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 مسألة مولينو 1

 
 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 
                         

 ترجمة: فاطمة الشمالن                                                                                         
 
 
 

موسوعة )، والمنشور على حول مسألة مولينو، جان لوخورست-مارجولين ديغينار وجيرت هذا نص مترجم لد: مقدمة

قليًلا عن  ، والتي قد تختلفهذا الرابطننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على (. ستانفورد للفلسفة

. التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخيرة بعض التحديث أو النسخة الدارجة

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة . وختاما

 .والنشر على مجلة حكمة

 

 

                                                           
1 Degenaar, Marjolein and Lokhorst, Gert-Jan, "Molyneux's Problem", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/molyneux-problem/>. 
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لوك يضع  ( رسالة إىل جون8861-8868، أرسل العامل والسياسي اإليرلندي وليام مولينو )8811يف يوليو 

اليوم احلايل.  نوار حىتعصر األ منذ الفالسفة والعلماء اآلخرين بنيا ا كبي  فيها أمامه مسألة أيقظت اهتمام  

لكرة عن وتسمية ا متييزكان السؤال الذي سأله مونيلو عما إذا كان الرجل الذي ولد أعمى وتعلم   ختصار؛اب

على  اوتسمية تلك األغراض ابلنظر ببساطة مىت ما أصبح قادر   ييزا على متاملكعب ابللمس سيكون قادر  

 اإلبصار.
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 صياغة مولينو للمسألة:-1

. وهذا يعكس اضراتهكتاابته وحم  يفكما يبدو ،  لبصرتات وعلم النفس البصرياب اهتمام ا ابلغ ا اهتم مولينو

من دد على اهتمام عستحوذ طة: إذ كانت البصرتات حينها توقته ببسايف السلوك العام  إىل حد ما

هما. ، إذ فقدت زوجته بصرها يف أول سنة من زواجا ابملوضوعشخصي   ماء البارزين. كما امتلك اهتماماالعل

قالة تتعلق ابلفهم ميتواجد السبب املباشر لصياغته املسألة وإرساهلا إىل لوك يف خملص لوك الفرنسي لـ 

ار اليت ذا امللخص، فّرق لوك بني األفكيف املكتبة العاملية والتارخيية. يف ه 8811واملنشورة يف  البشري

نكتسبها عرب وسيلة احلاسة الواحدة وبني تلك اليت نكتسبها أبكثر من حاسة. إذ أكد على أن من يفتقر 

ا من اكتساب األفكار اليت تتعلق هبا. فاألعمى على سبيل املثال لن ميتلك أي حلاسة لن يتمكن مطلق  

ي تلك ساهبا بوسيلة مجع احلواس هن األفكار اليت نقدر على اكتفكرة إطالقا عن اللون. وأعتقد لوك أب

ن املرجح أن ما تلك األشياء. م واهليئة. تعلقت مسألة مولينو آبخر   ،واحلركة ،والسكون ،ملساحةاملرتبطة اب

أهلم مولينو هو بيان لوك عن أفكار األكمه واألفكار اليت ميكن اكتساهبا بوسائل النظر واللمس، عالوة 

ى أنه كان معجبا أميا إعجاب بلوك. )ابإلضافة إىل هذا، من املمكن أن رواية القرن الثاين عشر الفلسفية عل

( قد أهلمت مولينو 8864( واإلجنليزية )8868واليت صدرت للتو ابلالتينية ) حي بن يقظانالبن طفيل 

 8ولوك كذلك.(

مولينو رسالة إىل جون لوك يطرح فيها ألول ، كتب وليام 8811يف يوم السبت من السابع من يوليو سنة 

 مرة مسألته املتعلقة بشخص أكمه:
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 11يوليو  6دبلني 

 مقالة تتعلق ابلفهم اإلنساينمسألة مقرتحة على مؤلف 

كرة   م أو قيل له أيهما يُسمىوعُلّ   ،مقبوضة بيديه بنفس احلجم ومكعب Globeكرة معه   إنسان أكمه،

يسهل عليه التفريق بينهما ابللمس أو اإلحساس؛ مث ُأخذ االثنان منه ووضعا وأيهما يسمى مكعب، حىت 

؟ ما املكعبيعرف أيهما الكرة وأيهأن  هل ميكنه بال أن يلمسهما ؛على الطاولة. لنفرتض أن بصره عاد إليه

 8222أو  22 إذ أُبعدا عنه مسافةالوصول إليهما أو ؟ قبل أن ميد يدهابلرؤية، أن يعرف  هل ميكنه أو

 ؟مقد

إذا اعتقد الكاتب املتعلم واحلاذق أبن هذه املسألة تستحق اهتمامه واإلجابة عليها، فيمكنه أبي وقت أن 

 وهو ا،يوجهها ملن جيله كثي  

 :ه املتواضعوصيف

 وليام مولينو

 هاي أرموندز غيت يف دبلني. إيرلندا

 

دية بعد و بعد أن بدأ الرجالن مراسالت وألسباب غي معروفة، مل جيب لوك على الرسالة قط. إال أنه 

لثاين من مارس ابتاريخ  هذه املرة. ففي رسالته ت حماولتهحجن، و عاد مولينو إىل مسألته عدة سنوات/

ان من  لوك إن ك، عرض مولينو مسألته على لوك، إال أهنا كانت هبيئة متغية نوعا ما، سائال8863

ليقول شيئا عنها. تفاعل لوك هذه املرة حبماسة: "ستستحق مسألتك  له مقالة يف املمكن أن جتد مكاان  
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( مشل لوك مسألة مولينو يف عمله وابلتايل 8864)عام مقالة ومن الطبعة الثانية لـ  .احلاذقة أن تُنشر للعامل"

 جعلها متاحة جلمهور أعرض: 

من نفس Sphere  كرةفلنفرض أن رجال أكمه، واآلن غدى ابلغا، وُعّلم بلمسه التفريق بني املكعب وال

فلنفرض  أيهما املكعب وأيهما الكرة. إبحدامها أو كالمهاليقول حني حيس  ،وبنفس احلجم تقريب ا املعدن،

هما، أن أميكن ببصره، قبل ملس ؛بعدها أن املكعب والكرة ُوضعا على طاولة، وُجعل الرجل مبصرا. سؤال

 يُفرق ويقول أيهما الكرة وأيهما املكعب.

هبذه الصيغة، جذبت مسألة مولينو اهتمام الكثي من الفالسفة ورجال علم آخرين، مثل بيكلي 

  املسألة؟ا إىلطرقو مهولتز ووليام جيمس. أبي الطرق تواليبنتز وفولتي وديدرو وال ميرتي وهيل

 

 القرن الثامن عشر الفلسفية خبصوص مسألة مولينو نقاشات -2

يف الوهلة األوىل، اعترب الفالسفة أن من املستحيل لرجل أكمه أن يكون قادرة على اكتساب النظر. اعتربوا 

مسألة مولينو نوعا من التجربة الفكرية، واليت جيب التعامل معها عرب االستدالل وحده. وتعلقت احلجج اليت 

 لعالقة بني األحاسيس البصرية واللمسية أو االعتبارات البصرية واحلسية هليئات األغراض.اب طُرحت عادة  

افرتض كل هؤالء الفالسفة أن األحاسيس البصرية واللمسية لغرض ما ختتلف عن بعضها، لكن مل تكن هناك 

لعالقة اعتباطية مبنية احماجة تتعلق ابلعالقة بني االثنتني. اعتقد البعض، بيكلي على سبيل املثال، أن هذه 

على التجربة وحدها. اعتقد آخرون مثل يل وسينغ أبهنا ضرورية وتُدرك مباشرة، بينما اعتقد آخرون مثل مولينو 

ولوك أبهنا ضرورية وتـَُتعلم عرب التجربة. كما انقسمت اآلراء أيضا فيما يتعلق ابلعالقة بني االعتبارات البصرية 
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الفالسفة عن موقف أن االعتبارات البصرية واحلسية للكرة ختتلف من شخص  . دافع بعضشياءواللمسية لأل

آلخر، وميكن هلا أن ترتبط فقط عرب التجربة أو املنطق )دافع عن املنظور األخي ريد(. اعتقد آخرون أن 

يي لاالعتبار البصري واللمسي للكرة هو نفسه يف الواقع، أو ميلكان شيئا مشرتكا إما ُيالحظ مباشرة )ابو 

 وهتشيسون( أو ابملنطق )البينتز(.

ميكن للمرء استنتاج التايل، عرب البحث يف ترابط املواقف املختلفة مع األجوبة املمنوحة ملسألة مولينو: 

أجاب التجريبيون أمثال مولينو وولوك وبيكلي ابلسلب. ومنح الفالسفة األكثر عقالنية مثل سينغ ويل والبينرت 

تقد ا على حل بني آخرين ألن مسألة مولينو ُفسرت بطرق خمتلفة. اعا مل يكن هناك إمجاع  إجابة توكيدية. بينم

يه أن يكون أبن عل يقول بعض الفالسفة أن على الرجل األكمه أن جييب مباشرة، بينما امتلك آخرون رأتا  

هلا. اعتقد املشي حو ا يف رؤية األغراض من كل جانب عرب ا على استخدام ذاكرته ومنطقه، وأن يكون حر  قادر  

عب، بينما اعتقد كرة ومك  يها أبنه سُيعرض علمقدم   يُعَلمبعض الفالسفة أبن السؤال تضمن أن على الرجل أن 

 آخرون أبنه ال جيب أن توفر له هذه املعلومة.

 

 أول البياانت املختربة -3

يسلدون ح اإلجنليزي وليام تشا حني نشر اجلراح وعامل التشريا جديد  أخذ النقاش عن مسألة مولينو منعطف  

. قاد 8621أن أزيل الساد )عتامة عدسة العني( سنة  د( اعتبارا عما رآه شخص أكمه بع8811-8662)

جابته عرب إجتربة ببساطة بعد اآلن، وإمنا كسؤال ميكن  -النشر الفالسفة لئال يعتربوا مسألة مولينو فكرة

 االختبار. 
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الشيء  ا على اإلبصار أول مرة، فإنه مل يعرف شكلأصبح الصيب قادر   يف اعتباره، ذكر تشسيلدون أبن حني

ومل يستطع التفريق بني شيء وآخر، بغض النظر عن الشكل أو احلجم الذي كانت به األشياء. اعتقد بعض 

وأهنا أكدت نظرية أن األكمه املستعيد لبصره لن يكون  ،فيها شكالفالسفة أن مالحظات تشيسلدون ال 

نظرية بيكلي عن كانوا نصراء لعليه أن يتعلم الرؤية. معظم هؤالء الفالسفةأن و  مييز بني األشياء،تالا على قادر  

 .وكامرب والكبي كونديالك كأمثلةميكننا ذكر فولتي اإلبصار، 

احملتمل ه من نأشاروا إىل أو إال أن آخرون أمثال ال مارييت، اعتربوا اعتبار تشيسلدون غامضا ككل يف مضامينه. 

لك قد تعمالن بشكل جيد. اقرتحوا أبن ذوان ه مل تكاألن عين فّعالمن صنع حكم إدراكي الصيب  أاّل يتمكن

يكون بسبب حقيقة أن عينيه مل تستخدما لفرتة طويلة، أو أهنما مل متلكا وقتا كافيا كي تتعافيا من العملية. 

ة التحقيق موجهة. كما اعتقد بعض الفالسفة أبن نتيجأشاروا أبنه من احملتمل أن تشيسلدون سأل الصيب أسئلة 

 اعتمدت على ذكاء املريض.

قدم هؤالء الذين انتقدوا أمهية اعتبار تشيسلدون بتلك الطريقة )غالبهم من الفالسفة الفرنسيني( أطروحات 

تحقيق، وعليه أن لعن كيفية جتنب املشاكل املذكورة. اقرتحوا أبن على املرء أن يُعد املريض بعناية للعملية ول

. عالوة على ذلك، الفرصة لتمرين عينيه يف الظالم املريض وأن مينح ،يسمح للعينني بوقت للتعايف من العملية

 عليه أن يتجنب طرح أسئلة موجهة.

ن على سبيل لك اليت قام هبا تشيسلدون. فمارتاكتنقد عمليات  يف  حىت أكثر راديكالية   كان بعض الفالسفة

أبن مالحظات تشيسلدون، مثل كل املالحظات لألانس العمي الذين أزيل الساد منهم، تطرح  املثال، ذكرت

صعوابت ألن الساد ال يسبب عمى كامال والعمى الكامل ال ميكن عالجه. إال أنه ال ميكن االستنتاج من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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ملية الساد ذوي هلم عهذا أنه ال ميكن حل مسألة مولينو خمتربتا، إذ ميكن االحتفاظ أبن املرضى الذين أُجريت 

عالقة مباشرة مع حلها. هم غي قادرين على إدراك اهليئة قبل أن جُترى هلم العملية، واملسألة اجلوهرية املطروحة 

حني طرحت مسألة مونيلو هي القدرة على التفريق وتسمية اهليئات. تلك وجهة نظر أخذها الكثي من 

 الفالسفة.

 

 التاسع عشر التوجهات التجريبية يف القرن -4

ّشَرت نُ واليت تربر احلديث عن حقبة جديدة يف اتريخ مسألة مولينو.  8122حصلت عدة تطورات يف حوايل 

شيسلدون ا جديدا على القضية. فبينما الحظ تمما سلط ضوء   ،اعتبارات جديدة ملرضى أُجريت هلم عملية الساد

فقط ما شاهده مريضه يف ظروف طبيعية نوعا ما، فإن أطباء العيون قاموا بتجارب أظهرت أبن مرضاهم قادرين 

ا، بعضهم، مثل فرانز وننيلي، مهتمني مبسألة مولينو خصوصكان إخل. و  ..عدبُ الو  ،جماحلو  ،يئةاهلعلى رؤية 

واملكعب املوصوفان. اتفقت بعض التقارير مع ذلك لتشيسلدون بينما تعارضت أخرى  وقاموا بتجارب ابلكرة

 إىل حد قبل وبعد العملية اختلفتما احلاالت بتلك السهولة، مبا أن ظروف معه. إذ مل يكن ابملقدور مقارنة 

 مولينو. ألةن احللول املمكنة ملس. وكما ميكن للمرء أن يتوقع، ُأخذ بعني االعتبار مقياس ممتد مكبي

عتبار املالحظات املتعلقة إببصار املولودين حديثا من احليواانت والبشر يف األخذ ابالكما بدأ األخصائيون 

حني مناقشة مسألة مولينو. افرتض بعض هؤالء الذين يعملون حبواث يف اجملال، أمثال آدم مسيث ويوهان ميولر، 

ت ترى ا. إذ تقرتح حقيقة أن بعض احليواانُجعل مبصر   أبنه ميكن مقارنة بصر احليواانت الصغار مع شخص

األغراض من بُعد سرعان ما تولد، أبنه ميكن اإلجابة على مسألة مولينو بشكل توكيدي. اتضح أبن هذه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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حجة قوية ضد نظرية بيكلي للرؤية. امتلك آخرون، توماس بروان على سبيل املثال، رأتا أبنه ميكن مقارنة 

تني أبن على بكال احلال ضع مع شخص أعمي ُأجريت له عملية لُيبصر. كانوا مقتنعنيالسلوك البصري للر 

 ن يُعّلم، وأنه على مسألة مولينو أن جُتاب ابلتايل ابلسلب.أاإلبصار 

استخدم اكتشاف ويتستون، أبن إدراك اإلبصار للبعد الثالثي للمكان أمر فوري، كسبب لإلجابة على سؤال 

 ما اعترب االكتشاف اعرتاض على نظرية بيكلي للرؤية.مولينو بشكل توكيدي. ك

والرضع كدليل  اانتيو صغار احلريت هلم عمليات الساد و استخدمت البياانت املتعلقة إببصار املرضى الذين أُج

فطري أم مكتسب. وابلرغم من أن مسألة مولينو   شيء إدراك املكانكان يف اجلدل املتعلق ابلسؤال عما إذا  

 ا يف هذا اجلدل، إال أنه مل يكن هناك اتفاق على احلل الصحيح هلا. نوقشت تكرار  كانت قد 

 

 توجهات حديثة -5

خالل القرن العشرين، كان االهتمام الرئيسي مبسألة مولينو اترخيي. حلل كاتبو سي ومعلقون تعاملوا مع فالسفة 

العامة لعلم  تكرارا يف الكتب والتارخيياتمشهورين احللول اليت اقرتحها الفالسفة. كما ظهرت مسالة مولينو 

النفس وطب العيون والفسيولوجيا العصبية، إىل آخره )ويف منشورات من جماالت متنوعة كالرتاضيات واهلندسة 

املعمارية واألدب والفنون والرتاضيات كذلك(. كتب القليل من املؤلفني اترخييات موجزة وانقصة عن املسألة. 

( مسألة 2222( مسحا شامال لتاريخ النقاش عن مسألة مولينو ووصف ريسكني )8668إذ كتب ديغينار )

 مولينو يف سياق أوسع للتنوير. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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كما حاول فالسفة وعلماء نفس وعلماء آخرون حل مسألة مولينو أيضا عرب صنع توجهات بديلة، قدمية 

ما هو متوقع، ن العمى املبكر. وكصنعوا على سبيل املثال اعتبارات عدة للتعايف مفقد وجديدة على السواء. 

 ثبتت أبهنا معضلة وغي قاطعة كما سابقاهتا يف القرنني الثامن والتاسع عشر.

عوجلت مسألة مولينو كذلك بطرق أكثر انقيادا للتحكم التجرييب مما هو ممكن يف الدراسات اإلكلينيكية، عرب 

نظام الرؤية أبن هناك فرتة حرجة خالل تطور ال تربية احليواانت يف الظالم حتديدا. إذ أظهرت جتارب حرمان

البصري تتعلق بعرض أمناط الضوء. خالل هذه الفرتة، ميكن عكس التغيات اليت جلبها احلرمان. وإذا ُأجل 

  .ا، فإن تطور آليات اإلبصار الطبيعية سيكون صعبا للغاية، إن مل يكن مستحيال  التعرض للضوء طويال جد  

ه نظاما افرتض مولينو أبن لرجله األكم –احلرمان مل تكن ذات عالقة حبل مسألة مولينو ابلرغم من أن نتائج 

 وك. إال أهنا استخدمت كدليل على موقف ل –ا، بينما يف احليواانت احملرومة هو غي طبيعي  جيد  بصرتا  

 القراءة )مورغان، يفيتعلق توجه خمتلف مبسألة مولينو ابستخدام أجهزة بديلة، طورت يف سياق حركة جسدية أو 

(. اعترب تعلم كيفية استخدام أجهزة البديل احلسي تقاراب جيدا ملسألة مولينو، مبا أن أجهزة كهذه توفر 8666

معلومات تتوالها يف العادة وسيلة واحدة، النظر إىل حاسة أخرى، كالسمع أو اللمس عادة، ابستخدام صيغ 

 أبجهزة البديل احلسي أن األشخاص حيتاجون بعض الوقت ترميز غي مسبوقة للمستخدم. أظهرت التجارب

لتعلم التفريق والتعرف على األغراض، وُفسر هذا على أنه أتكيد على موقف مولينو ولوك. شدد بعض الباحثني 

على أن حقيقة اإلعانة احلسية، على وجه الدقة، وسيلة جديدة، وأن تعلم استخدام أجهزة كهذه ما هو إال 

 مولينو، معتمدة كما تفعل على إاثرة مسائل مشاهبة. مقاربة ملسألة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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( تباينا آخرا عن مسألة مولينو. تساءل عما إذا القشرة البصرية ملريض أكمه ميكنها أن 8616اقرتح إفانز )

( على شكل مربع أو phosphenesتتحفز كهرابئيا بطريقة خيترب هبا املريض أمناطا من الومضات الضوئية )

 ا السؤال جتريبيا، لكن مل توفر النتائج إجابة هنائية ملسألة مولينو )انظر جاكوموزي كاابو وبرونودائرة. ُحقق هبذ

 للنقاش(.  2223

( أن علم النفس التطوري وعلم فسيولوجيا األعصاب يقرتحان أبن 6، الفصل 2226وحديثا، حاج غاالغر )

 ردة فعل لوك ملسألة مولينو صحيحة ولكن ألسباب خاطئة.

حماولة مباشرة نوعا ما لإلجابة على مسألة مولينو جتريبيا خالل العقد األخي. أحد أسباب أنه ميكن  أُجريت

ملسألة مولينو أن ُتطرح يف املقام األول هو ندرة األشخاص الذين استعادوا بصرهم عقب عمى خلقي طويل. 

(. ففي البلدان الغربية ُجل 8668و إذ ٌقّدر أبنه مل يوجد سوى عشرين حالة يف السنوات األلف األخية )فالف

حاالت العمى اخللقي القابل للعالج يُكتشف يف مرحلة الرضاعة ويُعاجل أبقرب وقت ممكن. بيد أن العديد 

وذلك  ،الذين ولدوا عمياان ال يتلقون عالجا ابلرغم من أن حاالهتم قابلة للعالجو من األطفال يف الدول النامية 

وكجزء منه عاجل مخسة أطفال  ،، أعد ابوان سينها برانجما يف اهلند2223صرة. يف بسبب اخلدمات الطبية القا

بصار  ا من عمى خلقي كامل إىل إتقريب   بشكل فوريترتاوح أعمارهم بني الثامنة والسابعة عشر، وأخذهم 

ملرجح أن ا كامل. وفر هذا فرصة لإلجابة على مسألة مولينو جتريبيا. فبناء على هذه الدراسة، استنتج أبن من

 . فربغم متكن األشخاص عقب استعادة البصر من التفريق بنيستكون ابلسلب اإلجابة على مسألة مولينو

بصرتا بنفس الكفاءة اليت يفعلوهنا ابللمس وحده، إال أهنم مل يقدروا على أن يشكلوا رابطا بني الغرض  األشياء
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ال أن مس للنظر أفضل من لو أن األشخاص مخنوا. إاملدرك ابحلاستني املختلفتني. فبالكاد كانت نتائج الل

 (. 2288ا ويف غضون بضعة أتام )جمموعة هيلد، ختطيطا متجاوزا احلواس تطور سريع  

من مسألة مولينو هلي نزعة مثمرة )مثل  ةأو توليد نسخ خمتلف 2إن أخذ مسألة مولينو كعنقود من مسائل أصغر

 (. 2286وماثني وكوهني،  2282غليين، 

 

 اخلامتة:-6

مولينو أبهنا  عتوقّ يُظهر اتريخ القضاتا احمليطة مبسألة مولينو أن اإلجابة على السؤال ليست سهلة كما 

ا تفكي   استثارت قد هناك مسألة يف اتريخ فلسفة اإلدراك م يكنلف، من ذلك على العكسو ستكون. 

لينو من أكثر التجارب مسألة مو . وهبذا املعىن، فإن 8811أكثر من املسألة اليت طرحها مولينو سنة 

ما فعلت حني ك االيوم متام   لعقولال تزال أتسر اهي اإلطالق يف اتريخ الفلسفة، و ثمرة على الفكرية امل

 قرون. قبل أكثر من ثالثة  د  األمر  صاغها مولينو اب
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