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 1جورج باركلي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سعلي الحارترجمة: 
 
 
 
 

شامل  مدخل   باركلي حول  فلسفي  لد  ؛جورج  مترجم  داونينگ.  نص  وليزا   ،( على  موسوعة  منشور 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Downing, Lisa, "George Berkeley", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/berkeley/>. 
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جورج ابركلي، أسقف كلوين، من الفالسفة العظماء يف أوائل العصر احلديث. كان من أبرز نّقاد  
امليتافيزيقا اشتهر ابلد  ماهًرا يف  ا 

ً
فاع عن  أسالفه، وخصوًصا: ديكارت، وماليربانش، ولوك. وكان عامل

املثالية )القول أبّن الواقع يتكّون حصرًًي من األذهان وأفكارها(. وعلى الرغم من أّن الكثريين ينصدمون  
مبنظومة ابركلي ملا يرون فيها من مناقضة للبديهة، فإّن هذه املنظومة هلا من القّوة واملرونة ما جيعلها قادرة  

رًسا )رسالة يف مبادئ املعرفة البشرية(، أو ما يُعرف  على رّد معظم االعرتاضات. وإّن كتابيه األكثر د
اختصارًا بـ)املبادئ(، و)ثالث حماورات بني هيالس وفيلونوس(، أو ما يُعرف اختصارًا بـ)احملاورات(، مها  
نّصان كتبهما ابركلي بلغة مجيلة مكثّفة واحتوًي على حجج تستهوي الفالسفة املعاصرين. ولقد كان  

لك من املفّكرين ذوي االهتمامات املتنّوعة، ومنها: الدين )أّدى دورًا أساسًيا يف  ابركلي إىل جانب ذ
واألخالق،   والفيزًيء،  والرًيضيات،  لإلبصار،  النفساين  واألساس  ابلفلسفة(،  العمل  على  حتفيزه 

فلقد    واالقتصاد، والطب. وعلى الرغم من أّن الكثري من أوائل الذين قرؤوا كتاابت ابركلي مل يستوعبوها،
 ألقى أبثره على هيوم وكانت كليهما، وهنالك الكثري مّمن يقرأ كتاابته )والقليل مّمن يّتبعها( يف أًّيمنا هذه. 

 وكتاابته الفلسفيةته حيا   .1 •
 قد ابركلي للماّدية يف كتابيه )املبادئ( و)احملاورات(ن  .2 •

o 1.2  اهلجوم على املاّدية التمثيلية 
o 2.2   يف مواجهة املاّدية الواقعية املباشرة 

 الربانمج اليقيين عند ابركلي .. املثالية والفهم السليم  .3 •
o 1.3   أسس األنطولوجيا عند ابركلي 
o 2.3.   ردود على االعرتاضات 

 املراجع •
o  مؤلفات ابركلي 
o  مؤلفات اثنوية إضافية منتقاه 

 مصادر أخر على اإلنرتنت  •
 مداخل ذات صلة  •

https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
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https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-2-2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
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https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-1-3-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-2-3-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://hekmah.org/wp-admin/post.php?post=36127&action=edit#h-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A9
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 . حياته وكتاابته الفلسفية 1
( العام  يف  ابركلي  يف  1685ولد  املدرسي  التعليم  من  سنوات  وبعد  آيرلندا؛  يف  قرب كيليكيين   )

ج( وهو يف اخلامسة عشرة من عمره. وبعد ختّرجه بثالثة أعوام أصبح  )كيلكيين كوليج( دخل )ترينييت كولي
 ( العام  يف  )ترينييت كوليج(  يف  الكنيسة  1707زمياًل  يف  دين  ترسيمه كرجل  أن جرى  لبث  ما  مثّ   ،)

األنگليكانية. ويف )ترينييت كوليج( كان املنهاج املّتبع حديثًا بشكل ُمالحظ، فواجه ابركلي املنهاج اجلديد  
لعلوم والفلسفة، وكان منهاًجا يتمّيز ابلعداء لألرسطية. ومن يطّلع على الدفاتر الفلسفية لباركلي  يف ا

(، جيد توثيًقا غنيًّا للمرحلة  1707)تسّمى أحياًًن بـ"التفاسري الفلسفية"(، واليت بدأ بكتاابهتا يف العام )
فاء أثر ظهور فلسفته الالماّدية من ردوده  املبّكرة من التطور الفلسفي لباركلي، ممّا ميّكن القارئ من اقت
 النقدية على ديكارت ولوك وماليربانش ونيوتن وهوبز وغريهم.

[( مسامهة مؤثّرة  1709ولقد كان أّول ما نشر من كتبه املهّمة )مقالة حنو نظرية جديدة لإلبصار ]
يل. ويف العشرينيات من عمره  يف التفسري النفساين لإلبصار وقام فيه بتطوير مبادئ تتعّلق مبشروعه املثا

[(، و)ثالث حماورات بني  1710أصدر ابركلي كتابيه األكثر دميومة: )رسالة يف مبادئ املعرفة البشرية ] 
 [(، وسنتناول مبادئهما الرئيسية يف مواضع قادمة من هذا املدخل. 1713هيالس وفيلونوس ]

أعوام لتعليم أحد الفتيان، أّلف ابركلي  (، وأثناء رحلة يف أورواب استمّرت أربعة  1720ويف العام )
كتابه )حول احلركة(، وهو كتّيب حول األسس الفلسفية للميكانيكا طّور فيه رؤاه املتعّلقة بفلسفة العلوم  
وطرح فيه بوضوح مقاربة ذرائعية للديناميكا النيوتنية. وبعد رحلته املذكورة عاد ابركلي إىل آيرلندا واستأنف  

(، وفيه جرى تعيينه عميًدا لكاتدرائية ديري. ويف هذا الوقت بدأ  1724به حّّت العام )القيام مبهاّم منص
ابركلي يطّور خمّططه لتأسيس كّلية يف )برمودا(. وكان حينها مقتنًعا أبّن أورواب تعاين االحنالل الروحي  

يطاين بتقدمي مرسوم  وأبّن العامل اجلديد يقّدم أماًل بعصر ذهيب جديد. وبعد أن ضمن قيام الربملان الرب 
( تصحبه زوجته )آن فورسرت(  1728وتعّهد بتقدمي التمويل الالزم، أحبر ابركلي إىل أمريكا يف العام )

اليت كان قد اقرتن هبا حديثًا. وقضى الزوجان ثالثة أعوام يف نيوپورت التابعة لرودآيالند ابنتظار املال  
ابركلي اهنار فاضطّر للتخّلي عن مشروعه والعودة إىل  املوعود، لكّن الدعم السياسي الذي اعتمد عليه  

العام ) )ألسيفرون(، وهو كتاب  1731بريطانيا يف  أّلف ابركلي كتابه  أمريكا  أثناء وجوده يف  (. ويف 
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للمذهب   أعداء  فيهم  يرى  الذين كان  األحرار"  "املفّكرين  ضّد  موّجه  املسيحية  الدًينة  يف  تربيري 
لكتاب يعّد أيًضا من الكتاابت الفلسفية املهّمة وهو مرجع ال يستغين عنه  األنگليكاين الرمسي. وهذا ا

 من يريد االّطالع على رؤى ابركلي يف جمال اللغة. 

وبعد مّدة قصرية من عودته إىل لندن أّلف ابركلي )نظرية اإلبصار.. الدفاع عنها وشرحها(، وهو  
ّلل(، وهو نقد حاّد ومؤثّر ألسس حساب  دفاع عن عمله السابق حول اإلبصار، مثّ أنبعه بكتاب )احمل

ب أسقًفا لكلوين، فعاد إىل آيرلندا، وفيها كتب  1734التفاضل والتكامل عند نيوتن. ويف العام ) ( ُنصِّّ
آخر كتب الفلسفية، وأغرهبا، وأكثرها يف عدد املبيعات )ابلنسبة ملبيعات ابقي كتبه أثناء حياته(. وكان 

ثالثة أهداف: إثبات منافع املاء القطراين )سائل ُُيضَّر بنقع قطران  [(  1744لكتابه هذا )سرييس ]
الصنوبر يف املاء( ابعتباره دواًء لكّل داء، وتقدمي األساس العلمي الذي يدعم كفاءة املاء القطراين، وإرشاد  

صرية من  ( تويّف ابركلي بعد مّدة ق 1753ذهن القارئ خبطوات تدرجيية حنو التفّكر يف اإلله. ويف العام )
انتقاله إىل أوكسفورد لإلشراف على تعليم ابنه جورج )لباركلي سبعة أبناء مل جيتز مرحلة الطفولة منهم  

 سوى ثالثة(. 

 . نقد ابركلي للماّدية يف كتابيه )املبادئ( و)احملاورات(2
البديل   مبهامجة  املثالية  امليتافيزيقا عن  املهّمني يف  فما هو ابلضبط  يدافع ابركلي يف كتابيه  املاّدي؛ 

املعتقد الذي يهامجه ابركلي؟ جيب على القارئ أن يالحظ أّواًل أبّن "املاّدية" هنا ُتستخَدم مبعىن "االعتقاد  
بوجود األشياء املاّدية"، ابلتناقض مع االستخدام اآلخر، األكثر قياسية يف النقاشات املعاصرة، والذي  

ملاّدية )فقط(. إذ ُياجج ابركلي بـ)عدم( وجود األشياء املاّدية؛ فهو ال  يُراد به االعتقاد بوجود األشياء ا 
يقف عند حّد احملاججة بوجود بعضها، وهلذا فهو يهاجم )الثنائية( لدى ديكارت ولوك، وال يقتصر  
على رؤية هوبز األقّل شعبية بكثري، واليت تقول بوجود األشياء املاّدية فقط. وهنا يربز السؤال: ما هو  

شيء املاّدي ابلتحديد؟ ممّا يثري االهتمام أّن جزًءا من هجوم ابركلي على املاّدة هو للمحاججة أبّن  ال
هذا السؤال ال ميكن للماّديني أن يقّدموا جوااًب كافًيا عليه، أي: إهّنم يعجزون عن حتديد خصائص ما  

املاّدية ابلضبط، األشياء  ومثّة جواب ُيّدد  ماّدية.  أشياء  من  إّن   يزعمونه  وهو:  يرفضه،  لكّن ابركلي 
األشياء املاّدية هي أشياء )مستقّلة عن الذهن( أو جواهر. والشيء املستقّل عن الذهن هو شيء ليس  
املفّكرة   األشياء  قد توجد سواء وجدت  فهي  تفّكر/تدرك حّسًيا، وبذلك  أشياء  وجوده معتمًدا على 
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د ما يدعى ابألشياء املستقّلة عن الذهن، ومن هنا )األذهان( أو مل توجد. ويعتقد ابركلي أبنّه ال يوج
[، أي: أن يوجد الشيء هو أن  esse est percipi (aut percipere)جاءت عبارته الشهرية ]

 يدَرك حّسًيا )أو أن يدرِّك حّسًيا(. 

حواّسنا  ويّتهم ابركلي املاّدية أبهّنا تدعو إىل الشكوكية واإلحلاد: الشكوكية ملا توحي به املاّدية من أن  
تضّللنا بشأن طبائع األشياء املاّدية )بل إّن ابركلي يعتقد أبهّنا ال حتتاج إىل أن توجد أصاًل(؛ واإلحلاد  
ألّن العامل املاّدي قد يُنتَظر منه أن يعمل دون حاجة لالستعانة ابإلله. وهذه التهمة املزدوجة تقّدم )احلافز(  

فز يعتقد ابركلي أبنّه جيب أن ُيّفز اآلخرين أيًضا(، لكّنها ال  الذي دفع ابركلي ملساءلة املاّدية )وهو حا 
تشّكل، ابلطبع، حماججة فلسفية ضّد املاّدية؛ ومن حسن احلّظ أّن كتايب )املبادئ( و)احملاورات( يفيضان  

في  احملاججات، وسنتفّحص  اليت شّنها  أبمثال هذه  للحملة احلجاجية  الرئيسية  العناصر  بعض  يلي  ما 
  املاّدة.ابركلي ضدّ 

 . اهلجوم على املاّدية التمثيلية1. 2
 . احلّجة املركزية1. 1. 2

)املبادئ(  يف كتابه  قّدمها  اإلجياز  شديدة  حّجة  من  معاصريه  ماّدية  على  هجومه  ابركلي  يبدأ 
(Principles 4  وهي: »مثّة رأي ال شّك يف أنه يشيع بقّوة بني الناس، ومفاده أّن املنازل واجلبال ،)

الذي  واألهن ار، وابختصار: كّل األشياء احملسوسة، هلا وجود طبيعي أو حقيقي، متمايز عن وجودها 
يُدَرك ابلفهم. لكن مهما كان ما يتمّتع به هذا املبدأ من أتكيد وقبول يف العامل، فإّن من يشعر ابحلاجة  

. فما األشياء اليت  إىل مساءلة هذا املبدأ سيدرك، إن مل أكن خمطًئا، أبنّه ينطوي على تناقض واضح
ذكرًنها سوى أمور ندركها ابحلواّس، وهل هنالك ممّا ندركه سوى األفكار واإلحساسات اخلاّصة بنا؟  

 أوليس من املنّفر حقًّا أن يكون أيٌّ منها، أو أيُّ جمموعة منها، موجوًدا دون أن تدركه احلواّس؟«.

 (:Winkler 1989, 138وبكالمه هذا يقّدم ابركلي احلّجة التالية )راجع: 

 ( إنّنا ندرك األشياء العادية )املنازل، واجلبال، ...إخل(.1)

 ( إنّنا ال ندرك سوى األفكار.2)

 ( األشياء العادية أفكار.3إذن: )
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(؟ يعتقد  2(، فماذا عن املقّدمة )1وهي حّجة منطقية سليمة، ويبدو من الصعب إنكار املقّدمة )
ابركلي أبّن هذه املقّدمة يقبلها كّل الفالسفة احملدثني؛ ويف كتابه )املبادئ( يعمل ابركلي )ضمن( ما ساد  
يعتقد، ابخلصوص، أبّن   األفكار، وهو  نظري حول  تقليد  من  والثامن عشر  السابع عشر  القرنني  يف 

مه، أي: الفيلسوفان املؤثّران ديكارت  ( يتقّبلها املستهدفان الرئيسيان بكال2هنالك نسخة من املقّدمة )
 ولوك. 

وعلى الرغم من ذلك، يالحظ ابركلي أبّن هذين الفيلسوفني لديهما رّد جاهز واضح حلّجته، وهذا 
(، وذلك ابلتمييز بني نوعني من اإلدراكات: مباشر وغري مباشر.  3الرّد مينع ابركلي من استنتاج القضية )

 يُستعاض عنهما ابالّدعاء أبّن: (2( و) 1وعليه فإّن املقّدمتني )

 ‘( إنّنا ندرك األشياء العادية عرب وسيط. بينما... 1)

 ‘( ال ندرك بشكل مباشر سوى األفكار. 2)

وال شّك يف أّن االعتماد على هذين االّدعاءين ال ميكن معه اخلروج ابستنتاج يّتفق مع املثالية. والرّد  
لإل-الديكاريت متثيلية  )نظرية  يعكس  وسيط(  اللوكي  )عرب  املباشر  غري  ابإلدراك  مبوجبها  نقوم  دراك(، 

لألشياء املاّدية من خالل اإلدراك املباشر لألفكار، واألفكار هي أمر يعتمد على الذهن. إّن األفكار  
 )متّثل( أشياء مادية خارجية، ولذلك فهي تتيح لنا إدراكها.

)مت ولوك  وماليربانش  ديكارت  إذا كان  ما  حول  خالف  مثاًل:  ومثّة  )راجع  النوع  هذا  من  ثيليني( 
Yolton 1984, Chappell 1994  ؛ لكّن ابركلي كان ميلك حبّق مربّرات متينة لفهم أسالفه)

على هذا النحو، ألّن فهمه هذا يعكس أوضح تفسري لرؤية لوك حول اإلدراك، ويبدو أّن كّل العملية  
رتاح فهم ابركلي، إذ يضع املتأّمل يف وضع يتأّمل فيه  اليت قّدمها ديكارت يف كتابه )التأّمالت( متيل إىل اق

 أفكاره اخلاّصة به، وُياول حتديد ما إذا كان هنالك شيء خارجي يتماشى معها. 
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 . مبدأ الشبه 2. 1. 2
يكّرس ابركلي القسم التايل من كتابه )املبادئ( هلدم الرّد التمثيلي املوّجه ضّد حّجته االبتدائية، فيطرح  

لذي يتيح لفكرة أن متّثل شيًئا ماّدًًي؟ إنّه يفرتض، وابالستناد إىل مربّرات متينة أيًضا، أبّن  السؤال: ما ا
الرّد التمثيلي يف طريقه إىل أن يتضّمن )الشبه(: »ولكن قد يقول قائل أبنّه على الرغم من أّن األفكار  

ا أو أشباه هلا، وتلك  نفسها ال توجد من دون الذهن، فقد يكون هنالك أشياء تشبهها فهي نسخ منه
األشياء توجد خارج الذهن يف جوهر غري مفّكر. وجوايب على ذلك: إّن الفكرة ال ميكن هلا أن تكون  
إاّل فكرة؛ واللون أو اهليأة ال ميكن هلما أن يشبها أي شيء إاّل إذا كان هذا الشيء لوًًن آخر أو هيأة  

رتض ال معىن له، فالفكرة ال ميكن هلا أن تشبه  (. إّن ابركلي ُياجج أبّن الشبه املفPHK 8أخرى« )
 إاّل فكرة أخرى.

لكن ما السبب؟ إّن أقرب ما يصل إليه ابركلي من اإلجابة على هذا السؤال هو ما كتبه يف دفاتره  
الفلسفية األوىل، حيث الحظ أبنّه »ال ميكن القول عن شيئني أبهّنما متشاهبان أو خمتلفان ما مل جترِّ  

(. وعليه، فبما أّن الذهن ال ميكنه مقارنة أي شيء سوى أفكاره اخلاّصة  PC 377هما« )املقارنة بين
به، وهي فرًضا األشياء الوحيدة اليت ميكن إدراكها بشكل مباشر، فإّن أنصار التمثيلية ال ميكنهم اإلصرار  

ة أوسع ميكن الرجوع  على الشبه بني الفكرة وبني الشيء املاّدي غري املثايل املستقّل عن الذهن. )ملناقش 
 (.Winkler 1989, 145–9إىل: 

إذا سّلمنا مببدأ الشبه عند ابركلي، أي: األطروحة القائلة أبّن لفكرة ال ميكن هلا أن تشبه سوى فكرة  
أخرى، فعندها ستواجه املاّدية التمثيلية مشكلة كبرية، فكيف ميكن بعدها متييز األشياء املاّدية؟ إذا كان  

اء املاّدية أن تكون ممتّدة أو صلبة أو ملّونة فسريّد ابركلي أبّن هذه الكيفيات احلّسية تتعّلق  يُفرَتض ابألشي
ابألفكار، وهي أفكار ُتدَرك بشكل مباشر، وأّن املاّديني ال ميكنهم اإلصرار على أّن األشياء املاّدية تشبه 

امل من  يف كثري  ابركلي  يثبتها  النقطة  وهذه  اجملال.  هذا  يف  )املبادئ(  األفكار  ضمن كتابيه  واضع 
و)احملاورات(، حماجًجا أبّن فكرة )املاّدة( هي يف أفضل حاالهتا فكرة )فارغة( متاًما، وهذا إن مل تكن  

 فكرة غري مرتابطة يف األساس.
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 . الالجتريدية 3. 1. 2
ة: إذ ُياجج  من السبل اليت تظهر هبا الجتريدية ابركلي وتفعل فعلها هي دفاعه املتني عن النقطة اآلتي 

أبنّنا نعجز عن تشكيل أفكار عاّمة على النحو الذي يبدو أبّن لوك    iابركلي يف "مقّدمة" كتابه )املبادئ(
  iiيقرتحه، أي: بتجريد الكيفيات املمّيزة من فكرة أمٍر ما، وخلق فكرة جديدة )جمّردة( عاّمة يف جوهرها.

قد يلجأ إليها املاّديون كمحاولة ًيئسة أخرية لتمييز املاّدة    مثّ ينتقل ابركلي إىل االّدعاء أبّن األفكار اليت 
 iii)مثاًل: الكينونة أو جمّرد االمتداد( هي جمّردة على حنو مرفوض وهي غري متاحة لالستخدام.

 

 . ما الذي تشرحه املاّدية؟4. 1. 2
ألسنا حباجة لألشياء  إن ابركلي يعي أّن املاّدي ال يتبّقى لديه سوى حّجة واحدة يف جعبته، وهي:  

املاّدية كي )نفّسر( أفكارًن؟ وال شّك يف أهّنا حّجة تستحوذ على االنتباه: فعندما تتكّون لدّي فكرة  
كرسي كّلما دخلت مكتيب، وعندما تتكون لدى زميليت فكرة كرسي كّلما دخلت )هي( مكتيب، ال 

أّن هنالك شيء شيء ماّدي و  التفسري األفضل لذلك هو  حيد مستمّر )يسّبب( كّل هذه  شّك أبّن 
من خالل   ذلك،  من  الرغم  على  يرّد،  ابركلي  أبّن  هنا  القول  نكّرر  أن  لكن جيب  املتنّوعة.  األفكار 
االستثمار الفّعال لنقاط الضعف يف نظرًيت خصومه: »حّّت وإن سّلمنا للماّديني أبجسامهم اخلارجية،  

من فهم كيفية إنتاجنا لألفكار: ألهّنم أنفسهم عاجزون    فإهّنم، وابعرتافهم، ال يستطيعون أبًدا االقرتاب 
عن فهم النحو الذي يؤثّر فيه اجلسد على النفس، أو كيف ميكن للجسد أن يطبع أّي فكرة يف الذهن.  
ومبا أّن من الواضح أّن إنتاج األفكار أو اإلحساسات يتّم يف أذهاننا، فليس هنالك سبب يدعو لالفرتاض  

هر جسمانية، ألّن هنالك إقرارًا بعدم إمكانية تفسري وجودها، سواء مع هذا االفرتاض  بوجود ماّدة أو جوا
 (. PHK 19أو بدونه« )

ويبدأ ابركلي حماججته أبّن من يناصر االجّتاه التمثيلي جيب أن يعرتف أبّن )من املمكن( أن تكون  
الطرق اليت ينظر هبا    ( )وهذه منPHK 18لنا أفكار دون أن يكون هنالك أشياء خارجية تسّببها ) 

ابركلي إىل املاّدية ابعتبارها تؤّدي إىل الشّك(؛ لكّن األكثر تدمريًا له هو أن يقّر، على الرغم من ذلك،  
أمر، فلقد كان لوك نفسه   أبّن وجود املاّدة ال يساعد على تفسري حدوث أفكارًن. ومهما يكن من 

قصى ما تستطيعه أفهامنا، أن يصطدم أو يؤثّر إاّل  شّخص هذه الصعوبة بقوله: »إّن اجلسم ال ميكنه، أب
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إليه )أفكارًن(، سوى احلركة؛ ولذلك   ما تصل  تنتج، وفًقا ألقصى  أن  جبسم آخر؛ واحلركة ال ميكنها 
فعندما نسمح هلا إبنتاج اللّذة أو األمل، أو )فكرة( لون ما، أو صوت ما، فإنّنا نتخّلى عن العقل بشكل  

)أفكار  ونتعّدى  )إرادّي،  خلالقنا«  اخلرّية  املشيئة  إىل  أبكملها  ونعزوها   ,Locke 1975ًن(، 
541;Essay 4.3.6  وعندما أصّرت إليزابيث على ديكارت ليفّسر هلا كيفية التفاعل بني الذهن .)

كانت حمّقة يف عدم شعورها ابلرضى عن أجوبته. واملشكلة الرئيسية هنا تنشأ بسبب الثنائية:   ivواجلسد
فكيف ميكن جلوهر أن يؤثّر سببًيا على جوهر آخر من )نوع( خمتلف جذرًًي؟ وتتفاقم الصعوبة بشّدة  

ممتّدة أخرى  عندما أتخذ شكلها الديكاريت: فكيف ميكن لشيء يّتصف ابالمتداد، وال يؤثّر على أشياء  
 إاّل ابلتصادم امليكانيكي، أن يؤثّر على الذهن الذي يّتصف أبنّه الامتدادي والمكاين؟ 

وهبذا يتوّضح جّيًدا الغرض الذي أراده ابركلي. وجتدر اإلشارة إىل أّن غرض ابركلي، ابإلضافة هلدمه  
حماولة لتفسري التمثيل والتوّسط    حماولة املاّديني االستدالل على التفسري األفضل، هو الطعن أيًضا يف أيّ 

يف اإلدراك من خالل السببية )العّلية(. أي: إّن املاّديني قد ُياولون االّدعاء أبّن األفكار متّثل أشياء  
ماّدية، ال عن طريق املشاهبة، بل بفضل )تسّبب( األشياء هبا )وعلى الرغم من أّن ديكارت ولوك مل  

، فهنالك يف نصوصهما ما يدعم عزو هذا الرأي هلما. حول ديكارت  يصرّح أيٌّ منهما مبثل هذا الكالم
(. ومع ذلك  Chappell 1994, 53. وحول لوك راجع: Wilson 1999, 73–76راجع: 

( يوحي ضمًنا أبّن املاّديني ال ميلكون ما جيعلون به تفسريهم PHK 19فإّن ما ورد يف كتابه )املبادئ( )
 فية.للتمثيل مرضًيا من الناحية الفلس

 

 . يف مواجهة املاّدية الواقعية املباشرة 2. 2
لقد أّكدًن يف ما سبق على أّن محلة ابركلي يف مواجهة املاّدة، كما يقّدمها هو يف كتابه )املبادئ(، 
النزعة مسبًقا. وابخلصوص، يفرتض ابركلي   املاّدية، وهو يفرتض هذه  التمثيلية يف  النزعة  موّجهة ضّد 

ركه املرء هو أفكار، سواء كان هذا اإلدراك جرى بشكل مباشر أو بال واسطة. ولنا  مسبًقا أّن كّل ما يد
أن نتساءل، حنن الفالسفة املعاصرين، عن ما إذا كان ابركلي ميتلك أّي رّد للماّديني الذين ينكرون هذه  

ية بشكل مباشر أو  املقّدمة التمثيلية ويشّددون عوًضا عنها على أنّنا نقوم يف العادة إبدراك األشياء املادّ 
 بال واسطة؛ واجلواب على هذا التساؤل هو: "نعم".
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 . احلّجة األساسية؟1. 2. 2
إليها املرء بشكل طبيعي للعثور على أمثال هذه   على الرغم ممّا سبق، فإّن من املواضع اليت يرجع 

من ك ففي كّل  األمر.  أّول  يف  به  يعد  أنّه  يبدو  ما  احلقيقة،  يف  يقّدم،  ال  املبادئ  احلّجة  تابيه 
(Principles 22–3( واحملاورات   )Dialogues 200  يدعى ممّا صار  نسخة  ابركلي  يقّدم   )

بسبب أتكيده القوّي الصريح يف الدعوة إىل تبّنيها: »إّنين مقتنع بوضع األمر    vالحًقا بـ"احلّجة األساسية" 
ن جلوهر ممتّد قابل للحركة، أو  كّله خلف هذه املسألة: إذا مل يكن إبمكانك سوى أن تفّكر أبنّه ميك

بشكل أعّم: أليّة فكرة أو أّي شيء يشبه الفكرة، أن ال يوجد إاّل يف الذهن الذي يفّكر به، فسأختّلى  
فورًا عن اخلوض يف هذا األمر. ]…[ أّما إذا قلَت: ال شّك يف أنّه ليس هنالك ما هو أسهل من ختّيل  

دون أن يوجد بقرهبا من يفّكر هبا؛ فسأجيبك حينها أبنّه   أشجار يف حديقة مثاًل، أو كتب يف خزانة،
ميكنك ختّيل ذلك، وال صعوبة يف ذلك، لكّنين ألتمس منك اإلجابة على سؤايل: أليس ما تفعله ما هو  
الوقت نفسه، عن   االمتناع، يف  أفكار حمّددة يف ذهنك تدعوها "كتًبا" و"أشجارًا"، مع  إاّل تشكيل 

أحد يفّكر فيها؟ أولست أنت نفسك تفّكر يف هؤالء طوال الوقت؟ إذن، فما  تشكيل فكرة بوجود أّي  
فعلته مل خيدم غايتك، وكّل ما فعلته هو أّنك بّينت قدرتك على ختّيل األفكار أو تشكيلها يف ذهنك،  
ومل تبنّي إمكانية استيعاب وجود األشياء املتواجدة يف أفكارك من دون الذهن؛ فلتبيني ذلك جيب عليك  

تستوعب وجودها دون أن يستوعبها أو يفّكر هبا أحد، وهو تناقض سافر. إنّنا عندما نبذل أقصى    أن
جهد الستيعاب وجود األجسام اخلارجية فإنّنا ال نقوم أثناء ذلك سوى ابلتأّمل يف أفكارًن نفسها؛ لكّن 

أنّه يستوعب أنّه يستطيع أن يستوعب، بل  فعاًل، األجسام دون    الذهن ال ينتبه ملا يقوم به، ويتوّهم 
 (. PHK 22–23التفكري هبا أو دون أّي دور للذهن، على الرغم من أهّنا حمتجزة أو موجودة فيه« )

يبدو أّن حّجة ابركلي يُراد منها إثبات أنّنا عاجزون يف احلقيقة عن استيعاب أجسام مستقّلة عن  
ملاذا؟ ال لشيء سوى أّن استيعاب  الذهن، أي: أجسام توجد دون أن يدركها أو يفّكر هبا أّي أحد.  

پيچر ) لكّن  التفكري هبا(.  قيامنا حنن ابستيعاهبا )أي:  األشياء يستدعى   ,Pitcher 1977هذه 
نستخدمه 113 ما  )التمثيل:  بني  ختلط  أهّنا  يبدو  احلّجة  هذه  أبّن  تقول  جّيدة  مالحظة  يقّدم   )

ًن(. وما إن منّيز بينهما حّّت نالحظ أنّه على  لالستيعاب( وبني )املمثَّل: ما نستوعبه، أي: حمتوى أفكار 
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الرغم من أنّه جيب علينا أن منتلك مفهوًما أو متثياًل ما كي نستوعب شيًئا ما، وأّن ذلك )التمثيل( هو  
مفكَّر فيه على حنو ما، فال يستلزم ذلك القول أبّن ما نستوعبه جيب أن يكون جسًما مفكًَّرا فيه )على  

ركلي(. أي: عندما نتخّيل شجرة تقف لوحدها يف غابة، فإنّنا نفرتض )جداًل( أبنّنا العكس ممّا يراه اب
نستوعبها كجسم غري مفكَّر فيه، على الرغم من أنّه جيب علينا طبًعا أن نوّظف فكرًة ما يف إجناز هذه  

 وعليه، فإّن )هذه( احلّجة ابطلة، كما يالحظ الكثري من الشرّاح.  viاملهّمة. 

( تثبت حّجة  Winkler 1989, 184–7; Lennon 1988ألطف هلذه احلّجة )ومثّة قراءة  
فبما أنّنا    viiابركلي القائلة ابلعجز عن متثيل ما ال ميكن استيعابه ألنّنا مل جنرّبه وال ميكن لنا أن جنرّبه.

عاجزون عن متثيل العجز عن االستيعاب، فنحن عاجزون عن استيعاب األجسام املستقّلة عن الذهن.  
لى الرغم من أّن هذه احلّجة يتوّقع منها اإلجادة أكثر يف طرح املسألة، إاّل إن من الواضح أهّنا تفرتض  وع

ومع ذلك، فليس من    viiiالتمثيلية مسبًقا، متاًما كما فعل ابركلي يف حّجته اليت عرضها يف )املبادئ(.
ف أّن كتاب )املبادئ( موّجه ضّد  الضروري أن يشّكل ما ورد خلاًل يف التفسري، فلقد رأينا يف ما سبق كي

التمثيلية، ويضاف إليه أّن احلّجة األساسية يف )احملاورات( ال تربز إاّل بعد حتّول هيالس إىل التمثيلية  
 ix)انظر ما يلي(.

 

 . احملاورة األوىل وحجج النسبية2. 2. 2
اشرة فيجب علينا الرجوع إىل  وبناًء عليه، فإذا كّنا نسعى للحصول على طعن يطال املاّدية الواقعية املب

)احملاورات الثالث(، حيث تبدأ الشخصية املسّماة هيالس )اليت كانت لتكون ماّدية( من نوع من أنواع  
الواقعية الساذجة اليت ترى أبنّنا ندرك األشياء املاّدية نفسها بشكل مباشر؛ ويقف يف مواجهة موقف  

الروح، )حمّب  فيلونوس  املسّماة  الشخصية  أبّن    هيالس  احملاججة  ليحاول  ابركلي(  لسان  عن  الناطق 
الكيفيات احملسوسة )أي: الكيفيات اليت تدركها احلواّس بال واسطة( جيب أن تكون مثالية، وليست  
تنتمي إىل األجسام املاّدية )جتدر اإلشارة هنا إىل أّن التحليل القادم هلذه احلجج األوىل يف احملاورات قد  

الذي قّدمته مارگريت ويلسون يف دراستها "رأي ابركلي يف األلوان املعتمدة على  استفدًنه من التحليل  
 x(.Wilson 1999, 229–242الذهن" )
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يبدأ فيلونوس حّجته األوىل ابحملاججة أبّن الكيفيات احلّسية )كاحلرارة( ال تتمّيز عن اللّذة أو األمل  
ولذلك جيب أن يصدق االعتبار نفسه على    اللذين ُأمجِّع على اعتبارمها من األمور الذهنية وحسب،

( السماح ابلتسليم ابملقّدمة "ال تتمّيز"  1الكيفيات احلّسية. وهذه احلّجة تعاين من صعوابت أخطرها: )
يف حالة الكيفيات احلّسية احملّددة اليت يلجأ إليها ابركلي )أي: ملاذا ال ميكن االفرتاض إبمكانية التمييز  

واألمل؟(، احلرارة  على كّل  2و)  بني  ابلتعميم  السماح  عقبة  أمامنا  فستربز  املقّدمة،  بتلك  سّلمنا  إذا   )
 الكيفيات احلّسية على النحو الذي يرغب به ابركلي. 

احلّسية   الكيفيات  نسبية  أبّن  لالقرتاح  النسبية  للحجج  اللجوء  إىل  اثنًيا  فيلونوس  ينتقل  ذلك  بعد 
كون ابرًدا يف اليسرى؛ والطعم احللو على لسان زيد قد يشعر  للمدرِّك )مثاًل: الساخن يف اليد اليمىن قد ي

به عمرو مرًّا( جتعلها خارجة عن نطاق األجسام املاّدية املستقّلة عن الذهن، ألّن هذه األجسام ال ميكنها  
 أن حتمل كيفيات متناقضة. 

نّه ليس بني الكيفيات إّن ابركلي يعي جّيًدا أبنّه قد يرّد أحدهم على هذا النوع من احلجج ابالّدعاء أب
املتضاربة سوى واحدة ميكن القول أبهّنا كيفية حقيقية للجسم، وأّن الكيفيات الظاهرية األخرى تنتج  
من )سوء إدراك(؛ وهنا يرّد ابركلي متسائاًل: إذا صّح ذلك فكيف ميكن التعّرف على هذه الكيفيات  

. ويقرتح ابركلي أبّن مالحظة االختالفات بني  (3D 184"احلقيقية" ومتييزها من الكيفيات "الزائفة"؟ )
اإلنسان   أبّن  االّدعاء  اإلنسان  مركزية  ألنصار  االعتباطي  من  جتعل  اإلنسان  وإدراك  احليواًنت  إدراك 
يستطيع الوصول إىل الكفيات احلقيقية لألجسام. وعالوة على ذلك، يستخدم ابركلي مثال اجملهر هلدم  

لة أبّن الكيفيات البصرية احلقيقية لألجسام تنكشف عرب التفّحص عن قرب.  الفكرة البديهية ظاهرًًي القائ
وهكذا يقّدم ابركلي طعًنا قوًًي ضّد أيّة حماولة واقعية مباشرة لتحديد الظروف القياسية اليت تقوم احلواّس  

 يف ظّلها ابإلدراك )املباشر( للكيفيات احلقيقية )املستقّلة عن الذهن( لألشياء.

الضغط الذي ميارسه فيلونوس، ينسحب هيالس )على حنو قد يكون سريًعا( من الواقعية  وبسبب هذا  
الساذجة إىل وضع أكثر "تفلسًفا"، فيحاول أّواًل استخدام التمييز بني الكيفيات األّولية والثانوية، وهو  

لوك. وهكذا يسمح  متييز يرتافق مع الرؤية امليكانيكية، وميكن العثور عليه، مرّة أخرى، يف فكر ديكارت و 
هيالس للون والذوق وما شابه أبن تكون كيفيات )اثنوية( غري مستقّلة عن الذهن، لكّنه ُياجج أبّن  
الشكل والصالبة واحلركة وغريها من )الكيفيات األّولية( توجد يف أجسام ماّدية مستقّلة عن الذهن.  
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األجسام ترتّكب من جسيمات ذات حجم  والصورة امليكانيكية اليت تكمن خلف هذا املقرتح مفادها أّن  
وشكل وحركة/سكون، ورمّبا ذات صالبة، وأّن أفكارًن احلّسية تنشأ من فعل متارسه هذه اجلسيمات على  
أعضاء احلّس لدينا، وابلتايل: على أذهاننا. ويعارض ابركلي هذا النوع من الرؤية امليكانيكية على امتداد  

شّك مبا متليه من أّن األجسام ختتلف متاًما عن جتربتنا احلّسية هلا. وهنا  كتاابته، إذ يعتقد أبهّنا ختلق ال
( إّن حجج النسبية اليت جرى الرّد هبا على الكيفيات الثانوية ميكن  1يقّدم فيلونوس ردًّا ذا شعبتني: )

عن الكيفيات    ( ال ميكن جتريد الكيفيات األّولية )الشكل، مثاًل(2أن يـَُرّد هبا على الكيفيات األّولية؛ و) 
ملّونة   غري  لكّنها  املمتّدة  امليكانيكية  املاّدية  األجسام  إدراك  ميكننا  ال  ولذلك  مثاًل(،  )اللون،  الثانوية 

 xi)بذاهتا(. 

ويف هناية املطاف يذعن هيالس لرؤية فيلونوس القائلة أبّن كّل ما يف الوجود غري مستقّل عن الذهن،  
بعد الكثري من الرتّدد. إّن فيلونوس حباجة إلقناعه )كما احتاج لكّنه يقوم بذلك وهو غري سعيد بذلك و 

ابركلي إلقناع قرّائه يف كال الكتابني( أبنّه ميكن بناء فلسفة معقولة على أساس الماّدي، وأنّه ال ميكن  
صريه  أن يشتاق إىل املاّدة سوى املشّكك أو امللحد. ويف الواقع، يسّجل التاريخ أّن ابركلي أقنع ثّلة من معا

التشكيكية ) التناقضات  أّن معظم عمله ينصّب على نشر  إليه على   Brackenمّمن كانوا ينظرون 
التعبري عن  1965 الذي سار عليه ابركلي يف  النهج  نقّدر  أن  (. ومع ذلك ميكننا، بل جيب علينا، 

الفهم السليم، فهي تتفّوق  منظومة فلسفية مثالية يقينية، وهي منظومة إن مل تّتصف ابلتوافق التاّم مع  
 على منافساهتا يف الكثري من اجملاالت. 

 

 . الربانمج اليقيين عند ابركلي.. املثالية والفهم السليم 3
 . أسس األنطولوجيا عند ابركلي 1. 3

 . حالة األجسام العادية 1. 1. 3
)املبادئ(، حيث يقول:  تّتضح أسس ميتافيزيقا ابركلي من القسم األّول من املنت الرئيسي لكتابه  

أفكار منطبعة يف احلواّس   إما  أهّنا  البشرية  اليت تضّمها املعرفة  الواضح لكّل من يتصّفح األشياء  »من 
بشكل حقيقي، وإّما مدرَكة من خالل تلبية انفعاالت الذهن وعملياته، وإّما هي أفكار ُشّكلت مبساعدة  

ك، أو مبجّرد متثيل، األفكار املدرَكة عرب الطرق املذكورة  الذاكرة والتخّيل، سواء كان ذلك برتكيب أو تفكي
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يف ما سبق. فبالبصر تكوُن يل أفكار عن الضوء واأللوان ابختالف درجاهتما وأنواعهما؛ وابللمسِّ أدرك  
حّسًيا، على سبيل املثال، اخلشن والناعم، واحلرارة والربودة، واحلركة واملمانعة، وهذه كّلها ختتلف زًيدة  

ًًن يف الشّدة أو الدرجة؛ وحاّسة الشّم تزّودين ابلروائح؛ وحاّسة الذوق تطلعين على الطعوم؛ وحاّسة  ونقصا
السمع تنقل األصوات إىل الذهن على اختالف نغماهتا وأحلاهنا. ورغم أّن من املالحظ تراُفَق عدد منها  

ا. وهلذا، على سبيل املثال، عندما ُيالَحظ  مع غريه، فإهّنا أتيت ممّيزة ابسم واحد، وابلتايل تُعَترب شيًئا واحدً 
تُعترَب مجيعها شيًئا   بعينه،  بعينه وقواٍم  بعينها وشكٍل  بعينه ورائحٍة  بعينه وطعٍم  للوٍن  ترافًقا  أبّن هنالك 
أو   تشّكل حجًرا،  األفكار  من  أخرى  وهنالك جمموعات  )تفّاحة(.  إليه ابالسم  يشار  واحًدا  متمايًزا 

و ما شابه من األشياء احملسوسة؛ وهذه بدورها تستثري انفعاالت احلّب أو الكره أو  شجرًة، أو كتااًب، أ
البهجة أو األسى وغريها، وفًقا ملا هي عليه: مرغوبة أم مبغوضة«. ويبنّي لنا هذا املقطع أّن ابركلي ال  

من ذلك،  ينكر وجود األجسام العادية كاألحجار واألشجار والكتب والتّفاح، إذ يعتقد، على العكس 
أبّن التفسري الالماّدي هلذه األجسام هو وحده من يستطيع أن يزيل الشّك بوجودها وطبيعتها. فبحسب  
َزم أو جمموعات من األفكار؛ فالتّفاحة جمموعة مرّكبة من أفكار   تفسريه، يّتضح يف هناية املطاف أبهّنا حِّ

أّما مسألة    xiiسية وذوقية وعطرية وغريها. بصرية )مبا فيها: الكيفيات احلّسية للون والشكل البصري( ومل
التحّري عن عملّية الرتكيب فهي مسألة فلسفية مهّمة مل يتناوهلا ابركلي ابلتفصيل، لكّنه أوضح أّن هنالك  

( أجسام:  يف  األفكار  جتميع  لعملية  نوع  1جانبني  حتّدد  موضوعية  حقيقة  وهي  املتزامن،  احلدوث   )
( شيء نقوم به عندما نقّرر إفراد جمموعة من األفكار متزامنة  2 جتربتنا؛ و)األفكار اليت متيل إىل الرتافق يف

 (.NTV 109احلدوث واإلشارة هلا ابسم حمّدد )

وهكذا فعلى الرغم من أّن ابركلي ال يعتقد بوجود عامل ماّدي، فإنّه يعتقد بوجود عامل فيزًيئي، عامل  
ن الذهن ألنّه يتكّون من أفكار، ويتكّون وجوده من  يتكّون من أشياء عادية؛ وهذا العامل غري مستقّل ع

إدراكنا احلّسي له؛ فوجود األفكار، وكذلك وجود العامل الفيزًيئي، يعتمد على مقولة )أن توجد يعين أن  
 ُتدَرك(. 
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 . األرواح ابعتبارها جواهر نشيطة2. 1. 3
ا ابركلي؛ فباإلضافة للمدرَكات  ال ميكن القول، على الرغم ممّا سبق، أبّن املثالية تستنزف أنطولوجي

)األفكار(، يقرتح أيًضا )املدرِّكات(، أي: األذهان، أو )األرواح( كم مسّاها يف الكثري من املواضع. وهو  
يؤّكد على أّن األرواح ختتلف يف النوع اختالفًا كّلًيا عن األفكار، ألهّنا فاعلة بينما األفكار منفعلة. وهذا  

عاض عن نوع من أنواع الثنائية )الذهن واملاّدة( بنوع آخر )الذهن والفكرة(.  يوحي أبّن ابركلي قد است
وجيب أن نتكّلم هنا على هذه النقطة ألّن ابركلي كان يرفض التفصيل يف العالقة بني األذهان الفاعلة  

مالزمة    ( مثّة عبارة شهرية رفض فيها املراوغة بشأن )كيفية(49واألفكار املنفعلة؛ ففي كتابه املبادئ )ص 
األفكار للذهن )هل األذهان ملّونة وممتّدة عندما تكون أمثال هذه الكيفيات احملسوسة "موجودة فيها"؟(  
فأعلن أّن »هذه الكيفيات ال توجد يف الذهن إاّل مبقدار إدراكه هلا، أي: ال بواسطة )وضعية( أو )صفة(، 

هي ثنائية )ضمن( نطاق األمور غري املستقّلة    وإمّنا بواسطة )الفكرة( وحسب« ومع هذا فإّن ثنائية ابركلي
 عن الذهن. 

 . وجود اإلله 3. 1. 3
يعّد اإلله املكّون الرئيسي األخري يف أنطولوجيا ابركلي، وهو نفسه من األرواح، لكّنه روح المتناهية.  

لوجود   ومقنعة  لديه حّجة جديدة  املثالية فسيكون  إثبات  من  ينتهي  إن  ما  أبنّه  اإلله  ويعتقد ابركلي 
ابعتباره عّلة األفكار احلّسية. وهو يّتبع يف حماججته طريقة احلذف، فيسأل: ما الذي يتسّبب أبفكاري 
احلّسية؟ واجلواب: مثّة أسباب ميكن ترشيحها، افرتاًضا أبّن ابركلي قد انتهى فعاًل من إثبات عدم وجود  

( وهي:  )1املاّدة،  أخرى،  أفكار   )2( أًن،  ُي3(  مث  أخرى؛  روح  وفًقا  (  األّول  اخليار  ابركلي  ذف 
 (:PHK 25للمحاججة اآلتية )

 ( األفكار منفعلة بوضوح، فال إدراك لوجود قّوة أو فاعلية فيها. 1)

( لكن ابلنظر حلالتها غري املستقّلة عن الذهن، ال ميكن لألفكار أن تّتصف أبيّة ممّيزات ال ميكن  2)
 إدراك اّتصافها هبا.

 ، أي: إهّنا ال متتلك أيّة قّوة عّلية.( األفكار منفعلة3إذن: )
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( ابسم  Cummins 1990( قوية جدًّا، ومّيزها فيليپ كومينز )2وجتدر اإلشارة إىل أّن املقّدمة )
"فرضية الكيفيات الواضحة" وحاجج أبهّنا تلزم ابركلي ابعتناق رؤية مفادها أّن األفكار تعتمد جذرًًي  

 xiiiذي يُنَظر فيه بشكل طبيعي إىل اإلحساس ابللّذة واألمل. وكّليًّا على املدرِّكات على النحو ال

واخليار الثاين ُُيَذف مبالحظة أنّه على الرغم من أّنين أستطيع التسّبب ببعض األمور إبراديت )أفكار  
التخّيل، مثاًل( فإّن األفكار احلّسية الإرادية، فهي تعرض نفسها سواء شئُت إدراكها أو أبيُت، وال ميكنين  

ّكم مبحتواها. وهنا افرتاض ضمين مفاده: إّن أّي تسبيب يقوم به الذهن ال بّد أن يتّم ابإلرادة، وهذه  التح
الذهين؛  النمط  املسبق هلذا  الوعي. وال ينفرد ابركلي يف االفرتاض  اإلرادة جيب أن تكون متاحة أمام 

 فديكارت، مثاًل، قّدم جمموعة مشاهبة من االفرتاضات.

مامنا سوى اخليار الثالث: إّن أفكاري احلّسية ال بّد أن تتسّبب هبا روح أخرى.  بعد ذلك ال يبقى أ 
ويعتقد ابركلي أبنّنا إذا أخذًن ابحلسبان التعقيد املدهش والطابع املنظومايت ألفكارًن احلّسية فال بّد أن  

 ابختصار، هي: اإلله. نستنتج أبّن الروح املعنّية روح تّتصف ابحلكمة واخلري بال هناية، وأّن هذه الروح، 

 . ردود على االعرتاضات2. 3
عرب   منظومته  عمل  ابلتفكري يف  البدء  ميكننا  ابركلي  ألنطولوجيا  الرئيسية  املكّوًنت  من  انتهينا  إذا 
التعّرف على كيفية رّده على عدد من االعرتاضات اجلديرة ابالعتبار بديهًيا. ولقد الحظ ابركلي نفسه  

يف التعامل معها، ولذلك جاء معظم منت )املبادئ( على شكل سلسلة من  ضرورة هذه الردود وأجاد  
االعرتاضات والردود، ويف )احملاورات الثالث( جند أنّه عند انتهاء فيلونوس من حتويل هيالس إىل مثايل  
مرتّدد مّت تكريس ما بقي من الكتاب إلقناع هيالس أبّن هذه الفلسفة تنسجم بشكل جّيد مع الفهم  

 وعلى األقل: على حنو أفضل ممّا أمكن للماّدية أن تقّدمه على امتداد مسريهتا.السليم، 

 

 . األمور الواقعية قبالة األمور املتخيَّلة1. 2. 3
إن االعرتاض األوضح على املثالية رمّبا يتمّثل ابلقول أبهّنا ال تفّرق بني األمور الواقعية واألمور املتخّيلة،  
فكالمها يبدوان كاختالقات خاطفة من صنع أذهاننا، عوًضا عن ما تبدو عليه األجسام املتينة وفًقا لرؤية  

الواقعية وبني األمور املتخّيلة    املاّديني. ويرّد ابركلي على هذا االعرتاض ابلقول أبنّ  التمييز بني األمور 
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ُيافظ على قّوته الكاملة ضمن رؤيته؛ ومن طرق التمييز تلك اليت تقرتحها حّجته يف وجود اإلله )ًنقشناها  
  ما سبق(: أّن األفكار اليت تعتمد على إراداتنا البشرية املتناهية ليست مؤّهلة ملنزلة األمور الواقعية؛ وهبذا في

تكون الالإرادية شرطًا ضرورًًي العتبار الشيء واقعًيا، لكن من الواضح أنّه شرط غري كاٍف ألّن اهللوسات  
واألحالم ال تعتمد على إراداتنا لكّنها غري واقعية. ويالحظ ابركلي هنا أّن األفكار اليت تشّكل األمور  

وية والتمّيز؛ لكّنه يشري إىل أّن امليزة األكثر  الواقعية تبدي ما ال تبديه األمور املتخّيلة من الثبات واحلي
األشياء(   الطبيعة كجزء من )طبيعة  يطبعها خالق  اليت  فاألفكار  )النظام(،  اجملال هي  حسًما يف هذا 
حتدث أبمناط منتظمة تتبع قوانني الطبيعة، واليت يعّرفها بقوله: »القواعد احملّددة أو األساليب الراسخة،  

(.  PHK 30ن الذي نعتمد عليه إلطالق أفكار احلّس، ُتدعى )قوانني الطبيعة(« )واليت يّتبعها الذه
ا واقعًيا منسجًما.

ً
 ولذلك فهي منتظمة ومنسجمة، أي: تشّكل عامل

 

 . البىن اخلفّية واآلليات الداخلية2. 2. 3
العملية للمثالية عند    إّن املالحظات املعنية ابالنتظام وبقوانني الطبيعة تتبّوأ موقًعا مركزًًي يف اإلمكانية 

(: »سُنطاَلب ببيان الغاية  PHK 60ابركلي؛ فهي تتيح له الرّد على االعرتاض التايل الذي ورد يف )
اليت ختدمها البنية املثرية للفضول عند النبااتت، واآللية الرائعة ألعضاء احليواًنت. ألن تنمو اخلضراوات،  

يواًنت حركاهتا، وكأهّنا ال حتتاج كّل هذا التنوّع يف أعضائها  حينها، وترسل أوراقها وبراعمها، وتؤّدي احل
الداخلية الذي ُصّمم ورُّتب بكّل هذه العناية، فتصبح أفكارًا ليس فيها عنصر قوي أو فاعل، وال متتلك  
أيّة صلة ضرورية ابلتأثريات اليت تعزى هلا؟ ]…[ وكيف ميكن لنا أن نفّسر أنّه كّلما أصاب عطل ما  

فال بّد أن يقابل ذلك اضطراب يف انتظام حركاهتا، فتتسّلمها يد ماهرة وتصلحها وتعيدها إىل  ساعاتنا  
ما كانت عليه؟ والكالم نفسه قد يقال على كّل احلركة املنتظمة الدقيقة للطبيعة، واليت يّتصف جزء كبري  

ضل اجملاهر. وابختصار،  منها أبنّه على قدر مدهش من اخلفاء والدّقة جيعل من النادر اكتشافه حّّت ألف 
سيسأل سائل: كيف ميكن االعتماد على املبادئ املذكورة يف إعطاء أّي تفسري مقبول، أو يف عزو أيّة  
عّلة غائية لعدد ال ُيصى من األجسام واآلالت اجملّمعة أبدّق املهارات، واليت تعزو هلا الفلسفة الشائعة  

 ري من الظاهرات«. استخدامات معاكسة جدًّا، وُتستخَدم لشرح الكث
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ملاليربانش، يدين ابجلواب  السؤال، وهو  اإلله    xivوجييب ابركلي على هذا  أّن  الرغم من  أبنّه على 
يستطيع أن جيعل الساعة تعمل )أي: ُيدث فينا أفكارًا لساعة تعمل( من دون أن يكون للساعة أيّة  

فستتكّون لدينا أفكار حول آلّيتها   آلية داخلية )أي: دون أن يكون من الصحيح أنّنا إذا فتحنا الساعة
الداخلية(، فال ميكنه أن يفعل ذلك إذا أراد أن يتصّرف وفًقا لقوانني الطبيعة، واليت وضعها ملنفعتنا، إذا  
أراد للعامل أن يكون منتظًما وقاباًل للتنّبؤ. وهلذا فكّلما كانت لدينا أفكار حول ساعة تعمل فسنجد أنّنا  

لدينا أفكار حول( وجود آلية داخلية مناسبة. وابملثل، عندما منتلك  سنرى )  xvإذا فتحناها ستتكّون 
أفكارًا حول زهرة توليپ حية، فسنجد أنّنا إذا شّرحناها فسنالحظ فيها البنية الداخلية املعتادة هلذا النوع  

 من النبااتت، أي: األنسجة الناقلة نفسها، وأعضاء التناسل نفسها، ...إخل.

 

 سري العلمي . التف3. 2. 3
العلمي وأهداف   للتفسري  املتبّصر  قّدمه ابركلي أعاله ينطوي ضمًنا على تفسريه  الذي  إن اجلواب 
العلم. وحنتاج هنا إىل إيراد نبذة خمتصرة عن خلفية املوضوع لكي يتبنّي السبب الذي جعله يشّكل حتّدًًي  

ي مستمّدة من أرسطو، ما يعتقد أبنّه خاصًّا يف وجه ابركلي. إّن من الطرق التقليدية لفهم العلم، وه
يهدف إىل حتديد علل األشياء؛ لكّن الفالسفة الطبيعيني احملدثني ضّيقوا نطاق العلم لينحصر بتحديد  
لألشياء   الفاعلية  العلل  يكشف  أن  العلم  على  ينبغي  أبنّه  يعتقدون  ولذلك كانوا  )الفاعلية(،  العلل 

(: »سابًعا، 51ا اعتربه ابركلي منبع االعرتاض يف املبادئ )ص وهذا م  xviوالعمليات واألحداث الطبيعية.
وفًقا لذلك سيكون هنالك من يطالب ابإلجابة على سؤال حول ما إذا كان يبدو من العبث استبعاد  
العلل الطبيعية وعزو كّل شيء إىل العمل املباشر لألرواح؟ فعلينا، وفًقا هلذه املبادئ، أن ال نقول بعدها  

ن( وما شابه. أفال ُيّق ملن يستمع ملثل هذه األقوال  أبّن )النار  ن( أو )املاء يربِّّد(، بل )الروح تسخِّّ تسخِّّ
أن يضحك ممّن يتكّلم على هذا النحو؟ وأًن أجيب: له أن يضحك؛ ففي بعض األمور جيب على املرء  

حلقيقية أليّة ظاهرة هي  أن )يفّكر مع املتعّلمني، ويتحّدث مع العواّم(«. فوفًقا لتفسري ابركلي: العّلة ا
 روٌح ما، ويف معظم احلاالت هي روح واحدة، أي: اإلله. 

ه لن تفصلنا حينها سوى خطوة واحدة  لكن ممّا ال شّك فيه أّن من املمكن االعرتاض على ما قاله أبنّ 
عن هجر كّل نظرًيتنا العلمية والقول بكّل بساطة أبّن اإلله يسّبب كّل ما ُيدث يف العامل الطبيعي!  
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وسريّد ابركلي قبل كّل شيء ابلقول: »جيب على املرء أن يفّكر مع املتعّلمني، ويتحّدث مع العواّم«،  
نار تسّخن( و)القلب يضّخ الدم( و...إخل. وتستمّد نصيحته هذه  وينصحنا ابالستمرار ابلقول أبّن )ال

شرعيتها من أنّه سيتمّكن حينها من إعادة هيكلة مثل هذا احلديث على أنّه يتناول انتظامات يف أفكارًن. 
إذ يعتقد ابركلي أبّن مغزى البحث العلمي هو الكشف عن هذه االنتظامات: »ولذلك فإذا حبثنا عن  

الف بني  فيالفرق  الناس،  من  الطبيعيني وغريهم  أنّه ال  السفة  فسنجد  بـ)الظاهرات(،  يتعّلق مبعرفتهم  ما 
يكمن يف أهّنم أدّق معرفًة ابلعّلة الفاعلية اليت تنتجها، فهي ال تنتج إاّل عن )إرادة روح(، بل يكمن الفرق  

االستيعاب يكتشفون يف   يف أّن الفالسفة الطبيعيني يتمّتعون بقدر أكرب بكثري من االستيعاب، وهبذا
أعمال الطبيعة تناظرات وتناغمات وتوافقات، ويفّسرون التأثريات اخلاّصة ابختزاهلا ضمن قواعد عاّمة  

(. وهذه القواعد القائمة على التناظر واالّطراد املالحظ يف إنتاج التأثريات الطبيعية  62)راجع القسم  
الذهن؛ وذل إليها  ك ألهّنا توّسع مداركنا إىل ما هو أبعد من األشياء  حتظى ابلتوافق األكرب، ويسعى 

احلاضرة اجملاورة لنا، ومتّكننا من صياغة ختمينات مرّجحة جدًّا تالمس أشياء رمّبا حدثت يف أزمنة وأمكنة  
 (.PHK 105قصّية، ابإلضافة إىل متكيننا من التنّبؤ مبا سيحدث« )

(، لكّن نتائجهم حتّقق  PHK 108ابلعلل )  لذلك فالفالسفة الطبيعيون يهتّمون ابلعالمات، ال
النفع ذاته متاًما الذي كانت لتحّققه يف ظّل منظومة ماّدية؛ بل إن االنتظامات اليت يكتشفوهنا تقّدم  
النوع املناسب للعلم من أنواع التفسري، وذلك جبعل األحداث اخلاّصة اليت يصّنفوهنا يف فئات أعّم أحدااًث  

إذن، فنوع التفسري املالئم للعلم ليس التفسري العّلي، بل االختزال إىل  (.  PHK 104غري مفاجئة )
 xviiانتظام.

 

 . األجسام غري املدرَكة.. مقارنة بني ما ورد يف )املبادئ( و)احملاورات( 4. 2. 3
إّن االنتظام يقّدم أساًسا ألحد ردود ابركلي على االعرتاض املختصر ابملقطوعة الشعرية التالية: »قال  

فتية: ال بّد أن اإلله جيد من الغريب جًدا أن تكون هنالك شجرة تستمّر ابحلياة على الرغم من  أحد ال
ومنشأ القلق هنا، ابلطبع، هو أنّه إذا كان )أن توَجد هو أن    xviiiعدم وجود أّي أحد يف البستان«. 

د الساعة الثالثة  تدَرك( حقًّا )يف ما يتعّلق مبا ليس بروح( فعندها لن يكون هنالك شجر يف البستان عن
صباًحا حني ال يتواجد أحد هناك ليقوم إبدراكها، كما أنّه ال يوجد يف مكتيب أّي أاثث حني أغادر  
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مام أّن ابركلي يبدو أنّه غري قلق نسبًيا من هذا االعرتاض الطبيعي  وأغلق الباب خلفي. وممّا يثري االهت
مام »أّي أحد يهتّم مبعرفة معىن مصطلح )يوجد( عند  على املثالية، إذا يّدعي أبنّه لن تربز أيّة مشكلة أ

تطبيقه على احملسوسات. فأًن أقول عن الطاولة اليت أكتب عليها أهّنا )توجد(، أي: إيّن أراها وأشعر  
هبا؛ وإذا خرجت من مكتيب فسأقول أبهّنا )وجدت(، وأعين بذلك أين لو كنت يف مكتيب ألدركتها، أو  

 (.PHK 3كها فعاًل« )أّن هنالك روًحا أخرى تدر 

وعليه، عندما أقول أبّن مكتيب ال يزال موجوًدا بعد مغادريت للعمل، فرمّبا أعين أّنين كنت ألدركه لو  
كنت هناك، أو بعبارة أوسع: أّن عقاًل متناهًيا كان ليدرك املكتب يف الظروف املناسبة )أن يتواجد يف  

خل(. وهذا يقّدم نوًعا من التحليل املعاكس للحقائق  مكان عملي، مع إشعال األضواء، وفتح عينيه، ...إ
للوجود املستمّر لألجسام غري املدرَكة. وتكمن صدقية القضاًي املعاكسة للحقائق يف االنتظام: فأًن كان  
ليكون لدّي فكرة عن املكتب لو كنت يف مكان العمل ألّن اإلله يّتبع األمناط املوضوعة يف طريقة تسّببه  

 ابألفكار.

ا يؤسف له أّن هلذا التحليل عواقب مناقضة للبديهة إذا قرًّنه مبعتَقد )أن يوجد يعين أن يدَرك( وممّ 
(McCracken 1979, 286  ؛ فإذا صّح هذا املعتقد الذي يصّر عليه ابركلي فإّن املكتب الذي)

)من شأنه( أن  ال يدَرك ال يوجد، على الرغم من احلقيقة القائلة أبنّه )من شأنه( أن يدَرك، ولذلك فـ
الرؤية، لن يستمّر على حاله دون   فاملكتب، وفًقا هلذه  الغرفة. وابلتايل،  إذا فتح أحدهم ابب  يوجد 
انقطاع، بل سيدخل حّيز الوجود وخيرج منه فجأة، وإن كان يقوم بذلك على حنو قابل للتنّبؤ متاًما. ومن  

ي يهّم يف انقطاع املكتب عن الوجود  سبل الرّد على مصدر القلق هذا أن نشيح النظر عنه، فما الذ
حينما ال يدَرك ما دام يوجد أينما حنتاجه؟ وهنالك عالمات تدّل على أّن ابركلي يتبىّن هذا املوقف يف  

( )املبادئ(  وأسالفه  Principles 45–46كتابه  املاّديني  أبّن خصومه  احملاججة  ُياول  (، حيث 
إّن رّد "من يهتّم؟" املقّدم ملشكلة الوجود املستمّر يتمّتع مبا    xixالسكوالئيني ُيملون الرؤية نفسها تقريًبا.

يكفي من الصدقية أينما مضى، لكن ال شّك يف أنّه يتضارب مع الفهم السليم، وعليه: فإذا أراد ابركلي  
املضّي يف هذا الطريق فسيتوّجب عليه حينها أن خيّفف من اّدعاءاته بشأن قدرة منظومته على التكّيف  

 شيء يرغب به رجل الشارع. مع أيّ 
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( إىل "روح  PHK 3, 48ومع ذلك، توجد اسرتاتيجية أخرى يقرتحها رجوع ابركلي يف )املبادئ( )
أخرى"، وهي اسرتاتيجية تلّخصها املقطوعة الشعرية التالية: »إّن تعّجبك نفسه يثري العجب، فأًن يف  

كها أًن اإلله«. فإذا كانت الروح األخرى  البستان دوًما، ولذلك تستمّر الشجرة ابلوجود، ما دمت أدر 
املعنية هي اإلله، الكائن احلاضر يف كّل مكان، فرمّبا ميكن استخدام إدراك اإلله لضمان وجود مستمّر  
متاًما لكّل جسم فيزًيئي. وجند ابركلي يف كتابه احملاورات يلجأ إىل فكرة اإلله كما وردت يف هذا السياق؛  

ه بينما حاجج ابركلي يف )املبادئ(، كما رأينا، أبنّه ال بّد من وجود اإلله لـ)يسّبب(  ومن املثري لالنتباه أنّ 
(( أبّن أفكارًن جيب أن )توجد(  3d 212, 214–5فينا أفكار احلّس، فلقد حاجج يف )احملاورات( ) 

بشكل  وإذا كانت أفكارًن توجد يف اإلله فمن املفرتض حينها أن توجد    xxيف اإلله عندما ال ندركها. 
مستمّر، بل هي جيب أن توجد بشكل مستمّر ألّن العقيدة املسيحية املعيارية تنّص على أّن اإلله ال  

 يتغرّي.

وعلى الرغم من أّن ما سبق يقّدم حاًل إلحدى مشكالت ابركلي، فإنّه خيلق عّدة مشكالت إضافية؛  
ى أّن اإلله ال ميكنه أن ميتلك أفكارًن  وأّوهلا: إّن التزامات ابركلي األخرى، الدينية والفلسفية، تنّص عل

قطًعا. فأفكارًن أفكار حّسية، واإلله كائن »ال ميكنه أن يعاين من أّي شيء، وال أن يتأثّر أبّي إحساس  
(. وال ميكن أيًضا ألفكارًن احلّسية أن  3D 206مؤمل، بل إنّه ال يتأثّر أبي إحساس على اإلطالق« )

(: »كيف ميكن أن يكون ما هو  McCracken 1979حّسية )تكون نسًخا من أفكار اإلله الال 
حمسوس مشاهبًا ملا هو غري حمسوس؟ هل ميكن لشيء حقيقي هو يف نفسه )غري مرئي( أن يكون مشاهبًا 
ألّي )لون(؟ هل ميكن لشيء حقيقي هو يف نفسه )غري مسموع( أن يكون مشاهبًا ألّي )صوت(؟«  

(3D 206.) 

ومثّة مشكلة اثنية مفادها: إّن أفكار اإلله أبدية، أّما األجسام الفيزًيئية فمن طبيعتها أن يكون هلا  
 ,Pitcher 1977مّدة متناهية. واألسوأ من ذلك: إّن لإلله أفكارًا حول كّل األجسام املمكنة )

 يم، أبهّنا موجودة.(، فال تقتصر على جمّرد األجسام اليت نرغب أبن نقول، وفًقا للفهم السل2–171

هنالك حّل هلذه املشكالت ذات العالقة )اقرتحه ماكراكني(، ويتمّثل يف ربط الوجود املستمّر لألشياء  
العادية إبرادة اإلله، وليس بفهمه. ويقرتح ماكراكني أّن األجسام غري املدرَكة تستمر ابلوجود ما دام اإلله  

دة واملشيئة اإلهلية يبدو أنّه تفسري واعد: فالشجرة ال تستمّر  يشاء ذلك. إّن هذا التفسري املتعّلق ابإلرا
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ابلوجود يف حالة عدم إدراكها من أّي أحد إاّل إذا كان لدى اإلله إرادة أو نّية مالئمة تتسّبب بفكرة  
شجرة لدى مدركني متناهني يف ظروف مناسبة. وعالوة عليه، إّن احلّل املقرتح يستند إىل دعم مهم من  

كلي، إذ جند يف )احملاورات( أن هيالس يتحّدى فيلونوس يف تقدمي تفسري للخليقة، مع األخذ  نصوص ابر 
ابحلسبان رؤية فيلونوس القائلة أبّن الوجود أبكمله غري مستقّل عن الذهن، لكّن كّل شيء ال بّد أن  

اخلليقة أبهّنا   نفهم  »ألسنا  يلي:  فيلونوس كما  فريّد  أزيل؛  اإلله بشكل  ذهن  تتعّلق أبكملها  يوجد يف 
ابألرواح املتناهية؛ ووفًقا لذلك فال أبس يف القول، من ًنحيتنا، أبّن األشياء تبدأ وجودها، أو خُتَلق،  
عندما يشاء اإلله أهّنا جيب أن تصبح قابلة لإلدراك من املخلوقات العاقلة، وذلك وفًقا للنظام والنمط  

كنك أن تدعو هذا األمر وجوًدا )نسبًيا( أو )افرتاضًيا(  الذي أقامه هو وندعوه اليوم )قوانني الطبيعة(؟ مي
( فهنا يربط ابركلي الوجود احلقيقي للكائنات الفيزًيئية املخلوقة مبشيئة اإلله، 3D 253كما تشاء« )
 أي: إبرادته.

لكّن هذا التفسري خيفق أيًضا حتت ضغط مبدأ )أن يوَجد يعين أن يُدَرك(، كما هو احلال مع التحليل  
 نايف للواقع للوجود املستمّر:امل

لإلدراك،   قاباًل  يتكّون من كونه  أّي شيء حمسوس  أقّر أبّن وجود  إّنين  فيلونوس؛  نعم،  »هيالس: 
 وليس أبن يكون مدرًَكا فعاًل.

فيلونوس: أوليست قابلية الشيء لإلدراك سوى فكرة؟ وهل ميكن للفكرة أن توجد دون أن تدَرك  
 (.3D 234ا عليهما منذ أمد بعيد« )حقًّا؟ هااتن نقطتان اتّفقن

وهكذا، فإذا كان األساس الوحيد للوجود املستمّر هو )اإلرادات( يف ذهن اإلله، ال األشياء املدركة   
)األفكار(، فإّن األشياء العادية ال توجد بشكل مستمّر، بل تظهر يف الوجود فجأة وتغيب فجأة على  

 حنو مشروع. 

ر قّدم تفسريًا بلغ مدًى بعيًدا يف حّل هذه الصعوبة. إذ يقرتح، يف  وحلسن احلّظ أّن كينيث وينكل
العمياء"   الواسطة  أّن نعّدل تفسري "اإلرادة" يف وجود األجسام بفرضية دعاها ابركلي "إنكار  الواقع، 

(Winkler 1989, 207–224  الكثري من مؤلّفي تلك العثور عليه لدى  املبدأ ميكن  (. وهذا 
لوك(، وتنّص على أّن أّي إرادة جيب أن تكون وراءها فكرة، أي: جيب أن يكون  احلقبة )ومنهم: جون 
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هلا مكّون إدراكي يوّفر احملتوى لإلرادة، واليت لتكون من دونه فارغة أو "عمياء". وعلى الرغم من أّن  
االعتماد    ابركلي مل يلجأ إىل هذا املبدأ أو يدافع عنه صراحًة، فإنّه يف عدد من املواضع يشري فعاًل إىل 

املتبادل بني اإلرادة والفهم. ويقّدم وينكلر اقرتاًحا معقواًل مفاده أّن ابركلي رمّبا وجد أبّن هذا املبدأ على  
درجة شديدة من الوضوح ال ُيتاج معها إىل أيّة حماججة. وإذا سّلمنا هبذا املبدأ فسيضمن لنا أّن كّل  

ة إهلية )مثاًل: أن يكون للمدرِّكني املتناهني أفكار حول وجود  ما تشاؤه اإلرادة اإلهلية يرتافق أيًضا مع فكر 
أشجار تّفاح(. وعالوًة عليه، سيكون لدينا حينها تفسري متني ملا أشرًن إليه يف ما سبق من قفزة ابركلي  

ب  يف كتابه )احملاورات(، إذ قفز من االّدعاء أبّن اإلله جيب أن يسّبب أفكارًن إىل االّدعاء أبّن أفكارًن جي
 أن توجد يف اإلله. 

وال شّك يف أنّه يبقى من الصواب االعتقاد أبّن اإلله ال ميكن أن تكون له أفكار مشاهبة ألفكارًن  
ميكن   هل  ابركلي:  تواجه  أخرى  مبشكلة  وثيق  بشكل  تّتصل  مشكلة  وهذه  للعبارة(؛  الضّيق  )ابملعىن 

زيد وعمرو ميكنهما أن يدركا شجرة    لشخصني أن يدركا الفكرة نفسها؟ إّن الفهم السليم يقضي أبنّ 
التفاح نفسها، لكن يبدو أّن ميتافيزيقا ابركلي تقضي أبهّنما يف احلقيقة ال يدركان مطلًقا الشيء نفسه،  
وذلك ألّن لكلٍّ منهما أفكاره اخلاّصة به املمّيزة عددًًي. ومن السبل حلّل هذه الصعوبة هو أن نتذَكر أبّن  

فعلى الرغم من أنّه ال ميكن لشخصني أن يدركا )أو تكون هلما( الفكرة    األجسام حزم من األفكار،
نفسها عددًًي، فإهّنما يستطيعان إدراك اجلسم نفسه، افرتاًضا أبّن إدراك عنصر من احلزمة يكفي إلدراك  

( يلجأ إىل ما يعتقده ابركلي من أّن "نفسه" هلا Baxter 1991وهنالك مقرتح آخر )  xxiاحلزمة. 
(، وذلك لكي يعلن أبّن فكرة الشجرة لدى زيد  3D 247الوقت ذاته: فلسفي وشعيب )  معنيان يف

وفكرة الشجرة لدى عمرو متمايزاتن متاًما لكّنهما متماثلتان ابملعىن الواسع للكلمة )الشعيب(. وميكن  
يق للكلمة،  االستعانة أبيٍّ من التفسريين إلثبات: إما أّن اإلله وأًن قد ندرك اجلسم نفسه ابملعىن الدق

 وإّما أّن اإلله وأًن قد ندرك اجلسم نفسه ابملعىن الواسع للكلمة. 

ومن هذه املناقشة ميكننا أن خنرج مبعيار للوجود الفعلي لألجسام العادية، وهو معيار يلّخص الرؤى  
  اليت أخذها ابركلي ابحلسبان: »يوجد الشيء )س( يف الزمان )ز( إذا وفقط إذا كان لإلله فكرة تعكس 
إرادته أبنّه إذا كان هنالك عقل متناٍه يف الزمان )ز( يتمّتع ابلظروف املناسبة )مثاًل: يف مكان بعينه، أو  
ينظر ابجلهة الصحيحة، أو ينظر من خالل منظار( فسيكون لديه فكرة ميكننا أن ندعوها إدراًكا لـ)س(«.  
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راكات اإلله، لكّنه ُيصر هذه اإلدراكات  وهذا االقتباس ُيتوي الفكرة القائلة أبّن الوجود يعتمد على إد
ابليت تعكس )أو تندرج يف( إرادته املتعّلقة مبا ينبغي علينا أن ندركه. وُيتوي هذا االقتباس أيًضا على  

 xxiiحقيقة مفادها أّن جتميع األفكار ضمن حزم لتشّكل األجسام هو عملية نقوم هبا حنن.

 . إمكانية اخلطأ 5. 2. 3
يدعو   آخر  أمر  )حزم  مثّة  أهّنا  على  األجسام  تفسري  من  ينشأ  وهو  ابركلي،  منظومة  يف  للقلق 

فإذا مل يكن هنالك جسم مستقّل عن الذهن تُقاس أفكاري على أساسه، بل كانت أفكاري    xxiiiأفكار(.
هي من يساعد يف تشكيل هذا اجلسم، فكيف ميكن حينها ألفكاري أن ختفق أبّي شكل من األشكال،  

أن يكون ممكًنا؟ وإليك طريقة أخرى أعرّب فيها عن مبعث القلق الذي أعنيه: أي: كيف ميكن للخطأ  
لقد رأينا يف ما سبق كيف ُياجج ابركلي ضّد واقعية الفهم السليم ضمن حماولته يف )احملاورة األوىل(  

اء القائل  ( االّدع2( االّدعاءات أبّن احلرارة والرائحة واملذاق قابلة للتمييز عن اللذة/األمل، و)1هلدم: )
أبّن للجسم لون حقيقي واحد، وشكل حقيقي واحد، ومذاق حقيقي واحد، ...إخل. وإذا أخذًن بعدها  
ابحلسبان ما يعنيه هذا ضمنيًّا يف ما خيّص األجسام الباركلية، فال بّد أن خنلص إىل أّن حّبة الكرز الباركلية  

وصغرية، وكبرية، ولذيذة، ومؤملة! ويبدو أّن رغبة    تّتصف أبهّنا محراء، وأرجوانية، ورمادية، والذعة، وحلوة،
ابركلي بدحض التمثيلية اآللية اليت تنّص على أّن األجسام )ال تشبه( متاًما جتربتنا هلا قد أوصلته إىل  
الدفع ابملسألة )بعيًدا( عن الفهم السليم ليصل إىل رؤية مفادها أّن األجسام )تشبه ابلضبط( جتربتنا  

أن ننكر أّن ابركلي يفرتق هنا عن الفهم السليم، لكّنه يقّدم فعاًل تفسريه للخطأ، كما    وال ميكن  xxivهلا.
 ورد يف )احملاورات(:

»هيالس: ماذا تقول عن هذا؟ إّنك ترى أبّن اإلنسان ُيكم على واقعية األشياء حبواّسه، فكيف  
قطره قدًما واحدة تقريًبا، أو إذا  ميكن له أن يكون خمطًئا إذا اعتقد أبّن القمر سطح مستٍو صاٍف يبلغ  

اعتقد أبّن أحد األبراج املربّعة دائري بعد رؤيته له من بعيد، أو إذا اعتقد أبّن اجملذاف منكسر بعد رؤيته 
 له وهو ينغمس يف املاء؟ 

اليت يدركها حقًّا، لكّنه خمطئ يف ما يستنتجه من   إنّه ليس خمطًئا يف ما خيّص األفكار  فيلونوس: 
ه احلّسية احلالية. وعليه، ففي حالة اجملذاف يدرك ابلرؤية فورًا أّن اجملذاف منكسر حتًما، وهو  إدراكات
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مصيب إىل هذا احلّد، لكّنه خمطئ إذا استنتج أبنّه حني خيرج اجملذاف من املاء فسيبدي االنكسار ذاته،  
 (. 3D 238أو أبنّه سيلمس هذا االنكسار بيديه؟« )

ل، ميكننا أن نقول أبّن فكرة )رمادية( حلّبة الكرز، واليت تكّونت بسبب  وجرًًي على هذا االستدال
احلزمة متاًما كما هو حال فكرة  -خفوت اإلضاءة، ليست خطًأ يف ذاهتا، وهي تشّكل جزًءا من اجلسم 

)محراء( املتكّونة يف وضح النهار؛ لكّنين إذا حكمت على حّبة الكرز أبهّنا ستبدو رمادية يف وضح النهار  
سأكون خمطًئا حينها. ويضاف إىل ذلك، اتّباًعا لتوجيه ابركلي ابحلديث )الشعيب(، أنّه ينبغي علّي أن  ف

ال أقول )يف الظروف العادية( أبّن "حّبة الكرز رمادية" ألّن هذه العبارة ستوحي حينها أبّنين أعين أبّن  
 حّبة الكرز تبدو رمادية يف عني اإلنسان يف وضح النهار. 

 

 األرواح والعّلية. 6. 2. 3
"اجلسم   قسم  يف  ابركلي  يواجهها  اليت  الصعوابت  يف  نبحث  وحنن  الوقت  بعض  أمضينا  لقد 
جمال   يف  يواجه  أبنّه  احملاججة  ميكن  لكن  األنطولوجية؛  رؤيته  نصف  يشّكل  الذي  الفكرة/العادي" 

للتطويع. إذ ُياول ابركلي قبل كّل شيء أن يس قابلية  أقل  تبق املشّككني )األرواح( صعوابت أخرى 
املاّديني الذين يعارضونه قائلني أبنّنا ال منتلك أيّة فكرة عن الروح، فيتوىّل بنفسه طرح احلجج املدافعة عن  
املوقف الذي يعارضونه، فيقول: »الروح كائن بسيط فاعل ال ينقسم؛ وهو يُدعى )الفهم( ألنّه يدرك  

يتحّكم هبا. ولذلك ال ميكن أن تتشّكل فكرة عن نفس  األفكار؛ ويُدعى )اإلرادة( ألنّه ينتج األفكار أو  
(، ال ميكنها أن متّثل لنا من  25أو روح، ألّن كّل األفكار أبنواعها، مبا أهّنا منفعلة وخاملة )راجع القسم  

يفعل )ابلصورة أو ما شابه(. وبقليل من االنتباه ميكن لكّل شخص أن يالحظ بوضوح أّن من املستحيل  
فكرة تشبه ذلك املبدأ الفاعل الذي ُيكم احلركة وتغرّي األفكار. فطبيعة )الروح(، أو    مطلًقا أن منتلك 

(. PHK 27طبيعة الفاعل، أهّنا ال ميكن أن تدَرك بذاهتا، بل ال تدَرك إاّل ابلتأثريات اليت تنتجها« ) 
ري القابلة لإلدراك  وال شّك يف أّن املادّيني سيغريهم هنا اللجوء إىل الشكوى من أّن اجلواهر الروحية غ 

عند ابركلي، واليت ختتبئ يف الكواليس وتدعم ما ميكن إدراكه، تبدو كثرية الشبه ابجلواهر املاّدية اليت  
 يشّدد ابركلي على رفضها. 
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أنّه استعان بكلٍّ  اثنان خمتلفان جدًّا ميكن لباركلي االستعانة هبما يف هذا اجملال، ويبدو  ومثة رّدان 
تلفة من مسرية تطّوره الفلسفي. والرّد األّول هو: رفض اجلوهر الروحي على النحو  منهما يف مرحلة خم

نفسه متاًما الذي رفض به اجلوهر املاّدي. وحينها رمّبا ميكن فهم األرواح بطريقة هيوم على أهّنا حزم من  
ه الفلسفية املبّكرة  األفكار واملشيئات. ومن املدهش أن نرى رؤية مشاهبة هلذه قد فّكر هبا ابركلي يف دفاتر 

ويبدو أّن ممّا كان    xxv(. أّما ملاذا ختّلى عنها فهو سؤال صعب مثري لالهتمام؛ PC 577ff)راجع:  
 يقلقه هو كيفية دمج الفهم واإلرادة وجعلهما أمرًا واحًدا. 

هلذه الغاية  أّما الرّد اآلخر فهو: تفسري ملاذا تكون اجلواهر الروحية افرتاًضا أفضل من اجلواهر املاّدية؛ و 
يؤّكد ابركلي على أنّنا منتلك معىًن للروح يتلّخص يف القول أبنّنا نعرف ما تعنيه الكلمة، وهذا يتناقض،  
بزعمه، مع "املاّدة" اليت يعتقد أبهّنا ختلو من أّي حمتوى حمّدد. وال شّك يف أّن السؤال احلقيقي هو: كيف  

ما دمن أّي حمتوى  أن ُيمل  "الروح"  يعلن يف  ميكن ملصطلح  إّن ابركلي ال  أيّة فكرة عنه؟  منتلك  ا ال 
)املبادئ( إاّل أنّنا نعلم الروح من خالل حالتنا، وأّن احملتوى الذي نعزوه لـ"الروح" مستمّد من احملتوى  

(. لكّن ابركلي يبدي يف )احملاورات( تقديًرا أفضل  PHK 139–140الذي يعزوه كلٌّ مّنا لـ"أًن" )
اليت   املشكلة  من  لقّوة  بنوع  تزّودك  بك  اخلاّصة  نفسك  أبّن  تقول  إّنك  »]هيالس:[  فيقول:  تواجهه 

األفكار أو الصور حول اإلله؛ لكّنك تعرتف يف الوقت نفسه أبّنك ال متتلك، يف احلقيقة، أيّة فكرة حول  
لتايل  نفسك اخلاّصة بك؛ بل إّنك تشّدد على أّن األرواح نوع من الكائنات خيتلف كّلًيا عن األفكار؛ واب

أيّة فكرة حول الروح.   أنّه ليس هنالك  فليس هنالك فكرة ميكنها أن تشبه الروح؛ ونستنتج من هذا 
لكّنك تعرتف على الرغم من ذلك أبّن هنالك جوهًرا روحًيا، مع أّنك ال متتلك فكرة حوله؛ وذلك بينما  

ف أو  معىن  أّي  متتلك  ال  ألّنك  ماّدي  جوهر  هنالك  يكون  أن  إمكانية  من  تنكر  أوهذا  حوله.  كرة 
 (. 3D 232اإلنصاف؟ إّن التعامل املنسجم يوجب عليك إما أن تعرتف ابملاّدة وإّما أن تنكر الروح« )

ابلقول أبّن كالًّ مّنا ميتلك، يف حالته اخلاّصة به،   ويرّد فيلونوس على النقطة الرئيسية هلجوم هيالس
–3D 231معرفة بديهية مباشرة حول نفسه، أي: إّن كالًّ مّنا يعلم ذهنه اخلاّص به من خالل التفّكر )

(. وال شّك يف أّن موقف ابركلي هذا، أي: القول أبنّنا نطّلع على أنفسنا ابعتبارًن أشياء مفّكرة  233
الواعي، هو موقف ًنتج عن معرفة بديهية؛ ومع ذلك، فمن احملبط أن جنده ميتنع  من خالل اإلدراك  

مطلًقا عن إبداء أّي رّد صريح على الطعن اهليومي الذي ًنقشه يف دفاتره: »+ الذهن كومة من اإلدراكات  
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الذهن«    احلّسية. وإذا أزلَت اإلدراكات احلّسية فستزيل الذهن، وإذا أبقيَت اإلدراكات احلّسية فستبقي
(PC 580.) 

ومثّة مشكلة ذات عالقة وثيقة تواجه ابركلي، وهي: كيف ميكن فهم القوى العّلية اليت يعزوها لألرواح.  
 ويف هذه املشكلة أيًضا جند دفاتره الفلسفية تقرتح رؤية هيومية مفاجئة:

كذلك يف ما خيّص    »+ املشكلة البسيطة املدعّوة )قّوة( تبدو ابهتة أو معدومة متاًما، لكّنها ليست 
العالقة بني العّلة واألثر. فعندما أسأل: هل ميكن لـ)أ( أن ُيّرك )ب(؟ يكون اجلواب: إذا كان )أ( شيًئا 
عاقاًل فالسؤال ال يتعّلق إاّل مبا إذا كانت مشيئة )أ( أبن يتحّرك )ب( تتحّقق حبركة )ب(؛ أّما إذا كان  

 xxvi(. PC 461ندفاع )أ( ابجّتاه )ب( يليه حركة لـ)ب(« ))أ( غري عاقل فالسؤال يتعّلق مبا إذا كان ا

(«S  ماذا تعين العّلة عند متييزها عن املناسبة؟ إهّنا ليست سوى كائن يشاء أن يلي اإلرادة أثر. أّما )
األشياء اليت حتدث من خارجنا فلسنا عّلة هلا، ولذلك جيب أن تكون هلا عّلة أخرى، أي: إّن هنالك  

 (.PC 499دراكات احلّسية فينا« )كائن يشاء هذه اإل

(«S  مثّة فرق بني القّوة واملشيئة: فقد تكون هنالك مشيئة بال قّوة، لكن ال ميكن أن تكون هنالك )
قّوة بال مشيئة. إّن القّوة توحي بوجود املشيئة، وهي يف الوقت نفسه توحي أيًضا بوجود آاثر تلي املشيئة«  

(PC 699.) 

  xxviiح الرؤية اهليومية القائلة أبّن العّلة هي كّل ما يليه أثر )ابنتظام(. ( يقرت PC 461إّن املدخل )
( يعّدالن هذا االعتقاد ابالشرتاط أبّن العّلة جيب أن ال تسبق  PC 699( و) PC 499واملدخالن )

األثر )ابنتظام( وحسب بل عليها أيًضا أن تكون مشيئة. وكالم ابركلي عن املناسبة هنا يكشف عن  
باشر مباليربانش؛ إذ كان ماليربانش يعتقد أبّن العّلة احلقيقية الوحيدة هي اإلله، وأّن العلل املتناهية  أتثّره امل

الظاهرة ليست سوى "علاًل مناسباتية"، أي: إهّنا توّفر مناسبات يعمل فيها اإلله وفًقا لسياسته املشيئية  
فـ"العلل" املناسباتية تسبق ابنتظام "آاثره ا" لكّنها ليست مسؤولة حقًّا عن إنتاج هذه  العاّمة؛ وعليه، 

اآلاثر. ومع ذلك، يبدو لنا من خالل مداخل الدفاتر الفلسفية أّن ابركلي يقرتح أّن العّلية ليست سوى  
ذلك التتايل املنتظم، وأّول حلقة يف سلسلة التتايل هذه هي املشيئة؛ وهذا التفسري جيعل، خالفًا ملا يراه  

 شيئة اإلله عّلتني ابملعىن الضّيق نفسه للكلمة.ماليربانش، مشيئيت وم
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العّلية ضمن   أّن ابركلي ُيافظ على رؤيته هذه يف  الشرّاح، ويف مقّدمتهم وينكلر،  ويفرتض بعض 
أّن ابركلي يزعم أكثر من مرّة أبنّه   التفسري يف  الرئيسية ضمن هذا  الصعوبة  املنشورة. وتكمن  مؤّلفاته 

أّن األجسام  يتحّرى فكرتنا حول اجلسم، وم التحّري  ا تكتنفه من كيفيات حّسية، ويستنتج من هذا 
(. وهذه العملية ميكنها أن تكون معقولة شيًئا ما لو كانت األجسام،  DM 22, PHK 25منفعلة )

وما    xxviiiوفًقا لباركلي، ختفق يف أن تكون علاًل ابلتعريف، ال لشيء إاّل ألهّنا ليست أذهاًًن هلا إرادات. 
و تفسري ملا )يعنيه( ابركلي ابلفاعلية، واليت يعمد بشكل واضح إىل مساواهتا ابلقّوة العّلية.  حنتاجه هنا ه

(، والفاعلية وفًقا هلذا التفسري تعين  Winkler 1989, 130–1ويقّدم لنا وينكلر تفسريًا مماثاًل )
وهي نقلة خالفية يف أحسن  االجّتاه حنو غاية ما. لكّن هذا يعين تعريف العّلية الكافية ابلعّلية الغائية،  

 حاالهتا، ومن احملتمل أّن ابركلي كان ليقدم على ذلك دون تعليق أو حماججة. 

(،  De Motu 33والبديل عن ذلك قد يكون يف االفرتاض، كما يوحي أحد نصوص ابركلي )
من خالل    أبنّه يعتقد أبنّنا نكتسب فكرة عن الفاعلية، ابلرتافق مع فكرة عن الروح ابعتبارها جوهًرا،

بنا   اخلاّصة  لتغيري كّل من حالتنا  الداخلي: »إنّنا نشعر ابلذهن ابعتباره ملكة  التفّكري/الوعي  الوعي 
وحالة األشياء األخرى، وهذا ما يُدعى صوااًب بـ)احليوي(، وهو يضع فرقًا واسًعا بني النفس واألشياء«  

(DM 33.) 

ركلي قد أقدم مرّة أخرى على التخّلي عن املوقف  وعلى أساس هذا التفسري رمّبا ميكن القول أبّن اب
اهليومي اجلذري الذي تعامل معه يف دفاتره، على حنو مياثل بوضوح ما فعله يف مسألة طبيعة الروح. وال  
ميكن للمرء إاّل أن يلجأ للتخمني يف البّت ابألسباب اليت دعته لذلك: هل هي يف األساس ذات طابع  

لكّن كتاابت ابركلي ال تتمّيز عموًما بتبجيل املرجعيات، بل على العكس  فلسفي أم الهويت أم عملي؟  
ونعلم ذلك ممّا أعلنه بنفسه قائاًل: »مثّة ذنب أعلم أبّنين مل أقرتفه. إّنين ال أعّلق إمياين على    xxixمن ذلك، 

 ال أمتسك أبّي  ما يقوله أيٌّ من العظماء. إّنين ال أتصّرف بناًء على األحكام واالفرتاضات املسبقة. إّنين
رأي ألنّه رأي قدمي، أو مأخوذ به، أو راج يف عصر ما، أو ألّنين أنفقت الكثري من وقيت يف دراسته  

 (.PC 465ومتحيصه« )
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 اإلنرتنتمصادر أخرى على 
• George Berkeley (http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Berkeley/) 

كوليج، دبلن(. وهلذا املصدر فائدة خاّصة يف اخلالف    يديره ديڤيد ويلكينز )كلية الرًيضيات، ترينييت
 حول كتاب )احملّلل(، ابإلضافة إىل احتوائه على معلومات عاّمة جّيدة أيًضا.

• Images of Berkeley 
(http://tigger.uic.edu/~hilbert/Images%20of%20Berkeley/Berkeley_Images(fram
es).html) 

فة، جامعة إيلينوي يف شيكاگو(. وُيتوي هذا املصدر على صور  يديره ديڤيد هيلبريت )قسم الفلس
 لباركلي، وأشعاره، وسرية خمتصرة. 
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 مداخل ذات صلة 
Descartes, René | Hume, David | idealism | Locke, John | Malebranche, Nicolas 

 
 

i ( )يحاجج باركلي أيًضا ضدّ التجريدية في كتابيه )ألسيفرون( و)دفاع عن التفكير الحّر في الرياضياتBerkeley 1948-1957, 3: 292-293, 

 ,Berkeley 1948-57(. راجع أيًضا المسّودة األولى من )مقدّمة المبادئ( التي تختلف في مناحٍ مهّمة عن النسخة المنشورة )134-5 :4 ,331-335

2: 121-145 .) 

ii ( من المفيد ما قام به بعض الشّراح من التمييز بين أنماط مختلفة متعدّدة لألفكار التجريدية التي هاجمها باركلي. راجعPappas 2000, 40-

44 .) 

iii   إّن الخالف يحيط بمسألة التحديد الدقيق لمحاججة باركلي ضدّ التجريد والدور الذي تؤدّيه في دعم توّجهه الالمادّي. ويصر كّل من

(Winkler 1989, 30-35(و )Jesseph 1993, 20-33على أّن الحّجة الرئيسية التي يطرحها باركلي ضدّ التجريد هي حّجة االس )  تحالة، وبموجبها

في  تكون األفكار التجريدية مستحيلة ألنّها ستكون حينها أفكاًرا حول أشياء مستحيلة. ومثل هذه الحّجة ال يمكنها أن تؤدّي سوى دور مساعد

بشكل مختلف   ( فّسروا الحّجةPappas 2000, Bolton 1987, Atherton 1987, Muehlmann 1992الهجوم على المادّية. وهنالك آخرون )منهم: 

 ( مراجعة نقدية لعدد من المواقف الحديثة نسبيًا من المسألة.McKim 1997-8وعزوا لها دوًرا أكثر مركزية. ويقدّم ) 

iv ؟« بعبارة أدّق: سألته إليزابيث: »كيف يمكن لنفس اإلنسان )بما أنّها ليست سوى جوهر مفّكر( أن تأمر محّركات الجسد بإنتاج أفعال إرادية

(Atherton 1994, 11 .) 

v ( يعود أصل التسمية إلى ما ورد فيGallois 1974 .) 

vi   على نحو مواٍز، يمكنني أن أستوعب شيئًا غير مفكَّر فيه معي اآلن، على الرغم من أّن هذا االستيعاب يوجب علّي توظيف تمثيل أستوعبه

(، وليس مجّرد مثالي، كما  presentist( وحاضرانيًا )solipsistانيًا )على أنّه معي اآلن. وإذا كان باركلي ينكر هذا فسينتهي به المطاف متوحد

 (. Tipton 1974, 161الحظ الكثير من الشّراح )مثاًل: 

vii ( يعزو كامبلCampbell 2002, 128 .حّجة مشابهة لباركلي أيًضا ) 

viii  مباشرة، ثّم تطرح مسألة ما إذا كان يمكننا استخدامها هي تفترض التمثيلية مسبقًا ألنّها تفترض أنّنا نواجه األفكار المستقلّة عن الذهن

 الستيعاب ما لم يستوعب من األجسام المستقلّة عن الذهن. 

ix ( يقدّم سايدلSaidel 1993 .مراجعة نافعة ونقدًا لبعض المقاربات المعاصرة للحّجة األساسية ) 

x ثّمة تحليل مهّم وتفصيلي لـ"حّجة التعريف" و"الحّجة المستمدّة م( ن النسبية اإلدراكية" فيMuehlmann 1992, chapter 5 .) 

xi بعبارة أدّق، إّن األجسام، وفقًا للرؤية الميكانيكية ليست ملّونة على النحو الذي نفترضها عليه باالعتماد على أفكارنا الحّسية. ومن 

األجسام ملّونة في الحقيقة، وستكون ملّونة حتّى في حال غياب من التفسيرات )اللوكية( للون أنّه مجّرد قّوة تتسبّب بأفكار فينا؛ وعليه: إّن 

 يدركها.

xii ( لألجسام الباركلية، ويمكن االّطالع عليها في )الظاهراتي( ثّمة رؤية بديلة وفقًا للتفسيرWinkler 1989, 191-203 .) 

xiii قارن ذلك مع تفسيرات أكثر واقعية ألفكار باركلي )األجسام المحسوسة( قدّمها ك( ّل منLuce 1963(و )Atherton 1990 ويمكن الرجوع .)

 (. McCracken 1995( و) Atherton 1995في هذا الموضوع أيًضا إلى )

xiv ( )البحث عن الحقيقة( راجع التفسير الخامس عشر من كتاب ماليبرانشMalebranche 1980, 657-668 .) 

xv فتحها،  ال شّك في أّن عبارة "إذا فتحناها" تتطلّب أيًضا توفير شرح يستند إلى المثالية، وهذا الشرح قد يمضي كما يلي: "إذا أوجدنا إرادةً ل

 وهذا ما يتطلّب بدوره سلسلة من األفكار حول تحريك اليد، وفتح الساعة، و...إلخ".

xvi تيين من أمثال ماليبرانش الذي واجه المشكالت نفسها التي واجهها باركلي. ويجب أن ال شّك في أّن هذا القول ال يصدق على المناسبا

المثال: قطع  نشير أيًضا إلى أّن هنالك الكثير مّمن رفضوا صراحةً حكم ديكارت بأّن الفلسفة الطبيعية ال تهتّم إاّل بالعلّة الفاعلية؛ وعلى سبيل 

، مّما يسمح بإشراكها مع الالهوت الطبيعي، لكّن عمله كان له تأثير كاسح يتمثّل في توجيه االهتمام  بويل بأنّها يجب أن تتعلّق بالعلّية الغائية

(. وللمزيد PHK 107نحو العلل الميكانيكية )التي يُفتَرض بأنّها فاعلية(. ويؤّكد باركلي، لورعه، على صلة العلل الغائية بالفلسفة الطبيعية في )

 (. Nadler 1998ع إلى )حول هذه المسائل يمكن الرجو

xvii ( لتفسير أكثر تفصياًل، وأدّق نوًعا ما، يمكن الرجوع إلىDowning, forthcoming .) 

xviii  ( يمكن العثور عليها في )تأتيك في ما يلي( هذه المقطوعة الشعرية وما يرافقهاFleming 1985 .) 

xix ى أّن المادّيين ال بدّ لهم من االعتقاد بأّن األجسام المناسبة لإلدراك ما يدّعيه باركلي هنا يثير االهتمام ويدّل على تبّصره؛ إذ يشدّد عل

يرى   الحّسي )الضوء واأللوان، مثاًل( تدخل حيّز الوجود وتخرج منه فجأة؛ وهو يشير إلى أّن المعتقد السكوالئي، وفقًا لما يراه ماليبرانش، 

في الحالتين دواعي واضحة للمحاججة بأّن هذا المعتقد ينتهك الفهم السليم بشكل   بأّن المحافظة عليها تصل إلى حد الخلق المتواصل. لكنّنا نجد

 أقّل فداحة مّما يحصل في اعتقاد المثاليين بالوجود المتقّطع. 

xx ( قام جوناثان بارنيتBennett 1971, 170 .بتحويل هذه الحقيقة إلى قضية أثارت خالفًا بين المختّصين ) 

xxi لمسائل الخالفية: فهل يعتقد باركلي بأّن األجسام العادية تدَرك بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل يعتقد باركلي  يتربّص بنا هنا عدد من ا

( الذي يحاجج بأّن باركلي يسمح Pappas 2000, 147-182بأّن اإلدراك كلّه مباشر؟ ويمكننا أن نستعين هنا بمرشد مناسب هو جورج پاپاس )

 اشر، لكن مع القول بأّن األجسام العادية بطبيعتها تدَرك بشكل مباشر.حقًّا بمقولة اإلدراك غير المب 

xxii  .وإن كانت تتّم على أساس انتظامات أّسسها اإلله 

xxiii ( تجد لدىWilson 1999, 241 .إثارة موفّقة لنسخة من مبعث القلق هذا ) 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/descartes/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/hume/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/idealism/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/locke/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/malebranche/
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xxiv ( راجعWilson 1999, 241, footnote 2حيث تستشهد بتعليقات نيكوالس ستيرجين ل ) .ها كمصدر لهذا الرأي 

xxv ( ؛ لكّن روبرت ميولمان)المبادئ( و)المحاورات( يؤّكد باركلي بصراحة على أّن األرواح جواهر في كتابيهMuehlmann 1992, ch. 6  )

 يحاجج بأّن رؤية باركلي الحقيقية تبقى متمثّلة في تفسير "الكومة" الهيومي، وإن كان يخفي ذلك.

xxvi عية "+" المرافقة لهذا المدخل تعني عموًما أّن باركلي يشير إلى أنّه رفض النقطة المذكورة أو أسقطها من الحظ أّن اإلشارة المرج

 تفكيره. 

xxvii ( أهّمية االنتظام غير صريحة في المدخلين، لكن وينكلرWinkler 1989, 108-9 .يحاجج بطريقة مقنعة بأّن باركلي يعترف بهذه األهّمية ) 

xxviii ( يشير تيپتونTipton 1974, 307 إلى أّن هذا التعريف من شأنه أن يكون "نافعًا على نحو مثير للشبهة" إذا أخذنا بالحسبان الغايات )

 التي يسعى إليها باركلي. 

xxix  .على الرغم من أنّه يسعد بإيراد أسماء لمؤلّفين مرموقين حين يتّفق مع ما يرون، ويبدو هذا بشكل أخّص في كتاباته األخيرة 


