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« در اين بخش در نظر دارم نشان دهم كه در عواطف چه چيز خير است و چه چيز شر».
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اسپينوزا در بخش چهارم كتاب اخالق از خالل بحث « ناتواني در مهار عواطف» يا به ديگر بيان « ضعف انسان»  ،در پي
معنا كردن « فضيلت» است .وي با رجوع به ديدگاه خداشناسي اش ،كه بر اساس آن فعل خدا را همچون وجود خدا بي آغاز و
بي انجام و بدون غايت مي شمارد ،رفتار انسان را معطوف به غا يت از پيش تعيين شده و مطلقي نمي داند .پس ،آنچه علت غايي
ناميده مي شود ،چيزي نيست ،مگر همان « ميل» انسان .و تصريح مي كند كه« :انسان ها از افعال و اميال خود آگاهند ،اما از
علل موجبة آنها غفلت دارند ».و با استدالل در رد علت غايي و مطلق انگاري ،نتيجه مي گيرد كه «كمال» و « نقص» و «خير»
و «شر» فقط حاالت فكرند ،و مفاهيمي نسبي اند.
تعاريف خود را از «خير» و «شر» بيان مي كند .خير آن چيزي است كه « يقين داريم كه براي ما مفيد است ».و شر چيزي
است كه « يقين داريم كه ما را از برخورداري از خير باز مي دارد ».و در نتيجه ،خير و شر آن چيزي است كه به قدرت فعاليت
ما مي افزايد يا از آن مي كاهد ،كه اين تعاريف با تعاريف شادي و اندوه مرتبط است:

«قضية  ،8بخش چهارم :شناخت خير و شر چيزي نيست ،مگر عاطفة شادي و اندوه ،از اين حيث كه از آنها آگاهيم».
اسپينوزا منطق خود در باب خير و شر را بسط مي دهد .با اين بيان كه جست و جوي خير و دوري از شر ،پيروي از قوانين
طبيعت خود است .و اساس فضيلت كوشش براي حفظ وجود خود است:
«قضية  .02بخش چهارم :انسان هرچه بيشتر در طلب آنچه برايش مفيد است ،يعني حفظ وجود خود بكوشد و بيشتر بر
اين كار توانا باشد ،به همان اندازه بيشتر فضيلت دارد .و برعكس هر اندازه از آنچه برايش مفيد است يعني حفظ وجود خود
غفلت كند به همان اندازه ضعيف تر است».
«قضية  .00بخش چهارم :ممكن نيست فضيلتي تصور شود كه مقدم بر فضيلت " كوشش براي حفظ وجود خود" باشد».
بدين ترتيب صيانت ذات اول فضيلت است .كه بعد شرح مي دهد درصورتي فضيلت است كه بر طبق شناخت و احكام عقلي
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باشد .به ديگر بيان ،فضيلت چيزي نيست مگر زندگي كردن و حفظ وجود خود تحت هدايت عقل و برمبناي آنچه براي انسان
مفيد است.
اسپينوزا در براهين قضاياي بعدي ،چنين استدالل مي كند كه  « :اما ذات عقل چيزي جز نفس ما از اين حيث كه به طور

واضح و متمايز مي فهمد نيست .هر كوششي كه به وسيلة عقل انجام مي دهيم جز كوشش براي " فهميدن" ،چيز ديگري
نيست ».پس خير آن چيزي است كه منتهي به "فهم" شود .و « عالي ترين خير نفس شناخت خداست ،و عالي ترين فضيلت نفس
اين است كه خدا را بشناسد( ».قضية  .08بخش چهارم).
وي در ادامه ،بحث را از سطح حيات فردي به سطح حيات اجتماعي ارتقاء مي دهد و به تحليل مفاهيم عدالت ،بي عدالتي،
گناه و ثواب مي پردازد .و نشان مي دهد كه فقط در حالت اجتماعي است كه به موجب وفاق عمومي اين مفاهيم معنا پيدا
مي كنند .و اين مفاهيم صفاتي كه مبيّن طبيعت نفس باشند ،نيستند .پس ،پاره اي از عواطف را از حيث آنكه در مدينه شر و
بي عدالتي به شمار مي روند ،شر مي نامد :حسد ،استهزا ،بي اعتنايي ،خشم ،انتقام و عواطف ديگري كه مربوط به نفرتند يا از آن
ناشي مي شوند .كه در نقطة مقابل ،عشق و كرامت قرار مي گيرد.
عواطف شر را مورد بحث قرار مي دهد ،كه في الجمله كورند ،و چون طبق احكام عقلي نيستند ،سودي دربر ندارند و ماية
اندوه اند :اميد ،ترس ،يأس ،افسوس ،اطمينان و خوشحالي ( كه هر چند هر دو عاطفه مربوط به شادي ا ند اما مسبوق به يك
اندوه اند ،يعني اميد و ترس ) استعظام ،استحقار ،دلسوزي ( كه اندوه است و با ياريگري متفاوت است) ،فروتني ( اندوهي است
ناشي از اينكه انسان ضعف خود را مورد م الحظه قرار مي دهد) ،پ شيماني ( كه بدبختي و ناتواني دوچندان است)  ،تكبر و تذلل و ...
چنين عواطفي ،انفعالي ،افراطي و نا آگاهانه اند و تحت هدايت عقل نيستند و موجب بندگي اند .اما پيروي از عقل ،عواطف را
فعال و معتدل مي كند ـ « خواهشي كه از عقل ناشي مي شود هرگز ممكن نيست مفرط باشد ( ».قضية  .16بخش چهارم) ـ و
موجب آزادي اند .بدين ترتيب ،اسپينوزا به جاي انسان با تقوا ،انسان آزاد را عظمت انسان مي داند .آزادي اي كه از خالل تصور
خدا به دست مي آيد.
قدرت عقل :آزادي انسان

مراتب شناخت (تكامل نفس)

« نتيجة قضية  ،3بخش پنجم :بنابراين ،هرچه شناسايي ما نسبت به عاطفه بيشتر باشد ،به همان اندازه عاطفه ،بيشتر در
تحت قدرت ما خواهد بود و نفس كمتر از آن منفعل خواهد شد».
« مخصوصاً بايد بكوشيم تا در حد امكان از هر عاطفه اي ،شناختي واضح و متمايز به دست آوريم . . . ،تا مگر عاطفه را از
فكر علت خارجي جدا كنيم».
اسپينوزا سه نوع شناخت را از هم متمايز ميكند :شناخت نخست ،مبتني است بر دريافتهاي حسی و تصورات ،که شناختي
غيرفعال ،مغشوش و بدون بصيرت است .در دومين مرحله (نوع) ،شناخت بر اساس استدالل (قياس و استقراء) صورت ميگيرد که در آن
انسان به طور فعال مفاهيم عمومی را در مورد تصورات و ادراكات خود به کار میگيرد و به بصيرت در مورد داليل و علتها نائل
میشود .عالیترين مرحله شناخت در نزد اسپينوزا شناخت نوع سوم است كه درک «جوهر» را يعني علت غايي تمام اشيا كه از فهم
محدود انسانی خارج است ،ممكن مينمايد .برای اسپينوزا سومين و عالیترين نوع شناخت ،شناخت شهودی است .شناخت شهودی،
شناخت درونی زنده و نگرش روحی جوهر و پی بردن به ذات واقعی همه اشيا است.
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در بخش آخر كتاب ،اسپينوزا از قدرت عقل در مهار عواطف و نائل شدن به آزادي نفس سخن مي گويد .او استدالل مي كند
كه چگونه با به كار بردن عقل عواطف انفعالي به عواطف فعال و خواهش هاي نامعقول به خواهش هاي معقول تحول مي يابند.
به عبارتي او به شرح اصول درمانگري عواطف برمبناي خروج عواطف از ابهام و تاريكي و قرار دادن آن در پرتو دانايي
مي پردازد.
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اسپينوزا اين شناخت را «عشق به خدا» مینامد .در پرتو چنين شناختی است که انسان از يکسو به ذاتهای واقعی ،امور پايدار و
صورتها و از ديگرسو به قوانين يعنی رويدادهای يکسان ،پی میبرد.

«امكان نمي يابد ميل ها و خواهش هايي كه از اين عاطفه ناشي مي شوند ،به حد افراط برسند . . . ،براي عواطف درماني
برتر از شناخت راستين آنها در قدرت ما نيست».
حدّ درمانگري ،متناسب است با گسترش شناخت و نائل شدن به برترين نوع شناخت؛ كه شناخت و معرفت به خداست:

«قضية  .61بخش پنجم :نفس مي تواند ،تمام احوال بدن را يا صور خيالي اشياء را به تصور خدا مربوط سازد».
«قضية  .61بخش پنجم :كسي كه خود را و عواطف خود را به طور واضح و متمايز مي فهمد به خدا عشق مي ورزد و اين
فهم هر اندازه بيشتر باشد ،اي ن عشق بيشتر خواهد بود ».پس ،درمان اصلي « عشق به خدا» ست.
عشق ورزي :عشق به خدا يا عشق خدا

عشق انسان به خدا ،بهمعني عشق خدا به خود است ،چه؛ خدا بهواسطة ذات نفس انساني متجلي شده ،از راه عشق به ذات خود به
انسانها عشق ميورزد.

«قضية  .31بخش پنجم :عشق عقالني نفس به خدا همان عشق خداست كه او با آن به خود عشق مي ورزد ،نه از اين
حيث كه او نامتناهي است ،بلكه از اين حيث كه او مي تواند به واسطة ذات نفس انساني كه تحت شكل سرمديت اعتبار شده
است ظاهر شود ،يعني عشق عقالني نفس به خدا جزئي از عشق نامتناهي است كه او با آن به خود عشق مي ورزد».
پس ،نجات يا سعادت يا آزادي ما عب ارت از عشق عقالني به خدا ،يا عشق خدا به انسان هاست.
و لذت حاصل از اين عشق عقالني است كه قدرت مهار و توان دستيابي به آزادي را ممكن مي كند:

«قضية  ( 10آخرين قضيه) .بخش پنجم :سعادت پاداش فضيلت نيست ،بلكه خود فضيلت است ،جلوگيري از شهوات موجب
اين نمي شود كه ما از سعادت لذت ببريم ،بلكه برعكس لذت از سعادت است كه ما را قادر به جلوگيري از شهوات مي كند».
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اسپينوزا فيلسوف عقلي نگر محض و يك منتقد دين سنتي بود .خدايش خداي دين موسي (ع) و عيسي (ع) نبود .خدايي را
كه مي شناخت ،طب يعتِ طبيعت آفرين (التين )»natura naturans « :مي ناميد ،و تنها متن مقدسي كه به آن اعتقاد داشت و
براي ادراك معاني به تقسير و تأويل آن مي پرداخت ،طبيعت بود .شهود را منشاء « معرفت به خدا» و « عشق به خدا»
مي دانست ،اما نه شهودش عرفاني بود و نه عشقش .در نزد او عشق به خدا ،عشق عقالنيِ حاصل از معرفت به خدا بود .چه
معتقد بود كه ايمان به متون و روايات ديني معرفت به خدا و عشق به او را به ما عطا نمي كند .از همين رو در نگاه به انسان،
طبيعت نگر بود و بر اين اعتقاد ب ود كه عواطف انساني از ضرورت و خاصيت طبيعت نشأت مي گيرند .و اينكه ،عواطف ،چيزي
جز احوال بدن و تصورات آن احوال نيستند .كه قدرت فعاليت بدن به واسطة آنها افزايش مي يابد يا كاهش مي پذيرد ،تقويت
مي شود و يا از آن جلوگيري مي كند.
انديشه هاي فلسفي اسپي نوزا در باب ماهيت نفس و عواطف ،طليعة گذار به دوران جديدي است كه درك و فهم نويني از
روان انسان را با خود به همراه دارد .فيلسوفاني همچون دكارت ،اسپينوزا ،و اليب نيتز ،با ميراث تفكر يوناني ـ ارسطويي ،از
دوران پيروي از متون و اصول اليتغير گذر مي كنند و به دوران خردورزي شكل مي بخشند .همزمان در دنياي شرق ،تفكر
ارسطويي سرنوشت ديگري مي يابد و دست آويزي مي شو د براي تكرار مكررات و ابراز پاي بندي به متون مقدس و پيروي از
اصول خدشه ناپذيري كه درك از روان را در قالب قلب كافر و قلب مؤمن محدود مي كند .بدين گونه در تقسيم سهم ،سهم
دنياي غرب در پي ريزي بنيادهاي روان شناسي نوين در قياس با دنيا ي شرق ،تمامي سهم است.

