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 ی اسپینوزایییازده قضیه

 عتیق اروند

 

 مقدمه
ل در این مقاله، یازده قضیه نخست کتاب اخالق اسپینوزا تشریح و به بحث گذاشته شده است. روح این یازده قضیه را شاید بتوان در روایت هگ

وجودبخش، مفهوم وحدد  و مفهدوم فاعدل    شناسایی کرد: مفهوم ایجادشدگی، مفهوم علت ی قرون وسطی ی فلسفهوپرداختهاز مفاهیم ساخت

شدکل گرفتده   ی قدرون وسدطی   فلسفه اش با واقع گسستی بزرگ ازهگویی نکرده و فلسفعاقل مختار. مشخص است که اسپینوزای مدرن همان

هدان از  ین معناست که جکنند. مفهوم ایجادشدگی به ای وی باز میفلسفه ترتر و وسیعبرای خوانش دقیق کم راه را. اما این مفاهیم دستاست

ی وجود گذاشته است. وجود موجود را باید در پرتو ایجادشدگی موجود بفهمیم. به این معنا، وجود مسبوق به عدم عدم خلق شده و پا به عرصه

گرداند. چرا که معتقد ازمیشناسی یونانی باش و هستیرسد که دوباره فلسفه را به خاستگاه اولیهاست. اسپینوزا با گذر از این تعریف، به نظر می

امدا اسدپینوزا مفهدوم علدت     شود. است که هستی همواره بوده و همیشه خواهد بود. در اینجاست که مفهوم امر سرمدی اسپینوزایی معنادار می

ارج از او خدا یا همان طبیعدت اسدت. هدیی چیدز خد      نچه که به تمام چیزها وجود بخشیدهکند. آی قرون وسطی را حفظ میوجودبخش فلسفه

بخشدی میدان امدر    شود. بنابراین باید عنصدر وحدد   نیست و هیی چیز نیز بدون او قابل شناخت نیست. در اینجاست که مفهوم وحد  وارد می

رده امر نامتناهی نیز با امر متناهی گره خو حتادهد که در آن شناسی اسپینوزا بافتاری را توضیح میجزئی و امر کلی وجود داشته باشد. هستی

و جاسدت. در همدین جهدان مدا.     شناسی مسیحی متعالی نیست. هر آنچه هست همدین شناسی همانند هستیاست. با این تفاو  که این هستی

اش خبر دهیم. این فاعل مختار بندا بدر   توانیم از خردمندیکه علت وجودبخش خود فاعل مختار است. اما عاقل نیست یا ما نمیی آخر ایننکته

 کند. عمل می ذاتشبه مقتضای و  وجود دارد شذاتضرور  

 

 مبادی علم
دانیم که اسپینوزا برای نگارش و تدوین کتاب اخالق از روش هندسی بهره جسته است. روش هندسی از بنیانی علمی بدرای طدرح، بسد  و    می

توان میو توضیحا  دکتر محسن جهانگیری، الفاظ اساسی آن را توضیح دهیم.  هاکوشیم به کمک یادداشتحل قضایا برخوردار است که ما می

بندی کرد: تعاریف، اصول متعارفده و اصدول موضدوعه. تعداریف تصدوراتی      ها و مسائل علمی را به چند اصل یا سطح اساسی دستهها و دادهگزاره

شوند. اما بدرخال  تعداریف، اصدول متعارفده و اصدول موضدوعه       شناسایی میها ماهیا  و امور مجهول ی آنای اند که بر پایهمعلوم و یا وضعی

هدا بدرای رفدع    اند که از آناند و نیازی به اثبا  ندارند. اصول موضوعه قابل انکارند؛ با این حال شامل قضایاییمتعارفه بدیهی اصولاند. تصدیقی

  کنند. آوری استفاده میمسئله یا برهان

http://bishomaran.com/


http://bishomaran.com 

 
  اند:گونهخود به دو  تعاریف

بدریم  ها بده کدار مدی   . )تعاریفی که برای شناساندن و معلوم کردن ماهیا  آنوقتی وجود شی در خارج معلوم، اما ماهیتش نامعلوم است: سنگ

 یعنی نیازمند اثبا  اند و باید صادق باشند(.  قضایا هستند،

ست کده تصدور   شوند و صرفا کافیبه صدق و کذب متصف نمیخانه. )است: تصور بنای یک ی تصور وقتی وجود شی فق  در فاهمه و در مرحله

 شوند(.

« دو مقدار مساوی، با مقدار سوم باهم مساوی اند»یا « کل بزرگتر از جز خود است»ها استفاده کرد: توان از این مثالبرای اصول متعارفه نیز می

بزرگتر از جز و یا شامل اجزای خود است. اما اصول موضدوعه بددیهی    بدیهی و مسلم است که کل«. کل مساوی است با مجموع اجزای خود»و 

االقتباس اقلیدس، این مثدال را بدرای   دکتر جهانگیری با اشاره به کتاب اساسها استفاده کرد. توان از آننیستند و صرفاً برای تصدیق احکام می

ای که در یکی از دو جهت داخلند کمتر از یم واقع شود و دو زاویههرگاه خ  مستقیمی بر دو خ  مستق»گیرد: شرح اصول موضوعه به کار می

 « کنند.دو قائمه باشند، اگر آن دو خ  امتداد داده شوند در آن جهت یکدیگر را تالقی می

و بندوار در پی یکدیگر کند. تعاریف به صور  احکامی جدا کند. ابتدا از تعاریف آغاز میبا این تمهیدا ، اسپینوزا کتاب دفتر اخالقش را باز می

احساس شود. سدپ  بعدد از   « شرح»کند. شاید در برخی از بندها نیاز به افزودن آیند. هر چند بند، تعریف یک مورد یا مفهوم را تکمیل میمی

بدراهین متعددندد و    هدا و کل مبحث، قضایا هستند. قضایا خود شامل تبصرهشوند و تکمیل کننده اتمام بحث از تعاریف، اصول متعارفه آغاز می

  داده شوند. چرخشی به قضایا یا براهین قبلی ارجاع  طوراحتمال دارد که یک برهان یا تبصره به 

 

 تعاریف
 اند:ارائه شده« جوهر»سه بند نخست بخش تعاریف، برای تبیین مفهوم 

 تصور شود. « الموجود»طبیعتش شیئی است که ذاتش مستلزم وجودش است و ممکن نیست « علت خود»: مقصود من از 1بند 

است که ممکن شود با شیئی دیگر از نوع خود محدود شود، مثال جسمی را متناهی می ندامیم، زیدرا مدی    « متناهی در نوع خود»: شیئی 2بند 

سمی با فکدری یدا   توانیم جسم دیگری را بزرگتر از آن تصور نماییم. به همین صور ، فکری با فکری دیگر محدود می شود. اما ممکن نیست ج

 فکری با جسمی محدود شود. 
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: مقصود من از جوهر شیئی است که در خودش است و به نف  خودش به تصور می آید، یعنی تصورش به تصور شدی دیگدری کده از آن    3بند 

 ساخته شده باشد متوقف نیست.  

ش معلول خودش اسدت. یعندی علدتش معلدولش اسدت.      اگیرد. علت( یعنی چیزی که از خودش منشأ میcasa sui« )علت خود»در بند یک، 

سدت. چدون ذاتدش از    الوجود، هم ضروری و هدم نامتنداهی  اسپینوزا بعداً مشخص خواهد ساخت که آنچه که علتش در خودش است، هم واجب

نیسدت و آنچده دارای ذا    الموجود باشد. چون اگر وجود نداشته باشد، دارای ذا  تواند گیرد، پ  آنچه علت خود است، نمیوجودش مایه می

بایست به چیزی که قائم بالذا  است متکی باشد. البته این به این معنا نیز نیست که هدر  تواند علتی در خود داشته باشد و مینیست دیگر نمی

ی چیزهایی از نوع واسطه به است« متناهی در نوع خود»بسیار مهم است. هرآنچه  بند دوندارد. « خارجی وجود»آنچه قائم بالذا  نیست، لزوماً 

« ی اصدالح فاهمده  گزارشدی از رسداله  »در سدازند.  نوع یکدیگر را محدود مینوع و صرفاً چیزهای همخود محدود شده است. یعنی چیزهای هم

« ن است.اش موجب تناقض باشد، ممکست که نه هستی و نه نیستیی طبیعتش طوریچیزی که الزمه»خاطرنشان کردیم که در نظر اسپینوزا 

به طور مثال اند. باشند، تنها با چیزهای مشابه قابل مقایسه« متناهی در نوع خود»بنابراین اشیای متناهی ممکن اند و در این امکان اگر چیزها 

گدامی کده   در اینجا هنشود و جسم با جسم. یعنی ممکن نیست که جسم با فکر و یا فکر با جسم محدود یا مقایسه شود. فکر با فکر محدود می

اش اش موجدب تنداقض در طبیعدت   یعنی اگر چیزی در چنین قیاس نادرستی قرار گیرد، یا هستی یا نیستی« ممکن نیست»گوید اسپینوزا می

کندد. جدوهر   گذاری مدی را نام« قائم بالذا »در بند سه، اسپینوزا معنای شود. می )که در این بند مراد از طبیعت خدا نیست بلکه ماهیت است(

شدود  ی تصور چیزهدای دیگدر مرزبنددی نمدی    تنها چیزی است که در خودش است )قائم بالذا (، بلکه چیزی است که تصورش نیز به وسیلهنه

 کنیم: گذاری میان مفاهیمی که اسپینوزا در این سه بند به کار برده، از نمودارهای ذیل استفاده میبرای تشخیص و فاصله. ()متصور بالذا 

  
یا نوعیت خدویش اسدت و    هی مطلق و هم متناهی در نوع خود، محدود و ممکن است. اما متناهی در نوع خود، متناهی در درون طبقههم متنا

آیند، به وجود می« از یکدیگر»و « در یکدیگر»ای از چیزهای متناهی که مجموعه بدین لحاظ از چیزهای خارج از طبقه یا نوعش متفاو  است.

طور همچنین آن رو ایجاد شده است.زا و درونمتناهی درونست که از اجزا ماندگار نامتناهییعنی مجموعه یک کلیت درون ست.خود نامتناهی

( مشدخص اسدت، اولدی اشداره بده      natura naturataپذیرفتده ) ( و طبیعدت طبیعدت  natura naturansآفرین )که از نام طبیعت طبیعت

پذیرفته را مراد دارد. ایدن  اشاره به طبیعت مخلوق دارد. بنابراین، اسپینوزا در بند یک، طبیعت طبیعتو دومی  قپروردگار یا همان طبیعت خال
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پد  از ایدن سده بندد، اسدپینوزا در      است: خدا، طبیعت، ماهیدت و ذا .   در اخالق بسیار متنوع naturaنکته را باید در نظر داشت که کاربرد 

  کند: رویکردش از امر جاودان و سرمدی به حاال  و جزئیا (، در بند چهار، صفت چیز را تعریف میرویکرد کل به جزئش )و در واقع، در 

 ادراک می کند.« مقوم ذا  جوهر»: مقصود من از صفت شیئی است که عقل آن را به مثابه 4بند 

صدفا    حتاتنها عین صفاتش نیست که ا نهشود امجوهر با صفاتش شناسانده می ( معر  ذا  جوهر است.attributumبه زبان ساده، صفت )

 شود. از جهت تعریف است که مقوم ذا  جوهر شناخته می تنهاروند. صفت وجود خارجی ندارند و صرفاً برای معرفت به جوهر به کار می

 احوال جوهر یا شیئی است که در شیئی دیگر است و به واسطه آن به تصور می آید.« حالت»: مقصود من از 5بند 

شناسایی کرد. حداال    طور که در بندهای یک، دو و سه دیدیم، آنچه که قائم بالذا  نباشد، باید آن را توس  چیزی که قائم بالذا  استهمان

آنجا که اما از شوند. ی جواهر پدیدار میاند که در جواهر و به وسیلههمه از این نوع اند. حاال  احوال جوهرند. با بیان ارسطویی، حاال  اعراضی

نمایانندد هسدتند. یعندی کدل     کده خدود را مدی   در متافیزیک اسپینوزا فق  یک جوهر وجود دارد، حاال  همان جهان پدیدارها و چیزها چندان 

باور نددارد، جدوهر نیدز چیدزی ورای ایدن      ( transcendentalاند. البته چون اسپینوزا به امر متعالی )چیزهایی که این جهان ما را شکل داده

اسپینوزا پ  از تعریف جوهر، صدفت و حالدت، در بندد    توان به این نتیجه رسید که حاال  احوال جوهرند. ما نیست و به همین دلیل می جهان

 بار، این بند با یک شرح همراه است:  کند. برای نخستینتعریف میشش خدا )یا همان طبیعت( را 

هدا مبدین ذا    نامتناهی است، یعنی جوهر، که متقوم از صفا  نامتنداهی اسدت، کده هدر یدک از آن      موجود مطلقاً« خدا»: مقصود من از 6بند 

 سرمدی و نامتناهی است. 

تدوان صدفا    اسدت مدی  « در نوع خود نامتنداهی »است نه در نوع خود نامتناهی، زیرا، از شیئی که فق  « نامتناهی مطلقاً»شرح: من می گویم 

نفی و سلبی را به  است، در ذا  خود، حاوی هر چیزی است که مبین ذا  است و« نامتناهی مطلقاً»، اما ذاتی که نامتناهی را سلب و انکار کرد

 آن راه نیست.

 ایم. نامتناهی در نوع خود و نامتناهی مطلق را شناسایی کردهدرک این بند اکنون برای ما آسان شده است. چرا که تفاو  میان 

 
 توانندباشد. صفا  هر کدام میرو میزا و درونست که شامل چیزهای متناهی درونایخود، در واقع همان مجموعه دیدیم که نامتناهی در نوع

توانند نامتناهی مطلق باشند. تنها این جدوهر اسدت کده نامتنداهی     ها و بنابراین نامتناهی در نوع خود باشند. اما نمیمعر  یکی از این مجموعه

بندد هفدت   شمار است، غیرقابل تجزیه یا نفی و سلب و کدم یدا زیداد کدردن اسدت.      ست و دارای صفا  بیاً نامتناهیمطلق است. آنچه که مطلق

 کشد: پیش می بودن و اختیار در عاملیت در ی تعیین حدود جبرست که اسپینوزا در مسئلهبحثی

: مختار آن است که به صر  ضرور  طبیعتش موجود است و به محض اقتضای طبیعتش به افعالش موجَب. برعک  موجَب یا، به عبار  7بند 

 بهتر، مجبور آن است که به موجِب شیئی دیگر به یک نسبت معین و محدودی در وجودش و در افعالش موجَب است. 

چیزی است کده بده دلیدل ضدرور  ذاتدش       سی اسپینوزا مؤثر باشد. در اینجا مراد اسپینوزا از مختار،ی سیاتواند در فهم فلسفهفهم این بند می

. اما مجبور چیزی اسدت کده چدون متنداهی     الوجود است و هم فاعل باالختیار()یعنی هم واجب کندوجود دارد و به اقتضای ذاتش نیز عمل می

ذاتش وابسته به غیر است و فعلدش نیدز از سدر    شود، بنابراین در نوع خود تعیین می به توس  متناهیاست و بنابراین محدود است و حدودش 

ی سیاسی اسپینوزا مؤثر افتد؛ زیرا اگدر انسدان را   تواند در فهم فلسفهگفتیم این بند میالوجود است و هم فاعل بالجبر(. اجبار )یعنی هم ممکن
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او با این دیگری و این دیگری با آن دیگری بپیوندد و باهم یکجا شوند و بدل به کتلده یدا    آنگاه کهالوجود و فاعل بالجبر بدانیم، موجودی ممکن

شماران نیز به قددر   کردیم، جمعیت بی« نامتناهی در نوع خود»برسند، بنا بر تعریفی که از مفهوم « شماربی»جماعتی از افراد شوند و به مرز 

مفهوم امدر   و شرحش، و سرانجام، اسپینوزا در بند هشت و فاعل باالختیار( دست خواهد یافت. الوجودهایش از جمله: واجبنامتناهی )و ویژگی

 کشد: جاودان را پیش می

 نف  وجود است، از این حیث که تصور شده است که بالضروره از تعریف شی سرمدی ناشی می شود. « سرمدیت»: مقصود من از 8بند 

ذا  شی حقیقتی سرمدی تصور شده است و لذا ممکن نیست به وسیله دیمومت، یا زمان تبیین شود، شرح: زیرا این گونه وجود، درست مانند 

 و انجام به تصور آید.   اگر چه ممکن است دیمومت بدون آغاز

ی پایدان( واژه آغاز و بیی سرمدی )بیی سیاسی اسپینوزا، در عوض واژهابتدا باید گفت که ایمان گنجی و پیمان غالمی، مترجمان کتاب رساله

تدر بده   های قددیمی که در متن اخالق و نیز اغلب ترجمه aeternitasو  aeternaleهای واژه»اند: تر است، پیشنهاد کردهابدی را که امروزی

تر در مرسومهای اند تا با معادلجایگزین شده« ابدیت»و « ابدی»اند، در این کتاب به ترتیب با ترجمه شده« سرمدیت»و « سرمدی»ترتیب به 

شود. جوهر متوقف بر زمدان نیسدت و بدا    این بند به طور کل میان امر ابدی و امر زمانمند تفکیک قائل می 1.«های فلسفی همراه باشندگفتمان

 آغاز و انجام تصور شوند.  ی اسپینوزا د بدوناگر د به گفته حتازمان نیز قابل تصور نیست. برخال  جوهر، حاال  زمانمندند 

 

 ول متعارفهاص
شویم. اسپینوزا از دو بند نخست اصول متعارفه برای تفکیدک جدوهر از   اکنون طبق شرحی که در ابتدای مقاله دادیم، وارد ساحت بدیهیا  می

 برد:صفا  و حاالتش بهره می

 : هر شیئی که موجود است، یا در خودش وجود دارد، یا در اشیای دیگر. 1بند 

 : شیئی که ممکن نیست به واسطه شیئی دیگر تصور شود باید به نف  خود به تصور آید. 2بند 

ی بارزش این است کده  ارد؛ اما نکتهدهد که شی برای وجود داشتن، لزومی ندارد که قائم بالذا  باشد. این بند حالت ایجابی دبند اول نشان می

بنابراین یدا در خدودش وجدود دارد یدا در      در دیگری یا نه در خودش باشد و نه در دیگری.تواند همزمان هم در خودش باشد هم یک چیز نمی

نشان از آن دارد که در مواردی تصور چیزی « اگر»)این  اما بند دوم حالت سلبی دارد. اگر تصور چیزی در چیزهای دیگر ناممکن شود، دیگری.

کندد. بایدد   ی اصدل علیدت عمدل مدی    در سه بندد بعددی، اسدپینوزا بدر پایده     است. آن چیز حتماً قائم بالذا   در چیزهای دیگر ممکن هست(،

زیسته، اصدل علیدت جدز بددیهیا      درنظرداشت که این اصل در بخش اصول متعارفه آمده و از این لحاظ برای اسپینوزایی که پیش از هیوم می

 رفته است: روش هندسی به شمار می

: اگر علت متعینی وجود یابد، بالضروره از آن معلولی ناشی می شود، و برعک ، اگر علت متعینی موجدود نباشدد، انتشدای معلدول محدال      3بند 

 است. 

 : شناختن معلول وابسته به شناختن علت و مستلزم آن است. 4بند 

  یکدیگر شناخته شوند، یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری نیست. : اشیایی که میانشان وجه مشترکی موجود نیست امکان ندارد به واسطه 5بند 

ی نهفته در بند سه، مفهوم ضدرور   اند. اما نکتهترین شکلش ارائه کردهی علت و معلولی را در بدیهیاند و رابطههر سه بند به راحتی قابل فهم

ی علدی میدان حداال  کده از راه     الف: ضرور  رابطه»ص داده است: است. دکتر جهانگیری تشریح کرده که اسپینوزا دو نوع از ضرور  را تشخی

آید. ب: ضدرور  انتشدای ازلدی. یدا ضدرور       تجربه به دست آمده و به نحو کامل شناخته نشده است. برطبق آن حالتی از حالت دیگر پدید می

است ازلی و ابدی، که به حکم آن، اشیا از ازل آزال تا ابدد   ( شناخته شده و مقصود از آن ضرورتیintuitionوجود کل اشیاء، که از راه شهود )

شود که زوایایش برابر دو قائمه است و معرفت طور که از طبیعت مثلث ازالً و ابداً ناشی میشوند. همانآباد از خدا یا جوهر و صفا  او ناشی می

توان گفت که در نظدام فلسدفی   بنابراین، میدهد. رامش کامل میاین ضرور  یعنی شناخت اشیاء یا ضرور  ازلی است، که به انسان سکون و آ

به  وی، ارتباط کل عالم با خدا یا جوهر ارتباط ضروری منطقی است، اما ارتباط ماسوای او، یعنی حاال ، با یکدیگر ارتباط ضروری علمی، یعنی

 :کندگذر میو اصل مطابقت لیت به تصور واضح و متمایز در دو بند پایانی اصول متعارفه، اسپینوزا از اصل ع 2«حسب اصل موجبیت است.

                                                           
 1332. 31ی ایمان گنجی و پیمان غالمی. تهران: نشر روزبهان. ی سیاسی. ترجمهخ. رسالهواسپینوزا، بار1 

 1376. 12دکتر محسن جهانگیری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  یاسپینوزا، باروخ. اخالق. ترجمه2 
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 : تصور درست باید با متصور یا آنچه مورد تصور است، مطابق باشد. 6بند 

 تصور شود، مستلزم وجود نیست.« الموجود» امکان دارد: ذا  شیئی که 7بند 

تصور واضح و متمایز؛ اسپینوزا معتقد است که اگر تصدور   ی دکار  و اسپینوزا یعنینظر به بند شش، مشخص است که تصور درست، در فلسفه

اگدر  واضح و متمایز باشد، نتیجتاً با آنچه که مورد تصور است، مطابقت خواهد داشت. اما در بند هفت، اشاراتی به بندهای نخست تعداریف دارد.  

، اگر «اش موجب تناقض باشد، ممکن استنه نیستی ست که نه هستی وی طبیعتش طوریچیزی که الزمه»دوباره به تعریف ممکن بازگردیم، 

داشت. بود، دیگر ممکن نبود چون دیگر حرفی از بودن یا نبودن در میان نبود و باید حتماً وجود میذا  یک چیز برای وجود داشتن واجب می

  توان )یا بهتر بگوییم ممکن است( ناموجود تصور کرد، لزوماً وجود ندارد.اما آنچه را که می

 

 قضایا
بدرای مدن آن   کندد.  ی آنچه را که مدبرانه پهن کرده، به یکباره جمدع مدی  زند و همهدر واقع در بخش قضایاست که اسپینوزا تیر خالصی را می

ی پایده و بر  1به هر حال، اسپینوزا در قضیه «. مطلوب ثابت شد»بخش است: مسر  شود، بسیار گوارا وای که در هر چند قضیه تکرار میقطعه

 دهد:آنچه که در تعاریف و بندهای اصول متعارفه خواندیم چنین حکمی می

 بر احوالش مقدم است.  : جوهر طبعا1ًقضیه 

 واضح است.  5و  3برهان: این قضیه از تعاریف 

که کند. جوهر نظر به اینستفاده میهمان ذا  است. قبالً هم اشاره کردیم که اسپینوزا از مفهوم طبیعت به چند معنا ا« طبعاً»در اینجا مراد از 

بند »بخش تعاریف تأکید دارد.  5و  3قائم بالذا  است، بر احوالش که قائم به غیر اند، مقدم است. برهانی که برای این قضیه اقامه کرده، بر بند 

تصور شی دیگری که از آن ساخته : مقصود من از جوهر شیئی است که در خودش است و به نف  خودش به تصور می آید، یعنی تصورش به 3

احوال جوهر یا شیئی است که در شیئی دیگر است و به واسطه آن بده تصدور مدی    « حالت»: مقصود من از 5بند »و « شده باشد متوقف نیست.

نتیجه برساند که مدا صدرفاً بدا    ، نقاط اشتراک و افتراق جواهر را نشانه گرفته است. اسپینوزا قصد دارد گام به گام ما را به این 3و  2قضیه » آید.

 ست: جوهرییک جوهر مواجه هستیم و جهان ما تک

 : دو جوهری که صفاتشان مختلف است در میانشان وجه مشترکی موجود نیست. 2قضیه 

نفسه و بنفسه تصور شده باشدد، یعندی تصدور یکدی مسدتلزم تصدور       واضح است، زیرا هر یک از آن دو باید فی 3برهان: این قضیه هم از تعریف 

 دیگری نباشد. 

 ها وجه مشترکی موجود نیست، ممکن نیست یکی علت دیگری باشد.  : دو شی که میان آن3قضیه 

( 4( امکان ندارد به وسیله یکدیگر شدناخته شدوند و لدذا )اصدل متعدار       5رند، بنابراین )اصل متعار  برهان: زیرا فرضاً باهم وجه مشترکی ندا

 یابد یکی علت دیگری باشد. مطلوب ثابت شد.امکان نمی

هر بودن، از تواند در عین جوتواند باشد. زیرا یک جوهر نمیخواهد نشان دهد که میان دو جوهر هیی وجه اشتراکی نمیدر گام نخست صرفاً می

یا درکی داشته باشد. این احکدام قدبالً در    با نگاهی الیبنیتسی، از آن کوچکترین رد و حافظه حتاجوهری دیگر )یا واالتر( ناشی شده باشد و یا 

شدناخته   ی یکددیگر : اشیایی که میانشان وجه مشترکی موجود نیست امکان نددارد بده واسدطه   5بند »تثبیت شده بودند:  4و  5اصول متعارفه 

که به این پ  از آن« : شناختن معلول وابسته به شناختن علت و مستلزم آن است.4بند »و « شوند، یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری نیست.

 ها باید مشخص شود:تواند هیی وجه اشتراکی باشد، وجوه افتراق آننکته پی بردیم که میان جواهر نمی

ی اخدتال  احدوال   ی اختال  صفا  جواهر است و یدا بده وسدیله   تمایزند، تمایزشان از یکدیگر، یا به وسیله: دو یا چند شی که از هم م4قضیه 

 جواهر. 

( در خارج از عقل چیزی موجود نیست، جز 5و  3(، یعنی )تعاریف 1برهان: هر چیزی که هست، یا در خودش است یا در دیگری )اصل متعار  

ی آن امکان یابد که اشیای متعدد از هم تمایز یابند وجود ندارد، مگر جواهر، یا ج از عقل چیزی که به وسیلهجواهر و احوالشان؛ بنابراین در خار

 ها. مطلوب ثابت شد.که همان است( صفا  و احوال آن 4)طبق تعریف 

هر کدام از جواهر داشته باشدند.  ت و یا هم در احوال مختلفی که ممکن است سازد که وجوه افتراق یا در صفا  جواهر اسدر اینجا مشخص می

شناسیم چیزی نگفته است. اما را می« بعد»و « فکر»اما هنوز و تا این مقطع اسپینوزا در این مورد که ما از میان انبوهی از صفا  تنها دو صفت 

ی هیی قوهبینیم، می 4ه در برهان قضیه طور کناپذیر از جوهرند، با این حال و آندر مورد حاال  پیش از این نیز دیدیم که احوال جزئی جدایی
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کدم در اینجدا( و   کند )دستاسپینوزا وجود چند جوهر را انکار نمی، 5ی در قضیهبرای چیزها جز سنجش صفت فکر و بعد وجود ندارد. تمیزی 

 دهد که امکان ندارد که جواهر از لحاظ طبیعت )در اینجا ذا ( و صفت یکی باشند. صرفاً نشان می

 : ممکن نیست در عالم دو یا چند جوهر وجود داشته باشند که دارای طبیعت یا صفت واحد باشند. 5قضیه 

شدان  برهان: اگر جواهری متعدد و متمایز از هم وجود یابند، تمایزشان از یکدیگر، یا باید به وسیله اختال  صفاتشان باشدد و یدا اخدتال  احوال   

ال  صفاتشان متمایز باشند، پ  دارای صفت واحد نیستند، و اگر به وسیله اختال  احوالشان تمایز یابندد،  )قضیه قبلی(. اگر تنها به وسیله اخت

یعندی ذا  آن را اعتبدار   « فی ذاتده »توان احوال را کنار گذاشت و جوهر را ( بنابراین می1بر احوالش مقدم است )قضیه  از آنجا که جوهر طبعاً

ها را از یکدیگر تمیز داد، یعنی )قضیه قبلدی( ممکدن نیسدت دو یدا چندد جدوهر دارای       توان آنال دیگر نمی(، که در این ح6و  3کرد )تعاریف 

  طبیعت یا صفت واحد باشند. مطلوب ثابت شد.

اسدت،  ی اختال  در حاالتشان باشد، چون جوهر بر احدوالش مقددم   آید: اگر اختال  جواهر بر پایهدو نتیجه به دست می 5ی بنابراین از قضیه

شود و باید به خود جواهر رجوع کرد. اما نتیجه دوم بسیار مهم است: اگر اخدتال  جدواهر بدر    بنابراین این اختال  از اساس اختال  نامیده نمی

دو شدی  » 3ی اختال  در صفاتشان باشد، پ  مشخص است که دارای صفت واحد نیستند. و چون دارای صفت واحد نیستند طبق قضدیه  پایه

تواند علت دیگدری )جدوهر دیگدر(    ، هیی کدام از جواهر نمی«ها وجه مشترکی موجود نیست، ممکن نیست یکی علت دیگری باشدآن که میان

 باشد.  

 : ممکن نیست جوهری به وسیله جوهری دیگر پدید آمده باشد. 6قضیه 

( دارای وجده مشدترکی   2)قضیه قبلی( یعندی )قضدیه    برهان: ممکن نیست، در عالم، دو یا چند جوهر وجود داشته باشند که دارای صفت واحد

( ممکن نیست یکی از آن ها علت دیگری باشد، یعنی ممکن نیست یکی به وسیله دیگری پدید آیدد. مطلدوب ثابدت    3باشند. و بنابراین )قضیه 

 شد.

توانیم یک حکم انقالبی بنامیم. چون اسپینوزا و الیبنیدت  بدا صددور    شود. این قضیه را میمی« وجود»به بعد، اسپینوزا وارد مبحث  7از قضیه 

م محور دکارتی بیرون بکشند. بعدها و در قرن بیستم به این نتیجه رسیدیی فلسفه سوژهشان را از زیر سیطرهیچنین احکامی، توانستند فلسفه

انگار متافیزیدک غربدی بده    خروج از گفتمان دوگانه حتاانگار )سوژه/ابژه( دکارتی که ی دوگانهتنها خروج از فلسفهکه حرکت انقالبی اسپینوزا نه

یدق فاعدل   ی ناتمام اصالح فاهمه، به ما نشان داد که وجود موجود نده از طر بار این اسپینوزا بود که در رسالهبرای نخستینطور کل بوده است. 

 شناسا که در پیوند با طبیعت )ماهیت( جوهر کل، جوهر تام قابل شناسایی است.  

 : وجود به طبیعت جوهر مرتب  است. 7قضیه 

( طبیعدتش  1(. بنابراین جوهر خود علدت خدود اسدت، یعندی )تعریدف      6برهان: ممکن است جوهری از شی دیگری به وجود آید )نتیجه قضیه 

 بالضروره مستلزم وجودش، و یا وجودش به طبیعتش مرتب  است. مطلوب ثابت شد. 

 ام: ی نخستش را آوردهتبصره ، از یک قضیه، یک برهان و دو تبصره تشکیل شده که من در اینجا فق 8ی قضیه

 : هر جوهری بالضروره نامتناهی است. 8قضیه 

(. بندابراین آن بایدد   7( و وجود به طبیعت جوهر مرتب  اسدت )قضدیه   5برهان: ممکن نیست دو یا چند جوهر دارای صفت واحد باشند. )قضیه 

( الزم می آید که به وسیله جدوهری دیگدر   2یرا در این صور  )تعریف وجود داشته باشد: متناهی یا نامتناهی. اما ممکن نیست متناهی باشد، ز

(، محدود باشد و در این صور  دو جدوهر پذیرفتده مدی شدوند، کده دارای صدفت       7که طبیعتش مانند آن و وجودش نیز ضروری است )قضیه 

 (. پ  باید نامتناهی باشد. مطلوب ثابت شد. 5واحدند، که باطل است )قضیه 

متناهی خواندن شیئی در واقع نفی چیزی از آن است و نامتناهی خواندن شیئی تصدیق مطلق وجود طبیعت آن، لدذا )فقد  از    : چون1تبصره 

 ( نتیجه می شود که هر جوهری باید نامتناهی باشد.7قضیه 

متناهی یعنی نفی چیدزی از  ل است. آمده قابل تأم 1ی ای که در تبصرهی قضایای پیشین است. اما نکتهواضح است و در واقع نتیجه 8ی قضیه

تواند ناقص باشد. جوهر باید مطلقداً کامدل باشدد. بده     که جوهر هرگز نمیچیزی. و نامتناهی یعنی تصدیق مطلق ذا  یک چیز. و این یعنی این

داندیم کده ایدن حکدم در     مدی ست؛ حکم بسیار مهمی 3ی قضیه کند.همین دلیل اسپینوزا از امر جاودان، خیر حقیقی و ذا  کامل صحبت می

پ ، از این واقعیت که قدرتی د چیزهای طبیعی به لطف آن وجود دارند و عمدل   »ی سیاسی اسپینوزا و به شکلی دیگر تکرار شده است. رساله

حق خددا هدیی   ی چیز حق دارد، و درنگ بفهمیم که حق طبیعی چیست. از آنجا که خدا بر همهتوانیم بیکنند همان قدر  خدا است د میمی
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گیریم که هر چیز طبیعی همان قدر که قدر  وجود داشتن و عمل کدردن دارد، واجدد حدق    مگر قدر  مطلقاً آزاد خدا نیست، آنگاه نتیجه می

  3«طبیعی است.

 : شیئی که واقعیت یا موجودیت بیشتری دارد به همان اندازه صفا  بیشتری دارد. 3قضیه 

 ت.آشکار اس 4برهان: این از تعریف 

ی سیاسدی  را بدا حکدم رسداله    3ی تدوان قضدیه  ی اسپینوزا در یک بافتار دقیق و سنجیده شکل گرفته است. میبینیم که چطور کل فلسفهمی

در  وجود داشتن و عمل کردن دارد، به هر میزانی که این قدر  وجدود داشدتن بیشدتر    همخوانی کرد به این صور  که: هر چیز طبیعی که ق

تدوان نگداهی دوگانده    میزان صفا  بیشتری دارد و از حق )حق بودن، حق اظهار شدن( بیشتری برخوردار اسدت. در اینجدا مدی   باشد، به همان 

بده  : مقصود من از صفت شیئی است که عقل آن را به مثا4بند »که چون  رسدبه اثبا  می 3ی داشت. از یک سو، با اخذ نگاه کل به جز، قضیه

شدوند و ایدن یعندی    شمار می، یعنی چون صفت مقوم ذا  جوهر است، در جوهر تام و تکین این صفا  بی«کندادراک می « مقوم ذا  جوهر»

شمار برخوردار است و ما صرفاً قادریم دو صفت از اوصافش را بشناسیم. اما با نگداهی جدز بده کدل )نگداهی کده در فلسدفه        خدا که از صفا  بی

سرشار از صفا  و فاعل باالختیار مطلق( دسدت یابدد و آن   تواند به جایگاه خدایی )جوهر بشر می سیاسی اسپینوزا مستتر است(، تنها آن زمان

جایگاه جوهرین و تکین را تسخیر کند، که موجودیت بیشتری داشته باشد. و این موجودیت بیشتر، صرفاً بدا تجمیدع قدوا و نیروهدای بشدری و      

ی نف /بدن دکارتی است. لب کالم اسدپینوزا ایدن اسدت کده     واقع حل معضل دوگانه در 11قضیه رسیدن به امر مشترک قابل دستیابی است. 

با وجدود اخدتال  بدا    . زیرا هر صفت باشدکم دوپاره( وجود دو یا چند صفت در یک چیز، به این معنا نیست که آن چیز خود چندگانه )یا دست

. آوردتوان انسان را مثال شود. در اینجا میچیز نمیتکثر اوصا  سبب تکثیر یا چندپارگی تکدر واقع تواند به نفسه تصور شود. سایر صفا ، می

شود که همچون دکار  به این نتیجه برسیم که انسان دوپداره اسدت.   در فلسفه اسپینوزا وجود نف  )صفت فکر( و بدن )صفت بعد( سبب نمی

گویدد انسدان   طور که دلوز مدی برند، اما همانهم راه نمیبهاند. « متناهی در نوع خود»ها اند. هر کدام آنهر دو صفت در یک موجود جمع شده

  تواند از درون یک صفت )فکر( به پیرامون بنگرد و گاهی نیز از درون صفت دیگر )بعد(. گاهی می

 : هر یک از صفا  جوهر، باید به واسطه خودش تصور شود. 11قضیه 

(، بنابراین باید به وسیله خودش تصور شود )تعریدف  4را به مثابه مقوم ذا  جوهر تصور می کند )تعریف  برهان: صفت چیزی است که عقل آن

 (. مطلوب ثابت شد. 3

ن تبصره: از اینجا برمی آید که اگر چه دو صفت واقعا جدا از یکدیگر یعنی هر یک بدون کمک دیگری به تصور می آیند، ولی در عین حال از ای

گرفت که آن ها مقوم دو موجود یا دو جوهر مختلفند. زیرا اقتضای نف  طبیعت جوهر است که هر یک از صدفاتش بده نفد     نمی توان نتیجه 

خود متصور شود. زیرا جوهر همه صفاتش را با هم دارد و امکان ندارد که یکی از دیگری پدیدار شده باشدد. بلکده هدر یدک مبدین واقعیدت یدا        

اد صفا  متعدد به جوهر واحد نه تنها نامعقول نیست، بلکه برعک  در عالم امری واضح تر از این نیست، که موجودیت جوهر است. بنابراین اسن

هر موجودی باید تحت صفتی تصور شود و هر اندازه که واقعیت یا موجودیتش بیشتر باشد، به همان اندازه صفا  بیشتری خواهدد داشدت کده    

گفتده شدد(، در    6و در نتیجه امری روشنتر از این نیست که یک موجود )چنان کده در تعریدف   مبین ضرور  یا سرمدیت و عدم تناهی باشند 

صورتی باید نامتناهی مطلق شناخته شود که متقوم از صفا  نامتناهی باشد، که هر یک مبین ذاتی است که نامتناهی و سرمدی است. با وجود 

میان جواهر مختلف فرق نهاد، گوییم که بگذارید او قضایای زیر را بخواند. این قضدایا  این، باز اگر کسی بپرسد که پ  با چه نشانه ای می توان 

 نشان خواهند داد که در جهان فق  یک جوهر موجود است و آن مطلقا نامتناهی است، لذا پرسش وی از چنان نشانه ای بیهوده خواهد بود.

چون این دو را باهم و سپ  با طبیعت تام برد؛ نام می «خدا یا جوهر»از ن ابتدا در همااسپینوزا رسیم. کتاب اخالق می 11ی سرانجام به قضیه

شدان نامتنداهی اسدت؛    ی هر کداماند، اما مجموعهکه در نوع خود متناهیاز تعاریف و اصول گذشته دانستیم که صفا  با اینداند. همان میاین

 شدمار شدکل گرفتده اسدت.    های بیست. خدا از صفا  نامتناهی، از مجموعهنامتناهیآید ای که از هر کدام از صفا  به وجود مییعنی مجموعه

تنها ذا  باری نه»بنابراین هر صفت خود نشانی از ذا  وی دارد. به همین دلیل اسپینوزا بر این باور است که  خودش نیز نامتناهی مطلق است.

ها، صفا ، حاال ( توان به شناخت چیزهای دیگر )مجموعهن شناخت ذا  خدا نمیقابل شناختن است، بلکه ضرورتاً باید شناخته شود. زیرا بدو

     4«دست یافت.

 : خدا یا جوهر، که متقوم از صفا  نامتناهی است که هر صفتی از آن ها مبین ذا  نامتناهی و سرمدی است، بالضروره موجود است. 11قضیه 
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( ذاتدش  7برهان: اگر این قضیه را قبول نداری، در صورتی که ممکن باشد، فرض کن که خدا موجدود نیسدت. در ایدن صدور  )اصدل متعدار        

 (، پ  خدا بالضروره موجود است. مطلوب ثابت شد. 7مستلزم وجود نخواهد بود، اما این نامعقول است )قضیه 
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