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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

ن حمزاوي: ترجمة  أمي 

 

 

 

 

ي األخالق، والالهوت والدين،  حياة الفيلسوف الهولندي اليهودي حولشامل مدخل 
باروخ سبينوزا وفلسفته ف 

جم للـد. ؛ والدولة جمة هي وعة ستانفورد للفلسفةموسمنشور عىل )و  ،ستيفي   نادلر نص متر  للنسةة (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تةتلف قليًل

طرأ عىل للمقالة، حيث أنه قد ي ارجةالنسةة الد، والتر

جمة. وختاًما، نةّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر األخت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nadler, Steven, "Baruch Spinoza", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/spinoza/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/spinoza/
https://plato.stanford.edu/entries/spinoza
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بارك"( بينتو )ابلربتغالية، واب
ُ

، هو روخ ببينوااابلعربية: ابروخ؛ وابلالتينية: بندكتوس، ومجيعها تعين "امل

أحد أهم فالبفة العصر احلديث )وأكثرهم راديكالية دون شك(، متتزج يف فكره بعض مبادئ امليتافيزيقا 

يهودية ل، والعقالنية افلسفة هوبز، و الرواقية القدمية، مع عناصر من الديكارتيةواإلبستمولوجيا 

. ُمكونة نظاًما فريًدا من نوعه. وُتشّكل تصوراته الطبيعية )إىل أقصى حد( عن هللا، والعامل، القروبطوية

ن؛ أباًبا لفلسفة أخالقية ُمتمركزة حول التحكم يف العواطف لتحقيق الفضيلة والسعادة. كما واإلنسا

 أهنا تضع ُأبس فكر بيابي دميقراطي متني، ونقد عميق الدعاءات 
ُ

قدس والدين امل
ُ

. نظممالكتاب امل

 احلاضر.   نا لوقت ابروخ ببينوااورمبا ال يُوَجد بني فالبفة القرن السابع عشر، من يفوق أمهية 

 

 حياته .1

 األخالق .2

 هللا أو الطبيعة  2.1

 اإلنسان  2.2

 املعرفة  2.3

 الفاعلية والنزوع 2.4

 الفضيلة والسعادة  2.5

 فلسفية  –رسالة الهوتية  .3

https://hekmah.org/tag/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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قدس  3.1
ُ

 حول الدين والُكتاب امل

 الدولة  3.2

  مراجع 

o  ابروخ ببينوااأعمال  

o مراجع ُمرشحة ابإلجنليزية 

  أدوات أكادميية 

 در أخرى على االنرتنت مصا 

 ذات صلة  مداخل 

 

 

 حياته .1

يف أمسرتدام. وكان االبن األوبط لعائلة متوبطة ابراة يف أوباط اجلالية  1632عام  ابروخ ببينوااُوِلد 

الربتغالية ابملدينة. يف طفولته، كان أحد التالمذة الالمعني يف مدربة "التلمود توراة" اخلاصة -اليهودية 

كان انبًغا ابلفطرة، ومل يكن ذلك ليخفى عن حاخامات اجلالية. ومن املرجح أنه كان يُعد ابجلالية. لقد  

ليصري أحدهم. لكنه مل يصل ُمطلًقا إىل املستوايت العليا من املقرر الدرابي، تلك اليت احتوت على 
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 إدارة يف درابات متقدمة يف التلمود. وذلك إذ أُجرِب على ترك دروبه يف بن السابعة عشر، للمساعدة

 أعمال االبترياد اخلاصة بعائلته.  

اليهودي )النبذ أو  Heremأقسى أنواع احلرمان  ابروخ ببينواا، فُِرض على 1656يوليو  27يف 

الطرد( الذي َصدر يوًما من قبل اجملتمع السفاردي أبمسرتدام، والذي مل يُ ّلغ ُمطلًقا بعد ذلك. وال ندري 

ال الشائنة" و"اهلرطقات الشنيعة" املزعومة حبقه، لكن من السهل على وجه اليقني، مضمون "األعم

ختمني ذلك، فال شك أنه قد َصرّح ابألفكار اليت برعان ما بوف تظهر يف أطروحاته الفلسفية. ففي 

فارِق الذي يعتين ابلعامل ابروخ ببينوااتلك األعمال، أَنكر 
ُ

: إله خلود الروح، وَرفض حبزم فكرة اإلله امل

م، وإبحق، ويعقوب. كما أنكر أن الشريعة قد فُرِّضت حرفًيا من قبل هللا، أو أهنا ال تزال ُملزِمة إبراهي

لليهود. ومن هنا، يزول كل غموض بشأن الداعي ملعاقبة أحد أجرأ وأكثر املفكرين راديكالية على مر 

 التاريخ؛ من قبل اجملتمع األرثوذكسي اليهودي.       

ليهودية أخريًا مبا لديه من أبباب ملفارقة الطائفة وترك ا ابروخ ببينوااد اطمئن ومثلما يبدو جلًيا، فق

وراءه، وببلوغه هذه املرحلة، كان إميانه والتزامه الديين قد ذهبا أدراج الرايح. ويف غضون بنوات قليلة 

ال قم، وهو رسالة يف هتذيب العقلحيث كتب  1661غادر أمسرتدام. حيث أقام يف راينسبورج عام 

وهي حماولة  .رسالة قصرية عن هللا، واإلنسان، وصالحه يف احلياةعن املنهج الفلسفي، ابإلضافة إىل 

  أّولية وغري ُمكتملة لربم معامل رؤاه امليتافيزيقية، واإلبستمولوجية، واألخالقية. فيما أمت عرضه النقدي ل

الهاي، وهو العمل الوحيد الذي ، عقب انتقاله إىل فوربورج خارج 1663عام  مبادئ فلسفة ديكارت

https://en.wikipedia.org/wiki/Herem
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. وقد وضعها ألخالقاُنِشر ابمسه أثناء حياته. ويف تلك األثناء أيًضا، كان يعمل على حتفته الفلسفية 

جانًبا، حينما رأى أن مبادئ التسامح اهلولندية ُمهددة من قبل القوى الرجعية، حىت يعمل على ربالته 

"الفاضحة"، واليت نُشِرت عام  al TreatisePolitic-Theologicalالفلسفية -الالهوتية

ثارين قال أبن "الشيطان نفسه قد  1670
ُ

ؤِلف، وأحدثت ُذعرًا هائاًل. )أحد الُنقاد امل
ُ

دون ذكر امل

 الرسالة يف الهاي، كان مل يزل عاكًفا على 1677عام  ابروخ ببينوااصاغها يف جهنم"(. وعندما مات 

يت برعان ما نشرها أحد أصدقائه رفقة أعماله األخرى غري وال، ePolitical Treatisالسياسية 

 . ُخالصة النحو العربياملنشورة، مبا يف ذلك 

 

 األخالق .2

األخالق عمل طموح متعدد األوجه. ابإلضافة لكونه جريًئا إىل أقصى حد، كما يُتوَقع من نقد منهجي 

تية لالعتقادات الدينية والالهو  صارم للتصورات التقليدية عن هللا، واإلنسان، والكون، وال بيما،

ؤَبسة عليها. يطمح 
ُ

حقيقة  للربهنة )بكل ما حتمله الكلمة من معىن( على ابروخ ببينوااواألخالقية امل

هللا، والطبيعة، وابألخص حقيقتنا كبشر، وعلى املبادئ العليا للمجتمع، والدين، واحلياة الطيبة. وابلرغم 

ستعَرض عرب الفمن القدر العظيم من امليتافيزيقا
ُ

صول الثالث ، والفيزايء، واألنثروبولوجيا، والسيكولوجيا، امل

الربهنة  للجانب األخالقي بوصفه املغزى الرئيسي للكتاب. والذي يتمثل يف ابروخ ببينواااألوىل، يَنظُر 

طاردها نُ  على أن بعادتنا وصالحنا مشروطان؛ ال ابحلياة اليت تستعبدها العواطف واخلريات املؤقتة اليت

https://en.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Theologico-Politicus
https://en.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Politicus
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 عادة، وال التعلق البليد ابخلرافات اليت حنسبها ديًنا، وإمنا ابحلياة وفًقا للعقل. ويف ببيل بلورة وتدعيم

الذي يشوب  موضالغبدايًة تبديد  ابروخ ببينوااابتنتاجاته األخالقية العامة تلك، فقد َوَجب على 

 زء األول. يًسا ميتافيزيقًيا يتناوله اجلالعامل، وابتعراض حقيقته اجلوهرية، ما ابتلزم بدوره أتب

 

 هللا أو الطبيعة  2.1

يبدأ ابب "عن هللا" ببعض التعريفات البسيطة للمصطلحات املألوفة ألي من فالبفة القرن السابع 

عشر. "أعين ابجلوهر ما يُوجد يف ذاته، ويُتصور بذاته"؛ و"أعين ابلصفة ما يُدرِكه الذهن يف اجلوهر، 

من  ملاهية األخري"؛ و"أعين ابهلل كائًنا الهنائًيا ابملطلق، أي جوهرًا قائًما بعدد ال متناهي ِبًساابعتباره ُمؤ 

 الصفات، تُعرّب كل واحدة منها عن ماهية أالية ال متناهية".

إن تعريفات الباب األول، هي تصورات بسيطة واضحة تُؤِبس ما تبقى من نظامه الفلسفي، متبوعة  

فاية ألي ُمطّلع ك  ، بوف تبدو واضحة وبسيطةابروخ ببينواات، اليت كما يَفرتض بعدد من البديهيا

على الفلسفة )"كل ما يُوَجد، إمنا يُوجد يف ذاته، أو يف شيء آخر"؛ و "ِمن علة معينة، ينتج ابلضرورة 

ة، قما"( ومن هذه البديهيات، تصدر ابلضرورة القضية األوىل، وكذلك، فإن كل قضية الح ]أثر[معلول 

 ميكن ابتنباطها، فقط، بناًء على ما يسبقها. 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6/
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، واحلاشية (ت(، والتعريف )ق، وإىل القضية ))ب(حبرف  اخلمسةاألخالق )بتتم اإلشارة إىل أبواب 

 (( ل(، والالامة )ح)

سية لتصوره عن العناصر الرئي ابروخ ببينواايف القضااي اخلمس عشرة األوىل من الباب األول، يستعرض 

يث هللا ال متناهي، وواجب الوجود )أي، غري حادث(، وال جوهر يف الكون بواه، وكل ما هللا. ح

 يُوَجد، إمنا يُوَجد فيه 

واألعراض هي األحوال اليت مير هبا اجلوهر، أي كل ما َيصدر عنه، [: اجلوهر بابق ابلطبع ألعراضه 1ق

 ]وال مُيكن تصّور تلك األعراض دون تصّوره

ميتلكان صفات متباينة، ال يشرتكان يف شيء. )بعبارة أدق، إذا افرتضنا وجود  : اجلوهران اللذان2ق

 جوهرين خمتلفني، فيستحيل أن يكون بينهما شيء مشرتك( 

: إذا مل يتفق شيئان أو أكثر يف صفة واحدة على األقل، فإنه يستحيل أن يكون أحد تلك األشياء 3ق

 علة لآلخر.  

عن اآلخر، أو عدة أشياء خمتلفة عن بعضها البعض، إما بتباين  : يتميز شيئان خمتلفان أحدمها4ق

أي األحوال اليت تطرأ [، أو بتباين األعراض الصادرة عنها  ]أي طبائعها أو ماهياهتا[صفاهتا اجلوهرية 

 ]عليها
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 : من املستحيل يف الطبيعة، وجود جوهرين أو عدة جواهر، تتفق يف ماهيتها، أو هلا نفس الصفة.  5ق

 ال ميكن جلوهر ما أن َيصدر عن جوهر آخر. : 6ق

إذ ال مُيكن القول أبن شيًئا ما حيوا عدًدا من الصفات دون أن [: من طبيعة اجلوهر أنه موجود. 7ق

 ]حيوا صفة الوجود بدايةً 

 : كل جوهر يكون ال متناهًيا ابلضرورة.8ق

لتايل فإن من نفس طبيعته،  وابيُوَصف الشيء أبنه متناه عندما مُيكن حّده أو إحاطته بشيء آخر [ 

 ]الالمتناه هو ما يستحيل أن حَيده أو حيتويه شيء خارجه

 : كلما كان الشيء أكثر واقعية أو أربخ وجوًدا، كلما امتلك صفات أكثر. 9ق

أي مبعزل عن غريها من صفات [ .: جيب تصور كل صفة من صفات اجلوهر الواحد بذاهتا10ق

 ]اجلوهر

قائم بعدد ال متناهي من الصفات، كل منها يُعرّب عن ماهية أالية المتناهية، وهو  : هللا، هو جوهر11ق

 واجب الوجود.

وجود  على هذه القضية ببساطة يف الربهان "األنطولوجي" الكالبيكي على ابروخ ببينواا)يتمثل برهان  

القائلة  7البديهية  بناء علىهللا. فيكتب: إذا أنكرَت ذلك، فتصور إذا شئت، أن هللا ال يُوَجد. وابلتايل، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أبن كل ما مُيكن تصور أنه غري موجود، ال تنطوي ماهيته على وجوده. فإن ماهية هللا ال تنطوي على 

القائلة أبن من طبيعة اجلوهر أنه موجود، ولذا  7وجوده، ولكن ذلك مناف للعقل ابلنظر إىل القضية  

 فإن هللا واجب الوجود"( 

 نتصور جوهرًا ما، ويرتتب على تصوران ذلك أن اجلوهر قابل لالنقسام. : ال مُيكن حبق أن 12ق

 : اجلوهر الالمتناهي ال يتجزأ. 13ق

إذا افرتضنا أن اجلوهر قد انقسم، فإما أن حُتافظ األجزاء الناجتة عن انقسامه على طبيعة اجلوهر [

أهنا لن حُتافظ على طبيعة  ، وإما5ق الالمتناهي، فيصبح لدينا أكثر من جوهر واحد على النقيض من 

 ]11قاجلوهر ، فَيكّف اجلوهر عن الوجود وهو حُمال حبكم 

 : ال ميكن أن يُوَجد أو أن يُتَصور جوهر بوى هللا. 14ق

نقسم( هو جوهر العامل، 
ُ

هذا الربهان على أن هللا )الالمتناهي، والواجب الوجوب، وغري احلادث، وغري امل

  يتقدم عرب ثالث مراحل بسيطة.

. ومن ََث، (5، ق 1)بأواًل: اإلقرار أبنه ال مُيكن جلوهرين االشرتاك ولو يف صفة أو ماهية واحدة 

. ويتبع ذلك،  (11، ق1)بالربهنة على وجود جوهر ميتلك عدًدا ال هنائًيا من الصفات )أي: هللا( 

ر، ُوِجد جوهر آخكابتنتاج، أن وجود جوهر واحد المتناه، ينفي إمكانية وجود أي جوهر آخر. إذ لو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالبد أنه بيملك صفة أو ماهية واحدة على األقل ال ميلكها غريه، لكن مبا أن هللا حيوا مجيع الصفات 

فرَتض، هي إحدى الصفات اليت حيواها هللا 
ُ

. لفعلاباملمكنة، فالبد أن الصفة اليت حيواها اجلوهر الثاين امل

 حدة. يلزم عن ذلك ابتحالة أن يُوَجد جوهر آخروبناء على نفي إمكانية اشرتاك جوهرين يف صفة وا

 بوى هللا.  

إذا كان هللا هو اجلوهر الوحيد، وطاملا أن كل شيء يُوَجد، إما أن يُوَجد كجوهر أو يف جوهر. )حسب 

(، فإن كل شيء آخر خبالف هللا البد أنه يُوَجد يف هللا. " كل ما يُوَجد إمنا يُوَجد يف هللا، وال 1البديهية 

(. وتلك األشياء اليت تُوَجد يف هللا )أو، على 15، ق1مُيكن أن يُوَجد أو يُتَصور بدون هللا" )ب شيء

  modes ابألحوال ابروخ ببينوااوجه التحديد، يف صفات هللا( متثل ما يدعوه 

 عريفه هلل علىعلى الفور عن مرمى هجومه. فت ابروخ ببينوااومبجرد إقرار االبتنتاج االفتتاحي، يكشف 

قد  anthropomorphizingأنه "موجود فقط ابملعىن الفلسفي" يهدف إىل إنكار أية أنسنة 

ضد  ابروخ ببينواا، يكتب  15ففي حاشية القضية   ]نسبة صفات إنسانية هلل[ ُتضفى على هللا 

ون دأولئك الذين "خيتلقون إهلًا شبيًها ابإلنسان، يتكّون من جسد وعقل، وخَيضع لألهواء. كم أهنم بعي

عن املعرفة الصحيحة ابهلل، كما َبَبق بياهنا ابلفعل."  وال يكفي كون ذلك التصور عن هللا ابطاًل، فإن 

حلوله كقاٍض على رقابنا، ال حيمل بوى أشد األضرار على احلرية والنشاط اإلنسانيني، بقدر ما يتسبب 

 لعواطف. يف حياة خاضعة لألمل واخلوف؛ وللخرافات اليت تُعزاها أمثال تلك ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستعملة يف الباب األول، تنبع كما هو جلي من ديكارت، لكن حىت أكثر   
ُ

إن اجلزء األكرب من اللغة امل

. فما معىن القول  15الديكارتيني إخالًصا بيجد صعوبة يف إدراك مغزى كل واحدة من القضااي ال

طاوالت، أن الصخور، وال وااابروخ ببينأبن هللا جوهر، وأن كل شيء إمنا يُوجد "يف" هللا؟ هل يعين 

 ]أي نسبتها[والكرابي، والطيور، واجلبال، واألهنار، والبشر، مجيعها أحوال هلل؟ ومن َث، مُيكن محلها على

هللا )متاًما مثلما حَيمل املرء على الطاولة صفة "االمحرار"(؟ كم يبدو غريًبا التفكري أبن األشياء واألشخاص 

نتبًها م ابروخ ببينوااُمستقلة( هم ُُمرد أحوال لكيان واحد ما. وقد كان  )الذين نظنهم عادة "كياانت"

لغرابة هذه الفكرة، انهيك عن املعضالت الفلسفية اليت َتطرحها. فعندما يشعر أحدهم ابألمل، هل يَلزم 

هلل ابإلطالق، وأنه بناء على ذلك، فإن هللا  ]خاصية أو حال[عن ذلك أن األمل ليس أكثر من حممول 

بداية  روخ ببينوااابيف لغة  ،لكن احلابم ،التحول اخلافت هي اليت تُفِسر ؟  إن ألغااًا كتلكيشعر ابألمل

. حيث يُوَصف هللا، ال ابعتباره اجلوهر الكامن يف صلب مجيع األشياء فقط، وإمنا 16من القضية 

حايثة، والدائمة جلميع ما يُوَجد: "ينتج ح
ُ

يعة اإلهلية، عدٌد ال تًما عن لزوم الطبابعتباره العلة الكونية، وامل

 حمدود من األشياء بعدٍد ال حمدود من األحوال، أي كل ما مُيكن أن يُدركه عقل المتناهي". 

فارِق له، فهو من َأَحَدث العامل أبن أخرجه -يف التصور اليهو
ُ

مسيحي لأللوهية، هللا هو خالق العامل امل

 خلقا العامل بكامل إرادته احلرة، وقد كان مبقدوره أال خيلق شيًئا إىل الوجود من العدم. هكذا، اختار هللا

ن ، هو علة كل شيء، نظرًا ألن كل األشياء تنشأ عابروخ ببينوااُمطلًقا. لكن، يف املقابل، فإن إله 

الامة لطبيعته 
ُ

 ،ابروخ ببينواا.  أو على حد تعبري ]الصادرة عنها واحلاكمة هلا على السواء[الضرورة امل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الطبيعية الالحمدودة هلل "نَ َبع عدد ال حمدود من األشياء بعدد ال حمدود من األحوال، -فإنه من الُقدرة

، 1مثلما ينتج منذ األال، وإىل األبد، عن طبيعة املثلث أن اواايه الثالث مساوية لزاويتني قائمتني" )ب

د حيل أن يُوَجد هللا وال يُوجَ (. ومن َث، فإن وجود العامل، هو ضرورة منطقية. ومن املست1، ح17ق

العامل. وال يعين ذلك أن هللا مل خَيِلق العامل مبلء إرادته، طاملا أنه مل يُوَجد خارجه ما يَقدر على منعه من 

يرفض أن يكون هللا قد َخلق العامل بناء على قرار اعتباطي إلرادته احلرة. مل  ابروخ ببينوااذلك. لكن 

أي أن خيلق العامل، فهكذا قضت الضرورة الصادرة عنه واحلاكمة له، [ك يكن هلل أن يفعل خبالف ذل

، ]ابلفعل[. ومن املستحيل وجود بدائل للعامل احلاصل  ]فهي طبيعته وال يَتفق أن خُياِلف هللا طبيعته

وابلطبع، فال ُمال لالعتباطية أو الصدفة ضمن هذا العامل، فكل األشياء حاصلة وفق نفس الضرورة 

 عن هللا.   الصادرة

: ما من شيء يف الطبيعة اعتباطي، بل كل ما فيها حُمَدد بضرورة الطبيعة اإلهلية، وذلك إذ يُوَجد 29ق

 ويُنِتج معلواًل ما بصورة حُمددة.  

: مل يكن ممكًنا أن تَنتج األشياء عن هللا بطريقة أخرى أو بنظام آخر غري الطريقة أو النظام اليت 33ق

 هي عليه ابلفعل. 

مع ذلك، ختتلف األشياء يف طريقة اعتمادها على هللا، إذ تصدر بعض خصائص العامل عنه مباشرة )أو و 

بصورة أدق، عن الطبيعة الالمتناهية إلحدى صفات هللا( دون وباطة. ومُتثّلها اجلوانب الكلية واخلالدة 

ول من الوجود على حد السواء، كما أهنا ال تز   ]أي أهنا غري حادثة[من العامل، واليت ال أتيت إىل الوجود 
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ع "األحوال الالهنائية"، واليت َتشمل القوانني العامة للطبيعة، اليت حَتكم مجي ب ابروخ ببينوااويدعوها 

األشياء يف مجيع النواحي. فعن صفة االمتداد، َتصدر املبادئ اليت حتكم مجيع األشياء املُمتدة )متثلها 

ما عن اليت حَتكم حركة وبكون األجسام )متثلها قوانني الفيزايء(؛ بيناحلقائق اهلندبية( وكذلك القوانني 

بارها قواعد املنطق وقوانني ابعت ابروخ ببينواا)واليت َفهمها املعلقون على  صفة الفكر، َتصدر قوانني الفكر

شّخصة[ السيكولوجيا(. أّما األشياء اجلُزئية
ُ

 ، أوأو الفردية، فليست أكثر من أعراض لصفات هلل  ]امل

 ، ل( وبصورة أدق، فهي أحوال اائلة. 25، ق1أحوال ُمعربة عن صفات هللا بطريقة الامة وحُمِددة." )ب

هنالك صوراتن من الِعّلية أو بُعدان حَيكمان بلوك األشياء اجلزئية. فمن انحية، يتحدد هذا السلوك 

قّدر له رى، فإن كل شيء جزئي مُ ابلقوانني العامة للطبيعة الصادرة عن هللا مباشرة. ومن الناحية األخ

 :  أن يُؤثر يف؛ ويتأثر ابألشياء اجلزئية األخرى. ومن َث، فإن كل بلوك للجسم يف صريورته يتحدد ب

 . قوانني الطبيعة. 1 

حيطة به، واليت يؤثر فيها، ويتأثر هبا.  2
ُ

 .حركة وبكون األجسام األخرى امل

، واليت األخالقن ارة واردة ابلنسخة الالتينية )ال اهلولندية( مبدقة يف عب ابروخ ببينوااتتلخص ميتافيزيقا 

تقول: "إن ذلك الكائن األايل والالمتناهي، الذي ُنسميه هللا، أو الطبيعة، يفعل وفق نفس الضرورة اليت 

 طُباِعنيُؤلّه الطبيعة، أو أنه ي ابروخ ببينواا، مقدمة(. وهي عبارة ُملتبسة، فإما أن 4هبا يُوَجد." )ب

naturalize  بد من أن . إذ الابروخ ببينوااهللا. لكن ابلنسبة للقارئ اليقظ، فال غبار على نية
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صديقه الذي َنشر أعماله بعد وفاته، قد ابتبعد عبارة "أو الطبيعة" من النسخة اهلولندية وابعة االنتشار، 

 خشية أن يثري مجهور العامة.  

؛ أي . فمن انحية، هنالك الوجه اخلاّلق والفاعل يف العاملعلى أن للطبيعة وجهني ابروخ ببينوااُيصر 

يعة الطابعة هذا الوجه ابلطب ابروخ ببينواااجلوهر وصفاته، والذي تصدر عنه مجيع األشياء. ويدعو 

Natura naturans  (، وبعبارة أدق، فإن الطبيعة الربالة القصرية)مستعماًل نفس مصطلحات

لوجه اآلخر للعامل، الصادر عن؛ واملشروط ب أو القائم بفعل الوجه األول، الطابعة هي هللا ذاته. أّما ا

     ] أي األحوال[ Natura naturataفيدعوه الطبيعة املطبوعة 

طبوعة كل ما ينتج وفق ضرورة الطبيعة اإلهلية، أو وفق ضرورة كل صفة من صفات 
َ

"أعين ابلطبيعة امل

أي [كل ما يصدر عن صفات هللا من أحوال، ابعتبارها ] طبوعةأي الطبيعة امل[هللا. مبعىن آخر، فإهنا 

 ( 1، ح 29، ق 1أشياء موجودة يف هللا، وال ميكن أن تُوَجد أو تُتَصور بدونه." )ب ]األحوال

رب للصواب، بني هللا والطبيعة الطابعة. واليت يُقّرها التفسري األق ابروخ ببينواايُوَجد خالف حول مماثلة  

ل من األحوال الالمتناهية واملتناهية، ليست أعراًضا هلل أو للطبيعة فحسب، بل أهنا ُمالاِمة والقائل أبن ك

الباب األول، هي  يف باروخ ببينوااهلذا اجلوهر الالمتناهي. وأاي ما يكن األمر، تظل األطروحة الرئيسية ل

وَجد، ء خارجها. فكل ما يُ أن الطبيعة كٌل ال يتجزأ، غري حادث، وأهنا كل ما هنالك. وأنه ليس مثة شي

إمنا يُوَجد يف الطبيعة، وأييت إىل الوجود بفعل الطبيعة وفق ضرورة حُمددة. هذا اجلوهر، الفريد، والنشط، 

حَتكم الكون.  teleologyابم "هللا".  فليس مثة غائية  ابروخ ببينوااوالضروري، هو ما يُطلق عليه 

https://www.britannica.com/topic/teleology
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ل غاايت ُمعينة، كما أن األشياء ال تُوَجد ألجل أغراض أو تفعل ألج /الطبيعة ال يفعل / إذ أن هللا 

مقاصد بعينها. فليس مثة "علل غائية" )إذا ابتعملنا القاموس األربطي(. وهللا ال "يفعل" ألي غرٍض  

، ]متمثلة يف القوانني الصادرة عنه واحلاكمة لوجوده[كان. وإمنا تصدر األشياء عن ماهيته وفق ضرورة 

 . ]هلل[اصد، أو نوااي، أو أهداف، أو تفضيالت، أو أغراض، هو ُُمرد خيال ُمؤنِسن وأي حديث عن َمق

سبقة اليت قصدت اإلشارة إليها، تستند إىل ُحكم واحد ُمسَبق هو: أن الناس يفرتضون 
ُ

"كل األحكام امل

سه يُوّجه فعموًما أن كل األشياء الطبيعية تتصرف مثلهم ألجل غاية ما؛ بل إهنم على يقني من أن هللا ن

األشياء حنو غاايت بعينها، وهكذا، يقولون أبن هللا قد َخلق العامل ألجل اإلنسان، وأنه َخلق اإلنسان  

 ، تذييل( 1كي يَعبده." )ب

إن هللا ليس ُمصِمًما ميتلك أهدافًا حُمددة، حُياِكم على أبابها األشياء حبسب جناحها يف حتقيق مقاصده. 

لدى الطبيعة  عن الطبيعة فحسب. "فليس /القوانني الضرورية الصادرة عنه بل حَتدث األشياء وفق نفس 

غاايت ُمقَررة بلًفا ...وكل األشياء مسبوقة بضرورة أالية ُمعينة مصدرها الطبيعة." وال يعين االعتقاد بغري 

نَظمة. 
ُ

ؤِبسة للدايانت امل
ُ

 ذلك، بوى وقوع املرء حتت بطوة اخلرافات نفسها امل

داخل ذواهتم، وخارجها( الكثري من الوبائل املفيدة للغاية يف ُمطاردة منافع ُمعينة. على "جيد الناس )

ببيل املثال، األعني اليت يُبصرون هبا، واألبنان اليت ميضغون هبا، والنبااتت واحليواانت اليت يتغذون 

طبيعة ابعتبارها لعليها، والشمس اليت يستضيئون هبا... ومن َث، فإهنم ينظرون إىل كل األشياء يف ا

وبائل لغاايهتم. وليقينهم من أهنم مل يُوِجدوا تلك الوبائل، وإمنا َعثروا عليها فحسب، فقد وجودا ُمربرًا 
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لالعتقاد أبن كائًنا آخر قد َبّخر تلك الوبائل خلدمتهم. وإذ نظروا إىل األشياء بوصفها وبائل فحسب، 

تدّلني جِدت كنتيجة لعّلة ما، ال كوبيلة لغاية ما، وُمسمل يستطيعوا خَتّيل أن تكون نفس األشياء قد وُ 

ابألشياء اليت اعتادوا تدبريها ألنفسهم، اعتقدوا بوجود ُمدبّر، أو عدة ُمدبّرين للطبيعة، يتمتعون حبرية  

 كتلك اليت للبشر، قد دبّروا كل األشياء لصاحلهم، وبّخروا كل األشياء خلدمتهم.

دبّرين، فقد قارنوها بطباعهم الشخصية. ومن َث، أقّروا أبونظرًا الفتقارهم ألية فكرة 
ُ

ن عن طبع أولئك امل

اآلهلة تُوّجه مجيع األشياء يف خدمة البشر حىت يتعلقوا هبا، ومُيّجدوها أعظم متجيد. وابلتايل، ابتكر كل 

به هللا أكثر واحد، حبسب طَبعه وِمزاجه الشخصيني، طُرقًا خُمتلفة لعبادة وابرتضاء هللا، وذلك حىت حيُ 

من غريه من البشر، فُيوّجه الطبيعة لتلبية رغباته العمياء وهنمه اجلشع قبل رغبات غريه من البشر. ومن 

سَبق إىل خرافة، ضربت جبذورها عميًقا يف أذهان أصحاهبا. )ب
ُ

 ، تذييل("   1هنا، ابتحال هذا الَتحيز امل

برتضائه وطاعته. ومن هنا، إبمكان الُدعاة إن إهلًا قاضًيا، صاحب خطط، وله أهداف، البد من ا

االنتهاايني التالعب آبمال وخماوف الناس ابالعتماد على ذلك. فهم يصفون أشكال السلوك اليت تقي 

ء كفاعلنّي ُيصر، على أن َمن ينظرون هلل أو الطبيعة على السوا ابروخ ببينوااعقابه، وتنال مكافآته. لكن 

  الطبيعة( يسيئون فهم الطبيعة و"يقلبوهنا رأًبا على عقب"، وذلكألجل غاايت )البحث عن غاية يف

علول )النتيجة( قبل ِعلته )السبب(. 
َ

 إذ يضعون امل
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"كما أن هللا ال يفعل املعجزات، ألنه مَل وَلن تُوَجد احنرافات عن املسار الضروري للطبيعة، وحدوث ذلك 

زات فإن ذلك ُمناف للعقل. أما اإلميان ابملعجتتصرف ضد نفسها، و  /الطبيعة يتصرف  /يعين أن هللا 

 للظواهر.  ] الطبيعية[مصدره األوحد هو اجلهل ابألبباب احلقيقية 

"فإذا ما َبَقط حجر من انفذة غرفة على رأس أحدهم فأرداه قتياًل، بيقول أنصار املعجزة أبن احلجر 

يف اجتمعت ء حتقيق هذه الغاية، فكقد َبَقط خصيًصا لقتل الرجل، وحجتهم أنه لو مل يكن هللا قد شا

هذه الرتكيبة املعقدة من الظروف مبحض الصدفة )وهل تتفق مجيعها هكذا دفعة واحدة؟( ورمبا يَرد 

أحدهم على ذلك قائاًل أبن الرايح كانت تعصف بشدة، يف الوقت الذي كان خالله الرجل يسري بذلك 

بائرًا  فة يف ذلك الوقت ابلتحديد؟ وملَ كان الرجلاالجتاه. لكنهم بوف يصّرون: ملَ كانت الرايح عاص

د 
َ

بذلك االجتاه يف ذات الوقت؟ فإذا رد أحدهم اثنية أبن الرايح كانت تعصف يف ذلك احلني، ألن امل

قد بدأ يف اليوم السابق، وأن َصديق الرجل قد دعاه لزايرته، فإهنم بوف يُ ّلحون )حيث ميكن طرح 

م املد؟ وملَ ُدعي الرجل يف ذلك الوقت حتديًدا؟ وهكذا، فلن يُوقفوا ابتجواهب األبئلة بال هناية( ملَ حدث

عن أبباب األبباب، حىت يلجأ اآلخرون إىل مشيئة الرب. أو مبعىن أصح، إىل املالذ اآلمن للجهل." 

 ، تذييل( 1)ب

فالُدعاة أنفسهم  .على دراية كافية خبطورة موقفه ابروخ ببينواابتوظيفه لتلك النربة القوية، فقد كان 

الذين يقتاتون على بذاجتنا، بيثورون ضد كل من حُياول إااحة الستار عن حقائق الطبيعة. "ذلك 

الذي َيسعى لفهم األبباب احلقيقية للمعجزات، وحيرص كشخص ُمتعِلم، على أن يَفهم ظواهر الطبيعة، 
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دهم الناس ثيًما من جانب أولئك الذين مُيجّ ال أن َيذهل أمامها كاألبله، حُيتَقر عموًما بصفته ُمهرِطًقا أ

بوصفهم ُمفسري الطبيعة واآلهلة. إهنم يُدركون متاًما أنه إبااحة اجلهل، فإن احلرية احلمقاء، اليت هي َمصدر 

 ُبلطتهم الوحيد بوف تنزاح معه." 

ية، ويف اخليال اجلمعي( مي)يف عيون أعدائه وأنصاره على السواء، يف األكاد ابروخ ببينوااطيلة قرون، اعُترِب 

من القائلني بوحدة الوجود. ومع ذلك، فليس واضًحا، ما إذا كانت هذه الطريقة الصحيحة لوصف 

ؤهِلة التقليدين القائلني إبله مفارِق ابروخ ببينوااتصوره عن هللا. من املؤكد، أن 
ُ

للعامل. لكن  ليس أحد امل

شر وحىت طبيعة، أنه مثلما أكّد كثريون )منذ القرن الثامن عبني هللا وال ابروخ ببينوااهل تعين ُمطابقة 

 ؟  pantheistِوحدوي النسخة األحدث من قاموس كامربيدج للفلسفة( 

يرفض الوِحدوي يف العموم َتصّور إله ُمفارِق للعامل. ويف املقابل، يكون اإلله ابلنسبة له ُمكاِفًئا للعامل.  

نفصلة عن العامل، لصحيح، أنه قد تُوَجد بعض اجلوانب اإل
ُ

كن ال هلية: األنطولوجية أو اإلبستمولوجية امل

يعين ذلك أن هللا ُمفارِق للعامل بصورة جوهرية. كما يرفض الوِحدوي أيًضا أي شكل من أشكال تشخيص 

  اإلله، أو مَحل الصفات النفسية واألخالقية اإلنسانية عليه. فاإلله الوِحدوي )عادة( ليس إهلًا ُمشَخًصا. 

داخل هذا اإلطار العام، ابإلمكان متييز منطني من وحدة الوجود، األول: حيث مُيكن اعتبارها إنكاًرا 

اتًما لكافة أشكال التمييز بني هللا والعامل الطبيعي، والتأكيد ابملقابل على أن هللا ُمتطابق متاًما مع كل 

وهكذا، يكون هللا هو العامل جبميع ما شيء يُوَجد. "هللا هو كل ما هنالك، وكل ما هنالك هو هللا." 

حيتويه من موجودات طبيعية دون أدىن ابتثناء. وهذا ما يُدعى: وحدة الوجود االختزالية. أّما النمط 

https://plato.stanford.edu/entries/pantheism/
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الثاين فيقضي أبن: هللا ُمتمايز عن العامل وعن موجوداته الطبيعية، لكنه حُماِيث وكامن داخلها، مثلما 

 :عة. ولذا، يكون هللا يف كل شيء، ويف كل مكان. وهذا ما يُدعىتتواجد املياه داخل ابفنجة ُمشب

حايثة؛ القائلة أبن الطبيعة حتتوي عنصرًا إهلًيا خارقًا للطبيعة نفسها.  
ُ

 وحدة الوجود امل

حدواًي وفق بني هللا والطبيعة، بوف يكفي لبيان أنه مل يكن وِ  ابروخ ببينوااإن أي حتليل كايف ملماثلة  

حاِيث. ألنه يف نظر  النمط الثاين
ُ

ا وأحواهلا. ومن ، فال شيء يُوَجد بوى الطبيعة وصفاهتابروخ ببينوااامل

املستحيل يقيًنا أن تتضمن الطبيعة ما قد خيرقها. ومن َث، وبناء على ابتبعاده ألي شيء جُياِوا الطبيعة 

ق النمط األول وِحدوي وفهو  ابروخ ببينوااأو ال تنطبق عليه قوانينها وصريوراهتا. هل يعين ذلك أن 

 االختزايل؟ 

تمثلة يف مماثلة هللا بكامل الطبيعة )مماثلة الطبيعة الطابعة ابملطبوعة( أو مماثلته جبزء من
ُ

عضلة امل
ُ

ها إن امل

 ببينواا ابروخ)الطبيعة الطابعة وحدها(، رمبا تكون حامسة يف اإلجابة عن التساؤل بشأن ِوحدوية 

 روخ ببينوااابطاف، إذا َصّحت الفرضية األوىل كتعريف لوحدة الوجود، فإن املزعومة. ألنه بنهاية امل

بيصري وِحدواًي يف حال مماثلته بني هللا وكامل الطبيعة. وابلفعل، فإن كال الطرفني: الذين يعتقدون 

ا تتضمنه عة ككل، مبالطبي =والذين خيالفوهنم؛ يُركزون على مسألة ما إذا كان هللا  ابروخ ببينواابوِحدوية 

اجلوهر وأعراضه فحسب، أي الطبيعة الطابعة دون األحوال؟  =من أحوال متناهية والمتناهية.  أم أنه 

ي بني ِوحدواًي، نظرًا ألنه قد َماَثل هللا ابجلوهر وأعراضه، أ ابروخ ببينوااومن هنا، نَفى فريق أن يكون 
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وِحدوي،  ببينواا ابروخا جادل فريق آخر أبن هللا، وبني املبادئ األكثر عمومية وفعالية للطبيعة، بينم

 بناء على كونه قد َماَثل هللا ابلطبيعة ككل. 

فرتضة بني هللا والطبيعة، بعيًدا عن ُلب وحدة الوجود ا ابروخ ببينواارغم ذلك، يظل اجلدال حول مماثلة 
ُ

مل

ب، وَفهم وحدة الوجود عة فحسبوصفه الطبيعة الطاب ابروخ ببينواالديه. فال ريب، أنه لو َفهم املرء إله 

، ابملعىن ينوااابروخ بببوصفها إقرارًا أبن هللا هو كل ما هنالك، عندها، بتنتفي صفة الوِحدوية عن 

املألوف على األقل. فبينما تصدر املوجودات املتناهية، عن اجلوانب األالية، والضرورية، والفاعلة للطبيعة، 

 ، بل هي ابألحرى ُُمرد آاثر له. لكن ليس ذلك ابلعامل احلابمفهي ليست متطابقة مع هللا أو اجلوهر

، فال يعين ذلك أنه هللا ابلطبيعة ككل ابروخ ببينواا. ألنه حىت إذا ماَثل ابروخ ببينواايف نفي وِحدوية 

 ِوحدوي حًقا.

قته ن هللا وعالع ابروخ ببينوااإن املعضلة احلقيقية هنا، ليست يف اختيار التفسري األصح لتصور  

يعة  ابألحوال املتناهية. ففي أية تفسري، بيظل موقفه طبيعًيا خالًصا واختزالًيا. وبواء كان إهله ُمكافًئا للطب

لحد التسليم معه )وهذه النقطة األهم(، دون مشقة كبرية، 
ُ

ككل، أو جلزء منها فحسب. فإن إبمكان امل

أنطولوجيا و يا وحدة الوجود االختزالية، أبن هللا ليس بوى الطبيعة. وهكذا، يتضح أن كل من أنطولوج

 ، متماثلتني من حيث املبدأ.  اإلحلاد

عرب ُمناقشة اجلوانب  ،ابروخ ببينوااوبداًل من ذلك، فإنه مُيكن ابلفعل، حل مسألة ِوحدة الوجود لدى 

جود، خانة وحدة الو  يف ابروخ ببينوااالسيكولوجية املتعلقة هبا. وعلى أي حال، فإنه يَتعذر تصنيف 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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لحد حًقا، هو أن 
ُ

طاملا أن األخرية هي أحد أشكال التأليهية الدينية. وطاملا أن ما مُيّيز الوِحدوي عن امل

األول ال يَرفض املواقف النفسية اليت حُيّتمها اإلميان إبله ُمفارِق. وبداًل من ذلك، ُيشِدد الوِحدوي ببساطة 

ابروخ ذاهتا. لكن  وع يف حضرته( يف الطبيعة أو هو الطبيعةعلى أن هللا )ُمدرًَكا بصفته كائًنا يستحق اخلش

 ال يعتقد أبن أية رهبة تعبدية أو خشوع ديين، مُتّثل املوقف الصحيح حيال هللا أو الطبيعة. إذ ال ببينواا

شيء ُمقدس أو ابطين بشأن الطبيعة، فهي ليست موضوًعا للتجربة الدينية. وهو يرى يف املقابل، أن 

ة، لسعي إىل فهم هللا أو الطبيعة، ُمتكًئا على نوع من املعرفة العقلية الكافية أو املتميزة والواضحعلى املرء ا

واليت تكشف أهم حقائق الطبيعة وُتظِهر كيف أن كل شيء يعتمد جوهراًي ومبدأاًي على العلل الطبيعية 

 األرقى. 

ة الدينية وتسليم لفلسفة والعلم، ال الرهب، فإن وبيلة معرفة وُمعايشة هللا، هي اباروخ ببينوااابلنسبة ل

تعِبد. فال تؤدي األخرية بوى لتعزيز السلوك اخلُرايف والرضوخ للسلطات الدينية؛ أما األوىل فإهنا تؤدي 
ُ

امل

 إىل التنّور، واحلرية، والنعمة احلقيقية؛ أي: السالم الداخلي.   

 

 اإلنسان   2.2

فات ملناقشة أصل وطبيعة الوجود اإلنساين. إننا ال نعرف من ص ابروخ ببينواايف اجلزء الثاين، يتحول 

هللا بوى الفكر واالمتداد. وهنا، تواجهنا األطروحة اليت َصعقت ُمعاصريه، واليت غالًبا ما أبيء فهمها، 
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"االمتداد هو صفة من صفات  يف القضية الثانية أن ابروخ ببينوااواحُتقِرت على الدوام. حيث َيّدعي 

بعبارة أخرى، فإن هللا شيء ممتد"، وقد مت تفسريه عموًما )لكن خطأ( وكأنه يَقضي أبن هللا هو   هللا، أو

دية كيان ُمتجّسد ابملعىن احلريف للكلمة. وللسبب ذاته، اعُترِبَت "السبينواية" يف عيون نُقادها، ُمرادفًا للما

 اإلحلادية. 

 
َ

 ادة ذاهتا، دون أن حُيّتم ذلك القول أبن هللاحبسب أحد التأويالت، فإن هللا مادي، وابألحرى هو امل

جسم، أو أن لديه جسم. لكن حبسب أتويل آخر )وهو الذي بنتبناه هنا( فإن ما جَنده يف هللا ليس 

. إن أحوال أو صور االمتداد ]أي هللا َمنظورًا إليه كجوهر ممتد [املادة حبد ذاهتا، بل هو االمتداد كماهية

، أّما أحوال الفكر فهي األفكار. ونظرًا ألنه ليس مثة شيء واحد مشرتك بني هي األجسام الفيزايئية

متاًما. فكل  ]ُمنعزل[ُمنغلق  ]ِعّلي[ االمتداد والفكر، فإن كال من عاملي املادة والذهن، هو نظام ببيب

ائع قما هو مُمتد، صادر عن صفة االمتداد وحدها، وكل واقعة مادية تصدر عن بلسلة ال هنائية من الو 

املادية األخرى، وتتحدد وفًقا لطبيعة االمتداد وقوانينه فحسب، يف الصالت القائمة بني اجلسم واألجسام 

األخرى. وابملثل، َتصدر كل فكرة عن صفة الفكر وحدها. وكل فكرة هي جزء ال يتجزأ من بلسلة ال 

ة بينها وبني الت القائمهنائية من األفكار، كما تتحدد وفق طبيعة الفكر وقوانينه فحسب، يف الص

 األفكار األخرى.

بعبارة أخرى، ليس مثة تفاعل ببيب متبادل بني األجسام واألفكار، بني الفيزايئي والعقلي. ومع ذلك، 

. ففي مقابل كل حال من أحوال االمتداد، حيث ]النظامني[ مثة تالام وتوااي اتم بني كال السلسلتني
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على أن  ينوااابروخ ببتُوَجد حال ُمعينة للفكر. ويف الواقع، ُيصّر  املادة بصورة ُمعينة، ]تتآلف[تنتظم 

ا عنه بطريقتني خمتلفتني"  "احلال املنسوبة لصفة االمتداد، وفكرة هذه احلال، مها الشيء نفسه، ُمعربم

، ح(. وبسبب الطبيعة الرابخة واألّولية للطبيعة أو اجلوهر، فإن الفكر واالمتداد ليسا أكثر 7، ق2)ب

ميزة اخلاصة به م
ُ

ن طريقتني خمتلفتني إلدراك الشيء نفسه. ومن َث، يكون لكل موجود مادي فكرته امل

)وهي فكرة كافية أالية( تُعرب عنه، أو مُتِثله يف الذهن. ومبا أن هذه الفكرة ليست غري حال ألحد صفيت 

ة هللا أو هي ار هي ما تؤبس فكر هللا )أي الفكر( فإهنا تُوَجد يف هللا، والسلسلة الالمتناهية من األفك

 :  ابروخ ببينوااالعقل الالمتناهي بذاته. أو كما يشرح 

"الدائرة املوجودة يف الطبيعة، وفكرة الدائرة، املوجود أيًضا يف هللا، مها الشيء نفسه، َمنظورًا إليه من 

أي  فكر، أو من جهةجهات خُمتلفة. ومن َث، بواء تصّوران الطبيعة من جهة االمتداد، أو من جهة ال

فإننا بنجد نظاًما واحًدا ال غري، وترابطًا واحًدا لألبباب ال غري. بعبارة  ]خاصة ابجلوهر[  صفة أخرى

 ، ح( 7، ق2أخرى، فإننا بنجد نفس األشياء الناجتة عن بعضها البعض." )ب

 العالقات كس يف، أن العالقات السببية بني األجسام تنعابروخ ببينوااويلزم عن ذلك، كما جيادل 

املنطقية بني األفكار كما تُوَجد يف هللا. أو كما ُيالحظ يف القضية السابعة" إن نظام األفكار وترابطها، 

 هو عينه نظام األشياء وترابطها." 

منطًا من األجسام املمتدة، َيكون أكثر تعقيًدا بكثري من غريه، وذلك يف تركيبه /ومع ذلك، فإن صنًفا 

قابلة للج واآلليات اليت
ُ

سم. يؤثر هبا على األجسام األخرى ويتأثر هبا. ويَنعكس هذا التعقيد يف الفكرة امل
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واجلسم حمل النقاش، هو اجلسم البشري، والفكرة املقابلة له هي النفس أو الروح. واليت َمثلها كمثل أي 

عكس أو ، فإنه ينفكرة أخرى، عبارة عن حال ُمعينة لصفة الفكر، وأاي كان ما حيدث يف ذلك اجلسم

ما يطرأ عليه [يتم متثّله يف الذهن. وهكذا، يُدرِك األخري، بطرق متفاوتة يف وضوحها، ما حَيدث للجسم 

. ومن خالل تفاعالته مع األجسام األخرى، يصبح الذهن واعًيا مبا حيدث حوله يف العامل ]من تغريات

قابل له، مثلما ال تتفاعل أيالفيزايئي. لكن يظل الذهن البشري غري متفاعل مع اجلسم ا
ُ

حال أخرى  مل

 للفكر مع أي حال أخرى لالمتداد. 

ّلحة على تركة القرن السابع عشر الفلسفية، املوروثة من ثنائية ديكارت، هو كيف إبمكان 
ُ

أحد األبئلة امل

مها يف دجوهرين متمايزين جذراًي مثل العقل واجلسد؛ أن يندُما يف وحدة ميثلها اإلنسان، حيث يؤثر أح

اآلخر.  فكيف للجسم املمتد االحتاد يف رابطة بببية مع الذهن غري املمتد العاجز عن االحتواء أو 

املالمسة أو احلركة. وأن "يُثريه"، أي خيلق آاثرًا شعورية كاألمل، واإلحسابات، والتصورات؟ هنا، أنكر 

ين. ُمؤِكًدا يف املقابل، أن كال أن يكون اإلنسان وحدة مكونة من جوهر  ]ضد ديكارت[ ابروخ ببينواا

من العقل واجلسم )من جهة الصفة واالمتداد على الرتتيب( مها تعبريان خمتلفان عن شيء واحد هو 

 اجلسد مربرها.-الفرد، ونظرًا النعدام التفاعل بني العقل واجلسد، َتفقد املشكلة املعروفة مبشكلة العقل

 

 املعرفة  2.3
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كار كما حيتويها هللا. بعض هذه األفكار: التمّثالت احلسية، وخصائص حيتوي العقل اإلنساين األف

احملسوبات، واإلحسابات النوعية )كاألمل واللذة(، هي ظواهر نوعية، تُ َعد مبثابة التعبري العقلي عن 

أحوال اجلسم يف أتثره ابألجسام األخرى من حوله. وال تَعكس هذه األفكار معرفة كافية وصحيحة عن 

األفكار اليت لدينا عن [وإمنا صورًا نسبية وجزئية وذاتية ِلما تبدو عليه األشياء ابلنسبة ملن يُدركها العامل، 

، 2ب)األجسام اخلارجية ُتشري إىل حالة جسمنا اخلاص أكثر مما ُتشري إىل طبيعة األجسام اخلارجية 

ا. "ُكلما أدركت وليس مثة نظام منهجي لتلك اإلدراكات، أو أي إشراف عقلي عليه ](2، ل16ق

النفس البشرية األشياء وفق التيار العام للطبيعة، فإهنا ال تعرف نفسها أو جسمها اخلاص أو األجسام 

، ل(. وتبًعا لذلك، فإن أفكاران ُمقيدة 29، ق2اخلارجية معرفة اتمة، بل معرفة مشوشة ومبتورة" )ب

ّكننا ستحيل على هذا النوع من اإلدراك أن ميُ مبواجهاتنا التصادفية والعشوائية مع األشياء من حولنا. وي

من معرفة ماهيات األشياء. وحقيقة األمر هي أنه مصدر للضالل واخلطأ. تلك "املعرفة املبنية على اخلربة 

العشوائية" هي مصدر لألوهام الكربى، نظرًا ألننا )معتقدين بكوننا أحرارًا( نظل يف جهالة، غري واعني 

 حَتكمنا.   ابلعلل الضرورية اليت

ويف املقابل، فإن األفكار الكافية، هي اليت تتشكل وفًقا البتدالل عقلي ُمرَتب، الاِم، وكاشف عن 

املاهيات الُصورية لألشياء. إن النوع الثاين من املعرفة، وهي معرفة "العقل" )يف مقابل األول: املعرفة 

جعل الرابطة بني كل قضية واليت [نطقي العشوائية(، هي ابتنباط ماهيات األشياء عرب االبتدالل امل

"أن تكون لديك فكرة صحيحة، ال يعين غري أن معرفتك للشيء هي معرفة   ].تليها واضحة بذاهتا

تِحكمة يف 43، ق2كاملة، أو أهنا على أفضل ما يُرام". )ب
ُ

، ح(. إهنا تعين التقاط الروابط السببية امل
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ألخرى. واألهم من ذلك؛ الصادرة عن صفات هللا واألحوال املوضوع، والقائمة بينه وبني املوضوعات ا

الالمتناهية )قوانني الطبيعة( ُمباشرة. إن من شأن الفكرة الكافية أن حُتيط جبالء ووضوح جبميع الروابط 

السببية اليت حتكم موضوعها، وأن جُتيب عن كيف وملاذا تنشأ تلك الروابط. إن الذي يعرف شيًئا ما 

رف األبباب اليت َحّتمت أن يكون الشيء على ما هو عليه، ومل تُتح له أن يصري حًقا هو الذي يع

خبالف ذلك. "إن من طبيعة العقل أن ينظر لألشياء على أهنا ضرورية، ال على أهنا جائزة" )ب، 

(. فاالعتقاد أبن شيًئا ما حيدث عرضًيا أو تصادفًيا، ليس له مربر بوى املعرفة غري الكافية 44ق

شوشة" ابلشيء وأُلفتابلسلسل
ُ

نا به. ة السببية اليت حتكمه. تلك املعرفة املبنية على خربتنا اجلزئية، و"امل

تجّذرة يف الطبيعة.  فأن حُنقق معرفة كافية، يعين أن نُدرك ا
ُ

 لضرورة امل

ن أل من املستحيل على اخلربة احلسية، أن متدان ابملعلومات اليت نكتسبها عرب املعرفة الكافية. وذلك

احلواس تَ َتمثل األشياء حسب ما تظهر يف حلظة معينة من الزمن، ومن منظور مكاين ُمعني. ويف املقابل، 

فإن الفكرة الكافية، إذ َتكشف عن كيف يَنتج شيء ما ابلضرورة عن هذه الصفة أو تلك من صفات 

يُدرك األشياء  طبيعة العقل أنهللا، فإهنا تتمثل األشياء يف جوانبها األالية دون أي صلة امنية. "إن من 

على أهنا ضرورية، ال جائزة. وهو يُدرك ضرورة هذه األشياء بصفته احلقيقة. أي كما هي يف ذاهتا. ولكن 

ضرورة هذه األشياء ليست غري الضرورة الصادرة عن طبيعة هللا األالية. ومن طبيعة العقل إًذا أن ينظر 

( أما النوع من الثالث من املعرفة، أي 44، ق2ن األال." )بإىل األشياء على أهنا متلك هذا النوع م

ُدفعة واحدة عرب ] اليت تتضمن يف ذاهتا عالمة صحتها ووضوحها[املعرفة احلدبية، فإنه يلتقط املاهية 
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إدراك الروابط بني أفكار النسق دفعة واحدة دون التدرج يف خطوات االبتدالل  [إلاَماَعة عقلية خالصة 

 . ]الثاين، أو َتدخل من احلواس كما يف النوع األولكما يف النوع 

كية. للمعرفة الكافية تفاؤاًل منقطع النظري حيال قدرات الذهن البشري اإلدرا  ابروخ ببينواايظُِهر تصور 

فحىت ديكارت، مل يعتقد أن مبقدوران معرفة الطبيعة وأبرارها األكثر ابتغالقًا، هبذا القدر من اليقني 

أبن  روخ ببينوااابأنه مُمكن. الالفت للنظر أكثر، أنه كنتيجة العتقاد  ابروخ ببينوااأى والعمق الذي ر 

املعرفة الكافية ابملوضوعات وابلطبيعة ككل، تتضمن معرفة شاملة ابهلل وابألشياء يف عالقاهتا معه ومع 

هللا معرفة  نَعرفصفاته، مل يكن لديه حرج، يف االدعاء أن مبقدوران )على األقل من حيث املبدأ( أن 

اتمة وكافية. "إن معرفة ماهية هللا األالية والالمتناهية، هذه املاهية اليت جندها يف كل فكرة مُمكنة، هي 

( "إن لدى العقل البشري معرفة كافية مباهية هللا األالية 46، ق2معرفة اتمة وكافية" )ب

خر على تقدمي مثل هذا االدعاء. (. على مر التاريخ، مل يقدر فيلسوف آ47، ق2والالمتناهية")ب

 لكن، مرة أخرى، مل يَقدر فيلسوف آخر على مماثلة هللا ابلطبيعة مبثل هذه الصراحة. 

 

 الفاعلية والنزوع  2.4

فّصل لتكوين اإلنسان، نظرًا ألمهيته يف حتقيق مراده ابروخ ببينواالقد َشرع 
ُ

: إظهار يف هذا التحليل امل

عة؛ وأنه يُوَجد ضمن إطار الروابط السببية نفسها اليت حَتكم املوجودات أن اإلنسان هو جزء من الطبي

املمتدة والعقلية. مبا يرتتب على ذلك من نتائج أخالقية خطرية. فأواًل: يقضي ذلك أبن اإلنسان ليس 
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 َمفطورًا على احلرية ابملعىن املألوف للكلمة، وذلك ببساطة ألن كال من عقولنا واألفكار اليت حتتويها

عقولنا، تُوَجد ضمن بلسلة علِّية من األفكار الصادرة عن صفة الفكر اخلاصة ابجلوهر، وكذلك فإن 

،  ]أي كحلقة داخل بلسلة ال هنائية من العلل واملعلوالت[أفعالنا وقراراتنا حُمددة وفًقا لضرورة بببية 

نفس أن تريد يَتحتم على الكغريها من الوقائع الطبيعية. "ليس يف النفس أي إرادة مطلقة أو حرة، بل 

هذا أو ذاك مبقتضى ببب حُيدده بدوره ببب آخر ، وهذا السبب حُيدده بدوره ببب آخر، وهكذا 

 ( 48، ق2إىل ما الهناية." )ب

روخ ابوما َيصح على اإلرادة )وابلطبع على األجساد( َيصح أاًي على كافة الظواهر النفسية. واليت ُيصر 

فكرين السابقني عليه، والذين أرادوا تف على أنه مل يَتم ببينواا
ُ

الئم من قبل امل
ُ

سري فهمها ابلشكل امل

 اإلنسان كُسلطة خارجة عن )أو فوق( الطبيعة. 

"إن غالبية الذين كتبوا عن االنفعاالت، وعن بلوك اإلنسان يف احلياة. بدا وكأهنم يُعاجلون موجودات 

عون اإلنسان امة للطبيعة، ويف الواقع، لقد بدا وكأهنم يضغري طبيعية، ال موجودات تسري وفق القوانني الع

دولة داخل الدولة. وهكذا اعتقدوا أبن اإلنسان خُيّل بنظام الطبيعة بداًل من أن يكون اتبًعا له. وأن لديه 

 ، متهيد( 3بلطة ُمطلقة على أفعاله، وأنه ُمقيمد فقط مبا مُتليه عليه نفسه." )ب

وانني يكارت أبن اإلقرار ابحلرية اإلنسانية، يقضي اببتثناء النفس من بلطة القعلى ببيل املثال، اعتقد د

 احلتمية اليت حَتكم العامل املادي. 
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، فَيهدف، من خالل اجلزأين الثالث والرابع )حسبما يقول( إىل إعادة اإلنسان وحياته ابروخ ببينوااأما 

لعقل ذ ال شيء يُوَجد خارج الطبيعة، وال حىت ااإلرادية والعاطفية إىل مكاهنا الصحيح ضمن الطبيعة، إ

 اإلنساين. 

"إن الطبيعة هي نفسها على الدوام. وصرامتها وُقدرهتا على الفعل واحدة، وهي ذاهتا يف كل مكان. 

مبعىن آخر، فإن قواعد وقوانني الطبيعة، واليت حتدث مبقتضاها مجيع األشياء وتتحول من نوع آلخر، هي 

الئِم لفهم طبيعة األشياء، مهما اختلفت هذه األشياء، نفسها دائًما يف ك
ُ

ل مكان. ولذلك، فإن املنهج امل

هو نفسه، أي من خالل القوانني والقواعد العامة للطبيعة. إن انفعاالت احلب، والكراهية، والغضب، 

املوجودات  اواحلسد، والفخر، والغرية. مجيعها تصدر عن نفس الضرورة والصرامة الطبيعية اليت تسري عليه

ل يُفّسر تلك العواطف كما يُفّسر حركة اجلسم أو خصائص الشك ابروخ ببينواااجلزئية األخرى." أي أن 

اهلندبي، مثلما بيفسر أي شيء آخر يف الطبيعة. "بأعاجل طبيعة االنفعاالت وآاثرها، وما للنفس من 

ال اإلنسان فس. هكذا، بأنظر ألفعبلطة عليها، وفًقا لنفس املنهج الذي اتبعته يف درابة هللا والن

 وشهواته كما لو كان األمر ُمتعلًقا خبطوط، وأبطح، وأجسام." 

، فعندما [passiones] ونزعات[actiones] إىل فاعليات[affectibus] تنقسم انفعاالتنا  

فاعلية. ليكون ببب احلوادث انبًعا من ذواتنا )أو بشكل أدق من معرفتنا أو أفكاران الكافية( فتلك هي ا

ويف املقابل، عندما يكون ببب احلادثة خارًجا عن ذواتنا، فتلك هي الَنزعة، ومعناها أن شيًئا ما خارجنا 

. ]حيدث داخلنا أو خارجنا شيء، لسنا بوى علته اجلزئية [قد انتزعنا من حال ألخرى رغًما عنا. 
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ابروخ الذي يدعوه الذهنية أو الفيزايئية، و وبواء كنا فاعلني أو ُمنتَزعني، فإنه حيدث تغرٌي ما يف حاالتنا 

ب "الزايدة أو النقص يف قدرتنا على الفعل"، أو يف "قدرتنا على حفظ كياننا". فجميع الكائنات  ببينواا

ثابرة 
ُ

وهي شكل من أشكال القصور الذايت  [conatus]مفطورة على تلك القدرة أو امل

 "يسعى كل شيء جبميع ما له من قوة، إىل حفظ الوجودي، والذي يؤبس ماهية أي كائن. ]اجلُهد[

كيانه" واالنفعال هو أي تغري يطرأ على هذه القوة، بواء ابلزايدة أو النقص. فالفاعلية هي أي تغري يف 

، أما النزعة فهي أي تغري يف قوتنا يقع ]انبًعا من داخلنا[قوتنا مصدره )أو علته الكافية( الذات وحدها 

 خارجنا. مصدره 

علينا السعي للتحرر من النزعات، أو نظرًا ألن ذلك غري ممكن ابإلطالق، فإن علينا الَتدرب على  وجيب

هتدئتها وكبحها، وأن ُنصبح كائنات فاعلة وُمستقلة. فإذا ما حققنا ذلك، نصري "أحرارًا" بقدر ما تصري 

خلارجة عنا )الصادرة عن؛ شياء اانفعاالتنا نتاًجا لطبيعتنا اخلاصة، وليس نتيجة للعالقات اليت تربطنا ابأل

حَددة أبحوال هللا
ُ

لبات الطبيعة املتمثلة يف أجساد وعقول اآلخرين(. وابلتايل، فإننا نتحرر حًقا من التق-وامل

معرفة الضرورة؛ أي شبكة العالقات [واإلحباطات العاطفية. ووبيلة حتقيق ذلك هي اكتساب املعرفة

الصادرة عن عقولنا [، وتدعيم حصيلتنا من األفكار الكافية]مي له السببية اليت حتكم النظام الذي ننت

، والتخلص قدر اإلمكان من األفكار غري الكافية، واليت هي تعبري عن أتثر جسمنا ابألجسام ]وحدها

. مبعىن آخر، فإننا حباجة ]( 4، ق3ال شيء ميكن أن يَتقوض إال بفعل ببب خارجي )ب[األخرى 

واس واخليال، نظرًا ألن حياة ُمعتِمدة على احلس واخليال، هي حياة حَمكومة لتقليل اتكالنا على احل

 ابألشياء احمليطة هبا. وإمنا علينا االعتماد على ملكاتنا العقلية وحدها. 
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دعّوة لدى البشر ابإلرادة 
َ

، appetitusأو الشهوة  voluntasإن غريزة السعي حلفظ الكيان؛ امل

اجتناب أو تلك األشياء اليت نعتقد بفائدهتا يف اايدة قدرتنا على الفعل، و  َتدفعنا بشكل طبيعي ملطاردة

 ابروخ ببينواايَعترب [اهلرب من األشياء اليت نعتقد أبهنا بوف تؤذينا أبن تُقلل من قدرتنا على الفعل. 

 تمها وجهان ملاهية اإلنسان ابلذات، وأن الرغبة ليس cupiditasأو الرغبة  appetitusأن الشهوة 

 وااابروخ ببين. تلك هي القاعدة اليت يُقّسم على أبابها ]بوى الشهوة ُيصاحبها وعي الشخص هبا 

. على ببيل املثال، فإن الفرح ]انفعاالت رئيسية هي الفرح واحلزن والرغبة 3إىل [االنفعاالت البشرية 

Laetitiae) أعظم"  ]حالة[الفس إىل كموترتجم أحيااًن ابللذة( هو ببساطة االنفعال الذي تنتقل به الن

، ح(. وعندما تكون علة الفرح خارج ذواتنا، يكون الفرح نَزعة. ويف املقابل، فإن احلزن 11، ق3)ب

(Tristitiae  هو االنفعال الذي تتنقل به النفس إىل حالة أقل، وعندما تقع علة )ُوترتجم أيًضا األمل

 احلزن خارجنا، يكون احلزن نزعة.

يصحبها إدراك واعي )فكرة( للِعلة اخلارجية اليت تسببت يف  Laetitiaeب ببساطة هو فرحة إن احلُ 

على ببيل املثال: قد تكون هذه الِعلة لوحة مجيلة، َجعلتك رؤيتها يف حالة أفضل، [انتقالنا حلالة أفضل. 

بوى "احلزن  أّما الكراهية، فليست   ]وأنت ُمدرك ألهنا ببب ذلك، وهكذا تشعر حُبب تلك اللوحة

Tristitiae  ."قد تكون هذه  [يصحبه إدراك واعي للِعلة اخلارجية اليت تسببت يف انتقالنا حلالة أقل

الِعلة رائحة بيئة انتقلَت بشمها حلالة أبوء، وأنت ُمدرك ألهنا ببب ذلك، وهكذا تشعر بكره تلك 

و املستقبل خَتّيل صورة شيء يف املاضي أ ومن َث يكون األمل ببساطة "فرًحا ُمتذبذاًب انبًعا من .]الرائحة

ال النا نشك يف حدوثه من عدمه". فنحن أنمل يف األشياء اليت برغم أن حضورها غري مؤكد بعد، بوف 
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متنحنا الفرحة. يف حني نيأس من األشياء اليت برغم أن حضورها غري مؤكد بعد، بوف متنحنا احلزن.  

وث إىل حادٍث ابلفعل، يَتحول األمل إىل انشراح، واليأس إىل وعندما يتحول هذا الشيء من مُمكن احلد

، hilaritasو هبجة  titillioالفرح املتعلق ابلنفس واجلسم مًعا دغدغة  ابروخ ببينوااُيسمي  [َحسرة.  

. وكل من melancholiaو الكآبة  dolorأّما احلزن املتعلق ابلنفس واجلسم مًعا فُيسميه األبى 

تعلقان ابإلنسان حني تتأثر بعض أجزائه أكثر من غريها، والبهجة والكآبة حني تتأثر  الدغدغة واألبى ي

ا لآلليات شرًحا تفصيليً  ابروخ ببينوااكل أجزائه على حد السواء. وعلى مدار الباب الثاين يُقِدم 

وي تعريفات تواالبتجاابت السيكولوجية اليت حَتكم الذات البشرية، وبنهايته يضع قائمة تفصيلية ُمبهرة حت

  ]انفعااًل جامًعا للعواطف البشرية  48وشروًحا ل

إن مجيع االنفعاالت البشرية، طاملا أهنا ُموَجهة بُقدرة خارجية. تُعد نزعات. وطاملا كنا مدفوعني بنزعاتنا 

ورغباتنا، فإننا نسعى إىل أو نتجنب األشياء اليت نعتقد بكوهنا ُتسبب لنا الفرح أو احلزن. وتتأرجح 

ستوايت أملنا وأيبنا قياًبا على الدرجة اليت تكون هبا موضوعات رغبتنا أو هروبنا: بعيدة، أو قريبة. م

حتمية، أو ممكنة، أو مستحيلة. لكن مبا أن موضوعات نزعتنا، تقع خارجنا، فإهنا خارجة عن بيطرتنا. 

 
ُ

اة ُمثرية للشفقة حصلة هي حيوابلتايل، كلما خضعنا لسلطتها علينا، كلما ِصران أقل فاعلية وحرية. وامل

تقّلبة. "ومدفوعني ابلعلل اخلارجية اليت 
ُ

غارقة يف النزعات، وُمطارَدة أو جَتّنب موضوعاهتا العابرة وامل

، 59، ق2تتقاذفنا، نكون كأمواج البحر اليت تتقاذفها الرايح املتعارضة، جاهلني مبصائران ومآالتنا" )ب

 عبودية اإلنسان، يفملثل هذه احلياة " ابروخ ببينوااح، عن تقييم ح(. يكشف عنوان الباب الرابع بوضو 
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". حيث يُعّرف العبودية أبهنا "نقص قدرة اإلنسان على كبح وهتدئة انفعاالته. أو يف قوى االنفعاالت

واإلنسان اخلاضع النفعاالته، ال يكون َبيد نفسه، بقدر ما يكون عبًدا لسلطة احلظ، ورغم أنه كثريًا ما 

آفة يف النفس" أن يعاين  "ابروخ ببينواااألفضل لنفسه، فإنه ينقاد حنو األبوأ". إهنا كما يضيف يرى 

 املرء جراء حبه لشيء "ُعرضة للكثري من التقلبات، والذي َيستحيل أن ميتلكه كلًيا." 

 

 الفضيلة والسعادة 2.5

 تثمينها وضخضع ت اليت نَنزع إىلهنالك حل قدمي لتلك املعضلة. فنظرًا لعجزان عن السيطرة على املوضوعا

، وابلتايل، ]انبهاران هبا[لتأثريها على كياننا. فإن علينا ابملقابل أن نتدرب على التحكم يف تقييمنا هلا 

احلد من بطوة املوضوعات اخلارجية علينا. أبًدا، لن نستطيع حمو انفعاالتنا السلبية كلًيا، وذلك ألننا 

. لكن عزل أنفسنا ُكلًيا عن السلسلة السببية اليت تربطنا ابملوجودات األخرى جزء من الطبيعة، وال مُيكننا

ما اال مبقدوران حتييد النزعات، والتحكم هبا، وحتقيق درجة معينة من االرتياح من اضطراابهتا. ووبيلة 

 ذلك هي الفضيلة.

حقيق مجيع الكائنات لتبيكولوجًيا وأخالقًيا. فبالنسبة له، تسعى  egoistأنَوّي  ابروخ ببينوااإن 

حبذ أن تفعل ذلك. ألن هذا ابلضبط ما يؤبس للفضيلة. 
ُ

خريها اخلاص، أي حفظ كياهنا، ومن امل

فنظرًا ألننا كائنات عاقلة، ُوهِبت الربهان والفهم، فإن املعرفة هي أعظم خري مُيكن أن نسعى إليه. ولذا، 

https://plato.stanford.edu/entries/egoism/
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اهيات األشياء. ية. وأرقى أنواع املعرفة هو احلدس مبفإن فضيلتنا تتأبس على التعّقل ومعرفة األفكار الكاف

وهو النوع الثالث للمعرفة، والذي نُدرك من خالله األشياء، ال يف حاالهتا الزائلة، وال يف تتابعها أو 

أي  sub specie aeternitatisارتباطاهتا بغريها من األشياء اجلزئية. ولكن من منظور األبدية 

ورهتا ارات والشروط الزمنية واملكانية، ويف عالقتها ابهلل وصفاته. إهنا تُلتَقط يف صُُمردًة من كافة االعتب

 وروابطها السببية ابملاهيات العامة )الفكر واالمتداد( والقوانني العامة للطبيعة.  conceptualاملفهومية 

َددين، وإما ومكان حمُ إننا ننظر إىل األشياء على أهنا فعلية من منظورين، إما بوصفها تُوَجد يف امان 

 بوصفها تقوم يف هللا وتَنتج عن ضرورة الطبيعة اإلهلية. ولكن األشياء اليت نتصورها من هذا املنظور الثاين

بوصفها حقيقة، أو واقعة، إمنا نتصورها من منظور األال، إذ تكون أفكارها متضمنة ملاهية هللا األالية 

حصلة ملعرفة هللا،ح( ما يعين ببسا29، ق5والالمتناهية. )ب
ُ

. طة أننا إذ نسعى للمعرفة، فإننا نسعى ابمل

وذلك طاملا أننا نتصور أي جسد ككيان ممتد، وأية فكرة ككيان عقلي، وطاملا أن كال من االمتداد 

كاف بواء جلسم أو لعقل، البد أن حيتوي على ]مفهوًما[والفكر ُُمرد صفات هلل. ولذا، فإن تصّورًا 

ن النوع الثالث للمعرفة من األفكار الكافية لبعض صفات هللا إىل األفكار الكافية ع تصور هللا. "ينتقل

، برهان( 52، ق5ماهيات األشياء، وكلما فهمنا األشياء بتلك الطريقة، كلما فهمنا هللا أكثر" )ب

 وهكذا، تكون معرفة هللا مبثابة اخلري األعظم والفضيلة األعظم للنفس. 

املعرفة احلدبية، هو الضرورة احلاكمة جلميع املوجودات. حيث نُدرك أبن مجيع إن ما نُدركه من خالل 

األجسام جبميع ما يطرأ عليها من أحوال؛ َتصدر ابلضرورة عن ماهية املادة وعن القوانني العامة للفيزايء؛  
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انينه و كما نُدرك أبن مجيع األفكار، مبا يف ذلك خصائص األذهان، تصدر ابلضرورة عن ماهية الفكر وق

العامة. هذا اإلدراك كفيل إبضعاف بلطة النزعات علينا. فال نعد آملني يف؛ أو خائفني مما بيحدث،  

كما ال نعود قَلِقني أو َجزِعني حيال ممتلكاتنا. ألننا نرى كل األشياء بوابية. وال ننفعل ابألحداث 

ها نتيجة لسلسة من األبباب، وال إذ نراها ضرورية احلدوث، بصفت[املاضية أو احلاضرة أو املستقبلية. 

ميكن تغيري هذه النتيجة، إاّل ابلفهم الكايف لآللية اليت تعمل وفًقا هلا تلك السلسلة، وهكذا مُيكننا 

وحُمصلة ذلك هي: رابطة اجلأش،   ]التدخل لتعديل هذه السلسلة كي تعمل لصاحلنا: بشرط إدراكها أواًل 

 والسالم الداخلي. 

تنا عن الضرورة أبشياء جزئية، وكلما كان ختيلنا هلذه األشياء واضًحا ومميزًا، كلما "ُكلما تعلقت معرف

اادت بلطة النفس على االنفعاالت، والتجربة تُثبت ذلك، إذ نرى ابلفعل أن احلزن على هالك خري 

بد. ألما، برعان ما خُيِفف من حدته، إدراك الشخص احلزين أنه مل يكن مبقدوره االحتفاظ بذلك اخلري ل

وابملثل، فإن أحًدا ال ُيشفق على الطفل الرضيع لعجزه عن الكالم واملشي والتفكري، وال لكونه يعيش 

.لكن بفرض أن الطبيعة قضت ]ألننا نعترب الطفولة أمرًا طبيعًيا وضرورايً [ بنوات ال يعي خالهلا ذاته.

لى ك رضيًعا، إًذا جلاا اإلشفاق ععلى معظم الناس أبن يُولدوا راشدين، بينما يُولد هذا الطفل أو ذا

 ، ح( 6، ق5األخري، ألنه بوف يُرى كأمر ُمناف للطبيعة والضرورة. )ب 

ابروخ إن نظرية   وابملثل، مُيكن إدراك انفعاالتنا ونزعاتنا بنفس الطريقة، فنمحو بطوهتا املفروضة علينا.

  ببينواا
ُ

 كا:فكرين أمثال شيشرون وبيناألخالقية، رواقية إىل حد كبري. إذ تستدعي عقائد امل
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"ال منلك السلطة املطلقة لتكييف املوجودات األخرى لصاحلنا. ومع ذلك، فإن علينا أن حنتمل يف  

هدوء تلك احلوادث اليت تُعاِكس ُمقتضيات مصاحلنا، بشرط أن نكون واعني أبننا َبذلنا كل ما بوبعنا، 

بيعة، وضخضع ًدا قبل أن ُتصيبنا، وأبننا جزء من نظام الطوأن ُقدرتنا بلغت مداها يف َدفع تلك احلوادث بعي

له. فإذا أدركنا ذلك بوضوح ومتّيز، فإن جانبنا العاقل ُيصبح راضًيا متاًما بذلك، وبيسعى لالبتمرار 

راضًيا هكذا. فطاملا َفِهمنا أنه مل حيدث إاّل ما هو ضروري، فإننا بنرضى به مهما كان طاملا أنه موافق 

 ، تذييل(  4)بللضرورة" 

ابحملصلة، فإن ما َيستبدل نزوعنا إىل "اخلريات" الزائلة، هو ذلك احلب العقلي للخري األايل، العصّي على 

التغري، والذي مُيكن حيااته بشكل ُكلّي ودائم، ذلك اخلري هو هللا. وهكذا، تُوّلد فينا املعرفة الثالثة حمبة 

ؤَبسة، ال 
ُ

، وُمسِتمًدا blessednessعلى الفرح أو النزعة، بل على الغبطة هللا، وهي احملبة الوحيدة امل

أبن احلب  ابروخ ببينواا، جُياِدل eudaimoniaهذه اإلملاعة من تصور ابن ميمون عن ال يوداميونيا 

العقلي هلل هو حُمصلة فهمنا للكون، وهو فضيلتنا، وبعادتنا، ورخائنا، و"خالصنا". ابإلضافة إىل أن فيه 

ابتقالليتنا، وذلك إذ نُقاِرب احلالة حيث تكون مجيع احلوادث احلاصلة لنا انبعة من طبيعتنا حريتنا، و 

قائمة وحَمدودًة إبحدى صفات هللا ( وليس كنتيجة للكيفيات اليت تؤثر  mode وحدها )بوصفها حااًل 

ابن وَمساوئ حمَ هو َمن َيستقبل  ابروخ ببينوااهبا املوجودات األخرى علينا. إن "اإلنسان احلر" لدى 

القدر على السواء، ويفعل األشياء اليت يَعتِقد أبهنا "األكثر أمهية يف احلياة". وهو أيًضا، ابلرغم من تلك 

، من َيسلك جتاه اآلخرين بطريقة "أخالقية"، بل "غريية" fundamental egoism  األنويّة اجلذرية

altruisticة فّعال. وهو يفعل ما بوبعه انطالقًا من خرييّ . إنه يرعى رخاء غريه من البشر، ومُنوهم ال
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)وذلك خبالف الراثء أو غريه من النزعات( وذلك حىت يطمئن  rational benevolenceعقالنية 

على حتررهم من االضطراابت عرب الفهم، فيصريوا مثله )وهكذا، يصريون أكثر نفًعا حىت له(. عالوة 

املوت، كما ال أيمل يف اخللود، أو أية مكافآت أخروية أو على ذلك، فإن اإلنسان احلر ال يقلق حيال 

ليست  ]بوصفها حااًل من األحوال الالمتناهية للجوهر الواحد[عقوابت أبدية، إذ يعرف أن النفس 

. وأنه كلما احتوى ] اخللود يف هللا[خالدةً أبي معىن شخصي، ولكنها حمتومة بشكل واحد يقيين للخلود 

حقيقية )أي خالدة(، كلما َخَلد من النفس جزء أكرب )كأفكار داخل الفكر الالهنائي العقل أفكارًا كافية 

الذي هو هللا( بعد فناء اجلسد صحبة ذلك اجلزء من النفس الذي ُيالاِم دميومة اجلسد. وهذا الفهم 

وِضع اإلنسان يف اخلريطة الطبيعية للموجودات، كفيل أبن حيقق للمرء بالًما داخلًيا كافًيا
َ

   .مل

ألخالقية عن الفعل ا ابروخ ببينوااهنالك عدد من النتائج االجتماعية والسيابية املرتتبة على أطروحات 

والرخاء واإلنسانيني. فنظرًا لكون اخِلالف والتنااع عواقب دائمة لنزعاتنا املتباينة. فإن األفراد "األحرار" 

نفسهم وبصورة  بادئ( بوف ُيشّكلون من تلقاء)الذين يتشاركون نفس الطبيعة ويتصرفون وفًقا لنفس امل

طبيعية: ُمتمًعا متناغًما. "بقدر ما تتنااع االنفعاالت البشر، فسوف يُناوىء بعضهم بعًضا... لكن 

بقدر ما يعيشون وفق هداية العقل، فالبد من أهنم بيتفقون على األشياء اليت ُتشّكل خريًا للطبيعة 

اية شياء اليت توافق طبيعة كل فرد منهم على حدا. ومن َث، فإهنم هبداإلنسانية ابلضرورة، وهي نفس األ

 ( 35-34، ق4العقل، بيتوافقون دائًما فيما بينهم." )ب
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بوف جيد الناس...أن بوبعهم أن يفوا حباجاهتم بسهولة [إن أانًبا أحرارًا بيتبادلون املساعدة والنفع 

حيطة هبم من كل جان أكرب مىت تعاونوا وتبادلوا املساعدة وأن الوبيلة
ُ

ب الوحيدة للنجاة من األخطار امل

مثلما بيتساحمون مع آراء وعثرات اآلخرين. ومع ذلك، فنظرًا ألن  ]ح( 35، ق4هي توحيد ُقواهم )ب

البشر يف العموم ال يعيشون وفًقا هلُدى عقوهلم. تصبح الدولة أو السيادة أمرًا مرغواًب حىت تكفل لألفراد 

قيمد يف بعيهم وراء مصاحلهم.  إن التحّول من )عرب القوة ال ال
ُ

عقل( احلماية من مجوح اآلخرين غري امل

حالة الطبيعة؛ حيث يُطارِد كل فرد مصلحته اخلاصة دون قيد، إىل حالة املدنّية، يعين التخلّي عن ثُلة 

وظيف ُموكلي تحُمددة من احلقوق الطبيعية ) كحق املرء يف الثأر لنفسه، والفصل يف اخلري والشر(  و 

السلطة املركزية. فطاملا كان البشر ُمنقادين بنزعاهتم، تظل الدولة ضرورية لضمان "حياة متناغمة، حيث 

 يعاون أحدهم اآلخر". 

 

 . رسالة الهوتية فلسفية 3

علنة للربالة الالهوتية
ُ

( واليت انلت تقبيًحا صارًخا يف TTPالفلسفية )بنرمز هلا ب -إن الغاية امل

هو الربهنة على أن حرية التفلسف ال تضر ابلَصالح وبالمة الدولة، بل أن بالمة الدولة عصرها، 

هي تعرية حقائق القصوى ف ابروخ ببينوااوالَصالح ُيصبحان يف خطر إذا ما ُقمِعت تلك احلرية. أّما غاية 

قدس، وابلتايل، حتييد القوة السيابية اليت مُتاربها السلطات الدي
ُ

ية يف الدول احلديثة.  نالدين والنص امل

 كما أنه يُدافع عن )على األقل كمثال بيابي( الدولة الدميقراطية، العلمانية، واملتساحمة. 
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 حول الدين والنص املقدس  3.1

ات الربالة بتنبيه قرائه، من خالل أحد أشكال "التاريخ الطبيعي للدين" إىل املعتقد ابروخ ببينواايبدأ 

  ينميها داخلهم رجال الدين عرب التالعب بعواطفهم.  إن إنسااًن ُمقاًدا بوابطةاخلرافية والسلوكيات اليت

األمل واخلوف، بصفتها النزعات األبابية حلياة ُمكّربة ملطاردة اخلريات الزائلة، يتبىن بلوكيات مفتعلة 

لتضحيات، ويَنخرط التأمني رغباته يف مواجهة تقلبات القدر. ولذا، تراه ُيصّلي، ويتعبد، ويُقِدم العطااي و 

 ينزع الرغبات عابرة متاًما كاألشياء اليت-يف مجيع أشكال طقوس الداينة الشعبية. ونظرًا ألن النزعات

إليها. فإن اخلرافات املؤبسة عليها تظل ُعرضة للتقلبات.  ولذا، يبذل رجال الدين الطموحني واالنتهاايني  

، ]ياج والقلق الدائمني حيال موضوعات الرغبةمن االحت[كل ما بوبعهم للحفاظ على هذه احلالة 

رتبطة هبا. "إن جهوًدا هائلة قد بُذِلت يف تغليف الدين، بتلك األهبة 
ُ

واالعتقادات والسلوكيات امل

والطقوس، اليت من شأهنا ابتيعاب أية صدمة، و اليت مُيكنها دائًما، ابتحضار أعمق أشكال اخلشوع 

دمة(. ويف العموم، َيستغل الزعماء الدينيون السلطة املدنية، لتهديد ، املق TTPيف نفوس مُماربيها" )

حصلة هي دولة دينية بال أبس 
ُ

وعقاب كل االحنرافات عن األرثوذكسية الالهوتية بوصفها "فتنة". وامل

عقالنية، حيث التقديس اخلالص "للكهنوت الديين"، مبا تتضمنه من نفاق وخرافات، وليس عبادة 

 حقيقة هلل. 

قدس ُُمدًدا، البتخراج عقائد ابروخ ببينوااعالج تلك احلالة، كما يعتقد و  
ُ

، هو فحص الكتاب امل

 "اإلميان احلقيقي". وعندئذ فقط، مُيكننا تعيني ما حنتاجه ابلضبط حىت نُظهر احرتاًما حقيقًيا هلل، وحىت
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اطفية، يواتنا العحنظى ابلغبطة اإلهلية. والذي من شأنه إضعاف هيمنة السلطات الدينية على ح

واجلسدية، والعقلية، وأيًضا على إقامة عالقة بوية وُمالئمة بني الدولة والدين. إن حتلياًل عميًقا للكتاب 

املقدس، ُمهم ابلذات يف الدفاع عن أن حرية التفلسف )وخاصة، حرية الفكر والتعبري( ليست ُمنافية 

 
ُ

قل قدس ليس مصدرًا ل"احلقيقة الطبيعية"، بل هو انللصالح. فإذا متكّنا من الربهنة على أن النص امل

لربالة أخالقية غاية يف البساطة هي "َأِحب جارك"، عندها بيدرك الناس أن "اإلميان شيء والفلسفة 

 للربهنة على أن الُقدبية تكمن يف الربالة األخالقية وحدها، وليس ابروخ ببينوااشيء آخر".  يَهدف 

اعة" املقدس نفسه، والذي يظل ُُمرد وثيقة بشرية. يُعِلم الكتاب املقدس "الطيف حمتوى أو اتريخ الكتاب 

ال املعرفة. ومن َث، فإن كال من الفلسفة والدين، والعقل واإلميان، حيتاّلن ُماالن حصراين ومنفصالن 

 متاًما، حيث ال ينبغي ألحدمها السري داخل حدود اآلخر. 

 حث، دون اإلضرار ابإلميان. ويف واقع األمر، تظل هذه احلريةومن َث، مُيكن ضمان حرية التفلسف والب

جوهرية ألجل ضمان الصالح والسالم العام، وذلك ألن معظم االضطراابت األهلية مصدرها النزاعات 

الطائفية. إن اخلطر احلقيقي على اجلمهورية، مُيثله أولئك الذين يَعبدون بضع كلمات منقوشة على ورق 

 بداًل من هللا. 

وقد يُعرَتض علّي ابلقول؛ أنه ابلرغم من كون القانون اإلهلي َمسطورًا يف القلوب، فإنه هذا ال مينع من "

أن يظل الكتاب كالم هللا، ومن َث فال حيق ألحد القول أبنه ُمشومه أو ُملومث ابلعيوب، متاًما كما ال حيق 

ف قيض من ذلك، أقول أبن هذا الصنألحد أن يقول ذلك عن كالم هللا بوصفه كذلك. ولكيّن على الن
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من املعرتضني، حُيّمِلون إمياهنم فوق طاقته بتحويلهم الدين إىل خرافة، فيتدرجون من عبادة كلمات هللا 

 (12، ابب TTPإىل عبادة األشكال والصور، أو عبادة حرب على ورق" )

قدس، عدة أشياء بوضوح. وه
ُ

دققة للكتاب امل
ُ

لدى األنبياء  ي؛ أواًل: أنه ليستكشف القراءة احلصيفة وامل

مواهب معرفية ابتثنائية )فلم يكونوا ُمفكرين موهوبني ابلفطرة(، بل كانوا ببساطة، أفراًدا أتقياء؛ بل 

، متفوقني أخالقًيا، ُوهبوِا خُميالت قوية. فكان اببتطاعتهم ابتبصار إهلامات الرب عرب َملَكاهتم التخّيلية

ية. وهذا ما مسح هلم ابلقبض على ما يقع وراء حدود العقل. ولذا، فقد يف هيئة كلمات أو مظاهر ِحسّ 

سب-اختلف حمتوى النبوة حسب التكوين النفس
ُ

خيلة، واآلراء واالحنيااات امل
ُ

قة جسماين، وُقدرات امل

اخلاصة بكل نيب.  وبينما جَتد النبوة مصدرها يف قدرة هللا )وهي ال ختتلف يف هذا الصدد عن أي حادثة 

واء عن الظواهر (، فإهنا ال تُقّدم أي معرفة ابتثنائية، بابروخ ببينوااعية أخرى؛ حبسب ميتافيزيقا طبي

الطبيعية، أو الروحية. وليس من الواجب الثقة ابألنبياء، حني يتعلق األمر ابملعرفة، كمسائل الفلسفة، أو 

 ا العقل.  تلك املسائل، وُماهلالتاريخ، أو العلوم، فحديثهم ليس معيارًا ملا جيب علينا اعتماده يف

إنه لسلوك  الصطفاء الرب بين إبرائيل على العاملني، أو "ِهبتهم". خُمططًا ابرتجاعًيا ابروخ ببينواايُقِدم 

( أن يؤبس املرء بعادته على اإلحساس أبنه أمسى من اآلخرين. ابروخ ببينواا"صبياين" )كما ُيصر 

يَفوقوا غريهم من  ، ملابروخ ببينوااائل من العاملني. فإهنم، كما يؤكد وإذا كان هللا قد اصطفى اليهود األو 

األمم بواء يف احلكمة أو الُقرب من هللا، ومل ميتااوا على غريهم ال يف األخالق وال يف الذهن. وإمنا كان 

"اصطفاءهم" ُمتعلًقا ابلنظام االجتماعي وحسن احلظ السيابي الذي جلب هلم دولة وَحفظها بنني 
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ويلة. لقد أقّر هلم هللا )أو الطبيعة( ُمموعة من القوانني اليت التزموا هبا، وكنتيجة طبيعية لذلك، ابتمر ط

نَظم جيًدا وحكومتهم املستقلة لفرتة طويلة من الزمن. ومن َث، فقد كان اصطفاًء مؤقًتا 
ُ

ُمتمعهم امل

ر ما دى اليهود يف الوقت احلاضومشروطًا، والدليل أن مملكتهم انتهت منذ امن بعيد. وهكذا "ليس ل

ية تلك اخلصوص ابروخ ببينواا(، وبذلك، يَرفض 3، ابب TTPيّدعونه ألنفسهم فوق األمم األخرى" )

عاصرين له(. ُمؤِكًدا 
ُ

اليت أصر كثريون على جوهريتها لليهودية )ومنهم حاخامات أمسرتدام السفادرمي امل

ظر أن مبقدور مجيع البشر إدراكهما وحيااهتما، بغض النيف املقابل على كونية الصالح والنعمة، وعلى 

 عن انتماءاهتم العقائدية. 

ل بني لليهودية )والقابلة للتطبيق على أي داينة أخرى(، هو الفص ابروخ ببينوااأحد ُمرتكزات حتليل  

يت ختدم لالناموس اإلهلي وبني الشريعة. إذ يقتضي الناموس معرفة وحمبة هللا فحسب، وإتيان األفعال ا

هذه الغاية. حمبته لِذاته، ال خوفًا من عقابه وال طمًعا يف مكافآته. فالناموس ال يفرتض االلتزام أبية 

طقوس أو شعائر َشكلية؛ كتقدمي األضاحي أو االمتناع عن أطعمة ُمعينة. فال شأن للقواعد الستمائة 

صفها دبتور ُحكم اس إىل العربانيني، بو وثالثني للتوراة بتحقيق النعمة أو الفضيلة. فقد ُوجِهت ابألب

ستقلة. وقد بامهت تلك القواعد يف ابتمرار مملكتهم وضمان اادهارها، فظلت بارية بسراين 
ُ

لدولتهم امل

ذلك الكيان السيابي. ومل تكن ُملزِمة لليهود يف مجيع األحوال. والواقع، أن موبى قد صاغها وفًقا 

لصة: حىت يؤدي أفراد الشعب واجباهتم، وال يسلك كل فرد حبسب خا]بيابية[العتبارات عقلية وعملية 

. ويَنطبق ذلك ال على الشعائر والطقوس اليهودية فحسب، ولكن ] فيختل الكيان السيابي[مزاجه
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على شعائر كل داينة أخرى. فال شأن ألي من تلك النشاطات ابلتقوى أو السعادة احلقيقية. وإمنا هي 

 ب بغرض تثبيت نظام اجتماعي ُمعني. ُُمرد وبيلة لتنظيم الشع

عجزات غاية عملية ُمشاهبة. فقد ِصيغت لغة الكتاب املقدس هبدف التأثري على خُميلة العامة، 
ُ

خَتِدم امل

ال بغرض ابتشفاف احلقائق والعلل الطبيعية للحوادث. فقد حاول  ]ببث اخلشوع فيهم[وضمان امتثاهلم 

ثقفني منهم( جتاه العبُمؤلفوها برد األحداث بطريقة هتدف إىل
ُ

ادة.  إاثرة محاس اجلمهور )خاصة غري امل

قدس بقوط امرباطورية ما، بنفس أبلوب املؤرخني السيابيني، فلن يَهز يف العامة 
ُ

"إذا َوَصف الُكتاب امل

( بعبارة أدق، فإن املعجزات )بوصفها احنرافات يف مسار الطبيعة خَيلقها  6، ابب TTPشعرة" ) 

لة. فكل حدث، مهما بدا ابتثنائًيا، له ِعلة وتفسري طبيعيني. "ال حدث يف الطبيعة الرب( مستحي

ات كما تُفَهم . فاملعجز ابروخ ببينواا( هذه نتيجة منطقية مليتافيزيقا 6، ابب TTPيُناِقض قوانينها" )

نتهاكه. وطاملا أن اغالًبا تتطلب فصاًل بني هللا والطبيعة، هو يَرفضه، إن للطبيعة نظاًما صارًما ال مُيكن 

بلسلة األحداث الطبيعية صادرة ابلضرورة عن ماهية هللا، فإنه تُوَجد "معجزات" أي أحداث ال النا 

هللا َظل كما هو يف مجيع العصور [جاهلني أببباهبا الطبيعية، ولذا، فإننا ننسبها إىل إله خارق للطبيعة. 

ها أو ابتثناء وخصبة إىل حد ال ميكن معه إضافة شيء إلياليت نعرفها واليت جنهلها، وقوانني الطبيعة اتمة 

 ]قوانينه الضرورية هو ابلذات-أي ل طبيعته[والقول إبله خارق للطبيعة   ]( 6، ب TTPشيء منها )

 هو" أشرس أعداء املعرفة الصحيحة والفضيلة احلقة". 
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وائمة السي
ُ

عة أبحد أشكال النفعية ابية، والشريعرب تفسريه النبوة خبصوبة اخليال، واالصطفاء اليهودي ابمل

عجزات جبهل آليات السببية الضرورية للطبيعة.  فإن 
ُ

يُطبعن  روخ ببينوااابالسيابية واالجتماعية، وامل

naturalizes  ،وابلضرورة، ينتزع غموض( بعض العناصر الرئيسية يف اليهودية والدايانت األخرى(

قوى إىل اخلاصة هبا. وبذلك، فإنه خيتصر العقيدة األبابية للت ُمقِوًضا أبس الشعائر اخلُرافية والشكلية

 عالقة بسيطة وكونية، طبيعية يف جوهرها، تنطوي على احلب واملعرفة.  وحُتِقق عملية الطبعنة تلك ذروهتا

ذهلة؛ عندما يُناقش 
ُ

، كال من بلطة وتفسري الكتاب املقدس.  فأطروحاته حول األخري  ابروخ ببينوااامل

ر أطروحات الربالة راديكالية دون شك، وهي اليت تفسر اهلجوم الشرس من قبل ُمعاصريه.  هي أكث

قدس [، أاّل يكون موبى هو من أّلف كامل التناخ ابروخ ببينواالقد اقرتح آخرون قبل 
ُ

الكتاب امل

لقرن زرا يف ا، منهم على ببيل املثال: إبراهيم بن ع]أجزاء: توراة، نيبامي، وكتوبيم 3اليهودي ويتكون من 

لكن مل يسبقه أحد يف توبيع االقرتاح ألقصى مداه، واجملادلة مبثل  .17، وتوماس هوبز يف القرن 12

تلك اجلرأة وذلك التفصيل. وكذلك مل َيسبقه أحد يف توظيف ابتنتاجات نفس املقرتح يف أتطري الكتاب 

 املقدس، وتفسريه وابتخراج مدلوالته.

األبفار اخلمسة [ن موبى قد أّلف التناخ أبكمله، أو حىت معظم التوراة أن يكو  ابروخ ببينوااأنكر 

. فاإلشارات إىل موبى عرب التناخ، ُمصاغة من منظور الشخص الثالث ]األوىل واملعروفة أببفار موبى

كما أن رواية األحداث التالية لوفاته؛ وأمساء األماكن اُلمخالِفة ملا كانت عليه أثناء   ]بصيغة الغائب[

ياته "ُتظِهر بوضوح دون طيٍف لشك" أن األبفار املعروفة عموًما ب"أبفار موبى اخلمسة" كتبها ح
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رّجح أن موبى قد أّلف بعض الُكتب يف التاريخ والقانون، 
ُ

أحد الذين عاشوا بعد موبى أبجيال. من امل

كتاب األخرى ا من أبفار الوأن آاثرًا منها موجودة قد تُوَجد يف التناخ. أّما التوراة اليت نعرفها، وكغريه

 روخ ببينواااباليت نعرفها)مثل يوشع، والقضاة، وصموئيل، وامللوك( قد كتبها أفراد آخرون. وقد َرّجح 

بوابطة ُمؤرِخ واحد عاش عقب أجيال كثرية من األحداث  ]أو مُجّعت[أن تكون مجيعها قد أُلِفت 

وهو ذلك  Ezra the Scribeا الكاتب. الواردة يف النص، وأن ذلك املؤلف على األرجح هو عزر 

تاحة مبتناول يده داخل بردية 
ُ

الزعيم من حقبة ما بعد األبر البابلي، والذي َشرع يف نسج الكتاابت امل

واحدة )لكنها غري ُمتسقة(. وأن روايته قد ابُتكِملت وُدّعِمت عقب وفاته بوابطة حُمررين آخرين. 

 ا". عالوة على كونه تصنيًفا ُمتضاراًب، وعشوائًيا، و"حُمّرفً وابلتايل، فإننا ال منلك غري تصنيف، 

( ينوااابروخ ببفقد ُوضِعت الحًقا، حيث ُصِنفت )أو "ُرصت" مًعا حبسب  ]نيبامي[أّما أبفار األنبياء 

بوابطة راوي أو كاتب، يف أواخر حقبة اهليكل الثاين. وقد ُصِبغ الكتاب ككل ابلقدابة فقط حبلول 

ق الفريسيون على عدد من النصوص دون كثرة من النصوص األخرى.  القرن الثاين قبل امليالد، حينما َصدم

وِلكوهنا عملية اترخيية، تنطوي على تناقل نصوص بشرية على مدار فرتة طويلة من الزمن، وعرب عدد من 

نّزهني عن مُ الكتبة والرواة، ونظرًا ألن قرار تضمني بعض النصوص وابتبعاد أخرى قد صنعه بشر ليسوا 

اخلطأ، تتوافر مربرات االعتقاد بفساد قسط مهم من "العهد القدمي".  وبينما مل يُعَد إنكار أتليف موبى 

راديكالية، كانت  ابروخ ببينواا، فإن أكثر أطروحات 1670التوراة أبكملها اخرتاًعا جديًدا يف عام 

قديس املقدس. لقد كان َجزًعا من ظاهرة تاجلدال أبمهية هذه احلقيقة ابلنسبة لتفسري وقراءة الكتاب 
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الكتاب لذاته، ومن تبجيل الكلمات املنقوشة على صفحاته أكثر من مضمون الربالة اليت حيتويها. 

قدس هو وثيقة اترخيية )أي طبيعية(، فالبد أن يُدرس كأية وثيقة طبيعية أخرى. 
ُ

فطاملا أن الكتاب امل

عطيات ا الكتاب املقدس: كأي علم طبيعي آخر، جبمع وتفنيد اومن َث، فالبد من أن تشتغل هريمينوطيق
ُ

مل

حيطة بتأليفه( ابملقارنة مع مبادئه 
ُ

اإلمربيقية، أي بفحص "الكتاب" ذاته )ابإلضافة للظروف السياقية امل

 العامة. 

قدس ال خيتلف عن منهج تفسري الطبيعة، بل يتفق معه من كل النواحي. 
ُ

"إن منهج تفسري الكتاب امل

الحظة الدقيقة هلا، جبمع معطياهتا اليقينية، وابتخالص فك
ُ

ما أن منهج تفسري الطبيعة يقوم أباًبا على امل

قدس، أن َندربه كمصدر 
ُ

تعريفات الظواهر الطبيعية منها.   فكذلك يتحتم علينا عند تفسري الكتاب امل

 االبتنتاج املنطقي إىل ُلص عربللُمعطيات، فَ ُندقق مصطلحاته، وحُنِقق معرفة اترخيية مضبوطة به، َث ضخَ 

َمقاصد ُمؤلفيه. وهكذا، مُيِكن حتقيق تقدم ُمطَرد يف درابته دون هتديد الوقوع يف خطأ، كما يستطيع 

 TTPاملرء إحراا فهم على نفس درجة يقيننا يف املسائل اليت نعرفها بوابطة النور الطبيعي للعقل" )

 (7ب

قدس )ُمقاربة مفكما أن معرفة الطبيعة ُتشَتق من ال
ُ

قاصد طبيعة وحدها، فالبد أن ُتشَتق معرفة النص امل

 ُمؤلفيه( من النص وحده، عرب االبتعمال الصحيح للتحقيق العقالين. 

ر الكتاب املقدس بطريقة ُمالئمة، عندئذ َتظهر الربالة الكونية اليت حيملها ببساطة وجالء:  وحينما يُفسم

قوى، واليت وأباس التاحلّقة ارك كنفسك". تلك هي كلمة هللا "حُتب الرب بقلبك وعقلك، وحُتب ج
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ظَلت مبنأى عن اختالل واور وفساد النص. فال تتضمن هذه الوصية أية عقائد ميتافيزيقية عن هللا أو 

الطبيعة، وال َتشرتط أي تدريب فلسفي ُمعقد البتيعاهبا. فليست غاية الكتاب نقل املعرفة، لكن فرض 

قدس أي َتفّكر أو تعّقل فلسفي ُمعقد، بل أمورًا الطاعة، وتنظيم ب
ُ

لوكنا. "ال حتتوي دعاوى الكتاب امل

(. إىل هذا احلد )إليه فقط( ُيساِهم 13، بTTPيف غاية البساطة، تفهمها أكثر العقول بالدة" )

و ه الكتاب املقدس يف تنوير وإهلام قرائه التباع كلمة الرب وُمعاملة اآلخرين إبحسان وعدل، أي مبا

قدس ليست ضرورية بواء للصالح أو الغبطة، أل ابروخ ببينوااإهلي حًقا. َيّدعي 
ُ

نه أن معرفة الكتاب امل

مبقدوران حتقيق ذلك عرب ملكاتنا العقلية وحدها، ومع أن ذلك صعب على غالبية الناس. "إن شخًصا 

يت ذكرانها، ويتبع ك الصفات الغري ُمطّلع على تلك الكتاابت، يَعِرف ابلنور الطبيعي أن مثة إهلًا بتل

 مسارًا صاحلًا، هو يف نعمة اتمة."

ؤكد أن مبقدوران رؤيته يف [
ُ

"ملّا كان الناموس اإلهلي الطبيعي يُعَرف بتأمل الطبيعة البشرية وحدها، فمن امل

ية، خيآدم أو يف أي إنسان آخر، بواء كان يعيش بني الناس، أو يعيش منعزاًل، وال تستطيع الرواايت التار 

حىت ولو كانت تنطوي على يقني، أن مَتنحنا معرفة هللا، وابلتايل ال تستطيع أن متنحنا حمبته، إذ تنشأ 

، ب TTPحمبتنا هلل من معرفته، ومعرفة هللا تنشأ من أفكار هي ابلضرورة ُمشرتكة، وكافية بذاهتا." )

4)[ 

وافقة لصحيح 
ُ

ن الوصية الدين، هي الوصااي الضرورية لضماويَلزم عن ذلك أن الوصااي العملية الوحيدة امل

األخالقية "تثبيت حمبة اجلار يف قلوبنا". وابلتايل" على اإلميان الكاثوليكي أن حَيتضن املعتقدات اليت 
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يتطلبها اإلخالص هلل، واليت من دوهنا ُيصبح مثل هذا اإلخالص ُمستحياًل... وجيب أن تصبو مجيع 

فحسب: اإلميان إبله حمُِب لإلحسان والعدل، والذي يُبَغى اإلخالص له هذه املعتقدات إىل تلك الغاية 

( أّما ابلنسبة 14، ف TTPلنيل اخلالص، ذلك اإلخالص املتمثل يف مماربة اإلحسان والعدل." )

لغري ذلك من املعتقدات "فإن من حق كل فرد اعتناق ما خيتار لنفسه، ما دامت تُنّمي حمبة العدل 

 داخله". 

ية عن التسامح، وعن حرية التفلسف واالعتقاد. وابختصاره الربالة املركز  ابروخ ببينواادفاع  ذلك جوهر

للكتاب املقدس )وحمتواها اجلوهري من التقوى( إىل مثال أخالقي بسيط، ُمنزمه عن أية معتقدات فكرية 

و ُمدونة بلوكية. فقد أ أو شعائرية؛ وبتخليص النص ِمن قيود َمن يعتربونه تقريرًا حلقائق فلسفية ُمعينة

النص  على ابتقاللية الفلسفة عن اإلميان، مثلما برهن على أن مبقدور كل فرد تفسري ابروخ ببينواابَرهن 

قدس حبرية، دون أن يضر ذلك التقوى يف شيء. 
ُ

 امل

  

، ال متس رًا...إخل"أّما معرفة ما َيكونه هللا، مثال احلياة احلقة، فإن كونه انرًا، أو روًحا، أو نورًا، أو فك

مثال احلياة احلقة، أو تعليل ذلك  ]أي هللا[ اإلميان يف شيء. وكذلك، ال ميس اإلميان حتديد معىن كونه

بطبيعته الرحيمة، أو أبننا نرى ونفهم احلق، والعدل، واخلري من خالله. فجميع األشياء تُوَجد فيه وتفعل 

 ور، فإهنا تتساوى يف قيمتها. ومن انحية أخرى، المن خالله. ومهما تكن معتقدات املرء يف تلك األم

ا ابلكلّيات أم ابجلزئيات. أو ما إذا كان يُدبّر العامل حبسب إرادته 
ً

ميس اإلميان معرفة ما إذا كان هللا عامل
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احلرة، أم حبسب الضرورة الصادرة عن طبيعته. أو ما إذا كان املرء خيضع لقوانني هللا ابختياره احلر أم 

ة اإلهلية. أو ما إذا كان عقاب األشرار وثواب األبرار أمورًا طبيعية، أم خارقة للطبيعة. فمهما ابملشيئ

اختلفت إجاابت املرء عن تلك األبئلة، فإهنا ال متس اإلميان ُمطلًقا، بشرط أاّل تكون إجاابته ذريعة 

فهمه اخلاص، وأن  دينية حبسبللفساد أو أن تُلّوث إخالصه هلل... إن كل فرد ُملزمم بتهيئة معتقداته ال

( 14، بTTPيُفسرها لنفسه بطريقة جتعله يشعر أبنه ُمستعد العتناقها عن ثقة وقناعة اتمتني" )

ذلك يف نفس الفقرة قائأًل:  "مثلما أُوحي ابإلميان قدميًا، ُمصاًغا على قدر فهم  ابروخ ببينوااُيربر [

ًفا مع مع وفًقا  تقداهتم، فكذلك يتعني على كل فرد أن يُهيئ اإلمياناألنبياء والعامة يف اماهنم، وُمكي م

 ]آلرائه، فيعتنقه دون تردد

فليس اإلميان ِملًكا لصاحب احلجة العقالنية على وجود هللا، أو للُمتعمق يف الفهم الفلسفي لصفاته، 

 وإمنا لذلك "الذي يسلك ابلعدل واإلحسان". 

 

 الدولة 3.2

الدين، هلا مآالت بيابية واضحة. فقد أضمر قراره ابلشروع يف كتابة  حول ابروخ ببينوااإن أطروحات 

بيابية، مع األخذ ابالعتبار هجومه ضد َتطّفل السلطات الدينية على السيابة. –الربالة أجندة شبه

ها الفرصة للتعمق يف نظرية عامة عن الدولة؛ كان قد َربم خطوط ابروخ ببينوااوعالوة على ذلك، انتهز 
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. إن فحص الطبيعة احلقيقية للمجتمع السيابي ُمهم للغاية يف دفاعه عن حرية األخالقيف  الرئيسية

الفكر واالعتقاد، فقد كان عليه إظهار كيف أن تلك احلرية ال تتوافق مع الصاحل العام وحسب، بل أهنا 

 جوهرية ابلنسبة له. 

طبيعة"، يابي )ما يُدعى ب "حالة القبل الس-ابتنفَذت األنويّة الفردية لألخالق نفسها يف اإلطار ما

وهي حالة عامة من غياب القانون، والصواب واخلطأ(، وحيث من حق كل فرد فعل ما يشاء كي حيفظ  

كيانه. "إن كل ما يراه الفرد اخلاضع لسطوة الطبيعة وحدها انفًعا، أكان مدفوًعا لذلك ابلعقل السليم 

أبية وبيلة،  وفًقا حلق طبيعي ُمطلق، وأن يسعى الكتسابهأم بتأثري انفعاالته، فإن من حقه أن يشتهيه 

بواء ابلقوة، أو اخلداع، أو الَتضرّع، أو أبية وبيلة أخرى يراها ُمناببة، كما حيق له أن يعد كل من 

( وبطبيعة احلال، فإن مثل هذه الظروف خطرية مبا 16، ب TTPيعوقه عن حتقيق ُمراده عدًوا له" )

كثريًا بقراءته   روخ ببينوااابش املرء حتتها. أو كما جند يف عبارة هوبز الشهرية )أَتثَر فيه الكفاية، حىت يعي

 فقرية، ُمقرفة، وحشية، وقصرية". للُمفكر اإلجنليزي( فإن احلياة يف حالة الطبيعة "وحيدة، 

فاق على توبصفتنا كائنات عاقلة، برعان ما ندرك أبنه من األفضل لنا )من وجهة نظر أنويّة كذلك( اال

تقييد رغباتنا املتعارضة وُمطارداتنا املفتوحة ملصاحلنا اخلاصة، وأن مصلحتنا األعظم حُتّتم علينا العيش 

حتت قانون العقل، بداًل من قانون الطبيعة. ومن َث، فإننا نتفق على التخلي عن حقنا الطبيعي وعن 

فرد )حيث  . هذه السلطة، بواء مَتثّلت يفقدرتنا على مطاردة رغباتنا كما حيلو لنا لصاحل بلطة بيادية

تتخذ الدولة شكل اململكة(، أو يف ُمموعة صغرية من األفراد)أوليغاركية( أو يف اجلسم السيابي للمجتمع  
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ككل )دميقراطية(، بتكون ُمطلقة القوة. وبتتمثل وظيفتها يف ضمان توافق مجيع أعضاء اجملتمع، على 

 العقد االجتماعي". األرجح بتخويفهم من عواقب خرق "

وال يعين اخلضوع لسلطة الدولة، انتهاك ابتقالليتنا، طاملا أننا ارتضينا هبا واخرتانها إبرادتنا، وطاملا أن 

أوامرها ال ختدم شيًئا آخر غري مصاحلنا اخلاصة العقالنية. وحكومة الدميقراطية، هي أقدر احلكومات 

 على أباس العقل السليم، وخدمة الغاايت اليت ُأبِست على ضمان تلك االبتقاللية، وإقرار القوانني

ؤَبسة على العقد االجتماعي )ألن 
ُ

من أجلها. إهنا احلكومة "األكثر موافقة للطبيعة" بني احلكومات امل

الناس يف الدميقراطية خيضعون فقط للقوانني الصادرة عن إرادة اجلسم السيابي( كما أهنا أقلهم ُعرضة 

سلطة بصورها املتعددة. وعملًيا، تضمن الدميقراطية أن تكون قرارات السلطة عقالنية، إلباءة ابتخدام ال

نظرًا ألنه من غري املرجح أن يتفق عدد غفري من الناس على خُمطط غري عقالين. ويف املقابل، فإن امللكية 

 هي أقل هذه احلكومات ابتقرارًا، وهي األكثر ُعرضة للتحّول إىل االبتبداد.  

 ]االجتماعية أو الشكلية، والواقعة ابلضرورة داخل اجملال العام[ألن املماربات اخلارجية للدين  ونظرًا

، فإهنا ُتدرَج يف ]من حيث أهنم ذوات مدنية[تتعدى على السلوك والعالقات املتبادلة بني املواطنني 

لى كافة فرض هيمنتها عالئحة "أعمال الدولة"، أي أهنا يف ُمال صالحيات الدولة، واليت البد من أن تَ 

دار بوابطة الدولة. 
ُ

املسائل العامة: الدنيوية والروحية. وتزول احلاجة إىل الكنيسة يف حضور الدين امل

ومن شأن ذلك، احلد من الطائفية والنزاعات الدينية. ومما يصب يف مصلحة اجلميع، أن حتتكر الدولة 

تعلقة ابالحتفاالت والشعائر الدينية
ُ

واجبها ، طاملا أهنا )بوصفها ممثل اإلرادة العامة( تقوم باملسائل امل
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"التعاقدي" واملتمثل يف ضمان أن تلك املماربات تتفق مع السلم واألمان األهليني، والرفاه االجتماعي. 

 وهكذا، يكون حتقيق العدل واإلحسان، يف حاجة إىل بلطة القانون املدين، املدعوم بقوة الدولة. 

صاحبة هلا )مبعىن  ]أي يف اجملال اخلاص[اهليمنة على "العبادة الداخلية هلل" يف املقابل، فإن 
ُ

واملعتقدات امل

أصح، التقوى الداخلية( فإهنا خَتص صاحبها حصرًا. بصفتها حًقا خاًصا، غري قابل للمصادرة، أو 

تُ َعد حماولة و  التقنني، وال حىت بوابطة احلاكم. فال ينبغي ألحد تقييد أو التحكم يف أفكار شخص آخر،

احلاكم القيام بذلك، مُحًقا وتدمريًا للجسد السيابي. خاصة مع ابتحالة السيطرة التامة على خطاب 

ُمعني، نظرًا ألن الناس بيجدون دوًما طريقة لقول ما يريدونه، على األقل فيما بينهم. "كل فرد هو َبيد 

طبق؛ هو مص
ُ

بار ري أية حُماولة من جانب الدولة إلجأفكاره بناء على حق طبيعي ُمطلق، والفشل امل

تعارضة" )
ُ

، ب TTPالناس على الكالم فقط حبسب ما تُريد منهم، على الرغم من آرائهم املختلفة وامل

كن القيود على الكالم والتعليم، إذ ال ميُ  بعضأبمهية وجود  ابروخ ببينواا(. ومع ذلك، ُيسّلم 20

على خرق العقد االجتماعي. واحلكومة الُفضلى هي اليت  التسامح مع اخلطاب الذي حُيِرض األفراد

بتسمح حبرية التفلسف واالعتقاد الديين. دون شك، بتنتج بعض "املتاعب" عن مثل تلك احلرية 

الوابعة، لكن حماولة تنظيم كل شيء عرب القانون "أقرب إىل تعزيز الرذائل منها إىل إصالحها". ويف 

روخ ابتيوارت مل النفعي عن احلرية بعد حوايل قرنني من الزمن، ُيضيف الفقرة اليت تؤِذن بدفاع جون ب

تحيزة وحدهم،  ببينواا
ُ

أن "للحرية األولوية يف تعزيز العلوم والفنون، ألن أصحاب األحكام احلرة وغري امل

 ( 20، بTTPمن ميتلكون انصية تلك احلقول" )
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 .   روخ ببينوااابلتسامح، من ذلك الذي يُقدمه من الصعب تصّور دفاع أكثر حيوية ومنطقية عن احلرية وا
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