بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.
()52
(القوة في العقل) بديل لوك عن (األحكام الفطرية)

 -3القوة يف العقل
قال الباحث( :ويرد لوك كذلك على الفالسفة الذين يعتقدون أن املبادئ الفطريةة وووةودة يف العقةل ونةذ أول ن ةلكه ول ةن العقةل ال
يستطيع أن يدركها إال حنني يصل ورحلةة وعينةة وةن الن ةر ،يةرد علةى هةلالء بقولةه :إن ألةك يعةن أحةد أوةرين :إوةا أن العقةل تلةك قةو
()1
فطرية إلدراك هذه املبادئ وهذا صحيح)
وقةةال (احلةةدد عنةةد لةةوك هةةو وةةا يف العقةةل وةةن قةةوة علةةى إدراك العالقةةة ال ائنةةة بةةني األف ةةار الة حنصةةل عليهةةا بواسةةطة اإلحسةةاد أو

التلوةةل .فمةةع أن احلةةدد قةةوة عقليةةة فةةان ووضةةوعه ة عقلةةي بةةل حسةةي( .)5وعليةةه فاحلدسةةية علةةى حنةةو وةةا فهمهةةا لةةوك ال كتعةةار وةةع
الفلسفة االختبارية)(.)3
وقةةال (أوال :ان املعرفةةة احلدسةةية ال ة كقةةوم علةةى إدراك وةةا بةةني األف ةةار وةةن عالقةةة أاكيةةة أو اخةةتال تةةد إىل األف ةةار أا،ةةا ،والعقةةل
يدرك باحلدد أن كل ف رة عنده هي وا هي وأهنا ختتلف عن كل ف رة أخر )(.)4
فما الفارق حسب الفلسفة النفعية؟

وهنةةا نقةةول كعليقةةا علةةى هةةذه ال لمةةاس وكلماكةةه السةةابقة مجيعةةا( )2ونسةةلل وةةا الفةةر  ،حسةةب الفلسةةفة النفعيةةة ،بةةني ان نقةةول بووةةود
جمموعة حمددة ون املبادئ الفطريةة يف الةنفك كمةا قةال بةه الفالسةفة العقليةون ،وبةني القةول بووةود قةو فطريةة كةدرك هةذه املبةادئ وأي ةا
كيف ن وعاجلة وع لة التحليق عاليا أكثر ون حةدود صةالحياس العقةل أش و ة لة اقتحاوةه عةواس ا سوسةاس بسةالا العقةل ا ةرد
فقط .كيف ن حل هذه امل لة عرب إن ار الف رة األوىل (املبادئ الفطرية) وكبن الف رة الثانية (القو الفطرية)
التزامه بالقوى الفطرية يستلزم سلب الوثوق بالمبادئ األساسية
نعةةم ،هنةةاك فةةر ل نةةه عليةةه ولةةيك لةةه ،إأ االلتةرام بووةةود قةةوة فطريةةة نهةةا عةةرب املالحظةةة والتلوةةل اكت ةةا وإدراك املبةةادئ ،يسةةتلرم
كطر احتمةال اخلطةل ب ة ل أكةرب لةد سةعي العقةل عةرب هةذه القةو الكت ةا هةذه املبةادئ قةا يسةلب الواةو يةذه املبةادئ األساسةية
اوا وع اننا جند اننا نثق يا اوا؛ وألك ألن ون طبيعة التلول او انية كطةر احتمةال اخلطةل إليةه ب ة ل كبة وةدا خاصةة وةع اخةتال
اخللفيةةاس والنفسةةياس والرتاكمةةاس املعرفيةةة لةةد كةةل إنسةةان قةةا يةةلار ألةةك كلةةه علةةى عمليةةة التلوةةل فت ةةون ة ووضةةوعية وال حياديةةة بةةل
وتحيرة – ون حيث يدرش املتلول أو ون حيث ال يدرش  -هلذا الرأش أو أاك وهلذا التفس أو أاك.
هذا كله إضافة إىل ان االلترام بووود قو فطرية قادرة( )6على إدراك هةذه املبةادئ ال يتوقةف علةى كوسةيط احلةواد أو التجربةة( ،)1بةل
( )1الفلسفة احلديثة ص .125
( )5راوع Aaron,Op. cit., p.552; O,connor,Op.cit., p.161.
( )3الفلسفة احلديثة ص.113
( )4الفلسفة احلديثة ص.116
( )2أش النقد وووه مبالحظة كافة كلماكه السابقة وليك خصوص هذه الفقراس الثالاة األخ ة.
( )6فان وقت ى احل مة

ي فةةي ان يقةةول بةةلن القةةو الفطريةةة مبقةةدورها بالتلوةةل ان كست ةةف هةةذه املبةةادئ فمةةن أيةةن ادعةةى كوقةةف الوصةةول للمبةةادئ علةةى عاوةةل
االث هو احلواد واالحساد أو التجربة
بل ان الصحيح ان وثةل (ادراك العقةل ان كةل ف ةرة هةي وةا هةي واهنةا ختتلةف عةن كةل ف ةرة أخةر  ،ال يتوقةف علةى احلةواد وال علةى
التجربة بل وال حىت على التلول الذش أشار إليه كعاول ٍ
اان وإال للرم التسلسل فدقق ويدا.
إضةةافة إىل وضةةوا ان العقةةل يةةدرك وثةةل ألةةك وباشةةرة وبةةدون حاوةةة للتاوةةل أبةةدا ولةةذا يدركةةه حةةىت البسةةطاء والسةةذ واألطفةةال وحةةىت
البلهاء ،اللهم إال العقل املبتلى بداء الوسوسة.
لِ َم التمييز في عطاء اهلل؟ وأليست ِح َك ُم اهلل عامة؟
هةةذا كلةةه إضةةافة إىل ان وةةن يةةذعن بةةاهلل اخلةةالق وح متةةه – وهةةو وةةنهم – فانةةه يةةدرك بوضةةوا ان وقت ةةى احل مةةة ان يهةةب اخلةةالق
احل يم للب ر أسك املعار وبنيتها التحتية ،وباشرة عرب رسها يف نفوسهم أو فطر،م ،ف ما وهب اهلل لإلنسان العةني واالأن فة يةا
ونذ حلظة الوالدة ،وكما وهبه القلب والرئة و مها وال ارد وظائفهةا ونةذ الةوالدة بةل وقبلهةا أي ةا ،ف ةذلك فةان وقت ةى احل مةة ،بةل
هو أوىل ،ان يهب الرب كعاىل اإلنسا َن أسك املعرفة األوىل وال لوالها ملا أو نه احلصول على أيةة وعرفةة وأش علةم أبةدا ولتحولةا احليةاة
ٍ
حينئذ إىل اسوأ ون اية وحش(.)5
وعلى أية حال فلم التميير ملاأا يعطينا اهلل العني الباصرة واالأن الساوعة واالنف ال ةاوة ..ا وةن دون أن جوونةا يف أصةوهلا( )3إىل
قارسةةة كلوةةل أو كةةدريب أو اسةةتعمال قةةوة خاصةةة أخةةر فينةةا كةةي نصةةل إىل ورحلةةة القةةدرة علةةى االبصةةار والسةةما الحقةةا ،ل نةةه يف الوقةةا
نفسه ،ووع ان قيمة اإلنسان هي بروحه وبف ره ال جبسده فةان اجلسةد و ةرتك وةع سةائر احليوانةاس ،ال يعطيةه (الفطريةاس) وأسةك املعرفةة

(كاستحالة التناقض ووبدأ الذاكية ووبدأ العلية واملعلولية ..ا ) عرب رسها فيه وباشرة
نعم ،اية األور ان يقول لوك ال أدرش وا الذش صنعه اهلل كعاىل ،ال ان جيرم بنفي (الفطرياس) وجيةرم باهنةا وبةادئ ال يصةل إليهةا املةرء
إال عرب قو فطرية!
لار َواألَفسِل َد َة)( )4وبةةالفلاد يةةدرك اإلنسةةان
لل لَ ُكل سلم ال َ
سل سلم َأل َواألَبس َ
ول َ
واوةةا يف الفلسةةفة اإلسةةالوية في فةةي ان ن ة إىل قولةةه كعةةاىلَ ( :و َج َعل َ
الفطرياس واملستقالس العقلية واحلقائق.
كيف تكون الفطريات قمامة وال تكون القوى الفطرية قمامة!

هذا كله إضافة إىل انه كيف ك ون (الفطرياس املغروسة وباشرة وةن قبةل خةالق ال ةون( ))2قماوةة يف طريقةة املعرفةة ،وال ك ةون (القةو

الفطرية ال كوصل إىل نفك كلك الفطرياس أي ا) قماوة يف طريق املعرفة
وون ألك يظهر ان التحول ون (الفطرياس) إىل (قو قادرة على إدراكها س جقق اهلد الذش كان يصةبوا إليةه لةوك (فةتأا كيسةر لنةا
أن نعةةر وةةد وةةا يسةةتطيع أن تةةد إليةةه العقةةل الب ةةرش ووةةا للعقةةل وةةن قةةو للوصةةول إىل اليقةةني ،اسةةتطعنا أن نعلةةم وةةا هةةو يف وتنةةاول
إدراكنةةا ووةةا هةةو لةةيك يف وتناولةةه ،وعندئةةذ نتحاشةةى صةةر وهودنةةا العقليةةة فيمةةا ال طائةةل وراءه وال فائةةدة كروةةى ونةةه .وعليةةه نسةةتطيع ان
( )1قال – وةثال ( :-حةني يةدرك العقةل عةن طريةق احلةواد التغة احلاصةل )...وقةال الباحةث وعتمةدا علةى كلمةاس لةوك (وكةل أف ارنةا بةدون اسةتثناء وسةتمدة قةا كرتكةه
التجربة ون آاار على العقل).
( )5إأ ابةةة الةةوحش كعةةاش وةةن و ة لة الفوضةةى وسةةلطة القةةوش علةةى ال ةةعيف أو ظلةةم القةةوش لل ةةعيف .اوةةا ان ةةار وبةةادئ العليةةة والذاكيةةة واسةةتحالة التنةةاقض ،فيسةةتلرم
االسوأ إأ على هذا ي ون الظلم عدال وبالع ك والظاس وظلووا وبالع ك وامليا حيا وامللكول آكال وبالع ك وي ون ا رم بريئا وبالع ك وه ذا.
( )3اوا يف كطويرها فنعم.
( )4النحل.12 :
( )2أو حىت الطبيعة ،أو حىت إأا كانا وووودة صدفة ،فيمن ين ر ووود اإلله أو اخلالق احل يم.

نقةةول أن هةةد لةةوك الرئيسةةي يف :وقالةةة يف الفهةةم الب ةةرش ،كةةان عمليةةا ونفعيةةا ..وهةةو كعيةةني حةةدود املعرفةةة الب ةرية ل ةةي نةةنظم حياكنةةا
وأحباان ةةا عل ةةى حن ةةو يتف ةةق و ةةع و ةةا ل ةةدينا و ةةن ق ةةو وإو اني ةةاس ،وح ةةىت ال نب ةةدد وهودن ةةا يف البح ةةث ع ةةن أش ةةياء كستعص ةةي عل ةةى عقولن ةةا
وعرفتها)(.)1
الفارق بين الفكرة عبر الذاكرة والفكرة عبر الحواس ،ينقض الحسية

كما ظهر بذلك كله ان قوله ("إننةا جنةد اختالفةا بيًنةا بةني الف ةرة الة كنبعةث يف عقولنةا بواسةطة الةذاكرة والف ةرة الة كةل إىل عقولنةا

بالفعةةل بواسةةطة احل ةواد ،علةةى حنةةو وةةا جنةةد اختالفةةا بةةني ف ةركني وتمي ةركني )5("..وإن زعةةم اوةةرل أن كةةل األف ةةار كن ةةل يف العقةةل بةةدون
األوسةةام اخلارويةةة فةةال اخةةتال بةةني األف ةةار الة كةةل – فيمةةا يةةر الةةبعض – إىل العقةةل بواسةةطة احلةواد واألف ةةار الة كتولةةد يف العقةةل
بواسطة الذاكرة ،فتنه ينبغي أن ال يعتقد بووود اخةتال بةني أن ي ةون يف النةار بالفعةل وبةني أن ي ةون يف النةار يف احللةم)( )3ي ة ل هةو

اآلخةةر ردا علةةى نظريتةةه احلسةةية .فةةان الف ةةرة ال ة وةةاءس عةةرب الةةذاكرة والف ةةرة ال ة وةةاءس عةةرب احل ةواد ،كلتامهةةا حاليةةا (ف ةةرة) ال كناهلةةا
احل ةواد أبةةدا ف يةةف فة ًةر العقةةل بينهمةةا ان كفريقةةه بينهمةةا هةةو باملباشةةرة وبةةاإلدراك الفطةةرش ال ةةرورش ال بةةاحلواد وال بالتجربةةة وال حةةىت
بالتلول يف ألك.
هذا كله إضافة إىل ان ون الواضح انه استند يف رد ألك الرعم إىل أور فطرش ال (( )4فانه ينبغي ان ال يعتقةد) إأ هةذا الفةار بةني
()2

ان ك ون يف النار بالفعل وبني أن ك ون يف احللم ،هةو أوةر ووةداش فطةرش يدركةه كةل شةري وةن ة حاوةة إىل ان يسةتعني بةاحلواد
أو يستعني بالتف ر والتلوةل واملالحظةة فةان هةذه املعرفةة (فةر النةار اخلارويةة عةن النةار االحالويةة وفةر السةقو يف هةذه عةن السةقو يف
كلك) بديهية يدركها كل شري مبجرد كصور هذين األورين وعا ون دون حاوة لتف ووالحظة وكلول واستدالل.
ال بَللَى َولَ ِك سن لِيَط َسمِ َن قَل سلبِي)( )6فلعله لالشارة إىل
ال أ ََولَ سم تُل سؤِم سن قَ َ
واوا يف الفلسفة اإلسالوية في في ان ن إىل قول اهلل كعاىل( :قَ َ
الفار بني املعرفة العلمية النظرية ا ردة املريرونة يف الذاكرة ،وبني وراكبها العليا ال حتدث بالرلية املباشرة فيطمئن القلب الذش إليه
وروع املعرفة!
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )1الفلسفة احلديثة ص.124
(Ibid. p. 535. )5
( )3الفلسفة احلديثة ص .114
( )4فجوابةةه هةةذا صةةحيح وهةةو الفطةةرش الةةذش يقةةول بةةه العقليةةون ،ل نةةه صةةحته الة أأعةةن يةةا بةةل سةةك يةةا (وألةةك الةةرعم) هةةي الة ك ة ل الةةرد وباشةةرة علةةى نظريتةةه
احلسية!
( )2أش يف نفةةك (الفةةر ) و(الفةةر ) وفهةةوم قةةائم بةةالطرفني ،ولةةيك ال ةةالم عةةن نفةةك االحسةةاد حب ةرارة النةةار اخلارويةةة وةةثال حةةىت يقةةال انةةه حباوةةة إىل جتربةةة واحسةةاد
وحواد.
( )6البقرة.562 :

