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حياته �ملبكرة�عد�د: زينة �لربيعي
ولد يف اله��اي، وهي بلدة �صغرية مبنطقة 
بعد  بال�صل  �أم��ه  وماتت  بفرن�صا.  �لتورين 
�ملر�ض.  عنها  وورث  قالئل،  ب��اأي��ام  والدت��ه 
وكان يف �صباه �صاحب �للون، ي�صعل �صعااًل 
يثري �الإ�صفاق، �إىل حد الأن �لطبيب مل يب�صر 
باأي �أمل يف �إنقاذه، ومل تتخَل عنه �ملر�صعة 
ولكنها  �حل��ي��اة،  قيد  على  بقائه  م��ن  ي��اأ���ص��ًا 
م��ن ج�صدها هي،  ب��ال��دفء و�ل��غ��ذ�ء  �أم��دت��ه 
لهذ�  �صمي  ورمب��ا  ثانية.  �حل��ي��اة  �إىل  فعاد 
�ل�صبب، با�صم رينيه )وهي لفظة م�صتقة من 
وكان  جديد(.  من  ولد  مبعنى  التيني  �أ�صل 
برملان  يف  وع�صوً�  مو�صرً�،  حماميًا  و�ل��ده 
رن Rennes، وترك البنه عند وفاته دخاًل 

يقدر ب�صتة �آالف فرنك يف �لعام.
الفي�ض  ب��ك��ل��ي��ة  �ل��ث��ام��ن��ة  ���ص��ن  يف  و�أحل�����ق 
�ملفكرين  �أح��د  عنها  يقول  �لتي  �لي�صوعية، 
�لريا�صيني  وم�صاهري  �ملتحم�صني  �الأح��ر�ر 
�لريا�صيات  من  بقدر  زودت��ه  �أنها  "يبدو 
�أن يح�صل عليه  �أعظم كثريً� مما كان ميكن 
�لع�صر)79("  ذلك  يف  �جلامعات  معظم  يف 
ذهنه  ويقظة  ج�صمه  �صعف  معلموه  وتبني 
�لوقت  بعد  �لفر��ض  يف  �لبقاء  له  فاأباحو� 
��صتغل  �أن���ه  وحل��ظ��و�  لال�صتيقاظ،  �مل��ح��دد 
�ل���وق���ت يف �ل��ت��ه��ام �ل��ك��ت��ب، �ل���و�ح���د بعد 
�مليتافرييقا،  يف  جوالته  كل  ويف  �الآخ���ر، 
باأ�صتاذته  �ل�صديد  باإعجابه  يحتفظ  ظل 
�جلزويت، كما �أنهم بدورهم، نظرو� �إىل 

�صكوكه ب�صيء من �لت�صامح �الأبوي.
وق�����ص��د يف ���ص��ن �ل�����ص��اب��ع��ة ع�����ص��رة �إىل 
�صيئًا  يجد  مل  ولكنه  ويعبث،  ليلهو  باري�ض 
�أو  بالن�صاء  ينغم�ض فيه، الأنه مل يكن يحفل 
مييل �إليهن، ولكنه بو�صفه ريا�صيًا �صليعًا، 
ي�صتطيع  �أن��ه  م��ق��درً�  �ملي�صر،  �إىل  �ن�صرف 
�ال�صتيالء على خز�نة نادي �لقمار. و�لتحق 
على  منها  ح�صل  حيث  بو�تييه  بجامعة 
�لقانون �ملدين و�لقانون  درجات علمية يف 
�لكن�صي. وما �أن ��صرتد عافيته وقوته، حتى 

�أذهل �أ�صدقاءه، بانخر�طه يف جي�ض �الأمري 
حرب  ن�صبت  وملا   .)1618( نا�صو  موري�ض 
مك�صيمليان  قو�ت  �إىل  �ن�صم  عامًا  �لثالثني 
�أنه  موؤكدة  غري  رو�ية  وتذكر  بافاريا،  �أمري 

��صرتك يف معركة "�جلبل �الأبي�ض".
يف  وبخا�صة  �حلمالت.  ه��ذه  غ�صون  ويف 
�صهور �ل�صتاء �لطويلة �لتي تعوق مو��صلة 
ويف  در����ص��ت��ه،  يتابع  دي��ك��ارت  ك��ان  �لقتل، 
 10( يوم  وذ�ت  خا�صة.  ب�صفة  �لريا�صيات 
من  ب��ال��ق��رب  ن��ي��وب��رج  يف   )1619 نوفمرب 
يف  بالقبوع  �ل��ربد  �تقى  بافاريا،  يف  �أومل 
مدفاأة  غرفة  تكون  �أن  �ملحتمل  "موقد" )من 
خ�صي�صًا له( وفيها-كما يقول هو-ر�أى فيما 
�أحالم،  �أو ثالثة  �لنائم يف ثالث روؤى  يرى 
له  وب��د�  رع��دً�،  و�صمع  �لنور،  من  وم�صات 
�أن روحًا �صماوية كانت توحي �إليه بفل�صفة 
جديدة. وبعد خروجه من "�ملوقد" )�لغرفة( 
�لهند�صة  ���ص��اغ  ل��ن��ا-ق��د  ي���وؤك���د  ك��ان-ك��م��ا 
�ملنهج  تطبيق  ف��ك��رة  وت�����ص��ور  �لتحليلية، 

�لريا�صي يف �لفل�صفة.
�أموره  ورجع �إىل فرن�صا يف 1622، ورتب 
قر�بة  فق�صى  جوالته،  ��صتاأنف  ثم  �ملالية. 
�لبندقية  م���ن  ف��ق�����ص��د  �إي��ط��ال��ي��ا:  يف  ���ص��ن��ة 
لوريتو  �إىل  �الأق��د�م(  على  �صريً�  )ويقولون 
يف  روما  ور�أى  للعذر�ء.  �إجالله  قدم  حيث 
بفلورن�صا  وم��ر   ،)1625( �ل��غ��ف��ر�ن  ف��رتة 
�إىل  ع��ائ��دً�  قفل  ثم  جاليليو.  ي��زر  مل  ولكنه 
در��صته  ت��اب��ع  �ل��ري��ف  ب��اري�����ض وه��ن��اك يف 
�ملهند�ض  �ل��ري��ا���ص��ي  و���ص��ح��ب  �ل��ع��ل��م��ي��ة. 
ح�صار  يف  دي�����ص��ارج  ج����ري�ر  �ل��ع�����ص��ك��ري 
الرو�صيل )1628(. ويف �أخريات هذ� �لعام 
ق�صد �إىل هولند�، حيث ق�صى يف �ملقاطعات 
�إال  �للهم  تقريبًا،  حياته  �أي��ام  بقية  �ملتحدة 
فرن�صا  �إىل  فيها  بع�ض فرت�ت ق�صرية ق�صد 

لتدبري �صوؤونه �ملالية.
�أن  ول�صنا نعرف ملاذ� ترك فرن�صا، ويحتمل 
هذ� يرجع �إىل �أنه "بعد �أن �أف�صح عما لديه 
"وخ�صي  �أ�صياء كثرية  �أ�صباب لل�صك يف  من 
�أ�صدقاء  له  كان  �أن��ه  مع  بالهرطقة،  يتهم  �أن 

مثل  ه��ن��اك،  �لكني�صة  رج���ال  م��ن  ك��ث��ريون 
يتجنب  �أن  ح��اول  ورمب��ا  وب���ريول.  مر�صن 
�الأ���ص��دق��اء و�الأع����د�ء على ح��د ���ص��و�ء، �أماًل 
�جتماعية  عزلة  غريب  بلد  يف  يجد  �أن  يف 
�لفل�صفة  ي�صكل  �أن  بها  ي�صتطيع  فكرية(  )ال 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ت��ل��ج ب���ني ج��ن��ب��ي��ه ل��ق��د كره 
تقلقه  مل  ولكن  وثرثرتها،  باري�ض  �صجيج 
�لقنو�ت- تلطفها  �لتي  �لن�صيطة  �حل��رك��ة 
و�صط  "هناك،  يقول  وه��و  �أم�����ص��رتد�م،  يف 
ن�صيط،  عظيم  �صعب  م��ن  �ملكتظة  �جل��م��وع 
وكاأين  منعزاًل،  وحيدً�  �أعي�ض  �أن  ��صتطعت 
كانت  ورمب����ا  نائية)82(".  ���ص��ح��ر�ء  يف 
ويخفي  �الأنظار  عن  يتو�رى  �أن  يف  رغبته 
�أماكن  تغيري  �إىل  دف��ع��ت��ه  ه��ي  �ه��ت��م��ام��ات��ه 
�ل�صنو�ت  يف  م��رة  وع�صرين  �أرب��ع��ًا  �إقامته 
�لع�صرين �لتالية، من فر�نكر �إىل �أم�صرتد�م 
�إىل دنفرت، �إىل �أم�صرتد�م �إىل �أوترخت، ثم 
�إىل ليدن، ولكن بالقرب من جامعة �أو مكتبة 
بطيبات  �ال�صتمتاع  من  دخله  ومكنه  ع��ادة. 
�حلياة �الجتماعية يف ق�صر �صغري مع عدد 
من �خلدم. و�متنع عن �لزو�ج ولكنه �تخذ 
لن�صر  له طفلة. و�إنا  خليلة )1634( �أجنبت 
فيه  جتلت  �الإن�صانية  �ل���روح  �أن  ن�صمع  �إذ 
�خلام�صة  يف  موتها  بعد  �لطفلة  بكى  حني 
من عمرها. وقد نحا يف �ل�صو�ب �إذ� ظنناه 
فاترً� ال حتركه �الأحد�ث �لدنيوية، ول�صوف 
و�مل�صاعر  �الأه��و�ء  من  كثريً�  يربر  �أنه  جند 
�لتي ي�صجبها رجال �الأخالق عادة. وما كان 
للزهو  عر�صة  فهو  منها،  ليتجرد  نف�صه  هو 
ديكارت  بذل  لقد  و�ل��غ��رور)83(.  و�لغ�صب 
�إىل ما  �أن��ظ��ر  ه��دف��ه.  لتحقيق  ج��ه��دً� ج��ب��ارً� 
�لفيزياء،  �لريا�صيات،  بدر��صته  نف�صه  �ألزم 
�لفلك، �لت�صريح، �لف�صيولوجيا، علم �لنف�ض، 
م��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ا، ن��ظ��ري��ة �مل��ع��رف��ة، �الأخ����الق، 
�لالهوت. فمن ذ� �لذي يجروؤ �ليوم على �أن 
يجول بني هذ� كله؟. ومن ثم طمع يف �لعزلة 
�لتجارب  و�أجرى  �الأنظار،  عن  و�الحتجاب 
فر�ض  وقدر  �لبيانية.  و�لر�صوم  و�ملعادالت 
جتنبه حمكمة �لتفتي�ض �أو تهدئتها، وحاول 
وحلياته  ريا�صيًا.  منهجًا  لفل�صفته  يهيئ  �أن 

منهجًا فل�صفيًا.

فل�سفته
ومن �أين يبد�أ؟ يف "مقال يف �ملنهج "، وهو 
جديد،  ع�صر  فاحتة  يعد  �ل��ذي  �لفذ  �لكتاب 
�أعلن عن �أول مبد�أ، كان ميكن يف حد ذ�ته، 
عليه  ويثري  ويقعدها  �لدنيا  عليه  يقيم  �أن 
كان  فقد  ك��ان.  وه��ك��ذ�  �الأم���ر،  �أويل  غ�صب 
متميزة  فرن�صية  لغة  يف  مكتوبًا  �ملو�صوع 
�ل�صاحرة.  �ملتكلم �حلية  مي�صرة، يف �صيغة 
وقال  �لتفكري،  يف  كبرية  ث��ورة  �أح��دث  لقد 
�لنظريات  كل  ينبذ  �صعيدً�  كان  �أنه  ديكارت 
و�مل���ب���ادئ و�ل��ت��ع��ال��ي��م، وي���ط���رح ك���ل جهد 
ومرجع، ويوجه خا�ض �لفيل�صوف �أر�صطو. 
و�صيبد�أ ب�صفحة جديدة خالية من �أي �صيء، 
�الأ�صا�صي  �ل�صبب  "�إن  �صيء.  كل  وي�صك يف 
طفولتنا...  �أه���و�ء  يف  ميكن  �أخطائنا  يف 
��صتمر  �صبابي،  يف  �عتنقها  �لتي  فاملبادئ 
حقيقتها  �أن  �أحت���رى  دون  بها  �الأخ���ذ  على 

ومبلغ �ل�صدق فيها".
ولكنه مي�صي قدمًا، �إذ� �صاوره �ل�صك يف كل 
�صيء؟. وملا كان مولعًا بالريا�صيات، وفوق 
عبقريته  د�أب���ت  �ل��ت��ي  بالهند�صة  ���ص��يء  ك��ل 
على حتويلها، فقد تاقت نف�صه، بعد �بتد�ئه 
حقيقة  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور  �إىل  �ل�����ص��ام��ل  بال�صك 
عامة  ب�صفة  �لفور  على  بها  �لت�صليم  ميكن 
�أر�صميد�ض،  "�إن  �إقليد�ض.  بديهيات  مثل 

ديكــارت

ريني��ه ديكارت René Descartes ولد )31 مار�س/�آذ�ر 1596 - 11 فرب�ير/�س��باط 1650( يعرف �أي�س��ا 
بكارتي�س��يو�س Cartesius فيل�سوف فرن�سي و ريا�سياتي و عامل يعد من موؤ�س�سي �لفل�سفة �حلديثة 
وموؤ�س���س �لريا�س��يات �حلديث��ة. يعد من �أه��م و �أغزر �لعلم��اء نتاجا يف �لع�س��ور �حلديثة. �لكثري 
م��ن �لأفكار و�لفل�س��فات �لغربي��ة �لالحقة هي نتاج و تفاع��ل مع كتاباته �لتي دّر�س��ت و تدّر�س من 
�أيامه �إىل �أيامنا. لذلك يعد ديكارت �حد �ملفكرين �لأ�سا�س��يني و �حد مفاتيح فهمنا للثورة �لعلمية 
و�حل�س��ارة �حلديث��ة يف وقتنا هذ�. ميجد ��س��مه بذكره يف ما يدعى هند�س��ة ديكارتي��ة �لتي يتم 
بها در��س��ة �لأ�سكال �لهند�سية �س��من نظام �إحد�ثيات ديكارتي �سمن نطاق �لهند�سة �مل�ستوية �لتي 

تدجمها مع �جلرب.
 ،Passions of the Soul يعار�س ديكارت �لكثري من �أفكار �أ�سالفه. ففي مقدمة عمله عاطفة �لروح
يذهب بعيد� للتاأكيد �أنه �س��يكتب يف هذ� �ملو�س��وع حتى لو مل يكن �حد �س��بقه لطرح هذ� �ملو�سوع. 
 Stoicism بالرغم من هذ� فاإن �لعديد من �لأفكار توجد بذورها يف �لأر�سطية �ملتاأخرة و �لرو�قية

يف �لقرن �ل�ساد�س ع�سر �و يف فكر �أوغ�سطني.
يعار�س ديكارت هذه �ملدر�سة يف نقطتني �أ�سا�سيتني: �أول يرف�س تق�سيم �جل�سام �لطبيعية �إىل مادة 
 Teleology و �سورة )�سكل( كما تفعل معظم �لفل�سفات �ليونانية. ثانيا يرف�س �لغايات �أو �لأهد�ف
- �س��و�ء كانت غايات ذ�ت طبيعة �إن�سانية �أو �إلهية لتف�س��ري �لظو�هر �لطبيعية. �أما يف �لإلهيات فهو 
يد�فع عن �حلرية �ملطلقة لفعل �هلل �أثناء �خللق. �أ�سهم يف �ل�سك �ملنهجي ��ستهدف يف �سكه �لو�سول 
�يل �ليقني و�أ�س��باب �ل�س��ك لديه �أنه يلزم �أن ن�سع مو�سع �ل�س��ك جميع �لأ�سياء بقدر�لأمكان ويربر 
�ل�س��ك �أنه تلقى كثري� من �لآر�ء �لباطلة وح�س��بها �س��حيحة فكل ما بناه منذ ذلك �حلني من مبادئ 
عل��ى ه��ذ� �لقدر من قلة �لوث��وق ل يكون �إل م�س��كوكا فيها �إذن يل��زم �أن نقيم �س��يئا متينا يف �لعلوم 
�أن نبد�أ بكل �س��يء من جدي��د و�أن نوجه �لنظر �إىل �لأ�س���س �لتى يقوم علين��ا �لبناءمثال �ملعطيات 
�خلا�سة للحو��س فاحلو��س تخدعنا �أحيانا و�لأف�سل �ل نثق بها �أما �لأ�سياء �لعامة كالعيون و�لروؤو�س 

و�لأيدي �لتى ميكن �أن تتاألف منها �خليالت ميكن �ن تكون نف�سها خيالية حم�سة.
تلقى ديكارت تعليمه على �أيدي �جلزويت. وكان هذ� �لتعليم نقطة �لبد�ية وحجر �ل�سحذ عند كل 
�لهر�طقة �لفرن�س��يني، �بتد�ء من ديكارت ثم فولت��ري، ورينان و�أناتول فر�ن�س "بني جدر�ن �ملعبد 

�سنعت �ملعاول �لتي حتطم بها �ملعبد".
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�الأر�صية  �لكرة  يزحزح  �أن  له  يتي�صر  لكي 
من مكانها وينقلها �إىل مكنا �آخر، تطلب �أن 
تتحرك،  ال  ثابتة  و�ح��دة  نقطة  هناك  تكون 
و�أنا باملثل، �صيكون يل �حلق يف �أن ��صتب�صر 
�أ�صعدين �حلظ، فاأ�صع يدي  �إذ�  خريً� كثريً� 
)و�أكد  فيه.  ن��ز�ع  ال  موؤكد  �صيء و�ح��د  على 
على هذه �لنقطة متهلاًل: "�أنا �أفكر، فاإذن �أنا 
موجود". وهي �أ�صهر عبارة يف �لفل�صفة ومل 
يق�صد بها �أن تكون قيا�صًا منطقيًا، بل خربة 
�أو�صح  وه��ي  الإن��ك��اره��ا،  �صبيل  ال  مبا�صرة 
و�أجلى فكرة ميكن �أن نح�صل عليها، وتكون 
"�صحيحة" على قدر �قرت�بها  �الأفكار  �صائر 
من هذه �لبديهية �الأ�صا�صية-�الإدر�ك �حل�صي 
�ملبا�صر، من حيث �جلالء و�لو�صوح، وكان 
"منهج" ديكارت �جلديد يف �لفل�صفة هو �أن 
حتى  مكوناتها،  �إىل  �ملركبة  �الأف��ك��ار  يحلل 
ت�صبح �لعنا�صر غري �لقابلة لالختز�ل �أفكارً� 
هذه  مثل  �أن  ويبني  جلية،  و��صحة  ب�صيطة 
تعتمد  �أو  من.  ت�صتق  �أن  ميكن  كلها  �الأفكار 
على  �أننا  يفكر.  لكائن  �الأول  �ل�صعور  على، 
ن�صتنتج  �أن  نحاول  �أن  بنا  يجدر  �لعك�ض، 

�الأول  �حل�صي  �الإدر�ك  ه��ذ�  م��ن 
يف  �الأ�صا�صية  �ملبادئ  كل 

�لفل�صفة.

وم����������������رة 
�أخ�����رى 

ديكارت  �تخذ  �لفل�صفة حني  ثورة يف  كانت 
نقطة �لبد�ية، ال �الأ�صياء �خلارجية �ملفرو�ض 
�أنها معروفة بل �لذ�ت �لو�عية. لقد �كت�صفت 
فل�صفة �لنه�صة "�لفرد"، ولكن ديكارت جعل 
الأرى  "�إين  فل�صفته.  يف  �لو�صل  همزة  منه 
�أن  على  �أي�صر  �صيء  ثمة  لي�ض  �أنه  بو�صوح 
�عرفه، من عقلي �أنا)89(" و�إذ� بد�أنا باملادة، 
و�صرنا قدمًا عرب م�صتويات �حلياة �لع�صوية 
�لرت�بط  �أو  �الت�����ص��ال  ف���اإن  �الإن�����ص��ان  �إىل 
�ملنطقي قد يغرينا بتف�صري �لعقل باأنه مادي. 
�لعقل  طريق  عن  �إال  �مل��ادة  ن��درك  ال  ولكننا 
وحده. و�لعقل فقط هو �لذي ميكن معرفته 
�صلطة( وهنا  ) من دون  مبا�صرة  �إدر�ك��ه  �أو 
بل على  �الأخالقي،  �ملثالية، ال مبعناها  تبد�أ 
�أنها فل�صفة تبد�أ باحلقيقة �ملبا�صرة لالأفكار، 
�أك���ر مم��ا ت��ب��د�أ ب��االأ���ص��ي��اء �ل��ت��ي ت��ع��رف عن 
ميكن  حتقيق  ثمة  "ولي�ض  �الأف��ك��ار  طريق 
حتديد  يحاول  حتقيق  من  �أج��دى  �قرت�حه 
وملدة  ومد�ها".  �الإن�صانية  �ملعرفة  طبيعة 
�إذ�  عما  تت�صاءل  �لفل�صفة  كانت  قرون  ثالثة 
�إال كمجرد  "�لعامل �خلارجي" موجودً�  كان 

فكرة.
وك���م���ا ك��ان 
م��������ن 

من  نعرب  �أن  �لع�صري 
�لعقل،  �إىل  �جل�����ص��م 
كل  ق��در  تقدر  بنظرية 
وو��صح  وقوتها  �الأحا�صي�ض  م�صدر  م��ن 
يبدو  �لتي  �الأفكار  وطبيعة  ماديتان،  �أنهما 
كذلك،  ديكارت  ف��اإن  مادية،  غري  طبيعة  �أنها 
وقد بد�أ بالنف�ض، وجد من �لع�صري �النتقال 
من �لعقل �إىل �الأ�صياء. فكيف يت�صنى للعقل 
�أنها  يبدو  �لتي  �الأحا�صي�ض  �أن  ي��درك  �أن 
�أكر  �صيئًا  لي�صت  خارجي،  عامل  على  تدلل 
ي�صدق  وكيف  �لعقل(؟  )�أي  هو  حاالته  من 
وت�صللنا�  تخدعنا  ما  غالبًا  �لتي  �حلو��ض 
�أو �ل�صور �لعقلية �لتي تكون م�صرقة عندما 
تكون )ٍز�ئفة( يف �لنوم، قدر �إ�صر�قها عندما 

تكون "حقيقية" يف �ليقظة؟.
يلجاأ  "�الأنانة"  �لنف�ض  �صجن  م��ن  وه��رب��ًا 
�أن  بالقطع  ميكن  ال  �ل��ذي  �لله  �إىل  ديكارت 
ولكن  خدعة.  جمرد  حو��صنا  كل  من  يجعل 
متى يدخل �لله يف هذ� �ملنهج �لذي بد�أ يف 
و�ملبادئ  �ملعتقد�ت  ك��ل  يف  بال�صك  ج���ر�أة 
�لتي تلقاها �الإن�صان؟ �إن ديكارت ال ي�صتطيع 
�إثبات وجود �لله من �صو�هد بديع �صنعه يف 
�لعامل �خلارجي، والأنه مل يو�صح بعد وجود 
�أخرج ديكارت  هذ� �لعامل �خلارجي. ولذلك 
"�لله" من "�لنف�ض �ملدركة"، متامًا مثل فعل 
ذلك  قبل  �لوجودي"  "�لربهان  يف  �آن�صلم 
ت�صورً�  لدي  �إن  يقول:  وهو  ق��رون.  ب�صتة 
�صروري،  عليم،  قدير  مثايل  كامل  لكائن 
خ��ال��د ول��ك��ن ه��ذ� �ل���ذي ي��وج��د �أق���رب �إىل 
وعلى  يوجد،  مل  �ل��ذي  ه��ذ�  من  �لكمال 
يجب  �ملثايل  �لكامل  �لكائن  ف��اإن  ذلك 
�صفاته.  بني  من  �لوجود  يكون  �أن 
يبث  �أن  ي�صتطيع  كان  �ل��ذي  ومن 
�صبحانه  �لله  �إال  �لفكرة  هذه  يَفّ 
�أن  �مل�صتحيل  "ومن  وت��ع��اىل؟ 
�إذ�  �لله،  �أحمل يف نف�صي فكرة 
حقًا".  م���وج���ودً�  �ل��ل��ه  ي��ك��ن  مل 
و�إذ� كان �لله يريد �أن يخدعنا 
فلن يكون كاماًل ومن ثم فاإنه ال 
ي�صللنا عندما تكون لدينا �أفكار 
يتيح  حني  وال  جلية،  و��صحة 
حلو��صنا �أن تك�صف لنا عن عامل 
خارجي. "ل�صت �أدري كيف ميكن 
تربئته  �صبحانه" �أو  "عنه  �لدفاع 
�إذ�  و�لت�صليل  �خل���د�ع  تهمة  م��ن 
�أ�صباب  عن  ناجتة  �الأفكار  هذه  كانت 
غري متعلقة باأ�صياء ج�صدية مادية. ومن 
�جل�صدية  �الأ���ص��ي��اء  ب��اأن  نقر  �أن  يجب  ث��م 
ب�صكل  تن�صد  ث��م  وم��ن  موجودة"،  �مل��ادي��ة 
�لذر�ت  بني  و�مل��ادة،  �لعقل  بني  �لهوة  ر�ئع 
و�ملو�صوع وي�صبح ديكارت، بعون من �لله، 
و�قعيًا. و�لعلم نف�صه-�إمياننا �لر��صخ يكون 

منطقي خا�صع لنظام مطيع للقانون، ميكن 
�أمرً�  فيه-ي�صبح  ما  و�إح�صاء  عليه  �لتعرف 
ممكنًا، ال ل�صيء �إال الأن �لله موجود، وحا�صا 

�لله �أن يكذب.
�لعقل[  لن�صهد ]ع�صر  نتتبع ديكارت  �إذ  و�إنا 
مغامر�ت  م��ن  ف��زع��ًا  ي��رت�ج��ع  طفولته  يف 
حظرية  �إىل  ثانية  �ل��ول��وج  حم���اواًل  �لفكر، 
�لطماأنينة  بث  يف  ورغبة  �لد�فئة.  �الإمي��ان 
تاأمالت  "�لتاأمالت":  على  �أطلق  جديد  من 
فيها  �أب��رز  �أوىل،  فل�صفة  يف  ديكارت  رينيه 
�لكتاب  �لنف�ض.و�أهدى  وخلود  �لله  وج��ود 
�لالهوت  كلية  عميد  �الأمل��ع��ي  �حلكيم  �إىل 
�ملقد�صة يف باري�ض"، �أي �ل�صوربون. وتقبل 
�لعميد �لهدية، ولكن يف 1662 �أدرج �لكتاب 
يتم  "حتى  �مل��ح��ظ��ورة،  �ل��ك��ت��ب  ق��ائ��م��ة  يف 
�لن�صق  �لكتاب على نف�ض  ت�صحيحه". وبد�أ 
�جلريء �لذي بد�أت به "�ملقاالت" "�ليوم... 
لريا�صة  �أكيدً�  �نقطاعًا  لنف�صي  هياأُت  وقد 
روحية هادفة، فل�صوف �أنكب �أخريً�، �نكبابًا 
منطلقًا جادً�، على ��صتعر��ض عام لكل �آر�ئي 
�ل�صابقة". لقد �ألقى بها جميعًا من �لنافذة، ثم 
�أجاز لها �لدخول من �لباب. ومل يكن من بني 
�إميانه باإله عادل قدير فح�صب،  هذه �الآر�ء، 
�إن�صانية حرة و�صط  باإر�دة  �إميانه  بل كذلك 
�آلية )ميكانيكية( كونية، ونف�ض باقية )غري 
�لو��صح  �عتمادها  م��ن  �ل��رغ��م  على  فانية( 
مبنطق  �صلمنا  وم��ه��م��ا  ف����اٍن.  ج�����ص��ٍد  ع��ل��ى 
بني  عر�ها  تنف�صم  ال  �لتي  �لوثيقة  �لعالقة 
و�جل�صد،  �مل��ادة  عامل  يف  و�لنتيجة  �ل�صبب 
�لفكر�ت  �إحدى  من  فكرة  �إر�دتنا  حرية  فاإن 
�لفطرية �ملتاأ�صلة، �لو��صحة �جللية، �حلية 
�أنه ال ميكن �أن ي�صك فيها  �ملبا�صرة، �إىل حد 
بها  يتالعب  �أن  كثريً�  حاول  مهما  قط،  �أحد 

)�أي �لفكر�ت( يف �لنظريات �ملجردة.
�ملكان  وفكرة  �لنف�ض،  وفكرة  �لله،  فكرة  �إن 
و�لبديهيات  �حل���رك���ة،  وف��ك��رة  و�ل���زم���ان، 
�أن  مبعنى  متاأ�صلة،  فطرية  كلها  �لريا�صية 
�لنف�ض ال ت�صتمدها من �الإح�صا�ض و�خلربة، 
قد  )وه��ن��ا  وعقالنيتها.  ج��وه��ره��ا  م��ن  ب��ل 
ك���ان���ت(. ومهما  ل����وك، وي���و�ف���ق  ي��ع��رت���ض 
قد  �لفطرية  �الأفكار  هذه  ف��اإن  �أم��ر،  من  يكن 
يف  �خل���ربة  تخرجها  حتى  و�ع��ي��ة  ال  تظل 
تكون  ال  حينئذ  و�لنف�ض  و�ع��ي��ة،  ���ص��ورة 
�ملبدع  �لن�صيط  �صريكها  بل  للخربة،  نتاجًا 
�لعقالنية  �لنف�ض  هذه  �إن  �لفكر.  �إنتاج  يف 
غري  �أن��ه��ا  و����ص��ح  �لتعقل"  على  "�لقدرة 
مادية، ولي�ض الأفكارها طول وال عر�ض، وال 
�أخ��رى من  �أية خا�صية  موقع وال وزن، وال 
خو��ض �ملادة. "�إين �أنا، �أي �لنف�ض �لتي �أنا 
بها كما �أنا عليه �الآن، هي �أ�صا�صًا متميزة عن 
مما  نعرفها  �أن  �الأي�صر  من  حتى  بل  �جل�صد 
نعرفه". وعلى ذلك فاإن هذ� �لعقل �أو �لنف�ض 

�أن تبقى بعد �جل�صد، وال  �ملادية ميكن  غري 
بد �أنها تبقى.

�لتي  �لقومية  �لنتائج  تلك  كانت  ه��ل  ت��رى 
�نتهى �إليها ديكارت �صادقة خمل�صة، �أو �أنه 
�أ�صفى عليها لونًا وقائيًا؟. هل كان ديكارت 
تو�قًا �إىل متابعة در��صته �لعلمية يف هدوء 
و�صالم بعيدً� عن �ال�صطهاد و�لتعذيب، �إىل 
غ�صاوة  مثل  �مليتاقيزيقا  ينفث  كان  �أنه  حد 
�لطيور  �ن��ق�����ص��ا���ض  دون  حت����ول  م��رب��ك��ة 
�جلارحة عليه؟ ل�صنا منلك �جلزم ب�صيء يف 
هذ� �ل�صدد. وقد يت�صنى المرئ �أن يكون عاملًا 
و�لكيمياء،  �لفيزياء،  يف  �الأق��ل  على  فا�صاًل 
�لبيولوجيا-ويف  يف  يكن  مل  �إن  و�لفلك، 
يف  �الأ�صا�صية  �لتعاليم  يتقبل  �لوقت  نف�ض 
ديكارت  �أكد  مقاالته  �إحدى  ويف  �مل�صيحية. 
�أ�صياء نزل  �أن �لعقل ال يحول دون ت�صديق 
يقينية  �أك��ر  �أنها  على  �الإل��ه��ي،  �لوحي  بها 
"وتنم  بالثقة  و�أجدرها  معرفتنا  �أر�صخ  من 
�أم���رية �ل��ب��االت��ني، يف  �إل��ي��ز�ب��ث  ر�صائله م��ع 
�أ�صلوب ف�صيح عن �لتقى و�لتم�صك بال�صر�ط 
�مل�صتقيم. وز�ره �صاالميو�ض يف ليدن 1637 

فو�صفه باأنه "كاثوليكي غيور جدً�".
حياته  من  �الأخ��ري  �لعقد  يف  تفرغ  �أن��ه  على 
و�أج���رى  م��ع��م��ل،  �إىل  د�ره  وح���ول  للعلم. 
�الأع�صاء،  ووظ��ائ��ف  �لفيزياء  يف  جت��ارب 
و�إذ� طلب �أحد زو�ره �أن يرى �ملكتبة، �أ�صار 
ديكارت �إىل ربع عجل كان يقوم بت�صريحه. 
وكان يف بع�ض �الأحيان يتحدث، كما حتدث 
�لتي  �لعملية-�لهائلة  �لفو�ئد  عن  بيكون، 
ي�صتطيع  ح��ني  �ل��ب�����ص��ري  �جل��ن�����ض  يجنيها 
�لطبيعة  "�صادة  �ل��ن��ا���ض  يجعل  �أن  �ل��ع��ل��م 
و�مل�صيطرين عليها" وكثريً� ما �أدى توكيده 
�لذ�تي على �ال�صتنباط وثقته فيه، �إىل نتائج 
بعدة  خالقًا  �صغاًل  ولكنه-��صتغل  غام�صة. 
�أن ي�صتبدل �لعلم باالأفكار  علوم. و�ألح على 
�لتجريدية �لنوعية �لغام�صة �لتي �صادت علم 
�لفيزياء، يف �لع�صور �لو�صطى: �إي�صاحات 
ولقد  ري��ا���ص��ي��ة،  �صيغ  يف  م�صوغة  كمية 
�صهدنا تطويره للهند�صة �لتحليلية و�إ�صارته 
�لالنهائي.  و�لتكامل  �لتفا�صل  ح�صاب  �إىل 
وتثليث  �مل��ك��ع��ب  ت�صعيف  م�����ص��اك��ل  وح���ل 
�حلروف  ��صتخد�م  فكرة  و�بتدع  �لز�وية. 
�لكميات  لتمثل  �لهجاء  ح��روف  من  �الأوىل 
لتمثيل  �الأخ������رية  و�حل������روف  �مل��ع��ل��وم��ة، 
�لكميات �ملجهولة.ويبدو �أنه �كت�صف قانون 
 Snen �صنل  عن  م�صتقاًل  �ل�صوء  �نك�صار 
�لتوفيق يف در��صة �لقوى �لعظمى  وحالفه 
�لبكرة  مثل  �صغرية،  و�صائل  حتدثها  �لتي 
و�لعجلة،  و�مل��ل��زم��ة  و�ل��ر�ف��ع��ة  و�الأ���ص��ف��ني 
و�لت�صادم  �لذ�تي  �لق�صور  قو�نني  و�صاغ 
با�صكال  �إىل  �أوح��ى  ورمب��ا  �لتحرك،  وكمية 
باالرتفاع،  ينخف�ض  �جل��وي  �ل�صغط  ب��اأن 

ثمة- �أنه ال يوجد  �إعالن  �أخطاأ يف  �أنه  ولو 
فر�غ �إال يف عقل با�صكال. و�أ�صار �إىل �أن كل 
دقيقة  بدو�مات من ج�صيمات  ج�صم حموط 
فكرة  كروية-وهي  طبقات  حوله-يف  تدور 
�حلالية.  �ملغناطي�صي  �ملجال  نظرية  ت�صبه 
�صحيحًا  ح�صابًا  ح�صب  �لب�صريات  ويف 
ز�وي����ة �الن��ك�����ص��ار، وح��ل��ل �ل��ت��غ��ري�ت �لتي 
يتعر�ض لها �ل�صوء بفعل �لعد�صة �لبللورية 
للعني، وحل م�صكلة ت�صحيح �لزيغ �لكروي 
يف �لتل�صكوب، و�صمم عد�صات ذ�ت تقو�ض 
خالية  �مل��ق��ط��ع،  ز�ئ���دي  �أو  �ل�صكل  بي�صي 
من  وو�صفه  جنينًا،  و�صرح  �لزيغ.  هذ�  من 
�صرح  �أن��ه  يقول  وه��و  �لت�صريحية،  �لوجه 
�أيها  يف  ليتحقق  خمتلفة  حيو�نات  روؤو���ض 
تكون �لذ�كرة و�لت�صور وغريهما. و�أجرى 
�ملنعك�ض،  �أو  �ل��ال�إر�دي  �لفعل  على  جتارب 
تطرف  �لتي  )�مليكانيكية(  �لطريقة  و�صرح 
�للطمة.  �أو  �ل�صربة  �ق��رت�ب  عند  �لعني  بها 
�لتي  بتلك  �صبيهة  لالنفعال  نظرية  وو�صع 
�إن  الجن:  وك����ارل  جيم�ض  ول��ي��م  و���ص��ع��ه��ا 
وقوع  )م��ث��ل  ل��الن��ف��ع��ال  �خل��ارج��ي  �ل�صبب 
�أو  ذ�ت��ي��ًا  يولد  خطري(  حيو�ن  على  نظرنا 
و�الإح�صا�ض  )�ل��ه��رب(  م�صتجيبًا  فعاًل  �آنيًا 
�إجناز  فاالنفعال هو  به )�خل��وف(،  �ملرتبط 
يف  متاأ�صلة  و�الن��ف��ع��االت  �صببه.  ال  �لفعل 
وتف�صريها  در��صتها  ويجب  �لف�صيولوجيا، 
على �أنها عمليات ميكانيكية، ولي�صت يف حد 

ولكن  �أ�صرعتنا  يف  �لريح  الأنها  �صيئة  ذ�تها 
�إذ� مل يلطف منها �لعقل ويحد منها، فاإنها قد 

ت�صتبعد �الإن�صان وتدمره.
وميكن �عتبار �لكون كله ميكانيكيًا، فيما عد� 
�لله و�لنف�ض �لعقالنية، وعر�ض ديكارت هذه 
�لفكرة وجاليليو وحمكمة �لتفتي�ض ماثلتان 
فاإذ�  ف��ر���ض:  جم��رد  �أن��ه��ا  عينيه-على  �أم���ام 
�فرت�صنا �أن �لله خلق �ملادة ووهبها �حلركة، 
بعد  يتطور  �لعامل  �أن  نت�صور  �أن  فيمكننا 
ذلك، وفق قو�نني �مليكانيكا، من دون تدخل، 
يف  �ملادية  للج�صيمات  �لطبيعية  �حلركة  �إن 
كون لي�ض فيه فر�غ، تاأخذ �صكاًل د�ئريًا يوؤدي 
وميكن  �حل��رك��ة.  م��ن  خمتلفة  دو�م���ات  �إىل 
قد  و�لنجوم  و�لكو�كب  �ل�صم�ض  تكون  �أن 
يف  �جل�صيمات  ه��ذه  جتمع  بفعل  تكونت 
م��رك��ز ه��ذه �ل���دو�م���ات، وك��م��ا �أن ك��ل ج�صم 
حموط بدو�مة من ذر�ت دقيقة-وهذ� يف�صر 
كذلك  كوكب  كل  و�ل��ت��ج��اذب-ف��اإن  �لتما�صك 
دو�مة من �جل�صيمات حتتفظ  حم�صور يف 
دو�مة  مركز  و�ل�صم�ض  م��د�ره،  بتو�بعه يف 
هائلة تندفع �لكو�كب �إليها حول �ل�صم�ض يف 
دو�ئر. وكانت نظرية بارعة، ولكنها �صقطت 
�لكو�كب  م����د�ر�ت  �أن  كبلر  �أث��ب��ت  ع��ن��دم��ا 
لو  باأنه  ديكارت  ويقول  �ل�صكل.  بي�صاوية 
كانت معرفتنا تامة كاملة لكان يف مقدورنا 
و�لكيمياء،  و�لفيزياء  �لفلك  ن��ح��ول-ال  �أن 
با�صتثناء  �حلياة،  عمليات  كل  فح�صب-بل 

نحولها  ذ�ت��ه،  �لعقل 
�إىل قو�نني ميكانيكية 

و�له�صم،  �لتنف�ض  ف��اإن 
�ل�����ص��ع��ور، كلها  ب��ل ح��ت��ى 

ميكانيكية، �أنظر كيف كان هذ� 
هاريف  �كت�صاف  يف  مفيدً�  �ملبد�أ 

يف  ديكارت،  وطبق  �لدموية.  للدورة 
ثقة تامة، فكرة �مليكانيكية، على كل عمليات 
�حليو�نات، الأنه �أبى �أن يخلع عليها �لقدرة 
باأنه  �أح�����ض  ورمب���ا  �لعقلي.  �لتفكري  على 
م�صطر، من �لوجه �لديني. �إىل ظلم �حليو�ن 
على هذه �ل�صورة، الأنه كان قد �أ�ص�ض خلود 
�لنف�ض على عدم مادية �لذهن �لعقالين، فاإذ� 
كان للحيو�نات مثل هذ� �لذهن كذلك، لكانت 
هي �الأخرى باقية �أو غري فانية، ورمبا كان 
يف هذ� �إزعاج، �إن مل يكن لهو�ة �لكالب، فهو 

على �الأقل لرجال �لالموت.
مادية  �آل���ة  �الإن�����ص��ان  ج�صم  ك���ان  �إذ�  ول��ك��ن 
يعمل  �أن  �مل���ادي  غ��ري  للعقل  يت�صنى  فكيف 
ميكانيكية  غ���ري  ب��ق��وة  ي��ح��ك��م��ه  �أو  ف��ي��ه. 
ديكارت  يفقد  وه��ن��ا  �حل���رة؟  �الإر�دة  مثل 
تفاعل  يرتب  �لله  ب��اأن  يائ�صًا  فيجيب  ثقته، 
ي�صل  ال  خ��ف��ي��ة  ب���ط���رق  و�ل��ع��ق��ل  �جل�����ص��م 
�أن  �رت���اأى  �مل��ح��دود. ورمب���ا  �إدر�ك��ن��ا  �إليها 
�لغدة  ط��ري��ق  ع��ن  �جل�صم  يف  يعمل  �لعقل 
يف  منا�صب  ب�صكل  �ملو�صوعة  �ل�صنوبرية 
قاع �ملخ. وكان �أثر ت�صرفات ديكارت تهورً� 

وطي�صًا طو�ل حياته، �أنه طلب من مر�صن �أن 
يبعث مقدمًا بن�صخ من كتاب "�لتاأمالت" �إىل 
يعن  ما  الإر�صال  �ملفكرين مع دعوتهم  بع�ض 
ذلك  على  وردً�  عليه،  �ع��رت����ص��ات  م��ن  لهم 
كيا�صة  يف  دي��ك��ارت  �آر�ء  جا�صندي  دح�ض 
بحجة- يقتنع  مل  �ل��ك��اه��ن  ف���اإن  فرن�صية. 
ديكارت �لوجودية عن وجود �لله. �أما هوبز 
فاعرت�ض على �أن ديكارت مل يثبت ��صتقالل 
�أوب��ري باأن  �لعقل عن �مل��ادة و�مل��خ. ويقول 
�لقول  �إىل  مييل  "كان  خا�صة  ب�صفة  هوبز 
�لهند�صة  على  نف�صه  ق�صر  لو  ديكارت  باأنه 
يف  �لهند�صة  علماء  �أع��ظ��م  الأ���ص��ب��ح  مت��ام��ًا 
�لعامل، و�أنه مل ين�صجم مع �لفال�صفة. و�تفق 
ديكارت  �أن  �إىل  وذهبا  هوبز،  مع  هيجينز 

ن�صج ق�صة خيالية من عناكب �مليتافيزيقا.
و�الآن وبعد ثالثة قرون من �لبحث و�ملناق�صة 
قد يكون من �لي�صري �أن نتبني نقاط �ل�صعف 
�أن  للفل�صفة.  ج��ريء  حديث  منهج  �أول  يف 
هند�صة،  �صيغ  �إىل  �لفل�صفة  حتويل  فكرة 
�صاقت ديكارت �إىل طريقة ��صتنباطية، �عتمد 
على  جت��ارب��ه،  ب��رغ��م  ز�ئ���د،  طي�ض  يف  فيها 
نزعته �إىل �ال�صتنباط. و�أنه لعمل �نتحاري 
وجالئها  فكرة  �أي��ة  �لو�صوح  من  جنعل  �أن 
وبهائها وبد�هتها �ختبارً� ل�صحتها، فمن ذ� 
�إنكار  على  �الأ�صا�ض،  هذ�  على  يج�صر  �لذي 
و�ملحاجة  �الأر����ض؟  ح��ول  �ل�صم�ض  دور�ن 
و��صحة  فكرة  لدينا  الأن  موجود  �لله  ب��اأن 
م��ت��م��ي��زة ع��ن ك��ل ك��ائ��ن ال ن��ه��ائ��ي ب��ال��غ حد 
�ملحاجة  ث��م  �صحيح؟(،  ه��ذ�  )وه��ل  �لكمال 
�لله  الأن  بالثقة  جديرة  �ملتميزة  �الأفكار  باأن 
من  �صرب  �إال  هي  �إن  يخدعنا،  �أن  ميكن  ال 
�لتفكري د�ئري مثل مد�ر�ت كو�كب ديكارت. 
�إن هذه �لفل�صفة تت�صح مبفاهيم �صكال�صتية 
بنبذها.  ن�صحت  �لتي  �لو�صطى،  �لع�صور 
�صك  من  و�أبقى  �أثبت  كان  مونتيني  �صك  �إن 
�لهر�ء  زحزح  �أن  �إال  يفعل  مل  �لذي  ديكارت 

�لتقليدي ليف�صح مكانًا لهر�ئه هو.
ومع هذ� كله، بقي يف علم ديكارت، �أن مل يكن 
يف "ميتافيزيقاه" ما ي�صيع يف نف�صه �خلوف 
يف  نظريته  ف��اإن  و�لتعذيب.  �ال�صطهاد  من 
"ميكانيكية �لكون" تركت �ملعجز�ت و�الإر�دة 
�حلرة يف موقف خطر وم��اأزق حرج، برغم 
�عرت�فه بالدين �لقومي و�ل�صر�ط �مل�صتقيم. 

ملا  �أن������ه 
�أنه  �صمع 
ج��ال��ي��ل��ي��و 
)ي�������ون�������ي�������ه 
ط����رح   )1633
�ل�صخم  موؤلفه  جانبًا 
قد  ك���ان  �ل����ذي  "�لعامل" 
�صتات  ف��ي��ه  ي�����ص��م  �أن  �ع���ت���زم 
تو�صل  �لتي  و�لنتائج  �لعلمية  �أبحاثه 
وحزنًا،  �أ���ص��ى  يقطر  وقلبه  وك��ت��ب،  �إل��ي��ه��ا، 
�الأثر  �أعمق  �لنباأ  لهذ�  كان  لقد  مر�صن:  �إىل 
�أن  على  �لعزم  �أعقد  ك��دت  حتى  نف�صي،  يف 
�أحرق كل خمطوطاتي، �أو على �الأقل �أخفيها 
�الأر���ض  حركة  كانت  و�إذ�  �الأن���ظ���ار...  ع��ن 
عن  فل�صفتي  مبادئ  كل  ف��اإن  �صحيحة،  غري 
كلها  الأنها  خاطئة...  �لعامل"  "ميكانيكية 
مرت�بطة يوؤيد بع�صها بع�صًا... ولكني على 
�أية حال لن �أن�صر �صيئًا يت�صمن كلمة و�حدة 
تغ�صب �لكني�صة." وعند وفاته مل توجد �إال 

ق�صا�صات قليلة من خمطوطة "�لعامل".
�لكني�صة  من  حياته(  )يف  �لهجوم  ي��اأِت  ومل 
�لكاثوليكية، بل من رجال �لالهوت �لكلفنيني 
يف جامعتي �أوترخت وليدن. فقد عدو� دفاعه 
عن �الإر�دة �حلرة هرطقة خطرية ت�صيء �إىل 
"ميكانيكية  يف  ر�أو�  و�لقدر" كما  "�لق�صاء 
�الإحلاد،  حافة  �إىل  به  تنزلق  فكرة  �لكون " 
ملجرد  ي�صري  �أن  ي�صتطيع  �ل��ك��ون  ك��ان  ف���اإذ� 
�إال م�صاألة  "فما هي  �لله  بها  يبد�أ  قوة د�فعة 
�أو  �ال�صتهاللية  دفعته  �لله  ينجز  وقت حتى 
�أحد  تبنى  �الأوىل هذه. ويف 1641، عندما 
�أغرى  دي��ك��ارت،  فل�صفة  �أوت��رخ��ت  �أ���ص��ات��ذة 
والة  فو�صيو�ض،  ج�صربت  �جلامعة،  رئي�ض 
�الأمور يف �ملدينة باإد�نته �لفل�صفة �جلديدة 
وحتريكمها. فما كان من ديكارت �إال �أن �صن 
ردً�  عليه  رد  �لذي  فو�صيو�ض،  على  هجومًا 
عنيفًا، وعو�د ديكارت �لكرة، وقارعه �حلجة 
باحلجة. ويف 1643 دعا �لق�صاء �لفيل�صوف 
�حلكم  و�صد  رف�ض،  ولكنه  �أمامهم.  للمثول 
فقنع  اله���اي،  يف  �أ���ص��دق��اوؤه  فتدخل  عليه، 
بحظر  قر�ر  باإ�صد�ر  �ملدينة  يف  �الأمر  �أولو 
الآر�ء  تفنيدً�  �أو  تاأييدً�  علنية  مناق�صة  �أي��ة 
ديكارت. ووجد بع�ض �ل�صلوى يف �صد�قته 
يف  تقيم  كانت  �لتي  �إل��ي��ز�ب��ث  �الأم���رية  م��ع 
�لبالتني  ناخبة  �إليز�بث  و�لدتها  مع  الهاي 
ملكة بوهيميا �ملخلوعة. وكانت �الأمرية يف 
"�ملقاالت"  كتاب  ظهر  حني  ع�صرة  �لتا�صعة 
1637، فقر�أته يف ده�صة ممزوجة باالبتهاج 
و��صحة  �لفل�صفة  �أن  ر�أت  مب��ا  و�ل�����ص��رور 
�إدر�كها، و�لتقى بها ديكارت  مفهومة ي�صهل 
و�بتهج مبا ر�أى من �أن �مليتافيزيقا قد تت�صم 
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يدعي �لعقالنيون �أن رونيه ديكارت )1596-
1650( �إنتق���ل بالفل�صفة م���ن كال�صيكيَّتها �إىل 
حد�ثته���ا �الأوىل، من حيث يبد�أ "�لفيل�صوف" 
عن���ده من ال�ص���يء، متح���رًر� م���ن �لفر�صيات 
و�الآر�ء �مل�صبق���ة �لت���ي �إكت�صبه���ا م���ن �أبوي���ه 
و�أ�صاتذته. ونحن �إن �صلَّمنا لهم يف م�صاهمات 
دي���كارت يف نق���ل �لفل�صف���ة �لكال�صيكي���ة �ىل 
�أعت���اب �حلد�ث���ة ب�صيغته���ا �لبدئي���ة، فاإننا ال 
ن�صل���م لهم ب���اإن لذل���ك �أي �إرتب���اط حقيقي مع 
توهم ديكارت مل�صاألة �لتح���رر من �لفر�صيات 
و�الآر�ء �مل�صبق���ة، ون�صع من �أج���ل قولنا هذ� 
�مامهم مقول���ة قدمية �أ�صحت م���ن �لبديهيات 
�مل�صّلم بها يف عل���م �لنف�ض هذ� �ليوم، و�أعني 

مقولة �ر�صطو:
م���ا مل يكن يف  �لعق���ل  �ص���يء يف  "ال يوج���د 

�حلو��ض من قبل".
�إذ �ن م���ا يدع���ي دي���كارت �إكت�صاف���ه يف نهاية 
تاأمالت���ه �ل�صت���ة، يف كتاب���ه �ملعت���رب )تاأمالت 
ميتافيزيقي���ة يف �لفل�صف���ة �الوىل(، وحتديدً� 
وجود �لله كفكرة جوهرية م�صتقلة عن �لعقل 
�الإن�صاين من جهة، و�أن �لنف�ض �لب�صرية �لتي 
ال يفرقها ديكارت عن �لروح هي �صيء متمايز 
ع���ن �جل�ص���م، وال مت���وت بال�ص���رورة مبوت 
�جل�ص���م.. �إن مايدع���ي دي���كارت �إكت�صاف���ه ال 
يخ���رج يف ر�أينا وباأي ح���ال من �الحو�ل عن 
منظومة �ملدركات �ملخزونة �صورها يف ذهن 
دي���كارت.. ولي�ض من �صب���ب وجيه ي�صتدعينا 
�إ�صتثناء �لل���ه �أو �لنف�ض �لب�صرية من �لتعميم 

�ل�صابق �لذكر.
معل���وم �أن مب���د�أ "�ل�ص���ك �لديكارت���ي" يق���وم 
عل���ى ثالث���ة: �ل�صك يف �حلو�����ض، و�ل�صك يف 
�أي���ة �أح���كام �إز�ء �لع���امل �خلارج���ي، و�ل�ص���ك 
يف �لوج���ود. �أما )�لف���رد �لديكارتي( فيعرف 
�أن���ه موجود، و�أن���ه كائن مفكر، كام���ل، مدِرك 
لنو�ق�ص���ه؛ وه���ي فك���رة و�صعه���ا )�لل���ه( يف 
نف�ص���ه. وك�ص���اأن �أفالطون، ُيل���حُّ ديكارت على 
�إىل  و�ص���واًل  �حلو�����ض،  ع���ن  �لعق���ل  ف�ص���ل 
�ملعرفة �لعقلية �خلال�صة، �لتي مفتاحها "نور 
�لطبيعة"، وهي ق���درة فطرية غر�صها �لله يف 
عقولن���ا للو�ص���ول �إىل �حلقيقة كم���ا يت�صور 

ديكارت.
ولك���ن �الأم���ر �جلوه���ري �ل���ذي ف���ات ويفوت 
�لعالق���ة  ع���ن  تغا�صيه���م  ه���و  �لديكارتي���ني 
�لر�بطة بني ماهي���ة �لله ومدى تطور �ملعرفة 
ل���دى �الإن�ص���ان، فماهية �لل���ه مرتبطة مبعرفة 
�الن�ص���ان �إرتباط���ًا م�صرييًا، الأن ه���ذه �ملاهية 
�لت���ي  �مل�صتحي���الت  عل���ى  �بت���دءً�  تاأ�ص�ص���ت 
و�جهت هذ� �الن�صان، هذه �مل�صتحيالت كانت 
والز�ل���ت نا�صئ���ة ع���ن �لق�صور �ملع���ريف عند 
�الإن�ص���ان، ولي����ض �دل عل���ى ذلك م���ن �ن هذه 
�ملاهي���ة )�أي ماهية �لله( كانت تتطور وتتغري 
على مدى �لتاريخ �الإن�صاين، وهي حتاكي يف 
تطورها تط���ور �ملعرفة عند �الإن�صان. وقائمة 
�مل�صتحي���الت )ق�صور �ملعرفة ل���دى �الإن�صان( 
تط���ول كلما عدنا �لقهق���ري �ىل �ملا�صي، حتى 
ن�ص���ل يف فج���ر �لتاري���خ �ىل ماهي���ة ب�صيطة 

يف نظر �الإن�ص���ان �لبد�ئي، بل و�أكر �إرتباطًا 
بو�قع���ه �ليومي، فالله يف مر�حل متقدمة من 
تاري���خ �الإن�ص���ان يق���وم بوظائف كث���رية جدً� 
وب�صيط���ة ج���دً�، وتتطور ه���ذه �لوظائف من 
حيث �لنوع كلما �أقرتبنا من ع�صرنا �حلايل، 
�أي �أنه���ا تدخل يف عملي���ة خ�صخ�صة حل�صاب 
�لن���وع وعلى ح�ص���اب �لكم، فوظيف���ة �لله يف 
حي���اة �الإن�ص���ان كان���ت وال ز�ل���ت عل���ى عالقة 
عك�صي���ة مع تطور �ملعرفة ل���دى هذ� �الأن�صان، 
ووظائف �لله هي �لتي حت���دد ماهيته... �إذن 
م���ن �لذي ي�صنع �الخر، ه���ل �لله �لذي ي�صنع 

معرفتنا �أم معرفتنا هي �لتي ت�صنع �لله؟
�إن م�صكلتن���ا �لي���وم لي�ص���ت يف حقيقة وجود 
�لل���ه من عدمه، ب���ل هي �ملوقع �ل���ذي يتو�جد 
فيه �لله �صمن منظومتنا �ملعرفية، فاإ�صتمر�ر 
وجود �لله �صمن م�صاحة �لو�قع �ملربهن ولو 
عقالنيًا، له تاأثري�ت �صلبية على جممل حياتنا 
�لب�صري���ة، لي�ض هذ� فح�ص���ب بل هو ذو تاأثري 
�صلبي حتى على ماهية �لله على �إفرت��ض �أنه 

موجود.
�أعود الأقول �أن وجود �لله يف �لفكر �الإن�صاين 
كان واليز�ل يتاأ�ص����ض على �مل�صتحيالت �لتي 
و�جه���ت وتو�جه �الن�ص���ان يف حياته، �أي �أن 
ماهية �لله مل تتعد ملء �لفر�غات �لكبرية يف 
قدرة �الإن�صان نف�صه، و�لتي ر�ح يتلم�صها هذ� 

�الإن�صان يف طريق بحثه عن �لكمال.
وم���ا �لديان���ات �ل�صماوي���ة �أو �ملوؤ�ص�ص���ة على 
�لن�صو����ض �ملوح���ى به���ا، �إال قه���ر لت�صاوؤالت 
�الإن�ص���ان يف �جلان���ب �الخر ع���ن مو�صوعية 
�لكمال �لذي �إفرت�صت���ه �ملعرفة �الن�صانية يف 
ماهية �لله �إبتدءً�، فها هي �لن�صو�ض �ملقد�صة 
)�لت���ور�ة و�الأناجيل و�لق���ر�آن( نف�صها مليئة 
بت�ص���اوؤالت و�صكوك عن �صح���ة �إدعاء �لكمال 

يف جوه���ر مطلق خ���ارج �إدر�ك �الن�صان، كما 
�أ�ص�صت ل���ه �لديانات �لتوحيدي���ة �لثالث. �أما 
�الأجوب���ة عل���ى تل���ك �ل�صك���وك و�لت�ص���اوؤالت 
فه���ي على رغم خلوها م���ن �ملو�صوعية كونها 
قد دون���ت بيد �ملنا�صري���ن �أو �ملدعني بوجود 
ذلك �جلوهر �ملطلق، فاإنها �ي �الجوبة، جمرد 
�إع���ادة ق���ر�ءة لقائمة �مل�صتحي���الت �لتي يقدر 
عليها �لل���ه، �أي �لفر�غات �لتي ميلئها �لله يف 

قدرة �الأن�صان �لناق�صة قيا�صًا مبعرفته.
حت���ى دي���كارت �ل���ذي خ���رج عل���ى �لنا�ض يف 
�لق���رن �ل�صابع ع�ص���ر ليعلن �إكت�صاف���ه �ملتاأخر 
ج���دً� لوج���ود �لله، فاإن���ه مل ي�صتط���ع �أن يثبت 
وج���ود �لل���ه �إال بع���د �أن �أثب���ت وج���وده هو، 
�إذن دي���كارت جع���ل وجود �لل���ه الحقًا لوجود 

�الن�صان �إن مل يكن مرتبطًا به ب�صكل كلي.
�إن �لظري���ف يف �إكت�صاف ديكارت لوجود �لله 
هو فرحة �ملوؤمنني بالله بذلك �الإكت�صاف! فبعد 
�أك���ر من �ل���ف وخم�صمائ���ة �صنة م���ن �إنت�صار 
�مل�صيحي���ة كدين من �ملفرو�ض �أنه يو�صل �ىل 
معرف���ة �لله، جل����ض ديكارت �أم���ام موقد �لنار 
متاأم���اًل يف �صمعة �صغرية، ليقدم بعد ذلك �ىل 
�ملوؤمنني برهانه �خلارق على وجود �لله، �أي 
�أن �الميان بالله �صبق �أكت�صافه باأكر من �لف 

وخم�صمائة �صنة! ماهذه �ملفارقة؟!!
فاإن مل يكن ديكارت م�صيحيًا موؤمنًا، قد �أ�صتقر 
وجود �لله كفك���رة يف منظومته �ملعرفية منذ 
طفولت���ه، فهل كان باإ�صتطاعته �أن يربهن على 
وجود �لل���ه يف �صتة م�صائل، �أو حتى �صتمائة 
م�صاألة؟ حت���ى �أن �لله �لذي جت�صد يف �مل�صيح 
)كم���ا ت�صوره لنا �أناجي���ل �لعهد �جلديد( قبل 
�أن يخل���ق دي���كارت مبئ���ات �ل�صن���ني مل يق���دم 
ماقدم���ه ديكارت من برهان نا�صع على وجود 
�لله، فامل�صيح مل يق���م بغري ملء �لنق�ض عيانًا 

�أمام �لنا�ض، هذ� �لنق�ض �لذي كان يعاين منه 
�الإن�صان يف ذلك �لزمن �أو حتى يف زمننا هذ�، 
لكي يثبت �أنه هو �لله �أو �بن �لله �ملتج�صد يف 
ج�صم ب�صري، فاإ�صفاء �ملر�صى وتكثري �لطعام 
و�إحياء �ملوتى وغريه���ا، ما هي يف �ال�صا�ض 
�إال فر�غ���ات يف قدرة �الإن�ص���ان، فهل ن�صت�صف 
م���ن ذلك �أن معرف���ة �الن�صان يف زم���ن �مل�صيح 
مل تك���ن بالق���در �ل���الزم للربهان عل���ى وجود 
�لل���ه �ملوؤمن به �صلفًا كما فعل ذلك ديكارت بعد 

مئات �ل�صنني؟
عل���ى  رده  معر����ض  يف  دي���كارت  يق���ول 

�العرت��صات �لثانية:
�ن���ه كامل  ن���درك  �لذي  ه���و �جلوه���ر  "�لل���ه 
�لكم���ال �ال�صم���ى و�ل���ذي ال نت�ص���ور في���ه �ي 

�صيء يت�صمن �ي نق�ض �و حد للكمال."
�إذن �لله وح�صب ديكارت نف�صه ال ميكن �إدر�كه 
�إال بهذه �ملاهية، �ي "كامل �لكمال �الأ�صمى".. 
ويذه���ب دي���كارت �أبع���د م���ن ذلك ح���ني ينفي 
�إمكاني���ة ت�صور �ن �لل���ه يت�صمن �ي نق�ض �و 
حد للكم���ال. ولكننا نت�صاءل عن �الأ�ص�ض �لتي 
�أوج���د عليها ديكارت هذ� �لكمال �ملت�صور عن 
�لله؟ �إنه يقين���ًا �أوجده )�لكمال( باملقارنة مبا 
ال ي�صتطيعه ديكارت، فهل هذ� �لكمال ميكن �أن 
يتاأ�ص����ض �ليوم على ما تاأ�ص�ض عليه يف ع�صر 
ديكارت؟ �أو هل �أن هذ� �لكمال هو نف�صه �لذي 
كان يت�ص���وره �الإن�صان عن �لل���ه قبل ديكارت 
بال���ف �صن���ة �أو �لف���ني �أو ع�ص���رة �الف �صن���ة؟ 
م���ا نريد قول���ه ه���و �أن �لكمال �ل���ذي ت�صوره 
دي���كارت يف ماهي���ة �لل���ه لي�ض كم���اال مطلقًا، 
�إال بدرج���ة تط���ور �ملعرف���ة عند دي���كارت، لذ� 
فه���و ن�صبي يختلف )�أي �لكم���ال �ملت�صور عن 
�لل���ه( لدى �إن�صان هذ� �لع�صر ولو بدرجة �قل 
و�صوحًا من ت�ص���ور ذلك �لكمال عند �الإن�صان 

يف �لع�صور �ل�صابقة على ديكارت.
ويوؤكد ديكارت ما ذهبنا �ليه يف معر�ض رده 

على �العرت��صات �لثانية �ي�صًا حني يقول:
ال  �ل�صروري:،  �لوجود  يت�صمن  �لله  "معنى 
جم���رد �لوج���ود �ملمك���ن �ملت�صم���ن يف معاين 

جميع �ال�صياء �الخرى".
�إذن وج���ود �لله �ص���رورة �أكر منه���ا �إمكانية 
وجود. ولكن م���ا دو�عي هذه �ل�صرورة �لتي 

يجهلها ديكارت �أو يتجاهلها؟
�إنه���ا قائم���ة �مل�صتحيالت �أو �لعج���ز �لطبيعي 
�أو �لنا�ص���ئ عن ق�صور �ملعرف���ة، �لذي يعانيه 
�الإن�ص���ان يف م�صرية حياته.. فاالإن�صان عاجز 
ع���ن �إيقاف �مل���وت، و�إيق���اف �المل، و�جلوع، 
و�لك���و�رث.. وغريه���ا مما ت�صغ���ل باله، ولو 
رجعنا قلي���اًل �ىل �ملا�صي، فاالإن�صان غري قادر 
عل���ى �لكثري مما �أ�صبح �لي���وم �صمن قدر�ته، 
وهك���ذ� فالقائم���ة تط���ول كلما كان���ت معارف 
�الن�صان حمدودة وتق�ص���ر كلما تو�صعت تلك 
�ملعرفة، حتى ياتي يوم تتحدد فيه ماهية �لله 
يف �ثنت���ني �أو ثالثة م���ن �مل�صتحيالت �لتي قد 
تبقى تر�فق �الإن�ص���ان، �أو حتى �أننا �صن�صطر 
يومًا ما �ىل �إخ���رت�ع وظائف جديدة لله على 
طري���ق �صبغ���ه ب�صبغ���ة �لكم���ال �ال�صمى كما 

يقول ديكارت.
لنتوقف هنا وننظر، �ل�صنا حقيقة ن�صيء �ىل 
�لل���ه به���ذ� �لربط �ملجحف ب���ني وجوده وبني 
عجزن���ا كب�صر؟ �ألي����ض هذ� ه���و �ل�صبب �لذي 
جعل �مل�صيحي���ني �الو�ئل يج�ص���دون �لله يف 
�صخ�صي���ة �مل�صيح، الأنه كان �إن�صانًا غري عاجز 
ح�ص���ب ت�صورهم! �إننا م���ن خالل ربط وجود 
�لله بالكم���ال �لذي نبحث عنه الأنف�صنا كب�صر، 
�إمن���ا ن�صع �ال�صا�ض لنف���ي �لله من حياتنا يف 

�مل�صتقبل، وهنا مكمن �خلطر.

�ل�صغرية  �الأم���رية  �إىل  و�أه���دى  ب��اجل��م��ال. 
كتابه "مبادئ �لفل�صفة" وكتب كلمة �الإهد�ء 
يف لغة تفي�ض مبلق بالغ �لبهجة و�ل�صرور. 
وماتت حيث كانت رئي�صة دير للر�هبات يف 

و�صتفاليا )1680(.
كما  هولند�،  يف  لديكارت  �ملقام  يطب  ومل 
كان من قبل، فكان كثري �لرتدد على فرن�صا: 
�لروح  فيه  و�أثار   .)1648  ،1647  ،1644(
لوي�ض  عليه حكومة  �أجرته  معا�ض  �لوطنية 
و�حتال   .)1646( �جل��دي��دة  ع�صر  �ل��ر�ب��ع 
�الإد�ري�����ة،  �مل��ن��ا���ص��ب  �أح���د  ع��ل��ى  للح�صول 
)حرب  �الأهلية  �حلرب  ن�صوة  �قرت�ب  ولكن 
ويف  ف��زع��ًا.  هولند�،  �إىل  به  ع��اد  �لفروند( 
فرب�ير 1649 تلقى دعوة من كري�صتينا ملكة 
وتردد  �لفل�صفة.  ليلقنها  ليح�صر  �ل�صويد، 
ر�صائلها  �صحرته  ولكن  �ل��دع��وة،  قبول  يف 
�لتي متت يف لغة فرن�صية ممتازة، على ذهن 
متلهف، �نحاز بالفعل �إىل "�لبهجة �لغالية" 
�أمر�ء  باأحد  �إليه  ديكارت(.وبعثت  )فل�صفة 
لتقله،  حربية  ببارجة  ثم  ي�صتمليه،  �لبحر 
من  �أي��ل��ول  �صبتمرب/  يف  و�أب��ح��ر  فا�صت�صلم 

�أم�صرتد�م �إىل �صتكهومل.
و�لتكرمي،  �حلفاوة  مظاهر  بكل  و��صتقبل 
تتلقى  �أن  يف  �مللكة  رغ��ب��ة  �أزع��ج��ت��ه  ول��ك��ن 
�ل���درو����ض ث���الث م���ر�ت يف �الأ���ص��ب��وع، يف 
�ل�صاعة �خلام�صة �صباحًا. وكان ديكارت قد 
متاأخر،  �إىل وقت  فر��صه  يبقى يف  �أن  تعود 
طو�ل  �مللكة  حددتها  �لتي  باملو�عيد  و�لتزم 
مكتبة  �إىل  بيته  م��ن  يخرج  فكان  �صهرين، 
�أول  ويف  وثلوجه،  �ل�صتاء  فجر  يف  �مللكة 
�نقلب  ب��رد  �نتابه   1650 �صباط  ف��رب�ي��ر/ 
�إىل �لتهاب رئوي، ويف �ليوم �حلادي ع�صر 
�ملقد�صة  �الأ�صر�ر  تلقى  �أن  بعد  �حلياة  فارق 
لنف�صه  �لكاثوليكية �الأخرية. وكان قد �تخذ 
"يعي�ض �صعيدً� من يتو�رى عن  �صاعرً�، هو 
�الأنظار ويتكتم كثريً�". ولكن �صهرته كانت 
�صنو�ت.  بعدة  موته  قبل  �الآف��اق  طبقت  قد 

رجال  و��صتم  فل�صفته  �جلامعات  نبذت  لقد 
ولكن  ت��ق��و�ه،  يف  �لهرطقة  ر�ئ��ح��ة  �ل��دي��ن 
وفيزياءه،  ريا�صياته  �أط���رو�  �لعلم  رج��ال 
يف  �أقبلت  باري�ض،  يف  �الأن��اق��ة  دنيا  ولكن 
�صرور بالغ على موؤلفاته �لتي كتبها يف لغة 
من  موليري  و�صخر  جذ�بة.  م�صرقة  فرن�صية 
�أنباء  تبادلن  �لالتي  �لعاملات"  "�ل�صيد�ت 
مل  "ولكنهن  �ل�����ص��ال��ون��ات،  يف  �ل���دو�م���ات 
تلك  حتى  �جل��زوي��ت  وك��ان  �لفر�غ"  يطقن 
�لنجيب،  تلميذهم  مع  مت�صاحمني  �للحظة 
����ص��ك��ت��و� و�ح����دً� م��ن طائفتهم  ق��د  وك��ان��و� 
 ،1640 بعد  ولكنهم  ديكارت،  يهاجم  �صرع 
مل يعودو� يظلونه بحمايتهم. وكان لهم يف 
قائمة  يف  موؤلفاته  �أدر�ج  يف  �صلع   1663
�لكتب �ملحظورة. ورحب بو�صويه وفنلون 
برب�هني ديكارت على �ملبادئ �الأ�صا�صية يف 
على  تاأ�صي�صها  يف  ر�أو�  ولكنهم  �مل�صيحية، 
�لعقل خطرً� على �لعقيدة، و��صتنكر با�صكال 
هذ�  �أن  �عتبار  على  �لعقل،  على  �العتماد 

�لعقل ري�صة يف مهب �لريح.
ولكن �عتماد ديكارت على �لعقل، هو �لذي، 
على وجه �لدقة، �أيقظ ذهن �أوروبا، و�أوجز 
فونتيل �الأمر بقوله "�أن ديكارت... هو �لذي 
�إىل  تدعو  للتفكري،  ج��دي��دة  بطريقة  �أم��دن��ا 
�أكر مما تدعو فل�صفته ذ�تها، تلك  �الإعجاب 
و�ل�صك،  �لزيف  من  كبري  قدر  يعرتيها  �لتي 
وفقًا للقو�عد �لتي علمنا �إياها هو نف�صه "�إن 
ب�صفة  للقارة  لفرن�صا-�أو  �أدى  ديكارت  �صك 
حرر  �أن��ه  الإجنلرت�:-  بيكون  �أد�ه  عامة-ما 
�لفل�صفة من �أغالل �لزمن و�أطلقها لتبحر يف 
جر�أة و�صجاعة يف بحر مك�صوف، حتى ولو 
نف�صه  ديكارت  عند  ع��ادت،  �أن  لبثت  ما  �أنها 
�إىل �صاطئ �الأمان �ملاألوف. ول�صنا نقول باأنه 
كان ثمة �نت�صار عاجل �أو فوري للعقل، فاإن 
ثباتًا  �أكر  كانت  �ملقد�صة  و�الأ�صفار  �لتقاليد 
وقوة يف �أزهى ع�صور فرن�صا، وهو "�لقرن 
ع�صر،  �ل��ر�ب��ع  لوي�ض  ع�صر  �أي  �لعظيم" 

وبا�صكال  روي���ال  ب���ورت  حقبة  ك��ان��ت  �أن��ه��ا 
وبو�صويه، �أكر منها حقبة خلفاء ديكارت. 
�أما تلك �حلقبة نف�صها يف هولند� فهي ع�صر 
هوبز  ع�صر  �إنكلرت�  ويف  وبيلي،  �صبينور� 
وكان  �صطاأه.  يخرج  كان  �ل��زرع  �أن  ول��وك. 
�الأدب  ع��ل��ى  �الأث����ر  بع�ض  دي��ك��ارت  الأع��م��ال 
�بتد�عًا  كان  �أ�صلوبه  �إن  فرن�صا.  يف  و�لفن 
قومية  بلغة  �لفل�صفة  كانت  وهنا  منع�صًا. 
وقلما  خ��ط��ري،  ب�صكل  �جلميع  متناول  يف 
يتحدث فيل�صوفًا مبثل هذه �الألفة �ل�صاحرة 
وهو يعدد مغامر�ت �لعقل وجتاربه �ملثرية 
بهما  يعدد  �لتي  و�حليوية  �ل�صال�صة  مبثل 
وماآثرها.  �لفرو�صية  وب��ط��والت  فرو��صار 
جمرد  �ملنهج"  يف  "مقال  ك��ت��اب  ي��ك��ن  ومل 
�إنه  ب��ل  �لفرن�صي.  �لنر  ور�ئ���ع  م��ن  ر�ئ��ع��ة 
كذلك �صرب، للع�صر �لز�هر يف فرن�صا، مثاًل 
�لتفكري  يف لغته و�أفكاره، للرتتيب وبر�عة 
و�ل�صلوك  و�لفنون  �الآد�ب  يف  و�الع��ت��د�ل 
�الأفكار  على  ت��وك��ي��ده  وت���الءم  و�حل��دي��ث. 
�لفرن�صي،  �ل��ذه��ن  م��ع  �جل��ل��ي��ة  �ل��و����ص��ح��ة 
و�أ�صبح رفعه من �صاأن �لعقل �أول قاعدة من 
قو�عد �الأ�صلوب �ملمتاز عند �لناقد �لفرن�صي 

بو�لو:

�إذن،  �لعقل  "�أحب 
ولت�ستمد كتاباتك 

وقيمتها منه وحده".
من  ق��رن��ني  مل��دة  �لفرن�صية  �ل��در�م��ا  وب��ات��ت 
�ل���زم���ان ب��الغ��ة �ل��ع��ق��ل �ل��ت��ي ت��ن��اف�����ض مترد 
�ل�صعر  ع��ان��ى  ورمب����ا  و�ل���ه���وى  �ل��ع��اط��ف��ة 
فاإن  دي��ك��ارت،  من  �ل�صيء  بع�ض  �لفرن�صي 
مز�جه و�آلياته )ميكانيكي( مل يرتكا للخيال 
�أو �الأحا�صي�ض �صوى جمال �صيق. �إن فو�صى 

ر�بليه �ملهتاجة و��صتطرد مونتيني �لذي ال 
�لعنيفة  �ال�صطر�بات  حتى  بل  ل��ه،  �صابط 
�أف�صحت  كلها  �أن هذه  �لدينية،  يف �حلروب 
كورين  ملناق�صات  دي���ك���ارت،  ب��ع��د  �مل��ج��ال، 
�لعارمة،  ر����ص��ني  ول���وح���د�ت  �ل��ع��ق��الن��ي��ة، 
ولتقوى بو�صويه �ملنطقية، ولقانون �مللكية 
يف  و�صلوكهما  و�صكلهما  ونظامهما  و�لبالد 
ديكارت،  و�أ�صهم  ع�صر.  �لر�بع  لوي�ض  عهد 
عن غري ق�صد منه يف �بتد�ع طر�ز جديد يف 
�حلياة �لفرن�صية، كما فعل يف �لفل�صفة �صو�ء 
يف �صو�ء. ورمبا كان �أثره يف �لفل�صفة �أعظم 
من �أثر �أي مفكر �آخر قبل كانت. لقد ��صتقى 
مالرب�ن�ض منه، وتتلمذ �صبينوز� على منطق 
عند  فيه  �ل�صعف  نقاط  و�كت�صف  دي��ك��ارت، 
عن  ن��ب��ذة  يف  "�ملناق�صات"  وق��ل��د  ���ص��رح��ه. 
�لتفاهم"،  "حت�صني  بعنو�ن  حياته  �صرية 
كتابه  يف  �لهند�صي  �الأع��ل��ى  �مل��ث��ل  وتبنى 
"��صرتقاق  يف  بحثه  وب��ن��ى  "�الأخالق"، 
يف  "ر�صالة  دي��ك��ارت  بحث  على  �الإن�صان" 

�نفعاالت �لنف�ض".
وبد�أ تقاليد �ملثالية يف �لفل�صفة �حلديثة، من 
بركلي �إىل فخت، بتوكيد ديكارت على �لفكر 
بطريق  �ملعروفة  �لوحيدة  �حلقيقة  بو�صفه 
�لتجريبية  تقاليد  �ن��ح��درت  مثلما  مبا�صر، 
قدم  ديكارت  ولكن  �صبن�صر.  �إىل  هوبز  من 
مو�صوعي  ك��ون  -مفهوم  ت��ري��اق��ًا  للمثالية 
ميكانيكي متامًا-فاإن حماولته لفهم �لعمليات 
ب�صو�ء،  �صو�ء  �لع�صوية،  وغري  �لع�صوية 
للبيولوجيا  هياأت  ميكانيكي،  �أ�صا�ض  على 
ولكنها  متهورة  د�فعة  قوة  وللف�صيولوجيا 
لالإح�صا�ض  �مليكانيكي  وحتليله  جم��دي��ة. 
معينًا  �أ�صبح  و�الإر�دة،  و�لذ�كرة  و�خليال 
�أن  وبعد  �حل��دي��ث.  �لنف�ض  لعلم  ين�صب  ال 
�لعقيدة  فرن�صا  �ل�صابع ع�صر يف  �لقرن  دعم 
�لقرن  ��صتثارة  وج��دت  بديكارت،  �لقومية 
�لثامن ع�صر �أر�صًا خ�صبة يف �صكه �ملنهجي، 
تف�صريه  ويف  �ل��ع��ق��ل،  على  �ع��ت��م��اده  ويف 

�لفيزياء  �أ���ص�����ض  على  �حل��ي��و�ن  ح��ي��اة  لكل 
�لفرن�صي- �ع��ت��د�د  �إن  نف�صها.  و�لكيمياء 
�ملغرتب بنف�صه �عتد�دً� مل يتزعزع قط، كان 

يربره �أثره �ملتز�يد على �لذهن �لفرن�صي.
و�الإميان  �لعقل  بني  �لكربى"  "�ملناظر  �إن 
تاريخها  ول��ك��ن  و�ع��ي��ًا.  �صكاًل  تتخذ  ك��ان��ت 
�ألقينا  �إذ�  �إن��ن��ا  فقط.  ب��د�أ  ق��د  ك��ان  �حل��دي��ث 
نظرة على �الأعو�م �لت�صعني 1648-1558، 
من �إليز�بث �إىل ري�صليو، ومن �صك�صبري �إىل 
ديكارت، الأدركنا �أن كل �لق�صايا �مل�صتحوذة 
على �الأذهان ال تز�ل حم�صورة يف �مل�صيحية، 
بني �ملذ�هب �لدينية �ملتناف�صة �ملوؤ�ص�صة كلها 
على �إجنيل قبله �جلميع على �أنه "كلمة �لله" 
وثمة جمرد �أ�صو�ت �صاردة كانت تقول باأن 
مو�صع  تو�صع  �أن  ميكن  نف�صها  �مل�صيحية 
�الختبار، وباأن �لفل�صفة لن تلبث �أن تنبذ كل 

مذهب خارق للطبيعة.
وبعد هذه �ملر�حل �الأوىل من �ل�صر�ع بقيت 
�لكاثوليكية م�صيطرة يف ��صبانيا و�لربتغال 
�لرعب  تن�صر  �لتفتي�ض  حماكم  ظلت  حيث 
و�لكاآبة. �أما يف �إيطاليا فقد �ت�صمت �لديانة 
�لعتيقة بروح �أكر �إن�صانية، و�أ�صفت بالفن 
ع��ل��ى �حل��ي��اة ���ص��ي��ئ��ًا م��ن �جل���م���ال، وزينت 
حاًل  فرن�صا  و�رت�صت  ب��االأم��ل،  �الأخالقيات 
مزدهرة  ن�صيطة  �مل�صيحية  وعا�صت  و�صطًا، 
على  هيجونوت،  �أو  كاثوليك  �ل�صعب،  بني 
حني �أن �لطبقات �لعليا كانت ت�صرح ومترح 
دنو�  �إىل  و�ل��ورع  �لتقى  مرجئة  �ل�صك،  يف 
�الأج�����ل �مل��ح��ت��وم. وق���ام���ت يف �الأر�����ص���ي 
�لوطيئة ت�صوية جغر�فية، فاأبقت �ملقاطعات 
�جلنوبية على �لكثكلة، و�نت�صرت �لكلفنية 
يف �ل�صمال. و�أنقذ �لربوت�صتانتية يف �أملانيا 
و�لنم�صا  بافاريا  وثبتت  فرن�صي،  كاردينال 
على والئهما �لقدمي، على حني �أعيدت �ملجر 
و�أ�صبحت  �لبابا،  حظرية  �إىل  وبوهيميا 
�ملبد�أ  �أو  �الأر�����ض  ق��ان��ون  �لربوت�صتانتية 
�لر�صمي يف �إ�صكندناوة، ولكن ملكة �ل�صويد 
�إليز�بث  و�ق��رتح��ت  روم���ا،  طقو�ض  �آث���رت 
�لطقو�ض  ب��ني  ك��رمي��ًا  �إن��ك��ل��رت� �حت����ادً�  يف 
�ل��وط��ن��ي��ة، ولكن  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة و�حل���ري���ة 
�لربوت�صتانتية �الإنكليزية �لتي تفرقت �صيعًا 

�أبرزت حيويتها وغامرت بحياتها.
ويف غ��م��رة ت��ن��اح��ر �جل��ي��و���ض و�مل���ذ�ه���ب، 
من  ل��الإق��الل  تكافح  �لعلوم"  "دولية  كانت 
تعمل  �أو  تخرتع  كانت  و�خل��وف.  �خلر�فة 
و�لتل�صكوب  �مليكرو�صكوب  حت�صني  على 
و�ل��رتم��وم��رت و�ل��ب��اروم��رت، وك��ان��ت تبتكر 
وت�صلح  �لع�صري،  و�لنظام  �للوغاريتمات 
�لتقومي، وتبتدع �لهند�صة �لتحليلية، وكانت 
�إىل  �مل��و�ق��ع  ك��ل  بتحويل  ل��ف��وره��ا،  حت��ل��م، 
معادلة جربية. وكان تيكوبر�هي قد قام بكل 
�الأر�صاد �ملتكررة �ل�صابرة �لتي مكنت لكربل 
�لتي  �لكو�كب،  حركة  قو�نني  �صياغة  من 
بقانون  ليب�صر  نيوتن  �أمام  �لطريق  �أن��ارت 
يك�صف  جاليليو  وك���ان  و�ح���د.  ع��ام  ك��وين 
�ملقربة  �أو�صع، مبناظريه  عن عو�مل جديدة 
وتكبريها  حت�صينها  على  يعمل  ك��ان  �لتي 
�لتفتي�ض  حمكمة  ق��اع��ات  ويف  با�صتمر�ر، 
ك���ان �ل��ن��ز�ع ب��ني �ل��ع��ل��م و�ل��دي��ن ي��ف��رغ يف 
قالب م�صرحي. ويف جمال �لفل�صفة �رت�صى 
جيورد�نو برونو �الإعد�م حرقًا حتى �ملوت، 
و�لكون  �الألوهية  فهم  الإع��ادة  حماولته  يف 
كوبرنيك�ض،  �أف��ك��ار  م��ع  تلتئم  �أ�ص�ض  على 
ذوي  يدعو  �لذي  بيكون  فر�ن�صي�ض  �أن  كما 
�لعلم، كان يخطط مهام  �إىل  �لعقول �ملفكرة 
�أما  مقبلة،  قرون  لعدة  وم�صئوليتها  �لعلوم 
ديكارت، ب�صكه �لعام �ل�صامل، فقد �ألقى على 
ع�صر �لعقل عبئًا جديدً�. وت�صكلت �الأخالق 
�لعقيدة.  لتقلبات  تبعًا  و�ل�صلوك  و�لعاد�ت 
الآر�ء  وك��ان  بال�صر�ع،  نف�صه  �الأدب  وتاأثر 
�لفال�صفة �صد�ها يف �صعر مارلو و�صك�صبري 
ودون. و�صرعان ما تت�صاءل �أهمية �لثور�ت 
قورنت  �إذ�  �ملتناف�صة  �لدول  بني  و�حل��روب 
بال�صر�ع �ل�صائد �ملتز�يد بني �الإميان و�لعقل 
�لذي �أهاج ذهن �أوربا وحوله، بل رمبا ذهن 

�لعامل باأ�صره.

ديكارت تــأمــات  فــي  تــأمــات 

عبد�ل�سالم �ملال يا�سني

"�لتجريبي��ون كالنم��ل: �إنه��م يجمعون وي�س��عون كلَّ �س��يء مو�س��ع �لإ�س��تفادة؛ لك��ن �لعقالنيني 
كالعنكبوت: ين�سجون �خليوط من �أنف�سهم"!

 فر�ن�سي�س بيكون

جمجمة ديكارت يف متحفه
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�أحمد �أغبال
و�حلقيق���ة �أن م�ص���روع ديكارت �ل���ذي بلوره 
من���د مار����ض/�آذ�ر 1636 و�ل���ذي يه���دف �إىل 
تاأ�صي����ض عل���م ذي �صالحية كوني���ة قادر على 
�الرتقاء بالطبيعة �الإن�صانية �إىل �أعلى درجات 
�لكم���ال، ه���و �مت���د�د لفل�صف���ة �لنه�ص���ة �لتي 
كان���ت ت�صري يف �جت���اه �لف�صل ب���ني �لفل�صفة 
و�لاله���وت و�لرب���ط ب���ني �لعل���م و�حلكم���ة، 
و�البتع���اد ع���ن �لاله���وت �ل�صكوالئ���ي �ل���ذي 
جعل من �مليتافيزيقا علما تاأمليا ال تربطه �أية 
�صل���ة باحلكم���ة �الإن�صانية، وذل���ك على عك�ض 
م���ا جنده ل���دى �أر�صطو �ل���ذي ��صته���ل �ملقالة 

�الأوىل م���ن �مليتافيزيقا بر�ص���م �صورة جميلة 
للحكي���م. لقد ج���اء م�صروع دي���كارت كرد فعل 
لي�ض فقط �صد �لف�صل بني �لعلم و�حلكمة، بل 
جاء �أي�صا كرد فعل �ص���د �لف�صل بني �لفل�صفة 

�لطبيعية و�الأخالقية وبني �مليتافيزيقا.
تع���د م�صاأل���ة �لعالقة ب���ني �لفل�صف���ة �الأخالقية 
يف  �الأ�صا�صي���ة  �مل�صائ���ل  م���ن  و�مليتافيزيق���ا 
م�ص���روع  كان  فق���د  �لديكارتي���ة.  �لفل�صف���ة 
دي���كارت يف �أالأ�ص���ل م�صروع���ا للرتكي���ب بني 
خمتلف �أبع���اد �الإن�صان �ملعرفي���ة و�الأخالقية 
بعر�قي���ل  ��صط���دم  ولكن���ه  و�لوجودي���ة. 
و�صعوب���ات له���ا عالقة باملن���اخ �لثقايف �لعام 
وو�صعي���ة �لعل���وم يف زمان���ه، ولذل���ك جاءت 
مقالت���ه يف �ملنه���ج مق�صمة عل���ى ثالثة حماور 
�أ�صا�صية وهي: قو�عد �ملنهج، قو�عد �الأخالق 
�لنظ���ر  �أو �مليتافيزيق���ا.. ميك���ن  و�لتاأم���الت 
�إىل ه���ذه �ملح���اور عل���ى �أنه���ا مرت�بط���ة فيما 
بينها باعتبارها متث���ل خمتلف جماالت �لعلم 
�لك���وين �لذي كان يطم���ح �إىل تاأ�صي�صه، ومع 
�أن دي���كارت مل يعرب ب�صكل �صريح عن �لعالقة 
�لتي ترب���ط �ملجاالت �لثالث���ة بع�صها ببع�ض 
فاإن ه���ذه �لعالقة موج���ودة بالفعل، وباإمكان 
�لباح���ث �أن يك�ص���ف عنها من خ���الل �لوقوف 
على مقا�ص���د �لفيل�صوف وجتربته يف �حلياة 
كما ترت�ءى من خ���الل كتاباته �لفل�صفية �لتي 
لي�صت غريب���ة عن فن �ل�ص���رية �لذهنية، ومن 
خ���الل �لك�صف عن �مل�صادر�ت �الأ�صا�صية �لتي 

يقوم عليها ن�صق تاأمالته �مليتافيزيقية.
يب���دو من خالل ق���ر�ءة "�لتاأم���الت" �أن هناك 
عالق���ة ع�صوي���ة ب���ني �مليتافيزيق���ا وفل�صف���ة 
�الأخ���الق لدى دي���كارت. ومتثل فك���رة �لكمال 
�الإن�ص���اين يف �عتقادن���ا �ملب���د�أ �ملنظ���م �ل���ذي 
يرب���ط خمتلف جم���االت �لفل�صف���ة �لديكارتية 
بع�صها ببع�ض.. جند هذه �لفكرة يف كتاباته 

�الأ�صا�صية وخا�صة يف �لتاأمالت �مليتافيزيقة. 
يق���ول يف نهاي���ة �لتاأم���الت �لر�بع���ة: �إن �لله 
منحن���ي �حلري���ة الإ�ص���د�ر �حلك���م �أو تعليقه 
عندم���ا يتعلق �الأم���ر باالأ�صياء �لت���ي ال توجد 
ل���دي عنها فكرة و��صح���ة ومتميزة. و�إذ� كان 
من �ملمكن �أن �أخطاأ، فاإن �ل�صبب يف ذلك يرجع 
�إىل وج���ود نق�ض يف يتعل���ق ب�صوء ��صتعمال 
يف  �الأح���كام  �إ�ص���د�ر  يف  و�لت�ص���رع  �الإر�دة 
�لق�صاي���ا �لت���ي ال ز�ل يكتنفه���ا �لغمو�ض يف 
�لل���ه مل مينحن���ي ف�صيل���ة  ذهن���ي. و�إذ� كان 
�لع�صم���ة �لتي يتوقف وجوده���ا على �ملعرفة 
�لو��صحة �ملتمي���زة بكل �الأمور �لتي ميكنني 
�لب���ت فيها،فاإن���ه منحني على �الأق���ل �لو�صيلة 
�الأخ���رى �ملتمثل���ة يف حري���ة �المتن���اع ع���ن 
�إ�ص���د�ر �أي حكم على �الأ�صي���اء �لتي ال �أعرف 
حقيقتها معرفة يقينية. وهاهنا بالذ�ت يكمن 
"�لكمال �الأ�صا�صي لالإن�صان" �ملتمثل يف حرية 

�الإر�دة و�الختيار.
وهك���ذ�، فاإن م���ا يع�صم �الإن�صان م���ن �لوقوع 
و�الختي���ار  �الإر�دة  حري���ة  فه���و  �لزل���ل  يف 
وح�ص���ن ��صتعمالها. ي�صم���ل �لكمال �الإن�صاين 
به���ذ� �ملعن���ى �لق���درة عل���ى �كت�ص���اب �ملعرفة 
�ليقيني���ة وح�صن ��صتعم���ال �الإر�دة و�حلرية 
باعتب���اره �أ�صا����ض �الأخالق �لفا�صل���ة. ولذلك 
ميك���ن �أن جنعل من فك���رة �لكم���ال �الإن�صاين 
�ملبد�أ �الأ�صا�صي �الأول �لذي تقوم عليه كل من 
�لفل�صف���ة �مليتافيزيقي���ة و�لفل�صف���ة �الأخالقية 
عن���د دي���كارت. ومن هن���ا تتب���ني �لعالقة بني 
�مليتافيزيقا و�الأخالق يف �لفل�صفة �لديكارتية، 
فهما مرت�بطان يف �الأ�صل، مبعنى �أنهما بنيا 
عل���ى �أ�صا�ض و�ح���د �أو �أن لهما ج���ذرً� و�حدً�، 
وهو �الإميان بقدرة �الإن�صان على �الرتقاء يف 

مر�تب �لكمال.
وترجع جذور فكرة �لكم���ال �الإن�صاين �إىل ما 

قبل ع�صر �لنه�صة، وتبلورت ب�صكل و��صح يف 
�ل�صاح���ة �لثقافية �الأوروبية من �لقرن �لثالث 
ع�ص���ر بعد �أن مت���ت ترجمة �ص���روح �بن ر�صد 
على طبيعي���ات �أر�صطو �إىل �للغ���ة �لالتينية. 
و�رتبطت هذه �لفك���رة �آنذ�ك بدر��صة �لعلوم 
�لتاأملي���ة، حي���ث بد�أ بع����ض �ملفكرين مييلون 
�أك���ر فاأك���ر �إىل �العتق���اد ب���اأن حت�صيل هذه 
�لعل���وم ي�صاع���د �الإن�صان عل���ى �كت�صاب مزيد 
من �لكم���ال. ولكنها تعر�صت النتقاد�ت رجال 
�لدي���ن �لذين نددو� به���ا باعتباره���ا مناق�صة 
لتعاليم �لديانة �مل�صيحية �لتي تقول ب�صقوط 
وبالرحم���ة  �الأ�صف���ل  �ل���درك  �إىل  �الإن�ص���ان 
�الإلهي���ة، وذل���ك على �عتب���ار �أن فك���رة �لكمال 
�الإن�ص���اين تفرت�ض �إمكاني���ة �خلال�ض خارج 
نطاق �لدين. ورغم مقاومة رجال �لدين لهذه 
�لفك���رة يف �لع�ص���ر �لو�صي���ط �ملتاأخ���ر فاإنه���ا 
�نتقل���ت �إىل فال�صف���ة ع�ص���ر �لنه�ص���ة، ولكنا 
ت�صبب���ت له���م يف �لكث���ري م���ن �ملتاع���ب. و�إذ� 
كان طوما����ض �الإكويني قد �أخذ بفكرة �لكمال 
�الإن�ص���اين، فاإنه �أك�صبها مدل���وال �آخر ين�صجم 
مع �لتعاليم �لديني���ة: يكت�صب �الإن�صان مزيد� 
م���ن �لكم���ال يف نظ���ره ال من خ���الل حت�صيل 
�لعل���وم �لتاأملية ولكن من خ���الل تاأمل �لذ�ت 
�الإلهي���ة، وال ينال هذه �لنعمة �إال من كتبت لع 
�ل�صع���ادة يف �حلي���اة �الأخرى. ي���دل ذلك على 
��صتحال���ة �رتقاء �الإن�ص���ان �ملذنب �إىل مر�تب 
�لكم���ال �لعليا يف �حلياة �لدني���ا. �إن �الإن�صان 
يف نظر رج���ال �لدين عاجز عج���ز� ر�ديكاليا 
ع���ن معرف���ة �أي �ص���يء م���ن �الأم���ور �ملتعلق���ة 
بال���ذ�ت �الإلهي���ة، و�أ�صبحت ل���ه يف �لالهوت 
 ،Duns Scot مل�صيح���ي، عل���ى �الأقل من���ذ�
�ص���ورة �مل�صاف���ر �ل�صقي �لبعي���د كل �لبعد عن 
�ل�صعادة �الأخروية، ومل يعد بو�صعه وهو يف 
رحلته �لدنيوية �إال �أن يطلب �لرحمة �الإلهية.  

ولذلك حّرمو� �الأخذ بفكرة �لكمال �الإن�صاين. 
ول�صوف يعاين ديكارت بدوره من هذ� �لقر�ر 

�لكن�صي.
ولقد �أدى قر�ر �لتح���رمي �إىل تغييب �الإن�صان 
من حقل �ملمار�صة �لفكرية طو�ل فرتة مديدة. 
ولك���ن بع����ض فال�صف���ة ع�ص���ر �لنه�ص���ة ممن 
كان���ت له���م �ل�صجاع���ة �لكافي���ة لالأخ���ذ بفكرة 
 Sibiuda �أمث���ال  �لكم���ال �الإن�ص���اين، م���ن 
�أع���ادو�   ،Charron و   Bovelles و 
�إلي���ه �ملكان���ة �لت���ي ي�صتحقها يف ع���امل �لفكر، 
وم���ن ثمة �نتقل���ت �لفكرة �إىل دي���كارت لتاأخذ 
�أبعاد� ودالالت جديدة، حيث جعل منها �ملبد�أ 
�الأ�صا�صي �لذي تقوم عليه حماولته �لرتكيبية، 
وهو ما يدل عليه ح�صورها �لقوي يف �لق�صم 

�لر�بع من تاأمالته �مليتافيزيقة.
ولع���ل ما �ص���رف �هتم���ام �لد�ر�ص���ني لفل�صفة 
دي���كارت به���ذه �لفك���رة ومكانته���ا يف ن�ص���ق 
�لتاأمالت هو طغيان �لنظرة �الأحادية �جلانب 
�إىل �ل���رت�ث �لديكارت���ي، مم���ا �أدى يف نظ���ر 
بع����ض �ملحلل���ني �إىل هيمنة تاأوي���ل و�حد يف 
�لفل�صف���ة �ملعا�ص���رة وه���و تاأوي���ل هايدج���ر 
�إىل  �لديكارتي���ة  �مليتافيزيق���ا  �خت���زل  �ل���ذي 
جم���رد كونه���ا �مت���د�د� للمذ�ه���ب �لالهوتي���ة 
�ل�صكوالئية، وما يدل على ذلك، يف نظره، هو 
�رتكازها على فكرة تناهي �لوجود �الإن�صاين 
�لت���ي تنطوي عل���ى فكرة �خلطيئ���ة و�لذنب. 
ففي در��صته ملر�حل تطور مفهوم �الأنطلوجيا 
�ملت�صمن���ة يف �أحد �لدرو�ض �لت���ي �ألقاها عام 
1927، ذكر هايدجر �أن ديكارت �أخد مفاهيمه 
�الأنطلوجية �الأ�صا�صي���ة مبا�صرة عن �صو�ريز 
و�صك���وت وطوما����ض �الإكويني، م���ن دون �أن 
يق���دم �أي دلي���ل عل���ى ذل���ك، و�أ�ص���اف �إىل ذلك 
قول���ه �إن �مليتافيزيق���ا �لقرو�صطوي���ة لي�ص���ت 
�صيئا �آخر غ���ري �لالهوت، ومن ثمة مت �صحب 
هذ� �حلكم عل���ى �مليتافيزيقا �لديكارتية، وما 

ز�ل يرتدد �صد�ه �إىل �لبوم.
ال�ص���ك يف �أن �لفل�صفة �لديكارتي���ة ال ت�صتبعد 
فك���رة �لتناه���ي، ولكن ه���ذه �لفك���رة لي�ض لها 
معنى �صلبيا يف ه���ذه �لفل�صفة، مبعنى �أنها ال 
تلغ���ي �إمكانية بلوغ �الإن�ص���ان �أق�صى درجات 
�لكمال. �إن �الرتقاء يف مر�تب �لكمال يتحقق 
ب�ص���كل تدريج���ي، ولكن���ه ي�ص���ري يف �جت���اه 
�لالمتناه���ي. وهذه �حلرك���ة �لالمتناهية يف 
�جتاه �لكمال هي �لدليل على �أن �الإن�صان، يف 
نظر دي���كارت، ال ميكنه �أن يك���ون ال متناهيا، 
الأن �لالمتناه���ي ال ينق�ص���ه �ص���يء، ولذل���ك ال 
يحت���اج �إىل �حلركة و�لنم���و و�لتطور. ولكن 
�لالمتناه���ي �لثاب���ت �الإيجابي لي����ض نقي�صا 
�ملتح���رك،  للمتناه���ي  �إيجابيت���ه  حي���ث  م���ن 
فالنمو و�الرتقاء هو �صيء �إيجابي، �إنه كمال 
�إن�صاين. �إن �ملتناهي يف هذه �حلالة �إيجابي 
�إيجابيت���ه وكمال���ه  ولي����ض �صلبي���ا. وتكم���ن 
و�حلري���ة.  ل���الإر�دة  �متالك���ه  يف  �الأ�صا�ص���ي 
يتجل���ى ذل���ك بو�صوح يف �لتاأم���الت �لر�بعة، 
فاالإن�ص���ان  ذل���ك.  �إىل  �الإ�ص���ارة  �صبق���ت  كم���ا 
يف نظ���ر دي���كارت ح���ر يف �أن يخت���ار تعلي���ق 
�حلكم كلما كانت �ملعرف���ة �لو��صحة �ملتميزة 
بحقيق���ة �الأ�صياء �لتي ي�صط���ر �إىل �لبت فيها 
غ���ري متوف���رة بع���د. �إن �لق���درة عل���ى تعلي���ق 
�حلك���م جتعلنا �أكر كماال رغ���م كوننا كائنات 
متناهي���ة. ه���ذه ه���ي �الأطروح���ة �الأ�صا�صي���ة 

�ملت�صمنة يف �لتاأمالت �لر�بعة.
ويقول دي���كارت �إنه لي�ض ل���ه �أن يتاأ�صف على 
�أن �لل���ه مل مينحه كماال �أكرب، ب���ل �إن عليه �أن 
ي�صك���ره على �أن���ه منح���ه �لقدرة عل���ى تعليق 
�حلكم كلما كان���ت �ملعرفة غري و��صحة وغري 
متميزة. وهنا يكم���ن �لكمال �الإن�صاين �الأكرب 
يف نظ���ره، يق���ول باحلرف �لو�ح���د يف نهاية 
�جل���زء �لر�بع من �لتاأم���الت: "�إنه �أكرب كمال 
 c’est la plus grande« �إن�ص���اين" 
�أو   ،»perfection de l’homme
لنق���ل �إنه �حل���د �الأق�صى من �لكم���ال �لذي هو 
كم���ال بالن�صب���ة لالإن�ص���ان ال بالن�صب���ة لله وال 
حت���ى بالن�صبة للمالئكة. مل تاأخذ هذه �جلملة 
�الأحادي���ة  �لتاأوي���الت  يف  �حل�ص���اب  بع���ني 
�جلانب للميتافيزيق���ا �لديكارتية، فاختزلتها 

�إىل جم���رد كونه���ا �صكال من �أ�ص���كال �لالهوت 
�ل�صكوالئي.

ويتجلى كمال �الإن�صان �أي�صا يف كمال قدر�ته. 
يقول دي���كارت يف �جلزء �لر�بع من �لتاأمالت 
�إن �الإن�صان برغ���م كونه خملوقًا متناهيًا فاإنه 
يتوف���ر على مل���كات تت�صف بن���وع من �لكمال 
�خلا�ض بالنوع �الإن�صاين، وهي فكرة جريئة 
بالنظ���ر �إىل ظ���روف �لع�صر �ل���ذي عا�ض فيه 
ديكارت. وجتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن ديكارت 
ال ي�صتخدم مفهوم �لتناهي باملعنى �لالهوتي 
�ل���ذي يدل عل���ى �لطبيعة �ل�صري���رة لالإن�صان، 
و�ل���ذي يتناف���ى بالت���ايل م���ع فك���رة �لكم���ال 
�لن�صب���ي. كم���ا �أنه ال ي�صتخدم مفه���وم �لكمال 
�الإن�صاين باملعنى �الأنطلوجي �لذي يدل على 
�أن �الإن�صان هو �أرقى �ملخلوقات جميعا، وهو 
م���ا يدل عليه معنى قوله يف �لتاأمالت �لر�بعة 
�إنه ال يحق ل���ه �أن ي�صتكي من كون �لله عندما 
خلق���ه مل ينزله يف منزلة �لكائنات �الأكر نبال 
وكم���اال، وجن���د �لفك���رة نف�صه���ا يف ر�صالت���ه 
 15 بتاري���خ   Elisabeth �إليز�بي���ت  �إىل 
�صبتم���رب/ �أيلول 1645، وه���ي فكرة تن�صجم 
مع �لت�صور �لكوبرينيكي للكون �لذي مل يعد 

�الإن�ص���ان يحتل فيه مكان���ة مركزية. وبقدر ما 
تن�صج���م مع �لت�ص���ور �لكوبرينيك���ي بقدر ما 
تتعار�ض م���ع �لت�صور �لالهوتي �لذي يجعل 
من �الإن�صان �أ�صم���ى �ملخلوقات جميعا. يقول 
يف �لر�صال���ة �مل�صار �إليها: "وب���دل �أن نن�صغل 
مبعرف���ة �لكم���االت �لت���ي توجد فين���ا بالفعل، 
نن�صب للمخلوق���ات �الأخ���رى �لنو�ق�ض �لتي 
ال توج���د فيه���ا لك���ي ن�صم���و فوقه���ا" يتح���دد 
مفهوم �لتناهي،�إذن، يف عالقته بفكرة �لكمال 
�الإن�ص���اين، م���ن حيث �أن �ل�صع���ي �إىل حتقيق 
�أق�صى درجة ممكنة من �لكمال يتطلب �لوعي 
مبو�طن �ل�صعف �لتي توقعنا يف �خلطاأ. مما 
ي���دل على �أن �الإن�صان ال ميث���ل �أرقى �لكائنات 

�ملوجودة يف �لكون.
و�إذ� كان يف �الإن�ص���ان �ص���يء م���ا المتناه���ي 
فه���و �الإر�دة، تل���ك " �الإر�دة �لكامل���ة �ملطلقة" 
ح�ص���ب تعبري دي���كارت نف�صه يف ح���و�ره مع 
Burman والبد من �العرت�ف هنا باأن هذه 
�لفك���رة تط���رح م�صكلة عوي�ص���ة يف ما يتعلق 
بتاأويل "�لتاأم���الت". كيف ميكن �حلديث عن 

تناه���ي �الإن�ص���ان �إذ� كانت �إر�دت���ه مطلقة وال 
متناهية؟ كيف ميكن �جلمع بني تناهي �لعقل 

والتناهي �الإر�دة لدى �الإن�صان؟
ع���دم  �الإن�ص���اين يف  �لعق���ل  يتجل���ى تناه���ي 
قدرت���ه على فه���م �لل���ه �أو على فه���م غايته من 
خلق �لع���امل. ولكن �نعد�م �لق���درة على فهمه 
ال يعن���ي ��صتحالة معرفته. فقد يرهن ديكارت 
عل���ى وجود �لل���ه قب���ل �أن يثبت وج���وده هو 
ووج���ود �لعامل. ولذلك يقول ب���اأن معرفة �لله 
�أي�ص���ر �إلي���ه م���ن معرف���ة �لعامل. تكم���ن حدود 
�لعقل من وجهة �لنظر هذه يف �نعد�م �لقدرة 
على فهم �ملطلق، ال يف �لعجز على معرفته كما 
يقول كانط. �إن فكرة �لله يف نظر ديكارت هي 
�أكر �الأف���كار و�صوحا ومتيز�. ف���اإذ� كان من 
خ�صائ�ض �ملطل���ق �أنه م�صتغلق على �لفهم ملن 
نظ���ر �إليه، فاإن معرفته، يف �ملقابل، �أي�صر �إليه 

من معرفة نف�صه.
ي���دل مفه���وم �لكم���ال �الإن�ص���اين عل���ى من���ط 
تفك���ري يرتكز عل���ى �الإمي���ان بق���درة �الإن�صان 
عل���ى معرفة �حلقيقة �ليقيني���ة باالعتماد على 
قدر�ته �لطبيعي���ة، ومما يدل على ذلك تاأكيده 
يف منا�صب���ات كث���رية على �أن �صب���ب �الأخطاء 

�لت���ي نرتكبه���ا ال يرجع �إىل وج���ود نق�ض يف 
طبيعتنا �الإن�صاني���ة ولكن �إىل �صوء ��صتعمال 

قدر�تنا �لعقلية و�إر�دتنا وحريتنا.  
م�صاأل���ة  ب���اأن  ذل���ك  م���ع  �الع���رت�ف  ويج���ب 
عن���د  و�الأخ���الق  �مليتافيزيق���ا  ب���ني  �لعالق���ة 
دي���كارت م�صاأل���ة ح�صا�ص���ة للغاية، فق���د كانت 
وال ت���ز�ل مو�ص���وع خ���الف مل يح�ص���م بع���د. 
ي���رى Ferdinand Alquié، مث���ال، �أن 
�لفل�صف���ة �الأخالقي���ة عند دي���كارت هي "�صيء 
م�صاف من �خل���ارج �إىل فل�صفته". ونقل عنه 
ر�أيه  دعم  �ل���ذي   ،Martial Gueroult
يف هذه �مل�صاألة، قوله �إنها منت "خارج ن�صق" 
�لتاأمالت. قد يرجع �ل�صبب يف �تخاذهما لهذ� 
�ملوقف �إىل ع���دم �نتباه �أي و�ح���د منهما �إىل 
فك���رة "�لكم���ال �الإن�ص���اين �الأ�صا�ص���ي" وعدم 
تقديرهم���ا للمكان���ة �لت���ي حتتله���ا يف ن�ص���ق 
�لتاأم���الت. و�إذ� �أمعنا �لنظ���ر يف هذه �لفكرة 
تبني لن���ا مدى �رتباطها بفك���رة وحدة �لكائن 
�الإن�صاين ومبد�أ �لتمييز بني �لروح و�جل�صد. 
ولبيان هذه �لعالقة يتعني علينا حتليل �أ�ص�ض 
�مليتافيزيقا �لديكارتية يف �أفق حتديد �ملكانة 

�لتي يحتلها �الإن�صان يف فل�صفة ديكارت.
ذك���ر ديكارت يف ر�صالت���ني الأليز�بيت بتاريخ 
21 مايو/�أي���ار  و 28 يوني���و/ حزي���ر�ن من 
ع���ام 1643- و�للتان ميكن �عتبارهما مبثابة 
ملخ�ض مركز لنتائج "�لتاأمالت"- �أن فل�صفته 
�مليتافيزيقية تقوم عل���ى �أ�ص�ض ثالثة مفاهيم 
�أولي���ة، متثل يف نظره �لنماذج �الأ�صلية �لتي 
تق���وم عليها كل معرفة �إن�صانية وهي �ملفاهيم 
�لت���ي لدين���ا ع���ن �ل���روح و�جل�ص���د و�لعالقة 

بني �ل���روح و�جل�ص���د: يتعلق �ملفه���وم �الأول 
بت�صورن���ا لل���روح، وي�صمل �لعق���ل و�الإدر�ك 
�لن���و�زع  وخمتل���ف  و�الإر�دة  �حل�ص���ي 
�النفعالية؛ ويتعلق �ملفهوم �لثاين بت�صورنا 
للج�ص���م، وهو مفهوم �المتد�د �ل���ذي ُتَرد �إليه 
�أ�ص���كال �الأج�صام وهيئتها وحركتها؛ ويتعلق 
�ملفه���وم �لثالث بالعالقة بني �ل���روح و�لبدن، 
وه���و مفه���وم �لوحدة �لتي تتجل���ى من خالل 
قدرة �لروح على حتريك �لبدن، وقدرة �لبدن 
عل���ى �لتاأث���ري يف �ل���روح و�إث���ارة �نفعاالتها. 
ونظر� لك���ون ه���ذه �ملفاهيم �أولي���ة وب�صيطة 
دي���كارت، تف�ص���ري  فاإن���ه ال ميك���ن، يف نظ���ر 
بع�صه���ا بالبع�ض �الآخ���ر وال �إرج���اع بع�صها 
�إىل �لبع����ض �الآخر، على �عتبار �أن كل مفهوم 
م���ن هذه �ملفاهي���م �لثالث نتاأ�ص���ل يف �لنف�ض 
�الإن�صاني���ة ولي����ض م�صتق���ا من غ���ريه، ولذلك 
وجب ��صتعمال كل مفهوم يف �ملجال �خلا�ض 
ب���ه. ويرى دي���كارت �أن ه���ذه �ملفاهي���م تدرك 
بط���رق خمتلفة: فالروح ال ميك���ن معرفتها �إال 
عن طري���ق �لعقل وحده، بينم���ا ميكن معرفة 
�جل�ص���م بو��صط���ة �لعق���ل و�ملخيلة مع���ا و�إن 
كان���ت معرفت���ه باملخيلة �أح�ص���ن. و�أما وحدة 
�ل���روح و�لبدن فاإن خ���ري و�صيلة لالإحاطة بها 

هي �مللكات �حل�صية.
والبد م���ن �الإ�ص���ارة هن���ا �إىل وج���ود قر�ء�ت 
خمتلفة مل�صم���ون هذه �لر�صائ���ل. يرى بع�ض 
�ملحلل���ني �أن مفه���وم �الإن�صان ج���اء يف �ملرتبة 
�لثالث���ة بع���د مفه���وم �ل���ذ�ت �ملفك���رة ومفهوم 
�المت���د�د، ورمب���ا �حت���ل �ملرتب���ة �لر�بع���ة �إذ� 
�أخذنا بعني �حل�صبان مفهوما �آخر �أكر بد�ئية 
م���ن �ملفاهي���م �الأولي���ة �الأخرى، وه���و مفهوم 
�لله، �لذي يعترب بد�ي���ة كل �صيء يف �لفل�صفة 
�لديكارتي���ة. وذه���ب �أ�صحاب ه���ذ� �لر�أي �إىل 
�أن مفه���وم �الإن�ص���ان هو مفه���وم مركب يجمع 
ب���ني مفه���وم �ل���روح ومفه���وم �لب���دن. ولذلك 
ع���ّدو� مفهوم �الإن�صان، �لذي هو وحدة �لروح 
و�لب���دن، مفهوما م�صتقا ولي�ض مفهوما �أوليا. 
ومم���ا يرتتب عن ذلك �أن �لفل�صف���ة �لديكارتية 
لي�ص���ت فل�صف���ة �إن�صانية باالأ�صا����ض، بل ميكن 
�لنزع���ة  ذ�ت  �لفل�صف���ات  �صم���ن  ت�صنيفه���ا 
 ،anti-humanisme لالإن�صان  �مل�صادة 
و�ملق�ص���ود بذلك �لفل�صف���ات �لتي ال جتعل من 
فك���رة �الإن�ص���ان مبد�أه���ا �الأول، وتك���ون بذلك 

�أقرب �إىل �لالهوت منها �إىل �لفل�صفة. 
وتنطل���ق �لقر�ءة �لثانية م���ن مالحظة مفادها 
�أنه لي����ض يف منطوق �لر�صالت���ني ما يدل على 
�أن مفه���وم �الإن�ص���ان باعتب���اره وح���دة �لروح 
و�جل�ص���د م�صتق م���ن مفهوم �ل���روح ومفهوم 
�لبدن. ويرى �أ�صحاب هذ� �الجتاه �أن ديكارت 
ح�ص���م يف �الأم���ر ومل ي���رتك �لب���اب مفتوح���ا 
للتاأوي���ل حني �صرح باأن كل و�حد من �ملفاهيم 
�ل���روح  )�لفك���ر و�المت���د�د ووح���دة  �لث���الث 
و�لب���دن( ه���و مفه���وم �أويل وال ميك���ن فهم���ه 
بالت���ايل �إال باالنطالق منه هو ذ�ته ولي�ض من 
غ���ريه، وباأن �إدر�ك كل مفه���وم يتطلب طريقة 
خا�ص���ة، وال ميك���ن �إذر�ك م�صمون���ه �ل���داليل 
م���ن خالل �إج���ر�ء مقارنة بينه وب���ني �ملفاهيم 
�الأخ���رى. وعلي���ه، فاإن �إدر�ك حقيق���ة �الإن�صان 
باعتب���اره وح���دة �لروح و�جل�ص���د ال ي�صرتط 
م�صبق���ا توفر �ملعرفة �لو��صح���ة �ملتميزة بكل 
من �لروح و�جل�صد، ذل���ك الأن مفهوم �الإن�صان 
ولكن���ه  و�مل���ادة،  �ل���روح  م���ن  مزيج���ا  لي����ض 
وح���دة �أو كلية متثل و�قع���ا قائما بذ�ته. ومع 
ذل���ك ميكن للعق���ل �أن ميي���ز يف ه���ذه �لوحدة 
�أو �لكلي���ة عل���ى �صبي���ل �لتجري���د ب���ني �لروح 
و�جل�ص���د. ومن ثم���ة �أمكن �لقول ب���اأن مفهوم 
�الإن�ص���ان هو م���ن �ملفاهيم �الأولي���ة �الأ�صا�صية 
�لت���ي تق���وم عليه���ا �مليتافيزيق���ا �لديكارتي���ة 
وباأن �لفل�صفة �لديكارتية هي من حيث �لعمق 

فل�صفة �إن�صانية.
وتتجل���ى نزعتها �الإن�صاني���ة يف تركيزها على 
فك���رة �لكم���ال �الإن�صاين �لت���ي متيزها متييز� 
و��صح���ا ع���ن �لالهوت. ولكن �إمي���ان ديكارت 
بفك���رة �لكمال �الإن�ص���اين جلب���ت عليه �صخط 
رجال �لدين وعلماء �لالهوت من �ل�صكوالئيني 

�لذين ت�صببو� له متاعب كثرية. 

الميتــافيزيقــا الديكـارتية
اإلنســـية والنزعـــة  الاهــــوت  بيــن 

هل توجد قطيعة بني فل�س��فة ديكارت 
وفل�سفة �لنه�س��ة؟ لز�لت هذه �مل�ساألة 
حمط خالف ب��ني �لباحثني �ملخت�س��ني 
يف در��س��ة �لرت�ث �لديكارتي وموؤرخي 
 Henri ي��رى  �لي��وم.  �إىل  �لفل�س��فة 
�أن   Etienne Gilson و   Gouhier
دي��كارت �أح��دث قطيع��ة م��ع فل�س��فة 
 Etienne Gilson وذه��ب  �لنه�س��ة، 
�إىل ح��د �لقول باأن ديكارت و�س��ع حد� 
 Henri ملغامر�ت ع�سر �لنه�سة، وو�سفه
�لنه�س��ة  نقي�س  ميثل  باأن��ه   Gouhier
على  و��س��تدل   ،"Anti-Renaissance"
ذل��ك مبا ورد يف ر�س��الة كتبه��ا ديكارت 
�إىل Beeckmann ن��دد فيها بالفل�س��فة 
م��ن  �لفال�س��فة  لبع���س  �لطبيعي��ة 
�ملجددين يف ع�س��ر �لنه�سة. ومهما كان 
تاأويل هذه �لر�س��الة فاإنه من �ملمكن مد 
�جل�سور بني فل�سفة ديكارت و�لفل�سفة 
�لإن�سية �لتي كانت قد بد�أت تت�سكل يف 
فرن�سا خالل ع�سر �لنه�سة على يد كل 
 Charron و   Bovelles و   Sibiuda م��ن 
من خ��الل مر�جعة �مل�س��روع �لفل�س��في 

�لديكارتي.
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حممد �سليمان ح�سن

قد ر�أى ديكارت "�أن فكرة )�لكمال �لالمتناهي( 
هي �لبد�هة �لو��صحة �ملتميزة". وهكذ� كان 
�ليقني �لث���اين نحو �لله. "�إن �لعامل ال يحتاج 
�إىل �صه���ادة خارجي���ة. ب���ل �لع���امل ه���و �لذي 
يك���ون ب�صهادة م���ن �لله، و �إال حتط���م و�صار 
�أ�صغاث �أحالم. �أخ���ذ �ل�صماء منحدرً� له نحو 
�الأر����ض". وق���د ��صتخ���رج من فك���رة )�لكمال 
�لالمتناه���ي( بر�ه���ني ثالثة عل���ى وجود �لله 
كمب���دع جلمي���ع �الأ�صياء يف �لك���ون: �لربهان 
�لكين���وين - �لربه���ان �لوج���ودي - �لربهان 
�ل�صخ�ص���اين. �عتق���د "دي���كارت": "�أن �لفكر 
بقب���ول  �لب�ص���ر  يقن���ع  �أن  باإمكان���ه  وح���ده 
كان  �لت���ي  و�الأخالقي���ة  �لديني���ة  �حلقائ���ق 
ير�ه���ا �أ�صا�ض �حل�ص���ارة. �الإميان مل يخربنا 
ب�ص���يء ال ميكن �إي�صاح���ه عقالني���ًا. �لقدي�ض 
)بول����ض( �صخ�صيًا قد �أك���د يف �لف�صل �الأول 
من ر�صالته �إىل �لرومان: �أن ما ميكن معرفته 
ع���ن �لله �أمر و��صح متامًا للب�صر الأن �لله ذ�ته 
جعله و��صحًا... ويتاب���ع ديكارت قوله: "�إن 
باالإم���كان معرفة �لل���ه ب�صهول���ة وبيقني �أكرب 
م���ن �أي �صيء من �الأ�صياء �الأخرى يف �لكون" 
�إن �صعوري بوج���ود �لعامل، هو هبة من �لله. 
فالله ال ي�صع يفَّ مثل هذ� �ل�صعور، لو مل يكن 
هن���اك ثمة مو�ص���وع. فه���و - �لل���ه - �صادق. 
وبالت���ايل فال�صع���ور بوجود �لع���امل لي�ض من 
�إر�دتي ب���ل من �إر�دة �لل���ه. و�الإميان بوجود 
�لع���امل ي�صتلزم معرفة ماهيت���ه. فالعامل مادة، 
�مل���ادة حت���وذ �صفة �المت���د�د. فامل���ادة جوهر 
م�صتق���ل ع���ن جوه���ر �لنف����ض. و�إن كان علينا 
�أن نفه���م �المتد�د عند "دي���كارت" فهو �ملعنى 
�ملج���رد ال �حل�ص���ي، و�لذي يتمي���ز مبجموعة 

من �خل�صائ�ض هي: 
 1- �ن���ه ف�صاء غ���ري حمدود، ال يحي���ط به �إاّل 
�مت���د�د �آخر. فه���و �إذن المتن���اه، ن�صتطيع �أن 
نتذه���ن ور�ءه �متد�دً� ثاني���ًا وثالثًا �إىل ما ال 

نهاية. 

2- �نه متجان�ض يق�صم على �أجز�ء.
 3- �ن���ه مادة، كما �أن �ملادة �متد�د، وال وجود 

للخالء، �إذ �خلالء مادة. 
4- �نه �مت���الء. وحركة �الأج�ص���ام تف�صر �أنها 
حرك���ة د�ئري���ة. �إذن، �المت���د�د حم����ض مادة 
و�حلركة حم�ض �متد�د. وهي ذ�ت خ�صائ�ض 

تلخ�ض ب�صت قو�عد هي:
 1- مل توج���د �حلرك���ة �إال باأمر �لله، الأن �ملادة 

جامدة باالأ�صل.
 2- �حلركة ذ�ت �جتاه تتخذه، و�صرعة ت�صري 

مبوجبها.
 3- ال تزي���د �حلرك���ة وال تنق�ض الأنها من �لله 

و�لله ال يتغري.
 4- كل �صيء يبقى على حاله ما د�م مل يعر�ض 

له ما يغريه.
 5- كل ج�ص���م متحرك ال ميي���ل �إىل �لبقاء يف 

حركته على خط م�صتقيم.
 6- �إذ� �لتق���ى �جل�صم �ملتحرك ج�صمًا �أ�صعف 
من���ه، فاإنه يفقد م���ن �حلركة مق���د�ر ما يعطي 

�جل�صم �الأ�صعف. 
7ً - يف �الأخ���الق �لديكارتية: ق�صم �لباحثون 
�الأخالق �لديكارتية على ثالثة �أق�صام: �ملوؤقتة 

و�لعلمية و�لكاملة.
جتريبي���ة،  �أخ���الق  ه���ي  �ملوؤقت���ة:  �الأخ���الق 
تدفع �الإن�ص���ان �إىل �إمتام و�جبات���ه. �إنه عمل 
معق���ول Raisonnable ال عم���ل عق���الين 
Rationel. ه���ذه �الأخالق �ملوؤقتة ت�صتمل 

على ثالث حكم �أو �أربع هي:
 �أ- �حلكمة �الأوىل: يقول "ديكارت" يف �لق�صم 
�لثال���ث م���ن مقالته: "تق���وم حكمت���ي �الأوىل 
عل���ى �أن �أخ�صع لقو�ن���ني ب���الدي، وعاد�تها، 
حمتفظ���ًا بالديان���ة �لت���ي �أنع���م �لله عل���ّي باأن 
ربي���ت فيه���ا من���ذ طفولت���ي. و�أن �أمت�ص���ك يف 
�الأم���ور �الأخرى، باأكر �الآر�ء �عتد�اًل، و�قلها 
�إفر�ط���ًا، مم���ا �أتف���ق على �الأخذ ب���ه يف ميد�ن 
�لعم���ل. �أعقل �لذين كان علّي �أن �أعي�ض معهم، 

فقد تبني يل - منذ ذلك �حلني، �لذي بد�أت فيه 
�أن ال �أقي���م وزنًا الآر�ئي �خلا�ص���ة، رغبة مني 
يف و�صعه���ا كلية مو�صع �الختبار - �إنه لي�ض 
يف مقدوري �أن �أعمل خريً� من �القتد�ء باآر�ء 
�أعق���ل �لنا�ض. ل���ذ� عقدت �لنية عل���ى �أن �أ�صري 
يف خط���اأ �لذي���ن كان عل���ّي �أن �أعي����ض بينهم. 
و�إن كان قد بد� يل �أن عند �لفر�ض و�ل�صينيني 
م���ا عندنا من �أ�صحاب �لعق���ول. ثم تيقنت �أنه 
يج���ب - ك���ي �أقف عل���ى حقيق���ة �آر�ئه���م - �أن 
�أنظ���ر �إىل ما يفعل���ون، ال �إىل ما يقولون، الأن 

ف�ص���اد �أخالقن���ا �أقّل ع���ددً� من �لذي���ن يقولون 
كل ما يعتق���دون. والأن �لكثريين يجهلون هم 
�أنف�صه���م م���ا يعتق���دون. ذل���ك، الأن �لفكر �لذي 
نع���رف به �ل�ص���يء، يختل���ف عن �لفك���ر �لذي 
نع���رف به �أننا نع���رف هذ� �ل�ص���يء. والأن كاًل 
من هذين �لفكرين غالبًا ما يكون دون �الآخر. 
وق���د �خ���رتت م���ن ب���ني �الآر�ء �ملقبول���ة عل���ى 
�ل�ص���و�ء، �أكرها �عتد�اًل، الأنه���ا �الأي�صر د�ئمًا 
للتطبي���ق، و�الأح�ص���ن عل���ى �الأرج���ح، ما د�م 
�الإفر�ط �صيئًا. والأنني �أظل �أقرب �إىل �ل�صبيل 

�لقومي - �إذ� وقعت يف �خلطاأ - مما لو �تبعت 
�أح���د �لطرفني، وكاأن �ل�صبي���ل، �لذي يجب �أن 

�آخذ به هو �ل�صبيل �الآخر".
 ب- �حلكم���ة �لثاني���ة: يق���ول "دي���كارت" يف 
�لق�ص���م �لثال���ث م���ن مقالت���ه: "تق���وم حكمتي 
�لثاني���ة، عل���ى �أن �أك���ون جه���د ��صتطاعت���ي، 
جازمًا �صامدً� يف �أعمايل. و�أن �أمت�صك باأكر 
�الآر�ء �صكًا، بعد �أن �أكون قد �قرتبت منها، كما 
ل���و كانت موؤكدة للغاية. مثل���ي يف هذ� �لعمل 
مثل �مل�صافرين.... ينبغي لهم �أن ي�صريو� يف 

جهة و�حدة..." 
ج- �حلكم���ة �لثالث���ة: يق���ول "دي���كارت" يف 
�لق�ص���م �لثالث من مقالت���ه: "�أن �أغالب نف�صي، 
د�ئم���ًا، ال �أن �أغال���ب �حل���ظ... عل���ّي �أن �أغري 
رغباتي، ال �أن �أغ���ري نظام �لكون. وباجلملة، 
�ص���يء يف  �أن���ه ال  �أتع���ود �العتق���اد  �أن  عل���ّي 
متن���اول قدر�تن���ا متامًا �ص���وى �أفكارنا. نحن 
عاج���زون كل �لعجز عن �أن نحق���ق ما ال نقدر 
علي���ه م���ن �الأ�صي���اء �خلارجي���ة بع���د �أن نبذل 
خ���ري ما يف طاقتنا. وقد بد� يل �أّن هذ� وحده 
كاف ليعي���دين عن �أن �أريد يف �مل�صتقبل �صيئًا 
ال ميكنن���ي �حل�ص���ول علي���ه. كم���ا �أن���ه كاٍف 

ليجعلني ر��صيًا مبا �أنا فيه..." 
د- �حلكمة �لر�بعة: يقول "ديكارت" ثم �أردت 
نتيج���ة لهذه �الأخ���الق، �أن ��صتعر�ض م�صاغل 
�لنا����ض �ملختلف���ة يف ه���ذه �حلي���اة، الأخت���ار 
�أف�صله���ا، ولئن كنت ال �أقول �صيئًا عن م�صاغل 
�الآخرين، فق���د ر�أيتني عاج���زً� �أن �أفعل خريً� 
م���ن �ملثابرة عل���ى �لعمل �لذي �هتدي���ت �إليه. 
�أي �أن �أنف���ق كل حياتي يف تثقيف عقلي، و�أن 
�أتقدم قدر �مل�صتطاع يف معرفة �حلقيقة، تبعًا 

للمنهج �لذي خططته لنف�صي.
2ً- �الأخ���الق �لعلمي���ة: هي �أخ���الق �إيجابية، 
خ���ارج �لزم���ان و�مل���كان. مو�صوع���ة لت�صبح 
يف متن���اول كل �إن�صان. فاإىل �أي �صيء ت�صتند 
ه���ذه �الأخ���الق �لعلمية؟ يف نظ���ر "ديكارت": 
"�إن غاية �لفل�صفة يجب �أن ترمي �إىل �صعادة 
�مل���رء" وق���د نظر دي���كارت �إىل �جل�ص���د نظرة 
"ث���م  "�إن تعا�صتن���ا من���ه  ق���ال:  �إذ  �إيجابي���ة، 
ق���ال" �أن �صعادتن���ا من���ه". �الأخ���الق �لعلمي���ة 
كم���ا ت�صورها" ديكارت" ه���ي" مبثابة قانون 
�صح���ي ميك���ّن �الإن�ص���ان م���ن �ل�صيط���رة على 
�الأه���و�ء و�لتحرر منها لتوجيه عو�طفه نحو 

�ل�صعادة �ملطلوبة".
 3ً- �الأخ���الق �لنهائي���ة: عل���ى كل �إن�ص���ان �أن 
يتقيد باالأخالق �لنهائية. وقد ذكر" ديكارت" 
قو�عدها يف ر�صالة له �إىل �الأمرية" �أليز�بيت" 
بتاري���خ 4/�آب/1645م/ ق���ال مع���ددً� قو�عد 

ثالث هي:
 �أ- ينبغ����ي لنا �أن ن�صتخدم د�ئمًا عقولنا، قدر 
�مل�صتطاع، �أن نعرف ما يجب عمله �أو رف�صه، 
يف جمي����ع ظروف �حلي����اة. ب- ينبغي لنا �أن 
نعق����د نّية �صامدة، ثابت����ة، على �إجناز كل من 
ين�صحن����ا �لعقل به، ف����ال مني����ل باأهو�ئنا من 
�إر�صاد�ته. ج- ينبغي لنا �أن نعترب، ما �أمكننا 
ذل����ك، ونحن ن�صلك ه����ذ� �لطري����ق على �صوء 
�لعقل، كون �خل����ري�ت �لتي تتجاوزنا لي�صت 
يف متناول يدنا. �إذن يجب �أن ال نفكر بها وال 
نرغب فيها. ثامنًا - ماهية �الإن�صان يف فل�صفة 

ديكارت: يوؤكد ديكارت على �أنه من �ل�صروري 
�أن يتعاي�����ض �لعقل مع �لذ�ت. هذه هي ماهية 
خ����د�ع،  ع����امل  �حلو������ض  فع����امل  �الإن�ص����ان. 
ومعطي����ات �لتجربة غري يقينية. �إذ يكتب يف 
�لق�ص����م �لر�ب����ع م����ن �ملقالة: "فعرف����ت من ذلك 
�أنن����ي جوه����ر كل ماهيت����ه �أو طبيعته ال تقوم 
�إال على �لفكر، وال يحتاج يف وجوده �إىل �أي 
مكان، وال يتعلق باأي �صيء مادي، مبعنى �أن 
" �الأنا "�أي �لنف�ض �لتي �أنا بها ما �أنا، متميزة 
متام �لتمييز عن �جل�صم، ال بل �إن معرفتنا به 
�أ�صهل، ولو بطل وجود �جل�صم على �الإطالق، 
لظل����ت �لنف�����ض موج����ودة بتمامه����ا". وبر�أي 
ديكارت فاإن جدل �لعالقة بني �الإن�صان و�لله، 
�أو بني �الأنطولوج����ي �الإن�صاين �مليتافيزيقي 
ال تت����م م����ن خ����الل �الأنطولوج����ي �الإن�صاين، 
بل من خ����الل �مليتافيزيق����ي �ملوجود يف هذ� 
�الأنطولوج����ي. يق����ول يف �لق�ص����م �لر�بع من 
�ملقال����ة: "ف����الح يل �أن �أبحث من �أين تاأتى يل 
�أن �أفكر يف �صيء �أكمل مني، فعرفت بالبد�هة 
�أن ذل����ك يرج����ع �إىل وج����ود طبيع����ة ه����ي يف 
�حلقيق����ة �أكمل... يف هذ� �لت�ص����ور يدفع بنا 
ديكارت �إىل �إلغ����اء �لعقل �ملو�صوعي باجتاه 
�لعق����ل �لذ�ت����ي، وبالتايل وحد�ني����ة �حلقيقة 
وفر�دته����ا، وعدم خ�صوعه����ا للعقل �جلمعي. 
يقول ديكارت ب�صاأن �لذ�ت يف �لتاأمل �لر�بع: 
"لي�����ض هناك �صوى �الإر�دة �لتي �أجربها يّف 
به����ذ� �لكرب حتى �إنن����ي ال �أعرف ما هو �أو�صع 
منه����ا وما هو �أكر �مت����د�دً�.. بحيث �إنها هي 
�لت����ي تعرفن����ي بخا�ص����ة �أنني �أحم����ل �صورة 
�لل����ه و�صبهه "هذ� ما دفع دي����كارت �إىل و�صع 
)�لكرم( فوق كل �ص����يء كقيمة معيارية.وهو 
يوؤك����د ذل����ك يف كتابه" �أه����و�ء �لنف�ض" قائاًل: 
�أن �لكرم �حلق �لذي يجعل �الإن�صان  "�أعتقد 
يح����رتم نف�صه �إىل �أعلى ح����د ميكن �أن يحرتم 
نف�ص����ه في����ه ب�صكل مربر، يق����وم يف جزء منه، 
عل����ى �أن����ه ال �ص����يء يخ�ص����ه حق����ًا �ص����وى هذ� 
�لت�ص����رف �حلر باإر�دت����ه و �إال ملاذ� ينبغي �أن 
يالم �إن مل يكن الأنه �أح�صن �أو �أ�صاء �لت�صرف 
به����ا، ويق����وم يف جزء �آخ����ر، على �أن����ه يح�ض 
يف ذ�ت����ه بع����دم ثاب����ت ود�ئ����م يف �أن يح�ص����ن 
�لت�ص����رف به����ا، �أي �أن ال تع����وزه �الإر�دة �أبدً� 
ليبا�ص����ر وينف����ذ جمي����ع �الأ�صياء �لت����ي ير�ها 
�أف�صل �صيء، وذلك يعني �أن يتبع متامًا درب 
�لف�صيل����ة". �إذً�، �ملعرف����ة �لعقالني����ة وجان����ب 
تتعار�ص����ان،  ال  �الختي����ار،  وحري����ة  �الإر�دة 
الأن �الإن�ص����ان ككائن مفكر كم����ا يقول ديكارت 
يف �لق�ص����م �لر�بع م����ن �ملقالة: "�ص����يء ي�صك، 
ويت�صور، ويتاأكد، ويفكر، ويريد، وال يريد، 

ويتخيل �أي�صًا ويح�ض.

ماهية اإلغتراب في فلسفة ديكارت

وثيقة تخرج ديكارتجامعة ديكارت

�أه���م �أفك���اره

نظرية �ملعرفة
�صك ديكارت يف �ملعرفة �حل�صية �صو�ء منها �لظاهرة �أو �لباطنة، 

وكذلك يف �ملعرفة �ملتاأتية من عامل �ليقظة، كما �صك يف قدرة �لعقل 
�لريا�صي على �لو�صول �إىل �ملعرفة، و�صك يف وجوده، ووجود 

�لعامل �حل�صي، �إىل �أن �أ�صبح �صكه دليال عنده على �لوجود، فقال 
بوجودي". يقينا  فازددت  تفكري�  �زددت  �صككت  "كلما 

�ملنهج �لديكارتي
هو �ملنهج �جلديد يف �لفل�صفة، وب�صببه �ُصمي ديكارت ب�)�أبو 

�لفل�صفة �حلديثة( ، ويقوم �ملنهج �لديكارتي على �أ�صا�صني، هما:
1- �لبد�هة: �أي �لت�صور �لذي يتولد يف نف�ض �صليمة منتبهة عن 

جمرد �الأنو�ر �لعقلية.
2- �ال�صتنباط: �أي �لعملية �لعقلية �لتي تنقلنا من �لفكرة �لبديهية 

�إىل نتيجة �أخرى ت�صدر عنها بال�صرورة.
�لثنائية �لديكارتية

يفرق ديكارت بني �لنف�ض و�جل�صد، ويرى �أنهما جوهر�ن خمتلفان 
متاما، ويقول:"�إنني ل�صت مقيما يف ج�صدي كما يقيم �ملالح يف 

�صفينته، ولكنني مت�صل به �ت�صاال وثيقا، وخمتلط به بحيث �أوؤلف 
معه وحدة منفردة، ولو مل يكن �الأمر كذلك، ملا �صعرت باأمل �إذ� 

�أ�صيب ج�صدي بجرح، ولكني �أدرك ذلك بالعقل وحده، كما يدرك 
�ملالح بنظرة �أي عطب يف �ل�صفينة".

�هلل
يعتقد ديكارت �أن �لله ي�صبه �لعقل من حيث �إن �لله و�لعقل يفكر�ن 

ولكن لي�ض لهما وجود مادي �أو ج�صمي، �إال �أن �لله يختلف عن 
�لعقل باأنه غري حمدود، و�أنه ال يعتمد يف وجوده على خالق �آخر، 
ويقول:"�إنني �أدرك بجالء وو�صوح وجود �إله قدير وخري لدرجة 

ال حدود لها".

�لأخ����الق
جعل ديكارت علم �الأخالق ر�أ�ض �حلكمة، وتاج �لعلوم، و�أنه 

البد من �الطالع على كل �لعلوم قبل �خلو�ض يف علم �الأخالق، 
وقال:"مثل �لفل�صفة كمثل �صجرة جذورها �مليتافيزيقيا، وجذعها 

�لعلم �لطبيعي، و�أغ�صانها بقية �لعلوم، وهذه ترجع �إىل ثالثة 
علوم كربى، هي: �لطب، و�مليكانيكا، و�الأخالق �لعليا �لكاملة، 

وهذه �الأخرية تتطلب معرفة تامة بالعلوم �الأخرى، وهي �أعلى 
مر�تب �حلكمة".

�أهم موؤلفاته
كتب ديكارت ثالثة موؤلفات رئي�صية، وهي:

1- ر�صالة يف منهج �لت�صرف �لعقلي �ل�صليم للمرء و�لبحث عن 
�حلقيقة يف �لعلوم �أو ر�صالة يف �ملنهج )1637م(.

2- تاأمالت يف �لفل�صفة �الأوىل )1641م(.
3- مبادئ �لفل�صفة )1644م(.
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◄

وليد �مل�سعودي

يعد ريني���ه ديكارت )1596 ����� 1650( و�حد� 
م���ن �لفال�صف���ة �لذي���ن لعب���و� دور� كب���ري� يف 
تغيري م�ص���ار�ت �لفل�صفة �لغربي���ة من �صيادة 
و�نت�صار �لنزعة �لغائي���ة و�مل�صلمات �مل�صبقة 
حول �لطبيعة و�الن�صان �ىل �لنظرة �جلديدة 
�لقائم���ة على�لبح���ث �لعلم���ي �حلر م���ن دون 
عو�ئ���ق �ب�صتيمولوجي���ة معين���ة، �إذ ��صتف���اد 
كث���ري� من تطوير �ملنه���ج �لريا�صي وحماولة 
تطبيق���ه على�لطبيع���ة و�مليتافيزيقا و�ملعرفة 

�لب�صري���ة، بع���د �ن كان���ت �لفل�صف���ة غارقة يف 
�ال�ص���كال �ملدر�صي���ة �لتقليدي���ة �لت���ي تعتم���د 
على�لرمز و�ال�صط���ورة و�ملتعالي���ات �اللهية 
بعي���د� عن �ية روؤي���ة �و نظرة م���ن �ملمكن �ن 
تق���ود �ىل �لتد�خ���ل بني �مل���ادي و�ملعريف �ي 
ب���ني �ملنجز �لعلم���ي و�ملعريف ل���دي �الن�صان 
وب���ني �ملادي من طبيع���ة وموجود�ت حماطة 
فكان���ت  معين���ة.  وت�ص���ور�ت  فك���ر  باأنظم���ة 
�خلط���وة �الويل �لتي خطاه���ا ديكارت تكمن 

يف ثنائي���ة �مل���ادة و�لعق���ل ب�صفتهم���ا عامل���ني 
خمتلف���ني متنابذي���ن، من حي���ث �ن �الول �ي 
�مل���ادة متلك �لكثافة و�حلرك���ة وحيازة �ملكان 
و�مكاني���ة �لقيا����ض " �صمن روؤي���ة ديكارت " 
�م���ا �لعق���ل فيمل���ك جاهزي���ة �لتفك���ري وغياب 
�حل�ص���ور �ملادي �ما �خلط���وة �لثانية فتظهر 
م���ن خالل مكت�صفات غاليل���و وكوبرنيك حول 
حرك���ة �الج�ص���ام �ل�صماوية وم���دي �رتباطها 
ب�صيغ جدي���دة معتمدة على�ملنه���ج �لريا�صي 

حت���ي ت�ص���ور دي���كارت �صم���ن ذل���ك �ن �لل���ه 
ماه���و �إال ع���امل هند�ص���ة و�ن �لريا�صيات هي 
لغ���ة �لعلم، ��ص���ارة �ىل ما متلك���ه �الأخرية �ي 
�لريا�صي���ات من دقة متناهية ال يتخللها �ل�صك 
�و ع���دم �ليق���ني )مدخ���ل �ىل �لفل�صفة/ج���ون 
لوي�ض/�ملكتب���ة �ال�صرت�كية �� بريوت/�لطبعة 
دي���كارت  �لثالث���ة ����ض 83(. وهن���ا يو�ص���ح 
مادي���ة �لع���امل وطبيعت���ه �ملتحرك���ة من خالل 
��صتخد�مه �ملنهج �لريا�صي �لذي يقود بدوره 

و�ملوج���ود�ت  و�لع���امل  �لطبيع���ة  جع���ل  �ىل 
متل���ك  ال  �ذهانن���ا  يف  ت�ص���ور�ت  �ال  ماه���ي 
�لوجود �لو�قعي، هناك �حلركة و�لكثافة �ما 
�لوج���ود �لو�قع���ي و�ملح�صو�ض فان���ه يرتبط 
بالعقل فح�صب. �لي����ض يف ذلك �الأمر حماولة 
�ويل يف تاأ�صي����ض" مركزي���ة �الن�ص���ان" م���ن 
خ���الل جع���ل م�ص���ادر �ملوج���ود�ت �لطبيعية 
حتكم���ه  �لطبيع���ي  �لع���امل  و�ن  �ذهانن���ا  يف 
�لقو�ن���ني �مليكانيكية من جه���ة وكذلك ن�صيان 
للطبيع���ة ذ�تها من خالل ذلك �ملحو ملا موجود 
من طبيعة و�ثره���ا كالطعم و�لر�ئحة و�للون 
و�حلي���اة و�جلماد.. �لخ من جهة �خرى، فكل 
ه���ذه ال مت���ت ب�صلة �ىل �لع���امل �لطبيعي، �ي 
�إنه���ا جمرد �أ�صي���اء يف �أذهاننا " و�ن �لعامل ال 
يكت�صب تنوعه وثر�ئ���ه �لكيفي �إال من خاللنا 

.)83 نف�صه/�ض  )�مل�صدر  �خري  جهة  " من 

دفعة �أ�سا�سية للفل�سفة
فتحولت بذلك �لعالق���ة بني �الن�صان و�ملعرفة 
م���ن �لعمودي �ىل �الفقي �ي م���ن �مليتافيزيقا 
ب�صفتها ر�ئدة للتف�صري و�لفهم ب�صكل غائي ال 
يحكمه منط���ق �لتطور و�لتغيري �ىل �الن�صان 
�لذي يفك���ر و�ن باأمكان���ه �ن يحقق �لتجاوز، 
و�ن يك���ون ذلك �الن�صان "�صي���د� على�لطبيعة 
ومالكه���ا �لوحيد" ولكن م���ن �ملمكن �ن ن�صري 
هن���ا �ىل مفارق���ة تكمن لدي ذل���ك �ل�صيد �لذي 
حلم به دي���كارت يف �لق���رن �ل�صابع ع�صر كان 
هنال���ك نقي�ص���ه، متمثال يف جمي���ع �ملنبوذين 
و�ملهم�ص���ني و�ل�صجن���اء �لذي���ن يعي�ص���ون يف 
ع���امل ب���ال طبيع���ة �ن�صاني���ة من خ���الل عملية 
يتمث���ل  �صجن���ي  و�ح���د  م���كان  يف  �جلم���ع 
بامل�صف���ي �لذي �جنز يف �لق���رن �ل�صابع ع�صر 
و�ل���ذي جم���ع �لفق���ر�ء و�ملجان���ني و�ملبدعني 
لن�ص���ق  مغاي���رة  معرف���ة  ميتلك���ون  �لذي���ن 
�ل�صلط���ة �ل�صائد حينئذ، ف�ص���ال عن �ملجرمني 
و�خلارجني ع���ن �لقانون علىح���د �صو�ء. �ن 
دي���كارت �أعط���ي من خ���الل ذلك �الم���ر �ي من 
خ���الل هذه �ملركزي���ة �جلديدة دفع���ة ��صا�صية 
للفل�صفة يف حتوالتها �لقادمة من حيث بد�ية 
�لتفك���ري ومركزت���ه ل���دي �الن�ص���ان ووجوده 
ومن ثم هنالك �ملالحظة و�لتجربة يف �حلقب 
�لتالي���ة بعد ديكارت، �إذ جند على�صبيل �ملثال 
�ن )كانت( مل يتبع ��صلوب �ل�صك يف �الطاحة 
بالنظام �لقدمي للمعرفة م���ن �جل �ن يوؤ�ص�ض 
�صرح �لعلم �جلديد ب���ل كان ذلك �الخري �كر 
�صيادة ور�صوخا وجاهزي���ة من حيث �ملعرفة 
�جلدي���دة �لقائمة على�لعلم و�ليقني �لكلي من 
�لنتائ���ج �جلديدة، فلم تعد �حلاجة حينها �ىل 
�ل�صك بع���د �ن و�صل���ت �لنتائج و�ل���روؤي �ىل 
��صكال مغاي���رة وخمتلفة عم���ا كانت يف زمن 
ديكارت �ل���ذي كان يهدف �ىل ��صتخد�م منهج 
�ل�صك م���ن �جل حتقيق �لتج���اوز و�لتقدم يف 
جم���االت �لعلم و�ملعرف���ة معتم���د� على�ملادية 
�مليكانيكي���ة �ل�صاع���دة ومكت�صفاتها �جلديدة 
)در��ص���ات يف �لفل�صفة/�لعل���م يف �لفل�صف���ة/
حم���ادي بن جاء بالله/د�ر �ل�ص���وؤون �لثقافية 
�لعام���ة �� بغ���د�د 1986����ض39(.�و كما يقول 
مي�صيل فوك���و "�ن دي���كارت �صخ�صية رمزية 
تبحث ع���ن �ليقني يف م�صروع قاب���ل ل�صمانه 
" خ�صو�ص���ا و�ن �الن�ص���ان يف زمن ديكارت 
�ي يف �لع�ص���ر �لكال�صيك���ي مل يكن ميلك دور 

�خلال���ق ورئي�ض �حلر�ق���ني )�ل�صانعني( دور 
حمف���وظ لل���ه كما ي���ري فوك���و ب���ل كان ميلك 
�ملرتبة �لثاني���ة �ي دور �لق���درة على�لتف�صري 
و�لتو�صي���ح ولي�ض �ل�صيط���رة و�البد�ع �لتي 
حتقق���ت فيما بعد من خ���الل �متالك �لو�صوح 
يف �ملفاهي���م متمثال يف كوجيتو ديكارت )�نا 
�فك���ر ����� �ذن �ن���ا موج���ود( )مي�صي���ل فوكو... 
ب���ول   ����� دريفو����ض  فل�صفية/�وب���ري  م�ص���رية 
ر�بينوف/مرك���ز �المن���اء �لقومي/ب���ريوت �� 

لبنان �ض 24 �� 25(.

ديكار�ت يرت�جع!
يقول �ملفكر �صادق جالل �لعظم: �ن "ديكارت 
مل يك���ن توفيقي���ا علىطريق���ة �الآر�ء �ل�صائعة 
ب�ص���اأن �لتوفي���ق ب���ني ر�أي �حلكيم���ني �و بني 
�ل�صريعة و�لفل�صفة �وما �صابه ذلك بل �نه كان 
مثل علماء ع�صره قد وجدو� طريقة �و �خري 
للتعاي����ض مع �ملعتق���د�ت �لديني���ة و�لروحية 
�صموله���ا  رقع���ة  ت�صيي���ق  �ج���ل  م���ن  وذل���ك 
وتقلي����ض د�ئ���رة نفوذه���ا تدريجي���ا ل�صال���ح 
�ملادي���ة �مليكانيكي���ة " )عن �لفل�صف���ة �حلديثة 
وتاريخها/مقابل���ة مع �صادق ج���الل �لعظم/
جمل���ة در��صات عربية �� �لعدد�ن 2/1 �� 1985 
����� ����ض95( وهنا جند ذل���ك �لتعب���ري �صحيحا 
عندم���ا نع���ي جي���د� كي���ف كان يع���اين زم���ن 
ديكارت من هيمنة "�ملدر�صيات " �ي �ال�صكال 
�لتقليدي���ة يف �لفهم و�ملعرف���ة وخ�صو�صا ما 
كان���ت متار�ص���ه �صلط���ة �لكني�صة م���ن ت�صييق 
�جلديدي���ن  و�لعل���م  �ملعرف���ة  مل�ص���ادر  كب���ري 
�لل���ذ�ن عم���ال على�الطاحة ب�صلطته���ا �لدينية 
و�ملعرفي���ة، ودي���كارت ذ�ت���ه ق���د تر�ج���ع عن 
ن�ص���ر كتابه " �لع���امل " �لذي يوجز فيه طبيعة 
�ال�صي���اء �ملادي���ة وحركته���ا وفق���ا للتطور�ت 
�لعلمية �حلديثة، عندما �صمع باحلكم �لقا�صي 
�ل���ذي �ص���در �ص���د غاليلو م���ن قب���ل �لكني�صة. 
�إذ مت تق�صي���م �لع���امل حينئ���ذ �ىل ثنائي���ة م���ن 
�ملعرفة و�لقي���م �و �ىل عاملني �حدهما مرتبط 
بالعل���وم �جلدي���دة �ل�صاع���دة ومفاهيمها تلك 
�لتي ت�صمل، �المتد�د، �لعلة �لفاعلة، �لتكر�ر، 
�لك���م، �حلتمية، �لق�ص���ور و�ل�صكون من جهة 
و�ملفاهي���م �ملرتبط���ة بالنف����ض �و �ل���روح تلك 
�لتي ت�صمل، �لفكر، �لتباين، �لغائية، �حلرية، 
�لكيف وغريها �صمن �النطولوجيا �لتقليدية 

)نف�ض �مل�صدر/�ض95(.

مفهوم �لطبيعة عند ديكارت
يتح���دد م���ن خ���الل �ملادي���ة �مليكانيكي���ة �لتي 
تعتم���د على�ملنه���ج �لريا�ص���ي وذل���ك �الخ���ري 
��صتط���اع ديكارت �ن يطوعه ل�صاحله �ىل حد 
كبري من خ���الل �ميانه باأن كل ماهو �صائد يف 
�لطبيعة خا�صع �ىل معادالت ريا�صية جربية 
�إذ يقول به���ذ� �ل�صدد " �ن �لعامل كتاب �صنف 
بلغ���ة ريا�صي���ة و�الن�صان الي�صتطي���ع، بدون 
ه���ذه �للغ���ة �ن يفه���م كلم���ة و�حدة م���ن كتاب 
ه���ذ� �لع���امل " )ريني���ة ديكارت/�ب���و �لفل�صفة 
�حل���اج/ يو�ص���ف  كم���ال  �حلديثة/�لدكت���ور 
من�ص���ور�ت د�ر مكتبة �حلياة/�لطبعة �الويل 
����� ب���ريوت 1954 ����� ����ض 180( وهن���ا تدخل 
�الآلية يف �صياغة كل ما موجود يف �لكون من 
��صغر �الج�صام �ملوجودة �ىل �كرها تعقيد� 

و تركيبا، فاالن�صان على�صبيل �ملثال هو مادة 
متحركة بطريق���ة ريا�صية جربية ت�صري نحو 
غاية معينة، وهذه �لغاية مقدرة من قبل �لله، 
وذل���ك الن �ملادة جام���دة �ال�صل مل تنبثق فيها 
�حلرك���ة �إال م���ن خ���الل �الرتب���اط �مليكانيكي 
�لق���دمي م���ن قب���ل �ملطل���ق �و �ملح���رك �الول، 
وهك���ذ� يوج���د ما يق���ف علىنقي����ض من هذه 
�مل���ادة وهو �لعق���ل �لذي ال يتح���رك �و يلتقي 
م���ع �ملادة، بحي���ث تنعدم �لفاعلي���ة بني �لعقل 
و�مل���ادة، �جل�ص���د و�ل���روح يف �لطبيعة ذ�تها 
الن وجودهم���ا قائ���م على�النف�ص���ال ولي����ض 
�الت�ص���ال، �الم���ر �ل���ذي يق���ود �ىل �لفو�ص���ي 
وعدم �لتوز�ن ب�صبب هذه �لثنائية �لتي عمل 
علىك�صفه���ا ديكارت بني عامل���ني خمتلفني من 
جهة، وكذلك تقرير حقيقة ال تنتمي �ىل �لعلم 
ب�صلة من حي���ث �العتماد علىو�صوح �الفكار 
يف �لعقل �ملنطقي معتمد� على�لنظرة �لذ�تية 
ولي����ض على��صا�ض �ملالحظ���ة و�لتجربة �لتي 
��صبح���ت ج���زء� ��صا�صيا يف مقيا����ض حقيقة 
�ال�صياء وو�صوحها يف �لفكر �لعلمي �حلديث 
م���ن جهة �خ���ري، وبه���ذ� �ل�صدد يق���ول جون 
لوي����ض: " �ن �لنظ���رة �لذ�تية ه���ي منبع ذلك 
�لفي�ض من �خلر�فات و�ال�صاطري �لتي �أملتها 
علين���ا ما �ُصم���ي باالفكار �لو��صح���ة �ملبا�صرة 
" )مدخ���ل �ىل  خ���الل قرن���ني ون�ص���ف ق���رن 

�لفل�صفة �ض 87( علما �ن ديكارت كان بعيد� 
ع���ن �الهتم���ام باحلقيق���ة �هتمام���ا �كادمييا 
�ي �حلقيق���ة  مرتبط���ة  كان���ت  ب���ل  وبحثي���ا 
و�لفل�صف���ة لديه كاأ�صل���وب للحي���اة و�لعي�ض 
وتف�صري �لعامل مثله مثل �فالطون و�ر�صطو 
و�صبين���وز�  واليبنت���ز  �الكوين���ي  وتوم���ا 
وكان���ط وهيجل. �ن �لطبيع���ة �صمن ماديتها 
ل���دي دي���كارت ال حتمل �النغ���الق �و �لنهاية 
بل متل���ك �النفتاح �لد�ئ���م علىمعطيات عامل 
غري حم���دد �و مغل���ق �صمن جاهزي���ة معينة 
من �لقي���م و�ملعرف���ة و�لتغ���ري�ت و�لف�صاد.. 
�ل���خ بل هنالك وحدة �لقو�ن���ني �لتي تخ�صع 
لها ه���ذه �لطبيعة بعيد� عن �لت�صور�ت �لتي 
كانت ت�صفيها �لقرون �لو�صطي، تلك �ملتعلقة 
بوجود وحتديد �لعامل وفقا لتدرجات معينة 
متليها �صلطة معرفية ت�صبط �لزمان و�ملكان 
�صمن �إطارها، بحيث يتحول �لب�صر �ىل كتل 
مادي���ة ال حتم���ل �لتاأث���ري علىعامله���ا، ما د�م 
ذل���ك �الخري حم���دد �صلفا وفق���ا الر�دة معينة 
لديه���ا �حل�ص���ور و�لهيمن���ة �ىل ح���د بعي���د، 
وما عمل���ه م�صروع ديكارت يكم���ن يف �إعادة 
�صياغ���ة �مل���كان و�إعطائ���ه �صبغ���ة هند�صي���ة 
جديدة تغ���ري �ملفهوم �لقدمي للم���كان، �لقائم 
على�لنظ���رة �الر�صطي���ة، تلك �لت���ي توؤكد �ن 
�ملكان متباين �الج���ز�ء، ليحل حمله �ملفهوم 

�جلدي���د للهند�صة �القليدية �لذي يعترب �ملكان 
"متجان�ص���ا ال متناهي���ا، و�ل���ذي يعد مطابقا 
يف بنيته للم���كان �لو�قعي " كما يري ذلك )�أ. 
كوي���ري(، �المر �ل���ذي �دي �ىل تخل���ي �لفكر 
�لعلمي عن جميع �العتب���ار�ت �لتي ال تنتمي 
�ىل �ملعرف���ة �ملو�صوعي���ة و�لعلمية، تلك �لتي 
تنتم���ي �ىل جم���ال �لقي���م وت���درج �لكم���االت 
�الخ���ري، وبذل���ك ح���دث �نف�ص���ال ب���ني عامل 
�لطبيعة وعامل �لقيم )در�ض �الب�صتيمولوجيا 
�و نظري���ة �ملعرفة/عبد �ل�ص���الم بنعبد �لعاىل  
�ص���امل يفوت/�لطبع���ة �لثاني���ة/د�ر �ل�صوؤون 
�لثقافي���ة �� بغد�د 1986 �� �ض 16(. هذ� �ملكان 
�جلدي���د جعل �الن�صان ي�صيط���ر على�ل�صروط 
ل�صاحل���ه  وي�صتثمره���ا  للطبيع���ة  �ملادي���ة 
م���ن حي���ث وج���ود �لعالق���ة �جلدي���دة معه���ا، 
تل���ك �لت���ي متث���ل يف �لتاأث���ري �ملبا�ص���ر عليها، 
وكذل���ك �خ�صاعه���ا مل�صلحة �ل���كل �الجتماعي 
�لب�صري،م���ن حي���ث �لتط���ور�ت و�لتغ���ري�ت 
�لت���ي تبا�ص���ر مل�صلح���ة �الن�صان ذ�ت���ه، ذلك ما 
يك�صف���ه �مل�ص���روع �لغرب���ي �حلدي���ث، بالرغم 
م���ن �لعالق���ة �ملزدوج���ة ب���ني �ل���ذ�ت و�الخر، 
وهن���ا �ل���ذ�ت �لغربية �صم���ن جمالها �خلا�ض 
�ي �صم���ن طبيع���ة �لتعامل مع �الخ���ر ب�صفته 
علىح�صاب���ه  و�الكت�ص���اف  لال�صتغ���الل  �أد�ة 
و�ن مت تخفي���ف �ث���ر ذلك عرب ع�ص���ور الحقة 
ومتغرية بف�صل �لث���ور�ت �لفكرية و�لعلمية، 
تلك �لتي ك�صفت مركزية �لغرب ب�صكل مهيمن 
على�الخري���ن، وكذلك �لعالقة م���ع �الآخر غري 
�لغرب���ي ب�صفته �د�ة لال�صتغ���الل و�خل�صوع 
�لو�صاي���ة  يف  تتمث���ل  كث���رية  �دو�ت  ع���رب 
و�لهيمنة و�إحلاق �الخرين �صمن تبعية د�ئمة 
حتول من �صيطرة �الن�صان من حيث �جلوهر 
على�لطبيع���ة وحتقيق �ل�صع���ادة و�لرفاة من 
دون تاأث���ري ��صالي���ب �ل�ص���ر�ع و�ال�صتغ���الل 
بني �لب�ص���ر �نف�صه���م. يقول )�ندري���ة ناتاف( 
" �ن نظ���ام دي���كارت يقي���م �أم���ر� مطلق���ا هو 
عالق���ة تدج���ني �لطبيع���ة و�ل�صيط���رة عليه���ا 
و��صتثمارها. عالقة من �لنوع �القطاعي! لقد 
قادتنا �ىل حيث نح���ن �ليوم مع كوكب ي�صري 
نح���و �لتخلي ع���ن جوه���ره " )�لفك���ر �حلر/
�ندري���ه ناتاف/ترجمة: رندة َبعث/�ملوؤ�ص�صة 
�لعربية للتحديث �لفكري �ض 76( وهنا نقول 
�ن م�ص���روع �لغ���رب �حلدي���ث كان �صروري���ا 
ومهما لنج���اح �لتجرب���ة �لب�صري���ة �جلديدة، 
ولك���ن �ن تتحول �لعالقة مع �لكائن �� �الن�صان 
�ىل عالق���ة �لنفي عن جوه���ره �لب�صري، فذلك 
تدخل فيه �عتبار�ت تتعلق بطبيعة �حل�صارة 
�لغربي���ة ذ�ته���ا من حي���ث حتوله���ا وتطورها 
�ملتو��صل عرب عقود وثور�ت معرفية وعلمية 
و�جتماعي���ة قادت �ىل �صيادة طبقة �قت�صادية 
معين���ة دون �خ���ري، �الم���ر �ل���ذي �ن�ص���اأ هذه 
�لعالق���ة �ملزدوجة مع �الن�ص���ان �� �الخر، وهنا 
جن���د �ن �ملجتمعات �لتي تلجاأ �ىل �الرو�حية 
و�لقيم �ملفارق���ة للجوهر �الن�صاين �منا تقوم 
بذل���ك نتيج���ة �لنكو����ض و�ل�صع���ور بفق���د�ن 
�لت���و�زن مع �لع���امل �ملعا�ض، �صلط���ة ومعرفة 
و�صيا�ص���ة مهيمن���ة علىوع���ي ذل���ك �الن�صان. 
�الم���ر �ل���ذي يجعله���ا يف حال���ة �لبح���ث ع���ن 
خمل�ض لها من �لطبيعة، �لقائمة على�حل�صر 
و�ل�صب���ط �صم���ن قي���م معينة حتد م���ن ن�صوء 

مشــروع ديكارت الفلســفي وإعادة 
ترتيب الوجود

لقد كان ديكارت يعتمد على 
�ل�سا�س �لكبري يف منهجه من �جل 
�ن يتو�سل �ىل حقائق يقينية 
بعد �نتهاء مر�حل �ل�سك وذلك 
�ل�سا�س يكمن يف �لكوجيتو 
�مل�سهور " �أنا �أفكر �� �ذن �نا موجود، 
�لذي ل ميكن و�سول �ل�سك �ليه، 
لنه هو من ي�ستخدم ��سلوب 
زعزعة �ليقينيات حول جممل 
�لق�سايا �لتي تقف حائال دون 
�لتفكري و�ل�سوؤ�ل و�ل�سك �لفاعل 
و�ملتو��سل، فالكوجيتو هو �ملناعة 
�حلقيقية �لتي يتناولها �لعقل 
�لن�ساين �سد كل ما ي�سيب ج�سد 
�ملعرفة و�حلقيقة و�لعلم من 
تعث�ر�ت و�مر��س من �ساأنها �ن 
تقف دون �لو�سول �ىل يقني و��سح 
ومعني حول �لق�سايا �لتي يطرحها 
ديكارت، وذلك لن �لذ�ت �ل�ساكة 
هي ذ�ت مفكرة متلك �لوجود عن 
طريق �لفكر، وهنا ي�سل ديكارت 
�ىلمعرفة �لوجود عن طريق 
�لفكر



�لعدد )2250(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )17( �أيلول  142011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

15 �لعدد )2250(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )17( �أيلول  2011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

طبعت  مبطابع موؤ�س�سة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�لخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

�أ.د.عبد �جلبار منديل

 يرى �لكثري من �لباحثني �ن �لفل�صفة 
�حلديث���ة تبد�أ م���ن ريني���ه ديكارت. 
ودي���كارت هو ع���امل يف �لريا�صيات 
ومهند����ض و فلك���ي وفيل�صوف. ولد 
يف فرن�صا عام 1595 الأب من �لنبالء 
��صح���اب �ملقاطع���ات �لكاثوليك وقد 
�كت�ص���ف �الأ�ض �جل���ربي ومزج بني 
�جل���رب و�لهند�ص���ة �لتحليلي���ة وم���ا 
تز�ل �الحد�ثي���ات �لديكارتية ت�صكل 
��صا�ض �الحد�ثيات �لتي يقوم عليها 
حتدي���د �ملو�ق���ع يف �صت���ى �صن���وف 

�لهند�صة �لع�صكرية و�ملدنية. 
يف ذل���ك �لع�صر كان منوذج �ر�صطو 
لالف���الك ه���و �ل�صائ���د �ل���ذي تتبناه 
�لكني�ص���ة و�لقائ���ل ب���اأن �الر�ض هي 
مرك���ز �لك���ون و�ن �ل�صم����ض و�لقمر 
و�لكو�ك���ب ت���دور يف فل���ك �الر����ض 
ومن يخالف هذ� �ملبد�أ يو�جه بعقاب 
�صارم من �لكني�ص���ة و�ملجتمع. وقد 
�كت�صف دي���كارت �لعك����ض ور�أي �ن 
�الر����ض لي�ص���ت �ال كوكب���ا �صغ���ري� 
ي���دور يف فل���ك �ل�صم����ض يف ف�ص���اء 
�لك���ون �لكبري �لالمتناهي. ولكنه مل 
يعل���ن عن �آر�ئه بع���د �ن ر�أى م�صري 

غاليلو �لذي عاقبته �لكني�صة. 
�تخذ ديكارت �ل�صك طريقا لفل�صفته. 
فهو يق���ول �ن على �الن�صان �ن ي�صك 
يف كل �ص���يء. فهل �نا مثال و�ثق من 
جلو�ص���ي يف هذ� �مل���كان؟ �ال يحتمل 
�نن���ي �حل���م؟ و�ن كل وج���ودي ه���و 
حل���م يف حل���م؟. �ل���ذي ال �ص���ك في���ه 
ه���و �نني �فكر لذ� )�ن���ا �فكر �ذن �نا 

موجود(.
�ن �ل�ص���ك �ل���ذي يق���ود �ىل �لتفك���ري 
ه���و �ل���ذي يوؤك���د �لوج���ود. ويقول 
)�نن���ا لن نتاأكد من وجود �لعامل قبل 

تاأكدنا من وجودنا نحن( وقد �صار كل 
�لفال�صفة �لالحقني على قاعدة �ل�صك �لديكارتي ملعاجلة �ال�صئلة �لفل�صفية. 

  يق���ول دي���كارت، �ن���ه يج���ب �ن يك���ون �ل�صك ه���و �لنظ���رة �ل�صائ���دة �ال يف حقيقة كون 
�الن�ص���ان ذ�ت مفكرة موج���ودة وجود� حقيقيا و�ن فكرة �لله هي فكرة فطرية يف �لب�صر 
ولكن���ه يتابع ويقول ب���ان �الن�صان متناه يف حني �ن �لله غري متناهي لذلك فلي�ض بو�صع 
�ملتناه���ي �ن يتخي���ل �لالمتناهي. �ن �لله فكرة �ودعها يف نف�ص���ي وقام �لعقل مبعاينتها 

وقامت �الر�دة باأقر�رها. 
 ويق���ول: �ن �الف���كار �لو��صحة جد� و�ملتميزة جد� هي �الف���كار �لوحيدة �لتي ميكن �ن 
ن�صميها �فكار� �صحيحة كفكرة �لذ�ت �ملفكرة �لو��صحة جد� و�ملتميزة كذلك مع مالحظة 
�ن �لفكرة �ملتميزة و��صحة بال�صرورة �ما �لفكرة �لو��صحة فلي�ض بال�صرورة متميزة. 
و�ن �لعقل �ل�صليم هو �لقا�صم �مل�صرتك بني �لنا�ض وهو �لو�صيلة للح�صول على �ملعارف 

دون و�صاطة خارجية. 
 لقد حاولت فل�صفة ديكارت تقليد �لريا�صيات يف و�صوحها ويقينها وحاولت ��صتنتاج 
ماهي����ة �ال�صي����اء با�صتنباط عقل����ي وبد�أ ديكارت يبح����ث عن و�صيلة الن�ص����اء ميتافيزيقا 
جديدة تقوم على �لفيزياء �حلديثة وت�صتخدم �الدو�ت �ملنهجية �لتي ي�صتخدمها علماء 

�لريا�صيات وعلماء �لطبيعة فو�صع قو�عد علمية لل�صك �ملنهجي. 
 لق����د ت�صكلت منظوم����ة فكرية جديدة من خ����الل �بد�ع مفهوم �لق�ص����ور �لذ�تي من �جل 
�لعلم �لطبيعي تقوم على قو�عد عقلية ريا�صية وهند�صية �دت �ىل هدم  فيزياء �ر�صطو 
و�ىل �لغ����اء �لعل����ة �لغائبة ورد �العتبار لل�صببية يف مو�جه����ة �الفكار �خلا�صة بالقرون 

�لو�صطى ب�صاأن �ملعجز�ت و�خلو�رق �لطبيعية غري �ملربرة علميا. 
 لكي يت�صنى للعلم �لطبيعي �لنا�صيء �ن يتقدم بعيد� عن �ال�صطهاد و�الوهام و�الفكار 
�مل�صبقة فقد ف�صل ديكارت بني ما �صماه مملكة �لطبيعة ومملكة ما ور�ء �لطبيعة وف�صل 
ب����ني مملك����ة �لفكر ومملكة �ملادة ذلك �ن ع�صر �لعلم �تى ليتم �لتمييز �ي�صا بني �ل�صفات 
�لرئي�صة �لثابتة و�ل�صفات �لثانوية �ملتغرية و�لتي بد�أت تاأخذ مكان �مل�صطلحني �لذين 

هما �جلوهر و�لعر�ض �صيئا ف�صيئا. 
  وهو يو�صي �لباحثني عن �حلقيقة قائال: �ذ� �ردت �ن تكون باحثا �صادقا عن �حلقيقة 
فم����ن �ل�ص����روري �ن ت�ص����ك م����ا ال يقل عن م����رة و�ح����دة يف حياتك بقدر �الم����كان يف كل 
�ال�صي����اء. �نا ��صك �ذن �نا �فك����ر �ذن �نا موجود. �ن �ل�صك هو ��صا�ض �حلكمة وعليك �ن 

تنطلق من �ال�صياء �الكر ب�صاطة �ىل 
�ال�صياء �الك����ر تعقيد�. �ن �حلو��ض 
تخدعن����ا م����ن وق����ت �ىل �آخ����ر وم����ن 
�حلكم����ة �ن ال نث����ق بالذي����ن خدعونا 
ولو مرة و�ح����دة. و�نا كلما ��صاء يل 
�صخ�ض �حاول �ن �رفع روحي عاليا 
حتى ال ميكن �ن ت�صل �ىل �ال�صاءة.. 
  بع����د �ل�صج����ة �لهائل����ة �لت����ي �حدثها 
)غاليلو(بن�ص����ر  �اليط����ايل  �لع����امل 
كتاب����ه عام 1632م �ل����ذي نفى فيه �ن 
تك����ون �الر�����ض مرك����ز �لك����ون وقال: 
�ن �الر�����ض تتحرك يف فل����ك �ل�صم�ض 
يعتق����د  كان  كم����ا  �لعك�����ض  ولي�����ض 
باأ�ص����د�ر  �لكني�ص����ة  وقي����ام  �لقدم����اء 
�الع����د�م على م����ن يوؤي����د ه����ذ� �لر�أي 
وج����د )دي����كارت( نف�ص����ه م�صطر� �ىل 
�لهروب من فرن�ص����ا �لكاثوليكية  �ىل 
�لدول �لربوت�صتاني����ة �لتي هي �كر 
ت�صاحما. لذلك فقد ��صتقر يف هولند� 
للف����رتة من عام 1628�ىل عام 1649 
حي����ث ق����ام بتكري�����ض وقت����ه للدر��صة 

و�لبحث �لعلمي. 
كتب دي����كارت �لكثري من �لكتب ولكن 

�هم موؤلفاته هي: 
1� ر�صالة يف �ملنهج عام 1637 

2� تاأم����الت يف �لفل�صف����ة �الوىل ع����ام 
1641

ع����ام  �الوىل  �لفل�صف����ة  مب��������ادئ   �3
 1644

�لريا�صي����ات  عل����وم  يف  موؤلف����ات   �4
و�لهند�صة و�جلرب

  ويف �لف����رتة �الخرية من �قامته يف 
هولند� حاربته جامعة )اليدن( بحجة 
خمالفت����ه للمذه����ب �الر�صط����ي �ل����ذي 
يقول مبركزية �الر�ض وكذلك بحجة 
�ن فل�صفته يف �ل�صك �لديكارتي تقود 
�ىل �الحل����اد لذلك فقد غادر هولند� �ىل 
�ملاني����ا وبعدها �ىل �لدمنارك. ومن �لدمنارك دعته ملكة �ل�صويد كري�صتينيا عام 1649 

لكي يدر�صها �لفل�صفة. 
وكان����ت �مللكة ت�صر عل����ى �خذ درو�صها �ل�صاعة �خلام�صة �صباح����ا �المر �لذي كان يجرب 
�لفيل�ص����وف عل����ى �ال�صر�ع يف �ل�صباح �لباك����ر ملالقاة �مللكة يف �جل����و �ل�صويدي �لبارد 

لذلك فقد ��صيب بااللتهاب �لرئوي �لذي �دى �ىل وفاته. 
  لق����د كان �لق����رن �ل�صابع ع�صر قرن �لبحث عن �جلوهر �مل����ادي �لذي يقف ور�ء �ال�صياء 
ويع����رف ديكارت �جلوه����ر بانه �لالمتناه����ي �لكامل و�حلر و�ملوج����ود  وجود� حقيقيا 
وال يحت����اج يف وج����وده �ىل غريه من �ملخلوقات و�ن����ه �لقائم بذ�ته و�لذي ال يعتمد يف 
وجوده على غريه. ويقول �ننا ال ندرك �جلوهر مبا�صرة و�منا ندركه من خالل �صفاته.
فلكل جوهر �صفة مكونة ملاهيته مقومة لطبيعته ف�صفة �لنف�ض �ملقومة هي �لفكر و�صفة 
�جل�ص����م �ملقومة هي �المتد�د. و�ح����و�ل �جلوهر �ملادي هي �حلرك����ة و�ل�صكل. وتتغري 
�الح����و�ل بتغري �لظروف وي�صرب مثل بال�صمعة حي����ث يتغري �صكلها ولونها ور�ئحتها 

حني حترتق ولكن يظل �المتد�د �ملتمثل يف بقايا �ل�صمع �ملحرتق. 
  �ن �مل����ادة �مت����د�د و ال �متد�د م����ن دون مادة. و�ملادة مرت��ص����ة يف �لكون و�حلركة يف 
د�خل����ه �صاكن����ة و�حلرك����ة يف �الفالك �ل�صماوية د�ئري����ة تامة ولذلك الب����د �ذن  �ن تكون 
�حلرك����ة �تي����ة من �خلارج. هناك وجود مو�صوعي للمادة ف����ال يعتمد �جل�صم على غريه 
�ي �نه ال يعتمد على ذو�تنا فالوجود �ملادي م�صتقل عنا ولي�ض م�صاألة ذ�تية تعتمد على 

�در�كنا لها. 
  �المت����د�د عن����د دي����كارت هو من �ل�صف����ات �لرئي�صة فم����ا تبقى من جترب����ة ديكارت على 
�ل�صمع����ة بع����د تغري لونه����ا ور�ئحتها هو �ل�صم����ع �ملمتد �لذي ذ�ب ولكنه بق����ي له �متد�د 
يوح����ي لنا بهوية �ل�صمع����ة �مل�صنوعة من �ل�صمع. فاالمتد�د هو م����ن �ل�صفات �لرئي�صية 
�ملو�صوعي����ة �لت����ي ال تعتم����د يف وجوده����ا على غريه����ا وال يختلف �ثن����ان ب�صاأنها النها 
مو�صوع �لعلم �لطبيعي �ما �للون و�لطعم و�لر�ئحة فمن �صفات �لثانوية �لذ�تية �لتي 

نعتمد علينا ونكت�صبها بالتجربة. 
  �صع����ى دي����كارت للو�ص����ول �ىل �ملعرفة �نطالقا م����ن منهج فيه �لدق����ة و�ليقني على غر�ر 
�لريا�صي����ات وق����د ��ص�����ض للعقالنية و�ملنهج �لعلم����ي �المر �لذي �صاه����م يف تطور �لفكر 

�ملدر�صي �لقرو�صطي وخروجه من عقدة �ر�صطو ومنظومته.

ديكارت وعصر التنوير ووج���ود �لفك���ر �حلر �ل���ذي يوؤ�ص����ض ويطور 
عالقة �الن�صان مع �الآخر علىحد �صو�ء ب�صكل 
يجمع �لتو��صل و�لتعاي����ض و�الهتمام ونبذ 
عالق���ة �ملهيمن و�ملهيمن عليه، ذلك ما مل تعمل 
علىت�صكيله �حل�ص���ارة �لغربية �صمن �صكلها 

�ملعا�صر.

�ل�س��ك عن��د دي��كارت يزحزح 
�ل�سخرة ويهز �لبناء �لقدمي

لق���د �صاع���دت �لتجرب���ة �لتي �فتتحه���ا غاليلو 
علىمن خ���الل �ملكت�صفات �حلديث���ة تلك �لتي 
��ص�ص���ت عملي���ة �لف�ص���ل فيما بعد ب���ني ماهو 
جتريب���ي وما هو تاأمل���ي، حتدي�صي، �صاعدت 
�ال�صئل���ة  ط���رح  يف  على�المكاني���ة  دي���كارت 
حتت عني �لرقيب �لالهوتي، �المر �لذي �دي 
�ىل ن�ص���وء �لكوجيت���و �مل�صهور لدي���ه متمثال 
باأن���ا �فكر ����� �ذن �نا موجود، م���ن خالل منهج 
�ل�ص���ك لديه، وذلك �الخ���ري �ي �ل�صك من �صاأنه 
�ن يح���دث عملية �ملر�جع���ة �لعلمية و�لدقيقة 
حول جممل �لت�ص���ور�ت و�الفكار و�حلقائق 
�لتي حتيطنا، فهل ��صتطاع ديكارت من خالل 
�ل�ص���ك �ن يزي���ل �و يزح���زح �ل�صخ���رة �لت���ي 
كان���ت ت�صتند عليها حقيقة �لعامل �صمن �لبناء 
�لقرو�صط���ي �لتقلي���دي؟ وماه���ي قيم���ة �ل�صك 
�لذي �جنزه دي���كارت؟ �لبد�ي���ة كانت متمثلة 
�ملع���ارف  �لتقلي���د و�لرتبي���ة، يف �ص���ور  يف 
و�حلقائق �لتي تلقاها �الن�صان منذ �لطفولة، 
فاأ�صبحت �صمن جمال �ليقني �لكامل و�لعرف 
م�صد�قيت���ه،  بع���دم  �لتفك���ري  الميك���ن  �ل���ذي 
وعودة ديكارت �ىل �الف���كار �الولية للطفولة 
يوؤكد �حلاحه �ل�صديد على�إعادة عملية �خللق 
و�لتكوين من حيث �ال�ص����ض و�لبني �لفكرية 
بالتو�ف���ق م���ع �لعل���وم �جلدي���دة يف ع�ص���ره 

م���ن �ج���ل �ن يبن���ي يف �لعل���وم �صيئ���ا ثابت���ا 
وم�صتق���ر�، خ�صو�ص���ا بع���د �ن عم���ل �لتقليد 
علىمفارق���ة �لعقل �الن�ص���اين جلميع م�صادر 
�ل�صوؤ�ل و�ل�صك و�لقر�ءة �جلديدة �لتي تبتعد 
عن "�لتزم���ن" �ي ثبات �لزمان �صمن �صنمية 
معين���ة من �الف���كار و�حلقائق، وم���ن هنا بد�أ 
دي���كارت يف منهج �ل�صك �حلازم حول �الفكار 
�لت���ي يت�صوره���ا �لعق���ل يف و�ص���وح ويقني 
كاملني، �ىل �لق���ر�ءة عرب �ال�صتق���ر�ء �لدقيق 
لهذه �الف���كار الكت�صاف �لنتائ���ج �جلديدة من 
خ���الل �لتميي���ز بني �الف���كار �لو��صح���ة �لتي 
ال تقب���ل �ل�صك وب���ني �الفكار �لت���ي من �ملمكن 
و�صول �ل�ص���ك �ليها )مدخل �ىل �لفل�صفة/�ض 

.)82

�ل�سم�س متغرية
بع���د ذلك ينتقل �ىل �ل�صك يف �الح�صا�صات من 
حيث تقلبه���ا وتغريها �لد�ئم���ني و�صوال �ىل 
فك���رة �ن هذه �الح�صا�صات ال تعرب عن حقيقة 
�لو�ق���ع �خلارجي، بل متلك �لكثري من �لزيف 
وع���دم �ليقني، وهكذ� يغ���دو �المل �لذي ي�صعر 
ب���ه �الإن�صان �لذي فقد �أحد �أع�صائه على�صبيل 
�ملث���ال ال ميك���ن �لوث���وق به، كذل���ك �حلال مع 
روؤي���ة �الإن�ص���ان لبع����ض �ملنا�ص���ر و�ل�ص���ور 
يف �لطبيعي���ة ع���ن بع���د ال ي�صم���ن �لو�ص���ول 
�ىل حقيقته���ا، �إذ يق���ول يف �لتاأم���ل �لثال���ث " 
الحظت يف �حو�ل كثرية �ن هناك فرقا كبري� 
ب���ني �ملو�صوع وفكرته:فمث���ال �أجد يف نف�صي 
فكرت���ني ع���ن �ل�صم�ض متباينت���ني كل �لتباين، 
�حدهما م�صدرها �حلو��ض، ويجب �ن تندرج 
حت���ت جن�ض �الأفكار، �لتي قل���ت �آنفا �نها �آنية 
م���ن �خل���ارج، )�ل�صم����ض يف غاي���ة �ل�صغ���ر( 
و�الخرى م�صتمدة م���ن �دلة علم �لفلك �ي من 
بع�ض معان مفطورة يف نف�صي �و من �صنعي 

علىوجه م���ا )وبهذ� تظه���ر �ل�صم�ض �كرب من 
�الر����ض ��صعافا كثرية( " )ريني���ة ديكارت.. 
�بو �لفل�صف���ة �حلديثة /كمال يو�صف �حلاج/
من�ص���ور�ت د�ر مكتبة �حلياة/بريوت 1954 
����� ����ض 78( وهك���ذ� يتو�صل دي���كارت �ىل �ن 
�لو�ق���ع �خلارج���ي ال يحم���ل �الث���ر �حلقيقي 
�إال يف �ذهانن���ا وم���ا موج���ود يحم���ل �لتب���دل 
و�لتغ���ري، كذل���ك �حل���ال م���ع �صك���ه يف بدن���ه 
يجع���ل �لو�ق���ع حلم���ا م���ن خ���الل �فرت��صاته 
حول حركة �ج�صادنا ما هي �إال �أحالم عابرة، 
غارقا بذلك يف مثالية تلغي �ي دور الأج�صادنا 
وحركته���ا يف �لو�ق���ع �ملح�صو����ض و�ملعا����ض 
م���ن �جل �ن يعطي ملنهج �ل�ص���ك لديه �لفاعلية 
و�الجناز ليثبت حقيقة كامنة لديه تف�صل بني 
�جل�صد كمادة فاعل���ة ومتحركة وبني �لنف�ض، 
و�الرتب���اط  �الت�ص���ال  حتم���ل  ال  ثنائي���ة  يف 
و�لتعاي����ض ب���ل �النف�ص���ال و�الغ���رت�ب فيما 
بينهما بالن�صبة لديكارت �لذي و�جه ��صكالية 
تكمن يف طبيعة �لعالقة بني عامل �لعقل وعامل 
�مل���ادة بني �لعقل و�جل�ص���د، و�صوال �ىل �صكه 
يف �حلقائق �لعلمي���ة �لتي ي�صعب �ل�صك فيها 
النه���ا متل���ك م�ص���ادر �لو�صوح وع���دم �لتغري 
و�لتبدل مث���ل �الح�صا�صات و�النفعاالت ف�صك 
فيها عن طريق �الفرت��صات و�ملخيلة �لب�صرية 
�لت���ي تفرت�ض ��صياء غ���ري معقولة وو��صحة 
تتمثل يف �ن �لل���ه على�صبيل �ملثال قادر �ن ال 
يكون هنال���ك �لكثري من موج���ود�ت �لطبيعة 
وم���ا حتمل م���ن �ثر حم�صو����ض وو��صح لدى 
�الن�ص���ان مث���ل �الر����ض و�ل�صم���اء و�لنج���وم 
وما ��صبه م���ن ذلك �ي �ن �لله قادر �ن يجعلها 
غ���ري موجودة كما هي عليه م���ن حيث �ل�صكل 
و�لل���ون و�لكم و�لعدد و�ملكان و�لزمان.. �لخ 
)نف����ض �مل�صدر �� ����ض 81(.( هن���اك من يقول 
�صمن جمي���ع تو�ريخ �لفل�صفة �ن منهج �ل�صك 

لدي ديكارت �أو�صله �ىل ثنائية �ملادة و�لعقل، 
هذه �لثنائية كانت مفيدة كثري� بالن�صبة للعلم 
�لفيزيائي ك���ي يتحرر من جاهزي���ات �ملعرفة 
�لت���ي تبثه���ا �لق���رون �لو�صط���ي " وعلومها " 
تلك �ملتعلق���ة بااللهي���ات و�الرو�ح و�لنفو�ض 
و�ملقا�ص���د �اللهية.. �لخ،ولك���ن �ملفكر �صادق 
جالل �لعظم يقول عك�ض ذلك، باأن ديكارت قد 
تو�صل �ىل هذه �لثنائية عن طريق "�عتبار�ت 
وم�صكالت تتعلق باملادية �مليكانيكية وفل�صفة 
�لعل���م وباأبحاث���ه �لريا�صية م���ن جهة، وكذلك 
م���ن خ���الل �عتب���ار�ت �خ���رى مهم���ة تتعل���ق 
باالنطولوجيا �لروحي���ة �ملوروثة و�ملكر�صة 
ديني���ا وموؤ�ص�صاتيا من جه���ة �خرى ")مقابلة 
در��ص���ات  �لعظم/جمل���ة  ج���الل  �ص���ادق  م���ع 
1985/2/1/����ض95( �لع���دد�ن  عربي���ة/ 
ونح���ن هنا نقول �ن منهج �ل�صك لدى ديكارت 
كان نتيج���ة لالبح���اث �لريا�صي���ة و�لعلمي���ة 
و�ملكت�صف���ات �جلدي���دة �صمن ع�ص���ر ديكارت 
وال يدخ���ل ك�صب���ب وحي���د يف �لو�ص���ول �ىل 
ه���ذه �لثنائية من �ج���ل �ن ير�صي دعائم �لعلم 
�جلديد �لذي كان يه���دف �ليه ويعزز قو�عده 
�ملادي���ة و�لعلمي���ة ع���ن طري���ق منه���ج �ل�ص���ك، 
بالرغم من �ن ذل���ك �الأخري كان مظلال �ىل حد 
بعيد، وذلك م���ن خالل نتائج���ه �لنهائية �لتي 
تو�ص���ل �ليها ب�صاأن �الف���كار �لقابلة للو�صوح 
وتل���ك �لتي متل���ك �لو�صوح �لفط���ري متمثال 
مب���ا هو خارج عن �ذهاننا و�ر�دتنا �لب�صرية، 
فالل���ه على�صبيل �ملثال م���ن �لبديهيات �لتي ال 
ميك���ن �ن يتط���رق �ليه���ا �ل�صك وذل���ك الن �لله 
ميلك هد�يتن���ا �ىل �حلقيق���ة، وهنا جند كالم 
دي���كارت و��صحا عندما يق���ول: " �نه ما دمنا 
نوؤم���ن بوج���ود �لله ف���ان �لل���ه ل���ن ي�صمح �ن 
ُن�صلل " )مدخل �ىل �لفل�صفة/�ض 86(. وهذه 
�لفكرة تو�صل �ليها ديكارت بو��صطة �مل�صادر 

�ال�صكوالئية �و عن كتابات �آباء �لكني�صة تلك 
�لت���ي تتمث���ل يف ماهو �كرب الميك���ن �ن ينتج 
م���ا هو �قل، وهنا تدخل لعب���ة �للغة يف تبينة 
�ثر �لفوقي غري �ملدرك على�الن�صان باأعتباره 
حماال للكمال و�لهيبة، �لتي تنتمي �إىل معرفة 
تن���درج �صمن �لتاأمالت غري �لعلمية و�لدقيقة 
�أي �صم���ن �صلم �لقي���م �لدينية و�لروحية لدى 
�الن�ص���ان )�ملو�صوعة �لفل�صفية/ف���وؤ�د كامل �� 
جالل �لع�صري/نقال عن �الإنكليزية/د�ر �لقلم 
�� ب���ريوت /1983 ����� ����ض 191( �و كما يقول 
هكت���ور هوتون " �ن ديكارت قد �صاغ خربته 
وفق قالب �مل�صن���د و�مل�صند �إليه. كان قد ورث 
�لتقلي���د �الغريق���ي بخ�صو����ض �ميانه ب�صيء 
ما، خفي، ظو�هر حتتية �صاندة، م�صند �ليه " 
)متع���ة �لفل�صفة/هكتور هوتون/بغد�د �� بيت 
�حلكمة 2002�ض57(. لقد كان ديكارت يعتمد 
على�ال�صا����ض �لكب���ري يف منهجه م���ن �جل �ن 
يتو�صل �ىل حقائق يقينية بعد �نتهاء مر�حل 
�ل�ص���ك وذل���ك �ال�صا����ض يكم���ن يف �لكوجيتو 
�مل�صه���ور " �أنا �أفك���ر �� �ذن �ن���ا موجود، �لذي 
ال ميك���ن و�ص���ول �ل�ص���ك �لي���ه، الن���ه ه���و من 
ي�صتخ���دم ��صل���وب زعزع���ة �ليقيني���ات حول 
جمم���ل �لق�صاي���ا �لت���ي تق���ف حائال م���ن دون 
�لتفكري و�ل�صوؤ�ل و�ل�صك �لفاعل و�ملتو��صل، 
�لت���ي  �حلقيقي���ة  �ملناع���ة  ه���و  فالكوجيت���و 
يتناوله���ا �لعقل �الن�صاين �ص���د كل ما ي�صيب 
ج�صد �ملعرف���ة و�حلقيقة و�لعل���م من تعر�ت 
و�مر��ض م���ن �صاأنها �ن تق���ف دون �لو�صول 
�ىل يقني و��صح ومع���ني ب�صاأن �لق�صايا �لتي 
يطرحها ديكارت، وذلك الن �لذ�ت �ل�صاكة هي 
ذ�ت مفك���رة متل���ك �لوجود عن طري���ق �لفكر، 
وهنا ي�ص���ل ديكارت �ىل معرف���ة �لوجود عن 
طري���ق �لفك���ر كم���ا ��صلفن���ا �صابقا م���ن مثالية 
جتع���ل �لع���امل �لو�قعي موج���ودً� يف �ذهاننا 

�صمن ثنائية �ملادة و�لعقل.

حقائق ومعارف
لق����د ��صتطاع ديكارت �ن يه�صم جزء� �أ�صا�صيا 
من �ل�صخرة �لت����ي ت�صتند �ليها حقيقة �لعامل 
و�الر�����ض �صم����ن �لبن����اء �لقرو�صط����ي مع كل 
�ل�صامت����ة  و�مل�صلم����ات  �ملع����ارف و�حلقائ����ق 
و�لثابت����ة �لت����ي ال تتزع����زع م����ن مكانه����ا، مع 
ع�ص����ره  �صم����ن  �ملبدع����ة  �لعلمي����ة  �الجي����ال 
ليكمل �ل����دورة �ملت�صل�صلة يف تر�كم �مل�صروع 
�لغربي وحتوالته،فال�صفة وعلماء ومفكرين 
�مث����ال كانت ولوك وهي����وم وهيجل ونيوتن 
ومارك�ض.. �لخ. لق����د �صك ديكارت يف �لكثري 
م����ن �حلقائ����ق و�ملع����ارف ولكن����ه يف �لنهاية 
ع����اد �ىل �ليق����ني يف كث����ري منه����ا، فه����ل هنالك 
قيمة لذلك �ل�ص����ك؟ من �ملوؤكد �ن هنالك �لقيمة 
�ال�صا�����ض تلك �لت����ي تكم����ن يف تو�صيع جمال 
�حلري����ة و�لبح����ث �لعلم����ي ومتك����ن �الإن�صان 
م����ن �ل�صيطرة على�لطبيع����ة، ولكن ذلك �ل�صك 
مل يك����ن معني����ا باحلقيقة باملعن����ي �الكادميي 
�لبح����ت، �إذ كانت غايت����ه �لو�صول �ىل حقيقة 
جديدة تعمل على�صياغ����ة كل ما من �صاأنه �ن 
يجعل �الن�صان بعيد� عن لغة �جلمود �لذهني 
و�ملعريف �لتي ت�صيب �ملجتمعات عادة، فال�صك 
�لديكارت����ي هو �صك منهجي ق����د مت �فرت��صه 
م�صبق����ا حول �لكثري من �لق�صايا �لتي تو�جه 
�الإن�ص����ان من �جل �ن يعطيها معني وتف�صري� 
جديد� وفقا للتطور�ت و�ملكت�صفات �حلديثة 
�صمن ع�ص����ره، �لتي بد�أت توؤث����ر على�حلياة 
�ملدني����ة و�لدول����ة و�ملجتم����ع علىح����د �صو�ء 
وكذل����ك �لعلم و�الأخ����الق كما يق����ول هابرماز 
�لذي يعد �لتحوالت و�النتقاالت �لتي حدثت 
م����ن زمن �لقرون �لو�صطي �ىل �حلد�ثة كانت 
م�صاحب����ة ملب����د�أ " �لذ�تية " �ل����ذي جت�صد يف 
بني����ة ُت����درك يف �لفل�صفة كذ�تي����ة جمددة عرب 
كوجيت����و ديكارت " �أنا �أفكر �� �ذن �نا موجود 
عن����د  �ملطل����ق  �ل����ذ�ت  وع����ي  �ص����ورة  " ويف 
عمانويل كانت )يورغ����ن هابرماز/ف�صل من 
كتاب �حلد�ثة م�ص����روع ناق�ض/جملة �لعرب 
و�لفكر �لعاملي/�لعدد �لتا�صع �� �صتاء 1990/

�ض108(




