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Benedict Spinoza the rationalist philosopher in 17th century following of
Descartes said evidently in his books that certainty can’t be attained by

Article history

Received: 9 October 2017
Revised: 29 novomber 2017
Accepted: 21 Februry 2018
Published online: 21 March 2018

Aristotelian logic and deductive reasoning alone. Because of this
presupposition, he took mathematical and especially geometrical form of
expression as the ideal model for his philosophical thinking and in Ethics
regulated his final thoughts in the fields of metaphysics and philosophical
anthropology in Euclidian form and synthetic-evolutional method. Spinoza
incidentally recognized as Descartes, division between the form of
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expression and the method itself and in contrast by Descartes, accepted the
Euclidian and synthetic form and found it more compatible with his content
of philosophy. In this article, has been spoken about Spinoza’s conception
of method, form of expression and their relation with the content of his
philosophy. The method in this is based on philosophical analysis based on
Spinoza’s Works and the structure and totality of his Philosophy

بهار  ،97سال  ،42شماره ( 92صفحات )62 – 26
Method.rihu.ac.ir
ISSN:1608-7070

فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی

ماهیت «روش» و «رویکرد هندسی» و ارتباط آنها با محتوای اندیشه در فلسفۀ اسپینوزا
حسین صابری ورزنه (عضو هیئت دانشگاه تهران ،پردیس فارابی؛ )h_saberi_v@ut.ac.ir

اطالعات مقاله
دریافت 71 :مهرماه 69
بازنگری 8 :آذرماه 69
پذیرش 2 :اسفند ماه 69
انتشار 7 :فروردین 61

واژگان کلیدی
اسپینوزا ،روش
ترکیبی -تکاملی،
رویکرد هندسی،
محتوای تفکر

چکیده

اسپینوزا ،فیلسوف عقلگرای قرن هفدهم ،به تبع سلفش دکارت قائل بود که با منطق
ارسططویی و قیا اقررانی صرف نمیتوان در حوزۀ علم و فلسفه به یقین الزم دست
یافت .از اینرو ریاضیات و بهطور خاص هندسه را سرمشق تفکر فلسفی خود قرار داد
و در کراب اخالق ،اندیشطههای نهایی خود در حوزۀ مرافیزیک و انسانشناسی فلسفی
را در قالبی اقلیدسی و با روشی ترکیبی و تکاملی نظم بخشید.
اسطپینوزا هموون دکارت ،اما بهصطورتی ضمنی ،بین «صورت بیان» و «محروای
روش» تمایز قائل شد و برخالف دکارت شکل ترکیبی را با محروای اندیشه خود ،که
از معلول به سوی علت چینش یافره بود ،سازگارتر یافت و نظام فلسفیاش را با توجه
به این سطازگاری بین شطکل بیان (ترکیبی-اقلیدسی) و روش (کلگرایانه-تکاملی) و
محروای تفکر عرضه کرد.
در این مقاله ماهیت و محروای این وامگیریها و ارتباطها بررسططی شططده و روش
آن نیز مبرنی بر تحلیل فلسفی مرن و بر اسا ساخرار تفکر اسپینوزاست.

اسپینوزا 1از همان آثار اولیۀ خود ،در ادامۀ همین جریان

 .1مقدمه

در انتهای قرون وسطی عواملی چندی -که مهمترین آنها

دکارتی ،درباره اهمیت روش و نمونۀ ریاضیات و هندسه

عبارت بودند از :طرح مبحث کلیات ،رواج شکاکیت،

بحث میکند و این دقیقه در کتاب اخالق به اوج میرسد.

کاربردگرایی و پیشرفت علوم دقیقه -موجب تضعیف

در این مقاله درباره این موضوع و چند و چون آن سخن

نظامهای متافیزیکی سنتی شد؛ ازاینرو ،از قرن پانزدهم به

رفته است .پرسشهای اصلی مقاله عبارتند از .7 :تلقی

بعد ،مسئلۀ معیار حقیقت و روش دستیابی بدان ،به جد در

اسپینوزا از ماهیت و جایگاه روش و رویکرد هندسی در

میان فیلسوفان مطرح گردید (صابری ورزنه،7463 ،

فلسفه و متافیزیک چیست؟  .2از نظر اسپینوزا بین «صورت

ص .)81-84در قرن هفدهم ،فیلسوفان در حوزههای

بیان»« ،روش تفلسف» و «محتوای تفکر» چه نسبتی برقرار

عقلگرایی و تجربهگرایی درصدد طرح نظامهای فکری

است؟ در زبان فارسی پیشینه قابل توجهی درباره

جایگزین برآمدند و این نظامها را بر اساس روش تدارک

روششناسی اسپینوزا وجود ندارد ،مگر برخی مطالب

دیدند (دکارت ،7481 ،ص.)71

7

کوتاه در کتب تاریخ فلسفه و همچنین مقالۀ جهانگیری

کالویوس ،استاد ریاضی دکارت ،در مقدمۀ کتاب
مجموعه آثار ریاضی مینویسد« :نظامهای متقن ریاضی،
هر چیزی را که قابل بحث باشد با قاطعترین برهان مبرهن

( )7416که به نقش تجربه در نظام فکری اسپینوزا پرداخته
است.
9

در این نوشتار افزون بر آثار اسپینوزا ،کتب و مقاالت
1

و مدلل میسازند ...اما در باب دیگر علوم به دشواری

انگلیسی نیز مطالعه شده است و سرانجام نگارنده با

میتوان چنین حرفی زد ،چون عقل در آنها غالباً نسبت به

پذیرش برخی جوانب این آراء ،دیدگاه خود را در این

درستی نتایج حاصله همچنان مردد میماند(ژیلسون،

زمینه (ترکیبی و کلگرایانه بودن روش اسپینوزا) مستدل

 ،7467ص  ».)728نتیجهای که دکارت از این آموزه گرفت

کرده است .همچنین نشان داده شده که اسپینوزا در طی

این بود که تنها معرفت ریاضی است که میتوان نام معرفت

زمان ،جرح و تعدیالتی را در حوزۀ روششناسی پشت

را بر آن نهاد و بنابراین هر معرفتی باید ریاضی باشد(همان،

سر گذاشته و در زمینههایی از دکارت ،فاصله گرفته و

ص .) 749این دقیقاً همان چیزی است که دکارت از آن

همین فاصلههاست که فلسفۀ او را سر و شکلی خاص و
8

تحت عنوان ریاضیات عام نام میبرد (دکارت،1-7683 2،

به قول برگسون ( ،7639ص )92مهیب و رعبآور کرده

ج  ،7ص22-76؛ کاتینگهام ،7688 4،ج  ،3ص)41-41؛

است .روش تحقیق نیز بر اساس تحلیل متنشناختی است

روشی کلی و عمومی که قرار است تمام علوم را تحت

که از یکسو مسائل را در ساختار کلی اندیشۀ اسپینوزا

سیطرۀ خویش قرار دهد و یقین و دقتی ریاضیاتی را در

مورد نظر قرار میدهد و درعینحال جنبۀ تاریخی و جرح

همۀ علوم جاری و ساری سازد (مایلز ،2228 3،ص-711

و تعدیالت ضمنی اندیشۀ اسپینوزا در طول دوران

 .)792از نتایج چنین دیدگاهی این خواهد بود که هر معرفتی

فلسفهورزیاش را نیز مدنظر دارد.

که تحت چنین قیدی در نیاید اصوالً معرفت موثقی نیست.
 .7همچنین نک :مایلز ،2228 ،ص792-711؛ فلیگ و بونن ،7666 ،ص.22-76
2. Descartes
3. Cottingham
4. Miles
5. Spinoza

 .9بیشتر استنادها به آثار اسپینوزا برگرفته از ترجمۀ انگلیسی مجموعه آثار او
(اسپینوزا )2222 ،و براساس شکل مرسوم است (البته از ترجمههای فارسی نیز در
این زمینه استفاده شده است).
 .1برای مثال :ولفسون ،7643 ،ج 7؛ بنت7683 ،؛ مارک 7611؛ د دیجن 7689 ،و...
8. Bergson
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تأمالت آغازین اسپینوزا در باب روش

صادق و شناخت انعکاسیِ آن میسر میشود و اسپینوزا نیز

اسپینوزا میراثدار سنّت فکریای است که در آن روش و

پس از بررسی حاالت مختلف ادراک بدان میپردازد و طی

بهطور خاص روشِ هندسی اهمیت بسیاری دارد.

عباراتی از تصور درست و نادرست ،تصور مشکوک،

گرایشهای آغازین به بحث روش و به شکل

حافظه و فراموشی سخن به میان میآورد ()TdIE: 50؛

هندسی/اقلیدسی بیان در اسپینوزا را میتوان در رسالۀ

 -2ارائۀ قواعدی برای شناخت که محصول تشخیص

اصالح فاهمه جستجو کرد .این رساله با بحثی در باب

معیارهای موجود در تصور صحیح است و بهواسطۀ آنها

سعادت واقعی انسان و نسبت آن با ثروت و شهرت و

میتوان ناشناختهها را به حیطۀ معرفت آورد (TdIE: 91-

شهوت و نامناسب بودن آنها برای صرف عمر آغاز میشود

 .) 93هدف اصلی از این مرحله ،رسیدن به تعریف خوب

و در عباراتی ،انسان را به جستجوی خیر اعلی که شناخت

و ابتناء دیگر اندیشهها بر آن است (نک :د دیجن،7689 ،

اتحاد «میان نفس و کل طبیعت است» فرامیخواند ( TdIE:

ص.)18-11

 .)1-14; E5P16برای رسیدن به این مقصود ،نخست ،الزم

در رساله از چهارگونه ادراک سخن به میان آمده است

است طبیعت را بهاندازهای که بتواند ما را در رسیدن به این

که عبارتاند از« :مسموعات»« ،تجارب مبهم»« ،استنتاج

طبیعتِ برتر مدد برساند بشناسیم ( .)TdIE: 14از این

علت از معلول» و «شناخت از طریق علت قریب( TdIE:

سخن اسپینوزا مشخص است که برای رسیدن به

 ».)19از نظر اسپینوزا ،سعادت آدمی در گرو کسب

روششناسی درست ،ابتدا باید شناخت فیزیک/متافیزیک

شناختهای نوع سوم و چهارم و بهویژه شناخت اخیر

را شروع کرد.

است ،و تنها این دو نوع شناخت ،کامالً یقینی و درست

اسپینوزا ،در ادامه ،دالیل پرداختن به روش را به اصالح

هستند .پرسش مهم این است که اینگونه شناخت(شناخت

فاهمه و قادر ساختن آن به فهم چیزها ،آنگونهکه برای نیل

نوع چهارم) چگونه حاصل میشود؟ پاسخ اسپینوزا این

به مقصود الزم است ،معطوف میکند .این فرایند با

است که« :باید به بررسی روشی بپردازیم که به یاری آن

تشخیص حاالت ادراک آغاز میشود که همچنین نشان از

بتوانیم چیزهایی را که باید بشناسیم ،با چنین شناختی

تقدم معرفتشناسی بر روششناسی در اندیشۀ اسپینوزا در

بشناسیم(.».)TdIE: 30

رساله در اصالح فاهمه دارد و حاکی از تمایزی است که

چنین پاسخی معضل مهمی را در روششناسی در پیش

اسپینوزا بین طریق دستیابی به روش و خود روش قائل

مینهد که میتوان از آن به «تسلسل در روش» تعبیر کرد.

است (د دیجن ،7689 ،ص  .)11بررسی حاالت ادراک به

برای رسیدن به چنین روشی باید پیشتر روشی درست را

برگزیدن بهترین وسیله ،شناخت قوای خود و شناخت

در دست داشته باشیم که بتوانیم از طریق آن به روش

طبیعت انسانی میانجامد ()TdIE: 18؛ یعنی ما را بهسوی

مطلوب دست یابیم الی غیر النهایه؛ از اینروی ،به هیچ

برگزیدن روش درست راهبر میشود که دو مرحله را در

روشی دست نخواهیم یافت و در نتیجه به شناخت حقیقت

خود دارد:

نائل نخواهیم شد.

 -7تمایز عقل از تخیل که بهواسطۀ داشتن یک تصور

راهکار پیشنهادی اسپینوزا برای گریز از این تسلسل

05

روششناسی علوم انسانی /س /29ش /49بهار 9347

روششناسانه از سه وجه اصلی تشکیل شده است .7 :از

نسبتی مستقیم برقرار است (دکارت ،7481 ،ص ،)18این

جهت معرفتشناختی اسپینوزا قائل است که حقیقت خود

نتیجه حاصل میشود که «کاملترین روش آن است که

بسنده است ()TdIE: 35؛  .2بعد معرفتشناسانۀ دیگر آن

معلوم میکند که ذهن چگونه باید بر طبق نمونۀ کاملترین

است که تصوراتِ ذهن همان ادراکات ذهن هستند؛ به

وجود هدایت شود ( ».)TdIE: 38میتوان گفت که روش

سخن دیگر ،مسئلۀ ادراک بدینصورت نیست که تصوری

مورد نظر در رساله در اصالح فاهمه عبارت است از:

حاصل شود و سپس برای ادراک آن تصور ،الزم باشد که

«شناخت انعکاسی معطوف به طبیعت و قدرت تفکر

ذهن تصور دومی برای درک تصور اول تدارک ببیند

عقالنی(د دیجن ،7689 ،ص».)11

()TdIE: 35؛  .4اما در بعد روششناسانه ،اسپینوزا یک

کسانی مانند کِرد ،یوآخیم و پارکینسون 7بر این

فرآیند تکاملی و حلزونی را در کشف حقیقت مطرح

عقیدهاند که در اندیشۀ اسپینوزا روش مقدم بر متافیزیک و

میکند که در طی آن ،فرد متفکر به تدریج و بدون اینکه

متافیزیک پیامد روش است (کرد ،7866 ،فصل 3؛ یواخیم،

دچار تسلسل یا دور باطل شود ،نظام معرفتی خود را کامل-

 ،7627ص 776-771و  762-782و )242-242؛ ولی با

تر میسازد( .)TdIE: 30-31دقیقاً همین الگو را میتوان در

توجه به مطالب یادشده به نظر میرسد که این دیدگاه

فرایند ساختن نظام معرفتی بر اساس روش صحیح نیز

چندان درست نیست .هر نوع بحث روششناسانهای

دنبال کرد :تنها کافی است که ذهن به یک تصور حقیقی

مسبوق به بحث معرفتشناختی است؛ از سوی دیگر ،اخذ

دست پیدا کند ،آنگاه میتواند در طی یک فرآیند تکاملی

دیدگاه

پیشفرضهایی

و حلزونی و با ارزیابی استلزامات و اقتضائات آن تصور،

هستیشناسانه و متافیزیکی معقول نمینماید .از نظر

به تصورات حقیقی دیگر نیز نائل آمده و نظام معرفتی

اسپینوزا نیز راه رسیدن به روش درست ،بررسی تصورات

خویش را وسعت دهد.

حقیقی است« :فلذا کامل ترین روش ،آن زمانی تحقق

در

معرفتشناسی

بدون

بنابراین ،از نظر اسپینوزا روشی حقیقی است که با آن

مییابد که ذهن به شناخت کاملترین وجود اهتمام کند یا

حقیقت یا ذوات اشیا با نظم و ترتیب الزم جستجو شوند؛

دربارۀ آن بیاندیشد .به عالوه ،هر چه ذهن چیزهای

به سخن دیگر ،روش ،خودِ استداللی نیست که ما را به

بیشتری بشناسد ،هم بهتر قوای خود را میشناسد و هم

فهم علل اشیاء هدایت میکند .روش ،خودِ فهم این علل

بهتر نظام طبیعت را» (TdIE: 39-40؛ هریس،7661 2،

هم نیست ،بلکه عبارت است از دریافتن اینکه تصور

ص.)24-22

حقیقی چیست ،به همراه تمیز آن از ادراکات دیگر و

برخی در پاسخ به این پرسش که «چرا رساله در اصالح
فاهمه ناتمام ماند؟» معتقدند که اسپینوزا مشغول به نوشتن
کتاب اخالق شده بود و ضیق وقت اجازۀ اتمام رساله را

حقیقی هدایت کرد و ازآنجاکه از نظر اسپینوزا ،به تبع

بدو نمیداد (توجیه ناشران آثار پس از مرگ و گبهارت).

دکارت ،بین میزان حقیقت تصور و میزان کمال متعلق آن

برخی همچون آوناریوس گفتهاند که اندیشۀ اسپینوزا دچار

1. Caird, Joachim, Parkinson

2. Harris

وارسی طبیعت آنها ( .)TdIE: 36-37روش خوب آن است
که نشان میدهد چگونه باید ذهن را بر طبق نمونۀ تصور
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تحول شده بود و بنابراین ،رساله را کنار نهاد و به نوشتن

و رویکرد هندسی در کتاب اخالق را در بندهای  64و 63

آثار دیگر مشغول شد (د دیجن ،2227 ،ص .)438-437اما

رساله پیگرفتهاند .در این دو بند ،اسپینوزا میگوید که

مسئله حائز پیچیدگی فلسفی بیشتری است .اسپینوزا در

برای درک امر واقعی نمیتوان از تصورات انتزاعی 7و علوم

طول تفصیل رساله در اصالح فاهمه دریافته بود که در

متعارفه آغاز کرد .باید ذوات واقعی را سرلوحۀ کار فلسفی

اندیشههای مکتوبش دچار نوعی تناقض درونی شده است:

قرار داد .این مهم موقعی تحقق مییابد که از تعاریف آغاز

از سویی در هیئت یک روششناسِ پیشامتافیزیسین سخن

کنیم ،بقیه رساله باید به دو امر بپردازد :نخست اینکه،

میگوید و از سوی دیگر ،در عمق تفکراتش این اندیشه

تعریف خوب چه ویژگیهایی دارد و دوم اینکه فرآیند

روییدن میگیرد که روش در حین تفکر ،خود را بروز

کشف تعاریف چگونه صورت میگیرد .دقیقاً در

میدهد و ماهیتی انعکاسی دارد؛ ازاینرو کتاب اخالق در

همینجاست که رساله ناتمام میماند ،چه فرآیند کشف

دست نوشتن قرار میگیرد .باید اندیشه را آغاز کرد و

متضمن روش تحلیل است (د دیجن ،7689 ،ص92؛

اقتضائات آن را یک به یک گردن نهاد؛ در این صورت

استینبرگ ،7668 2،ص ،)797در صورتی که اسپینوزا با

است که روش خود بهخود شکل میگیرد.

توجه به ابعاد کلگرایانه و تکاملی اندیشۀ خود ،باید سیر

اسپینوزا نقطۀ آغاز را مطلق یا خدا میداند .این تصور

ترکیبی را دنبال کند.

بهعنوان واضحترین تصور ،حقیقی بودن خویش را آشکار

گرایش به روش ترکیبی را میتوان در بند  37رساله در
اصالح نیز جستجو کرد که در آن اسپینوزا جهان عین و

و نه انفعالی دارد ( ،)E2D3expاستلزامات تصدیقی خویش

ذهن را جهان نسبتها معرفی میکند که منطبق با هم

را بر ذهن فیلسوف تحمیل میکند .تفاوت دکارت و

هستند .استنتاج قیاسی از نظر او مترادف با درک روابط بین

اسپینوزا در همین جاست که باعث میشود اولی روشی

تصورات است که البته انعکاسی است از روابط بین اشیاء

میکند و ازآنجاکه تصور در اندیشه اسپینوزا ماهیتی فعال

تحلیلی و دومی روشی ترکیبی را در پیش گیرد .از این-

در نظام طبیعت (هریس ،7661 ،ص .)9ادراک جهان واقع

روی ،اخالق با این تعریف آغاز میشود :منظور من از
علتِ خود ،شیئی است که ذاتش مستلزم وجودش است

چیزی جز ادراک نسبتها نیست و بنابراین ،روش نیز باید
ماهیتی داشته باشد که بتواند این مهم را مقدور کند .از

( )E1D1و در تعریف سوم« ،علت خود» را با جوهر یکی

اینروی ،گذار از روش تحلیل دکارتی به سوی روش

میکند و ویژگی اصلی جوهر را استقالل وجودی و

ترکیبی الزم مینماید .هستی کلیتی یگانه است که به

مفهومی میداند ( .)E1D3البته در ابتدای نظام این

بهترین صورت در هندسه و نقشی که اشکال هندسی به-

پرمحتواترین مفهوم تمام غنای خود را بروز نمیدهد ،بلکه

عنوان وجه جامع دارند ،قابل بازیابی است .بدینجهت،

در سیر تفکر غنای خویش را انضمامیتر میکند.

گرایش اسپینوزا بهسوی الگوی هندسی -ترکیبی در پیوند

اسپینوزاپژوهان حلقۀ رابط بین رساله در اصالح فاهمه

با دیدگاه وحدتانگارانۀ او قرار دارد.

 .7برای تمایز میان تصورات انتزاعی یا مفاهیم کلی ( )notiones universalisاز

 ،7617ص61؛ یواخیم ،7627 ،ص783-784؛ مارشال ،2228 ،ص18-17؛

مفاهیم عام یا مشترک( )notiones communesدر اندیشۀ اسپینوزا ،نک :همپشیر،

پارکینسون ،7489 ،ص.49-43
2. Steinberg
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بحثهای زیادی انجام شده است (همان ،ص34-32؛
چارچوب روش هندسی

گیلبرت ،7694 3،ص .)41-47اسپینوزا در ادامۀ همین

اسپینوزا در سپتامبر  7997در نامهای به الدنبرگ مینویسد:

سنت میخواهد آن درجه از یقین را که ریاضیات به ارمغان

«من برای اینها[مسائل متافیزیکی] طریق اثباتی واضحتر و

می آورد در متافیزیک نیز محقق سازد و این یعنی

7

متافیزیک ،و حتی انسانشناسی و اخالق باید دقیقاً به همان

نمیشناسم ( ».)Ep2این نوع از ترتیب و ترکیب را میتوان

شکل بررسی شوند که اقلیدس مسائل هندسی را بررسی

بهطور بارزی در کتاب اصول اقلیدس سراغ گرفت که

کرد( .)E3Prefاسپینوزا همین شکل اقلیدسی را در دستگاه

کتاب نخست آن متشکل از  24تعریف ،پنج اصل متعارف

فلسفی خود بهکار میبرد و البته بهواسطۀ اقتضائات فلسفی،

یا مفهوم عام و پنج اصل موضوع است که حقایق مبنایی

جرح و تعدیالتی در آن میکند .مقدمات ،ذیلها و شروحِ

خالصهتر از مرتب ساختن آنها به شیوۀ هندسی

هستند .به اقتضای اینها آن چیزی میآید که قرار است به-

مطول در متن اخالق از جملۀ آنهاست که در اصول
اقلیدس نمونه ندارد ،ولی وجود آنها در کتاب اخالق

دانستهها (مبادی اولیه) میآغازد و به اثبات نادانستهها

اهمیت زیادی دارد .در آثار اسپینوزا میتوان چهار متن را

(نتایج مورد انتظار) میانجامد .استداللی که برای هر قضیه

با شکل و شمایل اقلیدسی سراغ گرفت:
 - 7ضمیمۀ نامۀ دوم به الدنبرگ که در سپتامبر 7997
نوشته شده است .ما این ضمیمه را در دست نداریم ،اما
بهواسطۀ نامۀ یادشده میتوان آن را بازسازی کرد؛
 - 2الحاقیۀ اوّل به رسالۀ مختصره؛
 - 4بخشهایی از شرح اصول فلسفۀ دکارت؛
 - 3کتاب اخالق (استینباکر ،2226 1،ص.)12-36
البته مدل هندسی میتواند بهصورت تحلیلی(روش
کشف/دکارتی) و یا بهصورت ترکیبی بهکاربرده شود و
مایر در مقدمۀ شرح اصول یادآوری میکند که اسپینوزا
مدل هندسی را بهصورت ترکیبی(اقلیدسی) بهکار میبرد و
آن را بر روش تحلیلی ترجیح میدهد (اسپینوزا،7482 ،
ص.)46-49

عنوان نتیجه مبرهن شود :قضایا ،سپس برهان میآید که از

آورده میشود ،در کنار تعاریف ،اصول موضوعه و اصول
متعارفه ،صرفاً از قضایایی استفاده میبرد که پیشتر اثبات
شدهاند؛ به سخن دیگر ،تنها قضایایی استفاده میشوند که
یا فینفسه بدیهی هستند و یا بداهت آنها بهواسطۀ قضایای
فینفسه بدیهی محرز شده است .سرانجام نیز استنتاجها،
تبیینها و گزارههای تکمیلی بهصورت نتایج(فرعی)،
تبصرهها و احکام ظاهر میشوند (ولفسون ،7643 2،ج ،7
ص .)32از اینرو ،نتایج مطلقاً یقینی و شکناپذیرند
(ندلر ،2229 4،ص .)48-41در تعاریف هندسه وجه
جامعی مانند دایره وجود دارد که احکامی را در خود
مندرج دارد .وجه جامع به همراه تعاریف ،اصول موضوعه
و اصول متعارفه زمینۀ اثبات احکام مندرج را فراهم
میآورند.
درباره پیشینۀ استفاده از شیوۀ بیان هندسی در فلسفه،
1. Geometrical style/more Geometrico
2. Wolfson
3. Nadler

تمایز بین صورت بیان و روش

دکارت بین صورت هندسی بیان مطالب و روش تمایز
میگذارد و روش را به روش تحلیل و ترکیب تقسیم
4. Gilbert
5. Steenbakker
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میکند و مدعی میشود که در تأمالت از روش تحلیل

استفاده میشود ،تقلیل میدهد و با تکیه بر استفادههای

استفاده کرده است (دکارت ،81-7683 ،ص .)772از نظر

چندگانۀ اسپینوزا از اصطالحات روش و روش هندسی در

بیشتر اسپینوزاپژوهان چنین تمایزی را باید در نظام فکری

اخالق ،بدین نتیجه میرسد که نخست ،ذهنیت اسپینوزا

وی نیز جاری دانست.

دربارۀ ماهیت روش هندسی و اطالق آن به فلسفۀ خود

بِنِت 7قائل است که ذهنیت اسپینوزا بهطور کامل دربارۀ

چندان روشن نبوده و دوم ،روش مورد نظر اسپینوزا روش

ماهیت روش هندسی و اطالق آن به فلسفۀ خود ،روشن

هندسی به معنای مرسوم آن نیست (بنت ،7683 ،ص-76

نبوده است .برای مثال ،اسپینوزا در مقدمۀ بخش سوم

.)22

اخالق میگوید که میخواهد عواطف و اعمال انسان را

به باور استینباکر روش برای اسپینوزا همان روش

بشناسد و با روش هندسی از آنها سخن بگوید و آنها را با

تحلیل و ترکیب است 2،در صورتی که شکل ،همان شکل

دالیل استواری مبرهن سازد ( .)E3Prefطبق تفسیر بنت ،به

هندسی است و میافزاید که اینها گاه تداخالتی با هم

نظر می رسد که منظور اسپینوزا از روش هندسی در این

دارند(استینباکر ،2226 ،ص .)12استینباکر با استناد به

عبارت ،مبرهن ساختن چیزی با دالیل استوار باشد .وی

عناوین دو کتاب اخالق و شرح اصول دکارت که در آنها

همچنین مبرهن ساختن در نظام فلسفی اسپینوزا را اینطور

ترکیبات  Ordine Geometricoو More Geometrico

تعریف میکند« :وقتی میگوییم نتایجی مبرهن شدهاند،

آمده است ،نخست ،به درستی میگوید که دو واژه More

منظور این است که بهصورت معتبر از مقدماتی اخذ

و  Ordineهر دو به یک معنا بهکار رفتهاند و دوم ،با توجه

شدهاند که گرچه صادقند ،ولی این طور نیست که همیشه

به اینکه اسپینوزا در بندهای  49تا  48رساله در اصالح و

بیواسطه متقاعدکننده باشند(».بنت ،7683 ،ص )76؛ ولی

همچنین در جاهای دیگر همین اثر ،واژۀ  Methodusرا

خود اسپینوزا در ادامۀ مقدمۀ بخش سوم اخالق میگوید

بهکار میبرد 4،بنابراین ،مشخص میشود که معنایی

که میخواهد عواطف را با قوانین طبیعت ،تبیین علّی کند.

متفاوت را برای آنها در نظر گرفته است (همان ،ص 39و

به بیان اسپینوزا« :برای فهم همۀ اشیاء هر چه که باشند،

 .)17-36این مطلب همچنین با توجه به تبصرۀ اسپینوزا بر

روش واحد و یکسانی الزم است ،یعنی باید بوسیلۀ قوانین

قضیۀ  78بخش چهارم اخالق وضوح بیشتری مییابد.

و قواعد کلی طبیعت فهمیده شوند»(.)E3Pref

اسپینوزا در این تبصره مینویسد:

بنت باور دارد که اسپینوزا با سخن پیشگفته تلقی خود

اکنون باقی مانده است که مبرهن سازم که آنچه عقل بر ما

را از روش به مطالعهای علمی که مثالً در علم فیزیک

حکم میکند چیست و کدام عواطف در هماهنگی با قواعد

1. Bennett
 .2استینباکر به بند  36و  67رساله در اصالح فاهمه و مقدمۀ مایر بر شرح اصول
فلسفۀ دکارت اشاره میکند.
 .4این واژه در مقدمۀ بخش سوم اخالق هم بهصورت  Mosو هم Methodo
بهکار میرود و اسپینوزا منظور خود را از این واژه ،استنتاج امور از قواعد ثابت و
ضروری طبیعت میداند.
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عقل انسانی و کدام در تقابل با آنهاست .اما پیش از آنکه

از نظر ولفسون ،خودِ رسالۀ مختصرۀ اسپینوزا گواه

به وظیفۀ اثبات اینها به ترتیب هندسی 7تفصیلی بپردازیم،

محکمی بر این است که بین نگاه ریاضی به جهان و روش

بهتر است که ابتدا به اجمال احکام عقل را بررسی کنم تا

هندسی -قیاسی از یکسوی و استفاده از شکل هندسی-

همگان معنای مورد نظر مرا بهتر دریابند

(.)E4p18Scho

اقلیدسی بیان مطالب هیچ نوع پیوند ذاتی و ضروری وجود

پس از بررسی ،در انتهای تبصره میگوید« :اینها احکام

ندارد؛ زیرا نگاه در آن ریاضیاتی است ،ولی شکل بیان

عقل هستند که میخواستم پیش از مبرهن ساختن

مطالب اقلیدسی نیست (همان ،ص .)31میتوان گفت که

تفصیلیتر آنها ،به اختصار مطرح کنم( .»)ibidاز همین

نگاه اسپینوزا به جهان و همچنین جهان مورد نظر اسپینوزا

عبارات برمیآید که مراد اسپینوزا از شیوه و ترتیب هندسی

ریاضیاتی -هندسی است؛ ولی تفکر و روش اقتضائاتی

همان چهارچوب صوری اقلیدسی است که خود را در

دارد که گاه او را مجبور میکند تا از شکل و ترتیب

قالب تفصیلیِ تعاریف و اصول موضوعه و قضایا و براهین

اقلیدسی فاصله بگیرد .اسپینوزا تالش بسیاری برای حفظ

نشان میدهد(استینباکر ،2226 ،ص .)17-12البته گاه

شکل اقلیدسی بیان مطالب کرده ،ولی محتوای روش وی

اسپینوزا در استفاده از واژه دچار بیدقتی میشود .بنابراین،

را باید فراتر از این شکل اقلیدسی سراغ گرفت (روث،

2

ا زآنجاکه اسپینوزا روش را قابل تقسیم به روش تحلیلی و

 ،7623ص .)34-37اسپینوزا در نامۀ  72نیز میگوید که

ترکیبی می داند ،اما ترتیب هندسی را صرفاً بهصورت

شیوۀ اقلیدسی را از باب نوع ترتیب و ترکیب آن و

اقلیدسی میپذیرد ،استینباکر به این نتیجه میرسد که بین

همچنین واضح و خالصه بودن براهینش ترجیح داده است.

«روش» و «شکل هندسی» در فلسفۀ اسپینوزا تمایز وجود
دارد (همان ،ص.)17

ماهیت و محتوای روش در اخالق

ولفسون نیز با استناد به اندیشههای دکارت و مایر

پیشتر نشان دادیم که اسپینوزا نیز همچون دکارت قائل به

درباره تمایز روش هندسی(تحلیلی یا ترکیبی) و صورت

تمایز بین شیوۀ بیان و روش است .اگر شکل بیان در اخالق

هندسی بر این عقیده پای میفشارد که نسبتی منطقی و

به شکل اقلیدسی است ،در این صورت ،باید به ماهیت و

ضروری بین روش هندسی و صورت هندسیِ بیان وجود

محتوای روش در اندیشۀ اسیپنوزا پرداخت .در ادامه به

ندارد و میتوان یکی را بدون دیگری بهکار برد (ولفسون،

بررسی و نقد دیدگاههای موجود پرداخته ،سرانجام دیدگاه

 ،7643ج ،7ص .)12-17طبق تفسیر ولفسون ،نگاه ریاضی

پذیرفتهشده در این زمینه مطرح میشود.

داشتن اسپینوزا به جهان صرفاً بدین معناست که میخواهد

الف .دیدگاه ولفسون

علت غایی و اختیار انسان را کنار بزند؛ زیرا در ریاضیات

از نظر ولفسون روش هندسیِ برهان از نوع ترکیبیِ آن

ما با ضرورت و نفی غایات مواجهیم.

چیزی نیست جز استدالل قیاسی معتبر که در تمام تاریخ

 .7اسپینوزا در اینجا باز از واژۀ  geometric ordineاستفاده میکند .الزم به ذکر
است که در این موارد از چاپ ویراستۀ گبهارت از آثار اسپینوزا استفاده شده است.
نکSpinoza, Spinoza Opera :
2. Roth
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فلسفه استفاده شده است و بهترین صورتبندی آن را
میتوان در تحلیالت ثانیۀ ارسطو سراغ گرفت (ولفسون،
 ،7643ج ،7ص .)31وی دلیل خود بر این مدعا را بر آراء
دکارت در قواعد هدایت ذهن مبتنی میکند .دکارت بدون
اینکه نامی از روش یا نظم هندسی بیاورد ،از براهین
حساب و هندسه سخن میگوید و با توجه به قطعیتی که
از آنها حاصل میشود ،اینگونه براهین را در تقابل با
براهین امکانی فلسفهورزان مدرسی قرار میدهد (دکارت،
 ،1-7683ج  ،7ص.)74-77
طبق تفسیر ولفسون از دکارت ،روش یقینآور مورد
نظر او که مبتنی بر شهود و استدالل قیاسی است با مقدماتی
شروع میشود که فینفسه بدیهی و صادق بوده و با
استمداد از روش قیاسی از این دانستهها به کشف
نادانستهها نائل میشود (دکارت ،7419 ،ص )66-67و این
همان برهان علمی مورد نظر ارسطوست و در مقابل،
براهین امکانی همان براهین جدلی هستند که ارسطو در
کتاب جدل از آنها سخن میگوید (ولفسون ،7643 ،ج،7
ص .)38-39ولفسون همچنین با توجه به تمایزی که
دکارت بین نظم و ترتیب اثبات و روش اثبات قائل میشود
(دکارت ،1-7683 ،ج  ،2ص 62و  )772و اینکه دکارت
افزون بر آنکه روش خود را هندسی میداند (برهان قیاسی)
و در عین حال ،شکل هندسی(اقلیدسی) بیان مطالب را
رعایت نمیکند ،به این نتیجه میرسد که در اسپینوزا نیز
که در سنت روششناسانۀ دکارتی حرکت میکند ،شکل
هندسی بیان ،متمایز از روش اثبات است و تالزم منطقیای بین
این دو وجود ندارد (ولفسون ،7643 ،ج ،7ص.)13-36
بنابراین ،بر طبق دیدگاه ولفسون ،مراد اسپینوزا از روش هندسی
همان برهان قیاسی به معنای ارسطویی کلمه است.
 .7در بخشهای بعدی بحث خواهد شد.
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ب .دیدگاه مارک
مارک دیدگاه خود را در این زمینه به نقدهایی معطوف
میکند که کسانی چون هگل ،یوآخیم ،کِرد و پولوک بر
روش هندسی مورد استفادۀ اسپینوزا وارد کردهاند 7.پاسخ
مارک این است که روش اسپینوزا نه هندسی ،بلکه
آکسیوماتیک است؛ یعنی بر اساس یک سلسله اصول
متعارفۀ بدیهی نظام فلسفی را میآغازد و استلزامات نظری
آنها را استخراج میکند (مارک ،7611 ،ص )299-291و
مشتمل بر چهار عنصر مقومه است که عبارتاند از :اصول
متعارفه یا حدود اولیه یا تعریفناپذیرها ،تعاریف یا حدود
معرَّف یا تعریفپذیرها ،اصول موضوعه و قضایا .حدود
اولیه از مفاهیم دیگر آن نظام مستقل هستند و نظام با حدود
اولیۀ کمتر بر نظام با حدود اولیۀ بیشتر برتری دارد (شرط
اقتصاد یا استرۀ اکام) .حدود معرّف نیز باید واجد شرایط
صحت تعریف و همچنین وابستگی مفهومی به عناصر
پیش از خود باشند .اصول موضوعه هم باید دارای
سازگاری درونی و بیرونی ،استقالل مفهومی ،شرط اقتصاد
و شرط تمامیت در اثبات گزارههای معنادار نظام خود
باشند (کشفی ،7487 ،ص.)244-227
ج .دیدگاه بنت
از دید بنت روش اسپینوزا را باید فرضیهای -قیاسی دانست
و منظور وی نظامی است که یک سلسله فرضیات را مطرح
میکند ،پیامدهای منطقی آنها را استخراج میکند ،نتایج را
با دادهها مقابل قرار میدهد؛ اگر با دادهها در تقابل و
تعارض بود ،آنگاه نشان از این است که در جایی از نظام
خطا وجود دارد و باید اصالح شود و اگر با دادهها در
توافق بود ،ثابت نمیشود که نظام درست است؛ ولی
میتواند مؤیدی برای کارآیی آن باشد (بنت،7683 ،
ص .)27-22طبق دیدگاه بنت ،آنچه اسپینوزا در مقدمه

05
بخش سوم کتاب شرح اصول درباره شرایط فرضیۀ خوب
میآورد ،شاهد متنی مهمی برای تأیید دیدگاه وی است.
اسپینوزا در مقدمۀ شرح اصول چهار شرط را برای فرضیه
خوب مطرح میکند :الف .باید تا حد امکان سازگار باشد
(اصل عدم تناقض)؛ ب .باید تا حد امکان ساده باشد (اصل
سادگی)؛ ج .باید قابل فهم باشد (اصل فهمپذیری) و د .هر
آنچه در کل طبیعت مشاهده میشود ،از آن قابل استنتاج
باشد (اصل شمول) (اسپینوزا ،7482 ،ص.)798
بنت نتیجه میگیرد که اسپینوزا قائل به نوعی روش
فرضیهای -قیاسی است که خواننده را بر آن میدارد تا در
سیر خوانشِ چنین متن فلسفیای ،هر چه جلوتر میرود،
به صدق و بداهت تعاریف و اصول متعارفۀ متن که همان
فرضیات متن هستند ،آگاهتر شود .بنت همچنین به بند 97
رساله در اصالح استناد میکند (همان ،ص )27و آن را
شاهد آشکاری بر ادعای خویش میداند:
ذهن اگر در چیز متوهمی که از جهت طبیعتش کاذب باشد
امعان نظر کند تا آن را بفهمد و از آن به ترتیب الزم ،آنچه
را میتوان استنتاج کرد استنتاج کند ،به آسانی به کذب آن
پی خواهد برد ،ولی اگر چیز متوهم چیزی باشد که در
طبیعت خود حقیقی باشد و ذهن در آن امعان نظر کند تا
آن را بفهمد و از آن به ترتیب الزم ،آنچه میتوان استنتاج
کرد استنتاج کند ،با موفقیت و بیوقفه پیش خواهد رفت
(اسپینوزا ،7413 ،ص.)31

د .دیدگاه نگارنده
با توجه به بند  37رساله در اصالح فاهمه مشخص میشود
که از نظر اسپینوزا استنتاج قیاسی همان درک روابط بین
تصورات با استعانت از پرمحتواترین مفهوم (جوهر= خدا=
طبیعت) است که خود انعکاسی است از روابط بین اشیاء
در نظام طبیعت .بنابراین ،تمایز مهمی بین استدالل قیاسی
ارسطویی و اسپینوزایی وجود دارد .طبق دیدگاه اسپینوزا،
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ارسطو از کلیاتی میآغازد که انتزاعی هستند و سرانجام
ریشه در تخیل دارند ()E2P40Sch1-2؛ درصورتیکه باید
از تعاریفی آغاز کرد که حقیقت ذات اشیاء را در شکل
انضمامی ،منفرد و ایجابی آنها به نمایش میگذارند
(هریس ،7661 ،ص .)8-9بنابراین ،اسپینوزا نه روش
قیاسیِ ارسطویی بلکه نوعی کلگرایی روشی -معرفتی-
متافیزیکی را در نظر دارد که در آن ،کشف نسبتها نقش
بسیار مهمی ایفا میکند .وی میخواهد از تعاریف آغاز و
استلزامات منطقی آنها را یکبهیک استنتاج کند و بدین
طریق ،سرانجام ،کل نظام طبیعت را در قالبی مدلل تبیین
فلسفی کند .بدینمنظور با متناظر گرفتن نظام ثبوت و اثبات
از جوهر میآغازد و نظام جهان را تفصیل میدهد ،به همان
صورتی که در هندسه که علم به اشکال است ،مثلث و
دایره و ...بهمثابۀ آرخه ،بنیاد و صورت جامع مقدم بر همۀ
احکام خود هستند؛ یعنی اشکال هندسی وجه جامعی
هستند که بهواسطۀ مبادی تصوری و تصدیقی تفصیل پیدا
می کنند .خود اسپینوزا در چند مورد مثال مثلث را مطرح
میکند و از نسبت مثلث با احکام منتج از آن سخن به میان
میآورد و بدینصورت ،هم رابطۀ جوهر و حاالت را
مشخص میکند و هم به تلقی خود از روش وضوح بیشتر

میبخشد .برای مثال ،در رسالۀ مختصره ،نامتناهی را به-
عنوان کل معرفی میکند و درصدد تبیین رابطۀ نامتناهی با
اشیاء متناهی برمیآید و بدینمنظور از نسبت بین مثلث و
احکام منتج از آن استفاده میکند؛ احکامی که در خود
مثلث مندرج و بر پایۀ برخی اصول اولیه از آن قابل استنتاج
هستند ( .)KV. I: ii, 1st & 2nd Dialogueحقایق مربوط به
جهان طبیعت نیز به همین صورت در مفهوم جوهر
جستجو و از طریق آن مبرهن میشوند .همین نسبت
اندراجی هندسی است که روش کلگرایانه و ترکیبی را در
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نظر اسپینوزا چشمگیر میکند.
از ویژگیهای چنین دیدگاهی دوری و حلزونی بودن
آن است؛ یعنی اجزا در سایۀ کل معنا مییابند و همۀ اجزای
نظام بهصورتی هماهنگ و همپوشان در جهت تأیید دیگر
اجزاء نقش ایفاء میکنند .بنابراین ،وضوح و تمایز و
همچنین بداهت و صدق را در فلسفۀ اسپینوزا باید در
ساختار کلگرایانه و حلزونی فلسفۀ وی جستجو کرد.
تعاریف ابتدایی هرچند استقالل اولیه نسبت به نتایج
بهدستآمده از خود دارند ،ولی در سایۀ همان نتایجْ
روشنتر و پرمحتواتر میشوند .اینکه اصول و مبادی در
دیدگاه اسپینوزا فینفسه بدیهی هستند باید محتاطانه تفسیر
شود.
کاتینگهام به تمایزی ارجاع میدهد که مدرسیون بین
بدیهی عینی و بدیهی ذهنی قائل بودند .طبق این دیدگاه،
چنین نیست که همیشه آنچه فینفسه و بهطور عینی بدیهی
است (در نسبتش با یک عقل نامتناهی) ،بهطور
ذهنی(بالنسبه الی االنسان) هم بدیهی باشد .از سوی دیگر،
بداهت در نسبتی که با انسانهای متفاوت (با قدرت ذهنی
و غنای معرفتی گوناگون) پیدا میکند انعطافپذیر میشود.
چه بسا امری در ذهن اسپینوزا بدیهی باشد ،ولی برای

قیاسی نیز حائز اهمیت است .روش فرضیهای -قیاسی از
فرضیات کموبیش منعندی میآغازد؛ فرضیاتی که صرفاً
بر حدس و گمان مبتنی هستند و در یک فرآیند تکاملی،
فرضیات مرتبۀ پایین و پیشگوییهای مشاهدهپذیر از آنها
استنتاج میشوند .اگر پیشبینیها بهواسطۀ تجربه و
مشاهده پذیرفته شد ،فرضیه تقویت میشود ولی هیچگاه
به یقین تامّ نمیانجامد و اگر نتایج مطلوب واقع نشد،
فرضیه ابطال میشود .اما در فلسفۀ اسپینوزا ،قضایا
حدسهایی نیستند که بهصورت تصادفی تدارک دیده شده
باشند ،بلکه پیامدهای منطقیای هستند که بهواسطۀ مفهوم
جوهر ،بهعنوان کل بینهایتی که خود را در قالب بینهایت
صفات نامتناهی ظاهر میسازد ،تعین مییابند و این مفهوم
جوهر فرضیهای منعندی نیست ،بلکه تصوری مطلقاً
قطعی است که صدق آن فینفسه بدیهی و نفی آن خود-
شکن است و البته در طی گسترش نظام فلسفی بر غنای
مفهومیاش نیز افزوده میشود (بالنسبه الی االنسان)
(هریس ،7661 ،ص .)76-73همچنین ،تأیید تجربی نتایج
حاصل از فرضیات قابل انطباق بر اندیشۀ اسپینوزا نیست؛
زیرا وی تجربه 7را حاصل قوۀ خیال میداند و برای آن
شأن معرفتبخش (معرفت حقیقی و تامّ) قائل نیست
(.)E2P40Scho2; E1P41

خوانندۀ فلسفۀ وی بدیهی نباشد (کاتینگهام،7688 ،

نگاه ترکیبی -حلزونی اسپینوزا به تفکر را همچنین

ص .)14-12خود اسپینوزا چنین خوانندهای را به صبر

میتوان در مثال ابزار در رساله در اصالح فاهمه نیز مشاهده

فرامیخواند و از وی میخواهد قضاوتهایش را تا زمانی

کرد .برای ساخت پتک باید پیش از آن پتکی وجود داشته

که کلیت اندیشۀ او را به تصور نیاورده است به حالت

باشد و همینطور این سیر قهقرایی ادامه مییابد و هرگز

تعلیق درآورد (.)E2P11Scho
تمایز بین تفسیر ترکیبی-کلگرایانه با تفسیر فرضیهای-

پتکی ساخته نخواهد شد .اسپینوزا برای رهایی از این

 .7دربارۀ جایگاه تجربه در نظام فلسفی اسپینوزا نک :جهانگیری ،7416 ،ص23-6
و پارکینسون ،7487 ،ص223-227؛ کلور ،7662 ،ص741-723؛ هابلینگ،7693 ،
ص.72-72

تسلسل ،که در حوزۀ روش و معرفتشناسی نیز میتواند
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مصداق بیابد ،از یک نوع فرآیند تکاملی در ساختن ابزار

مطرح ساختن مقصود خویش استفاده کند (یواخیم،7627 ،

پتک سخن به میان میآورد که نخست با ساختن وسایل

ص72؛ روث ،7623 ،ص37؛ ولفسون ،7643 ،ج ،7ص

سادهتر و ضعیفتر آغاز میکنیم و اندک اندک به وسایل

11-14؛ شموئلی ،7618 ،ص226-228؛ دالهونتی،7681 ،

پیچیدهتر و مستحکمتر میرسیم و سرانجام پتک ساخته

ص.)77

میشود ( .)TdIE: 30-31با توجه به این مطلب ،عبارتی را

برای مثال ،ولفسون ،که مدافع اصلی این دیدگاه است،

که بنت از اسپینوزا نقل میکند و آن را مؤید تفسیر خود

میگوید که نگاه ریاضی اسپینوزا تنها بدین معناست که

میداند ،میتوان ذیل دیدگاه کلگرایانه -تکاملی به شکل

میخواهد علت غایی و اختیار انسان را از نظام فلسفی

بهتری فهم کرد.

خود کنار بزند؛ زیرا در ریاضیات ما با ضرورت و نفی

خالصه اینکه اسپینوزا روشی ترکیبی-کلگرایانه و

غایات مواجه هستیم .همچنین هیچکجا از آثار اسپینوزا

تکاملی را در پیش میگیرد تا از این طریق بتواند وحدت

چنین برنمیآید که او بین استفادهاش از شکل هندسی بیان

نظام فلسفی خود را برای یک ذهن متناهی به تصویر کشد.

و نگاه ریاضیاش به جهان پیوندی برقرار کرده باشد .به

وی برای این منظور صورت اقلیدسی را بسیار مؤثر و

گفتۀ وی ،خود رسالۀ مختصره گواه بر این ماجراست

منطبق مییابد ،زیرا منعکسکنندۀ فرآیند ترکیبیِ مورد نظر

(ولفسون ،7643 ،ج ،7ص .)13-14قائلین به این دیدگاه

اوست.

در پاسخ بدین پرسش که «پس چرا اسپینوزا صورت
هندسی بیان را برگزیده است؟» به جوانبی اشاره میکنند

نسبت روش و محتوای تفکر در اندیشۀ اسپینوزا

که معطوف به درون و ذات تفکرات اسپینوزا نمیشود.

پرسش مهم دیگر این است که آیا بین روش و محتوای

عمده پاسخهای این گروه بدین شرح است:

تفکر نسبتی وجود دارد و یا روش بهصورتی منعندی و
از بیرون بر تفکر تحمیل میشود؟ در پاسخ میتوان به دو

 -7این گزینش علت تعلیمی دارد .وضوح و تمایز بیان
هندسی در تعلیم کارآمد است (همان ،ص)11؛

نوع رویکرد متمایز در نزد اسپینوزاپژوهان اشاره کرد.

 -2علت این گزینش گرایش اسپینوزا به اختصار است

برخی رابطه را صوری و بیرونی و برخی منطقی و درونی

(همان ،ص18-11؛ مورمن ،7634 ،ص772؛ ;Ep2

قلمداد کردهاند.

)E2P49scho؛

 -4غیر شخصی و بدون پیشفرض بودن علت گزینش

الف .رابطۀ صوری و بیرونی
بر طبق این دیدگاه ،بین صورت اقلیدسی بیان مطالب و

است (روث ،7623 ،ص)34-37؛

محتوای اندیشۀ اسپینوزا ،که ساختاری وحدتِ جوهری و

 -3اسپینوزا از این روش استفاده میکند تا

جهاندرخداانگارانه 7دارد ،هیچگونه رابطۀ ذاتی و درونی

استداللهایش از تمسک به تصورات خیالی در امان بماند

وجود ندارد و این امکان بود که اسپینوزا ،بدون اینکه خللی

(همپشیر ،7617 ،2ص)27؛

در تفکراتش وارد شود ،از صورتهای بیانی دیگری برای

 -1این انتخاب برآمده از راهبرد اسپینوزا برای ردّ

1. Panentheistic

2. Hampshire

04

ماهیت «روش» و «رویکرد هندسی» و ارتباط آنها با محتوای اندیشه در فلسفۀ اسپینوزا

شکاکیتی است که بهطور عمده از جانب تفکرات

اسپینوزا در آثار مختلف خود و بهویژه در اخالق

روشستیزانۀ مونتنی تقویت میشد (دالهونتی،7681 ،

بارها به تناظر بین هندسه و فلسفه در طریق استنتاج و

ص)77؛

ضرورت برآمدن نتیجه از مقدمات تأکید میکند .وی

 -9علتش احتیاط در برابر عوام و گروههای دینی و در
امان ماندن از شر تعصبهای مذهبی بود (شموئلی،7618 ،
ص)226-228؛
 -1عقیده وی در نفی علل غایی مهمترین علت گزینش
آن است .به بیان اسپینوزا« :اگر ریاضیات ،که نه به غایات،
بلکه به بررسی ذوات و خواص اشکال میپردازد ،برای
حقیقت معیار دیگری ارائه نمیداد ،این عقیده[عقیده به
علل غایی] حقیقت را برای همیشه از تبار انسان پنهان
میساخت (اسپینوزا ،7419 ،ذیل بخش7؛ ولفسون،7643 ،
ج ،7ص.»)13-14
در مقابل گروه نخست ،برخی و از جمله نگارنده معتقدند
که رابطۀ منطقی و ذاتی بین این شکل از بیان و آن محتوای
فلسفی وجود دارد .عمده استدالل این گروه معطوف است
به ضرورتگرایی در نظام فلسفی اسپینوزا .بنا بر این تلقی،
ضرورتگرایی

ذاتیِ

از قدرت عالی یا طبیعت نامتناهی خدا ،اشیاء نامتناهی به
طرق نامتناهی یعنی همۀ اشیاء بالضروره ناشی شدهاند،
یا پیوسته به موجب همان ضرورت ناشی میشوند.
همانطور که از طبیعت مثلث از ازل آزال تا ابد آباد بیرون
میآید که زوایای سه گانهاش برابر دو قائمه
باشد(.)E1P17Scho

در حقیقت ،اسپینوزا در همین تبصره نشان میدهد که
انتخاب شکل هندسی بیان از سوی وی منعندی و تنها
برآمده از دالیل بیرونیِ نامرتبط با ذات تفکر فلسفی وی

ب .رابطۀ منطقی و درونی

تفکر

میگوید:

اسپینوزا

و

ساختار

ضرورتگرایانۀ ریاضیات نیز تنها انتخاب اسپینوزاست
(ندلر ،2229 ،ص .)34-32برای مثال ،استدالل فیشر این
است که چون نظام واقع از علت به معلول است ،پس نظام
بیان هم باید آکسیوماتیک باشد تا قضایا به صورت
ضروری از قضایای پیشین استنتاج شوند (مارک،7611 ،
ص .)299چون نظم طبیعت از خدا به سوی اشیاء متناهی
است ،نظم و شکل تفکر هم باید چنین باشد .این مطلب
در شکل بیانیاش ،خود را بهصورت نظم اقلیدسی نمایان
میکند (استینباکر ،2226 ،ص.)14-17

نبوده است .او درصدد تبیین نظامی است که از ابتداییترین
مفاهیم و تعاریف میآغازد و با کاوش در بنیاد این مفاهیم،
نسبتها و تضایفات و استلزامات آنها را بیرون میکشد و
بدین واسطه ،جهان به دیدۀ عقل تشریح میشود .در واقع،
به همان صورتی که اصول اقلیدس از تعاریف و اشکال
اولیه آغاز میشود و احکام اشکال هندسی یکبهیک در
چهارچوبی ضروری استنتاج میشود .اسپینوزا نیز با تکیه
بر همین الگوی نظاممند و پیشرونده ،انگیزههای
متافیزیکی خود را جستجو و با ابتناء بر وجه جامع جوهر
واحد ،نظام هستی را استنتاج و تبیین میکند .بدین جهت
اسپینوزا مدعی میشود که« :همۀ اشیاء از حکم سرمدی
خداوند با ضرورتی یکسان بر میآیند ،همانطور که از
ماهیت مثلث بر میآید که زوایای آن مساوی با دو قائمه
باشند( ».)E2P49Schoبنابراین ،بین شکل اقلیدسی و
محتوای فلسفی اندیشۀ اسپینوزا رابطۀ درونی حاکم است
و جوانب هفتگانۀ پیشگفته نیز در خدمت این نسبت
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این انسجام در نظامی انعکاس مییابد که یک کلیت معقول
برای توجیه هستی عرضه میدارد ،انسجامی که ریشه در
انطباق دارد (.)TdIE: 41

اعتقاد دارد و درصدد ساختن یک نظام فلسفی است؛ دوم

با توجه به این معنا ،همۀ آنچه که قائلین به رابطۀ

اینکه در اندیشۀ اسپینوزا باید بین نظام ثبوت و نظام اثبات

صوری بین محتوا و صورت در اندیشۀ اسپینوزا بهعنوان

تناظر وجود داشته باشد .بنابراین ،اگر ساختار جهان از

وجوه این رابطه بیان کردهاند ،صحیح است .استفاده از

علت به معلول است ،پس در تفکر هم باید از علت آغازید

شکل اقلیدسی ،تمام آن غایات هفتگانه پیشگفته را با

و به معلول رسید .همچنین اسپینوزا در باب تصور حقیقی

خود به همراه دارد .الهامبخشی ساختار هندسه و ریاضیات

بیشتر جانب کلگرایان را میگیرد 7و تلقیای غیرِ خطی

در همۀ آن زمینهها مفروض است .ضرورت مندرج در

درباره احراز حقیقی بودن تصور به دست میدهد و دقیقاً

استداللهای هندسی و ریاضیاتی ،غیر شخصی بودن

به همین دلیل است که شرحی از روش کشف ارائه نمیکند

براهین آن و وضوح و مقبولیت عامی که با خود به همراه

و رساله در اصالح را ناتمام میگذارد؛ زیرا روش کشف

دارد ،پیشدیدی روشن در جهت ضروری انگاشتن رابطۀ

بیشتر در نظریۀ انطباقگرایی صدق و مبناگروی توجیه

بین علت و معلول به اسپینوزا بخشید و وی را بر آن داشت

کارآیی دارد که نوعی فرآیند خطی را در تفکر به نمایش

تا ضرورت را در همۀ مراتب هستی جاری سازد .همین

می گذارند و ازآنجاکه اسپینوزا به روش خطی در توجیه

رویکرد سرانجام اسپینوزا را بر آن میدارد تا ضابطۀ اصلی

قائل نیست و معیار حقیقت تصور را در نظام و

جستجوی حقیقت را در بهترین صورت آن در ریاضیات

انسجامگرایی همپوشانه جستجو میکند ،بنابراین ،به جانب

بجوید.

روش ترکیبی میرود (استینبرگ ،8991 ،ص .)791-793از
دید وی ،حقیقی بودن یک تصور اوالً مراتب دارد و ثانیاً

بازتابها

در نظامی از تصورات است که خود را نمایان میکند .اینکه

پس از اسپینوزا نقدهای بسیاری از سوی فیلسوفان و

خدا همان جوهر است و تنها یک جوهر وجود دارد

متألهان و دانشوران علوم انسانی و تجربی در جوانب

وضوحی اولیه دارد که در طول فرآیند تفکر به این وضوح

مختلف متوجه فلسفه و اندیشۀ وی ،که برخی از آنها

افزوده میشود و جایگاه خود را در نظام فلسفی وی بهتر

معطوف به رویکرد هندسی و ریاضیاتی وی بوده ،شده

نمایان میکند .در کل میتوان مدعی شد که از نظر

است .تجربهگرایان کالً چنین نگاه پیشینی و عقلمحوری

اسپینوزا ،در عقلِ خدا که مربوط به حوزۀ طبیعتِ

را در تبیین جهان برنمیتافتند .هگل از سوی دیگر ،در

طبیعتپذیر است ،حقیقت بر اساس انطباق توجیه میشود؛

کتاب پدیدارشناسی روح ،بر استفاده از روش ریاضی-

ولی در اذهان متناهی ما حقیقت مبتنی بر انسجام است و

هندسی در فلسفه چهار نقد وارد میکند:

 .7برای تفسیرهای انسجامگرایانه جدید ،نک :همپشیر ،7617 ،ص88-89؛ هریس،
 ،7661ص8-9؛ استینبرگ ،7668 ،ص.796-712
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الف .روش ریاضی بهصورتی است که اندیشه را وارد

هندسی ندارد و بنابراین ،نمیتوان از روش مورد استفاده

ساحت موضوع تحقیق نمیکند و نسبت به امر مورد نظر

در هندسه ،در متافیزیک هم بهره جست (یوآخیم،7627 ،

یکسره بیرونی یا به بیان هگل انتزاعی است؛ ب .ریاضیات

ص  .)74از دیدگاه کِرد نیز افزون بر اینکه جهان هندسی

در خودِ ساحتِ شناختیاش دچار نقص است .از دید

نیست باید توجه داشت که هندسه پیشفرضهایی دارد که

هگل ،ضرورت ساختار در شناخت ریاضی از ابتدا

در خود آن علم به اثبات نمیرسند (برای مثال ،وجود مکان

مشخص نبوده و رابطۀ ابتدا و انتهای فرایند اندیشه و

را پیشفرض میگیرد) و روش هندسی نیز متناسب با

استدالل کامالً روشن نیست؛ ج .ریاضیات در مادۀ قضایا

چنین ساختاری است و بنابراین ،فلسفه ،که علمی بدون

هم نقص دارد ،این نقص در ماده به دو جهت است :یکی

پیشفرض است ،چنین روشی را بر نمیتابد .وی میافزاید:

بدین خاطر که این مواد به ضرورت منطقی از هم برنیامده

تعاریف بهکارگرفتهشده در هندسه تحکّمی و منعندی

و مرتبط نیستند و میتوان هر کدام از آنها را اصل گرفته و

است ،درصورتیکه در فلسفه ما با تعاریف واقعی مواجهیم

رشتۀ استداللی دیگر را پیگرفت و به نتیجهای رسید؛

و سرانجام اینکه حوزۀ مبادی و روش هندسی امور ممتد

نقص دوم مادۀ قضایای ریاضی در این است که این مواد

است ،ولی در فلسفه با مسائل غیر مادی روبرو هستیم؛

روح ندارند و مردهاند .به بیان دیگر ،پویایی در مواد ریاضی

پس جاری ساختن روش یکی در دیگری بر سبیل صواب

وجود ندارد؛ د .نقد چهارم هگل تحت تاثیر تلقیای است

نیست (کرد ،7866 ،ص .)732 ،771-779بنابر دیدگاه

که افالطون در رسالۀ جمهوری بدان توجه داده است.

پولوک نیز کشف هندسههای نااقلیدسی نقض بزرگی بر

افالطون در جمهوری بین شناخت فلسفی و شناخت

نظام اسپینوزاست (پولوک ،7699 ،ص .)794در فلسفۀ

ریاضی به تمایز قائل شده ،میگوید که در شناخت ریاضی

پستمدرن هم بهطورکلی نگاه تکروشی مقبول نیست و

فرضیههایی بهکار گرفته میشود که در خود ریاضیات

تکثرگرایی در روش و حتی روشگریزی جایگزین آن

اثباتناپذیرند؛ درصورتیکه در شناخت فلسفی ،حتی

شده است.

پیشفرضها را هم پشت سر گذاشته ،به ساحتی بدون

نکتۀ پر اهمیت دیگر ،که بازتابهایی در حوزههای

پیشفرض میرسیم .هگل نیز با این تلقی افالطون موافق

اندیشۀ پس از اسپینوزا داشته ،این است که وی روش خود

است و با توجه به اینکه دستگاه فلسفیای را که در آن

را در فیزیک؛ انسانشناسی و روانشناسی؛ و علم سیاست

هیچ پیش فرضی وجود ندارد یک دستگاه دقیق و نظاممند

و دینشناسی( )TTP, p 457-9نیز کاربردپذیر میداند .در

میداند قائل میشود که چون ریاضیات قضایایی را از پیش

حوزۀ انسانشناسی فلسفی نسبت اندیشۀ فلسفی با ساختار

فرض میگیرد نمیتواند مدل خوبی برای تفکر فلسفی

هندسی را یادآور میشود و قائل است که عواطف را نیز

باشد (هگل ،7611 ،ص.)38-34

با همین رویکرد تبیین و استنتاج میکند .به گفته وی،

البته با توجه به بحثهای پیشین ،برخی از نقدهای

استنتاجِ امور متعدد از عاطفهای خاص به همان ضرورتی

هگل متوجه فلسفۀ اسپینوزا نیست .یوآخیم نیز که از

صورت میگیرد که از طبیعت مثلث مساوی بودن سه زاویۀ

شارحان اسپینوزاست ،قائل است که جهان واقعی ساختار

آن با دو قائمه ( ،)EIVP57Schoو علت آن را هم این
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میداند که «قوانین طبیعت به نظام کلی طبیعت ارتباط دارند
که انسان جزئی از آن است ( »)ibidو اینطور نیست که

یک نمونۀ عالی ،رسالۀ منطقی-فلسفی ویتگنشتاین کامالً
شکل و شمایلی شبیه به اخالق اسپینوزا دارد.

3

انسان در طبیعت حکومتی در حکومت باشد (.)E3Pref
اسپینوزا در تالش است که از طبیعت و نیروی عواطف

نتیجهگیری

و قدرت نفس بر آنها که افزون بر انسانشناسی فلسفی،

اسپینوزا قائل است که اگر به دنبال فلسفهای نظاممند و

فلسفۀ فیزیک و فلسفۀ اخالق را نیز شامل میشود به همان

متقن هستیم ،باید روند اثبات را بر مبنای روند ثبوت سامان

روشی سخن بگوید که از خدا و نفس سخن میگوید و

دهیم یا به عبارت دیگر ،همچنانکه در جهان واقع ،ساختار

کارها و خواهشهای انسان را دقیقاً همانطور ببیند که

هستی از علتالعلل آغاز میشود و به جهان تکثرات

خطوط و سطوح و اجسام را میبیند(همان).

معلولی میرسد ،نظام فلسفی نیز باید همین سیر را در خود

ضرورتگرایی ،نفی علت غایی در تبیین علمی ،شخصی

منعکس کند .بهدنبال این پیشفرض فلسفی و با توجه به

نبودن نگاه ریاضیاتی ،بدون پیشفرض بودن نگاه ترکیبی

پیشینۀ بحث روش و اقبال به ریاضیات ،بهویژه در نزد

وی و ابتناء نظام اندیشه بر چند اصل مبنایی نیز در اینباره

دکارت ،اسپینوزا متوجه شکل بیان مطالب در هندسۀ

اهمیت و تأثیر دارد.

اقلیدسی میشود و آن را بهترین صورت برای بیان نظام

برخی اسپینوزاپژوهان باور دارند که فروید ،در تبیین
نظام روانکاوانۀ خود ،بسیار تحت تأثیر رویکرد اسپینوزا
در حوزۀ انسانشناسی و روانشناسی فلسفی بوده است.

فلسفی مورد نظر خود مییابد و این شکل ترکیبی را بر
صورت تحلیلی مورد اتخاذ دکارت ترجیح میدهد.
در کنار این شکل ترکیبی ،اسپینوزا نوعی روش

همچنانکه اسپینوزا ،با نگاه ترکیبی از «تعریف» سه عاطفۀ

کلگرایانه و تکاملی را در پیش میگیرد که به نحوی منطبق

مبنایی میآغازد و حیات عاطفی انسان را تبیین میکند،

با دیدگاه انسجامگرایانۀ او در باب صدق است .از این

فروید نیز با ابتناء بر چند سائق اصلی به بررسیهای

جهت و با توجه به آرمانِ ایجاد فلسفهای نظاممند که ناظر

روانکاوانۀ خود میپردازد (همپشیر ،7617 ،ص733-737؛

به ترتیب ثبوت در عالم هستی است و همچنین وحدت

راثبون ،7643 7،ص73-7؛ فوتی ،7682 2،ص.)249-227

طبیعت را در خود منعکس میسازد ،اسپینوزا بر آن شد تا

در حوزۀ فیزیک نظری نیز ،که بنابر قواعد ریاضی و

در حوزۀ روششناسی به طریقی متمایل شود که بین شکل

هندسی پیشینی به تبیین جهان میپردازد ،دیدگاه اسپینوزا

بیان مطالب

مورد

بهویژه از سوی آینشتاین مورد اقبال قرار گرفته و آینشتاین

استفاده(ترکیبی-کلگرایانه) و محتوای فلسفی (وحدت

در آثار خود به این وامگیری توجه داده است (پتی،7683 ،4

گرایانه) قرابت و سازگاری برقرار شود .پس از اسپینوزا،

ص .)422-291در منطق ریاضی جدید و فلسفۀ تحلیلی

رویکرد روششناختی وی از سوی برخی نقد شد؛ ولی

نیز میتوان تاثیر اسپینوزا را بهخوبی مشاهده کرد .برای

برخی فیلسوفان و دانشمندان ابعادی از آن را به کار بردند.

1. Rathbun
2. Foti
3. Paty

 .3در مجموعه مقاالتی که مارجری گرن ویراستاری کرده (گرن ،)7683 ،بحثهای

(هندسی-

اقلیدسی)،

روش

متعددی درباره تاثیر اسپینوزا در علوم و عالمان جدید مطرح شده است.
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