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

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

(62) 
 تقييم كالم لوك عن )العوائق اللغوية(

قال الباحث: )ويقسم لوك هذه العوائق إىل نوعني: لغوية ومنهجية. فأما العوائق اللغويةة فتنأةأ مةن اسةت دام ألفةاض  امبةة ومبهمةة 
ن وتبليله وأما العوائق املنهجية فبعبها يقوم يف االعتقاد بأن يف العقل قواعد أو مبادئ أساسية فطريةة قبليةة ن ةن تؤدي إىل ارتباك الذه

أن تست لص منها املعرفة كلها، وبعبها يقوم يف اعتبار القيةا  املنطقةي الطريقةة الصة ي ة والوحيةدة الكتسةاب املعرفةة. وكمةا أن ةر لةوك 
يف رأي  –رية فرفض أنواع احلجج إىل القيا  مما كةان سةببام مةن أسةباب تةأخر العلةم، وقةد ت أةل قةوة ا نسةان وجود األف ار واملبادئ الفط

 .(1)على اكتساب املعرفة إذا اقتصرت طريقة الب ث على القيا ( –لوك 
 المناقشات:

 وتقييم ما ذكره عن العوائق اللغوية:
ي إىل ارتبةاك الةذهن وتبةليله، ولةيه انةه ييةؤديي دومةام كمةا هةو  ةاهر  ال شك يف ان اسةت دام ألفةاض  امبةة ومبهمةة يقةد يةؤد -1
 كالمه.

 قد تكون األلفاظ الغامضة طريق التكامل المعرفي
بةةل قةةد ي ةةون اسةةت دام األلفةةاض الغامبةةة واملبهمةةة هةةو طريةةق الت امةةل املعةةريف والسةةبب األكةةء الباعةةث الكتأةةا  أف ةةار و راء  -6

  تلفة ال ي تيهرها يف الذهن األلفاض الغامبة.مبت رة عء بوابة االحتماالت امل
 واجلامع الفارق بني األمرين ي من يف امل اطب وش صية من يتعامل مع النصوص املبهمة:

فةةان النصةةوص املبهمةةة إذا قةةام اعاجلتهةةا املف ةةر املبةةدع اكتأةةً منهةةا وعءهةةا سةةيالم مةةن األف ةةار إذ انةةه حين ةةذ  سيأةةبع هةةذا الةةنص  -أ
 ويقوم بدراسة خمتلً حمتمالت معاين هذا النص وحمتمالت مراد املت لم منها. تأمالم ومالحظةم 

واحلاصل: ان النص املبهم والغامض يصلح كة)حافز( وحمرك لالست أا  واملعرفة فهو ِعّلة م ِعدة وطريق من أهةم الطةرق للوصةول إىل 
الف ةةةص واألخةةةذ والةةةرد واالسةةةتدالل والةةةنقض حةةة  أف ةةةار ورجد جديةةةدة أو لوضةةةع فرضةةةيات ونظريةةةات جديةةةدة تصةةةلح منطلقةةةام للب ةةةث و 

 الوصول إىل النتيجة الص ي ة.
ولقةد كةان ذلةك مةن املنطلقةات الرئيسةية يف الةدين ا سةالمي، ملعادلةة )املتأةاطات( و)البطةون( و)التأويةل( الرديةً للتنزيةل قةال تعةاىل 

اتٌ ُهَو الَِّذي َأنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَما ََ ٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَش اِب
َأنْ  ُتْم َأفْ َق ُه النَّ اِ   :وقةال ا مةام  (6)

َكْيَف َشاَء َو ََل َيْكِذبُ ِإَذا َعَرفْ ُتْم َمَعاِنَي َكاَلِمَنا ِإنَّ اْلَكِلَمَة لَتَ ْنَصِرُف َعَلى ُوُجوٍه فَ َلْو َشاَء ِإْنَساٌن َلَصَرَف َكاَلَمُه  
(3)  . 

 ُا ِلي ِمْنُه اْلَمْخَرج ََ ِإنِّي أَلََتَكلَُّم بِاْلَكاَلِم يَ ْنَصِرُف َعَلى َسْبِعيَن َوْجَاً ُكلُّ
وقد فصةلنا ال ةالم عةن ذلةك يف كتةاب )فقةه املعةاريض  (4)
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 والتورية( فلهراجع.
 ام أو سةةةو  يفهةةةم منهةةةا أمةةةرام وامةةةا إذا اعطيةةةو النصةةةوص املبهمةةةة للطفةةةل أو العةةةامي أو اجلاهةةةل، فانةةةه سةةةو  ال يفهةةةم منهةةةا شةةةي -ب

خاط ام، ومع ذلك فان هذه النصةوص الغامبةة واملبهمةة تصةلح أيبةام كةة)حمفز وميةهر( للعةامي إذا حظةي ارشةد وموجةه، أو إذا عةر  السةر 
 يف االطام وانه لت فيز خاليا خمه الرمادية للب ث واالستطالع والتطور.

 استخدامه مصطلحات مبَمة غامضة ومضطربة
وقع يف جةوهر فلسةفته يف كتابةه هةذا يف نفةه هةذا املطةب، حيةث انةه اسةت دم مصةطل ات عديةدة مبهمةة و امبةة بةل وانةه  انه -3

 فسرها بتفسهرات خمتلفة فميالم )احلد ( نراه يت بط يف تعريفه بل ويدرجه يف خانة املتناقبات يف ضمن ختبطه هذا.
 اَلضطراب في تعريف المعرفة الحدسية

وهةي املعرفةة الة ي  صةل عليهةا العقةل نتيجةة إدراكةه مةا بةني األف ةار مةن  Intutitive Knwledgeة احلدسةية املعرفة -يقةول: )أ
. ويف هذه احلالة يدرك العقل صدق املعرفة مباشةرة كمةا يةدرك البصةر البةوء. وعلةى (1)توافق أو عدم توافق مباشرة وبدون تدخل أية ف رة

، وأن الةدائرة ليسةو ميليةام وةالةةة أكيةر مةن اةنةني، وتسةاوي واحةدام واةنةني. وهةذا النةوع مةن هذا الن و يعر  العقل أن األبيض ليه أسود
وهةةو أصةةدق أنةةواع املعرفةةة وأوضةة ها، وعليةةه يعتمةةد كةةل مةةا ملعرفتنةةا مةةن وضةةو  ويقةةني... ومةةن  Intutitionاملعرفةةة ي  تسةةب باحلةةد  

 (6)املست يل(يطلب للمعرفة يقينام أكير من هذا جاهل يطلب 
)فيعتقةةد لةةوك أن معرفتنةةا بوجودنةةا اخلةةاص حدسةةية، يألننةةا ندركةةه بدرجةةة مةةن الوضةةو  واليقةةني  يةةث ال ا يقةةول يف م ةةان  خةةر: )بينمةة

وه ةةذا نةةدرك وجودنةةا اخلةةاص مباشةةرة، ألن كةةل  (3) تةةاج إىل برهةةان بةةل وال يقبةةل الءهةةان. وأنةةه ال شةةيء بةةنّي إلينةةا عةةن وجودنةةا اخلةةاصي
تتبمن وجود شيء هو موضوع هةذه العمليةات، يففةي كةل عمليةة إحسةا   – هر والأك والأعور باألمل عمليات العقل كا دراك والتف

فف ةةرة الةةذات أو الةةنفه  (4)أو اسةةتدالل أو تف ةةهر نأةةعر بوجودنةةا اخلةةاص. ويف هةةذه احلالةةة نصةةل إىل أقصةةى درجةةات اليقةةني يف املعرفةةةي
نةدرك وجودنةا اخلةاص مباشةرة. فت ةون الف ةرة وموضةوعها يف هةذه احلالةة  موجودة يف كل عمليةة... مةن عمليةات العقةل، وكةل منهةا  علنةا

 (5)شي ام واحدام ويدرك كلٍّ منهما يف وقو واحد، ولذلك فليه من البروري بل ومن احملال االنتقال من أحدمها إىل اآلخر(
عمليةات العقةل كةالتف هر والأةك وليسةو  ومن املعرو  ان معرفتنا بوجودنا اخلاص هي من دائرة العلم احلبوري وكذا معرفتنةا ب افةة

هي معار  حدسية، وعلى أية حال فان عمدة ا ش ال عليةه ههنةا هةو االضةطراب يف تفسةهر املعرفةة احلدسةية ألن مةن الواضةح ان هةذه 
وافةق أو عةدم توافةق..( املعار  ليسو من دائرة املعرفة احلدسية ال ي عرّفها بة)ال ي  صةل عليهةا العقةل نتيجةة إدراكةه مةا بةني األف ةار مةن ت

بينمةا عرفهةا هنةا بةة)ان معرفتنةةا بوجودنةا اخلةاص حدسةية( )ألننةا ندركةةه بدرجةة مةن الوضةو  واليقةني  يةةث ال  تةاج إىل برهةان بةل وال يقبةةل 
هان( فهذا التعريً هو أعم من ذاك ومالكاته ختتلً فهل هو رجرد )الوضو  وعدم احلاجةة إىل الءهةان(و أو هةو )نتيجةة إدراك العقةل الء 

 ما بني األف ار من توافق أو عدم توافق(و.
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 واضطراب آخر
وأف ةار  Ideas of Sensationتنةاقض دعةواه )فأف ارنةا مةن حيةث مصةدرها نوعةان: أف ةار ا حسةا   (1)كمةا ان دعةواه هةذه

فأما أف ار ا حسا  فتأيت إىل العقل من األجسام اخلارجية عن طريق احلةوا  ميةل أف ةار األصةفر  Ideas of Reflectionالتأمل 
مةن  واألبيض واحلرارة والءودة واللني والصلب واملر واحللو وكل ما نطلق عليه اسم الصفات احملسوسة. وأمةا أف ةار التأمةل فتةأيت إىل العقةل

إدراك العقةةل ذاتةةه لعملياتةةه اخلاصةةة ف ةةني يتأمةةل العقةةل عملياتةةه، فجنةةه يةةزود الفهةةم اجموعةةة مةةن األف ةةار ال ن ةةن أن  صةةل عليهةةا مةةن 
األجسةةام اخلارجيةةة، ميةةل أف ةةار ا دراك والتف ةةهر والأةةك واالعتقةةاد واالسةةتدالل واملعرفةةة وا رادة وكةةل أعمةةال العقةةل امل تلفةةة. يقةةول لةةوك 

ياء املادية اخلارجية باعتبارها موضوعات ا حسا ، وعمليات العقل يف الداخل من حيث هي موضوعات التأمةل هةي األصةول يإن األش
 .(6)الوحيدة ال ي تنأأ منها أف ارنا(

إذ حسب تصر ه فان معرفتنةا بوجودنةا اخلةاص ندركةه بدرجةة مةن الوضةو  واليقةني... فليسةو ف رتنةا عةن وجودنةا اخلةاص مةن أف ةار 
بةةل لةةيه إدراك العقةةل لوجودنةةا اخلةةاص  –حسةةب تعبةةهره  –حسةةا  وال مةةن أف ةةار التأمةةل إذ ال نتةةاج إىل ان )يتأمةةل العقةةل عملياتةةه( اال

 )عمليات للعقل( إذ صر  بة)وه ذا ندرك وجودنا اخلاص مباشرة( و)من احملال االنتقال من أحدمها إىل اآلخر(.. 
ل نةةه علةةى أيةةة تقةةدير ال  -إن صةةح أصةةالم اجلمةةع والتوفيةةق بةةني كالميةةه  – لةةً وصةةعوبة مث انةةه لعلةةه ن ةةن اجلمةةع بةةني كالمةةه ولةةو بت

خيرجةةه عةةن عمةةدة إشةة النا عليةةه وهةةو ا شةة ال اللغةةوي الةةذي اعتةةءه أحةةد أهةةم عةةاملني مةةن عوائةةق املعرفةةة )امةةا العوائةةق اللغويةةة فتنأةةأ مةةن 
ننا جنده است دم ألفا ام بل وتعريفةات مبهمةة نتةاج إىل عنةاء كيةهر است دام ألفاض  امبة ومبهمة تؤدي إىل ارتباك الذهن وتبليله( ول 

 لفهم معانيها والتوفيق بينها! –قد يقبله الباحث وقد ال يقبله  –
 أفكار اعتبرها نماذج من صنع العقل تارة ومن مدركاته تارة أخرى

عليهةا العقةل نتيجةة إدراكةه مةا بةني األف ةار وهي املعرفةة الة ي  صةل  Intutitive Knowledgeكما ان قوله )املعرفة احلدسية 
. ويف هةذه احلالةة يةدرك العقةل صةدق املعرفةة مباشةرة كمةا يةدرك البصةر البةوء. (3)من توافق أو عةدم توافةق مباشةرة وبةدون تةدخل أيةة ف ةرة

وي واحدام واةنني. وهةذا النةوع وعلى هذا الن و يعر  العقل أن األبيض ليه أسود، وأن الدائرة ليسو ميليام وةالةة أكير من اةنني، وتسا
هةةذا القةةول صةةريح يف انةةه عةةّد مةةن هةةذا النةةوع مةةن املعرفةةة: األبةةيض لةةيه بأسةةود والةةدائرة  Intutition) (4)مةةن املعرفةةة ي  تسةةب باحلةةد  

: ان أف ارنةا املركبةة ليسو ميليام وةالةة أكير من اةنني، فيناقض كالمه اآلخر عن ان أف ارنا املركبة هي مناذج مةن صةنع العقةل قةال: )ةانيةام 
أي األحوال والعالقات، تطابق موضةوعااا  ألاةا منةاذج مةن صةنع العقةل ذاتةه ومل ي ةن القصةد منهةا أن  –ما عدا أف ارنا عن اجلواهر  –

مةا مل يقصةد بةه ت ون نس ام ألشياء وال أن تأهر إىل أشياء تعتء أصوهلا، ولةذلك فةال تفتقةر إىل املطابقةة البةرورية للمعرفةة احلقيقيةة، فةجن 
إىل فهةةم حقيقةةي ألي شةةيء بسةةبب مةةا بينهمةةا مةةن  (5)أن نيةةل شةةي ام عةةدا ذاتةةه، ال ن ةةن أن يطةةابق شةةي ام  خةةر، بةةل وال ن ةةن أن يبةةللنا

                                                           

وأنةه ال شةيء بةنّي إلينةا عةن وهي قوله )أن معرفتنا بوجودنا اخلاص حدسية، يألننا ندركه بدرجة من الوضو  واليقني  يث ال  تاج إىل برهان بةل وال يقبةل الءهةان.  (1)
تتبةمن وجةود شةيء هةو موضةوع هةذه  –وجودنا اخلاصي وه ذا ندرك وجودنا اخلاص مباشرة، ألن كل عمليات العقل كا دراك والتف هر والأةك والأةعور بةاألمل 

فف ةرة الةذات أو  (1)صى درجات اليقني يف املعرفةةيالعمليات، يففي كل عملية إحسا  أو استدالل أو تف هر نأعر بوجودنا اخلاص. ويف هذه احلالة نصل إىل أق
 ام واحةدام ويةدرك  النفه موجودة يف كل عملية... من عمليات العقل، وكل منهةا  علنةا نةدرك وجودنةا اخلةاص مباشةرة. فت ةون الف ةرة وموضةوعها يف هةذه احلالةة شةي

 من أحدمها إىل اآلخر( كلٍّ منهما يف وقو واحد، ولذلك فليه من البروري بل ومن احملال االنتقال
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 . ولذلك فهي حقيقية. (1)اختال 
ا امليلةةث الداخليةةة تسةةاوي وكةةل أف ارنةةا عةةن احلقةةائق الرياضةةية واألخالقيةةة هةةي مةةن هةةذا النةةوع. فف رتنةةا عةةن احلقيقةةة الرياضةةية أن  وايةة

 .(6)قائمتني حقيقية تطابق النموذج املوجود عن امليلث يف العقل ر م أاا قد ال تأهر إىل أي ميلث يف الواقع(
مةةع انةةه اعتءهةةا نتيجةةة )ادراكةةه مةةا بةةني األف ةةار مةةن توافةةق أو عةةدم توافةةق مباشةةرة( ومةةن الواضةةح ان )ا دراك( يغةةاير )الصةةنع واخللةةق 

 ، وانه ليه إال انع اسام عن الواقع ونس ة وصورة عنه وليه صانعام له وإال كان التعبهر با دراك خطأ.(3)وا نأاء(
َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً هنا.. لنتذكر مرة أخرد قوله تعاىل: 

(4) 
 غموض مفَوم لوك عن السببية

هةةوم لةةوك عةةن )السةةببية( فانةةه  ةةامض أيبةةام ولةةذا قةةال بعةةض الناقةةدين )ومهمةةا ي ةةن فةةجن مفهةةوم لةةوك يف السةةببية وكةةذلك احلةةال يف مف
 امض، فلم يستطع لوك أن يوفق بني التتابع املنتظم بني األف ار الذي هو األسةا  التجةريل لف ةرة السةببية وبةني العنصةر العقلةي القبلةي 

 (2)((5)بداية ينبغي أن ي ون له سبب. وهذا يعتء أحد العيوب الرئيسية يف نظرية لوك يف املعرفةاملنطوي يف املبدأ القائل أن كل ما له 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

(1) Ibid.IV. 4. 4.,p.654. 
 .173الفلسفة احلديية: ص (6)
 قال )ألاا مناذج من صنع العقل ذاته(. (3)
 .26النساء:  (4)
 .O,connor, Op. cit., p.34راجع  (5)
 .171الفلسفة احلديية: ص (2)


