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عن المؤلف:

يتصور معظم الناس أن العلم عقالين وموضوعي ويقرتب من احلقيقة ،فهو عقالين
ألنه يقوم على املالحظة والتجريب ال على األساطري واملوروثات الشعبية ،يقوم على احلس
ال على اخليال واالنفعال .وموضوعي ألنه ال دخل للتحيزات واألهواء الشخصية واملعتقدات
السابقة للباحث يف التجريب ،فاملالحظة هي األمر احلاسم يف العلم .ويقرتب من احلقيقة
ألن النظريات األصدق يف تفسري الواقع حتل حمل النظريات األقل صدقا ،ومن مث يتقدم
العلم دائما حنو التصوير األصدق للواقع.
لكن هذا التصور –أو االنطباع على وجه الدقة– غري صحيح .وهذا الكتاب الذي
بني يدي القارئ ال يهدف فقط إىل هدم الفلسفة اليت تربر هذا التصور ،فالبعض بالفعل
قد أدرك سذاجة هذا التصور بعد أي قراءة عابرة ملقاالت أو كتب عن فلسفة العلم ،وإمنا
يهدف أيضا إىل نقد كل تفلسف حول العلم من حيث املبدأ ،أي تفلسف حياول متييز
العلم بأي خصلة من اخلصال الثالث (العقالنية واملوضوعية واالقرتاب من الصدق) عن أي
نشاط بشري آخر .وهذا ال يعين أن العلم ال يتمتع بأي عقالنية أو موضوعية ،لكن أي
عقالنية وأي موضوعية؟ إن حتديد معىن العقالنية واملوضوعية حتديدا صحيحا سيقودنا إىل
فهم واقعي للعلم كأي ممارسة بشرية أخرى .لكن ما السبيل إىل ذلك؟
عرضنا املنهج الوصفي ملعاجلة قضية "وجود اهلل" يف كتاب "اإلمجاع اإلنساين:
احملددات ومعايري االحتجاج" ،ومن خالل حتليل ما تشرتك فيه اجملتمعات اإلنسانية عرب
العصور ،والتدليل على أن اجملتمع هو مسوغ املعرفة اإلنسانية ،توصلنا إىل أن ما يشرتك يف
ا جملتمعات له قيمة معرفية معينة ،ألن العقالنية اجتماعية يف أصلها .هذا القيمة تصبح أعلى
ما ميكن حينما تتعلق املعرفة اإلنسانية مبمارسة نفسية واجتماعية كالتدين ،ومن مث قلنا إن
الدين من خصائص اإلنسان املالزمة له .مث استخدمنا املنهج الوصفي يف كتايب "نقد
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األخالق التطورية :ريتشارد دوكينز منوذجا" و"األخالق العصبية :نقد اختزال علم األعصاب
املعريف لألخالق" ،وحنن اليوم نستخدمه ملعاجلة فلسفات العلم ،أو النظر إىل تلك الفلسفات
من منظور أوسع لنرى ما اختزلته تلك الفلسفات .وألهدافنا لن نتعرض ملشاكل العلم
الثانوية ،أي اليت ختص الصناعة العلمية نفسها ،مثل هل جيب أن تكون القوانني سببية يف
الفيزياء؟ كيف نفصل منهجيا (ال معرفيا) بني العلم والالعلم؟ وغري ذلك.
إن أي فلسفة علمية تقوم على نظرية معرفية ،لذلك وجب علينا أن نقدم عرضا
سريعا ألهم نظريات املعرفة من الفالسفة اليونانيني حىت اآلن ،واألمهية تعود إىل مدى تعلق
النظرية املعرفية هذه أو تلك بفلسفة العلم املعاصرة .ويف الفصل الثاين سنعاجل سؤال انبثاق
العلم التجرييب يف القرن السادس عشر والسابع عشر من العدم ،وهي مسألة تارخيية لكنها
ذات أمهية شديدة لفلسفات العلم وملنهجنا الوصفي .أما الفصل الثالث فهو عرض ونقد
للقطبني املشهورين؛ الوضعية املنطقية ،وكارل بوبر .لننتقل يف الفصل الرابع إىل النصف الثاين
من القرن العشرين ،توماس ُكون وما بعد توماس ُكون .ويف الفصل اخلامس نناقش مسألة
واقعية الكيانات النظرية اليت ال تقبل املالحظة .مث أخريا يف الفصل السادس نقدم مالمح
منهجنا الوصفي ومن مث ننظر به إىل تلك الفلسفات العلمية ،وقبلها النظريات املعرفية اليت
أسستها ،لنصل إىل بعض النتائج نرجوا أن تكون معاجلة جديدة لفلسفة العلم.
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إذا كان على فلسفة العلوم أن تفعل ما هو أكثر من جمرد وصف ما يعتربه بعض
العلماء أو الكثريون منهم تفسريا علميا ،وإذا كان عليها أن تصدق على إحدى
وصفات التفسري العلمي باعتبارها صحيحة؛ فسوف يكون عليها أن تفعل أكثر من
جمرد تقرير ما يعتقده العلماء حول هذه املسألة .وباإلضافة إىل دراسة ما يتقبله أو
يرفضه العلماء من تفسريات فإن على فلسفة العلوم أن تقيم هذه اخليارات بواسطة
النظريات الفلسفية ،وباألخص نظريات املعرفة؛ دراسة طبيعة املعرفة ومداها وتربيرها.
إال أن ذلك يعين أن فلسفة العلوم ال تستطيع الفكاك من األسئلة األكثر حمورية ومتيزا
وصعوبة ،واليت أقضت مضاجع الفالسفة منذ أيام سقراط وأفالطون.
أليكس روزنبرج

من أهم املشكالت اليت تناولتها الفلسفة احلديثة واملعاصرة مشكلة "املعرفة
اإلنسانية" ،سواء من حيث املصدر (مصدر املعرفة؟) ،أو من حيث الكيفية (كيف نعرف
أي شيء؟) ،أو من حيث تسويغ املعرفة وحدودها (هل معرفتنا مربرة؟) .وسنتحدث يف
هذا الفصل عن املسألة األوىل :مصدر املعرفة .للتبسيط يدرس طالب الفلسفة أن مصدر
عرف اإلنسان
املعرفة أجاب عنه "التجريبيون" فقالوا :هو اخلربة احلسية ،فاحلواس هي اليت ت ّ
اخلواص األساسية للشيء ،من لون وطعم وغري ذلك ،وكل املفاهيم واملعارف اليت ميتلكها
اإلنسان مصدرها اخلربة احلسية عند التجريبيني .أما العقالنيون (والعقالنية هنا ختتلف عن
العقالنية باملعىن العلماين العام الذي يدور حول التفكري احلر املتجاوز للدين أو حياول
أنسنته) فريون أن مصدر املعرفة هو العقل وليس احلس ،فاحلس ال يفسر كل شيء ،فثمة
تص ورات قبلية (قبل اخلربة احلسية) فائقة للخربة احلسية ،هي جزء من العقل اإلنساين،
فالعقل ميدنا مثال بالتصور أو املفهوم الكلي ،فنحن نرى حبواسنا القط أ والقط ب والقط
ج ...والعقل هو من ميتلك مفهوم "القط" بشكل عام وليس بشكل جزئي كما تقول
احلواس .كما أن احلس قد ُخيدع ،كما يف حالة السراب وغريها.
الحظ هنا أن تقسيم حيثيات املعرفة ليس تقسيما حادا ،بل كثريا ما تكون اإلجابة
على حيثية واحدة إجابة على حيثيات أخرى ،فمثال ،تأمني العقالنيون للمعرفة باالستناد
إىل امللكة العقلية (كما هو تصور الفالسفة القدماء( ))1من أخطاء احلواس يعين تسويغ
( )1أما العقالنيون املعاصرون مثل فيلسوف العلم كارل بوبر أو عامل اللسانيات تشومسكي فيستندون
إىل "عقل" أجنزه التاريخ التطوري ،بصرف النظر عن صحة االستناد إىل عقل متطور وقابل للتطور ،يف
نفسه (من املوضوعات املهمة اليت يناقشها فالسفة البيولوجيا وأدرك أمهيتها داروين قدميا :قيمة العقل
املتطور ،أي هل ميكن االعتماد على األحكام العقلية يف ضوء التطور؟).
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املعرفة بشكل معني ،ويعين أهنم يرمسون رمسا عاما لكيفية اكتساب اإلنسان للمعرفة .والحظ
أيضا أننا ذكرنا كلمة للتبسيط يف البداية ،ألن العقالنيون ليسوا كتلة واحدة ذات مبادئ
وأهداف واحدة ،وإمنا هناك مسات مشرتكة بني العقالنيني على مر تاريخ التفلسف ،وهناك
تفاوت يف قرهبم وبعدهم من التجريبية ،وأحيانا خيتلف الباحثون يف عد مفكر أو فيلسوف
ما عقالنيا أو جتريبيا ،ال سيما الفالسفة القدامى .لكن "الفكرة الرئيسية اليت يدافع عنها
الفالسفة العقليون ،هي أن إدراك حقائق األشياء ليس مرهونا بشهادة احلواس ،بل هو
مستند إىل مبادئ املنطق وحدها كما ترى يف الرياضة مثال ،إذ قد يستطيع عامل الرياضة أن
يبين بناءه الرياضي كله ،دون حاجة منه إىل استخدام حاسة من حواسه يف حتقيق قضية أو
بيان الصدق يف استدالل ،نعم إن اإلدراك احلسي قد يأيت مؤيدا ملا يدركه اإلنسان بعقله
اخلالص ،لكن العيان ال عقلي ليس حباجة إىل ذلك التأييد ،وإذا جاء اإلدراك احلسي منافيا
ملا حيكم به العقل ،نسبنا اخلطأ إىل األول ،الستحالة أن خيطئ الثاين"(.)1
رفض أفالطون فكرة أن احلقيقة نسبية ،وقدم أدلة متفرقة يف حماوراته وكتبه على أن
املعرفة الصحيحة هي معرفة القيم األزلية "اليت ال ختضع النطباعات احلس املتبدلة املتغرية أو
لآلراء الذاتية ،بل تكون واحدة للبشر مجيعا ،ولكل الشعوب يف كل العصور"( .)2وحيث
أن املعرفة ال بد أن تكون معصومة من اخلطأ عنده ال بد إذن أهنا ليست اإلدراك احلسي.
فعلى األقل "ليس اإلدراك احلسي هو كل املعرفة ،ألن جانبا كبريا مما نعرتف أنه معرفة يتألف
من حقائق تنطوي على حدود وألفاظ ليست هي نفسها موضوعات لإلدراك احلسي على
اإلطالق .فهناك الكثري مما نعرفه عن املوضوعات احلسية ،نعرفه عن طريق التفكري العقلي
ال عن طريق اإلدراك احلسي املباشر" فالعقل هو من يصحح الشك مثال" ،افرتض أن رجال
( )1زكي جنيب حممود ،املنطق الوضعي ،مكتبة األجنلو املصرية ،ص514-514
( )2فردريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،اجمللد األول (اليونان وروما) ،املركز القومي للرتمجة ،ترمجة :إمام
عبد الفتاح إمام ،ص215
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رأى سرابا ،إن ذلك ليس إدراكا حسيا مباشرا ،فهو ال يستطيع أن ينبئه بالوجود املوضوعي
–أو الالوجود– للسراب الذي يدركه :بل التفكري العقلي وحده هو الذي ينبئه بذلك"(.)1
فمعرفة الوجود والالوجود معرفة عقلية عند أفالطون .وكذلك الربط بني احملسوسات مهمة
عقلية" ،فرمبا زودنا اإلحساس العادي بسطح أبيض ،مث بسطح أبيض آخر ،لكنك لكي
حتكم على التشابه بني االثنني ،فال بد من نشاط الذهن .وقل مثل ذلك يف قضيبني للسكك
احلديدية يبدوان متالقيني ،لكن التفكري العقلي وحده الذي يعرفنا أهنما متوازيان"( .)2العقل
هو من يكتشف القوانني والعالقات بني األشياء .أضف إىل ذلك أن "الشيء قد يظهر
أبيض اللون لشخص يف حلظة ما ،رمادي اللون يف حلظة أخرى ،كما يظهر أحيانا حارا
وأحيانا باردا"(.)3
وإذا كانت األشياء الواقعية يف تغري مستمر (ورث هذه "النظرية" من هريقليطس أو
رمبا نتيجة لتبجيله للرياضيات البحتة) فال بد من كل ما سبق أن اإلدراك احلسي ليس معرفة
أصال .إذن "ال بد من علة ثابتة تفسر اطراد الصور الكلية والقوانني يف التجربة مع تغري
اجلزئيات ،وال بد أن تكون تلك املعاين الضرورية للحكم على احملسوسات موجودة قبل
اإلدراك احلسي ،ألهنا هي اليت جتعل احلكم ممكنا"( .)5أي أهنا فطرية يف النفس" .ويتساءل
أفالطون على لسان سقراط :فمن أين جاءت هذه املعرفة هبذه املطلقات؟ فيجيب :إن
النفس مل تستمدها من عامل احلسيات ،بل كانت تدركها قبل أن تولد ،فلزم عن ذلك أن
النفس كانت توجد قبل حلوهلا يف اجلسد لدى حدوث الوالدة" ،وكانت تعرف تلك
املطلقات أو املاهيات (الـ ُمثل) قبل أي احتكاك بعامل اجلزئيات" .فكانت املعرفة بأدق
( )1املرجع السابق ص212
( )2املرجع السابق ص214
( )3املرجع السابق ص214
( )5يوسف كرم ،إبراهيم مدكور ،دروس يف الفلسفة ،عامل األدب للرتمجة والنشر ،ص09
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معانيها عبارة عن التذكار"( .)1ألن "البحث مستحيل إذا كنا جنهل كل شيء عما نبحث
عنه ،مثلما أنه غري جمد إذا كنا نعرفه .يتعني إذن أن يكون ذهن اجملاوب متجها سلفا حنو
احلقي قية؛ وال بد بالتايل من أن يكون عرف من قبل هذه احلقيقة ،حبيث يكون البحث
والعلم جمرد (تذكر)"( .)2وبذلك رأى أفالطون أن تلك النفس البسيطة أو اجلوهر هي مصدر
املعرفة ،وأن أي معرفة حسية ما هي إال ظن ،فـ"إذا أردنا لكلمة (العلم) أن تُفهم مبعناها
الكامل ،فإنه ال ميك ن أن يكون هناك (علم) عن العامل الذي تكشف لنا حواسنا .وإمنا
أقصى ما ميكن أن حنصل عليه بشأن هذا العامل هو معرفة تقريبية ،وهي ستكون على أفضل
األحوال (ظنا) احتماليا"( .)3ورأى أن فكرة التذكر حتافظ على الضرورة العقلية ،ألن "التذكر
هو االسم األول الستقالل العقل يف البحث"(.)5
وقد يغرينا وصف فلسفة أفالطون العلمية أو نظريته يف العلم بأهنا أداتية ،إذ أن
"إنكار أية معرفة باملوضوعات احلسية قد يبدو لنا حنن املعاصرين إنكار أن العلم الفيزيائي
احلديث بكل دقته وتراكم معلوماته معرفة على اإلطالق"( .)4كما أن أفالطون –والفلسفة
اليونانية بشكل عام– "حيط من قدر أمهية ومدى األسس التجريبية ملعظم الفروع العلمية"(.)4
وبالفعل وصفه فيلسوف العلم بيري دوهيم بأنه األدايت األول ،فقد "جادل دوهيم
( )1ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إىل أفلوطني وبرقليس ،دار العلم للماليني ،ص11
( )2اميل برهي يه ،تاريخ الفلسفة ،الفلسفة اليونانية ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،ترمجة جورج طرابيشي،
ص145
( )3ألفرد إدوارد تايلور ،أرسطو ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،ترمجة :عزت قرين ص51-59
( )5اميل برهييه ،مرجع سابق ،ص44
( )4ولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،دار الثقافة ،ترمجة جماهد عبد املنعم جماهد ،ص144
(6) Andrew Gregory (2000), Plato's Philosophy of Science (London:
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Duckworth), p. 265.

بأن أفالطون قد بدأ تقليدا أداتيا يف الفلك .ورأيه هو أن (فرضيات الفلك ميكن النظر إليها
كخياالت رياضية يضم إليها املختص باهلندسة غرضه الوحيد جلعل احلركات السماوية قابلة
حلساباته)"( )1ووفقا لدوهيم فإن "الفيزيائي مثل السجني يف الكهف"( –)2حسب استعارة
أفالطون الشهرية .ويقول جورج سارتون عن أفالطون أنه "أمنوذج للفيلسوف املثايل الذي
يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية ،هتبط كالنسر على ما يف هذا العامل السفلي من أشياء.
فاملعرفة عند الفيلسوف امليتافيزيقي احلق تبدأ كاملة ،مث هتبط من السماء إىل األرض ،أما
املعرفة عند رجل العلم فتبدأ مبا هو مألوف على ظهر البسيطة ،مث حتلق شيئا فشيئا صاعدة
إىل السماء .فاملذهبان متباينان يف جوهرمها .وكأنا بأفالطون يذهب إىل حد القول بأن
املعرفة عند رجال العلم ال تعدو أن تكون جمرد آراء ال تسمو إىل املعرفة الثابتة ،ألن هذه
املعرفة ال تستمد إال من املثل اخلالصة البحتة ،على حني أن األشياء املادية ال تؤدي إال إىل
آراء مزعزعة مشكوك يف صحتها"(.)3
لك ن عند النظر احلذر إىل فلسفة أفالطون باعتبار أن "تصورات العلم اخلالصة متثل
(احلدود العليا) اليت جتاهد اجملموعات املقارنة اليت نكوهنا ابتداء من جتربتنا احلسية يف االقرتاب
منها ،ولكن دون أن نصل إليها أبدا"( )5ال ميكن أن نقول بدقة أن أفالطون الواقعي ،وال
ميكن أن نقول على اإلطالق بأنه أدايت ،ألنه بالفعل حياول الوصول إىل الواقع بالتقريب.
ويف دراسة حديثة ألندرو جرجيوري ( )Andrew Gregoryبعنوان "فلسفة العلم عند

( )1املرجع السابق ص0
( )2املرجع السابق ص05
( )3جورج سارتون ،تاريخ العلم :العلم القدمي يف العصر الذهيب لليونان ،ج ،3املركز القومي للرتمجة،
ترمجة :عبد احلميد لطفي ،ص12
( )5ألفرد تايلور ،مرجع سابق ،ص52
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أفالطون" خيلص املؤلف إىل "أن أفالطون بكل وضوح ليس أداتيا"( ،)1وأنه كافح من أجل
الواقعية العلمية ،وأن اهتامه مبعاداة التجريب ال يقوم على بينة صحيحة.
أما أرسطو فإنه "يبدأ نظريته يف املعرفة بأن يتخلص من املوقف األفالطوين .فالعلم
ال يتطلب وجود أشباه هذه (املثل) اليت تعلو على نطاق التجربة احلسية حسبما وصفها
أفالطون .إن هذه (املثل) ال تزيد ،يف رأي أرسطو ،عن أن تكون جمرد (جمازات شعرية)"(.)2
وكان له "اهتمام غري أفالطوين على حنو مميز بالسلوك املفصل وبنية األشياء العادية يف العامل
القابل للمالحظة .واجملموعة اهلائلة من األعمال العلمية األرسطية ،وال سيما يف ميدان
التاريخ الطبيعي ،تشتمل على وفرة من املعطيات القائمة على املالحظة التجريبية"(()3لكن
هذا ال يعين أن أرسطو قدم منهجا جتريبيا بيكونيا ،فقد "استخدم التجربة ،لكنه مل ينقح
مناهج البحث العلمي يف االستقراء واستخدام الفرض"( .))5ويفسر أرسطو ماهية األشياء
أو (املثل) بأن العقل أو امللكة العقلية جتردها من كافة األعراض املادية من لون ومقدار وغري
ذلك ،فمفهوم اإلنسانية جيرده العقل من األشخاص األفراد ،ويعترب أرسطو أن املفهوم الكلي
–الذي هو موضوع العلم عنده أيضا– حمصلة خلصائص اجلزيئات ،وليس يف عامل مفارق
كما قال أفالطون.
ومع ذلك فالصورة اليت يفضلها بعض مؤرخي الفلسفة وبعض التجريبيني اليت جتعل
أرسطو مناصر التجريبية األول مقابل أفالطون أبو العقالنية ليست صحيحة ،فأوال" :ليس
واضحا على اإلطالق أن أرسطو يرفض الرؤية األفالطونية القائلة بأن العقل ميكن أن يزودنا

)1( Andrew Gregory (2000), p. 267

( )2ألفرد تايلور ،مرجع سابق ص52
( )3جون كوتنجهام ،العقالنية؛ فلسفة متجددة .مركز اإلمناء احلضاري ،ترمجة حممود اهلامشي ،ص32
( )5كوبلستون ،مرجع سابق ،ص314
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باحلقائق الضرورية اجلوهرية عن العامل"( .)1كما أن أرسطو يرى أن مقدمات االستنباط ال
حتتاج إىل برهان ،فلو أن كل مبدأ حيتاج إىل برهان سيلزم من ذلك أن نربهن إىل ما الهناية،
وهذه املقدمات أو املبادئ "تُعرف حدسا ومباشرة بال برهان"( .)2وثانيا– :وهو األهم– أن
أرسطو "يعرتف ،بعد كل شيء ،بالتمايز بني اإلدراك احلسي واملعرفة العلمية .فاإلدراك
احلسي عن ده ال يقدم لنا حقيقة علمية .ألن كل ما يستطيع تأكيده هو أن واقعة ما هي
هكذا ،بينما هو غري قادر على تفسري تلك الواقعة بإبراز عالقاهتا مع بقية أجزاء نظام
الوقائع ،أي أن اإلدراك احلسي (ال يقدم لنا سبب الواقعة) .واملعرفة احلسية هي معرفة مباشرة
دائما ،وهلذا السب ب ذاته كانت معرفة غري علمية على اإلطالق" .و"يؤكد أرسطو على أن
االستقراء ال ُخيرج برهانا علميا [يقول] :إن من يستخدم االستقراء حيدد شيئا ،ولكنه ال
يربهن على شيء )3(".كما أن اجلانب الغائي حاضر يف فلسفة أرسطو بقوة ،حىت إذا نأخذ
يف احلسبان تقسيمه الشهري للعلل :العلة املادية والصورية والفعالة والنهائية .صحيح أنه رفض
املثل ،لكنه " وضع بدال منها صورة لعامل يشبه كائنا عضويا حيا ،تطور كجنني حنو هدف
واضح .وهكذا ،مت دمج النظام الكوين هبدف ،وينقاد حنو ذلك اهلدف ألسباب هنائية.
ونُسبت إىل األشياء احلية أراوح ترشدها يف نشاطها الغائي"(.)5

( )1جون كوتنجهام ،مرجع سابق ،ص30
( )2كوبلستون ،مرجع سابق ،ص314
( )3ألفرد تايلور ،مرجع سابق ،ص54-55
( )5بول ديفيز ،العلم والبحث عن املعىن اجلوهري ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،ترمجة أمحد ُرمو،
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أما ديكارت –صاحب التأثري البالغ ورائد الفلسفة احلديثة– فقد حبث عن اليقني
أو الصدق التام الذي يقيم عليه فلسفته ،ولذلك تبدأ نظريته يف املعرفة بالشك يف احلواس
الظاهرة ،ورفض مثل أفالطون أن تكون احلواس مصدرا للمعرفة ،ألن احلواس ختدع يف بعض
األحيان ،ومن احلكمة أال نثق البتة بالذي خيدعنا حىت ولو ملرة واحدة ،والحظ ديكارت
بأن مريض الرياقان ختدعه عيناه دائما ،فريى كل شيء أصفر اللون ،وأننا ننظر إىل الشمس
فنراها يف غاية الصغر ،يف حني أهنا أكرب من األرض بأضعاف .بل تعدى ديكارت بالشك
إىل احلواس الباطنة ،ألنه الحظ بأن هذه املعرفة ال تقنع العقل لدى كل الناس .فقد يصدقها
شخص ويرفضها شخص آخر رفضا تاما ،ولذلك يقول :وليس اخلطأ بقاصر على األحكام
املبنية على احلواس الظاهرة وحدها ،بل جياوزها إىل األحكام املبنية على احلواس الباطنة
أيضا .وهل هناك ما هو أبطن من األمل؟ ومع ذلك فقد أنبأين أناس برتت هلم ساق أو ذراع
أهنم ما زالوا حيسون أملا يف جزء البدن املبتور من أجسامهم ،وهي حالة محلتين على القول
بأنين ال أستطيع اليقني بأن عضوا معينا يف جسمي مصاب بشيء حىت وإن أحسست فيه
أملا( .)1ومن احلكمة أال نثق البتة يف من خيدعنا ولو مرة واحدة .مث قدم ديكارت (حجة
األحالم) ،فنحن نؤمن بصحة ما نراه يف احللم أثناء احللم ،وعند االستيقاظ نتبني أن ما
رأيناه ليس حقيقة على اإلطالق ،فلماذا ال تكون املعرفة حال اليقظة كاذبة مثل احلقيقة
املتومهة يف األحالم؟
إذن بدأ ديكارت بشك جذري يف كافة اإلدراكات احلسية والعقلية ،مث صعد إىل
اليقني من خالل فكرة بسيطة ،فكونه يشك –سواء بفعل شيطاين أو تالعب عامل أعصاب
مبناطق دماغية معينة– يعين كونه موجودا مفكرا ،ولذا قال الكوجيتو الديكاريت الشهري :أنا
( )1مهدي فضل اهلل ،فلسفة ديكارت ،دار الطليعة ،الطبعة الثالثة ،ص10-11
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أفكر إذن أنا موجود .بعبارة أخرى" :ما دمت أشك فإنين جيب أن أكون موجودا ،وإال ما
أمكنين أن أشك ،ففي فعل الشك ذاته يتجلى وجودي ،ورمبا أكون خمدوعا عندما أحكم
بأن األشياء املادية توجد باعتبارها مناظرة ألفكاري عنها ،وإذا استخدمت االفرتاض
امليتافيزيقي بأن هناك شيطانا خبيثا جعلين على ذلك النحو الذي أكون فيه خمدوعا دائما
فإنين ميكن أن أتصور بصعوبة مؤكدة إمكانية أن أكون خمدوعا يف اعتقادي بأن قضايا
الرياضيات صادقة يقينا ،ولكن مهما امتد نطاق شكي فإن هذا الشك ال ميكن أن ميتد
إىل وجودي نفسه ،ألن يف فعل الشك ذاته يتجلى وجودي"(.)1
من الضروري التنبيه على أن ديكارت قد اجتهد يف التفرقة بني منهجه يف إرجاء
التسليم وبني منهج الشكاك" ،فهؤالء يهدفون إىل إقامة نوع من االتزان احملايد بني القضايا
املتناقضة ،ومثلهم األعلى يف املسائل النظرية هو موقف عدم االلتزام .أما ديكارت فيتخذ
من توازن القوى وسيلة مبدئية لتحرير العقل من سيطرة احلواس وختديره ضد جمرد
االحتماالت ،ومهه الرئيسي ينصب على اختبار القضايا ،وهو يأمل أمال إجيابيا يف العثور
على قضية تصمد للشك ،وترغم العقل على التسليم هبا .فالشك الديكاريت تشيع فيه روح
التأهب للتسليم بالبينة اليت ال سبيل إىل الشك فيها إذا وجدت ،وروح االستعداد بقبول
حقيق ة أي شيء يصمد ألعنف اختبار جيريه التشكك .فالشكاك مذنبو لتعصبهم السليب
يف رفض التسليم ،حىت يف وجه البينة غري االحتمالية اليت جتتاز االختبار .وقد كشف
ديكارت عن هذه القطيعة املستورة يف تصميم الشكاك على عدم قبول احلقائق النظرية عن
الواقع ،وهكذا نقض دعوى الشكاك يف احملافظة على التعليق النزيه للحكم"(.)2
( )1فردريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،اجمللد الرابع (من ديكارت إىل ليبنتز) ،املركز القومي للرتمجة،
ترمجة وتعليق :سعيد توفيق ،حممود سيد أمحد ص133
( )2جيمس كولينز ،اهلل يف الفلسفة احلديثة ،دار قباء للطباعة والنشر ،ترمجة فؤاد كامل ،ص05
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تابع ديكارت أفالطون يف التفرقة بني املعرفة احلسية واملعرفة العقلية ،وأسس أيضا
لفصل بني املعرفة احلسية واملعرفة العقلية تابعا بذلك أفالطون ،فـ"حىت بعد أن يرتك منهج
الشك وراءه يستمر يف اإلحلاح أن حواسنا حىت وهي يف نظام عملها الكامل تظل ُخمرربات
فطرية ال يعول عليها بشأن الطبيعة احلقيقية للواقع" ،ففي مثال ديكارت عن التغري التام
لقطعة الشمع من حيث اللون والشكل واحلجم إذا وضعت جبانب النار يؤكد على أن
(اخلصائص العادية احملسوسة للشمعة ال ختربنا بشيء عن طبيعتها اجلوهرية ،ويتضح أن
اخلصيصة اجلوهرية الوحيدة للشمعة هي امتدادها :إهنا ببساطة شيء ممتد له طول وعرض
وعمق ،وهو قابل أن يتخذ عددا غري حمدود من األشكال اهلندسية ،ولكن ذلك ليس شيئا
ندركه باحلواس أو التخيل ،ألننا نعلم أن الشمعة ميكن أن تتخذ من األشكال أكثر بكثري
مما نستطيع أن نالحظه فعليا أو نصوره ألنفسنا ،ومن مث نعلم أن األجسام ال يتم إدراكها
بدقة بوساطة احلواس أو ملكة التخيل ،بل بالعقل وحده)( .)1وبعبارة أخرى :هوية الشيء
حيددها العقل ال احلس .كما أن العقل هو من يفهم القضايا الواضحة أو املبادئ األولية،
مثل بديهيات الرياضيات واهلندسة ،بطريقة حدسية" ،فاحلدس هو املصدر األول للمعرفة"
عند ديكارت( ، )2لذلك يعترب ديكارت هو من أحيا الفطرية األفالطونية ،ويقرتب إىل حد
ما من جوهر التذكر عند أفالطون ،لكن ديكارت ال يقول على اإلطالق بوجود حالة
سابقة للوجود ،وإمنا األفكار الفطرية تعين عند ديكارت "املعىن الذي نقول فيه أن الكرم
فطري يف عائالت معينة ،بينما تكون أمراض معينة مثل النقرس واحلصبة فطرية يف عائالت
أخرى"(( )3الحظ مفهوم االستعداد الطبيعي هنا ،والحظ أيضا بداية استخدام التصوير
العلمي يف الفلسفة) .وال يقول بنظرية أو أسطورة املثل حلل شكه اجلذري أو للتغلب على
( )1جون كوتنغهام ،العقالنية؛ فلسفة متجددة .مركز اإلمناء احلضاري ،ترمجة حممود اهلامشي ،ص49
( )2وليم رايت ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،دار التنوير ،ترمجة حممود سيد أمحد ،ص04
( )3املرجع السابق ،ص04
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شيطانه  ،وإمنا إىل اهلل ،فهو الذي منح اإلنسان العقل املتمتع بأفكار قبلية واضحة تكون
أساسا للمعرفة  ،مثل وجود النفس ووجود العامل اخلارجي وأن الكل أكرب من اجلزء وأن
املثلث يتألف من ثالثة أضلع .وهذا يعين –كما يقول توم سوررل– أن "امللحد ال ميكن أن
ميتلك معرفة تامة بأي شيء يف علم األرصاد أو البصريات حىت لو قدم تفسريات لقوس
قزح أو لطبيعة الضوء متاما مثل معرفة ديكارت .وسبب ذلك هو أن امللحد ال ميكن أن
يكون متأكدا من أنه ال ُخيدع حىت فيما يتعلق مبا هو مدلل عليه أمامه .ال ميكن أن يكون
واثقا حىت يثبت وجود إهلا غري خادع"(.)1
وبذلك "يعد ديكارت أول من افتتح ثالثة اجتاهات منطية يف بداية املنهج العقلي
إلثبات وجود اهلل :احلط من قيمة العامل احلسي بوصفه نقطة بداية انطباق التدليل الربهاين
للحدس ،واندراج االستدالل البعدي حتت االستدالل القبلي ،فاألشياء احملسوسة يف الكون
الفيزيائي ال تستطيع إمدادنا مبعطيات نقيم عليها الربهان .ألن تأكدنا املألوف من وجودها
أصبح موضع الشك ،وال ميكن إعادته إىل مرتبة املعرفة إال بعد إثبات وجود اهلل ضامن
للحقيقة .وملا كانت الذات املفكرة الالمتجسدة هي احلقيقة الوحيدة اليت نسلم بوجودها
منذ البداية ،فإن أي برهان على وجود اهلل ينبغي أن يبدأ من العامل الباطين الالمادي ،عامل
الفكر اخلالص .وليست املسألة عند ديكارت مسألة مزاج ديين ،أو ميل استنباطي للعقل،
بل هي مطلب ضروري يف مذهبه ومنهج الكتساب احلقائق"( ،)2ألن اإلله هو "أساس
معرفة أن العامل املادي م وجود بالفعل ،ألن اهلل يغرس يف طبيعتنا االقتناع الفكري بأن
إحساساتنا وانفعاالتنا تأيت ،أو على األقل تتصل بعامل موجود من األجسام .وهكذا كانت
(1) Tom Sorell, 'Descartes', in A Companion to the Philosophy of Science,
ed. William Newton-Smith, Blackwell Companions to Philosophy (Malden:
Black-well, 2000), p. 82

( )2جيمس كولينز ،مرجع سابق ،ص02
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قدرة اهلل على املاهيات املمكنة وصدقه يف تكوين الطبيعة اإلنسانية مها األساسان النهائيان
يف االعتقاد بأن التفسري الفيزيائي يتعلق بعامل ممكن حقا ،وموجود بالفعل"(.)1
حيث أن ديكارت قد دلل على وجود األنا (ألن الشك أو الفكر ال يقوم إال مبفكر،
وهي قضية بديهية عند ديكارت) بدأ يف البحث عن طبيعتها وعن طبيعة األجسام اخلارجية،
ورأى ديكارت أن ما مييز اجلوهر الروحاين (األنا) هو الفكر ،وما مييز األجسام هو االمتداد،
فنحن ال ميكن أن نتصور شكال أو فعال ما دون امتداد ،لكن بإمكاننا تصور امتدادا بال
شكل أو فعل ،فاالمتداد يف الطول والعرض والعمق هو طبيعة اجلوهر اجلسماين )2(.وكان
ديكارت "فيلسوفا ماديا يف تفسرياته للمادة غري العضوية وللنباتات وللحيوانات ما عدا
اإلنسان واجلسم البشري رمبا  ،فالنباتات واحليوانات آالت ألهنا ال متتلك نفوسا ،وألن كل
حركة تقوم هبا ترجع إىل عمليات آلية" ،لكن "عندما يصل إىل اإلنسان ال يكون فيلسوفا
ماديا ،ألن اإلنسان له نفس باإلضافة إىل اجلسد ،وهذه النفس جوهرية متاما ،ألن جوهرها
ليس مادة متتلك صفة االمتداد ،بل عقال ميتلك صفة التفكري ،وتربهن احلجة القائلة :أنا
()3
أفكر إذن أنا موجود على ذلك".
هذا التقابل يف فلسفة ديكارت أدى بالضرورة إىل تقابل بني النفس املفكرة واجلسد،
وهذا يعين أننا أمام اتصال غريب بني "جمالني" خمتلفني متاما ،فكيف ميكن لفكرة أو قرار
نفسي أن يؤثر يف جسم مادي؟ أو العكس ،كيف ميكن لضربة من أحدهم جلسدك أن
تشعرك بتجربة شعورية ما؟ هل ميكن أن نزعم برابطة سببية بني العقل واجلسد جملرد اقرتان
عملية الضرب بالفعل العقلي (األمل)؟ هذه هي مشكلة العقل واجلسد الشهرية اليت مل ُحتل.
( )1املرجع السابق ص194
( )2كوبلستون ،من ديكارت إىل ليبنتز ،ص121
( )3رايت ،مرجع سابق ،ص199
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حاول ديكارت حل املشكلة من خالل مفهوم علمي إىل حد ما ،فقد اعتقد أن
هناك نقطة واحدة ميكن أن يلتقي فيها النفس واجلسم ،وهي الغدة الصنوبرية( ،)1وقد
اختارها ألن هذه الغدة بسيطة ،ال تتكون من أجزاء مثل باقي أجزاء املخ ،فهي ليست
منقسمة ومن مث أشبه بالنفس ،وباإلمكان تصور النفس منزهة عن اجلسد .وهلذا االقرتاح
عادة ما ينسب إىل ديكارت الثنائية رغم حضورها قبله باستمرار .وليس واضحا متاما أي
صورة قد التزمها ديكارت من صوريت عالقة النفس باجلسد ،فكثريا ما كتب ديكارت كما
لو أنه يعتقد أن الشخص شيء ما مستقل متاما عن جسد الشخص ،هذا الشيء يف الواقع
ليس ماديا على اإلطالق ،ويفتقر إىل كل اخلصائص الفيزيائية مهما كانت .وعلى هذا
التفسري فاإلنسان جوهر غري مادي يف عالقة من نوع خاص مع جسد مادي معني ،لكن
(" )1اعتقد ديكارت أنه ميكن للغدة الصنوبرية أن تكون مركز حتكم وحدوي للدماغ كله واجلهاز
العصيب (مع تراكم اإلدراك حنن نعرف اآلن أن الغدة الصنوبرية ال حتقق غرضا كهذا ،ومع ذلك كانت
فرضية ديكارت غري معقولة يف عصره) .يعترب ديكارت اجلهاز العصيب كشيء مثل شبكة من األنابيب
والصمامات اليت تعمل وفقا ملبادئ هيدروليكية ،خبيوط عصبية توصل كميات مما يسمى "أروح حيوانية"
ذهابا وإيابا يف مجيع أحناء اجلسم ،ويُعتقد أن هذه األرواح احليوانية سائل شديد احلركة ومتخلخل ،قادر
على التدفق حبرية وبسرعة خالل مسام صغرية يف اخليوط العصبية (وبالتايل مصطلح "األرواح" يف هذا
قصد به الداللة على شيء ما غري مادي يف الطبيعة) .واعتقد ديكارت أنه عندما تتدفق هذه
السياق ال يُ َ
األروح احليوانية خالل اخليوط العصبية يف منطقة الغدة الصنوبرية ميكن أن تغري النفس الالمادية اجتاه
التدفق ،مما يؤدي إىل اختالفات يف حركاهتا .وميكن أن جتلب هذه االختالفات يف النهاية -بعد أن تُنقل
بواسطة اخليوط العصبية إىل أطراف اجلسم-اختالفات مصاحبة يف حركات أطراف الشخص .ويف االجتاه

املعاكس ميكن نقل حركات األرواح احليوانية عند أطراف اجلسد النامجة عن تأثري املوضوعات اخلارجية
إىل املنطقة الوسطى من الدماغ ،وهناك-كما افرتض ديكارت-تتسبب يف خضوع الشخص خلربات
مناسبة ،مثل خربات األمل أو املتعة".
Lowe, E. Jonathan (2000). An Introduction to the Philosophy of Mind.
Cambridge: Cambridge University Press. P.24.
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يف أحيان أخرى يتحدث ديكارت بدرجة أكرب كما لو أنه يعتقد أن اإلنسان هو نوع مزجي
من الروح الالمادية واجلسد املادي ،بينهما عالقة غامضة من "التوحد اجلوهري" .وعندما
يشري الفالسفة اليوم إىل "الثنائية الديكارتية" عادة ما يعنون الرأي األول ،وهو أن اإلنسان
جوهر غري مادي بالكامل ،ميتلك خصائص عقلية وليس خصائص فيزيائية )1(.وأغلب
فالسفة العقل املعاصرين يرفضون هذا اجلوهر ،وعادة ال يُذكر أمر الغدة الصنوبرية إال يف
سياق السرد التارخيي.
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(1) Lowe, E. Jonathan (2000), P.10

يعد جون لوك أول من أفرد حبثا للمعرفة البشرية من خالل كتابه املهم "مبحث يف
الفهم اإلنساين"  ،وينقسم هذا الكتاب إىل أربعة أقسام ،األول يناقش املبادئ الفطرية والثاين
يناقش األفكار والثالث فلسفة لغوية واألخري يناقش املعرفة .ويهمنا النقاط التالية:
 )1أنكر جون لوك أي معرفة أو أفكار فطرية ،وقال أن عقل الطفل يولد صفحة
بيضاء مل ينقش عليها من قبل شيء ،والدليل على ذلك أن األطفال ال يعون مبادئ املنطق
(اهلوية وعدم التناقض) ،والبدائيون يعيشون دون أن يصوغوا مبادئ املنطق ،والناس خيتلفون
اختالفا شديدا يف تقرير ما هو خري وما هو شر ،ولو كانت هناك أفكار فطرية ملا وجد هذا
االختالف يف املبادئ األساسية يف املنطق واألخالق والدين والعلم بني خمتلف الشعوب،
وهنا يذكر لوك أن هناك شعوبا ليست لديها أية فكرة عن اهلل وعن العقائد الدينية األساسية
بوجه عام ،وال يستطيع املدافع عن األفكار الفطرية أن جييب قائال إن بعض األفكار فطرية
مبعىن أن يف الناس استعدادا فطريا الكتساهبا حاملا جيربون ويتعلمون استخدام عقوهلم ،إذ
هبذا املعىن كل فكرة هي فطرية وال حمل للتمييز حينئذ بني أفكار فطرية عالية اليقني وبني
أفكار غري فطرية أقل مرتبة يف اليقني )1(.لكن ال بد هنا من ذكر أمر مهم ،وهو أن كون
العقل عند لوك صفحة بيضاء ال يعين أنه منفعل سليب ،وإمنا للعقل قدراته على الرتكيب
التجريد ،ودور فعال يف بناء املعرفة.
واملهم هنا –بصرف النظر عن صحة نقد لوك من عدمه– أن "الغرض من القول
بفطرية بعض األفكار األساسية هو تأمني اليقني والثبات حلقائق الدين واألخالق والعلم،
نظرا ألن معطيات احلس غري مأمونة ،ومتغرية وغري يقينية"( )2فكيف ّأمن جون لوك املعرفة
( )1عبد الرمحن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،مادة :جون لوك.
( )2املرجع السابق.
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اإلنسانية؟ كيف ميكن ملعرفة أن تقوم دون بىن فطرية أصال؟
 )2تفسري املعرفة باخلربة :األفكار عند لوك نوعان ،بسيطة ومركبة ،أما األفكار
البسيطة فهي هي اليت يستقبلها الذهن استقباال سلبيا ،ومتاثل الذرات اليت تتألف منها كل
معرفة ،وهناك أفكار بسيطة نستقبلها من حاسة واحدة مثل األلوان واألصوات والصالبة،
وهناك أفكار بسيطة نستقبلها من أكثر من حاسة ،مثل املكان والشكل واحلركة ،وهناك
أيضا أفكار التأمل الذايت (أو االستبطان) البسيطة ،اليت تنشأ من وعينا بعملياتنا العقلية
ومالحظتها ،ومن أمثلتها أفكارنا اخلاصة باإلدراك والتفكري والشك واالعتقاد واإلرادة،
وأخريا هناك األفكار البسيطة اليت نستقبلها من كل من اإلحساس والتأمل الذايت مثل األمل
واللذة والوجود والتتابع ،وال ميكن للذهن أن يصنع فكرة بسيطة واحدة ،ألنه يستقبل
األفكار بصورة سلبية من املثري من يف حالة األفكار القادمة من اإلحساس ومن مالحظة
عملياتنا الذهنية اخلاصة يف حاالت التأمل الذايت )1(.ويعتقد لوك أن أفكارنا البسيطة اليت
تأيت عن طريق اإلحساس تشبه يف واقع األمر صفات املوضوعات اليت توجد يف العامل
اخلارجي يف حالة الصفات األولية من صالبة وامتداد وشكل وعدد وحركة وسكون ،وتلك
مسألة نعرفها عن طريق واقعة تقول إن تلك الصفات "ال تنفصل مطلقا عن اجلسم يف أي
حالة من حاالته" ،فلو أننا قمنا بتقسيم أي موضوع مادي إىل أجزاء بقدر ما نستطيع أن
ندركها فإهنا تستمر يف امتالك نفس الصفات األولية ،ومن ناحية أخرى ال وجود لشيء
موضوع خارجي يشبه متاما األفكار البسيطة اخلاصة بالصفات الثانوية كاأللوان واألصوات
والطعوم ،يقول لوك :إن كتلة أجزاء النار والثلج وعددها وشكلها هي صفات موجودة فيها
بالفعل ،سواء أدركتها حواس أي شخص أو مل تدركها ،ألهنا توجد يف هذه األجسام بالفعل،
لكن الضوء واحلرارة والبياض أو الربودة ال تكون صفات موجودة فيها بالفعل ،مثلما ال
يكون املرض أو األمل موجودا يف الغذاء ذاته .جرد هذه الصفات من اإلحساس ،فاجعل
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص149
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العني ال ترى الضوء أو األلوان ،واجعل األذن ال تسمع األصوات ،واجعل اللسان يتذوق،
واجعل األنف ال يشم ،وسوف جتد أن مجيع األلوان والطعوم واألنغام واألصوات من حيث
أهنا أفكار جزئية تتالشى وختتفي وترتد إىل عللها ،أعين إىل احلجم والشكل وحركة
()1
يكوهنا الذهن من أفكار بسيطة ،فقد يربط أفكارا
أجزائها" .وأما األفكار املركبة فهي اليت ّ
بسيطة عديدة يف فكرة مركبة واحدة ،مثل اجلمال والعرفان باجلميل واإلنسان وغري ذلك،
أو أنه يربط فكرتني ،سواء كانتا بسيطتني أو مركبتني معا ،ويضعهما جبانب بعضهما البعض
لكي يكون وجهة نظر عنهما يف احلال ،دون أن يوحدمها يف فكرة واحدة ،حيصل العقل
بواسطتها على مجيع أفكاره عن العالقات ،مثل األب واالبن والعلة واملعلول .وقد جيرد
العقل فكرة من األفكار اليت تالزمه ،وجيعلها ممثلة جلميع االفكار األخرى من نفس النوع،
فالبياض مثال يتم فصله عن األفكار البسيطة اليت تظهر معا معها يف جتمعات خمتلفة ،مثل
يكون العقل
الطباشري والثلج واللنب ويصري كليا ،ومن مث فإن العمليات الثالث الرئيسية اليت ّ
()2
عن طريقها أفكارا هي الضم والعالقة والتجريد.
ونالحظ هنا أنه رغم أن األفكار البسيطة أسبق معرفيا لإلدراك العقلي عند لوك،
وأن اإلحساسات مرآة للطبيعة ،إال أن إسهام لوك كان يف اعتباره األفكار البسيطة ليست
إحساسا خاما ( )sensationبصورة سلبية متاما ،بل هي إدراك ( ،)perceptionألنه
يعترب أن "العقل حلظة تلقيه إحساسات (حيكم) عليها مباشرة ،ويفكر فيما حيكم عليه ،ال
فيما يراه"( ، )3وبذلك بادر لوك هبذا التمييز املعاصر املهم ،ورأى "تعقال" يف احلس ،وهو
إىل حد ما يسد الفجوة الذي صنعها ديكارت ومن قبله بني احلس والعقل.
( )1املرجع السابق ص141
( )2املرجع السابق ص142
(3) Richard I., (1971) John Locke. 3d ed. Oxford: Oxford University Press,
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P.134

كما أن لوك ال يعين بأن األفكار املركبة من صنع العقل أهنا ومهية ،فهو بعيد متاما
عن الشك ،أو مبعىن آخر ال ميكن بالنسبة له املطابقة بني األفكار املركبة والواقع ،بل هي
تدل على أفكار بسيطة تشكلت منها بفعل عقلي ،فمثال ،كلمة احلديقة فكرة مركبة ،ألهنا
جمموع أفكار بسيطة عن كل أجزائها اليت تطول اإلدراك احلسي ،فلوك هنا يبحث عن
التناسق الداخلي أو الباطين لألفكار ،ال املطابقة بينها وبني الواقع .واملعرفة عند لوك ثالث
درجات ،املعرفة احلدسية والربهانية (وهي قائمة على املعرفة احلدسية) واحلسية ،وأكثر هذه
املعارف يقينا عنده هي املعرفة احلدسية اليت يستقبل فيها الذهن اتفاق أو اختالف فكرتني
دون توسط أي فكرة أخرى ،وعن طريقها نعرف أن اللون األبيض ليس هو األسود ،وأن
الدائرة ليست مثلثا ،وهكذا ،ويعتقد لوك أن الوعي الذايت من املعرفة احلدسية ،ويتفق هنا
مع ديكارت ،يقول :أفال ميكن أن يكون قويل إنين أفكر وأبرهن وأشعر باللذة واألمل أكثر
وضوحا بالنسبة يل من وجودي اخلاص؟ ولو أنين قمت بالشك يف مجيع األشياء األخرى
فإن الشك اخلالص جيعلين أدرك وجودي اخلاص وال أقبل أن أشك يف ذلك"( .)1وقد جند
غرابة يف هذا بناء على النزعة احلسية عند لوك ،إال أن هذه الغرابة تزول إذا فهمنا أن فاعل
هذه املعرفة الذاتية هو القدرات العقلية ،أي أن للذهن قدرة على إدراك احلقيقة كما للحواس
قدرة على إدراك األشياء(.)2
وال جيد لوك غضاضة يف أن يعترب األخالق نوعا من املعرفة احلدسية كالرياضيات،
"ألن اليقني ليس سوى إدراك اتفاق أو اختالف أفكارنا ،وليس الربهان سوى إدراك هذا
االتفاق عن طريق توسط أفكار أو وسائط أخرى ،إذ أن افكارنا األخالقية وأفكارنا الرياضية
هي ذاهتا مناذج أصلية ،وبالتايل أفكار كافية وتامة ،فإن االتفاق أو االختالف الذي جنده
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص129
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(2) Richard I., (1971), P.143

فيها يتيح معرفة حقيقية"( . )1بل ويسمح "من الناحية الظاهرية بإمكان تطوير مذهب
لألخالق مستقل من الناحية التجريبية عن اعتبارات الهوتية"( .)2لكنه مل يبني لنا كيف
ذلك ،أي كيف ميكن أن يكون هناك طريقة إلثبات قضية أخالقية أو نفيها مثل القضايا
الرياضية ،القضايا األخالقية احملاطة بعوامل شىت من الرغبات والدوافع والظروف االجتماعية.
وهذا الفشل يعين لفت النظر إىل فجوة كبرية بني القضايا املتعلقة بالواقع (اليت ميكن إثباهتا
ونفيها) والقضايا القيمية ،وقد نقرأ تعلق لوك بالوحي املسيحي على أنه إدراك هلذا املأزق
وحماولة تأسيس ميتافيزيقا لألخالق على أساس ديين ،وهنا مل خيرج عن ديكارت .لكنه
خيرج عن ديكارت متاما يف اعتبار اهلل أساسا للتربير الفلسفي" ،وهو يتهم كل استخدام
لإلله بوصفه ضامنا للمعرفة بأنه سطحي وعقيم وعاجز عن الربهان حىت باملقاييس العقلية
نفسها ،وهو سطحي ألن جمال املعرفة والثقة فيها ميكن أن حيددا من خالل التحليل املباشر
لقوانا العارفة وعملياهتا املعينة .وهذه القوى ال يرتفع قدرها جملرد أهنا ُجعلت يف عالقة مع
اهلل بوصفه مصدرها النهائي يف ترتيب الوجود أو بوصفه واحدا من موضوعاهتا .ونظرية
املعرفة الالهوتية عقيمة أيضا ألهنا ال تقدم لنا منهجا لتوسيع معرفتنا بالعامل الواقعي ،ومن
أمثلة ذلك أن الفيزيائيني الديكارتيني قد تورطوا عن طريق االستنباط بأن االمتداد هو الصفة
اخلاصة الوحيدة لألجسام ،على حني أن طريقة نيوتن يف التحليل والتجربة بينت أن الصالبة
تنتسب إىل طبيعة األجسام كما ينتسب االمتداد متاما .وكل تقدم جديد يف فهمنا للعامل
يتوقف على فحص مباشر لألشياء يف طريقتها اخلاصة يف الوجود ،عن طريق التجربة ،بدال
من تلك اإلهابة االستنباطية بالقوة اإلهلية مستخدمة كمصدر للتكاثر الواقعي"(.)3
( )1فردريك كوبلستون ،تاريخ الفلسفة ،اجمللد اخلامس ،املركز القومي للرتمجة ،ترمجة :حممود سيد أمحد،
ص141
( )2رايت ،مرجع سابق ،ص123
( )3جيمس كولينز ،مرجع سابق ،ص150
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 )3يستخدم لوك كلمة "جوهر" بثالث معان خمتلفة على األقل ،فهو يستخدمها
مبعىن أي موضوع موجود روحي أو فيزيائي ،وأحيانا يستخدمها لتعين فكرتنا املركبة عن هذا
املوضوع ،وأحيانا لتعين احلامل اجملهول الذي تالزمه صفات املوضوع اليت ميكن
مالحظتها"( .)1وهذا أدى بطبيعة احلال إىل تفسريات خمتلفة لتصوره للنفس ،ففهم كثري من
دارسي فلسفته أنه ينكر أي جانب روحي لإلنسان ويكتفي بالعمليات العقلية فقط ،وأن
اجلوهر اإلنساين جمرد فكرة عامة عن الباطن اإلنساين ،ورأى آخرون أن من املمكن وفقا
لفلسفة لوك وجود جواهر روحية كاجلواهر املادية" ،ألن عملياتنا الذهنية املختلفة كالتفكري
والشعور واإلرادة اليت تؤلف اجلوانب اليت ميكن مالحظتها من أذهاننا ال ميكن أن تطوف
يف اهلواء بذاهتا ،بل ال بد من وجود حامل أيضا تالزمه ،أي ال بد من وجود نفس دائمة
أو ذات دائمة ،ففكرتك املركبة عن ذاتك تستلزم أنك نوع ما من املوجود الذي يفكر
ويتذكر ويكره وحيب ،إنك لست جتمعا فضفاضا من أفكار طافية دون أن يكون هناك
شيء جوهري روحي وراءها"( .)2على كل حال الثابت أن فلسفة لوك أبعدت الكثري من
تأمالت ديكارت لصاحل ما هو جترييب .جدير بالذكر أن لوك حافظ على اهلوية الشخصية
لإلنسان من خالل املفهوم العادي لإلنسان ،أي من خالل تصور اإلنسان العادي للشخص
وليس من خالل التفلسف ،فهو "يبني أننا معتادون بصورة مربرة على أن نتحدث عن
(نفس اإلنسان) عندما يكون هناك استمرار جسمي ،فهمها حدث تغريات سيكولوجية يف
الشخص فإننا مع ذلك نظل نصفه بأنه هو هو ،شريطة أن يكون وجوده اجلسمي
مستمرا"( ،)3وحتدث لوك عن معيار اهلوية من خالل الوعي" ،بيد أن لوك ال يريد أن يقول
إن الذاتية الشخصية تقوم يف ذاتية النفس ،أي بقائها هي هي ،ولكنه يردها إىل ذاتية
( )1املرجع السابق ص145
( )2املرجع السابق ص144
( )3كوبلستون ،اجمللد الرابع ،ص135
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الشعور باألنا الذي يتذكر اآلن فعال ماضيا"( ،)1فال يهم لوك أو جتنب لوك ما إذا كان
هناك نفس أو ذات غري مادية وراء اجلسد لقيام مسؤولية أخالقية ،بل املسؤولية األخالقية
تقوم على شعور الشخص بذاته ،ويف الفقرة السادسة والعشرين من الفصل السابع والعشرين
من كتابه مبحث يف الفهم اإلنساين يبني لوك أن الشخص الذي فعل فعال ما يف زمان
ومكان ما يستحق أن حياسب على فعله ويلصق هبويته يف كل زمان ومكان ،ما دام يعي
بأنه هو ذلك الشخص الذي وقع منه هذا الفعل.

( )1يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،مكتبة الدراسات الفلسفية ،ص151
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نشر جورج باركلي "رسالة يف مبادئ املعرفة البشرية" بتحمس شديد للدفاع عن
اإلميان يف شبابه ،ويبدأ فيه مثل جون لوك بإقصاء األفكار الفطرية والدفاع عن املذهب
التجرييب ،لكنه ذهب إىل أبعد مما قدمه لوك يف هذه النقطة" ،فقد اعتقد أنه من املستحيل
الوصول إىل أي فكرة جمردة ،وأن أي كلمة نستخدمها لتدل على خصائص مشرتكة
ملوضوعات معينة من موضوعات جتربتنا ال ميكن أن تكون سوى اسم ،وأهنا ال ميكن أن
تصف أي حقيقة واقعية"( .)1ومل هذا املوقف املنكر للمادة "راجعا ألي نزوة عقلية أو إىل
هروب غريزي ،أو حىت إىل نفور من ممارسة وظائفه اجلسدية ،فاألحرى أن هذا اإلنكار قد
نشأ عن تقدير سديد للموقف الفلسفي املعاصر الذي واجه فيه كثري من أصحاب العقول
النبيلة طريقا مسدودا فيما يتعلق حبقيقة املعرفة وحقيقة اهلل .ولكي نفهم كيف ميكن أن
يكون إلغاء املادة هو احلل الوحيد علينا أن نتأمل طويال تعريف باركلي هلا[ ،إذ يقول]:
يعتقد الفالسفة يف شيء من االبتذال أن الصفات احملسوسة قائمة يف جوهر ساكن ممتد،
مدرك ،يسمونه (املادة) ،ويعزون إليه بقاء طبيعيا ،خارجا على كل املوجودات املفكرة،
غري َ
أو متميزا عن الوجود كما يتصوره أي عقل مهما يكن شأنه ،حىت ولو كان العقل األبدي
للخالق ،الذي يفرتضون أن فيه األفكار ذات اجلواهر اجلسمية اليت خلقت بواسطته ،هذا
إذا مسحوا هلا بأن ختلق على اإلطالق ...واملسألة بني املاديني وبيين ليست هي ما إذا كان
لألشياء وجود واقعي خارج عقل هذا الشخص أو ذاك ،ولكن ما إذا كان هلا وجود مطلق
متميز عن الوجود الذي يتصوره اهلل ،وخارجي عن العقول مجيعا"( .)2وللدفاع عن ذلك
ميكن صياغة حجة باركلي على النحو التايل" :حنن نعرف الواقع بأسره من خالل التجربة،
يدرك ،أو يكون فكرة ،يكون
أي عن طريق اإلحساس والتفكري ،فأي شيء موجود إما أن َ
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص114
( )2جيمس كولينز ،مرجع سابق ص142-141
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ذهنا يدرك أفكارا .فليس هناك شيء يوجد يف الواقع كمادة"(.)1
وهبذا نرى أن فلسفة باركلي يف واقع األمر فلسفة نقدية لتقسيم جون لوك وغريه
صفات األشياء إىل صفات أولية وصفات ثانوية ،فإذا كانت فلسفة لوك تعترب "إنكار جزئي
ملوضوعية العامل اخلارجي" ففلسفة باركلي هي "إنكار تام ملوضوعية العامل اخلارجي .وحيث
أن لوك مل يقدم معيارا للتفرقة بني الصفات األولية والثانوية إال شعورنا العام بذلك أدرك
باركلي أن عجزنا عن إدراك هذا الفرق بني الصفات األولية والثانوية ميثل عجزا عن إدراك
الفرق بني األفكار عن الشيء عموما والشيء موضوعيا ،وعلى ذلك فليس هناك معيارا
نعرف به الصفة األهم وهي "وجود" الشيء ،هل األشياء أو العامل اخلارجي موجود بشكل
موضوعي حقا؟ جييب باركلي بالنفي ،فال وجود إال أفكارنا وذاتيتنا .يقول باركلي :لقد
اعتقدت مرة أن اللون والشكل واحلركة وباقي الكيفيات احلسية أو العوارض احلسية موجودة
بالفعل بدون العقل وبدت احلاجة ماسة هلذا السبب الفرتاض وجود دعامة أو ركيزة غري
مفكرة أو جوهر غري مفكر يرد إليه وجود هذه األشياء .إذ ال ميكن تصور وجودها اعتمادا
على ذاهتا ،وبعد أن اقتنع الناس بأنه ال وجود لأللوان واألصوات وباقي الكيفيات الثانوية
احلسية بغري العقل فإهنم انتزعوا هذه الدعامة أو اجلوهر املادي من هذه الكيفيات ،وتركوا
الكيفيات األولية وحدها كالشكل واحلركة وما أشبه ،واستمروا يتصورون وجود هذه
الكيفيات بغري العقل ،ويتصورون أهنم حباجة إىل دعامة مادية بالتبعية ،ولكن بعد أن تبني
استحالة وجود أية كيفية من هذه الكيفيات عن طريق آخر غري الروح أو العقل الذي
يدركها ،فإن ما يتبع ذلك هو عدم وجود أي مربر الستمرار افرتاض وجود املادة )2(.جيعل
باركلي وجود الشيء هو أن يكون مدركا يف مجيع احلاالت إال عندما يكون الوجود هو
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص112
( )2املرجع السابق ص114
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اإلدراك ،خذ أي موضوع جزئي أمامك يف جمال اإلدراك احلسي ،وليكن هذا املوضوع
تفاحة .جتد أن هذا املوضوع مكون من لون معني ورائحة وشكل وهيئة وصفات حمسوسة
أخرى ،تالحظ أهنا متالزمة معا .والشيء نفسه يصدق على جمموعة أخرى من أفكار،
تشكل كل منها على حدة حجرا أو شجرة أو كتابا ،وقد تثري فيك تلك األفكار مشاعر
سارة أو مستهجنة ،وتثري انفعال احلب أو الكراهية أو الفرح أو احلزن ...إن كل ما تعيه
عندما تدرك أي موضوع مادي مزعوم هو جتمع من صفات حمسوسة باإلضافة إىل وعيك
بوجود اخلاص بوصفه شيئا متميزا عن إدراكاتك .إنك ال تعي أي حامل مادي تالزمه
صفات حمسوسة ،ألن هذه الصفات ليس هلا وجود إال يف ذهنك اخلاص(.)1
يقول أليكس روزنربج" :إن لوك مل ينتبه إىل أن واقعيته وجتريبيته سوف تفضيان
بالضرورة إىل الشك ،وهذا هو ما انتبه إليه فيلسوف من اجليل التايل هو جورج باركلي الذي
أدرك أن التجريبية جتعل معتقداتنا املتعلقة باألشياء اليت ال نالحظها مباشرة ،جتعلها مشكوكا
فيها ،إذ كيف للوك أن يطرح ادعاء معرفة معينة عن وجود املادة أو عن مساهتا إذا كان قادرا
فقط على إدراك كيفياهتا احلسية ،واليت بطبيعتها توجد يف العقل؟ إننا ليس بوسعنا أن نقارن
السمات احلسية مثل اللون أو امللمس مبسبباهتا لكي نرى ما إذا كانت تلك املسببات عدمية
اللون أم ال ،حيث إنه ما من وسيلة لدينا للوصول إليها .وقد رد باركلي على احلجة القائلة
بأننا نستطيع أن نتخيل شيئا ما عدمي اللون ولكننا ال نستطيع ختيل وجود جسم مادي ليس
له سعة أو كتلة .رد على ذلك بأن اخلواص احلسية والالحسية تقفان على قدم املساواة يف
هذا اخلصوص :حاول أن تتصور شيئا ما دون أن يكون له لون ،فإذا اعتقدت أنه شفاف
فإنك تضيف يف اخلليفة لونا ،وهذا ضرب من اخلداع .وباملثل بالنسبة للخصائص الذاتية
األخرى املزعوم بأن األشياء هي اليت تسببها خلربتنا احلسية"(.)2
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص111
( )2املرجع السابق ،ص219
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وبناء على ذلك ينكر باركلي متييز لوك بني الصفات األولية والثانوية ،فاالمتداد واحلركة
فكرتان جمردتان ،وكل احلجج اليت قدمها لوك على أن األلوان والطعوم ودرجات احلرارة ال
توجد إال يف الذهن ميكن أن تقدَّم ضد االمتداد والشكل واحلركة .لكن يُشكل على باركلي
يف ربطه وجود الشيء بإدراكه أن إدراك الشيء ليس راجعا إىل إرادة املد ررك حبيث يكون مىت
ما أراد إدراك الشيء مبجرد وصول احلس إليه مع توفر شروط اإلدراك ،وهذا ما اعرتف به
باركلي يف قوله :إين أجد األفكار اليت تدرك فعال باحلس غري معتمدة على إراديت على هذا
النحو ،إذ ليس يف مقدوري عندما أفتح عيين يف رابعة النهار أن أختار بني الرؤية وعدم الرؤية
أو أن أحدد األشياء اليت يقع عليها بصري )1(.وهو عني استشهاد كانط على طبيعة الضرورة
اليت يف السببية ،فكما أنين ال أستطيع النظر لبعض العالقات برتتيب خمتلف وكما أنين ال
املدرك واقعية وموضوعية.
أستطيع حتديد ما أدرك وما ال أدرك :إذن هذه العالقة أو الشيء َ
ويذهب باركلي إىل قمة املثالية للرد على هذا اإلشكال بقوله :البد أن تكون هناك إرادة أو
روح إهلية هي اليت تتحكم يف إنتاجها ،هذه الروح األخرى كما نعرف هي الروح اإلهلية!(،)2
وهنا يقدم باركلي أحادية مثالية ترفض أي تفسري واقعي مقابل األحادية املادية اليت ال ترى
الواقعية إال يف املادة .ويف الواقع ميكن النظر إىل فلسفة باركلي باعتبارها مد فلسفة ديكارت
وفلسفة على استقامتهما ،فأنتجت حسية مثالية مفرطة.
من ناحية فلسفة العلم فباركلي يقول بواقعية ذهنية فقط ،وال يقول بواقعية علمية ،فقد
"اعتقد باركلي أن أحد األخطاء العميقة اليت يقع فيها الفالسفة املعاصرون هو القول أن اللون
يعتمد على األطوال املوجية للضوء .أو أن احلرارة تعتمد على حركة اجلزيئات .أو أن األمل
بسبب حرق بغيض يعتمد على احلرارة ،كما لو أن كل هذه القضايا قضايا سبب ونتيجة.
حترم هذا اخلطأ :فالعا َمل هو جمموعة من اإلدراكات السلبية ،وليس أسبابا
وحجته األساسية ّ
( )1سلطان العمريي ،احلد األرسطي (رسالة ماجستري منشورة على االنرتنت) ص142
( )2فؤاد زكريا ،نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي لإلنسان .دار الوفاء ،ص14
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نشطة .وهكذا ،اقرتح أن هناك فقط سببا حقيقيا وحيدا يف العامل ،وهو اإلله .إن األسباب
اليت قد نظن أننا نالحظها يف العامل هي ليست أسبابا حقيقية على اإلطالق :هي فقط جمرد
(إشارات وإنذارات) خلربات مستقبلية .إن احلرارة حترقنا ،بتدبري اهلل ،فنحن قد حنرتق بأمل،
لكن احلرارة ال ميكن أن تسبب األآلم؛ اإلله فقط هو من يسبب أي شيء"(.)1
وهبذه التصور ظن باركلي أنه حيول التعارض بني ميكانيكية العامل والنظرة الدينية إىل
يقينية النظرة الدينية و"أداتية" ميكانيكا نيوتن" ،فهو يعرتف بقدرة الفيزياء الرياضية التامة
على الربط بني ظواهر الطبيعة حتت قوانني عامة ،ولكن يصر على التفرقة بني القوانني
امليكانيكية والعلل الواقعية الكافية ،فالقوانني الطبيعية العلمية ليست علية وال ضرورية باملعىن
احملدد هلذين اللفظني .فهي ال تعرب عن العوامل العلية يف الطبيعة ،بل هي أوصاف رياضية
للتضايفات الثابتة بني األشياء احملسوسة أو األفكار احملسوسة أو األفكار الساكنة" نعم
هناك تسلسل منتظم من حادث حمسوس إىل فكرة إىل حادث آخر أو فكرة أخرى" ،غري
أن مثل هذه احلوادث ختلوا متاما من القوة العلية وال تنطوي على أية عملية لإلنتاج الفعلي".
وبذلك "املعرفة ال حتل عن طريق املنهج العلمي الذي يقتصر من حيث املبدأ على دراسة
األشياء احملسوسة غري العلية يف تصنيفاهتا الكمية ،وإمنا حتصل بواسطة املنهج الفلسفي
البحت"( . )2وحيث أن منهج باركلي الفلسفي قد قادنا إىل واقعية ذهنية فحسب ميكن عد
باركلي أداتيا إىل حد ما من حيث فلسفة العلم ،أو أن نقول على االقل كما قال ألكس
روزنربج أن باركلي "حبذ شكال قويا من األداتية بدال من الواقعية"( ،)3لكن إذا دخلت
(1) M. Hughes, 'Berkeley', in A Companion to the Philosophy of Science,
ed. William Newton-Smith, Blackwell Companions to Philosophy (Malden:
Black-well, 2000), p. 13

( )2جيمس كولينز ،مرجع سابق ،ص144
( )3أليكس روزنربج ،فلسفة العلم مقدمة معاصرة ،املركز القومي للرتمجة ،ترمجة وتقدمي :أمحد السماحي،
فتح اهلل الشيخ ،ص211
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احلسيات أو املالحظات العلمية إىل عامل الواقعية الذهنية ال ميكن عد باركلي حينئذ أداتيا،
وهذا ممكن "إذا اعتربنا أن باركلي رأى العامل حقيقيا وجمموعة من اإلشارات" ،ألن نظريته
يف السببية "تدعم الرأي الذي يرتدد عرب كتاباته أن العامل هو من فعل اهلل ،وأن إدراكاتنا
هي لغة اهلل .وبالتايل فاالعتمادات اليت توجد بني اإلدراكات هي االعتمادات اليت توجد
بني العناصر املختلفة لعبارة مركبة ذات معىن .وهكذا ال يكون العلم أداة بقدر كونه كشفا
[أو إهلاما] :فمن العلم نتعلم أن طبيعة الواقع ذات داللة ومعىن تواصلي"( .)1ومن مث
"يستطيع الناس بتأمل هذه العالقة السببية بني اهلل والطبيعة أن يتعلموا النظر إىل حوادث
الطبيعة بوصفها لغة اهلل ،والرموز اليت يتصل عن طريقها بالعقول املتناهية ،ليكشف هلا عن
حضوره الشخصي وخرييته وعنايته اإلهلية الدائمة"( .)2إن فلسفة باركلي الالمادية التجريبية
هتدف إىل تكامل وتفاعل اللغة العلمية واللغة الدينية ،وهي مبثابة رد فعل للفكر امليكانيكي
الذي جيعل اهلل صانعا آللة العامل فحسب.

)1( M. Hughes, 'Berkeley', p. 14

( )2كولينز ،مرجع سابق ،ص142
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يقسم الفيلسوف احلسي ديفيد هيوم اإلدراكات إىل انطباعات وأفكار ،واالنطباعات
ّ
منها البسيط ومنها املركب ،وكذلك األفكار ،واالنطباع عند هيوم يطلق على "أي إحساس
أو عاطفة أو انفعال عندما يظهر ألول مرة يف أذهاننا" وأما الفكرة فهي "نسخة باهتة من
االنطباع ،وال ختتلف الفكرة البسيطة عن االنطباع البسيط إال يف ظهورها املتأخر ،ويف كوهنا
خافتة بصورة أكرب يف حالة أفكار التذكر ،وتكون أكثر خفوتا يف أفكار التخيل"( .)1فإذا
مسع اإلنسان صوتا جيد أن إدراكه عبارة عن انطباع بسيط ،مث عندما يسرتجع هذا الصوت
يف ذهنه جيد فكرة مشاهبة متاما لالنطباع األصلي لكنها أقل وضوحا ،وكما أن الفرق بني
االنطباع والفكرة عند هيوم هو درجة الوضوح فكذلك االختالف بني أفكار الذاكرة وأفكار
اخليال .ويرى هيوم أن بإمكاننا تركيب أفكارا مركبة باخليال وأخطاء الذاكرة خارج نطاق
االنطباعات املركبة اليت أثرت فينا" ،بيد أنه يف كل فكرة مركبة من هذا القبيل جند أن
التفصيالت املتنوعة واليت تتألف منها هي كلها نسخ من أفكار بسيطة سبق أن أدركناها
قبل يف وقت ما أو آخر"( ،)2يقول هيوم" :إنين أغامر بأن أؤكد أن القاعدة تكون صحيحة
هنا دون استثناء ،وأن لكل فكرة بسيطة انطباعا بسيطا يشبهها ،ولكل انطباع بسيط
تناظره"( . )5()3ويرفض هيوم كل األفكار اجملردة ،مبا يف ذلك فكرة اجلوهر ،ويتمسك فقط
باإلدراكات ،يقول" :من جانيب كلما توغلت داخل ما أمسيه (نفسي) فإنين أعثر باستمرار
على هذا اإلدراك اجلزئي أو ذاك عن احلرارة أو الربودة وعن النور أو الظلمة وعن احلب أو
الكراهية وع ن اللذة أو األمل ،إنين ال أستطيع على اإلطالق أن أمسك هبذه النفس يف أي
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص292
( )2املرجع السابق ص291
( )3كوبلستون ،اجمللد اخلامس331 ،
( )5وإن كان قد ذكر بعد ذلك استثناء هلذه القاعدة.
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وقت دون إدراك ،وال أستطيع على اإلطالق أن أالحظ شيئا سوى اإلدراك" ،ومن مث فذواتنا
كما يقول هيوم" :ليست سوى حزمة أو جتمع من إدراكات خمتلفة يعقب بعضها بعضا
بسرعة ال ميكن تصورها ،وتكون يف تدفق وحركة مستمرة .وال تستطيع أعيننا أن تستدير يف
حماجرها دون تغري إدراكاتنا .ويكون تفكرينا أكثر تغريا من إبصارنا ،وتساهم كل حواسنا
األخرى وملكاتنا األخرى يف هذا التغري ،وليست هناك قوة واحدة من قوى النفس تظل بال
تغيري ولو للحظة واحدة .إن الذهن نوع من املسرح ،تتابع عليه يف الظهور إدراكات متعددة
بصورة متعاقبة ،أعين أهنا متر ومتر مرة ثانية وتزول بسرعة خاطفة وختتلط يف تنوع ال متناه
من االجتاهات واملواقف ...وجيب أال تضللنا مقارنة املسرح ،إذ أن اإلدراكات املتعاقبة
تعرض فيه هذه
وحدها هي اليت تؤلف الذهن ،وليس لدينا أبعد فكرة عن املكان الذي َ
املناظر وال عن املواد اليت تتكون منها"(.)1
ومل يقل هيوم بأي مطلقات معرفية ثابتة قبلية ،ويتضح نفي القبليات من حتليله
الشهري للسببية ،إذ يقول :رؤية أي شيئني أو فعلني ،مهما تكن العالقة بينهما ،ال ميكن
أن تعطينا أي فكرة عن قوة ،أو ارتباط بينهما ،وأن هذه الفكرة تنشأ عن تكرار وجودمها
معا ،وأن التكرار ال يكشف وال حيدث أي شيء يف املوضوعات ،وإمنا يؤثر فقط يف العقل
بذلك االنتقال املعتاد الذي حيدثه ،وأن هذه االنتقال املعتاد من العلة إىل املعلول هو :القوة
والضرورة .ويقول :وليست لدينا أية فكرة عن العلة واملعلول غري فكرة عن أشياء كانت
مرتبطة دائما ،ويف مجيع األحوال املاضية بدت غري منفصلة بعضها عن بعض ،وليس يف
وسعنا النفوذ إىل سبب هذا االرتباط .وإمنا حنن نالحظ هذه الواقعة فقط ،وجند أنه تبعا
كونا
هلذا االرتباط املستمر فإن األشياء تتحد بالضرورة يف اخليال .فإذا حضر انطباع الواحد َّ
()2
حنن يف احلال فكرة زميله املرتبط به يف العادة.
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص211
( )2عبد الرمحن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،مادة هيوم.
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هبذا النقد يقصي هيوم فكرة الضرورة ،فما معىن أن قطعة الفحم جيب أن تشتعل
عندما توضع يف النار؟ فليست هناك ضرورة منطقية هلذا الوجوب ،كالضرورة املنطقية أو
اللغوية يف مفهوم األعزب بأنه جيب أن يكون غري متزوج ،فمن أين تنشأ فكرة الضرورة إذا
مل تنشأ من املنطق؟ فكل ما نالحظه بالفعل إمنا هو تكرار ما أو اطراد يف احلوادث ،فكلما
ُوضعت قطعة الفحم يف النار الحظنا أهنا تشتعل ،فليس هناك تسويغ أو تربير جترييب لفكرة
الضرورة ،فهي ليست مستمدة من أي انطباع حسي )1(.نالحظ يف حتليل هيوم أنه يرى أن
السببية ليست إال تكرارا للتجارب وأهنا نفسية ال موضوعية .وقد تعرض التحليل اهليومي
للسببية النتقادات عديدة من كانط إىل اآلن ،نذكر منها مثال اهتامه بالدائرية أو املصادرة
على املطلوب ،ففي احلقيقة "هو يقوم على االفرتاضات التالية( :أ) :االنطباعات احلسية
هي العالقات الوحيدة اليت جيب اعتبارها مناسبة لنظرية جتريبية( .ب) :االنطباعات احلسية
خاطفة ،أي ال عالقة هلا باملاضي وال باملستقبل( .ج) :حيث أن املاضي مل يعد واقعا فال
ميكن أن يؤثر على احلاضر ،وبالتايل كل حدث هو كيان جديد ال يتصل بالكيانات
املوجودة يف املاضي ،ويلزم على ذلك أن العامل خيلَق من جديد يف كل حلظة بطريقة غاضة.
ونتيجة لذلك يفرتض هيوم ما هو املطلوب إثباته ،وهو أنه ليس هناك صلة بني املاضي
واملستقبل ،وبكلمات أخرى؛ دحضه للتسبيب املنترج :دائري"(( .)2وسنذكر نقد بوبر
لالستقراء يف الفصل التايل الذي هو نقد أيضا لفكرة التكرار يف السببية).
مل يسلم هيوم بأي أخالق مستقلة عن ظروف اإلنسان ودوافعه ،بل أسس هيوم
لعلم جترييب لألخالق ،يقول" :وهو أمر مرتبط بشدة بتحليله لالنفعاالت ومبين على هذا
التحليل ،إذ "يوجد من بني انطباعات الفكر عندنا انطباعات عن اللذة واألمل يصاحبان
( )1جون كوتنجهام ،مرجع سابق ،ص 03
)2( Bunge, M. A, 1979, Causality and modern science. New York: Dover.
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بصورة مباشرة كل إدراكاتنا األخرى .وتأيت العواطف واالنفعاالت يف األمهية بعد اللذات
واآلالم وتأيت ظهور األفكار ،وتنشأ العواطف املباشرة بصورة مباشرة من انطباعات اللذة أو
األمل ،مثل الرغبة والنفور واحلزن والسرور واألمل واخلوف واليأس .أما العواطف غري املباشرة
فهي أكثر تعقيدا ،وتتضمن ارتباط كيفيات أخرى متنوعة مثل االعتداد بالذات والطموح
والزهو واحلب والكراهية واحلقد والشفقة والضغينة والكرم ...واإلرادة البشرية هي باستمرار
حمصلة االنفعاالت والعواطف .وال ميكن لشيء أن يعارض أو يعوق دافع االنفعال أو
العاطفة سوى دافع مضاد( ،والذهن ال يكون وال ينبغي له أن يكون سوى عبد للعواطف،
وال ميكن أن يزعم على اإلطالق أي عمل سوى أن خيدمها ويطيعها)"(.)1
وينشأ احلكم اخللقي عند هيوم "حني نتصور فعال ما جبميع عالقاته ،فتقوم فينا
عاطفة إقرار أو إنكار .فنقول عن الفعل :إنه خري أو شر ال لكونه كذلك يف ذاته بل لنوع
تأثرنا به .وليس يصدر اإلقرار أو اإلنكار عن األنانية ،بدليل أننا نقر أفعاال ال تفيدنا
شخصيا ،أو ننكر أفعاال مفيدة لشخصنا .الواقع أن الذي يصدر أحكاما أخالقية ينزل عن
وجهته اخلاصة ويتخذ وجهة مشرتكة بينه وبني اآلخرين ،فتجيء أحكامه كلية .فأساس
األخالق التعاطف ،أو عاطفة الزمالة ،أو "اإلنسانية" اليت حتملنا على حمبة اخلري للناس
مجيعا .وإذا كانت امليول الغريية أرفع من امليول األنانية ،وكانت هذه مذمومة وتلك ممدوحة،
فليس يرجع ذلك إىل طبيعتها ،بل إىل عموم منفعتها .وملا كانت األخالق صادرة عن
الغريزة ،كانت أصوهلا واحدة عند اجلميع"( ،)2فمثال مفهوم العدالة عند هيوم ال يقوم على
دين أو ثقافة ،إمنا على "املصلحة الذاتية ،أي على اإلحساس باملنفعة ،واملصلحة الذاتية
هي اليت ر
حتدث ما يسميه هيوم باإللزام الطبيعي للعدالة" والذي يسبب هذا اإللزام هو
( )1رايت ،مرجع سابق ،ص229
( )2يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،ص119
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التعاطف" ،فحىت عندما ال يؤثر الظلم فينا بصورة شخصية كضحايا فإنه مع ذلك يسبب
لنا سخطا ،ألننا ننظر إليه على أنه ضار بالنسبة للمجتمع .إننا نشارك تعب اآلخرين عن
طريق التعاطف ،وطاملا أن ما يولد يف األفعال البشرية يثري االستهجان ونسميه بالرذيلة بينما
ما يولّد الرضا نسميه بالفضيلة فإننا ننظر إىل العدالة على أهنا فضيلة أخالقية وننظر إىل
الظلم على أنه رذيلة أخالقية"( ، )1فاألخالق عند هيوم انفعالية أو انطباعية ال تقوم على
عملية استداللية منطقية ،وهي قائمة على املصلحة الذاتية حماطة بتعاطف مع املصلحة
العامة ،ومن مث فهي "اخرتاع ينشأ من ظروف البشرية وحاجتها" ،وال يعين هيوم بكلمة
اخرتاع أهنا جمرد مسألة ذوق أو اختيار اعتباطي ،بل هي ضرورية "بوصفها عالجا لألنانية
البشرية والطمع"(.)2
أما وجود اهلل فإذا كان لوك حاول تأسيس برهان بعدي على وجود اإلله مستمدا
من العامل احملسوس أو على األقل مسح بتأسيسه وبوجود معرفة باهلل بعدية فإن هيوم بنفيه
للسببية يقطع الطريق على أي استدالل علّي على وجود اهلل ،بل ينفي أي معرفة بعدية
يقينية" ،ألن العقل ال يتعامل هنا مع كائنات واقعية ،وإمنا ينحصر –على حنو ظاهري– يف
إدراكات ه احلسية وعالقتها .ومن احملتمل أن يناظر ربطنا املألوف بني األفكار ،رابطة علية
بني األشياء الواقعية ،غري أن هذا أمر ال ميكن التحقق من صدقه على اإلطالق .ومن مث
فإن االستدالل العلي ال يعطينا إال االحتمال والظن ،ال اليقني واملعرفة احملددة"(.)3
ومن مث ففلسفة هيوم يف العلم الواقعية أو شكية ،وقد أثرت فلسفته بشكل عام كثريا
يف من بعده.
( )1كوبلستون ،اجمللد اخلامس ،ص522
( )2املرجع السابق ،ص523
( )3كولينز ،مرجع سابق125 ،
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يقسم كانط القضايا إىل قضايا حتليلية وقضايا تركيبية ،فقضية مثل "اجلسم ممتد"
وقضية اهلوية مثل "أ هو أ" وقضية "الكل أكرب من اجلزء" هي قضايا حتليلية ،ألن صدقها
يعتمد على تفكيك املفهوم فقط ،أي أننا مبجرد أن نفهم كلمة اجلسم نفهم أنه ممتد مبجرد
التحليل ،وإال فنفي القضية التحليلية سيؤدي إىل تناقض" .ومعرفتنا باحلقائق التحليلية تعترب
معرفة أولية من كل الوجوه ،مع أن مفهومنا عن اجلسم هو مفهوم جترييب ،األمر الذي جيعل
خربتنا احلسية باألجسام ضرورية من أجل اكتساب مفاهيمنا عنها"( )1فكانط ال ينفي اخلربة
احلسية كضرورة للمعرفة ،بل هو يرى أن كل معرفة تبدأ باخلربة احلسية .وأمهية القضية
التحليلية هو شرح وتوضيح املفاهيم اليت نستخدمها ،فهي ليست مبادئ علمية ،وال ميكن
استخدامها يف توسيع أو تنظيم املعرفة التجريبية .أما القضايا الرتكيبية األولية مثل "كل تغري
فال بد له من سبب" فمبدأ تركييب ألن احملمول يوسع معرفتنا باألشياء ،ألن مفهوم التغري ال
يتضمن فكرة التسبب .ومن أهم أهداف كتاب "نقد العقل اخلالص" لكانط التدليل على
أن املعرفة الرتكيبية األولية ممكنة.
افرتض كانط أوال أن املعرفة األولية الرتكيبية ممكنة ،إذ ما نعرفه عن املوضوعات أوليا
يعتمد على ملكاتنا والفاعلية اليت متارسها على املوضوعات ،فالسبب الوحيد وراء معرفتنا
باملوضوعات على اإلطالق هو يف رأي كانط التأثري الذي متارسه علينا بطرق معينة ،والذي
يؤدي إىل خربتنا احلسية هبا ،غري أنه ال يرتتب على ذلك أن يكون إدراكنا سلبيا وأن
املوضوعات هي اليت ختربنا بنفسها ،بل جيب أن نضع قدراتنا املعرفية يف احلسبان .وإذا
كانت العملية اليت تقوم هبا ملكاتنا حتدد موضوعات معرفتنا بطرق معينة ،بصرف النظر
عن كيف تتكون هذه املوضوعات يف ذاهتا ،وبصرف النظر عن التأثريات احلسية اليت متارسها
( )1ألن و .وود ،2994 ،كانط ،املركز القومي للرتمجة ،ترمجة :بدوي عبد الفتاح ،ص50
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علينا ،إذن ال بد هلذه التحديدات أن ختتص بالضرورة بأي موضوع نعرفه ،أو حىت بأي
موضوع ميكن أن نعرفه ،وستنسب هلا أوليا ،أي بشكل مستقل عن أي خربة خاصة ميكن
أن تكون لدينا عنها (قبلي) ،فإذا كان تفعيل ملكاتنا حيدد هذه املوضوعات بطرق ميكن
التعبري عنها باألحكام الرتكيبية اخلاصة هبذه املوضوعات؛ حينئذ ،سوف تكون معارفنا هبذه
املوضوعات اليت تعتمد على ملكاتنا هبذه الطريقة معارف أولية تركيبية( .)1لقد رفض كانط
املذهب الفطري لو كان املذهب الفطري هو أن بعض أفكارنا أو معارفنا ميدنا هبا مصدر
غري حواسنا ،كاإلله عند ديكارت ،أو الطبيعة عند كثري من التجريبني ،ولكنه رفض هذا
املعىن كتفسري لنشأة املعرفة األولية ،ألنه يعاجل بعض معارفنا باعتبارها كامنة يف أنواع من
املعطيات غري احلسية؛ أي كشيء ما يعطى لنا بطريقة غري اخلربة احلسية .لكن كانط اعترب
أن كل ما يعطى لنا ،إمنا يعطى جتريبيا عن طريق اإلحساس ،فمعرفتنا اليت تقع بكليتها داخل
نطاق اخلربة احلسية ،ليست شيئا آخر سوى ما نصنعه هبذه املعطيات من خالل قدرتنا
السلبية على تلقيها وقدرتنا اإلجيابية على تنظيمها .بعبارة أخرى يؤمن كانط باملعرفة األولية
باعتبارها ليست إال فعل املمارسة الذي تقوم به ملكاتنا على ما يعطى لنا جتريبيا ،أي
املشاركة اإلجيابية يف عملية املعرفة(.)2
افرتض كانط ثانيا أن معرفتنا إمنا هي معرفة بالظواهر ،وليس باألشياء يف ذاهتا،
فموضوعات اخلربة من الناحية التجريبية واقعية ،أما ترانستدنتاليا فهي مثالية .هذه الطريقة
يف التفكري حول املوضوعات تعترب عند كانط ضرورية إلجابة سؤال :كيف تكون املعرفة
األولية الرتكيبية ممكنة .وكما هو متوقع فُهم كانط على أنه ينكر حقيقة املوضوعات املادة،
وينكر املكان والزمان ،ويستسلم متاما للشك املطلق( .)3أي أنه مل ينجح يف رد االعتبار
( )1املرجع السابق ص42-41
( )2املرجع السابق ،ص43-24
( )3املرجع السابق ،ص45
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للقبليات بعد تشكيك هيوم العنيف فيها .لكن لفهم كانط جيدا يف هذه النقطة ينبغي
النظر إىل معاجلته ملشكلة السببية حتديدا.
شكك هيوم يف أن مقولة السببية موضوعية ،وكان من مهام كانط األساسية هو
إثبات موضوعية السببية ،وأهنا ليست جمرد عادة ذهنية ،بل "يكاد جيمع شراح كانط
والدارسون له على أن حبثه يف السببية –بل إقامته للفلسفة النقدية كلها– نتيجة تفكريه يف
موقف هيوم من السببية"( .)1ولكي يقوم بذلك قدم سيال من احملاجات بالغة التعقيد يسميها
(االستنباط املفارق) للمقوالت .لكن ميكن تلخيص معاجلته للسببية على النحو التايل.
"عندما أدرك حبسي شيئا (ولنقل دارا) فرتتيب إدراكايت احلسية قابل للقلب :فأنا أستطيع
أن أالحظ السطح أوال ،مث الدور التحتاين ،ولكنين أستطيع كذلك أن أالحظ جيدا هذه
العناصر بطريقة أخرى مقلوبة .أما حني أدرك (حادثة) ولنقل زورقا ميخر عباب النهر،
َخبَـَر العناصر املتنوعة إال برتتيب
فاملظاهر ليست قابلة للقلب كذلك :فليس يف وسعي أن أ ْ
خاص .واآلن ليس هذا الرتتيب ذاتيا :إنه ينتمي إىل الظواهر نفسها ،ال إىل فهمي هلا .ومن
مث ففي إدراك احلادثة احلسي توجد قاعدة دائمة جتعل ترتيب اإلدراكات احلسية ضروريا"
ويتضمن هذ ا وفقا لكانط أن مثة خطأ يف رؤية هيوم للسببية ،من خالل املالحظة املتكررة
نكتشف انتظاما ُحيدث فكرتنا عن السببية .ولكن تبعا لكانط لن نكون قادرين على أن
نتبني املركب "أ" مث "ب" حادثة ابتداء ما مل تكن هناك قاعدة جتعل من الضروري أن يكون
ترتيب إدراكاتنا احلسية على هذا النحو وليس على حنو آخر .وباختصار فالتجربة عينها
حلادثة خارجية قد تقتضي ضمنا من قبل فهما للضرورة العلية( .)2إن كانط يسلم بوجود
تعاقب موضوعي بني احلوادث مستقال عن إدراكاتنا احلسية ،مث يسأل :كيف منيز التعاقب
( )1حممود زيدان ،كانط وفلسفته النظرية ،دار املعارف ،ص104
( )2كوتنجهام ،مرجع سابق ،ص193-192
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يف أفكارنا من التعاقب يف احلوادث يف الواقع؟ أجاب كانط بقوله إن معيار التعاقب الذايت
يف أفكارنا أن يكون ترتيب احلوادث املتعاقبة من اختيارنا ،وأن معيار التعاقب املوضوعي هو
أن يتضمن ترتيبا حمددا ال ميكن عكسه .يبحث كانط يف مصدر هذا الرتتيب احملدد فيقول
أن مصدره هو خضوع التعاقب املوضوعي لقاعدة ،واخلضوع لقاعدة هو اخلضوع الذي ال
ينطوي على استثناء ومن مث خضوع كلي .لكن الكلية والتحديد والضرورة ال تصدر عن
إدراك حسي وإمنا عن تصور قبلي من تصورات العقل الفعال ،والتصور القبلي املتعلق بقاعدة
التعاقب هو الصورة املنطقية للحكم الشرطي املتصل ،فإذا ارتبطت هذه الصورة برباط الزمن،
أي ارتباط السابق بالالحق ،أصبحت مقولة سببية .ومن مث تصبح هذه املقولة اليت يطبعها
العقل الفعال على حدوث التعاقب مصدر القاعدة اليت جتعل هذا التعاقب موضوعيا.
حديثنا عن هذه القاعدة وعن مصدرها يتضمن أن شيئا ما ينبغي أن يسبقه شيء آخر
يكون عنصرا يف إحداثه ،لكنه ال يتضمن حتديدا قبليا لعالقة جزئية .ال تقول هذه القاعدة
السببية القبلية أن احلرارة متدد احلديد ،وإمنا تقول فقط أن متدد احلرارة –كظاهرة– ينبغي
أن يكون قد سبقه حدوث ظاهرة ما أو شيء ما كعلة له(.)1
أما موقف كانط من "الذات" أو "األنا" فهو يرى أن نشاط الذات مير خالل ثالث
مراحل .األوىل هي أن هناك وعيا باإلدراك ،أو عيانا (أو حدسا) تنتظم فيه كثرة
اإلحساسات يف صوريت املكان والزمان ومقوالت الفهم ،حىت إننا نالحظ املوضوعات اجلزئية
يف بيتنا مميزة بعضها عن بعض ،ومع ذلك ترتبط مكانيا وزمانيا وعليا .واملرحلة الثانية هي
إعادة اإلنتاج يف اخليال ،وهي عملية ُحتفظ عن طريقها جتارب زمان معني ومكان معني يف
الذهن .واملرحلة الثالثة هي التعرف عن طريق التصورات من موضوعات موجودة يف الذاكرة
أهنا هي هي اليت خربناها يف املاضي؛ أي أننا نتحقق من أن ذواتنا هي األشخاص اليت
( )1زيدان ،مرجع سابق ،ص294

11

خربناها حىت اآلن ،ونستطيع أن نقارن موضوعات جتربتنا املختلفة ونصنفها ،ونك نون
تصورات أو كليات .إننا نستطيع أن نفعل كذل ذلك بسبب ما يسميه كانط "الوحدة
التأليفية للوعي" ،أي ألن ملكات ذهنك قامت بتنظيم كل إحساساتك يف نسق من
موضوعات دائمة تعرفها ذات ثابتة( .)1إن معرفتنا بالذات بالنسبة لكانط غري مباشرة ،فقط
نالحظها يف جتاربنا ،من حيث إهنا األنا اليت تالزم كل إدراك وتفكري .أما طبيعة النفس
وكيفية اتصاهلا باجلسد إن كانت ذات طبيعة غري مادية وهل خالدة أم ال فكانط يتخذ
املوقف الالأدري ،فنحن ال نعرف النفس إال يف ارتباط مع موضوعات التجربة ،وعندما
حناول أن نتصورها مبعزل عنها (مثلما فعل ديكارت) فإننا نقع يف مغالطات(.)2
املفارقة أن فلسفة كانط املثالية أو املثالية النقدية قد أثرت على مدرستني خمتلفتني،
الوضعية املنطقية وكارل بوبر ،كما سيأيت يف الفصل الثالث.

( )1رايت ،مرجع سابق ،ص221-229
( )2رايت ،مرجع سابق ،ص223
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