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چکیده
مس ئلة عجاودانگی .را (بهعنوان یک امر فطری) میتوان از ابداد مختل وحيانی ،عرفانی ،عقلی
و فلس فی مورد پژوهش قرارداد .در این مقاله ،ازمنظر فلس فی به بررس ی انتقادی نف ش ناس ی و
جاودانگی در اندیش ه باروخ اس پينوزا با تکيه بر مبانی حکمت متداليه پرداختهش ده اس ت .اس پينوزا
همچون ص درالمتألهين مدتقد به خلود و بقای نف اس ت با این تفاوت که از یکس و منکر جوهریت
نف اس ت و ازس وی دیگر قائل به ش مول-ناپذیری و اکتس ابیبودن جاودانگی اس ت .بنابراین حص ول
جاودانگی نزد اسپينوزا ،متوق بر احراز شرایط و رفع موانع است .براین اساس ،تنها نفوسی به تتربه
ابدیت نائل میش وند که ش رایط الزم جاودانگی را در خود ایتاد کنند .مالص درا اما طبق مبانی خود
مدتق د اس ت ک ه ج اودانگی ی ک امر تکوینی و راتی برای نف بوده و درنتيت ه هم ه افراد را در
برمیگيرد.
اس تنباط و تبيين عوامل حص ول جاودانگی و نس بت آن باس دادت انس ان در اندیش ة اس پينوزا ،در
مقایس ه با دیدگاه ص درالمتألهين ،از مباحث مهم این نوش تار اس ت .روش این پژوهش ،توص يفی-
تحليلی با رویکرد انتقادی است.
واژگان کلیدی :اسپينوزا ،نف  ،جاودانگی ،سدادت ،حکمت متداليه.
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مقدمه
روحاندیشی و جاودانگی نف  ،قدمتی ب طوالنی به در ازای حيات و تفکر بشر دارد.
کاوشهای باستانشناسان به کش عالئم و نشانههایی انتاميده است که از دذدذه و
دلمشغولی دیرین انسان به اندیشه جاودانگی حکایت دارد .از یکسو ،ميل فطری انسان
به بقا و حيات جاویدان ازسوی دیگر ،موتاندیشی و تتربة حتمی و همگانی مرگ که
خودبهخود بحث سرنوشت انسان پ از مرگ را به ميان میآورد و از دیگر سو ،اخبار و
وعده و وعيدهای مشترک ادیان در با حيات پ از مرگ ،هر انسان عاقل و محتاطی
را به تفکر در با امکان و چيستی جاودانگی وامیدارد.
به همين جهت ،مسألة خلود و جاودانگی نف را میتوان از ابداد و جهات مختل
دینی ،عرفانی ،عقلی و فلسفی مورد بررسی قرارداد .به نظر میرسد عميقترین و
مستدلترین تحليلهای ارائهشده در این زمينه ،از آنِ فيلسوفان حقيقتجویی است که با
اخذ رهيافت عقلی و فلسفی به شناخت و تبيين این مسأله ،همت گماشتهاند.
حاصل این کاوش عقلی ،نظریات فلسفی مختلفی است که از جانب فيلسوفان شرق و
ذر در تبيين جاودانگی ارائهشده و همچنان نيز بهعنوان یکی از مسائل اصلی فلسفه دین
مطرح است .نوشتار حاضر بر آن است تا ازمنظر فلسفی به بررسی انتقادی نف شناسی و
مسألة جاودانگی در اندیشة باروخ اسپينوزا ( 1632م 1677-.م ).با تکيه بر مبانی حکمت
متداليه بپردازد.
به نظر میرسد که تأ يرپذیری ذيرمستقيم اسپينوزا از اندیشمندان مسلمان بهویژه در
تبيين مسألة جاودانگی نف  ،زمينة تشابه و تناظر زیادی ميان دیدگاههای این فيلسوف
یهودی با آراء فيلسوفان مسلمان فراهم آورده است بهنحویکه برخی از اندیشمندان،
اسپينوزا را شبيهترین فيلسوف جدید ذر بهحکمای مسلمان دانستهاند .بنابراین واکاوی
نظرات اسپينوزا در حوزة نف شناسی و جاودانگی انسان با رویکرد حکمت متداليه میتواند
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ضمن توسدة تبادل فکری ميان ادیان و ملل مختل گامی مؤ ر در جهت مدرفی ميراث
فلسفی مسلمانان و ميزان تأ يرگذاری آنها بر اندیشههای سایر ملل باشد.
 -1مفهوم شناسی
ازآنجاکه توفيق در پژوهش و حل مسأله ،مسبوق به فهم دقيق و تصوری روشن از
مسأله است ،پيش از ورود به بحث الزم است به مفهومشناسی و رفع ابهام از کليد واژههای
اصلی پژوهش بپردازیم.
 -1-1معنای نفس
نف  ،مفهومی بسيار پيچيده و قدیمی در اندیشة بشری است .اشارهای کوتاه و گذرا
به سير تطور مفهوم نف  ،قطداً در استنباط و فهم تلقی اسپينوزا از چيستی آن و بال تبع
در تبيين جاودانگی نف  ،راهگشا و مفيد خواهد بود چه وی به مسائل مربوط به ماهيت
نف (آنچنانکه از یک فيلسوف انتظار میرود) دقت و توجه چندانی مدطوف نداشته است
(پارکينسون.)96 :1381 ،
پژوهشهای تاریخی فلسفه نشان میدهد که عقل بشر نخستين به مفهوم تترد راه
نبرده بود (کاپلستون .)34 :1362 ،لذا از دیدگاه بشر نخستين و نيز فيلسوفان اوليه ،مابهازای
مفهوم نف  ،مصداقی مادی است ،چنانکه در آ ار فيلسوفان یونان باستان ،نظير
امپدوکل  ،1آناکسيمن  2و هراکليتوس ،3نف دارای مابهازایی مادی است .امپدوکل ،
نف را خون اطراف قلب (خراسانی ،بیتا )360:آناکسيمن  ،آن را هوا (گاتری:1375 ،
 )102و هراکليتوس آن را تتلی خالصتر اصل آتشين میداند (کاپلستون.)63 :1362 ،
هومر از مفهوم عنوس .برای اشاره به رهن انسان و کارکرد کلی آن استفاده کرده
است ( .)Furley, 1922: p.62در سير تطور مفهوم نف  ،با ظهور آناکساگوراس ،شاهد
مدنایی جدید هستيم وی نوس را اصل آگاهی و حاکم بر همهچيز میداند .او مدتقد است
که نوس در تمام اشياء زنده وجود داشته و عنوس همه همانند است( .خراسانی ،بیتا:
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 .)400اما بااینحال آناکساگوراس نيز با مفهوم تترد آشنا نبود ،لذا صرفاً توصيفاتی مادی
از نوس در اختيار ما قرارداده است .4واقديت این است که با ظهور افالطون ،نف بهعنوان
موجودی مترد شناخته میشود .او تحت تأ ير فيثاذورث قائل به نفوس سهگانه یا به تدبير
دقيقتر ساحتهای سهگانة نف بود که در این ميان نف ناطقه یا جزء عقالنی یا همان
عنوس .امری مترد است (افالطون .)441-435 :1337 ،ارسطو اما با روشی دیگر به
بحث دربارة نف میپردازد .او نف را عصورت بدن .و بدن را مادة آن میداند (ارسطو،
 ،1366دفتر دوم 79،1،412-78 :ال  .)4 -27،درعينحال به تالزم ماده و صورت حکم
میکند که این امر مستلزم فنای نف همراه با مرگ بدن است مگر اینکه قوة عقالنی
آن به مرتبة عقل فدال رسيده ،با آن متحد شود که در اینصورت ،از خلود و جاودانگی
برخوردار خواهد شد (همان ،دفتر سوم 430 ،5 ،228 – 227 :ال  .)17،کمابيش همين
دیدگاه ارسطویی و افالطونی در بين فيلسوفان مسلمان همچون ابنسينا ،شي اشراق و
مالصدرا نيز مشهود است (ابنسينا  1406ق 10-5 :سهروردی 27 :1373و79-69
مالصدرا 1382 ،ال .)47-46 :
اسپينوزا نيز به تأسی از ارسطو ،نف را صورت بدن دانسته است (ارسطو-77 :1378 ،
 .)79در نظر او ،نف همان تصور یا صورت جسم است نه چيزی زائد بر آن بهعبارتدیگر،
جسم ،موضوع نف است :عنخستين شيئی که مقوّم وجود بالفدل نف انسانی است همان
تصور ش جزئی [جسم] است که بالفدل موجود است( .اسپينوزا .)79 :1366 ،بنابراین
چيزی که مکوّن و مقوّم نف انسان است ،تصوّر یا صورت یک ش جزئی است .اما این
تصور ،صورت یک امر مددوم و یا حتی موجود نامتناهی نيست ،بلکه تصوری موجود و
متناهی است که :عاز واقديت اشيائی که در طبيدت وجود دارند ،ناشی میشود.
( .)Spinoza,1941: 136همچنين مراد اسپينوزا از تصور بهعنوان مقوّم نف  ،عصورت
عقلی 5.یا نفسانی است و نه عصورت حسی 6.زیرا وی ادراک یا صورت حسی را در
حالتی بهکار میبرد که نف  ،منفدل است نه فدال درصورتیکه او تصور 7یا صورت عقلی
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را حالتی از صفت فکر میداند که نف در آن حالت ،فدال است (اسپينوزا.)66 :1366 ،
وی نهتنها نف بلکه خود تصورات را هم فدال میداند.
یکی از کليدواژههایی که میتواند تا حدودی از مفهوم پيچيده و پر ابهام عنف  .در
اندیشة اسپينوزا رمزگشایی کند ،واژة عروح .است .وی در تبيين پدیدة وحی و دميدن
خداوند از روح خود در کالبد پيامبران ،مدانی مختل روح را گوشزد میکند .در لغت عبری
روح به مدنای عباد 8.آمده است (نوظهور )78 :1379 ،ولی این اصطالح بددها مدانی
دیگری نيز به خود گرفته است که اسپينوزا با استناد به کتا مقدس به برخی از آنها به
شرح زیر اشاره میکند:
 )1به مدنای هوایی که استنشاق میشود یدنی نَفَ  )2 9حيات و
زندگی  )3شتاعت و قدرت  )4تقوا و فضيلت  )5عادت رهنی  )6خواست،
10
 )8خود رهن
اراده ،هدف و انگيزه  )7انفداالت و قوای نف
(.)Spinoza, 1951: 19- 20
این مدانی روح ،تا حدودی تلقی اسپيتوزا از ماهيت و چيستی نف را روشن میکند
چرا که در تفکر فلسفی او ،نف از طریق پارهای از قوا ،ویژگیها و کارکردها 11از قبيل
تغذیه ،رشد و نمو ،احساس ،ادراک ،تخيل ،آگاهی ،اراده ،عقل و ذيره شناخته میشود.
بخشی از این قوا و کارکردها که مشترک بين نفوس نباتی و انسانی است مورد توجه
اسپينوزا نيست ،ليکن کارکردهایی چون تخيل ،عاطفه ،آگاهی ،اراده و عقل که مختص
رهن یا نف انسانی است مورد اهتمام وی بوده است (ولفسون .)78 :1368 ،بنابراین
منظور اسپينوزا از روح ،رهن و نف  ،همان بدد عقالنی آن است .به همين جهت ،وی در
موضدی دیگر از آ ارش ،رات نف را عبارت از شناخت عقلی میداند آنهم شناختی که
آذاز و منشأش خداوند است (همان )300:و با تدبيری عرفانی میگوید :عنف انسان،
جزئی از عقل بینهایت خداست( .همان.)80:
چنانکه مالحظه میشود اسپينوزا ،گاهی نف
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و لذا ولفسن احتمال میدهد که نظر وی تدبير دیگری ازنظر ارسطو باشد که نف را
صورت بدن میدانست ( )Wolfson, 1967: 48و گاهی نف یا روح انسانی را
لطيفهای از عقل الیتناهی الهی میداند .اما اینکه آیا نف با مرگ و زوال بدن از بين
میرود یا نه؟ و بهعبارتدیگر فانی است یا باقی؟ از مشکالت فلسفة اسپينوزاست .آنچه
در اینجا اشاره به آن الزم است این است که طبق نظر اسپينوزا ،نف صرفاً یک فدل یا
عمل مربوط به اعضای بدن و طفيلی جسم انسان نيست که با حدوث بدن بهوجود آید و
با فنای آن فانی شود .هرچند فنا در مورد برخی از اعمال آن مانند تخيل ،تذکر و نظایر
آن ،صادق است اما رات عقالنی و فکری آن از جای دیگر است که حالتی از صفت فکر
نامتناهی است که قبل از وجود بدن از ازل بوده و پ از مرگ بدن نيز تا ابد باقی و
جاودانه خواهد ماند (اسپينوزا.)80 :1366 ،
مطلب شایان توجه در نف شناسی اسپينوزا این است که وی بر اساس مبانی
مابددالطبيدی خود ،وجود جوهری را جزء ماهيت انسان نمیداند .به تدبير روشنتر در نظر
او ،نف انسان جوهر نيست بلکه عحالت .یا عآ ار جوهر .است (اسپينوزا )5 :1366 ،چرا
که جوهر به مثابة راتی که ماهيتش ضرورت هستیاش را در خود دارد ،منحصر به وجود
خداست ،درحالیکه ماهيت آدمی بهضرورت ،حاوی وجودش نيست بلکه به اقتضای نظام
طبيدت عهم ممکن است این یا آن آدمی وجود داشته باشد و هم ممکن است وجود نداشته
باشد ازاینرو هستی جوهری جزء ماهيت آدمی نيست( .یاسپرس.)64 :1375 ،
در نف شناسی اسپينوزا ،آدمی در فاصلهای بینهایت دور از خدا و درعينحال در
نزدیکترین نقطه به خدا تصور میشود از یکسو ،خدا بهکلی ذير از ما و با صفات بیشمار
و نامحدودش بینهایت دور از ماست به تدبير دقيقتر خدا نوعی تدالی از آدم و عالم دارد
چرا که در بيان مدانی تدالی بهعنوان صفت خدا بر عنصر عدورافتاده از طبيدت .و عبيگانه
با انسان طبيدی )Dogobert, 1960: 319( .و همچنين بر این مدنا که عخدا راتاً و
جوهراً متمایز است و ...او ذيرقابل ادراک و دور از فهم است( .اوئن )97 :1380 ،تأکيد
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شده است.
ازسوی دیگر خدا در نف انسان ،حاضر و به او نزدیک است ولی تنها با دو صفتش
فکر و بدد (اسپينوزا .)69-68 :1366 ،ازاینرو در تلقی اسپينوزا اگرچه نف آدمی ،واقديتی
ذير از جوهر و رات الهی (خدا) دارد ولی بهکلی هم با او بيگانه نيست بلکه جزئی از فهم
نامحدود خدا یدنی جزئی از حالت نامحدود و تتلی خدای نامتناهی است .این بدان جهت
است که در نظر او ،نف انسان حالتی است از صفت فکر خدا و جسم انسان نيز حالتی از
صفت بُدد خداوند است .پ بهحکم سنخيت علت و مدلول ،تناسبی ميان انسان و خدا
برقرار است هرچند این تناسب ،به مدنای سنخيت تام و کامل نيست زیرا صفت فکر و
بدد خدا ،نامتناهی و مبيّن رات نامتناهی و سرمدی اوست (همان )68 :درحالیکه فکر و
بدد انسان ،امری محدود و متناهی است .افزون بر این ،خدا جوهر و قائم به رات است،
درحالیکه انسان هم از حيث وجود و هم ازلحاظ علم ،قائم به خداست.
نکته قابلتأمل در نظریة عنف  .اسپينوزا این است که نباید این نوع از تناسب و
سنخيت علّی و مدلولی را به مدنای شباهت وجودی خدا به مخلوقاتش بهخصوص با نف
انسان دانست چرا که اسپينوزا اساساً با تلقی عانسانوار انگارانة 12.خدا بهشدت مخال
است .بر همين اساس (برخالف ذالب فيلسوفان متأله و خداباور که مدرفت نف را طریقی
برای شناخت خدا میدانند) او شناخت جهان و انسان را صرفاً بهواسطه شناخت جوهر یا
خدا امکانپذیر میداند .چون ازنظر او نهتنها جوهر یا خدا موجود قائم به خود است بلکه
به رات خود تصور میشود یدنی تصور جوهر هم وابسته به ش دیگر نيست .بهعبارتدیگر
در اندیشة اسپينوزا نهتنها وجود خدا متکی به موجود دیگری نيست بلکه تصور و شناخت
خدا هم وابسته و منوط به شناخت جهان و انسان نخواهد بود .برعک  ،شناخت نف و
جاودانگی آن بهحکم لزوم سنخيت بين علت و مدلول در پرتو شناخت خدا و جاودانگی
جوهر ،حاصل خواهد شد.
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 -1-2معنای جاودانگی
واژة عجاودانگی .در زبان فارسی مدادل واژة عخلود .در عربی و مدادل ع.Eternity
و ع .Immortalityدر زبان انگليسی است که به مدنای هميشه بودن ،تمامنشدنی،
بیمرگی و ناميرایی است (.)Ries, 1987: 133
در اندیشة فلسفی اسپينوزا جاودانگی یا سرمدیت 13به مدنای خاصی بهکاررفته است:
عمقصود من از سرمدیت نف وجود است از این حيث که تصور شده است که بالضروره
از تدری ش سرمدی ناشی میشود( .اسپينوزا .)9 :1366 ،بنابراین ،طبق تلقی اسپينوزا
از ابدیت یا جاودانگی بهعنوان خصيصة هستی میتوان گفت وجود ،حقيقت ابدی است.
البته برخی صاحبنظران مدتقدند که ابدیت با عدیرند .یا عدیمومت 14.و حتی با دیرند
نامتدين مغایرت دارد (دولوز .)61 :1392 ،ليکن از عبارات خود اسپينوزا چنين مغایرتی
فهميده نمیشود چون وی در کتا اخالق ،ریل بخش عدربارة طبيدت و منشأ نف .
میگوید :عدیمومت ،استمرار نامحدود وجود است( .اسپينوزا.)67 :1366 ،
ازآنجاکه در فلسفة اسپينوزا ،نف نه بهعنوان جوهر بلکه به مثابة عحالت .تصور شده
است ،وی مدتقد است رات حالت در هر صورت ،واجد فرم مشخصی از ابدیت است زیرا
رات حالت ،واجد وجود ضروری است که خاص آن است هرچند نه از خالل خودش بلکه
به لط خدا در مقام علتش وجود دارد (همان .)61 :مدنای این سخن آن است که اسپينوزا
نف آدمی را فینفسه و بالذات امری ابدی و جاودانه نمیداند بلکه بقا و جاودانگی نف
را باقی به بقای علت موجدة آن یدنی خداوند میداند :عاینطور نيست که راتها یا حقایق،
فینفسه ابدی باشند بلکه از خالل علتشان (و نه از خالل خودشان) ابدی میشوند ابدیت
راتها یا حقایق از علتی مشتق میشوند که باید ضرورتاً از خالل آن در نظر گرفته شود.
(همان.)62 :
بنابراین اسپينوزا واژة عسرمد .و عسرمدی .را به ذير جوهر و خدا نيز اطالق میکند.
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بهعنوان مثال آنجا که میگوید :عهمة اشيایی که از طبيدت مطلق صفتی از صفات خدا
ناشی میشوند باید برای هميشه موجود و نامتناهی باشند یدنی بهواسطة همان صفت
سرمدی و نامتناهی هستند( .همان .)39 :همچنين در جای دیگر ،وص سرمدی را به
صفت یا ساحتی از نف انسان (یدنی حالت مدينی از فکر) نسبت میدهد :عممکن نيست
نف انسان مطلقاً با بدن انسان از بين برود ،بلکه از آن چيزی باقی میماند که سرمدی
است( .همان .)292 :این بدان مدناست که به عقيدة اسپينوزا نف انسان با فنای برن،
بهکلی فانی و نابود نمیشود بلکه بخشی از قوای نف مانند تخيل ،حافظه و مانند آن با
فنای بدن از بين میرود و تنها بخشی از نف که اشياء را از نظر ابدیت و سرمدیت درک
میکند ،باقی و جاودانه خواهد ماند یدنی قوة عقالنی نف که حالتی از صفت فکر
نامتناهی و سرمدی خداست .چنانکه پيداست اسپينوزا در نظریة جاودانگی نف  ،گرایش
به افالطون دارد 15و مدتقد است که ابدیت و بقای نف  ،محدود به یک جزء از نف یدنی
جزء عقالنی است.
 -2اسپینوزا و شمولناپذیری جاودانگی
در اینکه اسپينوزا قائل به جاودانگی نف بوده و بر اساس مبانی و اصول و روش
فلسفی خاص خود به ا بات آن پرداخته است ،تردیدی نيست .وی با تکيه بر مدلوليت نف
نسبت به خدا یا به تدبير دقيقتر عحالت بودن نف نسبت به جوهر نامتناهی سرمدی.
مدتقد است که نف با فساد و فنای بدن ،فاسد و فانی نمیگردد بلکه تا ابد باقی و جاودانه
میماند .استدالل اسپينوزا برای ا بات جاودانگی نف را میتوان در قالب یک قياس به
شرح زیر ،بازسازی و صورتبندی نمود:
 نف  ،حالتی است که بدون واسطه وابسته و متکی به خدا و صفات نامتناهی اوست(چون خدا علت نخستين مطلق است) (اسپينوزا.)32 :1366 ،
 -خدا و همة صفات نامتناهی خدا ،سرمدی و جاودانه است (همان.)19 :
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 هرآنچه بدون واسطه از خدا و صفات نامتناهی و سرمدی او ناشی میشود ،سرمدیو جاودانه خواهد بود(16همان.)21 :
 نتيته :پ نف  ،سرمدی و جاودانه خواهد بود.اما پرسش اساسی این است که آیا جاودانگی ،سرنوشت محتوم و مشترک همه نفوس
انسانی است یا تتربه ابدیت و جاودانگی نف  ،مشروط و شمولناپذیر است؟ به تدبير دیگر
آیا در اندیشة اسپينوزا ،جاودانگی ،مطلق و راتی انسانهاست یا امری نسبی و اکتسابی
است؟
در پاس به این پرسش باید گفت اسپينوزا باوجود اعتقاد قلبی و اهتمام عقلی به بقای
نف پ از فنای بدن ،جاودانگی را مطلق و راتی انسانها ندانسته ،بلکه آن را امری
نسبی و اکتسابی میداند ( .)Turner, 2007: 242بنابراین دو نوع سرنوشت متفاوت
برای نفوس انسانی پ از مرگ بدن ،قابل تصور است سرنوشت ابدی برخی نفوس،
حضور کامل در ابدیت و بقاست و سرنوشت برخی دیگر ،تتربة فنا و محروميت از بقا و
جاودانگی است .اسپينوزا برای ا بات این مدعا ،یک قياس استثنایی از نوع منفصلة مانده
الخلو به شرح زیر اقامه میکند:
 عنف میتواند یا با بدنی که تصور آن است ،متحد شود و یا با خدا که بدون آنهانه وجود دارد و نه قابلفهم است.)Nadler, 2001: 109( .
 ليکن اگر نف آدمی تنها با بدن فانی ،متحد شود ،نف نيز با فنای بدن ،فانیخواهد شد ولی اگر با امر دیگر )خدا( متحد شود که سرمدی و جاودانه است ،نف
نيز بدون تغيير باقی و جاودانه خواهد ماند (.)Spinoza, 1941: 136
 نتيته :بنابراین نف بر اساس اینکه با کدامیک از این دو یدنی تن یا خدا متحدشود ،میتواند سرنوشتی کامالً متفاوت برحسب جاودانگی پيدا کند.17
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 -3شرایط تحقق جاودانگی نفس نزد اسپینوزا
حال که روشن شد اسپينوزا مدتقد به شمولناپذیری و اکتسابی بودن جاودانگی است،
جای طرح این پرسش است که چه عوامل و شرایطی ،زمينه تحقق و حصول جاودانگی و
تتربه ابدیت را برای نف فراهم میآورد؟ بهمنظور حل مسألة مذکور ،در این بخش از
نوشتار نحوة اکتسا جاودانگی و مهمترین شرایط تحقق آن برای نفوس انسانی با الهام
از اندیشهها و آرای فلسفی اسپينوزا ،مورد اشارت قرار میگيرد.
 -1-3فقدان موان
نخستين شرط حصول و تحقق جاودانگی نف در اندیشة اسپينوزا ،فقدان موانع بقا یا
به تدبيری ،نبودِ عوامل خارجی فنای نف است .وی دراینباره تصریح میکند که :عممکن
نيست چيزی از بين برود مگر بهوسيلة یک علت خارجی  ...و هر شيئی از این حيث که در
خود هست میکوشد تا در هستیاش پایدار بماند( .اسپينوزا .)143-142 :1366 ،او در
ا بات این مدعا میگوید :عاشيای جزئی همان حاالتاند که صفات خدا بهواسطة آنها به
وجهی مدين و محدود ظاهر میشوند یدنی آنها اشيائی هستند که به وجه مدين و
محدودی مبيّن قدرت خدایند قدرتی که او بهموجب آن هست و عمل میکند( .همان:
 .)143به عقيدة اسپينوزا ،هيچ موجودی (ازجملة نف آدمی) در رات خود چيزی ندارد که
واسطة امکان فنا یا نفی وجود آن باشد بلکه برعک  ،آن ضد هر چيزی است که میتواند
وجودش را نفی کند .بنابراین نف از این حيث که میتواند و در خود هست ،میکوشد تا
در هستیاش پایدار بماند .از طرفی وی مدتقد است تالش نف (مانند هر موجود دیگری)
در پایدار ماندن در هستی خود ،مستلزم زمان محدود نيست بلکه مستلزم زمان نامحدود و
جاودانه است .بنابراین اگر نف به وسيلة یک علت خارجی از بين نرود ،بهوسيلة همان
قدرتی که بهموجب آن اکنون وجود دارد تا ابد نيز به وجود خود ادامه خواهد داد (همان:
 .)144این بدان جهت است که در فلسفة اسپينوزا ،موجودات یا حاالت جوهر (خدا) ،راتاً
مقتضی ابدیت و جاودانگی هستند و تا یک علت خارجی ،وجود و تالزم آنها را نفی نکند
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همچنان موجود و باقی خواهند ماند.
همانطور که به تدبير وی نيروی عکوشش حياتی برای حفظ رات 18.در همة اشياء و
اجسام موجود است ،در نفوس نيز وجود دارد ،با این تفاوت که نف برخالف اجسام از این
نيروی کوشش خود برای جاودانگی آگاه است :عنف هم از این حيث که تصورات واضح
و متمایز دارد و هم از این حيث که دارای تصورات مبهم است ،میکوشد تا در هستی خود
برای زمان نامحدودی پایدار بماند و از این کوشش خود ،آگاه است( ..همان .)144 :یکی
دیگر از موانع تحقق بقای نف در اندیشة اسپينوزا که برطرف کردن آن ،شرط دستيابی
به زندگی ابدی و جاودانه است ،ضد نف و خود فراموشی یا ذفلت انسان از خویش
است :عاساس نخستين فضيلت ،حفظ وجود است  ...آنهم تحت هدایت عقل  ...بنابراین
کسی که از خود ذافل است از بنياد همة فضایل و درنتيته از همة فضائل ذفلت دارد.
(همان .)251 :ازاینرو کسی که دچار ضد نف شده ،در واقع عظيمترین ذفلت را از
فضائل خود دارد .به همين جهت کمتر از همه بر طبق فضيلت عمل میکند .درنتيته کمتر
از دیگران امکان برخورداری از زندگی ابدی و سدادت جاودانه را خواهد داشت.
 -2-3آزادی و رهایی نفس
یکی دیگر از شرایط و زمينههای وصول به جاودانگی در اندیشة اسپينوزا ،آزادی روح
و رهایی از اسارت و بندگی است .اما نکتة مهم این است که ظاهراً فيلسوف یهودی در
مسألة اصلی و مهم آزادی ،گرفتار تناقضی آشکارشده است وی از یکسو منکر آزادی و
اختيار انسان است چرا که در اندیشة فلسفی او چهرة کلی عالم یدنی نظام عحاالت،.
ابت و الیتغيرند ( )Parkinson, 1954: 81و لذا انسان بهعنوان جزئی از طبيدت
متبور شناخته میشود :19عدر هيچ نفسی ،ارادة مطلق یا آزاد ،موجود نيست(.اسپينوزا،
 )119 :1366و ازسوی دیگر مدعی وجود آزادی است و فلسفه خود را بر پایه آزادی بنا
میکند تا جایی که اخالق برای او ،یاریکردن به شکوفایی آزادی است چه در مقام اندیشه
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و نظر و چه در مقام کردار و عمل .رفع تناقض فوق را باید در مدانی مختل آزادی و قلمرو
اِعمال آن جست آنجا که اسپينوزا قائل به جبر میشود مرادش از آزادی ،اختيار و اراده
انسانی است که منشأ آن ،آگاهی آدميان به ميل و خواهش خود و جهل به عللی است که
تحت تأ يرشان قرار دارند (یاسپرس )86 :1375 ،و آنجا که قائل به آزادی است مدنای
خاصی از آن ،مراد اوست که عبارت است از دیدن همة چيزها و همة رویدادها بهعنوان
ضرورت (همان.)87 :
طبق این تلقی از آزادی ،آدمی تا آن اندازه آزاد است که با داشتن آگاهی و شناختی
روشن نسبت بهضرورت علی و مدلولی ،علت کافی و کامل اعمال خویش است و تا آن
اندازه فاقد آزادی است که تحتفشار عواط و تمایالت نفسانی ،در سلسلة بیپایان تأ ير
عحالتها .بر یکدیگر بر پایة ایدههای ناقص میاندیشد و عمل میکند .ازاینرو ،در اندیشة
اسپينوزا :عآدمی هرچند نمیتواند کامالً آزاد باشد ولی میتواند تا آن اندازه که به ایدههای
تام ،تحقق میبخشد یدنی خردمند میشود به آزادی دست یابد( .همان .)87 :به همين
جهت است که او در جای دیگر از آ ارش ،آزادی را به عحاکميت عقل بر عواط  .تدری
کرده است .پ مدنای دقيق آزادی عين حيات عقالنی است و حيات عقالنی امری صرفاً
فردی نيست بلکه جز در جامده و مدینه به کمال خود نمیرسد و تا وقتیکه انسان در انزوا
و تنهایی به سر میبرد عقلش ناقص است (اسپينوزا.)229 :1366 ،
بنابراین ازآنجاکه تنها بخش جاودانه نف نزد اسپينوزا ،قوة عقل (جزء عقالنی) است،
لذا به عقيدة او ،اراده و تالش آزادانه انسان برای افزایش تصورات تام در عقل ،در واقع
اراده و تالش برای افزایش مشارکت و حضور در جاودانگی است .ازاینرو ،نف شخصی
که با فداليت و اراده آزاد خود ،عقل را از طریق افزایش تصورات تام ،به کمال رسانده ،در
مقایسه با نف فردی که به جهت کسب تصورات ناقص ،دستخوش انفدال و فاقد فداليت
و اراده آزاد است ،بهطور کامل در ابدیت و جاودانگی شرکت خواهد داشت (اسپينوزا:1366 ،
.)136
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همچنين در تبيين رابطة آزادی و اختيار انسان با جاودانگی نف در اندیشة اسپينوزا
میتوان گفت که به عقيدة او در طبيدت مخلوق ،هيچ موجودی بهخودیخود تباه و فانی
نمیشود ،بلکه هر چيزی میکوشد هميشه در حال هستی پایدار و جاودانه بماند .این
کوشش برای حفظ خود ،ماهيت واقدی هر چيزی است و ماهيت واقدی آدمی نيز همين
است.
 -3-3تقویت عواطف مثبت
به نظر میرسد یکی دیگر از عوامل و شرایطی که زمينه جاودانگی انسان در اندیشة
اسپينوزا را فراهم میآورد ،تقویت عواط مثبت نظير عاطفة شادی و تضدي عواط
منفی نظير عاطفة اندوه است چرا که :عخواهشی که از شادی برمیخيزد ،قویتر از
خواهشی است که از اندوه برمیخيزد( .اسپينوزا .)221 :1366 ،به عقيدة او ،خواهش همان
رات انسان است یدنی کوششی است که بهموجب آن انسان میکوشد تا در هستیاش
پایدار بماند .بنابراین خواهشی که از شادی ناشی میشود بهواسطة همان عاطفه شادی
تقویت میشود یا افزایش مییابد اما خواهشی که از اندوه ناشی میشود بهواسطة عاطفة
اندوه تضدي یا از آن جلوگيری میشود .بنابراین اولی از دومی قویتر است و به همين
جهت زمينة جاودانگی صاحبش ( نف ) را بيشتر فراهم میآورد .چنانکه تن دادن به
عواط منفی نيز تهدیدی برای بقا و جاودانگی انسان محسو میشود .بهعنوان مثال اگر
کسی از روی تدصب دینی ،فدلی احساسی و عاطفی مانند ایثار را مرتکب شود که منافی
با صيانت رات و تالش برای بقای هستی خود باشد ،قطداً ایثار از روی چنين تدصبی را
اسپينوزا ناشی از عاطفه میداند که تهدیدی برای بقای نف و پایداری او در هستی خواهد
بود (پارکينسون.)181 :1381 ،
او در جای دیگر میگوید :عاطفة شادی که باعث تقویت و افزایش فداليت انسان می
شود هرگز بذاته شر نيست بلکه خير است .اما برعک  ،عاطفة اندوه مانع قدرت و یا کاهش
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فداليت انسان میشود ،بذاته شر است (اسپينوزا .)242 :1366 ،همانطور که عواط مثبت
از قبيل شادی ،نشاط ،خوشی ،عشق ،اميد ،کرامت و ...زمينهساز صيانت از رات و بقای
نف هستند ،عواط منفی نظير ذم ،اندوه ،افسردگی ،نفرت ،حرص ،شهرتطلبی ،شهوت،
حسد ،استهزاء ،بیاعتنایی ،خشم ،انتقام و عواط دیگری که به تدبير اسپينوزا عشر.
محسو میشوند ،میتوانند مانع تحقق جاودانگی انسان شوند (همان .)246-242 :به
عقيدة وی ،کسی که به انگيزة صيانت از رات و به اميد برخورداری از حيات جاودانه تحت
هدایت عقل زندگی میکند عحتیاالمکان میکوشد تا نفرت خشم یا بیاعتنایی دیگران
را نسبت به خود با عشق و کرامت پاداش دهد چرا که تمام عواط ِ وابسته به نفرت،
شرند ...لذا انسانی که تحت هدایت عقل زندگی میکند حتیاالمکان میکوشد تا تحت
استيالی عواط وابسته به نفرت قرار نگيرد و درنتيتة کوشش خواهد کرد که دیگر آنهم
تحت استيالی این عواط قرار نگيرند( .همان .)246 :البته نباید نظریة عجاودانگی.
اسپينوزا و عانسان ابدیتاندیشِ .او را چنان تلقی کنيم که همواره در تالش است تا بقای
خود را به هر قيمتی ولو با زیرپا گذاشتن عواط انسانی و قربانی کردن دیگران حفظ کند
چه اینکه وی مدتقد است همين انسانی که برای جاودانگی و پایداری هستی خود در
تالش است و عقلش او را به این تالش هدایت میکند ،ممکن است به گونهای عمل کند
که تحت شرایطی خاص موجب مرگ خود شود .بنابراین به نظر اسپينوزا ،عقل میتواند
شخصی را به ایثار حيات خود توصيه کند (پارکينسون )180 :1381 ،و این هيچ منافاتی با
ابدیت خواهی و ميل او به جاودانگی ندارد چرا که اینگونه ایثار از روی عقل است نه
عاطفه.
 -4-3اتصال و پیوند نفس با هستی ابدی (خدا)
یکی دیگر از شرایط تحقق و حصول جاودانگی نف در اندیشة اسپينوزا ،عدم
دلبستگی به دنيا و تدلقات زمانی و جسمانی و اتصال یافتن به هستی ابدی و ضرورت
سرمدی یا به تدبيری تدلق به خداست چه اینکه در فلسفة اسپينوزا ،جاودانگی نه با
استمرار زمان تدری میشود و نه اصالً ربطی با مدت و ماده دارد بلکه مرگ ناپذیری و
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ابدیت ،تنها در مورد چيزی صدق میکند که بهصورت مشمول نوعی از سرمدیت دریافته
میشود .به عقيدة وی روح انسان تا آن حد که ماهيت اشياء را مشمول نوعی از سرمدیت
و جاودانگی میشناسد و حاوی آنهاست ،فارغ از قيد زمان است .ازاینرو نف آدمی
نمیتواند با مرگ و نابودی جسم آسيب ببيند و بهکلی فانی گردد ،بلکه چيزی باقی میماند
که سرمدی و جاودانه است (یاسپرس .)73 :1375 ،وی مدتقد است که :عهيچ عشقی جز
عشق روح ،سرمدی نيست( .اسپينوزا .)298 :1366 ،در خدا بهضرورت ،ایدهای هست که
ماهيت تن انسانی را تحت نوعی از سرمدیت نمایان میسازد به همين جهت وحدت نف
و بدن (که اسپينوزا از آن سخن میگوید) بدین مدناست که جسم هنگامیکه فانی میشود،
هيچ و نيست یا مددوم مطلق نمیگردد بلکه جنبه تغييرپذیریاش فنا میپذیرد .توضيح
مطلب اینکه در تفکر فلسفی اسپينوزا ،خدا بهعنوان علت فاعلی 20برای همة حاالت بهطور
مطلق اعم از حالت صفت فکر (یدنی نف ) و حاالت صفت امتداد (یدنی بدن) شناخته
میشود .در این نگرش ،خدا ععلت انتقالی 21.نيست یدنی فاعليت علّی خدا خارج از مدلول
نيست که از بيرون به مدلول منتقل شود .بلکه خدا علت درونماندگار یا ساری و جاری در
اشياء است .بهعبارتدیگر خدا علت داخلی است نه علت خارجی (پارکينسون-119 :1381 ،
 .)120بنابراین اتحاد و اتصال نف با چنين خدایی که از یکسو دارای وجودی ابدی و
جاودانه است و ازسوی دیگر پيوندی علّی و درونی با نفوس دارد ،زمينة جاودانگی و ابدیت
نف را نيز فراهم خواهد آورد.
اسپينوزا با همان قاطديت که دربارة فناپذیری هستی جسمانی روح اظهارنظر میکند
از جاودانگی رات روح نيز سخن میگوید :عما آدميان در هستی جسمانی ،محکوم احساسات
و عواط هستيم و ازاینروست که از مرگ میترسيم ولی همچون روات خردمند در حال
شناختن ،از قيد عواط و درنتيته از ترس مرگ ،آزاد میگردیم و به آرامش هستی ابدی
که همواره متدلق به آن هستيم ،نائل میشویم و هرچه بينش خردمندانه روشنتر و نيروی
عشق قویتر باشد ،تدلق به هستی سرمدی بيشتر است( .یاسپرس .)73 :1375 ،اما اینکه
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چگونه میتوان به اميد کسب جاودانگی ،عشق به خدا را در خود ایتاد و تقویت کرد،
اسپينوزا راهکار اصلی را در خودشناسی میداند :عکسی که خود را و عواط خود را به طور
واضح و متمایز میفهمد ،به خدا عشق میورزد و این فهم هراندازه بيشتر باشد این عشق
بيشتر خواهد بود( .اسپينوزا.)288 :1366 ،
افزون بر این ،بهعقيدة اسپينوزا توفيق نف در اتصال و اتحاد باخدا ،مستلزم کسب
مدرفت حقيقی و ابدی یا همان عتصورات تام .است زیرا تصورات تام چيزی نيستند جز
مدرفت ابدی نسبت به اشياء و پارهای از حقایق سرمدی که میتوان در طول زندگی آنها
را کسب کرده و از آنها بهرهبرداری نمود .این تصورات تام که نفوس مستدد کسب
میکنند ،به مثابة حالتهای از صفت فکر و عقل بینهایت خدا ،ابدی و جاودانه هستند
بهطوریکه بهواسطة مرگ بدن و به پایان رسيدن حيات و بُدد دیمومی ما یا هر چيز دیگر،
تحت تأ ير قرار نمیگيرند .به تدبير دیگر ،مدرفت تامی که ما داریم ،بيشتر درجهای از
ابدیت و جاودانگی در رهن ماست .بنابراین رهن یا نف انسان بهواسطة این مدرفت تام
باعقل بینهایت و هستی ابدی خدا ،اتحاد پيداکرده و از این طریق ،جاودانگی را تتربه
خواهد کرد (همان.)80 :
چنانکه پيداست اسپينوزا افزون بر شرایط زمينهساز جاودانگی نظير فراذت و رهایی
از تقيّد زمان و تدلّقات مادی و جسمانی اتصال و پيوند با هستی ابدی و عشق روحانی به
مبدأ سرمدی ،به فدليت رساندن قوة عاقله و برخورداری از تفکر و بينش خردمندانه را یکی
از عوامل تحقق و حصول جاودانگی انسان میداند چه آدمی در حال تفکر ،از هستی
بهعنوان عحالت ،.به هستی جوهر (خدا) میرسد و جاودانگی را تتربه میکند.
 -4نسبت جاودانگی و سعادت انسان
سدادتشناسی اسپينوزا و نسبت آن با جاودانگی نف  ،مسبوق به استنباط و فهم مبانی
فلسفی او بهویژه در ساحت ارزشهای اخالقی است .طبق وجودشناسی اسپينوزا ،در جوهر
هستی یدنی خدا ،نه نيازمندی و محدودیت راه دارد و نه ذایت و حکمت (به مدنای
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هدفمندی فاعل) بلکه پيشداوریهای آدميان ،این اندیشة ناصوا دربارة خدا را به وجود
میآورد و همة آنها نتيتة این پيشفرض است که مردمان گمان میبرند همة موجودات
مانند آدميان برای مقصودی عمل میکنند و ازاینرو در این پندار میافتند که :عخدا
همهچيز را بهسوی ذایت خاصی رهبری میکند خدا همهچيز را برای آدميان آفریده است
و آدميان را برای آنکه او را بپرستند( .یاسپرس .)75 :1375 ،اما به عقيدة اسپينوزا اینگونه
ذایتپنداری امور ،تصوری است ناشی از محدودیت و نيازمندی آدمی درحالیکه در جوهر
سرمدی قائم به رات و ذنی مطلق ،هيچ نيازمندی و ذایتی متصوّر نيست .بنابراین آدميان
و تصوراتشان دربارة مقصود و ذایت را نباید به خدا تسرّی داد :عهمانطور که وجود او
بدون ذایت است ،فدل او نيز بدون ذایت است نه وجودش را آذاز و انتامی است و نه
فدلش را( .اسپينوزا )206 :1366 ،طبق این مبنای هستیشناختی ،نمیتوان مسألة سدادت
و کمال انسان و به تبع آن ،مسألة جاودانگی را هدف و ذایت الهی از آفرینش انسان و
جهان در نظر گرفت.
بر اساس همين نگرش فلسفی ،اسپينوزا نهتنها برای خدا بلکه برای طبيدت مخلوق
نيز ذایتی نمیشناسد و پدیدهها و امور طبيدی را فاقد ذایت و فارغ از قيد ارزش میداند.
وی شرح میدهد که چگونه ما ارزشگذاریها و داوریهای اخالقیمان را به طبيدت
تسرّی میدهيم ،چنانکه گویی در طبيدت ،ارزشی عينی وجود دارد درحالیکه خير و شر
و نيکی و بدی در اشيای طبيدی ،امری مثبت 22و عينی 23نيست بلکه این امور اخالقی و
ارزشی ،عحالتهای فکر .است :عاما در خصوص خير و شر (نيکی و بدی) باید توجه داشت
که این اصطالحات در نف اشياء به چيز مثبتی داللت نمیکنند و آنها چيزی جز حاالت
فکر ...نيستند( .اسپينوزا .)208 :1366 ،این بدان مدناست که اسپينوزا با اینکه خود جهان
و طبيدت را تهی و بيگانه باارزش دانسته و منکر هستی عينی ارزشهاست ولی به وجود
نفسانی و رهنی آنها ارعان دارد و این ارزشها را بهعنوان حالتهای فکر در هستی
محدود ما تأیيد میکند.
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بنا برآنچه گفته شد میتوان چنين نتيته گرفت که در تلقی اسپينوزا ،رسيدن انسان به
نيکبختی و سدادت ابدی که مستلزم جاودانگی و سرمدیت نف است ،هرچند بهعنوان
ذایت و هدف نهایی آدميان ،قابل تصور و تحققپذیر است ليکن نمیتوان این مطلو و
آرزوی ابدیت و سدادتمندی جاودانه را عذایت الهی .و یا عهدف نهایی طبيدت .به شمار
آورد.
در واقع حصول نيکبختی و سدادت جاودانة انسان برای اسپينوزا ،هدف خدا یا طبيدت
نيست بلکه عضرورتی آزاد از قيد ذایت .است .به تدبير دیگر ،در نگرش فلسفی اسپينوزا،
چون خدا یا جوهر بهضرورت ،وجود دارد و هستی و عملش ناشی از نيروی طبيدتش است،
پ او خود علت آزاد همة چيزهاست .بنابراین مسألة سدادت و جاودانگی انسان نيز با
اینکه محکوم بهحکم طبيدت نامشروط و نيروی نامتناهی خداست ،اما ممکن نيست هدف
نهایی طبيدت یا ذایت الهی باشد.
اما در نسبت بين جاودانگی و سدادت باید گفت اسپينوزا تحت تأ ير فيلسوف همکيش
خود ،ابن ميمون ،24سدادت نهایی انسان را رسيدن به جاودانگی دانسته که از طریق ععشق
ذيرقابل تغيير و ابدی به خداوند .حاصل میشود (اسپينوزا .)288 :1366 ،در تفکر
اسپينوزایی ،سدادت هنگامی تحقق مییابد که انسان در حفظ موجودیت ابدیاش (که عين
فضيلت است) بکوشد(25همان .)222 :طبق این مبنای فلسفی ،جاودانگی نف رابطه
مستقيمی با مقولة سدادت انسان دارد .آدمی هراندازه بيشتر در طلب خير (آنچه برایش
مفيد است) یدنی در حفظ وجود و بقای هستی خود بکوشد و در تأمين جاودانگی خود
تواناتر باشد ،به همان اندازه از فضيلت و سدادت بيشتری برخوردار خواهد بود برعک
هراندازه ازآنچه برایش مفيد است یدنی حفظ وجود و بقای خود ذفلت کند به همان اندازه
ضدي تر و از سدادت و فضيلت به دور خواهد بود.
از دیگر نکات قابلتأمل در سدادتپژوهی اسپينوزا این است که وی منشأ نيکبختی
(سدادت) و بدبختی (شقاوت) را در اموری میداند که نف آدمی طالب و خواهان آنهاست.
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توضيح اینکه امور بر دو گونهاند :ناپایدار و پایدار اگر آدمی به امور گذران و ناپایدار دل
ببندد گرفتار حسد و ترس و کينه شده و احساس بدبختی خواهد کرد :عولی دل بستن به
چيزی سرمدی و نامتناهی ،روح را شادمان میکند و از هر اندوهی آزاد میسازد( .یاسپرس،
 .)18 :1375به همين جهت ،در نظر او ععشق به خدا عالیترین خيری است که ما
میتوانيم طبق دستور عقل ،آن را طلب کنيم( .اسپينوزا .)228 :1366 ،وی همانطور که
یکی از شرایط حصول جاودانگی را کمال و فدليت قوة عاقلة نف مدرفی میکند،
خوشبختی و سدادت اعالی انسان را نيز در تکميل فاهمة (قوة عقل) و به تبع آن رسيدن
به آرامش دانسته است :عسدادت چيزی نيست مگر همان آرامش خاطر که از شناخت
شهودی خدا نشأت میگيرد و تکميل فاهمة چيزی نيست مگر فهم خدا و صفات و افدال
او که از ضرورت طبيدتش ناشی میشوند( .همان .)267 :بنابراین سدادت نفوس مخلد و
جاویدان نزد اسپينوزا عبارت از لذت و آرامشی است که از شناخت حضوری و بیواسطهای
که این نفوس از رات خدا بهدست میآورند ،حاصل میشود .وی دراینباره میگوید:
ععالیترین فضيلت نف  ،شناخت خدا یا فهم اشياء با نوع سوم شناخت (شهودی) است.
نف هراندازه اشياء را با این نوع شناخت ،بيشتر بشناسد این فضيلت عظيمتر خواهد بود
و لذا کسی که اشياء را با این نوع شناخت میشناسد به عالیترین کمال انسانی ارتقاء
مییابد و درنتيته از عالیترین شادی متأ ر میشود که همراه با تصور خود و فضيلت خود
است .بنابراین از این نوع شناخت ،عالیترین آرامش ممکن نف ناشی میشود( .همان:
.)294
اسپينوزا ضمن تأکيد بر تأ ير عشق عقالنی و ابدی نف به خداوند ،شرط وصول به
عشق الهی و به تبع آن ،نائل شدن به سدادت و جاودانگی را پرورش عقالنی نف ذلبه
بر شهوات و عواط منفی و پيشه کردن محبت و کرامت در مواجهه با خشونت و اهانت
دیگران میداند بهطوریکه ميزان توفيق نفوس انسانی دررسيدن به سدادت جاودانه و
حتی مرتبة نفوسی که در ابدیت حضور دارند ،بستگی به ميزان تقوی و کنترل نف در
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برابر شهوات و خواهشهای نفسانی دارد ( .)Nadler, 2001: 122اما ازآنجا که ذلبه
بر شهوات و عواط  ،بدون آگاهی و احاطة علمی بر آنها ممکن نيست ،اسپينوزا بر شناخت
شهودی عواط  ،آن هم به نحو عواضح و متمایز .تأکيد ورزیده و مدرفت شهودی به خود
و خدا را ععالیترین کوشش نف و عالیترین فضيلت آن( .اسپينوزا )294 :1366 ،مدرفی
کرده است ،تا جایی که میگوید :عهرک در این شناخت ،هراندازه قویتر باشد به همان
اندازه از خود و خدای خودآگاهتر یدنی کاملتر و سدادتمندتر است( .همان.)296 :
بنابراین طبق مبانی اسپينوزا ،عالیترین خير و سدادت نف  ،همان شناخت خداوند
است (همان )228 :ضرورتاً از این نوع شناخت ،ععشق عقالنی به خدا .ناشی میشود و
چون این نوع شناخت ،سرمدی و جاودانه است ،پ عشقی هم که از آن نشأت میگيرد،
بالضروره سرمدی و جاودانه خواهد بود (همان .)297 :بدین ترتيب نفوسی که از عشق به
خدا برخوردار باشند ،واجد باالترین مرتبه سدادت و کمال بوده و هستی جاودانه خواهند
داشت ( )Parkinson, 1954: 176چنانکه اسپينوزا بهصراحت بيان میکند که:
عنتات یا سدادت یا آزادی ما عبارت است از عشق پایدار و سرمدی به خدا( .اسپينوزا،
 )300 :1366و البته بر اساس قاعده منطقی عک نقيض میتوان چنين نتيته گرفت:
نفسی که فاقد و فارغ از عشق سرمدی و شناخت شهودی به خداست ،در واقع محروم از
نتات و سدادت حقيقی و قرین شقاوت و بدبختی خواهد بود.
اما با همه تأکيدهایی که این فيلسوف عقلگرا بر مدرفت و عشق عقالنی به خدا
ورزیده و عقالنيت را شرط اساسی جاودانگی و الزمة زندگی سدادتمندانه و توأم با آرامش
شمرده است ،از این نکتة مهم نباید ذافل شد که اسپينوزا در رسالة الهيات و سياست خود
ارعان میکند که رستگاری و سدادت حتی بدون شناخت نوع سوم (شناخت شهودی) از
طریق اتخار موضدی عملی نسبت به طاعت ،ممکن است (بریه .)232 :1385 ،بنابراین راه
نيل به سدادت و رسيدن به زندگی جاودانه نزد اسپينوزا منحصر در کسب مدرفت عقلی و
تتربة عشق الهی نيست بلکه میتوان از طریق تدبّد و ایمان به خدا و اطاعت از فرامين
الهی نيز به رستگاری و سدادت ابدی دستیافت.
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 -5نقد و ارزیابی (با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه)
در این بخش از نوشتار بهنقد و ارزیابی نهایی آراء اسپينوزا پيرامون جاودانگی نف
اساس مبانی فلسفی مالصدرا میپردازیم.

بر

در نگاهی کلی ،سنگ بنای تفکر و آذاز اندیشة فلسفی اسپينوزا ،ایدة عاصالت جوهر.
است بهعبارتدیگر :عبرجستهترین اصل فلسفة اسپينوزا این است که تنها یک جوهر وجود
دارد جوهر الهی نامتناهی که با طبيدت یکی است( .کاپلستون .)13 :1373 ،درحالیکه
زیربنای اصلی و محور نظام فلسفی صدرالمتألهين ،نظریة عاصالت وجود .است .بنابراین
نقطة آذاز و به تبع آن برخی مبانی فلسفی در نظام حکمی مالصدرا و اسپينوزا متفاوت
است .ليکن این به مدنای نفی مطلق اشتراکات و عدم تطبيق مبانی و مواضع وفاق آنها
نيست .به همين جهت تالش نگارنده در فهم و نقد آراء اسپينوزا با تکيه بر مبانی صدرایی،
مدطوف به کش و تبيين مواضع اشتراک و اختالف این دو فيلسوف همعصر است تا در
پرتو این مقایسه ،نقاط قوت و ضد آراء اسپينوزا دربارة جاودانگی نف بيشتر نمایان شود.
 -1-5چیستی و ماهیت نفس
مالصدرا نف را به قوه ،صورت و کمال تدری کرده (مالصدرا 1383 ،ج )7 :ولی در
نهایت ا بات میکند که تدری نف به کمال ،بر تدری آن بقوه و صورت ،رجحان دارد.
ازاینرو تدری نف را بهعنوان عکمال اول برای جسم طبيدی آلی .میپذیرد (همان-8:
 .)387-386 : 1381 228 : 1382 15درحالیکه اسپينوزا نف را بهعنوان تصور یا
صورت بدن مدرفی کرده است بهطوریکه جسم ،موضوع نف واقع میشود (اسپينوزا،
 .)85 :1366الزمة این تدری  ،مادی بودن نف است که این پيامد مدرفتی نه با مبانی
فلسفی اسپينوزا سازگار است و نه با ادعای جاودانگی نف  ،همخوانی دارد .لذا تدری
مالصدرا از نف بهعنوان کمال اول برای جسم طبيدی آلی ،بر تدری اسپينوزا از ماهيت
نف به مثابة صورت جسم ،رجحان عقلی و مزیت مدرفتی داشته و مستلزم مادی بودن
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نف نيست .افزون بر اینکه تدری نف نزد صدرالمتألهين ،از شمول و اطالق بيشتری
برخوردار بوده و به لحاظ مصداقی ،نفوس نباتی ،حيوانی و انسانی را دربرمیگيرد ،درحالیکه
تدری اسپينوزا فقط شامل نف انسانی بوده و نفوس نباتی و حيوانی را در برنمیگيرد
چراکه نف در زبان و اندیشه او ،همان تصور یا صورت جسم است نه چيزی زائد برآن
(اسپينوزا 85 :1366 ،فروذی )280 :1384 ،و اساساً اسپينوزا در آ ار فلسفی خود به تدری
نف نباتی و حيوانی نپرداخته است.
نکته دیگر اینکه نف ازنظر اسپينوزا جوهر نيست بلکه حالتی از صفت فکر است و
فکر یکی از صفات جوهر نامتناهی واحد (خدا) است که برای ما قابل شناخت است.
درحالیکه مالصدرا نف را یکی از جواهر پنجگانه میداند (مالصدرا1383 ،ج .)29 :این
جوهر دارای مراتبی است که هرکدام از مراتب ،قوایی دارند که با جوهر نف  ،متحدند:
عالنف فی وحدتها کلّ القوی( .همان .)261 :طبق رأی ابتکاری صدرا ،جوهر نف (از
جهت تدلّقش به بدن) نه مترّد تام است و نه مادی محض بلکه دارای وجودی سيال
ومتطوّر در مرز عالم ماده و تترّد است :عصورت [نف ] انسان ،آخرین مدانی جسمانيت و
اولين مدنای روحانيت است( .مالصدرا 1389 ،ال  )368 :وی بر اساس جوهریت نف
ناطقه و با اتکاء به اصول تأسيسی خود از قبيل :اصالت وجود ،تشکيک وجود ،حرکت
جوهری ،تترد قوه خيال و ...به تبيين مدقولتری از مسأله جاودانگی نف و به تبع آن
مسأله مداد جسمانی دستیافته است (مالصدرا 1382 ،ال  .)274-262 :ازاینرو میتوان
مدعی شد که مالصدرا با توجه به تلقی خود از ماهيت و چيستی نف در پرتو مبانی
ابتکاری خویش ،توفيق بيشتری نسبت به اسپينوزا در حلّ مسألة جاودانگی انسان داشته
است.
 -2-5عمومیت و شمول جاودانگی
یکی دیگر از مواضع اختالف اسپينوزا و مالصدرا در مسألة جاودانگی نف  ،اعتقاد یا
عدم اعتقاد به عموميت و شمول جاودانگی است .چنانکه قبالً اشاره شد اسپينوزا مدتقد
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است که از بين قوای متددد نف  ،تنها قوة عقالنی بهشرط فدليت و تکامل ،به جاودانگی
میرسد .وی کسب مدرفت و تصورات تام راه وصول به کمال عقالنی و جاودانگی دانسته
است .بنابراین هرچند جاودانگی در همين عالم قابل اکتسا است ولی همة انسانها را در
برنمیگيرد .بهعبارتدیگر ،حصول جاودانگی (بهعنوان یک امر اکتسابی و نه راتی نف )
متوق بر احراز شرایط و رفع موانع است .از اینرو ،تنها نفوسی به تتربة ابدیت نائل
میشوند که شرایط الزم جاودانگی را در خود ایتاد نمایند .مالصدرا اما طبق مبانی حکمت
متدالية خود مدتقد است که جاودانگی یک امر تکوینی و راتی نف بوده و پ از مرگ،
همة افراد حداقل در مرتبة خيال هستند و چون قوة خيال ،مترد است (مالصدرا1382 ،
ال  )268 :درنتيته ،جاودانگی همة انسانها را در برمیگيرد.
او بر اساس نظریة عجسمانيه الحدوث و روحانيه البقا .نف را دارای دومرتبه وجودی
میداند که گرچه در ابتدای پيدایش ،وجودی طبيدی و جسمانی دارد و در این مرتبه ،قائم
به بدن و ناگزیر فانی به فنای بدن است ،اما همين نف با حرکت جوهری خود و با کسب
کماالت وجودی مراتبی را طی میکند که درنهایت به مرتبة تترّد عقالنی میرسد
(مالصدرا  1383ج .)396-385 :در این مرتبه که نف  ،قائم به رات خویش شده و در
فدل خود بینياز از آالت جسمانی است ،همواره باقی و جاودان است .بهعبارتدیگر ،نف
که نخست بهصورت جسم ظاهر میشود ،بهتدریج از طریق تحول راتی درونی و طی
مراحل وجودی ،از تدلّق ماده و قوه رها شده و در نهایت به جاودانگی دست مییابد .هرچند
در نگاه صدرا ،این تکامل و رسيدن از مراتب مادون هستی بهمراتب باالتر را فدل خدا
میداند که البته این وظيفه بهعهدة عقل فدال نهاده شده است (مالصدرا 1383 ،ال :
.)496
افزون بر این ،مالصدرا هرچند در جاودانگی قوة عقالنی نف با اسپينوزا موافق و
همرأی است ولی برخالف او برای قوة خيال نيز گونهای جاودانگی قائل شده و با ا بات
تترد قوة خيال ،نشان میدهد که نف در مرحلة اول پ از مرگ و مفارقت از بدن،
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سرانتام به ابدیت وصال حق میرسد (مالصدرا 1383 ،ج .)227-226 :طبق نظر صدرا
چون قوة خيال مترد است ،نفوس متوسط و ناقص (در علم و عمل) پ از مرگ باقیاند
و از سدادت و شقاوت جسمانی و محسوس برخوردارند چنانکه نفوس کامل ،هم از سدادت
روحانی و هم از سدادت جسمانی بهرهمندند .بنابراین طبق مبانی حکمت متداليه ،عالوه بر
حضور ابدی نفوس کامل درمرتبه عقالنی ،نفوس همه افراد انسانی پ از مرگ حداقل
در مرتبه خيال حضور دارند (مالصدرا 1382 ،ال  )268 :و درنتيتة جاودانگی ،همة انسانها
را در برمیگيرد و لذا دليلی برای شمول ناپذیری جاودانگی و محروميت نفوس ناقص ،از
زندگی ابدی وجود ندارد .ازاینرو ،نظریة جاودانگی اسپينوزا ،عالوه بر نارساییهای فوق،
توان ا بات مداد جسمانی به نحو عقلی و تبيين نوع جاودانگی (یدنی بقای شخصی یا
ذيرشخصی نفوس) را (بهنحویکه مطابق با آموزههای ادیان آسمانی و موازین عقل و
عدل باشد) نخواهد داشت .چه ،نادیده گرفتن تفاوت زمينهها ،استددادها و امکانات افراد در
دستيابی به شرایط جاودانگی ،نوعی تبديض و بیعدالتی و اجحاف آشکار در حق نفوس
مستضد و جاهالن قاصری است که عليرذم اشتياق و استحقاق ،از جاودانگی و سدادت
ابدی محروم شدهاند.
 -3-5جاودانگی انسان و غایتمندی عالم
در اندیشة اسپينوزا رابطهای بين جاودانگی نف و حکمت الهی (هدفمندی آفرینش)
وجود ندارد چرا که اساساً وی ذایتی برای خدا و فدل او قائل نيست .بهتصریح مؤکد وی،
همانطور که خدا واجبالوجود است ،واجبالفدل نيز هست و همانطور که وجودش را
ذایتی نيست و بیآذاز و انتام یدنی سرمدی است فدلش نيز بدون ذایت و ازلی و ابدی
است (اسپينوزا )207 :1366 ،بدین ترتيب ،اسپينوزا هم علت ذایی را انکار میکند و هم
حدوث زمانی عالم را .درحالیکه مالصدرا طبق مبانی خود نهتنها برای خدا و فدل الهی،
قائل بهذایت است بلکه ا بات میکند که :عرات خدا ذایت همه موجودات است چنانکه
هم او فاعل آنهاست ...ذایت او در ایتاد عالم خود رات مقدسش است( .مالصدرا:1380 ،
 .)286ازآنجاکه خدا عحکيم مطلق .است یدنی در علمش حکيم و در صنع و فدلش
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محکم است (مالصدر 1381 ،ال  ،)374 :حکمت و عنایت او اقتضا میکند که نف انسان
بهذایت ویژة خود که همان جاودانگی و کمال است برسد چرا که :عخدای تدالی ،خود
بهضرورت حکمتش در طبيدت نفوس ،ميل و محبت به هستی و بقاء (جاودانگی) و
همچنين کراهت از عدم و فنا را قرارداده است  ...چون هيچ فدل باطلی در طبيدت و عالم
هستی راه ندارد و هرچه در آن تحقق مییابد ،ناگزیر دارای ذایتی است که به آن منتهی
میشود ،لذا مدلوم میشود که ميل نفوس به بقا (جاودانگی) و کراهت آنها از مرگ ،صرفاً
از روی حکمت و ذایتی است که همانا رسيدن به کمال نهایی خود و تبدیلشدن به
کاملترین موجودات است( .مالصدرا 1382 ،ال  .)336-335 :بنابراین طبق مبانی
صدرایی ،نفی هرگونه ذایتمندی از خدا و افدال الهی بهویژه در مسأله حياتی و سرنوشتساز
جاودانگی انسان ،با توجه به حکيم مطلق بودن خداوند ،امری توجيهناپذیر و ذيرقابلقبول
خواهد بود.
 -4 -5نسبت سعادت و جاودانگی
در حکمت متداليه نيز همچون فلسفة اسپينوزا ،سدادت انسان رابطهای نزدیک و
تنگاتنگ با جاودانگی نف دارد با این تفاوت که مالصدرا مفاهيم کمال ،لذت و سدادت
را مفاهيم وجودی میداند .بهعبارتدیگر ،مسألة سدادت در نظام صدرایی ،یکی از مسائل
فلسفی است که با وجودشناسی ،پيوندی و يق دارد به همين جهت بهعنوان کيفيت و
حالت وجودی نف  ،امری تشکيکی و برخوردار از شدت و ضد است (همان.)163-162 :
بدین مدنا که لذت و سدادت عقلی ،اقوی ،اتمّ و الزم از لذت و سدادت حسی ،وهمی و
خيالی است چرا که در مرتبة عقل از یک سو ،مدرِک با مدرَک اتحاد وجودی دارد ازسوی
دیگر ،سدة ادراک قوة عاقله بيش از سایر قوای نف است (یدنی هر امر مترد کلی اعم
از محسوسات ،موهومات و متخيالت را میتواند ادراک کند) و از دیگر سو ،در عالم
مدقوالت تزاحم و تضاد راه ندارد و همة مدرکات (مدقوالت) ،به حال نف عاقل ،لذیذ،
نافع و مالیم با طبع اویند (همان .)165 :بنابراین مالصدرا برترین لذتها و سدادتها را
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لذت و سدادت قوة عاقله میداند.
نکتة دیگر اینکه برخالف اسپينوزا که فضيلت را بهعنوان هدف نهایی ،همان سدادت
دانسته است (اسپينوزا ،)304 :1366 ،مالصدرا هدف نهایی انسان را وصول به سدادت
مدرفی کرده و مفاهيم فضيلت ،خير و کمال را در حکم ابزار وسایلی میداند که زمينههای
کمال عقالنی و نفسانی او را فراهم میسازند تا او را به سدادت برسانند .به تدبير دیگر،
صدرالمتألهين قائل به عينيت و اینهمانی سدادت و فضيلت نبوده بلکه سدادت را عمطلو
بالذات .و فضائل را عمطلو بالدرض .و ابزار نيل به سدادت میداند (مالصدر1389 ،1
 .)161 :بنابراین بر اساس مبانی صدرایی ،خود فضيلت و کسب فضایل ،عين سدادت
محسو نمیشود ،بلکه خير و سدادت بهعنوان مطلو بالذات یدنی :عنيل به چيزی که
نفوس آدميان آن را با آگاهی طلب میکنند(.مالصدرا ،)470 :1384 ،مر و نتيتهای است
که از فدليت و تکامل نف حاصل میگردد و کمال یافتن نف نيز مسبوق به فضيلت و
منوط به اکتسا فضائل است.
عالوه بر این ،اسپينوزا در نظریة سدادت خود ،بين فضائل قوه عاقله و فضایل قوه
عاملة نف یا به تدبيری بين سدادت عقل نظری و سدادت عقل عملی ،تفکيک قائل نشده
و لذا از لزوم هماهنگی ميان علم و عمل در کمال و سدادت انسان ذافل مانده است
درحالیکه مالصدرا ضمن اعتقاد به هماهنگی علم و عمل در فرایند تکامل نف  ،فضائل
را بهعنوان عکماالت انیِ .نف (مالصدرا )847 :1386 ،به دو قسم عفضایل عقالنی.
و عفضایل نفسانی .تقسيم و تفکيک کرده است که اولی محصول کمال قوة عقل نظری
و دومی نتيتة کمال قوة عقل عملی است (همان .)1036 :این فضایل ،مقول به تشکيکاند
یدنی برخی از مراتب آن ،اشرف و افضل از سایر مراتب است چنانکه فضایل عقالنی
اشرف از فضایل نفسانی و فضایل نفسانی اشرف از فضایل بدنی است (مالصدرا1383 ،
 .)205 :بنابراین طبق مبانی صدرایی ،هرچه تحصيل فضایل اشرف توسط نف  ،بيشتر
باشد ،انسان از سدادت بيشتری برخوردار بوده و به جهت وجودی بودن فضيلت ،مرتبه
قوییتر و شدیدتری از جاودانگی را تتربه خواهد کرد چرا که به عقيدة او ،مطلو بالذات
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دانستن سدادت ،دستکم چهار مره و پيامد مدرفتی در پی دارد )1 :جاودانگی و بقایی که
فنا نداشته باشد  )2شادی و بهتتی که در آن حزن و اندوه نباشد  )3مدرفتی که درآن
جهل نباشد  )4بینيازی و ذنایی که به همراه آن ،فقری نباشد (مالصدرا.)160 : 1389 ،
افزون بر همه اینها نقش هدایت و توفيق الهی (امدادهای ذيبی) در نيل انسان به
سدادت و جاودانگی در اندیشة اسپينوزا ،کمرنگ و در بسياری از مواضع و آ ار وی ملحوظ
نشده است .درحالیکه به عقيده مالصدرا ،هدایت و تأیيد خداوند ،شرط اساسی کسب
فضيلت ،کمال و رشد و هدایت و درنتيته نيل به سدادت شناختهشده است ،بهطوریکه از
آن بهعنوان عبزرگترین ندمت الهی برای انسان .یادکرده است (همان.)140-139 :
در پایان باید به این نکته ارعان نمود که اگرچه مفاهيم اصلی و مؤلفههای نظریة
سدادت اسپينوزا نظير ععشق عقالنی ،.عمدرفت شهودی به خدا ،.عآرامش خاطر،.
عشادی ،.علذت .و امثال آن را میتوان بهعنوان نقاط مشترک و مواضع وفاق در حکمت
متداليه پيگيری و کنکاش نمود (همان ،)176-173 :ليکن در پرتو مقایسه روشن میشود
که نظریة سدادت اسپينوزا به جهت عدم ابتناء بر وجودشناسی تشکيکی ،عدم توجه به
رومراتب بودن سدادت ،ذفلت از لذت و سدادت سایر قوای نف ذير از قوه عقل ،یکسان
انگاری فضيلت و سدادت و عدم برقراری توازن بين علم و عمل ،ناتمام مانده و عمالً منتر
به فروکاستن 26سدادت انسان به عفضيلت .آنهم به مدنای خاص اسپينوزایی یدنی
عکوشش برای حفظ وجود خود .و ععمل کردن بر طبق قوانين طبيدت خویش .میشود.
نتیجهگیری
در این مقاله ضمن تحليل مفهومی نف و جاودانگی ازمنظر فلسفی ،به بررسی انتقادی
مسألة جاودانگی انسان در اندیشة اسپينوزا با تکيه بر مبانی حکمت متداليه پرداخته شد.
مهمترین یافتههای این پژوهش را میتوان در چند مورد خالصه و جمعبندی نمود:
 -نف

در اندیشة اسپينوزا جوهر نيست بلکه حالتی از صفت فکر (بهعنوان یکی از
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صفات خدا) است درحالیکه نف نزد صدرالمتألهين جوهر و دارای مراتب متددد و برخوردار
از وجود سيال و متطوّر در مرز عالم ماده و تترّد است .اسپينوزا نف را تصور یا صورت
بدن دانسته که الزمة این تدری  ،مادی بودن نف است درحالیکه تدری مالصدرا از
نف (بهعنوان کمال اول جسم) مستلزم مادیت نف نبوده و به همين جهت با ادعای
جاودانگی نيز همخوانی دارد.
 ازنظر اسپينوزا جاودانگی امری اکتسابی بوده و لذا عموميت و شمول ندارد بلکه تنهانفوسی به تتربة جاودانگی دست مییابند که شرایط الزم را در خود فراهم نمایند .به
عقيدة او از بين قوای متددد نف  ،تنها قوة عقالنی بهشرط فدليت ،به جاودانگی میرسد.
مهمترین شرایط حصول جاودانگی در نگرش اسپينوزایی عبارتاند از :فقدان موانع آزادی
و رهایی روح تقویت عواط مثبت در نف اتصال به هستی ابدی از طریق عشق عقالنی
به خدا و به فدليت رساندن قوه عاقله از طریق کسب مدرفت و تصورات تام .این درحالی
است که مالصدرا به جهت اعتقاد به تترد قوة خيال ،قائل به عموميت و شمول جاودانگی
برای همة نفوس انسانی است.
 در اندیشة اسپينوزا رابطهای بين جاودانگی نف و حکمت الهی (ذایتمندی عالم)وجود ندارد چرا که اساساً وی ذایتی برای خدا و فدل او قائل نيست ،درحالیکه مالصدرا
برای خدا و فدل الهی قائل بهذایت است و کمال و جاودانگی را ذایت آفرینش نف و
اقتضای صنع و حکمت الهی میداند.
 در فلسفه اسپينوزا و مالصدرا ،سدادت انسان رابطهای تنگاتنگ با جاودانگی نفدارد .با این تفاوت که سدادت در نظام صدرایی ،پيوندی و يق با وجودشناسی دارد به
همين جهت سدادت همچون وجود امری تشکيکی و برخوردار از مراتب شدت و ضد
است بهطوریکه لذت و سدادت عقلی ،برترین لذتها و سدادتهاست یدنی سدادت عقلی،
اقوی و اتم از سدادت حسی ،خيالی وهمی است.
 -عليرذم وجود نقاط مشترک و مواضع وفاق بين سدادت شناسی اسپينوزا و مالصدرا،
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در پرتو مقایسه مدلوم شد که نظریه سدادت اسپينوزا به جهت عدم ابتناء بر وجودشناسی
تشکيکی ،عدم توجه به رومراتب بودن سدادت ،ذفلت از لذت و سدادت سایر قوای نف
ذير از قوة عقل ،یکسان انگاری فضيلت و سدادت ،و عدم برقراری توازن بين علم و عمل،
ناتمام مانده و عمالً منتر به فروکاستن سدادت انسان به عفضيلت .میشود.
پینوشتها
1. Empedocles
2. Anaximenes
3. Heraclitus

 .4در ميان متکلمان مسلمان نيز کمتر کسی را میتوان یافت که نف را امری مترد به
حسا آورد .از آنان می توان به شي مفيد ،راذب اصفهانی ،مدمر عباد سلمی،
نوبختيان ،و خواجه نصير الدین طوسی اشاره کرد (اکبری.)102-101 :1382 ،
5. Conception
6. Perception
7. Idea
8. Wind
9. Breath
10. Mind
11. Function
12. Anthropomorphic

 . 13باید توجه داشت که مدنای سرمدیت در فلسفه اسپينوزا ،با مدنایی که در فلسفه

بررسی جاودانگی نفس و نسبت آن با سعادت از نظر( ...مهدی گنتور)

225

اسالمی متداول است ،تا حدی متفاوت است زیرا واژههای سرمد و سرمدی در لسان
حکمای مسلمان به عما ال أول له و ال آخر( .جرجانی )52 :1370 ،یدنی موجود
بیآذاز و بیانتام یدنی ازلی و ابدی اطالق میشود ولی چنانکه در بيان اسپينوزا نيز
تصریحشده ،استدمال واژه عسرمدی .برای جوهر یا خدا ،صرفاً به مدنای ازلی و ابدی
نيست بلکه به مدنای واجبالوجود بالذات و نامتناهی مطلق بهکاررفته که به قول
یاسپرس ،در آن نه گذشته ملحوظ است و نه حال و آینده ())Jaspers, 1974: 20
و البته به این مدنای خاص ،اسپينوزا سرمد و سرمدی را فقط بر خدا اطالق میکند
(.)Wolfson, 1967: 366
14. Duration

 .15زیرا افالطون در تيمائوس ص ریحاً اعالم میکند که فقط جزء عقالنی نف باقی و
جاودانه میماند و دیگر اجزاء نف یدنی اجزای شهوانی و ذضبی ،فانی و فسادپذیرند
(افالطون)70 :1337 ،
 .16چون به اعتقاد اس پينوزا ،مدلول باید با علتش س نخيت داش ته باش د (اس پينوزا:1366 ،
.)11
 .17در اس تخراج مقدمات و ص ورتبندی این اس تدالل از مقالة ش تاری ،مرتض ی ،یوس
نوظهور ،عباس فنی اصل )1393( .بهره برده شده است.
18 . Conatus

 .19به عقي دة اس پينوزا اینکه انس ان خود را مخت ار میانگ ارد به جه ت جه ل به علل
حقيقی مؤ ر در اعمال خود اس ت ،لذا او تص ریح میکند که :عاراده را میتوان فقط
علت موجَب ناميد نه علت آزاد( .اسپينوزا)49 :1366 ،
20. Efficient Cause
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21. Transitive cause
22. Positive
23. Objective

 .24چون ابن ميمون نيز مدتقد است تنها عشق الهی است که برای هميشه در دل انسان
باقی و ابدی میماند ( )Maimonides, 2010: 48-49جالب اینکه وی سدادت
و کمال واقدی انسان را در تکامل عقلی یدنی کسب فضائل عقالنی میداند چيزی
که بددها مورد توجه و تأکيد اسپينوزا قرار گرفت( .به نقل از مقالة شتاری ،مرتضی،
یوس نوظهور ،عباس فنی اصل)7 :1393،
 .25چون اسپينوزا در نهایت ،فضيلت را باسدادت یکی دانسته و در آخرین قضيه از کتا
اخالق میگوید :عسدادت پاداش فضيلت نيست بلکه خود فضيلت است( .اسپينوزا،
.)304 :1366
26. Reduction

فهرست مناب
ابنسينا ،حسين عبداهلل1406( .ق) .الشفاء (الطبيديات کتا النف ) ،قم :منشورات مکتبه
آیه اهلل المرعشی النتفی.
ارسطو .)1366( .دربارة نف  ،ترجمه و تحشيه علیمراد داوودی ،تهران :حکمت.
ارسطو .)1378( .دربارة نف  ،ترجمة علی مراد داوودی ،تهران :انتشارات حکمت.
اسپينوزا ،باروخ .)1366( .اخالق ،ترجمة محسن جهانگيری ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
افالطون .)1337( .دورة آ ار افالطون ،ترجمة محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی.
اکبری ،رضا .)1382( .جاودانگی ،قم بوستان کتا .
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اوئن ،اچ .پی .)1380( .دیدگاههایی دربارة خدا ،ترجمة حميد بخشنده ،قم :اشراق.
بریه ،اميل )1385( .تاری فلس فه قرن هفدهم ،ترجمه اس ماعيل س دادت ،تهران :انتش ارت
هرم .
پارکينسون ،جی .ایچ .آر .)1381( .عقل و تتربه از نظر اسپينوزا ،ترجمة محمدعلی
عبداللهی ،قم :بوستان کتا .
خراسانی ،شرف الدین( .بی تا) .نخستين فيلسوفان یونان ،تهران :انتشارات و آموزش
انقال اسالمی.
جرجانی ،مير سيد شری  .)1370( .التدریفات ،تهران :ناصر خسرو.
دولوز ،ژیل .)1392( .اسپينوزا فلسفه عملی ،ترجمة پيمان ذالمی ،تهران :دهگان.
سهروردی ،شي شها الدین .)1373( .متموعة مصنفات (4جلد) ،تصحيح دکتر سيد
حسين نصر ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالدات فرهنگی.
شتاری ،مرتضی ،نوظهور ،یوس  ،فنی اصل ،عباس .)1393( .عجاودانگی نف ازدیدگاه
ابن ميمون و اسپينوزا ،.نشریة پژوهشهای فلسفی ،دورة  ، 8شمارة .219-203 :15
فروذی ،محمدعلی .)1384( .سير حکمت در اروپا ،تلخيص و تدوین عزت صفری ،تهران:
سنا.
کاپلستون ،فردریک .)1362( .تاری فلسفه (جلد  ،)1ترجمة سيدجالل الدین متتبوی،
تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
کاپلستون ،فردریک .)1373( .اسپينوزا ،ترجمة سيد محمد حکاک ،تهران :حکمت.
گاتری ،دبليو .کی .سی .)1375( .تاری فلسفه یونان (جلد ،)2ترجمة مهدی قوام صفری،
تهران :فکر روز.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .)1380( .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده الدقليه
(جلد ،)2تصحيح و تحقيق و مقدمه مقصود محمدی به اشراف استاد سيد محمد
خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
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مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی1381( .ال ) .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده
الدقليه (جلد ،)6تصحيح و تحقيق و مقدمه :احمد احمدی به اشراف استاد سيد محمد
خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .) 1381( .المبدأ و المداد(جلد ،)2تصحيح و تحقيق
محمد ربيحی و جدفر شانظری به اشراف استاد سيد محمد خامنهای ،تهران :بنياد
حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی1382( .ال ) .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده
الدقليه (جلد  ،)9تصحيح و تحقيق و مقدمه رضا اکبریان به اشراف استاد سيد محمد
خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .) 1382( .الشواهد الربوبيه فی المناهج السلوکيه،
تصحيح و تحقيق مصطفی محقق داماد به اشراف استاد سيد محمد خامنهای ،تهران:
بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی 1383( .ال ) .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده
الدقليه (جلد ،)3تصحيح و تحقيق و مقدمه مقصود محمدی به اشراف استاد سيدمحمد
خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .) 1383( .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده
الدقليه(جلد ،)4تصحيح و تحقيق و مقدمه مقصود محمدی به اشراف استاد سيدمحمد
خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی1383( .ج) .الحکمه المتداليه فی االسفاراالربده
الدقليه(جلد ،)8تصحيح و تحقيق علی اکبر رشاد به اشراف استاد سيدمحمد خامنهای،
تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .)1384( .شرحا الصوال الکافی(جلد  ،)1تصحيح و

بررسی جاودانگی نفس و نسبت آن با سعادت از نظر( ...مهدی گنتور)

229

تحقيق و مقدمة رضا استادی به اشراف استاد سيدمحمد خامنهای ،تهران :بنياد حکمت
اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .)1386( .مفاتيح الغيب (جلد  ،)2تصحيح و تحقيق و
مقدمة نتفقلی حبيبی به اشراف سيدمحمد خامنه ای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی
صدرا.

مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی1389( .ال ) .متموعة رسائل فلسفی صدرالمتألهين
(جلد  ،)1به اشراف استاد سيد محمد خامنهای ،تصحيح و تحقيق و مقدمه سيد محمد
یوس انی و حامد ناجی اصفهانی ،تهران :بنياد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ،محمد بن ابراهيم شيرازی .) 1389( .تفسير القرآن الکریم(جلد  ،)1تصحيح:
محمد خواجوی با مقدمة آیت اهلل سيد محمد خامنهای ،تهران :بنياد حکمت اسالمی
صدرا.
نوظهور ،یوس  .)1379( .عقل و وحی و دین و دولت در فلسفة اسپينوزا ،تهران :پایا.
ولفسون ،هاری آسترین .)1368( .عمروری بر نتایج اساسی فلسفه اسپينوزا ،.ترجمة احمد
خوانساری ،متلة کيهان اندیشه ،شمارة  ،24صص( .88-74فاقد دوره انتشار این متله
متوق شده است).
یاسپرس ،کارل .)1375( .اسپينوزا ،ترجمة محمدحسن لطفی ،تهران :طرح نو.
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