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 1نظرية سبينوزا النفسية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فاطمة الزهراء عليترجمة: 
 
 
 
 

بصفته   االتهوانفع  رى فيها سبينوزا اإلنسان ، والتي يسبينوزا النفسية  نظريةحول  فلسفي شامل  مدخل  

موسوعة ستانفورد  منشور على )، و.  نص مترجم لد  ؛واألساس النفسي لنظرية القيمةعة،  ًءا من الطبيجز

، والتي قد تختلف قليًًل  هذا الرابطفي الموسوعة على    (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفةللفلسفة

على األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى    للمقالة، حيث أنه قد يطرأ  النسخة الدارجةعن  

منذ تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا،  

 على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 
1  LeBuffe, Michael, "Spinoza’s Psychological Theory", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/spinoza-

psychological/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/spinoza-psychological/
https://plato.stanford.edu/entries/spinoza-psychological/
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َعْنون بـ )األخالق( كتابيف اجلزء الثالث من   سبينوزايتناول 
ُ
وهو   -"يف أصل االنفعاالت وطبيعتها"  امل

سبينوزا يف البداية  يسعى    طبعانيته الشاملة.  اثنني من أخطر التحدايت اليت تواجه  - هذه املقالة    موضوع
  يف نوعها   طبيعة سببية مشاهبة  -سبينوزا  كما يرى    -؛ فالبشر لديهم  تبعية البشر لنظام الطبيعةإلظهار  

املألوفة األخرى ، وابلتايل  )األخالق(  لـ " األخرى ابللغة االصطالحية  املتناهية  األحوال ، أي "لألشياء 
الطبيعة. البشر وفهمها على حنو مماثل لسائر  املفاهيم  مث حياول    جيب حتليل طبيعة  سبينوزا إظهار أن 

هلا أساس يف علم النفس البشري، وكما أن البشر    األخالقية مثل مفاهيم: اخلري والشر والفضيلة والكمال 
نوزا  سبيتلف عن املفاهيم األخرى. إن وصف  ال خيتلفون عن سائر الطبيعة فإن املفاهيم األخالقية ال ت 

هو أمر حيوي لِكال األمرين، ومن أجل    - لبشري  عال وعواطف العقل اأف  -   املفصَّل للتأثريات البشرية 
تفسريا وجيها لعلم النفس البشري وأيضا أساسا    االنفعاالتأن يفوز مبرافعته هذه فيجب أن تكون نظرية  

 وجيها لألخالق. 

 

 اإلنسان ابعتباره جزءا من الطبيعة. .1
 جَّة مبدأ النزوع. ح   1.1
 .املتناهية لكائناتامبدأ النزوع كتفسري لطبيعة   1.2
 .مبدأ النزوع كتفسري للطبيعة البشرية 1.3

 االنفعاالت. .2
 االنفعاالت والنزوع.  2.1
 تنوع االنفعاالت. 2.2

 لنظرية القيمة.  النفسياألساس  .3
 تفكري.  كأحوالاخلري والشر   3.1
 ملذهب الكمال. النفسياألساس  3.2

 افيا ببليوغر  •

https://hekmah.org/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7/
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 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •

 

 الطبيعة.اإلنسان ابعتباره جزءا من  .1

الثالث ]من كتاب األخالق[ سبينوزا  يوضح   القائلة   يف مقدمة اجلزء  الكائنات    وجهة نظره  أبن مجيع 
 أن تُفَهم يف إطار امتثاهلا لقوانني الطبيعة:  ينبغي

قوانني الطبيعة وقواعدها اليت حتدث مبقتضاها األشياء وتنتقل من شكل آلخر هي "
ك؛ ينبغي أن يكون املنهج السليم ملعرفة طبيعة نفسها دائما ويف كل مكان. وتبعا لذل

قوانني   األشياء، مهما كانت هذه األشياء، نفس املنهج، أعين منهجا ينطلق دائما من 
 . "الطبيعة وقواعدها الكلية

، ابعتباره شيئا قوانني الطبيعة الكليةتعامل العديد من الفالسفة مع العقل البشري كاستثناء من  
لفعل،  أن يكون ِعلَّة غري معلولة ل  -على سبيل املثال    - أو إبمكانه  ل اخلري أو الشر،  واعيا وقادرا على فع

بشرية قد تبدو    أو أفعال    ُيِصرُّ على أن البشر ليسوا "خارج نطاق الطبيعة"، وأيُّ ِِسات  لكن سبينوزا  
  القوانني الكلية للطبيعة.  يف إطارأن حتمل نوعا من التفسري   -ابلنسبة لسبينوزا  - استثنائية فيجب إذن 

هذا يعين أنه إن كان هناك على اإلطالق أي مغزى وراء مقولة أن اإلنسان كائن واع، يتمتع ابحلرية،  
 ر وتشرح تلك الدالالت.ب ِ تُ  طبيعانيةو وإبمكانه فعل اخلري، فإنه ال بد من وجود قوانني كلية  

أن جوهر أي   اليت تنصُّ على  متناه  أطروحة سبينوزا  مبا يف ذلك أيُّ عقل بشري هو سعي    منط 
conatus   ]طبيعي ابلكينونة  ]نزوع  وحماولة  لاللتزام  يكون  ملنح ،  اعتبارا  البشر    الطبيعة  ظلها    - يف 
تسعى إىل احملافظة    احملدودة /املتناهية  األحوال جيادل سبينوزا أبن مجيع    .طبيعانيني   -  الظاهرةخبصائصهم  

كي يشرح اخلبة الواعية للرغبة، حرية اإلنسان، واخلري   نزوع اإلنسانويستخدم حتليال لعلى الكينونة،  

https://hekmah.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
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ليست سوى النزوع    -كما يفهمها سبينوزا    -متناهية. الرغبة    أحوالبشروط قد تنطبق على أيَّة    والشر
  لو سبينوزا؛ فال ميكن لنشاط العقل البشري أن يكون ُحراً ـ  ابلنسبة ل   جنبا إىل جنب مع الوعي ابلنزوع.

ية يعتقد  ثمة حرية بشر وعلى الرغم من ذلك؛ فاليت ليست قابلة للتحديد حبد ذاهتا.  ُحِصر مبلكة اإلرادة  
خللق بعض التأثري )أي القيام بشيء  مبعىن التحرر من التدخالت اخلارجية: أان أمتلك احلرية  هبا سبينوزا  
  انعكاسا كون فيه  يالذي يكون فيه التأثري انبعا من جوهري، أو بعبارة أخرى؛ إىل احلد الذي    ما( إىل احلد

ت اليت قد حتدث  "اخلري" و"الشر" تسميات تصف خصائص طبيعانية مبعىن أهنا تصف التغيريا .لنزوعي
على وجه العموم )ابلرغم من أننا نتحفظ على تسميات هذه التغيريات عندما حتدث    أشياء بعينها  أيَّة   يف

ازدايد القوة  فإن  وبغض النظر عن جدل الباحثني حول املعىن الدقيق لتلك التسميات؛    لدى البشر(.
بسبب اإلسهامات    .شر يف نظر سبينوزاثل اخلري ومتثل أيضا تقليصا للاليت يسعى العقل المتالكها مت

على تفسريات سبينوزا للوعي، حرية اإلنسان، واخلري والشر؛ فإن هذه    أطروحة النزوع  أضفتهااحملورية اليت  
قد يطرح املرء تساؤالت حول  سبينوزا يف علم النفس واألخالق.    األطروحة ذات أمهية كبرية ]لنظرية[ 

ل معقولية حجته ابعتبارها تفسريا لطبيعة األشياء أو ابعتبارها حجة سبينوزا فيما ذهب إليه، حو  صحة
 هذه املسائل. بدورها تالية ال  الفرعية تفسريا لطبيعة البشر. تتناول الفقرات

 

 ح جَّة مبدأ النزوع.  1.1

غري معهود عن    من كتاب )األخالق( معزولة على حنو   2جلزء الثالث حجة سبينوزا للقضية السادسة اب
بينما يقدم احلجة يف القضية السادسة ابجلزء الثالث فإنه يعتمد بشكل أساسي    سائر أجزاء الكتاب،

وعلى القضية اخلامسة ابجلزء    - وهي قضية يعتبها سبينوزا بديهية    -  3على القضية الرابعة ابجلزء الثالث 

 
 (".in suo ese perseverareإلى االستمرار في كيانه ) -بقدر ما له من قوة  -( كل شيء Conatur"يسعى / ينزع )  2
 "ال شيء يمكنه أن يتقوض إال بسبب خارجي".  3
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تتضمن احلجة أيضا بصورة غري مباشرة يف    من القضية الرابعة ابجلزء الثالث.صراً  حواملستنبطة    4الثالث 
 .8القضية الرابعة والثالثني ابجلزء األول  7ويف شرح  6اخلامسة والعشرين ابجلزء األول   القضية 5الزمة 

ليست األشياء اجلزئية سوى انعكاسات لصفات اإلله،    الزمة القضية اخلامسة والعشرين ابجلزء األول:
 يتم من خالهلا التعبري عن صفات اإلله بطريقة معينة وحمددة.  أحوالأو 

 قدرة اإلله هي جوهر ماهيته. القضية الرابعة والثالثني ابجلزء األول:  

 ال ميكن تدمري شيء إال بسبب خارجي.  القضية الرابعة ابجلزء الثالث:

واحد    موضوع  تويهاحيأن    يتعذَّر تكون طبائع األشياء متناقضة، أي  سة ابجلزء الثالث:  القضية اخلام
 يكون بوسع بعضها تدمري بعضها اآلخر. حني 

إىل املثابرة يف االستمرار    ينزع كل شيء، بقدر قوته اخلاصة  القضية السادسة ابجلزء الثالثولذا؛ ففي  
 بوجوده.  

جوهر الشيء مكافئا متاما لطبيعته، نظرا ألن شيئا مثل الدائرة  سبينوزا؛ قد ال يكون  ـ  ابلنسبة ل
(، وميكن للمرء أن  9لديه طبيعة لكن وجوده مستحيل )برهان القضية احلادية عشرة ابجلزء األول   املربعة

أبن أي شيء ذا جوهر قد يكون موجودا )برهان القضية الثانية يف  يُفسِ ر األمر أبن سبينوزا كان يعتقد  
املمكن استبدال أحد املصطلحني ابآلخر إذ أن سبينوزا    (.10لثان اجلزء ا فإنه من  وابلرغم من ذلك؛ 

 حسب. إن كان هذا االفرتاض صحيحا، فرمبا يكون منطق سبينوزا كالتايل: يصف الوجود ف

 
يض بعضها "تكون طبائع األشياء متناقضة، أعني أنه ال يمكن لهذه األشياء أن توجد في موضوع واحد، عندما يكون بوسع بعضها تقو  4

 اآلخر".
( غير أعراض لصفات اإلله، وبعبارة أخرى؛ إنها أحوال يُعبَّر من خاللها عن صفات اإلله  Res Particulares"ليست األشياء الجزئية )  5

 بطريقة معينة ومحددة". 
 "ليس اإلله العلة لوجود األشياء فحسب، بل هو العلة الفاعلة لماهيتها أيضا".   6
ماهية اإلله فحسب أن اإلله علة ذاته، وأنه علة األشياء جميعا. إذن فقدرة اإلله التي بمقتضاها يوجد ويتصرف وتوجد   "يترتب عن وجوب  7

 األشياء وتنصرف هي عين ماهيته". 
 "إن قدرة اإلله عين ماهيته".    8
ربعة نفسها من جهة انطوائها على تناقض. وعلى عدم وجود دائرة مربعة إنما تشير إليها طبيعة الدائرة الم -مثال  -"والعلة التي تفسر   9

 العكس؛ فما يفسر وجود جوهر ما ينتج عن طبيعة هذا الجوهر وحده من جهة انطوائه على الوجود الضروري". 
ددة، واإلله  "االمتداد صفة من صفات اإلله، أي أن اإلله شيء ممتد. األفكار الجزئية هي أحوال تعب ِّر عن طبيعة اإلله بطريقة معينة ومح  10

يملك صفة تشتمل جميع أفكارها الجزئية على مفهومها، كما تسمح هذه الصفة أيضا بتصور هذه األفكار التي تعبر عن ماهية اإلله األزلية  

 الالمتناهية، وبعبارة أخرى فاإلله شيء مفكر".  
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أهنا متظهرات لصفات اإلله، وجوهر اإلله من حيث    هي تعبري عن القوة  املتعينةاألشياء  
يتشكل من صفاته، وقوة اإلله هي جوهره. ومن البديهي أنه ال ميكن تدمري أي شيء  

هو يف الذي يكون مدمرا للذات    ظاهراي  املتعني خارجي، لذا فإن الشيء    عامل إال عب  
جيب أن تكون   أصيل  متعنيَّ فإن القوة اليت يعب ِ عنها شيء  . وابلتايل؛  شيئان  حقيقته

 موجَّهة صوب املثابرة للحفاظ على وجوده.

خارجي ليس أمرا   عاملبغض النظر عن رأي سبينوزا؛ فإن القول أبنه ال ميكن تدمري أي شيء إال عب  
بديهيا. حىت مع افرتاض صحة هذه املقولة، فبإمكان املرء أن يثري أسئلة حول حجة سبينوزا؛ جملرد أن  
الشيء ال يسعى لتدمري ذاته ملاذا عليه أن يثابر من أجل وجوده؟ من املمكن على ما يبدو أال ينزع  

يبدو    رة من أجل وجوده أو تدمريا للذات.الشيء صوب أي أمر، أو رمبا ينزع للقيام أبمر ال يعتب مثاب
  أن استخدام سبينوزا للقضية الرابعة والثالثني ابجلزء األول والزمة القضية اخلامسة والعشرين ابجلزء األول 

استبعاد   الشهري "  أوىل هذه استهدف  "  التعبرياالحتماالت. ابلرغم من عدم وضوح مصطلح سبينوزا 
exprimere  ،  نظرا ألن األشياء  ؛  . بناًء على ذلكن.."ئا من قبيل "شكل معني مِ رمبا يعين شيإال أنه

املتعينة هي انعكاسات جلوهر اإلله وقوته، فيجب أن تكون تلك األشياء شكال معينا من أشكال القوة.  
يوجد شيء ال ميثل    لذلك فال يوجد شيء ال ينزع / يسعى على اإلطالق، بعبارة أخرى، ال ميكن أن 

 ة على اإلطالق. قو أي تعبري عن ال

إىل أمر آخر غري تدمري  سعي شيء معني    أن إمكانيةاليت تشري إىل  غة الثانية من االعرتاض و الصي
  - على أية حال    - ستظل  كما ورد يف القضية الرابعة ابجلزء الثالث  الذات أو املثابرة من أجل وجوده  

إن رفض القضية السادسة ابجلزء الثالث واإلصرار على    متثل حتداي للُقرَّاء الشغوفني بكتاب )األخالق(.
يتوافق متاما مع حقيقة القضية الرابعة يف اجلزء    ال ينزع لالستمرار يف وجوده  -على األقل   - أن شيئا ما 

لنزوع للمثابرة  عدم ا.  حيث تُفَهم املثابرة يف الوجود كغاية معينة ضمن العديد من اخليارات املمكنة  الثالث
كالنزوع لعدم  ليس    -ابلرغم من كل شيء    -القضية السادسة ابجلزء الثالث  تستبعده    ود والذييف الوج

قد حياول القارئ املتعاطف مع سبينوزا    جلزء الثالث.هو ما تستبعده القضية الرابعة ابو   املثابرة يف الوجود 
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مبوجبه يصبح النزوع  حل هذه اإلشكالية من خالل فهم ما يعنيه النزوع لالستمرار يف الوجود، والذي  
لالستمرار يف الوجود يعين النزوع لفعل شيء آخر غري تدمري الذات، وبعبارة أوضح؛ احلفاظ على احلالة  

أن جتعل حجة القضية الرابعة والقضية السادسة ابجلزء الثالث تبدو سليمة،  الراهنة. تكاد هذه القراءة  
سبينوزا للدوافع  هذا التأويل للنزوع / السعي وتفسري  بيد أهنا تثري إشكالية جديدة متعلقة ابلتوفيق بني  

العاقلني   البشر  سبينوزا  اعتب  لطاملا  الثالث.  السادسة ابجلزء  القضية  ترتَّب عن  والذي    أحواالً البشرية 
ال يقوم الناس    احلفاظ على أنفسهم.  - عدم حماولتهم قتل أنفسهم    ابستثناء  -   بنشاط    حمدودة حياولون 
غيريات اليت حتدث ألية حالة يكونون فيها، بل يسعون جاهدين لتغيري أحواهلم من أجل  مبجرد مقاومة الت

؛ فإن إحدى اإلشكاالت الرئيسة اليت يواجهها  وابلتايلأن يتسىن هلم معرفة املزيد والعيش بقوة أكب.  
طبيعة    تفسري ل  ، إحدامها تنصرف السادسة ابجلزء الثالث  صيغتني منطقيتني للقضيةسبينوزا هي التوفيق بني  

لطبيعة  تنصرف لتفسري ا   واألخرى(  inertiaمبدأ القصور الذايت   ستعيناألشياء العادية )واليت مبوجبها  
 . (psychological egoism  النفسية  األاننويةمن  صيغةالبشرية )واليت مبوجبها ستصبح 

 

 .املتناهية الكائناتمبدأ النزوع كتفسري لطبيعة   1.2

ابعتبارها نوزا فإهنا تتمتع ببعض املعقولية  املرء بشأن حجة سبيبغض النظر عن املخاوف اليت قد تنتاب  
حباجة ماسة لنوع من التأويل  يبدو  )األخالق(    كتاب فإن    ؛مهما يكن  .املتناهيةتفسريا لطبيعة األشياء  

للتمييز بني    -على األقل    - ، والقضية الرابعة ابجلزء الثالث توفر طريقة واحدة  احملدودة  األحوال ملاهية  
كن اعتباره شيئا أصيال.  فال مي  إذا كان الشيء يدمر نفسه :  صيلة وتلك اليت تعتب جمرد بـُْنيات  األشياء األ

الشيء الذي يدمر  ف  ميثل أطروحة فلسفية مثرية للجدل؛  القضية الرابعة ابجلزء الثالث   وعليه فما يتولد عن
ليس شيئا   -املوقوتة    ابلشمعة املضيئة أو القنبلة اً  شبيه  يف هذا السياق شيئاً  يستحضر املرءقد    -نفسه  

عل  جيإىل حد    شيء الذي ال يدمر نفسه هو األصيلال  أصيال، هنا توثيق ملنظور مألوف يتمثل يف أن 
لفئات  استبعاد    . ]ومن جهة أخرى[ مثةةمعظم األشياء اليت نعتبها أصيلة بصورة بديهية أشياء أصيل

تعتمد معقولية    .موع املضيئة والقنابل املوقوتة( من األشياء اليت نعتبها أصيلة بصورة بديهية )الش  واضحة 
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بني   النوع  يف  أساسية  ميتافيزيقية  اختالفات  إلجياد  سببا  ابلفعل  سنجد  إذا كنا  ما  على  النزوع  مبدأ 
  نفسها وتلك اليت ال متيل لذلك."األشياء" اليت متيل لتدمري

  مما ق  الرابعة ابجلزء الثالث هي التحق  قد تكون إحدى اسرتاتيجيات الدفاع عن معقولية القضية
احلوادث إىل  و   واملمتلكاتحول اجلوهر  جي". تشري مزاعم سبينوزا العديدة  سبينوزا بـ "السبب اخلار   يعنيه

أسباب خارجية،    بفعل  -ابلنسبة لسبينوزا    -بعض حاالت التدمري اليت قد نعتبها تدمريا ذاتيا هي تدمري  
الرابع من  من قضااي ابجلزء    القضية العشرين وما يليها وهذا املقرتح يدعمه تعليل سبينوزا لالنتحار يف  

واختالفا عن الصورة    دقة تكون أكثر    األشياء اليت متيل لتدمري ذاهتا قد  زمرة إن    .11)األخالق(كتاب  
 اليت قد يعتقدها املرء من القراءة األوىل للقضية الرابعة ابجلزء الثالث. 

رمبا تقدم القضية السادسة ابجلزء الثالث أطروحة خمتلفة قليال حول معىن أن تكون شيئا بعينه:  
ة ابجلزء الثالث  هو الشيء الذي ينزع لالستمرار يف كيانه. يشري اعتماد القضية السادس  املتعني الشيء  

أن هذه األطروحة تعين أن أي كائن سيبقى يف نفس احلالة ما مل  على القضية الرابعة ابجلزء الثالث إىل  
هي مبدأ القصور الذايت، ويف الواقع يبدو أن سبينوزا    هذه األطروحة أن    يبدو  تؤثر عليه أسباب خارجية.

مصطلح    ا يف القضية السادسة ابجلزء الثالث.توسل مببدأ القصور الذايت يف املصطلحات اليت يستخدمه 
"Conatus  يستخدم سبينوزا  يشري إىل حركة اجلسم.و ،  للفيزايء الديكارتية تقينمصطلح  " يف األصل

الفقرة السابعة    -  مثال  -  على التوايل  لفلسفية )قارن ا   ديكارتاملصطلح هبذه الطريقة يف تبيانه ملبادئ  
من كتاب    14جلزء الثالث اب، والثامنة واخلمسني  13والفقرة السادسة واخلمسني ،  12جلزء الثان والثالثني اب

ان القضية  ، وبره15القضية الرابعة عشرة ابجلزء الثان بشروحات سبينوزا يف    ديكارتـ  ( لمبادئ الفلسفة)

 
دُّ في الحفاظ على ك -"كلما سعى المرء في البحث عما ينفعه    11 كلما امتلك المزيد من الفضيلة. وعلى العكس، كلما   -يانه أي بقدر ما يَجِّ

 فسيصبح عاجزا".  -أعني أهمل الحفاظ على كيانه  -أهمل ما ينفعه 
"أول قانون في الطبيعة: عندما يُتَرك كل شيء لوحده فإنه يستمر على نفس الحالة؛ لذلك يستمر أي جسم متحرك في الحركة حتى يوقفه    12

 شيء". 
"كيف نفهم أن الجمادات "تحاول" التحرك؟ عندما أقول أن كريات العنصر الثاني "تحاول" االبتعاد عن المراكز التي تدور حولها، ال    13

بحد ذاتها تؤهلها لالبتعاد   [incitatos]تعتقد أنني أعني أنها تحاول بناءا على أفكار تمتلكها! كل ما عنيته أن مجالها وحالتها من التحفيز 

 هذا االتجاه ما لم يمنعها سبب ما من القيام بذلك". صوب  
 "كيف ألجساد تتحرك بشكل دائري أن تحاول االبتعاد عن مركز حركتها".   14
"يتأثر الجسم البشري باألجسام الخارجية بطرق كثيرة جدا، كما أنه على هيئة تجعله يؤثر في األجسام الخارجية بطرق كثيرة جدا، ولكن   15

 تدرك بالتأكيد كل ما يحدث في الجسم البشري، فالنفس قادرة على إدراك عدد كبير من األشياء". النفس البشرية  

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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عالوة   .األخالق(من كتاب على التوايل  17والقضية السابعة عشرة ابجلزء الثان، 16الثالثة ابجلزء الثالث 
" مرة أخرى،  conatusعلى ذلك؛ يف القضية السادسة ابجلزء الثالث، ابإلضافة الستخدام مصطلح " 

اليت استخدمها يف أتطري مبدأ خمتلف للقصور الذايت يف القضية    فإن سبينوزا يستخدم أيضا ذات العبارة
 quantum in seقوته اخلاصة"    : "اعتمادا علىلعرضه فيزايء ديكارت  الرابعة عشرة ابجلزء الثان

est(لفلسفةمبادئ اكتابه )من    الثان  يف الفقرة السابعة والثالثني ابجلزء  ، يوظف ديكارت هذه العبارة ،
أساس نصي  جيد لالستنتاج القائل أبن القضية السادسة ابجلزء الثالث من كتاب )األخالق(    فثمةولذا  

 حتمل هذا املعىن ابلفعل.

فإن  ن مينحنا فهماً للطبيعة البشرية،  بصرف النظر عن سؤال: كيف ميكن ملبدأ القصور الذايت أ
حول استخدام    إشكاالً عسرياً   يثري  للقضية السادسة ابجلزء الثالث من كتاب )األخالق(   التأويل هذا  

النزوع. املرء أب  سبينوزا ملبدأ  الثالث  قد حيتجُّ  السادسة ابجلزء  القضية  إ  - ن  تُفَهم على أهنا  عادة  واليت 
. يف  دون إيضاح  كاف    البشرية   النفس  ليشمل   توسَّع نطاق مبدء  فيزايئي  -صياغة ملبدأ القصور الذايت  

ال القصور  مبدأ  لصيغتهما من  ديكارت وسبينوزا حريصني على  طرحهما  الفيزايئي؛ كان كل من  ذايت 
حُ  ابألجساد.جَّ حصر  سبينوزا    تهما  املثال    -كتب  سبيل  لـ    -على  تعريفه   conatus ad  يف 

motum  ]يف معرض أتويله لديكارت: ]النزوع للحركة 

املادة مت  أن جزءا من  تتجلى يف  من خالل النزوع للحركة   الوحيدة اليت نفهمها فكرة ال
أي   بفعلمكان ما، ما مل يتم منعه  وضعه وتوجيهه صوب احلركة، حبيث سيذهب إىل 

 سبب.

 

هي حجة أساسية بشأن   -ابإلضافة إىل توصيف معىن املادة   -القضية السادسة ابجلزء الثالث  إن
يف ميتافيزيقيا سبينوزا مثة أساس لالعتقاد أبن كل ما    طبيعة النفس، وحتديدا بشأن علم النفس البشري.

 
 "تتولد أفعال النفس البشرية من األفكار الكاملة فحسب، والنفس تنفعل بوصفها تملك أفكارا غير كاملة، وما يولد االنفعاالت هي األفكار  16

 غير الكاملة فحسب".
بشري بطريقة تنطوي على طبيعة جسم خارجي، فإن العقل البشري سوف يفكر بهذا الجسم الخارجي على أنه حاضر  "إذا تأثر الجسم ال  17

  بالفعل، إلى أن يتأثر الجسم بتأثير فعَّال يلغي وجود هذا الجسم الخارجي". 



09/7/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 10

 

ومع ذلك؛ فإن النزوع يف الفيزايء يُفَهم منه    ينطبق على اجلسد فإنه ينطبق أيضا على النفس مبعىن ما.
نوع م ميل حنو  احلركة  أنه  أن  الذي    - عني من احلركة، ويبدو  الكائن  إىل    - قوم هبا  يأاي كان  تنتمي 

و  النفس  لذا حدها.  األجساد  الرتباط  تفسري  لتقدمي  سبينوزا  للحركة"  حيتاج  "النزوع  القضية  بـ  لكن   ،
مفتوحا. يف هذه احملاججة؛    "تسعى النفس"السادسة ابجلزء الثالث من )األخالق( ترتك سؤال معىن أن  

يف مقام يتطلب سردا    -  مصطلح "النزوع" أو "السعي"  -النزوع نوعا من اللغة اجملازية    يستخدم مبدأ
 قيقا وحرفيا ملا مييز النفس.د

 

 مبدأ النزوع كتفسري للطبيعة البشرية. 1.3

" لوصف جوهر  conatus "النزوع  صطلح  يستفيد مذهب سبينوزا الطبيعان بالغيا من استخدامه مل 
  املصطلح ليس مصطلحا تقنيا للفيزايء الديكارتية على حد سواء، ف  متناهيةظواهر أخرى  الكائن البشري و 

)كما استخدم رواقيون رومانيون ويواننيون آخرون مصطلحات مشاهبة(  استخدم شيشرون  فقد    فحسب
ابملعىن النفسي يف إشارة إىل الرغبة    De Natura Deorum  )طبيعة اآلهلة(   املصطلح يف كتابه

إطار علم النفس لإلشارة إىل األسباب الفيزايئية للرغبة البشرية.  املصطلح يف    هوبزالبشرية، ويستخدم  
تساعد على تضييق الفجوة    " ذو دالالت فيزايئية ونفسية بشرية واسعة conatusفإن مصطلح "  لذا

 بني الطبيعة والنفس البشرية. 

استفادة سبينوزا من مهارته البالغية وقدرته على استخالص تفسري معقول لطبيعة النفس  مهما يكن؛ فإن  
احملدودة هو أمر يعتمد على القضية التاسعة ابجلزء الثالث    األحوالالبشرية من خالل أتويله العام جلوهر  

 من )األخالق(:

مرتبكة أفكارا  أيضا  متتلك  ما  بقدر  متميزة،  واضحة  أفكارا  النفس  و متتلك  يف كلتا ، 
سعيها وهي تعي  وجودها،  االستمرار يفإىل جل غري ما مسمى تنزع النفس أل احلالتني 
 لذلك. 

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-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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ما  ن سبينوزا يتبىن نوعا من األاننوية النفسية، وهذا يعين أنه يعتقد أن أبهذه القضية  توحي رمبا 
يستمر سبينوزا    رة يف الوجود.يرغب به البشر هو أتمني مصاحلهم اخلاصة؛ اليت تُفسَّر هنا على أهنا املثاب

إىل جنب مع الوعي هبذا السعي. لذا من   جنباً هنا يف تعريف الرغبة على أهنا سعي بشري )أو اشتهاء(  
اجللي  أن رغبة اإلنسان لدى سبينوزا هي جزء من النزوع إىل املثابرة يف الوجود، وابلتايل مشاركة الوجود  

 خصائصه. 

اليت    تعددية تساؤال حول  يوجد  ابلرغم مما سبق،   حيملها سبينوزا. قد تكون  األاننوية النفسية 
دون أن تصبح كل الرغبات حمصورة يف كوهنا رغبات    -على أية حال    -لمثابرة  السعي لالرغبة جزءا من  
يف األشياء اليت تعني على املثابرة يف    رغبة غريزية قوية  - مثال    -   قد تكون لدى املرء و   من أجل املثابرة.

ثابرة  كما قد يرغب املرء يف أشياء أخرى إىل جانب رغبته يف املجود دون أن يرغب يف ذات املثابرة،  الو 
 يف الوجود.

قوية جدا من األاننوية النفسية:    صيغةرمبا من املفرتض أن تدعم القضية التاسعة ابجلزء الثالث  
  ال يرغب "س" األاننوية األصيلة، وهي الرأي القائل أبن البشر أاننيون دائما بوعي. يف ظل هذا الرأي؛  

ألشياء اليت تفيده..وهكذا دواليك ابلنسبة  بوعي إال اب  ابألشياء اليت تفيده، وال يرغب "ص"  بوعي إال
يكتب سبينوزا أن النفس البشرية تنزع للمثابرة يف الوجود يف حال كانت أفكارها جليَّة    جلميع البشر.

 عاء حيمل معىن كالتايل:   دِ  ، ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا اإلمرتبكةكانت متميزة أو  

إىل مثابرهتم، ويف أحيان أخرى يفعل الناس يف بعض األحيان يقوم الناس أبشياء تفضي  
أشياء ال تفضي إىل ذلك. ويف كلتا احلالتني ما يرغب به الناس هو املثابرة. عندما أقوم 

املثابرة أفعايل كانت بشيء ال يساعدن على  بنيت عليها  اليت  األفكار  فذلك ألن   ،
ة، بيد أنين كنت مرتبكة، أي أنين ظننت أنين أعرف ما الذي سيساعدن على املثابر 

خمطئا. لكن حني أقوم بشيء يساعدن على املثابرة )إال إذا كنت ببساطة حمظوظا رغم  
أنين انطلقت من فكرة رديئة( فذلك ألنين تصرفت بناءا على أفكار جلية ومميزة، أو 

 بعبارة أخرى: بناءا على معرفة أصيلة مبا قد يساعدن على املثابرة. 
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دمها سبينوزا يف ملحق اجلزء األول من كتاب )األخالق( تقدم تعزيزا  اللغة القطعية اليت يستخ
عالوة  مصلحة شخصية".    وهي ما يرغبون فيه بدافع  وما لغاية معينة"يتصرف البشر د  :التأويلجلي ا هلذا  

على ذلك، فثمة فقرات أخرى مهمة يف أعمال سبينوزا تتوافق بشدة مع فكرة تبين سبينوزا لألاننوية  
 وهذا يشمل أطروحاته وكتاابته عن األخالق والسياسة.، األصيلة

إىل أن سبينوزا ال يتبىن األاننوية األصيلة، ومثة تساؤل    تشري   أدلة أخرىعلى أيَّة حال؛ فهناك  
عما إذا كانت حجة كتاب )األخالق( تُلزِم سبينوزا بتفسري األفعال اليت تنبع من    على وجه التحديد 

من حاشية القضية  يتعلق جزء    أتويل القضية التاسعة ابجلزء الثالث املذكور أعاله.   ألفكار املرتبكة وفق ا
  نا مقطع مفيد  ابجلزء الرابع من كتاب )األخالق( ببعض تلك األفكار األكثر إرابكا. هالرابعة واألربعني 

 ألنه يصف جبالء عمليات التفكري الواعي اليت تسبق الفعل: 

على الرغم من أن البشر معرضون النفعاالت عديدة، ويندر أن جتد من يقهره انفعال 
ال يزال هناك من يستويل عليه انفعال واحد بال هوادة. وقد نرى واحد على الدوام،  

 أعينهم رغم   لدرجة أهنم يتومهون مثوله أمام ابلفعل أشخاصا يتأثرون بشدة بشيء واحد  
. وعندما حيدث ذلك إلنسان خارج حالة النوم فإننا نقول إنه يهذي أو إنه أخبل.  غيابه 

وال يِقلُّ عنه خبال أولئك الذين حيرتقون حُب ا وال ينفكون حيلمون ليال وهنارا بعشيقتهم  
اجلشع الذي ال يفكر بشيء أو مبومس، ألهنم يبعثون عادة على السخرية. أما الشخص  

، فال يُعتَقد  سوى املال والكسب، والشخص الطموح الذي ال يشغل ابله سوى اجملد
أن هؤالء جمانني ألهنم عادة ما يتسببون ابإلزعاج لغريهم ويُعتَبون جديرين ابلكراهية.  
بيد أن اجلشع والطموح والشهوة هي ضروب من اجلنون، رغم أهنا ال تعتب يف عداد  

 مراض. األ

 

البشري، وليست   الغاايت احملتَملة للفعل  يصف سبينوزا يف تلك احلاشية جمموعة متنوعة من 
الشخص اجلشع يسعى للربح العتقاده  عالوة على ذلك، لئال يعتقد املرء أن    املثابرة يف الوجود أاي منها.
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على نقطة فردانية الشيء الذي يستحوذ  هنا    يشددأن هذا سيقوده للمثابرة يف الوجود، فإن سبينوزا    خمطئا
على اهتمام األشخاص الذين يسعون للمثابرة، يف حني أن الشخص الذي يسعى للربح العتقاده أنه  

 يؤدي للمثابرة قد يكون مهووسا أبمرين: الربح واملثابرة، وليس أبمر واحد. 

الرابع من )األخالق( إىل أن سبينوزا  تشري حاش الرابعة واألربعني ابجلزء  القضية  نظرة    يتبىنية 
يف   ابملثابرة  يرغبون  األوقات  معظم  يف  الناس  معظم  أبن  القائل  الرأي  أي  املهيمنة،  األاننوية  خمتلفة: 

ألخالقية: إذا  هذا النوع اخلاص من األاننوية املهيمنة جوانب مهمة من نظرية سبينوزا ا   يطرحوجودهم.  
يبحثون دائما عن شيء    كان أكثر األشخاص ارتباكا والذين أفسدهم اجلشع أو الشهوة أو الطموح

طف مماثلة من حني  على عوا  حني نتصرف بناءً   -أننا مجيعا    ، فقد يعين ذلك آخر غري املثابرة يف الوجود
هتيمن عليهم  لتايل؛ فإن البشر  واب  نفعل ذلك فقط إىل احلد الذي تكون فيه أفكاران ُمشوَّشة.  -آلخر  

نطقي السعي لالستمرار  اسبينوزا؛ من امليف نظر   بعقالنية. يتصرفون - على وجه العموم  -  األاننية ألهنم 
وستكون األاننوية   على أنفسناللحفاظ   يف الوجود. لذا إن كنا عقالنيني على الدوام فسنسعى ابستمرار

على افرتاض أنه يتبىن السبينوزا  لرأي  يف هذا التأويل    أاننيني على حنو أصيل.لسنا    ، إال أنناقَّقةحمُ األصيلة  
قد  فالذي تكون فيه أفكاران مرتبكة    إىل احلد  ألاننوية املهيمنة انطالقا من أننا لسنا عقالنيني مبا يكفيا

ية على األقل(  غاية صحيحة )عقالن املثابرة يف الوجود، هنا تكمن بوعي لغاايت أخرى غري  فعال نسعى 
 جديرة ابلسعي، تتمثل يف املثابرة يف الوجود، والغاايت األخرى خاطئة )أو غري عقالنية على األقل(.

لفكرة األاننوية املهيمنة عند    التأويلمتثل القضية العشرين ابجلزء الرابع من )األخالق( ركيزة هلذا  
 سبينوزا: 

كلما   -   أي أن حيافظ على كيانه  - فرد أن يسعى وراء مصلحته اخلاصة    كلما استطاع 
أكثر فضائل  له  بقوُِهبْت  النقيض من ذلك،  فرد مصلحته . وعلى  يهمل كل  ما  در 

 فسيصبح عاجزا. - ي يهمل احلفاظ على كيانه أ   -اخلاصة  

لذا تبدو هذه الفقرة    يُِقرُّ سبينوزا هنا على حنو َبنيِ  أن الشخص قد "يهمل مصلحته اخلاصة".
متعارضة مع فكرة األاننوية األصيلة. أضف إىل ذلك، أن هذه الفقرة تنصُّ على أن املرء فاضل بقدر  
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فضيلة شيء ما تعين  ميتافيزيقية يف كتاب )األخالق(،    سعيه إىل املثابرة يف الوجود. للفضيلة دالالت 
  القضية ولذا تشري    للمصطلح دالالت أخالقية أيضا،لكن ال ميكن إنكار أن  .  18قوته يف ذات الوقت 

ن ابجلزء الرابع إىل أن حماولة احلفاظ على الذات عن وعي يعتب  الرابعة واألربعو حاشية القضية  و ن  العشرو 
 أمرا صائبا، يف حني أن إمهال احلفاظ على الذات يعتب أمرا خاطئا. 

إال أن محولة األدلة النصيِ ة تدعم  فسريات خمتلفة؛  ابلرغم من أن القضية التاسعة ابجلزء الثالث تقبل ت
حسب وجهة نظر سبينوزا؛ فإن أي رغبة إنسانية حمددة،    هنا أاننوية مهيمنة، ال أصيلة.الرأي القائل أب

مبا يف ذلك الرغبة اليت ال ترغب يف االستمرار يف الكينونة أو يف وسائطها، فإهنا جيب أن تكون مرتبطة  
يشري نقاش سبينوزا للرغبات يف أمور أخرى غري املثابرة يف  كذلك    ابالستمرار يف الكينونة.بصورة ما  

إىل أن هذه الرغبات هي جزء أو نتاج لالرتباك. ابلنسبة السبينوزا؛    -عالوة على ما سبق    -  الوجود
الرغم من أهنا    فإن الرغبات العاطفية غالبا ما تكون رغبات يف أمور أخرى غري املثابرة يف الوجود، على

ما إذا  حول    احلديثةقد تكون أيضا رغبات مشوَّشة يف املثابرة يف الوجود. من املرجَّح أن تقدم النقاشات  
كانت غاايت الرغبة البشرية مهمة لنظرية سبينوزا النفسية وحول فهمه للوعي البشري مزيدا من الدعم  

ذه الفقرات وإحاالت سبينوزا األساسية يف  هلذا الرأي من خالل إظهار كيف ميكن التوفيق بني مثل ه
 امليتافيزيقيا والنفس.

 

 االنفعاالت. .2

" النفس البشرية هو استجابة إلحدى اإلشكاليات املركزية يف  affectus تفسري سبينوزا النفعاالت "
فس  فكرته الطبيعانية. إهنا حماولة إلظهار كيف ميكن إنتاج هذه اجملموعة الواسعة من رغبات وعواطف الن

الطبيعة.   يتبع نظام  ِقبل شيء  من  بدايالحظ سبينوزا  البشرية  أن  يف  )األخالق(  الثالث من  اجلزء  ية 
السردايت التقليدية لالنفعاالت، ابستثناء تلك اليت قدمها ديكارت، استندت إىل افرتاض ال أساس له  

 
اإلنسان، هي عين ماهيته أو طبيعته،  ذات الشيء، أي أن الفضيلة، من حيث عالقتها ب potentiamوالقوة  virtutem"أعني بالفضيلة   18

 بوصفه قادرا على القيام ببعض األمور التي يمكن معرفتها بقوانين طبيعته وحدها". 
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أن اإلنسان ذو "سيادة" ومقومات منفصلة داخل سيادة  مفاده    -حسب رأي سبينوزا    -من الصحة  
الطبيعة.   قوانني  عن  خمتلفة  قوانني  وحتكمه  مهما  الطبيعة،  ابتكارا  يعتبه  ما  سبينوزا  مشروع  يكمل 

ِعلَّتها األوىل".لديكارت:   البشرية من خالل  االنفعاالت  فإن سردية سبينوزا عن    "السعي لشرح  لذا 
، وكذلك ابلسردية  (انفعاالت النفسأبطروحة ديكارت )  قد تكون مفيدة أكثر إذا ما قورنت   االنفعاالت 

الذي عاصر سبينوزا وشاركه يف الكثري من اإلحاالت    الليفيااثن(  )وخاصة يف  الواردة يف كتاابت هوبز 
 .الفلسفية، أو يف انتقاد سبينوزا لبعض "السردايت التقليدية" مثل كتاب األكويين )اخلالصة الالهوتية(

إلنكاره حرية    التزامه ابملذهب الطبيعان  ؛ فإن سبينوزا أكثر مشولية من ديكارت يفومع ذلك
اإلرادة. جيعل هذا االلتزام املهمة اليت يضطلع هبا سبينوزا يف )األخالق( مراجعة أكثر درامية للمفاهيم  

ديكارت. أنتجها  اليت  املراجعة  العواطف من تلك  منفتح    التقليدية عن  فإن سبينوزا  أكثر من    - لذا 
، أولئك الذين ال يساورهم الشك يف  يديونالُكتَّاب التقل  يبديهالذي قد    االعرتاضنوع    على  - ديكارت  

كيف ميكن إنتاج أبعاد كاملة من الظواهر النفسية البشرية من خالل  أن البشر ال خيضعون لنظام الطبيعة:  
تفسريا لكيف تكون    - )األخالق(    تنجح ُحجَّته يف كي    -جيب أن ينتج سبينوزا أوال    األسباب الطبيعية؟ 

ُمركَّبا    أن ينتج وصفا واثنيا عليه    ،من الطبيعة كما صرَّح يف الكتاب  الرغبات والعواطف البشرية جزءا
تتناول    ، أي متسقا بصورة معقولة مع جتربتنا مع أنفسنا.لتلك الرغبات والعواطف البشرية  بصورة معقولة 

 التالية بدورها هذه املسائل.  الفقرات الفرعية

 

 االنفعاالت والنزوع.  2.1

سبينوزا؛ فإن االنفعاالت البشرية هي جزء من الطبيعة بقدر ما ميكن إعادة وصف كل منها  ـ  ابلنسبة ل
ا ابلنزوع  تقوم الرغبة وضروهب  يف الطبيعة.  املتناهيةوفقا للنزوع الذي يعتب خاصية تشرتك فيها كل األشياء  

ي أهنا قوهتا تزيد وتنقص، تلك  ، أيعتقد سبينوزا أن العواطف البشرية تتغريو   مبقتضى مواصفات معينة،
إليها. االنفعاالت اإلجيابية كلها زايدة يف القوة    - أو ينزع بعض منا على أقل تقدير    - القوة اليت ننزع  

 اليت نسعى إليها.

https://hekmah.org/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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يف حاشية القضية التاسعة ابجلزء الثالث مباشرة    - الرغبة    - انفعاالته األساسية  يقدم سبينوزا أوىل  
 األكثر عمومية ابلشهوة:  ايف صيغته ايسميهع البشري، و طرحه مبدأ النزو  بعد

، عدا أن الرغبة  Cupiditatemوالرغبة   Appetitumال يوجد فرق بني الشهوة  
أهنا شهوة  على  الرغبة  تعريف  ميكن  لذلك  بشهوته.  الواعي  ابإلنسان  عموما  تتعلق 

 مصحوبة ابلوعي بذاهتا. 

يُ  الرغبة  عر ِ هكذا  سبينوزا  و ف  اإلنسان،اإلنسانية  جبوهرهوحتديدا    اجلوهر  املرء  ابلنزوع  وعي   ،
وليس من الواضح أي األفكار  للحفاظ على الكينونة. نظرية سبينوزا عن الوعي مشهورة إبشكاليتها،  

أو املدى الذي ميكن أن تكون فيه الكائنات األخرى غري  اليت لدى النفس البشرية يصحُّ اعتبارها واعية،  
فإن ما يبدو أنه جيعلنا نقوم    -على األقل   -ابلنسبة للبشر  حسب وجهة نظر سبينوزا؛ و  اعية.البشرية و 

فسأجيب: أبنه   - مثال    -إذا سئلُت عن السبب املباشر لقيامي بشراء فنجان قهوة   هي رغبتنا.  ابلفعل
عن إدراك سليم  إذن؛ فإن القضية التاسعة ابجلزء الثالث من )األخالق( تدافع    يكمن يف رغبيت ابلقهوة.

لو عرَّف سبينوزا الرغبة    إىل حد ما يف حتديدها سبب الفعل البشري ابلنزوع أو السعي مع الرغبة الواعية. 
الواقع ليست سبب شرائي    رغبيت يفزم نفسه بوجهة النظر القائلة أبن:  بشيء آخر غري النزوع لكان قد أل 

القضية التاسعة ابجلزء الثالث هي نفسية  حاشية  بتعريفها الضيق الوارد يف    )الرغبة عند سبينوزا،   لقهوة.ا
ذا  . لذا؛ فإن ه19، فإهنا قد تكون إحداها االنفعاالت، وبتعريفها األوسع ابجلزء الثالث بتعريف  وجسدية

يدل ظاهره عليه الرغم مما  النفس  املثال، على  بني  للتفاعل  إنكار سبينوزا  مع  يتعارض  أن  ، ال جيب 
 اجلسد(. و 

كيف ميكن أن    شوطا طويال يف إظهار  - إذن    -القضية التاسعة ابجلزء الثالث  حاشية  تقطع  
. مع  جةة حر أساسا لتفسري الرغبة البشرية. وابلرغم من ذلك؛ ال تزال هناك إشكالييكون مبدأ النزوع  

يضا إىل استشعار أن  املباشر يف الفعل، فإننا منيل أ  الدافع  /أننا منيل إىل تصور أن الرغبة هي السبب

 
( التي بها تزداد قوة فعله أو تتضاءل، أو تساعد أو تعيق،  corporis affectiones( تأثرات الجسد )affectus"أعني باالنفعاالت )  19

،  actionemت. عندما نستطيع أن نكون علة تامة ألي من هذه االنفعاالت فإن ما أعنيه آنذاك باالنفعال هو الفعل وكذلك أفكار هذه االنفعاال 

 ".  passionemوأعني به في الحاالت األخرى الهوى 
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إذا كانت الرغبة   النهائية.  الِعلل  أو  الغائية  الفنجان، فكيف تقوم  الرغبة تنطوي على  تدفعين اللتقاط 
إليها. يدرك  - مبعىن ما    -بذلك؟ اجلواب املنطقي غائيٌّ: لدي غاية تتمثل يف القهوة، وأان   منجذب 

  فعالنا، وبعض تفسريات "الشهوة" يف )األخالق( سبينوزا جيدا حقيقة أننا عادة ما نفرتض أسبااب غائية أل
ومع ذلك؛ فإن سبينوزا    .20اجلزء الرابع   التعريف السابع يف مقدمةتتضمن مفاهيم غائية، ال سيما يف  

يقول يف هذه الفقرة املأخوذة من مقدمة اجلزء   ينكر بوضوح اعتبار الشهوة أي شيء سوى دافع فعَّال.
 الرابع:  

ليست سوى شهوة بشرية حبيث تعتب املبدأ األول أو   العلة الغائيةمثَّ إن ما نطلق عليه  
أن السكن هو العلة الغائية هلذا املنزل   -مثال    -العلة األوىل لشيء ما. عندما نقول  

املرء الذي بسبب تصوره مزااي احلياة املنزلية فإننا يف احلقيقة ال نستنتج شيئا سوى ذلك  
ابت يشتهي بناء منزل. لذا فإن السكن من حيث هو علة غائية ليس إال هذه الشهوة 
العلة األوىل، نظرا جلهل   الواقع علة فعَّالة، واليت تعتب  الشهوة هي يف  الفردية، وهذه 

 البشر بصورة عامة ِعلل شهواهتم. 

.  ، لكنه يُعرِ ف هذه العلل بعلل فعَّالةغائية للفعل  عللوضوح هنا وجود  بال ينكر  مع أن سبينوزا  
  يعرض   وابلتايل؛ فهو حيتاج إىل إظهار كيفية ارتباط غاايت الفعل البشري ابلعمليات السببية الفعالة.

، إنه يقدم  من القوانني النفسية املرتبطة هبا  ااألولية األخرى وعدد  االنفعاالت سبينوزا من أجل هذه املهمة  
 املشاعر األولية يف حاشية القضية احلادية عشرة ابجلزء الثالث:  

لقد تبنيَّ لنا إذن أن النفس ميكن أن تضع لتغيريات كبرية، وأهنا تنتقل اترة إىل كمال 
أتثريات لنا  تشرح  الواقع  يف  املشاعر  هذه  أقل.  إىل كمال  أخرى  واترة  الفرح   أعظم 

"laetitia " واحلزن "tristitia النفس إىل تنتقل به  الذي  ". أعين ابلفرح االنفعال 
 كمال أعظم، وأعين ابحلزن االنفعال الذي تنتقل به النفس إىل كمال أقل. 

 
  ".appetitumالتي من أجلها نقوم بشيء ما: الشهوة  finem"أعني بالغاية    20

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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األخالق اليت جيدها يف علم النفس، بيد اللغة املثالية اليت يستخدمها سبينوزا مهمة لفهم أساس  
  ه هنا يف إطار مبدأ النزوع. ابلنسبة لسبينوزا؛ فإن تزايد القدرة على املثابرة يف الوجود أنه ميكن فهم فكرت

يعدُّ انتقاال إىل الكمال األعظم، وتضاءل تلك القدرة هو انتقال إىل كمال أقل. لذلك؛ وابلرغم من  
سد ككل، فإن الفرح  من اجلسد أو اجل  ابعتبارها إما أجزاءً تعقيد تعريفات سبينوزا اليت تشري إىل املشاعر  

للنزوع، واحلزن هو االنفعال الذي خيتبه  النتقال صوب قوة متزايدة  هو االنفعال الذي خيتبه املرء يف ا
ه للتأثريات أساسا لتأويل كيف أن االستبطان يف  وهكذا يقدم سبينوزا يف تفسري   .املضاداملرء يف االنتقال  

لتجربتنا الواعية يف تكوين    تزويدان مبعرفة دقيقة بشأن نشاطاتنا النفسية.جتربتنا الواعية للرغبة قد يفشل يف  
عنصر عاطفي: نشعر ابلفرح واحلزن وأبنواع خمتلفة من هذين االنفعالني، لكننا قد ال ندرك سبب    رغباتنا

حاشية  يف  ولذا فإن سبينوزا يكتب    شعوران ابحلزن أو الفرح، وال ندرك ابلفعل ملاذا نرغب فيما نرغب فيه.
يف سياق انتقاداته للتفكري الغائي والتجارب    -  ويف مواضع أخرى كثرية  -القضية الثانية ابجلزء الثالث  

 :  االستبطانية لإلرادة احلرة أو سببية النفس / اجلسد

 على فعلها. يعقدون العزمجعلتهم جيهلون األسباب اليت يدرك الناس أفعاهلم بينما  

 يف الرغبة:   ين ابجلزء الثالث الغائية اليت تتبدىنة والعشر يصف سبينوزا يف القضية الثام

حدوث كل ما نتخيل أنه يؤدي إىل الفرح، ونسعى   حنن نسعى جاهدين ملعاظمة فرص 
 لتجنب أو تدمري كل ما نتخيل أنه مناقض لذلك أو سيؤدي إىل احلزن.

، لذلك فإن القضية  لوصف احلاالت الواعية  imaginorحيتفظ سبينوزا مبصطلح "التَّخيُّل"  
إذا تيَّلُت أن القهوة    .الرغبة  موضوعات   -على األقل جزئيا    - الثامنة والعشرين ابجلزء الثالث تصف  

  ملوضوعات ستؤدي إىل الفرح، فسأرغب يف ذلك الفرح وتلك القهوة، هذه القضية ليست وصفا تفصيليا  
تـَُلمِ ح فحسب إىل أننا نرغب يف أي شيء نتخيل أنه سيؤدي إىل الفرح    ة وإمنا الرغبة ابملعىن الدقيق للكلم 

ال تعين هذه القضية أننا قد ال منلك أنواعا أخرى  ، و ونعزف عن أي شيء نتخيل أنه سيؤدي إىل احلزن
إال أن معاينة أشكال الرغبة حسب بيان    من الرغبات أيضا، رغبات ال عالقة هلا ابلفرح أو ابحلزن.

حدَّدذلك الرأي ال يزال أقوى من اإل سبينوزا ابجلزء الثالث تشري إىل أن  
ُ
للقضية الثامنة والعشرين    دِ عاء امل
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سيؤدي إىل الفرح،  سيكون شيئا أتيل أنه  أن سبينوزا يعتقد أن أي شيء أرغب فيه    يظهرابجلزء الثالث:  
 .سيؤدي إىل احلزنسيكون شيئا أتيل أنه وأي شيء أعزف عنه 

  -   ممثَّلة يف موضوع الرغبة الغاية    - بطان أنه علة غائية كلية للفعل  إذن ما قد يبدو عند االست
قد أفكر يف تناول    .النزوع، والذي بدوره هو علة فعَّالة للفعلجتل   نوعي يف وعي    حسب سبينوزا  هي

لقهوة  أن الفرح الذي أتوقعه يف القهوة "جذبين" إليها، بينما يف الواقع تناولُت فنجان ا فنجان القهوة جملرد  
ة ابلتشارك مع علة  علة جزئي)رمبا ابعتبارها    اخلاص الذي "يدفعين" حنو الفنجان  بدافع من أتثري نزوعي

 جزئية أخرى مثل ذكرى فناجني قهوة تناولتها يف املاضي(.

 

 .تنوع االنفعاالت 2.2

عرضة لنوع    رمبا تكون وجهة النظر النفسية اليت يقدمها سبينوزا يف القضية الثامنة والعشرين ابجلزء الثالث 
املبدأ القائل أن البشر ال يرغبون إال يف    ه املرء ضد مذهب املتعة النفسية، أيمن االعرتاض الذي قد يثري 

الثامنة   املتعة وجتنب األمل وكل ما ميكن استخدامه ذرائعيا لتحقيق ذلك. قد يبدو للبعض أن القضية 
، وقد يقول شخص يتمتع  اخلاصة فيما يتعلق بدوافع أفعاهلموالعشرين ابجلزء الثالث ال تتوافق مع جتربتهم  

   :ابلعدالة حبس قوي 

أن    متعة من كونه طليقا، بل أعتقد  ةمر ألنين أحب جونز أو سأحصل على أي ليس األ
رؤيته يف الشارع، لكنين مع ذلك أرغب يف إطالق سراحه الرجل أمحق وأكره أن أفكر ب

 به، لذا جيب أن يتم إطالق سراحه. دين ما أُ من السجن، ألنه ببساطة مل يرتكب 

وابلرغم من إمكانية إثبات اتساق تفسري سبينوزا    ى ضوء مالحظات استبطانية مثل هذه؛عل
املرء قد    يف القضية السادسة ابجلزء الثالث؛ فإنكما متَّ تقدميها  ع النظرية العامة للنزوع  م  لالنفعاالت

لكوهنا    يةمن الناحية الواقعللرغبة البشرية  ليست حبد ذاهتا تفسريا معقَّدا    االنفعاالتنظرية  أبن    يشتكي
غايتها املنشودة. تعتمد    يتوقع املرء احلزن يف  -إبحدى وجوهها    -ويل رغبات كتلك اليت  تستطيع أت  ال
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معقولية وجهة نظر سبينوزا على املدى الذي ميكن أن يعيد فيه بصورة منطقية وصف هذه الرغبة والرغبات  
 بطرق تتفق مع القضية الثامنة والعشرين ابجلزء الثالث.لى حنو مماثل و األخرى املقلقة ع

حياول سبينوزا إظهار أن هناك أنواعا عديدة من الفرح واحلزن والرغبة. وابلتايل، قد حياول معاجلة  
 الشكوى إبيضاح أن كاتبها يقدم وصفا غري دقيق بعض الشيء للموقف:  

ينفي الكاتب حبه جلونز، بل دعوان نفرتض أنه يكره جونز. ومع ذلك، فهذا ال يعين  
على اإلطالق بسبب إطالق سراح جونز. معرفة أن جمتمعه عادل  أنه ال يتوقع أي فرح  

ق األقل  على  واحدة  قضية  املعرفة يف  هذه  تعطيه  لديه، كما  الطمأنينه  يبعث  سببا   د 
قد يُعامَل معاملة عادلة. مبعىن أنه قد يكون هناك نوع من األمل    نفسهأبنه  لالعتقاد  

خاص حيبهم الكاتب، أو عموم أبناء  الذي حُيفِ ز تلك الرغبة. ورمبا قد يكون هناك أش
سراح من أجل  اليف إطالق    الكاتبقد يرغب    شعبه، والذين يتمىن هلم راحة ابل  مماثلة.

انمجا عن تطلعه إلسعاد ذاته، أو بدافع   العثور على نوع من الفرح، سواء أكان ذلك
 ن. أو نـُبْله أو الهتمامه برفاهية األشخاص اآلخري  -ببساطة  -لطفه اإلنسان  

بعيدا عن اإلصرار أبن هناك نوعا معينا من املشاعر اليت حترك الناس، يكتب سبينوزا أن هناك 
 انفعاالت متنوعة ال حصر هلا يف القضية السادسة واخلمسني ابجلزء الثالث: 

تشكل منها االنفعاالت اليت تفإن    وعليههناك العديد من أنواع الفرح واحلزن والرغبة،  
النفس(   لمث) ت  تقلُّب  احلب والكراهية واألمل واخلوف وما إىل   مثل)تفرَّع عنها  أو 

 األشياء اليت نتأثر هبا. كحالهي   (ذلك

أن الشيء ذاته قد يؤثر  "تؤكد لنا القضية احلادية واخلمسني ابجلزء الثالث  عالوة على ذلك؛  
لذا فإن سبينوزا    ." خمتلفة  بطرق على ذات الشخص يف أوقات خمتلفة  على أشخاص خمتلفني، أو حىت  

ابإلحالة    ولو )  ابجلزء الثالث خاطئة بوضوح  االهتام القائل أبن القضية الثامنة والعشرينحيمي نفسه من  
احملاججة أبنه ابلرغم من بساطة تلك القضية  دِ عاء نفسي غري قابل للدحض( عب  إىل إ على سبيل اجملازفة  

البشرية  فال  للدوافع  اهلائل  التنوع  على  اتكاًء  دحضها  تنوع    .ميكن  على  الدائم  سبينوزا  إصرار  ومع 
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االنفعاالت بيد أنه مييِ ز مبصطلحاته اخلاصة العديد من املشاعر التقليدية، وكل واحد منها نوع من الفرح  
 .ابلنظرأو احلزن أو الرغبة، وبعض تفسريات سبينوزا اخلاصة جديرة 

ابلنسبة لسبينوزا ضرب من احلزن النابع من مصاب شخص    (commiseratio)الشفقة  
فالشعور ابلشفقة   املثابرة يف    خبة  هو  -سبينوزا    كما يرى  - آخر. وابلتايل؛  املرء على  تضاءل قدرة 

ملتزما ابلرأي  أفعال الفضيلة يف جوهرها تتغيا املثابرة يف الوجود فإن سبينوزا سيظل  كانت  إذا    الوجود.
 يكتب سبينوزا يف الزمة القضية اخلمسني ابجلزء الرابع:   القائل أبن الشفقة ليست فضيلة.

 إن اإلنسان الذي يعيش وفقاً ملا ميليه العقل، حياول قدر اإلمكان أال متسَّه الشفقة. 

حول    لذلك فإن سبينوزا يقف بعيدا عن اآلراء املسيحية التقليدية حول هذا املوضوع )وأيضا
فيااثن( كنوع من  ي موضوعات التواضع والتوبة( يف حني يقف مع هوبز الذي يتصور الشفقة يف كتابه )الل

وابلرغم من ذلك؛ فقد قام سبينوزا بتخفيف ِحدَّة هذا امليل   احلزن، وابلتايل تضاؤال يف الكمال البشري.
، حيث يقدم الشفقة وغريها  21الرابع التنقيحي يف فكره من خالل حاشية القضية الرابعة واخلمسني ابجلزء  

هنا ليست فضائل أصيلة حبد  ولو أ  -رى املتمثلة يف التواضع والتوبة  من الفضائل املسيحية التقليدية األخ
امالءات    -ذاهتا   ات ِباع  أكثر قدرة على  بواسطتها  الناس  للفضيلة، ويصبح  للوصول  أهنا وسائل  على 

 العقل. 

القضية    (acquiescentia in se ipso)الذات    تقدير يف  سبينوزا  يقدمه  الذي 
الثالث يعتب جزءا    الثالثني ابجلزء  الذات كِعلَّة ابطنية  فرحا مصحواب بفكرة  مهما من نظريته  ابعتباره 

البشرية. السعادة  أشكال  من  أعلى شكل  النعمة:  من  نوع  وهو  أحواال   األخالقية،  ابعتبارهم    البشر 
، ومع ذلك، فإن تركيزه  جتنب التأثري والتأثر ابألشياء اخلارجية - يرى سبينوزا  كما   -م  حمدودة، ال ميكنه

يف نظريته األخالقية يوحي أبننا سنكون أكثر حرية وأفضل حاال كلما متكنا    الذاتومعرفة  على تقدير  
مالحظات سبينوزا بشأن استحالة    .بشكل كلي أو كاف  –ويشمل ذلك عواطفنا    -  أتثرياتمن إحداث  

 
س بمقتضى العقل، فإن هذين االنفعالين، وأعني: التواضع والتوبة، وكذلك األمل والخوف، إنما هي  "لما كان من النادر أن يعيش النا   21

س انفعاالت تنفع أكثر مما تضر، وبالتالي فإن كان ال بد للمرء أن يخطيء فليخطىء بهذا المعنى. ذلك لو كان أصحاب النفوس العاجزة على نف 

 يردعهم، فما الذي سيردعهم؟".  الدرجة من الغطرسة، ال شيء يخجلهم وال شيء
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للتأكيد على  تدفعنا ابملثل    مقدمة اجلزء اخلامسشاعر مع استحسان السيطرة عليها يف  السيطرة على امل
 األخالقية ملعرفة الذات والتحرر من التأثريات اخلارجية.األمهية  

  االنفعاالت   حماكاةإىل جانب نظرية    -  (admiratio)واإلعجاب    (metus)اخلوف  
املواطنون العقالء )أو مجيع املواطنني   سبينوزا بشأن اجملتمع البشري.  لرؤيةمفاهيم أساسية  يُشكِ الن    –

سيلتزمون عن طيب خاطر بقوانني الدولة. يبدو اخلوف يف )األخالق( الوسيلة  بقدر ما هم عقالء(  
تحمِ سني واطنني  األكثر قيمة للحكومة كي جتذب امل

ُ
لثان من القضية  للتعاون والطاعة؛ يف البهان ا  امل

)رسالة يف  ومع ذلك؛ ففي    22السابعة والثالثني ابجلزء الرابع يقرتح سبينوزا ضرورة اعتماد الدول التهديد.
التفان  أن  إىل    وخاصة املعجزات والنصوص املقدسة  اسة( تشري تفسريات سبينوزا للدين الالهوت والسي
devotio  -    ابإلعجاب مرتبطة  من  عاطفة  الثالث  ابجلزء  واخلمسني  الثانية  القضية  حاشية  يف 

 ،هوت والسياسة(يف الفصل اخلامس من )رسالة يف الال  أفضل من اخلوف.  حمفز سياسي  -  23)األخالق( 
 الدين إىل الدولة العبانية: موسى  إدخال يكتب سبينوزا عن  ،على سبيل املثال

ُتصلِ بة )الذي   وقد اضطر إىل ذلك لسببني على وجه اخلصوص: أوال؛ عقلية الشعب امل
يتطلبه   وما  احلرب،  القوة وحدها(، واثنيا؛ خطر  لسيطرة  مل يكن يسمح أبن خيضع 

خروج   من  الطريقة  النصر  هبذه  والعقاب.  ابلتهديد  ال  اقتناع  عن  للحرب  اجلنود 
   سيحرصون على التميز بباعتهم ونـُبْل أرواحهم عوضا عن جمرد حتاشي العقاب.

  االنفعاالت وغريها من التفسريات حول الديناميكا االجتماعية   حماكاة نظرية    َعلِ منا إايه هذا ما تُـ 
أننا منيل حني  ، كما  يشبهوننا  انفعاالت أولئك الذين   حماكاة إىل    يل نا كبشر منادل أنلدى سبينوزا الذي جي

إسقاط شعوران إزاءه على كامل الطبقة اليت  نشعر ابنفعال حمدد إزاء شخص نعتقد أنه خيتلف عنا إىل  
دعاءات حول  ه املبادئ بناًء على سلسلة من اإلينحدر منها أو األمة اليت ينتمي إليها. َأسََّس سبينوزا هذ 

 ميولنا الرتابطية بدءاً من القضية الرابعة عشرة وحىت القضية الرابعة والعشرين ابجلزء الثالث من )األخالق(.

 
 "ال يمكن كبح أي انفعال إال بانفعال آخر مناقض له وأشد، ويعدل كل شخص عن اإلساءة إلى غيره خوفا من سوٍء أعظم."  22
ل "إذا كان إعجابنا بحصافة وحزم إنسان نحبه، فإن حبنا بمقتضى ذلك سيكون أعظم، وسنسمي هذا الحب المقترن باإلعجاب واإلجال   23

Devotionem   ."ًتفانيا 
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ا سبينوزا يف القضية الثامنة واخلمسني م يقدمه  اللذان  الفعَّالةالفرح الفعَّال والرغبة  ل  ث ِ وأخرياً؛ ميُ 
الثالث  حلداثته  ابجلزء  نظرا  البارزة  االنفعاالت  عن  منفصلة  خلفية  مفئة  مقابل  التقليدية    السردايتا 

 ا يف احُلَجج األخالقية عند سبينوزا يف اجلزئني الرابع واخلامس من )األخالق(.مللعواطف، وأيضا ألمهيته
للعواطف حىت عند ديكارت التقليدية  السردايت  النفس(    -   يف  )انفعاالت  األفعال    فإن  -يف كتابه 

زاء  مبمارسة فعل ما إ  تلف نستطيع القول أنه حني يقوم "س"من منظور خموالعواطف هي نفس الشيء،  
ابلنسبة لسبينوزا   لكن  " ابلنسبة لـ "س" لكنه "عاطفة" ابلنسبة لـ "ص".فعال"، فذلك الفعل يعتب "ص"

هو  ية" لذلك الشيء، فويكون هذا الشخص علة "جزئية" أو "غري كافما،    يزاوله شخصفإن أي شيء  
هو  علة "كليَّة" أو "كافية" لذلك الشيء، فعاطفة. وأي شيء يزاوله شخص ما، ويكون هذا الشخص  

الفاعلة    فعل. لالنفعاالت  فإن تصنيف سبينوزا  ملا    يؤكدوابلتايل؛  البشر كِعلل ُكليَّة  أدوار  بشدة على 
يطرح    التوكيد هذا  ،  خاملني ال    فاعلني أن يكون البشر    لهيقومون بفعله؛ إذ أنه من املهم أخالقيا ابلنسبة  
ابستمرار مع    ابعتباره شيئا حمددا يتفاعل  -  للشخصفيه  جمموعة من األسئلة حول املدى الذي ميكن  

 ه ذاته صوب الفرح والرغبات الفاعلة.مقاومة العاطفة وتوجي  - د أشياء أخرى بعضها يتطلب اإلسنا

تعتب مجيع الرغبات الناشئة عن الفرح واحلزن ومجيع أنواعهما سلبيًة، ألن الفرح واحلزن كما متَّ  
الثالث هي عواطف،   احلادية عشرة ابجلزء  القضية  تنبثق  تقدميهما يف حاشية  ليست رغبات  أهنا  أي 

الفرح    ء، بل إن النزوع هنا هو سبب جزئي إىل جانب أسباب خارجية أخرى.فحسب من نزوع املر 
هي اليت تكون    والرغبات الفعَّالة  -ذات  الذي جيب أن يتضمن على األقل بعض أنواع تقدير ال  - الفعَّال  

:  من )األخالق(  مسني ابجلزء الثالث ويذكر سبينوزا من بينها يف حاشية القضية التاسعة واخل،  اتمة الفاعلية
الفعَّال والرغبات  (generositas)والنـُّْبل    (animositas)رابطة اجلأش   الفرح  ، مبعىن أهنما ]أي 

على حنو  أو ذوات  فاعلة  كاملة،    ِعلالً   ال ميتلكها الناس إال بقدر ما يكونون  الفعَّالة[ عواطف ورغبات
طاملا    -لناس ال يستطيعون  فعَّالة، فا  )الحظ أن احلزن ال ميكن أن يصبح على اإلطالق عاطفة  .أصيل

التسبُّب يف اخنفاض قدرهتم على الفعل، لذا فإن احلزن السليب، على النقيض من الفرح    -أهنم فعَّالون  
   السليب والرغبة السلبية، ليس له نظري إجيايب(.
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)األخالق( وفلسفة  من احملتمل أن يكون النـُّْبل هو األهم لتفسري كتاب  ؛  االنفعاالتمن بني تلك  
إىل جانب بعض مقوالته القوية عن األاننوية    -تشري األاننوية املهيمنة عند سبينوزا    سبينوزا السياسية.

إىل أن األفراد ليسوا، أو ليسوا يف أغلب    - مثل تلك الواردة يف القسم األول من هذا املدخل    النفسية
يده على تقدير ومعرفة الذات يف )األخالق( يبدو  األحيان، ُمتَّصفني ابإليثار. عالوة على ذلك؛ فتأك

للمجتمع أو للعامل. وابلرغم  بصور فردية:   امتيازا  امتيازا ذاتيا، وليس  من ذلك؛ فإن  إدراك اخلري يعين 
عن الرأي القائل أبن أي    24يف القضية السابعة والثالثني ابجلزء الرابع من )األخالق(  سبينوزا يقدم مرافعة
، وتشكل هذه احلُجَّة أساس أخالق  سي سأجد سببا كي أرغب به لآلخرين أيضاخري أرغب به لنف

ة، وهي أيضا موضوع افتتاحية أطروحته )انبعاث الفكر(. النـُّْبل هو االنفعال األكثر ارتباطاً آبراء  الدول 
  لتحام ابآلخرينرغبة فعَّالة بصورة اتمَّة يف اال  -سبينوزا    كما يُعر ِفه  -بينوزا حول الدولة واألخالق، إنه  س

ميو   من أجل مصادقتهم ومساعدهتم، أساس الرأي القائل    -يف نظرية سبينوزا عن االنفعاالت    -  النـُّْبل   قدِ 
 أن مساعدة اآلخرين أمر فاضل وعقالن.

 

 لنظرية القيمة.  النفسياألساس  .3

ابملذهب األخالقي  كما لو أهنم دولة داخل دولة التزاما    نوزا على عدم معاملة البشريتضمن إصرار سبي
القوانني اليت   خاللمن  كما يصرُّ على أن النفس البشرية جيب أن تكون قابلة للتعليل  و   الطبيعان أيضا.

تفكري"    أحوال اليت يصفها أحياان أبهنا "  -على أن اخلصائص األخالقية    كذلكحتكم الطبيعة، فإنه يصرُّ  
الطبيعة. تفسريهميكن    - الطبيعان األخالقيتدم نظرية االنفعاالت    ا من خالل خصائص    املذهب 

والشر، والكمال من    لدى سبينوزا عب تقدمي تفسريات للمفاهيم األخالقية، وابألخص مفاهيم اخلري، 
رغم أنه قد يبدو أن  "بتقييد هذه الكلمات"،    يف )األخالق(   على حنو ما   سبينوزا  يقوم منظور نفسي.  

ال اجلزء  الصقل والتنقيح االصطالحي كما يظهر يف مقدمة  لذا فإن    .رابعقيامه بذلك أييت يف سياق 

 
 "الخير الذي يرغبه لنفسه كل من يتبع الفضيلة إنما يرغبه لغيره أيضا، وتقوى رغبته هذه بقدر ما تزداد معرفته باإلله".  24
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ر أساس احُلجَّة األخالقية املنهجية اليت طرحها  توف ِ   معاجلته للخري والشر والكمال اإلنسان يف اجلزء الثالث 
 الرابع واخلامس.  التاليني؛ يف اجلزءين

 

 تفكري.  كأحوالاخلري والشر   3.1

  أحوال تسميات لـ "  أبهنما  "اخلري" و"الشر" بصورة منهجية  هوقبل تعريف  سبينوزا يف مقدمة اجلزء الرابعيعتب  
 عن تلك األشياء:    سوى نزر يسري  تكشفال  يف احلقيقة    بيد أهناتفكري" يستخدمها البشر لوصف أشياء  

وفيما يتعلق ابخلري والشر؛ فاملصطلحان يشريان أيضا إىل عدم وجود شيء إجيايب يف  
مفاهيم نشكلها أو    من التفكري  سوى منط  األشياء حبد ذاهتا، وال يعدو أن يكون كالمها  

أو ها ببعضحني نقارن األشياء   اً  الوقت نفسه خري ِ الشيء ذاته قد يكون يف  إذ أن   .
حسنة يف نظر املكتئب،   - مثال    -ال ذاك. فقد تبدو املوسيقى  شريراً، وأحياان ال هذا و 

 وسيئة يف نظر احلزين، كما ال تكون حسنة وال سيئة عند األصم. 

إىل أن من يتفحَّص أحوال الناس سيجد  عبارة "عدم وجود شيء إجيايب يف األشياء"    ترميرمبا  
  حادية. حمموالت اُ   وليستثنائية  حمموالت    -استخدامات الناس هلما    حسب  -  أن "اخلري" و"الشر"

ذلك ابلنسبة لشخص على دراية    "، فإن ما يشري إليهشراملوسيقى أبهنا "  - مثال    - إذا وصفت ماراث  
ا ألن ذات  ابلنسبة ملاراث. أضف إىل ذلك؛ نظر  شر ستخدام البشري هلذه املصطلحات أن املوسيقى  ابإل

احملموالت  ، فإن  أو ألشخاص يف حاالت خمتلفة،  ألشخاص خمتلفني   املوسيقى ميكن أن تكون شرا أو خريا 
ما هو مهم بشكل جوهري لفهم هذه  كشف عن املوسيقى.  مما ت  عن حالة ماراث أكثر   الثنائية تكشف 

اللثام أنه ينبغي أن متيط  املتعلقة ابلشخص، ال عن حقي  التسميات هو  الشيء  عن بعض احلقائق  قة 
 . املنعوت ابخلري أو ابلشر

أن حقيقة الشخص اليت تكشف عنها    حاشية القضية التاسعة ابجلزء الثالثسبينوزا يف    يرى
 : التسميات متثل حالة نزوعه
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يبدو جلي اً أننا ال نسعى إىل شيء، وال نريده، وال نرغب فيه، وال نشتهيه لكوننا نعتقده 
فيه  إليه ونريده ونرغب  لكوننا نسعى  نعتبه خريا  النقيض من ذلك،  خرياً، بل على 

 ونشتهيه. 

من حالة نزوع الشخص: ماراث تُبِغض املوسيقى وابلتايل  ينبع  شيء ما ابخلري    نعت جيد سبينوزا أن  
تنعتها ابلشر، وإن أصبحت املوسيقى خريا لشخص آخر، أو رمبا ملاراث يف ظروف خمتلفة، فلن يكون  

 املوسيقى.يف  االشخص؛ أي لرغبته ذلك بسبب تغري املوسيقى، ولكن بسبب تغري حالة نزوع 

القضية   ]ُحجَّة[ حاشية  ]منطقها[ على  الثالث  والثالثني ابجلزء  التاسعة  القضية  تبين حاشية 
 التاسعة ابجلزء الثالث. يكتب سبينوزا هناك:

وهكذا حيكم كل امرئ على األشياء وفقاً النفعاله اخلاص مُقدِ را أيها خري وأيها شر،  
أ املال  وفرة  أن  يرى  اجلشع  الرجل  فإن  أما لذا  أسوأ شيء.  الفقر  وأن  فضل شيء، 

 اإلنسان الطموح فال يرغب يف شيء أكثر من اجملد، وال خيشى شيئا مثل العار.

 

حاشية القضية التاسعة والثالثني ابجلزء الثالث    -إىل جانب ما سبق    -ومع ذلك؛ فقد وظَّفْت  
 نظرية سبينوزا لالنفعاالت من أجل تقدمي تعريفات جديدة للخري والشر:  

أعين ابخلري كل أنواع الفرح، وكل ما يؤدي إليه، وخاصة ما يرضي أي نوع  من التوق،  
 أاي ً كان. وأعين ابلشر كل أنواع احلزن، وخاصة كل ما حيبط التوق.

الثامنة والعشرين ابجلزء الثالث ملبدأ سبينوزا القائل أبن البشر يرغبون يف كل ما  القضية    تؤسس
ويبغضون كل ما قد يؤدي إىل احلزن، ويتيح هذا املبدأ السبينوزا ربط أي أشياء مرغوبة  جيلب الفرح،  

إن كان صحيحا أننا ننعت األشياء ابخلري فقط ألننا نرغب    إنسانيا ابلفرح أو بتحاشي احلزن. وابلتايل؛
وبناًء على    فيها، فسيكون صحيحا أيضا أن أي شيء نسميه خرياً فسيكون فرحاً أو ما يؤدي إىل الفرح.
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فحاشية القضية التاسعة والثالثني ابجلزء الثالث تعيد ببساطة صياغة املبدأ املطروح يف حاشية  هذا الفهم؛  
 على ضوء حاشية القضية الثامنة والعشرين ابجلزء الثالث.و القضية التاسعة ابجلزء الثالث 

رمبا يكون سبينوزا توسَّع ]يف تفسرياته[ بداًل من جمرد إعادة صياغة رأيه املذكور يف  على أية حال؛  
  ويُسو ِغ رغبة واعية،  حاشية القضية التاسعة والثالثني ابجلزء الثالث. فعلى ما يبدو، ليس كل فرح خنتبه  

ابخلري أيضا.  ق(  أي نوع من التو   ُتشِبع)أي اليت ال  وصف حاالت الفرح تلك  سبينوزا يف تلك احلاشية  
ليس اخلري حمصورا يف كل ما تشتهيه ماراث، بل وابإلضافة إىل ذلك، فإن أي  حسب وجهة النظر هذه؛  

على سبيل   -شيء ال ترغب فيه لكنه قد جيلب هلا الفرح يعتب خريا أيضا ابلنسبة هلا. رمبا ستفرح ماراث  
كما يفهم مما سبق؛ فإن حاشية القضية التاسعة والثالثني    برأي مل تتوقعه أبداً، وهو خري عَرضيٌّ.  -املثال  

أوسع من األشياء، وجتعل من املمكن حتليل    تنويعاتلشخص لديه    اخلري والشر  تُعرِ فابجلزء الثالث  
الذي  للعيش  استنادا إىل األسلوب األمثل الراهنة للفرد. ل شيء آخر غري الرغباتاخلري والشر من خال 

حَتمل أنه حيثُّ   زءين الرابع واخلامس يف )األخالق(يف اجلعرضه سبينوزا  
ُ
الناس على الرغبة والقيام    فمن امل

طلحي "اخلري"  ابألشياء بطريقة خمتلفة عما يفعلونه ويرغبون فيه ابلفعل، هذا التوسُّع يف استخدام مص
اضر( يساهم  ينفرون منه يف احل  ما  ألشياء أخرى غري ما يرغب فيه الناس أو  ا و"الشر" )حيث اسُتخِدم

   يف تعزيز معقولية طبيعانيته األخالقية.

 
 األساس النفسي ملذهب الكمال. 3.2

الغموض    (perfectio) "الكمال"    مفردة  إن معىن يف فقرات خمتلفة من )األخالق( بفعل  يكتنفها 
املألوف،  املزدوج  استخدام سبينوزا   املعىن  مبعىن ضيق    استخدامه هلا  إىل جانبهلا يف سياقات حتتمل 

يتعامل سبينوزا مع الكمال يف بعض الفقرات، كما هو احلال يف مقدمة اجلزء الرابع، كما    اصطالحي.
، ويتمُّ شرح الكمال من حيث  يتعامل مع اخلري والشر، ليكون مبثابة تسمية يطلقها البشر على األشياء

ام البشر للتسمية: يصف الناس الشيء أبنه كامل "مثايل" حني يتناغم مع النموذج الذي صنعوه  استخد
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ثل كل ما هو  ِسة أصيلة متومع ذلك؛ يتعامل سبينوزا مع الكمال يف فقرات أخرى ابعتباره    ألنفسهم.
 ، وهذا املفهوم يشكل جزءاً من أدواته املنهجية."إجيايب" و"حقيقي" يف شيء ما

امل البشري.  ِكال  للكمال  سبينوزا  حتليل  يف  يظهران  للمصطلح  الرابع يف  عنَـَينْي  اجلزء    مقدمة 
يستدعي سبينوزا مفهوم الكمال القائم على منوذج الطبيعة البشرية الذي نضعه نصب أعيننا. ويصف  

 :  كما سبق وأن رأينا  سبينوزا كمال النفس البشرية من حيث قدرهتا على التفكري أيضا 

يكمن كمال النفس يف قدرهتا على التفكري، الفرح هو زايدة يف تلك القدرة أو انتقال "
 ". إىل كمال أعظم، واحلزن هو اخنفاض يف تلك القدرة أو انتقال إىل كمال أدىن

البشري الكمال  عن  خمتلفتان  رؤيتان  سبينوزا  لدى  فإن  احُلجَّة    وهكذا  يف  تسامها  أن  وميكن 
التفسري األول    أنابلرغم من    خالقية اليت قام بتطويرها أبساليب متعددة يف اجلزءين الرابع واخلامس.األ

وأيضا   والشر،  للخري  االصطالحية  سبينوزا  تعريفات  من  األرجح    - يساهم يف كل  قضية    - على  يف 
إذ أن صداه يرتدَّد مع    التفسري الثان هو األكثر أمهية،  ، إال أنه يبدو أنابجلزء الرابع   "اإلنسان احلر"

وصف سبينوزا للخري يف حاشية القضية التاسعة والثالثني ابجلزء الثالث. وابلتايل؛ فهذا التفسري يعتب  
جزءاً من رؤية أخالقية متسقة: إذا كان اخلري هو أي شكل من أشكال الفرح، والفرح هو ممرٌّ لكمال  

قد يتضمن التفسري األول جمموعة خمتلفة  حية أخرى؛  أعظم، فاخلري هو ما جيعلنا إذن أكثر كماال. من ان
يبدو أنه قد يكون لدينا يف حسباننا الواردة يف حاشية القضية التاسعة والثالثني ابجلزء الثالث:    من املعايري

مناذج متعددة من الطبيعة البشرية، وأهنا قد تتضمن أو ال تتضمن األشياء املختلفة اليت جتلب لنا الفرح.  
مي للكمال يف رمبا  الطرح االصطالحي  الثان  مقدمة  نح  السادسة ابجلزء  القضية    25القضية  والحقا يف 

احلادية عشرة ابجلزء الثالث سبينوزا وسيلة إلعادة صياغة فكرة الكمال كنموذج للطبيعة البشرية بطريقة  
ممكنة على    ميتلك أعظم قدرة  اسيكون شخص  نصب أعيننااملثال الذي نضعه    :العبارة  دالليَت بني    توائم

عب    من أجل إدراك أنفسنالتوية بشكل منهجي  امل  لطرائقنا  اً ربطوهذا يف حقيقة األمر سيكون    لفعل.ا
 . املثال  البشرية  للطبيعة أحرار يسعون يف النهاية   أفعالنا بصورة حتمية، ابعتباران فاعلني الِعلل اليت حتدد 

 
 "أعني بالواقع والكمال نفس الشيء".   25
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من استخدام شخص آخر للغة    يستشفُّه مراقب خارجيقد    الذي  سؤال البطبيعة احلال؛ فإن  
خيتلف عن األسئلة املتعلقة    -مثل اعتبار اخلري شيئا يتوقع فيه املرء املتعة أو زايدة يف القوة    -خالقية  أ

أو املعىن الذي جيده سبينوزا يف اللغة    األخالقية لغة  المباهية املعىن الذي جيده الشخص الذي يستخدم  
مثال    - ، فـ "اخلري"  ىل تفسريات اختزاليةاألخالقية. تدعو التحليالت اليت متَّت مناقشتها يف هذا املدخل إ

خرياً تتفق متاما  ون ابستمرار األشياء املفرحة  عتبِ لكن أطروحة أن البشر يَ يعين أمراً مفرحا فحسب،    -
وحول ما يعنيه اخلري يف حقيقة األمر.    ال حصر هلا حول ما يقصدونه هبذا التعريفخمتلفة  مع أطروحات  

النفسية بشأن استخدام  ه  التوفيق بني أطروحات  تواجه ُمفسِ ري مؤلفات سبينوزاإنَّ من أكب التحدايت اليت  
اللغة األخالقية يف اجلزء الثالث من )األخالق( مع ما يبدو أهنا أطروحات واضحة، وأكثر ثراًء، وغري  

 بشأن األخالق يف اجلزءين الرابع واخلامس. خمتزلة
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