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 بجريدة أخبار اليوم المغربية 2013يونيو  5نشر يومه األربعاء 
 

 

 

 لماذا اختفى سبينوزا من "نقد العقل الخالص"
 

 

 

 محمد مستقيم
 

 

هذا هو السؤال المركزي الذي يتصدى لإلجابة عنه الباحث المصري الدكتور أشرف منصور في 

: دراسدة نرريدة" الصدادر مدؤخرا أحدث كتبه الذي يحمل عنوان :" سبينوزا ونقدد العقدل اللدال 

أشدرف منصدور أسدتاق بقسدف الة سدةة با يدة ااداة جامعدة ولإلشدارة فد ن   عن دار رؤيدة بالقداهرة

اإلساندرية له مؤلةات وكتابات عديدة مثل :"الرمز والوعي الجمعي" و دراسات فدي سوسديولجيا 

 .. ل ةينومينولوجيا"األديان" و"نررية المعرفة بين كانط وهوسرل" و"األصول الاانطية 

واألخالقيددة  ةمدداني ميمانويددل كددانط بنقدددف ل عقددل فددي أبعددادف الميتافيزيقيددللقددد عددرف الةي سددوف األ 

والدينية والجماليدة  وهدو  ماكعاسده كتبده األساسدية: "نقدد العقدل اللدال " و" نقدد العقدل العم دي" 

 ونقد م اة الحاف" و" والدين في حدود مجرد العقل" .

اللدال " الدذي يعدد مدن أهدف المؤلةدات الة سدةية فدي العصدور ف الاتب هو "نقد العقل لان أبرز هذ

الحديثة وقد وضع فيه كانط األسس الةارية والة سةية لنقد العقل بصةة عامة والعقل الة سةي بصةة 

  ةخاصة  حيث خصصه لدراسدة القددرات والم ادات العق يدة التدي كبحدث فدي القمدايا الميتافيزيقيد

حددول سبيعددة الددنةس والعددالف  ةد العقددل البشددري فددي التعدداسي مددع األسددز ة الميتافيزيقيددمبددرزا حدددو

وكنتمي ملى مجال النومين )الشيء في قاكه( في  واأللوهية  وهي أسز ة كةوق هذف القدرات البشرية

لذلك ف ن كناول العقدل لذدذف القمدايا واللدو  فدي  .مقبل الةينومين الذي يعبر عن ظواهر األشياء

  ذا يسقطه في المةارقات والتناقمات.كةاصي

لقددد حدداور كددانط فددي سددبيل التعمددو فددي هددذا الموضددوة العديددد مددن الةالسددةة مددن ملت دد  العصددور 

  لانه لف يأت ع ى قكر باروخ سدبينوزا الدذي ملى  بيرك ي  من ساليسوبملت   اكجاهاكذف  أمثال 

نط عدن التطدرق ألفادار سدبينوزا ف مداقا سداك كدا يعد م أهف وأخطر الةالسةة في العصدر الحدديث.

 صراحة بالرغف من أنه لف يتل   منذا؟.

شذد كراثه الماتوة من الةي سوف الذولندي باروخ سبينوز هو أحد قامات الةار الة سةي الحديث وي

ولدديس فددي األخددالق  االددذي هددو كتدداة فددي الميتافيزيقددكتابدده العمدددة "األخددالق"  ع ددى قلددك  خاصددة

الة سةة حيدث لدف يتنداول هدذا الموضدوة ما فدي الجدزيين األخيدرين مدن  فروةباعتبارها فرعا من 

الاتاة  أما معرف أجزايه فتدور حول اإلله واإلنسان: سبيعته وسبيعة معرفته . لادن ربدط الاتداة 

وكددل مددايمان أن  ةبددأن كددل كددأمالت الة سددةة الميتافيزيقيدد مقتنددعبدداألخالق يددأكي مددن كددون سددبينوزا 

أفاار أنطولوجية ليس لده غايدة نذاييدة ما كوجيده اإلنسدان فدي حياكده مدن يمعه العقل البشري من 

السدعادة وسدالمة اإلنسدان العق يدة واألخالقيدة. وهادذا  وأجل هدف سامي لذذف الحيداة اإلنسدانية وهد

بالسدعادة يعود سبينوزا ملى التصور القديف ل ة سةة الذي يربط فيذا التأمل العق ي والنردرة المجدردة 

 كذلك كددان يعتقددد بددأن أي مددذهب أخالقددي ايماددن أن يتأسددس ع ددى نحددو صددحي  مددالف اإلنسددانية.

 يتممن حال ل مشاكل التق يدية حول العالقة بين اإلله والعالف والنةس والجسف والروح والمادة.

في هدذا الاتداة كمدا يقدول قدراءة ف سدةة كدانط قدراءة سدبينوزية  أي وضدع  أشرف منصوريحاول 

في مسدار سدبينوزي  متلدذا فدي قلدك سدبينوزا األسداي الدذي ينردر منده ملدى "نقد العقل اللال " 

ف سةة كانط. فاانط نرر ملى ف سةة سبينوزا انطالقا مدن ف سدةته  ولدذلك فدالمؤل  يدردي أن يعادس 
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وخةيا مع سبينوزا يتم  في  رااية ويقرأ ف سةة كانط  قراءة سبينوزية. فذناك بالةعل حوار ممم

اوزمولوجيدة ل عقدل اللدال   وفدي دفداة كدانط عدن نةسده فدي  خدر صدةحات نقد كانط ل نقداي  ال

الجزء الذي ينقد فيه ع ف الالهدوت العق دي بعدد كةنيددف لبدراهين وجدود اإللده  وفدي الةصدل المسدمى 

"انمباس العقل اللال  في استلدامه الددوغمايي" الدذي ينقدد فيده اسدتلدام المدنذا الرياضدي فدي 

ر لسدبينوزا لادن دون التصدري  باسدمه كعدادة كدانط ومدع كدل مدايل  الة سةة  الذي هو نقد مباشد

أفاددار ونرريددات سددبينوزا.ومقا كددان سددبينوزا هددو المسدداوت عندده فددي "نقددد العقددل اللددال "  فدد ن 

المؤل  سيحاول أن يجعل مدن هدذا المسداوت عنده يتحددث عبدر اسدتنطاقه وجع ده يقدول رأيده فدي 

قد العقل بروح جديدة كاش  حتما عن أمور هامدة فدي الشيء الذي سيؤدي ملى معادة قراءة ن كانط

 هذف الة سةة التي مألت الدنيا وشغ ك الناي منذ ابتداء من العصور الحديثة ملى اليوم.

وبالةعل فقد بين المؤل  عبر صةحات ممتعة وشيقة بدأن كدانط قدد حداور أفالسدون منتقددا نرريتده 

يادارت ع دى محدك النقدد مثدل أدلتده ع دى في المثل  ورف  مذهب أبيقدور الدذري  وضدع أفادار د

وجود النةس وخ ودها وكمايزها عن الجسد وبساستذا وروحيتذا  كما انتقد بقوة دلي ه األنطولوجي 

ع ددى وجددود اإللدده  وانتقددد صددراحة ف سددةة ايبنتددز ومةذومدده الشددذير المونادولوجيددا الددذي يتمحددور 

التركيبيدة. وانتقدل ملدى نقدد -ادام التح ي يدةحوله مذهبه الة سةي وكذلك فح  كعريةاكه الجديددة لألح

النزعة التجريبية عند جون لوك التي أضةك الطابع الحسدي التجريبدي ع دى التصدورات...لانه لدف 

يدخل في حوار صري  مع سبينوزا   بل أجرى حوارا مممرا لف يركزف في موضع واحد من نقد 

ندنتالي" ك دده. كمددا أن رفمدده العقددل اللددال  بددل جع دده منتشددرا وموزعددا عبددر "الجدددل الترنسدد

اسددتلدام المددنذا الرياضددي فددي الة سددةة هددو حددوار ونقددد واضدد  لسددبينوزا فددي "انمددباس العقددل 

ف سةة سبينوزا ع ى أنذا دوغمايية وكعادكه  ملىاللال  في استلدامه الدوغمايي" ألنة كانط نرر 

 ينتقد كانط سبينوزا دون التصري  باسمه.

 

 

 

 

 

 


