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  چكيده

شناسى اسپينوزا، حالتى غيرمستقيم برای صفت فكـر  تصور، اصطالح اصلى شناخت

: انـد از انـواع آن عبارت. تصور جزء مقوم نفس، فعال و مسـتلزم حكـم اسـت. است

هـای  درستى و تماميت، كه عمًال معنای واحدی دارند، مالك. تخيل، تعقل و شهود

سـتى تصـور اسـت و تبيـين، مطابقت، عالمت بيرونـى بـرای در. اعتبار آن هستند

شناخت از منظر اسپينوزا . بداهت، وضوح و تمايز، عاليم درونى برای تماميت تصور

توان به شناخت كامل و شناخت ناقص تقسيم كرد و هسته مشـترك آنهـا را  مى را 

تصور همراه با (بنابراين، شناخت عبارت است از باوری . ناميد» باور موجه«توان  مى 

بـه . داشته باشيم) چه تبيين علّى و چه گواهى حسى(ی آن توجيهى كه برا) حكمى

اند، اگرچه فقط نـوع دوم و  اين ترتيب تخيل، تعقل و شهود هر سه از مقوله شناخت

  .اند سوم تصورات شناخت كامل

  .تصور، درستى، تماميت، باور، توجيه، شناخت، اسپينوزا :ها هكليدواژ

  

                                                            
  .دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تهران. ١
  .غرب دانشگاه تهرانآموخته ارشد فلسفه  دانش. ٢
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  قدمهم

های فلسـفى  ترين نظام ترين و در عين حال پيچيده  نظام فلسفى اسپينوزا بدون ترديد يكى از مهم

شرح و تفسير آرای وی همواره با دشواری همراه بوده است، اما چنـين . در تاريخ تفكر غرب است

لسـفه جانبـه بـه ف اگر نگاهى همه. نيست كه نتوان تصويری قابل قبول از تفكر وی به دست داد

از سـويى بـه . ای در نظام فلسـفى او دارد يابيم كه مسئله شناخت جايگاه ويژه مى وی بيندازيم در

اش  شناسى وی متأثر است و از سوی ديگـر، در نظريـه اخـال قـى شناسى و نفس شدت از هستى

  :شود مى اخالق ديدهكتاب  5بخش  38اين تأثيرگذاری به وضوح در قضيه . تأثيرگذار بوده است

فس هر انـدازه بيشـتر اشـيا را بـا نـوع دوم و سـوم شـناخت بشناسـد، بـه همـان ن

ــل  ــر منفع ــر كمت ــف ش ــدازه از عواط ــر  مى ان ــرگ كمت ــود و از م ــد مى ش . هراس

  ) 38، قضيه 5، بخش 1376اسپينوزا، (

شناسـى خـاص و  بنابراين، برای فهم دقيق ابعاد مختلف فلسفه وی، بايد فهمى دقيـق از شناخت

  .دا كنيم و اين بدون فهم چيستى شناخت از ديدگاه او ممكن نيستدشوار وی پي

ــه در  ــف شناخت مىادام ــاد مختل ــيم ابع ــن  كوش ــه اي ــيم و ب ــى كن ــپينوزا را بررس ــى اس شناس

چنـد وی ايـن  پرسش بنيادين پاسـخ دهـيم كـه شـناخت از ديـدگاه وی بـه چـه معناسـت؟ هر

تـوان  مى اش  بـه مبـانى فلسـفىموضوع را به طور مسـتقل مطـرح نكـرده اسـت، امـا بـا توجـه 

آيـا شـناخت از منظـر وی همـان بـاور صـادق موجـه . پاسخ او را به اين پرسش بازسـازی كـرد

های اصـلى شـناخت در نظـر دارد؟ شـناخت كامـل از  است يـا اينكـه معنـای خاصـى از مؤلفـه

ــه ــه مشخص ــدگاه او چ ــدام محــك  دي ــا ك ــاه او چيســت و ب ــناخت از نگ ــابع ش هايى دارد؟ من

  شوند و ميزان اعتبار هر كدام چقدر است؟ مى ه سنجيد

ــه  همــان » تصــور«شناســى اســت،  ترين اصــطالح اســپينوزا در هستى اصــلى» جــوهر«طور ك

شناســى اســت كــه همــه مباحــث بــر  شناســى و شناخت ترين اصــطالح وی در نفس نيــز اصــلى

ــرح  ــاوينى همچــو. شــود مى محــور آن ط ــا عن ــر محــور تصــور ب ــين رو، مباحــث را ب ن از هم

ــواع تصــور، درســتى و تماميــت تصــور و نادرســتى و نقصــان تصــور پــيش  چيســتى تصــور، ان

  . خواهيم برد تا گام به گام به چيستى شناخت از ديدگاه وی نزديك شويم
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  چيستى تصور. 1

در طول تاريخ تفكـر  ،شود مى های مختلفى برای آن در نظر گرفته  كه در فارسى معادل ideaواژه 

اين واژه نزد اسپينوزا چه معنايى دارد؟ برای پاسخ بـه . ای داشته است زمين حكايت پردامنه مغرب

هـا چـه  هايى بـه كـار بـرده و در آن سـياق اين پرسش بايد ببينيم اسپينوزا تصور را در چه سياق

شن از معنای اين اصطالح توانيم به دركى رو مى پس از آن . هايى برای آن ذكر كرده است ويژگى

شناسـى وی و سـپس بـه  در سياق هستى ideaابتدا به كاربرد . شناسى اسپينوزا برسيم در شناخت

هـايى از  كوشيم با توضيح ويژگى نهايت مىشناسى خواهيم پرداخت و در اق نفسكاربرد آن در سي

  .در انديشه اسپينوزا بيابيم» تصور«آن درك روشنى از معنای 

 شناختى تصور اه هستىجايگ. 1. 1

يابيم كه اسـپينوزا بـه وجـود  مى بيندازيم در اخالق كتاب 2و ابتدای بخش  1به بخش  ااگر نگاهى گذار

و مـا از دارد نهايت صفت نامتنـاهى  جوهری كه بى. جوهر واحد، نامتناهى، سرمدی و بسيط معتقد است

نهايـت  هر كـدام از آن صـفات بى. بشناسيم توانيم مى را  (thought)ميان آنها تنها دو صفت بعد و فكر 

حـاالت  (particular things)جزيى  طور كه اشيای ند، همان تصورات، حاالت فكر. دارند (mode)حالت 

البته برخى از حاالت، مانند حالت عقل برای صفت فكر و حالت حركـت و سـكون بـرای صـفت . ند بعد

  i.اند ت و اشيای جزيى، غيرمستقيماند و برخى از حاالت مانند تصورا بعد، مستقيم

  تصور، نفس و قوای آن. 2. 1

دكارت معتقد بود نفس جوهر روحانى مستقلى است كه صفت اصلى آن فكر است و ساير اوصاف 

دكـارت، (. گـاه خـالى از آن صـفت نيسـت  اصلى بودن به اين معنا بود كه نفـس هيچ. اند صلىا غير

توانـد نفـس را جـوهری  نمى) monism(اسپينوزا به دليل قول به اصالت وحـدت  )53ب، اصل1376

حـاالت (جزيى  ای از اشيای طور كه بدن چيزی جز مجموعه مستقل بداند، بلكه معتقد است همان

انـد  ای از تصورات كـه بـه نحـوی خـاص سـامان يافته نيست، نفس نيز چيزی جز مجموعه) بعد

) طبيعت يـا خـدا(صفت فكرند و صفت فكر مقوم جوهِر يگانه  جزيى اين تصورات حاالت. نيست

گـوييم  شود كه اگر نفس همان تصورات اسـت پـس اينكـه مى در اينجا پرسشى مطرح مى. است

  داند؟ نفس سازنده تصورات است به چه معناست؟ آيا اسپينوزا مانند ارسطو نفس را دارای قوه مى
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اســپينوزا فهــم، . نفــس نيــز تأثيرگــذار اســت مبنــای اســپينوزا در بــاب نفــس در تبيــين قــوای

شناسـد، بلكـه آنهـا را امـوری  اراده، ميل، عشـق و ماننـد اينهـا را بـه عنـوان قـوای نفـس نمى

ــد مى انتزاعــى و كلــى  ــد مى جزيــى  هــای مــثًال اراده كلــى را منتــزع از اراده. دان اســپينوزا، . (دان

وق ايـن اسـت كـه اگـر نفـس بنـابراين، پاسـخِ پرسـش فـ)  48، تبصـره قضـيه2، بخش1376

ــوۀ مدركــه ــا نيســت كــه ق ــن معن ــه اي ــه وســيلۀ آن  ســازندۀ تصــورات اســت ب ــه ب ای دارد ك

بلكـه معنـايش ايـن اسـت كـه نفـس مركـب از تصـوراتى اسـت كـه آن  ،سـازد مى تصورات را 

مقـوم وجـود بالفعـل «تصـوری كـه نفـس انسـانى دارد  ii.انـد تصورات مقوم وجود بالفعـل نفس

ــان، قضــيه (. »نفــس انســان اســت ــوم يــك تصــور  )15و  13هم ــى آن تصــورات اجــزای مق يعن

ــد )نفــس(مركــب  ــه  )94، ص1380پاركينســون، . (ان ــيم ك ــن پرســش را مطــرح كن ــد اي اينــك باي

  دارد؟) ىيمجموعه اشيای جز(ای با بدن  چه رابطه) مجموعه تصورات(نفس 

  نقش تصور و متعلق آن در مسئله نفس و بدن. 3. 1

وی در تبيين رابطه نفـس . دكارت معتقد بود كه دو جوهر نفس و بدن كامًال مستقل از يكديگرند

اما اسپينوزا جوهريت نفس و بدن را انكار كرد و قائل به وحدت . هايى مواجه بود و بدن با دشواری

 iiiاخالق،، 2، بخش13پاركينسون در شرح قضيه  اين اتحاد به چه نحوی است؟. نفس و بدن شد

  :گويد مى كند،  مى استفاده » موضوعِ تصور«كه در آن اسپينوزا از عبارت 

دهـد كـه نسـبت ميـان نفـس  مى نشـان ] موضـوع[» متعلـق«اين اسـتفاده از واژۀ 

ای اســت ميـان عــالم و  و بـدن صـرفًا يــك رابطـۀ متضــايف نيسـت، بلكــه رابطـه

ــوم ــر...  ivمعل ــور نمى در نظ ــك تص ــق ي ــپينوزا، متعل ــور  اس ــدون آن تص ــد ب توان

توانـد وجـود داشـته باشـد، زيـرا  موجود باشد و آن تصـور نيـز بـدون مـتعقلش نمى

  )همان(. هر دوی آنها مظاهر يك شىء واحد و يگانه هستند

وم، دهد اتحاد نفس و بدن را از نوع اتحاد عـالم و معلـ مى خود اسپينوزا نيز عبارتى دارد كه نشان 

  .داند مى يا به تعبير درست، اتحاد علم و معلوم 

جــوهر متفكــر و جــوهر بعــد، جــوهر واحــد اســت كــه گــاهى تحــت ايــن صــفت 

ــاهى تحــت آن صــفت مى شــناخته  ــد و تصــوِر آن . شــود و گ ــِت بع ــابراين، حال بن

ايـن حقيقتـى  -حالت نيز شىء واحد اسـت كـه بـه دو صـورت ظـاهر شـده اسـت
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ه برخـى از عبرانيـان آن را درك كـرده باشـند امـا بـه آيـد كـ مى است كه به نظـر 

. گوينـد، خـدا و عقـل و معقـوالت او يـك چيـز اسـت مى ای مبهم، زيرا آنهـا  گونه

  ) 7، تبصره قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، (

. از ديدگاه وی نيز بسيار تأثيرگذار اسـت» درستى تصور«اين تلقى از اتحاد نفس و بدن در تبيين 

  .به لوازم اين برداشت بيشتر خواهيم پرداخت» درستى و تماميت«بحث پس از اين در 

  فعال بودن تصور. 4. 1

، معتقـد اسـت )171، ص1378ارسطو، (و ارسطو ) 12 هالف، قاعد1376دكارت، (اسپينوزا، برخالف دكارت 

  .نفس در مقام تصور، فعال است نه منفعل

ــى  ــورت ذهن ــور، ص ــن از تص ــود م ــه ) conception/conceptio(مقص ــت، ك اس

ر آن است ذهن از آنجا كه يك شىء متفكر است، مصو.  

» ]حســــى[ادراك «را بــــه » ]ذهنــــى[صــــورت «مــــن اســــتعمال : شــــرح

)perception/perceptio ( رســد كــه واژه  مى دهم، زيــرا بــه نظــر  مــى تــرجيح

كنـد، در صـورتى كـه كلمـه  مى بـه انفعـال نفـس از مـدَرك داللـت ] حسى[ادراك 

  )3، تعريف2، بخش1376اسپينوزا، ( .كند مى از فعاليت آن حكايت ] ذهنى[صورت 

فعـال بـودن توانيم  مى ، اخالق، 2، بخش3پاركينسون معتقد است با كمك گرفتن از اصل متعارف

بلكه  ،كنيم، فقط يك تصوير ذهنى در ذهن نداريم مى تصور را به اين معنا بگيريم كه وقتى تصور 

بنابراين ضرری ندارد كه اصطالح تصـور را در نظـر «. پردازيم مى درباره متعلق تصور نيز به تفكر 

  )90، ص1381 پاركينسون،(. »اسپينوزا به معنای تفكر كردن، يعنى فرآيند تفكر تلقى كنيم

ــر  ــه نظ ــا ب ــق مى ام ــپينوزا عمي ــخن اس ــد س ــت رس ــون اس ــت پاركينس ــؤثرتر از برداش . تر و م

توان گفت فعال بودن تصور به ايـن معناسـت كـه تصـور مسـتلزم حكـم، يعنـى تصـديق يـا  مى 

دهـد كـه بايـد  مى تـذكر  اخـالقبيـان مطلـب ايـن اسـت كـه اسـپينوزا در كتـاب . انكار، است

  .و و صور خيالى و كلمات از سوی ديگر تمايز قائل شدميان تصور از يك س
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خـواهيم فهميـد كـه تصـور، از ايـن حيـث كـه ...  اگر به طبيعت فكر توجـه كنـيم

حــالتى از فكــر اســت نــه صــورت خيــالِى چيــزی اســت و نــه عبــارت از كلمــات 

  )49، تبصره قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، (. است

كـه روی لـوحى  )همان(. »د نقوش گنگ مالحظه كنيمتصورات را مانن«زيرا درست نيست كه ما 

تصور از ايـن حيـث كـه تصـور «يابيم كه  اند، در غير اين صورت اين واقعيت را درنمى نقش بسته

تصور، مانند نقش روی لـوح امـر انفعـالى نيسـت، و  )همان(. »است مستلزم تصديق يا انكار است

تصديق يا (به اين خاطر است كه مستلزم حكم  )يا به عبارت ديگر، فعال بودنش(انفعالى نبودنش 

بنابراين، فعال بودِن تصور به معنای مستلزم حكم بودن است و اين چيـزی فراتـر از . است) انكار

  .معنايى است كه پاركينسون از فعال بودن تصور برداشت كرده است

 تصور و حكم. 5. 1

توانيم شناخت بناميم يا اينكـه  مى  شناسى اين است كه آيا فقط تصديق را شناختمسايل  يكى از

توانيم عنوان شناخت بگذاريم؟ اسپينوزا اساسًا داشـتن تصـور محـض و عـاری از  مى بر تصور نيز 

  :نويسد مى  اخالقوی در . داند مى حكم را امری ناممكن 

يـا هـيچ تصـديقى و هـيچ انكـاری موجـود نيسـت، مگـر جزيى  در نفس هيچ اراده

  )49همان، قضيه (. اينكه تصور، از حيث اينكه تصور است، مستلزم آن است

كنيم كه زوايای مثلث مسـاوی  مى آورد كه وقتى تصديق  مى وی در برهان اين قضيه اين مثال را 

و ممكـن نيسـت ...  اين تصديق مستلزم تصور يا صورت ذهنـى مثلـث اسـت«با دو قائمه است، 

كند كه نه تنهـا حكـم بـدون تصـور  مى وی در ادامه تأكيد  .»بدون آن وجود يابد يا به تصور آيد

تر  اين ديدگاه ريشه در ديـدگاهى بنيـادی. ممكن نيست، بلكه تصور بدون حكم نيز ممكن نيست

  .درخصوص نسبت فاهمه و اراده دارد

ای  دكارت معتقد بـود فاهمـه و اراده قـوای مسـتقلى هسـتند كـه هـر كـدام كاركردهـای ويـژه

كنم و نـه نفـى، بلكـه  مـى مـن نـه چيـزی را اثبـات «فاهمه قوۀ شناخت است كه بـا آن . دارند

 )63، ص1369دكـارت، (. »كنم كـه قابـل اثبـات يـا نفـى باشـد مـى فقط مفاهيم اشـيائى را ادراك 

عبـارت اسـت از قـدرت مـا بـر انتخـاب فعـل يـا «كـه » يـا حكـم آزاد اسـت قوه اختيار«اراده 
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اراده و عقـل «گويـد كـه  مى امـا اسـپينوزا  )64-63همـان، ص(. »ترك، يعنـى بـر اثبـات يـا نفـى

 ى و ارادهيـجز و بنـابراين، تصـور، )49، نتيجـه قضـيه 2، بخـش1376اسـپينوزا، (» هر دو يـك چيزنـد

بـه خصـوص بـا توجـه بـه اخـتالف نظـر (اين بحـث . ديك چيزن) كه همان حكم است(جزيى 

ــن مســئله ــدار ) جــدی دكــارت و اســپينوزا در اي ــا همــين مق ــوازم بيشــتری دارد، ام ــه و ل دامن

سـخن » تصـور«شناسـى اسـپينوزا از  كافى است كه در نظـر داشـته باشـيم هـر گـاه در شناخت

صـورت خيـالى مثـل گوييم تصوِر همراه با حكم منظور است حتـى وقتـى كـه دربـاره يـك  مى 

توانــد باشــد، جــز تصــديق  مى ادراك اســب بالــدار چــه «گــوييم، زيــرا  مى اســب بالــدار ســخن 

  )همان(. »اسبى كه دارای بال است

انـواع تصـور را (بنابراين، از ديدگاه اسـپينوزا، تصـور بـه صـورت مطلـق حتـى نـوع اول تصـور 

بنــابراين، تقريــری كــه  .فعــال و همــراه بــا حكــم اســت) در جــای خــود توضــيح خــواهيم داد

برداشـت كاپلسـتون . كاپلستون از نـوع اول تصـور ارائـه كـرده اسـت بـا اشـكال مواجـه اسـت

، 1386كاپلســتون، (. ايــن اســت كــه ايــن نــوع تصــور از نظــر اســپينوزا انفعــالى اســت، نــه فعــال

شــناختى و  ايــن برداشــت نــه بــا مســتندات فــوق ســازگار اســت و نــه بــا مبــانى هستى )293ص

  .اختى اسپينوزاشن نفس

ايـن . ايم از ديـدگاه اسـپينوزا پيـدا كـرده» تصـور«اكنون برداشتى نسبتًا روشـن دربـاره معنـای 

ــت را  ــالتى  مى برداش ــپينوزا ح ــدگاه اس ــور از دي ــه تص ــرد ك ــان ك ــارت بي ــن عب ــا اي ــوان ب ت

  .غيرمستقيم برای صفت فكر است كه جزء مقوم نفس، فعال و مستلزم حكم است

 تصور انواع و مراتب. 2

، 40، قضـيه2، بخـشاخـالقتقسيمى چهارگانـه و در  18بند  رساله در اصالح فاهمهاسپينوزا در 

اسـاس  در اينجـا انـواع تصـور را بـر. گانه از انواع تصور ارائـه كـرده اسـت تقسيمى سه 2تبصره 

  .بيان خواهيم كرد اخالقبندی  تقسيم

  پندار يا تخيل. 1. 2

است كـه دربرگيرنـده چنـد  (imagination)يا تخيل  (opinion)نوع اول، پندار  )vشناخت(تصور 

 . »كند يقين حاصل از استدالل استنتاجى را فراهم نمى«وجه اشتراكشان اين است كه . قسم است
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اسـپينوزا، (ادراك حسـى : انـد از اين نوع شناخت اقسامى دارد كـه عبارت )130، ص1380پاركينسون، (

، حافظه به مثابه تداعى يا شناخت )17همان، نتيجه قضـيه (ور خيالى ، ص)17، برهان قضيه 2، بخش1376

، 1374اسـپينوزا، (، حافظه به مثابـه شـناخت حـوادث گذشـته )18همان، قضيه (ها   ناشى از عالمت

اسـپينوزا، ( .ليـاتو امـور عامـه و ك )20همان، بند(، مسموعات )19همان، بند(، شناخت استقرايى )83بند

  )1، تبصره40، قضيه2، بخش1376

اينكـه . اسپينوزا معتقد اسـت ايـن نـوع تصـور نادرسـت اسـت، يعنـى مغشـوش و مـبهم اسـت

تـوان عنـوان شـناخت را بـر ايـن نـوع تصـور اطـالق كـرد يـا نـه،  مى نادرستى چيسـت و آيـا 

امـا ذكـر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه وی دو . ای است كه بعـدًا بـه آن خـواهيم پرداخـت مسئله

تـوانيم بـه  مى يكـى اينكـه مـا از طريـق آن . ع تصور در نظـر گرفتـه اسـتكاركرد برای اين نو

مـثًال بـه وجـود ايـن كتـاب روی ميـز پـى ببـريم ) ىيـشـىء جز(وجود و حضـور يـك حالـت 

تـوانيم از آن بـرای گـذران امـور روزمـره زنـدگى  مى و ديگـر آنكـه ) 17همان، برهـان قضـيه (

  )20، بند1374اسپينوزا، (. استفاده كنيم

 تعقل. 2. 2

شناخت عقلى شناختى ضـروری، . يا شناخت استداللى است (reasoning)شناخت نوع دوم، تعقل 

(common notions)مفاهيم مشترك . درست، تام، واضح و متمايز است
vi ) ،2، بخـش1376اسپينوزا ،

ی و تصورات استنتاجى يا مفاهيم ثانو) 39 همان، قضيه(، تصورات تام از خواص اشيا )2برهان حكم

(secondary notions) )اند ، اقسام اين نوع شناخت)40همان، قضيه.  

  شهود. 3. 2

دهد كه اين نوع شـناخت را بعـدًا نشـان  مى وعده اخالق ، 2، بخش40، قضيه2اسپينوزا در تبصره 

رسد بعدًا بيش از آنكه به چيستى اين نوع شناخت پرداخته باشد به لوازم  مى خواهد داد، اما به نظر 

كند كـه  مى مطالبى درباره نوع سوم شناخت بيان  )33تا  25قضايای (، 5 در بخش. رداخته استآن پ

طور كه گفته شد، بيشتر به  كند، اما همان مى اگرچه به روشن شدن معنای اين نوع شناخت كمك 

اهميـت «از همين رو . مندی از اين نوع شناخت پرداخته است تا به چيستى آن نتايج اخالقى بهره

در . از اهميت آن در نظريـه اخالقـى وی اسـت شناسى اسپينوزا كمتر شناخت شهودی در شناخت
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شناسى صرفًا نوعى شـناخت  ترين فعاليت ذهنى است، اما در شناخت اخالق، شناخت شهودی مهم

  )179، ص1380پاركينسون، (. »استنتاجى است كه تفاوت چندانى با شناخت عقلى ندارد

ناخت نـوع دوم مقصود اسپينوزا از شناخت شـهودی چيسـت؟ ايـن شـناخت چـه تفـاوتى بـا شـ

ــد هم ــن دو پرســش را باي ــه اي ــخ ب ــان جســت  دارد؟ پاس ــرد و زم ــره. جو ك ــپينوزا در تبص ، 2اس

ايـن نـوع علـم از تصـور تـام ماهيـت بالفعـل بعضـى از «: گويـد مى  اخـالق، 2، بخش40قضيه

وی در  .»شــود مى اخت تــام ذات اشــيا منتهــى گيــرد و بــه شــن مى صــفات خــاص خــدا نشــئت 

كـرده، و تفـاوتش را بـا  ورد كـه تـا حـدودی مـا را بـا شـناخت شـهودی آشـنا آ مـى ادامه مثالى 

سـه «كنـد كـه  مى وی ايـن مسـئله سـاده رياضـى را مطـرح . كنـد مى شناخت نوع دوم روشـن 

عدد داده شده است تا عدد چهارمى بـه دسـت آيـد كـه نسـبتش بـه عـدد سـوم، ماننـد نسـبت 

، كتــاب هفــتم 19برهــان قضــيه «كيــه بــر تــوانيم بــا ت مى مــا .» عــدد دوم اســت بــه عــدد اول

ــه خاصــيت عمــومى تناســباصــول اقليــدس عــدد دوم را در عــدد ســوم » ها ، يعنــى اعتقــاد ب

ــيم ــر عــدد اول تقســيم كن امــا در اعــداد بســيار كوچــك . ضــرب كنــيم و حاصــل ضــرب را ب

توانـد  مى داده شـود هـر كسـى  3و  2، 1مـثًال اگـر اعـداد «. حـل نيسـت نيازی به طى ايـن راه

اسـت، زيـرا از همـان نسـبتى كـه بـا  6تر از هر برهانى دريابد كه عـدد متناسـب چهـارم  روشن

بنــابراين، . »كنيم مــى يــابيم، عــدد چهــارم را اســتنتاج  مى يــك شــهود ميــان عــدد اول و دوم در

ای كلـى  تفاوت بين شـناخت نـوع دوم و سـوم ايـن اسـت كـه در شـناخت نـوع دوم بـر قاعـده

  vii.يابيم مى ای نتيجه را  ر شناخت شهودی بدون توسل به قاعدهلى د كنيم و مى تكيه 

  درستى و تماميت تصور. 3

  .قائل نيست (adequate)و تماميت  (trnth)اسپينوزا عمًال تفاوت چندانى ميان درستى 

ــام  ــى ت ــق، يعن ــه مطل ــا ك ــر تصــوری در م ــل  (adequate)ه  (adequate)و كام

  .است، درست است

ييم تصـوری تـام و كامـل در مـا وجـود دارد، چيـزی جـز گـو مى وقتى كـه : برهان

تصـوری تـام و كامـل در خـدا،  )، همـين بخـش11نتيجـۀ قضـيه(گوييم كـه  اين نمى

، همـين 32قضـيه(از اين حيث كه مقـوم نفـس ماسـت، موجـود اسـت، و در نتيجـه 
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مطلـوب . ييم كـه ايـن چنـين تصـوری درسـت اسـت گـو چيزی جز اين نمى )بخش

  )34، قضيه2، بخش1376زا، اسپينو(. ثابت شد

شناسـى و اسـتفاده از  شناسى بـه هستى بينيم كه اسپينوزا با پيوند دادن شناخت مى در اين عبارت 

طبيعـى اسـت بـا . كند كه هر تصور تامى تصور درست هم هسـت مى نقش كليدی خداوند ثابت 

نيم بـه كـار ببـريم و تـوا مى توجه به مبانى اسپينوزا اين برهان را در مورد عكس اين قضيه هـم 

پس از بررسى مسئله مطابقت در همين فصـل . بگوييم كه هر تصور درستى تصور تام هم هست

  .اين نكته روشن خواهد شد

اگر اسپينوزا تفاوتى بين درستى و تماميـت قائـل اسـت صـرفًا بـه نحـوه بررسـِى اعتبـاِر تصـور 

ــ مى  بر ــه عالي ــور ب ــار تص ــى اعتب ــه در بررس ــى چنانچ ــردد، يعن ــيم، گ ــه كن ــى آن توج م بيرون

خـواهيم  مى خواهيم به درستى آن پـى ببـريم؛ امـا اگـر بـه عاليـم درونـِى آن توجـه كنـيم،  مى 

  .افزون بر درستى به تماميت آن نيز پى ببريم

ــدون در نظــر  ــام تصــوری اســت كــه چــون بنفســه و ب مقصــود مــن از تصــور ت

داخلـى يـك تصـور گرفتن موضوعِ تصور اعتبـار شـود، همـه خـواص يـا عالمـات 

  )4همان، تعريف( .درست را دارا باشد

  :گويد مى وی در شرح اين تعريف 

گــويم خــواص و عالمــات داخلــى، تــا خــواص و عالمــات خــارجى يعنــى  مى مــن 

ر را خارج كنم 4همان، شرح تعريف( .مطابقت تصور با متصو(  

  :، اين تعريف از تصور تام آمده است60در نامه 

بينم جـز اينكــه واژه درســت  و تصــور تـام تفــاوتى نمــىمـن ميــان تصـور درســت 

ناظر به تطابق ميان تصـور بـا متصـورش اسـت، در حـالى كـه واژۀ تـام نـاظر بـه 

بنــابراين، هــيچ تفــاوت واقعــى ميــان تصــور درســت و . طبيعــت آن تصــور اســت

  (Spinoza, 2002a, P. 60) .تصور تام به جز همين نسبت بيرونى وجود ندارد
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كنـد كـه  مى حتى گاهى تصـريح . داند مى بنابراين، اسپينوزا عمًال درستى و تماميِت تصور را يكى 

، 1376اسـپينوزا، (. تواند تصور درسـتى باشـد تصوِر دارای عالمت بيرونى، بدون عالمت درونى، نمى

ن های بيرونـى و درونـى و بـه دسـت آورد اين نكته پس از بررسى عالمت )43، تبصره قضيه2بخش

  .تصويری روشن از معنای درستى و تماميت آشكارتر خواهد شد

 عالمت بيرونى. 1. 3

شـمرد مطابقـت  مىبر (extrinsic mark)اسپينوزا تنها عالمتى را كه به عنـوان عالمـت بيرونـى 

  .دهد مى وی تقرير خاصى از مطابقت ارائه . است

 نظريه مطابقت. 1. 1. 3

ر يـا آنچـ همـان، . (ه مـورد تصـور اسـت، مطـابق باشـدتصور درست بايد با متصـو

  )6، اصل متعارف1بخش

يعنـى مـا . گويـد مى دهد كه وی درباره نظريه سنتى صدق سخن  مى اين عبارت به وضوح نشان 

اگر قضيه مطابق با واقع باشد صادق است و ). البته با اندكى تسامح(يك قضيه داريم و يك واقع 

. »دانـد مى آيـد كـه او مطابقـت را معيـار صـدق و درسـتى  ىم از اين اصل بر «. اگر نباشد كاذب

اگر نگاهمان فقط به اصل متعـارف فـوق معطـوف  )2، بخش1376اسپينوزا، : ، در38جهانگيری، پاورقى (

امـا بـا دقـت ببيشـتر روشـن . باشد، برداشتمان چيزی جز همين نظريه سنتى صدق نخواهد بـود

  .له مطابقت داردخواهد شد كه اسپينوزا تقرير خاصى از مسئ

دانــد،  مى فهــم تقريــر خــاص اســپينوزا از مطابقــت، كــه آن را عالمــت بيرونــى درســتى تصــور 

بـه يـاد داشـتن . پـذير نيسـت  شناسـى وی امكان شناسـى و نفس يابى آن در هستى بدون ريشـه

بـدن،  -شـناختى تصـور، نسـبت بـين تصـور و مسـئله نفـس هايى همچون جايگاه هستى بحث

  .رسد مى نفس و بدن، در نحوه بيان اين تقرير ضروری به نظر و نحوۀ اتحاد 

ای نيــز بــه  پـيش از پــرداختن بــه تقريــر خــاص اســپينوزا از نظريــه مطابقــت الزم اســت اشــاره

وی معتقـد اسـت بـا . خـدا و نسـبت آن بـا تصـورات انسـان كنـيم) علـم(نظر وی درباره تصور 
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رات باعــث  مى اينكــه تصــور خــدا بــه اشــيای كثيــِر نامتنــاهى تعلــق  گيــرد، امــا كثــرت متصــو

  :كند مى وی تصريح . شود و تصور او همچنان واحد است كثرت تصور نمى

شـوند، البتـه  مى تصور خدا كه اشـيای نامتنـاهى، بـه وجـوه نامتنـاهى از آن ناشـى 

  )4، قضيه2، بخش1376اسپينوزا، ( .واحد است

وی معتقـد اسـت  ،رو ميناز ه. وجود ندارد از نظر اسپينوزا، چيزی به جز خدا، صفات و احوال وی

پـس هرچيـزی كـه در  )همـان( .متعلق تصور خدا فقط صفات و احوال خودش است نه چيز ديگر

  )9، نتيجه قضيه2همان، بخش(. دهد، تصورش در خدا موجود است مى رخ جزيى  اشيای

جزيـى  االتميان تصورات ما و تصور خدا چه نسـبتى وجـود دارد؟ گفتـه شـد كـه تصـورات مـا حـ

يعنـى . علـت همـه ايـن حـاالت خداسـت. حـاالت صـفت بعـد هسـتندجزيى  فكر هستند و اشيای

شــوند و حــاالت صــفت بعــد، بــه  مى حــاالت صــفت فكــر، بــه اعتبــار صــفت فكــر، از خــدا ناشــى 

بنــابراين، همــه حــاالت، از جملــه تصــورات انســان، . شــوند مى اعتبــار صــفت بعــد، از خــدا ناشــى 

  .يا به عبارتى همه تصورات انسان در تصور خدا مندرج است معلول خدا هستند،

  تقرير خاص اسپينوزا از نظريه مطابقت. 2. 1. 3

بيان مطلب  )32همان، قضيه(. »گردند درست هستند مى  تمام تصوراتى كه به خدا بر«از نظر اسپينوزا 

از جوهر واحـد  اين است كه صفت فكر و صفت بعد و نيز حاالت فكر و حاالت بعد وجوه مختلف

ر دو وجه از شىء واحدند. هستند) خدا( چنين نيست كه يك طرف . به عبارت ديگر، تصور و متصو

بلكه اين . فاعل شناسا باشد و طرف ديگر موضوع شناسايى، و اين دو با هم مطابقت داشته باشند

ز سـنخ علـم به عبارت ديگـر، تصـوِر درسـت ا. يكى هستند) شناختى به لحاظ هستى(دو در واقع 

تـوان  مى  )7همـان، تبصـره قضـيه( ix.و عقل و عاقل و معقول با يكديگر متحدنـد viiiحضوری است

تصـور «گفت نظريه مطابقت از ديدگاه اسپينوزا پيوند سه ضـلع مثلثـى اسـت كـه اضـالع آن را 

ر«و » تصور خدا«، »انسان دهند مى شكل » متصو.  

درسـتى و تماميـت نيـز بـه آن اسـتناد كـرديم، بـه ، كـه در بحـث 34اسپينوزا در برهان قضـيه 

  :كند مى اين معنا از مطابقت اشاره 



وزا  پ ت از دیدگاه ا نا  ی 

63 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

  .هر تصوری در ما كه مطلق، يعنى تام و كامل است، درست است

گـوييم تصـوری تـام و كامـل در مـا وجـود دارد، چيـزی جـز  مى وقتى كـه : برهان

در خـدا،  تصـوری تـام و كامـل )، همـين بخـش11نتيجـۀ قضـيه(گوييم كـه  اين نمى

، همـين 32قضـيه(نتيجـه مقـوم نفـس ماسـت، موجـود اسـت، و در از اين حيث كـه

مطلـوب . گـوييم كـه ايـن چنـين تصـوری درسـت اسـت چيزی جز اين نمى )بخش

  )34همان، قضيه(. ثابت شد

  :گويد مى  11وی همچنين در نتيجه قضيه

ــل بىجزيــى  نفــس انســان ... بنــابراين، وقتــى كــه . نهايــت خداســت از عق

كنــد، چيــزی جــز ايــن  مى گــوييم كــه نفــس انســان ايــن يــا آن چيــز را درك  مى 

  )11همان، نتيجه قضيه( ... . گوييم كه خدا اين يا آن تصور را داراست نمى 

  :كند مى نيز به نحوی ديگر بر اين معنا از مطابقت اذعان  12اسپينوزا در برهان قضيه 

مقـوم نفـس انسـان اسـت رخ  بنابراين هر چيزی كـه در موضـوع تصـوری كـه ...

م طبيعـت نفـس  مى  دهد، علـم بـه آن ضـرورتًا در خـدا، از ايـن حيـث كـه او مقـو

علـم بـه ايـن  )، همـين بخـش11نتيجـه(بـه عبـارت ديگـر . انسان است موجود است

. شىء بالضـروره در نفـس موجـود خواهـد بـود، يـا نفـس آن را درك خواهـد كـرد

  )12همان، برهان قضيه( .مطلوب ثابت شد

اش را در بحـث  ای كـه تبصـره دهد، قضيه مى ارجاع  7وی در تبصره همين قضيه ما را به قضيه 

. نسبت نفس و بدن مورد استناد قرار داديم و گفتيم كه لوازمش در بحث صدق آشكار خواهد شـد

  :تواند مستند بسيار خوبى برای اين معنا از مطابقت باشد مى اين قضيه 

هرچـه  : ...نتيجـه...  ماننـد نظـام و اتصـال اشـيا اسـتنظام و اتصـال تصـورات ه

ــى  ــدا ناش ــاهى خ ــت نامتن ــد، از طبيع ــالم بع ــًا در ع ــتثنا،  مى عين ــدون اس ــود، ب ش

. شـود مى ارتسامًا بـا همـان انتظـام و اتصـال، در عـالم فكـر از تصـور خـدا ناشـى 

  )7همان، قضيه(

  .است 2بخش  32د، قضيه توان برای اين معنا از مطابقت مطرح كر مى مستند ديگری كه 
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  .اند گردند، درست مى  همه تصورات، تا آنجا كه به خدا بر

رشـان : برهان همـه تصـوراتى كـه در خـدا هسـتند از هـر جهـت مطـابق بـا متصو

ــابراين  )2، بخــش7نتيجــه قضــيه(هســتند  ، همــه آنهــا )1، بخــش6اصــل متعــارف(و بن

  )Spinoza, 1901, II, XXXII(. مطلوب ثابت شد. اند درست

توان به اين نتيجه رسيد كه مطابقت عالمتى بيرونى بـرای درسـتى  مى از مجموع آنچه گفته شد، 

رسد منظور اسپينوزا مطابقت به معنای سنتى كلمه اسـت،  مى در نگاه نخست، به نظر . تصور است

دارد كـه  يابيم كه وی معنای خاصى از مطابقت در نظر مى های وی در اما با تأمل بيشتر در عبارت

توان گفت مطابقت از ديـدگاه وی بـه معنـای  مى . شناسى وی دارد شناسى و نفس ريشه در هستى

ر است، معنايى كه در آن سخن از دوگـانگى جـوهری بـين  ر و متصو اتحاد جوهری تصور، متصو

  .فاعل شناسا و متعلق شناسايى روا نيست

ن تقريـر بايـد بگـوييم همـه تصـورات اكنون ممكن است اين اشكال مطـرح شـود كـه بنـا بـر ايـ

. ما درسـت هسـتند و در ايـن صـورت سـخن گفـتن از درسـتى و نادرسـتى تصـور بيهـوده اسـت

پاســخ آن اســت كــه اگرچــه مطابقــت، بــه عنــوان عالمــت بيرونــى، شــرط الزم بــرای درســتى 

ــافى نيســت ــور اســت، امــا شــرط ك ــان شــد، درســتى و تماميــت  همــان. تص طور كــه بي

رو، يك تصـور وقتـى بـه معنـای واقعـى كلمـه درسـت اسـت كـه تـام نيـز  از اين .ناپذيرند تفكيك

  .های درونى نيز داشته باشد باشد و تصور وقتى از تماميت نيز برخوردار است كه عالمت

 های درونى عالمت. 2. 3

 تبيين. 1. 2. 3

در ايـن . ميك تصور وقتى تام و بنابراين درست است كه بتوانيم تبيينـى علّـى از آن ارائـه دهـي

  .صورت است كه شناخت ما از آن تصور كامل خواهد شد

، 1376اســپينوزا، (. شــناختن معلــول وابســته بــه شــناخت علــت و مســتلزم آن اســت

  )4، اصول متعارفه1بخش
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توان گفت كه درست اسـت بلكـه  نمى بنابراين، اگر تصوری به طور اتفاقى با متصور مطابق درآيد 

بـه بهتـرين نحـو «ست است و بايد بتوانيم آن را تبيـين كنـيم يعنـى بايد بدانيم كه آن تصور در

  :»ممكن آن را بشناسيم

ــد كــه تصــور درســت دارد و  مى آن كــه تصــور درســت دارد، در همــان وقــت  دان

تصــور درســت داشــتن، جــز : ... تبصــره...  توانــد در درســتى آن شــك نمايــد نمى 

ا بـه بهتـرين نحـو ممكـن دهد كـه مـا چيـزی را بـه طـور كامـل، يـ نمى اين معنا 

  )43، قضيه2همان، بخش(. بشناسيم

رسد كه كسى كه تصوری تام دارد، يعنى چيـزی را بـه  مى وی در برهان اين قضيه به اين نتيجه 

ممكـن اسـت . شناسد، بايد از تصور خود نيز تصوری تام يا شناختى درست داشته باشد مى درستى 

مى داشـته باشـيم و از  آن تصور دوم نيز تصور تام سوكسى اشكال كند كه در اين صورت بايد از 

ای اشـاره  اسپينوزا در پايان همين برهان به نكتـه. نهايت طور تا بى آن نيز تصور چهارمى و همين

  :عبارت وی چنين است. تواند پاسخ اين اشكال باشد مى كند كه  مى 

زی را بـه چيـ )، همـين بخـش34قضـيه(بنابراين كسى كـه تصـوری تـام دارد، يعنـى 

شناسـد، بايـد در عـين حـال از تصـور خـود تصـوری تـام يـا شـناختى  مى درستى 

بايـد متـيقن ) طور كـه خـود بـديهى اسـت همـان(درست داشته باشـد، يعنـى كـه 

  )همان(. باشد

دهد كه تسلسلى پيش نخواهد آمد چـون تصـور تـام  مى نشان » بايد متيقن باشد«گويد  مى اينكه 

ه اين معناست كه به آن تصور يقين داشته باشيم، و امر يقينى فـى حـد داشتن از تصوری ديگر ب

  .ذاته يقينى است و الزم نيست كه باز به امر متيقن نيز يقين داشته باشيم

 بداهت، وضوح و تمايز. 2. 2. 3

روشن كنيم تا ارتباط تنگاتنـگ آن بـا وضـوح  (evidence)ابتدا بايد مقصود اسپينوزا را از بداهت 

(clearness)  و تمايز(distinctness) روشن شود.  

ــزی ممكــن اســت واضــح ــر از خــود تصــوِر درســت ضــابطه  تر و متيقن چــه چي ت

دهـد و هـم  مى طور كـه نـور هـم خـود را نشـان  حقيقت باشد؟ واضح است، همان
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همـان، (. تاريكى را، حقيقت نيـز هـم ضـابطۀ خـود اسـت و هـم ضـابطۀ نادرسـتى

  )43تبصره قضيه

خواهد به يكى از عاليم درونـى درسـتى تصـور كـه در واقـع عالمـت  مى اين تبصره اسپينوزا در 

تصور . تماميت نيز هست اشاره كند؛ و آن اين است كه خود تصور و بداهتش مالك حقيقت است

برای توضيح اين . بديهى تصوری تام است و برای نشان دادن حقيقت به مالك ديگری نياز ندارد

اين قضيه از ايـن جهـت نيـز . كمك بگيريم اخالق، 2، بخش29 صره قضيهتوانيم از تب مى جمله 

بسيار مهم است كه تفاوت ميان نحوۀ پيدايش شناخت نوع اول و نحوۀ پيدايش شناخت نوع دوم 

  :در آنجا آمده است كه. كند مى و سوم را مشخص 

نفس نه به خودش علم تام دارد، نـه بـه جسـم خـودش و نـه بـه اجسـام خـارجى، 

بلكه علم او به ايـن امـور فقـط علـم مـبهم اسـت، هـر بـار كـه اشـيا را در نظـام 

ــدايش يــك  ــا پي ــارت ديگــر، ب ــه عب ــارج، ب ــى از خ ــد، يعن معمــول طبيعــت درياب

كـه در موقعيت اتفاقى موَجـب شـده باشـد كـه بـه اشـيا نظـر كنـد، نـه از داخـل، 

دهــد و مــوارد  مى ايــن صــورت اشــياء متعــدد را در يــك زمــان منظــور نظــر قــرار 

زيـرا هـر وقـت كـه نفـس از داخـل . فهمـد مى اختالف و اشتراك يا تضـاد آنهـا را 

تمايل يابد كه به اين صورت يا به هـر صـورت ديگـری بـه اشـيا نظـر كنـد، آنهـا 

  )29 همان، تبصره قضيه(. كند مى را روشن و متمايز درك 

های مختلف شـىء را در يـك زمـان منظـور قـرار  توان گفت اگر جنبه مى با توجه به اين عبارت 

دهيم، يعنى بديهى باشد، و پيوستگى درونى سلسله علل و معلوالت را دريابيم، يعنى بتوانيم آن را 

از پيوستگى  اما اگر ظاهر اشيا را ببينيم و«. تبيين كنيم، آن شىء را روشن و متمايز خواهيم يافت

جهـانگيری، پـاورقى (. »درونى و علّى آنها غافل باشيم، علم ما به آنها روشن و متمايز نخواهـد بـود

بينيم كه سه مسئله بداهت، تبيين، و وضوح و تمايز چگونـه بـه  مى  )2، بخش1376اسپينوزا، : ، در121

  .اند هم پيوند خورده

ت؟ آيـا منظـور اسـپينوزا از ايـن دو واژه همـان وضوح و تمايز در عبارات اسـپينوزا بـه چـه معناسـ

معنايى است كه دكـارت در نظـر داشـت يـا معنـايى متفـاوت را در نظـر دارد؟ پاركينسـون معتقـد 

چنــين ] اســپينوزا[بــديهى اســت كــه او . ايــن اصــطالح را تعريــف نكــرده اســت«اســت اســپينوزا 
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يز را بـه معنـای حقيقـى بـه داننـد كـه دكـارت واضـح و متمـا مى كند كـه خواننـدگانش  مى فرض 

ــرده اســت ــارتى دارد  اخــالقكتــاب  5 اســپينوزا در بخــش )122، ص1380ينســون، پارك(. »كــار ب عب

  :كند مى كه معنای بداهت و نيز وضوح و تمايز را در پيوند با يكديگر بيان 

فهميم آن را يـا بـه وسـيله خـود  مـى هر چيزی كه آن را به طور واضـح و متمـايز 

اسـپينوزا، (. و يا به واسـطۀ چيـزی كـه بـه نفـس خـود متصـور اسـت فهميم مى آن 

  )28 ، برهان قضيه5 ، بخش1376

دهد كه يك امر واضح و متمايز يا خود بديهى است و يا مبتنى بـر يـك امـر  مى اين قضيه نشان 

  .بديهى است

ــاربرد  ــًال ك ــن دو اصــطالح عم ــه اي ــن اســت ك ــت اي ــتى و تمامي ــاب درس حاصــل بحــث در ب

ــه ــرا عالمت در اصطالح ای يگان ــد، زي ــپينوزا دارن ــارجى و  شناســى اس ــوان خ ــه عن ــه ب ــايى را ك ه

نتيجـه . آورد مـى های هـر دوی آنهـا بـه حسـاب  شـمارد عمـًال از مشخصـه مى داخلى برای آنها بر

هــای داخلــى و خــارجِى درســتى و تماميــت را داشــته  آنكــه اگــر تصــوِر همــراه بــا حكــم عالمت

  .است و چنين شناختى محصول تعقل و شهود است) و تامدرست (باشد، شناختى كامل 

 نادرستى و نقصان تصور. 4

طور كه درسـتى  همان. نيز همچون درستى معنايى خاص قائل است (falsity)اسپينوزا برای نادرستى 

آمد كه همه تصورات درست باشند،  مى كرد، چراكه بدون آن الزم  مى تصور با تماميت تصور معنا پيدا 

آيد كـه هـيچ تصـوری  مى كند، چراكه بدون آن الزم  مى نادرستى تصور نيز با نقصان تصور معنا پيدا 

از نظرگـاه . دانـد مى الى كه اسپينوزا برخى تصورات را درست و برخى را نادرست نادرست نباشد، در ح

. ای دارنـد وی، نادرستى و نقصان تصور نيز هماننـد درسـتى و تماميـت تصـور عمـًال كـاربرد يگانـه

نادرستى عبـارت اسـت از محروميـت «نادرستى به معنای عدم مطابقت تصور با متصور نيست، بلكه 

. »و مـبهم، اسـت (fragmentary) ، يعنـى نـاقص(inadequate)تصورات ناتمـام شناخت كه الزمه 

(Spinoza, 2002b, II, p. 35) آورد اين است مى هايى كه وی در تبصره اين قضيه  يكى از مثال:  

كنيم كـه فاصـلۀ آن از مـا حـدود  مـى نگـريم، چنـين تخيـل  مى وقتى مـا بـه خورشـيد 

، ]xخطـا در صـرف ايـن تخيـل نيسـت[نيسـت پا است، خطا فقـط در ايـن تخيـل  200
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كنيم، از فاصـلۀ واقعـى خورشـيد از  مـى بلكه در اين است كـه مـا، در حـالى كـه تخيـل 

زيـرا اگرچــه ممكــن اسـت بعــدها بــدانيم كــه . خـود و علــل ايــن تخيـل غفلــت داريــم

برابر قطر زمـين بـا مـا فاصـله دارد، امـا بـا وجـود ايـن همچنـان  600خورشيد بيش از 

  )35 ، تبصره قضيه1376اسپينوزا، (.  ... كنيم كه آن در نزديكى ما است ىم خيال 

بنابراين، اگر كسى به خاطر محروميت از شناخت كامل نتواند تبيينى علّى از يك تصـور ارائـه دهـد آن 

  .تصور نادرست است و چنانچه شناخت ناقص خود را كامل كند به تصور درست دست خواهد يافت

كنـد كـه آيـا تمـام تصـوراتى كـه شـخص تبيـين علّـى  مى در اينجا اين پرسش مهـم خودنمـايى 

، )يعنــى از تصــورات نــوع دوم و ســوم نيســتند(بــرای آنهــا نــدارد و بــه چرايــى آنهــا علــم نــدارد 

ــد  نادرســت و ناقص ــوع اول(ان ــى از تصــورات ن ــد يعن ــه؟ اســپينوزا در )ان ــاله در اصــالح فاهم  رس

تصــور، يعنــى تصــورات موهــوم، مفــروض و مشــكوك را در كنــار تصــور  ســه نــوع) 50-80بنــد(

ــرار  ــور درســت ق ــل تص ــا را در مقاب ــه اينه ــد مى نادرســت و هم ــدگاه  مى . ده ــت از دي ــوان گف ت

اسپينوزا تفاوت اين سه نوع تصـور بـه طـور كلـى بـا تصـور نادرسـت ايـن اسـت كـه شـخص در 

پــذيرد و مــورد شــك  مى ص آن را تصــور نادرســت تصــوری يقينــى دارد، بــه ايــن معنــا كــه شــخ

رسـد خورشـيد  مى كسـى كـه بـه نظـرش . دهد، اما در اين سه نوع تصـور چنـين نيسـت نمى قرار 

پــايى او قــرار دارد تصــوری يقينــى دارد و حتــى اگــر بعــدها بفهمــد كــه خورشــيد  200در فاصــله 

ده اسـت، اش نقـض نشـ برابـر قطـر زمـين بـا مـا فاصـله دارد بـاز هـم تصـور قبلـى 600بيش از 

آيــا مالكــى . پــايى قــرار دارد 200رســد كــه خورشــيد در فاصــله  مى زيــرا هنــوز هــم بــه نظــرش 

ــد؟ پاســخ  ــدا كن ــروض و مشــكوك ج ــوم و مف ــه تصــور نادرســت را از تصــورات موه هســت ك

تصـوری كـه تبيـين علّـى (گونه بازسـازی كـرد كـه اگـر ايـن نـوع تصـور  توان اين مى اسپينوزا را 

بتنى بر گـواهى حسـى باشـد نادرسـت اسـت و اگـر مبتنـى بـر گـواهى حسـى م) برای آنها نداريم

  .نباشد يا موهوم است يا مفروض است و يا مشكوك

 چيستى شناخت. 5

. شناخت از ديدگاه اسپينوزا به چه معناست؟ تعريف رايج اين است كه شناخت، باور صادق موجه است

اش چيستى شـناخت  وان با تكيه بر مبانى فلسفىت مى اسپينوزا صريحًا به اين بحث نپرداخته است، اما 

: از ديدگاه وی، شـناخت در يـك تقسـيم بنـدی كلـى دو نـوع اسـت. را از ديدگاه وی بازسازی كرد



وزا  پ ت از دیدگاه ا نا  ی 

69 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

او بـرای  .(fragmentary knowledge) نـاقص شناخت و (complete knowledge) كامل شناخت

تـوان بـا تكيـه بـر مبـانى وی  مى آيا . موهومات، مفروضات و مشكوكات ارزش شناختى قائل نيست

رسـد شـناخت از ديـدگاه اسـپينوزا  مى ويژگى جامع و مانعى را برای مطلق شناخت ذكر كرد؟ به نظر 

گـذاريم؟ زيـرا اوًال وی معنـای  مى را از تعريف شناخت كنار » صادق«چرا عنوان . است» باور موجه«

هم آميخته است و از آنجايى كه يكـى  كند كه با تماميت تصور در خاصى از درستى تصور عرضه مى

قرار خواهيم داد، پـس نقـش » توجيه«است، و تبيين را ذيل عنوان » تبيين«از عاليم تماميِت تصور 

. در تعريف شناخت لحاظ خواهيم كرد» توجيه«تصور در تعريف شناخت را در ضمن نقش » درستى«

در تعريف شناخت بياوريم، آنگـاه تعريـف مـا  ، حتى به معنای اسپينوزايى كلمه، را»درستى«ثانيًا اگر 

اكنون بايـد . گيرد نمى زيرا در اين صورت شناخت ناقص، كه نادرست است، را دربر. جامع نخواهد بود

  بازسازی كرديم؟» باور موجه«ديد كه چرا ما شناخت از ديدگاه وی را با عنوان 

 باور. 1. 5

اگر بخواهيم اصـطالح خاصـى را بـرای . صى داردبيان شد كه تصور از ديدگاه اسپينوزا معنای خا

بنـابراين، . اسـتفاده كنـيم» بـاور«تـوانيم از واژه  مى معنای تصور از ديدگاه اسپينوزا به كار ببريم، 

شناسى اسپينوزا، تصور فعال يعنى تصور همـراه بـا حكـم  توان گفت كه باور، بر مبنای شناخت مى 

البتـه صـرف داشـتن بـاور بـرای . شناختى هم ندارد است و كسى كه چنين تصوری نداشته باشد

  .داشتن شناخت كافى نيست، بلكه شخص بايد برای آن باور توجيهى نيز داشته باشد

 موجه. 2. 5

در اينجـا توجيـه در دو . توان عنوان شناخت را بر يك باور اطالق كرد كه موجـه باشـد مى وقتى 

اگر بتوانيم . كامل و يكى در مورد شناخت ناقصيكى در مورد شناخت . شود مى سطح به كار برده 

تبيينى علّى از يك تصور ارائه كنيم شناخت ما از آن كامل خواهد بود و اگر نتوانيم چنين تبيينـى 

از يك تصور ارائه دهيم اما گواهى حسى بر آن داشـته باشـيم شـناخت مـا از آن نـاقص خواهـد 

بنابراين، . وان عنوان شناخت را بر آن اطالق كردت نمى اگر چنين گواهى هم نداشته باشيم  وxiبود

  .است» باور موجه«شناخت 
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 گيری نتيجه

يعنى هـر . رسد شناخت از منظر اسپينوزا باور موجه است مى به نظر  ،شده با توجه به مباحث مطرح

كه برای آن توجيهى، هرچند توجيه مبتنى بر مشـاهده حسـى، ) هر تصور همراه با حكمى(باوری 

چه منبعش، بنا بر اصطالح اسپينوزا، تخيـل باشـد، . گيرد مى داشته باشم، ذيل عنوان شناخت قرار 

هر چقدر ارزش مبنای توجيه بيشتر باشد آن شناخت از اعتبار بيشتری البته . چه عقل و چه شهود

با آنكه فقـط تصـورات . رو، شناخت از منظر اسپينوزا امری ذومراتب است از همين. برخوردار است

اند، يعنى مبهم و مغشـوش و نـاقص  اند و تصورات نوع اول نادرست نوع دوم و سوم درست و تام

توانيم بـر تصـورات نـوع اول  مى توجه به تعريفى كه از شناخت ارائه شد هستند، اما با اين حال با 

  .نيز عنوان شناخت را اطالق كنيم

  نوشت پى

                                                            
i .ياسپرس . 22- 42، ص1375ياسپرس، .: شناسى اسپينوزا نك برای مالحظه بحثى مختصر و مفيد درباره هستى

اين فصل به صورت يك اثر مستقل به . ، فصلى را به اسپينوزا اختصاص داده استفيلسوفان بزرگدر كتاب 
 . فارسى ترجمه و منتشر شده است

ii .شود كه ذهن چيزی  در حكمت متعاليه گفته مى. نفس بدين معنا شباهت زيادی به ذهن در حكمت متعاليه دارد
ن، ظرف موجودات ذهنى و خارج، ظرف ذه. به جز موجودات ذهنى و خارج چيزی به جز اشيای خارجى نيست

ء آخر  ء و زيد الموجود فيه شى كما أن معنى الموجود فى العين ليس أن العين شى«. اشيای خارجى نيست
كالظرف و المظروف بل معناه أن وجوده نفس العينية و أنه مرتبة من مراتب العين فكذلك ليس معنى الموجود 

). 66، ص1360سبزواری، ( ء آخر ء و ذلك الموجود فيها شى شى فى الذهن أن الذهن أی النفس الناطقة
و به برخى امتيازات اين ديدگاه صدرايى   اين مطلب را به خوبى توضيح داده شرح مبسوط منظومهمطهری در 

توجه به اين امتيازات از اين جهت اهميت ). 382- 380، ص10، ج1387مطهری، .: نك(است   نيز اشاره كرده
در ديدگاه آنها . كند اه اسپينوزا در اين باره اهداف حكيمان متأله از طرح مسئله نفس را تأمين نمىدارد كه ديدگ

تبيين فرآيند استكمالى نفس با تكيه بر نظريه حركت جوهری؛ ) 1: كند دو ويژگى اساسى آشكارا خودنمايى مى
  . البقا بودن نفس تبيين اتحاد نفس و بدن با تكيه بر نظريه جسمانية الحدوث و روحانية) 2
iii .» موضوع تصوری كه مقوم نفس انسان است، جسم، يا حالت معينى از بعد است، كه بالفعل موجود است و نه

 )13، قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، . (»چيز ديگر
iv  .س و با توجه به عبارتى كه در همين بند از اسپينوزا نقل خواهد شد، تعبير درست اين است كه بگوييم رابطه نف

  .بدن از قبيل رابطه علم و معلوم است نه عالم و معلوم
v . توان عنوان شناخت را بر اين نوع از تصور اطالق كرد مى بيان خواهد شد كه چگونه .  
vi  .كليات . از ديدگاه اسپينوزا، مفاهيم مشترك با امور عامه و كليات، كه از اقسام شناخت نوع اول بود، تفاوت دارند

اند نه تخيل و نيز تام و  اند، ولى مفاهيم مشترك محصول كار عقل و تصوراتى مبهم  خيالى عام در واقع صور
وی از سويى، با طرح . شود گذاری، با تبيينى ديگر، در ديدگاه مالصدرا نيز ديده مى اين فرق. واضح و متمايزند

در واقع چنين عقل و تعقلى مشوب  گويد كلى ويژگى ابهام و اشتراك دارد و ، مى»مشاهده مثل عن بعدٍ «نظريه 
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و از سوی ديگر معتقد است غايت خلقت انسان ) 32، ص1360صدرالدين شيرازی، (به خيال و تخيل است 
  )207 -206، ص1360همان،. (مرتبه عقل بالمستفاد يعنى مشاهده معقوالت و اتصال به مبدأ اعلى است

vii .واسطه است، چون در آن از قواعد  ى اينكه شهودی و بىشناخت نوع سوم، دو ويژگى به ظاهر مغاير دارد يك
كنيم، و يكى اينكه استنتاجى است، زيرا شناخت تام ذات اشيا را از شناخت برخى صفات  نمى كلى استفاده 

واسطه است و هم استنتاجى؟ پاركينسون  توان گفت كه يك شناخت هم بى مى چگونه . كنيم مى خداوند استنتاج 
 )178- 176، ص1381پاركينسون، . (اده از كوگيتوی دكارت اين ناسازگاری را رفع كندكوشد با استف مى

viii .اند، اما در علم حصولى علم و معلوم با يكديگر  مالصدرا معتقد است در علم حضوری علم و معلوم يك حقيقت
او با تكيه بر ) 305ص، 3ج ،1981صدرالدين شيرازی، . (مغايرند و در عين حال علم بايد بر معلوم منطبق باشد

كند، نه در ماهيت  وجو مى اصالت وجود و تشكيكى بودن وجود، منشأ مطابقت را در نحوه وجود علم جست
همواره . از نظر وی، مرتبه وجود ذهنى شىء كه مجرد است برتر از مرتبه وجود مادی آن است. ذهنى معلوم

كه بر آنها احاطه وجودی دارند و بينشان وحدت تشكيكى اند؛ چرا تر منطبق مراتب وجودی باالتر بر مراتب پايين
. همانى وجودی دارند و مطابقت بين وجود ذهنى شىء با وجود خارجى آن برقرار است پس آنها اين. برقرار است

  )57- 52ص، 2، ج1386عبوديت، .: نك(
ix . علم و عالم و معلوم از ديدگاه اين بررسى تطبيقى مسئله مطابقت از ديدگاه اسپينوزا و مالصدرا و نيز مسئله اتحاد

های آنها  های بسيار ميان ديدگاه اگرچه شباهت. كند دو فيلسوف در خور توجه است و مجال واسعى را طلب مى
برای بحثى مفصل درباره اتحاد عاقل به معقول . (های اساسى ميان آنها را ناديده گرفت شود، نبايد تفاوت ديده مى

  )355 - 394، ص9، ج1387؛ مطهری، 335- 312، ص3، ج1981صدرالدين شيرازی،  .:از ديدگاه مالصدرا نك
x .عبارت داخل قالب افزوده نگارنده است كه از ترجمه انگليسى شرلى برداشت شده است.  
xi .به بعد 185، ص1381پاركينسون، .: برای مالحظه بحثى مفصل در اين زمينه نك .  
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