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.
()82
لوك :المعرفة تنحصر في إدراك التوافق والتنافر بين أفكارنا

لقد ذهب لوك يف فلسفته املعرفية إىل حتجيم املعرفة وضغط حدودها بشكل غري طبيعي.
فقد ذهب إىل ("املعرفة فيما يبدو ليست إال إدراك االرتباط والتوافق أو االختالف والتنافر بني أفكارنا ،ويف هذا وحدده تقدوم املعرفدة،
وحيث يكون هذا اإلدراك ،تكون املعرفة وحيث ال يكون اإلدراك ...ال تكون املعرفة .فحني نعرف أن األسود ليس أبيض ال نددرك يديًا
أكثر من أن هاتني الفكرتني (فكريت األسود واألبيض) ال تتوافقان .وحني نعدرف ...أن الاوايدا الدثالل ملثلدث تسداوت  ناويتدني قدائمتني ،ال
()8( )1
ندرك ييًا أكثر من أن املساواة لااويتني قائمتني تتفق بالضرورة مع وال تنفصل عن الاوايا الثالل للمثلث )
المناقشات:

ولكن هذا الرأت يعاين من الثغرات واإليكاالت التالية:

إدراك نوع االرتباط إضافة إلى إدراك أصله
 -1ان العقل يددرك إضدافة إىل أ دل االرتبداط والتوافدق أو االخدتالف والتندافر بدني أفكارندا ،يددرك أيضدا ندو االرتبداط أو االخدتالف
لذا جنده يدرك ان ارتباط  نيد بعمرو يف نوعيته هو ارتباط دداقة أو ارتبداط قرابدة أو ارتبداط  نمالدة عمدل كمدا يددرك مدثال ارتبداط هدذه املدرأة
أو تلددب بدده بربدداط الاو يددة أو بربدداط األمومددة أو ربدداط الصددداقة فقددط ،كمددا يدددرك ان ارتبدداط  نيددد ةددذا الشدديء هددو ارتبدداط (امللكيددة) أو هددو
ارتباط (حق االختصاص) أو غري ذلب ،كما يدرك ان االرتباط هو جمرد ارتباط التعاقب أو ارتباط العِلّية أو يرفض ذلب.
إدراك وجود اهلل ،وليس عالقة بين فكرتين

 -8انن ددا ن دددرك و ددود اهلل تع دداىل ،وق ددد اع ددرف ل ددوك بان دده ل دديس إدراك ددا لعالق ددة ب ددني فك درتني ق ددال ( "د" الو ددود احلقيق ددي Real
 Existenceوالنو األخري من التوافق أو عدم التوافق بني األفكدار هدو "الو دود احلقيقدي" مثدل "اهلل مو دود" وهدذا تلد عدن األندوا
الثالثة املتقدمة يف أنه ال يعرب عن عالقة بني فكرتني .فإذا قلنا "اهلل مو ود" فإن القضية ال تعدرب عدن عالقدة بدني فكدرة اهلل وفكدرة الو دود،
ذلب ألن الو ود ليس فة ميكن أن حتمل على موضو )(.)3
وعلددى أيددة حددال فيبدددو اندده اسددتثناء مددن قاعدتدده العامددة ،وعليدده :فكددان عليدده ان يسددتثر إدراكنددا لو ددود أنفسددنا بددل وإدراكنددا لو ددود أت
يدديء رخددر لددنفس دليلدده الددذت اسددتدل بدده (فددإذا قلنددا اهلل مو ددود )...فنقددول :وكددذلب (إذا قلنددا اربدددار مو ددود فددان القضددية ال تعددرب عددن
عالقة بني فكرة اربدار وفكرة الو ود ذلب ألن الو ود ليس فة ميكن ان حتمل على موضو ).
علددى اندده يددرد عليدده الددنقض فيمددا لددو قلنددا (اهلل خددالق) واخلالقيددة مددن ددفات الفعددل بددل و(اهلل عددا ) والعلددم مددن ددفات الددذات فا مددا
فكرتان .نعم احلق ان فاته تعاىل عني ذاته.
إدراك أفكار االحساس ،وليست عالقة بين فكرتين
(Essay, IV, 1, 8, p. 882. )1
( )8الفلسفة احلديثة ص.171
( )3الفلسفة احلديثة ص.178

 -3بل وينقض كالمه هذا ،بأفكار االحساس البسيطة اليت اعدرف ةدا (فأمدا االفكدار البسديطة فهدي األفكدار الديت تددخل العقدل عدن

طريق احلواس بصورة "بسيطة وغري ممتا ة مع غريها ،فهي األفكار اليت تقدمها إلينا احلواس .واليت ال ميكدن حتليلهدا إىل أفكدار فتلفدة"(.)1
مثل الربودة والصالبة يف قطعدة اربليدد والبيدا يف الائبقدة ،ورائحدة  نهدرة وطعدم السدكر .واألفكدار البسديطة هدي املدواد األوليدة للمعرفدة كلهدا
()8
وتأيت إىل العقل عن طريق اإلحساس والتأمل)
وحدها فيقسمها إىل املعرفة احلدسية واملعرفية الربهانية واملعرفة احلسية ،قال:
ولذا جند انه يعود فيثلِّث األقسام بعد ان ّ
(وتنقسم املعرفة من هذه الناحية إىل أنوا ثالثة:
أ -املعرفدة احلدسدية  Intutitive Knowledgeوهدي املعرفدة الديت صدل عليهدا العقدل نتيجدة إدراكده مدا بدني األفكدار مدن توافدق
أو عدم توافق مبايرة وبدون تدخل أية فكرة( .)3ويف هدذه احلالدة يددرك العقدل ددر املعرفدة مبايدرة كمدا يددرك البصدر الضدوء .وعلدى هدذا
()4

النحو يعرف العقل أن األبيض ليس أسود ،وأن الدائرة ليست مثلثا وثالثة أكثر من اثنني ،وتساوت واحدا واثنني)
وقددال (ب – املعرفددة الربهانيددة  Demonstrative Knowledgeوهددي املعرفددة الدديت صددل عليهددا العقددل حددني يدددرك مدا بددني
فكرتني من توافق أو عدم توافق ال بصورة مبايرة بل بتوسط أفكار أخرى .فحني يتعسر على العقل مقارنة فكدرتني بسدبب تباعددفا فإنده
يستعني بأفكار أخرى تساعده على اكتشاف ما بينهما من توافق أو عدم توافق وهذا ما نددعوه باالسدتدالل( .Reasoning )2فمدثال
إذا أراد العقدل أن يعدرف املسدداواة أو عددم املسداواة بددني  نوايدا مثلدث وبددني  ناويتدني قدائمتني فإندده ال يسدتطيع مقارندة هدداتني الفكدرتني مبايددرة،
فدال يسدتطيع أن صدل علددى معرفدة حسدية عددن العالقدة بينهمدا ...ولددذلب يسدتعني باوايدا أخددرى مسداوية لداوايتني قددائمتني مدن هدة ولاوايددا
()6
املثلث من هة أخرى ،وبذلب يعرف أن  نوايا املثلث تساوت  ناويتني قائمتني)
وقددال ( – املعرفددة احلسددية  Sensitive Knowledgeوهددي املعرفددة الدديت صددل عليهددا العقددل عددن األيددياء اربائيددة يف اخلددار .
يقول لوك "إن الفكرة الديت تأتيندا مدن سدم خدار ي مو دودة يف عقولندا بصدورة أكيددة وت لد معرفدة حدسدية( .)7أمدا إن كدان هنداك يديء
أكثر من تلب الفكرة يف عقولنا ،أو إن كان يف مسدتطاعنا أن نسدتنتو و دود أت يديء خار ندا يندا ر تلدب الفكدرة ،فموضدع تسدا ل عندد
بع ددض الن دداس ،ألن دده ق ددد ص ددل الن دداس عل ددى مث ددل ه ددذه األفك ددار يف عق ددو م دون أن يك ددون هن دداك ي دديء ودون أن يد د ثر ي دديء كه ددذا يف
()2

حواسهم"
وبعبارة أخرى ان كالمه هذا (املعرفة فيمدا يبددو ليسدت إال ادراك االرتبداط والتوافدق أو االخدتالف والتندافر بدني أفكارندا) ينداقض موقفده
اآلخر ("إننا جند اختالفا بينا بني الفكرة اليت تنبعث يف عقولنا بواسطة الذاكرة والفكرة اليت تأيت إىل عقولنا بالفعل بواسدطة احلدواس ،علدى
حنو ما جند اختالفا بني فكرتني متمياتني )9("..وإن  نعدم امدر أن كدل األفكدار تنشدأ يف العقدل بددون األ سدام اخلار يدة فدال اخدتالف بدني
األفكددار الدديت تددأيت – فيمددا يددرى الددبعض – إىل العقددل بواسددطة احل دواس واألفكددار الدديت تتولددد يف العقددل بواسددطة الددذاكرة ،فإندده ينبغددي أن ال
(Ibid. P. 116. )1
( )8الفلسفة احلديثة ص.122
(Essay, IV,8،1,P,882. )3
( )4الفلسفة احلديثة ص.178
(Essay, IV, 8, 1, p. 832. )2
( )6الفلسفة احلديثة ص.173
( )7الظاهر ا ا خطأ مطبعي ،والصحيح هو (حسية).
(Ibid. p. 831. )2
(Ibid. p. 838. )9

يعتقد بو ود اختالف بني أن يكون يف النار بالفعل وبني أن يكون يف النار يف احللم .عليه يضي لدوك هدذا الندو مدن املعرفدة عدن و دود
األ سام اخلار يدة إىل الندوعني اآلخدرين .فهنداك إذن در دات ثدالل مدن املعرفدة :احلدسدية والربهانيدة واحلسدية ،ولكدل منهدا در دات فتلفدة
من اليقني والوضوح())1
والتنداقض بدني الكالمددني واضدح فددان اإلذعدان لقانيددة الفكدرة الدديت تدأيت إىل عقولنددا بواسدطة احلدواس لديس مددن مفدردات (إدراك االرتبدداط
والتوافددق أو االخددتالف والتنددافر بددني أفكارنددا) بوض ددوح بددل ا ددا إدراك التوافددق بددني فكرتنددا وبددني مددا دداءت بدده احل دواس إلينددا وبددني الواقددع
اخلار ي .فتدبر يدا
إدراك التنافر والتوافق أو صانعية العقل

 -4ان مدعاة هذا( )8ينقضه – كما أوضحناه سابقا  -ما ذهدب إليده مدن دنع العقدل لدبعض األفكدار قدال (ثانيدا :ان أفكارندا املركبدة
– ما عدا أفكارنا عدن اربدواهر – أت األحدوال والعالقدات تطدابق موضدوعاألا ،أل دا مداذ مدن دنع العقدل ذاتده و يكدن القصدد منهدا أن
تكون نسخا أليياء ،وال أن تشري إىل أيياء تعترب أ و ا ،ولذلب فال تفتقر إىل املطابقة الضرورية للمعرفدة احلقيقيدة ،فدإن مدا يقصدد بده
أن ميثددل يدديًا عدددا ذاتدده ،ال ميكددن أن يطددابق يدديًا رخددر ،بددل وال ميكددن أن يضددللنا إىل فهددم حقيقددي ألت يدديء بسددبب م ددا بينهمددا مددن
اختالف( .)3ولذلب فهي حقيقية.
وكددل أفكارنددا عددن احلقددائق الرياضددية واألخالقيددة هددي مددن هددذا النددو  .ففكرتنددا عددن احلقيقددة الرياضددية أن  نوايددا املثلددث الداخليددة تسدداوت
قائمتني حقيقية تطابق النموذ املو ود عن املثلث يف العقل رغم أ ا قد ال تشري إىل أت مثلث يف الواقع)(.)4
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( )1الفلسفة احلديثة ص.172-174
( )8إذ قال (املعرفة فيما يبدو ليست إال إدراك االرتباط والتوافق)...
(Ibid.IV. 4. 4.,p.824. )3
( )4الفلسفة احلديثة :ص.179

