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مقدمه
ازگیـرد قـرار تأملموردبایدکهامريعنوانبهعلممسألهبشرياندیشهتحوالتسیردر
معرفـت خـود شـناخت بههرگزفالسفهآنانازقبلگرفت،قرارتوجهموردهاسوفیستدوره

کـه اسـت افالطونپردازدمیمدوننحوبهشناسیمعرفتبهکهکسیاولین. نورزیدندبادرتم
ازبحثاومباحثترینبنیاديازیکی. کندمیمبادرتشناسیعلمبهتفصیلبهسقراطزباناز

مرتبـه هرکهشودمیقائلشناختازمراتبیسلسلهبهبارنخستینبرايوي. استعلممراتب
عنوانبهافالطونپردازينظریهاین. گیردمیتعلقعلمیمرتبهآنبامتناظرخاصیجهانبهآن

اتخـاذ بـه منجـر اسـت داشـته عمیقـی تـأثیر غربـی وشـرقی متفکراناندیشهبرکهفیلسوفی
ایـن کـه استکسیاولینکمدستیاو. استگردیدهشرقوغربجهاندودرهاییدیدگاه
بـه اسـپینوزا . اسـت کردهمطرحمتفکرانعمومبرايگوناگونهايدیدگاهاتخاذبرايرامسأله
وداده،قـرار توجهموردخودکتابچنددرراعلممدرن،دورهآغازدرغربیفیلسوفیعنوان
کـرده لحـاظ موردهردرکهمتفاوتیاعتبارهايبهبناواستشدهقائلمراتبیسلسلهآنبراي
.  استشدهقائلمختلفیانواعومراتببهدخوآثارازهریکدراست

. اسـت گرفتهقرارتأملموردعمیقینحوبهنیزاسالمیحوزهدرعلممراتبسلسلهمسأله
ومشـایی مکتـب دوجملهازواسالمیاندیشهمنابعهمهازکهاندیشمنديعنوانبهمالصدرا
ایـن کـه اسـت عمیقـی وخـاص نظـرات دارايزمینـه ایـن دراست،گردیدهمندبهرهاشراقی

. دهدمیقراربررسیمورداسپینوزااندیشهبامقایسهدرراهاآنپژوهش

1اسپینوزامنظرازشناخت-1

:  استمرتبطخداوندباجهتدوازشناخت: 2خداوندباشناختارتباط-1-1
اسـت جـود موبالفعـل کهجزئیشیئهرزیراهستند،خداوندفکرصفتحاالتاشیاء-آ

هسـتند آنحـاالت اشیاءاینکهشدهاعتبارصفتیباکهحیثاینازخداکهداردآنبرداللت
وسـرمدي ذاتمسـتلزم وصفتآنتصورمستلزمبالضرورهاشیاءتصوراتلذاآنهاستعلت

هاي گوناگونی تفسیر شده است. این مقاله ضمن اینکه اسپینوزا فیلسوفی است که آراء او توسط فالسفه مختلف به صورتبا توجه به اینکه1
رسد در تر به نظر میکند این تفسیرهاي متفاوت را دست کم در پاورقی ذکر کند برداشت مرجح خود را که از جوانب مختلف جامعسعی می

طول مقاله به کار گرفته است.
پردازد لذا براي تبیین دیدگاه وي توجه از آنجا که هر متفکر در چارچوب و نظام فکري خاص خود به بحث و بررسی موضوع خاصی می2

یابد.باشد و در مطالعه تطبیقی به منظور درك بهتر، این امر اهمیت بیشتري میبه تعاریف و اصول خاص فکري وي ضروري می
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اولشـناخت، نظـم درهـم الهیطبیعتهمچنین) E،270،2002(باشندمیخداوندنامتناهی

اشـیاء یکایـک شناختخداوند،شناختنبدوناسپینوزانظربهلذا. طبیعتنظامدرمهواست
.  نیستپذیرامکان

خداونـد نهایـت بیعقلازجزئیانساننفس«دارند،وجودخداونددرتصوراتهمه-ب
دارد راتصـور آنیـا ایـن خـدا کـه اسـت آنمعنـاي بـه اشـیاء ازانسـان دركبنابرایناست،

)250Ibid,.(
شناختمراتب-2-1

بشـر فاهمهاصالحرسالهدرونوعسهازمختصررسالهواخالقخوداثردودر1اسپینوزا
اسـت، کالسیکفلسفهازملهممورددوهرمعتقدندبرخی. کندمیبحثشناختنوعچهاراز

).  86اسکروتن،(کنندمیبحثشناختنوعسهازافالطونونوعچهارازارسطوزیرا
اولنوعشناخت-1-2-1

نظـم  بـدون ونـاقص مـبهم، صـورتی بهحواسوسیلهبهکهجزئیاشیاءاز-1: ماادراك
. نامدمی3تجربه مبهمازناشیشناختراادراکاتقبیلاینوياند،شدهنمودارمابراي2عقالنی
رامعینـی اشیاءوانیم،خمییاشنویممیرامعینیکلماتوقتیمثالًها،نشانهوعالیماز-2

هـا آنوسـیله بـه کـه تصوراتیمانندسازیممیرامعینیتصوراتهاآنازوآوریممیخاطربه
اشیاءمالحظهروشدوایناسپینوزا). E،235.1994،E،622،2002(کنیممیتخیلرااشیاء

کـه اسـت عامیبسیارحاصطالاونظرازتخیل. نامدمی6یا تخیل5، عقیده4نوع اول شناخترا
حاصلیقینکهایندرمتفاوتانواعاینالبتهگیرد،در بر میرامعرفتمختلفانواعازتعدادي

باشد. رساله اصالح فاهمه سرانجام ناتمام مانده است (اسپینوزا، فلسفی اوست و شرح مقدماتی کتاب اخالق مینخستین کار رساله مختصر1
ترین و پرمحتوا ترین اثر اخالق، بیست و چهار). اما از آنجا که به نظر برخی صاحب نظرانِ فلسفۀ اسپینوزا این اثر بدون شک مهمترین، عمیق

رسد دهد .البته به نظر میاقسام شناخت در فلسفه اسپینوزا را بر مبناي این اثر وي مورد بحث و بررسی قرار میاسپینوزا است، نگارنده بررسی 
اگر از اختالف تعداد و عبارات صرف نظر شود معانی و اصل مطلب واحد است.

without anyو شـرلی  آن را  without order to the intellectوایت این عبـارت را از مـتن التـین بـه انگلیسـی بـه صـورت       -2

intellectual orderاند.ترجمه کرده
) بـراي ایـن اصـطالح در فلسـفه اسـپینوزا      vagueآمده است. اما به نظر نگارنده ترجمه مـبهم ( casualو در شرلی vagueدر وایت -3

تر است. مناسب
4 - Knowledge of the first kind

5 - Opinion

6 - Imagination
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انـد مشـترك باشـند، مـی شـناخت نـاقص وسـیله وکننـد نمـی فـراهم رااستنتاجیاستداللاز
).  100پاورقیاسپینوزا،؛130پارکینسن،(

:  ازعبارتندشوندمیواقعتخیلیشناختذیلدرکهموارديجملهاز
ومـبهم صـورت بهحواسطریقازکهجزئیاشیاءشناخت: حسییاتجربیادراك-الف

کنـیم میادراكراهاآنماکههستندچیزهاییجزئیاشیاءاین. شوندمیحاصلمابرايناقص
. باشدمیماازبیرونطبیعیاجساموماجسمشاملو

نـه خـواه وباشـند حاضـر خـواه اسـت شدهمتأثرهاآنازقبالنفسهکاشیائیتصور-ب
اصـطالح حفـظ جهـت اسـپینوزا ). E،256.1994،E،615،2002(موجودنهوباشندحاضر
نمایاننـد مـی حاضراشیاءمانندراخارجیاشیاءهاآنتصوراتکهانسانبدناحوالآنمتداول

وجـود بـه رااشـیاء اشـکال خیالی،صوراینچهاگراستمعتقدونامدمیاشیاء»خیالیصور«
پـردازد میهاآنتخیلبهگوییممیآوردنظردرصورتاینبهرااجسامنفسهرگاهآورند،نمی

)Ibid  .(
تحت) مغزواعصاب(بدننرماجزايبابدنمایعاجزايبرخورد: پدیدهاینراستینعلت

مسـیر دربرخـورد، ازپـس بنـابراین دهـد مـی تغییررانرماجزايسطحخارجی،اجسامفشار
بـا خوديبهخودحرکتباکهنیزآنازپسوگردندبرمیاستمتفاوتقبلیمسیرباکهدیگري

جسـم فشـار تحـت برخـورد هنگـام کـه صـورتی همانبهکنند،میبرخوردجدیدسطوحاین
وگردندبرمیترتیباینبهکهحالیدرلسیااجزاينتیجهدرگردند،برمیگشتند،میبرخارجی

نفـس وکنندمیمتأثراند،کردهمتأثرقبالکهآنگونهراانسانبدندهند،میادامهخودحرکتبه
حرکـت بـا بـدن سـیال اجزايهرگاهامراینآورد،مینظربهحاضرهمچونراخارجیجسم
).  Ibid(دهدمیرويکنندبرخوردسطوحهمانباخوديبهخود

)  Ibid(آوردمییادبهنیزراسایرینیکیکههمبهمربوطتصورچند-ج
اتصـال مگـر نیسـت چیـزي حافظه: «کندمیتعریفچنینراحافظهمطلباینبهتوجهبا
نفـس دراتصـال اینواندانسانبدنازخارجاشیائیطبیعیوجودمستلزمکهتصوراتخاص

).  ,616Ibid(»دهدمیرخانساندنباحوالاتصالونظمطبق
روشـن : داردوجـود اساسیمشکلیحافظهدربارهاسپینوزاشرحدراستمعتقدپارکینسن

عقالنـی تفکـر آیـا باشدمنسوبتخیلقوهبهبایدصرفاحافظهیاتصوراتتداعیچرانیست
نیست؟تصوراتتداعینوعیمستلزم
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تفکـر ازغیرامريحافظهاسپینوزاعقیدهبهکهدهدمیپاسخچنینرااشکالاینپارکینسن

چنانکـه سـازد مـی روشـن رامسـأله ایـن وضـوح بـه خودهايمثالبااسپینوزاواستعقالنی
نـه کـه افتـد، میمیوهفکربهبالفاصلهاندیشدمی»پمام«واژهدربارهوقتیرومییک: «گویدمی

بـدن اینکهجزدارند،اشتراكهمباچیزيدرهاآننهوداردملفوظصداياینباشباهتیهیچ
غالباانسانآنیعنیاست،شدهمتأثرزمانیکدرصدااینوچیزاینواسطهبهغالبارومیآن

).  Ibid(»استدیدههمرامیوهآنشنیده،راپمامواژهکهوقتهمان
اسـت کـرده رااشکالیچنینطرحبینیپیشخودمثال،بیانازقبلاسپینوزارسدمینظربه

اتصـال ونظـام طبقتصوراتاتصالحافظهدرکهکندمیتأکیدحافظهتعریفازبعدبنابراین
عقلنظامطبقکهتصوراتیاتصالازراآنتصوراتاتصالوحافظهتادهدمیرخبدناحوال
کننـد، ادراكهـا آنتیننخسـ علتطریقازرااشیاتاسازندمیقادرراذهنوشوندمیپدیدار

).  Ibid(سازدجدا
ترتواازناشیشناخت-د

ازمـثال اسـت، شـده حاصـل عالماتازايپارهوسیلهبهیاترتواطریقازکهاستادراکی
ایـم خواندهیاشنیدهکهکلماتیکمکبهیاایمآمدهدنیابهروزيچهدانیممیمسموعاتطریق
). 145جهانگیري،(پردازیممیهاآنتصوربهوآوریمیمیادبهرامعینیاشیاء

شـرایط ازپیـروي بـه حافظـه، درکلمـات زیـرا داندمیتخیلازجزئیراکلماتاسپینوزا
سـاخته عامـه فهـم طبـق ودلخـواه بـه کلماتنیزوآمیزندمیدرهممبهمنحوبهبدن،خاص

درکهآنگونهنهدارندوجودتخیلدرکهنهآنگوهستندهاچیزعالماتصرفابنابراینشوندمی
)  T،24،2002(»موجودندفاهمه
کلیات-و
: کندمیتقسیمقسمدوبهراکلیاتاو. استمربوطنیزکلیاتشناختبهتخیلوينظربه
. کلیتصوراتوعامهامور

:1امور عامه-الف
اسـپینوزا، (خیرحقیقت،وحدت،شیئی،شیء،موجود،: بردمینامعامامرششازاسپینوزا

کـه استایناموراینمنشأ. کنندمیداللتمبهماندازهبیتصوراتبهالفاظاین). 117پاورقی
خـود دررامتمایزخیالیصورازمعینیتعدادتواندمیفقطزمانهمواستمحدودانسانبدن

1 - Transcendental
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خیالیصوراینبامطابق. بودواهدخمبهمخیالیصوریابدافزایشتعدادایناگروآوردپدید
تحتراهمهوکردخواهدتخیلنامتمایزومبهمرااجسامهمهنیزنفسبدن،درموجودمبهم

).  E،266،2002(یافتدرخواهدآنغیروشیءوجود،واحدصفت
:2مفاهیم کلی-ب

بـدین شوندمیشیناعامهامورعللشبیهعللیازنیزسگاسب،انسان،مانندکلیمفاهیم
قـدرت ازکهاندشدهایجادانسانبدندرزمانیکدرخیالیصوراززیاديتعدادکهصورت

اختالفـات وهـا انسـان ازمشخصیتعدادتخیلتوانایینفسکهحديبهاندکردهتجاوزتخیل
ازافـراد تمـام کهراايجنبهآنصرفالذاندارداندازهورنگقبیلازرا،هاآنازیکهرجزئی

متمـایز نحـوي بهدارنداشتراكهمباآندراستشدهمتأثرهاآنواسطهبهبدنکهحیثاین
نفـس وشودمیمتأثرفرديهرازاغلببدنکهاستجنبههمینواسطهبهزیراکند،میتخیل

همـه درمفـاهیم ایـن . اسـت نهایـت بـی افرادتعدادشاملکهکندمیاداانساننامباراچیزآن
متأثربیشتربدنآنوسیلهبهکهشیئیبرحسبفردهردربلکهشودنمیساختهیکسانهاانسان

). E،267،2002(داردتفـاوت آورد،خـاطر بـه یـا کنـد تخیـل تـر آسانراآننفسوشودمی
). 140پارکینسن،(استمغشوشومبهمتخیلیکلیبنابراین

جهـت اسـت معتقدکندمیتبیینراخودروشکه3بومستربهايهنامدراسپینوزاهمچنین
وحقیقـی تصـورات بـین یعنـی تخیلوفاهمهبینشدنقائلتمایزاقداماولینفاهمهشناخت
شـامل راتخیـل عبـارت ایـن دروي) 9اسپینوزا،(استمشکوكوغلطتصوراتوتوهمات
. داندمیاندحافظهتابعفقطکهتصوراتیومشکوكغلط،تصوراتوتوهمات

4توهم-ح

دوبـه راتوهمآن،وجودیاباشدآنذاتادراكچیزيازماادراكاینکهبرحسباسپینوزا
: کندمیتقسیمنوع

شـناخته چیزمتوهمامرواستتوهممتعلقچیزيوجودتنهاهاآندرکهاموري: اولنوع
تعلـق ممکـن اموربهفقطتصوريچنینست،اشدهشناختهکهشودمیفرضیااستايشده
راآنوجـود کهمادامکهاستعللیبهوابستهآنوجودبودنمحالیابودن5ضروريامادارد،

2 - Universals

3 -Bouwmeester

4 - fictitious

(T, 14 ,2002)»نامم که طبیعتش مستلزم آن است که وجود نداشتنش موجب تناقض باشدچیزي را ضروري می«-5
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خـارجی علـل بـه وابستهکهآن،بودنمحالیاضرورياگر. نیستیمآگاههاآنازکنیممیتوهم
بـه نـوع ایـن . باشـیم داشـته آنبارهدرتوهمیهیچتوانیمنمیصورتایندرشد،معلوماست

.  نیستمربوط6سرمديحقایق
یـا وجـود حالعیندرکهذواتیبهچهواستمربوطذواتبهچهکهتوهماتی: دومنوع
راامـور کمتـر چـه هـر ذهـن کهاستایننکتهترینمهممواردگونهایندر. دارندهمواقعیتی
ایـن بفهمـد بیشترچههروداردرابیشتريتوهماتساختنتواناییکندادراكبیشتروبفهمد

.  یابدمیبیشتريکاهشتوانایی
کهکنندتوهممثالاستترآسانبرایشانکردنتوهمبشناسند،راطبیعتکمترچههرمردم
)T،16،2002(گویندمیسخندرختان
مختلفـی مـبهم تصـورات ترکیـب ازبلکـه باشدبسیطتوهمنیستممکناسپینوزانظراز

امـري صرفابلکهدهد،نمیقرارذهناختیاردرايتازهچیزتوهمکلیطوربه. شودمیتشکیل
بـه تصـورات ایـن همـه بهواحدِآندرذهنوآوردمیخاطربههستمخیلهیامغزدرکهرا

).  ,16Ibid(کندمیتوجهشناسدبازهمازراهاآنآنکهبدونومبهمنحو
7ت غلطتصورا-ط

ایـن هـا آنتفـاوت . دارندتفاوتمورد،یکدرفقطتوهموغلطتصوراتاسپینوزانظربه
ذهـن بـر هـایی صـورت کـه هنگامییعنیباشد،میذهنتصدیقمستلزمغلطتصورکهاست

ازهـا صـورت ایـن کـه بگیردنتیجهبتواندذهنکهشودنمیعرضهدلیلیهیچشود،میعرضه
راهـا آنذاتکـه امـوري بـه اسـناد قابـل غلـط تصـور لـذا . شودنمیناشیآنازخارجامور
).  ,19Ibid(استماهیتبهاسنادقابلیاشناسیممی

اولنوعشناختاعتبار-2-2-1
تفاوتاینبااستافالطونیسنتتابعشناختاولنوعبهعقیدهعنواناطالقدراسپینوزا

وکـرده ارائـه ذهنازخوداوکهاستتعریفیضروريتیجهنبرمبتنیبارهایندراوعقیدهکه
زمـانی تـا انسانذهنیحیاتکهمقدماتاینضمیمهباواستکردهفرضبدنصورتراآن
هرگـز واسـت احکـام وتصـورات تعاقبوتوالیتنهاباشدنرسیدهمحضفکرمرحلهبهکه

ومحضاستداللنتیجهکهاستعلمینراستیعلمنیست،هاآنبینايمنطقیاتصالوارتباط

)Ibid, 15»(مقصود من از حقیقت سرمدي قضیه اي است که اگر ایجابی باشد هرگز ممکن نیست سلبی باشد«-6
7- confusing  false
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ضـرورت بهصرفاکهاستگرایانعقلکهندیدگاههماناین،. باشدقضایاضروريارتباطاثر
ضـرورت واعتبـار حسـی ادراكازحاصـل علمبرايوبودهمعتقداستداللیعلمتاماعتبارو

) 148جهانگیري،(نیستند.قایلمنطقی
اسـتنتاج عملبانامدمیتخیلتصوراتراهاآناسپینوزاکهساساحازناشیتصوراتاین

نهاستانفعالیاستتصوراتیچنیندارايکهزمانیتاذهنواندنشدهاخذتصوراتسایراز
نـه باشـند مـی اسـت شدهایجاداجساموسیلهبهکهبدنیتغییراتوحاالتنمودارزیرافعال،

. ذهنفعالقدرتازمنبعث
طریـق ازشـخص وقتـی کـه صـورت بدیندارد،وجودخاصیصدفهتصوراتاینرهدربا

تحتراويبدنکهداردعلمآنبهحیثآنازفقطداردعلمخارجیجسمیبهحسیادراك
آنطبیعـت دربـاره چیـزي وداردوجـود کهداندمیبدنتأثرزماندرالاقل. دهدمیقرارتأثیر
رامعرفتـی اسپینوزالذا) 4/290کاپلستون،(نداردآنذاتیابیعتطبهتاممعرفتولیداندمی
دررااشیاءکهبار هر انساننفس. نامدمیمبهموتامغیرباشد،حسیادراكبرمبتنیصرفاکه

بلکـه نـدارد 8علم تـام خارجیاجساموبدنشوخودشبهکندمیادراكطبیعتمعمولنظام
). E،262،2002(»است9ناقصومبهمعلمیهااینبهعلمش

تنهـا واسـت شـناخت اولنوعبهمتعلقمبهموناقصتصوراتتماماستمعتقداسپینوزا
.10باشدمینادرستیمنشأنوعاین

: استالزماولنوعشناختدربارهنکتهدوبهتوجه
دربـاره امـا کنـد، میانکارراشناختنوعتریننازلواولینبودنتاماگرچهاسپینوزا-الف

رازنـدگی عملـی هـاي شـیوه همـه تقریبـا کـه اسـت طریقهمیناز: «گویدمیآنبودنمفید
) T،9،2002. (»دانممی

کـاذب تصـوري شـود، اعتبارمجزانحوبهاگرکهنیستاینمتضمنتصورنبودنتام-ب
.  باشد

8 - adequate knowledge

9 - confused and fragmentary knowledge

براي روشن شدن علت نقص تجربه حسی و نادرستی آن ابتدا باید به بررسی دو اصطالح درست و نادرست در نظـر وي پرداخـت. از   -10
ن یعنی توانایی تبیین الف است و این مطلب درباره داشتن تصوري تام از الـف نیـز   نظر او داشتن تصوري درست از الف به معناي فهمیدن آ

صادق است. نادرست بودن و غیرتام بودن به معناي عدم فهمیدن و ناتوانی بر تبیـین اسـت. وقتـی وي شـناخت از تجربـه مـبهم را مسـتلزم        
).108نتایج بدون مقدمات هستند (اسپینوزا، نظر دارد. تصورات مغشوش مانندداند این نکته را مدتصورات مغشوش می
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ونـاقص ناتمـام، اتتصـور الزمـه کـه استمعرفتیفقدانشودمینادرستیموجبآنچه

طبیعـت درعلـل حقیقینظامنمودارمبهمتجربهیاوخیالصور) E،619،1994(استمبهم
نادرسـت معنـی ایـن بـه فقـط وندارندجايطبیعتازمعقولیومنسجمدیدگاهدرونیستند
ببازتـا کـه مجرديتصورعنوانبهصرفاوشوندلحاظنفسهفیهاآنازیکهراگرهستند،

کاپلسـتون، (نیسـت نادرسـت محصـلی نحـو بـه شـود گرفتـه نظردراستبدنیحالتیتغییر
4/295  .(

عقلییااستداللیشناخت: دومنوعشناخت-3-2-1
کـه اسـت فکرصفتازخاصیحالتفقطبلکهنیستمطلقفکرعقلازاسپینوزامقصود

،1994؛E،235،2002(استتصورقابلمطلقفکرواسطهبهامااستمتمایزدیگرحاالتاز
E،600 (انـد، کـرده اتخاذمختلفیهايدیدگاهاسپینوزانظرازعقلماهیتدربارهنظرانصاحب
زیـرا «داردنقـش نیـز مسـموعات درحتیکهباشدتعقلقوهاسپینوزامنظوررسدمینظربهاما

راآنقبالاوخودعقلهآنکمگرگرفتنخواهدقرارصرفمسموعتأثیرتحتهرگزکسهیچ
وتصـدیق قوهمعنايبهارادهاسپینوزافلسفهدرکهآنجااز). T،9،2002(»باشدکردهدریافت

شـناخت ازاعـم بایـد عقـل بنـابراین هسـتند، یکیوينظرازنیزارادهو11عقلواستانکار
وتصـدیق قـوه بـا تـا شودشاملنیزراتامغیرتصوراتوباشدشهوديشناختو12استداللی

.  شودیکیانکار
بهنهاماشودمیاستنتاجدیگرچیزازچیزيذاتآندرکهدرکیرااستداللیشناختوي

ازکـه گیـرد مـی صـورت هنگـامی شناختنوعایناستمعتقدوکندمیمعرفیمقتضینحو
بـا همـواره کلـی ايقضـیه کـه شودمیگرفتهنتیجهکههنگامییاشوداستنتاجآنعلتمعلول

)  ,29Ibid. (استهمراهخاصیتی
عقلوتخیلتفاوت-1-3-2-1
مـبهم وجزیـی صـور تخیلدرامااست،ارتباطدرمحضمنطقیوکلیافکارباعقل-1

در ترجمه به جاي واژه عقل از واژه ایده استفاده کرده و ایده و اراده را یکی دانسته است اسپینوزا، فلسفه، الهیات و سیاستمترجم کتاب -11
رسد با ت، قرار داده است. در حالی که به نظر میو در جاي دیگر واژه ایده را معادل واژه تصور که جهانگیري در ترجمه اخالق به کاربرده اس

توان عقل و تصور را یکی دانسته و به جاي یکدیگر استعمال کـرد زیـرا وي در بیـان مقصـود خـود از تصـور       توجه به عبارات اسپینوزا نمی
)71همان، » (مقصود من از تصور صورت ذهنی است که ذهن از آنجا که یک شیئ متفکر است مصور آن است«گوید: می

معنـاي  -معناي محدود که منظور از آن نوع دوم شـناخت اسـت. ب  -پارکینسن معتقد است عقل در فلسفه اسپینوزا دو معنا دارد: الف-12
بـرد  ). یاسپرس نیـز واژه خـرد را دربـاره نـوع دوم شـناخت بـه کـارمی       161شود (پارکینسون، گسترده که شامل نوع دوم و سوم شناخت می

رود اما آنجا که اسـپینوزا از  در فارسی گاه به معناي عقل به کار میratio(reason)) اما جهانگیري معتقد است هرچند واژه 46(یاسپرس، 
). 120گوید منظور استدالل و استنتاج برهانی است (اسپینوزا، پاورقی نوع دوم شناخت سخن می
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.  استمطرح
بههاآنبهتخیلدراماکندمیدركهستندخوددرکهآنچنانوضروريرااشیاءعقل-2
).  E،269،2002(ودشمینظرممکنعنوان
دومنوعشناختمتعلقات-2-3-2-1

اندقسمدوشناختدومنوعمقومِتامِتصورات :
بـه بایدکهدارنداشتراكهمبااموربرخیدراجسامهمهکهآنجااز: مشتركمفاهیم: الف

همـه بـین درمفـاهیم یـا تصوراتبرخیلذاشوند،ادراكمتمایزوواضحطوربههمهوسیله
همـه لـذا هسـتند ابدانتصورنفوس،همهاسپینوزانظامطبق) ,265Ibid(اندمشتركهاانسان
مـوردي بهوياشارهعدمرغمعلیباشند،میابدانمشتركخواصبرخیکنندهمنعکسنفوس
.  استمشتركوعامخواصاینازیکیحرکتگفتتوانمیخاص،

هـا آن. انـد الزماشیاءفهمبرايمنطقیحیثازومتفاوتکلیتصوراتازمشتركمفاهیم
تصوراتیمبینهاآنازمأخوذمنطقینتایجکهآنجاازواندطبیعیوریاضیعلوممبادياساس
ممکـن عـالم دربـاره راعلمیومنظممعرفتمفاهیم،اینفقطنتیجهدرمتمایزاست،وواضح

).  4/296کاپلستون،(سازندمی
انسـان بدنکهخارجی،اجسامازبعضیوانسانبدناگر: «اشیاءخواصتامتصورات: ب

جزءدرمساويطوربهکهباشندداشتهمشترکیخصوصیتشود،میمتأثرهاآنوسیلهبهعادتا
»بـود خواهـد موجـود تـام تصـوري انساننفسدرخصوصیتآنازباشدموجودهاآنکلو
)2002،E،262  .(

بـدین شـوند مـی محسوباسپینوزااستنتاجینظاممتعارفهاصولیایفتعارتصورات،این
پارکینسـن، (بـرد مـی کـار بهاستنتاجیاستداللدربارهراعقلیشناختواژهويکهاستخاطر
156 .(

:  استمتمایزجنبهدودارايعقلیشناخت
ازکهتامیاتتصورومشتركمفاهیماز... کلیمفاهیم: «گویدمیچنانکه: استکلی-الف
خـواهم شـناخت دومنـوع یـا اسـتداللی شناختراشناختنوعاینمنداریم،اشیاءخواص

بـر مبتنیزیرااندمتفاوتتخیلبهمربوطکلیهايشناختباکلیهايشناختاینالبته. »نامید
آنچـه چون،)E،270،2002(»کنندنمیبیانراجزئیامرهیچذاتوباشندمیمشتركمفاهیم

هیچذاتمقومداردوجودمساويطوربهکلوجزءدرآنچهواستاشیاءهمهمشتركوجه
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).  ,265Ibid(نیستجزئیامر

کـه راجزئیـات شـناخت بلکهنیست،کلیاتشناختدرمنحصرصرفاعقلیشناخت-ب
).  156پارکینسن،(شودمیشاملنیزهستندهاآنمصادیق

یعنیکندمیمالحظهضروريرااشیاءعقلدومنوعشناختدرشناختاولنوعبرخالف
نـوعی تحـت رااشـیاء طبیعتـا عقل«گیردمینتیجهاینجااز. هستندخوددرآنچنانکهودرست

بیـان دلیـل دوعقـل ادراكنـوع ایـن بـراي وي). E،624،1994(»کندمیادراك13سرمدیت
: کندمی

درسـت راضـرورت ایـن وممکـن نـه کندمیراكادضروريرااشیاءطبیعتعقل-الف
طبیعتاعقلبنابراین،استخداوندسرمديضرورتهماناشیاءضرورتایناماکندمیادراك
. کندمیادراك14سرمدیتنوعاینتحترااشیاء

راجزئـی امـر هیچذاتواشیاءمشتركامورمبینهستندمفاهیمیمااستداللمبانی«-ب
»سـرمدیت نـوعی تحـت یعنـی شـوند، تصـور زمانبانسبتبدونبایدبنابرایننندکنمیبیان

)Ibid  .(
خطـا بدوناستنتاجبهودهدمیانسانبهرامطلوبشیئیصورتهرچندشناختنوعاین

تمـام بـه راانسـان زیرارساند،نمیاستآنپیدرکهکمالیبهرااواماسازدمیقادراشتباهو
و) 148جهـانگیري، (اسـت ناتمـام وناقصهمینبرايوکندنمیآگاهنظروردمشیءماهیت

تصـدیق [راخواصـی فقطجاایندر«کندمیبیانفاهمهاصالحپاورقیدراسپینوزاکههمچنان
) T،،7،2002. (»راشیءخاصماهیتنه،]کنیممی

سومنوعشناخت-4-2-1
تعـاریف مختصررسالهوفاهمهاصالحرسالهق،اخالجملهازمختلفمواضعدراسپینوزا

آنکـه جـاي بـه نظـران صـاحب برخـی نظربهکهاستکردهارائهشناختنوعاینازمختلفی
). 171پارکینسن،(استپرداختهنتایجبیانبهبیشترکندبیانراآننفسهفیماهیت
تصورازعلمنوعاین«:گویدمیآنتعریفدرونامیده15شهوديشناختراآناخالقدر

اشـیا ذاتتـام شـناخت بـه وگیردمینشأتخداخاصصفاتازبعضیبالفعلماهیت16تام

13- under a certain form of eternity

شود. ز سرمدیت نفس وجود است از این حیث که تصور شده است که بالضروره از تعریف شیء سرمدي ناشی میمقصود من ا-14
15- Intutive science

مقصود من از تصور تام تصوري است که چون بنفسه و بدون در نظر گرفتن موضوع تصور اعتبار شود، همه خواص یا عالمات داخلی «-16
,Treatise on the Emendation of the Intellect )»شدیک تصور درست را دارا با 9).
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آندرکـه هسـت ادراکـی : «گویدمیفاهمهاصالحرسالهدر). E،622،1994(»شودمیمنتهی
).  T،7،2002(»شودمیادراكخود،قریبعلتشناختبایاخودذاتبافقطشیء

.  شودمیپنجوسهدوجمعحاصلاینکهبهعلم-الف: ازعبارتندعلمنوعایندیقمصا
. هستندموازينیزخودسوم،خطباموازيخطدو-ب
متمـایز وواضحتصوراتاستممکنغیرزیراشودمیناشیدومنوعازشناختنوعاین

دومنـوع گفـت تـوان یمـ ). E،693،1994(شـوند ناشـی اولنوعمبهموناقصتصوراتاز
. سومنوعخدمتدراستايوسیلهومقدمه
شناختسومنوعهايویژگی-1-4-2-1

تحـت را) اشیاء,622Ibid(استدرستضرورتاعقلیشناختمانندنیزشناختنوعاین
ناشـی احکاموتصوراتواستفعالآندرذهن). ,693Ibid(کندمیتصورسرمدیتشکل

).  Ibid(باشدمیاوصفاتوخداوندسرمديونامتناهیذاتهاآنمنشأزیرااستتامآناز
شهوديوعقلیشناختتفاوتهاي-2-4-2-1
کـه آنجـا از. «باشدمیاستنتاجمستلزمعقلیشناختمانندنیزشهوديشناختوينظربه
اشـیاء علـم اینزااستممکنلذاآیندمیتصوربهاوواسطهبهوموجودندخدادرهمهاشیاء

سـوم نـوع بـه نتیجـه دروبشناسـیم تـام طـور بهراهاآنتوانیممیکهآوریمدستبهکثیري
اسـتنتاجات درکـه اسـت اینهاآندراستنتاجتفاوتاما). ,624Ibid(»بخشیمتحققشناخت
و) 174پارکینسـن، (شـود نمیاستفادهآگاهانهصورتبهقواعدازشهودي،شناختبهمربوط

ازعقلـی شـناخت یعنـی شـود مـی دنبـال عقلیشناختازبیشترتفصیلیبااستنتاجاتآندر
چگـونگی نشـانگر دقیقـا کهشهوديشناختبرخالفرودنمیترفرااستنتاجیعلوماقتضائات

شـناخت شـهودي، شناختگفتتوانمیبنابراینوباشدمیخداصفاتازحاالتشدنناشی
،E،2002(گذاردمیبیشتريتأثیرانساننفسبراستانتزاعیکمترچونواستجزئیاشیاء
درواسـتوار مشتركمفاهیمبرگیرد کهمیبردرراکلیحقایقعقلیشناختکهحالیدر) 379

امـر هیچذاتواشیاءمشتركامورمبینهستندمفاهیمیو) 46هگل،(اندکلیوانتزاعینتیجه
مهـار دربودنمؤثرعلیرغمشودمیباعثدومنوعبودنکلیوانتزاعی. ندکننمیبیانراجزئی

حقـایق شـامل چـون شـهودي شـناخت اما) 173پارکینسن،(نباشدکافیعواطف،برتسلطو
. کندمیایفارامهمینقشاسپینوزاعملیفلسفهدرهستندانضمامیوجزئیکهشودمیفردي
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شهودازمنظور-3-4-2-1

معتقدنـد برخـی امـا دانندمیعرفانیبینشنوعیرااسپینوزانظرموردشهودبرخیهرچند
ازجزئـی عنـوان بـه لووانسانذهنعلمنوعایندریعنیاست،ذهنفعالیتنتیجهاوشهود
ماهیـت یـا ذاتوپـردازد میفعالیتبهاومطلقفکرصفتازحالتییاخداوندنهایتبیعقل
). 154جهانگیري،(کندمیدركهاآنقریبعلتبهعلمراهازیاواسطهبدونرااشیاء

آندرخـود جایگـاه وطبیعـت نامتناهیوسرمدينظامعقالنیمشاهدهبحثموردشهود
). 4/299کاپلستون،(خداوندمشاهدهنهاست
شهوديشناختنتایج-4-4-2-1
بـدون حتـی وریاضتبهدعوتوراجبابدونشهوديوعقلیشناختاسپینوزاعقیدهبه
اثربخشـی بـه تنهـا اواخالقیهايدستورلذابرود،میانازعاطفهشودمیسببعاطفهبامبارزه

عارياواخالق. پیمایدمیراطبیعیضرورتراهکاراینباکهداندمیواست،مربوطشناخت
فراسـوي درامـور همـه شـویش تبیوآرامقبولحالتواستمقاومتواجبارزجر،رنج،از

طبیعـت، قـانون موجـب بـه کنـد، آغـاز درخشیدنخردکهآنجا«اوعقیدهبه. استبدونیک
). 102یاسـپرس، (»اسـت یکـی خـرد واخـالق زیـرا گـردد مـی نمایانخودخوديبهاخالق

اوزیـرا اسـت عقالنـی پیشرفتموازياخالقیپیشرفتويفلسفهدرگفتتوانمیهمچنین
نفـس ازکـه تامیتصوراترافعالعاطفهوکندمیتقسیممنفعلوفعالقسمدوبهرافهعاط

دروکندمیتلقیغیرتامومبهمتصوراترامنفعلعاطفهمقابلدروداندمیشوندمیاستنتاج
بـه هـا آنتبـدیل ومنفعـل عواطفازرهاییازاستعبارتاخالقیپیشرفتفلسفینظاماین

متمایزوواضحصورتبهمنفعلعاطفهکهشودمیمحققصورتیدرمهماینوالفععواطف
).  4/306کاپلستون،(باشدمیعقالنیپیشرفتهماناینو) E،632،1994(شودتصور
،2002(فردخودطبیعتقوانینطبقفعلانجامقدرتازاستعبارتفضیلتوينظراز

E،323 (نباشـد انفعـاالت بنـده وشدهچیرهخودعواطفبرتواندبکهاستکسیبافضیلتو
آنضـعف وشـناخت واسـطه بهفقطنفسقدرتوينظرازکهآنجاازو) 567جهانگیري،(

نظریـه ذاتـی مشخصهگفتتوانمی) ,373Ibid(شودمیتعریفشناختفقدانواسطهبهنیز
علتتواندمیوقتیفقطانسانکهترتیببدیناست،معرفتوفضیلتتنگانگارتباطاسپینوزا

سـاختن یکـی بـه منتهـی ایـن وباشـد مندبهرهتامتصوراتازکهباشدفعالوخودافعالتامه
تـرین عالیونفسکوششترینعالی: «گویدمیچنانکه) 567جهانگیري،(استعلمبافضیلت
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درکـس هـر ) E،375،2002(.»بفهمـد شناختسومنوعبارااشیاءکهاستاینآنفضیلت

وتـر سـعادتمند وبـوده تـر آگـاه خـدا وخـود ازاندازههمانبهباشدترقويشناختنوعاین
کـه ) Ibid(استشناختنوعاینحاصلخداوندبهعقالنیعشق). ,377Ibid(استترکامل

اسـت اوبـه خداونـد عشـق وخداونـد بـه عشـق همـین نیزانسانآزاديونجاتوسعادت
)378Ibid,  .(

همـان سعادتزیرااست،عقلیافاهمهتکمیلداردزندگیدرزیاديفایدهآنچهاونظراز
وخداونـد فهمفاهمهتکمیلوشودمیحاصلخداشهوديشناختازکهاستخاطرآرامش
پـاداش سـعادت کـه گیـرد مـی نتیجهاسپینوزانهایتدر). ,358Ibid(استاوافعالوصفات
).  ,382Ibid(استفضیلتخودبلکهنیستفضیلت

:  شودمیتقسیمقسمدوبهعلماسپینوزافلسفهدرمعتقدندبرخی
هـم ومعلـوم هـم یعنیکندمیدركکاملطوربهرامعلومذهنکهعلمی: تامعلم-الف

.  نیستدیگريعلمبهنیازمندبنابراینیابددرمیراآنعلل
نیازمنـد معلـوم ادراكیعنـی کندنمیدركکامالرامعلومهنذکهعلمی: غیرتامعلم-ب

. باشدمیهستند،آنوجودشرطیاعلتکهدیگرياموربهعلم
نـزد کـه هسـتند اوعقلمبانیهمانانسانتاممعلوماتويشناسیمعرفتبهمنظرایناز
قسـم ایـن . داردقـین یواطمینـان هاآنبهنفسوهستندصحیحومشتركویکسانافرادهمه

ونیستیکسانافرادهمهنزدکهغیرتاممعلوماتبرخالفاستمعدودبسیارانسانمعلومات
رسـد مـی نظربه). 2/313اروپا،درحکمتسیرفروغی،(باشدنمیاطمینانقابلنیزآنصحت

. داردنظرشوندمیمربوطیکدیگربهذهندرتصوراتکهطریقیدومیانتقابلبهدیدگاهاین
: ازعبارتندطریقدواین

تخیلـی وحسـی ادراكازطریقراتصوراتنفسنظامایندر: طبیعتعمومینظام-الف
آنمتعلقـات تـأثیر تحتبدنآندرکهنظامیبادقیقاتصوراتاینکهآنجااز. کندمیدریافت

چنینوباشندمیخودمحیطباتعاملدربدنوضعیتکنندهمنعکسلذااندمطابقگیردمیقرار
. هستندغیرتامتصورتصوراتی

نفـس کـه آنجـا تـا واسـت منطقیوعلّیوابستگیدرستنظامنظام،این: عقلنظام-ب
).  42هگل،(استپذیرامکانِتامشناختکندمیدركنظاماینطبقرااشیاء
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مالصدرانظرازشناخت-2

وتجـرد وجـود، تشکیکوجود،اصالتچونخاصیمبانیبرمعرفتمالصدرااندیشهدر
مراتبتجرد،)129آشتیانی،(جوهريحرکتبرحسبنفساستکمالنفس،جسمانیحدوث
.  استاستوارعلممختلف

علمحقیقت-1-2
ماهیـت ازراعلـم ويکـه اسـت آنعلـم حقیقتبحثدرمالصدراهاينوآوريازیکی

کهوجوديیعنیمجرد،شیئوجودازاستعبارتعلم: «داندمیوجودسنخازوکردهخارج
شیرازي،صدرالدین(»دیگريشیئیاباشدلنفسهعلمخواهاستشدهسلبآنازمادهغواشی

همیشـه کـه اسـت وجوديحقیقتیعلمکهگرددبازمیاصلاینبهعلمتجرداساس). 3/286
مـاده وعلـم لـذا محرومنـد ظهـور وحضـور اینازآنلواحقومادهامااستظاهروحاضر

.17ندارندسنخیتی
اطالقادراكاقسامبرواحدمعنايبهادراكوعلماستمعتقدمالصدرااستذکربهالزم

). 293مان،ه(شودمی
عقل-2-2

وتصـورات مـدرِك نظـري عقـل یاعالمهقوه. باشدمیعمالهوعالمهقوهدوداراينفس
. دهدمیتشخیصکند،میتعقلآنچهدربارهراباطلوحقواستتصدیقات

جزئیاموردرتأملبهوکردهاستنباطراانسانبهمربوطصناعاتعملیعقلیاعمالهقوه
). 8/130؛200شیرازي،صدرالدین(18پردازدمیاستتركوفعلسزاوارآنچهدربارهدرنگو

بـه رسیدندرفکريحرکاتازنیازيبیوعقلیکمالبهرسیدنهنگامنفسصدرانظربه
آنعمـل آنعلـم کهنحويبهشوندمیتبدیلواحدقوهبهعملیونظريعقلقوهدومعلوم،
). همان(آنعلمآنعملواست

کمـال سـوي بـه حرکتوکمالاستعداد،مراتبعملیعقلونظريعقلازیکهربراي
نظـري عقـل درحدوسطکهتفاوتاینبا. باشندمیمختلفمراتبدارايکهداردوجودتربر

). 86همان،(باشدمیمشهورهقضایايعملیعقلدرولیاستاولیهوبدیهیقضایاي

.344و8/263؛ 298و 3/382ترین دالیل صدرا بر تجرد علم ر.ك: جهت مطالعه مهم-17
ند داکند که وي قوه نظري را ویژه ادراك امور کلی میوي در جاي دیگري قول ابن سینا را در طبیعیات شفاء درباره این دو قوه بیان می-18

یابد اما قوه عقل عملی به ادراك امور جزئـی در آنچـه سـزاوار فعـل و تـرك اسـت       که صرفا جنبه اعتقاد دارد و در آن صدق و کذب راه می
).184؛ ابن سینا، 83-9/85اختصاص دارد(
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ازبـودنش خـالی سـبب بهفطرتش،اصلجهتبهکهنفس،ازايمرتبه: هیوالنیعقل-1
). 202همان،(استمستعدمعقوالتهمهپذیرشبرايها،صورتهمه

ماننـد انـد مشـترك آندرهـا انسـان همـه کـه معقوالتاوائلکههنگامی: بالملکهعقل-2
اندیشـه وتأمـل شـد، حاصـل نفـس بـراي آنمانندومقبوالتومتواتراتتجربیات،اولیات،
نکـرده، تعقـل راآنقبالکهاموريدركواستنباطبهوشودمیآغازاودردیگرياموردرباره

). 205همان،(باشدمیبالملکهعقلهمانمعقوالتاینولحصپردازد،می
بـه دسـتیابی بـا نفسواستنفستعقلسرآغازبدیهیمعقوالتپیدایش: بالفعلعقل-3

سـعادت ثـانی، کمـال ایـن یابـد میراثانیکماالتوادراکاتحصولشایستگیکماالت،این
صـاحب وبـوده مادهازنیازبیکهحیاتی،شدهبالفعلحیآنوسیلهبهانسانکهاستحقیقی

حـدود کـه صـورت بدینرسدمیمرتبهاینبهاراديافعالانجامبانفس. استباقیابدتاآن
یرد،میکاربهرابراهینوتعاریفوقیاساتوشودمیحاصلآنبرايبالملکهعقلباوسطی

هرگـاه توانـد مـی نفـس کـه آنجـا از. گیـرد میصورتتعالیحقتأییدباعقلینورفیضاناما
همـان، (نامنـد بالفعـل راآنکنـد مشـاهده تفکـر وزحمتبدونرامکتسبهمعقوالتبخواهد

206-205  .(
مبـدأ بـه اتصـال بـا معقوالتمشاهدهکهآنگاهاستبالفعلعقلهمان:بالمستفادعقل-4
نـام مسـتفاد کنـد، مـی دریافتفعال،عقلازرامعقوالتنفسکهخاطربدین. شوداعتبارفعال
). 206همان،(دارد

ادراكمراتب-3-2
تعقلوتوهمتخیل،احساس،: کندمیبیانمرتبهچهارراادراكمراتبابتدامالصدرا

استحاضرمدركنزدکهمادهدرموجودشیءادراكازاستعبارت: احساس-1-3-2
بعضیهرچند. شوندمیواقعمحسوسغیرهوعوضمتی،أین،مانندمخصوصهايهیأتباو
آنچـه امانداردمشارکتآنباغیرشوناپذیرندجداییخارجیشیءآنامثالازصفاتایناز

آنصـورت استمدرِكنزدبالذاتحاضروبالذاتمحسوسوشودمیمحققآنبااحساس
).  3/360(آنخودنهاستشیء

ماننـد حـال نیـز حسـی ادراكدرکـه کندمیبیانمعقولوعاقلاتحادبحثدرمالصدرا
تقسـیم بالفعـل وبـالقوه محسـوس قسـم دوبـه محسوسکهصورتبدیناستعقلیادراك

نظـر نهایـت دروي. دارنـد وجـودي اتحادبالفعل،حاسجوهرِبابالفعلمحسوسوشودمی
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ادراکـی نـوري صورتالصور،هبواازکهاستاینبهاحساس: «کندمیبیاناینگونهراخود

محسـوس وبالفعـل حـاس همـان اینوگرددافاضهشود،میحاصلشعوروادراكآنبهکه
).  317همان،(»باشدمیبالفعل

بـراي اسـت ايمعـده علـت مادهایناستمعتقدمخصوصمادهدرصورتوجوددرباره
دربـاره سـخن کـه کندمیتأکیدوشدبامیبالفعلحاسوبالفعلمحسوسکهصورتیفیضان
بـودن معقولوعاقلعقل،دربارهسخنمانندبعینهصورتاینبودنمحسوسوحاسحس،

).  همان(باشدمیعقلیصورت
علمـی فعلـی وجوديصورتکهمحسوسهصورت: کنندمیتقریرچنینراوينظربرخی

وآالتاحسـاس، شـرایط حصولنندمادیگراموروشودمیافاضهفیاضمبدأازاست،نوري
حقیقـت دروباشـند مـی معـدات مخصـوص، مـاده درطبیعـی صورتبودنواحساسقواي

وراينشـأه ازنوريوجوديوباشدمیبالفعلمدركکهاستمدرکهصورتهمانمحسوس
محسوسهصورتآنخدااذنبهکهاستنفسبهقائممحسوسهصورتآنوباشدمیطبیعت

آنجاعـل وفاعـل نفـس چـون واست؛کردهانشاءوجعلخارجیطبیعیصورتمثالبهرا
ازقبـل وداردنفـس بـه قیـام خود،فاعلبهفعلقیامنحوبهنفس،مجعولهصورتآناست،
بهکهگاهآنوهستندبالقوهوجوددارايدوهرمحسوسوحاسشودانشاءصورتاینآنکه
).  223آملی،زادهحسن(یابندمیفعلیتمحسوسوحاسآید،پدیدنفسایجاد
راآنچهخیالزیراکم،وکیفوضع،متی،أین،چونهیأتیباشیءادراك: تخیل-2-3-2
).  3/360(مادهحضورعدموحضورحالتدودرالبتهنمایدمیتخیلکندمیحس

ونیسـتند حسـی اشـاره قابلصوراینچونکند،میمشاهدهرامثالیصورنفستخیل،در
خداونـد زیـرا اسـت، صـدوري قیامنفسبهخیالیصورقیام). 296(باشندمیمادهعالموراي
درنفـس واسـت آفریـده خـویش عالموذاتدراشیاءصورایجادبرقدرتباراناطقهنفس
وجـواهر کلیـه صـور ومثـال بـر اسـت مشـتمل وخالقمملکتشبیهاستعالمیخودذات
مخلوقاتسایرومرکبوبسیطعنصرياجساموفلکیاجساماصنافمادي،ومجرداضاعر
اسـت هاآنظهوروحصولنحوبههاآنمشاهدهوکندمیمشاهدهخویشذاتدرراهمهکه
).  43همان،(19

جهت قابل انقسام بودن آن، دو در یک جسم از-3امتناع اجتماع ضدین در جسم  -2امتناع انطباع کبیر بر صغیر  -1براهین تجرد خیال:-19
تواند جمع شود مانند جسم ابلق که بخشی از آن سیاه و بخش دیگر سفید است اما در نفس اینگونه نیست زیرا امکان ندارد وصف متضاد می

).475-3/487نفس به صورت خیالی جزئی هم عالم باشد و هم جاهل (
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بلکـه نیسـت کلـی امااستمعقولبلکهاستمحسوسغیرمعنايادراك: توهم-3-3-2

شـریک آندرآنغیرشخصی،امربهاضافهاینخاطربهوباشدمیسوسمحجزئیبهمضاف
.  نیست
آنخـواه دیگـري، حیثازنهاستآنحدوماهیتحیثازشیءادراك: تعقل-4-3-2
عقلـی ووهمـی ادراكتفـاوت . انـد معقـول همهاآنکهصفاتیبایاباشدشدهاخذتنهاشیء

آنبـه اضـافه عـدم وجزئـی بـه اضـافه کهاستذاتزاخارجامريبلکهنیستذاتیتفاوت
).  3/360(باشدمی

عداوتکهحیثاینازراآنیاکنددركرامعینیشخصعداوتهرگاهوهمیهقوه: دلیل
کـه جهتآنازراآنیاکندمیدركاست،خاصیشخصدرکهایننظرگرفتندربدوناست

. کندمیدركاستمعینشخصدر
. اسـت عقلهمانوهمپسباشدخاصشخصبهتعلقبدونکلیعداوت،آنكادرااگر

ایـن بـه قائمصفتیعداوتکهاستآشکارعقلبرايباشدشخصآنعداوتآن،ادراكاگر
آنوحـدت ووجـود ماننداستکردهمحسوسراآنشخصاینبهآنقیامونیستشخص
بـا آنادراكوباشـد مـی وحـدتش ووجـود ادراكمانندشخصآنعداوتادراكوشخص

. اسـت شدهساقطخودمرتبهازکهاستعقلیوهمگویا). 217-8/218(وهمبانهاستحس
: اول): 3/361همـان، (اندقسمسهعالممراتبمانندنیزادراكمراتبگفتتوانمیحقیقتاپس

.  شودمیگفتهدنیاآنبهواستظاهريپنجگانهحواسآنمظهرکهحس،
.  گویندآخرتآنبهواستباطنیحواسآنمظهرکهمثالی،مرتبه: دوم
نیـز و1354،351(گرددبالفعلعقلکهگاهآناستعاقلهقوهآنمظهرعقلی،مرتبه: سوم

3/362  .(
کلیاتادراكکیفیت-1-4-3-2
. باشدمیکلیمفاهیمادراكتعقلازصدرامنظورکهاستروشنتعقلتعریفبهتوجهبا

طریـق سهويگفتتوانمیاماباشدمیمختلفکلیاتادراكکیفیتدربارهصدراعبارات
.  استکردهبیانکلیاتحصولبرايمختلف

ازباشـند، حقیقـی واصـلی انواعازاگرعقلیصورادراكهنگامنفس: دورازمشاهده-آ
ابـداع عـالم درکـه نـوري مجردوقلیعذواتناحیهازکهشودمیبرخورداراياشراقیهاضافه
مجـرد مثـل اینچهاگر). 1360،32(شودمیحاصلموجودند،الهیوجودصقعدرواندواقع
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شـرف غایتدرنفسعالمازدوريدلیلبهاماهستندمتشخصیوذاتبهقائمحقایقنوري،

اسـتیالء نیـز و) 1/288، 1410(جسـمانی امـور بـه تعلقخاطربهنفسدیگرسويازهستندو
توانـد نمینفسلذاباشد،میادراكضعفگرفتار) 113ب،1363(آنبرظلمانیطبیعتاحکام

باشدمیضعیفاو،مشاهدهلذاکندمشاهدهکاملوتامطوربهرانفسبهقائمنوريصوراین
صورونوريمثلشود،میقائلرازیادياحتماالتوبیندمیدورازراشخصیکهکسیمانند
وابهـام وهسـتند گونـه همـین ضـعیف مشاهدهونفسیشهودبرحسبنیزذاتبهقائمعقلی
. داردوجودآن،موجوداشخاصبهنسبتاشتراكوعموم

البتـه کنـد میمشاهدهرامجردعقلیذواتکلی،معقوالتادراكهنگامنفسکهآنحاصل
-محسـوس ازنفسکهمسافرتیوانتقالبابلکهت،محسوساازمعقوالتانتزاعوتجریدبانه

انجـام فعـال عقلوبالفعلمعقولبهمتخیلازو-بالملکهمعقول-متخیلبه-هیوالنیمعقول
). 114ب،1363(20دهدمی

ادراكمقـام درنفـس : 21معقـوالت بـه نسـبت نفـس خالقیتطریقازکلیاتادراك-ب
تامفاعلجوهري،تکاملازبعدواستقابلازترشبیهفاعلبهاوایلدرمتخیالتومعقوالت

ومعقـوالت بـا صـعودي قوسدرنفساستکمالغایتهنگامخودادراکاتبهنسبتالوجود
شـود مـی تفصـیلی صورخالقنفس،عالمدرحاصلنزولیقوساعتباربهومتحدمجردعقل

). 409آشتیانی،(
نـه اسـت مؤثرفاعلنسبتمطلق،طوربهادراکیصوربهنفسنسبت: «گویدمیمالصدرا

).  1410،1/264؛1387،221(»متصفمنفعلقابلنسبت
درادراکاتصورپیدایشاستمعتقدوي: 22فعالعقلبااتحادطریقازکلیاتادراك-ج
عقـل درنفسشدنفانیجهتازگیردمیصورتفعالعقلبانفستاماتصالسبببهنفس

112ب، 1363؛ 236، 1387؛ 1360،2/33، 1/288، 1410ده است مالصدرا این بحث را در ضمن این آثار بیان کر-20
استاد آشتیانی هر یک از دو طریق نحوه ادراك کلیات از طریق مشاهده ارباب انواع و نیز خالق صور تفصیلیه بودن نفس را بـه عنـوان   -21

)158کند (آشتیانی، برهان مستقلی بر اتحاد عاقل و معقول بیان می
گوید: تعلق و ارتباط نفوس با مثل عالیه برحسب میزان قرب و بعـد بـه   کند و میالف نظر حکما را در این باره بیان میصدرا ابتدا اخت-22

ها در ادراك کلیات متفاوت است به نحوي که ممکن است براي فردي جمیع کماالت ممکنه ظهور یابد و براي فـرد  حق و صفا و استعداد آن
گوید: ادراك کلیات نه از طریق ) می2/359). اما در (1/247، 1410طریق انعکاس از مبادي عالیه صورت گیرد(هاي آن مثل از دیگر فقط سایه

گوید در کیفیت فیضان صور عقلی بر )، می1/259باشد. مالهادي سبزواري (عکس است و نه رشح بلکه از جهت فناي نفس در عقل فعال می
اند اند و برخی قائل به اشراق نور عقل فعال بر عقل بالفعل هستند برخی نیز قائلصور بر نفسنفوس اقوال مختلف است، برخی قائل به رشح 

ا عن أنه علی سبیل الفناء فی القدسی  والبقاء به، کما قال صدرالمتألهین فی األسفار ال هذا و ال ذاك بل بأن سبب اإلتصال....من جهه فنائه«که: 
».ذاتها
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مشـاهده درنفـس اسـتغراق . آنبقاءبهبودنباقیوفعالعقلدرآنانیتشدنكمندوفعال
ببینـد هسـتند خـارج درکـه گونـه همـان رااشـیاء حقـایق کـه شـود میباعثفعالعقلذات

)1410،2/359  .(
نظـام درآنبـا کـه نفسیوجودیکی: استقائلوجودنحوهدوفعالعقلبرايمالصدرا

ومـا ذاتدرآنوجـود کـه رابطـی، وجوددیگري. استمستقرخویشیعقالنمقاموعقلی
واوبـراي فعـال عقلوجودازاستعبارتانساننفستمامیتوکمالزیراباشد،میمابراي
).  1360،245. (فعالعقلبااواتحاد

:  گیردمیصورتمرحلهچنددرانسانعلمیاستکمالدرفعالعقلوساطتکیفیت
خیالقوهدرحسازحاصلخیالیمفاهیمحصول) بحسیادراكولحص) الف

قبلمرحلهاشتراکاتاخذواختالفاتحذفباکلیمعانیایجاد) ج
اندیشیدنتکراروکدوراتازآنتصفیهوتزکیهوسیلهبهنفساکمال) د
بـه اتشمدرکوبالفعلعقلبهنفستبدیلوآنادراکاتونفسبرفعالعقلنورتابش) ه

بالفعلمعقول
بـه علـم مجـرد، اسـتقاللی وجـود رانفـس غایتوکمالوسعادتمالصدراطورکلیبه
خیـر وتـام طمأنینـه ودائمراحتاستمعتقدوداندمینورانیذواتمشاهدهواشیاءحقایق
). 9/128؛ همـان،  5/195شیرازي،صدرالدین(شودمیحاصلانسانبرايمرحلهایندرعظمی

بـه اشـیاء حقـایق بهعلماکتسابهمانکهعقالنیمعرفتگسترشسعادتاینبهرسیدناهر
9/123همـان، (گرددمفارقمبدأازعقلیصورقبولمستعدبالطبععقلیقوهکهاستايگونه

)  1354،364نیزو

فیلسوفدوهايدیدگاهمقایسه-3
فیلسوفدوهايدیدگاهاشتراك-1-3
ازخـدا کـه داردآنبـر داللتاستموجودبالفعلکهجزئیشیءهراسپینوزامنظراز-1

بنـابراین . آنهاستعلتهستند،آنحاالتاشیاءاینکهاستشدهاعتبارصفتیباکهحیثاین
شـناخت بـدون بنـابراین باشـند، خداوندنامتناهیوسرمديذاتمستلزمبایداشیاءتصورات
ازوجـودي هویـات نیـز مالصـدرا فلسفهدر. نیستپذیرامکانءاشیایکایکشناختخداوند،

ازشـیء آنمالحظـه هرشـیء ادراكنتیجـه، درانـد الهـی جمالوجالللمعاتوذاتمراتب
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پـذیر امکـان خداونـد ذاتادراكبـا جـز امـر ایـن وباشد،میتعالیواجبباارتباطشجهت

شـیئ هرادراكپسباشد،میتعلقاتهمهغایتوممکناتسلسلهانتهاياوذاتزیرانیست،
).  1410،1/117(باشدغافلامراینازانسانخودگرچهاستخداوندادراكقطعا

بـا واسـت عقالنـی پیشـرفت موازياخالقیپیشرفتاسپینوزافلسفهدرکهگونههمان-2
هنگـام نفـس نیزمالصدرافلسفهدرگرددمینمایانخودخوديبهنیزاخالقخرد،درخشش

ونظـري عقـل قوهدومعلوم،بهرسیدندرفکريحرکاتازنیازيبیوعقلیکمالبهرسیدن
. علمعمل،واستعملعلم،کهنحويبهشوندمیتبدیلواحديقوهبهآنعملی
صـعودي صورتبهافالطونماننداسپینوزافلسفینظامدرعلمدرجاتمعتقدندبرخی-3

ومـبهم راشـناخت اولنوعاسپینوزااینکهبهتوجهباکهشودمیمطرحسؤالنایاماباشد،می
بـراي استايمقدمهکهدومنوعشناختمانندتواندمیمبهمشناختاینآیاداندمیمغشوش
نظـر باشـد؟ آنبـه نیـل واسـطه وگیـرد قـرار دومنـوع شـناخت مقدمهسوم،نوعبهرسیدن

وحـاالت نمـودار اولنـوع شـناخت اسـت معتقـد اسـپینوزا ندچهرکهاستایننگارندگان
درتخیـل تـأثیر حالعیندرامااست،نشدهاستنتاجذهنفعالقدرتازوبودهبدنیتغییرات
کـه کنـد میتخیلرااشیائینفسکهوقتیتا: گویدمی. پذیردمیراانسانتفکرقدرتافزایش
فعالیتشقدرتکهگیردمیقرارحاالتیتأثیرتحتنبددهندمیافزایشرابدنفعالیتقدرت

نفـس لـذا یابـد، مـی افـزایش نیـز نفـس تفکرقدرتوقتهماننتیجهدردهندمیافزایشرا
جهتازهمنیزدومنوعشناخت). E،634،2002(استاشیاءآنتخیلدنبالبهاإلمکانحتی
بـه نسـبت خودآگاهیوابالغکهجهتنآازهموآنازمتمایزوواضحتصوراتشدنناشی

رسـد مـی نظـر بـه اسـت سومنوعمقدمهگیردمیصورتدومنوعطریقازسومنوعشناخت
اسـت سـوم نـوع شـناخت کـه هـدفی بـه نیلبراياندوسیلهومقدمهدومواولنوعشناخت
معـانی طاسـتنبا بـراي راصـحیح خیـاالت حـواس، وسیلهبهانسانکهمالصدرافلسفههمانند
. شودمیمتفطنآنمبدأبهوکندمیحاصلنفستوسطمجرده
فلسـفه درعقلمراتبازیکیبارااسپینوزاعقلیشهودبخواهیماگرنگارندگاننظراز-4

اینبادانستمطابقمستفادعقلباراآنتاحدوديبتوانرسدمینظربهکنیممقایسهمالصدرا
اندیشـه درآنکـه حـال نـدارد وجـود انـواع اربـاب بـراي جایینوزااسپیاندیشهدرکهتفاوت

نظیـر هـایی نـام بـا مختلـف آثاردرراآنويکهاستايواسطهخداوندوعقلمیانمالصدرا
.  کندمیبیانعقلیذواتنوري،مجردمثلانواع،ارباب
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مرتبـه همـان اسـپینوزا درکـه شودمیحاصلعقالنیشهودباهردودرانسانسعادت-5
مالصـدرا دروباشـد میتامعلموفعلیعملبرمبتنیوبودهمرتبهترینباالکهاستعلمسوم

ذواتمشـاهده واشـیاء حقـایق بـه علممجرد،استقاللیوجودنفسغایتوکمالوسعادت
بـه علـم اکتسابهمانکهعقالنیمعرفتگسترشسعادت،اینبهرسیدنراهکهاستنورانی
. باشدمیمفارقمبدأازعقلیصورقبولبااشیاءحقایق
فیلسوفدوهايدیدگاهتفاوت-2-3
راتـام غیرتصوراتواستشهوديواستداللیشناختازاعماسپینوزافلسفهدرعقل-1

جنبهدودارايعقلمالصدرامنظردراماشود،یکیانکاروتصدیققوهباتاشودمیشاملنیز
.  استجزئیاتمدركکهعملیعقلواستکلیاتمدركکهنظريعقل: باشدمی

شـناخت واسـتداللی شـناخت تخیـل، ازاستعبارتاسپینوزانظرازشناختمراتب-2
.  استعقلوخیالحس،شاملصدرانظرازاماشهودي،

فشـار تحـت دنبنرماجزايبابدنمایعاجزايبرخوردراتخیلراستینعلتاسپینوزا-3
ازکـه اسـت ادراکـی نـوري بالفعل،محسوساستمعتقدمالصدرااماداندمیخارجیاجسام
. باشندمیمعدهعللبدنیانفعاالتوفعلوتغییراتوشودمیافاضهالصورواهب
ایـن تنهااستمعتقدوداندمیتامغیرومبهمراحسیادراكبرمبتنیمعرفتاسپینوزا-4

آگـاهی طریـق همـین اززنـدگی عملـی هايشیوههمهبهامااستنادرستیمنشأاختشننوع
امرابتدايدرمعارفبهرسیدنواستحواسمعرفت،پیدایشمبدأمالصدرانظرازیابیم،می

. شدمتوقفحسدرنبایداماشودنمیسرمیحواسبدون
یـا حسـی ادراكشـامل راآنودهنامیـ عقیـده یاتخیلراشناختاولمرحلهاسپینوزا-5

اماداند،میغلطتصوراتوتوهمکلیات،تر،تواازناشیشناختحافظه،خیالی،صورتجربی،
حاصلمدرکاتشاملکهاستحسیادراكشناخت،اولمرتبهکهاستباوراینبرمالصدرا

.  شودمیپنجگانهحواساز
طبیعـی وجودمستلزمکهتصوراتخاصصالاتازاستعبارتحافظهاسپینوزانظراز-6

امـا دهـد مـی رخبـدن احـوال اتصـال ونظمطبقاتصالاینواندانسانبدنازخارجاشیائی
عقـل ادراکـات ذیلدرنیزراواهمهوداندمیواهمهادراکاتنگهداريقوهراحافظهمالصدرا

. دهدمیقرار
دانـد مـی اسـت، نادرسـتی منشـأ ومـبهم کهشناختاولمرتبهجزءراکلیاتاسپینوزا-7
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خارجیوجودهاآنبرايودانستهعقلحوزهبهمربوطراکلیاتادراكکهمالصدرابرخالف

، 1410(باشـد مـی دورازشدهمشاهدهالنوعربهمانعقلیکلیاستمعتقدواستقائلنیز
.  باشدمیرئالیستمالصدراوت،نومینالیسکلیاتمبحثدراسپینوزادیگرعبارتبه). 9/95

کهحالیدرداندمیخیالیصورادراكدرانسانبدنمحدودیتراکلیاتمنشأاسپینوزا-8
ادراكبـراي رانفسخالقیتوفعالعقلبااتحاددور،ازمشاهدهمتفاوتطریقسهمالصدرا

. کندمیبیانکلیات
ماهیتتبیینبهنهاستپرداختههاآنوصیاتخصوعلممراحلبیانبهعمدتااسپینوزا-9
مـاهیتش عـین آنإنیـت کـه داندمیموارديازراعلمآنکهجهتبهنیزمالصدراگرچه. علم
مالصـدرا شـناختی معرفـت ابـداعات ازیکـی امـا پـردازد، نمـی علـم ماهیتتبیینبهباشدمی

. باشدمیآنستندانوجودسنخازووجودمباحثحوزهبهعلمبحثکردنوارد
اخـذ تصـورات سـایر ازاسـتنتاج عمـل بـا احساسازناشیتصوراتاسپینوزانظراز-10

نظـر ازامـا . فعـال نـه اسـت انفعـالی اسـت تصـورات اینواجدکهزمانیدرذهنواندنشده
هیـوالنی عقـل مرتبـه درفقطوباشدمیخودقوايدرموجودصورفاعلیمبدأنفسمالصدرا

).  8/259، 1410(استصورابلیِقمبدأ

گیرينتیجه
درکـه دانسـت مرتبـه سـه دارايفیلسـوف دوهرنظرازراشناختتوانمیترتیببدین
وتخیـل احسـاس، مالصـدرا نظرازوشهوديواستداللیتخیلی،شناختازعبارتاسپینوزا

حـوزه درفیلسـوف دوقعمیـ هايتفاوتواختالفعلیرغمنگارندگاننظراز. باشدمیتعقل
حرکتوجود،تشکیکواصالتبهمالصدرااعتقادفلسفی،روشدراختالفهمچونفلسفه؛

ونفـس جسـمانی حـدوث جـوهري، حرکـت حسببرنفساستکمالنفس،تجردجوهري،
بـه منجـر کـه نفـس دانسـتن بدنتصورو24وجودوحدت،23ضرورتاصلبهاسپینوزااعتقاد

بـه مالصـدرا اعتقـاد نظیرگردد،میشناختمراتبحیطهدرفیلسوفدوبیننظرهاییاختالف
ادراکـات بودناعتباربیومبهممقابلدروشناختترباالمراتبدرحواساهمیتومحوریت

وبـودن مـبهم ومالصـدرا نظـر ازنـوري مفارقذواتاصالتوتحققاسپینوزا،نظرازحسی

23- determinism

24- pantheism
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ازخیـالی وحسـی ادراکـات درنفـس بودنخالقاسپینوزا،نظرازکلیاتبودننادرستیمنشأ
فلسـفه دراحسـاس ازناشـی تصـورات بـودنِ واجـد زمـانِ ذهنبودنمنفعلومالصدرانظر

رفـع وجسـمانی معـاد بـودن پـذیر اثبـات آنتبعبهومالصدرامنظردرخیالتجرداسپینوزا،
تخیلـی ادراکـات بـودن مـادي برینوزااسپو تأکیدوحیچیستیتبیینوذهنیوجوداشکاالت

اولیـه مراتـب بـودن مقدمـه : جملهازدارندنیزاساسیمشتركهايدیدگاههاآنگفتتوانمی
بـودن مـوازي خداوند،بهمعرفتباشیءهرادراكبودنمالزمآن،نهاییمرتبهبرايشناخت
. عقالنیپیشرفتبودنسعادتعقالنی،پیشرفتبااخالقیپیشرفت
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