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)1564-1509جون كالفن (   

 

 

 

 

 
 ."  البعض البهجة�حجاب الزواج املقدس للزوج وللزوجة بإعطاء بعضه يسمح“

أن يساو  أكث من جين كالفن يف تشكيل آبائنا الغربية الحالية عن الحب  )هويتـ (باا ل يسبق ل

والزواج واألرسة. ساعد القس الفرنيس املؤثر يف قيادة املجتمع خابج "العصيب املظلمة " بإعادة تحديد 

أدواب كل من الزوج والزوجة وطرح مبادئ تيجيهية جديدة للطالق الذي يسمح للرجال والنساء عىل حد 

 .للحضانة والنفقة دعيً ء برفع سيا

كان كالفن بالثالث� من عمره عندما بدأ بالتفك� جديًا يف الزواج. وقتها كان ه يزال يف مرحلة مبكرة من 
حياتا الدينيةو وكان ينظر للزوجا. عىل أنهن أكث قليالً من خادما. منازل مبجال.. كتب كالفن:" ل 

و وإن فعلت ذلكو فإنا سيكين لتحريِر نفيس من قطن كنت سأتزوج أعرف ما إ  وأنا هاتخذ زوجة أبًداو 
وميم تافهة حتى أستطيع تكريس نفيس للرب ". شجعا أصدقاؤه عىل طلب الرفقة. فيضع قياعده 

 األساسية ملثل وذا اهتحادو فكتب:
جميل. الج�ل " أنا لست واحًدا من أولكك العشاق املجان� الذين يتبنين الرذائل اجرد أن �روا بجسد 

اليحيد الذي يجذبني وي: إن كانت متياضعةو متفهمةو وليست متجربةو مقتصدةو صبيبةو وآمل أن تهت  
 بشأن صحتي"

 
كالفن لا شابا أملانية من أرسة نبيلة. وكان يبحث عن زوجة مدبرة  مؤيديمو قدم أحد 1540يف مطلع 

منزل �كنا التحد  إليهاو فتيقع مشاكل  بالتياصل مع الفتاة الناطقة باألملانية. إه إنا ل يرغب بأن لل
زفافو رشيطة أن تتعل  التحد  بالفرنسية. فبدأ أفراد الفيافق عىل مضض عىل حفل  مشاعرواويؤذي 

يقا تعلي�. تقتيض منا أرستها بالتخطيط لحفل الزفاف لذاك الربيع. ويف اليقت ذاتاو أبسل كالفن لشق
أن يجد لا مرشحة أكث مالءمة للزواج وبرسعة. (يف نهاية املطاف فشل بحث أخيا). كان من الياضح أن 

ذلك كالفن كان قليل الثقة أن خطيبتا سيف تكين قادبة عىل تعل  اللغة الفرنسية... ويبدو أنها ل تفعل 
 قطو فجاء ميعد الزفاف وذوب بدون أية أجراس زفاف.



يف وقت هحق من ذلك العامو وجد كالفن احت�ل زواج أكث تياضًعا يف (إيديليتي دي بيبي)و أبملة من 
ن من األطفال من زواجها لديها اثناأعضاء طائفتا. كان لهذه املرأة الجديدة خربة إدابة املنزلو وكان 

انت تتحد  لغتا وذه املرة.  . واألو  من ذلكو أنها ك-عائلة يف نظر كالفن يلزم لبدأكل ما  –السابق 
 فمىض كالفن بالزواج منها.

الرب ك عتقد كالفن أن وذا كان تحذيرًا من اقضيا األسابيع القليلة األوىل كزوج� يف الرسيرو مريض�... 
�لك أية ميانع أخالقية هستمتاع غ�ه بالزواجو  لاهستمتاع بالحياة الزوجية. (عىل الرغ  من أنا ه يفرط ب

الخاصة"). وعىل الرغ  من شؤم مرضه� املشرتك يف البدايةو إه أن كالفن كان يتطلع  كل�تا“لـ لنظر با
 إىل إنجاب أطفال من صلبا مع (بيبي).

ومن املحزن أن طفله� اليحيد مًعا ل يتخط مرحلة الصبا. كان كالفن صبيًبا إزاء تلك املأساةو فكتب: 
كان الزواج وادئًا بال أحدا . بعد وفاة  بخالف ذلكوأخذه مني ". "الرب أعطا� ابنًاو ولكنا أيًضا 

 م ل يتزوج كالفن مرة أخرى.1549(إيديليتي) يف عام 
 
 

 بكل�ته الخاصة
 ليست ونالك أي عاب

 
 
 

خالفاً لسائر عل�ء الكتاب املقدس يف العصيب اليسطىو فقد كانت وجها. نظر كالفن حيل الجنس 
جزًءا من خطة الرب: "أن تجيع ضد  ليسالعفة بعهد التاجملها إيجابية. وأعرب عن اعتقاده أن 
". وكتب " أصًال  قد ُمنحت لنا لنعما الحاليةو ك� لي ل تكن الطبيعة التي أعطاوا الربو تحٍد لاو وإنكابٌ 

طي ا كان اإلث  أو العاب يف ذلكو فأنا قد غُ اهستمتاع بالجنس داخل بابطة الزواج يشء جيد. وأضاف "أيً 
من الزواج وبذلك يتيقف عن كينا خطيكةو أو عىل األقل بنظر الرب" ألن" الج�ع ب� الزوج  ايتبالخ� 

 والزوجة يشء نقي وجيد ومقدس ". آم�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)1960-1913ألب� كامو (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "بيبِك  للقليب التي تستطيع أن تنحني؛ حيث إنها لن ت نكرس قط ".

 

ب� أن املي. أمر ه مفر مناو فإن فابتبط الفرنيس الجزائري ألب� كامي ابتباطاً وثيًقا بالفلسفة العبثية: 

يدفع باملرء إىل اهستفادة القصيى من ال(ونا)  ومجرد إدباك ذلككان يعتقد أنا لها.  معنً الحياة ه 

 معنً محاولة فرض النظام ووضع  عنن يعيش الحياة ألقىص حد. ينبغي أن تتيقف اإلنسانية وأ  و(اين)و

ومع ذلكو ل يكن كامي  الرومانسيةوقف ه تتالءم بشكل جيد مع الكين غ� عقال�. مثل وذه املي 

 ن األمراض التي ه ترح  الذك أو البليد".ك� كتبو "الحب وي نيع مفمحصنًا. 

و ورسيًعا ما استنتج أن كان كالو� يافًعام. 1934) يف عام Simone Hiéي تزوج زوجتا األوىل (سيمين وِ 

وكامي كان ضد تعاطي املخدبا.. انتهى  وي) كانت مدمنة ميبف�وِ وأن (ابتباطه� كان غلطةو خاصة 

مقابل امليبف�. أثر طالقا عىل  زواجه� عندما اكتشف كامي أن زوجتا كانت تابس الجنس مع طبيٍب 

 عام ك� ييحي اهقتباس التايل من بواية "الغريب" التي كتبها يف والرومانسيةو  املظلمة عن الحب هآباء

 تصبح مرادفا. للعبيدية." اهنجذاب والزواج واإلخالص “م: 1942

ثالثة أشهر من وضع الصيغة النهائية لطالقاو تزوج كامي عاملة الرياضيا. (فرانس� فاوبى). اعتقد.  بعد

 مجيبة: وشقيقتها أن أذ� كامي بابزت� كالقرد؛ وكانت (فاوبى) واقعة يف الحب وغ� منزعجة من ذلك

 "القرد وي الحييان األقرب إىل الرجل".

الطريق. وكشفت بسائل غ� منشيبة أنها كانت عىل عالقة رسية مع املمثلة  ضال ) و"قردوا"(فاوبى

 وباء ظهر زوجتا.من حىص من النساء (مابيا كاسابيس)و بين� تتبع كامي عدًدا ه يُ 



 وفي� يتعلق بعالقا. كامي خابج إطاب الزواجو قال كاتب الس�ة (أوليفر تيد): "ل أكتب كتاباً حيل حياة

 طييالً اا يكفي لذلك! " يكين لنحيث أنا حتى دليل الهاتف و حب ألب� كامي

 م يف سن السادسة واألببع�.1960ظل كامي متزوًجا من زوجتا الثانية حتى قُتل يف حاد  سيابة يف عام 

 

 

 بكل�ته الخاصة

 لست أنت السببو أنا السبب

(It’s not you, it’s me) 

 
فإ� ل حياتو عندما يتعلق فيني شخصو طيابعد مسافة. وكتب يف بسالة: "أبقى كامي عشيقاتا عىل 

 ك� أفعل كل ما يف وسعي لجعلا يرتاجعو". ويف بسالة أخرىو اشتك من أنا ليس لديا "ميوبة الحب".

أعربت إحدى شخصياتا يف بواية (كاليغيه) عن بأي �كن ببطا برأي كاتبها: "أن تحب شخًصاو يعني أن 

  أنا لست قادباً عىل مثل وذا الحب. "و  استعدادٍ ألن تشيخ مع وذا الشخص. تكين عىل



)1794-1741نيكوال تشامفورت (  

 

 

 

 

 ".أن يزيد من صالبتاأو  يكرس القلبالعال إما أن "
 

لن "عندما اقرتح بئيس مدبستا البابيسية عليا أن يصبح كاونًاو قال (سباستيان بوش نيكيه) بسخرية: 

 وبالشهرة الحقيقية". ووالرشف وكاونًا أبًدا. أنا ميلٌع للغاية بالنيمو والفلسفةو والنساءأكين 

 نيكيه" يف أواخر سنيا. املراوقة ومطلع العرشينا.و تطيب ليصبح كاتبًا مرسحيًا. غ� اسما إىل

جعد   .األعجيبةليلعب دوب الشخص  وحلق سنت� من عمرهلتشامفيب." ليخفي جذوبه القروية و 

النبيال.و وأكسبتا قدبتا عىل التحمل  الجميال. والنساءاملمثال.  رشاشف-والفحلاملياظب -تشامفيب. 

يف غرفة النيمو اهس  املستعاب "ورقل".  لفرتة من الزمن عاش حلما الخيايل بالنيمو والفلسفةو والنساء 

 .والرشف والشهرة

 .ث  ويف سن الخامسة والعرشين خرس كل يشء

أصاب تشامفيب. مرض غ� معروف (باا مرض جنيس)و تابكاً إياه غ� قادٍب عىل القراءة أو الكتابة أو 

حتى الس� عىل األقدام لعدة أشهر. أصاب املرض الغامض كل جزء من جسدهو من جهازه العصبي إىل 

 ون حديث املدينةمن مرضاو فإن الفتى اللعيبو الياثق من نفسا الذي كا تعاىفجهازه الهضمي. وعندما 

 كان قد تالىش إىل األبد. فمن الرماد خرج شخص متشائ  يتنفس الناب.

سليكا باديًا للعيان: فقد شيه املرض بشكل دائ  ويكتا الجميلةو واألسيأ من ذلكو فقد  كان سبب تغ�

 ية. فأجِرب ا قيمة عالية لعالقاتا الجسديوت أعضائا التناسليةو كان ذلك رضبة قاصمة لرجل وضع سابقً شُ 

الطريقة التي كان يعيش بها حياتاو ول يعجبا ما وجد: "عندما تتحط  أووام يف تشامفيب. عىل التفك� 

الصبا ويتحط  الشغف فإن ذلك غالباً ما يث� الحزنو ولكننا أحيانًا نصل إىل كراوية الفتنة الساحرة التي 

 خدعتنا" 



للجليد".  أخضع املرض قلبا إىل حالة من  اتصالٍ ث من "حياتاو ه يشء أك منإىل وذه النقطة  الحبكان 

الثالثة والخمس�  النفيو ومر. خمس عرشة سنة قبل أن يخترب أخ�ًا أع�ق الحب الحقيقي مع أبملة

 (باوييل بفين).

" كان ونالك يشء أكث وأفضل من الحب [بيننا]و الرومنسية:كتب تشامفيب. يف وقت هحق عن عالقته� 

قد اخرست  أنا-فغالبًا-الحظ نظراً ليجيد اتحاد كامل عىل مستيى األفكاب واملشاعر واملياقفو". ولسيء 

) إىل الريف حيث وجدا و(بفينم انتقل تشامفيب. 1782أعضاءه املشيوة عالقتها الجنسية. يف عام 

بح�س “): تشامفيب. (بفين زميلا الكاتب (أوب� نييل) فقد أحبالسعادة الحقيقية مًعا. وفًقا ل

 كعشيقةو برقة كأما". 

بعد ستة أشهر فقط يف الريفو مرضت (بفين) وتيفيت ب� ذباعي عشيقها. فتحطمت سعادتا مرة 

 .أخرىو فعاد تشامفيب. إىل بابيس

: )جييل(. كتبت سنةً نية والعرشين أجرى محاولة أخ�ة يف الرومانسية مع (جييل كابو)و الراقصة ذا. الثا

بويبة من الحب الذي أشعلتا فياو دون أي قصد مني ألفعل ذلك". بعد  مسحيًبا بحًمى"تشامفيب. كان 

 .خر عرش سنيا. من حياتاوأقال نفسا للرتكيز عىل عملا ي  وأن بفضتاو تخىل تشامفيب. عن الحب

حاول تشامفيب. فمو واجا الحبس إزاء ترصيحا. ساخرة أدىل بها ضد مسؤول� حكيمي�و 1793يف عام 

وحده  مسكنًاوهمها النيم كل ست عرشة ساعة؛ لكن النيم ليس إه عالًجا آ اهنتحاب: "الحياة مرض يخفف 

 ." املي. وي العالج الشايف

 الخاصة بكل�ته
 أقل أو حرفاً   140 يف

 
 
نيكيه  وكان  .شخصية تجربة من مستمدة قص�ةو ساخرة ) تعترب نكتًاAphorismاملأثيبة (األمثال 

والثامن عرش وفي� ييل  السابع عرش القرن يف يف وذا الشكل من أشكال الفن بال منازع تشامفيب. سيًدا
 من أعظمها األكث نجاًحا: بعٌض 

 ييجد حل وسطي.عىل املرء أن يختاب ما ب� حب املرأة ومعرفتهاو ه  -

 الحب يشبا األمراض اليبائيةو كل� خافها املرء كل� كان أكث عرضة للعدوى.  -

 الزواج يتبع الحب كالدخان للهب. -

الحب يعطي متعة أكرب من الزواج لذا. السبب الذي يجعل الروايا. الرومنسية أكث متعة من  -
 كتب التابيخ.

 

 



)1857-1798أوغست كونت (  

 

 

 

 

 

 يكين التبتل (العزوبة) عاتًا ومؤملًاو فأن الزواج اليسء أسيأ بكث�"" بقدب ما 

 

كان  املستقبلية.مو ل يتيقع لقاء زوجتا 1821مايي  3يف  ومساءٍ  عندما غادب أوغست كينت منزلا لنزوةِ 

الذي ل يساعده مع الجنس  األمر“يصف نفسا "بعدي  الجاذبية والج�ل  الذي-الفيلسيف الفرنيس 

يتيجا للبيت ليكمل بعًضا   َّ " عالقة تجابية " مؤقتةو ومن ث   يربمأن ليل و يف التقاط سيدة  يأمل-ايخر

الستة التالية "قابال بعضه�  مأليفو ولألشهرمن كتاباتا.  التقى (كابول� مسن) عاورة ذا. سحر غ� 

ي): تيقف كينت عن زيابة البعض كل� استطاع تحمل تكاليف ذلك" وفقا لكاتب الس�ة (بيكرينغ ماب 

 م. 1821حياتا يف خريف عام  قد�ة إىل عيدة صديقة(مسن) بعد 

واين تدير غرفة  املربحوعملها  من خطبعد سنةو التقى صدفة بـ(مسن) مرة أخرى. كانت قد تقاعد. 

ا للقراءة. وذه املرة أقاما صداقة أكث تقليدية. عرض عليها كينت بعض دبوس الرياضيا. ملساعدته

قيام بدفاتر أع�لها التجابية الجديدة. ولكن وبعد مدة قص�ة ل تجد يف نفسها ميالً للعمل الرشعي بال

كان قد وعدوا بتقدي  الدع  لها.  ووباعت تجابتها. كانت تخطط لالنتقال للعيش مع بجل أع�ل ثري

ابع... ما ل ييافق كينت عىل ولكن عندما غ� بجل األع�ل بأياو واجهت مص� العيدة إىل الحياة يف الشي 

اخذوا تحت بعايتا. فيافقو لكنا اعرتف بأنا "متعذب" إزاء قرابه: فعىل الرغ  من أنا كان عازبًا مرة 

ا عىل إبقاء يديا لنفسا أخرىو إه أنا ل يتمكن من أن يرى نفسا مقيً� لعالقة طبيعية معهاو وكان مًرص 

 .بالسكن بعيًدا عن رشيكتا الجديدة

كان ونالك طريقة و رة سابقة كان يجب عىل (مسن) أن تخضع لفحيصا. طبية مرة كل أسبيع�. كعاو

 واحدة للهرب من وذه الفحيصا. وملحي اسمها من سجل الفتيا. العامال.: الزواج.



 19كان كينت غاضًبا من السلطا. ويف اليقت ذاتا متأثرُا بثقتها باو فيافق عىل أن يتزوجها. فتزوجا يف 

 مو يف قاعة البلدة.1825 فرباير

غ� قادٍب عىل الكتابة أو التعلي .  عصبي تركاكينت بانهياب  املتيترو اصيببعد أقل من سنت� من الزواج 

خلف األبياب مثل حييان. عندما حاولت زوجتا أن تتدخلو  أو جاثًافأمىض وقتا متمدًدا عىل الرسير 

عىل إعادة تجميع  غ� قادبٍ  يغيب ويحرضوية كان عقلا ألقي كينت السكاك� يف وجهها. يف السنة التال

خراجا من املاء. تعايف كينت "اعجزة " بفضل بإشتاتاو فعمل عىل القفز من جرس؛ وقام حابس ملك 

 تعمل السكاك� املحلقة عىل اخافتها وابعادوا. ل-كينتلحسن حظ -بعاية زوجتا التي 

 عىل أبض وشة. كان كينت و(مسن) ينامان يف غرفتي نيمٍ  بعد ثالثة عرش عاماًو كان الزواج ه يزال

"لطاملا  :إىل إمكانية إعادة جمع شمله� مو ملمحةً 1839) إىل زوجها يف عام (مسنكتبت ف   .منفصلت�

 صداقته�“إحياء أباد.  و"لناتبقى أغىل بالنسبة  م�قد بيننا يجب أن يجعل اعتقد. أن كل ما فُ 

 آخر"  خذه أي شخٍص يأ لكينا ه يزال محتالً قلبهاو " املكان الذي ه �كن أن العميقة للغاية"و نظراً 

-الصيبةمن دون وجيد زوجتا يف -وكان يعتقد أنا  .ومع ذلكو تنى كينت أنت يكين "وحيًدا ومطمكًنا"

 من اثنتي عرشة سنة. سنيا. بدهً" يف ثان Coursالفنية " مسابا.  إنجاز تحفتاقادًبا عىل  كان

وذا العال فقط لكتابة مجلدا.  ميجيًدا يفالرجل ليس “كتبت: ويبدو أنها كانت تيافقا الرأيو فقد 

 ألجل األجيال القادمةو (و) لي كان ونالك عل  أقل يف املنزلو لكانت ونالك سعادة أكث بكث�".

و 1826ع مرا.: يف عام قليل من السعادة لدبجة أنه� انفصال أببالك الكث� من العل  و ونالإج�هًو كان 

حزمت حقائبها مغادبة لألبدو بعد أن وبخها زوجها لقيامها بقطع عملا للمرة و . 1842و 1838و 1833

ثالثة آهف فرنك يف السنة  دفع كينت لزوجتاكان الطالق غ� قاني� يف ذلك اليقتو ومع ذلك  األخ�ة.

كانت صاخبة  تستحق: فقدة أطيل بكث� م� حتى يتمكن من العيش يف سالم.  باا استمر. عالقته� فرت 

 وي ومتشبثة بآبائها وصاحبة سابقة لرشكت�و وبفضت الخضيع لزوجها. كتبت لزوجها: "جر�تي الكربى

 ".أنني بأيت فيك زوًجا وليس سيًدا... فعًالو ل أعرف قط كيف أكين خاضعةو ومع ذلك فقد أحببتك

 دون ويادة. اساتازوجها دب اتجهت لتصبح مربية بين� تابع 

كان بائًدا يف دباسة النشاط اهجت�عي البرشيو مبتكرًا مصطلح "عل  اهجت�ع" ليصف املجال العلمي 

ه كينت يف عملاو ل ينجح بتحليل العالقا. يف حياتا أحرز الجديد املستحد . ومع كل التقدم الذي 

ليحيد الذي ه �كن إصالحا " يف حياتا.  " الخاصة. وأ  ارابة للنهاية عىل أن كابول� كانت " الخطأ ا

يف العالقا. اهجت�عية: " بعد فشلا يف تأسيس  كخب�-للسخريةاملث� -كتب (بيكرينغ) عن مص� كينت 

 عالقة محبة بحق مع أرستا أو زوجتاو اختاب كينت أخ�ًا أن يجد بضاه يف محبة اإلنسانية". 

 بكل�ته الخاصة

 إنجيل كينت الغريب

 



ملعظ  املثقف�و يُعترب تأسيس حقٍل علمٍي جديد إبثًا كاٍف. ولكن ليس بالنسبة لكينتو الذي بدأ أيًضا 

 Clotilde deدينا الخاص. فبعد انفصالا عن زوجتاو أصبح مهيوًسا بامرأة أخرى (كليتيلد دي في 

Vaux  تأسيس دين عل��  إه أن صداقته� القيية أسفر. عن حبيب�ول يكينا  من أنه�.). وبالرغ

صد من خاللها تطيير التي قُ  وو (حركة دينية قائة عىل أسس علمية“ Positivismجديد: "اليضعية 

عاد كينت تعميد اس  صديقتا إىل "القديسة كليتيلديس أ األفكاب الثقافية يف مجتمع ما بعد التنيير). 

Saint Clotildes  م.1846" يف مخطيطاتا بعد وفاتها يف عام 

استمر. الحركة اليضعية حتى بدون شفيعتها القديسة. وبالنسبة لدينا الجديدو فقد نسخ كينت 

الجيانب األكث شعبية من الكاثيليكية. (فل�ذا العبث مع ما وي ناجح؟) ووكذا فإن "الثالي  املقدس" 

 theط العظي  و(اليسي )وthe Great Beingتت إعادة إخراجا كـ "ثالثية اليضعية": (الكائن العظي  

Great Medium(  املعبيد العظي)و وthe Great Fetish حتى أنا اقرتح تقي�ًا جديًدا لدينا. فكر .(

جذب أكث من بعىل الرغ  من فشل دينا و كينت يف كل يشءو باستثناء أحد الجيانب الرئيسية: األتباع. 

. اإلنسانية العل�نية يف القرن التاسع حفنة من املتشددين املحب�و إه أنا مهد الطريق هنتشاب املنظ�

 عرش.
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 ."حبتُ  أن الصعب ومن تكره أن السهل "من

يعرف  الذي الرجل – ديكاب. بينيا الفرنيس للفيلسيف مص�ية مو كانت ليلة1634 أكتيبر 15

فقد فيها عذبيتا لخادمة تدعى (ويل� جانز).  التيوي الليلة  – والهندسة الحديثة للفلسفة كأٍب  اين

طفل غ� رشعي لديكاب.. ديكاب. ل يتزوج ويل� ولكنا الشغف ليجيد  من الياحدة أد. وذه الليلة

لسيء  لتعليمها. ولكن متحمًسا وكان كث�ًا (فرانس�) (فرانس�). أحب ابنته� حضانة حصل عىل

  .العمر من لخامسةا يف القرمزية الحمى من تيفيت الحظو

نفسا لحياة من العفة. كتب  وكرس تاب ديكاب.و املتدين يف الرومانية الكاثيليكيةو عن الزنا

 ".بيليت) كاتب س�تا: " بفعا الرب برسعة فيق خطيكتا (أدبيان

ابنة  مع األم�ة إليزابيثو حياتا يف عاطفية األكث ةيالحميم العالقة يف بعد سنيا. من ذلكو دخل

واألببع� من عمره  يبلغ السابعة ديكاب. بيويميا" ذا. الخمسة وعرشين عاًما. كان ملك" فريدبيك

تبادل  من فقط واحد عام بعد م. 1643يف عام  البعض بدأ وي واألم�ة بالكتابة لبعضه� عندما

 ”.Principles of Philosophyالفلسفة  مبادئ" كتابا لها ديكاب. أودى الرسائلو

 .م1650يف عام  ديكاب. مي. حتى عىل نطاق واسع تراسال �ولكنه املرا.و من قليًال  دًداع اجتمعا

 فديكاب. الفنية (الشغ ) عن تحفةStephen Gaukroger  جيكروج� (ستيفن كاتب الس�ة كتب

Passions(وكان  حياتاو نهاية األقرب لا حتى املراسل : "كانت إليزابيث

من أن  الرغ  وعىلبدأب".  فالفكرية) أنا سعى للشغ (اساعيا الكب� اوت�مها بسبب ما حد إىل ذلك

إه أنا لألسف ل  و"إليزابيث األم�ة لتمحيص نتيجة" وي أن الكتاب للفلسفة) تؤكد ستانفيبد (ميسيعة

 قائ  بينه�.  "تحيص"يكن ونالك أي 

 الخاصة بكل�ته

 ديكاب. شغف



 

ً  املحتمل من بفيقة بوحاو إن ل يكن ذلك عىل  إليزابيث كانت ديكاب. كان يعتقد أن األم�ة أن جدا

" القليلة Passions ف "الشغ أقسام أحد يف الروح. كتب ديكاب. عىل مستيى األقل مستيى الجسد فعىل

الروح لالنض�م ب تدفع التي األبواحو حركة عن الناجمة الروح عاطفة وي التي تحمل شغًفا فعليًا: " الحب

 . "أجسام تبدو مقبيلة لها بطياعية إىل
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