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 1رينيه ديكارت 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 علي الحارسترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
ي فلسف 

ي   يبحث ف 
ة رينيه ديكارت وتطوره الفلسف  يقيا الجديدة، وال سير ي ، والميتافير 

ث  ، والر دراك الحس 

ي 
جم لد   ؛الديكارت  جمة هي للنسخة موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و گاري هاتفيلد .  نص مي  (. ننوه بأن الي 

ي الموسوعة عىل  
 عن  هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل    لنسخة الدارجةا، والت 

جمة. وختاًما، نخص  بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الي  األخير

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

 

 

 

 
1  Hatfield, Gary, "René Descartes", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/descartes/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/descartes/
https://plato.stanford.edu/entries/descartes/#IntBio
https://plato.stanford.edu/entries/descartes/#IntBio
https://plato.stanford.edu/entries/descartes/#IntBio


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 2

 

الطراز األّول، ومفّكًرا علمًيا مهمًّا،  عامل رايضيات مبدًعا من  (  1650- 1596رينيه ديكارت )كان  
وصاحب رًؤى أصيلة يف جمال امليتافيزيقا. وخالل مسار حياته كان عامل رايضيات يف املقام األّول، مثّ  

ا طبيعًيا أو  
ً
ا ميتافيزيقًيا يف املقام الثالث. ففي الرايضيات  عامل

ً
"فيلسوفًا طبيعًيا" يف املقام الثاين، مثّ عامل

مّكنت لظهور اهلندسة اجلربية )أو "التحليلية"(. ويف الفلسفة الطبيعية ميكننا أن ننسب إليه   طّور تقنيات
ار الضوء، وطّور تفسريًا جتريبًيا  عدًدا من اإلجنازات بعينها: إذ شارك يف صياغة القانون اجلييب النكس

د تفسريه هذا الطريق لظهور  ، واقرتح تفسريًا طبيعًيا لتشّكل األرض والكواكب )مهّ قزحمهمًّا لظاهرة قوس  
الفرضية السدميية(؛ واألهّم من ذلك كّله أنّه قّدم رؤية جديدة للعامل الطبيعي ال تزال تصوغ تفكريان حّّت  

ور حول عامل من املاّدة ميتلك عّدة خصائص أساسية ويتفاعل وفًقا لعدد من  يومنا هذا، وهي رؤية تتمح
ال هذا  احتوى  ولقد  الشاملة؛  )عند  القوانني  ابلدماغ  مباشرًة  يّتصل  الماّدي  ذهن  على  الطبيعي  عامل 

اجلسد(. ويف جمال امليتافيزيقا  -اإلنسان(، وهبذه الرؤية صاغ ديكارت النسخة احلديثة لـ)مشكلة الذهن
جج ديكارت يف مواضيع: وجود اإلله، وإثبات أّن ماهية املاّدة هي االمتداد، وأّن ماهّية الذهن هي  حا

ى ديكارت يف وقت مبّكر أبنّه ميتلك منهًجا خاصًّا، وقد ظهر هذا املنهج أبشكال متنّوعة  الفكر. واّدع
ة األخرية من حياته ضّمنه منهج  يف عمله مبجاالت الرايضيات والفلسفة الطبيعية وامليتافيزيقا، ويف املرحل

 الشّك، أو أحلقه به.

 يسية اليت نشرها يف حياته، وهي:ولقد عرض ديكارت النتائج اليت توّصل إليها يف الكتب الرئ

[(: وقد احتوى على املقاالت املعروفة: )علم انكسار 1637خطاب يف املنهج )ابلفرنسية ] •
 (، )علم اهلندسة(. األنواءالضوء(، )علم 

([:  1642)  2(، ط1641)  1ت يف الفلسفة األوىل )أي: يف امليتافيزيقا( )ابلالتينية ]طالأتمّ  •
 عرتاضات، وردود ديكارت عليها. ابإلضافة ملا أاثره من ا

[(: انقش فيه رؤيته امليتافيزيقية والكثري من رؤاه يف الفلسفة  1644مبادئ الفلسفة )ابلالتينية ]  •
 الطبيعية.

 .االنفعاالت[(: حول 1649سية ] النفس )ابلفرن عواطف •

 ونُِشر بعد وفاته عدد من النصوص املهّمة، منها: 
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 [(.1667-1657رسائل )ابلالتينية والفرنسية ]  •

 [(: حتتوي جوهر فلسفته الطبيعية. 1664العامل، أو رسالة يف الضوء )ابلفرنسية ]  •

 . يتوعلم النفس اآلال  [(: تتضّمن رؤاه يف الفيزيولوجيا1664رسالة حول اإلنسان )ابلفرنسية ] •

[(: وهو عمل مبّكر غري مكتمل حاول فيه ديكارت 1701قواعد توجيه الذهن )ابلالتينية ] •
 منهجه.عرض 

ا استطاع أن يطّور فيزايء )أو  
ً
ويف أاّيم ديكارت كان املثّقفون يعّدونه من كبار علماء الرايضيات، وعامل

احلية، وفيلسوفًا اقرتح ميتافيزيقا جديدة. وبعد وفاته   نظرية للطبيعة( جديدة وشاملة ال تستثين الكائنات
العلمية مؤثّرة حّّت يف القرن  اّتسع االهتمام بفلسفته الطبيعية ومناقشتها، وظّلت بع  ض جوانب رؤيته 

( لتقييم إمكانية  من يعلمالثامن عشر، وال سّيما يف جمال الفيزيولوجيا، وكذلك مشروعه يف البحث حول )
البشري ذ املعرفة  يستدعي  امسه  وظّل  وامتدادها؛  واستخدامه  ة  الفاشلة  امليتافيزيقية  رؤيته  حول  كرايت 

تياب. ويف القرن التاسع عشر أشيد به لرؤيته يف الفيزيولوجيا اآلالتية والنظرية  للمحاججة الشكوكية يف االر 
وانني املاّدة فقط(. واحتفى  القائلة أبّن أجسام احليواانت آالت )أي: أّّنا تتكّون آبليات ماّدية، وحتكمها ق

هاجم البياانت احلّسية  القرن التاسع عشر كثريًا بعبارته الشهرية "الكوگيتو" اليت انطلقت منها فلسفته، و 
ابلشأن   املنخرط  للفيلسوف  إليه كنموذج  ونظر  الفلسفي،  املنطلق  ذلك  تراث  أبّّنا  البعض  يزعم  اليت 

ن رأى فيه بطاًل، ومن رأى فيه شرّيًرا؛ ومن رأى فيه منّظًرا  الثقايف. وعلى امتداد العصور، كان هنالك م
نذير شؤم خّلف مفهوًما عقالنًيا خالًيا من املشاعر    عبقراًي أطلق اجّتاهات فكرية جديدة، ومن رأى فيه

يتعامل مع اإلنسان ابحلساابت الرايضية؛ ولذلك جيب على من يروم الدخول إىل عاملم دراسة أفكار  
أيّة فكرة عن تراث هذا  ديكارت أن خيو  قبل أن يصوغ  اليت سّطرها ديكارت بيديه  التفاصيل  ض يف 

 املفّكر. 
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 أدوات أكادميية  •

 مصادر أخرى على اإلنرتنت •

 صلة مداخل ذات   •

 

 

 . السرية الفكرية1
 . أوائل حياته وتعليمه 1. 1

من منطقة تورين الفرنسية    الئيه( يف بيت جّدته ألّمه يف بلدة  1596مارس   31ولد ديكارت يف )
  الئيه كم عن مدينة تور(، بعيًدا عن والده واكيم الذي كان يقيم يف مدينة شاتيلرو )تقع مشال    47)تبعد  

  ّنر كروز( بسبب عمله حمامًيا يف اجمللس النياب على امتداد  كم منها، يف منطقة پواتو،    22على بعد  
 إىل ديكارت.  الئيهما بعد جرى تغيري اسم  رين. وفي مدينة ملقاطعة بريتاين يف 

ن بروشار أثناء الوالدة، فأمضى ديكارت الفّت  االثالث عشر توفّيت أّمه ج  عامهوعندما بلغ ديكارت  
ا.  اللذين يكربانه سنًّ   جان، مع أخيه پيري وأخته  الئيهسان بروشار يف    جانيف كنف جّدته    صباهسنوات  

انتقل للعيش يف منزل عّم أبيه، ميشيل فريان، الذي يعمل يف احملاماة أيًضا، كما هو  ومن احملتمل أنّه  
ـ  من الرجال، وكان مستشارًا للملك يف شاتيلرو. وعندما التقى ديكارت بشأن معظم أقرابء ديكارت  

 ,AT 10:46ن"، ويعين أنّه من پواتو ) ا( قّدم نفسه بلقب "پويتيڤ1618يف العام )  آيزاك بيكمان
51–4; Rodis-Lewis 1998, 26; see also 2:642  وما بعده (، ومنذ ذلك الوقت  

ون" ويدعو نفسه "سيد پريون"، وذلك بعد أن امتلك مزرعة  "دوپري   أصبح ديكارت يوّقع رسائله بلقب
(؛ لكّنه مل يهمل  Watson 2007, 81, 230صغرية يف پواتو انتقلت إليه ابلوراثة من عائلة والدته )

( وصف ديكارت نفسه أبنّه "رجل ُوِلد  1649، ففي رسالة بعث هبا يف العام ) الئيهمسقط رأسه يف  
 يف جّنات تورين". 

( اليت أنشئت حديثًا، كّلية الفليش اليسوعيةديكارت إىل )  انضم   ،(1607( أو )1606ام )العيف  
ويف أثناء دراسته تلّقى املنهاج املعتاد الذي كان    (.1615( أو )1614وظّل يدرس فيها حّّت العام )

https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes,_Indre-et-Loire
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-descartes-lexicon/beeckman-isaac-15881637/88E68CBAB583FFEC5780CD283FB8E7D9
http://www.ameriquefrancaise.org/en/article-419/Royal_College_La_Fl%C3%A8che,_Wellspring_of_Missionary_Zeal.html
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القد واليواننية  الالتينية  اللغتني  قواعد  فيها:  )مبا  اللغة  لدراسة  سّت سنوات  أو  من مخس  مية،  يتكّون 
(، تليها ثالث سنوات من دراسة الفلسفة. وكان  ونشيشر و/كيكري ونصوص الشعراء الرتاثيني، وكتاابت  

املنهاج الفلسفي اليسوعي يّتبع، بشكل تقليدي، النهج األرسطي، فكان ينقسم إىل مواضيع معيارية يف  
راسة الرايضيات إىل  د، وامليتافيزيقا؛ وأضاف اليسوعيون ءذلك احلني، وهي: املنطق، واألخالق، والفيزاي

 السنوات الدراسية الثالث األخرية. 

تعتمد على كتب مدرسية تعرض نصوص أرسطو    الفلسفة األرسطيةكانت املقاربة املعتمدة يف تناول  
ما جاء يف الشروح  قيه من الفالسفة، انهيك ع وتشرحها، وكثريًا ما انقش أرسطو يف نصوصه مواقف ساب

فالسفة آخرين إىل جانب عرضها ملواقف أرسطو، ويف هذا اإلطار اطّلع  املوّسعة من تفاصيل ملواقف  
، وال بّد أنّه مسع عن الشكوكيني،  الرواقيني و   أفالطونـ  ديكارت على املعتقدات القدمية للمذهب الذّري ول 

إضافة إىل قراءته لكتاابت كيكريو. وعالوة على ذلك، شهدت كّلية الفليش أحدااًث فكرية مهّمة، ومنها:  
العام  ألقمار ك  گاليليوتشاف  اك يف  املشرتي  أّن  1610)وكب  جند  أبكملها  الصورة  هلذه  وابلنظر   .)

اليت    السكوالئية ديكارت مل يطّلع أثناء دراسته على نوع واحد من الفلسفة ينحصر ابلفلسفة األرسطية  
 هيمنت على املنهاج الدراسي حينها.

خطاب يف  ذاتية من كتابه )حتّدث فيه عن سريته الوممّا يشتهر عن ديكارت ما كتبه يف القسم الذي 
املدرسة "وجدُت نفسي حماصًرا ابلشكوك واألخطاء من كّل جانب،    غادر(، فذكر أبنّه عندما  املنهج

(،  AT 6:4أان فيه من جهل" )حّّت اعتقدُت أبّنين مل أجِن من حماواليت للتعّلم سوى زايدة إدراكي ملا 
ر يف املقطع التايل أبنّه مل يتوّقف يوًما عن الشعور بقيمة التمارين اليت أّداها  لكّن هذا مل مينعه من أن يذك 

(، ألّن اللغات واحلكاايت واخلطابة والشعر والرايضيات واألخالق والالهوت  AT 6:5أثناء الدراسة )
ليت تعترب  ك فقه القانون والطّب والعلوم األخرى )ومنها اهلندسة( ا والفلسفة كان لكّل منها قيمته، وكذل

من املهن وميكن للمرء متابعة دراستها بعد التخرّج من كّلية الفليش وأمثاهلا. مثّ يشري ديكارت إىل ما  
العليا )ومنها الطّب( بقوله: "ما دامت   العلوم  يشيع يف الفلسفة من تناقض وخالف وصل حّّت إىل 

( أجاب على سؤال  1638(. وبعد عام من ذلك، أي يف )AT 6:8بادئها من الفلسفة" )تستمّد م
أبنّه "ليس على وجه األرض من عّلم الفلسفة أفضل ممّا فعلت كّلية الفليش"، إذ نصح السائل أبن يرسل  

أبّن  احه  ابإلضافة القرت ابنه إىل كّلية الفليش حّّت وإن كان يرغب مبتابعة حتصيله العلمي يف مكان آخر،  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88/
https://www.britannica.com/topic/The-Discourse-on-Method
https://www.britannica.com/topic/The-Discourse-on-Method
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(. AT 2:378–9ي لريوا )أحد تالميذ ديكارت( )هنر عند  ابنه قد يتمّكن من الدراسة يف أوترخيت  
ولقد كان ديكارت يعين مبا جاء يف كتابه أّن غياب اليقينية عن الفلسفة اليت تعّلمها يف كّلية الفليش مل  

؛ وهذه اإلشارة تعكس اللمحة  ينيةالاليقـ  يكن وليد الصدفة، فالفلسفات السابقة كّلها كانت مقّيدة ب 
الوحيدة اليت مل ميِض حينها الكثري على اكتشافه هلا. وهبذا فإّن كّلية الفليش، األوىل للفلسفة احلقيقية  

 أو كّلية جّيدة أخرى، هي أفضل ما يوجد من الكّليات حّّت إشعار آخر. 

تييه لدراسة  ااربه، وهلذا غادر إىل پو وكانت عائلة ديكارت ترغب أبن يصبح حمامًيا كأبيه والكثري من أق
(؛ لكّنه مل ميارس احملاماة ومل يعمل يف الوظائف  1616ادة بذلك يف العام )القانون وحصل على شه

(، بل أصبح  Rodis-Lewis 1998, 18–22احلكومية اليت تتاح ملن يعمل يف اجملال القانوين )
( العام  يف  فانتقل  مقاتاًل(،  إ1618)نبياًل  بريد (  لدعم  ىل  األجزاء  ا  ضّد  موريس  الپروتستانيت  األمري 

الكاثوليكية من هولندا )وهي األجزاء اليت تشّكلت منها بلجيكا الحًقا(، وكانت تتحكم هبا إسپانيا،  
 واليت جيمعها املذهب الديين مع فرنسا، لكّن ذلك مل مينع أن تكون عدّوهتا.

 

 ج . النتائج األول، ومهّمة جديدة، ومنه2. 1
كارت، أثناء وجوده يف بريدا، آبيزاك بيكمان، وهو عامل رايضيات هولندي وفيلسوف طبيعي،  ى ديالتق

والذي وضعه أمام مشكالت متنّوعة، مبا فيها: أسئلة حول األجسام الساقطة، وعلم توازن السوائل،  
في  االثنان  العا(. ولقد جAT 10:52ما دعموماه "فيزايء رايضية" )والرايضيات؛ واخنرط    دة، منذ رت 

الِقدمم، على تطبيق علم الرايضيات على جماالت فيزايئية متنّوعة، كالبصرايت والفلك وامليكانيكا )الرتكيز  
على آلية عمل الرافعة( وعلم توازن السوائل؛ لكّن بيكمان وديكارت أحضرا هلذا العمل فكرة االلتزام  

ا عزاه أتباع املذهب الذّري األوائل للذرّة  ا عند ميتوّقفو ابلذرّات ابعتبارها املكّون األساسي للماّدة، ومل  
( أيًضا  )الوزن(  إليها  أضافا  بل  واحلركة(،  والشكل،  )احلجم،  خصائص  ولقد  AT 10:68من   .)

الذّري القدمي  الدميوقريطياتخّصص ديكارت يف أحد دفاتره قسًما حتت عنوان " للفيلسوف  " تكرميًا 
 (.دميوقريطس)

فكرة الرئيسية اليت تتيح اهلندسة التحليلية، ونقل هذه الفكرة إىل  كارت الكتشف دي ويف هذه املرحلة ا 
بيكمان، وهي تتلّخص يف تقنية وصف اخلطوط، مهما كان نوعها، ابستخدام معادالت رايضية تتضّمن  

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B3/
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حمّل    نسًبا بني األطوال. ومل يكن ديكارت ليتنّبأ أبّن ما اكتشفه سيؤدي إىل أن حتّل املعادالت اجلربية
ندسية؛ بل إنّه كان ينظر إىل اهلندسة ابعتبارها العلم الرايضي األساسي، أّما تقنياته اجلربية فكانت  لبىن اهلا

هذه   تصبح  عندما  والبوصلة(  املسطرة  تستخدم  )اليت  العملية  للتعليمات  قواًي  بدياًل  تقّدم  نظره  يف 
التحليل، وتنّحت اهلندسة  للجرب و ولوية  التعليمات شديدة التفصيل. ويف القرن التاسع عشر أصبحت األ

الديكارتية" على منظومة إحداثيات   املستقيمة يف    طو ط اخلخلفهما، وحينها أطلق اسم "اإلحداثيات 
 اهلندسة اجلربية، تكرميًا لديكارت الذي اكتشف التقنية. 

العام ) وق  ّول )د( لينضّم إىل اجليش الكاثوليكي ملاكسيميليان األ 1619غادر ديكارت بريدا يف 
راي وحليف فرنسا(، وكانت احلرب تتعّلق بشرعية سلطة فرديناند اخلامس، الكاثوليكي، الذي ُنصِّب  ابڤا

العام. ولقد حضر ديكارت مراسم   املقّدسة يف سبتمرب من ذلك  الرومانية  اإلمرباطورية  إمرباطورًا على 
ى البقاء يف بلدة صغرية  ربته علشتوي أجالتتويج، مثّ انطلق يف طريق العودة للجيش، لكّن حالة الطقس ال

( حلم ديكارت  1619نوفمرب    10)أو رمّبا: نويبورگ( ال تبعد كثريًا عن ميونيخ. ويف ليلة ) ملم  أُ   ُتدعى
 Sebbaبثالثة أحالم يبدو أّّنا رمست رسالته يف احلياة، وكانت األحالم الثالثة معّقدة ومثرية )راجع:  

ن يصلح املعرفة أبكملها، فقّرر أن يبدأ ابلفلسفة،  عليه أ  نّه جيب(، واستخلص ديكارت منها أ1987
 (.AT 6:21–2ألّن مبادئ العلوم األخرى ال بّد أن تكون مشتّقة منها )

وكان ديكارت قد اطّلع على الفلسفة السائدة يف عصره وعلى األفكار املبتكرة احلديثة )واليت كان  
(  1620، ابإلضافة إىل ما قرأه يف العام )رسطية(لسفة األمن بني ما فعلته أّّنا رفضت جوانب من الف

( كتبها  1620( أنّه قرأ نصوًصا فلسفية متنّوعة حوايل العام )1640وما تاله. ولقد ذكر يف العام )
- 1532)  فرانسيسكو توليدو (، وهم:  AT 3:185عدد من مشاهري شرّاح النصوص األرسطية )

(،  1600ربيون )نشطوا يف حوايل العام  الكومي  الشرّاح (، و 1615- 1548)   وأنتونيو روبيو(،  5961
لـابإلضافة خلالصة   موجز  ألس" أو  السكوالئية"  الفلسفة   Eustace of Saint)طاخيوس  جممل 

Paul  )(1573-1640( والذي نُِشر كتابه ،)  ويف  1609الفلسفة( ألّول مرّة يف العام )خالصة .)
أنّه قرأ )( ذك1638العام ) [( لتومازو كامپانيال قبل مخسة  1620]   اءحول طبيعة األشير ديكارت 

( مّر بسرعة على أمساء  1630(. ويف العام )AT 2:659–60عشر عاًما، وأنّه مل يعجمب به كثريًا )
( مبتكرة  فلسفية  أفكارًا  طرحو  الذين  معاصريه  من  )1:158عدد  ومنهم: كامپانيال   ،)1568 -

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004394414/BP000018.xml
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-descartes-lexicon/rubius-antonius-rubio-antonio-15481615/F7718F77DB6E3E005EB5D0751746AE0A
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انيين  ڤ(، ولوچيليو  1619-1548ونو )(، وجوردانو بر 1588- 1509و تيليزيو )(، وبرانردين1639
 (.1537وسيباستيان ابسون )ولد حوايل  ، (1619- 1585)

وليس لدينا توثيق جّيد لنشاطات ديكارت يف أوائل عشرينيات القرن السابع عشر، لكّننا نعلم أنّه 
اليت    ( ليبيع بعًضا من ممتلكاته1622عام )قضى يف فرنسا شطرًا من ذلك احلني، إذ زار پواتو يف ال 

(، وعاد ليقيم يف اپريس اليت اّتصل فيها  1625- 1623يًضا. مثّ سافر إىل إيطاليا )ورثها، وزار اپريس أ
القدمي مارين مريسني ) الطبيعية ضمن حلقة صديقه  الرايضيات والفلسفة  - 1588بعدد من علماء 

الرسائل1648 الكثري من  الذي تبادل معه  ت على بعض  . وخالل إقامته يف اپريس، عمل ديكار ( 
 )قانون اجليب( النكسار الضوء، وهو اكتشاف ساعده يف عمله على إجياد  املشكالت الرايضية، واشتقّ 

معادالت رايضية ألشكال العدسات )نشره الحًقا يف كتابه: علم انكسار الضوء(. أّما اجلهد الفلسفي  
 ( الذي احتوى منهجه اجلديد.نقواعد توجيه الذهفهو عمله يف كتاب )األكرب الذي بذله يف هذه املّدة  

ملعرفة   لتقّدم طريًقا  الرايضية  املنهجيات  تعميم  إىل  الذهن(  توجيه  )قواعد  ديكارت يف كتابه  سعى 
لكّل ما ميكن لإلنسان أن يعلمه. وقد تضّمنت نصيحته املنهجية اقرتاًحا أيلفه كّل من يدرس    واضحة 
فهم مبادئ   ميكنك  قّسم عملك خلطوات صغرية  من  اهلندسة:  وحتّقق  بشكل كامل،  منها  والتيّقن  ها 

ك مرارًا وتكرارًا؛ لكّنه يقّدم نصيحة أخرى للمتحّمس يف البحث عن احلقيقة، وذلك حول نقطة  عمل
  انطالق البحث وكيفية العمل من أجل الوصول إىل أمور أعظم، فيقول يف القاعدة العاشرة: "على من 

ما اكتشفه اآلخرون، وأن يستقصي، مبنهجيٍة، حّّت  تحقيق فييبتغي التبّصر أن يُعِمل ذكاءه من خالل ال
(. وكمثال  AT 10:403أدىن ما أنتجته مهارات البشر، ال سّيما ما ظهرت عليه أمارات النظام" )

وألعاب األرقام واأللعاب    للفنون "البسيطة" اليت "يسودها النظام" يقّدم ديكارت صناعة السّجاد والتطريز، 
 حتصيل املعرفة، واليت تتضّمن: العقل،  عد ذلك ملناقشة قواعد "امللكات اإلدراكية" يف احلسابية. وميضي ب

واملخيلة، واإلدراك احلّسي، والذاكرة؛ فهذه امللكات تتيح للباحث عن املعرفة أن يرّكب احلقائق البسيطة  
ف  (، أو اكتشاAT 10:394مشكالت علم البصرايت )  من أجل حّل مشكالت أكثر تعقيًدا، كحلّ 

 (.AT 10:427املغناطيس ) كيفية عمل

( ترك ديكارت العمل على كتابه )قواعد توجيه الذهن( بعد أن أكمل نصفه  1628ويف ّناية العام )
إقامته يف  تقريًبا. وكان قد انتقل يف ذلك العام إىل هولندا يف حقبتها اجلمهورية، وزار فرنسا كثريًا أثناء  

https://www.britannica.com/topic/Rules-for-the-Direction-of-the-Mind
https://www.britannica.com/topic/Rules-for-the-Direction-of-the-Mind
https://www.britannica.com/topic/Rules-for-the-Direction-of-the-Mind
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انتقل لإلقامة يف الس (. ولقد حاول أن حيافظ على سرّية عنوانه يف  1649ويد يف العام )هولندا، مثّ 
( عيشه"  طاب  االختباء  أجاد  "من  شعاره  مع  انسجاًما  إقامته كثريًا،  موقع  وغرّي   ATهولندا، 

1:286.)* 

 

 كتاب )اخلطاب(و الفيزايء الشاملة، و . النقلة امليتافيزيقية،  3. 1
(  1629وعني من املواضيع. ففي صيف العام )ند وصول ديكارت إىل هولندا شرع ابلعمل على نع

ُرِصدت جمموعة مدهشة من الُشمميسات، أو الشموس الكاذبة، ابلقرب من روما، ومسع ديكارت ابخلرب  
ن اجلليد،  فعزم على العثور على تفسري )خرج يف النهاية بفرضية تقول أبّن يف السماء حلقة كبرية صلبة م 

[(. وقد أّدى عمله هذا إىل تعطيل  6:355ا متعّددة للشمس ]وهي تعمل عمل العدسات فتشّكل صورً 
(، وهو  1:44حبوثه يف املوضوع اآلخر الذي شغله أثناء الشهور التسعة األوىل من إقامته يف هولندا )

ت امليتافيزيقية يف حبثه تتضّمن  موضوع امليتافيزيقا، أي: املبادئ األوىل لكّل ما هو موجود، وكانت الغااي
(. لكّن هذه البحوث امليتافيزيقية مل تكن منفصلة متاًما  182،  1:144والنفس وطبيعتهما )  وجود اإلله

عن املشكالت األخرى الشبيهة بظاهرة الُشمميسات، ألّن ديكارت اّدعى أبنّه من خالل حبوثه حول  
غرية  (. مثّ ذكر بعد ذلك رسالة ص1:144الفيزايء" )اإلله والنفس البشرية متّكن من "اكتشاف أساس  

(، كتبها يف أّول وصوله إىل هولندا  التأّمالتتينية، يُفرتمض أّّنا نسخة مبّكرة من كتابه )يف امليتافيزيقا ابلال
(. وحنن نعلم أّن ديكارت أفضى ملريسني الحًقا أبّن )التأّمالت( احتوى "كّل مبادئي  350،  1:148)

 (.3:233) يف الفيزايء"

ع رسالة شديدة الطموح،  لُشمميسات(، ولدت يف ذهنه فكرة وضويف أثناء حبث ديكارت يف ظاهرة )ا
ال يشرح "ظاهرة واحدة فقط"، أي: ظاهرة الُشمميسات، وأن يكتب عوًضا  فكتب إىل مريسني أبنّه قّرر أ 

(. وأصبحت هذه  1:70)عن ذلك رسالة يشرح فيها "كّل ظاهرات الطبيعة، أي: الفيزايء جبملتها"  
يف ثالثة أجزاء: حول الضوء )رسالة    وان )العامل(، وكان مقرَّرًا هلا أن تكونالرسالة يف النهاية حتت عن

الفيزيولوجيا(، وحول النفس ومل    ؛عاّمة حول الطبيعة املرئية، أو املاّدية(، وحول اإلنسان )رسالة حول 
رسالتني، واللذين  كتب ديكارت الرسالة الثالثة قّط. ويف هاتني ال سوى األوىل والثانية، ورمّبا مل ي  هايصلنا من

(، قّدم لنا نظرة  305،  1:270د أن علم مبا تعّرض له گاليليو من إدانة )قّرر ديكارت إرجاء نشرمها بع 

https://www.goodreads.com/book/show/16156527
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شاملة للكون ابعتباره يتكّون من صورة جمّردة للماّدة ال تّتصف سوى ابلطول والعرض والعمق )احلّيز  
ن متحرّكة أو ساكنة، وتتفاعل وفًقا لقوانني بعاد(، منحوتة جبزيئات ذات حجم وشكل، وقد تكو ثالثي األ

)احل اإلله  فرضها  اليت  ابعتباره 4-11:33ركة  املرئي  للكون  وصف  على  الرسالتان  احتوت  ولقد   .)
مس، إىل  منظومة فيزايئية وحيدة ميكن تفسري كّل عملياهتا )من تشّكل الكواكب وانتقال الضوء من الش

ام املاّدة يف األشكال  وغريه من احليواانت( ابالستناد إىل آلية انتظ  العمليات الفيزيولوجية يف بدن اإلنسان
(، مثّ يف كتابه التايل  العاملوالبىن وحترّكها وفًقا لقوانني احلركة. ويف احلقيقة، إّن تفسريات ديكارت يف كتابه )

انب الكيفي؛ فهذه  وانني الثالثة للحركة، ابستثناء ما يتعّلق ابجل)املبادئ(، مل تستفد سوى القليل من الق
القائلة أبّن املاّدة تتحّرك ابنتظام )يف خّط مستقيم(، وأّن عند االصطدام  القوانني أّكدت على الفكرة  

الكامل   الكون  يف  احلدوث  عن  يكّف  ال  أمر  وهو  منتظم،  حنو  على  حركاهتا  املاّدة  من  أجزاء  تغرّي 
"(plenum".كما يراه ديكارت ) 

رح عّينة حمدودة من فلسفته اجلديدة، وذلك  تابه )العامل(، قّرر أن يطوبعد أن أرجأ ديكارت نشر ك
أبن ينشر كتابه )اخلطاب( مبا أحلقه به من مقاالت، وذلك مع إغفال اسم املؤّلف. ولقد روى )اخلطاب(  

رفة السابقة وسعيه إىل بداية جديدة،  رحلة حياة ديكارت، وشرح كيف وصل إىل مرحلة التشكيك ابملع
فيها ثنائية الذهن واجلسد؛ لكّن )اخلطاب( مل ينخرط  النتائج األّولية لبحوثه امليتافيزيقية، مبا  وقّدم بعض

ابلشكوكية العميقة اليت وردت يف كتاب )التأّمالت( الذي تاله، ومل يدّع التأسيس للمقولة امليتافيزيقية  
وإثبات فائدهتا من    فحصكفرضية ميكن  االمتداد. واالستنتاج األخري مل يُقدَّم سوى    أبّن ماهية املاّدة هي

(. ولقد تناول  األنواءخالل نتائجها، كما ورد يف املقالتني امللحقتني حول )علم انكسار الضوء( و)علم  
مث انتقل    ( ظاهرات الطقس، فوصف فرضيته العاّمة حول طبيعة املاّدة،األنواءديكارت يف مقالته )علم  

والرايح، وامللح،  البخار،  تفسري  و   إىل  والربق،  والربمد،  واملطر،  والثلج،  واهلاالت  قزحقوس  والغيوم،   ،
 الشمسية، والُشمميسات.

( أبنّه كان ينطلق يف عمله من "االفرتاض" أو الفرضية  األنواء)علم    مقالتهولقد كتب ديكارت يف  
الكثري من األجزاء  ل األجسام املماثلة اليت حتيط بنا، تتكّون من  التالية: "أّن املاء والرتاب واهلواء، وك

جًما، واليت ال تفرتق عن بعضها بشكل كامل وال تّتصل بعضها ببعض على  الصغرية املتنّوعة شكاًل وح
حنو وثيق، فتتبّقى بينها مسافات قليلة، وهذه املسافات غري خالية، وإّّنا متلؤها ماّدة دقيقة جًدا، وهي  

https://www.princeton.edu/~hos/mike/texts/descartes/world/worldfr.htm
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(. وقّدم ديكارت  6:233) ي ينتقل عربه فعل الضوء" ا سبق أبّّنا الوسيط الذمّدة اليت قلت عنها في املا
أساًسا جسيمًيا ملبادئه الفيزايئية، أنكر فيه نظرية الذرّات واخلالء عند أنصار املذهب الذّري األقدمني،  

(. 6:239ته بشكل الّنائي )وأّكد على أّن كّل األجسام تتكّون من نوع وحيد من املاّدة ميكن جتزئ
كن دون أن ينكر املكان اخلالئي مجلة وتفصياًل، ودون أن  مل( جسيميته الالذرية، لوقّدم يف كتابه )العا

 (.20- 11:12يؤّكد على إمكانية التقسيم الالّنائي )

الصور اجلوهرية"  ( أعلن ديكارت أيًضا أّن فلسفته الطبيعية ال حاجة هلا بـ"األنواءويف مقالته )علم  
الف اليت "يتخّيل"  احلقيقية"  ) و"الكيفيات  األجسام  اآلخرون وجودها يف  اّّتذ  6:239السفة  وقد   .)

ديكارت املوقف نفسه يف كتابه )العامل(، حيث قال أبّن تصّوره لفكرة "العامل" اجلديدة )أي: مفهومه عن  
ودة والرطوبة واجلفاف، على النحو الذي  الكون( "ال أستخدم فيه الكيفيات اليت ُتدعى السخونة والرب 

(. بل إّن ديكارت يّدعي أبنّه يستطيع تفسري هذه الصفات نفسها  11:25سفة" )يستخدمها به الفال
( احلركة(  حالة  يف  )املاّدة  مفهوم  خالل  يف  11:26من  ادعاء كّرره  وهو  (  األنواء)علم    مقالته(، 

اب6- 6:235) ينكر  ديكارت كان  إن  الواقع،  ويف  السكوالئية  (.  األرسطية  األنطولوجيا  هذا  ّدعائه 
ا تتكّون من "ماّدة أوىل" تشّكلت  ذلك احلني، واليت كانت تفّسر كّل األجسام الطبيعية أبّنّ السائدة يف 

مالزمة   ابعتباره كيفيات  والربودة(  )كالسخونة  الكيفيات  بذلك  وفّسرت  ماهوية"،  "صورة  بواسطة 
 ا بشكل ملموس.ّرهبلكيفيات السخونة والربودة عندما جن لألجسام حقًّا على حنو "مشابه" 

توجد  د كولق أن  ميكنها  ال  األوىل  املاّدة  أبّن  يعتقدون  السكوالئية  األرسطية  أتباع  من  العديد  ان 
ابالعتماد على نفسها وحسب، خالفًا ملا يعتقده ديكارت حول املاّدة املمتّدة الصافية. فإلنشاء جوهر  

"تتصّور" وفًقا لصورة  جود ابالعتماد على نفسه وحسب، ال بّد للماّدة األوىل أن ما، أو شيء ميكنه الو 
جوهر(. والعناصر األرسطية األربعة )الرتاب، واهلواء، والنار، واملاء(  جوهرية )أي: صورة حتّول الشيء إىل  

واليبوسة(،   والرطوبة  والربودة  )السخونة  الرئيسية  الصفات  منها  ترتّكب  فالرتاب ابرد  هلا صور جوهرية 
ة، واملاء ابرد رطب. وهذه العناصر ميكنها أن تكون  ايبس، واهلواء ساخن رطب، والنار ساخنة ايبس

"مواّد" يف خدمة صور جوهرية أعلى، كأن تكون على صورة معدن أو مغناطيس أو كائن حّي.    بنفسها
و يف حالة أرنب حّي. ففي  وإّن "صورة" الشيء توّجه نشاطه اخلاّص به، سواء كانت يف حالة الرتاب أ 

ّوة نفسها،  قرتاب من مركز الكون؛ وللماء امليل نفسه لكّنه ليس ابلقحالة الرتاب: يكون النشاط هو اال 
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وهلذا يرى األرسطيون تصّور )تشّكل( كوكب األرض يف املركز، وقد غّطى املاء سطحه. واألرنب اجلديد  
التناسلية، بـ"صورة" األرنبية للماّدة التناسلية لألرنب  يتصّور عندما يساهم أرنب ذكر، من خالل املاّدة  

هيأة أرنب، مبا يف ذلك من تنظيم وتوجيه  األنثى، وبعدها تقوم هذه الصورة بتنظيم تلك املاّدة على  
لنشاطات أعضائه املتنّوعة وعملياته الفيزيولوجية. وحينها جيري توجيه سلوك األرنب الوليد وفًقا لـ"النفس  

ا الصفات األخرى لألرنب، كبياض  وهو االسم الذي يُطلمق على الصورة اجلوهرية لألرنب. أمّ   احلّساسة"،
 "الكيفية احلقيقية" للبياض املالزم لكّل خصلة من فروه. فروه، فُتفسَّر على أساس 

و)علم   )العامل(  يف  جتّنب  ديكارت  أّن  من  الرغم  اجلوهرية  األنواءوعلى  للصور  الكامل  اإلنكار   )
)والكيفي إنكارها  ينوي  أنّه كان  الواضح  فمن  احلقيقية،  ,  500,  3:420;  2:200;  1:324ات 
(. وهنالك اعتباران يعيناننا على تفسري لغته املرتّددة: أّوهلما أنّه حينما أّلف كتابيه هذين مل يكن  648

اّدة فتنكر الصور  مستعدًّا بعد إلطالق رؤيته امليتافيزيقية، واليت كان من شأّنا أن تدعم فرضّيته حول امل 
احليطة واحلذر يف عدم اهلجوم املباشر     ديكارت كان يدرك قيمة (؛ واالعتبار الثاين أنّ 1:563اجلوهرية )

( السكوالئي  األرسطي  املوقف  آنذاك  3:298على  اجلامعي  التعليم  يف  املقبول  املوقف  ألنّه كان   )
الكاثوليك والپروتستانت على حد سواء    (، ويتلّقى دعًما قواًي من الالهوتيني األصوليني، من 3:577)
(1:85 –6  ;3:349.) 

( وصلته رسائل منها ما يستفهم ومنها ما  1637عد نشر ديكارت لكتابه )اخلطاب( يف العام )بو 
يف آراء متنّوعة من الكتاب، مبا فيها: تفسريه للظاهرات املتسلسلة اليت حتدث يف نبض القلب    يطعن

ا للصور  الدم، وجتّنبه  الودوران  بني  التمييز  احلقيقية، وحماججته يف  والكيفيات  ذهن واجلسد،  جلوهرية 
(.  6:76ة ميكن "إثباهتا" من خالل ما تفّسره من أتثريات )ورؤيته القائلة أبّن فرضيات الفلسفة الطبيعي

  وجند يف مراسالت ديكارت إاّبن النصف الثاين من ثالثينيات القرن السابع عشر أنّه رّد بدراسة معّمقة 
مناقشته   بعضها  تناول  اليت  التساؤالت  أيًضا على    لى للمصادقة ععلى بعض  ورّد  العلم،  الفرضية يف 

في  يتجّنب  جعله  الذي  السبب  وبنّي  امليتافيزيقية،  برؤاه  املتعّلقة  احلجج  االعرتاضات  تناول  ما كتب 
,  1:350سعة من القرّاء )األكثر جذرية، وهو أنّه قد كتبه ابللغة الفرنسية ليصل إىل شرحية وا  الشكوكية

561.) 
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فرانسني( من مدبّرة منزله )هيلينا جانس(، وعاشت الطفلة  كارت طفلة )( ُوِلد لدي 1635ويف العام )
وأّمها يف كنف ديكارت حلني من الزمن يف أواخر ثالثينيات القرن السابع عشر، وكان ديكارت خيّطط  

(. وبعدها قّدم ديكارت هليلينا 1640سني يف )سبتمرب  ليلتحقا به عندما وصله نبأ الوفاة املبّكرة لفران
 (. Watson 2007, 188( )1644تزّوجت به يف العام )مهًرا 

 

 . كشف ديكارت لرؤاه يف امليتافيزيقا والفيزايء الشاملة4. 1
( ذكر أبنّه كان يعمل على "خطاب  1639نوفمرب  13بتاريخ ) مريسني ـ  يف رسالة كتبها ديكارت ل

به )التأّمالت(، ومن  جاء كتا  (. وهكذا2:622فيه ما كتبته حّّت اليوم" يف امليتافيزيقا )أحاول أن أوّضح  
(. وأعلن  1629املفرتض أنّه كان يعمل على مراجعة هذه الرسالة الالتينية وإعادة صياغتها منذ العام )

قبل نشره.    ديكارت ملريسني خطّته أبن يعرض كتابه على "أبرز عشرين أو ثالثني من علماء الالهوت"
سبع جبمع  ومريسني  ديكارت  قام  املطاف  ّناية  يف  ويف  ورد  ما  على  االعرتاضات  من  جمموعات  ة 

ونشر  ))التأّمالت(،  عليها  بردوده  مرفقة  مع كتابه  ديكارت  بعض  1642,  1641ها  وكانت   .)
االعرتاضات قد أوصلها مريسني من عامل الهوت مغفل االسم، ووصلته جمموعات أخرى من: رجل  

دين، ومريسني نفسه، والفيلسوف پيري  الدين اهلولندي يوهانس كاتريوس، والفيلسوف اليسوعي پيري بور 
 ، والفيلسوف الالهويت الكاثوليكي أنطوان آرنولد.س هوبزتوما گاسيندي، والفيلسوف 

د فيها  وكما ذكران سابًقا، فإّن ديكارت كان يعترب )التأّمالت( حتتوي مبادئه يف الفيزايء، لكّنك لن جت
نتشر يف كّل أرجاء الكتاب، وهي هتتّم بطبيعة املاّدة  قسًما حيمل عنوان "مبادئ الفيزايء"، فهذه املبادئ ت

ّن ماهية املاّدة هي امتدادها(، ونشاط اإلله يف خلق العامل واحملافظة عليه، وطبيعة الذهن )أي: )أي: إ
وتفاعلهما، وأنطولوجيا الكيفيات احلّسية.  إن الذهن جوهر مفّكر غري ممتّد(، ووحدة الذهن واجلسد  

 الذهن واجلسد ضمن  عوه على إدراج املواضيع املتعّلقة بطبيعة الذهن والتفاعل بني )دأب ديكارت ومّتب
 (.Hatfield 2000هذا اجملال راجع:  وحول الفيزايء أو الفلسفة الطبيعية. 

 شيء مينعه من االنتقال بعد ذلك إىل نشر  وما إن قّدم ديكارت رؤيته امليتافيزيقية حّّت شعر أبنّه ال
(، اللغة السائدة يف القرن  3:523الفيزايء؛ لكّنه كان حيتاج أّواًل لصياغتها ابلالتينية )رؤيته الكاملة يف  

السابع عشر. فأعّد خطّة لنشر نسخة التينية من رؤيته الفيزايئية )كتاب املبادئ( ابلرتافق مع كتاب  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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ال يعتمد  الفيزايء  تظهر حماسن عمله من خاللحول  السكوالئية، وذلك كي  األرسطية  املقارنة؛    رؤية 
، لكّن  (Eustace of Saint Paul)طاخيوس  ( ألسخالصة الفلسفةواختار هلذا الغرض كتاب ) 

هذا اجلزء من خطّته مل أيِت ابلثمار املطلوبة. وبقيت نّيته كما هي: أن يؤّلف كتااًب ميكن للكّليات أن  
ف أصبحت رؤيته  اية املطا (؛ ويف ّن523,  3:233 الكّليات اليسوعية من أمثال الفليش )تتبّناه، حّّت 

تعاليمه   فإّن  الكاثوليكية  البقاع  أّما يف  أملانيا؛  من  وأجزاء  وإنگلرتا  وفرنسا  هولندا  ُتدرَّس يف  الفيزايئية 
لكّن هذا مل مينع أتباعه  (، 1663الفرنسية تعّرضت للقمع إبدراجها يف قائمة الكتب احملظورة يف العام )

( وپيري  1672-1618لفلسفته الطبيعية، ومن هؤالء: جاك روهو )يف فرنسا من االستمرار يف الرتويج  
 (. 1707- 1632رجيي )

(، واليت  1647(، وتلته الرتمجة الفرنسية يف العام )1644وظهر كتاب )املبادئ( ابلالتينية يف العام )
لسفة،  )رسالة من املؤّلف(، وفيها شرح عناصر مهّمة من موقفه من الفأضاف هلا ديكارت متهيًدا بعنوان  

(. 9B:3ل احلجج وتقييم هذه احلجج لذاهتا )مبا يف ذلك: وجوب التفكري يف املسائل الفلسفية من خال 
 وقّدم أيًضا صورة للعالقات اليت تربط األجزاء املتنّوعة للفلسفة على هيأة شجرة، فقال: 

الفلسفة  فإّن  الفيزايء،  "ولذلك  وجذعها  امليتافيزيقا،  جذورها  جمملها كالشجرة:   يف 
واليت ميكن اختزاهلا يف ثالثة علوم  وأغصاّنا اليت تتفرّع من هذا اجلزع هي كّل العلوم األخرى،  

األمسى  األخالقية  املنظومة  ابألخالق  وأعين  واألخالق،  وامليكانيكا  الطّب  هي  رئيسية، 
مسبًقا   تفرتض  واليت  النهائي واألكمل،  املستوى  وهي  األخرى،  ابلعلوم  الكاملة  املعرفة 

 (.9B:14ة" )للحكم 

امليتافيزيقا؛   يتناول  األّول(  )القسم  التالية:  األقسام  من  إلينا،  )املبادئ(، كما وصل  ويتكّون كتاب 
احلركة،   وقوانني  للماّدة  نظريته  هيأة  على  للفيزايء  العاّمة  املبادئ  حول  رؤيته  و)الثاين(  من  انطالقًا 

و) الفلكية؛  ابلظاهرات  ُعيِن  و)الثالث(  خاّصيات  امليتافيزيقية؛  وتفسري  األرض،  تشّكل  مشل  الرابع( 
لنار وما شابه، ملحًقا مبناقشات حول آليات عمل احلواس، ومناقشة  الفلزات واملعادن واملغناطيس وا

توي من كتابه أيًضا أن يقّدم شرًحا عميًقا  أخرية حول قضااي منهجية يف الفلسفة الطبيعية. ولقد كان ين
لفيزيولوجيا البشرية، ووحدة الذهن واجلسد وتفاعلهما، وعمل احلواّس؛  ألصول النبااتت واحليواانت، وا
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(، وضّمن كتابه بعض  Princ. IV.188اضطّر يف النهاية إىل ترك مناقشة النبااتت واحليواانت )  لكّنه
 من تفسريه املوجز للحواّس.النقاش حول وحدة الذهن واجلسد ض

 

 . اجلدل الالهويت، كتاب )العواطف(، الوفاة 5. 1
إذا رجعنا إىل أوىل الرسائل اليت كتبها ديكارت إىل مريسني، فسنجد أنّه أظهر منذ ذلك احلني اهتماًما  

,  150,  6– 1:85الكنسية )   املرجعياتبتجّنب التوّرط يف جدل الهويت أو أن جيلب لنفسه معاداة  
أواخر ثالثينيات القرن  ؛ لكّنه اجنّر للجدل الالهويت مع الالهوتيني الكالڤينيني يف هولندا. ويف  (271

(، أو رجييوس، وهو من أساتذة الطّب يف أوترخيت،  1679- 1598السابع عشر قام هنري لوروي )
- 1589)( عرّب گيسبريت ڤوتيوس  1640بتدريس املنظومة الديكارتية للفلسفة الطبيعية؛ ويف العام )

(؛  3:230تبها ملريسني )(، وهو الهويت من أوترخيت، عن استيائه من هذا األمر يف رسالة ك1676
ڤوتيوس  وتطّور هذا اخلالف، بني رجييوس وڤوتيوس أّواًل، مع قيام ديكارت إبرشاد رجييوس، ليصل األمر ب

(، ونشر  1642دانة فلسفة ديكارت يف العام )إب إىل إقناع جملس إدارة اجلامعة اليت كان يعمل عميًدا هلا  
ديكارت، ورّد عليهما ديكارت بنفسه   امجان فلسفة( كتابني يه1643،  1642مع زمالئه يف العامني )
الف حّّت أواسط العقد  ( محل عنوان )رسالة إىل ڤوتيوس(. وتصاعد اخل1643بنشر كتاب يف العام ) 

نفسه، وانتهى األمر بنشوب خالف بني ديكارت ورجييوس الذي نشر بيااًن أو إعالاًن يذكر فيه احنرافه  
البشر  الذهن  العام )عن نظرية ديكارت حول  ( محل عنوان  1648ي، رّد عليه ديكارت بكتاب يف 

 )تعليقات على بيان بعينه(. 

بعينيات القرن السابع عشر على منظومته الفيزيولوجية اليت  ولقد واصل ديكارت عمله يف أواسط أر 
كان قد عمل عليها سابًقا خالل العقد الذي سبقه، فسمح ابستنساخ كتابه )رسالة حول اإلنسان( 

( محل عنوان )وصف اجلسم البشري( سعى فيه لشرح  5:112(، وبدأ بكتاب جديد ) 7–4:566)
، وكان موضوع  األمرية إليزابثل هذه املّدة تبادل الرسائل مع  التطّور اجلنيين ألجسام احليواانت. وخال 

إىل العواطف    الرسائل يتناول أّول األمر مسائل ميتافيزيقية نشأت من قراءهتا لكتابه )التأّمالت(، مث انتقل
(، والذي احتوى التفسري  1649واملشاعر. ويف النهاية كتب ديكارت كتابه )عواطف النفس( يف العام ) 

ضمن ما نشر من مؤّلفاته يف حياته، لرؤيته يف الفيزيولوجيا السلوكية، واحتوى نظرية عاّمة شاملة    األمشل،

https://hekmah.org/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%ab/
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األخالقية   ابلنظرية  اليوم  نسّميه  وما  واملشاعر.  هذا  للعواطف  ورد يف  ما  إىل  جزئًيا  يستند  الديكارتية 
 الكتاب.

العام ) السوي1649ويف  امللكة كريستينا، ملكة  د، لالنضمام إىل حاشيتها؛  ( قبل ديكارت دعوة 
وهناك كتب قانون األكادميية امللكية السويدية بطلب منها، ويف يوم تسليم القانون سقط ديكارت فريسة  

 (. 1650فرباير    11ياة يف )ملرض مل يبارحه حّّت فارق احل 

 

 . التطّور الفلسفي 2
الفالسفة تستمّر على حاهلا  ميكن القول، بشكل عاّم، أبّن من النادر أن جتد موقًفا أو حّجة ألحد 

دون تغيري خالل حياته؛ وهذا يعين أنّه جيب عند قراءة نصوص الفالسفة وإعادة بناء حججهم أن ننتبه 
  إلميانويل كانمت ّور الفلسفي للكاتب املعيّن. ومن قرأ النصوص الفلسفية  ملوقع كّل نصٍّ ضمن مسار التط

ياته وبني املرحلة اليت سبقتها؛ كذلك فإّن من قرأ نصوص  يعي ضرورة التمييز بني املرحلة النقدية يف ح
أيًضا مسار التطّور الفلسفي عنده، وإن كانت حالة اليبنيتس يكتنفها خالف أقّل يف    يالحظ  اليبنيتس

 ديد موضع كّل نصٍّ من هذا املسار. حت

املادّ  هذه  إىل حقب؛ ويف  ديكارت  حياة  لتقسيم  متنّوعة  اخلرباء خمّططات  اقرتح  املوسوعية  ولقد  ة 
النموذج   سنتبىّن تقسيًما بسيطًا نسبًيا يقسم حياته إىل حقبتني: احلقبة األوىل قّدمت فيها الرايضيات 

ا  الثانية تلت "النقلة  العام )ملنهجه، واحلقبة  (، عندما تغرّي مفهوم  1629مليتافيزيقية" اليت حدثت يف 
رضياته اخلاّصة أو احملّددة يف الفلسفة الطبيعية  ديكارت عن دور العقل يف اكتساب املعرفة وأدرك حقيقة ف

من خالل االستنتاج املنطقي    للمصادقةمن أن تكون يقينية، وابلتايل فهي خاضعة ملخّطٍط  أدىن  )أّّنا  
، لكّنه حيمل  للمصادقةاستنباطًيا  - ما سبق(. ويف الواقع، تبىّن ديكارت خمّططًا فرضًياشران إليه في الذي أ 

ا املختلفة  فيالسمة  امليتافيزيقية  ابستنتاجاته  حمدود  الفرضيات  نطاق  أّن  الذهن  لتالية:  مباهية  يتعّلق  ما 
وو  عليه؛  واحملافظة  الكون  خلق  يف  اإلله  ودور  واحّتادمها،  بعض  واملاّدة،  ديكارت  رفض  لذلك  فًقا 
الواردة يف     االختالفات احلجاجيةالفرضيات، من أمثال "الصور اجلوهرية" عند السكوالئيني. وهلذا فإنّ 

)العامل( و)اخلطاب( و)التأّمالت( و)املبادئ( رمّبا جيدر النظر إليها ابعتبارها قد نشأت من حقيقة مفادها  
تافيزيقية بعُد يف ذلك احلني )ثالثينيات القرن السابع عشر(، ولذلك  أّن ديكارت مل يكن قد قّدم رؤيته املي

https://hekmah.org/tag/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7/
https://plato.stanford.edu/entries/leibniz/
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( أن يلجأ إىل رؤيته امليتافيزيقية املنشورة  1941طاع بعد العام )، بينما استالتسويغ تبىّن أسلواًب جتريبًيا يف  
 للسعي إىل متتني اإلطار العام لرؤيته الفيزايئية. 

 Schusterر بطريقة خمتلفة؛ إذ وجد جون شوسرت ) وهنالك خرباء آخرون ينظرون إىل هذا األم
ثينيات القرن السابع عشر مثّ تاله  ( أن النهج اإلپستيمولوجي املّتبع يف )القواعد( استمّر حّّت ثال1980

السعي امليتافيزيقي لليقينية يف )التأّمالت(، وهو أمر عرّب شوسرت عن امتعاضه منه. وعلى النحو ذاته،  
( أيًضا أبّن ديكارت ّتّلى عن ّنجه القدمي بعد نشره  Garber 1992, 48)  اعتقد دانييل گاربر 

( أن ديكارت  Machamer and McGuire 2006لـ)اخلطاب(. ويعتقد ماكامر وماگواير )
كان يتوّقع من الفلسفة الطبيعية أن تليّب معيار اليقينية املطلقة يف حقبة )التأّمالت(، وأبنّه اعرتف فعلًيا  

لليقينية من أجل فرضياته  ابهلزمية يف   فتبىّن معيارًا أدىن  لـ)املبادئ(،  هذا األمر ضمن املقاالت األخرية 
غناطيسية أبّّنا انجتة عن جزيئات لولبية(؛ ومها يراين أبّن )املبادئ( يؤّشر لـ"النقلة  اخلاّصة )كتفسريه للم

ما ورد يف )القواعد( و)اخلطاب( اإلپستيمولوجية" عند ديكارت مبتعًدا عن موقفه املنهجي من الواقعية ك 
 و)التأّمالت(.

ع بوجود  توحي  لديكارت  الفكري  التطّور  بشأن  املتباينة  الرؤى  هذه  رؤيته  إّن  بني  خمتلفة  القات 
( مع احلجج امليتافيزيقية الديكارتية  Schuster 1980امليتافيزيقية ورؤيته الفيزايئية؛ إذ يتعامل شوسرت )

األفكار من  نوًعا  )  ابعتبارها  وماگواير  ماكامر  ويرى   Machamer andاالستدراكية؛ 
McGuire 2006عن الواقعية جاءت استجابًة ملا    ( أبّن "النقلة اإلپستيمولوجية" املزعومة وّتّليه

(؛ ومها جيدان استمرارية أقوى بني )قواعد( ديكارت وكتاابته 1641القاه من نقد فلسفي يف العام )
( ابملقارنة مع ما وجده گاربر، أو مع ما أوردانه حنن. ومن السبل لفهم  1641األخرى وصواًل إىل العام )

بكر: أن أنخذ ابحلسبان أّن ديكارت عمل على املشكالت  هذا االنعدام يف االستمرارية ضمن مرحلة أ
( أاتحت  1629- 1628الفلسفية أّواًل، والتأكيد يف الوقت نفسه على أّن أفكاره امليتافيزيقية يف املّدة )

ينجز ل أن  املقاس، والشكل،    ه  للماّدة أبّّنا ال متتلك سوى خاّصيات "هندسية"، أي:  مفهوًما عامًّا 
 ع، واحلركة. وضوامل

الديكارتية   الفلسفية  املساعي  يف  النسبية  األولوية  على  احملّللني  بني  اختالفات  أيًضا  وهنالك 
و الفلسفة األوىل. فإذا رجعنا لتطّور ديكارت  لإلپستيمولوجيا أو نظرية املعرفة ابملقارنة مع امليتافيزيقا أ
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يهتّم ابألسئلة اإلپستيمولوجية واملنهجية  )بدًءا من القسم األّول يف هذه املاّدة املوسوعية( لوجدان أنّه كان  
أّواًل، وأبّن اهتماماته هذه جاءت أّواًل يف )القواعد(، ومنذ ذلك احلني عمل من أجل التأسيس لفلسفة  

تقوم على أساس ميتافيزيقا جديدة. وابلنظر ملا وصلنا من نصوصه اليت كتبها يف ثالثينيات طبيعية جديدة  
ابه )العامل( و)اخلطاب( وبعض املقاالت، نرى أنّه حاجج على أساس جترييب  القرن السابع عشر، أي: كتا

ر تفسريي يعتمد  لصاحل مبادئ عاّمة لرؤيته الفيزايئية، مبا يف ذلك: مفهومه للماّدة؛ إذ حاجج من منظو 
اليت    ما يتعّلق هبذا االقتصاد أو التبسيط، أشار ديكارت إىل أّن رؤيتهاالقتصاد الشديد يف التنظري. وفي

والشكل،   املقاس،  )خصوًصا:  األساسية  اخلاّصيات  من  ابلقليل  مّتصفة  جتعلها  للماّدة  فهمها  أعاد 
ّدعى ديكارت امتالكه لنطاق تفسريي كبري  واملوضع، واحلركة(، وبىن تفسرياته على هذا األساس. ولقد ا

السماوية  الطبيعية،  الظاهرات  تشمل كّل  أن  ميكنها  تفسرياته  أبّن  والعضوية    مبحاججته  واألرضية، 
والالعضوية. لكّن ديكارت اّدعى خالل ثالثينيات القرن السابع عشر أبنّه ميتلك أيًضا رؤية ميتافيزيقية  

 ته الفيزايئية، وهو ما قّدمه يف ّناية املطاف ضمن )التأّمالت( و)املبادئ(.ميكنها تربير املبادئ األوىل لرؤي

ستيمولوجية يف نصوص ديكارت، بدًءا من )القواعد( وانتهاًء  ويؤكّد بعض اخلرباء على اجلوانب اإلپ
تقدمي   لديكارت كان  الفكري  التطّور  الذي حدث يف مسار  الرئيسي  التغيري  فإّن  وعليه،  بـ)املبادئ(. 

اخلطر    الشكوكيةجج  احل أخذ  ديكارت  أبّن  اخلرباء  من  الكثري  ويعتقد  و)التأّمالت(.  )اخلطاب(  يف 
على حممل اجلّد وسعى للتغّلب عليه يف )التأّمالت(؛ وهو رأي ظهر بشكل رئيسي يف أواخر   الشكوكي

سريي  (. ويف مقابل ذلك، ضمن اخلّط التفPopkin 1979ا كتبه ريچارد پوپكني )مالقرن العشرين في
كارت  أداة معرفية استخدمها دي  الشكوكيةيف هذا املوضع، كانت احلجج    الرئيسي الذي ال زلنا نّتبعه

لتوجيه قارئ )التأّمالت( حنو اإلطار املعريف الصائب ليتمّكن ذهنه من فهم احلقائق األوىل للميتافيزيقا؛  
تمّخض عن نتائج جانبية منها: احلماية  وذلك ألّن إجناز معرفة مستقرّة ألمثال هذه احلقائق من شأنه أن ي

 . الشكوكيمن اخلطر 

هذه املسائل أن يطّلع على النصوص الديكارتية املعنية،  وميكن للقارئ الذي ينتابه الفضول بشأن  
الثاين من ثالثينيات القرن السابع عشر وأوائل   جنًبا إىل جنب مع مراسالته يف املّدة ما بني النصف 

 .األربعينيات
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 جديدة  فيزيقا . ميتا 3
األساليب التدريسية  ديكارت رؤيته امليتافيزيقية يف )التأّمالت( أّواًل، مثّ صاغها بطريقة تناسب    قّدم

 يف )املبادئ(. ولقد سعت رؤيته إىل اإلجابة على هذه األسئلة الفلسفية: 

 املعرفة؟ الذهن البشري  يكتسب كيف  •

 ما هي عالمة احلقيقة؟  •

 اقع؟ ما هي الطبيعة احلقيقية للو  •

 اإلنسان جبسده ودماغه؟ جتاربكيف تّتصل   •

أن نوّفق بني وجوده وبني حقائق املرض واخلطأ   هل يوجد إله خرّي؟ وإذا كان يوجد، فكيف لنا •
 واألفعال الالأخالقية؟ 

 

 املعرفة؟ الذهن البشري  يكتسب. كيف 1. 3
ر على اكتشاف أشياء  يف أّن البشر يعرفون بعض األشياء وأّّنم قاد  مطلًقامل يكن ديكارت يشّك  

)وذلك، على األقّل، وفًقا ألفكاره امليتافيزيقية    ألساسية حول البنية الرئيسية للواقعأخرى، مبا فيها احلقائق ا
(. لكّنه كان يعتقد أيًضا أبّن املناهج الفلسفية اليت تدّرس يف جامعات عصره، واليت  1629يف العام  

لل عميق؛ إذ كان ديكارت يعتقد أبّن معتقدات الفلسفة  استخدمها معظم معاصريه، كانت تعاين من خ 
ما خيّص ّنط اكتساب احلقائق األساسية )كحقائق  لى خطأ رئيسي فياألرسطية السكوالئية حتتوي ع

امليتافيزيقا(؛ ولقد عرّب عن هذه الرؤية اخلاطئة يف التأّمل األّول، بقوله )وهو هنا ال يتكّلم عن نفسه، بل  
سبُته رئ(: "كّل ما يُعتربم عندي حّّت اآلن مقبواًل ابعتباره األكثر صوااًب هو ما اكتعن شخص مقّدم للقا

يف )التأّمل    شكوكيةمصداقية احلواّس حبجج    للطعن يف (. مثّ ينتقل  7:18من احلواّس أو من خالهلا" )
 لشرّير. األّول(، ومنها: حجج األخطاء السابقة، وحّجة احللم، وحّجة اإلله املخادع أو املخادع ا 

من احلواّس، على حنو  وفًقا للمخّطط األرسطي الذي يعمل ديكارت ضّده، تتأّتى املعرفة أبكملها  
(. وعلى النحو ذاته، 267,  7:75يتوافق مع مقولة "ليس يف العقل ما مل يكن يف احلواّس قبل ذلك" )
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ة". ولقد فّسر ديكارت  اتّفق األرسطيون السكوالئيون األصوليون على أنّه "ليس هنالك فكرة بال صور 
(؛ ففي عمر  Princ. I.71–3;  107,  69,  17,  7:2طفويل )  لتحّيزهذه املعتقدات أبّّنا نتيجة  

الطفولة تقود احلواّس اإلنسان بشكل طبيعي إىل جلب املنفعة ودفع الضرر اجلسدي، وينتج عن ذلك  
اجلسد واحلواّس، ولذلك جتده يقبل الرؤية  أّن اإلنسان ينمو ليصبح فرًدا ابلًغا "منغمًسا" يف تلبية ما ميليه  

 (.3–82, 75,  7:38اس تعّلم اإلنسان لطبيعة الواقع )الفلسفية اليت تقول أبّن احلواّس هي أس

ولقد أنكر ديكارت أّن احلواّس تكشف طبيعة اجلوهر؛ وكان يعتقد أبّن ما حيصل يف احلقيقة هو أّن  
من خالل إدراك عقلي حمض؛ وهذا يعين أنّه للحصول على  العقل البشري قادر على إدراك طبيعة الواقع  

(، والتوّجه حنو  14,  12,  7:4اسية ال بّد من "سحب العقل عن احلواّس" )احلقائق امليتافيزيقية األس
ما خيّص ماهيات األشياء، مبا فيها: ماهية الذهن واملاّدة والكائن الالمتناهي )اإلله(. أفكاران الفطرية في

ل(؛ مثّ  رت )التأّمالت( على حنو يؤّمن فيه عملية االنسحاب من احلواّس يف )التأّمل األوّ ولقد بىن ديكا
(، والذي خّلصه يف املواضع  7:25قّدم اكتشاف احلقيقة األّولية يف )التأّمل الثاين( من خالل الكوگيتو )

(" ابلالتينية  أو  أكون"  أان  إذن  أفّكر،  "أان  احلّجة  خالل  من  ("  cogito, ergo sumاألخرى 
 من خالل احلقيقة القائلة  (. ويشري ديكارت إىل أّن النتيجة الكوگيتوية ال ميكن معرفتها إاّل 7:140)

(؛ ومن هنا ينطلق ديكارت ليقّدم اإلدراك العقلي  7:35أبّّنا نتيجة يدركها العقل "بوضوح ومتييز" )
 (.73, 62, 7:35الواضح واملمّيز، مستقاًل عن احلواّس، ابعتباره عالمة للحقيقة )

(؛ ولقد كّرر  6-3وينتقل ديكارت بعدها للكشف عن نتائج اإلدراك الواضح املمّيز يف )التأّمالت  
.  املدخل  ا( من هذ5.  3  –   3.  3(؛ وستناوهلا حنن يف األقسام )2- 1هذه النتائج وفّصلها يف )املبادئ  

مصا ابعتبارها  احلواّس  بشأن  ديكارت  اعتقده  ما  فسنتفّحص  اآلن  للمعرفة ّتتأّما  العقل  در  لف عن 
 احملض. 

يُشتهمر عن ديكارت تشكيكه ابحلواّس يف )التأّمل األّول(، ولقد شّدد يف )التأّمل( السادس على أّن  
(؛ وعلى  7:83احلواّس مل يكن املراد منها التزويد ابملعرفة حول "الطبيعة املاهوية" لألجسام اخلارجية )

موقفه يف )القواعد(، وذلك ألنّه مسح يف )القواعد(  الت( خيتلف عن  هذا األساس، فإّن موقفه يف )التأمّ 
أن تكون هنالك بعض "الطبائع البسيطة" املتعّلقة ابألجسام ميكن، وجيب، اعتبارها من خالل الصور  

(؛ أّما يف )التأّمالت( فاعتقد أبّن ماهية املاّدة ميكن فهمها من  417,  10:383اليت تنقلها احلواّس )
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(. وهو يف موقفه  3– 72,  5–7:64شكل مستقّل عن أيّة صورة حّسية )كار الفطرية، بخالل األف
التّيار الفلسفي األفالطوين، والذي استهان بقيمة املعرفة احلّسية   هذا، وابحلّد الذي ذكرانه، يّتفق مع 

؛ لكّن ديكارت  واعتقد أبّن األمور اليت يعرفها العقل متتلك واقًعا أمسى من األجسام اليت تدركها احلواسّ 
مل يكن أفالطونًيا، وهذه نقطة سنعود إليها يف موضع الحق، وموقفه من احلواّس يف حقبة نضجه الفكري  

 مل يكن ينظر إليها بنظرة االستهانة الكاملة. 

لقد أوكل ديكارت دورين اثنني للحواّس يف اكتساب املعرفة البشرية؛ فاعرتف أّواًل أبّن احلواس تكفي  
ما خيّص اجلسد، بل إنّه اعرتف أبّن وظيفتها الطبيعية هي "إطالع  كتشاف املنافع واألضرار فييف العادة ال 

(، وهذا املرّكب يتكّون  7:83" )الذهن على ما هو انفع أو ضاّر للمرّكب الذي يشّكل الذهن جزًءا منه
كانت النصوص  من جزأين: الذهن واجلسد. وهبذا الربط يّتفق ديكارت مع مفهوم وظيفة احلواّس اليت  

الطّبية    التقليدية يف الفلسفة الطبيعية تتشاركها على نطاق واسع، مبا فيها: النصوص األرسطية، والنصوص 
 املتعّلقة ابلوظائف الطبيعية للحواّس.

رتف ديكارت، اثنًيا، أبّن احلواّس تؤّدي دورًا جوهراًي يف الفلسفة الطبيعية. وقد كان يف نصوصه  واع
قد اّدعى أحيااًن أبنّه قادر على اشتقاق كّل معارف الفلسفة الطبيعية أو العلمية من    التفسريية األوىل

أبنّه يعجز عن ذلك؛ فمّيز    ما بعد، كّل العلم،ن احلواّس، لكّنه علم في العقل احملض، بشكل مستقّل ع
ري الظاهرات الطبيعية  بني املبادئ العاّمة لرؤيته الفيزايئية وبني اآلليات األكثر خصوصية اليت اقرتحها لتفس 

"بذور حمّددة    )كاملغناطيسية أو خاّصيات الزيت واملاء(؛ واّدعى أبنّه قادر على اشتقاق املبادئ العاّمة من 
(، ومنها: العقيدة الرئيسية اليت تقول أبّن جوهر املاّدة  6:64الذهن )   للحقيقة" تكمن بشكل فطري يف

ما خيّص أّي ظاهرة بعينها فلقد كان يتوّجب  في   (. أّماPrinc. II.3–4, IV.203هي االمتداد )
على ديكارت عموًما أن يعتمد على املالحظة لتحديد خاّصياهتا )كخاّصيات املغناطيس، مثاًل(، ولقد  

لفرضيات املتعّددة حول اآلليات الالمرئية ميكن بناؤها لتفسري هذه الظاهرات. ولذلك جيب  اعرتف أبّن ا
الفرضيات املتعّددة بعواقبها، وأن أيخذ يف حسبانه امليزات التجريبية    يفحص أن  على عامل الفلسفة الطبيعية  

كان    (. ويضاف إىل ما سبق أّن ديكارتDisc. VI; Princ. IV.201–6كالبساطة والنطاق )
يعلم أبّن بعض املشكالت تعتمد على قياسات ال ميكن إجراؤها إاّل بواسطة احلواّس، مبا يف ذلك: قياس  

 (.Met. VIII(، أو حتديد معامالت االنكسار للمواّد املختلفة )7:80الشمس )
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حديد  وعلى الرغم من أّن ديكارت اعرتف بدور مهّم للحواّس يف الفلسفة الطبيعية، فلقد قام أيًضا بت
مع ما ورد يف اإلپستيمولوجيا األرسطية؛  إذا قارانم عمله  نطاق دور املعرفة القائمة على احلواّس، وذلك  

مون العقلي أبكمله ينشأ من عملية للتجريد تبدأ  للعديد من أتباع األرسطية السكوالئية: إّن املض فوفًقا 
الراي التخّيل. واألجسام  الصور احلّسية كما تقّدمها ملكة  الصور.  من  ضية تتشّكل ابلتجريد من هذه 

ّدي يف هذا املخّطط  وحّّت امليتافيزيقا تعتمد على معرفة مشتّقة من الصور. وال شّك يف أّن العقل يؤ 
ور.  األرسطي دورًا مهمًّا إلدراك األجسام الرايضية أو جوهر األشياء الطبيعية من خالل التفكري ابلص 

أّن حقائق الرايضيات وامليتافيزيقا يدركها عقل يعمل بشكل  لكّن ديكارت، وخبالف ذلك، شّدد على  
مّسى ديكارت ممارسة امللكة العقلية بعيًدا عن    مستقّل عن احلواّس وال حيتاج ملساعدة ملكة التخّيل. ولقد 

 الصور املستمّدة من احلواّس: استخدام "العقل احملض".

الذهنية، ال للملكات  املعرفة، وفًقا ملخّطط ديكارت  فالعقل قد يقّدم    إن  العقل وحده؛  تنشأ من 
هّمة موكلة لإلرادة. فأيّة  مضمواًن ما على أنّه حقيقة، لكّنه ال يؤّكد هذه احلقيقة أو ينكرها، فهذه امل 

تنشأ يف هذا  حماكمة عقلية، وهي ابلتايل: مثال عن املعرفة )وإن كان كذلك ابالفرتاض على األقّل(، ال
 اإلرادة، أو تنفي، املضمون الذي يقّدمه العقل.  املخّطط إاّل بعد أن تؤّكد 

له "حمًضا"؛ فليس هنالك  ويضاف إىل ما سبق أن املضمون املستمّد من امللكة العقلية ليس أبكم 
ا قّوتني:  الديكاريت سوى  املخّطط  يف  )للذهن  واإلرادة  (. Med. IV, Princ. I.32–4لعقل 
ال التمثيل؛ وأفعال  أو  اإلدراك  قّوة  عقل احملض حتدث دون حاجة ألن تصاحبها عمليات  والعقل هو 

وجود اجلسد، هي: اإلدراك  دماغية، فهي إدراكات عقلية حمضة، لكن هنالك أفعال عقلية أخرى تتطّلب  
نة مع أفعال العقل  احلّسي، والتخّيل، والذاكرة اجلسدية؛ وهذه األفعال العقلية أقّل وضوًحا ومتييًزا ابملقار 

بعض احلاالت إىل حّد الغموض وااللتباس )كما هو احلال يف اإلحساس ابأللوان(.   احملض، ورمّبا تصل يف 
ت أو  تؤّكد  قد  اإلرادة  فإّن  ذلك،  هذه  ومع  من  تنشأ  أن  لألخطاء  وميكن  املضمون.  هذا  أمثال  نفي 

 احملاكمات العقلية، كما سيتبنّي يف القسم الفرعي التايل.

سؤال كيفية املعرفة ميكننا أن ّنّيز طبقات من املعرفة    ما خيّص جواب ديكارت علىوخالصة القول: في
تافيزيقية األوىل، كما يعرفها العقل الذي يعمل  ّتتلف وفًقا لدرجة اليقينية املأمول حتقيقها. واملبادئ املي

امل العملية  املعرفة  أّما  املطلقة.  اليقينية  حتّقق  أن  ينبغي  فتمبفرده،  املباشرة  واألضرار  ابملنافع  عرفها  تعّلقة 
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احلواّس؛ وهي معرفة تكون يف العادة جيدة مبا فيه الكفاية. وإّن األشياء اليت تتعّلق ابلفلسفة الطبيعية  
ف من خالل مزيج من العقل احملض واملالحظة احلّسية: فالعقل احملض خيربان ابخلاّصيات اليت قد  تُعرم 

اخلاّصيات متتلكها األجسام املعنية.  ّس نستخدمها لتحديد أّي من حاالت هذه  حتملها األجسام، واحلوا
أن نفّكر انطالقًا من    ما خيّص اجلزيئات اليت ال ميكن رؤيتها ابجملهر، جيب عليناوعلى سبيل املثال: في

بب احملتمل؛ ويف هذه احلالة وأمثاهلا رمّبا تكون قياساتنا واستنتاجاتنا التأثريات املالحظة لننتقل إىل الس
 أنمل ابلتوّصل من خالهلا إىل احلقيقة أيًضا. معّرضة للخطأ، لكّننا 

 

 . عالمة احلقيقة 2. 3
 أصبحت اآلن قادرًا على أن أضع قاعدة عاّمة  يف بداية )التأّمل الثالث( يعلن ديكارت: "يبدو أنيّن 

(. فعالمة احلقيقة هي وضوح ومتييز  7:35أبّن كّل ما أدركه بوضوح ومتييز شديدين هو حقيقي" )  تقول
 عقلي.اإلدراك ال

ويف اجملموعة اخلامسة من )االعرتاضات( اليت سّجلها گاسيندي على )التأّمالت( يقول أبّن هنالك  
ملهارة أو املنهج املمكن الذي يسمح لنا ابكتشاف أّن فهمنا يبلغ من الوضوح  "حتديد اما خيّص  صعوبة في 

ت. وكما كنت قد اعرتضت منذ  والتمييز حدًّا جيعله حقيقًيا وجيعل ارتكابنا للخطأ فيه من املستحيال
أمًرا ما ابلقدر ن فإنّنا نتعّرض للخداع دائًما حّّت وإن كّنا نظّن أبنّنا نعرف  الوضوح  البداية،  فسه من 

(. وما يسأله گاسيندي فعاًل هو: كيف لنا أن نتعّرف  7:318والتمييز الذي نعرف به أّي أمر آخر." )
ح والتمييز مها عالمة احلقيقة، فما هو املنهج املّتبع للتعّرف على  اإلدراك الواضح املتمّيز؟ فإذا كان الوضو 

 هذا الوضوح والتمييز؟ 

فما الذي كان  (. 7:379نهج من قبل )ابالّدعاء أبنّه قّدم هذا امل جييب ديكارت على هذا السؤال 
يعتمل يف ذهن ديكارت؟ ال ميكن أن يكون االعتقاد البسيط أبّن اإلنسان قد وصل إىل اإلدراك الواضح  

اعتقادهم بذلك ) (. لكّن  361,  7:35املتمّيز فعاًل، وذلك ألنّه يعرتف أبّن األفراد قد خيطئون يف 
هم الواضح املتمّيز ألمر ما إذا كّنا ال نشّك  وب؛ فهو يرى أبنّنا ّنتلك الففعاًل املعيار املطل  ديكارت يقّدم 

(. وهذا يعين أّن اإلدراك الواضح املتمّيز األصيل يكون أتكيدان له اثبًتا ال  7:145به حني التفكري فيه )
 ك. يتزحزح، حّّت يف وجه اجلهود املدبّرة للتشكيك مبا جزم به هذا اإلدرا
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يكارت كان يعتقد أبّن أّي فعل للمحاكمة العقلية،  .( إىل أّن د1.  3ما سبق )الفقرة  ولقد أشران في
كاجلزم يف عبارة )أان أفّكر، إذن أان أكون( يتضّمن العقل واإلرادة كليهما؛ فالعقل يدرك أو ميّثل مضمون  

وح والتمييز األصيل فإّن "النور   الوضما خيصّ احملاكمة العقلية، واإلرادة تؤّكد أو تنفي ذلك املضمون. وفي
(. ويكون ميل اإلرادة قواًي إىل احلّد الذي حيّوله  7:59العقل" يتبعه "ميل عظيم يف اإلرادة" ) العظيم يف

إىل إلزام، فال ميكننا بعدها إاّل أن نؤّكد على اإلدراك. وهنا يكون املعيار الذي يقّدمه ديكارت هو:  
ًخا ال يتزحزح دون أن يكون  ز السؤال: أال ميكن للمرء أن حيمل اعتقاًدا راساالعتقاد الراسخ. وهنا يرب 

لذلك سبب سوى العناد؟ ال شّك يف ذلك، لكن ما يتكّلم عنه ديكارت هو االعتقاد الذي يبقى راسًخا  
( جّيًدا  هبا  التفكري  اليت جرى  اجلّدية  التحّدايت  وجه  تعين جمّرد  7:22يف  ال  الشّك  واملناعة ضّد   .)

؛ فاملعيار احلقيقي للحقيقة هو  اوالت العرضية للشكّ مقاومة احملاالمتناع عن الشّك ابلقضااي، أو حّّت  
فيه   يتزحزح  ال  على حنو  إليه  منجذبة  اإلرادة  حّد جيعل  إىل  القضية  إدراك مضمون  يصل وضوح  أن 

ويشري ديكارت إىل أّن هذا  أتكيدها له حّّت يف وجه الشكوك املنهجية املستدامة الواردة يف )التأّمالت(.  
(، ورمّبا يعود السبب يف  3:695;  7:18واحدة فقط خالل عمر اإلنسان ) الشك جيب أن جيري مرّة

 ذلك إىل أّن عملية إجناز معرفة احلقائق األساسية تتطّلب شكًّا منهجًيا مستداًما.

ل الثالث( إىل أّن معيار  لكّن املشكالت ال تزول بوجود هذا املعيار؛ فما إن خلص ديكارت يف )التأمّ 
وال الوضوح  هو  من  احلقيقة  اجلذري  للشّك  عنصر  تقدمي  فأعاد  املعيار،  هذا  مبساءلة  بدأ  حّّت  تمييز، 

)التأّمل األّول(، وهو: قد يكون هنالك إله قدير قد خلقه بـ"طبيعة جتعله ينخدع حّّت يف األمور اليت  
كان هنالك إله، وإذا    حتقيًقا حول "ما إذا  (؛ ولذلك يطلق ديكارت7:36تبدو أبوضح ما يكون" )

 (.7:36هل ميكنه أن يكون خمادًعا" )كان ف 

ولقد عمل ديكارت يف )التأّمل الثالث( على إنشاء حّجة تثبت وجود اإلله تبدأ من حقيقة امتالكه  
بّد أن يكون  فكرة عن كائن المتناٍه؛ وكانت حّجته معّقدة، وجلأ فيها إىل املبدأ امليتافزيقي القائل "ال  

(؛ وهذا املبدأ  7:40ة الفاعلة اجململة مقداره يف فعل تلك العّلة" )هنالك على األقّل من الواقع يف العلّ 
(، وهو ما يصفه أبنّه القّوة اإلدراكية اليت ال يطال الشّك  7:40يُطرمح على أنّه "يظهر ابلنور الطبيعي" )

(. مثّ يقوم ديكارت بعدها بتطبيق  7:144تمّيز )(، كما هو حال اإلدراك الواضح امل7:38نتائجها )
ك املبدأ، ال على جمّرد وجود فكرة اإلله ابعتبارها حالة ذهنية، بل على مضمون هذه الفكرة؛ فيصفها  ذل
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خباّصية الالتناهي، مث حياجج أبّن املضمون الذي ميّثل الالتناهي يتطّلب كائًنا المتناهًيا كعّلة له؛ ولذلك  
د. وبعدها يقوم ديكارت ابملساواة بني  أبّن الكائن الالمتناهي، أو اإلله، ال بد أن يوجيستنتج ديكارت  

الكامل ويسأل ع والكائن  الالمتناهي  يكون خمادًعا،  الكائن  أن  له  ميكن  الكامل  الكائن  إذا كان  ما 
يكون خمادًعا، ألنه  فيخلص إىل النتيجة التالية: "ممّا تقّدم يّتضح لنا مبا فيه الكفاية أنّه ال ميكن له أن  

 (. 7:52كل احتيال وخداع يعتمد على نقص ما" )   يظهر من النور الطبيعي أنّ 

ويف اجملموعتني الثانية والرابعة من االعرتاضات يلفت آرنولد االنتباه إىل اخلصائص اإلشكالية هلذه  
)الربهان الدائري(    احلّجة، فيقول: "مثّة أمر آخر يبعث على القلق، وهو: كيف ميكن للكاتب أن يتجّنب 

أبّن ما ندركه بوضوح ومتييز هو حقيقي ال لشيء سوى أّن اإلله موجود؟ لكّننا  عندما يقول أبنّنا واثقون  
ال نستطيع الوثوق بوجود اإلله إاّل من خالل إدراكنا لوجوده على حنو واضح وممّيز؛ وهلذا جيب علينا  

(. وهنا  7:214ندركه بوضوح ومتييز هو حقيقي" ) قبل الوثوق بوجود اإلله أن نكون واثقني أبّن ما  
النقاشات يف  ي من  الكثري  واليت انلت  الديكارتية،  ابلدائرة  الشهرية  املشكلة  على  الضوء  آرنولد  سّلط 

 السنوات األخرية.

ورّد ديكارت على آرنولد ابّدعائه أبنّه حتاشى هذه املشكلة من خالل التمييز بني اإلدراك احلاضر  
؛ وهو ال يتحّدى هنا موثوقية الذاكرة  (7:246ّيز وبني اإلدراك الذي ليس سوى ذكرايت )الواضح واملم

(Frankfurt 1962  ال ميكن أن تربز )(، وإّّنا يّتبع اسرتاتيجية يقرتح فيها أن فرضّية )اإلله املخادع
الكمال، ألّن هذا  إاّل عندما ال نتمّكن من اإلدراك الواضح واملمّيز ملا يّتصف به اإلله من الالتناهي و 

 االعتقاد أبّن اإلله ليس خمادًعا. وهنا يبدو األمر وكأّن ديكارت يضع هذا  اإلدراك يقود املرء حتًما إىل 
اإلدراك الواضح املمّيز يف كّفة، ويضع الرأي الاليقيين إبمكانية أن يكون اإلله خمادًعا يف الكّفة األخرى  

 ّيز ويزول الشّك.(؛ لتفوز كّفة اإلدراك الواضح املم7:144)

مة الربهان الدائري ابلطريقة السابقة، لكّن هذا الرّد أاثر بعض اجلدل  لقد رّد ديكارت بصراحة على هت
بني العلماء منذ ذلك احلني، فهنالك من رأى أبنّه مل يكن ردًّا كافًيا، صاغ البعض منهم ردوًدا أخرى  

واضع خمتلفة من النّص. ومن أنواع هذه الردود  تؤيّد حّجة ديكارت، ومنهم من وجد الرّد مضّمنا يف م
ا جلأ إىل التمييز بني النور الطبيعي وبني اإلدراك الواضح واملمّيز، وسعى إلثبات النور الطبيعي دون  م

(؛ ومنها ما يقرتح أبّن ديكارت مل يكن يسعى، يف ّناية  Jacquette 1996اللجوء إىل فكرة اإلله )
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يت ميتافيزيقي  ليقني  وإّّنا كان يسعى  املطاف،  الذهن،  بعامل مستقّل عن  فحسب إىل جمموعة من  عّلق 
(؛ ومنها ما اقرتح أبّن ديكارت كان يسعى إىل  Frankfurt 1965االعتقادات منسجمة داخلًيا )

( نفساين حمض  على  Loeb 1992يقني  املسألة ابالّطالع  هذه  يتابع  أن  املهتّم  للقارئ  وميكن   .)
 Carriero 2008, Doney 1987, and Hatfieldافًا إليها:  املراجع اليت ذكرانها )مض

2006.) 

إّن استناد ديكارت على االّدعاء أبّن اإلدراك الواضح املمّيز هو إدراك حقيقي كان يهدف من ورائه  
ما يتعّلق بطبيعة الواقع، مبا يف ذلك: وجود إله كامل ابإلضافة لطبيعيت الذهن  إىل أتسيس نتائج متنّوعة في

القاواملا الفرعي  القسم  له يف  ما سنتطّرق  الذهن  ّدة )وهو  ميّكن  الذي  ما  نسأل:  أن  وهنا جيب  دم(. 
البشري من إدراك طبيعة الواقع؟ ويقّدم ديكارت جوااًب حمّدًدا هلذا السؤال: إّن الذهن البشري أييت جمّهًزا  

ال(، وماهية املاّدة، وماهية العقل.  أبفكار فطرية تتيح له إدراك اخلاّصيات الرئيسية لإلله )الالتناهي والكم
الطبيعي أن يستثري هذا االّدعاء سؤااًل آخر لدى القارئ يف عصر ديكارت: إذا افرتضنا أّن  وكان من  

هذه األفكار الفطرية تتعّلق بـ"احلقائق السرمدية" حول اإلله واملاّدة والذهن، فهل توجد هذه احلقائق  
 كس مضمون عقل اإلله نفسه؟بشكل مستقّل عن اإلله، أم إّّنا تع

ديلني كليهما؛ فهو ينكر، ومعه الكثري من معاصريه، أّن هنالك حقائق سرمدية  إن ديكارت يرفض الب
اإلفالطونية  مستقّلة عن وجود اإلله، لكّنه ينكر أيًضا تثبيتها يف عقل اإلله. ولقد كان بعض فالسفة  

لبشري ليست سوى نسخ للنموذج األصلي يف عقل  يعتقدون أبّن احلقائق السرمدية يف الذهن ا  احملدثة
أمثال  اإل من  لديكارت  السابقني  األرسطيني،  الفالسفة  بعض  سواريزله. كذلك كان    فرانسيسكو 
اخللق عنده؛  1617- 1548) لقدرة  لإلله  الفهم اخلاص  السرمدية تعكس  احلقائق  يعتقدون أبّن   ،)

ة كامنة يف  بّد أّن األرنب حيوان. وإّن احلقائق السرمدي  وهذه القدرة تتضّمن أنّه إذا خلق اإلله أرنًبا فال 
قدرة اخللق عند اإلله، وهو يفهم هذا، ولذلك فإذا فهم البشر احلقائق السرمدية على أّّنا سرمدية، فإّّنم  

 (.Hatfield 1993يتوّصلون إىل هذا الفهم من خالل فهم قدرة اخللق عند اإلله )

خلقه اإلله حبرية    لسرمدية هي ماف؛ إذ كان يعتقد أبّن احلقائق اأّما ديكارت فكان له تفسري خمتل 
(، ووهي تنشأ منه على حنو ال متييز فيه بني قدرة اإلله  432,  7:380;  151,  149,  1:145)

(. ورمّبا يكون قد خلق ماهيات  5( تساوي )3+2وإرادته وذهنه؛ فاإلله يقّرر ماهية الدائرة، أو أّن )

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
https://plato.stanford.edu/entries/suarez/
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ية حمدودة ابألفكار الفطرية اليت  ن إدراك ما قد تكون عليه، فقابليتنا املفاهيمأخرى، لكّننا عاجزون ع
غرسها اإلله فينا، وهي تعكس احلقائق الفعلية اليت خلقها. لقد خلق اإلله احلقائق السرمدية )اليت تتعّلق  

ألفكار الفطرية  ابملنطق والرايضيات وطبيعة اخلري وماهية الذهن واملاّدة(، وخلق الذهن البشري وزّوده اب
خيلو  ومع ذلك، ال بّد أن يكون هنالك حقائق سرمدية خلقها اإلله و اليت تنسجم مع تلك احلقائق.  

منها حّّت هذا املخّطط، أي: ما يّتصل منها مباهية اإلله نفسه، ومبا يف ذلك: وجود اإلله وكماله )راجع:  
Wells 1982.) 

 

 . طبيعة الواقع 3. 3
، وبشكل أكثر رمسية يف )الردود(، وبصيغة  لتأّمالت( نطولوجية ضمنًيا يف )ايكشف ديكارت رؤيته األ

املناهج الدراسية يف )املبادئ(. وهو يرى أبّن النتائج امليتافيزيقية الرئيسية اليت تصف طبيعة الواقع تشّدد  
هيته )الكمال(؛ على وجود ثالثة جواهر، وكّل منها خيتّص مباهية. واجلوهر األّول الرئيسي هو )اإلله(، وما

اجلوهر احلقيقي الوحيد، أي: الكائن الوحيد القادر على الوجود بذاته؛ واجلوهران اآلخران    بل إّن اإلله هو
)الذهن واملاّدة( خلقهما اإلله وال ميكنهما الوجود إاّل من خالل عمله املتواصل على صوّنما واحملافظة  

 " اإلهلي. التوافقعليهما، أو ما يدعى "

واهر إىل حجج تستند بشكل مباشر إىل إدراكه الواضح   أتسيسه ملاهيات هذه اجليكارت يفويلجأ د
واملمّيز هلذه املاهيات؛ فماهية املاّدة هي االمتداد يف الطول والعرض والعمق، وقد يتحّدث البعض عن  

جود املكان منفصاًل  "االمتداد املكاين"، لكّن هذه العبارة ال تُقبمل إاّل ابلشرط التايل: إنكار ديكارت لو 
فاملاّدة الديكارتية ال متأل حاوية مكانية حمّددة، بل إّن االمتداد املكاين يتشّكل بتوّسع املاّدة    عن املاّدة؛

" ميتلك  املمتّد  اجلوهر  وهذا  مملوء(.  غري  فضاء  أو  فراغ،  هنالك  احلجم،  األوضاع)فليس  اإلضافية:   "
يالت للمحموالت املاهوية  فات اليت ال توجد إاّل كتعدالص  ( هياألوضاعوالشكل، واملوضع، واحلركة. و)

الوجود   مها  عاّمان  حمموالن  ملاهيتها،  ابإلضافة  وللماّدة،  ما.  جلوهر  العاّمة  واحملموالت  )الرئيسية( 
املاّدة استمرارايت   املاّدة، مبا فيها: احلجم    أوضاعخاّصة. وكّل    كأوضاعواالستمرارية؛ فلكّل جزء من 

 إاّل كتعديالت جلوهر ممتّد.  وضع واحلركة، ال ميكنها أن توجدوالشكل وامل
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ملكتان   أو  قدراتن  واالستمرارية،  للوجود  ابإلضافة  الذهن،  وميتلك  )الفكر(؛  هو  الذهن  وماهية 
رئيسيتان أشران إليهما سابًقا، ومها: العقل واإلرادة. والقدرة العقلية )أو: اإلدراكية( تنقسم بدورها إىل  

راك احلّسي. والعقل احملض يعمل بشكل مستقّل عن الدماغ  ل احملض، والتخّيل، واإلد: العقثالثة  أوضاع 
أو اجلسد؛ والتخّيل واإلدراك احلّسي يعتمد على اجلسد يف عمله )كما هو حال الذاكرة اجلسدية(.  

شّك؛ وهذه  متنّوعة، منها: الرغبة، والنفور، والتشديد، واإلنكار، وال  أوضاعواإلرادة تنقسم كذلك إىل  
العتماد على بعض احملتوى العقلي )مهما كان حمًضا أو ّتّياًل أو حّسًيا(. ورمّبا  يتطّلب عملها ا   أوضاع 

(.  7:12; وأيًضا يف  7:78هذا هو السبب الذي جعل ديكارت يصف الذهن أبنّه "جوهر عقلي" )
ثيلية(  لعقلية )أو: اإلدراكية، أو التمويبدو أنّه كان يعتقد أبّن الذهن يف األساس ميتلك إرادة، لكّن القدرة ا

 هي أكثر أساسية، ألّن اإلرادة تعتمد عليها يف عملها. 

يف النظرية الذهنية الديكارتية؟ يعتقد الكثري من الباحثني أبّن ديكارت    الوعي ما الدور الذي يؤّديه  
عم  شيء من الد(. وهنالك  Rozemond 2006يرى أبّن الوعي هو اخلاّصية املعرّفة للذهن )مثاًل:  

لردود الثانية(، حيث يعّرف ديكارت الذهن ابعتباره "اجلوهر الذي يسكنه الفكر على  هلذا املوقف يف )ا
(؛ وهو يقول عن مصطلح )الفكر( أبنّه ميتّد إىل "كّل ما هو فينا على حنو نكون واعني 7:161الفور" ) 

كن  ألفكار واعية يف أساسها، فهل مي*(. وإذا كان الذهن هو جوهر مفّكر، وا 7:160به على الفور" )
 القول أبّن الوعي هو ماهية الفكر؟ 

(؛ لكّنه مل يكن يعين هبذا أّن  7:226إّن ديكارت يعتقد فعاًل أبّن كّل األفكار واعية على حنو ما )
تذّكرها ) قادرون على  وأنّنا  أفكاران  تفّكراًي بكّل فكرة من  الثاين( 5:220لدينا وعًيا  )التأّمل    (. ويف 

مفكّ  أبنّه شيء  نفسه  من خ وصف  تعداد كّل  ر  العقل(،    أوضاعالل  )أو  الفهم  يعيها:  اليت  األفكار 
(.  7:28واإلرادة، والتخّيل، يضاف إليها )اإلدراكات احلّسية( اليت يبدو أنّه ميتلكها يف هذه املرحلة )

ا تكون واعية على حنو أساسي،  وإذا كان اإلدراك )العقل، التمثيل( هو ماهية الفكر، فإّن كّل األفكار رمبّ 
لك ألّن طبع اجلوهر يقتضي أن يقوم ابلتمثيل، وكّل متثيل حاضر جبوهر عقلي هو واٍع ابلتايل. وعلى  وذ

حنو مشابه، كّل فعل لإلرادة حاضر يف جوهر عاقل متاح للوعي أيًضا، وذلك ألّن من ماهية أّي جوهر  
و ماهية الذهن، والوعي  فإّن اإلدراك أو التمثيل هليه،  (. وع11:343مماثل أن يعي حاالته اخلاّصة به )

 يليه كنتيجة لكون الذهن جوهًرا ممثِّاًل. 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
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ومهما يكن التمييز بني األفكار اليت ّنتلكها بواسطة الوعي واألفكار اليت نعيها بواسطة التفكري، فإّن  
كما هو احلال يف نظريته ديكارت خّصص مساحة لألفكار الواعية اليت ال نالحظها أو ال نتذّكرها؛ ف

احل يضّم  حول  أن  اجملال  هلذا  ديكارت  يسمح  املوسوعية(،  املاّدة  هذه  من  اخلامس  )القسم  واّس 
 اإلحساسات غري امللحوظة والعمليات الذهنية غري امللحوظة.

 

 . العالقة بني الذهن واجلسد 4. 3
 سد جوهران متمايزان: يقّدم ديكارت يف )اخلطاب( احلّجة التالية يف إثبات أّن الذهن واجل

تفّحصت بتيّقظ ما كنت عليه، فوجدُت أنّه بينما ميكنين التظاهر أبنّه ليس   "وبعد ذلك
يل جسد وأنّه ليس هنالك عامل وال مكان أوجد فيه، ال ميكنين التظاهر مع ذلك كّله أبّنين 

يك حبقيقة  لست موجوًدا؛ بل إّنين وجدُت، على العكس من ذلك، أبّن جمّرد تفكريي ابلتشك
م بشكل واضح ومؤّكد متاًما أّنين موجود؛ فلو كنت توّقفت عن التفكري  األشياء األخرى يستلز 

وحسب ملا كان هنالك أّي سبب يدعو لالعتقاد أبّنين موجود، حّّت لو كان كّل شيء ّتّيلته  
التفكري، و  أّنين جوهر تتلّخص ماهيته أو طبيعته أبكملها يف  هو حقيقًيا. ومن هنا علمت 

 (. 3– 6:32مكان وال يعتمد على أّي شيء ماّدي" ) جوهر ال حيتاج وجوده إىل أيّ 

وهذه احلّجة تنطلق من حقيقة مفادها أنّه يستطيع التشكيك يف وجود العامل املاّدي، لكّنه ال يستطيع  
المكاين  التشكيك يف وجوده هو ابعتباره شيًئا مفّكًرا، ليصل إىل نتيجة تقول أبّن أفكاره تعود جلوهر  

 متمايز عن املاّدة. 

إن هذه احلّجة تنطوي على مغالطة، فهي تعتمد على إمكانية التصّور بناًء على اجلهل، إذ مل يورد  
ديكارت يف حّجته أّي شيء يزيح إمكانية أن يكون هو، ابعتباره شيًئا مفّكًرا، يف حقيقته منظومة ماّدية  

التشكيك يف وجود    مرّكبة، بل اكتفى مبجّرد االعتماد على حقيقة  املاّدة  متّكنه من  أّن  ليستنتج  املاّدة 
ميكنه   ال  املهرّج  أّن  إىل  استندان  فإذا  حامسة؛  غري  احلّجة  هذه  أّن  الواضح  ومن  الذهن.  عن  متمايزة 
التشكيك بوجود الرجل الوطواط يف حلظة ما )عندما يكون معه مثاًل(، لكّنه يستطيع التشكيك بوجود  

د أتباعه على حّد علمه(، فال يستلزم هذا القول أبّن  ا يكون قد قُِتل على يد أحبروس وين )ألنّه رمبّ 
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بروس وين ليس الرجل الوطواط؛ واحلقيقة تقول أبّن بروس وين هو الرجل الوطواط، وأّن املهرّج جاهل  
 هبذه احلقيقة وحسب. 

  ل الثاين( أنّه مل يتمّكن من ولقد غرّي ديكارت يف )التأّمالت( من بنية هذه احلّجة؛ فأثبت يف )التأمّ 
التشكيك بوجوده هو ابعتباره شيًئا مفّكًرا، لكّنه متّكن من التشكيك بوجود املاّدة. لكّنه رفض صراحًة  
أن يستخدم هذا الوضع لالستنتاج أبّن ذهنه متمايز عن اجلسد، وذلك انطالقًا من أنّه ال يزال جاهاًل  

عالمة احلقيقة على النحو    ثبتتأّمل السادس(، وبعد أن أ(. مثّ جند ديكارت يف )ال7:27بطبيعته )
الذي يناسبه، يستخدم هذه العالمة لتصميم حّجة أكيدة تدعم القول أبّن ماهية الذهن هي الفكر وأّن  

(. 7:78الشيء املفّكر غري ممتّد، وأّن جوهر املاّدة هو االمتداد وأّن األشياء املمتّدة ال ميكنها التفكري )
لعقلية الواضحة واملمّيزة ملاهييت الذهن واملاّدة، وليس على حقيقة  إىل اإلدراكات اهذه احلّجة  واستند يف

 متّكنه من التشكيك بوجود أحدمها أو كليهما.

إّن هذا االستنتاج الوارد يف )التأّمل السادس( يشّدد على ثنائية اجلوهر الديكارتية املعروفة؛ وهي ثنائية  
حته األمرية إليزابث: إذا كان الذهن غري ممتّد  ت، ومنها ما ورد يف سؤال طر تقود إىل عدد من املشكال 

واملاّدة ممتّدة فكيف يتفاعالن؟ وهي مشكلة مل حترّي ديكارت وحده، والذي اعرتف لألمرية أبنّه ال ميتلك  
وعلى حنو   (، بل حرّيت أيًضا أتباع ديكارت وغريهم من امليتافيزيقيني. إذ يبدو، 3:694جوااًب مناسًبا )

ذهن واجلسد ال بّد أن تكون بينهما عالقة ما، ألنّنا عندما نقّرر التقاط القلم فإّن ذراعنا  ما، أبّن حاليت ال
أعيننا جن الضوء  يصيب  وعندما  فعاًل،  الذهن    ّرب تتحّرك  بني  التفاعل  لكن كيف جيري  املرئي؛  العامل 

اإلله يتوّسط  ( يرى أبّن  occasionalistواجلسد؟ لقد تبىّن بعض أتباع ديكارت موقًفا مناسباتًيا )
ابلعالقات السببية بني الذهن واجلسد؛ فالذهن ال يؤثّر على اجلسد، واجلسد ال يؤثّر على الذهن، لكّن  

سات املناسبة يف الوقت الصحيح، وهو جيعل اجلسد يتحّرك من خالل وضعه  اإلله يعطي الذهن اإلحسا
م. ومثّة فالسفة آخرون تبىّن حلواًل مغايرة،  ابحلاالت الدماغية يف اللحظة اليت تتطابق مع إرادة التقاط القل

 . يتس، واالنسجام املؤّسس مسبًقا عند اليبنسپينوزامبا فيها: الواحدية عند 

يف )التأّمالت( و)املبادئ( على السؤال امليتافيزيقي حول كيفية التفاعل بني الذهن  ومل يرّكز ديكارت 
سد يف تدابري احلياة. فما حيدث على أرض الواقع  اجل-واجلسد؛ بل انقش الدور الوظيفي الحّتاد الذهن 

م حيّذران  فاإلحساس ابألمل  املنفعة؛  الضرر وجلب  دفع  يف  جّيد  بشكل  ّتدمنا  إحساساتنا  أّن  ن  هو 
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اإلصاابت اجلسدية، واللّذة تقودان إىل االقرتاب من األشياء اليت تنفعنا )يف العادة(. ويضاف إىل ذلك  
احل من  القادمة  اإلحساسات  إىل  أّن  حنتاج  ما  ملالحظة  الكايف  احلّد  إىل  عليها  االعتماد  ميكن  واّس 

يكارت يرى أبّن "اإلله أو  مالحظته، ومتّكننا من استكشاف األمكنة أثناء التحّرك فيها؛ ولقد كان د
الطبيعة" وضع هذه العالقات ملصلحتنا. لكّن هذه اإلحساسات غري كاملة، ففي بعض األحيان تقّدم  

ما هي عليه يف احلقيقة، وأحيااًن نقوم ابحلكم على أشياء حمسوسة  ألشياء على هيأة ّتتلف علنا احلواس ا 
 تقع خارج نطاق االستخدام املناسب للحواّس.

 

 اإلله واخلطأ . 5. 3
اقرتح ديكارت عند مناقشته لعالمة احلقيقة أّن العقل البشري ميكن االعتماد عليه عموًما ألّن اإلله  

مناقشته لعمل احلواّس يف احملافظة على اجلسد ومحايته، شرح ديكارت أّن اإلله قد  هو من خلقه. ويف  
الذهين التفاعل  قواعد  إنتاج  -رّتب  يؤّدي إىل  إحساسات تصّب عموًما يف صاحل  اجلسدي على حنو 

اجلسد. ومع ذلك فإّن األخطاء حتدث يف كّل احلاالت؛ ففي العديد من الظروف قد تكون أحكامنا  
ما خيّص األشياء احملسوسة(، وذلك على حنو مطابق ملا  اطئة )كثريًا ما حيدث هذا األمر في العقلية خ

ية متدنّية، حّّت وإن كان اإلله قد أعطاه إرادة  حيدث على نطاق أوسع من اّّتاذ اإلنسان خليارات أخالق 
إدراكاتنا  (. ويضاف إىل ما سبق أّن  Princ. I.42,  5:159,  1:366تنجذب جبوهرها للخري )

احلّسية رمّبا متّثل األشياء على حنو تبدو فيه على هيأٍة ما جتايف حقيقة األمر؛ إذ حنّس ابألم أحيااًن بسبب  
عصاب، دون أن تكون هنالك إصابة يف النسيج الذي حنّس ابألمل فيه، إصابة يف موضع ما من أحد األ

أنّه مع  تؤمله  أبّّنا  قد حيّس  أصابعه  ُقِطعت  من  أّن  )  كما  احلقيقة  إصبع يف  أّي  ميلك   .Princال 
IV.196.) 

ولقد رّد ديكارت على هذه املشكالت بشكل خمتلف؛ فشرح أّن األخطاء اإلدراكية واألخالقية تنتج  
ية اإلنسان، إذ أعطى اإلله اإلرادة لإلنسان، واإلرادة تّتصف ابحلرّية جبوهرها، وعلى هذا األساس  من حرّ 

رّية بني اإلله واإلنسان، لكّن اإلنسان ذو قدرات عقلية حمدودة. ومبا أّن  ليس هنالك فرق يف درجة احل
أو األخالقية اليت ال ميتلك    اإلنسان يّتصف ابحلرية، فيمكنه أن خيتار إصدار حكم يف األوضاع اإلدراكية

دية ضمن  عنها إدراًكا حّسًيا واضًحا مميّـًزا بشأن ما هو صائب أو صاحل. ولو حصر اإلنسان أفعاله اإلرا
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احلاالت اليت ميتلك عنها إدراًكا حّسًيا واضًحا مميّـًزا ملا كان معّرًضا للخطأ قّط؛ لكّن تقّلبات احلياة رمّبا  
روف غري مثالية، أو عند افتقاره إلدراك حّسي واضح، فيقع اخلطأ يف كلتا  تتطّلب إصداره ألحكام يف ظ

 احلالتني. 

لتمثيالت احلّسية، فاحلواّس تعتمد على الوسط وأعضاء  وّتتلف األمور عندما خيّص األمر أخطاء ا
العالق  الدماغ. ولقد صّمم اإلله  ة  احلّس واألعصاب اليت يتوّجب عليها أن متتّد من حميط اجلسد إىل 

اجلسدية على حنو تكون فيه إحساساتنا مرشًدا جّيًدا يف معظم الظروف؛ لكّن الوسط قد يكون  -الذهنية
ضوء غري مناسبة، مثاًل(، والظروف غري معتادة )العصا اليت تغمس يف كأس من  على حال سّيئة )شّدة ال 

رتت أطرافهم(؛ ففي هذه  املاء تبدو وكّأّنا قد احننت(، واألعصاب متضّررة )كما هو احلال عند من بُ 
اد  احلاالت ترسل احلواس تقارير ال تصل إىل املستوى األمثل، ومبا أّن اإلله هو من أعّد منظومة االحتّ 

اجلسدي، يربز السؤال: أال جيدر حتميل اإلله مسؤولية ارتكاب احلواّس للخطأ عند متثيلها حلقيقة  -الذهين
سان بعدم االعتناء مبا تنقله احلواّس، وذلك ألّن واقع احلياة  األشياء؟ وهنا ال يلجأ ديكارت حلرّية اإلن

استخدا على  حياتنا  جُنربم كثريًا خالل مسرية  أنّنا  إىل  إىل  يشري  تصل  إدراكية ال  احلواّس يف ظروف  م 
اآلليات   أخذ ابحلسبان  اإلهلي  التصميم  أّن  إىل  ذلك  ديكارت عوًضا عن  بل يشري  األمثل،  املستوى 

(، وأّن اإلله فعل أفضل ما ميكن فعله ابلنظر لنوع األجزاء الالزمة لبناء  7:88البشري )احملدودة للجسد  
 (. استثنائيّطل أو تتشّوش على حنو مثل هذه اآللة )أجزاء ممتّدة قد تتع

ويف احلقيقة، إّن التمييز بني هذين النمطني من األخطاء، أي: األخطاء اإلدراكية وأخطاء التمثيل  
 كتاابت ديكارت على حنو ال لبس فيه؛ ففي حالة برت اإلصبع: ينشأ أمل يبدو أنّه قادم  احلّسي، ال يرد يف

ا مثال واضح عن خطأ التمثيل احلّسي، فاحملتوى التمثيلي  من إصبع غري موجود، وهي حالة يبدو أّنّ 
، ويف أمثال  )تضّرر اإلصبع( ال يطابق الواقع على األرض. وكذلك األمر يف حالة العصا املغموسة يف املاء

هذه احلالة حيدث خطأ التمثيل احلّسي بشكل واضح، وذلك حّّت لو استخدمنا عقولنا لتفسري الوهم  
ي اخلاطئ من أجل جتّنب اخلطأ، وذلك من خالل اإلحجام عن إصدار حكم عقلي أو  أو التمثيل احلسّ 

 (.7:438حّّت إصدار حكم عقلي صائب )

صف احلواّس أبّّنا تقّدم ماّدة اخلطأ، ولكن يبقى من  ومع ذلك، جند ديكارت يف حاالت أخرى ي 
طأ اإلدراكي( أو )التمثيل احلّسي  غري املؤّكد ما إذا كان ديكارت مياثل هذا اخلطأ مع ما أطلق عليه )اخل
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اخلاطئ(؛ ففي )التأّمل الثالث( يصف ديكارت اإلحساسات اللونية وغريها من اإلحساسات اليت تدعى  
الثانوية" أبّّنا "خاطئة ماّداًي". ولقد وجد اخلرباء صعوبة يف تفسري فكرة )الزيف املاّدي(،    "الكيفيات 

كارت له يف )التأّمل الثالث( تبدو وكأّّنا تقّدم إمكانيتني ويكمن جزء من الصعوبة يف أّن مناقشة دي
ا على اعرتاضات  اثنتني، ويكمن جزء آخر يف أّن مناقشته املطّولة هلذه املسألة يف )األجوبة الرابعة(، ردًّ 

 ف ابلتعقيد ويبدو عليها التناقض. صآرنولد، تتّ 

لى أنّه أمر "يقع يف األفكار عندما متّثل  ففي )التأّمل الثالث( يبدأ ديكارت بتعريف الزيف املاّدي ع
ه  (. ويقّدم )فكرة الربد( مثااًل على ذلك، إذ متّثل احلواس الربد على أنّ 7:43الالأشياء ابعتبارها أشياء" ) 

ال يكون الربد نفسه سوى غياب للحرارة، ولذلك  كيفية أكيدة لألشياء، لكّن ديكارت يطرح إمكانية أ 
فسها. وعليه، جتب مماثلة هذه احلالة مع خطأ التمثيل احلّسي، أي: متثيل األشياء  فهو ليس كيفية قائمة بن

ة(. إذن، الزيف املاّدي مسألة  على حنو ليست عليه )متثيل الربد على أنّه كيفية بينما هو فقدان لكيفي
 تتعّلق بزيف التمثيل وفًقا ملا سبق.

كار احلواّسية، إذ يسمح أبن تكون أمثال  لكّن ديكارت يضيف أيًضا مظهًرا خادًعا على غموض األف
هذه األفكار "صائبة" من انحية متثيلها ألمر أكيد يف األشياء، ويشرتط لذلك أن أييت التمثيل على حنو  

(. 7:44الواقع الذي متثّله على مستوى شديد الضآلة حبيث ال ميكنين متييزه عن الالشيء" )  "يكون فيه
ليست متثياًل خاطًئا، بل هي، وبكّل بساطة، بلغت حدًّا من الغموض  وعليه، فإّن األفكار احلواّسية  

ة، كما  رّببيعتها اجملوالتشويش ال ميكننا معه أن حنّدد ما يكون عليه حمتواها التمثيلي من خالل التفكري بط 
ّتربان مبا  هو احلال يف الطبيعة الظاهراتية للربودة أو اللون )حنن حباجة للميتافيزيقا والفلسفة الطبيعية كي  

متثّله اإلحساسات اللونية على حنو غامض: كيفيات لسطوح أجسام تعكس الضوء على حنو ما؛ راجع  
املاّدي" إىل حد التمثيل اخلاطئ، بل يصل إىل حّد  القسم اخلامس(. ويف هذه احلالة، لن يصل "الزيف  

ما يدعى  قلية، كما هو احلال فيمتثيل يتفاقم فيه الغموض إىل درجٍة تفتح اجملال للخطأ يف احملاكمة الع
بـ"أطروحة التماثل"، أي: القول أبّن كيفيات األجسام متاثل إحساساتنا عنها. ويف هذا التفسري يقول  

لتماثل ال تنشأ بسبب خطأ يف التمثيل ترتكبه األفكار احلواّسية عن الربودة أو  ديكارت أبّن أطروحة ا
تكابنا خلطأ إدراكي ينبثق من أحكام مسبقة تشّكلت إاّبن  اللون ضّد كيفيات األجسام، بل تنشأ من ار 
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(،  Princ. I.66–72.، وكما انقشها ديكارت بشكل أمشل يف  1.  3الطفولة )كما أشران يف القسم  
  التأكيد على أطروحة التماثل. وذلك يف

هر نظريته  إّن املسائل احمليطة بفكرة الزيف املاّدي عند ديكارت تّتصف ابلتعقيد وأبّّنا تنحصر جبو 
حول الذهن والتمثيل احلواّسي؛ وميكن للقارئ الراغب ابالستزادة أن يطّلع على حملة عن الكتاابت اليت  

 (.Wee 2006; Hatfield 2013تناولت هذا املوضوع يف )

 

 . العلم اجلديد 4
عالمات على حدوث تغرّي يف املفهوم السائد عن  ظهرت فيها عندما كان ديكارت يف كّلية الفليش 

( ابكتشاف گاليليو ألقمار املشرتي األربعة. وقبلها  1610الكون؛ إذ احتفلت هذه الكّلية يف العام )
مس، ال األرض، هي مركز املنظومة الشمسية.  بقرن قّدم كوپرنيكوس حّجة قوية لدعم اعتقاده أبّن الش

ّتّص تشّكل الصور،    ويف أوائل القرن السابع عشر أعلن يوهاِنس كيپلر نتائج جديدة يف علم البصرايت
. بل إّن ديكارت كان  اإلبصارونظرية العدسات، وإثبات الدور املركزي الذي تؤّديه شبكية العني يف  

م  يف اجلسدموية  السابع عشر، مبا اّدعاه وليم هارڤي من وجود دورة    على علم، يف أوائل ثالثينيات القرن
 (.1:263) البشري

احملّددة اجلديدة يف جمال الوصف الرايضي للطبيعة، وذلك    ولقد أسهم ديكارت نفسه ببعض النتائج
ى الرغم  . وعلقزحابعتباره مشارًكا ابكتشاف القانون اجلييب النكسار الضوء، ومطّورًا لنموذج دقيق لقوس  

من أمهّية هذه النتائج، فإّن مسامهته الرئيسية يف "العلم اجلديد" تكمن يف الطريقة اليت وصف هبا رؤيًة  
قاربٍة ميكانيكيٍة للطبيعة، ورسم خمّططًا تفصيلًيا هلذه الرؤية، وذلك يف سبيل تقدمي بديل شامل  عامًة مل 

 للفيزايء األرسطية املهيمنة. 

فيزايء يف أاّيم ديكارت، ضمن كتب املناهج الدراسية للفيزايء األرسطية،  وكان من الشائع تقسيم ال
بادئ األرسطية األساسية لتحليل املواّد الطبيعية: الصورة،  إىل "عاّمة" و"خاّصة": إذ تتعّلق "العاّمة" ابمل

ق "اخلاّصة" ابلكياانت الطبيعية   ّّ املوجودة على أرض  املاّدة، العدم، العّلة، املكان، الزمان، احلركة؛ وتتعّل
تقاد  الواقع، وتقسيمها إىل أحياء ومجادات؛ مثّ تنقسم فيزايء اجلمادات إىل مساوية وأرضية، توافًقا مع االع



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 36

 

األرسطي أبّن األرض مركز الكون وأّّنا ذات طبيعة خمتلفة عن طبيعة األجرام السماوية )مبا فيها: القمر،  
ّصة ابجلمادات األرضية تغّطي أّواًل العناصر األربعة )الرتاب،  وكّل ما بعد القمر(. وكانت الفيزايء املخت

تلطة" املرّكبة من هذه العناصر، ومنها: األنواع املختلفة  واهلواء، والنار، واملاء(، مثّ تنتقل إىل األجسام "املخ
 عزاها األرسطيون  من املعادن. أّما الفيزايء املتعّلقة ابألحياء األرضية فقد كانت هتتّم ابلقوى املتنّوعة اليت 

للكائنات ذوات األنفس، حيث تعترب النفس مبدأ من مبادئ احلياة )تقّدم قوى حيوية ابإلضافة للقوى  
نية أو اإلدراكية(، وإذا رجعنا إىل أبسط كتب املناهج الدراسية األرسطية لوجدان أّّنا تقّسم قوى  الذه

لتناسل( تتعّلق ابلنبااتت واحليواانت كليهما، وحّسية  النفس إىل ثالثة جمموعات: نباتية )للتغذية والنمّو وا
اانت فقط، وعقلية تتعّلق ابلبشر وحدهم.  )احلواّس اخلارجية، والداخلية، والشهّية، واحلركة( تتعّلق ابحليو 

الفيزايء   فّعال حيكم كّل األجسام يف شطري  املناهج األرسطية تعتقد بوجود "شكل" أو مبدأ  وكانت 
 .(. 3. 1جلمادات أو األحياء )كما سبق وصفه يف القسم ابنت تتعّلق  األرضية، سواء كا

يف الفيزايء األرسطية. وكانت رؤيته الفيزايئية  كان ديكارت يطمح لتقدمي بدائل لكّل األجزاء الرئيسية  
الذي يفصل   فّعالة؛ وبذلك أزال احلّد  تقضي أبّن هنالك ماّدة واحدة فقط دون أن تكون هلا صور 

الس  الوحيدة يف رؤيته سوى خاّصيات  األجسام  للماّدة  النوع. ومل يكن  ماوية عن األرضية من انحية 
الفضاء،  احلجم والشكل واملوضع واحلركة. ورأى   للتقسيم بشكل المتناٍه وأّّنا تشّكل  قابلة  أبّن املاّدة 

ّدة حتكمها قوانني  فليس هنالك فراغ، ألنّه ليس هنالك حاوية مكانية متمّيزة عن املاّدة. وإّن حركات املا 
القوى(، وقانون    اتاحلركة الثالثة، مبا فيها: قانون للعطالة سبق به قانون نيوتن )لكن دون ذكر مّتجه

االصطدام. ومل يكن للماّدة "قّوة" أو عمل فاعل، فقوانني احلركة سّنها اإلله وهو من حيافظ على استمرار  
العناصر األربعة )الرتاب، واهل أّما  الكثري من  فّعاليتها.  واء، والنار، واملاء( فليست سوى أربعة من بني 

ميّيزها من انحية احلجم والشكل واملوضع  األنواع الطبيعية اليت ميكن التمييز بينها ببساطة من خالل ما  
 واحلركة لكّل من أجزائها. 

اخلليقة،    وعلى الرغم من أّن ديكارت أقّر لفظًيا ابلقصة اليت وردت يف الكتاب املقّدس حول نشأة
فإنّه قّدم فرضية تقول أبّن الكون بدأ كحساء فوضوي يتكّون من جزيئات يف حالة حركة، وأّن كّل شيء  

املتحرّكة. وعلى هذا األساس،  آخر تشّكل   املاّدة  اليت تطّورت ضمن هذه  بعد ذلك كنتيجة لألّناط 
اكب، وعلى هذه الكواكب  حوهلا الكو   وحتّلقتتوّصل ديكارت إىل أّن الكثري من الشموس تشّكلت،  
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كب  تشّكلت اجلبال والبحار، وكذلك املعادن واملغانط والظواهر اجلّوية كالغيوم واألمطار؛ وهذه الكوا 
تدور حول الشمس يف مداراهتا بفعل وسط سائل يدور حول الشمس كالدّوامة. وإّن األجسام ال تسقط  

ن، وال بسبب قّوة جذب أو أيّة قّوة أخرى  على األرض بسبب "صورة" جوهرية ما جتذهبا حنو مركز الكو 
ّر ديكارت على كّل  تّتجه لألسفل، بل بسبب جسيمات األثري احمليطة اليت تتحّرك كالدّوامة. ولقد أص

حاالت الفعل الظاهري عن بُعد )مبا فيها: املغناطيسية( جيب أن تفّسر من خالل متاّس جسيم ما جبسيم  
يجة النقذاف جسيمات لولبية من قطيب األرض لتتدّفق من الشمال إىل  آخر؛ ففّسر املغناطيسية أبّّنا نت

املم  –Princ. IV.133غنطة وفًقا لتدّفقها )اجلنوب أو ابلعكس، فتؤّدي إىل تعديل ميالن اإلبر 
(. ولتفسري القطبية املغناطيسية افرتض ديكارت أّن اجلسيمات اخلارجة من القطب اجلنوب تنتظم  83

نظرياهتا اخلارجة من القطب الشمايل تنتظم ابالجّتاه املعاكس )كما هو احلال يف األعمدة  ابجّتاه واحد وأّن  
 ت الدرّاجة اهلوائية(.املنتظمة بشكل متعاكس يف دّواسا

وكان ديكارت يرغب أيًضا بتقدمي تفسري لتشّكل النبااتت واحليواانت بواسطة أسباب ميكانيكية، 
تفسري يقبل بنشره، ولذلك مل يكشف سوى عن أجزاء من رؤيته لكّنه مل ينجح خالل حياته يف صياغة  

)املبادئ( و)العواطف(؛ لكّننا جند يف  الفيزيولوجية يف )اخلطاب( و)علم انكسار الضوء( و)التأّمالت( و
الكتاابت اليت نُِشرت بعد وفاته )وهي نصوص قرأها أصدقاؤه وأتباعه خالل حياته، كما ورد مثاًل يف:  

ر وصًفا فيزيولوجًيا موّسًعا ألجسام احليواانت، شرح فيه الوظائف احلياتية على حنو  ( أنّه طوّ 5:112
 س أو املبدأ احليوي.ميكانيكي خالص دون اللجوء إىل النف

ويف خضّم سعي ديكارت إلضفاء امليكانيكية على مفهوم األشياء احلية، مل ينكر التمييز بني ما هو 
سم اخلّط الفاصل بني ما له نفس وما ال نفس له، وهو بذلك  حّي وما هو ليس كذلك، لكّنه أعاد ر 

مبا  واملشيئة،  العقل  فالنفس مسؤولة عن  والذهن:  النفس  بني  ال  ساوى  من:  ذلك  احلّسية    تجاربيف 
واعترب ديكارت احليواانت، ابستثناء البشر،  بوعي.    اجملرّبة الواعية ابلصور، والذكرايت    التجربة الواعية، و 

والوعي، وابلتايل يعوزها الشعور )على الرغم من أّن أتباع ديكارت فهموا منه إنكاره  خالية من الذهن  
لوجود الشعور عند كّل احليواانت، فإّن بعض اخلرباء احملدثني شّككوا يف هذا الفهم؛ ولالّطالع على  

(. وابلتايل،  Cottingham 1998; Hatfield 2008إىل:  فحوى هذا اخلالف ميكن الرجوع  
النباتية واحملّسة على أساس  توّجب عل للنفس  اليت عزاها األرسطيون  القوى  يفّسر كّل  أن  ى ديكارت 
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امليكانيكية ومل تنحصر  11:202ماّدي حمض وعمليات ميكانيكية ) التفسريات  توّسعت هذه  (. مثّ 
من: قدرة  تعّدهتا إىل وظائف احلواّس اخلارجية والداخلية، مبا فيها    ابلتغذية والنمو والتناسل وحسب، بل

احليواانت الالبشرية على االستجابة من خالل أعضاء احلّس لديها على حنو يالئم الوضع الذي تواجهه،  
أي: تقرتب من األشياء املفيدة جلسمها )ومنها: الغذاء( وجتتنب املخاطر )كما حيدث يف جتّنب الغنم  

 (.للذائب

امليكانيكية احملضة  ولقد وصف ديكارت يف كتابيه )رسالة حول اإلنسان( و)العوا طف( العمليات 
  خبرة ألعضاء احلّس والدماغ والعضالت، واليت تفّسر وظائف النفس احملّسة. وتضّمنت هذه العمليات "أ

عصاب وتتسّبب  حيوانية"، أو ماّدة لطيفة، تستخلص من الدم يف قاعدة الدماغ وتتوزّع من خالل األ
احلّسي الراهن. وإّن البىن الدماغية اليت تتوّسط يف السلوك    حبركة العضالت وفًقا للبىن الدماغية والتحريض

وفّسر   احليواانت،  تفعلها  اليت  األشياء  بعض  للغريزة  ديكارت  ولقد عزا  أو مكتسبة.  فطرية  تكون  قد 
الرتابطية الذاكرة  من  نوع  أبّّنا  سلوكها  من  أخرى  أبّن   جوانب  يعتقد  ديكارت  وكان  امليكانيكية. 

ما يتعّلق ابلوظائف النباتية و)بعض( الوظائف  ة متاثل الفيزيولوجيا احليوانية الالبشرية فيالفيزيولوجيا البشري
 احلّسية )أي: الوظائف احلّسية اليت ال تتضّمن وعًيا أو ذكاًء(: 

نا ال تعتمد على الذهن أبّي شكل  "إّن عدًدا كبريًا جدًّا من احلركات اليت حتدث يف داخل
لقلب، واهلضم، والتغذية، والتنّفس أثناء النوم، وكذلك بعض  من األشكال، ومن ذلك: نبض ا 

األفعال اليت تقوم هبا أثناء الصحو: كاملشي والغناء وما شابه، إذا حدثت دون تدّخل الذهن  
لعقل ليس من أشار عليه أبن يف عملها. وعندما يتعّثر أحدهم وميّد يديه ليحمي رأسه فإّن ا 

صل الدماغ  ي  بساطة، ألّن مرأى السقطة الوشيكة  يفعل ذلك، بل إّن ذلك حيدث، وبكلّ 
رسل األخبرة احليوانية يف األعصاب على النحو الالزم إلنتاج هذه احلركة حّّت وإن كان ذلك  يو 

– 7:229اآلالت" )دون أيّة مشيئة ذهنية، متاًما كما هو حاهلا لو كانت صادرًة عن آلة من  
30  .) 

 يقة دون تدّخل من الذهن. والكثري من سلوكيات البشر جتري يف احلق

هذه   جناح  يعين  ال  الطبيعة  من خصائص  للعديد  ميكانيكية  تفسريات  من  ديكارت  قّدمه  ما  إّن 
ن بعد  التفسريات؛ إذ استمّر اجلدل بني أتباعه ومعارضيه حول جناح مقرتحاته املتنّوعة قرابة قرن من الزما
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يف الرتابط املنطقي لقوانينه  يتسبية، وطعن اليبنوفاته، وهنالك من طعن يف تفسرياته للمغناطيسية واجلاذ
،  العكسي للجذب التثاقلي حول احلركة واالصطدام، وقّدم نيوتن قوانينه اخلاّصة به للحركة وقانون الرتبيع  

ري الديكاريت املعتمد على الدّوامات. وهنالك  وحّل تفسري نيوتن حلركات الكواكب يف مداراهتا حمّل التفس
على إثبات جناعة الفيزيولوجيا الديكارتية. وظهرت أيًضا طعون أعمق ممّا ذكران؛ إذ  من عمل جاهًدا  
البعض ع تنقسم بشكل  تساءل  اليت  ماّدته  يفّسر حقًّا كيف تستطيع  أن  إذا كان ميكن لديكارت  ما 

صلبة؛ وملاذا ال جيدر مبجموعات من اجلسيمات أن تتصّرف  المتناهي أن تندمج على هيأة أجسام  
من دخان، فتنفصل عند اّتصاهلا ابجلسيمات الكبرية؟ بل كيف ميكن للجسيمات نفسها أن  كنفثات  
 تتماسك؟ 

كانت املشكالت السابقة وأمثاهلا مشكالت حقيقية، فجرى التخّلي عن الفيزايء الديكارتية خالل  
ء األرسطية  ك، فلقد قّدمت الفيزايء الديكارتية مفهوًما لبديل شامل للفيزايالقرن الثامن عشر؛ ومع ذل 

واصل وجوده من خالل الرؤية النيوتنية املتمثّلة بفيزايء موّحدة للعاملني األرضي والسماوي، مثّ استمّر عرب  
 الرؤية امليكانيكية للحياة، واليت جرى إحياؤها يف القسم األخري من القرن التاسع عشر.

 

 . نظرية اإلدراك احلّسي5
يت جاء هبا ديكارت وغريه، أن متّر بتغرّي حقيقي بينما كانت  توّجب على نظرية الكيفيات احلّسية، ال

ما بعد ابلكيفيات الثانوية  ما ُعِرف فيحتّل حمّل الفيزايء األرسطية؛ وحدث هذا التغرّي بشكل خاّص في 
ليت تضّم: األلوان، واألصوات، والطعوم، والكيفيات  )وفًقا ملصطلحات روبرت بويل وجون لوك(، وهي ا 

الكيفيات توجد يف األشياء ابعتبارها اللمسية كالسخ  أّن هذه  إذ أصّر األرسطيون على  ونة والربودة؛ 
ة، فالشيء األمحر ميتلك كيفية االمحرار كما ميتلك  رّب"كيفيات حقيقية" تشبه أمثلة أو ّناذج للكيفية اجمل 

حة التماثل"  هذا االمحرار عندما نرى جسًما أمحر )"أطرو   جنّربّل بساطة، وحنن  شكله: فهو أمحر بك
 .(. 5.  3كما وردت يف القسم 

ولقد سعى ديكارت لالستعاضة عن "الكيفيات احلقيقية" بتفسري ميكانيكي لكيفيات األجسام؛  
 ويشّع من جسم  فاعترب أّن الضوء كيفية للجسيمات وحركتها: فهو "ميل للحركة" يوجد يف وسط مستمرّ 

اليت يتشّكل منها الضوء تغرّي حركة دوراّنا    مضيء، وعندما يصطدم الضوء جبسم ما فإّن اجلسيمات
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حول حماورها، وهذا "الفتل" هو ما جيعل الضوء ميتلك لواًن دون آخر، وعندما تتفاعل جسيمات ذات  
 بطريقة ما، ويصل هذا  درجة ما من الفتل مع أعصاب شبكية العني فهي جتعل هذه األعصاب هتتزّ 

لواًن ما بعينه   ّرب احليوانية، وهي بدورها تؤثّر على الذهن وجتعله جي األخبرة االهتزاز إىل الدماغ فيؤثّر على 
وفًقا لدرجة الفتل وأتثريها على الدماغ؛ وعليه: فإّن ألوان األجسام هي كيفية لسطوحها جتعل جسيمات  

ب إبحساٍس دون غريه. وليس هنالك أّي شيء آخر على سطوح  الضوء تفتل ابجّتاٍه دون غريه، فتتسبّ 
ما يتعلق ابأللوان، سوى شكل حمّدد للسطح حيّفز درجات متنّوعة من الفتل يف جسيمات  في  األجسام،

 الضوء.

قّدم ديكارت هذه النظرية اجلديدة حول الكيفيات احلّسية يف الفصول السّتة األوىل من كتابه )العامل(، 
م والشكل واحلركة ميكن  ودافع عن نظريته ابحملاججة أبّن تفسريه لكيفيات األجسام ابالعتماد على احلج

عن هذا التفسري اتلًيا يف    (. مثّ دافع 11:33فهمه بوضوح من خالل املقارنة مع الكيفيات األرسطية ) 
القائلة أبّن اجلسم ال ميتلك سوى األّناط   النتيجة امليتافيزيقية  )التأّمالت( و)املبادئ( عرب اللجوء إىل 

ت احلقيقية ألّّنا ليست يف ذاهتا أمثلة ذات حجم أو شكل  اهلندسية لالمتداد، وبذلك ُتستمبعمد الكيفيا
 نية ذات حجم وشكل لكّنها غري قابلة للتحريك(. أو حركة )حّّت وإن كانت هنالك رقع لو 

وابإلضافة لنظريته اجلديدة حول الكيفيات احلّسية، قّدم ديكارت أيًضا نظرايت حول الطريقة اليت  
( املكانية  الكيفيات  إدراك  هبا  عملية  يتّم  يف  واملوضع(  والبعد،  والشكل،  أاّيم  اإلبصاراحلجم،  ففي   .
"البصر  سبقها كانت  وما  نظرية  ديكارت  أبّّنا  تعّرف  والفيزيولوجية    لإلبصار ايت"  الفيزايئية  جبوانبها 

والنفسانية، وكانت ميدااًن للبحث منذ العصور القدمية، فكتب إقليدس وبطليموس عن مسائل البصرايت،  
ا  الوسطى كتب الفيلسوف الطبيعي العرب ابن اهليثم كتااًب نظراًي جديًدا مهمًّا قّدم فيه تفسريً   ويف العصور

 موّسًعا لإلدراك احلّسي للكيفيات املكانية. 

أبّن   القائل  مذهبه  قّدم كيپلر  عندما  البصرايت  التنظريي يف جمال  املشهد  فيه    اإلبصارتغرّي  تؤّدي 
ر الوساطة، وأّن الشبكية هي اجلسم احلّساس يف العني؛ وكان املنّظرون الصورة املرتسمة على الشبكية دو 

ا أبّن "الرطوبة البّلورية"، أو ما يسّمى بـ)عدسة( العني يف أاّيمنا، هي اجلسم  السابقون يعتقدون عمومً 
ان  احلّساس. ولقد قبل ديكارت النتيجة اليت توّصل إليها كيپلر وصاغ نظرية جديدة لإلدراك املكاين، وك

رؤية  فإّن  ها،  بعض تنظرياته جمّرد تكييف لنظرايت ابن اهليثم مع الصورة الشبكية املكتشفة حديثًا، ومبوجب
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اليت ميتّد فيها اجلسم إىل إدراك مسافته، وذلك    الرؤيةابن اهليثم تقول أبّن إدراك احلجم يتحّقق بضّم زاوية  
من اجّتاهني ينطلقان من نقطة رؤية    الرؤية اوية  للوصول إىل إدراك للحجم احلقيقي هلذا اجلسم )تتشّكل ز 

: الزواية املتشّكلة من اجّتاه حنو القدمني واجّتاه حنو األنف  حنو اجلسم املرئي خالل تثبيت للرؤية، ومثاهلا
عند مشاهدة شخص يقف على مسافة معتدلة من عني الناظر، مع تثبيت العينني يف تلك اللحظة(.  

ّجل زاوية الرؤية على سطح الرطوبة البّلورية. واعتقد ديكارت أبّن إدراك احلجم  ويف خمّطط ابن اهليثم ُتس
ضّم زاوية الرؤية إىل املسافة املدركة، لكّنه أصبح بعدها يعامل زاوية الرؤية كامتداد لصورة  يتّم من خالل  

 اجلسم املرتسمة على الشبكية.

ّن بعده عن الناظر قد يدرمك عن طريق  وحبسب تفسري ابن اهليثم: إذا كان حجم اجلسم معلوًما فإ
ة الرؤية. ولقد اعرتف ديكارت هبذا التفسري  االستنتاج؛ وذلك ألّن بعد أّي جسم يتناسب عكًسا مع زاوي

حجم اجلسم املرئي وعلى االستنتاج أو احملاكمة العقلية  مع  ة السابقة  تجربالتقليدي الذي يعتمد على ال
ية املدركة واحلجم املعلوم أو املستّل من الذاكرة. واعتقد ديكارت أبّن  السريعة اليت جتمع بني زاوية الرؤ 

العقلية  العادة وحتدث بسرعة شديدة جتعلها عصية على املالحظة    هذه احملاكمة  السريعة جتري حبكم 
الفورية. يضاف إىل ذلك أّن اإلحساسات اليت تقّدم األشياء وفًقا لزاوية الرؤية عصية على املالحظة  

فيها الناظر رؤية أجسام    ّرب ة أيًضا، وذلك ألّنا سرعان ما تزول وحيل حمّلها حاالت جديدة جيالفوري
 عيدة أخرى.ب

الرقع   لعدد  منتبًها  الناظر  يكون  إدراكه أبن  البعد ميكن  أبّن  تفسرياته  أفاد يف  قد  اهليثم  ابن  وكان 
تنّب هذا التفسري، بل استخدم  املتساوية من األرض اليت تفصله عن اجلسم البعيد؛ لكّن ديكارت مل ي

امليكانيكية لصياغة تفسري جديد يشرح آلية إ الفيزيولوجية  دراك املسافة، وكانت نظريته اجلديدة  رؤيته 
 خمتلفة عن كّل ما ورد يف كتاابت ابن اهليثم. 

ويف نظرية كيپلر اجلديدة حول عمل العني: إن الصورة تتشّكل على الشبكية نتيجًة النكسار الضوء  
البؤرية  ع اخلصائص  تغيري  من  بّد  ال  املرئية  األجسام  أبعاد  تتفاوت  وعندما  والعدسة؛  القرنية  هلذه  رب 

املنظومة، متاًما كما حيدث يف تغيري البعد البؤري آللة التصوير. وكانت هنالك حينها عّدة نظرايت تشرح  
أب القائلة  الرؤية  منها  قِبل  ديكارت  لكّن  السابقة،  العملية  أو  آلية حدوث  تغرّي شكلها  العدسات  ّن 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 42

 

مر أبّن هذا التغيري يف شكل العدسة ال  "تتكّيف" وفًقا للرؤية قريبة كانت أو بعيدة؛ مثّ نّظر ديكارت لأل
 بّد أن تتحّكم به العضالت، وهي بدورها تتحّكم هبا العمليات العصبية يف الدماغ. 

لتكّيف السابق تتفاوت وفًقا لتناسب مباشر  والحظ ديكارت أّن احلالة العصبية املركزية اليت تتحّكم اب
لقول ابستنتاج املسافة من احلجم املعلوم وزاوية  مع بعد األجسام املرئية، لكّن ديكارت مل يذهب مع ا

الرؤية، فلم يفرتض أبّن الذهن واٍع ابألجهزة اليت تتحّكم ابلعني، بل افرتض أبّن هنالك آلية فطرية حتكم  
اليت تتغرّي بشكل مباشر حبسب بعد اجلسم املرئي، فتجعلها تشّكل فكرة عن هذا    احلالة العصبية املركزية

(. وإّن فكرة البعد هذه املشكَّلة فيزيولوجًيا ميكن بعدها أن تنضّم  11:183;  6:137)البعد يف الذهن  
م  إىل زاوية الرؤية املدركة من أجل إدراك حجم اجلسم، كما ورد يف نظرية ابن اهليثم حول إدراك حج

ملالحظة(  اجلسم املرئي. وعندما نصيب يف إدراك البعد ونضّمه إىل زاوية الرؤية )بفعل ذهين عصّي على ا
فإّن النتيجة تكون حينها: إدراًكا صادقًا حلجم جسم يُرى من بعد. ولقد وصف ديكارت اإلدراك الناتج  

 رن العشرين: أبنّه ميتلك اخلصائص اليت اصطُِلح على تسميتها بـ"ثبات احلجم" يف الق 

ّي شيء  ما يتعّلق ابلطريقة اليت ننظر هبا إىل حجم األجسام وشكلها، ال حاجة ألقول أ"في
خاّص، وذلك ألّن هذا املوضوع يندرج ضمن الطريقة اليت نرى هبا البعد ومواضع أجزائه؛ أي: 

الصور اليت    بُعده، مع املقارنة حبجم حول إنّنا حنكم على حجم اجلسم وفًقا ملا نعلمه أو لرأينا  
ل تنطبع على خلفية العني، وليس وفًقا حلجم هذه الصور وحسب. وهذا القول يّتضح بشك

كاٍف إذا أخذان ابحلسبان احلقيقة القائلة أبّن الصور املنطبعة عن األجسام القريبة جًدا أكرب  
ها  مبئة ضعف من الصور املنطبعة عن أجسام أبعد منها مبئة ضعف، لكّن هذا احلال ال جيعل

ترينا األجسام حبجم أكرب مبئة ضعف، بل حبجم يكاد يكون مساواًي، وذلك إن مل خيدعنا  
 (. 6:140عّنا على األقّل" ) بعدها

يتكّلم عن   وعندما يقول ديكارت أنّه أيخذ ابحلسبان حجم الصور املنطبعة على الشبكية فال بّد أنّه
الصورة الشبكية. وكذلك، فعندما يقول أبّن    زاوية الرؤية وحسب، واليت ميكن اعتبارها مساوية حلجم 

اجلسم الذي يبعد عن العني مسافة أكرب مبئة ضعف من بعد جسم آخر أقرب إليها جيب أن يبدو أصغر  
غر بعشرة أضعاف. ووفًقا  مبئة ضعف، فهو يتكّلم عن مساحة السطح املرئي، ال الطول الذي سيبدو أص

اس السابق هو عملية تنضّم فيها زاوية الرؤية إىل البعد املدرمك  ملا سبق، فإّن ما يصفه ديكارت يف االقتب
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للحصول على "حجم من بعد" مدرمك ميّثل احلجم احلقيقي الثابت للجسم يف احلاالت اليت نصيب فيها  
 بتسجيل بعد اجلسم وضّمه إىل زاوية الرؤية. 

قف الفلسفة الطبيعية  عمل ديكارت على اإلدراك البصري ليس سوى مثال واحد على تبّنيه مو إّن  
. ومثّة مثال آخر جنده يف  التجربةالذهنية الواعية يف السعي لتفسري جوانب من أمثال هذه    التجربةجتاه  

الطبيعة من خالل   كتابه )املشاعر(. وهنالك من يقول أحيااًن أبّن الثنائية الديكارتية تضع الذهن خارج
رجتاعي ينطلق من منظور جيعل كّل اجلواهر الالماّدية  جعله جوهًرا الماّدي؛ لكّن هذا القول هو حكم ا

اجلسدي( ابعتباره مضّمًنا يف  -"الطبيعية" تلقائًيا؛ أّما ديكارت ومّتبعوه فيتعاملون مع )التفاعل الذهين
اّم للفيزايء ابعتبارها نظرية للطبيعة(. ولقد حتّدث ديكارت  جمال الفلسفة الطبيعية أو الفيزايء )ابملعىن الع

حّسية، وهي اليت جاء أتباعه   جتاربلعالقات النظامية بني احلاالت الدماغية وما ينتج عنها من  عن ا
الذهنية في للعالقة  "قوانني"  ليعتربوها  رجييس،  أمثال  من  بعد،  )راجع:  -ما   Hatfieldاجلسدية 

- ية أو النفسانية الفيزايئ-، فإّن ديكارت ومّتبعيه ثّبتوا وجود القوانني النفسانية(. وعلى هذا النحو2000
( بصياغة علم خاص ابجملال  1887-1801فخنر )   ڤلفيزيولوجية قبل وقت طويل من قيام گوستاا

 الفيزايئي يف القرن التاسع عشر.-النفساين

 

 ديكارت  ث. إر 6
القارئ يف كتاابت ديكارت خيتلف  يثّمنه  ما  أثر    إّن  الطبيعية  لفلسفته  إذ كان  العصور؛  ابختالف 

يف القرن الثامن عشر، ونظريته يف اإلبصار كانت جزًءا من هذا اإلرث، وكذلك النتائج  فوري استمّر حّّت  
ما سبق أيًضا كيف أّن تفسريه امليكانيكي لنفسانية النفس  اليت توّصل إليها يف الرايضيات. ولقد رأينا في

 .القائلة أبّن احليواانت كاآلالت، جرى إحياؤها يف القرن التاسع عشراحملّسة، ورؤيته 

ينتظرها مصري معّقد املالمح؛   أّما اجلوانب امليتافيزيقية واإلپستيمولوجية من فلسفة ديكارت فكان 
والفلسفة  واإلپستيمولوجيا  امليتافيزيقا  رؤاه يف  لتطوير  الذين سعوا  األتباع  من  الكثري  أهلم    فأثناء حياته 

ه، ومن هؤالء: گريو دو كوردميوي،  الطبيعية، وحّّت إّّنم عملوا على استخراج رؤية أخالقية من كتاابت
وأن الربيطاين  توآرنولد گيولينكس،  الفيلسوف  وكان  وروهو.  ورجييس،  ماليربانش،  ونيكوال  لوگراند،  وان 
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ة أمساء أخرى من كبار الفالسفة،  ما بعد. ومثّ هنري مور قد اتّبع ديكارت أّول األمر، لكّنه انقلب عليه في
 أتثّروا بفكر ديكارت لكّنهم طّوروا منظوماهتم املمّيزة اخلاّصة هبم.  ، مّمنيتسمن أمثال سپينوزا واليبن

ورمّبا ميكن القول أبّن التأثري األعمق لديكارت يف أوائل ظهور النسخة احلديثة من اإلپستيمولوجيا  
حص الطرف العارف كوسيلة لتحديد نطاق املعرفة البشرية وإمكانياهتا. وامليتافيزيقا قد جاء من فكرته بف

فلسفة   اجلانب من  تطوير هلذا  أكمل  قّدم  الذي  ماليربانش  اجملال:  املباشرين يف هذا  أتباعه  بني  ومن 
ما بعد فالسفة آخرون تبّنوا اسرتاتيجية تفّحص العارف دون أن يكون من  ديكارت. وكان هنالك في

لوك، وجورج ابأتباع ديكارت اإلپستيمولوجية جلون  الكتاابت  اخلّط جاءت  لي، وديڤيد  رك، ويف هذا 
املذكورة. ولقد توّصل هؤالء إىل   مّمن سعوا خلف االسرتاتيجية  هيوم، وتوماس ريد، وإميانويل كانت، 

هي    ما يتعّلق بقدرة الذهن البشري على معرفة األشياء كما نتائج ّتتلف عّما توّصل إليه ديكارت في 
امليتافيزيقا للواقع كما هو يف  عليه يف نفسها، فرفض هيوم وكانت خصوًصا، كلٌّ بطريقته، فكرة كشف  

أيًضا مشروعه  اخلاّصة وحسب، بل رفضوا  الديكارتية  امليتافيزيقية  النظرايت  نفسه، ومل يكتفيا إبنكار 
البحث كان ديكارت نفسه هو امليتافيزيقي مجلة وتفصياًل، لكّنهما فعال ذلك من خالل ّنط من أّناط 

 اإلمكانيات اإلدراكية لدى العارف. من رفعه إىل مرتبة مرموقة، أي: التحّقق من 

ويف القرن العشرين جرى استحضار جوانب متنّوعة من الفلسفة الديكارتية على نطاق واسع، ورمّبا  
ا اجلوانب  هذه  وأّول  أيًضا.  واسع  نطاق  على  فهمها  أسيء  أبّّنا  القول  شكوكية  ميكن  ملستحضرة: 

شكوكية اليت تطال املعرفة ابلعامل اخلارجي،  ديكارت؛ ففي أوائل القرن العشرين جرت مواجهة خطر ال
وكان من ردود الفعل: العودة إىل القول أبنّنا ال ميكننا أن نعرف إاّل البياانت احلّسية، على أن تكون  

، مثاًل، تكون الرقع  اإلبصارّسية املباشرة )يف جمال  احل  للتجربة "البياانت احلّسية" هي احملتوايت املفرتضة  
(. ومن الكّتاب من تعامل مع مشروع ديكارت  Russell 1914ال( )راجع مثاًل:  اللونية ذات أشك

الذي قّدمه يف )التأمالت( على أنّه خيتزل املعرفة البشرية إىل البياانت احلّسية املباشرة، ومنها جيري تشكيل  
 خلارجي.املعرفة ابلعامل ا

ما سبق أّن  يل ليقّدمه، فلقد ورد فيوليس هلذا املوقف، املستند إىل قراءة أعمال ديكارت، سوى القل
ديكارت حياجج يف )التأّمل الثاين( و)التأّمل الثالث( انطالقًا من القطع ابلتفكري )الكوگييت( إىل موثوقية  

 احملاججة األخرية يسعى ديكارت فعاًل إىل  اإلدراك العقلي، مثّ إىل وجود الكائن الكامل )اإلله(. ويف
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حّسية، وإّّنا يبدأ    جتربة ارج نفسه، لكّن هذا االستدالل ال يستعني أبيّة  االستدالل على واقع وجوده خ
من فكرة فطرية الحّسية عن اإلله ليصل إىل وجود اإلله. ومهما كان رأي القارئ مبستوى هذه احملاججة،  

احلّسية مطلًقا، إذ استخدم ديكارت حماججات شكوكية كأداة لفصل القارئ    فإّّنا ال تّتصل ابلبياانت
عن العامل احملسوس كي يتمّكن من القيام أبحباث ميتافيزيقية. ويف )التأّمل( السادس نقرأ عن إعادة تقييم  

 ما يتعّلق ابمليتافيزيقا، لكّن البياانت احلّسية مل تدخل يف حتليله هذا أيًضا. للحواّس في 

املوضوع   ومن  تيار رّكز على فصل  العشرين مثّة  القرن  اليت ظهرت يف  )التأّمل    التفسريات  الوارد يف 
احلّسية، حّّت وإن    التجاربالثاين(؛ ففي هذا التأّمل يقبل ديكارت أنّه يعرف حمتوايت ذهنه، مبا فيها:  

ارت يعتقد أبّن كان يشّك يف وجود جسده. ولقد استدّل بعض الفالسفة هبذا الكالم على أّن ديك 
احلّسية حّّت وإن كان ينقصه اجلسد؛ لكّن    جاربالتاإلنسان قادر فعاًل، يف حالته الطبيعية، على امتالك  

احلقيقة تقول أبّن ديكارت أنكر هذه اإلمكانية، ففي رؤيته امليتافيزيقية أّن اإلدراك احلّسي واملخّيلة يعتمد  
ن أن يكون هنالك إدراك عقلي ال يعتمد على الدماغ،  اجلسدي. وميك-وجودمها على االحّتاد الذهين

املخّيلة   أفعال  الدماغ )لكّن  تتطّلب وجود  احلّسي  (. وعلى هذا  Pass. I.19–20, 43واإلدراك 
احلّسية حّّت وإن مل يكن    جتاربهاألساس، فإّن ديكارت مل يعتقد، يف احلقيقة، أبّن اإلنسان قد ميتلك كّل  

احلّسية بشكل    جتاربهًضا عن ذلك، ابلقول أبّن اإلنسان قادر على إدراك  لديه دماغ، لكّنه مسح، عو 
يف اإلنسان بشكل   تجاربستقّل عن الدماغ، وأنّه لو مل يكن اإلله خرّيًا إىل أبعد حّد ألنتج هذه الم

مستقّل عن الدماغ، لكّن كمال اإلله ال ينسجم مع اخلداع، ولذلك فلن يفعل هذا األمر مطلًقا. وعليه،  
ت، وخصوًصا: حاالت اجلهل احملض  إّن إمكانية اإلدراك ال تستلزم اإلمكانية امليتافيزيقية يف مجيع احلاالف

 كما ورد يف )التأّمل الثاين(، كما رأينا يف احملاججة الواردة يف )اخلطاب( بشأن التمييز بني الذهن واجلسد.

لعقالنية الغربية"  ل"كممّثل  ام( ديكارت  ومثّة مفهوم اثلث ال يكاد يزيد عن استخدام )أو إساءة استخد
ئن البشري وتنكر اجلسد والعواطف )وهي مغالطة من نوع الفزّاعة(. أّما  اليت تفرط بعقلنة الكااملهيمنة  

االّدعاء أبّن ديكارت ينكر اجلسد والعواطف فهو اّدعاء يسهل دحضه، فهو مبالغة يف التعميم، وإساءة  
"تسحب الذهن من احلواّس" كما ورد يف )التأّمالت( بغرض البحث يف  فهم، للعملية الديكارتية اليت  

يزيقا. وإذا غرّيان يف قراءة النّص الديكاريت وفًقا ملقتضيات اترخيية فسنجد أنّه يّتصل مبمارسة التأّمل  امليتاف
أتمالته  الروحاين اليت كانت ال تزال موجودة يف القرن السابع عشر، وهي ممارسة استثمرها ديكارت خلدمة  
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يضاف إىل ما سبق أّن فكرة جتاهل  (. و Rorty 1986امليتافيزيقية )راجع الفصول الثالثة األوىل من:  
ديكارت للجسد والعواطف ال تتوافق مطلًقا مع ما جاء يف كتابه )االنفعاالت(، والذي أّدى فيه اجلسد  

ينسجم مع جزء كبري ممّا ورد يف )التأّمل  دورًا مركزاًي. وميكن القول بشكل أعّم أبّن هذا النوع من التهم ال  
 .املتجّسدوالتفاعل بني الذهن واجلسد وابلذهن السادس( الذي يهتّم ابالحّتاد 

االقرتاح أبّن ديكارت حيمل فكرة مفادها أّن السلوك البشري يتكون  ومن النسخ احلديثة للسخرية:  
ما سبق  (. لكّننا أشران فيWheeler 2005, chap. 3من دورة "حّس، متثيل، ّتطيط، حتّرك" )

لبشرية ابالستناد إىل اآللة اجلسدية، دون أّي تدّخل ذهين.  إىل أّن ديكارت فّسر الكثري من السلوكيات ا
ألجوبة الرابعة(: "عندما يتعّثر أحدهم وميّد يديه ليحمي رأسه فإّن العقل ليس من أشار  ولقد قال يف )ا

(، بل إّن اآللة اجلسدية )العمليات املاّدية يف أعضاء احلس والدماغ  7:230عليه أبن يفعل ذلك" )
ة حمضة  هذا السلوك، دون أيّة مسامهة ذهنية. ولقد تصّور ديكارت تفسريات ميكانيكي  والعضالت( تنتج

مشاهبة للكثري من السلوكيات اليت تنشأ من االنفعاالت أو العواطف. ووفًقا هلذه العالقة، يعمل اجلسد  
 .Pass) االنفعال احملسوسة وظيفة جعل الذهن يرغب بعمل ما يعمله اجلسد فعاًل  لتجربة أّواًل ويكون  
I.37–40  األشكال، أبّن السلوك  (. ومهما يكن من أمر، فإّن ديكارت مل يعتقد، أبّي شكل من

البشري أبكمله ينشأ فعاًل، أو جيب أن ينشأ، من الرويّة الذهين؛ وهذا ال يعين أنّه قّلل من قيمة الرويّة  
وامهً  يكن  مل  لكّنه  وحاجة،  وقت  من  يلزمها  ما  هنالك  يكون  عندما  أبّن كّل  الذهنية  ابعتقاده  قّط  ا 

 السلوكيات البشرية الفاعلة تنشأ من الذهن.

ا يربز السؤال: كيف أمكن ملفّسري كتاابت ديكارت أن خيطئوا يف فهمه إىل هذا احلّد؟ هنالك  وهن
حداثيني قد استوعبوا ديكارت ابلوساطة،    بني التفسريات احلديثة ما يقرتح أّن الكثري من "املنّظرين" املابعد

ارت بعد أن يتعاملوا مع  وهذا التفسري نفسه قد ميتّد ليشمل املنّظرين اآلخرين الذين يستشهدون بديك
نصوصه بشكل سطحي. ويشرح مايكل مورايريت، املختّص بتاريخ األدب، هذا األمر أبّن كبار املنظّرين  

لسفة، ويف كتاابت ديكارت  ، "تلّقوا أتسيًسا متيًنا يف الفميشيل فوكو  و  الكان  جاكالفرنسيني، من أمثال  
(، وهم يستخدمونه بعدها Moriarty 2003, 52خصوًصا" من خالل النظام التعليمي الفرنسي )

كستارة خيتفون خلفها، إذ يرى مورايريت أبّن الكثري من قرّاء كتاابت الكان وفوكو مل يتلّقوا املستوى نفسه 
لك فإّن "من يقرأ كتاابت الكان أو فوكو دون،  ما خيّص الفلسفة أو كتاابت ديكارت، ولذمن التعليم في

https://hekmah.org/%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
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يتلّقى فهًما حمّدًدا لكتاابت ديكارت، وهذا الفهم قد يكون أكثر  أو قبل، أن يقرأ كتاابت ديك ارت 
سلبية من الفهم الذي رمّبا انتوى طرحه هذان الكاتبان اللذان يكتبان ضّد البذرة اليت نبتت منها ثقافتهما"  

(Moriarty 2003, 53  .)  مع كتاابت تعامال  وفوكو  الكان  أّن  هو  مورايريت  عبارة  ومضمون 
قًا ممّا ميتلكانه من معرفة هبا، أّما من تعوزه هذه املعرفة فهو يسيء فهم قيمة هذا التعامل  ديكارت انطال

األصيل وخيرج مبضامني خاطئة. ورمّبا يساعدان هذا السبب أيًضا يف تفسري كيف أمكن توجيه االهّتام  
)االنفعااللديكار  عنوانه  نشر كتااًب كاماًل  أنّه  من  الرغم  على  العواطف  إبنكار  جرى  ت  وكيف  ت(، 

 التغاضي عن مضامني هذا الكتاب من قبل شخص متحّمس للعثور على اسم مشهور كي خيتلف معه. 

لنرتك هذه احلاالت الفاضحة من إساءة الفهم، ولنعد إىل السؤال: ماذا بقي من إرث ديكارت يف  
إىل األبد، مبا يف  احلايل؟ إّن أتثريه الذي ظهر يف القرن السابع عشر تفّشى على نطاق واسع    عصران

ذلك: إسهاماته احملّددة يف الرايضيات والبصرايت، ورؤيته حول الفيزيولوجيا اآللية، والنموذج الذي قّدمه  
اسية ملاّدة كّلية الوجود تتحّكم  لنيوتن املتمّثل بفيزايء مساوية وأرضية موّحدة تعزو ثّلة من اخلصائص األس

يف هذا اخلصوص، يقّدم عمل ديكارت مثااًل للفلسفة املنخرطة  يف حركتها ثّلة من القوانني البسيطة. و 
يتعّلق   الكثري منها  السائدة يف عصره، وكان  الفلسفية األساسية  ثقافًيا؛ إذ كان ميتلك حسًّا ابلقضااي 

يعي جديد؛ ومل يتوّقف ديكارت عند جمّرد تقدمي إعادة صياغة  بنظرية الطبيعة وحماولة أتسيس علم طب
 ة الطبيعية املتهالكة، بل فعل ذلك على حنو يصل إىل األمساع وتفهمه العقول.منهجية للفلسف

ولئن كانت فلسفة ديكارت قد أثّرت يف ذلك احلني فإن أتثريها مستمّر إىل يومنا هذا، فهي ال تزال  
اه  ا جديدة لألجيال اجلديدة من الفالسفة الذين يصغون لكلماهتا. وهذا ما نر تتواصل معنا وتقّدم أفكارً 

يف إحياء نظرايت )اجلسد أّواًل( حول العواطف )من املفارقة أن جتد بعًضا من أكثر املصّرحني ابالنتقاص  
، وهم يتبّنون Damasio 1994من ديكارت ضمن العلماء الذين يدرسون العواطف، مبن فيهم:  

 Hatfield:  تشبه نظرية ديكارت يف كثري من اجلوانب؛ ولالّطالع عليها ميكن الرجوع إىلنظرايت  
أفكارًا جديدة  2007 الكيفيات احلّسية أهلمت  أّن نظرايت ديكارت حول  (. ويضاف إىل ما سبق 

(Simmons 2003  :(، وكذلك فعل تفسريه إلدراك البعد )راجعWolf-Devine 1993  ،
ابل املتعّلقة  يف:  واملواّد  واإلدراك  أبّن كتابه  Nolan 2014بصرايت  أعّم  بشكل  القول  وميكن   .)
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تأّمالت( حيتوي أحد أبرع األمثلة يف صياغة النثر الفلسفي على امتداد اتريخ الفلسفة ابملطلق، وهذا  )ال
 لوحده يضمن إلرث ديكارت أن يّظل على أمهّيته املستمرّة بتعاقب العصور. 

ّن إرث ديكارت حيتوي على مشكالت أاثرها هو، أو أبرزها إىل العلن،  ويف النهاية جيدر القول أب
اجلسد؛ إذ حاجج ديكارت نفسه -حيّلها، واملثال النموذجي هلذه املشكالت: مشكلة الذهن   دون أن

انطالقًا من قدرته الواضحة املمّيزة إلدراك الذهن واجلسد ابعتبارمها كائنني متمايزين ليخلص إىل أّّنما  
ديكارت يف هذا    نفصالن يف احلقيقة. ومعظم الفالسفة يف أاّيمنا يرفضون كالًّ من: ما زعمه جوهران م

الذي استند إليه هذا الزعم؛ بل إنّه ليس هنالك سوى قّلة قليلة من الفالسفة،    املنهجي الشأن، واألساس  
 يف السعي إىل الواقع  منذ أاّيم كانمت، مّمن اعتقد أبّن األفكار الواضحة املمّيزة للذهن البشري ترشدان

اإلمكانية    متّيز لقائلة أبّن )حّّت قابلية اإلدراك الواضح  املطلق لألشياء. ومن هنا كان الرفض مصري الفكرة ا
 امليتافيزيقية(؛ بل إنّه ليس يف أاّيمنا سوى القليل من الفالسفة الذين يعتقدون ابزدواجية اجلوهر. 

اجلسد ال تزال حّية يف يومنا هذا؛ فعندما مّيز  -لة الذهن وعلى الرغم من كّل االعرتاضات فإّن مشك
ال الذهين واجملال الفيزايئي فإنّه تناول موضوًعا يعبأ به الكثري من املهتّمني؛ فالكثري من  ديكارت بني اجمل

ليها:  الفالسفة يقبلون التمييز املفاهيمي لكّنهم يفتقرون إىل اليقني بشأن األرضية امليتافيزيقية اليت يستند إ
من العمليات املعّقدة يف الدماغ،  سواء كان الذهن والدماغ متطابقني، أو كانت العمليات الذهنية تنشأ 

. ينشئ صورهتاأو تشّكل خاّصية ّتتلف عن أيّة خاّصية فيزايئية حمضة، حّّت وإن كان الدماغ هو الذي  
ا قد استمّرت ابلبقاء إىل أمد أبعد  ويف هذه احلالة ميكن القول أبّن مشكلًة سّلط ديكارت األضواء عليه

 ملقرتح هلا. بكثري من اليوم الذي جاء فيه حبّله ا 
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