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.
()72
تقييم كالم لوك عن (العوائق المنهجية)

حسب ما استخلصهه بعها البهاحمني مهن تهاب (مقالهة يف الفههم البدهرر) ىقهد ار(هأم لهوعو (وأمها العوائهق املنهجيهة ىبع هها يقهوم يف
االعتقههاب بههأل يف العقههل قواعههد أو مبههابئ أساسههية ىطريههة قبليههة نهههن أل (سههتخلو منههها املعرىههة لههها ،وبع ههها يقههوم يف اعتبههار القيهها
املنطقي الطريقة الصحيحة والوحيهدة ال تسهاب املعرىهة .و مها أنههر لهوع وفهوب األىههار واملبهابئ الفطريهة ىهرىا أنهواق احلجه إىل القيها
مما ال سهببا مهن أسهباب (هأخر العلهم ،وقهد (ُدهل قهوة اسنسهال – يف رأر لهوع – علهى ا تسهاب املعرىهة إاا اقتصهري ةريقهة البحهث علهى
القيا )(.)1
المناقشات:

وههنا مالحظايو
األولى ى  :مل أر مفهه هرا أو متهلم هها أو ىيلس ههوىا إس ههالميا عل ههى األق ههل ،يعتق ههد ب ههأل (املعرى ههة له هها) نه ههن ال (س ههتخلو م ههن املب ههابئ
األساسية الفطرية العقلية املوفوبة يف العقل.
وعلى أية حال ىال هذه الدعوم مما ال نهن ال يلتزم هبا عاقل ،إمنها الصهحيه ههوو ال عموعهة القواعهد األساسهية األوىل املوفهوبة يف
العقل هي اليت (بتين عليها املعارف الالحقةو العقلية التأملية احلاصهلة بهالتفهو والتأمهل واملالحظهة ،والتجريبيهة احلسهية ،ىتله القواعهد ههي
البنيههة األساسههية التحتيههة لهههل معرىههة ولههيل املهها خالصههة ههل املعههارف أو عصههارعا وال هههي املولههد لهههل املعههارف ،ىهههي امهها أسهها البنههاء
الذر يُديَّد حتت األرض ىانه األسا وليل اخلالصة وال املصدر للبناء الفوقي واألبواب والنواىذ واملصابيه اليت ستجعل ىيه.
ىممال إاا مل نعتقد باستحالة التناقا ،وهي معرىة عقلية ىطرية قبلية ،ىهيف نهن أل نلتزم بهال احلديهد يتمهدب بهاحلرارة إا نههن بنهاء
على امهال التناقا بال ال يهول مما يتمدب باحلرارة مع انه مما يتمدب هبا يف الوقت نفسه!
الثانيىىة :مهها مل أر منطقيهها أو مفه هرا إسههالميا علههى األقههل يعتقههد بههال القيهها املنطقههي هههو الطريقههة الصههحيحة والوحيههدة ال تسههاب

املعرىة.
وعلى أية حال ىانه لو وفد من يقول بذل ىانه واضه البطالل ،ومن الواضه ال املناةقة قد قسموا ةرق املعرىة إىل ثالثة هيو
أ -القيا املنطقي

ب -االسهتقراء والهذر يعههين (تبهع املهوارب واملصهابيق حالهة حالههة وىهربا ىهربا – وهههذه ههي الههيت (عتمهدها الطريقهة التجريبيههة وقهد (عتمههدها
البحمية التأملية.
ج -التمميل.
ما املم يرول ةرقا أخرم للمعرىهة ممهلو احلهد الهذر يطهرح واحهد مهن األقسهام السهتة للبهديهياي حتهت عنهوال احلدسهياي ،وأي ها
العهل املستور ،وعهل النقهيا بهل ويهرم الهمهو مهن املتهلمهني والفالسهفة ةرقها مهن نهوق ةخهر موصهلة للمعرىهة ،ومنههاو الهوحي ،ومنهها
اسهلام.
( )1الفلسفة احلديمة ص.151- 151

مهها ال مههن الواضههه ال مههن ةههرق املعرىههة الههتعلم عههر االسههتماق أو القهراءة بههدول اسههتخدام املههتعلم أليههة ةريقههة مههن الطههرق السههابقة بههل
يأخذ النتائ ىقط ،وقبل ال ىال الهمو يرول (العلم احل ورر) أبرز ةرق املعرىة.
وقد سبقت بعا اآلياي والرواياي الدالة على الطرق املتعدبة للوصول إىل املعرىة.
مهها اننهها (طرقنهها يف تههاب (املبههابئ وال هوابط الهليههة ل ههمال االصههابة يف األحهههام العقليههة)( )1و تههاب (مبههابئ االسههتنبا )( )7إىل
الهمو من (العوائق املنهجية) احلقيقية اليت (قع يف ةريق املعرىة.
لوك :الروح ال تفكر إال بعد تزويد الحواس لها باألفكار

وبذل له ظهر أي ها خطهأ النتيجهة الهيت (وصهل إليهها لهوع وههي (وإاا هال العقهل يتأمهل يف األىههار الهيت (أ(يهه عهن ةريهق اسحسها
ىههال نهههن أل يفهههر اسنسههال قبههل أل فصههل علههى األىهههار ،وال معههل للقههول األ الههروح (فهههر بائمههاا( )1ىههال (فهههر الههروح قبههل أل (زوبههها
احلوا باألىهار اليت (فهر ىيها .و لما ازبابي األىهار يف العقل و(دعبت و(عقدي لما ازبابي قدر(ه على التفهو)(.)1
المناقشات:
وال لالسباب التاليةو
 -1نهههن للعقههل أل يتأمههل يف األىهههار الههيت (أ(يههه عههن ةريههق العلههم احل ههورر ،ىحيههث علههم بذا(ههه وق هواه وصههوره املخ عههة الذهنيههة،
ح وريا أمهنه – بل فصل له – علم حصويل أي ا عنها مع ال احلوا مل (هن هي املصدر لذل .
 -7ال اهلل (عاىل( )5ىهرة ال (أيت عن ةريق احلوا – ما اع ف به( – )6ومع ال جند ال اسنسال يفهر ىيه بل ويع ف به.
 -1انههه نهههن للعقههل ال يفهههر ويتأمههل يف األىهههار الههيت ال نهههن ال (ههأيت عههر احل هوا أبههدا فهههر الالملايههة وىهههرة التنههاقا والههدور
والتسلسل واستحالتها ..اخل وقد أوضحنا ال يف مهال ةخر.
 -1ال أىهار التأمل (عتمد على األحههام العقليهة الفطريهة أر ال العقهل يف (أملهه ومالحظا(هه ال يسهتعين عهن الفطهرة بهل انهه ال نهنهه
التأمل والوصول إىل نتائ إال بعد البناء – ولو يف ار(هازه وعمقه  -على أحهام ىطرية مسبقة.
إذا كنا ال نعرف حقيقة الروح فكيف نحكم عليها بحكم كهذا؟

 -5وفوهر اسشهال على المه انه ال أحد هو – وال غهوه – يعهرف حقيقهة الهروح وحسهب ىلسهفته ىاننها ال نعهرف حقيقهة ا هواهر
أصههال ،أقههولو ىهيههف بههالروح وهههي مههن أشههدها (عقيههدا وبعههدا عههن األىهههام( ىهيههف فهههم عليههها باملهها (ال (فهههر قبههل أل (زوبههها احل هوا
باألىهار اليت نفهر ىيها)( ىالحظ المهو
قالو (ثالمهاو أمها أىهارنها املر بهة عهن ا هواهر ىليسهت حقيقيهة امها ،ألملها (تهألف مهن أىههار بسهيطة اسهتمدي مهن أشهياء يف اخلهارج ال
( )1خمطو .
( )7قيد الطباعة.
(Ibid. p. 111. )1
( )1الفلسفة احلديمة ص.152
( )5أر وافب الوفوب.
( )6قال (ابا الوفوب احلقيقي  Real Existenceوالنوق األخو من التواىق أو عدم التواىق بني األىهار هو االوفوب احلقيقيا ممهل ااهلل موفهوبا وههذا فتلهف عهن
األنواق المالثة املتقدمة يف أنه ال يعر عن عالقة بني ىهر(ني .ىإاا قلنا ااهلل موفهوبا ىهإل الق هية ال (عهر عهن عالقهة بهني ىههرة اهلل وىههرة الوفهوب ،اله ألل الوفهوب
ليل صفة نهن أل حتمل علهى موضهوق) وقهال (وأمها معرىتنها بالعهامل اخلهارفي ىتعتمهد علهى اسحسها  ،ألنهه إاا مل يههن هنهاع ار(بها ضهرورر بهني الوفهوب احلقيقهي
وأية ىهرة يف الذا رة وال أر شيء ةخر ما عدا وفوب اهلل ،ووفوب الذاي ،ىال يستطيع إنسال ما أل يعهرف وفهوب أر شهيء (مها عهدا وفهوب اهلل ووفهوب الهذاي) إال
من خالل (أثو ال الديء ىيه .ال ألل احلصول على ىههرة عهن أر شهيء يف العقهل ال يهرهن علهى وفهوب اله الدهيء ىيهه ...أ مهر ممها (هدل صهورة رفهل علهى
أنه موفوب يف العامل).

نعههرف (ر يبههها ولههذل ىههال نعههرف إل انههت هههذه األىهههار (طههابق هههذه األشههياء أو ال (طابقههها امهها .وعليههه ىمعرىتنهها عههن ا ههوهر ليسههت
حقيقية اما.
ويتصههل بأىهارنهها عههن ا هواهر ىهههرة املاهيههة  .Essenceونيههز لههوع نههوعني مههن املاهيههة اههاو املاهيههة احلقيقيههة Real Essence
واملاهية اسمسية  Nominal Essenceىأما املاهية احلقيقية ىهيو ال يب الهداخلي غهو املعهروف (يف ا هواهر) عامهة ل شهياء والهذر
عليه (عتمد الصفاي املداهدة .ىهي (ر يب أفزاء املابة.
وأما املاهية اسمسيهة ىههي ا هنل أو النهوق الهذر يعهوب إليهه الدهيء الهذر نبحهث عهن ماهيتهه .ىههي ليسهت إال (له الفههرة ا هربة الهيت
يدل عليها اسسم الهلي أو النوعي .ولنأخذ الذهب ممال يوضه ما نقصده باملاهية احلقيقيهة واسمسيهة .إل املاهيهة احلقيقيهة للهذهب ههي
ال ال يب احلقيقي غو املعروف ألفزائه غو احملسوسة ،وهي واحدة يف األفسام الطبيعيهة لهها ومنهها (صهدر الصهفاي احملسوسهة الهيت
(سههاعدنا علههى أل منيههز األشههياء أحههدها عههن اآلخههر ،ىنصههنفها إىل أنهواق ونطلههق عليههها أمسههاء عامههة .أمهها ماهيههة الههذهب اسمسيههة ىهههيو لونههه
ووزنههه ،وص هالبته وقابليتههه علههى االمتههداب ...ألنههه ال نهههن أل نسههمي شههيقا اهبهها إال حههني (طههابق صههفا(ه (ل ه الفهههرة ا ههربة املر بههة الههيت
ندعوها بالذهب)(.)1
()7
وح ِم ْن أ َْم ِر َربِّي)
الر ِ
وح قُ ْل ُّ
ك َع ْن ُّ
ولقد خلو اهلل (عاىل الهالم عن الروح بقولهو ( َويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْحيَىالِ ال ُّىدنْىيَا
ما خلو الههالم عهن ميهة علومنها وحهدوبها بقولههو ( َوَمىا أُوتيىمُ ْم م ْىن الْع ْل ِىم إِالل قَلىيالا) وقهالو (يَى ْعلَ ُمىو ََ ََىاررا م ْىن ال َ
ورىىم عىىن ِ
اَةى َىرلِ ُرى ْىم نَىىافِلُو ََ) ىههالعلم – حسههب اآليههة – أربعههة أقسههامو علههم الههدنيا وعلههم اآلخههرة ولهههل منهمهها ظههاهر وب هاةن وحنههن ال
َُ ْ َ ْ
ِ ِ
ْحيَالِ ُّ
الدنْىيَا) ىال (من) هي للتبعيا ما ال ففى.
نعرف إال بعا علوم ال لع األول ىقط (يَى ْعلَ ُمو ََ ََاررا م ْن ال َ
وقههال (ىأىهارنهها مههن حيههث مصههدرها نوعههالو أىهههار اسحسهها  Ideas of Sensationوأىهههار التأمههل Ideas of
 Reflectionىأمها أىهههار اسحسهها ىتههأيت إىل العقهل مههن األفسههام اخلارفيههة عهن ةريههق احلهوا ممههل أىههار األصههفر واألبههيا واحلهرارة
والههروبة واللههني والصههلب ،واملههر واحللههو و ههل مهها نطلههق عليههه اسههم الصههفاي احملسوسههة .وأمهها أىهههار التأمههل ىتههأيت إىل العقههل مههن إبراع العقههل
اا(ههه لعمليا( ههه اخلاص ههة ىح ههني يتأمههل العق ههل عمليا( ههه ،ىإن ههه ي ههزوب الفهههم جموع ههة م ههن األىه ههار ال نهههن أل فص ههل عليه هها م ههن األفس ههام
اخلارفية ،ممل أىهار اسبراع والتفهو والد واالعتقاب واالستدالل واملعرىة واسرابة و ل أعمال العقل املختلفة .يقول لهوع اإل األشهياء
املابية اخلارفية باعتبارها موضوعاي اسحسا  ،وعملياي العقل يف الداخل من حيث هي موضوعاي التأمل هي األصول الوحيهدة الهيت

(ندأ منها أىهارنا)(.)1

وفيى ى  :إضههاىة إىل مهها سههبقو ان ههه يههف يعقههل ،ل ههوال وف ههوب األحهههام الفطري ههة يف الناسههن ال يص ههلوا إىل نتههائ متطابقههة يف مس ههاحاي

املالحظههة والتأمههل ( اسههتحالة التنههاقا والههدور و مبههدأ الذا(يههة وغوههها) مههع ال خلفيههاي النهها الفهريههة واملعرىيههة والنفسههية خمتلفههة أشههد
االختالف ىهيف قابهم التأمل مجيعا إىل نتيجة موحدة يف أسل املعارف ومبابئها األولية(
حل إال باالاعال بأملا أحهام ىطرية فسوملا بوفداملم مجيعها ويهرول م ه
نهرهها سوىسهطائيا متجنيها ،وامها التأمهل ىانهه يزيهدها وضهوحا
ال َّ
ُ
أو يدىع عنها شبهة أو يقيم عليها أي ا صورة برهال(.)1
وصل اهلل عل محمد وآل الطاررين
( )1الفلسفة احلديمة ص.181
( )7اسسراءو .85
( )1الفلسفة احلديمة ص.152
( )1قلنا (صهورة برههال) إا األوليهاي والبهديهياي يسهتحيل إقامهة الرههال عليهها وإال للهزم الهدور وللهزم اقوائيهة األضهعف مهن األقهوم ،ىهالراهني هنها صهورة بهراهني ومهمتهها
الواقعية هي عرب (التنبيه) إىل الفطرياي والبديهياي.

