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ة   حولمدخل   ة    سير ابيث، أمير ز واهتمامها المبكر بالعواطف، ومراسالتها مع رينيه ديكارت، وفلسفةتها  بوهيميا،  إلير

جم لد   ؛خالقية والسياسيةال  و .  نص مير ا شابير ز جمة هي  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و لير (. ننوه بأن الير

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة فز

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد   النسخة الدارجة، والتر

ة بعض ال جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  يطرأ عىل الخير تحديث أو التعديل من فينة لخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 
1 Shapiro, Lisa, "Elisabeth, Princess of Bohemia", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/elisabeth-bohemia/>. 
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أمرية  ا إليزابيث،  بوهيميا  شتهرت  مبراسالهتا  1680-1618)بالط  ديكارت   املستمرة(  رينيه    مع 
(René Descartes)  يف تلك    إليزابيث   تبّي   . شكل هذه الرسائل كتاابهتا الفلسفية املوجودة، وت

تفاعلهما  ل املراسالت إمكانية  واجلسد، وال سيما  للعقل  املتميزتي حًقا  املادتي  بي  العالقة  ديكارت 
وطبيعة    ،والعواطف وتنظيمها  ،فيزايء ديكارت  وجرت بينهما مراسالت حول السبيب وطبيعة احتادمها.  

ويف الفلسفة   ،اءتفسري الديين لألشيالوتوافقها مع   اإلرادة لإلنسانوطبيعة حرية    ،الفضيلة واخلري األعظم
)ديكارت    َكَتبَ السياسية.   الفلسفة  ألجِلهاPrinciples Of Philosophyمبادئ   ) ،  
لكثري لنتعلمه  وبينما يوجد ا بناًء على طلبها.    ( Passions Of The Soul)  الروح وعواطف  

، فإن اهتمامي يف هذا املدخل ليس الرتكيز على أمهيته تاملراسال  هذهعن آراء ديكارت من خالل قراءة  
دالً من ذلك لتلخيص وجهات نظر إليزابيث الفلسفية اخلاصة.  لفهم موقف ديكارت الفلسفي، ولكن ب

ويستفاليا   معاهدة  مفاوضات حول  شاركت يف  إليزابيث  أن  اجلهود  (  Westphalia)يبدو  ويف 
دير هريفورد    راهبة يفبصفتها  ومتكنت  املبذولة الستعادة امللكية اإلجنليزية بعد احلرب األهلية اإلجنليزية.  

وقدمت أيًضا مالًذا للطوائف الدينية الربوتستانتية املهمشة،    ،من إعادة بناء اجملتمع املتأثر ابحلرب(  )أملانيا
)وي سمون الصحابيون أو مجعية األصدقاء    والكويكرز  ي البدي()نسبًة إىل جان د اللباديي مبا يف ذلك  

 .الدينية(

 

 . احلياة 1

 ابلعواطف . االهتمام املبكر 2

 راسالت مع رينيه ديكارتامل . 3

 املوطن  3.1

 وطبيعة العقل  دالتفاعل بني العقل واجلس 3.2
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 احلياة .1

هي الثالثة من بي ثالثة عشر    1618ديسمرب    26املولودة يف    كانت إليزابيث سيمرين فان ابالندت
اخلامسطفاًل   لفريدريك  ابالتي   ( Frederick V) وابنة كربى  ستيوارت   ،انخب    وإليزابيث 

(Elizabeth Stuart)  مس األولابنة جي  (James I of England)  إجنلرتا    ملك ،  
، يف هريفورد أملانيا، حيث كانت  1680فرباير    8. توفيت يف  (Charles I)  وأخت تشارلز األول 

 رئيسة الدير هناك.

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_V_of_the_Palatinate
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Stuart,_Queen_of_Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/James_VI_and_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England
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أن   لبوهيميا  ن ِصَب  بعد  ملًكا  اخلامس  أحداث    ، 1620يف عام  فريدريك  الفور يف  فقد عرشه على 
يف براندنبورغ    يف عشرينيات القرن السادس عشر  عاشت إليزابيث  .حبرب الثالثي عاًما  تسببتاعت ربت أهنا  

حيث مت إيواؤهم    ، األطفال إىل والديهم الذين يعيشون يف املنفى يف الهاي عاد مع جدهتا وعمتها حىت  
موريس   قبل  فر   (Maurice of Nassau)  انسو  فان من  أن  خال  من  الرغم  على  يدريك. 

مبا يف    ،تعليم إليزابيث غري معروفة، فمن الواضح أهنا تلقت مع إخوهتا دروًسا يف اللغات  املعلومات حول
ورمبا لغات أخرى. ميكننا أن نستنتج أن إليزابيث  ، ذلك اليواننية والالتينية والفرنسية واإلجنليزية واألملانية

والسياس والرايضيات  املنطق  والعلومتعلمت  والفلسفة  لقب  أبويقال    ، ة  أكسبتها  الفكرية  إجنازاهتا  ن 
ورمبا تلقت    ،الرسم واملوسيقى والرقصًما يف  من أشقائها. كما تلقت تعلي  (La Greque)  "ة"اليوانني

( مزيًدا  2012)  ابليقدم  (.  Constantijn Huygens)  تعليمها على يد قسطنطي هيغنز
 من التفاصيل عن البيئة الفكرية للمحكمة يف الهاي. 

بينما تشتمل مراسالهتا مع ديكارت على الكتاابت الفلسفية املوضوعية الوحيدة الباقية إلليزابيث، فإننا  
جون  و ديكارت  مراسالت      أيًضا   مفكرة رسائل وأواق الدولة املتعلقة ابلشؤون اإلجنليزيةيف كتاب     دجن

اهلندسة  (John Pell)  بيل علم  ابركلي   واملراسالت ،  يف  روبرت  ذلك  يف  مبا  الكويكرز،    مع 
(Robert Barclay)  وويليام ب( نWilliam Penn)    يف   ك ِتبت منها وهلاوالرسائل اليت  

الرايضيات يف جامعة    قسم  إدارةهنا شاركت يف  أب املراسالت مع ديكارت    بّي واملسائل املالية. ت  السياسة
  ومفاوضاهتا   ويف مفاوضات حول عدد من األمور، مبا يف ذلك سجن شقيقها روبرت  (Leiden)  ليدن

،  مفاوضات معاهدة ويستفالياو   ،ت زواج شقيقتها هنريتاومفاوضا  ، احلرب األهلية اإلجنليزية  ه يف هودجل
مع نيكوالس    ةموجز   ملراسالت بعد هناية حرب الثالثي عاما. هناك أيًضا سجل  املالية  عائلتها    مواردو 

. ومن املعروف أيًضا أهنا كانت مرتبطة بفرانسيس  (Nicholas Malebranche)  مالربانش
رافقها  ، الذي ورد أنه  (ntFrancis Mercury van Helmo)  مريكوري فان هيلمونت

 . حلظات احتضارها

https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice,_Prince_of_Orange
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantijn_Huygens
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Pell
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barclay
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Penn
https://en.wikipedia.org/wiki/Leiden_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche
https://en.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Mercurius_van_Helmont
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  م دبرة   كانت و .  1667يف عام    تهأصبحت رئيسو ،  الدير اللوثري يف هريفورد  1660  يف   دخلت إليزابيث 
بناًء على طلب    اللباديي منهم    ،املهمشةرحبت ابملزيد من الطوائف الدينية  كذلك  و ،  رألراضي الديفّعالة  

 بن وابركلي.ومنهم    كويكرزالو   (Anna Maria van Schurman)  آان ماراي فان شورمان 

ابلذكر   جامعة  إوجدير  ترميم  عن  مسؤوالً  لويس  تشارلز  األكرب  شقيقها  اخوهتا. كان  بعض  جنازات 
روبرت األخ الذي ولد بعدها شهرة بسبب جتاربه الكيميائية    اكتسب  .عد حرب الثالثي عاًماهايدلربغ ب

العسكرية والتجارية   كانت .  (Hudson's Bay)ذلك أتسيس شركة    ، ومنابإلضافة إىل مآثره 
الصغرى  هوالندن  لويز وتلميذة    األخت  ابرعة  هونثورست   جرياردرسامة   Gerritt van)  فان 

Honthorst)  .  برعايتصويف  أصبحت واشتهرت  هانوفر  انخبة  الصغرى  ومنحها    هاأختها 
اليبنيز  خاصةللمفّكرين،   اب(bnizLei)  رعاية  تلقت  اليبنيزنتها  .  من  تعليًما  شارلوت    ،صويف 

)راجع    أوضح فيها وجهات نظره الفلسفية ه  راسالت فلسفية موضوعية مع مب    السيدتي كال واستمرت  و 
Strickland 2011.) 

 

 االهتمام املبكر ابلعواطف.2

إدوارد   حيث كرس  ابلعواطف،  مبكًرا  اهتماًما  أولت  إليزابيث  أن   Edward)  رينولدز يبدو 
Reynolds)  ن  أب  م ماهتهذا اال  ي شري  (.1640)  أطروحته عن عواطف وكليات روح اإلنسان هلا

أن يستنتج    العمل، شاهدت مسودة  قد  إليزابيث   للمرء  أو    احملاداثتلديهم بعض    نأبوابلتايل ميكن 
كان عمل رينولدز مميًزا يف تلك الفرتة ابعتباره    .املعلومات حول سياقهاقلة    على الرغم من   ،املراسالت

وامل  ،للعواطف  ذاتًياعالًجا   األرسطية  املناقشات  يعتمد بشكل كبري على  أنه  وهو جبميع    ية.ؤسسإال 
صحيح عواطفنا اخلاطئة من خالل  على حساسية املشاعر جتاه العقل، وابلتايل قدرتنا على ت  يركزاألحوال  
 التفكري. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_van_Schurman
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Honthorst
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Honthorst
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Reynolds
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Reynolds
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 املراسالت مع رينيه ديكارت.3

واستمرت حىت وفاة ديكارت يف    1643بدأت مراسالت إليزابيث مع ديكارت مببادرة منها يف عام  
إليزابي1650أوائل عام   أن  يبدو  منهجي  ث. ال  فلسفي  أي عمل  أعماهلا   فوتتأل  ،أنتجت    م عظم 

لنضعه  من التفسري    وقرون    لدينا أعمال ديكارت  وبينمامن مراسالهتا مع ديكارت.    الفلسفية املوجودة
  أي تفسري   إنأفكار إليزابيث.    لطبيعة  الكربى، إال أننا ال منلك الصورة  املراسالت انب  جبيف السياق  

إليزابيث    متتُّع. يتضح من املراسالت  التأويل والتقريبمن    ي ستخَلص ملوقفها الفلسفي الصحيح    ابلتايل
ن لديها بعض االلتزامات  أببفطنة فلسفية نقدية رائعة وواسعة. تشري القراءة املتأنية جلانبها من املراسالت  

هبا اخلاصة  اإلجيابية  السببيةحول    ،الفلسفية  طبيعة  تشمل  العقل  ،أمور  الظواهر    ،وطبيعة  وتفسريات 
 لرشيد. واحلكم ا  ،والفضيلة ،الطبيعية

 

 املوطن  . 3.1

إليزابيث طلب بيري تشانوت   وذلك  ،  رسائلها إىل ديكارت  لنشر(  Pierre Chanut)رفضت 
  بعد وفاته ح رَِرت  العديد من رسائل ديكارت إىل إليزابيث يف جملدات مراسالته اليت    ابلرغم من َنشرِ 

ن شر جانب إليزابيث من املراسالت ألول مرة يف  (.  Claude Clerselierكلريسيلري )بواسطة  
لوجودها ابئع الكتب   نَ بَ ه ه  بعد أن    (.Foucher de Careilدي كاريل ) فوتشر  جملد من قبل 

  روزينديل   مدينة  حزمة من الرسائل يف  الذي وجد  (Frederick Müller)  األثري فريدريك مولر
من حترير    (Oeuvres of Descartes)    أعمال ديكارت  هذه الرسائل يفَتظهر  خارج أرهنيم.  

واردة  الالرسائل  ليست  .  (Paul Tannery)   وبول اتنريي  (Charles Adam)  تشارلز آدم
اتساق حمتواها مع حمتوى  ويؤيد  بل هي نسخ ترجع إىل أوائل القرن الثامن عشر.    ،أصلية  روزينديلمن  

 يف حياة عائلة إليزابيث وحياهتا اخلاصة.  ثاألحدا  صحة النسخة، ابإلضافة لذكر بعض   رسائل ديكارت

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Chanut
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Clerselier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_Foucher_de_Careil
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Muller
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Adam
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tannery
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 وطبيعة العقل  دالتفاعل بني العقل واجلس . 3.2

تبدأ املراسالت بي إليزابيث وديكارت بطرح إليزابيث أسئلة استقصائية حول كيفية قيام ديكارت بشرح  
طبيعة العالقة  هو  دخل  ادة مادية. موضوع اخلالف يف هذا املمبمادة غري مادية على التصرف  إمكانية  

إليزابيث    السببية تؤطر  بينما  واجلسد.  العقل  السببية    التفسرياتتربط    ،املواضيعبي  الفعالية  احلالية 
جلسد، وليس  ابتطرح سؤاهلا حول قدرة العقل على التصرف    ابالمتداد، ومن املهم يف هذا الصدد أن 

لية السببية للعقل غري املادي، أن ديكارت  لتفسري الفعا  تقرتح إليزابيث   .لعقلاب على التأثري  د  قدرة اجلس
السببية املناسب للتفاعل بي العقل واجلسد أو الطبيعة اجلوهرية للعقل حبيث    تفسريميكن أن يوضح إما  

ملزيد من   ةفاحت فحسب، بل مراوغة ميكن للتفسريات احلالية أن تشرح أفعاله. مل تكن استجابة ديكارت 
كادميي  ال سيما حول ما إذا كان احتاد العقل واجلسد مادة اثلثة، بقدر ما يلجأ إىل املفهوم األ  ،املواضيع

العقل    أبن  االعتقاديف    ويلمح لوجود تناقض(،  Garber 1983للثقل للتعامل مع خماوف إليزابيث )
بي مسألتي    يف ردوده  يقفز ديكارت  .(Mattern 1978)  نحداتن ومتّ متميزات  نماداتواجلسد  

ومع  (.  Rozemond 1999منفصلتي للتفاعل بي العقل واجلسد والتفاعل بي اجلسد والعقل )
ينصب    ،ذلك عنها    اهتمامي ال  املعرب  اآلراء  توضيح  على  املدخل  هذا  من    منيف  ديكارت  جانب 

 املراسالت. 

يقتصر على السببية الفعالة.    تفسري أي،    -يكانيكي للسببية  املتفسري  للإليزابيث    تّباعا  هذه املراسالت   ت بي 
للثقل كنموذج ميكن من خالله شرح التفاعل بي    األكادميي ترفض إليزابيث مناشدة ديكارت للمفهوم  

نفسه سابًقا، غري مفهوم وغري متسق مع التصور امليكانيكي لديكارت  أن نقاش  ، كما  دالعقل واجلس
 الرمسي الذي يقوم عليه املفهوم الدراسي للنوعية  للطبيعة. أي أهنا ترفض متاًما النموذج التوضيحي السبيب

احلقيقية، بقدر ما ترفض اعتبار هذا النموذج مناسًبا يف بعض السياقات. ومع ذلك فهي منفتحة بشأن  
ابملناقشات حول طبيعة السببية يف    علمهاهذا االنفتاح    ي بي .  َتبىنأي تفسري للسببية الفعالة جيب أن ي   

ينعكس   .(Gabbey 1990, Clatterbaugh 1999, Nadler 1993)رتة  تلك الف
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الرايضيات والفلسفة  يف  تكتبه    على مااستثمار إليزابيث يف العلم اجلديد الذي ظهر يف القرن السابع عشر  
 ش إبجياز يف القسم الفرعي التايل. نوقِ قد و  ،الطبيعية

. تضغط  له  املادة تشري مالحظات إليزابيث إىل ديكارت أيًضا أهنا على استعداد إلعادة النظر يف ثنائية 
مشريًا إىل مشكلة التفاعل بي العقل واجلسد، وأيًضا إىل    ،للمادة  تفسريه  ليوضح أكثر على ديكارت  

االت اليت يفقد فيها اإلنسان  احل  - على القدرة على التفكري  د احلاالت اليت تؤثر فيها احلالة السيئة للجس
من خالل اعتبار أن العقل مادي وممتد.    أكثر  ّتضحستشري إىل أن هذه احلاالت  . ت  مثااًل   تركيزه العقلي

املتعلقة بتنظيم    ،1645تظهر أيًضا مسألة دور حالة اجلسد يف قدرتنا على التفكري يف مراسالت عام  
ن لدينا سيطرة  أب  -استقاللية الفكر    من  رفعتالعواطف من منظور نظري وشخصي. يبدو أن إليزابيث  

على الرتتيب    ريكفتالن كائن إىل آخر، وابلتايل ال يعتمد نظام  على ما نفكر فيه وميكننا حتويل انتباهنا م
ذلك مع  املادية.  لألشياء  احلرة    ،السبيب  واإلرادة  التفكري  على  القدرة  أبن  نفسه  الوقت  يف  تقر  فهي 

. وهكذا ترفض إليزابيث تفسريًا للعقل حيول التفكري إىل  دعلى احلالة العامة للجس  تعتمدو   ،ان هلاأساسيت
حاالت جسدية، لكنها يف الوقت نفسه تشكك يف فكرة أن القدرة على التفكري توجد بشكل مستقل  

 
 
صحيح. تتضح قوة سؤاهلا املبكر إىل    ر هو جوهر الكالم بشكل  كِ فَ متاًما عن اجلسد، أي أن الشيء امل

ثري لالهتمام  هي نفسها ال تقدم إجابة مطورة للسؤال. ومن امل  ولكن،  ابجلوهريقصده    ليوضح ما   ديكارت
.  املنطقأن إليزابيث تقدم طبيعتها اخلاصة كأنثى ابعتبارها "حالة" جسدية واحدة ميكن أن تؤثر على  

اليت يتسم هبا الفكر العقالين،    ةمن الصحة اجلسدية ضروري للحري حّد معترب  بينما يقر ديكارت أبن  
 . (Shapiro 1999)"  هاضعف جنسبإليزابيث " اّدعاء فإنه يتجاهل 

 

  الطبيعيةالرايضيات والفلسفة  . 3.3

  يف رسائل نوفمرب   املشكلة اهلندسية الكالسيكية للدوائر الثالث أو مشكلة أبولونيوس  ديكارت   د حد
بشأن احتاد العقل واجلسد: للعثور  مع إليزابيث    األوىل  املراسالتوقت قصري من    بعدوذلك    ،1643
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تشري تعليقات ديكارت إىل أن  ى.  الثالث احملددة على مستو على دائرة تالمس كل دائرة من الدوائر  
ي عتقد أهنا تعلمتها من كتاب  .  متاًحارغم أن حلها مل يعد    أتقنت ابلفعل تقنيات اهلندسة اجلربية   إليزابيث 

قاربة إليزابيث للمشكلة اختلفت عن هنج  . يبدو أن م(Johan Stampioen)  يوهان ستامبيون
الذي قدمتل ديكارت، وعلق ديكارت على أن   وشفافية حبكم استخدامه متغريًا واحًدا    اتناسقً   هلحل 

إلليزابيث من خالل مشاركتها يف توظيف فرانس فان    املعروفةتضح أيًضا الفطنة الرايضية  ت.  إليه  يفتقر
وجهود جون بيل للحصول    ،يف كلية الرايضيات يف ليدن(  Frans van Schooten)شوتن  

 على مساعدهتا يف فهم هندسة ديكارت.

(  Principles of Philosophy)  الفلسفة مبادئ    كتابه  ،1644يف عام  خصص ديكارت  
كل كتاب فحسب، بل يعرض  على شاخلاصة به امليتافيزيقا  يف هذا العمل ال يقدم ديكارت   إلليزابيث. 

أيًضا انتقادات   ها تقّدمابمتنان، ولكن هلذا التخصيص . تستجيب إليزابيث التفصيل ببعض  الفيزايءأيًضا  
 املغناطيسية وثقل الزئبق.  للجاذبيةديكارت  لتفسري

  مهتمة جًدا أبعمال العامل املادي: فهي تنتقد قراءة كينيلم دجييب   هناأأيضا  يف املراسالت  ت ظهر إليزابيث  
(Kenelm Digby  )تطلب أعمال  و   ؛لكتاب ديكارت( هوغالندHogelande)   رجيوس  و
(Regius)وال سيما عن األمراض والعالجات، بينما    ،؛ إهنا تقدم تقارير عن ظواهر طبيعية خمتلفة

 هلذه الظواهر.  حقيقيتبحث عن تفسري سبيب 

 

 العواطف والفلسفة األخالقية . 3.4

طور فلسفته األخالقية، وعلى وجه    أنه    1646و   1645ذكر ديكارت يف مراسالتِه إىل إليزابيث لعام 
أنه األفضل. بدأت رسائله كمحاولة ملعاجلة مرض إليزابيث    عليه  ما حنكم   ااخلصوص، وصفه للفضيلة أبهن

أنه بسبب أحداث احلرب األهلية    والواضح   ،املستمر، والذي وصفه ديكارت أبنه مظهر من مظاهر احلزن

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stampioen
https://en.wikipedia.org/wiki/Frans_van_Schooten
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenelm_Digby
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 AT)  ."وروحي  ي أن يعاجل جسد  ما يود  اللطف    من  يه"لد  ،اإلجنليزية. كما عربت إليزابيث بنفسها
4:208, 24 May 1645)  .عن احلياة السعيدة"  بينما يبدآن بقراءة"  (De Vita Beata  )

، وتتحول املناقشة إىل  (  Seneca)  لسينيكا يتفق كالمها على أن العمل ليس منهجًيا بشكل كاف 
 أساسي. بشكل   انقًدادورًا  مرة أخرى يف رسائلهاتلعب إليزابيث آراء ديكارت اخلاصة. 

تتخذ انتقاداهتا لديكارت ثالث مواقف فلسفية متميزة. أواًل، تتبىن موقف أخالقيات الفضيلة األرسطية،  
لى أن تفسري ديكارت الليربايل جًدا للفضيلة، والذي يتطلب فقط النية لفعل اخلري، ال  يف اعرتاضها ع

على    عّلق الفضيلة ن ديكارت يأب. وهذا يعين  واقعًيا  يدةج  يتطلب أن تتحقق النوااي احلسنة للفرد يف أفعال
فقد جتاوزت املوقف األرسطي القانوين لتؤكد أنه حىت قدرتنا    ،أو احلظ األخالقي. ومع ذلك  النصيب

طبيعة العقل اإلنساين. راجع املناقشة  )يساعد هذا املوقف فهم موقفها من    على التفكري ختضع للحظ
كما تتخذ إليزابيث موقًفا كالسيكًيا من الرواقية، بقدر ما تعرتض على الطريقة  أعاله(.  3.2يف فقرة  

على أن تفسري ديكارت للفضيلة    أيًضا  القناعة. تعرتض  الفضيلة عن   سري ديكارتاليت يفصل هبا تف
تلك    مواجًهاأن يتجنب الندم    للعاملوهي ال ترى كيف ميكن    ،اخلطااييسمح للعامل الفاضل ابرتكاب  

. بقدر ما أنسف عندما تنحرف أفضل نواايان عن مسارها الصحيح، ميكن أن نكون فاضلي  اخلطااي
 ،. يف حي أنه من غري الواضح ما إذا كان اعرتاضها سيكولوجًيا أم معيارايً ن نكون م قتنعي أونفشل يف 

( حىت نتمكن من معرفة كل أتثري  289:  4فإهنا تؤكد أن حتقيق الرضا يتطلب `` علًما الهنائًيا '' ) 
قناعة من وجهِة  ال ميكننا أن حنقق الفضيلة وال أن نكتفي ابل  بشكل صحيح.  تقييمها وابلتايل    ،أفعالنا
 See Shapiro 2013 for an interpretation).  لالكامكة العقل  لَ بدون مَ   نظرها

of these remarks  ).  1645سبتمرب    13  بتاريخ يف رسالة  طلبت إليزابيث من ديكارت،  
هذا الطلب ديكارت  دفع    .(AT 4: 289بشكل أفضل" )  امن أجل التعرف عليه  ، العواطف"حتديد  

،  1646أبريل    25  بتاريخ  علقت عليها إليزابيث يف رسالتها املؤرخة  ،العواطفإىل صياغة أطروحة حول  
. أدت خماوف إليزابيث بشأن قدرتنا  "الروح  "عواطفابسم    1649واليت ن شرت يف هناية املطاف يف عام  
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حول إمكانية قياس القيمة مبوضوعية، نظًرا  هذه املرة    لت  َعربَ عن قلقهاعلى تقييم أفعالنا بشكل صحيح  
سواء من خالل املزاج أو من خالل مسائل املصلحة الذاتية. تشري    ،ألن كل منا لديه حتيزات شخصية

ينطلق من   أن  للفضيلة  لتفسري ديكارت  للقيمة، ال ميكن حىت  أنه بدون مقياس مناسب  إىل  ضمنًيا 
أفضل مسار للعمل.    لتحديديشكل حكمنا األفضل  األرض، ألنه ليس من الواضح ما الذي جيب أن  

اعرتاض إليزابيث هنا شبيهة بنظرة هوبز واملتعاقدين اآلخرين، واليت تعترب  خلف    ية وجهة نظر أخالق  مثة 
 اخلري مسألة توازن بي املصاحل الذاتية املتنافسة. 

املؤرخة  يهدف ديكارت   الرد على بعض    ،1645  لعام  سبتمرب  يف اخلامس عشر منيف رسالته  إىل 
توجيه أحكامنا العملية،  لمن خالل حتديد جمموعة من احلقائق امليتافيزيقية اليت تكفي معرفتها    ،خماوفها

واتساع الكون    ،العقل وخلوده  ،وطبيعة اإلنسان  ،مبا يف ذلك أن كل األشياء تعتمد على هللا )املوجود(
(15  September 1645; AT 4:292)  .  أن هذه االعتبارات تفتح    مؤّكدةً ترد إليزابيث

لشرح اإلرادة البشرية احلرة، وكيف أن فهم خلود الروح ميكن أن جيعلنا نسعى إىل   -املزيد من املشاكل  
راجع  )  دون تقدمي أي توجيه لتقييم األشياء بصورة صحيحة  -املوت، ومتييز العناية اخلاصة عن فكرة هللا  

Schmaltz   العليا رادةاإلليزابيث لإلرادة احلرة و لفهم رؤية إ.) 

 

 الفلسفة السياسية  . 3.5

ها كأمرية يف املنفى، وأتمل  كانتصحيح مب  ونتائجها بشكل    األعمالِ اهتمام إليزابيث بتقييم  ارتباط    يتضح
أن تستعيد عائلتها بعض قوهتا السياسية. إهنا مهتمة بشكل خاص ابملشاكل اليت يواجهها احلكام عند  

التأثري على جمموعة كبرية من   تقدمي املبادئ    تطلبت من ديكار وهلذا    .عوامال اختاذ قرارات من شأهنا 
  ( األمري)وألفكاره حول    (AT 4:406, 25 April 1646)ية  األساسية "املتعلقة ابحلياة املدن

.  1646سبتمرب  ب يعرض أفكاره يف رسالته  يف النهاية    ، لكنهأبدب يف البدءكيافيلي. يرفض ديكارت  مل
على  تركيز ميكافيلي  يوفر .1646أكتوبر  10  بتاريختقدم إليزابيث قراءهتا اخلاصة يف رسالتها املؤرخة 
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ال يذكر    لكنهإرشادات مفيدة لتحقيق االستقرار،    إليزابيث  من وجهة نظرالدولة اليت يصعب حكمها  
. من املعقول أن نفرتض أن مزيًدا من الدراسة حول هذه  يف كيفية احلفاظ على الدولة مستقرة  الكثري

 إبدارة الدير يف هريفورد.  أفادهتا القضااي قد 

 املراسالت مع الكويكرز .4

كما تقابلت إليزابيث مع عدد من الشخصيات البارزة من الكويكرز، مبا يف ذلك روبرت ابركلي وويليام  
،  تغري مذهبهاإليزابيث  ن جلعل  ابركلي وبحماوالت  على الرغم من  و ها يف الدير يف هريفورد.  ازار   انذلبن، ال

لعب ما  بقدر  الهوتًيا.  أو  فلسفًيا  إبشراكهما  مهتمة  تبدو  ال  أهنا  دورًا    االسكتلنديون  إال  الكويكرز 
اسرتاتيجًيا يف اجلهود املبذولة الستعادة العرش اإلجنليزي، ميكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان تعاملها  

اهتمامها ابلعناية    جبانباهتمام إليزابيث الطويل ابلنظرايت البديلة الناشئة،  جيعل    معهم سياسًيا ببساطة.
 فكراًي برؤيتهم للعامل. اهتمامها اإلهلية، من املعقول 
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