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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
K.Marx từng nhận định: Các nhà triết học không phải là nấm mọc lên từ
đất; họ là sản phẩm tinh thần của thời đại mình, mà suối nguồn tinh khiết nhất
bắt nguồn từ những tƣ tƣởng triết học.
Lịch sử triết học nhân loại luôn luôn nằm trong quá trình vận động, biến
đổi, phát triển và kế thừa không ngừng. Bởi vậy, không có một hệ thống triết
học nào không để lại dấu ấn của mình trong lịch sử tƣ tƣởng nhân loại. Triết
học Tây Âu thế kỷ XVII là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của tƣ tƣởng triết
học ở các nƣớc châu Âu với nhiều đặc điểm đặc thù phân biệt nó một cách
căn bản với các giai đoạn trƣớc và sau đó của tƣ tƣởng triết học.
Triết học Tây Âu thời kỳ này biểu thị rõ những đặc điểm của con đƣờng
phát triển tinh thần và văn hóa Tây Âu, là cái quy định vai trò của tâm tính
phƣơng Tây và của những thành tựu căn cứ trên vai trò ấy- những thành tựu
khoa học, văn hóa và kinh tế. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học của chủ
nghĩa tƣ bản đã đặt ra một loạt vấn đề cần có những kiến giải mới về thế giới,
về xã hội và con ngƣời mà không dựa vào những giáo điều tôn giáo, duy tâm.
Sự phát triển mạnh mẽ của toán học, cơ học đã phát hiện ra nhiều thuộc tính
mới, những quy luật mới của thế giới. Thế giới tự nhiên vận hành theo những
quy luật bất biến. Do đó đòi hỏi phải có một nền tảng mới luận giải về thế giới
con ngƣời. Sự đấu tranh quyết liệt trong các quan niệm duy vật và duy tâm, vô
thần và với các quan niệm giáo điều tôn giáo đã diễn ra trong suốt giai đoạn này.
Chủ nghĩa duy lý nhƣ là một kết quả tất yếu của sự phát triển khoa học thời kỳ
này. Một trong những đại biểu tiêu biểu đó là Spinôda.
Spinôda áp dụng tính chất hiển nhiên và rõ ràng của những nguyên lý cơ
học cơ bản trong triết học tự nhiên cho phép không chỉ cung cấp một mẫu
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hình cho nhận thức nói chung mà còn cung cấp một nội dung chủ yếu trong
hệ thống của mình.
Spinôda hợp nhất những giá trị truyền thống, những mục đích giữa trí tuệ
và hạnh phúc trên cơ sở với toàn bộ cách tiếp cận của cơ học, toán học. Theo
ông, đây cách tiếp cận duy nhất đúng đắn có thể cho những đòi hỏi của nhận
thức, qua đó thiết lập một quan niệm mới về bản chất của hạnh phúc dựa trực
tiếp vào sự suy xét rút ra từ thực hành triết học tự nhiên. Ông đã cố gắng chỉ
ra rằng là triết học tự nhiên có thể cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết về
thế giới và vị trí của chúng ta trong đó.
Ông đã xem xét lại bản chất sự hiểu biết tôn giáo nói chung và mặc khải
nói riêng, tiếp đến, đã cố gắng cung cấp một sự luận giải mới về sự tự nhận
thức và sự tự do trên cơ sở những nguyên lý cơ học thời bấy giờ.
Động lực của ông nằm ở sự khao khát thể hiện trật tự của thế giới và bản
chất của tự nhiên trong thực tại vô hạn, độc lập với những mục đích và lợi ích
của con ngƣời. Ông đặt cho mình nhiệm vụ loại bỏ lý thuyết siêu hình của chủ
nghĩa nhân cách, trong sự đối mặt với không chỉ thần học phổ thông, Do thái
và Công giáo, mà sau đó cả chính triết học thống trị của của thời đại bấy giờ
là Đêcáctơ. Đêcáctơ, trong khi loại bỏ những nguyên nhân cuối cùng khỏi
khoa học về bản chất vật lý, lại cho rằng những mục đích thần thánh trong sự
sáng tạo nằm vƣợt quá sự hiểu biết của con ngƣời. Trong cái nhìn của
Spinôda, việc quy cho Chúa những mục đích trong khi lại tuyên bố những
mục đích này là không thể hiểu biết đƣợc đối với nhận thức con ngƣời là
nƣơng tựa vào một loại si mê mới. “Tinh thần của con ngƣời có tri thức đúng
đắn về bản chất vô hạn và vĩnh hằng về Chúa”. Bởi vậy, phải có một nhận
thức đúng đắn về Chúa, Ngài phải là một đấng trải rộng bản chất vô hạn của
mình trong kết cấu của vũ trụ cùng với một tính tất yếu mà không để lại bất
kỳ khoảng trống cho ý định chủ quan của con ngƣời. Mục đích và phƣơng
tiện, điều tốt và điều xấu là tƣơng đối trong năng lực nhận thức không hoàn
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hảo của con ngƣời dƣới hình thức của thời gian. Con ngƣời thƣờng yêu thích
tƣởng tƣợng mình hoàn toàn độc lập với Chúa nhƣng sự tƣởng tƣợng này
thiếu đi căn cứ. Spinôda sẽ chỉ ra đúng bản chất của Chúa, luận giải bản chất
và xúc cảm một cách khách quan nhƣ “vấn đề của đƣờng thẳng, mặt phẳng và
hình ba chiều”.
Nhƣ vậy, những tƣ tƣởng, cách kiến giải độc đáo, cấp tiến của ông về thế
giới, về con ngƣời, về nhận thức với mục đích hƣớng con ngƣời tới sự hoàn
thiện hơn, tới chân hạnh phúc. Những kiến giải này đã đặt thêm một nền
móng vững chắc cho sự phát triển của những tƣ tƣởng duy vật khoa học tiến
bộ thời bấy giờ, cho quan niệm cấp tiến chống lại những tín điều tôn giáo;
đồng thời qua đó góp phần tạo nên một đặc điểm đặc trƣng – một sức mạnh
mới cho văn hóa Tây Âu trong nhiều thế kỷ, thậm chí sức mạnh đó vẫn tiếp
tục ảnh hƣởng tới sự phát triển kinh tế, khoa học và xã hội tới tận ngày nay.
Ngày nay triết học phƣơng Tây hiện đại vẫn không ngừng quay lại với
triết học giai đoạn này chủ yếu là để phê phán. Bởi vì những điều kiện mới
của tồn tại xã hội thiết yếu phải có những luận giải mới phù hợp; những luận
giải mới đó luôn lấy các quan niệm của triết học Tây Âu cận đại làm một cứ
liệu quan trọng để tìm ra những hƣớng mới cho sự phát triển tƣ tƣởng. Do đó,
việc nghiên cứu tƣ tƣởng triết học giai đoạn này nói chung, triết học Spinôda
nói riêng vẫn là điều vô cùng quan trọng; giúp nắm bắt đƣợc logíc phát triển
của triết học phƣơng Tây nói chung đồng thời góp phần hiểu đƣợc phần nào
triết học phƣơng tây hiện đại, đời sống tinh thần của phƣơng Tây hiện đại.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong lịch sử tiếp nhận về Spinôda tồn tại rất những ý kiến khác nhau thậm
chí hoàn toàn đối lập nhau, sự khác nhau đó không những chỉ về các luận điểm cụ
thể mà cả về tổng thể hệ thống. Những quan điểm của ông về mối quan hệ giữa
Chúa với thế giới, giữa tinh thần và thể xác, giữa lý tính, sự tƣởng tƣợng và cảm
xúc đã đƣợc tranh biện một cách rất sâu sắc. Có rất nhiều “Spinôda”, ông có thể
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đƣợc coi là một nhà duy vật và cũng có thể đƣợc coi là “một ngƣời say mê tôn
sùng Chúa”; ông có thể đƣợc coi là một ngƣời theo thuyết định mệnh cũng có thể
đƣợc coi là một nhà khai sáng bảo vệ tự do; ông cũng có thể đƣợc coi là một nhà
duy lý nghiêm ngặt cũng có thể đƣợc coi là ngƣời tiền thân của chủ nghĩa lãng
mạn. Điều này phụ thuộc vào chính các văn bản của Spinôda cũng nhƣ chính các
phong trào tri thức đánh giá, phản ánh tƣ tƣởng của Spinôda.
Trong thế kỷ XVII và một nửa thế kỷ sau đó, hình ảnh đầu tiên của
Spinôda hiện ra là một nhà vô thần cực đoan và chống tôn giáo một cách thái
quá. Những ngƣời nghiên cứu tƣ tƣởng của ông luôn với ý định để bác bỏ
ông. Ở giai đoạn này, nếu có đánh thức sự quan tâm tích cực thì chỉ là với
những nhà tƣ tƣởng nhìn tôn giáo chính thống với con mắt phê phán. Tuy
nhiên, tất cả đều chƣa có những nhận định xác đáng về tƣ tƣởng của ông, họ
nói chung đều coi ông là một ngƣời duy vật và chống tôn giáo một cách thái
quá. Bài báo của Boilơ là nguồn duy nhất cho độc giả sự hiểu biết về Spinôda.
Lepnít cũng đánh giá cao Spinôda và đánh giá ông đã kế thừa rất nhiều từ
Đêcáctơ, từ sự phủ định Đêcáctơ, ông kế thừa tính tự nhiên của thực thể
Spinôda với việc tăng thêm số lƣợng về nó; lý thuyết hài hòa tiền định đƣợc
đƣa ra để giải quyết sự khó khăn của Đêcáctơ về quan hệ giữa tinh thần và thể
xác cùng với tồn tại đồng thời của tƣ duy và quảng tính.
Có hai lối luận giải mới đƣợc đƣa ra vào thế kỷ XVIII. Giôn Tôlan là
môn đệ của Lốckơ đã sáng tạo ra thuật ngữ phiếm thần, nhấn mạnh Chúa
đƣợc đồng nhất với giới tự nhiên, theo ông chính Spinôda là nền tảng chân
thực của tất cả những tôn giáo mặc khải. Từ đó, học thuyết của Spinôda đƣợc
coi là phiếm thần luận.
Vào thế kỷ XVIII, sự hiểu biết và việc sử dụng tƣ tƣởng của Spinôda tiếp
tục không thông qua trực tiếp các văn bản của ông chỉ thông qua một số bản tóm
tắt, thông qua sự phủ định hay phóng tác tƣ tƣởng của ông mà thôi. Tuy nhiên,
giai đoạn này cũng thấy sự bắt đầu giải thích tƣ tƣởng Spinôda đặc biệt là quan
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điểm của ông về mối quan hệ giữa Chúa với thế giới trong truyền thống tri thức
của đạo Do Thái. Giai đoạn đầu thế kỷ XVIII, cũng thấy sự vƣơn dậy của cái
đƣợc gọi là “một Spinôda không đƣợc biết tên”- một sự lƣu hành những văn bản
của ông trong văn chƣơng chiến đấu ngầm chống lại tôn giáo mặc khải. Có ba
chủ đề liên quan tới Spinôda ở loại văn chƣơng này đó là sự đấu tranh chống lại
mê tín, sự phê phán Kinh Thánh và sự phê phán về tôn giáo.
Một bản dịch đối chiếu, so sánh di sản của Spinôda phát triển đặc biệt là
ở Pháp, ở đó phục hồi ý nghĩa học thuyết thực thể với việc liên kết lý thuyết
này với những thành tựu phát triển mới trong khoa học tự nhiên, nhấn mạnh ở
những hình thức sinh học. Quan điểm của Điđrô là một ví dụ điển hình. Ông
đã làm mới lại quan niệm về vật chất có thể đƣợc nhận thức bằng giác quan
thông qua những thành tựu của khoa học tự nhiên, dựa trên hai quan sát cơ
bản: sự phát triển của trứng, và sự tiến hóa của động vật, từ đó rút ra kết luận
“không thể có nhiều hơn một thực thể trong vũ trụ, trong con ngƣời và trong
động vật”, “chỉ duy nhất có một cá thể đó là tính tổng thể”. Thực thể này
chính là vật chất, nhƣng là vật chất sống động, đầy xung lực và vật chất trong
dòng vận động bất diệt. Một sự kiến giải mới nhƣ vậy thông qua khái niệm
đầy xung lực về vật chất và sự phản đối cơ chế máy móc của thuộc tính quảng
tính đƣợc xem là sự chối bỏ những quan điểm của Đêcáctơ, cách đánh giá này
có thể đƣợc tìm thấy ở Lamêtri….Đây là một đặc điểm đặc trƣng của thời đại.
Cách đánh giá với kết cấu toán học đã bị loại bỏ để nhƣờng chỗ cho một hình
thức khác, đó là hình thức của sinh học.
Ở nƣớc Đức, tƣ tƣởng Spinôda đƣợc đánh giá theo nhiều cách khác nhau.
Xung đột về phiếm thần luận tại đây xuất hiện sau khi Lêsinh mất. Lêsinh đã
bảo vệ cho sự khoan dung và đại diện cho đỉnh điểm của quan niệm Khai
sáng là sự phê phán truyền thống, mặc dù vẫn cẩn trọng để chứng mình cho
tôn giáo mặc khải bằng cách tẩy rửa nó ra khỏi những mê tín, mang lại cho nó
tính bao dung, và mang lại cho nó một vị trí trong hệ thống lý tính. Sau đó,
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Giacôbanh đã xuất bản một bộ sách nói rằng, Lêsinh đã nói với ông rằng ông
là một ngƣời theo Spinôda với nghĩa học thuyết về một nguyên lý hợp nhất
của thế giới, và chống lại tôn giáo mặc khải. Nhiều ngƣời đã phản ứng lại
quan điểm này và gần nhƣ toàn bộ giới học thuật đức lúc đó đều xung đột với
nhau về quan điểm này, họ đọc lại Spinôda, đánh giá lại giá trị học thuyết và
đƣa ra Spinôda không còn xuất hiện nhƣ là một ngƣời nguy hiểm cho sự mặc
khải vì không tôn kính Chúa mà hơn thế bởi vì ông là ngƣời quy cả triết học
và tôn giáo về tinh thần nói chung. Đây chính xác là quan niệm của chủ nghĩa
lãng mạn và sau đó là của hệ thống tƣ tƣởng chủ nghĩa duy tâm Đức.
Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm Đức thế kỷ XIX.
Những nhà lãng mạn đã đƣa ra những kiến giải mới về Spinôda từ những
xung đột phiếm thần, ở đó hình ảnh truyền thống về một nhà vô thần đã biến
mất để tạo khoảng trống cho sự đối lập của nó: Spinôda- một con ngƣời tôn
sùng Chúa. Gothe đã cho rằng ông là một ngƣời tôn sùng đạo Thiên chúa.
Những quan điểm này hoàn toàn khác với quan điểm của những nhà tự do sử
dụng để chống lại Thiên Chúa giáo. Hêghen đã khớp với sự lựa chọn đƣợc
đƣa ra vào bất kỳ triết gia nào: Hoặc là Spinôda hoặc là không có triết học
nào cả. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bất kỳ ai cũng phải nằm trong
hệ thống triết học Spinôda. Ông cho rằng, Spinôda đã đánh một dấu mốc mới
bởi vì xác nhận sự tồn tại của thực thể nhƣng theo Hêghen, cần phải quan
niệm thực thể này là chủ thể, nó hàm chứa trong mình sự tự vận động trong
khi ở Spinôda thực thể là cứng đờ, trống rỗng và không có xung lực. Hêghen
đã phê phán ông vì đã không mang lại bất kỳ điều gì minh chứng cho sự tồn
tại đa dạng chân thực của thế giới. Hêghen hiểu những thuộc tính nhƣ là quan
điểm về thực thể vì chỉ ra bằng cách nào để hiệu chỉnh lại quan điểm cứng đờ
chết cứng của Spinôda bằng việc nghĩ về quảng tính bắt đầu từ tƣ duy và bằng
việc đƣa vận động của tinh thần vào thực tiễn.
Vào năm 1841, Mác trẻ đã đọc những bản viết của Spinôda. Trong Gia
Đình Thần Thánh, ông đã xếp Spinôda vào trong số những triết gia duy vật
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tiêu biểu trong lịch sử triết học. Ănghen đã coi Spinôda là đại diện điển hình
của phép biện chứng. Những quan điểm duy vật và vô thần trong quan niệm
của Spinôda đã đƣợc Các Mác và Ăngghen đánh giá rất cao.
Tƣ tƣởng của Spinôda đã có ảnh hƣởng và đƣợc nghiên cứu nhìều trên
thế giới. Tuy nhiên tại Việt nam, các tƣ liệu, các đề tài nghiên cứu về Spinôda
là chƣa nhiều.
Giáo trình Lịch sử triết học của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô do NXB
Sự Thật xuất bản (1960), đã giới liệu một cách khái quát về những tƣ tƣởng
triết học Spinôda. Tại đây trình bày khái niệm thực thể, các thuộc tính của
thực thể vấn đề nhận thức luận trong triết học của ông; đặc biệt giáo trình
thống nhất đánh giá qua đây thể hiện những tƣ tƣởng duy vật khoa học tiến bộ
so với đƣơng thời.
Một số giáo trình triết học phổ thông đều thống nhất với những nhận
định trên. Mặc dù vậy các giáo trình cũng chƣa tìm hiểu sâu hơn những luận
đề, những định đề, những kết luận trong cách thức lập luận của Spinôda; chƣa
có sự đối chiếu so sánh toàn diện về nguồn gốc mà ông kế thừa để xây dựng
tƣ tƣởng, đồng thời chƣa đối chiếu với những tƣ tƣởng đƣơng thời.
- Gần đây vào năm 2005, bộ sách Lịch sử triết học phƣơng tây của tác
giả Nguyễn tiến Dũng, NXB TH TPHCM cũng đã giới thiệu khái lƣợc về tƣ
tƣởng triết học Spinôda. Trong đó tác giả cũng có những nhận định về những
đóng góp cũng nhƣ những hạn chế trong tƣ tƣởng duy vật, biện chứng của
Spinôda, đặc biệt nhấn mạnh tới việc bị ảnh hƣởng bởi thành tựu khoa học tự
nhiên bấy giờ tới các quan điểm của Spinôda.
- Trong Đại cƣơng lịch sử triết học phƣơng Tây, NXB TPHCM xuất bản
2006 của tập thể tác giả Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, nhấn mạnh tới sự luận
chứng mới của Spinôda về mặt bản thể luận cho sự tồn tại của Chúa. Ở đây, tập
thể tác giả chủ yếu tiếp cận về mặt văn hóa học với các tƣ tuởng của Spinôda.
Nhƣ trên đã trình bày, do hầu hết các tài liệu trong nƣớc đều thống nhất
trong việc nghiên cứu các tƣ tƣởng của Spinôda; mặc dù vậy, sự nghiên cứu
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chi tiết từng định đề, từng luận điểm, từng kết luận quan trọng theo quan điểm
của triết học Mác- Lênin để có những nhận định phù hợp về triết học Spinôda
là vẫn rất cần thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
Mục đích: - Phân tích một số tƣ tƣởng duy vật và vô thần cơ bản trong
triết học Spinôda, từ đó rút ra giá trị và hạn chế của những tƣ tƣởng đó.
Nhiệm vụ: - Làm rõ bối cảnh xuất hiện những tƣ tƣởng triết học của
Spinôda trong giai đoạn triết học Tây Âu thế kỷ XVII.
- Phân tích những biểu hiện của những tƣ tƣởng này trong quan niệm của
Spinôda về thực thể, về nhân quả và nhận thức.
- Từ đó đƣa ra những nhận xét, đánh giá về những giá trị, đóng góp trong
tƣ tƣởng triết học của Spinôda.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn đƣợc thực hiện dựa trên quan điểm của triết học Mác- Lênin về
triết học với tƣ cách là một hình thái ý thức xã hội, về lịch sử triết học nhƣ
một triết học duy nhất. Đồng thời, luận văn cũng dựa trên những nghiên cứu
của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin về lịch sử triết học nói chung, về
triết học Tây Âu cận đại và triết học Spinôda nói riêng, coi đó là những chỉ
dẫn quý báu về mặt phƣơng pháp luận.
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp: phân tích và so sánh, phân tíchtổng hợp, lịch sử- lôgic.
5. Điểm mới của luận văn
Luận văn luận chứng cụ thể về vấn đề những tƣ tƣởng duy vật và vô thần
trong triết học Spinôda.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Luận văn đáp ứng phần nào yêu cầu nghiên cứu lịch sử triết học phƣơng
Tây, triết học Spinôda ở nƣớc ta; có thể đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo
cho việc giảng dạy lịch sử triết học.
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7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 2 chƣơng, 6 tiết.
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