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 ییاسپینوزامفاهیم مشترک 
 

 

 عتیق اروند

 

 چکیده

 آخهرین اش گرفتهه تها   در اثری از اسپینوزا نیست که آثار به کارگیری مفاهیم مشترک مشهوود نبادهدا از نتسهتین رسها ه     نتقریب

را  ز این مفاهیمکند و یا به طور مشتص یکی ایا از  فظ مفاهیم مشترک استفاده می، استمفووم نفس  از جا که بحث، آنهایشنامه

ی اسپینوزا راه یافت، تا کنون و به های اندیشهتوان به بنیانکه به باور د وز، با بررسی مفاهیم مشترک میکشاندا با اینمی میدانبه 

دهیم کهه  های بسیار کمی صورت گرفته استا در این مقا ه، نشان میشپژوهاین مفاهیم چیستی و کارکرد پیرامون  طور مشتص،

دوند؛ بر چه اساس باید این مفاهیم را از مفاهیم کلهی دهدا   هیم مشترک چطور از دل سازوکار تصور یا دناخت نوع دوم زاده میمفا

ی علهم  که چطور این مفهاهیم از دایهره  اندازند، و در آخر ایندوم و سوم را به کار می ساخت؛ چطور این مفاهیم دستگاه دناخت نوع

(science،فراتر رفته )  کنندا  وارد ساحت سیاست می امر مشترک را با تحریک  ذت و دور، ها تزریق دده وبدنبه     

 

 مقدمه

امها بحهث مفصهف مفهاهیم      1کنهدا استفاده مهی « ی دکارتدرح اصول فلسفه»بار در اسپینوزا از  فظ مفاهیم مشترک برای نتستین

که بتواند رابطه میان ادیا را تبیین کند و نشان دهد که حاالت ایناسپینوزا برای افتدا مشترک در بتش دوم کتاب اخالق به راه می

 هزنند تا سهرانجام ییهف صهفت بشهد دهناخت     ها را به یکدیگر پیوند میحرکت و سکون چه تأثیری بر ادیای دزئی دارند و چگونه آن

است که مفهاهیم مشهترک از یهک     چنینسازدا وارد می« ی طبیشت و منشأ نفسدرباره»مبحث مفاهیم مشترک را در بتش دوند، 

قرار دارد، از این مفهاهیم   در کانون بتش دومدوت، مشرف منطقی ریاضی ه فیزیکی میان چیزها هستند، اما از آنجا که بحث نفس  

کتهاب   در فصف پهنجم  دوداها استفاده میها و ادراکات و تصورات مشترک میان نفسبرای توضیح چگونگی رابطه و پیوند میان بدن

                                                           
1 See: Curley, Edwin. The Collected Works of Spinoza, Volume I, New Jersey: Princeton university press. 1985. Pp 
244 & 245. 
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ههای  امهر مشهترک بهدن    رسهد و دکلش مهی ترین ی کاربرد مفاهیم مشترک به گستردهی سیاسی، دامنهاخالق، و به ویژه در رسا ه

        ازندهم پیوند میدده را بهسیاسی

 

 گشودگی وجود

اگزیر باید دانست که ودهود  ناسپینوزا مشتقد بود که ودود بشری امری همواره گشوده و همواره دونده استا برای تبیین این حکم، 

 (idea) به عبارت دیگر، تصهور کندا دود و هر بار خود را بازسازی میها و ادیا ه می ها، یهنچگونه و در چه نسبتی با چیزها ه بدن 

و یهن چیستا برای پاسخ بهه   (body) و بدن (Body) ، و از دیگری به مثابه دسم(mind) انسان از خودش به مثابه بدن و یهن

ی دکهارت، تصهور را چنهین    در درح اصهول فلسهفه  ی اسپینوزا را واضح ساختا این پرسش نیز باید نتست مفووم تصور در اندیشه

 2«ی ادراک مسهتقیم آن، از آن فکهر خهاگ آگهاهما    ی تصور، صورت فکری است که به واسهطه مقصود من از کلمه»کند: تشریف می

بهار صهورت فکهری را بهه     بتش دوم کتاب اخالق نیز آورده دده، با این تفاوت که دکتر دوانگیری، ایهن  3ر تشریف همین تشریف، د

مقصود من از تصور، صورت یهنی است، که یهن از آنجها کهه یهک دهی متفکهر      : »است ( تغییر دادهconceptionصورت یهنی )

دهود؛ بلکهه مها بها     ی انفشها ی صهرف حاصهف نمهی    ما بهه دهیوه   دهد که تصورهمین صورت یهنی نشان می« است، مصور آن استا

بتشهد و  ها نقش و دکف مهی کند، بلکه به آنیهنی را ادراک نمیچیزهای بیرون صرفنادوگرفت داریما یشنی یهن ما مان دپیرامون

تصور ههر حها تی کهه بهدن انسهان در آن      »بتش دوم صراحت دارد:  11 یو این موضوع، در قضیهدهدا ها را فرم میبه اصطالح آن

ی ادسام خاردی متأثر دده است، باید مستلزم طبیشت بدن انسان و همزمان مسهتلزم طبیشهت آن دسهم خهاردی     حا ت به وسیله

های خیا ی ایجهاد  ز صورتادهد و تصوری این قضیه نشان از آن دارند که این یهن است که به چیزها دکف می 2و  1نتایج « باددا

تأثرات بیرونی را دریابدا همان تأثرات بیرونی را نیز از طریهق و بهه   « همزمان»تواند کند؛ چرا که تنوا با درک بدنش است که میمی

یهر در  فومدا و چون تصوراتی که از ادیای خاردی داریم به ساختار بدن خود ما دال ت دارند، بنابراین تغیی ادراک بدنش میواسطه

 سام و ایهان برقرار سازد، مسهتقیمن ها و هر نوع نسبت و تناسبی که بدن با ادساختار بدن، تغییر در رفتار بدن، ارتباط بدن با بدن

 و ودودمان را دگرگونه خواهد ساختا   هتصورات ما را تغییر داد

صورت خیها ی   11ی ی قضیهدر نتیجهواضح سازیما را  (image) ها، باید افتراق میان صورت یهنی و صورت خیا یاما پیش از این

هها متهأثر دهده اسهت، هماهون ادهیای       ی آنتواند آن ادیای خاردی را که بدن انسان زمانی به وسیلهنفس می: »تبیین دده است

مها همهین صهور    مانهدگار اسهتا ا   یشنی تأثیر ادیای خاردی بر بدن« ها نه حاضر بادند و نه مودوداحاضر به نظر آورد، هر چند آن

 )و مهرتب  بها بهدن(    انفشها ی  صهرفن دوندا دریافت ما از صور خیا ی اند که تحلیف و ترکیب و تجزیه میهای یهنیخیا ی در صورت

یا که چون تصور بدن )ی آخر ایننکتهسازدا بدل می )و مرتب  با یهن( ؛ اما صور یهنی این دریافت انفشا ی را به تصورات فشالاست

تهوانیم از خهود   دود، ما مهی یهن( و خود بدن چیزی واحد است که گاهی تحت صفت فکر و گاهی تحت صفت بشد اعتبار میهمان 

همان فشا یت عقالنی نفس است دناسیما این تصور تصور، ا نفس میتصور بدن نیز تصوری دادته بادیم؛ چیزی که آن را به نام علم

، 23ی اما همین دناخت نیز مستقف و انتزاعی نیستا اسپینوزا در قضیهه خورده استا ی قدرت آگاهی فرد گرگسترش دامنه که به

دناسد، مگر از این حیث که تصورات احهوال بهدن را   نفس خود را نمی»ی این دناخت را با ادراک بدن مشتص ساخته است: رابطه

 «  کندادرک می

های دناخت را بهر روی  ی در چه فرایندی دریاهصور خیا ی و صور یهن که در اینجا به این نکته پی بردیم که تصور چیست وبا این

 ما ه چهه از طریهق بهدن و چهه صهور      تصورات توان تشتیص داد که اساسن طور می، اما پرسش دیگر این است که چکنندما باز می

کشهدا  ، درست و تام را پیش مییهنی ه درست و قابف اعتمادند؟ برای پاسخ به این پرسش است که اسپینوزا بحث تصورات نادرست 

                                                           
 1331ی محسن دوانگیریا توران: سمت، ی دکارت و تفکرات مابشدا طبیشیا تردمه(ا درح اصول فلسفه16اسپینوزا، باروخا )2 
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توانیم دهناختی از دهی فهی    بتش دوم کتاب اخالق، مدام بر این نکته تأکید دارد که ما نمی 31ی تا قضیه 22ی اسپینوزا از قضیه

ته آمیترسد و بنابراین با تصور بدن درهمست که از طریق بدن به یهن مینفسه کسب کنیم، هر دناختی از ادیای بیرونی، تصوری

بنابراین تصور مها از  ا ی دکارت، واضح و متمایز نیستدناخت ما از خود ما نیز به خالف فلسفه حتاکه است، و سرانجام تأکید بر این

نادرستی عبهارت اسهت   »متناهی و دزئی، نادرست و ناقص استا  مان از اموردریافتمان، از دوت بیرون و همانین تصور ما از نفس

انهد،  اسپینوزا مشتقد است که تصورات تا آنجا که به خدا مهرتب   3«ی تصورات ناتمام، ناقص و مبوم استاالزمهاز فقدان دناخت که 

ها را واضح و متمهایز خهواهیم یافهتا    نگریم آنهی به تصورات مینامتناهی و اال مطلقن درستندا د یلش این است که چون از منظر

ایهده اسهت در حها ی کهه     »ی تام مراد اسپینوزا از ایده»اندا ( و کامف، درستadequateبنابراین تمامی تصورات مطلق یشنی تام )

ایهن  « ی درسهت اسهتا  ی خصوصیات ایدههمه»در این صورت ایده دارای « دوداخود آن، بدون ارتباط با موضوع، در نظر آورده می

انطباق ایده بها موضهوعش، بایهد    ، یشنی «بیرونیعالمت »هستند، در حا ی که )در این در نظر آوردن( « عالمات درونی»خصوصیات 

بنهابراین تصهور درسهت یشنهی      2«ی درست باید با موضوع منطبق بادهدا ایده»ی درست بودن این است که ی باددا و ی نتیجهمنتف

 همان اتحاد عقف و عاقف و مشقولا و این همان اصف مطابقت است منتوا با نگاه خاصی که اسپینوزا به این اصف داردا

ا هنگهامی کهه بهه خوردهید     گیهرد مثهال خوردهید را از ارسهطو وام مهی     تصور نادرست و تصور درست،اسپینوزا برای وضاحت میان 

ی ما با خوردید چندان زیاد نیست؛ زیرا خوردید بزرگ و نزدیک به آسهمان زمهین بهه نظهر     نگریم، تصور ما این است که فاصلهمی

اسپینوزا مشتقد است که خطا یا نادرستی همان فقدان دناخت اسهتا در ایهن مثهال، بهه چنهد       طور که اداره کردیم،همان رسدامی

دانهیم کهه از   نمهی  وردید نادرست استا در ضمن، دقیقنی ما یا زمین از خمان در باب فاصلهکه تتیفد یف ما بر خطاییم: ابتدا این

ی حقیقهی  تنوا باید فاصلهبنابراین نهیف نیز برای ما پودیده استا ایما یشنی علت این تتچه رو به چنین تتیف نادرستی دست یافته

باید بدانیم که چه نسبتی میان ما )عاقف( و خوردید )مشقول( برقرار است و علهت بهر    حتاخودمان از خوردید را بفومیم )عقف(، که 

 از ایاز آن دارد کهه اسهپینوزا چهه فاصهله    ی عقف و عاقف و مشقول، خود نشهان  گانههمین رابطه میان سه خطا رفتن ما در چیستا

که از یک سو، نفهس دزئهی از طبیشهت    اینی سوژه/ابژه دور نگه دادته استا اش را از دوگانههای سوژه دادته و چقدر فلسفهفلسفه

ی اصالح فاهمه تواند از آن فراروی کند، و از سوی دیگر، همواره در حال ددن و فشا یت و دناخت است، در رسا هاست و هرگز نمی

واضح است که یهن هر چه دامف ]چیزهای[ بیشهتر  »خوانیم: ی اصالح فاهمه چنین میرسا ه 33در بند به خوبی بیان دده استا 

کنهد بلکهه   ی کانت، بشر قوانین را بر طبیشت وضه  نمهی  مسئله این است که در فقدان سوژه، به خالف فلسفه 1«تر استابادد کامف

اسهتا از ایهن رو، ههر روز از     بتشهیدن بهه خهویش    ر حال توسشهی ما دکندا به همین د یف فاهمهبیشت کشف میها را از دل طآن

دودا به این ترتیب، ودهود در برابهر خهدا یها طبیشهت، همهواره       تصورات نادرست دوری گزیده و به تصورات درست و تام نزدیک می

 برابر دناخت بشر باز و گشوده استا این دو هستی در هم ورود دارندا   از طرف دیگر، هستی طبیشت نیز در گشوده و دونده استا

 

 مفاهیم کلی و مفاهیم مشترک
ی بهدن بها دوهان بیهرون برقهرار اسهتا       ای میان یهن ما به واسهطه رابطهدر مبحث گشودگی ودود، به این نتیجه دست یافتیم که 

ی کنونی ما این است کهه بهه عنهوان انسهان     کران هستیما مسئلهبیدزئی از این طبیشت  صرفنهمانین دانستیم که خودمان نیز 

ی توانیم چیزهها را بشناسهیما پهس مسهئله    از دوت صفت بشد و از دوت صفت فکر می« نسبتی»و « رابطه»چگونه و بر اساس چه 

ی ادیا بدون استثنا که همهپیش از همه، باید دانست دودا ست که منجر به دناخت میایکنونی ما نوع دناخت نیست، بلکه رابطه

ی ادیا در بشضهی از ودهوه بها ههم ادهتراک      همه»اسپینوزا در همین مورد است:  2بادندا حکم با هم ودوهی از ادتراک را دارا می

                                                           
 1311ی محسن دوانگیریا توران: مرکز نشر دانشگاهی، (ا اخالقا تردمه112اسپینوزا، باروخا )3 

 1311 ی حسن  طفیا توران: طرح نواتردمه اسپینوزاا(ا 16یاسپرس، کارلا )4 

 1311ی اسماعیف سشادتا توران: مرکز نشر دانشگاهیا ای در اصالح فاهمها تردمه(ا رسا ه21اسپینوزا، باروخا )5 
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ی ادهیا در  هزوم ودهود    کندا برهان نتست به صفت مربوط استا ادتراک همهه اسپینوزا برای این حکم، دو برهان اقامه می« دارندا

ی ادهیا  کنهد کهه آناهه میهان همهه     سازد و تصریح مهی هاستا برهان دیگر همین صفت واحد را مشتص میصفت واحد در آن یک

کهم در ابتهدا بها    دود که مفاهیم مشهترک دسهت  دا مشتص میمشترک است، حرکت و متشاقب آن سکون استا بنابراین در همین

ی آناه ودهه مشهترک همهه   »بتش دوم:  31ی دهندا قضیهرا تشکیف نمی اما این مفاهیم کف یات چیزهاپذیرندا صفت بشد توضیح

بنهابراین مفهاهیم مشهترک    « ادیاست و آناه در کف و دز بهه طهور مسهاوی مودهود اسهت مقهوم یات ههیئ دهی دزئهی نیسهتا          

(common notionsدر دزئ )آناهه را کهه در    اما نباید که مقوم یات هیئ دیئی نیستای ادیا قابف ردیابی است با اینیات همه

ست ادتباه گرفتا بنهابراین نبایهد مفهاهیم کلهی را بها مفهاهیم مشهترک        ی ادیا مشترک است را با آناه که کلیدزئیات میان همه

از دهش امهر عهام ه       نویسد که اسپینوزا به تب  خوانش فیلسوفان مدرسیمی ی اسپینوزا،در کتاب فلسفه و فسن همان دانستااین

، و دهیئی  Thingدهی  ، Beingمودهود  »گزینهد:  برمهی  ثابه امور عهام وحدت، حقیقت و خیر ه سه امر را به م  مودود، دی، دیئی،

Somethingامور عام هماون مفاهیم کلی، تصوراتی ناقص و نادرستند،  ها در نظر اسپینوزا، با مفاهیم مشترک تفاوت دارندااا اینا

اندااا تفاوت میان ]مفاهیم مشترک و مفاهیم کلی[ در سه مهورد  صوراتی درستدر حا ی که مفاهیم مشترک، چه او ی و چه ثانوی، ت

( ]و صهور خیها ی[ و حافظهه    imaginationچون انسان، اسب، سگ و غیهره، توسه  تتیهف )    کلیات ]مشترک از چیزهایی[است: 

متصهوگ و   چیزی که حقیقهتن  همانین مفاهیم کلی تصورگیرندا ااا مفاهیم مشترک، توس  خود نفس دکف میدوندساخته می

انهدا امها   اند که از طریق بدن ایجهاد دهده  تأثرات مشترک ادیایی صورت خیا ی صرفنادیا بادد نیستندا بلکه  یمشترک میان همه

 های دیگری که به نحوی بهر بدن یوی و همه اند و میان بدناختصاگ یافتهاند که به بدن انسان در یهن مفاهیم مشترک تصوراتی

در ههر مهورد نظهر بهه     دوندا بلکهه  اندا و در آخر، مفاهیم کلی توس  همه و به صورت یکسان ساخته نمی، مشترکآن تأثیر گذادته

تواند آن را تتیف کرده و به خاطر بسپارد، فرق تر میکه یک چیز توس  کدام بدن بیشتر متأثر دده و کدام یهن بیشتر و راحتاین

در واقه  اگهر    1«دهوندا اندا یشنی توس  همه به یک میزان  حاظ مهی ها مشترکی انسانرک در میان همهکنندا اما مفاهیم مشتمی

 ا صور یهنی سروکار دارندابحث و فسن را خالصه کنیم، مفاهیم کلی با صور خیا ی و مفاهیم مشترک ب

هها  انسان دماری از ها مشترک استا وانسان یدهد که بشضی از مفاهیم در میان همه، توضیح می31ی ی قضیهاسپینوزا در نتیجه

توانند این مفاهیم را به طور تام یشنی به طور واضح و متمایز ادراک کنندا یشنی برای درک این مفاهیم، نیازی بهه رعایهت اصهف    می

شهترک در یههن   براهام کودیده با چنهد مثهال تبیینهی از مفهاهیم م    آرابرت  مطابقت )اصلی  حاظ دده در تصورات درست( ندارندا

انهد در  چرخ مشتص مستقف که یک دستگاه را ایجاد کردهچند »کنیم: هایش توده میمتاطب ایجاد کندا در اینجا به یکی از مثال

ههای  همه ساعتاز میان آنبتواند به ما بگوید که  ی ساعت احتما نت استا فرودندهاعنظر بگیریدا این دستگاه به طور مثال یک س

ها ساعت ودهود دادهته   آدم و انتتاب که داید در آنجا به میزان تنوعیک برای ما مناسب و بوتر است ه با اینامنوع کدرنگارنگ و مت

ی ای دربهاره ی ما تصورات ناقص و کلهی )چرا که همه به زبان اسپینوزایی: هر یک از ما مفووم کلی خودش را از ساعت داردابادد ه  

اما یک خواست میان تمهامی   بایست دادته بادد، در یهن داریما(یی برای دتص خودمان میهاکه یک ساعت خوب چه ویژگیاین

به طریقی دیگر، ارزش اساسی یک چیز با مشیهاری   اکه ساعت به نحو احسن کار کندمشتریان هست که همه بر آن توافق دارند؛ این

کهه مفهاهیم مشهترک از    بها ایهن   1«دهودا ا مشیاری که توس  مفاهیم مشترک ما در باب یک ساعت وض  میدودمشتص تشیین می

دهان ادراکهات حسهی اسهت(، امها تشداددهان       یگیرند )یشنی سرچشهمه در فرد دکف میطریق ارتباط بدن فرد با چیزهای خاردی 

مفاهیم مشترک بیشتری را درخواهیم یافتا این خود نشان  چندان زیاد نیست و هر چه دانش ما در باب طبیشت بیشتر توسشه یابد،

ودود و مفاهیم مشترک برقرار استا بنابراین موهم اسهت کهه بهدانیم، درک و دریافهت مفهاهیم       ای دارد که میان گشودگی از رابطه

چنین  26ی قضیه 1ی مشترک نیز وابسته به کودش ما در دناخت هر چه بیشتر طبیشت استا به همین د یف، اسپینوزا در تبصره

                                                           
6 Wolfson, harry Austyn. (123 & 124). The philosophy of Spinoza. New York: Schoken books. 1969   
7 Abraham, Robert D. (30 & 31). Spinoza’s concept of common notions. Paris: review. 2005 
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انهد  خواهیم دید که کدام نوع مفاهیم میان همه مشترک است و کدام نوع فق  نسبت به کسانی که از قید تشصبات رسته»نگارد: می

 « یک بنایش بر باطف استاکدامسرانجام و متمایز است و  رودن

 

 گشودگی شناخت
کودهیم تها بها    به تکرار در مقاالت گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اسهتا در اینجها مهی    ی اسپینوزابحث مراتب دناخت در اندیشه

اش تحت عنوان عقهف و دانهش،   دان گریو در مقا همراتب دناخت را مورد بازبینی قرار دهیما درنظردادت مبحث مفاهیم مشترک، 

از مسیری مشیهوب،   ی حواس وبه واسطهز ادیاست که نوع اول مشرفت دامف تصوراتی ا»نویسد: پیرامون مشرفت نوع اول چنین می

چیهزی از   ، هنگامی کهه دوند؛ برای مثالاندا همانند تصوراتی که از عالمات حاصف میبدون نظم برای عقف ما به دست آمدهناقص و 

سازیما چرا که در میی ها تصورات مشتصآوریم، و از آنیابیم، چیزهایی را به خاطر میی مشتص درمیاندن یک واژهدنیدن یا خو

توانهد )و گهاهی   ممکن است و این مشرفت مهی  ای از موضوعات بیرونیجموعهمبا اتفاقی  و برخورد کانون این نوع از مشرفت، تصادف

ناقص و  ایاش به دیوهنتست، تصوری که ابژهبیند: در دو مسیر می مشیوب را مشرفتنادرست باددااا اسپینوزا وقوع این خواهد( می

که از طبیشت ابژه خبهر بدههدا   این در عوضاین تصور، بیشتر حاکی از وضشیت بدن خود ماست  دود؛ تا دایی کهمبوم بازنمایی می

کندا تا دایی که ا گهوی مشهارکت میهان آن تصهور و سهایر چیزهها در       نظم برای عقف بازنمایی میاش را بدون دوم، تصوری که ابژه

 یهها ی بدن مها در دریهان انتقهال داده   بنابراین، از یک سو وساطت بازدارنده 1«سازدابیشت را منشکس نمیمان، ساختار علی طیهن

          دود تا مشرفت نوع اول، ناقص و نادرست باددا  ی علی میان چیزها سبب میمضمحف ددن رابطه بیرونی و از سوی دیگر،

فق  دناخت نوع اول منشأ نادرستی است و دناخت نهوع دوم و سهوم با ضهروره درسهت     »که  خوانیممیبتش دوم،  21ی در قضیه

چرا که تمام تصورات ناقص و مبوم ه و یا صور خیا ی ه متشلق به نوع اول دناخت هستندا به خهالف ایهن نهوع از تصهورات،       « استا

ست کهه در آن بهه   تصور درست تصورین، دیدیم که پیش از ایط به دناخت نوع دوم و سوم هستندا صور یهنی و تصورات تام مربو

توان اصف مطابقت را و برای تمامیهت  اتحاد عقف و عاقف و مشقول دست یابیما درستی همان تمامیت و کمال استا برای درستی می

ه و اهمیهت علهم نهزد    کند، دایگها ای که پس از این احکام به یهن خطور میاو ین نکته نیز بداهت، وضوح و تمایز را مالک قرار دادا

ای ههای علمهی دور پیشرفتسرآغاز سازی با دناسانه در مطابقت و همساناسپینوزاستا مشتص است که این ضواب  دقیق دناخت

رادر اسکروتن، برای توصیف مشرفت نوع دوم، دوباره به همهان  گوید، پیوند داردا ( می1116 - 1116که فوکو به آن عصر کالسیک )

دود و متضمن گیرد که مشرفت نوع دوم، با تفکر مستدل از اصول نتستین حاصف میگردد و در آخر نتیجه میازمیمثال خوردید ب

هها، بهه حکهم    ی انسهان همهه »نویسهد کهه   بتش دوم، می 33ی استا اسکروتن با تأکید بر قضیه« مفاهیم مشترک»تصورات تام و 

گونه تصورات مقهدمات  رو، ایناز اینمندندا ند، از ]مفاهیم مشترک[ بورهدهسوم بودن در طبیشت مشترکی که از خود نشان مییی

   3«سازدادهد و تبیین کامف و نوایی دناخت آدمی و امکان ارتباط فلسفی را فراهم میاساسی علم طبیشی را تشکیف می

ی ی عملهی، مهدام بهر رابطهه    پینوزا: فلسهفه در کتاب اسداندا اما د وز بحث مفاهیم مشترک را فراتر از تطابق فلسفه با علم زمانه می

از آن، انهد کهه پهیش    تنوها در میهان ایههان مشهترک    مفهاهیم مشهترک نهه   »کند: مفاهیم مشترک با کارایی و تحرک بدن تأکید می

)بشد، حرکهت و ایسهتایی(، یها در میهان برخهی از       های بدنها مشترک است؛ در میان همهاند که در میان بدنی چیزیدهندهنشان

پذیر نیسهت کهه نیهروی    دناختی ریاضیکال و سنجش صرفنبنابراین دناخت نوع دوم،  16«کم دو بدن، من و دیگری(اها )دستبدن

و چهه بسها    حتها از مفاهیم مشترک میان چیزها به ما خبر دههدا بلکهه ایهن دهناخت،     اش اندازه بگیرد و حرکت را در ابشاد فیزیکی

مفووم مشترک، بازنمهایی ترکیبهی بهین دو یها چنهد بهدن و       »دناختی بیو وژیکال است که با نیروی حرکت بدن گره خورده استا 
                                                           
8 Grey, john. (72 & 73). Reason and knowledge, from: Spinoza: Basic concepts. Uk: Andre Santos Campos. 2015 

 1311اسماعیف سشادتا توران: طرح نو، ی (ا اسپینوزاا تردمه11اسکروتن، رادرا )9 
10 Deleuze, gilles. (54). Spinoza: Practical philosophy. Translated by Robert Hurley. San Francisco: City lights books. 
1988 
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چنهین   11«وحدت این ترکیب استا این به این مشنی است که ایهن مفوهوم بیشهتر امهری بیو وژیکهال اسهت تها امهری ریاضهیکالا         

از خود دناخت  ای از امر قابف دناخت و حتاتازه ستا چرا که خوانشرک بسیار موم و اساسیای از کارکرد مفاهیم مشتگیرینتیجه

زنهد؛ بها   پیوند می (joy & passion) دهدا د وز دناخت درست را از مباحث ریاضی ه فیزیکی دور ساخته و با  ذت و دورارائه می

کنهیم کهه بها مها در توافهق      وقتی با بدنی برخورد میکندا می که کماکان دایگاه حرکت را در کانون بحث مفاهیم مشترک حفظاین

که چه چیزی میان ما مشترک اسهت، نهداریما امها    کنیما گرچه فوم درستی از ایناست، تأثر یا احساسی از  ذت ه دور را تجربه می 

واهد کردا به باور د وز، ایهن  هذت و   با ما موافق نیست، هرگز ما را به ایجاد مفاهیم مشترک تحریک نت که اگر با بدنی برخورد کنیم

 بردا  دور است که قدرت عمف و فوم را باال می

که نوع دوم دناخت یها دهناخت درسهت، از    هایی با نوع دوم دناخت مفاهیم مشترکی داردا با ایننوع سوم دناخت خود در ساحت

واسطه در نسهبتی  و با علم در پیوند است، و از سوی دیگر نوع سوم دناخت یا دناخت دوودی و تام، بی دودطریق بدن حاصف می

ای از  ذت و دور نوفته اسهتا در یکهی،  هذت و دهور دانهایی ایههان و       گونه ،دود، اما در هر دوکنیم حاصف میکه با خدا برقرار می

ی ( طبیشتا ناد ر فوم ضرورت را در فوم اندیشهه necessityرش ضرورت )ها و در دیگری  ذت و دور آرامش و پذیهمبستگی بدن

داند و مشتقد است که ورود به دناخت نوع سوم و دوود طبیشت از وده سرمدیت آن، مفووم ضرورت را با اسپینوزا بسیار حیاتی می

ره از یات ماده و قوانین دوهانروای فیزیهک   ها با ضروهای آنادسام و وضشیت یکنیم که همهما مالحظه می»زندا آرامش پیوند می

خواگ ایهان، با ضروره از یات فکهر و قهوانین دوهانروای آن نشهئت      یتصورات، از دمله همه یبینیم که همهدوند؛ و مینادی می

واههد داد نهه   آناهه روی خ  بهه  انفشاالت بر ما را تقلیف دههدا مها دیگهر نسهبت     یتواند قدرت و سلطهگیرندا این بصیرت تنوا میمی

کنهیم و از رویهدادهای   چیز را با متانت مالحظه میامیدواریم نه بیمناک، و نسبت به هرآناه داریم دیگر نه د واپسیم نه د سردا همه

دویما حاصف، تسل  بر خود و آرامهش خهاطر   گذدته و حال و آینده، به انحای گوناگون بیش از حد و به دکف غیرمشقول متأثر نمی

بحث مفاهیم مشترک بسیار فراتر از مفووم حرکت و سکون استا مفاهیم مشهترکی چهون  هذت و دهور و آرامهش و      پس  12«استا

اند که دناخت اسپینوزایی را بدل به امهری بها قوه   ضرورت داید برایندهای مفووم بنیادین حرکت بادند؛ با این حال همین مفاهیم

کنهدا چهون   ند و تأثری تهازه خلهق مهی   زو برقراری هر رابطه، درکی نو را رقم میاندا دناختی که در هر مرحله و با هر پیوند ساخته

عقالنی یا منطقی نیستند؛ بلکهه،   قوای دناختی نیز صرفنست، دناخت نیز همواره گشوده و همیشه دونده استا طبیشت نامتناهی

  خاطر استا     دان نیز رسیدن به ساحف آرامشاین بیشتر دورها و  ذایذند که در کارند و غایت

 

 مفاهیم مشترک و امر مشترک
به مثابه مفوومی سیاسی بحث نکرده استا هرازگاهی از آن در ( the commonامر مشترک )اسپینوزا در آثارش به طور صریح از 

، سهی دناای بادد که میان دناختا د یلش داید همان بافت درونیاست بوره برده (common notions) مفاهیم مشترک عوض

این است که این بافت را باز کنیم تا نشهان دههیم   دناسی و متافیزیک سیاسی این فیلسوف برقرار استا قصد ما نیز در اینجا هستی

طور که پیش از این دیهدیم، در دهناخت نهوع    همان ی سیاسی اسپینوزا به کار افتاده استاکه چطور امر مشترک در دستگاه فلسفه

بهرای دیگهری خطرآفهرین دلهوه کنهدا از      توانهد  ستا دور به مانند  ذت میهای انسانیترک میان بدندوم، دور یکی از مفاهیم مش

تواند به میزانی بر دور غلبهه کنهد و آن را تحهت    ی سیاسی تأکید دارد که فق  عقف است که میروست که اسپینوزا در رسا ههمین

ا بته این بدان مشنها نیسهت    13«تشدیف دورها بسی کارها انجام دهدا تواند برای کنترل وعقف به راستی می»کنترل خویش درآوردا 

به طور مفصف از تأثرات در بتش سوم و چوارم اخالق، اسپینوزا  که دور و عقف دو نیروی منتشی دده از دو منب  متفاوت ودودندا

                                                           
11 Ibid, (54). 

 1333نشر ققنوسا  آراا توران:ی حسن امیریی استنفورد: اسپینوزاا تردمه(ا دانشنامه12ناد ر، استیونا )12 

 1332ی ایمان گنجی و پیمان غالمیا توران: نشر روزبوانا ی سیاسیا تردمه(ا رسا ه31اسپینوزا، باروخا )13 
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دوندا اگر علت یک تأثر درونی بادهد  م میی تأثرات فشال و تأثرات منفشف تقسیکندا تأثرات به طور کف، به دو دستهانسان بحث می

نامیما امها اگهر علهت تهأثر بیرونهی      ه یشنی مرتب  به طبیشت بشر بادد و بنابراین از تصورات تام ما نادی دده بادد ه آن را فشال می

نامیما بهه ههر حهال،    بادد ه یشنی مرتب  به طبیشت خاردی بادد و بنابراین از تصورات ناقص ما نادی دده بادد ه آن را منفشف می  

)نیروی صیانت یات(  conatus تأثر چه از نیروی فشال و چه از نیروی منفشف ما نادی دده بادد، سبب کاهش یا افزایش کوناتوس

هر دهی از ایهن حیهث کهه در خهود هسهت،       یابیم: بتش سوم اخالق می 1 یترین تشریف کناتوس را در قضیهمشتص»دودا ما می

دودا کوناتوسی کهه  نامیده می voluntas به نفس مربوط بادد اراده صرفنکوناتوسی که  12«اش پایدار بمانداهستیکودد تا در می

نیز همان میف است؛ منتوا میلی که از  cupiditas دودا خواهشنامیده می appetitus همزمان به نفس و بدن مربوط بادد میف

کهه یاتهی   « قهدرت پایهداری  »دهد که با مفاهیم مشهترک گونهاگونی مهوادویم: از    همین ارزیابی متتصر به ما نشان می آن آگاهیما

ی این مفاهیم بهه طهور مفصهف در    که همهبا این ی ادیاست گرفته تا تأثرات فشال و منفشلی چون  ذت، رنج، دور، خواهش واااهمه

« قهدرت پایهداری  »مشترک اسهت، بهر مفوهوم     تر مفاهیمی سیاسیکه ودوه« امر مشترک»اند، برای نزدیکی به اخالق تشریح دده

 ی سیاسی اسپینوزا خارج نشویما ی رسا هکودیم تا از دامنهکنیم و میتمرکز می

زندا چرا که بر این باور است هر چیزی به میزانی که ودهود دارد حهق داردا ایهن حهق را     اسپینوزا کوناتوس را با مفووم حق گره می

چیز مطابق با آن ودود خواهد دادت؛ یشنی همهان  از حق طبیشی قوانین و قواعد طبیشی است که همه مرادم»نامدا حق طبیشی می

 11«استا (coexitensive) گسترهقدرت طبیشتا پس، حق طبیشی طبیشت در کف، و در نتیجه حق طبیشی هر فرد، با قدرتش هم

اما آنجها کهه بحهث از    کندا دان هدایت مییرا امیال کورکورانه هادود نه با عقفا زیرا انسانو مشتقد است که حق با میف تشریف می

ی آزاد خویش باددا در کودد تا به خالف سایر مودودات در عوض میف تاب  ارادهدود، انسان میانسان می قدرت پایداری پاییدن و

به نفس مربوط بادهد اراده   صرفنکوناتوسی که همان دانسته دده بودا در پاراگراف پیشین نیز دیدیم ی آزاد با عقف ایناخالق، اراده

باید خود را حفظ کنهد و یهنهی    بور بودیم باور کنیم که او ضرورتنپندادتیم، بیشتر مجهر چه انسان را آزادتر می»دودا نامیده می

ت و هر آناه نشان از ضهشف  تواند آزاد باددا چرا که آزادی فضیلت و کمال اسخرد نمیپس انسان ناآگاه یا بی 11«سلیم دادته باددا

توانهد ودهود دادهته بادهد یها      توان انسانی را به این د یف کهه نمهی  نمی قطشن» مند و آزادمنشانه بادداتواند فضیلتآدمی دارد نمی

اال توضهیح  کهه در به  تواند همواره از عقلش کار بگیهرد و چنهان  ا بته انسان نمی «تواند عقلش را به کار بگیرد، انسانی آزاد خواندانمی

کند، به باور اسپینوزا، چه عاقف بادد چه داههف،  اش صیانت میدادیم، گاهی تاب  میف و دور خویش استا اما چون همیشه از نفس

( طبیشی، بتشی از sovereign rightی )اش استا همین حق حاکمانهی طبیشیی حق حاکمانهدهد به واسطههر آناه انجام می

اش اسهتا چهرا کهه قهدرت بها حهق       ی طبیشهی پس قدرت پایداری هر فرد همان حق حاکمانهه امر مشترک طبیشی هر انسان استا 

حق با کمیت افراد در ارتباط اسهت:  گستره استا اکنون اسپینوزا قصد دارد تا پلی میان امر مشترک طبیشی و حق مشترک بزندا هم

حق طبیشی بیشتری خواهند دادت تا  کنند، آنگاه قدرت بیشتر و متشاقبنبیایند و نیروهایشان را با هم یکی اگر دو انسان گرد هم »

هم از حهق  دهند، بیشتر بادهد، آنگهاه همگهی بها    ها به تنوایی؛ هرچه تشداد کسانی که بدین طریق به یک اتحاد دکف مییکی از آن

انسهان  »که به ددت تحت تأثیر هابز است، امها خهالف حکهم    ه اسپینوزا با ایندود کمشاهده می 11«بیشتری برخوردار خواهند بودا

ی سیاسی چنین حکم در رسا ه حتاکندا کند و بنابراین وده سلبی تشریف آزادی را به ودوی ایجابی بدل میعمف می« گرگ انسان

ها بهدون یهاری یکهدیگر    او مشتقد است که انسانکند که بیووده است اگر کسی به تنوایی از خود در برابر دیگران محافظت کندا می

دهان را تهأمین کننهد و    ها بتوانند بهدون مسهاعدت متقابهف زنهدگی    محال است انسان»مند دادته بادندا توانند زیستی فضیلتنمی

                                                           
 1332ی اول، بوار (ا دایگاه کوناتوس در متافیزیک سیاسی اسپینوزاا دستارهای سیاسی مشاصر، سال چوارم، دماره32زاده، رضاا )نجف14 

 1332ی ایمان گنجی و پیمان غالمیا توران: نشر روزبوانا ی سیاسیا تردمه(ا رسا ه22) اسپینوزا، باروخا15 

 (ا21همان، )16 

 (ا 23همان، )17 
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آنجها کهه    تهوان فومیهد مگهر   گیریم که حق طبیشی درخور مودهودات انسهانی را نمهی   ایهانشان را پرورش دهندا بنابراین نتیجه می

   11«ها حقوق مشترکی دارنداانسان

دودا در ی سیاسی اسپینوزا برقرار میچنین است که پیوند عمیق و بافت مشناداری میان دناخت نوع دوم و سوم و همانین فلسفه

 هذت و   قدرت پایداری،یابندا حرکت و سکون، ها، تأثرات و حقوق تبارز میمیان بدن در سطح رابطهاند که واق  این مفاهیم مشترک

ی ایهن  همهه انهدا  ی طبیشی و حقوق مدنی، هر کدام در ساحتی مصداقی از مفاهیم مشترک و امر مشترک انسانیدور، حق حاکمانه

دان را به ها حقوقدوت نیست که اسپینوزا مشتقد است وقتی انساناندا بیمفاهیم نیز با نیروی دناخت درست و تام بشر در ارتباط

است که دموکراسی رادیکال اسپینوزایی  نظیرو بی دوندا از درون همین احکام بدی گذارند، همه با یک یهن هدایت میمی ادتراک

ای تشیهین  حق دو ت یا حق حاکم بیشتر از خود حق طبیشی نیست، و نه با قدرت هر فرد بلکهه بها قهدرت انبوههه    »دود: بیرون می

ویکهم، مفوهوم امهر مشهترک     ی دوم قرن بیستم و اوایف قرن بیستدر نیمه 13«دودامی دود که گویی توس  یهنی واحد هدایتمی

و در  گهرا مهورد تأویهف و تفسهیرهای گونهاگون قهرار گرفهت       چپ به دست فیلسوفان عمدتن ای سیاسی دادت،که سبقه اسپینوزایی

مشهوور قهرن حاضهر بها همفکهرش مایکهف ههارت، امهر          های متتلف علوم انسانی به کار بسته ددا آنتونیو نگری اسپینوزیستحوزه

ها، های غیرمادی ثروت، از قبیف ایدها فرم2های آن؛ بوما زمین و زیست1»کند: مشترک بشر دوان امروز را به پنج دسته تقسیم می

وری و روسهتایی؛ و  ا قلمروهای ادتماعی ده 2ا کاالهای مادی محصول همیاری کار ادتماعی؛ 3کدها، تصاویر و محصوالت فرهنگی؛ 

ها هر روز بیش از دیهروز درههای ودوددهان را بهر     اگر انسان 26«ا نوادها و خدمات ادتماعی ناظر بر سالمت، مسکن و رفاها1 وایتنن

ی آزاد، بیشتر از پیش در پی یافتن مفاهیم مشهترک در میهان ههم بادهند، از     روی دناخت طبیشت بگشایند و به یاری عقف و اراده

کند، فضیلت را در یاری رساندن بهه یکهدیگر   طور که اسپینوزا حکم میخردی و دنگ و خشونت و تشصب دور دده و آندوف و بی

 خواهند یافتا  

 

 نتیجه
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