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 ی اصالح فاهمهگزارشی از رساله
 

 عتیق اروند
 

 

 چکیده

دکاارت   رد پاای گرچه ی دکارت است. ی طرحی بدیل در برابر فلسفهای در اصالح فاهمه، نخستین تالش اسپینوزا برای ارائهرساله

وفاادار ماناد     و تصور واضح و متمایز دکارتی بر این رساله مشهود است و اسپینوزا همچنان )و شاید برای همیشه( به دو اصل علیت

ی دکارتی علنای  با تمرکز بر مفاهیمی چون امر کلی و جاودان و تخصیص جایگا  کانونی به طبیعت، گسستش را با فلسفه است، اما

توصیف طبیعت به  ی اصالح فاهمه است، با شرح امر جاودان آغاز و بااین گزارش که متمرکز بر پنجا  بند نخست رساله. کرد  است

   رسد.  ی تصورات به پایان میهمهمنشای  مثابه

 مقدمه

که چطور باا وجاود فیلساوز بزرگای     این کند. از جملهراوانی به ذهن خطور میهای فی اسپینوزا پرسشبه محض مواجهه با فلسفه

تغییراتی بنیادین در شناخت ما از جهان ایجاد کرد، فیلسوز دیگاری چاون اساپینوزا در نخساتین کاار       اشچون دکارت که فلسفه

جانباه  البته در این گزارش قرار نیست به این پرساش پاساخی هماه    کند.متفاوت دعوت می اش، فلسفه را به مسیری کاملنسفیفل

سازد. اسپینوزا در جریان نوشاتن  دکارت آشنا می یو گسست از فلسفه ی اصالح فاهمه از درون ما را به این جهشبدهیم، اما رساله

دهد. این ارجاعات نشاان  اش )که هنوز نوشته نشد  بودند( ارجاع میهای بعدیآن، مدام ما را به بسط موضوعات و مفاهیم در کتاب

ای جدیاد در  حی کلی برای تبیاین فلسافه  ی ناتمام نیز طرهمین رسالهدر های نخست و در همان گام حتااز آن دارند که فیلسوز 

رو خواهناد  روباه  وبیش انقالبی، با مفاهیمی بدیعمی کی دکارت دمخورند، در این رسالهاز همین رو کسانی که با فلسفهسر داشت. 

 شد؛ مفاهیمی چون امر جاودان، ذات، طبیعت، محال، ضروری و ممکن. 

 

 اعالامر جاودان و خیر 

گیرد. ابتادا از ساه   روی دست می (eternal) یابند  از امر جاودانتعمیما برای دستیابی به توضیحی کارآمد و اسپینوزا تمهیداتی ر

( و شاهوت  honor(، شاهرت ) wealthثاروت ) بارد   کنند ناام مای  ( را تعقیب میmindبا که هموار  همچون سایه نفس )امر فری

(sensual pleasure) اراد .( یvoluntasثروت و شهرت ) ( و همچنین میلappetitus ) و  ناپایاداری سبب  جنسی شهوتو
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انگیازد، اماا باا    که میل جنسی ابتدا شوری در نفس )و در آثار متأخر اساپینوزا، در بادن( برمای   با این 1شوند.بشر می نفس گمراهی

و با انباشت و ازدیادشاان، اراد    دارد. ثروت و شهرت کارکردی معکوس دارندای عجیب در پی ارضای آن، اندو  و فرورفتگی و پوچی

که این دو همانند شهوت کیفرشان را در خودشان ندارند، اما چون ناپایدارناد و  کشاند. با اینیشان منفس را بیشتر و بیشتر به سوی

عیاب  راد  و میل ساه  بنابراین این سه اتوانند نفس را به کمال مطلوب برسانند. کنند، نمیای را دنبال نمیهیچ غایت نهایی یا ابدی

طلب کند، آنگا  « از برای خودشان» را هااند زیرا اگر نفس آناند، ناپایدارند و غایتمند نیستند. فریبند مکتوم در خود دارند  فریبند 

راهی به رهایی خویشتن نخواهد یافت. و این فریبندگی در واژگاان   هاخواهند نشست و نفس جز اقتداء به آن« اعالخیر »در جایگا  

ناپایدارند چرا که لیبیدوی جنسی هموار  در حال بازگشت است و هیچگا  پایاان  ی اسپینوزا مترادز گمراهی است. هیاتاال یفلسفه

در مقام چیزی در معرض تهدید قارار   بسته به وضعیت و اعمال و فشارها و فضاهای خارجی هموار  هر دو یابد و ثروت و شهرتنمی

 دهند.غایتند چرا که هیچ را  کامل، مطمئن و تامی را پیش روی بشر ننهاد  و هیچ افقی را نشان نمی. و بیگیرندمی

تصور چیزی که هم از درون خاویش حقیقات تاام را تاداعی     کند. از این رو، اسپینوزا ما را به چیزی تام و امری جاویدان دعوت می

مان را به خاود جا ب کناد، بسایار     د، هم برای همیشه پایدار و نامتزلزل باشد و هم به مثابه غایت، تمامی اراد  و میل و خواستکن

شاود  عشاق   بنابراین غایت نفس مشخص می توان به آن عشق ورزید.می رانگیز که به باور اسپینوزا صرفنقدر شوشورانگیز است. آن

( نفاس را از لا ت کامال سایراب و از انادو  تهای       aeternaleابادی ) عشق به امر جاودان و »جاودان.  ورزیدن به و یگانگی با امر

ست؛ زیارا در آن دیگار از   اعالامر جاودان خیر  2«باید با تمام وجود آن را طلب کرد.کند. به همین دلیل بسیار خواستنی است و می

فراتار از حاب و بغاض     اعالاند خبری نیست. خیر قابل شناسایی و تفکیکخیر و نیکی که با تعاریف بشری  حتاحاالت شر و بدی و 

تقارب باه امار جااودان و     ( است. اما برای 11)بند « اتحاد موجود میان نفس و طبیعت» اعالخیر انسانی و فراسوی نیک و بد است. 

 ذهان. شهود، فهم و یا شناختی از امر جاودان به دست آورد، رجوع کرد، یعنی  توانبه سبب آن میباید ابتدا به چیزی که  اعالخیر 

اش راهی به حقیقت چیزها بگشاید و آن را با امر ابدی و پایادار پیوناد   کاویمند ساخت تا بتواند با درونپس باید ابتدا ذهن را قاعد 

بل از هر چیز، در گام نخست ماا بایاد تادبیری بارای بهباود      ق»از آن سخن گفته است   ست که اسپینوزا صراحتنین تدبیریبزند. ا

دانناد کاه   هماه مای  ]تا اینجا[ فاهمه بیابیم و آن را پاالیش کنیم، تا بتواند چیزها را درست دریابد و تا حد امکان از خطا بری باشد. 

یاابیم کماال عاالی     اید باه آن دسات  همان طور که گفتم، آنچه که بقصدم این است که علوم را به یک غایت و هدز واحد برسانم. 

کند، باید باه مثاباه چیازی ناکارآماد حا ز      که ما را به این مقصود راهنمایی نمی ی از علوم بشریبشری است. بنابراین هر آن چیز

 یرسااله ه اساپینوزا باا الگاوبرداری از    در اداما  1«هایمان معطوز به این غایت باشد.شود. در یک جمله، باید تمامی اعمال و اندیشه

 سازد شناسی و تدبیرسنجی ذهن هموار میقواعد هدایت ذهن دکارت، مسیر را برای آسیب

باا   شود انجاام دهایم.  هر کاری را که مانع رسیدن ما به مقاصدمان نمی ها صحبت کنیم.. مطابق با قدرت فهم و درک مردم با آن1»

اگر تا حد ممکن خود را با فهم مردم همتراز کنیم. در چناین مسایری،    این راهکار مزایای قابل توجهی به دست خواهیم آورد. البته

 ها مشتاقانه به ندای حقیقت گوش خواهند سپرد.آن

 مند شویم. مان مفید است بهر از ل ای  تا آن حدی که برای حفظ سالمتی .2

                                                           
 کوشش بدن کوشش نفس نیز هست. این کوشش، اگار باه نفاس مرباوش باشاد،     »اسپینوزا بسیار مهم است.  یتفکیک میان اراد ، میل و خواست در اندیشه1 

در توصایف انساان ا عنصار       و اگر ا مخصوصان گوییم؛ کنیم. اگر هم به بدن و هم به نفس مربوش باشد، آن را میل میچیزی است که آن را به اراد  تعبیر می

لفاظ خاواهش را باه کاار      تنها میل داشته باشد، بلکه از آن نیز آگاا  باشاد؛ در ایان صاورت    شود که او نهخودآگاهی نیز در کار باشد، این خودآگاهی سبب می

 «  بریم.می

 1131، 08ی اسماعیل سعادت. تهران  طرح نو، اسکروتن، راجر. اسپینوزا. ترجمه
2Spinoza, Benedict. Treatise on the Emendation of the Intellect. Collected works. Translated by Edwin Curley. New 
Jersey: Princeton university press. (C 10, P 9). 1985 
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مان مفید است. و خود را باا آن  برای مراقبت از زندگی و سالمتی. و در پایان تا آنجا به دنبال پول و چیزهای دیگر باشیم که فقط 1

   4«تطابق دهیم. ای که با اهدافمان در ستیز نیستند،عادات اجتماعی

 

 فاهمه یا راهنمایی توسعه

را در ساه مرحلاه از   « مابهم، علات و معلاول و مواجهاه باا ذات      یتجرباه مسموعات، »یاسپرس چهار نوع ادراک اسپینوزایی یعنی 

هایی کاه اینجاا و   شنویم و تجربهنخست  پندار حاصل از گمان و تخیل که از طریق آنچه از این و آن می»کند  شناسایی خالصه می

 که از امار جااودان و مفهاوم پایاداری    با تعریفی  5«شود. دوم  اعتقاد درست. سوم  شناسایی روشن و متمایز.کنیم تأیید میآنجا می

کشد، پرواضح است که بهتارین و  پیش میکه در اینجا اسپینوزا  ارائه کردیم، و با اصل دکارتی )یعنی همان تصور واضح و متمایزی(

د ( خود یا باا شاناخت علات غریاب خاو     essentiaست که یک چیز فقط با ذات )تنهاترین را  شناخت و ادراک اصیل، ادراکی حتا

تاوان ادعاا   فقدان ساوژ . مای  درون یک خال و فقدان قرار دارد   اما نباید فراموش کرد که کل این فرایند شناخت درشود. ادراک می

رسد که خود اسپینوزا به ایان فقادان   ی اسپینوزا با سوژ  به معنای کانتی یا هگلی آن به کلی بیگانه است. به نظر میکرد که فلسفه

داناد. ماا   میدهد. یعنی آن را جزئی از مراتب طبیعت را در امتداد و یا در پهنای طبیعت قرار می )و نه سوژ ( فسپی برد  است. او ن

جانبااه و پساارسااطویی جااوهر طاارح همااه یحاااالتی از طبیعاات هسااتیم. حاااالتی از ذات کلاای. البتااه اسااپینوزا هنااوز در رساااله

(substantia را در ذهن نداشت؛ )ونای  ی اصالح فاهمه از یاک تنااقض در  رساله از این لحاظ، مان سو روان بود.گام به هبهاما گام

به مارور  »اش را ی یک روند است  نفس بخشی از طبیعت است. جزئی که قرار است فاهمهکنند برخوردار است. از یک سو مشخص

چه شامل ]چیزهاای[ بیشاتر باشاد     واضح است که ذهن هر» اصالح کند و آن را توسعه بخشد « شتر طبیعتو با شناخت هرچه بی

نیااز اسات.   روهای بیرونای بای  ی نیفطری در نفس هست که از همهرسد چیز از سوی دیگر به نظر می اما (13)بند « تر است.کامل

ه بایاد  فاهمه نداریم. آنچه کا « بخشیتوسعه»ی شهود بشری. به بیان دیگر ما نیازی به باید آن را شناخت. این چیز یعنی قو صرفن 

 توان از احکام خود اسپینوزا بهر  جست  می مدعافاهمه است. برای اثبات این « پاکسازی»و « پاالیش»انجام داد 

کاه  دیگری جز داشتن تصور حقیقی نیست. زیرا چنان یواضح است که برای یقین داشتن به حقیقت نیازی به هیچ نشانه  15بند »

کاه  دانم. بنابراین همچنین واضح است که هیچ کس به جاز آن من بدانم هیچ نیازی نیست که بدانم که می کهنشان دادیم برای این

کدام است و این خود واضح است زیرا یقاین و ذات ذهنای یکای     اعالتواند بداند که یقین تصور تام یا ذات ذهنی چیزی را دارد نمی

 است. 

بلکه برای ازبین بردن هرگونه شکی کافی است که ذوات ذهنی اشیا یا به عبارت دیگر  ای نداردحقیقت نیازی به هیچ نشانه  11بند 

 ها را داشته باشیم. تصورات آن

گیریم که روش چیزی جز شناخت انعکاسی یا تصور تصور خود نیست؛ و چون تا نخست تصاوری  بنابراین چنین نتیجه می  10بند 

گیریم که تا نخست تصوری نباشد روشی هم در کاار نیسات. پاس روش خاوب آن     ینباشد تصور تصوری نیز در کار نیست نتیجه م

 تصوری حقیقی هدایت کرد.  یدهد که چگونه باید ذهن را بر طبق نمونهاست که نشان می

گیریم که شناخت انعکاسای  وانگهی چون نسبت میان دو تصور همان نسبت میان ذوات عینی این تصورات است نتیجه می  10بند 

تارین روش آن اسات کاه    ت که کامال ستصورات دیگر است  و این بدان معناتر از شناخت انعکاسی کامل شریف ور وجود مطلقنتص

 ترین وجود هدایت شود.تصور کامل یذهن چگونه باید بر طبق نمونهکند معلوم می

 1«داشته باشد.ری تصوری حقیقی وجود قبل از هر چیز باید در ما به عنوان ابزار فط  13بند 

                                                           
 12ی ، صفحه13همان، بند 4 

 1130. 45ی حسن لطفی. تهران  طرح نو. یاسپرس، کارل. اسپینوزا. ترجمه5 

 1135. 23و  20ی اسماعیل سعادت. تهران  مرکز نشر دانشگاهی. ای در اصالح فاهمه. ترجمهاسپینوزا، بندیکت. رساله6 
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درونی نیست که بایاد  شناخت ساحت  کهبا این شود. بنابراین« هدایت»باید به سوی امر حقیقی  ی این بندها، فاهمه صرفندر همه

 سات، اهمه هدایت شوند  به سمت چیازی ف کهو با این ساخت تا از دل آن سوژ  زاد  شود. چارچوب و حدودش را از درون مشخص

درون نفس  ،ی که انگار خودتهمان نیست. فاهمه باید به سوی حقیقت چیزها هدایت شود. حقیقیافتن اینتوسعه شدن بااین هدایت

 ی این مسئله است  کنند زیرعنوان رساله خود مشخص شود.گیرد بلکه راهنمایی می. در واقع فاهمه یاد نمیاست

On the way by which it is best directed toward the true knowledge of things 
فزاییم کاه  اباید بر ایان بیا  » کند.رسد که اسپینوزا بر اصل مطابقت پافشاری میمیکم در این رساله چنین به نظر به هر حال، دست

 سات و کاه یقاین و ذات ذهنای یکای    این (41بند ) «گونه است که متصور ]متعلق[ آن در جهان عینی.تصور در جهان ذهنی همان

که ابزار فطری تصور حقیقی به عنوان اماری پیشاینی یاا فطاری در ماا      یعنی همان تصورات و در آخر این ،که ذوات ذهنی اشیااین

    ای ندارد.حقیقت نیازی به هیچ نشانه ها تصدیقی بر این حکم است کهی اینست، همهنهادینه شد  ا

 

 شناسیآغاز هستیسر

در هماین رسااله اسات کاه     ای که اسپینوزا در کتاب اخالق نهادیناه سااخت.   شناسیاز هستی ستی اصالح فاهمه سرآغازیرساله

« ی تصوراتهمه»، از ترکیب «چیزهمه»چیز است )با این تفاوت که در اینجا به عوض همهورزد طبیعت منشای پینوزا تأکید میاس

رساند. اما چرا بشر گیری از صورت طبیعت فاهمه را به کمال میکند(. از آنجا که تصور باید مطابق ذات عینی باشد، الگواستفاد  می

اسپینوزا معتقد است کاه یکای   حقیقی و همیشگی از آن در نفس ایجاد کند؟  اش بشناسد؟ یا صورترا با تمامیتتواند طبیعت نمی

بینایم و تصاوراتی   شنویم و میایی را میآموزیم. به مرور چیزههای ماست. ما از بدو تولد چیزهایی را میداوریاز دالیل عمد ، پیش

دلیال دیگار تضاعیف    اناد.  پرورانیم که به کلی فارغ از ساحت حقیقت و بیگانه با نفس طبیعتی زیسته در ذهن میرا نظر به تجربه

دادنشان از نیروی اصل تصور واضح و متمایز در ذهن است. ما بدون تدقیق بر چیزها، بدون وضاحت دادنشان برای ذهن، بدون تمایز

آن را بادیهی   ایام و حتاا  ادت کارد  باه ایان پا یرش عا    پا یریم و  شوند، میامور یا چیزهای دیگر، و همان طور که بر ما جاری می

ها، سبک زندگی و امور بیند. و این شامل کل تصورات، باورها، ارزششماریم. اسپینوزا دلیل دیگر را در وضعیت زیست بشری میمی

شاوند تاا ماا نتاوانیم     کنند و سابب مای  ی نیرویی بازدارند  عمل میها به منزلهکل اینشود. هر فرد انسانی می اجتماعی و فرهنگی

 راهی برای شناخت طبیعت درونی چیزها باز کنیم.

تاوان فاهماه را   تنهاا مای  ی تصورات است. بنابراین با شناسایی طبیعات ناه  همه اسپینوزا معتقد است که طبیعت منشایگفتیم که 

محورانه است و با این حساب با عقل شناسی کاملنه دست داد. این هستیدرکی از حدود هستی ب تواناصالح و هدایت کرد بلکه می

( possible( و ممکن )necessary(، ضروری )impossibleسنجش است. اسپینوزا از سه حکم منطقی محال )احکام عقل قابل 

آمیاز باشاد محاال اسات.     اش تناقضی طبیعتش این است که هستیچیزی که الزمهد. کنبرای سنجش طبیعت چیزها استفاد  می

ی طبیعاتش  الزماه  آمیز باشاد ضاروری اسات. و در پایاان چیازی کاه      اش تناقضی طبیعتش این است که نیستیچیزی که الزمه

گیریم ای که از این مبحث مینتیجه (51ممکن است. )با ارجاع به بند  موجب تناقض باشد، اشنه هستی و نه نیستی ست کهطوری

  این است که فاهمه ابتدا باید به سوی چیزها یا امور ضروری هدایت شود تا بتواند به شناخت طبیعت حقیقی چیزها دست یابد.    

 

 نتیجه

اند، از انسجام و نظام  ای که پیش از اخالق نوشته شد های فلسفیالهی اسپینوزا در عین دشواری به شدت دلچسب است. رسفلسفه

هاا  توان با تدقیق بر این رسااله ها افزود  است. اما دلچسبی آنجاست که میکتاب اخالق برخوردار نیستند و این بر دشواری فهم آن

قواعد هدایت ذهن دکاارت،   یمانند رسالهفاهمه  اصالح یهای اثر ارزشمند اسپینوزا یعنی اخالق نقب زد. رسالهها و چشمهبه ریشه

برد. اگر قرار باشاد در نخساتین   اش فرو میی فلسفیگام ما را در حفر بهشود و گاماز میهای فکری و شخصی فیلسوز آغاز دغدغه
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مفهاوم طبیعات یافات.     تاوان آن را در تبیاین  وجوی یک امر ناب اسپینوزایی باشیم، به باور مان مای  اثر فلسفی اسپینوزا در جست

تماامی تصاورات و در    طبیعت به مثابه منشاای و « عشق به امر جاودان»دهد که چه پیوندی میان اسپینوزا در این رساله نشان می

 واقع کل دانایی وجود دارد. 
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