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 تمایز واقعی
 دکارت جدال اسپینوزا با

 
 عتیق اروند

 

 چکیده
ن گام نخست ما در این مقاله، شرح نظر دکارت در باب ادراک واضح و متمایز، چندگانگی جوهر، رابطه جوهر تام با جواهر وابسته و تفکیک میا

از ثنویت دکارتی را بررسی خواهیم کرد تا در پایان مسیری بررای معریری دو ر      دو جوهر نفس و بدن است. در گام بعدی، شرح و نقد اسپینوزا

ی دکارت و همچنرین بررسری   ی اصلی ما در اینجا سنجش چگونگی تبیین مفهوم تمایز واقعی در اندیشهبینی اسپینوزایی گشوده شود. مسئله

 مفهوم است. اعتراضات اسپینوزا بر این 

 

 مقدمه
اسکوالستیک و دکارت برود،   ییلسفه بقایای این جدال میان در نخستتمایز واقعی با بحث تمایز میان نفس و بدن به وجود آمد. بر سر جدال 

بقای نفس برود  منتهرا یکری ایرن بقرا را از پیونرد       اسپینوزا و الیبنیتس کشانده شد. برای ییلسویان مدرسی و دکارت اصل،  ییلسفه به بعدها

کرد و دیگری اما در پی آن بود تا با تمرایز میران نفرس و بردن،     نوایالطونیان و ترکیب این دو در کالم مسیحی استخراج میی ارسطو با یلسفه

نیز جوهریتی قائل بود. اسپینوزا با طرح تصرور   بدنبرای  متعالی جلوه دهد  با درنظرداشت این اصل کهنفس را در مقابل بدن، جوهری نامیرا و 

 ر دو جریان قرار گریت. مستقل، در مقابل ه

 

 تمایز واقعی در نزد دکارت
 (distinct  و متمرایز  (clearدهرد. ادراک واضرح    به دست می «ادراک صریح و متمایز»از  تعریفیی اصول یلسفه، رساله 54دکارت در اصل 

هنگرامی   هم مطلقاً متمایز باشد. واضح، یعنی ست که هم به شدت واضح ویعنی معریتی قطعی و یقینی 1نسبتی مستقیم با معریت یقینی دارد.

ذهنری نیسرت و تمرام    در محضر ذهن حاضر بوده و دقیق باشد. مشخص است که در اینجرا منظورمران از ابرژه صرریاً چیزهرای بیررون       که ابژه

کره در جریران وهرور و    متفاوت باشرد   های دیگرقدر از ابژهکه یک ابژه آنو اما تمایز، یعنی اینگیرد. موضوعات و متعلقات شناخت را دربر می

مشرخص   54ها را در اصرل  ناند. دکارت آچیزهایی تعلقات شناخت ما چهپدیداری، صریاً نمایانگر خودش باشد. در اینجا مسئله این است که م

چیزهایی که ذهنی. حقایق ی ی چیزهای موجود در جهان، و همههمهشود: و معتقد است که اطالعات ما در کل به دو دسته تقسیم می ساخته

تنها از یکدیگر متمایزنرد، کره هرر مجموعره از     ها نهاین هستند.(، نظم و عدد durationشوند، شامل جوهر، دیرند  ی اول میمتعلق به دسته

ه ادراک واضرح و  ی اول، دکارت ساحتی را برای ما گشروده کر  چون در همین دسته های گوناگون است.درون نیز شامل انواع، مقادیر و وضعیت

 کند که تمایز واقعی میان همین چیزهای موجود در جهان  یا همان اشیای واقعی(، خود به دو گونهمتمایز دشوار شده است، بنابراین حکم می
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جسرم. درک تمرایز میران چیزهرای      یبه واسطهعقل است یا ی به واسطهتمایز میان چیزها، یا ی قوهیعنی  عقلی و جسمانی. پذیر است:امکان

هرا،  «حرکرت »هرا،  «شرکل »هرا،  «بعرد »هرا،  «حجرم »ها را در جسمانی برای ما چندان دشوار نیست  چرا که به محض نظراندازی بر چیزها، آن

ایرن سرادگی   کنند بره  ی عقل وهور میبه واسطهدهیم. اما درک تمایز میان چیزهایی که های گوناگون از یکدیگر تمیز می«جزء»ها و «وضع»

هایی که ادراکشان داند  چیزهایی از قبیل یهم و اراده و میل و... تمام ابژههای شناختن و خواستن را جز این دسته میدکارت تمام شیوهنیست. 

ذهرن قررار   که به صرورت پیشرینی در   اند. حقایقی ی دوم یعنی حقایق ذهنیجدا از دسته ،وابسته به خود جوهر اندیشنده است. کل این قضایا

 اند. ها بدیهیات عقلیتواند وضوح و تمایزشان را دریابد. چرا که اینشوند و عقل به سادگی میدارند. حقایق ذهنی توسط عقل شهود می

دیدیم که دکارت سره جروهر بنیرادین را از یکردیگر      «تأمالت»چیست. در « دیشندهجوهر ان»و « جوهر»اکنون باید دریابیم که مراد دکارت از 

اند  یعنری جوهرنرد   از این سه جوهر منشعب شدهیا دانیم که سایر چیزها . و میانیجسمجوهر و   جوهر اندیشنده( کند: خدا، نفستفکیک می

کنرد:  دکارت جوهر را چنرین تعریرم مری   اصول یلسفه،  41در اصل تر( و یا اساساً جوهر نیستند و حاالتی از یکی از جواهرند. ای نازلدر مرتبه

که این 4«توان شناخت که نیازمند غیر نیست  و آن خداست و همه اشیای دیگر یقط به نیروی او هستی و بقا دارند.یقط یک جوهر یکتا را می»

نیرز  ها سایر ابژهتنها یک جوهر است که نیازمند غیر نیست، به این معناست که جوهرهای دیگری نیز هستند که جوهرند اما نیازمند به غیرند. 

الوجرود(، جروهر وابسرته بره غیرر      رسیم که در باور دکارت، ما با جوهر قائم بالذات  واجرب میات یا صفات جواهرند. بنابراین به این نتیجه میک

خود  ،صفات جواهر بگذریم، جواهر وابسته به غیر از روییم. اگری است( و صفات جواهر روبهاله ی چیزهایی که وجودشان نیازمند رحمت واسعه

توانیم مفهوم صرریح و  پرسد که چگونه می، دکارت می45شوند. از همین رو در اصل طور بنیادین از دو جوهر اندیشنده و جسمانی ناشی می به

توانیم به پاراگراف پیشین شرح دادیم، بازگردیم، به راحتی میدر اگر به آنچه که  ، جوهر جسمانی و خدا داشته باشیم؟متمایزی از جوهر متفکر

گیرری  ی جسم، در اینجا به ما در این نتیجهی عقل و ادراک چیزها به واسطهن پرسش پاسخ دهیم  یعنی تمایز میان ادراک چیزها به واسطهای

توانیم بره طرور واضرح میران یکرر      تنها میکند که ما نهدکارت تأکید میرساند. که با جوهر مخلوق اندیشنده و جوهر ممتد مواجهیم، یاری می

اندیشنده( و بعد  جوهر ممتد( تمایز قائل شویم، بلکه قادریم میان یکر  جوهر اندیشنده( و خدا  جوهر نامخلوق و متفکر قائم بره ذات(   جوهر 

 نیز تمایز روشنی خلق کنیم.  

هنوز مستتر مانده، این است ای که تا اینجا دریایتیم که میان جوهر جسمانی و جوهر اندیشنده و جوهر نامخلوق باید تمایز قائل شویم. اما نکته

تمایز به »نویسد که ، می16توان با استفاده از آن به حقایق ذهنی و شناخت یقینی دست یایت. دکارت در اصل چیست و چطور می« تمایز»که 

یز عقلی نیز تمرایز میران   تمایز میان حاالت است و تماتمایز حالت  7«از: تمایز واقعی، تمایز حالت و تمایز عقلی. است سه قسم است که عبارت

تمایز واقعی در نظر دکارت، تمایزی است که میان دو یا چند ست. وجویش هستیم، تمایز واقعیجواهر و حاالت. اما آنچه که در اینجا در جست

یک جوهر را در واقع از جوهر دیگرر متمرایز    توانیمیقط در صورتی می»جوهر وجود دارد. آن حکم جنجالی دکارتی در همین اصل نهفته است: 

یکی از دالیل مهم دکارت برای ارائه این حکم این است کره  « کنیم که قادر باشیم یکی را بدون توجه به دیگری به نحو صریح و متمایز دریابیم.

توانیم نتیجه تفکر چه مادی، از خود بزداید، میای دیگر را، چه متواند تمام جوهرهکند و در حال تفکر مییکر میداند که چون هر یک از ما می

« تمایز واقعی»ترکیب  دکارت با کاربردبگیریم که هر یک از ما بدون استثنا واقعا متمایز از جوهر متفکر دیگر یا هر جوهر جسمانی دیگر است. 

ی اسکوالستیک در بحث از جروهر یکترا   اتیک یلسفهکه تمایزی واقعی میان نفس و بدن ایجاد کند تا بتواند بر پروبلمو آن این یک هدف داشت

یرز  بود، با زوال بدن، نفرس ن داد که نفس نامیراست. اگر جوهر نفس با جوهر بدن یکی و همان مییائق آید. از سوی دیگر دکارت باید نشان می

 پذیریت. باید زوال می

 

 تصور مستقل در نزد اسپینوزا
ایز واقعی با شکست مواجه گشت. ترسیم این طرح برای خودش دشوار شد، اما برای دیگران  الیبنیتس، اش از تمدانیم که دکارت در طراحیمی

ی دکارت مستقیماً او را نقد نکرد و در عرو،، خوانشری   دانیم که اسپینوزا در شرحش از یلسفهمعنا گشت. میبه کلی بی مالبرانش و اسپینوزا(

ی تمرایز واقعری ر     های اختالف و جدال میان این دو ییلسوف ر به ویژه در مسئلهاما برای یایتن ریشه وبیش اسپینوزایی از دکارت ارائه داد.کم

گام به انسرداد  بهچرا که در این کتاب، اسپینوزا ما را گامرجوع کنیم. « ی دکارت و تفکرات مابعدالطبیعیشرح اصول یلسفه»توانیم به کتاب می
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شود دو جوهر واقعا وقتی گفته می»کند: در یکی از اصول متعاریه، در باب جوهرهای متمایز چنین حکم میمثالً سازد. طرح دکارت نزدیک می

ی دکرارت  ی یلسرفه ی کرل اصرول متعاریره   اما بالیاصله درباره 5«ها بدون دیگری وجود یابد.متمایز از یکدیگرند، که ممکن باشد هر یک از آن

کنند که ما در خود از کنند، بلکه یقط چیزهایی را ثابت میکه باید توجه داشت که این اصول چیزی را که خارج از ما باشد ثابت نمی نویسدمی

ی که دکرارت از آن  «تمایز»مشخص است که هدف اسپینوزا این است که به ما نشان دهد که کنیم. این حیث که چیزهایی متفکریم کشم می

تواند در ذهن و بر اساس قضایای دکارتی و ، به این معنا نیست که این تمایز نمی«تواند حقیقی باشدنمی»تواند حقیقی باشد. زند، نمیحرف می

حقیقرت نردارد.   صورتبندی شود  بلکه به این معناست که این تمایز از بنیان درسرت نیسرت و   « اندیشم، پس هستممی»ی اصل به ویژه بر پایه

توانرد  ، یقط و یقط میای چون یکر و بعد و حاالت گوناگونی از جواهر مواجهیمبا جوهر کاملی چون خدا، جواهر وابستهما که یعنی پذیرش این

ی اسکوالسرتیک  کره میرراف یلسرفه   در ذهن خودمان  عقل سوبژکتیو( اتفاق ایتد و هیچ ربطی به حقیقت چیزها ندارد. به چند دلیل: اول ایرن 

الوجود است. شد به راحتی از آن چشم پوشید: جوهر یعنی چیزی که قائم بالذات و واجبا ارائه کرده بود که نمیتعریم مشخصی از جوهر به م

ی دکارت غرده باشد. از سوی دیگر،  یا امری یراتر از ذات خویش تواند برای وجود داشتن متکی و وابسته به ییض و رحمت الهیپس جوهر نمی

نباشد، امکان ندارد « وجه مشترکی»ایم که اگر میان چیزها داند. اما از اخالق اسپینوزا آموختهفس و بدن میصنوبری را محل تالقی و ارتباط ن

ی صنوبری صرریاً  دانیم که غدهو میاصول متعاریه(.  4ی دیگری شناخته شود و تصور یکی مستلزم تصور دیگری باشد.  بند که یکی به واسطه

ی ی یکر، بردن و بره واسرطه   توان به واسطهراین ربطی به وجوه اشتراک، مطابقت و همنشینی ندارد. پس نمیمحل تالقی و ارتباط است، و بناب

ی کتاب اخالق، ممکن نیست بدن، یکر را متصور شد. اما این حکم به این معنا نیز نیست که پس این دو، دو جوهر متفاوتند. چرا که باز بر پایه

ی دیگر در این پرسش نهفته است نکته(. 4ی باشند.  قضیه« صفت واحد»یا « طبیعت»ته باشند که دارای در عالم دو یا چند جوهر وجود داش

دکارت چطور توانسته از کوگیتو  به عنوان یک امر متناهی( به تصور خدا  به عنوان یک امر نامتناهی( دست یابد و همزمان برر ایرن براور    »که 

  4«تقل از هم تصور کرد.توان دو جوهر را مسپایشاری کند که می

به طور مستقل تصور کنیم، چیزها را توانیم یعنی ما میکند. بنابراین، اسپینوزا در عو، اصل تمایز واقعی دکارتی، تصور مستقل را جایگزین می

قائل شویم و در نتیجه به ثنویرت جروهری برسریم. تصرور مسرتقل یعنری        توانیم به این تصور مستقل وجودی مستقل و قائم بالذاتاما ابداً نمی

ی بدن بره چیزهرا نظرر انردازیم.     تر، به هستی( بنگریم و بار دیگر از روزنهی یکر به چیزها  یا در سطحی کالنکه ما قادریم یک بار از روزنهاین

ست. ما  به عنوان موجوداتی متناهی و محدود( صریاً همین دو صرفت  شماریخداوند به عنوان جوهر تکین و نامتناهی مطلق، دارای صفات بی

. چرا که صفت مقوم ذات به ذات خداوندی پی ببریم و خود را در طبیعت دریابیم یمتوانشناسیم. اما با همین دو صفت نیز می یکر و بعد( را می

ر جوهری نیستیم، بلکه  رسیم که ما دوپاره نیستیم، دونتیجه میجوهر است و تقویم ذات جوهر چیزی نیست جز بیان جوهر. در نهایت به این 

دلوز معتقد توانیم با استفاده از نیروی تصور مستقل، به جهان هم از جهت بعد و هم از جهت یکر بنگریم. موجودی متناهی هستیم که می صریاً

 به طور مسرتقل  هر بار هم از جهت بدن و هم از جهت اندیشه، این تنها انسان است که قادر است حیاتذیاست که در میان تمامی موجودات 

ای برای پیوند یلسفه و روانکاوی باز کند. چرا که یرویرد نیرز   تواند مسیر تازهنگر اسپینوزایی میی دوگانهمن معتقدم که یلسفه به جهان بنگرد.

  این دو ر بینی را در انسان تشخیص داده بود. 
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