه العقل يف اتلعايلم االعتقاديّة ا

رعية، ـإيمانهم بعجز العقل عن تشخيص مالاكت ومصالح األحاكم الش
ويوصون بعدم إدخال العقل يف ه ذا املجال. مضاف ا إىل ه ذا فقد نُقلت 
مواقف متشددة عن بعض علماء ه ذا اتليار معارضة للفلسفة واملنطق، 

ذا تلك الفلسفة واملنطق املأ خوذان من ايلونانيني، ال أنها خمالفة للعقل. وبه 
فإن نزاع األخباريني ال يدور حول اعتبار العقل. فهم من جهة يف نزاع من 
األصويلني، ومن جهة أخرى مع الفالسفة. ويف موقفهم قبال األصويلني 

ة العقل من باب كونه رابع األدلة يف الفقه، ال من باب يّ نراهم ينفون حجّ 
، وبعضهم يف مواجهته للفلسفة ينكر رضورته (1)داة لفهم انلصوصكونه أ

ا بأنّ  ه لم يؤمن حلد اآلن شخص عن طريق الفلسفة، وبدال  عنها جيب معتقد 
اتباع االستدالالت الواردة يف نصوص اآليات والروايات، واالستفادة منها يف 

صفاته،  إثبات اتلعايلم ادلينّية من قبيل وجود اهلل، ووحدانيته، وسائر
 وانلبوة، واإلمامة وأمثاهلا.

ومن جهة أخرى فإن االتاه انلقيل للمحّدثني يف بداية عرص الغيبة ال 
يعين نيف اعتبار العقل. فكتاب توحيد الصدوق يبنّي أسّم وأرىق املفاهيم 

 العقلّية يف باب اتلوحيد والصدوق أشهر رّواد ه ذا اتليار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ر. ( ابلحث حول اعتبار وحجية العقل يف رؤية األخباريني ودراسة لكماتهم حباجة إىل جمال آخ1)
الرؤية اليت نسبناها لعامة األخباريني املعتدلني ناشئة عن نظرة اعبرة إىل مؤلفاتهم 
ومؤلفات منتقديهم. ويف كتاب آخر حبثنا ه ذا املوضوع باتلفصيل وهو: "معرفت ديىن؛ 

 عقالنيت ومنابع" ]املعرفة ادلينية؛ العقالنية واملصادر[، الفصل السادس واثلامن.
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 ف بني أتباع مدرسة أهل واحلاصل هو أننا نالحظ وجود اخلال
حول رضورة االستفادة من الفلسفة السائدة، بل ويف اعتبارها،  ابليت 

أو يف مسألة إماكنّية االستناد إىل العقل يف تشخيص بعض املسائل العملّية، 
ل كن ال يمكن العثور ىلع شخصّية بارزة تشكك باجلملة يف اعتبار العقل أو 

عتبار العقل يف االستدالل ىلع املسائل تنفيه. فاجلميع متفقون ىلع ا
ذا ال يمكن  االعتقاديّة وكذ لك اعتباره يف فهم انلصوص ادلينّية. وبه 

ة العقل؛ ألن نفيه ال ينسجم مع مبناهم. توضيحه: يّ لألخباريني نيف حجّ 
ة العقل، يّ إنهم أخباريون يعملون بالروايات ومنها الروايات املؤكدة ىلع حجّ 

س كيف يمكنهم تاهل مثل ه ذه الروايات، وخاصة وىلع ه ذا األسا
؟ مضاف ا إىل ذ لك ال ياُلحظ وجود  الروايات اليّت تعدُّ العقل حّجة  باطنة 

 .(1)اختالف كبي يف ابُلعد الفقيه بني صاحب اجلواهر وصاحب احلدائق
وىلع أي حال فإن دراسة صحة أو سقم ه ذا اتلحليل حباجة إىل جمال آخر 

حول اعتبار العقل ىلع رأي األخباريني. ل كن يمكن القول  دوري وحبث أوسع
هنا بشك إمجال: لقد حظي العقل ىلع مرِّ اتلاريخ بتأييد أتباع القرآن وأهل 

واملفكرين املتأثرين بهما. وأما اّلين ابتعدوا عن القرآن وأهل  ابليت 
ا فقد سقطوا يف مستنقعات خطية. وكنموذج ل لك واستنا ابليت  د 

لشهادة تاريخ الفكر فقد ابتل بعض باإلفراط وبعض آخر باتلفريط يف جمال 
ابلحث املعريف حول اعتبار العقل وأحاكمه، حّّت أنهم أنكروا العقل يف جمال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ه( من كبار العلماء 1266 - ـه1192الشيخ حممد حسن انلجيف ) ( صاحب اجلواهر هو1)
ه( من كبار 1186 - ـه1107األصويلني، وصاحب احلدائق هو الشيخ يوسف ابلحراين )

 العلماء األخباريني. )املرتجم(
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املسائل االعتقاديّة اليّت تثبت بالعقل، أو يف فهم انلصوص واختذوا املسلك 
وتعاىل؛ حّّت وصل بهم احلال  الظاهري املتطرف، فقالوا بتجسيم اهلل سبحانه

اإىل محل آيات من قبيل:  ا َصف  نح ىلَعَ الرَّمْحٰ و (1)وََجاَء َربَُّك وَالَْملَكح َصف 
، ىلع معناها الظاهري. ومقابل ه ؤالء أكد ىلع اعتبار (2)الَْعْرِش اْسَتَوى

أيّدوا العقل مجيع احلكماء ومجهور املتلكمني املسلمني ابلارزين شيعة وسنة، ف
ة. وأما ادلفاع العقالين عن أصول ادلين أو تعايلمه األساسّية االعتقاديّ 

احلكماء املسلمون منذ ايلوم األول لظهور احلكمة واملنطق بينهم إىل اآلن 
ا اختذوا مثل ه ذا االتاه، مؤكدين ىلع اعتبار العقل  فمن الواضح أنهم مجيع 

وا العقل أهم أداة أو طريق ل  لمعرفة اإلنسانّية.واحلس، وعدُّ
واحلاصل أّن العقل يعدُّ أهم طرق أو أدوات املعرفة اإلنسانّية يف رأي 
الفالسفة واملتلكمني بل وسائر املفكرين املسلمني. وماكنة العقل يف املعرفة 

ه ال يُمكن التشكيك فيها أو إنكارها إال عن اإلنسانّية قوّية إىل درجة أنّ 
ا للمعرفة، فكيف يمكن طريق العقل نفسه. وإذا لم يك ا معترب  ن العقل طريق 

بواسطة ه ذا الطريق غي املعترب إقامة استدالل عقيل معترب ىلع عدم اعتباره؟ 
إّن نيف اعتبار العقل عن طريق العقل واالستدالل العقيل هو يف الواقع إثبات 

كما أّن العتباره. مضاف ا إىل ه ذا، إّن اعتبار احلواّس مبين ىلع اعتبار العقل، 
العقل هو معيار أو طريق تقويم تفسيات املاكشفات العرفانّية أو ىلع األقل 
هو أحد طرق تقويمها، فبواسطته يتم تميي صدقها من كذبها. وكذ لك ىلع 

ه يف نظرّية املعرفة ونظرّية املعرفة ادلينّية ال اعتبار للمرجعّية الرغم من أنّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .22( سورة الفجر: 1)

(2 : ه   .5( سورة ط 
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رها يف علم ادلين أو نظرّية املعرفة ادلينّية يف نفسها، ل كّن اعتبا (1)املعرفّية
وعمله. وبربكة اعتبار  حُيرز بالعقل يف صورة استنادها إىل قول املعصوم 

ه بمساعدة املرجعّية يف ادلين، ينفتح باٌب واسع أمام اإلنسان. وانلتيجة يه أنّ 
من العقل وضميمة الويح واإلهلام إىل املرجعّية تتوفر جمموعة كبية وشاملة 

املعارف ايلقينّية واملعتربة؛ سواء املعارف اليّت ال تتوفر للناس العاديني اعدة 
بواسطة سائر األدوات والطرق، أو اليّت ال يمكن حصوهلا عرب بايق األدوات 

 .(2)والطرق، أو املعارف اليّت يمكن حصوهلا هلم بسائر األدوات والطرق

 حقيقة العقل

عديدة من قبيل الالكم، والفلسفة  مصطلح "العقل" مستعمٌل يف علوم
[، واملنطق، وفلسفة األخالق، ونظرّية املعرفة، اوعلم الوجود ]األنطولوجي

وهل معاين أو استعماالت عديدة يف اصطالح الفلسفة والالكم. ومع أّن 
استعراض املصطلحات ورشحها وحتليلها بشك مفّصل حيتاج إىل حبٍث واسٍع 

 هنا استعراضها بشك جممل كما ييل:وحتقيٍق كثٍي، ل كن يمكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اثلامن، واملرجعية [ يف الفصل Authority-( سيأيت ابلحث حول املرجعية ]مرجعيت1)
املعرفية تعين االعتماد ىلع أقوال وآراء أهل الرأي واخلربة يف لك فرع من العلوم والفنون، 
من جهة كونهم أصحاب رأي وأهل خربة ومهارة. فيما يرتبط باملرجعية واعتبارها راجع: 

 ق(. )املحقّ 44-43حسني زاده، حممد، "مباین معرفت ديىن" ]أسس املعرفة ادلينية[، ص

( راجع: حسني زاده، حممد، "مباین معرفت ديىن" ]أسس املعرفة ادلينية[، الفصل اثلاين 2)
واثلالث، واملؤلف نفسه، "معرفت ديىن؛ عقالنيت ومنابع" ]املعرفة ادلينية؛ العقالنية 

 واملصادر[، القسم اثلاين.
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 . العقل انلظرّي أو قّوة اتلعّقل واإلدراك العقيل.1
 . العقل العميّل أو قّوة تدبي شؤون احلياة.2
 . املجّرد اتلام أو املجّرد اّلي هو جمّرٌد من املادة واملاّديّات يف ذاته وأفعاهل.3
 األول".. الصادر األول اّلي يعرّب عنه اعدة بـ"العقل 4
 . املعلومات واألفاكر األّويّلة اليّت يه مبادئ اتلصورات واتلصديقات.5
 . املعلومات أو األفاكر االكتسابّية املأخوذة من تلك املبادئ.6
 . مطلق الُمدرِك، أعم من العقل أو انلفس أو غيهما.7

 .(1)و...
ة، وأحيان ا ة اإلدراكيّ وعليه فإن العقل يف الفلسفة يطلق أحيان ا ىلع القوّ 

ة ة، وأحيان ا ىلع اإلدرااكت ابلدهيّ ىلع اإلدرااكت احلاصلة من تلك القوّ 
فقط، وأحيان ا ىلع اإلدرااكت انلظرّية والكسبّية فقط، وه كذا. يقصد 
ا للعقل،  الفالسفة املسلمون يف احلكمة العملّية وعلم األخالق معىن خاص 

ا آخر منه يف احلكمة . ويف العرص (2)انلظرّية كما أنهم يقصدون مصطلح 
احلارض أحيان ا يراد من العقل مصطلٌح آخر وهو العقالنّية أو اآلراء السائدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 3عقلية األربعة، جراجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار ال (1)
؛ ابن 20-18؛ املؤلف نفسه، رشح أصول الاكيف، ص514-513و 419-418ص

؛ اتلهانوي، حممدعيل، موسوعة كشاف 88سينا، كتاب احلدود، يف: رسائل ابن سينا، ص
 .1201-1194، ص 2اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق عيل دحروج، ج 

 ة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكم (2)
 .419، ص 3ج 
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واملشهورة املقبولة دلى مجيع انلاس أو اغبليتهم. واملهم يف ه ذا الكتاب هو أن 
نرى أّي معىن هو املقصود من ه ذا املصطلح يف نظرّية املعرفة؟ وبعبارة أخرى 

العقل يف ه ذا املجال وبمالحظة ه ذا االستعمال اّلي هو أحد ما يه حقيقة 
 الطرق املعرفّية عند اإلنسان، بل أهمها وأكرثها أصالة؟

يبدو أّن اصطالح العقل، والعقل انلظرّي يف نظرّية املعرفة ىلع أساس 
ة اإلدراكّية اليّت بعض اتلعريفات كما سيأيت اتلعرض هل، يأيت بمعىن القوّ 

دراك الواقعيات بنحو ّلك، ونيل املعرفة بها. وببيان أدق، اإلنسان يمكن بها إ
ة خاصة باسم "العقل" ومن مجلة شؤونه أو وظائفه إدراك املفاهيم دليه قوّ 

 اللكّّية، واتلعريف واالستدالل.
اتلعريف املذكور مبين ىلع عدة وظائف للعقل. وعليه فمن أجل 

ذه القوّ  دراكّية يلزم ابلحث يف وظائفه. ة اإلالوصول إىل تعريف دقيق له 
ة إدراكيّة وىلع أساس ه ذا ابلحث يمكن تعريف العقل بما ييل: العقل قوّ 

تقوم بصناعة املفاهيم اللكّيّة وإدراكها بمساعدة القوى األخرى أو بدون 
مساعدتها، وتقوم بتحليل املفاهيم ومن خالل ذ لك تصل إىل تعريفها أو 

ة من ه ذا الرتكيب، وبتأيلف وتنظيم القضايا تقوم برتكيبها وتصنع القضيّ 
ا لرشوط خاصة تقوم بعملّية االستنباط واالستدالل،  جنب ا إىل جنب وفق 

ه يف مثل ه ذا اتلعريف اّلي هو بنفسه نوع من اتلفكي. ومن الواضح أنّ 
ا ما يراد من  ةٍ يُستعمل العقل يف قوّ  من القوى اإلدراكّية للنفس. ل كّن كثي 

صطلح يف نظرّية املعرفة مفهوم آخر: يستعمل العقل يف اإلدرااكت ه ذا امل
ذا املصطلح يكون من ابلدهيّ  العقلّية أعمّ  ا له  ة وانلظرّية. ومن هنا وطبق 

 العقل بمعىن اإلدراك العقيل.
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ه يف نظرّية املعرفة، استعمال العقل شائع ومتداول يف واحلاصل هو أنّ 
 معنيني وهما:

 ة اخلاّصة للنفس انلاطقة.. القّوة اإلدراكيّ 1
 . نفس اإلدراك العقيل اّلي هو نتاج القّوة اإلدراكّية.2

ه يمكن حتديد املعىن املراد منهما بمساعدة القرائن ومن الواضح أنّ 
والشواهد. وىلع أي حال يمكن القول إّن العقل يف نظرّية املعرفة يستعمل 

: ة اإلدراكّية؛ ألنّ القوّ بمعىن اإلدراك العقيل أكرث من استعماهل بمعىن  ه أّوال 
ابلحث حول العقل باملعىن األخي أنسب بعلم انلفس الفلسيّف. ويف علم 
انلفس الفلسيّف حينما جيري احلديث عن قوى انلفس اإلدراكّية 

ة اإلدراكّية واتلحريكية، يتم ابلحث بلحاظ وجودي بنحو أكرب حول القوّ 
ل العقل واحلس وأمثاهلما يف نظرّية للعقل. وثاني ا: ابلحث اّلي يطرح حو

املعرفة يدور حول مسألة اعتبار اإلدرااكت، وخاصة اإلدرااكت العقلية، 
ومنشئها وترتيبها وحبوث ا أخرى من ه ذا القبيل. وعليه ال يوجد يف نظرّية 

ه حينما ة إدراكّية من قبيل العقل. حّّت أنّ املعرفة حبث حول خصوص قوّ 
وأدوات املعرفة، ونتطرق هلا من زاوية معرفّية، نبحث حول طرق ومصادر 

فإن نظرنا يتجه اغبل ا حنو اإلدرااكت الّيت حتصل من خالل ه ذه الطرق 
. ويف ه ذا ابلحث ال يرتّكز (1)واألدوات، ال حنو نفس القوى اإلدراكّية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذا املنهج أو الرؤية يف نظرية املعرفة يف اغية العمق؛ منها تنيب ابلاحث 1) ( نتائج مثل ه 
االبتالء واخلوض يف حبوث متأخرة رتبة عن نظرية املعرفة. مضاف ا إىل ذ لك توفر 

ذا املنهج فلن تبیق هناك األرضية للرد ىلع كثي من شبهات الشاككني. و ىلع أساس ه 
حاجة إىل إثبات اعتبار قوة العقل اإلدراكية ليك يُطرح اإلشاكل القائل بأنكم تثبتون 
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ا، بل نقوم  اهتمامنا ىلع نفس القوى اإلدراكّية، ول كّننا ال نتجاهلها أيض 
ة العقل. وكذ لك يمكن حبث وظائف لك واحدة من القوى وخاصة قوّ ببيان و

إضافة أنه: يف نظرّية املعرفة ال نتعرض بشك جّدي آليّلة عمل ه ذه 
اإلدرااكت وكيفّية حصول الهن عليها، ومثل ه ذه ابلحوث نولكها إىل علم 

 نفس اإلدراك وأمثاهل.

 العقل النظرّي والعقل العملّي 

د وإىل يومنا ه ذا جرى تقسيم العقل إىل قسمني: من املايض ابلعي
العقل انلظرّي والعقل العميّل. ويف ه ذا املجال نواجه الكثي من األسئلة، 
منها: أي قسم من أقسام العقل هو املقصود يف حبوث نظرّية املعرفة؟ هل 
ابلحث حول العقل كأحد طرق ومصادر املعرفة يشمل العقل العميّل؟ 

ا؟ ومن أجل وهل العقل العم ا أو أداة للمعرفة أيض  يّل يمكن عّده طريق 
ذه األسئلة، جيب أّوال  تعريف العقل انلظرّي  احلصول ىلع إجابة له 
والعقل العميّل وإلقاء نظرة اعبرة ىلع حقيقتهما، فنقول للعقل انلظرّي 

 والعليّم تعريفاٌت أو اصطالحاٌت متعّددٌة:

ٌة إدراكيٌّة يُدرك بها اإلنسان العقل انلظرّي قوّ  اتلعريف األّول:

                                                                                                               

ذا االستدالل يستلزم ادلور؛ بل إنّ  ذه القوة ومثل ه  إحراز  اعتبار العقل عن طريق ه 
لة معيار صدق اإلدرااكت العقلية بنحو القضايا ميسور عن طريق حل خاص يف مسأ

ذا  الصدق وال حاجة إىل جهد جديد وإقامة جواب آخر. وبعون اهلل سنتعرض له 
 ابلحث بشك مفصل يف جمال آخر.
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يدرك بها  إدراكيّةٌ  ةٌ الوجودات واألعدام. ويف املقابل، العقل العميّل وهو قوّ 
اإلنسان ما ينبيغ فـعله وما ينبيغ تركه؛ ويشمل ذ لك جمال األخالق 

 .(1)والقانون وأمثاهلما
. قل انلظرّي اكلع إدراكّية   ة  بناء  ىلع ه ذا االصطالح يكون العقل العميّل قوّ 

ومن هنا يتم يف نظرّية املعرفة حبث وتقويم الك القوتني اإلدراكيتني، أو 
إدرااكتهما. ول كن هل يمكن العثور ىلع مثل ه ذا االصطالح بني احلكماء 

 املتأخرين، أم أنهم يقصدون معىن آخر من ه ذين املصطلحني؟

لق املوجودات أو تدرك مط إدراكّيةٌ  ةٌ العقل انلظرّي قوّ  اتلعريف اثلاين:
املعدومات وما ينبيغ وما ال ينبيغ. ويف املقابل، العقل العميّل اّلي ليس من 
سنخ العلم واإلدراك، هو نوع من اجلهد والعمل ونتيجته اتلحريك ال 

 اإلدراك. ومجيع امليول واألعمال ترتبط بالعقل العميّل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، وربما 29( راجع: جوادي آميل، عبد اهلل، "فطرت در قرآن" ]الفطرة يف القرآن[، ص 1)
عريف: يكون اتلعريف الي نسبه املحقق السزبواري إىل الفارايب قريب ا من ه ذا اتل

]السزبواري، املاّل هادي، « والعملية يه اليت يعرف بها ما شأنه أن يعمله اإلنسان بإرادته»
[. واتلعريفات الّيت عرثنا عليها يف مؤلفات الفارايب ما ييل: 310رشح املنظومة، ص 

العقل العميل قوة بها حيصل لإلنسان، عن كرثة تارب األمور وعن طول مشاهدة األشياء »
وسة، مقّدمات يمكنه بها فعلها... وه ذا العقل إنما يكون عقال  بالقوة ما دامت املحس

]آل ياسني، « اتلجربة لم حتصل، فإذا حصلت اتلجارب وحفظت صار عقال  بالفعل
هو القوة اليت تعقل من املوجودات، اليت »[؛ 370جعفر، الفارايب يف حدوده ورسومه، ص 

[. فهل تنطبق ه ذه املصدر السابق]« األشياء الطبيعية يمكن أن يوجدها اإلنسان بالفعل يف
 اتلعريفات، وخاصة اتلعريف األول، ىلع اتلعريف الي نسبه السزبواري إيله؟
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 فهو يرّصح بأنّ يمكن العثور ىلع مثل ه ذا االصطالح يف الكم بهمنيار. 
، ووظيفتها اتلرّصف يف قوى ابلدن: وغي إدراكّيةٍ  اعملةٌ  ةٌ العقل العميّل قوّ 

 وليس من شأنها أن تدرك شيئا بل يه عّمالة فقط... والقّوة الّيت تسّّم »
؛ بل يمكن القول بأن القطب الرازي (1)«ال محدركةٌ  ا يه اعملةٌ  عملي  عقاًل 

ا ذهب إىل ذ لك، ورأى أنّ  . (2)ال إدراكّيةٌ  اعملةٌ  ةٌ العقل العميّل قوّ  أيض 
ل كن هل اختار فيلسوف آخر غي ه ذين مثل ه ذا االصطالح للعقل 
ا  ذا املعىن؟ ربما يبدو أّن املال هادي السزبواري أيض  العميّل، واستعمله به 

وبعبارة أخرى للنفس »أراد من العقل العميّل مثل ه ذا املعىن؛ إذ يقول: 
ة نظرّية، وباعتبار فعلها عاهلا مما فوقها أعين العقل الفعال قوّ باعتبار انف

ة، وبوجه هما يف اإلنسان بما هو إنسان ة عمليّ فيما دونها أعين ابلدن قوّ 
. ل كّن ه ذا االستظهار كما سيأيت يمكن (3)«اكملدركة واملحركة يف احليوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .790-789( بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص1)

ن ( راجع: الرازي، قطب ادلين حممد، تعليقة ىلع رشح اإلشارات واتلنبيهات، يف: نصي ادلي2)
 .353-352، ص2الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج

( السزبواري، املال هادي، تعليقة ىلع األسفار، يف: صدر ادلين حممد الشيازي، احلكمة 3)
ينتيف  2. ل كن يف اتلعليقة 1، تعليقة 82، ص 9املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج 

ا قوة مدركة إاّل القوة األخرى ا»ه ذا االحتمال. حيث يقول:  ها أنّ  ملسماة بالعقل العميل أيض 
ختتص بإدراك أمور متعلقة بالعمل جزئيّة اكستعمال القوى اجلزئيّة املدركة واملحركة والقوة 
األوىل بإدراك أمور غي متعلقة بالعمل جزئّية وعليها تدور دائرة احلكمة انلظرية واحلكمة 

للغايات  -من األعمال املعاديّة اكلعدل واإلحسان العملية واملراد باألمور اجلزئّية أعم 
اآلجلة املحكمة واألعمال املعاشيّة كبناء ابليت حبيث يكون متقن ا يرتتّب عليه اآلثار 

 )املحّقق(«. املطلوبة منه
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سوف مناقشته، بل رفضه. وىلع أي حال قلما يُمكن العثور ىلع فيل
 استعمل مثل ه ذا االصطالح. 

رغم أّن لكمات احلكماء املسلمني خمتلفة يف تفسي العقل انلظرّي 
ا بينهم هو:  والعميّل، ل كّن أكرث اتلعريفات استعماال  ورواج 

انلفس اإلنسانّية تمتلك قوتني خاصتني أطلق ىلع  اتلعريف اثلالث:
ة تدرك ة األوىل يه قوّ كة. القوّ أحدهما اسم العاملة واألخرى العاملة أو املحرّ 

ا بالعقل انلظرّي، ويشمل ذ لك،  األمور اللكّّية. فاألحاكم اللكّّية تُدرَك دائم 
األحاكم املرتبطة باألمور انلظرّية أو األمور العملّية. أما العقل العميّل فهو 

ة الشوقّية واملحركة يلحقق يف اخلارج الصور اجلزئّية الّيت يستعمل القوّ 
فالعقل انلظرّي قّوة للنفس تقبل ماهّيات األمور اللكّّية من جهة ما »كها: أدر

ة الشوقّية إىل يه لكّّية، والعقل العميّل قّوة للنفس يه مبدأ اتلحريكات للقوّ 
 .(1)«ما خيتار من اجلزئيات من أجل اغية مظنونة أو معلومة

ت اجلزئّية ىلع أساس ه ذا اتلعريف تشمل دائرة العقل العميّل اإلدرااك
ة إدراكّية املرتبطة بالعمل فقط وختتص بها. ومن هنا فإن العقل العميّل قوّ 

ومفيدة للمعرفة. والعقل العميّل بناء  ىلع ه ذا االصطالح رغم ارتباطه 
ه اّلي يقوم بتدبيها، ل كّنه ليس حتريكي ا رصف ا؛ بل بالقوى اتلحريكّية وأنّ 

ة من انلفس ريده ويفعله. وعليه توجد قوّ خيتار الفعل الالئق أو الواجب وي
انلاطقة ختتص باالعتقاد واآلراء اللكّّية وتفّكر فيها وتتصدى للتعريف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .88( ابن سينا، كتاب احلدود، يف: رسائل ابن سينا، ص 1)
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أخرى  ةٌ ة هناك قوّ واالستدالل وتمّي صحتها من سقمها، ويف مقابل ه ذه القوّ 
ترتّوى يف األمور اجلزئّية وتدرك قبيحها ومجيلها أو جيدها وسيئها أو ُحسنها 

ا. ومن الواضح أّن ه ذا الرأي اجلزيئ ال يتعلق باألمور الواجبة أو وقُبحه
املمتنعة أو إجياد ما قد حتقق؛ ل كّن منشأه األمور املمكنة اليّت لم تتحقق 
بعد. وعليه فبعد أن حيصل للنفس رأٌي حول فعل من أفعال القوى 

لم اخلارج. اتلحريكّية يبدأ العقل العميّل العمل وحُيقق املطلوب اجلزيئ يف اع
ل كن بما أّن صدور الرأي يف األمور اجلزئّية متوقف ىلع الرأي يف األمور 
اللكّّية، يهبُّ العقل انلظرّي ملساعدة العقل العميّل، ويقدم هل انلتائج اللكّّية 
اليّت توصل إيلها يلنتفع منها. فالعقل العميّل عرب االستفادة من انلتائج اللكّّية 

العقل انلظرّي واستنباطها ضمن دائرته، ينتقل إىل األمور اليّت يه من شؤون 
واألفعال اجلزئّية وحيصل ىلع حكمها. ومن هنا فإن صدور أحاكم العقل 
العميّل مبين ىلع أحاكم العقل انلظرّي. وبرتتيب قياس تؤخذ كرباه من العقل 
انلظري، حيكم العقل يف األمور اجلزئّية العملّية. ولزيادة وضوح مفهوم 
ا لرؤية املدافعني عن اتلعريف اثلالث، الحظوا  العقل العميّل ودوره وفق 

 القياس اتلال:

 الصغرى: الصدق َحَسنٌ 
 الكربى: لك عمل حسن فهو واجٌب 

 انلتيجة: الصدق واجب.
تّم هنا استنتاج احلكم بوجوب العمل بالصدق من الكربى اللكّّية القائلة 
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اك للرأي واعتقاد ّلك يتم استنتاجه لك عمل حسن جيب القيام به. ه ذا إدر
بالعقل انلظري، والعقل العميّل يقوم بتطبيقه ىلع املوارد اجلزئّية. وىلع ه ذا 

ه صدٌق جيعله صغرى تللك الكربى األساس فك مورد يشّخص العقل أنّ 
 ويؤلف املقدمات كما ييل:

 الصغرى: ه ذا القول صدٌق.
 الكربى: لك صدق واجٌب.

 لقول واجٌب.انلتيجة: ه ذا ا
وعليه فإن تطبيق الكربى اللكّّية ىلع املصاديق اجلزئّية املرتبطة بالعمل يتم 
عن طريق العقل العميّل. وه ذا احلكم اجلزيئ مأخوٌذ من انلتائج املستنتجة من 

قواها ما هلا حبسب حاجتها إىل  فمن»األويلات أو املشهورات أو اتلجربيات: 
يت ختتص باسم العقل العميّل ويه الّيت تستنبط ة الّ تدبري ابلدن ويه القوّ 

الواجب فيما جيب أن يفعل من األمور اإلنسانّية جزئّية يلتوصل به إىل 
ة وذائعة وجتربّية وباستعانة بالعقل يلّ ة من مقدمات أوّ أغراض اختياريّ 

 .(1)«إىل أن ينتقل به إىل اجلزئ انلظرّي يف الرأي اللّكّ 
 هو مدبّر ابلدن، فهو من خالل تسلّطه ىلع وعليه فإن العقل العميلّ 

القوى اتلحريكّية يقوم بتدبي ابلدن واألفعال اجلزئّية، ومن أجل اتلدبي 
يتجه إىل االستنتاج واالستنباط ويستفيد من نتائج قياسات العقل انلظرّي يف 

ل ألفعا مدبّرةٌ  إدراكّيةٌ  ةٌ دائرة احلكمة العملّية. وعليه فالعقل العميّل قوّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ين الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ( املؤلف نفسه، اإلشارات واتلنبيهات، يف: نصي ادل1)
 . 446 - 445، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص املصدر السابق؛352، ص2ج
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وما انلفس ابلدنّية وبه تُدرك األمور اجلزئّية، وتشّخص املنافع من املضار، 
، والالئق من غي الالئق، والقبيح من اجلميل، وانلتيجة يه ينبيغ وال ينبيغ

ه بمساعدة ه ذه اإلدرااكت يمكنه تميي األمور األخالقّية، واملنافع أنّ 
احلاالت االنفعايّلة من قبيل  واملضار، واملصالح واملفاسد، ومعرفتها وإدارة

 اخلجل، واحلياء، وابلاكء، والضحك وأمثاهلا والسيطرة عليها.
بناء ىلع ه ذا االصطالح فإن العقل العميّل هو قّوة إدراكّية  هأنّ  واحلاصل

يتصدى تلميي ما ينبيغ مما ال ينبيغ، وما يليق مما ال يليق، وما هو حسن مما 
نبطه يقوم باستعمال قوى ابلدن تلدبيها هو سّيٌئ، وىلع أساس ما است

ة اإلدراكّية حاصل عن طريق االستنباط والسيطرة عليها. واستنباط ه ذه القوّ 
واتلأمل يف آراء العقل انلظرّي اللكّّية، ويف الواقع يقوم بتطبيق اآلراء اللكّّية 

ذه . وببيان آخر، العقل العميّل يصل إىل ه  (1)املرتبطة بالعمل ىلع مصاديقها
األحاكم اجلزئّية عن طريق القياس، واالستدالل، واتلفكي، وبعد حصول 

ة اتلحريكّية وتنفذ حكم العقل ة الشوقّية ثم القوّ ه ذا احلكم، تُثار القوّ 
ذا املعىن أو عّرفوه  العميّل. وعليه فاألشخاص اّلين رأوا أّن العقل العميّل به 

كم العقل العميّل يه قوى أخرى من ة تنفيذ حبذ لك، يرون أّن املنّفذ أو قوّ 
:ة الشوقّية واتلحريكيّ قبيل القوّ  ذا األمر قائال   ة. وقد رّصح صدر املتأهّلني به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ 84( راجع: املؤلف نفسه، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص1)
؛ الشيازي، صدر ادلين 30املؤلف نفسه، اتلعليقات، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص

؛ 84-82، ص9وج 130، ص8كمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، جحممد، احل
؛ 261-260املؤلف نفسه، املبدأ واملعاد، تصحيح السيد جالل ادلين اآلشتياين، ص

-200املؤلف نفسه، الشواهد الربوبية، تصحيح السيد جالل ادلين اآلشتياين، ص
 .541-515ي، ص؛املؤلف نفسه، مفاتيح الغيب، تصحيح حممد اخلواجو201
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 ة ختتّص باآلراء اللكّّية واالعتقادات وقوّ  ة ختتّص تان: قوّ فلإلنسان إذن قوّ »
 ،ةا ينبيغ أن يفعل ويرتك من املنفعة واملضّ بالرؤية يف األمور اجلزئّية ممّ 

ويكون حصوهل تابعا لضب من  .ا هو مجيل وقبيح ومما هو خري ورشوممّ 
ة ة املروّية قوّ القياس واتلفكر... وإذا حصل الرأي اجلزئ يتبع حكم القوّ 

ة الشوقّية الغائّية املسماة بابلاعثة أخرى يف أفعاهلا اتلحريكّية أوالها القوّ 
للنفس يف ذاتها قوتان: نظرّية ف ...ة الفاعلّية املسماة باملحركةواألخرى القوّ 

وعملّية وتلك للصدق والكذب. وٰهذه للخري والرش يف اجلزئيات. وتلك 
 .(1)«للواجب واملمكن واملمتنع، وٰهذه للجميل والقبيح واملباح

العقل العميّل هو منشأ أفعال انلفس. وانلفس تستعمل  وعليه فإنّ 
اإلدراكيّة. وكيفيّة حتقق  ةالقوى اتلحريكيّة والعاملة عن طريق ه ذه القوّ 

ه ذه األفعال من انلفس يه: أّوال  يبدأ العقل انلظرّي بالفعايلّة ويُصدر 
ا حول األمور اللكّيّة املرتبطة بالعمل، وحينها يقوم العقل العميّل  أحاكم 
بتنفيذ تلك اإلدرااكت اللكّيّة يف جمال األمور اجلزئيّة، وتطبيقها ىلع 

ذا تؤدي انلفس الفعل اّلي تصورْت اغيتَه مصاديقها يف اخلارج. و به 
ة الشوقيّة ة اتلحريكيّة الُمثارة بواسطة القوّ وعرفتْها عن طريق القوّ 

)ابلاعثة( حتت تدبي العقل العميّل. وعليه فإن انلفس تترصف يف القوى 
ابلدنيّة عن طريق العقل العميّل وتعلها حتت تدبي العقل، وعن طريقه 

ىلع الكماالت والَملَاكت الفاضلة. وطبيع أّن مراتب يمكنها احلصول 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( الشيازي، صدر ادلين حممد، املبدأ واملعاد، تصحيح السيد جالل ادلين 1)
 .261-260اآلشتياين، ص
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ا كثيةٌ، واالنسان يمكنه أن ينال كماالت  العقل انلظرّي والعميّل أيض 
 .(1)أكرث وأسّم عرب الوصول إىل ادلرجات األىلع منها

وىلع لك حال، فبناء  ىلع ه ذا اتلعريف أو االصطالح يتصدى العقل 
ئّية، ويشمل ذ لك األمور األخالقّية واحِلَرف العميّل لألمور العملّية اجلز

والصنائع، وكذ لك يمّي ما يرتبط منها بالربح واخلسارة، واحلسن والسوء، 
وما ينبيغ وما ال ينبيغ؛ وأما العقل انلظرّي فهو يلتفت إىل األمور العلمية، 
ويمي الصحيح من غي الصحيح، والصدق من الكذب، والواجب واملمتنع 

يف اللكيات، بما يشمل اآلراء اللكّّية املرتبطة بالعمل وغي املرتبطة واملمكن 
به. وإذا استطاع العقل انلظرّي أن حيكم قوى ابلدن بواسطة العقل العميّل 

 فسوف يستطيع أن جيعل ُمدراكته عملّية.
ويمكن حتليل الرؤية املذكورة حول العقل انلظرّي بأن انلفس تدرك 

ا. وإدراك األمور اللكّّية سواء املرتبطة األمور اللكّّية واألمو ر اجلزئّية أيض 
بانلظر أو املرتبطة بالعمل يتم عن طريق العقل انلظري، وه ذا العقل يساعد 
انلفس اإلنسانّية يف نيل اآلراء واالعتقادات املرتبطة باألمور اللكّّية. 

كتساب انلفس وتصـّرف انلفس يف األمور اللكّّية املرتبطة بالعمل مبينٌّ ىلع ا
اعتقاد ا بها. وأما االعتقاد الراجع إىل األمور اللكّّية فال يؤدي بنفسه إىل 

ه ال يمكن بناء مزنل معنّي من جمرد االعتقاد نتيجة يف العمل. ومثال ذ لك أنّ 
بكيفّية بناء املزنل، وإنما ليك نصل إىل ه ذا اهلدف جيب اتلفكي والرتّوي يف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ مفاتيح الغيب، تصحيح حممد 274-261ص املصدر السابق:( راجع: 1)
 .523اخلواجوي، ص
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ا.   إدراكّيةٌ  ةٌ وعليه فيف مقابل العقل انلظرّي هناك قوّ األمور اجلزئّية أيض 
أخرى جيب أن تتأمل يف األمور اجلزئّية وتكتشف احلسن والسوء، والربح 

 .(1)ة يه "العقل العميّل"واخلسارة، وما ينبيغ وما ال ينبيغ منها، وتلك القوّ 
وكثي ه ىلع رأي الفارايب، وابن سينا، وصدر املتأهّلني، بل واحلاصل هو أنّ  

لألمور اجلزئّية،  ُمدركة   إدراكّية   ة  من احلكماء املسلمني يعدُّ العقل العميّل قوّ 
وما هو خي ورش، وحسن وقبيح، وما ينبيغ وما ال ينبيغ منها. وإدراك أو 

ه ة باللحاظ املعريف مبين ىلع أحاكم العقل انلظري، كما أنّ حكم ه ذه القوّ 
أو إدراك العقل انلظري، ومن جهة بلحاٍظ وجودي يقع من جهة حتت أمر 

أخرى دليه إرشاف ىلع القوى الشوقّية واملحركة. واملهم هو أّن انلفس عن 
طريق العقل العميّل مضاف ا إىل إدراكها األمور القبيحة واجلميلة أو احلسنة 
والسيئة أو ما ينبيغ وما ال ينبيغ، دليها تسلٌّط وقدرة عليها، ويمكنها 

 ها ألوامرها.اتلحكم بها وإخضاع

 بحث وتقويم

ذين املفهومني  رغم اجلهود الكبية اليّت بُذلت يف سبيل الفهم الصحيح له 
وتبيينهما، ل كن يبدو أّن اتلعريفات واتلحليالت املطروحة حول حقيقة 

 العقل العميّل وانلظرّي ال ختلو من غموض أو إشاكالت أهمها:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عة، ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األرب1)
 ؛ ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده 84-82، ص9ج

 .284آميل، ص



 مصادر املعرفة  ............................................................................ 416

ازي يكون العقل العميّل قّوة  . بناء  ىلع تعريف بهمنيار وقطب ادلين الر1
، فمن الواضح أنّه لن يكون  اعملة  ومنّفذة . فإذا اكن العقل العميّل قّوة  اعملة 
ا أو مصدر ا للمعرفة  . وعليه فإنما يمكننا عّد العقل العميّل طريق  قّوة  معرفّية 

يف هو: فيما لو لم نَر أنّه قّوٌة اعملٌة. والسؤال العويص اّلي يواجه ه ذا اتلعر
كيف يمكن ىلع أساسه إدراك اآلراء اجلزئّية؟ وعن أي طريق وبأي مصدر 
يمكن مأل الفراغ املوجود بني اإلدراك اللك والعمل وهو إدراك جزيئ ناشئ 
عن قياس ّلك؟ وما يه القّوة اليّت تتصدى تلدبي ابلدن واألفعال اجلزئّية، ثم 

تنتفع من نتائج قياسات العقل تتجه من اتلدبي حنو االستنتاج واالستنباط و
انلظرّي يف جمال احلكمة العملّية؟ وما يه القّوة اليّت تُدرك األمور اجلزئّية، 
وتشّخص املنافع من املضار، وما ينبيغ مما ال ينبيغ، وما يليق مما ال يليق، 
وما هو قبيح مما هو مجيل؟ وه ذا اتلعريف لم يقّدم نلا حّّت إجابة اغمضة عن 

 ساؤالت فضال  عن اإلجابة الواضحة.ه ذه الت

. بناء  ىلع اتلحليل أو اتلعريف اّلي قدمه ابن سينا وكثي من احلكماء 2
اآلخرين يف باب حقيقة العقل العميّل وانلظرّي فإن اإلنسان يملك قّوة  
إدراكّية باسم "العقل انلظري" تقوم باتلأمل يف األمور اللكّّية، سواء األمور 

جودات أو األمور املرتبطة باالنبغاءات أو بالعمل. ودليه قّوٌة املرتبطة بالو
أخرى تسّّم "العقل العميّل" تقوم بالرتّوي واتلفكر يف األمور اجلزئّية، 
وتشّخص املصالح من املفاسد. وبناء  ىلع ه ذا اتلعريف، ال خيتلف العقل 

كون يف العميّل اختالف ا جوهري ا عن العقل انلظري، بل إّن تمايزهما ي
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متعلقاتهما فحسب: فمتعلق أحدهما هو اللكيات من الوجودات، وما ينبيغ 
وما ال ينبيغ أو اآلراء، ومتعلق اآلخر هو اجلزئيات مما ينبيغ وما ال ينبيغ أو 
اآلراء. وإذا اكن األمر كذ لك فلماذا يعدُّ العقل العميّل وانلظرّي قوتان 

بينما يمكن عّدهما قّوة  واحدة  منفصلتان ومتمايزتان أحدهما عن األخرى؛ 
 أو مرتّبتني يف قّوٍة واحدٍة؟

، جيب يبدو أّن  ه ذا اإلشاكل وارٌد، فإذا لم يكن العقل العميّل قّوة  اعملة 
( ويف ه ذه الصورة ال خيتلف اختالف ا أساسي   ا عن عّده قّوة  إدراكّية  )ُمدِركة 

هنا يالحظ وجود اتاه  العقل انلظري، بل هو إما عينه أو من شؤونه. ومن
بني املتأخرين واملعارصين يذهب إىل أّن العقل العميّل وانلظرّي الكهما أداة 
إدراكّية لقّوٍة واحدٍة. وه ذه انلتيجة انطالقة جيدة للبحث حول العقل 

 كمصدر أو أداة معرفّية يف نظرّية املعرفة.
أّن  هم يرون. الحظنا يف العبارات املنقولة عن ابن سينا وأتباعه أن3

العقل العميّل قّوٌة تميي اخلي من الرش، والربح من اخلسان، واحلُسن من 
القبح، أو ما ينبيغ وما ال ينبيغ؛ ل كّنهم يرون أّن العقل انلظرّي قّوٌة 
تتصدى ملعرفة الصدق والكذب أو احلقيقة واخلطإ. ومع أّن العقل العميّل 

ره ىلع إدراك األمور املذكورة يمتلك الرتّوي واتلفّكر، فهل يقترص دو
فحسب، أم يدرك مضاف ا إىل ذ لك صدقها وكذبها أو حقيقتها وزيفها 
ا؟ بل يمكن إضافة أنه: هل ىلع رأي احلكماء اّلين عّرفوا العقل  أيض 
العميّل ه كذا، جيب القول بأن ما يدركه العقل العميّل يه أمور غي 

رة وما ينبيغ وما ال ينبيغ، أم أّن معرفّية، اكحلُسن والسوء والربح واخلسا
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ما يدركه ال يقترص ىلع األمور املذكورة ويمكن للعقل العميّل أن يكون 
، وُمدِركة  مفيدة  للمعرفة؟  قّوة  معرفيّة 

يرتبط ه ذا الغموض كما هو واضح بالعقل العميّل فقط وكيفّية إدراكه 
بما هو مصدر أو أداة وأداءه، وال يتسبب بأي مشلكة معرفّية للعقل انلظرّي 

 معرفّية، وكذ لك ال يتسّبب بأّي مشلكٍة نلطاقه.
ا للتعريف املشهور هو من وظيفة العقل 4 . إدراك األمور اجلزئّية وفق 

العميّل، وأما إدراك األمور اللكّّية، سواء انلظرّية أو العملّية فهو وظيفة العقل 
ليّت تُدرك اإلدرااكت أو انلظري. وهنا يُطرح ه ذا السؤال: ما يه القّوة ا

القضايا اجلزئّية غي العملّية؟ فإن قيل يه العقل انلظرّي فهو مضاف ا إىل 
ا ه ذه األمور )من قبيل قضّية "سقراط  إدراكه القضايا اللكّّية، يدرك أيض 
فاٍن" اليّت يه نتيجة لقياٍس(، فمن جهة يتعارض ه ذا مع القاعدة املشهورة 

رٌك لللكيات، ومن جهة أخرى يتناىف مع مقولة القائلة بأن العقل ُمد
احلكماء: العقل انلظرّي متّجه حنو ما فوقه )العقل الفّعال( ويتلیق معارفه 
منه. وما يُتلیّق من فوق يه املعارف اللكّّية ال املعارف اجلزئّية اليّت تأيت من 
 مرحلة اإلحساس إىل اخليال، ثم باتلجّرد الاكمل تصل إىل العقل ومرحلة
اإلدراك العقيل. وبناء  ىلع ه ذا فإن حتليل ابن سينا وأتباعه حباجة إىل إصالح 

 وتكميل أو إيضاح من ه ذه اجلهة.
ه رغم الصعوبة ابلالغة يف حل اتلعارض األول، بل عدم جدير بالكر أنّ 

إماكن رفعه كما يبدو، ل كّن اتلعارض أو عدم االنسجام األخي يمكن حله 
آثار احلكماء واتلأمل يف مؤلفاتهم. فقول املشهور بأن  بقليل من ابلحث يف
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العقل ُمدرك لللكيات ناظر إىل املفاهيم، بمعىن أّن املفاهيم اللكّّية أو 
اليّت يه  -املعقوالت تُدرك من قبل العقل فقط. وعليه فإن املعقوالت 

بنطاق هلا مثل ه ذا احلكم، والقاعدة املذكورة ختتص  -املفاهيم اللكّّية نفسها 
املفاهيم وال تشمل القضايا؛ ل كّن اتلصديق العليم واحلكم يف مجيع القضايا 

ه يف نطاق القضايا حّّت القضايا الشخصّية يف عهدة العقل. وطبيع أنّ 
احلّسـّية، سواء اكنت من املحسوسات أو اتلجريبّيات، تقوم احلواّس 

 بمساعدة العقَل يف اتلصديق واحلكم.
ذا الكتاب يرى أّن اإلدرااكت أو القضايا الشخصّية وىلع أي حال فإن ه  

غي العملّية تُدرك بالعقل. فالعقل انلظرّي يدرك القضايا الشخصّية مضاف ا 
ا قضّية  إىل إدراكه القضايا واملفاهيم اللكّّية. وكمثال ل لك العقل يدرك أيض 

ؤية "سقراط فان" الّيت يه نتيجة لقياٍس. ومن هنا جيب نقد وإصالح الر
ذه الطريقة.  املتقدمة به 

، فأحاكم من قبيل "العدل . 5 ا قّوة  إدراكّية  إذا اكن العقل العميّل أيض 
جيب فعله" أو "الظلم ال جيوز" بُعهدة َمْن تقع، وعن أّي قّوة تصدر؟ وهل 
حتكم بها انلفس مبارشة أو هناك وجوه أخرى متصورة؟ وهل للنفس قّوٌة 

؟ أم جيب القول بأن األحاكم دي ه ذا العملتؤ أخرى غي العقل العميلّ 
ترجع إىل إدراك ومعرفة العقل؛ بمعىن أّن انلفس والعقل يدراكن ما ينبيغ 
ا حوهلما،  وما ال ينبيغ والقبيح واجلميل فقط، ل كن ال يصدران حكم 
وقونلا العدل واجب وال جيوز ارتكاب الظلم بمعىن أّن العدل مجيل 

ينبيغ. وليس عند انلفس أو العقل حكم وينبيغ، والظلم قبيح وال 
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مستقل سوى ه ذه املعرفة، ومثل ه ذه األحاكم تعبيات أخرى عن تلك 
 اإلدرااكت الّيت تُبنيَّ بنحو إنشايئ.

وه كذا وبمالحظة حقيقة العقل انلظرّي والعميّل، يمكن طرح الكثي 
من األسئلة حول وجوه اختالفهما، منها: هل العقل انلظرّي مدِرك 
والعقل العميّل حاكم؟ وبعبارة أخرى هل شأن العقل انلظرّي اإلدراك، 

، فهل هو حاكمة   ة  وشأن العقل العميّل احلكم؟ وإذا اكن العقل العميّل قوّ 
ا، أ معرفيّة   ة  مع ذ لك يمكن أن يكون قوّ  فحسب؟  اعملةٌ  ةٌ ه قوّ نّ أ وأيض 

، وما ينبيغ، وهل أحاكم أو مدَراكت العقل العميّل اكلوجوب، والرضورة
وما ال ينبيغ، والقبيح واجلميل، واحلسن والقبح يه أمور اعتبارّية ال 

نها مفاهيم واقعيّة ومن سنخ املفاهيم أ ووجود هلا خارج واعء اإلدراك، أ
الفلسفيّة؟ وهل هناك جمال للربهان يف أحاكم العقل العميّل وإدرااكته، أم 

ألف من املشهورات االستدالل فيها منحرٌص بطريقة اجلدل، ويت
 واملسلّمات؟ وما إىل ذ لك من التساؤالت.

وبما أّن ابلحث حول حقيقة العقل العميّل وانلظرّي وتمايزهما واسع 
ذه  ا، فال يسعنا اخلوض فيه هنا جبميع أبعاده، ونكتيف باتلعرض له  جد 

ا للتعريف الشائع، هو قوّ   ٌة معرفّيةٌ املسألة فقط ويه أّن العقل العميّل وفق 
ة يمكنها إدراك ربح وخسان األفعال للمعرفة. وه ذه القوّ  ومفيدةٌ 

والسلوكيات اإلنسانّية، واخلي والرش، واملصلحة واملفسدة، وما ينبيغ وما ال 
ينبيغ، والقبيح واجلميل، واحلسن والّسء منها. وتشخيص ما هو حكُم فعيل 

ب القيام به أم اخلاص ه ذا، اّلي هو فعل جزيٌئ مرتبط بالسلوك، وهل جي
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ال، وهل هو نافع أم ضار، وهل فيه مصلحة أم ال، وما إىل ذ لك يقع يف عهدة 
العقل العميّل. والعقل العميّل بإدراكه مثل ه ذه األمور يدرك الصدق املرتبط 
ا؛ ألن الصدق أو مطابقة قضّية للواقع، ختتلف حبسب مفاهيمها  بواعئها أيض 

ب انلموذج الحظوا ه ذه القضايا: "السماء وحمكيها )أو مطابَقها(. ومن با
ايلوم ملّبدة بالغيوم، واثللج يهطل وقد اكتست مجيع املناطق حبُلّة بيضاء 
واخنفضت مستويات درجات احلرارة بشّدة الخ" يف أي حالة تكون مثل ه ذه 
القضايا صادقة؟ واضٌح أّن صدق ه ذه القضايا منوط بأن تكون سماء 

واثللج يهطل، ومستوى كثافة هطول اثللج بمستوى  منطقتنا اغئمة ايلوم،
ذا يمكن القول: إّن القضايا احلّسـّية تكون  يكسو مجيع األماكن الخ. وبه 
صادقة فيما لو اكن مطابَقها مطابٌِق هلا يف واعء وظرف اعلم املحسوسات، 

ا إىل العالم املحسوس. وإذا قيل يف علم انلجوم: "األرُض وأنّ  ها تشي حق 
ٌة وتدور حول الشمس"، فيجب أن يكون األمر كذ لك يف الواقع، يعين كرويّ 

أّن األرض كروّية وتدور حول الشمس، وخالف ذ لك يكون اكذب ا. وىلع ه ذا 
فإن صدق لك واحدة من قضايا العلوم الفلسفّية، أو الرياضية، أو 

 وظرفها. اتلجريبّية مبينٌّ ىلع انطباقها ىلع الشـيء اّلي حتيك عنه يف واعئها
واآلن يُطرح ه ذا السؤال عن كيفّية صدق القضايا اليّت ندركها بواسطة 
العقل العميّل، وكيف يتم تقويمها أو إحراز صدقها؟ ولإلجابة عن ه ذا 
ذه املسألة، مسائَل من قبيل ما  السؤال، جيب حّل مسائل كثية تعدُّ مباٍن له 

أو احلرمة، واحلسن أو القبح،  يه طبيعة املفاهيم الِقيَمّية من قبيل الوجوب
وما ينبيغ وما ال ينبيغ وأمثاهلا ويه من أحاكم أو ُمدَراكت العقل العميّل، وما 

ة؟ وبعبارة يه ماكنتها يف تبويب املفاهيم؟ وهل يه مفاهيم حقيقّية أم اعتباريّ 
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، فهل األمور الّيت يدركها جمرد أمور  أخرى، إذا اكن العقل العميّل مدِراك 
ّية ال حتقق هلا خارج واعء اإلدراك، أم أنها مفاهيم واقعّية وحقيقّية اعتبار

من قبيل املفاهيم الفلسفّية الّيت تصف الواقع اخلاريج؟ إذا قلنا بأن ه ذه 
ه ال يمكن ق هلا خارج واعء اإلدراك، فمن الواضح أنّ املفاهيم اعتبارّية ال حتقّ 

نة من مثل  ه ذه املفاهيم. فالصدق أو القول بصدق أو كذب القضايا املكوَّ
نة من مفاهيم حقيقّية غي  الكذب من أوصاف القضايا احلقيقّية املكوَّ

ين رأوا أّن املفاهيم الِقيَمّية اعتبارية، ال من أوصاف شبه القضايا. واّل 
املتقدمة اعتباريٌة، اغيته هلا منشأ انزتاع خاريج وعن ه ذا الطريق وضعوا 

 وانلظرّي وإدرااكتهما، ال يمكنهم القبول بأن اتلمايز بني العقل العميلّ 
نة من مثل ه ذه املفاهيم تتصف بالصدق أو الكذب . وإنما (1)القضايا املكوَّ

نة هلا  يمكن عدُّ ه ذه القضايا صادقة أو اكذبة فيما لو اكنت املفاهيم املكوِّ
يك عن . وحنن نرى أّن هناك مفاهيم يف فلسفة األخالق حتةٍ أمور ا غي اعتباريّ 

ٍة يف واعئها، من قبيل القبيح أو اجلميل، واملصلحة أو املفسدة، وانلفع واقعيّ 
أو الرضر، واخلي أو الرش، واحلُسن أو السوء، وما جيب أو ما ال جيب، ويه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

واثلالث: أن قونلا: جيب عليه كذا وال »( يقول العاّلمة الطباطبايئ حول ه ذا املوضوع: 1)
 جيوز عليه كذا حكم عقيل، والعقل يف ذ لك حاكم قاض ال مدرك آخذ بمعىن أنّ 

فعل قائم بالعقل جمعول هل ال أمر قائم بنفسه حيكيه العقل نواع احلكم الي يف القضية 
العقل الي الكمنا فيه هو العقل العميل الي موطن عمله  من احلاكية... وذ لك أنّ 

العمل من حيث ينبيغ أو ال ينبيغ وجيوز أو ال جيوز، واملعاين اليت ه ذا شأنها أمور 
]الطباطبايئ، « تلعقل واإلدراكاعتبارية ال حتقق هلا يف اخلارج عن موطن ا

 [.98، ص 14حممدحسني، امليان يف تفسي القرآن، ج 
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اكملفاهيم الفلسفّية بل من نماذجها ومصاديقها، ومن هنا فالقضايا املؤلفة 
 منها تتصف بالصدق أو الكذب.

ذا ابلحث هو فلسفة األخالق؛ لا ال نتعّرض هل أكرث من املاكن األ صيّل له 
ذ لك. ونكتيف هنا باإلشارة إىل ه ذه انلقطة ويه أّن الرضورة، والوجوب، 
واللزوم مفاهيم حتيك عن الرضورة بالقياس بني أفعال اإلنسان ونتاجئها، أو 

اليّت تكون الفعل وكمال الفاعل. ومفهوم احلََسن أو الّسء، بل املفاهيم 
ا. وىلع ه ذا األساس  موضواعت ملثل ه ذه القضايا دليها مثل ه ذه املية أيض 
فإن القضايا املؤلفة من مثل ه ذه املفاهيم، كما أنها ليست ذوقّية أو حاكية 

ا ليست أمور ا اعتباريّ عن إحساسات وعواطف قائلها، فإنّ  حمضة  ة  ها أيض 
حتقق هلا خارج واعء إدراكها. وبناء  ىلع  توجد يف واعء اعتبارها وإدراكها وال

مثل ه ذا املبىن يف فلسفة األخالق، ندرك بمثل ه ذه القضايا املوضواعت أو 
األمور املعرفّية، وننال املعرفة بها. ومن هنا حنن بالقضايا اتلجريبّية 
واحلّسـّية، ندرك املحسوساِت اخلارجّية، وبالقضايا الرياضّية والفلسفّية، 

ا يطابقها يف واعئه، وبالقضايا األخالقّية، واحلقوقّية وأمثاهلا ندرك ندرك م
القبح، والسوء، وعدم عدالة بعض السلوكيات، وعدالة ابلعض اآلخر من 
سلوكيات وأعمال اإلنسان، وُحسن ومجال وخيّية وانبغاء أو وجوب تلك 

املصلحة السلوكيات واألعمال. من هنا ومضاف ا إىل إدراك انلفع أو الرضر، و
أو املفسدة، واحلسن أو السوء، والقبح أو اجلمال، وما جيب أو ما ال جيب 

ا صدقها أو كذبها؛ ألنّ  ها هلا مطابق يف واعئه. ل كّن من أفعانلا، ندرك أيض 
اإلنشاءات من قبيل اذهب، وال تذهب، وتعال، وال تأِت، واجلب املاء، 

ال تتصف بالصدق أو  وال تأكل الخ يه شبه قضايا وليست قضايا؛ ل لك
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ها ترجع الكذب، وأما األحاكم األخالقّية، حّّت لو ظهرت بهيئة اإلنشاء، فإنّ 
إىل القضّية أو اإلخبار. وكنموذج ل لك قضّية: "ال تظلم" حُتلّل إىل معىن وهو 
أّن الظلم ال جيوز؛ ألن فيه مفسدة، ورضر، وقبح؛ كما أّن قضّية "العدل 

معىن وهو أّن العدل واجب؛ ألن يف ه ذا الفعل جيب أن يقام" حُتلل إىل 
مصلحة، ونفع، وُحسن، ومجال. ومن هنا فبالرغم من كون اإلنشاء ليس 
ا، ل كّن األحاكم األخالقّية سواء اكنت ىلع شك إنشاٍء أم إخبار،  قضّية منطق 

ها تفيد املعىن وتتصف بالصدق أو الكذب. ويه أمور واقعّية وحقيقّية هلا فإنّ 
مثل  ةٌ ٌة عينيّ ة عينّية خارج واعء إدراك واعتبار املعترِب، وهلا واقعيّ واقعيّ 

مطابق املفاهيم الفلسفّية. ه ذا انلوع من املفاهيم يه أوصاف لواقعيات 
 وبنحو ما تصف تلك الواقعيات وحتيك عنها. ةٍ عينيّ 

 ةٌ ه: قوّ نّ أواحلاصل أّن أدق تعريف يمكن تقديمه للعقل انلظرّي هو 
تدرك األمور اللكّّية، ومقدمات االستدالل وانلتائج اللكّّية غي إدراكّية 

العملّية احلاصلة منها، بل وك نتيجة وإن اكنت جزئّية. فاألحاكم اللكّّية 
ا بالعقل انلظري، ويشمل ذ لك األحاكم املرتبطة باألمور انلظرّية  تدرك دائم 

يات ما ينبيغ وما ال والوجودات واألعدام واملرتبطة باألمور العملّية أو لك
ذه القوّ  ا ينبيغ، كما أّن األمور اجلزئّية انلظرّية وغي العملّية تدرك به  ة أيض 

ا.  وذ لك بمساعدة بعض املصادر األخرى طبع 
ل كن حبسب رؤية املشهور اليّت يه أتقن الرؤى، فإن العقل العميّل يُعّرف 

ى تلدبي ابلدن واألمور إدراكّية تُدرك اآلراء اجلزئّية وتتصدّ  ةٌ ه: قوّ بأنّ 
العملّية، وتطبيق األحاكم اللكّّية ىلع األمور اجلزئّية. وبمالحظة ه ذه انلتيجة 
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ا مقصوٌد يف  ا ىلع إجابة عن السؤال املتقدم )هل العقل العميّل أيض  حنصل أيض 
نظرّية املعرفة؟(. وكما تقدم فجواب السؤال األخي مبين ىلع حل مسألٍة ويه 

ا للمعرفة، ومصدر ا أو أداة معرفّية؟ وبما أّن هل يعُدّ ال عقل العميّل مفيد 
العقل العميّل مفيد للمعرفة وُمدرٌِك للحقائق والِقيَم العملّية اجلزئّية كما 
اتضح قبل قليل، فيجب أن يكون مورد ا لالهتمام يف نظرّية املعرفة وأن 

ر هو نظرّية جيري ابلحث حوهل. وطبيع أّن ماكنة ابلحث حول ه ذا األم
ة، وجيب يف ه ذا ة من قبيل القضايا األخالقّية والقانونيّ معرفة القضايا الِقيَميّ 

 انلوع من نظرّية املعرفة املقّيدِة ابلحُث حول ه ذا املصدر أو األداة املعرفّية.
وكذ لك بقليل من اتلأمل حنصل ىلع مالحظة أخرى يف باب اتلعريفات 

األول واثلالث مشرتاكن يف مية ويه أّن العقل  املتقدمة ويه: أّن اتلعريفني
انلظرّي ُمدرٌِك لألمور اللكّّية املرتبطة بالرأي والعمل. مضاف ا إىل ذ لك يتضح 

ه ال أّن أفضل حتليل ألداء العقل العميّل وآيلته هو حتليل ابن سينا؛ رغم أنّ 
 خيلو من إبهامات جيب مالحظتها يف حملها وعالجها.

ن ه ذا اتلعريف أو اتلحليل حول العقل انلظرّي هو وىلع أي حال فإ
انطالقة جيدة للبحث حول العقل كمصدر أو أداة للمعرفة يف نظرّية املعرفة 

 املطلقة، وه ذا املقدار اكٍف بلحث نظرّية املعرفة املطلقة.
ة معرفّية يف مواصلة ابلحث حول انلظرة املعرفّية يّ األمر اّلي حيظی بأهمّ 

حث حول الوظائف اليّت سيتم طرحها يف الفصل السابع، للعقل هو ابل
 وطبيع أنها من نشاطات العقل انلظرّي كما هو واضح.
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 النتيجة

العقل أحد أهم مصادر أو طرق املعرفة اإلنسانّية. وقد تعرضنا يف ه ذا 
الفصل للبحث حوهل من منظار معريف. وطرحنا يف ه ذا املجال العقَل ىلع 

ه مصدر معريف وقمنا بتعريفه، وتقسيمه عرفة وبلحاظ أنّ ضوء علم نظرّية امل
إىل انلظرّي والعميّل، بما هل من نتائج معرفّية. وبعد عرض اتلعريفات 
واتلحايلل املطروحة حول حقيقة العقل العميّل وانلظري، حبثنا يف حقيقة 
العقل العميّل وانلظري، وتوصلنا أثناء ابلحث إىل ما هلما من خصائص أو ما 

 نهما من اختالفات.بي
ويف تعريف العقل انلظرّي وصلنا إىل ه ذه انلتيجة ويه أّن العقل انلظرّي 

ا لرؤية ه ذا الكتاب هو قوّ  يدرك األحاكم اللكّّية، بل ومقدمات  إدراكّيةٌ  ةٌ وفق 
االستدالل وانلتائج غي العملّية احلاصلة منه وإن اكنت جزئّية، كما أّن 

ذا املصدر أو األداة األمور اجلزئّية انلظريّ  ا تدرك به  ة وغي العملّية أيض 
ا.  بمساعدة بعض آخر من املصادر طبع 

ا مقصود يف نظرّية املعرفة؟ ورأينا أّن  ثم حبثنا يف هل أّن العقل العميّل أيض 
اجلواب عن ه ذا السؤال مبين ىلع حل مسألة أّن العقل العميّل هل هو مصدر 

 أو أداة معرفّية أم ال؟
ة معرفّية جلواب عن السؤال األخي توصلنا إىل أّن العقل العميّل قوّ ويف ا

ا للتعريف السائد. وه ذه القوّ  ة يمكنها إدراك نفع ورضر ومفيدة للمعرفة وفق 
األفعال والسلوكيات اإلنسانّية، وما فيها من خي ورش، ومصلحة ومفسدة، 

ء منها. ومن هنا وما ينبيغ وما ال ينبيغ، والقبح واجلمال، واحلسن والسو
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ه يف نظرّية املذكور وصلنا إىل نتيجة ويه أنّ  وىلع أساس الرؤية أو رد الفعل
املعرفة املرتبطة بالقضايا الِقيَمية، سواء اكنت قضايا أخالقّية، أم قانونّية 

 ةٌ أو قوّ  وأمثاهلا، ينبيغ أن يتم ابلحث حول العقل العميّل بما هو مصدرٌ 
 ايا.ملثل ه ذه القض إدراكّيةٌ 

وفيما يأيت نتطرق يف فصل مستقل بلحث وظائف العقل انلظرّي 
ونشاطات العقل يف لك من املفاهيم والقضايا وادلور اّلي يمكن أن يؤديه يف 

 لٍك منهما.





 الفصل الثاني: العقل النظرّي.. الوظائف والقضايا القْبلّيةلباب الثالث: ا

 

 .. ّ العقل النظري 

 ف والقضايا القْبلّيةالوظائ

 





 

 

 مقّدمٌة

نواصل يف ه ذا الفصل حبوث العقل املعرفّية، حيث سنليق نظرة اعبرة ىلع 
وظائف العقل انلظرّي باستعراض نشاطات العقل يف لك من املفاهيم 
والقضايا وادلور اّلي يمكن أن يؤديه يف لٍك منهما، ويف اخلتام نبحث دور 

 ة.العقل يف القضايا القبْليّ 

قبل اخلوض يف حبث وظائف العقل انلظرّي ننّبه إىل أّن املقصود من العقل 
املدِركة  ،ة اإلدراكّية اخلاّصة بانلفس انلاطقةانلظرّي يف ه ذا ابلحث هو القوّ 

لك املدِركة ملا ينبيغ وما ال ينبيغ. ومن هنا وفيما  للوجودات واألعدام، وكذ 
طلح "العقل" فنحن نقصد العقل يأيت من ه ذا ابلحث لكما استعملنا مص

ذا االصطالح.  انلظرّي به 

 وظائف العقل

ا العقل انلظرّي يمكن أن  إّن أهّم وظائف العقل وشئونه ونريد منه طبع 
 يف املخطط اتلال: -ة يلّ بنظرة أوّ  -نذكرها 
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 وظائف العقل

يف نطاق 
 املفاهيم

يف نطاق 
 القضايا

 ةصناعة املفاهيم اللكّيّ 

 إدراك املفاهيم اللكّّية

 اتلقسيم

 اتلحليل )تكثري الواحد(

 الرتكيب )توحيد الكثري(

 اتلعريف

 االنزتاع أو اتلجريد

 املقارنة

 احلكم يف القضايا

االستدالل )تأيلف عّدة 
 قضايا بعضها جنب بعٍض 

 االستنتاج منها(و هاوترتيب
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واآلن نبدأ ببيان ودراسة لك واحد من الشؤون أو الوظائف املذكورة. بعد 
فحص رسيع تتضح نفس الوظيفة وأدائها، وكذ لك ندرك أّن ه ذه الوظيفة ت

 ترتبط بنطاق القضايا أم املفاهيم. ونبدأ ابلحث باملفاهيم اللكّّية:

 المفاهيم الكّلّية؛ الصناعة واإلدراك

صناعة املفاهيم اللكّّية وإدراكها يه من وظائف العقل بناء  ىلع رؤية أكرث 
بن سينا يعدُّ ه ذا الشأن أو األداء أخّص خصائص احلكماء املسلمني. فا

انلفس اإلنسانّية، ويعتقد أّن العقل بصناعته ه ذا انلمط من املفاهيم 
وحتصيلها، يمكنه الوصول إىل معرفة املجهوالت اتلصورّية عن طريق 
اتلعريف، واملجهوالت اتلصديقّية عن طريق االستدالل واالستنتاج إذ 

اإلنسان تصّور املعاين اللكّّية العقلّية املجّردة عن وأخص اخلواص ب»يقول: 
املادة كَّ اتلجريد...، واتلوصل إىل معرفة املجهوالت تصديًقا وتصوًرا من 

 .(1)«املعلومات العقلية
وهناك كثي من األسئلة املطروحة حول ه ذه الوظيفة، منها: كيف 

م اللك من خالل يصل العقل إىل املفاهيم اللكّّية؟ وهل يصل إىل املفهو
تقشي وتريد إحدى املاهيّات تقشي ا اكمال  من عوارضها املاّديّة، أم ال 
توجد حاجة تلجريد املاهّية عن العوارض والعقل حيصل ىلع املفهوم اللك 
بطريقة أخرى؟ مضاف ا إىل ذ لك، ما يه حقيقة اللك؟ هل اللكيات هلا واقع 

عن الزمان واملاكن باسم "الُمُثل"،  عيين خارج الهن وهناك أمور جمّردة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، املقالة اخلامسة، 1)
 .284الفصل األول، ص
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ة "العقل" اإلدراكّية وتنال أم يه تصورات ومفاهيم ذهنيّة تصنعها قوّ 
إدراكها وفهمها؟ ويف الصورة األوىل، هل إدراك اللكيات استذاكٌر حلقائق 
جمّردة )الُمُثل( أم مشاهدٌة حلقائق جمّردة؟ وأسئلة أخرى. وابلحث حول 

ويه يف الغالب تدخل يف نطاق  -بة عنها ه ذه التساؤالت واإلجا
حباجة إىل جمال آخر. ل كن يمكن هنا أن نقول  -العلم  اأنطولوجي
ة العقل إّن املفاهيم اللكّيّة تصوراٌت تصنعها وتدركها قوّ  :باختصارٍ 

ة اخلاّصة للنفس انلاطقة. ومثل ه ذه املفاهيم متعددة اإلدراكّية ويه القوّ 
ت خمتلفة. واالتلفات إىل ه ذا اتلقسيم أو ويمكن تصنيفها ضمن طبقا

 .(1)اتلصنيف ينجينا من أخطاء فادحة يف نظرّية املعرفة

 التقسيم

اتلقسيم )القسمة( من الوظائف األخرى لذلهن أو العقل يف جمال املفاهيم 
واتلصورات. وه ذه الوظيفة هلا دور مهم يف معرفة احلقائق واملفاهيم أو 

نيل املعرفة وكشف املجهوالت اتلصورية:  اتلصورات، ويه إحدى طرق
والقسمة أيضا إحدى الطرق املوصلة إىل اكتساب العلم باملجهول. والقسمة »

األنواع بالفصول حمفوظا فيها  إىل الفاصلة يه الّيت تكون لألجناس
الرتتيب، ٰلاّل تقع طفرة من درجة إىل غري الّيت تليها. وقد تكون أيضا 

 .(2)«باخلواص واألعراض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ها" ]أسس املعرفة ( ملزيد من اتلوضيح راجع: حممدحسني زاده، "معرفت برشي؛ زيرساخت1)
 لبرشية[، الفصل اثلالث؛ املؤلف نفسه، "معرفت شنايس" ]نظرية املعرفة[، الفصلني ا

 السادس والسابع.

 .4. املقوالت، حتقيق إبراهيم مدكور، ص2( ابن سينا، الشفاء، املنطق، 2)



 435  ........................  ضايا القبْلّيةابلاب اثلالث: الفصل اثلاين: العقل انلظرّي.. الوظائف والق

ومن هنا فاتلقسيم هل دور يف اتلعريف والوصول إىل املعرفة. وابلحث  
حول دور القسمة يف اتلعريف والوصول إىل املعرفة يعّد من ابلحوث املهمة 
املطروحة يف املنطق اعدة. ومن الواضح أّن العقل هل ادلور األهم يف ه ذا 

 النشاط الهين.
م ىلع كشف املجهوالت يف نطاق ال يقترص دور اتلقسي ،ومضاف ا إىل ذ لك

اتلصورات واملفاهيم املجهولة وكسب معارف جديدة، بل إّن ه ذا النشاط 
ا يف الوصول إىل املعرفة يف نطاق اتلصديقات  الهين يمكنه مساعدتنا أيض 

ا لرؤية اعمة املنطقيني األرسطيني والقضايا؛ ألنّ  ه يمكن باتلقسيم وفق 
ألشياء. واحلدود يف اتلعريف مشرتكة مع احلدود الوصول إىل احلدود الاتّية ل

ذا يعين أننا حصلنا ىلع  الوسطی يف الربهان، فإذا حصلنا ىلع حد الشـيء، فه 
حّده األوسط. وباحلصول ىلع حدود وذاتيات األشياء يمكن احلصول ىلع 

 .(1)عللها وحدودها الوسطی
ا يف معرفة  احلقائق وهو بنفسه وىلع ه ذا فإن للتقسيم أو القسمة دور ا مهم 

 ىلع قسمني:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-288. الربهان، تصحيح أبو العالء عفييف، ص5( راجع: املؤلف نفسه، الشفاء، املنطق، 1)
-، تصحيح حممدتيق دانشاملصدر السابق؛ 84-78، انلجاة، ص؛ املؤلف نفسه317

؛ الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية 159-157پژوه، ص
-250؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص26، ص1األربعة، ج

 ؛ الطويس، نصي ادلين، أساس االقتباس، تصحيح حممد تيق مدرس رضوي،252
. طبيعٌّ أّن مسألة كيفّية مشاركة احلّد والربهان وتبيني ذ لك حباجٍة إىل حبٍث واسٍع 345ص

ذا املوضوع.  ال يسعه ه ذا املخترص، وأغلب املصادر املذكورة تطّرقت له 
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. اتلحليل أو تقسيم الك إىل أجزاءه، من قبيل حتليل املاء إىل عنرصي 1
 األوكسجني واهليدروجني، وحتليل ماهّية اإلنسان إىل احليوان وانلاطق.

. اتلحليل أو تقسيم اللك إىل جزئياته. وه ذا اتلقسيم يُسّّم "اتلحليل أو 2
 ة املنطقّية[".اتلقسيم املنطيق ]القسم

ا ىلع قسمني:  والقسم األول أيض 

أ( اتلحليل أو اتلقسيم العقيل: تقسيم أو حتليل املفهوم ىلع أساس 
ذاتياته، كما أننا بتحليل مفهوم اإلنسان حنصل ىلع مفهويم "احليوان" 
و"انلاطق". ويف مقابل اتلحليل أو اتلقسيم العقيل، يوجد الرتكيب العقيل، 

كون بدمج مفهومني يف الهن، للحصول ىلع ماهّية تامة وه ذا الرتكيب ي
أي اتلحليل  -ه يف لكتا العملّيتني املذكورتني اكإلنسان. ومن الواضح أنّ 

تكون عالقة اإلنسان مع احليوان وانلاطق يه عالقة الك  -والرتكيب 
 واجلزء، ال اللك واجلزيئ.

زاءه اخلارجّية يُسّّم ب( اتلحليل أو اتلقسيم اخلاريج: تقسيم الك إىل أج
"اتلحليل أو اتلقسيم اخلاريج"، من قبيل تزئة املاء إىل عنرصي األوكسجني 

 واهليدروجني، أو حتليل جسم اإلنسان إىل األعضاء واجلوارح.

اتلحليل أو اتلقسيم اخلاريج بدوره ىلع نوعني: الطبيع والصنايع. 
رتكيب. برتكيب عدة ومقابل اتلحليل أو اتلقسيم اخلاريج، هناك عمل ال

ه عنارص مع بعضها ابلعض يمكن إجياد ظاهرة طبيعّية جديدة، كما أنّ 
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 برتكيب وانضمام عدة مواد يمكن إجياد ظاهرة صناعّية جديدة.

واتلمايز بني ه ذين القسمني يف أّن اتلقسيم أو اتلحليل اخلاريج ال يمكن 
يمكن القول: ه ال فيه محل لك من األجزاء ىلع الك، ومثال ذ لك أنّ 

خل أو سّكٌر. ل كن يف اتلقسيم أو اتلحليل العقيل يمكن محل  (1)السكنجبني
وحصول عالقة "ه ذا ذاك" أو "هو هو" بينهما  لك واحد من األجزاء ىلع الك

ه يمكن القول "اإلنسان ناطٌق" أو "اإلنسان حيواٌن"؛ ألن اجلنس من قبيل أنّ 
ا يشمل )احليوان يف املثال املذكور( رغم أنّ  ه جزٌء مبهم وربما يكون واسع 
ه جزء وحبسب الظاهر أخص من الات، أنوااع  أخرى، أو الفصل رغم أنّ 

ل كّن لك واحد منهما يف الواقع يساوي الات. واجلنس حّصة من احليوان 
متحققة ضمن اإلنسان، والفصل هو اّلي يشّك تمام حقيقة اإلنسانّية 

ل احليوانّية )اجلنس(.  ومن هنا يمكن محل املاهّية ىلع لك واحد من وحيصِّ
األجزاء، أو محل لك واحد من األجزاء ىلع املاهّية وذات الشـيء والقول: 
"انلاطق هو اإلنسان" أو "احليوان هو اإلنسان". وينبيغ اتلنبيه ىلع أّن احليوانّية 

ة يف املقصودة يف قضّية "احليوان هو اإلنسان" حصٌة من احليوانّية ويه الاكئن
اإلنسان. وأما إذا اكن املراد من احليوانّية هو املعىن العام، فيف ه ذه احلالة 

 يكون محل اإلنسان ىلع احليوان يف قضّية "احليوان إنسان" جماز ا.
ا ال يمكن محل األجزاء وقد يبدو أنّ  ه يف اتلحليل أو اتلقسيم العقيل أيض 

 محل الك ىلع األجزاء غي ىلع الك اكتلحليل أو اتلقسيم اخلاريج، كما أنّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( رشاب مرّكب من شيئني أحدهما حامٌض واآلخر حلٌو، من قبيل اخلل والسّكر أو اخلل 1)
 والعسل. ]املرتجم[
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ه يف ه ذا اتلحليل أو اتلقسيم، املقسُم مفهوٌم. وأجزاء لك مفهوم جائز؛ ألنّ 
بما هو مفهوم ليست عني ذات ذ لك املفهوم وال توجد عالقة ه ذا ذاك بني 
الك وأجزاءه. وبانلتيجة ال يمكن محل أي واحد من األجزاء ىلع الك وال 

جزاء. املحقق الشهي آقا عيل حكيم يتحدث حول الك ىلع أي واحد من األ
:  ه ذا املوضوع قائال 

مل بعضها ىلع بعض من دون واسطة » إّن أنفس املعاين واملاهّيات ال حيح
يوجب االحّتاد بينها، فإنّها من جهة أنفسها متباينة بينونة عزلة. فلّك مفهوم، 

د مفهويم، حّّت من حيث هو، معزوٌل عن مفهوم ال يكون بينهما جهة احّتا
يصح بها محل أحدهما ىلع اآلخر محاًل أّويل ا أو محاًل للشـيء ىلع نفسه... 

 .(1)«فمعىن اإلنسان، نفسه، وغري معىن انلاطق ومعىن احليوان
ل كّن ه ذا الالكم فيه جمال لسؤال وهو هل وجود املفهوم بما هو مفهوم 

األول من الواضح أّن الوجود  عنها؟ وباللحاظ ه حاكٍ مراٌد، أم ذاته من جهة أنّ 
 يمكن ال – الهنّية والصور للمفاهيم اخلاريج الوجود اكن وإن –اخلاريج 

 املفهوم أي اثلاين، باللحاظ وأما. عليه يشء محل يمكن وال يشء، ىلع محله
 هلا واليت البسيطة غي فاملفاهيم. للحمل قابل فهو حاكي ا، كونه بلحاظ

ضها ىلع بعض، ويمكن محلها ىلع الك، نعم أجزاء ذهنية، يمكن محل بع
طريقة احلمل فيها خمتلفٌة. وعليه فيف قبال الرأي املذكور، رأي العالمة 

ه بعد بيان مفّصل يصل إىل نتيجة ويه أّن محل اجلنس أو نّ إالطباطبايئ إذ 
الفصل ىلع انلوع، وببيان آخر، محل أي واحد من األجزاء العقلّية ىلع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .36-35آقا عيل املدرس الزنوزي، رسالة محلية، ص( 1)
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. مضاف ا إىل ه ذا فإن األجزاء )اجلنس والفصل( يمكن الك، هو محٌل أ ويلٌّ
. وأما محل (1)محل بعضها ىلع بعض، واحلمل فيها يكون بانلحو الشائع

ا؛ رغم أنّ  ه يُطرح فيها املفاهيم البسيطة بعضها ىلع بعض فهو ال شك فيه أيض 
 ه ذا السؤال وهو أّن احلمل فيها أويلٌّ أم شائٌع؟

ا، ويف ه ذا انلوع من يقال إّن اتلحليل أ و اتلقسيم املنطيق ه كذا أيض 
ا مثل اتلقسيم أو اتلحليل العقيل يمكن محل اجلزيئ ىلع اللك،  اتلحليل أيض 
وحصول عالقة "ه ذا ذاك" بني اللك وجزئياته. ومن هنا يمكن القول: 

ه يمكن محل اللك ىلع اجلزيئ "اإلنسان زيٌد، وعمرٌو، وبكٌر والخ"؛ كما أنّ 
ا يمكن محل (2)لقول: "زيٌد، وعمرٌو، وبكٌر، والخ أناٌس"وا . ل كن هل حق 

اجلزيئ ىلع اللك بأن يقال: "اإلنسان زيٌد، وعمرٌو، وبكٌر، والخ"؟ هل ه ذا 
احلمل حقييق، أم جمازي؟ وهل يمكن القبول حقيقة  بأن تمام االنساِن زيٌد، 

ا تماُم اإلنسان؟ هل يم كن أن يأيت هنا اتلوجيه أم فقط يمكن القول بأن زيد 
ا يف محل اجلزء ىلع الك يف اتلقسيم العقيل كما يف محل انلاطق  املطروح سابق 

 ىلع احليوان يف قضّية: "احليوان ناطٌق"؟
 جدير بالكر أّن للتقسيم وظيفة أخرى سيأيت احلديث عنها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: الطباطبايئ، حممدحسني، نهاية احلكمة، تصحيح غالمرضا فيايض، املرحلة 1)
اخلامسة، الفصل اخلامس؛ املؤلف نفسه، تعليقة ىلع األسفار، يف: صدر ادلين حممد 

 .1، تعليقة 22، ص2الشيازي، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج

( راجع: الطويس، نصي ادلين، أساس االقتباس، تصحيح حممدتيق مدرس رضوي، ص 2)
؛ املظفر، 341و 340؛ احليل، احلسن بن يوسف، اجلوهر انلضيد، ص 425-429

 .138-127حممدرضا، املنطق، ص 
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 التحليل والتركيب

لتحليل اتلحليل ويقابله الرتكيب هما من أهم وظائف العقل. ول
والرتكيب اصطالحات أو استعماالت عديدة. منها ىلع األقل إطالقه ىلع 
نوع من اتلقسيم وهو تقسيم الك إىل أجزاءه، وُيطلق ىلع حتليل لك 
أصناف ه ذا انلوع من قبيل اتلقسيم أو اتلحليل العقيل، والصنايع 

ليس وأمثاهلما. وه ذا االصطالح اّلي يرجع إىل اتلقسيم، بل هو عينه، 
ا مقابل اتلقسيم. ومن هنا ال نتطرق هل يف ه ذا ابلحث.  ا جديد  اصطالح 

ا  -ول كن  ال يقترص استعمال اتلحليل ىلع  -كما نبّهنا عليه سابق 
االصطالح أو املعىن املذكور، بل مضاف ا إىل ذ لك االصطالح، هل استعمال 

 ُ ا لالستعمال املذكور اّلي ي ا آخر يف املنطق. واتلحليل وفق  سّّم أيض 
"حتليل القياس" أو "اتلحليل إىل العكس"، وهو عبارة عن إرجاع 
االستدالالت القياسيّة إىل مقدماتها ومبادئها. ه ذه الوظيفة من شؤون 
االستدالل، وببيان أوضح هو حييك عن مية أو نوع خاص من 
ذه الفّعايلّة ]الوظيفة[ يمكن تقويم القياسات املرّكبة  االستدالل. وبه 
وحتليلها إىل قياسات بسيطة، ومعرفة هيئة أو شك االستدالل. وببيان 

 إّن حتليل القياس هو َسي فكري من انلتيجة إىل املقدمات.  نقول: آخر

ويف ه ذا السي يتم اتلأّمل وابلحث يف مقدمات االستدالل و يف أنها 
 عن أي مقدمات أخرى نتجت. وه ذا السي الفكري يستمّر إىل أن ينتيه
إىل املبادئ األوىل. وه ذا النشاط الهين يقف مقابل تركيب القياس وهو 
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عبارة عن ترتيب املقدمات وتأيلفها من أجل تشكيل االستدالل 
 .(1)والوصول إىل املطلوب

وبمالحظة ما تقدم نصل إىل نتيجة ويه أّن اتلحليل ىلع أساس 
وال جيري يف دائرة االصطالح األخي جيري يف دائرة القضايا ويقترص عليها، 

 وستتضح انلتيجة املتقدمة أكرث فيما يأيت. املفاهيم.

ة. ويعدُّ اتلحليل باملعىن أو االصطالح األخي من األحناء اتلعليميّ 
ه من أجل إثبات املطلوب يمكن االستناد أو االستدالل وتوضيح ذ لك أنّ 

 بإحدى طرق أربع:

 الربهان.. 4  .. اتلحديد3  .. اتلحليل2  .. اتلقسيم1

ه ذا النشاط هو تكثي من فوق، بمعىن أننا نلتفت إىل  اتلقسيم:
املطلوب أو انلتيجة، وحندد فيها املوضوع واملحمول، ونواصل االستدالل 
مع مرااعة رشوط االستدالل يف األشاكل األربعة إىل أن ننتيه إىل انلتيجة. 

وعن طريق  وىلع ه ذا فيف أسلوب اتلقسيم يكون املطلوب بني أيدينا،
تكثي املحمول واملوضوع نصل إىل املطلوب باحلد األوسط اّلي هو علّة 

 ثبوت األكرب لألصغر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يل، ؛ بهمنيار، اتلحص332( راجع: الرازي، قطب ادلين حممد، رشح املطالع يف املنطق، ص1)
؛ الساوي، ابن سهالن، ابلصائر 171-165و 107تصحيح مرتضـی مطهري، ص

؛ 96-93پژوه، ص؛ ابن سينا، انلجاة، تصحيح حممد تيق دانش188انلصيية، ص 
 .470-460و 9-8. القياس، حتقيق سعيد زايد، ص4املؤلف نفسه، الشفاء، املنطق، 
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ا. فيف  اتلحليل: أسلوب اتلحليل مقابل اتلقسيم وىلع العكس منه تمام 
ه ذا األسلوب نقّوم االستدالل من خالل تزئة املقدمات وحتليلها، 

من سقمها، وكذ لك معرفة مرتبة وإرجاعها إىل مبادئها ملعرفة صحتها 
 القياس وماكنته بني أشاكهل، ومعرفة نوعه من االقرتاين أو االستثنايئ.

اتلعريف أو اتلحليل احلّدي )احلصول ىلع حدود األشياء وتعريفها 
من أجل احلصول ىلع اتلعريف جيب أن يكون هدفنا هو املطلوب  احلدي(:

لاتيات عن األمور العرضية، اتلصوري ومجيع حمموالته؛ وحينئذ نفكك ا
ذا ننال اتلعريف احلّدي. وطبيع أننا إذا حصلنا ىلع مثل ه ذا اتلعريف،  وبه 

ا.  نكون قد حصلنا من خالهل ىلع احلد األوسط أيض 
، وهو يقيينٌّ بلحاظ املضمون  الربهان: الربهاُن نوُع استدالٍل قيايسي

 .(1)]املاّدة[ والشك
ت األخرى املتقدمة من اتلقسيم، واتلجزئة، الواضح أّن االصطالحامن 

واتلحليل، والرتكيب ختتلف عن ه ذه االصطالحات األربعة األخية؛ ألن 
ه ذه االصطالحات تبنّي طريقة االستدالل واتلعريف ويه مرتبطة بكيفّية 
هاتني الوظيفتني أو النشاطني العقليني. وعليه فبالرغم من أّن لك ه ذه 

عدُّ من نشاطات العقل، ل كّنها ليست نشاطات ووظائف النشاطات األربعة ت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ الفارايب، 449-446قيق سعيد زايد، ص . القياس، حت4( راجع: ابن سينا، الشفاء، املنطق، 1)
؛ 159-157أبو نصـر، األلفاظ املستعملة يف املنطق، ترمجة ورشح حسن ملكشايه، ص

؛ الشيازي، قطب ادلين 123-121اليدي، املال عبد اهلل، احلاشية ىلع تهذيب املنطق، ص
 .152و 151حممود، دّرة اتلاج، تصحيح السيد حممد مشكوة، ص 
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ا إىل وظيفيت  مستقلة عن اتلعريف واالستدالل، ويمكن إرجاعها مجيع 
اتلعريف واالستدالل؛ بل يمكن بقليل من اتلأمل الوصول إىل ه ذه انلتيجة: 
باستثناء اتلحديد أو اتلحليل احلّدي فإن سائر النشاطات يه أسايلب أو 

الل، وقد أطلقوا عليها اسم اتلحليل العتباٍر، واسم الرتكيب طرق لالستد
جلهٍة، واسم اتلقسيم جلهٍة أخرى. وعليه فمن بني األمور األربعة املتقدمة، 
اتلحديد أو حتليل احلد فقط ليس من شؤون االستدالل، وإنما يرتبط 
 باملفاهيم واتلصورات وحتليل احلدود وتعريفاتها ومثل ه ذا النشاط يعدُّ 

 وظيفة مستقلة من وظائف العقل وسيأيت الالكم عنها.
ه يف االستدالل القيايس تالحظ وبناء ىلع ما تقدم نصل إىل نتيجة ويه أنّ 

طرق خمتلفة منها اتلقسيم، واتلحليل، والربهان. وه ذه األمور تعدُّ من 
شؤون وطرق االستدالل، ومن هنا يمكن جعلها حتت عنوان االستدالل. 

ون اتلحليل واتلقسيم أمرين مستقلني ومنفصلني عن وعليه ال يك
االستدالل بناء ىلع ه ذا االصطالح. ولا ال ينبيغ عّدهما وظيفتني 

 منفصلتني، بل هما من فروع االستدالل.
ه يمكن يف دائرة اتلصديقات إقامة االستدالل وبعدة وتوضيح ذ لك أنّ 

ثيل. وكذ لك يمكن طرق: بطريق القياس، وبطريق االستقراء، وبطريق اتلم
تقويم االستدالل القيايس بطرق خمتلفة. حتليل املقدمات أو تقسيم املطلوب 

 يوصلنا إىل ه ذا املقصود ويسّهل طريق تقويم القياسات.
مضاف ا إىل الوظائف املذكورة، يمكننا احلصول ىلع اصطالحات جديدة 
يراد منها معاين خاصة من خالل إضافة بعض القيود إىل مصطلح 
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"اتلحليل"؛ اصطالحات نظي حتليل احلد، وحتليل الرسم، واتلحليل 
الوجودي أو اتلحليل بالعكس، واتلحيل الهين، واتلحليل اخلاريج، 

. اتلحليل الهين، واخلاريج، والعقيل تعّد لكها أنوااع  من (1)واتلحليل العقيل
ن اتلعريف اتلقسيم وقد تقدم الالكم عنها. وحتليل الرسم وحتليل احلد هما م

ٍة. وه ذا النشاط اّلي هو وظيفة عقلّية ملفهوٍم أو ملاهيّ  الرسيم واحلّدّي 
مستقلة، يعدُّ نواع  من اتلحليل ومن األحناء اتلعليمّية وقد أطلق عليها اسم 

 "حتليل القياس". وسنتعرض هل يف نهاية ابلحث حول وظيفة اتلعريف.
لك مقابله  -ه رغم كرثة استعماالت اتلحليل واختالف معاني وكذ 

فإن مجيع االستعماالت أو االصطالحات املطروحة باستثناء  -الرتكيب 
اتلحليل والرتكيب اخلارجيني، يه مشرتكة يف كونها تعّد من وظائف 

 العقل ونشاطاته.

وال يقف تنّوع استعماالت اتلحليل والرتكيب عند ه ذا احلد، بل هلا 
 مراجعة كتب املنطق.استعماالت أخرى يمكن االطالع عليها ب

 التعريف 

اتلعريف هو أحد طرق أو أنواع اتلفكي ويلعب العقل ادلور األسايّس 
فيه. وتذكر ه ذه الوظيفة يف علم املنطق بعناوين خمتلفة من قبيل "اتلحليل"، 
و"اتلحديد"، و"اتلجزئة". واتلعريف نوع من اتلحليل أو اتلجزئة الهنّية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .341حلسن بن يوسف، اجلوهر انلضيد، ص ( احليل، ا1)
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 . وتوضيحه أّن اتلجزئة الهنّية نواعن:اليّت تتحقق يف اعلم الهن

. تزئة املفهوم الهين إىل عدة مفاهيم أخرى، من قبيل حتليل وتعريف 1
ماهّية اإلنسان إىل "احليوان" و"انلاطق"، أو حتليل اجلسم إىل "اجلوهر" و"ثاليث 
األبعاد" بينما ال توجد ه ذه األجزاء بالفعل يف اخلارج، أو بعبارة أخرى ليس 

 وجود خاريج بالفعل. هلا
. تزئة صورٍة جزئّية إىل عدة صور، من قبيل فصل الصورة الهنّية 2

 ألعضاء الفرس وتفكيك أعضائه يف الهن.

ويف مقابل اتلجزئة واتلحليل، توجد عملّية الرتكيب. وبما أّن اتلجزئة 
ا ىلع معنيني، فهو إما تركيب عدة  واتلحليل ىلع معنيني، فالرتكيب أيض 

يم مع بعض من قبيل تركيب مفهوم احليوان وانلاطق ونتيجته ظهور مفاه
ماهّية اإلنسان اتلامة، أو تركيب عدة صور مع بعض، من قبيل تركيب 

 صورة رأس الفرس مع جسم اإلنسان.

من الواضح أّن اتلجزئة والرتكيب باملعىن اثلاين ليسا من وظائف العقل 
ىن األول من وظائف العقل وشؤونه وشؤونه، كما أّن اتلجزئة والرتكيب باملع

ذه القوّ   رأي ىلع - األقل ىلع -ه ة اإلدراكّية دور مبارش فيهما. وطبيع أنّ وله 
ة املترّصفة العقَل يف ه ذه الوظيفة أو النشاط. القوّ  تساعد وأتباعه سينا ابن

 ة ُمعِينة لإلدراك وإذا وقعت يف استخدام العقلويعتقد ه ؤالء أّن املترّصفة قوّ 
تسّّم "املتفكرة" ويه تقوم باتلرّصف يف املفاهيم واتلصورات أو القضايا 
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واتلصديقات، وعن ه ذا الطريق حتصل ىلع اتلعريف واالستدالل. ل كّن ه ذه 
ها يطلق عليها "املتخيلة". وعمل ة إذا اكنت يف استخدام الوهم، فإنّ القوّ 

ل املتفكرة حتليل املتخيلة حتليل وتركيب املعاين اجلزئّية والصور، وعم
ة حيصل العقل ىلع االستدالل وتركيب املعاين اللكّّية. وباستخدام ه ذه القوّ 

ه بتحليل مفهوم اإلنسان إىل "انلاطق" واتلعريف. ومن نماذج ذ لك أنّ 
و"احليوان" حيصل ىلع تعريفه، أو برتكيب املفاهيم البسيطة من قبيل انلاطق 

بيل اإلنسان، أو برتكيب عدة قضايا واحليوان حيصل ىلع مفهوم مركب من ق
ا بعملّية االستدالل  يصنع االستدالل. ومن هنا يقوم الفيلسوف أساس 
واتلعريف، وهو ترّصف يف املعاين اللكّّية، ويقوم الفنان سواء الشاعر أم 

 .(1)الرسام بتجزئة وتركيب الصور واملعاين اجلزئّية

ذا العمل  ورغم أّن اتلعريف هو أحد وظائف العقل، ل كنّ  العقل يقوم به 
ا املترصفة اليّت تُسّّم املتفكرة يف ه ذه احلالة. ومن الواضح أّن مثل  مستخدم 
ه ذا اتلفسي لوظيفته أو آيلته مبين ىلع قبول رؤية القدماء اخلاّصة يف باب 

 احلواّس ابلاطنّية. اأنطولوجي

ل، تُكشف ه بواسطة اتلحليل أو اتلجزئة باملعىن األووىلع أي حال فإنّ 
املفاهيم املجهولة وتُصبح معلومة بواسطة املفاهيم املعلومة اليّت يه عنارص 
تلك املفاهيم املجهولة، وه ذا العمل هو اتلعريف اّلي ُخِصص هل قسم من 
علم املنطق. وحّت لو سلكنا مسلك شيخ اإلرشاق يف شّكه برؤية األرسطيني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( راجع: ه ذا الكتاب، الفصل اثلاين. 1)
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 شك يف حتقق اتلعريف ودور ، ل كن ال1اخلاّصة يف باب اتلعريف ورفضناها
العقل املبارش يف ظهوره. ورغم اختالف الرأي بني املشائني واإلرشاقيني يف 
باب اتلعريف، ل كّن اجلميع متفقون ىلع أّن اتلعريف نوع من اتلفكي اّلي 

 يتحمل العقل مسؤويّلة القيام به.

 االنتزاع أو التجريد والتعميم

املنطق هل استعماالت أو اصطالحات مفهوم "االنزتاع" يف الفلسفة و
خمتلفة. ومن استعماالته الشائعة، اتلجريد واتلعميم الذلان يعّدان من 

 الهن. زة العقل اإلدراكّية أو جهانشاطات قوّ 
يبدأ ه ذا النشاط بعد أن حيصل الهن ىلع جمموعة من الصور املوجودة 

ا يوجد يف اخلارج يف اخلارج. ومن الواضح أّن الشـيء املاّدّي املتحقق  خارج 
مع عوارضه؛ وال ينفصالن عن بعضهما. مثاهل أّن اإلنسان ال يوجد يف 
اخلارج بال لون وحجم وسائر العوارض، وإنما اإلنسان موجوٌد يف اخلارج 
بلون خاص وحجم ومقدار خاصني. وبعد أن حيصل الهن بواسطة احلواّس 

ها عن بعض: فيقوم بتميي ىلع ه ذه الصور اخلارجيّة، يقوم العقل بتفكيك
وفصل املعدود عن العدد، والعوارض عن اجلواهر، واللون عن احلجم 
وأمثاهلا. وبعد إدراك عدة أفراد من اإلنسان أو أحد عوارضه، يقوم 
بمقايستها مع بعض وتميي األوصاف املشرتكة بني األفراد أو املصاديق عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( راجع: السهروردي، شهاب ادلين، حكمة اإلرشاق، يف: شهاب ادلين السهروردي، 1)
؛ 74-73و 22-21، ص 2جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، تصحيح هرني كوربان، ج 

 .63-59ق، ص الشيازي، قطب ادلين حممود، رشح حكمة اإلرشا
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ا لكّ  الوصف املشرتك بني مجيع ا من ي  األوصاف اخلاّصة، ويصنع مفهوم 
األفراد واملصاديق. وكنموذج ل لك نذكر نفس املثال املتقدم اّلي يصل فيه 
العقل إىل نتيجة ويه أّن اإلنسانيّة يه األمر املشرتك بني مجيع األفراد، 

 175ل كّن اللون أو احلجم يمكن أن خيتلف من فرد آلخر. مثال طول رضا 
ذا يصل العقل إىل مفهوم 155وطول حسن  120سم وطول جواد  . وبه 

"اإلنسان" اللك من خالل انزتاع مفهوم اإلنسان من أفراده، وبعبارة أوضح 
 عن طريق اتلجريد واتلعميم. 

ا يصدق األمر املذكور. فالعقل يرى أنّ  ه رغم ويف جمال حجمهم أيض 
اختالف احلجم بني رضا وجواد وحسن، ل كّنهم مشرتكون يف أصل 

يّة عليهم. ومن هنا يمكن انزتاع مفهوم جم وصدق الكمّ االتصاف باحل
من مثل ه ذه العوارض، وه كذا. وعليه فالعقل بعد حصول  ّية اللّكّ الكمّ 

الهن ىلع صور األشياء، يقوم بتجريد املفهوم عن عوارضه، ويعممه 
ا لكّي ا  .(1)وينزتع منه مفهوم 

ذا املعىن ليست قابلة للتشكيك أو  اتلجريد واتلعميم أو االنزتاع به 
اإلنكار باللحاظ املعريف، فيمكن انلظر إىل األشياء اخلارجّية واملفاهيم 
ذا املنظار وتريدها وانزتاعها عن عوارضها؛ وأما حبث  املوجودة يف الهن به 
ما يه حقيقة اإلدراك احلّسـّي، واخليال، والعقيل، وكيف حنصل ىلع مثل 

 العلم. اث وجودٌي يدخل يف نطاق أنطولوجيه ذه اإلدرااكت واملفاهيم فهو حب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - 81( راجع: ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص 1)
؛ مطهري، 746و 745؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص 85

 .100، ص 5؛ ج 66، ص 6مرتضـی، "جمموعه آثار" ]جمموعة املؤلفات[، ج 



 449  ........................  العقل انلظرّي.. الوظائف والقضايا القبْلّيةابلاب اثلالث: الفصل اثلاين: 

ومن هنا يبدو ألول وهلة أّن رؤية احلكماء السابقني ىلع صدر املتأهّلني يف 
ة الوصول إىل اإلدرااكت اثلالثة، ومقابلها نظرّية صدر املتأهّلني ال باب آيلّ 

ذا الوجه يمكن رفع اتلعارض بينهما.  تصطدم باتلحليل املعريف املتقدم، وبه 
ا جي ب أن نليق نظرة اعبرة ىلع نظرّية اتلجريد ليك جند حال  أكرث وضوح 

ذه املسألة. يتحقق اإلدراك احلّسـّي بناء ىلع ه ذه انلظرّية اليّت تُدىع اعدة   له 
"اتلقشي"، بتجريد صورة الشـيء عن مادته، دون تريده عن عوارضه 

يال اّلي هو املرحلة اثلانية املاّديّة، ودون قطع ارتباطه باملادة. واإلدراك اخل
تريده عن بعض  -مضاف ا إىل اتلجريد عن املادة  -من اإلدراك يتم فيه 

ا. وبمثل ه ذا اتلجريد ينقطع ارتباط الشـيء باملاّدة  ال  -عوارضه املاّديّة أيض 
ا. وأخي ا باتلعّقل أو اإلدراك العقيل اّلي هو املرحلة  -بعوارضها  انقطااع  تام 

 .(1)ثلة يف اإلدراك يتجّرد الشـيء عن املادة ومجيع العوارض املاّديّةاثلا
وعليه فبناء  ىلع نظرّية اتلقشي أو اتلجريد، تكون مراتب اإلدراك 

ٌة ىلع مقدار اتلجريد. فبتجريد ناقٍص حنصل ىلع اإلدراك احلّسـّي، مبنيّ 
ل اإلدراك وبتجريد أكرث حنصل ىلع اإلدراك اخليال، وباتلجريد اتلام ننا

العقيل. وىلع أساس ه ذا احلل، ال يرتيق الُمدِرك وال الُمدَرك؛ وخالف ا 
ا. وحبسب  للرؤية الصدرائيّة فيف ه ذه املراحل يرتيق الُمدِرك والُمدَرك أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 6تعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج ( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة امل1)
؛ 423 - 415، ص 2؛ الطويس، نصي ادلين، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 152ص 

؛ املؤلف 85-81ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص 
ت، نفسه، اإلشارات واتلنبيهات، يف: نصي ادلين الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيها

؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی 416و 415حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص 
 .746و 745مطهري، ص 
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رؤية احلكمة الصدرائية، مانع اإلدراك ليس هو مقارنة إحدى املاهيّات 
. وىلع أساس (1)ق املاهّية بهاقّ بالعوارض، بل كيفيّة الواقعّية الّيت تتح

ه باإلدراك احلّسـّي ترتيق الصورة اخلارجيّة إىل الصورة رؤيته فإنّ 
املحسوسة، ويف مرحلة الحقة ترتيق الصورة املحسوسة إىل الصورة 
اخليايّلة ثم ترتيق إىل اإلدراك العقيل، وه ذا نفسه يستلزم أن يرتيق وجود 

ا مع كمال وارتقاء   . (2)اإلدراك والُمدَركالُمدِرك أيض 
اآلن وبمالحظة ما تقدم هل يمكن القول بأن اتلجريد واالنزتاع ال 

ه ال ه يف بادئ األمر يبدو أنّ يتصادمان مع رؤية صدر املتأهّلني؟ بالرغم من أنّ 
تصادم بينهما، ل كن بقليل من اتلأمل جند أّن رؤية صدر املتأهّلني يف ه ذه 

، إذ إّن صدر املتأهّلني نفسه يرّصح بأن تريد املسألة حباجة إىل طريق آخر
إحدى املاهّيات عن عوارضها وإن اكن ممكنا، ل كّن ه ذا النشاط الهين ال 
دور هل يف ظهور اإلدراك العقيل، واإلدراك العقيل ال يتحقق عن ه ذا الطريق: 

 عن ماهّية العوارض بأن حيذف منها وال حاجة يف اتلعقل إىل جتريد ماهّيته»
ما عداها وإن اكن ٰذلك أيًضا ميّسـًرا لٰكّن الواجب يف اتلعقل هو اتلجريد 
عن حنو ٰهذا الوجود الوضيّع اذّلي ال بّد أن يكون يف جهٍة من جهات ٰهذا 

 .(3)«العالم املاّديّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ص 6( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج 1)
 .99، ص 9؛ ج 363

م الفلسيّف للحكمة عبد الرسول، انلظا ،؛ عبوديت366، ص 3، ج السابق( راجع: املصدر 2)
 ، الفصل اتلاسع.2درآمدی به نظام حكمت صدرایئ"[، ج املتعايلة ]ترمجة كتاب "

 .506ص  املصدر السابق: (3)
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ومن هنا يبدو أّن الرؤية الوجوديّة يف باب حقيقة مراحل ومراتب اإلدراك 
اك اخليال، واإلدراك العقيل(، سيكون هلا دور )اإلدراك احلّسـّي، واإلدر

أسايّس يف تبيني الرؤية املعرفّية. فالقبول باتلجريد واتلعميم واالنزتاع حبسب 
ه ذه الوظيفة، مبين ىلع منهج خاص للفالسفة السابقني ىلع صدر املتأهّلني، 
ل كن ىلع أساس رؤية صدر املتأهّلني وحكمته ال حاجة إىل ه ذا النشاط 

هين؛ رغم أّن حتقق ه ذا النشاط )يعين اتلقشي أو اتلجريد( ممكٌن، ال
 ولذلهن أو العقل القابلّية ىلع القيام بمثل ه ذا العمل.

ه مضاف ا إىل وظيفة االنزتاع بمعىن ويف اخلتام جيب اتلنبيه ىلع أنّ 
اتلجريد واتلقشي، فإن االنزتاع هل وظائف أخرى يف العلوم الفلسفّية 

زتاع املفاهيم اثلانية الفلسفّية واملنطقّية من املفاهيم األوىل، وأهمها ان
ا. ويف رغم أنّ  ه يمكن انزتاع املفاهيم الفلسفيّة من العلوم احلضورّية أيض 

باب كيفيّة انزتاع املفاهيم الفلسفّية واحلصول عليها يمكن طرح 
ط بني . االنزتاع من الراب2. االنزتاع من العلوم احلضورّية؛ 1نظريتني: 

القضايا. وال يتيس هنا رشح وبيان ه ذا ابلحث واآلراء املطروحة حوهل. 
وبما أّن نشاط املقايسة يرتبط بمثل ه ذا املعىن لالنزتاع، فسوف نتعرض 

 هل ونتابعه يف ختام حبث وظيفة املقايسة.

 المقايسة أو المقارنة 

ا. فالهن يمكنه عن طري ق ه ذا املقايسة يه إحدى وظائف العقل أيض 
النشاط أن حيصل ىلع مفاهيم كثية. ه ذا النشاط يبدأ حينما توجد يف 

. وبعد وجودها يف -مفهومني أو صورتني ىلع األقل -الهن املفاهيم والصور 
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الهن، يقوم العقل بمشاهدتها واتلأمل فيها، ويقارن ابلعض بابلعض اآلخر 
جمموعة مفاهيم من ويقايس بينها. وعليه فحينما تتحقق يف ذهن اإلنسان 

قبيل رضا، وجواد، وفاين، وابلياض، واحلالوة، والسواد وغيها، ينظر 
العقل إىل ه ذه املجموعة من جوانب شّّت ويتصدى للتأمل وابلحث فيها. 
وكمثال ل لك يقوم بمقايسة مفهويم ابلياض واحلالوة ويستنتج أّن ابلياض 

ا؛ ول كّن ا حلالوة حالوٌة. ومن أجل أن ليس حالوة ، واحلالوة ليست بياض 
ه يقترص ىلع يصدر العقل مثل ه ذه األحاكم ال حيتاج إىل احلد األوسط؛ ألنّ 

محل مفهوم ىلع مفهوم آخر واملقايسة بينهما. وعليه فمثل ه ذه األحاكم 
اإلجيابّية والسلبّية ليست حباجة إىل احلد األوسط. والعقل أو الهن يمكنه 

إىل جمموعة كبية من املفاهيم من قبيل الوحدة، عرب ه ذا الطريق الوصول 
. (1)والكرثة، واإلماكن، والوجوب أو الرضورة، واالمتناع، والعدم، والوجود

وقد بُنيت ىلع ه ذه املفاهيم اكفة القضايا يف علوم من قبيل علم الوجود 
[، وفلسفة ادلين، وعلم انلفس، بل وأكرث قضايا فلسفة ا]األنطولوجي
ذه املفاهيم تتعمق معرفة اإلنسان بذاته وباخلالق العلوم اتلج ريبّية. وبه 

واملخلوقات. ومن باب املثال الحظوا مفاهيم الرضورة )الوجوب(، واإلماكن، 
واالمتناع. وه ذه املفاهيم اثلالثة يه مواّد القضايا. ومواد القضايا حتيك عن 

 كيفّية العالقة بني مفهومني. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 287-286، ص6ات[، ج( راجع: مطهري، مرتضـی، "جمموعه آثار" ]جمموعة املؤلف1)
؛ الطباطبايئ، حممدحسني، "اصول فلسفه وروش رئاليسم" 305-300، ص9وج

]أصول الفلسفة واملنهج الواقع[، يف: مرتضـی مطهري، "جمموعه آثار" ]جمموعة 
 .295-286، ص6املؤلفات[، ج
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ايا يرى أّن ثبوت حمموهلا ملوضوعها ال خيرج والعقل بعد أن ياُلحظ القض
عن حاالت ثالث: إما أّن املحمول ال يمكن انفاككه عن املوضوع وهو 
رضورّي هل، أو يمكن انفاككه عنه وبانلتيجة هو ممكن اثلبوت ل لك 
املوضوع ويمكن سلبه عنه، أو ال يمكن محله ىلع ذ لك املوضوع فحمله 

ينزتع املفاهيم اثلالثة أي الوجوب أو الرضورة، عليه ممتنع. ومن هنا فالعقل 
واإلماكن، واالمتناع من كيفّية العالقة بني موضوع وحممول القضايا، ثم 
عن طريق تلك املفاهيم املنطقّية اليّت يه وصف للقضايا يمكنه الوصول إىل 

 املفاهيم الفلسفّية من الرضورة أو الوجوب، واإلماكن، واالمتناع.
ة البسيطة لعقل بواسطة نظرة أخرى إىل قضايا اهلليّ وتوضيحه أّن ا

يستطيع أن يلتفت إيلها ويالحظ ثبوت املحمول )املوجود( للموضوع وهو 
ا مفهوم يشء من األشياء. ويف ه ذا اللحاظ واملقايسة إذا اكن الوجود رضوري  

هل، ينزتع مفهوم الوجوب أو الرضورة، وإذا اكن العدم رضوري ا هل، ينزتع 
ا ال الوجود وال العدم، ينزتع منهما رضوري   وم االمتناع، وإذا لم يكن أيٌّ مفه

 .(2).(1)مفهوم اإلماكن. وبذ لك تتصف األشياء اخلارجّية باملفاهيم اثلالث
إن عملّية املقايسة ال تقترص ىلع جمرد مالحظة العالقة بني القضايا، بل 

الهنّية ومقايسة األفعال  ه مضاف ا إىل ذ لك تشمل املفاهيم والصوريبدو أنّ 
ا. توضيحه أّن اإلنسان  واحلاالت انلفسانّية اليّت تُدرك بالعلم احلضورّي أيض 
بمالحظة فعل من أفعال نفسه املبارشة وبال واسطة من قبيل اتلفكي، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( ل كن بلحاظ خاص يف مورد االمتناع.1)

فلسفة ادلين[، الفصل الرابع، الرد األول ىلع ی دين" ]( راجع: زاده، حممدحسني، "فلسفه2)
 نقد هوب بين لالستدالل بطريق اإلماكن.
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والعزم واإلرادة، يمكنه أن يقيسها بنفسه وأن حيصل ىلع عالقتها الوجوديّة 
ني يشاهد أّن حتقق أي واحد من تلك األفعال مبين مع ذاته. وهو يف ه ذا احل

ىلع وجود انلفس، وال يمكن حتققها ما لم تتحقق انلفس، ل كّن انلفس من 
ا بتحقق  أجل حتقق ذاتها ليست حباجة إيلها، وحتقق انلفس ليس مرشوط 
ذا يصل العقل من خالل مقايسة وجود نفسه مع أفعاهلا،  تلك األفعال. وبه 

قبيل االحتياج والفقر، وعدم االحتياج، والعلّية،  إىل مفاهيم من
واملعلويّلة، واالستقالل واالرتباط، وعرب ه ذا النشاط الهين ينزتع مفاهيم 

 .(1)من ه ذا القبيل
م أّن ه ذا النشاط يمكن أن يتحقق بعدة طرق. ومن هنا ا تقدّ اتّضح ممّ 

الطريقني، وال  يمكن الوصول إىل بعض املفاهيم بكال الطريقتني وعرب الك
 ينبيغ حرص طريق الوصول إىل املفاهيم بإحدى املقايسات فقط.

ال يتحدد نطاق املقايسة بما هو مطروح، وإنما هو أوسع منه. ومن موارد 
املقايسة األخرى مقايسة األعراض من قبيل الكيفّيات أو الكمّيات مع بعض. 

حنصل ىلع طول لك وكنموذج ل لك نضع قلمني أمحر وأزرق جنب ا إىل جنب و
واحد منهما بواسطة اللمس أو انلظر. ثم نقايس طول أحدهما باآلخر نلعلم 
أّن القلم األزرق أطول من األمحر بكم سنتيمرت. وهنا حنكم بأن القلم األزرق 
أطول من القلم األمحر، وأن القلم األمحر أقرص من القلم األزرق. وانلموذج 

لرشاب، فنتذوقهما وجند أّن أحدهما أشد اآلخر أن يوضع أمامنا نواعن من ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( الطريقة اثلانية استقيتها من احلكيم الكبي األستاذ آية اهلل مصباح يزدي: راجع: 1)
، 1مصباح يزدي، حممدتيق، "آموزش فلسفه" ]املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة[، ج 

 ادلرس السابع.
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حالوة من اآلخر وه كذا. ومن الواضح أّن مثل ه ذا النشاط هو نوع من 
ا. ل كّن السؤال هنا: من هو احلاكم يف مثل ه ذه القضايا؟  املقايسة الهنّية أيض 
هل احلس املشرتك حيكم هنا، أم احلس املشرتك واخليال من خالل تقديم 

إىل انلفس أوالعقل، جيعالنها يف معرض احلكم واملقايسة؟  مثل ه ذه الصور
ر أّن القدماء اكنوا يؤمنون بأن احلس املشرتك يؤدي مثل ه ذا  ربما يُتصوَّ
النشاط. وىلع أساس رؤيتهم فإن احلس املشرتك شبيه باخلزانة اليّت تري 

ل كن . (1)حنوها معطيات احلواّس والصور احلّسـّية احلاصلة عن طريق احلواس
ا هو من عمل العقل أو انلفس. فاحلس املشرتك  يبدو أّن ه ذا النشاط ايض 
واخليال يف ه ذه املوارد حاهلما حال احلواّس الظاهرّية، يؤدي لك منهما دور 
املساعد. ومن هنا فاملقايسة يف املورد املذكور واملوارد املشابهة ليست من 

 .(2)عمل احلس املشرتك لوحده
ادلور األسايّس يف ه ذا النشاط الهين هو للعقل،  واحلاصل هو أنّ 

 وللنفس بانلهاية، ال احلواّس الظاهرّية أو ابلاطنّية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

مثل ه ذا النشاط من  ن سينا يف معرض إثباته احلس املشرتك هل عبارة يُستفاد منها أنّ ( اب1)
عمل العقل. ويطلق ىلع ه ذه العملية الهنية اسم "اتلميي" ويستعمل مصطلح "اتلميي" 

وهْب أن ه ذا اتلمّي هو للعقل، فيجب ال حمالة أن يكون »ومشتقاته يف ه ذا املجال: 
]ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، تصحيح « حّّت يتمي بينهماالعقل جيدهما معا 

[. وبناء ىلع ه ذا ليس من الصحيح نسبة الرؤية 227حسن حسن زاده آميل، ص 
 املتقدمة إىل اعمة القدماء.

 84-83( راجع: ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، تصحيح حسن حسن زاده آميل، ص2)
 اثلاين.؛ ه ذا الكتاب، الفصل 229-227و
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استعرضنا إىل اآلن بشك رسيع نشاطات ووظائف العقل يف جمال 
املفاهيم والصور الهنيّة. وابلحث املوّسع حول ه ذا األمر حباجة إىل جمال 

من ه ذه الوظائف يستديع دراسة  واحدة ابلحث حول لّك  آخر؛ ألنّ 
، وعلم األحياء، وعلم نفس اإلحساس علم انلفس وتقويم نظريّات

واإلدراك، وعلم انلفس الفلسيّف، واملنطق، والعلوم املعرفيّة وأمثاهلا. إّن 
حبث الوظائف ىلع ضوء نظرّية املعرفة تكيف فيه ه ذه انلظرة السيعة إىل 

ة. وقد حان الوقت اآلن شاطات العقليّ واحدة من تلك الوظائف والن لّك 
ليك نليق نظرة إمجايلّة ىلع نشاطات ووظائف العقل يف جمال القضايا 
واتلصديقات ىلع أساس ه ذا املنهج وىلع ضوء ه ذه الطريقة، وسنسىع إىل 
تنب ابلحوث املنطقيّة، والفلسفيّة، وخاصة فلسفة اللغة الّيت يمكن 

ظائف العقل يف دائرة القضايا واتلصديقات طرحها يف ه ذا املجال. وأهم و
 هو احلكم واالستدالل. وسنتابع ابلحث بمبحث احلكم.

 الحكم في القضايا أو التصديقات

 أو اتلصديقات وعديد مكّوناتها، فإنّ  (1)بغض انلظر عن حقيقة القضايا
قوامها باحلكم وال  احلكم هو أحد أراكنها ومقّوماتها؛ بل يمكن القول بأنّ 

للتشكيك يف ه ذه املسألة؛ ألننا حينما حنمل حمموال  ىلع موضوع يف  جمال
ة، يقوم الهن يف القضّية الرشطيّ  ة، أو نرتّب تايل ا ىلع مقّدمٍ القضّية احلمليّ 

بنشاط خاص آخر مضاف ا إىل تصّور املوضوع واملحمول أو املقّدم واتلال. وىلع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ق اتلصديق.( املراد هنا من القضية، اتلصديق أو القضية املنطقية، ال متعلّ 1)
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املعرفة احلصويّلة يف الهن، ق نوع آخر من إثْر ه ذا النشاط الهين يتحقّ 
واتلمايز األسايّس بني املفاهيم والقضايا أو بني اتلصورات واتلصديقات اكمن 

 يف ه ذه انلقطة.
احلكم من األمور انلفسانيّة وكما هو فعايلّة نفسّية يشتمل ىلع حيثيّة 

ا؛ وذ لك خالف ا لإلرادة، والعزم، وامليول والرغبات ، (1)احلاكية أيض 
من كونها فعايلات ونشاطات انلفس، ل كنّها ال حتيك عن يشء  فبالرغم

 وال تفيد املعرفة. 
ه نشاط انلفس يسّم "اإلذاعن" وىلع أي حال، إّن احلكم من جهة أنّ 

. (2)و"احلكم" وأمثاهلما، ومن جهة كونه حييك عن يشء يسّم "اتلصديق"
ل أحدها ل كن يف كثي من املوارد حيدث تشويش يف االستعماالت فيستعم
؛ ألن اتلصديق مشرتك لفظٌي هل معنيان ىلع األقل:

 
 ماكن اآلخر خطأ

 . اإليمان، والقبول، واالعتقاد، واإلذاعن.1
. فهم صدق القضّية، وببيان آخر، إدراك مطابقة أو عدم مطابقة 2

 النسبة بني املوضوع واملحمول )أو العالقة بني املقدم واتلال( مع الواقع.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اإلرادة، والعزم، واحلكم ومجيع امليول يه برأينا من فعايلات انلفس، ل كن  ( رغم أنّ 1)
احلكماء اعدة حني تصنيف األشياء يف حبث املقوالت عّدوها يف دائرة األعراض )راجع: 

، ص 4دلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج الشيازي، صدر ا
؛ الطباطبايئ، حممدحسني، نهاية احلكمة، تصحيح غالمرضا فيايض، 113-117

 املرحلة السادسة، الفصل اخلامس عرش(.

 .295-293، ص6( راجع: مطهري، مرتضـی، "جمموعه آثار" ]جمموعة املؤلفات[، ج2)
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. واتلصديق  واملعىن اثلاين ، وأما املعىن األول فهو لغويٌّ اصطالح منطيقٌّ
باملعىن األول مرادٌف لإلذاعن، واالعتقاد، والقبول وأمثاهلا، وأما باملعىن اثلاين 
فهو خمتلف عنها. ويمكن طرح ه ذا ابلحث هنا وهو هل اتلصديق باملعىن اثلاين 

؟ وىلع أي حال فإن املعىن مستلزم للمعىن األول أم مقتٍض هل أم ليس شيئ ا منهما
ا اتلصديق  أو االصطالح املستعمل يف باب اتلصديق من نظرّية املعرفة هو أساس 
بمعىن فهم صدق القضيّة وإدراك املطابقة أو عدم املطابقة للواقع، وه ذا الالكم ال 
يعين نيف االستعمال األول يف نظريّة املعرفة. وإذا استُعمل اتلصديق يف نظرّية 

ا فإنما هو بمالحظة املعىن اثلاين، من جهة أّن املعىن املعرف ة باملعىن األول أيض 
 اثلاين مستلزم أو مقتٍض للمعىن األول.

، طرحت حبوث (1)ويف جمال املعىن األول وهو اتلصديق بمعىن االعتقاد
كثية يف منهج الفالسفة اتلحليليني يف نظرّية املعرفة؛ منها "هل يعدُّ 

رص وأراكن تكوين املعرفة يف املعرفة اتلصديقّية، أم ال؟" االعتقاد أحد عنا
وجواب ه ذا السؤال واملسائل املشابهة يمكن تقديمه ضمن مسألة االعتقاد، 

 .(2)وليس هنا جمال ابلحث وانلقاش حوهل
واحلاصل هو أّن احلكم وكذ لك اتلصديق بمعناه املنطيق يعدُّ من مجلة 

الوظيفة إحدى وظائف الهن أمٌر ال وظائف ونشاطات الهن. وكون ه ذه 
شك فيه. وينبيغ هنا اتلعرض ملسألة ويه أّن ه ذه الوظيفة هل يه من 
نشاطات العقل أو انلفس أم أنها ختتلف بلحاظ القضايا؛ فيف القضايا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يأيت مصطلح "احلكم" للمعىن األول، ومصطلح "اتلصديق" للمعىن اثلاين. ( سوف نستعمل فيما1)

( راجع: حممدحسني زاده، "پژوهیش تطبيیق در معرفت شنایس معارص" ]دراسة 2)
 مقارنة يف نظرية املعرفة املعارصة[، الفصل اثلالث.
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احلّسـّية احلاكم هو احلس، ويف القضايا املرتبطة باحلواّس ابلاطنّية احلاكم هو 
 ها احلاكم هو العقل؟احلس املشرتك، ويف غي

ه يف مجيع القضايا واتلصديقات، يكون الك  من احلكم واتلصديق يبدو أنّ 
من شؤون ووظائف العقل، وال يوجد اختالف بني القضايا من ه ذه اجلهة. 
وأما القول املشهور بأن العقل ُمدرِك لللكيات فهو ناظٌر إىل املفاهيم، بمعىن 

ت( تُدرك بواسطة العقل فقط؛ ل كّن ه ذا الالكم أّن املفاهيم اللكّّية )املعقوال
ال يشمل القضايا، فاحلكم يف مجيع القضايا بعهدة العقل سواء القضّية 

ه يف القضايا احلّسـّية سواء يف املحسوسات أو الشخصّية وغيها. وطبيع أنّ 
 اتلجريبّيات تقوم احلواّس بمساعدة العقل يف احلكم.

اجة إىل مساعدة احلواّس الظاهرّية أو ومن هنا فإن العقل وانلفس حب
ابلاطنّية يف القضايا احلّسـّية. فالعقل يستعني باحلواّس الظاهرّية وباحلافظة 
ا ليك حيكم يف مثل ه ذه القضايا؛ ومن هنا فإن ذوي احلافظة الضعيفة،  أيض 
أو من لم تعد ذاكرتهم تعمل بشك صحيح ملرض أو شيخوخة، ال يُمكنهم 

م ما إن يتصوروا املوضوع يف أذهانهم حّّت ينسوا املحمول، وما هاحلكم؛ ألنّ 
إن يتصوروا املحمول أو حُيرضونه يف أذهانهم، حّّت ينسوا املوضوع. وحنن ال 
ننكر دور مثل ه ذه القوى اإلدراكّية، بل ودور أدوات اإلدراك املاّديّة، 

هما أن ة. فإذا ترّضرت أعصاب اللمس أو اإلبصار، فال يمكنواجلسمانيّ 
يكونا اعملني مساعَدين لإلحساس واإلدراك احلّسـّي املرتبط بتلك احلواس. 
وال شّك يف لزوم حتّقق مثل ه ذه القوى واألدوات من أجل ظهور املعطيات 
واإلدرااكت احلّسـّية. ل كّن األمر اّلي نرصُّ عليه هو أّن ه ذه األمور ليست 

ا، ل كّنه اإلدراك احلّسـّي نفسه. ويف القضايا احل ّسـّية احلاكم هو العقل أيض 
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ه من املمكن حباجة إىل احلواّس ليك حيكم يف مثل ه ذه القضايا. ويبدو أنّ 
ه نسبة ه ذه الرؤية إىل الكثي من أكابر الفلسفة اإلسالمّية واملنطق؛ رغم أنّ 

قد يُعرث يف مؤلَّفات احلكماء واملناطقة املسلمني بعض العبارات ادلالة ىلع أّن 
ابلعض خيالف ه ذه الرؤية، ومنهم القطب الرازي حيث رّصح بأن احلواّس 

 يه احلاكمة يف القضايا احلّسـّية:
: ألّن احلاكم بصدق القضايا ايلقينّية إّما العقل أّما الضورّيات فسّت »

الحنصار املدرك يف احلّس والعقل... وإن اكن ، أو احلّس أو املرّكب منهما
". فإن اكن من احلواّس الظاهرة سّميت "املشاهدات احلاكم هو احلّس فيه

"حّسّيات" اكحلكم بأّن الشمس مضيئٌة. وإن اكن من احلواّس ابلاطنة سّميت 
"وجدانّيات" اكحلكم بأّن نلا خوفًا وغضًبا. وإن اكن مرّكًبا من احلّس 
والعقل: فاحلّس إّما أن يكون حّس السمع أو غريه، فإن اكن حّس السمع 

 .(1)«تواترات"فيه "امل
وكما رّصح هنا فإن احلاكم يف بعض القضايا يه احلواّس الظاهرّية، ويف 
بعض آخر احلواّس ابلاطنّية، ويف بعض ثالث احلاكم مرّكٌب من العقل واحلس 
الظاهري. وبرصف انلظر عن االنتقادات واإلشاكالت املوجودة يف تعريفه 

، ال يُمكن القبول برأيه حول (2)للحواس ابلاطنّية وانلماذج اليّت ذكرها هلا
 احلاكم يف القضايا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( الرازي، قطب ادلين حممد، حترير القواعد املنطقية، حتقيق حمسن بيدارفر، 1)
 .459و 458ص 

های معرفت برشی: ( راجع: حسني زاده، حممد، "مروری بر تعريف وجاياگه زيرساخت2)
حمسوسات ووجدانيات" ]استعراض تلعريف وماكنة أسس املعرفة اإلنسانية: املحسوسات 

 .115 - 97ه.ش، ص 1383، 6والوجدانيات[، فصلية معرفت فلسیف، العدد 



 461  ........................  ابلاب اثلالث: الفصل اثلاين: العقل انلظرّي.. الوظائف والقضايا القبْلّية

الواردة يف  (3)، ونصي ادلين الطويس(2)، والاكتب(1)عبارات ابن سينا ل كنّ 
تعريف القضايا احلّسـّية )ويه القضايا اليّت يُستفاد من احلس للتصديق بها( 

ر أنها ناظرة إىل فهم ا لقطب ال تنسجم مع الك الوجهني، أو ربما يُتصوَّ
الرازي؛ ل كّن عبارات أخرى يف مؤلفات احلكماء واملناطقة املسلمني، 
ومنهم ابن سينا، ونصي ادلين الطويس، والعالمة احليل تدل بوضوح ىلع 
خالف ذ لك. ومن أوضح العبارات اليّت تؤيد صحة الرؤية املذكورة يه الكم 

إّما أن ال حيتاج  وٰذلك ألّن العقل»املحقق الطويس يف رشحه ىلع اإلشارات: 
، أو حيتاج، واألّول هو األّويّلات، واثلاين احلكم فيه إىل يشٍء غري تصّور طرف

ال خيلو إما أن حيتاج إىل ما ينضم إيله ويعينه ىلع احلكم أو ينضم إىل 
 .(4)«املحكوم عليه أو إيلهما مًعا، واألّول هو املشاهدات

 : ه العقل إىل يشٍء غري تصّور أحدها ما ال حيتاج في»ثّم يضيف قائال 
وهو األّويّلات، وثانيها ما يستعان فيه باحلواّس وهو  احلكم طرف

 .(5)«املشاهدات، وثاثلها ما حيتاج فيه إىل غري تصّور الطرفني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

واتلنبيهات، يف: نصي ادلين الطويس، رشح اإلشارات ( راجع: ابن سينا، اإلشارات 1)
؛ املؤلّف نفسه، انلفس من 215، ص 1واتلنبيهات، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ج 

 .457كتاب الشفاء، تصحيح حمسن بيدارفر، ص 

( راجع: الاكتب، جنم ادلين عيل، الرسالة الشمسية، يف: قطب ادلين حممد الرازي، حترير 2)
 .457طقية، تصحيح حمسن بيدارفر، ص القواعد املن

 .216و 215، ص 1( راجع: الطويس، نصي ادلين، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 3)

 .214-213،  صاملصدر السابق( 4)

 .214،  ص صدر السابق( امل5)
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والعالمة احليّلّ يف تعريف املحسوسات بعد ترصحيه بأّن احلاكم فيها هو 
: العقل اّلي حيكم ويذعن بواسطة احلواس، ي فإنّه لو ال »ضيف قائال 

اإلحساس لم حيكم العقل بمثل ٰهذه القضايا؛ ولٰهذا قال املعلّم األّول من 
ا فقد علًما يؤّدي إيله ٰذلك احلّس خبالف القضايا ابلدهّية احلاصلة  فقد حس 

 .(1)«للّك أحدٍ 

ا ىلع أّن ابن سينا حينما يُثبت احلس املشرتك، يذكر عبارة   وقد نّبهنا سابق 
يستفاد منها أّن مثل ه ذا النشاط من عمل العقل. ويسيّم ه ذا النشاط 

وهْب أّن »الهين اتلميي، ويستعمل لكمة "اتلميي" ومشتقاتها فيه، ويقول: 
هو للعقل، فيجب ال حمالة أن يكون العقل جيدهما معا حّّت  (2)ٰهذا اتلمّّي 

 .(3)«يتمّي بينهما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، احلسن بن يوسف، اجلوهر انلضيد، ص 1)  .311( احليّلّ
"حّت يُمّي بينهما" بدال  من العبارة املذكورة ( ورد يف نسخٍة أخرى عبارة "ه ذا اتلميي" و2)

. كتاب انلفس، حتقيق 6يف انلص أعاله: راجع: ابن سينا: الشفاء، الطبيعيات، 
 .145سعيد زايد، و...، ص

. ثّم 227( املؤلّف نفسه، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، ص3)
( فّرق بني إدراك 84ىل، الفصل اثلاين، صإّن ابن سينا يف ه ذا الكتاب )املقالة األو

، وإدراك احلاكم اخليال، وإدراك احلاكم الوهيم، وإدراك احلاكم العقيل؛  احلاكم احلّّسّ
كن ىلع أساس الشواهد الكثية اليت يمكن العثور عليها يف ه ذا الفصل والفصول ل  

اصة بمالحظة األخرى من ه ذا الكتاب، بل ومؤلفاته األخرى ومؤلفات أتباعه، وخ
ابن سينا لم يكن يف عبارته املذكورة بصدد بيان رفض  عبارة صدر املتأهلني اآلتية، أنّ 

دور العقل يف القضايا احلّسّية، واخليايلة، والوهمية؛ وإنما يف مقام بيان أقسام اتلجريد 
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الرازي رغم اختياره الرأي املذكور وىلع أي حال فمن العجب أّن القطب 
يف رشح الشمسية، نراه خيتار الرأي املخالف هل يف تعليقته ىلع رشح 

ه يف فلو أنّ  .1اإلشارات، ويرى أّن العقل هو احلاكم يف القضايا احلّسـّية
ا  تعليقته اقترص ىلع رشح رأي املحقق الطويس أو ابن سينا، جيب هنا أيض 

ة ويه أن يرشح أّوال  رأيهما ثم يبنّي رأيه إىل جانبه؛ ثم أن ينّبه ىلع ه ذه انلقط
 بعد رشح وحبث نظريتهما يقوم ببيان نظريته وادلفاع عنها.

ه ىلع أساس مبىن صدر املتأهّلني ال تكون احلواّس حاكمة  ومن الطبيع أنّ 
كما هو واضح، بل يه أدوات إدراكّية يمكن للنفس بواسطتها الوصول إىل 

ة ابلارصة ليس يه . وحبسب رأيه فإن القوّ (2)سات اجلزئّيةمعرفة املحسو
الُمدِركة يف اإلدراك ابلصـري، وال السامعة يف اإلدراك السمع وه كذا، وإنما 

                                                                                                               

وبانلتيجة تمايز مراتب اإلدراك يف نظره. ومضاف ا إىل ذ لك هناك موضوع يستحق 
وهو رأيه يف احلواّس سواء ابلاطنية أم الظاهرية، وهل تفيد املفهوم واإلدراك  ابلحث

اتلصوري، أم القضية واإلدراك اتلصدييق. إدراك احلاكم احلّس واخليال و... يشمل 
ه خمتص باملفاهيم. وىلع أي حال إذا اكن مقصوده املفاهيم والقضايا؛ إذا لم نستظهر أنّ 

حلس، واخليال، والوهم تفيد جمّرد اتلصور، كما لوحظ يف ا من الكمه املذكور هو أنّ 
ذه الصورة لن يوجد تعارض حبث احلواّس الظاهرية وابلاطنية، فمن الواضح أنّ  ه يف ه 

 مع املبىن املختار القائل بأن العقل هل دور مبارش يف مجيع القضايا.

نصي ادلين الطويس،  ( راجع: الرازي، قطب ادلين حممد، تعليقة ىلع رشح اإلشارات، يف:1)
 .1، اتلعليقة215-213رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص

، 4( راجع: الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج2)
 .238؛ املؤلف نفسه، املبدأ واملعاد، تصحيح السيد جالل ادلين اآلشتياين، ص137ص
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ه ينسب ه ذه الرؤية إىل ابن سينا . واللطيف يف األمر أنّ (1)الُمدرِك يه انلفس
:  ومجيع احلكماء ابلارزين قائال 

بل  ،ب الشيخ أّن املدرك للمحسوسات يه احلواّس فبأنّا ال نسلم أّن مذه»
ال مدرك وال حاكم وال ملتذ وال متألم عند الشيخ وغريه من الراسخني يف 

وإطالق ٰهذه األلفاظ ىلع احلواّس بضب من املجاز  ،احلكمة غري انلفس
وإسناد معانيها إىل احلواّس من أغالط املتأخرين... إال أّن إدراكها خيتلف 

اكت ما يدركها بذاتها اكللكيات. ومنها ما يدركها بواسطة اآلالت فمن املدر
 .(2)«ويه اجلزئيات

بأّن الُمدرِك،  يعتقدونوىلع رأي صدر املتأهّلني فإّن مجيع الفالسفة الكبار 
واحلاكم، واملتألم، وامللتذ يه انلفس. واحلواّس يه جمرد أدوات للنفس أو 

، أو اتلصديق واحلكم يف األمور العقل، تؤدي دور املساعد يف اإلدراك
املحسوسة. ومن هنا يؤكد املحقق الطويس يف اجلواب عن األخطاء احلّسـيّة ىلع 

 : فإذن، الصواب واخلطأ إنّما يعرضان لألحاكم العقلّية ال ىلع »ه ذه انلقطة قائال 
ا بأن احلواّس (3)«املحسوسات من حيث يه حمسوسات . ثّم يواصل الكمه مرصّح 

قد ظهر »هلا، وأن احلكم يف القضايا احلّسـيّة من شأن العقل إذ يقول: ال حكم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 8وج 166، ص6املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، ج( راجع: املؤلف نفسه، احلكمة 1)
 .138، ص4وج 225-224ص

 ( الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 2)
 .138، ص4ج

 .12( الطويس، نصي ادلين، نقد املحّصل، ص3)
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مما مّر أّن احلس ال حكم هل، ال يف اجلزئيات وال يف اللكّيات، إاّل أن يكون 
 .(1)«املراد من حكم احلس حكم العقل ىلع املحسوسات

بعد نظرة اعبرة ىلع مؤلَّفات الفالسفة الكبار اكبن سينا، واملحقق 
، وصدر املتأهّلني وأمثاهلم يتضح أّن احلكم واتلصديق يف القضايا الطويس

احلّسـيّة ليس من شؤون ووظائف احلس، وإنّما هو مساعد لإلدراك، 
واحلكم واتلصديق يف مثل ه ذه القضايا، اكلقضايا القبليّة والعقليّة من 

ذه شؤون ووظائف العقل أو انلفس. ومن الواضح أّن حبث املباين الوجوديّة ل ه 
 انلظريّة ال يتيّس يف ه ذا املجال وال يناسبه، واتلعرض هل حباجة اىل جمال آخر.

 االستدالل أو االستنتاج

أهم وظائف العقل يه االستدالل أو االستنتاج. واالستدالل نوع من 
الوالدة الفكرّية أو اتلويلد الهين ناتٌج عن ترتيب وصفِّ عدة قضايا معلومة 

 جنب. وه ذا انلوع من القضايا اليّت تُسّّم "مقدمات" ومرتابطة جنب ا إىل
االستدالل تُرشد إىل نتيجة خاصة. ويف علم انلفس الفلسيّف يسود االعتقاد 

 الوظيفة، ه ذه يف - وأسايسّ  مبارش دور وهل -بأن املترّصفة تساعد العقل 
 إعداد يف وبانلتيجة وتنظيمها، املقدمات ترتيب يف العون هل وتقدم
. واالستدالل يف الواقع نوٌع من الرتكيب، يتم فيه تركيب عدة (2)تداللاالس

قضايا، وبامزتاجها وتركيبها تنتج قضّية جديدة. ومقابل االستدالل يوجد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .26و 14،  صاملصدر السابق( 1)

 ل اثلاين.( راجع: ه ذا الكتاب، الفص2)
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اتلعريف. واتلعريف نوع آخر من اتلفكي ونوع خاص من الرتكيب: تركيب 
ذا يكون  لكٌّ من املفاهيم واتلصورات مع بعض وانلتيجة مفهوم جديد. وبه 

االستدالل واتلعريف تركيب ا وتفكي ا بنحو ما. االستدالل تفكي يأيت من 
تركيب عدة قضايا معلومة ومرتابطة، واتلعريف نوع آخر من اتلفكي 
حيصل من امزتاج وتركيب عدة مفاهيم معلومة ومرتابطة. وباالستدالل 
 حتصل قضّية جديدة، وباتلعريف حيصل مفهوٌم جديد. وعرب ه ذين

 من اتلفكي وهما نشاط وفعايّلة ذهنية، يمكن توسيع معرفتنا (1)انلمطني
بالوجود والواقعيات وتعميقها. وعليه فمن خالل تأيلف املعلومات الهنّية 
اليّت يأيت أغلبها من اخلارج وترتيبها، وتنظيم املعلومات املرتابطة مع بعض 

 نصل إىل معارف جديدة.
 بشلكني، وببيان آخر هو نواعن:  االستدالل أو االستنتاج يتم

 . غي املبارش. 2   .. املبارش1
واالستدالل املبارش هو استدالل مبين ىلع قضّية واحدة فقط، ويتم 
االستنتاج فيه عن طريق تلك القضّية فقط، ومن هنا يكيف يف ه ذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا. 1) ذا يكون للتفكي الي هو نشاط عقيل معىن واسع: يشمل اتلعريف واالستدالل أيض  ( وبه 
ا. ومن هنا فتخصيصه بالقضايا أو  وبعبارة أخرى: يشمل املفاهيم كما يشمل القضايا أيض 

منها الفكر وهو انتقال »اتلصديقات غي صحيح. يقول صدر املتأهلني يف ه ذا املجال: 
س من املعلومات اتلصورية واتلصديقية احلارضة فيها إىل جمهوالتها املستحرضة انلف

وختصيص جريان الفكر يف باب اتلصديقات دون اتلصورات كما فعله صاحب امللخص 
]الشيازي، صدر ادلين حممد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، « مما ال وجه هل

 [.516، ص3ج
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االستدالل قضّية واحدٌة للوصول إىل انلتيجة. واالستدالل غي املبارش وهو 
ي يُدىع يف املنطق بـ"احلّجة" هو استدالل حيتاج إىل أكرث من قضّية من اّل 

 أجل الوصول إىل انلتيجة، ويتشك من قضيتني ىلع األقل.
والك االستداللني املبارش وغي املبارش هلما عدة أقسام. وأهم أنواع 

 االستدالل املبارش يه:
. اتلناقض 4 . نقض املحمول،3. عكس انلقيض، 2. العكس املستوي، 1 

يف القضايا. وك واحد من ه ذه االستدالالت، يتم االستنتاج فيه بمساعدة 
ه من كذب قضّية يُستنتُج قضّية واحدة فقط. ومثال ذ لك يف تناقض القضايا أنّ 

 ه من صدق قضيّة يُستنتج كذب نقيضها.صدُق نقيضها؛ كما أنّ 
ه يف ه ذا انلوع من نّ االستدالل غي املبارش أو احلجة ىلع ثالثة أنواع؛ أل

االستدالل إما أن نعمم احلكم اثلابت ألمر جزيئ إىل جزيئ آخر بسبب الشبه 
بينهما وه ذا القسم يسّم "اتلمثيل"، وإما أن حنصل ىلع حكم ّلك من عدة 
أمور جزئّية ويسّّم ه ذا القسم "االستقراء"، وهو ىلع قسمني االستقراء اتلام 

احلكم اللك إىل اجلزيئ وه ذا القسم يُسّم وانلاقص، وإما أن نسي من 
 .(1)"القياس" وينقسم إىل عّدة أقساٍم بلحاظ الشك واملادة

املراد من اجلزيئ كما هو واضح هو معىن مطلق وواسع يشمل الك  من 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 212- 177، ص 1، نصي ادلين، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج ( راجع: الطويس1)
املصدر ؛ ابن سينا، االشارات واتلنبيهات، يف: نصي ادلين الطويس، 238 - 229و

؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح 252 - 101؛ املظفر، حممدرضا، املنطق، ص السابق
 .192-187و  111-77مرتضـی مطهري، ص
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اجلزيئ احلقييق واجلزيئ اإلضايف، بل يمكن القول إّن قيد "اجلزيئ" اغلبٌّ وقد 
يف اتلعليم ومن أجل إيضاح ماكنة القياس بني  استُعِمل من أجل التسهيل

أسايلب االستدالل وكيفّية السي فيه وتبيني أّن القياس يقف مقابل 
االستقراء، واال فإن نطاق القياس أوسع من ذ لك ويشمل األمرين املتساويني 

 .(1)املتالزمني. ومن هنا يمكن االستدالل بأحد املتالزمني ىلع اآلخر

 لاالستقراء والعق

من الواضح أّن مجيع أقسام االستدالل واالستنتاج نشاطاٌت ذهنيٌة، ويه 
من وظائف العقل، وللعقل دور مبارش فيها. وهنا نواجه مشلكة ويه: رغم 
إماكنّية عدِّ مجيع أقسام االستدالل املبارش والقياس من أقسام االستدالل 

ا عقلي   ا ووظيفة ا، ل كن هل يمكن عدُّ االستقغي املبارش، نشاط  راء نشاط 
ا. مع العلم أّن االستقراء متقّوٌم باجلزئيات، واجلزئيات تدرك عن عقليّ  ة أيض 

 طريق املشاهدة وسائر احلواس؟
ا؛ ألن احلقيقة يه أنّ  ه جيب عّد االستقراء من شؤون ووظائف العقل أيض 

االستقراء ليس جمرد مشاهدة بضعة أمور جزئّية، فإن مشاهدة بضعة ظواهر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا ملبناه يرى أنّ العالمة الطباط ( بل إنّ 1) مجيع الرباهني الفلسفّية من ه ذا انلوع وه ذا  بايئ وفق 
فال يبیق للبحث الفلسيّف إاّل برهان اإلّن الي يعتمد فيه ىلع املالزمات »القبيل إذ يقول: 

]الطباطبايئ، حممدحسني، نهاية « العاّمة، فيسلك فيه من أحد املتالزمني إىل اآلخر
؛ املؤلف نفسه، تعليقة ىلع 16فيايض، املدخل، ص احلكمة، تصحيح غالمرضا 

 األسفار، يف: صدر ادلين حممد الشيازي، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، 
 [.1، اتلعليقة 29، ص 6ج 
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ة ال دخل هل يف حقيقة االستقراء؛ بل إّن االستقراء عبارة عن تعميم جزئيّ 
حكم ناشئ عن مشاهدة عدة ظواهر جزئّية. ومن هنا قالوا يف تعريف 
االستقراء: االستقراء سي من اجلزيئ إىل اللك. ويف االستقراء يشاهد العقل 

ا عدة نماذج ثم يقوم بتسية احلكم إىل موارد ونماذج أخرى ويصدر  حكم 
ي ا. وعليه فإن اتلعميم من وظائف العقل وهو مقّوم لالستقراء وركٌن أسايّس لكّ 

االستقراء هو احلكم ىلع : »(1)فيه. ومن هنا عرَّف بهمنيار االستقراء بما ييل
ّلّك بما وجد يف جزئياته الكثرية كما حيكم ىلع ك حيوان أنّه حيّرك عند 

ه األسفل  .(2)«املضغ فكَّ
املشاهدة رشط تلحقق االستقراء يف أغلب املوارد، ال أنها  وعليه فإن

داخلة يف حقيقته، ومعيار تلحققه. لا فإن االستقراء يلعب دور ا يف العلوم 
ا، ومنها يف القضّية الرياضّية "العدد إما زوج أو  الفلسفّية والرياضّية أيض 

من أقسام العدد فرد"، إذ يمكن القول بأن الك  من الفرديّة والزوجّية يعترب 
وهو حاصل عن طريق االستقراء. أو يف القضّية الفلسفّية "املوجود إما واجٌب 
أو ممكٌن"، فتقسيم املوجود إىل الواجب واملمكن ىلع أساس االستقراء اتلام 

؛ وكذ لك تقسيم ابلدهيات إىل (3)وهو أمر يقيينٌّ ال يقبل التشكيك
من ه ذا القبيل. وال يقترص دور  األويلات، واملحسوسات، واملتواترات الخ،

االستقراء ىلع العلوم اتلجريبّية، بل مضاف ا إيلها هناك أنواع من االستقراء 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. الربهان، تصحيح أبو العالء عفييف، املقالة األوىل، الفصل 5( راجع: ابن سينا، الشفاء، املنطق 1)
 .188-187؛ بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص96-95اتلاسع، ص

 .187( بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص2)

ا إرجاع القضية الفلسفّية املذكورة إىل احلصـر العقيل والقول بأنّ 3) ها يمكن ( ويمكن طبع 
 إدراكها عن طريق العقل واحلرص العقيل، دون حاجة إىل االستقراء العقيل.
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ة. ومثل تلعب دور ا يف العلوم العقلّية نظي العلوم الفلسفّية والعلوم الرياضيّ 
ه ذه االستدالالت يه يف احلقيقة استفادة من االستقراء واستخدامه يف 

لّية نواع  ما. وعليه تصوُر أّن االستقراء مبين ىلع املشاهدات العلوم العق
، وحيتاج االستقراء إىل املشاهدة يف العلوم باطلاحلّسـّية ومعطيات احلواّس 

اتلجريبّية فقط، وحّت يف ه ذه العلوم املشاهدة ليست مقّومة ملاهّية 
من  ه يمكناالستقراء، بل حتققه مشـروط بتحقق مشاهداٍت. وطبيع أنّ 

خالل االستفادة من اتلجربة الهنّية واتلأمالت ابلاطنّية اليّت يه نوع من 
العلم احلضورّي، حتصيل وتقويم صحة أو سقم االستقراء العقيل من قبيل 

 ة.أقسام القضايا ابلدهيّ 

 امتياز التجربة عن االستقراء

تياز السؤال اآلخر اّلي يُمكن أن خيطر يف الهن هنا هو: ما هو وجه االم
بني االستقراء واتلجربة؟ وما يه الفروق بينهما؟ وهل يمكن القول بأن 

 االستقراء هو نفس اتلجربة، واتلجربة نفس االستقراء؟
بمالحظة تعريف األقسام اثلالثة لالستدالل غي املبارش، يمكن فهم 
االختالف بني االستقراء واتلجربة. فاالستقراء سٌي من اخلاص إىل العام ومن 

زيئ إىل اللك، ويف ه ذا األسلوب ومن خالل ابلحث يف اجلزئيات نقوم اجل
بتعميم حكمها إىل اللك. واتلجربة وإن اكنت يف األدبيات املعارصة ترادف 

واألرسطي  (1)االستقراء وتستعمل يف نفس املعىن، ل كن يف املنطق السينوي
ا الصطالح القدم اء يه نوع من يه نوع من القياس. ومن هنا فاتلجربة وفق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( نسبة إىل الفيلسوف املسلم ابن سينا. ]املرتجم[1)
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ه يف اتلجربة اتلفكي القيايس، وببيان آخر يه سي من اللك إىل اجلزيئ. إذ أنّ 
من خالل مشاهدة عدة نماذج نكتشف علّة احلكم وحنصل ىلع نتيجة 

. وبما أننا يف اتلجربة نصل إىل علة احلكم لا يمكننا تطبيقه ىلع (1)لكّّية
ا:  انلماذج األخرى أيض 

اتلجربة فكأنّه خملوٌط من قياٍس واستقراٍء...، وليس ب وأّما الاكئن»
اكالستقراء، فإن االستقراء ال يوقع من جهة اتلقاط اجلزئيات علما لكيا 

فإن فيها  يقينيا وإن اكن قد يكون منّبها. وأما اتلجربة فتوقع...،
])اتلجربة([ اختالط استقراء حّس بقياس عقيل مبين ىلع اختالف ما 

 .(2)«رض، وإّن اذّلي بالعرض ال يدومباذلات وما بالع

ذا املعىن نادرة يف العلوم الطبيعّية،  جدير بالكر أّن القضايا اتلجريبّية به 
ويف ه ذه العلوم يستفاد اعدة من االستقراء انلاقص، واتلمثيل واتلخّيل 
اخلاّلق )وهو احلدس بمعىن اتلخمني والظن(. وعليه فاملقصود من اتلجربة 

تقراء فقط واستعماهل يف ه ذا املعىن نادٌر، أو بمعىن أعم من إما هو االس
االستقراء واتلمثيل واتلخّيل اخلاّلق، واالستعمال يف ه ذا املعىن شائٌع ومجيعها 
أسايلب وطرق من االستدالل غي ايلقيين تنتج جمرد االحتمال أو الظن 

ذا فإن اتلجربة وامليّ واملعرفة الظنّ  نهج اتلجريّب اعدة ة ىلع أكرث تقدير. وبه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. الربهان، تصحيح أبو العالء عفييف، املقالة األوىل، 5( راجع: ابن سينا، الشفاء، املنطق، 1)
؛ 224-222، وكذ لك املقالة اثلاثلة، الفصل اخلامس، ص98-95الفصل اتلاسع، ص

 .190-187بهمنيار، اتلحصيل، تصحيح مرتضـی مطهري، ص

 .224-223. الربهان، تصحيح أبو العالء عفييف، ص5( ابن سينا، الشفاء، املنطق، 2)
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هلما ايلوم معىن آخر يف العلوم الطبيعّية وفلسفتها. فاملنهج اتلجريّب يستعمل 
 .(1)ايلوم يف االستدالل غي القيايس الشامل لالستقراء واتلمثيل

 وظائف العقل بنظرة عابرة 

يصل اإلنسان إىل معرفة عميقة وواسعة باألشياء بواسطة نشاطات العقل 
تلفة من قبيل انزتاع املفاهيم اللكّّية وإدراكها، واتلعريف أو ووظائفه املخ

اتلحليل، واحلكم يف القضايا أو اتلصديقات، واالستدالل وأمثاهلا. إّن 
اتلعريفات واتلحليالت اليّت تذكر للمفاهيم أو االستدالالت اليّت تُقام 

و آلٍة يه إلثبات بعض القضايا و...، إنما يه معارف يناهلا اإلنسان بمصدٍر أ
العقل. واتلعريفات املنطقّية ملفاهيم اإلنسان، وانلبات، واجلسم، والزمان، 
واملاكن وأمثاهلا يه معرفة بكل واحدة من ه ذه املفاهيم، كما أّن 
االستدالالت الّيت تقام إلثبات القضّية من قبيل "جمموع زوايا املثلث تساوي 

ذه القضّية. ومن ال 180 واضح أننا يف اهلندسة وسائر درجة"، يه معرفة به 
ة، نصل إىل املعارف العلوم الرياضّية اليّت يه أكرث العلوم اإلنسانّية يقينيّ 

ايلقينّية عن طريق مصدر العقل. واعدة ما يكون الوصول إىل املعارف يف 
من قبيل علم الوجود، وعلم انلفس الفلسيّف، وفلسفة  -العلوم الفلسفّية 

اة أو الطريق. األد ه ذه ىلع مبيّنٌ  –ونظرّية املعرفة  األخالق، وفلسفة ادلين،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذا ابلاب هو يف حبث "القضايا ابلعدية واالستقراء من منظار نظرية 1) ( ماكن ابلحث املوّسع له 
ذه املسألة يف كتاب آخر.  املعرفة". وحبول اهلل تعاىل سوف نتعرض له 
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نة هلا يتحقق عن  واتلصديق واحلكم يف تلك القضايا بل ومفاهيمها املكوِّ
 . طريق العقل. ومن هنا فإن منهج اتلحقيق يف مثل ه ذه القضايا عقيلٌّ

ت ا من قضايا العلوم املذكورة إثبا واحدةٍ  وبانلتيجة ال يمكن إثبات أو نيف أّي 
ها أو نفي ا يقيني ا باحلواّس الظاهرّية واملنهج غي العقيل؛ وإن أمكن القول بأنّ 

 .(1)قد تفيد اتلأييد االحتمال أو الظين

واالستدالل هو أهّم وظيفٍة من وظائف العقل املختلفة. واالستدالل سي 
ها وعملّية عقالنّية ونشاط يقوم بها العقل. واالستدالل هل عدة أنواع وأكرث

اعتبار ا يُدىع "الربهان". والربهان استدالٌل يقيين بلحاظ املادة واملحتوى، 
 وكذ لك بلحاظ الشك وترتيب املقدمات.

وربما خيطر يف الهن ه ذا السؤال: ملاذا املعترب يف قضايا العلوم العقليّة 
هو العقل واملنهج العقيل فقط؟ ما يمكن قوهل اختصار ا بلحاظ ما تقّدم، 

ة. ل كّن ه ذا احلل بب ذ لك هو كون قضايا تلك العلوم عقليّة أو قبليّ إّن س
حباجة إىل توضيح وبيان. ورشحه مبينٌّ ىلع اتضاح نسبة العقل مع 
القضايا القبْليّة وحقيقة ه ذا انلوع من القضايا. وفيما يأيت سنبحث نسبة 

لّيت تُدىع العقل مع القضايا القبْلّية وحقيقة وماهيّة ه ذه القضايا ويه ا
يف فلسفتنا اتلقليديّة "القضايا العقلية"؛ ومع اتضاح حقيقتها سوف 
يتضح دور العقل فيها من منظار نظرّية املعرفة وهو اهلدف األسايّس 

 للبحث وسيتضح ضمن ا احلل املذكور.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ح أكرث. وسوف نتابع ه ذا ابلحث يف فرصة مناسبة.( ه ذا الالكم حباجة إىل توضي1)
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 العقل والقضايا القْبلية

ا من أهم آثار القبول بالعقل واعتباره، وأشد حبوث وظائف العقل احتد ام 
ذه القوّ  ة اإلدراكّية يف القضايا يف عرصنا الراهن هو ابلحث يف ادلور اخلاص له 

ة. وعند تعريف القضايا القبْلّية سوف يتضح أّن إدراك، وتصديق، القبْليّ 
واعتبار مثل ه ذه القضايا مبين ىلع العقل فقط ويه من ه ذه اجلهة ليست 

اتها هو أّن املصدر الوحيد أداة أخرى. وعليه فإن أهم مي حباجة إىل أّي 
تلحقيقها هو العقل، واألسلوب انلاجع والصحيح للبحث حوهلا هو األسلوب 
واملنهج العقيل ال غي. ومن هنا فإن الزناع األسايّس بني العقليني واحلسينّي 
هو: هل املعارف أو القضايا القبْلّية متحققة أم ال، وىلع فرض حتققها هل 

أم تركيبية؟ واجلواب باإلجياب عن  1)طوطولوجية(ة يه جمرد قضايا حتليليّ 
من القضايا اتلحليلّية  ه ذا السؤال، والقبول بالقضايا القبْلّية أعمّ 

وغيها هو املمّي احلقييق بني املنهج العقيل واحلّس. ومضاف ا طوطولوجية( )ال
إىل القبول باحلواس، واملعطيات احلّسـّية والقضايا اتلحليلّية 

، يمكن اإلذاعن بتحقق القضايا القبْلّية اليّت يه ليست جمرد )لوجيةطوطوال(
ا إىل احلواّس ونيف طوطولوجية ، ألن احلسّيني كما يبدو ال يمكنهم استناد 

اعتبار العقل، أن يقبلوا بشك مربر وىلع أساس معقول القضايا القبْلّية حّّت 
وع من املنىح العقيل فقبوهلا مستلزم نل طوطولوجية(،القضايا اتلحليلّية )ال

 .(2)ة العقل اإلدراكّيةواإلذاعن يف اجلملة باعتبار قوّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1)Tautology. 
(2) See: Laurence, Bonjour, In Defense of pure Reason, Ch.2. 
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يمكن إضافة: رغم أّن القضايا ابلعديّة حتتاج إىل احلواّس الظاهرّية 
واتلجربة احلّسـّية، ومن ه ذه اجلهة تمتاز عن القضايا القبلية، ل كّنها بنظر 

كم يف ه ذه املجموعة من ة العقل. اتلصديق واحلاملؤلف ال تستغين عن قوّ 
ا يرتبط بالعقل. وبدون  القضايا وإثبات حتقق مصداقها العيين يف اخلارج أيض 

ة العقل اإلدراكّية واالستناد إيلها، سوف يتوقف اتلصديق واحلكم حتقق قوّ 
ا. وطبيع أّن العقل إنما يمكنه اتلصديق بها واحلكم  يف القضايا ابلعديّة أيض 

 د إىل اتلجربة احلّسـّية أو احلواّس الظاهرّية.عليها فيما لو استن
ويمكن توسيع ابلحث حول القضايا القبْلية، وطرح الكثي من األسئلة 

. وال يمكن اآلن القيام ببحث شامل وحتقيق واسع للمسائل اليّت (1)واملسائل
                                                                                                               

ها وساختارهای وملزيد من اتلوضيح حول ه ذا املوضوع، راجع: حممدحسني زاده، "مؤلفه
ية؛ اتلصديقات أو معرفت برشی؛ تصديقات يا قضايا" ]عنارص وبىن املعرفة اإلنسان

 القضايا[، الفصل الرابع واخلامس و... .
( تعرضنا حبمد اهلل للبحث حول ه ذه املسائل يف الكتاب الرابع من جمموعة "اكویش در ژرفای 1)

ها وساختارهای معرفت شنایس" ]دراسة يف أعماق نظرية املعرفة[، حتت عنوان "مؤلفهمعرفت
بىن املعرفة اإلنسانية؛ اتلصديقات أو القضايا[. ونكتيف برشی؛ تصديقات يا قضايا" ]عنارص و

 هنا بإلقاء نظرة اعبرة ىلع األسئلة اليت يمكن طرحها يف ه ذا ابلاب:
 ما يه املعرفة أو القضية القبْلية؟

ا باللحاظ الفلسيّف، وتقديم صورة  ا وصحيح  ا تام  هل يمكن عدُّ القضية أو املعرفة القبْلية أمر 
 القبول بها يشتمل ىلع تناقضات؟ أنّ  صحيحة عنها، أم

 ما يه العنارص، واألراكن، والرشوط الرضورية من أجل كون القضية أو املعرفة قبلية؟
هل يستطيع اإلنسان الوصول إىل املعرفة القبْلية عن طريق توفي ه ذه الرشوط؟ وبعبارة خمترصة 

 هل عند اإلنسان نوع من املعرفة القبْلية؟
ا؟ يف صورة حتقق ال قضايا القبْلية هل يه حتليلية فقط أم يمكن أن يكون بعضها تركيبي ا أيض 
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يُمكن طرحها يف ه ذا املضمار. ونكتيف هنا بمجرد تعريف "القبيل" وتبيني 
 حبث دور العقل يف ه ذا النشاط األسايّس وابلنيوي.حقيقته، و

 حقيقة القْبلي 

بغض انلظر عن طريقة اتلمايز بني اتلحلييل والرتكيب وبني املمكن 
ه ال شك يف أّن اتلمايز بني القبيل وابلعدي هو تمايٌز والرضورّي، غي أنّ 

 ضوابط ورشائط. معريفٌّ، ال فلسيّف أو منطيق. والقبْلّية أو ابلعديّة مبنّية ىلع
وحبسب رؤية ه ذا الكتاب فإن القضّية القبْلّية يه قضّية ال حيتاج إدراكها 

                                                                                                               

 ويف حالة إماكن ذ لك فما هو معيار وخصائص القضية الرتكيبية القبْلية؟
ما يه العالقة بني كون القضية قبلية و رضورية؟ هل القضايا القبْلية رضورية فقط، أم يمكن 

 ة  وصادقة بنحو القبْلية؟أن تكون بعض القضايا املمكنة قبلي
ا؟  هل تقسيم املعرفة إىل قبلية وبعدية خيتص بالقضايا أم يشمل املفاهيم أيض 
 ما يه عالقة القضايا احلقيقية يف عليم األصول واملنطق بالقضايا القبْلية؟

 هل يمكن إبطال أو إثبات القضايا القبْلية باتلجربة؟ وملاذا؟
لقبْلية؟ وبأي معيار يمكن معرفة احلقائق القبْلية؟ وما يه ما يه خصيصة أو خصائص القضايا ا

مواصفات القضايا أو احلقائق اليت تُدرك بشك قبيل؟ وما هو املعيار األفضل بني املعايي 
 اليت قدمتها خمتلف انلظريات؟

 إيف القضايا القبْلية أم يمتنع اخلطأ فيها؟ ويف حالة عدم إماكن وقوع اخلط إهل يمكن وقوع اخلط
 فيها فما هو طريق إحرازه؟

يف القضايا القبْلية باهلندسة اإلقليدية وما شابهها. فما يه  إقد نقض عدم إماكن وقوع اخلط
 احللول اليت يمكن بها عالج ه ذه املشلكة؟

أحدهما عني اآلخر  ينبيغ قبل لك يشء أن نبحث ما يه العالقة بني ابلديه والقبيل؟ وهل أنّ 
ا من القضايا انلظرية قبليٌة؟ الق مصداق ا؟ أم أنّ   بيل أعم وأن قسم 
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واتلصديق بها إىل اتلجربة احلّسـّية أو احلواّس الظاهرّية، ويه قائمة ىلع 
العقل فقط؛ من قبيل قضايا الرياضيات واملنطق واحلمل األويل من قبيل 

ة يه اليّت يقوم ويف املقابل، القضّية ابلعديّ قضّية "اإلنسان إنساٌن" وأمثاهلا. 
ا. ومن هنا فإن  اتلصديق بها ىلع اتلجربة احلّسـّية أو احلواّس الظاهرّية أيض 

ا تنقسم إىل قسمني القبلّية وابلعديّ  ة. فاملعرفة القبلّية يه معرفٌة املعرفة أيض 
عارف ال تقوم ىلع اتلجربة احلّسـّية واحلواّس الظاهرّية، من قبيل امل

الرياضّية والفلسفّية، ويف املقابل، املعرفة ابلعديّة يه معرفٌة قائمة ىلع 
 .(1)اتلجربة احلّسـّية واحلواّس الظاهرّية، من قبيل العلوم اتلجريبّية

إن تقييد اتلجربة بمصطلح "احلّس" أو ذكر "احلواّس الظاهرّية" بدال  منها 
املوجود يف مصطلح "اتلجربة". إنما هو إلزالة الغموض أو احتمال اإلطالق 

ومصطلح "اتلجربة" دون القيد املذكور هل معىن اعم يشمل اتلجارب الهنّية 
ا توسيع مفهوم  اليّت يه نوع من العلم احلضورّي والشهودّي. ويمكن طبع 
اتلجربة ليشمل اتلجارب الشهوديّة والعلم احلضورّي وكذ لك اتلأمالت 

م احلضورّي. وىلع أساس اتلعريف أو الهنّية اليّت يه نوع من العل
االصطالح األول وهو اختصاص اتلجربة بمعطيات احلواّس الظاهرّية 
واتلجربة احلّسـّية، توجد بني القضايا القبلّية وابلعديّة معارٌف خاصة ال يه 

ٌة وال بعديٌة، ويه املعارف احلضورّية. وىلع أساس أوِل تعريف للقبيل قبليّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Laurence, Bonjour, In Defense of pure Reason, Ch.2; 
Paul Moser (ed.), Apriori Knowledge, p.3-10; 

 ،[املعرفة نظرّية يف أساسّيةٌ  مفاهيم" ]شنایسمعرفت در بنيادين مفاهيمبالنتينجا، ألفني،"
 الفصل اثلالث. ه،زادحممدحسني ترمجة
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، كما أّن القضايا احلاكية ةٌ ٌة وال بعديّ املعارف ال قبليّ وابلعدي، فإن ه ذه 
ا ال قبلّية وال بعديّ  ة. ول كن ىلع أساس اتلعريف أو االصطالح عنها أيض 

ه اثلاين، تكون ه ذه املعارف أو القضايا بعديّة واتلجربة شاملٌة هلا. وطبيع أنّ 
ا تعريف مفهوم القبيل بشك يشمل املعارف احلضوريّ  ة والقضايا يمكن أيض 

 احلاكية عنها.
وعليه فإن اجلواب عن ه ذا السؤال: "هل تقسيم املعارف أو القضايا إىل 
بعديّة وقبلّية حرصيٌّ يدور مدار انليف واإلثبات أم ال؟ مبيّنٌ ىلع اتلعريف 
 .املختار للقبيل وابلعدي، وهو يف احلقيقة يرجع إىل اتلعاقد وجعل اإلصطالح

بة، هناك مشلكة أخرى يمكن أن تطرح حول مضاف ا إىل قيد اتلجر
تعريف املعرفة أو القضّية القبلّية ترجع إىل استقالهلا عن اتلجربة 
احلّسـّية وعدم بنائها ىلع احلواّس الظاهرّية. وال يصح ىلع أساس ه ذا 
الرشط ربط املعرفة القبلّية باتلجربة احلّسـّية بأي وجه اكن؛ بينما جند أّن 

ت قبلّية مفاهيمها بعض القضايا الّ  ويه عنارصها وأجزائها  -يت ُعدَّ
مأخوذة من اتلجارب احلّسـّية واحلواّس الظاهرّية. والكثي من  -األصلية

القضايا اّليت تعدُّ نماذج ألصل امتناع اجتماع انلقيضني وارتفاعهما ىلع 
الرغم كونها قبلية، ل كّن مفاهيمها حاصلة من احلواّس الظاهرّية؛ من 

أن يكون اجلسم الواحد أسود لكه ويف نفس الوقت غي أسود لكه، قبيل 
ومتحرك وساكن كذ لك، ومتحّي يف ماكن وغي متحّي الخ. واحلاصل هو 
أّن اتلجربة املرتبطة باللون، واحلركة وغيهما رشٌط رضورّي تلحصيل 
ة املعرفة بمثل ه ذه القضايا. ومن هنا فإن مثل ه ذه القضايا إنما تكون مربرّ 
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فيما لو استندت إىل اتلجارب احلّسـّية. ويف احلقيقة تُعدُّ اتلجربة احلّسـّية 
ا رضوري   ذه القضايا واتلصديق بها. ومن هنا ال رشط  ا تلربير القبول به 

ا قبْلي   ذه القضايا وتربيرها أمر   ا.يمكن عدُّ املعرفة به 
اعة بمالحظة االختالف بني وظائف العقل يف صناعة املفهوم وصن

احلكم، يمكن حّل املشلكة املتقدمة بسهولة. فرغم إماكنّية تمهيد احلواّس 
الظاهرّية عملّية الوصول إىل الكثي من املفاهيم اللكّّية، ل كّن ه ذا األمر ال 
يمنع قبلّية القضّية املكّونة من مثل ه ذه املفاهيم وال احلكم فيها وتربير 

القضّية أو املعرفة القبلّية ال حتتاج يف  إنّ املعرفة بها. وبناء  ىلع اتلعريف، ف
اتلصديق والقبول من حيث هما تصديق وقبول إىل احلواّس الظاهرّية 
واتلجربة احلّسـّية؛ ل كن ال يوجد مانع أن تكون مبنّية ىلع اتلجربة احلّسـّية 
من جهة املفهوم. فاألمر املقّوم لقبلّية املعرفة أو القضّية هو أن يكون احلكم 

و اتلصديق فيها مستغٍن عن اتلجربة احلّسـّية. وجيب االتلفات إىل أّن أ
أغلب املفاهيم الفلسفّية واملنطقّية بلحاظ اتلحقق، يه مفاهيم ثانية، واعدة 
ما تتحقق بعد املفاهيم األوىل واملفاهيم اجلزئّية احلّسـّية والشهوديّة عن 

طريق احلواّس الظاهرّية  طريق املقايسة واالنزتاع، والكثي منها يتحقق عن
واتلجربة احلّسـّية؛ وبتعبي أدق احلواّس الظاهرّية يه اليّت توفر األرضّية 

 املناسبة للحصول عليها.
واحلاصل هو أّن قبلّية اتلصديق والقبول واحلكم يف قضّية ال يستلزم أن 

ا غي مبنّية ىلع اتلجربة احلّسـّية، بل املهم هو  تكون املفاهيم املكّونة هلا أيض 
أن يكون نفس اتلصديق واحلكم فيها مستغني ا عن احلواّس واتلجربة 
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احلّسـّية، ومستقال  عنها. ويف حبث تصنيف املفاهيم نّبهنا ىلع أّن احلواّس 
ا لم تلعب  تمّهد األرضّية للوصول إىل كثي من املفاهيم. وقلما جند مفهوم 

ا أ  .(1)و غي مبارش يف حتققهاحلواّس أو العلوم احلضورّية دور ا مبارش 

إذا اكن الرشط يف املعرفة أو القضّية القبلّية مضاف ا إىل احلكم واتلصديق، 
أال تكون املفاهيم املكّونة هلا مأخوذة عن طريق احلواس، فحينئذ تصبح 

ا، وقلما توجد عندنا قضّية قبليّ  ة. فإن دائرة القضايا القبلّية ضيقة جد 
من القضايا من قبيل مصاديق أصل امتناع حمموالت وموضواعت الكثي 

ة، مأخوذٌة بشك غي اجتماع انلقيضني أو امتناع ارتفاعهما وأصل اهلوهويّ 
واحلواّس حُتِّقق أرضّية الوصول إيلها. حّّت قضايا مبارش من اتلجربة احلّسـّية 

اتلجربة  بنحٍو ما ىلع ةٌ احلمل األويل من قبيل قضّية "اإلنسان إنساٌن" مبنيّ 
ا؛ ألن مفاهيمها وموضواعتها وحمموالتها منزتعٌة من اتلجربة احلّسـّية،  أيض 
ا مفاهيم ال  واتلجربة احلّسـّية حُتقق أرضّية الوصول إيلها. نعم هناك أيض 
ا ىلع اتلجربة احلّسـّية واحلواّس الظاهرّية؛ من قبيل املفاهيم  تبتين مطلق 

وأمثاهلما؛ إال إذا وّسعنا مفهوم اتلجربة اللكّّية الشهوديّة للخوف، واحلب 
ا.  لتشملها أيض 

ا لرؤيتنا فإنّ واحلاصل هو أنّ  ة يه اليّت ال القضّية أو املعرفة القبليّ  ه وفق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ها" ]أسس املعرفة البرشية[، ( راجع: حممدحسني زاده، "معرفت برشي؛ زيرساخت1)
شنایس" ]نظرية املعرفة[، الفصل السابع، الفصل اثلالث؛ املؤلف نفسه، "معرفت

 واثلامن، واتلاسع.
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حيتاج اتلصديق بها، وفهمها، وإدراكها، والقبول بها، وتربيرها إىل اتلجربة 
 جارب احلّسـّية.احلّسـّية؛ حّّت لو اكنت مفاهيمها مبنّية ىلع احلواّس واتل

وبمالحظة ما تقدم يُعلم أّن ما طرحناه يف بداية ابلحث من تعريف 
املعرفة أو القضّية القبلّية متقٌن ال ترد عليه انلقود املوّجهة إيله. فالقضّية أو 

، يه قضّية أو أم نظرّية   ة  املعرفة القبلّية بغض انلظر عن إماكنّية كونها بدهيّ 
ها وقبوهلا واحلكم عليها عن طريق العقل فقط، معرفة يتحقق اتلصديق ب

وال حتتاج يف اتلصديق واحلكم إىل اتلجربة احلّسـّية أو احلواّس الظاهرّية؛ 
ىلع اتلجربة احلّسـّية، وأن  ة  ه قد تكون املفاهيم املستعملة فيها مبنيّ رغم أنّ 

ت األرضّية لنشوئها. وطبيع أنّ  ّن ه جيب اتلنبيه ىلع أاحلواّس قد مهدَّ
ق إال عن اتلصديق، والقبول، واتلربير يف القضايا القبلّية انلظرّية ال يتحقّ 

طريق العقل واالستدالل الربهاين املعترب اّلي يمتلك القيمة املعرفّية، ومن 
ا.  ه ذه اجلهة ال يبتين ىلع احلواّس الظاهرّية مطلق 

، بل مضاف ا ضةٍ حم ةٍ سلبيّ  وبنيةٍ  ةٍ هويّ  ااتلعريف السابق ليس ذ وعليه فإنّ 
ا؛ ألنّ  ه يتم إىل سلب ونيف االبتناء ىلع اتلجربة احلّسـّية هل هوّية إجيابّية أيض 

ة العقل اإلدراكّية يه اليّت تدركه وتصدق به وتؤيد صحته اتلأكيد ىلع أّن قوّ 
 .(1)دون حاجة إىل احلواّس أو اتلجارب احلّسـّية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا يف مسألة  تباع اتليار العقيل الالكسييك بل لكأ( عرض 1) مؤيدي القضايا القبلية رشوط 
ه إذا حتققت ه ذه الرشوط يف قضية ما، تكون قضية قبلّية. وحبسب القبلية وهم يرون أنّ 

ا إىل  رأيهم فإن القضية القبلية يه اليت يكون اتلصديق بها واحلكم فيها ال يستند مطلق 
عقل املحض ال غي. مضاف ا إىل احلواّس واتلجارب احلسية، بل تكون مربرة باستنادها إىل ال
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عميقة يف املعرفة اإلنسانّية.  والوصول إىل مثل ه ذه املعرفة يؤدي إىل نتيجة
فبمثل ه ذه املعرفة يستطيع اإلنسان أن يصل إىل جمموعة عظيمة من العلوم 
العقلّية املبنّية ىلع العقل رصف ا وىلع القضايا املستعملة يف تلك العلوم ويه 
قضايا قبلّية فقط )كما يف العلوم الرياضّية والفلسفّية واملنطقّية(. وطبيع 

أحيان ا يف بعض تلك العلوم اكلعلوم الفلسفّية االستفادة من ه يمكن أنّ 
ا ووضعها يف مقدمات االستدالل. وىلع أي  القضايا واملعارف ابلعديّة أيض 

ٌة ال حال يرى املؤلف أّن القضايا القبلّية املستعملة يف ه ذه العلوم إما بدهيّ 
لة مكّونة من حتتاج إىل االستدالل، أو نظرّية يمكن االستدالل عليها بأد

 ة.مقدمات قبليّ 
يف جمال تقويم القضايا القبلّية وإحراز صدقها جيدر أن يقال: بما أّن ه ذه 

، فك قسم منهما سيكون هل حكم مستقل. ةٍ وبدهيّ  القضايا تنقسم إىل نظرّيةٍ 
ة فيتم والقضايا انلظرّية يتم تقويمها وتربيرها من خالل إرجاعها إىل ابلدهيّ 

ها أو كذبها. وعليه فإن معيار صدق القضايا انلظرّية هو إحراز قيمة صدق
 إرجاعها إىل القضايا ابلدهية. 

                                                                                                               

ذ لك إذا لم تكن بدهية جيب أن تقوم ىلع استدالل قوي ومتقن؛ استدالل متشّك من 
قضايا قبلية فقط أو ينتيه إيلها. مضاف ا إىل ذ لك اشرتطوا صدق تلك القضية ومطابقتها 

 ,See: Laurence, Bonjour, In Defense of pure Reasonللواقع )

p6-8). 
حظة اتلعريف املختار والرشح املتقدم لقيوده وعنارصه، يمكن دراسة وتقويم اتلعريف وبمال

 أعاله وسائر اتلعريفات ابلديلة.
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 ة قّدم العلماء املسلمون معيارين:يلّ ويف جمال صدق ابلدهيات األوّ 
. إرجاعها إىل اتلجارب الهنّية والعلوم احلضورّية. إّن 2 .يّلة  . كونها أوّ 1

قات، ومنها ابلدهيات اّلي يعدُّ ابلحث يف معيار صدق القضايا أو اتلصدي
ا. وقد حبثنا يف كتب  (1)أهم مسألة يف نظرّية املعرفة، هو حبٌث واسع جد 

سابقة حول ه ذا األمر بشك مفصل، وسنبحثه حبوهل تعاىل بتفصيل أكرب يف 
ة األسئلة اليّت يُمكن طرحها يف باب ، كما سنبحث يف بقيّ (2)الكتاب الرابع

ة وأمثاهلا. وما جيب حبثه بشك ة واتلحليليّ والرتكيبيّ ة اتلصديقات القبليّ 
ة، ودراسة مفّصل يف ه ذا الكتاب هو ابلحث حول حقيقة اتلصديقات القبليّ 

 دور العقل فيها من منظار معريف.

 النتيجة

واصلنا يف ه ذا الفصل حبوث العقل املعرفّية، فألقينا نظرة اعبرة ىلع 
ة يف نطاق لك من اطات ه ذه القوّ وظائف العقل انلظري، واستعرضنا نش

نتيجة ويه  إىل املفاهيم والقضايا وادلور اّلي يلعبه يف لك منهما، وتوصلنا
ا، واإلنسان حيصل ىلع معرفة عميقة وواسعة  أّن وظائف العقل كثية جد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( راجع: حممدحسني زاده، "پژوهیش تطبيیق در معرفت شنایس معارص" ]دراسة مقارنة 1)
شنایس يف نظرية املعرفة املعارصة[، الفصل السابع؛ املؤلف نفسه، "درآمدی بر معرفت

 ومباین معرفت ديىن" ]مدخل يف نظرية املعرفة وأسس املعرفة ادلينية[، القسم األول، 
 الفصل السادس.

 عنارص" ]قضايا يا تصديقات برشی؛ معرفت وساختارهای هامؤلفه( راجع: املؤلف نفسه، "2)
 (املحّقق[. )القضايا أو اتلصديقات اإلنسانية؛ املعرفة وبىن
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باألشياء من خالل نشاطات ووظائف العقل املختلفة من قبيل انزتاع 
واتلعريف أو اتلحليل، واحلكم، وصناعة  املفاهيم اللكّّية وإدراكها،

القضّية، واالستدالل. اتلعريفات واتلحليالت اليّت تذكر للمفاهيم أو 
ا معارف  االستدالالت اليّت تقام إلثبات بعض القضايا وغيها، يه مجيع 

 يناهلا اإلنسان بواسطة مصدر أو آلة العقل.
لك توصلنا إىل أّن اتلصديق العليم واحلكم يف  مجيع القضايا حّّت وكذ 

القضايا احلّسـيّة الشخصيّة أو املحسوسات هو من وظائف العقل وذ لك 
خالف ا ملا خيطر يف الهن بادئ ذي بدء. والقول املشهور بأن العقل ُمدرٌك 

ها ناظرة إىل املفاهيم، بمعىن أّن لللكيات ال يتناىف مع ه ذه الرؤية؛ ألنّ 
درك عن طريق العقل فقط. ل كّن ه ذا املفاهيم اللكّيّة )املعقوالت(، تُ 

القول ال يشمل القضايا. احلكم يف مجيع القضايا يف عهدة العقل سواء 
الشخصيّة أم غيها. ومن الواضح أّن انلتيجة املذكورة ال تستلزم نيف 
مساعدة احلواّس يف احلكم واتلصديق يف القضايا احلّسـيّة الشاملة 

 للمحسوسات أو اتلجريبيّات.
دنا آخر وظيفة للعقل ويه االستدالل أو االستنتاج. واالستدالل ثم عد

نوع من الوالدة الفكرّية أو اإلنتاج الهين حيصل عن طريق ترتيب عدة 
قضايا معلومة ومرتابطة، وهو بدوره هل أنواع كثية. وه ذا النشاط أو الوظيفة 

 ها.العقلّية هل أشّد اتلأثي يف دائرة املعرفة اإلنسانّية وتنميت
لك ادلور اّلي تلعبه  ثم نبّهنا ىلع دور العقل يف القضايا القبْليّة وكذ 
ذا  ه ذه القضايا يف املعارف اإلنسانيّة، وبيّنا حقيقتها. وحبسب رؤية ه 
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يبتين إدراكها وتصديقها واعتبارها ىلع العقل  القبليّة قضيّةٌ  الكتاب فإنّ 
آلة أخرى. ويف تقويم  فقط وال حُيتاج من ه ذه اجلهة إىل أي مصدر أو

اتلعريف املختار حول القضايا القبليّة وصلنا إىل نتيجة ويه أّن 
فقط، بل يشتمل ىلع  ةٍ سلبيّ  وبنيةٍ  اتلعريف املطروح ال يشتمل ىلع هويّةٍ 

ة العقل اتلأكيد فيه ىلع قوّ  ه تمّ إىل السلب؛ ألنّ  امضاف   ةٍ إجيابيّ  ةٍ هويّ 
يا وتصّدقها وتؤكد صحة مفادها دون اإلدراكيّة الّيت تُدِرك تلك القضا

 حاجة إىل احلواّس أو اتلجارب احلّسـيّة.
وعليه فإن أهم مية يف القضايا القبْلّية يه أّن مصدر إدراكها وفهمها 
وحتقيقها هو العقل ال غي وأن املنهج العقيل هو العامل فيها دون غيه. ويف 

عارف القبلّية عن طريق علم اهلندسة وسائر العلوم الرياضّية نصل إىل امل
مصدر العقل. ومضاف ا إىل ذ لك فإن احلصول ىلع املعرفة يف العلوم الفلسفّية 
من قبيل علم الوجود، وعلم انلفس الفلسيّف، وفلسفة األخالق، وفلسفة 
ادلين، ونظرّية املعرفة وأمثاهلا اعدة يُبىن ىلع ه ذه األداة أو الطريق، ومنهج 

 ا.اتلحقيق فيها عقيل أيض  
وىلع أساس ما تقدم وصلنا إىل نتيجة ويه أّن العقل يف القضايا أو 

ا. وبدون قوّ  ة العقل اإلدراكّية سيخس اتلصديقات القبلّية يلعب دور ا خاص 
ا كبي ا من اتلصديقات واملعارف أعمّ  ة، من انلظرّية وابلدهيّ  اإلنسان كم 

 .(1)ة املعارف األساسّيةوخاّص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ديقات أو القضايا القبلية هل بقّيٌة. وسوف نواصله يف كتاب آخر ( ابلحث حول اتلص1)
 حبوهل تعاىل. 





 دليل النقلّي من منظار نظرّية المعرفةالباب الرابع: ال

 من منظار نظرّية  الدليل النقلي

 .. المعرفة

 األقسام، وكونه ناقًلا أو منتًجا، واعتباره





 

 مقدمةال

املعرفة اإلنسانيّة املتعارفة.  -أو أدوات  -تعرّضنا يف الفصول السابقة ألهّم مصادر 
خمترص ىلع ضوء نظريّة املعرفة وهو اّلي يُسّمَّ يف بشك  (1)وسنبحث اآلن الشهادة

. وعليه فبعد تعريف وتبيني دوره وأهميته يف العلوم (2)ثقافتنا باسم "ادليلل انلقيل"
ة، سنبحث قيام أو عدم قيام اعتباره ىلع االستنتاج. ثم نبحث واملعارف انلقليّ 

عتباره بشك رسيع. بعد اختالفه وتمايزه عن "املرجعية"، وكذ لك نبحث أهم رشوط ا
منتٌج  -أو الشهادة  -يف مسألة معرفيّة ويه "هل ادليلل انلقيل  كمذ لك نبحث وحن

للمعرفة، أو ناقٌل هلا فحسب؟". ويف اخلتام نضع اعتبار ادليلل انلقيل ومنشأ اعتباره 
 ىلع طاولة ابلحث وانلقاش.

 تعريف الدليل النقلي

ار هو أحد الطرق املعروفة للوصول إىل ادليلل انلقيل أو الشهادة أو اإلخب
املعرفة. واملقصود من ادليلل انلقيل هو أقوال اآلخرين أو كتاباتهم اليّت نستند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 [. )املرتجم(testimony-( ]گوایه1)
استعمال  ( ادليلل انلقيل يف عليم األصول والفقه اعدة ما يسّمونه "اخلرب". جدير بالكر أنّ 2)

ريق للمعرفة خيتلف عن اخلرب يف هذين العلمني، بل يف نظرية املعرفة بما هو مصدر أو ط
استعماهل يف املنطق. فاخلرب يف العلوم املتقدمة هل معىن خاص وبمعىن ادليلل انلقيل، بينما 

 استعماهل يف املنطق هل معىن اعم واسع وهو القول اتلام أو القضّية. 
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ا ما نُطلق ادليلل انلقيل ليس ىلع أقوال اآلخرين  إيلها. وطبيع أننا كثي 
د وكتاباتهم، بل ىلع االستناد إيلها. وىلع أي حال فمن الواضح أّن ه ذا االستنا

من عملّية  اا ىلع االستنتاج، وقول اآلخرين وكتابتهم ليسا جزء  ليس مبني  
االستنتاج. وبواسطة ه ذا الطريق نربر الكثي من معارفنا انلقلّية ونؤيد 
صحة مفادها. ومن نماذج املعارف اليّت تتحقق نلا عن طريق إخبار اآلخرين 

، ويوم (3)رض نهر آراس، وع(2)واهلمااليا (1)معرفتنا بارتفاع قمة دماوند
، وتاريخ وقوع معركة بدر، وأكرث احلقائق واملعارف والدة انلب األكرم 

املرتبطة باجلغرافيا، واتلاريخ، واآلداب، واللغة، بل وقسم كبي من األحاكم 
العملّية يف الفقه اإلساليّم وكذ لك بعض العقائد اإلسالمّية، ومن خالل ه ذا 

األحداث املاضية واحلارضة. وبمالحظة املوارد الطريق نعرف الكثي من 
املتقدمة وكذ لك ما لإلخبار من دوٍر يف كثي من املجاالت العلمّية والعملّية، 
وهو كما تقدم يُدىع يف عليم الفقه واألصول "اخلرب"، ويف ثقافتنا يُعرف 

ه ذا  بـ"ادليلل انلقيل"، ويف نظرّية املعرفة املعارصة "الشهادة"، نعلم أّن دور
املصدر املعريف أوسع بكثي مما يبدو عليه األمر بادئ ذي بدء. فالكثي من 
أفعانلا، وقراراتنا، ومعارفنا وعقائدنا قائمة ىلع األخبار الّيت حنصل عليها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

م وهو من أىلع القمم يف غريب  5670( هو جبل يقع وسط سلسلة جبال الربز، يبلغ ارتفاعه 1)
 سيا وأوروبا. ]املرتجم[آ

( اهلمااليا يه سلسلة جبلية تقع يف آسيا، وتفصل سهول شبه القارة اهلندية عن هضبة 2)
 ]املرتجم[ .اتلبت. وحتوي العديد من القمم األىلع يف األرض، وأعالها قمة جبل إفرست

أرمينيا، وأذربيجان، وإيران، ( يسّّم بالفارسية "ارس" وهو نهر ينبع من تركيا ويعرب بدلان 3)
ا لطوهل اللك ابلال ويعدُّ من أكرب أنهار القوقاز  كيلومرت ا. ]املرتجم[. 1،072غ نظر 
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ذا فمضاف ا إىل ابُلعد املعريف، فإن الكثي من ه ذه األخبار  من اآلخرين. وبه 
 ألرضّية لإلرادة، والسلوك، والعمل.تصبح منشأ الختاذ القرارات وتمهد ا

 اعتماد أو عدم اعتماد اعتبار ادليلل انلقيّل ىلع االستنتاج
بناء  ىلع ما تقدم من تعريف الشهادة أو ادليلل انلقيل يبدو بادئ ذي بدء 
أّن االستناد إىل أخبار اآلخرين ال يستلزم االستنتاج وال توظيف ه ذه 

ادة ُطرح تعريف آخر لوحظ فيه ادليلل انلقيل ه يف باب الشهالعملّية؛ رغم أنّ 
أو اخلرب مصحوب ا باالستنتاج. وبناء  ىلع اتلعريف األخي فإن عملّية الوصول 
إىل املعرفة عن طريق الشهادة تشبه نشاط املحايم إذ يستفيد من شهادة 
الشهود يف املحكمة، أو نظي منهج املؤرخني اّلين ينظرون إىل حوادث 

ؤالء ليسوا جمرد اتلاريخ بأس لوب حتلييل ويقّومونها ىلع أساس ذ لك. فه 
مالحظني للوقائع يقترصون ىلع تدوين احلوادث والوقائع اتلارخيية؛ بل 
يتصدون تلقويم الوثائق اتلارخيّية ونقدها؛ وحيللون مفادها، ويستخرجون 
نتاجئها املنطقّية ويكشفون انلقاب عنها، ويقومون بموازنتها مع سائر 

واهد. وجمموع ه ذه األمور تنتيه يف اخلتام إىل نتيجة خاصة. ويسّمون الش
 .(2) يف باب الشهادة (1)مثل ه ذه انلظرّية "انلظرّية االستنتاجية"

ا من اتلاريخ وعلم احلديث  وليك تتضح معالم ه ذه انلظرّية ندرس نموذج 
عد فتح اتلحلييل وهو ما ُروي يف صحيح مسلم عن ابن عباس أّن أبا سفيان ب

 ثالثة أمور استجاب هل  مكة ودخوهل يف اإلسالم طلب من انلب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) inferentialist view of testimony. 
(2) See: Robert Audi, Epistemology, p.133-134. 
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يِب ُسْفيَاَن »فيها ونص احلديث هو:  انلب 
َ
اَكَن الُْمْسِلُموَن اَل َينُْظُروَن إِىَل أ

، قَاَل: َنَعْم.  َواَل ُيَقاِعُدونَُه، َفَقاَل لِلنَِّبِّ  ْعِطِنيِهنَّ
َ
َقاَل يَا نَِبَّ اهلِل، ثاََلٌث أ

َزوُِّجَكَها. قَاَل: َنَعْم. 
ُ
يِب ُسْفيَاَن أ

َ
مُّ َحِبيبََة بِنُْت أ

ُ
مْجَلُُه أ

َ
ْحَسُن الَْعَرِب َوأ

َ
ِعنِْدي أ

َقاتَِل 
ُ
ُرِِن حّّت أ قَاَل: َوُمَعاِوَيُة َتَْعلُُه اَكتِب ا بنَْيَ يََديَْك. قَاَل: َنَعْم. َقاَل: َوتَُؤمِّ

قَا
ُ
اَر َكَما ُكنُْت أ  .(1)«تُِل الُْمْسِلِمنَي. قَاَل: َنَعمْ الُْكفَّ

وبغض انلظر عن رضورة أن يكون راوي احلديث ثقة، واعتبار ما يقوهل 
ويكتبه، وأن من رواة ه ذا احلديث عكرمة وهو من وّضاع احلديث بشهادة 

، (2)علماء الرجال السّنة اكبن حزم، وابن عدي وآخرين حيث رصحوا بذ لك
ع املسلّمات اتلارخيّية واتفاق رأي املؤرخني وعلماء فإن ه ذا اخلرب يتناىف م

احلديث. فأما الطلب األول يعين زواج أم حبيبة، فبغض انلظر عن اتلعبي 
الوارد يف ه ذا احلديث عنها وعن مجاهلا والي يبدو عليه الوضع، فإن أبا 
ل سفيان أسلم يف السنة اثلامنة للهجرة أثناء فتح مكة، بينما ابنته أسلمت قب

إىل املدينة وهاجرت مع املسلمني إىل احلبشة، وقد تزوجها  هجرة انلب 
يف تلك الفرتة وقدمت إىل املدينة. وحادثة ذهاب أيب سفيان إىل  انلب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ ابليهيق، السنن الكربى، 171، ص 7( راجع: انليسابوري، مسلم، صحيح مسلم، ج 1)
يل، رشف ؛ العام315؛ أبو رّية، حممود، أضواء ىلع السنّة املحمديّة، ص 140، ص7ج

 .181ادلين، أبو هريرة، ص 

: واكن )ابلخاري( ال 140، ص 7( راجع: ابليهيق، أمحد بن احلسني، السنن الكربى، ج 2)
؛ 181حيتّج يف كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار. العاميل، رشف ادلين، أبو هريرة، ص 

 .304و 303أبو رّية، حممد، أضواٌء ىلع السنة املحمديّة، ص 
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. وقد رّصح (1)بيتها يف املدينة قبل فتح مكة شاهد واضح ىلع ه ذا الالكم
 : . وبمراجعة كتب (2)«فهقد أمجع أهل املغازي ىلع خال»ابليهيق يف سننه قائال 

 السية، ومصادر احلديث، واملعاجم يّتضح كذب احلديث املذكور.

ا؛ إىل درجة أنّ  ه وكذ لك فيما يرتبط بتأمي أيب سفيان، فكذبه واضٌح جد 
 .(3)ورد يف الكتب الرجايّلة واتلارخيّية عبارة: وال يعرفونها
نلظر عن ف ابرص –ومن الواضح أّن حتليل مفاد احلديث املذكور 

 باألحاديث اتلمسك وأما االستدالل، من نمط ىلع الواقع يف يقوم –سنده 
 الظاهريني منهج فهو الهين النشاط ه ذا مثل إهمال مع بمفادها والعمل
 .(4)احلديث وأهل

ة انلقلّية مبين ىلع وىلع ه ذا األساس فكما أّن اعتبار سند األخبار واألدلّ 
ا غي متساهل يف ضبط اخلرب رشوط منها وثاقة الراوي واملخ رب، وكونه ضابط 

وتدوينه، وإذا لم تتحقق ه ذه الرشوط يسقط خرب الراوي عن االعتبار، 
ذا الرشط وتب دراية  ا به  فكذ لك بلحاظ املنت فإن قبول اخلرب منوط أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ أبو رّية، حممود، أضواٌء ىلع السّنة 181عاميل، رشف ادلين، أبو هريرة، ص( راجع: ال1)
 .315املحمديّة، ص 

 .315( راجع: أبو رّية، حممود، أضواٌء ىلع السّنة املحمديّة، ص 2)

 «.وأما إمارة أيب سفيان فقد قال احلّفاظ: إنّهم ال يعرفونها». املصدر السابق( راجع: 3)

يف روايات الشيعة، راجع  الفت هو مسألة علم األئمة املعصومني ( وانلموذج اآلخر ال4)
. َفُهم إما لم يكونوا 3، ح257، ص1يف ه ذا املجال: حممد بن يعقوب اللكيين، الاكيف، ج

 هم لم يروها معتربة.ملتفتني إىل مثل ه ذه اتلأمالت واملوازنات، أو أنّ 
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م متنه ودالتله بدقة، ال يمكن االستناد إيله وبانلتيجة  احلديث. وإذا لم يُقوَّ
 .(1)اعتباره ال حُيرز

بناء  ىلع ما تقّدم، ومع العلم بوجود جمموعة كبية من ه ذه األخبار ضمن 
ا واالكتفاء ة، فكيف يمكن القول بأنّ األخبار واألدلة انلقليّ  ها معتربة مطلق 

بوثاقة الراوي أو عداتله كحٍد أقىص؟ وإذا رأينا أّن بعض انلاس يسارعون يف 
مل، ويعتمدون عليها بمجرد سماعها أو القبول بكثي من األخبار دون تأ

رؤيتها يف وسائل اإلعالم أو الصحف أو الكتب اتلارخيّية وغيها، فذ لك 
راجع إىل ه ذه املالحظة، بل ويف كثي من األحيان ال يلتفت أحٌد إىل السند 
ا.  ولزوم وثاقة الُمخرب، بل يستندون إىل الشائعات املختلقة والاكذبة أيض 

حينما يتم تنبيههم سوف يمتنعون عن االعتماد ىلع لك خرب، ل كّن ه ؤالء 
ويعرتفون بسذاجة مثل ه ذا السلوك. ومن الواضح أّن انلدم هو اعقبة القبول 

 .(2)والعمل بمثل ه ذه األخبار دون تدقيق وتبنّي وتأّمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اعتبار خرب الواحد، بينما اكنوا يستندون ( اختار بعض القدماء يف علم األصول القول بعدم 1)
ه مضاف ا إىل السند ينبيغ االتلفات إىل إيله عملي ا يف علم الفقه. وربما يكون سبب ذ لك أنّ 

ذا الوجه يمكن رفع اتلعارض ابلدوي بني رأيهم وعملهم  ا، وتقويم مفاده. وبه  املضمون أيض 
-527، ص2وج 281-280 ص، 1)راجع: السيد املرتضـی علم اهلدى، الريعة، ج

؛ وحممد رضا املظفر، 246، ص1؛ والشيخ مرتضـی األنصاري، فرائد األصول، ج550
 (.65-64، ص2أصول الفقه، ج

ا يدعوا انلاس إىل اتلبنّي حني سماع خرب الفاسق: 2) يَن آَمنُوا ( القرآن الكريم أيض  ِ َها الَّ يُّ
َ
يَا أ

ا جِبََهالٍَة َفتُْصِبُحوا ىلَعَ َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنيَ إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ َفتَبَيَّ  ْن تُِصيبُوا قَْوم 
َ
]سورة  نُوا أ

اتلعليل يف ه ذه اآلية يُعمم فال  [. ومن الواضح عند األصويلني والفقهاء أنّ 6احلجرات: 
 يقترص ىلع خرب الفاسق.
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القبول خبرب الواحد  ىلع وعليه فإن سية العقالء وبنائهم وإن اكنا قائمني
ا بدراية املنت اثلقة وال عمل بمفاده، ل كّنهم باإلضافة إىل السند، يهتمون أيض 

ويقبلون اخلرب بعد استنتاج العقل واستنباطه حول مفاد نّصه. ومع كون 
األمر كذ لك كيف يمكن اّداعء أّن الشهادة واخلرب معتربان دون اعتماده ىلع 

شهادة أو ادليلل االستنباط؟ وبمالحظة ه ذه انلقطة األساسّية يف اعتبار ال
انلقيل يُطرح سؤال آخر وجوابه يمّثل حال  للمشلكة املذكورة وهو: هل 
االستنتاج رشٌط يف مجيع موارد ادليلل انلقيل، أم خيتص بموارد معينة؟ من 

ه يف بعض املوارد خالل حتليل أو بيان الالكم املتقدم نصل إىل نتيجة ويه أنّ 
ا يف الشهادة وا دليلل انلقيل؛ ل كّن ابليان املذكور ال يكون االستنتاج رشط 

يستلزم كونه معترب ا يف مجيع موارد انلقل. وعليه فبالرغم من كون بناء وسية 
ا،  العقالء ىلع العمل خبرب اثلقة، ل كن يف بعض املوارد جيب دراسة املنت أيض 

 ه ال تتوفر ادلوايع للكذب يف كثي منويتم العمل به بعد االستنتاج. وبما أنّ 
انلصوص انلقلّية واألخبار، حّّت يف األمور املهمة، فليست هناك حاجة 
لعملّية استنتاج واستنباط فيها. ل كّن استنباط وتقويم املنت رضورّي يف بعض 

ة، أو ة، أو االقتصاديّ ر فيها ادلوافع املاّديّة، أو السياسيّ املوارد ويه اليّت تتوفّ 
مثل ه ذه املوارد جيب أن ندقق حّّت ال نقع ادلينّية، أو القومّية وأمثاهلا. ويف 

يف فخ اخلداع والزتوير. وبناء  ىلع ه ذا جيب دراسة وحتليل األخبار واألدلة 
انلقلّية املرتبطة بمثل ه ذه احلوادث بدقة وتدبّر، وبعد اتلأكد من سالمة 

 مضمونها وسندها يتم قبوهلا واالحتجاج بها.
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ة واألخبار اليّت تتوفر فيها دوايع الكذب ه يف األدلة انلقليّ واحلاصل هو أنّ 
واجلعل، جيب اتلدقيق ومضاف ا إىل السند جيب إعمال االستنباط وادلراية يف 
ا.  املنت وادلاللة. وال خيتص ه ذا األمر باملوارد املهمة بل يشمل غي املهمة أيض 
فقد يكون موضوع غي مهم بنظرنا أو يف الواقع، ل كّنه تعرض تلحريف 

 عب الوّضاعني.وتال

ذا يمكن اجلمع نواع  ما بني الرؤيتني والقول بأنّ   هما معتربان لك يف جمالٍ وبه 
ة، ة انلقليّ . فالين لم يشرتطوا االستنباط واالستنتاج يف الشهادة واألدلّ خاصي 

واكتفوا باالستناد إىل املنت فحسب إنما ينظرون إىل األخبار اليّت ال تتوفر 
تلحريف؛ وأما لو توفرت دوايع الكذب فهم يشرتطون فيها دوايع الكذب وا

 االستنتاج واالستنباط باملعىن املتقدم.

نعم، ال توجد حاجٌة إىل مثل ه ذا اتلدقيق واتلقويم يف األحداث العادية؛ 
وأما يف دراسة األحداث والوقائع اليّت تكون يف مظان اتلحريف فمن أجل 

رخيّية جيب دراسة وتقويم مفادها اتلمسك باألدلة انلقلّية والوثائق اتلا
ومضمونها ىلع أساس القرائن ادلاخلّية والشواهد اخلارجّية، بل أحيان ا األدلة 
ذا يُبىن قبول مثل ه ذه األخبار ىلع ادلراية واتلأمل العقالين  العقلية. وبه 
وبدون ه ذه العقالنّية اخلاّصة ال يمكن اتلمسك باألخبار واالستدالل بها. 

ادلراية والعقالنّية املذكورة يه املفتاح األسايّس للبحث يف  فإنّ ومن هنا 
ة، وخاصة اتلاريخ والالكم اتلارييخ وبدون االستفادة من العقل العلوم انلقليّ 

واتلأمل العقالين سوف نقع يف فخ الزتوير وستبیق احلقيقة اغئبة وراء حجاب 
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مثل ه ذه ادلراية  من اتلحريف والكذب. وقد الحظنا ىلع مرِّ اتلاريخ أنّ 
والعقالنّية تمخضت عنها نتائج تارخيّية أو تارخيّية الكمّية عظيمة. وعليه 

 فإن القاعدة املذكورة يه أهم أصل يف علم معرفة األدلة والعلوم انلقلية.

ة انلظرّية االستنتاجية ه ليست فقط شمويلّ نستنتج بناء  ىلع ما تقدم أنّ 
تضييقها بلحاظ املضمون، بل إّن انلظرّية ه جيب حباجة إىل إاعدة نظر وأنّ 

ويمكن نقدها بالقول إّن مثل  شاملةٍ  املذكورة خمدوشة بلحاظ منهيج وبرؤيةٍ 
ه ذا األمر يف احلقيقة ال دخل هل يف حقيقة ادليلل انلقيل أو اخلرب، بل كما 
ا آخر العتبار  يبدو جلي ا من طّيات ابلحث أّن انلظرّية املذكورة تضع رشط 

ل انلقيل. وىلع أي حال فإن ادلراية واتلأمل العقالين يف األدلة انلقلّية أو ادليل
األخبار رشٌط يف اجلملة، وبدونه ال يمكن االستناد واالحتجاج واالستدالل 
باألخبار الواقعة يف معرض اتلحريف أو اليّت تتعارض وتتناىف مع أموٍر قطعّية 

قيل أو الشهادة يف نظرّية املعرفة إنما وغي ذ لك. ومن هنا فإن اعتبار ادليلل انل
ا.  هو يف حالة اتلمامّية من جهة السند ومن جهة ادلاللة أيض 

بناء  ىلع ما تقدم فإن ابلحث يف لزوم االستنتاج وادلراية يف ادليلل انلقيل 
أو عدم لزوم ذ لك ال دخل هل يف حقيقة ادليلل انلقيل. فحقيقة ادليلل انلقيل 

أكرث مصاديقه واضحة وال حيتاج إىل حبوث من ه ذا واضحة وىلع األقل 
القبيل. ومثل ه ذه ابلحوث اليّت تُطرح يف ذيل تعريف أو حقيقة ادليلل انلقيل 
يه يف الواقع بيان لرشوط اعتباره؛ مع وضوح أّن ابلحث حول رضورة ادلراية 

 ة.يّ واتلأمل العقالين يف مفاد ادليلل انلقيل واعتباره الزم ويف اغية األهمّ 
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 اختالف الدليل النقلّي عن المرجعّية 

بناء  ىلع ما تقدم يمكن أن ندرك اختالف الشهادة أو ادليلل انلقيل عن 
املرجعّية ]املعرفّية[. فاملرجعّية يه: االعتماد ىلع أقوال وآراء أهل الرأي 
واخلربة يف لك فرع من العلوم والفنون، من جهة كونهم أصحاب رأي وأهل 

. وهناك الكثي من املسائل اليّت يمكن أن تُطرح يف جمال معاين خربة ومهارة
ة، وهل يه أداة للحصول ىلع املعرفة أو معيار هلا، واستعماالت املرجعيّ 

وبأي معىن يمكن أن تكون معيار ا الخ، ومن املناسب أن نتعرض هلا يف 
واألمر . 1نظرّية املعرفة ادلينّية يف ذيل حبث مصادر أو طرق وأدوات املعرفة

املهم يف املرجعّية املعرفّية اّلي ينبيغ أن نهتم به هنا هو أّن املرجعّية أداة أو 
مصدٌر مغاير للشهادة. يشرتط يف االستناد إىل الشهادة أن يكون الُمخرِب 
ا، بينما يف  ا، مع توافر سائر رشوط اعتبار ادليلل انلقيل أيض  معترب ا وموّثق 

الستناد إىل رأي والكم صاحب اخلربة من جهة املرجعّية املعرفّية يكون ا
ذا فإن اخلرب أو ادليلل انلقيل بنفسه مفيد للمعرفة من دون  ختصصه. وبه 

يمكن القول  (2)استناده إىل ختصص املخرب، وبمجرد إخبار الشخص املوثوق
بصحة مفاد قول املخرب، بينما املرجعّية املعرفّية أداة ثانوّية ليست معتربة 

. فإذا استندت قضّية (3)إنما حُيَرز اعتبارها ويثبت عن طريق آخربنفسها، و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"مباین معرفت ديىن" ]أسس  ( فيما يرتبط باملرجعية واعتبارها راجع: حسني زاده، حممد،1)
 و... . 44-43املعرفة ادلينية[، ص

( مع توفر سائر رشوط االعتبار، ومنها إحراز تمامية ادلاللة واملنت يف مواطن اتلحريف، 2)
ا.  وكون املخرب ضابط 

، واعتباره  ( سوف نُثبت فيما يأيت أنّ 3) ا ليس ديلال  مستقال  ادليلل انلقيل أو الشهادة أيض 
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رياضّية أو تريبّية إىل رأي صاحب خربة، يمكننا من خالل امتالكنا 
ذه العلوم أن نقّوم وخنترب صحتها من سقمها.  املعرفة به 

وعليه يمكن القول بأن املرجعّية املعرفّية الّيت يه االستناد إىل آراء أصحاب 
 ة يف جماٍل معريفي، ال تعدُّ مصدر ا مستقال  وال اعتبار هلا بنفسها.اخلرب

 بناء   –املالحظة األخرى اجلديرة باالهتمام واتلأمل حول املرجعّية املعرفّية 
ذه اثلانوي االعتبار ىلع  يه – خاص مورد يف أو مطلق بنحوٍ  املعرفّية األداة له 
فإن ه ذا املصدر املعريف لوحظ فيه  يهوعل. اجلمع الوجود ىلع قائمٌ  تأثيها أنّ 

االرتباط االجتمايع نواع  ما. وه ذا انلمط من االرتباط يف املرجعّية املعرفّية 
ناشئ من املاكنة اخلاّصة الّيت يتمتع بها الشخص املرجع. ومنشأ ه ذه املاكنة 
. هو اتلخصص، أو املهارة أو املية اليّت يمتلكها يف جمال من جماالت املعرفة
ا تشرتك مع املرجعّية املعرفّية من زاوية مالحظة نوع ارتباٍط  والشهادة أيض 
ا قائم ىلع وجود  اجتمايعي فيها، واالستناد إىل الشهادة أو ادليلل انلقيل أيض 
املجتمع وكذ لك ىلع أن يكون الفرد ]انلاقل[ موثوق ا به ويعتمد عليه يف 

اط ومنشأه يف الشهادة أو ادليلل املجتمع. ل كن من الواضح أّن ه ذا االرتب
انلقيل ليس هو ختصص الشخص أو مهارته اخلاّصة يف جمال املعرفة، خالف ا 
للمرجعّية املعرفّية اليّت يكون منشأ ه ذا االرتباط فيها هو اتلخصص واملهارة 

 اخلاّصة اليّت يمتلكها املتخصص أو اخلبي يف جمال من جماالت املعرفة.
                                                                                                               

ذا ا ببقية املصادر؛ ل كنّ مرتبط   ه كذ لك من جهة أخرى ال من جهة اتلخصص واملهارة. وبه 
ه يف املرجعية املعرفية يكون االستناد إىل قول الشخص ناشئ ا عن اتلخصص أو املهارة أو فإنّ 

 مية خاصة يمتلكها يف جمال أو جماالت معرفّية.
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 درجات المعرفة

عرفة انلاشئة عن طريق ادليلل انلقيل، واخلرب والشهادة هلا درجات امل
ومراتب خمتلفة. ومنشأ كرثة ادلرجات واملراتب يف املعرفة انلقلّية تنوع ه ذا 
ادليلل. فادليلل انلقيل هل أقسام عديدة وك قسم منها يوصل إىل مرتبة ودرجة 

سم من أقسام ادليلل خاصة من املعرفة. وليك تتضح ادلرجة املعرفّية لك ق
ة، ثم حندد ة انلقليّ انلقيل وثقله، جيب أن نليق نظرة اعبرة ىلع أقسام األدلّ 

اثلقل أو ادلرجة املعرفّية لك قسم منها. ول كن قبل ذ لك جيب أن نذكر أّوال  
مقدمة نبني فيها درجات ومراتب املعرفة. وه ذه ادلرجات واملراتب يمكن 

 ذكرها اكتلال:

ة ايلقينّية باملعىن األخص، ويه عبارة عن االعتقاد أو . املعرف1
اتلصديق اجلازم الصادق اثلابت. وبقيد اثلابت خيرج اتلقليد الصحيح 

 من ه ذا اتلعريف.

. املعرفة ايلقينّية باملعىن اخلاص، ويه عبارة عن االعتقاد أو اتلصديق 2
 اجلازم الصادق.

عبارة عن االعتقاد أو اتلصديق . املعرفة ايلقينّية باملعىن األعم، ويه 3
ا.  اجلزيم. وه ذا القسم من املعرفة ايلقينّية ينسجم مع اجلهل املركب أيض 

 . املعرفة الظّنّية، ويه عبارة عن االعتقاد أو اتلصديق الراجح، وهو ىلع4
ا، فإذا اكن الظن قريب ا من العلم وايلقني يسّّم "االطمئنان" أو  مراتب أيض 



 501  .......................................................  ابلاب الرابع: ادليلل انلقيّل من منظار نظرّية املعرفة

 .(1)انيةاملعرفة االطمئن

وىلع أساس املصطلح املذكور ال اعتبار للشك أو االحتمال الوهيم وهو 
اّلي تكون درجة صدقه أدین من الشك، وال يصدق ىلع ه ذين األمرين 

 عنوان املعرفة. وبلغة الرياضيات الحظوا ادلرجات بني الصفر والواحد:
 
  
 

 الصفر ( إىل الشك، وما بني5/0الصفر يشي إىل اجلهل، وانلصف )
وانلصف هو االحتمال الوهيم، وأما رقم واحد فيشي إىل ايلقني، وبني 
انلصف ورقم واحد يقع الظن. املعرفة تُطلق ىلع ادلرجات واملراتب من 
انلصف إىل الواحد وىلع الواحد نفسه وهو أىلع املراتب. واآلن ىلع ضوء 

دد درجات املعرفة االصطالحات املذكورة نقوم ببيان أقسام ادليلل انلقيل وحن
 ومراتبها يف لك قسم منها.

 أقسام الدليل النقلي

ادليلل انلقيل ىلع أقسام اكدليلل العقيل. ويمكن تصنيف األدلة 
 انلقلّية اكتلال:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ت شنایس معارص" ]دراسة مقارنة يف ( راجع: حسني زاده، حممد، "پژوهیش تطبيیق در معرف1)
 نظرية املعرفة املعارصة[، الفصل اثلاين.

  

0 5/0 1 
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ا، من قبيل  وعليه فإن بعض األخبار قطعّية بلحاظ السند وادلاللة مع 
ا ، وبعض األخبار امل(1)بعض آيات القرآن الكريم تواترة اليّت تكون نص 

ويقينّية من جهة ادلاللة وقطعّية أو يقينّية بلحاظ السند. وهناك جمموعة 
ّية من جهة ادلاللة. وجمموعة أخرى قطعّية من جهة السند ل كّنها ظاهرة وظنّ 

ة بلحاظ السند يّ ّية السند، واملجموعة الرابعة ظنّ أخرى قطعّية ادلاللة ظنّ 
ا. وبالطبع يمكن العثور ىلع نصوص وهمّية بلحاظ السند  وادلاللة مع 

 وادلاللة وال تفيد احتماال  أىلع من االحتمال الوهيم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( آيات القرآن الكريم يقينية بلحاظ السند، سواء ىلع أساس مسألة اتلحدي، أو ىلع أساس 1)
 اتلواتر. فعل الك الطريقني يكون سندها قطعي ا ال جمال للشّك فيه.

 من جهة السند

 قطيع

 خرب الواحد غري املحفوف بالقرائن القطعية ظيّن:

 اخلرب املتواتر

 خرب الواحد املحفوف بالقرائن القطعية

 ادليلل انلقيل

 من جهة املنت

 قطيع: انلص

 ظيّن: الظاهر
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وهنا جيب ىلع ضوء األقسام املذكورة مالحظة لك واحد من األقسام وما 
يؤدي إيله من درجات املعرفة. ومن الواضح أّن ادلرجة املعرفّية احلاصلة من 

ا. ل كّن ه ذا ذا اكن ادليلل يقيني  ادليلل انلقيل تكون يقينّية إ ا داللة  وسند 
ايلقني أو املعرفة ايلقينّية ليس من نوع املعرفة باملعىن األخص، بل هو أدین 
منه، ومن هنا ال نستطيع عن طريق العلوم انلقلّية الوصول إىل املعرفة 
ايلقينّية باملعىن األخص، بل ال يلزم أن نصل إىل مثل ه ذه ادلرجة من 

ه ليس من الضـرورّي يف طيف واسع من القضايا واملعارف عرفة، كما أنّ امل
ادلينّية أن نصل إىل مثل ه ذه املعرفة، بل حّّت إذا كنا نسىع وراء ايلقني 

ا فإنّ  ه ال يمكن الوصول إىل مثل ه ذه ادلرجة من املعرفة باملعىن األخص أيض 
ط بشؤون احلياة ايلومّية عرب ه ذا الطريق. ويف بُعد العمل وكذ لك فيما يرتب

ا باألمور الفكرّية أو العملّية فإنّ  ه يكيف االطمئنان سواٌء ما اكن منها مرتبط 
ويف احلد األقىص العلم املتعارف، بل يمكن القول بأن األمر كذ لك يف 
الكثي من القضايا املرتبطة بأحاكم ادلين سواء األحاكم العملّية، 

ة، واملعامالت، والعبادات. ويف الكثي قتصاديّ ة، واالواألخالقّية، واحلقوقيّ 
ا . واحلاصل هو أّن مثل ه ذه ادلرجة من املعرفة ال (1)منها يكيف الظن أيض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

": راجع: حسني زاده، حممد، "معرفت معرفت فلسیف( بعض ه ذه ابلحوث نرُِش يف فصلّية "1)
"، الزم واكيف در دين" ]املعرفة الرضورية والاكفية يف ادلين[، فصلّية "معرفت فلسیف

های ؛ واملؤلف نفسه، "معيار صدق گزاره80-43ه.ش، ص 1384، ربيع 7العدد
 1384ف ، صي8ديىن" ]معيار صدق القضايا ادلينية[، فصلّية "معرفت فلسیف، العدد

؛ املؤلف نفسه، كتاب "معرفت الزم واكىف در دين" ]املعرفة 108-87ه.ش، ص
 الرضورية والاكفية يف ادلين[. 
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ه ليس من الرضورّي حتققها يف ة، كما أنّ تتحقق عن طريق األدلة انلقليّ 
 بعض املجاالت.

 جيب أن نبحث يف معيار صدق ه ذا انلوع من القضايا، وأن نعرف طريق
تشخيص الصادق من الاكذب منها. وسوف نتعرض حبوهل تعاىل خالل حبث 

اكویش در ژرفای ودراسة القضايا ابلعديّة يف الكتاب اخلامس من مرشوع "
ا يف حبث معيار  " ]دراسة يف أعماق نظرّية املعرفة[،شنایسمعرفت وأيض 

 ينّية.تقويم املعارف ادلينّية ضمن جمموعة ابلحوث املرتبطة باملعرفة ادل

 شروط اعتبار الدليل النقلي

، وأكرثها عدد ا،  بما أّن خرب الواحد هو أكرث أقسام ادليلل انلقيل شيواع 
فإننا نبدأ ابلحث حول رشوط اعتبار ادليلل انلقيل خبرب الواحد. إّن االستناد 
إىل خرب الواحد واعتباره مضاف ا إىل اعتبار السند وما شابهه مبين كذ لك ىلع 

رى من قبيل أّن خرب الواحد املعترب هو املستند إىل احلس، ال رشوط أخ
املستند إىل احلدس. وقد طرحت حبوث حول ه ذا الشـرط يف علم الرجال 

 .(1)وأكرثها يف علم األصول ويالحظ وجود اتفاق واسع ه ذه املسألة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، ص 2( راجع: سبحاين، جعفر ، تهذيب األصول، تقريرات درس اإلمام اخلميين، ج 1)
-147؛ الاكظيم، حممدعيل، فوائد األصول، تقريرات درس آية اهلل انلائيين، ص168
آقا ضياء ادلين العرايق، تعليقة ىلع فوائد األصول، يف: حممد عيل الاكظيم، فوائد  ؛148

؛ األنصاري، 1، هامش148-147األصول، تقريرات درس آية اهلل انلائيين، ص
، 2مرتضـی، فرائد األصول، اإلمجاع املنقول؛ احلائري، عبد الكريم، درر الفوائد، ج 

لم األصول، تقريرات حبث آية اهلل السيد ؛ اهلاشيم، حممود، حبوث يف ع43-41ص 
؛ سبحاين، جعفر، لكيات يف علم الرجال، 310-309، ص4حممدباقر الصدر، ج 

 .189-188و 46-44ص
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ه يشرتط يف اعتبار خرب الواحد، وشهادة الُمخرب أو إخباره أن مضاف ا إىل أنّ 
ا أن يكون مفاد اخلرب متعارف ا وطبيعي  ت ا. كون ناشئة عن احلّس، جيب أيض 

وأخذ  ة فاإلخبار عن أمور غي طبيعّية من قبيل اداعء رؤية اإلمام احلجّ 
 العلوم منه يف زمان الغيبة الكربى، ومشاهدة معجزات األنبياء أو 

بار هل، وال تشمله يف ه ذه الفرتة، يعدُّ اكلشهادة احلدسّية وال اعت األئمة 
 أدلّة اعتبار خرب الواحد. 

وعليه فلو أخرب الُمخرب عن طريق احلدس أو االستنباط واالستدالل أو 
ه إذا لم يكن الراوي ؛ كما أنّ (1)عن طريق غي اعدي، فقوهل غي معترب

ا، أي إذا اكن ال حيفظ ويضبط يف ذاكرته حمتوى اخلرب بشك صحيح،  ضابط 
 تبار خرب الواحد ال تشمله. يقول اإلمام اخلميين فإن أدلّة صحة واع

حول رشطّية كون اإلخبار حسي ا أو حدسي ا قريب ا من احلس، واإلخبار عن 
ة اخلرب الواحد يف اإلخبار عن يّ يف حجّ  ال شّك »الطريق املتعارف: 

املحسوسات املتعارفة أو غري املحسوس إذا عّده العرف لقربه إىل احلس، 
خرَب به حمسوسا غريبا غري اعدى أو مستنبطا حمسوسا، وأم ا إذا اكن المح

باحلدس عن مقدمات كثرية فللتوقف جمال، لعدم احراز وجود ابلناء ]أي 
 .(2)«بناء العقالء[ يف ٰهذه املقامات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

؛ 168، ص2( راجع: جعفر السبحاين، تهذيب األصول، تقريرات درس اإلمام اخلميين، ج1)
عيل الاكظيم، فوائد األصول، أقا ضياء ادلين العرايق، تعليقة ىلع فرائد األصول، يف: حممد 

؛ الشيخ عبد الكريم 1، اهلامش148-147ية اهلل انلائيين، صآتقريرات درس 
 .43-41، ص2احلائري، درر الفوائد، ج

 .168، ص2( جعفر السبحاين، تهذيب األصول، ج2)
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خرب الواحد يف دائرة األمور غي املتعارفة وكذ لك يف دائرة عدم اعتبار 
 عتبار خرب الواحد مبين ىلع أمرين: األمور احلدسّية يمكن تفسيه بأن ا

. عدم خطئه. والرشط األول يمكن ضمانه بإحراز وثاقة 2. صدق الُمخرِب، 1
ا إنما حُيرز فيما لو اكن مفاد اخلرب  الراوي أو عداتله، والرشط اثلاين أيض 
ا متعارف ا وغي استنتايج. وأما إذا اكن املُخرِب خيرب عن أمور  وقول املخرب أمر 

، وال يمكن 1ة، فال ضمان لعدم خطئهعارفة أو استنتاجّية وحدسيّ غي مت
ضمان صحة استنتاجه بمجرد وثاقته. ل كن إذا نقل شخص استنباطاته، أو 

ة، فإن نقله معترٌب من ه ذه اجلهة وه ذه أموره وأمور اآلخرين غي العاديّ 
الشهادة مستندة إىل احلس ومن هنا يمكن االحتجاج بكالمه عليه. 

وذج ل لك، ذكروا يف باب االجتهاد واتلقليد أّن ُطرق معرفة فتوى مرجع وكنم
اتلقليد خمتلفة، أحدها السماع من املرجع نفسه، أو السماع من اآلخرين، 
أو رؤية رساتله العملّية املؤيدة من ِقبله. وبالرغم من أّن فتوى مرجع اتلقليد 

خبار غيه بفتواه ومعرفتها ة، ل كّن إخبار املرجع نفسه أو إحدسّية واجتهاديّ 
 .  عن ه ذا الطريق أمٌر حسـيٌّ

وعليه فمن الواضح أّن ابلحث ليس جمرد حلاظ نقل وإخبار آراء أحد 
ة، ة، أو االستنباطيّ املتخصصني، بل ابلحث ناظٌر إىل اعتبار األمور احلدسيّ 

لقريب أو غي العاديّة أنفسها. وبما أّن اإلخبار احلّسـّي أو اإلخبار احلديس ا
من احلس خيتلف عن اإلخبار احلديس واالجتهادي، فإن قول أهل اخلربة 
خيتلف عن قول وأخبار املخربين، فإن قول اخلربة إخباٌر اجتهادي وحديس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .168، ص2( راجع: جعفر السبحاين، تهذيب األصول، ج1)
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ال حّس، وبناء ىلع ه ذا فإن العتباره بما هو قائم ىلع احلدس واالجتهاد 
 ا ىلع حسي ره مبني  نطاٌق وظرف خاص، خالف ا خلرب الُمخرِب اّلي يكون اعتبا

 أو حدٍس قريب من احلس.
معىن احلّسـّي أو احلديس القريب من احلّسـّي،  وقت إيضاححان اآلن 

فنقول: من الواضح أّن املقصود من بناء اعتبار خرب الواحد ىلع رشط كونه 
ي ا هو كون مفاد اخلرب من إدرااكت احلواّس الظاهرّية أو احلواّس حسّ 

فإن نقل لك ما نسمعه، ونراه، ونشمه أو نشعر به يه أخبار ابلاطنّية. وعليه 
ّية تشملها أدلّة اعتبار خرب الواحد بوضوح؛ بل يمكن القول إّن اإلخبار حسّ 

عما نعلمه بالعلم احلضورّي املتعارف العام من قبيل إدراك ذاتنا، وحزننا 
و يف حكم ة، هة، وقوانا وأفعانلا انلفسانيّ وفرحنا وسائر حاالتنا انلفسانيّ 

اإلخبار احلسـّي. ل كّن اإلخبار عن املاكشفات اخلاّصة اليّت حتصل اعدة 
بالرتوّض يه شهادة حدسّية بلحاظ مفادها أو مضمونها وغي معتربة. ل كن 
إذا اكن الشخص صادق ا وموثوق ا ونطمنئ بسالمته اجلسديّة وانلفسّية، 

، ل كن هل أّن مثل ه ذه ه ليس اكذب ا فيما قاهليمكننا حينئٍذ أن نقبل أنّ 
ة، فال يمكن املاكشفة حقيقٌة رّبانّية وَملَكّية أم باطلة ونفسانّية شيطانيّ 

ه يف معرض اخلطإ يف إثبات ذ لك بمجرد االستناد إىل وثاقته أو عداتله؛ ألنّ 
تفسي حقيقة املاكشفة، وال يُمكن نيف احتمال اخلطإ بمجرد االعتماد ىلع 

ا إىل ّن ه ذا الالكم ال يعين أنّ وثاقته أو عداتله. ل ك ه ال يمكن االستناد مطلق 
اإلخبار عن املاكشفات اخلاّصة واليت تتحقق اعدة بالرتوض، بل يمكن يف 
يع املاكشفة، والكشف عن اتلناقض أو نقاط  بعض املوارد االحتجاج ىلع ُمدَّ

 اخللل األخرى يف الكمه.
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جتهاديّة القريبة من احلس تقّدم أّن اإلخبار عن األمور احلدسّية أو اال
معترٌب مثل اإلخبار احلّس. واحلدس القريب من احلس يُطلق ىلع األمور الّيت 
نعرف حتققها عن طريق آثارها ولوازمها اخلارجّية، من قبيل السخاء، 
والكرم، واحلياء، والشجاعة، والعدالة، واتلهور، واجلنب، والصرب، 

ة الاكمنة يف انلفس. ومثل ه ذه األمور واالستقامة، وسائر الصفات انلفسانيّ 
ة ل كن يمكن اتلصديق بتحققها أو عدمه من خالل يّ وإن لم تكن حسّ 

مشاهدة آثارها اخلارجّية. فالشخص اجلبان تظهر ىلع مالمح وجهه وترصفاته 
عالمات اجلنب يف املواقف اخلطية واحلوادث املخيفة، وه كذا. وعليه فإن 

ه ال يمكن إدراكها باحلواّس الظاهرّية مور رغم أنّ اإلخبار عن مثل ه ذه األ
مبارشة، هو يف حكم اإلخبار احلّسـّي ومعترٌب. ومن هنا تُقبل يف الفقه 

ة وال يّ الشهادة بالعدالة، والفسق، والكفر وأمثاهلا، مع أنها أمور غي حسّ 
 يُمكن معرفتها مبارشة باحلس.
اد اخلرب من املحسوسات ه حّّت إذا اكن مفويف اخلتام جيدر القول إنّ 

الّيت تدرك باحلواّس الظاهرّية، ل كّن املخرب لم خيرب عن الطريق املتعارف 
أي احلواّس الظاهرّية، وإنما استند خربه إىل اتلخمني أو عن الطرق غي 
املتعارفة من قبيل اجلفر والرمل أو عن طريق انلوم، فخربه ليس معترب ا، 

ذه األخبار يف أي من املعارف اإلنسانيّة، وال يمكن االستناد إىل مثل ه  
واألئمة  دينّية اكنت أم غيها. ومن الواضح أّن االستناد إىل قول انلب 

اّلين خيربون عن طرق خاصة ليس من ه ذا القبيل،  املعصومني 
بل ه ذا االستناد هل أدلّة خاصة يتم اتلعرض هلا يف علم الالكم ونظرّية 

 املعرفة ادلينيّة.
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ه باإلضافة إىل رشط عدالة أو وثاقة املخرب، وسائر الرشوط حلاصل أنّ وا
األخرى املرتبطة بالسند وجهة الصدور، يشرتط كذ لك يف اعتبار خرب الواحد 

. ويف حالة كون اإلخبار ا قريب ا من احلّس ي ا أو حدسي  أن يكون إخباره حسّ 
؛ إال إذا توفرت عليه ا أو عرب الطرق غي املتعارفة، فاخلرب غي معتربحدسي  

قرائن وشواهد خاصة. بل اخلرب اليكون معترب ا إذا نشأ عرب طرق غي 
ا بأموٍر حسية.  متعارفة، حّّت إذا اكن مرتبط 

ا من قبيل كون اخلرب حسّ  ا قريب ا من ا أو حدسي  ي  جدير بالكر أّن رشوط 
جيب حتققها احلس واستناده إىل الطرق املتعارفة ال ختتص خبرب الواحد، بل 

ا  كذ لك يف بقّية أنواع ادليلل انلقيل أو اخلرب. وعليه يكون اعتبارها منوط 
بتحقق الرشوط املذكورة. ومن هنا فاألدلة انلقلّية املتواترة إنما تكون معتربة 
 فيما لو اكنت حّسّية أو قريبة من احلس، واكنت مستندة إىل الطرق املتعارفة.

 ة أم ناقل لها؟الدليل النقلّي منتج للمعرف

ويه: هل احلافظة ُطرِحت مسألة خالل ابلحث يف الفصل اثلاين حول 
ٌة إدراكّية تُنتج املعرفة، أم أنها خازنة وحافظة هلا فحسب؟ واآلن ها قوّ أنّ 

يُمكن طرح نظي ذاك السؤال يف باب ادليلل انلقيل أو الشهادة وهو: هل 
 قل هلا؟ادليلل انلقيّل منتٌج للمعرفة أو هو جمرد نا

؛ فهو اكحلافظة ال يُنتج  يبدو أّن ادليلل انلقيل أو اخلرب ليس ديلال  مستقال 
؛ ألننا إذا توفر دلينا طريق إىل املصادر اليّت حييك ادليلل انلقيل أو (1)املعرفة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1) See: Robert Audi, Epistemology, p.133-135. 
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الشهادة عنها، فسوف تنتيف حاجتنا إىل ادليلل انلقيل. والراوي واملخرب جيب 
ا أن يكون عنده معرفة بيشء ل يك يكون نقل ذ لك وحاكيته لآلخرين مفيد 

للمعرفة ويمكن اآلخرين أن يستندوا إىل قوهل أو كتابته. ل كّن جواب السؤال 
القائل: عن أي طريق نال املعرفة اليّت عنده، واضٌح. فهو إما شاهد فعال  أو 
، أو سمع قوال  أو ما شابه ذ لك، وعليه فقد استفاد من حواسه فإخباره  حادثة 

هادة عن طريق احلس، ال عن طريق احلدس واتلخمني. وال يمكن االستناد ش
إىل قول الُمخرِب وشهادته وجعلهما مبىن  لالعتقاد )اإليمان( أو العمل إذا 
حِرز أو احتُِمل أن شهادته مبنّية ىلع احلدس واتلخمني. واخلرب ما لم يستند 

ُ
أ

 وال يمكن االستناد إىل مصدر مستقل اكحلواّس الظاهرّية، فهو غي معترب
إيله. وعليه فإن الشهادة تكون معتربة يف حالة انتهائها إىل مصدر مستقل. 
ا إىل احلس ونيف اعتباره فيما لو استند  واشرتاط اعتبار اخلرب بكونه مستند 
ا  إىل احلدس واتلخمني معناه أّن الشهادة أو ادليلل انلقيل إنما يكون معترب 

 ستقل. فيما لو انتىه إىل مصدر م
،  -أو الشهادة  -وه ذا األصل يدل ىلع أّن اإلخبار  ليس مصدر ا مستقال 

 ة يه مآخذه.يلّ ة، واألدوات واملصادر األوّ بل هو مصدر وأداة ثانويّ 
ويمكن االستدالل ىلع االداعء املعريف املذكور بشك آخر أو تقديم 

ألة االستدالل السابق بتقرير آخر. وليك نصل إىل جواب صحيح للمس
املذكورة جيب أن نبحث يف ادليلل انلقيل وكيفّية نشوئه. فنقول إّن قوام ادليلل 
انلقيل هو احلاكية أو اإلخبار، واحلاكية أو اإلخبار إنما يتحّققان فيما لو اكن 
ا إىل الُمخرَب عنه، واحلاكية إىل  هلما متعلق. ومن هنا فاإلخبار حباجة دائم 
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لك، وبدونها ال يعقل حتقق اإلخبار أو احلاكية.  املحيك عنه أو املتعلق كذ 
 وكيف للُمخرِب أو احلايك أن يعرف املتعلق قبل اإلخبار أو احلاكية؟

 ويف اجلواب عن ه ذا السؤال يمكن طرح عدة احتماالت:
. أن يعرف الُمخرِب أو احلايك متعلق اخلرب أو احلاكية بأحد املصادر 1

 واألدوات األّويّلة املتعارفة.
يدرك متعلق اخلرب أو احلاكية بأحد املصادر واألدوات األّويّلة  . أن2

 غي املتعارفة.
ا إىل إخبار وقول اآلخرين ويف الواقع إّن إخباره أو 3 . أن يعرفها استناد 

 حاكيته مستندة إىل إخبار أو حاكية أخرى.
ه يف الفرض اثلالث ال يمكن استمرار سلسلة اإلخبار إىل ومن الواضح أنّ 

ه يف ه ذه احلالة لن تتحقق أي معرفة عن طريقها. ل لك فإن نهاية؛ ألنّ  ما ال
ة االحتمال األول واثلاين هما املعقوالن. وعليه جيب أن تنتيه األخبار واألدلّ 

ة إىل مصدر آخر وه ذا املصدر إما متعارف أو غي متعارف. وبعبارة انلقليّ 
لظاهرّية أو إىل العلم احلضورّي أخرى الُمخرِب إما يشهد استناد ا إىل احلواّس ا

أو إىل احلدس القريب من احلس، وإما يشهد بواسطة الطرق غي املتعارفة 
ه مردود كما واحلدس واالجتهاد ابلعيد عن احلس. واالحتمال اثلاين تقدم أنّ 

 نرى وعليه فإن االحتمال األول هو املعترب ال غي.
 ، وبعبارة أوضح الشهادة ناقٌل ةٌ ثانويّ  أو أداةٌ  واحلاصل أّن الشهادة مصدرٌ 

للمعرفة، كما أّن احلافظة مستوَدع وخزانة هلا. وليس أي  ومصدٌر ثانويٌّ 
 واحد منهما منِتٌج للمعرفة.
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 منشأ اعتبار الدليل النقلّي 

جيب أن نبحث اآلن يف موضوع هاّم وهو: ما هو منشأ اعتبار ادليلل 
اكألخبار املتواترة أو األخبار املحفوفة انلقيل؟ بما أّن األدلة انلقلّية القطعّية 

ا خارجي   ا بالقرائن القطعّية تفيد ايلقني والعلم، فاعتبارها ليس أمر  ا وخارج 
عن ذاتها، بمعىن أنها ليست حباجة إىل أي نوع من ادليلل؛ ألن العقالء 
يرون أّن القطع يف نفسه معترٌب ومفيد للمعرفة. ومن هنا ال حاجة إىل إثبات 

ر األدلة انلقلّية القطعّية اكألخبار املتواترة أو األخبار املحفوفة بالقرائن اعتبا
ة، وسائر األدلة انلقلّية ايلقينّية أو القطعّية بواسط ادليلل املعترب القطعيّ 

ايلقيين. وعليه فإن ابلحث حول منشإ اعتبار ادليلل انلقيل يقترص ىلع أخبار 
 ا أمٌر خاريٌج.اآلحاد اليّت ُظنَّ أّن منشأ اعتباره

وىلع أي حال فما هو منشأ اعتبار خرب الواحد؟ هل ذاته تقتيض اعتباره، 
أم أّن اعتباره مبين ىلع عوامل خارجّية؟ وبعبارة أوضح هل اعتبار خرب 
الواحد وأمثاهل يف عرض اعتبار ايلقني والعلم أم يف طوهل؟ وهل هو بنفسه 

لم وايلقني، ويكون معترب ا يف معترب أم أّن اعتباره جيب أن ينتيه إىل الع
 ة هل؟يّ صورة جعل احلجّ 

يرى اغبلّية علماء األصول أّن اعتبار خرب الواحد أمر خارج عن ذاته 
ة يّ وحيتاج إىل ادليلل. وببيان آخر إّن اعتبار خرب الواحد ناشئ من جعل احلجّ 

ة مثل ه ذا يّ هل، وقد استدل الكثي من األصويلني ىلع إثبات اعتبار وحجّ 
اخلرب باألدلة انلقلّية اكآليات والروايات واإلمجاع. ل كّن انلقطة اجلديرة 

ة خرب الواحد بظواهر يّ ه كيف يمكن االستدالل ىلع حجّ باالهتمام يه أنّ 
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اآليات، والروايات واإلمجاع؟ أما االمجاع فهو ليس ديلال  مستقال  يف فقه 
ا الشيعة واعتباره يرجع إىل السنة. مضاف ا إىل أّن ا المجاع إنما يكون معترب 

فيما لم يكن حمتمل املدركّية. واملسألة املذكورة ليست فقط حمتملة املدركّية، 
بل هناك يقني بأن عليها مدارك وأدلة، ومن هنا ال يمكن اتلمسك 
باإلمجاع. مضاف ا إىل ذ لك فإن "اعتبار خرب الواحد" مسألة أصويّلة واعتبار 

 ة خمدوٌش.اإلمجاع يف املسائل األصويلّ 
ة اخلرب؛ بينما يستلزم مثل يّ وأما كيف يمكن االستدالل باخلرب ىلع حجّ 

ه ذا االستدالل ادلور أو نتيجة ادلور؟ فبالرغم من صعوبة ه ذا االشاكل ل كّن 
ة خرب الواحد خبرب الواحد، بل ما دّل يّ ه لم يُستَدل ىلع حجّ حله ممكٌن؛ ألنّ 

 الواقع استُِدل ىلع اعتبار خرب الواحد ىلع اعتباره يه أخباٌر متواترة، ويف
ه ال مانع من االستدالل باخلرب املتواتر ىلع . ومن الواضح أنّ (1)باخلرب املتواتر

ا،  اعتبار خرب الواحد أو ادليلل انلقيل إذا اكن اخلرب املتواتر يقيين ادلاللة أيض 
ن ومتواتر الوسائط واألسناد وال يلزم حمذوٌر من ذ لك. ومن هنا يمك

ا بآيات القرآن؛ ألن سند القرآن يقيين، ويمكن حتصيل  االستدالل أيض 
قطعّية سند القرآن عن طريق اتلواتر أو اتلحدي. ومن الطبيع أّن 

ا ألن  - 2االستدالل بآيات القرآن مرشوط بأن تكون اآليات املستدل بها نص 
ا.  ويف ه ذه احلالة فقط يكون االستدالل -الظواهر ال تفيد ايلقني  باآليات تام 

ا اآليات كذ لك؟ وهل يمكن إثبات اعتبار خرب الواحد اّلي هو  ل كن هل حق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( أو خبرب الواحد املحفوف بالقرائن القطعّية. ]املرتجم[1)
 ( ال يشرتط ذ لك؛ إذ يكيف ثبوت حّجّية الظواهر، ثّم االستدالل بظهور اآلية. ]املرتجم[2)
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؟ -يعين ظهور اآليات والروايات -أمٌر ظيٌن ومفيد للظن، بأمٍر ظين آخر، 
ا بلحاظ ادلاللة يبدو أنّ  ا يه ليست كذ لك -ه إذا لم تكن اآلية نص  ، -وطبع 

 فال يمكن االستدالل بها.
ا عن ذاته، يمكن وىلع أ ا خارج  ي حال فمع عدِّ اعتبار خرب الواحد أمر 

االستدالل ىلع حجيته واعتباره باألخبار املتواترة، ول كن يبدو بناء  ىلع ه ذا 
ه يمكن االتاه أّن أهم مصدر العتبار خرب الواحد هو بناء العقالء؛ ألنّ 

الء وبنائهم قائمان التشكيك يف تواتر األسناد وطبقات الرواة. إّن سية العق
ىلع العمل خبرب الواحد يف أمور معاشهم ومعادهم وسائر شؤونهم. ولم يُردع 
عن ه ذا ابلناء والسية يف الرشيعة، بل إّن الشارع كبقّية العقالء يسند إىل 

 .ةٌ يّ ها ظنّ ه يسند إىل ظواهر انلصوص رغم أنّ أخبار اآلحاد وحيتّج بها، كما أنّ 
مة، يمكن أن تطرح نظرّية أخرى ويه أّن اعتبار تقدّ ويف مقابل الرؤية امل

ا إىل العوامل اخلارجّية. بل إّن خرب  ا عنه ومستند  ا خارج  خرب الواحد ليس أمر 
ة، يه بأنفسها طرق للوصول إىل الواقع الواحد وسائر األمارات العقالئيّ 

ض وتفيد العلم املتعارَف وىلع األقل تفيد االطمئنان، ومن هنا يه يف َعرْ 
العلم ال يف طوهل. فلو أّن الشخص اثلقة أرشد اآلخرين إىل طريق يف مدينة 
جيهلون طرقها، أو أخرب بهطول اثللج أو املطر، فعادة ال يشّكون بكالمه. 
وحينما خُيرب الشخص عن هطول اثللج أو املطر، فكأن اآلخرين يرون نزول 

حينما خيرجون من اثللج أو املطر بأعينهم. وعليه نراهم يستعدون ل لك 
منازهلم. وعليه يتحقق العلم لإلنسان عن طريق إخبار اثلقة. ومن الواضح 
أّن املراد من العلم هنا هو العلم املتعارَف ال ايلقني باملعىن األخص اّلي هو 
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ايلقني املنطيق والريايض؛ ألن مثل ه ذه ادلرجة من املعرفة ال حتصل من مثل 
أو درجة العلم املتعارف أو االطمئنان أقل من  ه ذه الطرق. ورغم أّن مرتبة

ايلقني، ل كّن الشخص حبصوهل عليه ال حيتمل اخلالف باللحاظ العقاليئ، 
ذا يمكن القول إنّ  . وبه  ه ىلع أساس رغم أّن احتمال اخلالف موجوٌد فيه عقال 

الرؤية املذكورة يرى العقالء خرب الواحد وسائر األمارات العقالئّية اكيلقني، 
ويه طرق للوصول إىل الواقع، وحني حتققها عندهم ال حيتملون خالف 
 . الواقع، وىلع فرض احتماهل، فهو ضئيل إىل درجة ال يهتمون به أصال 

ة، ومنها ه بناء ىلع ه ذا املبىن فإن اعتبار األمارات العقالئيّ واحلاصل هو أنّ 
ا عن ذاتها، وال حاجة فيها إىل  ا خارج   ّية.جعل احلجّ خرب الواحد ليس أمر 

يدافع العالمة الطباطبايئ يف مؤلفاته األصويّلة عن ه ذه انلظرّية. وهو 
:  يوضح نظريته يف ه ذا املجال قائال 

اتلأمل يف بناء العقالء وإن اكن يعطى أنهم يبنون يف إحراز الواقع ىلع »
يظهر  اإلحراز العليم لٰكّنهم... يرون اإلدراك الغري العليم إدرااك علميا إذا لم

نقيضه ظهورا يعتد به إذ فرض االقتصار يف باب العمل ىلع العلم املانع من 
انلقيض حقيقة ىلع فرض وجوده يوجب اختالل نظام العمل... فحاجة 

يف عرض  -مثال  -اإلنسان إىل العمل بالظهور اللفظي أو اخلرب املوثوق به 
لك علما. ومن هنا احلاجة إىل العمل بالعلم احلقييق ىلع أنهم يرون مجيع ذٰ 
 .(1)«يظهر أنها مجيعا حجج جمعولة يف عرض القطع ال يف طوهل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  .192-191. وص186-185( الطباطبايئ، حممدحسني، حاشية الكفاية، ص1)
 .200-198ص و
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بناء ىلع رأي العالمة فإن األمارات العقالئّية من قبيل خرب اثلقة وظواهر 
ا؛ ألن العقالء ال يعتنون باحتمال اخلالف فيها. ومثل ه ذه  األلفاظ تعدُّ علم 

ه ال يمكن ة هلا؛ كما أنّ يّ احلجّ  األمارات اكلقطع عند العقالء ال يمكن جعل
ا؛ ألن انلظام االجتمايع مبين ىلع اعتبار مثل ه ذه يّ سلب احلجّ  ة عنها مطلق 

الطرق املفيدة للمعرفة، وبدونها ال يستقّر أي نظام اجتمايع. ويمكن اداعء 
أّن احلاجة إىل املعرفة احلاصلة من خرب اثلقة أو الظواهر أوسع بكثي من 

ا أوسع ويشمل جماالت واسعةاحلاجة إىل ايل . وقد (1)قني؛ بل إّن نطاقها أيض 
ه بدون اعتبار أمیض الشارع ه ذا انلهج العقاليئ واختذه يف العمل؛ ألنّ 

 الظهور اللفظي وخرب اثلقة لن يقوم أي نظام اجتمايع.
ه بناء  ىلع ه ذا املبىن فإن اعتبار خرب الواحد يكون مثل واحلاصل هو أنّ 

ا يف حالة العلم وايلقني ، وليس هو يف طول العلم، بل يف َعرْضه، وذ لك طبع 
ا وثقة، يثبت األحداث ويضبطها بأمان وبشك صحيح،  كون الُمخرب ضابط 
وحيفظها، وبكلمة واحدة تتوفر فيه مجيع رشوط االعتبار. ويف غي ه ذه 

، وبانلتيجة ال يمكن االستناد إيله.  الصورة يكون اعتباره مشكواك 
ي حال فإن ادليلل األصيل العتبار خرب الواحد هو بناء العقالء، وىلع أ

وبناء  ىلع ه ذا املبىن يكون خرب اثلقة معترب ا؛ سواء قلنا إّن اعتباره يف َعْرض 
اعتبار خرب الواحد،  بأنالعلم وايلقني، أو يف طوهلما. نعم يمكن القول 

عتبار ايلقني والقطع. والظهور اللفظي وسائر األمارات العقالئّية ترجع إىل ا
فالعقالء حينما يتأملون يرون أّن نظامهم االجتمايع ال يقوم ىلع ايلقني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .192-191، صاملصدر السابق( راجع: 1)
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ق مثل ه ذه نطاق ودائرة األمور ايلقينّية ضيقة، وقلما تتحقّ  والقطع؛ ألنّ 
ادلرجة من املعرفة يف األمور االجتماعّية وسائر األحداث ايلومّية املرتبطة 

ق األسايّس للمعرفة يف املعيشة، واالقتصاد، باحلياة، واملصدر أو الطري
والقانون، وحّت انلظام واألمن هو خرب الواحد والظواهر وسائر األمارات 

ة، ومن هنا يرى العقالء أّن مثل ه ذه الطرق واألسايلب معتربة. العقالئيّ 
، ل كّن العقالء إمّ  ا عقال  ا ال ورغم أّن احتمال اخلالف فيها ليس معدوم 

خلالف، أو ال يعتنون به يف حالة احتماهل. وعليه فالعقالء يؤمنون حيتملون ا
باعتبار األمارات املذكورة ملا يرونه من قيام انلظام االجتمايع عليها 

ة، واألخالقّية، واالقتصاديّة وغيها. بمختلف أبعاده وميادينه سواء اثلقافيّ 
ء بال ريب. ومن هنا فإن منشأ اعتبارها هو احلاجة اليّت يدركها العقال

اعتبار األمارات العقالئّية يرجع إىل  ه يمكن القول بأنّ وانلتيجة يه أنّ 
. ومن بنحو خاّص  كيفّية االرجاع تتمّ  ايلقني. وىلع أساس ه ذا اتلقرير فإنّ 

ذا اتلقرير ال حاجة يف اعتبارها بتتميم الكشف أو أمور الواضح أنّ  ه حّّت به 
 .(1)انلائيين قمن ه ذا القبيل كما اداعه املحقّ 

مية نظرّية العالمة الطباطبايئ يف باب األمارات  حال فإنّ  وىلع أّي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . يقول اإلمام 106-105، ص3حممد عيل ، فوائد األصول، ج ،( راجع: الاكظيم1)
وأّما الطريقية والاكشفية، »يف نقد نظرية املحقق انلائيين ىلع أساس مبناه:   اخلميين

ذه الصفة تكوين ا، فالمعىن إلعطائها  فليس مما تناهلا يد اجلعل فالن اليشء لو اكن واجدا له 
الالاكشفية ذاتية للشك،  نّ أس عليه تتميم الكشف، واكمال الطريقية، ]فكما هلا...، وق

« ال يصح سلبه، فكذ لك[ انلقصان يف مقام الكشف ذايت لألمارات ال يمكن سلبها
 [.143و 142، ص 2]سبحاين، جعفر، تهذيب األصول، ج 
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 تفيد العلم املتعارف أو االطمئنان ىلع أقّل ها أنّ العقالئّية ومنها خرب الواحد 
ها حتتاج إىل جعل ليك يأيت انلقاش يف اعتبارها أو أنّ  ها تفيد الظنّ تقدير، ال أنّ 

مارات العقالئّية اكلعلم وايلقني ويمكن االحتجاج األ ة. وعليه فإنّ يّ احلجّ 
ها تفيد ه ذه املرتبة من املعرفة. وتعامل بها. وسية العقالء شاهدة ىلع أنّ 

العقالء مع خرب الواحد كطريقة تعاملهم مع سائر الطرق املفيدة للعلم. فإذا 
ا إىل خرب اثلقة، فعملنا ه ذا مربٌر عند العقالء ، وبواسطته قمنا بالعمل استناد 

ة، ة، واتلارخييّ ة، والقانونيّ نوفر أكرث احتياجاتنا ايلومّية سواء االقتصاديّ 
نا حنصل عرب ه ذا الطريق ىلع ة وغيها. وذ لك من قبيل أنّ ة، والوطنيّ والعامليّ 

ّية املعلومات املرتبطة بأسعار السلع، وحالة الطقس، واملعلومات الطبّ 
ا لو اكيّ والصحّ  ن من الرضورّي أن نعتمد يف مثل ه ذه األمور ة وأمثاهلا. حق 

فقط ىلع ايلقني باملعىن األخص أو ايلقني املنطيق والريايض، فماذا سيحدث؟ 
ا؟  وهل ذ لك ممكن أساس 

ا، وكذ لك طريقة الشارع يف  ويبدو أّن ه ذا ابلناء نال تأييد الرشع أيض 
م الرشيعة بايلقني األحاكم جرت ىلع ه ذا املنوال. فلو وجب معرفة مجيع أقسا

باملعىن األخص، فهل يستطيع أحٌد الوصول إىل سوى بضعة أصول َعَقديّة؟ 
وهل يستطيع اعمة انلاس الوصول إىل ه ذه األصول الَعَقديّة دون دراسة 

 الفلسفة والرباهني الفلسفّية اليّت حتتاج إىل سنني متماّديّة؟
الواحد وسائر األمارات  ة خربيّ الرؤية املذكورة يف باب حجّ  ومن هنا فإنّ 
م رؤية أساسّية يف جمال اعتبار خرب الواحد، والظواهر وأمثاهلا، العقالئّية تقدّ 

ة، سواء بل تفتح ابلاب أمام منهج جديد يف نظرّية معرفة القضايا ابَلعديّ 
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أم غيها. وىلع ه ذا األساس تفيد األمارات العقالئّية  اكنت قضايا دينّية  
قل االطمئنان وتُعدُّ بنفسها أداة ومصدر ا للمعرفة. ومن هنا العلم، أو ىلع األ

ا للمعرفة ال يوجد احتمال اخلالف فيه أو ال  يكون خرب الواحد مصدر ا مفيد 
ذا االحتمال. ويف ه ذه احلالة وبغض انلظر عن رضورة انتهاء لك  يُعتىن به 

ة من قبيل يلّ ديلل نقيل بشك اعم، وخرب الواحد بشك خاص إىل املصادر األوّ 
احلواس، فإن خرب الواحد وسائر األمارات العقالئّية معتربة بنفسها يف نظر 

ه: العقالء. وه ذا خالف ا لرأي اعمة العلماء يف علم األصول اّلين يعتقدون بأنّ 
ال تتحقق عن طريق خرب الواحد معرفٌة معتربٌة اال إذا تم إثبات اعتباره عن 

ّن الرؤية املذكورة ترى أّن خرب الواحد وسائر طريق ديلل معترب ويقيين، ل ك
األمارات العقالئّية معتربة مثل القطع من جهة أّن اعتبارها ليس حباجة إىل 

ه بناء  ىلع ه ذه انلظرّية يمكن للشارع أن يردع وينىه يف اجلعل. نعم يبدو أنّ 
ه ال يمكن بعض املوارد، وحيكم بعدم اعتباره يف بعض املجاالت؛ رغم أنّ 

مال  الردع وانليه املطلق بسبب احلاجة إىل ه ذا الطريق. واألمر كذ لك يف ع
جمال القطع، وال فرق بني القطع وخرب الواحد وسائر اإلمارات العقالئّية من 
ه ذه اجلهة؛ ألن اعتبارها وحجيتها يمكن الردع عنها يف بعض املوارد. ومن 

ع آخر يستطيع سلب اال عتبار عن يقني الشخص هنا فإن الشارع أو أي مرشِّ
الوسواس، والقطع احلاصل من القياس الفقيه، وقطع القطاع أو الشخص 
اّلي جيزم ألدین سبب وايلقني احلاصل من أسباب غي اعديّة من قبيل اجلفر 

ة القطع واعتباره يّ والرمل والرؤيا. وه ذا األمر ال يؤدي إىل أن تكون حجّ 
تبار القطع ىلع اجلعل كما أّن اعتبار حباجة إىل اجلعل. وه كذا اليبتين اع
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األمارات العقالئّية ليس حباجة إىل جعل. وعليه فإن إماكن الردع أو نيف 
االعتبار يف بعض املوارد ال يمنع أن تكون معتربة عند العقالء يف اجلملة. 
وخرب الواحد من ه ذه اجلهة مثل ادليلل انلقيل املتواتر بل مثل ادليلل العقيل 

وعمله نظي عمل ايلقني؛ بل يمكن القول إّن دور خرب الواحد يف القطع، 
ذا يمكن  احلياة اإلنسانّية بمختلف أبعادها أوسع وأشد تأثي ا من ايلقني. وبه 

 االحتجاج به واالستناد إيله.
ويف اخلتام ينبيغ أن ننبه ىلع أّن كون اعتبار اخلرب وسائر األمارات 

من اخلارج ال يعين بالرضورة أّن كونه ناشئ ا  العقالئّية ناشئ ا من ادلاخل أو
من ادلاخل مساوق لاتيته وال  كونه ناشئ ا من اخلارج مساوق لعدم ذاتيته؛ 

، وليست ذاتّية للقطع وايلقني. وذ لك بل إّن احلجّ  ّية يف لكيهما أمٌر اعتباريٌّ
ّية أمٌر خالف ا للاكشفّية أو الطريقّية اليّت يه ذاتّية هل، فاالعتبار واحلجّ 

، وبانلتيجة ليسا ذاتيان هل. وعليه هناك اختالف وغي تكوييني  ترشيعٌّ 
ّية خالف ا للاكشفّية يه وتمايز أسايّس وكبي بني الاكشفّية واحلجّية: فاحلجّ 

 للقطع. وعليه فإنّ  وصف ترشيع غي تكويين ال يُمكن أن تكون ذاتّية  
اجلهة بني القطع واألمارات وال فرق من ه ذه  ة وصٌف اعتباريٌّ يّ احلجّ 

ة القطع أو ايلقني ليس بمعىن أنها يّ اعتبارّية حجّ  ة. وكما تقّدم فإنّ العقالئيّ 
ا؛ ألن سلبها بشك مطلق غي ممكن أو غي معقول.  ممكنة السلب مطلق 

ة أو احلاكوّية أو الطريقّية ىلع رأينا ذاتّية للقطع، الاكشفيّ  مضاف ا إىل ذ لك فإنّ 
قته للواقع ليست ذاتّية هل؛ ألن ايلقني أو القطع ليس دائم اإلصابة ل كّن مطاب

ا إىل الواقع، بل أحيان ا يكون جهال  مرّكب ا ، إال إذا اكن 1وال يوصلنا دائم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ه.ش. 1365( راجع: حسني زاده، حممد، دراسات يف أصول الفقه، كراس درايس،  1)
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ه اعدة ال يقصدون يف املقصود منه ايلقني باملعىن األخص. ومن الواضح أنّ 
 عرفة.علم األصول وابلحوث املرتبطة به ه ذه املرتبة من امل

 النتيجة

هناك الكثي من ابلحوث املعرفّية اليّت تدور حول ادليلل انلقيل يمكن 
طرحها ىلع طاولة ابلحث. ويف ه ذا الفصل ألقينا نظرة اعبرة ىلع أهم تلك 
ابلحوث إذ بدأنا بإيضاح حقيقة ادليلل انلقيل وتعريفه، ثّم حبثنا وحلّلنا بناء 

، ثم حبثنا تمايز ادليلل انلقيل عن أو عدم بناء اعتباره ىلع االستنتاج
ة، بيّنا ة انلقليّ ة. ويف اخلطوة الالحقة وبعد بيان ادلرجة املعرفّية لألدلّ املرجعيّ 

أهم رشوط اعتبارها ووصلنا إىل نتيجة ويه أّن اخلرب املستند إىل االجتهاد، 
ال واالستنباط واحلدس، أو اخلرب املستند إىل الطرق غي املتعارفة والعاديّة 

ا إىل احلس أو  يكون معترب ا، واملعترب من ادليلل انلقيل هو ما اكن مستند 
 قريب من احلس فقط.

ثم طرحنا مسألة هل ادليلل انلقيل منتٌج للمعرفة أم ناقٌل هلا؟ ووصلنا إىل 
ذا فإن ادليلل انلقيل  نتيجة ويه أّن ه ذا انلوع من ادليلل ناقل للمعرفة. وبه 

ا في ما لو انتىه إىل مصدر مستقل، ومن هنا فهو بنفسه إنما يكون معترب 
، بل هو مصدر وأداة ثانوّية يدعمه املصادر األوّ   ة.يلّ ليس مصدر ا مستقال 

ويف اخلتام حبثنا منشأ اعتبار ادليلل انلقيل اعمة، وخرب الواحد خاصة، 
ووصلنا إىل نتيجة ويه أّن منشأ اعتبار خرب الواحد اكخلرب املتواتر وسائر 

مارات العقالئّية هو أمٌر داخيل وبلحاظ بناء العقالء. ويف نظر العقالء ال األ
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ه يوجد تمايز بني القطع ومثل ه ذه األمارات من ه ذه اجلهة. وىلع الرغم من أنّ 
ة من قبيل احلواّس الظاهرّية، يلّ جيب أن يستند ه ذا املصدر إىل املصادر األوّ 

، ال يف طوهل. والعقالء كما يعّدون ل كّن اعتباره يف َعْرض القطع أو ايلقني
ا للعلم واملعرفة، فكذ لك عندهم األمارات العقالئّية  القطع معترب ا، ومفيد 

 نظي خرب الواحد وظواهر األلفاظ.
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 .ش.ه 1361 طهران، موىل،
 .م1996 طهران، أسدي، املرشقية، املباحث حممد، ادلين فخر الرازي، .76
 الطويس، ادلين نصي: يف واتلنبيهات، اإلشارات رشح ىلع تعليقة حممد، ادلين قطب الرازي، .77

 .ق.ه 1403 طهران، كتاب، نرش دفرت اثلانية، الطبعة واتلنبيهات، اإلشارات رشح
 الطبعة اآلشتياين، ادلين جالل سيد تصحيح إهلية، ملعات اهلل، عبد مال الزنوزي، .78

 .ش.ه 1361 طهران، ،فرهنیگ وحتقيقات مطالعات مؤسسه اثلانية،
 .ق.ه 1316 قم، ضوية،تاملر املدرسة انلصيية، ابلصائر سهالن، ابن الساوي، .79
 اخلميين العظّم اهلل يةآ فقه صولأ درس تقرير األصول، تهذيب جعفر، السبحاين، .80

، [.تاريخ بال] قم، مهر، مطبعة 
 حوزه مديريت مركز اثلانية، الطبعة الرجال، علم يف لكيات جعفر، السبحاين، .81

 .ش.ه 1366 قم، قم، علميه
 احلكمة الشيازي، حممد ادلين صدر: يف األسفار، ىلع تعليقة هادي، مال السزبواري، .82

 .م1981 بيوت، العريب، الرتاث إحياء دار األربعة، العقلية األسفار يف املتعايلة
 [.تاريخ بال] قم، مصطفوي، املنظومة، رشح هادي، مال السزبواري، .83
 سه" السهروردي، ادلين بشها: يف العماّديّة، األلواح ادلين، شهاب السهروردي، .84

 حبيب، جنفقيل تصحيح ،[اإلرشاق لشيخ رسائل ثالث" ]ارشاق شيخ از رساهل
 .ش.ه 1356 طهران، ايران، وفلسفه حكمت اجنمن
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 جمموعة السهروردي، ادلين شهاب: يف اتللوحيات، ادلين، شهاب السهروردي، .85
 ومطالعات انساین علوم پژوهشاگه" اثلانية، الطبعة اإلرشاق، شيخ مصنفات
 .ش.ه 1373 طهران، ،[اثلقافية ادلراساتو اإلنسانّية العلوم معهد" ]فرهنیگ

 جمموعة السهروردي، ادلين شهاب: يف واملطارحات، املشارع ادلين، شهاب السهروردي، .86
" فرهنیگ ومطالعات انساین علوم پژوهشاگه" اثلانية، الطبعة اإلرشاق، شيخ مصنفات

 .ش.ه 1373 طهران، ،[اثلقافية وادلراسات اإلنسانيّة العلوم معهد]
 جمموعة السهروردي، ادلين شهاب: يف اإلرشاق، حكمة ادلين، شهاب روردي،السه .87

 ومطالعات انساین علوم پژوهشاگه" اثلانية، الطبعة اإلرشاق، شيخ مصنفات
 .ش.ه 1373 طهران، ،[اثلقافية وادلراسات اإلنسانّية العلوم معهد" ]فرهنیگ

 رساهل سه" لسهروردي،ا ادلين شهاب: يف ،اتلصوف لكمة ادلين، شهاب السهروردي، .88
اجنمن تصحيح جنفقيل حبيب، ، [اإلرشاق لشيخ رسائل ثالث" ]ارشاق شيخ از

 ه.ش. 1356، طهران، حكمت و فلسفه ايران
 جمموعة السهروردي، ادلين شهاب: يف انلور، هيالك ادلين، شهاب السهروردي، .89

 .ش.ه 1356، طهران، اجنمن حكمت و فلسفه ايران اإلرشاق، شيخ مصنفات
 ماهر، فرهاد ترمجة ،[املعريف انلفس علم" ]شناخّت روانشنایس" روبرت، سولسو، .90

 .ش.ه 1381 طهران، رشد،
 األربعة، العقلية األسفار يف املتعايلة احلكمة حممد، ادلين صدر الشيازي، .91

 .م1981 بيوت، العريب، الرتاث إحياء ودار[. تاريخ بال] قم، مصطفوي،
 [.تاريخ بال] قم، مصطفوي، الرسائل، ،حممد ادلين صدر الشيازي، .92
 ادلين جالل سيد تصحيح الربوبية، الشواهد حممد، ادلين صدر الشيازي، .93

 .ش.ه 1360 طهران، ،دانشاگیه نرش مركز اآلشتياين،
 اآلشتياين، ادلين جالل سيد تصحيح واملعاد، املبدأ حممد، ادلين صدر الشيازي، .94

 .ش.ه 1354 طهران، ايران، وفلسفه حكمت اجنمن

 من اإلهليات سينا، ابن: يف الشفاء، ىلع تعليقات حممد، ادلين صدر الشيازي، .95
 [.تاريخ بال] قم، بيدار، الشفاء،
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 ادلين قطب: يف اإلرشاق، حكمة رشح ىلع تعليقة حممد، ادلين صدر الشيازي، .96
 [.تاريخ بال] قم، بيدار، اإلرشاق، حكمة رشح الشيازي، حممود

 .ش.ه 1391 طهران، املحمودي، مكتبة الاكيف، أصول رشح حممد، دلينا صدر الشيازي، .97
 مؤسسة اخلواجوي، حممد تصحيح الغيب، مفاتيح حممد، ادلين صدر الشيازي، .98

 .ش.ه 1363 طهران، ،فرهنیگ حتقيقات
 اثلاثلة، الطبعة مشكوة، حممد تصحيح اتلاج، دّرة حممود، ادلين قطب الشيازي، .99

 .ش.ه 1369 طهران، حكمت،
 [.تاريخ بال] قم، بيدار، اإلرشاق، حكمة رشح حممود، ادلين قطب الشيازي، .100
 .م1970 بيوت، الفكر، دار اثلاثلة، الطبعة فلسفتنا، باقر، حممد السيد الصدر، .101
 [.تاريخ بال] قم، اإلساليّم، النرش مؤسسة اتلوحيد، كتاب الصدوق، .102
 از منتخبایت" اآلشتياين، ادلين جالل سيد: يف األصول، أصل نعيما، مال الطالقاين، .103

 الطبعة ،[اإلهليني إيران حكماء مؤلفات من خمتارات" ]رانيا الىه یحكما آثار
 .ش.ه 1378 قم، إساليّم، تبليغات دفرت انتشارات مركز اثلانية،

 مرتیض: يف ،]أصول الفلسفة[ فلسفه اصول ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .104
 دار ،[الواقع واملنهج الفلسفة أصول" ]ليسمرئا وروش فلسفه اصول" املطهري،

 [.تاريخ بال] قم، العلم،
 يف املدرسني مجاعة القرآن، تفسي يف امليان ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .105

 [.تاريخ بال] قم، العلمية، احلوزة
 مؤسسة عرشة، اثلامنة الطبعة احلكمة، بداية ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .106

 .ق.ه 1422 قم، اإلساليّم، النرش
 حممد ادلين صدر: يف األسفار، ىلع تعليقة ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .107

 العريب، الرتاث إحياء دار األربعة، العقلية األسفار يف املتعايلة احلكمة الشيازي،
 .ق.ه 1981 بيوت،

 عالمه وفكري عليم بنياد الكفاية، حاشية ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .108
 [.تاريخ بال] قم، طباطبايئ،

: يف ،الینيگ حممدي حممد وترمجة تقرير علم، ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .109
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 طهران، ،فرهنیگ وحتقيقات مطالعات مؤسسه الطباطبايئ، للعالمة اثلانية الكرى
 .ش.ه 1363

 مؤسسة فيايض، غالمرضا تصحيح احلكمة، نهاية ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .110
 .ش.ه 1386 قم، وابلحث، للتعليم  اخلميين اإلمام

 مؤسسة فيايض، غالمرضا تصحيح احلكمة، نهاية ،حممدحسني السيد الطباطبايئ، .111
 [.تاريخ بال] قم، اإلساليّم، النرش

 الطبعة رضوي، مدرس تيق حممد تصحيح االقتباس، أساس ادلين، نصي الطويس، .112
 .ش.ه 1355 طهران، طهران، جامعة منشورات اثلانية،

 اجلالل، احلسيين جواد حممد حتقيق االعتقاد، تريد ادلين، نصي ،الطويس .113
 .ق.ه 1407 قم، كتاب، بوستان

 املراد كشف احليل، يوسف بن احلسن: يف االعتقاد، تريد ادلين، نصي الطويس، .114
 النرش مؤسسة اآلميل، زادهحسن حسن تصحيح االعتقاد، تريد رشح يف

 [.تاريخ بال] قم، اإلساليّم،

 .ق .ه 1405 ،بيوت االضواء، دارالطبعة اثلانية،  ،املحصل تلخيص ادلين، نصي ويس،الط .115
 نرش دفرت اثلانية، الطبعة واتلنبيهات، اإلشارات رشح ادلين، نصي الطويس، .116

 .ق.ه 1403 طهران كتاب،
 زادهحسن حسن حتقيق واتلنبيهات، اإلشارات رشح ادلين، نصي الطويس، .117

 .ش.ه 1383 قم، اب،كت بوستان اآلميل،
 اجلوهر احليل، يوسف بن احلسن: يف اتلجريد، منطق ادلين، نصي الطويس، .118

 .ش.ه 1380 قم، بيدار، اثلانية، الطبعة اتلجريد، منطق رشح يف انلضيد
 جامعة منشورات نوراين، اهلل عبد باهتمام املحّصل، نقد ادلين، نصي الطويس، .119

 .ش.ه 1359 طهران، طهران،
كتاب "درآمدى  ترمجة]الفلسيّف للحكمة املتعايلة  انلظام الرسول، عبد عبوديت، .120

، سمت ومؤسسة اإلمام اخلميين ره للتعليم وابلحث، "یئبه نظام حكمت صدرا
تعريب السيد عيل عباس املوسوي، مراجعة د. خنجر  ،[ه.ش 1385طهران وقم، 

 م.2010 بيوت،احلضارة تلنمية الفكر اإلساليّم،  مركزمحية، 
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 فوائد الاكظيم، عيل حممد: يف األصول، فوائد ىلع تعليقة ادلين، ضياء آقا العرايق، .121
 .ق.ه 1406 قم، اإلساليّم، النرش مؤسسة انلائيين، حبث تقريرات األصول،

 ترمجة ،[الفسيولويج انلفس علم" ]کيولوژييف شنایس روان" ار، غراهام، .122
 ،[املقدسة الرضوية العتبة] رضوى قدس آستان صاريم، أكرب وعيل رجايي عليضا
 .ش.ه 1380 مشهد،

 املعارف، دار دنيا، سليمان حتقيق الفالسفة، مقاصد حممد، حامد أبو الغزال، .123
 .م1961 مرص،

 ملكشایه، حسن ورشح ترمجة املنطق، يف املستعملة األلفاظ نرص، أبو الفارايب، .124
 .ش.ه 1377 طهران، رسوش،

 حتقيق الفلسفّية، األعمال الفارايب، نرص أبو: يف اتلعليقات، نرص، أبو الفارايب، .125
 .ق.ه 1413 بيوت، املناهل، دار ياسني، آل جعفر

 .ق.ه 1405 قم، بيدار، ياسني، آل حسن حممد حتقيق احلكم، فصوص نرص، أبو الفارايب، .126
 .م1996 بلنان، اهلالل، ومكتبة دار املدنية، السياسة كتاب نرص، أبو الفارايب، .127
 ابن: يف والوجود، اجلمع غيب مفتاح إسحاق، بن حممد ادلين صدر القونوي، .128

 .ش.ه 1363 طهران، فجر، األنس، مصباح الفناري،
  قم، بيدار، احلكم، فصوص ىلع القيرصي رشح حممود، بن داود القيرصي، .129

 [.تاريخ بال]
 الرازي، حممد ادلين قطب: يف الشمسية، الرسالة عيل، ادلين جنم القزويين، الاكتب .130

بيدار،  بيدارفر، حمسن تصحيح الشمسية، الرسالة رشح يف املنطقّية القواعد يرحتر
 .ش.ه 1382 قم،

 ترمجة ،[الفسيولويج انلفس علم" ]کيولوژييف شنایس روان" ار، نيل اكرلسون، .131
 .ش.ه 1379 طهران، رشد، وآخرون، اريض اردشي

 مؤسسة نلائيين،ا اهلل آية درس تقريرات األصول، فوائد عيل، حممد الاكظيم، .132
 .ق.ه 1406 قم، اإلساليّم، النرش
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 [.تاريخ بال] بلنان، القلم، دار ايلونانية، الفلسفة تاريخ يوسف، كرم، .133
: مصحح/  حمقق ،(اإلسالمّية -ط) الاكيف إسحاق، بن يعقوب بن حممد اللكيين، .134

الطبعة الرابعة، دار الكتب اإلسالمّية،  آخوندي، وحممد أكرب عيل غفاري،
 ق.. ه 1407ان، طهر

 ادلين جالل سيد ترمجة ،[الفلسفة تاريخ" ]فلسفه تاريخ" فريدريك، كوبلستون، .135
 .ش.ه 1368 طهران، رسوش، اثلانية، الطبعة األول، املجدل جمتبوي،

 ترمجة ،[الوسطی القرون يف اتلفكي" ]اوسط قرون دوره در تفكر" ديفيد، السكم، .136
 .ش.ه 1380 ان،قصيده، طهر اكشاين، حنايي سعيد حممد

 .ق.ه 1299 طهران، ،يف رشح تريد الالكم اإلهلام شوارق الرزاق، عبد الالهييج، .137
 واإلرشاد اثلقافة وزارة ،[املراد جوهر] "مراد گوهر"الرزاق، عبد الالهييج، .138

 .ش.ه 1372 طهران، اإلساليّم،
 ةترمج ،[احلقيقة حبث أو الفلسفة" ]قتيحق پژوهش اي فلسفه" وآخرون، لوين .139

 .ش.ه 1351 طهران، جاويدان، انتشارات مؤسسه جمتبوي، ادلين جالل سيد
 ساعتيج، حممود ترمجة ،[انلفس علم أصول" ]روانشنایس اصول" ال،. ان. مان .140

 .ش.ه 1361 طهران، كبي، أمي اخلامسة، الطبعة
 .ق.ه 1403 بيوت، الوفاء، مؤسسة اثلانية، الطبعة األنوار، حبار باقر، حممد املجلّس، .141
 اتيروا ات،يآ نهيموجودات در آ أرداكن، حممد عيل، "شعور هماگین حميطي .142

]رسيان اإلدراك يف املوجودات ىلع ضوء األيات والروايات  "هوحكمت متعايل
، رسالة اتلخرج يف ادلكتوراه، مؤسسة اإلمام اخلميين ره للتعليم واحلكمة املتعايلة[

 .ش.ه 1395 صيف قم،وابلحث، 
 طهران، الزهراء، واعظي، أمحد تنظيم احلكم، بدائع عيل، آقا نوزي،الز املدرس .143

 .ش.ه 1376
 .ش.ه 1363 طهران، ،فرهنیگ – عليم محلية، رسالة الزنوزي، املدرس .144
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 .ش.ه 1378 طهران، اطالاعت، مصنفات، جمموعة الزنوزي، املدرس .145
 [.تاريخ بال] بيوت، الفكر، دار مسلم، صحيح انليسابوري، مسلم .146
 ،[الفلسفة تعليم يف اجلديد املنهج" ]فلسفه آموزش" تيق، حممد اليدي، حمصبا .147

 .ش.ه 1379 و 1364 طهران، إساليّم، تبليغات سازمان
 .ق.ه 1405 قم، حق، راهدر احلكمة، نهاية ىلع تعليقة تيق، حممد اليدي، مصباح .148
 ،اطالاعت السادسة، الطبعة اخالق، فلسفه دروس تيق، حممد اليدي، مصباح .149

 .ش.ه 1376 طهران،
 حممد وتدوين حتقيق انلفس، كتاب األسفار، رشح تيق، حممد اليدي، مصباح .150

 .ش.ه 1375 قم، وابلحث، للتعليم  اخلميين اإلمام مؤسسة مهر، سعيدي
 عبوديت، الرسول عبد حتقيق احلكمة، نهاية رشح تيق، حممد اليدي، مصباح .151

 .ش.ه 1376 قم، ،وابلحث للتعليم  اخلميين اإلمام مؤسسة
 واثلامن، السادس، املجدل ،[املؤلفات جمموعة" ]آثار جمموعه" مرتیض، املطهري، .152

 .ش.ه 1377 قم، صدرا، السادسة، الطبعة واتلاسع،
 .ش.ه 1374 قم، اسماعيليان، السابعة، الطبعة الفقه، أصول رضا، حممد املظفر، .153
 .ق.ه 1423 قم، اإلساليّم، النرش مؤسسة اثلانية، الطبعة املنطق، رضا، حممد املظفر، .154
 ،[العصب انلفس علم مقدمات" ]یكولوژينوروسا مقدمات" داود، معظيم، .155

 .ش.ه 1378 طهران، سمت،
 حديث رشح]رشح حديث جنود عقل وجهل" " اهلل، روح سيد اخلميين، املوسوي .156

 ، اخلميين اإلمام آثار ونرش تنظيم مؤسسة اثلاثلة، الطبعة ،[واجلهل العقل جنود
 .ش.ه 1377 قم،

  قم، أنصاريان، هريرة، أبو ادلين، رشف احلسني عبد سيد العاميل، املوسوي .157
 [.تاريخ بال]
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 اسالىم مطالعات مؤسسة اوجب، عيل حتقيق اإليمان، تقويم باقر، حممد امليداماد، .158
 .ش.ه 1376 طهران، تهران، دانشاگه

 اإلحساس" ]شنایسروان ديداگه از كوادرا احساس" نرايق، سيف ومريم اهلل عزت نادري، .159
 .ش.ه 1373 طهران، بدر، اثلاثلة، الطبعة ،[انلفس علم منظار من واإلدراك

 باقر حممد السيد اهلل آية أصول تقريرات األصول، علم يف حبوث حممود، السيد اهلاشيم، .160
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 .ش.ه 1363 قم، اإلساليّم،
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