


  في أعالم الغرب   نقديةٌ   دراساتٌ 

< <
< <
< <
< <

  ارت ك ي د   ه ريني 
  لنظامه الفلسفي   مقاربات نقدّية 

< <
< <
< <

  مجموعة باحثين 

٥



  

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لنظامه الفلسفي  ةمقاربات نقديّ ، ديكارت رينيه

  مجموعة باحثني  :تأليف

  د. محمد حسني کیاين : وتحرير إعداد

  ةسرتاتيجيَّ املركز اإلسالمي للدراسات اال  ،سةاملقدَّ  ةاسيَّ العبَّ العتبة : النارش 

  م ٢٠٢٢ :وىلٰ الطبعة األُ 

www.iicss.iq 

islamic.css@gmail.com 

telegram: @iicss



  

 
  ٧  ................................................................................................................................................................  مقدمه 

  ٩  ...................................................................  جلسون  إتيان/  ديكارتنقد معضلة الثنائيّات يف عامل  الديكارتيّة إنهيار

  ٢٥  ..........  رحمة هللا موسوي ، د. عيل أصغر مصلح/  العالمة الطباطبايئيف رؤية   نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

  ٥٣  ....................................  الخشت عثامن د. محمد/  تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت :الشبهات فيلسوف

  ٩١  ...........................................................................  د. صالح حسن زاده/  تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

  ١١٥  .................................................................  هاين  إدريسد. /  عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا يف تأويل ديكارت

  ١٥١  ................................  د. محمد تقي الطباطبايئ/  يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

  ١٧١  ...................  د. غيضان السيد عيل/  من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

  ١٩١  .......... ................................ ................................   د. جوريس غيلدهوف /    بحٌث حول النقد الالهويّت الذي يُوّجهه بادر لديكارت 

  ٢٠٩  ..............................  د. محّمد محمود مرتىض /  ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

  ٢٢٩  .....................    عزيزة زيرك باروقي،  د. السيد مصطفى شهر آييني/  فرضية اإلله الرشير والبيان الفلسفي لديكارت

  ٢٤٩  ................................................................................  د. قدرة هللا قرباين/  نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

  

 





  

 
للميالد.    ١٥٩٦سنة    ١يف مدينة أندريه إي لويري   رينيه ديكارت   ُولد عامل الرياضيات والفيلسوف الفرنيس 

التي تنتمي إىل طائفة دينية تُسّمى باليسوعية،    ٢ديكارت دراساته الدينية يف مدرسة الفليش   رينيه واصل  

بواتية  إىل جامعة  انتقل  ثم  الطبيعة.  بعد  وما  والرياضيات  واألخالق  واملنطق  األدب  يقرأ    ٣وأخذ هناك 

حقيق هذه الغاية التحق  للميالد عقد العزم عىل السياحة والسفر. ولت   ١٦١٨ملواصلة دراسته هناك. ويف عام  

بالجيش الهولندي لفرتة من الزمن بوصفه جندياً متطّوعاً، ليواصل يف ذات الفرتة دراسة الحقل األثري عىل  

يف   قراءاته  واصل  األثناء  ذات  ويف  وغريها  وإيطاليا  وأملانيا  الدمنارك  إىل  سافر  ثم  الرياضيات.  وهو  قلبه 

م توجه    ١٦٤٩ته يف هذين الحقلني. ويف نهاية املطاف ويف عام  الفلسفة والرياضيات، وعمد إىل صقل نظريا 

إىل استوكهلم بدعوة من ملكة السويد كريستينا لتدريس الفلسفة يف بالطها، بيد أن الطقس البارد واضطراره  

إىل االستيقاظ باكراً، وضغط العمل هناك، مل يكن مناسباً لصحته؛ فأصيب بالتهاب رئوي أدى إىل وفاته يف  

  ة املطاف عن عمر ناهز الثالثة والخمسني عاماً. نهاي 

ديكارت يف الرياضيات والفيزياء، فقد ظهر يف رسالته بعنوان «مقالة    رينيهوإذا ما استثنينا نظريات  

يف املنهج الصحيح الستعامل العقل» بوصفه فيلسوفاً. ليبلغ ذروة الشهرة بعد تأليفه ملحتلف الرساالت 

» وما إىل ذلك من املقاالت األخرى. األوىلا: «أصول الفلسفة» و«تأمالت يف الفلسفة  املتنّوعة، وال سيّام منه

وبعبارة أخرى: إن اشتهار ديكارت مل يكن بدافع من حسن السرية أو الشعبية التي أحاطت به؛ إذ أن 

ت بعض أفكاره ـ حتى يف حياته وحتى إىل ما بعد قرون من وفاته ـ كانت تواجه الكثري من االعرتاضا

فور انتشارها مبختلف   قد اقرتنت  واملخالفات الالهوتية والفلسفية؛ وذلك ألن أفكاره يف مختلف املسائل

  أنواع االنتقادات. 

ديكارت، وبعضها باللحاظ «الفلسفي» وبعضها   رينيهويف الحقيقة فإن هناك مسائل هاّمة يف تفكري  
 

1. Indre-et-Loire 
2. La Fliche 
3. Poitiers 



٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ائل من قبيل: العقالنية، وما بعد الطبيعة  اآلخر باللحاظ «الالهويت» جديرة بالتأمل النقدي. وهي مس

العلمية (إقامة نظام ما بعد الطبيعة عىل قاعدة علمية)، ترسية املنهج الريايض عىل سائر العلوم األخرى، 

وثنائية النفس / الجسد، والعالقة بينهام، وماهية النفس، واالنفعاالت النفسانية، وخلود النفس، والشك 

والكوجيتو   موجودأن«املنهجي،  أنا  إذن  أفكر؛  «أنا »ا  قبيل:  من  املدرجة يف ضمنها،  املطالب  وبعض   ،

موجود، إذن هللا موجود»، ومعيار وقواعد الصدق، والذاتانية، ومسار الذهنية إىل االعتامد عىل الذات 

وإراد  األخالقية،  واألحكام  السعادة،  قواعد  وماهية  هللا،  وجود  إثبات  وبراهني  تلقائها،  من  ة  املتأصلة 

  اإلنسان والتقدير اإللهي، والعالقة بني الفلسفة والعلم، وماهية الخري وما إىل ذلك من األمور األخرى. 

لقد تم تأليف هذا الكتاب يف إطار مجموعة من املقاالت التي كتبت بأقالم مختلف الكتّاب األفاضل؛  

  ديكارت. رينيهليشكل مقدمة للتأمل النقدي يف حقل فلسفة 

بوافر الشكر إىل جميع اإلخوة الذين ساهموا يف إنتاج هذا األثر، وال سياّم    هنانتقّدم  ويجدر بنا أن  

سامحة حجة اإلسالم الدكتور السيد محسن  لاإلخوة الذين كتبوا هذه املقاالت. ونتقّدم بالشكر الجزيل  

محمود حیدر وكذلك نشکر الدکتور  املوسوي عىل ما تقبله من أعباء اإلرشاف والتوجيه العلمي النافع،  

عىل ما أفاده من ميمندي  كذلك فضيلة الدكتور أحمد قطبي  ملا بذله من جهد لتحریر بعض البحوث و 

  املقرتحات والقيام ببعض املراحل التنفيذية يف هذا املرشوع. 

  محمد حسني كياين   

  ة قم املقدس/ ستغراباإل  ةوحدمدير   

 قهـ  ١٤٤٣عام  شتاء  

  



  

  
     ١ 

  ٢جلسون  إتيان

تأّمله السادس ال أحد مّمن يعرف مصري مذهب ديكارت ميكنه أن يقرأ العبارة املتهّورة التي بدأ فيها  

ا عن ٣من دون دهشة: «اآلن مل يبَق عيلَّ إّال أن أتساءل عاّم إذا كان مثّة أشياء ماّديّة»  ، كان بعيًدا جدٍّ

الخوف من أّي مشكلة يف املرحلة التي حّذره فيها بعض القرّاء من أنّه يسعى للمشاكل، تجاهل التحذير 

  :٤قد سأله غاسنديومل يكرتث له، مع ذلك تّم تحذيره كام ينبغي، ف

«كيف ينبغي أن نفهم اتحاد الجساميّن مع الالجساميّن؟» و«كيف ميكن لاِم هو جساميّن 

الجساميّن  غري  يتحكّم  كيف  أو  معه؟  مّتحًدا  إلبقائه  جساميّن  غري  هو  مبا  يرتبط  أن 

 بالجساميّن ليبقيه مرتبطًا به...؟». صحيح، لقد قلت إنّك تخترب هذا االتحاد عندما تشعر

باألمل، لكن «أنا أسألك إذا قلت إنّك تخترب هذا االتحاد عندما تشعر باألمل، كيف تعتقد 

أنّك تقدر، إذا كنت غري جساميّن وغري ممتّد، عىل اختبار الشعور باألمل؟» باختصار، 

نختم بكلامت غاسندي:«ما زالت الصعوبة العاّمة موجودة، كيف يكون للجساميّن ما  

  .٥سامينّ، وما هي طبيعة العالقة التي ميكن أن تنشأ بينهام»يشرتك به مع غري الج

 

النرش:   ،العربية: طارق عسييل  ی»، ترجمه الوحدة التجربة الفلسفّيةاملقالة فصل من کتاب «  ،إتيان  ،املصدر: جلسون.  ١

  . ١٨٨ ـ ١٦٩ص  م،   ٢٠١٧عام  ،املركز اإلسالمّي للدراسات اإلسرتاتيجيّة

 فيلسوف والهويت فرنيس من أبرز فالسفة القرن التاسع عرش يف أوروبا وقد متيَّز بنقده املعّمق لفكر الحداثة وفلسفتها. .  ٢
3. Eaton, R. M. Descartes Selections, Scribners, New York, 1927, p145. 

 تأّمالت   نقد  لديكارت،  معارص  فرنيسّ   تجريبيّ   وعامل  فيلسوف)  ١٦٥٥  ـ   ١٥٩٢) ( Pierre Gassendiغاسندي (بيار  .  ٤

متبادلة مع كبلر وغاليلية وهوبز، خاّصة يف علم الفلك والفلسفة، نقد    ثرياتوتأ   اتصاالت  له  وكان  الفلسفيّة،  ديكارت

  التعاليم السكوالئيّة وفيزياء أرسطو. (املرتجم).
5. Gassendi, Vth Objections, in Eaton, op. cit., pp 245-246.  



١٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

، سيبقى هذا العمى  ١رّد ديكارت عىل اعرتاضات غاسندي ببساطة: «ال مجال لالعرتاض عىل حججي» 

يف هذا العبقرّي رسٍّا، أمل نعلم أّن الهدف الحقيقّي لديكارت من إثبات وجود العامل الخارجّي مل يكن  

لذهن بقدر ما كان توضيح أّن ما يوجد خارج الذهن هو االمتداد الهندّيس ال غري،  إثبات يشء خارج ا

كان يجب أن يفصل متييزه بني الذهن والجسم كام فهمه بطريقتني؛ أوًال كان يجب الربهان عىل أن ما  

ء، يخّص طبيعة الجوهر الجساميّن ال ميكن أن يُنسب للذهن؛ وثانيًا، ما كان يريده ديكارت قبل كّل يش

إثبات صّحة العكس: ال ينبغي أن يُنسب يشء ماّم يخّص طبيعة الذهن إىل املاّدة الجسامنيّة، بتعبري 

آخر، مل يقلق ديكارت كثريًا عىل برهانه عىل وجود املاّدة؛ ألّن املشكلة يف ذهنه مل تكن أبًدا هل املاّدة 

و  املاّدة موجودة فعىل  أّن  باألحرى: عندما نربهن  بل،  الجواب: عىل  موجودة؟  كان  ماذا نربهن؟  جود 

  االمتداد، إنّه املكان وفًقا لألبعاد الثالثة؛ إًذا املاّدة هي ذلك، وليست شيئًا آخر. 

. الوجود ٢هكذا لجأ ديكارت مرة أخرى إىل مبدئه: ما يصّح عن مفهوم اليشء يصّح عن ذلك اليشء

ء غريه، من هنا كان عنوان تأّمله السادس الوحيد الذي ميكنني إداركه خارج ذهني هو االمتداد وال يش

  .٣واألخري: «يف وجود األشياء املاّديّة، وحقيقة الفارق بني نفس اإلنسان وجسمه» 

  ميكن رؤية الهدف املحّدد، الذي متنّى تحقيقه يف برهانه، واضًحا يف نتيجته املقّررة بدقّة:

ودة، لكن رمبا ليست بالضبط كام «من هنا ال بّد من التسليم، بأّن األشياء املاّديّة موج

ندركها عرب الحواس،... فيجب أن نسلّم عىل األقّل، أّن كّل األشياء التي ندركها بوضوح 

وبتمّيز، أي كّل األشياء التي، تُفهم يف موضوع الرياضّيات املحضة ينبغي إدراكها بحّق  

  .٤كموضوعات خارجّية» 

من فكرة املاّدة، مثل الوزن، والصالبة، واللون وغري   سوف نضطر إىل إزالة كّل ما يسّمى «كيفيّات»

. بالطريقة نفسها،  ٥ذلك؛ ألّن هذه الكيفيّات ال تنشأ من الجسم وحده، وبالتايل، ال تنتمي إليه بالفعل 

وللسبب نفسه، هل سنكون مضطرين إللغاء ما يسّمى«طبائع»، أو«صور»، من املاّدة التي افرتض أرسطو 

وأتباعه يف العصور الوسطى وجودها يف أجسام حيّة وغري حيّة، والتي اعتربها األسباب الداخليّة للحركات، 

، أو «الصور،» إّال نفوس مقنّعة، ينسبها اإلنسان إىل والنمّو، والغذاء، والتكاثر، والحس. وما هذه الطبائع 

 

1. Eaton, op. cit, p 262.  
2. Descartes, Reply to Objections II, ed. Haldane and Ross, Vol. SI, p 57, Propos. 1; and p. 53, Defin. 

9. 
3. Eaton, op. cit., p 145. 
4. Ibid., p 145. 
5. Descartes, The Principles of Philosophy, II, 2-4 j Eaton, pp. 290 - 291. 



   ١١       نقد معضلة الثنائيّات يف عامل ديكارت الديكارتيّة إنهيار 

املاّدة، كام لو كانت كّل األجسام الطبيعيّة مخلوقة من جسم ونفس. صحيح أّن يف اإلنسان وهاًم طبيعيٍّا  

إلدراك كّل يشء عىل صورة اإلنسان؛ لكّن ذلك، ليس أكرث من وهم، فلإلنسان وحده جسم وذهن؛ أّما  

فهي ليست إّال أجساًما، وهذا يعني، أنّها جزيئات مختلفة األشكال من االمتداد، مرتّبة   األجسام الطبيعيّة،

وفًقا ألنظمة مختلفة، وتشغل حيّزًا يف املكان، وحتى األجسام الحيّة، كالحيوانات مثًال، فهي مجرّد آالت، 

  معه، ليس إّال آلة.كام أّن جسمنا اإلنسايّن ذاته، عندما يُنظر إليه مبعزل عن الذهن الذي يتّحد 

إّن النتيجة النهائيّة التي خلص إليها ديكارت يف امليتافيزيقا، زّودته باملبدأ األّول للفهم امليكانييّك 

والهندّيس املحض للعامل الطبيعّي، وكان هذا ما أراده. إًذا دعنا نفرض معه ماّدة خلقها إله كّيل القدرة،  

 ميكن أن يكون بعَده امتداد إضاّيف، وال إمكانيّة لذلك أصًال؛ لذا بالتايل ليس مثّة سبب لتصّور امتداد ال

املاّدة نفسها ممتّدة بال حدود   املاّدة موجودة يف ذهننا، فإّن  القول، كام نقول إذا كانت فكرة  ميكننا 

مكان،    والعامل املاّدّي ال حدود له. من جهة أخرى، نظرًا ألّن املاّدة تتامهى مع االمتداد، إًذا حيث يوجد

يوجد امتداد، وبالتايل توجد ماّدة؛ أي أّن عامل املاّدة ممتّد يف الفضاء بال حدود، وهو ممتلئ أيًضا. وأخريًا،  

ال نستطيع أن ندرك أّن جزًءا من االمتداد ال ميكن إدراك قابليّته للقسمة إىل أجزاء أصغر؛ ألنّنا منيل 

االنقسام تقبل  املاّديّة  األجسام  بأّن  الحركة    لالعتقاد  تجعل  ذّرات،  يوجد  باختصار، ال  نهاية.  ما ال  إىل 

صغرها  ممكنة يف عامل ممتلئ متاًما، فالحركة املاّديّة دامئًا دائرة تاّمة من الجزيئات املاّديّة الالمتناهية يف

دون يدخل من   التي تتحرّك مًعا، وهذا شبيه بشارع ممتلئ متاًما بالعربات، بحيث ال يستطيع إنسان أن

أخالها السابق. وكّل  أن يخرج غريه، فكل جزيء ماّدّي يشغل عىل التوايل مكانًا من األماكن الباقية التي

  .١الحركات الطبيعّية يف األجسام املاّديّة هي حركات لولبيّة، تشّكل كّل واحدة منها «دوارة»

هريّة للامدة هي، أّن هللا عندما الفرضيّة امليتافيزيقيّة الوحيدة التي نحتاجها غري هذه الخصائص الجو 

الفرضيّة األساسيّة، سوف تستنتج كّل قوانني  الحركة، وبناء عىل هذه  املاّدة سبّب فيها كامٍّ من  خلق 

الفيزياء عىل أساس دليل رياّيض؛ ولن يكون للمالحظة والتجربة أّي دور غري توضيح كّل نقطة تالية من 

املستنتجة من املبادئ نفسها، فاهلل الذي خلق العامل وخلق فيه   االستنتاج، أو توفري مزيد من الحقائق

كامٍّ من الحركة، ال يتغرّي ألنّه كامل، وهو ما زال يحافظ عىل مقدار من الحركة يف العامل يساوي املقدار 

الذي أوجده فيه يوم الخلق؛ إًذا كّل متحرّك يواصل تحرّكه، بقدر ما يكمن فيه من الحركة، التي وضعت 

ه منذ البداية، ويخرس من الحركة مبقدار ما ينقل من حركة إىل األجسام األضعف. وهذه الحركة ليست في

التجّيل الخارجّي للطاقة الكامنة يف املاّدة؛ غري أّن هذا التصّور ال ينسجم مع اآللية املبارشة وسريجعنا إىل 

ّن بعض «النفوس» تحيي املاّدة من الداخل، الوهم السكواليّئ لـ «الصور» أو «الطبائع». ويف النهاية يعني أ 

 

1. Vortex  



١٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

وتحرّكها وتوقفها عندما تريد. إنّه مفهوم هندّيس محض للحركة يختزل نفسه إىل تغرّي مكايّن، إًذا سيُقال  

التي تكون عىل متاس مبارش معه، إىل جوار أجسام   إّن الجسم يتحرّك عندما ميّر بجوار تلك األجسام 

  ، كام يقول ديكارت: ١أخرى 

الحركة ليست إّال االنتقال، ال هي القّوة التي تنقل وال هي الفعل»، سبب قوله هذا «

  .٢واضح: «الحركة موجودة دامئًا يف اليشء املتحرّك، ال يف اليشء الذي يحرّك»

فعندما تكون األجسام يف حالة حركة فإنّها تحتفظ بحركتها التي تلّقتها حتى تنقلها إىل أجسام أخرى  

نني البسيطة جًدا؛ ورمبا كان القول إّن الحركة متّر عرب األجسام، من بعضها إىل بعضها اآلخر  وفًقا للقوا

أكرث صّحة؛ ألّن األجسام املتحرّكة، هي أشياء متحرّكة وليست محرّكة، وصوًال إىل املحرّك الوحيد للعامل  

  ملتحرّكة، إنّه هللا.الذي هو نفسه ليس يف حركة: إنّه الحافظ الذي ال يتغرّي ومحرّك املاّدة ا

وليك نرشح املعنى الكامل لهذه الثورة الفلسفيّة بشكل أوضح، اسمحوا يل أن أرجعكم للحظات، إىل  

عامل العصور الوسطى الذي كان ديكارت يحاول الحلول مكانه؛ إذ وفًقا للقّديس توما األكويني، يتكّون 

لناشطة، التي هي سبب الحركات والعمليّات النظام الطبيعّي يف جوهره من «طبائع»، أي من املبادئ ا

حقيقة واضحة   املختلفة ملواّدها املوازية، بتعبري آخر، كّل طبيعة أو صورة، هي باألساس طاقة وفعل، ومثّة

أّن هذا العامل مل يكن موضوًعا مناسبًا للتفسري امليكانييّك املحض للتغرّي الفيزيايّئ؛ ألّن األبعاد، واملواقع 

ي بذاتها أشياء واضحة، ميكن أن تُقاس وتُعّد، لكن تلك الطاقات الخفيّة التي نسبها أرسطو واملسافات ه

وهذا   ـسمح لها بالبقاء كام هي   والقّديس توما لألجسام ال ميكن أن تخضع ألّي نوع من الحسابات، فلو

نفسه عنرص سيبقى يف الطبيعة يشء غامض ملتبس، ويف العلم    ـكان بالفعل الهدف األساس لديكارت  

متميّز بعدم الوضوح. أراد ديكارت بوصفه هندسيٍّا أن تصبح الفيزياء فرًعا من رياضيّاته الكليّة؛ لذا مل  

يكن مبقدوره أن يحتمل هذا اإلزعاج؛ إًذا يجب حذف  الصور، والطبائع، من عامل الطبيعة، يك ال يبقى 

  بها هللا.يشء غري االمتداد ومقدار مساٍو دامئًا من الحركة التي سبّ 

كم كان إله ديكارت عميق التفكري ومصلًِحا! فهو قادر عىل خلق العامل الذي ال ميكن تفسريه إّال بفلسفة  

ديكارت، كان يحفظ األشياء بانتظام يف غاية اإلتقان، بحيث استطاع ديكارت أن يكتشف التفسري الكامل  

  :لديكارت، عندما كتب هذا يف فلسفته   لعامله من دون أّي عناء. أدرك باسكال بوضوح املقصد العميق 

 

1. Descartes, Principles of Philosophy, II, 25; Eaton, p. 301. 
2. lbid, p 301. 
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«رمّبا كان يريد االستغناء عن هللا، لكنّه كان مضطًرا لجعله يقوم بحركة بسيطة ليحرّك  

  ١العامل؛ وبعد هذا، لن يحتاج إىل هللا» 

لعامل مهام كان هذا صحيًحا، يجب أّال ننىس أّن اإلله الديكاريتّ، مبعنى ما، ال يؤثّر كثريًا يف العامل؛ ألّن ا

ميكن أن يطّور نفسه بحّرية كام لو كان هللا غري موجود، ومبعنى آخر، يصّح القول بالقْدِر نفسه إّن هللا  

يفعل كّل يشء فيه. كان إله القّديس توما األكوينّي مثل إله ديكارت، إلًها خالًقا مستمرٍّا يف خلقه لكّل 

 الوجود هي «طبائع»، وهذا يعني، أنّها أسباب يشء؛ لكّن األشياء التي خلقها، والتي ما زال يحفظها يف

فاعلة، وأسباب حقيقيّة؛ وألنّها مدينة له بوجودها الفعّيل، فإّن قواها التشغيليّة وحتى فاعليّة عمليّاتها 

نفسها، ليست أسبابًا فاعليّة، وال ميكن القول إّن هذه العمليّات ناتجة عنها بحّق، وبالتايل ما كان يفرتض  

أن يحفظ وجوده يف العامل التوماوّي، هو مجموعة من الطبائع الناشطة الباقية، يف كّل واحدة  عىل هللا  

منها قّوة أصيلة لها قدرة عىل القيام بعملها، أّما بالنسبة لديكارت، فاألمر ليس كذلك، فحينام تُنزع كّل  

ئع، بل الطبيعة، أي تلك التغرّيات مصادر الطاقة الفرديّة منه لن يبقى فيه إّال االمتداد وقوانينه، ال الطبا

أنظمة  أكرث من  ليست  الطبيعة»، فهي  املاّدة. وبالنسبة «لقوانني  املختلفة من  التي تجري يف األجزاء 

خلقها هللا بحّريّة، لتنسجم مع حصول التغرّيات، وعليه ما زال الفعل اإللهّي الذي ال يتغرّي هو السبب  

  .٢الفاعل الوحيد املوجود يف العامل 

ديكارت كان يريد التخلّص من هللا متاًما، وديكارت أراد نسبة السببيّة كلّها إىل   هنا نجد ديكارتني:

يف  هللا  إىل  يشء  كّل  ينسب  أن  يريد  كان  ديكارت  ألّن  كالهام؛  الحقيقّي؟  ديكارت  كان  فأيّهام  هللا، 

ياء غري االمتداد؛ ألنّه ال يفيده أّي امليتافيزيقا، عندما يكون ذلك رضوريٍّا ليك ال يُبقي عىل يشء يف الفيز

الت الرصفة  امليكانيكيّة  الفيزياء  الفيزيائيّة يف  الطاقة  يحتاجه ديكارت يف   ينوع من  كان  بها، فام  قال 

امليتافيزيقا إله هائل قّهار، وظيفته األصيلة أن يسحب من املاّدة كّل ما ليس امتداًدا رصفًا مجرًّدا يف 

عّيل لهذا العامل، يف أّي لحظة، فلن يحتاج ألّي تفسري إضاّيف غري قّوة وخالقيّة اإلله  الفضاء. أّما الرشط الف

الذي سيجعله كذلك، إًذا ماهيّة هذا العامل ليست ناتجة عن ماهيّته يف اللحظة السابقة، وال هي سبب  

واهر ثابتة، بل هو  ملا سيكون عليه يف اللحظة التالية. باختصار، إّن وجود هذا العامل ليس استمراريّة لج

  .٣تتابع لوجودات آنيّة منفصلة، ال يوجد أليٍّ منها سبب آخر غري قدرة هللا الخّالقة

كنت أمتنّى لو أقدر عىل إخباركم أّن ديكارت عّوض عن تضحياته يف حقل امليتافيزيقا مئة ضعف 
 

1. Pascal, Penates, Trans. W. F. Trotter, p. 23, n. 77. 
2. Descartes, The World, VIII, Eaton, p. 322. 

  يف العامل الديكاريتّ:  جواهرلهذا السسبب يعتقد سبينوزا أنّه يجب عدم اعتبار االجسام . ٣
Spinoza, Ethica, Part II, prop. 13, lemma 1. 
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ة، وامليتافيزيقا الرديئة ال من خالل اكتشافاته يف حقل الفيزياء، لكن األمر مل يكن كذلك، فالحقيقة واحد

تثمر، حتى ملصلحة العلم، فقد برهن اليبنتز، فوًرا بعد ديكارت، أّن قوانني التصادم الديكارتيّة مل تكن 

. وفور  ١صحيحة علميٍّا؛ ألّن ديكارت فشل يف إدراك أهّميّة بعض املفاهيم مثل الشكل والقّوة والطاقة

، تبنّي فوًرا أّن فيزياء ديكارت صارت شيئًا من ٢لفلسفة الطبيعيّة نرش نيوتن لكتاب املبادئ الرياضيّة ل

استمرّت حوايل ثالثني سنة يف  فيزياء ديكارت  لكّن  قرنًا،  أرسطو عرشين  فيزياء  استمرّت  املايض، فقد 

إنكلرتا، وليس أكرث من ستني سنة يف أوروبا. صحيح، كان ال يزال بعض الديكارتينّي املتأّخرين يف إنكلرتا 

األّول من القرن الثامن عرش، لكّن العلامء الحقيقينّي اعتربوهم عيّنات طفيليّة من وفرنسا خالل الثلث  

الشهري متجاهًال ملقارنة ديكارت بنيوتن، فقد شعر الرأي العام    ٣عنرص منقرض بالفعل. وملّا كان فونتينيل  

عن عّربت  ما  وهذا  الفرنّيس،  القومّي  للتعّصب  املسؤوليّة  وحّمل  بالسخط  الرسائل الربيطايّن  إحدى  ه 

  : ١٧٢٣يف عام  The London Journalاملوّجهة لجريدة  

«هذا بالضبط شبيه مبقارنة يجب إجراؤها بني قّصة رومنسّية والتاريخ الحقيقّي، بني 

أحالم،   ومجرّد  وتخّيالت  تخمينات  بني  واقعيّة،  حقائق  ومجموعة  وهمّي  مرشوع 

  .٤معروفة»وحقيقة واضحة، وقوانني مرئّية وتجارب 

تحّول فولتري إىل فيزياء نيوتن،    ١٧٣٢لكن قرار فونتينيل مل يكن له صدى يف فرنسا، فحوايل عام

وتبعه الرأي العام الفرنّيس، ومل يكد يوجد بعد ذلك الوقت أّي عامل يعترب أيٍّا من  القوانني الفيزيائيّة التي 

يزياء ديكارت فشًال ذريًعا، لكن ميتافيزيقيا صحيًحا. لقد القت ف  ٥وضعها ديكارت يف مبادئ الفلسفة

  ديكارت حول الطبيعة كُتب لها أن تؤّدي دوًرا جديًدا يف فلسفة الطبيعة.

،  ١٦٦٤كام ينبغي أن نتوقّع، ال بّد من التوّجه إىل فرنسا ليك نشهد بدايات تلك التطّورات يف عام  

للمعلّم بعد وفاته بعنوان: اإلنسان كام رآه  كتابا    ٦عندما نرش أحد تالميذ ديكارت، لويس دو ال فورج 

 

1. On the Leibnizian meaning of those notions, See the important text quoted in H. W. Carr, Leibniz, 
Little, Brown and Co., Boston, 1929; pp. 77-79. 

2. Mathematical Principles of Natural Philosophy(1687). 

ويسمى أيًضا برنار لو    ))١٧٥٧  -  ١٦٥٧( (عاش بني    Bernard le Bovier de Fontenelleبرنار لو بوڤييه ده فونتنل  .  ٣

، كان فونتنيل أّول من تحدث عن العالقة الوثيقة بني العلوم،  Bernard le Bouyer de Fontenelleبوييه ده فونتنل  

  .الطبيعة، وعن رضورة انفتاح اإلنسان عىل فروع العلم املتنّوعة(املرتجم)وعن ثبات قوانني 
4. G. Lanson, in Voltaire, Lettres philosophiques, Vol. II, pp. 9-10. 
5. Principles of Philosophy  
6. Louis de la Forge  
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، ويف عام  ١ديكارت   رينيه نرش دو ال فورج مؤلَّفه الخاّص: مقالة    ١٦٦٦، حيث أضاف لنّصه تعليًقا مهامٍّ

، وأثبت دو ال فورج يف ٢ديكارت  رينيهيف روح اإلنسان، قواها، وظائفها واتحادها بالجسم وفقا لقوانني  

أّن التغرّيات الفيزيولوجيّة يف أجسامنا، وفًقا ملبادئ ديكارت، ال ميكن أن تكون   الفصل العارش من كتابه 

أكرث من «أسباب عرضيّة» ملشاعرنا، ولكنّه طرح سؤاًال آخر يف الفصل السادس عرش، تبنّي أنّه سؤال يف 

كن الجسم بذاته غاية األهّميّة. يتساءل الفالسفة دامئًا كيف يؤثّر الذهن يف الجسم، والجسم يف الذهن؛ ل

هو مجرّد جوهر متميّز عن جسم آخر، مثل متيّزه عن الذهن، إًذا كيف نفّرس التأثري الذي ميارسه جسم 

عىل جسم آخر؟ صحيح أنّنا نرى أو عىل األقل نعتقد بأنّنا نرى، أّن بعض األشياء املاّديّة التي تكون يف  

هل لدينا أّي فكرة واضحة ومميّزة عن كيفيّة   حالة حركة تنقل بعًضا من حركتها إىل أجسام أخرى، لكن

حصول هذا األمر؟ ليس لدينا أّي فكرة، يف املقابل نحن ندرك بوضوح ومتيّز أّن افرتاض هذا التواصل 

بل هللا   املبارش بني جوهرين متاميزين متناقض. ما يحصل بالفعل أّن الجسم (أ) يؤثّر يف الجسم (ب)،

أماكن   (أ) و(ب) يف  بالنسبة الذي يحفظ  أماكن منفصلة،  متامّسة، يحفظهام اآلن منفصلني، يعني يف 

  لتامّسها السابق. 

وهكذا كام تأسست السببيّة الفيزيائيّة مع ديكارت ودوالفورج، صار انهيارها  حقيقة منجزة فوًرا  

ساسيّة . مل يفعل أحد مثل ما فعل هذا الرجل املغمور الذي نقل تلك املضامني األ ٣مع جريو دو كوردميوا 

التي انطوت عليها مبادئ ديكارت إىل الضوء، وعندما رشع مبعالجة املسألة يف «مقالة عن فهم الذهن 

» استطاع حسم كامل املسألة فوًرا، وجعل منها عمًال شامًال. بديهيّتان وانتهى األمر؛ البديهية ٤والجسم 

الثانية: ميكن للجسم أن األوىل: ال ميكن لليشء بذاته بعد أن يخرس شيئًا أن يبقى كام ك البديهة  ان؛ 

يستمّر بخسارة حركته تدريجيٍّا وصوًال إىل فقدانه للحركة، دون أن يتوقّف عن كونه جساًم؛ النتيجة: 

الحركة ليست ذاتيّة للجسم. وصلت نتيجة كوردموا إىل جذور املشكلة، وهي تساعدنا عىل إدراك املعنى 

يكارت هلل، إّال فقط «لحركة بسيطة ليحرّك العامل» لكن، ألجل العميق وراء سخرية باسكال، مل يحتج د

  ذلك عىل األقل، كان يف أمّس الحاجة إليه.

نحن نتذكّر أّن ديكارت كان يخطّط لتقديم تفسري هندّيس لكّل الظواهر، حتى الحياة، لكنّه واجه 

ا، إذا كانت الهندسة صعوبة من بداية مرشوعه، إذ كيف ميكن تطبيق الهندسة املحضة عىل امليكانيك
 

1. Man by Rene Descartes  
2. Treatise on the Spirit of Man, Its Faculties and Its Union with the Body according to the Principles 

of Rene Descartes  
3. Geraud de Cordemoy  
4. Treatise On the Discerning of Mind and Body  
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تتعامل مع االمتداد فقط، يف حني أّن امليكانيكا تتعامل مع االمتداد زائد الحركة؟ غري أّن الحركات ال 

تنتمي إىل النظام الهندّيس، إنّها تأيت من الخارج، كيشء جديد ال ميكن استنتاجه من مجرّد ماهية االمتداد، 

كنّها ال تتحرّك بوصفها ممتّدة، أي بفضل ماهيّتها كأشياء ممتّدة.  فال شّك أّن األشياء املمتّدة تتحرّك، ل

لقد عرف ديكارت جيًّدا أنّه فعل كّل ما بوسعه لتذليل الصعوبة، وإذا رأيناه يختزل الحركة نفسها إىل 

انتقال من مكان إىل مكان بخضوع سلبّي؛ فذلك ألنّه أراد أّال يرتك شيئًا يف األجسام غري عالقات املكان 

واملسافة، أي العالقات الهندسيّة. مع ذلك ما زال االنتقال نفسه بحاجة إىل تفسري، االنتقال مباذا؟ ال ميكن 

بواسطة من؟  االنتقال  إًذا  كامتداد.  االمتداد  تخّص  الحركة ال  ألّن  بذاته؛  االمتداد  «ماذا» يف  يوجد  أن 

  الجواب املمكن الوحيد يجب أن يكون: بواسطة هللا.

اب كودموا النهايّئ. مبا أّن الجسم ال ميكن أن يتحرّك بواسطة جسم آخر، ومبا أّن الجوهر  كان هذا جو 

الوحيد الذي نعلم به هو الذهن، يكون الذهن هو سبب كّل الحركات يف املكان، لكن ليس ذهننا، الذي 

رة من منهج ال ميكنه تحريك حتّى جسمه الخاّص به، إًذا ال بّد أن يكون هللا. صدرت النتيجة بالرضو 

ديكارت، يف الثلث األخري من القرن السابع عرش وتلّقاها كّل الديكارتيّني كحقيقة مربهنة بشكل نهايّئ، 

حيث نجدها مقتبسة تحت عنوان «مبدأ الديكارتيّني» يف املنشور املجهول املؤلّف: رسالة فيلسوف إىل 

ثني من الرسالة، يوافق كّل الديكارتينّي عىل أّن . وفًقا للفقرة الثانية والثال ١٦٧٢الذي طبع عام    ١ديكاريتّ 

هللا وحده يقدر عىل إحداث الحركة. نحن نتخيّل أن قذيفة املدفع هي التي تهدم الجدران؛ لكن األمر  

ليس كذلك، فليس مثّة سالح يف العامل، ال سالح بارود، وال مدفع، وال محرّك، وال إنسان، وال حتى ملك، 

  ء، حتى ولو كان قّشة، هللا وحده القادر عىل ذلك. قادر عىل تحريك أّي يش

أن يفعل أكرث من تزويد معارصيه برباهني   للمشكلة بدوره، مل يكن مبقدوره  عندما تصّدى مالربانش 

جديدة للنتيجة نفسها. لقد كانت عقول كبرية أخرى يف ذاك الزمان عازمة عىل العمل إليجاد حّل للمسألة  

  : ؛ لذلك فاألشياء املفردة ليست إّال ٢الجواهر»، فسبينوزا مثًال، مياهي الطبيعة بالله   الديكارتيّة «االتصال بني 

عن   معّينة  بطريقة  تعّرب  أشياء  أنّها  أي  معّينة،  بطريقة  تعّرب عن صفات هللا  «صيًغا 

  .»٣القدرة اإللهّية التي يوجد ويؤثّر فيها هللا

  : البنتس الشهرية   ٤صيًغا معيّنة من أفعال الله، فمونادات وهكذا فاألجسام، ال تفعل، إنّها فقط تعرض  
 

1. Letter of a Philosopher to a Cartesian  
2. Deus sive natura 
3. Spinoza, Ethics, Part III, prop. 6 

عىل الجوهر البسيط الذي ال أجزاء له، وهو لفظ يونايّن معناه الوحدة، واملوناد    Monadيطلق ليبنتز اسم «املوناد»    .٤

جوهر روحّي غري منقسم، الميكن تصّوره إّال بالفكر وحده، فهو إذن ال ماّدّي، متعاٍل عىل الزمان واملكان وال شكل له، 
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«ليس لها نوافذ ميكن ألّي يشء أن يدخل أو يخرج منها»، إًذا، «ال طريق لتفسري كيف  

  .١ميكن ألّي موناد أن يتغرّي بنوعه أو داخليٍّا عن طريق أّي مخلوق آخر»

موناد آخر هو تأثري مثاّيل فقط؛ ألنّه ال ميكن أن  تأثري موناد عىل  «وبالتايل تكون نتيجة البنتس، أن

  . ٣. «أو باختصار»: يوجد فقط إله واحد، وهذا اإلله كاٍف»٢يؤثّر إّال من خالل الوساطة اإللهيّة

إذا كان لجواب مالربانش عن السؤال تأثري عميق خاّص عىل فلسفة القرن الثامن عرش، فهذا ألنّه 

 ماّدّي حّيسّ دائم. بالنسبة إليه، ليست املاّدة مجرّد إدراك ملتبس، كام كان ال يزال مؤمنًا بوجود عامل

كانت بالنسبة لاليبنتز، وال هي اختزال لألجسام إىل ما كانت بالنسبة لسبينوزا، أي صيغ متناهية المتداد 

متّسك خالص الوضوح، الذي هو نفسه واحد من صفات هللا. حتى بعد معرفته أنّه ال ميكن الربهان عليه،  

مالربانش من خالل اإلميان باالعتقاد أّن هللا خلق بعد منوذج الفكرة الواضحة جوهرًا موجوًدا بالفعل،  

الذي كان شيئًا يف ذاته، مبعزل عن فكرته يف هللا وعن معرفتنا به. بذلك كان مالربانش مجربًا من موقعه 

  عىل رفضه.عىل التعامل مع طبيعة السببيّة يف العامل املاّدّي وبالطبع 

وفًقا ملالربانش، كانت نتيجته األوىل ـ أّن األجسام ال ميكن أن تؤثّر يف األجسام ـ اعرتافًا بأنّنا ال منلك  

أّي فكرة عن طبيعة هذا التأثري. ثم أكّد بوصفه ديكارتيٍّا مخلًصا عىل أن نستشري الفكرة التي منلكها عن 

. إًذا إّن ٤أن يحكم عىل األشياء من خالل األفكار التي متثّلها» األجسام، ونتذكّر دامئًا أنّه «يجب عىل املرء

الفكرة،   ببساطة ال منلك هذه  لذهننا، ألنّنا  الواقع من جسم يف جسم آخر ال متثّل شيئًا  التأثري  فكرة 

وبالتايل، ليس هناك فعل كهذا؛ ألّن نفس افرتاضه يحتوي عىل تناقض رصيح، ما الذي نعنيه عندما نقول 

ساًم يحرّك جساًم آخر؟ املعنى الوحيد املمكن لهذا التعبري أّن الجسم (أ) يسبّب جساًم آخر (ب) إّن ج

الذي كان موجوًدا أّوًال يف مكان ما أن يوجد اآلن يف مكان آخ،. لكن كيف ميكن لجسم ماّدّي أن يسبّب 

إرادة هللا التي تهب الوجود جساًم ماّديّا آخر أن يكون يف املكان الذي يجب أن يكون فيه بالفعل؟ إنّها  

لألجسام كام تهبه لكّل ما هو موجود، والقدرة اإللهيّة التي خلقتها ما زالت تحفظ وجودها، وإذا توقّفت 
 

د خالق يصدر عنه، كام يصدر النور عن الشمس،  كام أّن «املوناد» ال يفنى وال ينحّل؛ ولكنّه مخلوق يف هذا العامل عىل ي

وللجوهر قدرة ذاتيّة عىل الفعل والحركة تلقائيٍّا، وأحيانًا تكون هذه الفعالية واضحة متاًما، وأحيانًا تكون خامدة كام  

دأ االتصال يف املاّدة الخالصة، وتتاميز املخلوقات بحسب موناداتها يف التدّرج بالوجود تبًعا لدرجة إدراكها مبوجب مب

  .الذي يستبعد االنتقال الفجايّئ، فاهلل «موناد املونادات» كام يسّميه ليبنتز. (املرتجم)
1. Leibniz, Monadology, 7; ed. R. Latta, Oxford, 1898; p219. 
2. Ibid., 51; p. 246. 
3. Ibid.,39; p. 239. 
4. MaIebranche, Dialogues ore Metaphysics and on Religion, VII, 5; Trans. M. Ginsberg, G. Allen 

and Unwin, London, 1923; p 183. 
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اإلرادة اإللهيّة عن حفظها فإّن األجسام ذاتها ستتوقّف عن الوجود بالرضورة. يستحيل علينا أن ندرك 

أن ندرك جساًم ال يتحرّك وال هو ثابت، وال يغرّي عالقاته املسافيّة    جساًم ال يكون يف مكان، كام ال ميكن لنا 

باألجسام األخرى، وال يحتفظ باملسافة نفسها. هذا صحيح جًدا، »إّن هللا ذاته، رغم أنّه قدير، ال يستطيع  

دة هللا أن يخلق جساًم ال يكون يف مكان وال تربطه بأّي جسم آخر عالقة خاّصة. «إًذا، عندما نقول إّن إرا

تحفظ وجود الجسم، فكأنّنا نقول إنّها تحفظ نفس ذلك الجسم بوجوده يف املكان نفسه الذي يشغله  

بالفعل. وإّن هللا، ال ميكن أن يفعل خالف ذلك؛ ألنّه ال يقدر أن يريد ما ال ميكن فهمه»، أي ما يحتوي  

ود حيث هو ألن هللا خلق  عىل تناقض واضح، لكن ماذا بقي لألجسام املخلوقة لتفعله؟ الجسم موج

قدرة لحفظه حيث هو، يف اللحظة التالية، سوف يحفظ هللا الجسم نفسه يف مكان آخر، إذا كان الجسم 

متحرّكًا، أو يف املكان نفسه، وإذا كان الجسم يف حالة سكون، بالتايل، فاألجسام ليست أسبابًا لكون أجسام  

  .١، وال تتحرّك بواسطتهاأخرى حيث هي، ألنّها ال تحرّك األجسام األخرى 

قد يصعب إدراك تفسري أوضح للنتائج املنطقيّة املحتواة يف فهم ديكارت للامّدة. االمتداد الخالص 

انفعاليّة خالصة، مبعنى أنّها بطبعها مستثناة من السببيّة. إذ عندما خلق هللا العامل، مل يكن للعامل يشء  

  يف ذاته، كان ببساطة يف حالة مخلوقيّة. 

كّل الناس تفهم أّن األشياء يف لحظة خلقها، مل تكن أسباب وجود ذواتها، وال طبائعها،  «

وال مواقعها يف املكان؛ ألّن هللا وحده الذي جعل هذه األشياء، كام هي، وأن تكون  

حيث كانت، ويعرتف معظمنا أّن األمر كان كذلك يف لحظة الخلق، لكن بعد أن مضت  

كذلك. يقول مالربانش: «عندما انقضت لحظة الخلق! مل لحظة الخلق، مل يعد األمر  

تعد كذلك أبًدا. حفظ الخلق هو... الخلق املستمر... يف الحقيقة، فعل الخلق ال يتوّقف  

أبًدا؛ ألّن الحفظ والخلق، يف هللا ليسا إّال نفَس اإلرادة، وبالتايل سينتج عنها بالرضورة 

م ال متنح أّي نوع من الفاعلية، «فاهلل وحده . باختصار، مبا أّن األجسا٢نفس النتائج» 

  .٣هو الذي يالئم فاعلية أفعاله النفعاالت مخلوقاته»

اإلنسان الذي يجد هذا التعبري التاّم عن أفكاره لن يُحكم عليه بالتأكيد بعدم الرتابط والتفكري غري 

قة؛ ألّن كّل النتائج الصحيحة تكون املنطقّي، وال ميكن أن ترفض نتائجه عىل أساس أنّها غري اعتياديّة ومقل

عادة كذلك، لكن يبقى مرشوًعا متاًما أن نسأله إذا كان هناك خطأ يف مقاربته للسؤال. وهذا بالضبط ما  

 

1. Ibid., VII, 6; pp. 184r-185. 
2. Ibid., VII, 7; pp. 185-186. 
3. Ibid., VII, 10, p. 189. 
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ويف   ١فعله جون لوك، وفعله بذكائه املعهود، يف «بحث يف رأي مالربانش حول رؤيته كّل يشء يف هللا»

.  أدرك لوك بوضوح ٢رأي مالربانش لرؤيتنا كّل يشء يف هللا»   «بحث حول كتب نوريس التي يؤكّد فيها

هلل،  املطلقة  القدرة  متجيد  يف  الرغبة  باملناسبيّة:  يتمّسك  مالربانش  جعال  اللذين  الرئيسني  السببني 

واالستحالة الجذريّة يف إيجاد سبب حركة املاّدة يف املاّدة. ردُّ لوك عىل أّول هذين السببني شبيه إىل حّد 

«متلقٍّ ال اإلنسان  الذين جعلوا  أولئك  الثالث عرش، عىل  القرن  األكوينّي، يف  توما  القّديس  برّد  تامهي 

  بشكل كامل يف كّل ما يتّصل بالتفكري». النظري صادم جًدا أستأذن باقتباس نص لوك بالكامل:

«اإلله األبدي الالمتناهي هو بالتأكيد سبب كّل يشء، وأساس كّل وجود وقدر، ولكن  

ّن كّل وجود كان منه، فهل ميكن أن يوجد يشء غري هللا؟ أو ألّن كّل قدرة هي باألساس  أل 

ا لقدرة  فيه، هل ال ميكن إيصال يشء منها إىل مخلوقاته؟ هذا يجعل حدوًدا ضّيقة جدٍّ

 . ٣هللا، واالدعاء ببسطها، يزيلها عىل كّل حال» 

للفيلسوف. كان مالربانش مجربًا عىل اللجوء لألسباب هذا كثري بالنسبة لّالهويتّ، لكن هناك أيًضا يشء  

العرضيّة؛ ألنّنا ال منلك أفكاًرا واضحة وأفكاًرا مميّزة عن كيفيّة تأثري جسم عىل جسم آخر، وعىل الذهن. 

لكن هل لدينا أّي فكرة واضحة وفكرة مميّزة عن ماهيّة السبب العرّيض؟ إذا كان ال يعمل وفًقا هلل، فهو  

وإذا كان يؤثّر، فسوف نستنتج أّن هللا ميكن أن يعطي األجسام قدرة عىل العمل وفًقا لذهنه   ليس سببًا،

الالمتناهي، لكنّه ال يقدر عىل إعطائها قدرة للعمل وفًقا للذهن املتناهي لإلنسان، أو ألشياء أخرى، وهذا  

الديكارتينّي، أن يجعل كّل يشء واضًحا وأن يعرف  . كانت مشكلة مالربانش، كمشكلة كّل  ٤غري معقول 

  :كيف يحرّك كّل يشء

رّب  األشياء بشجاعة  نتكلّم عن هذه  أن  بدل  بجهلنا،  أن نعرتف  األفضل  رمبا  «لكن 

  . ٥إرسائيل وندين اآلخرين لعدم الجرأة عىل أن يكونوا فظنّي مثلنا» 

ن دايفيد هيوم، فكيف ميكن لألب مالربانش  مل يذهب الدرس هباًء، وقد حمل مثاًرا غري متوقّعة يف ذه

الخطيب وعميق التديّن والصوّيف تقريبًا، أن يسترشف أّن عامله يوًما ما سيسقط يف يدي إنسان ال يستطيع  

أن يعظ حول وجود هللا بنجاح وال أن يربهن عليه عقليٍّا؟ مع ذلك هذا ما حصل يف اليوم نفسه الذي 

 

1. Opinion of Seeing All Things in God’s Examination of Malebranche. 
2. Remarks upon Some of Mr. Norris’s Books wherein He asserts P. Malebranche’s Opinion of Our 

Seeing All Things in God. 
3. J. Locke, Remarks upon some of Mr. Norris’s Books, n. 15, ed. Cit., Vol. II, p. 667. 
4. Ibid., p. 466. 
5. Ibid., n. 16; p. 469. 
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انش الفلسفيّة. وماذا سيحصل لعامل الطبيعة عندما يخرج منه مالربانش تعرّف فيه هيوم عىل نتائج مالرب 

  هللا الذي هو حجر الزاوية لكامل البنية؟ سوف ينهار ويتفتّت، لن يبقى منه يشء غري شذرات مبعرثة. 

ة الطبيعية التي تخّىل عنها مالربانش.   هذا ما حصل تحديًدا عندما التزم دايفيد هيوم مبسألة السببيِّ

ًما كان هيوم أكرث بكثري من متّمم للوك من مالربانش، مع ذلك يف هذه املرحلة تحديًدا كان هناك يشء  عمو 

من الشّك بأن مناسبية مالربانش أّدت دوًرا مهامٍّ يف تشكيل مذهب هيوم. فقد طّبق تحليله كسلفه هيوم  

تلك الفكرة غري تتابع متواصل، بني ما  عىل فكرة السبب والنتيجة، مع أنّه ال ميكن أن يجد شيئًا أساسيٍّا، يف  

نسّميه سبًبا ونتيجة، زائًدا مفهوم االتصال الرضورّي بينهام. يقارب أحد األجسام جساًم آخر ويالمسه من  

دون أّي فاصل، فتنتقل الحركة التي كانت يف الجسم األّول إىل الثاين، ونحن نرى األمر كذلك، ونشعر أنّه ال  

أنّه يف الظروف املشابهة، سوف يكون دامئًا كذلك، لكن ملاذا وكيف يكون كذلك،  ميكن أن يكون خالفه، و 

، ما هو  ١ليس لدينا أدىن فكرة؛ لسبب بسيط أننا ال نستطيع حتى تخّيل ما ميكن أن يكون الدافع، أو الناتج 

لذي يرجعنا إليه  اليشء الذي يوجد يف أذهاننا، مثًال، ويجيب عن كلمة «فاعلية»؟ ال يشء مطلًقا. مالربانش ا 

هيوم نفسه بطريقة معّربة يف هذه املسألة، كان قد برهن بشكل حاسم عىل عدم قدرة أّي فيلسوف عىل  

تفسري ما يسّمى «قدرة األسباب وقّوتها الرسية»، إًذا يقول هيوم، نتيجة مالربانش نفسها «أن القّوة القصوى  

 البحث عنها يف كّل الصفات املعروفة للامدة هباء»، فكيف  وفاعلّية الطبيعة مجهولة متاًما بالنسبة إلينا، وأنّ 

يستنتج هيوم أّن الديكارتّيني كانوا قادرين عىل تقديم جواب آخر عن السؤال؟ أّسسوا مبدأ أنّنا عىل معرفة  

  تاّمة مباهّية املاّدة؛ 

، بل قابلّية  «كام تتألف ماهّية املاّدة من االمتداد، وكام أّن االمتداد ال يتضّمن حركة فعلّية 

  . ٢عىل الحركة، استنتجوا أّن الطاقة التي تنتج الحركة ال ميكن أن تكون يف االمتداد» 

ال يكاد املرء يتمنّى مراقبًا أكرث ذكاء وفطنة، لكن من السهل أن نكتشف أّن السبب الذي جعل هيوم  

  بالنسبة إليه.يراقب اللعبة الفلسفيّة عن كثب هو أّن نتيجة مالربانش كانت نقطة البداية 

يخربنا هيوم أّن هذه النتيجة أوصلت الديكارتينّي إىل نتيجة أخرى، اعتربوها حتميّة مطلقة، ومبا أّن 

أو  الحركة،  بواسطتها  تنتج  قد  قدرة  أّي  بالكامل، و«مجرّدة من  فاعلة  لهم، غري  وفًقا  ذاتها،  املاّدة يف 

ال النتائج  التي تسبّب  أو توصلها»، والقدرة  بّد أن تكون يف هللا؛ تواصلها،  طبيعيّة واضحة لحواسنا وال 

«ذلك أّن هللا... الذي ليس فقط خلق املاّدة أّوًال، ووهبها حركتها األساسيّة، لكنّه كذلك، من خالل بذل  

القدرة الكلّيّة، يدعم وجودها، ومينحها كّل تلك الحركات... املوهوبة لها». يقول هيوم، لكن إذا مل يكن  
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   ٢١       نقد معضلة الثنائيّات يف عامل ديكارت الديكارتيّة إنهيار 

افية عن «القدرة» أو «الفاعلية»، وال فكرة عن «السببيّة» ميكن تطبيقها عىل املاّدة، فأين  عندنا فكرة ك

  ميكننا أن نحصل عىل فكرة تنطبق عىل هللا؟

«لكن مبا أّن هؤالء الفالسفة استنتجوا أّن املاّدة ال ميكن أن تعطي أّي مبدأ فّعال؛ ألنّه 

تفكري يجب أن يحّتم عليهم استثناءها يستحيل اكتشاف هذا املبدأ فينا، فنفس مسار ال

  .١من الكائن العظيم»

هكذا وفًقا لهيوم، ال ميكن اعتبار السببيّة انتقال يشء بواسطة يشء آخر، أو انتقال يشء بقدرة هللا،  

العادة نعتقد   الذهن من فكرة، نسّميها سببًا، إىل فكرة أخرى، نسّميها نتيجة. تجعلنا  انتقال  بل هي 

ستُ  أن يف الفكرة  املوجودة  الطبيعيّة  والقّوة  إمياننا  قّوة  بني  نخلط  ونحن  أخرى،  بفكرة  قريبًا  تبع 

وهي نتيجة غري قابلة للدحض فعًال، ماّم صفع مرّة وإىل األبد، األمل األخري للمدرسة الديكارتيّة   األشياء،

لهيوم، تّم إغالق الدائرة يف الحفاظ عىل أخّف ظّل للسببيّة يف العامل. وهكذا بفضل بُعد النظر الفلسفّي  

البداية، وشكوكيّة   ا؛ ألّن نهايتها كانت يف بدايتها، شكوكيّة مونتاين يف  الديكارتيّة، لقد كانت دائرة حقٍّ

هيوم يف النهاية، ويف البنْي جهد هائل، يتجّدد بال تعب عىل يد سلسلة من العبقريّات الفلسفيّة والعلميّة،  

امل الخارجّي عىل يد بركيل، وبالنسبة ألمثال هيوم الذي ما زال يؤمن لكن ليس له نتيجة غري محو الع

بوجود املاّدة، الرفض األخري ملبدأ السببيّة. كان مونتاين قد سأل، ماذا أعرف غري الذي تعلّمتُه عن طريق 

لت العادة؟ كان جواب ديكارت، الذهن وهللا والعامل كوضوح الرياضيّات أو أكرث. لكن هندسة ديكارت حوّ 

قابليّة لها للتأثّر وال تعرِف وال  العامل إىل موزاييك من الجواهر املتامنعة تبادليًا التي ال ميكنها أن تأثّر وال

هيوم أن يكتب نتيجته النهائيّة:  تُعرَف. وبالتايل بعد تدقيق مستمّر يف هذا الجواب ملّدة قرن، اضطرّ 

  .٢يُستمّد من يشء غري العادة»  «إّن كّل تفكرينا املتعلّق باألسباب والنتائج مل

الجواب كان   الذي طرحه هو، لكن ذلك  عىل مستوى أعمق، كان هذا جواب مونتاين عن سؤاله 

يتكّرر بنغمة مختلفة، ليس بال مباالة اإلنسان املبتسم الذي ال يعرف ألنّه ال يريد أن يعرف، لكن بيأس 

ري آخر من العقول العظيمة، وفور النظر إليه يراه  العقل العظيم، الذي يدخل يف الرتاث الروحّي لعدد كب

يذوي يف الالشيئيّة. «أنا... خائف وُمربَك من تلك الوحدة البائسة التي وضعت فيها فلسفتي»، هذا ما  

  قاله هيوم يف نهاية املقالة! أمل يكن هيوم يف النهاية إّال مونتاين حزين؟! 

لقد سمع صوته فوًرا أستاذ    ٣ص عاّم ساّمه «يأسه»لكن دعنا نشكره، عىل شعوره بعمق وتعبريه بإخال 
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٢٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

األملانيّة اسمه إميانويل كانت الذي بدأت معه دورة فلسفيّة جديدة،    ١فلسفة شاب يف جامعة كوينغسربغ

  ونحن اآلن نحّول انتباهنا إىل تلك الدورة.
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       ١ 

  ٢أصغر مصلحعيل د. 

  ٣السيد رحمة هللا موسوي مقّدم

  رينيهإن بحث نسبة اإلنسان إىل هللا يف فكر ديكارت والعالمة الطباطبايئ يحظى بأهمية خاّصة. يُعد  

الثقافة الغربية املعارصة ـ مفكراً، قام من خالل  لذلك  أبو الفلسفة الجديدة وتبعاً  ـ بوصفه  ديكارت 

بتغيري مسار التفكري الفلسفي،    ٤تأسيس الفكر الفلسفي عىل العقل املتأصل وموضوعية «الفاعل املعريف» 

العقل   بواسطة  واإلنسان  للعامل  امليكانييك  التحليل  ـ من خالل  ـ  كام عمد  مفهوم الريايض  تأويل  إىل 

لهو  املعارص  اإلنسان  الرؤية   تعريف  هذه  وبسط  بعده،  الفلسفي  للتفكري  أساساً  ذلك  وشّكل  أيضاً، 

الجديدة عىل العامل واإلنسان وصوالً إىل مرحلتنا املعارصة. إن معرفة اتجاه ديكارت إىل الوجود واإلنسان 

 من االحتياجات امللّحة لثقافتنا. ومن ناحية أخرى فإن الذي يعّد جزءاً من معرفة الوجود، ميثل واحداً 

العالمة الطباطبايئ ـ بوصفه فيلسوفاً إسالمياً معارصاً ومطلعاً عىل الفكر الفلسفي والكالمي للغرب يف 

مرحلتنا الجديد، وامتالكه ألسلوب مستقل يف النظام الفلسفي واألنرثوبولوجي ـ يُعّد عيّنة مناسبة التخاذ  

  وآرائه يف باب موضوع البحث أساساً وأرضية لنقد فكر ديكارت. نظرياته

إن حقيقة اإلنسان ـ طبقاً لرؤية العالمة الطباطبايئ ـ ليست مجرّد تفكري، بل هي روح ونفس إلهية، 

وهي كيان مجرّد يعمل يف ذاته عىل تدبري وإدارة البدن. إن هذا اإلنسان املجبول عىل الفطرة اإللهية 
 

با خدا در فلسفه دکارت  نسبت انسان  السيد رحمة هللا، املقالة بعنوان « ،  موسوي مقّدمو    عيل أصغر  ،. املصدر: مصلح١

از دیدگاه محمدحسین طباطبایی التي تصدر يف    ،)های فلسفی کالمی دانشگاه قمپژوهش» يف مجلة (ونقد آن 

  . ١١٢إىل   ٩١م، الصفحات ٢٠١١، صيف ٤٨الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد 

   . حسن عيل مطر الهاشمي تعريب:

 مساعد وعضو اللجنة العلمية يف جامعة العالمة الطباطبايئ. أستاذ . ٢

 طالب عىل مستوى الدكتوراه يف حقل الفلسفة املقارنة من الجامعة الحرّة، فرع العلوم والتحقيقات / طهران. . ٣
4. Subjectivism 



٢٦      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

مدرك للعامل املحيط به، ومؤمن باهلل سبحانه وتعاىل. إنه يدرك بعقله السليم أن معلوليته  عامل بنفسه و 

والعامل وكذلك فقره الذايت وتبعيته البحتة إىل الخالق بناء عىل فطرته. وعىل هذا األساس ال ميكن تعريف 

ية املتمثلة بالقرب من هللا  اإلنسان بوصفه كائناً أصيالً، بل هو معلول ال يستطيع الوصول إىل غايته النهائ

إال من طريق مسار طبيعي أال وهو قانون الفطرة. إن العالمة الطباطبايئ يُعّرب عن هذا اإلنسان باإلنسان 

الكامل،  اإلنسان  العليا، سوف يصل إىل مقام  الكامالت  بلوغ  إذا متكن من  الفطري، وأنه  أو  الروحاين 

ية التوحيدية املتمثلة بالفناء الذايت والصفات الفعلية. إن وسوف يغدو فانياً يف الحق، ويصل إىل الرؤ

هذا اإلنسان معنوي وهادف وخالد وساع إىل هللا. إنه عبد هللا، وعالقته باهلل عالقة عبد مبعبوده، وليس 

ادعاء االستقالل واألصالة وعدم التبعية. إن أهمية البحث املقارن يف املرحلة الراهنة ال تكمن يف إثبات 

ق فيلسوف عىل فيلسوف آخر، وإمنا تقتضيها رضورة خالص اإلنسان املعارص من األزمات التي يعاين  تفوّ 

منها. إن نوع الرؤية والتحليل النسبة بني هللا والخالق، مقولة مصريية وموّجهة لحياة اإلنسان. إن اإلدراك  

 والحقيقة، ويف نهاية املطاف  الواقعي لحقيقة اإلنسان، ومعنى الحياة، وتعامل اإلنسان مع ذاته والعامل

الرئيس  النسبة. وباإلضافة إىل هذا السؤال  التكامل والسعادة والشقاء، رهن يف بيان هذه  وصوله إىل 

  هناك أسئلة فرعية أيضاً، وهي األسئلة اآلتية:

  هل ينسجم بيان ديكارت لنسبة اإلنسان إىل هللا، ويتناغم مع ماهية وحقيقة اإلنسان؟  .١

  ل والتمّسك بالتحليل الديكاريت لنسبة اإلنسان إىل هللا، يضمن سعادة اإلنسان؟ هل القو  .٢

ما هي نقاط ضعف وعقبات رؤية ديكارت يف هذا البيان، وكيف ميكن لرأي العالمة الطباطبايئ    .٣

  ـ بوصفه فيلسوفاً إسالمياً ـ أن يكون ناجعاً يف هذا الشأن؟

        
       

انتشار ظاهرة الشك واالتجاه  اتخذ يف مواجهة  ـ قد  الذي هو فيلسوف ومفكر عقالين  ـ  إن ديكارت 

التجريبي يف عرصه، وفوىض عناد املفكرين للعقل والدين ـ اتجاهاً جديداً يف أساس التفكري الفلسفي. إن  

، وإثبات حقيقة املعرفة، قد عمد  ١عىل «أنا املفكر»  ديكارت من خالل تأسيسه لألسس فكره الفلسفي

إىل تغيري أفق ورؤية الفلسفة السائدة. إنه من خالل بيانه لرؤيته الجوهرية ومنظومته الفلسفية، ونعني 

، عمد بزعمه إىل تأسيس أول قضية يقينية ال تقبل ٢بذلك مقولته الشهرية: «أنا أفكر، إذن أنا موجود» 

لقد انطلق ديكارت من الشك، وبلغ من البداهة،   أسيس ملنظومته العلمية واملعرفية.الشك يف إطار الت
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   ٢٧      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

املتمثل بـ «أنا أفكر»، ومن هناك وصل إىل   ١ونعني بها وضوح ومتيّز صفة الشك، إىل الشهود العقيل

  إثبات وجوده وكينونته. يقول ديكارت يف تأمالته: 

 الوقت الذي أفكّر، إذ متى ما توقف  «أنا أفكر؛ إذن أنا موجود. ولكن حتى متى؟ إىل

  .٢تفكريي، رمبا يف ذلك الوقت يتوقف وجودي وكياين»

، ومن هذا املنطلق إىل إثبات جوهر ٤إىل بداهة «الشك»   ٣لقد وصل ديكارت من خاصية «التفكري»

لتأمالته الالحقة  نفس «الفاعل املعريف» بوصفه أمراً يقينياً وحقيقياً ال يعرتيه الشك، وجعله أساساً ومبنى  

والحقائق األخرى، وبذلك توّصل إىل إثبات جوهرين آخرين، وهام: هللا والجسم. إن البداية اليقينية يف 

التفكري الفلسفي لديكارت قد انطلقت من الـ «أنا» املدركة واملفكرة، وإن هذه الرؤية، التي نعني بها  

، قّد مثّل بداية غري مسبوقة يف التفكري الفلسفي؛ إثبات حقيقة الوجود عىل أساس بداهة ووضوح الـ «أنا»

 رينيه مبعنى أن جعل «وجود اإلنسان» هو املبنى إلثبات نظام الوجود واألشياء، كان من إبداع وأسلوب  

  ديكارت، حيث غرّي بهذه الرؤية مسار التفكري الفلسفي من الحقائق العينية إىل التصّورات الذهنية.

  
التي تشكل إن ذهن   الوحيدة  الفكرة  أنه  اإلنسان يف رؤية ديكارت هو معيار وجوده والعامل؛ مبعنى 

  جميع األشياء والعامل الخارجي وحتى الخالق «موضوعاً» لها. يقول ديكارت: 

ـ   من تلقائه   «حيث أن كل مفهوم من فعل الذهن، فإن طبيعته بحيث أنه ال يقتيض ـ 

  .٥أّي واقعية صورية، إال تلك التي يقتبسها من الذهن أو التفكري»

يف قبال أصالة    ٦ومن خالل هذا التعبري ميكن ـ من هذه الناحية ـ تسمية فلسفته «أصالة الذهن» 

العني. وذلك ألن الذهن هو وحده الذي يكتسب «عينية» يف فلسفة ديكارت. إن هذا البيان الجوهري قد  

أساساً  الذات واالستقالل املحض لإلنسان عىل    شّكل  تأصيل  والفذ، مبعنى  الجديد  لـ «محورية اإلنسان» 

يف العامل سوى  ال يوجد  أساس أصالة العقل القائم عىل الرياضيات وامليكانيك. يف هذا التحليل الوجودي  

وكأن اإلنسان هو  «فاعل معريف» واحد فقط، وجميع ما سواه موضوعاً له، مبعنى أنها متثالته وتصوراته. « 

الذي يخلق ذاته والعامل، ومينحه املعنى واالستمرار. مبعنى أنه يتم تأويل كل يشء باإلنسان. وبنحو من  
 

1. Ration Al Intuition 

  . ٢٨ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص  ،تأمالت ديكارت،رينيه . ٢
3. Thinking 
4. Doubting 

 . ٤٥، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص تأمالترينيه ديكارت، . ٥
6. Idealism 



٢٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

، ويف هذا التحليل  ٢قبل ديكارت يف معرفة الوجود إىل االتجاه «املثايل»   ١األنحاء يتحّول االتجاه «الواقعي» 

إنسان ج  ويولد  الذهنية عينية،  «أنا   ديد. الجديد تكتسب  إن  إله جديد وعامل جديد.  يُولد  لذلك  وتبعاً 

. مبعنى أنه خارج سلسلة العلل واملعلوالت، وإنه يف مرتبته يحصل  ٣املفكر» الديكاريت، أنا متعال واستعاليئ 

  . ٤عىل معرفة مستقلة بذاته ومن دون واسطة، وهو خارج الزمان بالكامل 

  ىل تصّوراته والتصديق واليقني بأفكاره. إن ديكارت إمنا يستطيع مجرّد االستناد إ

«وعىل هذا األساس فإنه يحتاج إىل أصل يؤسس للعامل الخارجي، غاية ما هناك أن هذا  

  . ٥األمر يجب أن يتّم عىل أساس ومبنى كيفية ظهور التصّورات عىل الشخص [الذات]» 

  اإلنسان:وبعبارة أخرى: إن حقيقة اليشء رهن ببداهتها، ومعيار البداهة هو ذهن 

«مبعنى أن التصّور الواضح واملمتاز، إمنا يكون رهنا بالتبعية لكيفية تأثريه عىل الذهن،  

  .٦أو كيف ميكن أن يتّم استشعاره» 

ويف هذا املعنى يتأنسن العامل بالكامل ويصطبغ بلون الذات. ويغدو العامل ذلك العامل الذي يعمل 

كانيكية ـ عىل تبويبه وبلورته والتخطيط له. وتبعاً لذلك يكون الذهن ـ املتأثر بالقوانني الطبيعية واملي

هذا العامل مفتقراً إىل الغاية، أو إذا كانت له من غاية، فإنه ال ميكن الوصول إىل هذه الغاية أو التعرّف 

  عليها بالعقل الديكاريت:

املوضوع  «طبقاً لرؤية ديكارت، فإنه كلام فكّر شخص، يكون لتفكريه موضوع، وإن هذا  

  . ٧يشء يدور يف ذهن املفكر» 

يف البيان الوجودي واألنطولوجي لديكارت يكون الذهن ذاتاً كام يكون موضوعاً؛ مبعنى أن متعلق 

  التصورات بدوره من األمور الذهنية أيضاً. وبعبارة أدق:

 

1. Realistic 
2. Idealistic 
3. Ego-Transcendantal 

كانت  «الذات» و«املوضوع»  ملستندات وشواهد من كتاب (االعرتاضات) فإن معنى كلمة  أنه طبقاً  الجدير ذكره  من 

الخارجي، و«املوضوع»   اليشء  كانت تستعمل مبعنى  «الذات»  فإن  لهام،  الراهن واملرسول  املعنى  تستعمل بعكس 

،  ٥٢ات)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل موسايئ، ص  (االعرتاض  اعرتاضات  ديكارت،رينيه  مبعنى اليشء الذهني. (انظر:  

 هـ ش). ١٣٨٦، طهران، ٢نرش علمي فرهنگي، ط 

 (مصدر فاريس). ٤٢(ديكارت وفلسفته)، ص  دكارت و فلسفه اوكريم مجتهدي، . ٤

 . ١٢٤الفارسية: عيل بهروزي، ص ، ترجمه إىل اللغة فلسفة ديكارت، غريت تامسون. ٥

 . ١٢٥أعاله، ص  املصدر . ٦

 . ١٥٩املصدر أعاله، ص  . ٧



   ٢٩      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

«يجب تعريف مضمون الحاالت الذهنية أو التصّورات عىل أساس هذا املبنى، وهو 

كيف يتّم إدراكها من قبل الشخص املدرِك. وميكن لنا تسمية ذلك رواية استبطانية أنه  

  .١للحاالت الذهنية»

مبعنى أن التصّورات تتحّول إىل أمور ذهنية مباهية شخصية. وتتحّول إىل أشياء ال ميكن تشخيصها إال 

لإلدراك موضوعات  ليست  التصّورات  «إن  مبعنى:  أخرى»؛  ذات  أّي  «أو  قبيل  هي من  وإمنا   ،

  .٢إدراكنا»  كيفيات

وهذا هو معنى الذاتانية الديكارتية. مبعنى أن األشياء ليست أموراً ندركها، بل هي أمناط إلدراكنا، 

وهنا يتعّذر الفصل بني الخيال والشعور والوهم والحقيقة؛ ألن منط ظهورها عىل الذهن واحد. إذ أنها 

لعني. إن نتيجة النظرة الذاتية هي املحورية التاّمة لإلنسان  بأجمعها نحو من اإلدراك وليست كاشفة عن ا

  بالنسبة إىل العامل واألشياء. ألن كل يشء يكتسب معناه من اإلنسان. يذهب ديكارت إىل االعتقاد قائالً: 

«نحن ال نستطيع الحياة والتجربة والتفكري والتقييم والعمل يف أّي عامل آخر، إال إذا 

  . ٣مفهومه واعتباره الوجودي يف ذايت أنا ويأخذه من عندي»  كان هذا العامل يكتسب

التعايل ملنزلته   يف محورية اإلنسان من السنخ الديكاريت ـ حيث يعمل اإلنسان رسمياً عىل إضفاء 

ومقامه ـ يتّم السعي إىل جعل كل يشء إنسانياً وذهنياً، وإيصال اإلنسان إىل أعىل املراتب، مبعنى ذلك  

. مبعنى أن الكوجيتو ٤راك الذي «يرى فيه اإلنسان أن العامل من آثاره ومن صنع عمله» املستوى من اإلد

الديكاريت يبنّي الدور الجديد لإلنسان يف العامل، حيث ال يسمح ألّي مفهوم أو مقولة مبعارضته، مبا يف 

  ذلك مفهوم وحقيقة اإلله.

  
لديكار  الفلسفي  النظام  العلية يف  أصل  مبنى  إىل  إن  العلة  احتياج  «أن مالك  الحدوث. مبعنى  ت هو 

. وذلك ألن ديكارت يرى أن بداهة وحقيقة كل يشء تكمن يف وضوحه ومتايز  ٥املعلول هو الحدوث» 

 

 املصدر أعاله. . ١

 . ٢٠٤املصدر أعاله، ص  . ٢

 . ٥٧، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص تأمالت ديكاريتإدموند هورسل، . ٣

(مقدمة   متهيدي براي فهم إنسان در فلسفه معارص: رهيافت هاي فكري / فلسفي معارص در غربعيل أصغر مصلح،  .  ٤

، پژوهشگاه علوم انساين  ٢٥، ص  ١لفهم اإلنسان يف الفلسفة املعارصة: مداخل فكرية / فلسفية معارصة يف الغرب)، ج  

  هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٨٨و مطالعات فرهنگي، 

، ١٥٣(هللا يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازي)، ص  خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شريازيهّمتي،  هاميون  .  ٥
 



٣٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

تصّوره يف ذاته، ومن ناحية أخرى يعتقد أن إثبات وجوده معلول هلل بوصفه العلة الفاعلية واملوجدة  

  .١أمر حادث، من دون علة»  واملوجود املطلق، ويقول: «ليس هناك

القائل:   لألصل  علة»طبقاً  دون  من  حادث،  أمر  هناك  الفلسفية    «ليس  األصول  من  هو  الذي  ـ 

العلية. ألنه يرى تصّور هللا يف عامل نفسه   ـ تقوم جميع براهني وجود هللا عنده عىل برهان  لديكارت 

العلية عند ديكارت هو أن أصل العلية يجب  معلوالً لعلة وراء ذاته. واإلشكال الذي يرد هنا عىل برهان  

إثباته قبل النفس؛ ألن النفس (الذهن) عند ديكارت حادثة ومعلولة هلل. وبناء عىل هذا املبنى يتعرّض 

حتى إثبات وجود هللا إىل اإلشكال أيضاً. ألن مبنى إثباته هو النفس والذهن الذي هو حادث بدوره، 

ـ من قبل ديكارت ـ بوصفه األصل اليقيني األول. «إن النفس   »أنا«و    وهذا يتناىف مع ادعاء إثبات النفس

  .٢يف النظام الفلسفي لديكارت هي املبدأ، وأن هللا هو املقصد والغاية» 

إن القول بتقّدم أصل العلية عىل «وجود النفس» يف تفكري ديكارت يخالف ذاتانيته. ومن هنا تكون 

هرها عىل أصل العلية مخدوشة. ألن املبنى يف نظامه الفلسفي  جميع الرباهني التي تقوم يف إثبات جو 

العلل  املتعالية والخارجة عن سلسلة  إثبات «أنا»  هو «أنا املفكرة»، وإن األساس األنطولوجي له هو 

  واملعلوالت، حيث يخالف ويناقض اإلميان املتجدد بأصل العلية يف إثبات وجود النفس. 

     
  ن كل رصيد العلم اليقيني لديكارت يكمن يف تصّوراته الفطرية.إ 

«يذهب ديكارت إىل تقسيم املفاهيم إىل ثالثة أقسام، وهي: املفاهيم الخارجية،  واملفاهيم  

الجعلية، واملفاهيم الفطرية. ويرى أن القسم األول والثاين من هذه املفاهيم فاقداً لالعتبار  

ويقول بأن املفاهيم الفطرية هي وحدها اليقينية والتي ال    اليقيني (الوضوح والتاميز). 

تقبل الشك وتكون ذاتية للنفس (العقل)، ويذهب إىل االعتقاد بأن لهذه املفاهيم الفطرية  

 . ٣السهم األكرب من الوجود بوصفها من الجواهر اليقينية» 

«أنه يثبت وجود الله من طريق  إن موقف ديكارت يف إثبات مفهوم ووجود الله موقف مسبق. مبعنى:  

. وبعبارة أخرى: إن طريقة ديكارت هنا تشبه طريقة أنسلم  ٤حضور تصّوره يف وعي وإدراك الفاعل املعريف» 
 

 (مصدر فاريس).

 . ١٥٩املصدر أعاله، ص  . ١

 . ١٥٨املصدر أعاله، ص  . ٢

 . ٦٩، ص تأمالترينيه ديكارت، . ٣

 . ٨٠(الله يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازي)، ص    خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شريازي هاميون هّمتي،  .  ٤



   ٣١      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

الله ال ميكن   الثالث من كتاب تأّمالت إىل االعتقاد بأن  التأّمل  الوجودي. يذهب ديكارت يف  يف الربهان 

 . ١«إن الله يف املفهوم الكيل لتفكرينا، كامن يف الله»   تصّوره بوصفه غري موجود. وادعى القول: 

إن هللا يف هذا التحليل، من تصّورات الفاعل املعريف ومتثالته الذاتانية. وإن رضورة وجود هللا تنشأ 

من بداهته بالنسبة يل أنا املفكر. يف حني أن إمكان الوصول إىل إثبات الوجود الحقيقي لليشء من مجرّد 

  مفهومه موضع شك وترّدد. رغم ترصيح ديكارت بقوله:

«إن الذهن يدرك بوضوح ومتّيز أن الوجود الرضوري واألبدي يف الذات، تصّور يحمله عن  

  . ٢موجود كامل، ويصل إىل نتيجة مفادها أن تصّور وجود املطلق الكامل هو عني الوجود» 

ليس وجود ـ  لديكارت  األنطولوجية  الرؤية  ـ يف  له منشأ  إن هللا  بل  وخالقاً،  ومؤثراً  واقعياً  عينياً  اً 

ذهني. ولكنه يعتقد أن هللا الذي خلقنا، قد ختم وجودنا وأمضاه، ومن هنا فإن ماهيته الكاملية تكمن 

الفطرة   نظرية  وليس  الذهن،  مجرّد  هو  ديكارت  عند  الفطرة  مفهوم  من  املستعمل  إن  فطرتنا.  يف 

ن أو العقل تصّوراً واضحاً ومتميّزاً، ملا كان إلثبات وجود هللا أهّمية اإلسالمية. ولذلك لو مل ميتلك الذه 

  ديكارت. رينيهورضورة بالنسبة إىل 

وهي:  ـ  وجود هللا  إثبات  ديكارت عىل  يقيمها  التي  الثالثة  االستدالالت  «إن جميع 

الربهان الوجودي، وبرهان العلية، والربهان من طريق ختم هللا عىل نفسنا ـ تبدأ من  

املطلق، « الكامل  مفهوم  أن  تشّخص  التي  املفكرة»هي  «أنا  هذه  أن  مبعنى  أنا»؛ 

  .٣ومعلولية مفهوم اإلله لعلة خارجة عنا، وإمضاء وختم هللا ملعلوليتنا»

  يرى ديكارت أن للنفس (الذهن) ظهوراً داخلياً وذاتياً. حيث يقول: 

بالنسبة إىل ذلك  «لو كان للنفس (اإلنسان) ظهور بالنسبة إىل يشء، فإن لها ظ هوراً 

، مبعنى أن نفيس قد أوجدت ذلك املوجود يف الذهن، وليس مصداق يف الذهن  املوجود

  .٤املوجود يف الذهن»

عىل الرغم من سعي ديكارت يف العبارة أعاله إىل التعريف مبفهوم هللا يف نفسه بوصفه معلوالً لعلة 

ثل سائر التصّورات األخرى ـ هو ذات الذهن، أسمى منه، ولكن حيث أن منشأ ظهور هذا التصّور ـ م

فإن إثبات متعلقه يف الخارج، ليس مقدوراً بسهولة. ألن املفهوم الذي يكون خالقه هو الذهن، ال توجد  
 

1. Haldane, E. S. and Ross, G. T. R. (trs.), 1972, The Philosophical Works of Deseartes, Cambridge 
University. 1972, p. 224. 

 .٤٨(أصول الفلسفة)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي، ص  اصول فلسفه ديكارت،رينيه . ٢

 . ١٥٧(الله يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازي)، ص    ازي خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شري هاميون هّمتي،  .  ٣

 . ١٦٠املصدر أعاله، ص  . ٤



٣٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

أّي رضورة ألن يكون متطابقاً مع الخارج. كام أن معيار الحقيقة عند ديكارت يكمن يف داخل العقل، 

مت يكون  أن  إىل  هناك حاجة  نفساين، وليست  موجود  ديكارت  إله  فإن  الخارج. وعىل هذا  مع  طابقاً 

ويحتوي عىل مجرّد ناحية أبستمولوجية. وحيث أن طريقة ظهور املفاهيم بالنسبة إىل ذهن ديكارت  

  واحد، تكون النتيجة يف فلسفته:

«أن مفهوم هللا غري واضح وال متمّيز. فهو غري واضح؛ ألننا ال نستطيع إدراك مصداقه 

ح. كام أنه غري متمّيز؛ ألنه يختلط مع بعض املفاهيم األخرى. من قبيل الطبيعة بوضو 

ديكارت  حال  هو  كام  واحد،  والطبيعة  اإلله  مفهوم  أن  اعتربوا  الذين  إىل  بالنسبة 

  .١نفسه»

إن البديع والهام بشأن رؤية ديكارت حول هللا وجميع فلسفته، «ليس إرصاره عىل القطع واليقني، 

. إن قّوة الفلسفة واقتدارها ـ من  ٢ىل الذهنية، وعىل أفكار الفرد وتجربته قبل كل يشء» بل تأكيده ع

وجهة نظر ديكارتـ  ال تكمن يف النصوص املقّدسة والعقالء، وإمنا يجب العثور عليها يف ذهن الفيلسوف. 

ديكار  «يذهب  الذهن.  يف  العينية  يرى  إذ  تناقض؛  عىل  تنطوي  ديكارت  فلسفة  فإن  هنا  إىل ومن  ت 

. إن املفهوم الفلسفي لإلله تابع ـ من وجهة  ٣االعتقاد بأن كل واحد منا يثبت لنفسه حقيقة ويعتقد بها»

  نظر ديكارت ـ لتفكري وإرادة اإلنسان، ال أن يكون التفكري تجلياً عن العامل اإللهي: 

الذ التأصل  تفكري ديكارت، يكون هللا من  املعريف يف  الفاعل  ايت «بناء عىل موضوعية 

  .٤بحيث يكون من السهل بعده أن يقع مورداً لإلنكار»

والنتيجة هي أنه عىل الرغم من ترصيح ديكارت بقوله: «إن مفهوم هللا هو مثل مفهومي أنا، فمنذ  

؛ مبعنى أنه فطري، ولكن هذا االدعاء ال ينسجم مع «ذاتانيته»  ٥اللحظة التي ُوجدت فيها، ُوجد هللا معي»

ناحية أخرى ال ميكن إثبات املفاهيم الفطرية (الذاتية) بالنسبة إىل العقل. وعليه فإن منشأ  إطالقاً. ومن  

ظهور مفهوم ووجود هللا عند ديكارت ذهني ومثايل بالكامل؛ مبعنى أن هلل حكم ما بعد الطبيعة، حيث 

  ال يجدي نفعاً إال مبقدار تنظيم عقل ديكارت وتصّوراته.

 

 . ١٦٧املصدر أعاله، ص  . ١

 . ١٢٠(حامسة العقل)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: كيوان قباديان، ص  شور خردهيجينز، كاتلن  و  ساملن،روبرت يس . ٢

 املصدر أعاله. . ٣

 ، (مصدر فاريس).٣٤٦(مسار الحكمة والفن املسيحي)، ص  سري حكمت و هرن مسيحيمدد پور، محمد . ٤

 . ٥٧، ص تأمالترينيه ديكارت، . ٥



   ٣٣      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

       
إن هلل يف فلسفة ديكارت ـ كام سبق أن ذكرنا ـ مجرّد شأن أبستيمولوجي ومعريف، وليس له شأن وجودي 

وأنطولوجي. وذلك ألنه عىل الرغم من أن مبنى علمه اليقيني هو التصّورات الفطرية، ولكن حيث أنه  

صّحة نظرياته إىل عدم احتيال اإلله؛ يرى أن وجوده معلول هلل والخارج، فإنه يستند يف إثبات أحقية و 

ألنه كامل مطلق. ويف الحقيقة فإنه مضطّر يف إطار تأسيس واعتبار نظامه الفلسفي والعلمي إىل اإلميان  

  باهلل؛ إذ أنه من دون اللجوء إىل وجود هللا سوف يتزعزع اعتبار نظامه العلمي، ويبقى معلقاً.

التصّورات الواضحة واملتميّزة لديكارت، وخالق القوانني امليكانيكية للطبيعة  وعليه فإن هللا هو صانع  

وضامنة العتبارها واستمرارها. وبالتايل فإنه يقلل شأن هللا وينزله إىل مستوى الطبيعة. يقول ديكارت: 

يف  أودعه  الذي  النظم  أو  ذاته  هللا  هو  ـ  عام  بشكل  ـ  الراهنة  اللحظة  يف  الطبيعة  من  مرادي   «إن 

. ويف الحقيقة فإن هللا ـ من وجهة نظر ديكارت ـ مهندس ميكانييك، وإنه قد عمل عىل إيجاد  ١مخلوقاته» 

ديكارت. وعليه فإن اليقني ما بعد الطبيعي   رينيهقوانني العامل والطبيعة ومينحها االستمرارية كام يشاء  

العملية ـ أساس لليقني النسبي يف يعني االستناد إىل الفيض والرحمة اإللهية، التي هي ـ من الناحية  

  حدود إمكانات املعرفة عند اإلنسان. 

    
إن العام من وجهة نظر ديكارت عامل متناسق وميكانييك يحتوي عىل مجرّد االمتداد والحركة. وإن هذا العامل  

ستطيع اكتشافها. إن الوجود يف هذا  إما أن يفتقر إىل الغاية، أو إذا كان مشتمًال عىل غاية فإن اإلنسان ال ي 

ـ فلسفة ماهوية وليست   الوجوه  ـ بوجه من  التشكيكية. وإن فلسفة ديكارت  املراتب  إىل  يفتقر  النظام 

وجودية. إن اإلنسان يف هذا النظام امليكانييك مجرّد آله مشتملة عىل روح، وال تختلف عن جسمه كثرياً. فإذا  

قوانينها  أو  الطبيعة  الله هو  األلوهية    كان  بني  الفاصلة  فإن  طبيعياً،  وموجوداً  كائناً  اإلنسان  وكان  العامة، 

واإلنسان تنهار. مبعنى أن الله ليس حقيقة وراء اإلنسان أبداً. وعىل الرغم من أن الله يف أبستيمولوجيته خالق  

زّه. وذلك ألنه ـ بزعم  ومطلق وخالد ورسمدي، ولكن عندما يكون مرادفاً للطبيعة املادية، فإنه يتجرّد من التن 

ديكارت ـ تحت سيطرة قدرة اإلنسان، وضمن دائرة ترصّفه. ولهذا السبب فإن «معرفة الحياة، شعبة من  

  . وهذا يعني أن األنطولوجيا تابعة لعلم امليكانيك. ٢الحكمة الطبيعية، وتابعة لقواعد علم الحركات» 

 

 . ٩١املصدر أعاله، ص  . ١

(مقالة يف أسلوب التوجيه الصحيح للعقل)، ترجمه إىل اللغة    درست راه بردن عقل گفتار در روش  رينيه ديكارت،  .  ٢

 . ٥٣الفارسية: محمد عيل فروغي، ص 



٣٤      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

تؤسس ألسلوب علوم جديدة، فإن األسلوب  من وجهة نظر هذا الفيلسوف: «كام أن الفلسفة األوىل  

  .١بدوره يجعل أصول هذه الفلسفة متقنة» 

إن الطبيعة ـ طبقاً لوجهة نظر ديكارت ـ عبارة عن ميكانيكية معقدة، وأن الحيوانات وحتى اإلنسان 

  جزء منها. يقول ديكارت: 

بعد   «سوف أسعى إىل تقديم تقرير كامل عن مجمل اآللة الجسامنية، بحيث ال يبقى 

ذلك مجال للفكر القائل بأن حركاتنا الالإرادية ناشئة عن نفسنا. كام أنه ال يوجد لدينا 

 .٢دليل عىل أن نتصّور أن للساعة نفساً تخرب عن الوقت»

إذا كان هللا هو  وعىل هذا األساس فإن اإلنسان مجرّد ظاهرة طبيعية وميكانيكية ضمن سائر األشياء.  

فإن اإلنسان بدوره واحد من ظواهر وقوانني هذا النظام امليكانييك الذي    امة،الطبيعة أو قوانينها الع

 أوجده هللا وخلقه، وليس له ارتباط مع هللا وراء سائر األشياء واملوجودات. 

إقامة  مبعنى  وجودنا،  يف  متقدة  هلل  حّبنا  جذوة  عىل  للحفاظ  ديكارت  مقرتح  «إن 

كراً محضاً. ويف هذه الحالة ميكن لنا أن االرتباط معه، هو أن نعتربه بوصفه روحاً وف

  .٣نقيم نوعاً من العالقة واالرتباط الوثيق بينه وبني أنفسنا»

مجرّد  وليس  العامل)،  (قوانني  وامليكانيكية  الكمية  للحركات  مبدأ  مجرّد  فلسفته  أن هللا يف  وحيث 

حظ عىل نحو ميكانييك وريايض، الطبائع وذوات األشياء واملوجودات، فإن الفكر بطبيعة الحال يُدرس ويُال 

 ٤وإن الروح أو النفس اإلنسانية، يف هذه املعادلة تُفهم بوصفها شيئاً، وتنفصل عن الناحية األنطولوجية 

عىل الرغم من أن ديكارت يعترب هللا علّته املوجدة ابتداًء وبقاًء، وهو يعمل عىل استمرارية وجوده،  متاماً.

ـ طبقاً ملبناه الذاتاين ـ دوري. وذلك ألن هللا من جهة ضامن العتبار علمه  بيد أن وجود هللا يف فلسفته  

اليقيني وعلة وجوده. ومن ناحية أخرى فإن هللا نفسه واحد من التمثالت والتصّورات الفطرية لديكارت؛ 

ـ كام سبق أن أرشنا  الطبيعة عند ديكارت  له. ولذلك فإن ما بعد  أنه معلول  ـ رضوري ملجرّد   مبعنى 

لتأسيس لعلمه اليقيني؛ وذلك عىل مستوى الشأن املعريف األبستمولوجي دون األنطولوجي. وعليه فإن  ا

  هللا مجرد أصل فلسفي لضامن معقولية النظام العلمي لديكارت، وليس إلهاً حقيقياً وعينياً. 

اإلنسان واحد  طبقاً ملباين فلسفة ديكارت ليست هناك نسبة مفهومية بني اإلنسان وبني هللا، سوى أن  

من قوانني العامل العامة واملخلوقات الطبيعية، وأن هللا صانعه وخالقه، وأنه مجرّد مسؤول عن الحفاظ 
 

 ، (مصدر فاريس).١٢(ديكارت وفلسفته)، ص  دكارت و فلسفه اومجتهدي، كريم . ١
2. Charles Adam, and Paul Tanneg, 1974-86, Deurres De Descartes, Paris, Vol, p. 226. 

 ، (مصدر فاريس). ٢٠٢(الفلسفة والغرب)، ص  فلسفه و غربمجتهدي، كريم . ٣
4. Ontological 



   ٣٥      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

عليه واستمرار حياته وبقائه. يف هذه الرؤية ليس هناك كبري فرق بني اإلنسان وبني سائر الظواهر، وليس  

هللا؛ مبعنى أن جميع الكامالت الروحية واملعنوية   هناك فرق بني نسبة اإلنسان إىل هللا  ونسبة العامل إىل

الخاصة باإلنسان، وبنحو من األنحاء فطرته اإللهية وبُعده الروحاين قد تّم تجاهله بالكامل، ويتّم تأويلها 

  بالطبيعة الجسامنية. 

                 
    

يُعّد العالمة الطباطبايئ فيلسوفاً واقعياً ينتهج «محورية الحق»؛ مبعنى أنه يرى أن بداية التفكري الفلسفي  

  تنطلق من التحقق العيني للحق وتبعية علمنا املطلقة له، ويقول: 

هو  فالخارج حق باألصالة والقول أو االعتقاد حق يتبع مطابقته، وإذا كان الخارج  «

  .١»فالحق منه تعاىل يبتدأ وإليه يعود ؛فعله تعاىل والخارج هو مبدأ القول واالعتقاد

َقُّ ِمْن َربَِّك {يقول العالمة ـ استناداً إىل قوله تعاىل:   ـ هناك فرق بني عبارة «من ربّك» وعبارة   ٢} احلْ

ناه الفلسفي يختلف عن «مع ربّك». فإن من ربّك تعني أن الحق هو هللا دون سواه. ومن هنا فإن مب

ديكارت إىل حّد كبري. فإن ديكارت يجعل من «التفكري» أساساً لفلسفته، يف حني  رينيهاملبنى الفلسفي ل

أن هذا التفكري من وجهة نظر العالمة الطباطبايئ إن هو إال أمر نفساين ومن عوارض وصفات ذواتنا. 

  ولذلك نجده يقول: 

» دون أن نتصّور «ذواتنا». يف حني أن «الذات» و «نحن ال نستطيع أن نتصور «تفكرينا

طريق   «أنا» ميكن تصورها دون أن نتصّور التفكري. مع العلم بأن هذا الوصف ليس من

أن تصّورنا عىل هذه الشاكلة، بل ألن «متصّورنا» عىل هذه الشاكلة. مبعنى: أن وجود 

  .٣ارج وجودنا أيضاً» اإلدراك واإلرادة، ليس عني وجود النفس، بيد أنها ال توجد خ

يرى العالمة الطباطبايئ أن الفلسفة إمنا تتحّدث عن مجرّد العلوم واألشياء الحقيقية. ولذلك يجب 

أن يكون املبنى فيها واقعية مطلقة وعينية، وليس أمراً نفسانياً. فهو يرى: «أن مطلق واقعية الوجود، ال 

. يذهب العالمة الطباطبايئ إىل ٤الوجود رضورية الوجود» يقبل االرتفاع واالنعدام أبداً، مبعنى أن حقيقة  

 

(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، إعداد: جامعة املدرسني    مباحث علمي در تفسري امليزان العالمة محمد حسني الطباطبايئ،  .  ١

 ]. ١٤٥، ص  ١٤، ج  امليزان يف تفسري القرآن . (مصدر فاريس). [وانظر أيضاً:  ٢٧٢يف الحوزة العلمية بقم، ص  

 . ٣): ٣٢؛ السجدة (٥٤): ٢٢؛ الحج (١٧): ١١؛ هود (٩٤): ١٠؛ يونس (٦٠): ٣؛ آل عمران (١٤٧): ٢البقرة (. ٢

 . ٢٧٠، ص (أصول الفلسفة واملنهج الواقعي)اصول فلسفه و روش رئاليسم ، الطباطبايئمحمد حسني العالمة  .٣

 . ١٧٢املصدر أعاله، ص  . ٤



٣٦      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

الفطرة  بحسب  واقعيون  «نحن  ذلك:  يف  ويقول  فطري،  أمر  لإلنسان  الواقعية  ثبوت  بأن  االعتقاد 

ديكارت فاقد لالعتبار الفلسفي، وغري    رينيه. وعىل هذا األساس فإنه يرى أن املبنى الفكري ل١والغريزة» 

  م فكري.مناسب للبدء بتأسيس نظا

    
إن اإلنسان وكل ما سوى هللا يُعّد يف النظام الفكري للعالمة الطباطبايئ معلوالً هلل، وأن هللا تعاىل هو العلة  

التاّمة للوجود. وإن النسبة بني املعلول والعلة يف نظامه الفكري ذات اتجاه واحد؛ مبعنى أن املوجود هو 

 الفقر وليس فقرياً. ومن هنا فإنه يذهب ـ مثل صدر املتألهني الشريازي ـ إىل  العلة، وأن املعلول هو عني

  االعتقاد باإلمكان الفقري، ويقول يف هذا الشأن:

وفاعله« الفعل  بني  أن  الحكامء  الفاعلة    ـ   ذكر  وعلته  املعلول  به  سنخية ـ  ويعنون 

ووجود   ،وجود فاعلهيصري بها وجود الفعل كأنه مرتبة نازلة من    ،وجودية ورابطة ذاتية

  .٢» الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله

مبعنى أن بني الفعل والفاعل يقوم حمل حقيقة رقيقة، ال يكون فيها للمعلول تحقق وراء علته، بل 

هو نازلة وجوده وعني االرتباط به، وإن هذا التحليل يسلب عن اإلنسان كل نوع من أنواع االستقالل يف 

والصفات أو األفعال. يرى العالمة الطباطبايئ أن املعلولية واالفتقار املطلق لإلنسان أمر فطري  الذات  

  وتكويني، ويقول يف ذلك: 

به  يرتبط  ذاته ويف كل يشء  ويراه يف  اإلنسان،  يشاهده  أول يشء  االفتقار هو  «إن 

ألول بوجود وبقواه وأفعاله وكذلك يف جميع العامل املحيط به. ويحكم يف هذا اإلدراك ا

  . ٣ذات ترفع افتقاره واحتياجه» 

وعىل هذا فإن اإلنسان يف الخطوة األوىل من إدراكه يواجه افتقاره واحتياجه الذايت، وهذا مخالف  

  متاماً ملا عليه األمر يف الذاتانية الديكارتية.

العلم  االعتقاد قائالً: «إنيذهب العالمة الطباطبايئ يف خصوص نفي ذاتانية وموضوعانية اإلنسان إىل  

الخارج  العلم بذواتنا نحصل عىل واقعية  أننا من طريق  بأيدينا دامئاً؛ مبعنى  يأخذ  الكاشفية  بخاصية 

 

 . ١٣٥املصدر أعاله، ص  . ١

. (مصدر  ٢٢٥(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ص    مباحث علمي در تفسري امليزانالطباطبايئ،    محمد حسني  العالمة.  ٢

 ].١٠٣، ص ١٣، ج امليزان يف تفسري القرآنيس). [وانظر أيضاً: فار 

 . ٤٥٦، ص  امليزان يف تفسري القرآنالطباطبايئ، محمد حسني العالمة . ٣



   ٣٧      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

. إن هذه العبارة تنفي «موضوعية» اإلنسان بشكل تام، كام تنفي «ذاتية» العامل واألشياء ١وليس العلم» 

خر إن اإلنسان مغلوب ومقهور أمام قوانني الطبيعة، وهي  أيضاً. وقال العالمة الطباطبايئ يف موضع آ 

يف هذا   الطباطبايئ  قوانني ال ميلك اإلنسان بإزائها أّي قدرة أو حريّة يف العمل والترصّف. يقول العالمة

  الخصوص: 

 ، بالقياس إىل العلل واألسباب الكونية التي أوجدت الطبيعة اإلنسانية  «[إن اإلنسان] 

قبالها له  الطبيعية]،  فال حرية  الجهات   [القوانني  به من جميع  وتحيط    ، فإنها متلكه 

  .٢»لبطن وتقلبه ظهراً 

وبهذه العبارة األخرية تنهار الذاتانية الديكارتية بالكامل: «إن الحق صفة ذلك األمر املعلوم بعلمنا،  

  . ٣وليس صفة لعلمنا»

شياء الخارجية عن ذهن اإلنسان.  إن العبارة أعاله تفصح بوضوح عن انفكاك واستقالل العامل واأل 

بعنى أن الخارج ليس تابعاً لتصّوراتنا وليست «موضوعاً» لنا، بل األشياء الخارجية متتلك يف حد ذاتها  

حقائق ومراتب من الحقيقة هي يف استقاللها ليست قامئة عىل أذهاننا أبداً، بل هي معلولة للحق  

تتهاوى  الرؤية  مثلنا. ويف هذه  العامل    سبحانه وتعاىل  تنهار موضوعية  الديكارتية كام  اإلنسان  ذاتية 

بالنسبة له بالكامل. إن العالمة الطباطبايئ يعمل عىل بيان واقعية أشياء العامل عىل أساس أصل تشكيك  

الوجود يف نظام أصالة الوجود التي يقول بها. وهو النظام الذي تكون فيه جميع املمكنات ـ بالقياس  

وت  الله سبحانه  ـ  إىل  الحال  بطبيعة  ـ  واملخلوقية  املعلولية  وذلك من حيث  بعضها،  ـ يف عرض  عاىل 

العالمة   الربط. ويف ذلك يقول  بأجمعها معلولة وهي عني  التدبريية؛ ألنها  العالقة  ناحية  وليس من 

 الطباطبايئ: 

«إن الوجود إما تام الحقيقة واجب الهوية، وإما مفتقر الذات إليه يف الجوهرية، وعىل 

  . ٤القسمني، يثبت ويتبنّي أن وجود واجب الوجود، غني الهوية عاّم سواه»  أيّ 

ليس  وفعله.  تعاىل  الحق  فيض  من  مراتب  ـ  الطباطبايئ  العالمة  نظر  من وجهة  ـ  املوجودات  إن 

لإلنسان أّي دخل يف وجوده وعدمه واألشياء الخارجية، ويرى أن املالكية هلل مطلقاً ال غري: «إن مالكية  
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٣٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

لل وتعاىل» هللا  سبحانه  إىل هللا  وذاته  الجوهر  وتبعية  قيام  من  النحو  ذلك  يف  ١موجودات، هي  وقال   .

  خصوص كرثة املاهيات وطريقة وجودها: 

خالل  من  ثم  ذاته،  بأحدية  التكرثات  جميع  ويخفي  ميحو  وتعاىل  سبحانه  هللا  «إن 

ات مفهومية، ال  الحفاظ عىل وحدته ينّزلها إىل مقام األسامء، وبهذا التنّزل تظهر تكرث 

إىل  وإظهارها  اإلمكانية  املوجودات  مظاهر  يف  بظهوره  يتنزل  ثم  مصداقية.  تكرّثات 

  .٢مراتبها، ويف هذه الحالة تنبعث التكرّثات املصداقية»

إن توحيد الحق تعاىل ووحدانيتهـ  يف املنظومة الفكرية للعالمة الطباطبايئـ  ال تبقي متسعاً الستقالل  

مالكيته. وإن مقام اإلنسان ـ من وجهة نظره ـ هو مجرّد إظهار مملوكيته ليس إال. ومن   اإلنسان وادعاء

هنا فإن دعوى ذاتانية اإلنسان ومحورية ذهنه يف إضفاء املعنى واملفهوم عىل ذاته وعىل هللا والعامل، 

  ليست سوى توّهم وخيال. 

    
ايئ هو علم النفس بذاتها. وذلك ألن النفس يف ذاتها كائن إن مبنى قانون العلية عند العالمة الطباطب

مجرّد وتام ولها علم حضوري بذاتها وحاالتها، وهي تعّمم هذا النموذج من االرتباط العّيل عىل سائر  

العالمة   وقال  النفس.  بجوهر  النفس  وصفات  عوارض  قيام  مبعنى  ذاتها؛  خارج  يف  املشابهة  املوارد 

ن: «إن الجواهر املجرّدة بسبب متاميتها وفعليتها، حارضة يف ذاتها وألجل ذاتها، الطباطبايئ يف هذا الشأ 

  .٣ولذلك فهي عاملة بذاتها بالعلم الحضوري» 

  إن العالمة الطباطبايئ ال يحرص العلم الحضوري بعلم النفس بذاتها وأحوالها، وإمنا يقول: 

العلة، فإذا كانت العلة واملعلول «حيث أن وجود املعلول بالنسبة إىل العلة قائم بوجود  

يكون  إذن  العلة،  عند  حارضاً  وجوده  بجميع  املعلول  يكون  فحيث  مجرّد؛  كالهام 

  . ٤املعلول بذات وجوده حارضاً عند علته» 

للعبارة أعاله حيث يكون العلم الحقيقي والذي ال يقبل الخطأ عند العالمة الطباطبايئ هو   طبقاً 

هوره األوىل تكمن يف علم النفس بذاتها وأحوالها؛ حيث تنشأ عالقة العلية  العلم الحضوري، وإن نشأة ظ

العالمة  واليقيني. إن  الحضوري  العلم  العلية عنده هو  قانون  واملعلولية من هناك؛ وعليه فإن مبنى 
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   ٣٩      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

الطباطبايئ هو أول فيلسوف إسالمي يعمل عىل تحليل مبنى جذور قانون العليّة، وأقامها عىل أساس  

ابلية عىل الخطأ. إن أصل العلية عند ديكارت ـ من وجهة نظر العالمة الطباطبايئ ـ ال يستند إىل عدم الق

  أساس محكم ومعترب.

وذلك ألن ديكارت يرى أن التصّورات الفطرية هي األساس يف العلم اليقيني، وهي من وجهة نظر  

ابلة لإلثبات، مبعنى أن النفس ليس جميع الفالسفة اإلسالميني ـ ومن بينهم العالمة الطباطبايئ ـ غري ق

لها تصّور وعلم ذايت. بل إن املوجود يف نظرية الفطرة هو االستعداد وقّوة إلدراك؛ ومن ناحية أخرى فإن  

القبول بأصل العلية ال ينسجم مع املبنى األويل لفلسفته. وذلك ألن ديكارت يرى أن التصّور الواضح  

كر»، ومن ناحية أخرى يعترب نفسه معلوالً لعلة مطلقة وهي هللا. األول واملتاميز هو النفس و «أنا أف

ولكن من غري العلوم كيف اكتسب أصل العلية وأساسها. ومن هنا فإن أصل العليّة عند ديكارت ـ طبقاً 

لرؤية العالمة الطباطبايئ ـ هو العلم الحصويل، وليس العلم الحضوري، وحيث أن العلم الحصويل قابل 

وإن قانون العلية لدى ديكارت يفتقر إىل االعتبار التام. وعىل هذا األساس فإن جميع    للشك والخطأ،

النتائج التي حصل عليها ديكارت بناء عىل هذا األصل ال اعتبار لها، ومن بينها براهني إثبات وجود هللا، 

ج املعلول إىل حيث تقوم بأجمعها عىل هذا األصل. والنقطة األخرى واألهم هي أن مالك افتقار واحتيا 

العلة عند العالمة الطباطبايئ هو اإلمكان وليس الحدوث؛ وذلك ألن الحدوث متفّرع عن اإلمكان، وهو  

  باإلضافة إىل ذلك اإلمكان الفقري. 

     
يتسع  أن  اإلنسان  لذهن  وال ميكن  الخارجي،  والوجود  الحق  هو عني  الطباطبايئ  العالمة  عند  إن هللا 

تكوين مفهوم ذهني عنه. وقال يف ذلك: «إن ذاته ـ سبحانه ـ هي هوية الحقيقة الخارجية التي يستند ل

  .١إليها قوام وظهور كل هوية يف خارجها» 

طبقاً للرؤية أعاله ليس ملفهوم هللا منشأ داخل النفس أو الذهن. مبعنى أن ذهننا ليس هو الذي  

هللا هو عني الحق والتحقق الخارجي، وإن علمنا تابع للعني   صنعه أو أنه قد احتواه بشكل فطري، بل إن

  الخارجية. وقال العالمة الطباطبايئ يف خصوص علمنا املفهومي باهلل:

«إن انطباق مفهوم عىل مصداق هو يف ذاته غري محدود، متأخر نوعاً ما عن مرتبة 

  . ٢الق» ذات ذلك املصداق. إن هذا النوع من التأخر هو تأخر التعنّي عن اإلط
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٤٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

الوصفي، ويذهب إىل االعتقاد قائالً: «إن  التعنّي  التوحيد اإلطالقي يفوق  أنه يرى أن شأن  مبعنى 

  .١التوحيد اإلطالقي أسمى من أن يوصف» 

وعىل هذا األساس لدينا نوعان من اإلدراك عن الحقيقة املطلقة، وهام: اإلدراك األنفيس، واإلدراك  

لعلم الحضوري الذي يتم بيانه بواسطة نظرية الفطرة، ويف إطار عالقة  اآلفاقي. واإلدراك األنفيس هو ا

العلية واملعلولية والحضور الوجودي للمعلول لدى عليته والذي هو نازلة من وجوده، ويتّم بيانه يف 

منظومة أصالة الوجود ومراتبها التشكيكية، وإن اإلدراك اآلفاقي قائم عىل اإلدراك األنفيس، وإن وجود 

  اء والعامل فيه وجود معلويل وتشأين. أي أنه وجود داليل. وقال العالمة الطباطبايئ يف هذا الشأن:األشي

«إن اإلنسان الفطري، يدرك بفطرته اإللهية أن الكون الواسع واملرتامي األبعاد من أصغر  

يقة،  أجزائه الذرية إىل أكرب مجّراته، وما عليه هذا الكون من النظام العجيب والقوانني الدق 

يعود إىل الله الواحد الفرد الصمد، وإن ظهوره وآثاره والخصائص التي تظهر تبعاً لوجوده،  

  . ٢والنشاط الذي ال يحىص يف هذا الكون، كله مخلوق ومصنوع لله» 

  يف البيان أعاله ميتزج اإلدراك األنفيس واآلفاقي عن الحق تعاىل. وقال العالمة الطباطبايئ يف موضع آخر: 

آراء األشياء،   «إن  علل  تبحث عن  الفطرة  إن  فطرته.  تقتضيه  ما  إىل  تنتهي  اإلنسان 

  .٣وتحّث اإلنسان عىل املّيض من أجل الوصول إىل يشء يحقق كامله الحقيقي» 

يرى العالمة الطباطبايئ أن التجرّد الذايت للنفس وروح اإلنسان، هو عامل ميله وتوجهه إىل ما وراء الطبيعة  

  . ٤ويقول يف ذلك: «إن نفس اإلنسان بسبب تجرّدها، تسانخ العوامل ما فوق الطبيعية» ومعرفتها،  

وباختصار فإن العالمة الطباطبايئ يرى أن علم اإلنسان باهلل تعاىل هو من سنخ العلم الحضوري، 

  وليس من سنخ العلم الحصويل، ويّرص عىل 

اض وأوصاف الجواهر فقط،  «أن حواسنا إمنا تحصل من األمور الخارجية عىل مجرّد أعر 

  .٥وليس الجواهر؛ إذ ال منتلك حاسة تدرك الجوهر» 

وطبقاً لنظرية الفطرة يذهب العالمة الطباطبايئ إىل االعتقاد قائالً: «هناك يف صقع وجود اإلنسان 

  .٦غريزة باسم غريزة الرؤية الواقعية» 
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   ٤١      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

والفط  الذاتية  األمور  من  الحقيقة  معرفة  نحو  اإلنسان  نزوع  فطرة  إن  أن  مبعنى  اإلنسان.  لدى  رية 

اإلنسان تدرك الحقيقة مبا لها من خاّصة خارجية ومراتب تشكيكية، حيث مرتبة إطالقها هي الالتعنّي والتي  

ال تقبل اإلدراك. وعليه فإن للفطرة بعداً إدراكياً، وبعداً تحفيزياً ومحرّكاً. مبعنى أن اإلنسان يف هذا النظام،  

الذاتية لله، وليس  كائن مدرك لذاته، وم  درك للعامل، ومدرك لله. وإن إدراكه لله يكون بذات األوصاف 

ـ طبقاً لرأي العالمة الطباطبايئ ـ وكذلك وجوده عند    إن طريقة ظهور مفهوم الله إدراكنا املفهومي عنه.  

ديكارت، إمنا هو مجرّد إدراك ذهني ومفهومي بحت، حيث ال يتطابق مع مصداق ال تعنّي الله أبداً. وذلك  

ألن الحقيقة املطلقة ال يتسع لها املفهوم والذهن. ومن ناحية أخرى فإن اإلدراك الديكاريت إدراك مثايل  

إدراكاً واقعياً وحقيقياً. يف حني أن ذات الحق عند العالمة الطباطبايئ هو عني التحقق والتجيل  وذاتاين وليس  

  الخارجي، وإن العلم مبا له من خاصية الكشف هو املعترب عندنا، وليس بالرؤية الديكارتية. 

حدودة  اإلشكال اآلخر هو أن معرفة ديكارت هلل مجرّد معرفة عقلية، وهي يف التطبيق الديكاريت م

للغاية وعاجزة عن إدراك حقيقة الوجود. أما العالمة الطباطبايئ فإنه باإلضافة إىل اعتقاده بأن للعقل 

مزيداً من التوّسع والشهود، ويؤمن بالعقل الكيل ـ يف قبال العقل الجزيئ لديكارت ـ يعتقد بأن ذات  

عرفات الشهودية والوحيانية ـ التي  الحق تعاىل ال ميكن إدراكه بالعقل الرصف. كام أنه يرى رضورة امل

تفوق العقل ـ يف إدراك حقيقة الوجود. ومن ناحية أخرى فإنه ال يعطي املوضوعية لفكر اإلنسان يف 

  خصوص معرفة الحقيقة، ويقول: 

«إن اإلنسان ميتلك بفطرته اإللهية رؤية واقعية، وإنه ما دام عىل قيد الحياة ال يستطيع 

، وإن كل ما يحصل عليه هو التفكري، ولكنه يف الوقت نفسه الخروج من دائرة التفكري

عن  البحث  إىل  الدوام  عىل  ويسعى  للفكر،  موضوعية  يرى  وال  أبداً،  التفكري  يُرد  مل 

  .١الواقعية الخارجة واملستقلة عن التفكري»

ايئ، كمثل  إن مثَل إدراك اإلنسان يف هذا العامل الواقعي وعن الواقعية املطلقة عند العالمة الطباطب

شخص ينظر إىل نفسه يف املرآة، ولكنه ال يعطي الحقيقة إىل تصّوره فيها، وإمنا إىل ذاته الخارجية. ولذلك 

فإن علم ديكارت باهلل وطريقة ظهور مفهومه تبعاً لوجوده، علم مفهومي وذهني ونفيس، وعىل أساس  

ؤية عند العالمة الطباطبايئ يف هذا  هذا املفهوم، يحقق هللا ويخطط له يف خارج ذاته. يف حني أن الر 

الشأن معكوسة متاماً، مبعنى أن نفسنا وذهننا متأثر بالحقيقة الخارجية عىل أساس مراتبها، ولو مل يكن 

هناك خارج ومل نكن جزءاً من هذا الخارج، ملا كان لدينا إدراك عن حقيقته. ومن هنا فإن علمنا تابع 

لعلمنا. وإن هللا هو عني الخارج ونفس لحقيقة الخارج. مبعنى أن الخارج مع لوم بعلمنا وليس وصفاً 
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٤٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

الحق الذي يتجىل فينا. يرى العالمة الطباطبايئ أن هللا معرّف بذاته وأنه معلوم بالذات، وأن ما سواه  

ليس بإله من عرف ]: «×معلوم بالعرَض، ويذهب يف ذلك إىل االعتقاد بالقول [نقالً عن أمري املؤمنني

  .١» الدال بالدليل عليه، و املؤدي باملعرفة إليهبنفسه، هو 

ٍء َشِهيدٌ {قال العالمة الطباطبايئ ـ استناداً إىل قوله تعاىل:   ْ َ نَُّه بَلَ لُكِّ 
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
ـ يف رّد   ٢}أ

  العلم التصوري لديكارت عن هللا سبحانه وتعاىل:

واقعه، خالفاً هلل تعاىل حيث التصّورات التي  «إن الصورة الذهنية لغري هللا متطابقة مع  

ترد عىل الذهن عنه ـ أياً كانت ـ مخالفة للخارج والواقع، وإنها ليست صورته؛ ألن 

  .٣الذهن ال يستطيع اإلحاطة به» 

يرى العالمة الطباطبايئ أن املسار الحقيقي والواقعي للحق تعاىل هو مسار النفس (الفطرة)، وقال يف  

.  ٤»وهو طريق هداه، وهو املنتهى به إىل سعادته   ، ؤمن هو طريقه الذي يسلكه إىل ربه نفس امل ذلك: « 

ومن هنا فإن معرفة النفس التي متثل الطريق إىل معرفة الله بارزة يف رؤية العالمة الطباطبايئ جداً وتحظى  

فطرية ودينية وعقالئية. مبعنى  عنده بأهمية بالغة. وعليه فإن معرفة الله عند العالمة الطباطبايئ معرفة 

أنها مزيج من عّدة طرق. يف حني أنها عند ديكارت عبارة عن مجرّد العقل، بل إن املسؤول عن معرفة الله  

من العقل هو الشعور بامتالك تصّور واضح ومتاميز عنه. وبطبيعة الحال فإن هذا املقدار من املعرفة  

 يروم غري إله له شأن معريف، ويضمن له صّحة علمه ونظامه  الناقصة يفي بغرض ديكارت ويكفيه؛ إذ هو ال 

  الفلسفي. إن الواقعية عند العالمة الطباطبايئ متقّدمة عىل العلم. مبعنى: 

«إن النظام الخارجي له نوع تقّدم وجودي عىل الصورة العلمية والقوانني الكلية، وإن 

  . ٥العلوم تابعة للقوانني الخارجية» 

      
تقّدم أن رأينا أّن إلله ديكارت مجرّد شأن أبستيمولوجي ومعريف، وهو طبقاً لرغبة ديكارت صانع القوانني  

امليكانيكية يف العامل، وبالتايل فهو عني الطبيعة. يف حني أن هلل ـ من وجهة نظر العالمة الطباطبايئ ـ شأناً 

ال   ،فعله وحكمه تعاىل نفس الحقاملطلقة. حيث قال: «   أنطولوجياً ووجودياً، وهو عني الحق والحقيقة
 

 . ٥٦، ص ٦، ج امليزان يف تفسري القرآن العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ١

 . ٥٣): ٤١فّصلت (. ٢

 . ١٦٠، ص ٦، ج امليزان يف تفسري القرآن العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٣

 . ٢٦١املصدر أعاله، ص  . ٤

 . ٤٧٠)، ص أصول الفلسفة واملنهج الواقعي( اصول فلسفه و روش رئاليسم العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٥



   ٤٣      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

ال يرى حقيقة هللا تابعة لنموذج من خارج ذاته، بل   العالمة الطباطبايئ. إن  ١»مطابق للحق موافق له

إن هللا وتبعاً له نظام الوجود هو عني الحق وفعل هللا، وإن جميع ما يف الوجود يُخرب بوجه من الوجوه 

  هية، أي:عن ذاته الالمتنا

«أن نشأة الوجود ال تتضّمن إال وجوداً واحداً مستقالً هو الواجب عّز اسمه، والباقي  

  .٢روابط ونسب وإضافات»

ـ حقيقة مطلق الوجود، ولها وحدة حقة ال تقبل التثنية.    العالمة الطباطبايئ إن الحق تعاىل ـ طبقاً لرؤية  

الفقر واالرتباط، وليست مجرّد فقرية    وما سواه من األفعال واملعاليل إمنا هي تجلياته  وفيضه، وهي عني 

ومرتبطة. وطبقاً لهذا التحليل فإن اإلله الديكاريت إله مفهومي ال رضورة إىل تحققه الخارجي. وذلك ألن أساس  

هو منشأ    العالمة الطباطبايئ التفكري اإلنسوي لديكارت ال يقتيض وجود مثل هذا اإلله. يف حني أن الله عند  

تحقق واستمرار الوجود. وأما وجود اإلله الديكاريت فهو رهن بإدراكه الواضح من قبل ديكارت. فإذا مل    وعلة 

يتّم تصّوره بالبداهة العقلية، لن يكون له حتى هذا املقدار من الوجود والشأن األبستيمولوجي أيضاً. إن الله  

 متناه وهو عني الفاعلية وغاية الوجود،  هو إله أنطولوجي وجودي وخالق وخالق ال  العالمة الطباطبايئ عند 

وأن جميع ما سواه آية عليه ويتجه إليه ويتحرّك نحوه بشكل حثيث. وأما اإلله الديكاريت فهو إله فاقد للروح  

والحيوية والنشاط، وهو منذ البداية ُولد ميّتاً، ومعلوًال لذهن وعقل ديكارت. إن الوجود ال ميكن تفسريه من  

د اإلله الديكاريت وال يكون معقوًال بواسطته. وذلك ألن الوجود الفقري والربطي للمكنات  خالل إثبات وجو 

التي هي آيات إلهية، سوف تصبح موضوعات لذوات هي بنفسها عني الربط ومعلولة، وال متتلك استقاللية  

األساس واملبنى يف  من ذاتها. يف حني أن ديكارت قد أعطى االستقالل اإللهي إىل «أنا املدركة»، وجعلها هي  

خلق العامل، مبعنى أنه قد غري يف مواضع العلول والعلة والشأن املطلق واملحدود، وأحّل كّل واحد من هذه  

  املفاهيم محّل اآلخر. 

    
ـ هو منشأ الوجود، فإن جميع    العالمة الطباطبايئ حيث يكون ذات الحق تعاىل والتوحيد اإلطالقي ـ عند  

مكنات ومنها اإلنسان معلولة لفعل الحق، حيث ال يكون لها أي نوع من االستقالل أبداً، ال يف الذات وال يف  امل 

األفعال وال يف الصفات. إن اإلنسان مخلوق، ولكنه ليس يف عرض سائر املخلوقات، فهو ميتلك فطرة إلهية  

اإلنسان ـ من وجهة نظر    ملحيط به. إن وإرادة واختيار وشعور، وهو مدرك لذاته ونفسه، ولخالقه، والكون ا 
 

  ٢٥٧، ص  ٢(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ج    سري امليزانمباحث علمي در تف  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،.  ١

 (مصدر فاريس).

 . ٣١، ص نهاية الحكمة العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٢



٤٤      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ديكارت ـ كائن ذو بُعد واحد، وأنه مجرّد مفكر، وإن تفكريه إمنا يكون معترباً عىل أساس قّوة العقل. وهذا  

ـ كائن    العالمة الطباطبايئ من وجهة نظر    العقل بدوره هو العقل الجزيئ وامليكانييك. يف حني أن اإلنسان ـ 

يشتمل عىل اتجاهات مختلفة، من قبيل: البحث    ام يف الُبعد الروحي واملعنوي؛ حيث متعدد األبعاد، وال سّي 

والقيَم،  والعبودية،  واملعرفة،  الحقيقة،  الطبيعة    عن  سنخ  من  ليس  الكائن  هذا  إن  والخلود.  واملعنويات، 

اىل، بل هي نسبة  الجامدة وامليّتة، وإن نسبته إىل الله ليس كعني نسبة سائر املخلوقات إىل الله سبحانه وتع 

  خاّصة وفّذة تتلّخص فيها كل هويّته اإلنسانية. 

يتّم لحاظ اإلنسان عند ديكارت بلحاظ الرؤية الذاتانية، بوصفه كائناً أصيالً ومستقالً. وأما من وجهة  

الطباطبايئنظر   القدرة   العالمة  ميتلك  نفسه  الوقت  ويف  الربط،  وعني  محض  فقر  هو  اإلنسان  فإن 

 التعايل واإلبداع إىل أقىص الحدود. إن اإلنسان واملمكنات ـ طبقاً للرؤية التوحيدية عند واالستعداد إىل

  ـ تجليات لغاية وجزء منها. وقد ذهب إىل االعتقاد قائالً: العالمة الطباطبايئ

«إن الغاية عبارة عن الصورة األكمل لوجود كل يشء يسري يف طريق التكامل، ليحّول 

  .١الناقصة لوجوده إليه» الصورة 

  . ٢وقال سامحته يف موضع آخر: «إن مثَل الله والعلة واملعلوالت املادية، مثَل اليد والرياع والكتاب والقلم» 

إن اإلنسان يف فلسفة ديكارت فاقد للغاية، أو هو «ذات الغاية». أو بعبارة أخرى: إذا كانت له من  

فإن لإلنسان غاية، وإنه يعرف العالمة الطباطبايئ،  هة نظر  غاية، فإنه يجهل هذه الغاية. وأما من وج

  هذه الغاية. مبعنى:

  ، انتزع العقل من العني الخارجية نفسها  . ..وقال له: كن فكان    نه تعاىل إذا خلق شيئاً «إ 

أنها إيجاد من هللا تعاىل وحكم بأن وجوده يتوقف عىل إيجاده، كذلك ينتزع العقل 

ما أرشنا إليه من صفاته العليا أنه فعله وأنه ذو مصلحة    من فعله تعاىل بالنظر إىل

  . ٣» مقصودة ثم يحكم بأن تحقق الفعل يتوقف عىل كونه ذا مصلحة

  وبعبارة أخرى: 

الحق  [هللا]  أيد« بأن هداه إىل  التوحيد،    ،اإلنسان  وزين اإلميان يف قلبه وفطرة عىل 

  .٤» وعرفه الفجور والتقوى
 

 هـ ش.   ١٣٨٧،  ٢٠٦)، ص  أصول الفلسفة واملنهج الواقعي (   اصول فلسفه و روش رئاليسم العالمة محمد حسني الطباطبايئ،  .  ١

 . ٢٨٦املصدر أعاله، ص   .٢

مباحث   العالمة محمد حسني الطباطبايئ،  ؛٣، ص  ١٢، ج  امليزان يف تفسري القرآن  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،.  ٣

 . (مصدر فاريس).١٢، ص ٢(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ج  علمي در تفسري امليزان

 . ٨٤، ص  ١٢، ج سري القرآنامليزان يف تف العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٤



   ٤٥      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

يثبت غاية الوجود واإلنسان من طريق الفطرة ومن طريق العلية واملعلولية    العالمة الطباطبايئإن  

ـ هي نسبة    العالمة الطباطبايئومن طريق التدبّر اآلفاقي أيضاً. إن نسبة اإلنسان إىل هللا ـ من وجهة نظر  

أن  أي  العابد،  العاشق، واملعبود إىل  املالك، ونسبة املعشوق إىل  اململوك إىل  أنها نسبة  خالقة، مبعنى 

النسبة القامئة هي نسبة العبودية، ونسبة الحق إىل الغاية. يقول العالمة الطباطبايئ: «إن العودة إىل 

ولعباً»  عبثاً  لكان  غاية،  دون  من  الخلق  كان  لو  إذ  الحق؛  هي  رؤية  ١الغاية  ملقتىض  طبقاً  العالمة . 

الصانعية الطباطبايئ أي  طبيعية،  نسبة  مجرّد  هي  ديكارت  فلسفة  يف  هللا  إىل  اإلنسان  نسبة  فإن   ،

واملصنوعية. إن اإلنسان يف هذه املنظومة ـ بالقياس إىل سائر املمكنات واملصنوعات ـ ليس له نسبة 

فإن لإلنسانـ  بوصفه مخلوقاً أسمى   العالمة الطباطبايئ أخص مع هللا سبحانه وتعاىل. وأما من وجهة نظر  

الطبيعة وقوى خاصة متيّزه من جميع املعلوالت. إن   العالمة ـ ميتلك كرامة ذاتية وقدرة عىل تسخري 

يعّرب عن هذا اإلنسان باإلنسان الفطري والطبيعي، وهو ما سوف نتحّدث عنه يف ختام هذه   الطباطبايئ

  املقالة إن شاء هللا.

     
ـ مصطلح يُبنّي حقيقة، ومسائل، ورسالة،   العالمة الطباطبايئإن التعبري بـ «اإلنسان املعنوي» ـ يف رؤية  

ينشد  إنسان  املعنوي  اإلنسان  إن  اإلنسان.  للحياة، وخلود وسعادة  الصحيح  والشكل  الحياة،  ومفهوم 

ب وما وراء الطبيعة. وهو إنسان ال يبحث عن غايته يف العامل املادي. الحقيقة املعنوية والوصول إىل الغي 

إنه إنسان يستوحي شكل حياته الصحيحة يف ما وراء العامل املادي، أي أنه يبحث عنها يف الدين. فهو  

اإلنسان املُلهم من قبل هللا والحقيقة املطلقة. وهو إنسان ال يحرص هويته يف حدود املادة والدنيا، بل 

عن   العالمة الطباطبايئى لنفسه مساحة أخروية أيضاً. وهو إنسان تكون سعادته أمراً حكيامً. ويُعّرب  ير 

  هذا اإلنسان بأنه إنسان كامل، ويرى له شأناً وراء جميع األشياء، وقال:

البرص « و  السمع  فيه  وركب  الشعور،  فيه  وأودع  النوع،  هذا  سبحانه  هللا  خلق  قد 

اك والفكر، بها يستحرض ما هو ظاهر عنده من الحوادث وما والفؤاد ففيه قوة اإلدر 

وقد .  ..  فله إحاطة ما بجميع الحوادث  . ..هو موجود يف الحال وما كان وما سيكون  

اختار تعاىل لهذا النوع سنخ وجود يقبل االرتباط بكل يشء، ويستطيع االنتفاع من كل 

  .٢»مسخرة لإلنسان إىل غري ذلك من اآليات الناطقة بكون األشياء ...  أمر

 

 . ٢٧٠املصدر أعاله، ص  .١

مباحث   العالمة محمد حسني الطباطبايئ،  ؛٦٥، ص  ٢، ج  امليزان يف تفسري القرآن  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،.  ٢

 . (مصدر فاريس).٢٥٢، ص ١(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ج  علمي در تفسري امليزان



٤٦      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

إن هذا التعبري ميحو املساحة الطبيعية البحتة لإلنسان الديكاريت، ويضعه يف ما وراء املادة والطبيعة.  

العالمة إن هذا اإلنسان يف ارتباطه مع هللا ما هو إال مجرّد عبد، ومالك للعبودية وليس شيئاً آخر. وقال  

  يف هذا الشأن: الطباطبايئ

لك عىل اإلطالق، وليس لغريه إال اململوكية من كل جهة، وال لإلنسان فهو سبحانه املا «

  .١»إال العبودية محضاً 

َ    ...{ إىل قوله تعاىل:    العالمة الطباطبايئإن استناد   الَّ َغْعُبَد إِالَّ ابَّ
َ
َيَعالَْوا إىَِل لَكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َوَال  َشيًْئا  بِِه  نرُْشَِك  ِ  َوَال  ابَّ ُدوِن  ِمْن  ْرَبابًا 
َ
أ َنْعًضا  َنْعُضَنا  َفتَِّخَذ  الذاتية    ٢} ...  األصالة  يزعزع  أن  من شأنه 

  يف خصوص العبودية قائالً:  العالمة الطباطبايئواملعرفية (أصالة العقل) الديكارتية. وقد تحّدث 

 ،يكونون به عبيده الداخرين لقضائه  تكوينياً   الحاصل أنه تعاىل هو املالك لهم ملكاً «

 ترشيعياً   وهو املالك لهم ملكاً   .أطاعوه يف تكاليفه أم عصوه  ،سواء عرفوه أم جهلوه

  . ٣ة» يوجب له عليهم السمع والطاعة، ويحكم عليهم بالتقوى والعباد

قوانني حياته من ترشيع  إن املنطق أعاله يعترب حياة اإلنسان مجعولة من قبل الحق تعاىل، كام يعترب  

الحق تعاىل أيضاً. مبعنى أن اإلنسان يعيش ضمن منظومة ليس له أي قدرة عىل التدّخل والترصّف يف هويتها  

وسننها، وإمنا ميكنه طبقاً الختياره وإرادته أن يختار واحداً من الخيارات أو يرفضه. إن هذا اإلنسان حتى  

  بني العقل والفطرة، مبعنى أنه يعمل مبقتىض الفطرة. ومن هنا فإن   اختياره يكون فانياً يف الله، وال يفصل 

يرى أن الفطرة هي العقل، وأن التمرّد عليها مترّد عىل العقل. واستناداً إىل ذلك يقول: «ال    العالمة الطباطبايئ 

د بعد ذلك  . ثم استن ٤أحد يتمرّد عىل ما التقتضيه الفطرة، إال الذي يُلغي عقله، ويسلك غري طريق العقل» 

  . ٥} َوَمْن يَْرَغُب َقْن ِملَِّة إِبَْراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َغْفَسهُ { إىل قوله تعاىل:  

ال يرى الفطرة قابلة للنبذ واإلبطال، ويقول يف ذلك: «إن االنحراف الوحيد   العالمة الطباطبايئإن  

نظام العبودية بالنسبة إىل اإلنسان    . إنه يرى أن٦الذي ميكن أن يطرأ عليها، يكمن يف كيفية استعاملها»
 

 . ٦٢٦، ص ١؛ املصدر أعاله، ج ١٩٣، ص ١٠املصدر أعاله، ج  . ١

 . ٦٤): ٣آل عمران ( .٢

(األبحاث   مباحث علمي در تفسري امليزان؛  ١٨٧، ص  ٦، ج  امليزان يف تفسري القرآن  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،.  ٣

 . (مصدر فاريس).٧٣٠العلمية يف تفسري امليزان)، ص 

.  ٧٤، ص  ٢(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ج    مباحث علمي در تفسري امليزانالعالمة محمد حسني الطباطبايئ،  .  ٤

 (مصدر فاريس).

 . ١٣٠): ٢البقرة ( .٥

 . ٨٦، ص ٢(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ج  تفسري امليزانمباحث علمي در  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٦



   ٤٧      يف رؤية العالمة الطباطبايئ نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت

  حكامً عقلياً ورضورياً، وقال يف ذلك:

إذا قىض اإلنسان أن للعامل إلها خلقه بعلمه وقدرته مل يكن له بد من أن يخضع له «

ومطاوعة  للقوي  الضعيف  خضوع  وهو  الكوين  العامل  لناموس  اتباعا  عبادة  خضوع 

ظيم الكبري فإنه ناموس عام جار يف الكون  العاجز للقادر، وتسليم الصغري الحقري للع

  . ١» حاكم يف جميع أجزاء الوجود

كام أنه يرى أن العبودية هي اللغة العاّمة للممكنات مع اختالف يف الشّدة والضعف، ويذهب إىل  

  االعتقاد قائالً: 

يف العامل اإلنساين أوسع وأبني من سائر الحيوان ملا يف  [أي الخضوع والتذلل]  وظهوره«

هذا النوع من عمق اإلدراك وخصيصة الفكر فهو متفنن يف إجرائه يف غالب مقاصده 

تعاىل وبينه    وال فرق يف ذلك بني الخضوع للرّب   . ..للرضر    للنفع أو دفعاً   وأعامله جلباً 

ية بالنسبة إىل السلطان أو من املحتاج إذا تحقق من العبد بالنسبة إىل مواله أو من الرع

  .٢» فالجميع عبادة ؛بالنسبة إىل املستغني أو غري ذلك

. يقول العالمة الطباطبايئ يف إبطال أصالة ٣إن العبادة هي «إظهار اإلنسان ململوكيته أمام الخالق» 

  اإلنسان والنظرة اإلنسوية إىل اإلنسان:

عىل خلوص من العبد وهو الحضور الذي   تكان  فالعبادة إمنا تكون عبادة حقيقة، إذا«

  .٤»ذكرناه، وقد ظهر أنه إمنا يتم إذا مل يشتغل بغريه تعاىل يف عمله

ـ إىل هللا كالنسبة بني االسم والصفة،   العالمة الطباطبايئإن نسبة اإلنسان املعنوي ـ من وجهة نظر  

  وقال يف خصوص هذه النسبة: 

الصفة تدل عىل معنى من املعاين يتلبس به الذات   ال فرق بني الصفة واالسم غري أن«

  . ٥»أعم من العينية والغريية، واالسم هو الدال عىل الذات مأخوذة بوصف

الدائم  الحضور  يغيب عن هذا  وال  وتعاىل،  دامئاً يف حرضة هللا سبحانه  اإلنسان هو  مثل هذا  إن 

صفة من صفاته. وقال العالمة الطباطبايئ  والرضوري يف أّي آن. وإن هذا الشخص هو اسم من أسامء هللا و 

 

 . ١١٢؛ املصدر أعاله، ص ١٤١، ص ١٠املصدر أعاله، ج  .١

؛ مباحث علمي در تفسري امليزان (األبحاث  ١٤١، ص  ١٠، ج  امليزان يف تفسري القرآن  العالمة محمد حسني الطباطبايئ،.  ٢

 صدر فاريس).. (م١١٢العلمية يف تفسري امليزان)، ص 

 . ٢٠٣املصدر أعاله، ص  .٣

 . ٢٠٧(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان)، ص  مباحث علمي در تفسري امليزان؛  ١٣، ص  ١امليزان يف تفسري القرآن، ج  .٤

 . ٤٠٨؛ املصدر أعاله، ص ١٩٦، ص ٨املصدر أعاله، ج  .٥



٤٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

 يف هذا الشأن:  

فتبني أنا ننتسب إليه تعاىل بواسطة أسامئه، وبأسامئه بواسطة آثارها املنترشة يف أقطار  « 

  . ١» عاملنا املشهود 

وباختصار فإن هذا اإلنسان هو يف ذاته إنسان معنوي ينشد الوصول إىل الحقيقة، وهو مستسلم 

  املعنى واملفهوم. مبعنى:وخاضع أمام 

«إن جميع املوجودات ومنها اإلنسان، مرايا تعكس بحسب استحقاقها جامل الحق، وال  

  . ٢وجود استقاليل لها سوى كونها مرايا. ولذلك فإن كل ما تعكسه هو جالل الله وجامله» 

«ميكن لروح اإلنسان أن إن العالمة الطباطبايئ يرى أن اإلنسان هو الكون األكرب، ويقول يف ذلك:  

. وهو يرى أن سعادة  ٣تفنى يف مرتبة من مراتب الذات، ويف هذه الحالة لن يبقى يشء سوى تلك املرتبة» 

. إن هذا ٤هذا اإلنسان تكمن يف: «عودته إىل منزله األول، ويجب عليه أن ال يخضع أو يخشع إال إليه» 

  اإلنسان: 

منذ بداية خلقه، ولهذا السبب تّم التعبري عنه   «ساع إىل ربه؛ ألنه يف حركة دائبة إليه

  .٥يف الكثري من اآليات بـ «اللبث» و«املكث» يف الدنيا»

إن اإلنسان املعنوي ـ يف البيان الفكري للعالمة الطباطبايئ ـ ساع إىل الحق، وإنه لشديد الهشاشة  

إلدراكية بسببها. وقال العالمة  واالنكسار أمام الخطيئة واملعصية، حيث يفقد الحاسة املعنوية وقواه ا

الحق تعاىل وصفاته   الكامل ال يرى سوى هللا، ويفنى يف ذات  الشأن: «إن اإلنسان  الطباطبايئ يف هذا 

  . إن الكامل الحقيقي لهذا اإلنسان:٦وأفعاله»

«هو الخالص والتحرر من جميع القيود والفناء يف الحق تعاىل. مبعنى الوصول إىل مقام 

الذا الصفايت الفناء  والتوحيد  الذايت  بالتوحيد  عنه  يُعّرب  والذي  والفعيل،  والوصفي  يت 

  .٧والتوحيد الفعيل. وهو مقام الوحدة والوحدة والوحدة» 

إن اإلنسان الكامل ـ من وجهة نظر العالمة الطباطبايئ ـ هو اإلنسان الذي يصل يف مقام الرؤية  
 

 . ٤٠٩؛ املصدر أعاله، ص  ١٩٧ـ   ١٩٦، ص ٨املصدر أعاله، ج  .١

 . ٥٢، ص ١، ج )(األبحاث العلمية يف تفسري امليزان  امليزانمباحث علمي در تفسري  لعالمة محمد حسني الطباطبايئ،ا. ٢

 . ٧٧املصدر أعاله، ص  .٣

 . ٧٩املصدر أعاله، ص  .٤

 . ٧٣املصدر أعاله، ص  .٥

 . ٣٥)، ص واملنهج الواقعيأصول الفلسفة ( اصول فلسفه و روش رئاليسم العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٦

 . ٩٥، إعداد: صادق الريجاين، ص رسالة الوالية العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ٧
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  التوحيدية إىل كل العامل. وقال يف هذا الشأن:

رؤية وجودية « عبارة عن  للوجود، وهي  شاملة  كونية  «رؤية  التوحيدية  الرؤية  إن 

وأنطولوجية عميقة. فليست املسألة مجرّد قضية (وجود هللا) فقط. بل إن االعتقاد  

بالتوحيد يتعّدى حدود املفهوم الذهني، ويستوعب جميع الحياة وكافة أبعاد الوجود. 

رؤية والسلوك وردود األفعال يف االعتقاد والعمل بحيث أن املوّحد يفكر عىل مستوى ال

  . ١بشكل توحيدي، ويترصّف عىل هذا األساس، ويكون كل وجوده معموراً بالتوحيد» 

والنتيجة هي أن اإلنسان الكامل والفطري يف الرؤية األنرثوبولوجية عند العالمة الطباطبايئ، تقع إىل 

ند ديكارت. إن اإلنسان املتمحور حول ذاته يرى نفسه محوراً الضّد متاماً من اإلنسان املتأصل واملحوري ع

لكل يشء، ويرى ما وراءه عبارة عن مجرّد تصّوراته وأوهامه وظنونه، وليس هللا بالنسبة له سوى تصّور 

األشياء  بسائر  ارتباطه  عرض  يف  باهلل  ارتباطه  وإن  العلمية.  ملنظومته  التأسيس  يف  إليه  يحتاج  واضح 

، إله محسوس وواقعي وخالق العالمة الطباطبايئني أن إله الفكر والتفكري من وجهة نظر  الطبيعية. يف ح

ومطلق، وله ارتباط متواصل ومستمر وعّيل بالعامل واإلنسان. وإن نسبة هذا اإلنسان إىل ربّه وبارئه نسبة  

  خاصة ومفهومة ومتكاملة ومانحة للوجود واملاهية.

 
لمباين الفلسفية لديكارت ـ نظام ميكانييك، ال وجود فيه لغري الحركة واالمتداد. إن نظام الوجود ـ طبقاً ل

إن إله ديكارت خالق، مبعنى أنه املحرّك لهذا العامل واملسؤول عن خلقه واستمرار قوانينه. وذلك ألن 

كان ميتلك   اإلنسان الديكاريت غري قادر عىل حفظ واستمرار نظام العامل. إن اإلنسان يف رؤية ديكارت وإن

روحاً زائداً عىل هذا الجسم امليكانييك، ولكن حيث يتّم بيان هذه الروح بالعقل الريايض أيضاً، ال يكون 

بسبب الثنوية وعدم الوحدة   لها مكانة فوق الوجود املادي. ومن ناحية أخرى فإن اإلنسان الديكاريت ـ

 إىل االعتبار. إن هذا اإلنسان يعمل عىل إثبات الواقعية بني الروح والجسد ـ إنسان مهزوز الهوية ومفتقراً 

وجوده والعامل واإلله استناداً إىل مجرّد البداهة العقلية فقط. إن هللا والعامل مفاهيم يحصل عليها من 

داخله. إن اإلله الديكاريت إله مفتقر إىل الروح والتأثري تقريباً، كام أن اإلنسان الديكاريت هو عىل خالف 

الراهن. إن هذا اإلنسان يتّم تحليله بوصفه ظاهرة طبيعية، وهو مثل سائر األشياء مجرّد   فطرته ووضعه

  مصنوع ومخلوق من قبل هللا، وليس له أّي ارتباط أو صلة مفهومية مع هللا وما وراء الطبيعة. 

أصالته وعىل املقلب اآلخر نجد أن اإلنسان ـ املنظور من قبل العالمة الطباطبايئ ـ إنسان معنوي وأن  

 

 . ٤٢، ص ١)، ج أصول الفلسفة واملنهج الواقعي( اصول فلسفه و روش رئاليسم العالمة محمد حسني الطباطبايئ،. ١



٥٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

تكمن يف الروح. إن الروح أمر مجرّد بالكامل وهي من عامل امللكوت واألمر، وتعمل عىل تدبري وتنظيم 

جسم اإلنسان. وإن نسبة هذا اإلنسان إىل هللا هي نسبة االفتقار والربط (العلية). وإن هذا اإلنسان ال 

التعريف بهويته إال بواسطة ربطه باهلل سبحانه وتعاىل. وإن عالقته بخالقه هي عالقة اململوك   ميكن 

هادف   إنسان  هو  اإلنسان  هذا  وإن  والعلة.  واملعلول  واملعشوق،  والعاشق  واملعبود،  والعابد  وامللك، 

  ومدرك للغاية وميتلك فطرة إلهية، وعارف بنفسه والعامل، ويسعى وراء الحقيقة.

ه بشكل صحيح، وحيث ال ومن هذه الناحية فإن اإلنسان الديكاريت حيث يعجز عن بيان حقيقت

يدرك نسبته إىل هللا، وألنه ال ميتلك إدراكاً واقعياً هلل يف العامل، وبسبب عدم املفهومية يف الحياة، تجده  

واقفاً إىل الضد من املعنويات والغايات. فهو إنسان قد شّذ وابتعد عن الحقيقة والرسالة والغاية والشكل 

  الصحيح لحياته.

ايئ أن االنحراف يف هذه املقوالت وعدم فهم حقيقة اإلنسان ورسالته، وغايته  يرى العالمة الطباطب

ونسبته إىل هللا، هو السبب يف انتشار اإللحاد والتهتك الثقايف يف العامل الغريب. مبعنى أن االنحراف يف 

الث االنحراف يف  من  ابتداءاً  لالنحراف يف كل يشء،  وأرضية  أساساً  اإلنسان شكل  قافة مفهوم وتعريف 

والعقيدة واألخالق، وصوالً إىل االنحراف يف أساليب الحياة والغايات واملعنويات وارتباط اإلنسان باهلل 

العالمة   نظر  وجهة  من  ـ  يكمن  املأزق  هذا  من  املعارص  اإلنسان  وخروج  الحل  طريق  وإن  والعامل. 

والفطرة السليمة بوصفها الرصاط  الطباطبايئ ـ يف عودته إىل الذات الواقعية، وامليض يف مسار املعنويات  

املستقيم لهدايته. وإن عودة اإلنسان إىل ذاته تعني إميانه بحقيقة الوجود وما وراء الطبيعة والخلود  

واالعرتاف مبعلوليته وفقره املحض، يف قبال الغنى املحض، واعرتافه بعبوديته وخضوعه وانصياعه أمام  

  الحق سبحانه وتعاىل.العلة املطلقة، وغاية الوجود املتمثلة ب
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  ٢الخشت  عثامن د. محمد

(  رينيهيزعم   فلسفة ١٦٥٠ـ١٥٩٦ديكارت  أنّها  يعني  مام  ز؛  والتميُّ الوضوح  فلسفة  فلسفته هي  أن   (

دعاء حقيقّي؟ وهل الفلسفة الديكارتيّة محكمة  فهل هذا اال   ..واضحة الداللة وال تحتمل أكرث من تفسري

الداللة؟ أم أنّها عىل العكس فلسفة تثري االشتباه، أي تحتوي عىل نصوص ومواقف فلسفيّة متشابهة؟ 

وبالتايل هل مثّة ثنائيّة يف فلسفة ديكارت تكشف عن تناقضات يف مواقفه؟ هل هي فلسفة عقالنيّة أم 

أمر مح العقالنيّة  اتجاهاته الهوتيّة؟ هل  ديكارت  أخفى وراءه  قناع  العقالنيّة مجرّد  أّن  أم  فيها  سوم 

  الالهوتيّة؟

هذه األسئلة هي التي يسعى هذا البحث ملحاولة اإلجابة عليها.. وقد دفعنا إىل إثارتها أّن فلسفة 

ين هو مح ل ديكارت فلسفة تشتمل عىل نصوص متشابهة باملعنى، وأّن نسقه الفلسفّي يف عالقته بالدِّ

أثاروا نوًعا من الجدل يف تاريخ  أّن ديكارت يُعّد من بني الفالسفة الذين  اشتباه يف تفسريه. املعروف 

الفلسفة، بالرغم من املقولة الشائعة عنه لجهة كونه فيلسوف الوضوح والتميّز والعقالنيّة الخالصة! ولو  

موقفه الفلسفّي يف عالقته بالدين؛   كانت هذه املقولة صادقة، ملا كان ديكارت مثريًا للجدل حول طبيعة

فتعّدد التفسريات وتباينها ألكرب دليل عىل أّن النسق الديكاريتّ غري واضح، وأّن منهجه يتّسم بالغموض 

أحيانًا، وعدم الرصامة املنطقيّة يف أحيان أخرى، بل أّن مثّة ثنائيّة يف فلسفة ديكارت، تكشف عن تناقضات 

ة هي التي أّدت إىل أن يكون منبًعا ملدرستني متباينتني يف الفلسفة الحديثة، يف مواقفه، ولعّل هذه السم

  يقول برتراند راسل: 

«إّن يف ديكارت ثنائّية ال تحّل، بني ما تعلّمه من العلم املعارص له، وبني النزعة املدرسّية 

جعلته أكرث التي درست له يف «الفلش». وقد أّدى به هذا إىل تناقضات ذاتّية، ولكنها  
 

 . ٣١إىل  ١٦م، الصفحات  ٢٠١٠، صيف ٢٤الفصلية، العدد » اإلستغرابمجلة «، محمد عثامن  ،املصدر: الخشت. ١

 مفكر ورئيس جامعة القاهرة، أستاذ األديان والفلسفة الحديثة يف كلّيّة اآلداب بالجامعة، جمهوريّة مرص العربيّة. .٢
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غنى باألفكار املثمرة من أّي فيلسوف منطقّي كان ميكن أن يكون. فاالتّساق كان ميكن 

التناقض جعله منبع مدرستني يف   فقط أن يجعل منه مؤّسس مدرسة جديدة، بينام 

. فالثنائّية الديكارتّية هي التي أحدثت إنشقاًقا ١الفلسفة مهّمتني، بيد أنّهام متباعدتان»

األورويّب، وجعلته «يف بدايته أشبه بفم متساح مفتوح، فّك إىل أعىل وهو   يف الوعي

  .٢العقالنّية، وفّك إىل أسفل وهو التجريبّية»

الحديثة» للفلسفة  «أبًا  املاضية  قرون  األربعة  ديكارت طيلة  يعتربون  املؤرّخني  أغلب  كان  ، ٣وإذا 

عامليٍّا بهذا  معروف  أنّه  كوتنجهام  باعتباره٤ويذكر  الفكر    ،  من  انطالقًا  عقاليّن  فلسفّي  لنسق  مؤّسًسا 

البحث؛ فام  ميزان   االدعاء ووضعه عىل  لتمحيص هذا  األوان  والتميّز، فقد آن  الوضوح  الخالص ذي 

العقالنيّة الديكارتيّة بأمر تدّل عليه نصوص ديكارت داللة قطعيّة الداللة، وذلك إذا نظرنا إىل فلسفته، 

ث توجد نصوص تدّل عىل اتجاه عقاليّن، كام توجد نصوص تدّل عىل وجود وليس إىل بعضها فقط، حي

اختيارات  إىل  الفلسفيّة  اإلشكاليات  لبعض  قّدمها  التي  الحلول  بعض  وتشري  تفكريه.  يف  الهويتّ  اتجاه 

بحتة من  ٥الهوتيّة  انطالقًا  وذلك  الدينّي خاّصة،  وفكره  عاّمة  فلسفته  النظر يف  إعادة  يستدعي  مام   ،

اتجاهاته  وراءه  ديكارت  أخفى  مظهر  مجرّد  العقالنيّة  هل  التساؤل:  يستدعي  كام  االشتباه،  مفهوم 

الالهوتيّة التي ال تخرج عن كونها عقائد املسيحيّة وقد ارتدت لباس الفكر الخالص ورفعت لواء العقالنيّة  

  الحديثة؟

دأ ديكارت الشهري «أنا أفّكر» مل  رمبا يكتسب هذا التساؤل مرشوعيّة إذا وضعنا يف االعتبار أّن مب

ل مبدأ كافيًا الستنباط نسق فلسفّي متكامل تتواىل فيه سلسلة الحقائق؛  يكن بالقّوة والرسوخ بحيث يشكِّ

ا يستلزم مساندة؛ ولهذا أدخل ديكارت مبدأ   ـ   وفق العرض الديكاريتّ له  ـإنّه ال يعدو أن يكون   مبدأ هشٍّ
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  وما بعدها.  



    ٥٥      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

أن    ـ  كام سنبني الحًقا  ـ وانب القصور يف الكوجيتو. ومل يستطع ديكارت  اإلله الكامل الصادق ملعالجة ج

يُعتق فلسفته من أْرس الرؤية الدينيّة املسيحيّة، سواء عىل مستوى آليّة النجاة الفلسفيّة يف شّكه املنهجّي، 

ياّيض، مروًرا أو عىل مستوى أركان مذهبه بدًءا من نظرته للوجود وانتهاًء بنظرته إىل العلم الطبيعّي والر

للكنيسة»  «كحليف  لنفسه  الزندقة ١بإعالنه  مكافحة  لواء  تحت  تنضوي  فلسفته  بأّن  مراًرا  وتأكيده   ،

  ومنافحة الكافرين! يقول ديكارت:

النفس   وبأّن  إلًها  هنالك  بأّن  اإلميان  بطريق  نعتقد  أن  املؤمنني  معرش  نحن  «يكفينا 

أنّه  فيقيني  الجسد،  بفناء  تفنى  ال  إقناع    اإلنسانّية  عىل  نقدر  أن  اإلمكان  يف  يبدو  ال 

الكافرين بحقيقة دين من األديان، بل رمبا بفضيلة من الفضائل األخالقّية، إن مل نثبت  

  . ٢لهم أّوًال هذين األمرين بالعقل الطبيعّي» 

  كام يقول: 

 «... غري أّن مجمع لرتان املنعقد برياسة البابا ليون العارش، وما قّرره من إدانة هؤالء

أقوالهم،   عىل  الرّد  إىل  رصيحة  دعوة  املسيحّيني  الفالسفة  ودعوته  الكافرين]  [أي 

واستعامل أقىص ما متلك عقولهم من قوة إلظهار الحّق، كّل هذا قد جّرأين عىل محاولة 

  . ٣ذلك يف هذا الكتاب» 

نبوئيٍّا  يعطي طابًعا  أن  ديكارت حاول  إّن  تحّدث عن    ٤بل  عندما  الفلسفيّة،  التي  لتجربته  النوبة 

، والتي قال إنّه رأى فيها ثالثة أحالم أو رؤى انكشف ٥  ١٦١٩حدثت له ليًال بجوار املدفئة يف شهر نوفمرب  

له فيها «كشف عظيم»، وهو عبارة عن «مبادئ علم عجيب»، وقد اعترب ديكارت دون ترّدد أّن هذه 

  : الرؤى

العلوم جميًعا. ويف األيام  «رسالة من روح الحقيقة التي وعدته بأن تفتح له خزائن  

التالية صىل صالة هلل وأخرى للعذراء، ونذر نذًرا أن يحّج إىل «نرتدام دولوريت» أقدم  

  . ٦األماكن املقّدسة وأحّبها لدى الكاثوليك» 

وبرصف النظر عن الخالف الدائر بني الباحثني حول ماهيّة هذا الكشف العظيم: هل هو الكوجيتو،  
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الهندسة التحليليّة، أم وحدة العلوم، أم غري ذلك؟ فإّن من املالحظ هنا ذلك الطابع   أم قواعد املنهج، أم

للتصديق   ١الدينّي النبويّئ الذي يفتتح به ديكارت تجربته الفلسفيّة، وكأنّه يريد «أن يضع دمغة إلهيّة 

  .٢عىل مرشوعه» 

مام أكرث  مظهريّة  الديكارتيّة  العقالنيّة  هل  السؤال:  يتجدد  ثّم  وأّن  ومن  سياّم  ال   هي جوهريّة؟ 

ديكارت يستحرض أطروحات العقيدة املسيحيّة الكاثوليكيّة، فضًال عن آليّاتها التقليديّة، مثل آليّة مواجهة  

الشيطان املاكر مبساندة اإلله الصادق. وما دام فرض اإلله الصادق حاًرضا يف التفكري، فإّن النتيجة معلومة  

دق سيقّدم لإلنسان آليّة النجاة، أو عىل األقّل سيدعم آليّة اإلنسان الخاّصة  مسبًقا؛ حيث إّن اإلله الصا

يف النجاة، عىل أّن هذه اآلليّة الخاّصة، أعني الفكر، غري كافية بذاتها، بل بحاجة دوًما لضامن إلهّي، وهذا 

  الضامن اإللهّي مسلّم به منذ البدء يف إحدى أهّم لحظات بناء املذهب الديكاريتّ.

ولذا فهل الشّك الديكاريتّ ما هو إّال شّك مصطنع، شّك افرتاّيض، وليس شكٍّا حقيقيّا يعّرب عن حالة  

النتيجة التي سيصل إليها من هذا الشّك، كام يعلم مسبًقا طرق  واقعيّة؟ ال سياّم وأّن ديكارت يعلم 

وح «التأّهب» للوصول إىل الخروج منه؛ وهو األمر الظاهر من سياق منهجه الشيّكّ الذي تتغلغل فيه ر 

إله   إمكانيّة وجود  اللحظة األوىل عندما طرح  الذي يفرتضه منذ  باهلّل «املخلّص»  اليقني، وروح اإلميان 

مخادع كاحتامل من احتامالت الشّك، ثّم سارع باستبعاد هذه اإلمكانيّة؛ فاهلّل كامل وصادق وال ميكن 

املذهب كلّه بعد االنتهاء من الشّك. رمبا يكون شّك  أن يخدع. وهذه القضية هي التي سينبني عليها  

يشاء   ما  يشاء، ومستبعًدا  ما  الوقائع  منتقيًا من  الروايّئ يف روايته  التي يضعها  بالعقدة  أشبه  ديكارت 

(الدين املسيحّي، األخالق، النظام السياّيس)، وهو يعلم مسبًقا كيف سيحّل العقدة التي اختار مفرداتها 

ا العقدة الحقيقيّة أمام العقل فإنّه ال يتعرّض لها، وال يطرحها، ال ليشء إّال ألّن حلّها مستعٍص يف الرواية، أمّ 

عىل االستدالل العقّيل. وإذا ما اضطرته الظروف ملواجهتها؛ فإنّه يسارع مبناقضة كّل املبادئ التي كان قد  

  وقواعده.أقرّها من قبل لحّل العقدة املنتقاة، أعنى مناقضة مبادئ املنهج 

ولو اتّبع ديكارت منهجه لكان األمر مختلًفا، فال شّك أّن منهجه عقاليّن، لكن املشكلة تنشأ عندما  

  يبني نسقه امليتافيزيقّي، وعندما يضع مالمح موقفه الدينّي.

ومن ثّم فإّن هذا البحث ال يسعى إىل عرض فلسفة ديكارت ورشحها؛ بل يسعى للصعود من الرشح 

حاولة التأويل الفلسفّي؛ عرب قراءة ال تتعّقب التفاصيل وال تغرق يف الجزئيّات؛ ألنّها محاولة  النيصِّ إىل م

لقراءة النسق يف بنائه الداخّيل، قراءة كاشفة مشّخصة لألعراض، تقف عند لحظات املنهج لتتفّحص مدى 
 

1. A Divine Stamp 
2. Donald A. Cress, Editor‘s Preface To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First 

Philosophy. Indianapolis /Cambridge, Hackett Publishing Company, Third Edition, 1993, P. Vii. 



    ٥٧      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

املعنى الباطنّي أكرث   عقالنيّته، كام تقف عند الفضاء املوجود بني تلك اللحظات أو ورائها، لتقف عىل

مام تقف عىل املعنى الظاهرّي، ليست قانعة مبا هو منطوق به وحده، بل متطلعة إىل استنباط ما هو 

مسكوت عنه أو ما يعجز عنه نطاق القول بسبب من املراوغة األيديولوجيّة التي تريد التخّفي تحت 

  ثوب العقالنيّة الحديثة.

هو   وكام عرف  ذاته،  قرأها هو  كام  بالدين  ديكارت يف عالقتها  لفلسفة  قراءة  ليست  فهذه  ثّم  ومن 

من سياق مختلف ومن منظور يُْنِشد الوصول إىل ساعة    ـ قدر االستطاعة    ـ خصائصها وأركانها، بل هي قراءة  

  ارية من كّل أساليبها املراوغة. العقل األخرية التي تجعل األيديولوجّية الالهوتيّة تواجه نفسها أخريًا وهي ع 

          
لعّل من األمور التي تسرتعي النظر يف فلسفة ديكارت، أّن منطق منهجه يبدو منطًقا عقالنيٍّا، عىل ما  

به «قواعد لتدبري العقل» أم من القو  اعد األربعة التي يظهر، سواء أكان من القواعد التي يضعها يف كتيِّ

)؛ فهي قواعد عقالنيّة. أّما حني ينظر املرء يف موقفه  ١٦٣٧يضعها ملنهجه يف كتابه «مقال عن املنهج» (

من الوحي املسيحّي وعقائد الكنيسة وسلطة رجالها، يكتشف أّن املنطق الذي يحكمه منطق غري عقاليّن، 

تكوينه، لدرجة رمبا ميكن القول معها أّن هذا حيث نجد املفاهيم الالهوتيّة حارضة يف بنية املذهب و 

املوقف محكوم باملنطق الّالهويتّ أكرث من كونه محكوًما باملنطق العقاليّن. ولو طبّقنا منهج ديكارت عىل 

عىل حّد تعبري   ،االستداليلّ مذهبه  الكتشفنا أّن مذهبه ميلء بالتقريرات الالهوتيّة. إّن منهج ديكارت  

  :١فونتنيل 

ظم قيمة من فلسفته التي لو طّبقنا عليها القواعد التي علّمنا هو إياها، لوجدنا «هو أع

  .٢شطًرا كبريًا منها أخطاء ال يقني فيها»

وإذا نظرنا يف املنهج أّوًال، نجد أّن ديكارت طرح منهجه أّوًال من الناحية التاريخيّة يف كتابه «قواعد  

ألّفه    ـ»، وعنوانه األصّيل بالالتينيّة  ٣اعد لتدبري العقل»، ويعرف هذا الكتاب بـ «القو  التي  وهي اللغة 

». وهو العمل الرئيس يف الفرتة املبكرة من حياة  Regulae Ad Directionem Ingenii«  ـ   ديكارت بها

عىل األغلب، لكنّه مل    ١٦٢٨  ـ  ١٦٢٦ديكارت، وكُتب يف العرشينات من القرن السابع عرش بني سنتي  

. ١٦٨٤، رغم أّن ترجمة هولنديّة ظهرت له سنة  ١٧٠١حياته، ونُرش ألّول مرّة سنة    يكتمل ومل يُنرش يف

وكانت خطّته يف األصل أن يُقّسم لثالثة أقسام، كّل منها يشتمل عىل اثني عرشة قاعدة، لكّن الجزء األخري  
 

1. Fontenelle(1657-1757). 

  . ٢٨٤، صديكارت. مقتبس عن د.عثامن أمني، ١٤٢، ص١٦٨٨، طبعة سنة استطراد عن القدماء واملحدثنيفونتنل،  .٢
3. Regulae 



٥٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ناوين القواعد  فُقد كلّه، والجزء الثاين مل يتّم، حيث توقّف عند رشح القاعدة الثامنة عرشة، وتوجد ع

التاسعة عرشة والعرشين والحادية والعرشين مجملة دون رشح، وال يوجد بعد ذلك يشء. وتتناول االثنا 

الحدس  تتناول  كام  يقينّي،  بشكل  تحصيلها  ميكن  التي  البسيطة  للقضايا  تصّورنا  األوىل  قاعدة  عرش 

جان املعرفة الواضحة واملتميّزة عند ديكارت.  واالستنباط وهام العمليّتان املعرفيّتان األساسيّتان اللتان تنت

القابلة  الثانية «املشكالت املفهومة عىل نحو كامل»، مثل تلك املشكالت  القاعدة  وتتناول االثنا عرش 

. أّما االثنا عرش قاعدة األخرية، فهي التي كان مقّدًرا لها أن تعالج ١للحلول الدقيقة يف الحساب والهندسة 

ة عىل نحو غري كامل»؛ حيث كان هدفها إظهار أّن املشكالت األكرث تعقيًدا للعلم  «املشكالت املفهوم

. وعىل الرغم من أّن القواعد تّم  الطبيعّي ميكن أن تحّل عن طريق معالجتها وفق املنهج الرياّيض الكّيلّ

ا من حياة ديكارت ومل تكتمل، إّال أنّها مصدر قيّم لرؤى ديكار  ت يف املعرفة  تأليفها يف وقت مبكر جدٍّ

  .٢واملنهج 

أّما كتابه الثاين «مقال عن املنهج» فيقّرر فيه أّن مثة قواعد أربع يجب مراعاتها يف كّل منهج يبحث  

عن الحقيقة، وتكفي هذه القواعد، إذا ما تّم اتباعها بدقّة، للوصول إىل اليقني، وتُعرف هذه القواعد  

  التحليل، الرتكيب، اإلحصاء واملراجعة.عىل التوايل باسم: البداهة، 

د ديكارت مضمون هذه القواعد األربع بقوله:   ويحدِّ

األّول: أالّ أقبل شيًئا ما عىل أنّه حّق، ما مل أعرف يقيًنا أنّه كذلك، مبعنى أن أتجّنب «

ام بعناية التهّور والسبق إىل الحكم قبل النظر، وأالَّ أُْدِخل يف أحكامي إّال ما يتمّثل أم

  عقيل يف جالء ومتّيز، بحيث ال يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع الشّك.

قدر  أجزاء عىل  إىل  سأختربها  التي  املوضوعات  من  واحدة  كّل  أقّسم  أن  الثاين: 

  املستطاع، عىل قدر ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه.

وأسهلها معرفة؛ يك أتدرج قليًال الثالث: أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور  

حتى أصل إىل معرفة أكرثها تركيًبا، بل وأن أفرض ترتيًبا بني األمور التي ال يسبق بعضها  

  اآلخر بالطبع. 

واألخري: أن أعمل يف كّل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما 

  . ٣يجعلني عىل ثقة من أيّن مل أغفل شيًئا» 
 

1. J. Cottingham, R. Stoothoff And D. Murdoch (Eds.), The Philosophical Writings Of Descartes, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985, Vol. I, P51. 

2. J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P152. 

  . ٧٦- ٧٥، ترجمة د. محمود محمد الخضريى، ص مقال عن املنهج إلحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم ديكارت،    . ٣



    ٥٩      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

لقواعد األربع، ومن قبلها القواعد اإلحدى والعرشون، يجزم بعقالنّيتها، ومن ثّم يتوقّع أّن  وقارئ هذه ا 

الفكر الدينّي سيأيت مشبًعا بالروح العقالنّية، لكن ما يحدث بالفعل أّن ديكارت رسعان ما يأيت بقاعدة  

) يف موقفه  ١٢٧٤  ـ   ١٢٢٥(   ١تتضاّد مع القاعدة األوىل، عندما يعود إىل وجهة نظر القّديس توما األكوينيّ 

  ؛ فعند األكوينيّ ٣بوصفه مهيمًنا عىل العقل   ٢من الوحي املسيحيّ 

«الحقيقة ال ميكن أن تكون مناقضة للحقيقة؛ مام يلزم عنه أنّه ما من حقيقة من حقائق  

اإلميان ميكن أن تبطل حقيقة من حقائق العقل، أو بالعكس. ولكن مبا أّن العقل البرشّي  

هن، ومبا أّن عقل أعظم الفالسفة، إذا قيس إىل عقل مالك من املالئكة، أخفض  هزيل مو 

بكثري من عقل الفّالح البسيط إذا قيس إىل عقل ذلك الفيلسوف عينه، يلزم عن ذلك أّنه  

متى ما بدت لنا حقيقة من حقائق العقل وكأنّها تنقض حقيقة من حقائق اإلميان، فلنا  

لعقل املزعومة تلك إن هي إّال خطأ وضالل، وحسبنا أن  أن نكون عىل ثقة أّن حقيقة ا 

  . ٤نتأىّن يف النقاش ونرتّوى ليستبني لنا كذبها» 

أّما ديكارت فقد ّرصح بأّن حقائق اإلميان املسيحّي يجب أن تكون أّول ما نصدق به، دون البحث  

مبادئه   كّل  فوق  القاعدة  هذه  ويجعل  بل  ومتيّزها،  وضوحها  عن  وال  بداهتها  الشهرية؛  عن  املنهجيّة 

  . ٥فيذهب إىل وجوب أن نتّخذ لنا قاعدة معصومة وهى أّن ما أوحى هللا به هو أوثق بكثري مام عداه 

وهذا ما جعل جيلسون يقول عن ديكارت: «وإن كان قد أعىل صوت العقل يف أوىل قواعد منهجه  

هللا أوثق بكثري من كّل ما عداه،    ) بأن كّل ما أوحى به١٦٤٤يف املقال… إنّه رصح يف «مبادئ الفلسفة» (

وبهذا شابه القّديس توما األكوينّي ومن جرى مجراه من الفالسفة الدينينّي يف تصّور العقل مستسلاًم  

  .٦لسلطان الوحي»

  : إذن رفع ديكارت بعبارات رصيحة الوحي فوق العقل، ونظر إىل عقائده واإلميان بها عىل أنّها

عمل الذهن، وبهذا عَدل عن الفلسفة العقلّية إىل الهوت «من أفعال اإلرادة وليس من  

الوسطى  الربيطانّية  ـ  العصور  العقل ال    ـ  فيام الحظت دائرة املعارف  وأصبح ميدان 

 

1. Thomas Aquinas  
2. Christian Revelation  
3. D. E. Cooper, World Philosophies, PP174-175. 

  . ١٧٥- ١٧٤، صتاريخ الفلسفة: العرص الوسيط والنهضةإميل برهييه،  .٤

»، ترجمة د. عثامن أمني،   «مبادئ الفلسفةذكر ديكارت هذا املعنى يف أكرث من نّص قطعّي الداللة وذلك يف كتابه    .٥

  .  ٧٦فقرة  ،١٠٧؛ وص  ٢٥، فقرة ٧٠انظر: ص

  . ٢٩٣- ٢٩٢، صديكارت. وقارن: د. عثامن أمني، ١٩٢، صقصة الرصاع بني الدين والفلسفةعن د. توفيق الطويل،  .٦



٦٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

فيام يقول يف   ـ  يتجاوز الحقائق الفلسفّية، أّما الحقائق الدينّية التي تهدي إىل الجّنة

فإنّها فوق متناول العقل، وليس من الحكمة أن نسلّمها إىل   ـ  القسم األّول من مقاله

ينزله هللا   ضعف استدالالتنا العقلّية؛ ألّنها نزلت مبدد غري عادّي من السامء، أي بوحي

  .١عىل من يصطفيه من عباده»

وال   إلهّي؟  وحي  فعًال عن  تعّرب  العقائد  هذه  أّن  األدلّة عىل  طبيعة  ما  نفسه:  ديكارت  يسأل  وال 

يستدعى أّي مقياس من مقاييس النقد التاريخّي التي من وظيفتها فحص املنقول عن السلف لبيان مدى 

  الته.مصداقيّته التاريخيّة، والكشف عن مدى أص

إّن ديكارت إذ يضع أصول املامرسة العقالنيّة يف القاعدة األوىل من قواعد منهجه، فإنّه رسعان ما  

يضع أصول املامرسة الالعقالنيّة عندما يضع فوق هذه القاعدة وغريها من القواعد قاعدة عصمة الوحي  

  املسيحّي. 

طرح األفكار الصادرة عن السلطات أيٍّا  ولقد أّدى هذا إىل منافاة منهجه العقاليّن الذي نادى فيه ب

  كانت وجعل معيار البداهة معيار الحّق والحقيقة. 

فها هو ذا يقبل سلطة اإلميان املسيحّي؛ ويؤمن بعقائد املسيحيّة عىل أنّها حقائق ال ريب فيها مع 

  أنّها فوق العقل؛ يقول ديكارت: 

  . ويفّرس ذلك بقوله: ٢متناول مداركنا» «يجب علينا أن نؤمن بكّل ما أنزله هللا، وإن يكن فوق 

«إذا أنعم هللا علينا مبا كشفه لنا أو لغرينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها 

العادّي، كأرسار التجّسد والتثليث، مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها  

الغرابة أن يكون يف طبيعة هللا ويف فهاًم واضًحا؛ ذلك ألنّه ال ينبغي أن يقع لدينا موقع  

  .٣أعامله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا» 

وهكذا نجد أّن ديكارت الفيلسوف الذي اّدعى يف منهجه أنّه لن يقبل شيئًا عىل أنّه حّق إّال إذا كان  

يف طبيعة    واضًحا ومتميّزًا، يدعو لتكريس الالمعقوليّة والغموض بحّجة أنّه ليس من الغريب أن يكون

نفسه يسأل  ومل  أذهاننا.  متناول  تجاوز  كثرية  أشياء  أعامله  ويف  لشعار    ـ   هللا  الرافع  الفيلسوف  وهو 

ما طبيعة الدليل عىل أّن تلك العقائد تعّرب فعًال عن حقيقة هللا؟ وما الدليل عىل صدق الوحي    ـ  العقالنيّة

  يف التعبري عن اإلرادة اإللهيّة؟ 

 

    .١٩٢، صقصة الرصاع بني الدين والفلسفةد. توفيق الطويل،   .١

  . ٧٠، صمبادئ الفلسفةديكارت،  .٢

  . ٧٠املصدر السابق، ص. ٣
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يجعل الفكر الواضح واملتميّز مقياًسا لعقائد التنزيل املسيحّي، بل يجعل    والغريب أّن ديكارت ال

تلك العقائد مقياًسا يقيس به مدى صّحة الفكر أو خطأه يف كّل مسألة سبق للوحي أن تعرّض لها، أّما  

 الحقائق التي مل يذكرها الوحي، فينبغي التعويل فيها عىل العقل الناضج، وعدم األخذ باملوروث، وعدم 

  . يقول ديكارت: ١الركون إىل الثقة بالحواس، فضًال عن عدم التسليم بصّحة يشء مل يتّم التحّقق منه

«إنّنا ينبغي أن نفّضل األحكام اإللهّية عىل استدالالتنا. ولكن فيام عدا األشياء املنزلة 

ا»   .٢ينبغي أن ال نعتقد شيًئا مل ندركه إدراكًا واضًحا جدٍّ

  ده لهيمنة الوحي عىل العقل فيقول: ويزيد ديكارت  تأكي

«ينبغي قبل كّل يشء أن نستمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل، وهي أّن ما أنزله هللا 

هو اليقني الذي ال يعدله يشء آخر، فإذا بدا أّن ومضة من ومضات العقل تشري إلينا 

  .٣بيشء يخالف ذلك وجب أن نخضع حكمنا ملا يجئيء من عند هللا»

الدينيّة عند ديكارت فوق الحقيقة العقليّة، وهذه األخرية ال قيمة لها إّال يف مجال    إذن فالحقيقة

ما  إذا  الحّق  العقليّة عنده ستفقد نصيبها من  الحقيقة  إّن  الوحي، بل  التي مل يتحّدث عنها  الحقائق 

نا تارة أخرى تعارضت مع الحقيقة الدينيّة. ال يعربِّ ديكارت هنا عن روح فيلسوف حديث، وإمّنا يعود ب 

إىل النزعة الالهوتيّة  للعصور الوسطى. ورمبا يجوز القول إّن فيلسوفًا مثل ابن رشد كان أكرث تعبريًا عن  

الروح الحديثة عندما اعترب العقل هو األساس، وإذا ما وجد بينه وبني الوحي تعارًضا، فإنّه ينبغي تأويل  

  : الوحي مبا يجعله متّفًقا مع العقل، عىل أساس

إخراج اللفظ من الداللة الحقيقّية إىل الداللة املجازّية، من غري أن يخّل ذلك بعادة لسان  « 

  . ٤العرب يف التجّوز بتسمية اليشء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارِنه أو غري ذلك» 

      
ومن معامل مخالفة ديكارت ملنهجه العقاليّن الذي ارتضاه كطريق للوصول إىل اليقني أنّه ال يطبق القاعدة  

أقول ال   ـالثانية الخاّصة بالتحليل وال القاعدة الثالثة الخاّصة بالرتكيب والسري من األبسط إىل األعقد  

عنها يف اإلنجيل، ومل يسأل نفسه: ملاذا يطالبنا  يطبق هاتني القاعدتني عىل ما ظنّه األحكام اإللهيّة املعربَّ 

 

1. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, London, Routledge & Kegan Paul, 
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هللا بأن نؤمن بأشياء تعارض العقل الذي منحنا إيّاه؟ أليس العقل من أعامل هللا كام أّن الوحي من أعامل  

  هللا؟ ومن هنا يفرض السؤال اآليت نفسه: هل أعامل هللا يعارض بعضها بعًضا؟! 

ومة والغامضة فوق التحليل واالستدالل العقلينّي، ويتلّمس  هكذا يرفع ديكارت بعض العقائد غري املفه 

  براهني ومّربرات تقليديّة لتسويغ التسليم بها. إنّه ال يطبّق عليها شّكه املنهجّي وال أيٍّا من مبادئ منهجه. 

فديكارت يعدُّ نفَسه يف معرش املؤمنني باهلل وخلود النفس، والوظيفة التي يضعها لنفسه هي إقناع 

العقل يف خدمة اإلميان املسيحّي،  الكاف وكأّن  الطبيعّي،  العقل  الكربى عن طريق  رين بحقائق اإلميان 

  والفلسفة تعود ملامرسة دورها يف العصور الوسطى كخادمة للدين املسيحّي.

لن يقتنعوا بحقيقة   ـ  عىل حّد تعبري ديكارت نفسه  ـ  وسبب لجوئه لألدلّة الفلسفيّة هو أّن الكافرين

األديان، بل رمبا بفضيلة من الفضائل األخالقيّة، إن مل نثبت لهم وجود ّهللا وخلود النفس بالعقل دين من  

  .١الطبيعيّ 

ويؤكّد ديكارت أّن لجوءه للعقل والتفلسف ما هو إّال وسيلة للربهنة من أجل إقناع الكافرين بعقائد 

  .٢قّدسة من عند هللاّ اإلميان. أّما هو فيؤمن بها ألّن هذا هو ما جاءت به الكتب امل

لة ال حاجة إىل استنباطها من يشء غري نفوسنا وغري تدبّرنا   وإذ يتطلع ديكارت للربهنة عىل وجود اللّه بأدِّ

لعقولنا؛ ليبنّي أنّه ميكن أن نعرف الله معرفة أيرس وأيقن من معرفتنا ألمور الدنيا؛ أقول إنّه إذ يفعل ذلك  

وعامل الكالم الذي يؤيّد النّص الدينّي بأساليب عقالنّية؛ حيث يقّدم الكتاب املقّدس  فإمّنا يؤّدي خدمة الشارح  

  هذا املعنى نفسه كام يبدو من أقوال «ِسْفر الحكمة» يف اإلصحاح الثالث عرش؛ إذ َورََد فيه: 

«إّن جهلهم ال يغتفر؛ ألنّه إذا كانت عقولهم قد أوغلت إىل هذا الحّد يف معرفة أمور 

  . ٣فكيف أمكن أن ال تكون معرفتهم الرّب أيرس؟» الدنيا، 

  :وقد أثبت ديكارت وجود هللا بدليل مدرّيس هو الدليل األنطولوجيّ 

(الفصالن الثاين والثالث)… وقد   ٥يف كتابه العظة   ٤«الذي تشكَّل أّوًال بواسطة أنسلم

  ٦…» انتقد األكوينّي هذا الدليل، لكّنه اتخذ شكًال آخر فيام بعد مع ديكارت

 

  . ٣٩، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ١

  . ٤٠، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ٢

  ، املوضع نفسه. یالتأّمالت يف الفلسفة األولديكارت، . ٣
4. Anselm (1033- 1109). 
5. Proslogion 
6. Penelhum, T., Religion And Rationality, New York, Random House, 1971, PP11-12. Simon 
Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, P715. 



    ٦٣      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

الذي أحياه بعد انتقادات األكوينّي، ورغم هذا ال يزال هذا الدليل معّربًا عن الروح املدرسيّة، تلك 

  الروح التي زعم ديكارت أنّه تجاوزها.

ثّم إّن طريقة  ديكارت يف إثبات وجود النفس بواسطة الكوجيتو، قد عّدها أنطوان أرنو املعروف 

  ّديس أوغسطني، يقول برهييه:مشابهة لطريقة الق ١بأرنو الكبري

القّديس  أّن  يالحظ  أن  أرنو  يفت  مل  ديكارت،  بكوجيتو  الالهوتيّون  عرف  «وعندما 

قال باليشء نفسه؛ وبالفعل، كان معوله يف اإلفالت من إسار الريبّية     ٢أوغسطينوس 

»؛ وقد برهن أيًضا عن طريق هذه الفكرة،  ٣عىل هذه الفكرة: « إذا أخطأت، فأنا موجود

  .٤يف كتابه (يف الثالوث) عىل أّن النفس روحّية ومتاميزة عن الجسم…»

إذن فقد سبق ألوغسطني، حسب أرنو، أن استخدم الفكر كدليل عىل وجود النفس، ولكن مثّة خالف 

  . ٥بني املؤّرخني حول مدى أصالة ديكارت يف هذه املسألة، وحول حجم التشابه واالختالف بينهام 

حال   أّي  هيّأ وعىل  قد  أوغسطني  وبني  ديكارت  بني  واالتصال  التشابه  أوجه  عن  أرنو  فإّن كشف 

كانت   وهي جمعيّة  األوراتوار،  بها جمعيّة  كام ستقول  املسيحيّة  للديكارتيّة  النحو  هذا  الطريق عىل 

الكاثوليكيّة من الداخل، وترفض   تهدف إىل إحباط اإلصالح الربوتستانتّي بإصالح مضاّد بغرض تجديد 

 ٦سلك الدينوّي الذي تريد الربوتستانتيّة أن تدخله يف النظام الكهنويتّ. ويعترب الكاردينال بيري دى بريول امل

 ١٥٦٤، وكان قد أّسسها يف روما القّديس فيليب نريي سنة  ١٦١١مؤّسس جمعيّة األوراتوار يف باريس سنة  
٧.  

بدن ومتايزهام عند ديكارت، يجد أنّها من  ويف هذا السياق إذا نظر املرء إىل فكرة ثنائّية النفس وال 

. ٨األفكار التي ورثها ديكارت عن الفلسفة املدرسّية أيًضا، وقد عربَّ عنها كذلك مبصطلحات التينّية مدرسّية 
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ابنة   ٢؛ ففي خطاب له إىل األمرية اليزابيث  ١وفضًال عن ذلك فقد اعترب التفاعل بني النفس والبدن رسٍّا 

املخلوع والتي كانت قد اتخذت هولندا مالًذا لها، سلّم ديكارت بأّن هذا التفاعل   ٣يميا فريدريك ملك بوه

  .٤رسّ 

وقد تعرَّض موقفه من عالقة النفس بالبدن النتقادات كثرية من الفالسفة الالحقني، وال سياّم الفالسفة  

تعسفّي غري مّربر فلسفيٍّا؛ إذ مل املعارصين، مثل وايتهد الذي رأى أّن فصل ديكارت بينهام إمّنا هو فصل 

أو روحيّ  ماّدّي  كّيلّ واحد:  القول بجوهر  لرفضه  إيجاد صلة بني ٥يقّدم سببًا  . فقد فشل ديكارت يف 

 :النفس والبدن، أو بني املاّدة والروح، و

يف  الذريع  الفشل  إىل  بديكارت  أّدى  قد  الجوهرين  هذين  بني  التمييز  هذا  «لعّل 

  .٦اتحاد النفس بالبدن» محاولته حّل مشكلة 

  ويرى هوايتهد أنّ 

«الخطأ الرئيس لديكارت هو تصّور املاّدة كـ «فاعلّية فارغة» متجرّدة من الخربة، وهذا  

  . ٧التصّور يجعل قدرة الجسم عىل التفاعل مع العقل رسٍّا بكّل ما يف الكلمة من معنى» 

البدن والنفس أو بني املاّدة والفكر، فهل ديكارت الذي تحّدث عن ثنائيّة بني الجسم والعقل أو  

وعجز عن إيجاد الجرس بينهام، ال يقبل من األفكار إّال ما كان واًضحا ومتميّزًا؟! وحتى عندما قال إّن  

الغّدة الصنوبريّة هي مكان التفاعل، فإنّه مل يقل لنا كيف يحدث هذا التفاعل، ومن ثّم بقي جوهر  

يكارت! وهنا يتجّدد السؤال: هل من شأن الفلسفة العقالنيّة.. فلسفة  التفاعل رسٍّا، ومع ذلك قَِبلَه د

  الوضوح والتميّز.. أن تقبل باألرسار؟

وقبول نظريّة ملّغزة مثل ثنائّية البدن والنفس مع خفاء عملّية التفاعل بينهام، ال يجعل من املستغرب  

الفلسفة؛ إذ يطلب    ىل أحكام عىل مستوى آخر أن يسلم ديكارت عىل نحو واضح بسلطة رجال الدين ع 

من علامء أصول الدين تصحيح ما وقع فيه من أخطاء؛ فهم منبع الرصانة واملعرفة واألكرث فطانة ونزاهة  

  عىل حّد تعبريه. 
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(وهو كتاب ُصمم إىل حدٍّ ما ليُستخدم  ١٦٤٤وأكرث ما يلفت النظر أنّه يف نهاية «مبادئ الفلسفة»  

  ، يقول: ١ككتاب الهويتّ)

الكنيسة  لسلطة  وأحيلها  إّال  جازمة،  آراء  أصنع  ال  جعلني  بضعفي،  وعيي  «إّن 

  .٢الكاثوليكّية ولحكم هؤالء األكرث حكمة مّني»

وقد أطلََع ديكارت عىل تأّمالته، يف أّول األمر، الهوتيٍّا هولنديًا شابًا يدعى كاتريوس. ويف أواخر عام 

ت كاتريوس وردوده عليها (االعرتاضات األوىل)، وكان قصده مع اعرتاضا  ٣بعث بها إىل األب مرسني   ١٦٤٠

 :أن يتوىلَّ مرسني اطالع الالهوتيّني عىل الكتاب

رأيهم فيه ويعلم منهم ما يحسن تغيريه أو تصحيحه   ـ  عىل حّد تعبريه  ـ«حتى يأخذ  

  . ٤أو إضافته إليه قبل أن ينرشه عىل الجمهور» 

عن ديكارت دفاًعا مجيًدا حتى لدرجة جعلت اآلخرين    ومن املعروف أّن األب مرسني كان يدافع

يلّقبونه بـ «سفري السيّد ديكارت يف باريس»، كام كان مدافًعا عن جاليليو ضد الالهوتينّي التقليدينّي ذوي  

  .٥امليول األرسطيّة 

؛  وعندما نرش ديكارت «مبادئ الفلسفة» بذل وسعه للحصول عىل مصادقة معلّميه اليسوعينّي القدامى 

ألّن موقعهم يؤّهلهم أكرث من سواهم للرتويج لفلسفة مباينة لفلسفة أرسطو. ويتّضح من ترصيحات ديكارت  

املتتالية سواء يف رسائله أم يف كتبه أّن ميتافيزيقاه تجّسد التزام املسيحّي باستعامل العقل ملكافحة إنكارات  

ى تحت لواء حملة مكافحة الزنادقة واملالحدة، وكأنّه  الزنادقة واملالحدة، مام مييط اللثام عن ديكارت وقد انضو 

  . ٦يواصل يف ميدان الفكر جهود جده بيري ديكارت يف امليدان العسكرّي عندما قاتل يف الحروب الدينّية 

وماّم يؤيد هذا املعنى أّن الكاردينال بيري دى بريول طلب من ديكارت تدعيم عقائد املسيحيّة برباهني 

إطار مواجهة الزنادقة واملالحدة، كام شجعه عىل االستمرار يف كتاباته؛ ألنّه رآها تصّب يف فلسفيّة يف  

،  ١٦٢٨إىل أّن طريقة حياة ديكارت قبل    ٧دعم املوقف الدينّي لجمعيّة األوراتوار، بل يشري دونالد أ. كرس
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ليك   ١٦٢٨ندا سنة  قد انتهت وبدأت طريقة جديدة متأثّرة بتشجيع دي بريول، فغادر فرنسا إىل هولّ 

والحياة االجتامعيّة، وطلبًا لالعتزال والهدوء ليك يتمّكن    ـ  عىل حّد تعبري دونالد أ. كرس  ـ  ١يتجنَّب الفتنة 

. ومقصد هذه الكتابات هي تحقيق املهّمة التي أوكلها إليه الكاردينال «دى بريول» ٢من التفّرغ لكتاباته

  قائد املسيحيّة برباهني فلسفيّة يف إطار مواجهة الزنادقة واملالحدة.قبل اعتكافه يف هولّندا؛ وهي تدعيم ع

ويف هذا اإلطار يحتّل كتاب «التأّمالت يف الفلسفة األوىل، وفيها الربهان عىل وجود هللا وخلود النفس» 

راد . وهكذا أ٣)، مكانه يف خط املنافحة العقالنيّة عن أصول العقيدة املسيحيّة١٦٤١ونرشه    ١٦٤٠(أنجزه  

ديكارت وهكذا ردَّد تكرًرا أنّه ينارص «قضيّة هللا»؛ وال غرابة يف ذلك، فهو تلميذ اليسوعيّني الذين قاموا 

  بدور خطري يف مقاومة اإلصالح الربوتستانتّي هادفني إىل تجديد الكنيسة الكاثوليكيّة.

ليه، وقد أشار هرني  ويدّل استقراء حياة ديكارت عىل أّن الخوف من رجال الكنيسة كان قد سيطر ع

إىل أّن طبيعيّاته قد أفسدها خوفه من الكنيسة، وقد خيش أن يتعرّض ملا تعرّض جاليليو؛ فقد أثار     ٤مور 

؛ لذا فإّن ديكارت كان يقّدم نفسه غالبًا كحليف للكنيسة خوفًا من بطش ٥سجن جاليليو جزعه وفزعه 

التأّمالت إىل «العمداء والعلامء بكلّيّة أصول الدين املقّدسة  رجال الدين، مثلام يتّضح من إهدائه كتاب  

  .٦بباريس» 

لكن ليس معنى هذا أّن الخوف وحده هو املفّرس ملوقف ديكارت من رجال الكنيسة، فقد آمن  

 :بالدين املسيحّي منذ طفولته

«وحرص عىل ترّيض رجال الدين حرًصا عابه عند بعض مؤّرخيه، ومن مظاهر مجاراته 

، ١٦١٩نوفمرب سنة    ١٠قاليد الدينّية أنّه حني اكتشف «قواعد» علم جدير باإلعجاب يف  للت 

نذر الحّج إىل أحب مكان عند الكاثوليك، وهو كنيسة العذراء يف لوريت بإيطاليا ليقيم 
 

1. Glamour  
2. Cress D. A., "Editor’s Preface" To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First 

Philosophy. P. Vii-Viii. 
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  . ويدرج برهييه ميتافيزيقيا ديكارت يف سياق هذه ٢٨١، الجزء الثالث، ص تاريخ الفلسفة: العرص الوسيط والنهضة
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    ٦٧      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

  .١الصالة هلل وللعذراء، شكرًا عىل توفيقه يف اكتشافه!»

تأّمالت يف الفلسفة األوىل» يعترب نفسه متَِّبًعا مرسوم البابا ليو  ويف الرسالة االستهالليّة يف مقّدمة كتاب «ال 

    . ٢العارش الذي يطلب فيه إىل الفالسفة املسيحينّي أن يستخدموا كّل قوى العقل لتدعيم اإلميان الحّق 

وإذا كان ديكارت قد تعرّض أحيانًا الضطهاد من الهوتيّي هولّندا؛ فذلك ألنّهم كانوا يوّحدون بني 

أّما ديكارت حرف  املقّدس.  والكتاب  أرسطو  املقّدس، ويخلطون بني  الكتاب  املدرّيس وعقائد  املعتقد  يّة 

نفسه، فقد كان يرى أنّه ال يوجد تعارض بني فلسفته وبني عقائد الكتاب املقّدس، وكان يعي بأّن معارضة 

التعاليم املدرسيّة من جهة  أولئك الالهوتيّني له نابع من ذلك الخلط الذي وقعوا فيه بني أرسطو وبني  

  . ٣والكتاب املقّدس من جهة أخرى

  : ١٦٤١يقول ديكارت يف خطاب له إىل مرسني يف مارس 

املقّدس   والكتاب  أرسطو  بني  يخلطون  الذين  الناس  أسلحتي  بكّل  أقاتل  أن  «قّررُت 

واثق   أنا  جاليليو...  أدانوا  الذين  الناس  أقصد  الكنيسة،  سلطة  استعامل  ويسيئون 

نّني أستطيع إظهار أنّه ال عقيدة من عقائد فلسفتهم مّتفقة مع اإلميان مثل اتفاق أ  من

  .٤نظريّايت»

  » املنشور يف الطبعة الثانية للتأّمالت: ٥قارن أيًضا عبارة أكرث رسميّة يف خطابه لـ «دينيّه

«مبا أّن الحقيقة الواحدة ال ميكن أن تكون متعارضة مع حقيقة أخرى، سوف يكون  

العصيان الخوف من أّن أّي حقائق مكتشفة يف الفلسفة ميكن أن تكون متعارضة من  

مع حقائق اإلميان. ويف الواقع أنا ُمّرص عىل أنّه ال يوجد يشء متعلّق بالدين ال ميكن 

تفسريه بوسائل أفضل من مباديئ التي هي أقدر عىل ذلك من وسائل أولئك الذين 

  .٦ينالون القبول العام»

ن يف بنية نسقه الفلسفّي  ومن املال  حظ، رغم وضوح املحور الالهويتّ يف تفكري ديكارت، أنّه مل يُضمِّ

 

  . ١٩٣، صقصة الرصاع بني الدين والفلسفةد. توفيق الطويل،   .١

  . ٤١، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ٢
3. J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P63. 
4. J. Cottingham and Others, The Philosophical Writings Of Descartes, Vol. III, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991, P177. 

  طبع هذا الجزء بعد ستة سنوات من طبع الجزءين األّول والثاين؛ لذا متّت اإلشارة لبياناته عىل نحو منفصل. 
5. Dinet  
6. J. Cottingham And Others, The Philosophical Writings Of Descartes, I I, p392. 
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وال أرساَر التجّسد والتثليث والَصلب، ولكن فلسفته جاءت مربهنة عىل العقائد   ١أرساَر الكنيسة السبعة  

حتى عىل    ـ الكربى: وجود هللا ووجود النفس. ورمبا يكون السبب يف ذلك أنّه وجد من املستعيص عقالنيٍّا  

ع املتقنِّ الظاهرّي  الكاثوليكيّة    ـ  املستوى  املسيحيّة  النوعيّة  العقائد  تلك  وإدراج  نسق تسويغ  بنية  يف 

  فلسفّي يزعم لنفسه العقالنيّة املنهجيّة.

ومع هذا مل يعرتف ديكارت قط بأّن عقائد املسيحيّة النوعيّة ضّد العقل، بل كان مقتنًعا أنّها من  

  نعم ّهللا علينا التي تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها العادّي! يقول ديكارت:

رينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها «إذا أنعم ّهللا علينا مبا كشفه لنا أو لغ

العادّي، كأرسار التجّسد والتثليث، مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها  

فهاًم واضًحا؛ ذلك ألنّه ال ينبغي أن يقع لدينا موقع الغرابة أن يكون يف طبيعة ّهللا ويف 

  .٢أعامله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا» 

وفضًال عن هذا فإنّه كان يؤكّد دوًما بإرصار أنّه ما من حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون 

متنافية مع حقيقة العقائد املسيحيّة املنزلة (وتلك هي الفكرة الشائعة عن العالقة بني اإلميان والعقل 

ّدة عىل أساس أنّها ال تتفق مع العقيدة نظريّتَه يف املا  ٣يف التوماويّة)؛ ولذلك عندما ينتقد أحُد الالهوتينّي 

املسيحيّة النوعيّة الخاّصة بتحّول الخبز والخمر يف القربان إىل جسد املسيح ودمه تحّوًال حقيقيٍّا، نراه 

  قد أرسع يبذل كّل ما يف وسعه ليربهن عىل توافق نظريّته مع العقيدة.

        
القول إّن عقيديَتْ «اإلله املخلّص» و «الشيطان املُضّل» هام ركنان جوهريّان يف بنية الدوغام املسيحّية،    ميكن 

 

السبعة  .١ التعميد، والتثبيت، والتناول، )  Seven Sacraments(  األرسار  الكاثوليكيّة واألرثوذكسيّة هي:  يف عقيديت 

الرسامة، والزواج.   أو  املوت، والكهنوت  املقبلني عىل  املرىض  أو االعرتاف، ومسحة  الرئيسة يف  والتوبة  املراسم  وهي 

العبادة املسيحيّة، وهي شعائر موضوعة بغرض جعل املسيحينّي يحيون حياة مسيحيّة، أو لتنمية هذه الحياة بينهم،  

إنكار لألرسار عدا   الربوتستانتيّة، مثّة  العقيدة  اإللهيّة يف قلب املؤمن. لكن يف  النعمة  وهي عالمات مقّدسة تحدث 

  التناول؛ وهام عند الربوتستانت مجرّد رمز للنعمة اإللهيّة. ّرسين هام: التعميد، و 
John Bowker(ed.), The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, Oxford University Press, 

1997, p831.  

  . ٧٠، صمبادئ الفلسفةديكارت،  .٢
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مثلام هو الحال يف معظم األديان. وإذا بدأنا التحليل هذه املرة مبفهوم الشيطان نجد أّن اإلميان املسيحّي ال  

افرتاض شيطان ماكر يلعب دوًرا رئيًسا منذ بداية    يستطيع أن يحّقق اتساقًا داخليٍّا يف نسق عقائده دون 

  التاريخ البرشّي يف محاولة إضالل بني اإلنسان. يقول األب كزافييه ليون دوفور اليسوعي: 

= املقاوم)، وتارة   Satan«إّن الكتاب املقّدس، تارة تحت اسم «الشيطان» (بالعربيّة  

 زوًرا) يشري إىل كائن شخّيص غري   = املشتيك  Diabolosتحت اسم «إبليس» (باليونانّية  

إّما من خالل نشاط كائنات أخرى  مريّئ يف حّد ذاته، ولكّنه يظهر بعمله أو بتأثريه: 

املقّدس   الكتاب  فإّن  كّل،  التجربة. وعىل  وإّما من خالل  أرواح نجسة)،  أو  (شياطني 

بّية آداب الرشق يبدو يف هذا الشأن، خالًفا للحال يف فرتة اليهوديّة املتأّخرة، ويف غال

القديم، عىل جانب من اإليجاز الشديد، قاًرصا عىل إرشادنا عن وجود هذا الكائن وعن 

  .١حيله، وعىل إرشادنا عن وسائل الحامية منها»

أّما ديكارت فقد افرتض وجود الشيطان باعتباره كائنًا شخصيٍّا غرَي مريّئ يف حّد ذاته، ولكّنه يظهر بعمله  

  جون َهروود هيك عىل لسان ديكارت:   القدرة عىل تضليل حواسنا وخداع إدراكاتنا. يقول أو بتأثريه، وله  

يضلّل  كاملة، وهو ال  الشّك، يوجد شيطان ماكر ذو قدرة  إىل منتهى  للوصول  «رمبا 

.. «وبالنسبة إلمكانّية وجود شيطان ماكر  ٢حواسنا فقط، بل يتالعب كذلك بعقولنا»

كّل األدلّة، فإّن ذلك الشيطان يستطيع (بواسطة التالعب ميتلك قّوة فوق عقولنا تقّوض  

  .٣بذاكرتنا) أن يجعلنا نعتقد أّن حجة ما صحيحة مع أنّها ليست صحيحة»

هكذا يعترب نفسه وهكذا يعتربه    ـ   مل يستطع ديكارت رافع لواء العقالنّية يف مطلع العصور الحديثة 

أن يعتق نفسه ويفلت بأفكاره من أْرس الرؤية الكنسّية، حيث قّدم رؤية فلسفّية ال ميكنها أن    ـ   كثريون 

  تتواصل وتتّسق يف بنيتها املنهجّية الداخلّية دون افرتاض وجود هذا الشيطان املاكر، يقول ديكارت: 

الله   أّن شيطانًا    ـ   وهو أرحم الراحمني وهو املصدر األعىل للحقيقة   ـ «سأفرتض، ال أّن 

خبيًثا ذا مكر وبأس شديدين قد استعمل كّل ما أُويت من مهارة إلضاليل؛ وسأفرتض أّن  

السامء والهواء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات وسائر األشياء الخارجّية ال تعدو أن  

تكون أوهاًما وخياالت قد نصبها ذلك الشيطان فخاًخا القتناص سذاجتي يف التصديق؛  

ا من الحواس؛ وأّن الوهم  وسأع  ا من اليدين والعينني واللحم والدم، وخلوٍّ د نفيس خلوٍّ
 

، ترجمه إىل العربيّة مجموعة من علامء الالهوت بإرشاف  معجم الالهوت الكتايبّ األب كزافييه ليون دوفور اليسوعّي،  .  ١

  . ٤٦٦املطران أنطونيوس نجيب، ص
2. John Harwood Hick, Philosophy Of Religion, London, Prentice - Hall International, 1988, P58. 
3. Ibid. 



٧٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

هو الذي يخّيل يل أيّن مالك لهذه األشياء كّلها. وسأّرص عىل التشّبث بهذا الخاطر، فإّن مل  

أمتكن بهذه الوسيلة من الوصول إىل معرفة أّي حقيقة، فإّن يف مقدوري عىل األقّل أن  

الح  عن  وسأوّطن  أتوّقف  باطل،  مبا هو  التسليم  من  الحذر  متام  سأتوّخى  ولذلك  كم؛ 

ذهني عىل مواجهة جميع الحيل التي يعمد إليها ذلك املخادع الكبري، حتى ال يستطيع  

  . ١مهام يكن من بأسه ومكره أن يقهرين عىل يشء أبًدا» 

ث يفرتض وجود شيطان ماكر  يظهر من هذا النّص حضور مفهوم الشيطان يف بنية التفكري الديكاريتّ، حي 

ميتلك قوة فوق عقولنا تقّوض كّل األدلّة، وهذا الشيطان يستطيع (بواسطة التالعب بذاكرتنا) أن يجعلنا نعتقد  

اإلميان   نًا من مكّونات  املوقف مكوِّ بهذا  ليست صحيحة. ويعكس ديكارت  أنّها  أّن حّجة ما صحيحة مع 

  عب دوًرا رئيًسا يف محاولة إضالل بني اإلنسان. املسيحّي الذي يؤمن بوجود شيطان ماكر يل 

  لكن كيف ميكن التغلب عىل الشيطان سواء أكان يف املسيحيّة أو يف الفلسفة الديكارتيّة؟

عىل الرغم من أّن الشيطان يف اإلميان املسيحّي روح رهيب بحيله ورشاكه وخداعه ووساوسه، فإّن  

باإلميان والصالة التي تساندها دوًما صالة يسوع. وهكذا   من املمكن هزميته عن طريق االتحاد  باملسيح

موقف  عن  هذا  باهلل.  باالستنجاد  الشيطان  عىل  االنتصار  من  تتحّقق  حتى  لها  بّد  ال  الدينيّة  فالنجاة 

  املسيحيّة من آليّة النجاة من كيد الشيطان، فامذا عن موقف ديكارت؟

ىل الشيطان ما يثري االشتباه؛ فتارة نجد من النصوص  إّن يف موقف ديكارت الواقع من آليّة االنتصار ع

 .ما يجعله يبدو موقًفا فلسفيٍّا أصيًال، وتارة نجد من النصوص ما يجعله ال يعدو أن يكون موقف املسيحيّة

  كيف؟ 

  من الظاهر أّن آليّة النجاة الفلسفيّة عند ديكارت تتحّدد يف «الفكر»، يقول ديكارت: 

يشء يف العامل مبوجود عىل اإلطالق: فال توجد سامء وال أرض   «اقتنعت من قبل بأنّه ال

وال نفوس وال أجسام، وإذن فهل اقتنعت بأيّن لست موجوًدا كذلك؟ هيهات! فإين ال  

شّك أكون موجوًدا إن أنا اقتنعت بيشء أو فكّرت يف يشء. ولكن هنالك ال أدري أّي 

هارة إلضاليل عىل الدوام. ليس مضّل شديد البأس شديد املكر يبذل كّل ما أويت من م

من شّك إذن يف أيّن موجود متى أضلّني. فليضلّني ما شاء فام هو مبستطيع أبًدا أن 

الفكر   يُت  روَّ وقد  عّيل،  فينبغي  يشء،  أيّن  حسباين  يف  يقع  مادام  يشء،  ال  يجعلني 

 

  .  ٨٠، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ١



    ٧١      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

(أنا  القضّية  ودّققت النظر يف جميع األمور، أن أنتهي إىل نتيجة وأخلص إىل أّن هذه  

رتها    .١يف ذهني»   كائن وأنا موجود) قضّية صحيحة بالرضورة كّلام انطلقت بها وكّلام تصوَّ

  ـ   من وجهة نظره   ـ   ومتثل هذه القضيّة املبدأ األّول للفلسفة الذي يبحث عنه ديكارت، ومن ثّم متثّل 

ذاته، أم أنّه بحاجة  جوهر نظريّة املعرفة يف فلسفته. لكن هل «الفكر» وحده هو سبيل النجاة الكايف ب

  لضامن إلهّي؛ ومن ثم تصبح النجاة الفلسفيّة ذاتها غري ممكنة إّال بتحقيق النجاة الدينيّة أّوًال؟ 

يستخدم ديكارت يف البداية الفكر الواضح كآليّة ال تخدع لالستدالل عىل وجود ّهللا، لكنّه من ناحية  

ر الواضح ضد أالعيب الشيطان املاكر، فإذا كان  أخرى يلوذ باهلل الصادق من أجل ضامن مصداقيّة الفك

الخداع   أفعال  الشيطان مبامرسة  التي يقوم فيها  اللحظة  الفكر يكتشف نفسه يف  ديكارت يّرصح بأن 

» حقيقة أوىل متّسمة بالوضوح والتميّز؛  ٢والتضليل املختلفة، وكأّن يقني الفكر «أنا أفّكر إذن أنا موجود

ك اإلنسان يف كّل يشء سوى أنّه موجودحيث إّن الشيطان   . إذا كان األمر عىل هذا ..٣يستطيع أن يشكِّ

النحو يف البداية، فإنّه يعود يف نصوص أخرى ذات طابع عاّم ومطلق وهي من الكرثة مبكان، ليؤكّد عىل 

فسه بوضوحه  أّن مثّة حقيقة حدسيّة أسبق من حقيقة الفكر منطقيٍّا؛ ألنّها هي التي تضمن صّحة الفكر ن

ومتيّزه ضّد عوامل الخداع املختلفة مبا فيها الشيطان، أي أّن الفكر يستلزم أّوًال ضامنًا له هو «ّهللا الصادق» 

الذي ال يخدع، والذي ال يسمح للشيطان أن يتالعب بأفكار اإلنسان، فهو مصدر الحقائق وهو ضامنُها؛ 

مبا له من أسبقيّة منطقيّة وأنطولوجيّة يف عمليّة   ومن هنا فهو «املخلّص» الحقيقّي من براثن الشّك؛

العبور من الشّك إىل اليقني؛ إنّه مبثابة الجرس الذي يعرب عليه الفكر تلك الهّوة املحفورة بني الجانبني؛ 

الدينيّة، وهذا ما سيتّضح  ومن ثّم فإّن آليّة النجاة الفلسفيّة تظّل بحاجة دوًما إىل تدعيم من آليّة النجاة

  صوص ديكارتيّة عند الحديث عن هللا عند ديكارت باعتباره الضامن األعىل للحقيقة.بن

والَّالفت للنظر أّن ديكارت يف الوقت الذي ال يذكر فيه الشيطان املاكر يف كتابيْه املهّمني «مقال عن 

التأّمالت يف املنهج» و «مبادئ الفلسفة»، فإنّه يلّح عىل إيراده كفرض من الفروض الشّكيّة يف كتابه «

الفلسفة األوىل»؛ وال يكتفي بذكره يف سياق دواعي الشّك، بل يذكره كذلك يف سياق البحث عن اليقني، 

وكأنّه ال أمل من النجاة الفلسفيّة إّال بالتّغلب عليه؛ مام يدل ّعىل أّن مفهوم الشيطان رمز الّرش، والّرش  

  هنا هو الشّك حارض يف بنية التفكري الديكاريتّ. 

 

  . ٩٥، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ١
2. Cogito Ergo Sum (I Am Thinking, Therefore I Exist)  
3. D. E. Cooper, Wrold Philosophies, P244.  



٧٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

لوال الضامن اإللهّي ملا استطاع ديكارت مواجهة الشيطان املاكر وعبور نهر الشّك، ولوال الصدق و 

اإللهّي ملا انتهت حالة الشك الديكارتيّة التي يغّذيها الشيطان؛ «فشّك ديكارت كان قد أوشك أن يلتهم  

  .١نفسه لوال أن أدركه ضامن الصدق اإللهّي» 

     
يوحي الكوجيتو الديكاريتّ الشهري يف بعض نصوص ديكارت بأّن الفكر له األسبقيّة املنطقيّة يف الخروج  

  ، ومام يدّل عىل ذلك مثًال قوله:٢من غياهب الشّك إىل نور اليقني 

ا حينام يفكّر. وعىل   الرغم «مام تأباه عقولنا أن نتصّور أّن ما يفكّر ال يكون موجوًدا حقٍّ

بأّن هذه  أنفسنا من االعتقاد  فإنّنا ال نستطيع أن مننع  أشّد االفرتاضات شططًا،  من 

النتيجة: «أنا أفكر، وإذن فأنا موجود» صحيحة، وبالتايل أنّها أهّم وأوثق معرفة تعرض 

  . ٣ملن يدير أفكاره برتتيب» 

ؤرّخي الفلسفة، لكن مثّة َمن  وأسبقيّة الفكر عند ديكارت هي الرأي األكرث شيوًعا  بني كثري من م 

  :يقول بوجود دور منطقّي بني الفكر والوجود اإللهّي عند ديكارت، وهذا ما قاله معارصوه أنفسهم

«فقد اكتشفوا لديه دوًرا فاسًدا؛ إذ ال سبيل إىل الربهان عىل وجود هللا إّال باالتكال عىل  

ال عىل هذه البداهة إّال إذا قام  بداهة األفكار الواضحة واملتّميزة؛ وال سبيل إىل االتك

  . ٤الربهان عىل وجود هللا»

  ويوضح ديف روبنسون وكريس جارات هذا الدور الديكاريتّ بلغة بسيطة فيقوالن: 

«األمر السّيئ هو أّن حّجة ديكارت أصبحت اآلن سيّئة السمعة لكونها كام يقال: «دور  

مقّدمة من مقّدماته، فليس يف ديكاريتّ». فديكارت يستخدم ما يريد الربهنة عليه ك

استطاعتك أن تضمن قاعدة «الوضوح والتمّيز» من إله يقول الحقيقة إذا كنت تزعم 

بالفعل أنّه موجود بسبب أّن لديك فكرة واضحة ومتمّيزة عنه يف ذهنك. فإذن ديكارت 

والتمّيز  الوضوح  قاعدة  إىل  والتمّيز، ويحتاج  الوضوح  قاعدة  ليضمن  يحتاج إىل هللا 

  .٥ليضمن أّن هللا موجود» 

 

  . ٢١٨، صاملوضوعّية يف العلوم اإلنسانّية، د. صالح قنصوه .١
2. E. L. Allen, Guide Book To Western Thought, P140.  

  . ٥٦، ص مبادئ الفلسفةديكارت،  .٣

  .١٠١، صتاريخ الفلسفة : القرن السابع عرشإميل برهييه، . ٤

  . ٧٠ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، ص ، ديكارت ديف روبنسون وكريس جارات،. ٥
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هكذا يستخدم بعض الباحثني مفهوم «الدور املنطقّي» ملحاولة تفسري موقف ديكارت من الفكر  

  وهللا والذي ينطوي عىل ثنائيّة تثري االشتباه. 

ويظل هذا االشتباه حاًرضا يف معظم نصوص ديكارت؛ فإذا عدنا إىل «التأّمالت يف الفلسفة األوىل» نجد  

الديكارتّية ذات الصيغة العاّمة واملطلقة ما يتضّمن ويستلزم بالرضورة أن يقني الفكر الحق    من النصوص 

  منطقيٍّا ليقني الصدق اإللهّي؛ فالله هو الضامن لصّحة الفكر نفسها، يقول ديكارت يف التأّمل األول: 

يتنزّه عنه   كريم. إنّه إذا كان مام  سبحانه«لعل هللا مل يشأ إضاليل عىل هذا النحو؛ ألنّه  

ّهللا واسع الكرم والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضالل مقيم، فيبدو كذلك مام ال 

  . ١يليق مبقامه أن يأذن بوقوعي يف الضالل أحيانًا» 

املصدر   هو  ـ  الراحمني  أرحم  وهو  ـ  َهللا  فيه:«إّن  لبس  ال  واضح  نحو  عىل  ديكارت  ويّرصح 

  .٢للحقيقة»  األعىل

اعتامديّة ديكارت الفلسفيّة عىل الضامن اإللهّي حّدها األقىص عندما يرى عدم إمكانيّة وتبلغ درجة  

  الوصول إىل اليقني أبًدا دون معرفة وجود هللا وكونه صادقًا، يقول: 

  : «إذا وجدت أّن هنالك إلًها فال بّد أيًضا من أن أنظر هل من املمكن أن يكون مِضالٍّ

  .٣ال أرى سبيًال إىل اليقني من يشء أبًدا»فبدون معرفة هاتني الحقيقتني، 

ويزيد األمر توكيًدا يف «مبادئ الفلسفة» بجزمه أّن اإلنسان «لن يصل إىل علم يقينّي ما مل يعرف  

  .٥، و «أن َمْن َجِهَل ّهللاَ لن يستطيع أن يعرف شيئًا آخر معرفة يقينيّة» ٤خالقه»

أسبقيّة الفكر، مثل قوله «أنا أفّكر إذن أنا موجود»، ويعترب غري أّن ديكارت يف نصوص أخرى يؤكّد  

الكوجيتو حقيقة أوىل متّسمة بالوضوح والتميّز؛ حيث إّن الشيطان يستطيع أن يشّكك اإلنسان يف كّل 

يشء سوى أنّه موجود. ويعترب الوضوح والتميّز معيارين ال يخطئان ملعرفة األحكام الصحيحة من األحكام  

  عّدهام عالمتني ال يشوبهام الريب عىل اليقني، يقول جون َهروود هيك: الباطلة، وي

«يعترب ديكارت أنّنا نستطيع القول بدّقة أنّنا نعرف فقط الحقائق الواضحة بذاتها، أو 

  .٦تلك التي ميكن التوّصل إليها باالستدالالت املنطقّية من املقّدمات الواضحة بذاتها» 
 

  . ٧٨ - ٧٧، صاألوىلالتأّمالت يف الفلسفة ديكارت، . ١

  . ٨٠م.ن، ص. ٢

  . ١٣٥م.ن، ص. ٣

  . ٦١، صمبادئ الفلسفةديكارت، . ٤

  . ٦٠م.ن، ص. ٥
6. J. H. Hick, Philosophy Of Religion, P58. 



٧٤      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

  ز؟لكن ما هو أصل الوضوح والتميّ 

ال يعترب ديكارت الفكر الخالص أصًال لهام، بل يعتربهام نابعني من مصدر إلهّي، والدليل عىل ذلك 

الرابع التأّمل  يف  ينتهي  ديكارت  والخطأ»  ـ   أّن  الصواب  «يف  «كّل   ـ  وعنوانه  أّن  عىل  تنّص  نتيجة  إىل 

العدم أصًال  تصّور أن يكون  أن يكون واضح ومتميّز هو يشء بال ريب؛ ولذلك ال ميكن  بّد  له، بل ال   

. هكذا يخلص ديكارت إىل أّن الوضوح والتميّز، كعالمتني عىل الصواب املعرّيف، من خلق ّهللا  ١خالقه»  هللاّ 

  وبضامنه. 

أّن الضامن اإللهّي حارض يف اللحظة األوىل من لحظات بناء املنهج الديكاريّت، أعني   من الجّيل إذن 

ّيف؛ مام يستوجب إعادة النظر يف مدى مصداقّية إعالن ديكارت عن كون  لحظة تحديد معيار اليقني املعر 

الكوجيتو حقيقة معرفّية أوىل راسخة تكتسب رشعّيتها من داخلها؛ ذلك أّن هذه الحقيقة تفرتض حقيقة  

  أسبق منها ذكرها ديكارت يف التأّمل األول يف سياق درء الشّك عندما قال: «مام يتنزّه عنه الله واسع الكرم 

. ومن ثّم فإّن «الضامن اإللهّي» ليس نقطة االرتكاز  ٢والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضالل مقيم» 

املحوريّة يف مذهب ديكارت فقط، بل كذلك يف شّكه املنهجّي؛ ألّن الخروج من هذا الشّك مل يكن بالفكر  

   لصّحته. وحده، فالفكر وحده ليس كافًيا بذاته، بل هو بحاجة دوًما إىل ضامن إلهيّ 

وهللا عند ديكارت ليس ضامنًا فقط لصّحة الفكر يف إدراكه لذاته، بل ضامن كذلك لصّحة إدراك 

الفكر للعامل واألشياء؛ فالفكر وحده غري قادر عىل عبور الهّوة التي حفرها الشّك بني العقل وبني األشياء 

؛ ألّن ميل اإلنسان الطبيعّي نحو االعتقاد  يف العامل، وباهلّل الصادق وحده ميكن للفكر أن يعرب هذه الهّوة

بوجود العامل مستفاد من هللا الكامل الذي ال يخدع، وليس من الحواس؛ حيث إّن اإلحساسات هي أفكار  

باعتباره   املاّدّي  للعامل  بالنسبة  أّما  ومتميّزة.  واضحة  تكون  أن  بّد  ال  اليقينيّة  واملعرفة  مبهمة،  غامضة 

ارت، فإّن الفكرة الواضحة املتميّزة التي لديه عن هذا العامل هي فكرة االمتداد  جوهرًا جسميٍّا عند ديك

أّوالنيٍّا  . ٣يف الطول والعرض والعمق؛ ألّن كّل ما ميكن نسبته إىل الجسم بعاّمة يفرتض وجود االمتداد 

مطا الذهنيّة  الصورة  هذه  وكون  ذهنيّة،  صورة  فهي  بالحواس؛  مبارشة  تُعرف  ال  الفكرة  بقة  وهذه 

  ملوجودات حقيقيّة ال وهميّة، فهذا ما ال نعلمه إّال بفضل الصدق اإللهّي. يقول ديكارت:

ا أنّه ال يرسل إّيل هذه األفكار بنفسه ومبارشة، وال  ٌ جدٍّ «وملّا كان هللا غري مخادع، فبنيِّ

بواسطة مخلوق، ال تكون حقيقتها منطوية فيه عىل جهة الصورة، بل عىل جهة الرشف  

 

  . ١٩٦، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ١

  . ٧٧املصدر السابق، ص . ٢
3. J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P60.  
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فقط: فإنّه ملّا مل يكن منحني أّي قّوة أعرف بها أّن ذلك كذلك، بل جعل يل ميًال شديًدا 

ا إىل االعتقاد بأنّها صادرة عن األشياء الجسامنّية، فلست أرى كيف ميكن إبراؤه من  جدٍّ

الخداع إذا كانت هذه األفكار صادرة يف الحقيقة عن يشء آخر أو كانت حادثة عن 

األ  غري  أخرى  األشياء علل  إّن  القول  إىل  نخلص  أن  فيجب  وإذن  الجسامنّية.  شياء 

  .١الجسامنّية موجودة»

وال يستطيع ديكارت أن يتخّىل عن الضامن اإللهّي عندما يفرّق بني األحالم التي ترتاءى لإلنسان يف 

اليقظة؛ فالذي   النوم والتي ال تأيت من مصدر خارجّي وبني التمثّالت التي تأيت من العامل الخارجّي أثناء

يضمن لإلنسان أن الثانية تتطابق مع موضوعات خارجيّة، ليس فقط اإلهابة بالحواس والذاكرة واإلدراك 

واالتساق؛ فهذه املعايري وإن كانت رضوريّة إّال أنّها غري كافية بذاتها؛ إذ الحاجة ماّسة إىل ضامن من 

  اإلله الصادق الذي ال يخدع؛ يقول ديكارت: 

أّال  التمّثالت، إذا أهبت بجميع حوايس وذاكريت «ينبغي   أشّك مطلًقا يف حقيقة تلك 

وإدرايك الختبارها، فلم ينقل إّيل أحدها ما ينايف ما ينقله إّيل سائرها؛ ألنّه يلزم من أّن  

  .٢هللا ليس مبضّل أيّن ال أكون يف ذلك من الضالّني» 

ملطابقة بني التمثّالت وبني موضوعات العامل  وهللا ال يضمن فقط عند ديكارت عدم ضالل اإلنسان يف ا

الخارجّي، بل يضمن كذلك صدق الحقائق األبديّة التي يقوم عليها العامل؛ يقول ديكارت يف خطاب له  

  إىل األب مرسني: 

«أّما بصدد الحقائق األبديّة، فإيّن أكّرر القول عنها: إنّها صادقة أو ممكنة ال لسبب إّال  

دقة أو ممكنة. وال ينبغي أن نقول العكس أي أنّها معلومة له يف أّنها يف علم هللا صا

صدقها، وكأّن صدقها مستقّل عنه... ولذلك ال ينبغي القول إّن الحقائق تبقى صادقة 

حتى إن مل يكن هللا موجوًدا؛ هذا ألّن وجود هللا أسبق الحقائق وأقدمها، وهو الحقيقة 

  .٣التي تصدر عنها وحدها سائر الحقائق»

يقني   إّن  القول  ميكن  رمبا  ثّم  أفّكر«ومن  كافيًا    »أنا  مبدأً  يشّكل  بحيث  والرسوخ  بالقّوة  يكن  مل 

وفق العرض الديكاريتّ   ـ الستنباط نسق فلسفّي متكامل تتتابع فيه سلسلة الحقائق؛ إنّه ال يعدو أن يكون  
 

  . ٢٥٢، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ١
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٧٦      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ا يستلزم مساندة؛ ولهذا أدخل ديكارت مبدأ اإلله الكامل  ـ  له الصادق ملعالجة جوانب القصور   مبدأً هشٍّ

  يف الكوجيتو، و

انتهى إىل أّن هللا هو املبدأ العقّيل للنسق االستنباطّي... ويف هذه املغامرة االستنباطّية «

امليتافيزيقا   مبادئ  أدرج ضمن  ثّم  ومن  يعمله،  ما  لإلله  كان  ديكارت،  التي خاضها 

النسق   يف  الوظيفّي  إلسهامه  نظًرا  لليقني،  وموضوعها  يكون  لن  اإلله،  ودون  كلّه، 

أّي    ـ  ولإلحاطة الشاملة، وللخصب االستنباطّي الذي تتمّيز به امليتافيزيقا الديكارتّية

  .١وجود» 

ومام يُرّجح أّن مبدأ الكوجيتو الديكاريتّ مبدأ عقيم وغري مثمر، أنّه ال يستطيع أن يقّدم برهانًا عىل  

ال تعمل إّال يف زمن متقطّع، أي أنّها ال تعمل   »أنا املفّكرة«ـخالص؛ فوجود العامل انطالقًا من الفكر ال

باستمرار يف زمان متّصل، ومن ثّم ليس لها دميومة داخليّة، ومعنى هذا أّن الذاكرة بحاجة لضامن؛ حيث  

ا  تكتسب يقينها عندما تحدس شيئًا عىل نحو مبارش يف اللحظة نفسها التي تعاين فيه  »أنا املفّكرة«إّن  

ذلك اليشء، أّما عندما تنتقل إىل يشء آخر، فإنّها تصبح غري معاينة لليشء السابق، وهنا يعوزها اليقني 

 :الكامل به

«نظًرا إىل أيّن أتذكر أيّن كثريًا ما ظننت بأشياء كثرية أنّها حقيقّية ويقينّية. ثّم تبّينت  

  .. ٢بعد ذلك ألسباب أخرى أنّها باطلة عىل اإلطالق» 

  لك كام يقول ديكارت أيًضا:ومثال ذ

أنا الذي عىل   ـ   «إيّن حني أنظر يف طبيعة املثلّث املستقيم األضالع، يتبّدى بوضوح يل

الهندسة  بأصول  الدراية  من  من   ـ   يشء  وأجد  لقامئتني،  مساوية  الثالث  زواياه  أّن 

متى  ولكن  يخالفه،  ما  أعتقد  أن  ذلك،  الربهنة عىل  الفكر يف  أُعمل  املستحيل، حني 

ا أن أشّك يف صّحته مع أيّن ال أفتأ أتذكّر أيّن أدركته   ـ   رصفت فكري عنه فقد يحتمل جدٍّ

إذا مل أعلم بوجود إله؛ أليّن أستطيع أن أقنع نفيس بأنه قد صار ديدنا    ـ   إدراكًا واضًحا

البداهة  بأوفر قسط من  أدركها  أيّن  أظّن  التي  األمور  أن أخطئ بسهولة حتى يف  يل 

  .٣واليقني» 

بحاجة إىل ضامن كاٍف للذاكرة حتى ميكنها أن تستمّر يف بناء حقائق   »أنا املفّكرة«وعىل هذا ف
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    ٧٧      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

  ل هذا الضامن الكايف يف «هللا الصادق»، يقول ديكارت:النسق، ويتمثّ 

«ولكن بعد أن تبّينت أّن هللا موجود، تبّينت يف الوقت نفسه أّن األشياء جميًعا معتمدة 

عليه، وأنّه ليس مبخادع، وخلصت من ذلك إىل القول بأّن كّل ما أتصّوره بوضوح ومتّيز 

  .١ال بّد أن يكون صحيًحا»

ـ بعبارات واضحة ال لبس فيها ـ عىل أّن أساس اليقني املعرّيف هو هللا الصادق وليس ثّم ينّص ديكارت  

  الفكر الخالص، فيقول: 

«إذن فقد وضح يل كّل الوضوح أّن يقني كّل علم وحقيقته إمّنا يعتمدان عىل معرفتنا 

لإلله الحّق، بحيث يصّح يل أن أقول إيّن قبل أن أعرف هللا ما كان بوسعي أن أعرف 

اكتساب ش السبيل إىل  تيّرس يل  كاملة. واآلن وقد عرفته سبحانه، قد  يًئا آخر معرفة 

معرفة كاملة ألشياء كثرية. وال تقترص هذه املعرفة عىل األمور املّتصلة باهلل واألمور 

العقلّية األخرى، بل تتناول أيًضا األمور املختّصة بالطبيعة الجسامنّية، من حيث إنّها 

  .٢اهني أصحاب الهندسة الذين ال يعنيهم البحث يف وجودها» تصلح موضوًعا لرب 

  ولهذا فإّن البعد اإللهّي امليتافيزيقّي سابق عىل الكوجيتو؛ يقول د. يحيى هويدى:

«إّن ديكارت قد وصل إىل حقيقة الوجود وحقيقة هللا عن طريق اكتشافه لنظريّتني  

ا  الخلق  األبديّة ونظريّة  الحقائق  النظريّتني قد أوصلتا مهّمتني: نظريّة  ملستمّر. وكلتا 

ديكارت إىل االعرتاف بوجود هللا، وكّل هذا قبل أن يكتشف حقيقة الكوجيتو، وألّن كالٍّ 

منهام أظهر العامل أمامنا يف صورة غري املكتفي بذاته، ومن ثم أصبح وجود إله خالق  

  .٣قة الكوجيتو» له من متطلّباته الالزمة الرضوريّة، وكّل هذا قبل اكتشافه لحقي

       
وهو علم الكالم املسيحّي، وقد يكون نسبة إىل كّل من    ٥» قد يكون نسبة إىل الالَّهوت٤وصف «الالهويتّ 

يفّرس الظواهر الطبيعيّة باعتبارها من نتاج علّة أو علل مفارقة خارقة، مثلام هو األمر يف الحالة الالهوتيّة  

 :يف نظريّة أوجست كونت، وهي الحالة األّوليّة من تطّور الفكر البرشّي، فالالهوت أو
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٧٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ميّثل املرحلة األوىل فقط من التطّور العقّيل لإلنسانّية، ثّم تتبعها «الدين، تبًعا لكونت،  

  .١مرحلة امليتافيزيقا، ثّم مرحلة العلم»

 :ويف مرحلة الدين أو الالهوت فإّن الفكر البرشيّ 

«يتمثّل الظواهر بوصفها من نتاج الفعل املبارش واملتواصل لعوامل خارقة، كثرية نسبيٍّا، 

  ؛٢شوايّئ كّل شواذات العامل الظاهرة»يُفّرس تدّخلها الع

الالهويتّ   و»العهد  الالهوتيّة»  «الحالة  لـ  الثالث  الجوهريّة  الصور  التوايل  عىل  كونت  درس  وقد 

  .٣والعسكرّي» الذي يقابلها: صنميّة، رشك، توحيد 

إىل   برّدها  الطبيعيّة  الظواهر  تفسري  عىل  داللة  الالهويتّ  مصطلح  نستخدم  السياق  هذا  علّة ويف 

مفارقة، ال بتفسريها يف حدود القوانني العلميّة الطبيعيّة، وليس هذا باعتبار أّن الحالة الالهوتيّة حالة 

برشيّة انتهت مثلام هو الحال يف نظريّة كونت، بل باعتبار أّن التفسري الالهويتّ قد يحرض يف فكر أّي  

ا أدخل البعد اإللهّي املفارق يف نظريّاته  فيلسوف حتّى ولو كان ينتمي إىل العرص الحديث، وذلك إذا م

الطبيعيّة والرياضيّة. ورمبا يكون من البنّي أّن هذا االستخدام ملصطلح الالهويتّ ال يعني بالرضورة االتفاق 

مع كونت فيام انتهى إليه من نتائج، بل املسألة تقف فحسب عند حدود استخدام املصطلح يف بعض 

ان كونت يفصل بني التفكري الالهويتّ وامليتافيزيقّي والعلمّي، فإّن استخدام دالالته وليس كلّها، وإذا ك

الباحث للمصطلح ال يقول مبثل هذا الفصل الجذرّي؛ ألّن البعد الالهويتّ قد يحرض يف التفكري امليتافيزيقّي 

املبحث إسقاطًا  وقد يحرض يف التفكري العلمّي، وهو ما سنجده ماثًال يف حالة ديكارت؛ ومن ثّم فليس هذا  

لكّل الحالة الالهوتيّة التي أشار إليها كونت عىل طبيعيّات ورياضيّات ديكارت، بل توظيف لبعض دالالتها 

  يف تفسري موقفه العلمّي.

وإذا كان من املعلوم أّن األلوهّية هي قلب امليتافيزيقا الديكارتّية ومحور ارتكازها األساّيس؛ فهل ميكن  

أكرث    ـ   من هذه الزاوية   ـ القول بناء عىل قول ديكارت بسبق امليتافيزيقا للعلم الطبيعّي أّن ديكارت يعد  

   سابًقا عىل امليتافيزيقا؟ الهوتّية من فالسفة العصور الوسطى الذين جعلوا العلم الطبيعيّ 

فقد جرى العرف السائد يف تاريخ الفلسفة عىل جعل الطبيعّيات سابقة عىل امليتافيزيقا، اتباًعا للرتتيب  
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    ٧٩      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

ق.م، لكن عندما أراد ديكارت أن يؤّسس  ٦٠لكتب أرسطو حوايل عام    ١الذي قام به أندرونيقوس الرودييس 

عكس الوضع؛ إذ جعل امليتافيزيقا هي األصل ونقطة املبتدأ لسائر  العلم الكّيلّ القائم عىل وحدة املعرفة،  

ومنها    ـ   العلوم؛ ومن ثّم وضع امليتافيزيقا قبل الطبيعّيات؛ ألنّها عنده مبثابة املقّدمة التي تجعل قيام العلوم 

للعلم الطبيعّي،    أّن ديكارت رفض االعرتاف باالستقالل التامّ   ـ   فيام يعنيه   ـ . و هذا يعني  ٢ممكنة   ـ   الطبيعّيات 

  وأّن امليتافيزيقا تلعب دوًرا أساسيٍّا يف تكوين الطبيعّيات. 

يتأكّد هذا املعنى من خالل النّص الديكاريتّ يف مقّدمة كتابه «مبادئ الفلسفة» الذي يوضح فيه 

قول العالقة بني العلوم يف سياق حديثه عن اإلنسان الذي يتطلّع إىل الهداية والوصول إىل الحقيقة، في

  إنّه يجب عليه

التي   امليتافيزيقا  األّول هو  التي جزُؤها  الحّقة،  الفلسفة  «أن يبدأ يف جّد باإلقبال عىل  

تحتوى عىل مبادئ املعرفة، ومن بينها تفسري أهّم صفات الله وال ماّديّة النفوس وجميع  

ىل العموم، بعد  املعاين الواضحة البسيطة املودعة فينا. والثاين هو الفيزيقا، ويبحث فيها ع 

أن يكون املرء قد وجد املبادئ الحّقة لألشياء املاّديّة، عن ماهّية الكون كّله، وعىل الخصوص  

والنار   واملاء  الهواء  مثل  حولها،  توجد  التي  األجسام  وطبيعة  األرض  هذه  طبيعة  عن 

واملغناطيس واملعادن األخرى. وبعد ذلك يحتاج أيًضا إىل أن يفحص عىل الخصوص عن  

بيعة النبات وطبيعة الحيوان وخصوًصا طبيعة اإلنسان ليك يستطيع املرء بعد ذلك أن  ط 

جذورها   بشجرة  أشبه  بأرسها  فالفلسفة  له.  منفعة  فيها  التي  األخرى  العلوم  يجد 

امليتافيزيقا، وجذعها الفيزيقا، والفروع  التي تخرج من هذا الجذع هي كّل العلوم األخرى  

  . ٣وم رئيسة هي الطّب وامليكانيكا واألخالق» التي تنتهي إىل ثالثة عل 

وإذا نظرنا يف العلم الطبيعّي عند ديكارت نجده قد استخلص قوانني املاّدة من ميتافيزيقاه، وليس 
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٨٠      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

من العامل الخارجّي املتعنّي؛ حيث كان مسعاه أن يعرف معرفة قبليّة كّل األجسام األرضيّة عىل اختالف 

ّن قوانني الطبيعة عنده مشتّقة من «تصّور املادة» باالستدالل العقّيل املحض، صورها وماهيّاتها؛ ولذلك فإ

  وليست مستخلصة من املاّدة ذاتها بالتعويل عىل التجربة. 

وماّم يؤكّد حضور البعد الالهويّت يف العلم الديكاريّت أّن قوانني الطبيعة خاضعة إلرادة اللّه، تلك اإلرادة  

عدم التغرّي. وانطالقًا من مفهوم ديكارت عن أّن «الله ثابت، ومن أنّه ملّا كان يفعل  املتّسمة بالثبات املطلق و 

، وكذلك انطالقًا من أّن الّله قد خلق االمتداد والحركة  ١دامئًا بالطريقة نفسها فهو يُحِدث دامئًا النتيجة نفسها» 

  لله، يقول ديكارت: ، فإّن  الطبيعة تتحرّك وفًقا لقواعد وضعها ا ٢ذات الكّمّية الثابتة 

«سأضع هنا قاعدتني أو ثالث قواعد رئيسة، يجب االعتقاد أّن هللا يجعل طبيعة هذا 

  . ٣العامل الجديد تفعل تبًعا لها»

  وهذه القواعد هي:

  القاعدة األوىل: 

  ، أو كام يقول: ٤كّل يشء يبقى عىل حاله مادام مل يغرّيه يشء 

مبفرده، يستمّر دامئًا عىل الحالة نفسها، مادام التقاؤه بغريه ال يجربه  «إّن كّل جزء من املاّدة،  

عىل تغيريها، أي أنّه: إذا كان لهذا الجزء حجم ما، فإنّه لن يصغر إّال إذا قسمته األجزاء األخرى؛  

فإذا كان مستديًرا أو مرّبًعا، فلن يغرّي أبًدا هذه الهيئة دون أن تجربه األجزاء األخرى عىل  

وإذا توّقف يف مكان ما، فلن يغادر أبًدا إذا مل تطرده األجزاء األخرى منه؛ وإذا بدأ مرّة    ذلك؛ 

  . ٥بالتحرّك فسيستمّر دامئًا بالقّوة نفسها إىل أن توقفه األجزاء أو تؤّخره» 

  القاعدة الثانية: 

  حفظ كّميّة الحركة، وهي كاآليت: 

حركة إّال ويخرس يف الوقت    «عندما يدفع جسم جساًم آخر، ال يسعه أن يعطيه أيّ 

نفسه ما يعادلها من حركته الذاتّية، وال أن ينتزع منه حركة إّال ويضاف ما يعادلها إىل 

  .٦حركته الذاتّية» 
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    ٨١      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

  القاعدة الثالثة: 

  الحركة املستقيمة، وهي كاآليت:

فمع أّن حركته تتّم يف األغلب يف خطٍّ منحٍن، ومع أنّه من   ـ   «عندما يتحرّك جسم ما

حال أن تتّم أّي حركة ال تكون بطريقة ما دائريّة…، فإّن كّل جزء من أجزاء هذا امل

الجسم ينزع دامئًا إىل متابعة حركته يف خط مستقيم، وهكذا فإّن فعل هذه األجزاء 

  .١أي امليل لديها للتحرك، يختلف عن حركتها»

للحركة األوىل  العلّة  الشخّيص هو  اإلله  أّن  ديكارت  ي٢ويرى  أي  قوانني  ،  إىل  برّدها  الحركة ال  فّرس 

طبيعيّة وإمّنا بردها إىل تصّور الهويتّ ميتافيزيقّي، مخالًفا بذلك األسس التي قام عليها العلم الحديث  

الالهوتيّة جانبًا. ويف اإلطار نفسه استنتج ديكارت من مفهوم ثبات اإلله وأنّه   التصّورات  ى  عندما نحَّ

اإلله هو الحافظ لكّميّة الحركة يف الكون، وأنّه ّرشع للحركة قوانني ثالثة ثابتة أّن    ـ  العلّة األوىل للحركة

  عىل أساس ثبات اإلله خالقها.

  ويوضح جيمس كولينز تلك املسألة عند ديكارت فيقول: 

«صفة الثبات اإللهّي تعني أّن اإلله غري قابل للتغرّي يف وجوده، وأنّه يترصّف بالطريقة 

،    ٣العامل املخلوق. فلدينا يقني أّوّيل عن بقاء كّمّية الحركة أو التحرّكنفسها دامئًا إزاء  

وألّن املحافظة عىل كّمّية الحركة ترضب بجذورها يف الثبات اإللهّي نفسه، فإّن قانون 

لجميع  ثانويّة  علّة  أو  للطبيعة  ا  عامٍّ قانونًا  بوصفه  استنباطًا  يثبت  الذايّت  القصور 

  .٤ام الفعلّية»الحركات الجزئّية لألجس

هكذا يعتقد ديكارت أّن استنباط ثبات قوانني الحركة من ثبات الله ملزم بالرضورة، لكن هذا غري صحيح؛  

«هل مينع ثبات الله من حدوث التغرّي يف الطبيعة؟ ومن    ألنّه ال توجد عالقة رضوريّة لزومّية بني االثنني؛ فـ 

  . ٥توجد قوانني معيّنة وقتًا ما، ثم أن تحّل محلّها قوانني أخرى؟» يدرينا، لعّل الله أراد بإرادة واحدة أن  

وال يكتفي ديكارت بالقول بدور هللا يف عمليّة الخلق األوىل، أو بدوره يف اإلنشاء األّول للحركة، بل  

  . يقول ديكارت:٦يضيف هلل القيام باملحافظة عليها وجعلها تستمّر يف الوجود
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٨٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

بفعل مستمّر، وبالتايل ال يحفظه كام أمكن أن يكون قبل وقت «هللا يحفظ كّل يشء  

  .١ما، ولكن بالضبط كام هو يف اآلن عينه الذي يحفظه فيه»

يف   وقوعه  إىل  ديكارت  طبيعيّات  امليتافيزيقيّة عىل  الالهوتيّة  للتصّورات  الهيمنة  أّدت هذه  ولقد 

 نظريّته عن سقوط األجسام؛ ألنّه مل يعرف أخطاء، منها ما ذهب إليه ديكارت من القول بخطأ جاليليو يف

. ويف الواقع ٢املبادئ الحّقة للطبيعة، يعني املبادئ الالهوتيّة امليتافيزيقيّة؛ ومنها مبدأ ثبات اإلله املطلق 

أّن الخطأ ليس خطأ جاليلو، وإمّنا خطأ ديكارت؛ ألنّه أقحم مبدأً ميتافيزيقيٍّا قبليٍّا عىل مسألة طبيعيٍّة  

  بحتة. 

ومام يثري االشتباه يف فلسفة ديكارت أنّه يؤّكد عىل مطلقّية القدرة اإللهّية يف قلب الحقائق، وال شّك  

أّن هذا يعارض القول بالثبات والرضورة التي يقوم عليها كّل قانون علمّي. لكن ديكارت يعود ليضفي عىل  

له بثبات إرادته وتنزّهها عن التغرّي؛ فإذا  القوانني الرياضّية والطبيعّية نوًعا من الرضورة التي يضمنها اإل 

كانت قدرته المتناهية ومطلقة الحّريّة، فإنّه عندما يخلق العامل وفق قوانني رضوريّة، فإنّه يلتزم مبا أوجده  

من حقائق وقوانني، وال يرشع الحًقا يف تغيريها. هكذا يكرّس ديكارت االعتقاد يف قدرة الله املطلقة وحّريّته  

  ة، ويف الوقت نفسه يكرّس اليقني العلمّي القائم عىل ثبات القوانني والحقائق. التامّ 

ويرتبط بنظريّة ديكارت عن خلق هللا للحقائق الرسمديّة نظريّة أخرى له، هي نظريّة الخلق املستمّر  

كّل آٍن؛  التي تقول إّن فعل الخلق مل يتّم مرّة واحدة فقط يف بدء الوجود، وإمّنا هذا الفعل مستمّر يف  

  من خالل حفظ ّهللا للمخلوقات؛ يقول ديكارت: 

«إذا كان يف العامل بعض األجسام أو بعض العقول، أو طبائع أخرى تاّمة الكامل، فإّن  

وجودها كان واجًبا أن يعتمد عىل قدرته (أي قدرة ّهللا)، بحيث إنّها جميًعا مل تكن 

لق هو نفسه فعل الحفظ، يقول . وفعل الخ٣لتقدر عىل أن تقوم بدونه لحظة واحدة» 

العمل  أّن  العموم،  الدين عىل  اليقينّي، وهذا رأي متداول بني علامء  ديكارت: «من 

  .٤الذي يحفظه به اآلن هو نفس العمل الذي صنعه به»

عنده   فالزمان  الزمان؛  النظر يف طبيعة  املستمّر من خالل  الحفظ  أو  الخلق  ديكارت عىل  ويدلّل 
 

  .  ٨٧، صالعاملديكارت، . ١

بريت.  ٢ أجراها  التي  الضافية  املقارنات  انظر  التفاصيل  من  منظور   E. A. Burtt  ملزيد  من  وديكارت  جاليليو  بني 

  ميتافيزيقّي يف كتابه: 
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    ٨٣      تهافت العقالنية الذاتيّة للكوجيتو الديكاريت الشبهات فيلسوف 

قلّة عن بعضها؛ ومن ثّم ال ينتج عن وجود الكائن اآلن بالرضورة وجوده يف اللحظة منقسم، ولحظاته مست

التالية ما مل يتدّخل ّهللا بحفظ بقاء هذا الكائن. ويورد ديكارت هذا الربهان الزمايّن يف أكرث من كتاب من 

  كتبه، يقول مثًال يف «التأّمالت يف الفلسفة األوىل»:

كن أن ينقسم إىل أجزاء ال نهاية لها، كّل منها ال يعتمد بأّي «.... إّن زمان حيايت كلّه مي

حال عىل األجزاء األخرى، ويرتتّب عىل ذلك كلّه أنّه ال يلزم من أيّن كنت موجوًدا يف 

الزمان املايض القريب أن أكون موجوًدا اآلن، ما مل توجد يف هذه اللحظة علّة توجدين 

لقول، أي تحفظ عّيل وجودي. والواقع أنّه من أو «تخلقني مرّة ثانية» إْن صح هذا ا

األمور الواضحة البّينة للغاية عند كّل من ميعنون النظر يف طبيعة الزمان، أّن حفظ  

الفعل  عني  وإىل  القدرة  عني  إىل  يحتاج  مّدته،  لحظات  من  لحظة  كّل  يف  ما،  جوهر 

  . ١الالزمني إلحداثه أو لخلقه من جديد إذا مل يكن بعد موجوًدا» 

  يورد هذا الدليل نفسه يف «مبادئ الفلسفة» فيقول:و

«ملا كان من طبيعة الزمان أن ال تعتمد أجزاؤه بعضها عىل بعض وال يجتمع بعضها  

مع بعض أبًدا؛ فليس يلزم من وجودنا اآلن أن نكون يف الزمان الذي يليه، ما مل تكن 

ائنا. ومن امليسور أن نعلم العلّة نفسها التي أوجدتنا مستمرّة يف إيجادنا أي حافظة لبق

أنّنا ال منلك قّوة تكفل لنا االستمرار يف الوجود أو حفظه علينا لحظة واحدة، وأّن القادر 

عىل إبقائنا وحفظ وجودنا خارج ذاته ال بّد قادر عىل حفظ بقائه هو ذاته، وهو خليق  

  . ٢أن ال يفتقر إىل من يحفظه ويبقيه، ذلكم هو ّهللا»

ّن هذا النظر يف طبيعة الزمان دليل يثبت وجود هللا، فـ «آجالنا يف حياتنا كافية ويعترب ديكارت أ 

، ويؤكّد أنّه ال يوجد أحد «يساوره الشّك يف حقيقة هذا التدليل إذا ما التفت  ٣وحدها إلثبات وجود هللا» 

  .٤إىل طبيعة الزمان أو أجل اإلنسان يف الحياة» 

الحركة املحّددة  وقد استخدم ديكارت نظريّة   الفيزياء من أجل أن مييّز بني  الخلق املستمّر يف مجال 

هندسيٍّا، وبني القوة املحرِّكة، وهى التي يرى ديكارت أّن مصدرها هو الله، كام استعان بها ديكارت يف تقرير  

يقة حّقة. إّن الطبيعة  رأيه القائل بأّن «الطبيعة ليست آلهة»، أي أّن العامل ليس له استقالل ذايّت، وليست له حق 

  ممتدة يف املكان، وليست لها قّوة ذاتّية وال مبادرة، وال قوام وجودّي (أنطولوجّي). 
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٨٤      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

الديكارتيّة؛  الفلسفة  يف  املقّدس  الكتاب  عقائد  من  رئيسة  عقيدة  حضور  يتجّىل  النحو  هذا  عىل 

ستمرار هللا يف الخلق والحفظ،  فنظريّة ديكارت عن الخلق املستمّر ما هي إّال عقيدة ِسْفر التكوين عن ا

  وهى لّب العقائد املسيحيّة؛ حيث إنّ 

«قصة الخلق كام وردت يف ِسْفر التكوين هي أّن الّله خلق الكون ومل يرتكه لذاته ولشأنه  

  . ١كام يزعم بعض الفالسفة. إّن قّوته ال زالت عاملة يف الكون خالقة ومسرية وحافظة» 

نظريّة ديكارت وعقيدة الكتاب املقّدس، كام يظهر الخالف الجذرّي بني  وهنا يظهر االتفاق التاّم بني  

نظريّة ديكارت ونظريّة أرسطو الذي يتحّدث عن العلّة األوىل، وكأنّه ال اتصال بني هللا والخليقة إّال عن 

ك، وال  طريق سلسلة من العلل واملعلوالت من جهة أّن هللا بالنسبة للكون هو املحرّك األّول الذي ال يتحّر 

شأن له بالكون بعد ذلك، ال بالعلم وال بالعناية والحفظ؛ فاهلل عند أرسطو ليس سوى فكر وتعّقل؛ وهو  

ال يعقل وال يفّكر إّال يف ذاته؛ ألنّها أكمل وأرشف الذوات؛ لذا ال يفّكر يف العامل الناقص املتغرّي. إنّه عقل  

  .٢تفكري يف تفكري»وعاقل ومعقول، ومن ثّم فإّن حياته تُوصف بأنّها «

كام يناقض ديكارت والكتاُب املقّدُس من جهة أخرى نظريَّة القائلني بوحدة الوجود الذين ال يفرّقون  

التي تؤّكد العامل وتساوي بني الله والطبيعة، أم    ٣بني الله والكون؛ سواء أكانوا قائلني بوحدة الوجود الكونّية 

الالكونّية  الوجود  بوحدة  قائلني  الوحيد    ٤كانوا  املوجود  أّن  عىل  تأكيًدا  وهاًم؛  وتعتربه  العامل  تنكر  التي 

اإللهيّ  الخليقة  ٥الحقيقّي هو  أّن  الكون مبخلوقاته، كام  املقّدس ليس هو  والكتاب  فالله عند ديكارت  ؛ 

لّه. وقد خلق الّله العامل عند ديكارت والكتاب املقّدس مبحض حّريّته ال كام يقول أفلوطني  ليست هي ال 

  بأّن الخلق عبارة عن انبثاق من الله يشبه التوالد الذايّت، فصدر عنه كرضورة ال محيص عنها 

الينبوع حينام  كغزارة  الغزارة،  إرادة، ومرّده إىل رضب من  «عن غري وعى، عن غري 

كغزارة النور حينام ينترش؛ فالكائن الحّي، والينبوع، والنور، ال تخرس شيًئا  يطفح، أو  

بانتشارها، بل تحتفظ يف ذاتها بالوجود كلّه؛ وهذا ما ُسّمَي، يف استعارة باتت مألوفة  

وإن مل تكن دقيقة كّل الدقة، بنظريّة الفيض؛ وقد كان األجدر أن يقال، مع أفلوطني،  

  .٦أو انتشار يشء آٍت من املبدأ»االنبثاق، أو التوالد، 
 

  . ٣٤٦  - ٣٤٥، صمادة «خلق» يف: قاموس الكتاب املقّدسحبيب سعيد، . ١
2. Ross, Aristotle Selections, London, 1927, p116. 
3. Cosmic  
4. Acosmic  
5. Hinnells (Editor), The Facts On File Dictionary Of Religions, United Kingdom, Penguin Books, 

1984, p245.  

  . ٢٤٨  - ٢٤٧، ترجمة جورج طرابيىش، صتاريخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستّية والرومانّيةإميل برهييه، . ٦
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ويتّضح البعد الالهويتّ يف فكر ديكارت عىل أوضح ما يكون يف موقفه من الحقائق الرياضيّة والقوانني 

): «إن القوانني الرياضيّة للطبيعة قد ١٦٣٠إبريل    ١٥الطبيعيّة؛ حيث يقول يف خطاب له إىل مرسني (

  .١أّسسها ّهللا» 

 :ىل هللا كلّيّة، شأنها شأن كّل املخلوقات، ويذهب ديكارت إىل أنّ وتعتمد هذه القوانني ع 

ديكارت  نظر  وجهة  من  تصّورنا هلل  يجعل  إليه،  الحقائق  هذه  افتقار  بعدم  «القول 

  . ٤، وفيه إخضاع هللا للقضاء والقدر» ٣وساترن ٢كتصّور اليونان لجوبيرت 

القوانني يف الطبيعة كام ينشئ ملك القوانني يف مملكته.  ويجزم ديكارت بأّن هللا هو الذي أنشأ هذه  

وإذا ما برز اعرتاض عىل هذا بأّن ّهللا لو كان هو الذي ينشئ تلك الحقائق لكان يف استطاعته أن يغرّيها  

  كام يغرّي امللك قوانينه، فإّن ديكارت يرّد عىل ذلك بقوله: 

اعرتض بأّن الحقائق أبدّية وثابتة، أجيب  «هذا يجوز لو كانت إرادة الّله متغرّية، أّما إذا  

بأّن الّله كذلك، وإذا اعُرتض بأنّه حّر أجيب بأّن قدرته بعيدة عن فهمنا، وأنّه من الجائز  

لنا بوجه عاّم أن نؤكّد قدرته عىل صنع كّل ما ال نستطيع فهمه، ال عجزه عن كّل ما نعجز  

  . ٥» لقدرته من مدى   عن فهمه، ومن االجرتاء أن نّدعي ملخّيلتنا مثل ما 

الجامعة  منشئ  عند  الدينّي  األساس  إّن  حيث  بوضوح؛  ديكارت  عىل  اليسوعّي  األثر  يظهر  وهنا 

هو أّن اإلنسان مخلوق، ومن ثّم فهو عاجز إذن عن فهم أرسار   ٦اليسوعيّة القّديس أغناطيوس اللوايوىل

  .٧ههللا وقدرته، وأنّه مع ذلك كائن حّر، يستطيع متجيد هللا وخدمت

إذن فاهلّل عند ديكارت هو خالق الحقائق األبديّة، وهو يف الوقت نفسه ضامن صّحة إدراكنا لها، 
 

1. E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P115. 

هو إله السامء األكرب عند الرومان، وهو ابن ساترن، وحاكم األوملب. وليس جوبيرت إلًها يونانيٍّا،  )  Jupiter(جوبيرت  .  ٢

  . انظر: Zeusلكنّه يعادل عند اليونان كبري اآللهة زيوس 
Brandon, (General Editor), a dictionary of Comparative Religion, London, Weidenfeld & Nicolson, 

1970, pp386-7.  

حتى خلعه ابنه جوبيرت عن العرش،   ) هو إله الزراعة والحصاد والبذور عند الرومان، كان كبري اآللهةSaturnساترن (.  ٣

  . انظر: Kronosوليس ساترن إلًها يونانيٍّا، لكنه يعادل عند اليونان اإلله كرونوس 
Brandon, (editor), a dictionary of Comparative Religion, p559.  

  . ١٩٠، صديكارتترجمه إىل العربيّة: د. نجيب بلدي، . ٤

  . ١٩١  - ١٩٠املرجع السابق، ص. ٥
6. St. Ignatius Loyola (1491-1556). 

  ملزيد من التفاصيل انظر: . ٧
Brodrick, St. Ignatius Loyola, The Pilgrim Years,1538-1491, London, 1956.  
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واألكرث من ذلك أنّه كان قادًرا وحرٍّا يف أن يخلقها عىل خالف ما هي عليه، وهو ليس مضطرٍّا لخلقها عىل 

  هذا النحو أو ذاك؛ يقول ديكارت:

خلق هذه الحقائق؟ أجيبك بأنّه كان حرٍّا يف أن يجعل «وتسألني ما الذي اضطر ّهللا أن ي 

  .١أقطار الدائرة غري متساوية، مثلام كان حرٍّا يف أّال يخلق العامل» 

  وكأّن ديكارت يفهم العالقة بني هللا واألشياء مثل فهم األشاعرة إذا جازت مثل هذه املقارنة هنا.

، فإنّه ال يعني البتّة ٢«الرياضيّات مفتاًحا للمعرفة»   ومن ثّم يتبنّي لنا أنّه إذا كان ديكارت قد اعترب

الفكر   اإلنسان، وليس مؤّسًسا عىل ضامنات  املفتاح ليس مع  املفتاح عقاليّن محض؛ ألّن هذا  أّن هذا 

  وحده، وإمّنا هو مع هللا الذي خلقه ويضمن صدقه وجدواه. 

الرياضيّة   العلوم  بتأسيس  ديكارت  يكتفي  لهذا  وال  يعطي  بل  األلوهيّة،  مفهوم  عىل  والطبيعيّة 

التأسيس سلطة الهوتيّة رمبا تزعزع العقالنيّة الديكارتيّة؛ حيث يصف ديكارت َمْن يعرتض عىل تفسريه  

اآلليّات  التي هي إحدى  التكفري  بآليّة  يفّكر  أفعال هللا وتدبريه، وكأنّه  بأنّه من املعرتضني عىل  املقّدم 

  الالهويتّ. يقول ديكارت يف نّص قطعّي الداللة: األصيلة يف الفكر

«يبدو يل أّن من اعتقد بطالن علل املعلوالت املوجودة يف الطبيعة عىل نحو ما وجدناه،  

هو من املعرتضني عىل أفعال هللا وتدبريه؛ ألّن معناه مؤاخذة ّهللا عىل أنّه خلقنا من 

  . ٣ل ما منحنا ّهللا من عقل ونظر»النقص بحيث كّنا عرضة للخطأ، حتى لو أجدنا استعام

  
هكذا أّدى االشتباه يف الفكر الدينّي عند ديكارت إىل إعادة النظر يف موقفه الفلسفّي بشكل عاّم؛ مام 

أّدى إىل بيان أّن منطق منهج ديكارت يبدو منطًقا عقالنيٍّا، حيث يظهر من القواعد التي يضعها ملنهجه 

ا حني ينظر املرء يف مذهبه يتبنّي أّن ديكارت قد ناقض قواعد منهجه، فاملنطق  أنّها قواعد عقالنيّة، أمّ 

الذي يحكم املذهب يبدو منطًقا غري عقاليّن يف كثري من األحيان؛ حيث نجد املفاهيم الالهوتيّة حارضة  

 من  يف بنية املذهب وتكوينه، لدرجة ميكن القول معها إّن هذا املذهب محكوم باملنطق الالهويتّ أكرث

  كونه محكوًما باملنطق العقّيل. 

  وهنا تسقط أقنعة ديكارت العقالنيّة التي تقنّع بها يف مذهبه. 

حيث الحضور الطاغي للمفاهيم الالهوتيّة، مثل: الضامن اإللهّي، والشيطان املاكر، ونظريّة الخلق 

 

  .  ١٩٤، ص ديكارت)، ترجمه إىل العربيّة د. نجيب بلدى،  ١٦٣٠مايو  ٢٧(وذلك ىف خطابه إىل مرسني  . ١
2. E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P106. 

  .  ١٢٣، صمؤلفات ديكارت، عن: ٢٣١اقتبسه د. عثامن أمني يف كتابه: ديكارت، ص .٣
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النفس والبدن، واملوقف التسليمّي املستمّر، والحضور الالهويتّ البارز يف الطبيعيّات والرياضيّات، وثنائيّة  

املطلق بالوحي، وعدم مناقشة العقائد، واإلذعان لرجال الكنيسة، والتأكيد الدائم من ِقبله أنّه ما من 

حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون متنافية مع حقيقة العقائد املسيحيّة املنزلة، وهذه هي الفكرة  

قل يف التوماويّة، إىل غري ذلك مام حاول هذا البحث إعادة النظر الشائعة عن العالقة بني الوحي والع

  فيه نتيجة االشتباه يف معنى النصوص الديكارتيّة. فهل متّكن هذا البحث من فهم النصوص الديكارتيّة؟

  لعّل اإلجابة عند جاك دريدا: 

ا إن مل يُْخِف عىل النظرة األوىل، وعىل القادم   األّول، قانوَن تأليفه  «ال يكون نّص نصٍّ

قاعدته  أّن  معنى هذا  وليس  أبًدا.  الخفاء  مُيعن يف  ليظّل  ا  نصٍّ إّن  ثّم  لعبه.  وقاعدة 

وقانونه يحتميان يف امتناع الّرس املطوّي، بل أنّهام، وببساطة، ال يُسلاّمن أبًدا نفسيهام 

ازفة دامئًا (أي يف الحارض ألّي يشء مام متكن دعوته بكامل الدّقة إدراكًا. وذلك باملج

من لدن النّص)، وبفعل جوهره نفسه، بالضياع عىل هذه الشاكلة نهائيٍّا. من سيفطن 

نسيجه،  حّل  يستغرق، يف  أن  بأّي حال  النسج  لخفاء  أبًدا؟ ميكن  االختفاء  هذا  ملثل 

  . ١قرونًا» 

ست نهائيّة.  ومن ثم فكل قراءة ليست مطلقة، وكّل تأويل هو نسبّي، وكّل محاولة إلدراك النّص لي

  ومع هذا ينبغي أن يستمّر االجتهاد يف القراءة وإعادة القراءة.

    

 

  .  ١٣، ترجمة كاظم جهاد، تونس، صأفالطونصيدلّية جاك دريدا، . ١
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      ١ 
  ٢زادهصالح حسن د. 

إن من بني مصادر ومناشئ رؤية ديكارت حول هللا، هي الفلسفة والالهوت املسيحي. كام كانت رؤية  

الالهوت املسيحي يف العصور الوسطى بشأن هللا مأخوذة بدورها من منشأين، وهام: الكتاب املقّدس، 

من املسيحي  الالهوت  يف  الفلسفي  التفكري  رشح  يتجىل  حيث  اليونانية.  توظيف    والفلسفة  خالل 

مصطلحات الفلسفة اليونانية ـ وال سيّام فلسفة أفالطون وأرسطو ـ يف آثار املتكلمنَي البارَزين (أوغسطني 

آراء   يف  تأثريها  ـ  بدورها  ـ  املفكرين  هذين  فلسفة  تركت  كام  واضح.  بشكل  األكويني)،    رينيه وتوما 

  .٣ديكارت وتصّوره عن هللا أيضاً 

إن يقينية الرياضيات يف مجموعة التحّوالت العلمية، سمحت لديكارت بتحقيق وبحث كل ما يرد 

، وهذا منهج واضح يف جميع أبحاث ديكارت، مبا ٤عىل ذهنه بواسطة املنهج العلمي / الريايض الخاص

  األخرى.  يف ذلك طريقة استدالله عىل وجود هللا وإثبات األمور

ديكارت أن قرأ الفلسفة الرسمية املدرسية ـ ال سيام مبا يتطابق    رينيهومن ناحية أخرى فقد سبق ل

مع الالهوت العقيل لتوما ـ يف مدرسة «اليسوعيني». وقد كان ديكارت يرى صّحة بعض كلامت كبار 

يرتّدد يف تكرارها عند الحاجة الحكمة املدرسية ـ وإن بلحاظ املضمون واملحتوى يف الحد األدىن ـ ومل يكن  

ويف املواضع املناسبة. كام أنه ـ بطبيعة الحال ـ مل يكن يعترب هذا التكرار مبعنى االقتباس؛ ومن ذلك أن 

طريقه من أجل الوصول إىل اليقني ـ عىل سبيل املثال ـ إذا مل يكن مقتبسأ من طريقة أوغسطني، فإنه 
 

التي    ) اندیشه نوین دینی » يف مجلة ( تحلیل و نقد برداشت دکارت از خدا صالح، املقالة بعنوان:«   ، . املصدر: حسن زاده ١

  . ١٢٨إىل    ١١١م، الصفحات  ٢٠١٦،    ٤٥تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، السنة الخامسة، العدد  

 . حسن عيل مطر الهاشمي تعريب:

  أستاذ مساعد يف مجموعة املعارف اإلسالمية يف جامعة العالمة الطباطبايئ. . ٢

(مسار وتطّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل نيتشه)،    خدا از ديكارت تا نيچه  سري و تطور مفهوم  صالح حسن زاده، .  ٣

  هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٨٧، نرش علم، طهران، ٣٤ص 
4. Margaret Osler, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University Press. 

p. 118 - 136. 



٩٢      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

الري املنهج  كان  وحيث  بها،  الشبه  لشديد  والهنديس  الرباهني   رينيه ايض  مع  متطابقاً  منهجاً  ديكارت 

العقلية، فقد كان نظام فلسفته نظاماً عقلياً بشكل كامل. ومن ناحية أخرى فقد كان ديكارت يعترب  

نفسه مسيحياً مؤمناً ومتمّسكاً باألصول والعقائد املسيحية؛ ومن هنا كانت عقائد الدين املسيحي تهيمن 

في والالهويت، ونتيجة لذلك فإن ديكارت من خالل انتهاجه لطريقة اإلميان املعتدل، عىل نظامه الفلس

  . ١كان يفصل األمور الدينية عن األمور التي تقبل اإلثبات العقيل

إنه يصّور هللا ـ بزعمه ـ عىل نحو واضح ومميّز؛ ولكنه يرى أن براهني هللا يجب بيانها وترتيبها بشكل 

  واضح؛ إذ يقول: 

 الفلسفة ما هو أنفع من مناقشة أفضل هذه األدلة والرباهني ملرة واحدة وإىل «ليس يف

اآلن وصاعداً  منذ  تكون  بحيث  واضح ودقيق،  بأسلوب  بيانها  نعمل عىل  وأن  األبد، 

  . ٢واضحة بالنسبة إىل الجميع، فال يعود أحد يشكك يف صحتها»

ال يقبل التغيري، قائم بالذات، عامل مطلق،  المتناه، رسمدي،    :ديكارت جوهر  رينيهإن «هللا» يف رؤية  

وقد ذكر صفات هللا يف كتابه «أصول الفلسفة» عىل النحو    .٣وقادر مطلق، وخالق جميع الكائنات األخرى 

  اآليت: 

«من خالل التدبّر بشأن التصّور املودع يف فطرتنا عن هللا؛ ندرك أن هللا رسمدي، عليم،  

وهو باختصار واجد يف ذاته لكل ما ميكن لنا   قدير، مصدر كل خري، وخالق كل يشء،

  . ٤أن نجد فيه كامالً ال متناهياً، وال يتطرّق النقص املقید إىل ذاته أبداً» 

إن هلل يف املنظومة املعرفية لديكارت دوراً أساسياً ورئيساً؛ وذلك ألن املعرفة اليقينية من وجهة نظر  

معرفة  ، وهاتان الصفتان إمنا تتحققان من خاللديكارت، معرفة تتصف بصفة «الوضوح» و«التاميز»

. وقد تحّدث ديكارت يف نهاية األصل الثالث عرش من القسم األول من «أصول الفلسفة» ـ ضمن ٥هللا 

  .٦اإلشارة إىل هذه املسألة ـ قائالً: «لن يصل تفكرينا إىل أّي معرفة يقينية، قبل الوصول إىل معرفة خالقنا»

ديكارت يف سياق الحصول عىل اليقني العلمي بشأن إثبات وجود هللا،   رينيهوعىل هذا األساس فإن  

يعتقده  ما  نحو  عىل  الكالمية،  األدلة  عىل  يعتمد  وال  الخاصة،  طريقته  عىل  فلسفية  أدلة  إىل  يلجأ 
 

  . ٢٥(فلسفة ديكارت)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل  فلسفه دكارترينيه ديكارت، . ١

  . ١٥املصدر أعاله، ص  . ٢

  . ٦٣املصدر أعاله، ص  . ٣

  . ٢٤١املصدر أعاله، ص  . ٤

  . ٥٣فارسية: أحمد أحمدي، ص  (تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ترجمه إىل اللغة ال   تأمالت در فلسفه أوىل رينيه ديكارت،  .  ٥

  . ٢٣٥(فلسفة ديكارت)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل    فلسفه دكارت رينيه ديكارت،  .  ٦



    ٩٣      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

إمنا يقترص املسيحيون. ومن هنا ميكن لنا أن ندرك أن هللا يف فلسفة ديكارت ليس له شأن وجودي، و 

  شأنه عىل الشأن املعريف فقط. 

يرى البعض أن ماهية اإلله الديكاريت بشكل رئيس قد تّم تحديدها وتعيينها مبا ينسجم مع وظيفته 

  . ١ومهمته الفلسفية (خلق وإبقاء العامل امليكانييك العلمي) عىل نحو ما يتصّوره ديكارت نفسه 

إن مل يكن منكراً هلل، ولكنه مع ذلك فيلسوف إنسوي، ديكات و   رينيهسوف نثبت يف هذه املقالة أن  

حيث يعمد إىل تعريف هللا يف ضوء الذهنية البرشية، ومن هنا كان ينطلق ـ يف االتجاه االستداليل إلثبات 

ديكارت ـ بسبب استناده إىل   رينيه. كام مل يتمكن  من النفسانية الفردية املتناهيةالذات الالمتناهية ـ  

وت الطبيعي والعقالين ـ من بيان ذات وصفات هللا بشكل صحيح. وبالتايل فإن اإلله الذي الكالم والاله

؛ فقد تنزّل هذا اإلله عن مقامه إىل حّد كبري  توّصل إليه ديكارت يختلف عن اإلله الحقيقي والعيني

فقد استدعى    املتعايل، وقد تّم تصويره ملجرّد ضامن صحة نظريات ديكارت بشأن العامل ال أكرث، ومن هنا

  هذا التوجه ردود فعل قويّة.

    
إن من بني هذه املفاهيم الواضحة واملتاميزة يف فكر ديكارت؛ تصّور مفهوم اإلله الذي هو أمر فطري. 

. وإن هللا من وجهة نظر ديكارت إمنا يُعرف ٢إن وجود هللا يثبت من طريق اإلدراك الواضح لتصّور هللا

ويتّم فهمه من خالل مشاركة ونشاط الذهن البرشي يف حقل املفاهيم؛ إذ يقول: «إن وجود هللا يثبت 

  .٣من طريق تصّور أكمل كائن يجده اإلنسان يف تفكريه»

يعمد ديكارت إىل بيان هللا من أجل الحصول عىل العلم اليقيني ونبذ املعرفة االحتاملية؛ مبعنى أنه 

ىل املوجود. إنه ينطلق أوالً من بحث مفهوم هللا، وبعد أن يدرك أن هذا املفهوم يبدأ من التفكري ليصل إ

. ومن هنا  ٤واضح ومتاميز والمتناه، يحكم عندها بأن هذا املفهوم يجب أن يكون موجوداً يف الخارج 
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٩٤      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

رت فإن اإلدراك الذهني هلل يكون متقدماً بشكل ذايت عىل التصديق بوجوده. ومن ناحية أخرى، فإن ديكا

  .١يرى أن هللا جوهر كامل ومحض، كام أنه المتناه ويتصف بجميع الكامالت املمكنة 

عىل   يف األمور اليقينية  يقول ديكارت يف التأّمل الثالث: لطرد الشك بشكل كامل، يجب أن أعمل

انية التحقيق مبجرّد أن تتوفر الفرصة إىل ذلك وأقول: هل هناك من إله حقاً، وإذا كان موجوداً أحقق ث

وأتساءل: هل ميكن لهذا اإلله املوجود أن يكون مخادعاً؛ إذ ما مل يتضح هذان األمران، ال أظن أنه سيكون 

. كام أشار ديكارت يف نهاية الفصل الثالث عرش من القسم األول من ٢مبقدوري الوصول إىل اليقني أبداً 

الحصول عىل أّي معرفة قبل الوصول إىل «أصول الفلسفة» إىل هذه املسألة، وقال: إن عقولنا ال تستطيع  

  .٣خالقها

، ويقول يف تفسري هذا املّدعى: ال شك يف أن املفاهيم ٤يطلق ديكارت مصطلح «الجوهر» عىل هللا

التي تحيك عن الجوهر، هي يشء أكرب؛ وبعبارة أخرى: تحتوي عىل املزيد من الواقعية الذهنية؛ أي أنها  

بة أعىل من الوجود أو الكامل، مقارنة إىل تلك املفاهيم التي تحيك عن بواسطة الحكاية تشتمل عىل مرت 

  .٥مجرّد الحاالت أو األعراض فقط 

التعريف عىل   تقّدم  الفلسفة املسيحية. وإن  الجوهر عىل هللا وتعريفه ال يتامهى مع  إن إطالق 

سيّام فلسفة توما ـ تخضع    اإلثبات، يعني تقّدم املاهية عىل الوجود؛ يف حني أن الفلسفة املدرسية ـ وال

لتأثري نظرية الخلق الوجودي. وقد كانت فلسفة الوجود واإلله الوجودي يف العصور الوسطى تحظى 

ابتعد  التفكري املسيحي واملدافعني عنه من أمثال أوغسطني وتوما. وقد  باالهتامم الكبري يف ظّل غلبة 

عىل هللا. كام ال يُطلق الجوهر عىل هللا يف ديكارت عن هذا املنهج الفكري من خالل إطالقه الجوهر  

الفلسفة اإلسالمية أيضاً؛ وذلك ألن تقسيم األمور إىل الجوهر والعرَض هو من شؤون املاهية؛ يف حني أن 

  هللا وجود بحت وبسيط؛ فإن هللا ليس بجوهر وال عرَض.

؛ إذ هو يف معرض  ٦رياً يذهب ديكارت يف الصفات املذكورة إىل التأكيد عىل مفهوم «الالمتناهي» كث

االتهام بأنه قد جعل تصّور هللا ـ الذي يراه بنفسه من نوع التصّورات الفطرية ـ وسعى إىل إثبات أن هللا  

  بوصفه المتناهياً، ليس من جعل ذهنه املتناهي.
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    ٩٥      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

هللا  إن ديكارت من خالل إطالق الجوهر عىل هللا، والتوّسل بإثباته لنيل العلم واملعرفة ينفصل عن  

الوجودي؛ أي اإلله املذكور يف الفكر املسيحي؛ ال شك يف أن هللا الذي يؤمن به ديكارت هو ذات اإلله يف 

املسيحية، بيد أن ديكارت إمنا كان يتعامل مع نظام االكتشاف واإلثبات، دون نظام الوجود والثبوت. إن 

ال يكون  ديكارت  فكر  وأما يف  الوجود،  نظام  املتقّدم يف  فإن هللا هو  هنا  املتناهية، ومن  للنفس  تقّدم 

ديكارت يضطّر إىل إثبات النفس أوالً، ثم يثبت هللا يف مرحلة الحقة. وهكذا فإن هللا يف النظام الفلسفي 

لديكارت منتسب إىل فكر اإلنسان؛ سواء من حيث كون فكر اإلنسان هو املبدأ يف إثبات وجود هللا، أو 

الرؤية   الرؤية األنطولوجية. وقد ذكر ديكارت ثالثة من حيث أن هللا مطروح يف  األبستمولوجية دون 

  براهني عىل إثبات وجود هللا، وهي: الربهان الوجودي (بتقريرين)، وبرهان التجارة أو برهان األمارة.

      
، ولكن حيث تداوله ١طني إن املبدع األول لهذا الربهان يف التفكري الفلسفي املسيحي هو سانت أوغس

. لقد تجىل هذا الربهان منذ العصور الوسطى  ٢آنسلم يف تاريخ الفلسفة، فقد ارتبط هذا الربهان باسمه

. ويعّد هذا الربهان الوجودي من بني  ٣فصاعداً وتّم تفسريه واالستفادة منه وتوظيفه عىل أشكال متنّوعة

كل من املخالفني واملوافقني عن هذا الربهان بصخب. لقد أكرث الرباهني إثارة للبحث والجدل. فقد كتب  

مع أجوبته عىل اعرتاضات غونيلو وهو من املنتقدين   ٤ذكر آنسلم هذا الربهان يف كتاب (بروسلوغيون) 

  . ٥املعارصين له 

إن آراء العلامء حول هذا الربهان مختلفة للغاية، فبينام ذهب بعضهم إىل اعتباره فاقداً لالعتبار 

. وقد ٦يمة وأنه مجرّد تالعب باأللفاظ، ذهب بعضهم اآلخر إىل اإلشادة والثناء عىل آنسلم بسببهوالق

قام ديكارت بإعادته بأسلوب جديد، وعمل عىل توظيفه يف إثبات عقائده الفلسفية. وقد حظي تقرير 

النهضة ـ    ديكارت للربهان الوجودي ـ بسبب طريقة بيان املوضوع ولألسباب السياسية الخاصة بعرص
 

(نقد التفكري الفلسفي يف الغرب)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي،   نقد تفكر فلسفي غرب  جيلسون،إتيان  .  ١
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٩٦      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

تدور حولها الكثري من األبحاث    ١باهتامم من قبل املفكرين عىل نطاق واسع. لقد ذكر ديكارت نقطة

الجديدة يف حقل الربهان الوجودي؛ وهي أن الوجود بالنسبة إىل هللا خصيصة ذاتية؛ مبعنى أن هللا من  

ميكن للمثلث أن يكون مثلثاً بعد دون هذه الخصيصة الذاتية (الوجود) ال ميكن أن يكون إلهاً؛ كام ال  

  تجريده من خاصيّته الذاتية.

لقد قّدم ديكارت تقريرين عن الربهان الوجودي. التقرير األول يقوم عىل أساس االستفادة من مفهوم  

«املوجود الكامل مطلقاً» الذي يستلزم وجوده. يقول ديكارت يف هذا الشأن: «ال أجد مفهوم الوجود الكامل  

ذهني أقل من مفهوم أي شكل أو عدد عىل نحو القطع واليقني، وعىل هذا األساس فإن اليقني  املطلق يف  

  . ٢بوجود الله يف ذهني يجب أن يكون ـ يف الحّد األدىن ـ عىل مستوى يقيني بالحقائق الرياضّية» 

  وأما يف التقرير الثاين فقد أثبت ديكارت رضورة الوجود لذات هللا (وجوب الوجود): 

عندما أفكر يف هللا بدقّة أكرب، أرى بوضوح أن الوجود ال ينفك عن ماهية هللا، كام ال ينفك مجموع  

زوايا املثلث بزاويتني قامئتني عن ماهية املثلث؛ ال ميكن للذهن أن يتصّور إله فاقد للوجود، متاماً كام ال  

  .٣ميكن له أن يتصّور جبالً من دون سفح

رت يُدخل مفهوم «املوجود الكامل باملطلق» يف برهانه الوجودي، وهذا  وعىل هذا األساس فإن ديكا

األمر هو الذي تسبب بتحريك وإثارة الكثري من األبحاث بعد القرن السابع عرش للميالد حول الربهان 

  الوجودي. 

     
ا إثبات وجود هللا ليس جديداً، وقد  لديكارت يف  الوجودي  الربهان  الفلسفة  إن  الغالب من  قتبس يف 

املدرسية، وال سياّم من آنسلم. وتكمن جاذبية بيان ديكارت لهذا الربهان يف أنه يعمل عىل تفسري وبيان 

  رؤيته امليكانيكية والهندسية للعامل من خالل اللجوء إال إثبات وجود هللا. 

بل منتقديه املعارصين له، لقد واجهت تقارير ديكارت للربهان الوجودي منذ البداية مخالفة من ق

 

ـ   ٣ص    اللغة الفارسية: أحمد أحمدي،(تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ترجمه إىل   تأمالت در فلسفه أوىلرينيه ديكارت،  .  ١

(فلسفة ديكارت)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل  فلسفه دكارت  رينيه ديكارت،  ؛  ٥

  . ١٥ـ  ١٤الرابع عرش واألصل الخامس عرش، ص 

  . ٨٥(تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص    تأمالت در فلسفه أوىل رينيه ديكارت،    . ٢

  . ٨٦املصدر أعاله، ص  . ٣



    ٩٧      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

أمثال كاتروس  ألكامر  ١من  أورد عليه من قبل ٢قس  الذي  الجاد هو  االنتقاد  أن  بيد  ، وبيري غاسندي؛ 

إميانوئيل كانط. وفيام ييل ننقل انتقادات هؤالء املفكرين الثالثة. وأما البحث واملناقشة األوسع بشأن  

  فيحتاج إىل مجال آخر. ذات هذه االنتقادات ـ وهي كثرية ـ 

ـ إىل االعتقاد  بأن الربهان الوجودي إمنا يثبت الوجود    ٣لقد ذهب كاتروس ـ يف مواجهة ديكارت 

أن األلفاظ املركّبة من قبيل «األسد   ٤الذهني ـ وليس الوجود الحقيقي ـ هلل. يضاف إىل ذلك أنه يّدعي

ن يكون الرتكيب باقياً، إال أن هذا األمر ال يُثبت موجود»، إمنا تكون رضورية من الناحية الذهنية، برشط أ 

أن مثل هذا األسد يجب أن يكون موجوداً. وإن الفرد ليك يُقّر بوجود األسد، يجب عليه أن ينظر يف 

  األسد بالتجربة ال باملفهوم الرضوري. 

الوجود   كام جادل بيري غاسندي الشكاك يف الربهان الوجودي لديكارت، قائالً: إن ديكارت قد خلط

  :٥بالصفة. وإن بعض اعرتاضات غاسندي عىل النحو اآليت

  ـ إن الوجود ليس صفة، ال بالنسبة إىل هللا، وال بالنسبة إىل املثلث. 

ـ إن نسبة هللا واملثلث إىل الوجود واحدة؛ فاهلل ال يحتاج إىل الوجود بشكل أكرب من حاجة املثلث  

  تصورها مبعزل عن وجودهام. إىل الوجود؛ ألن ذات كل واحد منهام ميكن 

أما اإلشكال األول لكانط فهو: إن االنتقال من عامل التصّور ـ أي املستوى املنطقي ـ إىل عامل الحقيقة  

والوجود العيني، فاقد للرشائط الالزمة واملطلوبة. فال ميكن أن نستنتج الوجود الخارجي هلل، من خالل 

  ل بأنه موجود ال ميكن تصّور ما هو أكرب منه».القول: «إن هللا وجود كامل مطلق، أو القو 

اإلشكال الثاين لكانط هو أن الوجود ليس محموالً حقيقياً أو صفة إيجابية. وإن الوجود ال ميكن أن  

  .٦يكون واحداً من خصوصيات مفهوم هللا؛ ألنه ال يضيف شيئاً إىل مفهوم املوضوع 

  . ٧من قبل كانط، ولكن ال يتسع هذا املقام إىل بيانها   وبطبيعة الحال ترد بعض اإلشكاالت عىل هذا النقد 
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٩٨      مقاربات نقديَّة ، رينيه ديكارت 

ونكتفي هنا باإلشارة إىل أن مناشئ اإلشكاالت التي أوردها إميانوئيل كانط عىل الربهان الوجودي، 

هي املالكات التجريبية، ومن هنا فإن أغلبها غري وجيه. وبطبيعة الحال لسنا هنا بصدد تعزيز أسس 

  وإمنا املراد هو عدم اعتبار أغلب هذه اإلشكاالت. وأركان الربهان الوجودي،

   
إن لدى ديكارت برهاناً آخر عىل إثبات وجود هللا، باسم «برهان التجارة» أو «برهان العالمة التجارية». 

  :١وقد تم بيان هذا الربهان يف كتاب التأمالت عىل النحو اآليت

و الرضورة، وهي مشتملة عىل جميع الكامالت املندرجة يف مفهوم هناك ذات كاملة موجودة عىل نح

الذات الكاملة، من التعايل والرسمدية وعدم التناهي والعلم املطلق والقدرة املطلقة والخالقة لجميع 

  املمكنات، وهذه الذات بالرضورة هي هللا.

 ملفهوم هللا، وإن هللا يف  وعليه فإن مفهوم الكامل املطلق يعترب ـ من وجهة نظر ديكارت ـ مساوياً 

أذهاننا مبنزلة الواقعية العينية التي ال ميكن تصّور أّي علّة لوجوده، سوى اإلله املوجود حقاً، والذي طمغ 

التجارية عىل صناعته؛ لتكون عالمة دالة  مفهومه يف فطرتنا كام يقوم الصانع بوضع بصمته وعالمته 

  عليه. يقول ديكارت يف التأمل الثالث:

«ال ينبغي التعجب قطعاً من أن هللا عندما خلقني، قد أودع يف فطريت هذا املفهوم 

  . ٢ليكون مبثابة العالمة التي يضعه الصانع عىل صناعته» 

    
متعلقاتها   مع  الفطرية  املفاهيم  تطابق  هو  الخصوص  هذا  ديكارت يف  االعرتاضات عىل  أهم  من  إن 

كل من كاتروس وغاسندي إىل االعتقاد بأن مفهوم هللا وصفاته واملفاهيم األخرى ـ  الخارجية. يذهب  

التي يّدعي ديكارت فطريتها ـ ليست فطرية. إن هذه املفاهيم ناشئة من عوامل وأسباب أخرى، وإن  

  .٣ذهن اإلنسان قد صاغها من خالل الترصّف يف سائر املفاهيم 

. وقال يف الجواب عن االستدالل القائل: إن ٤الفطرية يف الذهن»يقول جان لوك: «ال وجود لألصول  
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  (تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، التأمل الثالث.   تأمالت در فلسفه أوىل رينيه ديكارت،  .  ١

  . ٧٠املصدر أعاله، ص  . ٢

الفارسية: عيل م. أفضيل، املجموعة   اعرتاضات و پاسخ ها رينيه ديكارت،  .  ٣ اللغة  (اعرتاضات وإجابات)، ترجمه إىل 

  الثانية والخامسة. 

  . ٢٩(بحث يف فهم البرش)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: رضا زاده شفق، ص  جستاري در فهم برشجان لوك، . ٤



    ٩٩      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

  .١«االتفاق العام» يعترب دليالً عىل وجود األصول الفطرية: «إن االتفاق العام ال يُثبت فطرية يشء ما»

وقال ديفد هيوم تبعاً لجان لوك وبتأثر منه: «ليس لدينا تصّورات فطرية أصالً، وليس لدينا سوى 

 .٢صلنا عليها بتأثري من تجاربنا» تصّورات ح

إن فطرية املفاهيم ـ باملعنى الديكاريت ـ غري قابلة لإلثبات. يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأن طبيعة 

العاّمة   املبادئ  هو  املراد  هل  مفاهيم؟  أّي  ولكن  فطرية،؛  مفاهيمنا  جميع  تكون  أن  تقتيض  الذهن 

» و«عدم التناقض»؟ فإذا كان كذلك، فلامذا يغادر األطفال للمعرفة اإلنسانية من قبيل: أصول «الهوهوية

والبُله وحتى الكثري من الناس العاديني هذه الدنيا، دون أن يكتشفوا هذه املبادئ 
٣.  

العّيل  التكافؤ  العلية، وال سيّام أصل  التجارية» من أصل  العالمة  «برهان  استفاد ديكارت يف  لقد 

الخصوص الفاعلية. ويف هذا  قال مرسن   والعلية  أيضاً.  االعرتاضات عىل رؤية ديكارت  إيراد بعض  تّم 

  وغاسندي يف اعرتاضاتهم ضمن نفي التكافؤ العّيل:

  أوالً: إن هذا األصل ال يجري إال يف العليّة املادية. 

  ثانياً: إن العلة الفاعلية الخارجية واملعلول من طبيعتني مختلفتني. 

ة املعطية للكامل مالكة لذلك الكامل والواقعية، بل ميكن أن ثالثاً: ليس من الرضوري أن تكون العل

  تكون قد أخذتها من موضع آخر.

هناك  ذلك  مع  بوجودها،  نعلم  نكن  مل  أو  موجودة،  املتعالية  الذات  تلك  تكن  مل  لو  رابعاً: حتى 

  . ٤أرضيات كافية لتصوير وبلورة تلك املفاهيم يف أذهاننا

اعرتاض غاسندي: إنه قد أخطأ يف إرجاع أصل كامل العلة واملعلول ديكارت يف الجواب عن    رينيهوقال  

إىل العلية املادية. إن مراد ديكارت هو العلة الفاعلية باملعنى الخاص الذي ال ميكن قياسه بالعلة الفاعلية. 

فهوم إن جواب ديكارت وإن كان قوياً، ولكنه ال ميكن أن يكون صحيحاً؛ إذ ال يزال يعاين من الخلط بني امل

  واملصداق. 

الضعف اآلخر الذي يعاين منه استدالل ديكارت يف برهانه، أنه يّدعي بعض الصفات هلل دون أن 

يثبتها؛ يف حني أن صفات هللا بحاجة إىل إثبات أيضاً. وعىل كل حال، فإن مبنى برهان ديكارت (فطرية 

هللا باألوصاف التي يّدعيها له. إن   مفهوم هللا) موضع إشكال، ونتيجة لذلك فإنه مل يكن موفقاً يف إثبات
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  . ٣٣١و ١٣٥الثانية والخامسة، ص 



١٠٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ديكارت يف نسبة هذه الصفات إىل هللا إمنا يستفيد من منهجه الفلسفي (امتالك اإلدراك الواضح واملميّز 

لكل أمر)؛ ولكنه عىل الرغم من ذلك يواجه بعض املشاكل الفلسفية يف فهم حقيقة هللا. إن ديكارت  

  ال يعترب الذات الالمتناهية هلل قابلة لإلدراك.  عاجز عن بيان ذات هللا، وبالتايل فإنه

إن اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل ديكارت يف إثبات وجود هللا، هو وقوعه يف الدور الباطل يف االستدالل؛  

الواضحة واملُتمیزة، يف حني أن صّحة وحقيقة اإلدراك الواضح   وذلك لوجوب االستفادة من املقدمات 

  بات وجود هللا. يتوقف عىل إث زةی واملُتم

        
إن برهان الوجود عىل الرغم من سابقته التفصيلية يف الغرب، إال أنه مل يتّم التعاطي معه بجديّة بني 

أوساط املفكرين املسلمني، ومع ذلك هناك من عمل عىل تقييمه. يقول آية هللا جوادي آميل: «إن إنكار  

العنوان  الخارج؛ وذلك ألن هذا  التناقض يف  الذي ال ميكن تصّور ما هو أكرب منه، لن يستلزم  الوجود 

. إما اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل مقرتح ١بالحمل الذايت األويل أكرب، وبالحمل الشائع الصناعي ليس أكرب»

اً عن إثبات الرضورة األزلية آنسلم (وديكارت) من وجهة نظر األستاذ جوادي آميل، فهو أنه ليس عاجز 

  .٢فحسب، بل وهو عاجز عن تثبيت الرضورة الذاتية أيضاً 

يذهب األستاذ الشيخ مرتىض املطهري إىل القول بأن الربهان الوجودي بسبب فصل ذات األشياء عن 

الوجود عىل ذات املوجود من قبل، ضعيف وفاقد لالعتبار من  . ويأيت املزيد  ٣الوجود، وفرض عروض 

مناسب، وال    لتأكيد من قبل األستاذ الشيخ املطهري حيث يقول: إن برهان آنسلم إلثبات وجود الله غري ا 

يرقى إىل مستوى برهان الصديقني لصدر املتألهني. والنتيجة هي أن الربهان الوجودي دليل مبهم وغري 

  معترب، ويقوم عىل مغالطة من نوع مغالطة الخلط بني مفهوم الوجود ومصداقه.

قد ذهب العالمة محمد تقي الجعفري ـ بعد بحث تفصييل مطّول، واستبدال كلمة «الوجودي» و 

  يف عنوان الربهان بكلمة «الوجويب» ـ إىل تأييد هذا الربهان، وعمد إىل اإلجابة عن اإلشكاالت واالعرتاضات 

  . ٤الواردة عليه، أو قام بتأويلها

الحكيم املتأله اآلغا محمد رضا قمشئي يف حاشيته وقد عمد بعض أصحاب املعرفة ـ ومن بينهم  
 

  (مصدر فاريس).. ٥٤، ص تبيني براهني إثبات خدا (بيان براهني إثبات وجود هللاجوادي آميل، عبد هللا . ١
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    ١٠١      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

ـ إىل إقامة الربهان عىل إثبات وجود   ١عىل كتاب (متهيد القواعد)، وبعض املفكرين اإلسالميني املعارصين 

  هللا، عىل طريقة وأسلوب استدالل آنسلم، بيد أن هذه املقالة ال تتسع إىل بحثها ومناقشتها.

يرد عىل الذي  اآلخر  العالمة    اإلشكال  يذهب  داخلياً، يف حني  ذهنياً  منشأ  يصّور هلل  أنه  ديكارت 

  الطباطبايئ إىل القول بأن هللا هو عني الوجود الخارجي الذي ال ميكن للذهن أن يتسع له:

قوام  بها  يكون  الخارجية، حيث  الحقيقية  الهوية  ـ هي  وتعاىل  سبحانه  ـ  ذاته  «إن 

  .٢وظهور كل هوية أخرى يف الخارج»

  س الذهن هو الذي اجرتح مفهوم هللا؛ بل هللا هو عني التحقق الخارجي. فلي

وهي   العقلية،  املعرفة  عىل  االعتامد  معرفة هللا، هي  يف  ديكارت  أسلوب  أن  هي  األخرى  النقطة 

محدودة للغاية؛ مبعنى أن العقل بالنظر إىل إحساس التصّور الواضح واملتميّز، يتجه إىل معرفة هللا؛ يف 

فلسفة اإلسالمية ترى أن املعارف الشهودية والوحيانية رضورية أيضاً يف إدراك حقيقة الوجود. حني أن ال

وعليه فإن معرفة هللا يف الحكمة والفلسفة اإلسالمية باإلضافة إىل املعرفة العقلية، تكمن يف معرفة هللا 

  . ٣الفطرية والدينية، وهذه أغنى وتخلو من اإلشكال

لسفة اإلسالمية ـ بخالف ديكارت ـ متقّدمة عىل العلم التصوري؛ مبعنى أن كام أن الواقعية يف الف

  العامل الخارجي يتقّدم عىل التصّور العلمي؛ ومن هنا تكون العلوم تابعة أبداً للحقائق العينية: 

تقتضيه « ما  منا عىل  الصادرة  أفعالنا  أن نطبق  عندنا هو  التعقيل  التدبري  إن معنى 

الحا العقلية  القوانني القوانني  وهذه  غايته،  إىل  وانسياقه  الفعل  أجزاء  لتالئم  فظة 

فأفعالنا  عليها  الحاكم  فيها  الجاري  والنظام  الخارجية  الحقائق  من  مأخوذة  العقلية 

وهي تابعة للنظام الخارجي لكن الرب املدبر للكون   ،التعقلية تابعة للقوانني العقلية

  لعقلية، فمن املحال أن يكون فعله تابعاً فعله نفس النظام الخارجي املتبوع للقوانني ا

  .٤» للقوانني العقلية

يَِصُفونَ {وإن قوله تعاىل:   ا  َقمَّ الَْعْرِش  َربِّ   ِ ابَّ التوصيف  ٥} فَُسْبَحاَن  ، ينزّه هللا سبحانه وتعاىل عن 

  والتعريف، يف حني أن ديكارت يعمد إىل تعريف هللا من خالل إطالق صفة الجوهر عليه.

 

  . ١٧٥(بحوث يف العقل النظري)، ص  كاوش هاي عقل نظري حائري، مهدي . ١

  . ٧١(الرسائل التوحيدية)، ص  رسائل توحيديالطباطبايئ، محمد حسني العالمة . ٢

  . ٢٦١، ص ٦، ج يف تفسري القرآن امليزانالطباطبايئ، محمد حسني العالمة . ٣

  . ٣٧٧، ص ١٤املصدر أعاله، ج  . ٤

  . ٢٢): ٢١األنبياء (. ٥



١٠٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

إطالق الجوهر    إن  إىل  املوجود  تقسيم  وذلك ألن  اإلسالمية،  الفلسفة  يف  ممتنع  الجوهر عىل هللا 

والعرَض إمنا يتعلق باملاهية، يف حني أن هللا وجود بسيط. يذهب ديكارت إىل القول بأن هللا منشأ الوجود 

ل (القول بأصالة  كام هو منشأ املاهية أيضاً، يف حني أن الحاج املال هادي السبزواري يرى أن هذا القو 

  .١املاهية والوجود)، يستلزم الخروج عن توحيد الحق تعاىل 

وجودياً   اإلسالمية شأناً  الحكمة  لإلله يف  أن  (أبستمولوجياً)، يف حني  معرفياً  شأناً  ديكارت  إن إلله 

غري محدود. (أنطولوجياً)، وإن ذات الحق تعاىل وجود بال حّد وال أمد، فهو ال متناه ووجود مطلق وذايت  

  .٢وإن وجود كل يشء مرتبط بوجوده؛ فهو عني الواقعية والتحقق الخارجي

إن إله الحكمة اإلسالمية، فاعل مستقل ومبدأ لجميع املوجودات ومنشأ وعلة لتحقق الوجود؛ فهو  

إليه املنتهية  العلل  أّي  ٣علة جميع  له  الجزيئ، وليس  والذهن  للعقل  إله ديكارت معلول  أن  . يف حني 

خالقية أو فاعلية بالنسبة إىل الوجود. وعىل هذا األساس فإن الوجود ليس معقوالً وال يقبل التفسري طبقاً 

إلله ديكارت؛ حيث يُعطي االستقالل إىل ذات «أنا املدرِكة»، ويجعلها أساساً لفهم وخلق العامل؛ مبعنى  

  أنه يغرّي موضع املستقل واملطلق ويحلّه محل املحدود والتابع. 

     
يرى ديكارت أن الحركة املكانية هي وحدها التي ميكن تصّورها. والحركة يف الُعرف العام، عبارة عن: 

  . وإن الحركة باملعنى األخص، عبارة عن: ٤«عمل ينتقل به الجسم من مكان إىل مكان آخر» 

عىل متاّس مبارش    «انتقال جزء من املاّدة أو الجسم من مجاورة األجسام التي تكون 

  .٥معه، ونحن نعتربه يف حالة من السكون باملقارنة إىل مجاورته لألجسام األخرى» 

وقد تحّدث ديكارت ـ يف التحقيق بشأن منشأ الحركة ـ عن الفاعلية اإللهية؛ ألن هللا هو العلّة األوىل  

ة يف العامل، بحيث أنه عىل الرغم  للحركة يف العامل؛ وباإلضافة إىل ذلك فإنه يحتفظ مبقدار ثابت من الحرك

  من تحقق النقل واالنتقال يف الحركة، يبقى املقار العام والكيل منها ثابتاً:

املادة  خلق  عىل  ـ  تاّمة  قّوة  من  لديه  مبا  ـ  القادر  هو  وحده  أن هللا  بوضوح  «أرى 

العامل عىل حفظ هذا  البالغة يف  اآلن مبشيئته  وإنه يعمل  أجزائها،  بتحريك وسكون 
 

  . ١٣، قسم الفلسفة، ص رشح املنظومةالسبزواري،  املال هادي. ١
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  . ٢٩١األصل  (فلسفة ديكارت)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي،    فلسفه دكارت رينيه ديكارت،  .  ٤

  املصدر أعاله. . ٥



    ١٠٣      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

الحركة  الرغم من أن  الذي أوجده عند خلقها؛ إذ عىل  الحركة والسكون  املقدار من 

مجرّد حالة من أحوال املاّدة املتحّركة، ولكن مع ذلك فإن املادة تحتفظ مبقدار خاص 

تزيد  قد  أجزائها  أنها يف بعض  ولو  أبداً،  والنقصان  الزيادة  تقبل  التي ال  الحركة  من 

  . ١أحيان أخرى» الحركة أحياناً وتقّل يف 

ـ بتوفيقه العام مقدارها  فإن هللا منذ البداية قد مّد األشياء بالحركة، وجعل    ٢وعىل حّد تعبري ديكارت 

  ـ ثابتاً يف العامل.

إن مفاد الكالم أعاله، أن هللا قد خلق العامل مبقدار معنّي من الطاقة والقّوة، وإن مجموع مقدار 

ثابت؛ إن العامل املمتد ـ يف رؤية ديكارت ـ منذ بداية الخلق مل يكن سوى ماكنة  الطاقة والقّوة يف العامل 

عظيمة، وال يحدث فيه أّي حرکة جديدة، ويبقى كل يشء ثابتاً، ويسري يف حركته وامتداده ويواصل ذلك 

 عىل طبق األصول. يسعى ديكارت إىل استخراج بقاء مقدار الحركة من املقدمات ما بعد الطبيعية، أي 

  من مالحظة الكامالت اإللهية: 

«ال تقترص كامالت هللا عىل عدم حدوث التغرّي يف ذاته، بل كذلك يف أن فعله بحيث  

أنه ال يغرّيه أبداً. لقد أظهر هللا جميع التغيريات إما يف العامل أو من طريق الوحي، 

عند خلق العامل،  وعلينا أن ال نفرتض تغيريات أخرى يف آثاره. يلزم من هذا البيان أن هللا  

حيث عمد إىل تحريك أجزاء ماّدته بطرق مختلفة، وحيث يحفظ جميع األجزاء عىل  

نسق واحد، عىل طبق ذات القوانني التي أجربها عىل رعايتها عند خلقها، فإنه يحتفظ 

  .٣يف املادة عىل الدوام مبقدار ثابت من الحركة»

  وهرية يف الحركة من املقدمات ما بعد الطبيعية: كام ميكن ـ بزعم ديكارت ـ استنتاج القوانني الج

«من خالل هذه الواقعية القائلة بأن هللا ال يخضع للتغرّي والتبّدل أبداً، ويقوم عمله 

أبداً عىل نسق واحد، نحن ال نستطيع الحصول عىل معرفة بعض القواعد التي أطلق  

  . ٤عليها شخصياً تسمية القوانني الطبيعية» 

 

(تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز)، ترجمه إىل اللغة  تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتزكابلستون،  فريدريك .  ١

  .١٦٩، ص  ٤الفارسية: غالم رضا أعواين، ج 

  املصدر أعاله. . ٢

  املصدر أعاله. . ٣

  . ١٧٠املصدر أعاله، ص  . ٤



١٠٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

          
عن العامل، يقول بأن هللا قد خلق العامل عىل   ١إن املطالب املتقّدمة تعّرب بأجمعها عن تصّور «ربويب» 

شكل جهاز عظيم من األجسام املتحرّكة، ثم تركه وشأنه، ليواصل حركته بنفسه. وهذا يف الحقيقة هو  

  ه:ذات التصوير الذي انتقده باسكال بقول

«ال نستطيع أن نغفر لديكارت فعلته؛ فإنه قد سعى يف جميع فلسفته إىل املرور باهلل 

مرور الكرام، ولكن مل يكن له بد يف نهاية املطاف من إجبار هللا عىل تحريك العامل  

  .٢بكبسة زر، وبعد ذلك مل يعد له شأن باهلل»

ات االبتدائية، وأن العامل بإمكانه بعد ذلك  رمبا كان هذا الفهم القائل بأن إله ديكارت هو علّة الحرك

مواصلة حركته دون حاجة إىل تدّخل من هللا، واعرتاض باسكال عليه بأنه يريد بذلك إقالة هللا، صحيح 

لنظرية ديكارت يف باب انفصال آنات  من جهة، ولكنه ال يصّح من جهة أخرى؛ وذلك أن هللا ـ طبقاً 

  مل، يعترب مبقياً للوجود أيضاً: ـ باإلضافة إىل خلق العا  ٣الزمان

«... إن الجوهر يحتاج يف بقائه يف كل آن من آنات دوامه، إىل ذات القدرة وذات الفعل 

  .٤الذي يحتاج إليه رضورة يف صدوره وصريورته املتجددة»

. بيان  ٥وقال ديكارت يف موضع آخر: «إن مجرّد امتداد حياتها يكفي دليالً عىل إثبات وجود هللا» 

أننا ال نستطيع الشك يف  هذ أننا إذا نظرنا إىل طبيعة الزمان أو امتداد حياتنا، سوف ندرك  العبارة:  ه 

حقيقة هذا الربهان إلثبات كون هللا مبقياً أيضاً؛ وذلك ألن الزمان إمنا هو من نوع األشياء التي تقوم 

يف البداية، ال تعمل عىل مواصلة   أجزاؤها عىل بعضها وليست متزامنة؛ وبالتايل لو أن العلة التي أوجدتنا

خلقنا يف األزمنة الالحقة، وال تعمل عىل إبقائنا يف الوجود، ال ينتج عن واقعية وجودنا الراهن أننا سوف  

  نكون موجودين يف اللحظة الالحقة بالرضورة.

بناء عىل   وهنا يتجىل التنايف ما بني الطبيعيات امليكانيكية لديكارت مع ما بعد الطبيعة يف الهوته؛

نظرية ديكارت يف الحركة، يكون هللا مجرّد علة بداية الحركة، وإن جميع تحّوالت الطبيعة تقوم عىل 

الرياضية وقوانني الحركة، دون أن تكون هناك حاجة بعد ذلك إىل تدّخل من قبل هللا.   طبق األصول 

ائم بجميع أمور العامل، وأنه علّة ولكن بناء عىل نظرية «امتداد وانفصال آنات الزمان» يكون هللا هو الق
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    ١٠٥      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

لكل يشء. إن تفسري عامل ما بعد الطبيعة لديكارت إمنا يكون ممكناً بقدرة هللا الخالقة واملبقية التي تريد  

العامل عىل هذه الشاكلة. ال يوجد يف هذا العامل ارتباط عّيل بني األحداث والحال واملستقبل. وبعبارة 

يس استمراراً للجواهر الثابتة؛ بل هو توال للوجودات املنفصلة عن بعضها، أخرى: إن وجود هذا العامل ل

وإن علّة كل واحد منها إمنا هي القدرة الخالقة هلل ال غري؛ بيد أن العامل الطبيعي لديكارت حيث هو 

ل  ، فإنه يُدار باألصول الرياضية وقوانني الحركة، دون أن تكون هناك حاجة إىل تدخّ ١ميكانييك بالكامل 

  من قبل هللا. 

. وإن الثابت يف ٢إن الشخص األول الذي اعترب فلسفة ديكارت مرشفة عىل أصالة املاّدة، هو اليبنتز 

العامل الفيزيايئ ـ من وجهة نظره ـ هو مقدار الطاقة دون مقدار الحركة. لقد أخطأ ديكارت حتى من  

أه إدراك  من  حتى  يتمكن  مل  أنه  حيث  من  وذلك  العلمية،  الصورة، الناحية  قبيل:  من  مفاهيم  مية 

؛ حيث قال إن افرتاض هللا بوصفه ٣والطاقة، والقّوة أيضاً. كام أشكل المرتي بدوره عىل ديكارت أيضاً 

معطياً للحركة إىل الطبيعة افرتاض زائد. وبطبيعة الحال ال ميكن اعتبار ديكارت ـ الذي يرى أن هللا كامل 

ة ـ من املعتقدين بأصالة املاّدة؛ ولكن كام الحظنا، هناك يف مطلق وأن النفس جوهر مجرّد عن املادّ 

أفكاره وآرائه أبحاث ميكن القول إنها تدعم األفكار املادية، وحيث أنه مل يكن قطعاً من القائلني بأصالة 

املاّدة، يجب اعتبار هذه العنارص جزءاً من التهافت الداخيل يف فلسفته. وإن أهم هذه العنارص عبارة 

  عن: 

  البيان امليكانييك للحياة  .١

إن البيان امليكانييك للعامل هو الجانب املاّدي األهم يف فلسفة ديكارت. فهو يرى أن األجسام الحية 

هي مجرّد ماكنات، وهي ال تختلف عن األجسام غري الحيّة من هذه الناحية، سوى أن الكائنات الحية  

  االعتقاد قائالً: أكرث تعقيداً. يذهب ديكارت إىل 

«فيام يتعلق بتوصيف العامل املريئ، توصلنا إىل نتيجة مفادها أن العامل عىل ما يبدو  

  . ٤ماكنة ال ميكن مالحظة غري الشكل والحركة (يف أجزائها)»
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١٠٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

  .١بل ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث فّرس األعامل الحيوية بطريقة ميكانيكية

  التشكيك يف وجود العلة الغائية .٢

إن من بني خصائص التفكري اإللهي واألفكار املعارضة ألصالة املاّدة، القول بالعلّة الغائية. إن ديكارت 

عىل الرغم من اعتقادة القوي باهلل، إال أنه من خالل الشك يف وجود العلة الغائية أو إنكار فهمها، قد  

، يكون قد ٢املاّدة. إن ديكارت يف بيان عامل الوجود دون بيان الغاية   أعّد العّدة لتعزيز وتقوية أصالة

اقرتب من الفكر والفلسفة املادية. وبطبيعة الحال فإن ديكارت ال يقول يف تفسريه إن األشياء فاقدة 

  للغاية أبداً، وإمنا كل ما يقوله هو أننا ال نستطيع التعرّف عىل الغايات.

  ستقل عن النفسقبول الجوهر املاّدي امل .٣

كان ديكارت يقول بوجود عاملني، أحدهام: العامل اآليل واملمتد يف املكان، واآلخر: عامل األرواح املفكرة وغري  

. واآلن علينا أن نرى ما هي النسبة القامئة بني هذين الجوهرين املتباينني. إذا كان هذان الجوهران  ٣املمتدة 

ون هناك تأثري وتأثر متبادل بينهام، وإن كان يوجد بينهام نوع من  مستقلني عن بعضهام بالكامل، فكيف يك 

. يذهب  ٤االرتباط، ال ميكن الحصول عليه يف ذات هذين الجوهرين؛ ألنهام متاميزان من بعضهام بالكامل 

ديكارت إىل االعتقاد بأن املاّدة جوهر ممتد ومخلوق لله؛ يف حني أنه ال يرى لله ـ الذي وصفه بالجوهر ـ  

. وهذا هو الطريق األقل إشكاالً؛ بيد  ٥ة االمتداد. وهنا يلجأ ديكارت إىل الله مرّة أخرى لحّل املشكلة أيضاً صف 

، خلق ذريعة بيد  بينهام   أن القول بأن الجوهر املادي ممتاز يف ذاته من النفس، وال يوجد أّي فصل مشرتك 

. إن هذا النوع من اللجوء إىل الله، يذكرنا بإله الفيزيائيني  ٦القائلني بأصالة املادة، ومّهد األرضية لألفكار الربوبية 

و«الربوبيني»؛ حيث يرجعون إىل الله كلام احتاجوا إليه يف رفع موارد الجهل وحّل املشاكل العلمية. ومن هنا  

اً لفتوق  راتق   الله   يكون   يجب أن   كان املّرشعون املخالفون لهذا النوع من اإلميان يعلقون عليه بالقول تهكامً: « 

  . ٧الكون؛ يك يعمل عىل إصالحها حيثام ُوجدت» 

املعقول   اإلله  وليس  وخضوع،  برغبة  ويناجونه  يعبدونه  يك  إله  عن  يبحثون  كانوا  املؤمنني  إن 
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    ١٠٧      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

الفلسفي. ومن هذه الناحية كان باسكال يصيح ساعة االحتضار: «إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب،  

. وقد عمد كل من إسبينوزا واليبنتز ـ بعد ديكارت ـ إىل العمل عىل رفع  ١ال إله الفالسفة واملفكرين» 

  .٢هذا اإلشكال من خالل سلب الجوهرية عن املاّدة املمتّدة بأسلوب وطريقة خاّصة

       
التقدير واملشيئة اإللهية. فهو إن من بني املشاكل الفلسفية األخرى لديكارت، تطبيق إرادة اإلنسان مع  

  مل يقّدم طريقة حّل محصلة لهذه املسألة، أو أنه قد امتنع عن ذلك. وقال يف موضع: 

«نحن عىل وعی ودرایة بحياتنا، وال ينبغي العتقادنا بالقدرة اإللهية أن يحول دون 

فينا  موجود  أنه  وندرك  نعلمه  يف يشء  نشك  ألن  معنى  ال  إذ  والدراية؛  العلم    هذا 

بالتجربة؛ وذلك ملجرّد أننا ال نستطيع الحصول عىل موضوع آخر ال ميكن لنا إدراكه 

  .٣مبقتىض طبيعتنا» 

وعليه فإن إنكار حرية اإلنسان بسبب عدم إدراك املشيئة اإللهية، يُعد ـ من وجهة نظر ديكارت ـ  

االعرتاف بقصور فهم اإلنسان، والقول أمراً غري معقول. ويف موضع آخر يرى أن العمل األكرث عقالنية هو  

  بأن املشيئة اإللهية غري قابلة للفهم: 

«لن يرد علينا إشكال إذا قلنا بأن فكرنا متناه، وأن القدرة اإللهية الكاملة غري متناهية؛ 

وذلك ألن هللا بقدرته التاّمة ليس له علم أزيل مبا هو كائن وسوف يكون فحسب، بل 

  .٤ن، متعلق إلرادته السابقة أيضاً»إن كل ما هو كائن وسيكو 

وظاهر القضية أنه عندما يبحث بشأن املسائل الكالمية املرتبطة باالختيار، يتخذ بشكل وآخر طرق  

حل مرتجلة، وال يبذل أّي جهد حقيقي لرفع تناقض هذه الحلول. يُضاف إىل ذلك أنه يتحّدث بطرق  

ع الكالمي املحتدم بني أتباع غومار وأتباع أرمينوس ـ عىل متنّوعة يف مختلف املواقع؛ من ذلك أنه يف النزا 

ـ يعلن عن توافقه مع   املثال  التقدير األزيل؛  ٥أتباع غومارسبيل  ، وهذه املوافقة تعني ترجيح نظرية 

وذلك ألن هؤالء كانوا يقولون باللطف اإللهي واإلرادة األزلية. إال أن ديكارت يتحّدث يف مراسالته مع  
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١٠٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

أمرية بوهيميا ـ بشكل آخر، حيث يدافع عن حرية اإلنسان. وهنا أيضاً يرتك مشكلة إرادة هللا  إليزابيث ـ  

  واختيار اإلنسان دون حل، أو أنه يجدها غري قابلة للفهم والتفسري. 

      
باهلل عىل نحو فلسفي    مل يكن مبقدور ديكارت يف حقل الالهوت العقيل أن يدخل إىل املسائل املرتبطة

دون مواجهة اإلله املسيحي والتثليث والتجّسم. وللتغلّب عىل هذه املشكلة الفكرية، تّحدث ديكارت ـ  

  من خالل الفصل بني األمور اإلميانية واألمور العقلية ـ قائالً: 

«فيام يتعلق باألمور اإلميانية الناشئة عن اإللهام اإللهي، يجب أن نكون يف أحكامنا 

اإللهية، فال ت التي ال ترتبط باألحكام  بالنسبة إىل األمور  اإللهية، وأما  ابعني لألحكام 

أمراً  الذي مل تتضح له حقيقته بعد، بوصفه  ميكن للفيلسوف أن يقبل بذلك اليشء 

  .١حقيقياً، أو أن يعتمد عىل حواّسه يف ذلك»

يه الفكرية، وبالتايل فإنه يتقبلها دون  ال ميكن لديكارت أن يثبت األمور الدينية بواسطة منهجه ومبان

استدالل. يعمل ديكارت من أجل الوصول إىل الفكر الحر عىل وضع حّد بني اإلميان والعقل، وهذا يعود  

يف الواقع إىل الرتاث اليوناين. فقد كان اليونانيون عىل الدوام يضعون الحدود بني العلم والعقيدة؛ حيث 

لعصور الوسطى إىل رفع هذه الحدود؛ ثم قام ديكارت والفكر الغريب عمد املتكلمون املسيحيون يف ا

  الالحق له بإعادة هذه الحدود إىل موضعها السابق.

وعىل كل حال فإن هللا يف فلسفة ديكارت يحتل مكانة جوهرية وأساسية بعد الـ «أنا املفكر»؛ مبعنى  

لك فإن عامل ديكارت غري قابل للتفسري أنه كام أن ديكارت ال يصل إىل معرفة يقينية من دون هللا، كذ 

من دون اإلله الالمتناهي. إن غاية ديكارت هي تفسري وبيان العامل بواسطة العلم اليقيني. ومن هنا فإن  

التوّجه الخاص إىل هللا ـ باإلضافة إىل انتامءاته الدينية ـ إمنا ينشأ من منط تفكريه الهنديس، ويف الحقيقة  

  عّد أمراً رضورياً بالنسبة إىل ديكارت.فإن إثبات وجود هللا يُ 

يكون  أن  يجب  أن هللا  هي  ملفهوم هللا،  العقيل  التحليل  نتيجة  بأن  االعتقاد  إىل  ديكارت  يذهب 

موجوداً يف الخارج بالرضورة؛ ألن هذا املفهوم الذي ميكن تصّوره بهذه الصفات، يجب أن يكون له وجود 

ية بشأن بيان ماهية إلهه. فهو من ناحية يرى أن مفهوم اإلله  حقيقي. وبذلك فإنه يتعرّض إىل االزدواج 

الكامل والالمتناهي يف ذهنه، يبدو أوضح وأكرث متيّزاً من أّي مفهوم آخر؛ ولكن ذات هذا املفهوم الواضح 
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    ١٠٩      تحليل ونقد مفهوم اإلله يف رؤية ديكارت

واملتميّز والحقيقي، يُعّد من ناحية أخرى متعذراً عىل الوصف والبيان، ومن هنا نجد ديكارت يلجأ يف 

  ىل ذكر أمثلة غري وجيهة، من قبيل: الدرّة، واملثلث، والجبل، وما إىل ذلك. بيانه إ

   

لقد توّصل ديكارت من خالل تأصيله لـ «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، من التفكري إىل وجود النفس والذات. 

ياة. يقف التفكري عىل  إن رسالة هذا النوع من املعرفة واألبستمولوجيا هي أن التفكري مستقل عن الح 

ـ تنبثق من اإلدراك الذهني،  ـ بوصفها  منشأ لألثر يف عامل الوجود  »أنا املفكرة «قّمة هرم الوجود؛ إن  

البدء من هللا  التفكري بداية اإلنسوية الجديدة. لقد عمد ديكارت من خالل  النوع من  وقد كان هذا 

إىل حدود    ٢تنزل باهلل من مفهوم «أهيَه الذي أهيَه»  ،١مبفهومه املسيحي وإطالق الجوهر الالمتناهي عليه

  األصل الفلسفي (وكونه مقدمة يف إثبات العامل الخارجي).

إنه من خالل حذف وإلغاء جميع أنواع الواقعية الروحانية وفهم الطبيعة ـ حتى الطبيعة املادية 

ـ ساعد حتى التفكري الجديد يف األنرثوبولوجيا   املادية. لقد كان ديكارت يتّجه ـ  لإلنسان بوصفه شيئاً 

دون علم أو قصد منه ـ نحو الوضعية، وبواسطة هذه الوضعية تحطم الرابط بني نظم وناظم الطبيعة 

وجميع املسائل املرتبطة باألنطولوجيا والعلية. ومنذ ذلك الحني أخذنا نجد أن الكثري من األنظمة ما بعد 

ـ يقوم عىل نوع من فلسفة الطبيعة، والذي هو يف الحقيقة    الطبيعية وامليتافيزيقية ـ بحسب املصطلح

. إن هذه امليتافيزيقية مل تكن باملعنى التقليدي  ٣ذات الفرضية امليكانيكية أو املنهج الفيزيايئ / الريايض

للكلمة، بل هو نوع من التعميم القائم عىل تحويل الطبيعة إىل رياضيات وكّميات، تفصل نظم الطبيعة 

الواقعية عن   أنواع  من  نوع  كل  وعن  اإلنسان،  حياة  املهيمنة عىل  األخالقية  واألصول  الروحاين  العامل 

الدينية واملعنوية التي ميكن لإلنسان والطبيعة أن يسهام فيها من طريق غري طريق الواقعية الفيزيائية 

إىل ظروف الحياة البرشية  للامدة والحركة فيها. لقد كانت تداعيات هذا املشهد واسعة للغاية بالنسبة  

  ونتائجها املؤملة عىل وجه البسيطة.

إن ديكارت يعمل عىل تعريف هللا وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيكية والهندسية عن  

العامل، وهذا يعني تحويل هللا الواقعي واملعبود إىل أصل فلسفي معقول. وقد تنبّه باسكال إىل عمق 

  د، وقال يف ذلك: مقولة ديكارت بشكل جيّ 
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١١٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

«إن غاية ديكارت ترمي إىل عزل اإلله، ألنه إمنا يريده ملجرّد كبس الزر لتحريك العامل،  

  . ١وإال فإنه ال يحتاج إليه ألكرث من هذه الغاية» 

يذهب الكثريون إىل االعتقاد بأن فلسفة ديكارت متثل منعطفاً يف تحّول الالهوت العقيل، بيد أن  

اال   ٢جيلسون  إىل  يف  يذهب  إن صفات هللا  االرتجاعي.  النمط  هنا هو من  الحاصل  التحول  بأن  عتقاد 

الفلسفة العقلية لديكارت إمنا تنحرص ـ عىل ما تقّدمت اإلشارة إليه ـ بتلك التي ميكنها تفسري وجود  

  العامل امليكانييك لديكارت.

والعامل والقائم بذاته ـ إىل موجود يجد وهنا يتحول هللا يف نفسه ـ أي الغني املطلق واملختار املطلق  

املكان  وصفات  (خواّص  لوازمه  إىل  باإلضافة  الديكاريت  العامل  تفسري  مبهمة  القيام  إىل  مضطرّاً  نفسه 

الهندسية والقوانني الفيزيائية) ألقىص درجة ممكنة. ويأيت االعرتاض املشهور من باسكال عىل هذه النقطة 

ال .  ٣ل: «إن إله املسيحيني ليس مجرّد إله صانع للحقائق الرياضية فقط» من الالهوت الديكاريت؛ إذ يقو 

اإلله املسيحي هو اإلله الخالق، ولكن ذاته ال تختزل مبجرّد الخالقية؛ إمنا ذات اإلله املسيحي   شك يف كون

  عبارة عن الوجود والكينونة:

د أن وجوده ال يتوقف  «إنه الوجود املوجود»، وإذا أراد كان مبقدوره أن يخلق أيضاً؛ بي

عىل أن يخلق، وحتى «علة وجوده ليست دليالً عىل وجوده. ميكن لإلله املسيحي أن  

  .٤يخلق؛ ألنه يف أعىل مراتب الوجود»

يف حني أن إله ديكارت حتى بوصفه العلة الفلسفية العليا وتشابهه مع إله املسيحية، قد تدىّن إىل  

الفلسفي األصل  اإلله  ٥حدود  إن هذا  بل  .  واملصداقي؛  واملتعنّي  واملتميّز  الواقعي  اإلله  ذلك  ليس هو 

يف   . بااللتفات إىل هذه النتائج، ال نجد غرابة٦إله مفهومي غري متشّخص، ومنتسب إىل تفكري اإلنسان هو

 

  . ١٩١(نقد التفكري الفلسفي يف الغرب)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص    نقد تفكر فلسفي غرب إتيان جيلسون،    . ١
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  . ٩٢(هللا والفلسفة)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: شهرام بازويك، ص   خدا و فلسفهإتيان جيلسون، . ٥
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للعقائد   عدّو  هيئة  «عىل  تصويره  إىل  ـ  ديكارت  لفلسفة  الشديد  انتقاده  ـ ضمن  مور  ذهاب هرني 

  .١الدينية» 

كانت الحكمة يف العصور الوسطى ـ وال سياّم يف تعاليم ومفاهيم أوغسطني وتوما األكويني ـ    لقد

عىل رأس جميع املعارف البرشية، وكانت تعترب الوسيلة الوحيدة لصيانة اإلنسان من االنحراف الفكري  

يحياً معتقداً، والعقائدي؛ ألن موضوعها األصيل كان هو هللا. وبطبيعة الحال فإن ديكارت الذي كان مس

مل يكن مخالفاً لهذه الحكمة، إال أنه بوصفه فيلسوفاً ناقداً، كان ينشد حكمة مبعنى العقل الطبيعي كيام 

  تساعده بواسطة التعرف عىل العلل األولية عىل بيان العامل املادي بأسلوب ريايض.

إ  ـ كان يقول:  العامل بوصفه غاية  ـ من خالل تعريف  التقليدي  الالهوت  إمنا خلق عامل  إن  ن هللا 

 :الطبيعة لينتهي إىل اإلنسان (الغاية القصوى للطبيعة)؛ وأما ديكارت فإنه من خالل نفي

«التصّور القائل بأن هللا قد خلق جميع األشياء من أجلنا، أو حتى أن نفرتض أن مبقدورنا 

 ، ٢فهم غايات هللا من الخلق»

ويجيز الحركات،  مبدأ  بوصفه مجرّد  بوصفها عجلة   يعرّف هللا  تواصل حركتها  ليك  العامل  ألحداث 

رياضية كربى. وهنا عمد ديكارت أيضاً ـ من خالل نفي وجود الغاية أو إدراكها ـ إىل تحويل العامل إىل  

كائن ميكانييك ومادي مرتامي األطراف، وأصبح كل يشء جاهزاً ليأيت جيلربت وبويل ليُشبّها العامل بالساعة 

ن قبل الخالق ملرّة واحدة، لتواصل حركتها ودوران عجالتها بعد ذلك بشكل دقيق التي تّم تنظيمها م

  وموزون، بفضل وتوفيق من الرعاية اإللهية العامة. 

 
إن ديكارت من خالل تأصيل التفكري، قد توّصل من الفكر إىل وجود النفس، ومن خالل النفس توّصل 

النوع من   إن رسالة هذا  واألبستمولوجيا هيإىل وجود هللا.  التفكري    املعرفة  قّمة هرم يقف  أن  عىل 

  هذا النوع من التفكري  إن  .عامل الوجودـ تندرج ضمن  ـ بوصفها  منشأ لألثر    »أنا املفكرة«إن  و الوجود؛  

. وإن هللا يف هذا النوع من التفكري ليس واقعياً وال متعالياً، بل هو مفهومي ومنتسب  بداية اإلنسوية  ميثل

  فكر اإلنسان.إىل 

إن ديكارت يعمل عىل تعريف هللا وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيكية والهندسية عن  

 

: فيلسوفان انگلييس از هابز تا هيوم (تاريخ الفلسفة: الفالسفة اإلنجليز من هوبز تاريخ فلسفه كابلستون،فريدريك . ١

  . ٧٤ـ  ٨إىل هيوم)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أمري جالل الدين أعلم، ص 

  . ٧٤٥(تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص    تأمالت در فلسفه أوىل رينيه ديكارت،  .  ٢
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  ال يُشبه هللا الحّي والقادر واملتعايل. العامل، وهذا يعني تحويل هللا الواقعي واملعبود إىل أصل فلسفي 

ـ كان العامل بوصفه غاية  ـ من خالل تعريف  التقليدي  الالهوت  إمنا خلق عامل    إن  يقول: إن هللا 

إىل عمد  ـ    هذه الغاية  أو إدراك  لهذا العامل  ديكارت ـ من خالل نفي وجود غايةلغاية، إال أن    الطبيعة

مادي خال من الروح. إن ديكارت يتصّور هلل منشأ ذهنياً، يف حني أن هللا عني   تحويل العامل إىل كائن

عبه. إن منهج ديكارت يف معرفة هللا عقيل، وهذا العقل الوجود الخارجي، وال ميكن للذهن أن يستو 

محدود للغاية، وإن العقل بااللتفات إىل إحساس التصّور الواضع واملتاميز يتجه إىل معرفة هللا، يف حني 

أن الفلسفة اإلسالمية ترى أن املعارف الشهودية والوحيانية بدورها رضورية يف إدراك حقيقة الوجود 

الحكمة إن  إطالق   أيضاً.  من خالل  ديكارت  أن  والتعريف؛ يف حني  التوصيف  من  تنزّه هللا  اإلسالمية 

الجوهر عىل هللا، يكون قد قام بتعريفه. يف حني ال وجود إلطالق الجوهر عىل هللا يف الفلسفة اإلسالمية 

  والحكمة املسيحية.

إلسالمية واملسيحية شأناً وجودياً  إن إلله ديكارت شأناً معرفياً وأبستمولوجياً، يف حني أن إلله الحكمة ا

وأنطولوجياً، وأن ذات الحق تعاىل وجود مطلق. إن إله الحكمة اإلسالمية فاعل ومستقل ومبدأ لجميع  

الكائنات، يف حني أن إله ديكارت معلول للعقل والذهن الجزيئ لديكارت، وليس له أّي خالقية وفاعلية  

سري الوجود أو يكون معقوالً بواسطة إله ديكارت. إن هذا تجاه الوجود. وعىل هذا األساس ال ميكن تف

اإلله ليس هو ذلك اإلله الواقعي واملتعاىل يف العامل، وليس وليس متعيّناً وال مصداقياً، بل هو إله مفهومي  

  غري متشخص، ومنسوب إىل تفكري اإلنسان. 
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  ١ 
      

  ٢هاين إدريسد. 

بدا ديكارت حتى اليوم مبثابة واقعة تاريخّية يف الكون امليتافيزقّي الحديث، ومع أنّه زبدة القرون الوسطى  

العقالنينّي الذين جاؤوا لتلبية دعم اإلميان طبًقا ملخرجات مجمع ليرتان، إالّ أّن تاريخ الفلسفة  وأحد القادة  

منحه وسام األب الروحّي للفلسفة الحديثة بال منازع، ليحتّل قمرة قيادة تاريخ األفكار يف العرص الحديث،  

ت وما بعده، وما بعده ينقسم إىل  عرف ما بعده انطالقًا منه، ما يجعله قسيم تاريخ مديد: ما قبل ديكار 

ديكارتّيني وال ديكارتينّي. ال زال تسجيل الحضور يف مدرك الكوجيتو الديكاريّت يفرض نفسه عىل مجايليه، بدًءا  

من مالربانس وسبينوزا وليبنيتز، ومروًرا بهيغل وكانط ووصوًال إىل هورسل وهايدغر. ال زال ديكارت ينحت  

الفلسفّي، ويفتح املجال لتأويالت عّدة، فغدا لكلٍّ ديكارته، إذ مل يبالغ بول ريكور    مكانته يف راهنّية الخطاب 

  . ٣حني اعترب ديكارت هورسل ليس هو ديكارت جيلسون أو البورت أو أليك 

قد ال يسلّم بعض الباحثني بصّحة هذه األحكام يف تاريخ الفلسفة الحديثة، إّال أّن مثّة ما يؤكّد عىل أّن  

ل تجديد الخطاب األنطولوجّي، أي املحاولة التي تعنّي أن ال تُقرأ فلسفيٍّا وحسب، بل وجب أن  ديكارت حاو 

تُقرأ يف سياق جدل املعرفة والّسلطة وبنية الخطاب. يشري جونفيان روديس لويس إىل أّن ديكارت ليس بدًعا  

ليديّة ألسالفه انطالقًا من أسس  فيام أىت به بخصوص تأّمل الوجود، فلقد أخذ بقسم وافر من األنطولوجيا التق 

. وليس يف هذا التوصيف ما أنكره ديكارت،  ٤جديدة يتجّىل فيها أمران: االنتقال من الفكر إىل الوجود والوضوح 

فهو سبق وأوضح بأّن ما تناوله ليس جديًدا، بل هو قديم قدم الحقيقة نفسها. هذا الذي سيجعل البداية  

واالستدالل، ولكن، كام سرنى فيام بعد يف ضوء التّأّمالت الديكارتّية الهورسليّة،  جريئة تتوّسل بالوضوح واملنهج  

  فإّن مثذة ما مل يتنبّه إليه ديكارت من سقطات أو التموضع خارج الكوجيتو.  
 

 . ١٥٧إىل  ١١٩م، لصفحات ٢٠١٠، صيف  ٢٤» الفصلية، العدد اإلستغراب، مجلة «إدريس ،هاين املصدر: . ١

 املغربية.اململكة ، مفكر وباحث يف الفلسفة. ٢

  ، ترجمة عبد الحي أزرقان.١٩٨، ص يف مدرسة الفينومينولوجيابول ريكور: . ٣

  .، تـ: عبده الحلو١١، ص ديكارت والعقالنّيةجنفيان روديس لويس:  .٤
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ليس الديكارتيّون هم من أخلصوا ووفوا لكّل تفاصيل التّأّمالت الديكارتيّة، فهذا من أسوأ ما ابتُليت 

الفلسفة   يختلفون مع ديكارت يف به  األوفياء، فاملربانس كسبينوزا كاليبنتز،  الحديث عن  يكون  حني 

انطلقا من نقاط مختلفة    ـ  كديكارتينّْي   املصنَّفنْي ـ  سبينوزا واليبنتز  تفاصيل كثرية، بل ذهب جنفيان إىل أّن  

، وسرنى مع هورسل أّن العودة إىل ديكارت ال تعني االتفاق ١مع ديكارت، كام رصّحا بأنّهام خصامن له

 ـ   وهذه خاّصيّة تجربته ـمع سائر ما أىت به، بل العودة إىل البداية وإعادة التأسيس. لقد مىض ديكارت 

إىل النهاية يف كّل مسألة كام زعم ألكسندر كويريه، غري أنّه ينبغي التّوقف عند العبارات، حني يتعلّق  

فهوم العقل والعلم والتجربة الفلسفيّة، فإّن ديكارت يف نظر هورسل وانتهاء بهايدغر، مل يكمل  األمر مب

املهّمة، رمبا يف نظر هذا األخري أّسس النطالقة أنطولوجيّة خاطئة، لكن خلف هذا التبجيل توجد تلك 

انطالقًا من تساؤالت بس التفكري  أّن ديكارت دّشن عرصًا جديًدا يف  الوجود، الحقيقة، وهي  يطة حول 

ظلّت تساؤالت تراود الفالسفة منذ قرون، غري أنّه استطاع أن مييض بالشّك إىل نهايته، ونهاية الشّك هنا  

ال تعني إالّ بداية اليقني، فام بعد الشّك إالّ اليقني. ومع أّن الشّك منهجيٍّا ارتبط بديكارت إالّ أنّه، بغّض 

ديكارت كان بهذا املعنى أهّم فيلسوف حديث استطاع أن يهزم الشّك  النّظر عن أهّميّة «اإليبويش»، فإّن  

إىل األبد. لعّل السياق الذي يضعنا فيه كويريه يف دروسه عن ديكارت يف جامعة فؤاد األّول وبطلب من 

تلميذه طه حسني عميد كلّيّة اآلداب، تيضء عىل هذا املسار الذي بدا فيه ديكارت متّماًم ومخاصاًم 

لّشكاك مونتاين. كان الشّك فوىض تلتهم كّل يشء، لكّن ديكارت قىض عىل الشّك املدّمر لألسس، ألستاذه ا

الوقت نفسه يهدمها الشّك ولكن يف  يتّمم مهّمة  السابقة يف  ٢إنّه حسب كويريه  العبارة  . وجب فهم 

  السياق التاريخّي، أي ديكارت متّماًم وهادًما لشّكانيّة مونتاين. 

منهك لنفسه كام رأى مناهضوه من الوهلة األوىل، كيف نشّك يف كّل يشء، ومننح  الشّك التبسيطّي  

الشّك يقينًا حتى أنّنا ال نستطيع الشّك يف الّشك. لقد أوصل ديكارت الشّك إىل أرضيّة يقينيّة منها يستأنف 

فيلسوف اليقني البناء األنطولوجّي والعلمّي عىل طريق اليقني. لقد كان أحرى أن يُقال بأّن ديكارت هو 

  بامتياز. 

  ? 
لهذه املقالة وهواجسها األخرى أصل يف حادثة عارضة، تتعلّق بتعقيب قام به باحث عىل محارضة سبق 

أن ألقيتها قبل سنوات يف جامعة بهشتي بطهران، تناولت فيها باختصار شديد عالقة الفكر بالوجود، 

 يف عني أصالة الوجود صدرائيٍّا والكينونة الحارضة هيدغرييٍّا. جاء وقرأت الكوجيتو قراءة نقديّة مجملةً 
 

  . ١٢م، ن، ص . ١

  . ٣٠، ص ثالث دروس يف ديكارتألكسندر كواريه: . ٢



   ١١٧      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

يف كالم املعّقب حينئذ: علينا أن نكون أمناء حني نتحّدث عن األموات، وال شّك أن املعّقب مل يكن جادٍّا، 

بامتياز، واالستيعا  ب ألنّه من خالل كالمه كان يتحّدث خارج مقصود كالمي، والقصد قضيّة ديكارتيّة 

لتأّمالته، غري آبه مبن لن  الرضورّي للخطاب هو مطلب تاريخّي لديكارت أيًضا، وهو يبحث عن متكني  

نابع من سوء النّيّة. وقد    يُحسن فهمه، فلقد كان من األوائل الذين اعتربوا الحقيقة قدمية، وبأّن االلتباس 

 استفزاز املحارضين، وهذا أكّد يل  أخربين بعض الحارضين فيام بعد أّن تلك هي عادة املعّقب املذكور يف

بأّن األمر يتّعلق مبغالطة ميكن أن نسّميها: مغالطة الضمري أو املُغالطة االئتامنيّة فيام هو موضوع نظر  

نقدّي، ويبدو أّن الرّد املنطقّي للمغالطة ال يكفي، فلقد كانت مغالطة شديدة التأثري حتى أنّها تركت يفَّ 

  ىل مستوى تأنيب الضمري، وإن كنت قطعت يقينًا بعدم جّديّة كالم املُعّقب. أثرا نفسيٍّا بالًغا ع

سأعود إىل ديكارت مرة أخرى إلعادة تأويله، ولكن يف الوقت نفسه من أجل نحت راهنيّته من باب 

العودة إىل األصل. لقد كان ديكارت منهمًكا بأسئلة كونيّة، وكان يرى يف عامل املسيحيّة وتعاليمها ذروة  

أّن  ا إمّنا ينقصها الطريقة الفلسفيّة للّدفاع عن حقائق اإلميان، واألهّم من كّل ذلك،  ملعقول واملنقول، 

ديكارت كام سرنى يف «التّأّمالت» وقبله يف خطاب املنهج، فيلسوف جاّد غري مخاتل، مينح األشياء القدر  

إىل أقىص ما ميكن من االقتصاد يف    ١الكايف من التّأّمل ويذهب كام عقالء عرصه من أمثال وليام اآلكامي

العلم، وذلك يف محاولة للقبض عىل أقىص الوضوح. إنّه يسوس استدالالته بعمق، ولكن دون عنف، لقد  

  كان مدركًا لخطورة عرصه؛ لذلك كان مجامًال بارًعا لسلطة الكنيسة. 

باملعنى الفوكويّن، الرّابض خلف هذا األثر.  إّن التّأّمل يف «التّأّمالت»، يساعدنا عىل فهم «اإلبستيمي»  

لقد كان الخطاب الكنّيس قد واجه خطابًا شديد االستهتار مبا كان يبدو بديهيٍّا، غري أّن هذه البديهيّة كام  

تراءت لديكارت، هي بديهيّة تستمّد عنارصها من مجتمع املؤمنني، ولكنّها عاجزة عن إقناع من ليس 

عقلنة الكالم املسيحّي، وكأنّه يستعيد ويجّدد أمرًا تراءى له قدميًا، غري أّن الرّغبة   جزًءا من هذا االعتقاد.

البدايات  والكشف عىل  املنهج  تعزيز  إىل  وتتطلّع  الِحَجاج  يفرضها  التّحيني، هي قضية  امللّحة يف هذا 

اًدا إىل القّديسنْي  الصحيحة. كان ديكارت هو ُعصارة عقالنيّة العصور الوسطى، يعيدنا بكيفيّة أكرث اقتص 

  سان أوغسطني وأنسلم، لحظة الّذروة يف علم الكالم الكنّيس، وتجاوزهام يف الوقت نفسه.

إذا شئنا الوقوف عند مفهوم اإلبستيمّي، فإّن ديكارت هو تعبري عن مفرتق طرق، هو فرصة سانحة 

اول قضيّة اإلميان مبستوى من للكالم الكنّيس ولتدشني عرص اإلميان العقاليّن، عرص إميان جديد، عرص تن

الرباهني متتاح من عقالنيّة القرن الوسيط ولكن مبنهجيّة ووضوح فلسفيَّنْي أكرب. هل هو يا ترى افتتاح 

 

1. William of Ockham 



١١٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

رسمّي للعرص الحديث أم تأكيد عىل ذروة القرون الوسطى يف التفكري؟ هل سنقرأ ديكارت كبداية أم  

  تجربة الديكارتيّة؟ كنهائية؟ يف أّي زمن فلسفّي يتعنّي قراءة ال

حني كنت أتربّى من الديكارتيّة أو عىل األقّل أحّذر من غلّوها واشتغالها تحت ضغط الشّك العاّم  

لعرصه، كنت يف الحقيقة أتربّى من الفهم املتداول عن الديكارتيّة، وكان هذا هّم ديكارت مسبًقا، أي 

الت إىل أنّه يدرك مسبًقا أّن قساًم ممن سيقرأونه الخوف من سوء الفهم، عىل الرغم من أنّه أشار يف التأمّ 

دون التخلّص من تشويش الحواس واملسبقات لن يستفيدوا شيئا.ً والحقيقة أنّه توجد مساحة كبرية عند  

ديكارت مل تُفهم كام ينبغي، وهي أرضيّة صالحة لقيام تأويل متجّدد للكوجيتو الديكاريتّ، وهو ما سأقوم 

الفيلسوف مبا أنّه يشتغل يف حقل متخم باملفاهيم، هو سابق لعرصه عىل أّي حال، ال به هنا تدريجيٍّا. ف

تاريخانيّة   كبري، فام هي  التأويل  من  ديكارت  وحّظ  آخر،  أّي خطاب  يُدرَك  كام  يُدرَك  يشء يف عرصه 

  الكوجيتو الديكاريتّ؟

     ? 
وما بعده. فالبحث عن أصل للتفكري دفاًعا عن    أخفى ديكارت مصادره كام هو ديدن فالسفة عرصه

معتقد الكنيسة أو عن امليتافيزقا الغربيّة، يّربر تجاهل حقبة من تجارب الفلسفة اإلسالميّة. وال شّك أّن 

الغزّايل و  أيب حامد  الشّك    رينيهمثّة من حاول اكتشاف ما بني  ديكارت من اشرتاك، ال سياّم يف مسألة 

يف حاجة إىل برهنة. مل   ـ  عىل األقل  ـكري بتجرّد، غري أّن هذا أمر مل يكن يف نظري  املنهجّي وجرأة التف

تحديث  أهّميّة  التأّمالت عىل  أكّد يف  بل  الالّهوت فقط،  لدعم  الفلسفة سبيًال  باعتامد  ديكارت  يهتّم 

سم تجربته املعرفيّة  براهينها ما دامت الحقيقة قدمية. يحيلنا هذا إىل العمليّة التي قام بها الغزاّيل ليتقا

ومراحل الوعي باألشياء بناء عىل الّشك. كان الغزايل بعد أن صّف صنوف املتصّدين للمعرفة يف زمانه 

ويف مقّدمتهم املتكلّمني، يبحث عن طريق جديد ومرتكز تنهض عليه أوىل اليقينيّات. حصل عندي هذا 

حديس الطفوّيل قد حسم بأّن مثّة تشابًها ال  االنطباع حينام قرأت املنقذ من الّضالل يف طفولتي، كان  

ميكن إنكاره البتّة، لكنّني نظرت إىل األمر بحسن نيّة وبراءة الطفل، وسيكرب ذلك االنطباع، حيث بدا يل 

ما بني «املنقذ من الضالل» والتّأّمالت، ما ال ميكن تفسريه بالتوافق التّخاطرّي، ووقوع الحافر عىل الحافر. 

ابات الغزاّيل وابن سينا، مام تّم نقله إىل الالّتينية، قد شّكلت رافًدا لفلسفة الالّهوت، كام ال شّك أّن كت

شّكلت مصدًرا معرفيٍّا كبريًا خالل القرن الوسيط. كانت مصادر الفلسفة اإلسالميّة متثّل حاجة، ويف الوقت 

سنجد فيام بعد مع هايدغر هو    نفسه تحّديًا للقرن الوسيط الفلسفّي األورويّب. البحث عن األصيل كام

مطلب الكينونة األوروبيّة، وهو يكفي لتربير ذلك التّجاهل. لقد أطلق الغزايل شّكه املنهجّي يف املنقذ 

من الضالل، وابتدأ ذلك باستهداف وسائل الحّس، وقارن املشاهدة الواقعيّة بذات املشاهدة واإلحساس 



   ١١٩      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

فة السابقة، حتّى أنّه هاجم الفالسفة يف موقفهم من اإللهيّات، يف الحلم، وكان قد أربك بذلك طرائق املعر 

  وقد شّكل ذلك روح التّأّمالت الديكارتيّة.

ال أريد الوقوف عند ظاهرة تجاهل تجارب العامل اإلسالمّي يف املامرسة الفلسفّية الوسيطة من ِقبل  

وضوع السببّية تحديًدا، تجاهل مل يعِفهم  فالسفة النهضة الغربّيني، ديكارت يف الّتأّمالت، دايفيد هيوم يف م 

»، أي عن نقاء األصل األورويّب وربطه  Archeيبحثون عن الـ « من اإلخالل باألمانة العلمّية، نظرًا ألنّهم كانوا  

  اإلشارة وبالجرمان كمرياث تداوّيل، حتى أنّهم تجاوزوا الرشديّة الالّتينّية. لكن ال تفوتنا    باإلغريق إيتيمولوجيٍّا، 

إىل هذا الّتأثر الديكاريّت مبوقف الغزاّيل، رمبا فيام سأقف عنده، الصيغة التي اختارها بعد سنوات طويلة د.  

طه عبد الرحمن يف تخطيء ترجمة محمود الخضريّي للكوجيتو الديكاريّت (يف بداية الثالثينات من القرن  

، بينام الكوجيتو مل يفعل  ١د بديل من بيت صويفّ املايض)، حيث سافر بعيًدا يف تكّلف هذا التخطيء وإيجا 

سوى تغيري عبارة للغزاّيل: أنا أريد إذن أنا موجود وقادر أو إنسان، حيث أفرد زيك نجيب محمود يف كتابه  

. سيبدو هذا االستبدال أكرث  ٢أنا إنسان   ـ   إذن   ـ رؤية إسالمّية فقرة لرشح هذه العبارة تحت عنوان: أنا أريد  

ندرك العالقة بني الفكر واإلرادة يف عرص متأّخر مع شوبنهاور: العامل كتمثّل وإرادة. لعّل ما    وضوًحا حني 

يستوقف الناظر هو التشابه املفرط بني الغزايل وديكارت، وقد ذهب األمر باألمني العام للمكتبة الوطنّية  

يف املؤمتر العارش للفكر اإلسالمّي    ١٩٧١يف تونس واملحقق اللغوّي عثامن الكّعاك أن قّدم عرًضا عن ذلك عام  

بعّنابة، حيث أشار إىل العمل البحثّي املشرتك الذي دعاه إليه محمد عبد الهادي أبو ريدة بخصوص تأثري  

الغزايل عىل الفكر الغريّب، حيث انتهى البحث إىل اكتشاف الكّعاك لنسخة من املنقذ من الضالل للغزاّيل  

التينّية، حيث نقل أنّه عند اإلطالع عليها، اكتشف أّن مثّة خطوطًا حمراء  ضمن مكتبة ديكارت، مرتجمة بالَّ 

بخّط ديكارت عىل بعض العبارات نظري قول الغزايل «الشّك أُوىل مراتب اليقني»، حيث علّمها ديكارت بخط  

  . ٣يده معلًّقا: «هذا ينقل إىل منهجنا» 

بأملانيا تقّدَم بها هذا األخري يف جامعة  عّزز د. محمود حمدي زقزوق يف مناقشته لرسالة دكتوراه  

تحت إرشاف رينهارد الوت. ذكر محمود أّن األستاذ فوجئ بسبق الغزايل لديكارت يف   ١٩٦٨ميونيخ عام  

منهج الشّك ومل يعرتض عىل ذلك، إمّنا قصارى ما طالب به الباحث، هو عرض النصوص املذكورة عن 
 

زعم طه عبد الرحمن يف رّده هذا عىل ما سامه شاهًدا قطعيٍّا ضّد منازعات خصومه، أورده يف الختام لكنه كان أحرى أن  .  ١

يورده يف مقّدمة االستدالل، بأّن صديًقا نقل له ورقة مكتوب فيها بيت شعرّي بعد أن قرأ صيغة انظر تجد وهي: يا تائًها يف  

جود بأرسه. وطبًعا، أعطاها طه عبد الرحمن صيغة «وجدتها» لحامل الورقة ، كام أعطاها  انظر تجد فيك الو   /مهّمة عن رسّه  

  . ٣٧)، ص  القول الفلسفّي، املفهوم والتأثيل   . صفة «وقوع الحافر عىل الحافر»، انظر: فقه الفلسفة 

  . ٨٩، صرؤية إسالمّيةزيك نجيب محمود:  .٢

  .املذكور املؤمتر من الثاين اليوم يف  بغرفته ميتًا جدو  الكعاك أنّ  - يُحىك كام  ـلعلّه من املفارقة  .٣



١٢٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

للتح الكبار  املسترشقني  أحد  عىل  كبار الغزايل  من  سبيتالر  أنطون  عىل  أحالها  حيث  دقّتها،  من  ّقق 

املسترشقني األملان، ومل يغرّي فيها شيئا حسب صاحب الرسالة، سوى صعوبة تقبّله لتأثّر ديكارت بالغزايل، 

  ١٩٩٢واعترب ذلك شكًال من توارد خواطر. حني نرش د. محمود رسالته هذه أّول مرة باللغة األملانيّة عام  

فولتسوجن عن ذلك    ) أثارت اهتامم الصحافة، وكتب كريستوف فونPeter Lang-Verlagار (بواسطة د

مقالة تحت عنوان: «هل كان الغزايل ديكارتيّا قبل ديكارت؟» مشيًدا بأهّميّة الكتاب من الناحية العلميّة،  

  .١وداعيًا إلعادة النظر لتجاوز فكرتنا عن كّل من الغزايل وديكارت 

التّمركز الغريّب تضعنا أمام املفارقة  كان أوىل أن يق ال إذن: هل كان ديكارت غزّاليٍّا، حيث مالمح 

التّاريخيّة ال ميكن هضمها إّال بناء عىل مكانيّة الّسفر يف الزمان. يذهب الغزّاّيل هنا إىل رضب من الشّك 

الديكارتيّة اعترب البحث عن   املنهجّي طلبًا لليقني، وذلك باستعامله عبارة «التّشّكك»، وهو قبل التّأّمالت

  مركز يقينّي تقوم عليه املعرفة أمرًا ال مفّر منه، وذلك حينام يقول: 

كّل ما ال أعلمه عىل هذا الوجه وال أتيّقنه هذا النوع من اليقني، فهو .«ثّم علمُت أنّ 

  .٢علم ال ثقة به وال أمان معه، وكل علم ال أمان معه فليس بعلم يقينّي»

امل أقرأ  بوجدان  مل  املوقف  تفاصيل ذلك  بل عشت  عابرة،  قراءة  شبايب  مقتبل  الضالل يف  نقذ من 

واهتامم فائق، وهي تجربة كافية يك متنح حديس قدرة عىل افتحاص وجوه الشبه بني التجربتني، ال مجال 

ي ونبذ التقليد  إلنكارها إالّ عىل سبيل االستغباء، فالغزاّيل يف هذه التجربة يؤكّد عىل الخربة الذاتيّة للوع

عنوة، وسأجد نفيس يف التّأّمالت الديكارتيّة أحوم حول املضمون نفسه، فالغزّايل انطلق من الحّسيّات 

  والرضوريّات باعتبارها اليشء الوحيد الذي قال عنه:

«ال مطمع يف اقتباس املشكالت إّال من الجلّيات، وهي الحّسيات والرضوريّات، فال بّد 

ألتيّقن أن ثقتي باملحسوسات وأماين من الغلط يف الرضوريّات، من   من إحكامها أّوًال 

جنس أماين الذي كان من قبل يف التقليديّات ومن جنس أكرث الخلق يف النظريات، أم 

املحسوسات   أتأّمل  بليغ  بجّد  فأقبلت  له؟  غائلة  وال  فيه  غدر  ال  محّقق  أمان  هو 

ا، فانتهى يب طول الّتشكّك إىل أن  والرضوريّات وأنظر هل ميكنني أن أشكّك نفيس فيه

  .٣مل تسمح نفيس بتسليم األمان يف املحسوسات أيًضا، وأخذت تّتسع للشّك فيها...» 

يف «املنقذ من الضالل» وكذا يف «تهافت الفالسفة» و»محّك النظر وميزان العمل»، ما يكفي للوقوف 
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   ١٢١      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

الشّك طريًقا موصًال لليقني، ومن مل يشّك مل عند منهج الغزّايل يف الشّك والتشكيك املنهجّي، حيث اعترب  

ينظر ومن مل ينظر مل يُبرص ومن مل يُبرص بقي يف العمى والضالل. لقد ربط الغزاّيل بني النّظر والّشك، 

ّي عند التحقيق.    مام يؤكّد عىل أهّميّة الشّك املنهجِّ

       
النوع من   تفادينا هذا  التّناّص مع  إذا  أقىص  أّن ديكارت مارس  واعتربنا  نيّة،  التحقيق، ونظرنا بحسن 

تفتتح عرص   أن  استطاعت  فريدة  تجربة  باعتبارها  ديكارت  تجربة  ونظرنا يف  املنقذ،  كتاب  الغزاّيل يف 

عرص  اعتباره  ميكن  جديًدا  عرصًا  مفّجرة  واملنهج،  والوجود  والنفس  العقل  حول  بتساؤالت  الحداثة 

، وإذا ما تفادينا أحكام قيمة نابعة من جهل عرص ديكارت، وليس جهًال شخصيٍّا لديكارت، فإنّنا الكوجيتو

سنقف عىل محاولة جديدة يف االقتصاد يف العلم، والبحث عن ركيزة لقيام معرفة حقيقيّة، فبني «التّناص»  

خطاب. إّن مقتضيات زمن و «التّالص»، مسافة يخّفف من وطأتها املفهوم املنقذ نفسه، أال وهو نظام ال

املعرفة ورضورات اإلبستيمّي تفتح املجال لوالدة فكر جديد، ال أهّميّة فيه لهذا التّفصيل، ولكنّه ميكن  

أن يشّكل استجابة لحاجة يقتضيها علم املعرفة الذي يحتّل فيه املفّكر مكانة ثانويّة. هنا يبدو العقل 

فانكيل آالن  بتعبري  العكس،  وليس  الفكرتاريخيٍّا  هزمية  يف  تجربة  ١كروت  يف  الشّك  منهج  اتّسع  لقد   .

ديكارت ليشمل مقصًدا آخر، منح العقل دوًرا محوريٍّا يف الـ «أنا أفّكر»، وللعلم والطبيعة، بخالف الغزّاّيل. 

  هنا سنجد آثار السياق التّاريخّي، عرص ثورات العلم الطبيعّي والرياّيض.

ملة، حتى أنّه اعترب تأّمالته يف خدمة الالّهوت، بل أهداها إىل السادة  لقد كان ديكارت بارًعا يف املجا

عمداء ودكاترة الكلّيّة الالّهوتيّة يف باريس، حيث أظهر بأّن كتابه جاء ليحّل فلسفيٍّا سؤاْيل: هللا والنفس  

املقّدمة من   دون االكتفاء بالجواب الالهويتّ الخاّص مبجموعة املؤمنني املكتفني بالتسليم. يف كّل هذه

التأّمالت، نكون أمام خطاب يهدف إىل الدفاع عن اإلميان املسيحّي من خالل التفكري الفلسفّي، إنقاًذا 

أُقيم تحت إرشاف  الذي    ٢للكنيسة من انتشار موجة اإللحاد. يعترب ديكارت أنّه يؤّدي توصية ملجمع لرتان 

السفة إىل استعامل الرباهني العقلّية إلظهار الحقيقة.  ، حيث دعا الف ٣البابا ليون العارش يف دورته الثامنة 

يقول ديكارت بأنّه مل يفعل بدوره سوى تنفيذ هذه التوصية، وقد أوضح ديكارت أّن عمله هذا، ليس  
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١٢٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

بعناية من قبل هؤالء السادة يف الكلّيّة    بالرضورة أن ينجح يف مهّمة اإلقناع؛ ولهذا دعا إىل أن يُشمل الكتاب 

  .١بل دعا إىل أن يتدّخلوا يف النظر فيه وتصحيحه ما أمكنهم ذلك  الالهوتيّة،

ه استئناف   وجب التذكري مبوقف ديكارت، لجهة أنّه ال يزعم أنّه سيأيت بحجج جديدة، بل كان همَّ

إذن ميكن  أي مقنعة.  الناس كرباهني صحيحة،  يتلّقاها  والوضوح، ليك  الرتتيب  بها مع حسن  النهوض 

ّي يف التّأّمالت، وبأنّنا لسنا فقط أمام تجربة ذاتيّة ال تستحرض اآلخر، فالتّأّمالت بهذا تلّمس البعد الحجاج

املعنى، ليست إرادة تقاسم حالة تفكري بصوت رفيع، بل هو خطاب قاصد، بكل مقّوماته الحجاجيّة 

انطالقً  الحجج كرباهني صحيحة،  يتلّقون هذه  النّاس  نجعل  اإلقناعيّة. كيف  اعتقاد واسرتاتيجيّته  ا من 

ديكارت وترصيحه بأّن الرباهني القدمية صحيحة هي األخرى فيام لو تّم استيعابها كام يجب. لنتذكّر 

التوجيه الشهري لديكارت يف خطاب املنهج حول أهّميّة معرفة استعامل العقل حيث ال يكفي اكتامله.  

تلّقي املفرتض. وعىل الرغم من أنّه اعترب إّن ديكارت وهو يتهيّأ لتقاسم تأّمالته الّستة، كان يحمل هّم امل 

طريقته يف االحتجاج متفّوقة يف اليقني والبداهة عىل حجج الهندسة، إالّ أنّه ال يضمن أن يتّم فهمها كام 

يجب الفهم من قبل النّاس، ألسباب قد تكون عائدة إىل طول هذه الرباهني، أو نظرًا لعدم تجرّد ذهن 

  بب ضغط الحواس. املتلّقي من املسبقات وبس

لهذه األسباب التي تتعلّق بغياب ما يضمن أن تكون حجج ديكارت مفهومة عىل الوجه الصحيح، 

هو يتوّسل بعنارص الّسلطة والتمكني، ملتمًسا من السلطة العلميّة لرؤساء املجاميع املقّدسة أن تُشَمَل 

هذه العناية ستجرب يف نهاية املطاف كّل رسالته هذه بالعناية،وعليه، فهو يبنّي بأّن الحقيقة املشمولة ب

العلامء عىل أن يسلّموا بُحكم رؤساء وأعالم تلك املجاميع التي راهن عليها ديكارت يف فرض براهينه، 

وذلك من شأنه أن يردع كربياء املعاندين وصلفهم. لقد ّرصح بأنّه غري آبه لرأي الجمهور فيه، وال ينتظر 

عمله، بل دعا إىل أن ال يقرأ هؤالء كتابه الذي تبنيَّ أنه وّجهه إىل من هم    منهم ثناء وال حتى أن يقرؤوا

  جديرون مبشاركته تلك التّأّمالت.

لقد وضع ديكارت مسؤوليّة القضاء عىل فوىض الشّك عىل كاهل من اعترب الحكم النّهايئ لهم، لكن  

اليٍّا، بل ميكننا أّن نعتربه شكٍّا منهجيٍّا هذا يجعلنا ندرك وجًها آخر للشّك املنهجّي، ليس بوصفه شكٍّا راديك

ملواجهة الفوىض التي ينتجها الشّك العاّم. مل يكن الشّك إذن سوى محاولة للبحث عن اليقني التأسيّيس، 

وسندرك بأّن ديكارت مل يكن ليشّك وهو يخوض غامر هذا الحجاج، إنّه ال يريد أن يقنع نفسه وقد  
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   ١٢٣      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

عن برهان مقنع، بل كان باألحرى ممتعًضا من الشّك العاّم الذي بدأ   انطلق من اعتقاد مسبق يبحث له 

  ينتج الفوىض ويشّكل خطرًا عىل املُعتقد. 

سيشري هورسل يف تأّمالته الديكارتيّة مراًرا إىل أهّميّة الّشك وعظمته، وهذا مام أكّده ديكارت نفسه، 

لرضورّي أن تظهر لنا هذه الفائدة عىل حني اعترب أّن هذا الشّك يعود بفائدة عظيمة جّدا، ليس من ا

الفور، بل هي هنا تحول بيننا وبني األحكام املسبقة وتحرَّرنا من الحواس، فيام تجعلنا أكرث يقينًا مبا بات 

واضًحا لنا. هذا مام تكّفل به التأمل األّول، بينام يف التأّمل الثاين يكون الفكر قد تحرَّر، أي أّن الشّك يف  

من شأنه تحرير الفكر، وهذا الفكر الذي يشّك يف سائر األمور لن يكون بإمكانه الشّك يف سائر األمور  

أنّه يفّكر، فالوجود هنا يبدو أهّم مثرة لهذا الّشك. ونتساءل بدورنا إذا ما كان ديكارت بالفعل قد شّك 

ا قبل أن يهتدي إىل أوىل يقينيّاته، أليس يف مقاربة استحالة الشّك يف  الوجود ما يؤكّد التسليم شكٍّا عامٍّ

  بقاعدة ذهنيّة منطقيّة تقوم عىل مبدأ عدم التناقض؟

نستطيع تأّمل التأّمل األّول والثاين لندرك أّن البداية ليست واضحة، ال ألنّها غري صحيحة، بل ألنّها  

ا أحّب أن  . فالوجود كامن يف هذا اإلحساس السابق عىل الفكر نفسه، وهن١قول الّيشء نفسه: توتولوجيا

أتحّدث عن حدس الوجود، بال مقّدمات، الوجود أوضح من الفكر، وسابق عىل الفكر. وليك نكون منصفني 

ا، فإّن تأويًال متجّدًدا هذه املرة للتأّمالت يجعلنا نتفّهم متطلّبات الربهان. إّن حدس الوجود يف غنى   حقٍّ

الواقع الذي لن تستطيع التأّمالت توضيحه عن كّل حقيقة أخرى، الفكر نفسه متفرع عن هذا الوجود. و 

مل ينطلق من الفكر إلثبات الوجود، بل انطلق    ـ   ورمبا دون تصميم سابق  ـ أكرث، هو أّن ديكارت نفسه  

الكاطيغورياس سيقلب الكوجيتو من الوجود إلثبات الفكر، غري أّن مقتىض تنزيل هذا الحدس يف تدبري  

)، ما يعني أّن التأّمالت ليست تقاساًم لخربة  cogito ergo sum(العميق لصالح الكوجيتو الديكاريتّ:  

هو خطاب حجاجيّ  بل  حقيقيّة،  املفهوم   شعوريّة  إىل  الخطاب  مقتضيات  من  مؤّوليه  بعد  يخرج  مل 

الباطنّي للخربة األنطولوجيّة. إّن الحدس والحجاج، ليسا عىل خالف يف املبتدأ والخرب، بل إنّهام يف وضعيّة 

مدارك الّسبق واللّحوق، العلّة واملعلول، مجال دقيق، حيث إّن ما يبدو علّة يف مدارك الحدس   انقالب يف

قد يصبح معلوًال يف مدارك الربهان، وهذا ما حصل بالفعل يف التّأّمالت. نستطيع أن نقلب الكوجيتو عىل 

تضيات الحجاج، وألّن ذلك رجليه بعد أن جعلَته التأّمالت مييش عىل رأسه ألسباب قلنا إنّها تتعلّق مبق

  بالفعل رضب من النسيان املزمن للوجود حسب هايدغر.

مل أتعاط الكوجيتو بالنّظر املجرّد، بل كان يل مع الشّك حكاية قّضت مضجعي ذات يوم، ال أتحّدث 

عن اآلالم الناجمة عن الشّك العاّم حني يصبح خربة شعوريّة حقيقيّة تحارص املوجود من داخل وجود 

 

1. Tautology  



١٢٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

إالّ «تب إنّه مؤمل وال ميكن أن يستمّر  الكاطيغورياس،  اللّغة، وقبل  ّده» حتى اختفى، خربة صامتة قبل 

لاَِمًما، وإالّ فقد املوجود ذائقة الوجود. ولعّل اللغة كام سرنى هي من يساهم يف هذا التلبيس، فهي 

ع من اللّغة، وبالتايل ما  تدخلنا يف متاهات تؤكّد خالف ما نزع إليه هايدغر، من حيث إّن الوجود أوس

عىل ديكارت    ـ  كام سيفعل هايدغر  ـ معنى أن نعيد بناء الوجود يف بيت اللّغة، يف الوقت الذي نستشكل  

حول النقلة من الكينونة األنطيقيّة إىل الكينونة األنطولوجيّة؟ لعّل ديكارت يف التأّمل الثالث سيضعنا  

الكامل يف  الدليل األنطولوجّي، فمصدر فكرة  أساسيٍّا يف  التي ستعترب عنرصًا  الكامل  أمام مصدر فكرة 

ل األنطولوجّي قد كرس عنادي الذي مل أُظهره  الذهن تحيل إىل وجود الكامل. كان النقد الكانطّي للدلي

حينئذ، فقد انهار كّل يشء، حتى هذا اليقني الذي أخفته التّأّمالت مل يعد له معنى، كنت مع هذا الشّك 

العارم أميض عىل وفق اليقني استصحابًا كام يقول األصوّيل، وإن كان مورده يف األحكام فأصله هنا: ال 

بيقني تحّققه الوالدة الثانية، لكن يف هذا االستصحاب العميق كنت أملُح مفارقة  ترتك يقينك األّول إّال  

األنطولوجّي،  للدليل  الكانطّي  النقد  الكوجيتو وعّم االضطراب، ال سيّام يف  اهتّز  لقد  الّشك.  الشّك يف 

معنى أو أثر،  حينئذ وعىل الرغم من يقينيّة الوجود، إّال أنّني كنت يف مواجهة وجود مبهم، فارغ من أّي  

كان الهّم أبعد مدى من كوجيتو الوجود الذايتّ، بل كان الهّم منصبّا عىل املُوجد خلف حضوري الذي 

إالّ  يتحّقق  الذي ال  الوجود  الوصل، حضور غامض أجوف مجرّد من ثقل  املعنى من دون هذا  افتقد 

التفكري، بل حتّى الشّك يفقد بالوعي املتجّدد بالوجود، كأيّن مل أحدسه من قبُل، هناك حيث يتوقّف  

األّول   اليقني  الوجود. كان  بتوّجه من مانح  الوجود، ولكن  موضوعه، وكالغريق أسعى السرتجاع رشف 

املستعاد فلسفيٍّا موصوًال بربهان الصّديقني، ذلك الربهان الذي لطاملا تجاهلته حتى أنّني مل أتناوله يف 

التي فّجرها يفَّ  حكمة املتعالية. لكن وخالل هذه التجربة الحادَّة  كتايب «ما بعد الرشديّة»، الذي يُعنى بال

الّصديقني، لقد اكتشفت عرب خربة أنطولوجّية  قاسية قيمَة   كانط، اهتديت إىل الفائدة العظمى لربهان 

برهان الّصّديقني. انتهى كّل يشء حني استدرجت إىل وضعيّة نيهيليّة، مل يكن مثّة بصيص من نور، كنت 

بأنّني كائن ينحو نحو كينونة أدىن، مكدورة، وحتى التفكري بات عبارة عن طلب، والتامس كوجيتو أدرك  

الطّلب، وهذا ال يكفي الستبصار معنى الوجود إالّ من خالل املُوِجد، ولفعل ذلك توّجهت من دون أدىن 

أنا «مل ينطلق من    شّك، إىل املطلق، بحدس يقينّي، كان الوجود معطى قادين إليه الحدس، حتى املعنى

، غري أّن فكرة املطلق كانت ملّحة، حيث مل أكن ألفهم الوجود دون الوجود »أنا«، بل أىت من خارج  »أفّكر

بانحباس موجود  أشبه  األمر  لعّل  وفكرته.  املوجود   ١األكمل  أتساءل عن ٢داخل  ما جعلني  لعّل هذا   ،

 

1. Létant 
2. Lêtre  



   ١٢٥      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

لوال أّن برهان الّصديقني قد تدارك املوقف وبات جيوب ال زلت أراها معتمة حتى يف الحكمة الصدرائيّة،  

منقًذا يل من الضالل. يف هذا املعنى الذي مل أستلهمه من املعنى األنطيقّي للكوجيتو، وال من اللّغة؛ ألنّه  

يف لحظة الذروة يف هذا الّسفر امليتافيزيقّي ينتهي دور اللّغة، فحينام تصبح يف مواجهة الوجود الغامر 

، فال حاجة حينئذ للّغة، بل تصبح هذه األخري حاجبًا للوجود، إن مل نقل هي أداة نسيانه. »أنا أفّكر«ب

حينئذ أّي معنى للتّشقيق اللّغوّي إن كان األمر يتعلّق بحدس حضورّي للوجود، ثّم تأيت الحاجة التواصليّة، 

حاظ ما رأيت من رضوب الحاجة اللّغوية لتحجب من الوجود أكرث مام تظهر. إنّني يف تلك اللّحظة بل

التأويل اللّغوي للكوجيتو أدركت حنق وايتهايد من السفسطة يف بعض العبارات األفالطونيّة التي ألهمته  

  .١القول بأنّها مثال متطرّف عىل تدهور اللّغة 

أتساءل عن اقرتان الوجود مفهوميٍّا بالخري يف مقابل األعدام كرشور؟ تساءلت أيضا إذا ما كان الوجود  

النّظرّي؟ إّن قراءة مفهوم الوجود يف تجربة  هو أظهر األشياء، فكيف اقتىض األمر كّل هذا االستدالل 

القاهرة، سيكون   الّصيصيّة، واألنوار  النور اإلسفهبدّي اإلرشاقّي الظاهر يف  الحكمة املتعالية ويف تعالق 

ملتعالية قراءة سكوالئيّة خارج أوضح انطالقًا من برهان الصّديقني. سيكون من الخطأ قراءة الحكمة ا

التأويل الذي تفرضه القراءة الثانية، فبذرة الخري تبدأ من حدس الوجود يف أدىن مداركه التي تقرتب من 

العدم، وأّما االستدالل والنظر، فهو ال يستهدف الوجود، بل يقصد إىل تقويض ما ران عىل الوجود من 

، وجب أن نتحلّل من كّل األفكار، وال نبقي إالّ عىل أبسطها فكر. حني يصبح الشعور بالوجود يف املحّك 

املساوي لإلحساس االبتدايّئ للوجود، ولعل هذا هو املعنى العميق للكوجيتو إْن نحن نظرنا إليه بعني 

  الحكمة املتعالية. 

الضال للذهن دون  املعياريّة  باألحكام  الّذهنّي،  بالوجود  الرابع سيكون االهتامم  التّأّمل  الذي  يف  ل 

يتعلّق باملوقف العمّيل وما كان متعلّقا باإلميان، ومل يبهرين التأّمل الخامس والسادس، ال سيّام السادس  

مع أنّه احتّل أهّميّة كبرية يف مقاربات هورسل للتأّمالت الديكارتيّة، ذلك الحرص عىل تجريد مقّدمات 

اّيل يف التّأّمالت، كان يتحدث أيًضا َعامَّ ران  الدليل، ضالالت الحواس. وبالجملة كنت أتلّمس أطياف الغّز 

عليه من آراء موروثة منذ صباه، عن ضالالت الحواس وخداعها، عن رضورة تدشني بداية للتفكري األكرث  

وضوًحا، بعيًدا عن ما مل يستوِف قدًرا من اليقني، كنت قد عشت حالة شعوريّة مع املنقذ من الضالل 

زّاّيل، كنت عىل قدر من استيعاب إلهيّات الحكامء والعرفاء ليك أفهم معنى  ونظائر أخرى من أعامل الغ

أن يتنزّه هللا عن أن يأذن بتضليل الخلق أو يخلقهم للوقوع يف الخطأ، كنت ال أرى ذلك من باب التنزيه 

فحسب، بل كنت أقرأه من خالل مفهوم اللّطف، أي تيسري سبل املوقف الصحيح ملخلوقاته، باألحرى 
 

  . ٣٠١، ص مغامرات األفكارألفريد نورث وايتهايد،:  .١



١٢٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

جاهدوا واجتهدوا ليبلغوا املعرفة والكامالت. يف تلك التجربة التي سافرت يف مفهمة الخربة الروحيّة  من  

التاريخيّة  الوظيفة  حيث  السكوالستييّك،  الكالم  طائلة  تحت  تعمل  البيئة  كانت  والعرفانيّة،  الحكميّة 

 ذهب الغزّاّيل، فاملتكلّم ليس للمتكلّم كالبذرقة املُستأِجِر عىل طريق الحّج لحامية أقمشة الحجيج، كام

  يف محّج العارفني، وبتعبريه: 

«فليعلم املتكلّم حّده من الدين، وأّن موقعه من موقع الحارس يف طريق الحج، فإذا 

تجرّد الحارس للحراسة مل يكن من جملة الحاج، واملتكلّم إذا تجرّد للمناظرة واملدافعة 

بتعّهد القلب وصالحه، مل يكن من جملة علامء ومل يسلك طريق اآلخرة، ومل يشتغل  

الدين أصّال، وليس عند املتكلّم من الدين إّال العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام، 

وهي من جملة أعامل ظاهر القلب واللّسان، وإمّنا يتميز عن العاّمي بصنعة املجادلة 

  .١والحراسة»

ليس قضيّة صحيحة   ـ ديد األساس اليقينّي، فالكوجيتو بات  لقد انتهى ديكارت يف التأّمل الثاين إىل تح

قضيّة حتميّة ال مفّر منها، غري أّن الكوجيتو مل يستقم، ليس فقط من حيث أنّه منح الفكر   ـمحتملة، بل  

أسبقيّة عىل الوجود، إْن تحدثنا عن أّن هذا من مقتضيات االستدالل ال حدس الوجود الذي يسبق أّي 

حتى حينام نتحّدث عن عدم كفاية حدس وجودي والذي يستدعي بقّوة ما هو وجود حقيقة أخرى، بل  

أكمل، فهذا مقتىض برهان الصّديقني، ومقتىض الفقر الوجودّي الذي يجعل حدس الوجود ينجذب إىل 

استقامة  بعدم  يتعلّق  ال  األمر  إّن  قلت:  الوعي،  هذا  منطلق  هي  الّذات  كانت  لو  حتى  منه  األكمل 

الحجاج،   الكوجيتو من يتعلّق مبقتضيات مسالك  إّن هذا  الفكر فقط، بل  الوجود عىل  تأسيس  حيث 

ولكنّنا نستطيع عرب تأويل الكوجيتو أن نبلغ باللحظة الرتانسندتاليّة إىل ذروتها، أستطيع أيضا تفّهم قصور  

ًدا يعّرب عن اللّغة. لعّل الفكرة التي تسبق الوجود يف الكوجيتو هي فكرة الوجود نفسه، يف كونه وجو 

وجودانيّته بالتفكري، الفكر هنا أمارة، ألّن ديكارت مل يكن معنيٍّا مباهيّة الفكر يف ذاته، حتى أنّه مل يكن 

معنيٍّا بصوابه أو بخطئه، بل حتى يف حال الضالل نستطيع أّن نستدل عىل الوجود. إّن موجودية الوجود 

للوجود، فالوجود متقّوم الوجود بذاته، منه وبه يتحّقق  مفارقة لغويّة ال شأن لها باملوجوديّة املحّسة  

  الوجود للغري. ما أغبى هذا التشقيق حني يستلهم من اللّغة وقائع الوجود وأرساره؟!. 

لعّل ديكارت هنا، ومن دون أن يعي ما قاده إليه الكوجيتو، وهذا ما يؤكّد عليه انقالب التصّورات 

ة األرسطيّة، لكنّني يف التأّمل الثاين سأقف عىل حقيقة أّن الوجود والعودة إىل مقتىض التقاليد الفلسفيّ 

يف سري الكوجيتو هو سابق للامهيّة عند التّأّمل خارج رشوط التّأّمالت الديكارتيّة، وذلك حني بلغ مرتبة  
 

  . ١١٦، صاملعرفة واالعتقادادريس هاين: . ١



   ١٢٧      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

وليس    اليقني بوجودانيّته، لكن مل يعد هذا كافيًا بعد استيقانه لوجوده؛ ألنّه بعد أن أيقن بأنّه موجود

ز يف الوجود،  «ال يشء»، دخل يف نوبة أخرى من التساؤل: من يكون أنا؟ إنّه سؤال املاهيّة، سؤال التّميُّ

لنقل سؤال الكرثة التي تعقب فكرة وحدة الوجود. إّن وضوح معرفته بالوجود ويقينيّته، بل وبديهيّته، 

الفكر صفة للنفس، صفة ُمالزمة، فالفكر الزم   ال تكفي إذا مل تتحّدد ماهيّته يف الوجود، وقد انتهى إىل أنّ 

للوجود. سينتهي الكوجيتو ويجد صيغته األوضح يف مخرجات التأّمل الثاين: أنا يشء يفّكر، وهذا ال يعني  

أنّنا قبضنا عىل املاهيّة، بل ما تجاهله الكوجيتو هو أّن تلك العبارة ميكن أن نصيغها بطريقة أخرى هي: 

وجودي هي الفكر، ميكن القول: أنا موجود إذن أنا أفكر، فالكوجيتو هنا مرتهن  أنا موجود، وماهيّة  

ملقتضيات الربهان، يصّح يف االتجاهني تحت طائلة الطلب، القول: أنا أفكر إذن أنا موجود، تتبع الحقيقة 

ها تعزيز ألصالة  من آثارها، الفكر هو أثر الوجود، وليس علّة انوجاده، كام أّن: أنا موجود إذن أنا أفّكر، في

  الوجود واعتباريّة املاهيّة كام تقّرر يف الحكمة املتعالية.

نستطيع قراءة الكوجيتو يف ضوء الحكمة املتعالية ومقتضيات أصالة الوجود، كام ميكن قراءة التأّمالت يف  

ان الّصديقني يف  ضوء برهان الصّديقني، والذي سأجد له معنى يف ما ميكن اعتباره شكًال من فينومينولوجيا بره 

محاولة لجوزيف سايفرت، الذي اقرتب من برهان الصّديقني يف  فينومينولوجياه الواقعّية، ففي نظره كان  

ديكارت أكرث استيعابًا أو أكمل فهاًم للربهان األنطولوجّي من أنسلم وبونافانتورا، حيث ظّل وفيٍّا لليشء يف  

ة الجديدة يتأكّد بأّن برهان الصّديقني، متضّمن يف التأّمالت،  ذاته. ومن خالل هذه التجربة الفينومينولوجّي 

لكّنه غري واضح متام الوضوح كام يف مقاربة صدر املتألّهني، ورمبا يوجد حدس غري كامل الّشفافية انطالقًا من  

  فكرة أن تصّور الكامل يؤّكد عىل ثبوته، مثل عبارة بونافونتورا: 

م هللا  فإّن  إلًها،  هللا  كان  اإللهّيات «إذا  يف  اللّطف  قاعدة  عىل  بناء  لنقل  أو  وجود»، 

كالوضوح الذي قصد إليه ديكارت   ـ  اإلسالمّية، لكّنها يف الحكمة املتعالية تنهض بوضوح

بناء عىل أصالة الوجود ووحدته وتشكّكه، وبالتايل حاجة   ـ  يف خطاب املنهج والتأّمالت

الفقر الوجودّي. ففي تجربة جوزيف  الوجود األدىن إىل الوجود األعىل من خالل فكرة  

برهان   أّن  نكتشف  األنطولوجّي،  الربهان  يف  ديكارت  وتجربة  فهم  قارئًا  سايفرت 

الصّديقني هو سّيد الرباهني، حتى أّن الربهان األنطولوجّي الذي قوَّضه كانط يف نقد 

م  يكفي  مبا  الظاهر  غري  الصّديقني  بربهان  توّسًال  قدرته  يستعيد  الخالص  ن العقل 

انهيار  الخوف من  كان  الّذكر،  الشخصّية سابقة  التجربة  الكوجيتو. ففي  الوضوح يف 

قّدم  كانط  إّن  الحقيقة،  يف  لكن  الكالمّية،  األدلّة  سّيد  باعتباره  األنطولوجّي  الربهان 

خدمة جليلة للفلسفة حني قّوض الربهان األنطولوجّي، حيث لوال ذلك ملا تّم إعادة 



١٢٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

لوجّي من خالل تجديد القول يف الفينومينولوجيا الرتانسندتنتالّية مقاربة الدليل األنطو 

فتحت   والتي  بل  األنطولوجّي،  الربهان  مع  متصالحة  واقعّية  فينومينولوجيا  لصالح 

د  تتهدَّ أن  شأنها  من  نقاط ضعف  مثّة  الصّديقني.  برهان  ملعانقة  أخرى  وجهة  أمامه 

يتعلّق األمر بكيفّية إدراك التطابق بني   الربهان األنطولوجّي عند ديكارت، ال سّيام حني

ما يف وعينا وما يف الواقع الخارجّي، لعّل هذا ما حّفز كانط التخاذ ذلك املوقف الصارم،  

وإن كان كّل من فيخته وهورسل مل يعتربا ذلك مشكًال؛ نظًرا ألنهام حسب سايفرت 

  .١لًيا واضًحا»يعتربان أّن املعنى والوجود أيٍّا كانا أمرهام، ميتلكان «تعا

  
     

الكوجيتو   عبارة  ترجمة  يف  الخضريّي  محمود  صيغة  عن  مختلفة  أخرى  صيغة  الرحمن  عبد  طه  آثر 

الديكاريتّ: أنا أفكر إذن أنا موجود، وبات مختاره هو عبارة: انظر تجد. وكان طه عبد الرحمن مأخوًذا  

ايدغر يف ما ساّمه  بذهان الرتجمة البابليّة املستحيلة، ومتثّل كلف التشقيق اإليتيمولوجّي عىل طريقة ه

وعليها،   ـ  كتاب املفهوم والتأثيل  ـطه بالتأثيل، حتى أنّه حذا حذوه، حذو النعل بالنعل، يف فقه الفلسفة  

أقام مستويات الرتجمة من التحصيليّة إىل التوصيليّة حتى التأصيليّة، اقتفى يف ذلك أثر هايدغر، ال سياّم 

لغة إىل أخرى مل تفّكره. هنا ستُضاف شقوة أخرى إىل   يف تساؤله حول مدى إمكانيّة نقل مفهوم من

نسيان الوجود، وبدل الحفر يف األصل إلعادة استبيانه، تجعلنا اللّغة منعن يف النّسيان. األصل هنا كان  

مقصد ديكارت يف سياق التباس األصل، كان البحث حول أنقى األصول وأيقنها، ابتداء من لحظة الشّك 

سس ستتفّجر بجّدية مع نيتشه ومن ذهب مذهبه، األصل هنا مفقود، فتعنّي البدء نفسها، لكّن أزمة األ 

خارج التأسيس. وهذه مل تعد قضيّة أنطولوجيّة محض، بل أضحت قضيّة ُعنيت بها فلسفة العلم نفسها 

التي  . يُضاف إىل هذا النوع من املزايدة الفلسفيّة  ٢مع بوبر والكاتوس وفريابند حسب تعبري إدغار موران 

ال تخلو من التكرار، فوىض التشقيق غري اآلبه بالحاجة العميقة للمعنى. مثّة متالزمة ستوكهومل مهيمنة 

عىل اإلنشاء الفلسفّي الخايل من املامرسة الفلسفيّة الحقيقيّة، متالزمة مرضيّة تخّص اإلنشاء الفلسفّي 

ا يف مسار تطّورها ك ام ذهب إليه كويريه، عىل الرغم من أهّميّة الجرمايّن، إّال أّن الفلسفة بطيئة جدٍّ

  مسائلها. 

يبحثون عن   كانوا  الفلسفة،  أن يدّشنوا عرص  األملان قبل  بأّن  نتجاهل  اللغوايّن،  التهويل  أمام هذا 
 

  . ١٥٣، ص هللا كربهان عىل وجود هللاجوزيف سايفرت:   .١

  . ٢٧، صهل نسري إىل الهاويةإدغار موران: . ٢



   ١٢٩      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

التمكني يف اللغة الفرنسيّة، حيث ألّف بها اليبنيتز. وتكفي التّأّمالت الديكارتيّة لهورسل شهادة تاريخيّة 

األصل الديكاريتّ ملآالت الفينومينولوجيا الرتانسندنتاليّة بنكهتها الجرمانيّة. العامل إذ يفّكر إضافيّة عىل  

أكرث   بطريق  يفّكر  أن  الغريّب  الفكر  دور  جعل  حيث  حواراته،  إحدى  يف  هايدغر  ذهب  كام  إغريقيٍّا 

ه الّصنمية علينا استحضار  إغريقيّة، لكنّنا نجد الغرب يف نظر كويريه يفّكر باألحرى ديكارتيٍّا؛ ولهدم هذ

موقف ليفيناس، حيث بات العامل يفكر باللّغة اإلغريقيّة منذ تدشني املقوالت يف العرص اإلغريقّي، العامل  

ية حتى وإن كان يجهل تلك اللغة، وبتعبريه: حتى وإن جهل الفرق بني ألفا   كلّه يتحّدث اللغة اإلغريقِّ

سوّي، لقد استطاعت الرشديّة الّشارحة يف صيغتها الالّتينيّة أن  . هذا يف نظري هو حديث العقل ال١وبيتا 

اليونانيّة  للِّغتني  جاهًال  كان  رشد  ابن  أّن  من  الرغم  عىل  الوسيط،  العرص  خالل  األرسطيّة  منبع  متثّل 

  والفارسيّة. 

ر يف مقّدمات كتاباته، ال سيّام املتأّخرة، وخوامتها مسألة حيا زة اللّسان ال يفتأ طه عبد الرحمن يكرِّ

كرشط لفهم الفلسفة، يف محاولة لتعجيز من يروم انتقادهم مع أنّه مل يقّدم أّي مثال للرتجمة التأصيليّة 

ليكون منوذًجا، مثلام فعل باحثون كرث ومنهم العروّي نفسه، وآخرون مثل حسن حنفي، وموىس وهبة، 

  كتاب املرابطة: ناهيك عام نهض به عبد الرحمن بدوي وآخرون، وذلك حني يقول يف 

«أّن الطاعنني ال يتقنون اللغات الرضوريّة لإلحاطة باإلشكاالت الفلسفّية، إّن جزًءا أو  

، ال الحديثة منها وال القدمية؛ ونحيص بالنسبة لحاجات مجالنا اإلسالمّي، اللغات  كالٍّ

  فرنسّية»، الست اآلتية: اليونانّية والالتينّية والفارسّية واألملانّية واإلنجليزيّة وال

ه من أدرك اللسان الفرنّيس واحرتف الرتجمة منه ُمفاخرًا بالقول: «مل  ثّم استدرك ملّا علم أّن من نقادِّ

. يبدو الهاجس هنا لُغويٍّا، مع أّن نقاد ٢يتلّقوا تعليمهم الفلسفّي بهذا اللّسان، وال تعلّموا اللغة الالتينيّة» 

طه عبد الرحمن ممن تفّوق عليه يف الخربة اللّغويّة وتلّقى الفلسفة بلسانها وهم كُرث. فعبد هللا العروي 

هو ممن سبق طه عبد الرحمن دارًسا يف فرنسا وُمدرًّسا يف أمريكا بطلب من   ـ الذي يقصده يف طعونه ـ

اللغات (ال مجال لرسد األسامء   كبري مسترشقيها غرونباوم، اليونانيّة واألملانيّة وسائر  أتقن  ومنهم من 

أّن من اعتربهم أوفياء من قرّائه، ال يتقنون شيئًا من تلك األلسن، مام يعني أّن جوهر   لكرثتها)، كام 

غة الفرنسيّة، إالّ االستشكال يف الوالء القرايّئ ال يف االفتحاص القرايّئ. والغريب أنّه يستنقص من كِفاية الل 

أن يكون قد تلّقى الباحث الفلسفة بلسانها، مع أنّه شارط بلغات أخرى مل يتلّق الفلسفة بها كاليونانيّة  

واألملانيّة، ناهيك عن الفارسيّة التي شارط بها دون أن يعرفها، إمّنا هذا يذهب بنا إىل خواء املضمون 
 

  ، بريوت. ٢٠١٨، ١٠، انظر مجلّة االستغراب عدد حوار مع إميانويل ليفيناسمفارقة الُخلُقية، . ١

  . ٢٤٣-٢٤٢، ص ثغور املرابطةطه عبد الرحمن: . ٢



١٣٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

العلنّي لأللسن، ففي الدليل السياحّي، بقدر ما    الفلسفّي يف سوق املزاد  الفلسفة ال نحتاج إىل مهارة 

نحتاج إىل السفر العقّيل؛ ألّن لحدس الوجود لحظات تنتفي فيها األلسن. سأعود هنا إىل عبارة ليفيناس، 

حيث كلّنا نتحّدث اليونانيّة، حني باتت لغة الفلسفة، حتى وإن جهلناها، لنقل إنّنا نتحّدث اليونانيّة  

، ولعلّنا قد نتّحدث مستقبًال جميًعا لغة الرياضيات كام ذهب وايتهايد، حتى وإن !كّل اللّغاتفلسفيَّا ب

جهلنا أيًضا الفرق بني الجرب والهندسة. تبدو املزايدة بهايدغر رضبًا من انتهاك االدعاء أعاله، بل تقليًدا 

ا ديدن بعض الفرنسينّي إزاء املعجم ابتدعه بعض الفرنسينّي واتبعه كّل من صّمم اللّْغو يف اللّغة. قلت هذ

الفلسفّي الهدغريّي املحّدث، وليس كلّهم، فهناك من اعتربه بداية مثل كوربان وهناك من انقلب عليه  

مثل ليفيناس. لقد كانت فرنسا أّول من احتضن الفكر الجرمايّن وفلسفة هايدغر، وكان هرني كوربان  

أّول من قّدمه وترجمه إىل الفرنسيّة، لكن لنعد إىل تلك الحواريّة  الفيلسوف الكبري أوىل بهايدغر، باعتباره  

التي أنجزها فيليب نيمو مع هرني كوربان، صديًقا ومحتكٍّا بهايدغر، حني يسأله أّول سؤال: أنت أّول 

 من ترجم لهايدغر إىل الفرنسيّة، وبعدها أّول من ترجم الفلسفة اإليرانيّة اإلسالميّة؟ تساءل املحاور كيف 

  استطاع هرني كوربان الجمع بني املهّمتني يف ترجمة هايدغر والسهروردّي؟ 

لو اطلع طه عبد الرحمن عىل تفاصيل جواب هرني كوربان، ملا عاد إىل هذا النوع من املُالوغة. لقد 

بأّن ما بحث عنه عند هايدغر، وما فهمه من هايدغر، هو نفسه ما بحث عنه  ّرصح هرني كوربان 

لسفة اإليرانيّة اإلسالميّة، وقد أعطى هناك هرني كوربان أمثلة من خالل فتح عيّنات تتعلّق  ووجده يف الف

باملعجم الفلسفّي، حول مصطلحات عربيّة نظري»الظهور»، «الباطن»، التأويل، املظهر... محيًال إىل ابن 

ا لقد  الكربى،  املفاهيم  أنّه هناك ولدت هذه  باعتبار  لهايدغر  عريّب، مّال صدرا وغريهام،  عترب ترجمته 

عبارة عن مترين سّهل عليه عمليّة ترجمة ابن عريّب والسهروردّي ومال صدرا. لقد فّكر يف تلك العبارات 

، هكذا بات ١العربيّة كالظاهر والباطن وما شابه، معتربًا أّن سائر العائلة اللفظيّة األخرى تدور هذا املدار

رب هو نفسه يبحث لهايدغر عن أصل قبل أن يجده يف إرشاقيّة هرني كوربان الهيدغريّي الفرنّيس األك

السهروردّي وأصالة الوجود الصدرائيّة والخيال الخالّق األكربّي. ليك نفّكر هايدغر علينا أّن نجرِّب تفكريه 

عربيٍّا يف صلب املتون الكربى للحكمة املتعالية، اليشء الذي اكتشفه هرني كوربان انطالقًا من هايدغر  

 مّال صدرا، ومن الدازاين إىل النور اإلسفهبد عند السهروردّي، الذي ينقلنا إىل فلسفة النور الفهلويّة إىل

التي ال عالقة لها باإلغريق. الغريب هنا أّن هرني كوربان ينطق تلك املفاهيم كام هي بخالف مزاعم 

  الرتجمة الطاهية التأصيليّة حني يسّميها: 

 

1. L Herne, Henry Corbin, p: 24-33; éditions de l Herne, Paris. 



   ١٣١      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

Batin, zohur, zahir, mozhir, mazhar, erfan, kashf al-mahjub, tawil…1 

ال مييَّز طه عبد الرحمن بني الفلسفة الفارسية القدمية الفهلوية والفارسية اإلسالمية الحديثة التي 

تقرتب يف ألفاظها من العربيّة حّد التامهي طبيعيا، أّما صناعيا فثمة مشرتك معجمي للمصطلح، ال سيام 

ا. ويف الحكمة املتعالية واإلرشاقية ما ألّف به أصحابه بالعربيّة، وكان أحرى جريا عىل  فلسفيٍّا وأصوليٍّ 

مزاعم التشقيق إغريقيا انطالقا من اللغات األوربية أن يتّم هذا التشقيق عربيّا يف مباين الحكمة املتعالية، 

كل ُذهايّن من قبل، كام أّن كبار حيث تقارب اللسانان. إّن سؤال الرتجمة الفلسفية بني اللسانني مل يرَُث بش

الهيدغرييني فضحوا هذه املأساوية اللّسانية حني اعتربوا أصل الهيدغريية نفسها ميكن القبض عليها عربيّا  

الخواء  البابلية محاولة إلخفاء  الرتجمة  مأساوية  الهروب يف  إّن  كوربان يف محاولته.  كام ذهب هرني 

خارج سوق  يف  علنية  ومزايدة  أّن الفلسفي  علام  هذا  الحقيقية،  الفلسفة  استشكاالت  عن  تخّصصا  ة 

الهيدغريية الكوربانية وجدت تعميدها الفلسفي فيام بعد داخل حلقة العالَّمة طباطبايئ من كبار ّرشاح 

ملتبسة يف  لها جيوبًا  تتدبّر  أن  قبل  لها طريقا هناك من  الهيدغريية وجدت  األربعة، وحيث  األسفار 

الفلسفية بأنّنا ال ميكننا من   املامرسة  العريّب،  الهيدغريي  الزعم  مرارا، يف مواجهة هذا  العربيّة. ذكرت 

نكون هيدغرييني، هذا خلف جيو أن  تيمية،  أو  غزالية  أو  نكون    ـ   رشوط رشدية  لن  ولكننا  فلسفي، 

  هيدغرييني إن مل نكن صدرائيني، وهذا ليس مبالغة يف القول، بل هو حقيقة تجلّت كربى مظاهرها يف

تجربة هرني كوربان الهيدغريي الفرنيس األّول الذي أعاد اكتشاف هايدغر يف الحكمة املتعالية وحكمة  

  اإلرشاق. 

لقد اتهم هايدغر الفلسفة بنسيان الوجود ووجب استعادة التفكري فيه من خالل السفر يف األصل 

بل يف اللّغة   ،فحسب  ـ  بشكل عام  ـعرب اللّغة اإلغريقية. لقد سكن إذن الوجود هيدغرييا، ليس يف اللغة  

أيًضا، هذا مع أّن أكرب ثورة الستعادة التفكري يف الوجود، هي تلك التي حدثت   ـ  بشكل خاص  ـاإلغريقية  

مع صدر املتألّهني، وكانت تجربة تنحت مفاهيمها الواضحة بتجاهل بالغ للّغة، ولكنها طّورت مفهمة  

أدركت مراًرا عجز اللغة يف الوفاء باملعنى، ال سيام ما تعّززه الحاجة متعالية باللّغتني العربيّة والفارسية، و 

إىل العلم الحضوري، أو زعمه من تدارك الكشف ملا تبنّي بالبحث، وكأنّنا أمام معيار حديس عميق ملآالت 

يف  الربهان. هكذا نقلتنا محاولة طه عبد الرحمن إىل متثّل تقليدي لهايدغر دون الوفاء لفلسفته، تقليد  

  التشقيق مل يرافقه تقليد يف التّأويل. 

الفضل يف   لها  يعود  والتي  املايض،  القرن  ثالثينيات  بداية  املنهج يف  الخضريي لخطاب  ترجمة محمود 

تعريب الكوجيتو، حيث سنجد العبارة تتأكد يف ترجمة «دروس»حول ديكارت لكويريه، هذا األخري الذي  
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١٣٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ا املنهج من أستاذه كويريه نفسه بالسوربون، وحاول تطبيقه  استضيف بطلب من طه حسني الذي تلّقى هذ 

عىل الّشعر الجاهيل، وهو نفسه الذي طلب من يوسف كرم ترجمة دروس كويريه إىل العربّية، التي ألقاها  

، هذا يف حني أن محمود الخضريي كان قد ترجم كتاب مقالة يف الخطاب  ١٩٣٢يف القاهرة ابتداء من عام  

، هذا يعني أّن استعامل صيغة «أنا أفكر» الواردة أيًضا يف ترجمة يوسف كرم لدروس  ١٩٣٠لديكارت يف  

كويريه فيام بعد، عّززت مقبولية ترجمة الخضريي، وحتام إّن طه حسني الذي خرب الّلسان الفرنيس كونه طالبا  

عىل الرتجمتني فأمضاهام  عند كبار فالسفتها، والخبري بخفايا اللّسان العريّب وعميد األدب العريّب، قد اطلع  

حيث مل يقف عندهام بنقد أو استشكال. سيخرج طه عبد الرحمن بعد سبعني عاًما عن السلطة التداولية  

لصيغة «أنا أفّكر»، بحثًا عن بديل يربك الهيكل التداويل لصيغة دّشنها الخضريي، ومرّت تحت أعني جهابذة  

م  منهم،  واملستعربنّي  العرب  السوربون من  إىل  خريجي  «الطّاهية»  الصيغة  استند منكرو  إشكال.  ن دون 

اإلجامع الفلسفي، بينام قاومهم باعتبار إجامعهم واقعا يف رضب من حّجة السلطان، وهي مغالطة باملعنى  

املنطقي، وهذا موقف فلسفي مرشوع لو كان جاّدا، غري أنّه كام سرنى حني عاب عليهم مخالفة مقتىض  

فسها، بافتعال يشء مل يقع، سامه بإجامع النّحاة. يقع هذا النّقاش إذن يف الكوجيتو  النحو، استند إىل الحجة ن 

  عربّيا ولغويّا كمتاهة لغوانّية تجعل فكرة الوجود مرتهنة لشقاوة اللّغة. 

إذا كانت اللّغة هيدغرييٍّا هي مأوى الوجود، فقد بنى عليها طه عبد الرحمن إرصاره عىل إعادة  

هي بنسف املقصود من ترجمة الخضريّي، ليعّوضها بعبارة «انظر تجد»، علاًم أّن األمر تأثيل املفهوم، لينت

مل يكن ليُحِدث أّي التباس لدى كّل من تعاطى الشأن الفلسفّي من قبل، بلُغته الالّتينيّة أو الفرنسيّة، 

د دافعت عن  حيث هنا نقف عىل معضلة غياب الحاجة إىل تغيري الرتجمة إيّاها. وكنت يف سابق عهد ق

صوابيّة ترجمة الخضريّي ونقد صيغة «انظر تجد» باعتبارها تحريًفا للمضمون ال تفي بأّي مستوى من 

مستويات الرتجمة، فضًال عن أنّه تكلّف مرسف يتهّدد العبارة مبزيد من االلتباس واملُالوغة. وقد طبقت 

الرحمن نفسه، حيث ب الرتجمة املعكوسة عند طه عبد  أمام معنى: من بحث وجد، حينئذ معيار  تنا 

»، وليك  qui cherche trouveفالصيغة تداوليٍّا، إن شئنا الرتجمة التداوليّة، لدى الفرنسيّني تفيد عبارة «

نخرج العبارة من التداوّيل، يتعنّي اإلتيان بقرينة صارفة، وميكن ألّي إنسان أن يستعملها أيًضا يف الكوجيتو:  

(=   لوجود. والغريب أّن طه عبد الرحمن وهو يشري إىل بيت شعرّي صويفّ من بحث بالفكر (نظر) يجد ا

انظر تجد فيك الوجود بأرسه). نالحّظ أّن عجز البيت فيه توتولوجيا تشبه    / يا تائًها يف مهّمه عن رسّه  

نجده أنا أفكر، ذلك ألّن فعل اإليجاد الذي نحته طه عبد الرحمن، جاء عىل نحو اللّزوم ال التعّدي، بينام  

يف البيت األخري يشري إىل «وجد الوجود». بينام قول الشاعر الصوّيف ال تعني الوجود مبعناه األنطولوجّي، 

  بل هي تنويع عىل املقولة املأثورة:
  



   ١٣٣      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

ــغـــري صــــ ــرم  جـ ك  ــّ أنـ ــم  ــزعـ  أتـ
  

األكــرب   الــعــامل  انــطــوى   وفــيــك 
  

البيتني السابقني توجيه إىل السري ذلك ألّن الوجود مراتب، ولكلٍّ نصيب من مفهومه املّشّكك، وهو يف  

إىل الكامالت، به يخرج الوجود من درك الكدورة املتلبّسة برشوط الكينونة والتباساتها الّدانية بالوجود 

إىل حافّة األعدام وإىل مدارك اإلرشاق املجرّد عن كّل تلك الّرشوط، وهو غاية الّسالكني عىل درب الكامل 

  لوجودّي لكائن يفّكر بقدر مرتبته يف الوجود. اإلنسايّن الذي هو الكامل ا

األمر متعلًّقا   أن يكون  أّن طه نفى  التأكيد، مع  يفيد  الجملة  الضمري يف  انفصال  إّن  وقلت يومئذ 

بالتأكيد، لكّن لسان الجملة يف الكوجيتو يحيل عىل تأكيد التفكري وربطه بالّذات املفّكرة. إّن مضمون 

، وسيكون إظهارها منفصلة يف الجملة هنا، من باب »أنا«كيد عىل الّذات والكوجيتو فلسفيٍّا يفيد التأ

. غري أّن طه ادعى أّن الضمري املنفصل «أنا» ال يرد يف اللغة العربيّة منفصًال وال تُبتدأ به الجملة، ١التأكيد

نَا{وقد واجهته يومئذ بنظائر من االستعامل كنص اآلية: 
َ
ن يَرْ  أ

َ
َْك َطْرفَُك آيِيَك بِِه َقْبَل أ َ ِ   ٢. }تَدَّ إ

قبل ذلك استنكر كثريون عىل طه عبد الرحمن هذا االختيار، ومارسوا انتقاًدا لصيغته املختارة كام 

مارس هو نفسه انتقاًدا لصيغة الخضريّي، وكان من بني الذين عاد لريّد عىل انتقادهم، كّل من محّمد 

ه فقه الفلسفة، معتربًا أّن الرّد عليهام إمّنا جاء بطلب سبيال وعيل حرب، وذلك يف الجزء الثاين من كتاب

ملحٍّ ممن ساّمهم بقرَّائه األوفياء، مستعينًا مبقايسة عىل عبارة فولتري: «الفّن صعب والنقد سهل» بعبارة: 

«االعتقاد عسري والنقد يسري»، مخطّئًا إيّاهم يف موقفهم، وكان قد ابتدأ تخطئتهم يف اشتباههم بأمريّة 

غة «انظر تجد»، بالقول: «لقد أخطأتم يف اعتبار «انظر تجد» جملة أمريّة». وذلك ما جعلهم يخالفون صي

القاعدة النحويّة، بينام الصيغة املذكورة ال هي أمريّة، لخلّوها من اإلنشاء، وال هي خربيّة، لخلّوها من 

ا هو مضمر يف الصيغة املذكورة، حيث التقرير، بل هي جملة رشطِّية باتفاق أهل النحو، باعتبار أّن مثّة م

أصلها هو: «إن تنظر تجد»، وعلّق طه عبد الرحمن عىل أنّه ال يوجد ما يضاهي الجملة الرشطيّة يف ترك 

  االختيار للمخاطب.

ومع أّن ما جاء يف تلك الردود يدخل يف إطار الحجاج والجدل، بحيث ال مجال للتفصيل يف أشكال  

ملة يف ذلك الحجاج، فسنعطي مثاًال هنا، حيث اعرتاضاتنا عىل الرتجمة الجديدة املغالطات األخرى املستع

مل تنل ردٍّا من صاحبها، مع أنّه اكتفى يف كّل عمل منذ اعرتاضنا ذلك عىل مؤاخذات عاّمة تخرج عن 

يف فقه املوضوع بافتعال «ثابتة» سوء النّية، وكان تاريخ انتقادي لهذه الرتجمة هو تاريخ توقّف املرشوع  

يكون الرّد فيه عىل املستنتَج   ،الفلسفة عنوة. سيقارع طه عبد الرحمن كالٍّ من منتقديه بتفريع واستدراج
 

  . ١١٩-١١٦، ص اإلسالم والحداثةميكن الرجوع إىل نقدي لصيغة « انظر تجد» إىل كتايب: . ١

 . ٤٠: النمل . ٢



١٣٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

  من كالمهم ال ادعائهم، كالحديث عن أهّميّة صيغة املخاطب يف اللغة العربيّة. 

لقد خاض نقاًشا ساخًنا، مع إطناب وإنشاء كثري يخلو من روح الفلسفة، ولكنّه متخم بحّجة الّسلطان  

ورغبة جامحة يف إنشاء توتولوجّي، كتلك التي تهّمنا يف إبراز البعد الّذايّت يف الكوجيتو الديكاريتّ مهام حاول  

ّي للكوجيتو الديكاريتّ. وقبل املّيض يف  طه عبد الرحمن الّدفاع عن صيغته ولو عىل حساب املضمون الفلسف 

ومدى إيفائها مبعنى الّذات، فإّن نفّي األمريّة وادعاء خروج منتقديه عن القاعدة النحويّة    » أنا « مناقشة صيغة  

بتأكيدهم عىل أمريّة صيغة «انظر تجد» تُخرج طه عبد الرحمن يف تصّوره للجملة الرشطّية عن مقتىض النحو  

أّن الجملة الرشطّية ال يضاهيها مثيل يف معنى االختيار. لن يخرج طه عبد الرحمن من الفلسفة  كّله، حني اعترب  

يف تقدير مضمون الكوجيتو، بل خرج من اللّسان العريّب وجهل أكرث مام تجاهل بنياته النحويّة، عىل الرغم  

جملة الرشطّية وإن اختلفت  من لغوانيّته يف تقدير صيغة الكوجيتو. ولرمبا غاب عن طه عبد الرحمن أّن ال 

شكًال عن الجملة األمريّة، لكّنها تتضّمن الطّلب وال تفيد االختيار. نتحّدث عن بنية إلزامّية يف الجملة األمريّة  

كالجملة الرشطّية، حيث ال يتأّخر جواب الرشط عن الرشط لزوًما، كلزوم املعلول لعلّته، فالربط بني مفهوم  

  د الّنحاة، ما انتهى بأيب البقاء إىل القول: الرشط والسببيّة قائم عن 

«ما يسّميه النحاة رشطًا هو يف املعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي تسميه الفقهاء 

  .١علّة ومقتضًيا وموجًبا ونحو ذلك، فالرشط اللفظّي سبب معنوّي» 

  بتعبري ابن مالك أيًضا يف رشح التسهيل: 

زوم عالمة عىل وجود الالّزم (...) وتسمى الثانية تسّمى األوىل رشطًا؛ ألّن وجود املل«

  . ٢جزاًء وجوابًا؛ ألنّها مّدعى فيها بأنّها الزمة ملا  جعل رشطًا» 

اإللزام ثابت يف الجملة الرشطيّة واألمريّة عند الجوابني. ولو قلنا إّن صيغة: انظر تجد هي لالختيار، 

يعني افعل أو ال تفعل، فـ «إِْن» تقع  فيام زعمه الخليل مبا يعني إن نظرت ستجد أو مل تنظر مل تجد، مبا  

وذكره سيبويه، يف كّل هذه األوائل، فهي أصل يف كّل طلب وأمر، أو حسب سيبويه محيًال إىل  زعم 

  الخليل أّن «إِْن» هي أّم حروف الجزاء.

واضًحا يف صيغة   ويظهر من هذا أّن الجازم يحتّل منزلة الطلب نائبًا عن الّرشط، وعليه بات القول

  إْن نظرت وجدت أو مل تنظر لن تجد املتضّمنة يف صيغة انظر تجد، فهي تفيد الطلب.

وعليه، فإّن إنكار طه عبد الرحمن عىل منتقديه بتهمة الخروج عن القاعدة النحويّة، وما استدّل به 

وإمّنا رشطيّة بإجامع النحاة، وأّن عىل املنكرين بقوله إّن صيغته ال هي أمريّة إنشائيّة وال تقريريّة خربيّة،  

 

  . ٣، ج ٥، صالكلّّياتأبو البقاء:  .١

  . ٤، ج ٧٤-٧٣، صرشح التسهيلجامل الدين محمد بن مالك: . ٢



   ١٣٥      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

هذه األخرية ال تضاهى يف إفادة االختيار، إمّنا كشف عن جهل باإللزام ووحدة الطلب يف األمرّي والرشطّي،  

  وهو ما أكّده كبار النحاة كالخليل وسيبويه وصاحب مغني اللبيب ونظرائهم. 

يخرج املنكرين منه، بالعودة إىل مضمون  ونعود إىل املضمون الفلسفّي الذي أراد طه عبد الرحمن أن  

) هي هنا عربيٍّا  je(   املضمرة يف العبارة الفرنسّية «جو»   » أنا « ـ الكوجيتو، فالّذات التي عّرب عنها ديكارت ب 

تنفصل استثناًء للتعبري عن التأكيد، عىل أّن مثّة ذاتًا مفّكرة، هي ذاتها رافعة أرشميدس التي أشار إليها  

ديكارت بحثًا عن رافعة يقينّية يقيم عليها بناءه املعرّيف. وبقدر التشكيك الجذرّي يكون التأكيد عىل ذات  

ينها بأنّها موجودة. ولقد ذهب طه عبد الرحمن مذهًبا يكاد  تشّك، وهي إذ تشّك ال ميكنها أن تخطئ يق 

يكون متجيديّا لهايدغر يف تأثيله، الذي قارع به منكري طريقته التداولّية، وما ذهب إىل متجيد هايدغر إّال  

استعامل   قوامه  بدعّي  تقليد  املستحيلة ووقوع يف  البابلّية  الرتجمة  نزعة  عند  والوقوف  لنّقاده،  مناكفة 

غر يف سياق حّجة الّسلطان التي شاعت يف املامرسة الفلسفّية العربّية بشكل يحّول البيئة الفلسفّية  هايد 

العربّية إىل سوق للمزاد العلنّي. غري أّن هورسل وهو أستاذ هايدغر ورائد الفينومينولوجيا، كام مّر معنا،  

؛ وذلك ألهّمّية دور الذات الواعية يف  انطلق من الكوجيتو، ناظرًا إليه كلحظة تأسيسّية للفينومينولوجيا 

إدراك العامل، وعملّية اإلدراك بوصفها خربة للوعي. من الّذات الخالصة تنطلق خربة الوعي، فوجب حينئذ  

؟ وهل الّلغة إّال مأوى الوجود كام عّرب هايدغر؟! هنا  » أنا « التأكيد عليها، وكيف يتّم التعبري عن الّذات بغري  

نتهاك املوقف والتعقيد املفتعل، ففي رّده عىل املنكرين، اعترب أّن املدار يف تأّمالت  نكون أمام رضب من ا 

ديكارت ليس عىل الّذات بل عىل الوجود، وهنا يصبح املأزق فلسفيٍّا، ألّن مدار الكوجيتو هو بالفعل عىل  

رة، أيٍّا كانت  الّذات املفّكرة، بينام الوجود هنا هو الزم الّذات املفّكرة، إذ ال أحد ميلك أن   يضّلل الذات املفكِّ

صوابّية أو خطأ التفكري من أنّها موجودة. كان ديكارت يبحث عن قاعدة انطالق، فكانت الذات التي قادته  

  عرب بديهة وجودها إىل إثبات اليقني األّول. 

يف حاول طه عبد الرحمن أن يقتفي طريقة هايدغر، حذو النعل بالنعل، سواء أكان يف التشقيق أو  

لَْغَونَة الوجود أو حتّى يف اشرتاط هذه األغرقة التي اتَّهم بها من وسَمهم باملقلِّدة حني كان يستند يف 

أصل التفضيل ملقّومات املجال التداوّيل تيميٍّا، ثّم عاد ليكرس التقليد ويدعوا القتفاء طرائق التفكري الغريّب 

ليس النّقاد، يف برزخ بني التقليدانيّة والحداثيّة تخلو يف طور آخر من الحجاج فيمن يِسُمهم بالطّاعنني و 

من االستقامة اإلبستيمولوجيّة واأليديولوجيّة أيًضا، بطريقة يكرث فيها التقليد واالتّباع، حتى يف ما يسّميه 

مرشوع االئتامنيّة، الذي ال يعدو سوى تطبيق حرّيف مستوحًى من فكرة هايدغر عن الوجود الخطّاء يف 

ونة والزمن»، وهي قضيّة تفصيليّة لدى هايدغر، من املمكن أن نقف عندها يف مناسبة أخرى، «الكين

العاّم مع الوجود الخاّص، والذي نعني به، الكينونة السابقة والالّحقة للحدث   ـ  لنقل  ـوالتي تقرأ الوجود  



١٣٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

، باملعنى االقتصادّي،  وهو  املعتقدّي بوصفه والدة ثانية. هناك تحّدث هايدغر عن املديونيّة، االئتامنيّة

  الذي سيبني عليه وليام جيمس فيام بعد رؤيته للدين، حني يقول هايدغر:

الذي يرتجم عن رضب من التعامل مع الغري، وإنّه «خطّاء...»، الذي   ١«أن تكون مديًنا

  . ٢يعّرب عن خرق القتضاء أخالقّي» 

ري الهيدغريّي للخطيئة واالئتامنيّة مبعناها  هكذا، قرأ طه عبد الرحمن مفهوم عرض األمانة يف التفس

القصديّة،   يتطلّب شكًال من  األمر  فإّن  الثيولوجيا،  الفلسفة، ال سياّم حني نستحرض  أّما يف  االقتصادّي. 

وكذا  الفلسفة،  تؤّمنها  مفهمة  من  املجال  ومتكني  شّفافًا،  اإلميان  الهيدغريّي جعل  املطلب  يف  وهدفها 

  كة التي ال مناص منها إلدراك الكينونة الخاّصة يف صلب الحدث العقدّي. رضورة الكينونة املشرت 

يؤاخذ طه عبد الرحمن منتقدي صيغته املقرتحة بأنّهم واقعون يف تقليد املنقول الفلسفّي، وقد أكرث من  

و منقول من  تكرار هذا النعت عىل امتداد كتاباته تقدمًيا وختاًما، غري أنّه يخفي أّن ال يشء من طريقته إّال وه 

تاريخ األفكار    ـ   براغامتّية بريس ووليام جيمس وبوتنام   ـ التداوليّة   وهايدغر وغريهم. يشء يدرك من خرب 

  ؛ وبهذا يصبح املوضوع ليس اإلبداع مقابل التقليد، بل التنازع حول الشكل األكرث وفاء للتّقليد. ٣الحديثة 

الفلسفة يف إسناد ابتداء الفلسفة الحديثة إىل ديكارت،  وقد قارع طه عبد الرحمن إجامع مؤرّخي  

مربًرا ما أسامه بالتضليل والكذب والنسيان، مؤكًّدا سبق بيكون لديكارت وتأثّر هذا األخري به، معتربًا 

. سيبدو هذا الحكم ضعيًفا إذا استحرضنا رأي مختّص، لعلّه أّول من قّدم ٤إيًاه أوىل بالريادة يف الحداثة 

إىل العرب: ألكسندر كويريه، وهو من اختّص يف ديكارت وغالييل وبيكون باعتبار اختصاصه يف  ديكارت

فلسفة العلم، حيث إّن أولئك كانوا قد تحّدثوا عن العلم الجديد من ناحية الوصف، فقد كان ديكارت  

  مؤّسًسا للعلم، يقول يف محارضاته تلك: 

سه «املقال يف املنهج» مقّدمة لعلم  «فباإلضافة إىل معارصي ديكارت وإىل ديكارت نف 

 

1. Avoir Des Dettes  

، ابن النديم للنرش والتوزيع (الجزائر) ودار الروافد ٣٥، صهيدغرالفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن  فيليب كايل:    .٢

  نارشون (بريوت). -الثقافيّة

مل يبالغ عبد هللا العروي حني قال:«ما مل يأخذه يف االعتبار طه عبد الرحمن، مل يبحث عن أصول تفكريه هو يف الوقت  . ٣

مفاهيمه اإلجرائيّة مأخوذة من هناك وليست مأهولة كام يدعي  الذي يبحث عن أصول أفكار اآلخرين. لوال أّن جل  

املوجة   عهد  يف  الليرباليّة  عىل  الثائرين  املسترشقني  هي جامعة  للغرابة  يا  والواسطة  واسطة،  عرب  مأهولة  لنقل  أو 

رفه...»، انظر خواطر  الشموالنيّة (,,,) ميدان التداول مثًال هو عبارة لسانيّة عن مفهوم الجامعة، يصفه ثّم يّدعي أنّه يع

  .٢٢٥-٢٢٢، ص ٣) ج ١٩٩٩-١٩٨٢الصباح(

  . ٤٠، صاقول الفلسفّي: كتاب املفهوم والتأثيل ـ ٢  ـ فقه الفلسفةد. طه عبد الرحمن: . ٤



   ١٣٧      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

جديد وإعالن لثورة فكريّة ستتلوها ثورة علميّة كثمرة لها. ولقد نسينا نحن أنّه مقّدمة  

لعلم جديد وإعالن لثورة فكريّة ستتلوها ثورة علمّية كثمرة لها» ويستطرد قائال:» ومل  

ق الجديد» لبيكون، جاء  تكن الكتب يف املنهج ناذرة لعهد ديكارت وأحدثها عهًدا «املنط 

هو أيضا مبنهج جديد، منهج يؤّدي إىل علم جديد، إىل علم معارض للعلم النظرّي القديم،  

ولقد أعلن ديكارت من ناحيته هذا العلم الجديد، الذي كان ينتظر منه تغيري الحياة  

النه، بل  اإلنسانّية وإقامة اإلنسان سّيًدا وملكًا للطبيعة، ولكن ديكارت مل يقترص عىل إع 

  . ١جاء هو بذلك العلم الجديد وأعطانا النتائج...» 

هذا ناهيك عن آراء قادة الفلسفة الحديثة، ليس أّولهم وال آخرهم هيغل الذي اعترب ديكارت البطل  

  .٢الذي أرىس األرضيّة الجديدة للفلسفة

حو  نقاش  هو  األخري،  النموذج  من خالل  وتحديًدا  عربيٍّا،  ديكارت  هو جدير  النّقاش حول  من  ل 

النقاش  وحيويّة  عمق  يف  نقاًشا  نشهد  مل  للتّأّمالت.  الصحيح  بالفهم  واإلمساك  الكوجيتو،  باحتياز 

الفينومينولوجّي للتأّمالت، والذي بلغ أوجه مع هورسل وهايدغر عىل خالف وتفصيل. كّل قراءة تظّل 

 عن الوجود، بل كان يدافع عن وفيّة ملسبقاتها. مل يكن طه عبد الرحمن بصدد الدفاع عن ديكارت وال

أظهره   ما  أنا موجود، وهو  إذن  أُالوغ  أنا  أال وهو:  مهنته كمامرس فلسفّي من داخل كوجيتو خاّص، 

  تفكيك املّدعى، ال سياّم بعد أن زعم د. طه عبد الرحمن أنّ 

الكوجيتو «ما ذكرناه من أنواع الوجود وأنواع الّذات شاهد رصيح عىل أنّنا فتحنا يف  

أبوابًا يف االستشكال مل تطرق من قبلنا، كام فتحت آفاًقا يف االستدالل مل نسبق إليها، 

فالوجود الالزم الديكاريّت أي املوقف عىل ذات املتكلّم صار فرًعا متولًّدا بطريق التجريد 

لم، من أصل الوجود املتعّدي والوجود املبارش الديكاريّت، أي الذي ال يدركه إالّ املتك

صار هو اآلخر فرًعا متولًِّدا بطريق التجريد من أصل هو الوجود بواسطة أو قل الوجود 

املتوّسط، وصارت الذات املفردة الديكارتّية متفّرعة عىل ذات هي يف األصل مزدوجة،  

والذات غري املنعكسة الديكارتّية متفّرعة عىل ذات هي يف األصل منعكسة، والذات 

  .٣ة متفّرعة عىل ذات هي يف األصل مجتمعة»املتوّحدة الديكارتيّ 

ال يستوقفنا االدعاء هنا من ناحية الشكل؛ ألنّه ادعاء سليم من حيث ال توجد رطانة فلسفيّة سابقة  
 

  . ١٨، ص ثالثة دروس يف ديكارتالكسندر كوايريه:  .١
2. Jean-Loup Bonnamy, Les Grandes Expressions Philosopkiques; Le Point, p: 47, N: Novembre-

Decembre, 2017. 

  . ٥٣ص، )القول الفلسفي: كتاب املفهوم والتأثيل٢فقه الفلسفة (طه عبد الرحمن:  .٣



١٣٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

تضاهي هذا التفريع، حيث يتأكّد خلّو هذه املامرسة الفلسفيّة من خربة بتاريخ الفلسفة التي لطاملا  

عىل ألنّها  الكاتب؛  بها  املأصول   استهان  عن  غريبة  مفاهيم  انتحال  من  الباحث  ستعفي  كانت  األقّل 

واملنقول الفلسفينّي مًعا، إذن لكان استفاد من مفهوم اعتبارات وأنحاء الوجود، وخّفف من االلتباس 

  املفهومّي، وملا وقعنا يف مفارقة أن تتفّرع الذات غري املنعكسة عىل الذات املنعكسة.

ُمقايسة عىل عبارة للعروّي وردت يف ديوان السياسة مفادها: أّن السياّيس  ذكرت يف إحدى محارضايت  

يخىش من املؤّرخ، ألنّه يذكر ويتذكّر. وبناء عىل أن ُمحرتف األيديولوجيا هو مبثاةت من يسوس املفاهيم 

األخري    ألغراض سياسيّة، فإنّني ذكرت أّن األيديولوجي يخىش من مؤّرخ الفلسفة ومؤّرخ األفكار؛ ألّن هذا

  يتذكّر ويحرج التّمثّالت املخاتلة للمفاهيم، هنا وبتعبري ياسربز يصبح تاريخ الفلسفة فلسفة.

  
يكرس هورسل ذلك التقليد الذي ساد يف املامرسة الفلسفيّة الفرنسيّة، حالة االرتهاب من املرياث الفلسفّي  

أّمالت الديكارتيّة كأصل للفينومينولوجيا، يعيدنا هايدغر إىل األصل الجرمايّن، وبينام يعيدنا هورسل إىل التّ 

اإلغريقّي مليتافيزيقا الوجود، وبالفعل فقد واجهنا يف التّأّمالت كثريًا من مغامرات الوضع بني األقواس 

  التي شملت كّل مسبقات الحواس واالنطالق من الخربة الذاتيّة للوعي بحثًا عن مركز إسناد آرشيميديّ 

لبناء جديد للمعرفة. القصد واالقتصاد أساسيّان يف انطالق خربة الوعي باألشياء. إّن تأّمالت التّأّمالت يف 

التّأّمالت الديكارتيّة، محاولة لتعميق الفهم وتأويله، وهي تؤكّد بشكل آخر عىل أّن الفلسفة الحديثة  

  حتى مع وجود القطائع الكربى، ال زالت تفّكر ديكارتيٍّا. 

ن هورسل باألحرى يبحث عن بداية حقيقة، وعن مرشوعّية تاريخّية صلبة للفينومينولوجيا من خالل  كا 

الكوجيتو بهذا املعنى مل   الديكارتيّة، لكن مل يوفّق ديكارت يف إمتام إعادة اكتشاف بداياتها، كأّن  التأّمالت 

  كوجيتو ينطوي أيًضا عىل املوضوع. يستكمل مشواره ناحية املوضوع، بقي يحوم حول الـ «أنا أفكر»، لكن ال 

مستوحاة من اللحظة الديكارتيّة، من    ١لقد اعترب هورسل الفينومينولوجيا الرتاسندنتاليّة (املتّعدية)
 

حار املرتجمون يف إيجاد معادل عريّب ملفهوم تراسندنتال، إذ هناك من استعمل لفظ متعايل وهناك من استعمل لفظ    .١

التي استعملها حكامء  . ..استرشايفّ، وهناك من استعمل لفظ تجّوز الفلسفيّة  العبارة  املتعايل، ألنّها  وأفّضل استعامل 

وفالسفة مسلمون، وإن طرأ عليها إضافات جديدة يف املامرسة امليتافيزيقيّة الغربيّة، فليس املطلوب قلب املفهوم بل 

ي إن كان ال بّد من بديل قد تؤّدي إضافة املعنى إىل اللفظ نفسه كواحد من احتامالت املعنى. والحقيقة أّن عبارة تعدّ 

إشكال يف   املتعّدي وغريه. وال  الفعل  عبارة  النحاة يف  استعملها  كلمة  أيًضا، وهي  التجاوز  تأيت مبعنى  الغرض، فهي 

استعارة املفهوم، متاًما كام فعل الفالسفة املسلمون حني استعملوا كلمة مشتّق وميّزوا بني معناها يف اللغة ومعناها 

نطق والفلسفة ومعناها يف علم األصول يف مبحث املشتّق، ورمبا أمكنهم لو استمّر إبداع املفاهيم عىل وتريته أن  يف امل
 



   ١٣٩      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

  .١شكًال من الديكارتيّة الجديدة ـ حسب هورسل ـ هناك خرجت إىل حّد ميكننا اعتبارها 

تصلح التّأّمالت أن تكون منوذًجا إلعادة تأسيس مسار الفلسفة، قضية ملّحة لكّل فيلسوف يتأّهب 

الخالصة. يتأسف هورسل كيف واجهت التّأّمالت هذا العزوف   »أنا«لبدء وظيفته، ال بّد من العودة إىل 

اس العقّيل. تغيب من قبل الفلسفة، بل هي أصلح حتى للعلوم الوضعيّة من حيث إنّها قّدمت لها األس

نًا لعرص جديد أو منط آخر من املامرسة الفلسفيّة، إّال أنّنا يف نظر  جذرية الحدث الديكاريتّ بوصفه مدشِّ

هورسل بتنا أمام تضّخم يف الكتابة الفلسفيّة، ولكن يف غياب فلسفة مشرتكة تتمتّع بالحيويّة، ال يوجد 

فلسفات بقدر وجود فالسفة، مؤمترات فلسفيّة، ويف رابط يشّد عصب هذه الكتابات الفلسفيّة، توجد  

هذا ال توجد فلسفات تلتقي، بل مجرّد لقاء بني الفالسفة يف غياب فضاء روحّي مشرتك حقيق بتوفري 

فرصة تالقح الفلسفات. ففي تشخيص هورسل النحطاط املامرسة الفلسفيّة املعارصة يشري إىل أهّميّة  

 أرضيّة «أنا أفّكر»، ويعترب أنّه مدين لذلك يف تأسيس الفينومينولوجيا بعث تأّمالت ديكارتيّة جديدة عىل

  الرتانسندتاليّة.

الحاجة ماّسة لكّل فيلسوف يريد أن يكون فيلسوفًا ولو ملرّة واحدة يف حياته أن يعود إىل ذاته الخالصة  

لسفة ذات بعد كويّن،  ومحاولة قلب كّل العلوم املعطاة يف محاولة إلعادة تأسيس فلسفة، مهام بدت الف 

فهي شأن ذايتّ. يشري هورسل إىل أهّمّية االنطالقة والوضوح طبًعا، وهو يف الوقت نفسه ال يخفي الرغبة يف  

  . ٢تجديد الديكارتّية الكالسيكّية، وتجنب األخطاء التي سقط فيها ديكارت والديكارتّيون 

تجد  مبدأ  يف  هورسليٍّا،  ديكارت  تأويل  إعادة  أهّمّية  القيمة  تكمن  من  انطالقًا  الفلسفة  يد 

اإلبستيمولوجّية للتأّمالت، من حيويّة االنطالقة، ولكّنها تظّل كام ذهب بول ريكور إىل كونها تأويًال لكانطيٍّ  

جديد. ففي تأويل ريكور لتأّمالت هورسل نقف عىل حقائق تساعد عىل ضبط وجوه التأويل ووضعها يف  

نوال نفسه، أّن ديكارت مل يكن جذريٍّا مبا يكفي أو ميكن القول: إنّه مل  سياقها، يؤّكد ريكور جريًا عىل امل 

.  ٣يكن وفيٍّا لجذريّته. ال بّد من استكامل املهّمة ليك تخرج الفلسفة من تاريخها الخاّص إىل معناها األبديّ 

ة والذهاب تقّدًما  هذا يف نظره ما توحي به الّتأّمالت الديكارتيّة لهورسل، أي نسف التاريخ الخاّص للفلسف 

أّن   باعتبار  لجذريّته،  ديكارت  خيانة  تأكيد  إىل  ينتهي  ريكور  مع  هنا  الحديث  الحقيقّية.  البدايات  نحو 

الكوجيتو من حيث املبدأ هو ذات ترانسندنتالّية، مل ميض ديكارت إىل النهاية يف تحقيق ذاتّية خالصة من  

 

  يتحّدثوا عن املشتّق يف الرياضيّات الحديثة.

1. New-Cartesianisme 
2. Edmond Husserl, Meditations Cartesienes, p1-3/ Traduit de l Allemand Par M. Gabriele Peiffer Et 

M. Emmanuel Levinas, Paris Librairie Philosophique J. Vrin6, Place de la. Sorbonne (Ve), 1953. 

  . .١٩٧، صيف مدرسة الفينومينولوجيا بول ريكور: . ٣



١٤٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ضوء البنية الديكارتيّة، فسنكون إزاء فلسفة أخرى    دون خارج مطلق. إنّنا حني نخطئ مقاربة ديكارت يف 

التأّمالت   يف  نحن  أيًضا  ريكور  إىل  بالنسبة  ديكارت.  لتجذير  محاولة  إزاء  ولسنا  ديكارت  عن  مختلفة 

الديكارتّية لهورسل إزاء موقف يتقّدم باتجاه القطيعة، إىل نحو من اإليغولوجيا من دون أنطولوجيا، كان  

ال باألنطولوجّي أكرث من االبستيمولوجّي أو الرتانسندنتاّيل، يبحث عن الكينونة ال  هّم ديكارت هو االنشغ 

  ، عن أساس للصّحة، هذا ما يخلص إليه ريكور من أّن التأويل الهورسّيل ينطلق من موقف الكانطّية الجديدة 

ينولوجّي، إذا ما  بل يبقى السؤال الريكورّي: ماذا سيتبّقى من وجود الكوجيتو من خالل االختزال الفينوم 

  ؟ ١ألغى منه هورسل البعد األنطولوجّي والثيولوجيّ 

         ? 
ليس القصد أن نفتح متاهة أخرى هنا، ولكنّنا نالمس بعض مخرجات التّأّمل الهيدغريّي للوجود، وكيف 

ا عىل كّل استئناف فلسفّي يف غرب مأزوم ميتافيزيقيٍّا.  أّن التّأّمالت الديكارتيّة ال زالت تفرض   تحّديًا خاصٍّ

عن تلك الفينومينولوجيا التي قرأ هورسل الكوجيتو يف ضوء مفاهيمها كاإليبوخي أو ومركزيّة الوعي،  

يقتحم هايدغر تلك العالقة غري الواضحة مبا فيه الكفاية بني الفينومينولوجيا والتيولوجيا، ففي األّول  

بدو القصد منصبٍّا، حسب تعبري هايدغر، عىل البيان عام ينكشف انطالقًا من ذاته كام ينكشف انطالقًا  ي

  .٢من ذاته

يف نظر هايدغر يبدو موضوع التيولوجيا هو العلم الذي ميّكننا من جعل املسيحّية حدثًا تاريخيٍّا أصيًال،  

  ، هي بهذا املعنى تقع خارج أّي مفهمة إغريقّية ٣ّية وهو ما يدعوه هايدغر تأّسًيا بفرانتس أوفربك باملسيحان 

. ويف قراءته لهايدغر يذّكر فيليب  ٤رومانّية، باعتبار أّن اإلميان يف نظر هايدغر هو منط وجود للدازاين   ـ 

الحدث  كابيل مبفهوم هيدغريّي بالغ األهّمّية، يتعّلق باملزامنة أو املشاركة، فالوحي يحيلنا إىل مشاركني يف  

الوحيايّن بوصفنا أمام معنّيني أو لنقل متلّقني، من هنا اإلميان يغدو والدة ثانية، بتعبري هايدغر، أن تعتقد  

هو أن توجد يف املعتقد بالتاريخ املوحى به، بل سنجد هايدغر، خالفًا للتأّمالت، يخرج التيولوجيا من كونها  

معتََقد به، وأيًضا علاًم بسلوك املعتِقد، فالتيولوجيا تنبثق من   علاًم باملعنى األنطيقّي، ليجعلها علاًم ملا هو 

اإلميان وهي العلم به، وهنا يصل هايدغر إىل كون التيولوجيا هي الكشف عن الوجود املعتََقد لجعله  

وجوًدا شّفافًا. وسيصل بنا هايدغر إىل أّن اإلميان بوصفه والدة ثانية هو مجاوزة للكينونة السابقة للحدث  
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ملعتقدّي، لكّنه تجاوز ال ينفي الكينونة املشرتكة، ال يعني القطيعة مع الوجود السابق للمعتقد، الذي  ا 

السابقة ملفاهيم   املفاهيم  الفلسفة بالكشف عن  الجديد، وهنا يكمن دور  التواجد  يحتفظ بوجوده يف 

سابقة لتأويل املفاهيم الالحقة،  التيولوجيا املسيحّية، من هنا يأيت حديثه عن رضورة العودة إىل املفاهيم ال 

  . ١كقراءة الخطيئة يف ضوء الخطأ 

يف    ـ   الدازاين بوصفه زمنيٍّا، متشّخًصا   ـ تضعنا املفهمة الجديدة للكائن الهيدغريّي املُلقى به يف العامل  

يدغر  تجربة تأّملّية أخرى وحدها تنقذ املوقف، غري أنّها تزّج بنا يف جيوب أخرى من الغموض، فتقلّبات ها 

الحنني   إىل  والبعيد،  القريب  التناّص  أخرى من  أشكاًال  والوجود، يخفي  والزمن  للتاريخ  تصّوره  يف مسار 

للخربات السابقة، وال أستطيع أن أجاريه يف كّل استشكاالته التي يبدو فيها مديًنا للمعتقد الخاّص، وحتى  

ا  امليتافيزيقا  معضلة  لحّل  للوجود  النسيان  تاريخانّية  الناقص  توسيط  االستيعاب  من  شكل  فيه  لغربّية 

كمسترشق أملايّن    ٢واملحدود للفكرة الصدرائّية عن الوجود وأصالته والجوهر وحركته. مل يكن  تناول هورتان 

كافًيا لإلملام بكّل    ـ   وهو مصدر هذا التأثري الصدرايّئ غري املعلن عند هايدغر   ـ لنظريّة الوجود عند مّال صدرا  

كمة املتعالية الصدرائيّة، وهو شكل من التناّص يفضحه سوء الفهم نفسه أو لنقل سوء  تفاصيل نسق الح 

الصدرايّئ   بالّتأّمل  تجاوزه  يتّم  هنا  ديكارتيٍّا  الغزّاّيل  فالّتأّمل  الستقصائه،  املنت  هذا  عىل  املبارش  االنفتاح 

الغربّية، غري أنّنا سنصادف مالمح    هيدغرييّا، نحن أمام سيموالكر عن أصل مفقود، يتنابذ ُسلطان امليتافيزيقا 

كثرية لسوء الفهم، ال سّيام حني يتحّدث هايدغر عن الوجود بوصفه جوهرًا. لقد أفرد هايدغر يف «الكينونة  

والزمن» حديثًا عن ديكارت وتأويله للعامل، رمبا كان هايدغر أكرث حساًم من أستاذه هورسل بخصوص مهام  

ا تحقيقيٍّا عىل مدى انتهاكه لفينومينولوجّيته وهو  الفينومينولوجيا. ليس من اليسري   أن تفتح لهايدغر ملفٍّ

مأخوذ بالتّاريخانّية التي منها ابتدأ وطارح قبل أن يكتشف الدازاين، وها هو يحاسب ديكارت عىل خلفيّاته  

طلّب تقّيص  ومسبقاته ليغامر يف تفسري كيف يتم تأّول العامل انطالقًا من كائن يسكن يف العامل، هذا يت 

تأويالت العامل السابقة عىل ديكارت والالّحقة أيًضا. وقد ناقش هايدغر ديكارت هنا من خالل ثالثة محاور  

تتعّلق   والثالثة  األنطولوجّي،  التعنّي  هذا  بأصل  والثانية  العامل،  بتعنّي  تتعلّق  األوىل  والزمن،  الكينونة  يف 

الديكارتّي  لألنطولوجيا  هريمينوطيقّية  أحدثته  مبناقشة  الذي  التمييز  عند  هايدغر  وسيقف  للعامل،  ة 

األنطولوجيا الديكارتّية بني الطبيعة والروح، ويتساءل: وفق أّي معنى للكينونة يعنّي ديكارت كينونة الكائن؟  

محيًال إىل تناوب املعنى يف استعامل الكائن ديكارتيٍّا إىل كينونة الكائن من حيث الجوهريّة تارة، كام يعنّي  

لكائن نفسه بوصفه جوهرًا تارة أخرى، وهذا ما حّث هايدغر لبحث مفهوم الجوهر، ليتساءل: كيف يكون  ا 
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الجوهر قابًال لإلدراك؟ هنا يحرض التأثري الكانطّي الذي يجعل هايدغر مُياهي بني النومينا والجوهر، وهذه  

 تصّور هايدغر للجوهر قياًسا عىل  قضية ال أريد أن أبحثها هنا، لكن سنجد املوقف الكانطّي حاًرضا هنا يف 

اليشء يف ذاته، حني يعترب أّن الجوهر ال يظهر إّال من خالل صفاته. إن كان هايدغر كام ذكرنا يدعو للتفكري  

إغريقيٍّا، وهو ما يربر هذا السفر اإليتيمولوجّي الغارق يف التشقيق واللّغونة للوجود، فهو هنا كان أحرى  

س، الذي سنجد الصدرائّية استنزفته لصالح ممكنات متجّددة يف املعنى وعالقة  لو جّدد يف الكاطيغوريا 

الجوهر باألعراض من حيث هي ما يدّل عليه، حتى أنّه استدّل بالحركة الجوهريّة من خالل حركة األعراض  

ينيد من  التي ال تنفصل عن الجوهر، وليؤّكد مال صدرا هنا بأنّه من خالل أسفاره العقلّية هو أْوىل ببارم 

هايدغر يف الكينونة والزمن، يف جرأة االقتحام ووضع املفهوم يف سياقه مع اقتصاد يف املفهمة، مل يرهن  

التجّدد الفلسفّي يف شقاوة التشقيق. لنتأّمل حديث هايدغر عن الجوهر، حيث يتحّدث عن خصائصه  

مّدد بحسب الطول والعرض والعمق،  املمّيزة، أي ما ميّيز الجواهر، ليعطينا صورة عن تلك الخصائص يف الت 

أي عّز عليه أن يقول إنّها األعراض، وبأّن الجوهر يتجّىل من خالل أعراضه، غري أّن هايدغر يف بحث الجوهر  

الجساميّن وممّيزاته وصالبته وفق التفسري الديكاريّت كان يف وضعّية أقوى، وذلك حني المس مفهوم الحركة  

» وليس  Extensioليخلص إىل أّن ما يشّكل الكينونة الحقيقّية هو الـ « ها،  وانحفاظ كينونة الجسم مع تغري 

 »Recorporea يكون هايدغر قد عّرب بوضوح عن الحركة الجوهريّة، وعن انحفاظ ماهّية الكينونة    ». هنا

هر»،  داخل االنقسام والتشّكل والحركة، أي وجود الكائن األصيل بصورة تتأّكد فيها خاّصّيُة «جوهريّة الجو 

غري أّن مثّة شكًال من الغموض يعود إىل مفهوم الجوهر الهيدغريّي، حيث ربطه باالستغناء عن الحاجة: «ما  

ليس يف حاجة إىل كائن آخر يف تحديد كينونته»، ومن هنا مل يتمّكن هايدغر من تصّور مانح للوجود، بل  

ملنا مفهوم ابن سينا للممكن والواجب،  اعتبار املطلق نفسه بهذا املعنى يف حاجة إىل الوجود، فلو استع 

فإننا مع هايدغر سنعترب هناك حاجة للوجود مشرتكة بني الواجب واملمكن. انعدام الحاجة هنا هي بلحاظ  

أّن الجوهر إن ُوجد يف الخارج، فلن يوجد يف محّل مستغنَى عنه يف الوجود، وليست الحاجة  هنا يف أصل  

مرّة أخرى من وجودانّية صدرا بعد تأكيد الحركة الجوهريّة عىل نحو من  اإليجاد، غري أّن هايدغر سيقرتب  

الوجود   ناحية وحدة  ناحيتني:  االقرتاب هو من  الوجود، وهذا  اقرتب من مفهوم تشّككيّة  األنحاء، حني 

  املشرتك، وناحية التمّيز بالوجود يف الوجود من حيث تراتبّيته وتناسبّيته. 

اع أن يقرتب من معضلة شغلت أنطولوجيا العرص الوسيط، يختزلها  يدعي هايدغر أّن ديكارت استط 

سؤال وهو أنّه بأّي معنى يُطلق معنى الكينونة عىل الكائن محّل الحديث؟ ذلك ألنّه اعترب أنّنا إزاء وجود  

  الله ووجود العامل نتحّدث عن الوجود، غري أنّنا لسنا نعني الوجود نفسه، أي أّن هايدغر يرى أنّنا نصادف 

بني كائن وآخر اختالفًا ال نهائيٍّا يف أنحاء الكينونة؛ ألّن معنى الوجود لو كان واحًدا الستوى يف ذلك املخلوق  
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وغري املخلوق، وهذا ال محالة ينتهك بنية الّتأّمالت الديكارتّية. بل يسند للسكوالئّيني إطالق ما سامه الـ  

 »Analog تشقيقاته عند فالسفة    م املتواطئ. لو سافر هايدغر عرب » كتعبري عن الكينونة، وهو ما يقابل مفهو

الحكمة املتعالية، ال سّيام يف مدركها اإلرشاقّي مع السهروردّي ومعنى الجواهر الغاسقة والّنور اإلسفهبد  

واألنوار القاهرة أو يف مدركها الصدرايئ تحديًدا يف اعتبار املاهية وأصالة الوجود وأنحائه وتشّككه والحركة  

بالتّشكك  ١جوهريّة ال  توصيفها  إىل  الهتدى  للمتواطئ   ـ ،  سيؤّكدها    ـ   املقابل  وكام  صدرا  مال  وخلع  يف 

السبزوارّي يف املنظومة من أّن معنى الوجود مشّكك، ومن أنّه مشرتك، فكونه مشّكًكا يعني أنّه مختلف،  

تالف. هذا إذن ما سيعّرب عنه  غري أّن االختالف هنا يجري طبق قاعدة: ما به االشرتاك هو عني ما به االخ 

هايدغر باختالف صور الوظيفة الداللّية للوجود أو الكينونة، ويشري هايدغر إىل قضّية مهّمة هنا، أال وهي  

مقارنة   ا  جدٍّ «متأّخرًا  يظّل  بذلك  وهو  األنطولوجّي،  اشتغاله  يف  ذاتها  املعضلة  عىل  أبقى  ديكارت  أّن 

يف نظر هايدغر هذه املعضلة ومعنى الكينونة الكامن يف مفهوم    بالسكوالئّية»، بل إّن ديكارت تجاهل 

الجوهريّة، بل مييض هايدغر أبعد من ذلك حني يعترب أّن ديكارت استبعد النظر يف السؤال األنطولوجّي  

للجوهر حني تراءى له الجوهر من حيث جوهرانّيته منذ البدء يف ذاته ولذاته قابًال للفهم، فالكينونة هنا  

يا، العبارة التي يراها هايدغر ردٍّا  ليست م  ؤثرة، وهي حسب عبارة لكانط: ليست الكينونة محموًال واقعٍّ

  لعبارة ديكارت نفسه. 

إنّنا إذن أمام محاولة تصلح لتعزيز فكرة نسيان الوجود ديكارتيٍّا أيًضا، فقّضية الجوهريّة هنا تؤّدي داللة  

كون ديكارت يف نظر هايدغر قد قّدم فهاًم أنطولوجيٍّا خاطئًا عن  أنطولوجيّة وأنطيقّية يف الوقت نفسه، بهذا ي 

العامل، ومن خالل العامل القابل لإلدراك كان قد تجاوز ظاهرة العامل وكينونة الكائن. مل يرتك ديكارت يف نظر  

ري  هايدغر كينونة الكائن تعّرب عن نفسها من داخل العامل، بل فرض كينونته من خالل فكرة غري واضحة وغ 

مربهنة عن الكينونة، ففي نهاية املطاف مل يفعل سوى أن نقل عرب هذا االشتغال الفلسفّي آثار األنطولوجيا  

القدمية إىل الفيزياء والرياضيّات الحديثة وأُُسِسها الرتانسندنتالّية. يدرك ديكارت حسب هايدغر، أّن الكينونة  

حواس الكشف عن الكائن يف كينونته، بل وال تسمح  األصلّية ال تكشف عن نفسها، بل ال ميكن عن طريق ال 

الحواس للكائن أن يعرف داخل كينونته. لقد جعل ديكارت من املستحيل الظفر بإشكاليّة أنطولوّجية عن  

  . ٢الدازاين، مختزًال أنطولوجيا العامل يف أنطولوجيا كائن متعنّي يف العامل 
 

طّورت الحكمة املتعالية فلسفة نسقيّة متكاملة حول الوجود والجوهر، ومن داخل اللغة العربيّة نفسها، بعيًدا عن    .١

الفلسفّي ومضمونه لكلف إيتيمولوجّي لطاملا تجاهله مالّ صدرا الذي أسند  ركاكة التشقيق الّشقّي الذي رهن العمق 

إبداعه باملتداول من املفاهيم وفّجر اإلبداع من داخل النّسق املفاهيمّي نفسه، من خالل إعادة إبداعه يف أفق تأويّيل  

   مينحه حياة فلسفيّة جديدة. ما يجري اليوم يتجاوز فلسفة اللغة إىل لغونة الفلسفة.
2. Martin Heidegger: Etre et Temps, Traduit Par; Emmanuel Martineau p: 97-98, Edition Hors Commerce. 
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هايدغر لديكارت أكرث جذريّة من هورسل الذي تجاهل قيمة تبدو قراءة هايدغر أو باألحرى تأويل  

االنطالقة   ومرشوعيّة  التّأّمالت  يف  املنهج  تجديد  أهّميّة  عىل  ليقف  للتّأّمالت،  األنطولوجّي  املحتوى 

الرتانسندنتاليّة. ومع أّن هايدغر هو نفسه معنيٌّ بهذا التجديد ألنّه ّرصح باإلشكال املزمن الذي جعل  

 من أزمة املنهج، ولعّل تلك هي أهّميّة التّأّمالت. كان أحرى بهايدغر أن يقف عند تأّمالت  الرتاث يعاين

هورسل للتأّمالت الديكارتيّة، ال سياّم أهّميّة ومنشأ البدايات. أمل يكن مهامٍّ أن نعرف إن كان هايدغر  

  ر»؟ يقّر هورسل عىل اّدعاء وجود األصل الفينومينولوجّي يف الكوجيتو و«أنا أفكّ 

وحسنًا أدرك هايدغر أّن تأّمالت ديكارت مل تقف هنا يف التأّمالت األنطولوجيّة، بل تجاوز تأثريه إىل  

مع   وتحديًدا  الديكارتيّة،  الكوسمولوجيا  اختبار  إىل  يدفعنا  هذا  الحديثة.  والرياضيّات  الفيزياء  حقل 

الحديث العلم  مبادئ  لديكارت فضل صياغة  الرياضيّة   ألكسندر كويريه، حيث مينح  والكوسمولوجيا 

ه إله الفيلسوف وعامله، حيث ـ  وليس لغالييل أو برونو   ـ الجديدة   . وينطلق كويريه من تضايف ما سامَّ

اعترب أّن إله ديكارت مختلف عن اآللهة السابقة من حيث ال تدّل األشياء التي خلقها عليه، باستثناء 

الهادي إىل معرفة الخالص، والفكر  املاّدة   النفس والفكر  إّن ما سامه كويريه بتامهي  نهايّئ.  اإلله والالَّ

انتهت إىل إقرار نتائج كبرية، أهّمها إنكار    ـ   وخالفًا ملا سبق من موقف هايدغر  ـواالمتداد هي يف نظره  

وجود الخالء، هذا األخري يبدو مستحيًال ديكارتيٍّا بشكل أوضح من أرسطو نفسه، وهذه االستحالة هي 

ئيّة فحسب، بل هي استحالة جوهريّة أيضا ليست فيزيا
١.  

إىل   املدخل  يكّرر ذلك هايدغر، ال سّيام يف  يفتأ  للنسيان كام مل  تعرّض  الوجود قد  كان  إن  أتساءل 

امليتافيزيقا، فكيف يتّم نسيان ما كان الظهور خاّصة له، كام أكد يف الوقت نفسه؟ انطلق مال صدرا من  

ا ديكارت فقد انطلق من البديهّية نفسها غري القابلة للّشك ليقيم العلم عىل  بديهّية الوجود وأظهريّته، أمّ 

يقينّية الوجود. لعّل هايدغر قصد بذلك أنّنا تجاهلنا البحث يف الوجود واستنزفنا البحث يف املوجود، وهو  

أتوقّف ك  أن  أريد  للموجود. ال  الوجود حاجًبا  البحث يف  بات  ليفيناس، بعد أن  إليه  ثريًا عند  ما سيعود 

ليفيناس؛ ألنّه كان يبحث عن مخرج للتعايش يقتيض تجاوز الوجود، لكّنه أحّل مفهوم الوجه لآلخريّة صفة  

الَّالمنتهي، اآلخر ال ميكن إنكاره أو لعلّنا نصل إىل حّد قلب الكوجيتو: اآلخر هو اليقني األّول، ليس لآلخر  

  . ٢ن خالل هذه العالقة عدم يف نظر ليفيناس، حتى الزمن ال يتأّسس إّال م 

أساء ديكارت التقدير، حيث إنّه يف غمرة شّكه املنهجّي نفى اآلخر، افتئات نابع من محاولة التامهي  

مع الحدث الديكاريّت يف تأسيس كوجيطو للغرييّة، ذلك االفتئات من الناحية الفلسفّية يسقط حني ندرك  

 

  . ١٤٨- ١٤٧، صمن العامل املغلق إىل الكن املفتوحألكسندر كوهويريه:  .١
2. Levinas: De L’existence A L Existant, p: 160, Librairie Philosophique J, vrin, Paris, 1963. 



   ١٤٥      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

واصلّية لآلخر باعتبارها نظريًا يف هذا املشرتك الوجودّي،  أّن الكوجيتو كام تحّدثنا قبل، يتضّمن القيمة الت 

هذه   تجاهلنا  إذا  بالكوجيتو  االستدالل  قيمة  فام  التناظر،  طريق  عن  للغري  متاح  أفّكر»  «أنا  فكوجيتو 

الحقيقة. ال شّك أّن الغري غري نظري يف مقرتب ليفيناس، لكن هذه الالّتناظريّة هي سوسيولوجيا، إيثيقّية،  

ة اعتباريّة وليست يف الوجود، لنقل هي التناظريّة موجوديّة برسم اشرتاطات التّموجد، ففي لحظة  وماهويّ 

  ، اليقني األّول يشرتك أنا والغري يف هذه الخربة الوجوديّة، فيصبح «أنا أفّكر» يساوي «اآلخر يفّكر». وقد ذكرنا

ت هي الوجود وال الفكر وال الذات، بل إحراز  وخالفا للقراءة الطّاغية السابقة، بأّن الغاية من الكوجيتو ليس 

اليقني األّول. فالوجود هنا هو املعطى الذي قاد إليه الشّك أو باألحرى اصطدم به. كشف الوجود عن  

نفسه حني أصبحت بداهته تحت طائلة الّشك. كّل بديهّي يصبح محتجًبا، لكن حني االختبار يكشف عن  

إبستيمولوجيٍّا هنا أيًضا باعتبارها البداية اليقينّية لتأسيس املعرفة،    نفسه. ويتعنّي أن تدرك قيمة الوجود 

والضامن هنا ليس الوجود املعطى فقط، بل املوجد، ضامن الكوجيتو كام هو يف لسان الّتأّمالت. حني يصبح  

د، وهكذا ال  الوجود هو اليقني األّول يصبح اليقني املعرّيف األّول مالزًما للوجود، فاملعرفة هنا عني الوجو 

تنحّل معضلة الكوجيتو الديكاريّت وتحريره من ثنائّياته املوروثة من سكوالئّية العرص الوسيط األورويّب، بل  

  ستكون تلك إنقاذا للكوجيتو خارج كّل أشكال الرّطانة الفلسفّية. 

ات؛ ألّن الّذات إّن إقحام إشكاليّة الغرييّة يف الكوجيتو ال موضوع لها، وميكن تقبّلها من باب املجاز 

يف عيشها املشرتك تتشّكل لديها ماهيّة اجتامعيّة، يتعنّي قراءتها يف صلب التعاقد الجمعّي، الذي يجعل 

من قراءة الذات يف رشط األصل الغريّي، الذي سريقى حّد املحّدد للامهيّة الذاتيّة كام يف املرحلة املرآويّة  

لسوسيولوجيّة والسيكولوجية، وليس برسم الخربة الوجوديّة  لجاك الكان، فهذا برسم املاهيّة املمكنة ا

تجربة   كنظري يف  اآلخر  تضّمنت  التي  أفّكر«العميقة  آخريّة  »أنا  الكوجيتو يف  إذن إلقحام  مجال  فال   ،

مًعا تعاليًا بالوجود. الوجود املتعايل   »أنا وآخر«ليفيناس امليتافيزيقيّة، حيث يتجاوز من ناحية أخرى  

تعايش أنحاء الوجود الكاشف عن املمكن املاهوّي الذي تحّدده مراتب الوجود وتشّككه،  كرشط ضامن ل

َدة ل  ، وإن كانت الغاية هي التّعايش؛ ألنّنا حتاًم سنجد »أنا«ـفال ميكن منح اآلخريّة سمة أنطولوجيا محدِّ

  .١أنفسنا بعد ذلك يف مواجهة استحقاقات الّذات

     ? 
إن كان هورسل قد منح التأّمالت الديكارتيّة هذه املرشوعيّة التي سيجعل منها مثاًال ألّي انطالقة فلسفيّة،  

فام حّظ انطالقتنا يا ترى؟ هل تفيد النمذجة يف التأسيس ملامرسة فلسفيّة محلّيّة تستطيع اكتساب ُمكنة  

 

  تظّل غرييّة ليفيناس يف حاجة إىل تأّمالت جديدة، قد نتناول لها الحًقا يف صيغة: تأّمالت ليفيناسيّة. .١



١٤٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

متسّ  االستئناف  هذا  يف  نفسه  ديكارت  أن  مع  الالّهوتيّة العامليّة،  املجاميع  وأعالم  البابويّة  برشعيّة  ك 

ا بأفهام العاّمة التي مل يأبه بها مثل مواقف املعاندين؟    مستخفٍّ

متانة   القريب  ماضيها  يف  تجد  لن  وهي  البدايات،  تدبري  سوء  من  اليوم  العربيّة  الفلسفة  تعاين 

، ال زلنا نهجو  ٢وليس املدرسانيّة  ١املنزلة املدرسيّةسكوالستيكيّة ليك متارس إزاءها اختالفًا خالّقًا، ال زلنا يف  

التقليد بالتقليد يف التحقيق الفلسفّي، وال زلنا نتوّسل الحقيقة يف ُمغالطة حّجة الّسلطة. فالحالة اإلميائيّة  

 غالبة عىل املامرسة الفلسفيّة العربيّة. ال شّك أّن جزًءا من ذلك ال يقف عند املعضلة اإلبستيمولوجيّة 

جيو عند  حتى  وال  من    ـ  وحدها،  الرّكام  هذا  أمام  أنطولوجيّة.  املعضلة  أرى  بل  املفاهيم،  سرتاتيجيا 

املواقف الفلسفيّة، هل ميكننا اللّحاق؟ ليس هناك أدىن إشكال يف تصّور هذه اإلمكانيّة، وحتاًم لن نطبّق 

بالقفز بواسطة حدس الوجود،   عليها قاعدة زينون اإلييل يف الحركة، نستطيع أن نتخطّى تلك املعضلة

ولن يفوتنا يشء كبري؛ ألنّه من حسن الحّظ أّن تطّور الفلسفة بطيء كام مّر معنا يف عبارة كويريه، لكّن 

ما يبدو أمامنا من سوء البدايات، يجعل الفلسفة يف املامرسة العربيّة تنحو بعيًدا عن االقتصاد يف املفاهيم 

خربة أنطولوجيّة يقينيّة. مل يشغل ديكارت نفسه بشقاوة التّشقيق اللّغوّي،  وعن البحث يف األصول النقيّة ل

وال رأى يف التينيته ما يعيق القبض عىل الكوجيتو. ما هي القيمة الفلسفيّة لِلَْغَونة الفكر، وقد أعاده  

 الكوجيتو إىل لحظته الّصامتة كعقل محض قبل أن ينتهي إىل الخطاب؟ كيف جعلتنا كربى الفلسفات 

  نخفي نزعتنا للتقليد؟ ـ الهيدغرييّة ـالثوريّة 

لنتأّمل يف محنة الرتجمة وسوق املزاد العلنّي للتشقيق املُالوغ املقّوض لروح الفلسفة. إنّنا حّقا ال 

ننتج مفاهيمنا، ولكنّنا نزايد باملُستعار، ليك ننخرط يف الكون الفلسفّي العام، علينا أن نتدبّر طريقتنا 

ظة اختبار تأهيّيل، ألنّنا الزلنا غارقني يف التكرار والنزعة اإلميائيّة وشقاوة اللّغونة. ننسف الخاّصة، كلح

هيكل اللّسان العريّب ليستجيب ملُالوغة داخل لغة ما، أهلها أنفسهم يعتربون ذلك إضافة واستحداثًا 

أنفسهم. والحل، أيرس مام  لعبارة. لو كان ألحد أن يرّج اللّغة إلقحام مفهوم جديد، لكان أحرى بأولئك  

يقتضيه الفكر حني يتجرّد ويقتصد يف مقاربة تعقيد الواقع ال تعقيد اللّغة، الحّل يف اإلبقاء عىل املفهوم 

  كام هو دومنا الحاجة إىل هدم النّاموس اللّغوّي. 

     
ا نقطة البداية، بل هي لحظة تحلّل من كّل الحاجة إىل تجربة الـ «أنا أفّكر» عربيٍّا ال زالت قامئة؛ ألنّه

حمل قديم، واستئناف السفر العقّيل من نقطة النّور املساوق للوجود. مل يصنع ديكارت جديًدا سوى 
 

1. Scolaire 
2. Scolastique 



   ١٤٧      يف تأويل ديكارت عن معنى التفكري به غربيٍّا وعربيٍّا

العودة إىل أوغسطني، إىل تحرير العقل من أثقال السكوالستيكية، العودة إىل البدايات التي ال غنى فيها  

يعلن هايدغر  والوجود.  النور  الوجود،   عن  لنسيان  ارتهنت  بوصفها  الغربيّة  امليتافيزقا  عىل  الثورة 

والحقيقة هي أّن ديكارت سعى يف الكوجيتو إىل تذكري الغرب بأهّميّة الوجود، وبأنّه ليس معلوًال للتفكري  

الّذات من حيث   أن تدرك  أوىل  املفكرة. كان  الّذات  استمرار  الذي يدّل عليه فحسب، بل هو ضامن 

أنّها تُوَجُد ما بقي الفكر، لكن الفكر اليوم يخفي عنّا الوجود؛ ألنّنا يف الحقيقة نكّرر مقوالت وال  تفّكرها  

  نفّكر.

الدازاين  آفاق  وخارج  الديكاريتّ  الكوجيتو  خارج  تقع  مامرسة  إنّها  مهاّمها،  عربيٍّا  الفلسفة  تنه  مل 

نظاًم عقليٍّا   ـ  فيام ذهب إليه صدر املتألّهني  ـ الهيدغريّي، أي خارج املهّمة التّاريخيّة للفلسفة باعتبارها  

للعامل كمقّدمة لتغيريه حسب الطّاقة، مام يعني أنّها مامرسة اجتهاديّة، وال اجتهاد إالّ بعقل، بل سيعرفها 

مرّة أخرى بأنّها استكامل النفس اإلنسانيّة مبعرفة املوجودات عىل ما هي عليها والحكم بوجودها تحقيًقا 

. وال يكفي نبذ التقليد يف التّوصيف، حني تكون املامرسة الفلسفيّة ١ال أخًذا بالظّّن والتقليد   بالربهان،

ن لنا الرسّو عىل   عربيٍّا خارج مهّمتها التّاريخيّة تلك، بل مقتىض املامرسة هو الوضوح واليقني الذي يؤمِّ

ه، بل باتت املعرفة التي هي موضوع الوجود. وها قد بات الفكر ليس خاّصيّة اإلنسان الّدالة عىل كينونت

الفكر نفسه مساوقة للوجود. وال يُرجى اإلبداع فيمن أخطأ أصالة الوجود وتاه يف االعتبار املاهوّي، وهو 

الدرس األصيل للحكمة املتعالية قبل هايدغر، لقد الحظنا رشود املتفلسفة وذهولهم عن املعنى العميق 

أّصل من الوجود وما اعتُرب من املاهيّة، حيث ذهب مّال صدرا إىل للوجود، يف ذلك االنفكاك بني ما ت 

استنتاج عميق مفاده أّن املعقول من الوجود غري املعقول من املاهيّة، وال خري إالّ باسرتجاع لحظة الوجود 

ا برسم هذا الكوجيتو الصدرايّئ القائم عىل العودة إىل أصالة الوجود، وهل غاية الكوجيتو التي مل يحرزه 

  ديكارت نفسه سوى القبض عىل هذا األصل؟

ال تهّم هنا املناطق املعتمة يف تدبري الكوجيتو ديكارتيٍّا، نعود لنؤكّد عىل أهّميّة البدايات، حتى كانط 

مل  يكمل املهّمة، ولكنه بقدر االختالف بقدر ما وجد يف الديكارتيّة أرضيّة بداية أخرى، ورمبا بدا أنّه 

، تفاديًا ملفارقة تضّمن »أنا موجود«و  »أنا أفّكر«م عنرص ثالث ليحّل معضلة التعيينني:  وجد الحّل يف إقحا

الالّمتعنّي يف املتعنّي، والتي جرّأت كثريين عىل االستخفاف املنطقّي بالكوجيتو. بينام كان ديكارت بصدد 

ّكاك، وهو يستعمل   للكوجيتو  ـاالستدالل الصحيح ضّد الشُّ البناء املنطقّي  دليل   ـ   وكذلك وجب فهم 

 مفهوم الوجود، وبينام يقحم كانط عنرص حدس املتلّقي  الُخلف. وسيحصل املنزلق النابع من سوء تدبري

الوجود   الزّمن. ومرّة أخرى سندفع مثن غياب الحسم يف معنى  وعالئقه االعتباريّة، وسوء  للتعيني، أي 
 

  . ٢٨٠، صمحنة الرتاث اآلخرادريس هاين:  .١



١٤٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

الوجوديّة  العالقة  انفكاكّيته يف جدل  الحكمة    ـ   تقدير  املاهويّة، حيث كّل مرّة سنعرث يف خلٍط تجاوزته 

املتصّدعة    » أنا « . يرى حّل إشكالّية هذه  ١بري صاحب املنظومة: والفرق بني نحَوي الكون يفي املتعالية يف تع 

ال عند فيخته وال هيغل، بل يف شعريّة هولدرلن، يف مفهوم الزمن الفارغ املحض، حيث بدت الكانطّية  

هولدرلينّي يحيل إىل  عندما ورّطت نفسها يف نقد الكوجيتو الديكاريّت يف حالة رشود، حيث الزمن الفارغ ال 

الكانطّية   «ماهّية مأساويّة أو مغامرة أوديب»، يتساءل جيل دولوز حول ما إذا كان من املمكن اعتبار 

. يف تقدير جيل دولوز أّن هذه اإلضافة الكانطّية، ناتجة عن اختزال ديكارت للكوجيتو يف  ٢وريثة أوديب 

ملّية الخلق املستمّر». ليس كانط وحده، بل دولوز نفسه  اللحظة واستبعاد الزمن «والعهد به إىل الله يف ع 

ال ميكن أن تستحرض إّال اللحظة وفراغ    » أنا أفّكر إذن أنا موجود « يف هذا التقريب، ذهل عن أّن ومضة  

  الزمن الذي ال يتقّوم هو نفسه إّال يف الوجود وبالوجود وللوجود. 

املهّمة ومل يكملها، ولعّل  بدأ  بالفعل  كويريه كان دقيًقا حني عّرب عن ذلك بطريقة   لعّل ديكارت 

أخرى، حني وقف عند عجز ديكارت عن تحقيق هذه املهّمة، باعتبار أّن الوجود أوسع مام ظّن ديكارت 

نفسه. إن رشف النهوض واإلبداع والفكر يبدأ من الوجود، فهو هنا كام جاء يف املنظومة السبزواريّة: 

، كان ديكارت مدّشنًا للعلم الحديث، وكفيلسوف ومؤّرخ علم يحيل . بالنسبة لكويريه٣منبع كّل رشف 

سها ديكارت يف الرياضيّات والطبيعيّات والبرصيّات، مل يكن ديكارت ُذهانيٍّا   كويريه إىل النظريّات التي أسَّ

نهج، يف مزاعمه، بل يف نظر كويريه، كان نبيًال إىل حّد أنّه أخفى اسمه بكربياء ملّا نرش كتابه خطاب امل

كان شديد التواضع يف تقويم تراث من سبقوه، وكذلك شديد التواضع النّفّيس واألخالقّي يف إصالح مناهج 

أنّه يذكر بأّن ديكارت مل يكن ليعرض منهجه  العلم والفلسفة يف عرصه. وبالعودة إىل كويريه نالحظ 

، وهذا ناتج  ٤ديكارت منوذًجا رضوريٍّاليكون منوذًجا، غري أنه مّر معنا يف تأّمالت هورسل كيف اعترب منهج  

عن أّن ديكارت مل يكن معنيٍّا مبآالت ما يخوض فيه، وغري آبه مبن ال يجد يف منهجه ذاك مراده. يف محاولة  

للفلسفة  الفلسفة  تاريخ  يقّدمه  أن  ينبغي  ما  أمام  كويريه رسم صورة روحيّة لعرص ديكارت، وضعنا 

د علوم عرصه ما عدا الرياضيّات التي نجت من ذلك النقد، لكن  نفسها، فديكارت حسب دارسه قام بنق

يف نهاية املطاف، وهذا أهّم ما انتهى إليه كويريه، أّن ديكارت مل ينجح يف مهّمته بخصوص اليقني، لقد 

    كان الوجود أغنى مام يظّن ديكارت.
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  ٢د. محمد تقي الطباطبايئ 

كرّدة    عامل الفلسفة شهد يف القرون الوسطى طرح مباحث تحليلية حول مسألة االختالف بني الوجود واملاهية 

الفلسفي متفّرع البحث  املاهية، وهذا  زائداً عىل  الوجود  القائل بكون  الرأي  عىل أطروحة   فعٍل عىل 

  الحكيم ابن سينا الذي اعترب فيها املاهية عارضًة عىل الوجود. 

محور البحث يف هذه املقالة هو بيان طبيعة اختالف الوجود عن املاهية، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن 

ع الفيلسوف الفرنيس إتيان جيلسون يعّد من أوائل الفالسفة املعارصين الذين تطرّقوا إىل توضيح املوضو 

حيث سلّط الضوء عىل مسألة االختالف من وجهة   ٣»، الوجود واملاهية«بدقٍّة وإمعان نظٍر ضمن كتابه  

ديكارت مؤكّداً عىل أّن وجهة نظره مشابهة ملا طرحه الفيلسوف فرنسيس سواريز الذي اعتربه    رينيهنظر  

  .٤اختالفاً عقلياً 

 وعىل ضوء تغاضيه عنهام اّدعى أّن ديكارت هناك مسألتان أساسيتان مل يتطرّق جيلسون إىل بيانهام

تجاهل املعنى الواقعي للوجود، أي الوجود غري الذهني الذي يرتتّب عليه األثر املرتبط بالتغيريات التي  

  ٥تطرأ يف عامل الخارج واملدركة من قبل حواّس اإلنسان. 

 

الطباطبايئ   .١ تقي،    ،املصدر:  بعنوان  محمد  متا«املقالة  معنا  زیمسئله  دکارت  یو  تفکر  در  مجلة  دوگانه وجود  » يف 

وصيف   عیرب،  ١) التي تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، السنة الرابعة واألربعون العدد  فلسفه(

  . ٩٠إىل  ٧٣م، الصفحات ٢٠١٦

 أسعد مندي الكعبي.د.  :تعريب

 أستاذ مشارك يف فرع الفلسفة بجامعة طهران. . ٢

قبل إتيان جيلسون تطرّق الفيلسوف مارتني هايدجر إىل رشح وتحليل أهّم املسائل الفينومينولوجية لكنّه مل يرش إىل    .٣

 آراء رينيه ديكارت يف هذا املضامر. 
4. distinction of reason of conceptual distinction  

 .  ٤٩ - ٣٨(باللغة الفارسية)، ص  هستي در انديشه فيلسوفانإتيان جيلسون، . ٥



١٥٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

 ٢برأي ديكارت أو ما يسّمى بطريق األفكار   ١املسألة األوىل هي املعيار األسايس إلمكانية تصّور اإلنسان

  ٣وهذه الرؤية ميّزته عن سائر الفالسفة الذين سبقوه وتبنّوا آراء أخرى؛ لذلك عرفت بالثورة الديكارتية؛

وعىل هذا األساس حتّى إذا افرتضنا أنّه سلّط الضوء بالبحث والتحليل عىل مسألة االختالف العقيل بني 

إنّه تأثّر بنظريات سواريز، لكن مع ذلك ينبغي إيعاز هذا االختالف إىل ثورته   الوجود واملاهية وقلنا

  الفكرية وآرائه التي تفرّد بها عن غريه.

الجدير بالذكر هنا أّن ديكارت بعد أن تبنّى وجهات نظر تختلف عن آرائه السابقة تقّومت رؤيته  

األشياء   لجوهر  معقولة  داللة  وجود  بعدم  القول  عىل  الكالم  الجديدة  وهذا  أحوالها،  وال  صفاتها  وال 

  يتعارض مع ما ذكره قبل ذلك. 

  املسألة الثانية هي التغايض عن جميع جوانب االختالف التي ذكرها ديكارت يف مختلف آثاره الفكرية 

والتي عىل أساسها كتب رسالًة إىل شخٍص مجهوٍل أشار فيها باقتضاٍب وغموٍض إىل مختلف أنواع االرتباط 

  ة بني الوجود واملاهية. املحتمل

استناداً إىل ذلك اّدعى جيلسون أّن ديكارت من منطلق اعتقاده بكون االختالف بني الوجود واملاهية  

  ٤عقيل وليس حقيقياً، فقد تجاهل املعنى الواقعي للوجود واقترص يف آرائه عىل معناه اللفظي. 

في أشار  التي  ديكارت  مدّونات  عىل  املقالة  هذه  يف  الوجود اعتمدنا  بني  االختالف  مسألة  إىل  ها 

واملاهية، وآراؤه يف هذا الصعيد مشتّتة وغامضة بنحٍو ما، حيث استنتجنا منها رؤيته الكلّية بالنسبة إىل 

هذا املوضوع، وقد وّضحنا مختلف أنواع االرتباط املحتمل بينهام وفق آرائه ثّم أرشنا إىل حصيلة االختالف 

تنتاجي، كام سلّطنا الضوء عىل رأيه الذي أكّد فيه عىل حقيقة الوجود الذي  بينهام بشكٍل اس  ٥الحقيقي 

وصفه بالحقيقة الصورية، ويف هذا السياق ذكرنا النقد الوارد عليه ونقاط الخلل فيه التي أسفرت عن 

  حدوث خلل ال ميكن التغايض عنه يف منظومته الفكرية.

اء امليتافيزيقية لهذا الفيلسوف الغريب ناشئة من  الحقيقة أّن معظم اإلشكاليات التي ترد عىل اآلر 

الوجود   بثنائية  ألّن آرائه ونظرياته متقّومة من أساسها عىل معنى واحٍد    ـالوجود املزدوج    ـ اعتقاده 

فحسب، حيث إّن املعيار الذي افرتضه ملسألة التصّور والذي وّضح معامله ضمن آرائه التي حاول فيها  
 

1. Conceivability  
2. Way of ideas 
3. Jean Luc Marion, 1992, Cartesian Metaphysiscs and the role of simple naturs in the Cambridge 

Companion ti Descartes, ed. By John Cottingham, Cambridge, Cambridge University press, p. 115.  

 .  ٢٢٤ - ٢٢٣(باللغة الفارسية)، ص  هستي در انديشه فيلسوفانإتيان جيلسون، . ٤
5. Real Distinction 



    ١٥٣      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

ىل جانب أسلوبه الفكري الذي يتقّوم عىل رضورة اتّباع تسلسل األدلّة وليس التشكيك بهذه املسألة إ

ظهور األشياء، ال يتناغامن مع فكرة أّن الحقيقة الصورية ذاتية املضمون، ومن ثّم تعّد عقبًة أمام القول  

اإللهية ويف بيان    بكون التصّور أمراً ذاتياً كام اّدعى؛ لذا ال نبالغ لو قلنا إنّه أخفق يف بيان حقيقة الذات

  ١كّل أمٍر تصّوري.

وقال    ٢صحيٌح أّن ديكارت ذكر يف أحد مؤلّفاته أّن الوجود يف غاية البداهة وال ينبغي السعي لتعريفه، 

إال أّن هذين الرأيني ال ميكن اعتبارهام دليًال عىل رأيه النهايئ يف تفسري مفهوم الوجود    ٣أيضاً إنّه محموٌل وصفٌة، 

ليه ضمن ثالث عبارات شهرية مأثورة عنه، وهي: أنا موجود، الله موجود، املاّدة موجودة. أضف  الذي أشار إ 

إىل ذلك أنّه من منطلق اعتامده عىل مبدأ العلّية يف استدالالته اّدعى وجود مؤّرشٍ يدّل عىل ارتباط عضوي  

تمّكن من االستدالل عىل وجود  بني الحقيقة الذهنية والحقيقة الصورية يف عامل الخارج، لكّنه مع ذلك مل ي 

ارتباط بني هذا املعنى من الوجود مع املعنى الذي يكون فيه الوجود تصّورياً، كام مل يستدّل بدقّة عىل طبيعة  

االرتباط بني حالة الفكر التي تكتنف اإلنسان وبني التصّورات الذهنية التي تتبلور خالل عملية التفكري؛ وتجدر  

مل يهمل هذا املوضوع أو يتجاهله، بل السبب يف ذلك يعود إىل نهجه الفلسفي، فاملبادئ  اإلشارة هنا إىل أنّه  

الفلسفية التي تبّناها ال تسمح له بأن يسلّط الضوء بدقّة عىل هذا املوضوع من جميع جوانبه، األمر الذي  

ور الديكا  ور املنطقي الذي ُعرف بالدَّ ريت واإلشكاليات التي طرحت  جعله عرضًة للكثري من النقد مثل مسألة الدَّ

  عىل الربهان الذي تبّناه إلثبات الوجود. 

املعروفة  يتمثّل يف تخلّيه فجأًة عن فحوى أطروحته  الفكرية فهو  أهّم غموٍض يف منظومته  وأّما 

حينام اعترب الكوجيتو وعامل الوجود شيئاً واحداً، يف حني أنّنا نستشّف     ,umSrgo ECogito  ٤الكوجيتو

ه والرباهني التي ساقها أّن محور البحث يدور حول مسألة تصّور األشياء واملفاهيم اإلدراكية وال من آرائ

لذا أسفرت هذه الرؤية    ـخارج نطاق التصّور الذهني    ـارتباط للموضوع بحقيقة األشياء يف عامل الخارج  

ية، ومبا أنّه فيلسوف املتداخلة عن حدوث غموٍض كبريٍ بالنسبة إىل معنى الوجود يف منظومته الفكر

كان من الواجب عليه تسليط الضوء عىل هذا املوضوع وبيان مختلف تفاصيله من منطلق اقتضاء الفكر  

  الفلسفي ذلك.
 

 .  ١٥٠ص  (االعرتاضات)، اعرتاضات، ديكارترينيه . ١
2. Rene Descartes, 1985 (b ), The Philosophical Writings of Descartes, vol. 2, Translated by John Cottingham, 

Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University press, p. 418.  
3. Ibid, p. 263.  

) هو املبدأ الذي انطلق منه ديكارت إلثبات الحقائق بالربهان  Cogito, Ergo Sumالكوجيتو (بالالتينية :  .  ٤

 ن قضية منطقية ترجمتها بالعربية (أنا افكر، إذاً أنا موجود). وهو عبارة ع



١٥٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

الوجود غري الذهني   ـاملشكلة األساسية هنا ال تكمن يف الحديث عن حقيقة الوجود يف عامل الخارج  

خالل عىل رضورة صياغة الحقائق الخارجية يف رحاب   بل تكمن يف األسلوب الذي اتّبعه واستدّل من   ـ

الفهم الرصيح الذي ميكن لإلنسان عىل ضوئه التمييز بني األشياء وبني ما يرتبط بها من تصّورات ذهنية، 

يف حني أّن مفهوم الحقيقة برأيه موجود يف الكوجيتو قبل طروء حالة التصّور عىل ذهن اإلنسان؛ مثل 

، فحسب رأيه ال ميكننا معرفة حقيقة ذاته املباركة عىل اإلطالق ضمن تصّوراتنا  تصّور وجود هللا تعاىل

الذهنية لكونها مجرّد مؤّرش عىل الحقيقة الصورية له، لذا من املستحيل امتالك صورة خاّصة به متيّزه  

  ١عن غريه.

ديكارت،    رينيهال نهدف يف هذه املقالة إىل بيان طبيعة النقد الذي وجهه إتيان جيلسون إىل آراء  

ديكارت  رأي  غموض  عقدة  حّل  فيه  حاول  الذي  جيلسون  تفسري  عىل  الضوء  تسليط  هو  هدفنا  بل 

الذي الديكاريت األمر  للوجود  الوجود واملاهية، حيث طرح معنى آخر   بخصوص مسألة االختالف بني 

ثّم  الوجود ومن  بالنسبة إىل رأي ديكارت بخصوص مسألة  أسفر عن حدوث غموٍض أكرث وازدواجية 

  تسبّب بطرح الكثري من اإلشكاليات عىل صعيد تفسري نظرياته.

فضالً عن ذلك مل نتطرّق إىل الحديث عن طبيعة االرتباط بني الوجود واملاهية برأي جيلسون الذي  

ومل نتطرّق أيضاً إىل تفاصيل رأي ديكارت القائل بكون الوجود    ـغري ذهني    ـ  اعترب الوجود أمراً خارجياً 

عبارة عن حقيقة صورية، ألّن هذا موضوع آخر وبحاجة إىل دراسة مستقلّة، ومن هذا املنطلق نرى من 

الختالف األنسب أّوالً اإلشارة بدقٍّة إىل املصادر الثالثة األساسية التي اعتمد عليها جيلسون لبيان أوجه ا

  بني الوجود واملاهية برأي ديكات. 

               
ديكارت يف نهاية بحثه الذي    رينيهضمن اإلشكاليات األوىل التي طرحها عىل آراء    ٢الفيلسوف يوهان كيرت

نقض فيه االختالف الحقيقي بني النفس والبدن والذي ذكره ديكارت يف تأّمله الخامس، أشار إىل االختالف 

ألجل بيان سقم رأي ديكارت    ٤دانز سكوطسوفق املفهوم الذي تبنّاه الفيلسوف األسكتلندي    ٣الصوري

ه مع ذلك مل يعترب هذا االختالف حقيقياً، إذ بإمكاننا تصّور  وإثبات وجود اختالٍف بني النفس والبدن، لكنّ 

شيئني مختلفني عن بعضهام يف عامل الذهن فقط إىل جانب عدم االعتقاد بوجود اختالف بينهام يف عامل 

 

 .  ١٣٠  - ١٢٠(باللغة الفارسية)، ص   اعرتاضات و پاسخ هارينيه ديكارت، . ١
2. Johan De Kater (Johannes Caterus)  
3. Formal Distinction  
4. Duns Scotus  
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الخارج؛ وهذا الرأي يتعارض مع استدالل ديكارت يف تأّمله الخامس، فهو يعتقد بأنّنا إذا استطعنا التمييز 

ين بوضوٍح ودون أّي غموٍض فهام يف الحقيقة منفصالن عن بعضهام يف عامل الخارج وكّل واحٍد بني أمر

وهذا هو    ١منهام موجوٌد عىل حدة من منطلق قدرة هللا عّز وجّل عىل خلقة أشياء مستقلّة عن بعضها؛

 الرّد أّول موضوع طرحه ديكارت بخصوص البحث عن االختالف املشار إليه، حيث سعى من خالله إىل

عىل يوهان كيرت وبيان آرائه حول مخلف أنواع االختالف التي يعتقد بوجودها، فقد أكّد عىل أّن االختالف 

يف حقيقته اختالف بني شيئني غري مكتملني، لذا فهو مجرّد   دانز سكوطسالصوري الذي نسبه كيرت إىل  

االختالف الواقعي الذي يطرأ عىل أمرين اختالٌف يف الحالة، ألّن االختالف يف الصورة والحالة ليسا مثل  

  غري متكاملني.

ومبا    ٤الجوهر وليس شيئاً آخر عىل اإلطالق،  ٣أو الكائن يف ذاته   ٢يقصد ديكارت من الكائن الكامل 

أنّه يف التأّمل الخامس أثبت كون النفس والبدن جوهرين وكّل واحٍد منهام كامل يف حّد ذاته، لذلك  

صورة مستقلّة لكلٍّ منهام تختلف عن صورة اآلخر بالكامل، ثّم عىل أساس هذه استنتج إمكانية طرح  

الصورة الواضحة واملختلفة باإلمكان إيجاد أشياء مختلفة ماّم يعني قدرة هللا عىل خلقة أشياء مختلفة، 

فهو ميتلك   أي أنّه قادر عىل إيجاد اختالف بني األشياء، ونظراً لكونه تعاىل قادراً محضاً وحقيقًة مطلقةً 

  القدرة عىل فعل كّل يشء وهذا األمر دليٌل عىل عدم وجود اختالٍف حقيقي بني النفس والبدن. 

الركيزة األساسية التي استند إليها ديكارت يف هذا املبحث هو اعتقاده بوجود نوعني من االختالف  

ختالف بني شيئني غري بني النفس والبدن، أحدهام اختالف بني شيئني متكاملني وهو حقيقي، واآلخر ا

  متكاملني وهو صوري أو اختالف يف الحالة.

املثال الذي ذكره ديكارت لبيان طبيعة االختالف الصوري هو يف الواقع مثال عىل االختالف بني الشكل  

والحركة، فعىل الرغم من اعتقاده بإمكانية تّصور كّل واحٍد منهام عىل حدة وبشكل مستقّل عن اآلخر، لكن  

كة ميكن أن تنفّك عن املتحرّك وال الشكل ميكن أن ينفّك عن ذي الشكل؛ ناهيك عن عدم إمكانية  ال الحر 

تصّور يشء متحرّك دون شكٍل أو تصّور يشء ذي شكل غري متحرّك، بينام االختالف بني النفس والبدن يف واقعه  

  و الحالة. اختالف بني جوهرين، ومن هذا املنطلق فهو ليس من سنخ االختالف يف الصورة أ 

ديكارت أشار ضمن رأيه هذا إىل نوعني من االختالف، حيث أقحم اختالف الصورة املطروح من قبل  

  دانز سكوطس يف اختالف الحالة واعتربه جزءاً منه.
 

 .  ٩٠رسية)، ص (باللغة الفا تامالت در فلسفه اويلرينيه ديكارت، . ١
2. Complete Being 
3. Ens Per Se 

 .  ٢٨٠(باللغة الفارسية)، ص   اعرتاضات و پاسخ هارينيه ديكارت، . ٤
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 تفصيلياً بخصوص مختلف من كتاب مبادئ الفلسفة طرح مبحثاً   ٦٣إىل    ٦٠ديكارت يف املقاطع    رينيه

  ذكر ثالثة أنواع من االختالف هي ما ييل:  ٦٠أنواع االختالف، ففي املقطع رقم 

  اختالف حقيقي .١

  اختالف الحالة  .٢

  اختالف مفهومي (عقيل) .٣

عندما  إدراكه  عّدة جواهر، وميكن  أو  بني جوهرين  النسبة  يقترص عىل  برأيه  الحقيقي  االختالف 

  مرين واضحني ومستقلنّي عن بعضهام. يتسنّى لنا تصّور أ 

وّضح املقصود من االختالف يف الحالة مؤكّداً عىل حدوثه بنحوين، األّول يتمثّل   ٦١ويف املقطع رقم  

وهذا االختالف ليس يف املعنى العاّم   ١يف اختالف حالٍة ضمن املعنى الذي تختّص به يف جوهر وجودها

  للحالة والذي يشمل الصفة أيضاً، والثاين هو االختالف بني حالتني للجوهر الواحد عن بعضهام. 

النوع األّول من االختالف ال ميكن إدراكه إال إذا تصّورنا جوهراً يف معزٍل عن حالته، لكن ال ميكن 

د اختالٍف بني الذاكرة والنفس أو بني الشكل والجسم املاّدي؛ تصّور حالٍة دون جوهرها كام لو قلنا بوجو 

والنوع الثاين ال ندركه إال عندما يتاح لنا تصّور حالتني مستقلّتني عن بعضهام دون تصّور استقاللهام عن 

جوهريهام مثل الحجر املكّعب املتحرّك، إذ بإمكاننا تصّور التكعيب بشكٍل مستقلٍّ عن الحركة لكن ال 

  ا تصّور أيٍّ منهام دون تصّور الحجر بذاته.ميكنن

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن ديكارت قال لو أخذنا بنظر االعتبار اختالفاً بني حالتني غري مرتبطتني بجوهٍر 

  ـ واحٍد، فهذا االختالف ال يعّد حقيقياً من منطلق عدم إمكانية تصّور أيّة حالة يف معزٍل عن جوهرها  

ناهيك عن أّن النسبة بني الجواهر قوامها اختالف حقيقي، ماّم يعني أنّها    ـ تاّم  عىل نحو االستقالل ال

الحاالت  أّن االختالف ال يكمن يف  أكّد عىل  السياق  ويف هذا  أيضاً  حقيقياً  تختلف عن بعضها اختالفاً 

  فحسب. 

برأيه اختالٌف بني  سلّط الضوء عىل االختالف املفهومي أو العقيل ووّضح معامله، وهو  ٦٢يف املقطع  

الجوهر وبعض الصفات التي تعرض عليه، إذ ال ميكننا تصّوره بدونها وال ميكن فهمه عقلياً يف معزٍل عنها، 

وهذا االختالف طبعاً عىل غرار االختالف يف الحالة، إذ من املمكن أن يحدث بني اثنتني من هذه الصفات 

االختالف ح من  النوع  ندرك هذا  ونحن  ومستقّل مع جوهرهام،  واضح  تصّور  امتالك  نعجز عن  ينام 

للجوهر عىل ضوء ما لدينا من تصّورات ذهنية، فعىل سبيل املثال ال ميكننا تصّور جوهٍر ال وجود له، 

 

1. Modes Properly So Called 
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وحينها نعجز عن امتالك فهم واضح ومستقّل لصفتني مختّصتني بجوهٍر واحٍد كالً عىل حدة، إذ ال يوجد 

ه، فكّل جوهٍر ال بّد أن يكون أزلياً من حيث كونه جوهراً، لذا جوهر مستقّل عن بقائه ودوام وجود

  يكون االختالف يف هذه الحالة بني الوجود والبقاء مفهومياً.

ويف نهاية هذا املقطع قال إنّه عىل علم بكون اإلجابات األوىل عن االعرتاضات املطروحة بخصوص 

الحاالت واملفاهيم، حيث بّرر هذا األمر بعدم    التقسيم تتّسم بازدواجية ومل يذكر فيها أوجه اختالفات

وجود رضورة لتفصيل املوضوع وأكّد عىل أنّه مل يقصد من وراء ما ذكر بيان االختالف بني النفس والبدن 

  موّضحاً أنّه أراد مجرّد إثبات كون االختالف بينهام حقيقياً وليس افرتاضياً. 

أنواع   بيانه  أّن ديكارت ضمن  ماّم ذكر  تعّد نستشّف  اعتمد عىل مصطلحات تخّصصية  االختالف 

رضوريًة المتالك فهم صائب بخصوص تقسيمه لهذه األنواع، ومن هذا املنطلق فالرضورة تقتيض بيان  

البحث حول املصدر  تأجيل  من  بّداً  لذا ال نجد  التي تدّل عليها؛  كافّة املصطلحات واملفاهيم  مداليل 

صطلحات املشار إليها ألّن توضيح املصدر الثالث مرهون مبعرفة  الثالث لالختالف بغية بيان معاين امل

  معانيها بشكل دقيق. 

قال إّن األسالف أخفقوا لكونهم    ١ديكارت ضمن مقّدمة النسخة الفرنسية من كتاب مبادئ الفلسفة

مية ذلك، مل يستهلّوا مباحثهم باملبادئ والعلل األساسية نظراً القتضاء ظروفهم الزمانية وإمكانياتهم العل

إذ مل يكن لديهم إملاٌم علمي كاٍف، ومن ناحيٍة أخرى فالفلسفة هي العلم الذي يجب أن يتطرّق إىل 

بيان هذه املبادئ والعلل لكونه يسلّط الضوء عليها من حيث كونها ركائز أساسية يف سائر العلوم؛ لكن 

رين بفضل رواج النزعة التجريبية يدركها جميع العلامء واملفكّ   ـوالكالم لديكارت    ـ يف عرصنا الحارض  

  رغم أّن إدراكها بهذا النحو يعّد خطئاً كبرياً. 

  ويف هذا السياق قال إّن املبادئ يجب أن تتّسم مبيزتني أساسيتني كام ييل: 

  ٢الوضوح  .١

  ٣إمكانية استنتاج سائر القضايا منها .٢

وتر  شّك  كّل  أمام  الرسوخ  عىل  بقدرته  مرهون  املبادئ  أحد  ووجود وضوح  بخصوصه،  يطرح  ديد 

  اإلنسان من هذا النوع.

مبدأ وجودي أنا كإنساٍن متواكٌب مع معيار الصدق والحقيقة ماّم يعني عدم إمكانية طروء خطأ ما  
 

1. Rene Descartes, 1985 (a), The philosophica Writings of Descartes, vol. 1, Translated by John Cottingham, 
Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University press, p. 181.  

2. Clearance 
3. To Deduce  
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دمنا منتلك تصّورات واضحة يختلف كّل واحٍد منها عن اآلخر، وقد طبّق ديكارت هذا املبدأ عىل كافّة  

وعىل هذا األساس وّضح املقصود   ١سه ليستنتج الحقائق املكنونة فيها،مكّونات الذهن وقيّمها عىل أسا

البسيطة بالتصّورات  يسّمى  ما  أو  املاهيات  ألفكارنا   ٢من  أساسياً  قواماً  البسيط  التصّور  اعترب   ٣حيث 

وقصده من ذلك أّن كافّة أفكارنا منبثقة من مفاهيم توصف بأنّها تصّورات بسيطة، وعىل هذا األساس 

إىل تحليل الفكر البرشي وفق هذا النوع من التصّورات بهدف إعادة تأهيله من خالل ضّم التصّورات   بادر

التصّور البسيط من حيث كونه واضحاً  إىل جانب بعضها ومن ثّم طرح أفكار مصونة من الخطأ ألّن 

  ٤ومختلفاً عن غريه يعّد مصوناً من الخطأ.

وذلك ضمن ثالثة   ـ  ٥املفاهيم اإلدراكية   ـتصّورات البسيطة  بعد ذلك دّون قامئًة ذكر فيها كافّة ال

  أنواع أساسية هي كالتايل:

  ٦النوع األّول: مفاهيم إدراكية تسّمى أشياء

  ٧النوع الثاين: مفاهيم إدراكية تسّمى انفعال األشياء أو تأثّرها 

  .٨النوع الثالث: مفاهيم إدراكية تسّمى حقائق أزلية

عىل أّن الحقائق األزلية ليست موجودًة خارج نطاق الذهن، لذا نستشّف من  ويف هذا السياق أكّد

رغم وصفه له   ـخارجية    ـكالمه أّن النوعني األّول والثاين يشريان عىل أقّل تقديٍر إىل حقائق غري ذهنية  

  بكونها مفاهيم إدراكية باعتبارها قضايا ذهنية. 

هو أعّم موضوع سلّط ديكارت الضوء عليه يف هذا الصعيد حيث اعتربه شيئاً،    ـ  ٩األزلية   ـالجوهر  

النهائية لتصنيفه  الحصيلة  لكنّه يف  أيضاً،  النظم والعدد وأمور أخرى مشابهة بصفتها أشياء  كام اعترب 

ن والتي  استنتج مجموعتني من األشياء التي ميكن لإلنسان إدراكها، أوالها األشياء الفكرية املرتبطة بالذه

بالجسم والتي وصفها  املاّدية املرتبطة  بالجوهر الفكري وتسّمى قضايا ذهنية، وثانيها األشياء  وصفها 

  بالجوهر املمتّد. 

 

1. Ibid, p. 207.  
2. Simple Notions or Natures 
3. Basic Component of Thoughts 
4. Ibid, p. 208.  
5. All the Objects of Perception 
6. Things 
7. Affections of Things  
8. Eternal Truths  
9. Duration  



    ١٥٩      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

الجدير بالذكر هنا أّن تصنيف ديكارت النهايئ الذي استدّل عليه خلص فيه إىل وجود مجموعتني 

ما شاكله ال يعّد شيئاً وإمّنا أمراً عاّماً ينسب إىل فقط من القضايا املعرفية، حصيلته أّن الجوهر األزيل و 

العاّمة كلّها أشياء، حيث ذكرها   العاّمة واملحموالت  القضايا  أّن  كّل ما يوصف بكونه شيئاً، ماّم يعني 

  ».صفةتحت عنوان « ٥٦ضمن الفقرة 

ّدي وبعضها بالجوهر  بعد ذلك تطرّق إىل مسألة تأثري األشياء التي هي حاالت يرتبط بعضها بالجوهر املا 

كام يف وحدة    ـ املاّدي والذهني   ـ أو أّن بعضها عبارة عن حاالت خاّصة ترتبط بكليهام    ـ الذهني   ـ الفكري  

بدن اإلنسان، ومثال ذلك اإلدراك واإلرادة فهام حالتان مرتبطتان بالجوهر الذهني واملاّدي املتمثّل بالشكل  

الجوع أو األمل، إذ كام هو معلوم عندما يشعر اإلنسان بالحاجة  والحركة والوضع والقابلية عىل التقسيم ك 

  ١إىل الطعام أو يتألّم من يشٍء ما فهو يدرك هذا األمر ببدنه وفكره يف آٍن واحٍد. 

إىل هنا استنتجنا وجود ثالثة أنواع من القضايا برأي هذا الفيلسوف الغريب، حيث يرتبط النوعان 

  بينام النوع الثالث مرتبط بحاالت هذه األشياء، وبيان ذلك كام ييل: األّول والثاين بذات األشياء، 

  النوع األّول: الصفات

  النوع الثاين: األشياء املاّدية أو الذهنية

النوع الثالث: الحاالت التي تطرأ عىل كّل واحٍد من هذه األشياء املاّدية والذهنية، أو الحاالت التي 

  ة والفكرتكتنفها عىل هيئة اتّحاد بني املادّ 

النوع الثالث يعترب من القضايا اإلدراكية وعىل ضوء التقسيم الذي أرشنا إليه ميكن اعبتاره نوعاً رابعاً 

باعتبار أّن هذه القضايا عبارة عن حقائق أزلية، وقد استدّل ديكارت عليها بقواعد ومفاهيم منطقية 

»، ن يكون معدوماً من الوجود حني تفكريهاملفّكر ال ميكن أ » و «ال يشء يوجد من ال يشءأساسية مثل «

وقال إنّها ليست مجرّد أشياء واقعية يف   ٣أو تصّورات مشرتكة   ٢حيث اعتربها أصوالً متعارفة أو بديهية

عامل الوجود كذلك ليست حاالت تكتنف هذه األشياء، بل هي حقائق أزلية مكنونة يف ذهن اإلنسان. 

ا ال نجد رضورة إىل بيان تفاصيلها هنا، لكن ألجل بيان رؤية  هذه املفاهيم ليست موضوع بحثنا، لذ

املفاهيم  من  والثاين  األّول  النوعني  تعريف  الالزم  من  نرى  األشياء  بني  االختالفات  بخصوص  ديكارت 

  اإلدراكية بدقٍّة لكون االختالفات كامنة يف تفاصيلها.

حيث يُحمل عىل األشياء بغّض النظر عن    الجوهو هو أّول تصّور يف مضامر التصّورات العاّمة الثابتة،
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١٦٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

كونها ماّدية أو ذهنية، فهو يعتقد بأّن تصّورنا للجوهر يعني تصّورنا ليشٍء غري مرتبٍط بيشٍء آخر عىل  

غري  ذهنياً  بصفته جوهراً  تعاىل  واحد فقط هو هللا  لدينا جوهر  التعريف  أساس هذا  اإلطالق، وعىل 

التي نطلق عليها عنوان جوهر يتقّوم وجودها عىل وجوده تعاىل، أي   مخلوٍق، يف حني أّن األشياء األخرى

  أّن استقالل وجودها يف الواقع متقّوم عىل وجوده تبارك شأنه. 

ديكارت عىل ضوء هذا االستنتاج استدّل بأّن مفهوم الجوهر الذي ينسب إىل هللا تعاىل ومفهومه  

واحد منهام معناه املستقّل رغم وجود اشرتاك الذي ينسب إىل غريه ليسا مشرتكني معنويني، بل لكّل  

  معنوي بني الجوهرين املاّدي والذهني، وهام بطبيعة الحال جوهران مخلوقان. 

بعد ذلك تطرّق ديكارت إىل الحديث عن اآلثار التي ترتتّب عىل األشياء يف عامل الوجود مستنتجاً أّن 

ا  odeMالحالة   الخاّص حينام تستخدم يف مقابل  أثٍر   ٢والصفة  ـ  ١الكيفية  ـلنوعية  مبعناها  عبارة عن 

للجوهر، يف حني أّن الصفات ال ترتبط مطلقاً بالتأثري الجوهري لكونها تتبلور يف ذهن اإلنسان عىل هيئة 

تصّورات ثابتة لألشياء، ومن ناحيٍة أخرى اعترب الكيفية نتيجًة للتأثّر بالجوهر وهذا األمر دليل عىل تعنّي 

  ٣لها بعد أن تتأثّر به. الجوهر بطبيعته الخاّصة بحيث مينح الصورة شك

ثّم واصل بحثه مشرياً إىل مسألة الوجود قائًال: كّل مخلوٍق يف عامل الوجود ال يتأثّر بغريه فهو ليس حالًة  

وال كيفيًة، بل صفة عىل غرار الوجود األزيل. فهو يعتقد بأّن الوجود األزيل عبارة عن صفة ثابتة ال تغيري لها  

الذهنية    ـ وامللفت للنظر هنا أنّه ذكر األزليات ضمن النوع األّول من املفاهيم اإلدراكية  وال تتأثّر بأّي يشٍء آخر،  

ومل يرش حينها إىل الوجود بذاته، وإمّنا أشار إىل الجوهر، وحسب تعريفه لهذا الجوهر فهو عبارة عن وجود    ـ 

  مستقّل، لذا ميكن اعتباره ذات الوجود الذي ينسب إىل األشياء وليس الحاالت. 

الوجود  الفلسفية عىل كون  استدالالته  أكّد ضمن  ماريون  الفيلسوف جني  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

  وسوف نتطرّق إىل بيان تفاصيل هذا الرأي يف ختام البحث.  ٤والجوهر أمراً واحداً،

الذهن أو يف األشياء، ويف هذا إّما يف  الصفات حينام اعتربها كامنًة  آخر بني    ديكارت ذكر اختالفاً 

حيث اعتربه مختلفاً عن الوجود األزيل لكونه مجرّد صفة ذهنية متحّصلة   ٥السياق استدّل مبسألة الزمان 

من صفة أزلية موجودة يف ذات األشياء، وذلك ألّن شيئني بإمكانهام قطع مسافتني مختلفتني يف زماٍن  
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    ١٦١      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

ة أّن الوجود األزيل ال ارتباط له واحٍد، وعىل هذا األساس فالزمان ليس وصفاً لهام لكونه ثابتاً؛ والحقيق

مبقدار الحركة واملسافة التي يقطعها اليشء املتحرّك، ويعّد وضفاً لكال الشيئني الساكن واملتحرّك، وعندما 

  ١ننسب أزلية جميع األشياء إىل أزلية أعظم يشٍء سوف نحصل عىل الزمان.

ر بالنسبة إىل صفة الفكر، بإمكاننا القول بناًء عىل ذلك إذا قلنا إّن صفة اليشء تكون بالشكل املذكو 

بثبوت هكذا نسبة إزاء الوجود مثل صفة اليشء والوجود وصفة الفكر أيضاً. ديكارت تبنّى هذا الرأي  

  ٢وأشار إىل هذه النسبة ضمن التأّمل الثالث يف النسبة العلّية بني الصورة الحقيقية أو الحقيقة الصورية

واعترب كّل حقيقة ذهنية ترجع يف نهاية املطاف إىل حقيقة صورية،   ٣والتصّور الذهني أو الحقيقة الذهنية

  ٤وهذا األمر سنسلّط الضوء عليه ضمن نقدنا آرائه الحقاً. 

عياً ومن املباحث األخرى التي ذكرها تباعاً ملا أرشنا إليه: لو أّن العدد أو األمر الكّيل اعتربناه شيئاً انتزا

أو عاّماً من منطلق كونه غري مخلوق، ففي هذه الحالة يصبح عىل غرار الزمان من حيث كونه ليس  

  مجرّد حالة أو صفة ذهنية، وصفات األشياء بطبيعة الحال ليست مخلوقًة. 

األزيل،   الوجود  الزمان من  الكّيل مثلام وّضح كيفية حدوث  العدد واألمر  ثّم وّضح كيفية حدوث 

قيقة العدد إلثبات أنّه صفة ذهنية وذكر كيف ينتج من األشياء، والرأي الذي تبنّاه يف هذا  وأشار إىل ح

من    ٦٠السياق فحواه أّن العدد ينشأ من االختالف بني األشياء، وعىل هذا األساس أشار يف املقطع رقم  

أّن السبب األسا الفلسفة إىل مسألة االختالف بني األعداد مؤكّداً عىل  يس الذي دعاه إىل كتاب مبادئ 

طرح مسألة االختالف هذه يعود إىل رضورة بيان كيفية نشوء الصفة الفكرية واالنتزاعية من العدد عىل 

الصفات  من  منبثقة  كلّها  الفكر  الكامنة يف  الصفات  فهذه  أخرى  وبعبارٍة  األشياء.  بني  االختالف  ضوء 

يان كونها مستقلّة عن تصّورها الذي هو يف  الكامنة يف ذات األشياء، والقصد من ذكر األشياء هنا هو ب

  الواقع أمر ذهني يشري إىل ما هو موجود يف عامل الخارج. 

                  
   

الخاّص والصفة، وقد أرشنا  ديكارت استهّل هذه الرسالة إىل بيان اختالٍف دقيٍق بني الحالة مبعناها    رينيه

 

1. Rene Descartes, 1985 (a ), The philosophica Writings of Descartes, vol. 1, Translated by John 
Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, p. 212.  

2. Formal Reality  
3. Objective Reality  

 .  ٦٠(باللغة الفارسية)، ص  تامالت در فلسفه اويلرينيه ديكارت، . ٤



١٦٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

إليه آنفاً، حيث قال: الشكل والحركة للجوهر الجسامين عبارة عن حالتني باملعنى الخاّص، ألّن الجسم 

بإمكانه القيام بحركة خاّصة واالتّصاف بشكٍل خاّص يف زمان معني، وله القابلية يف زمان آخر عىل أن 

تان بكّل تأكيد ال ميكن أن يتبلورا عىل أرض الواقع دون يتّصف بحالة السكون وبشكٍل آخر، وهاتان الحال

جسم؛ وكذا هو األمر بالنسبة إىل حاالت الحّب والبغض والرغبة والشّك، فهي مرتبطة بالذهن الذي يعّد 

بأرسها   ٢والعدد واألمور الكلّية   ١جوهراً فكرياً، ينام بعض األمور األخرى مثل الوجود واألزلية والحجم 

خ الحالة باملعنى الخاّص، إذ تقتيض اإلشارة إليها باالعتامد عىل مصطلح أكرث عموميًة يتمثّل ليست من سن

  ٤كام هو معلوم. ٣بالصفة أو حالة الفكر

أن يستقّل عنها ويف الحني ذاته هي أيضاً ال    ـ املوصوف    ـ الصفات عبارة عن حاالٍت ال ميكن لليشء  

  ميكن أن توجد بشكل مستقّل عنه.

ويف هذا السياق أكّد عىل أّن   ٥اآلخر الذي ذكره ديكارت كائٌن بني حاالت األشياء بذاتها   االختالف

الحاالت الفكرية تختلف بهذا النحو ذاتياً، فحالة ذات اليشء هي من سنخ الحاالت من النوع الخاّص، 

  والصفة هي حالة التفكري.

اليشء   ذات  حالة  أّن  ذكر  ماّم  الخاّص    ـنستشّف  مبعناها  املاّدية    ـ الحالة  األشياء  حاالت  تشمل 

والذهنية عىل حدٍّ سواء، وإثر ذلك يجب القول إّن الحاالت الخاّصة التي تتمثّل يف الشّك أو الحّب هي  

يف الواقع عبارة عن يشء ذهني وليست حالة ذهنية، يف حني أّن الوجود عبارة عن حالة ذهنية تكتنفنا 

إذا أخذنا اليشء بعني االعتبار من حيث وجوده خارج نطاق الذهن فهو يف الواقع ليس إزاء األشياء، ف

مستقالً عنه، لكن إذا أخذناه بعني االعتبار يف باطن الذهن فهو مستقّل عنه. وقد ذكر ديكارت مثاالً 

: حينام لبيان هذا االختالف، والحّق أّن مثاله يفي بالغرض ويوّضح املوضوع بشكل مثايل، وهو كام ييل

ننتزع ماهية اليشء ونسلّط الضوء عليه بغّض النظر عن كونه موجوداً أو معدوماً سوف ندركه بصورٍة 

معينٍة، وحينام نسلّط الضوء عليه من حيث كونه ماهيًة موجودًة سوف ندركه بصورٍة أخرى، يف حني أّن 

فاته األخرى، وبعبارة أخرى ذات اليشء ال ميكن أن توجد خارج الذهن دون وجوده أو يف معزٍل عن ص
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عىل ضوء القول بكونه شيئاً شبيهاً بالوجود الذهني، ففي هذه الحالة عىل    - فكرية    - إذا اعتربنا الوجود بأنّه حالًة ذهنيًة  .  ٤

سبيل املثال ال ميكن اّدعاء وجود اختالٍف بني املثلث الخارجي واملثلث الذهني، ويف هذا السياق اعترب ديكارت الصفة املوجودة  

 فكرٍي وليست حالًة فكريًة، أي أنّها ليست أمراً ذهنياً، بل مجرّد حالة تطرأ عىل الذهن.  يف الفكر بأنّها حالة ت 
5. Modes of Things Themselves  



    ١٦٣      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

بينام الصفات   ١فالصفات املوجودة يف األشياء ال ميكن أن توجد بشكل مستقّل عن جوهرها أو ماهيتها،

الكامنة يف الذهن ميكن أن توجد بشكل مستقّل، وأّما الحاالت مبعناها الدقيق فهي من املمكن أن تنفّك 

  و يف األشياء. عن الجوهر أو املاهية سواًء كانت يف الذهن أ 

ديكارت يعتقد بأّن اإلشكالية ترد عىل هذا املوضوع عندما نتغاىض عن االختالف الكائن بني األشياء  

، إذ يف هذه الحالة حينام نفّكر مباهية املثلث ٢املوجودة خارج نطاق فكرنا واألفكار املرتبطة بها يف ذهننا 

لعدم بحيث ننظر إليه ذهنياً مبا هو مثلث فحسب،  ويف الحني ذاته نغّض النظر عن نسبته إىل الوجود وا

فهاتان الحالتان الفكريتان مختلفتان عن بعضهام من حيث املعنى الخاّص لكّل واحدة منهام باعتبارهام 

لكن إذا نظرنا إىل املثلث بصفته شيئاً موجوداً خارج نطاق  ٣كليهام حالتني فكريتني وتدالن عىل معنيني، 

  ٤لة ال ميكن اّدعاء وجود أّي اختالف بينه وبني وجوده. الذهن، ففي هذه الحا

بعد هذا املبحث تطرّق ديكارت إىل تقسيمه النهايئ بالنسبة إىل أنواع االختالف، ويف هذا السياق  

  أكّد عىل وجود ثالثة أنواع هي كام ييل: 

  النوع األّول: اختالف حقيقي بني جوهرين

  وجوهرها النوع الثاين: اختالف شكيل بني الحالة 

  النوع الثالث: اختالف صوري بني الصفات

 ٥الجدير بالذكر هنا أّن النوع الثالث من االختالفات ميكن اعتباره كالنوع الثاين من حيث كونه شكلياً 
 

، حيث أدرج الصفات  مبادئ الفلسفةضمن كتاب    ٥٧هذا املوضوع يرتبط بالتقسيم الذي ذكره ديكارت يف املقطع رقم  .  ١

 يف مجالني، هام الفكر واليشء.  
2. Representational Content (Objective Reality) 

فنحن قادرون    -التفكري بها    -ال بّد من التنويه هنا إىل أّن وجود إحدى الحاالت التي ترتبط بحالتنا الذهنية إزاءها  .  ٣

  عىل التفكري تارًة مبثلث من حيث كونه موجوداً، وتارًة أخرى نفكر به بغض النظر عن وجوده وعدمه. 

لذكر هنا أّن املثلث من حيث كونه مثلثاً وكذلك املثلث املوجود الذي تنعكس صورته يف الذهن كالهام حالتان الجدير با

فكريتان، لكن غاية ما يف األمر أّن إحداهام غري منسوبة ىل الوجود والعدم، واألخرى منسوبة إىل الوجود بحيث ننظر  

  كانت بصفته شيئاً موجوداً ومرتبطاً بحالة تفكرينا.  إىل املثلث الذي نريد إصدار حكٍم عليه من أيّة جهةٍ 

استناداً إىل ذلك فالوجود الذي يعترب صفًة هو يف الواقع ذات حالة التفكري التي تطرق ذهن اإلنسان، لذا من شأنه أن 

 يرتبط بحالة فكرية معينة وال يرتبط بحالة فكرية أخرى.  

الواقع غري قادر .  ٤ لها، فهو يف  القائل بعدم وجود اختالف بني ذات اإلنسان وتصّوره  الرأي  عىل تصّور عدم    بناًء عىل 

وجودها، وهذا األمر عىل خالف تصّور سائر األشياء التي تعّد مستقلّة عن بعضها، إذ بإمكانه تصّورها بغّض النظر عن 

   نسبتها إىل الوجود أو العدم.
5. Modal Distinction 



١٦٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

وقد أشار إىل هذا األمر يف آخر مبحٍث ضمن اإلجابات التي ذكرها بخصوص اإلشكاليات األوىل، حيث 

  اعترب االختالف الشكيل ينطبق عىل النوعني الثاين والثالث عىل حدٍّ سواء.

من كتاب مبادئ الفلسفة يسّمى    ٦٠وأضاف يف هذا السياق أّن االختالف الثالث املذكور يف املقطع رقم  

ليس عىل غرار االختالف الذي    ١الفاً مفهومياً، وفحواه أّن االختالف الذي يقرّه العقل وفقاً ألسس واقعية اخت 

لذلك مل يرتِض به نظراً لعدم إمكانية امتالك أّي تصّور دون االرتكاز إىل الواقع.    ٢يقرّه وفق أسس غري واقعية 

الثاين والثالث باعتبارهام ميثّالن اختالفاً عقلياً مرتكزاً  كذلك قال بإمكاننا إطالق عنوان مشرتك بني االختالفني  

» عىل ثالثة  االختالف الحقيقي عىل الواقع، وهذا الرأي جعل تقسيمه يف غاية التعقيد لكونه أطلق عنوان « 

أنواع من االختالفات املتقّومة عىل أسس واقعية واعتربها يف مقابل ما هو متقّوم عىل أسس غري واقعية،  

  عىل هذا الكالم يصبح االختالف بني الوجود واملاهية من سنخ االختالفات الواقعية التي افرتضها.   وبناءً 

ويف نهاية بحثه ذكر معنى آخر لالختالف بني الوجود واملاهية مغزاه أنّنا لو قصدنا من املاهية شيئاً  

ن من جهته الخارجة عن  كامناً بشكٍل ذهني يف عامل العقل وإذا قصدنا من الوجود هذا اليش بذاته لك

  ٣نطاق العقل، ففي هذه الحالة ينشأ اختالف واقعي.

             
ديكارت لكّل واحد   رينيهالخطوة األوىل يف هذا املبحث هي إدرج كافّة اآلراء والتعاريف التي ذكرها  

السابقة  من أوجه االختالف املشار إ الثالثة  النصوص  الفلسفة والرسالة إىل   ـليها يف  التأّمالت ومبادئ 

ألجل بيان املقصود من االختالف بني الوجود واملاهية يف كّل واحٍد منها ومتييزه عن   ـشخٍص مجهوٍل  

 اآلخر، ويف الخطوة الالحقة سنذكر املعنى الشامل ملفهوم الوجود وطبيعة ارتباطه باملاهية حسب آراء 

  هذا الفيلسوف الغريب. 

البنية األساسية  التغايض عنها عىل اإلطالق لكونها تعكس  هنا مسألة جديرة باالهتامم وال ينبغي 

لتقسيم االختالفات من وجهة نظر ديكارت، حيث أشار إليها بنفسه ضمن كتاب مبادئ الفلسفة، وهي 

تباينة عن بعضها إىل جانب وجود أّن كافّة االختالفات يجب أن تحدث عىل أساس تصّورات واضحة وم

نحٍو من االرتباط فيام بينها، لذا كّل تعريف ذكره بخصوص االختالف فحواه أّن كّل اختالف كائٌن بني 

 

1. Reason Ratiocinatae 
2. Reason Ratiocinantis 
3. Rene Descartes, 1991, The Philosophical Writings of Descartes, vol. 3, translated by John 
Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, and Anthony Kenny, Cambridge: Cambridge 
University press, p. 279 - 281.  



    ١٦٥      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

شتّى أنواع التصّورات باستثناء حالة واحدة سوف نذكرها فيام بعد؛ ماّم يعني أّن املعيار األسايس للتصّور 

  ١فًّة.يعّد معياراً أيضاً لالختالفات كا

     
أحد االختالفات عقيل لكنّه غري مرتكز عىل أسس واقعية، ومبا أّن ديكارت ال يعتقد بوجود أّي أمٍر ذهني  

الوجود   ـفكري    ـ النسبة بني  بيان  أردنا  النوع من االختالف، فلو  لذا رفض هذا  الواقع،  ال يستند إىل 

واملاهية عىل أساس هذا االختالف املفرتض وعىل ضوء آراء ديكارت ال بّد من الرجوع إىل ما قاله بهذا  

  ن. الخصوص: ال يوجد أّي اختالف بني الوجود واملاهية بالنسبة إىل املوجود خارج الذه

بناًء عىل هذا الكالم ميكن تعريف الوجود بأنّه يشء كائن خارج نطاق الذهن وال يعترب أمراً تصّورياً  

عىل اإلطالق، ماّم يعني أّن حالة الفكر لدى اإلنسان ال ارتباط لها بهذا الوجود، ومن ثّم ال محيص من 

و معنى صفة الوجود الكائنة يف  القول بكونه غري منفصل عن املاهية، بل هو ذاتها وهي ذاته؛ وهذا ه

  اليشء وليس يف الفكر.

    
هذا النوع من االختالف يقرّه العقل بالنسبة إىل أسس واقعية وقد صنّفه ديكارت ضمن ثالثة أنواع أكّد  

ف أمراً عىل وجودها، حيث تنشأ برأيه بني املفاهيم اإلدراكية، وعىل هذا األساس يكون كال طريف االختال 

  تصّورياً، أي أنّهام كامنان يف الذهن باستثناء حالة واحدة يعترب أحد أطرافها فقط أمراً تصّورياً.

ماّم يعني أّن املداليل املفهومية لها ذات    ٢هذا االختالف يتبلور يف باطن املفاهيم الذهنية للتصّورات 

ويف هذه الحالة فالحقيقة الذهنية لكّل تصّور عبارة عن مرآة   ٣ارتباٍط بالحقائق الذهنية التي تحيك عنها 

تحيك عنه بحيث تشري يف رحابه إىل أمٍر يتجاوز نطاقها، وعىل هذا األساس يتحّقق ارتباط بينها وبني عامل 

ومن ثّم يتّم متييز كّل تصّور عن اآلخر، ولو أّن هذه الحقيقة الذهنية مل    ـء الذهن  فيام ورا  ـ الواقع  

تتمّكن من إيجاد اختالف بني التصّورات، سوف تصبح كافّة التصّورات متكافئة مع بعضها وكأنّها يشء 

  ٤واحد من جهة كونها حاالت فكرية فحسب.

 

1. Paul Hoffman, 2002, Descartes`s theory of Distinction in Philosophy and Phenomenological 
Research, 64 (1): 57-78. , p. 58 - 61. 

2. Representational Content  
3. Objective Reality  

 .  ٥٧(باللغة الفارسية)، ص  تامالت در فلسفه اويلرينيه ديكارت، . ٤



١٦٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

  االختالف الواقعي 

الٍف بني موجودين كاملني، واملقصود من كاملهام هنا أّن كليهام جوهران، االختالف الواقعي عبارة عن اخت

وعىل أساس هذا النوع من االختالف ميكن اعتبار كّل اختالٍف يحدث بني حالتني لجوهرين واقعياً، ألنّنا  

نقيّمه عىل أساس هذين الجوهرين وليس الحالتني؛ واملرتكز األسايس يف هذا النوع من االختالف هو  

تصّور الواضح واملستقّل لكّل جوهٍر عىل حدة ويف معزل عن الجوهر اآلخر باعتباره شيئاً منفصالً عنه ال

  وذا طابع مختّص به عىل نحو االستقالل. 

يف هذا السياق أيضاً أكّد ديكارت عىل وجود رضب من االختالف بني الوجود واملاهية يعترب النوع 

تصّورياً ذهنياً والطرف اآلخر صورًة واقعيًة كامنًة خارج نطاق    االختاليف الوحيد الذي يكون أحد طرفيه

الذهن؛ وعىل هذا األساس ووفقاً ملا ذكره يف الرسالة التي أرشنا إليها قبل ذلك، فاالختالف الحقيقي بني 

باعتبارها وجوداً  الحالة  االختالف يف هذه  أحد طريف  تعّد  املاهية  لكون  يتحّقق هنا  واملاهية  الوجود 

  جاً عن نطاق الذهن ويف الحني ذاته بصفتها وجوداً تصورياً كامناً يف باطن الذهن.خار 

هذه النسبة بني الوجود واملاهية اعتربها إتيان جيلسون من جملة األمور التي غفل عنها ديكارت،  

ّن وليام  وتجدر اإلشارة هنا إىل أ   ١إال أّن األمر ليس كذلك يف الحقيقة لكونه مل يغفل عنها كام الحظنا؛ 

ويلز أيّد رأي جيلسون عىل ضوء اّدعائه بأّن االختالف الذي يعتقد به ديكارت بني الوجود واملاهية عقيل 

  ٢واقعي فحسب. 

نستشّف من جملة ما ذكر أّن النسبة بني الوجود واملاهية حسب نظريات ديكارت تعترب يف الواقع 

تصّوره، وعىل هذا األساس فاالختالف بينهام من نسبة بني الحقيقة الصورية لليشء والحقيقة الذهنية ل

شأنه أن يوّضح معامل أحدهام عىل أقّل تقديٍر، حيث ندرك يف رحابه وجه اختالف املاهية الذهنية عن 

  الوجود وتصّورها بشكٍل مستقّل، ماّم يعني أّن االختالف يف هذا املضامر واقعي. 

  االختالف من جهٍة أو يف الحالة

صفه ديكارت بأنّه اختالف من إحدى جهات اليشء أو يف حالته، هو يف الحقيقة اختالٌف االختالف الذي و 

بني جوهٍر وإحدى حاالته، كام أنّه يحدث بني حالتني لجوهٍر واحٍد، وعىل أساسه باإلمكان امتالك تصّور 

رها، أي واضح ومستقّل بشأن إمكانية انفكاك الجوهر عن حالته وعدم إمكانية انفكاك الحالة عن جوه

  أّن الجوهر أصيل وثابت والحالة طارئة وعارضة عليه وال تعّد ثابتًة عىل اإلطالق. 
 

 .  ٢٢٤(باللغة الفارسية)، ص  هستي در انديشه فيلسوفانإتيان جيلسون، . ١
2. Norman Wells, 1966, Descartes on Distinction in the Quest for the Absolute, ed. By Fredrck J. 
Adelmann, The Hauge: Martinus Nijhojff, p. 133 - 134.  
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هذا النوع من االختالف برأي ديكارت قد يتبلور بشكٍل خاّص أيضاً بحيث يصبح قاسامً مشرتكاً بني 

كال ليشمل  عاّم  بشكٍل  أيضاً  يتبلور  وقد  العقيل،  أو  الصوري  واالختالف  الواقعي  االختالفني االختالف   

االختالف   الحالة عن  اختالف  بني  التمييز  األساسية عىل صعيد  املسألة  وأّما  الحالة؛  واختالف  الصوري 

الصوري فهي تكمن فيام أكّد عليه ضمن اختالف الحالة مبعناها الخاّص عن الجوهر واختالف الصفة  

أّن كليهام يحكيان عن اختالٍف يف عن الجوهر، والقاسم املشرتك بينهام حسب املعنى العاّم يتمثّل يف  

  باطن جوهٍر إزاء حاالته أو صفاته.

يف الرسالة التي أرشنا إليها ذكر ديكارت اختالفاً للحالة باملعنى الخاّص بني الوجود واملاهية، واستدل 

ارج عليها مبثال املثلث، حيث اعترب ماهية املثلث املوجود يف الذهن وماهية املثلث املوجود يف عامل الخ

يرتبط   ـفكريتان    ـتتبلوران يف الذهن بغّض النظر عن النسبة إىل الوجود والعدم، فهام حالتان ذهنيتان  

وجود إحداهام وعدم وجود األخرى بحالة الذهن والتفكري، حيث نعتقد يف أفكارنا أّن إحداهام موجودة 

  واألخرى ال ننسبها إىل الوجود.

  ي) االختالف املفهومي (العقيل أو الصور 

املعيار يف تعريف االختالف املفهومي هو عدم قدرة الذهن عىل امتالك تصّور واضح ومستقّل بالنسبة 

كائٌن أيضاً بني صفتني لجوهٍر   ـ بني الجوهر والصفة    ـإىل انفكاك الجوهر عن الصفة، وهذا االختالف  

  واحٍد وبني صفات هللا عّز وجّل. 

ة االختالف العقيل ثّم أدرج اختالف الحالة ضمنه، والسبب يف  الجدير بالذكر هنا أّن ديكارت عّمم مسأل 

  ذلك يعود إىل عدم كونهام اختالفني واقعيني، كذلك أكّد عىل ذات األمر حينام رّد عىل رسالة كاتريوس. 

ومن آرائه األخرى يف هذا املضامر وجود اختالٍف عقيل بني الوجود واملاهية عىل ضوء اعتقاده بكون  

لذا فهو صفة عاّمة تنطبق عىل كافّة األشياء، يف حني أّن    ـفكره    ـالة اإلنسان الذهنية  الوجود يعكس ح

املاهية برأيه عبارة عن تصّور يشٍء ماّدياً كان أو ذهنياً؛ إذ بإمكاننا تصّور جوهر ما لكن ليس مبعزٍل عن 

وجوده باعتبار أنّه وفقاً لتعريفه عبارة عن وجود مستقّل، وعىل هذا األساس يكون االختالف بينه وبني  

  إزاءه إّما عقلياً أو مفهومياً أو صورياً. ـحالة الفكر   ـة الذهنية الحال

خارج  موجوداً  شيئاً  ليست  االختالف  من  النوع  الوجود حسب هذا  أّن صفة  هنا  بالذكر  الجدير 

الذهن، بل عبارة عن حالة ذهنية قوامها كيفية تفكرينا، ويف غري هذه الحالة وكام هو مذكور يف تعريف 

  قول بعدم وجود أّي اختالٍف بني ذات اليشء ووجوده يف عامل الخارج. ديكارت يجب ال
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الحصيلة النهائية ملا ذكر يف هذا البحث هي أّن معنى الوجود ضمن االختالفني الثالث والرابع بني الوجود 

وهذا األمر ذكره يف كتاب مبادئ   ـحالة فكٍر    ـديكارت، عبارة عن حالة ذهنية    رينيهواملاهية حسب رأي  

هذا املعنى عبارة عن حالٍة فكريٍة،    الفلسفة ويف الرسالة التي بعثها إىل شخٍص مجهوٍل، بينام الصفة وفق

املثلث  اختالف  املثال  الواقع، فعىل سبيل  له يف عامل  اإلنسان تصّور جوهٍر ال وجود  بإمكان  ليس  لذا 

املوجود يف الذهن عن املثلث مبا هو مثلث بغّض النظر عن الوجود والعدم، ذو ارتباط بحالة الفكر  

لكن غاية ما يف األمر أنّنا يف واحدٍة منهام تصّورنا املوجود ويف    باملثلث املوجود، فكال الحالتني ذهنيتني

  األخرى تصّورناه دون نسبٍة إىل الوجود والعدم؛ لذا هناك اختالف بينهام من جهٍة يسّمى اختالف الحالة. 

األمر يختلف طبعاً ضمن التعريفني األّول والثاين، ألّن الوجود يف كال التقسيمني يراد منه الحقيقة  

لصورية التي تعني وجود اليشء ليس باعتباره صفًة كامنًة يف الذهن، بل باعتباره أمراً خارجاً عن الذهن ا

إىل جانب كونه صفًة كامنًة يف ذات اليشء؛ لذا حسب الحالة األوىل التي يفرتض فيها أّن الوجود واملاهية  

جود واملاهية عىل اإلطالق، ومن هذا أمران خارجان عن نطاق الذهن، ال ميكن تصّور أّي اختالٍف بني الو 

املنطلق اّدعى ديكارت عدم اختالفهام، لكن حسب الحالة الثانية هناك ارتباط بني الحقيقتني الصورية  

والوجود عبارة عن حقيقة صورية   ـ حقيقة ذهنية فكرية    ـ والذهنية باعتبار أّن املاهية كائنة يف الذهن  

  من االختالف اعتربه واقعياً.  كائنًة خارج نطاق الذهن، وهذا النوع

استناداً إىل ما ذكر ميكن القول إّن ديكارت يعتقد عىل أقّل تقديٍر بوجود معنيني للوجود اتّخذهام 

كأساس لالستدالل عىل أربعة أنواع من أوجه ارتباطه باملاهية، وال شّك يف أّن هذه االزدواجية الداللية 

امليتافيزيقية   ثرية إزاء وجهة نظره الحقيقية بالنسبة إىل األمور يف معنى الوجود تسّبب بحدوث إشكاليات ك 

  وجعلت أفكاره عرضًة للنقد من قبل  الباحثني. 

ويف الختام أثبتنا أّن الوجود برأي هذا الفيلسوف الغريب يدّل عىل معنيني منفصلني ال ميكن جمعهام  

شياء الخارجة عن نطاق الذهن، واآلخر مطلقاً، أحدهام هو اعتباره كالصفة لليشء أو كحقيقة صورية لأل 

كالصفة للذهن أو كحالة فكرية مرتبطة بذهن اإلنسان؛ واإلشكال الذي يطرح هنا هو أّن هذين النوعني 

برأيه مرتبطان مع بعضهام عىل نحو العلّية لكونه يعتقد بعدم إمكانية تصّور يشٍء إال إذا كان متقّوماً 

يقة الصورية لألشياء بحّد ذاتها ال وجود لها يف تصّوراتنا باعتبارها عىل حقيقة صورية، يف حني أّن الحق

  مجرّد علل أساسية للحقائق الذهنية أو ملا يسّمى باملعاين الداللية للتصّور.



    ١٦٩      يف فكر رينيه ديكارت اختالف الوجود عن املاهية وثنائية الوجود

واالمتداد  والجوهر  اليشء  أّن  تصّوراً، يف حني  تعّد  ال  الصورية  الحقيقة  أّن  إىل  هنا  التنويه  ينبغي 

واملواضيع واملفاهيم التي تندرج ضمن هذه القضايا، كلّها تندرج   ـ الصفة للفكر  مبعنى    ـ والفكر والوجود  

  ضمن التصّورات. 

حالة الفكر التي تكتنف ذهن اإلنسان معلولة للوجود مبعناه الصوري والذي ضمنه هللا تعاىل لنا،  

أّن   رغم  ييل:  ما  فحواها  الديكارتية  امليتافيزيقا  تطرح عىل صعيد  إشكالية  أهّم  تعاىل ضمن  لكن  هللا 

لكنّنا عاجزون عن معرفة   الذهنية،  الحقيقة  مع  الصورية  الحقيقة  تنطبق  أساسه  الذي عىل  االرتباط 

  .  ـالمتناهية   ـحقيقة ذاته، وعىل هذا األساس يقال إنّه حقيقة صورية مطلقة  

ّكن من  إذن، رغم أّن ديكارت اّدعى يف مقّدمة كتاب مبادئ الفلسفة أنّه الشخص الوحيد الذي مت

إال أنّه أخفق يف رأيه هذا   ـعللها األساسية    ـالتفّوق عىل حالة الشّك بعد أن أدرك مبادئ األشياء األوىل  

وهو يف الواقع مجرّد اّدعاء ال أساس له من الصّحة لكون أّول مبدأ وعلّة لألشياء مستثنى من املبادئ  

اجز عن معرفته عىل حقيقته بالتامم والكامل؛ والعلل التي قال إنّه أدركها بداعي أّن عقلنا املحدود ع

لكن مبا أنّه مبدأ يضفي الوجود إىل كافّة الحقائق الصورية يف الكون سواًء كانت أشياء أو كوجيتو، لذا 

ليس بإمكاننا امتالك علٍم بأيّة حقيقة صورية يف العامل عىل أساس علّتها، فمعيار إمكانية تصّور اليشء  

اتّبعه ديكارت المتالك إدراك واضح ومستقل لألشياء، لكن نفس هذا املبدأ بات  يعّد أهم مبدأ منهجي  

سبباً أساسياً لفشله يف معرفة الحقيقة الصورية لها خارج نطاق الذهن، ولهذا السبب أخفق يف معرفة 

  أهّم هدف أراد تحقيقه واملتمثّل يف معرفة األشياء وفق عللها األوىل فقط. 
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  ٢السيد عيل غيضاند. 

أطلق ديكارت عىل قاعدته املنهجيّة األوىل «البداهة والوضوح»، وجعلها القاعدة األهّم بني قواعد منهجه 

م لنا فلسفة ملتبسة غامئة تفتقد يف أغلبها إىل الوضوح املنطقّي، فجعل وجود   العقّيل، ولكنّه مع ذلك قدَّ

اعتمدت بداهة األفكار الواضحة املتميّزة    هللا مرهونًا ببداهة األفكار الواضحة املتميّزة، يف الوقت الذي

عىل وجود هللا، مام جعل فلسفته ُعرضة لالتهام بإشكاليّة الدور الفاسد. لقد أعلن أّن الهدف من فلسفته 

م لنا عاملًا تدعمه الرؤى اإلميانيّة، ومل   هو أن يضع اإلنسان أمام عامل يقّدمه العلم وقوانينه، ومع ذلك قدَّ

تلك الرؤية الالهوتيّة للعامل التي سادت العصور الوسطى التي كانت تنظر للعامل عىل   يستطع أن يتفادى

العاملني. ومل يكن هذا غريبًا عىل  اإلنسان وفعل هللا؛ ألنّه ال تعارض عندهم بني  أنّه مزيج  من فعل 

  ا إخالص.ديكارت الذي تتلمذ عىل يد اليسوعينّي ودان مببادئهم، وأخلص للمذهب الكاثولييّك أميَّ 

الواقع  الحيويّة يف  املجاالت  استثنى  الشّك يف كّل يشء، ومع ذلك  يقوم عىل  منهًجا  قّدم ديكارت 

الدينّي واألخالقّي واالجتامعّي والسياّيس؛ فلم يشّك يف عقائد الدين السائد والكنيسة والكتاب املقّدس، 

موضع الشّك،    ـ   أيًضا  ـ ياسيّة ونُظم الحكم  وال يف عادات األّمة وتقاليدها وأخالقها، ومل يضع القضايا الس

فكان أّول من خان منهجه ومل يِف مبتطلّباته. وامتّد الخلط والتلفيق بني ما هو عقّيل وما هو دينّي عند 

ديكارت من املنهج إىل املوضوع؛ فالعقل ال يضمن صّحة املعرفة أو العلم أو الواقع، وإمّنا يضمنها هللا 

اكر من العبث بالعقل البرشّي. وتابع الالهوتيّنَي يف التمييز بني النفس والجسد، الذي مينع الشيطان امل

أيّامنا  الفلسفّي حتى  الفكر  ثنائيٍّة شغلت  البدن، فرتك  إىل  النفس  تسلّل  كيفيّة  بيان  ولكنّه عجز عن 

ي العصور الراهنة. كام بدت براهينه عىل وجود هللا صورة من صور الربهنة التقليديّة املألوفة عند   الهوتيِّ

الوسطى التي تبدأ باألثر وتنتهي باملؤثّر، فظهرت نظريّته عن اإلله محكومة بالتصّور اليهودّي املسيحّي 
 

 . ١٩٨إىل  ١٧٨الصفحات م، ٢٠١٠، صيف  ٢٤الفصلية، العدد  »اإلستغراب« غيضان، مجلة ،املصدر: السيد عيل. ١

 مرص.-بني سويف  أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد بكلّيّة اآلداب جامعة. ٢
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عن اإلله وبتعاليم املدرسيّني الالهوتينّي، وال مجال فيها ملذهب يقوم عىل العقل وحده، األمر الذي حدا 

، كام كتب كوندياك يقول: «إّن ديكارت ١ة ضالّة ومضحكة»مبواطنه فولتري أن يقول عنه: «إنَّه نسج أخيل

نشأتها» طريقة  عن  شيئًا  أفادنا  هو  وال  أفكارنا  منابع  إىل  يهتِد  للحّسينّي ٢مل  الباب  فتح  الذي  األمر   .

يقينّي   الوصول إىل يشء  بها يف  الوثوق  كأداة معرفيّة ميكننا  املجرّد  العقل  إمكانيّة  والتجريبينّي إلنكار 

ق باملعرفة امليتافيزيقيّة، مام فتح الطريق أمام املوجات اإللحاديّة وضياع الغائيّة من الوجود اإلنسايّن  يتعلّ 

  والكويّن عند كثري من مفّكري الغرب الالحقني عىل ديكارت. 

إشكاليَّة هذا البحث تتبلور يف األسئلة اآلتية: كيف ميكن تقديم ديكارت بهذه الصورة وهو الذي  

الثورة العقليّة والفلسفيّة الحديثة؟  وكيف يقّدمه أغلب بدا أمام هي غل مفّكرًا ثائرًا ورائًدا من رّواد 

الدارسني والباحثني عىل أنّه عمل بكّل قّوة عىل تحرير الفكر الخالص من الشوائب الالعقليّة ودعا إىل 

ها فلسفة جديدة مغايرة  اليقني العقّيل؟ أو كيف يتّم وصف فلسفته يف كثري من كتب تاريخ الفلسفة بأنّ 

  لفلسفة العصور الوسطى وبوصفها فلسفة الوعي والحّريّة اإلنسانيّة؟

ولذلك تكمن أهّميّة هذا البحث يف محاولته تقديم رؤية نقديّة حول تلك القضايا التي تقّدم لنا  

أنّها تسعى إىل بيان  صورة مغايرة ملا تكون عليه فلسفة ديكارت يف كثري من املدّونات الفلسفيّة، كام  

خيانة ديكارت ملنهجه، وميله إىل التلفيق بني ما هو دينّي وما هو عقّيل، وقوله مبسلاّمت بديهيّة أطلق  

الرياضيّات   يقني  مثل  فطريٍّا  مطلًقا  يقينًا  وأعطاها  العقل  يف  املغروزة  الفطريّة  األفكار  مسّمى  عليها 

  واألفكار الواضحة املتميّزة. 

          
كان شغل ديكارت الشاغل ينصّب عىل فكرة املنهج منذ بدايات تفكريه وتطلّعاته العلميّة، وتشهد بذلك 

محاوالته األّوليِّة لطرق هذا الباب التي أبانت عن مجموعة كبرية من املخطوطات التي ترجع إىل عهد 

حياة ديكارت يف عرشة مؤلفات كشفت عن اهتامم خاّص باملنهج، الشباب والتي أحصاها «بابيه» مؤّرخ  

والتي كانت مبثابة اإلرهاصات األوىل للكتابني الشهريين يف املنهج، وهام: «قواعد لهداية الذهن» الذي 

استعرض فيه إحدى وعرشين قاعدة تعصم الذهن من الخطأ، ولكن ديكارت مل ينه هذا الكتاب نظرًا 

بتلخيصها بعد ذلك يف القواعد األربعة املشهورة يف كتاب «مقال يف املنهج»، وهو    لطول القواعد، فقام

؛ حيث احتفى العامل بأرسه  ١٩٣٧الكتاب الذي القى احتفاء استثنائيٍّا يف القرن العرشين وتحديًدا عام  

ا؛ بهذا الكتاب مبا مل يُحتَف بكتاب فلسفّي من قبل. فقد فُّرست أّول عبارة يف هذا الكتاب تف سريًا خاصٍّ
 

  . ٤٥، صالفلسفة الفرنسّية من ديكارت إىل سارتر. جان فال، ١

  . املوضع نفسه.٢



   ١٧٣      من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

  حيث ورد فيها: 

األعىل  « املثل  أنّها  العامل  فيها  رأى  إذ  البرش»،  بني  قسمة  األشياء  أعدل  العقل 

للدميقراطّية، كام أّن آخر فقرات الكتاب نفسه ُفّرست بأنّها كانت إيذانًا بتقّدم العلوم 

املنهج يف أنّه تقّدًما يؤّدي إىل تغيري اإلنسان نفسه، حيث تعرّض غرض ديكارت من  

  .١يريد أن «يجعلنا أسياد الطبيعة وماليك زمامها» 

  وعنى ديكارت باملنهج معرِّفًا إيّاه بأنّه: 

«جملة من القواعد املؤكّدة التي إذا ما راعاها ذهن الباحث عصمته من الوقوع يف 

 الخطأ، ومتكّن من بلوغ اليقني يف جميع ما يستطيع معرفته بدون أن يستنفذ قواه يف

  . ٢جهود ضائعة» 

وقد ذكر ديكارت يف «املقال يف املنهج» أربعة قواعد أساسيّة لهذا املنهج وهي: (البداهة والوضوح  

املراجعة واإلحصاء) وقد بدا ذلك غريبًا لرجال العلم، الذين كانوا يبحثون عن   ـالرتكيب    ـالتحليل    ـ

ومبّسطًا للغاية يف نظر الفالسفة، ولكن تلك    قواعد تجريبيّة ومبادئ علميّة ال نظريّة، كام بدا بسيطًا

ثّم يتدّرج من  بالبسيط  الذي يبدأ  الرياّيض  باملنهج  كانت فكرة ديكارت عن املنهج، ليك يكون شبيًها 

  البسيط إىل املركّب.

نجد أنها من أهّم القواعد وأخطرها،   :قاعدة البداهة والوضوح  ـ  القاعدة األوىلوإذا ما توقفنا عند  

ها وأكد عليها ديكارت يف «املقال يف املنهج»، ويف «التأّمالت»، ويف «قواعد لتوجيه الفكر»، يف وقد ذكر 

، مام يدّل عىل عظيم مكانتها يف منهجه، وهي تؤكّد عىل أّن اإلنسان حني يبحث  ٣«مبادئ الفلسفة» أيًضا 

. يقول ديكارت شارًحا عن الحقيقة يف أّي موضوع عليه أن يحّرر نفسه من كّل سلطة إّال سلطة العقل

  هذه القاعدة: 

«ال أتقّبل شيًئا ما عىل أنّه حّق ما مل أعرف يقيًنا أنّه كذلك: مبعنى أن أتجّنب بعناية 

التهّور، والسبق إىل الحكم قبل النظر، وأّال أُدخل يف أحكامي إّال ما يتمّثل أمام عقيل  

. ويعّرب عنها بشكل  ٤الشّك»   يف جالء ومتّيز، بحيث ال يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع

مخترص يف القاعدة الثانية من «قواعد لهداية الذهن» قائًال: «ينبغي أن نقرص اهتاممنا 
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عىل املوضوعات التي يبدو فكرنا قادًرا عىل اكتساب معرفتها اكتسابًا يقينيٍّا ال يداخله  

  .١ريب»

ت القاعدة  أّن هذه  الباحثني يف فلسفة ديكارت  أّال نقبل من ويرى كثري من  أنّنا  يجب علينا  رى: 

األفكار إّال ما هو واضح وجّيل، وصادر عن البداهة العقليّة ونور العقل الفطرّي، وتطالبنا أيًضا، يف الوقت 

إصدار  يف  والتّرسع  التحيّز  الجتناب  الجهد  قصارى  نبذل   وأن  السابقة،  اآلراء  من  نتخلّص  بأن  ذاته، 

  أنّه بتحليل هذه القاعدة يتبنّي لنا ما يأيت: ٢حسني وترى نازيل إسامعيل  األحكام.

  إنّها تدعو إىل استقالل العقل بعيًدا عن كّل سلطة ميكن أن تفرض أحكامها عليه بصورة مسبقة. .١

إّن العقل يهتدي بالبداهة إىل الحقيقة، أي بالحدس العقّيل أو بذور العقل الفطرّي والطبيعّي،    .٢

  لرؤية األشياء، فكذلك العقل قد جبل عىل الرؤية املبارشة للحقيقة.وكام أّن البرص قد ُخلق 

إّن اليقني هو معيار الحقيقة، وهو ضّد الشّك، واملعرفة اليقينيّة هي التي نطلق عليها اسم العلم،   .٣

ا املعرفة االحتامليّة فال ميكن أن نسّميها علاًم؛ ألنّه ميكن الشّك فيها. هذا اليقني املطلق الذ ي أمَّ

يريده ديكارت والذي ال يتطرّق إليه الشّك، مياثل يقني الرياضيّات، إنّه املطلب األساّيس للعقل يف 

  البحث عن الحقيقة أيًضا.

ال يكفي أن نوقن بالفكرة التي ميكن أن ندركها بالبداهة، بل يجب أن تكون هذه الفكرة واضحة   .٤

أّما الوضوح الذي يعنيه ديكارت، فهو وضو  ح مضمون الفكرة بحيث ال تكون غامضة  متميّزة. 

واحد،   وقت  يف  فكرتني  يخّص  وال  واحدة،  فكرة  يخّص  املتميّز  املضمون  فإّن  كذلك  ومبهمة. 

إّن  أيًضا،  نقول  األفكار.  ديكارت يف  يريده  الذي  التميّز  واملفهوم، هو ضّد  املعنى  وااللتباس يف 

  ه.الوضوح والتميّز ال يظهران إّال للعقل الواعي املنتب

يجب أن نتجنّب الترسع يف الحكم؛ ألّن ذلك سوف يوقعنا يف الخطأ حتاًم، ومهام كانت الغاية    .٥

  الطيّبة يف البحث عن الحقيقة، فإّن الترسع سوف يبعدنا عن هذه الغاية.

أّن كّل مشكلة نقوم بدراستها هي قاعدة التحليل والتقسيم:    ـالقاعدة الثانية  ويرى ديكارت يف  

مركّبة، وذات جوانب متعّددة، ومن ثّم فعند التصّدي لدراسة أّي مسألة أو عند حّل أّي مشكلة مشكلة  

كّل   به طبيعة  ما تسمح  وبقدر  نستطيع،  ما  بقدر  وتقسيمها  املشكالت  بتحليل  نقوم  أن  علينا  يجب 

  مشكلة، وذلك لحلّها عىل أفضل وجه ممكن، يقول ديكارت: 

 

  . ٣٠، ص لفكر قواعد لتوجيه ا. ديكارت، ١

  .  ٢٠٨- ٢٠٧، صالفكر الفلسفيّ . نازيل إسامعيل حسني، ٢



   ١٧٥      من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

التي سأختربها إىل أجزاء قدر املستطاع، عىل قدر أن أقّسم كّل واحدة من املعضالت «

  . ١ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه» 

ليس الغرض من القسمة والتحليل تفتيت املشكلة وحّل كّل جزء منها عىل حدة، فرمبا ضاعت منّا 

ملعلوم املشكلة. لكن يبقى الغرض األساس منها هو الكشف عن املجهول الذي نبحث عنه، من خالل ا

الذي نعرفه. والحّق أّن كّل الحقائق غري البسيطة ال تتكّشف لنا إّال من خالل التحليل؛ ولذلك فإّن عمليّة 

التقسيم والتحليل التي يقصدها ديكارت تشبه إىل حّد كبري التحليل الرياّيض عندما يُستخدم لحّل مسألة  

نعرفها. ويف علم الطبيعة إذا أردنا تحليل ظاهرة   هندسيّة أو حسابيّة... بواسطة املبادئ والنظريّات التي

مثل «قوس قزح» فنحن نفرتض مجموعة من األسباب، ثم نفحص كّل سبب منها عىل حدة، حتى نصل 

  .٢إىل األسباب الحقيقيّة

ترى   حني  الثالثة يف  والتأليف،    القاعدة  الرتتيب،  منها:  عديدة  مسّميات  الباحثون  عليها  يطلق  التي 

مكملة للقاعدة    ـ   ّل مسّمى منهم عىل حدة، أو الرتتيب والتأليف مًعا، أو الرتكيب والتأليف مًعا والرتكيب، ك 

السابقة؛ حيث كان التحليل عند ديكارت، يف الواقع، عملّية متهيد للرتكيب، حيث يجب علينا أن نرتّب أفكارنا  

  رثها تعقيًدا، يقول ديكارت: أّوًال فنبدأ بأبسطها، ثم نتدرج قليًال قليًال حتى نصل إىل معرفة أك 

«أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة، يك أتدّرج قليال قليًال حتى  

التي ال يسبق بعضها  ترتيبًا بني األمور  أفرض  ترتيًبا، بل وأن  أكرثها  أصل إىل معرفة 

  . ٣البعض اآلخر بالطبع» 

لّية بالغة األهّمّية عند ديكارت، فهي تسري وفًقا لرضورة عقلّية  إنَّ عملّية ترتيب األفكار والقضايا هي عم 

ال وفًقا لهوى األشخاص، ومن الخطأ كّل الخطأ أن نتخطّى هذه الدرجات الرضوريّة بني القضايا،  أو أن نصعد  

الواحد،  السلم يف قفزة واحدة. ويبدو أّن املسلسالت الجربيّة هي منوذج هذا الرتتيب عنده، فهي تبدأ دامئًا ب 

أي بالوحدة البسيطة، ثّم تتدّرج بعد هذا سلسلة األعداد، وكّل األعداد مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيًقا، والرتتيب  

إذن، هو ترتيب تصاعدّي، يبدأ من الحقيقة البسيطة، أو الطبائع البسيطة، ليصل إىل الحقائق املركّبة. ويبدو  

  سفة هذا الفيلسوف. من هذه القاعدة أثر الرياضيّات يف بناء فل 

تتّم يف هذه القاعدة مراجعة كّل الخطوات السابقة  : و قاعدة اإلحصاء واملراجعة  ـ القاعدة الرابعة  أّما  

  حتى نكون عىل ثقة من أنّنا مل نغفل أّي عنرص من موضوع البحث، فيقول: 

 

  .  ٩٨، ص مقال عن املنهج. ديكارت، ١

  .  ٢٠٩- ٢٠٨، صالفكر الفلسفيّ . نازيل إسامعيل حسني، ٢

  .  ٩٨، ص مقال عن املنهج. ديكارت، ٣



١٧٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ما  الشاملة  واملراجعات  الكاملة  اإلحصاءات  من  األحوال  كّل  يف  أعمل  أن  «واألخري، 

  .١يجعلني عىل ثقة من أنّني مل أغفل شيًئا»

هذه القاعدة تدعونا إىل التأكّد من أنّنا يف عمليّة الرتكيب مل نغفل أّي جزء من أجزاء املشكلة التي  

  نريد حلّها. إنّها عمليّة استقراء تجعلنا  نتجنب  السهو والخطأ.

منهًجا للعلم والفلسفة، وأهّم ما مييّزه أنّه منهج  هذه هي قواعد املنهج الذي أراد ديكارت أن يكون  

عقّيل بحت، يبدأ بتعليق الحكم عىل األشياء ريثام نتبنّي حقائقها، وأن مييض اإلنسان يف هذا الشّك إىل  

أبعد حدوده، بادئًا النظر كلّه من جديد، وكأّن عينيه تتفتّحان ألّول مرّة عىل العامل من حوله، وهو ال  

عىل العقل، بل يجعله مستقًال حرًا،  ينطلق وراء الحقيقة وال يقبل منها شيئًا إّال بعد فحص يفرض قيوًدا  

عقّيل، يبدأ بالشّك وينتهي باليقني وال يستثني إّال ما بدا أمام عقله الحّر املستقّل يف وضوح ومتيّز ال يدع 

  : مجاًال للشّك. يقول ديكارت

ة جديّة وللبحث عن جميع الحقائق التي يف إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة دراس«

مقدورنا معرفتها وجب علينا أن نتخلّص أّوًال من أحكامنا السابقة، وأن نحرص عىل 

إطراح  جميع اآلراء التي سلّمنا بها من قبل، وذلك ريثام تنكّشف لنا صّحتها بعد إعادة 

أن ال نصّدق منها إّال  النظر فيها؛ وينبغي أيًضا أن نراجع ما بأذهاننا من تصّورات، و 

  .٢التصّورات التي ندركها يف وضوح ومتّيز» 

وبهذا تنتفي األحكام التي تحّدرت من السلف، واستبعدت األفكار التي مل يصل العقل بشأنها إىل 

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا يقني كامل، وامتنع التّرسع الذي ال يسبقه النظر العقّيل املستقّل. 

هل كان ديكارت متّسًقا مع نفسه وراعى كّل هذه القواعد التي كانت مبثابة التزامات عىل   العرض هو:

  ديكارت أن يلتزم بها وال يحيد عنها؟

      
األوىل واضحة تبدو خيانة ديكارت ملنهجه وعدم االلتزام بآليّاته التي تضّمنتها القواعد األربعة للوهلة  

جليّة عندما يقف القارئ عىل استثناءات ديكارت، فقد آَل ديكارت عىل نفسه وحسب منهجه أن يشّك  

يف كّل يشء، وأّال يقبل شيئًا عىل أنّه حّق ما مل يتبنّي بالبداهة أنّه كذلك، وفًقا ملا جاء يف القاعدة األوىل، 

التي تقتيض استقالل العقل بعيًدا عن كّل   هاومع ذلك فقد نسف ديكارت هذه القاعدة بكّل مدلوالت

إىل  بالوصول  الفكرة  ليقني  واالطمئنان  املعرّيف،  االمتالء  عن  الناتج  العقّيل  بالحدس  واالهتداء  سلطة، 
 

    .٩٩، ص املصدر نفسه. ١

  . ١٧٨، ص مبادئ الفلسفة. ديكارت، ٢



   ١٧٧      من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

وضوحها ومتيّزها. فقد رضب ديكارت بكل ذلك عرض الحائط وأخرج األخالق والدين والسياسة بشكل 

رغم ترصيحه يف أكرث من موضع بأنّه استنبط قواعد األخالق حسب   تعّسفّي من دائرة الشّك املنهجّي، 

  .١مقتضيات منهجه

بالعلوم األخرى، وتتلّخص   إنّها تستلزم معرفة كاملة  العلوم، وقال  أنَّ األخالق متثّل قّمة  فقد رأى 

  األخالق الديكارتيّة يف ثالثة قواعد: 

اتها، مع الثبات عىل الديانة التي نشأ عليها، وأن يدبّر  أن يطيع اإلنسان قوانني بالده وأن يحرتم عاد   األوىل: 

  شؤونه يف سائر األمور تبًعا ألكرث اآلراء اعتداًال، التي أجمع عىل الرىض بها أعقل الذين يعيش معهم. 

أن يكون أكرث ما يستطيع ثباتًا يف أعامله، وأن يتجنّب الشّك والرتّدد يف سياسته، مثله يف هذا    الثانية:

سافرين الذين يضلّون يف غابة، إذا اتّبعوا وجهة واحدة يف سريهم خرجوا من الغابة ونجوا، أّما  مثل امل

  إذا رضبوا فيها هنا مرّة وهناك مرّة أخرى، أو وقفوا فيها، ضعَف أملُهم يف النجاة والسالمة.

ايت بدًال من أن أغرّي  : أن أسعى دامئًا إىل مغالبة نفيس بدًال من مغالبة املقادير، وأن أغرّي رغبالثالثة

  . ٢نظام العامل. وبالجملة أن أوطّن نفيس عىل االعتقاد بأنّه ما من يشء نقدر عليه قدرة تاّمة إّال أفكارنا

وِمْن تأّمل ما جاء بهذه القواعد الثالث نرى أّن ديكارت يُخرج الدين الرسمّي للبالد، وقواعد األخالق، 

مور السياسيّة ونظم الحكم من دائرة الشّك العقّيل مذعنًا لكّل ما جاء  وعادات البلد وتقاليدها، وكافّة األ 

باعرتاف  منهجه،  يف  يجدون  كانوا  الذين  الدين  رجال  ديكارت  يصادق  أن  غريبًا  يكن  مل  ولذلك  فيها؛ 

ديكارت نفسه، دعامة للدين، ونرصة لعقائده، ويكفي لذلك االطّالع عىل إهداء ديكارت لكتابه التأّمالت 

لعمداء والعلامء بكلّيّة أصول الدين املقّدسة بباريس، وكيف أّن ديكارت كان متّفًقا معهم يف الغاية، إىل ا

وهي إثبات العقائد، وإن اختلف معهم يف الوسيلة مؤقتًا، فالغاية واحدة، وهي إثبات وجود هللا، وخلق  

  . ٣تقليديّ العامل، وخلود النفس، وهي القضايا الدينيّة الثالث يف كّل فكر دينّي 

وهنا يفرّط ديكارت يف أهّم قواعد منهجه وهي القاعدة األوىل(قاعدة اليقني) التي ترى أنّه ال ميكن 

يتجاهل ترصيحه   العقّيل، كام  والنظر  والفحص  الشّك  بعد  ما مل يكن كذلك  أنّه حّق  قبول يشء عىل 

ينبغي لنا، يك «األوىل، والذي يقول فيه:  الشهري يف التأّمل األّول من كتاب تأّمالت ميتافيزيقيّة يف الفلسفة 

. ومع ذلك فكّل العقائد ٤نقيم العلوم عىل قواعد ثابتة. أن نرفض كّل آرائنا القدمية، مرّة يف حياتنا»  

الدينيّة وقضايا الوحي ال تخضع للشّك أو الفحص العقّيل، وإمّنا يقترص دور العقل تجاهها عىل التربير،  
 

  . ١٦٧، صمقال عن املنهج . ديكارت،١

  .  ١١٠- ١٠٥. املصدر السابق، ص ٢

  . ٩، ص مقدمة كتاب سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة. حسن حنفي، ٣

  ).١-التأّمل األّول(، تأّمالت ميتافيزيقّية يف الفلسفة األوىل. ديكارت، ٤



١٧٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

وهذا ما يعّرب عنه   »،أومن يك أعقلى ما كان سائًدا يف العرص الوسيط املتقّدم «أي أّن ديكارت ال يتعدّ 

ا يف كتابه مبادئ الفلسفة:   ديكارت نصٍّ

«ينبغي قبل كّل يشء أن نتمّسك بقاعدة تعصمنا من الزلل، وهي أّن ما أوحاه هللا هو 

لعقل تشري اليقني الذي ال يعدله يقني أّي يشء آخر، فإذا بدا أن ومضة من ومضات ا

  .١إلينا بيشء يخالف ذلك وجب أن نخضع حكمنا ملا يجيء من عند هللا»

ومن ثّم يّرصح ديكارت بأّن حقائق الدين املسيحّي يجب أن تكون أّول ما نصدق به دون البحث  

فام أوحى به عن بداهة أفكاره أو وضوحها ومتيّزها، بل يجعل هذه القاعدة فوق كّل مبادئه املنهجيّة،  

ن فالسفة العصور  فشابه ديكارت بذلك توما االكوينّي ومن سار عىل دربه م  هللا أوثق بكثري مام عداه،

االستدالالت  إىل ضعف  نسلّمها  أن  الحكمة  من  وليس  العقل،  متناول  فوق  الدين  فحقائق  الوسطى. 

العقليّة؛ ألنّها نزلت مبدد غري عادّي من السامء، أي بوحي ينزله هللا عىل من يصطفيه من عباده، فريتفع  

  .٢بهم دفعة واحدة إىل عقيدة معصومة من كّل خطأ

صبح اإلميان بالحقائق الدينية عند ديكارت فعًال للعقل، بل هو فعل إرادة؛ لذلك ال ومن ثم ال ي

يطبّق عليه مقاييس الوضوح والتميّز؛ ألنّه يرى أّن كّل الحقائق الدينيّة تتعّدى حدود العقل، وال ميكن 

ا للعقل ومعطًّال لإلنسان التصديق بها إّال مبعونة من السامء، وبفضٍل من هللا. فيبدو ديكارت هنا هادمً 

. كذلك تابع ديكارت تعّسفه غري املّربر وأطاح  بقاعديت املنهج، الثانية ٣لوظائفه يف فهم الحقائق الدينيّة 

عىل ما   ـ  أيًضا  ـوالثالثة أي قاعديت التحليل، والرتكيب، والسري من األبسط إىل األكرث تعقيًدا، ومل يطبّقهام  

  ها يف اإلنجيل. ظنه األحكام اإللهيّة املعّرب عن

لنا أنَّ الدين هو األساس الجذرّي لألخالق الديكارتيّة، وهو الحامل األصّيل لفلسفة   وهكذا يتضح 

ديكارت بأكملها، فكأّن األخالق عنده تعطينا دليًال آخر عىل مدى تأسيس الالهوت لفلسفة ديكارت، 

ي نشأ وترىّب عليه يف وطنه، فاعتناق الدين كذلك األمر يف دعوته إىل اتّباع الفرد قواعد العبادة للدين الذ

عند ديكارت ليس أمرًا عقليٍّا، بل اتباعّي. فعىل كّل فرد أن يدين بالدين الذي وجد عليه آباءه دون أن 

  يستعمل عقله يف التعرّف عىل الدين الحّق. 

 ما يتعلّق ومل يقترص األمر عىل الدين وحقائقه فقط، ولكن تعّدى ذلك إىل األمور السياسيّة وكّل 

بأنظمة الحكم، فلم يُخضع ديكارت أنظمة الحكم أو الترشيعات الوطنيّة ملنهجه العقّيل، حيث مل يعرضها 
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للشّك الذي يروم فحصها فحًصا عقليٍّا يتغيّا الوقوف عىل حقيقة النظام السياّيس الذي يصلح به شأن 

كام خيش السياسة،  رجال  ديكارت غضب  لقد خيش  والعباد.  فآثر   البالد  الدين،  رجال  بأس  قبل  من 

مهادنتهم عىل حساب الحقيقة، فدعا يف قاعدته األخالقيّة األوىل إىل أن «يطيع اإلنسان قوانني بالده وأن 

السالمة وخيش  آثر  فقد  عليها».  فنشأ  بها  عليه  أنعم هللا  التي  الديانة  يثبت عىل  وأن  عاداتها،  يحرتم 

عدم الشّك يف العادات والتقاليد التي نشأوا وتربوا عليها. فبدا  الجميع؛ حتى العاّمة حاول مهادنتهم ب

  ديكارت بذلك أكرب داعية للمحافظة عىل املوروث واإلبقاء عىل التقاليد، والتمّسك بالقديم. 

ومن جانبنا نرى أّن ديكارت قد تعّسف تعّسًفا ال مّربر له يف استثناء هذه املجاالت الحيويّة التي  

الدين  رجال  احتواء  أراد  ديكارت  أّن  زاوية  من  االستثناءات  لهذه  نظرنا  إذا  إّال  الناس،  بحياة  ترتبط 

م عليه، يك يتمّكن من نرش ومهادنتهم ومتلّقهم وعدم االصطدام بالسلطة السياسيّة، وعدم انقالب العوا

فقد كان يحلم بأن تحّل أفكاره وفلسفته محّل فلسفة أرسطو املعتمدة من فلسفته عىل أوسع نطاق،  

  ، لذلك آل عىل نفسه أّال تصدر منه كلمة واحدة ال تعتمدها الكنيسة! ِقبل الكنيسة

ين الذين كانوا يسيطرون  ومع ذلك فقد كان الجدير بديكارت أن يبغي املصلحة العاّمة ضّد رجال الد

النظم  وهي  حينذاك،  السائدة  الحكم  وأنظمة  الساسة  مع  مصالحهم  تالقت  والذين  يشء،  كّل  عىل 

الثيوقراطيّة ذات الحكم اإللهّي املقّدس. فقد كان األوىل بديكارت وهو يكتب كتابه «املقال يف املنهج»  

الكتابة بالالتينيّة، أن ينّدد بإرصار الكنيسة عىل باللغة الفرنسيّة، مخالًفا بذلك ما جرت عليه العادة من 

كتابة الكتاب املقّدس باللغة الالتينيّة القدمية حتى ال تفهم الجامهري العريضة أمور دينها فتسأل وتناقش، 

يرّسخ  ما  إّال  للجامهري  منها  يقّدمون  فال  وتفسريها،  الدينية  النصوص  فهم  الكهنة  باحتكار  ينّدد  وأن 

ويصّب  القانونيّة  سيطرتهم  املؤلّفات  كافّة  بتحرير  ينادي  أن  به  األجدر  وكان  الكنيسة،  منفعة  يف   

والسياسيّة من هذه اللغة القدمية التي يجهلها األوروبيّون يف ذلك الزمان، وأن يحرص عىل رضورة أن 

  مل يفعل.  ـ مع األسف  ـيفهموا ويعرفوا ما خفي عليهم عن قصد وبنوايا مبيّتة، لكنّه 

فقد  دن ديكارت رجال الدين والسياسة وهو يعلم سيطرة رجال الدين عىل العاّمة والبسطاء،  لقد ها

، وأّن عمل رجال الدين عىل إقناع البسطاء أّن نصيبهم يف مرياث األرض هو حرثها وزرعها ألمراء اإلقطاع 

أن يبنّي زيف   مرياثهم الحقيقّي هو ما كان يُطلق عليه «القرياط الخامس والعرشون». كان األجدر به

زعم رجال الدين بأّن الحياة يف ذاتها خطيئة، فام بالنا مبجد الحياة، بالعلم، بالفّن، باملال، بالجامل، بالقّوة، 

  بالسعادة، بالحّريّة، بالعدالة، باملساواة، مجد العامل زائل، وكّل هذه الكنوز ال معنى لها إّال يف العامل اآلخر. 

يعلم أّن األمانة الفكريّة، والبحث العلمّي النزيه، واملوقف الرشيف،  قد كان األجدى بديكارت أن  

أكرث نفًعا للدولة وأكرث حرًصا عىل سالمتها وأمنها من النفاق الفكرّي، والتشويه العلمّي، والتملّق للسلطة 
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 ١٠ولرجال الدين، ذلك التملّق الذي وصل ذروته حينام اكتشف ديكارت قواعد علم جدير باإلعجاب يف  

، فنذر الحج إىل أحّب مكان عند الكاثوليك، وهو كنيسة العذراء يف لوريت بإيطاليا  ١٦١٩نوفمرب من سنة  

  ليقيم الصالة هلل وللعذراء شكرًا عىل توفيقه يف اكتشافه!

ورغم إخالص ديكارت للكثلكة وإميانه العميق باملسيحّية، وجهوده الطيّبة يف تأييد عقائدها ومسايرة  

حرتام رجالها وتجّنب إثارتهم، مل يتكّفل ذلك بنجاته من اتهامهم له باإللحاد...! ومل يتمّكن من  تقاليدها وا 

الكاثوليك   تضافر  هذا  أجل  ومن  فلسفته،  نواحي  لبعض  تأويلهم  سوء  اتّقاء  أو  أرسطو،  عن  تحويلهم 

وميتًا  حيٍّا  اضطهاده  حياته ١والربوتستانت عىل  أواخر  املهادن يف  الفيلسوف  بالنفي    .. وشعر  مهّدد  بأنّه 

  والغرامة وإعدام كتبه. وال أعلم ماذا كان يريده منه هؤالء حتى يرضوا عنه ويباركوا آثاره؟! 

              
مجاالت   من  والسياسة  والدين  باألخالق  ممثلًّة  العمليّة  الفلسفة  استثنى  قد  ديكارت  كان  شّكه  إذا 

املنهجّي، وكان ذلك مبثابة خيانة كربى ملنهجه الذي ارتضاه ودعا إىل تطبيقه مستهدفًا بلوغ «اليقني» 

الذي ميكن أن يقيم عليه بناء العامل كلّه، فإنّه يف مجاالت الفكر الخالص مل يكن وفيٍّا كّل الوفاء ملنهجه 

هويتّ ليبدو هذا املركب التلفيقّي يف صورة العقّيل، فقد عمل عىل التلفيق بني ما هو عقّيل وما هو ال 

  عقليّة قد تنطيل ظاهريٍّا عىل من ال ميعنون النظر ويأخذون األمور عىل عواهنها. 

فقد انطلق ديكارت يف هذا املجال من الوثوق يف العقل بوصفه قادًرا عىل أن يعرف مبادئ بسيطة 

عيّة وحدها؛ أي بواسطة الحدس. وهو قادر، من وحقائق ال يرقى إليها الشّك، وذلك بواسطة أنواره الطبي

ناحية أخرى، وبفضل االستنتاج (االستنباط) عىل أن يفهم حقيقة ما عىل أنّها نتيجة حقيقة أخرى سابقة 

نحن منها عىل يقني، أي أنّه قادر عىل تحديد كّل ماهيّة اليشء املجهول مبقتىض الصالت التي تربطه  

معروفة عقلن٢بأشياء  أّن  أي  االستنباط.  .  الحدس،  هام:  الحقيقة،  معرفة  إىل  لالرتقاء  وسيلتني  ميلك  ا 

والحدس هو الرؤية العقليّة املبارشة التي يدرك بها الذهن بعض الحقائق ويسلّم بها العقل تسلياًم، أي 

أّن الحدس ومضة رسيعة للعقل يدرك بها الذهن بعض الحقائق إدراكًا مباًرشا دون مقّدمات أو الحاجة  

 شهادة الحواس. أّما االستنباط فهو فعل من أفعال العقل ننتقل فيه من حقائق معيّنة مسلّم بصّحتها إىل

  إىل نتائج تلزم عنها.

وعندما قرر أن ينتقل ديكارت من الشّك إىل اليقني بعد أن شّك يف الحواس التي رأى أنّها كثريًا ما  
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. وشّك يف الحياة الشعوريّة،  ١ملن خدعونا ولو مرّة واحدةتخدعنا يف حياتنا اليوميّة ومن الحكمة أّال نطمنئ  

فرمبا تصبح حياتنا كلّها حلاًم طويًال نستيقظ منه فجأة، فإنّنا كثريًا ما نحلم بأشياء نظنّها حقيقيّة وعندما 

، كذلك شّك ديكارت يف العقل حيث افرتض وجود ٢نستيقظ نجدها وهاًم كبريًا وال وجود لها يف الواقع

. وقد أكّد أّن عمليّة االنتقال من الشّك إىل ٣ن ماكر يضلّل العقل ويصّور له الوهم عىل أنّه حقيقة شيطا

اليقني ستكون قامئة عىل العقل ومبادئه املنطقيّة وهو األمر الذي سنناقشه ليتبنّي لنا هل أخلص ديكارت 

  للعقل أم قام بالتلفيق بني ما هو عقّيل وما هو دينّي؟

  نّه قد توّصل عرب عمليّة الشّك إىل إثبات ثالث حقائق يقينيّة متدرّجة مرتابطة مًعا هي: يرى ديكارت أ 

  إثبات وجود النفس «الكوجيتو»أّوًال: 

  إثبات وجود هللا.  ثانًيا:

  إثبات وجود العامل  ثالًثا:

لك يؤّدي  وقد انطلق ديكارت إىل إثبات ذلك من خالل تحليل عملّية الشّك يف كّل الحقائق مرتئًيا أن ذ 

بنا إىل رضورة وجود فاعل يشّك أو ذات مفّكرة تقوم بعملّية الشّك؛ ألنّه ال ميكن أن يحدث الشّك أو يظهر  

دون تلك الذات املفّكرة الشاكّة، وإّال فَمن يقوم بهذا الشّك؟ فالذي يشّك ال بّد أن يكون مفّكرًا، والذي يفّكر  

  دم أو لغري املوجود أن يفّكر؛ لذلك قال ديكارت: ال بّد أن يكون موجوًدا، ألنّه ال ميكن للع 

«إنّنا ال نستطيع أن نفرتض أنّنا غري موجودين حني نشّك يف حقيقة األشياء جميًعا، ألّن  

ا حني يفكّر»    . ٤مام تأباه عقولنا أن نتصّور أّن من ال يفكّر ال يكون موجوًدا حقٍّ

  الكوجيتو «أنا أفّكر إذن أنا موجود». ومن ثّم صاغ ديكارت يقينه األّول املشهور باسم 

وهكذا أثبت ديكارت القضّية اليقينيّة األوىل التي أشار فيها إىل تيّقظ النفس نحو وجودها وسط أفعالها  

واتجاهاتها وأفكارها وأحوالها، وهو يف سبيله نحو االنتقال من الشّك إىل اليقني، جاعًال منها قاعدة أساسيّة  

خرى. يالحظ الدكتور يحيي هويدي أنَّ «الكوجيتو» بهذا املعنى مرتبط «باللحظة»، مبعنى  إلثبات اليقينيّات األ 

أنّني ال أشعر بإنّيّتي إّال يف اللحظة التي أنطق فيها بعبارة «أنا أفّكر إذن أنا موجود»، أو يف اللحظة التي ألتفت  

  . ٥التي أفّكر فيها فيها إىل وجودي، فشعوري بوجودي إذن ليس دامئًا، بل مرهون باللحظة  

 ـ  عند الديكارتينّي  ـ كام أّن الكوجيتو الديكاريتّ، وهو أعظم ما أتت به الفلسفة الديكارتيّة، ملا ميثّله  
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املعارص   ١من وضوح ومتيّز عقّيل، ال يُعد ابتكاًرا ديكارتيٍّا، وإمّنا مقتبس من األسالف كام الحظ أرنو الكبري

ح بذلك إميل برهييه قائًال:   لديكارت، الذي رأى أنّه مشابه لطريقة القديس أوغسطني، وقد رصَّ

يالح أن  أرنو  يفت  مل  ديكارت،  بكوجيتو  الالهوتيّون  َعرََف  القّديس «وعندما  أنَّ  ظ 

الريبّية عىل   إسار  اإلفالت من  كان معوله يف  وبالفعل  باليشء نفسه،  قال  أوغسطني 

  .٢هذه الفكرة: «إذا أخطأت فأنا موجود» 

وبغض النظر عام ميكن أن نالحظه عىل «فكرة الكوجيتو» الديكارتيّة من حيث الجدة واألصالة ميكننا  

رتيّة؛ ألنَّ هدفها هو الوصول إىل الوجود والبحث فيه، ومن ثّم القول إنّها مل تكن هدف الفلسفة الديكا

  تكون فكرة «الكوجيتو» مجرّد «قنطرة» للوصول إىل الوجود.

ولذلك انطلق ديكارت من «الكوجيتو» وإثبات وجود النفس إىل إثبات الوجود املتمثّل يف وجود  

ويفّكر يشعر دامئًا أنّه كائن ناقص متناٍه يأيت به  أن اإلنسان عندما يّشك    ـ   أّوًال   ـ «هللا» و «العامل». فرأى  

غريه إىل الوجود، ثّم يفنى بعد فرتة قصرية ويصبح عدًما، باإلضافة إىل أنّه يشعر بالنقص والعجز إزاء  

كثري من الحقائق؛ لذلك فهو بطبيعته كائن ناقص باستمرار. وشعور اإلنسان بالنقص معناه أّن لديه يف 

ل، هي التي يقارن بها نقصه الدائم. وهنا يتساءل ديكارت من أين جاءته هذه  ذهنه فكرة عن الكام

  الفكرة عن الكامل؟ ليقّرر ديكارت أنّها جاءت إلينا بواسطة هللا تعاىل الكامل. يقول ديكارت:

إذا مل يكن قد « املتناهي  أنا املوجود  إّن فكرة جوهر ال متناٍه ما كانت لتوجد لدّي 

ا» أودعها يف نفيس جوهر   . ٣ال متناٍه حقٍّ

يف انتقال ديكارت من شعور اإلنسان بالعجز   قفزة غري منطقّيةولكن القارئ هنا ميكنه أن يالحظ  

والنقص إىل إثبات وجود هللا الكامل، كام تزداد الحرية والدهشة حول هذا االنتقال عندما يرفض ديكارت 

ح بغرابة شديدة أّن قبول تصّور الالمتناهي اعتامًدا عىل فكرة سلبيّة وهي ف كرة النقص اإلنسايّن، ويرصَّ

  فكرة هللا سابقة عىل فكرة الوجود اإلنسايّن، فيقول: 

«وبناء عىل ذلك أجد عىل نحو ما أّن فكرة الالمتناهي سابقة لديَّ عىل فكرة املتناهي،  

  أي أّن إدراك هللا سابق عىل إدراك نفيس: إذ إنّني ال أعرف أيّن أشّك وأرغب، أي أنّ 

شيًئا ينقصني، وأيّن لست كامًال متام الكامل، إذا مل يكن لديَّ أّي فكرة عن وجود أكمل  

  .٤من وجودي، عرفت بالقياس إليه ما يف طبيعتي من عيوب» 
 

1. Le Grand Arnauld (1612-1694) 

  . ٩٣(القرن السابع عرش)، ص تاريخ الفلسفةإميل برهييه، . ٢

  . ١٥٣، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ٣

  . ١٥٣السابق، صاملصدر . ٤



   ١٨٣      من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

  :ويرى حسن حنفي

«أّن انتقال ديكارت من اإلنسان إىل هللا لهو عود إىل األوغسطينّية، ونزوله من هللا إىل 

ا إىل  عوٌد  هو  عرش العامل  الحادي  القرن  يف  أنسلم  القّديس  عند  األنطولوجّي  لدليل 

  .١امليالدّي، جدل صاعد ثم جدل نازل يف إطار من الفكر الدينّي القديم»

وعىل ذلك يكون وجود النفس الحًقا عىل وجود هللا فعليٍّا ومنطقيٍّا، أي أّن هللا هو الضامن الحقيقّي 

النفس. فامذا عن وجو  إثبات وجود  العامل)  لفكرة  الثالث (وجود  الوجود  إثبات  العامل؟ وهل سيتّم  د 

اعتامًدا عىل الوجود الثاين(وجود هللا) حسب الرتتيب الديكاريتّ كام حدث يف الكوجيتو؟  يبدو جليًا أن 

هذا هو الذي حدث؛ حيث انتقل ديكارت من الحقيقة الثانية «وجود هللا وكامله» إىل إثبات الحقيقة 

  ثة وهي «وجود العامل» عىل النحو اآليت:اليقينيّة الثال

وهو الذي غرس يف نفوسنا الناقصة فكرة الكامل، فإنّه ال بّد أن يكون صادقًا؛ ألّن  هللا كامًال  إذا كان  

  الكذب ليس من طبيعة الكامل أبًدا.

  الصدق اإللهّي سيضمن لنا صّحة ويقينيّة وجود العامل الخارجّي الذي خلقه هللا. 

  من خداع عقيل ولو يف أبسط البديهّيات.   ـ   السابق ذكره   ـ الصدق اإللهّي سيمنع الشيطان املاكر أيًضا  

العامل بكّل ما فيه من املوجودات، وتصبح   الصدق اإللهّي سيجعلني أطمنئ إىل صّحة إدرايك لهذا 

  كافّة حقائقه يقينيّة واضحة أمام عقيل. 

تلفيق ديكارت بني   الذي يضلّل وهنا ينعكس  املاكر  للشيطان  العقّيل والالهويتّ من خالل تصّوره 

من  ن  مكوِّ الحقيقة  يف  وهو  فلسفّي،  عقّيل  افرتاض  كأنّه  أنّه حقيقة،  الوهم عىل  لنا  ويصّور  حواسنا، 

هذا  عىل  التغلّب  كيفيّة  يف  ديكارت  عند  وضوًحا  التلفيقية  النزعة  وتزداد  املسيحّي،  اإلميان  نات  مكوِّ

التي   الشيطان، والصالة  باإلميان  باملسيح،  االتحاد  طريق  عن  أي  املسيحيّة،  يف  نفسها  الطريقة  وهي 

  تساندها دوًما صالة يسوع!

ومن ثّم فلوال الضامن اإللهّي ملا استطاع ديكارت أن يواجه فرضيّة الشيطان املاكر، وال أْن يعرب نهر 

لكنه إذا كان «هللا» سبحانه وتعاىل هو مركز  الشّك، أو أن يستطع أن ينتهي من حالة الشّك بأكملها. و 

تفكري ديكارت، مثله يف ذلك مثل رجال الالهوت يف العصور الوسطى، فام الذي ألجأ ديكارت إىل األسلوب 

العقّيل أو عىل األقّل جعله يتّبع أساليب قد تبدو عقالنيّة منطقيّة؟ وهنا تبدو إجابة ديكارت واضحة  

ألسمى من وراء تفلسفه هو إقناع الكافرين بحقائق اإلميان األخرى عن طريق  ومتميّزة، وهي أّن الهدف ا

العقل الطبيعّي، فالعقل عنده يف خدمة اإلميان املسيحّي، والفلسفة خادمة للدين، متاًما كام كانت عند  
 

  . ٢٥٤، صمقّدمة يف علم االستغرابحسن حنفي، . ١



١٨٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ح به ديكارت ترصيًحا ال يقبل أّي تأويالت أخرى، حيث يقول:»إنْ  كان   الالهوتينّي، وهو األمر الذي رصَّ

يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعتقد بطريق اإلميان بأّن مثّة إلًها وبأن النفس اإلنسانيّة ال تفنى بفناء 

الجسد، فيقيني أنّه ال يبدو يف اإلمكان أن تقدر عىل إقناع الكافرين بحقيقة دين من األديان، بل رمبا  

  .١ن األمرين بالعقل الطبيعيّ بفضيلة من الفضائل األخالقيّة، إن مل نثبت لهم أّوًال هذي

ا سواء فيام يتعلّق بوجود هللا أو   ولكننا نرى أن ديكارت مل يتمّكن من القضاء عىل الشّك قضاًء تامٍّ

بوجود املوضوعيّة التي جعلها مرهونة بالصدق اإللهّي، وأن كّل ما فعله ديكارت هو أنّه قام باستنباط 

وجود «أنا» يف الكوجيتو، ومرّة أخرى يف إثبات وجود هللا من   الوجود من الفكر مرّتني، مرّة يف إثبات

  فكرة النقص مقابل الكامل. 

            
وكام بدا ديكارت ملّفًقا بني الالهويتّ والعقّيل يف مجاالت الشّك وطرق االنتقال من الشّك إىل اليقني، بدا 

يًضا ملفًقا يف تناوله لنظريّة النفس والبدن، فقد رأى أّن النفس تتاميز عن البدن وهو متييز الهويتّ قديم أ 

وليس مبتكرًا، ومن املالحظ أّن ديكارت قد ورث هذه الفكرة عن الفلسفة املدرسيّة؛ حيث عرب عنها  

يف تفسريه لكيفيّة حلول النفس مبصطلحات التينيّة مدرسيّة. وفضًال عن هذا، لجأ ديكارت إىل التلفيق  

  يف البدن واتصالها به بني العقّيل والالهويتّ. 

أنا   يقول:  راح  والجسم؛ حيث  النفس  إىل فكرة متايز  (الكوجيتو)  انطالقًا من  فقد ذهب ديكارت 

أعرف نفيس اآلن موجوًدا وال أعرف نفيس إّال كذلك، ووجود الفكر عندي أشّد ثبوتًا من وجود الجسم، 

  .٢ة نفيس وماهيّتها هي الفكر، والنفس مستقلّة عن الجسم ومعرفتي لها أيرس من معرفتي لهوطبيع

وجود ذاته املفكرة، أن إدراك اإلنسان لحظة وجوده لعامل فكرّي    بعد أن أثبت  ديكارت  فقد أدرك

كالعواطف  بالجسد  خاّصة  حاالت  من  يستتبعه  وما  التفكري،  بدوام  الوجود  هذا  واقرتان  خالص، 

، أي أّن ديكارت قد  ٣النفعاالت واألحاسيس، إمّنا يفيد فصًال حاساًم، ومتييزًا واضًحا بني النفس والجسدوا

مفّكر،  بسيط  روح  النفس  متضاّدين:  متاميزين  من جوهرين  أي  نفس وجسم،  من  مؤلَّف  أنّه  أدرك 

 يف وجود جسمي والجسم امتداد قابل للقسمة، ليس يف مفهوم الجسم يشء مام يخّص الجسم، وقد أشّك 

إّال يف هذا  بالجسم  العلم  يأيت  لذا ال  الشّك وجود فكري ونفيس؛  بهذا  يتأثّر  أن  وسائر األجسام، دون 

املوضع كام يقتيض املنهج. وإن كان النفس والجسم يف واقع األمر متضامنني يؤلّفان موجوًدا واحًدا، فإّن 
 

  . ٣٩، املصدر السابق، صمقّدمة يف علم االستغرابحسن حنفي، . ١

  . ٨٩، صالتأّمالت يف الفلسفة األوىلديكارت، . ٢

  . ٢٠٠، ص  ديكارت أو الفلسفة العقلّيةراوية عبد املنعم عباس، . ٣



   ١٨٥      من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقّيل والالَّهويت معاثر املنهج الديكاريت

نفرتض نظاًما بني املوضوعات ال تتاىل بالطبع، وإّن  املنهج  يقيض بأن تتسلسل األفكار بنظام إىل حّد أن  

املبدأ التصّورّي يقيض بأن نذهب من أفكارنا إىل موضوعاتها بحيث ال ميكن أن تختلف املوضوعات عن 

  .١األفكار، وال أن يوجد يف الواقع نفس وجسم يختلفان عن تصّورنا للنفس والجسم 

أنّه يضع    ولكن مثّة تساؤل يفرض نفسه: وهو من أين جاء  ديكارت بتعريف النفس والجسم؟ نجد 

التعريف من عند نفسه، ال من مالحظة الكائنات الحّية، وال يريد أن يعلم أّن الجسم وإن كان عديم القدرة  

عىل التفكري، فقد يكون رشًطا للتفكري. وقد اعتقد ديكارت أنّه بهذا الفصل التاّم بني النفس والجسم أسقط  

مليتافيزيقا. ولكن هذا الفصل الذي ينكر النفس عىل الحيوان، ويجعل من البيولوجيا فرًعا من  املاّديّة وأقام ا 

امليكانيكا، قد يؤّدي إىل إنكار النفس عىل اإلنسان ورّد التعّقل إىل اإلحساس املشاهد يف الحيوان، فتسقط  

  . ٢عقل الروحانّية، وتسقط امليتافيزيقا من حيث إنّها ال تقوم عىل الحس بل عىل ال 

كام أّن اتحاد النفس مع الجسد بهذه الكيفّية ما هو إّال حقيقة خارقة أرادها الله عىل الرغم من أنّها ال  

تتفق مع طبع اإلنسان، فهذه الصلة التي تصّورها ديكارت، والتي تصّور بأنّه حّل بها مشكلة الصلة بني النفس  

  . ٣بالثنائيّة، قد أفسحت املجال للنزعة اآللّية امليكانيكّية يف مذهبه والجسد، واملعروفة يف ميتافيزيقاه  

فمذهب ديكارت يف الحقيقة هو مذهب ثنايّئ ال يطيق الوحدة بحال؛ ولذلك نجده يحرص دامئًا  

عىل التفرقة بني النفس والجسم، ويعيل من شأن النفس عىل الجسم، فنجده يف مواضع كثرية يتكلّم عن 

الغّدة النفس والجسم،   النفس حالة يف الجسم مجرّد حلول، وهو يعنّي لها فيه مكانًا ممتازًا هو  كأّن 

الصنوبريّة، حيث تقوم النفس بوظائفها بنوع أخّص منها يف سائر األجزاء، وتنترش قّوتها يف الجسم كلّه. 

الحركة وتوجيهها، أي وإمّنا وضعها ديكارت يف هذا الجزء من الدماغ؛ ألنّه رأى فيه املكان املناسب لقبول  

يف وسط الدماغ وفوق القناة التي متّر منها األرواح الحيوانيّة من تجاويف مقّدم الدماغ إىل تجاويف 

مؤّخره. فكلاّم أرادت النفس شيئًا حرّكت الغّدة املتّحدة بها الحركة الالزمة إلحداث الفعل املتعلّق بتلك  

بلغ إليها الحركات الواقعة عليه والحادثة فيه، فترتجمها هي اإلرادة. أّما الجسم فيؤثّر يف النفس بأن ي 

ألوانًا وأصواتًا وروائح وطعوًما ورغبات ولّذات وآالًما. وال ندري كيف تتّم هذه الرتجمة، ومل تحّس النفس 

من وجهة    ـبالجوع أو العطش، وتحّس أملًا من جرح. ويجيب ديكارت إجابات غري شافية وغري كافية  

قول: «إنه هكذا رُتّبت األمور لخري اإلنسان وحفظ كيانه، أي هكذا رتّبها هللا»، فيعود ديكارت في ـ نظرنا

  إىل (هللا) مرّة أخرى للخروج من مأزقه.

 

  . ٨٢، صتاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم، . ١

  .. ٨٣-٨٢املرجع السابق، ص. ٢

 . ٣٧٨، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةرواية عبداملنعم عباس، . ٣



١٨٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

وهنا يتعرّض موقف ديكارت من عالقة النفس بالبدن النتقادات كثرية من الالحقني عليه، إذ رأى 

ا هو فصل تعّسفّي غري مّربر فلسفيٍّا؛ إذ مل يقّدم سببًا وايتهد أّن فصل ديكارت بني النفس والبدن إمنّ 

. وأّن التربير الوحيد الذي نراه لقول ١عقليٍّا واضًحا متميّزًا لرفضه القول بجوهر كّيلّ واحد ماّدّي أو روحيّ 

انيّة  ديكارت بالثنائيّة هو مالءمة هذا القول للفكر الدينّي التقليدّي السائد حينذاك، وللتصّورات الوجد

  للعامل التي يقوم عليها الشعور الدينّي يف العرص الوسيط. 

وقد بدت املعضلة الحقيقيّة التي نتجت عن الفصل الديكاريتّ بني النفس والبدن؛ حني عجز ديكارت  

عن إيجاد الجرس بينهام، إذ كيف ترتبط النفس بالجسم وتؤثّر فيه؟ ومن ثّم راح يقنعنا ببعض التربيرات 

ع العقل البرشّي وال تتّصف بالبداهة والوضوح والتّميز؛ إذ رأى أّن هذا االتحاد ما هو إّال التي ال تقن

  حقيقة خارقة أرادها هللا عىل الرغم من أنّها ال تتفق مع طبع اإلنسان. 

، متباين عن الجسد، الجسد من  ٢وعن خلود النفس والجسد يرى ديكارت أّن النفس جوهر محض

أّما النفس فال تفنى وهي خالدة، ويرى أّن فساد الجسم وفناءه ال يقتيض فناء النفس،  اليسري أن يفنى،  

ويذهب ديكارت إىل أّن مثل هذا القول بخلود النفس ميأل قلوب الناس باألمل يف حياة أخرى بعد املوت، 

رسها: أّوًال ملعرفة كام أّن املقّدمات التي ميكن أن نستنتج منها بقاء النفس تعتمد عىل رشح امليتافيزيقا بأ 

أّن جميع الجواهر عىل العموم، أي جميع األشياء التي ال ميكن أن توجد دون أن تكون مخلوقة هلل، غري  

قابلة للفساد بطبيعتها، وإنّها ال ميكن أن تنقطع عن الوجود أبًدا، إّال إذا منع هللا نفسه عونه عنها فأحالها  

امن لكّل يشء إىل الواجهة بوصفها املفتاح الّرسّي الذي ميلك إىل العدم. أي هكذا تعود فكرة هللا الض

  الحلول املثىل لكّل املشكالت التي يعجز العقل عن حلّها.

  
توّصلت هذه الدراسة إىل مجموعة من النتائج املهّمة التي تعّرب عن طبيعتها النقديّة التي أعملت معول 

  ئجها ما يأيت:النقد يف فلسفة ديكارت، وقد كان من أهّم نتا

عكس هذا البحث كيف أّن ديكارت قد خان منهجه العقّيل القائم عىل الحدس واالستنباط، ومل    أّوًال: 

 

  . ١٧٣، صألفرد نورث وايتهد: فلسفته وميتافيزيقاه، اإلسكندرّيةعيل عبد املعطي محمد، . ١

هو الوجود   ألّن الجوهر عنده  ل؛من املالحظ أّن ديكارت يستخدم لفظ الجوهر هنا استخداًما مناقًضا ملا ارتضاه من قب.  ٢

الذي يوجد بذاته دون أن يعتمد يف وجوده عىل موجود آخر، وهذا ال يكون إّال هلل وحده. لكنّه عندما يحاول أن  

يتفادى هذا التناقض يقع يف الغموض الذي الحظه هو؛ حيث يقول: وقد يكون يف تفسري قولنا: «غري مفتقر إّال إىل  

ن األصّح أن يُقال إنّه ال أحد سوى هللا يكون هذا شأنه، وما من يشء مخلوق يستطيع أن  ذاته» بعض الغموض؛ ألّ 

  لفظ «جوهر»؟!.  يوجد لحظة واحدة إّال وقدرة هللا تسنده وتحفظه». إذن فكيف يطلق عىل النفس
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يلتزم بقواعده التي أسهب يف رشحها؛ فلم يطبق شّكه يف املجاالت الحياتّية التي متّس الحياة الحقيقّية  

مل يلتزم بقاعدته األوىل قاعدة البداهة والوضوح  للبرش، وأخرج الدين والسياسة واألخالق من دائرة الشّك. و 

يف أسس فلسفته التي قامت بالفعل عىل: الضامن اإللهّي، والشيطان املاكر، وثنائّية النفس والبدن وغريها  

البارز يف   الالهويّت  املستمّر، والحضور  الخلق  البحث؛ كنظريّته عن  لها هذا  من مبادئ أخرى مل يتعرّض 

ضّيات، حيث استند يف بناء أسسه هذه عىل قاعدة أخرى مل ترِد يف قواعد منهجه العقاليّن،  الطبيعّيات والريا 

التحليل، الرتكيب،  ( كذلك مل نجد صدى للقواعد الثالث األخرى   أّن كّل يقني يقتيض يقني وجود الله». وهي « 

عرضه كّل يشء عىل حكم العقل،  اإلحصاء) الواردة يف منهجه العقّيل. ومن ثّم متثّلت خيانة املنهج يف عدم  

فيقبل منه ما كان واضًحا ومتمّيزًا، ومل يقم بتحليل كافّة مشكالته بقدر ما يستطيع وبقدر ما تسمح به  

  طبيعة كّل مشكلة، ومل يقم بعملّيتي الرتكيب واإلحصاء. 

ضون العلم وال  الشّك الديكاريتّ هو شّك منهجّي مخالف لشّك الشّكاك االرتيابيّني الذين يقوّ   ثانًيا:

يصلون إىل اليقني، وهو شّك يهدف إىل بناء العلم والوصول إىل اليقني بعد فرتة من الشّك، ولكنّه مع  

ذلك يشرتط أن يكون الشاّك وهو ميارس عمليّة الشّك أن يخوضه كتجربة وجوديّة من الطراز األّول، تلك 

ض يف بحر الظلامت، وهذا مل يتحّقق يف الشّك  التجربة التي تقوم عىل القلق والحرية، وكأّن صاحبها يخو 

الديكاريتّ حيث إنَّ صاحبه مارسه بوصفه رضبًا من الحيلة فقط، فلم يكن سوى شكٍّ افرتايضٍّ مصطنع، 

وليس شكٍّا حقيقيٍّا يعّرب عن حالة واقعيّة، فهو يعلم النتيجة التي سيصل إليها مسبًقا، وهو األمر الظاهر  

الشيّكّ  منهجه  سياق  باهلل من  اإلميان  وروح  اليقني  إىل  للوصول  «التأّهب»  روح  فيه  تتغلغل  الذي   

البداية منذ  إنّه يسلم  إذ  األوىل،  اللحظة  منذ  يفرتضه  الذي  بوجود هللا    ـ  وبوصفه مؤمنًا  ـ   «املخلّص» 

ىل الكامل الذي سيضمن (وجود النفس) وعلينا أن منّر باهلل ليك نصل إىل األشياء، وال نستطيع أن نصل إ

فاهلل دامئًا موجود، وهو   الذهن،  العامل يف  الذي يضع وجود  ابتداًء من (وجود هللا)  إّال  العامل)  (وجود 

  الوجود الذي ابتداًء من وجوده نصل إىل كّل وجود. 

وإقناع   ثالًثا: الدينّي  املعتقد  لتربير صّحة  العقل  استخدام  التلفيق عند ديكارت عندما حاول  بدا 

إىل الفشل يف التوفيق  ـ كام عرضنا يف منت هذا البحث ـن ما كانت تنتهي محاوالته الكافرين به، فرسعا

ح يف مقّدمة   بني املبادئ العقليّة التي ارتضاها يف منهجه العقّيل وبني املبادئ اإلميانيّة التي آمن بها، فرصَّ

قد بطريق اإلميان»، وينتهي  كتاب «التأّمالت يف الفلسفة األوىل»: «أنّه يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعت

به األمر إىل التسليم مبقوالت دينيّة خالصة تعود إىل الكتاب املقّدس؛ ليظهر ديكارت بوجهه الحقيقّي  

  الهوتيٍّا توماويٍّا أو أوغسطينيٍّا أو من أََخلِص أتباع أنسلم.

يقنعنا، بل كان الهوتيٍّ   رابًعا: ا كام حاول أن  ا خالًصا قّدم اإلميان عىل  مل يكن ديكارت عقالنيٍّا قحٍّ



١٨٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

مهّمة   العقل  مهّمة  وجعل  الوسيط،  العرص  يف  كانت  كام  الالهوت  الفلسفة يف خدمة  وجعل  العقل، 

تربيريّة إقناعيّة محضة يف ضوء اإلميان الباحث عن العقل لتربيره وتسويغه؛ إذ وظَّف ديكارت العقل 

ل وظيفته من: السؤال/ النقد / ال  ا، فبدَّ فحص/ عدم االنحياز املسبق، إىل وظيفة أخرى تتغيّا: توظيًفا خاصٍّ

اإلجابة/ التسويغ/ االقناع/ التلفيق/ االنحياز املسبق؛ ولذلك مل يكن غريبًا أن يسري الديكارتيّون الُخلص 

عىل دربه أو أصحاب اليمني الديكاريتّ من أمثال: مالربانش وليبنتز اللذان غلَّبا اإلميان عىل العقل والعلم، 

كا يف صحة املعرفة الحّسيّة، وقلّال من شأن املعرفة التجريبيّة، وجعال اليقني خارج إطار العلم، وجعال وشكّ 

هللا بؤرة الكون وأساس الوجود، وأبقيا عىل الوضع السياّيس واالجتامعّي القائم مرتئني أنّه ليس يف اإلمكان 

  أبدع مام كان. 

عالج مشكالت عرصه وواقعه، وإمّنا قام مبعالجة مشكلة  مل يكن ديكارت فيلسوفًا واقعيٍّا ي  خامًسا:

الحيلة  الفعّيل، وإمّنا هو رضٌب من  الوجود  له من  أفكاره، فقد كان شّكه املزعوم ال أساس  من بنات 

ليعرض مذهبًا ميتافيزيقيٍّا تراءى له ذات ليلة من ليايل الشتاء الباردة، فقد كان أوىل به أن يُخلص ملنهجه 

كتبه بالفرنسيّة اعرتاًضا ضمنيٍّا عىل من يقّدسون الكتب واألفكار القدمية، وأن ال يهادن   العقّيل الذي

رجال الدين الذين احتكروا تفسري الكتاب املقّدس وكتبوه بالالتينيّة التي ال تعرفها الشعوب األوروبيّة 

و يف السياسة وأمور الحكم. كان إّال قليًال بسبب سيادة اللغات املحلّيّة، وحاربوا التفكري يف أمور الدين أ 

بنفسه   يفّكر  الفعّيل، وأّن من مل  الوجود  الحياتيّة هو رشط  األمور  التفكري يف هذه  أن يجعل  به  أوىل 

ويكون قادًرا عىل أن يتّخذ قراره بنفسه بناء عىل وعي وفهم ذايتّ، فهو غري موجود أو ال جدوى من  

 شّكه عىل عمليّات الفكر الخالص التي ال تهّم الشعوب وجوده. وهذا بالطبع ما مل يفعله ديكارت وقرص

إّال قليًال. عىل الرغم من أنّه كان ينبغي أن يضطلع مبهّمته األساسيّة ويخلص ملنهجه العقّيل الذي يعطي 

العقل  ويعّد  والتجريبيّة،  الحّسيّة  باملعارف  ويوقن  اإلميان،  عىل  وللعلم  النقل،  عىل  للعقل  األولويّة 

الذي كان يعاين يف عرصه من تسلّط والتجربة   الواقع  اإلنسانيّة، ويعمل عىل تغيري  للمعرفة  مصدران 

لينادى   يثبت وجود اآلالم والفقر والظلم واالستبداد،  اإللهّي املقّدس، وراح  الحكم  الكنيسة واستبداد 

عله لكان جديرًا بالتغيري إىل األفضل فيساهم بحّق يف إيقاظ الشعوب، وهذا ما مل يفعله ديكارت، ولو ف

بالفعل بلقب «أيب الفلسفة الحديثة» ذلك اللقب الذي أُطلق عليه وهو ال يستحّقه، فقد كان أقرب إىل 

  فالسفة العرص الوسيط منه إىل الحديث.
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  ٢جوريس غيلدهوف د. 

  ٣» وليس باهلل تُنكر هللا.  »أنا«ـكلُّ نظريات النور والوعي واملعرفة التي تبدأ ب«

ما يُنَسب بروز املاّدة املعرفيّة املعاِرصة يف تاريخ األفكار إىل امليتافيزيقا التي طرحها ديكارت. سعى   غالباً 

األول من القرن السابع عرش أن يفهم مسألة التفكري من منظوٍر مختلٍف  الفيلسوف الفرنيس الشهري يف النصف  

جذرياً. قابل ديكارت جميَع االنطباعات الحسّية بالشك ورفض جميع املعايري اإلبستمولوجية التقليديّة واضعاً  

ل العقيل. وعليه، أصب  أنا  حت عبارة « مصدر كّل يقني يف النفس اإلنسانية، تلك النفس التي متلُك قابلية التأمُّ

ر، إذاً أنا موجود  نقطة االنطالق الرمزية لكّل    ٤» مقال عن املنهج » الواردة يف كتاب ديكارت تحت عنوان « أفكِّ

فلسفة ُمستقبلية تسعى إىل تفسري النتائج املذهلة للعلم الطبيعي الحديث. فضًال عىل ذلك، امتلك ديكارت  

ر الفيزياء والرياضيات.   مهاراٍت كبرية يف الحقل العلمّي وساهم بشكلٍ    كبري يف تطوُّ

ل يف الفكر الغريب ألنّه كان ُملِهامً كبرياً ملرشوع سبينوزا،   يُقال إّن ديكارت قد شّكل عالمة عىل التحوُّ

هيغل،  أّما  النقدية.  كانط  فلسفة  عىل  واضحاً  تأثرياً  وترك  واليبنيز،  ُوولف  منظومتّي  قاعدة  ووضع 
 

 Cogitor Ergo Sum”: On The Meaning And Relevance of“«بعنوان  جوريس، املقالة    ،املصدر: غيلدهوف .  ١

Baader's Teological Critique of Descartes  «) يف مجلةModern Theology  ٢) باللغة اإلنجليزية، العدد ،

م،  ٢٠٢١، صيف  ٢٤) الفصلية، العدد  االستغرابمن مجلة (:  ٢٥١إىل    ٢٣٧م، الصفحات  ٢٠٠٥، سنة اإلصدار  ٢١التسلسل  

  . ٢١٤ىل إ ١٩٩الصفحات 

  .رصهبة نا تعريب:

 )، أستاذ يف كلية الالهوت يف جامعة لوفان الكاثوليكية. Joris Geldhof. جوريس غيلدهوف (٢
3. Franz von Baader. Vorlesungen über speculative Dogmatik. Vol. IX, p.266. 

  "، ولكّنها كُتبت بشكٍل أسايس باللغة الفرنسية. cogito, ergo sumاشتُهرت الصيغة الالتينية لهذه العبارة بشكٍل أكرب "   . ٤



١٩٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ساعتربه « فقد . ولكن نظراً إىل هذه  ١للحداثة الذي ال مُيكن التغايض عن أهميته التاريخية »األب املؤسِّ

  ١٧٦٥وهو فرانز فون بادر (  ـاألهمية عىل وجه الخصوص، استشعر أحد ُمعارصي هيغل شبه املنسينّي  

ن أنّه من الرضورّي إخضاُع فكر ديكارت إىل التدقيق الشامل. أشار بادر يف رسالٍة لصديقه فو  ـ )١٨٤١ ـ

د تاريخها قبل عاٍم من وفاته) أنّه أراد وضَع حٍد للنزعة الديكارتية يف الفلسفة . كانت  ٢سرتانسيك (ُحدِّ

معاً، ولهذا السبب    إبستمولوجيو  الهويتاألسباب وراء ُمعارضته الرشسة لديكارت وأتباعه ذات طابعٍ  

ارت، فالنزاع بني الحداثة والوحي،  بالذات تجدُر يف يومنا الحايل دراسة احتجاجات بادر ضّد فلسفة ديك 

  والعقل واإلميان، والفلسفة والالهوت، والفكر والعواطف ما زال قامئاً. 

هه بادر لفلسفة ديكارت آخذاً هذه النقاشات   أُحاوُل يف هذه املقالة أن أُظِهر أهمية النقد الذي يُوجِّ

النقاش الحديث قد بادر ُمثمراً يف «موضع اعتبار. وبالفعل، كام يحتجُّ كوسلوسيك، يُحتمل أن يكون ن

زاً عىل ٣» حول نهاية الحداثة وبدايات ما بعد الحداثة . سوف أقوُم أوالً بتقديم فكر بادر بشكٍل عام ُمركِّ

موضع ديكارت فيه. بعدها، سوف أتناوُل يف القسم األكرب من هذه املقالة خصائَص بارزة يف فكر بادر 

ديكارت. سوف أُشرُي يف كّل حالٍة إىل أهمية االختالفات بني العقالنيني والرومانطيقيّني تتناقُض مع موقف  

ل الالهويتّ. وثالثاً، عىل نحو االستنتاج، سوف أحاوُل صياغة درٍس كٍيل مُيكن تعلُّمه من بادر.   يف التأمُّ

      

راً «  ف ُمعاَرصيه شيلينغ وهيغل. عمل بادر أغلب حياته كمهندس تعدين  »، عىل خال ُمحرتفاً مل يكن بادر ُمفكِّ

إثر دراساته املكثّفة ألفكار شخصياٍت مثل   الفلسفية  بالقضايا  ورجل أعامل ولكّنه أبدى اهتامماً شديداً 

بوهمه وسان مارتن وكانط وهيغل وتوما األكويني وغريهم كثري. رشع بادر يف نهاية حياته بنرش املؤلفات  

سفية والالهوتية البليغة، حتى أنّه أصبح أستاذاً ملادة الالهوت النظري يف جامعة ميونيخ املنشأة حديثاً،  الفل 

  . ٤ولكّنه مل يتمّكن قط من التعبري عن أفكاره بطريقٍة واضحة وشاملة ومنهجية 

 

1. Georg W. F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse,  
pp. 80-81/ 88-89. 

،  »أنا أفّكر، إذاً أنا موجود«ديكارت بسبب تحديد الكينونة والتفكري، وهو املعنى األعمق لـبشكٍل أدق، يبدو أّن هيغل قّدر  

  ). ٨٠(ص. »الحديثة الفلسفة اهتامم كامل  حولها يتمحورُ  -التعبري جاز إن ـهذه الجملة التي «

  مهمتي هي وضع حٍد للنزعة الديكارتية يف الفلسفة».« .٢
Baader, Biografie und Briefwechsel, Vol. XV, p.643. 
3. Peter Koslowski (ed), Die Philosophie, Theologie und Gnosis Franz von Baaders, p.27. 

نظراً إىل افتقار فكر بادر للمنهجية حسب الظاهر، حاول بيرت كوسلوسيك جمع أعامله الالحقة يف القسم الثاين من .  ٤

  بحثه الرائع تحت عنوان: 
 



   ١٩٣    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

ر امللفت والب   احث قد يكون هذا النقص عىل وجه الخصوص هو السبب األهّم وراء ذهاب هذا املفكِّ

أما خالل حياته، كان بادر شخصيًة مرموقة  تاريخ األفكار.  النسيان يف  د املؤهالت بسهولٍة طّي  املتعدِّ

للغاية ومشهورة بشكٍل واسع، وقد مارس تأثرياً كبرياً يف أوساط الرومانطيقيني واملثالينّي األملان. بالفعل، 

الفكريَّني   التياَرين  هذين  عن  تقريباً  ممثِّل  كّل  بني فإّن  من  كان  وإجالل.  مبدٍح  بادر  عن  تحّدث  قد 

، فريدريك شليغل، تيك، ويلهيلم فون همبولدت، وغريهم  ١املعجبني به غوته، نوفاليس، هيغل، شيلينغ 

. مدح جميعهم مهارات بادر الخطابية ومشاعره العرفانية ونظرته العميقة يف القضايا الفلسفية ٢كثري

يكن بادر رجالً أكادميياً ُمنعزالً يتعامُل مع النقاشات الفكرية فقط، بل والالهوتية. إضافة إىل ذلك، مل  

كان ُمنخرطاً بشغٍف يف الشؤون االجتامعية والسياسية واملسكونية. يجُب أن نذكر هنا نقده للرأساملية 

امية  ، وجهوده الر ١٨١٥عام    »التحالف املقّدس«املبّكرة، وانخراطه الشخيص يف املفاوضات التي أّدت إىل  

  .٣إىل تأسيس أكادميية مسكونية يف سانت بطرسربغ 

ُز يف هذه املقالة بشكٍل حرصٍي عىل كتاب بادر بعنوان     » محارضات حول العقائد التأملية « سوف أُركِّ

رة. حارض بادر من العام    ١٨٣٨لغاية    ١٨٢٦الذي يُعدُّ التعبري األكمل لفكره الناضج والصادر يف فرتٍة متأخِّ

ر نفس األفكار قط بل دخل يف نقاشاٍت حيوية حول أمناط عّدة مراٍت   يل ولكنّه مل يُكرِّ حول الالهوت التأمُّ

 

Philosophien der Offenbarung: Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling. 

  إنّني أديُن بشكٍل كبريٍ ألبحاث كوسلوسيك يف نقايش حول فلسفة بادر. 

ينبغي أن نُضيف بأّن صداقة بادر وشيلينغ مل تُدم ُرغم حصول تبادالٍت فكرية وشخصية ُمثمرة بينهام وتأثريهام عىل   .١

حصل توُجه شيلينغ نحو «فلسفته الوضعية» قطعاً بواسطة بادر، وبالخصوص نظراً إىل أنّه من خالل بادر  بعضهام.  

تحت عنوان    ١٨٢٤اطّلع شيلينغ عىل تأمالت جايكوب بوهمه العرفانية. ولكن بعد صدور مقالة بادر الجدلية عام  

غ كّل اتّصال به ألنّه شعر بإهانة كبرية منه.  «مالحظات حول بعض الفالسفة املعادين للدين يف زماننا»، قطع شيلين

  منذ تلك الحادثة فصاعداً، واجه املؤلّفان بعضهام بالرفض واالزدراء. 

لالطّالع عىل مزيٍد من املعلومات الببليوغرافية حول ردود الفعل هذه وغريها من ردود الفعل املعاِرصة تجاه بادر   .٢

وإصدار ديفيد    )١٩٩٨(وس تحت عنوان «فلسفة الحب لدى فرانز فون بادر»  وفكره وتأثريه، راجع إصدار رامون بيتانز 

ُل )١٩٢٧(بومغاردت تحت عنوان «فرانز فون بادر والرومانطيقية الفلسفية»   . مام ال شّك فيه أّن بحث بيتانزوس يُشكِّ

لك، يحوي البحث العديد من املقدمة األفضل واأليرس حول فكر بادر يف عامل الناطقني باللغة اإلنكليزية. إضافة إىل ذ

  الرتجامت الدقيقة للغة بادر التعبريية األملانية الصعبة.

.  )١٩٥٧(لالطالع عىل فلسفة بادر االجتامعية، راجع مدخل هانس غراسل حول فرانز فون بادر، «النظرية االجتامعية»    .٣

كذلك، وثّق إرنست بينز مغامرات بادر السياسية بشكٍل جيد للغاية يف كتاب «املهمة الغربية للكنيسة األرثودوكسية 

 .)١٩٥٠(عرص التحالف املقّدس»  الرشقية؛ الكنيسة الروسية واملسيحية الغربية يف



١٩٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

الفكر األخالقية والعرفانية واإلبستمولوجية والالهوتية وحتّى العلمية التي أراد أن ينفعل ضّدها. شّكلت  

  فلسفة ديكارت إحدى املواضيع الرئيسية لتأمالته النقديّة.

ال يذكُر بادر يف كتابه اسم ديكارت بشكٍل رصيح يف كثرٍي من األحيان، ولكن عىل املستوى الضمنّي  

يُصيُغ بادر تفكريه الخاص يف مقابله. عوضاً    ١» نقيضاً منوذجياً وأساسياً « يلعُب ديكارت دوراً مهامً بصفته  

نظرًة كونية شخصانية وعالئقية يف  عن ميتافيزيقيا ذي نزعٍة ذاتية وُمشّيدة منطقياً فحسب، طّور بادر  

جوهرها واحتّج بأّن هذه املقاربة فقط مُيكن أن تكون وفّية للدين املسيحي. انطالقاً من إميانه واعتقاده  

املسيحي العميق، استشعر بادر رضورة ُمعارضة جميع املنظومات الفكرية التي تُفيض إىل نتائج تتناقض  

كارت وفلسفته نظريًة معرفّية أحادية الجانب ال ترتُك مجاًال لحالة  مع الدين املسيحي. وعليه، شّكل دي 

القبول التي يفرتضها ُمسبقاً كّل دين، وال لالرتباط بني الله واإلنسان الذي يسبُق بنيوياً جميَع املحاوالت  

 الرامية إىل اكتساب املعرفة.  

أنا أُفكِّر، إذاً أنا موجود، يجب أن يقول «بدالً من ترديد (الجملة التالية) مع ديكارت:  «

 .٢»يُفكَّر يفّ، إذاً أنا أُفكِّر. أو يُرَغب يفّ (أنا محبوب)، إذاً أنا موجودالفرد: 

نتائجه وُمقتضياته بشكٍل   نتناول اآلن أهمية هذا االعتقاد األساّيس فضًال عن  أكرث  وعليه، يجب أن 

  تفصيًال. 

    
يقتيض إحراُز صورٍة أوضح للنقد املبنّي الهوتياً الذي يُوّجهه بادر لديكارت حيازة إسرتاتيجية طرٍح واضحة 

املعامل. يستحيُل تقريباً دراسة عنارص هذا النقد بشكٍل شامل بسبب الطبيعة غري املنهجية ألعامل بادر. 

نقاٍش مفتوح وأكرث ترابطياً يُتيُح يل اإلشارة إىل العالقات العميقة يف املجموع وعليه، فإنّني آثرُت طرح  

لتّم تناوله بشكٍل ُمجتزأ فقط. الفرضية األساسية التي تُدافع عنها   ـ  لوال ذلك  ـاملبهر لفكر بادر والذي  

البداية نقطة  أو  لبادر،  األسايس  الحدس  توضيح  مُيكن  التايل:  هي  املقالة  تُ   ٣هذه  ليديا كام  سّميها 

  ، عىل أنّه مزيٌج مدروٌس بدقّة من األفكار املعارضة لديكارت.٤بروشييس 
 

1. Theodor Steinbüchel, "Franz von Baaders Descartes-Kritik im Rahmen ihrer Zeit und in ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung", pp.24-42/p.25. 

  . ٣٣٩)، املجلد الثامن، ص ٣محارضات يف العقائد التأملية ( .٢

موجود» تظهُر ألول مرة يف عمٍل من تأليف بادر، وعليه مُيكُن اعتباره ُمفّكراً    »نا «أ   يفّ، إذاً   يُخربنا فونك أّن عبارة «يُفكَّر

  من تأليف جريارد فونك.  ) ١٩٦٠(» الكينونة والوعيأصلياً يف هذا املجال. راجع مقالة «
3. Punto di Partenza  

ال ينبغي أن نفهم العبارة مبعنى «نقطة البداية» فحسب، فهي تدّل عىل أكرث من ذلك بكثري، أي عىل تلك الفكرة األساسية    . ٤
 



   ١٩٥    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

  
فقط بعد   ١» أنا أكون، أنا موجود«من املعروف جيداً أّن ديكارت وصل إىل اليقني التام الكامن يف عبارة  

الشك البنيوي والكّيل. متّسك ديكارت لصالح العملية االستداللية باحتامل أن يُواجه البرش يف سعيهم 

البديهي بشكٍل قاطعٍ، أصبح    »أنا« . ولكن حينام برز يقني  ٢نحو املعرفة خداعاً منهجياً من قوٍة رشيرة 

ٍل منطقٍي منه. وعليه، بقي الشك حسب  باإلمكان استنتاج نطاٍق كامل من أفكاٍر ُمحددة (وعلمية) بشك

  ما يبدو االفرتاض الرضوري يف أّي منظومة.

رفَض بادر هذا النوع من املنهجية بشكٍل قاطع، وبدالً من عمليٍة إبستمولوجية تبدأ بالشك سعى  

بادر   نحو اليقني التام املتسامي الذي يسبُق أّي ُجهٍد برشي يتمثّل بالفهم (أو حتى بالشك). وعليه، دافع

  :عن اإلميان غري املتزعزع الذي ميلُك أهميًة وصلة إبستمولوجية غري قابلنَي لإلنكار. يضطّر اإلنسان

القدرة    ـ   ويسمح بتجاوز ـ  فيام يتعلّق بالتوّجه املمنوح داخلياً واآلرس لفكره، أن يتجاوز  « 

  ٤بصفته السابق ـ  ن  يف نفسه، ليك يتشكّل ويتوافق اليقني املبارش املمنوح باإلميا   ٣عىل الشك 

ط الذي يتعاون معه   ـ   عىل املعرفة الفردية   ٥والالحق    . ٦» مع اليقني املتوسَّ

ألّن البرش دامئاً   ٧«الصفحة البيضاء»   وعليه، من الوهم إعادة البدء بالتفكري من جديد انطالقاً من

يصلون إىل الرضا من خالل حقيقة سابقة ُمطلقاً: هللا. وعليه، فإّن التفكري باملعنى الحقيقي هو ببساطة  

  االنفتاح عىل هذه الحقيقة السابقة ُمطلقاً والعمل معها.

كّل يشء    أي ُمحاولة وضع  ـ  يعتقُد بادر أنّه منذ زمن ديكارت، تّم استبدال يقني اإلميان بالشك الكيل

  : وكأنّ  ـ ضمن هاللنَي

هذه العزلة بالذات وتجريد عقل كّل فرٍد وهجرانه من ِقبل هللا واإلنسان واملايض «

  . ٨» والحارض، هو الرشط والضامن الوحيد لحريته وثراء منّوه 

املنهجي   التجريد واالختزال والشك  املحضة مثل  العقلية  بالعمليات  يثق  بادر مل يكن  أّن  الواضح  من 
 

دة كلياً     تتغلغل يف جميع االعتقادات الفلسفية والالهوتية البارزة.   التي   - بصعوبة   عنها   التعبري   يتمّ   التي   ولكن   ـ واملحدِّ
1. Ergo Sum, Ergo Existo  
2. Malin Genie  
3. Posse Dubitare  
4. Prius  
5. Posterius  

  . ١٠٦- ١٠٥)، املجلد التاسع، ص.٤محارضات يف العقائد التأملية ( .٦
7. Tabula Rasa  

  . ٢٠٣-٢٠٢)، املجلد الثامن، ص.٢م.ن.( .٨



١٩٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

د راديكالياً حول    » الفاعل « ملعارضة الرسمية للـ وا  و«املفعول». تصدُر جميُع هذه النقاط ضمن مفهوٍم محدَّ

ُر بادر بشكٍل كبري املفّكرين الذين تخلّوا عن   ط للحالة البرشية. وعليه، يُقدِّ املعرفة ناشئ عن سوء فهٍم ُمبسَّ

  . ١» إتعاب عقولهم بهذه األمور ا أنفسهم من» «ألنّهم أنقذو املذهب العلمي (و) املنهج عىل وجه الخصوص « 

   

ر « يفهُم ديكارت الفكر البرشي عىل أنّه     ُمستكِشف. يسعى الفكر دامئاً وباضطراٍب ونشاٍط    ٢» يشء ُمفكِّ

ق منه بنفسه. تقُع جذور الفكر وفقاً للفلسفة  نحو أفكاٍر عميقة جديدة، وال يثُق بيشٍء ال مُيكن التحقُّ

الديكارتية يف فاعٍل يُشبه الجزيرة، يُقاوُم ويتحّقق من كّل تأثريٍ خارجّي بدالً من االعرتاف بأنّه ما هو  

وفقاً   الداعمة.  العالقات  يف  دية  تعدُّ وجود  بفضل  فقط  من عليه  املعّقدة  املنظومة  هذه  فإّن  لبادر، 

، مع الله، ونفسه، واألفراد اآلخرين   ـ   وبنفس الوقت   ـ العالقات هي ُخامسية األبعاد: اإلنسان يرتبُط دامئاً  

  واملخلوقات الذكية األخرى، والطبيعة. وعليه، يتحّدُث بادر عن ألعاب الخّفة الفلسفية:

التفكري من  إذا أراد اإلنسان (بعد ديكارت) أن يب «  أو من    » أنا « دأ    » أنا « البدائية ُمطلقاً 

املنكرة للنفس، وبالتايل يُنِكر (الطابع) الثانوي لهاتني القناعَتني ألنّهام تظهران فقط كجزٍء  

تكون بالنسبة    ـ   أي الله ـ  من قناعٍة أعمق وبدائية وتأسيسية لشخٍص آخر أو ذات رئيسية  

  . ٣» فعدم البدء بهذا هو إنكاٌر له املنِكرة للنفس هي اآلخر،    » أنا « أو    » أنا « إليه  

 بادر أنّه يوجد يف العملية اإلبستمولوجية نوٌع من القبول الذي يسبُق أي عملية فكرية. هذا  يحتجُّ 

، ولكن يجُب أن يتعرّف اإلنسان عىل هذا القبول ٤ال يعني إنكار قُدرة البرش عىل تحصيل املعرفة بفاعلية

  :شاملةعىل ُمستوًى أعمق ألّن املعرفة البرشية ليست ُممكنة إذا مل تؤخذ كمجوعٍة 

حينام يتّم فحص ذلك بشكٍل أدق، يّتضُح أّن هذا اإلقرار بأّن اإلنسان يُعرَف أو يتمُّ «

التي تنطلُق    ـ  ٥أو النقطة النابضةـ  التفكري به من (حالٍة) أعىل هو النقطة املطّاطية  

. ال يعرُف الفاعل البرشي نفَسه أو أي يشٍء ٦»منها كل معرفٍة أخرى، وحيث تتأّسس
 

  بوهمه وباراسيلسوس. . املفكرون الذين يذكرهم بادر يف هذا السياق هم ١٦٠، املجلد التاسع، ص.)٥(م.ن. .١
2. Res Cogitans  

 . ٣٣٩)، املجلد الثامن، ص.٣م.ن.(. ٣

يتحّدُث بادر يف هذا السياق عن «لغٍز من الفعل والشغف» يكمُن يف عالقة البرش كمخلوقاٍت ذكية بخالقها، أو عن  .  ٤

  «التحاٍم لضوٍء داخيل وشمٍس خارجية».
5. Punctum Saliens 

ائد التأملية» حيث يستذكُر بادر األهمية املحورية التي تؤديها عالقة اإلنسان باهلل بحّق جميع . راجع «محارضات يف العق٦

  العالقات األخرى. 



   ١٩٧    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

إذا مل يعرف نفسه (كام) يعرفه هللا، وأن يكون معروفاً هو فعالً قاعدة كّل  «آخر حقاً  

  .١»معرفة وافرتاضها املسَبق

لبادر  ، ولكن وفقاً ٢األعمق ميلُك جدارًة من الناحية الدينية  »املعرفة«يف النهاية، فإّن هذا النوع من 

ليس لها نتائج يف الحقل اإلبستمولوجي املحض. يف الواقع، يرفُض    » القناعة الخاّصة « هذا ال يعني أّن هذه  

هذا الصدد إىل    بادر جميَع املحاوالت الرامية إىل فْصل املعرفة عن اإلميان وبالعكس. مُيكُن أن نشري يف 

الظواهري فقط،   ـ   ك الذي وصل عىل قاعدة التحليل املتساميدراسٍة مثرية لالهتامم والتحّدي أجراها فون

التأكيد عىل أنا أفكر إذاً أنا موجود  «وبإلهاٍم من هورسل، إىل نفس االستنتاج الذي توّصل إليه بادر، أي إّن  

ر   . ٣»ُمرتكٌز يف املفكِّ

فيها   يؤَخذ  معرفيٍة  رؤيٍة  هو  ديكارت  يطرحها  التي  الذاتية  للفاعلية  بادر  وليس   »الحب«بديل 

كنموذج. هذا يُشرُي إىل أّن العملية اإلبستمولوجية تنبثُق ليس فقط من الفاعل نحو املفعول   »العقل«

األسايس يف هذا   الخطأ«من املفعول إىل الفاعل. وعليه، يكشف بادر عن    ـ   ويف نفس الوقت  ـ بل أيضاً  

التأكيد (الذي تطرحه) الفلسفة الذاتية...التي ينبغي وفقها أن يُعرِّف كلُّ يشٍء قابٌل للمعرفة نفسه يف 

مبعنًى ما يف الفاعل والعكس،   »يكمنُ «. املفعول إذاً  ٤»عملية املعرفة بطريقٍة غري ُمبالية (خاملة) كلياً 

نفسه عىل العاِشَقني، فإنّهام يتحّوالن فعالً إىل جزٍء من وجود ولكن من دون تحديد االثنني. ينطبُق األمر  

 اآلخر ويُرّجح أن يكتشفا بأّن توُجههام نحو اآلخر ال يكمُن يف أصل عالقتهام. 

والتقدير   ٥االنقياد  كلياً،   ٦واالعرتاف  املؤكَّدة  القاعدة  لهذه  املناِسبة  اإلبستمولوجية  املواقف  هي 

بالكوجيتو والسابقة أساساً، والداعم لبادر، فإّن املفهوم األصدق للفاعل والذاتية ال يتّصُل أبداً  ة. وفقاً 

الرايض عن نفسه، بل عىل العكس إذ يجُب ربط املضمون األنطولوجي للمصطلح مع جذره االشتقاقي، 

 

  . ١١٠)، املجلد الثامن ص.١م.ن.(. ١

  . ٣٣٦)، املجلد الثامن، ص.٣م.ن.(. ٢

  . ١٨٠فونك، ص.. ٣

التأملية»:  .  ٤ العقائد  يف  «محارضات  نراجع  أننا  بسهولة  تُالحظون  البصرية «سوف  إىل  ُمجدداً  أُحرضنا  قد  أنفسنا  رى 

اليقني  أّن ما يُعرف بشكٍل مالئم (ميلك) املعرفة (أيضاً)، ومُيكن إظهار هذا اشتقاقياً من خالل كلمتي  نفسها... أي 

)Gewissheit) والوعي (Gewissen «.(  

 الخضوع.»راجع املصدر نفسه:«ال يكوُن أي تجيل، وبالتايل أي فكر، ُممكناً من دون . ٥

هناك إشارة ُملفتة لسان مارتن يف هذا الصدد (مذكورة يف نفس املصدر): «عدم التقدير وعدم الحب هو أكرب دليٍل .  ٦

  عىل الجهل». 



١٩٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

بادر غري ). بالتايل، ال يُبدي  »أن يَخضع«أو    »أن يُخضع«باللغة الالتينية (الذي يعني حرفياً    ١أي الفعل

  . »لن أسمع، لن أخدم، لن أؤمن، لن أُصّيل، ولن أقبل«الحديثة وشعاراتها:  »فلسفة الذاتية«االحتقار للـ

   
يف تناغٍم مع الفرضيات األساسية التي ذكرناها، طّور بادر نظريًة حول الوعي الذايت اعتربها مناقضة كلياً  

  :للفلسفة الديكارتية

ُمنذ أن ظهر ديكارت يف الفلسفة مع (عبارة) أنا أُفكِّر إذاً أنا موجود... ساد الرأي بأّن  « 

داخلياً ـ  البرش   للنفس  إثباتهم  أو  للذات  تأكيدهم  أنّهم    ـ   يف  ومبا  كلياً،  وحيدون  هم 

موجودات حرّة فهم أحراٌر ببساطة وسوف يبقون كذلك، وبالتايل فإّن وظيفتهم األوىل  

إن جاز  ـ  بأنّهم موجودات من ذواتهم ولها، وعىل قاعدة هذه املعرفة  هي أن يعرفوا  

  . ٢» أن يحكموا عىل كّل موجوٍد آخر، عىل سبيل املثال: الله   ـ   التعبري 

بتعبريٍ آخر، ال ينبغي النظر إىل النفس البرشية ككياٍن معزول أو كحقٍل مغلَق ال مُيكن الوصول إليه. عارض  

ال  الشهرية  بادر فلسفياً جميع أشكال  اليونانية  العبارة  الذاتوية ورفضها.  ليست فاقدة    » اعرف نفسك! « نزعة 

املفهوم األهم    ٣للرشعية، ولكن باإلضافة إىل كونها تأمٌل بالنفس فإنّها يجب أن تُنشئ أيضاً تأمًال حول الله والعامل. 

اآلخر بالنفس املطلقة أو بيشٍء آخر، فإنّه  . سواء ُوصف  » قابلية النفاذ « أو    » قابلية االخرتاق « يف هذا السياق هو  

قابلة  « موجوٌد يف قلب كل وعٍي برشي بالذات. من الواضح أّن هذه الفكرة تفرتُض ُمسبقاً نفساً برشية مفتوحة و 

لبادر، توجُد يف النفس حالٌة من انعدام الوجود » لالخرتاق  من ِقبل حقيقٍة خارجية    ٥أو من االخرتاق   ٤. وفقاً 

. من جهة  ٦» موجوٍد فعٍيل أو روحٍي ُمخرتَق وُمتغلَغل من ِقبل (موجود) آخر وفيه « وغري ملموسة، أو  أنطولوجية  

من خالل هجراٍن حّر للنفس أو تخلٍّ حر عن النشاط اإلبداعي للنفس املطلقة داخل  « النفس، ال يتجّىل هذا إال  

  ضوع والتفاين. وهو بالطبع موقف ديني أساساً من الخ   ـ   » ٧النفس ومن ِقبلها ومعها 

 

1. Subicere 
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   ١٩٩    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

  
يعتقُد بادر أّن ما حّققه ديكارت يف اإلبستمولوجيا وامليتافيزيقيا قابٌل للمقارنة مع ما حّققه كانط يف الفلسفة  

ل الخبيث نفسه. بالتوازي مع االعرتاف بحقيقٍة سابقة أنطولوجياً يف الحقل اإلبستمولوجي،   األخالقية، أي التحوُّ

  معرفة من دون  « ة البرشية يف الحقل األخالقي. يستحيُل هذا  يجب االعرتاف بقوٍة ُمحّددة تؤثِّر عىل اإلراد 

ويُضيُف بادر بدقّة    » الوجود الداخيل إلرادٍة داخل إرادة، وموجوٍد يُدرَك ويُعرَف ويُفَهم من آخر ومن خالله 

  . ١» ُرغم أّن هذا املوجود املدرَك واملفهوم نفسه ليس قابًال للمعرفة « 

ل اآلنف بشكٍل أدق. بدالً من التابع املطيع، احتّل الفرد املغرور الذي يّدعي  يجُب أن نصف التحوُّ

خصوصاً    ـاالستقالل األخالقي مركز األضواء. ولكّن مفهوم االستقالل الذي يتناوله الفالسفة املعارصون  

بأّن البرش هم أسياُد أقدارهم أو  ، ويُنىشء انطباعاً ٢هو خطأ ـ بعد كانط وكاستمراٍر للفلسفة الديكارتية

. وعليه، فإّن املبدأ الحديث املتمثِّل باالستقاللية ٣أّن خيارات اإلرادة الحرّة هي اإلنجازات األعىل للحرية

م غري املقيَّد بالطبيعة، ولكّن بادر يعتُرب أّن املعاملة املادية والصناعية املحضة مع الطبيعة   ُع التحكُّ يُرشِّ

 مع النظرة املسيحية للخلق.  ال تتوافُق 

 » االستقالل «. مبا أنّه ال مُيكن نسب  ٤يطرُح بادر مبدأ السلطة يف مقابل مفهوم االستقالل الحديث 

فمن الوهم أن يخال املرء بأّن الناس هم ُمبتكرو القانون   ـ   أي هللا   ـ  مبعناه الصحيح إال إىل املوجود املطلق

أنّهم مُ  ُل  األخالقّي الذي يُطيعونه أو  التي تُشكِّ رشِّعوه األساسيون. يجب أن يُنصت البرش إىل السلطة 

قاعدة العدل الذي يسعون نحوه. مبعنًى ُمحّدد، يجب أن يُدخلوا إىل ذواتهم القانون األخالقي الذي 

رة  يسمعونه والذي ال مُيكن أن يُصوَّر كعامل إكراه قمعي وخارجي وباعث عىل االغرتاب بل كقوة ُمحرِّ

  .٥وُمرضية  ورافعة

وعليه، لن يكون من املفاجئ أن يؤّدي فهم بادر لهذا الحدس األخالقي األسايس إىل أن يقوم بصياغة 

 

د معارضة بادر عىل إضفاء الشيئية واملنطق عىل الشؤون ٢٦٥)، املجلد التاسع، ص.٥م.ن.(  .١ . هذه الجملة امللحقة تؤكِّ

  الدينية. عىل سبيل املثال، فإّن هللا «غري قابل للمعرفة» بأي نحٍو من األنحاء. 

  . ٢٠٢من، ص.)، املجلد الثا٢م.ن.( .٢

أما فيام يتعلق بـ«الحرية»، يرفُض بادر التحليل «السلبي» املحض لها الذي ينسبه إىل كانط. ال ينبغي خلط اإلرادة    .٣

فية مع املفهوم الحقيقي للحرية الذي يتّصل بتحقيق إرادة هللا والخضوع لها.    التعسُّ
4. Falk Wagner, "Die spekulative Dogmatik im Umkreis Hegels und die Spekulative Dogmatik 

Baaders". 

  وفقاً لفاغرن، ميلُك بادر احتجاجاٍت جيدة ليفعل ذلك، ولكنّه يُبالغ يف تفضيل «السلطة» عىل «االستقاللية». 

  . ٤١)، املجلد الثامن، ص.١(محارضات يف العقائد التأملية. ٥



٢٠٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ين. حلّل بادر عالمات زمانه فكشف عن اتجاٍه  نقٍد شديد للذهنية يف زمانه، ليس فقط فيام يتعلّق بالدِّ

. كان بادر ُمرصّاً  ١االجتامعية والفكرية واالقتصادية والثقافيةنحو الفلسفة العدمية يف كامل نسيج الحياة  

وتعاظم  األخالقية،  والالمباالة  الديني،  الحّس  إىل ضياع  نسبه  ولقد  الخبيث  التطّور  هذا  ُمجابهة  عىل 

  األنانية، والخواء الروحّي. 

   
. نظر ديكارت »ذي حجم«، أي  "res extensa"نّه  مُيكن تلخيُص وصَف ديكارت الشهري للعامل الخارجّي بأ 

أن يكشف الفكر البرشّي عن مبائدها    ـ  بل ويجب  ـ، والتي مُيكن  ٢إىل الطبيعة كمنظومٍة آليٍة ُمبِدعة

أّن كّل هذه  الفهم، ويُفرتض  لحاالٍت جاّدة من سوء  الفكرة مصدراً  لبادر، شّكلت هذه  الفاعلة. وفقاً 

. من ناحية، تسبّب هذا التحديد بنشوء ثنائية الطبيعة والروح،  ٣املادة والطبيعة الحاالت تُختزل يف تحديد  

ما    ـ  وفقاً لبادر  ـ ومن ناحيٍة أخرى تسبّب الحقاً بالعكس متاماً، أي امتزاج الطبيعة والروح معاً، وهو  

س بشكٍل زائد،   حصل بالضبط يف فلسفة شيلينغ املبّكرة حول الطبيعة، ويف التأّمل الرومانطيقي املتحمِّ

ويف منظومة هيغل امليتافيزيقية الناضجة. عارض بادر هذين املوقفني الفلسفيَّني وأرصَّ عىل عدم فْصل 

  الطبيعة والروح وال الخلط بينهام. 

من الواضح أّن فلسفة ديكارت ارتكبت الخطأ األول، أي إنّها أرست املعارضة وحتّى االنفصال بني  

ُ عنها   ـالتي  ٤» القابلة لالخرتاق«يف مواجهة هذا التيار عن الطبيعة الطبيعة والروح. دافع بادر  كام تُعربِّ

 :تُختََرص يف ـ بروشييس

من خالل وضع نفسها يف مقابل الفيزياء امليكانيكية وإعادة اكتشاف قيمة  ـ  رؤيٍة تستطيع  « 

  . ٥» يف فلسفة الطبيعة» االخرتاق أن تفهم األهمية األساسية لنظرية «   ـ   الكيمياء القدمية 

من دون الوقوع يف فلسفة   ـ ُمجدداً، السبب وراء إقدام بادر عىل ذلك هو الهويتٌ بطبيعته. يرى بادر  
 

من كتاب بيتانزوس    ٧٣يف الواقع، نديُن مبصطلح «العدمية» مبعناه الفلسفّي ألعامل بادر وليس لنيتشه. راجع ص..  ١

فرانز فون «فلسفة الحب لدى فرانز فون بادر« حيث يعتمُد املؤلف عىل مقاٍل من تأليف إرنست بينز تحت عنوان  «

  ». بادر والعدمية الغربية

  ادر.ُمجرد آلة» وفقاً لتعبري ب«. ٢

مشكلة رئيسية لفلسفة  «مزيج مفهومّي الطبيعة واملادة» هو  «راجع محارضات يف العقائد التأملية حيث يعتُرب بادر أّن    .٣

الصفحة   راجع  الخلفية،  املعلومات  بعض  عىل  لالطالع  عىل خالف   ٥٠الطبيعة».  بروشييس.  كتاب  من  بعدها  وما 

 لتمتّد إىل حقل الوعي البرشّي بالذات.  بروشييس، فإننا نبسُط نظرية بادر حول االخرتاق

  عدم إمكانية اخرتاق» الطبيعة.«يذكُر بادر بشكٍل رصيح أّن ديكارت هو مسؤول عن نظرية . ٤
5. Procesi, p.53. 



   ٢٠١    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

ال تقتُرص عىل الحياة البرشية. وفقاً لبادر، يجُب   ٢وجوَد عالقٍة وثيقٍة بني هللا والطبيعة  ـ  ١وحدة الوجود

أن تُصيغ فلسفة الطبيعة بياناً ُمالمئاً حول كيفية تشابُك الطبيعة الذكية والطبيعة غري الذكية. ال مُيكُن 

العمليات  عرب  للبرش  نفسه  إظهار  عن  قّط  يتوقّف  مل  هللا  ألّن  والطبيعية  اإللهية  األشياء  بني  الفصل 

  .٣الطبيعية 

الرؤية   بهذه  وثيق  بشكٍل  البُعد   »اإليجابية «ترتبُط  حول  أخرى  إيجابية  رؤيٌة  والطبيعة  للامدة 

اتّخذ شكالً   الذي  البرشّي  الوجود  الحياة الجسدية كلعنٍة بل كفرصة لتحسني  بادر  يُحلِّل  الجسدي. ال 

، والسبب وراء ذلك يتّصُل ٤» العقل«و  »الجسد«ملموساً يف هذا العامل. بأّي حاٍل، ال مُيكن الفصل أبداً بني  

ر الالهويت  :بشكٍل ُمبارش يف عملية التفكُّ

ما يفصُل العقيدة الكاثوليكية عن جميع الرؤى الروحية هو اإلرصار عىل العالقة بني «

الروح والطبيعة. ال مُيكن أن يتواجد البرش كمحض أرواحٍ أو كمحض أجساٍد، بل يحيون 

 . ٥» بالصورتنيدامئاً وبشكٍل غري ُمنفصل 

 
يف استمراٍر للعادات املعرفية   ـُرغم أّن بادر ينسُب فلسفة ديكارت إىل اإللحاد إال أّن ديكارت نفسه  

. الوظيفة الرئيسية هلل يف منظومة ديكارت هي ضامن ٦قّدم عّدة أدلة عىل وجود هللا   ـ  للقرون الُوسطى

لحاالت الحقيقية لشؤون العامل وهمياً. هللا هو الجرس الرابط بني الفكر والحقيقة ليك ال يكون العلم با

ون عن  زة «الذي يستطيُع البرش عبوره بأمان حينام يُعربِّ   . »أفكارهم الواضحة واملتميِّ
 

يرفُض بادر مفهوم وحدة الوجود بشكٍل رصيح ألنّه يتعارض مع الرؤية املسيحية حول تسامي هللا وحريته. تشهُد    .١

 تكررة حول فلسفة سبينوزا وبعض أقرانه الرومانطيقيني يف أنحاء النص عىل هذا االعتقاد.مالحظاته امل

فلسفة طبيعة» بولسية مل يتم لغاية اآلن  «رسائل بولس هي مصدر إلهام كبري يف هذا الصدد، حتى أّن بادر يذكُر  .  ٢

اإلنسان   يستحرضاألسايس، مُيكن أن    »يُفكَّر يفّ «إدخال أهميتها يف عقل ُمعارصيه. إضافة إىل ذلك، وفيام يتعلق مببدأ  

إذا ظّن اإلنسان أنّه يعرف أي يشء، فإنّه ال يعرف كام يجب أن يعرف؛ ولكن «أيضاً إلهاماً بولسياً واضحاً إىل حٍد كبري:  

  .إذا أحّب اإلنسان هللا فإّن (هللا) يعرفه»

همه وتأمالته حول الطبيعة، ولكن خطة هذا البحث ال تسمُح  ينشُط هنا التأثري الكامل للمتصوف األملاين جايكوب بو .  ٣

  مبتابعة املوضوع بشكٍل إضايف.

د بادر عىل القول الالتيني «ال يشء يف الروح مل يكن (سابقاً) يف املادة (أو مّر عرب املادة)».. ٤   يؤكِّ

  . ٥٨)، املجلد الثامن، ص.١( محارضات يف العقائد التأملية. ٥

ممتا  .٦ بحٌث  «يوجد  عنوان  تحت  املوضوع  هذا  حول  وجودهز  عىل  واألدلة  تأليف  »  مفهوم هللا   Jean-Marieمن 

Beyssade  دليل كامربيدج حول ديكارت«يف كتاب.«  



٢٠٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

انتقد بادر هذا املسار الفكري بشكٍل راديكايل للغاية إىل الحّد الذي رفض أن يُشاركه نقطة انطالقه. 

 املسموح املبادرة إلثبات وجود هللا استناداً إىل النفس البرشية، وبالتايل يعتُرب بادر أنّه من الوقح وغري

 :فإنّه يرفُض 

الروح « عرب  أنفسهم  يفهموا  ال  أن  البرش  لتعليم  تسعى  التي  الفلسفات  تلك  كّل 

  ١اإلبداعية بل عرب أنفسهم فقط، بل وأن يفهموا الروح اإلبداعية من خالل «أنا أكون»

.  ٢» »أنا«الذي يستدلُّ عىل وجود هللا من خالل استنتاجٍ ُمنبثٍق عن    أو إثباته مع ديكارت

يف مقابل كل تلك النظريات املعرفية التي تُنكُر هللا بشكٍل أسايس، والتي تسمُح للناس «

أن يكونوا ُملتفتني إىل أنفسهم ويتكاملوا قبل معرفة هللا، فإنّنا نؤكُِّد أّن البرش يعرفون 

بل يعرفون هللا ألّن هللا يسمُح    ـ  ليس ألنّهم يُريدون ذلك أو حينام يوّدون ذلكـ  هللا  

  . ٣» مُر نفسه بالكشف عن ذاته وأن تُعلَن معرفته، ويف اللحظة التي يتّم ذلكويأ 

تختزُل املقاربة العقلية هللا كموضوٍع يف التدبُّر الفكري بدالً من النظر إليه كموجوٍد داعٍم وُمخلِّص. 

والت الرامية إىل  وفقاً لبادر، يوجد عىل ُمستوًى أعمق حالة إلغاء هلل يف األهواء البرشية أو حتى يف املحا

  إثبات ذاته. 

ال تقتُرص نظرية بادر حول هللا عىل التأكيد عىل أبديته وكامله وعدم إمكانية اإلحاطة به علامً، بينام  

تقتُرص نظرية ديكارت عىل ذلك بشكٍل واضح. هذه املفاهيم ليست باطلة ولكنّها غري كافية متاماً. مثل  

اً املصطلحات الفلسفية التقليدية، ولكن الكلمة الفْصل ليست ديكارت، يتحّدُث بادر عن هللا ُمستخدم

لهذه املصطلحات قط. بهذا الصدد، مُيكن اعتامد تعديل بادر ملفهومّي أحدية هللا وأبديته كمثالنَي. ال 

فردية   أو  كأحاديٍة  بل  املخلوقات  لجميع  الحاوي  ُمجرَّدة مبعنى  كحقيقٍة  أحدية هللا  إىل  النظر  ينبغي 

عىل أنّه مثال عىل التكربُّ  ٤رة مُيكنها أن تأخذ املبادرات. وعليه، ينظُر بادر إىل االبتعاد عن هللا ُمطلقة وح

  املرفوض للبرش. 
 

1. Ergo Sum  

لوا معرفة حول الفكر املعادي هلل، أو الفاقد هلل، أو  . محارضات يف العقائد التأملية:  ٢ «كيف مُيكنهم (العقالنيون) أن يُحصِّ

الخايل من هللا، أو حتى (الفكر) الذي يتّم مبساعدة هللا حينام يكون وجود هللا أو عدمه (ُمستنداً) إىل أن يُقّرر فكرهم 

فقط  هللا موجود» الخاّصة بهم هي نتيجة  «  "Deus est"بذلك، ويضعون املعرفة بذاتهم قبل أن يُعرَفوا ألّن جملة  

  . »(Ergo Sum) »أنا أكون«لـ

  . ١١٢)، املجلد التاسع، ص.٤محارضات يف العقائد التأملية ( .٣

هلل. فضالً عىل ذلك، يعتقد   »معادياً «ليس إال شكالً خفياً عن كون اإلنسان    هللا  »من دون«وفقاً لبادر، أن يكون اإلنسان    .٤

ال يُعتَقد (فقط) بوجود هللا، بل يُعرَف ذلك  «وجود هللا يقيني حتامً، أي ليس فقط من وجهة نظر دينية:    بادر أنّ 
 



   ٢٠٣    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

  
تنبثُق نقاط االختالف السّت بني بادر وديكارت التي تناولناها آنفاً من اختالٍف أكرث جوهريًة. يكمُن نقد  

ُل نظريًة ميتافيزيقية تعمُل وفقاً ملا   بادر األسايس الذي وّجهه إىل فلسفة ديكارت يف أّن هذه الفلسفة تُشكِّ

 ميداٍن من التفكري الفلسفّي، طّور ديكارت فروقات،  . بالفعل، ويف كّل » منطق االنفصال « مُيكُن أن نصفه بأنّه  

ومتناقضات ذي ِقطْبني، وانقساماٍت إىل ُشعبتني، وثنائيات وما إىل ذلك. نذكُر بعضاً منها: الله واملادة، املنطق  

ر واليشء املمتد. إضافة إىل ذلك، واجه ديكارت صعوباٍت جادة يف   واإلميان، العقل والجسد، اليشء املفكِّ

ادة الربط بني هذه الحقائق بعد أن قام بفصلها عن بعضها. عىل أّي حال، تنتمي أدلة ديكارت عىل  إع 

  وجود الله وتخميناته حول الغّدة الصنوبرية إىل األبعاد األقل إقناعاً من فكره. 

عىل أساس الوعي العميق والدائم    ١» الحقيقة الكاملة«نظرية    «منطق االنفصال«طّور بادر يف مقابل  

ولكنّه    ٢للرتابُط، ومن وجهة نظٍر مسيحية مؤكَّدة. بالطبع، ال يُنِكر بادر التوتُّرات واالختالفات الحقيقية 

  ـيُّرص عىل وجود ترابط عىل الدوام فوق االختالفات. نكوُن ُمنصفني بالفعل تجاه حدس بادر املحوري  

د عىل إنكاره الكّيل لفلسفة ديكارت لصالح نظرٍة كونية    ـ  »ليةرؤية تأمُّ «الذي نُسّميه اليوم   حينام نؤكِّ

  مسيحية ُمحيطة وُمتكاملة وشمولية.

ر الفلسفّي والالهويتّ.  من املثري لالهتامم أّن هذه النظرة الكونية ال تسمُح بوقوع انفصاٍل بني التفكُّ

ن الوسطى وبتوما األكويني عىل وجه الخصوص. يف هذا الصدد، يسعى بادر حتامً لالرتباط بتقاليد القرو 

 :يقتنُع بادر أنّ 

ما هو غري الهويت يف تلك األفكار الفلسفية هو يف نفس الوقت غري فلسفي، متاماً كام «

أّن ما هو غري فلسفي يف األفكار الالهوتية النقيضة يبدو عىل قدم املساواة غري الهويّت،  

تواضع اإلميان مع سمّو البحث يف ترويج العلوم وبالتايل مُيكن ويجب أن يربط الفرد  

لية)   . ٣» الدينية وتطبيقها (أي العقائد التأمُّ

تتّصُل معرفُة هللا ومعرفة العامل ومعرفة البرش بشكٍل غري قابل لالنفصال، وهذا هو الحال أيضاً يف 

لية والتجريبية تجاه الحقيقة. وعليه، يُعارُض بادر بشدة ال ذهنية يف زمانه التي تتمّسُك املقاربات التأمُّ

  بعناٍد بعدم إمكانية التوافق بني املعرفة واإلميان. 
 

  . يّدعي بادر هنا أنّه يتوافق مع موقف توما األكويني، ولكّن صحة رأيه هي موضع للشك.»(أيضاً)

  يعوُد هذا املصطلح إىل كوسلوسيك.  .١

د  .٢ نظرياٍت ُموحِّ أيضاً  بادر  الوجود، فلسفة سبينوزا، وعدة عارض  الهوية، وحدة  ة واضحة مثل فلسفة شيلينغ حول 

  اتجاهات عرفانية.

  . ٨)، املجلد التاسع، ص.٤محارضات يف العقائد التأملية ( .٣



٢٠٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

 
إحدى األسئلة الختامية املهمة هي: هل يُنصُف بادر ديكارت، وإن كان الجواب نعم فإىل أّي حد؟ يبدو أّن  

ت بوهمه وهيغل. أخذ  بادر مل يقرأ أعامل ديكارت بأسلوب املحرتف، ولكّنه فعل ذلك قطعاً بحّق مؤلفا 

ع حديثنا عن    ـ   كنمٍط أو منوذٍج فكري   ـ بادر ديكارت كمثال     » الفلسفة الديكارتية و«   » ديكارت « وهذا يُرشِّ

يف نفس الوقت. مل يقم بادر يف رفضه العام أو يف قيامه بقلب العنارص الديكارتية بتناول التشابهات الواضحة  

َرين يعتقدان بأنّ   :بني موقف ديكارت وموقفه. الحظ فونك أّن املفكِّ

ل الطأمنينة من خالل إنجازاتها.  « الذات التجريبية املحدودة ليست قادرة عىل أن تُحصِّ

بالنسبة لديكارت وبادر أيضاً من (حقيقة) أنّه ُجِعل ممكناً... ُجِعل   » أنا «حاد ينبثُق اتّ 

 .١» ُممكناً من إنجازاٍت ال تعوُد إىل الذات التجريبية

يُثرُي هذا األمر السؤال التايل: عىل ضوء هذه املالحظة، هل يكون النقد املستلَهم الهوتياً الذي يُوّجهه  

  وَملغياً؟ بادر لديكارت فاقداً للمعنى

جوايب عىل السؤال السابق هو: ال! يتّضُح أّن حدس بادر حول الفلسفة الديكارتية ونتائجها ودالالتها  

ال يخلو من التقدير. ال مُيكن تبسيط املشكلة من خالل تحليل قراءة بادر القاسية لديكارت فحسب، أو 

زه املفرتضة وبالتايل إدانتها. تُع يُق هاتان اإلسرتاتيجيتان النقاش الشامل حول  من خالل تصوير حاالت تحيُّ

ما يقُع عىل املحّك هنا. برأيي، وكام أدرك بادر نفسه، فإّن همه كان ُمختلفاً متاماً عن هّم ديكارت. حاول 

بينام كان هدف بادر أكرث شموالً، أي دمج    ـ  »رياضيات كلية«  ـاألخري العثور عىل قاعدٍة صلبة للعلوم  

ق  لية واحدة وفيّة للدين املسيحي. فهم بادر ذلك بوضوح، وليك يُحقِّ جميع (أنواع) املعرفة يف نظريٍة تأمُّ

  مركز فلسفة ديكارت. ـ أو عىل األقل أن يتحّدى ـ ذلك كان عليه أن يُغريِّ 

يكارتية مل ينشأ من العدم. حتى يف عرص التنوير، يجب أن نلتفت أيضاً بأّن معادة بادر للفلسفة الد

. كان هذا هو الحال مع هارمان عىل سبيل املثال، وهو  ٢كانت الفلسفة الديكارتية موضَع نزاٍع شديد

ٌر مهٌم مّهد مبعنًى ما الطريق للرومانطيقيني، وكان بادر ُمطّلعاً عىل أعامله. فوق كّل يشء، تتعارض  ُمفكِّ

عاّمة للحواس مع النزعة املنطقية لديكارت. يذهُب كونديليس أبعد من ذلك ويّدعي  إعادة التأهيل ال

مدرسة  وخصوصاً «  ـ. أكمل الرومانطيقيون  ٣» عرص التنوير ككل اتّسم برفض املعتقدات الديكارتية«أّن  

بتفصيله بشكٍل إضايف. صاغ كٌل من دراي، موهلر، ستودمن  ـ  الشهرية»توبنغن االتّجاه وقاموا  اير، هذا 

وكُون احتجاجاٍت ضّد ديكارت والفلسفة الديكارتية تُشبه تلك األدلة التي قّدمها بادر. يذكُر ستاينبوخل 
 

1. Funke, p.175-176. 
2. Panajotis Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des Neuzeitlichen Rationalismus, pp. 170-209. 
3. Ibid., p.172. 



   ٢٠٥    بحٌث حول النقد الالهويتّ الذي يُوّجهه بادر لديكارت

  التايل: 

»  منذ البداية اختلفت روح توبنغن عن الروح الديكارتية... يتناقُض شّك ديكارت املوجود « « 

مع فهمهم للتقليد، وتتناقُض نقطة بدايته الكامنة يف وعي الذات مع فهمهم للجامعة التي  

، وتتناقُض نزعته املنطقية التي تفرُض الوعي الذايّت وكامل عبء املعرفة  » أنا « يقُف فيها  

مع فهمهم للوضعية غري املختزَلة يف املنطق، و(فهمهم) لسلطٍة ممنوحة يف التاريخ حينام  

إلميان بالروح املقّدسة، الحيّة والفاعلة، للوحي واكتساب املعرفة بها. تّتفُق مدرسة  يتّم ا 

  . ١» توبنغن يف هذا النقد املوّجه لديكارت بشكٍل أسايس مع بادر 

  ولكن رمبا بادر هو أكرث راديكالية ورصامة بقليل. 

بادر ليس ُمثرياً لالهتامم من الناحية التاريخية فحسب. تكمُن أهمية فكره أكرث يف االتّجاهات الجديدة  

من   أيٍّ  من  أكرث  بادر  يُظِهُر  السليم.  املستقبيل  بالالهوت  يّتصل  فيام  لية  التأمُّ عقائده  عليها  تدّل  التي 

أن ترتك مجاًال ليس فقط للذكاء بل لإلميان  ُمعارصيه أّن النظرة الكونية املسيحية الصحيحة والشاملة يجب  

والرغبة واإلرادة أيضاً؛ ليس للتحليل فقط بل للرتكيب أيضاً؛ ليس للبرشية فقط بل للطبيعة أيضاً؛ ليس  

للقانون األخالقي فقط بل للتقوى والخضوع أيضاً؛ ليس للسعي نحو املعنى فقط بل للروحانية أيضاً؛ ليس  

لإلله الشخيص املوجود بشكٍل غري مريٍئ فيه. رمبا واجه بادر    ـ   فوق كّل يشء   ـ ل  لهذا العامل الظاهر فقط ب 

  ٢صعوباٍت يف الطرح املكتوب ألفكاره، ولكّنه كان ثابتاً بشكٍل ُمدهش يف التفكري بها. 

بادر   هه  يُوجِّ الذي  الالهويتّ  النقد  املعارصون من  الالهوت  يتعلّمه علامء  أن  النهاية  مُيكُن يف  ماذا 

كارت؟ أوالً، من املفيد معرفياً أن نُالحظ كيف يغوُص بادر يف أصول الحداثة، فقد درس بشكٍل نقدٍي لدي

االكرتاث  وعدم  النفس،  نحو  الجانب  أحادّي  هاً  توجُّ تتضّمُن  التي  نقاط ضعفها  عن  وكشف  فرضياتها 

له يف بعض األحيان، ورفض ُمال   »اآلخر«بـ الواسع للكلمة وحتّى عدم تقبُّ زها باملعنى  حظة حاالت تحيُّ

ُم بادر بدائل وحلوالً أيضاً، ومن املفاجئ أنّه عرصٌي ويبني   الخاّصة أو عدم القدرة عىل ذلك. ثانياً، يُقدِّ

ُمختلفة تاريخية  حقباٍت  بني  ُمعضالت  ٣الجسور  من  للنجاة  طريقاً  يُظهر  أن  بادر  يستطيُع  وعليه،   .

 

1. Theodor Steinbüchel, "Franz von Baaders Descartes-Kritik im Rahmen ihrer Zeit und in ihrer 
Grundsätzlichen Bedeutung", p.122. 

عىل مدى أكرث  من امللفت للنظر أن الحجم الكبري واملجتزأ للمؤلفات التي أنتجها بادر  « :  ١٠٥راجع كتاب بيتانزوس، ص.   . ٢

من خمسة عقود يُظهر هذا القدر من االتساق والرتابط الداخيل التام. ال يوجد قسم رئييس من مؤلفات بادر غري ُمرتبط  

 . » بشكٍل تكاميل مع كّل قسٍم رئييس آخر. بالفعل، فإّن فكر بادر خاٍل عىل نحٍو استثنايئ من التناقض الذايت 
3. Hans Grassl, "Baaders Lehre vom Quaternar im Vergleich mit der Polarität Schellings und der 

Dialektik Hegels", p.44. 



٢٠٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ح أّن البحث عن  ١الحداثة ال ينبغي أن يتّم يف العمليات   »الحقيقية«فرتة ما بعد الحداثة  ، ألنّه من املرجَّ

وهي يف الواقع ال تصنُع  ـ املتواِصلة املتمثِّلة بالتجزئة، وإضفاء الشخصانية، والتقسيم، والتحديد التقييدي  

يف  »الحقيقية«شبيه بالفلسفة الديكارتية. تتألف فرتة ما بعد الحداثة   »منطق انفصال «شيئاً غري إكامل  

    دراسة الرتابط بني كّل يشٍء بشكٍل أعمق. 

 

1. Peter Koslowski: Die Philosophie, Theologie und Gnosis Franz von Baaders, p.27. 
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 ١ 

  ٢محمود مرتىض  محّمدد. 

القدم مبوضوع املعرفة وكيفيّة حصولها، فتشّعبت املذاهب واملدارس يف اعتنى العلامء والفالسفة منذ  

تفسري أساسها، وكيفيّة تحّقق رأسامل الفكر البرشّي، والذي من خالله يُشاد هرم املعرفة، وتُبنى عامرها، 

 هو ويتّم التحّقق من صّحة مدركاتنا، ومن أبرز هذه املدارس واالتجاهات اتجاهان: األّول قال إّن الحّس 

ذات  كامن يف  األساس  أّن  واعترب  أهّميّته،  من  قلَّل  أو  الحّس،  استبعد  والثاين  وعلومنا؛  معارفنا  أساس 

  اإلنسان، عىل اختالف تفسرياتهم لهذين االتجاهني. 

ديكارت» من أصحاب االتجاه الثاين، أي من أولئك الذين استبعدوا    رينيهويُعترب الفيلسوف الفرنّيس «

التأسيس املعرّيف، وبنوا الفلسفة عىل االتجاه العقاليّن القائم عىل املدركات الفطريّة الحّس من ميدان  

ويذهب كثري من الباحثني إىل أّن الفيلسوف الفرنّيس هو أحد أهّم املؤّسسني الجدد   واملعارف األّوليّة. 

د ومختلف عن العامل، ويف لهذا االتجاه، وأنّه فاتح عهد التجديد يف الفكر اإلنسايّن، ويف إنتاج تصّور جدي

تقديم مسار منتظم وصارم للتعامل مع األفكار، كام يذهب العديد منهم أيًضا إىل اعتباره الشخصيّة  

املحوريّة يف االنتقال من الفلسفة الكالسيكيّة إىل الفلسفة الحديثة، ويف شّق طريق االتجاه العقّيل ابتداًء 

ا من املفكرين يطلقون عليه لقب أيب الفلسفة الحديثة يف من القرن السابع عرش، وهذا ما جعل كثرًي 

زة».    الغرب، ومؤّسس «فلسفة األفكار الواضحة واملتميِّ

وال يّرض بالنتيجة السابقة النقاش الذي ميكن أن نجده بني قرّاء ديكارت حول أنّه هل كان بفكره  

درسيّة (السكوالئيّة)، أو أنّه كان أشبه  وطروحاته أشبه باملرحلة التي سبقته والتي يطلق عليها: املرحلة امل

الهيمنة  عن  االبتعاد  نحو  فيه  امليل  واشتّد  العلميّة،  الفتوحات  فيه  تتالت  والذي  تاله  الذي  بالعرص 

  الالهوتيّة عىل الفكر بشكل عاّم. 
 

 . ٢٣٧إىل  ٢١٥م، الصفحات ٢٠١٠، صيف  ٢٤الفصلية، العدد  »اإلستغراب«محّمد، مجلة  ،املصدر: محمود مرتىض. ١

  بريوت. ، باحث وأكادميّي لبنايّن. مدرّس تاريخ الفلسفة الغربيّة يف جامعة املعارف. ٢



٢١٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

  لقد كان عرص ديكارت هو العرص الذي بدأت فيه االكتشافات العلمّية تتواىل، ُمحِدثة تغرّيات عميقة 

يف النظرة إىل العامل وإىل موقع كوكبنا من املنظومة الكونّية التي يسبح فيها. هذه االكتشافات كان ال بد  

لها من «شاقول» فكرّي، وفلسفة مواكبة تستطيع عكس طروحاتها، ضمن منهجّية تفكري مختلفة عن تلك  

ال  نخبة من علامء  أفكار  قد دخلت يف رصاع شديد مع  كانت  والتي  غالييلالقدمية،  أمثال    ١طبيعة من 

وغريهم، فكان ديكارت هو الحامل األّول للواء املواكبة والتغيري. وتذكر بعض كتب    ٣وكيبلر   ٢وكوبرنيكوس 

التفرُّغ الفكرّي لهكذا مرشوع اضطر ديكارت لرتك بلده فرنسا، وهو يف حدود   أنّه ألجل  الذاتّية  السرية 

  لد يتمّتع بهامش من الحّريّة وهو هولندا. الثالثني من عمره، واختيار اإلقامة يف ب 

ورغم عدم تنّكر ديكارت لإلله الذي حاولت فلسفته صياغة منهج مختلف إلثبات وجوده، ورغم إظهار  

تعّلقه بدين آبائه، إّال أّن هذا مل يُنجِه من تعّقب الكنيسة الكاثوليكيّة له، مام جعله دائم التنّقل، ويعيش يف  

  . ٤محاوًال االبتعاد قدر اإلمكان عن الشهرة، وعن أن يكون معروفًا يف أماكن سكنه وتجواله وحدة هائلة،  

لقد قيل إّن أهّم ما مييّز فلسفة ديكارت هو سمتها العقالنيّة؛ بحيث إّن هذه السمة اقرتنت باسمه 

فيلسوف العقالنيّة يف كلاّم ذُكر اسم هذا الفيلسوف؛ لكن ديكارت مل يصبح الفيلسوف الذي نعرفه، أي  

العرص الحديث، إّال حينام استعاد املرشوع الفلسفّي ألفالطون، وهو استعاده وعّدل عليه مبا يتناسب مع  

املعرفة العلميّة يف عرصه. فالعقالنيّة التي أعاد ديكارت إنتاجها كانت هي لحظة انبعاث الحضارة الغربيّة 

  .٥ها فيام بعد عهد ديكارت الحديثة يف توّجهاتها الفكريّة التي صبغت

ورغم هذه الهالة التي أُحيطت بديكارت، ومبنهجه «الصارم»؛ لكنّه مل يكن وفيًا له، فقد تاه ديكارت  

بني عقالنيّة تبّدى أنّها تريد توطيد قطيعة مع الوحي، واالقتصار عىل العقل فقط، يف تكريس النفصال 

النكوص» املعرّيف وإظهار العقل عاجزًا عن النهوض وحده االنسان عن السامء، وبني تقليديّة مارس فيه «

  عندما يتأىتَّ األمر إىل امليتافيزيقا والوجود اإللهّي. 

 

) عالِم فليّك وفيلسوف وفيزيايّئ إيطاّيل، نرش نظريّة كوبرنيكوس ودافع عنها بقّوة عىل ١٦٤٢  -  ١٥٦٤غاليليو غالييل (  .١

  يّة، وأثبت خطأ نظريّة أرسطو حول الحركة، سالًكا من أجل ذلك طريق املالحظة والتجربة.أسس فيزيائ

٢.  )  ودبلومايسّ   وإداريّ   وطبيب  وقانوينّ   وفليكّ   وفيلسوف  رياضيايتّ   وعامل  راهب)  ١٥٤٣  ـ  ١٤٧٣نيكوالس كوبرنيكوس 

األرض جرًما يدور يف    وكون  الشمس  مركزيّة  نظريّة   صاغ   من  أّول   ويعترب  عرصه،  علامء   أهمّ   أحد   كان  بولندّي،  وجنديّ 

  فلكها، وهو مطّور نظريّة دوران األرض، ويعّد مؤسس علم الفلك الحديث.

) عامل رياضيّات وفليّك وفيزيايّئ أملايّن كان أّول من وضع قوانني تصف حركة الكواكب  ١٦٣٠  -  ١٥٧١يوهانس كيبلر (  .٣

  ركزا ملجموعة الكواكب من قبل كوبرنيك وغالييل. بعد اعتامد فكرة الدوران حول الشمس م

  . ٤٠  ـ ٤١، ص مخاضات الحداثة التنويرّية، القطيعة االبستمولوجّية يف الفكر والحياة، هاشم  ،صالح . ٤

  . ٥٨ ـ ٥٩، ص يف النظرّية الفلسفّية للمعرفةمحّمد هشام،  .٥



   ٢١١      يّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّةديكارت أسرياً املراوحة بني العقالن

  من هنا، سيتمحور الكالم فيام سيأيت حول اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة أهّمها: 

املعر  مأزقة  من  االنسان  كاف إلخراج  العقل وحده  واالعتامد عىل  العقالنيّة  يلبّي  ـ هل  ّيف؟ وهل 

  حاجاته املعرفيّة؟ 

ـ إىل أّي مدى ساهمت العقالنيّة الديكارتيّة يف تأكيد وترسيخ القطيعة املعرفيّة والسلوكيّة مع الوحي  

  وامليتافيزيقا؟ 

  ـ هل ميثّل العقل بعًدا وحيًّدا يف اإلنسان، أم أّن له أبعاًدا أخرى ال بّد من مالحظتها واالهتامم بها؟ 

دى كان ديكارت «وفيٍّا» ملنهجه «الصارم»؟ وهل التزم بهذا املنهج يف املباحث املتعلّقة ـ اىل أّي م

  بامليتافيزيقا؟ 

  هذه بعض األسئلة التي يسعى هذا البحث لإلجابة عليها. 

 
?    

؛ فالعقاليّن هو الذي  إّن املتبادر األّول إىل الذهن من هذه الكلمة هو ارتباطها بالعقل وبكّل ما هو عقيلّ 

ا، ولديه إميان بقيمة العقل واملحاججة العقليّة وأهّميّتها،  يؤكّد عىل قدرات اإلنسان العقليّة تأكيًدا خاصٍّ

الذي هو الرشط املسبق لكّل بحث فكرّي جاّد، وقد كان أّول أبطاله يف تاريخ الرتاث الفكرّي الغريّب هو 

يكّف عن اإللحاح عىل أنّه ينبغي أّال نكون راضني بالهوى الشعبّي أو   سقراط األثينّي. لقد كان سقراط ال 

  .١الرأي السائد، بل يجب إخضاع كّل ذلك للفحص النقديّ 

من هنا، فإّن لهذه الكلمة معنى عاًما، ودائرتها الواسعة تشمل جّل الفالسفة منذ عرص اليونان وإىل 

الخاّص، فإنّه حتى أمثال أرسطو يخرجون من دائرتها، عرصنا هذا؛ ولكن حينام نأيت إىل معناها الفنّي  

وكذا يخرج «برتراند راسل» مثًال، الذي هو من الفالسفة املتأّخرين، فأمثال أرسطو وراسل يطلق عليهم 

ة لتحرير الفلسفة وصياغتها، بينام العقالنيّة مبعناها   أنّهم كانوا ملتزمني عموًما باستخدام العقل والحجَّ

، فهي عىل خالف ثابت مع أصحاب املنهج التجريبّي أو الذين يعطون قيمة مهّمة للتجربة الفنّي الخاّص 

والبعد  الحّس  عن  تستغني  أن  يستحيل  البرشيّة  املعرفة  أّن  تزعم  فالتجريبيّة  املعرفة،  يف  والحّس 

عن الحواس   التجريبّي، بينام العقالنيّون، خالفًا لذلك، يؤكّدون عىل الدور الذي ينهض به العقل مبعزل

  .٢يف اكتساب املعرفة

وعليه، تُطلق العقالنيّة مبعناها الفنّّي والخاّص عىل نوع الفلسفة التي تعترب العقل مصدًرا للمعرفة  
 

  . ١٣، صالعقالنّيةجون كوتنغاهم،  .١

  . ١٦ ـ ١٧، ص املصدر أعاله .٢



٢١٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

عىل   تعتمد  العقّيل  املذهب  عىل  تقوم  التي  والفلسفة  الفيزيقّي.  العامل  معرفة  ومنها  اختالفها،  عىل 

يعني إمكانيّة الوصول إىل معرفة جوهريّة عن العامل، دون الرجوع   االستدالل الخالص مصدًرا للمعرفة، مبا

  .١إىل أّي مقّدمات تجريبيّة 

وكثريًا ما توصف العقالنيّة يف الكتب املدرسيّة وكأنّها ظاهرة بدأت وانتهت يف القرن السابع عرش، 

ية اليوم؛ ومن جهة ثانية، حتى  مع أّن العقالنيّة مازالت متارس تأثريًا ملحوظًا يف كثري من املجاالت الفلسف

أعامل العقالنيّني الكبار يف القرن السابع عرش، من قبيل: ديكارت: واليبنتز، مل تنشأ من عدم، فهي َمدينَة، 

بشكل أو بآخر، إىل بعض الرتاث اليونايّن يف بعده العقاليّن، وإىل سامت فكريّة ظهرت يف أديان سامويّة 

األنبياء، مبا ظه تُفرّط قدمية وحركة  للعقل دوره، يف نظرة وسطيّة ال  تعاليم وحيانيّة تعطي  لنا من  ر 

  بالعقل وتضيّع دوره، وال تُفرّط فيه حّد التأليه. 

    
لكونها   الحواس  يهملون  إليه،  الذي أرشنا  الخاص  العقالنيّة مبعناه  يعتنقون مذهب  الذين  العقالنيّون 

الشبهة، وغري جديرة بالثقة لتحصيل املعرفة أساًسا، فيام يُسلّم بعض منهم بأهّميّة الحس مجاًال لحصول  

  والتجربة؛ ولكنّه يعتربهام غري كافيني بحّد ذاتهام للوصول إىل معرفة موثوقة.

ومن جهة أخرى، يؤكّد كّل العقالنينّي عىل إمكانيّة املعرفة القبليّة، وهي املعرفة التي تحصل قبل 

أّي التجر  التي ميكن أن تتأّسس حقيقتها مبعزل عن  بأنّها املعرفة  بة؛ وهناك من يعرّفها، ككانط مثًال، 

املهّمة   الحقائق  بعض  معرفة  إىل  الوصول  قادرين عىل  بحسبهم،  يجعلنا،  ما  وهذا  تجريبيّة.  مالحظة 

  .٢واألساسيّة عن الواقع 

مطلقً  والحّس  للتجربة  العقليّة  املدارس  تتنّكر  العقليّة يف  ولكن هل  املذاهب  عاّمة  إّن  بالدقّة،  ا؟ 

املعرفة ضمن مستويات محّددة،   بناء  التجربة والحّس يف عمليّة  تُنكر دور  العلمية ال  املعرفة  تفسري 

وذلك بالتعاضد مع املبادئ العقليّة القبليّة الرتكيبيّة، أي املبادئ العقليّة اإلخباريّة، فاملبادئ القبليّة التي 

ا أذهاننا قد تكون مبادئ تحليليّة، وقد تكون مبادئ تركيبيّة، أّما مبادئ العقل التحليليّة، أي تتوفّر عليه

القضايا برشط املحمول، فهي ال تُخرب إّال عن نفسها، وتصُدق عىل قاعدة مبدأ الهويّة، واستحالة اجتامع 

أ العلّيّة، والتامثل واالطراد يف أحكام النقيضني؛ أّما القضايا الرتكيبيّة القبليّة، فهي قضايا إخباريّة، كمبد

الطبيعة، أي أّن محمولها غري متضّمن يف موضوعها. ومدارس املذهب العقّيل عاّمة ال تُنكر دور املعرفة 

القبليّة رشط رضورّي ليك تتشّكل األحكام   الرتكيبيّة  العقل وأحكامه  أّن  يّة، بل تعتقد  الحسِّ التجريبيّة 
 

  . ٣١، ص ديكارت والفلسفة العقلّيةعباس،  راوية عبد املنعم، .١

  . ١٧، صالعقالنّية، جون كوتنغاهم .٢



   ٢١٣      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

لحواس فائدة علميّة، أي أّن قواعد العلم وأحكامه الكلّيّة تتوقّف عىل ضّم املعارف التجريبيّة، ويفاد من ا

، أّما التجريبيّون فيميلون إىل أّن القضايا الوحيدة التي ١والقضايا القبليّة إىل معطيات الحّس والتجربة 

اإلطالق، من قبيل «كّل   ميكن أن نعرفها قبليٍّا هي القضايا من النوع الذي ال يقّدم معلومات إضافيّة عىل

املصطلحات  تعريف  عىل  تعتمد  بل  العامل،  عن  معلومات  تقّدم  ال  التي  أي  متزّوجني»،  غري  العزَّاب 

  .٢املستخدمة ملفردات القضيّة

      
    

التي تلّقاها   التعاليم املدرسيّة  ديكارت منذ حداثة سنّه موضع تأّمل لديه؛ إذ خلص إىل نتيجة كانت 

  مفادها أنّها غري مقنعة، وأنّها ينبغي أن تخضع للتفنيد أكرث الكتشاف مدى صالحيّتها. 

إّن األخذ باألفكار التي نتعلّمها والتسليم بها ألجل أنّها من السلف فقط هو أخذ بالفكر والعلم بال  

كان يحّدث ديكارت به نفسه وهو يحاول صياغة منهجيّة جديدة يف النظر إىل تبرصُّ أو تفكري. هذا ما  

  األفكار واختبار صّحتها. 

لقد قّرر ديكارت بعد ذلك رمي جميع ما تلّقاه وراء ظهره، والرشوع بطريقة جديدة يف التفكري، ويف  

هادتها، ثّم إّن من الناس استثامر عقله، فقد ظهر له بأّن حواسنا تخدعنا أحيانًا، وهذا يعني لزوم رفض ش

من يخطئ يف استدالالته؛ ولهذا سيتّم رفض كّل ما يقوم عليه الدليل باعتباره خاطئًا، وسيستخدم ديكارت 

منهجيّة صارمة للوصول إىل ذلك. وأخريًا، فقد يكون هناك شيطان ماكر خادع قوّي يحلو له أن يلعب 

عن الحكم يف كّل ما يعرض لنا، وهكذا كان الشّك   بنا ويستخدم مواهبه يف تضليلنا. فإذن، فلنتوقّف

املنهجّي باستخدام أداة العقل أّول خطوة يف الفلسفة الديكارتيّة، ويف مسار العقالنيّة عىل بنى مختلفة 

  .٣عمن سبقه 

       
ا سهًال، فهو يحتاج إىل جرأة ومغامرة فكريّة استثنائّية، وإىل تأسيس  إّن اإلطاحة بإرث فكرّي سابق ليس أمًر 

قابل للبقاء واالنتشار فيام ييل من سنوات، وهذا ما قام به ديكارت حينام أسس ملسار عقاليّن معتمد عىل ما  

لعودة إىل  اعتربه «أعدل األشياء قسمة وتوزًّعا بني الناس»، أال وهو العقل، فعىل اإلنسان، بحسب ديكارت، ا 

 

  . ٨٧مرتكزًا، ص نظرّية املعرفة يف ضوء آخر تجلّيات عرص الحداثة، كارل بوبرأبو رغيف، عامر،  .١

  . ١٧، صالعقالنّية، جون كوتنغاهم .٢

  .٤٣، ص مشكالت ما بعد الطبيعة جانيه بول َوسياى،جربيل  .٣



٢١٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

داخله ليتيّقن ويعرف، وهو بهذا األمر يحّرر اآلخذين مبنهجيّته من اإللزام السابق يف البحث عن األجوبة  

املصرييّة والحّساسة والكربى خارج الذات اإلنسانيّة؛ سواء أكان يف النظام الكويّن، أم يف اإلله املهيمن، ومن ثّم  

مالكها، وهذا ما يعترب الحجر األساس يف املذهب اإلنسانوّي  يؤسس ألن يصبح اإلنسان هو سّيد نفسه وهو  

، وهذا املذهب هو نفسه  ١الذي ُكتب له بعد ديكارت التوّسع أكرث يف الغرب واالتكاء عليه يف أغلب التفاصيل 

امة فيام بعد وصلت ذروتها يف القرن العرشين.    الذي أّدى إىل منعرجات هدَّ

ه ديكارت، والقائم عىل مبدئيّة التوّسل بالعقل، هو ترك التوسل  إن أبرز مفرزات املسار الذي أّسس 

يف أفكارنا وسلوكنا بالوحي، واالقتصار عىل العقل فقط. فأضحى العقل هو السلطان الداخّيل الذي ميلكه  

اإلنسان إلصدار أحكامه عىل جميع األشياء، وإلتيان أفعاله عىل مقتىض هذه األحكام، فال سلطان خارجّي  

إىل صواب األفعال واألحكام. وبالتايل، كان هذا املسار مكرًِّسا النفصال اإلنسان عن كّل ما يربطه  يهديه  

  ، وإجراء قطيعة معرفيّة سلوكيّة مع الوحي واملعرفة الوحيانيّة.٢بالسامء

الغريّب. إّن األخذ مبسلّمة أّن العقل يستطيع أن يعقل كّل يشء، هو أرسخ األمور التي أخذ بها الفكر  

وقد واجهت هذه املسلّمة العديد من التحّديات بعد الذهاب بها إىل عامل املامرسة الفعليّة، فقد ظهر 

العقل عاجزًا عن اإلحاطة بالعديد من متطلَّبات اإلنسان، فاإلنسان يحمل يف نفسه عاملًا وجدانيٍّا متتزج  

يستطيع اإلحاطة بنفسه بكّل املنافع واملضار، ملا . ولو كان العقل  ٣فيه املشاعر واإلشارات بالقيم واآليات

الضحايا  البرشيّة، خلّفتا عرشات ماليني  تاريخ  أكرب حربني يف  إىل  العرشين  القرن  اإلنسانيّة يف  انجرّت 

ودماًرا هائًال، وصدمة كبرية، جعلت املفّكرين الغربينّي يعكفون عىل إعادة دراسة األسباب ونقد العوامل 

  داثة القامئة عىل العقل إىل هذه النتيجة. التي أوصلت الح 

     
املذهب الديكاريّت هو مذهب عقّيل، واملذهب العقّيل هو اإلطار الذي حّدده ديكارت للفكر، ونادى به يف  

  ة. القرن السابع عرش، فاتّسمت به الفلسفة الفرنسّية بصفة عاّمة، ومتيَّزت به فلسفة ديكارت بصفة خاصّ 

ينظر ديكارت، كنظرة أّوليّة، إىل العقل البرشّي باعتباره محدوًدا؛ ولهذا ينبغي مامرسة الشّك توّصًال  

لليقني، ولكن مبا أّن هذا العقل هو نسخة محدودة من العقل اإللهّي، فمن املنطقّي أن تكون مامرسة 

  .٤العلوم يف مقدور البرش وضمن دائرة إمكانيّاتهم

 

  . ٤٠ ـ ٤١، ص أجمل قّصة يف تاريخ الفلسفة فريي،لوك  .١

  . ١٠١ص  ،روح الحداثة، املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمّيةعبد الرحمن، طه  .٢

  . ٤٣ ـ  ٤٤، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  .٣

اتوم سوريل،  .٤   . ٨٦، ص ديكارت مقّدمة قصرية جدٍّ



   ٢١٥      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

ا التي وديكارت يصنّف  للكائنات  البيولوجيّة  بالرجوع إىل األنواع  لعقول بحسب مدى قدراتها، ال 

متلك تلك العقول، فعقلنا ليس برشيٍّا بقدر ما هو محدود، والرّب ليس برشًا فائًقا بقدر ما هو ال محدود، 

ه الرّب، وإْن وامتالكنا للعقول بالنسبة لنا شأنه شأن امتالكنا لقدرات من النوع العام نفسه الذي ميتلك

كانت أكرث محدوديّة وقصوًرا من الرّب مبراحل. والنقطة املحوريّة هي أّن عقل الرّب الكامل أو الالمحدود  

  .١هو الذي يضع معيار أّي يشء باعتباره عقًال 

والقدرات الوحيدة التي يجب أن ميتلكها العقل، بحسب ديكارت، هي قدرات فكريّة بحتة، والقدرة 

إلرادة املطلوبة يف إصدار األحكام. ونظريّته ترى ضمنًا أّن العقل ميتلك القدرات الرضوريّة  عىل مامرسة ا

  الستيعاب علم تجريدّي للامّدة. 

إّن أّي عمليّة يقوم بها العقل ال مجال للشّك يف أنّها حقيقة من جانب صاحب العقل. وميكن تعريف 

بل للشّك يف حقيقته، بأنّه مدرَك مبارشة من جانب كّل ما هو عقّيل بشكل أساس بأنّه كّل ما هو غري قا

  .٢النفس 

منها  االنطالق  ميكن  التي  الركيزة  اعتباره  ميكن  ولهذا  البرش؛  لجميع  شامل  ديكارت  عند  فالعقل 

النور   هذا  يكن  مل  فإذا  العقاليّن،  الفلسفي  سيبني رصحه  أساسه  عىل  الذي  العقّيل  للمنهج  للتأسيس 

م أّي فلسفة لآلخرين؟ الفطرّي موجوًدا عند الج ميع، فكيف ميكن حينئذ أن ينفع أّي احتجاج أو أن تُقدَّ

«.. بل األهم من ذلك ولكن ديكارت يشرتط مع ذلك سالمة استعامل العقل فيام نريد الوصول إليه؛  

املنهج. أّما كيفيّة  ، بهذه العبارة تحديًدا عّرب عن ذلك يف كتابه مقال يف  هو أن نستعمله استعامًال جّيًدا»

استعامله بشكل صحيح فهو ما سيعّقب به، معتربًا أّن القدرة عىل الحكم العقّيل الصالح، ومتييز الخطأ  

  .٣من الصواب يجب أن ينتظم كلّه باملنهج 

ولكن هل هذا الطرح بحّق ال نقاش فيه؟ هل حًقا اتّخذ ديكارت العقل سنًدا وجعل العقالنّية منهًجا  

طريقة تفكريه؟ هل استخدم ديكارت العقل للتأسيس لوعي أورويّب جديد؟ أم أّن ديكارت هو  صارًما يف  

الظاهرّي   ه  باملنهج أكرث من متسكِّ مدرّيس من نوع آخر، من نوع أرقى ممن سبقه؟ هل يعتّز ديكارت 

لسوف  بالعقيدة، وبالتايل يكون أقرب إىل القديم منه إىل الحديث؟ وهل ديكارت فيلسوف العقل أم في 

  اإلميان، وهل نسبة العقل لديه أكرث من اإلميان أم أّن نسبة اإلميان لديه أكرث من العقل؟ 

العرص   إىل فالسفة  منه  الوسيط  العرص  إىل فالسفة  أقرب  تربزه  ديكارت  أعامل  توجد مؤّرشات يف 
 

اتوم سوريل، . ١   . ٨٥، ص ديكارت، مقّدمة قصرية جدٍّ

اتوم سوريل، . ٢   . ٨٣ ـ ٨٤، ص ديكارت، مقّدمة قصرية جدٍّ

  . ١٧، ص ديكارت والعقالنّيةلويس، جنفياف روديس  .٣



٢١٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

وف اإلميان أكرث منه الحديث، كام يبدو أنّه ميثّل نهاية مرحلة أكرث منه متثيًال لبداية مرحلة، وأنّه فيلس

مقالته يف   األربع يف  املنهج  لقواعد  بعد عرضه  ديكارت  فعله  ما  إىل  االستناد  العقل. وميكن  فيلسوف 

املنهج؛ إذ قام باستثناء أربعة أشياء ال يطبّق فيها املنهج، ويتّم التسليم بها بناء عىل األخالق املؤقّتة، فقد 

العقائد، و  العقل:  الكنيسة، والكتاب املقّدس، والعادات والتقاليد واألخالق استثنى ديكارت من حكم 

ونظام الحكم. لقد قرص ديكارت أحكام العقل عىل موضوعات الفكر فحسب: الرياضيّات والعلوم، دون  

الواقع األخالقّي واالجتامعّي والسياّيس. إّن ديكارت هو الذي انتهى إىل القول: «أموت عىل دين ملييك»، 

م دين  بتطبيق و«أموت عىل  يقوموا  بأن  بعده  ترك ملن  قد  ديكارت  بأّن  افرتضنا  لو  وحتى  رضعتي». 

القواعد عىل كّل يشء دون استثناء، فإنّه حتى عىل هذا الفرض ميكن اعتباره قد آثر السالمة، وترك النضال 

  . ١لغريه 

       
ات، وقد اشتغل كثريًا يف ميدان الهندسة التحليليّة، وهذا ما جعله من املعلوم أّن ديكارت هو عامل رياضيّ 

يستفيد من املنهج الرياّيض يف مجال الفكر الفلسفّي، ويرى ديكارت أّن مدار العلم الطبيعّي يف حقيقة 

ب األمر هو الكشف عن العالقات التي ميكن التعبري عنها رياضيٍّا، وبقدر ما ميكن تفسري العامل علميٍّا يج

. واليقني هو الذي يضع معارفنا يف خانة العلم. إّن ٢تفسريه رياضيٍّا؛ ملا متنحه الرياضيّات لنا من يقني 

  الرياضيّات هي النموذج األمثل لتحّقق املعارف اليقينيّة الواضحة واملتميّزة. 

باعتبارها األداة املناسبة وهذا ما جعل الرياضيّات تساهم يف تأسيس املنهج الديكاريتّ يف املعرفة،  

  للسيطرة عىل العلوم الطبيعيّة، فليس مثّة معرفة بالعلم إّال من خالل التصّورات الرياضيّة.

لقد ذهب ديكارت إىل اعتبار عقولنا عاجزة عن الوصول إىل أّي معرفة واضحة ومتميّزة عن العامل  

يّات من قبيل األمور املُنزّلة من عند هللا، ملا إّال من خالل أفكار رياضيّة واضحة وصارمة، بل ُعدت الرياض

  . ٣تحتويه من صدق ويقني

من جانب آخر، تجدر اإلشارة إىل اختالف النسق األفالطويّن عن النسق الديكاريّت يف طريقة استخدام  

  الرياضيات وتسخريها يف الفكر واملعرفة. فأفالطون انساق وراء فيثاغورث، فلم يجعل الرياضّيات منهًجا 

الوجود، وفّرس الوجود   الرياضّيات يف صميم  فحسب، بل ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث أدخل 

باألعداد، واملوجودات باألعداد الهندسّية. مل يستعن أفالطون بالرياضيّات منهًجا للفكر فحسب، بل جعلها  
 

  . ١٨٢ ـ ١٨٣، ص مقّدمة يف علم االستغرابحنفي، حسن  .١

  . ٧٩، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةعباس، راوية عبد املنعم  .٢
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   ٢١٧      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

؛  ١منهًجا يف االستدالل والتفكري  عامًال أساسيٍّا لتفسري الوجود نفسه، أّما ديكارت فقد كانت الرياضّيات عنده 

  إذ اعتمد عىل علم الهندسة الرياّيض لينشئ عملّيات استنباطّية خطوة بخطوة. 

يرى ديكارت أّن املعرفة كلّها وحدة نظاميّة، وتشبه الفلسفة شجرة، تشّكل امليتافيزيقيا جذورها، 

ا بإخضاع  ديكارت  ويقوم  فروعها.  األخرى  والعلوم  أي والفيزياء جذعها،  للرياضيّات،  الفيزيائيّة  لعلوم 

الخفيّة  القوى  إىل  باإلضافة  املحسوسة،  الخصائص  من  النظامّي  التخلّص  اقرتح  وهو  رياضيّة،  جعلها 

الخصائص   القروسطّي لصالح  العلم  أو «الفضائل» املتجانسة واملتنافرة يف  الغامضة من نحو «القوى» 

  .٢القابلة للقياس الدقيق يف التفكري الريايضّ 

ولكن من قال إّن ما هو ناجح يف املسار النظرّي لعلم الهندسة ميكن أن يكون ناجًحا يف الفيزياء؟ إّن  

الفيزياء تتعامل مع الواقع الخارجّي، وال ميكن لرصامة خطوات االستنباط املعتمدة عىل انتظام الرياضّيات  

بوصف  تنهض  أن  والقبلّية،  البسيطة  الفطريّة  للمعرفة  وال  نسيج    ودقّته،  إّن  الواقعّي.  الكون  تعقيدات 

.  ٣امليتافيزيقا الديكاريّت قد يكون له سحر داخّيل معنّي؛ ولكّنه ال يحمل أّي صلة مفيدة بالعلم الواقعيّ 

وهذا ما تخربنا عنه التحّوالت التي حّدثت يف النظر إىل الطبيعة والكون بعد النهضة العلمّية للبرشيّة،  

فكر الغريّب، مكانًا واسًعا لها يف العلوم الفيزيائّية وأخواتها. وصارت التجربة يف  حيث حجزت التجربة، يف ال 

ق منها.    صميم اختبار صّحة كثري من املعطيات أو الفرضّيات التي يريد العلامء التحقُّ

         
أّن العقل يجب إبعاده عن الحواس إذا كنّا نريد بلوغ املعرفة إّن شأن ديكارت شأن أفالطون، يُلّح عىل  

تخضع   وقد  للخطأ،  عرضة  الخارجّي  العامل  بشأن  أحكامنا  أّن  إىل  جزئيٍّا  ذلك  ارجاع  وميكن  الحقيقيّة. 

  إدراكاتنا الحّسيّة للخطأ والوهم.

ّ، يستمّر يف اإللحاح   والتأكيد عىل أّن حواسنا، إّن ديكارت، حتى بعد أن ينتهي من أعامل منهجه الشيكِّ

حتى وهي يف نظام عملها الكامل، تظّل مخِربات ال يعوَّل عليها بشأن الطبيعة الحقيقيّة للواقع. وهذا  

يتبدى يف مناقشات ديكارت ملعرفتنا للعامل الفيزيايّئ، وهو يقّدم مثال قطعة الشمع املأخوذة توٍّا من 

لعاديّة املحسوسة للشمع ال تخربنا بيشء عن طبيعتها  قرص العسل؛ إذ يؤكد ديكارت بأّن الخصائص ا

د له   الجوهريّة. ويتّضح أّن الخصيصة الجوهريّة الوحيدة للشمع هي امتدادها، فهي ببساطة يشء متمدِّ

طول وعرض وعمق، وهو قابل ألن يتِّخذ عدًدا غري محدود من األشكال الهندسيّة، ولكن ذلك ليس شيئًا 
 

  . ٨٣، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةعباس، راوية عبد املنعم  .١
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٢١٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ل؛ ألنّنا نعلم أّن الشمع ميكن أن يتّخذ من األشكال أكرث بكثري مام نستطيع أن ندركه بالحواس أو التخيّ 

ره ألنفسنا. ومن ثّم نعلم أّن األجسام ال يتّم إدراكها بدقّة بواسطة الحواس أو ملكة   نالحظه فعليٍّا أو نصوِّ

  .١التخيّل، والعقل وحده هو القادر عىل أن يعطينا تحديًدا قاطًعا حول بعض خصائصها 

الخواص يف   ثبات  أّن عدم  يتبنّي  ديكارت،  الذي رضبه  العسل  مثال قطعة شمع  الخالصة، يف  ويف 

ة يجعلها معرفة ال يُعّول عليها. فالخواص الخالدة والثابتة هي وحدها التي ميكن أن تكون   املعرفة الحّسيِّ

  ماّدة للمعرفة الحقيقيّة؛ وذلك من خالل البُعد العقاليّن عند اإلنسان.

لكن ملاذا ال ميكن للحواس أن تعطينا معلومات دقيقة وجديرة بالثقة عن طبيعة األشياء رشيطة  و 

، وبعبارة ثانية، مشكلة ديكارت مع املعارف الحّسيّة  ٢أن نكون حريصني عىل تعيني رشوط استخدامها!؟ 

ميكن لهذه املعارف   هي أنّها ال تتّسم بالثبات والدميومة، وهذا ما جعله يستبعدها. ولكن ماذا إذا كان

أن تكتسب نحًوا من الثبات فيام لو ربطناها برشوطها الظرفيّة الزمانيّة واملكانيّة وغريها من الرشوط مبا  

دة لها؟   يجعل هذه املعارف صحيحة وميكن الركون إليها ما دامت ضمن هذه الرشوط والظروف املحدَّ

  ت. هذه إشكاليّة طرحها التجريبيّون عىل عقالنيّة ديكار 

        
       

من أجل تعبيد الطريق لتحديد املنهج املناسب للوصول إىل اليقني، راح ديكارت يعّدد األسباب واملؤثّرات  

«مقال عن املنهج»، جملة التي تجعل من معارفنا غري صالحة وغري يقينيّة؛ ولهذا نجده يحّدد يف كتابه: 

من هذه املؤثّرات. فالعادات، والتقاليد، والبيئة، واألفكار التي تحيط بنا، تؤثّر يف آرائنا أكرث من أّي علم 

يقينّي، وإّن موافقة الكرثة ليست دليًال ذا شأن عىل الحقائق التي يتعّرس كشفها، فإنّه أقرب إىل االحتامل 

. وهذا ما جعل ديكارت يعمل عىل وضع قواعد خاّصة ٣ا أّمة بأرسهاأن يجدها رجل واحد من أن تجده

باملنهج الذي يوصل لليقني، عىل غرار القواعد الرياضيّة الدقيقة التي أحبّها منذ عهد الدراسة. فبحسب 

ة أمكن عرضها عىل اآلخرين، فتقنعهم إقناًعا عقليٍّ  . ٤ا ديكارت، إّن الحّجة العقليّة إذا كانت يقينيّة وجليِّ

الرياّيض أو   وحسب ديكارت فإّن أّي معرفة، مهام كان نصيبها من الصّحة، لن تكتسب صفة الصدق 

تكون علاًم يقينيٍّا يعدل يقني العلوم الرياضيّة، ما مل تتوفّر فيها رشوط الفكر الرياّيض وخصائصه، وهو 
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   ٢١٩      املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّةديكارت أسرياً 

  يعّددها عىل الشكل اآليت:

ما مل أعرف يقينًا أنّه كذلك؛ مبعنى أن أتجنب بعناية التهور  أّال أقبل شيئًا ما عىل أنّه حّق،    األّول:

والسبق إىل الحكم قبل النظر، وأّال أُدخل يف أحكامي إّال ما يتمثّل أمام عقيل يف جالء ومتيز؛ بحيث ال 

  يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع الشّك.

عىل قدر املستطاع، عىل قدر ما   أن أقّسم كّل واحدة من املعضالت التي سأختربها، إىل أجزاء الثاين:

  تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه.

أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة يك أتدرج قليًال قليًال حتى أصل   الثالث:

  إىل معرفة أكرثها ترتيبًا بني األمور التي ال يسبق بعضها اآلخر بالطبع.

األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما يجعلني عىل ثقة من  أن أعمل يف كّل    الرابع:

  .١أنّني مل أُغفل شيئًا

وميكن أن نلحظ يف الرشط األّول كيف أّن ديكارت يركّز عىل أهّميّة االنطالق مام هو بديهّي لنستطيع 

  موضع شّك. بلوغ اليقني الحًقا، فالبديهّي هو الذي يكون جليٍّا ومتميّزًا، وال يكون

أّما الرشط الثالث، فهو يعني أن تسبق البديهيّات يف نسق استنباط املعرفة أيَّ معرفة أخرى الحقة، 

فرتتيب األفكار يف نسق خاّص هو ما يقوم به الرياّيض أيًضا؛ حينام يريد الوصول إىل النتيجة الرياضيّة 

  اليقينيّة. 

هة إىل منهج تحصيل  اليقني، بحسب املنهجّية الديكارتّية، تلك التي تظهر لنا    ولكن من اإلشكالّيات املوجَّ

حينام نريد إثبات وجود اإلله؛ فليك نُثبت وجود الله علينا، بحسب املنهج الديكاريّت، أن نبدأ من مقّدمات  

معيّنة بديهّية، ولكن كيف لنا أن نعلم أّن هذه البديهّيات صحيحة، وأنّنا مل نقع يف االشتباه فيها؟ يجيب  

يكارت أنّنا نعلم ذلك من خالل إدراكنا حقيقتها بوضوح ومتييز. ولكن سؤاًال ينشأ هنا: كيف ميكن لنا أن  د 

نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتمّيزة؟ نعم، حاملا يتّم الربهان عىل وجود الله لن تكون هناك مشكلة؛ ألّن ديكارت  

ال ميكن أن يكون قد أعطانا عقًال يخضع للخطأ يف  ميكن أن يزعم بأّن الله الكائن الكامل، والذي كلّه خري،  

املسائل التي يعتقد العقل أنّه يدركها بوضوح. ولكن قبل إثبات وجود الله، يبدو أنّه ليست لدينا ضامنة  

بإمكانيّة التعويل عىل العقل حتى يف أبسط األمور، وهذا يعني أّن الدور هو ما يحكم مسار التفكري الهادف  

 نستطيع أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتمّيزة حتى نعرف أّن الله موجود، ومن جهة أخرى،  لليقني؛ فنحن ال 

  نحن ال نستطيع الربهنة عىل وجود الله دون االعتامد عىل إدراكاتنا الواضحة واملتمّيزة. 

ديكارت أجاب عن املعضلة السابقة بالقول بوجود مجموعة من القضايا هي من الوضوح بحيث  
 

  . ١٩٠ ـ ١٩٢، ض مقال عن املنهجرينيه ديكارت، . ١



٢٢٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

ها بنفسها، حتّى دون ضامنة إلهيّة، من قبيل: «اثنان زائد اثنان تساوي أربعة» أو «إذا فّكرت  تضمن نفس

فأنا موجود». ولكن، مع ذلك تطرأ مشكلة أخرى عىل ديكارت، وهي أّن هذه القضايا ال تعطينا سوى 

ا، وهذا ما يجعل الذهاب إىل إثبات قضايا أكرث جوهريّة أو تعقيًدا ، كإثبات وجود معلومات قليلة جدٍّ

  . ١اإلله، رحلة غري مضمونة، وغري معصومة 

ومن املالحظ أّن ديكارت الذي يقّدم لنا يف قاعدته األوىل للتفكري منهًجا صارًما، يقوم عىل عدم قبول 

الَّالمعقوليّة   لتكريس  يدعو  ثانية  جهة  من  نجده،  ومتميّزًا،  واضًحا  كان  إذا  إالّ  الحّق  أنّه  عىل  يشء 

ّجة أنّه ليس من الغريب أن يكون يف طبيعة هللا ويف أعامله أشياء كثرية تتجاوز ما ميكن  والغموض، بح

ألذهاننا تناوله، وهو أيًضا ال يجعل الفكر مقياًسا للعقائد الدينيّة (الدين املسيحّي بالتحديد)، بل يجعل 

يقول رصيًحا أو عدم صّحته. وهو  الفكر  به مدى صّحة  يقيس  مقياًسا  العقائد  ينبغي علينا   تلك  إنّه 

تفضيل األحكام اإللهيّة عىل استدالالتنا، ويزيد عىل ما تقدم بأنّه ينبغي االستمساك بقاعدة تعصمنا من 

الزلل، وهي: ما أنزله هللا فهو اليقني الذي ال يعدله يشء آخر؛ أّما الحقائق التي مل يذكرها الوحي، فهذه  

األخذ باملوروث، وعدم الركون فيها إىل الحواس، فضًال عن   ينبغي التعويل فيها عىل العقل الناضج، وعدم

  .٢عدم التسليم بصّحة يشء مل يتّم التحّقق منه 

وهذا ما يجعل الحقيقة العقليّة عنده تقف عند حدود الحقيقة الدينيّة، مام يجعل قاعدته األوىل 

يها فلسفته، وهي الوصول إىل اليقني  مكبّلة ومقيّدة، وال ميكنها املسري إىل الغاية النهائيّة التي هدفت إل

  مبنهجيّة تفكري مختلفة عن منهجيّة السلف.

والواقع أنّنا ال نعرتض عىل طرح ديكارت املتعلّق بالحقائق الدينّية اليقينّية الصدور عن الوحي، اذا كان  

بع من مدى  الطرح ينسجم مع منظومة الفيلسوف، وهنا يكمن جوهر االشكال عىل ديكارت، االشكال الذي ين 

  مالءمة العقالنّية التي دعا اليها ديكارت مع االلتزام بحقائق دينّية تعلو قّوة العقل وسيطرته وقدراته. 

مربوطًا بحبل   كتاباته، يجعله  مبثوثًا يف مواضع عديدة من  الذي تجده  لديكارت  الطرح  إّن هذا 

فيلسوفًا مثل ابن رشد كان أكرث تعبريًا   يشّده مع فلسفته إىل العصور التي سبقته، بل رمبا يجوز القول إنّ 

عن الروح الحديثة حينام اعترب العقل هو األساس فيام إذا وجد بينه وبني الوحي تعارًضا ما؛ فيصري لزاًما  

  . ٣العمل عىل تأويل الوحي مبا يجعله متّفًقا مع العقل 

ية الخاّصة بالتحليل؛ فديكارت وميكن أن نضيف إىل ما سبق، أّن ديكارت ال يُطبّق أيًضا القاعدة الثان
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   ٢٢١      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

يُسلّم باألحكام اإللهيّة املعّرب عنها باإلنجيل، وهو مل يسأل نفسه، ولو من باب إعامل العقل التحليّيل: 

ملاذا يطالبنا هللا بأن نؤمن بأشياء تعارض العقل الذي منحنا إياه؟! وإذا كان العقل من أعامل هللا كام 

  .١اآليت: هل أعامل هللا يعارض بعضها بعًضا؟! الوحي، فلامذا مل يطرح السؤال 

إّن اإلله عند ديكارت ليس ضامنًا فقط لصّحة الفكر يف إدراكه لذاته، بل هو ضامن كذلك لصّحة  

إدراك الفكر للعامل واألشياء. فالفكر وحده غري قادر عىل ردم الهّوة التي حفرها الشّك بني العقل واألشياء 

  .٢من لردم هذه الهوة، وإنشاء جرس بينهام يف العامل، وهللا هو الضا

  ولهذا نجده يقول يف تأّمله الخامس:

«وإذن فقد وضح يل كّل الوضوح أّن يقني كّل علم وحقيقته إمّنا يعتمدان عىل معرفتنا 

لإلله الحّق؛ بحيث يصّح يل أن أقول إيّن قبل أن أعرف هللا ما كان بوسعي أن أعرف 

اكتساب شيًئا آخر معرفة   السبيل إىل  كاملة. واآلن وقد عرفته سبحانه، قد تيرسِّ يل 

  .٣معرفة كاملة ألشياء كثرية»

     
اعتمد ديكارت عىل فّن الربهان العقّيل كوسيلة لبلوغ اليقني املنشود. والربهان العقّيل ميكن استخدامه  

والطبيعيّة أيًضا. والربهان العقّيل مكّون من جملة من القواعد املؤكّدة التي تعصم يف العلوم الرياضيّة  

مراعاتها ذهن الباحث من الوقوع يف الخطأ، ومُتّكنه من بلوغ اليقني يف جميع ما يستطيع معرفته، دون 

  .٤أن يستنفد قواه يف جهود ضائعة 

لة، فنحن حينام نرى األشياء واحًدا بعد اآلخر  إّن االستنباط، كام يراه ديكارت، هو حركة فكريّة موصو 

برؤية بديهيّة، بحيث ال تشتمل القضايا األوىل التي نعتمد عليها إّال عىل قضايا يقينيّة، فهذا ميّكننا من  

فهم حقائق أخرى كنتيجة للحقائق األوىل األبسط التي انطلقنا منها. فاالستنباط هو مجموعة حدوس، 

  ء يف أّي استنباط. هو نقطة البد ٥والحدس 

 

  . ٣٥م.ن، ص  .١

  . ١٨م.ن، ص  .٢

  . ٢٢١-٢٢٢، ص التأّمالت يف الفلسفة األوىلرينيه ديكارت، . ٣

  . ٧٥ ـ ٧٧، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةعباس، راوية عبد املنعم  .٤

الحدس عند ديكارت هو إدراك لليشء يف ملحة أو ومضة، وهو نور فطرّي يجعل املرء يدرك الفكرة يف لحظة خاطفة،    .٥

اإلنسان أن يعرف به الحقائق البديهيّة كالدائرة واملثلث ويعرف ذاته مفّكرًا.   دون أن يستند إىل مقّدمات. ويستطيع

والحدس ال يتوقّف عىل املعاين وال عىل األفكار، بل يتناول حقائق مؤكّدة وطبائع بسيطة وهي الخواص الطبيعيّة 
 



٢٢٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

والجمع بني الحدس واالستنباط يحتاج إىل مجهود عقّيل، وإىل عمليّة نحتاج إىل إجرائها يف أذهاننا 

، ولكن هذا االستنباط الذي يقوم عىل مجموعة من ١بحرفيّة ومترُّس، حتى نصل إىل اليقني بأمور أخرى 

ة الالحقة عىل حقائق قبلها أبسط منها، أمل يكن  املسلَّامت والقبليّات التي نثق بها، بحيث تعتمد الحقيق

ُمتّبًعا يف العقليّة الدينيّة التي تجرَّد ديكارت النتقادها ومراجعتها واالنقالب عىل آليّاتها الفكريّة؟! وهذا 

ما يجعل املنهج االستنباطّي الديكاريتّ كلّه ليس إّال تطويرًا وقراءة علامنيّة عرصيّة الستخراج الحقائق  

. إّن كّل ما فعله ديكارت من خالل اتّباعه آلليّة االستنباط هذه ٢ديدة من القبليّات السابقة عليهاالج

هو صبغها بصبغة جديدة وبرّاقة، تالئم شيئًا من مقتضيات التحديث الذي كان عرصه يحتاج إليه، دون  

  إحداث تغيري بنيوّي يف جوهر هذه اآلليّة.

لدى ديكارت يف الهندسة التحليليّة والرياضيّات؛ لذا ميكن اعتبار   إّن فكرة االستنباط كانت مألوفة

أّن ما فعله هو دمج بني هيكليّة جديدة يف وضع القضايا ضمن نسق صارم ومنتظم لتهيئتها لإلنتاج، 

  وبني مضمون ال يختلف عن املدرسيّني يف اعتامدهم عىل قبليّات كأساس لتوليد يقني جديد.

       
ا، وهو مجموعة املسلاّمت أو البديهيّات،  يعتمد مرشوع ديكارت الفلسفّي العقاليّن عىل ركن مهّم جدٍّ

أو ما يسّميه هو «نور الطبيعة الفطرّي»، املتموضع يف موقع املعرفة القبليّة التي تعيننا عىل مراكمة 

ل الحواس املُضّل، ويكشف الغطاء، بحسب ديكارت، معارفنا وتوسيعها. وهذا النور الفطرّي يرفض إدال 

  عن بنية الواقع الجوهريّة.

ال يُنكر ديكارت وجود بعض األفكار التي ترد من الحواس، وهو يدعوها أفكاًرا عرضيّة، ولكن أفكاًرا 

لألشياء؛ الحقيقيّة  الطبيعة  من  تزّودنا بيشء  ال  أو  املعلومات،  من  بالقليل  إّال  تزّودنا  ال  ولهذا،   كهذه 

بحسبه، إذا أردنا أن نعرف كيف هي األشياء حًقا، فعلينا أن ال نركّز عىل االنطباعات الحّسيّة، بل عىل 

األفكار األكرث جوهريّة؛ من قبيل االمتداد، والعدد، والحركة التي تشّكل األساس ملدركاتنا الحّسيّة الواضحة  
 

درج والتميّز  الوضوح  من  وتبلغ  مبارشة،  بطريقة  بالذهن  لبساطتها  تدرك  التي  الذهن املجرّدة  معها  يستطيع  ال  ة 

تقسيمها إىل أجزاء أكرث متيزًا منها. فالحدس عند ديكارت ليس شهادة الحواس التي هي متغرّية، وال الحكم الخادع أي 

حكم الخيال، بل هو الفكرة القويّة التي تقوم يف ذهن خالص منتبه. وهو بذلك ال يصدر إّال عن نور العقل وحده،  

ديكارت والفلسفة  ل ورؤيته لطبيعة اليشء وماهيّته. راجع حول ذلك: راوية عبد املنعم عباس،  وميثّل بذلك بصرية العق

  . ٨٠، ص العقلّية

  . ٨١، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةراوية عبد املنعم عباس،  .١

  . ١٨٣، ص علم االستغرابحنفي، حسن  .٢



   ٢٢٣      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

  ساس العلم الواقعّي.. فاملفاهيم الفطريّة عنده هي وحدها أ ١واملتميّزة 

ويك ال نقع يف االلتباس االصطالحّي، من الرضورّي التمييز بني أربعة معاٍن، كلّها يطلق عليها معرفة 

  فطريّة أو أفكار فطريّة:

تطلق املعرفة الفطريّة عىل اإلدراكات التي تتعرّف إليها جميع األذهان عىل حّد سواء بغض النظر 

  عن كيفيّة حصولها.

أيًضا عىل تلك املدركات املوجودة يف أذهان جميع األفراد بالقّوة، رغم عدم وجودها بالفعل تطلق  

  لدى بعض األفراد.

تطلق كذلك عىل القضايا التي يكون برهانها مالزًما لها، بحيث إنّه حني حضورها ال بّد من حضور  

  برهانها معها، وتسّمى يف املنطق: «قضايا قياساتها معها». 

طلق املعرفة الفطريّة عىل اإلدراكات والتصّورات التي تعترب سمة ذاتيّة للعقل، وال تتىكء  وأخريًا، ت

  بأّي وجه من الوجوه عىل غري العقل. 

ديكارت، وهو الذي رفضه الحّسيّون، وقد رفضه كذلك    رينيهواملعنى األخري هو الذي ذهب إليه  

مطهري يؤكّد أنّه ال إشكال يف املعنى األّول من   الفالسفة املسلمون؛ ولهذا نجد، مثًال، أّن الشيخ مرتىض

معاين اإلدراكات الفطريّة، فهذه اإلدراكات متى تحّققت فإنّه تتساوى يف إدراكها جميع األذهان، سواء 

أرضيت بذلك أم مل ترض به، ويرفض مطّهري الربط التالزمّي بني املعنى األّول واملعنى الرابع؛ حيث مثّة 

  ، وهذا االستلزام غري صحيح. ٢املعنى الرابع يستلزم إنكار املعنى األّول من قال إّن إنكار  

إّن ديكارت بهذا الركن األساّيس الذي وضعه ملساره الفلسفّي، مل يسلم من مشابهة من سبقه، ومن 

قامت فلسفته عىل تشييد ما هو مغاير ملنهجهم الفكرّي الذي اعتربه غري صالح إلنتاج معرفة ال يُرتاب 

، فقبليّات ديكارت الفطريّة ليست، يف نهاية املطاف، إّال نحًوا من اإلميان املسبق، ولكنّه ليس إميانًا فيها

دينيٍّا ومعتِمًدا عىل النصوص، بل هو إميان ريايضّ 
٣.  

ثّم إّن مجموعة من األسئلة فُتحت عىل الفلسفة الديكارتيّة بعد استبعادها للمعرفة الحّسّية، من قبيل:  

ا يف امليتافيزيقا  هل بوسع   الذهن أن يعمل يف غياب املثريات الحّسّية؟ هل ذهن الطفل الصغري، مثًال، يتأّمل حقٍّ

  وهو يف رحم أمه؟ وكيف توّلدت لديه هذه األفكار املسبقة التي نطلق عليها النور الفطرّي؟ 

فل الصغري، نعم، ميكن لديكارت أن يحمي نفسه من خالل مجموعة من التربيرات كافرتاض أّن الط

 

  . ٨٣، ص  ديكارت والفلسفة العقلّيةراوية عبد املنعم عباس،  .١

  .٣٢٨ ـ ٣٢٧، ص ١، ج أسس الفلسفة واملنهج الواقعيّ الطباطبايّئ، حّمد حسني م .٢

  . ١٨٣، ص علم االستغرابحنفي، حسن  .٣



٢٢٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

مع كونه غري مؤّهل للتفكري أو الرتكيز عىل امليتافيزيقيا، خصوًصا وأنّه بعد والدته سيكون محاطًا بشكل 

التي   بالخلقة تلك األفكار األساسيّة والحقائق  الحّسيّة، ولكنّه مع ذلك ميتلك  دائم بوابل من املثريات 

يكتسبها فيام بعد، بل هي موجودة عنده بحيث   نسّميها بديهيّات. وهذه األفكار والحقائق البسيطة ال

  .١إنّه لو أُخرج من سجن جسده لوجدها يف داخل نفسه 

إّن السبب يف اتكاء ديكارت عىل نظريّته هذه هو أنّه لو كانت هذه املعرفة األّوليّة خاطئة للزم أن 

حسبه، االعتامد عىل هذه املعارف،  يكون اإلله مخادًعا، والخداع ال يليق بالكامل اإللهّي. وعليه، يحّق لنا، ب

  ولكون السبيل للتعرّف إليها عندنا هو وضوحها ومتيّزها.

ولكن هذا الطرح، إضافة إىل تضّمنه الدور الرصيح، بسبب اعتامد إثبات وجود اإلله عىل هذا النوع  

من األطفال مثًال    من املعارف، وبسبب اعتبار اإلله هو الضامن لها، كذلك ميكن للوجدان أن يكّذبها. فأيٌّ 

ُولد وهو يحوي مجموعة املفاهيم الفطريّة بالفعل؟! املالحظ أنّها تصري فعلّية عند اإلنسان مع مرور الزمن  

  وفًقا آللّيات خاّصة. 

يرفعان   اإلبهام، وال  يخلوان من  األمران ال  والتميّز؟ فهذان  الوضوح  ما هو ضابط معياريّة  إّن  ثّم 

  تطبيق واالعتامد عليهام.الغموض حني ننزل مليدان ال

إّن ديكارت، الذي نجده يقول يف مكان آخر حول تعلّق اإلرادة اإللهيّة ببذر بذور هذه املعارف يف 

ذواتنا، يضيف أيًضا بأّن هذه املعارف لو أرادها اإلله أن تكون عىل نحو آخر لكانت!! وهذا يفيض بنا  

ة ديكارت القامئة عىل اليقني املعرّيف العقاليّن كهدف أساّيس  إىل نسبيّة املعرفة. ونسبيّة املعرفة تنايف نظريّ 

  من حركته الفلسفيّة.

وتبًعا لهذه املقوالت فهل تبقى مثّة قيمة للمعرفة أصًال؟ إذ املفروض أّن قيمة املعرفة تنبع من كونها  

  . ٢لإلرادة فقط كاشفة عن الواقع، ال من كونها «مجعولة»، بحيث تصبح قابلة ألن تتغرّي وتتبّدل تبًعا  

  
مل تكن فلسفة ديكارت فلسفة محلِّيّة، فمن الواضح أنّه نجح مبا طرحه من منهج فكرّي يف جعل فلسفته  

  واسعة االنتشار، خصوًصا يف القارة األوروبيّة، وجعل من بعده يعكفون عىل قراءته أو نقده.

اإلنسان يف الوصول إىل اليقني، وضبط لنا، لقد وضع ديكارت العقل كأولويّة فيام ينبغي أن يُعني  

بحسب ما توّصلَت إليه إمكانيّاته املعرفيّة والعقليّة، القواعد التي تفصل بني الصواب والخطأ، وقد اتبع  

  يف ذلك خطوات منتظمة ومتسلسلة اعتربها قادرة عىل عصمة اآلخذ بها من الخطأ والزلل.
 

  . ٨٧، ص العقالنّيةجون كوتنغاهم،  .١

  . ٢١٤  ـ ٢١١، ص نظرية املعرفةإبراهيميان،  حسن  .٢



   ٢٢٥      درسيّةديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا امل

أساسّيات االعتقاد يف هذا املوروث، فمن الواضح أّن مالمح اإلميان باإلله كانت  و مل يُرِد ديكارت تحطيم  

جلّية يف فلسفته، ولكّنه أراد تغيري املسالك واملناهج التي تربط اإلنسان بهذه األركان اإلميانّية، بحيث تَُغرّيُ شيئًا  

  يّة يف حياة اإلنسان واملجتمع بشكل عاّم. ما من الزاوية التي ينظر إليها، مام يؤّدي إىل تغرّيات مؤثّرة وإيجاب 

ولكن هل ُوفّق ديكارت حًقا حينام نأيت إىل مامرسته هو لقواعد املنهج وللضوابط التي وضعها، يف  

إشعال ثورة كبرية، خصوًصا عىل املوروث الدينّي؟ إّن كتابات ديكارت العديدة كلّها تؤكّد أنّه وضع لنفسه 

اها. وبغض النظر عن أسباب ذلك، فإنّنا ال ميكن إالّ أن نقول إنّه ظلَّ عالًقا حدوًدا يف املامرسة مل يتخطّ 

يف هذه املساحة، ومل يستطع تجاوزها، مام يجعل بعًضا من ديكارت يعّرب عن الرتاث القديم من دون 

  أدىن شّك. 

بعض ولهذا، وكغريها من الفلسفات، مل تسلم فلسفة ديكارت من الثغرات العديدة، وهذا ما جعل  

تالمذته، أو بعض الفالسفة الذين أتوا بعده، يعكفون عىل محاولة سّد هذه الثغرات وعالجها، أو نقدها 

وتجاوزها نحو إيجاد حلول أجدى للمشكالت املعرفيّة التي بقيت دون إجابات مقنعة معه. ما جعل  

  هذا املفهوم.عقالنيّة ديكارت أشبه بالَّالعقالنيّة، وفق املحّددات التي ُوضعت لرشوحات 

  وعىل أّي حال، ميكن اختصار أهّم االفكار النقديّة التي توّجه نحو عقالنيّة ديكارت بالنقاط اآلتية: 

بعد ١ الغرب  توّسع يف  الذي  اإلنسانوّي،  املذهب  لسيادة  املفرطة  بعقالنيّته  ديكارت  س  أسَّ لقد   .

أّدى إىل منعرجات هّدامة وصلت ، وهو نفسه الذي  ١ديكارت وتّم االتكاء عليه يف أغلب التفاصيل 

  يف القرن العرشين إىل ذروتها.

سه ديكارت، إىل ما يشبه «تأليه» العقل ٢ . لقد خّط مسار مبدئيّة التوسل بالعقل وحده، والذي أسَّ

الذي أضحى هو السلطان الداخّيل الذي يستعمله اإلنسان يف إصدار أحكامه عىل األشياء، وإلتيان 

ه األحكام، فال يوجد سلطان خارج عنه يهديه إىل صواب األفعال. فكرّس  أفعاله عىل مقتىض هذ

هذا املسار عمليّة االنفصال عن كّل ما يربط االنسان بالسامء، وأجرى قطيعة معرفيّة وسلوكيّة  

  مع الوحي وكّل معرفة وحيانيّة أو ميتافيزيقيّة.

يات يف عامل   . إّن االعتقاد بأّن العقل يستطيع أن يعقل كّل يشء، سيواجه٣ الحًقا العديد من التحدِّ

املامرسة الفعليّة؛ إذ تجاَهَل هذا االتجاه واقع أّن اإلنسان يحايث عاملًا وجدانيٍّا متتزج فيه املشاعر  

العاجز عن   العقل مظهر  التيّار بواقع ظهور  بالقيم؛ لذلك ال غرابة أن يصطدم هذا  واالشارات 

  ن.اإلحاطة بالعديد من متطلّبات اإلنسا

. رغم املنهج الذي سعى ديكارت ألن يكون صارًما فيه، لكّنه ضُعف أمام قضايا استثناها عند تطبيق  ٤

 

  . ٤٠ ـ ٤١، ص أجمل قّصة يف تاريخ الفلسفةفريي، لوك  .١



٢٢٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

املنهج، واعترب أنّه ال بّد من التسليم بها بناء عىل األخالق املؤقّتة. وهذه القضايا املستثناة من حكم  

يد واألخالق ونظام الحكم. ما  العقل هي: العقائد، والكنيسة، والكتاب املقّدس، والعادات والتقال 

األخالقّي   الواقع  أّما  والعلوم،  الرياضّيات  فحسب:  الفكر  مبوضوعات  العقل  أحكام  حرص  يعني 

واالجتامعّي والسياّيس فليست محايثة له. ولعّل السبب يف ذلك، ليست قناعة ديكارت بعدم شمول  

نيسة وسلطتها، فآثر السالمة، أّما  العقل والعقالنّية لهذه املوضوعات، بقدر ما هو الخوف من الك 

  النضال يف سبيل ترسيخ العقالنّية، فرتك املخاطرة يف سبيلها لغريه. 

. مل يستطع ديكارت، بحسب منهجه، من تفادي الوقوع يف الدور عندما أراد إثبات وجود هللا. فليك  ٥

ذه البديهيّات صحيحة، يُثبت وجود هللا عليه أن يبدأ من مقّدمات بديهيّة. ولكن، كيف نعلم أّن ه

وأنّنا مل نقع يف االشتباه فيها؟ يجيب: من خالل إدراكنا حقيقتها بوضوح ومتييز، ولكن كيف ميكن 

لنا أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة؟ نعم، تنحّل املشكلة، وفق منهج ديكارت، عندما يتّم  

دو أنّه ليست لدينا ضامنة بإمكانيّة  الربهان عىل وجود هللا؛ ولكن، ما قبل إثبات وجود هللا، يب

التفكري   مسار  يحكم  ما  هو  الدور  أّن  يعني  وهذا  األمور.  أبسط  يف  العقل حتى  التعويل عىل 

الهادف لليقني؛ فال نستطيع أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة حتى نعرف أّن هللا موجود، وال  

زة. نستطيع الربهنة عىل وجود هللا من دون االعتامد عىل    إدراكاتنا الواضحة واملتميِّ

أنّه الحّق ما مل يكن واضًحا ٦ لنا منهًجا صارًما يقوم عىل عدم قبول يشء  أّن ديكارت قدم  . رغم 

من   ليس  أنّه  بدعوى  والغموض،  الَّالمعقوليّة  لتكريس  يدعو  آخر،  جانب  من  نجده،  ومتميّزًا، 

تتجاوز ما ميكن للعقل تناوله. وقد تبدو هذه  الغريب أن يكون يف طبيعة هللا وأعامله أشياء كثرية  

  الفكرة مقبولة عند الدينيّني، لكنها ال تنسجم مع عقالنيّة ديكارت ومنهجه.

الدينيّة؛ فموقفه يجعلنا  ٧ بالحقائق  املتعلّقة  تلك  فكر ديكارت هي  املوجودة يف  املفارقات  . من 

  نعتقد أنّه مربوط بحبل إىل الفلسفة الوسيطة التي سبقته. 

. يف موضوع االستنباط الذي اعتمده ديكارت، والذي يقوم عىل تبنِّي حقيقة الحقة بناء عىل حقائق ٨

قبلها أبسط منها، فإّن هذا املنهج كان ُمتّبًعا يف العقليّة الدينيّة التي عمل ديكارت عىل انتقادها 

االستنباطّي   املنهج  ما جعل  الفكريّة!  آليّاتها  واالنقالب عىل  تطوير ومراجعتها  الديكاريتّ مجرّد 

وقراءة علامنيّة عرصيّة الستخراج الحقائق الجديدة من القبليّات السابقة عليها. فكّل ما فعله  

أنّه قام بصبغها بصبغة جديدة تالئم مقتضيات التحديث  ديكارت يف آليّة االستنباط هذه هو 

  اآلليّة.الذي كان يحتاج إليه عرصه، دون إحداث تغيري بنيوّي يف جوهر هذه 

. إّن الركن املرتبط باألفكار الفطريّة عند ديكارت، وفق تعريفه لهذه األفكار مل يسلم من مشابهة  ٩



   ٢٢٧      ديكارت أسرياً املراوحة بني العقالنيّة املفرطة وامليتافيزيقا املدرسيّة

من سبقه، ومن قامت فلسفته عىل تشييد ما هو مغاير ملنهجهم الفكرّي الذي اعتربه غري صالح  

امل ليست، يف نهاية  الفطريّة  يرتاب فيها. فقبليّات ديكارت  إالّ نحًوا من  إلنتاج معرفة ال  طاف، 

 اإلميان املسبق، ولكنّه ليس إميانًا دينيٍّا ومعتمًدا عىل النصوص، بل هو إميان رياّيض.
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      ١ 
  ٢السيد مصطفى شهر آييني د. 

  ٣عزيزة زيرك باروقي 

) يف اإلنجليزية ـ مبعنى: الشيطان، وإله الرش، والعفريت ـ من املفردة Demonلقد تم اشتقاق كلمة (

) هناك يف  Diamonاليونانية  كان  الرشيرة ).  اآللهات  أنصاف  من  إميان مبجموعة  اإلغريقيّة  األساطري 

والعفاريت. وقد كانت هذه العفاريت يف رصاع دائم مع اآللهات، وكانت تلجأ إىل استخدام أنواع الحيَل  

والخداع من أجل تدمري العامل وإلحاق الرضر باإلنسان. وكان قدامى اإلغريق يرون يف هذه العفاريت 

ات سبباً يف حدوث ظواهر الجفاف واملجاعات والحروب والزالزل، ويقولون إنها تعّذب وأنصاف اآلله

البرش وتنزل بهم ألوان الصدمات النفسية والجسدية، وتدفع بهم نحو سلوك طرق الرذيلة. ومن هنا  

 . وقد تحّولت هذه املجموعة من األرواح ٤فإنهم كانوا يقومون بأنواع الطقوس لدفع رشور آلهات الرش

الرشيرة يف الديانة اليهودية واملسيحية إىل كيان ّرشير واحد اسمه الشيطان، وهو يف الحقيقة زعيم تلك 

الطائفة من الشياطني أو املالئكة املطرودين من ملكوت السامء. وإن هذا الزعيم الشيطاين هو الذي 

  ٥.٦وطردهام من تلك الجنة  أغوى آدم وحواء يف جنية عدن، وأغراهام باقرتاف املعصية، ليتّم إخراجهام

الذين مترّدوا عىل الله. وكانوا  وعليه فإن الشيطان يف الثقافة املسيحية هي من تلك الطائفة من املالئكة  
 

 »،دکارت  یو طرح فلسف  ش یبداند  منیفرض اهرعزيزة، املقالة بعنوان «  ،زيرك باروقي،  مصطفى    ،املصدر: شهر آييني .  ١

) التي تصدر يف الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد زیدانشگاه ترب  یفلسف  یهاپژوهشيف مجلة (

  . ٦٧إىل   ٤٧م، الصفحات ٢٠١٣،  ١٣

 . : حسن عيل مطر الهاشميتعريب

 أستاذ مساعد يف حقل الفلسفة من جامعة تربيز.. ٢

  باحثة عىل مستوى املاجستري، من جامعة تربيز.. ٣
4. Bianchi, U. (1987), "Demons", in the Encyclopedia of Religion, Vol. 4, Machillan Publishing 
Company, New York. p. 282. 

5. Ibid, p. 290. 

  هناك ما يُشبه هذا املطلب مع اختالف يسري، نجده بشأن الشيطان يف التعاليم اإلسالمية أيضاً.. ٦



٢٣٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

و«املطرودين»  «املنبوذين»  عنوان:  املالئكة  من  املجموعة  هذه  عىل  «املرجومني»،   يطلقون  أو 

  و«العفاريت»، و«آلهات الرش»، أو «الشياطني». 

الفلسفة األوىل) مستغرباً « (تأمالت يف  الشيطان يف كتاب مثل  الكالم عن  يبدو  رمبا 

بالنسبة إىل القارئ املعارص، ولكن ال بّد من االلتفات إىل أن النشاط املرتبط بالسحر  

للمي الخامس عرش والسادس عرش  القرنني  القاّرة يف  أرجاء  الد، كان منترشاً يف جميع 

تقام عىل شكل   الجن  القضاء عىل  كانت مراسم  الزمنية  الحقبة  تلك  األوروبية. ويف 

احتفاالت مهرجانية يف الشوارع والهواء الطلق، وكانت هذه املهرجانات تحظى بشعبية 

م توجيه  وجامهريية واسعة بني مختلف رشائح املجتمع. ويف هذه املهرجانات كان يت

االتهام إىل شخص قد تلّبسه الجن أو الشيطان، ثم يقوم املختّصون يف طرد الشياطني 

والِجّنة بأعامل غريبة وعجيبة إلخراج الجّني أو الشيطان الذي تقّمص هذا الشخص.  

ويف أغلب هذه املهرجانات ال ينجو املجنون بنفسه، إىل الحد الذي قد يصل األمر به 

وبعد ظهور عرص النهضة بدأ هذا النوع من املهرجانات باالنحسار إىل اإلحراق حياً.  

  ١.»ًتدريجيا

ديكارت يف طرحه لفرضية إله الرش إمنا يتحدث بلغة أبناء جيله وعرصه، ولذلك ال يبدو كالمه    رينيه إن  

رت عن مكر  غريباً أو عجيباً بالنسبة إىل املتدينني، بل وحتى الناس العاديني يف عرصه. فعندما يتحّدث ديكا 

وخداع إله الرش أو الشيطان، ال يقول شيئاً مغلقاً يتعّذر فهمه عىل أحد من أبناء جيله. ألن الشيطان أو إله  

الرش ميثل عىل الدوام وجوداً وكياناً ال يصدر عن ذاته يشء غري املكر والخداع والرذيلة. فهو يسعى عىل الدوام  

ىل أنه صادق. وبعبارة أخرى: إن إله الرش يقف إىل الضد متاماً  إىل إغواء الناس، ويُظهر لهم ما هو كاذب ع 

من اإلله الديكاريت، مبعنى أن ديكارت يف مسار تأمالته يطرح إلهاً يضمن تحقق املعرفة واليقني ويدير حلقة  

ورد  التنظري، ومن أبرز صفاته هي الصدق والنزاهة من الخداع واالحتيال. واآلن فإن هذا اإلله الرشير ـ الذي  

الحديث عنه يف ختام التأّمل األول يف مقام الحلقة األخرية من سلسلة التشكيكات الديكارتيةـ  يعمل أبداً عىل  

التنظري،   التنظري. يعمل ديكارت عىل نقل اإلله ونقل الشيطان من دائرة العمل إىل دائرة  إغوائنا يف مقام 

  ية الجديدة. ويسعى إىل االستفادة منهام يف التأسيس ملنظومته الفكر 

ومن ناحية أخرى فإن عرص ديكارت قد اتسم بتفيش الشك. طوال فرتة العصور الوسطى ـ حيث كانت  

املرجعية حكراً عىل الكنيسة ـ بدأت ردود األفعال ضد الكنيسة بالظهور يف نهاية هذه املرحلة وبداية عرص  

 مرجعية الكنيسة والكتاب املقدس،  النهضة؛ إذ قامت مجموعة يف إطار حركة اإلصالح الديني بالتشكيك يف 
 

  . ٤٨ـ  ٤٧أمالت ديكارت)، ص (قراءة يف ت  قرائت تأمالت دكارت . ماك فارلند بركن، ١



    ٢٣١      فرضية اإلله الرشير والبيان الفلسفي لديكارت

وأخذت تثري هذا التساؤل القائل: ما هو املعيار الذي متنح الكنيسة عىل أساسه الحق لنفسها يف احتكار  

السلطة املطلقة؟ وقد انتقل هذا الشك والرتديد يف مورد مالك الحقيقة يف الفضاء الديني إىل الفضاء املعريف  

رن السابع عرش للميالد عىل األجواء املعرفية بالكامل. ومن الجدير ذكره ـ  أيضاً. حتى خّيم الشك يف الق 

الفلكية   والنظريات  والرّحالون  البّحارة  بها  قام  التي  املتعددة  الرحالت االستكشافية  أن  ـ  الحال  بطبيعة 

تكن هذه    لعلامء من أمثال غاليلو وكوبلر وكوبرنيق، قد أسهمت يف تغيري النظرة القدمية إىل العامل، ومل 

التشكيك   للميالد. وكان  والسابع عرش  السادس عرش  القرن  التشكيك يف  التأثري عن رواج  بعيدة  املسألة 

النهضة، وكان يُعد من العنارص األساسية الالعبة يف حقل   بالكامل طوال عرص  اإلغريقي القديم معروفاً 

أعيد إحياء مولفا  املرحلة  والفلسفية. ويف هذه  الدينية  ت سيرسو، وسكستوس، وامربيكوس،  املعتقدات 

الرتيوس، وبورن. وهي املؤلفات التي يدور مفهومها الكيل والعام حول تعليق الحكم بشأن    وديوجينس 

كل يشء تقريباً. وكانت الشخصيتان املعروفتان يف التشكيك يف القرن السادس عرش للميالد هام سانتشز  

  الدفاع عن الدين. ومونتني. وكان مونتني يعمل عىل توظيف الشك يف  

لقد كان ديكارت عىل معرفة تامة بجميع األفكار واملعتقدات التشكيكية يف عرصه وسطوتها عىل أذهان  

املثقفني واملفكرين يف ذلك العرص. وليك يعمل عىل بناء منظومته الفلسفية اليقينية التي ال تقبل الشك، مل  

لتشكيك وإيضاح خواء براهني الشكاكني. وقد عمل  يكن أمامه من طريق سوى العمل قبل كل يشء عىل رّد ا 

لهذه الغاية بطرح سلسلة من الرباهني التشكيكية، وقد متثّل أكرثها تطرّفاً بفرضية إله الرش، حيث أخضع  

بهذه الفرضية العامل الخارجي بأرسه إىل الشك والرتديد. لقد تحّدث ديكارت عن فرضية إله الرش يف ختام  

ابه (تأّمالت). يف حني ال نرى يف كتابه (مقال يف املنهج) ـ الذي نرشه قبل التأمالت ـ أّي  التأّمل األول من كت 

، حيث يكتفي يف بيان شكوكه مبجرّد  املحتال إشارة إىل هذه الفرضية ، وال نرى حتى إشارة إىل فرضية اإلله  

ض يف كتاب (أصول الفلسفة)  الشك يف املعطيات الحسية وبرهان املنام والرؤيا فقط. كام أن ديكارت ال يتعّر 

. ويف كتاب (االعرتاضات  املحتال ـ الذي أصدره بعد (تأّمالت) ـ إىل فرضية إله الرش، ولكنه يذكر فرضية اإلله  

واإلجابات) يتعرّض يف بعض املواردـ  يف قبال منتقديهـ  إىل البحث عن فرضية إله الرش، كام يتحّدث يف الرسائل  

املوارد القليلة عن فرضية إله الرش أيضاً، وقد سعينا يف هذه املقالة ـ يف حدود    والحوار مع بورمان يف بعض 

  اإلمكان ـ إىل بحث هذه املسألة مع أخذ جميع مؤلفات ديكارت بنظر االعتبار. 

يبدو أن ديكارت من خالل طرحه لفرضية إله الرش، قد خلق تحدياً أمام فلسفته األخرى. إن السؤال 

ّرش وفرضية اإلله املحتال فرضية واحدة، ولهام آلية عمل ومهّمة واحدة، بحيث أن هو: هل فرضية إله ال

إبطال أحدهام يؤدي من تلقائه إىل إبطال اآلخر، أم هام فرضيتان مستقلتان ومنفصلتان عن بعضهام،  

ديكارت ـ بعد بيان   رينيهوأن ديكارت قد استعمل كل واحد منهام ألداء وظيفة خاصة به؟ وهل متّكن  
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له الرش وبلوغه بالشك إىل ذروته ـ من رّد جميع الرباهني التشكيكية، وسّد الطريق أمام جميع أنواع إ

الشك والرتديد من أجل الوصول إىل اليقني؟ وهل مبقدوره إزالة الشك من العامل الخارجي وقطع يد إله  

  الرش عنه؟ هذه أسئلة نسعى يف هذه املقالة إىل اإلجابة عنها. 

     
أن   من  الرغم  طرح   رينيهعىل  إىل  الفلسفة»  و«أصول  املنهج»  يف  «مقاالت  كتابیه  يف  يعمد  ديكارت 

تشكيكات جوهرية، يخصص متام التأّمل األول من كتاب (تأّمالت) بعرض فرضياته التشكيكية. ويف التأّمل 

ثم الحسيّة،  املعطيات  بالشك يف  وتردده  بدأ شكوكه  إىل    األول  الجنون  لربهان  سعى من خالل ذكره 

  تحديد الشك بالحواس واملعطيات الحسيّة.

بيد أن تحديد رقعة الشك والرتدد بالحواس ال يستمّر طويالً؛ إذ رسعان ما يعمد ديكارت ـ من خالل 

طرح برهان آخر باسم برهان املنامات والرؤى ـ إىل تعميم الشك والرتدد عىل جميع مساحة الحواس. 

رام بعد ذلك ـ من خالل بيانه لربهان الرسم واملقارنة بني تجارب املنام وتجارب اليقظة من جهة   ثم

والصَور املرسومة من جهة أخرى ـ طرح هذه املسألة القائلة: حتى أكرث األخيلة واألوهام والصّور الزائفة  

وامل والشكل  البُعد  مثل:  وإن مقوالت  واقعية.  األخرى عىل مقوالت  واملكان تحتوي هي  والعدد  قاس 

. ال بد من االلتفات إىل أن هذه املقوالت املوجودة يف املنامات واألخيلة، قبيلهذا المن    والزمان، تُعدّ 

ليست مادية وال جسامنية، وبالتايل فإنه عىل أساس هذا االستدالل يبقى وجود العامل املادي والعلوم 

ا علم  قبيل:  من  املادية،  األشياء  عن  تبحث  قبيل: التي  من  علوم  يف  وأما  يقيني.  غري  والطب،  لنجوم 

الهندسة والرياضيات، فإنها حيث ترتبط باملقوالت اآلنف ذكرها، ال ميكن التشكيك فيها. وعليه فإن الذي 

  من جميع هذه التشكيكات هو علم الهندسة والرياضيات فقط:  حتى اآلننجا 

بني االثنني والثالثة خمسة، ولن   «إذ سواء كنت نامئاً أو مستيقظاً، يبقى حاصل الجمع

الظن يف مثل هذه  بنا  املحال أن يذهب  أربعة أضالع، ومن  أكرث من  للمربّع  يكون 

  . ١الحقائق إىل غري ذلك» 

إىل نقل الشك إىل حقل الرياضيات أيضاً،    املحتالوقد سعى ديكارت من خالل بيان فرضية اإلله  

  وذلك إذ يقول: 

«وعىل الرغم من ذلك كله، كان هذا السؤال يلّح عّيل منذ البداية، وهو أن هناك إله 

أنه مل يقم بيشء  أن أعرف  أين يل  الشاكلة. ومن  قادر مطلق قد خلقني عىل هذه 
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ال مكان، ومع ذلك بحيث ال تكون هناك أرض وال سامء وال يشء منبسط وال حجم و 

صاغ وعيي وذهني بحيث تبدو يل جميع هذه األمور وكأنها موجودة أمامي؟ ... أليس 

االثنني والثالثة فأظنها خمسة، وأرى  الخطأ كلام جمعت بني  أقع يف  أن  املمكن  من 

  . ١أضالع املربّع أربعة دامئاً والحال أنها ليست كذلك يف الواقع؟» 

ديكارت قد وصل هنا إىل التشكيك يف جميع معتقداته السابقة، إال أنه ال يكتفي  وعىل الرغم من أن  

عند هذا الحد، ويسعى إىل الذهاب بتشكيكاته إىل أبعد من ذلك من خالل طرحه لفكرة وجود «اإلله  

الرشير واملحتال والقادر جداً». وميثل االستدالل عىل وجود هذا اإلله الرشير آخر الحلقات يف سلسلة  

  شكيكاته، حيث تتجىل هذه الحلقة عىل شكل أكرث صَور الشك تطرّفاً:ت

أفرتض ليس هو الله الخري األسمى ومصدر الحقيقة، بل هو اإلله الرشير القوي املحتال،  

الذي حشد كل قدراته ليك يضّلني ويخدعني. وأرى أن السامء والفضاء واألرض واأللوان  

لخارج، ليس سوى أوهام ومنامات، خطّط لها  واألشكال واألصوات وكل يشء موجود يف ا 

هذا اإلله الرشير، ليك يضلل بها قواي اإلدراكية. وأرى أين عىل الرغم من امتاليك ليدين  

  . ٢وعينني ولحم ودم وحواس، إال أنني ال أمتلك يف الحقيقة شيئاً من ذلك أبداً 

طاف ومن خالل طرح فرضية بعد مالحظة الفرضيات التشكيكية لديكارت، ندرك أنه يف نهاية امل 

يصل بشكه إىل أقىص حدود التطرّف؛ حيث يشك يف كل يشء تقريباً، مبا يف ذلك الرياضيات    املحتالاإلله  

والهندسة أيضاً. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: بعد أن ذكر ديكارت جميع تشكيكاته السابقة، ما  

ديكارت من وراء ذكره   رينيهالذي كان يهدف إليه    الذي دفعه أخرياً إىل ذكر فرضية اإلله الرشير؟ فام

لهذه الفرضية؟ لقد ذكر ّرشاح أفكار ديكارت آراء متفاوتة ومختلفة يف هذا الشأن، ومن خالل قراءة  

  هذه التفسريات نستطيع أن نفهم دور اإلله الرشير بشكل أفضل. 

وسيع دائرة الشك لتشمل حتى  يرى ريتشارد بابكني أن غاية ديكارت من بيان فرضية إله الرش، هي ت 

الحقائق األصلية والجوهرية للمنطق والرياضيات أيضاً. وقد رأى بابكني أن ديكارت حيث يواجه مشاكل 

، إىل التعريف باإلله املحتال، عمد بعد افرتاضه وجود اإلله    املحتالكالمية بسبب ذكره لفرضية اإلله  

. وعىل هذه الشاكلة فإن بابكني ٣املحتال ة عىل افرتاض اإلله  الرشير للتخلّص من املعضالت الكالمية املرتتب

، ويف الحقيقة فإن بابكني يرى أن فرضية اإلله الرشيرباملحتال  يرى أن ديكارت قد استبدل فرضية اإلله  

. وقد استند بابكني يف  املحتالفرضية اإلله الرشير صورة مهّذبة عن الفرضية السابقة؛ أي: فرضية اإلله  
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وقبل بيان فرضية اإلله الرشير؛    املحتالالمه إىل كالم ديكارت يف التأّمل األول، يف ختام فرضية اإلله  تأييد ك

. ١ديكارت: «رمبا ال يسمح هللا يل باالنخداع عىل هذه الشاكلة؛ إذ يقال إنه خري مطلق»  رينيهحيث يقول  

، يكون دور  املحتالديالً لفرضية اإلله  مع أخذ كالم بابكني بنظر االعتبار، لو كانت فرضية اإلله الرشير ب

اإلله الرشير يف مسار الشك الديكاريت هو توسيع دائرة الشك إىل مساحة من املعرفة، لينجو بنفسه من 

  التشكيكات السابقة؛ أي بالحقائق األصلية والجوهرية للمنطق والرياضيات. 

الدي الشك  الرشير يف مسار  اإلله  أن دور  بدوره  فرانكفورت  الشك إىل حقل ويرى  نقل  كاريت هو 

. فهو يرى أن اإلله الرشير لديكارت يجعل من املسائل واملعادالت الرياضية أمراً مشكوكاً  ٢الرياضيات 

. إن هذه املعادالت الرياضية أمور بسيطة للغاية وكلية، وإن الحساب والهندسة من وجهة نظر  ٣فيه

األول، بعد بيان برهان املنام والرسم: إن هذه األمور    . يقول ديكارت يف التأّمل٤ديكارت يتعامالن بها

والكلية مل تتعرّض بعُد لتكون مورداً للشك. وهو يرى أن هذه األمور الكلية والبسيطة   البسيطة جداً 

  للغاية تشمل:

أو   والكمية  املمتّدة،  األشياء  شكل  وكذلك  وامتدادها،  عام  بشكل  املادية  «الطبيعة 

ملكان الذي تحّل فيه، والزمان الذي يحدد فرتة بقائها ودوامها، املقدار والعدد وكذلك ا

  . ٥وأموراً من هذا القبيل» 

ديكارت يعمل عىل توظيف فرضية اإلله الرشير «بوصفها   رينيهيذهب هاتفيلد إىل االعتقاد بأن  

يسعى عىل أداة للتأثري»، ليتجه باملفكر إىل هذه الناحية التي يقول فيها: ليس هللا، بل مخادع رشير  

. ويرى هاتفيلد أن ٦الدوام إىل خداعه واالحتيال عليه؛ ليثبت بذلك أن جميع معتقداته السابقة كاذبة 

يكمن يف وضع التحديات أمام املعتقدات السابقة، وإيصال الشك إىل أقىص مراحل    هنادور اإلله الرشير  

  التطرّف، ولكنه يقول بعد ذلك: 

«يبدو أن ديكارت ليك يتجّنب القول بأن هللا ميكن أن يكون مخادعاً، قد أطلق عىل  

  .٧املفرتض عنوان اإلله الرشير» املحتالهذا 
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ذهب إىل القول بأن ديكارت إمنا ذكر فرضية اإلله الرشير  وعىل هذا األساس فإن هاتفيلد بدوره ي

  ؛ للحيلولة دون الوقوع يف املشاكل الكالمية. املحتالبدالً من اإلله 

ديكارت   رينيهوذهب جون كريريو يف كتابه (بني عاملني: قراءة يف تأّمالت ديكارت) إىل االعتقاد بأن  

  .١تائج املرتتبة عىل برهان املنام إمنا ذكر فرضية اإلله الرشير لتقوية وتثبيت الن

ألحدث   الرئيس  واملرتجم  ديكارت  بأفكار  والشهري  املعارص  املختص  ـ  كاتينغهام  يذهب  املقابل  ويف 

الرتجامت ألعامل ديكارت باللغة اإلنجليزية ـ إىل االعتقاد قائًال: «إن فرضية اإلله الرشير ال صلة لها بالفرضية  

  ويرى:   مستقلة عن فرضية اإلله الرشير،   املحتال إنه يعترب فرضية اإلله    . ٢)» املحتال السابقة (اإلله  

«أن فرضية اإلله الرشير سوف تساعدنا عىل اإلرصار عىل شكوكنا، حتى عندما تبدو 

  .٣مهملة من وجهة نظر عقلنا السليم»

من خالل دراسة    أن دور اإلله الرشير هو توسيع رقعة الشك لتصل إىل أبعد مدياتها تطرّفاً.   ام ه كاتينغ يرى  

آراء هؤالء املفرسين ندرك أنهم قد اقترصوا عىل بيان الدور الذي يلعبه اإلله الرشير يف الشك الديكاريت، ومل  

مؤلفات ديكارت إىل إثبات أن تفسري  يذهبوا إىل أبعد من ذلك. وفيام ييل سوف نسعى من خالل الرجوع إىل  

كاتينغهام لهذه املسألة أصح من تفسري سائر الشارحني آلراء ديكارت. وفيام ييل سوف نسعى إىل بيان املشكلة  

  التي ميكن أن يواجهها النظام الفلسفي لديكارت بسبب ذكره لفرضية اإلله الرشير. 

       
فرضيتان تشكيكيتان    املحتال رشير وفرضية اإلله  ال ديكارت بوضوح أن فرضية اإلله    رينيه كلامت    يظهر من 

. وكام سبق  املحتال   منفصلتني ومستقلتني عن بعضهام، وهو مل يذكر أبداً أنه قد أحّل اإلله الرشير محل اإلله 

والرسم: إن علوماً من قبيل: الحساب   ديكارت قال يف التأّمل األول بعد بيان برهان املنام  رينيه أن ذكرنا فإن 

والهندسة، ال تزال قطعية وغري قابلة للرتديد والشك. وبعد بيان هذا الكالم، عمد يف الفقرة الالحقة إىل تقديم  

  ، وبذلك يسعى إىل توسيع مساحة الشك لتشمل حقل الرياضيات أيضاً: املحتال فرضية اإلله  

أن حاصل   جمعت بني االثنني والثالثة فأظنأليس من املمكن أن أقع يف الخطأ كلام  «

  . ٤» خمسة، وأرى أضالع املربّع أربعة دامئاً والحال أنها ليست كذلك يف الواقع؟ الجمع
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، يبدو ملتفتاً إىل املشاكل الكالمية التي ترتتب عىل املحتالإن ديكارت نفسه عند بيان فرضية اإلله  

  . ١» باالنخداع عىل هذه الشاكلة؛ إذ يقال إنه خري مطلقرمبا ال يسمح هللا يل كالمه، حيث يقول: «ولكن

وعىل الرغم من أن ديكارت يُشري إىل هذه املسألة وهي أن هللا خري مطلق، وأن الخداع يتعارض مع  

التحليل، أنه مبقتىض أسلوب  يثبت  أمراً  املطاف يذكر  نهاية  املطلقة، ويف  املوضع من    الخريية  يف هذا 

ن هللا ليس مخادعاً، ويشك يف خرييته: «وعىل الرغم من ذلك كله، ال ميكن إظهار ال يؤمن بأ   التأّمالت

يتخذ ديكارت قراراً بنبذ جميع معتقداته السابقة من أجل الوصول إىل اليقني وتأسيس    ٢.٣القول األخري» 

  نظام فلسفي موثوق وال يقبل الشك. ومن هنا فإنه يقول يف بداية التأّمل األول: 

قبل عّدة سنوات إىل أخطاء كنت أنظر  إليها يف صغري بوصفها أموراً   «لقد تنّبهت

قطعية ال تقبل النقاش، و[كذلك] إىل ماهية البناء الكامل الذي أقمته الحقاً عىل أساس 

تلك األخطاء؛ فتنبّهت إىل أين لو أردت التأسيس ليشء ثابت وراسخ يف العلوم، فإنه 

بالكامل يشء  كل  أهدم  أن  عّيل  جديد،   يتعنّي  من  بنائه  عىل  ذلك  بعد  أعمل  ثم 

  .٤واالنطالق يف هذا األمر من املباين»

تصّب كّل جهود ديكارت يف التأّمل األول عىل التخيل عن جميع معتقداته السابقة، ليتمكن يف نهاية  

املطاف من الوصول إىل أمر يقيني ال يقبل الشك، حتى ال يتمكن بعد ذلك من التشكيك فيه. وعىل هذا 

ديكارت يف التأّمل األول ليس يف موقع من يستطيع الحديث بكل ثقة واطمئنان عن   رينيه األساس فإن  

خريية هللا وعدم كونه محتاالً، كام أن فحوى كلامته يوحي بأنه مل يكن يهدف إىل ذلك. إنه بعد بيان 

  ، قال يف الفقرة الالحقة:املحتالفرضية اإلله 

معتقدايت السابقة ما ال يقبل التشكيك إىل حّد ما، وهذه ليست «ليس هناك يف جميع  

  ٦. ٥نتيجة اعتباطية، وإمنا تقوم عىل أدلة متقنة ومحسوبة بالكامل» 
 

1. Ibid. 
2. Ibid. 

مبعنى أنه ال ميكن القول: حيث إن هللا خري مطلق، إذن فهو ال يسمح بأن أنخدع. جدير بالذكر أن ما ذكرناه هنا كان  . ٣

) يف  yet this last assertion cannot be madeأساس الرتجمة اإلنجليزية لكتاب تأّمالت عن اللغة الالتينية: (عىل  

تاب تأمالت عىل النحو اآليت: «ومع ذلك كله، ليس هناك شك يف أنه  حني وردت هذه العبارة يف الرتجمة الفرنسية لك

دع من  )؛ مبعنى: ال شك يف أن هللا قد أذن بأن ننخyet I cannot doubt that he does allow thisلن يأذن بذلك» (

  حني آلخر. 
4. CSM II, p. 12. 
5. CSM II, p. 15. 

   يندرج بدوره ضمن املعتقدات التي تقبل التشكيك. يبدو من هذا الكالم بوضوح أن القول بخريية هللا. ٦



    ٢٣٧      فرضية اإلله الرشير والبيان الفلسفي لديكارت

اإلله   فرضية  تقديم  بعد  أنه  بأن   املحتالكام  قبوله  عن  يعلن  الرشير،  اإلله  فرضية  بيان  وقبل 

  مخادع:  هللا

«أرى أنه سيكون طرحاً جيداً؛ حيث أعيد إراديت إىل مسار مغاير متاماً، وأعترب نفيس 

مخدوعاً، وأتظاهر لفرتة من الزمن بأن عقائدي السابقة كانت خاطئة بالكامل ... أنا 

  . ١و خطأ يف هذا الطرح» عىل يقني من أنه لن يكون هناك أّي خطر أ 

  املحتال وعىل هذا األساس فإنه بالنظر إىل كلامت ديكارت ندرك أنه إمنا يعمل عىل بيان فرضية اإلله  

بشكل جاد يف التأّمل األول، وال يبدو أنه يف قلق من تبعاتها الكالمية أبداً؛ ألنها مجرّد فرضية للمساعدة  

.  ٢لذهن من الحواس واآلراء السابقة يف إطار الوصول إىل اليقني عىل التخّيل عن األحكام املسبقة وتنقية ا

إنه بعد الوصول إىل اليقني يستطيع أن يبنّي أن هللا خري مطلق وأنه ليس مخادعاً، وإذا مل يفعل ذلك 

ميكن لنا عندها أن ننتقد ديكارت ونقول له بأنه سيواجه مشاكل كالمية، وأما يف التأّمل األول فال ميكن 

  مثل هذا النقد إليه. توجيه

، أثبت ـ يف الختام وبعد بيان هذا القول: «إين يف  املحتالديكارت بعد بيان فرضية اإلله    رينيهإن  

مل تبلغ بشكه بعد    املحتالـ أن فرضية اإلله    ٣الوقت الراهن مل أستسلم لعدم الثقة أكرث من املطلوب» 

التايل ال بد من طرح وبيان فرضية تشكيكية أخرى،  إىل أقىص مديات الشك التي ميكن بلوغها تطرّفاً، وب

وهي فرضية اإلله الرشير. إنه متاماً وبعد بيان هذه املسألة عمد إىل الخوض يف بيان فرضية اإلله الرشير. 

ديكارت ـ إن غايته من بيان   رينيهوعىل هذا األساس ميكن لنا القول ـ بااللتفات إىل هذا الكالم من  

يرى أنه   ، هي العمل عىل التوسعة املتطرّفة لدائرة الشك والرتديد، وهذه مسألة كانفرضية اإلله الرشير

 . قال ديكارت يف مستهل بيانه لفرضية اإلله الرشير:املحتالمل يتمكن من الوصول إليها بفرضية اإلله 

القوي « الرشير  اإلله  هو  بل  الحقيقة،  ومصدر  األسمى  الخري  هللا  هو  ليس  أفرتض 

  . ٤» ي حشد كل قدراته ليك يضلّني ويخدعنياملحتال، الذ

 

1. CSM II, p. 15. 

م دفاع غاليلو عن نظرية القائلة بحركة األرض رسمياً، ولكنهم أضافوا إىل شجبهم   ١٦١٦شجب آباء الكنيسة يف عام  .  ٢

أداة توضيحية ال تدعي  قيداً يقول إذا كانت هذه النظرية «يف مقام االفرتاض فقط»، مبعنى التعاطي معها بوصفها  

وصف الحقيقة، فال إشكال فيها. ورمبا بااللتفات إىل هذا القيد عمد رينيه ديكارت إىل إيراد بحث احتيال هللا «عىل  

  مستوى الفرضية» يف التأّمل األول، دون أن يكون يف قلق من الوقوع يف املشاكل الكالمية.
3. Ibid. 
4. Ibid. 



٢٣٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

إن هذا الكالم من ديكارت يبدو مضلالً. إذ يبدو هنا أن ديكارت من خالل إميانه وقوله بخريية هللا، 

  .١املحتال يسعى إىل إحالل فرضية اإلله الرشير محل فرضية اإلله 

  ير:ولكن يجدر بنا االلتفات إىل تتّمة كالم ديكارت يف فرضية اإلله الرش

أرى أن السامء والفضاء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات وكل يشء موجود يف «

وأرى أين عىل الرغم من امتاليك ليدين وعينني   ...  الخارج، ليس سوى أوهام ومنامات

  .٢»ولحم ودم وحواس، إال أنني ال أمتلك يف الحقيقة شيئاً من ذلك أبداً 

بالنظر إىل هذا الكالم من ديكارت ندرك أن الذي شّك فيه من خالل بيانه لفرضية اإلله الرشير هو  

التي   املعتقدات  ذات  ليست هي  املعتقدات  أنه هذه  الخارجي، مبعنى  العامل  العادية عن  معتقداتنا 

حتال قد تحّدث عن ينشدها يف فرضية اإلله املحتال. وكام سبق أن ذكرنا فإن ديكارت يف فرضية اإلله امل

ديكارت قد أحّل فرضية اإلله    رينيهقابلية حقائق الرياضيات للتشكيك. وعىل هذا األساس ال يبدو أن  

الرشير محّل اإلله املحتال. ثم إنه كام سبق أن ذكرنا فإن ديكارت قد قبل بأن يكون هللا محتاالً يف فرضية 

الرشير محل اإلله املحتال، ال تزول املشكلة األصلية اإلله املحتال، وعىل فرض أنه قد أحل فرضية اإلله  

  املتمثلة بفرضية احتيال هللا. 

 ولكن يبدو أنه بناء عىل مقتىض منهج التحليل حيث تبدأ فيه كل مرحلة بالتشكيك يف نتائج املرحلة 

أ فرضية اإلله  السابقة، وبالتايل تعزيز وتقوية تلك النتائج واالرتقاء بها إىل مستوى أعىل، فإن ديكارت يبد

الرشير بالتشكيك يف نتائج فرضية اإلله املحتال. وبطبيعة الحال فإن النقطة األخرى هي أن ديكارت كلام  

اقرتب من دائرة اإللهيات يعمد مثل العادة إىل التزام جانب االحتياط إىل حّد ما، وإن كالمه يف بداية   

النظر. والشاهد اآلخر عىل أن فرضية اإلله الرشير بدوره يعود بجذوره إىل حّد ما يف البُعد من   هذا 

ديكارت مل يتخّل عن فرضية اإلله املحتال يف كتاب (تأّمالت) هو املسألة التي يثريها يف األصل الخامس 

من القسم األول من (أصول الفلسفة) تحت عنوان «ملاذا ميكن الشك حتى يف الرباهني الرياضية أيضاً»؛  

  إذ يقول: 

نستط كذلك  مسلاّمً «نحن  وجودها  كان  التي  األخرى  األشياء  جميع  يف  نشك  أن  يع 

أنها   نتصور  السابق  يف  كنا  التي  واألصول  الرياضية  الرباهني  ذلك  يف  مبا  لنا،  بالنسبة 

بديهية ... والدليل الرئيس هي أننا كنا قد قلنا إن هناك إله قادر قد خلقنا. واآلن نحن  
 

يف هذا املورد إىل كالم ديكارت يف هذا الشأن حيث يقول: «يقال إنه خري مطلق»، ندرك من    وبطبيعة الحال لو التفتنا.  ١

عبارة «يقال» أنه كان يرى القول بخريية هللا جزءاً من املعتقدات السابقة، وهي يف هذه املرحلة من التأمالت عرضة 

  للشك بشكل كامل. 
2. Ibid. 



    ٢٣٩      لرشير والبيان الفلسفي لديكارتفرضية اإلله ا

مخدوعني حتى يف تلك املسائل التي كانت  ال ندري هل ميكن أن يريد لنا أن نكون  

تبدو لنا يف غاية البداهة. إن انطالء الحيَل علينا يف السابق، خري دليل عىل إمكانية أن  

  .١نقع عىل الدوام ضحية للخديعة» 

بااللتفات إىل املطلب اآلنف ذكره، ندرك أن ديكارت مل يذكر فرضية اإلله املحتال يف كتاب (التأّمالت) 

، أيضاً وقد ذكرها يف كتاب (أصول الفلسفة) يف سياق التشكيك يف الحقائق واألصول الرياضية    فقط، بل

وليس األمر أبداً بأنه قد تخىل عن فرضية اإلله املحتال بسبب املشاكل الكالمية، وأحّل محلّها فرضية  

ّمالت)، فلو أن اإلله الرشير. بالنظر إىل أن كتاب (أصول الفلسفة) قد صدر بعد سنوات من كتاب (تأ 

ديكارت كان قد أحّل اإلله الرشير محّل اإلله املحتال يف كتاب تأّمالت، كان يجب أن ال نرى تكرار برهان 

اإلله املحتال يف كتاب أصول الفلسفة مجّدداً للتشكيك يف الرياضيات. وكأن ديكارت يف بيان فرضية اإلله 

الكالمية املشاكل  من  قلق  يكن يف  مل  كتاب أبداً   املحتال  ما يف  شيئاً  االحتياط  يلتزم جانب  كان  وإن   ،

  .٢تأّمالت 

ذكرنا حتى اآلن أن فرضية اإلله الرشير تختلف عن فرضية اإلله املحتال، وال متثّل بديالً لها. كام ذكرنا  

ديكارت يف فرضية اإلله    رينيهأن الغاية من بيان فرضية اإلله الرشير هي البلوغ بالشك إىل ذروته. إن  

ير يعمد إىل التشكيك يف «جميع األشياء الخارجية» مبعنى أنه يشك يف العامل الخارجي برّمته، وهذا  الرش

األمر مل يتحقق يف التشكيكات السابقة. ويف الحقيقة فإن ديكارت من خالل فرضية اإلله الرشير، افرتض  

اته املخادعة. وإنه يف تأّمالته  أن العامل الخارجي كله وهم وخيال، يلقيه اإلله الرشير يف روعنا بواسطة ذ

الالحقة يسعى إىل إعادة العامل الخارجي إىل موقعه. ولكن ال بّد من االلتفات إىل أن عىل ديكارت يف 
 

1. CSM I, p. 194. 

ب الصواب كثرياً لو قلنا إن ديكارت كان يف قلق من املشاكل املحتملة التي قد تنشأ من بيان  بطبيعة الحال ال نجان.  ٢

م ـ أي قبل ثالث سنوات من صدور كتاب تأّمالت ـ كتب رسالة    ١٦٣٨موضوع «اإلله املحتال». ال سيّام وأنه يف عام  

نه قد حذف برهان ما بعد الطبيعة املرتبط  إىل أنطوين فاتييه ـ وهو من اليسوعيني يف مدرسة الفالش ـ قال فيها: إ 

من  بواسطتها  القارئ  ليتمكن  أقوى؛  تشكيكية  براهني  إىل  يحتاج  الربهان  هذا  ألن  وذلك  املقالة؛  من  بالطبيعيات 

). ويبدو  CSMK 86«استعادة الذهن من قبضة الحواس»، إال أنه «مل يجرؤ» عىل عرض مثل هذا الربهان عىل العامة (

من الرباهني التشكيكية األقوى كان هو برهان «اإلله املحتال» الذي هو أقوى من برهان «املنام»    أن مراد ديكارت

م يف رسالة إىل مارسن، أنه مل يذكر التشكيك    ١٦٣٧الذي جاء يف املقالة، ويظهر يف كتاب تأّمالت. كام كتب ديكارت سنة  

 53تأليفه باللغة الفرنسية وهو يف متناول الجميع (  املطلوب يف املقالة بشكل كامل؛ وذلك ألن هذا الكتاب قد تمّ 

CSMKباللغة الالتينية يف    ). ولكنه ذكر يف ذات هذه الرسالة أنه قام قبل ذلك بثامنية أعوام بإعداد مقدمات رسالة

ما بعد الطبيعة، وأنه قد ذكر هذا الربهان هناك بالتفصيل إىل حّد ما. مبعنى أن ديكارت يُشري يف هذه الرسالة إىل أنه  

  قد ذكر هذا الربهان يف كتاب تأّمالت دون أّي خوف أو وجل.



٢٤٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

هذه الحالة أن يُبطل فرضية اإلله الرشير؛ ألنه إمنا شكك يف جميع العامل بواسطة هذه الفرضية. وعليه 

وأنه ليس وهامً أو خياالً، يتعنّي عليه قبل كل يشء أن يُبطل هذه   فإنه إذا أراد أن يثبت العامل الخارجي

  ؟أصالً  الفرضية. ولكن هل نجح ديكارت يف رّد هذه الفرضية، أو هل قام بإبطال ورّد فرضية اإلله الرشير

أن   الثاين   رينيهيبدو  التأّمل  وإنه يف  باملرّة.  الرشير  اإلله  األول، ينىس فرضية  التأّمل  بعد  ديكارت 

. إن هذه ١يسعى إىل الوصول إىل نقطة يقينية، وبالتايل فإنه يعرث عليها يف ما عّرب عنه بـ «الكوجيتو» 

أساسها.  ه الفلسفي عىل  النقطة اليقينية متثل األصل األويل بالنسبة إىل ديكارت؛ حيث ميكنه أن يقيم نظام

، وال يزال بيد أن اليشء اليقيني الوحيد الذي توّصل إليه ديكارت عرب تأّمله الثاين إمنا هو إدراكه لوجوده 

وجود العامل الخارجي وحتى جسمه وأعضاء بدنه ال تزال موضع شك وترديد. ويف التأمل الثالث يعمد 

الرباهني عىل   بيان  إثبات وجود هللا، وبعد  نتيجة مفادها أن هللا كامل إىل  إثبات وجود هللا، يصل إىل 

مطلق، وألنه كامل مطلق، إذن ال ميكن أن يكون محتاالً ومخادعاً. وأما التأمل الرابع فيختص مببحث  

«الحقيقة والخطأ»، والتأّمل الخامس يختص بـ «ماهية األمور املادية واملالحظة الثانية لوجود هللا». ويف 

إنه يف التأّمل السادس يخوض يف إثبات وجود العامل الخارجي، ويسعىـ  من خالل االستناد نهاية املطاف ف

إىل عدم كون هللا مخادعاً ومحتاالً وكونه محباً للخري ـ إىل إثبات وجود العامل الخارجي. إن ديكارت مل 

هللا محتاالً أو مخادعاً. يقّدم هنا أّي إشارة إىل  اإلله الرشير أبداً، ويركز كل بحثه عىل محور عدم كون  

ولكن كام سبق أن ذكرنا فإن ديكارت إمنا طرح يف التأّمل األول فرضية اإلله املخادع من أجل التشكيك  

يف حقائق الرياضيات، وأنه إمنا طرح فرضية اإلله الرشير يف البني لتوسيع دائرة الشك يف وجود العامل 

للتأّمال  بالنظر إىل املسار املنطقي  التحليل، كان من  الخارجي.  السابقة وبناء عىل ما يتقضيه منهج  ت 

املتوقّع من ديكارت عند الخوض يف إثبات وجود العامل الخارجي أن يقوم بإبطال فرضية اإلله الرشير.  

ولكن يبدو أن ديكارت عند املّيض يف تأمالته قد نيس التأّمل األول، وفجأة بدالً من فرضية اإلله الرشير 

ل عىل إبطال فرضية اإلله املحتال، ويقيم سائر تأّمالته األخرى عىل هذا األساس، يف حني وإبطالها، يعم

قد أثبتنا يف التأمل األول أن هاتني الفرضيتني منفصلتني عن بعضهام. كام مل يعمد ديكارت يف آثاره اآلخرى 

 مخادعاً، وعمل بذلك إىل رّد فرضية اإلله الرشير، ويف أصول الفلسفة اكتفى بطرح مسألة عدم كون هللا

  .٢عىل إثبات العامل الخارجي

 

  «أنا أفكر إذن أنا موجود». . ١

فرضية اإلله املحتال بسبب مشاكلها الكالمية، وأنه قد جاء بفرضية اإلله  وحتى لو سلّمنا بأن ديكارت قد تخىل عن  .  ٢

الرشير لتكون بديالً عن فرضية اإلله املحتال، مع ذلك ال يبدو من املنطقي أن ينىس فرضية اإلله الرشير عند مواصلة 

تخىل عنها بسبب املشاكل الكالمية تأّمالته باملرّة، ويعود ثانية إىل طرح وإبطال فرضية اإلله املحتال التي سبق له أن 
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وبطبيعة الحال هناك شواهد يف رسائل ديكارت تثبت أن فرضية اإلله املحتال مل تكن من عقيدته، 

وإمنا هو قد نسب االحتيال إىل اإلله الرشير فقط. وقد سعى يف هذه الرسالة رصاحة إىل إثبات أنه مل 

يف التأّمل األول من األساس، وإمنا ذكر فرضية اإلله الرشير أو الشيطان يستخدم فرضية اإلله املخادع  

ديكارت،   رينيهالرشير فحسب. ويعود أصل القضية إىل املناظرة العامة املنعقدة يف جامعة ليدن ضّد  

هم وقد تّم التعريف هناك بآراء ديكارت بوصفها دليالً دامغاً لنسبة الكفر واإللحاد إليه، وكان الدليل األ 

يف هذه املناظرة إلثبات كفره هي «فرضية اإلله املحتال» التي ذكرها يف التأّمل األول؛ حيث قالوا إن 

ديكارت يريد أن يثبت يف هذه الفرضية أن هللا محتال ومخادع. وقد توجه ديكارت للدفاع عن نفسه يف  

داً إىل بيانه لفرضية اإلله املحتال م ـ دون أن يشري أب  ١٦٤٧رسالة كتبها إىل املسؤولني يف جامعة ليدن سنة  

يف التأّمل األول ـ مبارشة إىل تلك الفقرة التي ذكرها ـ كام قلنا ـ عىل سبيل االحتياط والحذر ومبقتىض 

  منهج التحليل بعد بيان هذه الفرضية، وقال بعد ذكر هذه املسألة:

والذي  مطلق  هو خري  الذي  اإلله  بني  بوضوح  النّص  ذلك  يف  مّيزت  مصدر    «لقد  هو 

الحقيقة من جهة، واإلله الرشير من جهة أخرى ... أنا مل أكن ألريد أو ألعتقد أو حتى  

ألن أفرتض، أن اإلله ـ الذي هو خري مطلق ـ محتال ومخادع ... بل عىل العكس، فإين قد  

افرتضت ذلك بالنسبة إىل اإلله الرشير ... إذ بالنظر إىل ما كنت قد أضفته من أن الله  

ر الحقيقة، وهذه الصفة ال تنسجم مع كونه محتاًال، ال يعود بوسعي فعل يشء  هو مصد 

  . ١غري ذلك» 

  ثم استطرد ديكارت يف الدفاع عن نفسه قائالً:

«حيث كنت أعلم (أن الخري يحتاج إىل علة من دون نقص، يف حني أن الّرش يستتبع النقص)،  

القوى، فقد مّيزت بني اإلله    وحيث كان سياق املنت يقتيض افرتاض مخادع ومحتال شديد 

الخرّي واإلله الرشير، وذكرت أنه لو افرتضنا محاًال وجود مثل هذا اإلله املحتال القوي جداً،  

فإنه بسبب النقص الناشئ من االحتيال لن يكون إلهاً خرّياً، وإمنا ميكن اعتباره مجرّد إله  

ة؛ ألين قد عملت عىل توظيفها  رشير ... بيد أن غايتي من هذه الفرضية كانت سامية للغاي 

ملجرّد القضاء عىل الشك واإللحاد بالطريقة األمثل، وإثبات أن الله ليس محتاالً، وأنه أساس  

اليقني كله بالنسبة إىل البرش ... مل يعمل أحد مثيل يف مؤلفاتهـ  مبثل هذه الرصاحة والجدية  

  . ٢والدقة ـ عىل إثبات أن اإلله الحقيقي ليس محتاالً» 

 

  التي ترتتب عىل القول بها.
1. CSMK 316. 
2. Ibid. 
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إن الذي يبدو يف رسالة ديكارت إىل املسؤولني يف جامعة ليدن بوضوح، هو موقفه املختلف جداً يف  

هذه الرسالة عن املوقف الذي اتخذه يف التأمل األول. إن موقف ديكارت يف التأّمل األول كام هو واضح 

ضوح، هو «الشك يف كل ، وأعلن عنه ديكارت نفسه عىل مدى هذا التأّمل مراراً وتكراراً بو ١من عنوانه

. ولكنه يف التأّمل الثالث بطبيعة الحال وبعد إثبات وجود هللا وبيان الكامل اإللهي يعمل عىل ٢يشء»

    إبطال كونه محتاالً:

أن   بوضوع  يثبت  الطبيعي  النور  ألن  أبداً؛  محتاًال  يكون  أن  ميكن  ال  (الله)  «إنه 

  . ٣الخديعة واملكر واالحتيال إمنا ينشأ من النقص» 

بيد أن ديكارت حتى يف هذا املوضع ال يأيت عىل ذكر اإلله الرشير، وإمنا يكتفي مبجرّد إبطال كونه 

محتاالً. إال أنه يف الرسالة املذكورة آنفاً يتخذ موقفاً قاطعاً وحازماً يف نفي صفة املكر والخداع عن هللا، 

  وينسبها حرصاً إىل إله الّرش أو الشيطان. 

  االختالف يف املوقف عّدة أسباب: ميكن أن نذكر لهذا

السبب األول: أن ديكارت يف هذا املقام إمنا يحاور مجموعة ال متيل كثرياً إىل منهج التحليل وآليته 

املعلوم  املحاورين، ومن  يتناسب مع فهم هذه املجموعة من  فإنه يسلك طريقاً  الشك، ومن هنا  يف 

  ع واليقني. بداهة أنه يجب عليه أن يحاورهم من منطلق القط

السبب الثاين: أن ديكارت يف هذا املقام ال يتحّدث من منطلق املفكر الذي ال يزال ماكثاً يف مسار  

التأمالت، بل يتحّدث من منطلق الفيلسوف الذي انتهى من تأّمالته الستة، وهو اآلن يتحّدث استناداً 

ت. وبعبارة أخرى ميكن القول: إنه يف إىل النتائج اليقينية التي حصل عليها من خالل مجموع تلك التأمال 

  .٤هذا املوقف يتحدث من زاوية منهج الرتكيب واالستنتاج، ال من زاوية منهج التحليل

ديكارت يسعى جاهداً إىل االبتعاد ما أمكنه عن الخوض يف أودية   رينيهالسبب الثالث: لقد كان  

هذه املتاهات حتى يعمل ما أمكنه عىل   النزاعات الكالمية، ومن هنا فإنه ما إن يستشعر بوجود مثل

  إخراج نفسه من هذه املعمعة.

السبب الرابع: لو أن ديكارت كان يف تأّمله األول ينسب االحتيال حقاً ال إىل هللا بل إىل إله الرش؛ إذن  

اتصاف هللا ملاذا نجده يبذل يف التأّمل الثالث والتأّمل السادس كل هذا الجهد من أجل التأكيد عىل عدم  
 

  العنوان هو: «ما ميكن الشك فيه». . ١
2. CSM II 9 & 12. 
3. CSM II 35. 

رشح اصول فلسفه دكارت و فيام يتعلق مبنهج التحليل، ومنهج الرتكيب، واالختالف بينهام، انظر: (سبينوزا، باروخ،  .  ٤

 ).  ٣٥ـ  ١(رشح أصول فلسفة ديكارت وأفكار ما بعد الطبيعة)، ص  تفكرات ما بعد الطبيعي
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باالحتيال، ويحاول إثبات وجود العامل الخارجي استناداً إىل عدم اتصاف هللا باالحتيال؟ وملاذا ال نرى أّي  

  أثر أو إشارة إىل هذه اإلله الرشير واملحتال يف سياق تأمالته الالحقة؟

االنسياق والجري السبب الخامس واألخري: أن الذي يقوله ديكارت يف هذه الرسالة إمنا يأيت يف إطار  

والتامهي مع عقيدة هذه املجموعة عىل سبيل املامشاة، وإال فإن ما قاله يف التأمل األول يختلف عاّم 

  قاله يف هذه الرسالة اختالفاً كبرياً. 

ومن الجدير ذكره بطبيعة الحال أن ديكارت عىل الرغم من أنه حتى يف هذه الرسالة يسعى إىل 

ير ـ الذي يسعى باملطلق إىل االحتيال علينا ـ يف سياق «القضاء عىل الشك التعريف بفرضية اإلله الرش

واإللحاد»، إال أنه ال يشري أبداً إىل كيفية إبطال هذه الفرضية يف نهاية املطاف، وإمنا يركز اهتاممه كله  

  .عىل إثبات هذه املقولة، وهي أنه مل يكن يقصد نسبة االحتيال والخداع إىل هللا

    
ديكارت ـ كام رأينا ـ حيث شكك يف التأّمل األول من خالل فرضية    رينيه إن املشكلة األساسية تكمن يف أن 

اإلله الرشير يف جميع العامل الخارجي واألمور العينية، فإنه حالياً إذا مل يبذل جهداً يف إبطال هذه الفرضية  

عد  يف تأمالته الالحقة، فإن الشك يف وجود العامل الخارجي يبقى مستمراً عىل حاله. صحيح أن ديكارت ب 

إثبات ذاته، ثم إثبات وجود الله وعدم كونه محتاًال، قد عمل يف التأّمل الخامس عىل إثبات املاهية الرياضية  

، إال أن املشكلة تكمن يف أنه مع وجود فرضية اإلله الرشير، يبقى الشك يف وجود العامل  ١يف العامل الخارجي 

من قدرته ـ بواسطة بيان الضامنة اإللهية ـ عىل أن  الخارجي قامئاً. وبعبارة أخرى: إن ديكارت عىل الرغم  

يقيم جرساً من خالل إدراكه الذهني باتجاه املاهية الرياضية للعامل الخارجي، وبذلك يضمن صّحة مدركاته  

الكمية عن العامل بشكل وآخر، إال أن مشكلة الشك يف وجود العامل املادي تبقى عىل ما هي عليه، وسيبقى  

  طبقاً لفرضية اإلله الرشير ـ أن يشك يف وجود العامل الخارجي. مبقدور الشاك ـ  

سبق أن ذكرنا أن من خصائص عرص ديكارت، انتشار ظاهرة الشك، وأن ديكارت كان مطلعاً عىل 

جميع األفكار التشكيكية يف عرصه. وقد شعر برضورة العثورة عىل جواب مقنع للتشكيك قبل كل يشء 

ينية. ومن هنا فقد رأى أن يبارش العمل يف الرد عىل التشكيك من منطلق إذا أراد التأسيس ملنظومة يق

أكرث أنواع الشك تطرّفاً. وقد تحّدث يف كتاباته مراراً وتكراراً عن رضورة مواجهة الشك بوصفه رشطاً يف  

اجهة  االتجاه الفلسفي. من ذلك عىل سبيل املثال أنه يف الجواب عن الطائفة الثانية من االعرتاضات يف مو 
 

الرياضية لألمور املادية فقط دون وجودها،    إن هذه املسألة وهي أن البحث يف التأّمل الخامس إمنا يدور حول املاهية.  ١

..»، وكذلك من األبحاث املرتبطة بحقل الرياضيات والهندسة منذ .واضح من عنوان هذا التأّمل: «ماهية األمور املادية

 بداية هذا التأّمل.
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  ناقده توماس هوبز، يقول: 

«عىل الرغم من أين قد رأيت منذ سنوات طويلة الكثري من الكتب القدمية ألصحاب 

الطعام  هذا  عرض  إعادة  من  وامتعايض  املسألة،  هذه  يف  واملشككني  األكادمييات 

  .١املتسّنه، بيد أين مل أمتكن من اإلحجام عن تخصيص تأّمل حول هذا املوضوع»

يف أنه  عن    كام  اإلجابة  رضورة  عىل  أكد  االعرتاضات،  من  السابعة  الطائفة  عن  اإلجابة  معرض 

  املتشككني، قائالً: 

«إن إقامة املباين املعرفية بأجمعها عىل أساس ادعاء نعلم أنه قد يكون خاطئاً، لن يكون  

أسلوباً معقوًال يف النهج الفلسفي. فإن سلك شخص هذا األسلوب، كيف سيكون مبقدوره  

وجهة  اإلج  الرّد عىل  ميكن  وكيف  الشك؟  كل حدود  تجاوزوا  الذين  املشككني  عن  ابة 

أنهم كيف   تكمن يف  العربة  أن  بيد  املندحرين؟ حسناً،  يراهم يف عداد  نظرهم؟ وهل 

قد   التشكيكية  الفلسفة  أن  نفرتض  أن  ينبغي  ال  أنه  ذلك  إىل  يُضاف  إليه؟  ينظرون 

الكث  إذ هناك  بعيد.  أمد  إثارة هذه  اضمحلت وانتهت منذ  الذين يعملون عىل  ري من 

األفكار حالياً، وإن أغلب الذين يتصّورون أنهم أكفأ من غريهم ال يجدون يف الفلسفة  

الشائعة شيئاً ميكنه أن يرضيهم أو ُيشبع طموحهم، فيلجأون لذلك إىل التشكيك؛ إذ ال  

  . ٢يستطيعون مشاهدة حقيقة أخرى 

  ّمالت، الغاية من التأّمل األول، عىل النحو اآليت:ديكارت يف خالصة التأ  رينيهكام بنّي 

«يف التأّمل األول يتّم قبل كل يشء بيان األدلة التي ميكن عىل أساسها أن نشك يف كل  

يشء، وال سيام يف األشياء املادية، ما دمنا ال منتلك يف العلوم مباين أخرى غري تلك التي  

ن الشك الواسع وإن مل تكن واضحة يف  حصلنا عليها حتى اآلن. إن فائدة هذا النوع م 

بداية األمر، إال أن الفائدة األكرب التي ينطوي عليها أنها تحّررنا من كل نوع من أنواع  

األحكام واملتبنيات املسبقة، ويضع أمامنا طريقاً بسيطاً جداً حيث يبتعد فيه الذهن عن  

عدم القدرة أبداً عىل الرتديد    الحواس. والنتيجة النهائية لهذا الشك هي أنه يؤّدي بنا إىل 

  . ٣والشك مرّة أخرى يف أمور قد توّصلنا إىل صحتها ذات مرّة» 

 

1. CSM II p. 94. 
2. CSM II p. 374. 
3. CSM II p. 9. 
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وعىل هذا فإنه وإن كانت غاية ديكارت من توظيف الشك، هي نبذ املتبنيات واألحكام املسبقة  

األحكام والوصول إىل أمر يقيني، يبدو أن غايته األصلية تكمن يف وجوب اإلجابة عن املشككني، ونبذ  

  املسبقة أيضاً، وذلك يف إطار تحقق هذه الغاية األصلية.واملتبنيات 

يضاف إىل ذلك أن فرانس بورمان يف (املحاورة مع بورمان) قد تحّدث يف توضيح هذه العبارة من  

التأّمل األول «عىل هذا األساس سوف أفرتض ... أن هناك إله رشير ميتلك قّوة خارقة، وأنه قد شحذ كل 

  من أجل أن يخدعني»، قائالً:  قواه

«إن الكاتب هنا ال يكتفي بنقل التشكيكات الشائعة عند املشككني فحسب، بل يبلغ 

ـ من خالل بيان كل شك أو إشكال محتمل ـ إىل القذف بنا إىل أبعد ما ميكنه من حدود  

التفنيد الشك، أو يضع أمامنا أكرث الشكوك املمكنة. والغاية يف هذا األسلوب عبارة عن  

التاّم لجميع التشكيكات واحدة فواحدة. وهذه هي الغاية من التعريف باإلله الرشير، 

  .١ولرمبا قام البعض بنقد ذلك بوصفه إضافة زائدة» 

ديكارت،   رينيهيذهب بورمان هنا إىل التعريف باإلله الرشير بوصفه برهاناً هاماً يف النظام الفلسفي ل

ودوره هو العمل عىل توسيع دائرة الشك إىل غاية مستوى التطرّف من أجل القضاء عىل الشك. إن اإلله 

الرشير يتّم بيانه يف تشكيكات ديكارت للقضاء عىل جميع أنواع الشك. ويف الحقيقة فإن ديكارت من 

إىل   التطرّف، يسعى  مديات  أقىص  إىل  وإيصالها  الشك،  براهني  بيان  براهني خالل  إثبات عدم صوابية 

املشككني، ويعمل يف الوقت ذاته عىل إثبات أن منظومته الفكرية منظومة يقينية وميكن الدفاع عنها 

  بشكل كامل.

  
الغاية من فرضية اإلله الرشير بناء عىل اعرتاف ديكارت نفسه يف رسالته إىل  اآلن وبعد االلتفات إىل 

سائل املذكورة يف التحاور مع بورمان، يتوقع قارئ كتاب تأّمالت أن يبذل املسؤولني يف جامعة ليدن، وامل

ديكارت كل جهده من أجل رفع هذا الشك األخري املطروح يف التأّمل األول الذي هو من أكرث التشكيكات  

من   أصالة  األكرث  هو  الحال  وبطبيعة  وتطرّفاً  مساحة  األوسع  الشك  وهو  تأثرياً.  أبلغها  ومن  تطرّفاً 

تشكيكات السابقة. ولكن الذي يدعو إىل التعّجب والحرية من كاتب يعترب نفسه ملزماً برعاية قواعد  ال

ولوازم أسلوب التحليل، ويطلب من القارئ بأرصار أن يركّز كل انتباهه عىل مسائل هذا الكتاب، ويعلن 

ال أستطيع إثباته بشكل يف خالصة التأمالت رصاحة؛ إذ يقول: «لقد عملت جاهداً عىل أن ال أكتب شيئاً 

 

1. CSMK, p. 333. 
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دقيق»، وإذا به ينىس مطلباً مبثل هذا الوضوح. مبعنى أن ال يعمل بعد الفراغ من التأّمل الثاين أبداً عىل 

نفي فرضية اإلله الرشير يف أّي موضع من التأمالت واالعرتاضات واإلجابات والرسائل وسائر آثاره وأعامله 

  األخرى. 

ان براهينه التشكيكية، يجب علينا أن نتوقّع منه أن يجيب بشكل بالنظر إىل غاية ديكارت من بي

جيّد عن جميع تشكيكاته. ولكن يبدو أن فرضية اإلله الرشير قد عّقدت األمر عليه. إنه من خالل بيان 

وعيه   استخرج ذلك من  إمنا  إثبات وجوده ووجود هللا فقط، وهو  إمنا متكن من  الرشير  اإلله  فرضية 

ورأى يقينية الذوات الرياضية للعامل املادي استناداً إىل قاعدة صدق التصّورات الواضحة وإدراكه الذهني،  

واملتاميزة التي توّصل إليها من خالل الكوجيتو. بيد أن وجود العامل الخارجي الذي هو املوضوع األصيل  

الرشير ال تزال للفيزياء ميكن أن يبقى عىل حاله من التشكيك والرتدد؛ وذلك ألن فرضية وجود اإلله  

قامئة عىل حالها. وحتى القول بأن فرضية اإلله الرشير ليست سوى فرضية تشكيكية من أجل البلوغ 

املسألة وعدم حلها يف  لهذه  لتوجيه تجاهل ديكارت  مقنعاً  تربيراً  يبدو  أقىص مدياته، ال  إىل   بالشك 

كاك ليك يتذّرع به من أجل الشك فلسفته. فإن مجرّد افرتاض هذا الشك يكفي بالنسبة إىل الشخص الش

يف وجود العامل الخارجي. ال سياّم وأن االعتقاد بالشيطان أو اإلله الرشير كان شائعاً يف عرص ديكارت بني  

املتديّنني وحتى بني الناس العاديني. وعىل هذا األساس فإنه بالنظر إىل ما تقّدم يتضح أن العامل الخارجي  

تهدفاً لإلله الرشير، وإن مبقدوره يف كل لحظة أن يخدعنا يف مورد وجود واملادي لديكارت ال يزال مس

العامل الخارجي وكيفيته. و علی هذه األساس ال یسعنا االطمنان والیقین الدائم والثابت بالنسبة الی 

أن   يبدو  الخارجی.  أنه قد    رينيه العامل  أو  الفلسفية  ديكارت قد غفل عن هذه املشكلة يف منظومته 

فرضية اإلله الرشير هيّنة للغاية. ومن العجيب جداً أن يتّم نسيان اإلله الرشير الذي رصد له    حسب أن

ديكارت يف التأّمل األول كل هذه القدرة عىل االحتيال، بحيث ميكنه متويه جميع العامل الخارجي وإظهاره 

  ة لديكارت باملرّة.عىل أنه مجرّد وهم وخيال، وتتّم الغفلة عنه يف املنظومة الفكرية والفلسفي
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     ١ 
  ٢قدرة هللا قرباين د. 

  ٣تعود أهمية الفكر الفلسفي لديكارت يف الغالب إىل تأثريه يف املرحلة الحديثة، عىل الرغم من أن ذاتانيته 

ـ قد لعبت الدور األول واألكرث جوهرية يف هذا الخصوص؛ بيد   ٤» أنا أفكر؛ إذن أنا موجود«ـ يف صيغة  

أهمية ودور األسلوب واملنهج يحتوي بدوره عىل تأثري كبري أيضاً، إىل الحّد الذي   أن تأكيد ديكارت عىل

ذهب معه أخالفه من التجريبيني ـ وال سيام منهم الوضعيون ـ إىل اعتبار املنهج واألسلوب التجريبي هو 

إثبات أحقية   وحده املعيار واملالك يف املفهومية، ومن هنا كان املنهج التجريبي هو املالك واملعيار يف

وحتى بطالن املدعيات املعرفية لإلنسان، ونتيجة لذلك تم فصل العلم عن غري العلم، مبعنى: ما بعد 

قبل  من  التجريبي  املنهج  بواسطة  األمور  هذه  اعتبار  وتّم  واألخالق،  والدين  وامليتافيزيقا  الطبيعة 

  الوضعيني أموراً غري ذات مفهوم أو معنى.

أن مرشوع   يبدو  هنا  األساسية يف  من  املحاور  من  واحداً  ديكارت، ميثل  فلسفة وتفكري  املنهج يف 

تفكريه؛ حيث ينطوي هذا األمر عىل مبان خاّصة له؛ إذ أن ديكارت يف ضوء رؤيته التي تساوي بني عقول  

الناس، ومفهوم وحدة العلوم، كان بصدد بيان طريق الحصول عىل الحقيقة واليقني الفلسفي بأسلوبه  

لخاص الذي هو املنهج واألسلوب الريايض، وقد كان لفكره هذا بدوره خصائصه الخاّصة، وقد ومنهجه ا

  ترتّبت عليه نتائج هاّمة أيضاً.

نسعى يف هذه املقالة من خالل افرتاض بعض التناقضات األساسية يف منهج ديكارت ضمن تحليل 

يتّم العمل يف هذا املسار حول أسلوبه أبعاده املتنّوعة إىل بيان بعض االنتقادات الواردة عليه. وسوف  

 

» التي تصدر يف  ذهنيف مجلَّة «  »،و نقد روش دکارت در فلسفه  لیتحلقدرة هللا، املقالة بعنوان «  ، قربايناملصدر:  .  ١

  . ٤٤إىل   ٢٣م، الصفحات ٢٠١٠ عی ، رب٤١الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة باللغة الفارسيَّة، العدد 

 . حسن عيل مطر الهاشمي تعريب:

 قم -یموالفکر األسال  فةمعهد بحوث الثقا. أستاذ مساعد يف ٢
3. Subjectivism 
4. Cogito Ergo Sum. 
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ومنهجه عىل دراسة ونقد موارد من قبيل: نقد ديكارت ملنهج املتقّدمني، ووحدة العلوم، وطريق الوصول 

إىل اليقني الفلسفي عىل أساس املنهج، ودور الرياضيات يف املنهج، والشهود واالستنتاج، وكذلك املوانع 

  ديكارت.  رينيهسفية من وجهة نظر املاثلة أمام معرفة الحقيقة الفل

     
ديكارت يف واحد من أسس نظامه الفلسفي إىل عدم الوثوق بحجيّة املتقّدمني، فإنه    رينيهحيث يذهب  

يأخذ هذه الطريقة يف األسلوب واملنهج بنظر االعتبار أيضاً. ومن هنا فإنه ينتقد األساليب الثالثة الرئيسة 

ليفتح املعتمد الوسطى)،  العصور  يف  واملدرسيني  وأرسطو،  (أفالطون،  املتقدمني:  الفالسفة  قبل  من  ة 

الطريق أمام طرح أسلوبه ومنهجه الجديد. فهو يرى أن أفالطون وأرسطو كانا من الفالسفة الذين مل 

ا املنهج  إىل  يعود  السبب يف ذلك  القدمية، وكان  العصور  الحقيقة يف  نجاحاً يف كشف  لخاطئ يحققوا 

املعتمد من قبلهام. يقول ديكارت إن أفالطون ضمن تبعيته ملنهج سقراط، قد اعرتف وأقّر بأنه مل يتمكن 

من الوصول إىل اكتشاف حقيقة متقنة وقطعية، وعليه مل يكن أمامه من طريق سوى االعتامد عىل األمور 

  .١الفلسفية املحتملة، ومل يكن مصري أرسطو بأفضل منه

ديكارت إىل االعتقاد بأن سبب جنوح أكرث تالميذ أرسطو وأفالطون عن الطريق، يعود إىل    رينيه يذهب  

تبعيتهم املطلقة والعمياء ملنهج وآراء أفالطون وأرسطو، وكانوا يبالغون يف ذلك أحياناً، إىل الحّد الذي يتغرّي  

نبهار املبالغ به من قبل تالميذ  . يضاف إىل ذلك أن اال أفالطون وأرسطو معه مفهوم ما كان يقوله كل من  

أرسطو وأفالطون بآرائهام وأفكارهام، قد شكل حاجزاً جوهرياً ومانعاً أساسياً حال دون تعقلهم املستقل، األمر  

. وقد أورد ديكارت ما ُيشبه هذه االنتقادات عىل  ٢الذي أّدى إىل حرمانهم من إمكانية الوصول إىل الحقيقة 

 العصور الوسطى أيضاً، حيث قال إن املدرسيني وإن توصلوا إىل تعليامت بشأن  منهج الفلسفة املدرسية يف 

العلوم املتنّوعة، ولكنهم حيث مل يعتمدوا عىل منهج وأسلوب صحيح، فإنهم مل يعجزوا عن تكوين إدراك  

سفية  وفهم صحيح لآلراء الفلسفية ألسالفهم فحسب، بل وعجزوا حتى عن فهم أّي نوع من أنواع الحقيقة الفل 

ديكارت ـ الذي سبق له أن ترىّب عىل آراء اليسوعيني ـ قد تخىل عن جميع الفلسفة    رينيه أيضاً. ومن هنا فإن  

والتعليامت املدرسية وتعاليم اليسوعيني؛ مؤكداً عىل أن تعاليمهم مل تخفق يف الحيلولة دون ارتكابه لألخطاء  

  . ٣رة جهله أيضاً فحسب، بل وإنها قد ضاعفت منها، وعملت عىل توسيع دائ 
 

  . ٢١١ـ   ٢١٠(أصول الفلسفة)، ص  أصول فلسفهرينيه ديكارت، . ١

  . ٢١٢املصدر أعاله، ص  . ٢

(مقال يف أسلوب تدّخل العقل:    گفتار در روش راه بردن عقل: ضميمه كتاب سري حكمت در اروپارينيه ديكارت،  .  ٣

  . ٤٤٠ملحق كتاب مسار الحكمة يف أوروبا)، ص 



   ٢٥١      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

وعىل هذا األساس فقد كان الطريق الوحيد إليجاد منهج جديد يف الوصول إىل الحقيقة ـ من وجهة  

ديكارت نصب عينيه   رينيهنظر ديكارت ـ يكمن يف عدم الرجوع إىل أساليب املتقّدمني، وهو ما جعله  

  ومحّط اهتاممه.

    
ن من بني الرشائط األساسية لالستفادة من املنهج الصحيح واملثمر، هو التعرّف عىل ديكارت أ   رينيهيرى  

اآلفات واملوانع املختلفة التي تقف يف طريق الوصول إىل الحقيقة؛ إذ لو مل يتّم التعرّف عىل هذه الطرق  

سلوب الصحيح. ومل يتّم العمل عىل رفعها وإزالتها، فإنها قد تشكل عقبة جوهرية يف إطالق املنهج واأل 

ديكارت صار بصدد التعرّف عىل هذه املوانع والعمل عىل بيانها ورفعها وإزالتها.   رينيهومن هنا فإن  

واألحكام  الذهنيات  هو  اآلفات  هذه  وأوىل  اآلفات،  هذه  من  عدد  إىل  ديكارت  أشار  الشأن  هذا  ويف 

ىل مرحلة الطفولة، وقد ذهب  السابقة لدى اإلنسان والتي سبق له أن أصيب بها، وينسب األخذ بها إ

، ١إىل االعتقاد بأنه ال يوجد هناك شخص مبنأى عن االبتالء بهذا النوع من األحكام املسبقة بشكل كامل

  ومن هنا فإنه يقول: 

«إننا جميعاً ليك ندرك النتائج الناشئة عن األحكام السابقة ـ التي ال يوجد شخص مبنأى  

الذي  أولئك  كان  وإن  ـ  بالكامل  بعمق، هم يف معرض  عنها  الكاذبة  العلوم  تلك  قرأوا  ن 

السقوط يف مستنقع األحكام املسبقة أكرث من غريهم، نرى يف الغالب أن أصحاب الذهن  

املتعادل ال يبدون رغبة إىل القراءة والدراسة؛ إذ ال يجدون من أنفسهم استعداداً للقيام  

ولذلك فإن األغلبية تتقّبل أصوالً ليست    بذلك، والذين هم أشّد شوقاً أكرث استعجاالً وتّرسعاً، 

  . ٢بديهية يف الحقيقة والواقع، وقد حصلوا منها عىل نتائج غري متقنة» 

وقد ذكر يف رسالة إىل كلود كلريسلييه مراده من األحكام السابقة ورضورة التخيل عنها، قائالً: إن 

دنا بها ناتجاً عن األحكام السابقة، وليك  هذه العبارة تُستعمل يف مورد اآلراء واألفكار التي يكون اعتقا

يتخلّص الشخص من جميع أنواع األحكام السابقة، ما عليه إال أن يعقد العزم عىل عدم تأييد أو تكذيب 

األشياء التي سبق له أن صّدق بها أو أنكرها إال بعد إخضاعها عىل طاولة البحث والنقاش الحيادي من 

  .٣جديد

ملانع الثاين يكمن يف ضعف اإلنسان وعجزه عن إزالة أو نسيان هذا النوع  يرى ديكارت أن اآلفة وا
 

  . ٢١٦(أصول الفلسفة)، ص  أصول فلسفهرينيه ديكارت، . ١

  . ٤١٦املصدر أعاله، ص  . ٢

  . ٣١٦(اعرتاضات وإجابات)، ص  اعرتاضها و پاسخهارينيه ديكارت، . ٣



٢٥٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

من األحكام السابقة؛ وذلك العتقاده أن اإلنسان عندما يصل إىل سّن البلوغ يبقى متأثراً باألحكام السابقة  

الجهود  بواسطة  إال  عليها  التغلّب  يستطيع  ال  فإنه  هنا  ومن  الطفولة،  مرحلة  يف  لديه  تبلورت   التي 

العقالنية الحثيثة. واآلفة الثالثة: كسل الذهن عن الخوض يف األمور البعيدة عن متناول الحواس. واآلفة  

  .١الرابعة: خطأ الذهن يف قولبة األلفاظ غري املبيّنة للمفاهيم والتصورات الذهنية

لتاريخية التي ديكارت مبعرفة اآلفات الذهنية واللفظية وحتى ا  رينيهإن هذا األمر يؤكد عىل اهتامم  

يعاين منها اإلنسان؛ ومن هنا فإنه يرى رضورة العمل عىل رفع وإزالة هذه اآلفات من أجل الوصول إىل 

  الحقيقة الفلسفية.

يضاف إىل ذلك أنه يف كتاب (تأّمالت) ومؤلفاته األخرى، تعرّض إىل التعريف بعلل وأسباب خطأ 

 الغالب إىل بيان آلية الذهن ـ وال سياّم كيفية نشاط اإلنسان يف الوصول إىل الحقيقة، حيث يهدف هنا يف

قّوة الفهم وإرادة اإلنسان ـ يف مسار املعرفة. وحيث يكون معيار الصدق والحقيقة يف فلسفة ديكارت 

هو الوضوح والتميّز، وإن هاتني الخصيصتني يتّم فهمهام وإدراكهام بواسطته، وهام يف الحقيقة والواقع  

الفاه  القّوة  الحقيقة نتاج  تحصيل  يف  أسايس  دور  اإلنسان  وإرادة  لفاهمة  يكون  اإلنسان،  لدى  مة 

الفلسفية. ومن هنا يذهب ديكارت إىل اعتبار التهافت بني إرادة وفاهمة اإلنسان بوصفه واحداً من 

العلل واألسباب الرئيسة يف وقوع اإلنسان يف الخطأ؛ مبعنى أن الخطأ يقع حيث ال يكون هناك تناغم أو 

اسب بني املفاهيم املتحققة من قبل القوة الفاهمة وبني مطالبات اإلرادة، ويف مثل هذه الحالة ينعدم  تن

إمكان تحقق اإلدراك الواضح واملتميّز. يرى ديكارت أن سبب الخطأ إمنا يعود يف الواقع إىل هذه الظاهرة 

ال نحرصها يف حدودها، بل نعمل   يف الواقع، وهي حيث أن اإلرادة أوسع بكثري من الفاهمة، فإننا بدورها

عىل توسيعها لتشمل حتى األشياء غري املفهومة لنا أيضاً، وحيث أن اإلرادة يف حّد ذاتها واحدة بالنسبة 

إىل األمور، فإنه رسعان ما يسقط يف دائرة الخطأ، ويختار الّرش بدالً من الخري، والخطأ بدالً من الصواب، 

وعىل هذا األساس فهو يرى أن الخصيصة . ٢إىل ارتكاب األخطاء والذنوبوهذا األمر هو الذي يؤّدي بنا 

اإلنسان،  يف  والعجز  النقص  عن  والواقع  الحقيقة  يف  تعّرب  والتي  اإلنسان  لدى  الفاهمة  لقّوة  الذاتية 

لسقوط   أرضية  تشّكل  أن  اإللهية، ميكن  باإلرادة  وشبيهة  متناهية  اإلنسان وهي غري  إرادة  وخصيصة 

 رينيهالخطأ، وتحول دون وصول اإلنسان إىل الحقيقة الفلسفية. وعىل هذا األساس يذهب    اإلنسان يف

الحقيقة   إىل  الوصول  دون  تحول  الخارجية  والعنارص  األسباب  إىل  االلتفات  بأن  االعتقاد  إىل  ديكارت 

الفلسفية، وال سيّام العنارص البيئية والتاريخية واألحكام السابقة، وكذلك العنارص البنيوية الداخلية لدى  

 

  . ٤٧٥ـ   ٤٧٢(أصول الفلسفة)، ص  أصول فلسفهرينيه ديكارت، . ١

  .٦٥(تأمالت يف الفلسفة األوىل)، ص  تأمالت در فلسفه أوىلرينيه ديكارت، . ٢



   ٢٥٣      الفلسفةنقد وتحليل منهج ديكارت يف 

 رينيه قة الفلسفية، حيث يسعى  اإلنسان، تلعب أدواراً أساسية يف منع اإلنسان من الوصول إىل الحقي

  ديكارت إىل رفع وإزالة هذه املوانع يف ضوء أسلوبه ومنهجه الخاص. 

     
ديكارت للوصول إىل الحقيقة الفلسفية، واملنهج من وجهة نظره    رينيهإن املنهج ميثل األساس يف جهود  

والحقيقية،   البسيطة  األصول  من  مجموعة  عن  الحقيقة عبارة  عىل  الحصول  ضوئها  يف  ميكن  والتي 

ديكارت عىل أن العثور عىل الحقيقة، يحتاج إىل منهج، ومراده من   رينيهالفلسفية. ويف هذا الشأن يؤكد  

املنهج هو رعاية قواعد محّددة وبسيطة، لو نظر لها الشخص بدقة؛ فلن يذهب به الظن إىل اعتبار األمر 

  ديكارت، وهام:  رينيه. هناك يف هذا املنهج نقطتان هامتان من وجهة نظر ١الخاطئ أمراً حقيقياً أبداً 

  أوالً: أن ال نعترب األمر الخاطئ أمراً حقيقياً أبداً. 

وثانياً: علينا أن نلتفت إىل أننا ال نستطيع الوصول إىل معرفة شاملة لكل يشء أبداً، إال إذا اعتمدنا 

ـ احتامل استحقاق    رينيهعىل منهج   الوقوع يف الخطأ  ـ باإلضافة إىل عدم  ديكارت فقط، ليك نضمن 

الذهن) ـ ضمن    التعرّف عىل كل يشء. كام يذهب ديكارت يف الوقت نفسه يف رسالة (قواعد توجيه

تعريف املنهج ـ إىل بيان بنيته أيضاً؛ إذ يقول: إذا كنا بصدد الوصول إىل الحقيقة، فإن املنهج بشكل عام 

  . ٢عبارة عن تنظيم وترتيب األشياء بحيث يتعنّي عىل رؤيتنا الذهنية أن تلتفت إليها

ا  رينيهومن ناحية أخرى، حيث يذهب   لناس يف الوصول إىل  ديكارت إىل االعتقاد بتساوي عقول 

الحقائق الفلسفية، ويرى أن عقل اإلنسان هو وحده القادر عىل الوصول إىل هذا النوع من الحقائق؛ 

فإن منهجه منهج يستند إىل العقل املحض، وهو بصدد إيجاد نظم جوهري وريايض يف عقل اإلنسان يك  

ذلك عىل تركيبها وتأليفها بواسطة  يتمكن هذا اإلنسان من تجزئة وتحليل حقائق العامل، والعمل بعد  

ديكارت    رينيههذه البنية العقلية املنظّمة. ومن هنا ميكن القول باختصار: إن املنهج من وجهة نظر  

عبارة عن القواعد املعّدة الستعامل القوى العقالنية والذهنية الطبيعية لدى اإلنسان، وهو يرصد هذا 

 

  . ١٠٠(أصول الفلسفة)، ص  أصول فلسفهرينيه ديكارت، . ١
Rene Descartes, A. 1997. Rules for the directions of the mind, published in Descartes, key 
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 . ١٠٧، ص أصول فلسفه (أصول الفلسفة)رينيه ديكارت، . ٢
Rene Descartes, A. 1997. Rules for the directions of the mind, published in Descartes, key 
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٢٥٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

: البديهيات األولية، واالبتعاد عن االستعجال والتّرسع الذهني، التطبيق يف املوارد األربعة اآلتية، وهي

  .١والتجزئة والرتكيب، واستقصاء األمور يف نهاية املطاف

ديكارت ـ من خالل االستفادة من قاعدة الوضوح والتاميز ـ إىل توجيه    رينيهيف األمر األول يسعى  

فة واضحة ومتاميزة، ثم يعمل بعد ذلك ـ يف ذهنه بواسطة املفاهيم والتصّورات التي ميتلك عنها معر 

ضوء القاعدة الثانية ـ عىل تجزئتها إىل مفاهيم بسيطة بالكامل، ومن خالل العمل عىل تركيبها ـ عىل  

أساس القاعدة الثالثة ـ يعمد إىل بناء املفاهيم والقضايا املركبة والواضحة، ويف القاعدة الرابعة يعمل 

ودراسة املوارد يف كل موضوع، إىل الحّد الذي يصل معه إىل اليقني من أنه مل  عىل إكامل وإمتام استقصاء  

  يرتك شاردة أو واردة يف هذا الشان إال وقد عمل عىل بحثها ومناقشتها.

ديكارت تعريفاً للنظم وكذلك ملنهجه التأليفي والتحلييل، حيث يحتوي هذا   رينيهوفيام ييل يقّدم  

  هم ماهية املنهج من وجهة نظره؛ إذ يقول: التعريف عىل أهمية كبرية يف ف

إن النظم عبارة عن العمل يف بداية األمر عىل تقديم بعض األشياء التي تجب معرفتها «

دون االستعانة باملطالب الالحقة، وأن نعمل بعد ذلك عىل ترتيب جميع األمور األخرى 

  . ٢»بحيث يكون برهانها قامئاً عىل األمور املتقّدمة عليها فقط

ديكارت بعد ذلك إىل بيان منهجه الربهاين واالستنتاجي عىل نوعني، وهام: النوع   رينيهثم يعمد  

التحلييل والتأليفي، ويسعى من خالل ذلك إىل إثبات أن املنهج التحلييل يبنّي الطريق الصحيح؛ حيث 

لة. بيد أن هذا يتّم بواسطته اكتشاف يشء واستنتاجه بطريقة منهجية، من قبيل: كشف املعلول من الع

املنهج ال يحتوي عىل ما يؤّدي إىل مخالفة أو عقيدة لدى شخص، ويف املقابل فإن التأليف منهج وأسلوب 

يكون فيه البحث من املعلول إىل العلة، ويعمل عىل توظيف واستعامل سلسلة طويلة من التعاريف، 

  .٣، ويؤّدي إىل نتائج جديدةواألصول املتواضع عليها، والعلوم املتعارفة، والقضايا واملسائل

ديكارت ميتلك يف منهجه بنية معرفية، ال يدخلها مفهوم إال ويؤدي إىل    رينيه وعىل هذا األساس فإن  

  نتائج يقينية؛ وذلك ألن أداتيه الهامتني يف هذا املنهج هام: الشهود واالستنتاج واتباع املنهج الريايض. 

ديكارت من خالل تأكيده الشديد عىل منهجه، يرى أن توظيف واستعامل هذا املنهج ال    رينيه إن  
 

(مقال يف أسلوب تدّخل العقل:    گفتار در روش راه بردن عقل: ضميمه كتاب سري حكمت در اروپارينيه ديكارت،  .  ١

  ؛  ٢٣١ـ   ٢٣٠ملحق كتاب مسار الحكمة يف أوروبا)، ص 
Daniel Garber, 1998 Descartes Rene, Routledge of Encyclopedia of philosophy, London and New 

York, Routledge press, Vol 3, P. 5. 

  . ١٧٨(اعرتاضات وإجابات)، ص  اعرتاضها و پاسخهارينيه ديكارت، . ٢

  . ١٨٠ـ   ١٧٨املصدر أعاله، ص  . ٣



   ٢٥٥      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

يجعل الحصول عىل اليقني ممكناً فحسب، بل إن هذا املنهج قابل للتعميم، إذ ميكن حتى لألجيال القادمة  

لسعادة الكامنة  أن تستفيد منه أيضاً. ومن هنا فإن الفائدة األوىل يف االستفادة من هذا املنهج تكمن يف ا 

يف اكتشاف الحقائق، والفائدة الثانية تكمن يف إصدار األحكام األفضل بشأن حقائق العامل، والفائدة الثالثة  

. وأما الفائدة  ١تكمن يف الوصول إىل الحقائق الواضحة والقطعية التي ال يوجد أّي نزاع أو اختالف حولها 

ـ فهي أنه من خالل توسيع وتنقيح هذه األصول ميكن  ديكارت    رينيه األخرية واألهم ـ من وجهة نظر  

  . ٢الحصول عىل حقائق متنّوعة يف املستقبل، مل تكن مكتشفة يف عرص ديكارت 

وعليه فإن منهج ديكارت ليس منهجاً محدوداً بزمن خاص أو مكان خاص، وإنه من وجهة نظره إذا 

عرفية وحاجة اآلخرين من أجل الوصول تّم استعامله وتوظيفه بشكل صحيح، فإنه سوف يلبي حاجتنا امل

  إىل الحقيقة يف كل زمان ويف كل مكان.

     
يف الوهلة األوىل تبدو كرثة وتعدد العلوم أمراً واضحاً وبديهياً، وميكن لهذا األمر أن يكون ناتجاً عن كرثة 

ديكارت يذهب إىل خالف ذلك ويسعى إىل توحيد   رينيهموضوعاتها أو كرثة أساليبها ومناهجها؛ إال أن  

العلوم من حيث األسلوب واملنهج، وحتى اإلمكان من حيث املوضوع. لقد كان ديكارت يف سعيه هذا ـ  

ضمن االستناد إىل العقل املحض ـ بصدد البحث عن اليقني املعريف، وحيث كان اليقني من وجهة نظره  

متكرّثة، فقد استدل عىل أن املنهج يجب أن يكون واحداً أيضاً. مجرّد يقني واحد، وليس أيقان متعددة و 

كام أن النقطة الجديرة باالهتامم هي أن املنهج والعقلـ  من وجهة نظر ديكارتـ  يحتويات عىل تساوق 

مصداقي؛ مبعنى أن املنهج والعقل إمنا يتاميزان يف فلسفته من الناحية املفهومية فقط، وأما يف الواقع 

. حيث أن اتحاد املنهج والعقل عند ديكارت يثبت أهميّتهام  ٣واحد من الناحية املصداقية  فهام يشء

املحورية من أجل الحصول عىل الحقيقة الفلسفية، مبعنى أنه يبنّي رضورة املنهج، وبعبارة أخرى: يبنّي 

عىل وحدتها الذاتية؛  أهمية العقل واملنهج. وعىل هذا األساس فإن ديكارت ينفي كرثة العلوم ذاتاً، ويؤكد  

مبعنى أنه عىل الرغم من أن العلوم واملعارف ذات فروع متعددة، ولكن حيث أنها يجب أن تحصل ـ 

من وجهة نظره ـ بأسلوب واحد، ميكن إرجاعها إىل منشأ واحد. ومن هنا فإن ديكارت يأخذ مرشوع  

 

  . ٢٢٠  - ٢١٩(أصول الفلسفة)، ص  أصول فلسفهرينيه ديكارت، . ١
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  ، (مصدر فاريس).٨٩(ديكارت وفلسفته)، ص  دكارات و فلسفه اوكريم مجتهدي، . ٣



٢٥٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

وان الحكمة بوصفها مشتملة  شجرة الحكمة الشهري بنظر االعتبار؛ حيث تالحظ فيها الفلسفة تحت عن

عىل جميع العلوم، ويف هذا املجموع تشكل مابعدالطبيعة جذراً لهذه الشجرة، والطبيعيات جذعها، وأما 

  .١علوم من قبيل: األخالق، والطب، وامليكانيك، فهي فروعها 

والعلم بعد إتقان إن ديكارت بسبب اعتقاده بوحدة العلوم ومنهجها، يرى أن بداية تعلّم الحكمة  

التحقيق يف الفلسفة الحقيقية،  أنها متثل بداية  املنطق تكون من دراسة مابعدالطبيعة، حيث يعتقد 

ويرى أن اإلنسان بعد تعلّم أصول وكليات مابعدالطبيعة، ميكنه االنتقال إىل تعلم الطبيعيات، وصوالً إىل  

  ليك كالمه يف هذا الشأن:العلوم الثالثة، وهي: امليكانيك، واألخالق، والطب. وإ

بعد أن يحصل الشخص عىل مقدرة يف اكتشاف حقيقة هذه املسائل (املسائل الرياضية)،  « 

بعد   ما  هو  منها  األول  القسم  الحقيقية، حيث  الفلسفة  تعلم  االشتغال يف  عليه  يجب 

  الطبيعة، ويتضّمن أصول املعرفة، ومن بينها: رشح الصفات األصلية لله، وعدم مادية نفس 

اإلنسان، والبيان الكامل للمفاهيم البسيطة والرصيحة املوجودة يف أذهاننا. والقسم الثاين  

هو الطبيعيات التي يتّم فيها بعد معرفة األصول الحقيقة لألشياء املادية البحث عن كيفية  

  . ٢» تركيب العامل وال سيام طبيعة الكرة األرضية و... عادة 

ديكارت ـ عالقة طولية    رينيهالقامئة بني العلوم ـ من وجهة نظر    إن هذه املوارد تثبت أن العالقة

وليست عرضية، وإن أساس هذه العالقة الطولية يعود إىل منهج وأسلوب دراستها، ويجب البدء بدراسة 

الكليات والجواهر الكلية؛ أي: الذات، والنفس والجسم، ثم االنتقال بعد ذلك إىل الجزئيات، والزم نجاح  

 هذا الجهد العلمي يكمن يف كفاءته وجدارته العلمية يف حقل املنطق والرياضيات؛ وبطبيعة اإلنسان يف

الحال فإن منطق ديكارت يختلف عن املنطق األرسطي، وهو املنطق الذي يعلّمه كيف ميكنه توظيف 

املجهولة. يرى   الحقائق  ليكتشف  املنطق   رينيهعقله بشكل صحيح؛  النوع من  أن الزم هذا  ديكارت 

استخدام قضايا الرياضيات البسيطة لتحصيل املهارة الذهنية. ومن هنا يتضح أن الحكمة واملعرفة ـ من 

وجهة نظر ديكارت ـ كلٌّ واحٌد ومنسجم، وأن بني أجزائها ارتباطاً ذاتياً، ولذلك فإن أفضل منهج للتعرّف 

، حيث تتحقق معرفة الجزئيات عىل أجزاء هذا الكل هو املعرفة الكلية ومبانيها بأسلوب شهودي وقيايس
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   ٢٥٧      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

تبعاً لذلك أيضاً؛ مبعنى أن املسار العام للمعرفة ينطلق من الكيل إىل الجزيئ، والذي هو من العلم القيايس 

الهندسة   بني  املوضوعي  باالختالف  يقول  ال  ديكارت  أن  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  واالستنتاجي. 

ره عباره عن الظواهر املكانية؛ مبعنى االمتداد، وموضوع والفيزياء؛ ألن موضوع الهندسة من وجهة نظ

الفيزياء بدوره بعض آخر من هذه الظواهر؛ مبعنى االمتدادات املحدودة أو األجسام. وعليه فإن الفيزياء 

ـ من وجهة نظر ديكارت ـ ال تختلف عن الهندسة ال من حيث األسلوب واملنهج وال من حيث املوضوع؛ 

  .١سالته إىل مريسني أن الفيزياء عنده ليست شيئاً آخر غري الهندسة ولذلك فقد كتب يف ر 

ديكارت حيث يؤمن بوحدة وتناغم العلوم، فإنه ينشد صحة واعتبار كل   رينيهالنقطة األخرية أن  

علم يف علم أو مرتبة فوقه؛ األمر الذي يؤّدي بدوره إىل وحدة العلوم وأولوية مابعدالطبيعة بالنسبة إىل  

  ألخرى. العلوم ا

     
الهامتني يف املنهج الديكاريت هام: الشهود واالستنتاج، وهو يرى لزوم االستفادة من مجرّد  إن األداتني 

ديكارت ـ يبنّي مفهوماً  رينيههاتني األداتني للوصول إىل الحقيقة الفلسفية. إن الشهود ـ من وجهة نظر  

النافذ والواضح بقاطعية ومتايز بحيث ال نستطيع الشك يف مورد صّحة ما حصلنا عليه يقّدمه لنا الذهن  

. وبعبارة أخرى: إن الشهود نشاط عقالين محض أو نوع من الفهم الباطني ٢بأّي وجه من الوجوه أبداً 

الذي يكون واضحاً ومتميّزاً لدى اإلنسان، وال يوجد أّي إمكان يف التشكيك فيه، وإن املفاهيم الحاصلة 

من طريق الشهود يجب أن تكون ـ من وجهة نظر ديكارت ـ من املفاهيم البديهية ويف الحّد األعىل من 

ديكارت أمثلة محددة للشهود، ومن بني هذه األمثلة عىل سبيل املثال: علم   رينيهساطة. وقد ذكر  الب

  .٣اإلنسان بوجوده، وأن املثلث له ثالثة أضالع، وأن الكرة لها سطح واحد

يبدو أن ما كان ديكارت يعتربه يف رؤيته من الشهود، يُشبه العلم الحضوري يف الفلسفة اإلسالمية؛ 

وجود وماهية اليشء يف الشهود الديكاريت والعلم الحضوري حارضة لدى الذهن بعينها، دون  وذلك ألن

ديكارت للشهود   رينيهأن تكون هناك حاجة إىل الفصل والتفكيك بينها؛ ولكن ميكن لألمثلة التي يذكرها  

هم التي حصل  أن تختلف عن أمثلة العلم الحضوري أيضاً. وعىل كل حال فإن الكوجيتو ميثل النتيجة األ 
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٢٥٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

عليها ديكارت بواسطة املنهج واألسلوب الشهودي، وإن شهوده هذا هو الذي شكل أساساً الستنتاجاته 

  .١الالحقة بل وحتى التأسيس لفلسفته برّمتها

أنواع   من  نوع  كل  متثل  وهي  لديكارت،  الصعودي  املسار  ميثل  فهو  الثانية  املرحلة  استنتاج  أما 

تنتاج املنطقي من الحقائق الحاصلة من الشهودات؛ أي أن االستنتاج هو ذات االستلزام الرضوري أو االس

االستدالل القيايس من الحقائق الحاصلة من الشهود، والذي تتسع باستعامله دائرة علمنا ومعرفتنا. ومن 

وذلك  هنا ميكن القول ـ من وجهة نظر ديكارت ـ بوجود الفرق بني الشهود واالستنتاج يف األداء واملرتبة؛  

ألن اختالف الشهود الذهني عن القياس يستند إىل هذه الحقيقة، وهي أن هناك يف مفهوم القياس أو 

االستنتاج نوعاً من الحركة أو التوايل، وهو ما ال يكون له وجود يف الشهود. ثم إن القياس يحتاج إىل 

الشهود. قال   النقد واألخذ من دون واسطة مثل  بيا  رينيهبداهة  ن االختالف األوضح بني ديكارت يف 

  هذين األمرين: 

ميكن لنا القول: إن القضايا التي تستنتج حقاً من األصول األولية بغري واسطة، يتم  «

التعرّف عليها تارة بواسطة الشهود وتارة أخرى بواسطة القياس ـ أي الطريق املختلف  

بالشهود فقط إمنا تعرف  األولية  إال أن ذات هذه األصول  ـ  أن عن رؤيتنا  ، يف حني 

  .٢»النتائج البعيدة ال ميكن الوصول إليها إال من طريق االستنتاج فقط

ديكارت إىل التأكيد مرّة أخرى عىل أن الشهود واالستنتاج من أفضل أساليب الحصول    رينيهثم عاد  

اليقينية وأكرثها اطمئناناً، وكل من يفكر بأسلوب منظم، فإنه يحتاج إىل هذين األ  مرين عىل املعرفة 

ديكارت بالحقائق الحاصلة من املعتقدات الدينية والوحي اإللهي،   رينيهقطعاً. وعىل الرغم من اهتامم  

  إال أنه ال يدرجها ضمن منهجه العقيل واالستنتاجي. 

ذاتياً عىل االستنتاج؛ إذ ال تنطبع املفاهيم البسيطة يف   متقّدم  ويبدو أن الشهود ـ يف رؤية ديكارت ـ 

ال بواسطة الشهود، ليك تكون األرضية معّدة الستفادة العقل منها لصياغة قضية وإصدار ذهن اإلنسان إ 

األحكام يف مسار االستنتاج والقياس. ومن هنا فإن الشهود نوع من األساس، ويف الوقت نفسه هو أداة  

ال فقد كان يف القياس أيضاً، كام أن مجرّد الشهود ال ميكن أن يستتبع نتائج معرفية مثمرة. وعىل كل ح

إىل  يسعى  الذي  الديكاريت  الذهن  يف  مرتبطتني  نفسه  الوقت  ويف  مختلفتني  وظيفتني  األمرين  لهذين 

تحصيل الحقيقة واكتشافها بواسطة األسلوب واملنهج املنظم، بيد أن الذي يحظى باألهمية التطبيقية يف 
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   ٢٥٩      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

يسعى   كان  وإن  االستنتاج،  هو  ـ  ديكارت  نظر  وجهة  من  ـ  املطاف  االستدالالت  نهاية  تحويل  إىل 

  .١االستنتاجية إىل اإلدراكات الشهودية بشكل وآخر

     
البنيوي   والرتتيب  النظم  املنهج هو  أهم خصائص هذا  فإن  املنهج،  إىل ذات  تُثبت رؤية ديكارت  كام 

الخصائص ال توجد ـ من وجهة نظر وتوظيف القواعد املحّددة للوصول إىل الحقائق واليقني، وإن هذه  

ديكارت ـ إال يف علم الرياضيات؛ وذلك ألن الرياضيات علم يحتوي أسلوبه ومنهجه عىل نظم قهري ال 

ميكن التخلف عنه أو تجاوزه. ومن هنا فإن أفضل منهج وأسلوب للحصول عىل املعرفة اليقينية يكمن 

عىل القواعد الثابتة يف الرياضيات. وقد عمد رينيه يف االستفادة من األسلوب واملنهج القهري والقائم  

  ديكارت ـ بالنظر إىل هذه الخصوصية يف علم الرياضيات ـ إىل مقارنة الرياضيات بالعلوم األخرى، قائالً:

إن من بني جميع الذين طلبوا الحقيقة يف العلوم حتى اآلن، مل يتمكن غري الرياضيني من  « 

هم قد حصلوا عىل أدلة محققة وبديهية، ولذلك فإين مل أكن  الحصول عىل الرباهني؛ مبعنى أن 

أشك يف أن علينا البدء من ذات األمور التي أخذوها بنظر االعتبار، وإن مل نكن نأمل منها  

  . ٢» سوى تعويد أذهاننا عىل التغذية عىل الحقائق، وأن نقنع بأدلة خاطئة 

يكارت ـ وحتى يف أقواله األخرى بشأن أهمية إن النقطة املوجودة يف هذا الكالم الذي قاله رينيه د

الرياضيات ـ تكمن يف االستفادة اآللية من املنهج الريايض للحصول عىل اليقني، ال أن الرياضيات يف حّد 

ذاتها تؤّدي إىل اليقني. وبعبارة أخرى: إن اإلتقان واالطمئنان الحاصل من املنهج القهري والريايض الثابت 

بوصفه معياراً للحصول عىل الحقيقة الفلسفية. ومن هنا يؤكد ديكارت يف رسالة  هو الذي ميكن طرحه 

قواعد هداية الذهن عىل أن االطمئنان الحاصل من الحساب والهندسة أكرب بكثري من االطمئنان الحاصل 

من العلوم األخرى؛ وذلك ألن علم الحساب إمنا يبحث يف أمور هي من الخلوص والبساطة بحيث ال 

إىل أّي فرضيات تجريبية غري متقنة؛ بل هي مؤلفة من مجرّد االستنتاجات العقلية للنتائج، ومن تحتاج  
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٢٦٠      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

هنا فإن هذه األشياء هي من أوضح األشياء وأجالها، وتحتوي عىل يشء هو مورد حاجة اإلنسان من 

  .١أجل تحصيل الحقيقة الفلسفية

ألدوات املستعملة فيه، من قبيل: األعداد كام يعترب ديكارت علم الرياضيات ـ يف الوقت نفسه ـ وا

واألشكال، أموراً تحتوي ـ مثل املنطق النموذجي ـ عىل األجزاء األولية من العقل اإلنساين، وميكن لها أن 

تعمل عىل توسيع دائرتها إىل حدود استخراج النتائج الحقيقية ملوضوعات العلوم اإلنسانية يف مختلف 

نهاي يف  يؤكد  كام  األساسية املجاالت.  الصفات  من  هام  والتقدير  النظم  خصيصتي  أن  عىل  املطاف  ة 

املنشودة  الرياضيات  فإن  األخرى؛ ومن هنا  العلوم  للرياضيات؛ حيث ميكن إطالقهام واستعاملهام يف 

  لديكارت هي الرياضيات العاّمة املشتملة عىل الخصائص األساسية للعلوم األخرى أيضاً، ويف ذلك يقول: 

ف عىل مدى الفائدة والبساطة التي ينطوي عليها هذا العلم الكيل بالنسبة  ميكن الوقو «

إىل العلوم املندرجة فيه، وأن له أفضلية كبرية عليها، وإن هذا الحكم يقوم عىل هذه 

الحقيقة، وهي أن هذا العلم يحقق حتى يف موضوعات تلك العلوم الجزئية، وكذلك 

شك كل  وإن  إليها،  املضافة  املوضوعات  العلوم يف  تلك  يف  وجود  له  هنا،  موجود  ل 

  . ٢» أيضاً 

وهذا يُثبت أن املعيار األهم وبعبارة أدق: اإلطار الذهني واملنظار الديكاريت األدق لرصد ورؤية عامل 

الوجود وتفسري ظواهره وحقائقه، هو املعيار واملنهج الريايض، حيث يعمل يف هذا املعيار عىل تقليل 

املقادير الرياضية، أي: يتم تقليلها إىل األعداد والكميات، ويقوم بتقدير أو هندسة  ظواهر الوجود إىل  

واالهتامم  الرياضيات  إىل  ديكارت  اتجاه  الحال يجب يف خصوص  وبطبيعة  أيرس.  الوجود بشكل  عامل 

كان بإتقان األساليب الرياضية والهندسية، يجب االلتفات إىل الخلفيات الرتبوية لديكارت أيضاً. فحيث  

منتسباً إىل مدرسة الفالش تعلم من أستاذه كالفيوس بعض األمور يف أهمية املعرفة الرياضية وأولويتها  

عىل املعارف األخرى. لقد لفت كالفيوس انتباه ديكارت إىل أن األنظمة الرياضية املتقنة، تجعل كل يشء 

م يف ذهن الطالب، وتعمل عىل إزالة أرضية  قابالً للربهنة واالستدالل بأكرث الرباهني ، بحيث أنها تولد العل

. يف حني أن العلوم األخرى ال تحتوي عىل قطعية الرياضيات؛ فهي تعتمد ٣جميع أنواع الشك والرتديد 
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   ٢٦١      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

عىل الظنون واالحتامالت. يُضاف إىل ذلك أن كالفيوس من القائلني بوحدة املنهج يف الرياضيات، ونتيجة 

هب والفروع املعرفية املختلفة. ومل يكتف ديكارت بتبنّي رأي أستاذه لذلك تنتفي إمكانية تأسيس املذا

اليقني املعريف ال يتحقق إال من طريق  فحسب، بل وقد ذهب إىل أبعد من ذلك وتفّوق عليه معترباً 

املنهج الريايض، ونتيجة ذلك هي محورية املنهج الريايض ومعياريته بالنسبة إىل سائر العلوم األخرى،  

أخذ التعلق الشخيص لرينيه ديكارت يف هذا االتجاه بالرياضيات وسعيه إىل صّب الفيزياء  رغم وجوب  

  يف قالب ريايض، بنظر االعتبار أيضاً.

ويف نظرة إجاملية إىل املنهج الديكاريت يف مقام توصيفه، يُالحظ أن أساس مرشوع ديكارت يقوم عىل  

لسفية، واالعتقاد برضورة املنهج، وكذلك املقدرة االستفادة من منهج وأسلوب واحد للوصول إىل حقيقة ف

العقالنية لجميع الناس يف االستفادة من هذا املنهج، وأولوية املنهج الريايض، وحتى القول بأنه وحده 

املعيار دون غريه، حيث ميكن بهذه الطريقة ـ ضمن تحقق وحدة العلوم ـ الحصول عىل حقيقة يقينية  

  تلفة. يف املعارف املتنّوعة واملخ 

   
للعلوم يف منهجه الخاص، وميكن أن  كام الحظنا فإن ديكارت قد جعل من الرياضيات محوراً وأساساً 

تكون جذور هذا الرأي عائدة إىل خصوصيات علم الرياضيات، وإىل التقدم الناشئ عن ذلك العلم يف  

ريايض يف ذلك ملحوظ أيضاً؛ ولكن عىل كل حال تلك الفرتة. كام أن تقّدم علم الفيزياء ودور املنهج ال

فإن رينيه ديكارت بسبب النجاح الخارجي وكذلك االنسجام والتناغم الداخيل لعلوم من قبيل الفيزياء 

والرياضيات، فإنه يأخذها بنظر االعتبار أيضاً، وإن كانت هناك موارد أخرى يف أساس منهجه أيضاً؛ ولكن 

تساوي جميع الناس يف االستفادة من العقل بنظر االعتبار، حيث يؤكد   ميكن يف البني أخذ رأيه حول

ديكارت بشكل رئيس عىل التساوي بني الناس يف الحصول عىل العلم واملعرفة، وذلك ألنه يذهب إىل 

االعتقاد بأن قوة إصدار الحكم الصحيح والتمييز بني الخطأ والصواب ـ أي العقل ـ متوفرة عند الجميع 

. يبدو أن هذه اإلمكانية يف االستفادة من نعمة العقل غري متوفّرة لجميع الناس يف جميع ١بالتساوي

والجغرافية   التاريخية  الرشائط  ظل  يف  يتمتعون  الناس  ألن  وذلك  متكافئة؛  برشائط  واألمكنة،  األزمنة 

هم. كام ميكن والرتبوية والفكرية وما إىل ذلك بقابليات متنّوعة ومتفاوتة حتى يف االستفادة من عقول
 

(مقال يف أسلوب تدّخل العقل:    گفتار در روش راه بردن عقل: ضميمه كتاب سري حكمت در اروپارينيه ديكارت،  .  ١

 ؛  ٢١٣صملحق كتاب مسار الحكمة يف أوروبا)،  
See: Daniel Garber, 1998 Descartes Rene, Routledge of Encyclopedia of philosophy, London and 

New York, Routledge press, Vol 3, P. 9 - 10. 



٢٦٢      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

الفصل بني كون الناس عقالء وبني علمهم بوجود العقل لديهم وكذلك االستفادة املتساوية منه أيضاً.  

ومن هنا ميكن القول إن مقدار استفادة الناس من العقل يتوقف عىل مستوى قابلياتهم واستحقاقهم، 

  ومن الطبيعي أن الناس ال يتمتعون بقابليات متساوية.

   
عىل الرغم من أن املنهج هو واحد من املعايري األساسية والحاسمة يف تعيني ماهية العلم، وهو ما تّم إثباته  

يف املرحلة الجديدة بواسطة توظيف املنهج التجريبي يف العلوم الطبيعية، بيد أن هذه املسألة ال تنايف  

ب واملنهج أيضاً. وبعبارة أخرى: إن املنهج يف كل علم  أهمية وأولوية موضوع العلم حتى بالنسبة إىل األسلو 

هو األداة وطريقة تحقيق ودراسة العلم عىل موضوع ذلك العلم، وما مل يكن هناك موضوع يف البني، ال  

ميكن للحديث عن املنهج أن ينطوي عىل مفهوم واضح، وهذه إحدى أخطاء ديكارت، حيث أقام أساس  

هج، وال سّيام املنهج الريايض، وقام بتوحيد موضوعات العلوم بواسطة وحدة  رؤيته العلمية عىل مجرّد املن 

املنهج، يف حني أن تنّوع موضوعات العلوم، وحتى االختالفات الكثرية فيام بينها، من الوضوح بحيث ال  

ميكن توحيدها عىل نحو تام بأّي وسيلة أو منهج. يبدو أن رينيه ديكارت حيث خفض موضوع فلسفته  

ة إىل الله والجسم والذهن، واهتم يف منهجه بكمية الظواهر كثرياً، كان بصدد تفسري وبيان كل يشء  العلمي 

من خالل تقدير وتقييم كمّيته يف ضوء األسلوب واملنهج الهنديس؛ يف حني أنه حتى لو تّم االكتفاء بالله  

ن التعرّف عليها بواسطة  والجسم والذهن من وجهة نظر ديكارت، إال أن الله والذهن أو النفس ال ميك 

  املنهج الريايض الكّمي، ولذلك ال ميكن  إطالق املنهج الديكاريت عليها. 

النقطة األخرى هي مغالطة املنهج واملوضوع يف فلسفة ديكارت، وتحويل موضوع العلم إىل موضوع  

العلوم   موضوعات  بني  الجوهري  االختالف  عن  غفلته  فإن  الحقيقة  ويف  بحت،  والعلوم  كّمي  الطبيعية 

اإلنسانية، ومل يلتفت بشكل كاف إىل التفاوت املاهوي بني املنهج واملوضوع، وإن هذا االختالف قد تجىل  

اليوم بشكل أكرب. وبعبارة أخرى: إن موضوعات العلوم الطبيعية هي بشكل رئيس كائنات فاقدة للروح،  

لمي. ومن هنا فإن واجب العلامء هو العمل عىل  حيث ال متتلك دوراً فاعًال وحاسامً يف مسار النشاط الع 

بيانها، يف حني أن موضوعات العلوم اإلنسانية هو الكائنات الحّية والعاقلة التي تصدر عنها سلوكيات وردود  

أفعال متفاوتة، وإن دراسة هذه األفعال والردود بواسطة منهج واحد ليست غري ممكنة فحسب، بل أنها  

قيق العلمي أيضاً. ومن هنا فإن واجب املفكر هو فهمها. ومن هذه الناحية ميكن  مؤثرة حتى يف مسار التح 

القول إن موضوعات العلوم اإلنسانية هي من قبيل اإلنسان نفسه، لها حياة وتراث وتاريخ وثقافة وما إىل  

م الطبيعية.  ذلك من الخصائص األخرى، األمر الذي يؤّدي إىل اختالفات جوهرية بني العلوم اإلنسانية والعلو 

ولهذا السبب فإن بعض فالسفة العلم والهرمنيوطيقا يؤكدون عىل الخصيصة التاريخية والتفسريية للعلوم  



   ٢٦٣      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

اإلنسانية، حيث النتيجة املرتتبة عىل ذلك يف الحّد األدىن هي الجنوح نحو التاريخية والنسبية يف هذا النوع  

نسانية تسعى يف الغالب إىل فهم موضوعاتها دون  من العلوم. ومن هنا فإنهم يؤكدون عىل أن العلوم اإل 

ـ مثل   الحي  الكائن  التي يخوضها  التجربة  إعادة صياغة حالة ووضعية  بيانها، والفهم يف رؤيتهم يعني 

، حيث أن هذه الخصيصة تنفي النزعة الديكارتية العينية املطلقة، بشكل  ١اإلنسان ـ أثناء قيامه بفعل ما 

ه املوارد، تجب اإلشارة إىل دور موضوع العلم يف تفكيك العلوم أيضاً، حيث تّم  كامل. وباإلضافة إىل هذ 

بيان هذه املسألة يف آراء ابن سينا بشكل واضح؛ فهو ضمن تأكيده عىل الدور املحوري واألويل للموضوع  

األهم، بل    يف العلوم، قد اعترب حاجة العلوم إىل املوضوع أمراً رضورياً وأولياً، وقال بأن املوضوعات هي 

. يف حني أن رينيه ديكارت قد غفل  ٢وهي املعيار األسايس الوحيد يف بيان اختالف ومتايز العلوم عن بعضها 

  عن مثل هذه األهمية، فكانت نتيجة ذلك نسيان نصيب موضوع العلم، واملبالغة بشأن األسلوب واملنهج.

   
تحظى بدور كبري يف ماهية املنهج الديكاريت، وإن هذا الدور يتعلق  كام تقدم أن ذكرنا فإن الرياضيات  

بالخصائص الذاتية لعلم الرياضيات، وال سّيام منها النظم القهري والجربي، ويقينية نتائجه، وإمكان إطالقه  

عىل العلوم األخرى من وجهة نظر ديكارت. ومن هنا فقد كان رينيه ديكارت بصدد حّل جميع مشاكل  

األخرى بواسطة االستعانة باملنهج واألسلوب الريايض؛ وذلك العتقاده بأن العلوم األخرى إما تحتوي  العلوم  

عىل خصوصية رياضية، أو ميكن توحيدها والعمل عىل حّل مشاكلها بواسطة املنهج واألسلوب الريايض؛  

ألن الطريق الذي سلكه    بيد أن املنهج الريايض لديكارت ال شك ليس كافياً ويعاين من بعض النواقص؛ وذلك 

رينيه ديكارت نفسه للوصول إىل أهمية املنهج الريايض، مل يكن منهجاً رياضياً؛ مبعنى أن الرياضيات التي  

كان يتّم طرحها بوصفها املنهج الوحيد للحصول عىل اليقني، إمنا كانت تستند إىل أساس شهودي غري ريايض  

 جيلسون: إن القضية القطعية واليقينية األوىل بالنسبة إىل  يف قضية الكوجيتو املعروفة. وعىل حّد تعبري 

ديكارت قد متثلت بالكوجيتو التي صدع بها، والتي حصل عليها يف ضوء الشهود، وهذه القضية مل تكن  

ناتجة عن منهج ريايض؛ يف حني أن هذه القضية الشهودية، كانت تشكل أساساً لسائر مفاهيم ديكارت، مبا  

الرياضية أيضاً؛ مبعنى أن كل يشء يف فلسفة ديكارت إذا كان قابًال للتفسري بواسطة املنهج  يف ذلك القضايا  

 

  ؛ ١١٦ـ   ١٠٧(مدخل إىل الهرمنيوطيقا)، ص  درآمدي بر هرمنوتيكواعظي، أحمدي،  . ١
G. H. R, Parkinson, 1988. An Encyclopedia of philosophy, Routledge press. P. 404. 

؛ ابن سينا، حسني بن عبد هللا، الشفاء / اإللهيات،  ١٦٢ـ    ١٥٥، ص  الربهان من كتاب الشفاءابن سينا،  حسني بن عبد هللا  .  ٢

  . ٥ص 



٢٦٤      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

الريايض، إال أن الكوجيتو مل يكن كذلك، مبعنى أنه مل يكن داخًال ضمن هذا األصل األسايس لرينيه ديكارت  

  . ١» إن كل يشء يجب أو ميكن إثباته باألسلوب الريايض « القائل:  

بشأن املنهج الريايض، هي أنه حيث يقوم أساس الرياضيات والهندسة عىل األعداد  النقطة األخرى  

واملقادير؛ فهي يف املقام العميل غري قابلة لإلطالق عىل علوم، من قبيل: علم األخالق، وما بعد الطبيعة، 

ألخالق ـ  والطب، وعلم النفس، وعلم االجتامع، والفن وما إىل ذلك؛ إذ بالنسبة إىل بعض العلوم مثل ا

عىل سبيل املثالـ  حتى إذا كان هناك تطبيق للعدد والكم، فإن أساسها يقوم عىل الرضورات واملحظورات  

الدنيا واآلخرة؛ وعليه فإن جهود رينيه  السعادة يف  الفضائل والوصول إىل  األخالقية من أجل تحصيل 

، ال عىل املستوى العميل وال عىل  ديكارت يف تحويل العلوم إىل الرياضيات والهندسة مل تتّوج بالنجاح

املستوى النظري. ومن هنا فإن رينيه ديكارت نفسه قد تنبّه إىل هذا النقص والخلل، وسعى إىل حذف  

من  يبقى  ال  وعندها  الطبيعة،  بعد  وما  األخالق  لإلطالق عىل  قابلة  لتصبح  الرياضيات؛  من  الكميات 

وعلي لألشياء،  الذهني  والرتتيب  النظم  سوى  تسميته منهجه  إىل  يدعو  سبب  من  هناك  يكون  ال  ه 

  بالرياضيات. وعىل حّد تعبري جيلسون:

إن املنهج الجديد الذي ُيستلهم من الرياضيات بشكل مبارش عىل هذه الشاكلة مل يكن  « 

استبدل   الحال فإن  العمل عىل تغيري شكله بشكل عميق. وبطبيعة  للتعميم دون  قابًال 

المات الجربية، كان ميثل رؤية وفكرة عظيمة جداً، بيد  الخطوط واألشكال الهندسية بالع 

أن هذه العالمات حيث ال ميكن تطبيقها يف مابعدالطبيعة أبداً، فإنه ال ميكن تطبيقها يف  

  . ٢» الطبيعة دامئاً، ناهيك عن تطبيقها يف علم األحياء والطب واألخالق 

قابل لإلطالق حتى بالنسبة إىل سائر مدركات  يضاف إىل ذلك أن املنهج الريايض لرينيه ديكارت غري  

ومعارف اإلنسان، من قبيل: املحسوسات، واملتواترات، واملشاهدات، واملجربات وحتى البديهيات األولية  

الخارجية.   الواقعيات  تقييم  مؤثر يف  لها دور  يكون  أن  واالنتزاعية ال ميكن  الذهنية  الناحية  أيضاً، ومن 

الن  أن  أخرى: حيث  أساس  وبعبارة  أقام  أنه  الوجودي، وحيث  نظامه  متقدم عىل  لديكارت  املعريف  ظام 

ترسية   قبل  الحقيقة  ويف  اعتبارها.  تفقد  وجوديته  فإن  االنتزاعية،  الذهنية  مفاهيمه  وجوديته يف ضوء 

ها  املناهج الرياضية إىل املوضوعات غري الكمية، ال بّد من االلتفات إىل أن املفاهيم االعتبارية إمنا يكون ل 

  . ٣اعتبار فيام لو تّم استعاملها يف مورد الواقعية املندرجة فيها، ال يف مورد الواقعية املحذوفة منها 

 

  . ١٣٤(نقد التفكري الفلسفي يف الغرب)، ص  نقد تفكر فلسفي غربإتيان جيلسون، . ١

  . ١٣٩املصدر أعاله، ص  . ٢

  . ١٤٢اله، ص  املصدر أع. ٣



   ٢٦٥      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

النقطة األخرى تكمن يف أهمية دور املشاهدات والنظريات يف بناء الفرضيات وتحّولها إىل نظريات  

وي عىل أهمية بالغة يف العلوم  وقوانني علمية؛ وذلك ألن التعاطي والتفاعل بني املشاهدة والنظرية تنط 

املتنّوعة واملختلفة، ويف بعض األحيان تتقدم إحداهام عىل األخرى، وبطبيعة الحال فإن لتقّدم النظرية عىل  

املشاهدة أهمية خاّصة؛ وذلك ألن املشاهدات يف أكرث املوارد إمنا يتّم اللجوء إليها لغرض اختبار النظريات  

ن النظريات هي التي تعاين من النقص وإمكان الخطأ رغم أنها هي املقّوم  أو فهمها بشكل أفضل، وذلك أل 

العلمية  التي تؤّدي إىل  ١للمعرفة  النظريات  أنه يجب أن نأخذ بنظر االعتبار أن منشأ  . يُضاف إىل ذلك 

والحدس    املعارف العلمية، ميكن أن تكون من املعتقدات الدينية أو األساطري أو العادات والتقاليد أو الظنون 

الجريء واملتهّور، أو اآلراء امليتافيزيقية أو التجارب املتنّوعة، مام ال ميكن تفسري كيفيته من خالل املنهج  

ـ   التجربة واملشاهدة بواسطة االتجاه الكيل والقيايس لديكارت  الريايض لديكارت. وهذا األمر يثبت أن 

هجه؛ وبطبيعة الحال فإنه يُشري إىل أهمية التجربة،  مبعنى: االنتقال من الكيل إىل الجزيئ ـ يضمحّل يف من 

بيد أنه ال يُشري إىل دورها الجوهري يف تأسيس النظريات العلمية، وال سّيام الدور التاريخي الذي تلعبه  

التجارب يف العلوم الطبيعية حتى يف عرص ديكارت نفسه يف االكتشافات العلمية؛ مبعنى أنه عىل الرغم من  

األسايس  العلمية،    الدور  املعطيات  لجمع  ديكارت  التجريبي يف عرص  واملنهج  التجربة  به  تضطلع  الذي 

التجربة من طريق   والنظريات، تراه يسعى إىل ضامن وظيفة  القوانني  والعمل بعد ذلك عىل استخراج 

ملنهج  منهجه الريايض والقيايس؛ األمر الذي يعرّضه إىل الكثري من املشاكل األساسية والجوهرية. ثم إن ا 

له كبري   ـ ليس  ـ وهو أمر مشكوك فيه  العلمية  املعطيات  الريايض حتى إذا كان مجدياً يف مقام جمع 

جدوائية يف مقام الحكم بشأنها؛ بل إن الذي ميكن له أن يلعب دوراً حاسامً هنا، هو التطابق مع واقعية  

  وحقيقية النظريات والقوانني العلمية. 

يتجه عىل   الذي  اآلخر  أن  اإلشكال  وانتزاعيته، هو  والناشئ من ذهنيته  لديكارت،  الريايض  املنهج 

القوانني الرياضية التي تحتوي ـ من وجهة نظره ـ عىل رضورة وكلية، ما مل تتطابق مع قوانني الطبيعة، 

تبقى مجرّد قوانني علمية ال ميكن أن تكون لها واقعية خارجية. وبعبارة أخرى: إن االختالف القائم بني 

 الطبيعة والقوانني العلمية اختالف هام، وقد تّم تجاهله يف املنهج الريايض الديكاريت؛ وذلك ألن  قوانني

. يف حني أن القوانني ٢قوانني الطبيعة قوانني موجودة أبداً وصادقة دامئاً، سواء اكتشفناها أم مل نكتشفها 

بيعة، وميكن لها أن تكون صحيحة العلمية فرضيات ونظريات علمية يذكرها العلامء واملفكرون بشأن الط 

أشكالها عبارة عن   أفضل  إنها عىل  والواقع  الحقيقة  أو جزئية. ويف  أو دامئة، وكلية  أو خاطئة، مؤقتة 

 

  . ٤٨ـ  ٤٧(ماهية العلم)، ص  چيستي علمچاملرز،  أالن أف . ١

  . ٦٤(فلسفة العلم)، ص  فلسفه علمروزنربغ، ألكس . ٢



٢٦٦      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

إىل  ديكارت  رينيه  يذهب  حيث  واآلن  الطبيعية.  القوانني  كيفية  بشأن  قبلنا  من  الجارية  التقييامت 

وبه يسعى إىل التفسري العلمي، فيجب أن يكون تفسرياً االعتقاد باملنهج الريايض؛ إذا كان منهجه وأسل

علّياً أيضاً؛ وذلك ألن العلم يسعى إىل تفسريات تجعله قادراً عىل جعل املعرفة العلمية ممكنة، ويف مثل 

هذه الحالة تكون حاجة التفسري العلمي الريايض لديكارت إىل قوانني الطبيعة أمراً واضحاً، وذلك ألن 

إذا كان تفسرياً عليّاً، وإذا كانت العلية سلسلة تحكمها القوانني؛ إذن سوف يكون هذا   التفسري العلمي

التفسري بحاجة إىل القوانني. وبعبارة أخرى: ال ميكن الحصول عىل تفسري علمي وعّيل وحقيقي لقوانني  

فقط؛ ومن هنا  العامل الخارجي واملنشودة يف مختلف العلوم، اعتامداً عىل القوانني الذهنية الرياضية  

  يكمن الحل يف الرجوع إىل عامل التجربة واملشاهدة العينية، دون السلوك الريايض.

   
ال شك يف أن اعتبار رينيه ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة، يعّد بال شك نتيجة ملنهجه أيضاً؛ مبعنى أن  

دة القصوى من العقالنية اإلنسانية، من أكرب تأثرياته  تأكيد ديكارت عىل االعتامد البحت عىل عقله واالستفا 

عىل الحداثة الفلسفية. وهذا من حيث أن املنهج والعقل يتحدان يف فلسفة ديكارت إىل الحّد الذي ميكن  

معه اعتبارها متساويني وأنهام مصداقني ليشء واحد، وهذا يُثبت أصالة اإلنسان من وجهة نظر ديكارت،  

تساق الكوجيتو الديكاريت مع منهجه الريايض. وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن منهج ديكارت  كام يبنّي اتحاد وا 

ـ خالفاً لبعض األنظمة الفلسفية التي تعتمد عىل مناهجها بوصفها أدوات لتحصيل الحقيقة ـ ليس منهجاً  

ـ من خالل   لديكارت  هنا ميكن  ومن  الفلسفي.  نظامه  يف  وأسايس  ذايت  أمر  بل هو  إىل  أداتياً،  االستناد 

الكوجيتو التي صدع بها وأسلوبه ومنهجه األوحدـ  إىل اعتبار نفسه بوصفه ناظراً، وما عداه بوصفه منظوراً؛  

وما سواه يعني جميع كائنات العامل، حتى الله؛ فهي أمور منظورة تكتسب هويتها ومعناها عىل أساس  

يضطلع بدور فلسفته؛ وعىل هذا األساس يبدو  املنهج الديكاريت الخاص؛ مبعنى أن منهج ديكارت هو الذي  

أن املنهج الريايض لديكارت والذي يسري جنباً إىل جنب الكوجيتو يف تأسيس الذاتانية يف الغرب، له دور  

أسايس، ميكن مشاهدة منوذجه البارز عند الفالسفة الوضعيني وبعض فالسفة العلم، حيث املعيار الوحيد  

  علوم هو منهجهم التحقيقي. عندهم يف بيان صحة أو خطأ ال 

يلتفت هايدغر املنهج    ١كام  الريايض، وكذلك يف  واملنهج  الحداثة  نقد  املسألة، يف  بدوره إىل هذه 
 

م): فيلسوف أملاين. تلميذ إدموند هورسل مؤسس الظاهريات. متيّز هايدغر بتأثريه    ١٩٧٦ـ    ١٨٨٩مارتن هايدغر (.  ١

القرن العرشين للميالد، ومن أهمها الوجودية وما بعد الحداثة. من أهم إنجازاته أنه  الكبري عىل املدارس الفلسفية يف  

أعاد توجيه الفلسفة الغربية بعيداً عن األسئلة امليتافيزيقية والالهوتية واإلبستيمولوجية، ليطرح عوضاً عنها أسئلة 

  ملعرّب).). (اDaseinأنطولوجية، وهي أسئلة ترتكز يف األساس عىل معنى الكينونة (



   ٢٦٧      نقد وتحليل منهج ديكارت يف الفلسفة

يف   تكمن  والجديدة  الحديثة  للعلوم  األساسية  الخصوصية  أن  يرى  إنه  أيضاً.  عليه  السائد  التجريبي 

هو ما كنا  رياضيّتها واعتبارها أمراً قابالً للتعلّم؛ حيث أننا ال نستنتجه من ذات األشياء، بل إن ما نتعلّمه  

نعرفه سابقاً، ولهذا السبب فإن املاهية الرياضية ال تكمن يف األمر العددي، بل األمر عىل العكس من  

  .١ذلك متاماً؛ فإن العدد نوع خاص من الرياضيات

  وقد قال يف هذا الشأن:

السبب « لهذا  الريايض  املنهج  يف هذا  ُقُدماً  املّيض  إمنا تستطيع  الحديثة  الفيزياء  إن 

، وهو أنها كانت باملعنى الدقيق رياضية من البداية، .... إن صفة الرياضية اسم  فقط

محفوظ دون تأّمل لألمر العددي، وذلك لهذا السبب الوحيد وهو أن األعداد بحسب  

املصطلح من أبرز ما يُشري إىل املعلومات السابقة، ومن هنا فإنها تعّرب عن أبرز موارد 

  .٢» األمر الريايض

عىل أن انضباط علم الفيزياء الرياضية يكمن يف دقّته، ففي هذا العلم لو تقرر يف األصل   ثم يؤكّد

إظهار جميع الوقائع بوصفها وقائع طبيعية، وجب منذ البداية تعريفها بوصفها مقداراً مكانياً / وزمنياً 

والحساب. إال أن دقة للحركة، ومثل هذا التعريف يتّم عرب التقدير والتقييم من خالل االستعانة بالعدد  

التحقيق الريايض بشأن الطبيعة ال يعود سببها إىل حسابها الدقيق، بل يجب أن تحسب بهذه الطريقة،  

  .٣ألنه يتعلق مبساحته املوضوعية التي تتصف بالدقّة

إذن كام سبق أن ذكرنا فإن مارتن هايدغر بدوره يؤكّد عىل أن املنهج الديكاريت بسبب خصيصته 

، إمنا يحقق أصوله وخصائصه الرياضية ضمن اإلطار الفكري، ثم يعمل بعد ذلك عىل فرض املوضوعية

مسار التحقيق واملنظورات التي يجب أن تخضع للبحث والتحقيق، مبعنى أن اإلنسان الحديث بواسطة 

ث مجموعة من األصول الرياضية والدقيقة والكّمية، بصدد فهم العامل، ليعمل بعد ذلك عىل تسخريه، حي

عامل جديد  وتصّور  العامل،  هدم  إىل  للعامل،  الرياضية  وغري  العامة  الخصائص  عن  الغفلة  بسبب  يعمد 

متطابق مع إرادته ورغبته. لقد ذهب مارتن هايدغر إىل اعتبار العامل الذي يتم تصويره عىل أساس العلم 

ق، عامل متصوَّر بالكامل الحديث الذي تقوم أصوله عىل علم الرياضيات واملنهج العلمي وأسلوب التحقي

  وغري متجّذر أبداً، وقال يف هذا الشأن: 
 

هـ ش.    ١٣٧٥،  ٢٤، ص  ١٢ـ    ١١، العدد:  فصلنامه ارغنون ، مجلة:  »هايدگر و علم (هايدغر والعلم)«أباذري،  يوسف  .  ١

  (مصدر فاريس).

، شتاء  ٤ـ    ٣، ص  ١٢ـ    ١١، العدد:  فصلنامه ارغنون، مجلة:  »جهان (عرص تصوير العامل)عرص تصوير  «هايدغر،  مارتني  .  ٢

  هـ ش.  ١٣٧٥عام 

  . ٤ر أعاله، ص  املصد. ٣



٢٦٨      مقاربات نقديَّة  ، رينيه ديكارت 

العامل يتم « العامل؛ بل  العامل عىل نحو ماهوي، فهو ال يعني تصويراً عن  لو تّم فهم 

تصّوره وإدراكه بوصفه تصّوراً. إن ما هو موجود يف كليّته يتم فهمه حالياً بشكل؛ حيث  

وهو إمنا يكون واجداً للوجود، ما دام اإلنسان  يكون هناك يف البداية واجد للوجود،  

  .١» هو الذي يقيمه، وهو اإلنسان الذي يفتح الطريق ومييض ُقُدماً 

لقد ذهب مارتن هايدغر يف بعض مؤلفاته إىل عّد التفكري الحسايب من الخصائص األصلية لتفكري  

لديكارت، وهو بصدد القول بأن التفكري املعنوي قد اإلنسان املعارص؛ إذ ينبثق ذلك من التفكري الريايض  

انحرس بعد غلبة هذا النوع من التفكري يف املرحلة الحديثة. إن الحرية والترشّد والضياع، والعدمية يف 

نهاية املطاف متثل من وجهة نظره نتيجة ومثرة للتفكري الحسايب، الذي يجب التحّرر والتخلّص منه من 

كبري ودقة وتأّمل طويل مقرون باالنتظار والتحّمل لفرتة طويلة؛ من أجل الوصول   خالل العمل بجّد وجهد

  . ٢إىل التفكري املعنوي

ـ املفكر التقليدي الناقد للفلسفة والعلم الحديث ـ إىل االعتقاد بأن مذهب    ٣يذهب رينيه غينون 

بالتصّور الفيزيقي  أصالة العقل باملعنى األخص للكلمة، قد بدأ من رينيه ديكارت، وكان ذلك م قروناً 

امليكانييك وسيطرة الكمية وكذلك إنكار جميع أنواع املرجعية الروحانية وما فوق البرشية. وهو يرى أن  

عتقداً أن هذا املذهب ينفي مالفلسفة التعقلية يف املرحلة الجديدة منبثقة عن الكوجيتو الديكاريت،  

ج عن ذلك سوى التخبّط يف املادية والسري نحو القطب  جميع أنواع املبادئ التي تفوق العقل، وال ينت

  .٤األسفل والداين من الوجود

واملرحلة  الحديث  العرص  وفوضويات  االضطرابات  جميع  بأن  االعتقاد  إىل  غينون  رينيه  يذهب 

املعارصة ناشئة عن النظرة الكمية والنزوع نحو أصالة العلم وأصالة التكنولوجيا والصناعة، حيث نجد 

القسم األكرب من هذه الرؤية يف تفكري ديكارت وال سيّام يف الذاتانية والتأصيل الذايت املوجود يف مبدأ  

فلسفته. ثم ّرصح بعد ذلك بأن هذا العامل ميكن وصفه بعالمات آخر الزمان؛ مبعنى العالمات املبرشة 

 

  . ١٤املصدر أعاله، ص  . ١

(الزهد: مقال يف التفكري املعنوي، الفلسفة  وارستگي: گفتاري در تفكر معنوي، فلسفه و بحران غرب،  دغرهايمارتن  .  ٢

  . ١٢١وأزمة الغرب)، ص 

يحيى). ال يزال    م): كاتب ومفكر فرنيس. اعتنق اإلسالم واتخذ لنفسه اسم (عبد الواحد  ١٩٥١ـ    ١٨٨٦رينيه غينون (.  ٣

مؤثراً يف مجال امليتافيزيقا والعلوم املقدسة والدراسات التقليدية والرمزية واالستهاللية. أقام يف آخر حياته يف القاهرة  

م، وأنجب منها أربع أبناء، حصل عىل الجنسية    ١٩٣٤حيث تعرّف عىل الشيخ محمد إبراهيم، وتزوج من ابنته سنة  

  فرنسا. ترجمت أعامله إىل أكرث من عرشين لغة. (املعرّب).املرصية ورفض العودة إىل 

  . ٦٦(سيطرة الكميّة وعالماتها يف آخر الزمان)، ص  سيطره كمّيت و عالئم آن در آخر زمانغينون، رينيه . ٤



   ٢٦٩      كارت يف الفلسفةنقد وتحليل منهج دي

و  السقوط  منحدر  اآلن عىل  يسري  الذي  العامل  هذا  إن  اليوم.  أو  العامل  يدفع بنهاية  االنحطاط، سوف 

باإلنسان يف نهاية املطاف إىل النظر إىل كل يشء عىل نحو آيل وميكانييك. ومن هنا فإن األفق الذهني 

للبرش سوف ينحرص بالتدريج يف دائرة الجسد، وسوف ينظر إىل الواقعية بوصفها يشء ال يعدو الوجود 

  . ١املادي القابل للرؤية الكمية 

    

 

  . ٢٢٤املصدر أعاله، ص  . ١
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