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 الفلسفة الطبيعية عند ديكارت

 م.د.زياد كمال مصطفى

  02/0/0244ريخ القبول: أت 14/4/0244ريخ التقديم: أت
 مقدمة
برز  تتجارجف ر رز دي رجزف ررر اللرزن السرجب  أتعد الفلسفة الطبيعية واحدة من        
، ذلرررر  أن مفارررروة الطبيعررررة الدي جزتيررررة يررررزتبط الفلسررررفة الحدي ررررة تطررررج  منضررررعشررررز 
 مبررررررجدس الفلسررررررفة، والتررررررأم ف، وحرررررردي  الطزيلررررررةم رررررر    ه ألشرررررراز م لفجتررررررهبتأسيسرررررر

 ، و تجب التوز ) العجلة ( وغيزهج .
ر ميتجري يلررج يليتيررج   جل ررج  ررر ذا رامتجهررج بمعتررع العررجلة وارردتجهج دلرري     إرجلطبيعررة       

ياررج الطبيعررة هررر زيجضرريجف وهتدسررة لررو ت زتررج إل، و , واهلل(الررتف دي ررجزف بعررد دليلررر )
 نذيلرر، والطبيعررة هررر الميتجري يلررج مجدامررف متضررمتة للحليلررة وللترردبيز الت ررزة عل تيررةب

زه دي ررررجزف بجامتررررداد فسرررر، ذلرررر  الترررردبيز الررررذ  سيج اهلل رررررر األشرررريجة المجديررررةمرررراعلا
 الاديد .( للعجلة تمزا  )حجد ج  رلج  مسرلرياج خررد رررزية وارص  إلع ت رة ليرجتيرز ة الم روالح
 ة الطبيعرة ررر الفلسرفة الدي جزتيرةترف مشر لة البحر  هرر تحديرد م جترمن هترج  ج     

 عررررررررن بيررررررررجن صررررررررلتاج بجلعل تيررررررررة والميتجري يلررررررررج والزيجضرررررررريجف ومفاررررررررومر ، رضرررررررر   
 ( .)المجدة والحز ة 

 خجتمررة لفرروهنواررجةف خطررة البحرر  بأزبعررة مبجحرر  تسرربلان ملدمررة ومرردخ  وت     
، والمبح  األو  لبيرجن األسر  لسفةعة رر الفتع الطبي، لي ون المدخ  توضيحج  لمع

، الفي يلرج إلرع، وال جتر لتوضيح آلية ااتتلرج  مرن الميتجري يلرج العللية للفلسفة الطبيعية
م لرررة بمفاررررومر أمرررج المبحرررر  ال جلررر  راررررجة لتفسررريز دي ررررجزف المي رررجتي ر للطبيعررررة مت

                                                 

  لية اآلداب/ اجمعة الموص  الفلسفةقسة  / . 
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لمبحرر  ( رررر اجلة الاديرردالعرر)اامتررداد والحز ررة(، ولتتوضررح ت زيررة الخلرر  المسررتمز )
 الزاب  واألخيز  تتياة أزادهج دي جزف مس ج  لفلسفته الطبيعية .

الزارررررو  إلرررررع التصرررررو   هرررررذا واعتمرررررد البحررررر  متاارررررج  )تحليليرررررج  وصرررررفيج ( مرررررن     
الدي جزتية المتيسرزة ررر الفلسرفة الطبيعيرة وملجزتتارج بجلترأوي ف المختلفرة لارج مرن قبر  

 البجح ين و شزاح رلسفة دي جزف .
 :مفهوم الطبيعة في الفلسفة ( ) :مدخل 
ص  بارج الوارود إلرع هر اللوة السجزية رر األاسجة التر ي natureالطبيعة        

، وهررذا المعتررع هررو األصرر  الررذ  تزارر  إليرره اميرر  المعررجتر الفلسررفية  مجلرره الطبيعررر
 . (1)التر يد  علياج هذا اللف 

ويطل   .(2)هو مشجهد   مجومفاوة الطبيعة استعمله علمجة الطبيعة بمعتع         
ين المحيطررة ب ررواهز العررجلة المررجد ، وهررر عتررد لفرر  الطبيعررة علررع الت ررجة أو اللرروات
مجة مرن ررر األز  والسر ، الطبيعة إذن مامو  مج)أزسطو( ضد المصجدرة وااتفج 

 ، وهررررررررررررررررر باررررررررررررررررذا المعتررررررررررررررررع مزادرررررررررررررررررة جئتررررررررررررررررجف خجضررررررررررررررررعة لررررررررررررررررت ة مختلفررررررررررررررررة
رررر  physical (الفي يررجئروالطبيعررر )(3)، وملجبلررة لستسررجنأ  ال ررون (لل وسررمو )  

، الذ  يم ته أن ي ون لطبيعر يتتمر إلع العجلة ال جهز ن اإ، أ  ملجب  ميتجري يلر
 .(4)جزيةبختإموضو  معزرة 

                                                 

 .9/31 , 9002, متشوزاف ذو  اللزبع , إيزان ,  المعاة الفلسفر / امي  صليبج يت ز   (1)
,  9002, متشررروزاف ذو  اللزبرررع ,إيرررزان , موسررروعة الفلسرررفة / عبرررد الرررزحمن بررردو   يت رررز   (2)
9/75. 
 . 9/31 صليبج,المعاة الفلسفر / يت ز   (3)
, تزامرررة   خليررر  أحمرررد خليررر  , متشررروزاف أتدزيررره ااترررد اترررد الفلسرررفية /اموسررروعة  يت رررز   (4)

 . 9/229, 9002 عويداف , بيزوف ,
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هرو مامرو  اللرواتين الترر تفسرز  رواهز  Order of Nature وت رجة الطبيعرة      
بيعررة أمررج رلسررفة الط (1)معيتررة أو هررو اطررزاد الحررواد  ورلررج للررواتين  ررة،دز لماألشرريجة ا

ن رلسررفة الطبيعررة إإذ  .Philosophy of Nature (2)راررر مزادرررة للفلسررفة الطبيعيررة 
اللررو  بضررزوزة امرر   وهررر أيضررج   ة علررع البحرر  رررر المررجدة وأحوالاررج،رلسررفة ملصرروز 

 .(3)، الضجبطة للطبيعة رر ت جة  لر واحد  العجمة واللواتين ال بزىالطبجئ
وضرر  الررذ   جهتمررجة الف سررفة متررذ عاررد أزسررطوموضررو  الطبيعررة ب ررر وقررد ح      

 ,لرة يصرتعه انتسرجن ، علرع أسرج  أن الطبيعرة هرر مرجتلجب  برين انتسرجن والطبيعرة
، رتحرررد  عرررن حز رررجف طبيعيرررة وحز رررجف   وضررر  تلرررجب  برررين الطبيعرررة والرررتف  رررذل

 رر  زررر  ، وال جتيررة متحررو مز رر  األز  م رر  تحررز  الحاررز السررجقط رررجألولع , قسررزية
 .(4)هذا الحاز إلع األعلع بواسطة اليد أو بواسطة أية آلة

مررن بي ررون ودي ررجزف يطللررجن اسررة طبررجئ   وعلررع خرر س أزسررطو تررزى أن  رر          
أن  ر  األشريجة األخرزى تت رون  بجعتبرجزبسيطة علع األوصجس التر اتلب  التف ي  

 .(5)بواسطتاج
، و ررجن وزاة ميرر  ة ترر و  أوون للطبيعرري رر رف سررفة العصررز الحرردي  أت ررزوا أن      

إت رررجزهة اهتمرررجماة بجلسررريطزة علرررع الطبيعرررة واسرررلطوا التفزقرررة برررين الحز رررة الطبيعيرررة 
 .(6)والحز ة اللسزية .  ذل  اسلطوا التلجب  بين الطبيعر والصتجعر

مررن  توعررج   هد( بع ررالعلرر )بررررمرر   اقتررزن مصررطلح الطبيعررة رررر العصررز الحرردي        
ن الطبيعة قد أودعف رر علرو  البشرز إ" دي جزفويتضح ذل  من قو  غزي ة عللية 

                                                 

 . 9/39 , المعاة الفلسفر / صليبج يت ز   (1)
 .9/221, ااتد , تد الفلسفية اموسوعة ا يت ز   (2)
 . 9/37 , المعاة الفلسفر / صليبج يت ز   (3)
 . 9/75,  موسوعة الفلسفة / بدو  يت ز   (4)
 . 275-279 /9, ااتد , تد الفلسفية اموسوعة ا يت ز  (5)
 . 72 /9, بدو  , موسوعة الفلسفة  يت ز  (6)
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. إذ إتترررج تارررد ررررر هرررذا الرررت  إشرررجزة اليرررة إلرررع الو رررجئس (1)"للحليلرررة البرررذوز األولرررع
 ، رجلطبيعرررررررررة عترررررررررد دي رررررررررجزف هرررررررررر العلررررررررر  العلليرررررررررة ا إلرررررررررع الو رررررررررجئس الحسرررررررررية

يح مرررن لحررر  مرررن البجطررر  والصرررح، والعلررر  تررروز طبيعرررر ) رطرررز  ( يارررديتج لتمييررر  ا
 لذا ست ون البداية متم لة بجألس  العللية للفلسفة الطبيعية .الفجسد 
طبيعررة  مررج هررر موضرروعجف البحرر   يررس أن دي ررجزف ا يصررس ال وسررتزى مررن     

 ان ذل  هو مج يم   الفز  اللجئة بين الواقعية والم جلية . ب   مج ياب أن ت ون؛
 :المبحث األول

 :ة عند ديكارتاألسس العقلية للفلسفة الطبيعي
اقتزتف رلسفة دي جزف بجاتاجه العللر من الحلبرة الحدي رة اقتزاترج شربه برجلتزادس      

( ، ويعرود السربب ررر ذلر  إلرع الطرجب  ضمن )دي جزف أو الفلسفة العلليةالف ز  المت
 العللر رر مام  رلسفته .

( ر بد من فمج ي ون موضو  البح  هج هتج )الفلسفة الطبيعية عتد دي جز وعتد     
الوقررروس علرررع أدلرررة يليتيرررة ا علرررع عل تيرررة الفلسرررفة الدي جزتيرررة , بررر  علرررع الت رررزة 

 العل تية للفلسفة الطبيعية  إحدى األا اة األسجسية من تل  الفلسفة العجمة 
ر اعتبز أن يلو  دي جزف   " أعتزس أتتر ولدف ورر تفسر ت عة عللية تاعلت     

 إلرررر أن ا أصررر ر إلرررع حاررر  اآلخرررزين مرررج بجلتسررربةهرررر دو  ا برررز لرررذة مرررن الدزاسرررة
، وأتج مرج أ ا  شرجبج ، إلرع ر الخجصة وهذا وحده ، مج درعتر، ب  أن ا تشفاج بوسجئل

والوسررجئ  الخجصرة التررر  (2)دزاسرة العلروة  لمررج أتبرأتر عتروان  تررجب بج تشرجس اديرد "
 يتحد  عتاج دي جزف هر حتمج ا تبدأ بجلحوا  .

                                                 

, داز سررزا  للتشررز, تررروت   سررعد اهلللتوايرره الف ررز, تزامررة  سررفيجن دي ررجزف / قواعررد  زوتيرره (1)
,1002   11. 
 . 51لتوايه الف ز  قواعد  /دي جزف  (2)
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 (1)دي جزف " العلر  أعرد  األشريجة ررر ال رون تو عرج  برين الترج  "ويبدو أن زأ       

إتمج يع   تلد الفيلسوس للف ز المدزسر حي   جتف الت زة الواقعية الترر أزادف أن 
تلية علة الحوا  علع العلرة ، ررر حرين  جترف غجيرة دي رجزف إ برجف برأن الحروا  ا 

يم ررن أن ت ررون حليلترره تخرردعتج رحسررب ، برر  إتاررج تعررز  عليتررج عجلمررج خجزايررج ا 
لرذ  يصرتعه لترج الفي يلرج مطجبلة لم ازه ، وان اقزب العروالة إلرع الحليلرة هرو العرجلة ا

 .(2)، ا العجلة التلزيبر الذ  تعزضه عليتج ادزا جتتج الحسية الزيجضية
( بأتره يتبر  متاارج  تحليليرج  يسرب  ريره فره )حردي  الطزيلرةوي  د دي جزف ررر م ل     

حي  ت زته إلع ال ليجف المتم لة بجلمبجدس أو األسبجب األولع ، تل   التز يب ، من
 األسرررربجب التررررر يزاهررررج مسررررتتبطة مررررن بعرررر  بررررذوز الحلررررجئ  التررررر هررررر رررررر أتفسررررتج
، ليسررتتت  متاررج ترر وا  رر  مررج هررو  ررجئن رررر العررجلة بمتاايررة ااتتلررج  ممررج هررو أيسررز 

 .(3)علع المعزرة إلع مج هو متتو  بجلتسبة للف ز البشز 
ولو اقتزبتج قلي   من متااية الش  عتد دي جزف لواردتج أن ااعترزاس وازد عترد      

الفيلسوس بجلتسبة لل ن رر معزرة مج يحيط بتج وذلر  واضرح ررر قولره   " لمرج  ترف 
قد  عمف أتر ا اعزس بعد بجزس واود  ، لرة أارد مرج يمتر  مرن أن ت رون الطبيعرة 

 . (4)لر اته اصح األشيجة " حتع ريمج يلوح أخطئقد اعلتتر بحي  
وطزيلرة برجز لر ررر  (المسرزحوعلع طزيلة بي ون رر وصفه ألصتجة األت مرة )     

" أن الطبيعة قد أودعف ررر علرو  البشرز البرذوز " تلد ااسمية" ، يشيز دي جزف إلع

                                                 

, المت مرة العزبيرة للتزامرة , بيرزوف  تزامرة  عمرز الشرجزتر , حدي  الطزيلرة /دي جزف زيتيه  (1)
,9002  13. 
تزامرة  ع مرجن أمرين, المز ر  اللرومر ، األولرع ترأم ف ررر الفلسرفةال /دي رجزف يت ز   زيتيره  (2)

 .35, ملدمة المتزاة    9002للتزامة , اللجهزة ,
 .179-170   دي جزف ، حدي  الطزيلة  يت ز (3)
 .915   تأم ف رر الفلسفة األولعال /دي جزف  (4)
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بمررج تلررزأ وتسررم  مررن أخطررجة  ، إا أتاررج  جتررف تترروازى داخلتررج  رر  يرروةةاألولررع للحليلرر
 .(1)وان لاذه البذوز األولع األ ز ال بيز رر سذااة اللدمجة واالاة "، مختلفة
, اختررررجز تررررذاة بررررجلف ز اللرررردية وي بعررررد قررررزاةهول ررررر يبتعررررد دي ررررجزف عررررن هررررذا ااح    

، تبررف بجلفزتسررية التررر هررر ل ررة برر د   " وان أتررج  ، إذ يلررو الفزتسررررية ل ررة لم لفجترره
يعتمردون ألترر آمر  أن ي رون الرذين ا ، رعن ال تيتية التر هرر ل رة معلمرر  عوضج  

، أارررود ح مرررج بشرررأن أزائرررر مرررن الرررذين ا ي مترررون إا إا عللارررة الطبيعرررر المحررر 
 .(2)بجل تب اللديمة "

مرررن هترررج  جترررف ال ررروزة الدي جزتيرررة متلخصرررة ررررر دعواهرررج إلرررع اطرررزاح  ررر  سرررلطة     
أو  ، سررررواة  جتررررف سررررلطة رلسررررفية أو ديتيررررةتحررررجو  أن تعررررز  تفسرررراج علررررع التف يررررز

سيجسية ، وا تلب  إا ح ة العل  الذ  ا يزى للحليلرة مليجسرج إا البداهرة والوضروح 
 .(3)والا ة
وبررزأ  دي ررجزف رررإن العلرروة بتطوزهررج تاعرر  انتسررجن ا يعلررة مررن عصررزه إا مررج      

بجلملجزترة  ، رجلللي  الرذ  تتعلمره اآلن اي رجد ي رون شريئج  ارز له من معجزسيشيز ويتو 
لره ومرج لرة تيرأ  مرن قردزتتج علرع تعلمره وهرذا يتمج ر  مر  الرذين ي تشرفون م  مرج تاا

 .(4)الحلجئ  شيئج رشيئج رر العلوة
برزأ   – ذل  رإن الصعوبجف التر واااارج الف سرفة ررر رلسرفتاة عرن الطبيعرة      

  " إن الف سررفة هررة مررن الدقررة ، إذ يلررو تجتاررة عررن غمررو  راماررة للمررجدة -دي ررجزف
يارردون صررعوبجف رررر األشرريجة التررر تبرردو لةخررزين رررر غجيررة  بحيرر  يعزرررون  يررس

                                                 

 .11 لتوايه الف ز  قواعد  /( دي جزف 1)
 .123  حدي  الطزيلة /( دي جزف 2)
 .177    3297, م تبة اللجهزة الحدي ة , اللجهزة , دي جزف /ع مجن أمين  يت ز   (3)
 .172   دي جزف ، حدي ة الطزيلة يت ز   (4)
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الوضررروح وان ذ رررزى مرررجدتاة األولرررع يعزررررون أتارررج عويصرررة علرررع الفارررة إلرررع دزارررة 
 .(1)عجلية"
ع ررردي جزف إتمررج  ررجن يسررعع إلررع وضرر  تاجيررة حجسررمة لتف يررز الف سررفة اللرردام     

جن للوارود المرجد  ، وذلر  ألتره قبر  دي رجزف ،  رحيج  ر زة الواود )خجصة أزسطو(
األسربلية أو الصرردازة علرع الواررود الف رز  أو الررذهتر ، ررر حررين تلحر  مرر  دي ررجزف 
أن الوارررود الرررذهتر أو الف رررز  أصررربح لررره الصررردازة علرررع الوارررود المرررجد  ، والوارررود 

 .(2)المجد  تجب  له
يرة والحليلة أن التبعيرة هترج اتعترر انهمرج  إتمرج األمرز يتعلر  بجألرضرلية واألولو     
، رمررر   " أن المتاايرررة العل تيرررة المطللرررة ررررر تسررربة للعلررر  إ اة التازبرررة والحررروا بجل

( إذ قررد ة الفيلسرروس تتطبرر  علررع م لفرره )مبررجدس الفلسررفةم لررس دي ررجزف ) العررجلة ( ا 
رررررر م لفرررره األخيررررز شررررزوحجف إضررررجرية طجلررررف المررررتا  ، وبعرررر  اواتررررب المررررذهب 

لليجماج بزد ااعتبرجز لردوز التازبرة ررر  ال جتوية، واعتبزف ذاف أهمية قصوى ، ت زا
 (3)علة الطبيعة ربجف من الضزوز  بجلتسبة لداز  الفي يجة الدي جزتية التطز  إلياج "

. 
و  دي رررجزف عرررن تلررر  وعرررن أهميرررة التارررجزب الخجصرررة ررررر ميررردان الطبيعرررة يلررر     

   متاررجسرراولة للليررجة ب  يررز أو قليررلمررج سررأاده متررذ اآلن مررن ال   " اترره تبعررج  التاررجزب
 .(4)، سأتلدة  ذل    يزا أو قلي  رر معزرة الطبيعة "

                                                 

( , تزامررة  أميرر  خرروز  , داز المتتخررب العزبررر للدزاسررجف أو ) تررجب الترروز العررجلة /( دي ررجزف 1)
 .52  3222, 3والتشز , بيزوف , ط 

, داز الطليعررة  -دزاسررة تحليليررة تلديررة  -رلسررفة دي ررجزف ومتاارره /رضرر  اهلل  يت ررز   ماررد  (2)
 .21  3229,  1للطبجعة والتشز , بيزوف , ط 

 .31   العجلة ) ضمن التلدية ( /( دي جزف 3)
 .177   حدي  الطزيلة /  جزف( دي4)
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ذا  ررجن وصررس دي ررجزف للفلسررفة اللديمرررة بأتاررج ت زيررة ، رجترره يسررتعي  عتارررج      وا 
جة ، والاررررواة وال وا ررررب بفلسررررفة عمليررررة يم ررررن مررررن خ لاررررج معزرررررة مررررج للتررررجز ، والمرررر

عررج  , بحيرر  تاعرر  ، و رر  األاسررجة األخررزى التررر تحرريط بتررج مررن قرروة واتفوالسررمجواف
بمعتررع أن العلررة الطبيعررر هررو الررذ   (1)أتفسررتج بم جبررة أسرريجد للطبيعررة ، ومتمل ررين لاررج
 ياع  متج سجدة علع الطبيعة ومسخزين لاج .

، مرررن حيرر  اتررره لرررة ليسررف للتازبرررة برر  للعلرر ل ررن السرريجدة العليرررج رررر مسررجئ  الع    
ي جزف إلع حسرن قيرجدة وهذا يفسز دعوة د علع التازبة ومشزس علع تفسيزهج سجب 

 .(2)" علولتج "  يمج تطلب الحليلة رر العلوة
وطلب الحليلة يلتزن عتد الفيلسوس بجلطزيلة أو المتا  أو المتط  ، إذ يلو        

" إن صزس الت ز عن البح  رر حليلة مج أرض  من البح  رياج دون طزيلرة ... 
ومررن اعتررجد المشررر ه ررذا  زتحاررب الترروز الطبيعررر وتعمررر الف رروالتررأم ف ال جمضررة 

رر ال لمجف تتضجئ  حدة بصزه إلع حد ا يستطي  معه بعد ذلر  أن يتحمر  ضروة 
 .(3)التاجز "
رجلطزيلرررة يصرررفاج دي رررجزف بأتارررج " املرررة قواعرررد يليتيرررة سرررالة تعصرررة  ررر  مرررن      

يزاعياج بصزامة ، من حم  خطأ محم  الصواب ، ريتوص  إلع معزرة مج هو أه  
. (4)يررة علمرره ب يفيررة متدزاررة متواصررلة دون أن يارردز أ  ااررد ذهتررر "لمعزرترره ،بتتم

إذن الطزيلة ، أو المتا  عبجزة عن اللواعد التر ت ف  لمن يزاعياج بلوغ الحليلة رر 
 .(5)العلوة

                                                 

 .113يت ز  المصدز تفسه    (1)
 .119-113   دي جزف /مين أع مجن يت ز   (2)
 .10-12 توايه الف ز  قواعد ل /( دي جزف 3)
 . 10  تفسه  المصدز (4)
 .72  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (5)
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أمج رر التعبيز عن موا  ل   مج يتب ر مزاعجته رر التفلسس الصرحيح ضرمن      
وان تزاار  مرج ، التخل  من أح جمترج السرجبلة أوا مبجدس الفلسفة لدي جزف رجته ياب

، وان ا تصررد  متاررج إا التصرروزاف التررر ترردز اج رررر وضرروح بأذهجتتررج مررن تصرروزاف
 .(1)وتمي 
( رررر رلسررفة دي ررجزف إتمررج أزادف المتميرر ةاألر ررجز الواضررحة وه ررذا ، رررإن ر ررزة )     

البداهرة ، بداهرة إن تخل  الف ز من تيز السلطجف ، رلة تلب  دلي  علرع الحر  إا 
 . الذ  هو اعد  األشيجة قسمة بين التج  . (2)العل 
، رمن الميسوز لترج أن ت شرس بحواستج رر يل تتج، ورر متجمتج " رإذا أدز تج شيئج    

عن الح  علع شزيطة أن تفز  بين مج ي ون واضحج  ومتمي ا  رر المعزرة التر لديتج 
 .(3)مج "عن ذل  الشرة وبين مج ي ون غجمضج  ومبا

بررأن انتسررجن رررر ارروهزه  وتارردز انشررجزة إلررع أن ال وايتررو الرردي جزتر يتضررمن     
( وان الاسررد لرري  شرريئج  اوهزيررج  رررر انتسررجن ، بمعتررع أن ز يررة دي ررجزف تفرر  )علرر 
متفصررلين همررج لستسررجن ، المز ررب مررن ارروهزين متمررجي ين و  Dualismهتررج  تجئيررة 

يتره   ر رز، وان ، والعل  اروهرررز مجه  امتدادالاسة اوهز مجهيتره )الاسة( و)العل (
 .(4)()صوزته ، ا باسرمه وزسرمهررله، بعلانتسرجن إتسرجن

حليلة أولية ، إلع العجلة الخجزار ، رإتتج تص  إلع رتحن إذا ت زتج بعين العل      
هررررذه  اامتررررداد(، هررررر أن العررررجلة الخرررجزار يتصررررس بصررررفة )واضرررحة ومتميرررر ة دائمررررة

، بمعترع أن اامترداد هرو الصرفة األسجسرية ة عرن ر رزة تمتل ارج ررر ذهتترج تجير الصفة

                                                 

و ي  رررشز والتررررال ررلجرة للتين , داز ة  ع رررمجن أمرررتزامر مبجدس الفلسرفة ، /دي جزف  يت ز  زيتيه (1)
 .22, مصز , ب  ط , ب  ف   

 .171  دي جزف  /مين أع مجن يت ز   (2)
 .53   مبجدس الفلسفة /( دي جزف 3)
 .27   رلسفة دي جزف ومتااه/ رض  اهلل  يت ز  ماد  (4)
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للمجدة أمج الصفجف ال جتوية  جللون والصوف ... رلي  لاج واود مستل  عن الوارود 
 .(1)الذهتر
قررة دي ررجزف بررين والتمييرر  هتررج بررين معزرررة الشرر   ومعزرررة اللررون يلرروة علررع تفز      

هرررر صرررفجف موارررودة ررررر األشررريجة   والحز رررة " و " اامترررداد والشررر الصرررررررفجف األولرررع
، وبررين الصررفجف ال جتويررة وهررر معتمرردة علررع األشرريجة وعلررع الررذاف المدز ررة رررر ذاتاررج

آن واحد . رف زتتج عن الش   واضرحة متمير ة ، ررر حرين أن ر زتترج عرن اللرون ر رزة 
  وبجلتجلر " رإن تأ دتج من واود الاسة حين تزى ش له لري  اقر (2)غجمضة ومبامة

مررن تأ رردتج مررن وارروده حررين تررزى لوترره ، إا أن معزرتتررج لخجصررية الشرر   ريرره معزرررة 
 .(3)أ  ز وضوحج  من معزرتتج للخجصية التر باج يبدو لتج ملروتج  "

والواقرررر  أن ميتجري يلررررج دي ررررجزف إذ تررررزد المررررجدة إلررررع اامتررررداد ، تررررزد الفي يلررررج إلررررع     
 .(4) له تصوزا زيجضيج صزرج الاتدسة ، وهذا بدوزه يزمر إلع تصوز ال ون

ذا  جترررف الاتدسرررة التحليليرررة تبررردو لترررج أ        رررزا مرررن آ رررجز الزيجضرررة علرررع الزيجضرررةوا 
، وااتتصرجز األو  مرن آ رجز الزيجضرة علرع الفي يلرج ، رلد  جن دي جزف يزى متاج أ زا

 .(5)لفي يلج ليسف قجئمة إا علع األر جز الواضحة
ن الطبيعرر إلرع شررة م لرس مرن عتجصرز معلولرة ردي جزف يحجو  أن يزد ال رو      

، و"الفي يلررج (6)أو يم ررن تع للاررج ، وهررو يررزى رررر الزيجضرريجف أتموذاررج للعلررة الصررحيح

                                                 

 .390-372   تفسه   المصدز( يت ز1)
 .27   هجمش المتزاة , مبجدس الفلسفة /دي جزف  يت ز  (2)
 .27  تفسه  المصدز (3)
 .911  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (4)
 . 917  تفسه  يت ز  المصدز (5)
 .192   تفسه يت ز  المصدز (6)
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الزيجضررية " عتررده إتمررج تسررعع إلررع إدخررج  يلررين البررزاهين الزيجضررية رررر مررواد الفلسررفة 
 . (1)الطبيعية
مج   جبتج  علع اللرزاز الرذ  يلو  دي جزف رر ) حدي  الطزيلة (   " للد بليف دائ     

للبزهتررة علررع  اتخذترره ، وهررو أن ا ارتررز  أ  مبرردأ آخررز غيررز الررذ  اعتمدترره آتفررج  
، وان ا اقب  أ  شرة علرع اتره حليلرة مرج لرة يبردو لرر اتره أ  رز واود انله والتف 

 .(2)وضوحج  ويليتج  بدف لر عليه من قب  بزاهين الاتدسيين "
لتاررجة إلررع الزيجضرريجف ، والت ررز إلياررج بجعتبررجز أتاررج أ مرر  لررة يلتترر  بجا ررردي جزف    

الل ررجف للتزامررة عررن ال ررواهز الطبيعيررة ، برر  اترره امرر  بررين الطبيعررة وبررين الوضرروح 
 ن يصرررس  ترررجبأغررجليلو مررر      هرررذا مجدعرررج. ولعررر(3)الررذ  يدزسررره صرررجحب الاتدسررة

أشررر ج  أخرررزى العرررجلة ( بأتررره م تررروب بل رررة الزيجضرررة وحزورررره م ل رررجف ودوائرررز و  دي رررجزف )
 .(4)هتدسية
 حررر  عرررن الطزيررر  اللررروية إلرررع المعزررررة، ررررر البا تارررتةأوبرررزأ  دي رررجزف " يارررب     

ذ  تبل ره برزاهين الحسررجب ، برأ  موضرو  ا يبلري ريرره اليلرين بلوغرج يسرجو  اليلررين الر
 .(5)"والاتدسة

 ، ودزاسرة األاسرجةوالرع العردد Mesureوال ون الفي يلر  له زاا  إلع الليرج      
المرجدة بجامترداد ، بر  يروة  ةعزرم من خ   وهذا انلحج  قد تة ا .ةملحلة بجلزيجض

وعررن الاتدسررة  (6)تجحيررة الابررز مررن ن يعررجل  أن اامتررداد يلبرر  أاسررتلز رررر األذهررجن 

                                                 

 .113   تفسه يت ز  المصدز (1)
 .917   حدي  الطزيلة  /( دي جزف 2)
 . 911  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز   (3)
 .911  تفسه  المصدز يت ز   (4)
 .11 لتوايه الف ز قواعد  /( دي جزف 5)
 917-911  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز   (6)
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ة عررررن مرررروالابررررز يلررررو  دي ررررجزف " لرررري  هررررذان العلمررررجن سرررروى ال مررررجز التللجئيررررة التجا
 .(1)المبجدس الفطزية لطزيلتتج "

وعلررع انامررج  ، رلررد اسررتخل  دي ررجزف قررواتين المررجدة مررن ميتجري يلررجه ولرري        
ن يعزس معزررة قبليرة  ر  األاسرجة أمن العجلة الخجزار المتعين ، حي   جن مسعجه 

األزضية علع اخرت س صروزهج ومجهيتارج . ولرذل  ررجن قرواتين الطبيعرة عترده مشرتلة 
وليسرف مستخلصرة مرن المرجدة ذاتارج العللر المح  ،   من تصوز المجدة بجاستدا

 .(2)بجلتعوي  علع التازبة
بمعتع ، أن الفي يلج الدي جزتية مستمدة مرن الميتجري يلرج ، أ  مرن تصروز المرجدة      

تصوزا تة بجاستدا  العللر المح  ، ولي  للتازبة العلمية ريه إا مت لة  جتوية . 
واتية  ملاج هر المعزرة المتطلية األزر  العلوة وأأياد بأن  فن دي جز أعلع اعتبجز 

Priori وهرذه التتيارة  .(3)لامي  األاسرجة األزضرية علرع اخرت س صروزهج ومجهيتارج
 تلتضر الوقوس علع  يفية استتبجط الفي يلج الدي جزتية من الميتجري يلج .

 :لمبحث الثانيا
  :من الميتافيزيقا إلى الفيزيقا

عن طزير  ااسرتتبجط  –، بجن العل  وحده قجدز دريمج تلدة وادتج دي جزف يعتل      
وم   هذه الطزيلة رر إقجمة العلة الفي يجئر ابد  ع أن يش يد بتجة الفي يجة  جم   عل –

 .(4)أن ي ون للميتجري يلج رياج دوز زئي 

                                                 

 . 19 توايه الف ز  قواعد ل /( دي جزف 1)
داز قبرجة للطبجعرة والتشرز,  قتعة دي جزف العل تيرة تتسرجقط ،أ / الخشف يت ز   محمد ع مجن (2)

 .12   3222اللجهزة , 
 .910  ي جزف د /( ع مجن أمين 3)
,  3المز   ال لجرر العزبر للطبجعة والتشرز , بيرزوف , ط  آرج  الفلسفة ، /ر اد   زيج  يت ز  (4)

3222           375 . 
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الميتجري يلرررررج عترررررد دي رررررجزف هرررررر   " علرررررة العلررررر  األولرررررع ، أو علرررررة المبرررررجدس       
ج  ) العلررررة برررررجهلل ( ؛ ان اهلل عترررررد دي ررررجزف هرررررو أسرررررج  واألصررررو  ، وهرررررر بجنامررررر

األمررزين  أسررج   رر  واررود ، وأسررج   رر  يلررين ، واهلل هررو العلررة التجمررة ل رر  مررج هررو 
مواود ، ان اهلل وحده  جم  الح مة ، أ  أن له وحده معزرة تجمة بحلرجئ  األشريجة 

 .(1)اميعج "
 يلررررج ت ودتررررج بجلمبررررجدس األولررررع واحرررردة " الميتجري –بررررزأ  دي ررررجزف  -والفلسررررفة       

زار ، ومرن الفي يلرج لألشيجة ، والفي يلج تطبلارج علرع تفسريز ال رواهز ررر العرجلة الخرج
مرررن  وأخيرررزا   صرري ة علميرررة أو )رترررجن( همرررج  المي جتي ررج والطرررب( لامرررج اشررت  )علمرررجن

الفلسفة  لاج اشتلف األخ   الحليلية التر هر المزتبة األخيزة للح مة ، والترر هرر 
خضج  إزادته لت جة األشيجة "  .(2)عبجزة عن حيجة المزة ورلج لت جة العجلة ، وا 

ل ررررن وحرررردة الفلسررررفة عتررررد دي ررررجزف ا تعتررررر وحرررردة الواررررود ، ان الميتجري يلررررج       
. والفلسرررفة (3)الدي جزتيرررة بعيررردة  ررر  البعرررد عرررن ميتجري يلرررج أصرررحجب " وحررردة الوارررود "

ي يلرج ، وارذعاج الفي يلرج والفرزو  الترر تخرز  مرن بأسزهج " أشبه بشازة اذوزهج الميتجر
 .(4)واألخ   " جهذا الاذ  .... هر الطب والمي جتي 

ويشرريز الررد توز ررر اد   زيررج إلررع أن تشرربيه الشررازة ذاترره ت ررزاة رلسررفيج  إلررع    ررة      
 تفسيزاف مختلفة بين الميتجري يلج والفي يلج   

 العتصررررز األهررررة رررررر رلسررررفة دي ررررجزفهررررر التفسرررريز األو  يررررزى أن الميتجري يلررررج  -1
 ، و   مج عداهج  جتو  األهمية بجلليج  إلياج .

                                                 

 .312 دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (1)
 .11-11  هجمش المتزاة, مبجدس الفلسفة  /( دي جزف 2)
 .321 دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (3)
 . 11 مبجدس الفلسفة  /ف ( دي جز 4)
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أمررج التفسرريز ال ررجتر ، ريررذهب علررع الع رر  مررن ذلرر  ، إلررع أن دوز الميتجري يلررج  -2
 رررجن تمايرررديج رحسرررب ... ) رارررر تلتصرررز علرررع إ الرررة العلبرررجف (، وبعرررد أن تضررررة 

 ل  عن الميتجري يلج .التوز األخضز للعلة ، يتطل  العلة رر مسجزه مست

التفسيز ال جل  يعرد مز برج  مرن التفسريزين األخيرزين ، ررجلعلوة ت ر  معتمردة علرع  -3
المبجدس األسجسية التر ت ودهج باج الميتجري يلج ، ومامة الميتجري يلج رر إع ة صرزح 
المعزرررة العلميررة مسررتمزة ، ان تصرروز دي ررجزف للعلررة ا يسررتلية برردون واررود مبررجدس 

لية أسجسية تضفر اليلين علع  ر  مرج يتوصر  إليره العلرة الت رز  والتطبيلرر ميتجري ي
. مررن هتررج  جتررف اتاجهررجف الشررزاح رررر تأويرر  رلسررفة دي ررجزف تشرريز إلررع (1)مررن تتررجئ 

، وبواررره خرررج  ررررر الصررردازة أو ن بواررره عرررجة ررررر حليلرررة تلررر  الفلسرررفةأتارررة مختلفرررو 
 .(2)ف (السب  المتطلر للميتجري يلج علع الفي يلج ) الطبيعيج

( أن دي رجزف اعر  الميتجري يلرج هرر األصر  وتلطرة المبتردأ رم    يزى )الخشف      
ألتاج عتده بم جبة الملدمة  يلج قب  الطبيعيجف؛لسجئز العلوة ، ومن  ة وض  الميتجري  

 ويعتررررررر هررررررذا أن دي ررررررجزف ة العلرررررروة ومتاررررررج الطبيعيررررررجف مم تررررررة،التررررررر تاعرررررر  قيررررررج
 ، وان الميتجري يلررررج تلعررررب دوزا  تررررجة للعلررررة الطبيعررررربجاسررررتل   ال ، زررررر  ااعتررررزاس

 .(3)أسجسيج رر ت وين الطبيعيجف
ررر     ج ) بلرررد  ( ريرررزى علرررع الع ررر  مرررن ذلررر ، أن قواعرررد المرررتا  عترررد دي ررررجزف أم 

 ا يحررو  مشررزوعج   (ذاترره  مررج يتبررين مررن  تررجب )اللواعررد( و)حرردي  الطزيلررةوالمررتا  
ولررة يبرردأ دي ررجزف البحرر  رررر   يلر رلسررفر،إلررع مشررزو  ميتررجري ز، وا يشرريميتجري يلررج

ا رررر ماررج  رلسررفر آخررز غيررز بعررد ااتتاررجة مررن  تررجب )اللواعررد الميتجري يلررج إا ( وا 

                                                 

 .310-392  آرج  الفلسفة    زيج ,ر اد /  ( يت ز1)
 .921  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (2)
 .15   العل تية أقتعة دي جزف /الخشف  محمد ع مجن يت ز  (3)
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مارررج  المرررتا  الرررذ  هرررو اررر ة ا يتاررر أ مرررن مشرررزو  العلرررة ) العلرررة العملرررر والفلسرررفة 
 .(1)العملية (

 مرررج  –إذا حجولترررج    بأتترررجويتوسرررط الرررزأيين المرررذ وزين، زأ  ع مرررجن أمرررين اللجئررر     
أن تفحررر  عرررن أسررربلية الفي يلرررج للميتجري يلرررج ررررر رلسرررفة  –حرررجو  بعررر  المررر زخين 

، إذ ت يز  جزف تفسه ، وان تل  رر خطأ  بيزدي جزف ، أوش تج أن تبعد عن ر ز دي
 . (2)مسألة من المسجئ  التر ا ح  لاج

جصرة ررر الار ة ، وخ ول ن الح  علرع لسرجن دي رجزف يبردو بأتره واضرح ااتتلرج     
حدي  الطزيلة( المتضمن شزح ت جة المسجئ  الفي يجئية وشرزح حز رة الخجم  من  )

  "  ترف اشرعز الطب ، إذ يبدأ هذا الار ة بلولره الللب وبع  الصعوبجف رر ميدان
و شرفف هترج عرن  جمر  سلسرلة  –علرع هرذا التحرو  –بجزتيجح  بيز لو أتترر واصرلف 

، وذلررر  يرررد  علرررع أن لرررجئ  األولرررعمرررن هرررذه الحالحلرررجئ  األخرررزى الترررر اسرررتتتاتاج 
 .(3)( الطبيعة مستتتاة من حلجئ  مج بعد الطبيعة ")حلجئ 
بمعتع أن العجلة المجد  بت ز دي جزف يستحي  أن يعرزس مرج لرة ي رن المرزة قرد      

 سرررتتبط متارررج  ررر  معزررررة بارررذا العرررجلةعرررزس مرررن قبررر  مبرررجدس ميتجري يليرررة هرررر الترررر ت
 طبيعررررة  لارررج مررررن مبرررجدس ميتجري يليررررةاسررررتتبجط معزرتترررج بجل ، لرررذل   رررجن يسررررعع إلرررع

 .(4)، ويحجو  استخزا  الحلجئ   لاج من أر جزه العللية وحااه المتطلية
ورررر السرريج  ذاترره يعلررب الررد توز ع مررجن أمررين بأترره " مامررج اختلفررف اآلزاة رررر      

ه األخيررزة وهررر الصررلة بررين الميتجري يلررج والفي يلررج عتررد دي ررجزف ، رمررن الواضررح أن تيترر
( " هرررررر أن يرررررزبط الفي يلرررررج  لارررررج تتالرررررر صرررررزاحة ررررررر  تجبررررره )المبرررررجدس تلررررر  الترررررر

                                                 

 .52   3225,  9, داز المعجزس , مصز , ط دي جزف /تايب بلد   يت ز  (1)
 .101  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (2)
 . 911 حدي  الطزيلة  /( دي جزف 3)
 . 390 آرج  الفلسفة  /   زيجر اد يت ز   (4)
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بجلميتجري يلج " . ردي جزف يزى أته لي  بجنم رجن إت رجز حلرجئ  الميتجري يلرج الترر يلر ة 
 .(1)أن تستتد إلياج الفي يلج  لاج

 وعلرة الطبيعرة اهلل يدخ  رياج علة –يضجس إلع ذل  أن الفلسفة عتد دي جزف       
 ه إتمرررررج هرررررر ررررررر الف رررررز المررررردز  لذاتررررره، ل رررررن دعجمرررررة الفلسرررررفة عتررررردوعلرررررة انتسرررررجن

، والرررذ  هرررو ررررر ذاتررره مررردز  الوارررود ال جمررر  أ  اهلل ، متبررر   ررر  وارررود ، وأيضررررج 
ن تستمسررر  قبررر   ررر  شررررة" أ لرررذا يتب رررر برررزأ  الفيلسررروس ؛(2)الضرررجمن ل ررر  حليلرررة

ه اهلل هرو اليلرين الرذ  ا يعدلره يلرين أ  ، وهرر أن مرج أت لربلجعدة تعصمتج من ال ل 
 .(3)شرة آخز "

ئج وانتسررجن ا يم ررن أن يحرر  ألمررج عترردمج يلحرر  بدترره اررزح لررو لررة ي ررن إا شرري    
، وهمررج شرررة واحررد ، ولرري  مررن شرر  رررر أن  رر  مررج مف ررزا ، رجلبرردن والررتف  متحرردان

لررع العمرروة ا ، " ان الطبيعررة معتبررزة عالطبيعررة إيررجه يحتررو  علررع حليلررة مررجتعلمتررج 
أو التزتيرررب والتررردبيز اللرررذين اعلامرررج اهلل ررررر  صرررد بارررج اآلن شررريئج سررروى اهلل ذاتررره،يل
اررج شرريئج سرروى مررج قررد ، أمررج طبيعتررر علررع الخصررو  ررر  يلصررد بشرريجة المخلوقررةاأل

ولي  من شرة تعلمتر هذه الطبيعة إيجه علع تحو أصزح وأقوى من  متحتر اهلل ..
اب حررين أحرر    ألمررج، ويحتررج  إلررع الطعررجة أو الشررز أن برردتج يعتزيرره السررلة حررين أحرر

ذن ريتب ر أن ا اش  أبدا رر أن رر هرذه المعلومرجف إحسج  الاو  أو العطش ، وا 
 .(4)شيئج من الح  "

                                                 

 . 12  هجمش المتزاة , مبجدس الفلسفة /دي جزف  يت ز  (1)
 . 39يت ز  المصدز تفسه   (2)
 . 300هجمشالمصدز تفسه    (3)
 . 971-971  رر الفلسفة األولع تأم فال /( دي جزف 4)
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ولررو أتتررج وقفتررج علررع بعرر  اللررواتين التررر اعلاررج انلرره رررر الطبيعررة ، لوارردتج أن     
 –بعد التف يز ريارج مليرج   -ستطي  ، بحي  ا ت قد طب  رر تفوستج مدلواف عتاجاهلل

 .(1)أن تش  رر  وتاج متبعة رر    مج هو  جئن أو حجد  رر العجلة
وهرررذا يرررد  علرررع أن التوارررر  عترررد دي رررجزف  جمررر  برررين الت زيرررجف الميتجري يليرررة      
إا أن هررذا التواررر  يررتة رررر مسررتويجف مختلفررة  سررتدا  العلمررر والتطبيرر  العملررر،واا

مسررتوى اليلررين الررذ  يررزتبط بموضرروعجف الاتدسررة ، والموضرروعجف  مررن اليلررين   رررر
الطبيعية الزااعة إلع اامتداد الاتدسر ،  ة مسرتوى اليلرين العملرر الرذ  ير د  إلرع 

وزبمررج  ررجن الحرر  أن  ،(2)تفسرريز ال ررواهز الطبيعيررة الخجصررة والررع الصررتجعة والعمرر 
امعررج ا اتفصررجة لرره رررر دي ررجزف قررد امرر  رررر رلسررفته بررين الميتجري يلررج والطبيعيررجف 

  " لمج  رجن يبردو لرر أن التوار  متوا يج م  تأمله اللجئ . وقد ي ون هذا  (3)ذهته هو
الطبيعة تحملتر علع أشيجة   يزة يصرزرتر العلر  عتارج ، لرة أز أن از رن   يرزا إلرع 
تعررجلية الطبيعررة . ومرر  أن األر ررجز التررر أتللجهررج عررن طزيرر  الحرروا  ا تعتمررد علررع 

، إا اترره لررة يرردز بخلررد  أن هررذا يسررتل ة أن ت ررون صررجدزة عررن أشرريجة م ررجيزة إزادتررر 
 .(4)" ) مل ة (* هر علتاج والمحد ة لاجلر ب  زبمج تواد رر تفسر

ومامررج ي ررن مررن اخررت س رررر تأويرر  الفلسررفة الدي جزتيررة ، رجلررذ  ا يحتمرر  الشرر     
تصوز المجدة تصوزا تة  هو أن الفي يلج عتد دي جزف مشتلة من الميتجري يلج ، أ  من

ن  رجن الفيولي  للتازبة ريه إا م رجن  رجتو بجاستدا  المح   لسروس طبيعيرج  ، وا 
تمررج بلررع ررررر ضررج أن ت حرر  اترره لرررة ي ررن عجلمررج  "وضررعيج "، رمررن الحرر  أيوعجلمررج   ، وا 

                                                 

 . 915-917  حدي  الطزيلة  /دي جزف  يت ز  (1)
 . 311   دي جزف  /تايب بلد  يت ز   (2)
 . 103-100  دي جزف  /( ع مجن أمين 3)

 . ال شعوز ( هذه المل ة هر التر أطل  علياج ريمج بعد اسة ) ال وعر ( أو )* 
 . 912 التأم ف رر الفلسفة األولع  /( دي جزف 4)



م.د.زياد كمال مصطفى                                                                           الفلسفة الطبيعية عند ديكارت 

 773 

. وسرررتزى  يرررس أن ت زيرررة الخلررر  المسرررتمز ستشررر   المزت ررر   (1)الاررروهز ميتجري يليرررج
 يمة العجلة الاديد عتد دي جزف .الميتجري يلر لل
 :المبحث الثالث

  :(اد والحركةمتداال* للطبيعة )التفسير الميكانيكي
 يم ررر  التفسررريز الررردي جزتر للمواررروداف تفسررريزا آليرررج بحترررج يلجبررر  التفسررريز الرررذز       

مترداد ، ويعود السبب رر ذل  إلرع اعتمرجده مبردأ  ان)عتد ديملزيط  واابيلوزية ( 
ويبدو أن ااعتداد بجامتداد والحز رة ياردس إلرع معزررة  ر دزاسة الطبيعة والحز ة ر

تفصيلية مت مة لل واهز الطبيعيرة ،  مرج تر د  تلر  المعزررة إلرع إسرتخداة ال رواهز 
بمج ريارج ال رواهز انتسرجتية ، وذلر  ررر سربي  السريجدة علرع العرجلة ، وعلرع انتسرجن 

معزررة اازتبرجط الو ير  برين العلرة والسريجدة ، وهذا ااتسج  الف ز  يلودتج إلع  ،أيضج  
 برررررررررررررررررررين علرررررررررررررررررررة الطبيعرررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررن تجحيرررررررررررررررررررة، وبرررررررررررررررررررين العلررررررررررررررررررروة التطبيليرررررررررررررررررررة

 . (2))المي جتي ج والطب واألخ  ( من تجحية أخزى 
ردي جزف يصس صلة الطبيعة بجلاتدسة ** بلوله   " لة يب   علر اآلن إا أن      

أتررر بارذا الصرردد اعلرة أن واررود ارحر  عررن وارود األشرريجة المجديرة . ومررن المحلر  
                                                 

 . 109 دي جزف  / ع مجن أمينيت ز   (1)
 ويد  علع   Mechanical  لر= آ * ) مي جتي ر (

مج يتعل  بجآلاف ، أو مج يمجز  بواسطة آاف . " رتون آليرة " ملجبر  رترون حرزة  " صرتجعة  -أ  
 هرجإلع المذهب اآللر يسلمون بأن الفي يجة الت زيرة تلروة علرع اعتبجز  ونالمتتسب ونآلية ". والفي يجئي
 [ليرة داخليرة أو  جمترة .آسرتبعد  ر  قروة خفيرة ،  ر  مامرج   -ب  /لتم ي  موضروعيج  عتجصز قجبلة ل

. ر جلبج  مج يتعجز  اآللرر بارذا المعترع ،  ]    جهزة ت ون آلية ، أ  محددة بشزوط سجبلة  جبتة 
 .552/  9م موسوعة ااتد الفلسفية  م  ديتجمي ر أو عضو .

 . 312 دي جزف  /تايب بلد    يت ز  (2)
تفررجة دي ررجزف رررر ذلرر  ا ررز أر طررون قا يم تتررج أن تت ررز ا بجلتسرربة للمفارروة الاتدسررر للمررجدة ، **

أر طون. و جلفي جغوزيين بشجزته للعدد دلي  آخز علع تأ زه إالذ  حو  المجدة إلع سطوح ،  مج أن 
 . 32  العجلة  ، ملدمة المتزاة / دي جزف يت ز  
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األشيجة المجدية مم ن من حي  أتاج تعتبرز موضروعج لعلرة الاتدسرة ، ت رزا إلرع أترر 
  (1)حين اعتبزهج من هذه الااة أتصوزهج تصوزا  واضحج  ادا  ومتمي ا  "

جلة المرجد  ، هرر روان الف زة الواضحة المتمي ة التر يم ن أن ت ون لتج عرن العر     
مترررداد( ومعارررج ر رررزة )الحز رررة( الترررر هرررر عبرررجزة عرررن تعجقرررب األم ترررة الترررر ر ررررزة )اا

ذن  يشررر لاج اسرررة واحرررد ررررر اامترررداد ، إذ ا تتصررروز الحز رررة مرررن غيرررز امترررداد . وا 
 (2)رجامتداد والحز ة همج الشيئجن الفزيدان اللذان يم ن أن يبح  ريامج علة الطبيعرة

. 
ولرررذل  رامرررج الشررريئجن الحليليررررجن أو  والحز رررة شررريئجن واضررررحجن ، اامتررردادإذن      

الشيئجن الواقعيجن رر األشريجة الخجزايرة ، والعرجلة عبرجزة عرن مي جتي رج هتدسرية ،  ر  
 . (3)(ريه يتة ويفسز )بجلش   والحز ة شرة
بعرردهج قررواتين  (4)و ررأن ال ررون المررجد  قضررية زيجضررية تتبسررط ورلررج للررواتين اآلليررة   

ان  ؛(5)ز حولارررج ت زتررره إلرررع العرررجلة والرررع انتسرررجنعلميرررة ا ميتجري يليرررة والترررر تررردو 
المشزو  الدي جزتر يلتضر رر المتا  والعلة اعتبجز العرجلة الطبيعرر امتردادا هتدسريج 

. ولعر  هرذا  (6)تزا  الحز جف ريره إلرع ت يرز أار اة اامترداد ررر أوضرجعاج المتبجدلرة
 .(7)متامج عجلمج "هو الذ  يفسز زأ  دي جزف بإعطجئه المجدة والحز ة ل ر يصت  

ين تحلير  بمعتع أن المتا  الدي جزتر يتضمن أسج  الاتدسرة التحليليرة لامعره بر   
، وريه أسج  علة الطبيعة العجة الذ  يزا  مختلس  واهز األقدمين وابز المحد ين

                                                 

 . 915 األولع التأم ف رر الفلسفة  /( دي جزف 1)
 . 991 دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (2)
 . 53  هجمش المتزاة, مبجدس الفلسفة  /دي جزف يت ز   (3)
 . 992 دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (4)
 .315 آرج  الفلسفة  /   زيجر اد  يت ز  (5)
 .315  دي جزف /تايب بلد  يت ز   (6)
 .71متشوزاف اجمعة بت ج   ,  لية اآلداب   تلد ،عز   –الفلسفة الحدي ة /ع  زية مت   (7)
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 ب جيرررررة إقجمرررررة علرررررة طبيعرررررر زيجضرررررر عرررررجةالعلرررررة المرررررجد  إلرررررع  رررررواهز مي جتي يرررررة 
 . (1)، وبجلتجلر أسج  وحدة العجلة المجد العلة العجة تاد رر المتا  أسج  ،  ذل 
ردي جزف يصس الصعوبة التر وااااج اللدمجة رر مجدتاة بأتارج ا ترأتر إا مرن     

حي  أتاة يزيدون أن يمي وهج عن  ميتاج الخجصة بارج ، وعرن امتردادهج الخرجزار ، 
 . (2)أ  عن الخجصية التر لاج رر أش ج  حي  من الم جن

رجلبحررررر  الفي يلرررررر يتضرررررمن األشررررريجة المجديرررررة عرررررن مجهيرررررة ال رررررون  لررررره وعلرررررع      
الخصو  عن طبيعة هذه األز  وطبيعة األاسجة التر تواد حولاج ، م   الاواة 
والمررجة والتررجز والم ترررجطي  والمعررجدن األخرررزى ، رضرر  عررن طبيعرررة التبررجف وطبيعرررة 

زا  رجن مترداد  جبترج ملرز ل رن إذا  رجن وارود اا ،(3)الحيوان وخصوصج طبيعرة انتسرجن
، ب  ميتجري يليج أيضج. ان مبردأ الوضروح والتمرجي  يعتمرد اليلين ريه ا علميج رحسب

 . (4)علع الضمجن انلار
 هرررررر الف رررررز ودي رررررجزف يتسرررررب إلرررررع  ررررر  اررررروهز صرررررفة أولرررررع ،رصرررررفة الرررررتف      

" ورر    اوهز صفة تلوة طبيعته ومجهيتره وتعتمرد عليارج  ، واامتداد صفة الاسة
 امي  الصفجف األخزى ، بمعتع أن اامتداد رر الطو  والعز  والعم  هو الملروة

 . (5)"الملوة لطبيعة الاوهز الذ  يف ز ، وان الف ز هولطبيعة الاوهز الاسمجتر

                                                 

 .52 دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (1)
 .52 العجلة  /دي جزف يت ز   (2)
 .11  هجمش المتزاة , مبجدس الفلسفة ,دي جزف    ( يت ز3)
 .317  دي جزف ,تايب بلد     ( يت ز4)
 . 21   هجمش المتزاة , مبجدس الفلسفة /( دي جزف 5)

  .دي جزف ذل  بم ج  عن اوهز غيز مخلو  يف ز أ  ) اهلل(  * يعلب
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وحيتذا  ي ون بملدوزتج الحصو  علع ر زتين واضحتين متمير تين ، األولرع        
اوهز ممتد . بشزط أن تفص  بين صفتر ر زة اوهز مخلو  يف ز*، وال جتية ر زة 

 .  (1)الف ز  واامتداد
ويشيز دي جزف إلع " أن معزررة اروهز يف رز أو اروهز ممترد أسرا  مرن معزررة      

الارروهز رلررط بمعرر   عررن اترره مف ررز أو ممتررد ، ان مررن الصررعب أن تفصرر  معتررع 
ن عرن الاروهز الاوهز لديتج عن معتع الف رز أو معترع اامترداد ، إذ إتامرج ا يفتزقرج

إا مررن ااررة أتتررج قررد تعتبررز الف ررز أو اامتررداد دون أن تف ررز رررر الشرررة تفسرره الررذ  
 .  (2)يف ز ، والذ  هو ممتد "

ودي ررجزف يلصررد برره "  رر   (3)واامتررداد معتررجه ) المررجدة اللجبلررة لللسررمة والتشرر ي  (    
 .   (4)ج  رلط "مجله طو  وعز  وعم  دون البح  إن  جن رع   اسمج  رعليج  أو م جت

ول ررن زد  ررواهز العررجلة الطبيعررر إلررع الخصررجئ  الزيجضررية ) ال ميررة ( ا يررتة      
 زترررررج اامترررررداد املرررررة أبعرررررجد لررررري  إاإا إذا قمترررررج بتازيرررررد أو اختررررر ا  اديرررررد ، رجعتب

واعتبزتج ر رزة البعرد ررر صرفتاج العجمرة متطبلرة علرع امير  خصرجئ  الاسرة ، ا  ،
علررع الطررو  والعررز  والعمرر  وحرردهج ، برر  علررع ال لرر  وغيررزه مررن خصررجئ  العررجلة 

 .      (5)المجد  ، دون ااهتمجة بأ  اخت س بين تل  الخصجئ 
يرتة بطزيلرة آليرة ، و   شرة رر عجلة األاسرجة رجامتداد إذن مجهية األاسجة       

ليسرف إا  –عترد دي رجزف  –والطبيعة المجدية بأسرزهج  (6)والفي يلج هتدسة أو مي جتي ج
 .  (1)سلسلة من الحز جف

                                                 

 .27   تفسه   المصدز يت ز (1)
 .23 المصدز تفسه   (2)
 .372   رلسفة دي جزف ومتااه/ رض  اهلل    ماد  يت ز (3)
 .331 توايه الف ز قواعد ل /( دي جزف 4)
 .59   دي جزف /تايب بلد     يت ز (5)
 .50   هجمش المتزاة , جدس الفلسفةمب /دي جزف    يت ز (6)



م.د.زياد كمال مصطفى                                                                           الفلسفة الطبيعية عند ديكارت 

 773 

، مررجخ  تعررودف أن أتخيرر  أشرريجة   يررزة أخررزىويسررتدز  دي ررجزف قررجئ   "ل تررر      
لطعرروة وا هرذه الطبيعررة الاسررمجتية التررر هررر موضرو  الاتدسررة ،  ررجأللوان واألصررواف

ن  جن تخيلر لاج علع تحو أق  تمي ا  "واأللة، ومج إلع ذل   .   (2)، وا 
، ررإن قجئمرج  علرع قرواتين زيجضرية دقيلرة ول ن إذا  رجن مسرجز ال رواهز الطبيعيرة     

تل  اللواتين هر ذاتارج الل رة انلايرة  مرج تتطبر  علرع العرجلة . وه رذا يضر  دي رجزف 
ان الميتجري يلررج الدي جزتيررة تتضررمن أن  ؛(3)خجلصررةأسجسررج اهوتيررج قويررج لف ررزة علميررة 

 -التف  متمي ة عن البدن تمي ا  حليليرج ، وأتره ا يوارد خرجز  الف رز إا امترداد وحز رة
ولرررة تصرررطت  ررررر  –وهرررذا بررردوزه يلضرررر علرررع ر رررزة الصررروز الاوهزيرررة عترررد أزسرررطو 

 ررررررة تفسرررررريز ال ررررررون المررررررجد  إا التفسرررررريز اآللررررررر المحرررررر  الررررررذ  ا يأخررررررذ إا الحز 
 . (4)وقواتيتاج
هررررر األسررررج  الفي يرررررجئر  ةإن سررررعر دي ررررجزف إلرررررع إ بررررجف أن الحز ررررة الم جتيررررر     

( ا ه الحز رة بمي جتي يرة آليرة ) ميرةالصحيح إتمج يعود سببه إلع زغبته رر زبرط هرذ
ذ  يلز بأزبعة أتوا  مرن  يفية  مج هو الحج  م   رر ت زية الحز ة عتد أزسطو ال

وال يجدة، والتلصرجن، والحز رة الم جتيرة(، رجلحز رة الم جتيرة يم رن استمجلة، االحز ة )
، أ  توض  رر قواتين زيجضية ومي جتي ية علع ع   ااستمجلة أو ال يرجدة أن تلتن

وهرررذا هرررو سرررز تلرررد دي رررجزف لت زيرررة  ن الترررر هرررر ت يرررزاف  يفيرررة ا  ميرررةأو التلصرررج
 رررة الم جتيرررة يلرررو  عرررن الحز  الطبرررجئ  الاوهزيرررة ) الصررروز ( عترررد أزسرررطو, و م رررج 

 ب الخشرررررررررب أو أيررررررررررة مرررررررررجدة أخررررررررررزى مشررررررررررجباة  " عترررررررررردمج يحرررررررررز  اللارررررررررردي رررررررررجزف
، يم تترررج أن تررررزى بررررجلعين اتررره يحررررز  األارررر اة الصرررر يزة مرررن هررررذا الخشررررب ويفصرررر  

                                                                                                                         

 .991  دي جزف  /ع مجن أمين    يت ز (1)
 .75  العجلة  /( دي جزف 2)
 .311  آرج  الفلسفة  /   زيج ر اديت ز   (3)
 . 991  دي جزف  /ع مجن أمين يت ز   (4)
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أو دخرجن، وتجز رج أغل ارج  بعضاج عن بع  ، محوا بذل  ألطفاج إلع تجز أو هرواة
 . (1)"للزمجد
رارر ذاتيرة ، ا تحترج  إلرع تفر   –عترد دي رجزف  –أمج بجلتسبة لحز جف الاسة     

إذ يمتت   (2)، والاسة تسز  عليه قواتين الفي يجة ال وتية أو قواتين الحز ة بواه عجة
، يم ررن لاررج أن رررر اسررة دأن الخجصررية أو اللرردزة علررع تحزيرر  الررذاف ، التررر تتواارر

، الاسرة األو   ا تعرود موارودة ررر تمز ب ليتاج أو با ة متاج إلع اسة أخز وبرذل
وهرررذا هرررو الشررر   األو  واألعرررة  ودهرررج اتعررردامج  مطللرررج  مرررن العرررجلة،ل رررن أن يتعررردة وا

اهلل ررر العرجلة واحردة ا  للجتون ) حف  الحز ة ( ،أ  إن  مية الحز رة الترر وضرعاج
و رجن مرن رعر  الحز رة (3)" رجهلل قد وض  ررر العرجلة ملردازا واحردا  مرن الحز ررة "تت يز

لتضررع اللررواتين أن ت وتررف السررمجة واألز  والسرريجزاف والا ئيررجف رررر المررجدة علررع م
ف والشررررم  والتارررروة وال وابررررف والضرررروة والمررررجة والاررررواة والابررررج  والمعررررجدن والتبجتررررج

، دون ج بح  رجعليرة الحز رة ررر اامترداد، ت وتف  لاوالحيواتجف واألاسجة انتسجتية
راج أزسرررررطو ر أضرررررجأ  شررررررة مرررررن تلررررر  ال يفيرررررجف واللررررروى والصررررروز الاوهزيرررررة التررررر

 . (4)، ودون عل  غجئيةوالمدزسيون إلع المجدة
 تم رررر  ارررر ةا  واحرررردا   –ومررررج لرررري  بصرررردد ااتفصررررج   –واألاسررررجة المتصررررلة معررررج    

، بر  واألز  م جن وصس حبة من الزمر ، أو صرخزة، أو حارز، وبجلتجلر رإته بجن
حز ررة بسررريطة   لاررج بم جبررة اررر ة واحررد ، مجدمترررج ا تت ررز إليارررج إا بوصررفاج تتحرررز 

 . (5)ومتسجوية تمجمج

                                                 

 . 71دي جزف / العجلة    (1)
 .312  آرج  الفلسفة  /   زيج ر اديت ز    (2)
  . 72  / العجلة  جزفدي  (3)
 . 23يوسس  زة / تجزيخ الفلسفة الحدي ة    يت ز   (4)
 . 93دي جزف / العجلة    يت ز   (5)
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وي حرر  أن الحز ررجف التررر تحررد  رررر العررجلة يصررفاج دي ررجزف بأتاررج حز ررجف        
دائزية * بش   من انش ج   " أ  اتره ، عتردمج يترز  اسرة م جتره رجتره يحتر  دائمرج 
م جن اسة آخز وهذا يحت  بدوزه م جن آخز ، وه ذا دوالي  حترع الاسرة األخيرز ، 

  رر اللح ة تفساج الم جن الذ  أخ ه الاسة األو  ، بحي  ا يواد بين الذ  يحت
هرررذه األاسرررجة مرررن الخررر ة عتررردمج تتحرررز  أ  رررز ممرررج يوارررد بيتارررج عتررردمج ت رررس عرررن 

. مررررن هتررررج  جتررررف ) ت زيررررة ااعصررررجزاف( مصررررطلح وصررررفف برررره ز يررررة (1)الحز ررررة "
غرجدز اسرة مرج  ( ، بحي  إذاع عدة واود رزاغ )خ ةدي جزف للحز ة التر ت د  إل
 .  (2)م جته اتخذ م جته غيزه وه ذا

ن إذن ا واود أل  خ ة رر الطبيعة ، سواة خ ة برين المسرجرجف ال جئترة بري      
ارررد ررررر األاسرررجة ، ولرررو أم رررن وارررود الخررر ة ، لو األاسرررجة أو داخررر  األاسرررجة ذاتارررج

لرع تحزي ره ززتج إ... رم   لو وضرعتج مسرحوقج ررر إترجة مرج اضرطالصلبة ا السجئلة
، ول رن إذا سر بتج ريره سرجئ  اترت ة حرجا ، ومرن تللرجة تفسره ررر وضزبه ل ر يتت ة

ول ن التاجزب المتيسرزة ليسرف ب جريرة ن برجف عردة  (3)اص ز حي  يم تتج وضعه ريه
وارررود أ  خررر ة ررررر الطبيعرررة وان  جترررف  جريرررة تمجمرررج لتلتعترررج برررجن األم ترررة الترررر ا 

                                                                                                                         

ن إ"   التر تسبح رر حو  اليتجبي  حير م   هذه الحز ة ، يذ ز دي جزف األسمج لعع  م ج  *
، بر  ذا  الرذ  لحرو علرع السرواة  ر  مرجة ا المجة الذ  تدرعه هذه األسمج  أمجماج ا يدر  معره

ويزى برأن هرذه التازبرة ت فرر لتبرين لرو  ررر الم رجن الرذ  تخليره رحسرب"يفيد رر إتمجة حز تاج والح
 .97دي جزف العجلة يت ز  لفتاج بجلتسبة للطبيعةا  مدى ساولة هذه الحز جف الدائزية و 

 .97  تفسه  المصدز (1)
تزامررررة  عبررررده الحلررررو , متشرررروزاف  دي ررررجزف والعل تيررررة ، يت ررررز   اتفيررررجس زوديرررر  لرررروي    (2)

 .29   3222,  1بجزي  , ط –عويداف , بيزوف 
 . 91-91  العجلة  /دي جزف  يت ز   (3)
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ة تفسراج وتحترو  قردزا يمج ر  مرج تحتويره األم ترة الترر تح  رياج بشرة تمتلرئ بجلمرجد
 . (1)تحتلاج األاسجة التر تح  باج

ودي ررجزف رررر ر ررزة الحز ررة يلررجزن رررر  تجبرره ) حرردي  الطزيلررة ( مررجبين الرردوزة       
ي ج الترر هرر ، إذ يلو    " اته للواعد المي جتة* وقواعد المي جتي ج رر الطبيعةالدموي

ز ررة رررر اتاررجه واحررد ا ، م لمررج تتحررو أشرريجة   يررزة معررج تحررو الحذاتاررج قواعررد الطبيعررة
لتاويفررة اليسررزى للللررب تحررو ، م لمررج تتحررو أارر اة الرردة التررر تخررز  مررن ايسررعاج  لاررج

، أن تصررد عررن اتاجهاررج مررن طررزس أقواهررج، رررجن أضررعفاج واقلاررج حز ررة ،ابررد الرردمجغ
 . (2)، تبل ه بمفزدهج "ذل التر تبعج ل

رإن عجلة دي جزف اقزب ب  يز إلع العجلة الرذ  يلرو  بره العلرة  ،وعلع انامج       
الحدي  علع الزغة من اته لة يتبر   ر  مترجه  هرذا العلرة الحردي  ررر الوصرو  إلرع 

 -متررذ حجلترره األولررع حتررع حجلترره الزاهتررة -تصرروزه هررذا ، رلررد  ررجن تطرروز هررذا العررجلة
بتلر  الترر سرجدف مرذهب يسيز بطزيلرة آليرة بحتره ، ر جترف الرزوح اآلليرة عترده أشربه 

ديملزيط  الرذز  الرذ   رجن بردوزه مرن ا برز أتصرجز التصروز اآللرر البحرف للعرجلة ، 
 . (3)والذ  ايم ن أن يعد ريلسورج ميتجري يليج بأ  حج  من األحوا 

                                                 

 . 99   المصدز تفسه يت ز  (1)
المتضرمن أن الردة ايارز  ررر الاسرة بلروة  3992ن ا تشجس ولية هجزرر للدوزة الدموية سرتة إ* 

رعرره ، أيررد لرردي جزف اعتلررجده بررأن قررواتين الحز ررة تتطبرر  ن اتلبررج  الللررب هررو الررذ  يدإذاتيررة ، برر  
أيضررج علررع الاسررة الحررر ، وان رررر األعصررجب ) أزواحررج حيواتيررة ( هررر أد  أارر اة الرردة وأسررزعاج 

م ررر  حز جتترررج   حز رررة ، بحز جتارررج تفسرررز اميررر  األرعرررج  الحيويرررة الاسرررمية ، وم ررر  هرررذه األرعرررج 
تاررج حجد ررة عررن تحررز  األزواح الحيواتيررة إلسررلوط ، رازاديررة ،  مررد اليرردين إلررع أمررجة رررر حز ررة اال 

, داز الللة ,بيرزوف , بر   يوسس  زة ، تجزيخ الفلسفة الحدي ة يت ز   بتأ يزاف غيز مشعوز باج .
 .23ط , ب  ف   

 . 102-105   حدي  الطزيلة /( دي جزف 2)
 .312-312  رج  الفلسفة آ /   زيجر اد يت ز   (3)
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ولررو تعملتررج رررر الت ررز إلررع األسررج  العرردد  "للاتدسررة التحليليررة " لوصررلتج إلررع      
ذن رلررد زسررة ت زيررة عجمررة رررر الطبيعررة معت بررزة آلررة هجئلررة تررديزهج قررواتين زيجضررية . وا 

دي رجزف للطبيعيرجف تطجقاررج الرذ  مج الررف تسريز ريرره  مرج قرردة تموذارج  ل رر  ت رزة آليررة 
. ذلرررر  ان للطبيعررررة الدي جزتيررررة حليلررررة زيجضررررية يخضرررر  لاررررج العلرررر   (1)عررررن ال ررررون

الزيجضريجف انتسجتر ، ويسيز حسباج رر علمه وعمله ، م لفة من مبرجدس المتطر  و 
واللرررواتين ال جبترررة للحز رررة ، ومرررن المجهيرررجف والطبرررجئ  ال جبترررة الترررر تعمررر  متارررج تلررر  
المبرررررجدس وتلررررر  اللرررررواتين , حليلرررررة يررررردز اج انتسرررررجن ببصررررريزته ولرررررة يضرررررعاج بعللررررره 

 . (2)واستدااته ، وا يستطي  رياج ت ييزا  أو تبدي   , حليلة  جبتة أبدية 
 :المبحث الرابع
 :العالم الجديد(المستمر ) نظرية الخلق

 ريمج تلدة توقفتج عتد تتياتين للمفاوة الاتدسر للمجدة      
 تفر واود أ  خ ة رر الطبيعة * . -1
 الوحدة الاوهزية للعجلة المجد  ولمواوداته . -2

ول ررن ي خررذ علررع دي ررجزف بأترره تمشرريج  مرر  مذهبرره المي ررجتي ر الطبيعررر اآللررر       
، رإن قواتين علة الطبيعة يتب ر أن ت ون وحدهج ة المجد لحتمر ، الذ  يح ة العجلا

وبجلترررجلر رررر   يرررة، ومرررج يطرررزأ عليارررج مرررن ت ييرررزاف جريرررة لتفسررريز حز رررة األاسرررجة المجد
 . (3)يم ن التسلية بواود م  زاف عللية أو زوحية علع األاسجة المجدية

                                                 

 .190  دي جزف  /ن ع مجن أمييت ز   (1)
 . 23  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (2)
 

بجلمعتع الفي يجئر ا تختلس عن ر زة  Emptiness* يبدو أن ر زة ايبت  عن الفزاغ ) الخ ة ( 
دي جزف بمج أن المعتع الدقي  للفزاغ هو اتعداة  ر  مرجدة ررر ار ة مرن الم رجن أو الفضرجة . ر لمرج 

ماررج  ل ررر يمررجز  اهلل ح مترره وقدزترره ، وه ررذا ي ررون الفررزاغ غيررز  ررجن هتررج  مررجدة ،  ررجن هتررج  
 . 3715  1 / ااتد , موسوعة ااتد الفلسفية يت ز  مواود إط قج .
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 ز األزسرطر لذل  وصس اجن رج  المفاوة الدي جزتر للطبيعة بأته يخرتلط برجلف     
عن طبيعة متمزدة . والتمزد هتج يعتر ااستل لية التجمة للطبيعة واستعصجةهج علع 

ويحرر  هررذا انشرر ج  عتررد دي ررجزف بررأن  (1)أ  ترردخ  مبجشررز رياررج مررن قبرر  اهلل علتاررج
، وهررر متوقفررة عليرره  ليررج ، م لاررج رررر ذلرر  الزيجضررية للطبيعررة قررد أسسرراج اهلل اللررواتين

 . (2)م   سجئز المخلوقجف
  رررة انلايرررة  مرررج تتطبررر  علرررع العرررجلةبمعترررع أن اللرررواتين الزيجضرررية هرررر ذاتارررج الل    

، هرر الف رزة اللجئلررة لف رزة علميرة خجلصرة اهوتيرج قويررج   ، وه رذا يضر  دي رجزف أسجسرج  
 .(3)أن مسجز ال واهز الطبيعية تح مه قواتين زيجضية دقيلة

المبرردأ الميتررجري يلر اليليتررر وهررو   تتعلرر  باررذا –عتررد دي ررجزف  –أ  أن الفي يلررج     
ب مرن الخطرأ ، هو ضمجتة لص ح قدزتتج علرع تميير  الصرواأن اهلل مصدز    ح 
، يتتشررز مررن الزيجضرريجف إلررع الفي يررجة رررر اميرر  مررج يم ررن أن . وهررذا اليلررين المطلرر 

 . (4)ت بته بجلمبجدس الزيجضية أو بمبجدس أخزى تعجدلاج وضوحج  
لررع اترره " ا يتب ررر أن تبحرر  عررن ال جيررجف التررر أزادهررج اهلل وهتررج يشرريز دي ررجزف إ    

من خلله للعجلة ، و   بح  عرن العلر  ال جئيرة سرتتبذه تبرذا  تجمرج  مرن رلسرفتتج ، ألتترج 
ا يتب ر أن يبلي بتج ااعتداد بأتفستج مبل ج ياعلتج تعتلد أن اهلل أزاد أن يطلعتج علع 

 . (5)قزازاته "
لمحتم  الرذ  اعر  دي رجزف يلرزز ضرزوزة إزارجة الحلرجئ  ويع و بلد  السبب ا     

 العلمية رر أصولاج األولع إلع اللدزة انلاية الخ قة ، إلع   
                                                                                                                         

 .392 رلسفة دي جزف ومتااه  /رض  اهلل  يت ز  ماد  (3)
 .22   هجمش المتزاة, العجلة  /دي جزف يت ز   (1)
 .19-13  العل تية دي جزفأقتعة  /الخشف  يت ز  محمد ع مجن (2)
 .11 رج  الفلسفة آ /   زيجر اد  يت ز  (3)
 .21-21  دي جزف والعل تية  يت ز  اتفيجس زودي  لوي  / (4)
 .92  هجمش المتزاة  , مبجدس الفلسفة /( دي جزف 5)
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إزادة دي جزف إتشجة علة طبيعر مضمون ، مو و  به ررر يليتره وررر تطبيلجتره  -1
. 
أن يز ررب بفضرر  معزرررة انتسررجن ألصررو  الحلررجئ  العلميررة بررين مخلوقررجف اهلل  -2

، وان يصربح برذل  سريدا  ومسريطزا  علرع لة لتل  الترر تمرده بارج الطبيعرةج و واهز مم
 . (1)العجلة

، والخجل  ا يم ن إا أن ي رون "متعجليرج " علرع الطبيعرة رجهلل عتد دي جزف خجل     
وهررو اللررجدز بإزادترره وحزيترره ال ررجملتين علررع الخلرر  وعرردة الخلرر  قررجدز  (2)التررر خللاررج

عررجلة محسررو  وعلررع تصرروز عررجلة ااعتلررجد بواررود بررجألولع علررع أن يحملتررج علررع 
إذن أسرج  امير   ر زة اهلل اللجدز هر دون أن ي ون شرة من ذل  مواودا   ،معلو 

، وبجلترررجلر ي رررون الشررر  المطلررر  الرررذ  أزاده لررري  إا التعبيرررز البواعررر  علرررع الشررر 
 جئ  األبرررررررررررررررررررررررررررررررررديةرالفلسررررررررررررررررررررررررررررررررفر عررررررررررررررررررررررررررررررررن ت زيررررررررررررررررررررررررررررررررة خلرررررررررررررررررررررررررررررررر  الحلرررررررررررررررررررررررررررررررر

  " يبررررردو لرررررر أن مرررررن اعتلرررررد بطررررر ن علرررررزف يلرررررو  دي رررررج (3)تمز (ر  المسرررررر) الخلررررر 
، هررو مررن المعتزضررين علررع المعلررواف المواررودة رررر الطبيعررة، علررع تحررو مررج وارردتجه

ان معترررجه م اخرررذة اهلل علرررع اتررره خللترررج مرررن الرررتل  بحيررر   ترررج  أرعرررج  اهلل وتررردبيزه؛
 . (4)عزضة للخطأ ، حتع لو أادتج استعمج  مج متحتج اهلل من عل  وت ز "

 –عترررد دي رررجزف  –ذا ررررإن اللرررواتين الترررر تسررريطز علرررع العرررجلة الطبيعرررر وه ررر       
لره حر  يحددهج مج تعلمتج الميتجري يلج عن اهلل . رجل جئن األسمع هو خ جل  الطبيعرة وا 

ذن ر ررر  شررررة ررررر الطبيعرررة يارررب أن يخضررر  لللررر و رررجئن  جمررر  واتين الترررر أزادهرررج وا 
 يرررررررز و )ال برررررررجف( رررررررجئن هرررررررر عررررررردة الت ، وخجصرررررررية رعررررررر  ذلررررررر  الالخرررررررجل  ال جمررررررر 

                                                 

 .27  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (1)
 .321  دي جزف  /ع مجن أمين يت ز   (2)
 .21  دي جزف  /ب بلد  تاييت ز   (3)
 .913  2ة ف ،-" ملتب  من م لفجف دي جزف "طب  أ, دي جزف  /ع مجن أمين    عن ( تل   4)



 م0240/هـ4646                                            (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
733 

ذن ررررجهلل ا يم رررن أن ي رررون قرررد خلررر  إا مررر  جدة ممتررردة ذاف حز رررة  ميتارررج  جبترررة، وا 
  (1)، وتتتل  هذه المجدة من ا ة من اامتداد إلع اآلخز ورلج للواتين بسيطة و جبتة

أن الطبيعرة تخلر  ررر  ر   رت زية الخل  المستمز عتد دي جزف والتر اوهزهرج      
، إذ زترره عررن الطبيعررة أو العررجلة الاديررد( إتمررج تتعلرر  بف جسررتمزازلحرررر ة )أ  تخلرر  ب
، أو أ  تررو  آخررز مررن اللرروى تتررر بجلطبيعررة ا اراررة قررط آلاررة مررجيلررو  رررر ذلرر    "إ

، ألد  علع المجدة تفساج من حير  أتترر أت رز يجلية ، ول تر استخدة هذه ال لمةالخ
معة ، وتحف شزط  ون اهلل ، مفاومة  لاج ماتياج م     الصفجف التر تعتاج باجإل

يستمز رر حف اج بجلطزيلة تفساج التر باج خللاج . ألته من  وته رلط يستمز ه رذا 
رر حف اج يتبر  بجلضرزوزة واروب وارود عردة ت يرزاف ررر أا ائارج اتسرباج للطبيعرة ، 

، ألتره ا أن تتسرب بصروزة خجصرة لفعر  اهلل – مرج يبردو لرر  –لمج  جن غيز مم ن 
أمج اللواعد التر تتة هرذه الت يرزاف ورلرج لارج ، رأسرمياج قرواتين الطرربيعة يت يز البتة ، 

"(2) . 
إن  [واهلل قررد أتشررأ اللررواتين العجديررة للطبيعررة علررع وارره شررديد الزوعررة ، بحيرر       

هذه اللواتين لاج اللدزة علع اع  أا اة الطبيعة تتمي  من تللجة تفساج وتتزترب ريمرج 
ضوة وأشريجة أخرزى ) * ب   مج ريه من ]شديد ال مج   بيتاج لتت ون رر صوزة عجلة

 . (3)والتر ت از رر صوزة هذا العجلة الحليلر أ  العجلة األزضر عجمة وخجصة (

                                                 

 .995يت ز  المصدز تفسه    (1)
 .23  العجلة  /( دي جزف 2)

بلررواتين قبليرة للطبيعررة تتطلر  علياررج التارجزب ريمررج بعررد ،  ج  * يرزى متررزاة ال ترجب أن رررر ذلر  إيررذات
ز  ، برر  هررر عتررد دي ررجزف ملررواف العلرر  شرررل  البررررواف  ررجتط للعرالملررواف ليسررف  ملرر ل ررن هررذه
 .52  هجمش المتزاة يت ز  دي جزف انلار . 

 .52   المصدز تفسه يت ز   (3)
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تلروة علرع الحزيرة ، ررجن العرجلة  –عترد دي رجزف  –رإذا  جترف التبعرة انتسرجتية       
 د هررو ال ررجئن الخررجل ع قترره بررجلواو ان اهلل رررر  ؛(1)والعلررة إتمررج يلومررجن علررع الخلرر 

، أو صفة باج من حي  هو أسج  الواود واصله، صفة الخل ، والصفة التر يتسة 
 . (2)اللدزة الخجللة

وه ذا رجن اوهز ت زية الخل  المستمز إتمج تش   المزت ر  الميترجري يلر لليمرة      
ن العررجلة الطبيعررر يتضررمن صررفة الحرردو  التررر تشرريز إلررع  (3)العررجلة زة تلرر  اللررد. وا 

د ج معترجه ، و ون العجلة حجالخ قة إشجزة مستمزة، رجلحدو  معتجه الحدو  رر ال من
، والررتف   ررذل  هررر  ررجئن رررر الرر من ووعررر مبجشررز بررجلواود أن اهلل خللررة رررر الرر من

 . (4)ال متر
سرررجطة اهلل رجلررذ  يضررمن أن العلرررة ي شررس لترررج حلررجئ  أبديرررة  جبتررة ، إتمرررج هررو ب     

المستمز يعترر  رجلخل  (5)هو أيضج ضمجن ل بجف قواتين الطبيعة( و بجته )و بجف اهلل
 ااتايرجز والعردة، بلدز مج  جن واودتج معزضج رر    لح ة إلع أن واود اهلل  جبف

 وان واودتج ليصبح  جبتج بلدز مج  جن هتج  مواود يزرعترج ررر  ر  لح رة مرن العردة
 ، ويلسرررررررررررررررمتج ررررررررررررررررر  ررررررررررررررر  لح رررررررررررررررة ررررررررررررررررر الوارررررررررررررررود، أ  بلررررررررررررررردز مرررررررررررررررج  رررررررررررررررجن

 . (6)، ماددا رر اتصج  ، ومتص  رر تادد(لتج مستمزا  خل) 
من هتج استتد مفاوة العجلة الاديد عتد دي رجزف علرع ت زيرة الخلر  المسرتمز ،      

وهذا ااسرتتجد واضرح ررر قولره " عتردمج اسرتطي  أن أتخير  بتمير   ر  مرج أضرعه ررر 

                                                 

 .29  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (1)
 .311  تفسه  يت ز  المصدز (2)
 .11  العجلة  /دي جزف يت ز   (3)
 .311  دي جزف  /ب بلد  تاي يت ز  (4)
 .905  دي جزف  /ع مجن أمين  يت ز  (5)
 .317  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (6)
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لة اديررد ألترره مررن العررجلة اللرردية ، أن اهلل قررجدز مرر  ذلرر  علررع خلرر  مررج تخيلترره رررر عررج
 . (1)األ يد اته قجدز علع خل     األشيجة التر تستطي  تخيلاج "

إذن رجلعررجلة الاديررد ، عررجلة اررديز بررأن ي ررون اهلل خجللرره ، ويتفرر  وحليلررة الخلرر      
 . (2)المستمز ومعجتر التف  الواضحة

الاديررد   يفيررة سرريز طبيعررة العررجلةو مررة قواعررد    ررة يررزى رياررج دي ررجزف تفسرريزا ل      
 والذ  يخلله بجستمزاز( ، وهذه اللواعد هر  )
 
، يسررتمز دائمررج  رر  الحجلررة تفسرراج ، مررجداة إن  رر  ارر ة مررن المررجدة، بمفررزده  -1

وهررذا يتصرر  بجلحز ررة الم جتيررة رررر ملجبرر   رر  ) التلررج ه ب يررزه ا يابررزه علررع ت ييزهررج
 .( , ويعزس بلجتون قصوز المجدة ةالحز جف التر قززهج وشزحاج الف سف

، ا يسررررعه أن يعطيرررره أيررررة حز ررررة إا أترررره عترررردمج يرررردر  اسررررة اسررررمج آخررررز  -2
، وا أن يتتر   متره حز رة إا فسره مرج يعجدلارج مرن حز تره الذاتيرةويخسز ررر الوقرف ت

 ) وهذا هو قجتون حف  الحز ة ( . عجدلاج إلع حز ته الذاتيةويضجس مج ي

ة يتر   دائمرج ، رجن    ار ة مرن أار اة هرذا الاسرأته عتدمج يتحز  اسة مج  -3
  إلع متجبعة حز ته رر خط مستلية *  وه ذا ررإن رعر  هرذه األار اة أ  المير  الرذ

 .(3))وهذا هو قجتون الحز ة المستليمة ( لدياج للتحز  يختلس عن حز تاج

                                                 

 . 20  العجلة  /دي جزف  يت ز  (1)
 . 315  دي جزف  /تايب بلد   يت ز  (2)

* علررع اعتبررجز أن الحز ررة الاوهزيررة ) أ  المتعللررة بارروهز األشرريجة (  مررج يزاهررج دي ررجزف ، هررر 
يررة متاررج ، التررر تزاهررج أ  ررز تالمتح المسررتليمة ،أمررج مختلررس الحز ررجف األخررزى ، خصوصررج   الحز ررة
وتأ يزهرج بعضراج  رر ال ون, رار ليسف األبسرط ول تارج برجألحزى ترجت  لتز يرب عردة حز رجف شيوعج  

 .25هجمش   العجلة  /. يت ز   دي جزف ( رر بع  ) ورر ذل  استل لية معيتة للمجدة 
 . 29-29  العجلة  /ف دي جز  يت ز  (3)
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وه ررذا ي رررون لمصرررطلح ) وحررردة الواررود ( اتطبجقرررج علرررع الطبيعرررة الدي جزتيرررة 
تون الطبيعررر عتررد دي ررجزف والررذ  يفسرررزه ألسرربجب تتعلرر  بجألسررج  الميتررجري يلر لللرررج

وان قيمررة (1)اللجعرردتين ) األولررع وال جتيررة ( ، واللتررين تتتاررجن بارر ة مررن أن اهلل  جبررف
ت زيررة الخلرر  المسررتمز رررر ماررج  الفي يلررج تتالررع رررر التمييرر  بررين الحز ررة المحررددة 

اسررتعجن هتدسرريج ، وبررين اللرروة المحز ررة ، والتررر يررزى دي ررجزف أن مصرردزهج اهلل . ررذل  
دي ررجزف بررتف  الت زيررة لتلزيررز زأيرره اللجئرر  بررأن الطبيعررة ليسررف آلاررة ، أ  إن العررجلة 

 الم ررررررررجنإن الطبيعررررررررة ممترررررررردة رررررررررر  لرررررررره اسررررررررتل   ذاتررررررررر واحليلررررررررة مطللررررررررةلرررررررري  
ذلررر  أن  ؛(2)( جاتطولوايررر، وليسرررف لارررج قررروة ذاتيرررة وا مبرررجدزة ، وا قرررواة وارررود  ) 

لايرة ، مزتبطرة اوهزيرج برجهلل ال رجئن الواحررد قرواتين الطبيعرة هرر ررر األسرج  قررواتين إ
 .(3)ال جبف
  بأن " أبلي الفزضيجف التر قدمتاج و  متزاة  تجب العجلة )لدي جزف(وعتدمج يل     

ررذل  ألن هرذه الفزضرية تفعر  تبعرج    (4)الفي يجة الدي جزتية هر رزضية العجلة الاديد "
 للواتين    ة  

 قجتون قصوز المجدة . -1
 الحز ة . قجتون حف  -2

 قجتون الحز ة المستليمة . -3
 :خاتمةال

  نشجزة هتج إلع ابز  تتجئ  البح ، وعلع التحو التجلريم ن ا

                                                 

 . 29هجمش    يت ز  المصدز تفسه (1)
 .11يت ز  محمد ع مجن الخشف / أقتعة دي جزف العل تية    (2)
 .29  المتزاة  هجمش،  العجلة /دي جزف  يت ز  (3)
 .99المصدز تفسه    (4)
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 أن تفاررة بمعرر   عررن رلسررفته العجمررة يم ررن ن الفلسررفة الطبيعيررة عتررد دي ررجزف اإ -1
 لواررررود، والمررررجدةالعررررجلة ، ورلسررررفة ا زا  لتررررداخ  مفارررروة الطبيعررررة بمعررررجتر )، ذلرررر  ت رررر

 .جري يلج (, والميترر
ج  يررالفلسررفية حيتمررج بحرر  رررر مفارروة الطبيعررة ) متاا  تيتررهلررة يفررزط دي ررجزف بعل -2

 ( ، ان السيجدة العليج رر مسجئ  العلة ليسف للتازبة ب  للعل  . ومعزريج  

عترررد ( مفاررروة وحررردة الوارررود )زائررره عرررن الطبيعرررة ل اررروز آللرررد مارررد دي رررجزف ررررر  -7
، وال رررجتر تفرررع وارررود واحررردا   شررريئج   ( والطبيعرررةاهلل)، ررررجألو  وارررد ررررر  ترررتو ا وايبتيسررربا

( سرربب واررود واتسرراجة اميرر  الموتررجداف لعررجلة ان الموتررجد األع ررة )اهللالخرر ة رررر ا
 المتصلة .

،  للد اجةف الفلسفة الطبيعيرة عترد دي رجزف م ملرة لتلرده للف رز اليوترجتر والوسريط -3
هتدسرية قوامارج ر رزة ( علرع أسر  زيجضرية و وذل  من خر   تصروزه  للعرجلة )الفي يلرر

ان اللررواتين الزيجضررية هررر ذاتاررج الل ررة ) لتمررجي  التررر تبت ياررج بداهررة العلرر الوضرروح وا
 انلاية  مج تتطب  علع العجلة( .

( أدف  والررررتف  بعلرررر  طبيعررررر )ترررروز رطررررز ن قيمررررة الميتجري يلررررج رررررر معزرررررة اهللإ -5
لررر  ت زيتررره عرررن الخبررردي جزف إلرررع اسرررتتتج  الفي يلرررج مرررن الميتجري يلرررج ، وتشرررييد صرررزح 

ت ييررز المسررتمز ين إلررع ر ررزة الوالحز رة المرر دي اامتررداد مفاررومر إلررعالمسرتمز اسررتتجدا  
 . ( للعجلة)الحجد 

Philosophical nature of Discarts The 

     Lect.Dr. Ziyad Kamal Mustafw  

 
Abstract 

      Discards natural philosophy is esscntial in his general 

philosophy as it occurs between metaphysics and the applied 

branches of physics represented by medicine, mechanics and 

ethics, and the rest of sciences this means that  Disc art 

considers nature having general intellectual origins and at the 
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same time it has logical, mathematical-geometrical extents. 

Thus exploring natural philosophy is regarded as failed 

including Discard s doctrine accord itself . 

      The physical existence is the origin of metaphysics , and it 

is based on the continuous creation theory .The physical 

research demands an intellectual method to achieve the idea of 

supremacy over nature because nature is not essential images 

neither is it " Aristotelian qualities", but it is a ( quantity ) that 

can be measured and calculated , so there is no way to explain 

the natural phenomena and the changes that occur except 

through three laws :  The ( incompetence of matter, reserving 

motion and the direct motion ) , This is the new worlds 

hypothesis . 

 

 


