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عتنا املتأصلة والعامل من يإننا على ما حنن عليه ومنضي حياتنا على هذا النحو نتيجًة للتفاعل القائم بني طب    
وهذا أمر ال جدال فيه. إال أّن من الطبيعي أن نتساءل عن مدى إسهام هذين العاملني الرئيسيني وعن  ،حولنا

طبيعة هذا التفاعل. ومن هنا يبدأ اجلدل الفطري. لطاملا كان حمور النقاش حول مسألة الفطرة عرب اتريخ 
يم أو تصنيفات أو ة أفكار أو مفاهالفلسفة منصبًا على حياتنا الفكرية: هل تنطوي طبيعتنا املتأصلة على أي

 Tabula Rasaأم أننا نشأان بدءاً من قوائم معرفية فارغة )لوحة بيضاء ) ،وما إىل ذلك ،معارف أو مبادئ
و إشارٍة إىل الفكرة يف نظرية املعرفة إبستيمولوجية القائلة أن األفراد يولدون دون أي حمتوى أ أو اللوح الفارغ يف

معرفة عقلية سابقة( واستقاء مجيع معلوماتنا ومعارفنا من الوعي احلسي أو البصرية. يدافع أتباع مذهب الفطرة 
 و اخليار الثاين.بينما مييل التجريبيون حن ،عن منط خمتلف نوعاً ما عن اخليار األول

يبدو هذا للمعاصرين وكأنه سؤال جترييب مباشر ال ميكن النقاش فيه إال علمياً. ولكن حىت لو سّلمنا أن      
ألوانه )مثل التكهنات اليواننية حول املكوانت األمسى للعامل( فمن املهم أن ندرك  اً اجلدل الفلسفي كان سابق

ا تاله )أو  برياً ليس فقط بسبب أمهيته املتأصلة بل ابلدرجة األوىل بسبب مأن السؤال قد أاثر اهتماماً فلسفياً ك
كان يعتقد أنه تاله( من مواقف املنافسني. لقد اعتربت مسألة الفطرة عنصرًا أساسيًا يف حّل مسائل هامة 

 وما إىل ذلك. ،( وامليتافيزيقياأبستمولوجياتتعلق ابألخالق والدين ونظرية املعرفة )

دراسة استقصائية حول اجلانب الفلسفي ملفهوم الفطرة أنه على الرغم من كونه مذهبًا يسهل  كشفت      
انتقاده فإّن من الصعب القضاء عليه. فقد كان مفهوم الفطرة حمّط األنظار فلسفيًا على مدى فرتتني، وكان 

ي اضطلع فيه يف العصور وري الذيزدهر يف كل فرتة من هاتني الفرتتني مث يعود ليخبو. وال ميكن جتاهل الدور احمل
القدمية عرب فلسفة أفالطون، لكنه اسُتبعد من النظام األرسطي الذي هيمن على التفكري الفلسفي الالحق. 
ومن مّث أعيد إحياء مذهب الفطرة يف القرنني السابع عشر والثامن عشر. واضطلع بدوٍر هاٍم يف نظرية املعرفة 

مقالته  عليه يف بداية اً مستدام اً يلسوف االنكليزي جون لوك هجوماليت وضعها ديكارت، حيث شن الف
ذي كسب ضد لوك. لكن هنج جون لوك التجرييب هو ال البحثية، يف حني أصدر األملاين ليبنيز نقضاً مفصالً 

املعركة، وُهجر مذهب الفطرة كما لو أنه وجهة نظر متخلفة وغري موثوقة. كذلك فعلت املدرسة الكانطية يف 
رن التاسع عشر حيث وضعت مفهوم الفطرة على اهلامش ابعتباره غري ذي أمهيٍة فلسفية على الرغم من أن الق

هلذه املدرسة بعض امليل للفطرة. ولكن يف اآلونة األخرية، وبدافع من ادعاءات نعوم تشومسكي أبن مثة 
رة إىل الواجهة مفهوم الفط اكتشافاٍت يف علم اللغوايت تدحض املذهب التجرييب لصاحل مذهب الفطرة، عاد

 بقوة ليصبح موضوعاً رئيسياً على قائمة اجلدل الفلسفي والعلمي مرة أخرى.
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 . عصور ما قبل التاريخ: أمبادوقليس مقابل أانكساجوراس1

لطاملا اجنذب املفكرون التأمليون إىل واحد من قطيب اجلدل دون اآلخر حىت قبل حتديد املواقف املتعارضة     
الفطرة. وال نزال نشهد إىل اليوم تبعات اجلدل حول النظرايت املعرفية املتعارضة لفالسفة من قبل  حول مفهوم

 عهد سقراط مثل أمبادوقليس وأانكساجوراس.

اعتربت الفلسفة الشعرية لـ أمبادوقليس الذي رأى أن الواقع هو نتاج دورات متكررة من احلب  لقد      
يف حني اعترب منافسه  [1]هي مسألة معرفة "الشيء بشبيهه". ،وحىت احلكمة ،أّن اإلحساس واإلدراك ،والغضب

ومن أهم سبل استقراء هذه اجلزئيات  [2]أانكساجوراس أّن "اإلدراك احلسي يتحقق عن طريق األضداد".
الغامضة النظر إليها على أهنا رمٌز ألسلوبني خمتلفني يف النظر إىل مفهوم العقل. ابلنسبة لـ أمبادوقليس، العقل 
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جاوب معه. وفقًا لرتكيبة هذا العامل ويتمسّخٌر خلدمة العامل. يستحوذ العقل على الواقع ألنه مضبوط سلفًا 
 وابلنسبة لـ أانكساجوراس، يتعني على العامل فرض أتثريه علينا ليصنع من خامات عقولنا صورة طبق األصل من

يف  لنظرية التجريبيةل البيضاء ةالصفح مبثابة. وتصبح هذه الصورة للعامل الذي يفرض 'معرفة' العارف هيئته
ولكن مثة صلة أخرى. إّن أمبادوقليس، رغم كل تقلباته بني احلب والغضب، يعتمد أساساً  .القرن السابع عشر

على التكهنات بال خجل. يف حني يبدو أانكساجوراس "صارماً، صايف الذهن،... و]صاحب[ موقف منطقي 
ريًا مع ثسليم". ويبدو هذا االختالف يف الشخصية الفكرية جليّا يف النقاش الالحق. يتفق أمبادوقليس ك

الفالسفة العقالنيني املؤيدين ملذهب الفطرة يف "رؤيتهم اخليالية للكون"، كما وصفها برانرد ويليامز. يف حني 
 يشارك التجريبيون الربيطانيون نفاد صرب أانكساجوراس املنطقي على مثل هذه الشطحات اخليالية.

األمر األخري اجلدير ابملالحظة لدى هاتني الشخصيتني التارخييتني، هو الطبيعة الراديكالية للغاية               
مناط فهمنا تنعكس أ مجيعاليت متيز مذهب الفطرة لدى أمبادوقليس. ميكن النظر يف هذه اجلزئية على تقول أن 

ن األتباع القدامى واهتماماهتم الفلسفية إال أبطريقة ما على تكويننا. على الرغم من التباين التام يف التزاماهتم 
الغ إن قلنا من هذا املذهب. وال نب الشموليةواحلديثني واملعاصرين ملذهب الفطرة ينجذبون إىل هذه النسخة 

أّن مجيع من حاول دحض هذا املوقف الراديكايل، هم يف الواقع منجذبون إليه. واالعتقاد السائد هو أن طبيعة 
 حتمل حبد ذاهتا )األفكار واملعرفة وما إىل ذلك( ما يدفعنا إىل اتباع موقف مؤيدي مذهب الفطرة.هذه املفاهيم 

 

 . أفالطون )والتقاليد األرسطية(3

يعد أفالطون أول من تداول مسألة الفطرة بشكل  ،كما هو احلال مع معظم املسائل الفلسفية               
  من تطبيقاهتا واسعة النطاق. أثريت هذه املسألة ألول مرة يف مباشر يف اتريخ الغرب وأول من مارس بعضاً 

، الذي ينص على أن التعلم ككل هو anamnesisالذكرايت كتاب احلوارات "مينو"، حيث طرح مذهب
ابلتايل استناداً هلذا  [3]وأن كل شيء تعلمناه يوماً موجود للتو فينا قبل أن نتلقاه من املعلمني. استذكار،مسألة 

ني احلوار ما منتلكه أساساً ابلفطرة. وب يعيدان لنا ذاكرة كلالرأي، فإّن اإلدراك احلسي والبحث عن تفسريات 
كن لة الصحيحة على عبٍد أمّي، ميأّن سقراط دعم هذا الرأي من خالل التأكيد على فكرة أنه عند طرح األسئ

ستذكار ادعاء )االهلذا العبد أن "يستكشف بنفسه" نسخة من نظرية فيثاغورس. لكن سقراط ال يفسر 
Anamnesis)  ابلقدر الكايف الذي يشبع فضولنا. ومن غري الواضح ابلضبط، من بني أمور أخرى، ما

https://plato.stanford.edu/entries/innateness-history/notes.html#note-3
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فطري وما الذي يعترب فطرة؟ أو كيف يتفاعل اإلدراك الالذي ميكن اعتباره معرفًة مكتسبة ضمن هذا السياق، 
فكرة  تعامل أتباع مذهب الفطرة مع ،مع اإلدراك احلسّي أو االستفسار لينتج عنهم إاثرة املعرفة. ومع ذلك

على أهنا الدعامة األساسية لرأيهم )أشارت الفلسفة"األفالطونية" إىل مذهب  Menoالعبد يف حوارات مينو 
اضع خمتلفة(. وبصرف النظر عن املشكالت التفسريية اليت ذكرت للتو، مل يشار يومًا إىل كتاب الفطرة يف مو 

" على أنه دعامة أساسية للدفاع عن مذهب الفطرة، ألّن من السهل جداً التشكيك Menoاحلوارات "مينو 
بدا وكأنه  " سقراطيف ادعاء سقراط أبن مثة من أطلع العبد مسبقاً على احلل. يرى املشككون أن "استجواب

عليمياً تتلقني ضمين للعبد ابإلجاابت الصحيحة. وابحملصلة ظلت هذه الربهنة مشهورة ابعتبارها إجنازاً تربوايً 
 ، ولكن ليس كوسيلة مقنعة للدفاع عن مذهب االستذكار.رائعاً 

اواة الذي ينطوي "، جيادل سقراط أبن مفهوم املسPhaedoيف احلوار األخري عن النفس "فيدو            
وهنا الرتكيز  [4].عليه تصور تكافؤ زوج من العصي قد ال يكون له مصدر جترييب وابلتايل ال بّد أن يكون فطرايً 

ُثل كجزء من، بل على تطبحبد ذاهتاليس منصباً على املعرفة 
ُ
تفسريه: لدينا  يق املفهوم، ويقدم أفالطون نظرية امل

ثل املساواة
ُ
وهذا )اإلدراك( للُمثل متداخل نوعًا ما مع إدراكنا احلّسي لتساوي زوج العصي.  ،إدراك فطري مل

 أن يسري من الصعب فهم كيف يفرتض ،ولكن ال ميكن اعتبار احلالة مقنعة أيضًا لسببني على األقل: أوالً 
ُثل لصاحبها أفالطون.

ُ
 احلوار حول مفهوم املساواة ابلضبط، واثنياً، ما زلنا غري متأكدين من حمتوى نظرية امل

تبدأ نقاشات أفالطون يف وضع النقاط على احلروف فيما يتعلق  ،على الرغم من ضعف احلجج              
يع العناصر صبح املرء قادراً على اجلدل أبن مجأ ،ابتباع املذهب الفطري. ويف أعقاب مالحظة وايتهيد الشهرية

الرئيسية اليت تشكل النظرية الالحقة ألتباع مذهب الفطرة كانت من ضمن توقعات أفالطون. والعناصر اليت 
(: جيب أن يكون جزء من فقر احلوار احملفزاحلجة )يطلق عليها اآلن اسم  شكل( 1حتمل أمهية خاصة هي )

x  ( الرتكيز على املعرفة واملفاهيم الرايضية.2، و )التجربة احلسية عدم كفايةفطرايً بسبب 

على الرغم من أن مذهب الفطرة هو حمض فرضية حول التطور املعريف، إال أنه مذهب جذاب ابلنسبة           
حيل مذهب الفطرة ما يسمى  ،Meno ألفالطون بسبب دالالته امليتافيزيقية واملنهجية األعمق. يف كتابه مينو

 نعرف يكون ذو مغزى فقط إذا مل نكن xمبفارقة االستقصاء. املفارقة: االستفسار يف الطبيعة عن  أحياانً 
. ولكن إن كنا ال نعرف طبيعة صحيحاً  x’s , ولدينا طريقة لنحدد فيما إذا كان املعىن املقرتح لطبيعةxطبيعة

x ،                  رية حلّ أفالطون القائم على نظن حندد ما إذا كان احلل صحيحاً؟ يرى كيف يفرتض بنا أ
أّن االستفسار هو نوع من االسرتجاع العميق للذاكرة اجلواب الصحيح على سؤالنا موجود للتو يف  االستذكار

https://plato.stanford.edu/entries/innateness-history/notes.html#note-4
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 اداخلنا. وعندما ينجح االستفسار فإنه يذّكران بتلك اإلجابة بنفس الطريقة اليت نتذكر فيها اسم شخص م
 ،هبذه الطريقةنعرفه. و  أننامبجرد النظر إىل وجهه. مبجرد أن حيضر االسم إىل الذهن، فإننا ندرك )بطريقة ما( 

متنحنا الفطرة األساس املنطقي ملمارسات سقراط الفلسفية. لقد أدركنا ذات مرة األفكار السامية املستنرية اليت 
االستفسار.  هم املبكر عميقًا داخلنا ابنتظار أن يصحو عربمتثل الطبيعة احلقيقية لألشياء. يقبع أثر هذا الف

 لذلك من املنطقي الشروع يف حبث فلسفي عن طبيعة احلقيقة والعدل والتقوى والشجاعة وما إىل ذلك.

يصل سقراط يف هناية املطاف إىل مذهب ما قبل الوجود )ويقصد هبا أّن  ،استناداً إىل مذهب الفطرة          
من وجودان سبقت هذه احلياة وأن تلك املرحلة هي اليت منحتنا خالصة معارفنا( ويتابع االستناد إىل مثّة مرحلة 

مذهب ما قبل الوجود هذا كتربير أو حجة خللود الروح. رافق هذا اجلدل حول العالقة بني الفطرة واخللود 
جوهر  موضوع النقاش هو سقراط حىت فراش املوت، )النقاش حول مذهب الفطرة يف حوارات الفايدو( حيث

ملزعومة سوف لكن الرابطة ا ،الروح الالمادي وخلود الروح. أدرك أفالطون أن العالقة بني الفطرة واخللود ضعيفة
 على وجهة نظر املرء( املذهب االفطري أثناء تطوره يف العصر احلديث. اً اعتماد ،تطارد )أو تنّور

فطري، لذلك من املتوقع أن يكون أرسطو من أنصار املذهب من أنصار املذهب ال أفالطونيعّد           
د. يرفض يف اخلالف حول الفطرة أمر معق أرسطوالتجرييب. فهما خيتلفان ابلفعل حول الفطرة، لكن إقحام 

الفكر األرسطي مذهب الفطرة األفالطوين ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل رفضه حاجة أفالطون إىل حجة 
حقيقة متعالية  ليس يءمثال الش ،ا هو رفض أرسطو لنظرية املثل املتعالية ابلنسبة لألرسطينيالتحفيز. السّر هن

دية هي وبل هو جزء ال يتجزأ من الشيء نفسه. األشياء املا ،تسعى جاهداً لتحقيقها وتفشل يف الوصول إليها
يعتربه أرسطو  إىل اإلدراك الذي يستند فهمنا لطبيعة أو شكل األشياء ،مثٌل جمّسدة يف املادة. ابلنسبة ألرسطو

ملادة إىل الذهن )وا -الشكل احملسوس والشكل امللموس -عملية يتم من خالهلا نقل مثال )صورة( األشياء 
حاجة إىل التحفيز لتحريض أنصار مذهب الفطرة. سيطرت التناقضات لذلك ليس هناك  [5]اليت يرتكها وراءه(.

و وانعكس هنج أرسط ،حول هذا النهج املناهض ملذهب الفطرة على الفكر األورويب على مدى ألفي عام
القرن الثامن و   الفلسفي األكثر واقعية واألقل أتماًل من خالل انتشار املذهب التجرييب يف القرن السابع عشر

لكن من شأن ذلك أن حيجب الكثري من االختالفات خاصة يف وجهيت نظرمها حول اإلدراك والعقل  . عشر
 مما وضع أرسطو على رأس أتباع املذهب التجرييب.

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/innateness-history/notes.html#note-5
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 . االنتشار العقالين ملذهب الفطرة: ديكارت وليبنيز4

القة ديث. منذ االنطالتواصل الذهين الصايف هو جوهر إحياء مذهب الفطرة يف العصر احلإّن              
األوىل لثقافة الغرب، كان من املألوف أننا ال نكتفي ابإلحساس ابلعامل بل جنعله قابالً للفهم فال يصبح حمسوساً 

ة . تفسر فلسفة أفالطون الوضوح الذهين من جانب املثل الفطرية اليت نتذكرها بتجربأيضاً  وحسب بل واضحاً 
 عىن أهنا جتعلنامب -وم الوضوح من حيث نظرية اإلدراك األكثر ثراًء الشعور. بينما تشرح فلسفة أرسطو مفه

 ،لسابع عشرانتقبل الطبيعة الواضحة لألشياء من خالل األشياء نفسها. لقد عملت الثورة العلمية يف القرن 
بني الصفات األولية والثانوية وتصورها املادي للعامل امللموس، على تقويض  من خالل أتكيدها على التمييز

لصورة العلمية ل اً النظرة األرسطية لإلدراك متاماً. ميكن توضيح املشكلة يف ظل الوعي البصري اجلديد. وفق
ذه املنبهات ه من املنبهات إىل العني. وتسبب اً احلديثة، فإننا حني نرى حيمل الضوء املنعكس عن جسم ما منط

ر إىل ينتج عنها بطريقة ما( نتائج بصرية واعية. كيف ميكن أن نفسر ثراء إدراكنا للعامل ابلنظ ،إاثرة تنبيه الدماغ
أن التنبيهات فقط هي اليت تصل إىل األعضاء احلسية؟ وهكذا يبدو أنه ال توجد طريقة طبيعية لدمج نقل 

يكشف  ،نعود من جديد إىل مشكلة الوضوح. يف التأمل الثايناألشكال املرئية األرسطية يف هذا الوصف، و 
ديكارت عن هذه الفجوة بني ما تستقبله احلواس وما يعرفه العقل ويفهمه. إذا نظران إىل قطعة من الشمع الذي 

وصلنا إىل يسأل ديكارت كيف ت ،جمموعة عرضية من الصور احلسية الفعلية واملمكنة يعرب عن نفسه من خالل
ككائن عدمي اللون والرائحة وذو طبيعة اثبتة وخاصة ختضع لقوانني الرايضيات؟ جواب ديكارت هو أننا إدراكه  

عن الكائن املادي. إن اإلدراك احلسي ميكننا من "ملء" هذه الفكرة اجملردة  لدينا فكرة جمردة غري حسيةاً مجيع
والفضاء   اء املاديةولألشي  األكرب للعاملالفهم الشامل  أي الوضوحابلتفاصيل احملتملة لوضعنا الفعلي. لكن 

وغري ذلك، يقوم كله على هذه األفكار اجملردة. لكن من أين أتيت هذه األفكار اجملردة العامة،  ،وهللا ،والسببية
يف ظّل انعدام اإلحساس؟ وهنا يربز مذهب الفطرة كإجابة مثالية جذابة هلذا السؤال. جيب أن أنيت إىل العامل 

اه ونسمعه يف إخل( اليت متكننا من فهم ما نر  ،واألفكار العامة ،واملبادئ ،ابلتصنيفات )املفاهيم اً بقحمملني مس
 لألشياء. أويل الواقع. ميكن أن يستخرج العقل هذه اهلبة الفطرية للوصول إىل فهم

ملقطع هذا اولكن  ،عند العمل وراء الكواليس يف حجة ديكارت عن الشمعالفطرة وميكن رؤية مذهب         
مصمم أكثر لتخليصنا من فكرة أن إدراكنا العميق لطبيعة الكائنات أييت من احلواس أكثر من كونه انبعاً عن 
الدفاع عن الفطرة. من خالل فهم اآلاثر املرتتبة على نقاش مثال الشمع نصل إىل مفهوم جمرد للفطرة ذو طبيعة 

أمل اليت أتخذان يف احلجة الرئيسية للت ،مرة أخرى وراء الكواليس ولكن ،ممتدة مكانياً. كما تربز الفطرة يف العمل
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من حقيقة أن لدينا فكرة عن هللا إىل حقيقة وجود هللا خارج العقل. إن هذه الفكرة )الفطرية( لكائن ال هنائي 
ك اكما يقول ديكارت( هي ما جيعل من املمكن لنا أن نعرف أن هن  ،ال حصر له )أثر هللا علينا كمخلوقاته

ال  ،يفوق أفكاران وأن أفكاران ليست على خطأ منهجياً. لكن يف النقاش الذي دار يف التأمل الثالث اً عامل
يصف ديكارت مفهوم الفطرة ومىت وكيف توصلنا إىل أن فكرتنا عن هللا ال تتعلق إىل حد ما أبننا منلكها كما 

ات أن قلنا. كما أن هذه احلجة تعترب من املسلمأننا مل نتمكن من بنائها من خالل الفكرة اليت نتصورها عن ع
املبدأ السبيب الذي مفاده أن سبب الفكرة جيب أن يكون له على األقل "درجة من الواقع الرمسي" مثل "الواقع 

ومن الصعب ختيل كيف فسر ديكارت مدى سهولته للمتأمل إال من خالل  ،املوضوعي". إنه مبدأ غامض
. يف  ية واضحة ومميزة لطبيعة السببية اليت من املفرتض أن متنح عفوايً بشكل فطرياالدعاء أبنه يعتمد على رؤ 

يعود جزء من  . ال يتناول ديكارت مفهوم الفطرة وجهًا لوجه ،كلتا احلجتني، كما يف معظم أعماله الرئيسية
رت للعقل ديكاأو مبادئ فطرية يف تعريف  اً املشكلة إىل أنه ليس من السهل دمج االدعاء أبن هناك أفكار 

يف العقل قبل التجربة. يقرتح ديكارت يف مرحلة ما أن األفكار قد تكون يف العقل  والوعي. الفطرة موجودة
بشكل فطري ابلطريقة اليت ميكن أن ينتشر هبا النقرس يف األسرة. إىل احلد الذي يتم فيه قراءة هذا كنظرية 

 يب على الفطرة.فإنه سيتعرض للنقد الشديد يف اهلجوم التجري ،نزعة

همة يف مقاالته النظرية بعدة طرق م املدافع العقالين اآلخر عن مذهب الفطرة، بتوضيح ،يقوم ليبنيز            
اجلديدة عن الفهم اإلنساين. إنه يتحدى تشبيه لوك للعقل بقائمة فارغة من خالل تقدمي صورة منافسة للعقل  

(. النقطة األكثر أمهية هي صقل ادعاء فقر التحفيز. يفرتض 52ككتلة من الرخام تشبع عروقها شكل هرقل )
(. 50ضرورية ) ليبينز أن جتربتنا يف العامل عبارة دمًا عن جزئيات عابرة، لكن معارفنا قد تكون عامًة وأحياانً 

لكنه  ،ةنميكن للعبد أن يرى أن املربعات اليت حنتها سقراط يف الرتاب تربطها عالقة معيّ  ،ابلعودة إىل مثال مينو
 أن جتسد أي جمموعة حمتملة من املربعات اليت حتقق الوصف األويل جيبانتهى إىل معرفة أن مثل هذه الصلة

نيز أبن العقالنية جيادل ليب .املعروفة ليبنيزوأهنا منطبقة على مجيع الفضاءات املمكنة حسب عبارة  ؛لسقراط
فكار العابرة. جيب أن تعتمد يف هناية املطاف على األجيب أن تنطوي على أكثر من جمرد حتريض من اخلربة 

جيب أن حتدث هبذه  ملاذا ولكن أيضاً  ، واملبادئ الفطرية اليت تسمح لنا بفهم ليس فقط كيفية حدوث األشياء
 . الطريقة

. اً طاقنمسألة كيفية دمج مذهب الفطرة يف نظرية املعرفة ونظرية العقل األوسع  اً يتناول ليبنيز أيض            
( اإلحياء أبن ليس  2) ،(53واعية ) ( الدفاع عن احلاالت الذهنية الال1من أهم مسامهاته يف هذا اجملال: )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  9

 - ولكن قد تكون بدالً من ذلك "إجرائية" ،كل من هباتنا الفطرية جيب إدراكها كأفكار وأفكار )غري واعية(
 عروفمح بني وجود شيء فطري فينا وبني كونه ( التمييز الواض3) ،(84طرق التفكري والتفكري الفطرية )

رد كيس من إىل أن هباتنا الفطرية ليست جم ،يف ديكارت اً اليت أحملت أيض ،( الفكرة االستفزازية4و ) ،ابلفطرة
ة إنعكاس طبيعتنا ولكنها بطريقة منهجي ،العناصر اليت اعتقد هللا أنه سيكون من اجليد ابلنسبة لنا أن نبدأ هبا

ية عن حقيقة كوننا مواد وميكننا التفكري يف طبيعتنا توفر لنا بطريقة أو أبخرى فكرة فطر  ،ل املثالعلى سبي -
((. اتفق ليبنيز مع أفالطون على أن مسألة الفطرة هي 2-51املادة )كما قال ليبنيز: حنن "فطريون ألنفسنا" )

ة. لقد شكك ملسائل اجلوهرية يف الفلسفاخلالف األكثر أمهية بينه وبني لوك ومن املمكن اعتبارها من ا موضع
رة غري مباشر على الروحانية، وابلتايل حتٍد لفكرة احلياة اآلخ اً يف أن معارضة لوك ملذهب الفطرة كانت هجوم

 وابلتايل حتٍد للدين واألخالق والنظام العام. ،واخللود

. ميثل ما تقدم لـ ليبينز لكنهما متصلتاننالحظ أن هناك ابلفعل فلسفتني متباينتني  اً،أخري                    
حول العلم  السابع عشر القرن حماولة ليبنيز "تعميم" تفكريه واملسامهة يف توسيع نطاقه ليشمل اجلدل الذي مّيز

ونظرية املعرفة والفطرة. ولكن هناك ليبنيز آخر جنده يف كتاابته امليتافيزيقية التأملية األعمق، واألكثر مياًل لـ 
أمبادوقليس، وخاصة يف عمله "املواندولوجيا". وتشبه غاية ليبنيز هناك إىل حد كبري عمل أتباع نظرية األواتر 

نقطة الصورة العلمية وكشف الطبيعة الوجودية وامليتافيزيقية األعمق للواقع. ال إىل ما وراءأي للنظر  -املعاصرين 
سيداً للعامل الكامن متثب جت -الكائن الفرد -ية يف هذا النظام املهمة ابلنسبة لنا هي أن العناصر البسيطة النهائ

 والعقل هي جمرد إن العالقة السببية بني العامل ،لكن هذا التجسيد مل ينتج عن العامل. ابلنسبة إىل ليبنز ،وراءها
بيعته ط مظهر. واحلقيقة هي أن كل كائن فرد حيتوي على جمموعة مسبقة من جتسيدات العامل واليت هي جزء من

األساسية. ميكن التفكري يف "الكشف" أو "اإلجناز" التسلسلي لتجسيدات العقل، على أهنا تدفق للوعي. 
)يشبهه ليبنيز  اً لكن الكائنات املنفردة ال تتفاعل، بل تتناغم تيارات الوعي من خالل تناسق إهلي حمدد مسبق

فكرة وجتربة  كل خرى( إىل االستنتاج اجلذري أبنّ بزوج من الساعات املتزامنة(. وبذلك نكون قد وصلنا )مرة أ
وميكن  ،خارجي لعنصر عقلي يف ماندالوجية ليبنيز ال يكون هناك أصل . ميكن أنهي فكرة أو جتربة فطرية

 اثلث أهم العقالنيني العظماء. ،قول الشيء نفسه عن ميتافيزيقيا سبينوزا

؛ أي اً ملذهب الفطرة الذين ذكرانهم حىت اآلن هم عقالنيون أيضكما أن املفكرين الثالثة املؤيدين             
يرون أن املنطق يسمح لنا بتجاوز اخلربة والتوصل إىل فهم أعمق للعامل. هناك تقارب طبيعي بني  اً أهنم مجيع

ان. ال أهنما خمتلفإ ،ولكن جيب التأكيد أنه على الرغم من امليل إىل تطابق االثنني ،مذهب الفطرة والعقالنية
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يتمحور مذهب الفطرة حول الظروف األولية حلياتنا العقلية. وتتمحور العقالنية حول طبيعة ما ميكن أن نعرفه. 
ويعد مذهب الفطرة عنصر دعم هلذه الفلسفات العقالنية األكرب. لكن هذا يثري تساؤاًل طرحه نقاد مذهب 

ادئ الفطرية أن كيف ميكن للمفاهيم واملب  هناك حىت لو مت منح ذلك ،مبعىن -القرن السابع عشر  العقالنية يف
ان ليس لدينا أي ضم ،تدعم مذهب العقالنية ما مل نكن نعرف بشكل مستقل أهنا صحيحة؟ خالف ذلك

أبن هذه املواد الفطرية تكشف عن الطبيعة النهائية للعامل )انهيك عن مجيع العوامل املمكنة(. من املغري االعتقاد 
ستكون إضافة فرضية مفادها أن مثل هذه األفكار واملبادئ الفطرية هي منحة  ابع عشرالـقرن الس أبن اجابة

وأن هللا لن خيدعنا. لكن هذا اجلواب غري كاٍف. فمن الصعب أوالً جتنب هتمة الدوران يف دائرة مفرغة،  ،من هللا
أن املقصود  ،د النقادكما قال أح  ،ولكنها من انحية اثنية عقائدية أيضًا فيما خيص خطط هللا. كيف نعرف

 هو نقض عناصر الفطرة )املزعومة( اليت بدأان هبا عرب التجربة؟

ميكن للعقالين أن يقاوم إغراء التوسل إىل هللا وأن يتجنب الطريق املسدود الذي يؤدي إليه. يرى               
مدها مما هو ألعمق اليت نستاحلقائق ا مربر ديكارت أن وجود عناصر الفطرة فينا هو ابلطبع أمر حمتمل، لكن

فطري ال تنطوي على أي تفسريات منظقية ألصلها. وذلك ألن لدينا أفكار فطرية يريشدان إليها العقل ابلطريقة 
رى هو حقيقة بديهية )حسب ديكارت( ألننا ن أن املادة ال ميكنها التفكرياجملردة اليت نعرفها. لكن مبدأ 

أهنا اثبتة. إن الوضوح والتميز كمعيار للحقيقة له مشاكله اخلاصة اليت ختتلف عن املشاكل  بوضوح وبال شك
ننظر إىل الوراء  ميكننا أن ،الواضحة واملدمرة اليت أثريت أعاله. مبجرد أن نفصل بني مذهب الفطرة والعقالنية

هب التجرييب لعقالنية لدى أنصار املذوأن نفهم العناصر ا ،وأن حندد العناصر العقالنية غري الفطرية لدى أرسطو
 من العقالنية بعيدة عن مذهب الفطرة. على ولوك املناهض اللدود ملذهب الفطرة. يقدم كالمها لنا أشكاالً 

فإن مذهب الفطرة املعاصر املستوحى من مذهب الفطرة اللغوي لدى تشومسكي يعارض مذهب  ،نفس املنوال
  []العقالنية بشدة.

 

 التجريبية واهلجوم على مذهب الفطرة: لوك وهيوم. 5

 فعليًا مع جدلية لوك ضد املبادئ الفطرية واألفكار الفطرية يف ةالفطر  حول يبدأ النقاش احلديث           
رييب والذي صادف أنه الوثيقة التأسيسية للمذهب التج ،حول التفاهم اإلنساين الفصول االفتتاحية ملقاله

وابلتايل افساح  ،احلديث. وكان اهلدف من اجلدلية هو نزع الشرعية عن الفطرة كتفسري حمتمل ملعرفتنا وفهمنا
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أن  ،: أوالً نياجملال لوصف املذهب التجرييب الذي مت التوسع فيه يف بقية املقال. وتنقسم حجج لوك إىل شق
حىت  ،اثنياً  ؛احلقائق اليت يستشهد هبا أنصار مذهب الفطرة لدعم وجهات نظرهم ليست حقائق على اإلطالق

كمن البساطة ألنه أبسط. ت ،فإن وصف املذهب التجرييب هو األفضل ،لو قبلت تلك احلقائق من أجل اجلدال
 ون وجود التجربةكتساب املعرفة. يفرتض التجريبييف حقيقة أن كال الطرفني يقبالن حقيقة دور التجربة يف ا 

بينما يعتقد أنصار مذهب الفطرة أن هناك جتربة إىل جانب املبادئ واألفكار الفطرية. إذا متكنا من  ؛فقط
ملنطقية  اً وصف املعرفة دون األفكار واملبادئ الفطرية وما إىل ذلك، فإن أنصار املذهب التجرييب سيفوزون. نظر 

وز اجلديل كله على الفطرة يصب يف هذا املضمار. ال ميكن الف السليب اهلجومفإن  ،يفهمها لوكاملوقف كما 
بعيد عن الفطرة حول   إجيايب جبائزة اإلبستيمولوجية احلقيقية اليت يسعى إليها إال من خالل تقدمي وصف مرض  

يبية ستكون اعتقاده أبن مفاهيمه التجر  كيفية استخالص املعرفة من التجربة. لكن لوك على األرجح حمق يف
 إذا مل يكن هناك بدائل يقدمها أنصار مذهب الفطرة لتحديها. اً أكثر إقناع

ملاذا يرى لوك أّن مذهب الفطرة غري ضروري بل وغري منطقي أيضاً؟ األهم هو أنه إذا محل العقل          
يربهن أبن  لتايل سيتم املوافقة عليها كلياً. لكنهواب ،فسوف نكون على دراية هبا - أايً كانت -مبادئ فطرية

لى انهيك عن موافقتهم عليها. كما أنه يربهن ع ،األطفال والبلهاء ال ميكنهم حىت فهم مثل هذه االدعاءات
والقدرة على  ،تفكرياليشرعون يف واملوافقة عندما  ،كاملوافقة عندما يفهمون  -أن املواقف االحتياطية املختلفة 

 كلها حتول هذه اإلدعاءات إىل نوع من التافهة. والنتيجة أن الفطرة هي إما  -ة يف ظل الظروف املناسبة املوافق
ع املفهوم أو صحيحة بشكل اتفه ولكنها غري متوافقة م ،لكنها إما مزيفة بشكل واضح ،بديل حقيقي للتجربة

 التجرييب.

ارتية القائلة أبن ادعاء وجود شيء ما "يف ويكمن جزء كبري من هجوم لوك يف وجهة النظر الديك        
هنية يف وعينا. إذا جنحت فرضية ليبنيز اجلريئة للحاالت الذ هو إعطاءه مكاانً  ،سواًء كان فطرايً أم ال ،العقل"

غري الواعية فسوف تكتسح معظم حجج لوك ضد الفطرة. لكن علينا أن نضع يف اعتباران أن اخلالفات على 
 فهي تشكل عرضاً جانبياً نوعاً ما. القضية احلقيقية هي ما إذا كان إبمكان ،مؤثرة اترخيياً الرغم من أهنا كانت 

أنصار املذهب التجرييب بناء وصف مقبول للمعرفة البشرية دون اإلشارة إىل أي أفكار ومبادئ فطرية. ملواجهة 
وضع لوك  ضادة التحفيزية.كفاية احلجج امل تسميته قدم لوك )وإىل حد كبري هيوم( ما ميكن ،هذا التحدي

كن االستفادة لألقسام العقلية اليت مي اً ورسم سرد ،نظرية عن اخلربة )التصور والتفكري( كمصدر جلميع أفكاران
وفهمنا للمبادئ  ،ةوالفراغ واملاد ،والعدد ،وطبق هذه املواد على أفكاران املتعلقة ابلالهناية ،منها يف هذه األفكار
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 املمكن أن من غري جرا. كانت تلك األفكار واملبادئ اجملردة اليت ادعى العقالنيون وهلم ،العامة للسببية
ون احلاجة ميكن احلصول عليها د يريد لوك إثبات أن هذه األفكار واملبادئ استخالصها من التجربة اإلدراكية.

يح ملا ميكن أن تنجزه  حيعتقد لوك أن مفتاح الفهم والتفاهم يكمن يف التقدير الص إىل أي بذور فطرية مسبقة.
 كلية املنطق لدينا عند إعدادها للعمل على األفكار الواردة يف جتربتنا.

عند النظر يف تنفيذ لوك هلذه اخلطة نكتشف ميالً يزداد قوة عند املفكرين التجريبيني الالحقني مثل            
ن مثة اتفاق تضليل املرء بسهولة من خالل التفكري أبميكن  . والعشرين التاسع عشر  القرنني هيوم وخلفائه يف

: ميكننا أن نسمي ذلك فهمنا أو إدراكنا الواضح للعامل.  التفسري عام على كّل من جانيب هذا اخلالف حول
عندئٍذ سيدور اخلالف حول الفطرة حول النظرية اليت ميكن أن تقدم أفضل تفسري هلذا "التفاهم" املتفق عليه. 

نموذج اإلجيايب لديناميات اختيار النظرية ال يتناسب مع اخلالف احلقيقي. منظور كونيان هو لكن هذا ال
لتفسري األصلي ميكن ا بعض العناصر يف - التفسري حتماً  األقرب إىل احلقيقة. قام التجريبيون إبعادة تكوين

 عقالين فهذا هعلى أنشرح قدر كبري منه  ولكن أن يتم ، من خالل الوصف التجرييب أن تفسر بشكل أفضل
مت انتقاد  أبن املادة ال ميكنها التفكري هو مربط الفرس. البديهيبعيد املنال. مثالنا السابق على ادعاء ديكارت 

هذا االحتمال  مل يكن ،نظام لوك لعدم قدرته على استبعاد قدرة املادة على التفكري. لكن ابلنسبة إىل لوك
رت الواضح واملميز للعكس. لذا فإن لوك ال يقبل العبء التوضيحي على الرغم من تصور ديكا ،مستبعداً 

املتمثل يف تقدمي وصف جترييب لكيفية فهم زيف املذهب املادي وحقيقة االزدواجية. ال متتد معرفتنا هلذا العامل 
 النمط صل هذاي فإن العبء التوضيحي احلقيقي أخف مما يعتقده العقالين. وابلتايل ،بقدر ما يعتقد العقالين

الذي يرى بوضوح أكثر من لوك أن حقيقة كون العقل قادر على جعل العامل  ،إىل ذروته لدى هيوم من التفسري
يقة هو حبد ذاته افرتاض فلسفي جيب شرحه مطواًل. ويستبدله هيوم بوصف طبيعي لكيفية تتبعنا للطر  اً واضح

 املستقبل. وكيفية مجع النتائج إلرشادان يف ،اليت يظهر هبا العامل لنا
إن تصوره  ؛لى اإلطالقع اً لفلسفة هيوم، خيفف إىل شيء ال يعتربه العقالنيون تفامه اً وفق ،إن فهمنا للعامل 

 للعقل البشري هو جمرد ظل شاحب ألفكارهم.

رة. إن حتواًل مفاجئاً ملذهب الفط اً يشمل املذهب التجرييب الصرف الذي جنده لدى هيوم أيض               
 هو أن األفكار أتيت عرب احلواس من العامل اخلارجي احمليط بنا. ولكن ميكن القول أن ،لفطرة، وفقاً لـ لوكبديل ا

التجريبية لدى هيوم ال جمال فيها للتفكري يف العامل اخلارجي، وال لألفكار املستنسخة عن خصائص األشياء أو 
األسقف بريكلي(. خيربان  ،التجرييب الربيطاين البارز اً اليت تسببها أشياء يف هذا العامل )وهي نقطة أكد عليها أيض
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  أصيلة يف الذهن ألهنا ،انطباعاتنا فطرية  وأن مجيعاً أن اجلدل حول الفطرة خاطئ متام ،بطريقة فكاهية ،هيوم

ى هذا املنوال فإن الفطرة ابلنسبة لـ هيوم هي أمر مضلل كذر الرماد يف العيون. ما يهم التجريبية ليس عل [17]
شد أمهية تلك األفكار. وال تعد معاداة الفطرة املسألة األ طبيعةاتريخ األفكار يف العقل وما قبلها أو بعدها، بل

متثل حاالت  كارانأي فرضية أن مجيع أف ، جريبيةمذهب املعرفة الت ابلنسبة للتجرييب، بل ما ميكن أن نسميه
أن  من التجارب". ما يهم هو اً ميكننا تلخيص ذلك ابلقول أن أفكاران جيب أن تكون "نسخ .حسية معينة

لعبث إلنتاج فكرة جمردة، من ا اً لن نتمكن أبد ،تكون الفكرة الناجتة جتريبية ابملعىن الصحيح. ابلنسبة إىل هيوم
  [8](.مجيع األفكار جتريبية أو ذات بنية من هذا القبيل. - ثل هذه الفكرةال وجود ملألنه 

 

 دور مذهب كانط. 6

ى إىل املستوى والتجرييب ترقعادًة ما يعزى لـ كانط نقاشات يف اتريخ اخلالف بني املذهبني الفطري          
 ،ة البشرية. ومع ذلكلتحدي التجريبي كاستجابة بل يرى فلسفته اً؛املطلوب. ومن املؤكد أّن كانط ليس جتريبي

باع مذهب أّن كانط من أت ،فهو ينتقد النسخ العقالنية من مذهب الفطرة يف كل دور. وأعتقد من وجهة نظري
راً من جمرد أحد أتباع مذهب الفطرة، وحيدد دو  أكثر بكثري السبب يف هذه احلاالت الشاذة هو أنه [9]الفطرة.

 ملا هو فطري فينا عن الدور الذي حدده أسالفه العقالنيون.  اً جد اً خمتلف

 اً ض هيوم أنه نظر أي املثالية الفائقة. افرت  ؛كانط املميز للميتافيزيقيا ونظرية املعرفة"أكثر" هنا هو هنج          
ألن املعرفة تقوم على التجربة، فإن معرفتنا للعامل ال ميكن أن تتعدى تسجيل واستخراج الضوابط من تلك 

اقع، كان يفوق ورية للو أي فهم مبادئ اهليكلة الضر  ابملعرفة البديهية التجربة. كان احتمال ما وصفه كانط
قدراتنا. يعترب كانط أن امتالكنا لتلك املعرفة أمر مسلم به ويدفعنا إلنشاء نظام يشرح كيف تكون هذه املعرفة 

الضوابط.  فرتضنممكنة. وكان رده على حتدي هيوم ابلقول أن البنية املميزة للتجربة هي جزء من طبيعتنا. حنن
حقيقة املعرفة  ميكننا أن نفهم ،وفهمنا مبادئ اهليكلة القائمة يف العمل ،لناإذا اعتربت هذه الضوابط كمسامهة 

يست معرفة األشياء  ول ،املظاهر البديهية الرتكيبية. لكن الثمن الذي ندفعه هو أن هذه املعرفة هي معرفة عامل
 كما هي يف حد ذاهتا.

https://plato.stanford.edu/entries/innateness-history/notes.html#note-7
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ب ما هي مبادئ ترتي الزمان و املكان يقسم كانط هذه املبادئ إىل أشكال احلدس احلّسي وفئات.          
ة قبل التجريبية اليت متنحنا جتربة حسية للعامل املكاين والزماين. تلعب الفئات دوراً موازايً للتفاهم. من خالل فئ

ة ابالنتقال نفرض بنية سببية على األحداث اليت نتصورها. تسمح لنا البنية املفروض ،على سبيل املثال ، السببية
لبكسل لكل صورة : بنية ااً األحاسيس املتعاقبة إىل جتربة عامل موضوعي. خذ بعني االعتبار تشاهب من ذاتية

  تلتقطها الكامريا الرقمية هي نتيجة ملبدأ يفرض على كل صورة بواسطة طبيعة الكامريا. بنية البكسل التمثيل
ليست مسة   جربتناكانية الزمانية والفئوية لتفإن البنية امل ،التقاط ميزة من واقع الكامريا املستقلة. وابملثل ليس

 من مسات الواقع املستقل عن العقل. 

كانت شكوى كانط الرئيسية ضد مذهب الفطرة العقالين أنه يقبل أن على الفطرة أن تتوافق                   
وصف الطيف ل مع الواقع املستقل، لكنه مل يستطع شرح كيف ميكننا ترسيخ مثل هذه التوافق و استخدامه

يرى كانط أن املوقف مذنب يف عدد من األخطاء  [10]فشل يف مواجهة حتدي هيوم. ،الكامل ملعرفتنا. وهلذا
 القاتلة ذات الصلة. 

ب املبادئ الفطرية صحيحة يف العامل؟ ينتقد يف مقدمته النقدية مذه. كيف ميكننا أن نثبت أن مذكرة .1
ا طريقة لتحديد فليس لدين ،للمبادئ الفطرية اً الفطرة لكراسيوس املعاصر ألنه حىت لو كان هللا مصدر 

  [11]أايً من املبادئ املرشحة ميكن االعتماد عليها وأايً منها ميكن أن متر مرور الكرام )ابلنسبة للبعض(.
. بدا يف بعض األحيان أن كانط يشري إىل أن النزعة النفسانية ملذهب الفطرة العقالين املذهب النفسي .2

ة الضرورية )على وعييف حد ذاهتا مشكلة وجتعل من املستحيل شرح كيف ميكننا معرفة الصالت املوض
  [12]عكس الضرورات الذاتية(.

على أنه يقدم حجة على طراز هيوم مفادها أن العقالنية  كانط  2013. يشرح كاالن مفاهيم مشروطة .3
ان كل ما منلك إذا ك ،الضرورة املوضوعية مفهوم ميكن أن نتوصل إىلالفطرية ال ميكن أن تفسر كيف 

 هو املبادئ النفسية الفطرية.

هي أهنا  ،كانط ـ إن املشكلة اجلذرية للمذهب الفطري العقالين، كما نراها من خالل عدسة املثالية التجريبية ل
وما إىل  فهي إطار للمفاهيم واألفكار واملبادئ -حتتاج إىل التعبري عما هو أكثر من كونه شيء فطري لدينا 

ربتنا. تنشأ الرتكيبة اليت جندها يف جت أبننا نشكل جيب أن نعرتف فينا فقط أهنا موجودة القول ذلك. جيب
رد أن نية العقل إىل البنية املتأصلة يف العامل. مبجمشكالت مذهب الفطرة العقالين من حماولة االنتقال من ب

 شاكل. فال بّد أن حُتل امل ،نتخلى عن فكرة أننا نسعى إىل بنية العامل األصيلة واملستقلة عن العقل
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كان من املفرتض أن خيدم مذهب الفطرة النزعة الواقعية. مهما كان تصّور   ،من أفالطون حىت كانط           
فإن فهمنا هلذا الواقع كان  -وما إىل ذلك  ،واملادة والعقل لدى ديكارت ،كال لدى أفالطوناألش -الواقع 

تقليد. ابلنسبة يرفض كانط التطلعات الواقعية هلذا ال رحلتنا. ألننا مزودون خبريطة لذلك الواقع قبل أن نبدأ اً ممكن
ة أن تتعمق إال ال ميكن للمعرفة النظري اهتا.لألشياء كما هي يف حد ذ فهم الطبيعة املطلقةاً ال ميكننا أبد ، له

 مبقدار البنية اليت نفرضها الضرورة الوحيدة اليت ميكننا فهمها هي تلك اليت صنعناها بشكل عفوي.

لقد انقشنا شكوى كانط الرئيسية حول تقاليد أتباع مذهب الفطرة، على األقل كرد على حتدي                 
أو ألي من  ،ببيةللمكان، والزمان، والس ممثالت فطرية لكنه يقول أيضاً أنه ليس لديناأتباع املذهب التجرييب. 

(. ابلعودة إىل التشبيه السابق: ال تتضمن احلالة األولية للكامريا 1989املبادئ اليت افرتضنا أهنا بديهية )زويلر 
 ميكننا، س الكامرياولكن على عك أي صور / متثيل للبنية التجريدية الفطرية للبكسل اليت تفرضها الكامريا.

مطلقة عن  بديهية اً حيث تُعد مصطلحات كانط هذه "أفكار  -لقيود الرتتيب هذه  على ممثالت احلصول
كيف  فهمنا يف اً مهم اً املكان والزمان والسببية واجلوهر وما إىل ذلك. تلعب هذه األفكار البديهية الصافية دور 

لوك على أننا ال منتلك  يوافق كانط مع ،وامليتافيزيقيا والعلوم الطبيعية ممكنة. يف هذا الصددأن معرفة الرايضيات 
أي مبادئ أو أفكار فطرية. كالمها يرى أن مجيع أفكاران هلا أصوهلا يف التجربة. لكن لوك يعتقد أننا نبين هذه 

ستخالص ا ال ميكن يرى كانط أنه ة.من التجربة وإعادة جتميع العناصر اجملرد من خالل االستخالص األفكار
  [13[]13] بل جيب أن تكون نتاج تفكري دقيق يف طبيعة التجربة. ؛هذه املمثالت أو األفكار من التجربة

الكامريا يف إلقاء الضوء على حتول مهم. ختيل أن الكامريا اتلفة وأن ميكن أن يساعد مثال                 
وسيكون  ،على كل صورة اتلية اً الدقة يف جزء من الشاشة قليلة. سوف ينعكس هذا القيد املكتسب حديث

هذا العنصر منخفض الدقة ميزة 'متوقعة أوبديهية' لكل صورة: سيكون ذلك مبثابة مسامهة يف البنية التمثيلية 
وليس للمشهد. النقطة املهمة هي أن امليزة الرئيسية لعناصر إطار عمل كانط هي الدور الذي تلعبه  ،للكامريا

لعب ميكن أن ت ،ما إذا كانت موجودة كجزء من الشرط األويل. من حيث املبدأ وليس، يف هيكلة التجربة
 ات األصولذ حّول كانط الرتكيز املعريف من األسئلة الوراثية ،ففي هذا الصدد [14]التغيريات املكتسبة هذا الدور.

 مميكن القول أن هذا التحول قد نقل مذهب الفطرة إىل هامش االهتما .مصادر الضمان إىل أسئلة حول
 .القرن العشرين الفلسفي إىل أن أعيد إحياؤه يف
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 االنتصار )املؤقت( ملناهضي مذهب الفطرة. 7

انتصر  ،من حيث السباق التارخيي، فاز املذهب التجرييب، وكما حيدث حتماً يف مثل هذه االنتصارات       
املذهب الفطري على أنصار املذهب الفطري. أصبح مذهب األفكار الفطرية يُنظر إليه على أنه  مناهضوا

وابلتايل  ،دت مصداقيتهاابلعقائد امليتافيزيقية والالهوتية اليت فق اً وثيق اً متخلف وغري علمي بسبب ارتباطه ارتباط
لى امتداد استمرارية أتباع ية إىل حد كبري عفهو غري متوافق مع النهج الطبيعي للطبيعة البشرية. تطورت التجريب

ة (. اتفق أنصار الوضعية املنطقية و أنصار التجريبيسأانكساجورا )ومع مناهضة التعنت الفكري لدى هيوم
ال ميكن  [ 15]  .لدينا معرفة بديهية ابلبنية الواضحة للعامل ليس مع هيوم على أنه يف القرن العشرين املنطقية

بنية مفاهيمنا  وهذا فقط ألن هذه املعرفة تدور يف النهاية حول ،إال يف العلوم الرمسية الوصول إىل املعرفة البديهية
االدعاءات  يعمج ستيوارت ميل يف رفضخطوة إىل األمام واتبعوا جون  ،بعد كني ،أو لغتنا. وقد ارتقى آخرون

 النهاية االدعاء أبن فقط األدلة احلسية لدينا هي اليت تربر يف ،ابلنسبة لـ كوين مبعرفة احلقائق الضرورية. املتعلقة
يف كال الرأيني، مبجرد أن نتحدث عن الطبيعة احلقيقية ومقدار معارفنا، يتبني أن املذهب  [[]16] .4=  2+  2

 الفطري هو إسراف غري ضروري.

ر أتباع مذهب فإن وجهة النظ ،"األمتعة" امليتافيزيقية والالهوتية يف القرن السابع عشر حىت دون           
حة أصبح ينظر إليه على أنه ولد يف حرية مفاهيمية حول املهمة الصحي ،الفطرة، واخلالف أبكمله احمليط هبم

معرفتنا. يصرف املذهب  يرترب  حول بنية و و أفكاران حول طبيعة لنظرية املعرفة. األسئلة الفلسفية احلقيقية تدور
فكار أة األنش أصول  ويصرف انتباهنا عن االدعاءات التجريبية حول ،الفطري االنتباه عن هذه القضااي

ديد من هذه للمشروع التجرييب يف القرن التاسع عشر، على الع  واملعتقدات. يؤكد أتباع كانط، البديل الرئيسي
جرييب. نتعرف ويف النهاية مت حتديده من خالل املذهب الت ،األفكار. أتثر املزاج العلمي احلديث بكلتا الطريقتني
وال نعرف عنها أي شيء مسبقاً. لذلك فقد أُدين مذهب على العامل فقط من خالل مواجهتنا احلسية معه؛ 

وال مغزى له من  ،واعترب مزيفًا من الناحية التجريبية ،الفطرة ثالث مرات: لقد نبع من الفكر الديين اخلرايف
 الناحية الفلسفية.
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فإننا إذا  ،اع حول الفطرة جتسدت يف نظرية املعرفةعلى الرغم من أن ساحة املعركة التارخيية للصر             
سنرى الدفاع العقالين عن املذهب كجزء من جمموعة أوسع من االلتزامات امليتافيزيقية  ،عدان خطوة إىل الوراء

ساسية للطبيعة لكن الصورة األ ،والالهوتية واألخالقية. قد يربز خمتلف أتباع املذهب الفطري عناصر خمتلفة
املتميزون عن   ،اليت تنبثق من اجلانب الفطري يف النقاش التارخيي هي شيء من هذا القبيل. حنن البشرالبشرية 

لسنا كاملني وسط هذا العامل املادي. إننا نسرتشد يف تفكريان وعملنا من خالل  ،كل األشياء األخرى املخلوقة
وإرشادات  ،احلقيقة األعمق لطبيعة العاملهدية خاصة من خالقنا الذي رأى أنه من املناسب أن يزرع يف نفوسنا 

ملسار الذي ونلتزم هبا يف مواجهة ا ،خاصة حول كيفية تعاملنا معها. جيب أن نكتشف هذه احلقيقة الداخلية
 يصرف انتباهنا يف كثري من األحيان.

عل املذهب جي ابلنظر إىل لوك كصوت للجانب اآلخر من اخلالف، جند جمموعة خمتلفة من الدوافع.            
لن تكون لدينا  ،الفطري الفهم يبدو مشاهبًا للثروة املوروثة إىل حد كبري. إنه يشري إىل أنه بدون إرثنا الفطري

 اً يضيقف املذهب الفطري ضد روح املبادرة الفردية. ميكن أ ،املوارد لفهم العامل الذي نعيش فيه. إىل هذا احلد
ألن أولئك الذين ليس على عاتقهم مهمة الكشف عن  ،د الفكريإساءة استخدامه بسهولة كأداة لالستبدا

هذه احلقائق الفطرية النادرة جيب أن أيخذوا زمام املبادرة من أولئك الذين لديهم. أما ابلنسبة ألتباع املذهب 
نح لنا  التجرييب، فتعّد هذه دعوة لإلميان ابخلرافات والغموض وسوء املعاملة. ال يؤمن التجرييب أبن ما نعرفه ميُ 

على  وهذا يشمل القدرة ،كهدية. بل هو نتاج عملنا الفردي. لقد منحنا هللا القدرة العامة على التفكري
ملواد اخلام معرفتنا: جنمع ا اً إن مهمتنا هي ممارسة تلك القدرة. حنن منلك متام ؛اكتساب املعرفة من التجربة

صل رامة العامل منه إىل وضع األرستقراطي الذي حونضيف عملنا العقلي البتكارها. ينجذب لوك أكثر إىل ك
 على شرف موروث خاص.

 أدت العوامل اليت دفعت رفض لوك للمذهب الفطري يف هناية املطاف إىل الصورة السائدة اآلن            
 ،طبيعيلاليت رمسها أتباع مذهب الطبيعية للبشر. يف هذه الصورة حنن بشر كائنات مادية تتواصل مع بقية العامل ا

وليس لدينا أي عنصر إهلي يف طبيعتنا وليس لدينا مرشد إهلي ملساعدتنا على حنو دائم، وال مالذ لنا سوى بناء 
قائدان  ،فهمنا لعاملنا ابالعتماد على جتربتنا. ولكين أختم بنقطتني حول هذه التطورات. األوىل تتعلق بـ "لوك"

رمستها  حدثه مذهبه التجرييب. الصورة العقالنية األساسية اليتاملناهض للمذهب الفطري، وشعوره ابلرعب مما أ
ألوهياً )موحداً(، كان و  اً مع بعض التحفظات الصغرية. لقد كان ثنائي ،آنفاً هي الصورة اليت كان لوك سيقبلها
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ملنا ايؤمن ابحلياة اآلخرة، ورأى أن كلية العقل اليت وهبنا إايها هللا قادرة على اكتشاف أهم احلقائق عن ع
أي وجود هللا وطبيعة واجباتنا األخالقية. النقطة الثانية هي أنه على الرغم من أن طبيعتنا املعاصرة   -وحياتنا 

كانت مستوحاة من التجريبية املناهضة للفطرة، فقد شهدت إحياًء للتفكري الفطري. إن نقطة التحول يف هذا 
فصل عن املخاوف اليت أدت إىل تنشيط اخلالف هي جمال من ،عمل تشومسكي يف علم اللغوايت ،اإلحياء

وغريها  ،وريوعلم النفس التط ،وعلم الوراثة ،لكن األحباث املعاصرة يف التطور املعريف [17]التارخيي حول الفطرة.
من اجملاالت قد وسعت تفكري تشومسكي يف املذهب الفطري لتشمل املفاهيم واملبادئ اليت كانت يف قلب 

اسي، وما إىل وعلم الوجود األس ،والرايضيات ،والسببية ،والشخصية / العقل ،واألخالق ،النقاش التارخيي )هللا
 ذلك(.
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