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 1حياة ديكارت وأعماله

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 هاشم الهاللترجمة: 
 العوهلي ةمراجعة وتدقيق: نور

 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
ي المنهج، وغير ها(و )التأمالت،  مثل  كاملة    أعمالهحياة ديكارت و حول  فلسف 

نص    ؛العواطف، ومقال ف 

جم لد  ي  موسوعة ستانفورد للفلسفة منشور عىل )، و كورت سميث.  مير
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن الير

 عن  هذا الرابطالموسوعة عىل  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض    لنسخة الدارجةا، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،   التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

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

 

 

 
1  Smith, Kurt, "Descartes’ Life and Works", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/descartes-works/>. 
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بني اهلندسة واجلرب، مما    ة مهم   عالقةأول فيلسوف حديث. اشتهر إبقامة  بصفته    ديكارت رينيه  ـ  بُِشَر ب
اهلندسية   املشكالت  اشتهر  ابستخدام  مسح حبل  للمادة،    بدعماملعادالت اجلربية. كما  مفهوم جديد 

هو عمل    ة أكثر أعماله شهر   إمناالتفسريات امليكانيكية.    ابستخدامالظواهر الفيزايئية    ببيانوالذي مسح  
(،  أتمالت يف الفلسفة األوىل)  ( Meditationes de Prima Philosophiaقصري يُدعى )

 العلوم.   ات، حيث قدم أساًسا فلسفًيا إلمكاني1641نُشر عام 
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 السنوات األول .1

  تبقى من   نممِ   اكيم ديكارت وجني بروشارد. كانو لي  1596مارس    31ولد ديكارت يف الهاي يف  
لذلك مل  و   ،كان والده حمامياً وقاضياً و   .(انغري شقيق  خرانِ آو )شقيقان    الذين متكنوا من النجاة  األطفال

ولت  وت. توفيت والدة ديكارت يف مايو من العام الذي أعقب والدته،  يكن متواجًدا يف معظم الوقت
إىل    1606  عامه يف حوايل العاشرة من عمر   أُرسل  بيري وجني يف الهاي.  هو وأخوه وأخته   جدته تربيته

 ،التحق جبامعة بواتييه  1615ويف عام    ،1614  درس هناك حىت عام، فالكلية اليسوعية يف ال فليش
والقانون املدين. لالطالع على اتريخ    لتشريعوإجازة يف ا  البكالوريوس حيث حصل بعد عام على شهادة  

 انظر الوثيقة التكميلية التالية: ،ونص أطروحته

 حة قانون ديكارت أطرو 

 

والعشرين   1618التحق يف عام   الثانية  Maurice of )   جبيش األمري موريس من انسو   يف سن 
Nassau)  .  بيليت  شرييُ   ،واجباته ابلضبط  كانت  معروفًا ما  سلي يف حني أنه  (Baillet)    إىل أنه كان

 ,Baillet, Livre 1)  إىل ما ميكن أن يسمى اآلن فيلق املهندسني   ه كان منجذابً من احملتمل أن
Chapitre 9, p. 41 ).    كان من املفرتض أن يشارك هذا القسم يف الرايضيات التطبيقية، وتصميم

من    سوريل   يُشرية متنوعة من اهلياكل واآلالت اليت هتدف إىل محاية اجلنود ومساعدهتم يف املعركة.  جمموع 
إىل أنه يف بريدا، حيث كان يتمركز ديكارت، "تضاعف اجليش كأكادميية عسكرية للشباب    انحية أخرى،

إىل أن تعليم  (  Stephen Gaukrogerجاوكروغر )   ويشري   (.Sorell, p. 6" )النبالء يف القارة
- 1547)(  Justus Lipsiusبسيوس )جوستوس ليالنبالء الشباب متحور حول النموذج التعليمي لـ

من1606 وهو  يف كولونيا  (،  يسوعًيا  تعليًما  وتلقى  ابحرتام كبري  حيظى  هولندي  سياسي  ظّر 
(6–Gaukroger, pp. 65 .) ال   ،السجالت التارخيية تشري إىل وجود عسكري يف بريدارغم أن

أسباب لالعتقاد أبن ديكارت رمبا كان    توجد يوجد دليل قاطع يتحدث عن وجود "أكادميية" كاملة.  
تاب السري الذاتية يشريون إىل أنه من املرجح أن تكون واجباته موجهة أكثر حنو  جنداًي، لكن غالبية كُ 

 اهلندسة أو التعليم. 
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.  أثناء وجوده يف بريدا  (1588 –1637)  (Isaac Beeckman)  التقى ديكارت إبسحاق بيكمان
ملعلم والطالب  أشبه ابكانت عالقتهما    -َقريبني   أصبحا  أهنما  بيكمانبديكارت على اتصال  بقاء    يكشف

(. هذه العالقة ستجدد اهتمام ديكارت ابلعلوم. ابإلضافة إىل املناقشات  هو الطالب   ديكارت  حيث)
الطبيعية  العلوم  املوضوعات يف  من  متنوعة  بيكمان    ،حول جمموعة  معينة طرحها  أسئلة  على  أجربت 

املوسيقى""كتابة  لديكارت   يف    يفديكارت  حاول    .(Compendium Musicae)   موجز 
أخرى،  (املوجز) أمور  بني  مفاهيم    من  املتجذرة يف  االنسجام  نظرية  واليت    املقدارِ صياغة  النسبة،  أو 

يف    املوجزانشر  يُ   املصطلحات الرايضية. مل حاولت )على غرار القدماء( التعبري عن مفهوم االنسجام يف  
 الحًقا.  من أتثريه ديكارتسُيقلل   ،حياة ديكارت. أما ابلنسبة لبيكمان

 

 " ملنهجا"مقال عن و  " العامل".2

التالية.  يفمل يُعرف مكان وجوده    ،1619بعد أن ترك ديكارت اجليش عام     توجد   السنوات القليلة 
، الذي نُشر  "مقال عن املنهج"(  Discours de la Methode)بناًء على ما يقوله يف  تكهنات  

يف    فرديناند الثاينأومل )يبدو أن ديكارت حضر تتويج    مدينة   أبنه قضى وقًتا ابلقرب من  ،1637عام  
  ألنه يف ذلك الوقت   ،1622بعض األدلة إىل أنه كان يف فرنسا عام    ُتشري(.  1619فرانكفورت عام  

بعض    توجدوات عديدة.  لسن  جيداً واليت كانت عائداهتا ستوفر له دخاًل    - اليت ورثها    ممتلكاتُهُ بيعت  
، يف ابريس  1625زار إيطاليا. ظهر ديكارت يف عام    1625و  1623التكهنات أبنه بني عامي  
اتصال (،  1588 –1648)(  Marin Mersenne)  ابألب مارين مريسني   هوكشفت مالحظاته 

. ستدفع هذه العالقة ديكارت إىل اإلعالن عن أفكاره  (Minims)  وهو عضو يف مجاعة مينيمس
بعض أفضل العقول    مريسني، طريقها إىلبفضِل    ستجد أعمال ديكارتحول الفلسفة الطبيعية )العلوم(.  

ابريس   يف  تعيش  أرنو  - اليت  أنطوان  املثال،  سبيل  – 1612)(  Antoine Arnauld)  على 
جاسندي1694 وبيري   ،)  (Pierre Gassendi  )(1592 –1655 )،   هوبز   وتوماس 

(Thomas Hobbes ) (1588 –1679.)  

 Regulae)  ، يف نفس الوقت الذي يبدو أنه كان يشغله بكتابةابريس  1628يف عام    ديكارت  غادر
 ad Directionem Ingenii  )" يف وقت    فكر"، ولكنه ختلى عن العمل الحًقاتوجيه اللقواعد
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نسخة من القواعد  اُكُتِشفت    . جتدر اإلشارة إىل أنهكما يعتقد البعض  من ابريس  انتقاله  من بعد قريب  
بناًء على ما تتضمنه،   إىل هناك. االعلماء من كيفية وصوهلمل يتأكد ، و مؤخًرا يف مكتبة جامعة كامربيدج

  طبعة كد  ؤ . تُ 1628ديكارت يف عام   عندما ختلى عنه  على هيئتهيُعتقد أن هذه املخطوطة متثل العمل  
( الالحقة  )حوايل  1701أمسرتدام  من كلريسيلر  ليبنيز  عليها  حصل  ونسخة  التطورات  1670(   )

مرة أخرى. تكهن البعض    عليها   عاد للعمل قد  يف خمطوطة كامربيدج. لذا، يبدو أن ديكارت    ة وجود امل
زايرة بعد  رمبا حدث  هذا  دوري  أن  عام    (1596 -1680)  (John Dury)  جون    1635يف 

ي عاد  ر يث أفاد هارتليب أن ديو ح  ،(1600 -1662)(  Samuel Hartlib)وصمويل هارتليب  
(؛ التخمني هو أن املخطوطة املكتشفة  Fallon, pp. 9fإىل إجنلرتا بنسخ من بعض أعمال ديكارت )

أعاده   بشيء  مرتبطة  وهارتليبو   االجتماع يف الهاي  دَ قِ عُ حيث    ديوريمؤخًرا  دوري  صديقني    كان 
(، الذي تراسل معه ديكارت،  1614–1687)   (Henry More)  لفيلسوف كامربيدج هنري مور

ُكِتبت    (. رمبا1608 –1674)  (John Milton)  وآخرين يف دائرة مور، مبا يف ذلك جون ميلتون 
النسخة أثناء الزايرة وأعيدت إىل كامربيدج. )على أي حال، يعد هذا تطورًا جديًدا ومثريًا لالهتمام يف  

ديكارت  ديكارت(.  معرفة عام    انتقل  أمسرتدام.    1630يف  مسودات    هناك  عملوقد  إىل  على 
جزًءا من  لتكون    ُكتبت  اواليت من احملتمل أهن،  "اجلوية  "الظواهر   )ميتوروس(و   "البصرايت"  (الديوبرتيك)

  لتعليم هنري رنريي   ،إىل ديفينرت،  1632يف عام    انتقل مرة أخرى  ."العامل"  (لوموند)  أال وهو  ،عمل أكرب
(Henry Reneri)   (1593-1639  )الفيزايئية أيًضاقوانينه  ديفينرت  يف  إقامته  أثناء  عمل    ،. 

وهي، كما هو  ،  "رسالة حول اإلنسان"(  Traite de l’homme)  ديكارت على مسودة هنائية لـ
 ."العامل"على األرجح أن تكون جزًءا من "، كان يُراد هبا ةاجلوي  "الظواهرو "البصرايتاحلال مع "

ـ  بعد مساع إدانة الكنيسة ل قرر ديكارت عدم نشره    ،1633جاهزًا للنشر يف عام    "العامل"عندما أصبح  
العام1564-1642)  (Galileo)  غاليليو نفس  يف  وذلك  (  يف  ،  تبناه  الذي  العاملي  النظام  ألن 

يف رسالة    أعرب ديكارت  النموذج الكوبرنيكي املتمركز حول الشمس.  ،اليليوغالكتاب افرتض، كما فعل  
نوفمرب   بتاريخ  العامل،  1633إىل مرسني،  ينشر  أن  الذي حل وحيدث  ، عن خوفه من  املصري    نفس 

بعض العلماء يشككون يف قلق  أن  إالألسباب مفهومة،  للنشر كان جتنبهن اليليو. وعلى الرغم من أغب
لطات الكاثوليكية.  ألن عيشه يف هولندا كان سيبقيه بعيًدا عن متناول الس  ،ديكارت الذي أعرب عنه

وأطروحة عن  لكنها ذات صلة: أطروحة يف الفيزايء،    ،من عدة أعمال أصغرُشِكل    قد   " العامل"يبدو أن  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dury
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hartlib
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_More
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://en.wikipedia.org/wiki/Henricus_Reneri
https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88/
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امليكانيكا )اآلالت(، وأطروحة عن احليواانت، وأطروحة عن اإلنسان. على الرغم من ضياع جزء كبري  
،  أحلقت بعمله "مقال عن املنهج"إال أنه يبدو أن بعضها قد جنا يف شكل مقاالت    ،"العامل"من كتاب  

قد نُشر بعد وفاته. ا اآلخر  ، وبعضه1637يف عام    بعد أربع سنوات  ، نُشركما ذكران سابًقا  ،واليت
( تلقى ما يشري إليه  1596–1687)(  Constantijn Huygens)ن كونستانتني هيغنز  إب  يُزعم

  هذه   ناولت ت، حيث  1637أكتوبر    5رسالة مؤرخة يف  جبانب    ديكارت بـ "ثالث أوراق" من العامل،
 . شكل أساسي  امليكانيكاموضوع "األوراق" 

خالل هذا العام    أجنبت  يف جامعة أوترخيت. 1635حوايل عام  بتدريس الفيزايء "الديكارتية"رنريي بدأ 
فرانسني. تدّ  ُتدعى  ُتدعى هيلني طفلة  منزلية  Rodis-)  عي جينيفيف رودس لويسأيًضا، خادمة 

Lewis)    1635يونيو    19أن فرانسني ولدت يف   (Lewis, p. 40-Rodis  .)  مسَُِي ديكارت
  جاوكروغر   مع ذلك  عييدّ   (.AT I 395n)   1635يوليو    28وفًقا لسجل املعمودية، بتاريخ  ابألب  

يف عام  حصل رينريي  (.  Gaukroger, p. 294)  1635أغسطس    7أن اتريخ املعمودية كان  
أتباع من الطالب    استقطاب ، على كرسي رمسي يف الفلسفة يف جامعة أوترخيت، واستمر يف  1636

يف سن األربعني،    ،1636يف حوايل شهر مارس من عام    انتقل ديكارت   املهتمني ابلعلوم الديكارتية.
خروج    أن   يبدوإال أنه  .  1637عام    ابلفعل يف  نُِشر   وقد   "نهجامل"مقال عن  ن للعمل على نشر  إىل اليد

.  العائلةهنة إىل  املديكارت من  اهتمام  ل  وّ تزامن مع حت  يف أوترخت  من األتباع  بناء قاعدة طالبيةو قال  امل
  لرتتيبات خاصة   هتيئةيبدو أبنه  ، أنه يعمل على ما  1637أغسطس    30يف رسالة مؤرخة يف  وجدان  

  األب نه  د لألخرين أن يعرفوا أبمما يشري إىل أنه ال يري -هنا "ابنة أخته"  الغريب إشارته هلا أبفرانسني، و ب
اإلنكار الواضح  أنه على الرغم من هذا    غرو جاوكر خارج إطار الزواج(. يقرتح    ولدت)أو أن فرانسني  

هيلني    ووالدهتا  1637عام    قد دعاها يف بل،  ابملراسلة  فرانسني ب   تقتصر عالقتهفإن ديكارت مل  ،لألبوة
 (.Gaukroger, pp. 294, 332)بينن -إيغموند  أو  سانتبورتإىل منزله اجلديد يف 

هو أول عمل منشور لكتاب ديكارت، وأييت بعد أربع سنوات من ختليه عن   يُعد "مقال عن املنهج"
، وعلى  تعليمه املبكرب  املتأملةخيربان الكتاب عن أفكار ديكارت    مهم ألسباب عديدة.  وهو"،  العامل"

  فكار أن هذه األ  (Roger Ariew)  وجه اخلصوص، تعرضه املبكر للرايضيات. يقرتح روجر أريو
هي  ب  خاصة ليست   ما  بقدر  التارخيي  سرد  ب  خاصةديكارت  يف  ديكارت  يتبناها    قصةشخصية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constantijn_Huygens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Rodis-Lewis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Rodis-Lewis
http://philosophy.usf.edu/faculty/rariew/
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  امليتافيزيقية  األسس  يرسم  قالامل  أبن  القائل  الرأي  فإن  ذلك،  ومع(.  Ariew, pp. 58–63)قالامل
على ما يبدو لتوضيح طريقة    ُأضيفت  ة بهمرتبط  أعمال ثالثة  على  كمكافأة،حيتوي  و   الديكاريت،  للنظام

الطريقة يف هذه املقاالت(. املقاالت    ُتطبق)على الرغم من أنه من غري الواضح كيف    طورهاالبحث اليت  
  ظواهر ال "و  "البصرايت"سابًقا، كانت    اُقرُتِحَ . كما  "اهلندسة"و  " اجلوية  ظواهر ال "، و"البصرايت"املرفقة هي  

 نسًخا حمتملة من األعمال املعدة يف األصل للعامل. "اجلوية

الكثري  فقد تضمنت  ،  املؤلف الرئيسيجيب التأكيد على أن املقاالت الثالثة املرفقة مهمة ومستقلة عن  
على سبيل املثال، قوانينه اخلاصة ابالنكسار، وضمن    "البصرايت"  مقالة   يف  يضع ديكارت  من الدراسة.

به منذ عام    توصل إليه هذا السياق، ما سُيطلق عليه الحًقا قانون سنيل )والذي يبدو أن ديكارت قد  
ه يوجد  ، إال أنقد تبدو وكأهنا ظهرت دون مقدمات  " سةاهلندمقالة "رغم أن    ،ابإلضافة لذلك(.  1632

  ، مراسالت ديكارتبعض    من خالهلا جتديدكلريسيلر   أعاددلياًل يف مالحظات ديكارت لنفسه، واليت  
يف رسالة إىل  يناقش ديكارت  .  1619على أنه كان يعمل على نسخة منها يف وقت مبكر من عام  

، ويف رسالة مؤرخة  " اهلندسة"، على سبيل املثال، املوضوع املوجود يف  1619مارس    26، بتاريخ  بيكمان
، يذكر عنوان الكتاب صراحًة. يوضح ديكارت يف هذا العمل كيف ميكن حل بعض  1619أبريل    23

 املسائل اهلندسية عن طريق املعادالت اجلربية. 

مل تكن  رمبا   اهلندسة واجلرب عظيمة حًقا، ألنه بدوهنا  كانت أمهية نوع العالقة اليت أقامها ديكارت بني 
  - ليتم التوصل إليهما يف الوقت الذي حدث فيه ذلكوتطور حساب التفاضل والتكامل    الرايضية  الفيزايء

  ( Gottfried Leibniz)  ( وجوتفريد اليبنيز1727  –1642)  بعد جيل من السري إسحاق نيوتن
إىل أنه على الرغم من أن هذا العمل قد يكون رائًدا، على   ،مع ذلك  جتدر اإلشارة  (.1716- 1646)

الكثريين ادعاءات  يُ ،  عكس  د  َطورمل  تنسيق  يف  "نظام  مكان  أي  يف  نظام    "اهلندسة"يكاريت"  )أي 
نشئ املفاهيم  ليس مُ ديكارت    اليوم(، كما أن اجلرب    لطالب درس  الذي يُ   xy  "ص  و   ست "اإلحداثيا

يالحظ  كارل بوير  ويف حني أن  الرايضية األخرى اليت حتمل امسه، على سبيل املثال، "املنتج الديكاريت".  
التحليلية   املفاهيم املختلفة اليت تؤدي إىل اهلندسة  الرتميز  "اهلندسة"عليها ألول مرة يف  ُعِثَر  أن  ، وأن 

على الرغم من أن اهلندسة الديكارتية  اجج أبنه  حي أنه  ، إاليزال مستخدًما حىت اليومماالرايضي للهندسة  
تعترب من قبل الكثريين مرادفًا للهندسة التحليلية، فإن احلقيقة هي أن اهلدف األساسي لنظام ديكارت  

https://plato.stanford.edu/entries/leibniz/
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(. وهكذا، فإن االدعاء  1  -  370، ص    Boyerخيتلف متاًما عن هدف اهلندسة التحليلية املعاصرة )
.  ينطوي على قدر من املبالغة   دسة التحليلية، على األقل كما نفهمها اليوم،أبن ديكارت هو منشئ اهلن

 فإن هذا ال يقلل من أمهية العمل يف اتريخ الرايضيات.  ،وكما يشري بوير حبق

 

 التأمالت  .3

  نشرها. توفيت فرانسني لإىل ليدن    1640يف عام  وعاد  ،  كتابة التأمالت  1639يف عام  بدأ ديكارت  
بعيًدا عن ليدن يف وقت قريب من  اُسُتدعي    أدلة تشري إىل أنه   توجد ،  العامهذا  خالل    ابنة ديكارت

  تويف والد وأخت ديكارت   وفاهتا، وعاد بعد فرتة وجيزة. تكهن البعض أنه غادر ليدن ليكون جبانبها.
َفِشَل بيري أخ ديكارت حىت يف إخباره بوفاة والده، وَعِلَم ديكارت ابألمر أوَل  خالل هذا العام أيًضا.  

عن أسفه    1640ديسمرب    3مرسني بتاريخ    ته للرد علىيف رسالأعرب ديكارت  مرسني.  مرة برسالة من  
ن  بداًل م هناك    وبقيمغادرة ليدن حلضور جنازة والده،    رفض لكنه  ،  لعدم متكنه من رؤية والده قبل وفاته

 ذلك إلكمال نشر التأمالت.

على الرغم من أن هذا مل يكن احلال    - اليوم إىل حد بعيد أكثر أعمال ديكارت شعبية  التأمالت  تُعد  
بعض    على اعرتاضات  َتضُمنهليس أقلها    ،اليوم ألسباب عديدة  لُعَلماءيف أايم ديكارت. هذا العمل مهم  
تأمالت  الكان قد أرسل  مريسني  كنصوص ُمرفقة ابلكتاب، حيث أن    أفضل العقول اليت تعيش يف ابريس

الدين   الفالسفة وعلماء  النقاد: كاتريوس للنقدإىل  قائمة  ومريسني    اسنديج و   وأرنولد   وهوبز   . تشمل 
  عن ابإلضافة إىل العديد من القراء اآلخرين الذين مل يكشف عن أمسائهم والذين رفعوا اعرتاضاهتم    ،نفسه
من بوردين. رد ديكارت على كل انقد، وكانت النتيجة    ا طبعة الحقة اعرتاضً قد تضمنت  ، و مريسني   طريق

 سبع جمموعات.  نًصا ملحًقا يُشار إليه ابسم "االعرتاضات والردود". حتتوي الطبعة الثانية على

)جنًبا إىل جنب مع املؤلف(    القارئ  ؤسس يتطوير أسئلة متشككة تتعلق إبمكانية املعرفة.  بتبدأ التأمالت  
  ديكارت   يستخدم  إمكانية املعرفة )العلم(.احتماالت    سلسلة من التأمالت املدروسة بعنايةمن خالل  

يشري    ة.كوسيلة لتحفيز قارئه على "اكتشاف" طريق التحقيق الفلسفي الذي يشكل هذه األرضي   الشك
أسلوابن    يوجد إىل هذا النمط من العرض على أنه األسلوب "التحليلي". كان    ،يف الردود الثانية  ديكارت
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ها كانط  للعرض: التحليلي والرتكييب. من املهم عدم اخللط بني هذه املصطلحات وتلك اليت يستخدم
مبا يُعرف    ابلنسبة لديكارت(  واالستطالعياألسلوب التحليلي للعرض التقدميي )أ  يبدعلى سبيل املثال.  

ينتقل التحقيق مما هو معروف بشكل عام إىل املبادئ  و   عموًما ابكتشاف ما هو ضروري ملثل هذه املعرفة.
  من قبل. يبدأ النمط الرتكييب   اُكُتِشفَ   كل اكتشاف على ما  يث يعتمد "االكتشاف" حب  طوراألوىل. يت

من مريسني، رسم ديكارت    ث  . حبيهاما يل  قريربتأكيد املبادئ األوىل مث تذلك،    على النقيض من  للعرض
 يف الردود الثانية عرًضا تركيبًيا للتأمالت.

الذي    كان ديكارت الطبيعية  الفلسفة  بنظام  نوعية—لقرون  أُِسسَ يطيح  فيزايء أرسطية  من  —وهي 
 :  1641يناير   28يف رسالة إىل مرسني بتاريخ   قال ديكارت  .خالل أتصيله ألساسيات العلم

"حتتوي هذه التأمالت الست على مجيع أسس الفيزايء اخلاصة يب. لكن من فضلك ال  
. آمل أن  االصعب على مؤيدي أرسطو املوافقة عليه  خترب الناس، ألن ذلك قد جيعل من 

يعتاد القراء تدرجيًيا على مبادئي، وأن يدركوا حقيقتها، قبل أن يالحظوا أهنم يدمرون مبادئ 
 أرسطو ".  

  إبداء دعم مباشر العلم "القدمي" دون    عن  التأمالت  نشقت"العامل"،  السابق    ديكارت  على عكس عمل
تنكر وجهة  .  ثرية للجدل مثل منوذج كوبرنيكوس املتمركز حول الشمس للنظام الشمسيموجهات نظر  ل

وجافة.    ،ساخنة، وابردة، ورطبة] خصائص  [  الفيزايء إىل  اختزال  على وجه التحديدالنظر الديكارتية  
على  خبصائص لألجساد  " ليست  صائصأبنه على عكس وجهة نظر أرسطو، فإن مثل هذه "اخل  يناقشو 

اليت ميكن للفيزايئي أن يهتم هبا هي احلجم والشكل واحلركة    د إن اخلصائص الوحيدة لألجسا  اإلطالق.
امتداد  تلك التعديالت اليت تنطوي من الناحية املفاهيمية )أو املنطقية( على    - واملوضع وما إىل ذلك  

أمناط( األجسا  )أو  فإن خصائص  والعمق. على عكس "صفات" أرسطو،  الطول والعرض  اليت    ديف 
ارتية قابلة للقياس حتديًدا على مقاييس النسبة )على عكس املقاييس املكثفة(،  يف الفيزايء الديكَحَضَرت  

  يتحد هذا (.  Buroker  ،pp. 596-7كل الطرق الصحيحة ) للرايضيات بوابلتايل فهي ختضع  
مع أعمال فالسفة الطبيعة اإليطاليني مثل  ،  "اهلندسة"يف    ةمقرتاًن بنوع الرايضيات املوجود   ، املفهوم للمادة

)اترات حماوالهتم    غاليليوو أوابلدو  و   (Tartagliaغليا  يف  األوائل  املفكرين  حركة  تعزيز  على  ويساعد 
 . لتأسيس فيزايء رايضية
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ابلتأمالت، إىل  أحُِلقت    واليت  ،تشري رسالة ديكارت إىل "الرجال املتميزين واملتعلمني" يف جامعة السوربون
أنه كان حياول عرض التأمالت ككتاب مدرسي للجامعة. على الرغم من أن أتييد الرجال املتعلمني مل  
يكن ليضمن قبول التأمالت أو استخدامها ككتاب مدرسي، فمن املؤكد أنه ميكن اعتبارها خطوة مهمة  

ديكارت موجهة    عصر سية" يف لقبوهلا. على عكس مفهوم الكتاب املدرسي اليوم، كانت "الكتب املدر 
، حيث جرت العادة أن ينشر األستاذ الذي قارب على هناية مهنته وليس الطالب  ،ساتذةيف الغالب لأل

يزيد من االرتباك    .املواد التعليميةأولئك الذين سيستمرون يف تدريس  مالحظاته اخلاصة حىت ينتفع هبا  
ينطوي عليه   واستخدام الذي  لقبول  ديكارت  مل يكن  كونه    ساتذةاألقبل  من  تأمالت  ال  كتاب  سعي 

.  غطرسة  اعلى أهن  ه سعيِه هذ. وابلتايل، من احملتمل أن ينظر هؤالء الرجال املتعلمون إىل حالة  أستاًذا
إىل    وافتَقَر ابلتأكيد  ،عالقته مبريسني(  مستقالً ليس له عالقات أكادميية أو سياسية ابجلامعة )خارج  كان
على    ةاملستخدم   ة املدرسي   كتبه  تالذي كان،  (Eustachius)  شخص مثل أوستاكيوس  واعتماد  مسعة

جامعة السوربون قد   أن ُرغمَ . ألخذ مكانههدف التأمالت ينطاق واسع يف تلك الفرتة من النوع الذي 
 امعة. اجل مدرسي من قبل  َتبىن ككتابأيدت التأمالت، إال أنه مل يُـ 

 .املبادئ4

على يد عامل  ازدادت احلياة العامة لديكارت تعقيًدا  مع جامعة السوربون،    اضطالعهبعد وقت قصري من  
فوتيوس    هاَجمَ (.  1588 –1676)(  Gisbert Voetius )  جيسربت فوتيوس  ،الالهوت اهلولندي

وهو طبيب هولندي كان يدرس الطب يف جامعة أوترخت، ألنه قام بتدريس بعض األفكار    ،رجييوس
رينريي   من  لكل  صديًقا  رجييوس  التقليدية. كان  الالهوتية  العقيدة  مع  تتعارض  اليت  "الديكارتية" 

حاول  شديد    وكان   ،وديكارت الفلسفية.  ديكارت  آبراء  منصبه    رجييوسإزالة    فوتيوس التمسك  من 
ديكارت ولكن شخصيته.كأستاذ،   فقط عمل  ليس  النقاش  وهاجم  ديكارت يف   دفاًعا عن  دخل 

حول  دفاعه املنشور  أما    الطب،  ه علىتدريسإىل اقتصار    رجييوس ولكن هذا اجلدل سيؤدي ب.  شخصه
الذي سريتقي يف غضون مخس سنوات  فسيلقى اإلدانة من قبل فيتيوس و   الديكاريت)مفهومه عن( الفكر  

  ستمر حوايل مخس سنوات الذي ايف هناية النقاش    أصبح وضع ديكارت ايئًسا  رئيس اجلامعة.إىل منصب  
أمري    حىت أنه طلب احلماية من ، خيشى طرده من البالد ورؤية كتبه حترتقديكارت  . كان بشكل متقطع

 إمخاد هجوم فوتيوس.تدخل و عرب ال (ePrince of Orangأورانيا )

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Eustachi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetius
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Orange


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 11

 

السابعة واألربعني   1643يف عام  انتقل ديكارت   ترك    ابلتزامن مع إىل إغموند دو هوف.  ،  يف سن 
كما    ذروته مرة أخرى بعد مخس سنوات  هذا اجلدل سيستعيد  ُرغم أن)خلفه    فوتيوس دل  ديكارت جل
ديكارت    استجوبت األمرية إليزابيث  .إليزابيث من بوهيميا  األمريةابملراسلة مع  بدأ ديكارت    ،(ذُكر سابًقا

  الوقت    هذاديكارت يف أكمل    عن اآلاثر املرتتبة على التزامه ابزدواجية العقل واجلسد.  املراسالت   ه يف هذ
سنوات،   ثالث  قبل  بدأه  قد  كان  جديد،  مدرسي  لكتاب  هنائية   Principia)مسودة 

Philosophiae )"لألمرية إليزابيث. ، وقد أهداه 1644يف عام  " ونشره مبادئ الفلسفة 

توي على مخسمائة وأربع مقاالت. يطور اجلزء األول ميتافيزيقيا ديكارت.  وحي  ء ينقسم العمل إىل أربعة أجزا
على    .العملني ال خيلوان من االختالفاتتأمالت، إال أن  للسريعة    كمراجعة يبدو  قد  ن أنه  على الرغم م

يف التأمالت   ةاملوجود ترتيب عرض الرباهني على وجود هللا"، ينعكس مبادئ الفلسفةيف "سبيل املثال، 
. تستند املبادئ املقدمة يف  ، وهذا اختالف على قدر من األمهية كما حياجج البعضالثالثة واخلامسة

الالحقة يف اجلزأين الثالث والرابع    ئيةالفيزاي، فيما تستند القوانني  اجلزء الثاين إىل ميتافيزيقيا اجلزء األول
أن املبادئ أهلمت مفكرين    ، إالئيةالفيزاي  تبني خطأ هذه القوانني   مبادئ اجلزء الثاين. على الرغم من  على

 Edmond)  ( وإدموند هايل1627–1691)  (Robert Boyle)   عظماء مثل روبرت بويل
Halley)  (1656 -1742  .وإسحاق نيوتن )أنه على الرغم من أن ديكارت كان  جيب التأكيد ،

يف املبادئ ال يبدو أهنا  طُوِرت    طوال حياته املهنية يركز بشكل كبري على الرايضيات، فإن الفيزايء اليت 
فيزايء متجذرة    -جتريبية  ذو صبغة    مشروع مفاهيمي  اعلى أهنا تقليداًي  يُنظر إليهولكن  ،  فيزايء رايضية

  "القواعد"  عمله  ابلكامل يف امليتافيزيقيا. ميكن القول، أن عمل ديكارت على التعداد والرتتيب والقياس يف
عمله اآلخر،  إىل  لت  انتقمفاهيمية    ات آلي  -املفاهيمية الالزمة لتأسيس فيزايء "رايضية"    اتيوفر اآللي
كاان خمصصني يف األصل للتعامل    أبًدا ن يكتمالجزءان مل تبقى (. Smith 2003, 2010املبادئ )

إىل عامل الرايضيات    1642يناير    31يقول ديكارت يف رسالة بتاريخ    مع النبااتت واحليواانت واإلنسان.
، من املعقول االعتقاد أبن املبادئ كانت ستبدو  (Constantijn Huygens)  كونستانتني هيغنز

 .لو كانت قد اكتملت كما هو خمطط هلا "العامل"مثل 

أن  زعمه    على األقل وفًقا لنيوتن،،  املبادئاليت أيدها ديكارت يف  للجدل    إاثرة  املواقف أكثر    إحدى
حقيقة اجلسد    من التزامه ابلرأي القائل أبن  جاء  الفراغ  يةالحتمال  الفراغ كان مستحياًل. رفض ديكارت

https://hekmah.org/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB/
https://hekmah.org/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantijn_Huygens
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امتداده و و .  هو  هو مسة،  االمتداد  أن  إىل   ;AT VIIIA 25)ميتلك مسات    ال   الالشيءابلنظر 
CSM I 210،)  أي امتداد"    الشيءال "ال ميكن أن ميتلك    فإنه(AT VIIIA 50; CSM I 

. (AT VIIIA 25; CSM I 210)  شيء من املادةوجود    تقتضي  امتداد   أي حالة،  إًذا(.  231
تناقض صريح. وابلتايل، فإن الكون املادي هو  املمتد هو    ء وعلى ذلك، يكون تعريف الفراغ ابلالشي

أن مفهوم    "املبادئ"و  "اجلاذبية"  أعمالهنيوتن يف    انقشعبارة عن أجسام فردية مفصولة أبسطحها فقط.  
ملثري للجدل هو إصرار ديكارت  . كان املوقف اآلخر اامتالءالكون مبثابة  اُعُتربَ    احلركة يصبح إشكالًيا إذا

، أبنه (Cordemoyكوردميوي )  ، والحًقاجاسيندي  حاجج على أن املادة قابلة للتقسيم بال حدود.  
مع عامل    متاشًيا، و للكون املادي الذي يعتمد عليه وجود كل األشياء املادية   ( مادة)  قاع   يوجد جيب أن  

فإن تقسيمها سيظهر أنه ال    ،أبنه إذا كانت املادة قابلة للقسمة بال حدود  حاّجواالذرة القدمي أبيقور،  
ديكارت  ، كما ادعى  سدانية مادية. لذلك، إذا كانت اجلسدانية ماديةلن تكون اجل  ،وابلتايل  –يوجد قاع  

حد أدىن من االمتداد ال ميكن تقسيمه )ابلوسائل الطبيعية، على أي حال(.    يوجد نفسه، فال بد أن  
 صراحًة يف املبادئ. يرفض ديكارت ، وهو االستنتاج الذي ذراتستوجد  ،وابلتايل

 

 اطفالعو .5

 Passions)لـ  هاألمرية إليزابيث، مسودة عمل   فهامات، نتيجة الست1646يف عام  أكمل ديكارت  
de l’ame  )(انفعاالت النفس  .)  خالل هذا العام، تتواصل مع ديكارت، بدأت شخصية سياسية ابرزة

،  ما اعتربه نسخة جديدة وحمسنة من العلوم الديكارتية  رجييوس ملكة السويد كريستينا. ونشر  أال وهي  
حيث بدا أنه وجد    ، . لكن رجييوس مل يتوقف عند هذا احلدفوتيوسواليت كما نعلم اآلن ستثري غضب  

وحاول الفصل بني االثنني، ونشر ورقة    ،اختالفات مهمة بني وجهة نظره "الديكارتية" ونظرة ديكارت
(.  نظور رجييوسمب  "الديكاريت"  واليت تتناىف مع العلم )  هأطروحة مناهضة للديكارتي  21عريضة تضمنت  
ديكارت   ذلككتب  على  واحدة    ،رداً  من صفحة  مطبوًعا  ليقرأه  نُِشَر  دفاًعا  العامة  األكشاك  على 

العلين  نُشروقد  اجلميع.   عا  دفاعه  عنوان1648م  يف   Notae in Programma)  حتت 
Quoddam)      معينة(.يُشار إليه أيًضا ابسم التعليقات على ورقة عريضة  و )مالحظات حول برانمج 

وحلسن    .ةوشعر ديكارت أن حياته يف هولندا مهدد   جدل العلينالتوترات نتيجة لل  مع ذلك   تصاعدت

https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9raud_de_Cordemoy
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وامللكة   -الذي عمل يف بالط امللكة كريستينا  ،تشانوت – صديق ديكارت و   بدأ أحد املعجبني احلظ، 
يف   نفسها  و   التفاوضكريستينا  السويد.  إىل  القدوم  إمكانية  حول  ديكارت  امللكة  مع  بعد  عرضت 

العرض  على ديكارت منصًبا يف بالطها.  مراسالت تلك  منها    لعدة أسباب،  قَِبَل ديكارت  ابلتأكيد 
 غادر إىل السويد.  1649. ويف عام فوتيوساملتعلقة مبخاوفه بشأن  

.  فإن هذا سيتغري ، جاكاروغرتطلبت امللكة كريستينا يف البداية القليل من ديكارت. ومع ذلك، وفًقا لـ 
تصميمات    أن جيمع  ،، واثنًياابلرتتيب  مجيع أوراقه  أن يسلسل   ،، أمرته بفعل شيئني: أوالً استقر  ألنه بعد أن 

(. ميكن القول إن ديكارت كان لديه فكرة عن كيفية  Gaukroger, p. 415)  من أجل أكادميية
بدأت امللكة كريستينا تطلب    ، 1650يف يناير من عام  و من خالل جتربته يف بريدا.    الطلب األخريعمل  

تبدأ يف اخلامسة صباًحا وتستمر ملدة  ، وقد كانت هذه الدروس  يف الفلسفة  ا دروسً   هامن ديكارت إعطاء
خالل  نشر ديكارت  (.  Gaukroger, p. 415ثالثة أايم يف األسبوع )ملدة    مخس ساعات تقريًبا

الوقت  مع  ت ديكارت  مراسالخالل  العمل بشكل أساسي من    قد تشكلو ،  )العواطف(عمله   هذا 
هو شرح كيفية    عواطف(]كتاب[ )الاملبادئ هلا(. كان أحد أهداف    أهدى عملهاألمرية إليزابيث )اليت  

متحد الروح  بكون  لإلنسان  األخالقية(  )وابلتايل  العاطفية  احلياة  ببساطة،    ة ارتباط  ابجلسد.  جوهراًي 
كن أن تدفعنا هذه  ومي  فكرة( تنشأ كنتيجة مباشرة لنشاط الدماغ  حالة ذهنية )أو   ي" هانفعاالت النفس"

عواطفه، ألنه ميكن أن  بأن على املرء أن يتعلم التحكم    يقرتح ديكارتوفًقا لذلك،    املشاعر إىل العمل.
املرء  شريرة.    تدفع  أعمال  ديكارت    انقش ألداء  التزامات  أبن  إليزابيث،  فيهم  مبن  ديكارت،  منتقدو 
. فوفًقا مليتافيزيقيا ديكارت،  )العواطف(يف    ُشرِحتتضع ضغطًا حقيقًيا على وجهة النظر اليت    امليتافيزيقية

يف الطول والعرض والعمق. إحدى وجهات النظر    يتمدد فإن طبيعة العقل هي التفكري وطبيعة اجلسد أن  
أن شيًئا ما يتسبب يف حترك  فوهي وجهة نظر يبدو أن نقاد ديكارت قد نسبوها إليه،  ،املتعلقة ابلسببية

ممكن فقط عن طريق    ،، يف هذا السياقالتالمس. يبدو أن  التالمسعن طريق    ،على سبيل املثال  ،االخر
، أن تتالمس مع بعضها البعض وابلتايل ميكن  أسطح مبا أهنا ممتدة وابلتايل هلا    ،د. ميكن لألجساسطحاأل

  ستفتقر ، فإهنا  خلاصية التمدد  العقول   افتقرت   ما أن تتسبب يف حترك بعضها البعض. ومع ذلك، إذا  
،  معها. وابلتايل  د، فال توجد طريقة من حيث املبدأ لتالمس األجسا سطحلأل. وإذا كانت تفتقر  سطحلأل

العقول    ،ال توجد وسيلة من حيث املبدأ لألجساد لتحريك العقول والعكس صحيح. وهذا يعين أن 
  ف()العواطإذا كانت النظرة املوضحة يف    ،تفاعل سببًيا. وهكذاال ميكنها من حيث املبدأ أن ت  دواألجسا 
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التزامات ديكارت امليتافيزيقية    كانتتتطلب أن تكون األجساد والعقول قادرة على التفاعل السبيب، و 
اليت   النظر  ميتافيزيقيا ديكارت تضع ضغطًا كبريًا على وجهة  فإن  التفاعل مستحياًل،  مثل هذا  جتعل 

 .)العواطف(يف  ُشرِحت 

أعرب ديكارت  .  هو مأمولعلى الرغم من أن األمور بدت وكأهنا متضي قدًما، إال أهنا مل تكن تسري كما  
بشأن قراره اجمليء إىل السويد. إنه يرى    ،1650يناير    15إىل برجيي، بتاريخ    يف رسالة عن حتفظاته  

 AT Vمثل املاء" ) ،كفالشتاء قاس  جًدا حبيث "تتجمد أفكار الرجال هنا ،"نفسهنفسه "بعيًدا عن 
467; CSMK III 383  عنها يف الرسالة، رمبا كان املقصود من    ُعربَ (. وابلنظر إىل املشاعر اليت

يف    مرض ديكارت   ابلطقس.  هي مالحظة حول هذه املالحظة رأي ديكارت يف املناخ الفكري بقدر ما  
سرعان ما حتول مرضه إىل التهاب تنفسي خطري.  ، و برجيي  مراسلةأوائل فرباير، بعد أقل من شهر من  

، إال أن األمور سارت حنو األسوأ وتويف يف الصباح  يتعاىف  وعلى الرغم من أنه يف هناية األسبوع بدا وكأنه
 ثالثة ومخسني عاًما. عن 1650فرباير    11الباكر من يوم 
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