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مقدمة

للفلسفة الشاغل غل الشُّ هو يكون أن يُوشك نواحيها، شتى من اإلنسانية «املعرفة» تحليل
الفلسفة تناولتها مشكلة أهم — األقل عىل — هو أو اليوم، حتى عرش السابع القرن منذ
نمت كيف ثم نشأْت، كيف لرَيى مؤرٌخ املشكلَة هذه تتبع ولو تاريخها، من الفرتة هذه يف
يف الفلسفة لتاريخ متتبًعا نفسه لوجد املذاهب؛ وتشعبت اآلراء فيها وتعددت وتطورت

الحديث. عرصها
يف منها األسبق يجعل تاريخي أساٍس عىل املشكلة أتناول لم الكتاب هذا يف لكنني
املختلفة املوضوعات أساس عىل تناولتها بل بالبحث، تناوله يف كذلك أسبق الزمني الظهور
أنفسهم، عىل الفالسفة ألقاه سؤال بمثابة منها موضوع كل كان وقد لها. تعرضت التي
حدودها؟ وما مصدرها؟ وما املعرفة؟ طبيعة فما مذهبه: حسب كلٌّ عنه اإلجابة حاولوا ثم
اآلداب قسم من الثانوية الثالثة السنة طلبة إىل الكتاب بهذا قصدت قد كنت وملَّا
أن جهدي حاولت فقد — مرة ألول دراستهم يف بالفلسفة يلتقون الذين أولئك وهم —
كل مجتنبًا الرئيسية، بمعامله املوضوع من ُمكتفيًا واضحة، سهلة عبارة يف الفكرة أعِرض
مما مؤلَّفات أو فالسفة إىل إحاالت أو استطراد أو تفصيل من الواضح الفهم يَُعوق قد ما

الفلسفية. دراسته من األولية املرحلة هذه يف الطالب ُمستطاع يجاوز قد
إليه. قصدت ما إىل ْقُت ُوفِّ قد أكون أن آلمل وإني

محمود نجيب زكي
١٩٥٦م يناير





املشكلة يفحتديد متهيٌد

ييضء مصباح املكتب وعىل يدي، يف والقلم أمامي الورق مكتبي، جوار إىل جالس ذا أنا ها
زرقاء، سماءً فأرى خاللها أنظر نافذة يساري وإىل أربعة، كتٌب يميني وإىل تدق، وساعة
ببرصي شخصت كلما وهكذا الطريق. يف العربات وَجَلبَة املارَّة صوت وأسمع أخرض، ونباتًا
بي. يحيط بما علًما فأزداد صوتًا، سمعت أو شيئًا رأيت بسمعي؛ أصخت أو هناك أو هنا
اآلن، بي يحيط عما وَسْمعي نظري صارًفا مقعدي ظهر إىل رأيس أُسند ذا أنا ها ثم
خاطري عىل وتَِرد رأيت، قد مما صوٌر ذهني يف فرتتسم املايض؛ خربات بعض مستعيًدا
من الزمن مر عىل جمعتُها معارَف من بحصيلة مزوَّد فأنا عرفُت. قد مما كثرية معلومات
من استنتجتُها استدالالت من أو قرأته، ما أو الناس من سمعته مما أو املبارشة مشاهداتي
يحيط كان ما بها فيحيط حجر من قطعًة مكاني وضعت ولو والقراءات. املشاهدات تلك
وال ييضء، مصباًحا رأْت وال قلًما، بسطحها أحسْت أو ورًقا أمامها أدركْت َلما أشياء؛ من بي
فقطعة ماضيها؛ خربات من شيئًا تستعيد أن ُمستطاعها يف كان وَلما تَُدق، ساعة سمعْت
آثاًرا أحداثها فيها تركت وربما األحداث، بي تمر كما أحداٌث بها مرَّت قد تكن وإن الحجر،
الحجر وقطعة خربتي. يف مرَّ وما بي يحيط ما «أعرف» أنني إال آثاًرا، يفَّ أحداثي ترتك كما
وهل اكتسابها؟ إىل اإلنسان سبيل ما املعرفة؟ هذه طبيعة ما هو: اآلن وسؤالنا «تعِرف». ال

تُجاِوزها؟ وال عندها، تقف حدوًدا تلك ملعرفته أن أم يشء؟ كل يعرف أن وسعه يف
الحقيقة كانت ما أيٍّا املعرفة تفسري يف رأيه هي الفيلسوف عند املعرفة فنظرية
أن أو أبيض، لونها أمامي التي الورقة هذه أن هي املعروفة الحقيقة تكون فقد املعروفة؛
المٍع مستٍو سطٍح عىل سقط إذا الضوء شعاع أن أو ،٣٠ عرض خط عىل تقع القاهرة
اثنني تساوي ستة يف مرضوبة سبعة أن أو انعكاسه، زاوية تساوي سقوطه زاوية فإن
أعرف مما أجزاءً كونها يف تشرتك كلها وتنوعها اختالفها عىل الحقائق هذه لكن وأربعني.



املعرفة نظرية

جميًعا يجعلها بحيث السواء عىل الحاالت هذه كل يف يحدث فماذا سواي، يعرف مما أو
تتوافر التي والرشوط العنارص هي ما معاريف؟ مجموعة هي واحدة مجموعة من أجزاءً
بغض َكيْت، أو كذا «أعرف» أنني فيها نفيس عن أقول التي الحاالت هذه من حالة كل يف
«املعرفة» كانت وإن تلك؟ أو الحالة هذه يف أعرفها التي الجزئية الحقيقة نوع عن النظر
هذه تحليل فما املعروف، واليشء يعرف الذي اإلنسان بني تقوم عالقة هي حاالتها كل يف
«أعرف» إنني أقول: حني أمامي التي الورقة بهذه يصلني ماذا تحديدها؟ وما العالقة
البيضاء الورقة عن عرفُت بحيث داخيل حدث وماذا خارجي حدث ماذا بيضاء؟ ورقة أنها
عنها أعرف حني البيضاء الورقة وبني بيني القائمة العالقة حددُت إذا إنني عرفت؟ ما
الشخص بني تقوم التي العالقة تحديد إىل انتهيت قد بذلك أكون فربما بيضاء، ورقة أنها
ربما أو اليشء، هذا كان ما كائنًا الشخص ذلك كان َمْن كائنًا املعروف واليشء العارف
فقد املعرفة؛ أنواع باختالف يختلف واملعروف العارف بني القائمة العالقة نوع أن وجدت
معرفتي حالة يف العالقة عن مختلفة رياضية لحقيقة معرفتي حالة يف العالقة هذه تكون
«املعرفة» يجعل حني الفيلسوف هو كله؟ هذا عن لنا يكشف ذا فَمْن طبيعية: لحقيقة

… بحثه موضوع
«املعرفة» طبيعة يف بآرائهم يُْدلُون عندما الرأي يف الفالسفة يختلف أْن وطبيعي
التي املشكالت أهم لك نوجز أن صفحات من ييل فيما وسنحاول وحدودها. ومصدرها
املشكالت. تلك إزاء الفكرية االتجاهات وأهم وتفسريها، «املعرفة» تحليل يف النظر عند تنشب
يف حرصها يمكن املعرفة مشكلة يف يعالَجها أن الفيلسوف يحاول التي املسائل وأهم

الثالثة: األسئلة هذه

املعروفة؟ الحقيقة نوع عن النظر بغض عامة، بصفة املعرفة طبيعة ما (١)
معرفته؟ اإلنسان منه يستقي الذي املصدر هو ما (٢)

لوسعه أن أم تحديد؟ بغري يشء كل بمعرفته يتناول أن اإلنسان ُمستطاع يف هل (٣)
حدوًدا؟

بها أجاب التي املختلفة اإلجابات فيه نتتبع بابًا الثالثة األسئلة هذه من لكلٍّ وسنُفرد
ومذهبه. اتجاهه حسب كلٌّ السؤال عن الفالسفة

10



األول الباب

املعرفة طبيعة





األول الفصل

الواقعيني عند املعرفة طبيعة

الساذجة الواقعيُة (1)

إنني فيه أقول الذي املوقف تحليل ما املعرفة؟ هي ما هذا: هو اآلن أماَمنا املطروح السؤال
جوابه إىل مسوًقا — العادي املثقف اإلنسان يجيب السؤال هذا وعن وكذا؟ كذا «أعرف»
وأحداث؛ وقائع من العالم يف يَجري ِلما «صورة» هي «املعرفة» قائًال: — الفطري بإدراكه
إىل نظرت فإذا الصورة، بمثابة إياها ومعرفتي األصل، بمثابة هي الخارجية فالحقائق
نفيس خارج هناك ألن فذلك اللون؛ بني إنه أو طح السَّ مستطيل إنه عنه وقلت هذا مكتبي
نظرت أنني هو إزاءهما فعلته ما وكل حدوثهما، يف يل َدْخَل ال بنيٍّا ولونًا مستطيًال شكًال

الواقع. عالم يف هما كما ذهني يف «ارتسما» قد أنهما بمعنى «فعرفتُهما» إليهما
العملية؛ الحياة يف التفاهم يقوم لها يحدث وما األشياء فهم يف األساس هذا عىل
فيجعلوها نفسه، األساس عىل «املعرفة» يفهموا أن أنفسهم الفالسفة ببعض أدى ا ممَّ
البني مكتبي إىل أنظر حني بيني فرق فال إضافة، أو حذف بغري يقع ملا «تصويًرا»
يكون صورة يلتقط أن وهي واحدة، بعمليٍة يقوم كالنا التصوير، آلة وبني املستطيل
تزداد حني التصوير كآلة كنت املالحظة يف دقة ازددُت وكلما تام، َشبَه أصلها وبني بينها
بأصلها. الشبه دقيقة املرسوم اليشء عن املأخوذة الصورة تكون الحالتني كلتا يف إذ دقة؛
يف يقابله جزء املرسوم اليشء تفصيالت من جزء لكل يكون أن هو هنا التشابه ومعنى

الصورة.
وصًفا العبارة هذه كانت كالمية، عبارة يف ما بيشء معرفته عن اإلنسان عربَّ ولو
مضاًفا وأجزاء، عنارص من اليشء يف ما بعدد ألفاظ عىل اشتملت ما إذا لليشء كامًال
هذا لذلك مثًال خذ واألجزاء. العنارص تلك بني الكائنة العالقات ر تصوِّ أخرى ألفاظ إليها
عىل أن «أعرف» إنني — إليه أنظر أن بعد — أقول إذ فإنني مكتبي، عىل امليضء املصباح
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اليشء تُطابق صورٌة ذهني يف ارتسمْت قد أْن بذلك أعني فإنما مضيئًا، مصباًحا مكتبي
فأقول: أعرفه ملا وصًفا تجيء كالمية بعبارة الصورة هذه عن التعبري وأستطيع الواقع.
«ميضء» وكلمة املصباح، إىل ُمشرية «مصباح» كلمة فتكون مكتبي.» عىل ميضء «مصباح
كلمة وأما أمامي، الذي املكتب إىل مشرية «مكتبي» وكلمة منه، املنبعث الضوء إىل ُمشرية
إْن الوصفية العبارة هذه واملكتب. امليضء املصباح بني الكائنة العالقة إىل فتشري «عىل»
عبارة نفسه الوقت يف وهي بعيني، التقطتها التي الذهنية للصورة لفظي وضع إال هي
العبارة هذه أن ذلك ومعنى تقابل. من الخارجي اليشء وأجزاء أجزائها بني ِلما صادقة
اليشء وعىل فكرتي عىل تصدق فهي سواء، حدٍّ عىل الخارج يف وما ذهني، يف ما تصف
اليشء يف ما فيها الواقع لليشء صورًة تكون أن بد ال ففكرتي وإذن واحد. آٍن يف الواقع

وعالقات. أجزاء من
العادي اإلنسان به يسلِّم مما أيًضا هي نتيجة «املعرفة» يف الرأي هذا عىل ويرتتب
أن وهي الفطري، اإلدراك إليه يهدي ا ممَّ كذلك ألنها ُعًرسا؛ وال مشقة فيه يجد ال تسليًما
معرفتي عن مستقالٍّ موجود هو إذ وجودي؛ عن النظر بغض موجود الخارجي العالم
أقفلُت أو ألراه ببرصي إليه اتجهُت سواء هناك، قائم مكتبي عىل امليضء فاملصباح إياه؛
فاليشء ره؛ تصوِّ وما التصوير آلة يف األمر بذاته هو هنا ها فاألمر تراه، ال بحيث عيني
أخرى: بعبارة تعرتضه. لم أو صورته لتلتقط التصوير آلة اعرتضتْه سواء موجود املصوَّر
إنما فالتغري ما؛ تغريًا املعرفة هذه أحدثْت وإن أعرفه، كوني عىل اليشء وجود يتوقف ال
معرفته بعد الشخص ذلك يصبح إذ املعروف؛ اليشء عىل ال العارف الشخص عىل يطرأ
ذهبت ثم اآلن، قبل األقرص معابد رأيُت قد أكن لم فإذا قبلها، يجهله كان بما عامًلا تلك
بعد َعِلَم الذي أنا هو إنما التغري، لها حدث التي هي األقرص معابد فليست ورأيتها، إليها

قليًال. أو كثريًا الجديد العلم بهذا فتغريَّ جهل
الخارجي لليشء إدراكي أن — تأييد إىل بحاجة كانت إن — النتيجة هذه يؤيد ومما
الذي امليضء املصباح إىل أنظر أن — مثًال — وسعي يف فليس إرادتي، عىل يتوقف ال
بذلك رضيت أنفي، رغم ستتم له رؤيتي ألن أراه؛ أالَّ عىل م مصمِّ إنني وأقول اآلن أمامي
ُمستقل املصباح وجود أن عىل دليل فذلك إليه، بنظري اتجهت قد دمت ما أرَض، لم أو
قد دمت ما فرًضا عيلَّ نفسه يفرض إدراكي، عدم أو له إدراكي عن ومستقل وجودي، عن
خيالية؛ صورة فيها لنفيس أخلق التي بالحالة ذلك قاِرن لكن إدراكه، وسائل لنفيس هيأت
وإن كونتُها شئُت إن بإرادتي، الصورة تكوين يتم هنا فها ذهب، من جبًال أتصور كأْن
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موجودات من حقيقيٍّا موجوًدا ليس الذهب جبل ألن ذلك تكوينها؛ عن انرصفت شئت
عني، مستقل وجود ذو — املتخيَّلة الصور خالف عىل — الواقع فعالم وإذن الواقع.

أقل. وال أكثر ال له تصوير هي إياه ومعرفتي
كثرة قوامه العالم أن هي «املعرفة» يف الرأي هذا عىل ترتتب التي الثانية والنتيجة
كما — العالم دام فما التعدد، من تخلو التي الواحدة بالحقيقة هو وليس أشياء، من
من وأفراد السماء يف وأجرام وأحجار وأنهار أشجار شتى: كائنات من مؤلًَّفا — أعرفه
إذن له، صورة هو العالم عن أعرفه الذي هذا دام ما ثم األرض، عىل وحيوان إنسان
حينًا تتصل قد التي والحوادث والوقائع األشياء يف الكثرة هذه هو حقيقته يف فالعالم
أدق معرفته إىل سبيل خري كان فيه األمر حقيقة هي هذه كانت وإذا حينًا، وتنفصل
هذه إىل وانظر عنارصها، إىل الطبيعة فحلِّل ومكوناته، مقوماته إىل تحليله هو معرفة
لك تظهر حلِّْلها الدفني، رسها عن السرت لك ينكشف تأتلف؛ وكيف تختلف كيف العنارص
هي العالم حقيقة إن نقول: بهذا نحن فكأنما وصميمها، الحقيقة لب هي ذرات األشياء
بأدق أنفسهم زوَّدوا الذين أولئك هم الناظرون يكون أن رشط عىل منها، لنا يظهر ما

العلماء. هم أي النظر؛ آالت
التي الساذجة الواقعية مذهب عىل االعرتاض يبدأ بعينها األخرية النقطة هذه وعند
َمْن هذا، هو ذلك عىل األول فاالعرتاض املعروف، لليشء ذهنيٍّا تصويًرا «املعرفة» تجعل
ذلك عن الصحيحة الفكرة هي اليشء عن عنده التي الذهنية الصورة تكون النَّاس ِمَن
سطح إىل أنظر إنني بمجاهريه؟ العالم أم املجردة بحواسه العادي اإلنسان أهو اليشء؟
العالم بِمجهر إليه نظرت ما إذا حتى أملس، فأراه مجردة بعنٍي أمامي التي املنضدة هذه
تظهر التي حقيقتها يف ليست الخشبية أليافه ألن والجبال؛ بالوديان أشبه هو ما فيه رأيت
فإذا املجردة، بالعني القمر إىل وأنظر العارية، للعني بََدْت كما ملساء مستوية املجهر تحت
وعورة، من األرض كسطح سطحه فإذا املقرِّب باملنظار إليه أنظر ثم مستٍو، قرص هو
املجهر تحت يبدو ما — بالبداهة — هو الصواب إن ستقول الصواب؟ هي املعرفتني فأي
منهما، أدق هو ما يجيء قد املنظار وهذا املجهر ذلك لكن املقرِّب. باملنظار يبدو ما أو
قد والقمر املنضدة حقيقة ظنناه كنَّا ما أن نعلم أيًضا وعندئذ القمر، وعورة تزداد وعندئذ
الطبيعة عالم يجيئنا حني سوءًا الحال تزداد ثم وهكذا، كلها، الحقيقة يكن لم أنه تبني
من كبرية مجموعة الواقع يف هي صلبًا خشبًا أراها التي املنضدة هذه بأن فينبئنا الحديث
املنضدة فليست وإذن وتغري، حركة يف الكهارب هذه وأن سالبة، وكهارب موجبة كهارب
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فالخالصة فكري. يظنه الذي السكون عىل هي وال بأصابعي أحسها التي الصالبة عىل
ما ليشء رؤيتي عند لنفيس أكوِّنها التي الذهنية الصورة أن هي ذلك من إليها أنتهي التي
الساذجة الواقعية تكون ال وبالتايل اليشء؛ ذلك حقيقة عن الصواب باملعرفة هي ليست
هي أدركه الذي اليشء عن بحوايس أكوِّنها التي الفكرة إن قالت حني الرأي أصابت قد
رأس يف الخارجي العالم صورة هي عام بوجه املعرفة وأن نفسه، لليشء ُمطابقة صورة

العارف. اإلنسان
ما بيشءٍ معرفتي كانت لو أنه وهو آخر: اعرتاض أسلفناه الذي باالعرتاض ويتصل
هو املعروف اليشء دام ما واحدة حالٍة عىل املعرفة تلك تدوم أن َلَلِزَم اليشء؛ لذلك صورة
صورة أمامي التي املنضدة لهذه معرفتي كانت لو أنه ذلك: مثال بذاتيته. محتفًظا هو
إىل نظري وجهة ت تغريَّ مهما واحدة حالة عىل الصورة تظل أن َلتَحتَّم املنضدة؛ تطابق
أالحظ لكني بذاتيتها، محتفظة — املصوَّر اليشء وهي — املنضدة دامت ما املنضدة،
عىل تظل ال سطحها فاستطالة منها، موضعي ت غريَّ ا كلمَّ يتغري للمنضدة إدراكي أن
الرسوم إىل فانظر شئت وإن منها، أنظر التي الزاوية باختالف تختلف بل واحدة صورة
يراها، كما منهم كل لريسمها املنضدة حول جلسوا أشخاص عرشة يرسمها التي املختلفة
أعىل من طح السَّ إىل نظرت فلو رسم، إىل رسم من تغريَّ قد السطح شكل تجد فعندئذ
قريبًا هناك أو هنا جانبه إىل جالس وأنت إليه نظرت وإن ُمستطيًال، رأيته قائمة بزاوية
وقل وهكذا. وضعك باختالف زواياه درجات تختلف أضالع متوازي وجدته بعيًدا؛ أو
عىل أجزائها جميع يف بُنيٌّ لونها أن األوىل للوهلة إليك يخيَّل قد إذ املنضدة؛ لون يف هذا
كما ملونًا رسًما املنضدة يرسم أن يريد ام رسَّ يمعنه كما — النظر أَْمِعن لكن واء، السَّ
اختالًفا اللون درجات تختلف وباختالفها مختلفة، أجزائها يف الضوء ملعات تجد — يراها
من فللمنضدة وإذن لونها، امتنع واحدة جملة الضوء عنها حبست ما إذا حتى بعيًدا،
تُطابق التي الصحيحة املعرفة هو الصور هذه فأي مختلفات، صور ولونها شكلها حيث
ال وعندئٍذ املختلفة، الحاالت هذه جملة هي حقيقتها يف املنضدة أن أم املعروف؟ اليشء
ُمتشابهة بها املعرفة تكون ال بل لها، املشاهدين مجموعة عند ُمتشابهة بها املعرفة تكون

إليها؟ بالنسبة املختلفة مواضعها ويف امُلختلفة الزَّمنيَّة لحظاته يف الواحد الفرد عند
إليه، نظري ووجهة منه موضعي لتغري بالنِّسبة تتغريَّ اليشء صفات بأن سلَّمنا وإذا
بعضها دون بعضها عىل ينطبق أم استثناء، بغري صفاته كل عىل القول هذا ينطبق فهل
يتغري لونهما كان فلو ذلك، وغري واستدارة لون ِمن صفاٌت لهما برتقالتان هاتان اآلخر؟
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أم منهما موقفي بتغري كذلك االستدارة درجة تتغري فهل عليهما، الساقط الضوء بتغري
من هناك هل ثم وضعي؟ تغريَّ مهما دائمة معينة صورٍة عىل مستديرتني تبُدَوان أنهما
ليس الصفات أن الظاهر العدد؟ حيث من اثنتني كونهما حقيقة من يُغريِّ ما الظروف
يدوم ما ومنها يتغري ما منها وإن لها، إدراكي لطريقة تبًعا تغريها حيث من سواء كلها
صورة عن عبارة لليشء معرفتي بأن القول أستطيع فال كذلك ذلك كان وإذا حاله، عىل
معرفتي إن فأقول اليشء، ذلك صفات بني أفرِّق أن ينبغي بل الواقع، يف لحقيقته ُمطاِبقة
تتغريَّ إنما هو، كما الواقع تُطابق ال مثًال) باللون (كمعرفتي منه امُلعيَّنة الصفة لهذه
وال هو كما الواقع فتطابق منه املعينة الصفة لتلك معرفتي وأما لها، إدراكي بطريقة

املدِرك. الشخص بتغري تتغري
وإذن املعرفة، يف الساذجة الواقعية لنظرية ونقد تمحيص إال هي إْن التفرقة وهذه

دقتها. من يَِزيد تعديل إىل بحاجة النظرية فهذه

النَّقديَّة الواقعية (2)

أن هو للواقع صورة املعرفة أن من الساذجة الواقعية رأي يف النظر يَلِفت ما أول إن
تأتيها التصوير آلة يف اللوحة كأنه فيه، فاعلية ال قابلة لوحة الرأي بهذا يصبح العقل
نحلل معي تعاَل لكن تحوير، بغري أتتها كما عليها فرتتسم الخارج من الضوء أشعة
من تلقينا قد نكن وإن وأننا كذلك، ليس األمر أن جالءٍ يف لنا وسيتبني معارفنا، من أمثلة
ذلك من لنا ينتج بحيث والرتكيب، بالتأليف الداخل يف نتناولها فإننا خامة مادة الخارج
األشياء. عالم وبني بينها تُطابق فال ذلك ومع معرفتنا، يف أساسية هي عقلية تكوينات

برتقالة أنها عرفَت برتقالة لك عرضْت إذا بحيث مثًال، «الربتقالة» ما تعرف فأنت
فكرة ن تتكوَّ فمم معرفتك، من جزءًا معك تحملها التي العقلية الصورة أساس عىل
سواء، كلها ليست كثرية برتقاالت خربتك يف رأيت لقد رأسك؟ يف تحملها التي الربتقالة
فيها والطعم التفاوت، من يشء عىل فيها واالستدارة االختالف، من يشء عىل فيها فاللون
— التفصيالت بعض يف اختالٍف من بينها ما عىل — لكنها وهكذا، التباين، من كثري عىل
بتلك اتصفت وقد إال برتقالة هنالك تكون أن يستحيل بحيث صفات يف كلها تشرتك
التي وهي رأسك، يف بعض إىل بعضها تجمع التي هي املشرتكة الصفات هذه الصفات،
لها رسمت التي العامة» «الربتقالة هذه أن الحظ ولكن بالربتقالة. معرفتك منها تتكون
ركَّبت عندما ألنك الواقع؛ العالم يف تصادفك برتقالة أية عن تختلف ذهنك يف صورة
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تختلف التي التفصيالت بعض حسابك من طرحت قد كنت العامة» «الربتقالة صورة
لديك، التي العامة الصورة فهذه وإذن خربتك، يف لك َعَرَضْت التي الواقع برتقاالت فيها
ألفراد املطابقة تمام ُمطاِبقة صورة ليست بالربتقالة، معرفتك الحقيقة يف هي والتي
حني أخطأْت قد الساذجة الواقعية أن لنعلم الواحد املثل هذا وَحْسبنا الواقع. يف الربتقال
إىل يحتاج األمر أن كذلك ولنعلم املعروف. لليشء مطابقة صورة هي معرفتنا إن قالت
بعض فعله ما وذلك الساذجة، الواقعية بها أخذته التي بالبساطة هو وليس تحليل،
لوك».1 «جون مثاًال منهم لك نسوق الدقيق. بالبحث املعرفة نظرية تناولوا حني الفالسفة
ماذا طبيعتها؟ يف املعرفة ما وهو: اآلن، أمامنا املطروح السؤال «لوك» عىل ألقيت إذا
هذه أن «أعرف» إنني وأقول: — مثًال — برتقالة إىل أنظر حني الدقة وجه عىل أعني
فما أُدركه، يشء وبني بيني قائمة عالقة هي بالربتقالة هذه معرفتي كانت إذا برتقالة؟
يقول كما ر امُلصوَّ واليشء الصورة بني تقوم التي التطابق عالقة أهي العالقة؟ هذه نوع

الساذجة؟ الواقعية أنصار
أن ذلك سؤالك؛ عن «لوك» يجيبك هكذا الشامل، التام التطابق عالقة هي ليست ال،
واحد نوٍع من إياها معرفتك تكون بحيث سواء، درجة عىل كلها ليست الربتقالة صفات
… وطعمها األصفر ولونها الُكرِّي شكلها الربتقالة: صفات أحصيت فلو واحدة، وطبيعة
اتصاًال بالربتقالة ُمتَّصل فبعضها ُمختلفني، قسمني يف تقع الصفات هذه أن وجدت إلخ؛
نشأ بل ذاتها، الربتقالة يف قائًما الحقيقة يف فليس اآلخر بعضها وأما انفصاله، يستحيل
«الصفات اسم األول النوع عىل «لوك» ويطلق حواسك. من بحاسة الربتقالة اتصلت حني

الثَّانوية». «الصفات اسم الثاني النَّوع وعىل األوليَّة»
يَّة ُكرِّ فهي الواقع، يف هي كما الربتقالة من يتجزأ ال جزء الُكرِّي الربتقالة فشكل
عنها عرفت فإذا وإذن تلمسها. لم أو بأصابعك ملستها تَرها، لم أو بعينيك رأيتَها سواء
نفيس، خارج هي كما اليشء لحقيقة ُمطابق معرفتي من الجانب فهذا الشكل، يَّة ُكرِّ أنها
درجة يف ُقْل وهكذا هو، كما أتلقاه إنما إحداثه، أو الشكل هذا تكوين يف يل دخل وال
إذا للربتقالة، صفات هذه كل عددها. ويف سكونها أو حركتها ويف امتدادها ويف صالبتها

الخارج. يف الذي لألصل مطاِبقة «معرفتي» كانت عرفتُها

١٦٣٢–١٧٠٤م. عاَمي بني عاش إنجليزي فيلسوف ،John locke 1
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وهي والطعم، والصوت كاللون أخرى صفات لبعض بالنسبة كذلك ليس األمر لكن
بأنها الربتقالة تصف إذ فأنت مثًال: اللون ُخذ الثانوية، بالصفات «لوك» أسماها التي
من ينبعث فالذي فيها، تراه التي الصورة نفس عىل فيها ليس هذا لونها فإن صفراء،
املوجات هذه تتحول وال معني، طول ذات ضوئية موجات هو بعينيك ليلتقي الربتقالة
أعصابك طريق عن وتنتقل بعينيك تلتقي أن بعد إال تعرفه كما األصفر اللون إىل الضوئية
ولو صفراء، فليست إليك الربتقالة من انتقلت التي نفسها الضوئية املوجات ا أمَّ املخ، إىل
املسافة لكن عينيك، إىل الربتقالة من ممتدة صفراء خطوًطا لرأيَت ذاتها يف صفراء كانت
الربتقالة من امُلنبعثة الضوء موجات أن من الرغم عىل لون ذات تكون ال بينكما التي
عىل جسمك داخل تكوينه تم قد األصفر اللون أن هو كله ذلك ومعنى خاللها. من تنتقل
عن «تعرفه» الذي اللون فليس وإذن الخارج، من جاءتك التي الضوئية األشعة أساس

فيها. موجود هو ملا ُمطاِبًقا الربتقالة
إنما الساعة، من إيلَّ آتية اآلن أسمعها التي ات الدقَّ فهذه الصوت، يف بعينه هذا وُقْل
مسموع صوت إىل املوجات تلك تتحول ولم أذني. تطرق أن قبل هوائية موجات كانت
ال صامتًا العالم لكان تسمع آذانًا العالم يف أن لوال أخرى: بعبارة أو جسمي. داخل إال
يف ُقْل وكذلك لون. بغري العالم لكان ترى عيونًا العالم يف أن لوال أنه كما فيه، صوت
فال ذلك قبل أما الطاعم، بلسان يلتقي حني إال ن تتكوَّ ال َمرارته أو اليشء فحالوة الطعم؛
حسب إليك بالنسبة طعمه يتغريَّ قد الواحد اليشء أن تذكر أن وَحْسبك َمرارة، وال حالوة
أنت، هو بل تغريَّ الذي هو اليشء ليس وبالطبع مرض، أو صحٍة من املختلفة حاالتك

عليك. طرأ الذي للتغري نتيجة الطعم فتغريُّ
رة، ُمحوَّ صورة هي إنما للواقع، صورة معرفتنا تكون ال والطعم والصوت اللون ففي
آثاًرا فينا املؤثرات هذه تُْحِدث ثم خاصة، مؤثرات الخارجي اليشء من إلينا يجيء ما فكل
فتذيبها، الشمع قطعة إىل حرارتها تبعث الشمس مثل ذلك مثل املؤثِّر. وبني بينها َشبَه ال
الشمس، قرص هو الذي باملؤثِّر شبيًها الشمع يف الحادثة يولة السُّ هو الذي األثر يكون فال
ولظنت الشمس، إنها فيها تَحُدث التي يولة السُّ عن لقالت لتتكلَّم الشمع قطعة كانت ولو

الشمس. وهو املحِدث باليشء شبيهة — يولة السُّ وهي — حدثت التي الصورة أن
طريق عن الخارجي اليشء من إلينا تجيء كلتاهما الثانوية والصفات األولية الصفات
ال بحيث داخلنا تكوينها فيتم الثانية ا وأمَّ للواقع، ُمطاِبقة صورة األوىل لكن حواسنا،
أحصله الذي املحصول مجموعة ومن عليه. دالة تكن وإن للواقع، ُمطاِبقة صورة تكون
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من يأتيه الذي اللون يَجمع كأن األفكار، تركيب يف عقيل يأخذ وتلك الصفات هذه من
هذه يجمع األرض، عىل تتدحرج إذ وصوتها، وملمسها وشكلها طعمها إىل الربتقالة
األذن من وتلك العني من جاءت الصفة فهذه ُمختلفة، طرق من إليه ذهبت التي األشتات
واحدة صورٍة يف األشتات هذه العقُل يجمع وهكذا، األصابع من ورابعة األنف من وثالثة
لعدد عدة صور لديه اجتمعت ما إذا حتى عنده، الربتقالة فكرة هي فتكون لوحته، عىل
تكن وإن برتقالة، أية عىل تنطبق عامة» «صورة منها واستخرج بينها قارن برتقاالٍت من
عنها أعرب التي العامة فالصورة وإذن ِحَدة. عىل برتقالة كلِّ عن اليشء بعض ُمختلفة
تُطابق ال النِّهاية يف الرتكيبة أن غري إحساسات، مجموعة من مركبة فكرة هي كلية بكلمة
شجرة مثل — اإلنسان يكوِّنها التي الكلية املدركات هذه ومثل عليه. دالة تكن وإن الواقع
قوامها ُمركَّبة أفكار — «لوك» رأي يف — هي — إلخ … ونهر وإنسان وكتاب ومنزل

بفاعليته. العقل يركبها ثم أشتاتًا، الحواس طريق عن تأتي َعَرضية صفات
لون يضم — مثًال — كيف لليشء؟ الَعَرضية الصفات هذه العقل يركِّب عالَم لكن
ليشء مؤتِلفة صورٌة بذلك له لتتكون وصالبتها ورائحتها وطعمها شكلها إىل الربتقالة
كال، حوله؟ يديرها محور بغري بعض عىل بعضها الصفات هذه العقل يلف هل واحد؟
بغري صفات كانت وإال الصفات، هذه به تتعلق عنرص وجود افرتاض من بد ال بل
ورائحة وطعم لون من الَعَرضية الصفات إليه تنتمي الذي العنرص وهذا تصفه، يشء
صفراء، «الربتقالة» نقول: ترانا أال ولُبابه، ُكنْهه أو اليشء «جوهر» هو إلخ … وشكل
أننا عىل هذا يدل أال ثم َكيْت؟ ورائحتها كذا طعمها و«الربتقالة» يَّة، ُكرِّ و«الربتقالة»
ذاتها يف «الربتقالة» ن يكوِّ الذي هو جوهري محوري يشء إىل كلها الصفات هذه ننسب
نوع فهذا إذن ذاك؟ أو الشكل وبهذا ذاك أو اللون بهذا يتصف الذي وهو وحقيقتها،
ورائحة وطعم لون من املتغرية اليشء» «أعراض جانب فإىل األشياء، عن معارفنا من آخر

هو. ما هو يجعله الذي الثَّابت «جوهره» نعرف وشكل
منضدة، فهذه وأعراضه، جوهره يشء لكل لألشياء، صور أذهاننا يف ترتكب أن وبعد
متفرقات ُفراَدى الذهن يف الصور هذه تظل ال إلخ، … قلم وذلك ورقة، وهذه مصباح، وهذا
األشياء عن معارفنا ترتبط قل: أو الذهنية، الصور ترتبط بل باألخرى، للواحدة شأن ال
التجاور، بعالقة يرتبطان وشيئان السببية، بعالقة يرتبطان فشيئان وعالقات، بروابط
وبهذا وهكذا؛ بعَده أو الزمن يف اآلخر قبَل حدث منهما الواحد يكون يرتبطان وشيئان
بعضها األشياء عن أفكارنا تربط التي العالقات وهي معارفنا، من ثالثة مجموعة تنشأ

ببعض.
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تأتي التي أحاسيسنا هي بسيطة أفكار إىل اإلنسان معرفة لوك» «جون يُحلِّل هكذا
حاستني طريق عن تأتي أو البرص، طريق عن يأتي حني كاللون واحدٍة حاسٍة طريِق عن
العقل يُركِّبها مركبة أفكار إىل ثم مًعا؛ واللمس البرص طريق عن يأتي حني كالشكل
اليشء عن فكرة تكون أن إما املركبة األفكار وهذه البسيطة، األفكار تلك من بفاعليته
التي العالقات عن فكرة أو الثابت جوهره يف اليشء عن فكرة أو العارضة صفاته يف
ما منها — ومركبة بسيطة من أنواعها اختالف عىل — املعرفة وهذه بيشء، شيئًا تربط
عليه، داالٍّ يكن وإن َشبَه الواقع وبني بينه يكون ال ما ومنها للواقع، مطاِبقة صورة يكون
بوصف ع تترسَّ ال لكنها معلوماتنا، مصدر الواقع تجعل التي النقدية الواقعية هي وتلك
لرتى املعرفة أنواع تُحلل بل واحدة، طبيعة من كلها كأنها واحد، بوصف كلها معرفتنا
الشبيه تصوير الخارجية األشياء يصور وماذا يختلف، وماذا أجزائها، يف يتشابه ماذا

يصورها؟ ال وماذا لشبيهه،
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الثاني الفصل

الربامجاتيني عند املعرفة طبيعة

املعرفة عن طرحناه الذي السؤال عن يجيبوا أن بقسَميْه الواقعي املذهب أنصار أراد عندما
إذا فيما النظر هو — رأيت كما — عندهم البحث مدار كان املعرفة؟» طبيعة «ما وهو:
أو الفكرة، تلك إليه تشري الذي الخارجي لليشء مطاِبقة صورة أفكارنا من الفكرة كانت
فكأنهم يكون، ال ومتى تطابق الخارجي واليشء الفكرة بني يكون ومتى مطاِبقة، غري
تامة الصورة تكون بحيث للواقع، تصوير هي املعرفة طبيعة إن يقولوا أن يريدون بذلك
مذهب عىل بناءً — «تعرف» فأنت أخرى، أحيانًا كذلك تكون وال أحيانًا، رها بمصوِّ الشبه

ووقائعه. العالم أشياء عن صور من رأسك يف ما بمقدار — املعرفة يف الواقعيني
عمٍل إىل هذا بك يؤدَي أن دون بأرسه العالم لكائنات صوًرا رأسك يف تحمل قد لكنك
الشخص به يقوم معينًا سلوًكا تتضمن ال الواقعيني مذهب عىل املعرفة أن أي تعمله،
ما وبمقدار الخارجية، األشياء آثار عليها تنطبع مرآة عندهم العقل دام فما العارف،
العارف الشخص فأمر إذن ومعارفه؛ الشخص خربات تزداد صور من املرآة يف يتزاحم
يسار. أو يمني إىل خطوة الصور تلك تحركها فال األشياء صور تتلقى التي املرآة كأمر
يكون ال قد الفكر َرجل إن فيقولون والعمل، الفكر بني يفرقون الفالسفة كان هنا ومن
ال يشء املعرفة بأن منهم إيمانًا فكر، صاحب يكون ال قد العمل وَرجل عمليٍّا، َرجًال

العملية. الحياة يف معينًا سلوًكا بالرضورة يَستدعي
النظرة فغريَّ الحديث، عرصنا يف — العميل املذهب أو — الرباجماتي املذهب وجاء
بل الواقعيون، ظن كما الواقع لعالم تصوير مجرد يجعلها لم بحيث املعرفة طبيعة إىل
بها االهتداء يمكن ُخطة بمثابة هي أفكارنا من الفكرة أن أي العميل؛ للسلوك أداة جعلها
ليست بل فكرة، ليست أداؤه يمكن عمل إىل تهدي ال التي والفكرة معني، بعمٍل القيام يف

صاحبها. رأس يف وهًما تكون أن إال اإلطالق، عىل شيئًا
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إني قلت: ثم املرور، مصباح يف األحمر النور ورأيت الطرق مفرتق عند وقفَت لو
معناها بأن الواقعيون أجابك هذه؟ «معرفتي» معنى فما أحمر، اللون هذا أن «أعرف»
أما — مطاِبقة غري أو للواقع مطاِبقة صورة كانت سواء — للواقع صورة رأسك يف أن هو
رؤيتك عند تسلكه الذي السلوك إىل َهَدتْك إذا إال «معرفة» تكون ال إنها فيقول الرباجماتي
ارتسام مجرد أما يجوز، ال اتجاه أي ويف السري يجوز اتجاه أي إىل فتعرف األحمر، للنور
الفكرة تكون وهكذا كثري. أو قليل يف «معرفة» فليس ذهنك صفحة عىل أحمر لون صورة

الناجح. السلوك نوع عىل يدل ما فيها كان إذا فكرة
الوظائف هذه كل إن العضوية؟ اإلنسان وظائف سائر عن «املعرفة» تشذ وملاذا
لبقاء وسائل كلها ذلك إىل وما الدم ودورة والتنفس فالهضم البقاء، حفظ لها أريد إنما
وظيفة الهامة، البرشية الوظيفة هذه تكون ال فكيف نوًعا، أو كان فرًدا حيٍّا، الحي الكائن
يحتفظ أن بها يُراد بيولوجية تطورية أداة األخرى هي به يحيط ملا اإلنسان «معرفة»
بيئته، يف به فينجح يسلكه الذي السلوك بنوع ببقائه يحتفظ إنما وهو ببقائه، اإلنسان
الذهن صفحة عىل العالم تصوير مجرد كانت لو قيمتها كل تفقد «املعرفة» كانت وقد
فيه تُناِزل الذي املعرتك هذا يف البقاء حفظ إىل تؤدي سلوكية إجراءات تكون أن دون

الصالح. غري منها ويفنى للبقاء الصالح منها ليبقى بعًضا؛ بعضها الكائنات
الصحيح، بمعناها «املعرفة» من ليست عمل إىل تخرج وال الذهن يف تحيا التي الفكرة
الصائبة الفكرة كانت ولذلك معني؛ عمل إنجاز لطريقة رسمها هو الفكرة ومقياسصواب
لم اإلنسان، حياة يف نفع أو عميل أثر املعينة للفكرة يكن لم وإذا النافعة، الفكرة هي
نافعة هي ما بمقدار صادقة مثًال الجاذبية ففكرة «معرفة»، ب تسمى أن جديرة تكن
فأحمل وحاجاتي، حياتي يل يصون تنظيًما باألشياء عالقاتي أنظم فرتاني عمليٍّا، نفًعا
القامة معتدل وأميش الجاذبية، بفعل املاء ينسكب ال حتى أعىل إىل وفوهته مثًال املاء كوب
الجاذبية، بفعل ينهار لئال الجدار؛ مستقيم سكني وأشيد الجاذبية، بفعل السقوط خشية
عندئذ فإنها قط، العملية حياتنا يف لها أثر ال الجاذبية فكرة أن فرضنا إذا أما َجرٍّا. وَهلُمَّ
إزاءَ أسلك كيف أعرف لم إذا «أعرف» أن عساني ماذا إذ يشء؛ يف «املعرفة» من تكون ال

فيه؟ أعيش الذي العالم
ترجمة عىل قادًرا يكن لم إذا الطب علم من شيئًا «يعرف» إنه الطبيب عن تقول هل
«يعرف» إنه امليكانيكي املهندس عن تقول وهل مريضه؟ إزاء ناجح عمل إىل معرفته
إىل تعود حتى العطب يصيبها حني إزاءَها عمٍل عن عاجًزا كان إذا السيارة ُعدة عن شيئًا
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قادًرا تكن لم إذا املحطة إىل الطريق «تعرف» إنك نفسك عن تقول هل والسري؟ الحركة
رضوب كل يف ُقْل وهكذا ذلك؟ أردت إذا هناك إىل بك تنتهي بحيث للسري خطة رسم عىل
يؤدَّى ناجح لعمل مرسومة خطة حقيقتها يف كانت إذا إال معرفة تكون ال إنها املعرفة،
ال التي الفكرة اإلنسان. لحياة مالءمة أكثر يجعله الذي النحو عىل فيغريه األشياء عالم يف
من ليست ارتياحه إىل يؤدي تغيريًا حوله من األشياء أوضاع تغيري عىل صاحبها تساعد
برنامج هو طبيعته ويف حقيقته يف الفكر ألن والعمل؛ الفكر بني فرق ال إنه يشء، يف الفكر

للعمل.
املعرفة: تفسري يف العميل) (أو الرباجماتي املذهب لهذا توضيًحا الفالسفة أكثر ومن
الحديثة. األمريكية للفلسفة ممثًال العاَلم ه يعدُّ الذي جيمس»1 «وليم األمريكي الفيلسوف
«معرفتنا» عن نعرب دمنا ما ألننا الكالم؛ معنى يف نظريته آرائه من اآلن له نهتم ما وأهم
نقولها، التي العبارة معنى يكون أن عىس ملاذا وتحديدنا تحليلنا فإن كالمية، عبارات يف

معرفة. من لدينا ما لطبيعة وتحديد تحليل نفسه الوقت يف هو
نتصور أن هي األفكار من لفكرٍة فهمنا طريقة إن تقول أن عامة بصفة وتستطيع
النتائج هذه مجموعة فتكون العملية، خرباتك يف آثار من الفكرة هذه عن ينتج قد ما
التي النقلة مقدار جيًدا تالحظ أن لك وأحب فهمها. أردنا التي الفكرة معنى بذاتها هي
معنى كان فقد رأيهم؛ رشح لك أسلفنا الذين الواقعيني إىل بالنسبة الرباجماتيون انتقلها
كان والذي الخارجي العالم يف الذي اليشء هو الواقعيني هؤالء عند أفكارنا من الفكرة
هو فليس الرباجماتيني عند الفكرة معنى أما الذهن، يف ارتسمْت التي للصورة أصًال
ستنتهي التي النهاية يف بل منها ابتدأت التي البداية يف هو ليس «نتائجها»، بل «أصلها»

إليها.
هذه من تفهمه الذي املعنى فما قلمي» ِمن امِلداد نَِفد «قد قويل مثًال لذلك خذْ
إنني بقوله ذلك عن الرباجماتي الفيلسوف يجيب منها؟ تحصل التي املعرفة ما العبارة؟
وعرفتها، فهمتها فقد العبارة لهذه العملية خربتي يف نتائج من أتوقعه ما أحصيت لو
داخله إىل يجتذب أن وأتوقع الورق، عىل به خططت لو شيئًا القلم يكتب أال أتوقع فمثًال
يف الناُر انطفأِت «قد قويل آخر َمثًال خذ وهكذا. أمأله أن أردت لو امِلداد من قطرات
أني أعرف كأْن نتائجها، عرفُت لو العبارة أفهم العبارة؟ هذه من تفهم فماذا غليوني»،

(١٨٤٢–١٩١٠م). ،William James 1
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احرتق، ملا إنائها يف إصبعي وضعت ولو تبًغا، أحسست ملا الغليون خالل استنشقت لو
هي بعينها فكرة من العملية الخربة يف أتوقعها التي النتائج هذه أن ولتالحظ وهكذا،
يقع أن عساه ما إىل منها أهتدَي أن أستطيع ال التي فالفكرة وإذن الفكرة. معنى بذاتها

معنى. بغري تكون عندئذ ألنها اإلطالق؛ عىل فكرًة تكون ال نتائج من الخربة يف
العملية النظرية هذه عىل يرتتب ومما أفكاره، معاني يف الرباجماتية النظرية هي هذه
من منهما كالٍّ أن وجدنا ثم االختالف، أو التناقض عليهما يبدو فكرتني إزاء كنا لو أننا
متطابقتان فكرتان بأنهما عليهما حكمنا بسواء؛ سواءً كزميلتها العملية نتائجها حيث
عنها قال ثم مرت، طولها إن املنضدة هذه عن لك قلت أني افرض ذلك: مثال متساويتان.
القياسة بآالت قياسه يتعذر بمقداٍر مرت من أكثر هو بل مرتًا ليس طولها إن آخر قائل
منهما كل معنى تفهم أن حاِوْل لكن مختلفني، يبدوان القولني هذين فإن لنا، املعروفة
يسعك لن سواء حد عىل الثانية الحالة ويف األوىل الحالة يف أنك تجد املرتَقبة؛ النتائج بتتبع
طولها لتجد املعروفة القياس بأدوات املنضدة تقيس أن وهو واحدة، بعملية تقوم أن إال

اختالف. من لفظهما يف ظهر مهما متساويان فالقوالن وإذن مرتًا،
نتائج له تكون ال حديثًا تحدثك عبارة أية أن النظرية هذه عىل يرتتب مما وكذلك
إن لك أقول أن ذلك: مثال معنى. بغري عبارة كانت العملية؛ خربتك يف ممكنة أو فعلية
تسمعه صوت بذي هو وليس األبصار تراه أن يمكن ال روحانيٍّا كائنًا الفالني املكان يف
بيديك. تمسه أو صلب بجسم تصدمه أن تستطيع وال األنوف، تشمها له رائحة وال اآلذان
هذا إزاءَ أداؤها يمكنك عملية نتائج يتضمن ال ألنه معنى؛ له ليس أجوف فارغ كالم فهذا

املزعوم. الكائن
ذات إنها فيقول هللا وجود عن تُحدثنا التي العبارة يف رأيه يُبْدي جيمس وليم لكن
من بواحدة إحساًسا لوجوده أحس لن أنني من الرغم عىل نظريته، أساس عىل معنى،
يف الكثرية آثاره له الناس عند االعتقاد هذا ألن ذلك األصابع؛ أو األذن أو كالعني حوايس
تأثريًا يؤثر مما ذلك وغري واألمل التفاؤل لهم يسبب قد فهو الحياة؛ إىل نظرهم وجهة

يَحيَْونها. التي العيش طريقة يف مباًرشا
االختالف بعيدة فتجعلها الرباجماتية النظرية عىل ترتتب التي النتائج من وكذلك
صادق، كلتاهما فكرتني تجد قد أنك أي درجات؛ املعرفة صدق أن الواقعية النظرية عن
كان لو أنه مع العميل، السلوك مجال يف منها أنجح ألنها األخرى؛ من أصدق واحدة لكن
عىل تُْرَسم للواقع صورة هي املعرفة كانت لو أنه أي — صوابًا املعرفة يف الواقعيني رأي
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بني وسط ال ألنه الخطأ؛ كل ً خطأ أو الصواب كل صوابًا إما املعرفة لكانت — الذهن
أما صادقة. غري أو ره تُصوِّ ملا التصوير صادقة تكون أن إما عندئٍذ الفكرة إذ الطرفني؛
العميل نفعها الفكرة معنى جعلنا قد أننا أعني أصلها؛ ال نتائجها الفكرة معنى جعلنا وقد
تتفاوت أن املمكن فمن ينفع، ال وقد ينفع قد محايًدا تصويًرا للحقيقة تصويرها مجرد ال

الصدق. درجة يف تتفاوت وبالتايل النفع؛ يف األفكار
الحقيقة هو أصٍل من نسخة ليست الرباجماتيني عند املعرفة أن هي والخالصة
نحقق بحيث العملية، حياتنا يف سلوكنا عليه يكون أن يمكن ملا بيان املعرفة بل الخارجية،

الناس. من ممكن عدد ألكثر النفس رىض
أن العسري من فليس النقص، أوجه من الرباجماتية النظرية هذه تخلو ال وبالطبع
قلَت إذا امَلثَل: هذا لذلك خذ مقبوًال. تفسريًا النظرية هذه تفرسها ال معارفنا من أمثلة تجد
هو قولك كان إن أعرف أن وأردُت ١٤٩٢م، سنة األطليس املحيط عرب قد كوملبس إن يل
أسبابه، يف ال القول هذا نتائج يف أنظر أن ينبغي الرباجماتية النظرية عىل فبناءً الصواب،
حيث من الفرق ما لكن صحيًحا. القول كان الناجح السلوك إىل أدعى نتائج وجدتها فإْن
١٤٩١ سنة وقعت إنها كوملبس رحلة عن يقول ومن ذلك، يقول من بني العملية النتائج
بالعبارة القائل أن إال اللهم النتائج، يف فرًقا نتبني أن العسري من إنه ١٤٩٣م؟ سنة أو
بالعبارة القائل خالف عىل بنجاح، امتحانه يجتاز فإنه امتحاٍن يف طالبًا كان لو األوىل

الثالثة. أو الثانية
عبارات لوجدنا صدقها؛ مقياس هو الفكرة عىل املرتتبة النتائج حسن جعلنا لو إننا
موجود إنه كلوز: سانتا عن قولنا فمثًال املقياس، هذا عىل صحيحة ببطالنها مقطوًعا
نيام وهم يزورهم إنه املسيحي: امليالد عيد يف لألطفال يقال خيايل شخص كلوز (سانتا
األطفال أنفس عىل الطيبة بنتائجه قيس إذا صحيًحا قوًال يكون العيد) هدايا لهم فيرتك

جميًعا. وآبائهم
بعد الرعد تسمع أن وتوقعت السماء يف يلمع الربق رأيت إذا امَلثَل: هذا أيًضا وخذ
ستسمع بأنك اعتقادك ألن ال صوابًا كان توقعك إن تقول فإنك فعًال، سمعته ثم ذلك
ملا مطابق اعتقاد ألنه صواب هو بل اليومية، حياتك يف ينفع ال أو سينفع الرعد صوت
الحياة يف معلوماتنا من ا جدٍّ كثريًا أن والظاهر أقل. وال أكثر ال الخارجي العالم يف وقع
عدم أو حياتنا يف الصواب نفع من الرغم عىل ً خطأ أو صوابًا يكون الجارية اليومية
من يقوم اإلسكندرية قطار وأن الفالني، املنزل يف يسكن فالنًا بأن مثًال فمعرفتي نفعه؛
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أو ملطابقتها صحيحة غري أو صحيحة معرفة تكون وهكذا، الفالنية الساعة يف القاهرة
أي نافعة، غري أو حياتي يف نافعة معرفة تكون فقد ذلك وبعد للواقع. مطابقتها عدم
أو نفعها ملعرفة الفكرة نتائج تتبع قبل يتقرران األحيان من كثري يف والخطأ الصواب أن
معناها مقياس بل الفكرة، صواب مقياس هو وحده العميل النفع عامل كان ولو رضرها،
حدٍّ إىل متوقًفا أفكارنا من الفكرة صواب لكان الرباجماتيون؛ يقول كما للفهم وقابليتها
ساكن فاعتقاد السلطة، أصحاب وأمزجة القائمة الحكومة ونوع العقوبات قانون عىل كبري
حني عىل حتًما، ً خطأ يكون بالديمقراطية واعتقاده حتًما صوابًا يكون بالشيوعية الروسيا
يكون بالشيوعية واعتقاده صوابًا بالديمقراطية املتحدة الواليات ساكن اعتقاد يكون
الديمقراطية يف اعتقد إذا الروسيا فساكن النتائج عىل الصواب مدار كان إن ألنه خطأً؛
يتغري وهكذا الشيوعي. النظام يف يعتقد َمْن أمريكا يف يُضطهد وكذلك السجن، يف ُوِضَع

إطالقها. عىل الرباجماتيني نظر بوجهة أخذنا إن السياسية الظروف بتغري الصواب

28



الثالث الفصل

املثاليني عند املعرفة طبيعة

يشء إىل باالستناد املعرفة طبيعة تفرس — رأيت كما — كلتاهما والرباجماتية الواقعية
العارف العقل بني تقوم التي العالقة نوع يف بينهما اختالف عىل العقل، خارج واقع
الرباجماتيون يجعلها بأصلها الصورة عالقة الواقعيون يجعلها فبينما املعروف، واليشء
العارف الشخص يتبعها خطة — نوعها كان أيٍّا — املعرفة يجعلون أي سلوكية؛ عالقة

الخارجية. لألشياء معالجته ويف سلوكه يف
األساس، يتناول اختالًفا مًعا والرباجماتية الواقعية عن يختلف مذهٍب إزاءَ اآلن لكننا
اإلنسان، عن مستقالٍّ وجوًدا أشياء، من خارجي عالم بوجود املذهبان هذان اعرتف فلنئ
املثايل املذهب ترى يوجد، لم أو يعرفه الذي اإلنسان فيه ُوِجَد سواء موجوًدا يظل بحيث
يشء بوجود يعرتف ال — املعرفة بطبيعة يختص فيما عرضه بصدد اآلن نحن الذي —
يكون أن يستحيل ما عقل يدركه ليس وما ما، عقل يدركه ملا إالَّ وجود فال العقل، خارج
السؤال جواب يكون وبذلك واحدة. لحقيقة جانبان ووجوده اليشء فمعرفة وإذن موجوًدا؛
نفسها هي املعرفة «طبيعة هو املعرفة؟» طبيعة «ما وهو: الباب هذا يف أمامنا املطروح
مدَرًكا باعتباره وبينه العالم كائنات من كائنًا باعتباره اليشء بني فرق ال الوجود»، طبيعة
أنه أي املصباح؛ نفسها هي اآلن أمامي الذي املصباح لهذا فمعرفتي العقل، مدَركات من
هو املصباح عن املوجود كل بل الداخل، يف عقلية وصورة الخارج يف أصل هناك ليس
نظر وجهة من حتى — للمصباح رؤيتي عند يحدث ما حلِّل وحَدها. العقلية الصورة
إىل ضوئية موجات تنتقل املثاليون؛ إليه يذهب الذي الرأي تفهم — أنفسهم الواقعيني
خالل دقيقة اهتزازات منها وتنتقل الطارئ، املؤثر لهذا الشبكية هذه فتتأثر عيني، شبكية
ما الحركة من املخ خاليا يف يحدث وهناك اإلبصار، مركز حيث املخ؛ إىل البرصي العصب
داخل حدثت التي العصبية الحركة هذه إن الواقعيون: يقول وهنا «مصباًحا». أنا يه أسمِّ
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املثاليون ويرد نفسه، املصباح هو الذي الخارجي للمؤثر «صورة» فيه أحدثت قد املخ
ما كل إن جسدك؟ خارج ليشء صورة لديك ما أن أَْدَراَك ذا َمْن بقولهم: الدعوى هذه عىل
يف هي التي — الفكرة هذه هو قل أو — الصورة هذه هو تعرفه أن يمكن ما وكل تعرفه
إنسان عىل يستحيل إنه تصيب، وقد فيه تخطئ قد استدالل فهو ذلك عدا ما وكل داخلك،
إىل أمامه سبيل وال نفسه، طريق غري من الخارجي العالم إىل لينظر ِجلده من يخرج أن
«عرفتها» قد إني وأقول برتقالة إىل أنظر حني إنني رأسه. يف التي أفكاره إالَّ يشء معرفة
تسلَّلت قد نفسها الربتقالة أن بالطبع أعني فلسُت وصالبتها، وشكلها لونها حيث من
األعصاب، خالل جسمي داخل انتقلت قد معينة آثاًرا أن أقصده ما كل بل رأيس، داخل
بداخيل ما هو الربتقالة عن — إذن — أعلمه فالذي األصابع؛ من أو العني من سريها بادئة
تكوَّنت التي «فكرتي» هو قل أو العصبية، الخاليا اهتزازات أحدثتها التي اآلثار هو فقط،
للربتقالة كان ملا تلمس؛ التي األصابع أو تبِرص التي العني يل تكن لم ولو الربتقالة، عن
وجود. له يكون ال لليشء العقيل اإلدراك وبغري إدراكها، هو فوجودها وإذن وجود، عندي
ال الغرفة يف ورائي تركتها إذا الربتقالة وجود عن املثاليون يقول وماذا تسأل: قد
يجيبون واملثاليون لغيابي؟ وجودها أينعدم أخرى، حاسة بأية أحسها وال أملسها وال أراها
الناس، من سواك يدركها فقد أنت تدركها ال حني الربتقالة إن بقولهم السؤال هذا عن

الكائنات. سائر مع يدركها اإللهي العقل فهنالك إنسان يدركها يكن لم وإذا
ومسموعات مرئيات من — اآلن خربتك يف تقع التي األشياء إن لك قيل إذا تَْدَهش ملاذا
نفسه القول لك قيل إذا تَْدَهش ال أنك حني عىل أنت، نفسك منحرصيف وجودها — إلخ …
ملسَت وما واملسموعات بك مرْت التي املرئيات أين ماضيك؟ فأين املاضية، خرباتك عن
اآلن الخارج يف هنالك وليس فيك، كائنة كله املايض عن الخربة هذه أليست طعمَت؟ وما
خربة عن نقوله بما شبيه الحارضة اللحظة خربة عن لك نقوله فما إذن يقابلها؟ يشء
يقع ماذا لرتى نفسك من والخروج نفسك، يف إال يكون ال وجودها مضت، التي اللحظات
يف يقع ال ما شيئًا اإلنسان يتصور أن — املثاليني رأي يف — ُمَحال وكذلك محال، خارجها
دون موجودة شجرة «تتصور» أن — مثًال — فحاِوْل شئت وإن إدراك، ذي كائن خربة
بنفسها؛ نفسها تنقض املحاولة هذه أن تجد أحد، إدراك من جزءًا الشجرة هذه تكون أن
إدراكك من جزءًا تجعلها إدراك كل عن الشجرة تلك تعزل أن تريد الذي الوقت يف ألنك

أنت.
املدَركات مجموعة كانت وإذا ما، مدِرك يدركه أن عىل متوقًفا اليشء وجود كان وإذا
فرٍد كلُّ كان الوجود، عن يعرفه أن يستطيع ما كل هي الناس من الفرد عند العقلية
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هو أنت فيه تعيش الذي والعاَلم مدَركاتي، هو أنا فيه أعيش الذي فالعاَلم نفِسه، دنيا
كل كان لو إذ املذهب؛ هذا عىل للهجوم فرصة الناقدون يجد وهنا وهكذا. مدَركاتك،
يف اختالفنا عند إليه نحتكم موضوعي خارجي عالم هناك يكن لم ولو نفِسه، دنيا إنساٍن
إذا بينهما االتفاق يكون كيف إذ اتفاق؛ عىل الناس من فرداِن يلتقَي أن الستحال املعرفة؛
املذهب أتباع بعض لكن وأفكار؟ مدَركات من فيها وما ذاته يف منحًرصا منهما كل كان
ُفراَدى، أشتاتًا الحقيقة يف ليست األفراد عقول إن بقولهم: النقد هذا مثل عىل يردُّون املثايل
يرد كما لألشياء. إدراكها يتساوى ثَمَّ ومن جميًعا يشملها واحد عقل من أجزاء هي بل
إىل معه سبيل ال استقالًال األخرى العقول عن مستقل عقل كل إن بقوله: اآلخر بعضهم
عىل منها تُطل نوافذ جدرانها يف ليس نفسها عىل ُمْقَفلة غرفة عقل كل فكأنما االتصال،
لحقيقة رة مصغَّ صورة منها كالٍّ ألن تتشابه؛ ذلك مع مدَركاتها لكن األخرى، الغرف

هللا. هي كربى
واحًدا، شيئًا فيجعلها والوجود املعرفة بني يطابق الذي املبدأ يف املثاليون يلتقي هكذا
هو منهم؛ واحًدا مثًال لك وسنسوق تفصيالت، من إليه ينتهون فيما يختلفون لكنهم
حديثنا وسنحرص الحديثة، العصور يف املثاليني الفالسفة أعظم من يَُعدُّ الذي «هيجل»1

املعرفة: طبيعة وهو فقط؛ موضوعنا يف عنه
إىل نعرفه ما خالل نهتدي بحيث العالم، لنا تفرس أن هي للمعرفة الرئيسية املهمة
حقيقٍة عن تقول متى معناه؟ ما نفسه «التفسري» لكن فيه، نعيش الذي العالم هذا حقيقة

تفسري؟ إىل بحاجة إليها املشار الحقيقة تعد ولم تم قد التفسري هذا إن تفسريها يُراد
منه أعمَّ حقيقٍة إىل تفسريه املراد اليشء نسبة باختصاٍر هو التعليل أو التفسري
ما إىل نسبتها تعليل إىل بحاجة نفسها هي األعم الحقيقة هذه كانت فإن وتحتويه، تشمله
يفرسِّ أول مبدأ إىل الصعود ينتهَي حتى َدَواَليَْك وهكذا غريها، مع ويشملها منها أعم هو

بالنسبة األول املبدأ هذا إىل نهتدَي أن استطعنا ولو عليه، يرتتب يشء كل ويفرس نفسه
ونفهمه. الكون نفرس أن بذلك أمكننا كله للكون

حني املختلفة، املواقف يف سلوكه تفسري وتستطيع «تفهمه» إنك صديقك: عن تقول
فيه تعرف كأن لشخصيته، محوًرا ويكون ترصفاته يف يرسي عام مبدأ عىل إصبعك تضع
مهما وأفعاله سلوكه تفرس ذاك أو املبدأ هذا ضوء وعىل للظهور، ُحبه أو للمال ُحبه مثًال

(١٧٧٠–١٨٣١م). أملاني فيلسوف ،Hegel 1
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تستطيع حني «تفهمها» إنك اجتماعية ظاهرة عن وتقول به، املحيطة الظروف تنوعت
ظاهرة عن — مثًال — تقول كأن الظواهر. من وغريها هي يشملها عام مبدأ إىل ردها
فالذي وهكذا؛ اإلنتاج، موارد عىل السكان عدد زيادة نتيجة ألنها مفهومة؛ إنها التعطل
التي املنطقية املقدمة عن تبحث أن هو كان ما كائنًا شيئًا «تفهم» أن تريد حني تصنعه
املقدمات هي فما العالم، فهم أردت إذا األمر وهكذا لها. محتومة نتيجة اليشء يكون
ما فنقول: أخرى بعبارة السؤال ونسأل لها؟ نتيجة العالم يجيء أن يتحتم التي املنطقية

فيه؟ ما بكل العالم يتكون حتى توافرها من بد ال كان التي الرشوط هي
وجود إىل — مثًال — دعا الذي فما نفسها، تفرس ال ذاتها يف الجزئية األشياء إن
يل بد فال «أفهم» لكي ذلك؟ أو الناس من الفرد هذا وجود وإىل تلك، أو الشجرة هذه
عام ومبدأ األشجار، وجوَد وجوُده حتَّم عام مبدأ عن البحث من — القول أسلفنا كما —
وجودها اقتىض التي العامة املبادئ هي فما وهكذا، الناس، أفراد وجوَد وجوُده حتَّم آخر
تأخذ أن هي السؤال هذا عن اإلجابة عىل تُِعينك وسيلة وخري اختالفها؟ عىل األشياء وجود
الذي املصباح عن أقول ال أنا شجرة؟ الشجرة جعل الذي ما تسأل: ثم مثًال األشجار
أو الصفة هي فما كذلك، تجعله التي الصفات أو الصفة يفقد ألنه شجرة إنه أمامي
الشجر أوراق ألن األوراق؛ ليست إنها شجرة؟ جعلتْه يشء يف ُوِجَدت إذا التي الصفات
وليست شجرة، بأنه لليشء وصفنا يتأثر أو يمتنع أن دون الشتاء يف تزول قد بل تختلف
وهكذا أشجاًرا. األشجار وتظل املختلفة األشجار يف تختلف قد الثمار ألن الثمار؛ نوع هي
يكون أن يف وجودها عدم أو وجودها يؤثر ال التي الصفات استبعاد تميضيف أن تستطيع
ما كائنة شجرة كل يف وجودها من بد ال التي الصفات النهاية يف لتستبقي شجرة؛ اليشء
ُوِجَدت إذا إال توَجد أن شجرة عىل يستحيل إنه تقول حني حق عىل بعدئٍذ وأنت كانت،

شجرة. فيكون اليشء بمادة الصفات تلك تمتزج لكي الصفات؛ هذه قبَلها
ليست توجد أن شجرة ألي يمكن حتى أوًال وجودها من بد ال التي الصفات هذه
فهي وإذن السواء، عىل األشجار كل يف قائمة — ترى كما — ألنها الجزئي؛ باليشء
بغري األشجار «كل» تشمل ألنها «كلية»؛ هي أو أخرى، دون بشجرة خاصة وليست عامة

استثناء.
الصفات وجود من بد ال إنه — غريبًا قوًال بََدا وإن — نقول إذ حق عىل نحن نعم،
الصفات هذه لكن الصفات، بتلك املتصفة الجزئية األشياء توجد أن يمكن حتى أوًال الكلية
عقلية مدَركات فهي وإذن العقل، يف إال قائمة تكون ال معني جزئي يشء يلبسها ال حني
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تدخل أن قبل «أفكاًرا» تكون أنها أي بها؛ تتصف التي املحسوسة باألشياء تمتزج أن قبل
لذلك مطاِبقة تأتي التي «األشياء» يسبق أن بد ال «الفكر» أن أي الحسية؛ األشياء دنيا يف
وهو املعرفة، يف املثايل املذهب أركان من هام ركن عىل إصبعك تضع هنا وها الفكر،

الحواس. تصادفها التي الجزئية األشياء عىل الوجود يف الفكر أسبقية
املعاني أو العامة للصفات املنطقية األولوية أي — للفكر املنطقية األولوية هذه بغري
كما — ألننا املثاليني)؛ نظر وجهة (من مستحيلة جزئي يشء أي معرفة تصبح — الكلية
والصفات أوًال، الصفات إدراك من بد فال وإذن بصفاته، يشء أي نعرف — القول أسلفنا
ولزيادة بها. تتصف التي الجزئيات يف تكون أن قبل العقل يف فهي عامة، أي مشرتكة؛
عرفتها عرفتَها؟ كيف برتقالة، أنها فتعرف برتقالة إىل تنظر حني موقفك حلِّل التوضيح:
هو بل عليها قاًرصا ليس األصفر اللون لكن إلخ، … وملمسها واستدارتها األصفر بلونها
األصفر لونها الربتقالة يف تعرف أن قبل لك بد ال كان وإذن غريها. كثرية أشياء يف متمثل
األصفر اللون بمعرفة ذلك تسبق أن أي كان؛ أينما األصفر ِللَّون بمعرفٍة ذلك تسبق أن
هذا عىل العامة الفكرة تلك تطبق أن ذلك بعد تستطيع حتى كيل؛ كمعنًى أو عامة كفكرة
بواسطتها التي الصفات سائر يف قل وهكذا الربتقالة. وهو أمامك الذي الجزئي اليشء
عن عبارة هي أمرها حقيقة يف الربتقالة أن هو ذلك ومعنى برتقالة، أمامك ما أن عرفَت
العقل شأن من إدراكها الكلية واملعاني واحد، مركز يف عت تجمَّ كلية معاٍن من مجموعة

الحواس. ال
كانت. ما كائنة معرفة تتم أن قبل تتوافر أن بد ال رشوط هي الكلية املعاني هذه
األصفر كاللون بالحواس إدراكها يمكن التي الصفات قوامها معاٍن فمنها نوعان: وهي
الكلية املعاني هذه أمثال إن يقول من أنفسهم املثاليني الفالسفة من نجد ولذلك مثًال؛
ال أخرى كلية معاني هنالك لكن بنا، تحيط التي باألشياء الحسية الخربة بعد ن تتكوَّ
لكل رضوري رشط ألنها حسية؛ خربة أي قبل العقل يف وجودها افرتاض عن لنا َمنْدوحة
أيَّ اليشء، أن — مثًال — تعرف أن بد ال باألشياء الحسية خربتك يف تبدأ أن فقبل معرفة،

واحد. وقت يف مكانني يف يكون أن يستحيل يشء،
خالص، فكر لذلك وهو الحسية الصفات من خاٍل الكلية املعاني من الثاني النوع هذا
معرفة؛ كل يفرس الذي األول املبدأ هو أنه اعتقد ألنه عنه؛ يبحث أن هيجل أراد الذي وهو
عىل الفالسفة يصطِلح الذي هو الكلية املعاني من النوع وهذا بغريه، معرفة تكون ال إذ
وجودها من بد ال التي القوالب إنها املقوالت عن فقل شئت إن أو بامَلقوالت، تسميته
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من بد ال منطقي رشط إنها املقوالت هذه عن قلنا وإن جميًعا. معارفنا فيها لتنصبَّ
توافره من بد ال منطقي رشط إنها بالتايل قلنا فقد يفكر، أن الفكر يستطيع لكي توافره

أسلفنا. كما الواقع، العالم يسبق الفكر ألن الواقع؛ العالم وجود يمكن لكي
الوجود رشط فهي وبالتايل املعرفة؛ رشط هي التي األوىل املقوالت هذه تكون أين لكن
رشوط وتظل غٍد، بعد أو غًدا نزول قد لكننا أنت؟ عقلك يف أو أنا عقيل يف أتكون كله؟
فرد أي بوجود أو أنت بوجودك أو أنا بوجودي يتقيد ال فوجودها وإذن قائمة، املعرفة
يكن وإن جميًعا، والزمان املكان قيود من مطلق وجودها إن بل اإلنسان، أفراد من آخر

األفراد. هؤالء بها يفكر التي الطريقة يف متمثًال أي األفراد؛ عقول يف متمثًال
اليشء فأقول: وطبيعتها، املعرفة يف هيجل رأي توجز عبارة يف أسلفته قد ما ص وألخِّ
يدركها ال الكلية واملعاني كلية، معاٍن من مركَّزة مجموعة هو مثًال، كالربتقالة ؛ املعنيَّ
من نفسها هي «الفكرة» كانت وملا عقل، يف فكرة إال يكون ال يشء فأي وإذن عقل؛ إال
فوجود املعروف، واليشء العارفة الذات بني النوع يف تشابه هنالك كان «العقل» طبيعة
يشء وجود أن أي فيها؛ تفكر عاقلة ذات أمام موضوعه فكرة يكون أن معناه ما يشءٍ
وأن موجوًدا اليشء يكون أن بني الذاتي التطابق كان ثَمَّ ومن يَِعيه؛ عقل عىل متوقف ما
عنها، أفكارنا هي فاألشياء مدَرًكا؛ يكون أن دون يشء يوجد أن واستحالة معروًفا، يكون

األشياء. عليه تجري الذي املنطق نفسه هو أفكارنا عليه تجري الذي واملنطق
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املعرفة مصدر





الرابع الفصل

التجريبيني عند املعرفة مصدر

عند اإلجابة وتتبعنا هي؟ ما املعرفة طبيعة عن ُسؤاًال األول الباب يف أنفسنا عىل ألقينا
ما مصدرها؟ ما هو: ثانيًا، سؤاًال «املعرفة» عن نُلقي أُوالءِ نحن وها املختلفة، املذاهب
صورة أنها من الواقعيون عنها قال كما لتكن تكون، ما طبيعتها لتكن إليها؟ وسيلتنا
أو الواقع، دنيا يف للسلوك طريقة أنها من الرباجماتيون عنها قال كما أو الواقع، لعالم
مًعا، آٍن يف األشياء وهي الفكر هي تكون عقلية مدَركات أنها من املثاليون عنها قال كما
مصدر أيِّ وِمن جاءتنا؟ السبل أيِّ ِمن هو: اآلن سؤالنا ولكن طبيعتها، يف تكون ما لتكن

استقيناها؟
ووسيلتها الحسيَّة، الخربة هو جميًعا معارفنا مصدر إن بقولهم: التجريبيون يجيب
باللِّسان، طعمها وذقت بالعني، لونها رأيت ألنِّي — مثًال — الربتقالة عرفُت الحواس. هي
صالبتها ومدى استدارتها فعرفت باألصابع سطحها وملست باألنف، رائحتها وشممت
الحواس أبواب أقفلت ولو جميًعا، الحسيَّة اإلدراكات هذه إال عندي الربتقالة وما وهكذا،
أقفلت إذا كلها املعرفة تمتنع حتى جانب بعد جانبًا املعرفة عيلَّ المتنعْت واحد؛ بعد واحًدا

كلها. األبواب
جالء يف نتائجها إىل الفكرة تتبع ألنه هيوم»؛1 «ديفيد الرأي لهذا مثًال لك وسنرضب

ووضوح.
املختلفة، حواسه طريق عن يتلقاها التي اإلحساسات من اإلنسان معرفة تتألَّف
ما إذا لكنني لونيَّة، صورة فأتلقى أمامي الذي املكتب إىل ببرصي أْشَخُص ذا أنا فها

١٧١١–١٧٧٦م. عاَمي بني عاش إنجليزي فيلسوف ،David Hume 1
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شاخص وأنا تلقيتها كنت التي اللونيَّة الصورة بهذه محتفًظا سأظلُّ فإنِّي عيني أقفلت
من األوىل الحالة يف عليه كانت بما احتفظت وإن الثانية الحالة يف الصورة أن غري ببرصي.
الحالة يف تلقيتها التي الصورة عىل (هيوم) ويطلق وضوًحا. منها أقل أنها إال تفصيالت
اسم الثانية الحالة يف بها احتفظت التي الصورة عىل ويُطَلق الحيس»، «األثر اسم األوىل
وما و«األفكار»، الحسية» «اآلثار هما: أساسيني، قسمني مدركاتنا يقسم وهكذا «الفكرة».
هنا ومن أحدثتها؛ التي املؤثرات غياب بعد ولكن نفسها الحسية» «اآلثار إال «األفكار»
فوهنت عهدها تقادم حسية آثار األفكار فكأنما والوضوح، القوة يف بينهما الفرق كان
سبقتها إذا إال «أفكار» العقل يف تنشأ فال كذلك األمر دام وما وضوحها، وقلَّ قوتها
به نقيس الذي املرجع هو — الحيس االنطباع أو — الحيس فاألثر وإذن حسية»؛ «آثار
أصولها إىل الفكرة نتعقب أن استطعنا فإذا صوابها، اختبار نريد التي الفكرة صحة
إليه؛ تستند الواقع من سند للفكرة كان الحواس، طريق عن مبارشة جاءت التي األوىل
العنارص هذه أن فوجدنا عنارصها إىل الفكرة حلَّلنا إذا أما صوابًا، فكرة كانت وبالتايل
بالفكرة هي فليست بدء، ذي بادئ الحواس به انطبعت مما يكن لم — بعضها أو كلها —
يتلقاه ما يتلقى أن بعد العقل ألن ذلك؛ نقول وإنما إليها، الرُّكون يصح التي الصحيحة
بل تطابق، االنطباعات تلك وبني بينها أفكاًرا حالها عىل يبقيها ال حسيَّة انطباعات من
تلقيناه مما شيئًا هذا تركيبها يف تشبه ال مركبة صور فيه ن لتتكوَّ حتى بالرتكيب يتناولها
وعنارصها؛ أجزائها إىل املركَّبة األفكار هذه تحليل نعيد أن عندئذ فعلينا الحواس، من

الحواس. طريق عن جاءت ما أول جاءت قد والعنارص األجزاء تلك كانت إن لنرى
ولنتبني أوًال، بتطبيقه املبدأ ليتضح هامة؛ أفكار ثالثة عىل املبدأ هذا فلنطبق واآلن
الحوادث، ارتباط بها نفرس التي السببية فكرة بها وأعني ثانيًا، الهامة األفكار هذه حقيقة
تغري من الرغم عىل يدوم اليشء أن نتصور بواسطتها التي الجوهر أو العنرص وفكرة
بذاته فرًدا واستمراره وحدته بها لنفرس اإلنسان يف نفرتضها التي الذات وفكرة حاالته،

أحداث: من عليه طرأ مهما

إذا فمثًال ألخرى؛ سبب منها حادثة إن تتابعها يف الحوادث عن أحيانًا نقول إننا (١)
سببت قد بحركتها األوىل الكرة إن قلنا فتحركها ساكنة أخرى تصدم متحركة كرة رأينا
يربط رباًطا نجعلها التي السببية العالقة هذه نحلل أن اآلن ونريد الثانية، الكرة حركة
نحكم الذي األساس إنه قلنا والذي أسلفناه الذي املبدأ عىل فبناءً أخرى؛ بحادثة حادثة
التي األوىل الحسية االنطباعات هي ما أنفسنا: نسأل بالرفض؛ أو بالقبول فكرة عىل به
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السابق: املثال إىل انظر هذه؟ السببية فكرة بعُد فيما منها كونت بحيث حوايس تلقتها
عينك رأت ماذا الصدمة، أثر عىل الكرة هذه فتحركت ساكنة كرة صدمت متحركة كرة
الثانية الكرة بدأت معينة لحظة وبعد متحركة األوىل الفكرة هو رأته ما كل حدث؟ مما
فلم وإذن الثانية، بالكرة األوىل الكرة تربط «سببية» رأت فيما تَر لم فعينك الحركة، يف
مرشوًعا. تكوينها يكن لم وبالتايل تلقيتها؛ التي اإلحساسات بني أصل الفكرة لهذه يكن
وقوُعهما اطَّرد أو مًعا، وقوعهما اطَّرد قد حادثتني أن الحظ كلما اإلنسان ترى هكذا
تقع أن كذلك بدَّ فال األوىل وقعت إذا بحيث رضورية عالقة بينهما أن ظن متتابعتني؛
القول م عمَّ ثم ببيَّة»، «السَّ اسم الحوادث بني الرضوريَّة العالقة هذه عىل وأطلق الثانية،
وقوعها، أحدَث سبٌب لها كان إذا إال حادثة بوقوع التسليم عليه يتعذر بحيث ببيَّة السَّ عن
هذه السببية عالقة قيام برضورة التسليم تتضمن كانت نفسها العلمية القوانني إن بل
املسبب، وقوع كذلك يتكرر أن بد فال السبب وقوع تكرر إذا بحيث الطبيعة، ظواهر بني
العالقة نربط كأن ظاهرتني، بني سببي ربط أنه عىل مأخوذًا كان نفسه العلمي والقانون
معينًا اتجاًها هبوبها يف الرياح اتجهت فلو املطر، وسقوط الرياح اتجاه بني — مثًال —
الثانية. الظاهرة تتبعها أن دون األوىل الظاهرة تحدث أن يمكن وال املطر، نزول سببت

فلن حويل من الطبيعة يف يجري فيما النظر أنعْمُت مهما أنني فنكرر نعود لكننا
يكون أن تحتِّم «رضورة» بينها أشاهد ولن متتابعة، تقع أو مًعا تقع ظواهر إال أشاهد
املطر، سقوط وأالحظ الرياح اتجاه أالحظ فقد عليه، وقعت الذي النحو هذا عىل وقوعها
اتجاهها يف الرياح هبَّت لو محتوًما املطر سقوط تجعل «رضورة» بينهما أالحظ ال لكني
السببية العالقة بهذه عنده من بالتربع اإلنسان أغرى الذي ما نسأل: أن فلنا إذن ذاك؛

الحسية؟ انطباعاته بني تكن لم كانت إذا الحوادث بها يربط
بالحادثة مرتبطة «أ» الحادثة رؤية «يتعود» اإلنسان أن عىل تزيد ال األمر حقيقة إن
«ب» تحدث أن توقع «أ» حدثت فكلما زمنيٍّا، تجاوًرا دائًما متجاورتني يراهما ألنه «ب»؛
الحوادث ألن «ب»؛ لحدوث توقعه يف مصيبًا يكون وقد السابقة، املرات يف فعلت كما كذلك
وجه لكن كذلك، املستقبل يف اطرادها عىل تظل أن فاألرجح مىض فيما تالزمها اطَّرد إذا
قد «أ» دامت ما منه مفر ال محتوم رضوري أمر «ب» حدوث أن يظن أن هو الخطأ
يف املرء يخطئ ما وكثريًا مىض، فيما دائًما متالزمتني شوهدتا قد االثنتان دام وما حدثت،
حتى مرة، ألف ذلك يكرر وقد أسبوع، كل الجمعة يوم صديق يزورني فقد هذا؛ توقعه
عادته، عىل الصديق هذا يزورني أن شديد ترجيح عىل توقعت الجمعة يوم جاء ما إذا
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تالِحظ الطبيعة يف حادثتني أيِّ يف ُقل وهكذا الزيارة. هذه تحتِّم هناك «رضورة» ال لكن
عالقة بينهما تفرتض أن لك يربر ال بينهما الحظته الذي التالزم فهذا دائًما؛ التالزم بينهما
شديد ترجيح عىل األمر يزيد ال إذ األخرى؛ وقعت إذا إحداهما وقوع تحتِّم «رضورية»
الرضورة ليس فهو درجته اشتدت مهما الرتجيح لكن املستقبل، يف التالزم هذا يتكرر أن

ومسبِّبه. السبب بني العالقة يف الناس يفرتضها التي اليقينية
عىل الخربة أجزاء بني يربط أن — أيًضا والحيوان بل — اإلنسان طبيعة من إن
أو متالزمني وقوعهما تكرر قد الجزءان دام ما جزءًا جزءًا يستدعي بحيث النحو، هذا
الدراجة ركوب أو السباحة أو الكتابة تعودت إذا إنك العادات. أساس هو وهذا متالحقني،
ارتبطت بحيث أخرى بعد واحدٍة حركاِت كررَت أنك ذلك معنى كان الرقبة، رباط ربط أو
هذا يكون وقد تليها. التي لحدوث داعيًا األوىل حدوث يجعل ارتباًطا تليها بالتي الحركة
مرات، عدة عقلك يف تالَحَقتا أو فكرتان تالزمت فإذا التفكري، يف نفسه االرتباط من النوع
الظاهرة لتشاهد وإنك األخرى، لورود داعيًا ورودها كان أوالهما وردت أْن حدث ثم
ارتباط حدث مرات، عدة قطة أو عندك كلٍب إىل الطعام أخذَْت فلو الحيوان، يف نفسها
لعابه سال نفسه املوعد يف ذلك بعد رآك لو بحيث الطعام، وبني شكلك بني الحيوان عند
يؤدي الذي هو الطبيعة ظواهر بني بعينه االرتباط وهذا طعاًما. شاَهَد قد كان لو كما
االرتباط هو وهو األخرى، وقعت لو املتالزمتني الظاهرتني إحدى حدوث ع توقُّ إىل باإلنسان

الحوادث. بني «السببية» اسم اإلنسان عليه أطلق الذي
هو نقوله ما كل بل وصالت، ارتباط الطبيعة حوادث بني ليس إنه نقول ال إننا
ذلك املرات؛ آالف الحوادث بني مطرًدا شوهد لو حتى «رضوريٍّا» ليس االرتباط هذا أن
األذن طبلة قرعت أو العني شبكية عىل انطبعت مشاهدة الحسية مشاهداتنا يف ليس ألنه
والطعوم. والروائح واألصوات األلوان حواسنا عىل تنطبع كما التالزم، يف «رضورة» اسمها
أو «العنرص» فكرة وهي: أفكارنا من أخرى هامة فكرة تحليل إىل اآلن وننتقل (٢)
فنرفضها، مرشوعة غري أم فنقبلها مرشوعة فكرة األخرى هي كانت إْن لنرى «الجوهر»؛
االنطباعات إىل ردُّها أمكن إذا تُْقبَل الفكرة أن وهو أسلفناه، الذي املبدأ أساس عىل وذلك

بعد. فيما الفكرة تكوَّنت منها التي الحسية
فكل مثًال؛ الربتقالة خذ الفلسفة؟ لغة يف بالجوهر أو بالعنرص نعني ماذا لكن
من جانبًا الربتقالة من تدِرك حواسك من حاسة كل حسية، ظاهرات منها تدركه ما
فهل وهكذا، الرائحة، يدِرك واألنف الطعم يدِرك واللسان اللون تدِرك فالعني جوانبها؛
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استنفدت قد بذلك تكون الحواس تتلقاها كما الربتقالة ظاهرات كل أحصيت أنت إذا
إن تقول إنك الربتقالة؟ ظواهر إال هي إْن الظاهرات هذه أن أم بأرسها؟ الربتقالة حقيقة
قولك من وواضح وهكذا. حلوة، و«الربتقالة» مستديرة و«الربتقالة» صفراء، «الربتقالة»
«الربتقالة»؛ تصف صفات كلها الحلو والطعم املستدير والشكل األصفر اللون أن هذا
الصفات هذه عليه تطرأ «جوهر» الربتقالة تصفه، التي الصفات غري يشء فالربتقالة وإذن
فيكون اللون يتغري قد آخر. شيئًا الربتقالة تصبح أن دون تتغريَّ قد أعراض هي التي
هي هي «الربتقالة» لكن الحلو، بدل ُمرٍّا فيكون الطعم يتغري وقد األصفر، بدل أخرض
ما هو جميًعا الصفات تلك به تتعلق والذي فيها، الثابت اليشء هذا كانت. كما برتقالة

بالجوهر. أو بالعنرص الفلسفة تسميه
صفاته، به تتعلق يشء لكل جوهر وجود تفرتض التي هي وحدها الفلسفة وليست
أطلْعَت فلو نفسه، االفرتاض هذا عىل األشياء يعامل اليومية حياته يف العادي اإلنسان بل
الضوء اختالف أن كيف يالحظ وجعلتَه عليه، أكتب الذي هذا مكتبي عىل عاديٍّا إنسانًا
النظر زاوية اختالف أن وكيف حجمه، من يغريِّ البعد اختالف أن وكيف لونه، من يغريِّ
هذه من يستنتج أن إليه طلبت لو ثم أركانه. وزوايا سطحه استطالة درجة من يغريِّ
منه طلبت لو إني أقول: املكتب. فيها نشاهد التي املتتابعة الحاالت بني كلها االختالفات
حاالت عدة هناك بل واحدة، حاٍل عىل دائم واحد مكتب هناك ليس أْن ذلك من يستنتج أن
وهو إليه، أرشنا الذي االفرتاض أساس عىل ذلك لرفض دائم؛ رابط بينها يربط ال متتابعة
الذي هو ثابتًا «عنًرصا» أو ثابتة «حقيقة» املتتابعة املتغرية الحاالت هذه «داخل» هناك أن
مختلفات، حاالت من عليه يطرأ عما النظر بغض املكتب، هذا عن نتحدث حني نعنيه

ودوامه. ذاتيته املكتب عىل يخلع الذي هو الثابت «العنرص» وهذا
تنطبع لم التي الفكرة يرفض الذي املبدأ وهو أسلفناه، الذي مبدئنا إىل أرجع لكن
الخفي «العنرص» هذا صورة عليها انطبعْت التي الحاسة ما نفسك: اسأل ثم حواسنا، بها
فالفكرة وإذن أخرى. حاسة أية وال األصابع، وال األذن، وال العني، تكن لم إنها املزعوم؟
حاالته إال — العالم يف يشء أيِّ من أو — املكتب من هناك وليس أوهامنا، من اختالق

بآثارها. الحواس تنطبع أن يمكن التي املتتابعات
ما تجد نفسك باطن إىل فانظر اإلنسانية؛ «الذات» عىل ينطبق نفسه والقول (٣)
يمكن حالة بينها تالحظ ولن أخرى، بعد واحدة متالحقة نفسية حاالت هناك تالحظه
هذه من آخر اسم أي أو «روح» أو «وعي» أو «عقل» أو «ذات» اسم عليها تطلق أن

41



املعرفة نظرية

هذه ليمسك وجوده نفرض خفيٍّا «عنًرصا» أو «جوهًرا» بها لنعني نطلقها التي األسماء
النفسية فحاالتنا ودوام، استمرار لها واحدة «ذات» أو واحد «شخص» يف النفسية الحاالت
اإلنسان لكن واحد، خيط يمسكها ال التي الِعقد كحبات منفصلة منفرطة لكنها متتابعة
نعم والكهولة، والشباب الطفولة خالل امتد واحًدا «شخًصا» نفسه من يجعل أن إىل يميل
وأكل وقعود وميش ووقوف ومرض صحة من عليه وتطرأ تتعاوره الحاالت مختلف إن
مستمرة واحدة «ذاتًا» يكون أن لنفسه يريد لكنه إلخ، إلخ … ونعاس وصحو وهضم
الفرد عىل يخلع الذي هو هذا وثباتها فثابتة، هي أما األحوال، هذه عليها تطرأ التي هي
ال وهًما الثابتة «الذات» هذه ألفينا املعرفة؛ اكتساب يف هيوم بمبدأ أخذنا لو لكننا ذاتيته،

الحواس. به تأثرت مما ليس ألنه الفرتاضه؛ رضورة
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العقليني عند املعرفة مصدر

مصدرها املعرفة أن من التجريبيون يزعمه ما عىل ا ردٍّ العقيل املذهب أنصار يقول
ليس وهو رجًال الرائي يظنه ما العنُي ترى مرة فكم تَخدع، ما كثريًا الحواس إن الحواس:
الحواس كانت فإْن رساب؟ وهو ماءً ظنه ما الصحراء عرب املسافر رأى مرة وكم برجل،
قد الحواس تكون أن الحتمال الخطأ فيها يحتمل إذن املعارف فهذه معارفنا، مصدر
عن اآلتية املعرفة أن إىل هذا الحكم. يف الخطأ نحو بصاحبها مالت صورة عىل نقلتها
الكلمة بمعنى معرفة املعرفة يجعالن اللَّذيْن األساسيني الرشطني تفقد الحواس طريق

التعميم. وصدق الرضورة وهما الصحيح،
الحواس طريق عن إلينا اآلتية املعلومات بني ليس إنه فنقول «الرضورة» عن ا أمَّ
أرى ذا أنا فها غريها، عىل يكون أن وال بها أتى التي الصورة عىل يكون أن يتحتم ما
املقاعد؟ أحد عىل أو الغرفة أرض عىل يكون أن يمنع كان فماذا املنضدة، عىل املصباح
آخر. يشء يحدث أن يمكن وكان حدث، هكذا إنما فيه، «رضورة» ال املنضدة عىل فوجوده
عىل وكان مئوية درجة ١٠٠ حرارته بلغت إذا يغيل املاء أن عىل الحواس تدلني وكذلك
إذا يغيل بحيث ذلك غري املاء طبيعة تكون أن يمنع كان ماذا لكن البحر، سطح مستوى
وإنما عقلية، رضورة ذلك يمنع يكن لم ِمائة؟ من أكثر أو ِمائة من أقل حرارته بلغت
هو لكان ذلك غري وجدنا ولو وجدناه، ما فسجلنا وجدناها هكذا ألننا حقيقة؛ جعلناها
و«ب» «ب» من أكرب «أ» كانت «إذا بقولنا: ذلك قارن لكن له، نُسجِّ الذي الطبيعي القانون
هكذا إنها عنها نقول التي بالحقيقة هي فليست «ج».» من أكرب «أ» كانت «ج» من أكرب
عىل يتوقف ال «رضوري» صدقها ألن أخرى؛ صورة عىل تحدث أن لها يمكن وكان حدثت،
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الحقيقة هذه الحسية. تجاِربنا يف تهدينا التي هي ذلك عكس عىل بل الحسية، تجاِربنا
محتوم، رضوري ِصدقه العقل عن يصدر وما الحواس، عن ال العقل عن صادرة وأمثالها
مرهون فصدقه ولذلك واملشاهدة؛ اإلحصاء عليه يدل فصدقه الحواس عن يصدر ما وأما
عىل يدلك عليها. يرتتب ما صدق فيتغري نتائجها تتغري قد وهذه واإلحصاء، باملشاهدة
لنفسك تقول كأنما نتائجك، دقة من لتستوثق وإحصاءاتك مشاهداتك تُراجع قد أنك ذلك
ال لكنك به، تأتي ما تسجيل إال عيلَّ وما يشء، بأي تأتي قد واإلحصاءات املشاهدات إن
أكرب و«ب» «ب» من أكرب «أ» كانت (إذا القائلة: العبارة صدق من لتستوثق شيئًا تراجع
وتصيب مرة تخطئ ال التي الحقائق نوع من ألنها «ج»)؛ من أكرب «أ» كانت «ج» من

بالرضورة. صادقة أي دائًما؛ صادقة هي بل مرة،
بمعناها للمعرفة رشط هي والتي الحسية املعرفة تنقص التي الثانية الصفة وأما
نشك ال تعميًما كله النوع أفراد عىل الحكم تعميم إمكان فهي العقليني) رأي (يف الصحيح
جزأين من مركبة فوجدتها املاء ذرَّات من ذرَّة حلَّلت قد أنك مثًال فافرض صدقه؛ يف
أينما ماء ذرَّة كل عىل الحكم هذا تعمم أن وأردت األوكسجني، من وجزء األيدروجني من
تحكم إنما الحالة هذه يف ألنك وحدها؛ الحواس عىل معتمد وأنت ذلك تستطيع فلن كانت،
الحس. مصدر تُجاِوز العام الحكم بهذا إذن فأنت عيناك، تشهدها لم مائية ذرَّات عىل
خربتك يف وقع ما كلها، املاء ذرات عىل الحكم تطلق أن يُربر ما نفسك يف وجدت ولو
يكون أن بد ال بل الحواس، عىل معتمًدا املربر هذا يكون فلن يقع، لم وما منها الحسية
أفراد بقية عىل الحكم إطالق يف يؤيدني الذي هو الحواس جانب إىل آخر عامل هنالك

العقل. هو اآلخر العامل وذلك أفراده، بعض خربت الذي النوع
بها؛ يعرتفون التي املعرفة نوع حيث من والعقليني التجريبيني بني قارنَت فإذا
إنهم حتى الحواس، طريق عن جاءت معرفة إال يقبلون ال التجريبيون بينما أنه وجدَت
حسية انطباعات من األوىل أصولها إىل عنارصها رد أو ردها يمكن ال التي الفكرة ليعدون
يف ما غاية معلومات، من الحواس به تجيء ما يرفضون ال العقليني ترى باطلة، فكرًة
بد فال وإذن والتعميم، الرضورة صفتا تنقصها إذ بيقينها؛ يُْقَطع ال معلومات أنها األمر

وشامل. رضوري صدقها، معرفة أردنا إذا إليه تركن الذي هو آخر، مصدر من
الرياضة، نموذج هو الكاملة صورتها يف للمعرفة مثًال العقليون يتخذه الذي والنموذج
— قائمتني تُساوي املثلث زوايا أن أو ،٤ = ٢ + ٢ قولنا مثل — الرياضة يف فالقضية
يسري الرياضة يف التفكري كان وملا الظروف. منه تغري ال صدق وهو محتوم، صدقها
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ينتزع ثم بصحتها، مسلَّم بمقدمات شوطه يبدأ الذي املنهج وهو استنباطي، منهج عىل
جميًعا النتائج هذه تصدق أن يتحتم بحيث وهكذا، نتائجها، النتائج ومن نتائجها، منها
االستنباطي املنهج هذا يكون أن العقليون أراد فقد بصحتها؛ مسلًَّما املقدمات دامت ما
عليه تسري فما وعلم، علم بني ذلك يف فرق ال السواء، عىل ميادينه كل يف التفكري منهج هو
الذي اليقني مثل إىل فنصل كذلك، الطبيعية العلوم عليه تسري أن يمكن الرياضية العلوم
مصدر يف ورأيهم للعقليني مثًال «ديكارت»1 إليك وسنسوق الرياضية. العلوم إليه تصل

املعرفة.
«الشك عنه: فيقال باسمه ذلك بعد ُعِرف الشك من منهًجا «ديكارت» ينهج
معلوماته صدق يف يشك أن قرر متني؛ أساس عىل فلسفته يبني فلكي الديكارتي»،
تجيء وما الحواس يف بالشك ويبدأ يربره. ما له فيها الشك دام ما لها حصَّ قد كان التي
النار جانب إىل جالس اآلن بأنني أشك أن مستطاعي أيف ساعتئٍذ: نفسه ويسأل به،
الحلم يف رأيتني أن أحيانًا يل حدث قد ألنه نعم؛ قائًال: نفسه يجيب ثم بِعَطايف؟ ومتدثًرا
يف عاريًا عندئذ كنت الواقع األمر حقيقة يف أنني مع متدثًرا، النار جوار إىل هكذا جالًسا
اآلن أكون أن الجائز ومن أحيانًا، األوهام تصحبها الجنون حاالت أن عن فضًال مخدعي،

الحاالت. هذه من حالة يف
أن إال الطبيعية، العلوم من يقينًا أكثر والهندسة كالحساب علوًما أن من الرغم وعىل
املربع أضالع أعد أن حاولت كلما أخطئ أن يل أراد قد هللا يكون فقد ممكن؛ فيها الشك
أفال هللا، عىل مستحيلة املضللة اإلرادة هذه مثل إن قيل فإذا ثالثة. إىل اثنني أجمع أن أو
طريق عن فيضلني والتضليل، الخداع عىل قادر رشير شيطان هنالك يكون أن يجوز
أوهاًما أراه ما كل يكون أن الجائز من كان كهذا شيطان وجود فرضنا فإْن الصواب؟

باطلة.
فيه، أشك أن أستطيع ال يشء يل فسيبقى النحو هذا عىل شكي يف مضيت مهما لكني
بدني؛ وجود يعني ال قد هذا ووجودي يضللني. أن شيطان استطاع ملا موجوًدا أكن لم فلو
إذا ألنني هذا؛ غري فشأنه الفكر أما األوهام. قبيل من يكون قد بدني لوجود إدراكي ألن
بفكري؛ موجود بأنني ضمنًا اعرتفت فقد بالبطالن؛ يشء كل عىل بفكري أحكم أن أردت
موجوًدا فكري دام وما موجود؟ غري والفكر بالبطالن يشء عىل بفكري أحكم كيف إذ

١٥٩٦–١٦٥٠م. عاَمي بني عاش فرنيس فيلسوف ،René Descartes 1
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الصدد هذا يف ديكارت قالها التي املشهورة العبارة يف املعنى هذا ونضع موجود. فأنا
اليقني من ديكارت رأي يف لها حقيقة وهي موجود.» — إذن — فأنا أفكر «أنا فنقول:
بأن حكمت «لقد عنها: يقول فهو ولذلك بشكه؛ إليها ينفذ أن شكاك أي عىل يستحيل ما
للفلسفة األول املبدأ فأجعلها الريبة، من خاليًا تقبًال الحقيقة هذه أتقبل أن مستطاعي يف
ويتخذها صدقها يف يثق حقيقة إىل شكه من ديكارت انتهى هكذا أنشدها.» كنت التي
من ا جدٍّ أيرس معرفته وطريق أساس إىل ينتهي الذي الشك هذا ومثل الستدالالته، أساًسا
جسد له يكن لم ولو حتى بخصائصه محتفًظا الروح وسيظل الجسم، معرفة إىل الطريق

فيه. يستقر
إذن أفكر «أنا الحقيقة: هذه تكون ملاذا لكن قائًال: ذلك بعد نفسه ديكارت ويسأل
ومتميزة، واضحة ألنها يقينية بأنها سؤاله عن يجيب ثم كله؟ اليقني بهذا موجود» فأنا
يف غاية إدراًكا بعقولنا ندركه يشء «كل هي: عامة قاعدة وجعله الجواب هذا فأخذ
نهتدي أن اليسري من ليس بأنه يعرتف أنه ولو صواب.» فهو التميز يف وغاية الوضوح

ومتميًزا. واضًحا إدراكها يكون التي األشياء أي إىل
فاليشء واسع، بمعنًى «التفكري» كلمة يستعمل ديكارت أن مالحظته ينبغي ومما
ويدرك ويفهم يشك الذي اليشء هو — ديكارت عند الكلمة باستعمال — يفكر الذي
النوم أثناء لنا يحدث الذي الشعور حتى أنه فعنده ويشعر، ويتخيل ويريد وينفي ويثبت

التفكري. من رضب
ماذا اآلن ولننظر مباًرشا. إدراًكا صاحبه يدركه الذي العقل أساسها إذن املعرفة
عند يحدث فيما فلننظر أخرى: بعبارة أو بحواسنا؟ شيئًا ندرك أننا نظن حني يحدث
صفات فلها العسل، شمع من قطعة لذلك مثًال ديكارت ويأخذ املادية، لألشياء معرفتنا
تراه معني لون ولها الزهر، كأريج ورائحتها العسل، طعم طعمها للحواس: تبدو معيَّنة
له صوتًا بعثْت نقرتها ولو وبرودة، صالبة ذات وهي وشكًال، حجًما لها أن كما العني،
الشمع أن ولو الصفات، هذه تتغري النار جوار إىل هذه الشمع قطعة ضع لكن معني. رنني
وحقيقته حقيقته، يف الشمع هي تكن لم للحواس تبدَّت كانت التي فالصفات وإذن باٍق؛
ذهنية صور لها ترتسم وال العقل، يدركها خصائص وهذه وحركة، ومرونة امتداد قوامها
بقولنا: نعنيه الذي فاليشء ذلك وعىل للمحسوسات؛ الذهنية الصور ترتسم ما نحو عىل
حارضة الشمع حقيقة أن نذكر أن وَحْسبنا الحواس، تدركه مما حقيقته يف ليس «شمع»
فالعني تدركه؛ فيما ا جدٍّ متباينة املختلفة الحواس أن مع املختلفة، الحواس يف السواء عىل
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الشمع حقيقة كانت فإذا وهكذا، رائحة، يشم واألنف صوتًا، تسمع واألذن لونًا، ترى
— اإلحساسات هذه اختالف عىل — الرائحة أو الصوت يف حضورها اللون يف حارضة
الشمع أرى ال الحقيقة يف إنني جميًعا. اإلحساسات هذه عن مختلفة الشمع حقيقة كانت
بمقدار إال الشمع حقيقة من فليست الحواس تتلقاها التي الظواهر هذه أما بعقيل، إال
وقبعات ثيابًا أرى حني إنني أقول أن يل جاز فلو حقيقتنا، عىل دالة ثيابنا تكون ما
الشمعة من أحس حني إنني كذلك أقول أن جاز الناس، حقائق أرى فإني الطريق يف
تدرك هذه الحسية ثيابها من الشمع قطعة جرِّد حقيقتها. أدرك فإني بحوايس صفاتها
بدا وإن بالحواس، ال بالعقل الخارجية لألشياء معرفتك تكون وهكذا بعقلك، حقيقتها

ذلك. غري األمر
اإلدراكات يدخل هنا (وهو مختلفة أنواًعا األفكار تقسيم إىل ذلك بعد ديكارت وينتقل
أفكارهم بأن ظنهم هو الناس بني شيوًعا الخطأ أكثر إن قائًال: األفكار) ضمن الحسية
فينا. فطرية أفكار (١) ثالثة: أنواًعا تنقسم ظنه يف واألفكار الخارجية، باألشياء شبيهة
الثاني والصنف خلًقا. نحن نخلقها أفكار (٣) أنفسنا. خارج من إلينا تأتي أفكار (٢)
الظن إىل طبيعي بميل مدفوعني ترانا إذ حياَله؛ نخطئ الذي هو الثالثة األصناف هذه من
أحدثت التي الخارجية باألشياء شبيهة صور هي أنفسنا خارج من تأتي التي أفكارنا بأن
تتكون هي بل إلرادتنا، فينا حدوثها يخضع ال أفكار أنها ذلك إىل أضف األفكار. تلك فينا
تصوير أشياءها تصور بأنها اقتناعنا من ذلك فيزيد نُِرد؛ لم أو ذلك أردنا األشياء عن
هذه استقالل وال االعتقاد هذا إىل يدفعني الذي الطبيعي امليل ال لكن بشبيهه، الشبيه

االعتقاد. صدق عىل بالرضورة تدل منطقية بُحجة إرادتي عن األفكار
عىل يدل ما فيها ليس الخارجية األشياء من تأتيني التي أفكاري كانت إذا ولكن
الشك عني تُزيل وسيلة هنالك يكون أفال أمينًا، تصويًرا العالم يف التي األشياء تصور أنها
كما يَْخدَع ال خريِّ إلٍه يف االعتقاد هي الوسيلة أن ديكارت يجيب األشياء؟ تلك وجود يف
هذا وهبني الذي هو هللا الشك. عملية بدأنا عندما وجوده افرتضنا الذي الشيطان خدعنا
لها، أمينة صور الخارجية األشياء عن أفكاري بأن القول إىل يدفعني الذي الطبيعي امليل
يَْخدَع ال الواهب هللا دام وما خديعة، طبيعتي يف امليل هذا لكان كذلك األمر يكن لم ولو
حكًما الخارج من تأتيني التي األفكار صدق حيث من الطبيعي مييل إليه يدفعني ما كان

الحواس. تدركه كما موجود — األشياء عالم — الخارجي فالعالم وإذن صحيًحا؛
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يف يقينها ومدى املعرفة مصدر عن رأيه يف سار قد ديكارت أن تالحظ ولعلك
جانب يف منه الهدم جانب يف أقوى كان لكنه تبني، والثانية تهدم إحداهما خطوتني:
يف الناس تقبُّل عىل ثائًرا فيلسوًفا — الشك مرحلة — األوىل املرحلة يف كان فلنئ البناء؛
إيمان إىل فانتكس الثانية املرحلة يف عاد فقد التسليم، تقبُّل ألفكارهم الوسطى العصور

الوسطى. العصور
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السادس الفصل

النقديني عند املعرفة مصدر

يقول كما وحدها الحواس أهو املعرفة: مصدر عىل يختلفون والعقليني التجريبيني رأينا
عىل يقع أن بد ال اختيارنا كأنما الثاني؟ الفريق يقول كما العقل هو أم األول الفريق
تحصيل يف مًعا تجتمعا أن الوسيلتني عىل محال هو وكأنما األخرى، دون الوسيلتني إحدى
الحسية بالخربة إال تتم ال املعرفة أن ليقرر النقدي بمذهبه «كانْت»1 فجاء املعرفة،

مًعا. العقلية واملبادئ
تحليل هو «نقدية» بأنها فلسفة وصف يف تُْستَعمل حني «النقد» بكلمة واملقصود
ينتهي تحليًال — املعرفة تحليل هو فُقل شئَت إن أو — األشياء عىل نطلقها التي األحكام
من أطلقنا ما نطلق لكي افرتاضها من بد ال التي الصورية األصول استخراج إىل بنا
العبارة هذه قلت أني مثًال فافرض نعرف؛ ما نعرف لكي افرتاضها من بد ال أعني أحكام
يكون وأن كهذا قوًال أقول أن يمكن كان فهل بدقيقتني، قيامه «قبَل» القطار ركبت اآلتية:
يف تتتابع الحوادث أن هو افرتاض؛ ذهني يف ذلك سبق قد يكن لم ما مفهوم معنًى له
ُمحاًال يكون االفرتاض هذا بغري إنه الزمنية؟ اللحظات يف تسلسًال هنالك أن أي الحدوث؛
أفرتض أن يمكن هل ثم «بعدها»، أو «قبلها» فأجعلها أخرى حادثة إىل حادثة أنسب أن
ليس العالم بأن افرتاض الذهن يف ذلك يسبق أن دون متتابعة الزمنية اللحظات وجود
التي األوىل فعبارتي إذن متتابعة؟ تأتي حقائق من كثرة من يتألف بل واحدة حقيقة
أصل عىل تنطوي كانت — قيامه قبل القطار ركبت أني وهو — حدث ما بها ألصف قلتُها
تصورت ملا للكثرة تصوري ولوال «التعدد»، أو «الكثرة» وهو — منطقي أصل أي — عقيل

١٧٢٤–١٨٠٤م. عاَمي بني عاش أملاني فيلسوف ،Immanuel Kant 1
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القطار ركوبي عن أقول أن استطعت ملا الزمن لتسلسل تصوري لوال ثم الزمن، تسلسل
أحكامنا وراء ما نستخرج أن بها نحاول التي وأمثالها املحاولة هذه قيامه. «قبل» جاء إنه
تكون والفلسفة «التحليل». أو «بالنقد» الفلسفة يف ى تُسمَّ التي هي عقلية أصول من
الكامنة املنطقية األصول الستخراج أفكارنا تحليل األسايس هدفها جعلت إذا «نقدية»

األفكار. تلك ن نكوِّ أن استطعنا ملا لوالها والتي وراءها،
يستخرج الذي النحو هذا عىل ويحللها أحكامنا يستعرض إذ — النقدي والفيلسوف
التي هي ممكن؛ عدد أقل إىل األصول هذه يردَّ أن يحاول — املنطقية األصول تلك به
هذه أو الصور وهذه املختلفة، باملعارف تُْمَأل التي األوىل الصور — رأيه يف — تكوِّن
«إن مثًال: — فقويل «املقوالت»؛ ب الفلسفة يف ى تُسمَّ خرباتنا فيها تُصب التي اإلطارات
«مقولة» من قوالن هما الرصاص.» قتله قد الرجل «إن وقويل: النار.» أحرقتْه قد املنزل
كل يف الصورة ألن معناهما؛ مادة يف بعيًدا اختالًفا العبارتني اختالف من الرغم عىل واحدة
املشرتك القالب هذا أو اإلطار هذا أو الصورة وهذه األخرى، يف الصورة نفسها هي منهما
ترتد إنما يشبههما آخر قول وكل القوالن فهذان وإذن «ب». سبب «أ» أن هو بينهما
عىل النقدي الفيلسوف يلقيه الذي فالسؤال السببية؛ مقولة هي واحدة «مقولة» إىل كلها
يف البادية الناس أحكام إليها ترتد التي «املقوالت» هي ما هو: عنه اإلجابة ويحاول نفسه

مضمونها؟ يف األحكام هذه اختلفت مهما كالمهم
يف تكون عقلية األوىل أن هو معرفة من يملؤها وما املقولة بني الجوهري فالفرق
والحشو نظري القالب أن أي الخربة؛ بعد فتأتي الثانية وأما الخربة، قبل اإلنسان طبيعة
أي األشياء؛ عىل أحكامنا من حكًما يحلل وهو النقدي الفيلسوف فعمل وإذن مكتسب.
الفيلسوف عمل إن أقول: أفكارنا. عن بها لنعرب نقولها التي الجمل من جملة يحلل وهو
— الحكم ذلك فيه صب الذي اإلطار ليستخرج أحكامنا من حكًما يحلل وهو — النقدي
عن الصوري القالب فيفصل اآلخر، عن عنرصيه أحد فيه ليفرز الحكم يحلل أن هو
يف «كانْت» بها قام التي املحاولة هي هذه كانت وقد يملؤه. الذي التجريبي املضمون
من الرغم عىل أنه عىل الربهان يقيم أن به أراد إذ الخالص»؛ العقل «نقد املشهور كتابه
الحسية الخربة هذه أن إال الحسية خربته حدود تجاوز أن يستحيل اإلنسان معرفة أن
لتتشكل العقل طبيعة يف فطرية تكون مقوالت أو قوالب أو إطارات من لها بد ال نفسها

غرارها. عىل الحسية الخربة
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بها فرَّق التي التفرقة فهم من أوًال بد ال إليه انتهى الذي «كانْت» رأي نفهم ولكي
من فجعلها أفكارنا، عن بها نعرب التي اللغوية العبارات أنواع بني أي القضايا؛ أنواع بني
أخرى مرة قسمها ثم تكرارية،3 وأخرى إخبارية2 فقضايا نوعني: للمعلومات نقلها حيث
بَعدية. وأخرى َقبلية فقضايا قسمني: إىل بعدها أو الحسية الخربة قبل كونها حيث من

فرشحه إخباري هو وما تكراري هو ما إىل األحكام يقسم الذي األول التقسيم أما
يأتي: كما

من جزء نفسه هو به لتخرب جاءت الذي الخرب كان إذا تكرارية تكون الجملة
إن فنقول: املنطق بلغة املعنى هذا ونضع عنه. وتخرب الجملة عنه تتحدث الذي املوضوع
لك: قلت إذا فمثًال املوضوع، من جزءًا املحمول فيها يكون التي هي التكرارية القضية
تكراريٍّا، قويل كان مثلث» األضالع املتساوي املثلث «إن أو مصباح» امليض املصباح «إن
عنارص بعض يربز أن سوى بجديد يأتي ال قول فهو وإذن عنه؛ امُلْخَرب من جزء فيه الخرب
بهذا التكرارية الجملة يف دائًما التكرار يكون ال وبالطبع الحديث، مدار هو الذي املوضوع
الرسيع.؛ العابر التفكري عىل يَخَفى ما كثريًا بل السابقني، املثلني يف تراه الذي الوضوح
أنني األوىل للوهلة إليك يخيل فقد الشمس» حول يدور ما هو الكوكب «إن قلت إذا فمثًال
الخرب، يف عنه املخَرب لفظ أكرر ال الجملة بهذه وأنني «الكوكب»، عن جديد بخرب أجيئك هنا
أن دون مرتني الواحد اليشء أكرر أيًضا الجملة هذه يف وجدتني النظر أمعنت إذا لكنك
عنه تخربني أن قبل الكوكب يل عرِّف بقولك: عيلَّ اعرتضت لو ألنك جديًدا؛ خربًا أضيف
سوى لك أقوله «كوكب» للفظة تعريًفا وجدت َلما يدور؛ ال أو الشمس حول يدور بأنه
أوًال قلتُها التي عبارتي يف أَِزْد لم الحقيقة يف فأنا وإذن الشمس»؛ حول يدور «ما أنه
عبارتي يف وضعت فقد لتعريفه، مساويًا اليشء كان وملَّا وتعريفه، اليشء وضعُت أن عىل
مختلفتني صورتني يف جاء قد تكراره يكن وإن مرتني، كررته أي يساويه؛ وما لفًظا األوىل

ظاهًرا.
الحديث، موضوع عن يُقال جديًدا خربًا تضيف التي فهي اإلخبارية الجملة وأما
معرفة وكل الجديد، الخرب ذلك من خاليًا التعريف جاء املوضوع هذا عرفت إذا بحيث
املايض السبت «كان مثًال قلُت فلو القبيل، هذا من هي الحسية الخربة طريق عن تجيء

تركيبية. قضايا أحيانًا ى تسمَّ 2

تحليلية. قضايا أحيانًا ى تسمَّ 3
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جزءًا بالرضورة ليس بخرب املايض السبت يوم عن أخرب القول بهذا كنُت ممطًرا» يوًما
يوم أنه املعنى هذا من جزءًا تجد فلن املايض» «السبت معنى حلَّلَت فمهما معناه، من

بحوايس. خربتها التي الفعلية الخربة نتيجة هو الصفة بهذه له فوصفي ممطر؛
تكرر ألنها تفنِّدها؛ أو تؤيدها حسية خربة إىل تحتاج ال التكرارية الجملة فبينما
الحسية. الخربة عىل تفنيدها أو تأييدها مدار اإلخبارية فالجملة جديًدا، تضيف وال القول
عالم يف يشء مراجعة إىل يدعو ما هناك فليس مصباح» امليضء املصباح «إن لك قلُت فإن
امليض املصباح «إن لك قلت إذا أما خاطئًا. أو صحيًحا هذا قويل كان إن لتعرف الواقع
الرجوع من لك بد ال كان قويل صدق من التحقق أردت إذا هنا فها الِفضة» من مصنوع
الفضة من مصنوًعا — الحديث موضوع هو الذي — املصباح كان إن لرتى الواقع إىل
عدد عىل أي — أجزائها اتساق عىل متوقًفا التكرارية الجملة صدق كان فإن يكن، لم أو
التي للواقعة الخرب مطابقة عىل متوقف اإلخبارية الجملة فصدق — أجزائها بني التناقض

عنها. وتخرب لتصورها الجملة جاءت
أو بعدها، هو وما الخربة قبل هو ما إىل ألحكامنا الثاني التقسيم إىل اآلن وننتقل

«بَعدي». هو وما «َقبيل» هو ما إىل الفلسفة: يف االصطالحية بالعبارة
نصل ال — التجريبية أو الخربية القضية عنها فقل شئت إن أو — البَعدية فالقضية
حقائق وكل بشهادته، نثق َمْن به يقوم أو بأنفسنا نحن به نقوم حيس إدراك بعد إال إليها
إال كذا ارتفاعها الهماليا جبال أن تعرف فكيف القبيل؛ هذا من هي والجغرافيا التاريخ
مرص إىل جاء نابليون أن تعرف وكيف بشهادته؟ تثق َمْن أدركها أو بحواسك أدركتها إذا
أنت فصدَّقت هذه؛ شهادته وأثبت بحواسه ذلك شهد قد شاهٌد كان إذا إال ١٧٩٨ سنة
الوصول يمكن ال القوانني فهذه الطبيعية، العلوم قوانني كل يف ُقل وكذلك الشاهد. شهادة
املاء فكون عنها، الطبيعية القوانني صيغت التي لألشياء وتجِربة مالحظة بعد إال إليها
أالحظها املخابري يف تجربة إىل يحتاج الفالنية بالنسبة وأيدروجني أوكسوجني من يرتكب

وهكذا. بعيني،
مثل الحسية؛ الخربة عىل تعتمد ال ألنها مختلف؛ فشأنها «الَقبلية» القضية وأما
برتقالتني إىل بالنظر األمر بادئ الحقيقة هذه إىل وصلت لو فحتى ،٤ = ٢ + ٢ قويل:
أجرِّد أن بعد فإنني األطفال، تعليم يف املدرس يفعل كما وقلمني قلمني أو وبرتقالتني،
وال حسية، خربة عىل يتوقف ال صدقه أن أدرك فإني وغريها، واألقالم الربتقال من املعنى
الشك، إليه يتطرق ال يقينًا فيه أدرك ألنني لتأييده؛ الواقع دنيا من أمثلة ذلك بعد أتطلب

القبيل. هذا من الرياضة قضايا وكل
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بني الفرق عرفت كما اإلخبارية، القضية وما التكرارية القضية ما عرفت وقد اآلن
«كانْت» رآها كما املشكلة لوضع ممهًدا الطريق بات فقد البَعدية؛ والقضية الَقبلية القضية

يديه. عىل حلها كان وكيف
عىل معتمٍد غري صدقها يكون أي َقبلية؛ تكون التكرارية القضية إن لك قلنا لو
أن لتثبت خربة إىل بحاجة لست ألنك دهشة؛ يثري ما القول هذا يف ملا الحسية؛ الخربة
أثار ملا بَعدية تكون اإلخبارية القضية إن لك قلنا لو وكذلك مصباح». امليضء «املصباح
إالَّ يجيء وال الخربة من مستًقى إذن فهو جديد خرب القول يف دام ما ألنه دهشتك؛ القول
لك أزعم حني موقفك يكون كيف لكن أزرق، إنه غرفتي حائط عن لك أقول كأن بعدها،
أنها أي واحدة؟ آٍن يف وَقبلية إخبارية منها الواحدة تكون العبارات من رضبًا هنالك أن

صدقها؟ تؤيد خربة إىل تحتاج ال نفسه الوقت يف لكنها خربًا تُْرَوى
هي عنده فاملشكلة حلها؛ حاول ثم «كانْت» صاغها كما املعرفة مشكلة هي هذه
نعمم إنما — السواء عىل الطبيعية العلوم ويف الرياضة يف — العلمية القوانني كل يف أننا
بني الجمع هذا أمكن كيف هو: والسؤال واحد. آٍن يف وَقبليٍّا إخباريٍّا يجعله نحو عىل القول
واحد؟ حكم الجانبني من يتكون بحيث الخربة يسبق الذي الجانب وبني الخربي الجانب
تأتينا الحسية الخربة جانب وهو الخارج، من يأتي جانبًا أن هو «كانْت» عند الجواب
يف يتلقاها بل يضبطها، ضابط بغري نفسها تجد ال تأتي إذ لكنها األشياء، من منبعثة
مضمونه يف معتمًدا معرفتنا من جزء كل يكون ثَمَّ ومن حدوده؛ يف ينظمها إطار العقل
جزء كل يكون وهكذا اإلدراك، طريقة يف العقل نظرة عىل قالبه ويف الحواس خربة عىل
يف التفصيل من يشء ييل وفيما واحد. آٍن يف وماديٍّا، إخباريٍّا وعقليٍّا، حسيٍّا معرفتنا من

ذلك. توضيح
يأتيني إذ مختلفة؛ إحساسات منها تأتيني أوًال أُدركها؟ فكيف معي، برتقالة هذه
وملمس اللسان، طريق عن وطعم األنف، طريق عن ورائحة العني، طريق عن لون منها
املخ إىل وتسلك مختلفة، أبواب من تأتي اإلحساسات وهذه وهكذا. األصابع، طريق عن
يسلكه الذي الطريق نفسه هو اللون يسلكه الذي الطريق فليس رأيت، كما مختلفة طرًقا
يف تظل اإلحساسات أن هي لهذا الطبيعية فالنتيجة وإذن امللمس؛ أو الرائحة أو الطعم
ملا متفرقة أشتاتًا هكذا ظلت لو لكنها وحدها، الحواس عىل اعتمادنا كان إذا أشتاتًا الذهن
املعرفة، هو ليس وبالتايل اإلدراك؛ هو ليس اإلحساس مجرد ألن الربتقالة؛ إدراك أمكنني
هذه هي إنما وحدها، رائحتها أو وحده طعمها أو وحده لونها هي الربتقالة فليست

53



املعرفة نظرية

من جاءت التي املتفرقة اإلحساسات يضم الذي ما معني؟ «يشء» يف متجمعة جميًعا
اجتذاب إىل اإلحساسات هذه تسارع هل أم الداخل؟ يف بعض إىل بعضها مختلفة قنوات
هذا نعم، عنها؟ خارج عامل إىل ذلك يف تحتاج أن دون آلية بطريقة بعض إىل بعضها
من ترتابط الخارج من إيلَّ الواردة الحسية االنطباعات إن يقول إذ «هيوم»؛ يقوله ما هو
ذلك. غري فرأيه «كانْت» وأما التداعي، قوانني أو الرتابط قوانني يسميه بما نفسها تلقاء

وسيلتني فطرته يف أن أعني الحيس؛ لإلدراك وسيلتني اإلنسان فطرة يف أن هو رأيه
التي لألشياء مرتابطة متصلة ذهنية صوًرا معه تصبح جمًعا املتفرقة اإلحساسات لجمع
إلينا تأتي و«الزمان»، «املكان» هما: الوسيلتان وهاتان اإلحساسات، تلك منها انبعثت
اإلحساس هذا يجعل ترتيبًا أنفسنا داخل يف فنرتبها مهوش؛ خليط يف املتفرقة اإلحساسات
تحته، أو فوقه أو يساره أو يمينه عىل مثًال يكون كأن اإلحساس، بذلك مكانية صلة عىل
يتكون وبالتايل لليشء؛ صورة منها تتكون مكانيٍّا ربًطا املتفرقة اإلحساسات هذه وبربط
الواردة اإلحساسات فيه وضعنا الذي الرتتيب هذا أن تنىس أال عىل حيس. إدراك عندنا له
اإلحساسات عىل نخلعه الذين فنحن نفسها، اإلحساسات يف وليس عندنا، من هو إلينا
قبل إنه يشء عن نقول بحيث زمنيٍّا تتابًعا األشياء تتابع يف قل وكذلك معنى. به فتكتسب
كما — الخارج من يأتينا ما ألن أيًضا؛ عندنا من هو التتابع فهذا بعده، أو آخر يشء
يف اإلحساسات ألوف منها ينفذ مفتوحة أبواب فالحواس ترتيب؛ بغري إحساسات — قلنا
مدَركات فتصبح الزماني؛ وبالتتابع املكاني بالرتتيب الداخل يف نحن فنتناولها لحظة، كل

مهوًشا. خليًطا كانت أن بعد منظمة
الصورة هذه صنعت الذي فأنا اآلن، معي التي للربتقالة صورة ذهني يف تكونت إذا
الحسية االنطباعات وهي الخارج، من أتتني التي الخامة املادة من صنعتها لكنني صنًعا،
بهما أصنع اللتان واألداتان له، يعَطى خشب من منضدة النجار يصنع كما املختلفة،
أجزاء يربط نحو عىل الخامة العنارص ترتيب هما أي و«الزمان»؛ «املكان» هما مدَركاتي
ما فيها زمنية سلسلة يف املدركات بني يتابع نحو عىل ثم ببعض، بعضها الواحد املدَرك
التتابع أو املكاني الرتتيب هذا مثل نفسها األشياء يف وليس الحق، هو وما سابق هو
فما معنًى، ذات لتصبح األشياء عىل خلعتهما عندي من ذاتيتان صفتان هما إنما الزماني،
يف تكون الزُّْرقة لكن اللون، أزرق يشء كل فريى أزرق منظاًرا يلبس بمن هنا األمر أشبه

املرئية. األشياء يف تكون وال منظاره
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الحواس، بواسطة اإلنسان يستخدمهما أداتني والزمان املكان دام ما أنه وواضح
كانت إن الخارجية فالحقائق املحسوسة؛ الظواهر غري يف استُْخِدما ما إذا يبطالن فهما

زمان. أو مكان لها يكون أن استحال املحسوسات غري من
الحيس، اإلدراك يف تُْستَْخَدمان ذاتيتان أداتان واملكان الزمان بأن سلَّمنا قد دمان وما
الحسية املدَركات تجعل اللتان الوسيلتان أنهما مع الحسية التجربة من ا يُْستََمدَّ لم وأنهما
بمكانها تتعلق أحكام من األشياء عىل نطلقه ما كل أن ذلك من ينتج فإنه معنًى، ذات
طريق عن اآلتية خرباتنا عىل ال نحن ذواتنا عىل وجهيه أحد يف معتِمد فهو بزمانها أو
يف نفسها اإلنسانية الطبيعة عىل مرتكزة الرياضية القضايا كل كانت ثَمَّ ومن الحواس؛
أي — بالزمان أو الهندسة علم يف باملكان إما تتعلق القضايا هذه ألن األشياء؛ إدراك
معتمدة غري يقينيٍّا، صدًقا صادقة الرياضة فالقضايا الحساب؛ علم يف — الوحدات بتتابع
قضايا هي أي التجربة؛ «قبل» من صادقة هي بل الحسية، التجربة عىل هذا صدقها يف
أمكانه َلما والزمان املكان بوسيلتَي للعالم إدراكه طريقة يف اإلنسان فطرة ولوال «قبلية»،

الرياضية. األحكام تكوين
من ألنه واملثالية؛ الواقعية بني هذا بمذهبه وقف قد «كانْت» أن يتضح هذا ومن
من ولكنه للمعرفة، أولية كمادة الخارج من إلينا تأتي التي باإلحساسات اعرتف ناحية
حسية. مدَركات يف اإلحساسات تلك صياغة يف واشرتاكه العقل فاعلية قرر أخرى ناحية
العقليني باملدَركني ليستا ذاتيهما يف أنهما أعني بالفكرتني؛ والزمان املكان ليس
الذي «امِلنظار» هما بل التجربة، من جزءًا ليستا ألنهما تجاِربنا؛ من نستخلصهما اللذين
عدة رأينا أن بعد عقولنا يف فكرته تتكون لم — مثًال — «فاملكان» التجِربة؛ تلك به نرى
الشبه أوجه لنستخلص االختالف أوجه من ونجردها نقارنها أن استطعنا بحيث «أمكنة»
«املقعد» نستخلصمعنى حني نفعل كما «املكان». عن العقيل املدَرك قوام هي هذه فتكون
األشجار، مجموعة من «الشجرة» ومعنى تجاربنا، يف بنا تمر التي املقاعد مجموعة من
عقيل بمدَرك «الزمان» وال «املكان» ليس ال، وهكذا. الكتب، مجموعة من «الكتاب» ومعنى
نحول بحيث األشياء إىل بها ننظر التي الطريقة هما بل عقولنا، يف النحو هذا عىل يتكون
ليس اإلحساس مجرد ألن حسية؛ إدراكات إىل إلينا منها املنبعثة اإلحساسات أشتات

إدراًكا.
والزمان املكان هما اللتني الحيس اإلدراك وسيلتَي عدا فيما — العقل يف هنالك لكن
«َقبلية» مدَركات هي حسية، خربة أية «قبل» فيه موجودة عقلية مدَركات — أسلفنا كما
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الكلية املعاني هذه ربط يف ثم الحسية، املدركات من الكلية املعاني تكوين يف بها نستعني
حني فأنت سلبًا؛ أو إيجابًا األشياء عىل نطلقها التي األحكام ن نكوِّ بحيث ببعض بعضها
اللون يضم الذي املكان «بمنظار» إدراكها يف مستعينًا أمامك التي الواحدة الربتقالة تدرك
إدراكك هي تكون متالصقة واحدة مجموعة يف وامللمس والرائحة والطعم الشكل إىل
عقليٍّا» «مدَرًكا بعُد لنفسك كوَّنت قد تكون ال هذا تفعل حني إنك أقول للربتقالة. الحيس
عدة فيها تقارن أخرى خطوة من لك بد ال بل عامة، بصفة الربتقالة عن كليٍّا» «معنًى أو
لها ولتُبقي الَعَرضية صفاتها من لتجردها خربتك يف بك تمر التي الجزئية الربتقاالت
إذا الجوهرية الصفات هذه برتقالة، يكون لكي اليشء يف تكون أن يجب التي صفاتها
الربتقالة هذه ال عامة، بصفة الربتقالة عن كيل» «معنًى بذلك عندك كان لديك تكونت ما
عقلية» «مدركات تكوين يف تميض النحو هذا وعىل الواحدة. الربتقالة تلك أو الواحدة
بمعناها «معرفة» لديك كان َلما املرحلة هذه عند وقفت لو إنك ماذا؟ ثم األشياء، عن
أي سلبًا؛ أو إيجابًا األشياء عىل تطلقها التي األحكام يف تكون إنما «املعرفة» ألن الصحيح؛
أو بعض يف بعضها يدخل مما بينها الصالت وإيجاد العقلية مدَركاتك بربط تكون أنها
الكهرباء» يوصل و«النُّحاس الورق» تحرق «النار مثًال: فنقول بعض؛ عن بعضها يبعد

وهكذا. وهكذا املاء»، يف يغوص ال و«الخشب
لألشياء الحسية إدراكاتك مرحلة بعد الخطوتني هاتني تخطَو أن تستطيع لكي
وتربط عقلية»، «مدَركات بهما ن تكوِّ اللتان الخطوتان وهما خربتك، يف تقع التي الجزئية
يحتاج ال العقلية املدَركات من بنوع فطرتك ُزوِّدت أحكام، يف العقلية املدَركات هذه
ال «شجرة» العقيل فاملدرك لتكوينه؛ حسية خربة إىل — العقلية املدَركات من كغريه —
عقلك يف فمفطور «سببية» العقيل املدرك أما أشجاًرا، بالحس تدرك أن بعد إال يتكون
شيئان الحسية خربتك ضمن جاء إذا بحيث حسية، خربة أية بحواسك تحصل أن قبل
تبحث أن داٍع هنالك يكن لم املحرتق، والورق كالنار السببية برابطة مرتبطان و«ب» «أ»
عىل تجعلها فطرتك، ويف عندك من ألنها ذاتها؛ الحسية العنارص بني السببية الرابطة عن
من الرغم عىل «ب» حدوث يف سبب «أ» إن فتقول: بها، ترتبط التي الحوادث هذه أمثال
معنى املحسوس التتابع مجرد يف وليس «ب»، تتبعها «أ» إال فيها ليس الحسية الخربة أن
هذا فرض الذي إنما «ب»، ب متبوعة دائًما «أ» تكون أن رضورة فيه ليس أي الرضورة؛

اإلنسان. فطرة به ُزوَِّدت الذي العقيل املدرك هو «الرضورة» هذه أو الدوام
التي هي الحسية) الخربة قبل توجد التي (أي الَقبلية الفطرية العقلية املدركات هذه
اإلنسان ليتمكن عنه َمحيص ال رشط ووجودها «مقوالت»، الفلسفي باالصطالح ى تسمَّ
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مهوًشا خليًطا الخارجي العالم عن مدَركاتنا لبقيت ولوالها الخارجي، العالم «معرفة» من
معنى. وال فيه اتساق ال

الربتقالة أن تتصور أن عليك متعذًَّرا يجعله الذي فما مثًال، «الجوهر» مقولة خذ
الصفات من هنالك يكون أن دون املختلفة الحواس تحسها صفات مجموعة إال هي إْن
الواحد الفرد أن تتصور أن عليك متعذًَّرا يجعله الذي ما واحدة؟ وحدة يف يمسكها ما
داخله يف يكون أن دون عابرة متتابعة حادثات من سلسلة إال هو إْن الناس أفراد من
ربما أخرى بعبارة أو واحد؟ شخص يف الحادثات هذه بني د يوحِّ الذي هو ثابت محور
اإلنسان؟ يف روٍح أو نفٍس وجود تفرض أن اضطراًرا يضطرك الذي ما أوضح: كانت
الَعَرضية الظاهرات به تتعلق «جوهًرا» تفرض التي فطرتك هو هذا إىل يضطرك الذي
دوام وال بينها وحدة ال مفككة حاالت إىل اليشء النحلَّ وإال تصورك، يف اليشء ليتكون
هذه ألن ظواهره؛ سلسلة إال ليس اليشء إن قال حني حق عىل «هيوم» كان فقد لوجودها؛
وحدها؛ الحواس مصدرها املعرفة أن وهي بها، بدأ التي املقدمة عن حتًما تلزم نتيجة
إال أيًضا اإلنسان كان وملا محسوساتها، إال الربتقالة كانت َلما كذلك؛ األمر كان لو إذ
روح؛ أو نفس وجود داخله يف نفرتض أن لنا جاز َلما وبالتايل للحواس؛ منه يظهر ما
أن رشط عىل حق عىل كان «هيوم» إن أقول: الحواس. طريق عن يأتي مما ليست ألنها
العقل يف إن ونقول «كانْت»، فعل كما أخرى بمقدمة نبدأ ال ملاذا لكن باملقدمة. معه نسلِّم
مقولة املقوالت تلك ومن الحسية؟ خرباتنا فيها نصبُّ التي هي َقبلية ذاتية فطرية مقوالت
للفرد لتتكون منه بد ال فرض — روحه أو نفسه أي — اإلنسان فجوهر «الجوهر»؛
يف الحسية الظاهرات لتمسك كذلك منه بد ال فرض الربتقالة وجوهر واستمراره، وحدته
الجتماعها الزم رشط لكنه املحسوسات بني من نفسه «الجوهر» ليس نعم شيئية. وحدة
معلقة وهي اإلنسان لصفات أو املتفرقة الربتقالة لصفات تصورنا لكان وإال وتماسكها،
تستند ِمْشجب بغري الهواء يف معلقة ثياب ملجموعة كتصورنا به تتعلق محور بغري وحَدها

إليه.
نخلعها ذاتية — والزمان املكان — الحيس اإلدراك وسيلتَِي شأن شأنها املقوالت هذه
عقولنا، بنية من جزء أنها أي املوضوعي؛ بالعالم علمنا لنا ليتكون مدَركاتنا عىل عندنا من
ولكن كانت، ما كائنة الحسية خرباتنا فيها لتنصبَّ أُِعدَّت الفارغة القوالب بمثابة وهي
يأتي ليس ما عىل تطبقها أن يجوز فال الحسية، الخربة حدود عند تقف تطبيقها حدود

الحس. طريق عن
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أشتات ترتيب من مكَّنَتانا قد وزمان مكان من الحيس اإلدراك وسيلتنا كانت ولنئ
أن استطعنا وبالتايل زمنيٍّا؛ وتتابًعا مكانيٍّا اتصاًال بينها يجعل ترتيبًا املتفرقة اإلحساس
عن إخبارية أحكاًما تكون بحيث والحساب، الهندسة علَمي يف الرياضية األحكام نطلق
من تمكننا املقوالت هذه فإن يقينية، َقبلية أحكاًما تكون نفسه الوقت ويف األشياء، عالم
واحد؛ آٍن يف وقبلية إخبارية األخرى هي تأتي بحيث الطبيعية العلوم يف األحكام إطالق
العقل من يأتي الذي اليقني فيها يكون نفسه الوقت ويف األشياء، عالم عن مخربة تأتي أي

الحسية. التجربة ينتظر وال
هذا ليس قوانينه، يف يبدوان واتساق نظام يف الحوادث اطراد من العالم يف ما ليس
قوانينه حسب وأدركه عرفه الذي الفكر خلعه بل نفسها، الطبيعة يف موجوًدا االطراد
غري بمقتضاها يسري به خاصة قوانني الطبيعي للعالم ليس أنه أي فطرته؛ يف املتأصلة
التي والعالقة الفكر، قوانني نفسها هي األشياء فقوانني العقل؛ بها يعمل التي القوانني
الخارجي الواقع يف األشياء تربط التي العالقة نفسها هي ببعض بعضها أفكارنا تربط
مقولة السببية ألن فذلك السببية؛ برابطة مرتبطة األشياء ترى كنت فإذا ببعض، بعضها
وقوانينه، الفكر بمعونة إال الخارجية األشياء نعلم ال فنحن غرابة؛ وال فينا. مفطورة عقلية

الطبيعة. يف ندركها التي القوانني نفسها هي العقلية القوانني تلك تكون أن فبديهي
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وعند العقل، هي العقليني عند ووسيلتها الحواس، هي التجريبيني عند املعرفة وسيلة
املطَلق الحق أن رأيهم فمن املتصوفة أما مًعا، والعقل الحواس هي وسيلتها النقديني
والعقل الحواس أو العقل أو الحواس هي معرفته إىل الوسيلة تكون ال — هللا وهو —
هذه فكل البصرية، أو املبارش العيان أو «الحدس» هي معرفته إىل الوسيلة تكون بل مًعا،
بحيث املعروف، باليشء العارف الشخص يمتزج حني املعرفة وسيلة بها ى تسمَّ ألفاظ
مثاًال شئت وإن أخرى. جهة من واملوضوع جهة من الذات بني تفرقة هنالك تكون ال
أنف؛ أو أذن أو بعني ذلك تعرف ال إنك موجود؟ أنك تعرف كيف نفسك إىل فانظر قريبًا
نفسك وجود تعرف ال كذلك وأنت موجود. أنك فستعرف كلها األبواب هذه أغلقت لو ألنك
نفسك وجود تعرف ال أنك أي النتائج؛ منها تستنتج مقدمات هناك فتكون تقيمه بالربهان
له يُقال الذي هو اإلدراك من الرضب وهذا مباًرشا، إدراًكا تدركه بأن تعرف بل بالعقل
هللا. بها ندرك التي اإلدراك طريقة بعينه هو وهو بالحدس، إدراك اصطالًحا: الفلسفة يف
أخص من النقط هذه تعد حتى هامة نقط عىل يتفقون اختالفهم عىل واملتصوفة
الحدس أن عىل جميًعا اتفاقهم فوق فهم للمعرفة؛ طريقة باعتباره التصوف خصائص
يدركها التي الحقيقة أن عىل يتفقون كذلك تراهم إليها، يركن التي اإلدراك وسيلة هو
يف يندمج الحالة هذه يف ألنه بكلمات؛ عنه التعبري يمكن مما ليست بحدسه اإلنسان
حول يحوم وصف فهي الكلمات وأما واحًدا، شيئًا يجعلهما اندماًجا إدراكه موضوع
لكلمات قراءتك حالة حالتني: بني فقارن شئت وإن ولبابه. قلبه إىل أبًدا يصل وال املوضوع
ذاتية تجربة واملعاناة فاملكابدة بالحب؛ أنت شعورك وحالة عاشقني، بني الحب تصف
فهي الوصف دقة من بلغت فمهما األلفاظ أما مباًرشا، وصًال بموضوعه اإلنسان تصل

ويعانيه. النفسية التجربة صاحب يكابده الذي الوجدان غري آخر يشء
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كامنة حقيقته بل بحقيقته، هي ليست الكون ظواهر أن عىل يتفقون هم وكذلك
العقل ويقارن بالحواس، تُْدَرك الظواهر كانت فإن عنها، وتختلف الظواهر تلك وراء
التي الحقيقة فإن وهكذا، اطرادها، قوانني ويستخرج وأجناس أنواع يف ليصنفها بينها
بها االتصال عىل نفسه اإلنسان يروض بأن وذلك بالحدس، إال إدراكها يستحيل وراءها

فيها. واالندماج
وال فيها كثرة ال واحدة هي الظواهر وراء الكامنة املطلقة الحقيقة هذه أن وعندهم
هي لكنها املتنوعة، املتعددة الكثرية الظواهر هذه يف نفسها عن تعرب إنها نعم، تعدد.
وهًما الزمن كان ولهذا باطل؛ فهو كثرة عىل يدل ما فكل كذلك األمر دام وما واحدة،
وأما بعدها، ولحظة قبلها لحظة منها لحظة لكل لحظات، من سلسلة ألنه حقيقة؛ ال
الزمن فانقسام و«بعد»، «قبل» وجودها يف وليس لها، زمان فال هللا) (أي املطلقة الحقيقة
بذي هو وليس العابرة، الظواهر مع يتفق تقسيم إال هو إْن ومستقبل وحارض ماٍض إىل

هللا. إىل بالنسبة معنًى
بعد إليه انتهى ما إىل انتهى الذي الغزايل»1 «اإلمام للمتصوف: مثًال لك وسنرضب
حتى وفالسفة متكلمني من عرصه مفكرو يقوله ملا استعراضه وبعد حادة، نفسية أزمة

صحيح. أساس عىل قائم عليهم خروجه أن إىل يطمنئ
يف إليها يركن أداًة تصلح ال — رأيه يف — فهي الحواس، شهادة يف الغزايل تشكك
من فهنالك إذن الظل؟ حركة تدرك أن العني تستطيع فهل الصحيحة، املعرفة تحصيل
من قطعة عينك أمام وضعت إذا كيف انظر ثم بحواسنا، إدراكه يمكن ال ما الحقائق
كله النجم تغطي النقود من قطعة رأيت السماء، يف نجم وبني العني بني تقع بحيث النقود
الحقائق، بعض إدراك عن الحواس عجز عىل األمر يقترص فال وإذن منه. أكرب هي كأنما

الصواب. أنه عىل بالخطأ لتوهمنا إنها بل
مبادئه من واحًدا ً مبدأ تأخذ أن وحسبك نفسه، العقل أحكام يف الغزايل تشكك وكذلك
يشء به يحيط ال الذي بالتسليم نقبلها والتي العقيل، الفكر قوانني إنها يقال التي األولية
وأال يكون أن اليشء عىل يستحيل أنه العقل فعند التناقض، عدم مبدأ وهو الشك، من
استحالة ال إنه يكون؟ وأال يكون أن اليشء عىل ا حقٍّ أيستحيل ولكن واحد، وقت يف يكون
كل يف أنه متصًال تغريًا حاله تتغري بحيث ينمو كائن يف تتصور أن الجائز ومن ذلك، يف

و١١١١م. ١٠٥٩ عاَمي بني عاش مسلم، صويف 1
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تلك تغريت َلما حاله عىل كائنًا كان لو ألنه مًعا؛ آٍن يف كائن وغري كائن حياته من لحظة
الحال.

العقل فوق وسيلة هنالك تكون أال قائًال: يسأل العقل ويف الحواس يف تشككه وبعد
خطأها يبني الحواس فوق نفسه العقل أن كما بطالنه، عىل وتدل خطئه مواضع تبني
والحواس العقل فوق هي التي الوسيلة تلك وأن نعم، بأْن ويجيب بطالنها؟ عىل ويدل

الحدس. هي مًعا
ممن عرصه يف الفكرية الجماعات يتناول بل بحث، بغري إرساًال القول يرسل ال وهو
كانوا ما ليحلل والفالسفة؛ كاملتكلمني العقلية الرباهني إىل تفكريهم يف يستندون كانوا

يشء. إىل يؤدي ال طريق أنه ويبني يفعلونه
أن هو عليها ما وكل نصوص، من الدين به جاء بما تسلِّم فجماعة املتكلمون فأما
وإذن منطقية؛ نتائج من استخالصه يمكن ما بها املسلَّم األصول هذه من تستخلص
بأن خطأه؛ الدينية األصول تلك فهم يف للمخطئ يبيِّنوا أن هو يَبْلغوه أن يمكن ما فأقىص
أن لنفرض لكن بها، املسلَّم املقدمات من النتائج استدالل يف انحرافه مواضع عىل يدلُّوه
ألنه فيه؛ حيلة املتكلمني أمام تكون ال فعندئذ نفسها، املقدمات صدق يف تشكك قد شاكٍّا
العقيل منطقهم يصبح وبذلك حدوده؛ يف بالتحرك أنفسهم ألزموا الذي النطاق عىل خرج
أن يستطيع كيف حينًا: القلق أخذه — نفسه الغزايل كاإلمام — لرجل فيه غناء ال كله

إليه. يطمنئ أساٍس عىل باهلل إيمانه يقيم
الربهنة يف العقل منطق يستخدم أن أراد املفكرين من فريق كذلك فهم الفالسفة وأما
الربهان إقامة تريد التي للقضية تجد أن معناه «برهان»؟ معنى فما هللا، وجود عىل
بالرضورة عنها يلزم التي املقدمة بمثابة لها وتكون منها، أعم أخرى قضية صدقها عىل
الناس من فرًدا أن عىل الربهان أردت إذا فمثًال عليها؛ الربهان إقامة املراد القضية تلك
به سيلحق إنسان كل أن وهي األشمل، األعم القضية هو الربهان كان املوت، به سيلحق
يكن لم إذا هللا وجود عىل العقيل الربهان تقيم أن يمكن فكيف كذلك األمر دام وما املوت،
النتيجة تنِتج التي املقدمات بإيجاد تكون الربهان إقامة أشمل؟ وال منه أعم هو ما هنالك
عىل العقيل فالربهان وإذن سبقته؛ ملقدمات نتيجة ليس وهللا عليها، الربهان إقامة املطلوب

ُمحال. وجوده
علة يسمونه ما إىل يلجئون هللا وجود عىل الربهنة محاولة يف الفالسفة أن إىل هذا
يسلِّمون أنهم أي والحوادث، األشياء بني السببية بمبدأ أوًال يسلِّمون أنهم ذلك ورشح أوىل،
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نفسك: وسألت الناس، من معني فرد كوجود ما شيئًا أخذَْت فإذا سببًا، يشء لكل بأن أوًال
األسباب بسلسلة تعود فإنك وهكذا، السبب؟ يف سببًا كان ماذا ثم وجوده؟ سبب ماذا
كاٍف برهان ذلك أن وعندهم هللا. هو أوَل سبٍب إىل حتًما تنتهي حتى حلقة وراء حلقة
ذلك هللا؟ وجود يف السبب وما قائًال: تسأل أن ذلك بعد تستطيع ال ألنك هللا؛ وجود عىل
يقره ال موقف — رأيهم يف — وهذا أبًدا، تنتهي ال سلسلة فستميضيف ذلك فعلت لو ألنك
وال بعدها، يشء لكل األوىل العلة هي تكون أوىل حلقة عند الوقوف من بد فال العقل،

هللا. هي العلة وهذه قبلها، ليشء معلولة نفسها هي تكون
العظيم الغزايل اإلمام هذا إىل وانظر ذاته؟ السببية مبدأ يف شكَّكنا لو ماذا لكن
يف السببية مبدأ يف نظره وجهة رشح لك أسلفنا (وقد هيوم» «ديفد النقطة هذه يف يسبق
الذين الفالسفة إىل سؤاله الغزايل ه يوجِّ قرون. سبعة من يقرب بما يسبقه الرابع) الفصل
بديهية كأنه املبدأ بهذا نسلِّم أن يربر ماذا فيقول: السببية بمبدأ هللا وجود عىل يربهنون
حالٌة تتبعها حالًة إال األشياء مجرى يف نلحظ ال إننا جدل؟ إىل تحتاج ال بذاتها واضحة
املسبَّب تجعل «سببية» امللحوظ التتابع هذا يف يكون أن أما آخر، يشء يتبعه وشيئًا أخرى،
إذن وبراهينه العقل ليس بالرضورة، يلزم ال افرتاض فذلك سببه يتبع أن عليه محتوًما
إىل السبيل تكون فكيف هللا، بوجود إيمانه إىل يطمنئ أن أراد فيمن الطمأنينة لبعث بكاٍف
فانظر هللا، عرفَت نفسك عرفَت فإذا لذاتك، املبارش بالعيان أي «بالحدس» يكون ذلك؟
تخطو أن أو مثًال ذراعك ترفع كأن بفعل تهم أنت إذ إليها انظر الداخل، من نفسك إىل
إىل تنظر ال فعل. إىل وتحويلها بتنفيذها تهم «إرادة» بصدد وأنت إليها انظر بقدمك،
بل املطلوبة، النتيجة إىل بنا ينتهي ال — رأينا كما — العقل تفكري ألن تفكر؛ وهي نفسك
إىل بك حاجة وال حواس إىل بك حاجة ال فيه. شك ال وجوًدا تجدها مريًدا كائنًا إليها انظر
وتفعله. شيئًا تريد أن هو بوجودك لتعلم إليه بحاجة أنت ما كل موجود، أنك لتعلم عقل
جعل قد ديكارت إن لقلنا: االبتداء؛ نقطة حيث من بديكارت الغزايل نقارن أن لنا جاز ولو
موجود»، فأنا إذن أفكر، «أنا يفكر: أنه أساس عىل نفسه وجود إثبات هي االبتداء نقطة
فكأنما يريد، أنه أساس عىل نفسه وجود إثبات هي االبتداء نقطة جعل فقد الغزايل وأما
طريق عن ذلك أعرف لست أريد؟ أني أعرف وكيف موجود». فأنا إذن أريد، «أنا يقول:
لم ألني العقل؛ طريق عن ذلك أعرف ولست شيئًا. أسمع وال شيئًا أرى ال ألني الحواس؛

مباًرشا. إدراًكا نفيس يف أدركه ألني ذلك؛ أعرف إني بل مقدماتها، من نتيجة أستنتج
ممارسته يف فهو مريًدا كائنًا اإلنسان كان وملا فعل، والخلق خالق ألنه مريد وهللا
فروح الصغرى، الصورة بمثابة هللا من يكون إرادية أفعال من به يقوم فيما إلرادته
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خلقه، الذي الكون عىل سلطانه يف باهلل شبيهة باإلرادة الجسد عىل سيطرتها يف اإلنسان
مريًدا. نفسك إىل فانظر خالًقا هللا تعرف أن أردت فإذا

اإلنسان يستطيع ورغباته، الجسد قيود من تحررها عىل النفس رياضة من وبأنواع
بحيث مباًرشا، شهوًدا (هللا) الحق يشهد حتى روحه يسمو أن — املتصوفة يقول كما —
يف شهود أوضح هللا ليشهد الصويف إن وجوده. عىل عقيل برهان إىل حاجة به تكون ال
يسعد ما وأسعد له. وصورة به شبيهة فهي هللا نظرية تكن لم وإن نفسه ألن نفسه؛
يصبح بحيث فيه، يُفنيها الذي املبارش الشهود منزلة هللا من تبلغ أن هو اإلنسانية النفس

واحدة. حقيقة واملعروف العارف
حيث من صعوًدا تتفاوت درجات ثالث والحدس والعقل الحواس املتصوفة ويجعل
مرتبة، أدناها الحواس طريق عن فاملعرفة طريقها؛ عن تأتي التي املعرفة يقني درجة
اليقني يكون وفيها أعالها، الحدس طريق عن واملعرفة ُوسطاها، العقل طريق عن واملعرفة
الحسية املشاهدة إىل تستند التي العامة معرفة هي الحواس طريق عن املعرفة الكامل؛
طريق عن واملعرفة صدقه. يف يثقون َمْن بها ينبئهم أو بأنفسهم هم بها يقومون الجزئية
لزوًما مقدماتها عن النتيجة فيه تلزم الذي االستدالل عىل تقوم ألنها أعىل؛ مرحلة العقل
وأما خطأ، من الحسية املشاهدة له تتعرض ما لكل النتيجة تتعرض ال فعندئٍذ رضوريٍّا؛

حجاب. بغري مبارشًة العارفون يشهده الحق فهي الحدس طريق عن املعرفة
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وحدودها املعرفة إمكان





الثامن الفصل

كاك والشُّ االعتقاديون

الذي املدى هو ما حدودها؟ ما هو: املعرفة عن وأخريًا ثالثًا سؤاًال اآلن أنفسنا عىل نلقي
أذهاننا عىل يَِرد ما وأول التحصيل؟ ظروف مكَّنته لو بعلمه يبلغه أن اإلنسان يستطيع
أن — نة متضمَّ أو رصيحة إجابة — السؤال هذا عن اإلجابة يف الفالسفة محاوالت من
«االعتقاديون» فهنالك نقيضه، من النقيض موقف اآلخر من أحدهما يقفان فريقني ثمة
معرفته يف اإلنسان قرصَّ فإْن عندها، تقف نهاية اإلنسانية للمعرفة ليس أْن يَرْون الذين
قصور هو إنما األشياء، طبائع يف أو عقله طبيعة يف لقصور ذلك فما فيه، ما بكل للكون
للجهل ليس أْن يَرْون أخرى، ناحية من كاك» «الشُّ وهنالك فيزول، العوائق بزوال مرهون
التماسها وسعه يف اإلنسان أمام وسيلة ال إذ عنده؛ يقف حد العالم بحقائق اإلنساني

نفسه. خارج شيئًا ليعرف
السواء؛ عىل والتجريبي العقيل املذهبني: أصحاب عامٍة بصفٍة فهم «االعتقاديون» أما
يأخذ الذي املعرفة مصدر يف يعتقد كان — «كانت» قبل — املذهبني هذين من كالٍّ ألن
علًما املصدر ذلك من يستقَي أن من اإلنسان يمنع مانع أيَّ ذلك بعد يرى ال ثم به،
املعرفة شوط نبدأ أننا أي املعرفة؛ مصدر هو العقل إن العقليون: قال فإذا يشء، بكل
هذه نستولد أن ذلك بعد نستطيع ثم الحواس، خربة من مكسوبة غري عقلية مبادئ من
هذا قولهم ن تضمَّ ذلك العقليون قال إذا حق. من الوجود يف ما بكل كامًال علًما املبادئ
وكذلك كاملة. املعرفة تحصيله سبيل يف عقبة يقف أن يمكن يشء العقل خارج ليس أْن
هنالك ليس أْن قولهم ن تضمَّ املعرفة مصدر هي الحسيَّة التجربة إن التجريبيون قال إذا

معرفته. يُراد بما تتصل أن للحواس املناِسبَة الظروف ُهيِّئت إذا املعرفة من يحد ما
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مما ذاك أو املصدر هذا أن ببالهم يطرأ لم واء السَّ عىل والتجريبيني العقليني أن غري
ليست االبتداء نقطة أن أي التحليل، إىل بحاجة ذاته يف هو للمعرفة، أساًسا منهم كل اتخذه
كلمة و«االعتقادية» التحليل. يظهره قد مما وراءها ما لها بل ابتداء، نقطة الحقيقة يف
لعلمه اإلنسان فيه يتخذ الذي املوقف وهو واقفه، كان َمْن كائنًا املوقف هذا لتعني تُطلق
االعتبار هذا وعىل والنقد. بالتحليل نفسها هي يتناولها أن دون بعدها يسري ابتداء نقطة
يبني ابتداء نقطة يفرض علمه يف العاِلم ألن املعنى؛ بهذا االعتقاديني من «العلماء» يكون
بما تبدأ الرياضة حتى األساس. يف ماذا لريى تحتها يحفر ال لكنه العلمي، بناءه عليها
إذا صحيحة فنظرياتها نظرياتها؛ البداية هذه من تشتق ثم وبديهيات تعريفات تسميه
من جزءًا يجعل ال الريايض لكن األوىل، املسلَّمات تلك من سليًما استدالًال ُمْستدلَّة كانت
العالم يبدأ حني الطبيعية العلوم يف قل وكذلك نفسها. املسلمات تحليل الريايض عمله
يجعل أن دون ذلك، إىل وما والسببية والزمان واملكان كاملادة مبادئ أو أشياء بافرتاض
يف «العلماء» إن نقول: واملبادئ. األشياء تلك تحليل — عامًلا باعتباره — عمله من جزءًا
إذا — تنرصف الكلمة أن غري أسلفناه، الذي املعنى بهذا «اعتقاديون» املختلفة علومهم
كالعقليني األوىل، فروضها تناَقش ال التي الفلسفية املذاهب إىل تنرصف ما أول — قيلت
بأن األول فرضهم يناقشون ال حني وكالتجريبيني نفسها، «العقل» فكرة يناقشون ال حني
هاتني عن السابق الباب يف الحديث أسلفنا وقد التجربة. حدود خارج مستحيلة املعرفة
أنهما بإثبات هنا ونكتفي منهما، كل عند املعرفة مصدر يف رأيهما حيث من الجماعتني
كالٍّ ألن حدودها؟ وما ممكنة؟ املعرفة هل هو: سؤالنا يكون حني «االعتقاديني» من مًعا
اختالف مع عندها. تنتهي حدود لها وليس ممكنة هي نعم، خالصته: بما يجيب منهما

املعرفة. لتلك مصدًرا تراه فيما األخرى عن منهما كل
باليشء العلم بمعنى املعرفة أن يرون إذ — ذلك نقيض فعىل — الشكاك وأما
يسع ال إذ فمستحيلة؛ العارف الشخص ذات عن مستقالٍّ الخارجية حقيقته يف هو كما
نظره. وجهة من إليه ومنظوًرا بنفسه، اليشء ذلك صلة يف إال شيئًا يعرف أن اإلنسان
املوضوعية، حقيقته يف هو كما ما شيئًا يعرف أن اإلنسان وسع يف أن فرضنا لو وحتى
يف ما وكل ذاته، من جزءًا ستصبح ألنها سواه؛ إىل هذه معرفته ينقل أن وسعه يف فليس
الذاتية املعرفة نفسها هي الكلمات وليست بكلمات، ينطق أن هو اآلخرين إزاء مستطاعه

عرفها. التي
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يستخدم الذي والفيلسوف الشاكِّ الفيلسوف بني نفرِّق أن املوضع هذا يف بنا وجدير
املعرفة عىل اإلنسان حصول إمكان يف يشكُّ األول فبينما — ديكارت مثل — الشك منهج
املعرفة إىل الوصول أن األمر يف ما وغاية املعرفة، بإمكان يؤمن الثاني ترى إطالًقا،

وحرص. حذر إىل يحتاج اليقينية
«يف أسماه كتابًا أخرج الذي «بروتاجوراس»1 الشاك للفيلسوف مثًال وسنرضب
وال وجودهم، عدم أو وجودهم من يقني عىل أراني فال اآللهة عن «أما هكذا: بدأه اآللهة»
غموض منها اليقينية، املعرفة تعوق كثرية أشياء ثمة ألن ذلك يكون؛ كيف شكلهم من
ذلك؛ أجل من واضطِهَد باإللحاد اتُّهم إنه ليقال: حتى اإلنسان.» حياة وقرص املوضوع

أثينا. من ففر
هذه ويف «بروتاجوراس»، أسماها إذ باسمه؛ أسماها محاورة يف أفالطون لنا ويصفه
أخرى محاورة يف يعود لكنه به، الالئقة الجدية الصورة يف أفالطون يقدمه ال املحاورة
يَُعد والذي بروتاجوراس عن املشهور الرأي — ا جادٍّ — فيناقش «تياتيتوس» محاورة هي
األشياء أن مقياس فهو يشء، كل مقياس «اإلنسان بأن القائل الرأي وهو فلسفته، محور
يعني بأنه يفرسونه رأي وهو موجودة.» غري املوجودة غري األشياء وأن موجودة، املوجودة
ما، رأي عىل الناس اختلف ما إذا حتى جميًعا، األشياء مقياس هو الناس من فرد كل أن
املخطئ. وتَْخطيء املصيب لتصويب إليها الرجوع يمكن موضوعية حقيقة هنالك فليس
تكون أي مطلقة؛ ال نسبية املعرفة أن وهو جميًعا، الشكاك مذهب جوهر هو هذا
ليقيس نفسه اإلنسان غري أجد أن ويستحيل العارف، للشخص بالنسبة ً خطأ أو صوابًا
األخالقية اآلراء يف ظاهرة تكون املعرفة يف النسبية وهذه خطؤه. أو صوابه حيث من الرأي
يكون أن يمنع وال خري، إنه عنه يقول الذي للشخص بالنسبة خري فالخري خاص؛ بوجه

أخرى. نظر وجهة ومن آخر لشخص بالنسبة ا رشٍّ نفسه الخري هذا
بروتاجوراس ملبدأ (تياتيتوس) املذكورة محاورته يف أفالطون بتفسري أخذنا وإذا
يف رشحه أسلفنا (وقد الحديث، الرباجماتي املذهب وبني بينه ا جدٍّ قريبًا الشبه كان هذا،
إنه نفسه عن «هوشلر» الرباجماتي املذهب زعماء من زعيٌم قال لقد حتى الثاني) الفصل
اإلنسان منفعة عىل متوقًفا الرأي صدق اعتبار يف هو التشابه ووجه لربوتاجوراس. تلميذ

(تقريبًا). امليالد قبل ٤٨٠–٤١٠ عاَمي بني عاش يوناني، فيلسوف 1
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فتكون األخرى من أنفع إحداهما لكن مًعا، صادقتني فكرتان تكون فقد الرأي؛ صاحب
داللة حيث من منها أصدق تكون ال أنها ولو ونتائجها، منفعتها بمقياس منها أصدق
يشء كل فإن بالريقان، مصابًا شخص كان لو أنه ذلك مثال معني؛ واقع عىل منهما كل
ما وكل صفراء، ليست حقيقتها يف األشياء إن له لقولنا معنى وال أصفر، عينيه يف يبدو
الريقان مرض من املعافون يراها صفراء هو يراها التي األشياء أن هو له قوله نستطيع
صفراء األشياء يرى ألنه صادق؛ املريض يقوله ما أن من الرغم فعىل الفالنية. باأللوان
أن إال آخر، نحو عىل ملونة األشياء يرون ألنهم صادق؛ املعافون يقوله ما وكذلك فعًال،

وتسيريها. العملية الحياة تيسري يف «أنفع» ألنه «أفضل»؛ املعافني برأي األخذ
إن إذ الخارجية؛ املوضوعية الحقيقة إىل الرجوع هو ليس الرأي صدق يف فاملقياس
عينيك، بغري الخارجي اليشء إىل تنظر أن فمحال محال؛ — املذهب هذا رأي يف — ذلك
وإذن لسانك. بغري طعمه تذوق أو أذنك، بغري صوته تسمع وأن جلدك، بغري تمسه وأن
حقيقته جعل َمناصمن ال وبالتايل اليشء؛ إدراك يف أنت حواسك استخدام من َمناص فال
يحدث ما وكثريًا اآلخرين. إدراك من اإلدراك ذلك اختلف مهما له الذاتي إدراكك عىل قائمة
الطعام بوقع حكًما هو يقول كما ُمرٍّا ليس الطعام بأن املريض تُقنع فلن االختالف، هذا

يظن. كما موجودة غري يراها التي األشباح بأن املحموم تقنع ولن لسانه، عىل
اإلنسان بأن القائل — هذا: بروتاجوراس مبدأ عن — ً خطأ — يُقال ما وكثريًا
من فرد كل ألن والعقائد؛ التقاليد هذه إىل ينتهي مبدأ إنه — جميًعا األشياء مقياس
يلتقي التي الواحدة املوضوعية الحقيقة هنالك تكون أن دون مذهبه سيذهب الناس
قاله ما ذلك عكس عىل بل مقدمتها، عن تلزم ال النتيجة هذه أن وواضح الجميع. عندها
موضوعية حقيقة إىل بالرجوع مستحيًال الناس اتفاق دام ما أنه من نفسه بروتاجوراس
تقرره كما باألنفع األخذ من العملية حياتنا يف مناص فال إذن الرجوع؛ هذا الستحالة
اجتماعيٍّا أنفع بها فاألخذ األغلبية؛ رأي عن التعبري هي التقاليد كانت وملا اآلراء، أغلبية

عليها. الخروج من
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النقدينيوالوضعيني

الحواس وسيلتها املعرفة أن من «كانْت» يف متمثًال النقدي املذهب رأي يف القول لك أسلفنا
لون من املختلفة اإلحساسات هي التي الخامة باملادة إلينا تأتي الحواس مًعا: والعقل
املتفرقة اإلحساسات هذه يصب مقوالت أو قوالب من فطرته يف بما والعقل إلخ، وصوت
ثم إحساسات، من متفرًقا شتيتًا كانت أن بعد حسيٍّا إدراًكا مدركة هي فإذا ويصوغها،
تصدق التي أحكامه ن يكوِّ هذه ومن العقلية، مدركاته العقل ن يكوِّ الحسية املدركات من

مطلًقا. صدًقا الخارجي العالم عىل
حواسه بواسطة اإلنسان مستطاع يف مطلًقا صدًقا الصادقة املعرفة هذه كانت إذا لكن
الخربة هذه دامت ما الحسية الخربة حدود هي حدودها تكون أن بد فال مًعا، وعقله
للحواس؛ تبدو كما اليشء بظواهر إال تتعلق ال الحسية الخربة كانت وملا الزًما، رشًطا
ُممكنة الخارجي العالم عن اليقينية فاملعرفة وإذن الظواهر؛ هذه علمنا يجاوز أال وجب

حواسنا. تتلقاها كما األشياء ظواهر حدود تجاوز أال رشط عىل
ومع ذاته، يف حقيقته عن االختالف كل مختلفة تكون قد هذه اليشء ظواهر لكن
ذاته» يف «اليشء نعرف أن حاولنا إذا أما الظواهر، هذه عند الوقوف إال لنا حيلة فال ذلك
يستحيل ما إدراك يحاول كمن كنا أنفسنا، ذوات عن املستقل الخارجي العالم يف هو كما
يف األشياء حقائق إىل للوصول الدين أو العلم يحاولها محاولة كل أن ذلك ومعنى إدراكه،
األشياء، لتلك الحسية الظواهر يجاوز أن للعقل يمكن ال ألنه فاشلة؛ محاولة هي ذاتها
فوق مجهول عالم أنه مع ذاتها يف األشياء عالم يف الدخول محاولته يف العلم مىض فإن

الخطأ. يف تورَّط اإلنسان متناول
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أو محدودة نهاية ذا كان إن كله العالم عىل يحكم أن — مثًال — العقل حاول فإذا
يف داخل غري كله العالم كون من الرغم عىل املكان، يف امتداده حيث من نهائيٍّا ال كان
أقول: اإلنسان، خربة يف يدخل ال ككل العالم ألن فيه؛ يبحث أن لإلنسان يجوز ما حدود
مضطرٍّا نفسه سيجد ألنه وإشكال؛ تناقض يف وقع البحث ذلك مثل حاول إذا العقل إن
منه أبعد ا حدٍّ مكاني حد كل وراء أن نتصور جهة من ألننا مًعا؛ الفرضني رفض إىل
املكان يف الالنهاية نتصور أن أخرى جهة من علينا يتعذر أنه مع نهاية، ال ما إىل وهكذا
أنه أم الزمن سلسلة يف بداية للعالم كان هل يعرف أن العقل حاول لو كذلك تكون. كيف
بغري التي األزلية تصور عىل قادرون نحن ال ألننا نفسه؛ اإلشكال يف وقع األزل؛ منذ كائن
العالم يكون أن يمكن كيف نتصور نفسه الوقت يف نحن وال تكون، كيف زمني ابتداء
تلك قبل وماذا قائلني: نسأل أن سوى يسعنا ال إذ معينة؛ زمنية لحظة يف وجوده بدأ قد
سلسلة أنها أم أُوىل بداية واملعلول العلة لسلسلة هل العقل: تساءل لو وكذلك اللحظة؟
أن يستطيع ال العقل ألن سؤاله؛ عن يجيب أن أمكنه ملا نهاية؟ غري إىل الوراء إىل تمتد
للمسبب يكون بحيث نهاية غري إىل ممتدة تظل واملسببات األسباب سلسلة أن يتصور
يتصور ال هو نفسه الوقت ويف نهاية، ال ما إىل وهكذا سببه، ولهذا سببه، وللسبب سببه
العلة هي هذه عندها: نقول أن يصح حلقة عند السلسلة هذه تقف أن يمكن كيف أيًضا

عليها. سابقة علة عن ناشئة غري نفسها وهي للكون، األوىل
يستخدم أن حاول قد ألنه منها؛ يتخلص أن للعقل يمكن ال متناقضات كلها هذه
خرباته مجال يف ليستخدمها إال بها يزوَّد لم التي السببية ومقولة واملكان الزمان أداتَي
كأن نفسها، والسببية نفسه والزمان نفسه املكان فهم يف يستخدمها أن حاول الحسية،
ما كل أن من الرغم فعىل امتد، حيث العالم مع ممتدة عنا خارجة كائنات األشياء هذه
زمان أو مكان عىل دالة عبارات يف صياغته تمت إذا إال فهمه يمكن ال تجاِرب من نصادفه
التناقض يف ونقع نخطئ أننا إال التجارب، تلك أجزاء بني السببية العالقة عىل تدل كما

ملعرفة. موضوًعا منها ونجعل واقًعا األشياء هذه نتصور حني
هي وحدودها عندها، تقف حدوًدا املمكنة اإلنسانية للمعرفة «كانْت» يجعل هكذا
العقل مقوالت يف ينصب الذي املضمون هي الحسية الخربة إذ الحسية؛ الخربة حدود
العقل مقوالت تظل الحسية الخربة هذه وبغري الخارجي، العالم عن معارفنا بذلك فتتكون
الحسية الخربة تجد فيها التي العقل مقوالت لوال أنه كما موضوع، بغري جوفاء فارغة

معنى. بغري عمياء لكانت وصياغًة شكًال
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بمعرفته اإلنسان يقف أن برضورة القول يف وحَدها تقف «النقديني» جماعة وليست
فريق هو آخر فريق ذلك يف يؤيدها بل يتعداها، أن له يجوز ال التي الحدود عند
الوقوف وجوب يرى كذلك كونت»1 «أوجست يدي عىل الوضعي فاملذهب «الوضعيني»؛
وإقامة مشاهدتها يمكن التي الظواهر حدود عند الخارجي العالم معرفة نحو بمحاوالتنا
نجاوز أن أما السببية، عالقة عىل القائمة العلمية قوانينها واستخراج عليها التجارب
فيها، غناء وال مرشوعة غري محاولة فتلك الغيبي الطبيعة وراء ما إىل املنظورة الطبيعة
الذين نحن لنا ذلك يجوز فال يحاولوها أن البرشية الطفولة مرحلة يف لألسبقني جاز إن
مراحل وتطوره َسرْيه يف اجتاز قد اإلنساني الفكر أن ذلك ودقته؛ العلم عرص يف نعيش
ظاهرة كل يفرس إذ دينيٍّا؛ تعليًال الظواهر يعلل اإلنسان كان األوىل املرحلة ففي ثالثًا:
املرحلة ويف وهكذا. للنجوم آلهة أو وإله — مثًال — للنبات فإله بها، خاص وراءها بإله
أولية مبادئ إىل الظواهر ينسب أن ومعناه ميتافيزيقيٍّا، تعليًال الظواهر يعلل أخذ الثانية
يف تقع التي املادية الظواهر يفرس كأن الكائنات، سائر منها ليشتق وجودها يفرض
غرار عىل جاءوا مثًال اإلنسان فأفراد املادة، من مجردة بذاتها قائمة أزلية بإنكار خرباتنا
غرار عىل جاءت الشجر وأفراد املثلث، فكرة غرار عىل جاءت املثلث وأفراد اإلنسان، فكرة
هذه يف الجزئية األشياء وراء الكامنة األصول أن من الرغم فعىل وهكذا، الشجر فكرة
أنها إال األوىل، املرحلة يف كانت كما آلهة تكن لم الفكر تطور مراحل من الثانية املرحلة
واألخرية الثالثة املرحلة وأما حسية. خربة يف لنا تقع ال غيبية أصول املرحلتني كلتا يف
والفروض الدقيقة املالحظة عىل قائًما علميٍّا تفسريًا الطبيعة ظواهر اإلنسان يفرس ففيها
عن تنشأ الفالنية الظاهرة أن كله هذا من لنا تبني ما إذا حتى امُلْحَكمة، والتجاِرب العلمية
إىل حاجة دون وقوعها يفرس قانون صيغة يف ذلك أثبتنا والظروف، األسباب من وكذا كذا

به. نفرسها غيبي كائن إىل اللجوء
مؤداها املنطقي الوضعي باملذهب ى تسمَّ معارصة حديثة شعبة الوضعي وللمذهب
ظن وكما كونت» «أوجست ظن كما — هو ليس الحسية الخربة حدود يجاوز ما أن
كان لو وأنه اإلنسان، عند املعرفة أدوات لقصور اإلنسان عىل املعرفة متعذر — «كانْت»
معرفة مستطاعه يف يكون أن لجاز الحالية وسائله غري للمعرفة أخرى بوسائل مزوًدا
يستخدمها التي نفسها اللغة تحليل بحكم املعرفة مستحيل هو بل األسمى، العالم ذلك
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تلك تحليل إن إذ املمكنة؛ الحسية الخربة حدود يجاوز الذي العالم ذلك عن يتحدثون َمْن
معنى. بغري عبارات أنها يبني منطقيٍّا تحليًال العبارات

ُحر «الروح كهذه: عبارة صادفتنا إذا إنه فأقول: املثل هذا أرضب اإليضاح ولزيادة
لقالوا العبارة؟ هذه يف رأيكم ما و«الوضعيون» «النقديون» وسئل السببية»، قيود من
العقيل) التحليل عىل القائمة العلمية املدَركات من السببية (ألن العقل بلغة تتحدث إنها
عىل ال نفيس أساس عىل قائم العبارة لهذه فرفضهم وإذن العقل؛ متناول فوق هو عما
اإلنساني العقل أن األمر يف ما وكل معنى، ذات عبارة يرونها أنهم أي منطقي، أساس
العقل. غري أخرى بوسيلة بلوغه اإلنسان استطاع وربما املعنى، ذلك بلوغ إىل يتطاول ال
التحليل ألن رفضوها؛ كهذه؛ عبارة يف رأيهم عن سئلوا فإذا املنطقيون» «الوضعيون ا أمَّ
فوق ألنها ال قولها، يجوز فال معنى، بغري أنها يُبنيِّ تركيبها وطريقة ألجزائها املنطقي

فارغة. عبارة ألنها بل العقل، مستوى
يَرْون و«التجريبيني» «العقليني» أن هي وحدودها املعرفة إمكان يف القول وخالصة
أن برشط إمكانها فريَْون و«الوضعيون» «النقديون» وأما عنده، تقف حد غري إىل إمكانها
يعرف أن استحالة يَرْون الشكاك من قليل نفر وهنالك اإلنسانية، الخربة حدود عند تقف

فيه. يعيش الذي العالم حقيقة عن يقينية معرفة اإلنسان
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