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الملخ�ض

املتعلقة  املسائل  أي جمموعة  احلسية،  املعرفة  اليزدي يف  الشيخ مصباح  رؤية  دراسة  البحث،  هذا  موضوع 
باملحسوسات اخلارجية، مثل حقيقة االدراك احليس، حصولية او حضورية االدراك احليس، اثبات املحسوس 
اخلارجي، قيمة هذه املعرفة، املطابقة مع الواقع، وهي مسائل تناوهلا الشيخ بالبحث والتفصيل، والغاية منها 
املعرفية والفلسفية لنجم  الرؤية  )الدراسة(، اعطاء رؤية توصيفية حتليلية مرتابطة تكشف عن مدى قوة هذه 
من  اخلروج  من  امكانيتها  ومدى  احلسية،  املعرفة  مشكلة  حل  عىل  املعارصين،  املسلمني  الفالسفة  نجوم  من 
اشكاليات هذه املعرفة، واملنهج فيها هو املنهج التحلييل البنيوي  للنصوص، ثم قراءهتا قراءة نقدية  بنائية، من 
خالل مالحظة مبدا االنسجام  بني اجزاء هذه الرؤية الفلسفية،  ومكوناهتا.  والنتيجة التي توصلنا هلا ان هذه 
الرؤية قدمت بعض احللول املطروحة يف الفلسفة االسالمية، مع تسليمها اخريا بقوة اشكالية السفسطة يف هذا 

املجال، وصعوبة اخلروج منها. 

الكلامت املفتاحية: رؤية، الشيخ مصباح اليزدي، املعرفة احلسية، حتليل، نقد.
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Abstract
This research aim to study Sheikh Misbah Al-Yazdi's vision of sensual knowledge, which 

is a group of issues related to external sensations, such as the fact of perception, occurrence or 
presence of sensual perception, and the proof of external sensation, as well as the value of this 
knowledge, and the conformity with reality, which are issues that the Sheikh discussed in detail. 
The purpose of it (the study) is to give a coherent, analytical, and descriptive vision that reveals 
the strength of this epistemological and philosophical vision of one of the stars of contemporary 
Muslim philosophers, in order to solve the problem of perceptual knowledge, the extent of 
its possibility of getting out of the problems of this knowledge, and the method in it as the 
structural analytical method of texts, then reading it is a constructive critical reading, by noting 
the principle of harmony between the parts of this philosophical vision, and its components. 
The conclusion that we came to was that this vision presented some of the solutions proposed 
in Islamic philosophy, and finally delivering it with the power of the problematic sophistication 
in this area, as well as the difficulty of getting out of it.
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تمهيد

العوامل  افضل  من  النقدية  التحليلية  الدراسات 
التحليل  الن  به؛  والناهضة  العلم  لعجلة  املحركة 
بنية اليشء يف نفسه، أي اجزاءه املكونة  يكشف عن 
املباين  أي  عنه،  ــارج  خ هو  ما  بلحاظ  وبنيته  لــه، 
واالسس. اما النقد فهو كاشف عن مواضع النقص 
والكامل، وكل منهام )التحليل والنقد( يعطي للعلم 
واجلمود،  السكون  حالة  عنه  ويرفع  حمركية،  و  قوة 
حالة  وهي  وحركيته،  هنوضه  يف  العلم  قدسية  الن 
مرحلة  يف  السيال  املتحرك  اخلارجي  للواقع  مماثلة 
رس  هي  الناهضة  العلمية  احلركة  الواقع.  او  الفكر 
ألهنا  املتقدمة؛  واالمم  احلضارات  يف  االول  التقدم  
الفكرية  حريته  العقل  واعطت  العلم  ابواب  فتحت 
يف النهوض هبا، واال فان  اجلمود العلمي او اخلوف 
والتقليد  السكون  عن  عبارة  هو  والنقد  العلم  من 
اجلمود وتقديس  اال  يعطي لألمم  االعمى، وهو ال 

االسامء. 

هذه املقالة هي سري يف هذا الطريق العلمي، متام 
يف  املعريف  الواقع  وحتقيق  حتليل  هو  منها  الغرض 
واحد من اهم جماالت البحث الفلسفي وهو نظرية 
حقيقة  وهي  مسائلها  اهم  من  واحدة  ويف  املعرفة، 

املعرفة احلسية وقيمتها.

اما اختيار رؤية الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي؛ 
فذلك عائد ملكانة هذا الفيلسوف يف احلوزة العلمية، 
وبحثه جلملة من جوانب املعرفة احلسية، واشكالياهتا 

يف مجلة من كتبه. اضافة ان رؤيته الفلسفية متبناة  عند 
الكثري من طالبه املحققني.    

داخلية،  بنيوية  حتليلية  قراءة  عن  عبارة  املنهج: 
الوضع  رشح  عىل  فيها  اقترصنا  قراءة  وهي  نقدية، 
مالحظة  دون  نفسها،  الرؤية  هذه  ألجزاء  الداخيل 
او  البعيدة  واالســس  املباين  أي  عنها  خارج  هو  ما 
خالل  من  هلا  وتقويم  نقد  اجــراء  مع  هلا؛  املتوسطة 
اعطاء  يف  فاعليتها  ومدى  والرتابط،  االنسجام  مبدا 
رؤية معرفية واضحة منسجمة،  اما  بحثنا االخر أي 
القراءة الثانية وهي دراسة الرؤية  املعرفية من خالل 
بحثناه  ما  هو  والعلمية،  والفلسفية  املعرفية  مبانيها 
رؤية  )مباين  عنوان  حتت  مفصل،  مستقل  بحث  يف 
الشيخ مصباح اليزدي يف املعرفة احلسية حتليل ونقد( 

الفيل�شوف محمد تقي م�شباح اليزدي

فيلسوف اسالمي معارص، ولد يف عام  1934م، 
الطالب  من  املعروفة،  ايران  مدن  من  يزد  مدينة  يف 
العالمة حممد حسني  للفيلسوف االسالمي  زين  امُلربَّ
واالستاذ  ق(،  1402هـــ.   -1321( الطباطبائي 
املتعالية، وهي  احلكمة  والطالب من حكامء مدرسة 
اكتشاف  يف  الثالثي  املنهج  تتبنت  التي  املــدرســة 
املعرفة، والوصول هلا، )الربهان والعرفان والوحي( 
منهج  وهــو  والبيان،  االثــبــات  يف  العقيل  واملنهج 
الفلسفة العام، لكن ما جتىل واضحا يف مدرسة الشيخ 
مصباح اليزدي، هو قبول متبنيات احلكمة املتعالية، 
فقط،  العقيل  واملنهج  للعقل  الركون  واساساهتا، مع 
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الشيخ  ملدرسة  والوحي.  الكشف  منهج  اعتامد  دون 
عىل  املعارص  زماننا  يف  واضح  تاثري  اليزدي  مصباح 
جممل احلركة الفكرية يف ايران عىل املستوى الفكري 
من  الكثرية.  وكتاباته  طالبه  خالل  من  والسيايس، 
عىل  تعليقة  الفلسفة،  تعليم  يف  اجلديد  املنهج  كتبه، 

هناية احلكمة وغريها الكثري.

خال�شة اراء ال�شيخ م�شباح اليزدي في المعرفة الح�شية

الشيخ  آلراء  التحليلية  الدراسة  يف  الدخول  قبل 
مصباح اليزدي، نشري لعرض موجز هلذه اآلراء

امهية املعرفة احلسية واهنا بداية املعرفة احلصولية. . 1
اشكالية . 2 من  نشأت  بدايتها  السفسطة  شبهة 

املعرفة احلسية.    
اقسام . 3 مفهومية ومن  االدراك احليس هو ظاهرة 

العلم احلصويل. 
هبا . 4 والعلم  مثالية،  جمردات  هي  احلسية  الصور 

علم حضوري.
االثار . 5 خالل  من  اثباته  يتم  املادي  الواقع 

قاعدة  بضميمة  احلسية  والصور  املحسوسة 
العلية.

اليقني هبا . 6 والواقع ال يمكن  الصور  املطابقة بني 
واثباهتا لضعف املعرفة احلسية وعدم الدليل عىل 

املطابقة.

اأهمية المعرفة الح�شية 

من  هي  اخلارجي  املادي  بالواقع  املتعلقة  املعرفة 
احلسية،  للمعرفة   - اجلملة  يف   - األوىل  املعطيات 

اجلوانب  وقولنا )يف اجلملة( من اجل االحرتاز عن 
باملاديات،  املتعلقة   التجريبية   او  العقلية  املعرفية 
املبارشة  املعطيات  بنيت عىل  تلك  التي  املعارف  أي 
السابقة، ودخلت يف تكوينها معارف عقلية قبلية او 
املعارف  ال  الثاين من  السنخ   فان هذا  بعدية عامة، 
يعد من معطيات املبارشة للمعرفة احلسية، نعم هي 

)املعرفة احلسية( بنيته االوىل. 

يف  االنطالق  بداية  هي  عموما  احلسية  املعرفة 
ُعطلت  ومن  لإلنسان،  املعرفية  املنظومة  تشكيل 
حواسه كال او بعضا فهو منقطع وعاجز عن معرفة 
موجودات هذا العامل، كام تشهد به التجربة والوجدان 

قبل الربهان، وكام قيل: )من َفَقَد حسا َفَقَد علام(.

وهذه )املبدئية للمعرفة احلسية( حقيقة معرتف هبا 
يف كل سطوح الفكر الفلسفي بكل مذاهبه ومدارسه، 
وإنام البحث يف سعة هذه الدائرة وضيقها،  وانحصار 

الطريق فيها وعدمه)1(.      

واملراد من سعة هذه الدائرة، او مسالة انحصارية 
طرق  وجود  إلشكالية   االشارة  هو  فيها،  املعرفية  
معرفية اخرى لإلنسان مثل طريق املعارف الوجدانية، 
والفطرية، والعقلية، والدينية وغريها، فان هذه تعترب 
تصل  ال  كانت  وان  لإلنسان  كبرية  معرفية  روافــد 
حلجم مرتبة االدراك احليس ودوره يف البناء املعريف؛ 
تقليل  اىل  املسلمني  فالسفة  من  مجلة  سعى  لذلك 
اشكاليتها  اثر  وختفيف  احلسية  املعرفة  امهية  مرتبة 
املعرفية؛ من باب وجود هذه الطرق املعرفية االخرى 
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للمعرفة.  اليقيني  البناء  تشكل  ان  تستطيع  التي 
ان  يعني  للمعرفة  اخرى  روافد  بوجود  االقرار  الن 
سلم  لو  احلسية  املعرفة  قيمة  يف  السفسطة  اشكالية 
قبوهلا - أي اذعنا بعدم االطمئنان واليقني فيها- ال 
ترسي جلميع ابعاد الفكر االخرى وانام تبقى يف دائرة 
املعارف احلسية  وما يرتتب عليها. لكن الكالم هو 
هي  هل  الروافد  هذه  عىل  املبنية  املعارف  هذه  ان 
يف  عليها  مبنية  او  متاما،  احلسية  املعرفة  عن  مستقلة 
بعض مراتبها؟ كذلك املنظومة املعرفية لإلنسان هل 
او  الروافد  املحافظة عليها من خالل هذه  باإلمكان 
اهنا تؤمن جانبا صغريا من جوانبها فقط؟ ويف النتيجة 
بني  تصالح  بعمليات  اشبه  هي  املحاوالت  هذه  ان 
فيسلم  املعرفة،  لدوائر  واليقني، ومقاسمة  السفسطة 
الدائرة  لليقني  وتــرتك  ــرب،  االك الــدائــرة  للسفسطة 
الفلسفة  حماوالت  اكثر  يف  نراها  ما  وهذه  االصغر. 
احلد  عىل  املحافظة  يف  وسعيها  املعارصة  االسالمية 

االدنى من املعرفة كام سيتبني.

قال: ))من الطرق الطبيعية ملعرفة العامل اخلارجي 
فحواسنا  اخلمس  احلواس  من  االستفادة  طريق  هو 
اخلمسة هي منافذ ُتفتح للعامل اخلارجي وُتشكل طرق 

ارتباطنا معه(()2(.     

فتح املعرفة احلسية  ملنافذ االرتباط بالعامل اخلارجي 
ال تنحرص طبعا يف غري الدائرة الفلسفية للوجود او 
للمعرفة او ما شاهبها، الن مجلة من مسائل الفلسفة 
من  مستقاة  العامة  باألحكام  تسمى  ما  وهي  االوىل 
املحسوسات مثل أبحاث اجلسم واملقوالت، واحلركة 

ومتفرعاهتا من املكان والزمان وغريها الكثري، اضافة 
من الناحية املعرفية، فان الكثري من املفاهيم املاهوية 
وغريها، سواء بطريقة مبارشة او غري مبارشة، تنتهي 

النطباعات املعرفة احلسية. 

م�شكلة المعرفة الح�شية 

قراءة فلسفة الشك والسفسطة،  تكشف بوضوح  
للقارى اللبيب ان اهم اسسها؛ هو اثبات ضعف قيمة 
وجود   عىل  اثباته  يف  اعتمد  ما  وهو  احلسية،  املعرفة 
كثرة  عىل  االول  اساسه  يف  بني  شك  القوي،  الشك 
اخطاء احلواس، وان هذه الكثرة سالبة للقيمة املعرفية  
للمعرفة احلسية ومن ثم لالدراك ككل، وهو رسيان 
يرجع اما اىل احتاملية رسيان اخلطأ يف بقية االدراكات 
واملعارف املبنية عليها، املبارشة وغريها، او من باب  
وجود هذه االحتاملية للخطأ يف االدراكات االخرى 
استقالال؛ اي نحتمل ان االدراك العقيل والقلبي هو 

مصاب باخطاء ادراكية كحال املعرفة احلسية.  

من باب اذ ما يدرينا لعل مجيعها اخطاء مرتاكمة، 
والشك  للتهمة  موجب  االول  اخلطا  وجــود  الن 
ادراك  كل  يف  اليقني  نفقد  اننا  دام  ما  ايضا  البقية  يف 
لو  مثلام  وعقالئي،  عقيل  شك  وهــو  بخصوصه، 
تالعب  فيه  حصل  انه  ونعلم  ايدينا  يف  كتابا  فرضنا 
يرسي  سوف  الشك  هذا  فان  صفحاته  يف  واخطاء 
لكل معرفة بنيت عىل تلك الصفحة، كام يرسي لبقية  
الصفحات ما دمنا ال نمتلك اليقني التام يف صحتها. 

هذه  واقعية  نظن  اعتيادين  كبرش  نحن  نعم 
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املعارف وال نعتني لوجود الشك فيها متاماـ وهو ظن 
املعرفة احلقيقية ، الن   املعرفة  ال يعول عليه كثريا يف 
من الناحية املعرفية والفلسفية فان االحتاملية السابقة  

صادقة متاما. 

تعلق  التي  الشبهة  ))ان  مصباح:  الشيخ  قــال 
وبينوها  الشك  واصحاب  السوفسطائيون  باهداهبا 
بصور خمتلفة مع ذكر امثلة متنوعة هي هذه : احيانا 
احلس  طريق  عن  يش  بوجود  يقني  لانسان  حيصل 
ولكنه يلتفت بعد ذلك اىل انه قد اخطا اذن يعلم من 
ثم  لصحته  بضامن  يتمتع  ال  احليس  االدراك  ان  هذا 
تبعا لذلك يظهر احتامل آخر وهو من اين لنا ان نثبت 
ان سائر ادراكاتنا ليست خطا ولعله ياتينا يوم ندرك 
فيه خطاها ايضا ... ونتيجة للك انه ال احلس اليمكن 
االعتامد عليه وال العقل وحينئذ اليبقى لانسان سوى 

الشك(()3(. 

اأق�شام الإدراك 

القديم  منذ  احلكامء  االدراكات  يف كلامت  تقسم 
إىل أربعة أقسام، وهي االدراكات احلسية، واخليالية، 
والومهية، والعقلية، وهي اقسام مرتتبة بلحاظ وحدة 
كام  منها،  الومهي  االدراك  باستثناء  )بالفتح(  املدَرك 

سنوضح ذلك. 

املشهور  التقسيم  هو  لألدراك  الرباعي  والتقسيم 
واملتداول يف كتب كل احلكامء االسالميني، املتقدمني 
واملتأخرين واملعارصين، بل ال ختلو منه كتاباهتم يف 
املتاهلني  صدر  كلامت  بعض  يف  نعم  االدراك،  بحث 

وارائه، ان االقسام ثالثة مع حذف االدراك الومهي 
من التقسيم واحلاق هذا القسم باالدراك العقيل)4(. 

كلامت  يف  االدركات  هلذه  املشهور  العام  واملعنى 
احلكامء، هو:  

 االدراك احليس: هو االدراك املبارش للموجودات 
باالشياء  االحــســاس  حــني  احلــاصــل  املحسوسة، 
اخلارجية، بواسطة احلواس اخلمس، كمثل احساس 
الطعم  احساس  او  باليد،  الثلج  مسك  من  الربودة 
السنخ  هذا  حقيقة  هي  ما  واما  الطعام،  تذوق  عند 
موضوع   من  جزءا  حتقيقه  يمثل  ما  فهو  االدراك  من 

بحثنا. 

يف  املتمثلة  الذهنية  الــصــور  اخلــيــايل:  األدراك 
انتهاء  بعد  والباقية  االحساس،  عملية  نتيجة  الذهن 
من  نستذكرها  التي  الــصــور  كمثل  االحــســاس، 
ظاهريا  احساسا  كان  سواء  علينا،   جرت  حوادث 
وهو االحساس باالشياء اخلارجية مثل وجود النار، 
باالفراح  كاالحساس  وجدانيا  باطنيا  احساسا  او 

والصور الباقية يف ذهننا عنها.

هل  هي  للنقاش،  املطروحة  املسائل  من  نعم 
االدراك اخليايل هو ذات هذه الصور الذهنية املتمثلة 
الذهنية  الصور  فقط  انه  او  االحساس،  حني  ولو 
الباقية بعد انتهاء االحساس، وهي مما اختلفت فيها 
كلامت بعض احلكامء، كذلك توسعة االدراك اخليايل 
االدراك  من  االول  املعنى  وهــو  املتومهة  للمعاين 
من  النفس  تنشاه  ما  اي  االنشائية  والصور  الومهي، 
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صور تدخل يف جمال العمل الفني واهلنديس وغريه، 
فهي يطلق عليها بمعنى من املعاين ادراكات خيالية. 

االدراك الومهي: لالدراك الومهي معنيان، االول: 
التومهات وهو مجيع الصور الذهنية غري الواقعية، اي 
صور حتدث يف خميلة االنسان، حَيَسُب االنسان ان هلا 
نفسه،   االنسان  اال يف خميلة  واقعا، وهي ال واقع هلا 
وهذا املعنى من االدراك الومهي هو ما يبحث عادة 
يف بحث تقسيامت االقيسة ومبادئها، فيطلق عىل هذا 

السنخ من القضايا ) الومهيات()5(. 

عند  والوجدانية  العاطفية  املعاين  ادراك   الثاين: 
يف  عنها  يعرب  ما  وهــي  هبــا،  واالحــســاس  االخرين 
هلا،  مادة  وال  المقدار  التي  اجلزئية  املعاين  كلامهتم،  
كاحلب والبغض، فان ادراك  حتققها اجلزئي يف نفوس 
االخرين، ينسب لقوة الوهم، وهي قوة خمصصة عند 
اجلزئية،  املعاين  هذه  الدراك  احلكامء  من  املتقدمني 
احلــواس  طريق  من  ال  مبارش،  واحــســاس  ادراك 
هذه  آثار  ادراك  يف  دور  للحواس  ان  نعم  اخلمسة، 
املعاين وما يرتتب عليها، ال نفس وجودها وحتققها.    

املثال املشهور هلا، وما يرضب بكثرة، ادراك الشاة 
الصغرية للعداوة بمجرد رؤية الذئب، وفرارها منه، 
مما  جتربتها،  يف  سابقا  حتصل  مل  العداوة  هذه  ان  مع 
منذ  موجودة  النفرة  ان  مع  منه،  فرارها  عدم  يقتيض 
اول وجودها ورؤيتها له، وهو ادراك يعلل من باب 

هذه القوة الومهية، وادراكها هلذه املعاين فقط.

كام  والعداوة،  للمحبة  والعامة  الكلية  املعاين  اما 

كلية  مفاهيم  فهي  العام،   املحبة  بمفهوم  عنها  نعرب 
راجعة للعقل االنساين ال ربط هلا باالدراك الومهي.     

االدراك العقيل: هو ادراك املعاين واملفاهيم الكلية، 
حمسوسة  غري  ــات  ادراكـ وهــي  االشــيــاء،  وحقائق 
الومهی،  او  الوجداين  او  الظاهري  باحلس  مبارشة 
نعم ان الكثري من مصاديقها اجلزئية  هي حاصلة من 

جماري االدراك السابقة)6(.       

املعنى  هو  الومهي  لإلدراك  السابق  املعنى  تنبيه: 
احلكامء،،  من  واملتأخرين  املتقدمني،  لرؤية  املطابق 
ان  معتربا  املتاهلني،  صدر  ذلك  يف  خالف  ممن  نعم 
األدراك الومهي هو نوع من االدراك العقيل ال ادراكا 
اطروحتنا  يف  فصلناه   بحث  وهو  مبارشا،  مستقال 
املادي  بالواقع  االنسان  علم  )حقيقة  للدكتوراه، 
التمهيدية  املقدمات  بحث  يف  اجلسامين(،  اخلارجي 

من الفصل االول.

حقيقة الإدراك الح�شي

منظار  من  احليس  االدراك  يف  االســاس  البحث 
املعارصين، هو  املسلمني  الفالسفة  املعرفة عند  علم 
حتديد حقيقته، وهل هو قسم من العلم احلصويل او 
احلضوري؟ وما هي حقيقة الصورة املحسوسة فيه؟ 
احلسية،  املعرفة  قيمة  بيان  عليها  يرتتب  اسئلة  وهي 
وهي ما سوف نتناوهلا من خالل التحليل املعريف هلا. 
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تعريف العلم الحضوري و الحصولي

التعريف الواضح واملقبول للعلمني عند احلكامء 
املعارصين، ان العلم احلضوري هو االدراك املبارش 
للمعلوم من دون واسطة صورة وحاك، و احلصويل 
واحلاك؛  والصورة  املفهوم  خالل  من  االدراك  هو 
املدرك  وهو  عامل  وجود  يقتيض  ما  )احلصويل(  وهو 
بالفتح( ومعلوم  )املدرك  )بالكرس(  وصورة ذهنية  
حمكي بواسطة الصورة الذهنية مثال،  وهو ما يطلق 
عن  بطبيعته   غائب  وهو  بالعرض،  باملعلوم  عليه 
قد متت من خالل  ادراكه  وان  عملية  العامل،  ادراك 
العلم  اما  ــاك،  واحل املفهوم  او  الذهنية،  الواسطة 
احلضوري فان املعلوم فيه حارض بوجوده للعامل، فهو 

املعلوم بالذات وال معلوم بالعرض فيه)7(.     

أي  مصداق  وانه  احليس  االدراك  حقيقة  معرفة 
القيمة  بلحاظ  العلمني، هلا امهيتها عند احلكامء   من 
مشكلة  من  للخروج  احلــضــوري.  للعلم  املعرفية 
النظرية  عىل  مبنية  قيمة  وهي  السفسطائي،  الشك 
العلوم  خصائص  مــن  اخلطأ  ان   مــن  املــشــهــورة  

احلصولية ال احلضورية.

 جملة من الم�شائل ال�شا�ض في نظرية المعرفة.

وان . 1 املعريف،  البناء  يف  احلضوري  العلم  امهية 
الطريق االضمن للخروج عن مشكلة الشك يف 
العلم  للعلم احلضوري دون  التوجه  املعرفة هو 

احلصويل.
 النظرية املعرفية   املشهورد يف الفلسفة االسالمية.. 2

 فقدان الواسطة املفهومية يف عملية االحساس.. 3

فرضية كثرة اخطاء احلواس املدعاة يف هذه املعرفة)8(.. 4

احلكامء  بعض  اوقعت  االخرية  الثالث  املسائل 
يمكن  كيف  اذ  احلسية،  املعرفة  اشكالية  حل  يف 
قبول  مع  املفهومية  الواسطة  فقدان  بني  اجلمع 
كثرة االخطاء؟ الن طبق تصور احلكامء ان سبب 
انتفاء االخلطاء يف العلم احلضوري ناتج من عدم 
واملعلول،  العامل  بني  املفهومية  الواسطة  وجود 
عملية  يف  الواسطة  هذه  انتفاء  حتقق  واملفروض 
االخطاء  ولكن  احليس  واالدراك  االحساس 
فقدان  بني  اجلمع  يمكن  وكيف  موجودة.  
عن  احلضوري  العلم  ونفي  املفهومية  الواسطة 
االدراك احليس؟  فان هذا النفي خمالف للتعريف 
املقبول عند احلكامء للعلمني؛ الن نفي الواسطة 
جيعله مصداقا للعلم احلضوري ال احلصويل، كام 
ان قبول كثرة االخطاء جيعله من مصاديق العلم 
احلصويل ال احلضوري. طبق ختصيص االخطاء 

يف دائرة العلوم احلصولية.  

فهم  يف  اشكالية  اعطى  السابقة  للمسائل  التوجه 
مبارشية  بني  اجلمع  وكيفية  احليس،  االدراك  حقيقة 
قبول  وبني  احلضوري،  للعلم  املنتجة  االحساس 
هو  كام  احلضوري  للعلم  النافية  احلسية؛  االخطاء 

الراي املشهور)9(.     
تعريف االدراك احلسي عند الشيخ مصباح      

: ))هي  االدراك احليس-  تعريف  بيان  قال - يف 
الظواهر الذهنية البسيطة التي حتصل نتيجة التصال 
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املناظر  صور  مثل  املادية  بالواقعيات  احلس  أعضاء 
نسمعها  التي  األصــوات  أو  بأعيننا  نشاهدها  التي 
بآذاننا. وبقاء مثل هذه التصورات متوقف عىل بقاء 
باخلارج  االتصال  انقطاع  وبعد  باخلارج  االتصال 
ولو بفرتة قصرية )مثال ُعرش الثانية( فإهنا تذهب من 

صفحة الوجود(( )10(.       

فان  غناء  حديقة  عىل  أعيننا  نفتح  ))عندما  قال: 
التفاتنا  جتذب  واألوراق  للزهور  املختلفة  األلــوان 
أغلقنا  فإذا  ذهننا  يف  متنوعة  إدراكية  صور  وتنطبع 
وهذا  اجلذابة  األلوان  تلك  نرى  نعود  فإننا ال  أعيننا 
االرتباط  بانقطاع  ينتهي  الذي  احليس  اإلدراك  هو 

باخلارج(()11(.       

تصورات  هي  احلسية،  التصورات  حقيقة   هل 
الذي  املادي،  والتأثر  االتصال  عن  ناجتة  مفهومية  
يكون مقدمًة ومعدًا هلا، أو ان التصورات  احلسية هي 
كإحساس  هبا،   واالحساس  املادية   التأّثرات  نفس 

احلرارة  املادية  عند وضع اليد يف املاء احلار؟  

التأّثر  حالة  يف  ان  ــح؛  واض االثنني  بني  الفرق 
بسيطة  وجدانية  معرفة  توجد  املــادي  واإلحساس 
يف  وانام  العامة،  الذهنية  املفاهيم  سنخ  من  ليست 
هذه احلالة االدراكية ان املدرك يشء غري قابل للشك 
وجدانا، فانا لو شككنا يف وجود املرئي لنا خارجا، 
الرؤية له، الن هذه  فليس باإلمكان الشك يف اصل 
وجود  بخالف  االنسان  جيد  وفعل  وجدانية  الرؤية 

املرئي متعلق الرؤية. 

الوجداين  اإلحساس   هذا  من  الناجتة  املعرفة  أما 
لذلك  مرتمجة  بالوضوح،  مفهومية  معرفة  فهي 
االحساس وعاكسة له، أي صورًا عن تلك التأثرات 
املذاق  الطعم  او  املرئي،  املنظر  ذلك  عن  كصورة 
وغريها من االحساسات، وبني االثنني تقدم وتأخر.  

       قال الفارايب  )260 – 339 هـ(  وابن سينا 
للنفس؛  هو  إّنام  ))اإلدراك   : ق(  427هـ   -370(
املحسوس   باليش ء   اإلحساس  إاّل  للحاّسة  ليس  و 
واالنفعال. و الدليل عىل ذلك؛ أّن احلاّسة قد تنفعل 
عن  املحسوس و تكون النفس الهية، فيكون اليش ء 

غري حمسوس و ال يدرك(( )12(.        

االحساس  عملية  يف  ان  نجد  التحليل  وعند 
املرحلة  وهي  )االنفعال(  مرحلة  ثــالث:  مراحل 
املادية من التأثر، غري مرشوطة بتوجه النفس لليشء 
رشائطها  هلا  سابقة،  مرحلة  التأثر  اذ  املحسوس، 
وهو  )االحساس(  مرحلة  هبا،  اخلاصة  املوضوعية 
اجلانب االدراكي احليس الوجداين باملرحلة السابقة،  
يتحقق  ال  االدراك  اذ  النفس،  بتوجه  مــرشوط 
)االدراك  مرحلة  النفساين،  التوجه  يتحقق  مل  ما 
املتأخر عن االحساس، وهو عملّية  الصوري( وهو 
كام  الذهني.  وانتقاشه  الذهن  يف  املحسوس  مَتثُّل 
التمثل  عملية  ان  اخرى،  جهة  من  بينهام  الفرق  ان 
من  فليس  والبقاء،  احلدوث  ذاتية  عملية  املفهومي  
رشط حدوث هذه الصور اختيار االنسان، او ارادته 
حلدوثها، وانام هي حتدث يف النفس حني االحساس 
الثانية  املرحلة  بخالف  واملخيلة،  الذاكرة  يف  وتبقى 
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بانتهاء  تنتهي  فهي  املــادي(  االدراكــي  )االحساس 
التأثري املادي. فطعم الربتقال حمسوس ما دام الربتقال 
متذوقا اما بعد هناية التذوق فان املوجود هي صورة 

عن الطعم السابق.   

االدراك  هل  التساؤل:  هذا  يطرح  ذلك  عىل  بناًء 
اليزدي،  مصباح  للشيخ  السابق  البيان  طبق  احليس  
هو نفس  املرحلة الثانية أي )االحساس(، او الثالثة 

أي الصورة املفهومّية املتأخرة، والناجتة عنه؟ 

قرائن التف�شير الول

السابقني،  النصني  يف  القرائن  من  مجلة  مالحظة 
حالة  نفس  ــيس  احل االدراك  ان  بــوضــوح  تعطي 
الثانية(، مثل قوله: ))صور  االحساس أي )املرحلة 
النص  يف  وقوله   )).. بأعيننا  نشاهدها  التي  املناظر 
هذه  فــان  احلـــيس((  اإلدراك  هــو  ــذا  ))وهـ الــثــاين: 
االشارة واحلرص )هذا هو(، دالة بوضوح عىل حرص 
معناه وبيان حقيقته، كام ان التعبري عنه باالنتهاء حني 
انقطاع االتصال باملحسوسات اخلارجية، يكشف ان 
ادراك غري مفهومي  كام هو  املنقطع  االدراك احليس 

واضح الن املفاهيم باقية يف الذهن. 

قرائن التف�شير الثاني

مما يدعم هذا التفسري هو التعبري عن االدراك احليس 
بالظواهر الذهنية،  وبحثه ضمن العلم احلصويل، ال 
للعلوم احلصولية، ال  الذهن ظرف  فان  احلضوري، 
الفلسفة،   املعروف يف  احلضورية كام هو االصطالح 

كذلك  عدم ذكر االدراك احليس وال االحساس يف 
اقسام العلم احلضوري، يدل ان االدراك احليس هو  

املرحلة املفهومية لإلحساس)13(.     

الفارق العلمي بين الثنين

الصورة  حقيقة  تفسري  يف  الــفــارق  هــذا  يتجىل 
وكونه  احليس،  االدراك  حقيقة  وبيان  املحسوسة، 
طبق  احليس  االدراك  تفسري  حصوليا.  او  حضوريا 
املرحلة  هذه  ان  ينتج  )الثانية(  االحساس  مرحلة 
من االدراك هي ادراك مبارش دون واسطة، الن فيه 
وجدان النفس هذا االثر يف ذاهتا دون واسطة،  وهو 
ادراك  ألنه  حضوري  علم  العلمني،   تعريف   طبق 
من  مجلة  به  قال  ما  وهو  مفهومية،  واسطة  دون  من 
املتقدمني والكثري من احلكامء املتأخرين واملعارصين 
اما تفسريه بالصور واملفاهيم والظواهر الذهنية، فهو 

علم حصويل لوساطة الصور املفهومية)14(. 

1402هـ(:   -1321( الطباطبائي  العالمة  قال 
باحلس  حمسوسة  تقع  إنام  املحسوسات  أن  ))وهــو 
كالبرص  الظاهرة  احلواس  يف  وجودها  بعد  املشرتك 
والسمع واللمس مثال بأعياهنا وعلم النفس هبا علام 
من  نحوا  البدنية  بالقوى  احتادها  مجلة  من  حضوريا 

االحتاد...(( )15(.        

قال العالمة الطباطبائي: )) فالالمسة مثال حتصل 
الكيفية امللموسة كاحلرارة يف عضوها الالمس عرضا 
بالبدن ويّتم بذلك  بالنفس هبا الحتادها  قائام وتتحد 
اخلــارج  يف  التي  ــرارة  احل لتصّور  النفس  استعداد 
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احلواس  بقية  يف  جيرى  البيان  ونظري  عندها،  تصورا 
... وبان أيضًا ان العلم احلسى احلصوىل يعتمد عىل 

نوع من احلضور...(()16(.     

اما ما هو اثر هذا الفرق  بلحاظ علم املعرفة، فهو 
قابليته  وعدم  احلضوري  العلم  يقينية  يف  يتجىل  ما 
له  االشــارة  تقدمت  كام  احلصويل  بخالف  للخطأ، 

سابقا.    

 تف�شير ال�شورة المح�شو�شة وكيفية انتزاعها

املحسوسة،  الصورة  حقيقة  تفسري  يف  االختالف 
يف  واختالف  الوجودية،  حقيقتها  بيان  يف  هو  تارة 

كيفية حصوهلا وانتزاعها. 

آالت  يف  منطبعة  مادية  صورة  اهنا  هل  واالول: 
قوى  من  ومــدركــة  اخلمسة،  ــواس  احل أي  الــبــدن، 
النفس احلسية، مثل قوة البارصة وغريها، او صورة  
واملراد  املادة؟  عن  مثاليا  جتردا  جمردة  أي  مادية  غري 
املاديات املحضة،  املثالية هي مرتبة وجودية بني  من 
بني  بــرزخ  فهي  بالكامل،  املادية  غري  االمــور  وبني 
مادية من جهة ذاهتا، لكن حتمل مجلة  املرتبتني، غري 
من اخلصائص  مثل الشكل واللون وبعض املقادير، 
املاديات، كام هي الصور  وهي خصائص تتالئم مع 

اخليالية يف اذهاننا. 

املثالية، وحمل  املجردة  الصورة  انتزاع  ثانيا: كيفية 
انتزاعها او مشاهدهتا، وهو ينحل اىل تفسريات عدة.  

قال الشيخ  مصباح: ))ويفرسها املاديون بالفعل 

والفسيولوجية،  الكيميائية  الفيزيائية  واالنفعاالت 
ولكنه بالتعمق يف مثل هذا اللون من اإلدراك يتضح 
انه اليمكن عد نفس اإلدراك أمرا ماديا ويمكن قبول 
رشوطا  كوهنا  بعنوان  املادية  واالنفعاالت  الفعل 
معدة لإلدراك فحسب ألننا نرى صورا كبرية تساوي 
مساحتها عرشات األمتار املربعة وهي اكرب من مجيع 
أي  أو  البرص  جهاز  عن  فضال  مرات  عدة  أجسامنا 
الصورة  هذه  نجد  أننا  وبام   .. البدن  من  أخر  عضو 
اإلدراكية يف أنفسنا إذن البد أن نسلم بكوهنا متعلقة 
وهبذه  للنفس  املثالية  املرتبة  وهي  النفس  من  بمرتبة 
الصورة يتم أثبات جتردها وجترد النفس أيضا(()17(.        

تحليل الن�ض      

ال . 1 مثاليًا،  جتردا  جمردة  صور  احلسية  الصور  ان 
صورا مادية، واما املادية واالنفعاالت هي امور 

مهيأة ومعدة حلصول هذه الصور للنفس.
النفس . 2 مرتبة  هو  وحملها،  الصور  هذه  وجود   

هلا  املتعالية  احلكمة  تصور  طبق  فالنفس  املثالية، 
ثالث مراتب  متطابقة مع العامل اخلارجي. مرتبة 
املثالية  واملرتبة  املاديات،  تناسب  االحساس 
تناسب عامل الصور االدراكية غري املادية، كام ان 
املرتبة العقلية تناسب االدراك العقيل الكيل غري 

املادي متاما.
اثبات . 3 االول:  امرين،  خالل  من  جتردها  اثبات 

نجد  أننا  )..وبام  انفسنا  يف  الصور  هذه  وجود 
نفي  ثانيا:  أنفسنا(  يف  اإلدراكية  الصورة  هذه 
اخلصائص املادية عنها من قبيل الكرب والصغر، 
وهو نفي اثبته من خالل عدم امكانية حضورها 
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لعدم  اخلارجية،  الواقعية  خصائص  طبق  املادي 
تنتفي  اذن:  واملظروف.  الظرف  بني  التناسب 
ويثبت  انفسنا،  يف  حضورها  خالل  من  ماديتها 

جتردها املثايل..
جترد هذه الصور املثايل يقتيض ان حملها هو املرتبة . 4

املثالية من وجود النفس للتناسب بني االثنني. 

وبلحاظ تارخيي ان هذا الراي يف توضيح الصورة 
صدر  عــن  املــعــروف  البيان  نفس  هــو  املحسوسة 
املتاهلني، والعالمة الطباطبائي طبق بعض آرائه)18(.           

للصور  ــايل  ــث امل ــود  ــوج ال تفسري  كيفية  ــا  وامـ
املحسوسة، وبيان حقيقة هذا االدراك، فهو ما يمكن 

توضيحه من خالل مجلة من االحتامالت.

ادراكها احليس كرؤية منظر  النفس يف  ان  االول: 
املثال  مرتبة  يف  مثالية  مــوجــودات  تشاهد  مجيل، 
لعامل  به  يشار  املنفصل  املثال  )اصطالح   املنفصل، 
برزخ  اي  والعقل،  املادة  عاملي  بني  املتوسط   املثال  
بني عامل املادة والطبيعة، وبني املوجودات غري املادية 
موجودات  املثال  عامل  موجودات  تعترب  بالكامل، 
عاملها،  يف  حقيقية  لك  لكن  املنام،  يف  للصور  مماثلة 
وهذه صور منامية( تتحقق املشاهدة  هلذه الوجودات 
احدى  هي  كام  املادية،  بالواقعيات  االتصال  عند 
تفسريات نظرية ارجاع العلم احلصويل للحضوري، 
فتكون شبيهة بمشاهدات العرفاء مع فوارق جزئية، 

مثل املشاهدة عن ُبعد او قرب.

خالل  من  مادي  ملنظر  تنظر  ملا  انك  وتوضيحه 
مادي،  غري  امر  الواقع  يف  لك   فاملشاَهد  البارصة، 

هو جمرد مثايل؛ بدليل ان الصور املوجودة يف نفسك 
متت  انام  املشاهدة  وهذه  مثالية،  ادراكية  صور  هي 
بواسطة املنظر اخلارجي املادي، فهو ُمعدُّ للنفس، كام 
ان االولياء يشاهدون اشياء غري مادية يف مكاشفاهتم 

العرفانية. 

ظاهر  طبق   – مصباح  الشيخ  نسبه  الوجه  وهذا 
شيخ  اىل   احلـــيس-  االدراك  تفسري  يف  عــبــارتــه- 
 -549( الــســهــروردي  الدين  شهاب  االرشاق،  
شيخ  راي  الن  دقيقة،  غري  نسبة  وهي  587هـــ()19( 
هو  ــيس،  احل اإلدراك  بيان  يف  املــعــروف  االرشاق 
للموجودات  واملشاهدة االرشاقية  العلم احلضوري 
اطروحة  يف  مفصال  حققناه  مــا  وهــو  املــاديــة)20( 

الدكتوراه.

مثايل،  منظر  هو  للنفس  املرئي  املنظر  ان  الثاين: 
عني  هو  املــادي،  املوجود  مرتبة  يف  وجــوده  متحقق 
فيكون  به،  االتصال  عند  املحسوس  املادي  املوجود 
املثال  يف  ليست  املشاهدة  هذه  ان  السابق  عن  فرقه 
بل  العرفاء،  مشاهدات  يف  احلــال  هو  كام  املنفصل 

مشاهدة اليشء بوجهه املثايل.

 -980( املتاهلني   صدر  له  اشــار  ما  نظري  وهو 
احلق  ))أقول  فقال:  نصوصه،  بعض  يف  1050هـــ( 
عندنا إن ما به اإلبصار واملبرص باحلقيقة هو شخص 
مثايل موجود يف األعيان ال يف اآللة البرصية(( )21(.         

الثالث: ان امُلشاَهد )بالفتح( من املنظر اخلارجي، 
هو صور حاصلة يف عامل النفس، جمردة جتردا مثاليا، 
هو  اراه  فام  النفس،  افق  خارج  لصور  ادراكا  وليس 
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رؤية ملنظر يف عامل النفس، ال خارج عنها، والصوت 
ال  نفيس،  عامل  يف  اجــده  صوت  هو  اسمعه،  الــذي 
فهي  اخلارجية  ــات  ــادي امل ــا  وام خــارجــي.  صــوت 
ُمعدات لتحقق هذه املشاهدة الداخلية، واما ان تلك 
النفس كيف حصلت؟ فاجلواب هو  الصور يف عامل 
انشاء النفس هلا، واجيادها هلذه الصور عند االتصال 
يف  التفسريات  بعض  طبق  هلا  اهلل  اجيــاد  او  احلــيس، 

ذلك.  

بإنشاء  اإلبصار  أن  ))وهــو  املتاهلني:  صدر  قال 
صورة مماثلة له بقدرة اهلل  من عامل امللكوت النفساين 
النفس  عند  ــارضة  ح اخلارجية  املـــادة  عــن  ــردة  جم
املدركة- قائمة هبا قيام الفعل بفاعله ال قيام املقبول 

بقابله...(()22(.       

الترجيح بين الحتمالت 

نقد  الشيخ مصباح  نقده  اما االحتامل االول فقد 
االحتامل  يدعم  ما  اما  ورفضه)23(  االول  االحتامل 
تساوي  كبرية  صورا  نرى  ))ألننا  قوله:  هو  الثاين 
تفسري  وهو  املربعة..((  األمتار  عرشات  مساحتها 
للصور املرئية خارجا، فيكون متناسبا مع االحتاملية 
الثانية، ألهنا رؤية خارجية. واما  ما يدعم االحتامل 
الصورة  هــذه  نجد  أننا  ــام  ))وب قوله:  هو  الثالث، 
اإلدراكية يف أنفسنا (( وهو مما يدلل ان الصور املثالية 
خارج  ال  النفس،  عامل  يف  ُمشاهدة  مثالية  صور  هي 

النفس.

ذكره  ما  هو  الثالث  لالحتامل  الواضح  املرجح 
الطريقة  باعتامد  ولكن  )االدراك(  مقالة  يف  الشيخ 
العرفاين  ــرشب  امل ال  االدراك  تفسري  يف  العليمة 
هو  كام  االهليني،  احلكامء  بعض  اختذه  كام  الفلسفي 
العلمي  فالتصوير  املتاهلني،   لصدر  السابق  النص 
الباطنية  االنفعاالت  هي  للنفس  املحسوس  ان 
احلادثة عن طريق احلواس واالعصاب ال املحسوس 
من  املجردة  الصور  تنتزع  النفس  وان  اخلارجي، 
النفس، ال  افق  فتتم مشاهدهتا يف  االنفعاالت،  هذه 
يف  الثالثة  الرؤية  مع  متوافق  بيان  وهو  خارجها)24(. 

التفسري السابق ولكن ضمن الصبغة العلمية.

 وقفة نقد وتقويم ق�شيرة 

بلحاظ ما تقدم من املسائل، يمكن ان نسجل عدة 
نقاط من النقد، وهو  تقويم جزئي ينصب عىل البناء 
ال املباين، الن نقد املباين هو ما تعرضنا له مفصال يف 

بحثنا االخر.   

االوىل: اعتبار االدراك احليس امرا مفهوميا، ومن 
العلوم احلصولية، خمالف لنفس تعريفه السابق؛  وهو 
ما بيناه من خالل مجلة من القرائن، )انقطاع االرتباط 
الواسطة  فقدان   ، باخلارج  االتصال  قطع  بمجرد 

املفهومية(. 

احليس،  لــإلدراك  املفهومي  البيان  الزم  الثانية: 
وتعريفه به هو عدم الفرق بينه وبني االدراك اخليايل، 
من  الناجتة  الذهنية  الصورة  هو  اخليايل  االدراك  الن 
هذا االحساس والباقية يف الذهن بعد انقطاع االتصال 
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النوعني  هذين  بني  الفرق  ان  ينتهي  مما  باملحسوس. 
من االدراك اختالف غري جوهري، وهو اختالف يف 
التسمية ال غري، فالصورة املفهومية اجلزئية الواحدة، 
ادراكا  تسمى  اخلارجي،  باملحسوس  االتصال  حني 
هناية  بعد  نفسها  وهي  حمسوسة،   وصــورة  حسيا، 
وصورة  خياليا،  ادراكا  تسمى  وانقطاعه،  االتصال 
وانتهاءه   وبقاءه  االتصال  رشطا  فيكون  خيالية،  
رشط تسمية وعريض ال ربط له بامهية الصورة متاما 

وال يف التفريق اجلوهري بني االدراكني.

ــال  ــص االت حـــني  احلـــيس  االدراك  رشط  ان 
حني  االحساس  هلذا  واالنتفاء  ملــادي،  باملحسوس 
التفريق  الغاية منه  انقطاع االتصال، هو رشط ذايت؛ 
بني احلالة االحساسية قبل مرحلة ترمجتها وانعكاسها 
املفهومية،   املرحلة  بعد  االحساسية  واحلالة  الذهني، 
فاإلدراك احليس هو السابق، واالدراك  الالحق وهو 

املفهومي هو االدراك اخليايل. 

قال العالمة الطباطبائي: ))فالالمسة مثال حتصل 
الكيفية امللموسة كاحلرارة يف عضوها الالمس عرضا 
بالبدن ويّتم بذلك  بالنفس هبا الحتادها  قائام وتتحد 
اخلــارج  يف  التي  ــرارة  احل لتصّور  النفس  استعداد 
احلواس  بقية  يف  جيرى  البيان  ونظري  عندها،  تصورا 
... وبان أيضًا ان العلم احلسى احلصوىّل يعتمد عىل 

نوع من احلضور...(()25(.     

الح�شا�ض والدراك الح�شي

زاده(  حسني  )حممد  املعارصين   املحققني  بعض 

واالدراك  االحــســاس،  حالة  بــني  للتفريق  سعى 
يقبل  ال  حضوري  ادراك  االول  ان  وهو  املفهومي، 
حسيا،  ادراكــا  ال  فقط،  احساس  هو  لكن  الشك، 
الذهني عن  الصورة واملفهوم  واالدراك احليس، هو 

االحساس وهو علم حصويل)26(.           

وهو تفريق  اعتباري فاقد  للمعنى احلقيقي  واملبنى 
يف  الفالسفة  لكلامت  بمراعاة  اشبه  وكأنه  املنطقي، 
واجياد  احلصولية،  العلوم  من  االدراك احليس  اعتبار 
حل وسطي، الن االحساس ملا يكن نوعا من االدراك 
للحواس  األول  االدراكـــي   املعطى  وهو  املبارش؛ 
احليس  باإلدراك  تسميته  فان  اخلارج.  مع  وارتباطها 
املتأخرة  الذهنية  والصورة  املفهوم  تسمية  من  اوىل 

عنه؛ والتي هي ادراك خيايل يف كلامت احلكامء. 

ادراكا  احليس  االدراك  اعتبار  يف  السبب  ان  نعم 
كثرة  من  واشتهر  نقله  تعارف  ما  هو  حصوليا؛ 
منسجمة  مع  االخطاء غري  ، وهذه  احلواس  اخطاء 
خصوصية نفي االخطاء يف االدراك احلضوري؛ لكن 
نقطة االشكال تكمن  اما يف تفسري هذه االخطاء، او 
تقويم خصوصية نفي اخلطأ عن العلوم احلضوري، 
ال يف تغيري معنى االدراك احليس. وهذا ما تعرضنا له 
اليزدي  الشيخ مصباح  الثاين )مباين رؤية  البحث  يف 

يف املعرفة احلسية(.   

الثالثة: القول بالتجرد املثايل للصورة املحسوسة؛ 
وتعميم هذا البيان للصور املحسوسة كافة  من مجيع 
االدوات احلسية، امر يف غاية االشكالية، ألنه ان ُسلم 
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يمكن  فال  للنفس؛  املشاهدة  املرئيات  خصوص  يف 
التسليم به يف بقية االدراكات احلسية مثل حمسوسات 
بالطعم   فاإلحساس  وغريها،  الالمسة  او  الذائقة 
اخلاص حني التذوق، او احلرارة حني  اللمس، فان 
الدليل  ان  كام  ريب،  وال  شك  بال  مادية  امور  هذه 
مثل  للمحسوسات  املثايل  التجرد  اثبات  يف  السابق 
تطبيقه  يمكن  ال  وغــريه،  الصغري  يف  الكبري  انطباع 
اثر  هو  واحلرارة  فالطعم  املحسوسات،  هذه  بلحاظ 
مادي  حاصل ال يمكن  نفيه من باب انطباع الكبري 

يف الصغري.

ومن الشواهد املثبتة لرضورة ان الصور املحسوسة 
يف  سيأيت  ما  هو  مثالية،  جمــردات  ال  مادية  آثار  هي 
البحث ان اهم ادلة اثبات وجود املحسوسات املادية 
هو العلم احلضوري باآلثار املادية املحسوسة، وهي 
حني  مثالية  جمــردات  اهنا  ــامن   االي الن  مادية،  آثــار 
عامل  ال  املثال  عــامل  ألثبات  ينتهي  هبــا،  االحساس 
املوجودات املادية، اهم االدلة عندهم هو االحساس 

وان االحساس دليل وجود املحسوس املادي.     

ببيان اخر: ان من الرضوري التفريق بني االدراك 
واملدرك )بالفتح(  يف بحث االدراك احليس، االدراك 
مادي  امر  املبارش  املدرك  لكن  للنفس،  وصف  هو 
هذا  من  الباقية  الصورة  وامــا  شــك،  بال  حمسوس 

االحساس، هي الظاهرة الذهنية املجردة.

العلم بال�شور الح�شية

قال الشيخ مصباح: ))وأما الصور احلسية فهي معلومة 

بالعلم احلضوري وال تعد من املحسوسات(()27( وقال : 

احلضوري  بالعلم  تدرك  التي  األمور  مجلة  ))ومن 
العلم هبا  الذهنية فال حيصل  واملفاهيم  الصور  نفس 

عن طريق صور أو مفاهيم أخرى ...(()28(.        

بني  التفريق  ينبغي  احلسية  بالصور  العلم  بيان  يف 
نفس حضور الصور يف الذهن، وبني العلم باملحكي 
العلم احلضوري  فان  املفهومية،  الصور احلسية  هلذه 
املحكي  واما  الصور،  لنفس حضور هذه  ثبات   هو 
فهو حصويل ألنه علم من خالل الواسطة الذهنية.   

 ال�شور الذهنية

احلكاية  دور  وهلا  الواقع،  مرآة  الذهنية  الصور 
واملرآتية للمحكيات اخلارجة عنها، وهي خصوصية 
الصور  هذه  خالل  من  فانت  عنها،  تنفك  ال  ذاتية 
وحتكيه  وتتذكره  وترسمه  الواقع  تعكس  ذهنك  يف 
املنتزعة  للواقع  املطابقة  خصوصية  واما  لألخرين، 
منه واملحكي هلا، عنه، هي فرضية غري ذاتية هلا، أي 
باإلمكان  ختلفها عنها. وان تكون هذه احلكاية غري 

تامة. مثلها مثل مرآة عاكسة لصورة غري واقعية.     

فان  احلصويل  العلم  مــوارد  بخالف   ..(( قــال: 
الواسطة  دور  فيها  تودي  الذهنية  والصور  املفاهيم 
وقد ال تطابق بشكل كامل مع األشخاص واألشياء 

اخلارجية(()29(.          
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وقال: ))إن اخلطأ يف اإلدراك ال يتصور إال يف حالة 
والذات  املدرك  الشخص  بني  واسطة  كانت  إذا  ما 
يف  بفضلها  إال  يتحقق  ال  العلم  إن  بحيث  املدركة 
مثل هذه الصورة يرد هذا السؤال: هل هذا املفهوم 
الذي يقوم بدور الواسطة بني املدِرك واملدَرك يعكس 
املدَرك بدقة ويتطابق معه أم ال؟ وما دام مل يثبت أن 
فانه  املدَركة بشكل دقيق  للذات  املفهوم مطابق  هذا 
ال حيصل يقني بصحة اإلدراك .. وضمن ذلك اتضح 
يقابل ذلك  وما  اإلدراك وكونه حقيقيا  معنى صحة 
احلقيقة عبارة عن ذلك  إن  أي  من معنى كونه خطا 
واخلطأ  متاما  يعكسه  بحيث  للواقع  املطابق  اإلدراك 

عبارة عن االعتقاد غري املطابق للواقع (()30(.  

دللت الن�ض

اوالً: إن قوام العلوم احلصولية بلحاظ الكاشفية 
واحلكاية.     

وذلك  للخطأ؛  موضع  احلصولية  العلوم  ثانيًا: 
لوجود الواسطة فيها، وهي الصور الذهنية وحكايتها 

غري التامة. 

ثالثًا: املطابقة املنظورة ، هي املطابقة التامة، وهي 
بالدقة  الواقع  الذهنية  والصور  املفهوم  يعكس  ان 

التامة ال جمرد التشابه اجلزئي او االحتاميل.

رابعًا: املعرفة احلقيقية هي املعرفة الناجتة من العلم 
التي  أي  والواقع،  احلصولية  علومنا   بني  باملطابقة 
نعلم هبا باملطابقة التامة، وما مل نعلم بذلك ال تكون 

لنا معرفة حقيقية.    

تابع  خطأه،  أو  اإلدراك  بصحة  اليقني  خامسًا: 
ال  حُترز  مل  وما  عدمها،  من  التامة  املطابقة  إلحــراز 

يصدقان.  

قيمة المعرفة الح�شية

ومنهم  احلكامء،  من  الكثري  نصوص  يف  الواضح 
احليس  االدراك  بضعف  االقرار  هو  مصباح،  الشيخ 
الدليل  متــام  ضعف  وهــو  منه،  احلاصلة  واملعرفة 
مع  االخطاء  هذه  وان  احلــواس،  اخطاء  مسالة  فيه 
مما  املعرفة،  هذه  بصحة  االقــرار  يمكن  ال  وجودها 
ينتهي معرفيا لفقدان اليقني باملطابقة وحقانية املعرفة.

اإلدراك  عىل  أساسهم  الوضعيون  بنى  ))لقد  قال: 

قيمة،  واقلها  املعرفة،  يف  نقطة  اضعف  وهــو   احلــيس، 

فاملعرفة احلسية معرضة للخطأ أكثر من غريها ..(( )31(.              

وقال: ))الصور احلسية ال تتمتع بضامن لصحتها 
ومطابقتها التامة للمصاديق اخلارجية (()32(.             

عىل  يعتمدون  فإهنم  املــاديــون  ــا  ))..أمـ ــال:  وق
يف  ــاء  ــط األخ أكــثــر  منشأ  وهــي  احلــس  معطيات 

اإلدراك(()33(.     

احليس،  اإلدراك  حقيقة  بحث  أمهية  تتبني  وهنا 
تفسريه  فان  حضوري،  او  حصويل  ادراك  هو  وهل 
الشك  حالة  جينبه  احلــضــوري،  للعلم  وارجــاعــه 
واالخطاء طبق قانون ان اخلطأ خمصوص يف املعرفة 
االخطاء  تلك  تفسري  رضورة  وحيتم  احلصولية، 
احليس،  االدراك  عىل  املبنية  املتأخرة  املعرفة  بلحاظ 
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تفسريه  اما مع  تبناها مجلة من احلكامء،  وهي حماولة 
طبق العلم احلصويل فان اشكالية االخطاء واملطابقة 

و املعرفة احلقيقية منطبقة فيه متاما.

تاما  حاًل  ليس  نفسه  يف  كان  وان  االرجاع  وهذا 
يف  االساس  البداية  وانام   احلسية،  املعرفة  إلشكالية 

حل هذه االشكاليات.       

المعرفة بالمح�شو�شات الخارجية

من املسائل الواضحة يف الفلسفة االسالمية، هو 
فان  اخلارجية،  باملحسوسات  املعرفة  ببداهة  االقرار 
هبذه  عارفا  نفسه  جيد  شعور  وذو  عاقل  انسان  أي 
توصف  معرفة  وهي  حوله،  املحسوسة  املوجودات 
االصطالحية(،  الفطرية  )ال  البدهيية  أي   بالفطرية 
احلكامء  كلامت  يف  يطلق  تارة  الفطرة  اصطالح  الن 
بمعنى البداهة، وتارة بمعنى املعارف الفطرية باملعنى 
االصطالحي هلا يف كلامت علامء املنطق)الفطريات()34(.    

ادلة  أفضل  من  باملحسوسات  البدهيية  املعرفة 
احلكامء عىل ابطال السفسطة والشك املطلق، وهو ما 
يعرب عنه بالطريقة العملية والوجدانية؛ فان قوام حياة 
االنسان اخلارجية املادية هبذه املعرفة، هو أكرب شاهد 

عندهم عىل صحة هذه املعرفة وواقعتيها.  

فاإلنسان  حال  أي  ))وعىل  مصباح:  الشيخ  قال 
السوفسطائيني  شبهات  ذهنه  تلوث  مل  الذي  العاقل 
والشكاكني واملثاليني ال يقترص عىل االعرتاف بوجود 
ذاته ووجود قواه املدركة وصوره ومفاهيمه الذهنية 
يقيني  اعتقاد  لديه  وإنام  النفسية  وانفعاالته  وأفعاله 

أيضا بوجود الناس اآلخرين والعامل اخلارجي وهلذا 
فهو يتجه لتناول الغذاء اخلارجي عندما يشعر باجلوع 
منها.. وال  ليستفيد  اخلارجية  األشياء  نحو  ويتحرك 
هذا  غري  يسلكون  واملثاليني  السوفسطائيني  أن  نظن 
اللون من السلوك ولو أهنم ترصفوا بغري هذه الصورة 
ملا استمرت حياهتم طويال فإما أن هيلكوا من اجلوع 
والعطش وإما أن تقيض عليهم آفة أخرى. ومن هنا 
بدهيي فطري  أمر  العيني  بالوجود  االعتقاد  إن  يقال 
نقوم  وتفصيل  تبسيط  إىل  حيتاج  القول  هذا  ولكن 

به..(()35(.     

دللت الن�ض

قابل  غري  أمر  اخلارجي  بالواقع  العلم  أن  أوالً: 
للشك لكل عاقل.

ثانيًا: ان هذا الواقع الذي نؤمن به هو الواقع العام 
إنسان  من  اخلارجية  املوجودات  هذه  عىل  املشتمل 
أي  جممل  واقع  هو  وليس  وغريها،  ونبات  وحيوان 

يكون واقعا ما ماديا.

املعرفة  يف  شكه  او  البعض  ايامن  عدم  إن  ثالثًا: 
وإشــكــاالت  شبهات  مــن  ناشئ  باملحسوسات، 
حدود   عن  خيرج  ال  ذهني   شك  وهو  السفسطة، 
املعرفة  ملرحلة  يتعدى  وال  النظرية،  واملعرفة  الذهن 
املؤمنون  سواء  الفالسفة  مجيع  ان  بدليل  العملية، 
يتعاملون  الشكاكون  و  السفسطائيون  او  بالواقعية  

مع الواقعية بتعامل واحد بال فرق.

هذا  تربير  يمكن  كيف  هو  األســاس:  والسؤال 
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املعرفة احلسية، الن  السابق يف  الشك  بلحاظ  اليقني 
ملعرفة  املعرفية  االداة  صحة  هو  اليقني  هذا  مقتىض 
املحسوسات، مع ان مقتىض الشك يف املعرفة احلسية 
اكثر  تتعقد  اشكالية  وهي  اليقني؟  هذا  بطالن  هو 
الشك والسفسطة، الن مدرسة  بلحاظ غري مدرسة 
الشك تعترب ان هذه اليقينية السابقة هي يقينية عملية 
فال  العميل،  السلوك  حدود  تتعدى  ال  فقط،  عرفية 
تتنايف مع الشك املعريف وفقدان اليقني  بلحاظ علم 
املعرفة. نعم بلحاظ غري هذه املدرسة تعترب اشكالية 

معقدة خصوصا مع حلاظ دالالت النص املتقدمة.

وملعرفة اجلواب عنها ينبغي مالحظة موضوعني، 
االول: كيفية اثبات الواقع املادي. الثاين: قيمة املعرفة 

احلسية ومسالة املطابقة.  

اإثبات الواقع المادي

املسائل  من  املادي،  الواقع  اثبات  رضورة  مسالة 
التي اثارهتا السفسطة من خالل جمموع اشكاالهتا عىل 
املعرفة عموما،  وحلاظ قيمة املعرفة احلسية، ومشكلة 
للتشكيك  ادى  الضعف  هــذا  فــان  فيها،  املطابقة 
وجود  عدم  خالل  من  املادية،  املوجودات  بوجود 
الطريق اليقيني إلثباهتا وصحة املعارف املتعلقة هبا. 
امهية  تكتسب  مل  املسالة  هذه  فان  الشك  هذا  ولوال 
تارخيي  بلحاظ  هنا  املعرفة، ومن  بلحاظ علم  بحثية 
اعتامدا  املسالة  هذه  يبحثوا  مل  املتقدمني،  احلكامء  فان 
منهم عىل بداهتها، وعدم ادراكهم رضورة بحثها او 
امهية هذا الشك فيها، بل ان الكثري من مسائل املعرفة 

املعارصة  الفلسفة  ان  نعم  امهية.  ذات  غري  كانت 
وعدم  املعرفية،  باملسائل  الهتاممها  بشأهنا  اهتمت 
امكانية جتاهل إشكاالت السفسطة، كام هو السابق.   

قال املحقق الطويس ) 597- 672هـ(: ))ونحن 
نقول:  بل  بدليل،  باملحسوسات  الوثوق  نثبت  مل 
احلكم  صّحة  أثبتنا  لو  يقتضيه..  الرّصيح  العقل 
األمر  لكان  بدليل،  اخلارج  يف  املحسوسات  بثبوت 
عىل ما ذكره. لكنّا مل نثبت ذلك إاّل بشهادة العقل من 

غري رجوعه إىل دليل (()36(.          

عند  املحسوس  الواقع  ان  فلسفية  اشــارة  وهي 
عن  ومستغن  بدهيي  واملتأخرين  املتقدمني  الفالسفة 
الدليل بلحاظ اصل ثبوته وحلاظ مطابقته، ولكن يف 
الواقع املعريف املعارص فان هذه االشارة ليست بذات 
املدلول البدهيي كام يتصور سابقا، حتى عند مجلة من 

الفالسفة اليقينني. 

بأصل  االعتقاد  منشأ  ))إن  مصباح:  الشيخ   قال 
بالواقعيات  احلضوري  العلم  هو  العيني  الواقع 
الوجدانية، وبناء عىل هذا ال يمكن عد العلم بسائر 
)علام  املادية  الواقعيات  مجلتها  ومــن  الواقعيات 
الثامن عرش  الدرس  قلنا يف  بدهييا(؛ وذلك ألنه كام 
الواقع ومستغنيا عن  ان كل ما يمكن عده بدهييا يف 
األولية،  والبدهييات  الوجدانيات  هي  استدالل  أي 
من  جزءا  ليس  املادية  الواقعيات  وجود  إن  واحلال 

إحدى هاتني الفئتني (()37(.       

عىل  يقينية  تكون  ال  املحسوسات  ))فــان  قــال: 
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اإلطالق؛ ملا نرى من كثرة اخلطأ يف القضايا احلسية 
فال حيصل اليقني باملدركات احلسية إال بالربهان(()38(.     

وهو تفريق واضح بني اثبات الواقع العام، واثبات 
االستدالل،  عملية  يف  يتجىل  تفريق  املادي،  الواقع 

ونوعية الدليل وقيمة هذه املعرفة لكل منهام.  

فالواقع العام بدهيي، راجع للوجدانيات، ودليله 
املــادي  الواقع  و  احلــضــوري،  العلم  هو  له  املثبت 
العقيل؛  والربهان  الدليل  عن  مستغن  غري  نظري، 

للشك يف املحسوسات)39(.      

النص  هو  كام  املادية،  بالواقعيات  اليقني  توقف 
فارقة  معرفية  نقطة  العقيل،  الربهان  عىل  السابق، 
الشيخ  مثل  واملعارصين  املتقدمني  عند  املعرفة  بني 
نفي   كيفية  عن  االسئلة،  من  بابا  وتفتح  مصباح، 
ببداهتها،  الوجداين  االنسان  البداهة مع شعور  هذه 
وهي بداهة تقدمت االشارة هلا يف النصوص املتقدمة 
العقيل  والربهان  للدليل  فاحلاجة  مصباح،  للشيح 
كيف يمكن طرحها بالنسبة للموجودات حولنا من 
االنسان  جيد  ال  مادية  موجودات  او  مضيئة  شمس 
ادنى شبهة يف معرفته ويقينه هبا؟! وهل العقل قادر 
عىل اثبات هذه االمور املحسوسة  بشخوصها مع ان 
احلسية  االدراكات  هي  اثباهتا  يف  املعريف  طريقه  متام 
عىل  مقترصة  املعرفة  هذه  ان  او  املتقدمة؟  الضعيفة 
وال  التفاصيل  دون  اجلملة  يف  مــادي  واقــع  اثبات 
شخوص هذا الواقع؟  وغري ذلك من اسئلة اخرى. 

قال: ))ومن هنا يطرح هذا السؤال: ما هو منشأ 

وملاذا  املادية  الواقعيات  بوجود  اليقيني  االعتقاد 
أصبح كل إنسان يسلم بوجودها بشكل ذايت ويقوم 

عىل هذا األساس سلوك مجيع الناس؟(()40(.        

خالل  من  هو  ــواب،  اجل ان  الذهن  اىل  املتبادر 
وجوده،  دليل  باليشء  االحساس  فان  االحساس، 
وجود  عىل  دليله  متام  يديه،  بني  الكتاب  يرى  فمن 
الكتاب رؤيته واالحساس البرصي به، واستدالله: 
انه لو مل يكن موجودا ملا رايته وشاهدته، وهو اجلواب 
الواضح حتى يف كلامت مجلة من احلكامء مثل املحقق 
548هـ(:  )ت  هبمنيار  والفيلسوف  الطويس)41(.    
مستغنى  واثباته  اجلسم،  اجلوهر  أقسام  ))وأّول  
االنسان  عن  فضال  باحلّس(()42(.  يدرك  الّنه  عنه، 

االعتيادي. 

الشيخ  عند  مقبولة  غري  استداللية  طريقة  وهي 
مصباح، واصفا اياها اهنا نوع من التخيل، والسبب 

هو ظن بداهة الواقع املادي يف كلامت احلكامء.     

قال الشيخ مصباح : - تقييام هلذا الدليل- ))وأما 
اخلارجية  املحسوسات  مصاديق  بوجود  التصديق 
حيصل  انه  يتخيل  البعض  كان  وان  فهو  اخلارج  يف 
بمحض حتقق التجربة احلسية ولكن التعمق يف هذا 
احلكم  هذا  يف  القطعية  أن  لإلنسان  يكشف  املجال 
حتتاج إىل برهان عقيل كام رصح بذلك كبار الفالسفة 
املسلمني من قبيل ابن سينا وصدر املتاهلني والعالمة 
ال  بمفردها  احلسية  الصور  الن  وذلك  الطباطبائي 
للمصاديق  التامة  ومطابقتها  لصحتها  بضامن  تتمتع 
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اخلارجية(()43(. وقال أيضا: ))إن أي تصديق يقيني 
ال حيصل بمجرد التجربة احلسية(()44(.    

و اما السبب يف عدم صحة هذه الطريقة من االنتقال، 

مع  احلسية  للصور  التامة  املطابقة  مضمونية  عدم  هو 

وسببه  معلول  املضمونية  وعدم  اخلارجية،  الواقعيات 

كثرة اخطاء احلواس، فان هذه الكثرة توجب الشك يف 

صحة كل احساس ومدى كأشفيته ومطابقته)45(.  

عدم  يثبت  الدليل  هذا  ان  واضح  هو   كام  لكن 
العلم باملطابقة، او نفي اليقني باملطابقة، واملحسوس 
واقع  اثبات  االنتقال يف  ينايف صحة  لكن ال  بالدقة، 
ما؛ بلحاظ ان كل احساس دال عىل وجود حمسوس 
ما، وهو ما سوف يطبقه الشيخ  يف ادلة اثبات الواقع 

املادي.        

البرهان العقلي على اثبات الماديات

بوجود  لنا  حيكم  الــذي  العقيل  الربهان  هو  ما 
بالواقع املادي؟ يف هذا  اليقني  املحسوسات ويعطينا 
املادي، يف  الواقع  املوضوع نجد عدة طرق  إلثبات 

كلامت احلكامء. 

قاعدة  انضامم  مع  احلسية،  التجربة  طريق  منها، 
بتقريرات  احلكامء  بعض  سلكه  طريق  وهو  العلية، 
ــار)46(،    ــف االس يف  املتاهلني  صــدر  ومنهم  خمتلفة، 
والعالمة الطباطبائي يف بعض كتبه)47(، والسيد حممد 
باقر الصدر  ) 1353- 1398هـ( يف بعض كتبه)48(    
وعدل عنه يف كتبه االخرى)49(، والشيخ مصباح يف 

بحثني. 

بان  ــواب  اجل ))يتلخص  مصباح:  الشيخ  قــال 
من  ينبع  املادية  الواقعيات  بوجود  االنسان  اعتقاد 
استدالل ارتكازي نصف واع  .. والعلم بالواقعيات 
هذه  طريق  عــن  احلقيقة  يف  حيصل  ايضا  ــة  املــادي
جمال  عن  بعيدة  هي  التي  االرتكازية  االستنتاجات 
نحاول  وعندما  الطفولة  فــرتة  يف  والسيام  الوعي 
بياهنا بصورة استدالل منطقي دقيق فإهنا تظهر هبذا 
اليد  الظاهرة االدراكية مثال )احرتاق  : هذه  الشكل 
اما  العلة  وهذه  معينة  لعلة  معلولة  النار(  مسها  عند 
خارجا  شيئا  او  املــدرك(  )انا  النفس  هي  تكون  ان 
ان  بدا  اريد  ال  ألنني  اوجدها  فلم  ذايت  انا  اما  عنها 
حترتق يدي اذن علتها يشء خارج عن نفيس ولكي 
يتضاعف اعتقادنا بالنسبة لألشياء املادية مع وصف 
غري  اخر  ألمر  املبارش  التأثري  احتامل  ويزول  ماديتها 
مادي البد من ضم استدالالت اخرى معتمدة عىل 
معرفة خصائص املوجودات املادية والالمادية اىل ما 

تقدم ..(()50(.     

وقال يف البحث اثبات انواع اجلوهر: ))لقد تم يف 
الدرس الثالث والعرشين إثبات وجود الواقع املادي 
وأوضحنا هناك أن تصور كون العامل املادي موجودا 
فحسب،  اإلنسان  إدراك  ظرف  ويف  النفس  عامل  يف 
يدرك  اإلنسان  الن  بالصحة؛  يتمتع  ال  تصور  هو 
بالعلم احلضوري انه ال يوجد الصورة احلسية بذاته، 
من  بنحو  تؤثر  ذاته  خارج  علة  وجود  من  البد  إذن 
األنحاء يف ظهور ادراكاته احلسية، وأما فرض كون 
أنفسنا من  الصور اإلدراكية يف  تعاىل يوجد هذه  اهلل 
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دون واسطة - كام يظهر من الكالم املنقول عن باركيل 
الفاعل  نسبة  الن  أيضا؛  صحيح  غري  فرض  فهو   –
املجرد إىل مجيع النفوس وكل األزمنة واألمكنة تكون 
بالتساوي، إذن ال يتم وجود ظاهرة خاصة يف زمان 
معني من دون وساطة الفاعل اإلعدادي، وحصول 

ظروف زمانية ومكانية خاصة ..(()51(.     

الثاين  البحث  يف  الدليل  هذا  ان  واضح  هو  وكام 
ناظر متاما للبحث االول كام رصح بذلك، فهو مكمل 

له، مع فوارق جزئية كام سوف يتضح. 

تارًة من  يقع  الدليلني،  والبحث يف دراسة هذين 
من  وتارًة  متامه،  وعدم  ومتامه  منهام  كل  تقرير  جهة 
جهة مقدار اثباهتام، وهل بإمكاهنام تربير اليقني العام 

بالواقع اخلارجي املادي ام ال؟

 تقرير الدليلين وتقييمهما

 تقرير الدليل الول  

حصول ظاهرة انفعالية لنا كاالحرتاق واآلالم. . 1
لقانون . 2 تطبيقا  علة  من  هلا  البد  الظاهرة  هذه   

حاجة كل معلول للعلة
للمدرك  . 3 االنسانية  النفس  اما  املعلول  هلذا  العلة 

)الشخص املتأمل( او يشء خارجي آخر. 
ألهنا . 4 واضح  وهو  بعلة؛  ليست  املدركة  النفس  

كارهة لالحرتاق، وغري مريدة له.  اذن: العلة امر 
خارجي.    تكملة: هذه العلة حتى نثبت باليقني 
اهنا امر جسامين،  حتتاج اىل مالحظة اخلصائص 

اجلسامنية عموما وتطبيقها عىل العلة.   

 تقييم الدليل

املراد  بيان  هو  التقرير،  هذا  يف  االساس  السؤال 
من ظاهرة االحرتاق، هل يراد منها الصورة الذهنية 
لالحرتاق  ــادي  امل ــر  االث نفس  ــراد  ي او  املفهومية، 
كان  فان  االحرتاق،  حني  احلس  اعضاء  يف  احلاصل 
االول، يكون االستدالل بالصورة احلسية لالحرتاق، 
وهي صورة حمتاجة لوجود العلة هلا،  وهو ما يتوافق 
مع ما سيأيت يف التقرير الثاين من االستدالل بحاجة 
تامة  مقدمة غري  مطلقا، وهي  للعلة  احلسية  الصورة 
يتبني؛   سوف  كام  املفروضة  النتيجة  اىل  االيصال  يف 
الذهنية لالحرتاق هي صورة مفهومية  الن الصورة 
وباإلمكان ان تكون علتها هي النفس، كام هو احلال 

يف الصور التي تنشأها النفس وتتأذى منها.    

ال  لالحرتاق،  املــادي  االثــر  هو  املــراد  كان  وان 
فاملقدمة صحيحة وتامة،  الذهنية واملفهوم،  الصورة 
ملا  خمالف  ولكن  املادي.  االثر  بنفس  استدالل  وهو 
تقدم من ان الظواهر الذهنية هي صور حمسوسة وهي 
ليست مادية بل صورة ذهنية جمردة جتردا مثاليا)52(.     

منه  يستنج  ان  يمكن  ال  االستدالل   هذا  الثاين: 
الوجود اجلسامين كعلة اال مع حلاظ التكملة السابقة، 
الن اثبات كون العلة غري النفس وهي امر خارجي 
ال يساوي ان هذا االمر هو امر مادي، اذ لعله امر غري 
مادي، نعم مع اضافة  اخلصائص املادية ومالحظتها، 
باإلمكان اخلروج من هذه االشكالية.  وهي ما عرب 
وهذه  اعتقادنا..((  يتضاعف  ))ولكي  بقوله:  عنها، 
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اخلصائص، هي:

اجلهات . 1 يف  امتداد  ذات  املادية  املوجودات  ان 
الثالثة.

 قابلية االنقسام عقال اىل غري النهاية المتدادها .. 2
  البعد املكاين، و هو معلول واثر لالمتداد. . 3
قبول االشارة احلسية، لكونه ذا مكان. 5: البعد . 4

الزماين)53(.    

للربهان  اخلصائص  هذه  نضم  كيف  والسؤال: 
السابق، حتى يتضاعف لنا اليقني بان العلة للظواهر 
هلا  نجد  مل  نقطة  وهــذه  جسامين؟  امر  هي  الذهنية 
توضيحا يف بيانات الشيخ مصباح، وهي اضافات ما 
سوف  كام  الواضح  للدور  تنتهي  الدقة  هبا  تراعى  مل 

نالحظه. 

الن اخلصوصية الثانية )قابلة لالنقسام ...(  وما 
يف  )االمتداد  االوىل  عىل  متفرعة  خصائص  بعدها، 
اجلهات الثالث( ثبوتا واثباتا، واملراد من الثبوت أي 
الوجود، فان خصوصية االنقسام واالشارة ناشئة من 
االمتداد، ولوال االمتداد ملا وجدت هذه اخلصائص، 
اما اثباتا  فهي خصوصية العلم واحلكم، فان الدليل 
املرتبة  يف  متفرع  هو  اخلصائص  هذه  لوجود  املثبت 
السابقة عىل االمتداد، فتقول اجلسم ذو اشارة حسية 

ألنه ممتد يف االبعاد الثالثة. 

لذلك مالحظة هذه اخلصائص غري ممكن من دون 
نافعة،  غري  فأضافتها  االوىل،  اخلصوصية  مالحظة 
يمكن  ال  ممتد،  جسم  اليش  هذا  ان  نثبت  مل  ما  يعني 
ان نقول عنه ان له مكانا او زمانا، او قابال لالنقسام. 

فال  وابعادها؛  االجسام  اثبات  توابع  من  كلها  فهي 
يمكن االستفادة منها قبل ان يثبت وجود اجلسم، بل 

ال يقني بوجودها مسبقا عىل اثبات اجلسمية.  

االوىل،  ــي  وه ــدة  واحـ خصوصية  تبقى  اذن 
)االمتداد يف اجلهات الثالث( وهي ما يمكن اضافتها 
باالحرتاق  االحساس  يقال:  ان  وهو  الطريقة،  هبذه 
من  واالمتداد  امتداد،  له  بيش  االحساس  بعد  وقع 
لظاهرة  اخلارجية  العلة  اذن  االجسام،  خصوصيات 

االحرتاق هي هذا اجلسم املمتد.   

للتمسك  رجـــوع  الطريقة  ــذه  هب ــدالل  ــت االس
عىل  دليل  باالمتداد  االحساس  وان  باإلحساس، 
وجود يشء ممتد خارجا، ثم اقران االحرتاق به، أي 
حدوث االحرتاق مقارنا لإلحساس باالمتداد، ومن 
رجوع  وهو  املمتد،  لليشء  العلية  نسبة  استنتاج  ثم 
ان  التخيل)54(.  اضافة  انه نوع من  الشيخ  ملا وصفه 
باالمتداد  )االحساس  االمرين  بني  االقــرتان  جمرد 
واحساس االحرتاق( ال يعطي العلية ثبوتا وال اثباتا  
املعرفة.  علم  بلحاظ  واضح  هو  كام  الظاهرتني  بني 

الن العلية ال تقوم بالتقارن والتعاقب.   

اثبات  عن  عاجز  السابق  الربهان  ان  والنتيجة: 
الوجود املادي، فضال عن تضاعف اليقني من خالل 
ال  االضافة  هذه  فان  السابقة،  اخلصائص  اضافة 
تعطي لنا اليقني وال تضاعفه، وهو مؤرش واضح ان 
بداهة  عىل  مبني  السابقة،  الرتبة  يف  الربهان   منطلق 
ما  أقىص  الربهان  فهذا  واال  مسبقا،  املــادي  الواقع 
املوجود  ال  النفس  عن  اخلارجة  العلة  وجود  اثبت 

املادي املعني.    
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تقرير الدليل الثاني  

اجلوهر  اثبات  بحث  يف  املطروح  الدليل  وهو 
مكمل  وهــو  اجلــواهــر،  اقــســام  بحث  يف  اجلــســامين 
للدليل االول وناظر له كام رصح به فقال:  )لقد تم يف 
الدرس الثالث والعرشين إثبات وجود الواقع املادي 

وأوضحنا..()55( وخالصة تقريره. 

حصول الصورة  احلسية يف النفس، حمتاج للعلة.. 1
بالبعدين . 2 متحيثة  واقعها  خالل  من  الصور  هذه 

الزماين واملكاين.
 العلة املوجدة هلذه الصور إما النفس املدركة،  أو . 3

يشء خارج عنها.
نفي علية النفس للصورة احلسية؛ من خالل علم . 4

االنسان احلضوري بعدم اجياده هلا.
العلة اخلارجية هلذه الصور، اما اهلل تعاىل من دون . 5

بواسطة  أو  وغريها،  املادية  االشياء  واسطة  أي 
االشياء املادية.   

دون . 6 من  اهلل  وجود  )علية  االول  الشق  نفي 
خالل  من  نفي  وهو  املادي(؛  املوجود  وساطة 
احلسية  الصورة   حصول  ان  االول:  امرين، 
كان ضمن مكان وزمان معينني. كام لو ادركت 
الثاين:  الصباح.  عند  بيته  يف  وهو  زيد  صورة 
الفاعل املجرد  الفلسفية، وهي إن نسبة  القاعدة 
تكون  واألمكنة  األزمنة  وكل  النفوس  مجيع  إىل 
سبب  وجود  من  البد  االستنتاج:  بالتساوي. 
متعلق بالزمان واملكان، هو الواسطة يف حدوث 

هذه الصور احلسية عندنا. 
وجود الواسطة املتعلقة بالزمان واملكان املعينني، . 7

دليل عىل وساطة الفاعل اإلعدادي، وهو اليش 
املادي.

الفوارق بين الدليلين

من  مجلة  توجد  االول  والتقرير  التقرير  هذا  بني 
الفوارق.  

 أوالً: االستدالل يف التقرير الثاين، يبدا من الصورة 
احلسية، وهو اعم مفهوما من االستدالل بظاهرة مثل 
احرتاق اليد؛ وذلك لشموله كل الصور احلسية  بال 
فرق سواء ناجتة من الرؤية او السامع او غريها، وهو 
الدليل يف  بقية مقدمات  تفاوتا واضحا يف  مما اعطي 

كل منهام.  
للصور  النفس  إبطال علية  إن االستدالل عىل  ثانيًا: 
االول  الدليل  الدليلني، وهو يف  بني  احلسية، خمتلف 
عن طريق الربهان العقيل، ويف الثاين عن طريق العلم 
احلضوري، وهو فارق غري جوهري إلمكانية طرح 

الدليلني يف كل منهام من دون تفاوت واضح.
للصورة  املبارشة  اهلل  )علية  فرضية  اضافة  ثالثًا: 
االول،  التقرير  بخالف  الثاين،  التقرير  يف  احلسية( 
وهي اضافة رضورية يف االستدالالت الفلسفية طبق 

الرؤية الدينية.
اجلسمية  خصوصيات  بإضافة  االستعانة  رابعًا: 
وهي الزمان واملكان، يف التقرير الثاين يثبت رضورة 
املادي  السبب  معرفة  يف  البعدين  هذين  مالحظة 
املقدمات  ضمن  هلا  العلة  تعيني  فان  واال  واثباته، 
السابقة فقط، -من دون هذه االضافة-  عاجز عن 

اثبات علية املوجود املادي.

 



74

روؤية ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي في المعرفة الح�سية تحليل ونقد 

تقييم الدليل الثاني

اوالً: اشكالية النقض 

ابطال  يف  الشيخ  ذكرها  التي  اإلشكالية  وهي 
االنتقال من االحساس عىل اثبات وجود املحسوس، 
واصفا اياها باهنا نوع من التخيل، الن عدم معلومية 
املطابقة واخطاء احلواس تثبت عدم معلومية وجود 
املحسوس اخلارجي يقينا)56(.  وهي اشكالية تأيت يف 
تقويم هذا االستدالل كذلك. ألنه يف النتيجة انتقال 
وهي  العلية  اضافة  مع  احلسية  الصورة  وجود  من 
اضافات، ال حتل مشكلة عدم معلومية املطابقة وكثرة 

اخطاء احلواس.

سابقا  مصباح  الشيخ  اشكال  ان  نعرف  هنا  من 
عىل طريقة احلكامء املتقدمني )االحساس دليل وجود 
هو  التامم   عدم  وسبب  متاما،  تامة  غري  املحسوس(  
العامل  وجــود  اثبات  االوىل:  مسالتني،  بني  الفارق 
معلوم  بكل  معرفتنا  صحة  اثبات  الثانية:  املــادي. 
اشكالية  هي  املطابقة  واشكالية  مشخص.   مادي 

ناظرة للمرتبة الثانية من البحث ال االوىل.

فاالستدالل )يف حدود هذه املقدمة( ألثبات اصل 
العامل املادي صحيح عند  الطرفني. احلكامء املتقدمني  

والشيخ مصباح اليزدي بال فرق.  

   ثانيًا: نفي علية النفس للصور احلسية، طبق الدليل 
السابق نفي غري تام؛ الن املنظور يف النفي ان كان نفي 
العلية التامة للنفس هلذه الصور، فهو صحيح،  الن 
بني  عليه  متفق  وهو  تامة،  علة  ليست  مطلقا  النفس 
للنفس  التأثري  مطلق  نفي  املنظور  كان  وان  احلكامء، 

يف انشاء الصور واجيادها، فهو نفي غري تام؛ الن من 
مملكة  وهلا  عجيبة  خالقية  للنفس  أن  فلسفيا  املسلم 
تشبه يف كلامت احلكامء بمملكة الباري تعاىل، فالنفس 
من خالل قواها املتعددة بإمكاهنا من خالل ما عندها 
وتركب  املتعددة،  الصور  تنشى  أن  الصور  من 
الصور، وجتزء الصور، وتفصل فيام بينها، وان توجد 
هذا  عىل  بناء  وحينئذ  خيالية،  تومهية  احساسات 
العام؛  التأثري  حدود  يف  العلية  نفي  يمكن  ال  الوجه 

فلعل النفس هي من انشأت تلك الصور احلسية.

)واقع  وجود  يثبت  النفس  يف  صور  وجود  نعم 
ما( سابق ومتقدم )يف اجلملة( هو علة هلذه الصور؛ 
بيضاء  صفحة  وجودها  واول  ذاهتا  يف  النفس   الن 
فاقدة لكل ادراك، ال يمكنها ان تنشى صورا حسية 
ادراكات سابقة، من واقع سابق؛  لو مل يكن عندها  
هذا  ان  واما  ذاهتــا،  يف  حصويل  علم  لكل  لفقداهنا 
الواقع  السابق هو واقع حمسوس  مادي خارجي او 

ال، فهو ما حيتاج لإلثبات والتدليل.  

حقيقة  ملسالة  املهمة  ــار  االث من  املسالة  وهــذه 
او  ذهنية  وظاهرة  مفهوم  انه  وهل  احليس،  اإلدراك 
حالة انفعالية وجدانية مادية تدرك بالعلم احلضوري، 
واملفهومية  الذهنية  بالظاهرة  االدراك احليس  فتفسري 
انشاء  جيعله يف معرض هذه االشكالية، واحتامالت 
اثبات  العجز عن  النتيجة  الظواهر، ويف  النفس هلذه 
العامل املادي من هذا الطريق، بخالف تفسريه بحالة 
مادي  اثر  فهو  اخلارج،   واالنفعال عن  املادي  التأثر 

حاصل حمسوس، ال صور ذهنية.  
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مالحظة  من  املادي  العامل  وجود  اثبات  ثالثاً: 
الدليل  يف  واضافتهام  والزمان،  املكان  خصوصية 
الدور، الن  اىل  ومنتهي  استدالليا؛  تام  السابق، غري 
تم  فكيف  املادي؛  الوجود  ابعاد  من  والزمان  املكان 
الفرض  الن  املادي،  الوجود  اثبات  قبل  هبام  العلم 
املادي،  الوجود  اثبات  هو  فيه  واملطلوب  الدليل  يف 
جمهولة  ابعاده  مجيع  فان  مسبقا  به  العلم  عدم  ومع 
لنا كذلك، فال معنى لالستفادة من أبعاده وهو غري 
اثباتك  قبل  مسبقا  به  آمنت  انت  النتيجة  ويف  ثابت. 

له. 

الزمان  خصوصية  استبعاد  مع  ان  والنتيجة: 
تبقى فرضية االجياد االهلي  واملكان من االستدالل، 
فرضية  املادي  االمر  واسطة  دون   من  الصور  هلذه 
قائمة، وال نايف هلا، فلعل املبدأ االهلي هو املفيض هلذه 
الصور االحساسية املتتالية كام هو  خالق كل يشء.   

تبرير اليقين العام 

وجود اليقني العام بالواقع املادي هو امر ال شبهة 
الشيخ  كلامت  يف  له  االشــارة  تقدمت  ما  وهو  فيه، 
وعىل  عام،  الواقع  عىل  ساري  يقني  وهو  املصباح، 
الشمس  بوجود  يقني  فلنا  املوجودات،  من  الكثري 
يقني  وغريها،  واحليوانات،  والنباتات  واالرض 
اىل  االعتيادي  االنــســان  من  اجلميع  عند  موجود 
التي  املوجودات  من  فالكثري  واحلكيم،  الفيلسوف 
الفيلسوف  فيها  يشك  ال  وآثارها  وجودها  نعيش 

اليقيني فضال عن االنسان االعتيادي)57(.     

فرضنا  لو  السابقني  الدليلني  ان  الفعيل:  السؤال 
هل  منهام،  لكل  النتيجة  وقبلنا  معرفيا،  صحتهام 
بإمكاهنام تربير هذا اليقني السابق العام باملوجودات 
والساري  العام  اليقني  تربير  نستطيع  أي   - املادية؟ 
نقول:  او  يامثلهام-  ما  او  الدليلني  هذين  خالل  من 
ان اقىص مقدار اثبات الدليلني هو وجود واقع مادي 
العام ال  اليقني  ان  يعني  ما(؟ وهو  )واقع  اجلملة  يف 

يمكن تربيره استدالليا طبق رؤية الشيخ املصباح.

 نظرة تقويمية اخرى 

الواقع ان اليقني العام بالواقع املادي وسيالن هذا 
تربيره  يمكن  ال  املوجودات،  من  الكثري  عىل  اليقني 
نستطيع  ما  وهو  الدليلني،  هذين  خالل  من  اطالقا 

اثباته من خالل جمموعة من القرائن.   

 اوالً: ان  مقدار االثبات يف كال الدليلني - حتى مع 
وجود  هو  ومالحظتها-  املادية  اخلصائص  إضافة 
علة  وجود  او  الظاهرة،  تلك  سبب  ممتد  )ما(  جسم 
مادية ما هلذه الصورة، واما تعيني ماهية هذا السبب 
خصوصا  الدليلني،  كال  يف  يثبت  مل  مما  فهو  املادي، 
مع حلاظ االعرتاف بأخطاء احلواس وعدم معلومية 

املطابقة يف التجربة احلسية. 
ثانيًا: ان مالك االثبات يف الدليل االول، هو اجلسم 
يف حال تأثريه  واجياده للظاهرة االنفعالية او للصور 
فقط،  احلالة  هذه  يف  حمصورا  اثباته  فيكون  احلسية، 
ال  التي  االجسام  كل  يف  عندنا  اليقني  انتفاء  والزمه 
انتهى  التي  االجسام   او  وبينها،  بيننا  تأثريية  عالقة 
واملكان؛  الزمان  فاصل  خالل  من  علينا  تأثريها 
اعتمد يف  الذي  السابق  الن االستدالل االرتكازي  
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الدليل االول، ال يمكن تطبيقه يف غري دائرة وجوده، 
وهو دائرة التأثر؛ مما يعني ان هذه املوجودات الكثرية 
هي يف دائرة الشك ال اليقني؛ وهو خالف الوجدان 
والبداهة، الن يقيننا بوجود االجسام حولنا ثابت يف 
تأثريها وعدم تأثريها، فالنار البعيدة عنا لنا يقني هبا 

كام هي القريبة منا.  
 ثالثًا: ان واحدة من القضايا اليقينية الثابتة بالبداهة، 
جسميا،  هبا  لالتصال  طريق  ال  التي  القضايا  هي 
طرح  يمكن  ال  وهذه  والقمر،  الشمس  وجود  مثل 
الربهان السابق فيها متاما، مما ينتهي لرضورة درجها 
يف القضايا الشكية، وهو خمالف للبداهة، واما وجود 
يدل  ال  فهو  للقمر  الضوء  وجود  او  القوية  احلرارة 

بتاتا عىل وجودها، لعمومية هذه الداللة.   
الناس  وجود  هو  لنا  البدهيية  القضايا  من  ان  رابعًا: 
االخرين حولنا، او وجود املوجودات احلية االخرى 
الشك  تقبل  ال  يقينية  قضايا  وهي  احليوانات،  مثل 
السابقني؛  الربهانني  طبق  تربيرها  يمكن  وال  متاما، 
هذا  كون  واما  اجلسم،  وجود  هو  هبام  يثبت  ما  الن 
فهو  حيوانا،  او  انسانا  كان  سواء  روح  ذي  اجلسم 
تفسري  رضورة  يكشف  مما  الربهانني؛  عن  خارج 
اليقني من خالل طريق اخر يكشف عن بداهة هذه 

القضايا.     
املحسوسة،  البدهيية  القضايا  من  مجلة  ان  خامساً: 
مثل وجود النهار والليل وغريها، ولنا يقني هبا، مع 
خالل  من  فيها  اليقني  هذا  تربير  متاما  يمكن   ال  انه 
الدليلني السابقني؛ مما ينتهي لدرجها يف املشكوكات، 
واما اثباهتا من خالل بعض الصور احلسية كالضوء 
ان  مع  داللته،  لعموم  هلا؛  مثبت  غري  فهو  والظالم؛ 

اليقني هبا يقني ال يقبل الشك.

البدهيي  اليقني  ان  تكشف  االشكاالت  وهــذه 
االستدالل  طبق  تربيره  يمكن  ال  العام  بالواقع 
السابق، اال مع انكار مجلة من البدهييات او التشكيك 

بقضايا ال تقبل الشك وجدانا وبداهة.

يمكن  ال  املادي  بالواقع  العام  اليقني  تربير  اذن: 
استحصاله من هذا الطريق العقيل واال النتهى للشك 

يف اكثر االمور اليقينية، اذن البد من طريق اخر.    

 اإدراك المطابقة و�شرورة العلم بالواقع مبا�شرة

باملعرفة  املتعلقة  املعرفية  االبــحــاث  اهــم  مــن 
احلسية، هو بحث املطابقة بني الصور احلسية والواقع 
كربى   معركة   يشكل  ما  وهو  املحسوس،  اخلارجي 
ومدرسة  اليقني  مدرسة  اصحاب  من  احلكامء  بني 
شبهة  يف  االول  االســـاس  و  والــشــك،  السفسطة 
السفسطة والشك، وهو بحث تناوله الشيخ مصباح 

يف مواضع متعددة.

ونقول متهيدا: ان معرفتنا الظاهرية بالواقع، مثل 
نبات وهكذا  املوجود ماء وهذا حجر وهذا  ان هذا 
فيها  الشك  ينتابنا  ال  معرفة  هي  املوجودات،  بقية 
والفيلسوف  االعتيادي،  االنسان  بلحاظ  خصوصا 
بلحاظ  والفيلسوف  والعمل،  النظر  بلحاظ  اليقيني 

العمل والسلوك. 

هذه  صحة  نثبت  ان  نستطيع  كيف  الــســؤال: 
عرفناه،  ما  نفس  هو  اخلارجي  الواقع  وان  املعارف، 
واخربنا عنه االن  من خالل هذه القضايا الواضحة؟ 

هذا السؤال يمثل سؤال املطابقة. 
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قال الشيخ مصباح: ))..وما دام مل يثبت أن هذا 
ال  فانه  دقيق  بشكل  املدَركة  للذات  مطابق  املفهوم 
حيصل يقني بصحة اإلدراك .. إن احلقيقة عبارة عن 
متاما،  يعكسه  بحيث  للواقع  املطابق  اإلدراك  ذلك 
واخلطأ عبارة عن االعتقاد غري املطابق للواقع(()58(.       

ال  والدقيقة،  التامة  باملحاكاة  املطابقة  تعريف 
الصورة والواقع، هو مما  التشابه بني  وجود نوع من 
والتعقيد؛  الصعوبة  من  نوعا  املشكلة  هذه   اعطي 
يف  واكتشافاهتا  اجلديدة  العلوم  حلاظ  مع  خصوصا 
او  اجلزئي،  التشابه  حلاظ  مع  واال  احلواس،  اخطاء 

املحاكاة اجلزئية، فاملسالة سهلة الوصول واملنال.

من الطرق التارخيية التي متسك هبا بعض احلكامء 
هو  احلسية،  الصور  خصوص  يف  املطابقة  هذه  حلل 
التمسك بالدليل العقيل، وهو ان كل صورة حسية ال 
نحكم بصحتها بنفسها، ما مل يتدخل العقل يف حكمه 
بواقعها اخلارجي، فام حكم العقل بمطابقتها نحكم 
بخطئها.  نحكم  مطابقتها  بعدم  حكم  وما  بصحتها 
وهي الطريقة التي متسك هبا الفخر الرازي والشيخ 

مصباح اليزدي وغريهم.  

))وأمــا  ـــ(:  604ه  -544( ــرازي  ال الفخر  قال 
احلواس  أّن  األول:  إشكاالن،  ففيها  املشاهدات: 
يعرض هلا الغلط كثريا.. ولو ال القوة العقلية ملا متّيز 
احلق فيها من الباطل. فإذا ال تكون اإلدراكات احلسية 
يترّصف  ومل  العقل  إىل  يستند  مل  ما  بل  أولية،  مبادئ 

العقل فيها بالتمييز، مل جيز االعتامد عليها..(()59(.  

السفسطة  اشكالية  نقد  يف  مصباح-  الشيخ  قال 
اجلواب  ))وأمــا   : احلــواس-  اخطاء  عىل  املعتمدة  
احليل عليه وبيان وجه املغالطة فيه، فهو أن نقول: إن 
صحة أو خطا االدراكات احلسية ال يمكن إثباهتا إال 

بأدلة عقلية(()60(.   

مدخلية  كيفية  هو  ــواب،  اجل هذا  مشكلة  لكن 
من  حكمه  يستقي  العقل  ان  فهل  وحكمه،  العقل 
غري طريق الصور حتى يعرف واقعها، او من طريق 
الصور نفسها؟ فبناء عىل انحصار طريق العقل ملعرفة 
املحسوسات، بطريق احلواس والصور احلسية، فان 
وغريها  السنخية  من  العلية  وقواعد  للعقل  الرجوع 
هو عبارة عن رجوع للصور احلسية نفسها، مما ينتهي 
فان  جزئيا؛  تطبيقا  طبق  لو  وحتى  ذاهتا،  للمشكلة 
نتيجته الحتل املشكلة يف اكثر املوارد، وهي )املوارد( 
يف  هو  كام  عليها،  العلية  قوانني  تطبيق  يصعب  التي 
االستدالل  عليها  املنطبق  غري  املحسوسة  املصاديق 
االرتكازي السابق  عىل اثبات املحسوس اخلارجي، 
بحيث  قليلة  بمسافة  ولو  عنا  البعيدة  االجسام  مثل 

يصعب التأثر منها.  

))إن   : احلسية-  املدرسة  عىل  االشكال  يف  قال- 
إدراكها  من  البد  والعملية  احلسية  التجربة  نتيجة 
بواسطة العلم احلصويل، فيتكرر نفس السؤال حوله: 
وبأي  احلصويل  اإلدراك  ذلك  لصحة  ضامن  أيوجد 

معيار يمكن تشخيص كونه حقيقيا (()61(.    

العلوم  يف  ــايس  األسـ ــال  ــك اإلش ))إن  ــال:  وقـ
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مطابقتها  تشخيص  يمكن  كيف  هو  احلصولية، 
هذه  هي  باخلارج  دائام  ارتباطنا  سبيل  بينام  للواقع، 
البد  إذن  احلصولية؟  والعلوم  اإلدراكية  الصورة 
من البحث عن مفتاح حلل اإلشكال بشكل نستطيع 
متعلق  وعىل  اإلدراكية،  الصورة  عىل  اإلرشاف  فيه 
دون  ومن  حضورا  تطابقهام  ندرك  بحيث  اإلدراك، 

وساطة صورة أخرى(()62(.    

بشكل  السابقة  االشكالية  تؤكد  نصوص  وهي 
للعقل عن  الصور احلسية ال حترز  واضح، فمطابقة 
الطريق  وانــام  تكرارها،  او  نفسها،  الصور  طريق 
احلضوري  العلم  اعتامد  هو  املطابقة،  حلل  االمثل 
بالواقع املحسوس، دون العلم احلصويل، فاملطابقة ال 
من  ال  الواقع  عىل  االرشاف  مع  اال  تتيقن  وال  حُترز 

طريق الصور احلسية.

حتتاج  ــع،  ــواق وال الــصــور  بــني  املطابقة  معرفة 
اإلرشاف عىل املوردين، الصور اإلدراكية، و متعلق 
متت  ــاذا   ف خــارجــا،  للصور  الــواقــع  أي  اإلدراك، 
وان  املطابقة،  ادراك  تم  مبارشة  لالثنني  املشاهدة 

انتفيت املشاهدة انتفى العلم باملطابقة. 

الصور  عــىل  االرشاف  ان  ــك  الش ــؤال:  ــس وال
وساطة  دون  من  للعقل  حلضورها  وذلك  متحقق، 
صور اخرى، كام تقدم  بيان العلم احلضوري سابقا، 
مــدرك  املحسوس  الــواقــع  ان  هــل  املشكلة   ــام  وان
اتصالنا  مجيع  ان  ام  عليه،  ارشاف  ولنا  حضورا، 
بالواقع هو عبارة عن هذه الصور احلسية املنتقلة عن 

طريق احلواس والتأثرات املادية؟

واجلواب: ان راي الكثري من الفالسفة املعارصين 
بــاخلــارج  ــوري  ــض احل العلم  نفي  هــو  ــم،  ــريه وغ
املحسوس، وانام الطريق الفعيل هو العلم احلصويل، 
النفس  احلادثة يف  الصور  نفس هذه  عبارة عن  وهو 

عن طريق االتصال بالواقع.  

يف  التي  الــصــورة  ))إن  مصباح:  الشيخ  ــال  ق
هذا  مع  مطابقة  هي  هل  امليكروفون  هذا  عن  ذهني 
امليكروفون اخلارجي أم تفرتق عنه؟ فأخطاء االبصار 
يوجد  ال   .. مطابقتها  يف  رضورة  توجد  ال  انه  تثبت 
طريق لذلك الن كل ما نتوسل به فهو ال يأيت إلينا إال 

عن طريق اخلارج(()63(.  

اخطاء  بدليل  باملطابقة؛  لليقني  واضح  نفي  وهو 
بالواقع  احلضوري  العلم  طريق  وفقدان  احلــواس، 

املحسوس.

املعرفية،  الرؤية  اجزاء  بحث  من  ننتهي  هنا  واىل 
مما يثبت من جمموع ما سبق ان هذه الرؤية املعرفية مل 
تنتهي ألثبات اليقني باملطابقة العتامدها عىل مجلة من 

املباين املعرفية والفلسفية. 

واحلمد هلل رب العاملني
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نتائج البحث
الشيخ ظاهرة مفهومية، . 1 ان االدراك احليس عند 

ومن اقسام العلم احلصويل، ال احلضوري، وهو 
راي قد بينا وجه النقد فيه. و ان االدراك احليس 
العلم  خالل  من  مدرك  وهو  االحساس  هو 

احلضوري.
 ان املحسوس باإلدراك احليس، هو صورة ذهنية . 2

بينا  ما  وهو  ماديا،  امرا  ال  مثاليا،  جتردا  جمردة 
نقده  طبق التعريف السابق لإلحساس، فاملتعلق 

لإلحساس امر مادي ال مفهوم ذهني. 
املعرفة بالصور احلسية معرفة حضورية، واملعرفة . 3

عىل  مبنية  حصولية،  معرفة  املحسوس  بالواقع 
كاشفية الصور عن الواقع وحكايتها له.

لكثرة . 4 لنا،  بدهييا  ليس  املادية  املوجودات  وجود 
احلسية،  املعرفة  وضعف  املحسوسات،  اخطاء 
للربهان   حمتاج  املادية  االجسام  بوجود  فاليقني 
العقيل. وقد بينا عدم انتهاء هذا الربهان للنتيجة 
تربير  او  الواقع  اثبات  يف  سواء  منه،  املرجوة 

اليقني العام.
ان املطابقة بني الصور احلسية والواقع، ال يمكن . 5

ذلك  احلصويل؛  العلم  نفس  طريق  عن  ادراكها 
احلسية؛  الصور  باملطابقة يف كل  الضامن  لفقدان 

بناء عىل كثرة اخطاء احلواس.    
ان الطريق املمكن ألدراك املطابقة يف خصوص . 6

الصور احلسية، هو العلم احلضوري واالرشاف 
املقايسة  امكانية  ينتج  مما  وحمكيها،  الصور  عىل 

بينهام.
ان العلم احلضوري بالواقع املحسوس غري ثابت . 7

عند الشيخ  مصباح مما ينتهي لعدم امكانية اليقني 
باملطابقة بني الصور والواقع. 
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