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تمع جورج باركلي االنزعت الالمادًت في الفلسفت  إلنجليًز

 2 جامعت وهزان ، نقاس محمد رضا/أ

مىا بزلً ؤلادغاء اللاةل بميان وصمان مجشدًً، 
ّ
ئن الفالظفت الؿبيػيحن كذ ظل

يت جخدىم في مجشي الظىاهش الؿبيػيت، 
ّ
وبىحىد خشهت مجشدة مؿللت، و بلىة غل

ئال أن ألامش لم ًبم غىذ هزا الخذ فلـ بل امخذ ئلى أبػذ مً رلً، بديث 

ؾشخذ ئشياليت الاغخلاد بىحىد حىهش مادي خاسج و معخلل غً ؤلادسان، لزلً 

ذ و ألافياس اإلاجشدة لم  هجذ أن اإلاىكف الهجىمي الزي اجخزه باسهلي مً الخجٍش

ًىً ئال خؿىة أوليت لللػاء غلى الفىشة اإلاجشدة الشةيعيت و اإلاخمثلت في فىشة 

ما هي ألاظباب التي أدث :الجىهش اإلاادي، و هزا ما ًلىدها ئلى ؾشح ؤلاشياٌ الخالي

بالفيلعىف ؤلاهجلحزي باسهلي ئلى جبني اإلاىكف الالمادي و مداسبخه للجىهش اإلاادي؟                                             

:                                                     املذهب الالمادي

خ الفلعفت باإلازهب الالمادي، ئر غشف  للذ اسجبـ اظم حىسج باسهلي في جاٍس

باهخلاده الالرع للفلعفت اإلاادًت و سفػه لها بيل ضىسها، لىً ما اإلالطىد 

 .بالالمادًت الباسوليت؟   

ت و للىهلت ألاولى، ًبذو لىا بأهه  ئرا هظشها ئلى هزا اإلاطؿلح مً الىاخيت الظاهٍش

خاٌو أن ًػػف "ٌغلب غليه الؿابؼ العلبي و هزا لعبب بعيـ و هى أن باسهلي 

، فاالغخلاد بىحىد اإلاادة ما هى ئال وهم 7".الثلت باإلاادًت باهياسه وحىد اإلاادة

لىً باإلالابل هجذ أن باسهلي ال ًلف غىذ هزا الخذ – خعب سأًه – فلعفي 

فدعب، بل رهب ئلى ؤلاكشاس بالىحىد الشوحي أو الػلل و هىا ًىمً الىحه 

و كذ "ئرن الالمادًت واهذ بمثابت العبيل الىخيذ إلهياس اإلاادة، ،الاًجابي لفلعفخه 

اغترف باسهلي ضشاخت بالغشع مً وغػه إلازهبه، فلاٌ أهه جفىيذ للمادًت 

و مً ألاظباب التي دفػخه ئلى مداسبت الجىهش اإلاادي و 16"الشاتػت في غطشه

 : ئهياسه له جىمً فيما ًلي

 



 

10 
 

كام باسهلي بذخؼ سأي الفالظفت اإلاادًحن الزًً حػلىا مً اإلاادة وحىد /1

، و ًيخج غً رلً أن هزا الىاكؼ اإلاادي (ؤلاوعان)معخلل غً الػلل اإلاخىاهي 

.                                                                                    ًخػزس فهمه و ئدساهه جماما

باإلغافت ئلى رلً هجذ أن ؤلاكشاس بالىحىد اإلاادي اإلاؿلم ًلضم غىه وحىد غالم  /2

مارا ًترجب غً : لىً كذ هؿشح الدعاٌؤ الخالي. (هللا)معخلل غً الػلل الالمخىاهي 

هزه ألاظباب؟  

فيما ًخظ العبب ألاٌو الزي ظبم رهشه جشجب غىه ظهىس اإلازاهب الشىيت في 

اإلاػشفت، و لؿاإلاا ظعى باسهلي ئلى جخليظ الفلعفت منها، ئر هيف هلّش بىحىد واكؼ 

ٌعخديل غليىا ئدساهه؟ و هل الػالم الخاسجي غباسة غً مادة فلـ؟                                       

ال ًىىش غلى ؤلاؾالق وحىد غالم " في هزا العياق ال بذ أن هإهذ بأن باسهلي

. 16"خاسجي، وئهما هى ًىىش فلـ وحىد غالم مادي ًىحذ معخلال غً ول ئدسان

فالػالم الخاسجي ليغ غباسة غً مادة فلـ، بل مادة و غلل، ألن اإلاادة ًخذخل 

فيها الػلل، و بالخالي أسحؼ باسهلي اإلاادة ئلى مجمىغت مً الطفاث اإلادعىظت التي 

".                                                                     الىحىد ئدسان"هذسهها لزلً أظغ فلعفخه غلى مبذأ 

أما العبب الثاوي جشجب غىه ظهىس مزاهب ئلخادًت في الذًً مً خالٌ ؤلاكشاس 

بىحىد غالم معخلل غً ؤلاسادة ؤلالهيت، و بالخالي حّشد باسهلي اإلاادة مً ول جأزحر 

وان الىحىد اإلاعخلل للمادة و الؿبيػياث " أو فاغليت باغخباسها مىفػلت، فلذ 

 9".آلاليت اإلاشبىؾت به الىظيلت اإلادللت ألاهيذة الظدياق الىاط ئلى ؤلالخاد

هزا الطشاع اللاةم بحن باسهلي و الفالظفت اإلاادًحن، وان بمثابت مػشهت بحن 

و هديجت . ؤلاًمان  وؤلالخاد، لهزا اخخلذ فىشة ألالىهيت مياهت هامت في فلعفخه

لهزه اإلاػؿياث اهخم باسهلي بأخىاٌ ئهجلترا التي واهذ حػاوي آهزان مً 

هى غػف الػليذة - خعب سأًه– اهداللىاغمدالٌ خللي، و وان العبب 

ؿاهيا : "الذًييت في هفىظاإلهجلحز آهزان، فىخب سظالت بػىىان مداولت إلاىؼ اجهياس بٍش

. 22"الػظمى

ت بؿبيػتها ال جإمً ئال بالىاكؼ الخس ي   هدً وػلم أن الػلليت ؤلاهجلحًز

ذ و الفىش اإلاجشد ئال بطىسة وعبيت، و هزا ًذٌ غلى  اإلاادي و ال حػترف بالخجٍش

مذي التزامها بتراثها اللىمي، لىً مً حهت أخشي هجذ حغلغل اإلاثاليت في الفىش 
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ئرن هزه اإلافاسكت . ؤلاهجلحزي، مما ٌعخلضم الخشوج غً الترار الفلعفي اللىمي

من أًن أجت الحزكت املثاليت في إنجلترا؟ : هي التي جذغىها ئلى ؾشح الدعاٌؤ الخالي

ال شً بأن الخشهت اإلاثاليت جىلذث هديجت جفاغالث و سدود فػل داخليت في ضميم 

واهذ في مىاحهت فىش " باسهلي"الفىش ؤلاهجلحزي هفعه لزلً هجذ أن فلعفت 

الػطش الزي وان ًإمً بىحىد واكؼ مؿلم معخلل غً الػلل اإلاخىاهي بل ختى 

غً الػلل الالمخىاهي لزلً وان حهذف مً وساء فلعفخه ئلى اإلادافظت غلى 

و مً ألاظباب التي أدث باإلاثاليت ئلى اخخالٌ مشهض الطذاسة . الػليذة اإلاعيديت

هى وحىد هلاؽ حشابه و جلاسب بحن أسائها و أساء اإلاعيديت، و بهزا " باسهلي"غىذ 

أجها ؾبػذ بؿابؼ دًني لزلً وان " باسهلي"هجذ أن الص يء اإلاالخظ في فلعفت 

فالالمادًت . "ًداٌو حاهذا ئلى مداسبت الجىهش اإلاادي الزي هى ظبب كىي لإللخاد

هزا ما هشط له هفعه " و17"جلف في وحه اإلاادًت بمػىاها الشاتؼ، أي ؤلالخاد

 10."باسهلي، ختى أمىً حعميخه أبا اإلاثاليت

مً هزا اإلاىؿلم هجذ أن مثاليت باسهلي لم جىً ئال هديجت آلساةه ألاخالكيت و 

الذًييت،  ومادام أن ألاسغيت التي اهؿلم منها واهذ جشجىض غلى اإلاىكف اإلاػىىي 

اإلاػاد للمىكف اإلاادي، فان هزا الص يء هى الزي فشع غليه الاججاه اإلاثالي الزي 

لا ت اإلاػشفت و اإلايخافحًز  . ظاسث غليه فلعفخه في مجاٌ هظٍش

لىً الص يء اإلاالخظ أن مثاليت باسهلي جخالف اإلاثالياث الػلليت التي حػؿي 

ت للػلل ألن مثاليخه خعيت ال جإمً ئال بالخىاط، لهزا وان ًداٌو حاهذا  ألاولٍى

و . الابخػاد غً مىؿلت الػلل ألهه وان ًخشاها مما كذ جإدي ئليه مً جفىحر خش

غلى هزا ألاظاط خطش باسهلي وحىد اإلاادة في وحىدها اإلادعىط بهذف ئلغاء 

فىشة الجىهش اإلاادي، فىيف رلً؟        

:                                                نقد الجوهز املادي

ئرا واهذ اإلاادًت حػترف بىحىد حىهش مادي كاةم بزاجه، أي الجىهش اإلالّىم 

ت و ًيىن كاةما خاسج الػلل، فاهه باإلالابل هجذ  للطفاث ألاظاظيت و الثاهٍى

الالمادًتالفلعفت التي شّيذها حىسج باسهلي اجخزث خؿىاث مػخبرة لللػاء غلى 

، ففي "اإلاداوساث"و " اإلابادب"هزه الفىشة، و هجذ هزا الشفؼ خاضت في هخاب 
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سأي باسهلي فاهه ال ًىحذ أي مبرس ًذغى ئلى ؤلاكشاس بىحىد حىهش مادي بمػىاه 

الفلعفي اإلاذسس ي، و في الىكذ راجه فهى ال ًىىش جطىس الػامت للمادة همجمىغت 

ئرا واهذ ولمت حىهش جإخز ...» :مً الىيفياث الخعيت و هزا ما أهذه في كىله

بمػىاها الػامي، أي مجمىغت الطفاث الخعيت واالمخذاد و الطالبت  والىصن و 

أما ئرا أخزث بمػىاها الفلعفي أي باغخباس . أمثالها فال ًمىً أن هتهم باظدبػادها

فأها أغترف بأهني . الجىهش ملّىم للطفاث و ًيىن كاةما خاسج الػلل

 1«...اظدبػذها

ًذافؼ غً الجىهش بمػىاه الفلعفي باغخباسه " لىن"و غلى هزا ألاظاط فارا وان 

" باسهلي" افتراع غشوسي، هجهل ما هى، و الخامل للىيفياث أو ألاغشاع، فان

 ٌ الص يء الىخيذ الزي أهىش » :هما أهذ رلً في كىله. ًىىش رلً الجىهش اإلاجهى

 1.«وحىده هى الزي ٌعميه الفالظفت اإلاادة أو الجىهش اإلاادي

ت، و ليي ًإهذ هزا ؤلاهياس ًشبـ بحن  ئرن ًىىش باسهلي وحىد اإلاادة مً هزه الضاٍو

الىحىد و ؤلادسان، و الىديجت اإلاترجبت غً رلً أن الىحىد مششوؽ باإلدسان، 

فالـص يء ال وحىد له ئال غىذما ًذسهه غلل ؤلاوعان، أي أن ألاشياء اإلاادًت ئهما 

فالبرجلالت مثال ًطل ئليىا .هي أفياس مشظىمت فيالػلل، وليغ لها وحىد معخلل

م الزوق و  م الشم و ؾػمها غً ؾٍش م البطش وساةدتها غً ؾٍش لىجها غً ؾٍش

م اللمغ، فلى جىاٌو هزه البرجلالت هفيف البطش ًذسن ول  ملمعها غً ؾٍش

.                                                                      ضفاتها ئال لىجها، فالىفيف ال ًذسن ألالىان،وألاضم ال ًذسن ألاضىاث

فالالمادًت ال جىىش . "ئرن فىشة البرجلالت ليغ لها مػنى في الىحىد خاسج الػلل

وحىد اإلادعىظاث بذليل أهىا هذسهها، فهي ال جدّىٌ ألاشياء ئلى مػان بل ئجها 

و لى "و بالخالي فاّن وحىد اإلاادة مخىكف غلى الزهً 8".جدّىٌ اإلاػاوي ئلى أشياء

أي  )شئىا أن وعخخذم اإلاطؿلح الخذًث لللىا أن اإلاادة ليغ لها وحىد مىغىعي

 16".بل هي مػخمذة في وحىدها غلى الزاث (معخلل خاسج غً الزهً

مً هزا اإلاىؿلم هجذ أن باسهلي لم ًشفؼ رلً الىحىد اإلاذسن باإلخعاط بذليل 

 باغخباس أن اإلاادة اإلاجشدة ال وحىد لها،  (vulgar)أهه ًخفم مؼ سأي سحل الشاسع

لهزا ًشهً الىحىد باإلدسان الخس ي، و مً زم فليغ للمادة وحىد غحر هزا 

فليغ هىان فشق بحن . 20"فىحىد   الص يء ًىمً في ئدساهه" الىحىد الزهني 
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وحىد ألافياس و وحىد ألاشياء، ألن الفىشة هي الص يء اإلادعىط و خليلت الفىشة و 

وحىدها ال ًلىم بمػٌض غً ؤلادسان، ئر ًخػزس غليىا أن هخطىس وحىد أحعام 

خاسج داةشة ؤلادسان، فأفياسها و ئخعاظاجىا هي ألاشياء اإلادعىظت، و غمليت 

ؤلادسان جخم بطىسجحن ئما بطىسة مباششة بىاظؿت الخىاط أو بطىسة غحر 

ئهني ال أهىش » :مباششة بىاظؿت الػلل و الخأمل و هزا ما أهذه باسهلي في كىله

وحىد أي ش يء أدسهه بىاظؿت الخىاط أو الخأمل، رلً ألن ألاشياء التي أساها 

 ٌ  1.«بػيني و أإلاعها بيذي جىحذ فػال، و ال أغػها مىغؼ حعاؤ

ال ٌػترع غلى وحىد ش يء وعخؿيؼ ئدساهه ظىاء " و هىزا هجذ أن باسهلي 

باخعاظاجىا أو بشػىسها، ئر أن جلً ألاشياء التي جلؼ جدذ أهظاسها و هلمعها 

بأًذًىا هي مىحىدة خلا  وبذون شً، أما الزي ًىىش باسهلي وحىده فهى الزي 

.                                                                                                         6"ٌعميه الفالظفت باإلاادة أو بالجىهش اإلاادي

ٌػخبر فىشة الجىهش اإلاادي فىشة مشهبت ًشهبها الػلل مً أفياسه " لىن" فارا وان

اإلاجشدة  وأن الػلل ؤلاوعاوي ًخمخؼ بلذسة غلى جطىس هياهاث معخللت غً 

ًإهذ  بأن الخجشبت ال جىشف لىا غً ؾبيػخه و اغخبره " باسهلي"ؤلادسان، فان 

. مجشد وهم و افتراع غحر غشوسي ألن الػلل ال ٌعخؿيؼ جطىس ش يء ال ًذسهه

م باإلالذماث الزي اهؿلم منها " باسهلي"و في ئؾاس جدليلىا لهزا الؿشح هجذ أن
ّ
ٌعل

في اغخمادهم غلى اإلاػشفت الخعيت، لىً " لىن" خطىمه اإلاادًحن و منهم حىن 

سّد " باسهلي"اخخلف مػهم غلى معخىي الىخاةج اإلاخىضل ئليها، بمػنى أوضح أن 

م الزي ظاس  اإلاػشفت ئلى الخغ مً الىاخيت اإلابذةيت، و بالخالي ههج هفغ الؿٍش

فشّد اإلاػشفت ئلى مجمىغت مً ؤلاخعاظاث و خطش اإلاادة في وحىدها " لىن"غليه 

" باسهلي"اإلادعىط و اللابل لإلدسان الخس ي، لىً الىديجت التي جىضل ئليها 

مخالفت جماما، ئر جخمثل في ئهياسه لفىشة الجىهش الزي ًخخفي وساء الطفاث 

راث ؾبيػت غلليت، فاألشياء "  باسهلي" الخعيت أو هيفياتها و هزه ألاخحرة غىذ

الخاسحيت مىحىدة ألهىا هذسهها و غليه ال وحىد لفىشة الجىهش اإلاادي الزي ال 

. ًمىً ئدساهه

بل ...باسهلي ال ًىىش وحىد ألاحعام بىضفها مجمىغت مً الطفاث الخعيت"ئرن 

ألن اإلاادًحن كذ افترغىا وحىد 21"ًىىش ول حىهش مادي هاجج غً وحىد مؿلم

حىهش مادي ليي ًيىن ملىما للطفاث في اإلاادة، زم بػذ رلً أغافىا ئلى هزه 
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اإلاادة وحىدا وساء هزه الطفاث و حػلىا منها شيئا، و هزا هى الص يء اإلاشفىع 

: و في هزا ؤلاؾاس ًلٌى باسهلي غلى لعان فيلىهىط في هخابه اإلاداوساث. غىذ باسهلي

 2.«أها ال أحذ ظببا لالغخلاد بىحىد اإلاادة»

، فهي هعاةش ألافياس  مً هزا اإلاىؿلم ًىظش باسهلي ئلى اإلاادة غلى أجها حىهش مجهٌى

ئرن . اإلاجشدة، فىشة حضةيت حعخخذم هشمض لػذد ال جهاتي مً ألاشياء الجضةيت

حميؼ مػاسفىا حضةيت، و ال وحىد لليلياث ئجها مجشد أظماء جىؿبم غلى حضةياث 

ذ لهزا هجذ أن .  غذة وبالخالي فان جطىس اإلاادة بهزا الشيل ًمثل كّمت الخجٍش

.  أظاط هلذه للمادة ٌػىد ئلى مزهبه الاظمي

مىا بىحىد حىهش معخلل غً 
ّ
للذ ظبم و أن سأًىا بأن الفالظفت اإلاادًحن كذ ظل

، فهزه ألاخحرة هي العبب الشةيس ي اإلاإدي ئلى  (  (Matter"اإلاادة"الػلل ٌعمى 

يت الؿبيػيت، و 
ّ
الىفش  وؤلالخاد، ألن الدعليم بها ٌعخلضم بالػشوسة ؤلاغتراف بالػل

اةيت بذون خاحت ئلى ئله لىً . بهزا اإلاىؿم ًطبذ اليىن ٌعحر وفم كىاهحن فحًز

ت 
ّ
اتي ـ خعب باسهلي ـ ال وحىد له، فاهلل هى الػل جفعحر الػالم باإلاػنى الفحًز

و غلى هزا ألاظاط فان فلعفت باسهلي . الىخيذة ليل ما ًدذر في هزا اليىن 

راث وحهحن مخالصمحن، الىحه ألاٌو ًىمً في ئلغاء اإلاادة، والىحه الثاوي ًىمً في 

لهزا هجذ أن اإلاىكف الزي اجخزه باسهلي هى مىكف اإلاعيحي . ؤلاكشاس بالشوح

اإلاإمً الزي ًميل ئلى الخطىف، و بالخالي واهذ هظشجه ئلى الػالم هظشة ٌغلب غليها 

الؿابؼ الشوحي، و ول هزا مً أحل ئبؿاٌ جلً الفىشة العاةذة التي وان ًإمً بها 

الفالظفت اإلاادًحن، و اإلاخمثلت في اإلاادة غحر اإلافىشة اإلاىحىدة بزاتها و التي ال حػخمذ 

الىحىد اإلاؿلم لألشياء » :في وحىدها غلى ش يء، و هزا ما أهذه في كىله

. 1«اإلادعىظت غحر الػاكلت هي ولماث ال مػنى لها بل جدخىي غلى جىاكؼ

ئرن اإلاادة ئرا أخزث بمػىاها الفلعفي باغخباسها ظىذا للطفاث ظىاء واهذ 

ت و جيىن معخللت غً الػلل فاجها في هزه الخالت جبلى مجشد  أظاظيت أو زاهٍى

غشب مً الىهم والخذاع لهزاأهىش باسهلي الىحىد الخليلي للمادة هجىهش 

. معخلل، فال وحىد لفىشة الجىهش اإلاادي الزي ال ًمىً ئدساهه

أن فىشة الجىهش ماهي ئال جلً الذغامت اإلاجهىلت التي " و في هزا العياق هجذ 

. 11"ًفترغها الفالظفت لخلً الطفاث و ال ًمىً أن جىحذ بذون ش يء ًذغمها

الزي ٌػبر غً " فيلىهىط"غلى لعان " اإلاداوساث"هزا ما أهذه باسهلي في هخابه 
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الزي ٌػبر غً آساء اإلاادًحن، و في هزا ؤلاؾاس هأخز " هيالط"آساءه و باإلالابل هىان 

: ملخؿفاث مً اإلاداوسة ألاولى و التي هي والخالي

م أًت : فيلىهىط أجذغىه هىزا حىهشا مادًا؟ أجىظل ئليً أن جخبروي غً ؾٍش

خاظت مً الخىاط جمذ مػشفخً لهزا الص يء؟ 

هزا الص يء ليغ في خذ راجه خعيا، لىً أخىاله و ضفاجه هي فلـ التي : هيالط

. جذسن  بالخىاط

أغخلذ ئرن أن الفىشة التي وىهتها غىه مطذسها الخفىحر الػللي أو : فيلىهىط

الػلل؟ 

و مؼ رلً، فاوي أسي أن . أها ال أصغم بأهني أملً أًت فىشة ئًجابيت بطذده: هيالط

هزا الص يء مىحىد ألن الطفاث الخعيت ال ًمىً أن جخطىس ئال ئرا جطىسها 

. ملىما لها

ًبذو لي ئرن أن فىشجً غً هزا الص يء ليعذ ئال فىشة وعبيت، أو أهً : فيلىهىط

. ال جخطىس وحىده ئال باللياط ئلى الطفاث الخعيت التي جخطىس أهه خامل لها

 2.هزا صخيذ: هيالط

وبالخالي ال مجاٌ للخذًث غً حىهش مادي ، أو بمػنى أوضح ال وحىد لص يء خامل 

. للطفاث

ئرن مً خالٌ هزه اإلادؿاث هجذ أن باسهلي كذ وحذ في رلً اإلابذأ الخطىسي 

وظيلت إلهياس وحىد اإلاادة، باغخباس أن الالمادًت ال حػترف بفىشة الجىهش اإلاادي و 

جىىشها جماما 

فالىحىد الخليلي للمادة هجىهش معخلل ال مػنى . و جلّش فلـ بالىيفياث الخعيت

فىحىد ألاشياء اإلاادًت وحىدا مؿللا أمش مشفىع ًىؿىي غلى جىاكؼ ألهه مً . له

كبيل ألافياس اإلاجشدة، فالص يء اإلاادي ال وحىد له ئال مً خالٌ غلل ًذسهه، 

" ًخىكف غلى وىهه ًفىش و في هزا الشأن مثله مثل" باسهلي"فىحىد الػلل غىذ 
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فاهىا " Esse is percipi  " الىحىد ئدسان " ًّلش بمبذأ" باسهلي"فارا وان ". دًياسث

و في ". أها أفىش، ئرن أها مىحىد: " هلخمغ هفغ الؿشح في اليىحيخى الذًياسحي

في وىن أن هللا هى غلت " مالبراوش"و" باسهلي" هفغ العياق هجذ هلؿت الخلاء بحن

جطىسٍت " و" جطىسٍت باسهلي"أفياسها ـ و هزا ما ًبرس رلً الخذاخل اإلاىحىد بحن 

، لىً باإلالابل هجذ أن هزه الالمادًت أو جطىسٍت "سوخاهيت مالبراوش" و" دًياسث

بي ألن هزا ألاخحر أهذ غلى وحىد " لىن" حاءث هشد فػل إلازهب" باسهلي" الخجٍش

أن الػالم " باسهلي"اإلاادة و اظخلالليت الػالم الخاسجي غً وحىدها في خحن أهذ 

اإلاادي ليغ له وحىد معخلل غً ؤلادسان، فالجعم اإلاادي ليغ ئال فىشة أو 

هل ٌػذ ؤلادسان ششؾا : و في هزا ؤلاؾاس ًمىً أن هدعاءٌ.مجمىغت مً ألافياس

ا إلاػشفت الىحىد؟   غشوٍس

ٌػذ هػىىان للمزهب الالمادي، ئر بىاظؿخه كام باسهلي " الىحىد ئدسان"ئن مبذأ 

بذخؼ أكىاٌ الفالظفت اإلاادًحن هديجت ئًماجهم بالجىهش اإلاادي أو بىحىد غالم 

معخلل غً الػلل، لىً ظشغان ما أسحؼ باسهلي اإلاادة ئلى خظحرة الزاث مً 

و غلى هزا ألاظاط فان المادًت باسهلي اهتهذ ئلى اإلاثاليت الزاجيت . خالٌ هزا اإلابذأ

فالص يء الشةيس ي غىذ باسهلي ًىدطش في . التي جشهً الىحىد بادسان الزاث له

ئزباث بأن ضفاث اإلاادة ما هي ئال اهؿباغاث خعيت راجيت، أي أن وحىدها 

مخىكف غلى وحىد راث مذسهت لها، و بالخالي فان باسهلي ال ًمحز بحن ألاشياء و 

فارا واهذ . ئدساهها رلً أن ألاشياء هي ألافياس ووحىدها كاةم في وىجها مذسهت

ت" ألاشياء الخعيت غباسة غً أفياس، فهزا ًذٌ داللت واضخت غلى أن " لىن"هظٍش

 لهزا 19".في الجىهش اإلاادي وىحىد معخلل غً الزاث، هي افتراع غحر غشوسي 

و هزا ٌػني أهه ليغ هىان .اظدبػذباسهلي ألاشياء اإلاادًت اإلاعخللت غً ؤلادسان

فشق بحن وحىد ألافياس ووحىد ألاشياء رلً أن الفىشة حػبر غً ش يء مدعىط، 

فاألشياء ما هي ئال ئخعاظاث أو أفياس ال جلىم بمػٌض غً الػلل، وبالخالي 

،فاألشياء  فالص يء اإلاادي ال وحىد له، فليغ في خليلت ألامش ئال أفياس في غلٌى

اللابلت لإلدسان هي ألافياس و هزه ألاخحرة ال وحىد لها ئال في الػلل، و هزا ٌعخلضم 

بالػشوسة أهه ال وحىد ألحعام بذون غلل و هزا ما ًمىً أن وػبر غىه باللياط 

: الخالي

ألاشياء أفياس 
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ال أفياس بذون غلل 

. ئرن ال أشياء بذون غلل

و غلى هزا ألاظاط ال ًمحز باسهلي بحن ألاشياء و ئدساهها، رلً أن ألاشياء هي 

. ألافياس ووحىدها كاةم في وىجها مذسهت و بالخالي ال وحىد لها ئال في الػلل

بذون أن جذسن هما ٌػخلذ الفالظفت اإلاادًحن أمش ًىؿىي " اإلاادة"فاالغخلاد بىحىد 

فارا . غلى جىاكؼ، ألن هزه اإلاادة ما غعاها أن جيىن ظىي أفياسها و ئخعاظاجىا

ظلمىا بىحىد أشياء مادًت معخللت غً الػلل، فهزا ٌعخلضم بالػشوسة بأهه ال 

ًمىً لخلً ألاشياء أن جخلم فيىا أفياسا وهزا ٌػني أن الػلل هى ظىذ ألافياس و 

 :و غلى هزا ألاظاط ًلٌى باسهلي. ليغ اإلاادة

ئن الىحىد اإلاؿلم لألشياء غحر الػاكلت دوهما أًت غالكت بيىجها مذسهت، هزا أمش » 

ألهه مً غحر اإلاػلٌى 3«غحر مػلٌى جماما في هظشي، ئن ماهيتها هي في وىجها مذسهت

، فالىحىد ئرا أخز بهزا  أن ًطذس غً هزا الىحىد الالمػلٌى ما هى مػلٌى

اإلاػنى فهى مجشد  

مارا : وفي هزا العياق ًمىً أن هدعاءٌ.ولمتحىفاء، فاسغت مً ول مػمىن 

خيىما حعخػمل لإلشاسة ئلى ألاشياء الخعيت ؟ " ًىحذ"ًلطذ باسهلي مً ولمت 

بمػنى أهني أساها و " جىحذ"أها أكٌى بأن الؿاولت التي أهخب غليها » :ًلٌى باسهلي

و خيىما أوىن خاسج مىخبي ًمىىني أن أكٌى بأجها واهذ مىحىدة و أها . أخغ  بها

أكطذ بزلً أهني لى هىذ في مىخبي ألدسهتها أو أن سوخا أخشي جذسهها بالفػل، و 

ئرا كلذ أن ساةدت ما واهذ مىحىدة، هزا ٌػني أجها كذ شمذ أو أن هىان ضىجا 

كذ ظمؼ، أو أن هىان شىال أو لىها مػيىا، ٌػني أن أخذا ما كذ أدسهه ببطشه أو 

 3.«إلاعه بيذه هزا ول ما وعخؿيؼ أن هفهمه مً خالٌ هزه الخػبحراث و غحرها

و هزا . ما لم هلشهه باإلدسان" ًىحذ" خش لفػلآًإهذ باسهلي بأهه ال وحىد إلاػنى 

ٌػني أن  باسهلي ًشبـ بحن خالخحن، فالخالت ألاولى في وىن الؿاولت مىحىدة و 

فارا لم أكل بأجها مىحىدة، فهزا . الخالت الثاهيت في وىجها مذسهت أو كابلت لإلدسان

ٌػني أن هىان شخظ آخش كذ أدسهها بمجشد دخىله للمىخب و في خالت غذم 

وحىد أي شخظ، فان هىان راث مذسهت لها و اإلاخمثلت في الزاث ؤلالهيت، و هزا 
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ٌػني أن الؿاولت ال جضاٌ مىحىدة ظىاء أدسهتها أو لم أدسهها ألن وحىدها كاةم في 

فذاةما ًبلى الىحىد معخمشا باليعبت لألشياء غحر . غلل آخش هى الػلل ؤلالهي

". ًىحذ"و بالخالي ال ًىحذ مػنى آخش لفػل . اإلاذسهت ألجها جذسن مً كبل غلل آخش

و مً هزا اإلاىؿلم هجذ أن باسهلي كذ أزبذ أن الىحىد اإلاؿلم لألشياء غحر الػاكلت 

فىحىد ألاشياء مخىكف غلى وحىد . ولماث ال مػنى لها حػبر غً جىاكؼ واضح

غلل ًذسهها،فارا لم ًىً هىان غلل مذسن إلاا وان هىان خذًث غً وحىد غالم 

خاسجي، والػلالإلالطىد هىا ال ًخظ غلال مدذدا بل ول الػلٌى و هزا ما ًخجلى 

غىذما هلٌى بأن ألاحعام ال جىحذ معخللت غً الػلل، ال هلطذ هىا »: في كىله

. 3«أي غلل مدذد بل ول الػلٌى مهما واهذ

هىان سأي " و هزا ٌػني بأهه ال وحىد لػالم خاسجي معخلل غً الػلل و في الىاكؼ 

مىدشش بشيل غٍشب بحن الىاط ًلٌى أن اإلاىاٌص و الجباٌ و ألاجهاس، أو بيلمت 

واخذة ول ألاشياء اإلادعىظت لها وحىد ؾبيعي أو خليلي مخمحز غً وىجها مذسهت 

ئر مارا جيىن هزه اإلاىغىغاث اإلازوىسة آهفا ئن لم جىً أشياء ...مً كبل الػلل

 وبهزا اإلاػنى فان ول ما وػشفه غً اإلاادة ليغ أهثر 3"هذسهها بىاظؿت خىاظىا؟

مما هذسهه بدىاظىا، أما ما ال هذسهه فىلٌى غىه بأهه غحر مىحىد غلى ؤلاؾالق، 

فالىحىد الىاكعي لألشياء ال ًىحذ بمػٌض غً الػلل ألن اإلاادة غباسة غً 

مجمىغت مً الطفاث جىللها الخىاط ئلى الزهً و ليغ للمادة وحىد غحر هزا 

فال وحىد مؿلم لألشياء اإلاادًت باغخباسها حىاهش كاةمت بزاتها . الىحىد الزهني

و كذ أهذ . بذون أن جذسن، فىحىد ألاشياء مششوؽ داةما بىحىد راث مذسهت

ٌ ": اإلاداوساث"في هخابه " فيلىهىط"باسهلي هزا الؿشح غلى لعان  ظل » :ئر ًلى

ض أمامه في الخذًلت؟ فعييبئً أهه ٌػخلذ  البعخاوي لم ٌػخلذ بىحىد شجشة الىٍش

بىحىدها ألهه ًشاها و ًلمعها وبيلمت واخذة أهه ًذسهها بدىاظه، زم ظله بػذ 

رلً لم ٌػخلذ أن شجشة البرجلاٌ غحر مىحىدة؟ فعييبئً بػذم وحىدها، ألهه ال 

ًذسهها، و غلى رلً، فالص يء الىاكعي أو ما له وحىد غىذه، هى الص يء الزي 

 18.«ًذسهه بدىاظه، أما ما ال ًذسهه، فيلٌى غىه أهه غحر مىحىد

ض  مً خالٌ هزا الؿشح فاهه ًمىً اللٌى بأهىا غىذما هشي هزه الخبت مً الىٍش

وهلمعها و هخزوكها، فهزا ٌػني أجها مىحىدة، ألن ول ما هذسهه بدىاظىا ٌػبر غً 
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و ئرا لم هػؼ في الخعبان هزه ؤلاخعاظاث اإلاخخلفت . (واكعي)وحىد خليلي 

ض، فجميؼ ضفاث اإلاادة حػىد ئلى الزاث أي حػخمذ  لخالشذ فىشجىا غً خبت الىٍش

ليت، و ." في وحىدها غلى مً ًذسهها، و مً ًدغ بها ئهىا ال هذسن ألاشياء الفحًز

لىً هذسن هيفياتها الخعيت فلـ، و هي ال جىحذ خاسج غلىلىا، و مً زم فان 

 13."مىغىغاث ئدساهىا ال جىحذ خاسج غلىلىا

ئرن ما ًذسهه الػلل ًىمً فلـ في الىيفياث الخعيت ألهىا ال هشي أو هلمغ أو 

و في هزا ؤلاؾاس وعخذٌ . هخزوق حىهشا، و ئهما هشي و هلمغ و هخزوق هيفياث

: باإلاداوسة ألاولى مً هخاب اإلاداوساث و هي والخالي

ئرا اظخؿػذ أن جثبذ لي وحىدا معخلال ألًت مجمىغت مً الطفاث أو : فيلىهىط

ذ م لً بما جٍش
ّ
. ألي ش يء خس ي، ظأظل

فأي ش يء أٌعش مً أن أجطىس شجشة أو مجزال باغخباس أن لهما وحىدا : ...هيالط

كاةما بزاجه بذون أن ًذسن، و معخلال غً أي غلل مهما وان؟ 

. ئهني أجطىس بالػبـ في هزه اللخظت راتها وحىدهما غلى هزه الطىسة

هيف جلٌى ًا هيالط ئهً حعخؿيؼ سؤٍت ش يء ال ًمىىً سؤٍخه في : فيلىهىط

الىكذ راجه؟  

. ال، هزا جىاكؼ: هيالط

أليغ مً الخىاكؼ الىبحر أًػا أن هخدذر غً جطىس ش يء ال ًمىىً : فيلىهىط

جطىسه؟ 

. بلى: هيالط

. الصجشة أو اإلاجٌز الزي جفىش فيه فهما ال ًخطىسان ئال بىاظؿخً: فيلىهىط

بلى، فىيف ًخطىس وحىدها غلى غحر رلً؟ : هيالط

. الص يء الزي جخطىسه ال بذ أن ًيىن وحىده في الزهً: فيلىهىط
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. أهيذ، فان ما أجطىسه ال بذ أن ًيىن كاةما في رهني: هيالط

ٌ : فيلىهىط ئن بىظػً أن جخطىس وحىد مجٌز أو : هيف ًخأحى لً ئرن أن جلى

 4شجشة في اظخلالٌ و خاسج غً حميؼ الػلٌى مهما واهذ؟

و بهزا ًىفي باسهلي ئمياهيت جطىس مادة معخللت غً الػلل، فالىحىد اإلاعخلل 

 .غً ؤلادسان ال وحىد له

و لباسهلي حجت أخشي غلى غذم وحىد الجىهش اإلاادي اإلاعخلل غً ؤلادسان حػخمذ 

ت، فىيف رلً؟  غلى الخميحز بحن الطفاث ألاوليت و الطفاث الثاهٍى

 :صفاث املادة ألاوليت و الثانويت

اث اإلاػشفت العابلت غلى باسهلي، هى في سأًه أجها " ئن الخؿأ التي وكػذ فيه هظٍش

ت و حػلذ ليل منهما  خاولذ الفطل بحن الىيفياث ألاوليت و الىيفياث الثاهٍى

 لزلً هاكش باسهلي معألت الىيفياث في هخاباجه خاضت في 12"مطذسا معخلال

بحن " اإلاداوساث"مً الفلشة العابػت ختى الفلشة الشابػت غشش و " اإلابادب"هخاب 

هيالط و فيلىهىط جدذًذا في اإلاداوسة ألاولى و اهخهى ئلى هديجت مفادها أن حميؼ 

ت حػىد ئلى الزاث و غلى هزا ألاظاط فاهه . ضفاث اإلاادة ظىاء واهذ أوليت أو زاهٍى

ال ًىحذ أي مبرس للبٌى فىشة الجىهش هملّىم و خامل للطفاث هما الخمعىا رلً 

أن ًلعمىا هيفياث " لىن" و" دًياسث" للذ اغخاد الفالظفت منهم.غىذ حىن لىن

:   اإلاادة ئلى ضىفحن

واالمخذاد، الشيل، الخشهت، اليىن، الطالبت، اإلالاومت والػذد : كيفياث أوليت

. وهي مىحىدة في ألاشياء و بالخالي ال ًمىً جطىس ألاشياء بذوجها

الخ و ... واأللىان، ألاضىاث، الؿػىم، الشواةذ، الخشاسة و البرودة:كيفياث ثانويت

. هي ليعذ مىحىدة في ألاشياء بل حػخمذ في وحىدها غلى الزاث

لىً باسهلي اجخز اإلاىكف الهجىمي مً هزا الخميحز بحن الطفاث ألاوليت و 

ت فما هى العبب ًا جشي؟  الطفاث الثاهٍى
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ئن ؤلاكشاس بهزا الخميحز ٌعخلضم بالػشوسة هىغحن مً الىيفياث أو الطفاث 

ت و التي حػخمذ في وحىدها غلى الزاث، و بالخالي فهي : و اإلاخمثلت في الطفاث الثاهٍى

- أما الطفاث ألاوليت فهي مىغىغيت أي معخللت في وحىدها غً الزاث و. راجيت

فاهىا ال ًمىً أن هخطىسها ئال في حىهش خفي غامؼ - خعب الفالظفت اإلاادًحن

و هزا ما ظعى باسهلي إلاداسبخه ألهه العىذ . اغترف لىن بأهه ال ٌػشف غىه شيئا

غلى وحىد رلً الجىهش اإلاادي اإلاعخلل غً " لىن"الزي بّشس به اإلاادًىن منهم 

ئن لىن لم ٌعخؿؼ أن ًلشس راجيت ؤلاخعاط ئال فيما ًخػلم بالطفاث ."ؤلادسان

ت للمادة أما ضفاتها ألاوليت ألاظاظيت فزهب ئلى أجها كاةمت خاسج الزاث . الثاهٍى

فحرفؼ هزا الخميحز بحن الطفاث ألاوليت و " باسهلي"أما  ،17."معخللت غنها

ت و ٌػخبر هزا الخميحز ال مبرس لها غلى ؤلاؾالق و رلً ألن الطفاث . الطفاث الثاهٍى

ت . ألاوليت ال جىحذ مىفطلت غً الطفاث الثاهٍى

ئن اللٌى بأن الطفاث ألاوليت مىغىغيت معخللت في وحىدها غً ؤلادسان 

هزا ألامش ٌػذ مً باب ألافياس اإلاجشدة الزي لؿاإلاا ظعى باسهلي ئلى مداسبخه هزا 

مً حهت، و مً حهت أخشي فان باسهلي ًشفؼ رلً الفطل اإلاطؿىؼ بحن 

ت مً مىؿلم أهه ٌعخديل غليىا أن هخطىس ضفاث  الىيفياث ألاوليت و الثاهٍى

ت مالصمت لها  )ال ًمىً أن هخطىس حعم ممخذ: فمثال. أوليت دون ضفاث زاهٍى

ت) دون أن ًيىن له لىن  (الامخذاد هطفت أوليت و بالخالي فان ( اللىن هطفت زاهٍى

ت ال جىفطل غً الطفاث ألاوليت و ًبلى مشحػها واخذ اإلاخمثل في  الطفاث الثاهٍى

ت راجيت و هزا ما .الػلل، و غليه جبلى ول هزه الطفاث ظىاء ألاوليت أو الثاهٍى

ً فىشة غً » :أهذه باسهلي في كىله أما باليعبت لي فأسي أهه ليغ باظخؿاغتي جيٍى

...  حعم ما ممخذ، و مخدشن دون أن أغؿيه هزلً لىها أو أي ضفت خعيت أخشي 

وباخخطاس فان الامخذاد و الشيل و الخشهت مجشدة غً حميؼ الطفاث ألاخشي ال 

ًمىً جطىسها  ولهزا فاهه خيث جىمً الطفاث اإلادعىظت ألاخشي ًجب أن 

 3.«جىحذ هزه الطفاث أًػا أي في الػلل فلـ و ليغ في ميان آخش

ئن هإالء الزًً ًإهذون أن الشيل و الخشهت و ظاةش الطفاث » : و ًلٌى أًػا

ألاوليت أو ألاظاظيت جىحذ خاسج الػلل في حىاهش غحر غاكلت، ٌػترفىن في الىكذ 

ت ال جىحذ  راجه بأن ألالىان  وألاضىاث و الخشاسة و البرودة و بليت الطفاث الثاهٍى
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رلً ألجهم ًلىلىن غً هزه ألاخحرة بأجها ئخعاظاث جىحذ ...معخللت غً الػلل 

و آلان ئرا وان مً اإلاإهذ أن هزه الطفاث ألاوليت جىحذ ملترهت ... في الػلل وخذه

فاهه ًيخج غً رلً بىغىح أجها ...بالطفاث الخعيت ألاخشي غحر مىفطلت غنها

 3«.جىحذ هي أًػا في الػلل

ت جماما، و أهىا ال  و آلان أغلً باسهلي بأن الطفاث ألاوليت راجيت مثل الثاهٍى

وػشف امخذاد ألاشياء و ضالبتها و شيلها و غذدها و خشهتها و ظيىجها، ئال غً 

ؾٍشم ؤلادسان الخس ي، و أن الطفاث ألاوليت، بىاء غلى رلً راجيت أًػا، أي أجها 

و الػالم باليعبت لىا ؾاةفت مً اإلاذسواث الخعيت، و بهزا فان الػلل هى . أفياس

الزي ٌشيل هزه اإلاجمىغت اإلاخىىغت مً ألاحعام التي ًخألف منها الػالم اإلاشتي، و 

ال ًخأحى ألي منها أن ًيىن مىحىدا لفترة أؾٌى مما هى مذسن و لى هضغىا غً اإلاادة 

م باسهلي 
ّ
ت مػا جطبذ اإلاادة غذما ال مػنى له و بهزا ظل ضفاتها ألاوليت و الثاهٍى

. بأن اإلاادة جخالش ى غىذما وعلبها ضفاتها التي جيعبها ئليها مذسواجىا الخعيت

و غلى هزا ألاظاط فان الاغخلاد بىحىد أشياء خاسج غلىلىا أمش مشفىع 

ألن هزه ألاشياء هشاها و هلمعها أي أهىا وػخلذ بىحىدها، ألجها حػؿيىا ئخعاظاث 

ما، ئال أهاخعاظاجىا ليعذ ظىي أفياس جدخىحها غلىلىا، و غليه فاألشياء التي 

و . جذسهها خىاظىا ليعذ ظىي أفياس،  وألافياس ال ًمىً أن جىحذ خاسج غلىلىا

باسهلي ًداٌو أن ًجػل معألت ؤلاًمان بالىاكؼ اإلاىغىعي لألشياء مخىكفت غلى 

ؤلاجطاٌ بزلً الىاكؼ بطىسة مباششة، ومادام ال ًخاح لىا في أي خاٌ مً ألاخىاٌ 

ً ئلى ئدساهها  أن هخطل اجطاال مباششا باألشياء خاسج غلىلىا، و ما دمىا مػؿٍش

في جطىساجىا و أفياسها خاضت، فال وحىد في الخليلت ئال لهزه الخطىساث و 

. و لى أؾدىا بها لم ًبم ش يء وعخؿيؼ أن هذسهه، أو أن وػترف بىحىده. ألافياس

ت، أو ألاوليت ئلى ؤلادسان"و بهزا فان باسهلي  و . ًشحؼ ول الطفاث ظىاء الثاهٍى

العبيل الزي ظلىه إلزباث رلً جمثل في اغخباس ألاشياء الخعيت أفياسا أو جأليفا 

 .19"ألفياس
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هدً هىا أمام فلعفت حذًذة جلشس أن الػالم مجمىغت أفياس، ال بمػنى أن "

الػالم كذ خٌى أو ضغش أو خلش في وحىده ألن ألافياس هي اإلاىغىغاث راتها و 

 14." ليعذ هىان مىغىغاث أخشي 

ئرا ظلمىا مؼ باسهلي بأن ألاشياء الخعيت أفياس فاجها في هزه الخالت ال 

فالىحىد غىذ باسهلي ليغ بىفغ اإلاػنى الزي . ًمىً أن جىحذ بذون غلل ًذسهها

ً، فما هى مىحىد في سأحهم ًإمً باسهلي بىحىده  هجذه غىذ الفالظفت آلاخٍش

لخه الخاضت في جفعحر الىحىد، أي أن وحىد الص يء غباسة  أًػا، و لىً غلى ؾٍش

ت . غً وحىده في ئدساهىا له وبالخالي فان ول ضفاث اإلاادة ظىاء واهذ أوليت أو زاهٍى

 .حػىد ئلى الزاث و ال جىحذ معخللت غً راث جذسهها

ت اإلاخمثلت في ألالىان، ألاضىاث، الؿػىم، الشواةذ،  ئن الطفاث الثاهٍى

الخ هي ليعذ مىحىدة في ألاحعام اإلاادًت و ئهما حػخمذ في ...الخشاسة والبرودة 

وحىدها غلى ئخعاظاجىا الزاجيت و ألامش هفعه ًطذق غلى الطفاث ألاوليت، فهزه 

ت و بهزا اإلاىؿم . ألاخحرة ال ًمىً جطىسها ئال ئرا واهذ مطاخبت للطفاث الثاهٍى

الزي ًلّش بزاجيت الىيفياث فاهه ًخػزس وحىد أشياء معخللت غً خّحز ؤلادسان، 

فاألحعام هما سأًىا ليغ لها وحىد معخلل غً الزاث اإلاذسهت ألجها في جهاًت 

. اإلاؿاف ليعذ ئال مجمىغت مً ألافياس ما دامذ ول هيفياتها أفياسا

ئرن ئن اللٌى بىحىد أشياء مادًت وحىدا مؿللا أمش ال مبرس له ًدمل في 

ؾياجه جىاكػا، ألن ؤلاكشاس بىحىد مادة أو حىهش مادي هى مطؿلح أحى به 

الفالظفت اإلاادًحن وغىذما ٌعخػملىهه ٌػؿىهه مػنى ًخػمً هىغا مً الاظخلالٌ 

و بهزا اإلاػنى فان ". الىحىد ئدسان"غً الزاث اإلاذسهت و هزا ما ًدىافى مؼ مبذأ 

و ختى ًىفي باسهلي اظخلالليت . اإلاادة ليعذ ئال مجمىغت مً الطفاث الزاجيت

الػالم الخاسجي غً الػلل ًىفي أن ًيىن الدجم مىغىغا لإلدسان البطشي ألهه 

الص يء " حجم"في هزا العياق كذ أزحرث معألت مخػللت بالدجىم مفادها بأن 

ضفت كاةمت فيه معخللت غً الػلل، و أن الػحن جذسن الص يء باغخباس أن له 

حجما ، لىً هل ٌعخؿيؼ فاكذ البطش أن ًمحز بػذ اظترداد بطشه، بالبطش 

وخذه، بحن حعم هشوي و آخش مىػب ئرا وان هالهما مً هفغ اإلاادة و  بىفغ 

الدجم؟ 
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ئن هزه اإلاشيلت واهذ مىغؼ اهخمام هثحر مً الفالظفت، فلذ اجخز منها 

باسهلي دليال غلى اخخالف أفياس البطش غً اللمغ، و اغخبر خل لىن لخلً اإلاشيلت 

بمػنى أن الامخذاد و . خال صاةفا ألهه اغخلذ بأهه جىحذ فىشة واخذة ليل الخىاط

الخ جذسن بالبطش هما جذسن باللمغ و هزا ما سفػه ...الدجم و الخشهت

ا و ئهما هى ئدسان ."باسهلي ًزهب باسهلي ئلى أن ئدسان الدجم ليغ ئدساوا بطٍش

 وهزا ٌػني أن ئدسان الدجم ليغ مً اخخطاص البطش بل مً 17." إلاس ي

و بهزا فان مػاوي اللمغ و . اخخطاص اللمغ و بالخالي فان مػاوي اللمغ راجيت

ت بل ول ما هىالً  اسجباؽ " البطش شيئان مخخلفان و ليغ بينهما غالكت غشوٍس

 وغلى هزا ألاظاط ليغ هىان أفياس 11.مألىف حػلمىا، مً الخبرة و جىشاس الخجشبت

أهه ...وهىا ًىمً الخؿأ» :  و هزا ما أهذه باسهلي في كىله. مشترهت بحن ول الخىاط

لىً اإلاالخظ مما ظبم ،5«...في الىاكؼ ال جىحذ أي فىشة مشترهت مً هزا الىىع

بأن باسهلي كذ بزٌ كطاسي حهذه مً أحل دخؼ أكىاٌ الفالظفت اإلاادًحن 

هديجت ئكشاسهم بالجىهش اإلاادي، لىً بلذس هلذه و دخػه لهزا الجىهش اإلاعخلل 

غً ؤلادسان وان دفاغه و ئكشاسه بالجىهش الشوحي، فما هي اإلابرساث التي اغخمذ 

غليها؟ و ما ماهيت جلً اللمدت الػلليت في فىش باسهلي؟ 

ئن الخشب التي شنها باسهلي غلى الفالظفت اإلاادًحن :إلاقزار بالجوهز الزوحي

بالىحىد اإلاؿلم للمادة أو الجىهش اإلاادي، لم جىً غاًت في خذ راتها بل واهذ هزه 

الخشب بمثابت مػشهت حضةيت في البذاًت ألهه لم ٌعخمش فيها ختى جهاًتها، لهزا وان 

هلذه للجىهش حضةيا ألهه هلذ الجىهش اإلاادي فلـ و اغترف فيما بػذ بالجىهش 

الشوحي و دافؼ غىه، و بالخالي اجفم مؼ لىن في هزه الىلؿت و هزا ما ًخجلى في 

 1«ليغ زمت حىهش آخش فيما غذا الشوح، أو ران الص يء الزي ًذسن» :كىله

و هما سأًىا ظابلا مؼ باسهلي بأن هىان ضىف مً ألافياس هدطل غليها غً 

م الػلل و الخأمل، أما الطىف  ؾٍشم ؤلاخعاط و أفياس هدطل غليها غً ؾٍش

م حػاون ول مً الزاهشة و  الثالث فهي بػؼ ألافياس التي هدطل غليها غً ؾٍش

و هزا ما بيىه في - خعب باسهلي- الخياٌ، لىً ول هزه ألافياس ال جىحذ بزاتها

و لىً باإلغافت لجميؼ هزه ألاهىاع الالمخىاهيت إلاىغىغاث اإلاػشفت، هىان » :كىله

ماسط غملياث مخخلفت واإلسادة و الخخيل و  أًػا ش يء ما ٌػشفها أو ًذسهها  ٍو
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، (spirit)، الشوح(mind)هزا الياةً اإلاذسن اليشيـ هى ماأدغىه الػلل. الخزهش

 و ولها حػني شيئا واخذا، فهي ليعذ فىشة 1«.(my self)، أو راحي(soul)الىفغ

مً ألافياس، بل هي الجىهش الزي جىحذ أو جذسن فيه حميؼ ألافياس و هي حىهش 

هل ًمىً أن حػخبر : أصلي خالذ ًفىش داةما، و جخلّىم فيه ألافياس، لىً كذ هدعاءٌ

م بهزا الؿشح، فمً أًً جأحي أفياسها؟
ّ
و لػّل ،اإلاادة ظببا ألفياسها؟ و ئرا لم وعل

الجىاب حاهض غىذ باسهلي و هى أن هللا هى ميص ئ ألافياس و ليغ اإلاادة، ألن هزه 

ئهىا هذسن جخابػا معخمشا لألفياس، » :ألاخحرة ظلبيت و هزا ما أهذه باسهلي في كىله

هىان ئرن ظبب ما . فبػػها ًثاس مجذدا، و بػػها آلاخش ًخغحر، أو ًخخفي جماما

ئن العبب ال ًمىً أن ًيىن أًت ... لهزه ألافياس حػخمذ غليه فيدذثها و ٌغحرها

و . لزلً فالعبب ًجب أن ًيىن حىهشا. ضفت أو فىشة أو مجمىغت مً ألافياس

لىىىا كذ بيىا غذم وحىد حىهش حعمي أو مادي، لزا ًظل ظبب ألافياس حىهشا ال 

 1 .«حعميا فّػاال أو سوخا

ئن هزا الجىهش الفّػاٌ ليغ فىشة، وال ٌشبه فىشة، و مً ٌػخلذ بأهه 

ٌعخؿيؼ أن ًدطل غلى فىشة غً الشوح هى اغخلاد ًدمل في ؾياجه جىاكؼ 

ذ  ا"همثل رلً الصخظ الزي ًٍش  لىً هزا ألامش معخديل 1"أن ًفهم مشبػا داةٍش

وفي هزا ؤلاؾاس ًفشق باسهلي بحن -  خعب كٌى باسهلي– جمام الاظخدالت 

ش مىكفه، فهى ًإهذ بأهىا ال هملً أي فىشة (Notion) و الخطىس (Idea)الفىشة  لخبًر

و كذ وضف لىا باسهلي الشوح . غً الشوح، بل ول ما هملىه هى مجشد جطىس غنها

ئن الشوح ش يء بعيـ، غحر مشهب، فّػاٌ، فػىذما ًذسن ألافياس و »:في كىله

، و غىذما ًلىم بمخخلف الػملياث (understanding)ٌػشفها وعميه الفهم 

ً أي فىشة غً الشوح أو (will)الذاخليت وعميه ؤلاسادة   ومً زمت ال ًمىً جيٍى

 1.«ئر أن ول ألافياس مهما واهذ، فاجها دغامت جبذو حامذة و غحر فّػالت. الىفغ

و غلى هزا ألاظاط فان الشوح وحىدها فّػاٌ، أما ألافياس فىحىدها 

ت بػػها البػؼ ،
ّ
و إلاا واهذ " ئهفػالي بديث ال ًمىً أن جيىن ألافياس هي غل

أفياسها في حػاكب مخطل، و أن بػػها ًخىلذ مً حذًذ و بػػها ًخالش ى فال بذ 

 15."أن ًيىن لها ظبب، و لىً ال ًمىً أن أوىن أها ظبب أفياسي 
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ولىً مهما واهذ ظيؿشحي غلى أفياسي الخاضت »:و هزا ما أهذه في كىله

بي أحذ ألافياس التي جأجيني غً ؾٍشم ؤلادسان الخس ي ال حػخمذ غلى ئسادحي، 

فػىذما أفخذ غيني في النهاس ليغ بملذوسي أن أخخاس بحن أن أسي أو ال 

ليعذ مخلىكاث ئسادحي، هىان ئرن ئسادة أخشي أو سوح جيخج هزه ... فاألفياس...أسي 

و غليه فارا وان لىن ٌػخلذ بأن اإلاادة هي ظبب أفياسها فان باسهلي ،1.«ألافياس

ومً حهت أخشي فان ول ما .  أهىش رلً مإهذا بأن هللا هى الػلت الىخيذة ألفياسها

وػشفه غً ولمت الشوح، أو الػلل، أو الىفغ، أو راحي مخمثل في حملت الػملياث 

ذ فهى ليغ فىشة أو ٌشبه  التي ًلىم بها هزا الجىهش باغخباسه ًفىش و ًذسن و ًٍش

خػللها و هزا هى اإلالطىد بالجىهش  ذها  ٍو فىشة بل هى الزي ًذسن ألافياس و ًٍش

الشوحي، أما ماهيت الشوح فال هذسهها و بالخالي ال وعخؿيؼ أن هثبذ أو هىفي أي 

:  و ًمحز باسهلي في هزا ؤلاؾاس بحن هىغحن مً الجىاهش الشوخيت.ش يء غً الشوح

الجىاهش )مخمثلت في الػلٌى أو الىفىط ؤلاوعاهيت هجىاهش مخػذدة : ألاولى

م الخأمل الزي ًخم بادسان (اإلاخىاهيت ، والعبيل الىخيذ إلدساهها ًيىن ئما غً ؾٍش

أما ئدسان ألاسواح ألاخشي اإلاخىاهيت . الػلل لزاجه و هزه اإلاػشفت مباششة و فىسٍت

لت غحر مباششة أي غً ؾٍشم الاظخذالٌ . فهزه اإلاػشفت جخم بؿٍش

مخمثلت في الزاث ؤلالهيت الىخيذة هجىهش فّػاٌ باليعبت ليل الجىاهش و : الثانيت

. (الجىهش الالمخىاهي)ألاشياء ألاخشي 

الىحىد " و ئرا واهذ فلعفت باسهلي الالمادًت اهؿللذ في بذاًتها مً مبذأ

الزي حهذف ئلى ئلغاء ألاشياء اإلاادًت فان هزا اإلابذأ ما هى ئال مبذأ حضتي " ئدسان

بديث وان حهذف باسهلي الىضٌى ئلى مبذأ غام الزي ٌشمل ختى الػلٌى أو 

الىفىط أو ألاسواح أو الجىاهش ليذٌ به غلى مػشفت الشوح و الشوخاهياث و اإلاخمثل 

 23."الىحىد ئما أن ًيىن مذسوا أو أن ًيىن مذسوا"في أن 

و هزا اإلابذأ فيه جأهيذ غلى أن الجىهش الشوحي هى الشهحزة ألاظاظيت التي 

و الص يء اإلاذسن هى الىفغ و ألاشياء اإلاذسهت هي الخطىساث و . ًلىم غليها الىحىد

اإلاػاوي اللاةمت في مجاٌ الخغ و ؤلادسان، فمً الػشوسي أن هإمً بىحىد 

الىفغ و وحىد هزه اإلاػاوي، و أما ألاشياء اإلاعخللت غً ؤلادسان فاجها ليعذ 
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فاإلاادة غحر مىحىدة وفلا لىضف اإلاادًحن ألجها "ئرن .مىحىدة ألجها ليعذ مذسهت

ليعذ راجا مذسهت مً حهت و ليعذ مذسوا ٌػخمذ في وحىده غلى الزاث اإلاذسهت 

ئرن مً خالٌ هزه اإلاػؿياث كذ جىضلىا ئلى هديجت مفادها  ،24"مً حهت زاهيت

ت أفياسها و مادام ألامش هزلً فهزا ٌعخلضم بالػشوسة بأن 
ّ
بأن هللا هى ظبب أو غل

ئدساهىا للػالم اإلاادي ًخىكف غلى ئسادة أخشي غحر ئسادجىا و اإلاخمثلت في ؤلاسادة 

ؤلالهيت، فىيف رلً؟ 

ئن هزه اإلاعألت اإلاؿشوخت ججػلىا هىشف غً الهذف الزي وان ًشمي ئليه 

باسهلي مً وساء فلعفخه و اإلاخمثل في ئزباث الزاث ؤلالهيت، و مً زم ئبؿاٌ 

فارا لم ًىً هللا مىحىدا . الاغخلاد العاةذ بمؿلليت الػالم اإلاعخلل غً ؤلادسان

إلاا واهذ هىان أفياس مىحىدة لذي ؤلاوعان ألن ؤلاسادة ؤلالهيت هي التي جخمحز 

بالفاغليت اإلاؿللت بخالف ؤلاسادة ؤلاوعاهيت التي ال جخجاوص فاغليتها خذود الخخيل، 

و غليه فان ألافياس اإلادعىظت معخللت جماما غً ؤلاسادة ؤلاوعاهيت ألجها مً خلم 

هللا لهزا وغؼ باسهلي جميحزا واضخا بحن ضىس الخياٌ و ضىس ؤلاخعاط، فاإلدسان 

هىان » :الخس ي هى ألاشياء غينها و ليغ وسخها و هزا ما أهذه باسهلي في كىله

حىاهش سوخيت، غلٌى أو هفىط ئوعاهيت جىلذ أفياسا أو جثحرها في راتها خعب 

ئرا كىسهذ بخلً التي جذسهها بىاظؿت ...سغبتها، و لىً هزه ألافياس غػيفت، مبهمت

و أجها ليعذ مً ...هزه ألافياس جخطف بأجها أهثر واكػيت مً ألاخشي ...الخىاط

و هىزا فان الشمغ التي أساها أزىاء النهاس هي الشمغ . ابخذاع الػلل الزي أدسهها

 1«الخليليت، أما جلً التي أجخيلها في الليل فهي فىشة مً ألاولى

م مبذةيا بأن كذسة ؤلاوعان مدذودة أمام 
ّ
و مً هىا ًبذو أن باسهلي ظل

ت الىخيذة اإلاؿللت الفّػالت في هزا الىحىد و مادام أن 
ّ
كذسة هللا بىضفه الػل

باسهلي هفى أن ًيىن الػلل ؤلاوعاوي هى مبذع ألافياس اإلادعىظت، فترجب غً 

ت الىخيذة ألفياسها اإلادعىظت، و الىديجت التي هطل ئليها في 
ّ
رلً أن هللا هى الػل

 .جهاًت اإلاؿاف أن ؤلادسان الخس ي هى ئدسان ًليني

في هزا ؤلاؾاس هجذ أن باسهلي ًىؿلم مً مىؿلم سحل الشاسع الزي ًثم 

زلت غمياء بالخىاط خالفا إلاىكف دًياسث الزي ٌشىً في كيمتها و هزا ما بيىه 

ئن ما أسي و أظمؼ و أإلاغ هى ش يء مىحىد، أي هى ش يء أدسهه هزا ما » :في كىله
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ال أشً به هما ال أشً بىحىدي و لىني ال أسي أن الخىاط ًمىً أن حػؿي دليال 

 3«غلى وحىد أي ش يء ال جذسهه

هىزا اهخهى باسهلي في جهاًت مؿافه الفلعفي و اخخفظ لىفعه بدليلخحن 

و ألاخشي هي هللا  (الزاث اإلاذسهت)ئلى حاهب ؤلادسان الخس ي، ئخذاهما الػلل 

كت إلخعاظاجىا)
ّ
فاألشياء التي جذسهها خىاظىا ليعذ ظىي أفياس، (الخليلت الخال

لىً هزه ألافياس كاةمت في غلل آخش و هى . و ألافياس ال ًمىً أن جىحذ خاسج رواجىا

ئن المادًت باسهلي واهذ تهذف في .هللا الزي ًإزش داةما في ول اهؿباغاجىا الخعيت

البذاًت ئلى هلذ الجىهش اإلاادي اإلاعخلل غً ئدساهىا، لىً لم جلف غىذ هزا الخذ 

 الزي ٌػذ أظاط و 20"حاءث للخأهيذ أًػا غلى الاغخلاد بىحىد هللا"فلـ بل 

ت هزا الىحىد
ّ
ذ . غل باسهلي أن ًجػل لفىشة هللا دوسا معخمشا " و بهزا وان ًٍش

م لزلً بفىشة  بما جىؿىي غليه مً ". وحىد الص يء هى وىهه مذسوا"فمّهذ الؿٍش

 12"غشوسة ؤلادسان ؤلالهي اإلاعخمش

و الىديجت اإلاىؿليت لفلعفت باسهلي أن فػل ؤلادسان ًديلىا ئلى مػشفت 

مػنى الىحىد  وهزا ما ًإهذ بأن ؤلادسان ششؽ غشوسي إلاػشفت خليليت الىحىد، 

و لىً هزا الششؽ مششوؽ باإلسادة ؤلالهيت، ألن هللا هى الزي ًثحر أفياسه في 

غلىلىا ختى جيىن مذسهت باليعبت لىا، و لػّل هزه ؤلازاسة حػذ أهبر دليل غلى 

ل و . وحىد هللا و خلىده
ّ
و خعب باسهلي فاهه ًجب أن همحز بحن هىغحن مً الػل

اةيت ل الفحًز
ّ
ت ألاولى و  (الؿبيػيت)اإلاخمثلت في الػل

ّ
ل الشوخيت فهى ًشفؼ الػل

ّ
و الػل

أما الثاهيت فيإهذ غلى وحىدها باغخباس أن هللا هى . ألاظباب كذ رهشهاها ظابلا

ت هزا الىحىد، فالشوح فاغلت ال مىفػلت
ّ
 . غل

و في ألاخحر وعخيخج أهىا هلخمغ جؿىس غلى معخىي فىش باسهلي بديث اهخلل 

مً ؤلادسان الخس ي في مإلفاجه ألاولى ئلى ؤلادسان الػللي في مإلفاجه ألاخحرة، لىً 

هجذ أن بػؼ الىلاد كذ خىمىا غلى بييت فىش باسهلي بالخىاكؼ، فىيف رلً؟ 

ئن الىظشة الخأمليت لفىش باسهلي جذغىها ئلى ؤلاكشاس بأن فىش باسهلي في 

مإلفاجه ألاولى وان هذفه مدطىسا في ئلغاء الجىهش اإلاادي، و هزا ألامش فشع 

غليه بطىسة مىؿليت الاهخمام باإلاػشفت الخعيت، فيان مىكفه مشابه إلاىكف 
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سحل الشاسع، و لىً في مإلفاجه ألاخحرة اهخم باإلاػشفت الػلليت و سفؼ مً شأن 

ؤلادسان الػللي بػذما دخؼ أكىاٌ الفالظفت اإلاادًحن بىحىد حىهش مادي 

معخلل غً الػلل، و مػنى رلً أن ؤلادسان الخس ي ٌػذ همشخلت أوليت للخػشف 

غلى ألاشياء بىاظؿت الخىاط، لىً باإلغافت ئلى رلً ال ًمىً ججاهل دوس 

فاللٌى بىحىد اإلاادة ٌعخلضم .الػلل الفّػاٌ في اهدعاب مػشفت صخيدت

بالػشوسة أجها كابلت لإلدسان، فهزا الىحىد اإلاذسن ال ًدمل في ؾياجه رلً الجىهش 

اإلاادي، و بػذ هلذه و دخػه للجىهش اإلاادي أكّش بالجىهش الشوحي ليثبذ بأن 

الػلل ؤلالهي هى مطذس هزا الىحىد، و مً زم اخخلذ فىشة ألالىهيت مياهت 

 .خاضت في فلعفخه
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