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 نوزایه شناخت اسپیگاه خداوند در نظریجا

 *یباقر قممحمد

 دهیچک

 یهاهیون نظریزتریاز متموا یکوینوزا یه شناخت اس یگاه شناخت خداوند در نظریجا

به شناخت  ینوزا به گونه خاصیشناخت را فراهم آورده است. شناخت در فلسفه اس 

بور  یمبتنو یتصور و شناخت همگو، روش، نوزایاس  یخداوند گره خورده است. برا

روش   ید: کنیم ینوزا روش را بر تصور مبتنیتصور و شناخت خداوند هستند. اس 

ن تصوور یترامولکبر  ین روش مبتنیتراملکامل است و ک یبر تصور یامل مبتنک

چ تصوور یاسوت و هو یقویتصور خداوند است. تصور خداونود تنهوا تصوور حق یعنی

بور  یز مبتنویونوزا نیه شوناخت اسو یوباشود. نظر یقیحق یتواند تصورینم یگرید

شوناخت ، گوریت است که در فلسفه او همان خداوند است. از طر  دیشناخت تمام

شوناخت  یجوه مبنوایو در نت یو شناخت شهود یز شناخت عقلیتما یخداوند مبنا

ه بوه واسوطه کاست  یامل است. شناخت خداوند عاملکنو  سوم به عنوان شناخت 

 ابد.ییم یتعال یبه شناخت شهود یآن شناخت عقل

 .نوزای، اس خداوند، شناخت، روش، تصور :هادواژهیکل

                                                            
 .دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران *
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 مقدمه

ز بوده یامالا از هم متماکه ک ،ا دادیتشخر و امتداد را در جهان کار  دو جوهر فکه دکپس از آن

 ،خداونود یعنوی ،ن دو جوهر را به دو صفت جوهر واحدینوزا ایاس ، ازندیسنار هم جهان را مکو در 

تنها  هاانسانت دارد. ما ینهابی یه صفاتکاست  یل داد. جهان و هر آنچه هست جوهر واحدیتقل

عت و همه جهان است بیم. خداوند همه طیواحدن جوهر یر و بعد در اکقادر به شناخت دو صفت ف

ن دو صوفت یوجز حواال  ا یزیه یجزئ یایر و بعد راهر شده است. همه اشکه در دو صفت فک

ت خوود حفو  یوز خوود و در تمامکنوزا خداوند را در مریعه اس بیمابعدالط ،نیتند. بنابرایسخداوند ن

هود  ، تیلکت و یجزئ، تیتمام، اریمع، محور، ز است: آغازین فلسفه همه هیند. خداوند در اکیم

، ین جستار: شناخت. خداوند همه شوناخت اسوت و هور شوناختیا یتر براو اخالو و از همه مهم

مقالوه آن ن یه در اکاست  یاتهکن همان نیبر شناخت اوست. ا یمبتن یجزئ یایشناخت اش یحت

 م.یریگیم یرا پ

 . روش1

ه کنوزا است ین اس یا، شودیار  آغاز مکآن در فلسفه با دت یو رهور و اهم یشناسهرهند روش

را  یلسووفیچ فی  فلسفه هیه ما در تارک یابه گونه ،کندیماستفاده از آن ان یژه و نمایو یلکبه ش

شوده بوه اخالو مبرهنتاب کنوزا در یند. اس کق و روشمند عمل ین اندازه دقیه تا اکم یشناسینم

، فیاز تعوار یهندسو ید ساخته است و به مثابه ااورین روش مقیبه ا امالا کخود را  یروش هندس

 یایپوردازد و قضوایا میند و به استنتاک و اابوا  قضواکیاصول متعارفه و اصول موضوعه آغاز م

 ازد.یسم ین مبتنیشیپ یاید را بر قضایجد

اابوا  موضووعا   ینود و بوا روش هندسوکیف آغواز مویرا بوا تعواراخوالو تاب کنوزا یاس 

، اعمووال آن بوور همووه موضوووعا  یووین روش و هرایوودر خصووود ا آنکووه بوویرد یووگیم یرا پوو

در  ییهاد بوه دنبوال نشوانهیونوزا بایفهوم روش اسو  ید. بوراکنوارائوه  یحیتوضو، عواطف یحت

 ،رسوواله در اصووال  فاهمووه ژهیوو، بووه ونوزایگوور آاووار اسوو یز دیووتوواب و نکن یووا یان سووطرهایووم

 م.یباش

نوود: کیموو دیووز نظووم در روش تأکیووقووت و نیحق یوجوجسووتنوزا بوور یرسوواله اسوو ن یوودر ا

ن یا همچنوویوو ایاشوو یا ذوا  ذهنوویووقووت یآن خووود حقق یووه از طرکووآن اسووت  یقوویروش حق»
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« شوود وجوجسوتب الزم یونظوم و ترت سوت( بواامعن  یون اصوطالحا  بوه یتصورا  )همه ا

ا تصووورا ( یو)و  ایا ذا  اشوویوقوت یحقد اوالا یوووش بار ،ن اسواسیووبور ا .(91: 1979، نوزای)اسو 

نوزا ادامووه یموونظم انجووام دهوود. اسوو  یلکرا بووه شوو وجوجسووتن یوواا ایوونوود و اانک وجوجسووترا 

ت  روش یسونهوا نیاسوت اموا روش خوود ا« اسوتدالل و فهوم» یار روش بررسوکوه کودهد یم

 نه فهم است و نه استدالل.

گوردد یق بواز مویروش بوه تصودشومندان یلسووفان و اندیاز ف یاریبسو یه بوراکو یدر حال

. اموا یقویافتن تصوور حقیوت جوز یسون یزیوروش ه ،نوزایاز نگواه اسو ، و معطو  به آن اسوت

نظور  یقویرحقیو غ یقویان تصوور حقیوز نهوادن میشوتر بور تموابینوزا ین به هه معناست؟ اس یا

عبوار  »ار مشویول اسوت. روش کون یوبوه ا رسواله در اصوال  فاهموهه در تموام کودارد. هنان

 یگوور و وارسوویا  دکووادرا از آنز یووبووا تم، تیسووه یقوویه تصووور حقکوونیافتن ایوواسووت از در

شووناخت و فهووم اسووت. ، ه هوود  روشکوون اسووت یووامهووم  نکتووه. امووا )همووان( «عووت آنبیط

 یاسووکنوزا در صووفحا  بعوود روش را انعیاسوواس آن اسوو  ه بوورکووتووه اسووت کن نیهموو

(reflective) د: یووگوینوزا میتصووور. اسوو  ده اسووت  خووودیووخوانوود. موضووو  روش خووود ایم

نوزا یاسو  آنچوه .(90)هموان: « تیسوا تصوور تصوور نیو، یاسوکجوز شوناخت انع یزیروش ه»

 .آنت یآن و به هدا یبه هگونگ، پردازدیشه میدر نظر دارد روشن است: روش به اند

ه او کواسوت  یاتوهکنوزا نیتوه در خصوود روش اسو کن نیتورمهمد بتووان گفوت یاما شوا

روش » د:یووگوینوزا میاموول تصووور. اسوو کنوود: نمونووه کیر مووکووگفتووه ذشیمطلووب پوودر ادامووه 

 یقوویحق یطبووق نمونووه تصووورد ذهوون را بوور یوودهوود هگونووه بایه نشووان مکووخوووب آن اسووت 

 .)همان( «ردکت یهدا

در  یاسکانع  دیتوان فهمیم ،بودن روش یاسکانع یعنی ،نیشیته پکته را تنها در ارتبا  با نکن نیا

با وابسته شدن روش  ،نیه موضو   روش خود  تصور باشد. بنابراکنظر گرفتن روش بدان معناست 

، نجوا روشیامول خواهود بوود. در اکز یوروش ن، امل باشدکن تصور یه اک یتنها هنگام، به تصور

روش ، امول باشودکو  یقیحق یتصور، ه موضو  استک یه تصورک یتصور  تصور است و هنگام

قوت یه حقکوان دو تصور در نظر گرفته است ینوزا روش را نسبت میباشد. اس  یقیتواند حقیز مین

 ینویان ذوا  عیان دو تصور همان نسبت میهون نسبت م» ابد:ییه تصور موضو  میخود را بر پا

ز تر افیشور، امولکتصور وجود مطلقواا  یاسکه شناخت انعکم یریگیجه مینت، ن تصورا  استیا

 .)همان( «گر استیتصورا  د یاسکشناخت انع
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ه کوم ین موجوود قورار دهویتراملکد موضو  آن را ین روش بایبه بهتر بیایدست یبرا، نیبنابرا

د بر طبق یه ذهن هگونه باکند کیه معلوم مکن روش آن است یتراملکه کن بدان معنا است یا»

 .)همان(« ت شودین وجود هدایتراملکتصور  نمونه

بووه نظوور ، ن خصووود روشوون اسووتیووانش در ابیوو  سووب ینوزا و حتوویمنظووور اسوو  هرهنوود

 یزیووبووه ه، مینووکل ینوزا تبوودیتووه در روش اسوو کن نیتوورمهمتووه را بووه کن نیوورسوود اگوور ایم

، موضووو  باشوود، اسووت نیتوورمهمم  اگوور آنچووه در روش یرسوویم« روش ینفوو»بووه   یوونزد

 دیووتأکت روش یووتوووان هنوودان بوور اهمیگوور نمید، پووردازدیه روش بوودان مکوو یتصووور یعنووی

د بوه نظور ین معنوا شوایاشود. بودن موجوود بیترامولکاست موضو  شوناخت  یافک هراکه  ردک

 آنچوهشوتر در بیت. اموا اگور یسون  یوا متودولو یو« یروشو»ز یونوزا هنودان نیر اسو کتف برسد

د تصووور یوه باکو یتصوور مثابووهامول را بوه کن تصوور یووم و اینوکنوزا در نظور دارد تأمول یاسو 

بوور  یقوواا مبتنووینوزا دقیه روش اسوو کووم بیایوویدرموو، مینووکن و محووور روش باشوود لحووای یآغوواز

 یقووین آغوواز از تصووور حقیت جووز هموویسوون یزیوواسووت. روش ه یقووین آغوواز از تصووور حقیهموو

 :آنپس از  یمنظم استنتاج یهاامل و گامک

عبار  است از  ... داشته باشد بید وارد آن شود تا آغاز خویه ذهن باک ین راهینخست

به عنوان نمونه.  یقین با انتخاب تصور حقیخود بر طبق قواعد مع یهایب بررسیعقت

ه: اوالا تصور کان دهد کد امیروشش با، ردیصور  گ یار به درستکن یه اکنیا یو برا

م. ینوکگور حفو  یا  دکوم و ذهن را از ادرایگر بازشناسیا  دکرا از همه ادرا یقیحق

ناشوناخته را بور طبوق  یزهایم  هیبتوان آنهات ی به هدا هکم ینکن ییتع یاا قواعدیاان

ار بسته خواهد شد  کن  وجه به یتراملکبه  ین روش هنگامیا .... مبیاین نمونه دریا

د اساسواا یوار باکواز هموان آغواز  ،نیم. بنابراین وجود را داشته باشیتراملکه تصور ک

-91م )هموان: یویل آینا ین وجودیهنر به شناخت ه هرهه زودتکم یصدد آن باشدر

91). 

 یریوگیاز خودا و پ آغاز یعنی  دیسنوین مبنا و روش میقاا بر همیخود را دق اخالوتاب کنوزا یاس 

ء ید ذا  شونونکیر موکه فک یسانکد یگوینوزا میتاب اس کن یاستنتاجا  به طور منظم. در هم

مخصوود  نظوم»ه کواند ل گموراه شودهین دلید به ایا به تصور آیابد یتواند بدون خدا وجود یم

د در مرحله نخست مورد مطالعه یبا یاالهعت بیه طکنیرا با ای. زنکرداندت یرا رعا یمطالعا  فلسف
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انود و را در آخور قورار داده آن، عتبیهم در نظام ط، را هم در نظم شناخت اول استیز، ردیقرار گ

 .(19: 1911، همو« )زیش از هر هیمحسوسا  را پ، سکبرع

خوود قورار  یه خداونود را مبنواکو یانوزا قورار دارد  فلسوفهین روش در موتن فلسوفه اسو یا

ز را از آن یووهمووه ه یاسوواس قواعوود موونظم هندسوو بووه طووور موونظم و بوور کوشوودیمدهوود و یم

نود. او کیمو یمبتنو آغوازن یواش را بور انوزا فلسوفهیه اسو کول است ین دلیند. به همکاستنتاک 

ار  کود، ردکومخلووو آغواز  یایاز اشو یفلسوفه مدرسو»د: یسونویتس مینبیوبه ال یادر نامه

آغواز از »ن یوا .(11-17: 1911، نسوونیک)پار« نمکویرد و مون از خودا آغواز موکوغاز از نفس آ

 یانوزا قورار دارد و بوه گونوهیه در موتن فلسوفه اسو کوبل ،تیسون یو رواهر یصور یامر« خدا

 ست.ا نوزایهمه فلسفه اس  یآغاز-خداازد. یسن فلسفه را میت روش ایلک

شووود و بوودون یبوور شووناخت خداونوود م یمبتنوو ینوزا هوور شووناختیرو در فلسووفه اسوو نیوواز ا

ند یاهگوول خوشوو ین نگوواه سووخت بوورایووگووردد. این نمکوومم یچ شووناختیشووناخت خداونوود هوو

 است: 

 آغوازنوزا ید بوا قورار دادن خوود در موضوو  فلسوفه اسو یور باکه فکته توجه است یسشا

انسوان بوه  یرا وقتویواسوت. ز یاهور فلسوفه ینوزا بوودن آغواز اساسویرو اسو یو پ، ندک

، ر آن جووهر واحودیود بوه شوناور شودن در اایوبا ینفوس و، نودکیآغاز مو یورزفلسفه

آغوواز ، دانوود محووو شووده اسووتیم یقوویآنهووا را حق یه وکوو ییزهووایه در آن تمووام هکوو

 –ده باشود ید بوه آن رسویولسوو  بایه هور فکو –اسوت  یجزئو آنچههر  ین نفیند  اک

 .(71: 1911، )هگل مطلق آن است یگذارانیذهن و بن یهمان آزاد

 . تصور2

نجوا یرد. در ایوگیار بهوره می)تصور( بس Ideaنوزا در آاارش و به خصود در اخالو از وا ه یاس 

ن مفهووم یواو از ا یهانوزا با توجوه بوه هموه اسوتفادهیل تصور در فلسفه اس یخواهم به تحلینم

نجوا در ید. آنچوه در اکرر یپارهه آن را تفس ی ید اصالا نتوان هندان به نحویه شاکهرا ،ب ردازم

 است. یقیه خداوند تصور حقکست ا نوزاین عبار  اس یبه آن و فهم ا یلک ینظر دارم نگاه

، تصووورمقصووود موون از »نوود: کیف موویووتعر گونووهنیووتصووور را ا اخووالوتوواب کنوزا در یاسوو 

مصوّور آن ، ر اسوتکومتف ءیشو  یوه کوه ذهون از آنجوا کواست  (conception) یصور  ذهن

ن یووبووه اد یووگویم ،آوردیف موویوون تعریووه بوور اکوو یاو در شوورح .(71: 1911، نوزای)اسوو « اسووت
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ت ذهوون یووه صووور  نشووان از فعالکوودهوود یح میتوورج« کادرا»را بوور « صووور »ل وا ه یوودل

 ،دیوآیبرمف یوه از تعرکونود. تصوور هنوانکیانفعوال نفوس را داللوت مو که ادراکحال آن  دارد

ن بودان یون حوال ایت آن اسوت. اموا در عویواز فعال یشوود و ناشویذهون سواخته م لهیبه وسو

شوود. یسواخته م یمواجهوه بوا اجسوام خوارج ل و دریوقووه تخ لهیبه وسوه تصور کت یسمعنا ن

ه از کو یاسواس اجسوام خوارج را بور آنهوان قووه یوه اکول هسوتند یوساخته قوه تخ یالیصور خ

 ازد.یسار شده است ممتأ آنها

نظوام »ازد: یسومتنوارر م اید و آن را بوا نظوام اشویوگویخن منوزا از نظام تصوورا  سویاس 

ان یووخواهوود میاو م .(71)همووان: « اسووتیورا  هماننوود نظووام و اتصووال اشو اتصووال تصوو

از ، نواا در عوالم بعودیهوه عهر»ه کو یاهنود بوه گونوکبرقورار  یزتووا یاگونوه ایتصورا  و اشو

ارتسوواماا بووا همووان انتظووام و اتصووال در ، بوودون اسووتثنا، شووودیم یخوودا ناشوو یعووت نامتنوواهبیط

ن نظووام و اتصووال یگوور هموید ی)همووان(. او در جوا« شووودیم یر از تصوور خوودا ناشوکوولم فعوا

رسوواله در اصووال  در  .(10: همووان) ازدیسوومتنووارر م« هووانظووام و اتصووال علت»تصووورا  را بووا 

گونوه همان یتصوور در جهوان ذهنو»نود: کیان تصوور و متصوور تنوارر برقورار مویز مین فاهمه

نسووون معتقوود یکپار .(99: 1979، همووو« )ینوویمتصووّور  متعلووق  آن در جهووان عه کوواسووت 

هموان متصوور  یقویه تصوور حقکون اسوت یوا»نوزا از تطابق تصور با متصوور ینظور اس ماست 

 ،از نگواه او .(119: 1911، نسوونیک)پار« ر رواهر شوده اسوتکوبوه واسوطه صوفت ف هکواست 

ر و بعود در خودا کوان دو صوفت فیوم« یهمواننیوا»جوز نسوبت  یزیوتوانود هینمن نسوبت یا

ه تنهوا تحوت کواسوت  یخودا جووهر واحود، میدانیه موکوهنان، نوزایاساس فلسفه اس  باشد. بر

واحود را بوه دو گونوه  یه جووهرکو یصوفات، اسوتما قابول شوناخت  یر و بعد براکدو صفت ف

سووت و از طوور  سوواخته ذهوون مصووور ما  یووتصووور از  ،نیننوود. بنووابراکیف موویمتفوواو  توصوو

را در قالوب  یژگوین دو ویول دارد ایوتما ل دلووزیورد.  یوگیت مگر از تصور خودا نشو یطر  د

 یتصوور خودا ناشواز نظور مواده از ، زموانها بوه طوور هومدهیهمه ا»ند: کلحای  ماده و صور 

 .(Deleuze, 1990: 141« )رکوند و از نظر صور  از قدر  تفشیم

نوود کیدا موویوودر خوودا معنووا پ یه هوور تصووورکوواسووت  یهیبوود ،نوزایاسوواس فلسووفه اسوو  بوور

جوز  یچ جووهریر و بعود صوفا  خودا هسوتند و هوکودر خداسوت  ف ی یه هور شوکوطور همان

ث یون حیواز ا ،خداسوت یعنویگور ید یتصوور جزئو ،یعلوت هور تصوور جزئو»خدا وجود ندارد. 

از  ینوویهوور تصووور تع .(10: 1911، نوزای)اسوو « افتووه اسووتین یتعوو یگووریه بووا تصووور دکوو
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شوود. موثالا ین میمتعو یجزئو یه در قالوب تصوورهاکوخوود خداسوت  یقویخداست. تصوور حق

ن علوم یوو ا ... اسوت آنا علوم بوه یونفس انسان همان تصور بودن انسوان »د: یگوینوزا میاس 

موجوود ، ن شوده اسوتیگور متعوید یء جزئویه بوه واسوطه تصوور شوکث ین حیاز ا، خداونددر 

نهوود: تصووور یز میتصووور تمووا  یووان دو صووور  یووگوور مید یاو در جووا .(119)همووان: « اسووت

اسوت  یگورینسوان ده در اکو ین تصوور هنگوامیاسوت و همو« ذا  نفوس»ه مقوم ک یهنگام

 .(111-44)همان: 

« ایاشوو یذرا  ذهنوو»، نوزا گفتووه اسووت تصووورا یز اسوو یوون رسوواله در اصووال  فاهمووهدر 

تصووورا  »نوزا یه اسوو کووم یشوواهد آن هسووت ین ااوور حتوویوودر ا .(91: 1979، نوزای)اسوو  هسووتند

هوور »ه کووهرا  خوانوودیم« یقوویحق» یطیهوور شوورا د و شوور  و تحووتیوورا بوودون ق« سوواده

)هموان: « آنهاسوتقواا مطوابق بوا مفهووم یدق، داشوته باشود بور ن تصوورا  دریوه اکو یقیتصد

دن موضوو  یود یارتکواز د یا ناشویود و شور  تصوورا  یوخوانودن بودون ق یقوین حقیا .(41

ا یو ،ز اسوتیدرسوت بوودن تصوورا  واضوح و متموا یاست و درست بوودن تصوورا  بوه معنوا

و  یا درسووتیووقووت یقووت و ناحقیردن حقکووق و محوودود یان تصووور و تصوودیوواز تفوواو  م یناشوو

همچووون اغلووب  رسوواله در اصووال  فاهمووهز در یوونوزا نیق اسووت. اسوو یبووه تصوود ینادرسووت

  1ند.کیز را مطر  مین تمایا بیران غرکمتف

گور تصوور را تحوت ینوزا دین ااور اسو یوم. در ایهسوت یتردهیوچیشاهد نگواه پ اخالوما در 

ه ینود. او در قضوکیر موکوذ ین درسوتیوا یبورا یه شورطکوبل، خوانودیدرسوت نم یطیهر شرا

درسوت ، امول اسوتکتوام و  یعنویه مطلوق کو، در موا یهور تصوور» د:یوگویبخش دوم م 99

ف ههووارم از یوواسووت؟ او در تعر یامووا تصووور تووام هگونووه تصووور .(110: 1911، همووو« )اسووت

مقصووود موون از تصووور تووام »رده بووود: کووف یووگونووه تعرنیووتصووور تووام را ا اخووالوبخووش دوم 

هموه ، بوار شووده هوون بنفسوه و بودون در نظور گورفتن موضوو  تصوور اعتکواسوت  یتصور

 .(71)همان: « تصور درست را داشته باشد  ی یا عالما  داخلیخواد 

نجوا تصوور ینوزا تصوور توام را تصوور درسوت خوانود و در ایه اسو کوم یدیقول قبل ددر نقل

بوودن تصوور از « بنفسوه»، نودکیف توجوه را جلوب مویون تعریودرست را تصور تام. آنچوه در ا

نجووا ینوزا در ایگوور اسووت. اسوو یتصووور از طوور  د« یخووواد و عالمووا  داخلوو»طوور  و   یوو

ه کوود آن اسووت یووگویبووودن عالمووا  سووخن م یه از داخلووکووه علووت آنکووشووود یر مکمتووذ

ن یورسود ایرا از آن خوارک سوازد. بوه نظور م« مطابقوت تصوور بوا متصوور»خواهد هر گونه یم
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ف یوودر تعر «مطابقووت بووا واقووع» ینوزا بووه اسووتفاده از مبنووایل اسوو یووانگر عوودم تمابیووتووه کن

صووّحت تصووور تووام  یمبنووا، ن اسوواسیووا باشوود. بوور، ا حووداقل در خصووود تصوووریوو، قووتیحق

د در خووود آن یووهوور تصووور را با یه صووحت و درسووتکووبل ،تیسووگوور نید یمطابقووت آن بووا اموور

 .بیجایا یفیاز تصور تام است تا تعر بیسل یفیشتر توصبین یرد. اما اک وجوجستتصور 

 99ه یه او بوور همووان قضووکوو ید در برهووانیوونوزا را بایاز تصووور تووام در اسوو  کن دریبهتوور

گوور یشووده ده اابووا ین برهووان او از دو قضوویوور اافووت. دینوود کیاقامووه موو اخووالوبخووش دوم 

 :است آمدهبخش دوم  11ه یجه قضیند. در نتکیاستفاده م

نفوس م ییگوویه مکو یوقتو ،نیت خداسوت. بنوابرایونهابیاز عقول  ینفس انسان جزئو

ه خودا کوم ییگووین نمیوجوز ا یزیوه، نودکیمو کر را دریضوم آنا یر ین ضمیانسان ا

ن یوه از اکوبل، اسوت یه نامتنواهکوث یون حیواموا نوه از ا، سوتاا آن تصوور را دارین یا

مقووم ه کوث یون حیوا از ایو، عت نفس انسان رواهر شوده اسوتبیه به واسطه طکث یح

  .(17)همان:  ذا  نفس انسان است

ه خودا کو آن اسوت یدر انسوان بوه معنوا یجزئو کنجا هور گونوه ادرایه در اکروشن است 

ت یسون یزیونفوس انسوان ه، نوزایعوه اسو بیاسواس مابعدالط ه بورکوهرا« داراست»آن تصور را 

ه کووم ینووبیین بخووش موویهموو 90ه یگوور در قضوویاز عقوول خوودا. از طوور  د« یجزئوو»مگوور 

ه بوه کو توا آنجوا، تموام تصوورا »دانود: یتصور را در ارتبا  آن بوا خودا م  ی ینوزا درستیاس 

ل یودل آوردیموه ین قضویوه بور اکو یاو در برهوان .(111)هموان: « ندادرسوت، خدا ارتبا  دارنود

ه خوود کونود کیبوودن تصوورا  خودا بوا متصوورا  اعوالم مو« همواره مطابق»را  ین درستیا

در برهوان ه کوه اسوت ین دو قضویو. بور اسواس ااسوته مطابقوت یونظرد یومؤ یگریونه دبه گ

 یزیووه، اموول در مووا وجووود داردکتووام و  یم تصووورییگووویه مکوو یوقتوو»د: یووگویم 99ه یقضوو

از ، امول در خوداکتوام و  ین بخوش( تصووریهمو، 11ه یجوه قضویه )نتکوم ییگووین نمیوجز ا

ن بخووش( یهموو، 90ه یجووه )قضوویو در نت، ه مقوووم نفووس ماسووت موجووود اسووتکووث یوون حیووا

 .(110)همان: « درست است ین تصوریهننیه اکم ییگوین نمیجز ا یزیه

از تفوواو  تصووور تووام و نوواقا ارائووه  ین جالووب توووجهیبیووت (Alen Hart) الوون هووار 

 د:یگویکند. او میم

ا در یو« بوازنمود  »در ، «ارجا  به»را در  (image) ری  تصوی (idea) اگر ذهن تصور

تصور شناخت ناقا است.  اما  اگر تصوور را ، ردیدر نظر بگ ی  امر جزئیه به بیتش
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 :Hart, 1983) توام اسوت، ردیومشترک در نظور گ یژگیا وی  اصل یبازنمود  یبرا

122). 

توام  یتصوور، مشترک ارجا  دهود یژگیا ویاصل   ی  تصور به ین معتقد است اگر یچناو هم

آنجا که آنچه را در خداوند به شود تا یخدا مربو  م»ن تصور تام به ین اساس ایخواهد بود و بر ا

 .(.Ibid« )گذارد در انسان نشان دهدیم شینما

ت یسوتوه هنودان سوخت نکن نیوا کنوزا دریاسو  یشوه فلسوفیت اندیولکاساس  بر هرهند

موا  یه هنودان آن را بوراکودر خودا بازگردانود ) آنه او وجوود تصوور توام در موا را بوه وجوود ک

در ارتبواطش بوا خودا هموواره درسوت اسوت  یتصوور د هوریوگویه او مکونیازد(  ایسوروشن نم

ه بوا او ارتبوا  دارد کو آنجوادر خداسوت و هور تصوور توا  یکوت. اگر هور ادرایسهندان روشن ن

 یه هور تصوورکوم یگوردیم بواز رسواله در اصوال  فاهموهتوه در کما به هموان ن، درست است

در »د: یووبخووش دوم بگو 99ه یشووود در قضوویه سووبب مکوون نگوواه اسووت یدرسووت اسووت. هموو

« تیسووند موجووود نانادرسووت آنهوواه کووه بووه موجووب آن بتوووان گفووت کوو یز مثبتوویووتصووورا  ه

(Ibid.: 111). یه بور مبنواکودهود یبخوش اول ارجوا  م 14ه یه بوه قضوین قضویاو در برهان ا 

ا بوه یوابود یوجوود  یزیوت هیسون نکوو بودون او مم، ه هست در خدا هسوتک یزیهر ه»آن 

 .(Ibid.: 29« )دیآتصور 

ان باشود؟ بیوتوانود قابول یان تصوور درسوت و نادرسوت میوز مین صور  هگونوه تموایادر 

د یا درسوت باشود؟ شوایوتصوور توام   یوآنهوا  یه بور مبنواکاست  یطیبه شرا یازیگر هه نید

 یاریوها موا را ن پرسوشیوش از تقابول درسوت و نادرسوت در پاسو  بوه ابیتقابل تام و ناقا 

 د:یگوینوزا میند. اس ک

ه او کوث یون حیونوه فقو  از ا، تصوور را دارد آنا یون یوه خدا اکم ییگویم هک یهنگام

، ه عووالوه بوور نفووس انسووانکووث یوون حیووه از اکووبل، عووت نفووس انسووان اسووتبیمقووم ط

ن یووجووز ا یزیوودر آن هنگووام ه، را هووم دارد یگووریتصووورش و د، آنمقووارن بووا 

 کادرا، ا بوه طوور نواقایو، یفقو  توا حود، ء رایآن شو یه نفوس انسوانکم ییگوینم

  .(Ibid.: 87) ندکیم

م اسوت بوا ه آن تصوور تواکو یتصوور هنگوام  یوان درسوت بوودن ید مین صور  بایدر ا

ن دو یوقائول شود. اخوتال  ا یزیتموا، ه بوا خودا ارتبوا  دارنودکو آنجادرست بودن تصورا  تا 
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در مقابوول  یدر مقابوول تصووور نوواقا اسووت و دوموو یه اولووکوواسووت  آننووو  تصووور درسووت در 

 تصور غل .

ت نفووس و تصووورا  نوواقا را بووه منفعوول یوون تصووورا  تووام را بووه فعالینوزا همچنوویاسوو 

ه ذاتوواا متقووّوم از تصووورا  تووام و تصووورا  کوو(  نفووس Ibid.: 144نوود )کیبووودن آن مربووو  موو

ت از تصوورا  نوواقا نشوو  افعووالش از تصوورا  تووام و انفعوواالتش، (Ibid.: 154نواقا اسووت )

 .(Ibid.: 150رند )یگیم

 یشووناخت بوواق یبوورا ییجووا، نداه همووه تصووورا  در خوودا هسووتند و درسووتکوو آنجوواتووا 

 آنهوواا نوواقا بووودن یووتووام بووودن  یتصووورا  را بوور مبنووا یه درسووتکوو یامووا هنگووام، مانودینم

شوود. هموه تصوورا  هوه یمثبوت بوه شوناخت فوراهم م یردکویرو یبورا ییجوا، مینکر یتفس

تصوور خداسوت. دوبواره ، ا تصوور توامیو یقویاما تنهوا تصوور حق، تام و هه ناقا در خدا هستند

ن یوور خودا هسوتند و اکوم. هموه تصووورا  حواال  صوفت فیم بازگشوتیتور گفتوشیبوه آنچوه پ

ح یشوناخت صوح یکوه مبنوان تصوور خداسوت یواسوت  ا یقویه تصور حقکتنها تصور خداست 

 د: یگوینسون میکه پارکاست. هنان یقیه تنها تصور حقاست، هراک

چ ینفسوه هویرا فیوز، نوه(یباشود )مگور در آن زم یقویحق توانودینم یچ تصوور جزئویه

ه فقوو  در کووت بلیسوون کاکوواز متصووورش قابوول انف ینوودارد: تصووور جزئوو ییمحتوووا

علووم ، یقوویتوواا تنهووا تصووور حقیقووت اسووت. لووذا نهایوجووود و حق یعووت مخلوووو دارابیط

تصوورا  را در خوود  ه تموامکواسوت  یقوین جهوت حقیوخداونود اسوت و از ا ینامتناه

  .(117: 1911، نسونیک)پار داده است یجا

نوزا یه اسو یوجنبوه نظر نیتورمهمتوه را کن نیوه اکون خطاسوت یود ایوگوینسون میکاما پار

« تیسووانسووان قابوول حصووول ن یبوورا یقتوویچ حقین سووطح هوویوودر ا»ه م هراکوویکنوولحووای 

قوت وجوود دارد یاز دانوش و حق یه سوطحکون اسوت یونسوون ایکا منظوور پاریآ .(104)همان: 

شوناخت در فلسوفه  ین بوا اصول اساسویوابود؟ ایقوت دسوت یتواند بوه حقیه در آن انسان نمک

نوزا شووناخت یه اسوو کووم یدانیمطابقووت نوودارد. مووا موو ،ان شووناخت خداونوودکووام یعنووی ،نوزایاسوو 

از شووناخت  یگوورید« سووطح»سووخن گفووتن از  یرونیوودانوود. از این مکووامالا ممکووخوودا را 

 رسد.یح به نظر نمیدان صحهن

را تصووور  یقووینوزا تصووور حقیه اسوو کووتووه اسووت کن نیوواسووت ا مهوومآنچووه  ،بووه هوور حووال

تنهوا  یهور تصوور ،سواسن ایووجوود نودارد. بور ا یگورید یقویچ تصوور حقیداند. هیخداوند م
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داشووته باشوود. بوودون آن  یقتوویتوانوود معنووا و حقیم ،تصووور خوودا یعنووی ،یقوویقدر پرتووو تصووور ح

 ت.یسن یقیحق یچ تصوریه

 نوزایه شناخت اسپی. نظر3

ار  بوه کم. نگاه دیکننوزا توجه یار  بر اس کد ریبه تأاد یبا، نوزا به شناختینگاه اس  یبررس یبرا

تصوور  یز با شناخت غل  بور مبنوایح در تمایبر تصور است. شناخت صح یمبتن ینگاه، شناخت

اسوت مردود  یدرست باشد و شناخت یبر تصور یه مبتنکاست  یرفتنیپذ یشود. شناختین مییتع

داند  بور یتصور م  یز را شر  صحت یار  وضو  و تماک. دباشد نادرست یبر تصور یه مبتنک

ه کوخواهود بوود  یقویدرسوت و حق یهنگوام، بر تصور اسوت یه خود مبتنکشناخت  ،ن اساسیا

ار  کونوزا همچوون دیاس  هرهندز از موضو  شناخت داشته باشد. یواضح و متما یشخا تصور

اما   2،ردیپذیح میشرو  تصور صح مثابهز را به یازد و وضو  و تمایسم یشناخت را بر تصور مبتن

ز داشوته یاز آن ه یزیه تصور واضح و متماکند کیت نمیفاکچ وجه یبه ه، زیه  یشناخت  یبرا

شوود یسوبب مرسود آنچوه یاز اسوت؟ بوه نظور میمورد ن یگریز دین صور  هه هیم  در ایباش

شوناخت را ، نوزا به دنبال ارسطویبودن اوست  اس  ییارسطو، نداند یافکار  را که دینوزا نظریاس 

  .(19-19: 1979  همو، 11و  01-17: 1911نوزا، ی)ن .: اس  داندیم یهمچنان علّ 

ن یورش اینوزا بوا پوذیآن است. اسو  یهاز وابسته به شناخت علتیه  یشناخت  ،نظر ارسطو از

، آن است یهاازمند شناخت علتیز نیه  یدهد: نه تنها شناخت یر مییتی یاآن را به گونه، نگاه

نوزا یه اسو کول اسوت یون دلیآن است. به همو یهاازمند شناخت معلولیز نیه شناخت علت نکبل

شناخت معلول وابسته بوه شوناخت علوت و » شناخت علت است: مستلزمد شناخت معلول یگویم

 .(10: 1911، همو) «استمستلزم آن 

از شناخت ، میآورگر در نظر یکدیه اگر شناخت نو  دوم و سوم را در کنار کم یدیش دیدر بخش پ

هوا بوه ه از معلولکو یم  شناختیرسیم ایاشبه شناخت خدا و از شناخت خدا به شناخت ذا   ایاش

نوزا از دو یاسو  یریوگم بهرهیتووانیب میوترتنید. بدگردیم ها بازعلت و دوباره از علت به معلول

 نوزا از علوت توامیاسو  ،گوریاز طور  د 3م.بیایوان علوت و معلوول را دریوطرفه بودن شوناخت م

(adequate) امل شناخت:کتوان معلول را به طور یم له آنیه تنها به وسکد یگویسخن م 
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له آن بوه طوور یش را بوه وسوه بتووان معلوولکونوامم یتوام م« علوت»را  یمن آن علتو

ه نتووان کوم یگوویا نواقا میورتوام یرا علوت غ یز شوناخت و آن علتویواضح و متموا

 .(190)همان:  له آن شناختیعلولش را فق  به وسم

دلوووز معتقوود  4نوود.کیب موویووکرا تر ییو ارسووطو یارتکووان دو نگوواه دبیوون یوونوزا در ایاسوو 

نبوووده بووه شووناخت هنوودان موفووق  ییو ارسووطو یارتکووب دو نگوواه دیووکنوزا در تریاسووت اسوو 

نوزا یه موورد نظور اسو کو  (adequacy) تیوفاکهوا بوه ن روشیواز ا  یوچ یهو»ه کو، هرااست

 .(Deleuze, 1990: 160« )شودیاست  منجر نم

ارسوطو تناسوب وجوود  یار  و شوناخت علّوکود یان شوناخت تصووریواما توا هوه انودازه م

نوزا یه نگواه اسو کوقوت آن اسوت ید؟ حقکورب یوکن دو نگواه را بوا هوم تریوتوان ایا میدارد؟ آ

اسوت.  یینوزایمنحصور بوه فورد اسو  یاه بوه گونوهکوبل ،ییو نوه ارسوطو یارتکبه شناخت نه د

را بوودون  یگونووه شووناخت ه هوورکوودهوود ینشووان م رسوواله در اصووال  فاهمووهنوزا از همووان یاسوو 

 داند:یت ناقا میشناخت تمام

و اگور ، داشتینمگر ید یزهایبا ه یگونه نسبتچیه هکبود یم یزیعت هبیاگر در ط

 ینویمطابق با ذا  ع امالا ک ین ذا  ذهنیا، داشتیز وجود مین هیاز ا یایذا  ذهن

ه کون بدان معناست یداشت. و ایگر نمیبا تصورا  د یچ نسبتین هیو همچن، بودیم

 یزهوایه بوا هک ییزهایه، سکم. به عینکاستخراک  یاجهیم از آن نتیتوانستیما نم

و ذوا  ، انودکقابول ادرا، عوتبیموجوود در ط یزهایمانند همه ه، گر نسبت دارندید

ن یوبوه ا، ان خود دارنود یزها میه هکان خود دارند یرا  م یز همان نسبتین آنها یذهن

 .(09: 1979، نوزای)اس  میریگیجه مینت یگریا   تصورا  دن تصوریه ما از  اکمعنا 

 دیوتأکان تصوورا  یوز بر ارتبوا  میعت و نبیط یایاشان یخواهد بر ارتبا  مینجا مینوزا در ایاس 

گور یا تصورا  دی ایاشش با ه در ارتباطکبل ،تیسقابل فهم ن ییبه تنها یا تصوریء یچ شیند  هک

نود کیمو دیوتأکه او هموواره کم یه در اخالو شاهد آن هستکن جهت است یابد. به همییم امعن

ا  یوهوه جزئهر یعنویتر اسوت  امولک، ابدیا  دست یاز جزئ یترهه شناخت به گستره بزر هر

 م.یشویتر م ینزد یقیم به شناخت حقیرا بشناس یشتربی

بوه  ایاشوبوا شوناخت ، نوو  دوم و سووم یهواوسته در نظور گورفتن شوناختیه با پکم یدید

م بوه یبشناسو یرا بوه طوور اسوتدالل یشوتربی یایاشوهوه م )و مسولماا هریرسویت خودا مشناخ

م. بیایویدسوت مو ایاشوم( و بوا شوناخت خودا بوه شوناخت ذا  یرسویاز خودا م یشناخت بهتر
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توه کن نیا شوناخت خداسوت. همویوت یون شوناخت تمامینوزا همویر اسو کوقفول تف ید اصلیلک

ت یونوزا تمامیقوت در نظور اسو یقح» :دیوآیمپسوند هگول خووش تیوه بوه موذاو تمامکاست 

، نوزایه در فلسوفه اسو کوابود ییدرمو بیتوه را بوه خووکن نیوهگل ا 5.(47: 1911، )هگل «است

 .(119قت صرفاا شناخت خداوند است )همان: یحق

بوودان اسووت  خوودا  یبوور شووناخت خداونوود و منتهوو یمبتنوو ینوزا هوور شووناختیدر فلسووفه اسوو 

موال آن اسوت. اموا کار آن و یومع، آن. خودا آغواز شوناخت یهمه شوناخت اسوت و تموام معنوا

 ت. ل ووو اشووتراوسیسوونوزا نیدر اسوو  یئووجز یایاشووت شووناخت یووغفلووت از اهم ین بووه معنووایووا

کووه او آن را شووناخت ، ن صووور  شووناختیبوواالتر»نوزا یقوود اسووت از نظوور اسوو معت یحتوو

ع یا وقووایوو ایاشووبلکووه شووناخت  ،تیسووا خداونوود نیوو  جوووهر یووشووناخت ، خوانوودیم یشووهود

گونووه کووه در بخووش آن ،د شووناخت خداونوودیووگویاو م .(Strauss, 1997: 16« )اسووت یفوورد

اسووت  یجزئو یایاشواسوت و تنهوا شوناخت « یا انتزاعویو یکلو»، شوودیاخوالو مطور  ماول 

 .(.Ibidباشد )« یانضمام»تواند یکه م

، فاهموه اصوال  در رسوالهنود  در کیمو آغوازنوزا بوا خودا یه اسو کوم یدیروش د یدر بررس

 ند:کیم یمعرف« قتیار حقیمع»حاا خدا را ینوزا صریاس 

 کادرا یانتزاعو یاوهین است به شکد( نه ممیم دیخواهه کعت )هنانبیهون منشأ ط

، عوت هسوتبیدر ط آنچهفراتر از ، یلک  یوه ین است در فاهمه به شکشود و نه مم

از  یموبیچ ید هوینبا، شونده ندارددگرگون یزهایبا ه یگونه شباهتچیو ه، ابدیامتداد 

ار یوم( معیوادادهه قوبالا نشوان کو)هنوان آنکهبه شر  ، اشتباه شدن تصور آن داشت

 یگانوه و نامتنواهی ین وجود وجودیگمان ابیرا یم  زیقت را در دست داشته باشیحق

: 1979، نوزایت )اسو یسون یچ وجوودیرون از آن هوبیهمه وجود است و  یعنی، است

49-49). 

 د:یگویاس رس میاست.  یشر  هر شناخت ،قتیار حقیبه عنوان مع ،ب شناخت خدایترتنیبد

ن یور اکورا در جهت شناختن خدا قرار داده اسوت من ییه از آغاز هر شناساکنوزا یاس 

 یهواها راههمه دانش ... قابل شناختن باشند. ایاش  یاکیخدا  ییشناسابیه کاست 

 .(49-49: 1971، اس رسین جهت معنا دارند )یخدا هستند و تنها از ا ییشناسا
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عوت را بیار بودن خدا به مثابوه طین معیه اکدارد  یگریان دبی رساله در اصال  فاهمهنوزا در یاس 

 ند:کیان مبی

د یآین برمیبه وضو  هن، باشد ینیامالا مطابق با ذا  عکد یه تصور باکن سخن یاز ا

د همه تصورا  خوود را یبا، قاا در ذهن حاصل شودیعت دقبیه صور  طکنیا یه براک

عوت بیه طکو یبه قسم، بسازدعت است بینده و اصل منشأ طیه نماک یصورت یاز رو

 .(99-99: 1979، نوزایگر باشد )اس یمنشأ همه تصورا  د

 . انواع شناخت4

-00 هموان:) نودکیم مویرا به ههار گونه تقس کحاال  ادرارساله در اصال  فاهمه نوزا در یاس 

 knowledge from) یقورارداد یهاق نشوانهیوا از طریق مسموعا  یاز طر کنو  اول ادرا .(09

symbols/ex signis) ق تجربووووه مووووبهمیوووواسووووت و نووووو  دوم از طر (fortuitous 

experiment/experienta vaga)جواد یفاهموه ا لهیبوه وسود تجربوه موبهم یوگویه او مک. هنان

نوزا یگردد. منظور اس یحاصل م، ه ناقض آن باشدک یاتجربه نبودبر اار تصاد  و  هکبل ،شودینم

نسون یکه نقض آن تجربه نشده است. پارکاست  یمسلم گرفتن امر، تجربه مبهم»روشن است: 

نوزا یاس  یهامثال .(144: 1911، نسونیکخواند )پاریم« ییشناخت استقرا»ن نو  از شناخت را یا

گور یه دکوت یوواقع نیودن ایوه بوا دکونیا شتر به استقرا شباهت دارند: مثالا بیتجربه مبهم  یبرا

ا یونود و کیه آب آتش را خواموش موکنیا ایم مرد یز خواهیه ما نکم بیاییدرم، رندیمیم هاانسان

را « یزنودگ یعملو یهاوهیبواا هموه شویتقر»نوزا یگونه اس نیاست ناطق. بد یوانیه انسان حکنیا

 .(09: 1979، نوزای)اس  داندیاز تجربه مبهم م یناش

گوور یز دیوواز ه یزیووه در آن ذا  هکوواسووت  یکووادرا»، (reason/ratio) کنووو  سوووم ادرا

ق معلوول یواو شوناخت علوت از طر .(09)هموان: « ینوه بوه نحوو مقتضو یولو، شودیاستنتاک م

 یاملکوشوناخت ، نجوا شوناخت علوتیخوانود. البتوه در این نوو  میورا از ا یلوک یایز قضوایو ن

 ینویه جسوم معکوم یافتیودر یه بوه روشونکو یهنگوام»د: یونکنوزا توجوه یت. به مثال اسو یسن

م یریوگیجوه مینت یبوه روشون، ده مونیوبوه عق آنگواه، مینوکیاحساس م، گر راید ینه جسم، را

ن یووه اکوونیا یولوو، ن احسوواس اسووتیوون اتحوواد علووت ایووه نفووس بووا بوودن متحوود اسووت و اکوو

« مبیایوومطلووق در یم بووه نحووویتوووانیق نمیوون طریووآن را از ا، تیسوون اتحوواد هیوواحسوواس و ا

ن اتحواد جوز یوموا از ا»د: کنوتوه را روشون کد نیوآیم ید آنچوه در پواورقیشا .(04-09)همان: 
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اسووتنتاک  یه از معلووول علتووکوون معنووا یووم  بووه ابیایوویدرنموو یزیووه، معلووول یعنووی، احسوواس

ن نوو  شوناخت ذا  علوت یودر واقوع در ا .)هموان(« مبیایویدرنمو یزیوه از آن هکوم ینوکیم

 یاسوتنتاج، ن نوو  شوناختیول ایون دلید بوه همویشوود. شوایماند و تنهوا اسوتنتاک میپنهان م

نوه از »و  یوه انتزاعوینجوا بوه شویه در اکود یوگوینوزا میگور اسو ید یشود. در پاورقیخوانده م

 یدر معورض اشوتباه ناشو»ل یون دلیم و بوه هموینوک کآنهوا را ادرا ایاشو« یقویق ذا  حقیطر

  6م.یهست« از تصور

 آنه در کوواسووت  یکووادرا (intuitive science/scientia intuitiva) کنووو  ههووارم ادرا

ن یوا .(00شوود )هموان: یم کادرا، ب خوودیوا بوا شوناخت علوت قریو، ء فق  بوا ذا  خوودیش

ن یوورا تحووت ا یاتیاضوویر یهووانوزا مثووالینوود. اسوو کیموو کرا در کخووود  ذا  موودرَ  کادرا

، بوا خو  سووم یه دو خو  مووازکونیشوود پونج و ایه دو به عوالوه سوه مکنیآورد: ایم کادرا

 یکانود یزهواینوزا معتقود اسوت تنهوا هیاسو ، نیوا بوا وجوود .(04)همان:  اندیخود با هم مواز

را « ایاشوذا  توام »ه کواسوت  کن نوو  از ادرایوتنهوا ا .)هموان( ق شناخته اسوتین طریرا بد

 .(07ابد )همان: ییدرم« دور از خطا»به 

ههووارم  که ادراکوو یسوووم و ههووارم روشوون اسووت: در حووال کان ادرایوونجووا تفوواو  میتووا ا

ههووارم و  کادرا کابوود. آنچووه دریتوانوود بوودان دسووت یسوووم نم کادرا، نوودکیموو کذا  را در

 کنوزا در مووورد ادرایه اسوو کوواسووت  یمثووال، نوودکیتر موودهیووچیسوووم را پ کتفوواو  آن بووا ادرا

ه بوه آنهوا سوه عودد داده کو یهنگوام، د بازرگانوانیوگوین مثوال او میند. در اکیان مبیههارم 

ن یبووراه یاز رو کووه نادانوویاضوویبوورخال  ر، میا شووویووعوودد ههووارم را از آنهووا جوم و یباشوو

، ننودکیتناسوب توام اعوداد مفوروض نگواه نمو»بوه ، آورنودیمدسوت ه دس عدد ههارم را بیاقل

انجوام  یعملو آنکوهبیو  یق شوهودیوه بوه طرکوبل، دسیوه اقلیقضو یاز رو، ننودکا اگر نگاه ی

اسووت. « دون اسووتداللبوو» ین بازرگانووان روشوویووروش ا .(01)همووان: « ننوودکیدهنوود نگوواه موو

اسووت و روشوون « عوودم اسووتدالل»در  کر ادرایوونجووا تفوواو  دو نووو  اخیدر ا رسوودیبووه نظوور م

رسوند و یا بازرگانوان بوه ذا  میواسوت؟ آ« شوهود»رسوند یت هرا آنچه بازرگانان بودان میسن

ل اسووت و یال و تفصوون حالووت تفوواو  اجموویدر بهتوور آنهووارسووند؟ تفوواو  یدانووان نمیاضوویر

 ید در حووالیووگوینسووون میکدانسووت. پار آنهوواان یوورا تفوواو  م« ذا  کادرا»توووان یهنوودان نم

: 1911، نسووونیک)پار« شووودیرجووو  نم یلووکبووه قواعوود  آگاهانووه یشووناخت شووهود»ه در کوو

 .«شودیدنبال م یش از شناخت عقلبی یلیاستنتاجا  با تفص»ن شناخت ی( در ا171
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نجوا از سوه نوو  یه در اکون تفواو  یوشوود بوا ایرار مکوت اخالوتاب کدر  یبندمین تقسیا

سووخن  رسوواله در اصووال  فاهمووهشووده در رکنووو  اول ذ کد و از ادرایووگویشووناخت سووخن م

  و یداللا شووناخت اسووتیووشووناخت نووو  دوم ، ا شووناخت مووبهمیوود: شووناخت نووو  اول یووگوینم

 ،بخووش دوم 91ه یدر قضوو .(101-114: 1911، نوزای)اسوو  یا شووهودیووشووناخت نووو  سوووم 

 یمعرفوو« بالضووروره درسووت»نووو  دوم و سوووم  و شووناخت   ینووو  اول منشووأ نادرسووت شووناخت  

ان درسووت و نادرسووت را یووز میووتنهووا شووناخت نووو  دوم و سوووم تم 90ه یند و در قضووشووویموو

نوزا یه اسوو کوول اسووت یوون دلیبووه هموو .(101ازند و نووه شووناخت نووو  اول )همووان: یسوون مکوومم

 .(917خواند )همان: یم« یجزئ یایاششناخت »ا شهود را یخت نو  سوم حاا شنایصر

شووناخت » هراکووه  دانوودیم« موضووو »ر شووناخت را در یوونسووون تفوواو  دو نووو  اخیکپار

او  .(171: 1911 ،نسوووونیک)پار« اسوووت یانضووومام یو شوووناخت شوووهود یانتزاعووو یعقلووو

ز یه اخوالو تموایوو نظر یشناسور شوناختد یان شوناخت شوهودیود میبا ن معتقد استیهمچن

اموووا در ، اسوووت یت ذهنووویوووفعال نیتووورمهم یدر اخوووالو شوووناخت شوووهود» قائووول شووود:

 یبوا شوناخت عقلو یه تفواو  هنودانکواسوت  یشوناخت اسوتنتاج یصورفاا نووع یشناسشناخت

 .(174)همان:  «ندارد

پارهه  یت یلکبه ، ندکنوزا حل یرا در فهم فلسفه اس  یلکه مشکش از آنبیز ین تمایبه نظر من ا

وزا متفواو  نیه اخالو اس یدر نظر یشناخت شهود یم معناییه اگر ما بگوکهرا  زندیآن صدمه م

از شناخت  یبه عنوان نوعرا،  یشناخت شهود کان درکام، اوست یشناسآن در شناخت یاز معنا

 یبرا یمعقوله یه توجک یدر حال ،میاهکردسلب  ،سان داردکی یینوزا معنایشه اس یت اندیلکه در ک

 م.یز ندارین تمایجاد ایا

ان شوناخت نوو  دوم و یوم یه تفواو  اساسوکواسوت  اخوالوتواب کن بخوش پونجم یاما ا

نوو  سووم  لهیبوه وسو ایاشونوزا شوناخت یاسو ، ن بخوشیوا 04ه ید. در قضکنیار مکسوم را آش

، نوزای)اسوو  خوانوودیم« لت آنین فضوویتریو عووال وشووش نفووسکن یتریعووال»شووناخت را 

نوو  سووم شوناخت از تصوور » د:یوگویم آوردیموه ین قضویوه بر اک ی( و در برهان911: 1911

 .)همان( «شودیم یمنته ایاشو به شناخت تام ذا   ین خدا منتشیتام صفا  مع

نوزا باشود. یه شوناخت اسو یول نظرکد فهم یگفته و شاشیز پین جمله در فهم تمایتریدیلکن یا

 یان انوا  دوم و سوم شناخت را به نگواهیز میبر تما ید نگاه مبتنینوزا بایان اس بین یفهم ا یبرا

و  یه شوناخت نوو  دوم اسوتنتاجکوم یدیوم. دینوکل ین دو تبدیا یسازا همی یوستگیبر پ یمبتن
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ابود. بور اسواس ییو علول آنهوا راه نمو ایاشوه بوه ذا  کوح است و تنها نقصش آن اسوت یصح

تند. هون با شناخت یسن خداوند و حاال  آنها نیجز تصورا  مع یزیه ایاش، نوزایعه اس بیمابعدالط

شناخت نو  سووم  آماده، میدین خدا رسیا همان تصورا  معی ایاشاز  یحیصح کبه در یاستدالل

اما  ،ح استیامالا صحکه ک یشناخت، اندمورد شناخت قرار گرفته یاستنتاج یابه گونه ایاشم. یهست

نو  »د یگوینوزا میل اس ین دلیم و به همیشوید شناخت نو  سوم من جا واریهنوز ناقا. در هم

وارد شوناخت نوو  سووم  هرهندشود. اما یم« ین خدا منتشیسوم شناخت از تصور تام صفا  مع

تصور تام »ن یه از اکم بیایین شناخت دست میبه ا یم  تنها هنگامیادهیم اما هنوز بدان نرسیشد

 یهادن شوناختیووسوته دیبا پ ،نیم. بنابرابیایراه « ایاشبه شناخت تام ذا  « »ن خدایصفا  مع

م و ینوکیمو کق استدالل آنها را به مثابه صوفا  خودا دریاز طر ایاشبا شناخت ، نو  دوم و سوم

ن یوم  ایشووینائل مو ایاشبه شناخت ذا  ، میافتیخداوند در یت جوهر نامتناهیلکهون آنها را در 

دوم بوا شوناخت  نوو شوناخت ، ن اسواسیوت: شهود خداونود. بور ایسجز شهود ن یزیشناخت ه

ذا  آنهوا را شوهود  یاالهو یدر جووهر نامتنواه آنهوا کشود و پس از دریم آغاز ایاش یاستنتاج

ابود. اموا ییان مویپا، هگونه در خدا هستند یجزئ یایاشه ک کن دریند. شناخت نو  دوم با اکیم

امل شده و کز هست. با شناخت خدا شناخت سوم یشناخت نو  سوم ن یه انتهاک ،ن نه تنها ابتدایا

ه شناخت نوو  دوم را بوه شوناخت کاست  یزیشناخته شده است. شناخت خدا همان ه ایاشذا  

م. اموا یرسویبوه خودا م، میردکوتشان استنتاک یرا در جزئ ایاشه کنون کند. اکیل مینو  سوم تبد

جوز  یزیوه ایاشوافوت ذا  یدر هراکه  میادهیرس یجزئ یایاشبه ذا  ، میدیه به خدا رسک نیهم

ه کاست  یزیان شناخت دو نو  شناخت و آن هیت. شناخت خداوند حلقه راب  میسخداوند ن کدر

 ند.کیل میشناخت نو  دوم را به نو  سوم تبد

هرهنوود ، نوودکیان مووبیوونووو  دوم و سوووم  یهاشووناخت یل دلوووز در بررسوویووآنچووه  

ده خودا یوا» توه اسوت. او معتقود اسوت:کن نیانگر هموبیواموا  ،شد دارد ربا آنچه ذک ییهاتفاو 

 ,Deleuze) « و  حوود نووو  دوم شووناخت اسووت ... خووود بووه نووو  دوم شووناخت تعلووق دارد

ده خودا یوم بوه ایتووانیق نوو  سووم شوناخت میوما تنهوا از طر» دهد:یو ادامه م. (299 :1990

در نوو  دوم  ... میانوو  دوم شوناخت را پشوت سور گذاشوته ده موایون ایودن به ایم  در رسیبرس

 .(.Ibid) «ندکینو  سوم عمل م یده خداوند به مثابه مبنایشناخت ا
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 یافکما علت  ینو  دوم شناخت برا» ند:کیان مبیگر ید یان مطلب را دلوز در ادامه به گونهیهم

(efficient cause) دهد از نو  یه به ما اجازه مکده خداست ین اینو  سوم است  و در نو  دوم ا

  7.(Ibid.: 301) «مینکدوم به نو  سوم عبور 

 دانود:یجه شناخت نو  دوم میبلکه نت شناخت خدا را نه منشأ (Francis Bennett) بنت یسفرانس

شوناخت نوو   یمبنوا، کنودیم دیتأکنوزا  در آخر بخش پنجم بر آن یشناخت خداوند که او  اس »

 یراهو یبه زعم او شناخت شوهود. (Benett, 1984: 368) «دیآید میبلکه از آن پد تیسسوم ن

است کوه بوه شوناخت  یجزئ یایاشن شناخت یق ایو تنها از طر یجزئ یایاششناخت  یاست برا

 .(.Ibidرسد )یخداوند م

 یهادهیوه اکو یدر حال ،پردازد. از نگاه اویان شناخت نو  دوم و سوم میم یاساس یتفاوتبه دلوز 

 لهیبوه وسوشناخت نو  سووم  یهادهیا، ازدیسآنها روشن م« یرد عمومکارک»شناخت نو  دوم را 

 اننودینمایم نوو  سووم ذا  خودا را بواز یهادهیوا» شووند:یشوان مشوخا م« یعت فردبیط»

(represent) نند )کیبه مثابه شمولشان در خود خدا فراهم م یاز ذوا  جزئ یو دانشDeleuze, 

3001990: ).8  

 دییوتأوسوته شوناخت نوو  دوم و سووم را یرابطه پ اخالوبخش پنجم  01ه ینوزا خود در قضیاس 

له نو  سووم شوناخت از نوو  اول یبه وس ایاشا خواهش شناخت یوشش کت یسن نکمم» ند:کیم

او در برهوان  .(911: 1911، نوزای)اس  «شودیم یه از شناخت نو  دوم ناشکبل، شود یشناخت ناش

نود و از از موا بوه نوو  سووم شوناخت مربو یه تصورا  واضح و متمواکند کیم دیتأکه یقض نیا

نوزا یه اسو کوم ینوبییمو .)همان(« شوندیم یاز نو  دوم و سوم شناخت ناش یعنی، تصورا  تام»

اسوت بور  یدییوتأه خود ک آوردیدرمحاا تصورا  تام را تحت هر دو نو  دوم و سوم شناخت یصر

 ن دو نو  شناخت.یا یوستگیبر پ یشده مبنرکذ یدیلکر جمله یتفس

شووناخت ذا  آنهووا بوور ، در نووو  دوم ایاشوو یشووناخت نووو  سوووم پووس از شووناخت اسووتدالل

م و بوه واسوطه یرسویبوه شوناخت خودا م ایاشو یشناخت خداسوت. بوا شوناخت اسوتدالل یمبنا

از شوناخت  هکواسوت  یزیوشوناخت خودا ه ،نیم. بنوابرابیایویراه مو ایاشوآن به شوناخت ذا  

 یعنووینوود. شووناخت نووو  سوووم کیشووود و شووناخت نووو  سوووم را فووراهم موویم ینووو  دوم ناشوو

ن شووناخت یووا، تیسوون ایاشووجووز شووناخت ذا   یزیووه هکوواموول کو شووناخت  یشووناخت واقعوو

 -یه حاصوول شووناخت اسووتداللکوو یابوود  شووناختییخووود را در شووناخت خداونوود موو یمبنووا

اسوت مسوتعد  یسورمده کوث یون حیونفوس از ا»نوزا یاست. به قول اسو  ایاشهمان  یاستنتاج
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، 91ه ی)قضوو «شوووند ین شووناخت ناشوویوون اسووت از اکووه ممکوواسووت  ییایشووناخت تمووام اشوو

نووو   .(919)همووان: « بووا نووو  سوووم شووناخت اسووت ایاشوومسووتعد شووناخت  یعنووی»، (0بخووش 

« یسوورمد» یشووناخت، ایاشوول شووناخت خوودا در بطوون خووود و در ذا  یووسوووم شووناخت بووه دل

  اسوت کوه یورابطوه شوناخت نوو  سووم و شوناخت خداونود آنچنوان نزد .(919)همان: است 

نوزا آن دو را معوادل هوم در نظور ید اسو یوگویمو (Guttorm Floistad) گوتوورم فلوسوتاد موثالا 

 .(Floistad, 1994: 42رد )یگیم

اسووت. او  (a priori) ینیشوویشووناخت پ ینوووع یآن اسووت کووه شووناخت شووهود بنووت بوور

ل کوه یون دلیوصورفاا بوه ا» کنود:یل میوگونوه تحلنیوو شناخت خداونود را ا ایاشرابطه شناخت 

 ,Benett) «فهووم آنهووا فهووم خداونوود اسووت، شوووندیجوواد میتوسوو  خداونوود ا یجزئوو یایاشوو

1984: 369). 

 یریگجهینت

خداونود هوم تصوور رسند. یم« خداوند»ر به ینوزا ناگزیو انوا  شناخت در فلسفه اس  تصور، روش

 ،شوناخت نوو  سووم یخداوند مبنوا ،گری. از طر  دیشناسروشاست و هم آغاز و محور  یقیحق

ابد یین صور  خود دست میتربه کامل یاست. شناخت تنها هنگام ،ن نو  شناختیترکامل یعنی

سوت. منو  بوه شوناخت خداونود ا یخود قرار داده باشد. شناخت هر امر جزئ یکه خداوند را مبنا

است. تنها با شناخت خداوند است  یگونه شناخت قت است و شناخت او شر  هریار حقیخداوند مع

منحصر بوه  یگاهینوزا جایاس  یه شناختیافت. خداوند در نظریز دست یتوان به ذا  هر هیکه م

 افت.یخداوند  یرا برا یگاهین جایتوان هنیکمتر م یشناخت یهاهینظران یفرد دارد و در م
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 هانوشتیپ
                                                            

 (.914: 1979)اس ینوزا، « ایبدون تصور نه تصدیق وجود خواهد داشت، نه نفی و نه هیچ اراده». 1
بوه وسویله خوود آن فهمیم آن را یوا هر هیزی که آن را به طوور واضوح و متموایز موی»گوید: مثالا اس ینوزا می. 2

فهمیم و یا به واسطه هیزی که به نفس خود متصور است. به عبار  دیگر، ممکن نیست تصورا  واضح و می
اند، از تصورا  ناقا و مبهم ناشی شوند که به نوو  اول متمایز ما، یا تصوراتی که به نو  سوم شناخت مربو 

: 1911)اسو ینوزا، « شوونددوم و سوم شوناخت ناشوی میاند، بلکه از تصورا  تام، یعنی از نو  شناخت مربو 
911.) 

«. خدا علت داخلی همه اشیاست، نه علت خارجی آنهوا»گوید: می اخالوبخش اول کتاب  11اس ینوزا در قضیه . 3
و  دیوهر هیزی که هست در خدا هست و باید به وسیله او به تصور آ»گوید: می آوردیو در برهانی که بر آن م

 (.91: 1911)اس ینوزا، « بنابراین خدا علت جمیع اشیائی است که در اوست
هد  عبار  از داشتن تصورا  روشون و متموایز اسوت ... »نیز شاهدیم:  رساله در اصال  فاهمهاین نگاه را در . 4

« ادراک شوود که قبالا گفتیم آن است که متصور یا تنها با ذا  خود یا با علت قریب خودهد  نهایی ما هنان
 (.11: 1979)اس ینوزا، 

پوردازد و آن را ناشوی از فقودان از اسو ینوزا می (Pierre Bayle)هگل پس از بیان این جمله به انتقاد پیر بیل . 5
حقیقت در نظر اس ینوزا تمامیت است. ب ل این اندیشه را که هر حقیقت جزئوی »خواند: تفکر نظری پیر بیل می
هوا و گوید نتیجه آن اندیشوه ایون اسوت کوه خودا ماننود ترکگیرد و میبه استهزا می صرفاا حالتی از خداست
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: 1911)هگول، « ها با خودش در جنگ است، اما در اندیشه ب ل ااری از عنصر تفکر نظری وجود نودارداتریشی
47.) 

توانود ناشوی از تصووری این اشتباه نموی رساله در اصال  فاهمهاشتباه ناشی از تصور به هه معناست؟ بر اساس . 6
هویچ تصووری  اخوالواند. اموا بور اسواس که دیدیم، هموواره صوحیحساده باشد  هراکه تصورا  ساده، هنان

رسواله در مربو  به دوران کمال اندیشوه اسو ینوزا و  اخالوتواند اشتباه باشد. شاید با توجه به اینکه کتاب نمی
 نسنجیم. اخالواین جمله را با از نخستین آاار اوست، بهتر باشد  اصال  فاهمه

گردد، هر هیزی بوه هموراه آن کند. هر هیزی به آن برمیایفا می اخالو بنابراین ایده خداوند نقشی اساسی در». 7
کنود توا شوناخت نوو  سووم را کند. ... شناخت نو  دوم ما را مصمم به ورود به شناخت نو  سوم میتیییر می

تواند این انتقال تنها ایده خداوند میسازد؟ گونه مصمم میاما هگونه شناخت نو  دوم ما را این«. شکل دهیم»
 (.Deleuze, 1990: 299)« را شر  دهد

کنود متنوارر می« حاال  متفاو  وجوود داشوتن»و « های مختلف زندگیراه»دلوز همچنین انوا  شناخت را با . 8
(Deleuze, 1990: 289-291 و یا در سه نو  شناخت )«یابد: نظوم انفعواال  را می« سه جنبه نظم طبیعت

(passions)ها ، نظم آرایش نسبت(composition of relations) (  و نظم ذواIbid.: 303.) 



 

 


