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. فأصحاب أمد تعويلنا عليها للمعرفةيدور حول دور التجربة يف املعرفة و  التجريب السجال بني املذهبني العقلي و 
معاجلة التجربة، و ، نسلكها لزايدة رصيدان املعريف وهي انئية عن العقلي يرون أن معنا طرقا مرموقةاملذهب 

 اجلانب املعاكس يقولون أبن احلواس منها تبدأ املعرفة، وإليها تعود، يف التجريب احلواس، وأصحاب املذهب 
 .أفكارانمجيع معارفنا و وهي املنهل الذي تتدفق منه 

 املفكرون الذي يذهبون املذهب العقلي يشيدون صرحه على أمرين:

ما يطفح به كيل احلواس، واليسعه وعاؤان املعريف احلسي. فيستدلون هبذا  أفكارانو  معارفنااألول أن من : ۱
 على مذهبهم.واألفكار النوع اخلاص من املعارف 

ه املعارف واألفكار املتعلقة : الثاين أهنم يصوغون تفسريات، تكشف اللثام عن وجوه إجناب العقل وحده هلذ۲
 .ابلعامل اخلارجي

فيعادلون األمرين أبمرين من عند أنفسهم، حياولون هبما تقويض خيام  التجريب وأما الذين مييلون إىل املذهب 
 املذهب العقلي وضرب خيام مذهبهم هم:

 املعارف واألفكارأصحاب املذهب العقلي من به  يستدل: األول أهنم يقدمون توجيهات، يبدون هبا أن ما ۱
نعرفه حقا، الأان وإما من رحم التجربة  هو أيضا أنه ولدإما ه سبيل العقل وحده، ويزعمون على أساسه أن سبيل

ملعرفة، ويقرضون هبا  جتربياني أحياان يلوذون ابلنزعة الشكية إذا مل جيدوا تفسريا التجربيهنم فيه ومها )فإن  وإمنا
، ويقولون: إذا كانت فكرة أو معرفة مل ما عساهم أن يلزمهم لتفسري تلك املعرفة من النزوع إىل املذهب العقلي

 (.تزودان هبا التجربة، فالنعرفها معرفة

ني يعملون معول النقد على أسس التفسريات اليت صاغها أصحاب املذهب األول للكشف التجربي: الثاين أن ۲
 .وحده للمعارف واألفكارعن وجوه إجناب العقل 

 

 مدخل أ

 ا املذهب العقلي

 التجريب املذهب  ۲
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 نظرية احلدس واالستنباط ب

 نظرية املعرفة الفطرية ج

 نظرية األفكار الفطرية د

 املراجع قائمةه 

 األعمال املمقتبس منها أو املعزو إليها ۱

 األعمال األخرى املتعلقة ۲

 

 :مدخل أ
بدراسة طبيعة املعرفة، هذا السجال الدائر بني املذهبني حلبته "علم املعرفة" وهو فرع من دوحة الفلسفة، يعىن 

 وحدودها. وإن األسئلة اليت حتدد ختوم هذا الفرع كما يلي: ومناهجها ومصادرها

 ما طبيعة القضية، أي معرفتنا اليت حتمل احلكم ابلصدق أو ما يسمى ابلعلم التصديقي؟: ۱

إال عن صدقها يف الواقع، واليتأتى إال بعدما أيقنا هبا إيقاان. ولكن الينتهي  يتم، فهذا الحنن إذا عرفنا القضية
األمر هنا، فإان حنتاج إىل شيء آخر، مييز العلم عن التخمني الصائب بصدفة، ولنسم ذلك الشيء اآلخر 

 "ابلضمان". لقد صرفت جهود فلسفية جبارة لدراسة "الضمان" والتنقيب عن جوهره وطبيعته.

 ؟املعرفةملناهج اليت ننتهجها للحصول على : ما ا۲

يستطيع املرء أن يصادف يف عامله العقدي حقيقة اثبتة، ويكّون رأاي، هو يف حقيقة األمر صحيح، ولكن إن 
أردان أن نعرف معرفة مضمونة، فاألمر ليس سهال هذه السهولة. هذا ومعرفتنا للعامل اخلارجي تتلو تفكريان فيه، 

العامل، أو نستطيع أن نسأل ونقول: وهل  إىل أتطر نظرتنااليت  األفكارلتوي الوصول إىل ولكن من املعقد امل
 احلقيقة ونفس األمر؟  يف وتطابقه حتذو العامل صورة العامل اليت صورانها يف هذا اإلطار العقليمن ضمان لنا أبن 

https://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/#Bib
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 ما حدود معرفتنا؟: ۳

إن من مناحي العامل اخلارجي ما ندخل فيه مفكرين، وهو ينبو عن األمر الباّت اليقني فيه؛ ألنه محالة أوجه، 
من غريه. مث إن منها ما النستطيع أن ندخل فيه منها وجمال لعدة تفسريات، فال نستطيع أن نعرف الصواب 

 بله أن نصيب كبد احلقيقة يف أمره. تفكريا أصال، فليس يف متناولنا أن أنيت له بتفسري معقول مقبول،

بني املذهبني يدور أصالة حول فلك السؤال الثاين من األسئلة الثالثة أي حول مصادر املعرفة  هذا والسجال
ومناهجها، وتبعا حول السؤالني اآلخرين، فإن مواقفهما املتضاربة من السؤال الثاين أحياان تفضي هبما إىل 

نحن فبصلة، من مثل طبيعة "الضمان" وحدود تفكريان ومعرفتنا.  اآلخرينلني اختالف فيما ميت إىل السؤا
 املتضاربة. التجربية والعقلية حنصر أفق حبثنا فيما يتصل ابلسؤال الثاين من اآلراء

 

 املذهب العقلي: ۱
 الثالث. النظرايتفما فوقها من  نظريةتكون صاحب إن كنت جاحنا إىل املذهب العقلي، فال بد أن 

حينما نوقن بقضية،  ألنفسنا ابلضمان الذي نضمنهاحلدس واالستنباط اليت هتتم  نظريةاألوىل  -۱
 .معني جمالوحنكم هبا يف 

، منها ما السبيل إليه إال معنيجمال احلدس واالستنباط: إن القضااي واألحكام اليت حنكم هبا يف  نظريةتقول 
 استنتاجا.، وأما الباقي فيستنتج منه ابحلدس

العقلي املباشر، فاملرء إذا يدرك بعقله قضية أو حكما، فإنه يراه صادقا، فيضمن اإلدراك احلدس ضرب من 
تاج إىل حت ةالعقلي هذه الرؤية)طبيعة  لنفسه أبن يوقن به إيقاان وأن ما أيقن به هو املطابق لنفس األمر والواقع.

س، دمن مقدمات حاصلة ابحل نتيجةاستخراج  وفه الثاين(. أما االستنتاجتوضيح وتفسري، وسنأتيه يف الفصل 
عدد أويل، حندس أن الثالثة  –مثال  –، تستلزم صدق النتيجة عن صدق مقدماهتا. حنن سليمةحجج عرب 

واالستنتاج يوفر وأنه أكرب من االثنني، فنستنتج من هذا أنه يوجد رقم أويل أكرب من االثنني. فمجموع احلدس 
 .ة، أي القضااي القبليمعاجلة حواسالتجربة و  لنا من املعلومات ما حيصل بغري
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. فقضااي الرايضيات على هلاخصبة أهنا أرض على اختالفهم  هذه النظريةأصحاب تتنوع اجملالت اليت يرى و 
حسب بعض العقليني تعرف بفعل احلدس واالستنتاج، وعلم األخالق عند بعضهم منخرط يف هذا السلك، 

من أن هللا موجود، وأننا أصحاب اختيار حر، وأن أجسادان  –وجند بعضهم يضيفون قضااي ما بعد الطبيعة 
اد عدد القضااي املنخرطة إىل العقلية وازد قوصرة تسعاتكلما و  إىل هذه القائمة. –غري أرواحنا جوهرا وأصال 

 تطرفا وتشددا.العقلية  ازدادتا، دعوى معرفتها رأسيف بل نشب خالف يف صدق تلك القضااي و سلكها 

هذا ويتفاوت أنصار املذهب العقلي يف متانة مذهبهم وقوته تبعا لتفاوت نظرهم إىل "الضمان"، فمنهم من 
على ترتبع  اويزعم أهن غري مشوبة بشائبة من شك اليت متخض عنها احلدس واالستنتاج املضمونةجيعل القضااي 

، "معقول"يتحفظ وحيتاط فيفسر "الضمان" أبنه الحيوم حوله شك بعضهم  ، ولكناملعرفية العليااملرتبة عرش 
النظر فيه عند دراسة املذهب العقلي . مث مما ينبغي يزعم أن احلدس واالستنتاج يفيدان اليقني هبذه اجلودةو 

احلدس معصوما عن اخلطأ، فكل ما حيصل  عقلي بعضهم يرونالعالقة بني احلدس والصدق. فأنصار املذهب ال
 أن للشك فيه جماال. غريهمالبد صادق، ويرى  - ميف نظره –لنا ابحلدس فهو 

 

 .رفة الفطريةاملع نظريةاملرتبطة ابملذهب العقلي هي الثانية  النظرية: ۲

 .اجملاالتاملعرفة ببعض القضااي الصادقة يف بعض مفطورون على : حنن النظريةتقول هذه 

معاجلة التجربة و تقرر وجود املعرفة القبلية أي احلاصلة بغري  –احلدس واالستنتاج  نظرية –كسابقتها   النظريةهذه 
السابقة تسند حصول املعرفة القبلية  فالنظرية حواس. وما تفرتفان عنده هو وجه حصول هذه املعرفة القبلية.

فتلمس أصل املعرفة القبلية يف جبلتنا  –املعرفة الفطرية  نظرية –إىل احلدس وما تاله من االستنتاج، وأما هذه 
وفطرتنا العقلية. فنحن الحنصل عليها ال مبعاجل احلواس والمبمارسة احلدس واالستنتاج، فهي مغروسة فينا غرسا، 

على تلك املعرفة الفطرية تنبيها، وتدفعنا إىل  واحلواسالتجارب نبهنا تنعم، ميكن أن  ا عجنا.وحنن معجونون هب
يذهب بعض مث منصة وعينا دفعا، ولكن ليس التجارب هي ما زودان هبا، بل هي معنا منذ كنا. إحضارها يف 

املعرفة القبلية، وجينح بعض إىل أتباع املذهب العقلي إىل أان كان لنا قبل هذا الوجود وجود، فيه حصلنا على 
 الطبيعي. االصطفاءبفعل  وجدت إىل فطرتنا سبيال أن هللا تعاىل هو وضعها فينا، ومييل اثلث إىل أهنا
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وكلما اتسعت  ،هلااجملالت اليت يرى أصحاب هذه النظرية على اختالفهم أهنا أرض خصبة هنا كذلك وتتنوع 
بل دعوى  هامن العقلية وازداد عدد القضااي املنخرطة إىل سلكها ونشب خالف يف صدق النظريةقوصرة هذه 

معرفتها رأسا، ازدادت العقلية تطرفا وتشددا. واالختالف يف فهم "الضمان" فوة وضعفا هنا أيضا يؤدي إىل 
 كذلك.  النظريةاالختالف يف 

 

 .الفطرية األفكار نظريةالثالثة املرتبطة ابملذهب العقلي هي  النظرية: ۳

خاص، عند معاجلة فطرته  جمال، يسري على درهبا يف أفكارا: البشر منذ والدته ميتلك النظريةتقول هذه 
 العقلية.

، بل هي جزء من ومعاجلة احلواس ، مل أتتنا عن طريق التجربةأفكارلدينا  – النظريةعلى حسب هذه  -فنحن 
 أو هامن سباهتا إيقاظا، وحتملها إىل حلبة شعوران، وأما إنشاؤ أمرها أن توقظها لتنا، وأما التجربة فقصارى جب

 نظريةالفطرية اتلية ل األفكار نظريةحتديد ما حوت من احملتوى فليس للتجربة به شأن. هذا ويرى بعض أن 
فطرية. هذا  حتوكهااليت  األفكارما الميكن أن تكون فطرية، إال إذا كانت  قضيةاملعرفة الفطرية، ونتيجة هلا وأن 

الفطرية"  األفكار نظريةوتتوكأ قوة ". iiزوملبطرس كاروثرز اليقرون هبذا ال، ولكن أمثال iجان لوكهو منزع 
بدت  بقدر ما "الفطرية" كساء تصبح جديرة أبن تكسى   والفكرة. األفكارعلى ما أضيف إىل قوصرهتا من 

نشاهد املثلث  ال –مثال  –. فنحن من العمليات الذهنية اإلنسان على التجربة ما جيريهمعزولة عن التجربة و 
 مفهوممن  بوصف الفطريةاملثلث أخلق  مفهومجتربة األمل، فالكامل الدقيق بدرجة مائة يف املائة، ولكنا خنوض 

 األمل.

إال وهو راء إحدى هذه  العقلينيهذه النظرايت الثالث هي لبنات املذهب العقلي، واليعزو أحد نفسه إىل ثلة 
 مبنزلةمنهم النظرايت الثالث. ويوجد يف مملكة العقلية نظريتان أخراين، يرامها أنصار العقلية، ولكنهما 

التحسينيات من اإلنسان، فاإلنسان اليلزمها التحسينيات، فصاحب املذهب العقلي اليلزمه أن يرامها أو 
 إحدمها. ومها كما يلي:

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  7

 العقل:نظرية ضرورة : ۴

ان دللتجربة أن تزو الفطرية واملعرفة اليت أتيت جعبة معرفتنا عرب احلدس واالستنتاج، ما كان  املعرفةهي تقول: إن 
 هبا، فالعقل ضروري، المفر منه.

 

 نظرية تفوق العقل:: ۵

 ما تزودان بهعلى ، تتفوق إن املعرفة الفطرية واملعرفة اليت أتيت جعبة معرفتنا عرب احلدس واالستنتاجهي تقول: 
 .احلواس ةالتجربة ومعاجل

تتطلب تفسريا وتوضيحا، وقد أخرج أتباع املذهب  –ة التجربيتفوق املعرفة العقلية على املعرفة  –وهذه النقطة 
 العقلي له وجوها كما يلي:

أدىن شك، وأن ما أيتينا  هه معرفة قبلية يقيين، الحيوم حولأن ما نعرف – iiiوهو منسوب إىل ديكارت –أحدها 
 فأقل ما فيه أن ساحته ليست بريئة عن الشك من كل وجه. معاجلة احلواسعن طريق التجربة و 

. فما ذوات األشياء اليت نعرفها معرفة قبليةموقع هذا التفوق يف  حيدد –ivوهو معزو إىل أفالطون –والثاين 
تطلعنا وأرأب درجة مما  أعلى رتبة - األفالطونية مثالكن املثل ولت -العقل وحده  من خالل يتصل علمنا به

 .درجة الوجود مسووالكمال، و واألبدية  وعدم التغري احلواس مبناح شىت: من حنو الثباتالتجربة ومعاجل  عليه

 مث من املالحظ أن املذهب العقلي يف معظم ألوانه يلتزم مبواقف فلسفية أخرى: 

منها رفض مذهب الشك يف بعض ساحات املعرفة على األقل، فإان إذا سلمنا أان وصلنا إىل بعض احلقائق 
انبنا عن الشك عرب احلدس واالستنتاج أو منتلك بعض احلقائق يف أصل فطرتنا، فاليتأيت لنا هذا إال إذا أنينا جبو 

 . اجملاالتولو يف بعض 

 اليت تقول إن بعض احلقائق اليت نؤمن هبا "نزعة األساسية املعرفيةتستلزم " نظرية احلدس واالستنتاج ومنها أن
 .ونشيد عليه حقائق أخرى مكتفية بنفسها، والتتوكأ على شيء آخر،

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 :التجريب املذهب  ۲

املبين عليها فيه إال  األفكاريقول: المصدر للقضااي املدروسة فيه أو  مدروس معني جماليف  التجريب املذهب 
من نظرية  اجملاليف ذلك  وهو يرفض ما ذهب إليه أنصار املذهب العقلي احلواس.التجربة ومعاجلة ما تزودان به 

، فهي بعدية، أي حاصلة ذلك اجملالفما دام أبيدينا معرفة يف  الفطرية. املعرفةاحلدس واالستنتاج ونظرية 
ذلك يف  كذلك  أفكاراالفطرية اليت تقرر وجود  األفكارون عن نظرية ينأ. مث هم كذلك واساحلمعاجلة لتجربة و اب

تزويدان مبعرفة، ب، مث إذا كان العقل اليستقل األفكار، ويؤوبون إىل أن احلس هو املصدر الوحيد لتكون اجملال
فهو ابلتبع الأييت ابملعلومة اليت هلا أولوية وأرحجية فريفضون نظرية تفوق العقل. هذا وإن هؤالء أيضا يقصون 

اليعين أنه البد  الذي يكن هذا من مقتضى االنتماء إىل مذهبهم ة وإن ملالتجربينظرية ضرورة العقل عن ساحة 
 ستلزم أان إن حصلنا على معرفة، فهي مل حتصل إال من خالل التجربةبل هو ي ،نا معرفة جتربيةأن حتصل ل

أن العقليني أصابوا كبد احلقيقة  –كما يفعل بعضهم فعال جملاالت   –ون التجربي، وميكن أن يقر ومعاجلة احلواس
 –ني التجربيأي  – ولكنهم، يف ذلك اجملال إطالقا تزودان ابملعرفةتستطيع أن حينما ذهبوا إىل أن التجربة ال

 .يف ذلك اجملال خالية وفاضنا منهاس أبيدينا من معرفة ما، و أان ليوهي  هذا نتجية خمتلفةمن يستنتجون 

ين يف التجريب ، فذكران موقف العقليني يف جمال معني، وموقف "جمال معنيقولنا: "ب كل حدينا آنفالقد قيدان  
جمال معني، املوقفان هبذا التقييد اليلزم أن يتضراب، فإنه ميكن لواحد أن يكون عقليا يف الرايضيات أو فرع 

ما يتجهان إىل جمال يف العلوم الطبيعية كلها أو بعضها. وإمنا ينشب بني املوقفني سجال حين جتربيامنها، و 
تلقي بظالهلا  –أن فيلسوفا ميكن أن جيمع بني املوقفني  –واحد، وهنالك يصبحان وجها لوجه. فهذه احلقيقة 

القرنني السابع عشر والثامن ني، خاصة التجربيعلى اتريخ الفلسفة حينما يصنف الفالسفة حتت املذهبيني و 
صياغة هو  اتريخ الفلسفةعليه يدرج التقليد السائد الذي و  .كانطاليت متتد إىل  العصر احلديث  ابكورةمن عشر 
فليس عقليا،  على أهنما متباينان، فمن كان منهمالتجريب أصحاب املذهب العقلي وأصحاب املذهب  صنفي
جبهة خمالفة  صنفصحيح، ومن إحياء هذا املنوال من التصنيف أن مجيع من تظله خيمة يب، والعكس بتجر 

يشرتك فيه مجيع من  الذي اصاخلبرانجمها  اهل من اخليمتني ، فكأن كالالصنف اآلخرجلميع من حتت خيمة 
قاريني، إبزاء خيمة خيمة من العقليني ال -على حسب هذا التصنيف  – فديكارت، وسبينوزا واليبنتز حتتها.

، التعميمي لذلك يتحتم توخي احلذر عند مثل هذا التصنيفطانيني من لوك، وبركلي، وهيوم. ني الربيالتجربيمن 
لسيد فا vأكثر تعقيدا والتواء وأشد تطلبا واقتضاء للدقة مما يومئ إليه هذا التصنيف الغر.فإن مواقف الفالسفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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الفطرية، ولكنه  األفكارالفطرية أو  املعرفة نظرييتاملذهب العقلي يف أي شكل من يرفض  -مثال  –جان لوك 
يرحب بنظرية احلدس واالستنتاج ملعرفتنا بوجود هللا تعاىل. لقد تشابه ديكارت ولوك يف آراءمها حول طبيعة 

مث هذا التصنيف  .ومعاجلة احلواس وإن كان األول يراها فطرية، وصاحبه جيعلها مكتسبة ابلتجربة أفكارمها
مدعاة ألن يشرئب القارئ إىل أن مجيع من حتت خيمة صنف يشرتكون يف برامج حبث وراء علم املعرفة كما 

على  أهنم طبقوا -خطأ  -اليبنتز  اشرتكوا يف برانمج البحث يف علم املعرفة. لذلك ظن ديكارت وسبينوزا و
، وأن كال منهم تلقى من صاحبه من علم املعرفة ضاراب إىل العقلية ه بينهممتفقا عليضراب  ما بعد الطبيعةجمال 

أبناء رفض  –خطأ كذلك  –برانجمه ملا بعد الطبيعة، وحسنه وطوره، وظن يف إزاء هؤالء لوك، وبركلي وهيوم 
هلذه اآلراء املتعلقة مبا بعد الطبيعة، وأن كال منهم أقدم على مواصلة جهود سلفه يف هذا الرفض على وجه 

جامعة حمصية لكافة ليست  – التجربينيو  العقلينيقسمة  –البصرية. واجلدير ابلذكر كذلك أن هذه القسمة 
عن  ينبعأو لم جمال معني أييت عن طريق الوحي وهو يرى أن ع علم املمكنة. فيمكن أن أييت واحدمصادر ال

نتعامل مع عنواين النزعة ، وهو المير المبملكة العقل وال مبملكة التجربة. فعصارة الكالم أان إذا مل اإلشراقطريق 
فهمنا ومل عقدان الوزان بينهما كما فعلنا حنن يف عنوان هذه املقالة، شوهنا فحبزم وحذر،  العقلية والنزعة التجربية

 نتقدم فيه.

املذهب العقلي "عنوان بيعرف نقول بعد هذا التنبيه: إن الساحة الفلسفية الفكرية تشهد حوارا، له ثقله وأمهيته، 
ويصبح احلوار أكثره جذاب لالنتباه وإاثرة  واملذهب التجريب وجها لوجه"، إذا اجته املذهبان إىل جمال واحد.

ابلعامل اخلارجي، العامل الذي خارج ختوم عقولنا، فإن  مرتبطة وء املعتور أييت بقضاايللرغبة حينما كان اجملال املوط
 ،بل جيبقبلية، ميكن أخذها،  يرى أن بعض القضااي املتعلقة ابلعامل اخلارجي امللتزمةصاحب النزعة العقلية 

املعرفة تفوق  تلك املعرفة وأن املؤلفة لتلك القضية البد أن تكون فطرية األفكاروأن بعض  مبعزل عن التجربة،
املستوي وهو يرى أن األمر إذا وصل إىل ، ويعارضه التجريب الكامل ومعاجلة احلواس صنارة التجربةاملقتنصة ب

م اخلطوط الرابطة العامل اخلارج من ختوم العقل، فال صنارة إال صنارة التجربة الصطياد املعرفة. لعل العقل يقد
القدح املعلى سيكون لذلك نفسها عن طريق العقل فأىن له ذلك؟  ر احلاصلة، وأما أن أتيت األفكاربني األفكا

 حديثنا فيما يلي، للمعرفة ابلعامل اخلارجي.من 

الطبيعة من خيربان التاريخ أبن السجال الذي نشب بني املذهبني اجتاز إىل غري جمال املعرفة من جماالت ما بعد 
فرؤوس امليل واآلصرة بني العقل واجلسم.  وحرية التصرف، واإلرادة ،مثل طبيعة "احلقيقة املطلقة"، ووجود اإلله



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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أنه ال سبيل إىل املعرفة فيه من نظرايت ما بعد الطبيعية ما ادعوا  وا( صاغ1641) العقلي من مثل ديكارت
 :يقولون –ومنهم على سبيل املثال هيوم  - التجريب امليل زعماؤ به إال عن طريق العقل وحده، ولكن جاء 

مل تصوره  فكارلتفسري جوانب العلم أب  حاوالت غري معقولةمبووصفوها  وختميناتافرتاضات   تلك النظرايت
 يعد فرعا من املعرفة أم ال؟ : أيصح أنهذا السجال صرّي كذلك ما بعد الطبيعة مثار جدل .مصورة التجربة

 قائال: الذي يكمن وراء هذا اجملال التصور كانط  لقد بني

ممكن ، فإن الشيء إن جتربياإن مفهوم ما بعد الطبيعة يقتضي بذاته أن مصدره مستحيل أن يكون 
عن طريق التجربة، فهذا وحده يكفي لثبوت أنه اليدخل يف نطاق ما بعد الطبيعة. هذا فرع  املعرفة

ه األساسية، أفكار ملدلول كلمة ما بعد الطبيعة الذي التستقى مبادئه األساسية من أرض التجربة، وال
  viاليت المتت إىل التجربة بصلة. فإهنا من ابب املعرفة غري الطبيعية

نقف يف الذي  املوقفيتوكأ على فرعا من املعرفة البشرية  -ابملعىن الذي ذكر آنفا  -فكون ما بعد الطبيعة 
 بعض أنصار املوضوعية فإن، األخالق والقيممث هذا النقاش يتسع ليشمل جمال  السجال بني التجربية والعقلية.

الشكاكني يف القيم بعض  مهعارضالقيم ابحلدس، ويقائق اخللقية ذات أان نعرف بعض احليعرض أمامنا  اخللقية
 اجتهمنذ عهد قريب،  احلجا.منافيا للعقل ينبوه  يف القيم اخللقية حدسية بقرحية تجاءاالل ينظرون إىلف viiاخللقية

إىل أي مدى ينبغي تناول القضااي الفلسفية  viii:إىل طبيعة البحث الفلسفي نفسهااحلوار بني العقلية والتجربية 
 من منظار العقلية أو التجربية؟

 

 نظرية احلدس واالستنباط .ب

تقول نظرية احلدس واالستنباط: إن من القضااي ما ميكن أن يتصل مبعرفتنا عن طريق احلدس، ومنها ما حنصل 
كثري من أتباع املذهب التجريب )مثل هيوم( موافقني على هذا الرأي ما دام   يفتأعليه بسبيل االستنتاج. ال

مقصورا على القضااي اليت تتحدث عن صلة وعلقة وإضافة بني أفكاران، غري متجاوزها. فيقولون: حنن نعرف 
، فإان كما نتعرف على املفهومني، بكل شيء للعلمأن فكرتنا لإلله حتوي فكرتنا  -مثال  – عن طريق احلدس

ينشب  التجريب ولكن السجال بني املذهبني العقلي و  أن أحدمها مشتمل عل صاحبه.وحدها ندرك بعقولنا 
، اخلارجييف العامل  قله حتق متعلقة مبا ظرية صدق قضيةحينما يدعي املذهب العقلي على أساس هذا الن
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 . لقد قال أضراب ديكارت من العقليني: إانالتجريب علقة عقلية، ويرفضه املذهب جمرد  ت عبارة عنليسو 
نعرف عن طريق احلدس واالستنتاج أن اإلله موجود، وأنه هو خالق الكون، وأن أجسامنا غري عقولنا جوهرا، 

 اخلارجيالعامل  يف ثوابت هؤالء حقائقوأن جمموع زوااي املثلث يساوي جمموع زاوتني قائمتني، ويقولون: إن كل 
وموضوع حديثنا يف هذا الفصل هو مثل هذه القضااي املتعلقة بنظرية احلدس واالستنتاج،  .عقولنا ابستقالل عن

 اليت حتوى حمتوى متحققا اثبتا يف العامل اخلارجي.

املتعلقة  اجلوهرية أان نعرف بعض القضااييبدأ فيفرتض أحد املواقف املصوغة دفاعا عن نظرية احلدس واالستنتاج 
مبا له حتقق يف العامل اخلارجي، مث يثين أبن يقدم حتليال لشروط املعرفة، وينتهي إىل أن معرفتنا الميكن إال أن 

ملعرفة من شروطها اجلزم الذي هو يف واد و يف واد آخر ريى ديكارت أن افتنشأ من منبع احلدس واالستنتاج. 
كيف يتأتى لنا ما تعطينا حواسنا حول العامل اخلارجي، فإان النستطيع أن نثق، ثقة اليدانيها شك، حبواسنا،  

أن تكون هذه كلها آتية من  كيف أمناابلصور واالنطباعات اليت تصورها وتطبعها قواان احلسية،  أن نطمأن 
فسوق احلدس واالستنتاج وحدها جند فيها بضاعتنا  تضليلنا؟ خطري يبيت تكون حاكتها يد عفريتأم  رؤية
حول  -ليست إضافية فقط  - إذا كنا منتلك فعال معرفة جوهرية"اجلزم" الذي هو شرط أساسي للمعرفة، و أي 

ارت ممثال هلذا املوقف املدافع ويقول ديك العامل اخلارجي، فهذا قاطع دليل على صدق نظرية احلدس واالستنتاج.
، ix"وجلي انء عن الغموض ،بعيد عن الشك زماجإدراك عن هذه النظرية: "املعرفة كلها ليست إال ما فيه 

ا إال " الرابية عن الشك واخلطأ، مل جند فيهاملعرفة" مدينةأحناء عمل فكران اليت تقلنا إىل نراجع ما إذا "وحنن 
 xواالستنتاج"وجهني: "احلدس 

أن منا مثنا ابهظا، حيث يتطلب  األدلة. فإنه يكلفناولكن هذا أقل ما يف جعبة العقالنية جذاب وأتثريا من 
مع ما يقول به كثري من العقليني املعاصرين من أن احلدس   مما نراان نعرفه، مث هو يتعارضمن كثريض أيدينا ننف

هي  ضلل فليست ساحة احلدس واالستنتاجاملبيت املعفريت الدائما. وأما  املقطوع هبا ليس مصدر املعرفة
يلبس علي مبأمونة منه؛ ألن العفريت كما ميكن أن يومهنا يف إدراك غري موجود، كذلك يتأتى له أن  كذلك

للجوء إىل الضمان اإلهلي، لقد عاجل ديكارت نفسه هذا االعرتاض ابموهبة احلدس، فنصل إىل قضااي كاذبة. 
يسوغ لنا أن نثق أبن يد العفريت  - "يف الفلسفة األوىل يف كتابه "التأمالت على حسب ديكارت -فإان 

ولكن هذا الدليل فيه مصادرة  طأ والغرر.مصعومة اليدانيها خالتصل إىل موهبتنا للحدس واالستنتاج، وهي 
، مل نعرفها مقدمات على املطلوب، فإنه يربهن على "أن حدسنا صحيح دائما"، ويقيم صرح هذه النتيجة على
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مشكلة معاجلة هذا وديكارت مل يتطرق إىل  إال من خالل احلدس. وهذا يعرف ابالستدالل الدائري الديكاريت.
 يتوكأ على الذاكرة املساوقة للخطأ والنسيان. مقدماتذي  استنتاجكل ، وهي أن  xi، الحظها هو نفسهأخرى

يرى األول مايرى مثل  ج وهو أكثر قبوال للعقل من األولعن بيضة نظرية احلدس واالستنتا  موقف آخر ذابّ 
خالفا للموقف امل اخلارجي، مث يثين أبن يستند، أان نعرف بعض القضااي اجلوهرية املتعلقة مبا له حتقق يف الع

وينتهي إىل أن معرفتنا الميكن إال أن تنشأ من ، فة، الطبيعة املعر األشياء نفسها اليت نعرفهااألول، إىل طبيعة 
 :xii :منبع احلدس واالستنتاج. يقول ليبنتز هبذا الصدد

للحصول على كلها؛  احلقيقية، إال أهنا التكفيمعارفنا مجيع ك ادر إنا وإن كان الغىن عنها يف اسحو 
اليت تثبت صدق قضية،  الفروعزئيات و اجلها. وهذه فروعألن احلواس التناولنا إال جزئيات املعرفة و 

زرت، التصلح وحدها ألن تكسو تلك القضية الصادقة كساء العموم والشمول يف غمهما كثرت و 
اجلزئيات اليستلزم أن ما حدث، فسيحدث مرة  كل مكان وزمان وجتعلها ضرورية، فإن صدق هذه

خاصة يف و من هنا ينجلي أن القضااي الصادقة الضرورية، مثل اليت نلفيها يف الرايضيات  . . أخرى.
والفروع، البد أن يكون هلا أصول، غري مستمدة من هذه اجلزئيات اهلندسة الرايضية، علم احلساب و 

 xiii...ه القضاايفكر يف هذن ناحلواس. هذا مع أان لوالحواسنا، ملا اتح لينا أ والمستقاة من شهادة

 ، لعل ما قدم من األدلة كان قاصدا به تسويغ نظرية”فطرية“ميضي ليبنتز قدما وجيعل معرفتنا ابلرايضاايت 
االستدالل ال نظرية احلدس واالستدالل، ولكن يف متناولنا أن نبسط رداءه على نظرية احلدس و  املعرفة الفطرية

مما  ان نعرف بعض القضااي اجلوهرية املتعلقة مبا له حتقق يف العامل اخلارجي"إاليت حنن بصدد دراستها، ونقول: 
والتجربة احلسية مبنأى عن مثل هذا الضمان، ينخرط إىل سلك الرايضيات، وهي ابلضرورة مضمون صدقها، 

وقد ذكر ليبنتز  حنصل عليها من احلدس واالستنتاج.فالميكن أن تكون مصدرا ملعرفتنا. وأمثل تفسري ملعرفتنا أان 
ابإلضافة إىل الرايضات علم املنطق وعلم ما بعد الطبيعة، وعلم األخالق والقيم من الساحات اليت معرفتنا 

. فاألحكام املنطقية واليت تتعلق مبا بعد الطبيعة حتوي من الضرورة واحلواس يضيق عنها نطاق التجربة املتعلقة هبا
اليت حتتوي على إلزام خلقي أو  القيمية األحكام اخللقيةكذلك و  .واحلواسواللزوم ما ينوء به سواعد التجربة 

 ت بصلة إىل ما ينبغي أن يكون.اليت ختربان مبا هو كائن، والمت واحلواسمبعزل عن التجربة قيمي 
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ما بعد الطبيعة األمثلة. فإن رأينا ما يندرج حتت وقوة هذا املوقف تدور مع ما يدرج إىل قوصرة املعارف من 
 ، فإنحنو "أن هللا موجود"، و"أن جسمنا وعقلنا جوهران خمتلفان"من  القضااي الشائكة املثار لالختالف من

املوقف فيه أكثر ، ولكن جند يف جانب آخر من اجملاالت ما ابلقبول حظوة أقليبدو  املوقف ابإلضافة إليها
سوغا، لقد نعلم كثريا مما يتعلق ابلرايضيات، وهو مستيقن مضمون الصدق، ولكنه غري قائم على شيء من 

. وجلي جدا أن هذا الضمان الذي الجتاربنا اليت التتكفل هبذا القدر من الضمان الذي نتمتع به يف هذا اجمل
ضمن لنا ابملعرفة اليقينة جنم عن إدراك القضااي إدراكا عقليا يكون جزء من تعلمنا. هذا ومنتلك من املعرفة قيما 

ة لذاته، مقصودوأن اللذة إال إذا وجد ما يقتضي الثنية منه، إخالف امليعاد سيئ  األصل أن أخالقيا، مثل أن
والينبغي للتجربة مهما . )ما مل يتغري شيء من االعتبارات األخرى ويقتضي خالف ذلك( وحسنة يف جوهرها

 ، وإمنا جماهلا وصف ما هو كائن.والفيصل كانت أن تقف موقف احلكم

 أن يقدموا هلا إجابة. أخرى، تلزم أصحاب التيار العقلي هذا املوقف من نظرية احلدس واالستنتاج يتلوه أسئلة
اخلارجي، يف جمال الرايضيات وغريها صدق قضااي، هلا من احملتوى ما له حتقق يف العامل ضرورة يقرون بمنها أهنم 

ون التجربيأما  مما السبيل إليه احلدس واالستنتاج، فيقع على عواتقهم أن يقدموا تفسريا لطبيعة هذه الضرورة.
األشياء، م كاشفني سيقاهنم ليقولوا: "إن الضرورة وصف لطريقة تعبريان عن فنجد معظمهم مشمرين عن سواعده

ابألخالق والقيم  ةهذا وإذا كان العقليون على نفس املنوال يدعون أن معارفنا املتعلق xivنفسها"ألألشياء ال 
جاما بني هذا وما يبدو عليه العامل من سنفعليهم أن يوجدوا ا، موضوعي غري ذايتحتتوي على إلزام خلقي 

  اشتماله على حقائق جمردة عن قيم خلقية.

على محاة نظرية احلدس واالستنتاج هو تفسري احلدس نفسه، ما هو وما معىن كوننا حندس قضية؟ لعل أهم ما 
 فنجد يف ؟الضمان هبذا يتحلىاخلارجي كيف يتأتى للحدس أن  املعريف للمعارف املتعلقة ابلعاملوتربير الضمان 

على  جتربياللمعرفة اليت الميكن تفسريها تفسريا  ضروري جانبهم أهنم يعرضون احلدس واالستنتاج معرض تفسري
 املالمح واضح القسمات ، ولكن هذا العرض يقتضى أن يكون تصوران لطبيعة احلدس حمددحسب رأيهم

أما استعمال اجملاز واالستعارة لبيان احلدس، كان نقول: "إنه ونعرف جبالء كيف يتحلى ابلضمان املعريف. 
يوحي أبن  –اإلدرك العقلي مثال  –فاليزيد األمر وضوحا، فإن هذا الوصف  "إدراك عقلي أو رؤية فكرية

أحد الطرق  .اخلارجييف العامل حتقق  عما لهحمتوى احلدس ضرب من صلة وعلقة وإضافة بني أفكاران، وليس 
هو أمر كذا  أن بدا لكالذي يعين أنك إذا  xvاملتبعة ملعاجلة هذا األمر هو االستناد إىل مبدأ "الثقة ابلظاهر"
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. إال إذا قام دليل على خالفهوحتققه  تثق بصدق ما يبدو لكأن سواغا بديهيا  ساغ لكفاألصل أنه كذا، 
 صادقا يبدو لصاحب احلدس . فحدس شيء "مبعىن أنه حال كونهفنن مما يظهر أو يبدوفاحلدس على هذا 

االستنباط من قضااي أخرى، وهو يتمخض من التفكري يف ذلك الشيء احملدوس تفكريا خيتلف عن اليتوسد 
أن  –على سبيل املثال  –فاإلنسان يبدو له فكراي  xvi."اإلدراك عن طريق احلواس و االستحضار والتأمل

أن  –على سبيل املثال  –الشيء الميكن أن يكون كله أمحر وكله أخضر يف آن واحد، كما يبدو له حسيا 
، فإنه ليس إال ابحلدس تبديد ظالم الغموض الذي أحاطاألسلوب هذا الغاية وراء  .وراء شباك غرفته شجرة
 نوع أي، فإن غلةال يرويوالذاكرة والتأمل، ولكنه مع ذلك ال حاالت اإلدراك احلسيحالة بدو وظهور مثل 

ضمن لنا يإمنا  –أم حدسا أم ذاكرة أم أتمال  إدراكا عن طريق احلواس كانواء أس –القدرة العقلية من أنواع 
قة فتنبثق من صلة األشياء املتحقسي . أما الثقة ابإلدراك احلعامة موثوقا به يزودان من القضااي إذا كانصحة ما 

يف العامل اخلارجي بتفاعلنا هبا صلة سببية. ولكن ما الذي يصري حدسنا للعامل اخلارجي مضموان وموثوقا به؟ 
مع جانب من جوانب العامل تفاعال سببيا؟ إن كان،  نتيجة تفاعل ذواتناهو هل حدسنا لقضية معينة صادقة 
أوليا فال يسبب فيما يبدو شيئا، فضال أن يسبب اعل؟ أما كون الثالثة رقما فما ذلك اجلانب؟ وما طبيعة التف

وقال:  اخللقيةاحلدسية يشيد بنيان وهو  xviiمايكل هيومر أشار إىل هذا فلقد ا.أولي االثالثة رقم كونحدسنا ل
صدق القضااي اخللقية اخللقية أن جييب كيف ساغ لنا أن نثق أبن  املوضوعيةالذي يواجه صاحب  فالسؤال"

 ."الصفات اخللقية اليت يتحلى هبا األحكام اخللقيةليس جمرد مصادفة وحنن النتفاعل مع 

التقليدي الذي يعزى إىل ت إشكاال ما يرجع به التجربيون من اجلؤاب ويزيد الطني بلة ويزيد هذه اإلشكاال
 ، فإنه قال:قسمة القضااي الصادقة قسمة ثنائية على ىنبهيوم، وي

العقلي تنقسم على أساس طبيعتها إىل قسمني: األول  البحثمتعلقات البشري أو العقل  أفكارمجيع 
ساب واحلهو احلقائق. أما األول فيتكون من علوم اهلندسة واجلرب ، والثاين بني األفكار العالقاتهو 

فإذا قلنا: "إن مربع طول وتر املثلث  عن طريق احلدس أو الربهان.هبا  اليت مجاعها القضااي اجملزوم
، مل حنكم إال بعالقة بني أشكال. وإذا قلنا على نفس "طويل الضلعني القائمني يساوي جمموع مربعي

املنوال: "إن ثالثة يف مخسة تساوي نصف ثالثني"، مل نبد إال عالقة بني أرقام. فمثل هذه القضااي 
فالقضااي اليت برهن عليها  يف العامل اخلارجي. ما له حتققمتكل على ض إعمال الفكر غري تقتنص مبح

متتمع ابجلزم، ويلزب هبا الربهان ولومل يوجد يف العامل الطبيعي دائرة أو مثلث. أما احلقائق أقليدس التفتأ 
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عهدانه يف القسم فهي ليست بسبيل من اجلزم الذي  أفكار العقل البشرياليت هي القسم الثاين من 
. فإن ضد كل حقيقة من األول، وختتلف عن األول كذلك يف طبيعة الربهان مهما كان متينا قواي

، وأن الفكر يتصور الضد من السهولة القسم الثاين ممكن؛ ألن هذا اإلمكان اليتضمن التناقض
  xviii.مطابقا للحقيقة به يعنوالوضوح مبا 

يف الرضاايت واملنطق،  نصادفإن احلدس واالستنتاج يتأتى هلما أن يزوداان مبعرفة القضااي الضرورية من حنو ما 
إذا ما متسك مث يف العامل اخلارجي، وإن هي إال عالقات بني أفكاران. المتثل شيئا جوهراي، له حتقق ولكنها 

مبعرفتنا يف جمال األخالق والقيم، جاء هيوم يقدم تفسريا لألخالق يثبت أن مثل هذه أصحاب املدرسة العقلية 
 منبعها التجربة احلسية املشتملة على احلقائق اخلارجية. فإنه قال:املعرفة 

خلقيا كان سواء أ –فاجلمال  والوجدان منها إىل العقل والفهم.أقرب إىل الذوق إن القيم ووجوه النقد 
أسسنا و قدمنا له تفسريا ما إذا أما و  يشعر به اإلنسان يف وجدانه أكثر مما يدركه بعقله. –أم طبيعيا 

أو عن حقيقة أخرى، ميكن شامل بشري عام وهي ذوق   ،كاشفون عن حقيقة جديدةفإان  ، اله معيار 
 xixعقل والفهم.أن تكون مندرجة إىل فئة ال

مبعرفتنا فيما بعد الطبيعة، جاء هيوم رافضا ألن يكون يف جعبتنا مثل مث إذا ما متسك أصحاب املدرسة العقلية 
 هذه املعرفة. فإنه قال:

استدالل فيما بعد الطبيعة لنر: هل فيه  مقررا يف علم الكالم أو كتاابكتااب   -مثال  –أبيدينا  لنمسك
يف العامل  مبا له حتققيب متعلق يوجد، فلنر: هل فيه استدالل جتر  جتريدي متعلق ابلكم أو العدد؟ فإن مل

 xxووهم.إن فيه حينئذ إال سفسطة فإن مل يوجد، فلنجعله حطبا، فاخلارجي، 

 الوضعية املنطقية يف القرن العشرين ثواب جديدا من "ألفرد جول آير"كساه   هذا اجلؤاب التقليدي املؤيد للتجربية
كل مجلة   صنفرحب ابلنظرية الوضعية للتحقق من املعىن، و ، فإنه براز مناحي اللغة وطبيعة املعىن هبذا الصددإب

الذي ما حتته صادق حبكم معناه، غري قائل لشيء يف العامل  صنفني: صنف "حتصيل احلاصل" ذات معىن
لتجربة. فال احلدس وال االستنتاج ألي منهما حظ لالختبار عن طريق اضع وصنف ما خي اخلارجي والمناظر له

 آير":قال " املعرفة.من 
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 ستقاللفإن القضااي املنطقية البحتة اليت نعرف صدقها اب... ، احلقيقة الميكن أن توازيها معرفة قبلية
... يف العامل اخلارجي، فإن هي كذلك إال ألهنا خلو من حمتوى دال على ما له حتقق عن التجربة احلسية

ختضع للتجربة احلسية لتقبل أو  فهي قاطبة فروض، [يف اجلانب املعاكس]ة التجربيأما القضااي 
 xxiض.فر ت

 - التجريب يف نظر أصحاب املذهب  –فحجة أصحاب املذهب العقلي لتأييد نظرية احلدس واالستنتاج 
جعبة معرفتنا تعي من احلقائق اخلارجية ما يضيق عنه ضمان التجربة  ت طريقها يف بدايته إذ افرتضت أنضل

 . فالميكن ما يقول أصحاب املذهب العقلي.ومعاجلة احلواس

ان حنن وحدها، واألخالق أفكار من يعرتضه عراقيل، فإن الرايضيات تبدو أكثر ني هذا التجربيعلى أن جؤاب 
ما حيدد فيما نشعر به يف وجداننا، بل جياوزه إىل ما ينبغي أن يكون عليه سلوكنا. مث  –فيما يبدو  –التنحصر 

من   هولو خيالبشري و مبدأ التحقق من املعىن الالعقل  ألفكارة، من حنو تفسري هيوم التجربيلرؤية ا إطارختوم 
، والجيتاز اختبار عيار نفسهاليصمد هو أمام يف معظم صياغاته من وجود املعىن إشكاالت. فمبدأ التحقق 

هو  فصوله ، رأينا أن جنعل معظمهو مبنظاره "البحثإىل ما كتبته يراعة هيوم يف كتابه " نظران. مث إذا نفسه
 حطبا.

حسن  متينة، ولكن صمودها أمام النقد موكول إىلعصارة األمر أن حجة العقليني لنظرية احلدس واالستنتاج 
 التجريب ون حول طبيعة احلدس وقوته املعرفية من األسئلة اليت زودها اجلؤاب التقليدي التجربيإجابتهم ملا يثريه 

 ۔بقوة، وصريها أشدها إحلاحا من ذي قبل

 

 نظرية املعرفة الفطرية ج:

قبلية،  معارفلقد كاتفت نظرية املعرفة الفطرية نظرية احلدس واالستنتاج، تشد أزر العقلية وتؤكد أن لدينا 
إىل ذلك، فال جتعل احلدس واالستنتاج مها مبعث املعرفة القبلية، بل جتعلها مغروسة  طريقا خمتلفاولكنها تشق 

 فينا جبلة لنا، أما التجربة فلعلها تنبهنا هبا، ولكنها التزودان هبا، فإهنا التفارقنا. 
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. هذا املبدأ املعرفةاستعادة حيث قدم مبدأ  نلمس النظرية يف صورهتا املبكرة لدى أفالطون يف حواره "مينو"
ف نسأل ونقول: "كي ن، وهي أ، تعرتض طريقنا وحنن ندرس طبيعة البحثملفارقة استجابةإىل حد ما كان 

، xxiiأان جنري البحث يف األمر، ولكن البحث يبدو مستحيال الطبيعياب نعرف مربهنة يف اهلندسة؟" فاجلو 
. فإن كان األول، فالحاجة إىل البحث رأسا، وإن ال وإمافإان إما منلك معرفة املبهرنة قبل شد رحال البحث 

كان الثاين، مل نعرف ما نشرئب إىل معرفته، ومل نتبينه حينما نصادفه يف حبثنا عنه، مهما يكن من األمر، فليس 
 جعبة معرفتنا أن  -على الرغم من ذلك  – لنا يف حتصيل معرفة املربهنة إىل البحث من سبيل. واليذهب علينا

 .فيها مربهنات

يفك املفارقة، ويقدم حال: إان إذا نشد رحالنا للبحث عن مربهنة، نكون نعرفها  استعادة املعرفةهنا أييت مبدأ 
من وجه، وجنهل من وجه. نعرفها أبن أرواحنا قبل حلوهلا يف أجسادان حصلت على تلك املعرفة، ولكن جنهلها 

حتتاج اآلن الستعادهتا. فالبحث عن املربهنة استعادة ملا نعرفه أبن أرواحنا يف غضون احللول نسيت املعرفة، و 
 سابقا، ليس إال.

لقد عقد أفالطون إليضاح فكرته هذا حوارا له شهريا بني سقراط وقن ايفع، فريشد فيه سقراط صاحبه، فيوجه 
ة، فتكون األسئلة إليه أسئلة، ويقدمه له إيضاحات فيوقظه من سبات عدم معرفته، فيدفعه إىل املعارف الرايضي

 جمال ما بعد الطبيعة يعضد نظرية يفالطون فواإليضاحات فرصة الستعادة ما عرفه القن سابقا. مث ما قدم أ
املعرفة الفطرية. فإن معارفنا على حسبه مثل جمردة غري مادية أبدية غري فانية، وهي تقع خارج نطاق حواسنا، 

 فهي قبلية.

 . فإنتبدو سفسطة xxiiiدليال مراوغاقلما جند اآلن من يؤيد موقف إفالطون، ومفارقة إفالطون اليت مساها 
اليفسر كيف عرفت روح القن املربهنة معرفة مث هو ، تسويغ وتربيراالفرتاض املوجود يف أساس احلل حيتاج إىل 

هذه النظرية تفسري ال، اليقل يف هذا عن هلذه الكيفية معقو قبلية؟ فإن نظرية احلدس واالستنتاج تقدم تفسريا 
 ولكنا على الرغم من ذلك نعي السبب الذي حدا كثريا من الفالسفة إىل رؤية املعرفة الفطرية. .يزد عليهإن مل 

النراتب أننا نعرف قضااي متعلقة ابحلقائق اخلارجية، ولكنا المنلك حلصوهلا من تفسري غري فطريتها، فإن حمتواها 
إىل احلدس  –فيما يبدو  –يضيق عنه نطاق احلواس ونطاق إعمال العقل على ما حيصل ابحلواس، وهي التديل 

 .أمثل تفسري فطرية املعرفةأن ومل يبق إال واالستنتاج بصلة. 
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يقول تشومسكي  xxiv.لطبيعة اللغة رؤية عقليةنعوم تشومسكي على اخلطوط نفسها لعرض ما أمساه لقد سار 
للغة متناثرة وقليلة جدا، فتعجز عن تفسري كل ما أبيديهم من املعرفة حول  املتعلمونخيوضها  أبن التجارب اليت

البشرية  لقواعد لغوية عامة، تؤهلهم إلدراك بنية اللغاتمعرفة فطرية أن فيهم يتطلب للغة  واكتساهبم. اللغةتلك 
ال يعرفون قضية من القضااي  –يف رؤية تشومسكي  –الطبيعية. جيدر بنا أن نعلم هنا أن املتعلمني للغات 

اجلانب اللغوي فيهم وحتدد  تنشأمواهب أو استعدادات، جمبولون على  لقواعد اللغوية العامة، وإمنا هماملتعلقة اب
فطرية تعلمية، وليس نظرية املعرفة الفطرية. فرؤيته التساند . فما جاء به تشومسكي نظرية ملواهب أو بىن هقسمات

عامة. لقد قال أحد الشراح لرؤيته: "إن مبادئ تشومسكي ليست نظرية املعرفة الفطرية مساندة، ظنها العقليون 
 ا هبا وأهنا حاضرة يف أذهاننا، وال من جهة أان مركبة فينا ملكة جتعلنا عارفنيال جهة أن لنا وعيفطرية من 

للنزعة ن تشومسكي حينما رأى نظريته امتدادا إ بوضوح نقول. فال نستطيع أن بصدقها يف ظروف مواتية
 xxv".مواليا للصوابحلصول املعرفة، كان  العقلية التقليدية

مفطورون على مبادئ نفسية شعبية، فإن علم النفس الشعيب جمموعة من املبادئ أبان  xxviيقول بطرس كاروثرز
بعضها ببعض، وعالقتها  األوضاع النفسية عالقة تدخل يف صميمالتتقيد بعرف أو ثقافة، و العامة اليت البديهية 

مثل أن اآلالم تتولد من رحم اجلراحات،  يدرس هذا العلم. و xxviiوحاالت اجلسد وعالقتها ابلسلوك ابلبيئة
تعقد هذا لقد الحظ كاروثرز  .املالئمةاإلدراك مبعثه عادة ما البيئة وأن اآلالم تشتت انتباهنا عن العمل، وأن 

ويضيق  على ما يغيب عنا يدور، والحظ خاصة أن هذا التفسري وتشابكه مع جناحه يف تفسري سلوكنا العلم
فكار، فأين مبادئ هذا العلم مع تعقدها ومشوهلا وعمقها من العقائد والرغبات واملشاعر واأل عنه نطاق احلواس

مما يزودان به التجربة واحلواس، خاصة ما جند لدى األطفال الطاعنني يف السنة اخلامسة من معرفتهم بكثري من 
اليعرف ، فإن هذه املبادئ ثة من احلدس أو االستنتاجهذه املبادئ. مث الميكن أن تكون هذه املعرفة منبع

صدقها بعملية تعقلية. فيسنتج منه كاروثرز قائال: "السؤال عن معرفة الطفل ابملبادئ النفسية الجييب عنه إال 
من ، التعليمها يف داخلها هي تفعيلها جتربة الطفل مع نفسه وغريهأن مبادئ النفس الشعيب فطرية، وإمنا دور 

 xxviii"اخارجه

إىل هذه النظرية نقدا من جهتني: األوىل أهنم أيتون  –وينضم إليهم بعض العقليني  –ون فيوجهون التجربيأما 
األمثلة املزعومة الفطرية ويثبتون أن مبعثها التجربة )عند التجربيني( أو احلدس واالستنتاج )عند بعض العقليني(، 

رية نفسها دون األمثلة. وميثل اجلهة الثانية ما قدمه جان والثانية أهنم يعملون معول النقد على أساس النظ
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فإن األمثلة اليت تقدم للمعارف الفطرية، تقدم على أهنا فإنه أاثر سؤاال حول طبيعة املعرفة الفطرية،  xxixلوك
ذب جزء من بنيتنا العقلية، ولكن ما معىن كوهنا يف بنيتنا العقلية؟ لئن كان املراد أننا على وعي هبا، إنه لك

بواح، فإن كثريا من األمثلة املعروضة، حىت أمثال مبدأ "أن الشيء يستحيل أن يتزامن وجودا وعدما" مما هو 
أمتنها يف هذا الباب، اليعي هبا األطفال والاملعاقون عقال بشدة، فإن مل يكن املراد هذا، فال و أقوى األمثلة 

. لعل xxx"هالعقل قضية، ما مل يعرفها، أو يعتكون يف االيصح أن معىن لتصنيفها حتت املعارف الفطرية. "
ك املعارف، ولكن أنصار األفكار الفطرية جييبون عن هذا اإليراد أبن املراد أن فينا موهبة للحصول على تل

 االنطباع كان  إنقال لوك: "اب اليقدم شيئا واليؤخر يف موضع البحث وإن كان صحيحا. واضح أن هذا اجلو 
، كانت كافة القضااي اليت يعرفها اإلنسان فطرية، هو موهبة املعرفة الفالسفة يتجاذب أطرافه الفطري الذي

كالما خمتال، ينايف يف الظاهر من يرفض املبادئ الفطرية، وينسجم يف   هذه الفكرة العظيمة مل تكن إال  وكانت
عرفة كثري من ل يصلح ملأن العق -فيما أعتقد  -عند مجيع الناس  احلقيقة معه؛ ألن من كلمة الوفاق

  xxxi".احلقائق

أبن قدم نسخة جديدة للنظرية، تصري النظرية مقبولة  حتداي ممتعافيتحدى لوك أنصار نظرية املعارف الفطرية 
عند املتجربيني أيضا. فالتفسري الضيق للفطرية اليصمد أمام أمثلة معارضة غري وافية بشروط هذا التفسري، وأما 

 فطرية. –حىت ما أيتينا عرب احلواس بغري شك  –التفسري الفضفاض فيجعل مجيع معارفنا 

الفطرية إىل املوهبة الطبيعية النزعة برد  xxxiiنتزبملا جاء به لوك، فقد أجاب عنه الي ينربي أنصار التيار العقلي
 :يبنتز فقالأجاب مبثل إجابة اللنسمتع إىل بطرس كاروثرز حينما  .لكي يتجنب املعضلة اليت جاء هبا لوك

أن املعرفة فطرية مبعىن  -رؤية تعوزه املعقولية شيئا ما  –لقد الحظنا أن صورة من النزعة الفطرية ترى 
حتققها بنفسه )أو يف صورة القضااي على األقل( منذما تلد الطفل أمه، وميكن أن تصاغ النزعة الفطرية 

ة من مراحل نعومة أظفار الطفل. صياغة خمتلفة وهي أن املعرفة فطرية مبعىن أهنا حمتم أن تظهر يف مرحل
 xxxiiiوهذه الصياغة أدعى إىل القبول.

، لقد حتتم حبكم التطور xxxivاالصطفاء الطبيعيمعاملها وقسماهتا  حدديرى بطرس كاروثرز أن معرفتنا الفطرية 
حياة أن حيصل لنا معرفة بعض األمور )مثل املبادئ املتعلقة بعلم النفس الشعيب( يف مرحلة معينة من رحلة 

اإلنسان، وهي نتيجة لتنميتنا الطبيعية. نعم، قد تتيح التجربة فرصة الستحضار هذه املعرفة، ولكنها على كل 
. فكان عند بطرس كاروثرز جؤاب ملا أورده لوك من الصبيان واملعاقني xxxvومنشأها حال ليست مصدرها
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يكون قد وصل إىل تلك املرحلة املعينة اليت عقال اليعرفون هذه املعارف املزعومة أبهنا فطرية، وهو أن الصيب ال
 .xxxviعقال يكون خمدج التنمية تؤهله الستحضار املعرفة، وأن املعاق

ثالثة أمور:  استوفتتحقق إال إذا تبقضية ال معرفتناعقبة يف سبيل نظرية املعرفة الفطرية، وهي أن  تبقىولكن 
ذه النظرية اليتكفون أبن يروا . وأصحاب همضمونأن القضية صادقة، وأان يقيننا متصل هبا، وأن هذا اليقني 

فيها يقيننا  معينة مبرحلة من مراحل منوان، تبعث جتربة -ر أو التصميم اإلهلي أو أمر آخر حبكم التطو  -أان منر 
 –يقولون يف جرأة علمية: "إن بعض هذه القضااي تكفون هبذا، بل ببعض القضااي بعثا، والتنجبها إجنااب، الي

فمن أين نبع . مع أن هذا الضمان مل ينشأ من التجربة نفسها مضمون يقيننا هبا فأان عارفون هلا" -على األقل 
 هذا الضمان إذا مل ينبع من التجربة اليت أاثرهتا وبعثتها وال من احلدس واالستنتاج؟

. املوثوقية أن القضااي مضمون صدقها هذه العقبة يزيلها تفسري الضمان تفسريا موثوقياحياول بعض العقليني أن 
، والقضااي اليت يف جعبة املعارف الفطرية ، مل جنرب عليه إال الصحةاإذا كان املنهج الذي سران عليه للوصول إليه

ثرز "أن القضااي الفطرية تستحق أن توصف ابملعرفة ما دام . يرى كارو موثوق بهمستقيم مل نصل إليها إال مبنهج 
. وأن االصطفاء الطبيعي xxxviiاملنهج مل جنرب عليه إال الصحة(املنهج الذي جاءت به موثوقا به" )أي ما دام 

 هو ذلك املنهج املوثوق به الذي أدى بنا إىل اعتقاد هذه القضااي.عنده 

مياثلها من النظرية السببية للضمان أمنت ما يقيم عليه أصحاب النزعة العقلية االستناد إىل املوثوقية أو ما لعل 
قبل  -. فمثل هذا التفسري ، ولكنها مع ذلك كؤود املطلب ووعرة املرتقىصرح نظرية املعارف الفطرية وأمثله

إطار هذا مثار خالف، مث هو مل أيت مبفرق بني املعارف الفطرية واملعارف البعدية ويبدو أن  –كل شيء 
، ولنفرتض جدال أان مزودون مبعارف فطرية، فما الذي متتاز به عن املعارف التفسري الضماين يضيق عن ذلك
محراء مبنية على جتربتنا احلسية وإبصاران.  -مثال  –كون الطاولة اليت أمامنا اليت الغبار يف بعديتها، فمعرفتنا ب

واليت افرتضناها جدال فطرية؟ كل منهما حيوي اعتقادا صادقا مضموان، وكل منهما يستقي فما مفرتق طرق هذه 
، واملنهج الذي ضمن منهج موثوق بهمن  وصل إليناأنه  مثلمن سبب من ضمانه  - حسب االفرتاضعلى  –

ا أاثرهتا وبعثتهي ه، فإن املعارف اليت يقوهلا العقلييون فطرية هو من التجربة احلسيةيف كل منهما لنا الضمان 
. يلوح أن املفرق بني املعارف الفطرية واملعارف يف ذلك مثل معرفة محرة الطاولة التجربة كما يعرتفون هم به، فهي

البعدية هو العلقة بني التجربة واعتقادان، فالتجربة يف األوىل الحتتوى حمتوى القضااي واملعلومات املؤلفة هلا، ويف 
ي ، فإبصاران حيمل معلومة محرة شيء، ولكن السؤال يعود ويقول: ما طبيعة هذا االحتواء؟ وما الذحتتوىالثانية 

يعّن العلقة بني االعتقاد والتجربة  فإن نوع؟ فيفرتقا يتحقق يف أحد هذين النوعني من االحتواء دون صاحبه
مث إن كان منهج الوصول إىل االعتقاد مضموان، فالعلقة بني التجربة اليت تثري وتبعث  يف كال املوضعني. متحدا
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فسه فيما يتعلق بتجربتنا للطاولة احلمراء واعتقادان واألمر نهذه القضااي واالعتقاد هبا علقة توقف واشرتاط. 
فمن املمكن إمكاان عقليا بكوهنا محراء. فإن العالقة بني التجربة واالعتقاد هنا كذلك عالقة توقف واشرتاط، 

الواقع ونفس تركيبة عقلنا هي تبعثنا على هذا االعتقاد على هذه التجربة، وإن مل تكن الطاولة محراء يف  أن
 ت، على أنه إذا كانمتوقفة مشروطةوغري خاف أن موثوقية هذا املنهج نفسها كذلك األمر، بل كانت حارة. 

منهج الضمان، ال وجود  محراء، فلتكن هذه التجربة هي اولةمعلومة كون الط" وعاء"هي جتربتنا حلمرة الطاولة 
ابالستناد إىل املوثوقية أو ما  مستقيم موثوق به. رمبا يشق العقلييون طريقهم لتفسري ضمان املعارف الفطرية

املعارف الفطرية واملعارف  مياثلها من النظرية السببية للضمان، ولكن هذا التفسري يعوزه أن جيلي الفرق بني
 دية.البع

 

 الفطرية األفكارنظرية  د:

، مل أتتنا عن طريق التجربة ومعاجلة احلواس، بل هي جزء من أفكارلدينا  –على حسب هذه النظرية  -فنحن 
وحتملها إىل حلبة شعوران. نرجو من سباهتا إيقاظا،  األفكارجبلتنا، وأما التجربة فقصارى أمرها أن توقظ هذه 

يضيق عنها نطاق التجربة  أفكارانأن يكون اهتمام العقليني هبذا الصدد واضحا جليا حىت اآلن وهو أن بعض 
لدى ديكارت يف كتابته "التأمالت"، فإنه وإن يرتشح من بعض كالمه  التفكريجند لوان من هذا حنن  .احلواسو 

 : ثالثة أقسامبصريح العبارة  ها، ولكنه يقسمxxxviiiفطرية أفكارانأنه جيعل مجيع 

 .ابحلرارةابلتجربة احلسية بغري واسطة مثل إحساسنا  اكتسبناها من العامل اخلارجيخارجية  أفكار

 ، مثل الطائر األسطوري "العنقاء" تنا الفكريةمما يف خزان وأخرى كوانها أبنفسنا

 . اإلله واالمتداد واجلوهر واملثلث الكامل عاىل فينا عند نشأتنا من حنو فكر، وضعها هللا تواثلثة فطرية

سبيلها  فكرة فطرية، فإن –كائنا كامال، الحتده حدود والحييط به إحصاء   –إن ديكارت جعل فكرة اإلله 
تينا عرب التجربة. وحىت إن حمتوى هذه الفكرة أيليست سبيل املذوقات واإلحساسات والصور العقلية املعينة مما 

جند من التجربة هو فكرة التجربة واحلواس. كل ما مركبة  ا تقله إلينافيمالعقلية  القوىإبعمال ترأب عما نكونه 
الكائن الذي لكماالته من حنو العلم والقوة واحلسن ختوم وسدود، ولكن النستطيع أن ننتقل من هذه األفكارة 

جعل فكرة الكائن غري النهائي مثل أأن  الينبغي يلالتجربية إىل فكرة الكائن غري النهائي. يقول ديكارت: "
مجاعها عدم الضوء، فأرى أن الكائن غري النهائي فكرة الظلمة اليت ال احلركة و  هي عبارة عدم اليتالسكون فكرة 
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التقتصر هو أنه . ميضي ديكارت قدما ويعضده بدليل آخر، xxxix"ليس شيئا وجوداي اثبتا، بل شيئا عدميا
اص منها، حقيقة األمر على أن فكرة هللا يضيق عنها نطاق التجربة، بل يزيد عليها أن هذه الفكرة ضرورة، المن

يعين  -إن فكريت لغري النهائي احلواس. يقول ديكارت: " ةلفكرة الكمال احملدود اليت زودتنا به التجربة ومعاجل
و  -أسوغ شكي أو تطلعي يف بعض الوجوه؛ ألنه اليصح أن  -يعين نفسي  -تسبق فكريت للنهائي  -هللا 

وال أن أدرك أين غري كامل إال إذا كان يف أان فكرة الكامل اليت أوازن بينها وبني  - هذا معناه أين يعوزين شيء
 xl"املوجود يف أاننفسي وأنتبه إىل العوز 

االعرتاض األول أن نسأل ونقول: ما ف xliني هلذا اخليط من التفكري ورد عليه.التجربيتصدى جان لوك من ثلة 
ويفكر  فطرية؟، إن كان معياره أن صاحبها يستحضرها اآلن أو يف املاضي أفكارمعيار كون اإلنسان عنده 

ما الجيتاز هذا االختبار، فالصبيان والناس من ثقافات  األفكار، فمن األمثلة املضافة إىل قوصرة هذه فيها
، مث يرد عليه اعرتاض اثن، وهو أان قبل كل شيء ليس بنا حاجة إىل فيها ونواليفكر  فكرة اإلله وناليستحضر 

ة ما يغنينا عن التجربيأنصار النزعة العقلية تفسريه على أساسها، ففي النزعة  الفطرية لتفسري ما حياول األفكار
 عزى إىل األفكار الفطرية.يلك لتفسريه بنفس احملتوى الذي ذ

عليها قلم التجربة،  خيطبلوحة بيضاء،  العقلجاء به جان لوك وشبه جييء اليبنتز يدفع االعرتاض األول الذي 
العقل ابلرخام املعرق الذي حتدد عروقه قسمات فيعارض هذا التشبية بتشبية آخر من عند نفسه، وهو أنه شبه 

 الصورة املنحونة على وجهه. فإنه قال:

"فتمثلت بقطعة من الرخام املعرق، دون قطعة متجانسة متماثلة أو لوحات بيضاء كما يقول الفالسفة. 
احلقائق املنطبعة عليها مثل صورة هرقل املرسومة  تو كانت مثل اللوحة البيضاء، لكانفإن النفس ل

صورة هرقل للرخام يف حتديد قسمات املتجانس املتماثل حيث الدخل  على وجه قطعة الرخام
 شك يف دخل هذه العروق رخام عروق حددت مالمح "هرقل"، فالوتقاطيعها، ولكن إن كان على ال

ن صورة هرقل مغروسة يف الرخام غرسا وهو مفطور عليها، وإن كان يكون الرخام يف التحديد وكأ
، والقضااي املفطورة فينا األفكارنفض الغبار لتتجلى العروق. وهذا مثل املعرق حباجة إىل الصيقل و 

ترافق امللكات األعمال واألنشطة، وإن كانت ، والتشبه امليول وامللكات الفطرية والعادات تشبهفهي 
 xlii"كنا كثريا ما الندرك هذه امللكات.، وإن  دائما أعماال تتفق معها

تشبيه جان لوك، وهو أن العقل يؤدي دورا يف حتديد طبيعة ما يتقبل من  فاتشيئا،  يتضمنتشبيه البنتز 
 الفطرية. األفكارنظرية هذا الشيء على كل حال ليس من ضرورته أن نرحب ب احملتوى، ولكن
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فقد عاجله أصحاب  – التجريب ر يف اإلطار أفكاران تفسني أن مجيع التجربيوهو دعوى  –أما االعرتاض الثاين 
جان اليت نستطيع مالحظتها يف كالم  التعقيدات وااللتواءاتمن التجريب النزعة العقلية إببراز ما يف التفسري 

عنصران: األدراك احلسي والتأمل الباطين، ومجيع أفكاران إما بسيطة أتيت إىل العقل لوك، فإن التجربة عنده هلا 
فإن تفسري  ابإلحساس أو تنشأ فيه وحده ابلتفكري وإما مركبة يؤلفها اإلنسان من البسائط مبعونة قوى عقلية.

ة وإن التجربيلنسخته هو من  صياغته ، اعرتف به هيوم يف معرضامعاكس لوك يف أقاحي أمره يواجه مثاال
واملثال هو ظل معني من الزرقة، فإنه على رأي "لوك" ينبغي أن يكون من البسائط، طوى كشحه عنه فيما بعد. 

 فإنه قال: ولكن "هيوم" يرى األمر على عكس ذلك.

ينا "فهب أن امرأ يبقى متمتعا ابلبصر ثالثني سنة، وتكيف مع مجيع األلوان وظالهلا ما عدا ظال مع
، مل يتفق له أن يبصره، مث اجعل أنه عرض عليه مجيع ظالل الزرقة سوى ذلك الظالل املعني من الزرقة
الغامق، الشك أنه يفقد ذلك الظالل املعني بني ما قبله وما بعده، وأنه يدرك إىل  الفاتحمرتبة من 

ل: أمتمكن هو من سد هذا اخللل درك بني غريمها، وألسأل اآلن وأقمسافة بينهما أطول مما يكون أ
جؤايب أان ابإلثبات، وإن مل يوافقين إال قلة  يبصره بعينه؟بتخيله وحده وتصور ذلك الظالل، وإن مل 

 xliii"قليلة.

 املتعلقةتواضعة املفكرة هذه ال يف مثلالتجربة، يراعة ط عليها ختفانظر أن عقل البشر اليبدو حمض لوحة بيضاء، 
 الزرقة.ظالل معني من ب

وضعوا أصابعهم على مواطن ضعف يف بل تصور لوان معينا مثل احلمرة بدال من ظالل له، فإن نقاد لوك 
هذا  احلاالت املعينة. واحد منها أنتفسريه حلصول اإلنسان على مثل هذه الفكرة إبجراء عمل التجريد على 

واحدة، وهذا خطأ. يقول كاروثرز بصدد هذا  التفسري مبين على أن مجيع احلاالت املعينة لفكرة تشرتك يف ميزة
 االعرتاض:

ههم عقبات يف أكثر األفكار بساطة وعادية من حنو اللون. فإن ة يواجالتجربي"إن أصحاب النزعة 
لوان معينا اليشرتك مجيع جزئياته يف ميزة واحدة، فالنستيطع أن حنوز فكرة ذلك اللون بتجريد تلك 

. هب احلمرة، وانظر: أمجيع ظالل احلمرة تشرتك يف أمر؟ إن التجربة واحلواسمركب امليزة مما يقله لنا 
من  –القول  ساغإذا  - ترتكبوليس صحيحا بغري شك أن مجيع ظالل احلمرة كان، فما هو؟ 

عبارة عن سلسلة متصلة من الظالل، التكاد متتاز بل احلمرة  عنصرين منفصلني: محرة وظل معني.
 xliv"وإدراك احلمرة هو معرفة طريف السلسة. ،حلقاهتا بعضها عن بعض
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 موطن آخر من مواطن الضعف أن منطق لوك حليازة الفكرة من التجارب اجلزئية يبدو دائراي. يقول كاروثرز:

يبدو شديد الدائرية، فإن تفطنك مليزة يشرتك فيها أشياء، يسبقه  –واحلال هذه  -"ولكن منطق لوك 
 xlvأنك متتلك فكرة تلك امليزة."

 ولنصغ إىل لوك، يفسر منطقه إلدراكنا لفكرة السببية:

جواهر كانت أم أعراضا  –إان إذا ندرك حبواسنا تعاقب األشياء وتناوهبا، فال نالحظ إال أن جزئيات "
. وهذه املالحظة تزودان مل تربز إال مبا يلزم من عمل شيء آخر ونفاذهتربز على منصة الوجود، وأهنا  –

 xlvi"بفكرة السببية.

تربز على منصة الوجود، وأهنا مل تربز  –جواهر كانت أم أعراضا  –فال نالحظ إال أن جزئيات  قد قال: "ف
ها معرفتنا تا النستطيع أن نالحظ هذه املالحظة إال إذا سبقإال مبا يلزم من عمل شيء آخر ونفاذه " ولكن

 . فإنه قال:املنطق الدائريقوة حيتوى على نفس . مث منطق لوك حليازتنا لفكرة البفكرة السببية

فالعقل تزوده احلواس بصور األشياء اخلارجية، فيالحظ من خالهلا تالحق األفكار البسائط اليت 
تعكسها تلك األشياء، وتناوهبا، ويالحظ أن واحدا ينتهي ويزول، وآخر يكون ويوجد بعد أن مل 

يلج يف نفسه، فيالحظ استمرار تناوب األفكار تناواب يبعثه أحياان ما يتأمل كذلك هو مث يكن، 
انطباع األشياء اخلارجية على احلواس، وينبعث أخرى بفعل العقل نفسه، فيستنتع العقل من 

التناوب املستمر أن مثل هذا الفاعل حيدث مثل هذا التغيري يف مثل هذا الشيء مبثل هذا الطريق. هذا
يف شيء إمكان تغري إحدى أفكاره البسيطة )االنطباعات( إىل أن يرى  فهذا كله يفضي ابلعقل

وانفعاهلا ويف شيء آخر إمكان تشغيل هذا االنفعال وتفعيل هذا التغري، فمن تنشأ تلك الفكرة اليت 
 xlvii".نسميها "ابلقوة

القوة، ولكنا مكان التجربة أو العقل ابختياره أن حيدث تغريا يف أفكاران، فنأيت فكرة فنحن نالحظ أن إب
 بتصوران لفكرة القوة نفسها.مسبوقا هذا التصور النستطيع أن نتصور هذا اإلمكان إال إذا كان 

توى أفكاران كي تنسجم حمهو أن نراجع التجريب نشوء أفكاران أحد الطرق إلزالة هذه العقبات أمام منطق 
بقسمة  استهل رحلتهبوضوح. واشتهر هيوم بسلوك هذا الطريق، فإنه  أكثر فأكثر مع ما تقل إلينا احلواسوتتفق 

نطبع ما يف أما اآلاثر احلسيةواألفكار.  اآلاثر احلسيةومسامها  – بلوكقسمة تذكران  –قسمني  املدركات العقلية
والرغبات وما إىل ذلك. أما األفكار والعواطف  املشاعرو  اتمن اإلحساس انفعال احلواس يف حالعلى عقلنا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  25

مأخوذة من االنطباعات. مث البسائط من األفكار نسخ لالنطباعات، واملركبة منها  ةمأخوذفمدركات عقلية 
. فإذا كانت مجيع أفكاران مأخوذة من التجربة ومعاجلة احلواس، ربطضافة أو تشذيب أو من االنطباعات إب

 ، وتعيني معىن االصطالح املعرب عن تلك الفكرة. فإنه قال:اتنا العقليةختبار مدركفقد قدم هيوم معيارا ال

)كما يكون بكثرة(، فالبد  ؟منسوب إىل معىن أو فكرةأ هو فإذا شككنا يف صحة مصطلح فلسفي 
 .xlviiiأن نرجعها إىل اآلاثر احلسية اليت تركبت هي منها، فإن مل نستطع، حتقق أن شكنا يف حمله

ني لنظرية األفكار التجربيمن أكثر نتائج رفض  ةاستطاع هيوم بفضل هذا االختبار أن ينفخ قوة يف واحد
فكار، فاآلاثر احلسية وحدها هي ما يتألف منه الفطرية أمهية. فإنه إذا كانت التجربة هي مصدر مجيع األ

أفكارا ملفقة من اآلاثر احلسية اليت أتيت هبا.  اخلطأو  الصحةلسببية واجلوهر و إذن فال بد أن يكون ا. أفكاران
أنصار النزعة العقلية وبعض  يزعمكما   ينشئهاما  –كما يقول هيوم   –ولكن ليس فيما أيتينا عن طريق احلواس 

فعجزان عن حتليل بعض األفكار إىل ما يعزوها إليه أنصار النزعة العقلية  أتباع النزعة العقلية من حنو لوك.
ملا ترتكب منه الينبغي أن يؤدي إىل الرتحيب بنظرية األفكار الفطرية، بل علينا بدال من ذلك أن نضيق رؤيتنا 

 مما نظن. أشدتنا على فهم العامل وتفسريه حمدودة ضيقة أن قدر هذه األفكار، ونتقبل 

عند ديكارت فطرية، وعند لوك مأخوذة من التجربة، ولكن منطقه يشتمل على الدور.  –مثال  –لسبية فكرة اف
جذورها تعود إىل تطلعنا الذي يسقيه ويرويه ما  أما هيوم فضيق تضييقا شديدا ما ترتكب منه هذه الفكرة. فإن

 يقول هيوم: .نشاهد من دوام تزامن أسباب مع ما يتلوها من املسببات

 تلك األحداث مرات وقوع عدة تصوران لضرورة العالقة السببية بني األحداث ينبثق منفينجلي أن 
روف واألوضاع املمكنة التصور ظولتكن يف مجيع ال – املرات، وأال شيء من هذه ابلتعاقب والتوايل

ولكن الختتلف عدة املرات عن مرة واحدة من الوقوع، وكل ما يف  .هذا التصورمبفرده يقتضي  –
األمر أن تكرار األمر نفسه يوطن العقل أن يشرئب عند وقوع حدث إىل احلدث الذي قد اعتاد 

هذه الصلة اليت نتصورها يف عقولنا واعتياد انتقال اخليال من  .ذلكالعقل وقوعه بعد صاحبه، ويعتقد 
هي الوجدان أو االنطباع الذي نلفق منه تصور القوة أو العالقة السببية ة، أمر إىل أمر يتلوه عاد

  xlixالضرورية.

 يقول هيوم: ومصدر فكرتنا من التجربة هو احملدد ملا ترتكب منه الفكرة.
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نه شيء، يتلوه شيء، وكل ما يشبه الشيء األول أبفيتأتى لنا حبكم هذه الظاهرة أن نرسم السبب  "
الشيء الثاين )إىل أن قال( فيمكن حبكم هذه الظاهرة أن نرسم السبب بطريقة أخرى يتلوه ما يشبه 

 l"أبنه شيء يتلوه شيء، وتصور الشيء األول يستتبع تصور الشيء الثاين

إذا كان ما تتألف منه فكرة السببية املستقاة من التجربة حمدودا غاية احلد، فكل علمنا ودعاوينا اليت متت بصلة 
السببية يعود يف هناية املطاف متعلقا يف حقيقة األمر بدوام تزامن األحداث ومبشاعر التطلع.  إىل العالقة

ما ترتكب منه األفكار، وهو بدوره  ة يف مصادر األفكار أفضى إىلالتجربيتضارب وجهات النظرتني العقلية و ف
 يؤدي إىل االختالف يف تفسريان للعامل وعلمنا به.

ة ليست بثنية، التجربيالفلسفية ترنو إىل تعيني مكانتنا يف هذا العامل، ومناقشة النظرتني العقلية و عامة املناقشات 
 .وعلمنا به لوضعنافهي تعىن حبدود العقل والتجربة لفهمنا 
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