
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

ة األبدية على أعدائهم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم
 إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

(12) 
 هل أخفق لوك في الغرض من تشييد فلسفته المعرفية؟

ان التأملل الفللاح  يف  ملل مللا لوهللل إليله لللوق يف  تللاب )مقاللة يف الفهللم البضللرا( يوضلأ لنللا بوضللو  ان للوق أخفللق يف ا للد  
ائيللة الللع ه عتلله للتأمللل يف العقللل البضللرا مللن حيللث هللو أهاة ال تسللاب املعر للة والالللة األ للواق والعوائللق الللع لقللأ يف األسللاو والعلللة ال 

 طريق العقل البضرا ال تساب املعر ة.
م واحلاهلللا ان نتللائا  تابلله وحصلليلة  لسللفته ال لنللتا إال الوقللوا يف نفللد الللاور الللاا أراه الفللرار  يلله ويف نفللد املطللب الللاا ا لل

 الفالسفة العقليني  ديوارت بالوقوا  يه ولون حتت اسم آخر وعنوان آخر.
 الغاية من فلسفة لوك: إزالة القمامة التي تقف في طريق المعرفة

 قال بعض الباحثني ملخصاً  لسفة لوق باالستناه إىل  تاب لوق نفسه )مقالة يف الفهم البضرا(ا
 Rubbishإمنلا علب بالتمهيلد إليهلا ابإلاللة القماملة  –را، بالفلسلفة ذلاا املعلل الواسل  ) إن لوق مل يعن يفا مقاللة يف الفهلم البضل

   (2)الع لقأ يف طريق املعر ةا
)و ملا ان  يةلة األرل للبنلاء ال يلتم إال بإلاللة  (1)وعليه انصب حبث لوق على العقل البضرا من حيث هو أهاة اال تساب املعر لةا(

هون قيام املعمار بعمله على الوجه األ مل،  الك  لإن  يةلة السلبيل إىل املعر لة ال يلتم إال بإلاللة العوائلق اللع الضوق واألهغال الع حتول 
 لقأ يف طريق العقل البضرا ال تساب املعر ة. 

 القمامة اما لغوية أو منهجية
سللتخدام ألفللام غاممللة ومبهمللة للل ها إىل ويقسللم لللوق هللاه العوائللق إىل نللوعنيا ل ويللة ومنهجيللة.  أمللا العوائللق الل ويللة  تنضللأ مللن ا

ارلبللاق الللاهن ولمللليله، وأمللا العوائللق املنهجيللة  بعمللها يقللوم يف االعتقللاه بللأن يف العقللل قواعللد أو مبللاهئ أساسللية  طريللة قبليللة  وللن أن 
 عر ة. لستخل  منها املعر ة  لها وبعمها يقوم يف اعتبار القياو املنطقي الطريقة الصحيحة والوحيدة ال تساب امل

إهلرارهم عللى ره  لل  املدرسلينّي و ما أنور لوق وجوه األ وار واملباهئ الفطرية  ر ض معها الطرق الع لستند إليها،  انه أنور عللى 
عللللى ا تسلللاب املعر لللة إ ا  –يف رأا للللوق  –أنللواا احلجلللا إىل القيلللاو بلللا  للان سلللبباً ملللن أسلللباب للللأخر العلللم، وقلللد ل ضلللل قلللوة اانسللان 

 .(3)قة البحث على القياو()اقتصرت طري
 ان هاا ا د  )إلالة القمامة يف طريق املعر ة( هو هد  نبيل لون الطريقة الع سلوها لوق خاطةة.أقول: 

ويتمح لنا إخفاق لوق بول هقة حني نرى انه اسلتبدل )الفطريلات( و)املسلتقالت العقليلة( بلل)قوة يف العقلل(  ملا اسلتبدل )األحولام 
 و)اال رتال(. العقلية( بل)احلدو(

   استبدال )الفطريات( بـ)قوة في العقل( ال يحل معضلة القمامة المعرفية

                                                           

(2) Ibid. p.98 
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قلد طبعلت، إن هلح  Charactersقال لوق )اجيزم بعض الناو بأن يف الاهن مباهئ  طرية معينة، وعدهاً من املفلاهيم واحللرو  
ي للتلدليل عللى بطلالن هلاا اللزعم بلأن نبلني أن النلاو يسلتطيعون التعبري، على عقل اانسان منا أن وجد وجاء ذا معه إىل العلامل. ويوفل

باسللتخدام ملوللا م الطبيعيللة  قللو ان ىصلللوا علللى املعر للة الللع حبللول م هون االلتجللاء إىل االنطباعللات الفطريللة، وأن يتوهلللوا إىل اليقللني 
ضللرا يف رأا لللوق  تلللك قللوة  طريللة معينللة ال تسللاب انتهللى وقللال الباحللثا )وملل  أن العقللل الب (2)بللدون مثللل هللاه املفللاهيم أو املبللاهئا(

خاليللة مامللاً مللن  للل ألللر ومللن  للل  وللرة. و للل أ وارنللا بللدون اسللتثناء  Tabula rasaاملعر للة إال أنلله عنللد ملليالهه يوللون هللفحة بيمللاء 
 مستمدة با لرت ه التجربة من آلار على العقل.

 (1)حنو  ان، مبا يف  لك وجوهها بالفعل ووجوهها بالقوة(إ اً ينور لوق وجوه األ وار الفطرية يف العقل على أا 
وقللال هللاا الباحللث أيمللاًا )وقللد  للان مللن الطبيعللي أن لبللدأ هللاه احلر للة ضللد  لسللفات العقللل بتقللويض األسللاو الللاا لقللوم عليلله، أال 

قلانون التنلاقض والقلول بلأن اهلل موجلوه،  قلانون الااليلة و   –وهو االعتقاه بوجلوه علده ملن املبلاهئ املنطقيلة واألخالقيلة والدينيلة والرياضلية 
اللع  –والقمية بأنه إ ا  انت  ل من  ميتني لساوا  مية أخرى  إهنما متساويتان، و ل إنسان يطلب السعاهة، وأن لول حاهلة سلبباً 

  واألخالق وما إىل  لك.لوجد يف العقل البضرا منا نضأله والع  ون أن ي ستخل  منها  ل ما يعر ه اانسان عن النفد واهلل والعامل
لومللن املبللاهئ األوىل للمعر لة  مللون النللار يف حجللر الصللوان، ومللا علللى اانسللان إال أن  – يمللا يعتقللد العقليللون  –وعليله  فللي العقللل 

 يسلك املنها الصحيح الستخالص  ل املعار  منها.
تقللاه بوجللوه األ وللار واملبللاهئ الفطريللة يف العقللل، و مللا  للان لللوق أول مللن مللّره علللى العقللل،  إنلله  للان  للالك أول مللن  للل علللى االع

 .(3)وأنور وجوهها(
اما يف الفلسفة ااسالمية  ان القمامة الع لقأ يف طريق املعر لة هلي )ه لائن العقلول( إ  قلال أملري املل منني عليله السلالم يف عللة بعثلة 

َمْنِسيَّ نِْعَمِتِه َو َيْحَتجُّوا َعَلْيِهْم بِالتَّْبِليِغ َو يُِثيُروا َلُهـْم َدفَـاِنَن اْلُعُقـولِ لَِيْسَتْأُدوُهْم ِميثَاَق ِفْطَرتِِه َو يُذَكُِّروُهْم األنبياء 
 بحسلب هلاه  (1)

إال اهنلا قلد  – ملا سليأب بيانله و ملا سلبق أيملاً   –أمر م روو يف العقل والوجدان  –و اا املستقالت العقلية  –الفلسفة  ان الفطريات 
َذَهــاُ  اْلَعْقــِل بـَــْيَن  وقللد قللال اامللام عللي  األهلواء  والضللهوات،العقللل عنهللا  رؤيللة  الالت والضللبهات وقلد حتجللب للرتا م عليهللا الملل
اْلَهَوى َو الشَّْهَوةِ 

(5) 
د وقلل مامللاً،إلالللة هلاه القمامللة وإبللرال احلقلائق الفطريللة املوهعلة يف الللنفد اانسللانية، عولد مللا يقوللله للوق  هلي بالللااتومهملة األنبيللاء 

  صلنا الوالم عن  لك يف  تاب )املباهئ والموابو الولية لممان االهابة يف األحوام العقلية(.
 التجربة كبديل للعقل

 يمللا وجللدنا بقللدرة العقللل اانسللاك علللى إهراق  –وقللال هللاا الباحللث أيمللاًا )إ ا  للان معظللم الفالسللفة يف القللارة األوروبيللة قللد آمنللوا 
 م على أساو علده ملن املبلاهئ العقليلة البّينلة بلاا ا  لالووجتيو الديوارليلة ومبلدأ السلبب الولايف، واملبلدأ حقيقة األ ياء،  وضعوا  لسفا

القائل بأنله ال رلرش  ليء ملن ال  ليء عللى حنلو ملا  علل هيولارت أو علده ملن التعلاريأ  لاذوهر واملتسلبب لاالله واملتنلاهي والالمتنلاهي 
ا هللو موجللوه إمللا موجللوه يف  اللله أو يف غللريه، و للل مللا ال  وللن لصللوره مللن خللالل غللريه ينب للي واهلل وغريهللا ومللن البللديهيات مثلللا  للل ملل

                                                           

(2) Locke, Essay concerning Human Understanding, ed. S.P. Lamprecht, Scribners New 
York,2819.p.89. 
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لصوره من خالل  اله عللى حنلو ملا  علل اسلبينولا، واسلتخدموا طرقلاً رياضلية واسلتداللية هلارمة يف الوهلول إىل قملايا لتعللق بولل نلواحي 
ر، قد ملرهوا عللى العقلل وأنولروا عليله القلدرة عللى ا تضلا  احلقيقلة وأقلاموا  إن معظم الفالسفة اانوليز منا القرن الساب  عض –الواق  

 .(2)املعر ة البضرية على أساو التجربة(
 اعتراف لوك باالحكام العقلية بمسّميات أخرى

ن حتلت انله ملن جهلة أخلرى ولد للوق يقلر ويلاعن بوجلوه هلاه املعلار  الفطريلة والعقليلة  لهلا لول -وهلاا هلو ال ريلب حقلاً  –ولونه 
 عناوين أخرى هيا احلدو واال رتال وقوة يف العقل وهاا ما سنتحدث عنه بضيء من التفصيلا

 )الحدس( هو تعبير لوك المقّنع عن الفطريات
وهلي املعر لة اللع ىصلل عليهلا العقلل نتيجلة إهرا له ملا بلني األ ولار ملن  Intutitive Knowledgeاملعر ة احلدسية  -قال ) أ

. ويف هاه احلالة يدرق العقل هدق املعر ة مبا لرة  ملا يلدرق البصلر الملوء. وعللى (1) ق مبا رة وبدون لدخل أية  ورةلوا ق أو عدم لوا
هاا النحو يعر  العقل أن األبيض ليد أسوه، وأن اللدائرة ليسلت مثلثلاً ولالللة أ ثلر ملن النلني، ولسلاوا واحلداً والنلني. وهلاا النلوا ملن 

 (3)وهو أهدق أنواا املعر ة وأوضحها، وعليه يعتمد  ل ما ملعر تنا من وضو  ويقني( Intutitionاملعر ة ي وتسب باحلدو 
واحلاهلللا ان الفالسللفة اعتلل وا ان األبلليض للليد بأسللوه والللدائرة ليسللت مثلثللاً مللن الفطريللات واملبللاهئ العقليللة إ   للل  لليء هللو هللو 

حدسلاً )نتيجلة إهرا له ملا بلني األ ولار ملن لوا لق أو علدم لوا لق مبا لرة  وليد غريه والتناقض حمال، بينما غرّي لوق التسمية  قو  سلماها
 وبدون لدخل أية  ورة ويف هاه احلالة يدرق العقل هدق املعر ة مبا رة... وهاا النوا من املعر ة يوتسب باحلدو..(.

 نقل البحث عن عالم الخارج والواقع إلى عالم الذهن والفكر
البحللث عللن عللامل الواقلل  إىل البحللث عللن عللامل الللاهن  بللدل البحللث عللن لمللاه األسللوه اخلللارجي ملل  غايللة األمللر انلله نقللل الوللالم مللن 

األبيض اخلارجي، وان الدائرة اخلارجية ليست مثلثاً خارجياً، حتدث لوق عن لملاه األسلوه اللاهب مل  األبليض اللاهب باعتبارتلا  ولرلني 
 للاحلوم علللى الوجللوهات   –احلوللم علللى الوجللوهات الاهنيللة يتوقللأ هللو ا خللر  مللن اال وللار و للالك املثلللث والللدائرة، غللا الً عللن ان هللاا

عللللى لللللك املبلللاهئ العقليلللة األساسلللية األوىل  قلللانون الااليلللة وقلللانون التنلللاقض.. ان وغلللا الً علللن ان  لللل ملللا يف اللللاهن ملللن  –اخلارجيلللة 
هاا هو املدار يف العلوم وهو النا   للحياة البضلرية ال اال ولار األحوام الع  انت من قبيل امثلته  هي إمنا هي نظراً ملرآليتها للخارش وأن 

 واألحوام مبا هي  هنية  رهة، على اهنا لو  انت  الك خلمعت لتلك املباهئ املنطقية والرياضية بال ريب  ما سّلم به.
وان  انلللت لطيفلللة خفيلللة لولللن  –إضلللا ة إىل انللله ال ريلللب يف للللدخل لللللك املبلللاهئ األساسلللية األوىل يف ا علللان العقلللل ذلللاه األحولللام 

بلان التنلاقض حملال   –يف أعماقله  –إ   يأ يدرق العقل ان املثلث ليد بلاملرب  أو اللدائرة إ ا  لان ال يل من  –لطا تها ال لنفي وجوهها 
 وبان الضيء هو هو وال يعقل ان يوون غريه 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .251-218فة احلديثة صالفلس (2)
(1) Essay, IV,1،2,P,119. 
 .273-271الفلسفة احلديثة ص (3)


