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 اإلنسان واحلياة العملية عند سبينوزا 

 مصطفى  كمال زواد د.م.أ.

00/8/0101 تأريخ القبول:     01/7/0101 تأريخ التقديم:     
السعادة ،  عممیةال، الحیاة ،  الطبیعة،  الرغبة،  االنسافالمفتاحية : الكممات 
 القصوى

 المستخمص:
ال تنفصؿ ماىیة اإلنساف عند سبینوزا عف انثروبوجیا الحیاة االجتماعیة في فمسفتو       

ا العممیة تابعة لحیاتنا العقمیة . لكف ، وال عف مراتب المعرفة الممكنة لدیو ، فحیاتن
اإلنساف ذاتو حاؿ مف أحواؿ "اهلل" أو الطبیعة بما ىي كؿ ، وتحكمو في الحیاة عناصر 
انفعالیة أبرزىا ) الرغبة ( كتعبیر مباشر عف میؿ اإلنساف إلى حفظ وجوده كونو واعیًا 

كي یؤدي ذلؾ  نفعاالتوابيذا المیؿ ، لذا كاف ال بد مف سعي اإلنساف إلى التغمب عمى 
إلى تأكید المعاني االجتماعیة في نفسو ، ذلؾ ىو أساس الفضیمة . فالسعادة الحقة التي 
ىي الغرض المنشود لحیاة اإلنساف العممیة ال تكمف في لذة الجسـ والمیؿ لحفظ البقاء 

لوجود وحسب ، بؿ في فعؿ الخیر . ذلؾ أف "الكوناتوس" المرتبط بيذا المیؿ ، یمثؿ قوة ا
المعبرة  بالضرورة  داخؿ كؿ الكائنات الفردیة عف قدرة "اهلل" البل نيائیة . فإذا كانت 
نما في الحیاة ، فإف الخبلص لف یتـ إال  حكمة اإلنساف الحر ىي تأمؿ ال في الموت وا 
لمف یطبقوف ىذه القاعدة في الحیاة : أي لمف یطیعوف "اهلل" ، عمى حیف یيمؾ مف 

ة المذات "ومف تّخیؿ ىبلؾ ما یكره كاف مسرورًا" . ذلؾ ىو حاؿ یعیشوف تحت سیطر 
 اإلنساف السبینوزي ، وتمؾ ىي طبیعة الحیاة العممیة الخّیرة التي ینبغي عمیو أف یعیشيا .

 مشكمة البحث :
حوؿ وجود تناقضات في شرح سبینوزا لماىیة اإلنساف وبیاف  تدور مشكمة البحث       

الحیاة العاطفیة والشعوریة بأنيا األولى ، وأف عمیيا ؼ تارة مفيومو ، فالفیمسوؼ یص

                                                 

  جامعة الموصل .دا / كمية اآلالفمسفةقسم / 
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. وفي مواضع أخرى  تتأسس الحیاة العقمیة كتصور واضح متمیز لمذات والعالـ وكتأمؿ
ميد تميیدًا ما ینجد في وصفو لذات العبلقة تأكیدًا لتبعیة حیاتنا العممیة لحیاتنا العقمیة ، 

في كنو معطیاتيا إلى اخضاع الواقع لمنطؽ الفكر ، صریحًا لمثالیة مطمقة ىیجمیة تفضي 
وما یجعؿ الحیاة العقمیة فوؽ حیاة الوجداف . فالفمسفة العممیة "األخبلقیة" عند سبینوزا ال 
تنفصؿ عف العقبلنیة وال عف موضوعات المیتافیزیقیا ، فضبًل عف أف اإلنساف السبینوزي 

الحیاة العممیة مف بینيا ) الجبریة ،  محكـو بجممة عوامؿ تقّید مف تحدید ماىیتو في
والطبیعة ، والرغبة ، واالنفعاالت ( ، فضبًل عف سعي اإلنساف في حفظ بقائو مف جية ، 
والسعي لمفضیمة لكسب السعادة مف جية ثانیة . فيذه االشكالیات وغیرىا ىي ما سیتركز 

 عمیيا موضوع البحث .
 البحث ) أهميته ومنهجه ( :

حث اإلنساف في مفيومو ، وبیاف رغباتو وانفعاالتو وصمتو بالطبیعة ) یتتبع الب     
الطابعة والمطبوعة ( ، وصواًل إلى الطبیعة العممیة لمحیاة الخّیرة "الفاضمة" والذي یعد 
رابطًا وشیجًا ما بیف محكومیة اإلنساف في ىذا العالـ وتحرره في الخبلص الحقیقي 

المطیع حقًا . ونسعى فیو إلى تقدیـ رؤیة منيجیة  المنشود ، والمتمثؿ بخبلص اإلنساف
عف أجزاء مف مشروع كبیر جاء تحت ُمسمى "عمـ األخبلؽ" , ذلؾ المشروع الذي أسسو 

" سبقت كتابو المذكور ، وعمى أسس 0661سبینوزا عمى "رسالة موجزة في السعادة 
ىذا التدرج في ىندسیة تأمؿ في تطبیقيا عمى جوانب فمسفة عممیة عنوانيا اإلنساف. 

المنيج والفمسفة ، والذي یّشكؿ وحدة المشروع السبینوزي ، ىو ما حدا بنا إلى اتباع منيج 
 " التحمیؿ الفمسفي" لتتبع ىذا التطور في اقترانو وتناقضو عمى حٍد سواء . 

 حدود البحث وهدفه :
مسفة تتركز محاور البحث أو محركاتو األساس عمى المعطیات التالیة ضمف ف      

سبینوزا : ) مف المعرفة إلى األخبلؽ ، ماىیة اإلنساف األخبلقي ، الرغبة واالنفعاؿ ، 
الحیاة العممیة والسعي الى الفوز بالسعادة المقترنة بالفضیمة (. إذ تيدؼ ىذه المعطیات 

، وىي  الفیمسوؼإلى تكویف رؤیة قیمیة أخبلقیة لمفيومي اإلنساف والحیاة العممیة عند 
و ایجاد تحدید یتفؽ مع سیاؽ عقبلنیة ىذه الفمسفة ، معتمدیف في ذلؾ عمى تنحو نح
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نصوص سبینوزا ، وما قدمو الشراح بصددىا ، محاولیف االسياـ باضافة جدیدة إلى ما 
 جاء بو الباحثیف في میداف الدراسات حوؿ الفمسفة األخبلقیة أو العممیة عند الفیمسوؼ.

  project Spinoza and the ethics خقاق   والمشروع األ (0) تمهيد : سبينوزا
یقوؿ رسؿ : " سبینوزا ىو أنبؿ وأّحب الفبلسفة الكبار ... وكنتیجة طبیعیة اعتبر ،    

لى قرف مف الزماف بعد مماتو شرًا مروعًا ! " . فحینما بمغ سبینوزا الثالثة (2)أثناء حیاتو ، وا 
الیيود وطقوسيـ الدینیة ، وقد بذؿ والعشریف مف عمره أظير معارضة شدیدة لمعتقدات 

المجتمع الیيودي جيودًا كبیرة في استرضاء سبینوزا بالماؿ لكي ال یفصح عف آرائو 
المعارضة لمدیف . ولكف عبثًا ذىبت تمؾ الجيود ولذلؾ قرر المجتمع حرمانو مف الكنیس 

طر اضطر الى مغادرة واعتباره زندیقًا . ولما بمغ العداء لسبینوزا حدًا أخذ یيدد حیاتو بالخ
وعاش بقیة حیاتو فیيا حتى توفي في العاـ  The wagueامسترداـ إلى الىاي

 .(3)المذكور
یتـ عرض مذىب سبینوزا بتمخیص ثبلثة مف كتبو ، وىي : رسالة في اصبلح العقؿ    
(. وأصحيا كتاب 0671( ، والرسالة البلىوتیة السیاسیة )0677( ، واألخبلؽ )0660)

                                                 

يودیة كانت قد ىاجرت في امسترداـ مف عائمة ی 0932( ، ولد عاـ  0677-0632باروخ سبینوزا ) . 0
مف اسبانیا إلى ىولندا ىربًا مف االضطياد الدیني وقد درس في التممود والتوراة وبعض الفبلسفة الیيود 

. أید سبینوزا الفمسفة  0677مثؿ موسى بف میموف وغیره . وتوفي في الىاي التي ىاجر الیيا عاـ 
عقبلنیة والقوؿ بمفيـو الجوىر ومفيـو الفكرة الوافیة الدیكارتیة واشتير بالمنيج اليندسي في نطاؽ الفمسفة ال

، رسالة سیاسیة  Ethics، وطبؽ مراتب المعرفة عمى فمسفتو األخبلقیة . مف أبرز مؤلفاتو : األخبلؽ 
Tractatus Politicus  ورسالة الىوتیة سیاسیة ،Tractatus Theologico Politicus  واألفكار ،

 Treatise on the، وبحث في اصبلح العقؿ  Metaphysical Thoughtsالمیتافیزیقیة 
Improvement understanding  ومبادئ فمسفة دیكارت ،Principles of Descartes 

Philosophy  ورسالة قصیرة في "اهلل" وفي اإلنساف وسعادتو ،his Well – Being.  , Man , and 
on "God" Treatise Short 

، ترجمة : محمد فتحي الشنیطي ، اليیئة المصریة  3لفمسفة الغربیة ؛ مجمد رسؿ ، برتراند ، تاریخ ا. 2
 .  021، ص  0977العامة لمكتاب ، ببل ط ، 

، ص  0974متى ، كریـ ، الفمسفة الحدیثة عرض نقدي ؛ منشورات جامعة بنغازي ، كمیة اآلداب ، . 3
90 . 
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. وقد نيج سبینوزا في مؤلفو (0)فإنو جامع یمخص الكتب المذكورة ویكمميا  األخبلؽ ،
الذي ینزؿ مف الواحد الى  (3)وىو المنيج البلئؽ بمذىبو( 2)األخبلؽ المنيج اليندسي

، إذ یقوؿ في ىذا الكتاب: "سیبدو بالتأكید غریبًا أف أشرع في بحث عیوب الناس الكثیر
دسة ، وأف أرغب في البرىنة بدقیؽ االستدالؿ عمى ما لـ وعاىاتيـ عمى طریقة عمماء الين

. ففي فكر سبینوزا ، الحیاة (4)ینفكوا یعمنوف عف مناقضتو لمعقؿ وبطبلنو وخمفو وفظاعتو"
لیست مجرد فكرة ، أو مسألة نظریة ، إنما ىي )طریقة لموجود(. ومف ىذا المنظور یمكف 

تي بفضميا لـ تعد األخبلؽ متمثمة ال فيـ الطریقة اليندسیة في مجاؿ األخبلؽ ، وال
 .(5)بالطابع التأممي فحسب ، بؿ الطابع العممي كذلؾ

حاصؿ تقریبًا عمى أف كتاب "عمـ األخبلؽ" ىو تحقیؽ لممشروع الذي  فاإلجماع    
. كذلؾ یعد مؤلفو الموسـو بػػ) الرسالة  (6)خططو سبینوزا في ) رسالة في اصبلح العقؿ (

( ، بمثابة 0661-0651" وفي اإلنساف وسعادتو والتي أعدىا مابیف الموجزة في "اهلل
، وىذا إف دؿ عمى شيء إنما یدؿ عمى وحدة المشروع  (7)المسودة لكتاب عمـ األخبلؽ

 السبینوزي .

                                                 

 –منطؽ الجدید " ، دار الكتب العممیة عویضة ، كامؿ محمد محمد ، باروخ سبینوزا " فیمسوؼ ال. 0
 . 019، ص  0993،  0بیروت لبناف ، ط 

وفقًا لقوؿ سبینوزا " سأنظر إلى األفعاؿ والشيوات اإلنسانیة كما لو كاف األمر یتعمؽ بخطوط وسطوح . 2
،  وجوامد " )سبینوزا ، باروخ ، عمـ األخبلؽ ؛ ترجمة : د. جبلؿ الدیف سعید ، مراجعة. جورج كتورة

 (. 047، ص  2119،  0المنظمة العربیة لمترجمة _ مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط 
 أي مذىب وحدة الوجود .. 3
 . 046سبینوزا ، عمـ األخبلؽ ، ص . 4

5 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; Translated by: Robert 
Hurley , City Lights Books , San Francisco , First edition in English , 1988 , p 
13 . 

سبینوزا ، باروخ ، رسالة في اصبلح العقؿ ) لزومیات المقاؿ ( ؛ ترجمة : جبلؿ الدیف سعید ، دار . 6
 . 06، ) ضمف التقدیـ ( ، ص  0991تونس ، ببل ط ،  –الجنوب لمنشر 

 . 03سبینوزا : المصدر السابؽ ، ىامش ص . 7
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فمنذ " الرسالة في اصبلح العقؿ " ، عبر سبینوزا ، إلى جانب رغبتو في تقدیـ منيج    
لتأسیس مشروعو األخبلقي ، فكاف منطمقو بالسؤاؿ عف لمبحث عف الحقیقة ، عف طموحو 

حقیقة الخیر الذي یكوف خیرًا حقیقیًا قاببًل لمتوصیؿ تزىد النفس فیما عداه وال تتأثر بسواه 
ذا كاف  (0)، حیث یجعميا اكتشاؼ ىذا الخیر وامتبلكو مبتيجة دائمًا أعظـ ابتياج . وا 

تاب سبینوزا في "عمـ األخبلؽ" ، إال أنو األخبلؽ ىو موضوع المقالتیف األخیرتیف مف ك
، وألف اتجاىو كمو )ألف غایة النظر عنده العمؿ(أطمؽ أسـ األخبلؽ عمى الكتاب 

، ولعؿ ىذا ما دعا  (3)في الفمسفة الیونانیة (2)األساسي أخبلقي كما ىو الحاؿ عند الرواقیة
لكنو أعبلىـ في  ،عقميفي الجانب ال -سبینوزا–دعا رسؿ إلى القوؿ " لقد تخطى بعضيـ 

 .(4)الجانب األخبلقي "
ففي نظر سبینوزا یتعذر قیاـ "عمـ باإلنساف" بغیر تحمیؿ مبدئي تنظیمي لجممة سموؾ     

اإلنساف العیني الذي یبدو في ظاىره فوضویًا ، مع انو یخضع في الواقع لحتمیة صارمة 
قـو عمى أحكاـ أخبلقیة . إف سبینوزا یرمي عرض الحائط بكؿ دراسة لمطبیعة اإلنسانیة ت

مسبقة ، ویرفض تقییـ سموؾ اإلنساف قیاسًا عمى سمـ قیمي أصیؿ نزعة متعالیة أو نزعة 
. (5)دغمائیة الىوتیة تؤكداف بشدة عمى فساد الطبیعة اإلنسانیة جراء الخطیئة األولى
ارنا ویشیر سبینوزا إلى أنو كي یتسنى لنا تحقیؽ الغایة التي نسعى إلى توجیو جمیع أفك

نحوىا ، ولكي نتعرؼ عمى أفضؿ إدراؾ یسمح لنا بتحقیؽ كمالنا ، وعمى أوؿ سبیؿ 
                                                 

 . 019-018سعید : سبینوزا والكتاب المقدس ، ص  جبلؿ الدیف. 0
الرواقیة مدرسة لمفمسفة اليمنستیة أسسيا زینوف سیتـو الیوناني مف أصؿ فینیقي أوائؿ القرف الثالث قبؿ . 2

المیبلد في رواؽ بوكیمي ، ومف ىنا جاءت تسمیتيا نسبة إلى المكاف . والرواقیة ىي في أساسيا مذىب 
ترشد مع ىذا بمنطؽ یعد نظریة في المنيج وتقـو عمى الطبیعة = الفیزیقا كأساس في فمسفة األخبلؽ تس

ليا. ) ستیس ، وولتر ، تاریخ الفمسفة الیونانیة ، ترجمة : مجاىد عبد المنعـ مجاىد ، دار الثقافة لمنشر 
 (. 279، ص  0984القاىرة ، ببل ط ،  –والتوزیع 

 . 019، ص  2110،  0القاىرة ، ط  –دار العالـ العربي  كـر ، یوسؼ ، تاریخ الفمسفة الحدیثة ؛. 3
 . 021، ص  3برتراند رسؿ : تاریخ الفمسفة الغربیة ، ج. 4
الشامخ ، فاطمة حداد ، الفمسفة النسقیة ونسؽ الفمسفة السیاسیة عند سبینوزا ؛ ترجمة : جبلؿ الدیف . 5

لبناف بیروت ، وزارة  –ر والتوزیع سعید ، مراجعة. صالح مصباح ، مؤسسة مؤمنوف ببل حدود لمنش
 . 69، ص 2107،  2الشؤوف الثقافیة معيد تونس لمترجمة ، ط 
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: أف أوالً ینبغي أف یسمكو الفكر الحر حتى یكوف منطمقو سمیمًا " فالمطموب مف المنيج 
یمیز الفكرة الصحیحة عما سواىا مف االدراكات ، وأف یحفظ الفكر مف ىذه األخیرة ، 

: ثالثاً عد التي تسمح ، وفقًا ليذا المعیار ، بادراؾ األمور المجيولة ، : أف یضبط القواثانیاً 
أف یؤسس نظامًا یجنبنا عناء البحث في األمور التافية ... ، رابعًا: إنو سیكوف أكمؿ 
المناىج إذا ما حصمت لدینا فكرة الكائف الكامؿ ، وبالتالي فعمینا ، بادئ ذي بدء ، أف 

 .(0)بأسرع ما یمكف "ندأب عمى بموغ ىذا الكائف 
في كتاباتو الدینیة فيو لـ " یوضع  -الذي دعا إلیو سبینوزا-أما عف النور الفطري     

موضع االحتقار فحسب ، بؿ إنو كثیرًا ما ُأدیف باعتباره مصدرًا لمكفر ! ، وأصبحت البدع 
ثار الجدؿ ، وأ (2)اإلنسانیة تعالیـ إليیة ، وظف الناس أف التصدیؽ عف غفمة ىو اإلیماف

داخؿ الكنیسة وفي الدولة انفعاالت شدیدة نتجت عنيا أحقاد قاسیة ومنازعات وفتف بیف 
 .(3)الناس  باالضافة إلى شرور أخرى كثیرة؟"

ولذلؾ یقوؿ سبینوزا عف كتابو رسالة الىوتیة سیاسیة: " اني ال أدعوا العامة أو مف     
نو ألفضؿ لي أف یتجاىموه تمامًا ، یسیروف عمى ىوى انفعاالتيـ الى قراءة ىذا الك تاب . وا 

مف أف یؤولوه تأویبًل خاطئًا كعادتيـ دائمًا . ذلؾ ألنيـ لف یستفیدوا منو ، بؿ سیجدوف فیو 
وسیمة الیقاع الشر ولبلساءة إلى بعض الفبلسفة األحرار الذي ال یعتقدوف بوجوب وضع 

 . (4)العقؿ في خدمة البلىوت"
نراه عند سبینوزا في المجاؿ األخبلقي )العممي( ، ذلؾ ألف الحد والنيج العقمي ذاتو    

الفاصؿ بیف البحث في الطبیعة والبحث في اإلنساف یختفي تمامًا لدیو ، والداللة الواضحة 
لبحثو موضوعات میتافیزیقیة رئیسة في كتابو "األخبلؽ" ىي أف سبینوزا قد أحدث تغییرًا 

                                                 

 . 40-41سبینوزا : رسالة في اصبلح العقؿ ، ص  .0
. یقوؿ سبینوزا في ذلؾ : " عقدت العـز عمى أف أعید مف جدید فحص الكتاب المقدس ببل ادعاء 2

مف تعالیمو أو أقبمو ما لـ أتمكف مف استخبلصو بوضوح تاـ "  وبحریة ذىنیة كاممة ، وأال اثبت شیئاً 
 ( .004سبینوزا : رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص )
إسبینوزا ، باروخ ، رسالة في البلىوت والسیاسة ؛ ترجمة وتقدیـ : د. حسف حنفي ، مراجعة : د. فؤاد . 3

 . 004، ص  2115،  0بیروت ، ط  –زكریا ، دار التنویر لمطباعة والنشر والتوزیع 
 . 008سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . 4
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جاؿ األخبلؽ ، فيو یرفض تمامًا تفرقة الفبلسفة أساسیًا في النظرة الفمسفیة إلى م
 (0)التقمیدییف بیف مجاؿ المعرفة النظریة الخالصة ، وىو المیتافیزیقا ومجاؿ المعرفة العممیة

ف نظاـ األخبلؽ الذي یدعو الناس إلى الضعؼ ویعمـ اإلنساف أف (2)وىو األخبلؽ . وا 
. ذلؾ أف (3)ماـ في نظر سبینوزایكوف ضعیفًا ىو نظاـ ال قیمة لو وغیر جدیر باالىت

موسـو بنفعو لئلنساف ، وتطویر قدرتو عمى الفعؿ ،  -عند سبینوزا–الخیر األخبلقي 
 .(4)وتحقیؽ كینونتو كإنساف

فسبینوزا ال یقیـ أخبلقو عمى محبة اآلخریف وطبیعة الخیر في اإلنساف كغیره مف    
شر في اإلنساف كالمحافظیف الكمبییف ، المصمحیف المثالییف ، وال عمى األنانیة وطبیعة ال

. فأساس الفضیمة ىي (5)ولكنو یقیميا عمى ما یعتبرىا أنانیة ال مفر منيا وليا ما یبررىا
نوع مف األنانیة المعتدلة التي تعیف صاحبيا عمى االحتفاظ بوجوده ، وىو ال یرى في 

یاة عف سبینوزا . فإذا كانت فمسفة الح(6)حب الشخص لنفسو أي ضرر یمحؽ باآلخریف
تقتضي الوقوؼ عمى مفيومي ) الخیر والشر ( ، فإف ما یفسد الحیاة بالفعؿ ىو 

 .(7)الكراىیة
وبحسب سبینوزا ، فإننا حالما نطرح الفرضیة المجردة وغیر القابمة لمتحقیؽ بالتجربة ،    

إلنساف فرضیة حریة االرادة ، یصبح تأمؿ الطبیعة اإلنسانیة متوقفًا عمى دراسة سموؾ ا
                                                 

اف الحكمة السبینوزیة ىي عمى غرار الحكمة القدیمة ، كؿ واحد ال ینفصؿ فیو الجانب المنيجي عف . 0
 وعف الغائیة Ethologigueالمبحث االنطولوجي ، وال المبحث االنطولوجي عف الجانب االیثولوجي 

 ( . 07ص  -ضمف التقدیـ-ح العقؿ ، ) سبینوزا : رسالة في اصبل 
 . 214، ص  2107القاىرة ، ببل ط ،  -زكریا ، فؤاد ، اسبینوزا ؛ مؤسسة ىنداوي . 2
دیوي ، جوف ، قصة الفمسفة مف أفبلطوف إلى جوف دیوي ، ترجمة : فتح اهلل محمد المشعشع ، شركة . 3

 . 040، ص  2107،  2بیروت لبناف ، ط –دار المعارؼ ، ناشروف 
 . 018جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا والكتاب المقدس ، ص . 4
 . 040جوف دیوي : المصدر السابؽ ، ص . 5
( ؛ مجمة الرسالة ، مجمة اسبوعیة لآلداب والعمـو  2 –محمود ، زكي نجیب ، ـ ) فمسفة سبینوزا . 6

، ص  0933ولى اغسطس السنة األ 05القاىرة ، رئیس التحریر : أحمد حسف الزیات ، العدد  -والفنوف 
21 . 

7 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 26 . 
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وتفسیره بفضؿ قوانیف الطبیعة دونما تقییـ أو اطبلؽ حكـ أخبلقي عمیو . فالمنيج الذي 
یرید أف یتوخاه سبینوزا في مبلحظة أفعاؿ اإلنساف وانفعاالتو ینفر مف كؿ موعظة 

. فاإلنساف عند سبینوزا حاؿ متناه مف أحواؿ اهلل "أو الطبیعة بما ىي كؿ" ، (0)أخبلقیة
ذا كاف (2)اد تفكیره وضوحًا وتمییزًا أي كفایة ، فإنو بذلؾ القدر یزداد كماالً وبقدر ما یزد . وا 

قد ترددوا في أف یطبقوا عمى اإلنساف نفس المبادئ التي تطبؽ  -قبؿ سبینوزا  –الباحثیف 
عمى الطبیعة بوجو عاـ ، ونظروا إلى اإلنساف عمى أنو "استثناء" مف المجرى العاـ 

تیجة ذلؾ أف ظمت طبیعة اإلنساف مجيولة لدیيـ عمى الدواـ ، فإف لمطبیعة . وكاف مف ن
. (3)سبینوزا لـ یضع االنساف في مركز ممیز یعمو فیو سموكو عمى سائر الظواىر الطبیعیة

وعف سموؾ  االنفعاالت. وىو یقوؿ في ذلؾ : " إف معظـ الذیف كتبوا عف (3)الطبیعیة
الطبیعة ، ال امورًا تسیر وفقًا  اإلنساف في الحیاة یبدو كأنيـ یعالجوف امورًا خارجة عف

لمقوانیف الطبیعیة ، بؿ یبدو إنيـ یتصوروف اإلنساف في الطبیعة كما لو كاف دولة داخؿ 
ف لو  دولة . وفعبًل إنيـ یعتقدوف أف اإلنساف یخّؿ بنظاـ الطبیعة أكثر مما ینساؽ لو ، وا 

 .(4)سمطانًا مطمقًا عمى أفعالو الخاصة وال یخضع إال لنفسو "
فاليدؼ مف عمـ األخبلؽ السبینوزي لیس الوعظ واالرشاد ، وانما ىو الدراسة والبحث    

والفيـ ، لینقؿ بذلؾ األخبلؽ مف مجاؿ )ما ینبغي أف یكوف( إلى مجاؿ )ما ىو كائف( ، 
نما لیفيـ الطبیعة  ولیؤكد أف ميمتو بوصفو باحثًا أخبلقیًا لیست أف یحتقر أو ینتقد ، وا 

. فإذا كاف كتاب األخبلؽ قد بدأ بالمیتافیزیقا ، فإنو یمضي (5)ىي عمیوالبشریة عمى ما 
إلى سیكولوجیا االنفعاالت واالرادة ، ویضع أخبلقًا مؤسسة عمى ما تقدـ مف میتافیزیقا 

، وىو بذلؾ یيتـ ، بكؿ ما في الكممة مف معنى ، بأف یبیف كیؼ یمكف لنا  (6)وعمـ نفس

                                                 

 . 65فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 0
 . 024عرض نقدي ، ص  –كریـ متى : الفمسفة الحدیثة . 2
 . 202فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 3
 . 045المصدر السابؽ : ص . 4
 . 214-213ا : المصدر السابؽ ، ص فؤاد زكری. 5
 . 022، ص  3برتراند رسؿ : تاریخ الفمسفة الغربیة ، ج. 6
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. وعمى حد تعبیر جیؿ (0)نتبیف حدود القدرة اإلنسانیة أف نعیش في " ُنبؿ " حتى عندما
دولوز ، فإف عمـ األخبلؽ كعمـ لمسموؾ ، تتركز في وجية نظر سبینوزا عمى األفعاؿ التي 

 .(2)تتضمف المشاعر والعواطؼ في محدداتيا الداخمیة والخارجیة معاً 
النزوع إلى االستمرار  مف ىنا یماىي سبینوزا في كتابو األخبلؽ بیف "الكوناتوس" وبیف   

في الوجود ، إذ یستخدـ ىذا المفظ لمداللة عمى نزوع الكائف بقدر ما لو مف الكیاف إلى 
وعمى السعي إلى االثبات المطمؽ الذي یكشؼ لدى الحاؿ عف قوة  (3)االستمرار في كیانو

الذي یبذلو (  Conatus. إذ " ال یعدو أف یكوف الجيد ) (4)وقدرة العمة الوحیدة التي تعممو
و"ال شيء ( 5)یبذلو كؿ شيء مف أجؿ االستمرار في كیانو غیر ماىیة ذلؾ الشيء الفعمیة"

شيء ینفع اإلنساف في حفظ وجوده والتمتع بحیاة موافقة لمعقؿ أكثر مف اإلنساف الذي 
یيتدي بالعقؿ ... فمما كّنا ال نعرؼ مف بیف األشیاء الفردیة شیئًا أفضؿ مف اإلنساف الذي 

، فبل أحد یستطیع إذًا أف یبرىف عمى ميارتو وكفاءتو بغیر تدریب الناس عمى یقوده العقؿ 
إذ تكوف أفعالنا ، أي "رغباتنا" تمؾ التي تحددىا قدرة  (6)العیش تحت سیادة العقؿ بالذات"

. وبيذا (7)اإلنساف أو عقمو ، دائمًا حسنة ، أما الرغبات األخرى فقد تكوف حسنة أو قبیحة
 .(8)شر ) في ذاتو ( ، ولكف ىناؾ ما ىو سيء بالنسبة لي وبيذا المعنى ، ال یوجد

                                                 

 . 033، ص  3المصدر السابؽ : ج. 0
2 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 27 . 

 
 056سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 3
 . 36فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 4
 . 056سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . 5
 . 314المصدر السابؽ ، ص . 6
 . 248المصدر السابؽ : ص . 7

8 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 33 . 
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، سیجعميما مبدأ  (0)لذا ولكي یؤكد سبینوزا ذلؾ التماىي ما بیف ) الكوناتوس والرغبة (   
الحیاة الذي یظؿ قائمًا في كؿ األحواؿ التي توجد ضمف نظاـ الطبیعة الكمي ، والذي 

وحتمیة األشیاء الجزئیة التي یعد اإللو عمتيا  یخضع لحتمیة مزدوجة ، حتمیة العمة االليیة
. واالنساف ) كرغبة متمثمة (2)األولى ، التي تفعؿ وتنفعؿ مع بعضيا لتحقیؽ ماىیتيا

ف لـ یكف ذلؾ ظاىرًا ،  یمیؿ في الواقع إلى المثابرة في الوجود ، وبما  بالكوناتوس ( ، وا 
في االنساف ال تنطوي عمى مدة أف تمؾ المثابرة تتمثؿ في الصبر ، فإف ىذه الرغبة 

 . وذلؾ ما یدعونا لمبدء في التّعرؼ عمى ماىیة اإلنساف.(3)محددة
 Human essence ماهية اإلنسان   /المبحث األول 

إف االطار الذي یتناوؿ فیو سبینوزا "ماىیة اإلنساف" ووجوده ورؤیتو لموضع البشري    
ؿ ىو كذلؾ االطار السیاسي ، إذ یتفرع عمومًا لیس ىو اطار االنثروبولوجیا فحسب ، ب

مبحثو إلى ثبلث مستویات : اإلنساف في الطبیعة الكمیة وفي الطبیعة الشخصیة ، 
واإلنساف في المجتمع السیاسي ، واإلنساف في "المدنیة" ، وتتجمى ىذه المستویات في 

. لكف (4)یة (ثبلث نصوص : ) األخبلؽ ، والرسالة البلىوتیة السیاسیة ، والرسالة السیاس
بحثنا سیتركز عمى مفيـو اإلنساف في األخبلؽ والحیاة العممیة ، لیكوف ىذا المفيـو 
ضمف ما عبر بو سبینوزا بعمـ اإلنساف في كتابو األخبلؽ في المستوى األوؿ بالنسبة ليذه 

 الدراسة .
اًل متناىیًا بدایًة یّعرؼ سبینوزا اإلنساف ، عمى غرار كؿ األشیاء الواقعیة ، بوصفو حا   

مف أحواؿ اهلل أو الطبیعة بما ىي كؿ . إذ ال یوجد سوى جوىر واحد ، وىو غیر متناه 

                                                 

بوصؼ األولى نزوع وجيد في االستمرار في الوجود ، والثانیة لكونيا ماىیة االنساف . مع مبلحظة . 0
نيما مف أف )الكوناتوس( یيـ جمیع األشیاء الفردیة دوف أف یقتصر عمى االنساف وحده ، في الفارؽ بی

 حیف أف مفيـو )الرغبة( متعمؽ باالنساف فقط.
مراوي ، ببلؿ ، بحث ) الرغبة والنسؽ االیثولوجي في فمسفة سبینوزا ( ، مؤمنوف ببل حدود ، قسـ . 2

 . 9، ص  2106الفمسفة والعمـو االنسانیة ، نوفمبر 
3 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 98 - 99 . 

 . 31-29فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 4
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. ولیس الجوىر ما یؤلؼ صورة االنساف ، وأف ماىیة االنساف ىي (0)اطبلقًا ، أي اهلل
شيء موجود في اهلل ، وال یمكنيا بدوف اهلل أف توجد ، وال أف تتصور، فيي عرض أو 

. وال اختبلؼ بیف اإلنساف (2)عبر عف طبیعة اهلل بطریقة معینة ومحددة حاؿ متناه ی
واألحواؿ األخرى إال في درجة التعقید وىو لذلؾ یشغؿ مكانًا أرفع منيا وتأتي بعده 
الحیوانات والنباتات وأخیرًا ما یسمى بالكائنات الغیر حیة ، مف ىذا كاف الجسـ البشري 

ألخرى ویحتوي عمى قدر مف الواقع أكبر مما تحتویو أكمؿ مف أجساـ الكائنات الحیة ا
. فقوة اإلنساف (3)ىي منو ، وىذا معناه أف لبلنساف قوة أكبر مما لؤلشیاء الجزئیة األخرى

، وبقدر ما یتـ تفسیرىا مف خبلؿ جوىرىا الفعمي ، ىي جزء مف قوة اهلل أو الطبیعة البل 
 .4نيائیة
جسمو ، ومف حاؿ فكري ىو نفسو . الجسـ آلة  واإلنساف مركب مف حاؿ امتدادي ىو   

مؤلفة مف آالت ، والنفس فكرة الجسـ ، أي فكرة موضوعيا الجسـ الموجود بالفعؿ ، فيي 
تبدأ وتنتيي مع الجسـ ، وعمتيا خارجة عنيا تمتمس في أحواؿ أخرى مف الفكر مقابمة 

ه یتألؼ مف عقؿ وجسـ . فاإلنساف إذف حاؿ متنا(5)ألحواؿ االمتداد التي ىي عمة الجسـ
. فجسـ (6)منظورًا إلیو مف خبلؿ صفة الفكر مرة ومف خبلؿ صفة االمتداد مرة أخرى

االنساف یتـ التعبیر عنو مف خبلؿ االمتداد ، ولیس عمى النحو المعبر عنو مف خبلؿ أي 
فالفكر وموضوعو ىما ما یشكبلف  ،  سمة أخرى ، وذلؾ مما ال یتنافى مع صفة الفكر

حاؿ متناه ، وىو یمثؿ "فكر" ،  فاإلنسافالواحد ، رغـ اختبلؼ السمات فیما بینيا ، الفرد 
، وعمیو یغدو مف الواضح إف ماىیة اإلنساف تتألؼ فقط مف روح (7)وامتداد "الجسـ البشري"

 روح وجسـ .

                                                 

 . 45. سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص  0
 . 92 – 90المصدر السابؽ ، ص . 2
 . 007كریـ متى : الفمسفة الحدیثة ، ص . 3

4 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 98 . 
 . 005یوسؼ كـر : تاریخ الفمسفة الحدیثة ، . 5
 . 007كریـ متى : المصدر السابؽ ، ص . 6

7  Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 89 . 
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فيذه حقیقة أزلیة بؿ ىذه أولیة . فمف جية كونو حااًل مف أحواؿ االمتداد ، فإف    
مف ىذه السمسمة البلنيائیة لؤلشیاء المحددة ، ومف جية كونو حااًل مف  اإلنساف جزء

ف التفكیر خاصة ضروریة مف  أحواؿ الجوىر التابعة لصفة الفكر ، فإف اإلنساف یفكر ، وا 
خواص مفيـو تنتمي بصورة أزلیة لماىیتو وتعریفو. اف التفكیر خاصیة مشتركة بف كؿ 

مف جيتیف اثنتیف ، ) بوصفو جسمًا  (2)ًا لمحتمیة. وىكذا یكوف اإلنساف خاضع(0)الناس
وبوصفو فكرًا ( ، ویكوف مف كؿ جية خاضعًا لحتمیة مخصوصة . وال یوجد أي خمط أو 
التباس في ىذا التفسیر الذي یقدمو سبینوزا ، اال أف اإلنساف یمثؿ وحدة مف تمؾ الوحدات 

 .(3)ه ىو نزوعو الى حفظ كیانوالتي یتألؼ منيا الكوف ، إنو وحدة مركبة ، وأف ما یوحد
واإلنساف كحاؿ مف أحواؿ "اهلل" أو الطبیعة بما ىي كؿ ، ماىیتو تتألؼ مف أحواؿ    

معینة لصفات "اهلل" ، ألف وجود الجوىر ال یعود الى ماىیة اإلنساف ، إذف فاإلنساف شيء 
اـ الكمي لمطبیعة . وفي النظ(4)موجود في "اهلل" ، وبدوف "اهلل" یستحیؿ أف یوجد أو یتصور

لمطبیعة ، یخضع اإلنساف لمعناصر األخرى كما یخضع ألمثالو مف البشر ، رغـ انو یظؿ 
مختمفًا : ذلؾ ألنو یتجمى كجسد فردي وسط االختبلؼ كما یثبت اختبلفو ىذا بما ىو 

 .(5)فكر
ىذه النظرة إلى اإلنساف وانفعاالتو عمى أنو جزء ال یتجزأ مف الطبیعة ، تسري عمیو    

القوانیف التي تسري عمیيا ، جعمت سبینوزا یعالج االنفعاالت عمى أنيا ظواىر نفس 
طبیعیة خالصة ، وینزع عنيا كؿ ما كاف یعزى الیيا عمى ید الفبلسفة التقمیدییف مف 

                                                 

 . 54فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 0
ًا الشيء الذي ىو موجود ویتحرؾ فقط بفعؿ ضرورة طبیعیة ، وأسمي یقوؿ سبینوزا : " أنا أعتبر حر . 2

اكراىًا الشيء الذي ىو محتـو ویحدد بشيء آخر في وجوده وفي حركتو " ) سبینوزا : مراسمة مف سبینوزا 
الى شولر ، نقبًل عف ، سبیبل ، محمد و بنعبد العالي ، عبد السبلـ ، الفمسفة الحدیثة " نصوص مختارة "؛ 

 (.273، ص  2110المغرب ، ببل ط ،  –قیا الشرؽ افری
 . 35المصدر السابؽ : ص . 3
 . 215ابراىیـ مصطفى ابراىیـ : الفمسفة الحدیثة مف دیكارت الى ىیـو ، ص . 4
 . 40فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 5
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. فيو یقوؿ : " أعني بالفرح االنفعاؿ (0)أسباب "استثنائیة" متعمقة بمجاؿ اإلنساف وحده
ماؿ أعظـ ، وبالحزف االنفعاؿ الذي تنتقؿ بو إلى كماؿ أقؿ . الذي تنتقؿ بو النفس الى ك

، أو (2)ثـ اني اطمؽ انفعاؿ الفرح ، عندما یتعمؽ بالنفس والجسـ معًا ، لفظ الدغدغة
 .(3)البيجة ، وعمى انفعاؿ الحزف لفظ األلـ أو الكآبة"

مرتبطاف بافتقار ذلؾ أف كوف المذة واأللـ "انتقااًل" ىو الدلیؿ عمى انيما انفعاالف     
اإلنساف إلى الكماؿ ، إذ أف مف طبیعة اإلنساف أف یمر بأحواؿ مختمفة في درجة كماليا ، 

. ویضیؼ سبینوزا إلى انفعالي  (4)وفي عممیة االنتقاؿ ذاتيا تكوف المذة أو یكوف األلـ
اإلنساف إلى )المذة واأللـ( انفعااًل ثالثًا ىو "الرغبة" ، والذي ىو التعبیر المباشر عف میؿ 

ىي "عیف ماىیة اإلنساف مف حیث  (5)حفظ وجوده وعف كونو واعیًا بيذا المیؿ ، فالرغبة
تصورىا مدفوعة ، بموجب انفعاؿ مف انفعاالتيا الذاتیة إلى فعؿ شيء ما الصالحة 

ىو  –. وعمیو فكؿ عمؿ یؤدي إلى المحافظة عمى اإلنساف ومف ثـ منفعتو (6)لحفظيا "
 .(7)خیر
یجرنا لمحدیث عف )الحریة( ، فسبینوزا  -أي الرغبة–قیقة أف ىذا االنفعاؿ األخیر والح   

نما مع التحكـ أو اإلرغاـ الخارجي ،  یرى في الحریة أنيا ال تتعارض مع الضرورة ، وا 
فالحریة ىي الضرورة الباطنة ، أي أف الكائف یكوف حرًا إذا لـ یكف یرغمو شيء خارج 

                                                 

 . 203فؤاد زكریا : اسبینوزا، ص . 0
إلى أف الدغدغة واأللـ یتعمقاف باالنساف عندما تتأثر بعض أجزائو یقوؿ سبینوزا: " ال بد مف االشارة . 2

أكثر مف غیرىا ، والبيجة والكآبة عندما تتأثر كؿ األجزاء عمى حد سواء " )سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص 
059. ) 
 . 059سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 3
 . 205-204فؤاد زكریا : اسبینوزا، ص . 4
"ال یوجد أي فرؽ بیف الشيوة والرغبة ، عدا أف الرغبة تتعمؽ عمومًا باالنساف مف  یرى سبینوزا انو. 5

حیث انو یعي شيواتو ، ولذلؾ یمكف تعریفيا كما یمي : الرغبة ىي الشيوة المصحوبة بوعي ذاتيا" ) 
 (. 058سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص 

 . 200سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . 6
 . 008فة الحدیثة ، ص . كریـ متى : الفمس7



 أ.م.د. زواد كمال مصطفى                                                                           اإلنسان واحلياة العملية عند سبينوزا       

 535 

نما یكوف سموكو  . وبقدر ما یكوف (0)متفقًا مع الضرورة الباطنة لطبیعتو فحسبعنو ، وا 
اإلنساف جزء ال إرادة لو مف كؿ أكبر ، فيو في عبودیة ، ولكف بقدر ما یكتسب اإلنساف 

 .(2)مف خبلؿ الفيـ الحقیقة الوحیدة لمكؿ فيو حر
تحت  فالحریة اإلنسانیة الحقیقیة تتحقؽ في المعرفة العممیة الصحیحة ، ومف یقع    

ذلؾ أف العبودیة تنـ عف " عجز  (3)سمطاف العبودیة یصبح أسیر األقدار ال سید نفسو
اإلنساف عف كبح إنفعاالتو والتحكـ فیيا ، ... واإلنساف الذي تقيره اإلنفعاالت ال یكوف 
ولي نفسو بقدر ما یخضع لسمطاف القدر ، حتى إنو غالبًا ما یجد في نفسو مجبرًا عمى 

 .(4)أ مع انو یرى األفضؿ"القیاـ باألسو 
بمعنى أف اإلنساف الحر ىو اإلنساف الذي یسیطر عمى شخصیتو الفردیة التي تطبع    

نفسيا بمثمو وقیمو العمیا ، بحیث تصبح ىذه الفردیة ىي المتحكمة والمسیطرة عمى نشاطو 
كوف خیرًا . و"كؿ ما یكوف اإلنساف عمتو الفاعمة ، ی(5)ورغباتو وما یدخؿ بینيا مف ارتباط

بالضرورة ، وبالتالي فكؿ ما یطرأ عمى اإلنساف مف شر إنما یطرأ عمیو مف أسباب 
خارجیة ، أي مف جية كونو جزءًا مف الطبیعة الكمیة ، التي ینبغي أف تخضع ليا طبیعتو 

. ولكف یتعذر عمى (6)اإلنسانیة وأف تطیع قوانیيا وتتكیؼ معيا بعدد ال محدود مف األوجو"
يما كانت غایتو المنشودة ، أف یتخمى عف ماىیتو ویتجرد مف طبیعتو ، عمى اإلنساف م

بؿ عمى العكس ، ىو لف یبمغ غایتو ولف یتحقؽ عیشو في الفضیمة إال بالعیش وفؽ 
، فالفضیمة عند سبینوزا ال تتناقض مع معنى ) الكوناتوس (  (7)قوانیف طبیعتو الشخصیة

لعمؿ بموجب توجیو العقؿ ، أي السعي إلى ، ماداـ الكوناتوس یمثؿ الجيد المبذوؿ وا

                                                 

 . 219فؤاد زكریا : المصدر السابؽ ، . 0
 . 028، ص  3رسؿ : تاریخ الفمسفة الغربیة ، ج. 2
 . 217ابراىیـ مصطفى ابراىیـ : الفمسفة الحدیثة ، ص . 3
 . 229سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 4
 . 217ابراىیـ مصطفى ابراىیـ : المصدر السابؽ ، ص . 5
 . 313المصدر السابؽ ،  سبینوزا :. 6
 . 003. جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، 7
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. لنجد في (0)اكتساب ما یؤدي إلى المعرفة واألفكار المناسبة والمشاعر والعواطؼ الحیة
 ات.یفمسفة سبینوزا اعادة لبناء وصؼ ماىیة الطبیعة اإلنسانیة وتحمیمو لؤلىواء والوجدان

كف بمقدار ما تنقص أو تزید مف فالعاطفة أو الشعور لیست خیرًا أو شرًا في نفسيا ، ول   
. "والكوناتوس" بما ىو الجيد الذي بو یسعى كؿ كائف لبلستمرار في كیانو ، إنما (2)قوتنا

ىو ماىیة الشيء الفعمیة : إنو قوة مثبتة ، ألنو یثبت في الشيء ذاتو ، قوة المقاومة ضد 
حدودًا ككؿ بوصفو حااًل م -كؿ ما یناقضو ویحطمو . إذ بفضمو یستطیع اإلنساف 

أف یثبت ذاتو كفرد ، أي كوحدة مركَّبة ومركِّبة ، باقیة ومستمرة رغـ التبایف  –الكائنات 
والتغیر . وىكذا فاف الكوناتوس إنما ىو قوة الوجود المعبرة بالضرورة داخؿ كؿ الكائنات 

توس ( ، . واالنساف بفضؿ ما یمتمؾ مف ) كونا(3)الفردیة عف قدرة "اهلل" البلنيائیة باطبلؽ
، أو قوة في التعبیر عف الرغبة ، قادر عمى أف یمتمؾ الحریة ، لكف التأثیرات التي یفسرىا 

 .(4)بأنيا جوىریة ، مرتبطة بالجوىر " أي اهلل " وما یتبعو ، ال باالرادة والى ما یحكميا
إف مبدأ سبینوزا األساسي الذي فسر مف خبللو كؿ مظاىر سموؾ اإلنساف ، أي مبدأ    
ستمرار في الوجود( ، ىو في حد ذاتو مبدأ لمفاعمیة ، بینما ىو یعد كؿ ما یعوؽ فعؿ )اال

ذا كاف "الكوناتوس" یعبر عف الماىیة الفعمیة لؤلحواؿ المحدودة ، (5)اإلنساف شراً  . وا 
باعتبار أف ماىیة اإلنساف تختمؼ عف ماىیة الكائنات الطبیعیة األخرى ، فإف ماىیتو 

 .(6)اً تكوف مختمفة ىي أیض
واإلنساف إذا تحكمت بو العواطؼ ال یرى إال جانبًا واحدًا مف الموقؼ . وبالفكر وحده    

یستطیع اإلنساف أف یرى موقفو مف جمیع نواحیو . إف العاطفة فكرة ناقصة ، والعواطؼ 
الغریزیة عظیمة كقوة دافعة ولكنيا خطیرة كمرشد لنا ، ألف كؿ واحدة مف الغرائز تبحث 

                                                 

1 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 104 
 . 040جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 2
 . 41فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 3

4  Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 70 – 71 . 
 . 205فؤاد زكریا : اسبینوزا، ص . 5
 . 40فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 6
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ذا كاف " یمكف لقوة  (0)رغباتيا ، غیر ميتمة بمصمحتو الشخصیة كميا عف اشباع ، وا 
اليوى واالنفعاؿ أف تتفوؽ عمى أفعاؿ اإلنساف ، أي عمى قوتو ، بحیث یظؿ االنفعاؿ 
عالقًا بيذا اإلنساف ... فإنو ال یمكف النفعاؿ مف االنفعاالت أف یزوؿ أو ُیعاؽ إال بانفعاؿ 

ال یعني إنؾ فوؽ اإلنسانیة  -برأي سبینوزا-. فكونؾ عظیمًا (2)مناقض لو وأقوى منو "
 .(3)وتتحكـ باآلخریف ، بؿ یعني أف تقؼ فوؽ الشيوات وأف تحكـ نفسؾ بنفسؾ

ونختـ الحدیث في ماىیة اإلنساف بنص لسبینوزا ضمف ) رسالتو في اصبلح العقؿ (    
ؽ السوي ، ال بد لنا أف نعیش یقوؿ فیو: " في انشغالنا وسيرنا عمى ابقاء العقؿ في الطری

 : (4)، وال بد بالتالي أف نضع عددًا مف القواعد ننظر إلیيا عمى أنيا قواعد جیدة ، وىي
أف یكوف حدیثنا في مستوى عامة الناس وأف نسمؾ سموكًا یروؽ ليـ وال یمنعنا  .0

مف بموغ ىدفنا : فنحف قد نجني الكثیر مف ذلؾ ، بشرط أف تنزؿ عند رغباتيـ 
 االمكاف ، ىذا فضبًل عف اننا سنجد بيذه الطریقة آذانًا صاغیة لمحقیقة .قدر 

 أف نتمتع بممذات الدنیا في حدود ما یساعد عمى حفظ الصحة . .2
أال نرغب في الماؿ وال في أي خیر آخر إال بقدر ما یفیدنا في حفظ حیاتنا  .3

 وصحتنا وفي االمتثاؿ لطبائع المجتمع التي ال تناقض ىدفنا .
د ىذه القواعد أشرع ... في اصبلح العقؿ وجعمو قادرًا عمى إدراؾ األشیاء إدراكًا بع   

یسمح ببموغ اليدؼ المنشود ". ویشیر د. فؤاد زكریا إلى أف النتائج االجتماعیة الواضحة 
التي یستخمصيا سبینوزا مف نظریتو في قير االنفعاالت . ىذه النتائج تمخص في اف 

ف العقؿ أساس التقریب بینيـ . فإذا كاف االنفعاالت ىي أساس الش قاؽ بیف الناس ، وا 
، فبل بد أف سعي اإلنساف إلى التغمب عمى  االنفعاالتالعقؿ ىو وسیمتنا إلى قير 

 .(5)یؤدي ىو ذاتو إلى تأكید المعاني االجتماعیة في نفس اإلنساف انفعاالتو
 

                                                 

 . 042جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 0
 . 239سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 2
 . 044المصدر السابؽ ، ص . جوف دیوي : 3
 . 30. سبینوزا : رسالة في اصبلح العقؿ ، ص 4
 . 221: اسبینوزا ، ص  فؤاد زكریا. 5
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 .(0)طبيعة الطابعةالمبحث الثان  : اإلنسان ما بين الطبيعة المطبوعة وال
 Human and natureاإلنسان والطبيعة  /أواًل 

یقوؿ د. فؤاد زكریا عف سبینوزا : "إف األخبلؽ مف وجية نظر معینة مستحیمة في       
مذىبو ، وىي مف وجية أخرى أساس ذلؾ المذىب والعنصر الجوىري فیو ، ومف 

رتباط الوثیؽ بیف موضوع األخبلؽ المستحیؿ تفسیر ىذا االزدواج الغریب إال مف خبلؿ اال
.  فبرأي سبینوزا معظـ ( 2)) وىو اإلنساف (، وبیف )الضرورة الطبیعیة( في مجموعيا"

األخطاء واألوىاـ التي تتخمؿ فكر اإلنساف إنما تعود إلى وىـ أصمي رئیسي ىو وىـ 
حریة ودائمًا )الغائیة( ، وتتمثؿ عموما في تصور اآللية والطبیعة عمى أنيا تسمؾ بكامؿ ال

ألجؿ غایة محددة ، إذ لما كاف الناس یجيموف عادة عمؿ الظواىر فقد تصوروا وجود 
مدیر أو مدراء لمطبیعة یتمتعوف بحریة إنسانیة یستجیبوف لحوائجيـ ویسخروف كؿ األشیاء 

 .(3)ليـ
تتطور كؿ التحوالت التي  -التي ىي ماىیة اإلنساف –لكف انطبلقًا مف الرغبة      
ميا اإلنساف بواسطة جسـ ویؤوليا بفضؿ فكره ، وىي تحوالت تنشأ فیو بسبب حضوره یسج

. فاإلنساف إذ یعي أعمالو وأسبابيا یدرؾ (4)في العالـ ، في فضاء توجد فیو أجساـ أخرى
وفي ذلؾ یقوؿ سبینوزا : " اف قدرة اإلنساف  (5)ذاتو كجزء مف الطبیعة تابع لمكوف بأسره

ؽ عمیيا قدرة األسباب الخارجیة بصورة ال محدودة ، وعمى ذلؾ فمیس محدودة جدًا ، وتتفو 

                                                 

ما یكوف بذاتو ومتصور بذاتو ، أي صفات الجوىر تمؾ التي تعبر  " ىو. الطبیعة الطابعة عند سبینوزا 0
عف ماىیة أزلیة ال متناىیة ... أو اإللو مف جية اعتباره عمة حرة " ، أما الطبیعة المطبوعة فيي " كؿ ما 

... كؿ أحواؿ صفات اهلل ، باعتبارىا أشیاء موجودة  ینتج عف وجوب كؿ صفة مف صفات اهلل ، وأیضاً 
 ( . 64-63في اهلل وال یمكنيا بدونيا أف توجد وال أف تتصور " )سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص 

 . 214المصدر السابؽ : ص . 2
 . 95جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص . 3
 . 55فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 4
 . 49-48سابؽ : ص المصدر ال. 5
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لدینا قدرة مطمقة عمى تسخیر األشیاء الخارجیة لصالحنا . إال اننا سنواجو بالصبر األمور 
نو لـ یكف  ، بما باإلمكافالمناقضة لمصمحتنا الشخصیة اذا شعرنا اننا قد أوفینا ميمتنا وا 

تحاشى تمؾ األمور ، واننا ال نعدو أف نكوف إال جزءًا یخضع توفر لدینا مف القوة ، أف ن
 .(0)لنظاـ الطبیعة الكمیة التي ینتمي إلیيا "

ومف ىنا كاف قوؿ سبینوزا : " نرغب في تكویف فكرة عف اإلنساف تكوف بمثابة النموذج   
ة عند . فكاف أىـ طابع یمثؿ النظریة األخبلقی(2)لمطبیعة البشریة موضوعًا نصب أعیننا "

سبینوزا ىو القوؿ إف اإلنساف ال یقؼ بمعزؿ عف الطبیعة وقوانینيا ، فيو قد انتقد بشدة 
ف شیئًا ال یتحكـ فیو سوى  اولئؾ الذیف یظنوف إف لئلنساف سمطانًا مطمقًا عمى أفعالو ، وا 

رة . وىنا یتفؽ سبینوزا تمامًا مع التعالیـ األخبلقیة الرواقیة ، مف حیث قیاـ األخی(3)ذاتو
عمى مبدأیف أساسیف : أوليما أف الكوف محكـو بقانوف مطمؽ ال یسمح بأي استثناء ، 
وثانیيما أف الطبیعة الجوىریة لبلنساف ىي العقؿ . وكبل المبدأیف یتمخصاف في الشعار 
الرواقي ) عش وفؽ قوانیف الطبیعة (، فالناس یجب أف یتطابقوا مع الطبیعة أي مع 

أف یطابقوا أفعاليـ مع الطبیعة حسب طبیعتيـ الجوىریة أي  قوانیف الكوف ، كما یجب
. وعمى االجماؿ ، رواقیًا ، ال مجاؿ لمقوؿ بالعصیاف أماـ فكرة الضرورة في (4)العقؿ

 تعامؿ االنساف مع قوانیف الطبیعة .
ف كاف جزءًا مف الطبیعة ، فإف عبلقاتو بالعالـ الخارجي عبلقات عداء      لكف اإلنساف وا 
ة انيا عبلقات قوة وعبلقات صراع . وال یضع سبینوزا مسافة یتعذر قطعيا بیف متوتر 

اإلنساف )بما ىو ذات منعزلة( وعالـ األشیاء ، فالعبلقة إنساف / عالـ ، إنما ىي المعطى 
األوؿ لمتجربة اإلنسانیة. إال أف كیفیة ىذه العبلقة ىي ما یحدد قدرة اإلنساف أو عجزه . 

. " وال شيء مما یحدث في (5)إنساف / عالـ عمى مستویات متنوعة وتتجمى ىذه العبلقة

                                                 

 . 300سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 0
 . 232المصدر السابؽ : ص . 2
 . 213فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 3
 . 283 – 282وولتر ستیس : تاریخ الفمسفة الیونانیة ، ص  4
 . 71فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 5
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،  (0)الطبیعة یمكف أف ینسب إلى عیب كامف فیيا ، إذ الطبیعة ىي ىي عمى الدواـ
وفضیمتيا وقدرتيا عمى الفعؿ واحدة ، وىي ذاتيا في كؿ مكاف ، أي أف قوانیف الطبیعة 

ف شكؿ إلى آخر ىي نفسيا دائمًا وفي وقواعدىا التي تحدث بمقتضاىا األشیاء وتنتقؿ م
كؿ مكاف . وتبعًا لذلؾ ینبغي أف یكوف المنيج السمیـ لمعرفة طبیعة األشیاء ، ميما كانت 
ىذه األشیاء ، نفس المنيج ، أي منيجًا ینطمؽ دائمًا مف قوانیف الطبیعة وقواعدىا 

 .(2)الكمیة"
إلى  االختبلؼباقي األشیاء عمى رد إال أف سبینوزا لـ یقتصر في تفرقتو بیف اإلنساف و    

، إذ أف عقمنا فعاؿ في حاالت معینة وسالب في لئلدراؾما لدى اإلنساف مف قدرات أعظـ 
حاالت أخرى ، إنو سالب إلى حد أف أفكارنا الممیزة تتوالى الواحدة منيا عقب األخرى مف 

عاؿ مف ناحیة أخرى ، تأثیر فاعمیة منبو خارجي فحسب ، وتبعًا لنظاـ الطبیعة . وعقمنا ف
 .(3)كما یبیف مف تعاقب أفكارنا الممیزة لممنطؽ واتباعو لقوانینو

ولمعرفتنا بالطبیعة قیمة سامیة "عمیا" یحددىا سبینوزا بقولو في اصبلح العقؿ : " كمما     
، وقولو في كتابو  (4)اتسعت معرفتنا لمطبیعة اتسعت معرفتنا لمعمة األولى أو اهلل "

. إذ تقتضي  (5)"كمما ازداد فيمنا لؤلشیاء الجزئیة ، ازداد فيمنا لمذات اإلليیة " األخبلؽ :
، فالطبیعة واهلل جوىر واحد ال ( 6)تقتضي االیتیقا السبینوزیة وحدة كمیة بیف الطبیعة واهلل

ء . وىو العمة األولى لموجود ، مف دونو ال یمكف أف تناه بشكؿ مطمؽ وغیر قابؿ لمتجزيم
                                                 

لجبر ، وال حریة وال قسر ، والطبیعة ىي ىي ال فضائؿ فضمف قانوف الضرورة ال مجاؿ لبلختیار أو ا. 0
فیيا وال آثاـ ، فاالشجار لف یعنیيا أبدًا فیما إذا كانت ثمارىا ستروؽ لنا أـ ال ، وستظؿ تنتج في الوقت 

اليیئة  –نفسو وبالطریقة نفسيا الثمار نفسيا )شباني ، منذر ، سبینوزا والبلىوت ؛ منشورات وزارة الثقافة 
 (. 98، ص  2119السوریة لمكتاب ، ببل ط ،  العامة

 . 046سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 2
 97شاخت ، ریتشارد ، رواد الفمسفة الحدیثة ؛ ترجمة : أحمد حمدي محمود ، ميرجاف القراءة لمجمیع . 3

 . 009، ص  0997، مكتبة األسرة ، اليیئة المصریة العامة لمكتاب ، ببل ط ، 
 . 56الة في اصبلح العقؿ ، ص سبینوزا : رس. 4
 . 336سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 5
. یقوؿ سبینوزا : " اهلل حاضر في كؿ مكاف ویرى كؿ شيء " ) سبینوزا : رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص 6

 ( . 351ص 
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وخارجو ال یمكف تصورىا ، إنو عمة كؿ شيء . وليذا الجوىر البل توجد األشیاء ، 
وتتمظير في  متناىي الفرید صفات ال نيائیة ، تتمثؿ في صفتي "االمتداد" و"الفكر"

" فكؿ ما یطرأ عمى الجسـ فيو یصدر عف اهلل بوصفو . (0)اإلنساف بوصفو جسمًا وفكراً 
أحواؿ الفكر ، بمعنى انو ال یمكنو أف یتأتى  متأثرًا بحاؿ مف أحواؿ االمتداد ، ال بحاؿ مف
وفكر اإلنساف ، وجسد اإلنساف أیضًا ،  .(2)عف النفس التي ىي حاؿ مف أحواؿ الفكر "

جزء مف الطبیعة ، جزء مف عقؿ "اهلل" البل محدود )البل نيائي( . وكؿ انساف مف حیث 
 .(3)یة أو ماىیة الطبیعةىو روح وفكرة جسـ ، إنما ىو ینتج بالضرورة عف الماىیة اإللي

ذف فمف المحاؿ أف یكوف اإلنساف حرًا بمعنى أف لو مشیئة أو ارادة تسمؾ مف تمقاء      وا 
ذاتيا دوف أف یتحكـ في سموكيا سبب خارجي ، إذ أف اإلنساف عمى صمة مستمرة بعوامؿ 

ذ ىذه ال متناىیة في العالـ المحیط بو ، ومف المحاؿ أف یسمؾ عمى أي نحو دوف أف یأخ
ویتمثؿ لو ویتكیؼ  . فاإلنساف "ینقاد وراء النظاـ العاـ لمطبیعة ،(4)العوامؿ بعیف االعتبار

. وبعبارة أخرى ، فإنو ال یتعیف تصور اإلنساف (5)معو بقدر ما تقتضیو طبیعة األشیاء"
باتباع منيج آخر غیر المنيج المطبؽ عمى باقي الطبیعة ، فنحف جزء مف الطبیعة وال 

. إذ "مف المحاؿ أال یكوف االنساف جزءًا مف الطبیعة وأال یتأثر إال (6)ر ذلؾشيء غی
بالتغییرات التي یمكف معرفتيا بطبیعتو وحدىا والتي ىو عمتيا التامة ... فمو كاف بوسع 
االنساف أال یتأثر إال بالتغییرات التي یمكف معرفتيا بطبیعتو وحدىا ، لما كاف االنساف 

 .(7)ده مستمرًا بالضرورة "فانیًا ، ولكاف وجو 

                                                 

نقد سبینوزا لؤلصوؿ  –سمیماني ، الحساف ، بحث ) جدلیة التعالي والمحایثة في الفمسفة الحدیثة . 0
، ص  2108، سنة  25،7 – 25ألرسطیة واألسس الدیكارتیة لمتعالي االليي ( ؛ مجمة تبایف ، العدد ا

25 . 
 .051سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص  2
 . 56فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 3
 . 201فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 4
 . 238سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 5
 . 002الفمسفة الحدیثة ، ص شاخت : رواد . 6
 . 337سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص  7
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ویشیر دولوز إلى أف األخبلؽ عند سبینوزا ىي التي تبرر الوحدة  ما بیف )اهلل    
. ذلؾ أف نقطة البدایة األساسیة في نظریة سبینوزا األخبلقیة ىي االدراؾ (0)والطبیعة(

فكرة  ، ومف ثـ تأكید سیادة (2)العممي لبلرتباط بیف اإلنساف وبیف الطبیعة بوجو عاـ
. "فنحف "ننفعؿ بوصفنا جزءًا مف الطبیعة یتعذر (3)الضرورة في مجاؿ اإلنساف بدوره

تصوره بذاتو ودوف األجزاء األخرى ، ونكوف منفعمیف عندما یحدث شيء فینا ال نكوف 
... عندما یحدث شيء فینا ال یمكف استنباطو مف قوانیف طبیعتنا  (4)عمتو إال جزئیاً 

ؿ سبینوزا في خطابو ألحد أصدقائو: " أرى أف العقؿ اإلنساني جزء . لذلؾ یقو (5)وحدىا"
مف الطبیعة ، وذلؾ ألف الطبیعة توجد بيا قوة مفكرة ال متناىیة فإنيا تعبیر عف الطبیعة 
كميا ، وتحوي بصورة مثالیة كؿ ما فیيا ، وتأتي أفكارىا بنفس النظاـ الذي تحدث بو في 

یقة المرآة المثالیة ليا ... العقؿ اإلنساني یشبو ىذه القوة الطبیعة ذاتيا ، بؿ تكوف في الحق
نما بسبب ادراكو  دراكو لكؿ الطبیعة ، وا  ) الفكر االليي ( ولكف لیس بسبب ال تناىیو وا 
لكؿ طبیعة الجسـ اإلنساني الذي یتوازف بو وليذا اعتبر العقؿ اإلنساني جزءًا مف البل 

 .(6)متناىي"
ینوزا قوة ممیزة یثبت بيا وحدتو واختبلفو عف األشیاء الفردیة وىكذا فمبلنساف عند سب   

اختبلفو ، فيو یظؿ مماثبًل لغیره . وبالفعؿ فيو جزء  مف رغـعمى ال. لكنو ، (7)األخرى

                                                 

1 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 6 . 
ألننا كمما تعمقنا في فيـ قوانیف الطبیعة الشاممة كنا أقدر عمى فيـ  سموؾ االنساف )فؤاد زكریا : . 2

 (. 215اسبینوزا ، ص 
 . 213ینوزا ، ص فؤاد زكریا : اسب. 3
 عمى اعتبار أف الطبیعة عند سبینوزا خالیة تمامًا مف القیـ البشریة .. 4
 . 236سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 5
نقبًل عف : رویس ، جوازیا ، روح الفمسفة الحدیثة ؛ ترجمة : أحمد األنصاري ، مراجعة . حسف حنفي . 6

 . 045، ص  2119،  2القاىرة ، ط –حنفي ، المركز القومي لمترجمة 
لى المقاومة والتصدي لضغوط . 7 عمى اعتبار أف االنساف تحركو قوة باطنیة تدفعو إلى اثبات ذاتو وا 

 (.42العناصر األخرى داخؿ النظاـ المؤلؼ لمطبیعة )فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص 
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مف كؿ ، جزء مف الطبیعة الكمیة ، رغـ إنو یؤلؼ بمفرده كبًل واحدًا قادرًا عمى اثبات 
 .(0)فردیتو ضمف المجموعة الكمیة

 
 
 "Human and "Godف  طبيعة المتناه  والقا متناه  ) اإلنسان و"اهلل" (  /نيًا ثا

تمثؿ الطبیعة الطابعة عند سبینوزا النظاـ الكمي لؤلشیاء مف حیث انو ذو وجود     
ضروري ، ال یتحكـ فیو شيء خارج عنو ، أي أف العمة فیو باطنة . في حیف تمثؿ 

و المكونات الموجودة في العالـ مف حیث ىي تعبیر الطبیعة المطبوعة األوجو الجزئیة أ
بما فیيا االنساف  –جزئي عف "الصفات" الشاممة لمجوىر ، ومف أمثمتيا األجساـ الفردیة 

والتي ال تُفيـ قوانیف أوجييا بذاتيا ، بؿ ینبغي دائمًا ربطيا "بالكامؿ الشامؿ" الذي  –
موجود عمى نحویف : ال متناه ومتناه . فيو في أي "اهلل". "واهلل" عند سبینوزا  (2)تنتمي إلیو

األشیاء الفردیة موجود عمى نحو متناه ویؤلؼ ما یسمیو سبینوزا )باألحواؿ( ، أما في 
الطبیعة مف حیث ىي كؿ فيو موجود عمى نحو ال متناه ویؤلؼ ما یسمیو )بالصفات 

Attributes)(3)ة تنفعيـ ، وظنوا أف . لكف الناس رأوا أنفسيـ یسمكوف دائمًا مف أجؿ غای
"اهلل" قد سخر كؿ األشیاء لغایة خدمتيـ ، فقد أطمقوا لفظ )الخیر( عمى كؿ ما یساعدىـ 

 .(4)عمى حفظ أنفسيـ ولفظ )الشر( عمى كؿ ما یعوقيـ عف ذلؾ
فمف البلـز إذف التمییز الدقیؽ بیف ما "هلل" وما لئلنساف ، أي التمییز بیف ماىیة اإللو      

ساف ، وبیتعبیر سبینوزي مف الضروري التمییز بیف الطبیعة الطابعة وخصائص اإلن
فاألولى اإللو باعتباره جوىرًا فریدًا عمتو في ذاتو ، والثانیة مجموع  (5)والطبیعة المطبوعة

                                                 

 . 40فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 0
 . 009ا ، ص فؤاد زكریا : اسبینوز . 2
 . 019كریـ متى : الفمسفة الحدیثة ، ص . 3
 . 98. جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص 4
الطبیعة الطابعة ىو ما یكوف بذاتو ومتصور بذاتو ، أي صفات الجوىر )اهلل( تمؾ التي تعبر عف . "5

طبیعة اإلليیة ، أي كؿ ماىیة أزلیة ال متناىیة ... ، أما الطبیعة المطبوعة فيي كؿ ما ینتج عف وجوب ال
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األحواؿ مف أبسطيا إلى أعقدىا ، وتضـ الموجودات العینیة مثؿ النبات واإلنساف وجمیع 
 .(0)أجزاء الوجود

عند سبینوزا یشیر إلى مبدأ دینامیكي لدى الفرد الذي  -كمبدأ حیاة-ناتوس فالكو     
، ویبقى ىذا الجيد في )الحاؿ المحدود( ضمف نظاـ (2)یسعى إلى الوجود ویدأب عمیو

الطبیعة حیث تخضع جمیع األشیاء الفردیة لحتمیة مزدوجة ، حتمیة تأتیيا مف "اهلل" 
باعتبار أف "اهلل" ، بوصفو عمة كمیة ، یحدد  وحتمیة تأتیيا مف األسباب الخارجیة ،

 .(3)األشیاء الفردیة عف طریؽ سمسمة ال متناىیة مف األسباب المتناىیة
وكأف سبینوزا یدعونا أف نشاركو حدسو الفمسفي الرئیس ، أال وىو المتمثؿ في أف    

یتمو  . فمما كاف كؿ شيء إنما(4)نتحوؿ مف وجية نظر اإلنساف إلى وجية نظر "اهلل"
بالضرورة مف ماىیة "اهلل" ، فإف العالـ ، إذ تحكمو ضرورة معقولة " ال تمغي ال قانوف اهلل 
وال قانوف عباده " ال یخضع لمقدر المحتـو ولمجبریة العمیاء . وبقدر ما تكوف أفعاؿ 
اإلنساف ضروریة تكوف ناجعة ، ألنيا تستخدـ نظاـ األسباب وتعبر عف قدرة اإلنساف 

 .(5)لتي ىي المعرفة التامة بالذات وبالكؿالممیزة ا
وىكذا یكوف مف الواضح أف الحریة بمعناىا الحقیقي ال تتوافر في ىذه الحالة إال     

لمكوف بمعناه الشامؿ ، الذي ال یتحكـ فیو شيء وال یوجد شيء خارجو حتى یقاؿ إنو 
"إف اهلل وحده ىو یرغمو . وىذا ىو معنى العبارة المصوغة بمغة الىوتیة ، والقائمة 

                                                                                                                         

ما ینتج عف وجوب كؿ صفة مف صفات اهلل و ... كؿ أحواؿ صفات اهلل ، باعتبارىا أشیاء موجودة في 
 (. 64-63اهلل ، وال یمكنيا بدونو أف توجد وال أف تتصور" ) سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص 

 . 24الحساف سمیماني : جدلیة التعالي والمحایثة ، ص . 0
وصؼ الكوناتوس أو الرغبة ، الجيد الذي یسري في الكوف كحركة دینامیكیة تسكف الطبیعة . وذلؾ ب2

وتجعميا تتحؽ في كؿ لحظة وحیف ، وتحقیؽ ىذا الجيد یدفع االنساف الى الدخوؿ في عبلقات تأثیر 
لنسؽ وتأثر مع األشیاء الخارجیة ، وىو ما یسمیو سبینوزا باالنفعاؿ )ببلؿ مراوي : بحث ، الرغبة وا

 ( .01االیثولوجي في فمسفة سبینوزا ، ص 
 . 39-38فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 3
 . 014جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص . 4
 . 43فاطمة الشامخ : المصدر السابؽ ، ص . 5
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ؿ اإلنساف ماذا سیتعمـ مف الجبریة ؟ ، فالجبریة تقوینا عمى احتماؿ ء. ولو تسا(0)الحر"
. ألننا نتذكر أف جمیع األشیاء تسیر وفقًا لقوانیف "اهلل" األبدیة ، (2)متاعب الحیاة أوزارىا

. فاهلل ىو الثابت وربما تعممنا محبة "اهلل" العقمیة ، وأف نتقبؿ قوانیف الطبیعة بسرور ..
 .(3)المّدبر لنظاـ الكوف

تحكمو ضرورة منطقیة مطمقة . ولیس ثمة شيء مف قبیؿ  -تبعًا لسبینوزا–فكؿ شيء     
االرادة الحرة في المجاؿ العقمي أو الصدفة في العالـ المادي . فكؿ شيء یحدث ىو تّجِؿ 

أف تكوف األحداث غیر ما ىي  لطبیعة "اهلل" التي ال یمكف فيميا ، ومف المستحیؿ منطقیاً 
 .(4)عمیو
إف النفس اإلنسانیة "بوصفيا تعرؼ ذاتيا وجسميا مف منظور األزؿ ، تعرؼ اهلل     

ولكف حیف یتحد اإلنساف مع "اهلل" ال یتخمى ( 5)بالضرورة وتعمـ أنيا قائمة فیو وتتصور بو"
( . وحینئٍذ یتخمى عف ذاتو ، بؿ یحقؽ ذاتو بصورة كاممة ویصبح أكثر مف )حاؿ متناه

نما یّكؼ عف حب األشیاء  یّكؼ عف الغیرة والكراىیة ، ولكف ال یّكؼ عف الحب ، وا 
المتناىیة : فیحب األشیاء ال مف حیث ىي أشیاء متناىیة بؿ مف حیث ىي تعابیر عف 
البل متناىي ، ویحب الناس ال مف حیث ىـ رجاؿ ونساء ، بؿ مف حیث ىـ تجسید لمكائف 

 .(6)األزلي
یف یبمغ اإلنساف أعمى مراتب الكماؿ یحصؿ عمى السعادة القصوى أو الطوبى "وح   

Blessedness  اهلل" ، وحیف یعرؼ اإلنساف "اهلل" معرفة "، فالخیر األسمى ىو معرفة
ذا استبدلنا "باهلل" الطبیعة ، أمكننا أف نقوؿ اف سعادة  حدسیة ال یممؾ إال أف یحبو ... وا 

رفة الطبیعة ومعرفة قوانینيا معرفة واضحة وكافیة مف اإلنساف القصوى تقـو في مع

                                                 

 . 219فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 0
عممنا أف ال نكره أو نسخر مف أحد أو نغضب مف . ذلؾ أف عقیدتنا بالجبرتصمح مف حیاتنا األخبلقیة وت2

 ( .044جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص أحد )
 . 044جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 3
 . 024، ص 3رسؿ : تاریخ الفمسفة الغربیة ،ج. 4
 . 339 . سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص5
 . 023-022كریـ متى : الفمسفة الحدیثة ، ص . 6
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ال تكمف في  -في ظؿ قوؿ سبینوزا "بوحدة الوجود"-. فإف السعادة (0)منظورىا األزلي
التحقؽ بأمر "اهلل" وترجمتو في خضوع لمشرع ، وآراء لمشعائر ، بؿ اف كؿ ذلؾ مف عمؿ 

، فبقدر معرفة العبد "باهلل" بقدر ما المقطوعیف ، أما الواصموف فشأنيـ االلتذاذ بالمعرفة 
، "الذي ال یوجد في الطبیعة ، ویدیف بالحب العقمي "هلل"  (2)یكوف أرقى ، ویتمتع بالوصوؿ

 .(4)، أي قادر عمى إبطالو " (3)أي شيء مناقض ليذا الحب العقمي
انما ىو والتقدـ األخبلقي ال یمثؿ ارتقاًء عبر درجات ، أو عبورًا لمسافة معینة ، و      

بمعنى اكتشاؼ الذات لذاتيا ، وتحررىا مف الجيؿ ، واىتدائيا إلى الحقیقة ، وال سیما أف 
لیست غایة نسعى إلى بموغيا ، بؿ نحف قائموف فیيا ألننا  -في نظر سبینوزا–الحقیقة 

. كذلؾ نحف " ال نرغب ، مف حیث أننا نفيـ ، (5)قائموف في الوجود والواقع ، أي في "اهلل"
. ولیست الحیاة 6في األمور الضروریة ، وال یمكف أف نجد راحتنا إال في الحقیقة " ، إال

نما الحیاة األبدیة (7)األبدیة بقاء النفس بعد فناء الجسـ ، أو الخمود في عالـ مفارؽ ، وا 
معرفتنا ذاتنا مف وجية األبدیة وتأمؿ النظاـ الكمي . وبعبارة أخرى إف النفس سرمدیة مف 

ة عمى معرفة الحقائؽ السرمدیة ، وكمما ازدادت معرفتيا ازداد حظيا مف حیث ىي حاصم
 .(8)الخمود

                                                 

 . 021ؽ ، ص المصدر الساب. 0
بف الحسف ، بدراف ، بحث )فمسفة وحدة الوجود بیف ابف عربي واسبینوزا ، مجمة حولیات التراث ، . 2

 . 56، ص 2101، سنة  01الجزائر( ؛ العدد  –جامعة مستغانـ 
، " فمیس لئللو یقوؿ سبینوزا : " مف كاف یحب اهلل ، ال یمكنو أف یسعى إلى أف یبادلو اهلل الحب " . 3
فعاالت سمبیة ، وىو ال یشعر بأي انفعاؿ مف انفعاالت الفرح والحزف " ) سبینوزا ، عمـ األخبلؽ ، ص إن

 (. 330،  329ص 
 . 345. سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص 4
 . 008جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص . 5
 . 300. سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص 6
 توجد إال بوجود الجسـ . عمى اعتبار أف النفس فكرة الجسـ وال. 7
 –عویضة ، كامؿ محمد محمد ، باروخ سبینوزا " فیمسوؼ المنطؽ الجدید " ؛ دار الكتب العممیة . 8

 . 64، ص 0993،  0بیروت لبناف ، ط 
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لذلؾ یقوؿ سبینوزا : " مف یعرؼ ذاتو وانفعاالتو بوضوح وتمیز یشعر بالفرح ، ویكوف    
ذلؾ مقترنًا بفكرة اهلل ، وبالتالي فيو یحب اهلل ویزداد حبو بقدر ما تزداد معرفتو لذاتو 

وبالتالي " فإف النفس ، باعتبارىا تنشرح بيذا الحب اإلليي أو الغبطة ،  (0)وانفعاالتو "
إنما تتمثؿ في الفيـ  االنفعاالتتستطیع كبح شيواتيا . ولما كانت قدرة اإلنساف عمى كبح 

ال غیر ، فبل أحد إذًا تحصؿ لو بيجة السعادة بكبح شيواتو ، بؿ عمى العكس ، إف القدرة 
. فإف الخیر الوحید الذي یدركو عقمنا (2)عف السعادة نفسيا " عمى كبح الشيوات تنشأ

والخیر الخمقي ما أنمى العقؿ والشر ما انتقصو وأفسده ، وذلؾ ىو الدیف الحؽ الذي نجده 
 .(4)، لذا كاف " الورع ىو حبنا لمف أثار اعجابنا "(3)في أنفسنا

البلزمة عف وجوب  " ولیس اكتماؿ الذىف غیر معرفة اهلل وصفاتو واألعماؿ     
. وعمى ذلؾ فإف الغایة القصوى لئلنساف الذي یيتدي بالعقؿ ، أي الرغبة (5)طبیعتو

الرئیسیة التي تسمح لو بتنظیـ كؿ الرغبات األخرى ، ىي التي تدفعو إلى تصور نفسو ، 
. فمف شأف طبیعة (6)وتصور جمیع األشیاء التي تظير لعقمو بوضوح ، عمى نحو تاـ "

لمتناىیة أف تدعو غیر معقوؿ عند نفسو ، وىو إنما یعقؿ ذاتو بردىا إلى النظاـ اإلنساف ا
ىو  (0). فاهلل ) كسبب فعاؿ ((7)الكمي السرمدي ، واعتبارىا جزءًا مف الجوىر األوحد

                                                 

 . 329 . سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص0
 . 350المصدر السابؽ ، ص . 2
 . 64كامؿ محمد عویضة : اسبینوزا ، ص . 3
 . 205ا ، المصدر السابؽ ، ص سبینوز . 4
یقوؿ سبینوزا : " مع أف المعرفة الفطریة معرفة إليیة بمعنى الكممة ، فإننا ال یمكف أف نسمي مف . 5

یقوموف بنشرىا أنبیاء ، إذ یستطیع كؿ فرد أف یدرؾ تعالیـ المعرفة الفطریة ویفيميا بنفس الیقیف ، دوف 
( وتالیًا فإف النبي لـ یكف  021: رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص  االعتماد عمى االیماف وحده " ) سبینوزا

عالمًا أو فیمسوفًا وما كاف بأمكانو أف یكوف لذلؾ ، فيو لـ یمتمؾ المعرفة التي تؤىمو لفعؿ ذلؾ ، وظؿ 
عمى مستوى المعرفة الظنیة ، ثـ إف ميمتو انحصرت في التعالیـ األخبلقیة والقواعد العممیة ، وىي الركف 

 ( . 92اـ في كؿ وحي ) منذر شباني : سبینوزا والبلىوت ، ص الي
 . 313المصدر السابؽ ، ص . سبینوزا :  6
 . 005یوسؼ كـر : تاریخ الفمسفة الحدیثة ، ص . 7
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. وىكذا یظف (2)جوىر ذاتو ، وجوىر كؿ شيء ، وعمة ذاتو ، ومف ىنا جاءت وحدانیتو
خبلقي سیبمغ مرحمة االتحاد باهلل ، فإذ تحقؽ رقیو وأنتيى اإلنساف إنو برقیو وتقدمو األ

 .(3)تقدمو ، أدرؾ إنو لـ یكف منفصبًل عنو أبداً 
 

 From rational life toمن الحياة العقمية إلى الحياة العممية / 3المبحث
practical life 

بموغ ذلؾ  یقوؿ سبینوزا : " انني أرید توجیو العمـو نحو غایة واحدة وىدؼ أوحد وىو   
الكماؿ اإلنساني األعظـ ... وبالتالي ینبغي أف نطرح عرض الحائط كؿ ما ال یفیدنا في 
العمـو لبلقتراب مف ىدفنا ، وباختصار یجب أف نوجو كؿ أعمالنا وأفكارنا في إتجاه ىذه 

ىي الرغبة ، فإف  -كما مر بنا–. ولما كانت ماىیة اإلنساف في نظر سبینوزا (4)الغایة "
، وعمیيا تتأسس الحیاة  لئلنسافاة "العاطفیة" والشعوریة ستكوف ىي األولى بالنسبة الحی

 .(5)العقمیة كتصور واضح متمیز لمذات والعالـ وكتأمؿ
ولتكف البدایة مف ىنا ، فقد أشار سبینوزا إلى أربعة أنواع مف ضروب االدراؾ ، ىي      

 اختصارًا عمى النحو اآلتي :
ادراؾ مكتسب بالتجربة المبيمة ، أي تجربة ال یحددىا  -2اع . ادراؾ مكتسب بالسم-0

ادراؾ نستنبط فیو  -3العقؿ ، وىو إدراؾ یبقى راسخ فینا ما لـ تكذبيا أي تجربة أخرى . 
ماىیة األشیاء مف أشیاء أخرى ، أي عندما نستنبط مف المعموؿ عمتو ، وىو ادراؾ عقمي 

                                                                                                                         

اف كوف اهلل ینتج مف خبلؿ نفس الصفات التي تؤسس لجوىره یعني أف اهلل ىو سبب كؿ األشیاء بنفس  0
ثـ فإف وحدة الصفات تمتد إلى وحدة السبب ، فیقاؿ في ذلؾ "السبب الفعاؿ"  المعنى إنو سبب ذاتو . ومف

 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; pبنفس معنى "السبب في ذاتو" )
53 . .) 

2 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 53 . 
 . 008جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص . 3
 . 30سبینوزا : رسالة في اصبلح العقؿ ، ص . 4
 . 56فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 5
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 (0)وحدىا ، أو مف خبلؿ معرفة عمتو القریبة . ویوجد أخیرًا ادراؾ لمشيء بماىیتو -4. 
 وىذه األخیرة ىي المعرفة العقمیة الحدسیة .

إف ىذه المعرفة  ففیما یتعمؽ )بالضرب الثاني( مف ضروب االدراؾ یرى سبینوزا "    
مشكوؾ فیيا كثیرًا ولیست معرفة نيائیة ... وبالتالي ال بد مف استبعاد ىذا النوع مف 
المعرفة ، وعمى خبلؼ ما سبؽ ، یجب أف نقوؿ عف )الضرب الثالث( مف ضروب 
المعرفة إنو یقدـ لنا فكرة الشيء ، كما إنو یسمح باالستنتاج دونما خوؼ مف الوقوع في 

إنو ال یفید بذاتو في بموغ الكماؿ ، )الضرب الرابع( ىو الوحید الذي یدرؾ الخطأ ، إال 
ماىیة الشيء التامة دونما خوؼ مف الوقوع في الخطأ ، وبالتالي فعمینا باستخدامو بوجو 

 .(2)خاص"
، وتختمؼ باختبلفيا : ففي معرفة "الضرب (3)إف حیاتنا العممیة تابعة لحیاتنا العقمیة    

ننا جزء مف ىذه الطبیعة ، فنيتدي  الثالث" نعمـ أف الطبیعة خاضعة لقوانیف كمیة ، وا 
بأفكار المطابقة ونصیر فاعمیف بعد أف كنا منفعمیف ، ذلؾ أننا حالما ندرؾ بالعقؿ أف 

، وبالمعرفة التي مف " الضرب الرابع"  ندرؾ (4)أفراحنا وأحزاننا نتائج القوانیف الطبیعیة
الطبیعة ، بؿ ندرؾ ذاتنا صادرة عف طبیعة "اهلل" ، إذ أف الفرد ذاتنا ، لیس فقط كجزء مف 

في حقیقة األمر فكرة مجردة ، ولیس الموجود الحؽ ىو الفرد منفصبًل عف الكوف وال 
القانوف الذي یربط الفرد بالكوف ، بؿ الكوف نفسو معتبرًا ال كجممة أجزاء ، بؿ كوحدة 

. فجيد اإلنساف في القدرة عمى الفيـ (5)جوىریة حاصمة في ذاتيا عمى عمة وجودىا

                                                 

 . 32سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . ینظر ، 0
 . 35-34المصدر السابؽ ، ص . 2
مف رسالتو في اصبلح العقؿ : " لف أنظر ىنا  –غیر المفقودة  –. یقوؿ سبینوزا في السطور األخیرة 3

في ضروب التفكیر األخرى ، كالحب والفرح وما إلیيما ، ألنيا ال تفید في تقدـ مشروعنا الحالي ، وال 
سبینوزا : یمكف تصورىا إال بعد أف یتـ إدراؾ العقؿ . فعبًل لو زاؿ االدراؾ أزالت ضروب التفكیر تمؾ " )

 (. 62رسالة في اصبلح العقؿ ، ص 
األوؿ نتصور ذاتنا شخصًا قائمًا بنفسو، واألشیاء المحیطة بنا  عمى اعتبار أننا في معرفة الضرب. 4

 خیرات وشرور في أنفسيا.
 . 007یوسؼ كـر : تاریخ الفمسفة الحدیثة ، ص . 5
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بوضوح یتعمؽ في النوع الثالث مف المعرفة ، ویصؿ إلى اكتمالو في النوع الرابع ، حتى 
. (0)تبمغ قوة االدراؾ لدیو الحقیقة الحدسیة كقوة أو درجة مف قوة اهلل الُمطمقة أو البل نيائیة

الماىیة ، وىي كاممة ألنيا تعتمد )حدسیة مباشرة( وتتجو إلى  –األخیرة  –فيذه المعرفة 
. لذا فإف فوز اإلنساف بالسعادة الحقیقیة ال یأتي مف (2)عمى الحدس العقمي المباشر

المعرفة الظنیة "باهلل" ، وال مما ىو محسوس أو مادي بؿ إف السبیؿ الوحید لموصوؿ إلى 
 .(3)السعادة القصوى والسعادة الحقیقیة ىو معرفة "اهلل" بكؿ تجمیاتو

لكف مشروع سبینوزا األخبلقي ال یتمثؿ في تعویض حیاة الوجداف والعاطفة بالحیاة    
العقمیة ، بقدر ما یتمثؿ في تنظیر الحیاة العقمیة فوؽ حیاة الوجداف والعاطفة ، بؿ في 
تحویؿ الحیاة العاطفیة إلى نطاؽ العقؿ ، أو بعبارة أخرى ، في إدراؾ حیاة العواطؼ 

. فالعقؿ یقود االنساف ال إلى زیادة قوتو في التمثیؿ ، (4)فيمًا صحیحاً  واالنفعاالت وفيميا
وىو ال یزاؿ ینتمي إلى مجاؿ العاطفة فحسب ، بؿ ىو یمنح الفاعمیة لمحصوؿ عمى 

. وسبیؿ اإلنساف إلى الحصوؿ عمى السعادة (5)سعادة الفرد بتكوینو لؤلفكار الصحیحة
التي تؤىمو لمتعالي عمى حدود الزماف  Scientia Intuitivaالقصوى ىو المعرفة الحدسیة 

والمكاف وادراؾ األشیاء في صورىا األزلیة، ومف ثـ االتحاد "باهلل" أو الطبیعة مف حیث 
ىي كؿ ... ففي المعرفة الحدسیة ال یدرؾ اإلنساف األشیاء في صورة قوانیف مجردة ، بؿ 

اء في الكؿ ویرى الكؿ في یدركيا مف حیث ىي أشیاء حیة محسوسة ، وبذلؾ یرى األجز 

                                                 

1 Deleuze , Gilles,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 104 . 
؛ دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ابراىیـ ، ابراىیـ مصطفى  ، الفمسفة الحدیثة مف دیكارت إلى ىیـو . 2
 . 201، ص 2110االسكندریة ، ببل ط ،  –
شحادة ، محمد و االبراىیـ ، عبد الرحمف عبد ، بحث ) اشكالیة السعادة عند سبینوزا ( ؛ مجمة جامعة . 3

 -3-"  ، العدد 38سوریا ، سمسمة اآلداب والعمـو االنسانیة ، مجمد  –تشریف لمبحوث والدراسات العممیة 
 . 462، ص  2106

 . 004جبلؿ الدیف سعید : سبینوزا ، ص . 4
5 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 103 . 
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األجزاء ، وحیف یحصؿ المرء عمى المعرفة الحدسیة یدرؾ بأنو موجود في "اهلل" ، وبأف 
 .(0)"اهلل" موجود فیو ویغدو سعیداً 

أي أف األخبلؽ التي ینادي بيا سبینوزا ىي : أف العمـ ذاتو لو طابع عممي أخبلقي      
ب األخبلؽ ، مثمما تميد األخبلؽ الطریؽ لممعرفة ، أي أف العمـ والمعرفة یفتحاف لنا أبوا

. والميـ في األمر إنو ال وجود "ألخبلؽ مجردة" منفصمة عف المجرى العاـ لعمـ البشر ، 
وبذلؾ یتجاوز سبینوزا التفرقة بیف )الواقع والواجب( ، أو بیف )العمـ النظري والبصیرة 

لؾ أف یتخمى اإلنساف عف نفعو في ولیس معنى ذ (. 2)العممیة( ، وبیف األخبلؽ والعمـ
سبیؿ التحمیؿ العقمي المنطقي لكؿ االنفعاالت ، فالتفكیر والمعرفة ال یتعارضاف مع تحقیؽ 

، بؿ إنيما في الواقع یساعداف عمیو ، فيو یعارض القائمیف بأف سعي (3)اإلنساف لنفعو
ا إف سعي اإلنساف إلى تحقیؽ نفعو الخاص رذیمة ، ویثبت في مجموعة مف القضای
 .(4)اإلنساف الي نفعو الخاص ، إذا استرشد بالعقؿ ، یكوف ىو ذاتو قواـ الفضیمة

إف أخبلؽ سبینوزا تسیر مع فكرتو فیما وراء الطبیعة . فكما إف العقؿ في المیتافیزیقا    
یحاوؿ أف یدرؾ القانوف الكامف وراء األشیاء الجزئیة التي تقع تحت الحس ، فيو یقرر إف 

یجب أف یضع قانونًا ینتظـ رغبات اإلنساف المتنافرة . وبعدئذ یستطیع اإلنساف أف العقؿ 
یسمؾ سموكًا یتفؽ مع ما یممیو العقؿ الذي یعیننا عمى أف ننظر إلى المواقؼ المختمفة 

. حیث " ال تجد النفس إال في (5)نظرة واسعة شاممة تنفذ بمساعدة الخیاؿ إلى أبعد النتائج
تي تثبت قوة فعميا الشخصیة ... وعندما تتخیؿ النفس عجزىا فإف ذلؾ تخّیؿ األشیاء ال

بقدر ما ینطمؽ مف فمسفة عقمیة ذات  (0)، فسبینوزا ال ینطمؽ مف مرتكز صوفي(6)یحزنيا "

                                                 

 . 022كریـ متى : الفمسفة الحدیثة ، ص . 0
 . 215فؤاد زكریا : اسبینوزا . 2
ؾ إال إذا كاف في ذلؾ قوة لؾ ، مبدأ سبینوزا في ذلؾ أنو ال ضیر في أف تضحي بنفسؾ مف أجؿ غیر . 3

وىكذا یجب أف یحب كؿ انساف نفسو ، وأف یمتمس كؿ وسیمة ممكنة تأخذ بیده إلى مرتبة أدنى إلى 
 ( . 21-09( ، ص  -2-زكي نجیب محمود : ـ ) فمسفة سبینوزا الكماؿ )  

 . 208المصدر السابؽ ، ص . 4
 . 043جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 5
 . 211: عمـ األخبلؽ ، ص . سبینوزا 6
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ذات عمؽ دیكارتي ، یمجد الفكرة ویجعؿ ليا المقاـ األعمى في االعتبار ، حتى ال یعدو 
ر ما یكوف )جسـ( االنساف الفرد أكثر قدرة مف . وبقد(2)في الوجود سوى الفكر مرتكزاً 

اآلخریف عمى ادراؾ أشیاء كثیرة في وقت واحد ، أو التحرؾ بطرؽ عدیدة في وقت واحد ، 
، وفي ذلؾ (3)كاف )عقمو( أكثر قدرة مف اآلخریف عمى فعؿ أشیاء كثیرة في وقت واحد

 نستشؼ تميیدًا لمثالیة مطمقة ىیجمیة ال تقبؿ الشؾ .
س ىناؾ ما یسمى بقوى النفس ، فبل تمییز بیف نفس وقوى ، ومف ثـ ال تمییز إذ لی   

بیف )ارادة وعقؿ( ، ولكف االرادة ترجع الى العقؿ مف حیث أف فكرة تتضمف ایجابًا : أي 
إذ یبیف  (4)أف االرادة میؿ العقؿ إلى قبوؿ ما یروقو مف المعاني واستبعاد ما ال یروقو

لیست فقط القدرة الواعیة لذاتيا عمى االثبات والنفي في مستوى  سبینوزا أف ارادة اإلنساف
القوؿ ، بؿ ىي أیضًا حركة الكیاف بعینو ، بما ىو جسـ ووعي بالجسـ تجاه األشیاء أو 

وبالتالي فإف حكـ اإلنساف لنفسو ىو أعظـ ما یطمبو مف حریة ،  (5)الكائنات الخارجیة
 .(6)رادة الحرةوىي حریة أنبؿ مف التي یسمیيا الناس باال

 
 and virtue Happineseالسعادة والفضيمة  /المبحث الرابع 

                                                                                                                         

في حیف أف ىناؾ فبلسفة یروف أف الصواب ىو عمى العكس مف ذلؾ ، فمثبًل یشیر "ولتر ستیس" إلى  0
وجود عنصر دخیؿ عمى عقبلنیة فمسفة سبینوزا ىو عنصر الفكر الصوفي والوجداف الصوفي ، عمى 

، والسعادة القصوى ، واالدراؾ الحدسي "هلل" اعتبار أف التصورات التي یقدميا سبینوزا عف ال نيائیة "اهلل" 
، وال حقیقة الزماف ، ىي دالئؿ عمى وجود ىذا العنصر الصوفي ) ستیس ، ولتر ، الزماف واألزؿ مقاؿ 
 –في فمسفة الدیف ؛ ترجمة: زكریا ابراىیـ ، مراجعة. أحمد فؤاد األىواني ، اليیئة المصریة العامة لمكتاب 

 ( . 341-339، ص  2103القاىرة ، ببل ط ، 
 . 56-55بدراف بف الحسف : وحدة الوجود بیف ابف عربي وسبینوزا ، ص . 2

3 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 103 . 
 . 60كامؿ مصطفى عویضة : اسبینوزا ، ص . 4
 . 63فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 5
 . 044، ص جوف دیوي : قصة الفمسفة . 6
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یقوؿ سبینوزا : " لقد دىشت مرارًا مف رؤیة أناس یفتخروف بإیمانيـ بالدیف    
... أي یؤمنوف بالحب والسعادة والسبلـ والعفة واالخبلص لجمیع الناس ، (0)المسیحي

أشد أنواع الحقد ، حیث یظير إیمانيـ في ویتنازعوف مع ذلؾ بخبث شدید ویظيروف 
. والفضیمة یعرفيا سبینوزا مف حیث عبلقتيا باإلنساف (2)عدائيـ ال في ممارستيـ لمفضیمة"

بأنيا " ىي عیف ماىیتو أو طبیعتو ، بوصفو قادرًا عمى القیاـ ببعض األشیاء التي یمكف 
أولئؾ الذیف یدعوف الناس مف ، فالمؤمنوف بحؽ ىـ "  (3)معرفتيا بقوانیف طبیعتو وحدىا"

. فطالما أف الفضیمة (4)حوليـ إلى العدؿ واالحساف بقدر ما تسمح ليـ عقوليـ وقدراتيـ "
ترتبط بالفيـ ، فمف الطبیعي أف یزداد المرء اقترابًا منيا كمما اتسع نطاؽ فيمو لؤلشیاء ، 

مة حقؽ بذلؾ أسمى حتى إذا ما توصؿ إلى تأمؿ النظاـ الكمي لؤلشیاء في ضرورتو الشام
ما یمكف أف یصؿ إلیو اإلنساف مف الفضائؿ ، وأمكنو التغمب تمامًا عمى انفعاالتو عف 

. ومف ىنا فإف أخبلؽ سبینوزا أخبلؽ یونانیة في (5)طریؽ ربطيا بالضرورة الكونیة الشاممة
ة في جوىرىا أكثر منيا مسیحیة ، ألنو یعتبر محاولة الفيـ األساس األوؿ واألوحد لمفضیم

 .(6). وىو بذلؾ یتفؽ مع "سقراط" تمامًا الذي ذىب إلى أف الفضیمة ىي المعرفة
إف المشكؿ الذي یتناولو سبینوزا بالدرجة األولى ال یتعمؽ ببداىة المعرفة ، مثمما الشأف    

نما ىو یتعمؽ بصحة النفس وسعادتيا القصوى ، فالسؤاؿ الذي  بالنسبة إلى دیكارت مثبًل وا 
نما : " ماذا یجب أف كاف سبینوزا  یطرحو عمى نفسو ىو لیس " ماذا یجب أف أفعؿ؟ " وا 

 .(7)أفعؿ كي أفوز بالسعادة ؟ "
إف سعادة الحكیـ وسكینتو برأي سبینوزا لیست مكافأة لفضیمتو بؿ ىي الفضیمة نفسيا ،   

نما عمى العكس مف ذلؾ  یتحمى بيا لیس بسبب قدرتو عمى التحكـ في نزواتو وشيواتو وا 

                                                 

 . یشمؿ سبینوزا المثاؿ ذاتو عمى دیانات أخرى كالیيودیة واالسبلمیة وحتى الوثنیة .0
 . 019سبینوزا : رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص . 2
 . 234سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 3
 . 353سبینوزا : رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص . 4
 . 209-208فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 5
 . 042وف دیوي : قصة الفمسفة ، ص ج. 6
 ) ضمف التقدیـ ( . 09سبینوزا : رسالة في اصبلح العقؿ ص . 7
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" فمیست الغبطة جزاء (0)بب اكتسابو ليا تفقد شيوات العالـ المحدود سمطانيا عمیوبس
الفضیمة ، بؿ ىي الفضیمة عینيا ، وال ینشرح صدرنا لكوننا نكبح شيواتنا ، بؿ عمى 

. مف ىنا فإف األخبلؽ عند سبینوزا (2)العكس ، إف انشراحنا ىو ما یسمح بكبح شيواتنا "
قدـ نفسيا كنظریة لمسمطة ، في مواجية األخبلؽ كنظریة ت -عمى حد قوؿ دولوز  –

 .(3)لبللتزامات
إذف السعادة الروحیة التي تتمثؿ في الحب المتجو إلى اهلل ، لیست جزاء الفضیمة بؿ    

الفضیمة ذاتيا ، ونحف ال ننعـ بيا ألننا نتحكـ في شيواتنا ، بؿ نحف نتحكـ في شيواتنا 
ب عمى التحكـ في إنفعاالتو وشيواتو وفقًا لحب الحریة ال غیر " فمف یدأ (4)ألننا ننعـ بيا

، سیبذؿ قصارى جيده مف أجؿ معرفة الفضائؿ وعمميا ... ومف یسير عمى احتراـ ىذه 
ویتدرب عمیيا سیصبح قادرًا ، ببل شؾ ، في مدة  –ولیس ىذاباألمر العسیر  –القاعدة 

إذ " ال یتـ الخبلص إال لمف  (5)ؿ "قصیرة عمى توجیو أعمالو وفقًا لما یأمر بو العق
یطبقوف ىذه القاعدة في الحیاة ، أي لمف یطیعوف اهلل ، عمى حیف یيمؾ مف یعیشوف 
تحت سیطرة المذات . ولو لـ یعتقد الناس بذلؾ اعتقادًا جازمًا لما كاف ىناؾ ما یدعوىـ 

 .(6)إلى ایثار طاعة اهلل عمى السعي وراء المذات "
ـ مف النادر أف یشعر بخواء الروح ، وكونو یكوف واعیًا بقیمتو وبوجود فاإلنساف الحكی   

"اهلل" واألشیاء ، وبوجود ضرورة أبدیة ، فإنو ال یفقد احساسو بوجوده أبدًا ، ویشعر 
" وىكذا ندرؾ ما ىي منزلة الحكیـ ، وما مدى ( 7)بالتوافؽ الروحي وثراء حیاتو الروحیة

د إال لشيواتو ... الحكیـ مف حیث ىو حكیـ ، فإف تفوقو عمى الجاىؿ الذي ال ینقا
نظرًا إلى ما یتصؼ بو ، وفؽ ضرورة أزلیة  –االضطراب ال یعرؼ إلى قمبو منفذًا بؿ ىو 

                                                 

 . 046جوازیا رویس : روح الفمسفة الحدیثة ، ص. 0
 . 351 سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص. 2

3 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 104 . 
 . 030، ص  3الغربیة ، جرسؿ : تاریخ الفمسفة . 4
 . 327سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . 5
 . 350سبینوزا : رسالة الىوتیة سیاسیة ، ص . 6
 . 046جوازیا رویس : روح الفمسفة الحدیثة ، ص. 7
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ال یّكؼ عف الوجود أبدًا وینعـ بانبساط  –وباألشیاء  وباإللومحدودة ، مف وعي بذاتو 
 .(0)الروح الحقیقي "

قؿ وفاعمیتو وىي التخمص مف أغبلؿ العواطؼ العمیاء فالحریة الحقة ىي سیطرة الع    
التي ال تسترشد بيدى العقؿ . ولف یكوف اإلنساف حرًا إال بقدر ما ىو عالـ عاقؿ . ولكي 
تكوف انسانًا كامبًل ال ینبغي أف تتحرر مف قیود المجتمع ونظامو ، ألف سمو اإلنساف ىو 

. فاإلنساف  (2)حده یكمؿ اإلنساف الحكیـفي التحرر مف فردیة الغرائز وتحكميا ، وبيذا و 
األخبلقي الذي ینشده سبینوزا ىو الذي یحرر نفسو مف تمؾ الغرائز ویترفع عما یمكف أف 

نما في أف تحكـ نفسؾ . (3)ینتج عنيا مف رغبات ، فمیست العظمة أف تحكـ اآلخریف ، وا 
ألخبلقیة الفّضة ، ودفعو لذا كاف تحقیؽ السعادة مرىونًا بمدى تحرر اإلنساف مف األوىاـ ا

الى فيـ انفعاالتو وضبطيا وتنظیميا ، وتّعقؿ عمميا وأسبابيا ، حیث یصیر انتاج المعرفة 
عف عمؿ االنفعاالت وأسبابيا یمكننا مف امتبلؾ قدرة عمى الفعؿ مف أجؿ التحرر ، بيدؼ 

 .(4)تحقیؽ السعادة
ة عمـ والرذیمة جيؿ ، لكف سبینوزا وىكذا نجد سبینوزا متفقًا مع سقراط ، في أف الفضیم   

یعرؼ الفكرة عمى طریقتو الخاصة ، إذ لممعرفة أنواع ثبلثة ىي "الظف واالعتقاد والمعرفة 
الواضحة". األولى أصؿ االنفعاالت المخالفة لمعقؿ . والثانیة أصؿ الرغبات الطیبة والثالثة 

" الرذیمة معرفة باطمة  أصؿ الحب الحقیقي . لیصحح سبینوزا قوؿ سقراط بحیث یصبح :
، وفمسفة سبینوزا ، في جانبيا  (5)أو ظف معرض لمخطأ ، والفضیمة معرفة صحیحة"

العممي ، إنما ترفض كؿ ما یفصؿ المرء عف الحیاة ، فالقیـ التي تنقمب ضد الحیاة في 
. " ومف المفید في الحیاة ، قبؿ كؿ شيء ، أف (6)نظره ىي قیـ متعالیة سببيا الوىـ

عقمو قدر اإلمكاف ، ففي ذلؾ فقط تتمثؿ سعادة اإلنساف القصوى  مؿ المرء  ذىنو أویستك
                                                 

 . 350 سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص. 0
 . 043جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 2
 . 21( ، ص  -2-زا . زكي نجیب محمود : ـ ) فمسفة سبینو 3
 . 05ببلؿ مراوي : بحث ) الرغبة والنسؽ االیثولوجي في فمسفة سبینوزا ( ، ص . 4
 .  208فؤاد زكریا : اسبینوزا ، ص . 5

6 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 26 . 
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وغبطتو ، إذ ال تعدو أف تكوف الغبطة إال رضى النفس الذي ینشأ عف معرفة اهلل معرفة 
 .(0)حدسیة "

فبینما كاف دیكارت یبحث عف الحؽ بعقمو ، وبسكاؿ عف السعادة والخبلص بقمبو ،    
بحث عف كؿ ذلؾ بعقمو ، بؿ كاف یبحث عف الحؽ لغایة السعادة كاف سبینوزا ی

، مف  (3)إذ " ال تعدو معرفة الخیر والشر إال أف تكوف انفعاؿ الفرح أو الحزف (2)والخبلص
"فكؿ ما نتخیؿ إنو یقودنا إلى الفرح فإنا نجّد في الحصوؿ عمیو ، وكؿ ( 4)حیث وعینا بو "

. (5)إلى الحزف فإنا نجّد في إقصائو أو تحطیمو"وكؿ ما نتخیؿ إنو مناقض لو أو یقودنا 
فالشر ال یوجد عند سبینوزا إال مف حیث األفكار غیر المبلئمة ، وفي مشاعر الحزف التي 

 .(6)تنجـ عنيا كالكراىیة والغضب وماشابو
مف ىنا قامت نظریة الرغبة لدى سبینوزا عمى التمییز بیف ) الرغبة واالرادة ( ، فيو    

بة بوصفيا "میؿ النفس إلى ما تراه حسنًا " واالرادة بوصفيا القدرة عمى االثبات یعرؼ الرغ
" فمقد  (7)أو النفي ، وبوصفيا القرار الداخمي الذي یؤكد أف موضوع رغباتنا إنما ىو حسف

فمقد غدا مف الثابت إذًا أننا ال نسعى إلى شيء وال نریده وال نشتيیو وال نرغب فیو لكوننا 
ؿ نحف ، عمى العكس مف ذلؾ ، نعتبره خیرًا لكوننا نسعى إلیو ونریده نعتقده خیرًا ، ب

وبالتالي فإف أساس الفضیمة لیس إال مجيود اإلنساف في  (8)ونشتيیو ونرغب فیو "

                                                 

 . 313-312سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 0
 ) ضمف التقدیـ ( . 08ح العقؿ ، ص سبینوزا : رسالة في اصبل. 2
یقوؿ سبینوزا عف الندـ بأنو : " حزف مصحوب بفكرة شيء نعتقد أننا قمنا بو بأمر أنفسنا "  )سبینوزا : . 3

 (.209عمـ األخبلؽ ، ص 
 . 241سبینوزا : عمـ األخبلؽ ، ص . 4
 . 075المصدر السابؽ ، ص . 5

6 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 36 . 
 . 60فاطمة الشامخ : سبینوزا والنسقیة ، ص . 7
 . 058سبینوزا : المصدر السابؽ ، ص . 8
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، وقوة  (0)االحتفاظ ببقائو ، وسعادة اإلنساف تتألؼ مف قوة اإلنساف عمى حمایة وجوده
 .(2)لبل نيائیةاإلنساف جزء مف قوة اهلل ، أو الطبیعة ا

نما     والرجؿ الحر ال یفكر فیما ىو أدنى مف الموت ، وحكمتو ىي تأمؿ ال في الموت وا 
في الحیاة ، إف الجيؿ وحده ىو الذي یجعمنا نظف أننا یمكننا أف نعدؿ المستقبؿ ، فما 
سیكوف سیكوف والمستقبؿ ثابت ثباتًا ال تعدیؿ فیو شأنو في ذلؾ شأف الماضي . ذلؾ ىو 

سبب في أننا ندیف الرجاء والخوؼ : فكبلىما یستند إلى النظر إلى المستقبؿ عمى إنو ال
 .(3)غیر یقیني ، وىما مف ثـ ینبعاف مف افتقار إلى الحكمة

. لذا فإف السعادة تتـ بما یجمبو اإلنساف (4)لكف " مف تخّیؿ ىبلؾ ما یكره كاف مسرورًا"   
عمى اإلنساف أف یعرؼ أف ىناؾ نقطة بدایة لنفسو حتى یتمكف مف العیش الرغید ویجب 

في كؿ حیاة ، فالرجوع الى الماضي اإلنساني الذي عاشو ، وميما كاف نمط الحیاة فإنو 
یجمب الشقاء النفسي الذي یجعؿ الفرد بعیدًا عف متناوؿ ىدفو ، لذلؾ یجب أف یكوف 

 .(5)ةالسعي وراء الحیاة ممیئًا بالمثابرة ومّوجيًا نحو األىداؼ السامی
والكماؿ عند سبینوزا ىي القوة العقمیة المتزنة ، لذا كمما درج اإلنساف صاعدًا في     

. وكما ال (6)سبیؿ القوة العقمیة كاف أقرب إلى الكماؿ ، وكاف بالتالي سعیدًا مطمئف النفس
یطمب "اهلل" مقاببًل عف حبو لؤلشیاء ، كذلؾ فمف وصؿ ىذه المرحمة مف الكماؿ ال یطمب 

ببًل لحبو ، فبل یسعى اإلنساف الى الفضیمة طمعًا في شيء أو خوفًا مف شيء ، بؿ مقا
مف أجؿ الفضیمة ذاتيا ولذاتيا ، وتبقى سعادة اإلنساف القصوى ىي تحقیؽ الذات 

 .(7)اإلنساف "باهلل" أو الحقیقة اتحاداإلنسانیة عف طریؽ 

                                                 

 . 040جوف دیوي : قصة الفمسفة ، ص . 0
2 Deleuze , Gilles ,  Spinoza : Practical Philosophy ; p 98 . 

 . 027، ص  3رسؿ : تاریخ الفمسفة الغربیة ، ج. 3
 . 068ا : عمـ األخبلؽ ، ص سبینوز . 4
 . 458. محمد شحادة وآخر : بحث ) اشكالیة السعادة عند سبینوزا ( ، ص 5
 . 09(  ، ص  -2-. زكي نجیب محمود : ـ ) فمسفة سبینوزا 6
 . 023كریـ متى : الفمسفة الحدیثة ، ص . 7
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الحقیقي ، والتي یقوؿ عنيا : " تمؾ السعادة ىي التي وصفيا سبینوزا بانبساط الروح      
ولئف بدا السبیؿ الذي أشرت إلیو وعر جدًا ، فإنو ال یتعذر مع ذلؾ االىتداء إلیو ، إذ ال 
شؾ أف كؿ ما یندر وجوده یصعب بموغو ، إذ ىؿ یعقؿ ، لو كاف الخبلص في متناولنا 

ؿ ما یكوف نفیسًا وبوسعنا الفوز بو دونما عناء شدید ، أال یعبأ بو أحد تقریبًا ؟ لكف ك
، وقد عبر سبینوزا عف تمؾ الفكرة بقولو  (0)یكوف صعب المناؿ بقدر ما یكوف نادرًا "

"اإلنساف المطیع حقًا ىو صاحب اإلیماف الحؽ ، أي ذلؾ الذي یكوف الخبلص ثمرة 
 . وما الخبلص في رأي سبینوزا إال فوزًا مقترنًا بالفضیمة مع السعادة .(2)لو"
 
 

 استنتاجات :
أواًل : مف خبلؿ قراءتنا لسبینوزا رأینا أف ىناؾ وحدة جوىریة في مشروعو األخبلقي 
ظير مع رسالتو عف السعادة ، وتطور في رسالتو عف اصبلح العقؿ ، لتكتمؿ في 
منيجیة كتابو عمـ األخبلؽ ، وىذا التوازف ما بیف ) الفكرة والواقع ( ىو الذي أدى 

أخبلقي  " ، وأف یكوف اتجاىو الفمسفي األساسي أف تكوف " غایة النظر ىي العمؿ
 یف .كما ىو الحاؿ عف الرواقی

ثانیًا : إف المنيج العقبلني في المجاؿ األخبلقي ) العممي ( عند سبینوزا ، أدى بو 
إلى ادراج موضوعات میتافیزیقیة في ذلؾ المجاؿ ، فيو یرفض تفرقة الفبلسفة 

ومجاؿ المعرفة العممیة ، فاألوؿ یتمثؿ في  التقمیدییف بیف مجاؿ المعرفة النظریة
 المیتافیزیقا ، أما الثاني فمیدانو ىو السموؾ اإلنساني .

ثالثًا : إف النظرة إلى اإلنساف وانفعاالتو عمى أنيا جزء ال یتجزأ مف الطبیعة ، ىي 
التي حدت بسبینوزا أف یّصور لنا بأف ) المذة واأللـ ( ، ومف بعدىما ) الرغبة ( ، 

عیف ماىیة اإلنساف ، ولما كانت الرغبة تعني حفظ النوع ، فإف كؿ عمؿ یؤدي  ىي

                                                 

 . 352-350سبینوزا ، عمـ األخبلؽ ، ص . 0
 . 348اسیة ، ص . سبینوزا : رسالة الىوتیة وسی2
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إلى المحافظة عمى اإلنساف ومف ثـ منفعتو یعد خیرًا ، واإلنساف لف یبمغ غایتو ولف 
 یتحقؽ وجوده في حیاة فاضمة إال بالعیش وفؽ قوانیف طبیعتو الشخصیة.

االتو عند سبینوزا یؤدي ىو ذاتو إلى رابعًا : إف سعي اإلنساف إلى التغمب عمى انفع
 -تأكید المعاني االجتماعیة في نفسو . ومف ىنا تحدیدًا كاف ) الكوناتوس ( 

ُمّفسرًا لكؿ مظاىر  –بوصفو الجيد الذي یسعى كؿ كائف لبلستمرار في كیانو 
السموؾ اإلنساني ، لكونو ىو ما ُیظير قدرة الفرد في أف یثبت ذاتو ، ویمثؿ أیضًا 

أ لمفاعمیة ، لذا كاف كؿ ما یعوؽ فعؿ اإلنساف شرًا بعینو . وىذا ما فسر مبد
 لسبینوزا  أف االنفعاالت ىي أساس الشقاؽ بیف الناس.

خامسًا : إف القوؿ ) بأف اإلنساف ال یقؼ بمعزؿ عف الطبیعة وقوانینيا ( یمثؿ أىـ 
وـ بالجبریة كونو طابع لنظریة سبینوزا عف اإلنساف وحیاتو العممیة ، فاإلنساف محك

" ال یتحكـ في أفعالو بحریة " ، ومف المحاؿ أف یكوف اإلنساف حرًا ، وأف تكوف لو 
مشیئة تسمؾ مف تمقاء ذاتيا دوف أف یتحكـ في سموكيا سبب خارجي . فكؿ شيء 
یحدث ىو تّجِؿ لطبیعة " اهلل " التي ال یمكف فيميا ، وبالتالي مف الُمحاؿ منطقیًا 

ث غیر ما ىي عمیو . فذلؾ ىو النظاـ القائـ عمى مبدأ الطبیعة أف تكوف األحدا
 الطابعة والطبیعة المطبوعة .

سادسًا : حیاتنا العممیة تابعة لحیاتنا العقمیة وتختمؼ باختبلفيا ، وفي ذلؾ تناقض 
واضح وقع فیو سبینوزا حینما أشار إلى أف الحیاة العاطفیة والشعوریة ىي األولى ، 

س الحیاة العقمیة كتصور واضح متمیز لمذات والعالـ وكتأمؿ . ذلؾ وأف عمیيا تتأس
ال یتمثؿ في تعویض حیاة الوجداف والعاطفة بالحیاة العقمیة  لئلنسافأف فيـ سبینوزا 

، بقدر ما یتمثؿ في تنضیر الحیاة العقمیة فوؽ حیاة الوجداف والعاطفة . بؿ في 
ع أف ذلؾ یعد سبقًا لسبینوزا عمى تحویؿ الحیاة العاطفیة إلى نطاؽ العقؿ . ) م

ىیجؿ في الدعوة الى مثالیة واقعیة مفادىا : كؿ ما ىو عقمي واقعي ، وبالتالي 
 مشروعیة اخضاع الواقع لمنطؽ الفكر (.
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سابعًا : أف یكوف لمعمـ ذاتو طابع عممي ال تأممي ، وأف ال یكوف ىنالؾ وجود 
بشر . لـ یمنعا أف تكوف نظرة ألخبلؽ مجردة منفصمة عف المجرى العاـ لعمـ ال

ولحیاتو العممیة نظرة میتافیزیقیة في فمسفتو ، فاألخبلؽ تسیر مع  لئلنسافسبینوزا 
فكرة ما وراء الطبیعة ، ما داـ العقؿ ىو الذي یضع القانوف الذي تنتظـ فیيا رغبات 
،  اإلنساف المتنافرة ، كي یستطیع أف یسمؾ سموكًا یتفؽ مع ما یممیو عمیو العقؿ

فسبینوزا رفض تمامًا تفرقة الفبلسفة التقمیدییف بیف مجاؿ المعرفة النظریة الخالصة 
مرة  –وىو )المیتافیزیقا( ومجاؿ المعرفة العممیة وىو )األخبلؽ( . وىنا یقع سبینوزا 

 في المثالیة ، رغـ مناداتو بواقعیة اإلنساف ، وبجدوى حیاتو العممیة . –أخرى 
ضمف في الذاتیة ، والسابؽ لقواعد األخبلؽ العممیة في صیغتيا ثامنًا : السؤاؿ المت

الكانطیة ، أي ماذا ینبغي أف أفعؿ كي أفوز بالسعادة ، أشار فیو سبینوزا إلى أنو 
ال بد مف التحرر أواًل مف فردیة الغرائز وتحكميا ، فالفضیمة عمـ والرذیمة جيؿ . 

معرفة مع الفضیمة( ، والذي مؤداه ذلؾ ىو النسؽ السقراطي السبینوزي )في تناغـ ال
إف الجيؿ وحده ىو الذي یجعمنا أف نظف أننا یمكف أف نّعدؿ المستقبؿ . لذا كاف 
مف المفترض أف نبحث عف الحؽ بالعقؿ لتحقیؽ غایة السعادة والخبلص ، 
واإلنساف المطیع والفاضؿ حقًا ىو صاحب االیماف الحؽ ، أي ذلؾ الذي یكوف 

 الخبلص ثمرة لو .
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Abstract 

      Spinoza's human nature is inseparable from the anthropology of 

social life in his philosophy, Nor about his possible ranks of 

knowledge, Our practical life belongs to our mental life. But man 

himself is a one of Conditions "God" or nature as it is all, And it is 

governed in life by emotional elements, most notably (desire) As a 

direct expression of a person’s tendency to preserve his existence, 

being aware of this tendency, Therefore, it was necessary for the 

person to strive to overcome his emotions in order for this to 

confirm the social meanings in himself, That is the basis of virtue. 
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True happiness, which is the desired goal of human life, does not 

lie in the pleasure of the body and the tendency to save survival, 

But in doing good. The "Conatus" is associated with this tendency, 

The power of being expressed necessarily within all individual 

beings represents the Infinity power of "God". If the wisdom of a 

free man is to meditate not in death but in life, Salvation will only 

occur for those who apply this rule in life: That is, for those who 

obey "God", Whereas those who live under the pleasure of 

perishing perish" And who imagined the destruction of what he 

hated was happy". This is the case of a person at Spinoza,and This 

is the nature of the good and practical life he must live. 


