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 ، وٌمكن تمسٌم حٌاته إلى ثالثة مراحل: فرنسا مدٌنة الهً غربً فً دٌكارت ولد

ثمان  ( ومكثالفلٌش  االباء الٌسوعٌٌن التً تعرف باسم ) التحك فٌها بمدرسة / المرحلة االولى

 . سنوات ، درس خاللها اللغات المدٌمة والمنطك واألخالق والرٌاضٌات والمٌتافٌزٌما

ضابطاً وتعرف هنان على أسحاق بكمان الذي كان له غادر الى هولندا وعمل  / المرحلة الثانٌة

ً ثم درس المانون ف ، واستمر بالتنمل بٌن فرنسا وسوٌسرا وهولندا واٌطالٌا. أثر كبٌر فً حٌاته

عاٌش دٌكارت تجربة عملٌة  6161الى  6161فرنسا وحصل على اجازة الحموق. وفً سنة 

فرٌدة إذ عزل نفسه عن الناس وعكف ٌتأمل حتى وصل الى نظرٌته فً المنهج للبحث فً 

 العلوم.

 / وفً هذه المرحلة ألام فً هولندا ، وكتب أهم مؤلفاته: المرحلة الثالثة

وهً رسالة فً المنطك الجدٌد المعارض للمنطك ( 6161)لواعد لهداٌة العمل  .6

 االرسطً التملٌدي.

 ( لال فٌها بدوران االرض.6166)رسالة فً العالم  .2

 ( وفٌه بٌن تارٌخ أفكاره وخصابص منهجه.6166)ممال فً المنهج  .3

 ( وهو كتاب فً المٌتافٌزٌما .6166)التأمالت فً الفلسفة األولى  .4

 بسط لفلسفته ، وبٌان لمدى أختالفها عن المدماء.( وفٌه عرض م6166)مبادئ الفلسفة  .5

( وتهدف الى بٌان السبٌل العلمً للسٌطرة على 6161)رسالة فً انفعاالت النفس  .6

 االهواء والشهوات والوصول الى الحٌاة السعٌدة الفاضلة.

، حٌث  اإلنسانًوٌعد كتاب )الممال فً المنهج ( هو الذي خلد أسم دٌكارت فً تارٌخ الفكر 

ٌلزم من أدوات التفلسف لإلنسان الواعً هو الشعور بضرورة المنهج ، ثم  ترآى له أن أول ما

 إٌجاده وتطبٌمه فً مجالً النظر والعمل معاً.

 ( سنة.66وكان عمره ) 6161أصٌب دٌكارت بألتهاب ربوي ، ثم توفً سنة  6161وفً عام 

ملً الحدٌث ، والكثٌر من المؤرخٌن فً ولد كان لدٌكارت الفضل فً بناء صرح االتجاه الع

الفكر الغربً ٌرون أن دٌكارت هو االب الروحً للثورة الفرنسٌة ، لما أحدثته آراؤه فً الفلسفة 



والعلم من هزة عنٌفة فموضت مذهب أرسطو ، ولضت على علم العصر الوسٌط ، وأٌدت 

 سلطان العمل.

لفلسفة هو تحلٌل المبادئ ، فالفلسفة كما ٌراها وكان التجدٌد الحمٌمً الذي أستحدثه دٌكارت فً ا

هً دراسة الحكمة ، والحكمة علم واحد كلً ، هً تفسٌر جامع للكون أو نظام شامل للمعرفة 

البشرٌة. ولٌست الفلسفة مجرد مجموعة معارف جزبٌة خاصة وانما هً علم المبادئ العامة ، 

 .فً العلوم بمعنى أنها علم االصول التً هً اسمى ما

 

 المنهــــــــــج -

تمٌز المرن السابع عشر بمٌزة هامة ، وهً عناٌة المفكرٌن فٌه بمسألة المنهج أو 

الطرٌمة الواجب أتباعها فً البحوث العملٌة. والكتب فً المنهج كثٌرة متعددة فً 

ذلن العصر ، فمد ظهر كتاب )االرجانون الجدٌد( لفرنسٌس بٌكون ، وبعدها 

تاب )ممال فً المنهج( ، ونشر اسبٌنوزا رسالته )اصالح بسنوات نشر دٌكارت ك

سمة من سمات  وكتب لٌبتنز عدة رسابل تحت عنوان )المنهج(. إذن فالمنهجالعمل( ،

المرن السابع عشر، وجمٌع مفكري ذلن العصر كانوا مؤمنٌن بفابدة المنهج وأثره 

 فً العلوم وفً الحٌاة.

م المشكالت وأكثرها عناٌة فً مهمة رأى ان البحث فً المنهج هو أه ودٌكارت

الفٌلسوف . فعرف المنهج ) بأنه جملة لواعد مؤكدة ، تعصم مراعاتها ذهن الباحث 

من الولوع فً الخطأ ، وتمكنه من بلوغ الٌمٌن فً جمٌع ما ٌستطٌع معرفته ، دون 

 أن ٌستنفذ لواه فً جهود ضابعة(.

نكتسب منها إال آراء ظنٌة أو  التً الوٌتسابل دٌكارت عن فابدة الدراسات والبحوث 

. وهو ٌجٌب عن التساؤل بما معناه أن الجهل التام خٌر من المعرفة احتمالٌة

ً إال اذا كان ٌمٌناً  ونموذج ذلن ٌمٌن  المزعزعه النالصة ، ولن ٌكون العلم علما

 )العلوم الرٌاضٌة(.



ال الذهنٌة التً ومن دراسته للرٌاضٌات أستخلص أسس منهجه فمال " جمٌع االفع

نستطٌع بها أن نصل إلى معرفة األشٌاء دون أن نخشى الزلل عبارة عن فعلٌن أثنٌن 

 هما الحدس واالستنباط".

الحدس عند دٌكارت : هو الرؤٌة العملٌة المباشرة التً ٌدرن بها الذهن  . أ

بعض الحمابك التً ٌعتمد فٌها االنسان وال ٌتطرق إلٌها الشن. فالحدس 

بلغت من الوضوح والتمٌز أن زال معها كل شن ، وهذا الفعل  نظرٌة عملٌة

 ال ٌتعلك بالحواس وال الخٌال ، وانما ٌختص بالذهن.

االستنباط : لوة نفهم بها حمٌمة من الحمابك نتٌجة حمٌمة أخرى أبسط منها .  . ب

وهو فعل ذهنً بواسطته نستخلص من شا لنا به معرفة ٌمٌنٌة نتابج تلزم 

 .عنها

 هج الدٌكارتً قواعد المن

كتابه )الممال فً المنهج( من خاللها نضفً على فً  وٌستخلص دٌكارت اربع لواعد للمنهج 

 -العلوم الرٌاضٌة: بحوثنا ٌمٌن 

أن ال نشتغل اال بمعان واضحة ومتمٌزة ، اي معان  -لاعدة البداهة والوضوح : .6

 مضمونها بدٌهً كل البداهة )ال نسلم بشا مالم نعلم انه حك(.

 

وهً تمسٌم كل مشكلة نتناولها بالبحث الى اكبر عدد ممكن من  -لاعدة التحلٌل : .6

)وهنا ٌعنً تمسٌم المشكالت التً ندرسها . االجزاء بممدار ما تدعو الحاجة الى حلها 

  بالتحلٌل للوصول من المركب الى البسٌط(.

وأسهلها معرفة ، أن نسٌر بأفكارنا بنظام أي نبدأ بأبسط الموضوعات  -لاعدة التركٌب : .6

فإذا وصل العمل الى العناصر البسٌطة صار  ونرتمً الى اكثر الموضوعات تركٌبا(.

علٌه أن ٌسلن فً أتجاه معاكس للسابك ، أي أن ٌبدأ من المبادئ والمعانً البسٌطة 

وٌمضً منها إلى نتابجها ، وٌنتمل من العناصر الى المركبات ، فٌطلع بذلن على تكوٌن 

 األشٌاء.

 



، مما ٌجعلنا على ثمة من أن نموم فً كل مسألة بأحصاءات شاملة  -اعدة االحصاء :ل .6

ٌتصل بمسألة معٌنة ،  أننا لم نغفل شٌباً. أي ان هذه الماعدة ترمً الى استٌعاب كل ما

  وترتٌب العناصر التً توصلنا الٌها. وتفٌد فً التحمك من صدق النتابج.

 

 تعرٌف الفلسفة عند دٌكارت -

دٌكارت الفلسفة بموله : " إن  كلمة  فلسفة تعنً دراسة الحكمة. ولم نمصد بالحكمة وٌعرف 

فً وسع اإلنسان معرفته باإلضافة إلى  مجرد الفطنة فً االعمال ، بل معرفة كاملة بكل ما

تدبٌر حٌاته وصٌانة صحته وأستكشاف الفنون. ولكً تكون هذه المعرفة كما وصفنا ، فمن 

 تنبطة من العلل األولى ". الضروري أن تكون مس

وتشتمل على مبادئ المعرفة التً منها تفسٌر اهم  لمٌتافٌزٌما؛ ا وٌمسم دٌكارت هذه العلل السام

والمسم الثانً  صفات هللا وروحانٌة نفوسنا وجمٌع المعانً الواضحة المتمٌزة الموجودة فٌنا.

م على الخصوص عن طبٌعة هذه ، ثوفٌه نفحص عن تركٌب العالم على العموم –العلم الطبٌعً 

عن طبٌعة االنسان ، لٌتسنى لنا اكتشاف جمٌع العلوم  وباألخصاالرض وجمٌع االجسام .. 

 النافعة له.

وبذلن فالفلسفة بمثابة شجرة، جذورها المٌتافٌزٌما ، وجذعها العلم الطبٌعً ، وأغصانها سابر 

 والمٌكانٌكا واالخالق. العلوم. وهذه العلوم ترجع الى ثالث علوم كبرى هً الطب

 والٌقٌنك ــــــــالش -

بعد المنهج ، ال بد من تطبٌك لواعد المنهج ، ولما كان هدف دٌكارت هو بلوغ الٌمٌن الذي ٌمٌم 

فً هذا الشن ،وأن ٌمضً  تعلمه من لبل ، فمد صمم على ان ٌشن فً كل ماعلٌه بناء العام كله 

الى ابعد حدود فٌمول :" للفحص عن الحمٌمة ٌحتاج األنسان مرة فً حٌاته الى ان ٌضع األشٌاء 

 جمٌعاً موضع الشن بمدر االمكان ". 

فالشن ٌعتبر نمطة البداٌة فً البحث عن الٌمٌن ، فهو ٌشن فً كل شا ، ٌشن فً الحواس ألنها 

ومن ثم  ولٌس من الحكمة األطمبنان الى خدعنا ولو مرة.تخدع احٌانا ً، ولعلها تخدع دابما ً، 

أستبعد دٌكارت شهادة العمل نفسه ، ألن بعض الناس لد ٌخطبون فً االستدالل ولو فً أبسط 

  لضاٌا الهندسة. وهكذا أستبعد دٌكارت شهادة الحواس ، بل وشهادة العمل نفسه.



لد تهٌأ للوصول الٌمٌن االول ، وهو واالنسان كما ٌرى دٌكارت اذا شن فً كل شا فأنه ٌكون 

 ٌمٌن النفس )الكوجٌتو(.

وال ٌجد دٌكارت شٌبا ٌماوم الشن ، فهو ٌمول أنه ٌشن فً كل شًء ، ماعدا شكه ، ولما كان 

أنا أشن إذن أنا أفكر ، الشن تفكٌرا ً فأنه ٌفكر ، ولما كان التفكٌر وجوداً فأنه موجود ، فٌمول :"

متحدٌن  أنا أفكر إذن أنا موجود ". وٌرى أنها مٌزة نادرة  أنه ٌدرن فٌها الوجود والفكر و

أتحادا ً ال ٌنفصم. إذن دٌكارت ٌربط الوجود بالفكر بمعنى ان االنسان طالما ٌفكر أي ٌشن فهو 

 ، أنتهى وجود االنسان.تولفت عملٌة الشن أي تولف التفكٌر  موجود ومتى ما

بل هو ٌرمً  –كما هو الشن المذهبً  –ال ٌرمً الى هدم امكانٌة المعرفة  إن الشن المنهجً

 على العكس ، للوصول الى المعرفة الٌمٌنٌة وإلامتها على أسس سلٌمة.

فٌمول دٌكارت :" كل ما عرفت حتى الساعة هو أننً شًء مفكر . وسأحاول اآلن أن أوسع 

شرط هذا االستٌمان؟ و ماعالمة هذه  مجال معرفتً . أنا مستٌمن أنً شًء مفكر ، فما هو

المعرفة الحمة ؟ شرطها وعالمتها هو كونها واضحة كل الوضوح ، فكل ما اعرفه بهذا 

الوضوح فهو حك ألنه لو كان شًء مما هو معروف بمثل هذا الوضوح خطأ لكانت لضٌة )أنا 

 سًء مفكر( لضٌة غٌر صحٌحة". 

تخلص دٌكارت جمٌع الحمابك األخرى : أستخلص أوال ً من هذا الٌمٌن ، ٌمٌن الذات المفكرة ، أس

التمٌٌز الحاسم بٌن النفس والجسم ، وأستخلص أٌضا ً أن جوهر النفس هو الفكر وأن جوهر هللا 

 هو الكمال.

 هللا والحقٌقة -

إن الفلسفة الدٌكارتٌة لد سلكت مسلكاً فرٌداً فً التارٌخ الفلسفً ، إذ أن دٌكارت سار من النفس 

فٌرى أن هنان فكرة تفوق حمٌمتها الموضوعٌة كل مافٌنا ،   مباشرة وبغٌر واسطة .الى هللا

بحٌث ال نكون نحن علة هذه الفكرة ،وبالتالً نعلم أننا لسنا وحدنا فً العالم ، والحمٌمة ٌمول 

انً اجد فكرة هللا بٌن افكاري ، أي فكرة موجود كامل ال متناه. وٌمدم دٌكارت ثالث دٌكارت 

 على وجود هللا :أدلة 

الدلٌل على وجود هللا من النفس ، فانا موجود وفً نفسً فكرة )الكابن الكامل(.أي  .6

جوهرا ً ال متناهٌا ً ، وأزلٌا ً ، و ال ٌمكن ان ٌتغٌر ومستمال ً ،لدٌه المعرفة الكاملة 



، خلك كل شًء. فلو كان الكامل غٌر موجود لكان كل شًء مفتمر  والمدرة الكاملة

 لموجد .

وٌشبه الدلٌل الثانً ، الدلٌل االول ، وٌذهب فٌه دٌكارت الى المول بأن من ٌعرف شٌبا ً  .6

اكثر كماال ً من نفسه ال ٌمكن ان ٌكون وجوده ، وألنه ال ٌمكن أن ٌعطً المعرفة لنفسه 

 وجود كامل بصورة ال متناهٌة .بنفسه ، فالبد أن ٌأتً من م

أما الدلٌل الثالث فهو إحٌاء للدلٌل االنطولوجً الذي لدمه المدٌس أنسلم فً العصور  .6

الوسطى، فٌمول ان التصور الخالص لموجود ال متناه وكامل بصورة مطلمة ٌتضمن 

منطمٌا ً وجود هذا الموجود . أي ان الوجود متضمن بصورة حتمٌة فً هللا ، مثل 

خلٌة الثالث تساوي زاوٌتٌن لابمتٌن فهً تنتج من التً تمول أن زواٌا المثلث الدا ٌجةالنت

 تعرٌف المثلث.

فدٌكارت ٌرى أننا حٌن نبحث فً أفكارنا ، نجد أن فكرة الكمال موجودة ضمن افكارنا ، وال 

مال ، ٌمكن أن نكون نحن علة هذه الفكرة ألننا نوالص ، وألننا ننشن فال ٌمكن أن نتصف بالك

وكذلن االشٌاء الخارجٌة من حولنا فهً نالصة أٌضا ً ومتغٌرة ، وال ٌمكن أن نجمع النوالص 

ونكون منها فكرة الكامل ألنها أصال ً نالصة ، إذن فالكمال بالضرورة ٌتضمن فكرة الوجود إذن 

 هللا موجود.

الخالك الذي ٌوجد بذاته وال ؛ فاهلل هو وٌمسم دٌكارت الجواهر الى ثالث )هللا ، الفكر ، االمتداد( 

 ٌحتاج الى غٌره . والفكر واالمتداد فهً جواهر مخلولة من لبل هللا الجوهر االول.

وٌعرف دٌكارت الجوهر فً كتابه )مبادئ الفلسفة( : بأنه شًء موجود ال ٌحتاج الى شًء سوى 

ن حٌث أنه موجود نفسه لكً ٌوجد. وٌشٌر ألى ان هذا التعرٌف ٌنطبك تماما ًعلى هللا فمط ، م

. إال أنه ٌضٌف أننا ٌمكن أن ننظر إلى العمل والمادة على أنهما ٌموم بذاته على نحو مطلك

جوهر بمعنى ما ، ألنهما ال ٌحتاجان إال إلى عون من هللا لكً ٌوجدا . إن كال ً من العمل والمادة 

الول صفة التفكٌر ، والثانٌة كامالن ، ومكتفٌان بذاتهما ، وكال ً منهما له صفة واحدة أساسٌة ، ا

 صفة االمتداد.

أما العاللة بٌن هذه الجواهر الثالثة ، فٌرى دٌكارت أن هللا هو خالك العمل والمادة ، فهو الذي 

أوجدهما فً المكان ، وٌستمر فً حفظهما فً الوجود. فهما ٌعتمدان علٌه ، فً حٌن أنه ال 

خرى فً كونه ال متناهٌا ً وموجوداً بذاته. لمد خلك وهللا ٌختلف عن االرواح االٌعتمد علٌهما . 



ً لغاٌاته ، غٌر أن العلماء والفالسفة ال ٌمكنهم أن ٌكتشفوا  هللا المادة واالرواح المتناهٌة وفما

 الغاٌات األلهٌة ، وٌجب علٌهم أن ٌحصروا أنفسهم فً دراسة العلل الفاعلة .

 

 العالم وقوانٌنه -

ٌنتمل دٌكارت االن الى وجود العالم وٌسأل نفسه : هل المادٌات موجودة؟ وٌجٌب بأنها موجودة. 

، فأوال ً هذه االشٌاء ممكنة ، وهللا ٌستطٌع أحداث الممكنات . ثم أن فٌنا لوة وٌمدم االسباب 

الفعلٌة حاسة هً لوة أنفعالٌة  تحتاج الى لوة فعلٌة تثٌر فٌها أفكار المحسوسات. وهذه الموة 

 لٌست فٌنا ، ألننا جواهر مفكرة، وهذه الموة لٌست مفكرة، وبالتالً فهً خارجة عنا.

إذن وجود هللا هو الذي ٌضمن وجود العالم الخارجً لكن العالم الخارجً ال ٌمكن أن ٌكون 

وجوده الحمٌمً على نحو ما نعرفه بحواسنا ، ألن الحواس إنما هً أفكار غامضة مبهمة ال 

أن ٌوجد حماً إنما هو ماٌكون موضوعا ً  ى الٌمٌن . والضمان االلهً ٌفٌد فً أن ما ٌصحتؤدي ال

لفكرة واضحة متمٌزة . فأذا بحثنا لم نجد فً تصورنا للعالم الخارجً اال فكرة واحدة متمٌزة 

هً فكرة " االمتداد" ، االمتداد وحده هو الصفة االولى ، وهو جوهر الجسم المستمل عن جوهر 

 س.النف

ٌتبٌن مما سبك ، أننا ال نعرف العالم الخارجً ، معرفة مباشرة بالحواس ، وال ندركه إدراكا ً 

كما هو فً ذاته ، وكل ما نعرفه عنه هو الصورة الذهنٌة واألفكار التً فً أذهاننا . أما أن هذه 

سطة ، أي الصور واألفكار مطابمة لموجودات حمٌمٌة ال وهمٌة ، فهذا ما ال نعلمه إال بالوا

 بفضل " الصدق االلهً ".

، والعالم عبارة عن أمتداد غٌر إذن العالم المادي عند دٌكارت هو الممكنات التً خلمها هللا 

متناهً ألنه هندسً ، وهذا االمتداد ٌحصل فً المخٌلة ، بحٌث تفسر كل حركة بأن الجسم 

ا النهاٌة. فالحركة فً العالم المتحرن ٌطرد الجسم المجاور له لٌحل فً مكانه . وهكذا الى م

 دابرٌة . والمادة متحركة حركة متصلة : حركها هللا منذ الخلك ، وشرع للحركة لوانٌن.

هذه الموانٌن تستنبط من فكرة ثبات هللا ، وأولها )أن كل شًء ٌبمى على حاله طالما لم ٌعرض 

 له ما ٌغٌره( ؛ ومن هذا المانون ٌلزم لانونان:

 ٌبمى هو هو فً العالم ال ٌزٌد و ال ٌنمص .أن ممدار الحركة  .6



 أن كل جسم متحرن فهو ٌمٌل الى االستمرار فً حركته على خط مستمٌم. .6

وهذه الموانٌن الثالث تنطوي على جمٌع لوانٌن الحركة ، وكلها ثابته بثبات هللا. وكان من فعل 

س والنجوم الثوابت الحركة فً المادة أن تكونت السماء واالرض والمذنبات والكواكب والشم

وهللا رتب االشٌاء بمحض  االنسانٌة. واالجسام والضوء والجبال والمعادن والنباتات والحٌوانات

 ارادته الحرة.

 النفس والجسم -

بٌن النفس البشرٌة والعالم الخارجً ؟ أن النفس تستمبل إحساسات وأفكارا ً غامضة  ما العاللة

. وتسبب النفس حركات  لألعصابنتٌجة الموضوعات الخارجٌة وأعضاء الجسم المختلفة 

 باألشخاصتحدث فً الجسم عن طرٌك االرادة ، كما الحال فً المشً والكالم . وتتصل النفس 

ء الجسمٌة . والجسم ٌؤثر احٌانا ً فً النفس ، وتوجه النفس فً االخرٌن عن طرٌك االعضا

 احٌان اخرى الجسم أي أن التأثٌر متبادل .

إذن االنسان كما ٌرى دٌكارت مؤلف من نفس وجسم ، اي من جوهرٌن متماٌزٌن متضادٌن . 

 النفس روح بسٌط مفكر . والجسم أمتداد لابل للمسمة. 

تكون هنان نمطة واحدة تلتمً فٌها النفس والجسم . ومن  وٌرى دٌكارت أنه من المحتمل أن

المرجح أن ٌكون هذا المولع هو الغدة الصنوبرٌة . ولد اختار هذه الغدة ألنها بسٌطة فً بنابها ؛ 

 فهً ال تتكون من فصٌن مثل األجزاء االخرى من المخ .

فس ، واالتحاد بٌنهما ٌتم بالغدة اذن االنسان هو امتداد وفكر ، االمتداد ٌمثل البدن ،والفكر هو الن

الصنوبرٌة حٌن ٌحصل تأثٌر ما، فأن النفس تستجٌب له وٌحصل االنفعال ، وٌنتمل هذا االنفعال 

للجسم حٌث توجد االرواح الحٌوانٌة التً تمر بالغدة الصنوبرٌة وأثناء مرورها تؤثر فً النفس 

 ، فٌنفعل االنسان.

 

 

 نص فلسفً من كتاب مقال فً المنهج -



"ولكن ، كان مثلً كمثل رجل ٌسٌر وحده فً الظلمات فصممت على ان  ٌمول دٌكارت :

أسٌر الهوٌنى ، و ان استعٌن بكثٌر من االحتٌاط فً كل االمور ، فلو لم اتمدم اال للٌال جدا ، 

كنت على االلل لد سلمت من الزلل ، لو أشأ البته أن أبدأ بأن أنبذ جملة أي رأي من اآلراء التً 

تكون أستطاعت فً بعض االولات أن تتسرب الى اعتمادي ، دون أن ٌمودها الٌه العمل ، من  لد

لبل أن أكون لد صرفت ما ٌكفً من الزمن لوضع مشروع للعمل الذي أتواله ، والن أتحرى 

....... وكما أن كثرة المنهج الحك للوصول الى معرفة كل االمور التً ٌكون عملً اهال لها.

ٌراً ما تهًء المعاذٌر للنمابص ، بحٌث تكون الدولة خٌراً حكما ًونظاما ً ، عندما ال الموانٌن كث

ٌكون لدٌها من الموانٌن اال الملٌل جدا ، فتصبح هذه الموانٌن مراعاة بدلة كثٌرة. كذلن أعتمدت 

بً ، التالٌة حس فاألربعأنه بدال ً من هذا العدد الكبٌر من المواعد التً ٌتألف منها المنطك ، 

 بشرط أن ٌكون عزمً على أال أخل مرة واحدة بمراعاتها صادلاً ودابماً .

االولى : أال ألبل شٌبا ما على أنه حك مالم أعرف ٌمٌنا أنه كذلن : بمعنى أن أتجنب بعناٌة 

التهور والسبك الى الحكم لبل النظر ، وأال أدخل فً أحكامً إال ما ٌتمثل أمام عملً فً جالء 

 ال ٌكون لدي أي مجال لوضعه موضوع شن.ٌث وتمٌٌز ، بح

الثانٌة : أن ألسم كل واحدة من المعضالت التً سأختبرها إلى أجزاء على لدر المستطاع ، على 

 تدعو الحاجة الى حلها على خٌر الوجوه. لدر ما

صل الثالثة : أن أسٌر بأفكاري بنظام بادٌا بأبسط االمور وأسهلها معرفة كً أتدرج للٌال ً حتى ا

الى معرفة أكثرها تركٌبا ، بل و أن افترض ترتٌبا بٌن االمور حتى ال ٌسبك بعضها االخر 

 بالطبع.

، فً كل االحوال ، من االحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما ٌجعلنً واالخٌرة : أن اعمل

 على ثمة من أننً لم أغفل شٌبا.

اصحاب علم الهندسة  التً اعتادة ، هذه السالسل الطوٌلة من الحجج ، وكلها بسٌطة وسهل

االستعانة بها للوصول الى اصعب براهٌنهم ، ٌسرت لً أن اتخٌل أن كل االشٌاء التً ٌمكن ان 

تمع فً متناول المعرفة االنسانٌة تتتابع على طرٌمة واحدة ، وانه اذا تحامى المرء لبول شًء 

ى الترتٌب الالزم الستنباط بعضها من منها على انه حك مع انه لٌس حما ، واذا حافظ دابما عل

بعض ، فانه ال ٌمكن ان ٌوجد بٌن تلن االشٌاء ماهو من البعد بحٌث ال ٌمكن ادراكه اومن 

 الخفاء بحٌث ال ٌستطاع كشفه."



 633-626ص  من -لـ رٌنٌه دٌكارت  مقال عن المنهجمن كتاب 

 ترجمة محمود دمحم الخضٌري 

 القاهرة 6561الطبعة الثانٌة 

 


