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تفسير فمنيستی نظرية نفس اسپينوزا
دکتر فاطمه بختياری*  -استاديار دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه رازی
(تاريخ دريافت مقاله20/02/20 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)20/00/02 :

چکيده
نظرية نفس اسپینوزا اينهمانی نفس و بدن را در مقابل سنت دوگانهانگار دکارتی قرار میدهدد .ايد
دوگانهانگاری و اينهمانانگاری نفس و بدن موجب واکنشهدايی در فسفدفههدای اییدر هددس اسدت.
فیسفوفان فمنیفت ضم اعتراض و انتقاد از دوگانهانگاریهايی که سنت دکارتی پدیش روی تداريخ
تفکر غربی نهادس است ،به فسففة اسپینوزا به عندوان بروندددی از بریدی از ايد دوگاندهانگداریهدا
نگريفتهاند .اي مقاله ندان میدهد که چگونده فمنیفدتهدا نظريدة نفدس اسدپینوزا را بده عندوان
برونددی از معضالت حاصل از سنت دوگانهانگارانة دکارت در باب نفس و بدن ديدساند و نیز چدالش
پیش روی اي تففیر را مطرح مینمايد.
واژههای کليدی :اسپینوزا ،بدن ،دکارت ،دوگانهانگاری ،فمنیفت ،نفس.

* رايانامه نويفندس مفئولf.bakhtiari@razi.ac.ir :
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مقدّمه
فیسفوفان فمنیفت در بازیوانی سنت ديرپای فسففة غرب با دو مفئسه مواجه هدند .اولی
مفئسه آن که بر اساس باور اي سن ت زن فیسفوفی در تاريخ فسففه وجود نداهته و اگر هم
وجود داهته چندان فیسفوف مهمی نبودس است .دومی معضل اي است که در اي سنت
مفاهیم مهم فسففی ،مانند عقل و عینیت در تقابل با مادس و امر غیرمعقول يا هر آن چه که با
مفهوم زن و زنانگی تداعی میهود ،قرار میگیرد .فمنیفتها معتقد هفتند که اي تقابلها
منجر به حذف زن و مفاهیم زنانه از سنت فسففة غربی هدس است ( .)Witt, 1996: 1- 2البته
بخش اعظمی از اي

گناس را ،که برقراری و تأسیس اي

تقابلهاست ،بر دوش دکارت،

مؤسس فسففة دورۀ جديد سنت غربی ،نهادساند .آنها نفبت به اي

دو مفئسه واکنش

انتقادی ندان دادساند و در اي راستا باز از همی سنت بهرس جفتهاند تا توجیهی تاريخی
برای اهمیت مفائل نظری و ديدگاسهای فسففی یود بیابند .اسپینوزا يکی از فیسفوفان
سنت غربی است که در اي بازیوانی برای فمنیفتها به عنوان منبعی مهم نمايان هدس
است .اي مقاله بر آن است که دو معضل از معضالت حاصل از سنت دکارتی مطابق نظر
فمنیفتها را هرح دهد و ندان دهد که به نظر فمنیفتها چگونه با کمک فسففة اسپینوزا
میتوان اي معضالت را حل کرد .پس از اتمام اي مهم نگارندس بر آن است تا مفئسه و
پرسدی را فراروی تفکر فمنیفتی غربی قرار دهد.
زنان در فلسفة دکارت
در انبوس آثار دکارت هیچ سخنی دربارۀ طبیعت و تربیت زنان يا دربارۀ دردها و لذات ازدواج
نمیيابیم .او هیچ سخ منفی يا مثبتی دربارۀ زنان بر زبان نراندس است .به بیان ديگر دکارت
نه با زبانی توهی آمیز دربارۀ زنان سخ گفته و نه با زبانی مؤدبانه از اي جنس لطیف تعريف
و تمجید کردس است .پس چرا سنگینی بار چنی اتهامی را بايد بر دوش بکدد؟ حتی او در
ابتدای رسالة گفتار در روش اعالم کرد که عقل در همة آدمیان برابر است ( .)AT VI, 2اي
سخ حاکی از آن است که همة آدمیان با قطع نظر از جنفیت ،نژاد و قومیتهان دارای
توان عقالنی برابر هفتند و اگر اي عقل را به روهی صحیح به کار برند ،مصون از یطا
یواهند بود و به معرفت يقینی دست یواهند يافت .جنبشهای دکارتگرايانه ،که تحت
تأثیر دکارت و پس از مرگ او هکل گرفت ،گواس بیغرضی او است .دکارتگرايی مُسهِم زنانی
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چون مری آستل 0بود .آستل استدالل میکرد چون عقل امری کسی و متفاوی در میان همة
ابناء بدر است ،پس زنان هم بايد از نعمت تعسیم و تربیت و تحصیل عسم و دانش و مزايای آن
بریوردار هوند .فرانفوا پوالي دوالباخ دکارتی  0نیز اي نظرية موجود در قرن هفدهم را ،که
مدعی بود زنان پايی تر از مردان هفتند و نمیتوانند تحصیل کنند ،به سخرس میگیرد و آن
را غیرعقالنی میداند (.)Nye, 2004: 36
دلیل اي که فیسفوفان فمنیفت در بازیوانی تاريخ دورۀ جديد فسففة غرب ،دکارت را
مفئول مغفول و مهجور ماندن جنس لطیف معرفی میکنند ،مابعدالطبیعة دوگانهانگار
اوست .فیسفوفان فمنیفت استدالل میکنند که مابعدالطبیعة دوگانهانگار دکارت عالم
طبیعی را تبديل به هی کرد تا بدر بتواند آن را مهار کند و بر آن حاکم هود ( .)ibidبه نظر
فمنیفتها اي

هیانگاری طبیعت منجر به فروترانگاری زنان ،کارگران و انفانهای

غیرمتمدن هد ( .)Gatens, 2009: 11به نظر آنان دکارت عالمی ماهینی و بیجان را ترسیم
کرد؛ نظريهای م گرايانه دربارۀ آگاهی ارائه داد ،آگاهیای که از انفعال و تخیل تهی هد .و
با یسق توهم مردگرايانة حقیقت مطسق ،احفاس و دانفت

را در مقابل هم قرار داد.

آرمان های دکارتی عینیت ،عقالنیت ،ماهینیفم و کنترل يا مهار هایصههای هويت
مردگرايانة فسففه هفتند (.)Nye, 2004: 36
به نظر فمنیفتها دوگانهانگاری دکارت بی

نفس و بدن منجر به دوگانهانگاریهای

ديگری در تفکر بعد از او هدس است .از جمسه دوگانهانگاریهای حاصل از سنت دکارتی
میتوان به دوگانه انگاری بی فرهنگ و طبیعت ،مرد و زن ،عقل و عاطفه و مانند آن اهارس
کرد .از طرف ديگر به نظر اي فیسفوفان فمنیفت اسپینوزا نظرية نففی ارائه کردس است که
در مقابل نظرية دوگانهانگارانة دکارت قرار دارد .آنها برآنند که نظرية نفس اسپینوزا میتواند
در حل بعضی معضالت حاصل از سنت دکارتی کمک کند (.)Gatens, 2009: 1-27
يکی از فیسفوفان فمنیفتی که در بازیوانی سنت فسففة غربی هم اولی

مباحث

انتقادی دربارۀ عقل دکارتی را مطرح کرد و هم به ارزش فسففة اسپینوزا واقف هد ،ژنويو
1. Mary Astell
2. François Poulain de la Barre
3. solipsistic
4. masculinist illusion
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لويد 0بود .او در کتاب مرد عقل 0میگويد فسففه به ما میآموزد که عقل جنفیتی ندارد.
نفس در سنت جديد غرب ادعای استقالل از بدن فیزيکی ،مذکّر يا مؤنث و سفیدپوست و
رنگی پوست دارد .به ديگر سخ فسففه مدعی است نفس جنس ،نژاد و طبقه ندارد .او
میپرسد اگر به راستی چنی است ،چرا دستیابی به عقل فسففی برای زنان تا اي اندازس
دهوار بودس است؟ چرا به نظر میرسد زنان در مقابل تفکر منفک از عاطفه و درگیری
هخصی مقاومت می کنند؟ ممک

است گفته هود چون در گذهته زنان اجازۀ کفب

تحصیالت عالیه نداهتند ،طبعاً موقعیت فیسفوف و داندمند هدن نیز برايدان فراهم نبودس
است .لويد میگويد اما حتی حاال هم که اي حوزسها به روی زنان گدودس است همچنان
نامی از زنان در میان متفکران پیدروی فسففه نمیبینیم .در کتابهای فسففه ،به ويژس در
حوزسهای مهمی مثل مابعدالطبیعه ،معرفتهناسی و منطق سخنی از یوانشهای زنان
متفکر نمیبینیم .لويد فکر می کند برای فهم داليل حذف زنان از سنت فسففی غرب بايد به
بررسی تاريخی عقل پردایت .او ضم اي بررسی در کتاب مرد عقل به اي نتیجه میرسد
که فهم عقل دکارتی در بفتر تاريخ عامل ناتوانی و ضعف زنان را مدخص میکند .به نظر او
اگرچه قرار بودس جداسازی نفس فاقد جنفیت از بدن واجد جنفیت ،زنان را واجد صالحیت
برای فعالیتهای عقالنی کند ،اما در واقع به زيان آنها کار کردس است .منطقاً و در حوزۀ
نظر هیچ دلیسی وجود نداهته که زنان داندمند و فیسفوف دکارتی ندوند اما عمالً و به
لحاظ تاريخی غیرممک هدس و استدالل عسمی فعالیت انحصاری مردان گدته است .لويد
در پايان نتیجه میگدیدرد مدردانگی عقل فسففی فقط نگرشهدای زنستیزانة فیسفوفدان
سنت جديد غربی مثل کانت و روسو نیفت ،چون میتوان به اي

نگرشها بیاعتنايی

کرد يا آنها را تصحیح کرد .او میگويد حتی مردانگی عقل فسففی به اي یاطر هم نیفت
که آرمان های عقل به وسیسة مردان پديد آمدس و از تجربة مردان هکل گرفته است .بسکه
آرمان جدايیطسبانه و بی جنفیت عقل جديد ،که طالب جدايی از احفاس ،سیاست ،هوق
مذهبی و منفعتطسبی است ،در جوار آرمانهای جدايیطسبانة اجتماعی قرار میگیرد.
درنتیجه عقل مذکر میهود ،همدلی و گرايشهای معنوی غیرمعقول ،احفاساتی مؤنث
میگدردند ( )Nye, 2004: 36-8و دوگانگیهدايی ديگر در حدوزسهدايی ديگر هکل میگیرد.
1. Genevieve Lloyd
2. the Man of Reason
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اسپينوزا در مقابل سنت دوگانهانگار
اولی طسیعة گدرايش لويد بده اسپینوزا را در کتاب مدرد عقل میتوان ديدد .البته در
اي کتاب او فقط در يک جمسه و در زمینة بحث عقل و انفعال از نظر هیوم ،به اسپینوزا
اهارس میکند و می گويد که اسپینوزا در واکنش به تبیی دکارت از عقل ،تمايز بی ارادس و
فاهمه را ردّ کرد و عقل را نیرويی عاطفی و فعال دانفت ،که قادر به فهم انفعاالت است
( .)Lloyd, 1989: 51لويد به نظر یودش ،در کتاب مرد عقل ،بیدتر نکات منفی سنت تفکر
غربیِ دورۀ جديد را میديد ،يعنی همان جاهايی را که عقل و عاطفه متضاد و کامالً مجزا
درنظر گرفته می هوند ،اما در آثار بعدی یود نگرهی مثبت به سنت فسففی فیسفوفان
گذهته را درپیش گرفته است .او میگويد در همان زمان نگارش مرد عقل جذب اسپینوزا
هدس بود و تفکر اسپینوزا را به عنوان مرحسهای از سنت فسففی غربی میديد ،که در آن
تفکیک و تضاد بی عقل و عاطفه ،عقل و تخیل از طريق تمايز بی مؤنث -مذکر تبیی
نددس بود و در همان زمان میدانفت ،که اگر کفی بخواهد دوگانگی و تضاد بی عقل و
متضادهايش و در نتیجه دوگانگی و تضاد بی مؤنث و مذکر را بدکند ،میتواند به اسپینوزا
رجوع کند و ببیند که چطور اسپینوزا از اي دوگانهانگاریها احتراز کردس است .بدي ترتیب
به نظر او فسففة اسپینوزا دارای امکانات بفیاری برای بازانديدی دربارۀ تمايزات بی مؤنث-
مذکر و عقل-عاطفه و عقل-تخیل است (.)James, 2000: 44-5
حفانا هارپ 0قائل است که دوگانهانگاری بی انفان و طبیعت «نفرت را هعسهور
میکند» چون ما از یود و ديگری انتظار داريم که قدرت نامتناهی در مهار یود داهته
باهد و بر یالف هرايط حاکم عمل کند .به نظر او طبیعتگرايی 0اسپینوزا با نابودکردن
الگوهای انفانی که مولّد نفرت هفتند ،عدق و یوددوستی را ايجاد میکند ( Sharp, 2011:

 .)5دکارت به نوعی دوگانگی بی انفان و طبیعت قائل است اما اسپینوزا برآن است که «
غیرممک است انفان جزئی از طبیعت نباهد» ( .)E, IV, 4دکارت بدن انفان را همچون
بقیة طبیعت تابع قوانی طبیعت می داند ،اما نفس او را آزاد از قوانی حاکم بر طبیعت
میپندارد .اسپینوزا نفس و بدن انفان را تابع قوانینی ثابت میداند و وجود ارادۀ آزاد را
انکار میکند .دکارت بر اي باور است که « کمال عالی انفان در اي

است که آزادانه يا
1. Hasana Sharp
2. naturalism
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داوطسبانه عمل میکند و اي امر او را هايفتة آفري يا نفري میکند» (.)AT, VIIIA ,18
اما اسپینوزا اي نوع تسقی را نمیپذيرد و آن را پذيرش نوعی «حکومت در حکومت» و
غیرقابلقبول اعالم مینمايد ( .)E, III, prefبه نظر اسپینوزا وقتی انفانها به اي فهم نائل
هوند که جزئی از طبیعت و تابع عسل و هرايط و قوانی حاکم بر طبیعت هفتند ،هم با
متانت بیشتری ناماليمات زندگی را تحمل میکنند و هم به افعال ديگر انفانها با بخدش
و نرمش بیشتری نظر میافکنند .بنابراي اگر هرّ و آزاری از کفی ببینند ،به دلیل اي که
میفهمند او تحت ضرورت و بنا به عسسی موجَب به آن فعل هدس است ،با اغماض و گذهت با
او رفتار میکند ( .)ibid, IV, App.32بدي ترتیب همانگونه که هارپ نیز اهارس میکند،
فهم ضرورت و فهم اي که نفس انفان نیز همچون بدنش بخدی از طبیعت است ،میتواند
از نفرت میان انفانها بکاهد و بر محبت و دوستی بی آنها بیافزايد (.)Sharp, 2011: 5
دو معضل حاصل از نظرية دوگانهانگار دکارت در باب نفس و بدن
به نظر دکارت ،ما ،نفس يعنی جوهر انديدندس را به وضوح مفتقل از بدن ،يعنی مفتقل از
جوهر ممتد ،ادراك میکنیم ،و برعکس ،میتوانیم بدن را مفتقل از نفس ادراك نمايیم
( .)AT, VII, 170قول به تمايزی اي چنی هديد بی دو جوهر نفس و بدن همان چیزی
است که در تاريخ فسففه از آن تحت عنوان ثنويت يا دوگانهانگاری دکارتی ياد میهود.
يک مفأله که به نظر فمنیفتها محصول سنت دکارتی و مورد اعتراض آنهاست ،اي
است که دوگانه انگاری دکارت بی نفس و بدن منجر به برتر دانفت جنس مرد هدس است.
از آن جا که هموارس عقل مذکر و طبیعت مؤنث دانفته میهدس ،میتوان برتری و تفسط
عقل را به معنای برتری و تفسط مرد ایذ کرد ( )Lloyd, 1989: 26-7& 11و دکارت به
برتری و توانايی تفسط عقل بر بدن و طبیعت قائل است .به نظر دکارت انفان به یاطر دارا
بودن نفس ،که ماهیت آن فکر يا عقل است ،بر بقیة طبیعت برتری دارد .دلیل برتری نفس
بر طبیعت اي است که نفس هناسندس است و توانايی هناسايی طبیعت را دارد .اي نوع
نگاس به نفس هموارس وجود داهته است .متفکران پیش از دکارت از پیشتر به موقعیت
دوگانة انفان در طبیعت باور داهتند .آنها نیز انفان را موجودی دارای نفس و بدن و هرف
و برتری او را به انديدندس بودنش میدانفتند .پاسکال در تفکرات میگويد « :انفان چیزی
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جز نی که ضعیفتري چیز در طبیعت است ،نیفت؛ اما نیی انديدندس است» و راز هرف و
برتريش بر بقیة اهیای عالم در همی انديدندس بودنش است (.)Pascal, 1958: 71
نکتة تازس و نوی بحث دکارت اي است که او هنایت را با تفسط پیوند میدهد .او نیز
چون بیک غايت دانش را توانايی دیل و تصرف و تفسط بر طبیعت میداند .بحث تفسط در
فسففة افالطون نیز وجود دارد ،اما نزد او بحث تفسط فقط در حوزۀ انفان و نفس و بدنش
است .برای افالطون بحث تفسط نفس بر بدن مطرح است .انديدة تفسط بر طبیعت و
استخدام آن در جهت منافع بدر انديدهای نو و از آن سنت دورۀ جديد غرب است که
فرانفیس بیک و دکارت آن را مطرح کردند .پیش از دکارت معرفت ،فهم معقول در ضم
محفوس بود ،يعنی هنایت صورتی که در اتحاد جوهری با مادس است .اما دکارت مادس و
صورت را کامالً از يکديگر جدا کرد و اي « جداسازی صورت از مادس فضای مفهومیی را باز
کرد تا در آن فضا معرفت به عنوان حکم به جايگاس مفسط نفس ،که متعالی از امر طبیعی
محض است ،لحاظ هود و چون عنصر ارادس محور اصسی نظرية دکارت است» ،تعالی نفس بر
طبیعت مادی حاکی از توانايی إعمال کنترل و تفسط نفس بر طبیعت نیز میباهد ( Lloyd,

.)2009: 30
یالصه از نظر دکارت نفسِ دارای ارادۀ مطسقی که میتواند طبیعت را بدناسد ،میتواند
آن را به استخدام یود نیز دربیاورد .اي سخ بدي معناست که نفس توانايی حکومت و
تفسط بر طبیعت را دارد .بدي ترتیب دوگانهانگاری بی نفس و بدن به معنای دوگانهانگاری
بی عقل و طبیعت نیز است .مطابق با اي رأی عقل آقا و ارباب طبیعت میهود و « کفانی
که به طبیعت نزديکتر در نظر گرفته میهوند (مانند زنان ،انفانهای نامتمدن ،انفانهای
تعسیم نديدس و کارگران) و آنانی که دورتر از طبیعت لحاظ میهوند ،سسفسه مراتبی طبیعی
را تدکیل میدهند» و بنابراي

«آقای عقل» 0حق دارد که بر طبیعت و بر زيردستان

طبیعی یود حکومت کند ( .)Gatens, 2009: 11مطابق با چنی
مردان و پايی تر از آنها لحاظ میهوند .حاصل اي
مختسف فرهنگی و اجتماعی است .و اي

بدي

سنتی زنان در مقابل

نگرش استثنای زنان از عرصههای

معناست که به نظر فمنیفتها ،چنی

سنتی جدايی بدرای نفس زندانه ،تفکر زندانه و معدرفتهنداسی زندانده درنظدر نگدرفته است.
1. the man of reason
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مفئسة ديگری که به نظر فمنیفتها محصول سنت دکارتی و مورد اعتراض آنهاست،
اي است که دوگانه انگاری دکارت منجر به نوعی نگاس یاص به نفس هدس است و اي نگاس
برای فمنیفتها قابل قبول نیفت .بنا به نظر دوگانهانگار دکارت عقل يا قوۀ تفکر در زنان و
مردان يکفان است ،يعنی نفوس زنان و مردان تفاوتی با يکديگر ندارند و هر تفاوتی که بی
زنان و مردان ديدس میهود ،حاصل تفاوتهای جفمانی آنهاست .با وجود اي که به نظر
میرسد سخ دکارت دربارۀ يکفانی نفوس زنان و مردان عاری از نگاس تبعیضآمیز به زنان
است ،اما فمنیفتها نظری کامالً متفاوت دارند .آنها برآنند که اي نظر دکارت در باب
يکفانی نفوس مردان و زنان در دورۀ تفکر جديد غربی به عنوان «نقابی» برای پوهاندن
تفاوتهدای واقعی و تحمیل هدس از جدانب اجتماع استفادس هدس است (.)Lloyd, 2009: 40
فمنیفتها قائسند تفاوتهای بی دو جنس زن و مرد بر دو قفم است :تفاوتهای
زيفتهناسانه که حاصل تفاوتهای بدنی مردان و زنان هفتند و تفاوتهايی که محصول
سایتار جوامع و فرهنگهايند .اي تفاوتها مدخص کنندۀ دو جنس زن و مرد هفتند.
آنها واژۀ سکس 0را برای اهارس به مفهوم جنفیت زيفتهناسانه 0برگزيدند که حاکی از
تفاوتهای جفمانی دو جنس زن و مرد است .و واژۀ جندر را برای اهارس به جنفیت
اجتماعی استفادس کردند .اي واژس بیانگر تفاوتهايی است که فرهنگ و نگرش اجتماعی
برای دو جنس زن و مرد در نظر میگیرد .تصور عام بر آن است که مفاهیم جنفیت
زيفتهناسانه و جنفیت اجتماعی همبود هفتند ،يعنی زنان انفانهای مؤنث هفتند و
مردها انفانهای مذکّر .به بیان ديگر چنی تصور میهود که تفاوتهای زيفتهناسانة زنان
و مردان تعیی کنندۀ نوع فعالیت و نقش آنها در عرصة جامعه است ،يعنی جنفیت
اجتماعی برگرفته از جنفیت زيفتهناسانه است .مثالً گِدِس و تامفون در سال 0222
چنی استدالل کردند که ويژگیهای اجتماعی ،رواندناسانه و رفتاری محصول فرايندهای
هیمیايی بدن (حاالت متابولیکی) هفتند .بدن زنان به گونهای است که انرژی را ذییرس
میکند و اي باعث میهود که آنها منفعل ،محافظهکار و کُند و بیعالقه به سیاست هوند.
1. Sex
2. Biologically Given Sex
3. gender
4. Socially Constructed Gender.
5. Coextensive
6. Geddes
7. Thompson

11
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

اما بدن مردان به گونهای است که بیدتر انرژی را مصرف میکند و اي باعث میهود که
آنها پرانرژی ،پرهور و قوی و عالقهمند به مفائل سیاسی و اجتماعی هوند .در آن زمان از
اي مطالب زيفتهناسانه دربارۀ حاالت متابولیکی هم برای توضیح تفاوتهای رفتاری زنان
و مردان استفادس می هد و هم برای توضیح اي مطسب که نظام اجتماعی و سیاسی چگونه
بايد باهند .به ويژس آنها مورد استفادس قرار میگرفتند تا تحريم زنان از حوزۀ سیاست را
توجیه کنند .آنها چنی استدالل میکردند که اعطای حقوق سیاسی به زنان صحیح نیفت،
چون اي قدر صالحیت داهت اي حقوق را ندارد و نیز اعطای اي حقوق به آنها بیفايدس
است ،چون زنان به لحاظ زيفتهناسانه به گونهای هفتند که عالقهای به سیاست ندارند.
فمنیفتها با چنی نگرهی مقابسه و استدالل کردند که اغسب تفاوتهای رفتاری و
رواندناسانه معسول سایتارهای اجتماعی است ،نه سایتارهای زيفتهناسانه ( Mikkola,
 .)2008: 2سیمون دوبوار 0طی فقراتی در کتاب جنس دوم 0اعالم میکند« :کفی زن متولد
نمیهود بسکه زن میهود» و تبعیضهای اجتماعی « چنان اثرات ایالقی و عقالنی عمیقی
بر زنان به جا میگذارد که تصور میهود فطری هفتند» ( .)Beauvoir, 2010 : 29& 86
فمنیفتها بدي ترتیب واژۀ سکس را برای اهارس به مفهوم جنفیت زيفتهناسانه و واژۀ
جندر را برای اهارس به جنفیت اجتماعی استفادس کردند .آنها بر اي نظرند که نظرية
دوگانهان گار دکارت در باب نفس و بدن منجر به چنی نگرهی به نفس هدس است .از نظر
دکارت بدن متعسق به عالم مادس ولی نفس برتر از عالم مادس است ،چون نفس قادر به هنایت
عالم مادس است .در پرتوی چنی ديدگاهی مذکّر و مؤنث بودن فقط مربوط به بخش مادی
انفان ،يعنی بدن او میهود و برای چنی جوهر نففانیی صحبت از تذکیر و تأنیث بیمعنا
میگردد .به بیان ديگر نفس دکارتی فارغ از تفاوت جنفیتی است ( .)Lloyd, 2009: 35به
نظر دکارت نفوسی که یود فارغ از تفاوت جنفیتی هفتند ،ضم اتحاد با بدنی که دارای
جنفیت یاصی است ،با عالم ارتباط برقرار میکنند .اي نوع نگرش موجب تولید مفهوم
اجتماعی جنفیت (جِندِر) هدس ،که مورد اعتراض فمنیفتها قرار گرفته است .بنا به نظر
فمنیفتها دستهای از تفاوت های جنفیتی که به زنان و مردان نفبت دادس میهوند،
بریاسته از نقشهايی است که سنتها و فرهنگها برای زنان و مردان تعیی کردساند ،اما در
دورۀ تفکر جديد غرب چنی تصور میهدس است که اي تفاوتها ناهی از تفاوتهای
1. Simone de Beauvoir
2. the Second Sex
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زيفتهنایتیِ بدن زنان و مردان است .فمنیفتها اقدام به تفکیک اي دو سنخ تفاوت
کردساند تا بدي وسیسه معیاری به دست دهند تا تفاوتهای حقیقی بی زنان و مردان ،يعنی
تفاوتهای زيفتهنایتی با تفاوتهای تحمیلهدس از سوی سایتارهای اجتماعی یسط
ندود .حاصل سخ اي که به نظر فمنیفتها ،دوگانهانگاری دکارت بی نفس و بدن منجر
به دوگانهانگاری بی دو مفهوم جنفیت زيفتهناسانه و اجتماعی هدس است .مطابق تففیر
فمنیفتها با استفادس از نظرية نفس اسپینوزا میتوان هم تفاوت بی اي دو مفهوم را از
میان برداهت و هم با اسناد جنفیت به نفوس جايی برای تفکر زنانه در سیر تاريخ باز کرد.
نظرية نفس اسپينوزا
اسپینوزا نفس را تصور بدن میداند .تعريف اسپینوزا از نفس درست در مقابل تعريف دکارت
از نفس قرار میگیرد .دکارت نفس و بدن را دو جوهر کامالً متمايز میدانفت که ماهیت
يکی انديده و ماهیت ديگری امتداد است .اما اسپینوزا نفس را تصور بدن میداند .درست
است که در فسففة اسپینوزا هم ماهیت نفس و بدن با هم فرق دارد؛ ذات نفس فکر است و
ذات بدن بُعد ،اما به نظر اسپینوزا نفس همان آگاهی از حاالت بدن است .وقتی نفس را
آگاهی از حاالت بدن بدانیم ،روابط بی نفس و بدن هکسی ديگر میيابد .به بیان ديگر بر اي
مطسب که اسپینوزا نفس را تصور بدن میداند ،نتايجی مترتب میهود که باعث میهود
نظرية نفس اسپینوزا برای فمنیفتها منبعی مهم گردد .ممک است اي مطسب که فسففة
اسپینوزا حاوی مطالبی است که میتواند به فمنیفتها در تأيید و تبیی نظرات یود کمک
کند ،عجیب و بعید به نظر برسد ،چون یوانندۀ آثار اسپینوزا به یوبی میداند که او در
فقرات کمی به زنان و ایتالف جنیفتی بی انفانها اهارس کردس است و حتی هايد بتوان
سخنانی ضدفمنیفتی نیز در آثارش يافت.
يکی از فقراتی که اسپینوزا در آن به زنان اهارس میکند ،در بخش چهارم ایالق است.
آن جا او به داستان یسقت آدم و حوّا اهارس میکند و ضم آن به توافق طبیعت زن و مرد
اهارس میکند ( .)E, IV, 68, Schاي فقرس به اي معناست که طبیعت زن و مرد در حالت
طبیعت يعنی پیش از پیوست به جامعه برابر است .و چون طبیعت يا ذات انفانی از نظر
اسپینوزا همان فکر يا عقل است ،پس الزمة سخ اسپینوزا اي است که اسپینوزا به برابری
عقالنی زن و مرد قائل است .اما او در فقرسای ديگر در رسالة سیاست به ضعف طبیعی زنان
اهارس میکند و آنها را دارای قوۀ عقالنی ضعیفتری نفبت به مردان میداند (.)TP, XI, 4
با توجه به اي دو فقرس میتوان به اهمیت نقش اجتماع در پرورش انفانها پی برد .چگونه
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است که اسپینوزا در فقرسای طبیعت زنان و مردان را يکفان میداند و اما در جايی ديگر بر
تفسط طبیعی مردان بر زنان رأی میدهد؟ و پرسش مهمتر اي که چگونه فمنیفتها چدم
بر اي فقرۀ ضدفمنیفتی اسپینوزا میبندند و فسففة او را منبعی مهم برای نظريات یود
میيابند؟ پاسخ همة اي پرسشها به مابعدالطبیعة يگانهانگار اسپینوزا بر میگردد.
اسپینوزا در دستگاس مابعدالطبیعة يگانهانگار یود نفس را تصور بدن يا آگاهی از احوال
بدن تعريف میکند و می گويد هر چه بدنی قدرت و استعداد درك اهیای بیدتری را داهته
باهد ،نفس آن بدن اهیای بیدتری را میتواند درك کند ( .)E, II, 13. Schمعنای اي سخ
آن است که تفاوت نفوس اسپینوزايی بفته به تفاوت بدنهای آنهاست .اي جا نیز بر یالف
نظر دکارت که نفس و عقل را در همة آدمیان برابر میدانفت ،اسپینوزا به تفاوت در نفوس
قائل می هود و بریالف دکارت ایتالف فهم را که منجر به ایتالف آرا میهود ،حاصل
ایتالف در روش به کار بردن عقل نمیداند .بسکه بر آن است هر نففی که توان درك اهیای
بیدتری داهته باهد ،نففی قوی تر است ،بدي معنا که از قوۀ عقالنی بیدتری بریوردار
است .ایتالف مهم دکارت و اسپینوزا در اي نقطه آن جاست که اسپینوزا قوّت و قدرت نفس
را وابفته به قوّت و قدرت بدن میکند .به ديگر سخ آن جا که دکارت نفس را کامالً
مفتقل از بدن میکند ،يعنی در فعل انديدیدن ،اسپینوزا نفس و بدن را به هم مرتبط
میکند .حتی دکارت همی قدرت انديدیدن را ماية برتری نفس بر بدن و بقیة طبیعت
میداند .اما اسپینوزا نه تنها انديدیدن را ماية برتری نفس نمیداند ،بسکه دلیل قول به جايگاس
مابعدالطبیعی یاص برای بدر هم به حفاب نمیآورد .به نظر او عقل فقط « ندانة طبیعت
انفانی است و حاصل پیچیدگی سایتار جفمانیی است که وجه تمايز بدن انفانهاست»
( .)Lloyd, 2009: 32-3
نتايج حاصل از يگانهانگاری اسپينوزايیِ نفس و بدن مطابق تفسير فمنيستها
همانگونه که پیشتر مطرح هد ،اسپینوزا نفس را تصور بدن يا آگاهی از احوال بدن میداند.
از اي نظر او میتوان نتايجی ایذ کرد که برای فمنیفتها بفیار مهم و اساسی هفتند.
نخفتی نتیجه اي که وقتی نفس آگاهی از بدن و حاالت آن دانفته هود ،سخ گفت از
ایتالف جنفیت نفوس مجاز میهود ،چون مطابق با اي تعريف از نفس ،ایتالف جنفیتی
بدن انفانها به نفوسدان ،که همان آگاهی از بدنهايدان است ،نیز اطالق میهود .وقتی
نفس آگاهی از بدن و حاالت آن دانفته هود و سخ گفت از ایتالف جنفیت نفوس مجاز
هود ،اوالً تفاوت بی دو مفهوم جنفیت اجتماعی و جنفیت زيفتهناسانه برداهته میهود.
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با تعريف نفس به آگاهی از بدن و حاالتش تفاوت بی دو مفهوم بدن طبیعی و بدن
اجتماعی رفع میهود .در واقع به دنبال مفهوم جنفیت اجتماعی و جنفیت زيفتهناسانه،
برای بدن نیز دو مفهوم مطرح هدس است :بدن اجتماعی و بدن طبیعی .بدن طبیعی همان
بدنی است که ما با آن متولد میهويم و به عبارتی همان بدن زيفتهناسانة ماست .اما بدن
اجتماعی بدنی است که در یالل تجربههای زندگی اجتماعی هکل میگیرد .به نظر
فمنیفتها بفیاری از توانايیها و ناتوانیهای زنان حاصل نحوۀ تربیتی است که جامعه بر
زنها اعمال میکند ،يا به بیانی نتیجة تففیری است که فرهنگ جوامع از جنفیت
زيفتهناسانه مینمايد ( .)Mikkola, 2008: 4به نظر فمنیفتها رفع تفاوت بی دو مفهوم
جنفیت اجتماعی و جنفیت زيفت هناسانه به دنبال رفع تفاوت بی دو مفهوم بدن طبیعی
و اجتماعی حاصل میهود .در اسپینوزا بی بدن طبیعی و بدن اجتماعی ارتباط و اتصال
هفت ( .)Lloyd, 2009: 36اي ارتباط و اتصال حاکی از آن است که بنا به فسففة اسپینوزا
میتوان از فاصسة بی اي دو مفهوم کاست .فمنیفتها برای اثبات اي مطسب به دو فقرس از
اظهارات اسپینوزا تمفک میجويند.
اسپینوزا بر آن است هر چه بدنی قدرت و استعداد درك اهیای بیدتری را داهته باهد،
نفس آن بدن اهیای بیدتری را میتواند درك کند ( .)E, II, 13. Schاو در فقرسای ديگر
تأکید می کند هرايط اجتماعی یوب که منجر به تبعیت از عقل و همکاری بی افراد جامعه
میهود ،باعث افزايش قدرت انفانها و بدنهايدان میهود ( .)ibid, IV, APP. 7از اي
سخنان می توان چنی استنباط کرد که اگر هرايط اجتماعی مناسبی برای انفانها فراهم
هود ،قدرت بدنهای آنها افزايش میيابد .اگر قدرت بدنها بیدتر هود ،نفوس قادر به درك
اهیای بیدتری میهوند .در نتیجه ضعفها و ناتوانیهايی که حاصل هرايط بد اجتماعی
بودساند ،از میان برداهته میهود .فمنیفتها میانديدند با نظر به فسففة اسپینوزا میتوان
استدالل کرد که اگر هرايط بد اجتماعی حاکم بر زنان که منجر به تحريم زنان از عرصههای
مختسف فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هدس است ،برداهته هود ،نفوس آنها میتواند
جايگاس یاص یود در اي عرصه ها را بیابد و کمتري نتیجة آن در حوزۀ معرفتهناسی
میتواند اي

باهد که معرفتهناسی و تفکر زنانه نیز هکل بگیرد ،چون فمنیفتها

برآنند که « غیبت تفکر زنانه از بفط تاريخی فسففه به اي معناست که تا همی اییراً ،
مفائل و ديدگاسها و تفکرات یاصی مورد تأمل قرار نگرفته است» (.)Gatens, 2009: 1
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حاصل سخ اي که با نظر به فسففة اسپینوزا ،میتوان گفت بدن طبیعی میتواند در
زمینة اجتماعی مناسب رهد يابد و بدي ترتیب تفاوت میان بدن طبیعی و بدن اجتماعی
برداهته هود .هر چه تفاوت بی بدنهای طبیعی و اجتماعی کمتر هود ،تفاوت بی مفاهیم
جنفیت اجتماعی و جنفیت زيفتهناسانه نیز کمتر میهود .در نتیجه تفاوتهای بی زنان
و مردان نیز کمتر و کمتر میهود .باالیرس به نظر میرسد ،بنا به آن چه از نظرية نفس
اسپینوزا و لوازم آن هرح دادس هد ،میتوان گفت اگرچه در گاس یسقت به آدم و حوّی طبیعت
موافق و يکفان و هماهنگی عنايت هد ،اما دیتران حوّا در سیر تاريخ نتوانفتند پابهپای
مردان به رهد بدنهای اجتماعی یويش بپردازند و همی

باعث هد تا در قرن هفدهم

اسپینوزا اعالم کند ،چون زنان قرن هفدهم در حالت اجتماعی به آن درجه از رهد عقالنی
الزم نرسیدساند ،نبايد در حکومت و امور سیاسی هرکت کنند ( .)Lloyd, 2009: 37در واقع
اسپینوزا در فقرات مذکور اصالً قصد ندارد دربارۀ زنان يا ایتالف جنفیت مابی انفانها
بحث کند ،بسکه دغدغة اصسی او در همة آثارش ،چه در فرد و چه در جامعه ،دستیابی به
آزادی است .بنابراي طبیعی است که سعی کند هر آنچه را که مانع تحقق چنی آرمانی
میهود ،تحريم کند .زن بودن در جامعه و زمانی که اسپینوزا زندگی میکرد «محدوديتهای
هديدی بر قدرت و لذات و فضیست زنان» اعمال کردس و مانع بفط بدنها و نفوس آنان هدس
بود و نفوس زنان را مت فاوت با نفوس مردانی کردس بود که در معرض چنی محدوديتهای
اجتماعیی نبودند ( .)ibidهايد همی عقبماندگیِ بدنِ اجتماعیِ زنان دلیل موجهی برای
اسپینوزا بود تا زنان را به لحاظ اجتماعی ضعیفتر بداند ،در جايگاس پايی تری قرار دهد و از
هرکت در امور سیاسی منع کند .ا ما بنا به فسففة اسپینوزا هموارس اي امکان وجود دارد که
افراد از محیط اجتماعی یود جدا هوند و جامعة جديدی بفازند که بیدتر از محیط
اجتماعی قبسی به افزايش قدرت بدن و نفسهان کمک کند ( .)ibid: 38بنابراي

نظرية

اسپینوزا راس را برای هرکت زنان در امور سیاسی باز میگذارد ،به هرط آن که به توان
عقالنی الزم برسند.
دومی الزمة نظدرية نفس اسپینوزا اي است کده وقتی نفس آگداهی از بدن و حاالت آن
دانفته هود و سخ گفت از ایتالف جنفیت نفوس مجاز هود ،آن گاس میتوان از نفوس
مذکر و مؤنث نیز سخ به میان آورد .همانگونه که پیشتر هرح دادس هد ،تفاوت نفوس
اسپینوزايی بفته به تفاوت بدنهای آنهاست .دلیل اي مطسب آن است که چون به نظر
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اسپینوزا ذات نفس تصور يا فکر است ،کوناتوس نفس بفته به میزان فهمش تعیی میگردد،
يعنی هر اندازس که فهم نفس بیدتر هود ،پايداری در هفتی يا کوناتوسش نیز افزايش
میيابد ( .)E, III, 9افزايش کوناتوس به معنای افزايش فضیست است (.)ibid, IV, 20, Dem
از سوی ديگر قدرت و فضیست برای اسپینوزا يک چیز است ( .)ibid, Def. 8پس افزايش
کوناتوس منجر به افزايش قدرت نفوس نیز میهود .اي افزايش قدرت همراس با احفاس لذت
است .بدنهای متفاوت مفتسزم قدرت و فضیستهای مختسف هفتند .اي تفاوت در قدرت و
فضیست يا ذات منجر به تفاوت نفوس میهود ،مثالً تفاوت قدرت و لذات انفان و اسب
موجب تفاوت نفوس آنها میگردد .حتی در میان انفانها نیز تفاوت لذات منجر به تفاوت
نفوس میهود .به نظر اسپینوزا ،بی لذتی که يک مفت تجربه میکند ،و لذتی که يک
فیسفوف تجربه میکند ،تفاوت بفیاری وجود دارد ( .)ibid, III, 57, Schفمنیفتها بهدنبال
اي مطسب اسپینوزا استدالل کردساند که میتوان گفت « تا آن اندازس که تمايز قدرت و لذت
بدن انفانها به وسیسة جنفیتهان تعیی هود ،صحبت از نفوس مؤنث و مذکر برای يک
اسپینوزايی کامالً جايز است» ( .)Lloyd, 2009: 35به بیان ديگر تفاوت قدرت و لذات نفس
مذکر و نفس مؤنث نیز موجب تفاوت نفوس آنها میهود .بنا به تعريف فمنیفتها ،نفس
مذکر نففی است که ذات و طبیعت و لذت بدنی مذکر را ندان میدهد .نفس مؤنث نففی
است که ذات و طبیعت و لذت بدنی مؤنث را ندان میدهد ()ibid: 36؛ البته چنی نیفت
که قدرت و لذات چنی بدنی کامالً متفاوت با قدرت و لذات بدن مذکر باهد ،بسکه در بریی
موارد لذات بدن مذکر و مؤنث يکفان است .آنچه مورد نظر است ،اي مطسب است که
نفوس اسپینوزايی بر یالف نفوس بفیط دکارتی قادرند « چندبُعدی» 0بودن بدنها را ندان
دهند .از اي منظر «نفوس ضم اي که يکفانی يا تمايز بدنهای مربوط به یودهان را
ندان میدهند ،ممک

است در بدریی جنبههدا هبیه يکدديگدر و در بعضی جنبههدای

ديگدر متفداوت با هم باهند» (.)ibid
لويد بر آن است که اگرچه بنا به اي تففیر ،کل تصورات بدنهای مؤنث ،مؤنث است ،اما
اي

بدان معنا نیفت که چیزی به عنوان «ذات زنانه» 0وجود دارد که بی

همة زنان

مدترك است .به واقع «محتوای نفوس مؤنث به وسیسة قدرتها و لذتهای بدنهايدان
1. Multifacetedness
2. Essence of Femaleness
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تعیی میهود و اي محتوا پیداپیش قابل هنایت نیفت» ( .)ibidاما بايد توجه داهت که
نفوس مؤنث و مذکر عسیرغم اهتراکاتدان در فهم بریی امور ،به دلیل تفاوت فهم نفوسدان
نگرشهای متفاوتی دارند .اي

ديدگاسها و نگرشهای مختسف میتواند منجر به تولید

نگاسهای معرفتهناسانة متفاوت نیز بدود که در اي صورت نوعی تفکر و معرفتهناسی
زنانه نیز ممک میهود .فی الواقع اگر ایذ چنی نتايجی از نظرية نفس اسپینوزا روا باهد و
بتوان سخ از نفوس مذکر و مؤنث به میان آورد ،بابی برای فالسفة فمنیفت گدودس میهود
که فرصتی بس مغتنم است ،چون وقتی ایتالف جنفیت به نفوس انفانها نیز اطالق هود،
اي ایتالف میتواند به تفکر و معرفت انفانها نیز اطالق هود ،يعنی مطابق با اي تعريف از
نفس میتوان سخ از تفکر و معرفت هناسی زنانه نیز به میان آورد و در سیر تفکر جايی
برای تفکر زنانه نیز باز کرد.
بررسی تفسير فمنيست
پس از مطالعة ديدگاسهای فمنیفتها در باب سدنت دورۀ جديدد غربدی و انتقداد آنهدا بدر
دوگانه انگاری دکارت مفئسه ای برای ذه یوانندۀ غیرغربی مطدرح مدیهدود .فمنیفدتهدا
مدعی اند چون سنت تفکر جديد غربی بر عنصر عقل ارجی یاص نهاد ،جايگاهی ويژس بدرای
آن قائل هد و آن را آقا و ارباب کرد ،متضدادهای عقدل چدون عاطفده ،همددلی و گرايددات
معنوی غیرمعقول از حوزۀ تفکدر و تعمدق بده کنداری نهدادس هددند .نتیجدة حاصدل از ايد
وانهادگی منجر به فروترانگاری زنان و حذف آنها از عرصة تفکر و معرفت هد .اما جواز ایدذ
چنی نگاس و تففیری با تأمل در سنت های غیرغربی به چالش کددیدس مدیهدود .تأمدل در
سنت هرقی در مقام قیاس با اي نوع تففیر از سنت غربی اي پرسش را مطرح میکند کده
چرا در سنتهای غیرغربی که بر عناصر معنوی غیرمعقول ،مثل عددق ،ارج بیددتری نهدادس
هد ،باز هم زنان از اي عرصههای فکری غايب هفتند و زندان متفکدر برجفدتهای در تداريخ
اي سنتهای فکری پديد نیامدس است؟
هايد بايد فمنیفت را به مبحث سسف یود ،جان استوارت میل ،ارجاعی دوبارس داد .میل
بر آن است که وضعیت فروتر زنان مبنای فکری نداهته بسکه صرفاً از وضعیتی ندأت گرفتده
که از طسوع تاريخ و آغاز پیدايش جامعة بدری وجود داهته است ،يعنی اصلِ برتریِ قویتدر
( .)Mill, 1999: 7به نظر میل در زمانهای آغازي بخش اعظم مردان و تمدامی زندان بدردس
بودند و قرنهای متمادی گذهت و دوران و اعصار مختسف ظاهر هد تا متفکرانی پديد آيندد
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و جرئت کنند در حقانیت بردسداری ترديد کنند .حاصل تالش اي متفکران منجر به حدذف
تدريجی بردگی مردان هد .اما بردگی جنس مؤنث فقط تسطیف و تبديل به وابفتگی هد .به
نظر او اگرچه بردگی از میان برداهته هد ،اما زنان همچنان دچار صورتی از آن فروترانگداری
ناهی از همان اصل آغازي (يعنی برتری قویتر) هفتند ( .)ibid: 8تففیر فمنیفت از سنت
دوگانهانگار دکارت به مثابه عامدل فروترنگاهدداری زندان بدا تحسیدل میدل و واقعیدت تداريخ
ناسازگار به نظر میرسد .چون اگر تففیر فمنیفت تففدیر صدحیحی باهدد ،فمنیفدت بايدد
بتواند در پاسخ سؤال مذکور تففیری دریور ارائه کند .وقتی وضعیت عنصر عقل بده عندوان
عنصری مردانه در تفکر غرب و عدق به عنوان عنصری زنانده در تفکدر هدرق را بدا وضدعیت
زنان در تاريخ اي دو سنت فکری میسنجیم ،تفاوت چندانی در وضعیت زندانی کده در ايد
دو سنت زندگی کردساند ،نمیبینیم.
چنی به نظر میرسد که فمنیفتها در انتقاد از دوگانهانگاری برحق بودساند چدون کده
دوگانهانگاری در هر دوی اي سنتها وجود داهته منتهی هر يک از اي سنتها بدر يکدی از
طرفی متقابسی (يعنی عقل و عاطفة عدق) تکیه کردس و ديگدری مغفدول و مهجدور مانددس
است و وضعیت حاصل برای زنان در اي دو سنت مدابه بودس است ،يعنی در قدرون پیددی
در هیچ يک از اي سنتها متفکر مؤنث برجفتهای پديد نیامدس است .با اي تفاسیر تحسیدل
تاريخی میل بر اساس قدرت معقولتر به نظر می رسد ،مگدر ايد کده پدژوهشهدای بعددی
فمنیفت بتواند پاسخی مناسب برای سؤال مذکور بیابد.
نکتة برجفتة تففیر فمنیفت از فسففة اسپینوزا و دکارت تأکیدد آنهدا بدر يگاندهانگداری
است .به نظر میرسد رفع تقابل بی عناصری از تفکر که به هدکسی نمدادي مؤندث يدا مدذکر
درنظر گرفته میهوند ،مثل عنصر عقل و عاطفه ،و توجه و ارج برابر نهادن بده هدر دوی ايد
عناصر ،تفکر را به مفیر بهتری سوق میدهد .پس نکتة مهدم ايد اسدت کده اگرچده تأکیدد
فمنیفت بر يگانهانگاری میتواند افدق ندويی پدیش روی هدر دو سدنت فکدری غدرب و هدرق
بگدايد ،اما در زمینة انتقاد فمنیفت از سنت دوگانهانگار غربدی مبندی بدر ايد کده برتدری و
اولويت را به عقل مذکر دادس و منجر به استثنای زنان و مفاهیم زنانه از حوزۀ معرفت گرديددس
است ،مقايفة دو سنت غرب و هرق با هم میتواند آن را به چالش بکدداند .بده نظدر نگارنددس
غور و پژوهدی تطبیقی در تاريخ و سیر تفکر و وضدعیت زندان و مفداهیم زنانده در دو سدنت
غرب و هرق ضروری مینمايد .امید اي که پژوهشهای بعدی افقی تازس در اي باب بگدايد.

15
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

نتيجه
حاصل سخ اي است که فمنیفتها ضم اعتراض به نظرية دوگانهانگدار دکدارت در بداب
 نظريدة، با تأمسی دوبارس در سنت فسفدفة جديدد غدرب،نفس و بدن و معضالت حاصل از آن
اينهمان انگارانة نفس و بدن اسپینوزا را برونهدی برای یروج از معضدالت حاصدل از سدنت
.دکارتی میبینند و از اي رهگذر پرتوی تففیری ديگر و نويی به فسففة اسپینوزا میتابانند
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