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جایگاه خداوند در نظریه شناخت اسپینوزا
محمدباقر

قمی*

چکیده
جایگاه شناخت خداوند در نظریه شناخت اس ینوزا یکوی از متموایزترین نظریوههای
شناخت را فراهم آورده است .شناخت در فلسفه اس ینوزا به گونه خاصی به شناخت
خداوند گره خورده است .برای اس ینوزا ،روش ،تصور و شناخت همگوی مبتنوی بور
تصور و شناخت خداوند هستند .اس ینوزا روش را بر تصور مبتنی میکند :ی

روش

کامل مبتنی بر تصوری کامل است و کاملترین روش مبتنی بر کامولترین تصوور
یعنی تصور خداوند است .تصور خداونود تنهوا تصوور حقیقوی اسوت و هویچ تصوور
دیگری نمیتواند تصوری حقیقی باشود .نظریوه شوناخت اسو ینوزا نیوز مبتنوی بور
شناخت تمامیت است که در فلسفه او همان خداوند است .از طر دیگور ،شوناخت
خداوند مبنای تمایز شناخت عقلی و شناخت شهودی و در نتیجوه مبنوای شوناخت
نو سوم به عنوان شناخت کامل است .شناخت خداوند عاملی است که بوه واسوطه
آن شناخت عقلی به شناخت شهودی تعالی مییابد.
کلیدواژهها :تصور ،روش ،شناخت ،خداوند ،اس ینوزا.

* دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران.
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مقدمه

ال از هم متمایز بوده
پس از آنکه دکار دو جوهر فکر و امتداد را در جهان تشخیا داد ،که کام ا
و در کنار هم جهان را میسازند ،اس ینوزا این دو جوهر را به دو صفت جوهر واحد ،یعنوی خداونود،
تقلیل داد .جهان و هر آنچه هست جوهر واحدی است که صفاتی بینهایت دارد .ما انسانها تنها
قادر به شناخت دو صفت فکر و بعد در این جوهر واحدیم .خداوند همه طبیعت و همه جهان است
که در دو صفت فکر و بعد راهر شده است .همه اشیای جزئی هیزی جز حواال ایون دو صوفت
خداوند نیستند .بنابراین ،مابعدالطبیعه اس ینوزا خداوند را در مرکز خوود و در تمامیوت خوود حفو
میکند .خداوند در این فلسفه همه هیز است :آغاز ،محور ،معیار ،تمامیت ،جزئیت و کلیت ،هود
و اخالو و از همه مهمتر برای این جستار :شناخت .خداوند همه شوناخت اسوت و هور شوناختی،
حتی شناخت اشیای جزئی مبتنی بر شناخت اوست .این همان نکتهای است که در این مقالوه آن
را پی میگیریم.
 .1روش

هرهند روششناسی و رهور و اهمیت آن در فلسفه با دکار آغاز میشود ،این اس ینوزا است که
به شکلی ویژه و نمایان از آن استفاده میکند ،به گونهای که ما در تاری فلسفه هیچ فیلسووفی را

نمیشناسیم که تا این اندازه دقیق و روشمند عمل کند .اس ینوزا در کتاب اخالو مبرهنشوده بوه
ال به این روش مقید ساخته است و به مثابه ااوری هندسوی از تعواریف،
روش هندسی خود را کام ا
اصول متعارفه و اصول موضوعه آغاز میکند و به استنتاک و اابوا قضوایا میپوردازد و قضوایای
جدید را بر قضایای پیشین مبتنی میسازد.
اس ینوزا کتاب اخوالو را بوا تعواریف آغواز مویکنود و بوا روش هندسوی اابوا موضووعا
را پوی میگیورد بووی آنکووه در خصووود ایون روش و هرایووی اعمووال آن بوور همووه موضوووعا ،
حتی عواطف ،توضویحی ارائوه کنود .بورای فهوم روش اسو ینوزا بایود بوه دنبوال نشوانههایی در
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میوان سووطرهای ایون کتوواب و نیوز دیگوور آاووار اسو ینوزا ،بووه ویوژه رسوواله در اصووال فاهمووه،
باشیم.
در ای ون رسوواله اس و ینوزا بوور جسووتوجوی حقیقووت و نی وز نظووم در روش تأکی ود م ویکنوود:
«روش حقیق وی آن اسووت ک وه از طری وق آن خووود حقیقووت ی وا ذوا ذهن وی اش ویا ی وا همچن وین
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تصورا (همه این اصوطالحا بوه یو

معناسوت) بوا نظوم و ترتیوب الزم جسوتوجو شوود»

ال حقیقوت یوا ذا اشویا (و یوا تصووورا )
(اسو ینوزا .)91 :1979 ،بور ایون اسواس ،روش بایود او ا
را جسووتوجو کنوود و اانی و اا ای ون جسووتوجو را بووه ش وکلی موونظم انجووام دهوود .اس و ینوزا ادامووه
میدهد کوه کوار روش بررسوی «اسوتدالل و فهوم» اسوت اموا روش خوود اینهوا نیسوت روش
نه فهم است و نه استدالل.
در حالی کوه بورای بسویاری از فیلسووفان و اندیشومندان روش بوه تصودیق بواز مویگوردد
و معطو به آن اسوت ،از نگواه اسو ینوزا ،روش هیوزی نیسوت جوز یوافتن تصوور حقیقوی .اموا
این به هه معناست؟ اس ینوزا بیشوتر بور تموایز نهوادن میوان تصوور حقیقوی و غیرحقیقوی نظور
دارد .هنانکوه در تموام رسواله در اصوال فاهموه بوه ایون کوار مشویول اسوت .روش «عبوار
اسووت از دریووافتن اینکووه تصووور حقیقووی هیسووت ،بووا تمیووز آن از ادراکووا دیگوور و وارسووی
طبیعووت آن» (همووان) .امووا نکتووه مهووم ای ون اسووت ک وه هوود روش ،شووناخت و فهووم اسووت.
همووین نکتووه اسووت کووه بوور اسوواس آن اسوو ینوزا در صووفحا بعوود روش را انعکاسووی
( )reflectiveمیخوانوود .موضووو روش خووود ایووده اسووت خووود تصووور .اسوو ینوزا میگویوود:
«روش هیزی جوز شوناخت انعکاسوی ،یوا تصوور تصوور نیسوت» (هموان .)90 :آنچوه اسو ینوزا
در نظر دارد روشن است :روش به اندیشه میپردازد ،به هگونگی آن و به هدایت آن.
اما شواید بتووان گفوت مهمتورین نکتوه در خصوود روش اسو ینوزا نکتوهای اسوت کوه او
در ادامووه مطلووب پ ویشگفتووه ذک ور م ویکنوود :نمونووه کاموول تصووور .اس و ینوزا میگوی ود« :روش
خوووب آن اسووت کوه نشووان میدهوود هگونووه بایود ذهوون را بوور طبووق نمونووه تصوووری حقیقوی
هدایت کرد» (همان).
این نکته را تنها در ارتبا با نکته پیشین ،یعنی انعکاسی بودن روش ،میتوان فهمید انعکاسی در
نظر گرفتن روش بدان معناست که موضو روش خود تصور باشد .بنابراین ،با وابسته شدن روش
به تصور ،تنها هنگامی که این تصور کامل باشد ،روش نیوز کامول خواهود بوود .در اینجوا روش،
تصور تصور است و هنگامی که تصوری که موضو است ،تصوری حقیقی و کامول باشود ،روش
خود را بر پایه تصور موضو مییابد« :هون نسبت میان دو تصور همان نسبت میان ذوا عینوی
این تصورا است ،نتیجه میگیریم که شناخت انعکاسی تصور وجود مطلقو اا کامول ،شوریفتر از
شناخت انعکاسی تصورا دیگر است» (همان).
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بنابراین ،برای دستیابی به بهترین روش باید موضو آن را کاملترین موجوود قورار دهویم کوه
«این بدان معنا است که کاملترین روش آن است که معلوم میکند که ذهن هگونه باید بر طبق
نمونه تصور کاملترین وجود هدایت شود» (همان).
هرهنوود منظووور اسو ینوزا و حتوی سووب

بیوانش در ایون خصووود روشوون اسووت ،بووه نظوور

میرسوود اگوور ای ون نکتووه را بووه مهمتوورین نکتووه در روش اس و ینوزا تبوودیل کن ویم ،بووه هی وزی
نزدی و

بووه «نف وی روش» میرس ویم اگوور آنچووه در روش مهمتوورین اسووت ،موضووو باشوود،

یعن وی تصوووری ک وه روش بوودان میپووردازد ،دیگوور نمیتوووان هنوودان بوور اهمی وت روش تأکی ود
کرد هراکه کافی است موضو شوناخت کامولترین موجوود باشود .بودین معنوا شواید بوه نظور
برسد تفکر اسو ینوزا هنودان نیوز «روشوی» یوا متودولو یو

نیسوت .اموا اگور بیشوتر در آنچوه

اسو ینوزا در نظور دارد تأمول کنویم و ایون تصوور کامول را بوه مثابووه تصووری کوه بایود تصووور
آغووازین و محووور روش باشوود لحووای کنویم ،درموییوابیم کوه روش اسو ینوزا دقیقو اا مبتنوی بوور
هموین آغوواز از تصووور حقیقوی اسووت .روش هیوزی نیسوت جووز هموین آغوواز از تصووور حقیقوی
کامل و گامهای منظم استنتاجی پس از آن:
نخستین راهی که ذهن باید وارد آن شود تا آغاز خوبی داشته باشد  ...عبار است از
تعقیب بررسیهای خود بر طبق قواعد معین با انتخاب تصور حقیقی به عنوان نمونه.
ال تصور
و برای اینکه این کار به درستی صور گیرد ،روشش باید امکان دهد که :او ا
حقیقی را از همه ادراکا دیگر بازشناسیم و ذهن را از ادراکوا دیگور حفو کنویم.
اانی اا قواعدی تعیین کنیم که به هدایت آنها بتوانیم هیزهای ناشوناخته را بور طبوق
این نمونه دریابیم ... .این روش هنگامی به کاملترین وجه به کار بسته خواهد شد
که تصور کاملترین وجود را داشته باشیم .بنابراین ،از هموان آغواز کوار بایود اساسو اا
درصدد آن باشیم که هرهه زودتر به شناخت هنین وجودی نایل آیویم (هموان-91 :
.)91

اس ینوزا کتاب اخالو خود را دقیق اا بر همین مبنا و روش مینویسد یعنی آغاز از خودا و پیگیوری
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استنتاجا به طور منظم .در همین کتاب اس ینوزا میگوید کسانی که فکر مویکننود ذا شویء
میتواند بدون خدا وجود یابد یا به تصور آید به این دلیل گموراه شودهاند کوه «نظوم مخصوود
مطالعا فلسفی را رعایت نکرداند .زیرا با اینکه طبیعت االهی باید در مرحله نخست مورد مطالعه
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قرار گیرد ،زیرا هم در نظم شناخت اول است ،هم در نظام طبیعت ،آن را در آخور قورار دادهانود و
برعکس ،محسوسا را پیش از هر هیز» (همو.)19 :1911 ،
این روش در موتن فلسوفه اسو ینوزا قورار دارد فلسوفهای کوه خداونود را مبنوای خوود قورار
میدهوود و میکوشوود بووه طووور موونظم و بوور اسوواس قواعوود موونظم هندسوی همووه هیوز را از آن
استنتاک کند .به همین دلیل است کوه اسو ینوزا فلسوفهاش را بور ایون آغواز مبتنوی مویکنود .او
در نامهای به الیوبنیتس مینویسود« :فلسوفه مدرسوی از اشویای مخلووو آغواز کورد ،دکوار
از نفس آغاز کورد و مون از خودا آغواز مویکونم» (پارکینسوون .)11-17 :1911 ،ایون «آغواز از
خدا» امری صوری و رواهری نیسوت ،بلکوه در موتن فلسوفه اسو ینوزا قورار دارد و بوه گونوهای
کلیت روش این فلسفه را میسازد .خدا-آغازی همه فلسفه اس ینوزا است.
از ای ونرو در فلسووفه اس و ینوزا هوور شووناختی مبتن وی بوور شووناخت خداونوود میشووود و بوودون
شووناخت خداونوود هویچ شووناختی ممکون نمیگووردد .ایون نگوواه سووخت بوورای هگوول خوشوایند
است:
شایسته توجه است که فکر بایود بوا قورار دادن خوود در موضوو فلسوفه اسو ینوزا آغواز
کند ،و پیرو اسو ینوزا بوودن آغواز اساسوی هور فلسوفهای اسوت .زیورا وقتوی انسوان بوه
فلسفهورزی آغاز مویکنود ،نفوس وی بایود بوه شوناور شودن در اایور آن جووهر واحود،
ک وه در آن تمووام هیزهووایی ک وه وی آنهووا را حقیق وی میدانوود محووو شووده اسووت ،آغوواز
کند این نفی هر آنچه جزئوی اسوت – کوه هور فیلسوو بایود بوه آن رسویده باشود –
همان آزادی ذهن و بنیانگذاری مطلق آن است (هگل.)71 :1911 ،
 .2تصور

اس ینوزا در آاارش و به خصود در اخالو از وا ه ( Ideaتصور) بسیار بهوره میگیورد .در اینجوا
نمیخواهم به تحلیل تصور در فلسفه اس ینوزا با توجوه بوه هموه اسوتفادههای او از ایون مفهووم
ال نتوان هندان به نحوی ی پارهه آن را تفسیر کرد .آنچوه در اینجوا در
ب ردازم ،هراکه شاید اص ا
اسو ینوزا در کتوواب اخووالو تصووور را ایونگونووه تعریوف مویکنوود« :مقصووود موون از تصووور،
صور ذهنی ( )conceptionاست کوه ذهون از آنجوا کوه یو

مصوور آن
شویء متفکور اسوت،
ّ

اسووت» (اسو ینوزا .)71 :1911 ،او در شوورحی کوه بوور ایون تعریوف مویآورد ،میگویود بووه ایون
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دلی ول وا ه «صووور » را بوور «ادراک» توورجیح میدهوود ک وه صووور نشووان از فعالی وت ذهوون
دارد حال آنکه ادراک انفعوال نفوس را داللوت مویکنود .تصوور هنوانکوه از تعریوف برمیآیود،
به وسویله ذهون سواخته میشوود و ناشوی از فعالیوت آن اسوت .اموا در عوین حوال ایون بودان
معنا نیست که تصور به وسویله قووه تخیول و در مواجهوه بوا اجسوام خوارجی سواخته میشوود.
صور خیالی ساخته قوه تخیول هسوتند کوه ایون قووه آنهوا را بور اسواس اجسوام خوارجی کوه از
آنها متأار شده است میسازد.
اس ینوزا از نظام تصوورا سوخن میگویود و آن را بوا نظوام اشویا متنوارر میسوازد« :نظوام
و اتصووال تصووورا هماننوود نظووام و اتصووال اشیاسووت» (همووان .)71 :او میخواهوود میووان
تصورا و اشویا گونوهای تووازی برقورار کنود بوه گونوهای کوه «هرهوه عینو اا در عوالم بعود ،از
طبیعووت نامتنوواهی خوودا ناشوی میشووود ،بوودون اسووتثنا ،ارتسووام اا بووا همووان انتظووام و اتصووال در
عوالم فکور از تصوور خوودا ناشوی میشووود» (همووان) .او در جوای دیگوور هموین نظووام و اتصووال

تصووورا را بووا «نظووام و اتصووال علتهووا» متنووارر میسوازد (همووان .)10 :در رسوواله در اصووال
فاهمه نیز میان تصوور و متصوور تنوارر برقورار مویکنود« :تصوور در جهوان ذهنوی همانگونوه
متصووور متعلووق آن در جهووان عینووی» (همووو .)99 :1979 ،پارکینسووون معتقوود
اسووت کووه
ّ
است منظور اس ینوزا از تطابق تصور با متصوور «ایون اسوت کوه تصوور حقیقوی هموان متصوور
است کوه بوه واسوطه صوفت فکور رواهر شوده اسوت» (پارکینسوون .)119 :1911 ،از نگواه او،
این نسوبت نمیتوانود هیوزی جوز نسوبت «ایونهموانی» میوان دو صوفت فکور و بعود در خودا
باشد .بر اساس فلسفه اس ینوزا ،هنانکوه مویدانیم ،خودا جووهر واحودی اسوت کوه تنهوا تحوت
دو صفت فکر و بعد برای ما قابول شوناخت اسوت ،صوفاتی کوه جووهری واحود را بوه دو گونوه
متفوواو توصویف مویکننوود .بنووابراین ،تصووور از یو

طوور سوواخته ذهوون مصووور ماسووت و از

طر دیگر از تصور خودا نشو ت میگیورد .یول دلووز تمایول دارد ایون دو ویژگوی را در قالوب
ماده و صور لحای کند« :همه ایدهها بوه طوور هومزموان ،از نظور مواده از تصوور خودا ناشوی
میشوند و از نظر صور از قدر تفکر» (.)Deleuze, 1990: 141
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

48

بوور اسوواس فلسووفه اسو ینوزا ،بوودیهی اسووت کوه هوور تصوووری در خوودا معنووا پیودا مویکنوود
همانطور کوه هور شوی ی در خداسوت فکور و بعود صوفا خودا هسوتند و هویچ جووهری جوز
خدا وجود ندارد« .علوت هور تصوور جزئوی ،تصوور جزئوی دیگور یعنوی خداسوت ،از ایون حیوث
کووه بووا تصووور دیگووری تعووین یافتووه اسووت» (اسوو ینوزا .)10 :1911 ،هوور تصووور تعینووی از

جای گاه خدا وند رد نظرهی شناخت اسپینوزا

ال
خداست .تصوور حقیقوی خوود خداسوت کوه در قالوب تصوورهای جزئوی متعوین میشوود .موث ا
اس ینوزا میگوید« :نفس انسان همان تصور بودن انسوان یوا علوم بوه آن اسوت  ...و ایون علوم
در خداوند ،از این حیث که بوه واسوطه تصوور شویء جزئوی دیگور متعوین شوده اسوت ،موجوود
اسووت» (همووان .)119 :او در جووای دیگوور میوان دو صووور یو

تصووور تمووایز مینهوود :تصووور

هنگامی که مقوم «ذا نفوس» اسوت و هموین تصوور هنگوامی کوه در انسوان دیگوری اسوت
(همان.)111-44 :
در رسوواله در اصووال فاهمووه نیووز اس و ینوزا گفتووه اسووت تصووورا « ،ذرا ذهن وی اشوویا»
هسووتند (اس و ینوزا .)91 :1979 ،در ای ون ااوور حت وی شوواهد آن هسووتیم ک وه اس و ینوزا «تصووورا
سوواده» را بوودون قیوود و شوور و تحووت هوور شوورایطی «حقیقووی» میخوانوود هراکووه «هوور
تصدیقی کوه ایون تصوورا در بور داشوته باشود ،دقیقو اا مطوابق بوا مفهووم آنهاسوت» (هموان:
 .)41این حقیقوی خوانودن بودون قیود و شور تصوورا یوا ناشوی از دکوارتی دیودن موضوو
است و درست بوودن تصوورا بوه معنوای درسوت بوودن تصوورا واضوح و متموایز اسوت ،یوا
ناش وی از تفوواو می وان تصووور و تصوودیق و محوودود ک وردن حقیقووت و ناحقیقووت ی وا درسووتی و
نادرسووتی بووه تصوودیق اسووت .اسوو ینوزا نیووز در رسوواله در اصووال فاهمووه همچووون اغلووب
متفکران غربی این تمایز را مطر

میکند1.

ما در اخالو شاهد نگواه پیچیودهتری هسوتیم .در ایون ااور اسو ینوزا دیگور تصوور را تحوت
هر شرایطی درسوت نمیخوانود ،بلکوه شورطی بورای ایون درسوتی ذکور مویکنود .او در قضویه
 99بخش دوم میگویود« :هور تصووری در موا ،کوه مطلوق یعنوی توام و کامول اسوت ،درسوت
اسووت» (همووو .)110 :1911 ،امووا تصووور تووام هگونووه تصوووری اسووت؟ او در تعری وف ههووارم از
بخووش دوم اخووالو تصووور تووام را ای ونگونووه تعری وف ک ورده بووود« :مقصووود موون از تصووور تووام
تصوری اسوت کوه هوون بنفسوه و بودون در نظور گورفتن موضوو تصوور اعتبوار شوود ،هموه
خواد یا عالما داخلی ی

تصور درست را داشته باشد» (همان.)71 :

در نقلقول قبل دیدیم کوه اسو ینوزا تصوور توام را تصوور درسوت خوانود و در اینجوا تصوور
یو

طوور و «خووواد و عالمووا داخلوی» تصووور از طوور دیگوور اسووت .اسو ینوزا در اینجووا

متووذکر میشووود ک وه علووت آنک وه از داخل وی بووودن عالمووا سووخن میگوی ود آن اسووت ک وه
میخواهد هر گونه «مطابقوت تصوور بوا متصوور» را از آن خوارک سوازد .بوه نظور میرسود ایون
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نکتووه بی وانگر عوودم تمای ول اس و ینوزا بووه اسووتفاده از مبنووای «مطابقووت بووا واقووع» در تعری وف
وحت تصووور تووام
حقیقووت ،ی وا حووداقل در خصووود تصووور ،باشوود .بوور ای ون اسوواس ،مبنووای صو ّ
مطابقووت آن بووا امووری دیگوور نیسوت ،بلکوه صووحت و درسووتی هوور تصووور را بایود در خووود آن
تصور جستوجو کرد .اما این بیشتر توصیفی سلبی از تصور تام است تا تعریفی ایجابی.
بهتوورین درک از تصووور تووام در اس و ینوزا را بای ود در برهووانی ک وه او بوور همووان قض ویه 99
بخووش دوم اخووالو اقامووه م ویکنوود یافووت .در ای ون برهووان او از دو قض ویه اابووا شووده دیگوور
استفاده میکند .در نتیجه قضیه  11بخش دوم آمده است:
نفس انسان جزئوی از عقول بینهایوت خداسوت .بنوابراین ،وقتوی کوه میگووییم نفوس
انسان این ضمیر یا آن ضومیر را درک مویکنود ،هیوزی جوز ایون نمیگووییم کوه خودا
این یا آن تصوور را داراسوت ،اموا نوه از ایون حیوث کوه نامتنواهی اسوت ،بلکوه از ایون
حیث که به واسطه طبیعت نفس انسان رواهر شوده اسوت ،یوا از ایون حیوث کوه مقووم
ذا نفس انسان است (همان.)17 :
روشن است که در اینجا هور گونوه ادراک جزئوی در انسوان بوه معنوای آن اسوت کوه خودا
آن تصور را «داراست» هراکوه بور اسواس مابعدالطبیعوه اسو ینوزا ،نفوس انسوان هیوزی نیسوت
مگوور «جزئووی» از عقوول خوودا .از طوور دیگوور در قضوویه  90همووین بخووش موویبینوویم کووه
تصور را در ارتبا آن بوا خودا میدانود« :تموام تصوورا  ،توا آنجوا کوه بوه

اس ینوزا درستی ی

خدا ارتبا دارنود ،درسوتاند» (هموان .)111 :او در برهوانی کوه بور ایون قضویه مویآورد دلیول
این درستی را «همواره مطابق» بوودن تصوورا خودا بوا متصوورا اعوالم مویکنود کوه خوود
به گونه دیگری مؤیود نظریوه مطابقوت اسوت .بور اسواس ایون دو قضویه اسوت کوه در برهوان
قض ویه  99میگوی ود« :وقت وی ک وه میگوووییم تصوووری تووام و کاموول در مووا وجووود دارد ،هی وزی
جز ایون نمیگووییم کوه (نتیجوه قضویه  ،11هموین بخوش) تصووری توام و کامول در خودا ،از
ای ون حی وث ک وه مقوووم نفووس ماسووت موجووود اسووت ،و در نتیجووه (قض ویه  ،90هم وین بخووش)
هیزی جز این نمیگوییم که اینهنین تصوری درست است» (همان.)110 :
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میکند .او میگوید:
اگر ذهن تصور ( )ideaی
تشبیه به ی

06

 )Alenتبیووین جالووب توووجهی از تفوواو تصووور تووام و نوواقا ارائووه
تصویر ( )imageرا در «ارجا به» ،در «بوازنمود» یوا در

امر جزئی در نظر بگیرد ،تصور شناخت ناقا است .اما اگر تصوور را

جای گاه خدا وند رد نظرهی شناخت اسپینوزا

برای بازنمود ی

اصل یا ویژگی مشترک در نظور گیورد ،توام اسوت

( Hart, 1983:

.)122

او همچنین معتقد است اگر ی

تصور به ی

اصل یا ویژگی مشترک ارجا دهود ،تصووری توام

خواهد بود و بر این اساس این تصور تام به «خدا مربو میشود تا آنجا که آنچه را در خداوند به
نمایش میگذارد در انسان نشان دهد» (.)Ibid.
هرهند بر اساس کلیوت اندیشوه فلسوفی اسو ینوزا درک ایون نکتوه هنودان سوخت نیسوت
که او وجوود تصوور توام در موا را بوه وجوود آن در خودا بازگردانود (کوه هنودان آن را بورای موا
روشن نمیسوازد) اینکوه او میگویود هور تصووری در ارتبواطش بوا خودا هموواره درسوت اسوت
هندان روشن نیست .اگر هور ادراکوی در خداسوت و هور تصوور توا آنجوا کوه بوا او ارتبوا دارد
درست است ،ما به هموان نکتوه در رسواله در اصوال فاهموه بواز میگوردیم کوه هور تصووری
درسووت اسووت .هم وین نگوواه اسووت ک وه سووبب میشووود در قض ویه  99بخووش دوم بگوی ود« :در
تصووورا هیوز مثبتوی کوه بووه موجووب آن بتوووان گفووت کوه آنهووا نادرسووتاند موجووود نیسوت»
( .)Ibid.: 111او در برهان این قضویه بوه قضویه  14بخوش اول ارجوا میدهود کوه بور مبنوای
آن «هر هیزی که هست در خدا هسوت ،و بودون او ممکون نیسوت هیوزی وجوود یابود یوا بوه
تصور آید» (.)Ibid.: 29
در این صور هگونوه تموایز میوان تصوور درسوت و نادرسوت میتوانود قابول بیوان باشود؟
دیگر هه نیازی به شرایطی است که بور مبنوای آنهوا یو

تصوور توام یوا درسوت باشود؟ شواید

تقابل تام و ناقا بیش از تقابول درسوت و نادرسوت در پاسو بوه ایون پرسوشها موا را یواری
کند .اس ینوزا میگوید:
هنگامی که میگوییم که خدا ایون یوا آن تصوور را دارد ،نوه فقو از ایون حیوث کوه او
مقووم طبیعووت نفووس انسووان اسووت ،بلکوه از ایون حیوث کوه عووالوه بوور نفووس انسووان،
مقووارن بووا آن ،تصووورش و دیگووری را هووم دارد ،در آن هنگووام هیووزی جووز ایوون
نمیگوییم که نفوس انسوانی آن شویء را ،فقو توا حودی ،یوا بوه طوور نواقا ،ادراک
در این صور باید میان درسوت بوودن یو

تصوور هنگوامی کوه آن تصوور توام اسوت بوا

درست بودن تصورا تا آنجا کوه بوا خودا ارتبوا دارنود ،تموایزی قائول شود .اخوتال ایون دو
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نووو تصووور درسووت در آن اسووت کوه اولوی در مقابوول تصووور نوواقا اسووت و دوموی در مقابوول
تصور غل .
اس و ینوزا همچن وین تصووورا تووام را بووه فعالی وت نفووس و تصووورا نوواقا را بووه منفعوول
بووودن آن مربووو مویکنوود
نواقا اسووت

(154

(144

ووم از تصووورا تووام و تصووورا
 )Ibid.:نفووس کوه ذاتو اا متقو ّ

 ،)Ibid.:افعووالش از تصوورا تووام و انفعوواالتش از تصوورا نوواقا نشو ت

میگیرند (.)Ibid.: 150
تووا آنجووا ک وه همووه تصووورا در خوودا هسووتند و درسووتاند ،جووایی بوورای شووناخت بوواقی
نمیمانود ،امووا هنگووامی کوه درسووتی تصووورا را بوور مبنووای تووام بووودن یوا نوواقا بووودن آنهووا
تفسیر کنیم ،جوایی بورای رویکوردی مثبوت بوه شوناخت فوراهم میشوود .هموه تصوورا هوه
تام و هه ناقا در خدا هستند ،اما تنهوا تصوور حقیقوی یوا تصوور توام ،تصوور خداسوت .دوبواره
بوه آنچوه پیشتور گفتویم بازگشوتیم .هموه تصووورا حواال صوفت فکور خودا هسوتند و ایون
تنها تصور خداست که تصور حقیقوی اسوت ایون تصوور خداسوت کوه مبنوای شوناخت صوحیح
است ،هراکه تنها تصور حقیقی است .هنانکه پارکینسون میگوید:
هیچ تصوور جزئوی نمیتوانود حقیقوی باشود (مگور در آن زمینوه) ،زیورا فینفسوه هویچ
محتوووایی نوودارد :تصووور جزئووی از متصووورش قابوول انفکوواک نیسووت بلکووه فقوو در
طبیعووت مخلوووو دارای وجووود و حقیقووت اسووت .لووذا نهایتو اا تنهووا تصووور حقیقوی ،علووم
نامتناهی خداونود اسوت و از ایون جهوت حقیقوی اسوت کوه تموام تصوورا را در خوود
جای داده است (پارکینسون.)117 :1911 ،
اما پارکینسون میگویود ایون خطاسوت کوه ایون نکتوه را مهمتورین جنبوه نظریوه اسو ینوزا
لحووای کنوویم هراکووه «در ای ون سووطح هوویچ حقیقت وی بوورای انسووان قابوول حصووول نیسووت»
(همان .)104 :آیا منظوور پارکینسوون ایون اسوت کوه سوطحی از دانوش و حقیقوت وجوود دارد
که در آن انسان نمیتواند بوه حقیقوت دسوت یابود؟ ایون بوا اصول اساسوی شوناخت در فلسوفه
اسو ینوزا ،یعنوی امکوان شووناخت خداونوود ،مطابقووت نوودارد .مووا مویدانیم کوه اسو ینوزا شووناخت
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ال ممکوون میدانوود .از ایوونروی سووخن گفووتن از «سووطح» دیگووری از شووناخت
خوودا را کووام ا
هندان صحیح به نظر نمیرسد.
بووه هوور حووال ،آنچووه مهووم اسووت ایون نکتووه اسووت کوه اسو ینوزا تصووور حقیقوی را تصووور
خداوند میداند .هیچ تصوور حقیقوی دیگوری وجوود نودارد .بور ایون اسواس ،هور تصووری تنهوا

جای گاه خدا وند رد نظرهی شناخت اسپینوزا

در پرتووو تصووور حقیقوی ،یعنوی تصووور خوودا ،میتوانوود معنووا و حقیقتوی داشووته باشوود .بوودون آن
هیچ تصوری حقیقی نیست.
 .3نظریه شناخت اسپینوزا

برای بررسی نگاه اس ینوزا به شناخت ،باید به تأایر دکار بر اس ینوزا توجه کنیم .نگاه دکار بوه
شناخت ،نگاهی مبتنی بر تصور است .شناخت صحیح در تمایز با شناخت غل بور مبنوای تصوور
تعیین میشود .شناختی پذیرفتنی است که مبتنی بر تصوری درست باشد و شناختی مردود اسوت
که مبتنی بر تصوری نادرست باشد .دکار وضو و تمایز را شر صحت ی

تصور میداند بور

این اساس ،شناخت که خود مبتنی بر تصور اسوت ،هنگوامی درسوت و حقیقوی خواهود بوود کوه
شخا تصوری واضح و متمایز از موضو شناخت داشته باشد .هرهند اس ینوزا همچوون دکوار
شناخت را بر تصور مبتنی میسازد و وضو و تمایز را به مثابه شرو تصور صحیح میپذیرد 2،اما
برای شناخت ی

هیز ،به هیچ وجه کفایت نمیکند که تصور واضح و متمایزی از آن هیز داشوته

باشیم در این صور هه هیز دیگری مورد نیاز اسوت؟ بوه نظور میرسود آنچوه سوبب میشوود
اس ینوزا نظریه دکار را کافی نداند ،ارسطویی بودن اوست اس ینوزا به دنبال ارسطو ،شوناخت را
همچنان علّی میداند (ن  :.اس ینوزا 01-17 :1911 ،و  11همو.)19-19 :1979 ،
از نظر ارسطو ،شناخت ی

هیز وابسته به شناخت علتهای آن است .اسو ینوزا بوا پوذیرش ایون

نگاه ،آن را به گونهای تیییر میدهد :نه تنها شناخت ی

هیز نیازمند شناخت علتهای آن است،

بلکه شناخت علت نیز نیازمند شناخت معلولهای آن است .به هموین دلیول اسوت کوه اسو ینوزا
میگوید شناخت معلول مستلزم شناخت علت است« :شناخت معلول وابسته بوه شوناخت علوت و
مستلزم آن است» (همو.)10 :1911 ،
در بخش پیش دیدیم که اگر شناخت نو دوم و سوم را در کنار یکدیگر در نظر آوریم ،از شناخت
اشیا به شناخت خدا و از شناخت خدا به شناخت ذا اشیا میرسیم شناختی کوه از معلولهوا بوه
علت و دوباره از علت به معلولها باز میگردد .بدینترتیوب میتووانیم بهرهگیوری اسو ینوزا از دو
( )adequateسخن میگوید که تنها به وسیله آن میتوان معلول را به طور کامل شناخت:
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طرفه بودن شوناخت میوان علوت و معلوول را دریوابیم 3.از طور دیگور ،اسو ینوزا از علوت توام
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من آن علتوی را «علوت» توام مینوامم کوه بتووان معلوولش را بوه وسویله آن بوه طوور
واضح و متموایز شوناخت و آن علتوی را علوت غیرتوام یوا نواقا میگوویم کوه نتووان
معلولش را فق به وسیله آن شناخت (همان.)190 :
اس و ینوزا در ای ون بی وان دو نگوواه دک وارتی و ارسووطویی را ترکی وب م ویکنوود 4.دلوووز معتقوود
اسووت اس و ینوزا در ترکی وب دو نگوواه دک وارتی و ارسووطویی بووه شووناخت هنوودان موفووق نبوووده
است ،هراکوه «هویچ یو

از ایون روشهوا بوه کفایوت ( )adequacyکوه موورد نظور اسو ینوزا

است منجر نمیشود» (.)Deleuze, 1990: 160
اما توا هوه انودازه میوان شوناخت تصووری دکوار و شوناخت علّوی ارسوطو تناسوب وجوود
دارد؟ آیا میتوان ایون دو نگواه را بوا هوم ترکیوب کورد؟ حقیقوت آن اسوت کوه نگواه اسو ینوزا
به شناخت نه دکارتی و نوه ارسوطویی ،بلکوه بوه گونوهای منحصور بوه فورد اسو ینوزایی اسوت.
اسو ینوزا از همووان رسوواله در اصووال فاهمووه نشووان میدهوود کوه هوور گونووه شووناختی را بوودون
شناخت تمامیت ناقا میداند:
اگر در طبیعت هیزی میبود که هیچگونه نسبتی با هیزهای دیگر نمیداشت ،و اگور
ال مطابق با ذا عینوی
ذا ذهنیای از این هیز وجود میداشت ،این ذا ذهنی کام ا
میبود ،و همچنین هیچ نسبتی با تصورا دیگر نمیداشت .و این بدان معناست کوه
ما نمیتوانستیم از آن نتیجهای استخراک کنیم .به عکس ،هیزهایی که بوا هیزهوای
دیگر نسبت دارند ،مانند همه هیزهای موجوود در طبیعوت ،قابول ادراکانود ،و ذوا
ذهنی آنها نیز همان نسبتی را میان خود دارند که هیزها میان خود دارنود  ،بوه ایون
معنا که ما از این تصورا

تصورا دیگری نتیجه میگیریم (اس ینوزا.)09 :1979 ،

اس ینوزا در اینجا میخواهد بر ارتبا میان اشیای طبیعت و نیز بر ارتبوا میوان تصوورا تأکیود
کند هیچ شیء یا تصوری به تنهایی قابل فهم نیست ،بلکه در ارتباطش با اشیا یا تصورا دیگور
معنا مییابد .به همین جهت است که در اخالو شاهد آن هستیم که او هموواره تأکیود مویکنود
هرهه شناخت به گستره بزر تری از جزئیا دست یابد ،کامولتر اسوت یعنوی هرهوه جزئیوا
فلس
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بیشتری را بشناسیم به شناخت حقیقی نزدی تر میشویم.
دیدیم که با پیوسته در نظور گورفتن شوناختهوای نوو دوم و سووم ،بوا شوناخت اشویا بوه
شناخت خودا میرسویم (و مسولم اا هرهوه اشویای بیشوتری را بوه طوور اسوتداللی بشناسویم بوه
شناخت بهتری از خودا میرسویم) و بوا شوناخت خودا بوه شوناخت ذا اشویا دسوت موییوابیم.
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کلید اصلی قفول تفکور اسو ینوزا هموین شوناخت تمامیوت یوا شوناخت خداسوت .هموین نکتوه
است که بوه موذاو تمامیوتپسوند هگول خووش میآیود« :حقیقوت در نظور اسو ینوزا تمامیوت
است» (هگل 5.)47 :1911 ،هگل ایون نکتوه را بوه خووبی درموییابود کوه در فلسوفه اسو ینوزا،
حقیقت صرف اا شناخت خداوند است (همان.)119 :
در فلسووفه اسو ینوزا هوور شووناختی مبتنوی بوور شووناخت خداونوود و منتهوی بوودان اسووت خوودا
همه شوناخت اسوت و تموام معنوای آن .خودا آغواز شوناخت ،معیوار آن و کموال آن اسوت .اموا
ایون بووه معنووای غفلووت از اهمیوت شووناخت اشویای جزئوی در اسو ینوزا نیسوت .ل ووو اشووتراوس
حتووی معتقوود اسووت از نظوور اسوو ینوزا «بوواالترین صووور شووناخت ،کووه او آن را شووناخت
شووهودی میخوانوود ،شووناخت ی و
فووردی اسووت»

(1997: 16

جوووهر ی وا خداونوود نیس وت ،بلکووه شووناخت اش ویا ی وا وقووایع

 .)Strauss,او میگوی ود شووناخت خداونوود ،آنگونووه کووه در بخووش

اول اخوالو مطور میشوود« ،کلوی یوا انتزاعوی» اسوت و تنهوا شوناخت اشویای جزئوی اسووت
که میتواند «انضمامی» باشد (.)Ibid.
در بررسی روش دیدیم کوه اسو ینوزا بوا خودا آغواز مویکنود در رسواله در اصوال فاهموه،
اس ینوزا صریح اا خدا را «معیار حقیقت» معرفی میکند:
هون منشأ طبیعت (هنانکه خواهیم دید) نه ممکن است به شیوهای انتزاعوی ادراک
شود و نه ممکن است در فاهمه به شیوه ی

کلی ،فراتر از آنچه در طبیعوت هسوت،

امتداد یابد ،و هیچگونه شباهتی با هیزهای دگرگونشونده ندارد ،نباید هویچ بیموی از
ال نشوان دادهایوم) معیوار
اشتباه شدن تصور آن داشت ،به شر آنکه (هنوانکوه قوب ا
حقیقت را در دست داشته باشیم زیرا بیگمان این وجود وجودی یگانوه و نامتنواهی
است ،یعنی همه وجود است و بیرون از آن هویچ وجوودی نیسوت (اسو ینوزا:1979 ،
.)49-49

بدینترتیب شناخت خدا ،به عنوان معیار حقیقت ،شر هر شناختی است .یاس رس میگوید:
اس ینوزا که از آغاز هر شناسایی را در جهت شناختن خدا قرار داده اسوت منکور ایون
شناسایی خدا هستند و تنها از این جهت معنا دارند (یاس رس.)49-49 :1971 ،
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است که بیشناسایی خدا یکای

اشیا قابل شناختن باشند ... .همه دانشها راههوای
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اس ینوزا در رساله در اصال فاهمه بیان دیگری دارد که این معیار بودن خدا به مثابوه طبیعوت را
بیان میکند:
ال مطابق با ذا عینی باشد ،به وضو هنین برمیآید
از این سخن که تصور باید کام ا
که برای اینکه صور طبیعت دقیق اا در ذهن حاصل شود ،باید همه تصورا خوود را
از روی صورتی که نماینده و اصل منشأ طبیعت است بسازد ،به قسمی کوه طبیعوت
منشأ همه تصورا دیگر باشد (اس ینوزا.)99-99 :1979 ،
 .4انواع شناخت

اس ینوزا در رساله در اصال فاهمه حاال ادراک را به ههار گونه تقسیم مویکنود (هموان-00 :
 .)09نو اول ادراک از طریق مسموعا یا از طریوق نشوانههای قوراردادی (
signis

knowledge from

 )symbols/exاسووووت و نووووو دوم از طریووووق تجربووووه مووووبهم (

fortuitous

 .)experiment/experienta vagaهنانکه او میگویود تجربوه موبهم بوه وسویله فاهموه ایجواد
نمیشود ،بلکه بر اار تصاد و نبود تجربهای که ناقض آن باشد ،حاصل میگردد .منظور اس ینوزا
روشن است« :تجربه مبهم ،مسلم گرفتن امری است که نقض آن تجربه نشده است .پارکینسون
این نو از شناخت را «شناخت استقرایی» میخواند (پارکینسون .)144 :1911 ،مثالهای اس ینوزا
ال اینکوه بوا دیودن ایون واقعیوت کوه دیگور
برای تجربه مبهم بیشتر به استقرا شباهت دارند :مث ا
انسانها میمیرند ،درمییابیم که ما نیز خواهیم مرد یا اینکه آب آتش را خواموش مویکنود و یوا
اینکه انسان حیوانی است ناطق .بدینگونه اس ینوزا «تقریبو اا هموه شویوههای عملوی زنودگی» را
ناشی از تجربه مبهم میداند (اس ینوزا.)09 :1979 ،
نووو سوووم ادراک (« ،)reason/ratioادراک وی اسووت ک وه در آن ذا هی وزی از هی وز دیگوور
استنتاک میشود ،ولوی نوه بوه نحوو مقتضوی» (هموان .)09 :او شوناخت علوت از طریوق معلوول
و نیز قضوایای کلوی را از ایون نوو میخوانود .البتوه در اینجوا شوناخت علوت ،شوناخت کواملی
نیست .به مثال اسو ینوزا توجوه کنیود« :هنگوامی کوه بوه روشونی دریوافتیم کوه جسوم معینوی
فلس
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را ،نه جسمی دیگر را ،احساس میکنویم ،آنگواه بوه عقیوده مون ،بوه روشونی نتیجوه میگیوریم
ک وه نفووس بووا بوودن متحوود اسووت و ای ون اتحوواد علووت ای ون احسوواس اسووت ،ول وی اینک وه ای ون
احسوواس و ایون اتحوواد هیسوت ،آن را از ایون طریوق نمیتوووانیم بووه نحوووی مطلووق دریوابیم»
(همان .)04-09 :شاید آنچوه در پواورقی میآیود نکتوه را روشون کنود« :موا از ایون اتحواد جوز
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احسوواس ،یعن وی معلووول ،هی وزی درنم ویی وابیم بووه ای ون معنووا ک وه از معلووول علت وی اسووتنتاک
میکنویم کوه از آن هیوزی درنموییوابیم» (هموان) .در واقوع در ایون نوو شوناخت ذا علوت
پنهان میماند و تنهوا اسوتنتاک میشوود .شواید بوه هموین دلیول ایون نوو شوناخت ،اسوتنتاجی
خوانده میشود .در پاورقی دیگور اسو ینوزا میگویود کوه در اینجوا بوه شویوه انتزاعوی و «نوه از
طریق ذا حقیقوی» اشویا آنهوا را ادراک کنویم و بوه هموین دلیول «در معورض اشوتباه ناشوی
از تصور»

هستیم6.

نووو ههووارم ادراک

(science/scientia intuitiva

 )intuitiveادراکووی اسووت کووه در آن

شیء فق بوا ذا خوود ،یوا بوا شوناخت علوت قریوب خوود ،ادراک میشوود (هموان .)00 :ایون
موودرک را درک موویکنوود .اسوو ینوزا مثووالهووای ریاضوویاتی را تحووت ایوون
ادراک خووود ذا
َ
ادراک میآورد :اینکه دو به عوالوه سوه میشوود پونج و اینکوه دو خو مووازی بوا خو سووم،
خود با هم موازیاند (همان .)04 :بوا وجوود ایون ،اسو ینوزا معتقود اسوت تنهوا هیزهوای انودکی
را بدین طریق شناخته اسوت (هموان) .تنهوا ایون نوو از ادراک اسوت کوه «ذا توام اشویا» را
به «دور از خطا» درمییابد (همان.)07 :
تووا اینجووا تفوواو میوان ادراک سوووم و ههووارم روشوون اسووت :در حووالی ک وه ادراک ههووارم
ذا را درک م ویکنوود ،ادراک سوووم نمیتوانوود بوودان دسووت یابوود .آنچووه درک ادراک ههووارم و
تفوواو آن بووا ادراک سوووم را پیچی ودهتر م ویکنوود ،مثووالی اسووت ک وه اس و ینوزا در مووورد ادراک
ههارم بیان میکند .در این مثوال او میگویود بازرگانوان ،هنگوامی کوه بوه آنهوا سوه عودد داده
باش ویم و عوودد ههووارم را از آنهووا جوی وا شووویم ،بوورخال ریاض ویدان وان کووه از روی بووراهین
اقلیدس عدد ههارم را به دسوت میآورنود ،بوه «تناسوب توام اعوداد مفوروض نگواه نمویکننود،
یا اگر نگاه کننود ،از روی قضویه اقلیودس ،بلکوه بوه طریوق شوهودی و بیآنکوه عملوی انجوام
دهنوود نگوواه مویکننوود» (همووان .)01 :روش ایون بازرگانووان روشوی «بودون اسووتدالل» اسووت.
بووه نظوور میرسوود در اینجووا تفوواو دو نووو اخیور ادراک در «عوودم اسووتدالل» اسووت و روشوون
نیست هرا آنچه بازرگانان بودان میرسوند «شوهود» اسوت؟ آیوا بازرگانوان بوه ذا میرسوند و
هنوودان نمیتوووان «ادراک ذا » را تفوواو میوان آنهووا دانسووت .پارکینسووون میگویود در حووالی
ک وه در «شووناخت شووهودی آگاهانووه بووه قواعوود کل وی رجووو نمیشووود» (پارکینسووون:1911 ،
 )171در این شناخت «استنتاجا با تفصیلی بیش از شناخت عقلی دنبال میشود».
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ریاض ویدانووان نمیرسووند؟ تفوواو آنهووا در بهتوورین حالووت تفوواو اجم وال و تفص ویل اسووت و
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این تقسیمبندی در کتاب اخالو تکورار میشوود بوا ایون تفواو کوه در اینجوا از سوه نوو
شووناخت سووخن میگوی ود و از ادراک نووو اول ذکرشووده در رسوواله در اصووال فاهمووه سووخن
نمیگوی ود :شووناخت نووو اول ی وا شووناخت مووبهم ،شووناخت نووو دوم ی وا شووناخت اسووتداللی و
شووناخت نووو سوووم یووا شووهودی (اسوو ینوزا .)101-114 :1911 ،در قضوویه  91بخووش دوم،
شووناخت نووو اول منشووأ نادرسووتی و شووناخت نووو دوم و سوووم «بالضووروره درسووت» معرف وی
م ویشوووند و در قض ویه  90تنهووا شووناخت نووو دوم و سوووم تمی وز می وان درسووت و نادرسووت را
ممکون میسوازند و نووه شووناخت نووو اول (همووان .)101 :بووه هموین دلیول اسووت کوه اسو ینوزا
صریح اا شناخت نو سوم یا شهود را «شناخت اشیای جزئی» میخواند (همان.)917 :
پارکینسووون تفوواو دو نووو اخی ور شووناخت را در «موضووو » میدانوود هراکووه «شووناخت
عقلوووی انتزاعوووی و شوووناخت شوووهودی انضووومامی اسوووت» (پارکینسوووون .)171 :1911 ،او
همچنین معتقد است باید میوان شوناخت شوهودی در شوناختشناسوی و نظریوه اخوالو تموایز
قائووول شووود« :در اخوووالو شوووناخت شوووهودی مهمتووورین فعالیوووت ذهنوووی اسوووت ،اموووا در
شناختشناسی صورف اا نووعی شوناخت اسوتنتاجی اسوت کوه تفواو هنودانی بوا شوناخت عقلوی
ندارد» (همان.)174 :
به نظر من این تمایز بیش از آنکه مشکلی را در فهم فلسفه اس ینوزا حل کند ،به کلیت ی پارهه
آن صدمه میزند هراکه اگر ما بگوییم معنای شناخت شهودی در نظریه اخالو اس ینوزا متفواو
از معنای آن در شناختشناسی اوست ،امکان درک شناخت شهودی را ،به عنوان نوعی از شناخت
که در کلیت اندیشه اس ینوزا معنایی یکسان دارد ،سلب کردهایم ،در حالی که توجیه معقولی برای
ایجاد این تمایز نداریم.
اما این بخوش پونجم کتواب اخوالو اسوت کوه تفواو اساسوی میوان شوناخت نوو دوم و
سوم را آشکار میکند .در قضیه  04ایون بخوش ،اسو ینوزا شوناخت اشویا بوه وسویله نوو سووم
شووناخت را «عووالیترین کوشووش نفووس و عووالیترین فضوویلت آن» میخوانوود (اسوو ینوزا،
 )911 :1911و در برهانی که بر ایون قضویه مویآورد میگویود« :نوو سووم شوناخت از تصوور
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تام صفا معین خدا منتشی و به شناخت تام ذا اشیا منتهی میشود» (همان).
این کلیدیترین جمله در فهم تمایز پیشگفته و شاید فهم کل نظریوه شوناخت اسو ینوزا باشود.
برای فهم این بیان اس ینوزا باید نگاه مبتنی بر تمایز میان انوا دوم و سوم شناخت را به نگواهی
مبتنی بر پیوستگی یا همسازی این دو تبدیل کنویم .دیودیم کوه شوناخت نوو دوم اسوتنتاجی و
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صحیح است و تنها نقصش آن اسوت کوه بوه ذا اشویا و علول آنهوا راه نموییابود .بور اسواس
مابعدالطبیعه اس ینوزا ،اشیا هیزی جز تصورا معین خداوند و حاال آنها نیستند .هون با شناخت
استداللی به درک صحیحی از اشیا یا همان تصورا معین خدا رسیدیم ،آماده شناخت نو سووم
ال صحیح است ،اما
هستیم .اشیا به گونهای استنتاجی مورد شناخت قرار گرفتهاند ،شناختی که کام ا
هنوز ناقا .در همین جا وارد شناخت نو سوم میشویم و به همین دلیل اس ینوزا میگوید «نو
سوم شناخت از تصور تام صفا معین خدا منتشی» میشود .اما هرهند وارد شوناخت نوو سووم
شدیم اما هنوز بدان نرسیدهایم تنها هنگامی به این شناخت دست مییابیم که از این «تصور تام
صفا معین خدا» «به شناخت تام ذا اشیا» راه یابیم .بنابراین ،با پیوسوته دیودن شوناختهای
نو دوم و سوم ،با شناخت اشیا از طریق استدالل آنها را به مثابه صوفا خودا درک مویکنویم و
هون آنها را در کلیت جوهر نامتناهی خداوند دریافتیم ،به شناخت ذا اشیا نائل مویشوویم ایون
شناخت هیزی جز شهود نیست :شهود خداونود .بور ایون اسواس ،شوناخت نوو دوم بوا شوناخت
استنتاجی اشیا آغاز میشود و پس از درک آنهوا در جووهر نامتنواهی االهوی ذا آنهوا را شوهود
میکند .شناخت نو دوم با این درک که اشیای جزئی هگونه در خدا هستند ،پایان موییابود .اموا
این نه تنها ابتدا ،که انتهای شناخت نو سوم نیز هست .با شناخت خدا شناخت سوم کامل شده و
ذا اشیا شناخته شده است .شناخت خدا همان هیزی است که شناخت نوو دوم را بوه شوناخت
نو سوم تبدیل میکند .اکنون که اشیا را در جزئیتشان استنتاک کوردیم ،بوه خودا میرسویم .اموا
همین که به خدا رسیدیم ،به ذا اشیای جزئی رسیدهایم هراکه دریافوت ذا اشویا هیوزی جوز
درک خداوند نیست .شناخت خداوند حلقه راب میان شناخت دو نو شناخت و آن هیزی است که
شناخت نو دوم را به نو سوم تبدیل میکند.
آنچووه یوول دلوووز در بررسووی شووناختهای نووو دوم و سوووم بیووان موویکنوود ،هرهنوود
تفاو هایی با آنچه ذکر شد دارد ،اموا بیوانگر هموین نکتوه اسوت .او معتقود اسوت« :ایوده خودا
خووود بووه نووو دوم شووناخت تعلووق دارد  ...و حوود نووو دوم شووناخت اسووت» (
299

Deleuze,

 .)1990:و ادامه میدهد« :ما تنهوا از طریوق نوو سووم شوناخت میتووانیم بوه ایوده خودا

شناخت ایده خداوند به مثابه مبنای نو سوم عمل میکند» (.)Ibid.

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

برسیم در رسیدن به ایون ایوده موا نوو دوم شوناخت را پشوت سور گذاشوتهایم  ...در نوو دوم

04

علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم ،شماره اول

همین مطلب را دلوز در ادامه به گونهای دیگر بیان میکند« :نو دوم شناخت برای ما علت کافی
(cause

 )efficientنو سوم است و در نو دوم این ایده خداست که به ما اجازه میدهد از نو

دوم به نو سوم عبور کنیم»
فرانسیس بنت

(Bennett

(7.)Ibid.: 301

 )Francisشناخت خدا را نه منشأ بلکه نتیجه شناخت نو دوم میدانود:

«شناخت خداوند که او اس ینوزا در آخر بخش پنجم بر آن تأکید میکنود ،مبنوای شوناخت نوو
سوم نیست بلکه از آن پدید میآید» ( .)Benett, 1984: 368به زعم او شناخت شوهودی راهوی
است برای شناخت اشیای جزئی و تنها از طریق این شناخت اشیای جزئی است کوه بوه شوناخت
خداوند میرسد (.)Ibid.
دلوز به تفاوتی اساسی میان شناخت نو دوم و سوم میپردازد .از نگاه او ،در حالی کوه ایودههای
شناخت نو دوم را «کارکرد عمومی» آنها روشن میسازد ،ایدههای شناخت نو سووم بوه وسویله
«طبیعت فردی» شوان مشوخا میشووند« :ایودههای نوو سووم ذا خودا را بواز مینمایاننود
( )representو دانشی از ذوا جزئی

به مثابه شمولشان در خود خدا فراهم میکنند ( Deleuze,

8.)1990: 300

اس ینوزا خود در قضیه  01بخش پنجم اخالو رابطه پیوسوته شوناخت نوو دوم و سووم را تأییود
میکند« :ممکن نیست کوشش یا خواهش شناخت اشیا به وسیله نو سووم شوناخت از نوو اول
شناخت ناشی شود ،بلکه از شناخت نو دوم ناشی میشود» (اس ینوزا .)911 :1911 ،او در برهوان
این قضیه تأکید میکند که تصورا واضح و متموایز موا بوه نوو سووم شوناخت مربو انود و از
«تصورا تام ،یعنی از نو دوم و سوم شناخت ناشی میشوند» (همان) .مویبینویم کوه اسو ینوزا
صریح اا تصورا تام را تحت هر دو نو دوم و سوم شناخت درمیآورد که خود تأییودی اسوت بور
تفسیر جمله کلیدی ذکرشده مبنی بر پیوستگی این دو نو شناخت.
شووناخت نووو سوووم پووس از شووناخت اسووتداللی اش ویا در نووو دوم ،شووناخت ذا آنهووا بوور
مبنای شناخت خداسوت .بوا شوناخت اسوتداللی اشویا بوه شوناخت خودا میرسویم و بوه واسوطه
آن به شوناخت ذا اشویا راه موییوابیم .بنوابراین ،شوناخت خودا هیوزی اسوت کوه از شوناخت
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نووو دوم ناشوی میشووود و شووناخت نووو سوووم را فووراهم مویکنوود .شووناخت نووو سوووم یعنوی
شووناخت واقع وی و شووناخت کاموول ک وه هی وزی جووز شووناخت ذا اش ویا نیس وت ،ای ون شووناخت
مبنووای خووود را در شووناخت خداونوود مووییابوود شووناختی کووه حاصوول شووناخت اسووتداللی-
استنتاجی همان اشیا است .به قول اسو ینوزا «نفوس از ایون حیوث کوه سورمدی اسوت مسوتعد
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شووناخت تمووام اش ویایی اسووت ک وه ممک ون اسووت از ای ون شووناخت ناش وی شوووند» (قض ویه ،91
بخووش « ،)0یعنوی مسووتعد شووناخت اش ویا بووا نووو سوووم شووناخت اسووت» (همووان .)919 :نووو
سوووم شووناخت بووه دلی ول شووناخت خوودا در بطوون خووود و در ذا اش ویا ،شووناختی «سوورمدی»
اسوت کوه

است (همان .)919 :رابطوه شوناخت نوو سووم و شوناخت خداونود آنچنوان نزدیو

ال گوتوورم فلوسوتاد ( )Guttorm Floistadمویگویود اسو ینوزا آن دو را معوادل هوم در نظور
موث ا
میگیرد (.)Floistad, 1994: 42
بنووت بوور آن اسووت کووه شووناخت شووهودی نوووعی شووناخت پیش وینی

(priori

 )aاسووت .او

رابطه شناخت اشیا و شناخت خداونود را ایونگونوه تحلیول میکنود« :صورف اا بوه ایون دلیول کوه
اش ویای جزئ وی توس و خداونوود ایجوواد میشوووند ،فهووم آنهووا فهووم خداونوود اسووت» (

Benett,

.)1984: 369
نتیجهگیری

روش ،تصور و انوا شناخت در فلسفه اس ینوزا ناگزیر به «خداوند» میرسند .خداونود هوم تصوور
حقیقی است و هم آغاز و محور روششناسی .از طر دیگر ،خداوند مبنوای شوناخت نوو سووم،
یعنی کاملترین نو شناخت ،است .شناخت تنها هنگامی به کاملترین صور خود دست مییابد
که خداوند را مبنای خود قرار داده باشد .شناخت هر امر جزئی منو بوه شوناخت خداونود اسوت.
خداوند معیار حقیقت است و شناخت او شر هر گونه شناختی است .تنها با شناخت خداوند است
که میتوان به ذا هر هیز دست یافت .خداوند در نظریه شناختی اس ینوزا جایگاهی منحصر بوه
فرد دارد و در میان نظریههای شناختی کمتر میتوان هنین جایگاهی را برای خداوند یافت.
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« .1بدون تصور نه تصدیق وجود خواهد داشت ،نه نفی و نه هیچ ارادهای» (اس ینوزا.)914 :1979 ،
ال اس ینوزا میگوید« :هر هیزی که آن را به طوور واضوح و متموایز مویفهمیم آن را یوا بوه وسویله خوود آن
 .2مث ا
میفهمیم و یا به واسطه هیزی که به نفس خود متصور است .به عبار دیگر ،ممکن نیست تصورا واضح و
متمایز ما ،یا تصوراتی که به نو سوم شناخت مربو اند ،از تصورا ناقا و مبهم ناشی شوند که به نوو اول
شناخت مربو اند ،بلکه از تصورا تام ،یعنی از نو دوم و سوم شوناخت ناشوی میشووند» (اسو ینوزا:1911 ،
.)911
 .3اس ینوزا در قضیه  11بخش اول کتاب اخالو میگوید« :خدا علت داخلی همه اشیاست ،نه علت خارجی آنهوا».
و در برهانی که بر آن میآورد میگوید« :هر هیزی که هست در خدا هست و باید به وسیله او به تصور آیود و
بنابراین خدا علت جمیع اشیائی است که در اوست» (اس ینوزا.)91 :1911 ،
 .4این نگاه را در رساله در اصال فاهمه نیز شاهدیم« :هد عبار از داشتن تصورا روشون و متموایز اسوت ...
ال گفتیم آن است که متصور یا تنها با ذا خود یا با علت قریب خود ادراک شوود»
هد نهایی ما هنانکه قب ا
(اس ینوزا.)11 :1979 ،
 .5هگل پس از بیان این جمله به انتقاد پیر بیل ) (Pierre Bayleاز اسو ینوزا میپوردازد و آن را ناشوی از فقودان
تفکر نظری پیر بیل میخواند« :حقیقت در نظر اس ینوزا تمامیت است .بل این اندیشه را که هر حقیقت جزئوی
صرف اا حالتی از خداست به استهزا میگیرد و میگوید نتیجه آن اندیشوه ایون اسوت کوه خودا ماننود ترکهوا و
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اتریشیها با خودش در جنگ است ،اما در اندیشه بل ااری از عنصر تفکر نظری وجود نودارد» (هگول:1911 ،
.)47
 .6اشتباه ناشی از تصور به هه معناست؟ بر اساس رساله در اصال فاهمه این اشتباه نمویتوانود ناشوی از تصووری
ساده باشد هراکه تصورا ساده ،هنانکه دیدیم ،هموواره صوحیحاند .اموا بور اسواس اخوالو هویچ تصووری
نمیتواند اشتباه باشد .شاید با توجه به اینکه کتاب اخالو مربو به دوران کمال اندیشوه اسو ینوزا و رسواله در
اصال فاهمه از نخستین آاار اوست ،بهتر باشد این جمله را با اخالو نسنجیم.
« .7بنابراین ایده خداوند نقشی اساسی در اخالو ایفا میکند .هر هیزی به آن برمیگردد ،هر هیزی بوه هموراه آن
تیییر میکند ... .شناخت نو دوم ما را مصمم به ورود به شناخت نو سوم میکنود توا شوناخت نوو سووم را
«شکل دهیم» .اما هگونه شناخت نو دوم ما را اینگونه مصمم میسازد؟ تنها ایده خداوند میتواند این انتقال
را شر دهد» (.)Deleuze, 1990: 299
 .8دلوز همچنین انوا شناخت را با «راههای مختلف زندگی» و «حاال متفاو وجوود داشوتن» متنوارر میکنود
( )Deleuze, 1990: 289-291و یا در سه نو شناخت «سه جنبه نظم طبیعت» را مییابد :نظوم انفعواال
) ،(passionsنظم آرایش نسبتها ) (composition of relationsو نظم ذوا (.)Ibid.: 303
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