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كاتبا امسه املستعار "فولتري" أكثر شهرة من امسه احلقيقي، كان  و  ،(1778-1694) فرانسوا ماري آروويه
حتديد قسمات ما يعرف ابحلركة التنويرية يف القرن الثامن يف  مرموق ابرز دورب ، وقامفرنسيا وانشطا اجتماعيا

عمله يف صميمه  كانو  تنوير،ال حمطةيف إقامة معامل الطريق الذي أدى إىل  أدى دورا فذا منقطع النظريو عشر، 
، وألقى بظالله على تصوران للفلسفة من نواح للفيلسوفللفلسفة و  احلديث صوغ املفهوميف  ضرب سهما وافرا

ما كتبته يراعته،  نا نظرة علىيإذا ألق فإان فيلسوفا ابملعىن الذي نعهده اآلن،بوجه من الوجوه إال أنه مل يكن  شىت
كتاابته ورسائله اليت تنخرط جبالء إىل   دل عددرحيات والرواایت والقريض ما يعاوجدانه قد خلف من املس

لدعاوى الفلسفية ل من ابب النقد كان أكثر هذه الرسائل الفلسفية يف حقيقة األمر. مث  الكتب الفلسفية سلك
 العلوم الطبيعية عن حبماسة دافعابإلضافة إىل هذا النقد  ولكنه ،ومالربانش وديكارت اليبنتزاليت جاء هبا أمثال 

فأقام ختوما جديدة بني  ،جتدي التثمر و  يت الالالفلسفية التجريدية  التأمالتلسم  قترایاليت كان من رأيه أهنا 
احلمالت يف نضاال شرسا عنه املأل، وانضل  الفلسفة والعلوم، وحفر حدودا خمتلفة بينهما، و ذب عن ذلك يف

فهو هبذا كله وجه ركب الفلسفة  العمياء واخلرافات العصبيةمن  رآه واختذه عدواما شنها على الشعبية اليت 
 إليها فيما بعد. وسار عصاها ترفعاليت  اجلديدة إىل احملطات الكثرية

النمط التقليدي  تقليدية معالالفلسفة غري  يفومكانته  ولتري فال تنسجم دراسة النواحي الفلسفية من ف
. فنوزع مادة هذه املقام أن نصوغ هذه املقالة صياغة خاصة لصاحبناة، ويقتضي منا املتبع لدراسة اتريخ الفلسف

 املقالة يف قسمني: 

يكشف عن حمطات حياته ومنعطفات مسريته. مث : القسم األول يسلط الضوء على ترمجة صاحبنا فولتري، و 1
 مسرية فولتري الفكريةكيف أسهمت   يعرض علينا فإنه مع ذلك أعماله الفلسفية،ميهد لنا الطريق إىل إذا  هو

  ؟اخلاصة فيما أسهمت فيه من الفلسفة الغربية

ها، ويسلط الضوء على الدور الذي أدت فولتري وساند اهيدرس املواقف الفلسفية اليت وقف: والقسم الثاين 2
 حتظى ابلقبول.يب قوائم تلك املواقف وتقريبها كي بمساعيه لتث

 

 فولتري: فيلسوف انقد وانشط اجتماعي .1

 (1726-1694فولتري: من نعومة أظفاره إىل شبابه )  1.1 

 (1729-1726فولتري يف أجنلرتا )  1.2
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 أايم فولتري اليت تكشف اللثام عن وجه الفيلسوف منه 1.3

 (1745-1732اجلبهات النيوتنية ) 1.4

 (1755-1745إىل فيلسوف األنوار ) فولتري من محاة محى النيوتنية يف فرنسا 1.5

 (1778-1755فولتري املكافح ألجل فلسفته ) 1.6

 (إىل اآلن 1778من )إذا ذكر فولتري، ذكرت فلسفة األنوار  1.7

 فلسفته التنويريةفولتري:  .2

 احلرية  2.1

 مذهب اللذة  2.2

 االرتيابية  2.3
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 فولتري: فيلسوف انقد وانشط اجتماعي .1
"رسائله  وكانت، ومل يقمص نفسه قميص الفيلسوف إال وقد صار كهال، فولتري مل يربط نفسه ابلفلسفة

نقطة هذا التحول الفلسفي يف حياته.  تانك  يف سن األربعني،خرجت إىل املطبعة حينما طعن  الفلسفية" اليت
أنه أدى دورا حامسا يف  إالالذي كان ينتظره، نلمس يف حياة صاحبنا قبل ذلك ما يؤذن ابملصري الفلسفي  وال

 والثاين عدم تقيدهنوح إىل األدب، ت هبما حياته من مقتبل عمره، األول اجلحتلصياغة اجتاهه الفلسفي ميزاتن، 
إىل ما يعرف ابالجتماعية اإلابحية املتحررة من العرف  ميلهمبا يراه اجملتمع من الضوابط األخالقية الدينية، و 

 السائد.

 

 (1726-1694فولتري: من نعومة أظفاره إىل شبابه ) 1.1

ألب ثري  -وهو رابع مخسة  - (1694مائة وأربع وتسعني )سنة ألف وست   ”فرانسوا ماري آروويه“ولد 
م يف عهد امللك " كان علية القو  آروويه يشغل منصبا حكوميا، وألم تنحدر من بيت من بيوت النبالء، فبيت "

" فرانسوا ماري "وسلطة ملكية، يف هذا اجلو ترعرع  طارفة وثروة نبيلوجيمع بني حسب لويس السابع عشر 
كلية لويس العظيم،  وانضم إيل ذلك أنه حاز دراسة عالية يف، وحظي برغد العيش وأثرة سياسية، الشاب

تعرف على اآلداب اجلديدة من خالل أبيه مث هو وكانت كلية راقية يف ابريس، يشرف عليها اليسوعيون. 
شغوفا ابألدب، ومشاركا يف احلركة األدبية الثقافية يف ابريس عامة ويف قصر فرساي  الذي كان "فرانسوا ماري“

مع ذلك نقم على طه ابألدابء وفرسان القلم، ولكنه تطيع أن خنرص من خالل شغفه مدى ارتباخاصة، نس
جان راسني، وبيري كورين، تطلعه ألن يتأسى أبمثال مولري، و ابنه طموحه ألن يصبح كاتبا، وخالف بشدة 

فحاول ابنه أن ويضحي كاتبا مسرحيا، بل كان يرغب أن يرى ابنه مرتبعا على كرسي من الوظائف احلكومية، 
فالتحق ابلربانمج احلقوقي طالبا، مث اشتغل مساعدا حملام، وعاد يف هناية املطاف أمينا  يليب رغبته، وحيقق أمنيته،

استقالة، تكتنفها فضيحة  كلها  امنه ، بل استقالمن املناصب عاما لسفري فرنسي، ولكنه مل يثبت على منصب
 أحياان.

-1715) اللويس الرابع عشر واللويس اخلامس عشر يعهدكانت ابريس يف حكم الوصاية بني 
، فصاحبنا فولتري كان يتخفف من مسئولياته الرمسية فيأوي ثقافة جاحنة إىل اإلابحية والتحرريةانبضة ب (1723

، تكونت انحية من من القرن الثامن عشر الثالثالعقد يف  ماعية املتحررة يف ابريس، وهنالكإىل احلياة االجت
فبدأ  وعرف عنه ذلك وهو شاب، ،وخفة الروح وقرحية وقادارزق اللباقة فولتري كان لقد   .شخصيتهنواحي 
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من كان طموحه أن يسبح يف عامل مث جنم شهرته بغري عناء على مساء النوادي األدبية يف ذلك العهد.  يتألأل
ن يدعمون األدابء والفنانني  أحد األثرایء الذي األدب، ويطري صيته يف آفاق الكتابة، فال بد أن ينال رضا

درك كيف يستغله، فما كان منه إال أن عمل كتاابت بديعة، عرف هذا السر، وأففولتري ، ويسرتعي انتباهه
ابرعة، فيها خفة، ووضع وتعليقات مالحظات يف مناسبات وجذب إىل نفسه معارف معرفة وثيقة، وأبدى 

اتفها السيما عند اهنيار مشروع االستثماري الذي يعرف حبباب شيئا من ماله يف جتارة وإن مل تربح إال رحبا 
مسيسييب والذي كان أاب عذرته اقتصادي أسكتلندي، امسه "جون ال"، هذا كله مكن فولتري أن جيعل من نفسه 

الذي يرى النور إعادة صياغة مأساة يواننية، تعرف  أديبا مستقال من أدابء ابريس، له ثقله، وكان أول عمله
، وحظيت أبن "دار دوقة مني" اليت كانت تقع (1718) ةعشر  ، وطبعت سنة ألف وسبعمائة ومثاينيبأبود

 قوم بتمثيلها، فبشرت مبستقل زاهرالفرنسية، رحبت هبا وفتحت ابهبا هلا لـتكون أول دار ت ”ساكس“يف بلدية 
اسم صاحبنا املستعار اليت محلت طباعتها أول مرة  املأساة. مث هذه ةادي األدبيو الن ذرىيلبث أن يتسلق  أبنه ال

الفرنسية اليت  (الكالسيكية)لنزعة االتباعية رت ابفإهنا ذك   –أال وهو فولتري  –الذي ظل طوال حياته علما له 
 ديبني.نزع إليها جان راسني وبيري كورين، وبعثت إىل النفوس نفس الشعور الذي كان يثريه أعمال هذين األ

ابلذوق كان فيها اهتمام ابألمانة والصدق و   اإذ، فمتخالفا متدابراجممع ما يبدو روحه وثقافته  الوصاية عهدكان 
عناية ابللذة واملتعة، فال غرو إذن أن جند صاحبنا كان يراتد حلقات النبالء السليم، كان فيها جنبا إىل جنب 

يف  تتجلى هذه الروح التزاوجية عجب إذن أن ال، و احملرمة كما كان حيوم يف املروجمثل جتمعات "ساكس"،  
كانت مزجيا من القريض من القرن الثامن عشر واليت   العقد الثالثاألعمال الفكرية اليت أجنزها فولتري يف 

وميوعة اإلابحية والتحررية. وإذا  (كالسيكيال)جتاه االتباعي ، فإهنا تزواج ابستمرار بني رزانة االواملسرحيات
كان يف حكم   كانت الثقافة مزجيا من ذلك، فالفلسفة مل تكن معزولة عن هذا التزاوج، بل كانت جزء منه.

لرتا ولنج بروك" الذي كان من نبالء إجنالفكري أثرا ابلغا، وهو السيد "ب ر يف تكوين فولتريأث   ،الوصاية رجل ابرز
رنسية ركة اليعاقبة فكان يصرم أایمه منفيا يف فرنسا، وكان له يف مدينة "أوليان" الفمن سدنة حومفكرا حرا، و 

كثريا، هنا . كان فولتري خيتلف إليه  ثقفني واملفكرينوكان موئال لكثرة كاثرة من امل قصر، يعرف بقصر عني املاء
اتحت لفولتري أول فرصة للتعرف على الفلسفة الطبيعية عامة وعلى  - الدارسني كثرييف رأي   –يف هذا القصر 

ومظاهرها  ا الربوبيةجتلياهتالسيما يف أن هذه األفكار أعمال جون لوك وإسحاق نيوتن خاصة، والشك 
  .عصب احلياة الفكرية للسيد "بولنج بروك"التحررية اإلابحية كانت 
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 (1729-1726فولتري يف أجنلرتا ) 1.2

تتحدد أفكاره مل لى الفلسفة اإلجنليزية، فإن أثرها يف " مدرسة فولتري ألن يتعرف ععني املاءإذا كان "قصر 
إال بعدما ألقى عصا ترحاله يف أجنلرتا جناة بنفسه، وبقي فيها فيما بني السنة السادسة  قسماته وتتبلور مفاصله

. أما ما اضطره ألن يهاجر من (1729-1726) قرن الثامن عشرشرين والسنة التاسعة والعشرين من والع
اهتمه به دوق بلدية روهان يف أوانه، فلم خيض رأسه فشأن يتعلق ابإلساءة إىل السمعة والتشهري،  مسقط

غمار هذه املرافعة القضائية، بل اختار أن يصون ماء  مل يكن له يف اجلهات امللكية من مكان، صاحبنا الذي
من والعشرين وجهه ويبقي على كرامته، فنجا بنفسه مغادرا بالده ملدة غري معينة، ففي ربيع السنة السادسة 

 شد رحاله إىل إجنلرتا. (1726) قرن التنوير

الذي  كان مقامه يف إجنلرتا مبدأ تكون جانبه الفلسفي بوضوح وجالء، وكان السيد "بولنج بروك" 
، هذا التكونرتا، قبيل مهاجرته من فرنسا، للمراسلة واملكاتبة، له القدح املعلى يف ترك فولتري عنوانه يف إجنل

وجون جي الذين كانوا قد طفقوا يصبون  أسكندر بوبو فت، واناثن سويجفانعقد له من خالله وشائج مع 
عمل الكاتب كان بون منطا جديدا منه، و ، وجير  سياسيانقدا وغريمها  من الرواية واملسرحيةيف قوالب أديبة 

"رحالت جوليفر" الذي ظهر بعيد بضعة أشهر من قدوم فولتري إجنلرتا، خري مثال هلذا النمط جواناثن سويفت 
ع انالسياسي، مث أصدر بولنج بروك يف السنة نفسها أول عدد من جملة "الص من األدب الذي حيتضن النقد

البارع" السياسية اليت قامت منربا للحزب احملافظ خياطب عليه الشعب، وينتقد حزب األحرار )اليمينيني(، واليت 
حلقة معارف كان هلا عظيم إسهام يف صياغة الصحافة اإلجنليزية السياسية. على كل حال، تغلغل فولتري يف 

"بولنج بروك" يف غضون األعوام الثالثة القادمة، يتشرب تلك الثقافة، ويديل بدلوه يف اخلالفات السياسية 
 املرتشحة حوله.

، امعارفه لتشمل غريه دائرته، بل وسع دائرة يفر نفسه بولنج بروك، إال أنه مل حيصفولتري وإن صاحب 
على وجه جديد  هاسم "إيويرارد فاكنري"، أطل فولتري من خالل فكان صاحبه بعد "بولنج بروك" اتجرا، حيمل

من حياة مدينة لندن، الوجه الذي خيتلف عما عهده عند مثقفي احلزب احملافظ، فاتصل حبلقات حزب األحرار 
من شخصيات مرموقة من أمثال صموئيل كالرك وغريه  ابإلضافة إىل ذلك الذي يعارضه احلزب األول، واقرتب

ألف وسبعمائة وسبع سنة  )مارس(ينتمي إىل أفكار نيوتن. أما نيوتن نفسه الذي وافته منيته يف آذاركان ممن  
فلم يكن ليلقاه فولتري، وإمنا مجع اللقاء بينه وبني أخت نيوتن اليت اطلع منها على أسطورة  (1727)وعشرين

، وكذلك تعرف على واشتهرت الركبان ظ األوفر فيما سارت هبذه األسطورةتفاحتة نيوتن الشهرية، وكان له احل
غريه من أصحاب املدرسة النيوتنية، والذي ترحج كفته أنه انكب على أعماهلم وكتبهم، واهنمك فيها؛ ألن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلم اللغة اإلجنليزية حىت أخذ بناصيتها فكان يراسل ابللغة اإلجنليزية، بل بلغ من تضلعه من فولتري صاحبنا 
هذا وختلل أایم فولتري يف إجنلرتا أنه زار هولندا، وأقام هنا  .هابدع األدب اخليايل فياآلداب اإلجنليزية أن كان ي

 تخصيني يف أفكار نيوتنجريو ساند وغريه من امل عالقة ابلصحفيني ومالك زمام النشر والبث، خاصة وليم سري
 .اهلولنديني

أنه كان يراتد مقاهي ظنا غالبا تسوغ لنا أن نظن  آنذاك من النشاط مث أایم فولتري ولياليها وماحوات
أنه شهد حماضرات، ألقاها  فالغرو إذنويرتدد إليها وإن مل يكن أبيدينا رواية حول ذلك موثوق هبا،  لندن،

عصرييه. على كل حال، أحد  وأ جون ثيافليس ديسجلوريس وهوأصحاب املدرسة النيوتنية بعض على املأل 
صاحبه يف إجنلرتا، على دراية أبفكار الفلسفة الطبيعية اإلجنليزية دراية عالية، مهما كان أصبح فولتري حبكم من 

 مواردها ابلضبط والتعيني.مناهلها و 

 

 أايم فولتري اليت تكشف اللثام عن وجه الفيلسوف منه 1.3

حتمل بشرى اجنالء الغربة والنفي، فعاد إىل  (1729) لقد أتت على فولتري السنة الثالثون إال واحدة من قرنه
قوت يومه من املعاشات، وكذلك وصد يف وجهه أبواب حرم مما كان يوفره  إال أنهمنه،  وطنه بعدما كان ممنوعا
 إال أنه، كان نسيج وحده كتابة وفكراالكتاب واملفكرين، بل  مل يكن من عامة مع ذلك قصر فرساي، ولكنه 

نكا حم أن نفرط إفراطا فنقول كما قال السيد موريل: "فولتري ترك فرنسا شاعرا، وعاد –مع ذلك  -ينبغي  ال
نقول: "إنه حتول من شاعر إىل فيلسوف وهو يف نغايل مغاالة فوال أن  حكيما، قد حلب أشطر الدهر"،

صم أحدمها  ينفن شعره وفلسفته كفرسي رهان ملإجنلرتا". لعلنا خيالفنا فيما قلنا خمالف، ولكنا نراه كذلك؛ أل
عن اآلخر قط، فلم تشهد حياته العقلية والفكرية الرغبة عن الشعر إىل الفلسفة، بل سارا جنبا إىل جنبا كركبيت 

 يسوغ لنا أن ننكر ما ألایمه يف إجنليرتا من يد يف إيقاد شرارة تغري وحتول فيه.  بعري، مع ذلك ال

وارد املالية واملداعم ا كان يتمتع به قبل املهاجرة من املاجتهد فولتري بعد املرجع إىل تربته لريتد إليه م
. أما الناحية املالية فلم تتطلب منه جهدا كثريا؛ ألن احلكومة يف نفس سنة رجوعها عرض على السياسية
نوعا من اليانصيب، وحثت الشعب على املشاركة فيها، واتحت  -لتسديد بعض الديون امللكية  – اجلمهور

إىل –ومنهم فولتري  –ألحد خالن فولتري فرصة للتمويل واالستثمار يف العروض احلكومية، فدعا بعض الناس 
الفرصة، ودخل يف اهليئة، فيها هيئة لشراء السهام، فما كان من فولتري إال أن انتهز هذه  وأنشأ، عشاء مأدبة

وأضف إىل  ومال جم.كثة ووضع ماله، ومل تكن تكتمل دورة اليانصيب يف هناية السنة حىت كان صاحب ثروة  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قوائمه املالية، فعاد بعد ذلك ذلك أن قدره حالفه فنالت يده إرث أبيه يف ذلك الوقت، فازداد ثروة، واستقرت 
ومل يؤت من هذا اجلانب منذ ذلك اليوم، ومل يكن هذا أمرا هينا؛ ألنه  اليوم آمنا من الضائقة املالية مطمئنا،

الذين قد بدأوا السري  اب واملثقفنيلكت  ليف ذلك العصر  مل يكنلذي أغناه يف األمور املالية عن نظام الرعاية ا
 ءقوایاأل اةعالر  على عتبات ، وإذا كان عامة الكتاب يقفونغىن وال مندوحة عنه العالوتشرئب أعناقهم إىل 

الفكرية، فإن فولتري مل يكن يرزح حتت محل  ممسريهت منفسهأل والقمة عيشه فيضمن مفسهنأل واليوفر  اءغنياأل
 فالن، وال يثقل كاهله أایدي عالن.

نظام الرعاية يف فرنسا القدمية مل يعن الدعم املايل وحده، بل كان  أن يذهب عليناعلى أنه ينبغي أن 
، ومل يكن من السهل ة كي حتظى أعماله ابلرضا والقبوليكسو الكاتب حلة االعتماد والثقة يف األوساط األدبي
ت الرحلة، فعمل مسرحيا استأنف، ولكنه ة له يوماظح  امليسور أن يستعيد فولتري ذلك االعتماد الذي كان 

رتد إليه توقصائد ومقاالت، جتلى فيها دهاؤها وأملعيته، وقدم نفسه على جمتمع ابريس حبذر وحتفظ حىت ابت 
الثقة شيئا فشيئا، وكان فولتري قد متكن من قصر فارساي عند خريف سنة ألف وسبعمائة واثنتني وثالثني 

ويف  يف اجملتمع الفرنسي مرة أخرى. تكاد ترسخوقدمه  تكاد تروج(، واندى منادي الغد أن عملته 1732)
 ه.ة حياتمن مراحل مسري  جديدةالوقت نفسه، كان فولتري قد وصل إىل عتبة مرحلة 

يف سرد حياته حبلقات،  قدركانت ست  ، امرأةدخلت يف حياة فولتري يف غضون جهد الستعادة اعتباره
هذه  نت كرمية أحد أقدم رعاة فولتري." اليت كاإمييلي دو شاتليهال هي "صوب ميسرته مبسافات، أ توجهسو 

 ا( فأصبح لقبا هل1722انعقد قراهنا يف سنة ألف وسبعمائة واثنتني وعشرين ) البارعة براعة عالية السيدة
". أما قصة ارتباطها املاركيزة دو شاتليه " –على حسب أعراف ذلك العصر لدى النبالء  –منسواب إىل زوجها 

(، 1733الثالثني إال واحدة، يف ربيع سنة ألف وسبعمائة وثالث وثالثني ) بفولتري فتستهل وهي يف السن
 -ن دي براتوي"، فتجمع بني األدابء وأما مناسبة مبدأ هذا االرتباط فكانت لقاءات، يعقدها أبوها "البارو 

حصل يكن لت مل أن حترز بنته من الدراسات ما اصيحر كان أبوها السيدة.  كذلك وتشهدها   -وفولتري منهم 
، فتعلمت اللغتني اليواننية والالتينية، وخترجت يف الرایضيات، توندر  تعليه من بنات عصرها إال من شذ

بعد مرجعه من مرة أخرى  (1733) ثالثة وثالثنيألف وسبعمائة و  سنةفربعت براعة متميزة، وملا لقيها فولتري 
آفاق معرفتها، وهلا أسلوهبا يف التفكري، وليس صدى ألسلوب آخر. وكان هذا مستوى  ، ألفاها تتسعاملنفى

ة اليت تشمل فيما تشمل رسالة، عاجلت فيها الفلسفة ير مسريهتا العلمية والفكبعد، ي مل تبدأ السيدة، وه
سفة الطبيعية" ترمجة لكتاب نيوتن "األصول الرایضية للفلتشمل كذلك ، و أبفكارها هي وطريقتها هي الطبيعية

ترمجة كاملة التزال ترمجة كاملة فرنسية يتيمة طبعت حىت اآلن، فكانت امرأة ذكية وانبضة ابحلياة والنشاط 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -وهي تصغره بتسع سنوات  – بصاحبه كل منهما  تعلقصاحبنا جذاب، و  هانبضا خالاب وجذااب، فاجنذب إلي
تعلقا مع أن السيدة كانت حرمي ضابط عسكري، له خطورة وشأن، واستمرت هذه اآلصرة ودامت، وسارت 

رسائل فولتري املتنازع فيها وأحس خبطر األسر واملالحقة  تمع اآلصرة الزوجية يف وائم ووفاق، وحينما صدر 
إىل أن أنت  له مستقرا ى، وظل هذا القصر مأو ”سايري“أيزف، فرت به السيدة وآوته إىل قصر صهرها يف 

السيدة أنة النزع  وهي تصرخ صرخة وضع ولد، ولبت داعي األجل يف سنة ألف وسبعمائة ومخسني إال واحدة 
(، وظل القصر يشهد االثنني يتجاذابن أطراف املباحث العلمية والفكرية، ويتعاوانن يف مجيع املساعي 1749)

، فكان التاريخ الفكري لكل منهما ان لصاحبه فيه سهم ونصيبالعلمية، فالجند سعيا علميا ألحدمها إال وك
يف و . ( اتريخ اشرتاك وتعاون وتنسيق يف املساعي الفكرية1749قبل سنة ألف وسبعمائة ومخسني إال واحدة )

 مها على مساء الفلسفة، وطار صيتهما فيلسوفني.ؤ مساأهذا القصر نفسه، سطع 

 

 (1732-1745اجلبهات النيوتنية ) 1.4
د إىل أایم عنلالظروف اليت اضطرت فولتري لاللتجاء يف "سايري" هي اليت محلته على إنتاج جل ما أنتج هناك. 

 مستقر ذكرایت رحلته، وصبها يف قالب سائد -وهو يف إجنلرتا  –يسجل بدأ فإان جنده قد فولتري يف إجنلرتا 
من الغربة إىل أصدقاءه يف تربته، ويقص عليه ما قابل من  -يف عامل خياله  –يكتب  رحالة قالب، وهو آنذاك

 "الفارسيةالرسائل "استلهم فكرة الرسائل من  الحظ من األمور، ويالحظ يف عمل فولتري أنه ماو الظروف، 
 النيجو   ر  (، وتصو  1721سنة ألف وسبعمائة وواحدة وعشرين ) "مونتسكيو" اليت أبدعها ونشرهالصاحبها 

"رحالت غوليفر" لصاحبها "جواناثن سويفت" اليت نشرها سنة ألف ومن  من بالد الفارس جيوبون فرنسا،
(، ولكن ما مييز رسائل فولتري عن مصدري اإلهلام هذين أهنما مصوغان 1726وسبعمائة وست وعشرين )

، وأن فولتري فضل أن يقف موقف املراسل الصحفي يف سرد الوقائع والتجارب، فشق جبالءة يصياغة خيال
ن القارئ مك  ف، وملسة يغلب فيها احلقيقة على اخليال رسم نواحي شىت من جمتمع إجنلرتا بوضوحو أسلواب خمتلفا، 

 ينشئ هذهبدأ  فولتريمث كان  .أن يعرفها على حقيقتها كأنه يلمس احلقيقة ويشمها، ويعيش األمر الواقع
لدى انشر لندين حينما عاد أدراجه  االرسائل اليت مساها يف البداية "برسائل إجنلرتا"، وترك نسخة من مسودهت

، فلما استقر به املقام يف فرنسا مرة أخرى، (1729) إىل فرنسا يف السنة الثالثني إال واحدة بعد ألف وسبعمائة
عها، وكان اجلزء الذي خرج منها يف إجنلرتا تدور رحاه حول أخذ يضيف إىل الرسائل أشياء جديدة، ويوس

يسبح يف فلك كثري منه  فرنسا فكان  الفرق والنحل فيها، وحول جملس نواهبا )الربملان(، وأما ما أضاف منها يف
من الرسائل ما يتعلق  هذا العمل بعد إدخال اإلضافات إليه وحتديثه يف فرنسا،ة اإلجنليزية، فكان يف الفلسف
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 كان فيه خاصة حبث، و إبسهاب موضوع الفلسفة النيوتنية عاجلبفرانسيس بيكون، وجان لوك ونيوتن، ومنها ما 
حول الطريقة التلقيحية ملداواة مرض اجلدري، فلما خرجت الطباعة األوىل هلذه الرسائل يف فرنسا سنة ألف 

 .عنواان جديدا عنوان "الرسائل الفلسفية"(، كانت حتمل 1734وسبعمائة وأربع وثالثني )

تطبع يف عصر فولتري بغري رخصة من هيئة الرقابة امللكية، وكان الكاتب ملزما بتقدمي  كانت الكتب ال
انشره  ولكنالعرض للحصول على الرخصة قبل أن يقدم على إخراج كتابه إىل املأل، فتبع فولتري هذا القانون، 

فتيل  الطبعة األوىل غري مشروعة، وأشعل ة من غري أن يعلم به فولتري، فصري  أخرج الكتاب قبل صدور الرخص
يتناسب وحده مع اللغط الذي أثري حوله،  الفتنة اليت مين هبا فولتري، ولكن خروج الكتاب بغري رخصة  ال

واليزال املؤرخون يتلمسون مسوغا للضجة اليت أعقبها صدور الكتاب، ويتسائلون: "ملاذا قوبل الكتاب مبا 
نحل"، فثارت السلطات الفرنسية، وقامت قوبله به من النزاع واخلصام؟!"، على كل حال، استفز الكتاب "ال

بسرعة وشدة تنكل به، تذيقه مرار العذاب والعقاب، فأحرق اجلالد امللكي هذا الكتاب يف املأل بعد صدوره 
يعرف ضاال فكرای، ولوال أن حاصت به السيدة دي براتوي  –أي فولتري  –بشهور، وأصبح صاحب الكتاب 

الذي متتع "سايري"  و لكان قابعا يف سجن الباستيل، ولكن قصرإىل قصرها يف "سايري"، لبطشت عليه 
 املتفلسفة املتمردة ، قدم هلما مالذا، ومقرا لكتاابت فولتريابحلرية واالستقالل مبا كانت السيدة من طبقة النبالء

 اليت شقت عصا الطاعة.

له فرصة ألن  الشك أن فولتري كان على مضض حينما فر بنفسه إىل املنفى مرة أخرى، ولو اتحت
، صبا بغري اختيار منه صبت عليه هذه املصيبةنتهزها، ولكن  جرها عليه "الرسائل الفلسفية" اليقرض احملنة اليت

ر يف تكيف مع الغربة، فرضي بنفسه فيلسوفا مشردا وكاتبا طريدا، وجعل من نفسه شخصية، كانت ستؤث  فبدأ ي
فلسفة نيوتن وعلومه الطبيعية، هي مسرية الفلسفة الغربية على مدى بعيد، كانت األداة األوىل لتحول فولتري 

خالفات حول مواصفات هذه  بعقود (1734لقد نشب يف فرنسا قبل سنة ألف وسبعمائة وأربع وثالثني )
عرب فراغ  وطبيعة جاذبية الثقل جاذب الكوينالتالعلوم النيوتنية ومدى ائتالفها مع العقل واملنطق، وكانت فكرة 

أكثر ما اسرتعى النقاش، فجاء فولتري يديل بدلوه يف هذا النقاش، وأسهم بسهمه، فكان من بني رسائله  الفضاء
الفلسفية رسالة، طار صيتها وأصبحت يشار إليها ابلبنان، اختذ فيها من ديكارت مثاال فلسفيا فرنسيا ومن 

إجنليزای، فعقد بينهما وزاان، وبني أوجه الفرق بينهما، هذا وضم فولتري إىل الرسائل رسائل  نيوتن مثاال فلسفيا
ى يف ، ورأهار أط  و ن الك ونيوتن من بيكون، وجو أفكار كل فيه أخذ أخرى مرتبطة ابلعلوم النيوتنية، وزعم أنه 

على فرنسا رينيه ديكارت ونيكوال  –يف نظره  –هذا اإلطار دواء جلميع األخطاء واألوهام اليت أدخلها 
مالربانش. واحلقيقة أن فولتري مل يكن من فتق هذا اإلطار، بل كان مسبوقا إليه، ولكنه أوقد بفتيل هذا اإلطار 
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نقاشا جادا حادا حول مواضيع، وجعل هذا النقاش فولتري وثلة من أحداث املعهد امللكي للعلوم يف فرنسا 
خ البارزين من هذا املعهد الذي مثل مقرا رمسيا للعلوم يف فرنسا، فما إن استقر يظهرون مبظهر املخالف للشيو 

" املقام يف "سايري" حىت استغال ما ظهر بني صفوف املعهد امللكي للعلوم من املاركيزة دو شاتليه بفولتري و"
جذورها ضاربة يف النظام الديكاريت الصارم الذي كانت  من ااختذاه عدو ما  اخلالف النظري، فانقضا على

 أعماق األوساط العلمية آنذاك، ودافعا عن النظام النيوتين، وحاوال إحالل الثاين حمل األول.

أكرب مظهر هلذه احلملة كان كتاب فولتري "عناصر فلسفة نيوتن" الذي خرجت النسخة األوىل منه 
بعد حوايل سبعة أعوام،  ئيةالنها(، مث ظهرت النسخة الثانية 1738سنة ألف وسبعمائة ومثان وثالثني )

ألف وسبعمائة على حدته يف  هوطبعفولتري ابستقالل عن هذا الكتاب أنشأه كان ،  مضموما إليها فصل جديد
 . كان مرمى هذا الكتاب أمرين:(1740) أربعنيو 

  
يف نظر  –: تقدمي أفكار نيوتن تقدميا قريبا سهال، يستسيغه عقول األغرار الفرنسية )وكان جل عقول فرنسيا 1

 أغرارا(، –فولتري 

 
: وأن يتخذ منه منجنيقا، يدك به احلصن احلصني من النظام الديكاريت الذي أكسف ذكاء العلوم اجلديدة، 2

 تدع أرض فرنسا تستنري هبا. وضرب غواشي بني أيدي أنوار احلقائق العلمية، ال

نقده إىل ميوله املتمردة وقـ ف ي على آاثر هذه احلملة بنقد صخاب، فمن النقاد من صوب سهام 
املتحررة، ومنهم من قصر قلم انتقاده على آراءه وأفكاره. أما فولتري فلم يعاجل فئتني كال منهما على حدة، بل 

تخلف"، فبينما كان فولتري يتزحزح عنه، إال وهو "النظام الديكاريت امل ال أطلق نباله إليهدجمهما يف عدو واحد و 
ا، عراك ثقايف، مل تعهده فرنس ایت النقد، وتذب عن موقفه إذ نشبتدفع عادا يف جبهته الفكرية مستوفز 

" تشد أزر املاركيزة دو شاتليه صفة وقيمة، وجاءت السيدة " الفلسفة الطبيعية النيوتنية هي وكانت ساحته
كربى فولتري، فكتبت برياعتها مقاال، أشادت فيه كتاب فولتري هذا، "عناصر فلسفة نيوتن"، وبعثت به إىل  

منهما اشرتك يف سجال  "، وانضم إىل ذلك أن كالوحجة، وهي "جريدة األحبار اجملالت العلمية الفرنسية ثقة
، وبرز أمساؤمها حول عطن (1738) حول طبيعة النار، أقامه معهد ابريس سنة ألف وسبعمائة ومثان وثالثني

ري مل يزل هتدر شقاشقه على صفحات دورایت هذا السجال، ونيطا بثقة وحفاوة يف األوساط العلمية. هذا وفولت
وصل ليله بنهاره واجتهد، كتيبات لدعم فكرته، ف  صدري، و مواقفهعلمية مرموقة، تدحر سنان النقد املوجهة إىل 
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وكانت نتيجة هذا النضال املستمر أنه مل يكد يقبل على إخراج النسخة النهائية من كتابه "عناصر فلسفة 
قد ، وكانت اآلذان تصغي إىل ما غنت مزامريه، و تشتهي سفنهجتري مبا  تقد أصبح نيوتن" إال كانت الرایح

أن النظام النيوتين احملدث  (1750) بعد ألف وسبعمائة كانت فرنسا سرى يف عروقها حىت السنة اخلمسني
ثال الصحيح قد قضى على النظام الديكاريت املتخلف اخلاطئ، وسد مسده، والفضل يف ذلك كله يرجع إىل أم

 صاحبنا فولتري.

 

 (1755–1745فولتري من محاة محى النيوتنية يف فرنسا إىل فيلسوف األنوار ) 1.5
ما  ما إن وضعت احلرب أوزارها، تلك احلرب اليت نشبت بني أنصار النظام النيوتين ومؤيدي النظام الديكاريت

كان النصر حليف فولتري إال بدأت شخصية له فلسفية   ، وبني العقدين الرابع واخلامس من القرن الثامن عشر
، وكان أكثر ما يلفت النظر يف هذا املشهد وما كانت له األمهية القصوى هو أن هذا مستقلة ترسخ قوائمها

 األفكار النمطية السائدة ابحلقائق الفلسفية وال يغرييصحح األخطاء  أنه ال أوحى إىل أذهان الناسالنصر 
جترع ببسالة مرارة النفي وتصرب بشجاعة على مالحقة الرموز احلكومية، ومعلوم إال من  وقائع الفكريةالرائجة ابل

غ لنا ، بل بقيت صفة له مالزمة، ويسو  هذه الوضعية وضعية املنفي املشرد متاماقط أن صاحبنا فولتري مل خيلع 
على الرغم من  –ومما ساعد فولتري  الفرنسي.اجملتمع القدمي شهيد فكري شرعي من نوعه يف  أولنراه هذا أن 

االعرتاف هبا يف النظام على استعادة شخصيته األدبية و  - سنوات احملنة الثالث وسخط القصر والنظام القدمي
،  أنه مل يقتصر على املواضيع الفلسفية واجلدلية إابن احلرب الفكرية يف مع سنوات احملنة الثالث امللكي القدمي

من قرنه، بل مل يزل ينشئ وينشر بغزارة أعماال أدبية من املسرحيات والشعر والقصص  واخلامس رابعال ينالعقد
القصصي، جترد هنا إشارة إىل أن فولتري وإن كان مولعا ومؤمنا ابألفكار النيوتنية، ولكن معظم أعماله والتاريخ 

ا مثل نـََفسه يف الكتاابت الفلسفية األدبية هذه مل تكن حتمل بصمات الولوع النيوتين، ومل يكن نـََفسه فيه
واجلدلية، بل كانتا خمتلفني متاما شكال ومضموان ورنينا وهلجة. هذا وكتب فولتري اترخيا للملك لويس السابع 
عشر وآخر للملك السويدي تشارلز الثاين، فمنحه القصر وسام املؤرخ امللكي الفرنسي يف سنة ألف وسبعمائة 

سنة ألف وسبعمائة  جع فولتري هبذه احلفاوة ومنحه هذا املنصب جرأة ليخرج(، فتش1745ومخس وأربعني )
عمله الذي انل ما مل ينله غريه من األعمال من الذيوع والقبول والتأثري، يف القرن  (1751وواحدة ومخسني )

مجيع الثامن عشر على األقل، وهو "مقاالت على عادات الشعوب ونفسياهتا" الذي عب د طريق كتابة اتريخ 
املاركيزة دو بعد منية السيدة " –مث تلقى فولتري  فأصبح يعرف ابحلرب الذي يرعاه القصر ويتبناه شعوب العامل،
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دعوة من قصر فريدريك العظيم الشاب يف بروسيا  – (1749" سنة ألف وسبعمائة وتسع وأربعني )شاتليه
 .النظام امللكي القدميفا إىل تزل ازدادو  رتسخ بذلك موضعه القصريف(، فقبلها، اآلن )أملانيا

 اولكن مل يستمر هذا القرب السلطاين طويال، ولو استمر فولتري تزلفا لدى القوى القصرية والزمه
العقد ، ملا خرج لنا ما قد خرج بطال غري  جمرى اتريخ الفلسفة الغربية تغيريا، فقد دارت بفولتري يف ولزب هبا
طموحا إىل التغيري  دوائر، ردته كما كان يف أایم احلرب النيوتنية حماراب فكرای القرن الثامن عشرمن  السادس

بيري لويس اجلذري، وفيلسوفا انقدا، وكانت الشرارة االوىل الرتداد فولتري إىل احلرب الفكرية كانت خالفا "ل
قد  فرنسا بقوة وصالبة، و " الذي كان قد زامله والذي سبق فولتري إىل القيام ألجل العلوم النيوتنية يفموبرتيوس

فولتري حني كتابة األجزاء  -عن املعهد امللكي الفرنسي للعلوم  والتقاعد وقد أحيل إىل املعاش –سرتشده كان ي
(، وكان هو الضوء الذي 1732املتعلقة بنيوتن يف الرسائل الفلسفية سنة ألف وسبعمائة واثنتني وثالثني )

قرن رفرف حوله شباب املعهد العلمي املتحمس املوايل ألفكار نيوتن إابن احلرب النيوتنية يف العقد الرابع من ال
الثامن عشر، فكان هو وفولتري الذي قاد محلة منفصلة تسعى للهدف نفسه حاملي لواء النيوتنية يف فرنسا، مث 

"، ويتجاذب معها أطراف القضاای الرایضية اليت كانت تفوق مواهب املاركيزة دو شاتليهكان له صلة ابلسيدة "
، ويراسلها وفولتري خالل هذه ينزل عندها متقارابكان خيتلف إىل السيدة اختالفا و قدراهتا فواقا، و  فولتري

( حينما 1745سنة ألف وسبعمائة ومخس وأربعني )يف نظر بين جلدته األعوام، ولكنه جاء ابلعجب العجاب 
 امللك أدخل بعدمانري لربوسيا )اآلن أملانيا( فريدريك العظيم لريأس معهد برلني للعلوم ستقبل عرض املستبد امل

 عليه التحديثات واإلصالحات.

ية يف عته العقالن" بدأت تتجه حنو أفكار اليبنتز املتعلقة مبا وراء الطبيعة، ونز موبرتيوسكانت بوصلة "
" املاركيزة دو شاتليهلغلق بعض قضاای الفلسفة الطبيعية، وكانت السيدة " كاا يرى أن فيها هي فكو ظرية املعرفة، ن

سنة  مثل هذا التغري، ومتثل يف كتاهبا "مؤسسات العلوم الطبيعية" الذي أخرجته أيضا تشهد يف عاملها الفكري
( والذي قدم منهجا للتوفيق بني أفكار نيوتن والبينتز، مل يكن فولتري ليستسيغ 1740) أربعنيألف وسبعمائة و 

من الكتاابت واخلطاابت ما قام سدا منيعا  يف العقد اخلامس من القرن الثامن عشرهذا التغري، فطفق ينشر 
يف واد، إال أن هذا مل يقطع  ةنيوتنية، وبذلك أصبح فولتري يف واد من الفكر والسيدنزعة اللل نسختهماية حل

شغل منصبه يف معهد  كان  حبل عالقتهما، ولكن األمر مع "موبرتيوس" مل يكن كذلك، فإن "موبرتيوس" قد
ببالط فريدريك العظيم يف برلني بعد وفات السيدة، فاجتمعت النزعة الاليبنتزية يف برلني حنيما اتصل فولتري 

 فاجتمع السيفان يف غمد واحد، ونشب بينهما خالف، صورة موبرتيوس والنزعة املضادة هلا يف صورة فولتري،
ارا مهرجا، واضطر يصوره فيلسوفا جب هجاه وهو رئيس معهد برليس، ونشر هذا اهلجاء وزاد الطني بلة أن فولتري
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ه دبره، فاختار موبرتيوس، وعرض على فولتري أن يرتاجع غري امللك فريدريك أن يقف إىل جانب أحدمها، ويويل 
عن افرتاءه وهجاءه ويستعفيه له أو يغادر برلني، وآثر فولتري األخري، وأضحى مرة أخرى مضحيا بطمانينته 

 ."املتشرد املمحون"املتمرد  موقفطورا آخر وقف ، و ألجل ما كتب  ومقامه

 

 (1778-1755فولتري املكافح ألجل فلسفته ) 1.6
استدبر برلني، كان هذا احلدث آخر ما شهدت حياته الصاخبة احلافلة من مواجهته مع السلطات. وبعد ما 

اجتوى  هسه ابريس ويستعيد صيته هناك، بل اختار جنيف حمط رحاله، ولكنأمل يشأ أن يتجه إىل مسقط ر 
، فرفع عصاه منها مرة وضاقت به -أو الكالفينية  – املذهب اإلصالحياملتزمتة يف ذه املنطقة الفكري هل اجلو

املدن، املتامخة لسويسرا،  حدى املناطق الفرنسية النائية عن صخبإ أخرى، وابتاع من ماله قصرا يف "فريين"
، وكان القصر آخر حمطاته يف حياته، وظل (1759) سنة ألف وسبعمائة وستني إال واحدةيف سكناه  واستقر

فيه حىت النفس األخري، ومنه حرك خيوط حركة تنوير فرنسا، فقام هذا القصر مقرا، خيتلف إليه أنصار فولتري 
 .يف نظر أنصاره على األقل –، وكان مقرا كذلك للتنوير الفرنسي يف غايته، وأتباعه يف بغياه

وبسالة وأشده فعال وأتثريا، وهو انتماؤه إىل "حزب اإلنسانية" شهد القصر نفسه أكثر مواقفه جرأة 
فعد نفسه عضوا منه، وجند نفسه وعقله وفكره له، ورابط على حدوده حيارب بكل قوة ويناضل بكل شدة 
العصبية العمياء واخلرافات اللتني مل تقمعا حىت تربزا مرة أخرى يف صورة أخرى، فحاول أن يستأصل شأومها، 

من واخلامس الرابع  ينت جهوده متجهة وقواه مصروفة حنو إحالل األفكار النيوتنية يف فرنسا يف العقدفإذا كان
للدفاع عن  ونفسهنذرها ( 1750يف بعد النصف األول من القرن الثامن العشر )عشر، فإنه  القرن الثامن

ة اليت هي املراد من قوله الذي من املؤسسات الكنسية وامللكية النبيل –يف نظره  –فلسفته، ومقارعة أعداءه 
وإن كان  –ذهب شعارا له حينما قال: "أبيدوا كل شائن وخمزي"، فالتحمت فلسفة األنوار على يد صاحبنا 

ابملشروع الثقايف النقدي والسياسي اإلصالحي التحاما  -ة ملسري فولتري الفكري اخلاص يهذا االلتحام مثرة طبيع
 إسهاماته يف اتريخ الفلسفة األوروبية.كان سيعود أعظم إسهام من 

أول عامل، ركض حصان هذا املشروع واستفزه، كان مشروع املوسوعة اليت أشرف عليها "دنيس 
يف طبيعتها عمال مستوعبا لتعريفات األشياء ونبذ املفاهيم العلمية  تواليت كان ديدورو" و"جان لو رون داملبري"

إن كسي اجمللد األول منها ابلطباعة سنة ألف وسبعمائة وواحدة ومخسني ، فإهنا ما إبجياز واختصار والفكرية
تعوده، فجاشت  حىت ملصري ما قد القى فولتري من قبل( حىت اهنال عليه االعرتاضات، والقى من ا1751)
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مشاعره وانبعث ألن يقف إىل أصحاب هذا املشروع املوسوعي، فمد يده إليهم يكتب مقاالت، ظهرت يف 
(، ولكن شبح احملنة مل 1755امس منها الذي حلي ابلطباعة سنة ألف وسبعمائة ومخس ومخسني )اجمللد اخل

يزل مطاردا ملشروع املوسوعة، فألغي تصريح طباعة املوسوعة يف فرنسا سنة ألف وسبع مائة وستني إال واحدة 
سويسرا طبعت فيها  يف عضد املشروع وال أن يثبط القائمني عليه، فإن (، ولكنه مل يسطع أن يفت  1759)

املوسوعة على خفية من أنظار القانون. على كل حال، ظل فولتري واقفا يف جانب أصحاب املشروع يشد 
أزرهم ويقوي عضدهم، وحيارب أعداء املشروع، السيما هؤالء اليسوعيني الباريسيني الذين كانوا قائمني على 

ي" املتزمت الذي يريد إطفاء النور من املعمورة وإخراس "جملة تريفو" الشهرية، ورمسهم يف صورة "الشائن املخز 
هذه احلملة أبن هدفوا أخالق أصحاب املشروع  لىاملشروع كما داهنم هو، فردوا ع الصدق، ولكن دانه خمالفو

 املتحررة، ومتيعها واحنالهلا، وصوروهم متآمرين على تدمري النظام األخالقي وقطع حبل النظام االجتماعي.

د دمعامل هذا السجال الفكري بني أصحاب املوسوعة وأنصار التقليد، مع تصرم أایم، تتحأصبحت 
وتتبلور، وتتزايد قوة وأثرا يوما بعد آخر، هنالك بسط فولتري ذراعيه له، وجعله قضية قضاای حياته، وركز جهوده 

ه، وأصبحا متكاتفني لته بمنا، إىل "داملبري"، وأوثق صله، فتقرب، ألجل أن خيرج من هذه املعرك ظافرا غا
جبهاهتم للتغيري السياسي والفكري، الفالسفة ، ويوسعان دائرهتا فيجيشان إىل يغزو التنوير ليؤسسان خطة ل

ون ابإلحساس بوجود النزعة اجلدد الذين قد بدأوا يعيشون النزعة الفلسفية فيهم على مستوى الشعور، ويعمر 
فالسفة وكلمة املوسوعيني أصبحتا مرآتني ملصداق واحد، يرتاوح المن اجلدير ابإلمياء هنا أن كلمة فيهم، )
، ولكن مل جيمع هؤالء الفالسفة خيط واحد من النظام الفلسفي، بل كانت الغاية (لإلشارة إىل شيءبينهما 

يف نظرهم هم، وكذلك عرف عنهم يف األوساط أهنم مناشري،  اليت ملت مشلهم هي محاية "الفلسفة" من خصومها
بستان العامل وتقطع من أشجاره شراييف األخطاء واخلرافات. هذا وكانت املهمة األوىل من هذه اخلطة  تثقف
 –يف نظرهم  –إجالء أكرب خصوم التنوير  سوعة، مث ضموا إليها مهمة اثنيةمشروع املو  -بطعبية احلال –هي 

زوا هذه املهمة يف سنة ألف وسبعمائة جنمن ساحة النفوذ الشعيب، وإحباط مساعيهم، أال وهو "اليسوعيون"، وأ
(، وتسللوا إىل املعاهد العلمية واملؤسسات الفكرية يف فرنسا، ومدوا نفوذهم فيها، حىت 1763وثالث وستني )

وزارة يف  تسلق منصب أشد -ملوالون لفولتري أيها الفالسفة املوسوعيون ا –أمر أمرهم، فإن واحدا من ثلتهم 
"، واستعمله على هذا املنصب امللك آن روبري جاك تريجوي وزارة املراقبة املالية، وامسه "، هأتثريا ونفوذا فرنسا

يف ليلة وضحاها، بل بذل هذا النصر لويس السابع عشر الذي كان حديث عهد ابلتتويج آنذاك. مل أيت 
الثامن عشر فيضا من  فولتري وموالوه نفسه ونفيسه لتعبيد الطريق إىل ذلك، وأخرجوا يف العقد السابع من القرن
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" بشرى ابألنوار آن روبري جاك تريجواليت عرضت األفكار الفلسفية اليت ينحاز إليها " الكتاابت واملقاالت
 ودعوة لإلصالح، وصورت مناوئيها جمحفني حيمون محى النظام املتحجر الراكد.

السنة الرابعة والستني كتابه "القاموس الفلسفي" الذي عمله فيما بني كان من حلقات نضال فولتري  
 ا، وكانت مادة هذا الكتاب مقاالته اليت كتبه(1770-1764)والسنة السبعني من القرن الثامن عشر

صبغة مقاالت املوسوعة، مث هذا العمل وإن عاجل يف صلبه نفس للموسوعة مشفوعة مبقاالت جديدة مصبوغة ب
اليت أقام عليها صرح األنوار بغري أن جنوب يف أعماله فلسفة فولتري، ولكننا النستطيع أن حندق بفلسفة فولتري 

األدبية اليت التنخرط إىل سلك الفلسفة أصالة من القصص اخليالية، واألهاجي والقصائد والكتيبات، فلنأخذ 
اليت دخلت املطابع أول مرة يف سنة  "التفاؤلوذيوعا، وهي روايته " أكثر أعماله شهرة -ى سبيل املثال عل –

 متسكع، خيوض (، فإهنا قصة خيالية، تدور أحداثها حول فىت رحالة1759مائة وتسع ومخسني )ألف وسبع
إىل حد بعيد أوج ما بدأ فولتري  ، يعد  نقدا جادا صارما مغامرات هزلية، ولكن نلمس فيها على فلسفة اليبنتز

البد أن ندرس  األدبية بلقبل عقود يف معرض الذب عن أفكار نيوتن، مث اليقتصر األمر على قراءة أعماله 
نشاطه السياسي الذي هو جتسيد لطراز تفلسفه، فهو على سبيل املثال دافع عن "جان كاالس"، وجعل منه 

 كان)فإن "كاالس"   ختبط خبط عشواء،ذي ضراوة  حكومة مستبدة متجربة وقانون ذيضحية ا لمثاال انطق
وكان كثريا ما يقرن أتمالته الفلسفية بدفاعه السياسي هذا،  (امللكية الكاثولوكية اضطهادا لقي من بروتستانيا

وإصالح  ةاإلنساني نصفة" املتعلق ابلسيزاري بيكارایحنيما ساعد على ترمجة عمل " –مثال  –فنجد هذا القران 
نظام التعزيرات إىل اللغة الفرنسية، وقدم هلا فكتب هلا ديباجا حول القسط والتسامح الديين، وكانت ميزة 

النظر يف التفكري النقدي إىل  ت  دَ واملعارك اليت هَ  فهوم الفلسفة على حسب تصور فولتري هي هذه احلمالتم
 .ا مواجهة لهوصريهت –يف نظره  –انتهاكات احلكم امللكي القدمي وختبطاته 

 

 (إىل اآلن 1778من )إذا ذكر فولتري، ذكرت فلسفة األنوار   1.7

كان النظام قد  آخذة يف بدو الصالح،  الطويلة جهودهبعض عمر فولتري طويال، فاستطاع أن يشاهد مثار 
كما اعتلى امللك لويس السابع اجملال  ، ويفسح خلطتهم نوعا جديدا من الرتحيب ابلفالسفة الفرنسي بدأ يرحب

" على وزارة املراقبة املالية، فكان أن تريجو ( وتربع "1774عشر العرش سنة ألف وسبعمائة وأربع وسبعني )
ابلقفول إىل ابريس يف غرة سنة ألف وسبعمائة ومثان  –وقد بلغ الثمانني فعاد شيخا كبريا  –مسح لفولتري 

مر حلفاوته واحرتامه (، ورحب به الباريسيون بطال للفكر التنويري الذي جتسد يف فولتري، وأ  1778وسبعني )
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يعين أن نقاد  راثه، ومثلت مسرحيته "أريني" متثيال صوره بطال وطنيا ولكن هذا البنحت متثال، ميثل ذكرى ت
كان البد من بقاءهم قد  هؤالء الفالسفة التقليديني أخذوا يف ضعف وخوار، بل ظلوا أقوایء أصحاب نفوذ، و 

و مل يكن بقاؤهم زدهار، ولكذلك لتستعلن الفلسفة التنويرية مكسوة حبلة مجيلة هبيجة من احلداثة والرقي واال
رمبا مل يناول فولتري األجيال القادمة ذلك السوط الذي ضربت به السلطات فيما بعد. وأما رحيل كذللك 

 ع، ولكن احلفاوة اليت ابتدأت هبذهفولتري من هذا العامل فنودي به بعد هذه األحداث احلافلة املكرمة له أبسابي
 ه الزهرة متفتحة انضرة ذات هبجة.األحداث، مل تبذل مبوت صاحبها، بل التزال هذ

، فقد كانت دكان فولتري مع فلسفته التنويرية اليت جتسدت فيه ومتثلت، هو املوجه للفلسفة الغربية فيما بع
يشتغل ابلتفكري املنهجي  األسوة الفولتريية للفيلسوف أنه قبل كل شيء مواطن انقد ومناضل انشط، وال

قاعدة، وعاد ضرورة الغامض املبهم إال إذا مست إليه احلاجة، فالتأمل الفلسفي اجملرد أصبح ثنية بعدما كان 
 ر التايل يف هذه األسوة هو منهجه، والعنصا بعدلسفة الغربية يف مسريها فيم، وهبا أتست الفوقد كان عادة

لتقومي الفلسفة، وتعيني قيمتها، فالفلسفة تتحدد قيمتها بصالحيتها إلدخال تغيري مؤثر على اجملتمع، فإن 
ال مرحبا بك، فهل  -أيتها الفلسفة  -أحدثت الفلسفة يف اجملتمع تغيريا، فهي على الرأس والعني، وإال فأنت 

قال: "على الفلسفة أن تقدم على تغيري العامل، وال تبقى  ذا وبني ما قال كارل ماركس حينماهنلمس صلة بني 
أتثري فولتري أما فولتري دينا كبريا، و لمكتوفة اليدين مكتفية بفهمه"؟ نعم، فإن نظرية كارل ماركس الشهرية مدينة 

ان فولتري أحد أبطاهلا املؤسسني. هذا النهضة الفرنسية اليت ك موجةجاء عن طريق فقد يف أفكار كارل ماركس 
من قربه األول إىل "مقربة عظماء فرنسا" اليت بنتها  جثمانه فولتري أنه أول من نقلبومن مظاهر حفاوة فرنسا 

(، وكان نقل 1791بعد الثورة الفرنسية سنة ألف وسبعمائة وواحدة وتسعني ) املتكونةاحلكومة اجلديدة 
مسريته الفلسفية يف التجديد فضل و  هللجميل، أبدى به أصحاب الثورة اعرتافهم بفضلجثمانه إىل املقربة عرفاان 

ة يالذي جاءت به الثورة، وأثره يف تكوين املالمح العامة هلا، واليزال فولتري قدوة ألصحاب العزائم التجديد
 أواصر ووشائج قوية. املعارض الناقد والنشاط السياسي النشاط التفكرييالذين يرون بني  التحديثية التقدمية

 

 فلسفته التنويريةفولتري:  .2
جتسيدها و مظانه، جندها يف األساس يف أسلوب تطبيقه للفلسفة،  نا أنم مواطن الرتاث الفلسفي لفولتري وبإن ذه

، فإذا كنا ندرس املبادئ واألفكار ملعرفة الرتاث الفلسفي يف أرض األوقع واألغراض اليت جعل الفلسفة مطية إليها
املواقف الفلسفية املعينة اليت  إال أنللمفكرين، فأسلوب صاحبنا هذا وأغراضه هذه حمل دراستنا لرتاثه الفلسفي 
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طلق نقادها لدعم مفاهيم ودحض أخرى، صريت جمموعة يسوغ لنا أن اليت وقفها فولتري، ومحالته الفلسفية 
حنن إذا نظران إىل مسرية حياة صاحبنا ومسات شخصيته، فأحرى  "الفلسفة التنويرية الفولتريية". ها مصطلحعلي

سق ومواقف قائمة على منهج وصف هبذه اجملموعة أهنا مواقف فكرية واجتهات ونزعات، من أهنا نظام من
بني مواقفه الفلسفية اليت وقفها، ، ولكن من الباحثني من يلمس لدى فولتري نظاما من الفلسفة، يناسق متكامل

 .هادوحيدد كل من هذا النسق وهذه املواقف قسمات وجه الفلسفة التنويرية اليت مثلها فولتري وجس  

 

 احلرية 2.1

حوله  تإن احلرية هي احملور الذي يدور حوله هذه اجملموعة الفلسفية التنويرية لفولتري، وهي القطب الذي دار 
ها إال ما شذ وندر. لقد كتبت في يف مباحث الفلسفة النسقية اليت ال جيول جوالنهرحى نشاطه االجتماعي و 

عليها "الرسائل الفلسفية" رسالة، عاجلت ابملصطلح  هايراعة صاحبنا وهو يف "سايري"، يف عقب احملنة اليت جر 
الفلسفية األوربية حامي الوطيس يف األوساط  اكان النقاش حوهل  الفين موضوع احلرية البشرية  اليت الفلسفي

 آنذاك، فقد ذكر فولتري بصريح العبارة يف هذه الرسالة اليت تركها برتاء، فرسان الفكر والفلسفة من مثل هوبز و
وأغراضها"  اليت كانت تلوكه ألسنة  يةعناية اإلهلالقضية " و للمذهب املادي واحلتمية، يف معرض تعرضه اليبنتز

صموئيل  جان توالند وأنتوين كولنز، وأضف إىل ذلك ما جتاذب أطراَفه اليبنتز و الفئة املعروفة ابلربوبية من حنو
الرسالة حيث يتطرق صاحبها إىل  ة الطبيعية، فإن أثره ابرز يف هذهكالرك من البحث حول الفلسفة النيوتني

تحكم فيه يف هذا الكون الذي ي ماطبيعة الوجود البشري واألخالق، وحياول وضعهما يف املوضع الالئق هب
 تعي. تشعر وال النظام العقالين ويضبط سريه النواميس العمياء غري الشخصية اليت ال

ما املوقف الذي اختاره فولتري يف هذه الرسالة فهو موقف وسط مقتصد بني النزعة احلتمية الصارمة أ
الالهوتيون الطبيعيون املعاصرون يني، والنزعة املتعالية اإلرادية اليت دان هبا نالعقال اليت كان أنصارها املاديني

ريشة يف مهب رایح املادة واحلركة، تسرياهنا كيف شائتا، بل هو  -يف رأي صاحبنا  -لفولتري، فليس اإلنسان 
تتزحزح، وأما  صاحب عقل وإرادة، ولكن له مع ذلك جانبا طبيعيا، تسريه النواميس الطبيعية احلرون اليت ال

عليه البشر من نور العقل، وجعل العمل الصائب ما كان منبثقا منه، وهبذا  األخالق فناطها فولتري مبا جبل
نه نزع يف حتديد أب أتكد افرتاقه هذااملوقف افرتق طريق فولتري عما للربوبيني املتطرفني من حنو "جان تولند"، و

ه ويليب دعوة عقله ى أن من استطاع أن يصغي إىل نداء املنطق يف ضمري الدين يف اجملتمع نزعة خنبية، ورأدور 
يف  –فهو يف غىن عن الدين، وهو يستطيع أن يسلك املسك السوي املستقيم يف حياته ولكن عامة الناس 
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يتمالكون أنفسهم متالكا، يضبط  يتحلون هبذه املوهبة، فال حيصلون على العلم الضروري للسري، وال ال –نظره 
على موقف  انعكاس وكان لنزوع فولتري هذا يف جمال الدين، هنيار والفوضىسري اجملتمع، ويلم مشله، ويقيه من اال

لملكية اليت تضمن حرية الفرد بعد إدخال ما يلزم من مواليا ل ، فقد ظل طوال حياتهيف جمال السياسةفولتري 
حكم الشعب، وجند أصداء ميوله السياسية هذه يف أتمالته  اإلصالحات على وضعها الراهن، ومل يرتح ملبادئ

 .فولتري عن أمثال "جان تولند" الذين محلوا رأية اجلمهورية وحكم الشعب ة، فانشق طريقالسياسي

من "الرسائل الفلسفية" أن فولتري وقف فيها من احلتمية يف  -يف اجلانب املعاكس  –ولكن يرتشح 
البشر موقفا متطرفا السيما يف رسالته اليت عنيت جبون الك واليت جنحت إىل التفسري املادي ملوقف "جون 

رها "الرسائل أعمال فولتري احملنة اليت أاث دراسييرد بعض  .الك" من قضية اجلسد والروح أو اجلسد والعقل
فية الرامية متداوال يف املناقشات الفلس الفلسفة" إىل ما ذكر فيها حول "جون الك"  الذي كان امسه آنذاك

ما جاء يف اجلزء األول من املوسوعة اليت أشرف عليها "دنيس  جتدر ابملناسبة اإلشارة إىل أنللتغيريات اجلذرية، و 
أوضح مث  ،ق بتفسري الروح زند انر احملنة اليت منيت هبا املوسوعة، وأهلبهاديدورو" و"جان لو رون داملبري" مما يتعل

هنا أن فولتري كان على فالشاهد  فولتري املوقف نفسه من قضية اجلسد والروح يف كتابه "القاموس الفلسفي".
عن املواقف املتنازعة الساخنة على منابر املناقشات الشعبية وإن مل تنسجم مع الكتاابت اليت تعرب  للدفاع أهبة

حظ يال، فهلافقط، بل حتمس عنه مل يدافع  ان وحبث وأفكاره يف خاصة نفسه، مثعن آراءه اليت وصل إليها إبمع
ا يشد أزر النزعة غري الناضجة وال أن صاحبن بقضية فلسفية معقدةتتعلق الدارس يف مثل هذه املواضع اليت 

ذات النضج والضبط املنطقي، فيستعرض با، وينأى جبانبه عن النزعة املوزونة على امليزان العقلي وزان منضط
 متس. عقيدته أبن حرية التعبري، بغض النظر عن املعرب عنه، قداسة ال

 عنه" ريحلقك يف التعب لقد اشتهر عن فولتري عن خطأ أنه قال: "أخالفك الرأي، ولكن أستميت
بفولتري ربطا وثيقا، والتزال تصفر هبا بالبل التنوير إذا  ة، والتزال مربوطالركبان األسطورية هبذه املقولة وسارت

من اخليوط الثقافية اليت ختيط تراث صاحبنا هبذه . ، واليزال يذكر إبنشادها تراث صاحبنانزلت يف رایض إرثه
مل يعاجل ومل خيلف لنا كتااب يف وإن فولتري مث  .مطابقة لوجه فلسفته حلرية الفردأهنا ترسم صورة شبه  املقولة

ريزة خاصة، وكتاابته اليت خرجت يف سياق نية والفكرية"، ولكن مراسالته الغموضوع "فلسفة احلرایت املد
املناقشات الشعبية عامة، تبدو متجهة جتاه تكوين فلسفة مثل هذه، فيستحق عن جدارة أن يسمى أبيب عذرة 
"فلسفة احلرایت املدنية والفكرية"، ورائد ركبها، وأضف إىل ذلك أن مسرية حياته ومحالته الفلسفية أعلت 

يف كانط يف مقالته: "ما التنوير؟"  –على سبيل املثال  –ها ملتهبة، فنلمس أثر فولتري انر  أوقدتو ایهتا مرفرفة، ار 
من احلرية اليت تدع النقاش النقدي حيث قال قولته الشهري: "إن التنوير ينبثق من سراین النقد يف املأل حبرية، و 
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صاحب التأثري يف ابلضبط ه صحيح أن ليس يف جمموعة أعمال فولتري عمل، يشار إليه أبن يسري غري مكبول".
 كانط، ولكنه مع ذلك موجود واضح وضح النهار.

 

  مذهب اللذة 2.2

اللذية اليت هي أيضا لؤلؤة مركزية من عقد فلسفته التنويرية، وكان ية" عند فولتري ملتحمة بنزعته كانت "احلر 
ا الشبقية وتلميحاته اهتبتصرحي أحد الطرق اليت سلكها لعرض فلسفته هذه قصائده الغرامية الشهوانية اليت صورت

ة اليت كانت جتري منه جمرى الدم، ولكنه مل يقتصر على القصائد، بل قو ى مذهَب وياجلنسية الثقافة التحررية احلي
على احلرية يف األخالق املتمثلة يف  بثنائهاللذة واإلابحية )الصورة املتطرفة من اللذة( على الصعيد الفلسفي 

ن معارضوه من األصوليني يرمونه أبنه خمرب طائش مستهرت، مكب على استئصال النظم احلرية اجلنسية. كا
 ال ينتمي إليها علنا جزء،فأصبحت فلسفة اللذة اليت كان  االجتماعي، ويربهنون عليه أبعماله الفنية وسلوكه،

اول نفي التهمة عن أبن حي  يتجزأ، من شخصيته الفلسفية. أما التهم املوجهة إليه فلم يستلسم هلا ومل خيضع
نفسه، وإبراء ساحته منها، بل جعل فضيلة من الفضائل تلك اإلابحية اليت اهتموه هبا رذيلة، ودافع عنها وبرهن 
عليها، فانضبط نشاطه االجتماعي الشعيب للذب عنها بنظام فلسفي كامل كان له صدى ابلغ، وانضاف إىل 

، وعلى اليت جتمع بني اإلابحية والسعادةاال للشخصية ذلك على سبيل اخلصوص أن فولتري جعل من نفسه مث
سبيل أخص اخلصوص أنه كسا هذه الشخصية املتحررة رداء أخالقيا منسوجا من التفلسف والربهنة، ومنحها 

نثره األريب. هبذا كله كان فولتري أصدع من و  البديع شرعية أخالقية، وتتجلى هذه احملاوالت كثريا ما يف نظمه
على الصعيد الشخصي وتقدمها فضيلة األخالق التنويرية اليت ترسم للمتعة اجلسدية صورة حسنة نفخ يف بوق 

وتتخذ من عيار النظم األخالقية ما يقل فيه األمل وتكثر املتعة، وأعلن فولتري إلرساء كليهما،   والصعيد العريف
ة املتوغلة يف الزهد يف الدنيا، من األخالق حراب دائمة على متطلبات التعليمات املسيحي ققوائم هذا املنط

 ، وما كان نواة السلوك املسيحي حىتالسيما عزوف الرهبان عن الزواج -يف نظره  –القمعية غري املتحضرة 
 من مدافعة الشهوة وهدم الذات وكسر النفس. أایمه

)الليربالية( السياسية حامسة يف تكوين احلرية  كانتهي بعينها  مث هذه األخالق القائمة على املتعة واللذة 
، وأدىل فولتري فيها بدلوه بتطبيق فلسفته التحررية عليها، وكان احملفز له يف عهد احلركة التنويرية االقتصادية

" اليت احتوت على موقفه برانرد ماندفيل القتحام هذا امليدان ما استتبع نشر قصيدة "قصة النحل" لصاحبها "
 سائقةاخلاصة اليت تعىن حبصول النفع ولو على حساب ضرر األخر هي الشهري الذي يقول: "إن الرذائل 
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اجملتمع من ذلك."، فإن هذه القصيدة أشعلت  ملجمةاجملتمع إىل االزدهار والرقي، وإن الفضائل اخلاصة هي 
فتيل نقاش حمتدم حول القيمة األخالقية للجشع والطمع، فجند فولتري قلمه للذب عن هذه الفكرة، فقرض 

 اصاحل ادم( قصيدة بعنوان "إنسان هذه الدنيا" أشاد فيها مبالذ الدنيا 1730لف وسبعمائة وثالثني )سنة أ
تراها املسيحية من دم فاسد جامد يضر جبسد اجملتمع، وكذلك  تيف عروق اجملتمع، خبالف ما كان امتدفق

مقاالت على عادات الشعوب ونفسياهتا " يوافق الرأي املفكرين الذين أعلوا من شأن  نلفي فولتري يف عمله "
دعمه يف رسالته يل آدم مسيث و كان سيقو الثروة املالية والتجارة الراقية يف تقدم ركب احلضارة، وابلرأي نفسه  

(، 1776وسبعني )وسبعمائة وست  ة األمم وأسباهبا"، املطبوعة سنة ألفو ر ، "حبث يف طبيعة ث الشهرية
. الغرو أن فولتري مل جيار آدم مسيث يف إثراء العلوم االقتصادية السياسية، املؤسسة للحرية التنويرية االقتصادية

بتها إىل نفوس سوق األخالق املبنية على احلرية الفردية واملتعة، وقر   تقولكنه قاد احلمالت الفلسفية اليت نف  
فمن هذه الزاوية أييت دور ة كانت قطب رحى فلسفة كل منهما. األخالقيالناس. ومعلوم أن هذه املفاهيم 

 .فولتري يف فلسفة آدم مسيث

فهي  - وهي حقا كذلك - احلرية أكرب مسة لفلسفة فوليرت نت فكرة احلسن الذايت املتأصل يفإن كا
تالها من  جليد اجلزمية وما إذابة ترتبط هبا فكراتن أخراین: هي أمهية االرتيابية، ومكانة العلوم التجريبية يف

 السلطة املدمرة.

 

 االرتيابية  2.3

" ميشيل دي مونتنياجلديدة اليت جددهتا النهضة الغربية، وخاصة " تعود جذور االرتيابية لدى فولتري إىل البريونية  
، الذي مقاالته الشهرية مجعت يف خيمة واحدة نزعة الريب وإثبات "ذات" مغروسة يف االرتيابية الفلسفية

" الذي كانت نزعته االرتيابية ذات أتثري يف فولتري. وما ينشق به طريق فولتري وسلفيه هذين بيري ابيل "خاصةو 
لدى فولتري وغريه حظي بقيمة ذاتية، فلم يكن  الريبعن النازعني إىل مذهب الشك كمثل ديكارت هو أن 

رجله يف غرز  -ي فولتري يف رأ –مطية، بل كان غاية، لقد انتقد بشدة فيما انتقد، نزعة ديكارت الذي وضع 
مثل هذه التجارب أن يسمي فولتري ل حيلوآخر حيل عقد الشك، و  فلسفيا الشك، ولكن نزل عنه وركب مشروعا

مستندة إىل أن اإلنسان خبياله  هبا النظم املتكاملة اليت تطوي كشحها على الشك"غرامات فلسفية"، وقصد 
ووجدانه مضطر إىل التفاسري املتكاملة والنظم املنسجمة األشقاص واملتوافقة األجزاء، فأداهنا فولتري ووصمها 
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معظم ما يوصف ابلتفسري أبهنا ليست فلسفة، بل خياال يف خيال، ولقن الفالسفة أن عليهم أن يعرفوا جيدا أن 
 يقدم تفسري شيء. يف حقيقة األمر ال كثة    املفلسف فلسفة  

فولتري، يف ذبه عن احلرية، فإان إذا ارتبنا يف كل شيء وجعلنا هذا نزعة لنا، ل اقامت هذه االرتيابية درع
مهما كانت مقدسة  –أبن السلطة فولتري فقد صدع  ،مل يعد هنا شيء مقدس؛ ألن القداسة تتبع اإلميان واليقني

كما يظهر نف من أن تقف يف قفص االهتام حملكمة النقد العقلي والربهان. صحيح أن فولتري  الينبغي أن أت –
أن يوصف مبعاداة املسيحية إن أخذان كذلك مل يكن ملحدا ومل يصح  من كتاابته اخلاصة اليت يشوهبا تعقيد، 

عدوا لدودا وجالء  بوضوحكان فإنه   ميوله الدينية غموض وتعقيد، اكتنفمهما  ولكن املسيحية مبعناه الواسع، 
ألساطري املقدسة اليت شيد معاداته لتزايد كرهه للسلطة عندما كرب ونضج، إىل   لسلطة الكنيسة ورجاهلا، واجنر  

 عليها امللوك والفئة النبيلة يف عهد الوصاية صرح سلطتهم.

االرتيابية لقناعاته التحررية وهو يقوض خيام اخلرافات وما ر نزعته جند فولتري يف هذه املواقف يسخ  
تالها من السلطة، ولكنه مل يعاد الدين ألجل الدين ابلضرورة، بل كان مهه األكرب هو الذب عن االرتيابية 
واحلرية، وكان أكرب دافع له يف نشاطه من هذا النوع، فإنه على نفس املنوال وضع على احملك السلطة الفلسفية 

 مثال ديكارت ومالربانش واليبنتز ممن يسميهم فولتري ابخلياليني.أل

مثله مؤسسا قبله فيما الذهن سقراط الذي كان إىل ، تبارد الكوةر إىل شخصية فولتري من هذه إذا ننظ
هي االمتناع عن اختاذ مواقف فلسفية معقودة بعضها  الفيلسوفللفلسفة الغربية، فإن امليزة اجلوهرية لسقراط 

أعرف شيئا" يف إصرار فولتري على أن الفيلسوف  ببعض خبيط نظام صارم، فقد تردد صدى قول سقراط "ال
أينف أن جيهر به يف املأل، مث من مناحي الشبه بني سقراط  الصادق يتجرأ على أن يقتنع بعدم معرفته، مث ال

ب من أسر اجلزمية سقراط انقدا شعبيا وجمادال جيعل دور الفلسفة إطالق سراح أفكار الشعوفولتري أنه كان مثل 
خضع وخنع لسقراط يعين أن فولتري  من األفكار النمطية غري املعقولة، ولكن هذا الشبه ال وهتذيب تصوراته

لقى على عاتقي هذه اجلدلية الفلسفية الصارمة اليت كان سقراط بطلها، وأنفس ، بل انتقد وكل ما قال وفعل
مسئولية اجلزمية اليت عمل حيد من سورهتا وشدهتا، وينازهلا من كربایءها وخيالءها، وأتى بنياهنا  نفسها اجلدلية

ى سقراط اخلطابة أم األخطاء السوفسطائية اليت نذر حياته د ابهلجاء واهلزل والظرافة. مث رأمن القواع
 احتضنت الفلسفة التقليدية. ة وتفنن فيها لتذهب ريح اجلدلية اليتلتصحيحها، ولكن فولتري استغل نفس اخلطاب
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 العلوم التجريبية النيوتنية 2.4

 اجلهل فضاءيف  يسبحيستطيع صاحبها إال أن  لقد أنى فولتري جبانبه عن االرتيابية الصارمة املتطرفة اليت ال
وعدم املعرفة، وعن األنظمة املعرفية اليت تتظاهر ابلعلم واملعرفة واليت مساها فولتري خياال يف خيال من  املطلق

هو طريق العلوم التجريبية النيوتنية ال أ سقراط الصارمة.مير جبدلية  الفلسفة، وشق بينهما طريقا وسطا، ال
لفكرية، ففوليرت كان مدينا للتيارات النيوتنية، بل ر من قوهتا واختذ من شأهنا أعالما لرحلته االرصينة، لقد سخ  

كان نزوعه إىل حماربة اخليال الفلسفي املتمثل يف الديكارتية تعدى إليه من أنصار النيوتنية القاطنني يف إجنلرتا 
 الية اهلوغونوتية الفرنسية، فإهنم أقاموا جبهة من اخلطاابت لدحر التياراتاجلكان جلهم من وهولندا الذين  

األصول  . لقد قدم إسحاق نيوتن يف كتابه "التيار الديكاريتو  لاليبنتزياالتيار املعادية لفلسفة نيوتن الطبيعية من 
والنسخة  1687سنة ألف وستمائة وسبع ومثانني  منه النسخة األوىلطبعت ) الرایضية للفلسفة الطبيعية"

إطارا كامال لتفسري سلوك األجرام السماوية واألجسام  (1713سنة ألف وسبعمائة وثالث عشر نقحة الثانية امل
الرایضيات  ولكنه طوع كشحه ولوى عذاره عن  مصوغا بصيغةاألرضية تفسريا قائما على األساس التجرييب 

بقرابة مائة ومثانني درجة عن الفلسفة الطبيعية السائدة يف تفسريه احنرف فالعلة الفاعلة لسلوك األجرام واألجسام 
القائمة على مبدأ العلة واملعلول، اجلاعلة للعلة أو السبب عنصرا جوهرای لكل تفسري علمي مقبول، فلما  آنذاك

الفروض"، فكأنه ختطى السؤال، ومل ير أختلق  ال: "اق نيوتن عن عنصر العلة، قال قولته الشهريةسئل إسح
، فهو بذلك أعمل الضرورات العلميةجسام ضرورة من التنقيب عن العلة الكامنة وراء حركات األجسام واأل

معول النقد الصارم على األساس املعريف القدمي، وهنا يقع إسهام نيوتن الفلسفي البارز، وأضحى الذب عن 
أشد زخم وأكرب دفع للركب الفلسفي حنو التغيري يف النصف األول من  –خاصة ذب فولتري  –موقف نيوتن 

 القرن الثامن عشر.

اجلديدة النيوتية وإن كانت فضفاضا تسمح ابلتنوعات، ولكنها محلت يف طياهتا  كانت نظرية املعرفة
، واصطحبت واحلس  صحة تفسري الطبيعة القائم على األفكار البديهية املستقلة عن التجربة ل موجات ريب

ديهية وال قر إىل األفكار البرایحا لفرض املنهج التجرييب الصارم منهجا الختبار صحة املعرفة وحيدا غري مفت
راجع إليها. لقد كان الفالسفة الطبيعيون من أورواب النصف األخري من القرن السابع عشر ولوا أدابرهم املدرسة 
األرسطية الفلسفية بطبيعتها وما بعد طبيعتها، ونبذوا فكرة العلل األربع وهجروا املنهج الغائي لتفسري احلركة 

حذو النعل ابلنعل يف  الباليةَ  األرسطيةَ  ي ة آلية جديدة"، حذت العليةَ والنظام والكوين، ولكنهم أحلوا حملها "عل
تتغري إال  تتحرك وال افرتاض شيء خارج عن نطاق احلس فإهنا فسرت نظام الكون مبادة خاملة غري عاقلة، ال

جلة من فعل فاعل، وانتهت ابلتفسري الدواري الدردري الذي يرى األجسام املادية ساحبة يف و  مبباشرة مباشر
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ننا من احلركات والسلوك. ولكن ، وتسفر عما نشاهد أبم أعيهذه اللجة، وترتجح وترتاوح بفعل البحر األثريي
هل ينسحب رداء احلس على هذا الكون اآليل اللجي املزعوم؟ بل هل ينجر على أمواج عوامل هذا الكون 

على أصحاهبا  لت  ية أم  نابه أن النزعة العقالو له؟ ج؟ كال! فلم االعتقاد هبذا كاآليل اللجي اليت تتقاذفنا وحتركنا
إىل العلل الغامضة واملبادئ الغائية أدراجه ركب الفلسفة  لعادمناص منها، لواله  أبن اإلميان هبذا ضرورة ال

 األرسطية. فكانت املهمة املوسدة إىل رجاالت الفلسفة الطبيعية اآللية يف هناية القرن السابع عشر هي كشفَ 
عن تلك الكوى  اللثام عن كنه تلك اآلليات الشبيهة آبلية شبه املوص ل الذي يتصل بسطحه ابملعادن، والبحثَ 

ز يف حقل العلوم منارة شهرة ديكارت وكرستيان هوغنس واليبنتقد قامت و  ر من خالهلا البحر األثريي.يت يؤث  ال
 هم لتحقيق هذه املهمة.يف األصل على مسعا

يقبل تفسري لنظام الكون  فلسفة الطبيعية بيديها، وصرفها إىل جهة خمتلفة، فاللقد أخذ نيوتن ال
إال إذا خنع لتحليل رایضي صارم قائم على احلقائق احملسوسة امللموسة،  –يف هذه اجلهة اجلديدة  –وحركته 

ل من املدرسة وفال حيظى التفكري اجملرد املنعزل عن التجربة يف هذا البالط اجلديد، وكان اخلطأ الفادح لك
األرسطية الفلسفية واملدرسة اآللية اجلديدة أهنا مل تلتزم ابلنزعة التجريبية الصارمة التزاما، بل كل لكل منهما نوع 

يف وجهة النظر  –رأت وراء احلركة يدا خفية، ولكنها هنا  –مثال  –مدرسة التفسري الدواري ف .من التخلف
خياال يف حلة تفسري معقول مقبول، وعلى أولياء الفلسفة الطبيعية  قدمتمل تفسر ما حيدث، بل  –النيوتنية 

. واسرتسلت املدرسة النيوتنية واحلس أن يقاوموا إغراء مثل هذ اخليال، ويتقيدوا مبا ميكن أتكده مبقاييس التجربة
حتتل مساحة من إال أبهنا حقائق أبنفسها و  يكون إنكارها مكابرةاليت مث إذا مل نسطع أن نفسر احلقائق قائلة: 

، فهذا ليس من فشل الفلسفة بقدر ما هو التزام مبنهج وخضوع لصرامته. نتطرق إىل عامل خارج والاحلقيقة، 
مثل هذه احلروب املعرفية ارتفع أوارها حول انموس التجاذب الكوين النيوتين. فقال بعض من قال: لقد ابح 

يتناطح يف شأهنا فحالن، وهي أن بني كل جسمني يف  الخيتلف يف أمرها اثنان و  نيوتن بسنة كونية رایضية، ال
يرتشح هذا هل الكون قوة جاذبة، ترتفع كلما ازدادت كتلهما مها، وتنخفض كلما ازدادا مها ابتعادا، ولكن 

لنفي؛ ألن ابالتفسري الرایضي الصارم ألن يسمى ابلتفسري الفلسفي؟ كان جؤاب "البنتيز" وغريه من النقاد 
تقدمي تفسري  رفضليس من الفلسفة يف شيء، ونيوتن يف اجلانب املعاكس  –يف رأيهم  –ي التفسري الرایض

عل ي كاشف عما يف حناای الباطن وطواای الداخل، وصدعت املدرسة النيوتنية أبن تفسري الظواهر انهيك عن 
تنقشع سحب اجلهل عن مل ما تفسري يف نطاق العلوم ما دام مبنيا على التجربة واحلقائق احملسوسة امللموسة، و 

املعلومات اليت جتلو هذه املناحي من التجاذب، فال سبيل إىل تفسريها تفسريا علميا مقبوال، بل خطا أنصار 
يعوزان  الغنية، وال هيا أخربان نيوتن من عمل التجاذب ففاملدرسة النيوتنية األوفياء خطوة، وأصروا على أن م
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ه تفسري متكامل غري مفتقر إىل شيء، بل تعدى هبم األمر أن بعده تفسري آخر، فتفسري القانون يف نفس
استهزأوا مبن يصر على نشدان تفسري للكون، بغري احلقائق العلمية احملسوسة  من حنو أنصار "التفسري الدواري 

 الدردري األثريي"، ووصفوه أبنه كمن يشتهي حلم عنقاء مغرب.

احملتدمة يف العقود األوىل من القرن الثامن عشر وهي هذه أضواء من مشاهد املساجالت الفلسفية 
إذا كشفت موقف املدرسة النيوتنية منها، أبرزت للعيان موقف بطلنا فولتري كذلك؛ ألن فولتري مل يكن أاب عذرة 

ره، من األفكار اليت تبين إطار النيوتنية، بل كان فضله أنه جعل نظرية املعرفة النيوتنية اجلديدة شعاره وداث  فكرة
ونفخ يف بوقها، وأذن يف الناس هبا حىت كان أعظم مبلغ هلا ومؤذن فأصبحت عملتها بفضل جهوده رائجة 
وألفت كلمتها آذاان صاغية يف فرنسا وغريها من أصقاع أورواب، جيدر بنا يف هذا املساق أن نزاوج بني فولتري 

واللذين استهل  الفلسفي املعريف العظيما التحول اللذين خاضا الغمار نفسه، وأدليا بدالءمها يف هذ وديفيد هيوم
، ودان للمقاييس التجربية الصارمة اليت نصبها نيوتن جلس بعدم االطمئنان ابلفلسفة العقالنيةكل منهما مسريه 

هيوم ظل املستهدف لديه هو الفلسفة التقليدية، وشغله الشاغل مدى حياته  ولكناحلق ي ة يف معمل الفلسفة، 
ة ماحلة. وهذا ب االرتيابية إىل جدوى الفلسفة املتعالية، وإثبات أن أرض الفلسفة املتعالية قاحلهو مد أطنا

 ه على صياغة الفلسفة صياغة جديدة،من سبات جزميته، وحث -كما اشتهر عنه   –هو الذي أيقظ كانط 
أما صاحبنا يف حديثنا  .فكان اهتمام هيوم مقصورا على ما يشبه هدم البناء القدمي البايل وقطع اجلسد املرتهل

هذا فولتري فكانت مهمته أكثر أمهية، فإنه كان مرتبطا ابلعلماء التجريبيني النيوتنيني اجلدد، وهو وإن مل يكن 
العلوم التجريبية، إال أن تفانيه للمنهج النيوتين لدراسة  عاملا متخصصا متضلعا بل كان مبنزلة صاحب اهلواية من

وأشد اتبع لبديع فكرة الفلسفة احملكومة ابملنهج العلمي أكرب حمام  –من بعض الوجوه  –الطبيعة جعل منه 
 التجرييب، تلك الفكرة اليت غرس جذورها إسحاق نيوتن.

 للدفاعهي سة النيوتنية يف القرن الثامن عشر فولتري وغريه من أوفياء املدر  دكانت األمهية القصوى عن
ما عن العلوم التجريبية وإحالهلا حمل الفلسفة الطبيعية التقليدية، كانت هذه املهمة بطبيعة احلال حباجة إىل 

 التجريدي، ولكنها كانت أكثر من ذلك بكثري، من صب جام النقد على النظام العقالينجاء به ديفد هيوم 
جة إىل حركة، تتخذ من هدفها الدفاع عن الربهان واالستقراء القائمني على التجربة كانت يف إحلاح حا

ة، فكان أكرب جتل  هلذه ة مع الفلسفة التنويرية احلديثمججتعل من ذلك نظرية معرفة جديدة منس، و ةواملشاهد
دارها حينما اختذ منها نقاد ية التقليدية يف عقر ننظرية املعرفة العقال –بشراسة  –فولتري الذي حارب  احلركة

من  - وهو ينقد النظام التقليدي -ما ذكر يف روايته " التفاؤل"  –مثال  –فلنأخذ . اربتهاالنيوتنية سالحا حمل
طبقت فاؤل الذي يراه من يرى ويقنع به من يقنع يتبدد كما أفلت مشس اجلدلية التجريدية، و أن سراب الت
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كذلك النزعة النيوتنية، مث نلمس  سحب املنهج التجرييب، ونستطيع أن نشم من قولته هذه رائحة جنوحه إىل 
أعمال يف الرواية نفسها حيث أشاد حبياة منكبة على تعريضا فولتري  عر ض بهل الذي يأثر النزعة النيوتنية يف البد

هبا املدرسة النيوتنية  نفسها هي اليت استعانتالنفعية رة عادية غري معقدة، هلا مثرة واضحة ملموسة. فهذه النظ
اليت انطلقت  ،لطريقة التلقيحية ملداواة مرض اجلدريصاحل المحلته  مث كانت لتسويغ منهجها، وتربير نظامها.

، وبددت وما جتمع حوهلم من املعلومات املرضىحقائق جلأت إىل  ،من حبث له حوهلا يف "الرسائل الفلسفية"
واملتانة، ومل يلق إىل ستنتاجه من املبادئ البديهية اليت تتظاهر ابلقوة ابهبا الشبه واملخاوف اليت أاثرها من أاثرها 
أن مجيع محالت فولتري اختذت من املنهج التجرييب واحلقائق امللموسة احلقائق امللموسة ابال. فبيت القصيد هنا 

وأن فلسفته  نتماء إىل األفكار السائدة انتماء أعمىوشفاء لداء االعقولة األفكار النمطية غري امل سمل ترایقا
 املتمثلة يف كل ما سلف كانت مدينة ألنصار املدرسة النيوتنية يف ميوله املعرفية.

 

 ا بعد الطبيعةمّ فلما فصلت عري العلوم ع 2.5

ضرب ، و قبل ما رحبت هبا احلداثة التنويرية بني العلوم وما بعد الطبيعةوشائج ما النيوتنية  الثورةلقد غريت 
 ما جاء به موقفه مما بعد الطبيعة وأنه البد أن تبدو بينه وبني، وكان أبرز ما مباشرا يف هذا التغيري نصيبافولتري 

إصراره على أن العلوم الطبيعية البد  -مثال  -موقف اليبنتز قطيعة، فقد كان يرتشح ألن يسمى ابلعلم املنظم 
الفلسفة واضحا صارما، ولكن  قيقتهوحقبل أن تشد رحاهلا أن تتخذ موقفا من كنه اجلسم الذي ستدرسه 

كنه "اجلسم" عن  أن البحث ز ومن لف لفه أصرت يبنتبعكس الجاءت هبا املدرسة النيوتنية الطبيعية اليت 
يلفت  دارس العلوم الطبيعية عن موضوعها األساسي، و ينثيأقل أنه  وحقيقته إن مل يكن مضيعة للوقت، فال

على الدارس يف رأي نيوتن أن يقيد نفسه بدراسة اآلاثر و هو يف غىن عنه يف جمال تلك العلوم، ما ه إىل انتباه
، يقاس يلمس وال أن يستسلم لرغبته يف خرص ما ال به غري قمنامللموسة احملموسة وتفسريها تفسريا كم ي ا و 

، ولكن مل يناضل ولبها الطبيعة قلب املدرسة النيوتنية هذه القطيعة الصارمة بني العلوم الطبيعية وما بعد تكانو 
 بيان فولتري. أحدمناضلة فولتري ومل يبينها لعامة الناس  وشدة ةماسحب ألجلها أحد

لتحقيق هذه القطيعة، ية يف العقد اخلامس من القرن الثامن عشر منصة اليبنتز لولتري فقد قدمت جماهبة ل
كتاهبا "مؤسسات العلوم الطبيعية" الذي قدم منهجا للتوفيق بني ألفت  " املاركيزة دو شاتليه السيدة " كانت

هذا االئتالف،  بعد الطبيعة ومل يكن فولتري ليستسيغ أفكار نيوتن والبينتز، وحاولت أن يصل أرحام العلوم وما
، هذا من الكتاابت واخلطاابت ما يصدع مبعارضة هذه النزعة االئتالفية يف مستهل العقد اخلامس فطفق ينشر
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بعد صدور كتاب  النزاع املتعلق "ابلقوة احلية" وفولتري خطا نفس اخلطوات املعارضة حينما عاد إىل املشهد
يف نفس القضية،  لتفسري التجرييب اآليل معارضا رأي اليبنتز، ووقف مع االسيدة املذكور آنفا وبقي ملدة قصرية

، كتيبا حيمل عنوان "مواقف يف السنة األربعني بعد ألف وسبعمائةفولتري  نشروكذلك  ،إىل ما بعد الطبيعة اجلانح
الكتيب تفسري موقف نيوتن مما  ة يف كتاهبا بغري تصريح، مل يتوللسيداردا ملوقف نيوتن مما بعد الطبيعة" وأتبط 

ما بعد الطبيعة وخرصه ازورارا، ع ازور  كما يقتضي عنوانه، بقدر ما حوى إشادة نيوتن أبنه كثريا  بعد الطبيعة  
مث  أبن حبه إلقامة العلوم الطبيعية على أس ما بعد الطبيعة أعماه وأصم. وشفع هذه اإلشادة أبن اهتم اليبنتز

وجه من كتابه "عناصر فلسفة نيوتن"، وحدد بذلك قسمات النهائية هذا الكتيب مقدمة للنسخة جعل فولتري 
خمالفا بذلك موقف السيدة من تلك القسمات  -يف رأيه هو  –العالقة بني العلوم الطبيعة وما بعد الطبيعة 

العقد السادس من القرن الثامن يف " وبرتيوس" جنح نفس اجلنوح حينما أدانلقد  مياال إىل اليبنتز.منها موقفا 
لطبيعيات تناوال قائما على أسس ما بعد مع اتعامله  ربطو  بتجريح ذاته واهلزء منهبل مزج هذه اإلدانة  ،عشر

 .بسلوكه مع زمالءه ونقاده سلوك السيد مع عبدهو  تزايد غروره يف ميوله الفلسفيةبفيما ربط،  الطبيعة،

، ولكنه كان يف صميمه وشخصه يف انتقاده وهجومه عليهشك أن فولتري رشق ذات ويرتيوس  ال
يعرقل عليهم يعمي على أصحاب العلوم الطبيعية املنهج املستقيم تعمية، و من أنه أتكيدا لنظرته مما بعد الطبيعة، 

 يوتنية تيارين قوين يف الفلسفة فيما بعد:هذا وقد ولدت النزعة الن مضيهم عليه عرقلة.

ضيق على ما كانط. فإن كانط   أاثرها ابلثورة الكوبرنيكوسية الفلسفية اليت إعادة صياغة الفلسفة املتعالية :  ۱
 .لة عن التجربة )القضاای القبلية(القضاای البديهية املستقبعد الطبيعة خناقه حىت حجزه يف 

من املنهج التجرييب اجملانب وما قامت عليه ما بعد الطبيعة حينما هبت رایح الفلسفة الوضعية  تضاؤلو  :۲
 خلرص ما بعد الطبيعة.

، ينبغي أن حبماسة ودعوته إليها بشدةالنيوتنية  املدرسة نظرا إىل ما قام به فولتري من قيامه إىل جانبف
كثري من مفكري القرن التاسع عشر   -يف جانب واحد  –مث نسب  ورائده. يعد صاحبنا سلفا للتيار الثاين

يف  –منها الوضعية، وكان فولتري حبمالته الشهرية  تلة اليت احندر أفكاره هي السال افولتري، وجعلو الوضعية إىل 
ولة" وما تالها من السلطة وفضحها، اخلرافات غري املعقكشف زيف "من الرعيل األول ممن   –جانب آخر 
د لنا ما يتأك لنافلع ،اث فولتريمن تر  فإن زاوجنا بني اجلانبني .املؤسسات الكنسية وامللكية النبيلةفقوض خيام 

العلمنة، ونفيها من حياة الناس و والتضجر لسآمة من املسيحية ابحلول الوضعية العلمية يزعم بعض من ارتباط 
 أكرب عامل إلقصاء املسيحية وحط العلمانية رحاهلا مكاهنا. –يف نظرهم  –الوضعية العلمية كانت  فإن
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أوغست كونت وتشارلز من بعده  اسن فولتري سنة فلسفية، اقتفاه فنستطيع بناء على ذلك أن نقول: لقد
 يف القرن العشرين. كارل بوبر ورتشادر داكنز، وبقي عودها غضا طرای حىت سار عليها  نداروي
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 قائمة املراجع

 املراجع األولية: أ

و هي مستمرة  –كان فولتري جنما متاللئا على مساء الشهرة، فلم يكد يودع هذا العامل حىت قامت جهود منظمة 
حتوي فيما و  موثوق هبا، وأمثرت ثالث جمموعاتا إىل فولتري، هنسبتتوثيق و جبمع أعماله وكتاابته  -حىت اليوم 

 اإلكمال. وهي:واجملموعة الثالثة فيما يلي التزال تنتظر حتوي مراسالته، 

• Oeuvres complètes de Voltaire, edited by A. Beuchot. 72 vols. 
Paris: Lefevre, 1829–1840. 

• Oeuvres complètes de Voltaire, edited by L.E.D. Moland and 
G. Bengesco. 52 vols. Paris: Garnier Frères, 1877–1885. 

• Oeuvres complètes de Voltaire, edited by Theodore 
Besterman. 135 vols. (غري مكتملة) Geneva, Banbury, and Oxford: 
Voltaire Foundation, 1968–. 

 املرتمجة املراجع األولية: ب

 جمموعة أعمال فولتري

• The Works of Voltaire: A Contemporary Version, William F. 
Fleming (ed. and tr.), 21 vols., New York: E.R. Du Mont, 
1901. [Complete edition available at the Online Library of 
Liberty] 

• The Portable Voltaire, Ben Ray Redman (ed.), New York: 
Penguin Books, 1977. 

• Selected Works of Voltaire, Joseph McCabe (ed.), London: 
Watts, 2007. 

http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php&title=351
http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php&title=351
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• Shorter Writings of Voltaire, J.I. Rodale (ed.), New York: 
A.S. Barnes, 1960. 

• Voltaire in his Letters, Being a Selection of his 
Correspondence, S.G. Tallentyre (tr.), Honolulu, HI: 
University Press of the Pacific, 2004. 

• Voltaire on Religion: Selected Writings, Kenneth W. 
Applegate (ed.), New York: F. Ungar, 1974. 

• Voltaire: Selected Writings, Christopher Thacker (ed.), 
London: Dent, 1995. 

• Voltaire: Selections, Paul Edwards (ed.), New York: 
Macmillan, 1989. 

 مسرحيات فولتري

• Translations of Voltaire's major plays are found in: The Works 
of Voltaire: A Contemporary Version, William F. Fleming 
(ed. and tr.), New York: E.R. Du Mont, 1901. [Complete 
edition available at the Online Library of Liberty] 

• Seven Plays (Mérope (1737), Olympia (1761), Alzire (1734), 
Orestes (1749), Oedipus (1718), Zaire, Caesar), William 
Fleming (tr.), New York: Howard Fertig, 1988. 

 أعمال فولتري املتعلقة ابلتاريخ

• The Age of Louis XIV (1733) and other Selected Writings, 
J.H. Brumfitt (ed.), New York: Twayne, 1963. 

http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php&title=351
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• The Age of Louis XIV (1733), Martyn P. Pollack (tr.), London 
and New York: Dutton, 1978. 

• History of Charles XII, King of Sweden (1727), Honolulu, 
HI: University Press of the Pacific, 2002. 

• History of Charles XII, King of Sweden (1727), Antonia 
White and Ragnhild Marie Hatton (eds.), New York: Barnes 
& Noble Books, 1993. 

• The Philosophy of History (1764), New York: The 
Philosophical Library, 1965. 

 مقاالت فولتري ومراسالته وقصصه

• The Complete Tales of Voltaire, William Walton (tr.), 3 vols., 
New York: Howard Fertig, 1990. 

o Vol. 1: The Huron (1771), The History of Jenni (1774), 
The One-eyed Street Porter, Cosi-sancta (1715), An 
Incident of Memory (1773), The Travels of Reason 
(1774), The Man with Forty Crowns (1768), Timon 
(1755), The King of Boutan (1761), and The City of 
Cashmere (1760). 

o Vol. 2: The Letters of Amabed (1769), The Blind Judges 
of Colors (1766), The Princess of Babylon (1768), The 
Ears of Lord Chesterfield and Chaplain Goudman 
(1775), Story of a Good Brahman (1759), An Indian 
Adventure (1764), and Zadig, or, Destiny (1757). 
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o Vol. 3: Micromegas (1738), Candide, or Optimism 
(1758), The World as it Goes (1750), The White and the 
Black (1764), Jeannot and Colin (1764), The Travels of 
Scarmentado (1756), The White Bull (1772), Memnon 
(1750), Plato's Dream (1737), Bababec and the Fakirs 
(1750), and The Two Consoled Ones (1756). 

• The English Essays of 1727, David Williams and Richard 
Walker (eds.), Oxford: Voltaire Foundation, 1996. 

• Epistle of M. Voltaire to the King of Prussia (1738), Glasgow, 
1967. 

• The History of the Travels of Scarmentado (1756), Glasgow: 
The College Press, 1969. 

• Micromégas and other Short Fictions (1738), Theo Cuffe and 
Haydn Mason (eds.), London and New York: Penguin Books, 
2002. 

• The Princess of Babylon (1768), London: Signet Books, 1969. 

• The Virgin of Orleans, or Joan of Arc (1755), Howard Nelson 
(tr.), Denver: A. Swallow, 1965. 

• Voltaire. Essay on Milton (1727), Cambridge: Cambridge 
University Press, 1954. 

• Voltaire's Romances, New York: P. Eckler, 1986. 

• Zadig, or L'Ingénu (1757), London: Penguin Books, 1984. 

• Zadig, or the Book of Fate (1757), New York: Garland, 1974. 
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• Zadig, or The Book of Fate an Oriental History (1757), 
Woodbridge, CT: Research Publications, 1982. 

 أعمال فولتري املتعلقة ابلسياسة

• The Calas Affair: A Treatise on Tolerance (1762), Brian 
Masters (ed.), London: The Folio Society, 1994. 

• The Sermon of the Fifty (1759), J.A.R. Séguin (ed.), Jersey 
City, NJ: R. Paxton, 1963. 

• A Treatise on Toleration and Other Essays, Joseph McCabe 
(ed.), Amherst, NY: Prometheus Books, 1994. 

• A Treatise on Tolerance and other Writings. Edited by Brian 
Masters. Cambridge and New York: Cambridge University 
Press, 1994 

• Voltaire. Political Writings. Edited by David Williams. 
Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1994 

 طبعات كتب فولتري املستقلة الرئيسية

• The Elements of Sir Isaac Newton's Philosophy (1738; 2nd 
expanded ed. 1745) 

o Translated John Hanna. London: Cass, 1967. 

o Birmingham, AL: Gryphon Editions, 1991. 

• Philosophical Dictionary (1752) 
o Edited by Theodore Besterman. London: Penguin 

Books, 2002. 
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o Translated by Peter Gay. New York: Basic Books, 1962. 
o Philosophical Dictionary: A Compendium, Wade Baskin 

(ed.), New York: Philosophical Library, 1961. 
o Philosophical Dictionary: Selections, Chicago: The 

Great Books Foundation, 1965. 
• Philosophical Letters (Letters on the English Nation, Letters 

on England) (1734) 
o John Leigh and Prudence L. Steiner (ed.), Indianapolis, 

IN: Hackett, 2007. 

o Leonard Tancock (ed.), London and New York: 
Penguin Books, 2003. 

o Ernest Dilworth (ed.), Mineola, NY: Dover, 2003. 
o Nicholas Cronk (ed.), New York: Oxford University 

Press, 1994. 

o F.A. Taylor (ed.), Oxford: Basil Blackwell, 1946. 
o Harvard Classics, Vol. 34, Part 2. [Available online from 

Bartleby.com] 
• Voltaire's Letters on the Quakers (1727), Philadelphia: William 

H. Allen, 1953. 
• Candide, or Optimism (1758). Hundreds of English editions of 

this text have been published, so this list is restricted to the 
most important scholarly editions published since 1960. 

o C.H.R. Niven (ed.), London: Longman, 1980. 

http://bartleby.com/34/2/
http://bartleby.com/34/2/
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o Candide and other Writings, Haskell M. Block (ed.), 
New York: Modern Library, 1985. 

o Richard Aldington, Ernest Dilworth, and others (eds.), 
New York: Modern Library, 1992. 

o Shane Weller (ed.), New York: Dover, 1993. 
o Candide: A Dual Language Book, New York: Barnes & 

Noble Books, 1993. 
o Robert Martin Adams (ed.), New York: W.W. Norton, 

1996. 

o Electronic Scholarly Publishing Project, 1998. [Available 
online at Electronic Scholarly Publishing Project] 

o Daniel Gordon (ed.), Boston: Bedford/St. Martin's, 
1999. 

o Candide and Related Texts, David Wooton (ed.), 
Indianapolis, IN: Hackett, 2000. 

o Lowell Bair (ed.), New York: Bantam Books, 2003. 

o Candide & Zadig, Lester G. Crocker (ed.), New York: 
Pocket Books, 2005. 

o Raffael Burton (ed.), New Haven: Yale University Press, 
2007. 

o Theo Cuffe (ed.), London and New York: Penguin 
Books, 2007. 

o Candide and other Stories, Roger Pearson (ed.), Oxford: 
Oxford University Press, 2008. 

http://www.esp.org/books/voltaire/candide.pdf
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o Candide, Zadig, and Selected Stories, Donald Frame (tr. 
and ed.), New York: Signet Classic, 2009. 

 الثانويةاملراجع : ج

كتب املتخصصني يف "فولتري"، فيما يلي على  تقريبا ، فنقتصر لقد اتسع واليزال يتسع ما كتب حول فولتري
أصدرت ، سلسلةمؤسسة فولتري  تصدرهذا و . املهمة أمهية ابلغة املقاالت املرموقة من شيءوإمنا نورد أمساء 

عنوان "دراسات حول فولتري والقرن الثامن يف أول أمرها حتمل كانت ومخسني جملدا، و جملد أربعمائة  حىت اآلن
كسفورد حول احلركة امعة أدراسات جإىل " (2013) مث غريت عنواهنا يف سنة ألفني وثالث عشر عشر"،
مع "الكراسات الفولتريية" اليت  –ولكنها التزال حمتوایت اجملموعة،  نظاقتغيريا، يعكس اتساعا يف  "التنويرية
من البحوث والدراسات فيما  ا يستجدوحيوي م يتجدد دورای أمثل مصدر - "مؤسسة فولتري يف فريين"تصدره 

 يتعلق بفولتري.
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& World. 
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