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  ديكارت وسلة التفاح

 وظيفة المثال في درس الفلسفة

 

 باسكال ريكول  •

 محمد فرطميسي رجمة:ت

 

 

 الوضع االعتباري للمثال

يلجأ مدرس الفلسفة يف دروسه لألمثلة، إذ بواسطة هذه الدعامات املرئية يوضح احلقيقة ويبسط خطابه.       

اهلدف من اختيار املثال، سواء كان إرشاداي أو متثيليا أو اترخييا، ومبعزل عن تنوع أشكاله، هو اإلقرار ابملعىن 

 دون إثباته.

خالل كتاابهتم اإلنشائية، تدعيم حجاجهم وتفكريهم أبمثلة خمتارة  ينتظر من التالميذ أن يتعلموا، من      

 على حنو جيد ومندجمة يف منطق برهاهنم بكيفية سليمة.

 ما الوضع االعتباري للمثال يف اخلطاب الفلسفي؟ ما الذي مييزه وميده خبصوصيته؟       
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السبعة لديكارت على االعرتاضات اليت لإلجابة عن هذين السؤالني سأحيل على نص مقتطف من الردود    

 «.أتمالت ميتافيزيقية»( لكتاب Père Bourdinوجهها األب بوردان )

مبثال متداول و مألوف لكي أذكره )يقصد األب بوردان( بصواب طريقيت  "سأستعني هنا
 هذه، حىت ال جيهلها بتااتً، أو يدعي أنه مل يسمع هبا متاماً.

ابلصدفة سلة مملوءة عن آخرها ابلتفاح وخشي أن يكون بينها  إن حدث أن حصلت لديه
تفاح فاسد، فأراد إزالته خمافة أن يفسد الباقي، فما الذي عليه القيام به؟ ألن يبدأ أوال إبفراغ 
السلة من محولتها وبعد ذلك ألن يقوم بفحص التفاح الواحدة تلو األخرى وانتقاء التفاح 

 ه، لن يعيده مرة اثنية للسلة؟السليم فقط، اتركا الفاسد من

نفس األمر أيضا، فالذين ال حيسنون التفلسف، تكونت لديهم ومنذ نعومة أظافرهم أراء 
خمتلفة، فهم إن اراتبوا عن حق يف جممل هذه اآلراء، فسيعملون جادين على عزهلا فيما بينها، 

عوا قط، أال يكون خشية أن تغدوا مجيعها، بفعل اختالطها، غري يقينية. و حىت ال ينخد
من األفضل هلم استبعادها يف كليتها دفعة واحدة ... ليقوموا بعد ذلك، بفحصها بطريقة 

ر اليت يعّدوهنا صادقة منظمة، الواحدة تلو األخرى، حبيث لن حيتفظوا قط إال ابألفكا
 1ويقينية."

ثال سلة التفاح إضفاء املعقولية على هذا املسعى وعلى دواعي اختيار املعيار الذي يستند إليه.  يتوخى م      
علينا، للقيام بفرز منهجي لألشياء ولبلوغ نتيجة اثبتة وأكيدة، أن نسري ببطء ونتدرج يف خطواتنا، مقتفني يف 

تذى، يرشد الذهن ويقوده يف مسعاه. ذلك عملية انتقاء التفاح يف جمملها. عملية االنتقاء هي مبثابة منوذ  ج حيح
فهذا النموذج ال خيرب وال يصف. ليست صور التفاح و صفاته )اللون و الشكل( أمورا اثنوية غري ذات أمهية، 
إهنا توجه العملية اليت نقوم هبا، و تضمن صالحية معيار االنتقاء )السليم، اليقني، غياب كل داع للشك(، 

جعا اثبتا و دائما. يقوي اتفاق العقول حول هذه املرجعية العملية قناعَتها بتماسك بوصفه صاحلا للعقل و مر 
هذا املشروع النظري يف البحث عن اليقني. متثل الصور املتتالية للتفاح املنتقى ذلك وتدل عليه وكأهنا مصنف 

املعرفة الذاتية هلذا "  إرشادات أو وصفات نقتدي هبا ونسري على هديها. انتقاء التفاح عملية مألوفة. تكتسي
                                                           

1 . Septièmes réponses aux Objections contre les Méditations. Edition G. Flammarion. P 426. 
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األان " الذي يقوم بعملية االنتقاء وجتربته محولة كونية؛ إهنما يكشفان أيضا، عند االنتقال من القول إىل الفعل، 
 عن وضوح املنهج ومعقوليته. هكذا إذن يزول الشك يف وجه كل من يسعى لبلوغ احلقيقة.

وردان الواردة يف مؤلفه السجايل "مقالة يف الفلسفة يوظف ديكارت، يف رده على اعرتاضات األب ب       
قد ال تقنعه )اخلطاب موجه لألب بوردان( لبساطتها، لكنها على األقل »األوىل"، وسيلة متداولة يف البالغة، 

يدعم اختيار الصور احلجاَج الديكاريت و حيميه من « . تذكره بصواب طريقيت هذه لكي ال جيهلها البتة
املطلوب هو رضا املعرتض «. العرتاضات املوجهة للمنهج الذي استعمله للبحث عن احلقيقةاالنتقادات وا»

وموافقته. ما صور التفاح إال أداة توضيحية، اللجوء إليها إقرار بضعف اخلطاب الصوري يف اإلقناع. إن تدرج 
عل، والقواعد اليت تفضي خطوات املنهج الذي يرتقي ابلعقل حنو اليقني، كما يف " لتأمالت" واضح وبنّي ابلف

للطريق السليم بديهية هي أيضا. يشري فعال االعرتاض الذي وجهه األب بوردان لديكارت والرد الذي اختياره 
صاحب "التأمالت"، إىل الصعوابت اليت تعرتض الذات املفكرة يف عملية التجريد يف غياب "مرتكزات" مرئية. 

 يندرج املثال إذن يف منطق املناقشة.

فإن التفكري يفرتض »، «أن نتقدم  إال عرب عملية التمثل»و ألنه يتعذر علينا، كما أشار لذلك هيجل        
ليست صور التفاح وعملية الفرز إال وسيلة لتجريد األفكار؛ إهنا مبثابة مترين أويل « . ابلضرورة توضيح احملتوى

لبيداغوجي للمثال يف تبسيط املنهج وتيسريه. انتقاء نقوم به قبل انتقاء املوضوعات اجملردة. يتجلى إذن الدور ا
التفاح وشروط هذا االنتقاء )من عّد وإحصاء و حتليل( هو الوسيلة اليت يلجأ إليها الفهم، مستعينا ابملخيلة 
واحلواس، إلقامة قضااي صادقة يكشف عنها، من دون أن يربهن عليها. يرتقي الذهن تدرجييا حنو الصياغة 

لصورية )فكرة الشك واليقني( حنو هذه األشكال الصرفة اخلالية من كل حمتوى حسي، مستعينا يف املفاهيمية ا
ذلك ابلصور املشرتكة واألشياء املتداولة والقابلة للمالحظة يف التجربة اليومية )التفاح(. ميّد فرز التفاح ملكَة 

يقرتح ما على الذهن أن يتعرف عليه  احلكم أبساس متني ومتداول. إنه حيدد شروط الفرز اجليد ومقتضياته.
)معيار اليقني أو معيار الشك( ويَعرفه على حنو أفضل. إذ حىت وإن كان احلس املشرتك يرى، فإنه ال يتعرف 

للبحث »(، االنتباه إىل أنه Clerselierبسهولة على ما ينبغي رؤيته. يلفت ديكارت، يف رسالته لكلريسليي )
ا هو خاص لكي نرتقي إىل ما هو عام ... وهكذا فعندما ندرس مبادئ اهلندسة عن احلقيقة، يلزمنا البدء مم
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للطفل، علينا أال نتكلم له عن قاعدة املساواة )طرح أجزاء متساوية من كمية متساوية، يكون الباقي متساواي( 
 .2«أو الكل أكرب من أجزائه، إن مل نوضح له ذلك أبمثلة عن حاالت خاصة

 

 تمثيلية المثال

ما صور التفاح إذن إال منطلق التفكري يف الشروط العامة لبلوغ اليقني. ليس املثال غاية يف ذاته. إنه       
انعطاف ال مناص منه. تصبح الداللة املتداولة للقرب اليت يقيمها كل إنسان مع األشياء حمايدة، بواسطة املثال. 

يقيم املثالح التشابَه بني ما «. االستئناس ابملوضوعات وتصوراهتا الذهنية»ن، كما ذّكر بذلك هيجل، علينا إذ
هو خارج عنا )التفاح الذي مت فرزه( وما هو فينا )فكرة الفرز( وهكذا يَرد اجملهول للمعلوم. ما الصور إذن إال 

تفاح ما متثله ضرورة إقصاء كل موضوع ال خحدعة توضيحية. فهي تكشف طبيعة اليقني الذي تحبّينه. جيسد ال
 يرقى لدرجة اليقني.

هكذا فاختيار الصور ليس اعتباطي. إهنا تقيم عالقات مع ما تتصوره. مع ذلك تبقى متثيلية املثال       
(L’exemplarité de l’exemple موضع تساؤل. ما الذي متثله صور التفاح الذي سيحفرز والسلة  )

 الفارغة؟

ما يربر وجود الصور هو وضوح الربهان ومعقوليته. الكيفية الوحيدة للتفكري يف خصوصية الصور؛ أن       
نفس األمر «تدمج يف النص برمته وأال تفصل عن دواعي انتقاء املوضوعات، مبا فيها اجملردة. تسعى الصيغة 

ل بني ما هو حسي يف املنهج و ما يطابق اليت استهل هبا ديكارت الفقرة الثانية إلقامة عالقة تكام« أيضا...
 مبادئ العقل.

( un genreتدعوان صور التفاح للتفكري، فهي ليست كياانت مكتفية بذاهتا. لقد أوجدت صنفًا )      
، لكنها ترتبط به على مستوى الفهم. يركز الذهن بفضل «صدرت عنه وخرجت منه»ليست هي هو، إال أهنا 

ن ويف نفس اآلن ـ على ما ينبغي أن يكون. بواسطة هذه العالقات األولية يتأسس هذه الصور على ما هو كائ
 التماثل.

                                                           
2 . Lettre à Clerselier. G. Flammarion. P 377 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  5

 

هذا التجانس يف البنية بني فرز التفاح وفرز األفكار فيما بينها هو جتانس بني الطريق الذي نسلكه يف       
الشروع يف العمل املنهجي  ( القائم بنيle parallélismeالتطبيق وذاك الذي نتبعه نظراي. حييل التوازي )

)إفراغ احملتوى كليا؛ مسح الطاولة( واملعايري الضرورية )الفاسد واملشكوك فيه( واجلهد املبذول، حييل كل هذا 
على ضرورة توخي احلذر وفصل العناصر املشكوك فيها )التفاح املتعفن( عن العناصر السليمة جتنبا لكل تعفن 

وضوع األساسي )فرز األفكار ومصداقية معيار للفرز( ابلبداهة والوضوح. حمتمل. هكذا إذن يتسم إدراك امل
بهمة )خمتلف أصناف التفاح( 

ح
بواسطة هذا التجانس يف البنية يتجه التنوع احلسي وتعدد احلاالت الزمكانية امل

 وخصائصها املتعددة )سليمة ـ متعفنة( حنو ما يرتضيه العقل؛ وحدة املعىن.

ل إذن إال حقيقة جزئية حتيينها، مرهون بتجاوز الصور اليت جعلته مفكرًا فيه. ينبغي إذن ال يقدم املثا      
جتاوز الطابع املؤقت للصور وخاصيتها التجريبية بواسطة عمل العقل. تتوحد الثنائية الظاهرة واألولية بني األفكار 

ة، هذه الفاكهة عن عالقتها الطبيعية واالستعارات، يف تشاهبهما. ال يفصل ديكارت، عند صياغته للفقرة الثاني
ابلواقع. إنه يكشف عن حقيقتها الفعلية، ال عن تلك اخلصائص اليت نضفيها مباشرة وبكيفية تلقائية على 

( "اخلصائص الثانوية"، حيث اختزلت يف وظيفة واحدة John Lockeاألشياء واليت يدعوها جون لوك )
كه العفنة وعزهلا عن الفاكهة السليمة كي ال تتعفن هي األخرى. إن تفيد احلياة املعاشة: تفادي تناول الفوا 

 كان األمر كذلك، فإن اإلدراك احلسي سيتشبث بتجربة انجعة ابلفعل، لكن مربرها ينفلت منه.

على األفكار إذن أن تعلمنا هذا وجتعلنا على بّينة من الطابع العقالين لطريقة، ما الصور فيها إال        
شارات. ال يوجد انفصال بني متثل احملسوسات وما هو مرئي. األول تعبري عن الثاين، شريطة أن عالمات وإ

( ما يدل عليه عموما فرز التفاح وأن يتم االنتقال من suspensionتستدعي وحدهتما الطبيعية، أتجيل )
طابق بني األجسام التفاح إىل األفكار ـ موضوعات على اختالفها يف الظاهر ـ على أحسن وجه. هكذا فالت

(. طريقة املقارنة، اليت تتيح اختزال الفقرة prérégléeالطبيعية واملوضوعات الفكرية قد مت تنظيمه مسبقا )
ملا كانت األقيسة ال تفيد »األوىل يف الثانية قابلة إذن للتعميم. يف هذا السياق، تعلن القاعدة الرابعة عشر أنه 

 صاحل القارئ أن يعرف أن كل علم غري مكتسب مبجرد احلدس اخلالص،إطالقا يف إدراك احلقيقة، كان من 
ية لتمهيد لعملإمنا يكتسب ابملقارنة بني موضوعني أو أكثر. و يكاد ينحصر جمهود العقل اإلنساين كله يف ا

 قواعد لتوجيه العقل ( -) ديكارت   .3«املقارنة هذه 

                                                           
3 Règles pour la direction de l’Esprit. La Pléiade. P 96. 
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 نظام المعرفة سابق على نظام الوجود

ال تتيح احملسوسات وحدها إدراك خصائص فكرة اليقني والشك والفرز املستخلصة بواسطة الصور. ليس       
األمر إال حمض تشابه. هلذا فإن فهم االنتقال من العمل املرئي لفرز التفاح وتطبيقه على عمل الذهن، يستلزم 

اليت تربط فرز التفاح بشروط الفرز اجليد. هناك إذن حكم مسبق يقوم عليه التشابه. بل يبدو  إدراك العالقة
أيضا أنه إلصدار حكم سديد حول فرز التفاح ـ وللتطبيق اجليد هلذا احلكم ـ ال بد من تصور قبلي عن شروط 

ندما حتكم على تفاحة قد ع»إصدار مثل هذا احلكم، من هنا يكتسي املثال متثيليته.  يسبق التصور التمثل 
تفسد ابلصدفة غذاءك، أهنا جيدة، فإنك تتصور فعال أن ما هو طيب ولذيذ هو طعمها و رائحتها ... و 

إن التصور الذي نكونه عن الكوين و   .4«نحو، فإن حكمك يكون هبذا الشكلألنك تتصورها على هذا ال
عرفة ابملكوانت املادية واضحة و عملية الفرز ممكنة: الشمويل ـ شكل الفرز و معيار الصدق يف الفرزـ  جيعل امل

يفرتض هذا أن فرز التفاح هبذه الكيفية مطابق للعقل. مل يتم التفكري يف التفاح من أجل ذاته، فهو تعبري عن 
متاسك مسعى إجرائي. ليس التفاح إال ما هو مرئي. يقوم التساؤل أوال وقبل كل شيء على ما مييز نظام 

 لوية إذن لنظام املعرفة على نظام الفعل.الفعل. األو 

صاغ ديكارت هذا النص بكيفية ختتلف عن الوضع الطبيعي لألشياء، حيث األسبقية للمحسوسات.       
أقام نظام العقل هذا املقطع بناء على ما نريد معرفته. فلسفيا، ال بد أن نعرف ما هي عليه األشياء قبل أن 

غة النص ملسار خطي. ال تكتسي قراءته معناها إال ألن الذهن يف عملية نعرف ما هي. ال ختضع إذن صيا
التعميم أعطى األولوية أوال وقبل كل شيء لألفكار األساسية اليت تعقلن عملية الفرز.  ما االستقراء إال خدعة. 

األوىل، فإن بدا أن  املنطق الذي حيتكم إليه النص يف كتابته خمالف لطريقة صياغته. تربر الفقرةح الثانية الفقرةَ 
فرز التفاح عملية انجعة، فذلك ألنه قد مت التفكري أوال وقبل كل شيء يف حتديد كل من الفرز وطبيعة الفعل 
املرتبط به. يتعرف الذهن يف فرز التفاح على ما يتذكره عن شروط الفرز اجليد وغايته. خيفي نظامح املعرفة نظاَم 

 الوجود.

« من املعرفة إىل الوجود، التبعية غري صحيحة»ا قال به ودافع عنه األب بوردان، أبنه يعترب ديكارت أن م      
من املعرفة إىل الوجود، »(، قائال: scolastiqueغري مقبول. يرد ديكارت على هذا القول السكوالئي )

                                                           
4 Cinquièmes Réponses à Gassendi. 
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 ، أو أن ما هو معطىالتبعية سليمة، إذ يتعذر علينا أن نعرف شيئا ما إن مل يكن فعال، كما نعرفه، يعين موجودا
هكذا إذن يفند ديكارت االعرتاض الذي قدمه األب بوردان، ألنه ينقض  .5«لنا يف املعرفة هو فقط طبيعته

القاعدة املنطقية اليت تعترب أن األشياء اليت تعرض هي األوىل ومل يسبقها شيء آخر )هنا فرز التفاح بناء على 
لألشياء اليت تليها، لكن األشياء الالحقة )هنا فرز اآلراء بواسطة  معيار الذوق( ينبغي أن تحعرف من دون حاجة

 معيار الشك( يلزم، بعد تنظيمها وترتيبها، استحضارها بواسطة األشياء اليت سبقتها.

يفرتض االستقراء االستنباط، إذ استنبطت طريقة فرز التفاح من الطابع الكلي والشمويل لشروط  الفرز       
تظهر يل، ببداهة كلية، حقيقتها اليت تالئم طبيعيت « الطريقة يف التفكري السليم واالجناز احملكماجليد. إن هذه 

مالءمة شديدة، حبيث يبدو يل أين ال أتعلم أمرا جديدا، عندما أكتشفها، بل أتذكر ما كنت أعلمه من قبل، 
 .6«عدأي أدرك أمورا موجودة يف ذهين، سابقا و إن مل أكن قد وجهت إليها فكري ب

هكذا إذن تثبت فكرة انتقاء اآلراء املوجودة فينا، حقيَقَتها املوضوعية بتطبيقها يف الفرز الفعلي للتفاح.       
لكن املقارنة ال تكتسي قيمتها إال ألن التصور الذي كونه الفهم عن ماهية الفرز اجليد حيمل يف طياته كل 

 ملنجز.احلجج اليت نستنتج من خالهلا متاسك الفرز ا

إن أردان، يف نظر ديكارت، بلوغ اليقني يف الفكر، علينا أال نبدأ من الوجود اخلارجي لألشياء. إن       
االشتغال على مثال سلة التفاح يدعوان لتحديد املنطلق الفعلي لكل معرفة ختص الذات املفكرة وبنيات التفكري. 

لذي خيضع له التفكري يف األشياء ومعرفتها على هذا النظام الذي احتكم إليه ديكارت هو ابلفعل النظام ا
 النحو، ال نظام املوضوعات الطبيعية.

ال ينبغي علينا أبدا، وفقا لقوانني »هذا ما يؤكده ديكارت، يف "ردوده على االعرتاضات األوىل" قائال:      
إن نظام األفكار هو الذي  7«نعرف أوال ما هو عليه هذا الشيءاملنطق السليم، أن نطلب أي شيء إن مل 

                                                           
5 Remarque sur les Septièmes Objections. G. Flammarion. 

  ديكارت. التأمل اخلامس. )اعتمدت ترمجة عثمان أمني. املكتبة األجنلومصرية. الطبعة الثانية. ص 210 .(6

7 Premières réponses. La Pléiade. P 348. 
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ي يف حد ذاهتا خصائص أفكاران عنه. يوجد يف نظام األشياء. اخلصائص الفكرية اليت كوانها عن التفاح ه
األولوية املنطقية والفكرية إذن هي للفكر. عندما يفحص الذهن التفاَح فإنه يف نفس اآلن يفحص ذاته، 

يلزم من كوين ال أعرف شيئا آخر خيص »يكتشف فيه ويتعرف فيه على األفكار الدالة على األان املفكر. 
 8«.يء آخر خيصهاماهييت أنه ال يوجد أيضا يف احلقيقة ش

 

 هل باإلمكان تجاوز المثال؟

يتفحص الذهن إذن يف املقام األول األفكار. ال يكتفي ديكارت ابستخالص الشروط العامة ومراحل       
وىل، إهنا تشري، خالفا للتجريبيني، اكتساب املعرفة الصادقة من عملية فرز الفواكه. ال تشتق الفقرة الثانية من األ

(. الكوين هو الطبيعة الفعلية اليت une dualitéإىل أن النوع واملفرد الذي يتجسد فيه ال يشكالن زوجا )
تضفي، بكيفية معقولة ومستساغة، املوضوعية على املفرد. وقد مت إدراكه ابحلدس. إال أن هذا "احلدس املاهوي" 

(intuition éidétique  ،)( كما دعاه هوسرلE. Husserlيقر ،)- بعيوب كل متثل،  -عند تطبيقه
 املثال شاهد عليه.

فعال إن الصور املشار إليها يف الفقرة األوىل تبقى قاصرة وانقصة يف نفس اآلن وكل قراءة للنص تقف       
من أجل معقولية عندها، ستكتفي أبحكام مسبقة محغالطة، ولن تستجيب ملقتضيات البيان ومتيز األفكار 

الربهان. ال ميكن أن حتل الصور حمل أفكار ما هي إال نسخ منها.  لن تؤسس الصور وحدها حقيقتها اخلاصة 
هبا. إن اإلحالة على األفكار وعلى حقيقة دائمة )أبدية( هو ما يضمن جودهتا ومتثيليتها. عندما فكر ديكارت 

كره حنو املعرفة اليقينية. ليست حقيقة فرز التفاح إال التعبري يف فرز التفاح، فقد أتمل، يف اآلن نفسه، مسار ف
املقرتح عن حقيقة األان املفكر ومعرفته بصور األشياء. ال يكشف لنا التفاح إال نشاط ملكة احلكم العقلي 

 وهي تباشر أتويلها خلصائصه.

ال مناسبة يؤكد فيها األان هكذا، ما اعرتاض األب بوردان والذي رد عليه ديكارت حبكمة وتبّصر، إ      
 املفكر جمددا أولوية الفهم على احلواس، أولوية التصور على التمثل.

ال يعد املثال هنا ممكناً وال مقنعاً، إال ألن ما ميثله ليس فقط مدركا بل هو أيضا قابل للفهم ما دام يف       
لى ختوم هذه اآلراء املعرفة )االرتيايب، اليقيين، نطاق األان املفكر. هلذا السبب يتم اإلقرار به. تندرج الصور ع

                                                           
 ..(48أتمالت ميتافيزيقية.. تصدير املؤلف. )ترمجة عثمان أمني. ص  ديكارت.  8
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حدودها قابلة  ماهية الفرز...( فهي ليست فقط معقولة، بل أيضا مفهومة. وألن هذه اخلطة تقرتح أفكارا
 ى بقبول املعرتض و رضاه.ظللتعيني، فإهنا حت

، إن كان فعال 9أللف ضلعهكذا، كما يبنّي " التأمل السادس " من خالل مثال الشكل اهلندسي ذي ا      
التمثل بواسطة الصورة وسيلة إجرائية تغري ملكة الفهم ابللجوء إليها، فإنه )أي التمثل( يقر مبحدوديته ويعلن 

 بطالنه عندما يتجاوز ما ينبغي إدراكه حدوَد اخليال.

كسند للربهان ابملماثلةـ قد -إن تربير األسباب اليت دعت الختيار املثال والعودة إليه كما يبدو هنا       
يساعدان فيما بعد يف عملية تربير حدوده. ما يبقى على عاتق رجل الرتبية شرحه للتالميذ، يف درس آخر هو 

الناس إال ملن يريدون أن يتأملوا معي أتمال  ال أنصح بقراءته بتاات ألحد من»ملاذا حسب التعبري الديكاريت 
 ، يعين جتاوز املثال.10«رروا أنفسهم من خمالطة احلواس.جداي، و يستطيعون أن حي

 

                                                           
السهولة اليت ف ضلع، مبثل ورد هذا املثال يف التأمل السادس على النحو التايل: "ولكن إذا أردت أن أفكر يف األلف ضلع. فإين أتصور يف احلقيقة أنه شكل حماط أبل 9

 . 238أتصور هبا أن املثلث شكل حماط بثالثة أضالع فحسب." ص 
 .(50ديكارت. أتمالت ميتافيزيقية. )ترمجة عثمان أمني.  10


