
 

 
  
  
 

   اسپينوزا با تكيه بر عرفان اسالميي تعالي و حلول در فلسفه
  

   ∗∗محمد سعيدي مهردكتر                ∗شهناز شايان فردكتر 
   

  كيدهچ
در نظام يكتاگوهري اسپينوزا، تأكيـد بـر برخـي واژگـان محـوري از جملـه          

دا بـه  خ(= ، و طرح حضور ماده در خدا        )علت حلولي  (طبيعت، جوهر، علت داخلي   
هاي حلـولي     قرائت ،سبب شده تا در عصر حيات او و پس از آن          )  ممتد شئعنوان  

  در حالي كه اسـپينوزا       ؛د و او متهم به همه خدايي گردد       پديدار شو  او   ي  از فلسفه 
بارها خويش را از اين اتهام مبرا دانسته و شواهد مختلفي در آثار او بر برائت او از                  

با نظر به فلسفه اسپينوزا به عنوان كليتي مشتمل         . دهد چنين اتهاماتي گواهي مي   
هاي حلولي برآمـده از      توان به قرائت    مي ، زباني خاص  ي  بر رهيافت، مباني و شبكه    

 ممتد و شئ از جمله خدا به عنوان علت داخلي، خدا به عنوان ،برخي عناصر زباني
 اسالمي، صور در جستار حاضر، با تكيه بر عرفان .خدا به عنوان طبيعت، پاسخ داد

 افزون بر آن اشكاالت وارد بـر تعـالي در           .گردد مختلفي از تعالي و حلول ارائه مي      
گـردد و بـا نظـر بـه          فلسفه اسپينوزا، بر اساس نظام فلسفي او، نقد و بررسي مي          

گيـرد،   هايي كه او براي خـدا در نظـر مـي           ساختار كلي فلسفه اسپينوزا و ويژگي     
رو گرچـه     در نظام فلسفي او ترسيم نمود؛ از ايـن         ا از خد  توان تصويري متعالي   مي

در   از بين صور تعـالي،     ،خداي اسپينوزا از تعالي وجودي يا واقعي برخوردار نيست        
) تعالي حالتي، تعالي منطقي و تعالي معرفتي      (فلسفه اسپينوزا سه صورت از تعالي       

ون بـر    افـز  ،گفتني است اين مقاله جهت تبيين و تحليل مطالب        . قابل طرح است  
 از برخي اصطالحات و تعابير فلسفه اسالمي و عرفان بهره جـسته             ، اسپينوزا يآرا

  . است
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  مقدمه . 1
 او، شارحان فلسفه اسپينوزا و منتقدان او در باب خـداي اسـپينوزا، و تعـالي يـا حلـول                    

امـا از منظـر فلـسفه و عرفـان          . انـد  اند و به تفصيل سخن گفته      رهاي متفاوتي كرده  ظهار ن اظ
رو جستار حاضـر     اسالمي، در باب مسأله تعالي و حلول، تحقيقي صورت نگرفته است؛ از اين            

درصدد بررسي مسأله ياد شده، با نظر به فلسفه اسپينوزا و استمداد از شبكه زبـاني فلـسفه                  
        .رفاني ابن عربي استصدرايي و مكتب ع

اي بـا    رو در دوره    از اين  ،اسپينوزا جوهر واحد نامتناهي را خداوند يا طبيعت ناميده است         
 خـداي   ،گرايانه كـه در آن     كيد بر طبيعت، فلسفه اسپينوزا را، نوعي اصالت وحدت طبيعت         أت

: ج ،20(انـد    ده ياد كر  انشود و از او به رهبر كافران و ملحد         مسيحيت و دين يهود حذف مي     
ث بر چنين ر هم). 202: پانتئيسم، ص: ، ذيل32؛ 155 :، ص 5؛  329 – 328 و 47 :صص ،4

اين عقيده است كه اسپينوزا با امتناع از پذيرش نظريه تعالي، توانسته خدا را به نحو ايجابي                 
  ).  66 – 65: ص، ص27(مورد مطالعه قرار دهد 

 اسپينوزا بـه عنـوان خداشـناس        ي او،   در فلسفه » اخد«مفهوم  كيد بر   أبا ت نيز  ني  دورادر  
هگل نيز به جـاي انكـار       ). ، همان 32(گرديد   ميراستين و مردي مست و ديوانه خدا ترسيم         

رو  از ايـن  ). 331:، ص 4: ، ج 20(گزيند   ميخدا عبارت انكار جهان را براي فلسفه اسپينوزا بر          
 اسپينوزا خدايي متعـالي اسـت يـا      اين است كه آيا خداي، اساسي در جستار حاضر   ي  لهأمس

 آيا خدا در فلـسفه اسـپينوزا در جهـان و            ،ي است؟ به ديگر سخن    ي جز يعين مجموعه اشيا  
 يطبيعت حلول كرده و يا جهان به خدا ترقي يافته اسـت؟ آيـا خـداي اسـپينوزا امـري ورا                    

  طبيعت و جسم است يا امر جسماني و همان طبيعت است؟
 ي   زبـاني فلـسفه    ي   سـه اصـطالح محـوري در شـبكه         3»حالـت « و   2»صفت«،  1»جوهر«

 طبيعت طبيعت   ياچون خدا و طبيعت خالق       اسپينوزا از جوهر با تعابيري هم     . اسپينوزا است 
 نامتنـاهي، متقـوم از       موجـود مطلقـاً     يا لذا خدا به عنوان جوهر نامتناهي      ،كند ميآفرين ياد   

 صفات او هم    ،اگر وجود نامتناهي باشد   : گويد مي اسپينوزا در اين باره      .صفات نامتناهي است  
 به اين بيان كه گرچه از جوهر نامتناهي در نوع خود، صفات نامتناهي را ،بايد نامتناهي باشد

 نامتناهي در ذات خود حاوي هرچيزي اسـت          خدا به عنوان جوهر مطلقاً     ،توان سلب كرد   مي
ات مذكور، مـا فقـط فكـر و     و از بين صف،كه مبين ذات است و نفي و سلبي در آن راه ندارد        

15،26: صص، 32؛ 69 -  68، 27، 20 ،8-4: ص، ص7(شناسيم  ميعد را ب(.   
 ي اي متـداول در يونـان و فلـسفه     فكر به عنوان صفت مقوم خـدا نظريـه  ،به گزارش رث 

    عد به عنوان صفت مقوم خدا نيز اختـصاص بـه اسـپينوزا نـدارد؛ زيـرا                 قرون وسطي بوده و ب
 فيلـسوفان و متكلمـان مـسيحي و يهـودي            و هم نـزد    در سنت عرفاني  هم   اي چنين انديشه 



33 ي اسپينوزا با تكيه بر عرفان اسالمي  تعالي و حلول در فلسفه
چنين تجزيه ناپذيري، جسماني نبـودن، عليـت بالـذات،           هم ).70:، ص 27(مطرح بوده است    

، 37،  32،  29 – 28: صص،  7(وست  ا 4عليت نخستين، عليت فاعلي و علت داخلي از خواص        
 بلكه به عنوان    ،نوان جوهر و امر مستقل    و جهان نيز نه به ع     ). 41:، ص 29؛  199:، پانويس 56

بـوده كـه بـه طـرق        ) اعم از حالت نامتناهي و متناهي، مستقيم و غيرمـستقيم         (حاالت خدا   
اند؛ همان طوري كه برابري با دو قائمه از طبيعت مثلث       نامتناهي از ضرورت الهي ناشي شده     

 اسـپينوزايي نظـام     لذا نظام هـستي   )  33: ، ص 11؛  295،  42 -31،41: ص، ص 7(آيد   ميبر  
حاالت ناميده شده است و در آن عالم فراشدي است كه با جوهر آغـاز و بـا گـذر از مجـالي                   

پانويس6 :ص، 7(شود  مي به حاالت منتهي ،عدفكر و ب .(  
جوهر روحـاني و جـوهر      ( اسپينوزا با نفي ثنويت دكارتي و اصالت كثرت          ،به ديگر سخن  

 اذهـان حـاالت و تعينـات    ،كنـد كـه در آن   مـي  ارائه نظام مبتني بر اصالت وحدت را   ) مادي
ثر أثير و تـ   أتـ ( ثنويـت دكـارتي      ،بر اين اسـاس   . ند هست عدت صفت ب  صفت فكر و ابدان حاال    

از بين رفته و ذهن و بدن به عنوان حاالت موازي ) متقابل ميان ذهن متناهي و بدن متناهي
  ).34: ، ص4: ، ج20(شوند  ميجوهر واحد معرفي 

طبيعت و جوهر، سـه مرحلـه از تفكـر          ،  ، سه مفهوم خدا   ثجه است به عقيده ر    شايان تو 
 ، سـپس طبيعـت و در پايـان        ، به اين بيان كه وي در آغاز تفكر، مفهوم خـدا           ،ست ا اسپينوزا

 بنابراين اگر از مفهوم سنتي خدا شروع كرده و آن را پي بگيـريم               ؛جوهر را به كار برده است     
رسيم و اگر از مفهوم سنتي طبيعت آغاز كنيم و آن را پي              يمبه مفهوم طبيعت اسپينوزايي     

    . )61: ص، 27 (شويم ميبگيريم به مفهوم خدا نايل 
 در  ، با توحيد اديـان آسـماني      يش به رغم تناقض ظاهر    »همه جا حضوري خدا   « ي  عقيده

ا  اما تفاوت اسپينوز   ،لهان يهودي و مسيحي متداول و متعارف بوده است        أمتكلمان و مت   ميان
 ، اشـيا در خـدا هـست       ي  كه همه  ها با وجود اعتراف به اين      با پيشينيانش در اين است كه آن      

 ،كردند مي انكار  وجود ماده را در خدا شديداً   ،ه است و همه از خداست و در خداست        خدا هم 
 ، بـه ديگـر سـخن      .عد را از صفات خدا و ماده را در خدا و منتشي از او دانست               ب ،اما اسپينوزا 

،  وحـدت  ، خداي فلسفه سنتي است كه بر پايه آن        ي  ههاي عمد   يكي از مشخصه   »ديتال ما «
 اما اسـپينوزا در پـانزده قـضيه         .شود مي، عدم تغيير و غير قابل مقايسه بودن مطرح          بساطت

گويد  مي پانزدهم ي پردازد و در قضيه مي »ال ماديت«لفه ؤ به انتقاد از م،اخالقنخست كتاب 
  .  )501، 497 – 495: صص، 10 (عني هرچيزي به انضمام مادههر چه هست در خداست ي
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  صور تعالي و حلول. 2
  اي لغوي و اصطالحي به صور مختلف ـتعالي، عالوه بر معنمفهوم ح ـبراي تبيين و توضي

  :شود ميآن نيز اشاره 
  Transcendence  و تعالي1. 2

: ، ص 2: ، ج 17 (بلنـدي اسـت   تعالي در لغت به معناي ارتفـاع و          :تعريف لغوي . 1. 1. 2
 بـه صـعود و   Transcendence چنـين  هم. )304 :، ص 1:  ج ،15؛  382 :، ص 9: ؛ ج 1278

  . )319: ، ص28 ( معنا شده است7 و ماورا6، برتري داشتن بر5باال رفتن
تعالي در اصطالح به معنايِ باالتر بودن خدا از هـر شـيئي،             :تعريف اصطالحي . 2. 1. 2

چه سـزاوار شـأن او نيـست،         شود و تنزه خدا از آن      مين ستوده   دابچه    آن او از هر  برتر بودن   
 ). 304 :، ص1:، ج15؛ 382 :، ص9: ، ج3 (آمده است
به كار رفتـه    ) 8مطلق ( درباره خدا  ،هيات و متافيزيك   در اال  Transcendenceح  اصطال

  : و مشتمل بر معاني زير است
 دور افتاده از طبيعـت؛      - ناپذير؛ ج   سنجش - كامل و فراتر از محدوديت و نقص؛ ب        -الف

  .    )319:، ص28 ( بيگانه با انسان طبيعي-د
 مادي و عقول متناهي استفاده      يچنين اصطالح مذكور براي ارتباط خدا با عالم اشيا         هم

ها  ست و وجود واقعيِ جدا از آن       ا ها ها و برتر و فراتر از آن        بدين بيان كه پيش از آن      .شود مي
برخي در بيان معناي تعالي به عنوان صـفت خـدا سـه عنـصر را       . )16: ، ص 15:، ج 26 (دارد

 او  –ج   ؛ او به عالم نيـازي نـدارد       –ب   ؛ و جوهراً متمايز است     خدا ذاتاً  –الف  : اند دهمطرح كر 
     ).97 :، ص5 (غير قابل ادراك و دور از فهم است

اراي كمـاالت نامحـدود   خدا موجودي متعـالي و د  « :گويد ميالالند نيز به نقل از باركلي       
  ). 622 :، ص2 :ج، 22 (»است؛ بنابراين ذات او براي عقول متناهي درك ناپذير است

كه مفهوم خـدا     بنابراين تعالي مورد نظر ما تنها درباره خدا مطرح است و با توجه به اين              
هـاي    چرا كه مفهوم خدا كامالً وابـسته بـه توانـايي           -هميشه بايد از واقعيت آن متمايز باشد      

توان گفت تعالي أعم اسـت       مي،   اما واقعيت عيني خدا برتر از مفاهيم ماست        -محدود ماست 
 باشـد و يـا فراتـر بـودن          مـراد مـا     مياز آن كه فراتر بودن واقعيت خدا نسبت به نظام مفهو          

   . واقعيت خدا نسبت به عالم مادي و مستقل بودن او از آن
 بـه  ،شـناختي   معرفـت ي ه توانـد در دو حـوز    يم ،پس تعالي با معنايي كه از آن ذكر شد        

 ، به معناي تفكيك وجودشناختي خدا و جهان       ،معناي شناخت ما از واقعيت و وجودشناختي      
  .مطرح گردد، كه تفكيكي مابعد الطبيعي است
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 متمايز بودن شأن وجودي خدا از عـالم طبيعـي و مـادي    نوشتارمقصود از تعالي در اين   

  .متعالي خداست و شيئي باالتر از او نيستكه تنها موجود  است و اين
   : صور تعالي.3. 1. 2
 بـه عنـوان يـك معقـول ثـاني           ،عـالي در فلـسفه    ت:  صور تعالي به طور عام     .1. 3. 1. 2
باشد كـه در حالـت       مي بلكه داراي صور متعددي      ، منحصر در صورت واحدي نبوده     ،9فلسفي

 از پرداختن بدان صور بايد يادآور شد         قبل .توان صور ذيل را براي آن در نظر گرفت         ميكلي  
  :  ند ازا  بودن خدا اتفاق دارند كه عبارتي اشياها در تمايز و ماورا كه همه آن

 يدر اين صورت از تعالي، خداوند متمايز از عالم و ماورا :تعالي صرف يا غير مجامع    . 1
 كامالً جدا و گـسيخته      گونه اشتراك و شباهتي با عالم نداشته و        اي كه هيچ    به گونه  ،آن بوده 

چنـين تفـسيري از تعـالي در        . رو منزه از صـفات امكـاني و حـادث اسـت            از اين . از آن است  
از اين تعالي، به تعـاليِ مقابـل و تعـالي عزلـي و              . 10شود ميانگار يافت    دستگاه فلسفي تباين  

  .شود مي ياد  نيزبينونتي
 امـا   ،وند متمايز از عالم است    در اين صورت از تعالي نيز خدا       :تعالي مجامع شخصي  . 2

 پيـشين، آن    تتفاوت اين صورت از تعالي با صور      . اين تمايز مانع از حضور او در عالم نيست        
است كه در مقابل وجود يا جوهر متعالي به تعالي مجامع شخصي، وجود يا جوهري مطـرح                 

 ت و صـور   رو تعالي مذكور امـري نفـسي اسـت         از اين . نيست تا در نسبت با آن متعالي باشد       
اين تفسير از تعالي در نظـام تـشكيك خاصـي الخاصـي     . پيشين تعالي اموري نسبي هستند    

، 294 -292: صص،  2: ، ج 13(شود   ميوجود و دستگاه عرفاني وحدت شخصي وجود يافت         
از اين تعالي به تعالي غير مقابل و تعـالي          ). 66 – 64: صص،  12 ؛   308 – 307،  305،  300

   .شود ميصفتي نيز ياد 
 در  يادشـده  تعـالي    دوچنين هـر      خداوند غيريت مطلق با عالم ندارد، هم       ،در تعالي اخير  

  . گردند مياين امر اشتراك دارند كه فارغ از فاعل شناسا و ذهن بشر مطرح 
 بـه ايـن بيـان كـه         ،اي از تمايز برقـرار اسـت       در اين تعالي نيز نحوه     :تعالي معرفتي . 3

و تفـاوت آن بـا ديگـر        ) 327: ، ص 2: ، ج 13 ( شناخت ماسـت   خداوند در مقام ذات، فراتر از     
  .  آن است كه فارغ از ذهن بشر، قابل طرح نيست،صور تعالي

  به حسب ذاتش ناشـناخته اسـت       ،گرايان قرون وسطا   خداي اسپينوزا همانند خداي عقل    
اسـپينوزا اصـطالح    ) 138: همـان، ص   ( ولفسن ي  چنين به عقيده   هم. )142: ، ص 1: ، ج 31(
، تعريف ناشدني، نامتعين، نادانستني     ا، غيرقابل مقايسه  همت  را به جاي بي    »متناهي مطلق نا«

رو نامتناهي از آن حيث كه نامتناهي اسـت متعـالي از              از اين  ؛و همانند آن به كار برده است      
چنـين ياسـپرس صـفات نامتنـاهي در          هم. )8 : ص ، پانويس ،7 (معرفت فاهمه متناهي است   
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تـوان خـدا را      ميرو   از اين  .)27: ، ص 23 (داند مي دليل عدم شناخت خدا      فلسفه اسپينوزا را  

تعـالي معرفتـي خـداي      كـه    است   يادشايان  .  اسپينوزا متعالي از معرفت دانست     ي  در فلسفه 
تـرين و    ، روشـن  ه در عـين تصورنـشدن     ا كـ  رچـ  ؛اسپينوزا به لحاظ تصور اسـت نـه انديـشه         

  ).393: ، ص30 (انديشيدتوان درباره او  ميترين امور است و  قاطع
 ،دكارت در فلسفه خـويش     :ر مختلف تعالي بر پايه تمايزات فلسفي       صو .2. 3. 1. 2

، 8( شـرح اصـول فلـسفه دكـارت       كند؛ اسپينوزا نيز در      ميسه نوع تمايز را براي اشيا مطرح        
  : شود ميكه در ذيل به طور اجمال ذكر است ها اشاره كرده  بدان) 220-219: صص

 ،هـا چيـزي نيـست       جز جواهر و حـاالت آن      ، اين اصل دكارتي كه در طبيعت      با توجه به  
تمـايزي واقعـي    .  استنتاج شده اسـت    )حالتي و تمايز در عقل    ،  واقعي(تمايزات سه گانه اشيا     

كه صفت هماننـد داشـته باشـند يـا      اعم از اين،  دو جوهر،كه به وسيله آناست ناميده شده   
كه هر يك   است  ؛ و اين تمايز از اين واقعيت دانسته شده          اند ديگر تمايز يافته   ، از يك  ناهمانند

توانـد بـدون آن      مـي از اين دو جوهر امكان دارد بدون كمك ديگري به فكر آيد و در نتيجه                
   . وجود يابد
خـود جـوهر     تمايزي كه ميان حالت جوهر و     :  حالتي دوگونه نشان داده شده است      تمايز

تمايز اخير را از اين     . ت جوهر واحد و فارد موجود است      وجود دارد و تمايزي كه ميان دو حال       
، يم كه گر چه ممكن است هر حالتي بدون كمك ديگري به انديشه در آيـد              ياب  ميدرواقعيت  

 . ها حـاالت آن هـستند انديـشيده شـوند          امكان ندارد هيچ يك بدون كمك جوهري كه اين        
ممكن است جوهر بـدون حـالتش     كه گرچه   است  از اين واقعيت دانسته شده      نيز  تمايز اولي   

   . انديشيده شود؛ حالت ممكن نيست بدون جوهرش به انديشه در آيد
؛ اين تمايز از ايـن      شود مي ميان جوهر و صفت آن واقع        ، آن است كه   و اما تمايز در عقل    

كه ممكن نيـست نـوع خاصـي از جـوهر بـدون صـفت خاصـش                 است  واقعيت دانسته شده    
  .  فهميده شود

جا توجه به تفاوت ميان تمايز و تعالي ضروري است؛ زيرا هر             ت كه در اين   شايان ذكر اس  
 رابطـه عمـوم و      ، ميان اين دو مفهوم    ، به ديگر سخن   .تمايزي مشتمل بر مفهوم تعالي نيست     

 متمايز ممكن است در يك مرتبه وجودي   شئ بدين بيان كه دو      ،خصوص مطلق برقرار است   
ين دو جوهر هم رتبـه؛ و يـا هـم رتبـه نبـوده و يكـي                   مثل تمايز واقعي ب    ،قرار داشته باشند  

 امـا در  .)تمايز حـالتي و تمـايز در عقـل    ( مثل دو تمايز اخير،وابسته و ديگري مستقل باشد    
  .  متمايز نيز مد نظر استئرتبه نبودن دو ش مفهوم تعالي، افزون بر تمايز، هم

لت أعم بودن خارج ساخته     اگر تمايزهاي سه گانه مذكور را از حا        ،با توجه به مطلب فوق    
تـوان   مـي  ، هـم رتبـه نباشـد      شئتمايز دو   ،   بدين بيان كه مراد از تمايز      ،و آن را مقيد كنيم    
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تمايز عقلي در صور تعالي به عنوان       كه  است  شايان ياد   . طرحي از تعالي و صور آن ارائه كرد       
  .شود ميتبييني براي تعالي حالتي استفاده 

  : عالي به قرار ذيل است صور ت،با توجه به مطالب فوق
 بـه ايـن   ،اين تعالي در نظام مبتني بر كثرت مطرح است       : يا وجودي  11تعالي واقعي ) 1

ن است و خدا به عنوان      بيان كه نظام هستي مشتمل بر موجودات و جواهر مستقل و گوناگو           
، متمايز و غني است كه افزون بر دارا بودن بـاالترين درجـه وجـودي، خـالق                  جوهري مطلق 

  . ست و دقيقاً به همين معنا تعالي وجودي دارد اها اهر ديگر و بر طرف كننده نياز آنجو
 ، هم با تعالي صرف و هم بـا تعـالي مجـامع سـنخي              ،تعالي مذكور كه  شايان توجه است    

سازگار است؛ بدين بيان كه اگر كثرات وجودي متباين به تمام ذات باشند، تعـالي وجـودي                 
اما بنـا بـر نظـام وحـدت تـشكيك خاصـي        .ف تبيين خواهد شد خداوند مطابق با تعالي صر    

  .   گردد ميوجود، تعالي واقعي يا وجودي خداوند با تعالي مجامع سنخي تفسير 
 بـه ايـن    كرد، طرح   توان  ميدر نظام مبتني بر وحدت      را  تعالي مذكور    :تعالي حالتي ) 2

در آن خدا، تنها وجـود       بلكه   ،نحو كه  نظام هستي مشتمل بر كثرات جوهري مستقل نبوده          
و جوهر مستقل نامتناهي است و عالم همگي حاالت و تجلّيات آن وجود و جوهر يگانه است            

 منفك و مـستقل از خـدا داشـته          اي  كه عالم مرتبه   و خدا در عين حضور در عالم و بدون آن         
  . باشد، از عالم متمايز است

در هرچنـد  چنـين    هـم .ف است خداوند منزه از تنزيه صرف و تشبيه صر       ،در اين نظرگاه  
ه  عالوه بر تنزيه و صفات جاللي، از تشبيه و صفات جمالي نيز سخن گفته شد،كتاب مقدس

. در تعالي وجودي، خدا گسيخته از عالم معرفي شده و متصف به تنزيه محـض اسـت                است،  
 يياتوان بر اساس تمايز نامتناهي مطلق از نامتناهي در نـوع خـود و اشـ                تعالي مذكور را مي   

  آن را بـه دو گونـه مطلقـاً         ،اسپينوزا نيز بـا مفهـوم سـازي از نامتنـاهي          . ين كرد يمتناهي تب 
نامتناهي و نامتناهي در نوع خود تقسيم كرده و سلب صـفات نامتنـاهي را در نامتنـاهي در                   

 و  انگاشته اما نامتناهي مطلق را حاوي هر چيزي كه مبين ذات است             ،نوع خود جايز شمرده   
رو نامتنـاهي مطلـق را متـصف بـه       از اين.ي و سلبي را از آن منتفي دانسته است  هر گونه نف  

توان در فلسفه اسـپينوزا      ميبنابراين  ) 26: ، ص 21؛  8: ص،  7 (صفات نامتناهي دانسته است   
 نامتناهي ي متمايز از اشيا،خدا را به عنوان جوهر نامتناهي مطلق با صفات نامتناهي خويش    

بنـابراين طبيعـت در فلـسفه       . )139:  ص ،1:ج  ،  31(ناهي دانـست    متي  ر نوع خود و اشيا    د
 توده فاقد نيرو و معطـل        اما طبيعت به معناي    ،، خدا است  ، با لحاظ صفات نامتناهي    اسپينوزا

 طبيعت به اعتبار صفات نامتناهي متمايز از طبيعـت بـا صـفات              ، به ديگر سخن   .خدا نيست 
  . )500: ص ، 10 (متناهي است
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؛ زيرا مجموع عالم چيـزي       مجموعه عالم است   ر پايه اين تمايز، خدا غير از       ب ،آن افزون بر 

 ي مجموع اشيا  ، لذا تفسير رث از خداي اسپينوزا كه در آن         ؛جز نامتناهي در نوع خود نيست     
   .رسد ميدرست به نظر ن) 59:ص ، 27 (شوند ميخدا يا طبيعت ناميده ، موجود نزد اسپينوزا

كنند معتقدند  ميمعرفي  انگار يگانهكساني كه اسپينوزا را      برخي از كه  شايان توجه است    
به اين است، اي از دگر بودن را داراست اشاره كرده      به خدايي كه مرتبه    او  تا حدودي تلويحاً    

 عنـصر تنـزه خـدا در     تلويحاً،شود ميبيان كه گرچه خداي اسپينوزا با طبيعت يكسان تلقي     
شـوند و خـدا    مي اشيا از سوي خدا ايجاب ي ينوزا همهكه به نظر اسپ  چنان؛شود ميآن بيان   
  . )173: ، ص 5(ورزد  مي ذات محدود به خود عشق از طريق
اسپينوزا اصطالح نامتناهي مطلق را     ) 138: ص  ،  1: ج  ،  31 (چنين به عقيده ولفسن    هم

ه كار  ، نادانستني و همانند آن ب     ، تعريف ناشدني، نامتعين   به جاي بي همتا، غير قابل مقايسه      
رو نامتناهي از آن حيـث كـه نامتنـاهي اسـت متعـالي از معرفـت فاهمـه                     از اين  ،برده است 

چنين ياسپرس صفات نامتناهي در فلسفه اسـپينوزا         هم. )پانويس،  7: ص  ،  7 (متناهي است 
توان فلـسفه اسـپينوزا را متعـالي از          ميرو   از اين  ؛)27 :ص،  23 (داند ميرا دليل درنيافتن او     

تعالي معرفتي خداي اسپينوزا به لحاظ تـصور اسـت نـه            كه   است   ياد شايان   .نستمعرفت دا 
تـوان   ميترين امور است و      ترين و قاطع   روشن،  نشدن در عين تصور  اين خدا   كه  ا  رچ ؛انديشه

    . )25: ص، همان (درباره او انديشيد
 شـأني    به صورت تعالي   ،با شبكه زباني خاص خود      ميتعالي مذكور در سنت فلسفه اسال     

 بلكه  ،قابل طرح است؛ به اين نحو كه  نظام هستي مشتمل بر كثرات وجودي مستقل نبوده               
آن وجود يگانـه   در آن، خدا تنها وجود مستقل نامتناهي است و عالم همگي شؤون و مظاهر        

مرتبه منفك و مستقل از خدا داشته     ،  كه عالم  است و خدا در عين حضور در عالم و بدون آن          
  .م متمايز استباشد، از عال

تـوان   چنين مـي  هم. توان تعالي مجامع شخصي دانست ميتعالي حالتي و تعالي شأني را     
  :    تبيين براي تعالي شأني و تعالي حالتي ارائه كرد دو

خدا به عنوان وجود مطلق و محيط بـه دليـل احاطـه و              :  تمايز محيطي و احاطي    –الف  
 ،بـه عبـارتي   و  ست  يـ است و اطـالق قيـد آن ن         مي كه از نوع اطالق البشرط مقس      -اطالقش  

 غيـر  ، در مقيدات حضور وجودي دارد و به نفس همان اطالق     -اطالق او مقابل تقييد نيست      
 اي از آن شمول ندارند      اما مقيدات بهره   ،كه شمول فراگير دارد   چرا   ؛و ممتاز از مقيدات است    

خدا به عنوان ،  از عرفانثرأ در فلسفه صدرايي نيز مت.)67–64:صص،  12؛  92- 91:صص،  1(
نه وجود نامتناهي كه در      ،)332 :ص،  14 (وجود فوق نامتناهي بما هو نامتناهي مطرح است       
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 بـا حفـظ   ، بنابر اين خدا به عنوان وجود فوق نامتنـاهي     ؛آن شائبه تقيد به اطالق وجود دارد      

 . از عالم متمايز است، اطالقش در عالم حضور دارد و با همان اطالقش
 ، خداوند به لحاظ مقام فـيض و ظهـورش         ،در اين نگرش  : فيض/ مايز ذات و ظهور    ت -ب  

 چنان كـه در     ، خارج از عالم  و غير آن است        ،داخل در عالم و عين آن  و به اعتبار مقام ذات           
: صصـ ،  9 (»مع كل شي البمقارنه و غير كل شـي ال بمزايلـه           « آمده) 1خطبه   (نهج البالغه 

  . ديگر است  ذكر است دو تبيين مذكور قابل ارجاع به يك شايان.)17: ، ص19؛ 477–466
 ،توان بر پايه مفاهيم منطقي تبيـين كـرد         مي اين صورت از تعالي را       :تعالي منطقي ) 3

كلي و جزيي و نوع و شخص ، بدين بيان كه تمايز خدا و عالم همانند تمايز بين نوع و جنس 
  .است

ست؛ بدين بيان كه    نادالي مجامع شخصي     ديگري از تع   ي  هتوان نحو  تعالي منطقي را مي   
تمايز خدا و عالم همانند تمايز بين نوع و جنس، كلي و جزيي و نوع و شخص است؛ چنـان                    
كه ولفسن بر اساس تمايز منطقي، تعالي خدا از اشيا را در فلسفه اسپينوزا مورد بررسي قرار                 

 معنـاي دخـول خـدا در        كند كه علت داخلي بودن خدا نزد اسـپينوزا بـه           ميدهد و بيان     مي
 بيـشتر ايـن     ،بلكه خدا به عنوان علت داخلـي      ،   نبوده ،طور كه نفس در بدن است      مان ه ،اشيا

كند كه همان طوري كه جنس علت داخلي انواع و نوع علت داخلي افـراد و                 ميمعنا را افاده    
 همان طوري كـه انكـار علـت         . خدا هم علت داخلي اشيا است      ،يا كل علت داخلي اجزا است     

خارجي به معناي آن است كه خدا علت خارجي مكاني و علـت غيـر مـادي و مفـارق اشـيا                      
  كـه  ن است اي مراد وي    ،گويد اشيا در خدا هستند     مياسپينوزا  جا هم كه      بنابراين آن  ،نيست

كل و نتايج در مقدمات موجودند اشيا        همان طوري كه انواع در جنس، افراد در نوع، اجزا در          
 بين خـدا    ،اما با وجود اين   . ديگر نيست  ها گسيخته از يك    ند و وجود آن   هم در خدا وجود دار    

 ، متعالي از اشـيا اسـت       و خدا به معناي كهن منطقي تعالي       اشيا تمايز منطقي برقرار است     و
  ).325-324: صص، 1:، ج31(
   Immanence  حلول و.2. 2

. )352 :، ص 5:، ج 15 (حلـول در لغـت بـه معنـاي نـزول اسـت             :تعريف لغوي . 1. 2. 2
 بـه    نيز Immanence. باشد مي به معناي حال، درون بود و دروني         Immanentچنين   هم

، معنـا   14 اسـت  هچه حال و درون بود      و خصيصه آن   13، حضور 12درون ماندگاري، درون بودي   
  . )141: ، ص28( شده است

 :آمـده اسـت  Immanence  در بـاب معنـاي اصـطالحي    :تعريف اصطالحي. 2. 2. 2
Immanence    ــت ــالم اس ــدا در ع ــضور خ ــاي ح ــه معن ــاه «؛ )16: ، ص15: ، ج26 ( ب گ
Immanence   در . . .) اعم از حضور ذات خدا يا وجود او و يا قدرتش و يا     ( به معناي حضور
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يـا  » خـدا «شود كـه ذات   ميچنان كه در پانتئيسم مطرح . رود مي به كار Absenceمقابلِ  

 ، به نحوي ضروري   16اما در دئيسم  . ن يكي است  داشته و با آ   حضور  كامالً در عالم    » 15مطلق«
  . شود مي نسبت به آن در نظر گرفته 17خدا غايب از عالم يا متعالي

يـا تئيـسم     [18نظريـه تئيـسم حلـولي     ،  ] افراطي و تفريطي مـذكور     ي  هدر برابر دو نظري   [
به معنـاي حـضور و در        (ر عالم است   د  بر اين عقيده است كه خدا هم حال        مبتني] حضوري

  .  )142 -141: ص، ص28 (»از آن است) 20در ذات(و هم متعالي ) 19ام فعلمق
 منحصر  ،21حلول نيز در فلسفه به عنوان يك معقول ثاني فلسفي         :  صور حلول  .3. 2. 2

توان صـور    ميباشد كه در حالت كلي       مي بلكه داراي صور متعددي      ،در صورت واحدي نبوده   
هـا    آن ي  داختن بدان صور بايد يادآور شد كه همـه         قبل از پر   .ذيل را براي آن در نظر گرفت      

  :  ند ازا در عدم تمايز و درون ماندگاري خدا در اشيا اتفاق دارند كه عبارت
گونه تمايزي بين خدا و عالم وجود نـدارد و           در اين صورت از حلول، هيچ      :حلول نزولي 

د بود و در آن، مقـام ذات        هاي عالم خواه    خداوند تعبير ديگري از عالم و يا پديده        ،به عبارتي 
گـردد و اساسـاً خـدا بـه          ميبراي خداوند انكار شده و متصف به صفات محدثات و ممكنات            

 :اين صورت از حلول به دو گونه قابل تصور است. تمامه در عالم محو شده است
 به اين معنا كه خدا برابر با مجموع عالم است و اساسـاً خـدا                ، حلول نزولي حداقلي   -الف

پـارچگي عـالم و در ايـن معنـا خـدا بـه عـالم مـادي تحويـل                    است براي وحدت و يك    نامي  
   ؛گردد مي

 ، ممكن متفردي كه مالحظـه شـود       ئ هر ش   كه بر اساس آن     حلول نزولي حداكثري   -ب
 پانتئيـسم بـه ايـن معنـا در هـيچ           . است بدين معني كه خدا همه چيز است        ئخدا همان ش  

  . شود ديني يافت نمي
 با ايـن  ،عالم وجود ندارد اين صورت از حلول نيز تمايزي بين خدا و       در   :حلول صعودي 

 عالم ارتقا يافته و به مقـام        ،به ديگر سخن  . ست ا  عالم تعبير ديگري از خدا     ،تفاوت كه در آن   
 ، چه به لحاظ وجـود و جـوهر يـا تجلّـي و حالـت     ،و امري به نام عالم . گردد ميل  يالوهيت نا 

  .22 نيز تعبير شده است»اتحاد« به ، حلولاز اين صورت. محقق نخواهد بود
حلول نزولي و حلول صعودي در اسـناد هرگونـه صـفات و احكـام               كه  شايان توجه است    

  . ممكنات، حادثات و جسمانيات به خداوند اشتراك دارند
از حلول نيز مد نظـر اسـت كـه اشـتراك              مي صورت عا  ،در اين نوشتار  : حلول حضوري 

خدا در عالم كه بـر خـالف          عبارت است از حضور    و آن ولي دارد   لفظي با حلول صعودي و نز     
 مشتمل بر تمايز نيز هـست و تعبيـري ديگـر از تعـالي مجـامع                 ، از حلول  پيشيندو صورت   

  . )167: ، ص7:، ج25 (استسازگار  بنابراين اين حلول با تعالي ؛23شخصي است
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 ،ي برخوردار اسـت   حضور در حلول حضوري از گستره معنايي وسيع       كه  شايان ذكر است    

ي يا غيـر    يدر پانتئيسم، خدا به طور يكسان در جز        :نويسد ميچنان كه هارتشون دراين باره      
 .دهد مي اما در تئيسم، حضور خدا در درجات مختلف رخ       ،ي و در شر و خير حضور دارد       يجز

:  ج،26 (ي و يا در خير بيشتر از شر است   ي حضور در جزيي بيشتر از غير جز       ،به عنوان نمونه  
  . )16: ، ص15

هاي گوناگون، سطح خاصي از حلول حضوري معنـا پيـدا            پايه رهيافت   بر ،به ديگر سخن  
، تواند حضور بـه حـسب حـاالت        ميكند؛ به اين بيان كه حضور در رهيافت وحدت انگار            مي

تواند به لحـاظ فعـل خـدا يـا        ميانگار   تجلّيات و سنخ وجود باشد و حضور در رهيافت كثرت         
يـك از معـاني      باشد و در حضور به هـر      ) 168: ، ص 7:، ج 25 (ت او از جمله اراده    برخي صفا 

 حضور در معـاني فـوق      ،تعالي خدا به حسب ذات محفوظ است و دقيقاً به همين دليل           ،  فوق
    .در تعارض با حلول نزولي و صعودي است

در نظـر   » تـشبيه صـرف   «نيز به لحاظ معرفت شناسـي       ) اعم از نزولي و صعودي     (حلول
و » ديگـر «چنين در تعالي صرف نيز، خدا به عنـوان يـك موجـود كـامالً           هم. شود ميگرفته  

رو بـه لحـاظ     از ايـن ،اشتراك و حـضوري در آن نـدارد  ، متباين با عالم است و هيچ سنخيت    
امـا  . گـردد  مـي ) تنزيهـي  (هيات سـلبي  شود و منجر به اال     ميناميده  » تنزيه صرف «معرفتي  

ناميـده  » تنزيـه در عـين تـشبيه      «ي به لحاظ معرفت شناسي      تعالي مجامع سنخي و شخص    
  . شود مي

 
  ظاهر حلولي در فلسفه اسپينوزا ههاي ب   طرح برخي جنبه. 3

رسـد   مـي ناقض تعالي خدا در فلسفه اسـپينوزا بـه نظـر    ت به مواردي كه م  ،در اين بخش  
  :شود مياشاره 

   )طبيعت (خدا به عنوان كل و مجموع عالم: شكال اول ا.1. 3
 اشيا در خدا به عنوان اجزايي كه در كل هـستند            ي  اسپينوزا تصريح كرده است كه همه     

: صصـ ، ديـالوگ دوم ، 29( و در موضعي ديگر) 323: ص ، 1: ج ، 23 ؛   37،  7 (حضور دارند 
 به طـوري كـه بـا        ،معلول با علتش متحد است    : گويد مي) 22 –20: صص،  2 و بخش  31،  3

رو برخي بر اين باورند كـه اسـپينوزا بـا اطـالق              از اين ؛  ندده ميتشكيل  ديگر يك كل را      يك
ل نشده و وجود مطلق متشخص را كه متعالي         ير خدا تمايزي بين خدا و طبيعت قا       طبيعت ب 

   . )329: ص، 4: ، ج20 (كند مي انكار ،از طبيعت باشد
خـدا يـا    « موجـود را     ي اشـيا  ي   همـه  ي  ين باور است كه اسـپينوزا مجموعـه       بر ا ث نيز   ر

 بلكه  ،جا به معناي انفصال نيست     در اين » يا«توان گفت    مي ،داند و افزون بر آن     مي» بيعتط
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 =تـوان گفـت نـزد اسـپينوزا خـدا          مـي  ، به عبارت ديگـر    .جاي آن تساوي قرار داد     هتوان ب  مي

، 27 (ايـم  خدا را بيشتر شـناخته    ،  عي را بشناسيم  ي طب يطبيعت است؛ لذا هرچه بيشتر اشيا     
 . )62: ص
  عد به عنوان صفت مقوم ب: اشكال دوم .2. 3

 گويد   ميجا كه    آناست  عد را صفت مقوم خدا دانسته       اسپينوزا ب»ست يا   ا عد صفت خدا  ب
 كـساني كـه خـدا را داراي بعـد           ،چنين نزد وي    هم .)68: ص،  7 (»عد است  داراي ب  شئخدا  

امـا  .  نـد  توجيه موجهي براي خلقت مـاده توسـط خـدايي كـه مجـرد اسـت ندار                ،دانند مين
  : اند آن وارد است از آن جمله اشكاالتي كه بر

 بنـابراين   ، جوهر جسماني از آن لحاظ كه جوهر است از اجزايي تركيب يافته است             -الف
 فرض مقدار نامتنـاهي     و اساساً . امكان عدم تناهي و در نتيجه تعلقشان به خدا ممكن نيست          

نسبتش بـه خـدا هـم       ،  ند نامتناهي باشد  توا ميكه جوهر جسماني ن    آن بنابر و. نامعقول است 
   . محال است

  جوهر جسماني تجزيه پذير است و نسبت دادن آن به خدا مستلزم انفعـال در خـدا                 -ب
   .  در حالي كه خدا از جميع جهات كامل بوده و انفعال در او راه ندارد،ستا

، 29 (ست جوهر جسماني تجزيه پذير است و تجزيه پذيري با بساطت خدا سازگار ني        -ج
   . )28 -27: صص
حضور همه اشيا  از جمله ماده در خدا و خدا بـه عنـوان علـت          : اشكال سوم  .3. 3

  داخلي اشيا
، عليت خارجي و بيرون از سيستم عالم امكـاني جـاي            در طرح جوهر نامتناهي اسپينوزا    

و بـا طـرح خـدا بـه عنـوان علـت             ) 41: ص،  21 ؛   37: ص،  7 (خود را به عليت داخلي داده     
كـه   طـوري   همان ،افزون بر آن  . آيد مي امكان قرائت حلولي از فلسفه اسپينوزا  فراهم          ،اخليد

؛ 27: ص، 7 ( اسپينوزا با طرح حضور و جنبش همه چيز از جملـه مـاده در خـدا   ،مطرح شد 
جـا   آنبـه ويـژه      ،و اسناد ماده به معناي جوهر متناهي و تجزيه پذير به خدا           ) 302: ص،  22
دانم چرا ماده با وجود تجزيه پذيري و مركب بودنش از اجزا باز نتوان آن                مين«: گويد ميكه  

  .  جايي براي تنزيه و تعالي خدا باقي نگذاشته استظاهراً) 31:ص، 7 (»را به خدا نسبت داد
  

   نقد و بررسي اشكاالت. 4
   بررسي اشكال اول .1. 4

 هـو   شئما به ال  «معناي   به   »ماهيت« و   »ذات« طبيعت در فلسفه اسپينوزا به معناي        -1
گرچه روش هندسي اسپينوزا اقتـضا دارد كـه از بـه كـار بـردن كلمـات       . رود مي به كار    »هو
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، هـاي طبيعـت     واژه ، و ديگـر آثـارش     اخالق وي در كتاب     ،مترادف به جاي هم اجتناب شود     

 بنـابراين صـرف     .)4ويسپـان ،  3: ص،  7 (ذات و ماهيت را به جاي هم اسـتفاده كـرده اسـت            
  . توان خداي اسپينوزا را مادي و جسماني تلقي كرد مي ن، طبيعتي واژه دكاربر
تمهيـد   در   ،به عنـوان نمونـه    .  در عرفان نيز واژه طبيعت بر خداوند اطالق شده است          -2
ان الطبيعـه المطلقـه التـي    / الطبيعه الواجبه الملزومه لمطلق الوجود«عبارت   بارها از القواعد

رو صرف اطالق     از اين  .)95،  91،  74،  68: صص،  1 (ده است  استفاده ش  »هي الواجب عندهم  
توان آن سيستم فكـري را مـتهم بـه           مي ن ،طبيعت بر خدا در يك سيستم فلسفي يا عرفاني        

    . حلول يا الحاد كرد
صـفات  . اند كه اسپينوزا براي خداوند بـر شـمرده اسـت            شعور و علم از جمله صفاتي      -3

؛ بنـابراين خـداي     )42: ص،  2ج  ،  18 ( جـسماني هـستند    هاي امور غيـر    مذكور نيز از نشانه   
  . تواند جسماني باشد مياسپينوزا ن

 سـبب طبيعت تجربي و طبيعت مخلوق دانـسته و بـه           ،   برخي طبيعت را همان ماده     -4
لفه تعـالي   ؤخدايي و فقدان م     وي را به همه    ،طبيعت بر خدا در فلسفه اسپينوزا     ي    واژهاطالق  

 و بـه اعتبـاري سـه        -كه طبيعت در فلسفه اسپينوزا داراي دو جنبه       اند؛ در حالي     متهم كرده 
    :توان تصور درستي از خداي اسپينوزا به دست داد مي ن، است كه با عدم توجه بدان-جنبه

  فعال/ طبيعت طبيعت آفرين/ 24 طبيعت خالق:الف
   ) نظام حالت/ به عنوان حالت(منفعل / طبيعت طبيعت يافته/ 25 طبيعت مخلوق:ب
 طبيعت تجربي كه همان طبيعت به عنوان امر زماني و مكاني يا نظام معمول طبيعت :ج
  . است

تمايز .  حاالت و صفات خدا و معلول طبيعت طبيعت آفرين است          ،طبيعت طبيعت يافته  
هماننـد  آن دو    تمايز عقلي و منطقي است نه واقعـي و           ،بين طبيعت خالق و طبيعت مخلوق     

 همـان نظـام معمـول       ،كنـد  مـي چنان كه حواس به ما عرضـه         نجهان آ . اند مقدمه و نتيجه  
 ،چنان كـه در واقـع هـست        جهان آن . شود ميمان حاصل    طبيعت است كه در تجربه طبيعي     

ـ  ،همان طبيعت طبيعت يافته و نظام حاالت است كه ادراك ناقص ما از جهـان               ي   ه وسـيله   ب
و بـه   » جربـه طبيعـي   طبيعـت در ت   «و  » طبيعـت مخلـوق   «. شـود  مياصالح  و   آن، بازسازي 

دو نظام نيـستند كـه يكـي سـايه ديگـري           » نظام حاالت «و» نظام معمول طبيعت   «،عبارتي
 البته جهان واقعي به نسبت ادراك ناقص        ، بلكه جهان محسوس هم جهان واقعي است       ؛باشد

 گفتني است خداي اسپينوزا همـان طبيعـت طبيعـت آفـرين             .)35: ص،  9؛79: ص،  27 (ما
به ديگـر   . ت محسوس مادي است و نه طبيعت طبيعت يافته و حالت خدا            لذا نه طبيع   ؛است
 لذا  ؛ده فاقد نيرو و معطل    خدا است نه به اعتبار تو     ،   طبيعت به لحاظ صفات نامتناهي     ،سخن
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تر از طبيعتـي اسـت كـه در قلمـرو            ست وسيع  ا طبيعتي كه خدا  است  رث در اين باره گفته      

اند خدا در فلسفه      برخي بر اين عقيده    ،رش وي چنين به گزا    هم .)64: ص،  27 (تجربه ماست 
: ص،  همـان  ( بلكه طبيعت به خدا تعالي يافتـه اسـت         ،اسپينوزا به طبيعت تنزل نيافته است     

72( .   
 نامتناهي   به عنوان موجود مطلقاً    ، اسناد جسمانيت به خدا    ،اخالق اسپينوزا در كتاب     -5

، انـد   درباره طبيعت الهـي انديـشيده  كساني كه به نحوي    «:گويد مي  و كند ميرا به شدت رد     
 نامتنـاهي   اند و نسبت جسمانيت به خدا كـه موجـودي مطلقـاً            جسمانيت خدا را انكار كرده    

ييـد همـان    أكوشـند تـا ادلـه ديگـري بـراي ت           مي ،است بسيار نامعقول است و در عين حال       
از طبيعت خدا    دليلشان اقامه كند و آشكارا نشان دهند كه جوهر جسماني يا ممتد را كامالً             

   . )28 -27: صص، 7 (»داند ميسازد و آن را مخلوق خدا  ميجدا 
   بررسي اشكال دوم  .2. 4

 بلكه از حـاالت     ، جسم صفت خدا نيست    ، صفت مقوم خداي اسپينوزا است     »عدب«گرچه  
 حالتي اسـت كـه ذات خـدا را از           ،مقصود من از جسم   : گويد ميكه او     چنان ؛عد است صفت ب 

 :ص،  همـان  (سازد مي محدود و ظاهر     ، به وجهي معين   ، داراي بعد است   شئاو  اين حيث كه    
 بدان معنـا نيـست كـه خـدا          ،شود جسم از حاالت خداست     ميكه گفته    چنين اين   هم .  )65

  خدا بر جسم و عدم استقالل و مخلوقيت جـسم اسـت            ي   بلكه به معناي احاطه    ،جسم است 
   . )42: ص، 2ج، 18(

 است كه داليل مخالفان در نفي جسمانيت خدا مبتني بر فرضـي             اسپينوزا بر اين عقيده   
هاي اسـپينوزا   پاسخ). 29: ص ، 7 (غلط است و آن فرض تركب جوهر جسماني از اجزا است         

  : ه عبارتند اززميندر اين 
رو   از ايـن   ؛اند  معقولاموري   بلكه   ،و واقعي نيستند   امور حقيقي    ، جز و كل در جواهر     :الف

   . )28: ص، 29 (ز مطرح نيست كل و ج،در طبيعت
 آن جـدا در نظـر گرفتـه         ي متفاوت بايد چنان باشد كه اگر اجزا       ي امر مركب از اجزا    :ب
 قابل فهم   ، كه ساعت  ،ديگر قابل فهم و تصور باشند؛ مثل ساعت و اجزاي آن            بدون يك  ،شود

ست و  ؛ زيرا كم و زياد شدن در آن مطرح نيـ           اما بعد جوهري داراي قسمت نيست      .دتصورنو  
چنـين بعـد جـوهري بـه      هم. شود ميهاي آن به تنهايي تصور يا فهميده ن        كدام از بخش   هيچ

 به دليل تنـاهي     ، تصور اجزا در طبيعتي نامتناهي     دانيم  و مي  استلحاظ طبيعتش نامتناهي    
 بعـد  ي ابقا،هاي مختلف تشكيل شده باشد چنين اگر بعد از بخش     هم .ن محال است  آ ياجزا

 يعنـي در بعـد      -آميز است؛ زيرا اگر در طبيعـت          نامعقول و تناقض   ،اجزاي آن پس از انهدام    



45 ي اسپينوزا با تكيه بر عرفان اسالمي  تعالي و حلول در فلسفه
 وجـود   -جوهري از آن جهت كه فقط به عنوان امتداد نامتناهي و به عنوان كل وجـود دارد                  

   . )همان (شود مي بالفاصله نابود ، آن كليتتقسيم شود
هـايي از عـالم    طور كه در بخش  همان، هيچ جزيي نيست  ، مقدم بر همه حاالتش    ،در بعد 

 ،؛ زيرا خـارج از عـالم      فاقد حركت است  ،  الم به عنوان كل    اما خود ع   ، حركت وجود دارد   ،ماده
 زيـرا حتـي     ،در بعد نيز جز و بخش وجود نـدارد        . جا منتقل شود   مكاني نيست كه عالم بدان    

بودن را داراست؛ لذا     هر كدام از اجزا همان طبيعت بعد         ،اگر كل بعد را به اجزا تقسيم كنيم       
ي و انفعال را    پذير ناپذير معرفي كند و تجزيه     اسپينوزا در صدد است تا حقيقت بعد را تجزيه        

بـودنش،  جـسماني  داند كـه بـه رغـم     ميرو وي بعد را جوهري      از اين  ؛به حاالت نسبت دهد   
: ، ص 29( كند ميناپذير تصور شود معرفي      تجزيه نامتناهي واحد و  امر  جز  چيز  ممكن نيست   

28( .   
اسپينوزا معتقد است مقدار به دوگونه قابـل تـصور           : عقلي  مقدار  تمايز مقدار خيالي و    :ج
 متـصور عقـل     جوهري كه صرفاً  ) 2،  امر انتزاعي و سطحي كه محصول خيال است       ) 1: است

كـه غالبـاً و بـسيار       -است؛ بنابراين اگر مقدار را آن طور كه در خيال ماست مالحظه كنـيم               
طـور    امـا اگـر آن  ؛يابيم ميقابل تجزيه و مركب از اجزا    ،   آن را متناهي   -دهيم مينجام  آسان ا 

 -بسيار دشوار اسـت   كاري  كه  -كه در عقل است و از اين جهت كه جوهر است تصور نماييم              
 آب از   ،به عنوان مثال  . واحد و غير قابل تجزيه خواهيم يافت      ،   آن را نامتناهي   ،در اين صورت  

 متمايز است كـه امكـان پيـدايش و تبـاهي در آن              يت مشتمل بر اجزا   آن جهت كه آب اس    
رو نه پديـد      از اين  ؛ اجزا ندارد   اساساً ،ر جسماني است  اما آب از آن جهت كه جوه      . وجود دارد 

  . )31 -30:صص، 7 (پذيرد ميآيد و نه فساد  مي
   بررسي اشكال سوم 3. 4

  :   گردد مياز علت داخلي تبيين  ابتدا منظور اسپينوزا ،اشكالبه اين  پيش از پاسخ 
: ، ص 1، ج 31؛  6  و 2: صصـ ،  1بخش،  29؛18 -17:صص،  5 (اسپينوزا در چندين موضع   

 را چنـين    شـئ افزون بر آن، علت      اتفاق و صدفه را رد كرده است و       ،  با تأكيد بر عليت   ) 319
: ص،  1بخـش   ،  29 (» موجود شود  شئ، محال است    اگر علت موجود نباشد   «: كند مي تعريف

 جـو كنـيم    و    يا خارج از آن بايد جست      شئچنين علتي را در درون      : گويد ميسپس  ). 6 و4
 26نيز از علل خارجي و داخلـي      ) 162و 24: صص،  7 (و در چندين موضع ديگر    ) 22: ص،  7(

. داردريـشه  ، در سخنان ارسطو     است كه اين تقسيم بندي از علت       شايان ياد  .گويد ميسخن  
هـاي   هاي فاعلي و غايي را علت       صوري و مادي را داخلي و علت       هاي ارسطو و پيروان او علت    

  ). 392 -391:ص ص،b1070 و 28- 27 :صص، b 988، 6 (شناختند ميخارجي 
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نفس كه در بـدن موجـود       : ند از ا   كرده كه عبارت   بيانولفسن دو مثال براي علت داخلي       

ع و نيـز جـنس و       است؛ و مفاهيم كلي از قبيل جنس نسبت به نـو          جدانشدني  است و از آن     
تركيب جـنس و    . شوند  علت داخلي شمرده مي    )افراد (يينسبت به ذات جز    نوع هر دو با هم    

  بـه منزلـه علـت      ،ها نسبت بـه ذات معـرَّف       سازند و بنابراين هر دوي آن      ميرا  » تعريف«نوع  
 تعريف خوب بايد شامل علت      ، لذا طبق رأي ارسطو    ؛براي معلول هستند  ] ته علت داخلي  الب[

هـاي   جا كه عدم امكان ارائه تعريف براي خدا را عدم وجود علت             ابن ميمون نيز آن    .اشدهم ب 
 »ألنه تعالي ليس له اسباب متقدمه هي سبب وجوده فيحـد بهـا            «داند   ميپيشين براي خدا    

بـه  ) زيرا خداوند متعال اسباب پيشين كه سبب وجود او باشد ندارد تا بـدان تعريـف شـود                 (
  ). 118 :ص، 1ج، 4( همين نكته اشاره دارد

بديهي است مقصود ارسطو از علت داخلي فقط علتي نيست كه متقرر در معلول باشـد،                
بنـابراين   .)324: ، ص 1، ج 31 (چنين علتي اسـت كـه معلـول متقـرر در آن اسـت              بلكه هم 

ويژگي ضروري علت داخلي اين است كه از معلـولش جدانـشدني اسـت؛ خـواه نفـسي كـه                    
كـه جداناپـذير از ذات      ] تركيـب جـنس و نـوعي      [و خواه تعريفـي     جدانشدني از جسم است     

، كل در اجزايش موجود است و جنس در انـواع     : گويد ميبه همين دليل ارسطو     . معرف است 
  . )322-321:صص، همان (طور كه اجزا در كل وجود دارند و انواع در جنس درست همان

 مقايـسه بـا علـت داخلـي و           را در  28 و علت حلولي   27 عبارات علت گذرا   ،در قرون وسطي  
داند  ميكار بردند و اسپينوزا نيز علت حلولي را همان علت داخلي             هعلت خارجي ارسطويي ب   

 بـدين معنـي كـه متقـرر در          ؛و معناي اصلي آن را جداناپذيري آن از معلول ذكر كرده است           
: ، ص 2، بخـش  29 (مختصره در رساله    او .كه معلول متقرر در آن است      چنان  هم ،معلول است 

كه در نزد من هر دو يكـي         (30 و داخلي  29ممكن نيست معلول علت حلولي    « :گويد مي )148
   . »ر يابديمادام كه اين علت باقي است از بين برود يا تغي) هستند

 بلكه از   ، نيست 32 در قرون وسطي به همان معناي گذرا       31بايد دانست كه اصطالح تعالي    
 ،گانـه اسـت   تر از مقـوالت ده  ر و كليت  وسيعكه اينويژه ه  ب؛تر دارد  معنايي كلي  ،نظر منطقي 

تـوان گفـت     مـي بـاال،    بـا توجـه بـه مطالـب          .شود ميها واقع ن   كه تحت هيچ يك از آن      چنان
رو علتـي كـه حلـولي      از ايـن  ؛  گذرا است و نه متضاد حلولي اسـت       اصطالح تعالي نه مترادف     

علت حلولي  «توان گفت مفهوم     يماست ممكن است در عين حال متعالي نيز ناميده شود و            
را مثال  جنس ، است ولفسن براي چنين علتي   گفتني. خودمتناقض نيست   ميمفهو» متعالي

 بدين بيان كه اگر چـه جـنس سـاري و            است،علت حلولي نسبت به انواع      كه چونان    زند  مي
 ناميـده   از معلولش است، متعالي نيـز     )  ميسعه مفهو  (تر جا كه كلي    از آن  ،حال در انواع است   

    . شود مي
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 بخـش نخـست كتـاب       18توان مقصود اسـپينوزا را در قـضيه          مي ،در پرتو مباحث فوق   

كند كه خـدا     مي وقتي او انكار     .اداند نه علت گذر    مي كه خدا را علت حلولي همه اشيا         اخالق
 مقصودش اين است كـه خـدا نـه بـه            .باشد مي )ها يعني علت خارجي آن   (علت گذراي اشيا    

و نيـز زمـاني     . ها ن علت خارجي اشيا است و نه علت غيرمادي جدا و مفارق از آن             لحاظ مكا 
داند مقصودش اين نيست كه خـدا   مي )ها يعني علت داخلي آن(كه خدا را علت حلولي اشيا      

به   بلكه علت داخلي بودن او نسبت      33؛گونه كه نفس در بدن است       همان ،داخل در اشيا است   
  عـالم و   ي بلكه واسع و فراگير است و در همه اشـيا          ؛ عالم نبوده  اشيا يعني او هرگز جداي از     

  .)323-322: ص، ص1، ج31 (ها حضور و وجود دارد  مكاني در همه
به معناي آن نيست كه خـدا       » كه خدا علت حلولي اشيا است     «پس اين سخن اسپينوزا     

 جـداي از     بلكه فقط انكار اين مطلب است كه خدا خـارج و           ؛با مجموعه همه اشيا يكي است     
  . )324: ، صهمان (ها نيست آن

گويد همه اشيا در خـدا هـستند و يـا در             مي اخالق بخش اول    15چنين او در قضيه      هم
به هيچ وجـه چيـزي خـارج از خـودش      : كند مي علت حلولي را چنين تعريف       ،موضعي ديگر 

ـ     : گويـد  مـي  و يـا  )34: ، ديالوگ اول، ص  29 (آورد ميپديد ن  اقي معلـول بـا علـتش متحـد ب
: ، ديـالوگ دوم، ص 29 (دهند ميديگر يك كل را تشكيل  ها با يك  به طريقي كه آن  ،ماند مي
يعنـي  ) علـت داخلـي    (توان ويژگـي ضـروري علـت حلـولي         مي ، اين مطالب  ي   در همه  .)36

          . را مالحظه كرد» جداناپذيري از معلول«
 اشـيا در خـدا    ي  همـه  «شايان توجه است كه ولفسن مقصود اسپينوزا از اين مطلب كـه           

تلقي كـرده اسـت و   ، داند ميرا به همان معنايي كه ارسطو نوع را موجود در جنس     » هستند
 به همـان    معناي علت داخلي بودن براي اشيا      بنابراين علت حلولي بودن خدا براي اشيا را به        

ي د و يـا كـل علـت داخلـ         كه جنس علت داخلي انواع و نوع علت داخلي افـرا          داند    مينحوي  
، بـه طـور منطقـي بـا         ه كلي جدا از افرادش موجـود نيـست        گويد اگر چ   مي و   اجزايش است 

   . مجموع افرادش هم يكي نيست
»  اشـيا در خـدا هـستند       ي  همـه «گويد   ميجا كه اسپينوزا     بنابراين به عقيده ولفسن آن    

 طور كه انواع در جـنس و افـراد در نـوع و بـاالخره اجـزا در كـل                    همان: مقصودش اين است  
 اما بـا    .ديگر جداناپذير است   ها از يك   اشيا هم در خدا وجود دارند، يعني وجود آن        ،  موجودند
ها تمايز منطقي موجود است و خدا به معناي كهنِ منطقيِ تعالي كه               در ميان آن   ،وجود اين 

   . است، متعالي از اشيا است  ميعبارت از سعه مفهو
ديگـر    از يـك   نوع كل مطرح است كـه كـامالً       نزد اسپينوزا دو    : گويد ميولفسن در ادامه    

 كه متعالي از اجزايش اسـت و نـوع ديگـري از كـل كـه            -يعني خدا -يك نوع كل    . متمايزند
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چنين معتقد است كه پروكلس نيز به طور واضح به ايـن دو نـوع                هم،  مجموع اجزايش است  
  . كل اشاره كرده است
نيز مـتفطن ايـن مطلـب بـوده         ) نولفس (ذكر آن است كه خود او     شايان  اما نكته مهم و     

است كه اگرارتباط خدا با عالم يا مجموعه حاالت به عنوان يك كل با افرادش لحاظ شـود و                   
آيد وجـود خـدايي      مي الزم   ،يا تمايز و تعالي او تنها در سطح يك تمايز منطقي مطرح گردد            
د كـه ذهنـي   گـرد   ميمفهو كه اسپينوزا در صدد اثبات آن است تنها يك نوع وجود ذهني و            

؛ بنـابراين خـدا   )كلي منطقي(=  انتزاع ذهن است      به معناي جعل و    بودن در اين معنا قاعدتاً    
؛ در حـالي كـه جهـت حركـت بـراهين            35 نـه موجـود واقعـي      ، خواهـد بـود    34موجود عقلـي  

: صصـ ،  1، ج 31 (اسپينوزايي اثبات خدا، به سوي اثبات خدا به عنوان موجود واقعـي اسـت             
 و كليـات    36 ميـان كليـات عينـي      ،سن در پايان مبحث خود در اين باب        لذا ولف  ؛)324-326

كند كه خدا يا جوهر نزد اسـپينوزا يـك كلـي عينـي و       مي بيان   ، شده قايل تفاوت   37انتزاعي
توان  مي  بنابراين . )328: ، ص همان (نزد او كليات انتزاعي هستند    در   اما صفات    ،واقعي است 

 چنـان كـه پـس از       ؛مري در خداي اسپينوزا اسـت     گفت ولفسن درصدد طرح تعالي نفس اال      
دهد كه خداي اسـپينوزا كلـي عينـي اسـت نـه              ميهاي منطقي از تعالي خدا هشدار        تبيين
كنـد و   مـي  در باب اثبات عيني بودن خدا توفيـق چنـداني حاصـل ن   ،اما با اين حال . انتزاعي

انتزاعـي  با  دن و هم    ي بو كه هم با عين   داند    ميخداي اسپينوزا را صرفاً در حد تعالي منطقي         
      . بودن سازگار است

گـو   و  در گفت  38»ميل« از زبان    مختصره در ديالوگ نخست رساله      ،اسپينوزا در اين باب   
به نظر من فقط يك جـوهر وجـود دارد          : عقل« :40كند مي، مطلب فوق را مطرح      39»عقل«با  

 و فكـر را بـه حـسب         مـاده ] ميـل [اگـر شـما     . كه قائم به خود و متقوم به همه صفات است         
چنـين آن دو را بـه         پس بايـد هـم     ،كني ميحاالتي كه به آن دو متكي هستند، جوهر تلقي          

تـوان تـصور    مـي  زيرا همان طور كـه ن ،حسب جوهري كه بدان متكي هستند، حاالت بناميد 
 قـائم  -نامي مي حاالت مختلف امري كه شما آن را جوهر فكر      -كرد وجود اراده، فهم و عشق     

تواني به عنوان موجوداتي قائم بـه خـود          ميرا ن ] بعد يا امتداد  [باشد؛ فكر و نيز ماده      به ذات   
گيرم كه هم امتداد نامتناهي و هم فكر نامتنـاهي بـه همـراه               ميپس من نتيجه    . تصور كني 

ساير صفات نامتناهي حاالت وجود واحد ازلي قائم به خود هستند كه واحد يا وحدتي است                
      . ان موجودي را تصور كردتو ميكه وراي آن ن

رسد شما معتقديد كل     مي زيرا به نظر     ،بينم ميمن در استدالل شما ابهام زيادي       «: ميل
 زيرا تمام فيلـسوفان     ؛راستي نامعقول است   هزايش باشد كه ب   بايد چيزي خارج يا جداي از اج      
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، در طبيعت تحقـق      و جداي از فكر انسان     41كه كل، معقول ثاني بوده     اتفاق نظر دارند بر اين    

  .    )34: ، ص29 (»اي  شما ميان كل و علت خلط كرده،افزون بر آن. ندارد
 چيـزي جـز امـري       ، آن است كه خدا همانند كـل       ،در عبارت فوق  » ميل«حاصل سخن   

اما اسپينوزا با اشاره به تمايز بين علت حلولي و علـت گـذرا و               . معقول يا معقول ثاني نيست    
جداناپـذيري از معلـول    (آورد مـي لولي معلولي خارج از خـود پديـد ن      كه علت ح   تأكيد بر اين  

، رد  وان يك كـل انتزاعـي لحـاظ كـرده اسـت           ، اين اتهام را كه او خدا را به عن         )همان() خود
يعني مخلوقـات  [ هم علت حلولي است ،خدا به حسب افعال و مخلوقاتش    « :گويد مي و   كرده

: ، ص همـان  (»تمل بر همه مخلوقـاتش اسـت      و هم كلي است كه مش     ] او خارج از او نيستند    
35(  .  

 هـا   عالم و جداناپذيري او از آن      يتوان حضور خدا در همه اشيا      مي ،با توجه بدين مطلب   
 عـالم تعبيـر     يرا به كلي سعي و احاطه او بر همه اشيا         ) بيان نهايي اسپينوزا از علت حلولي     (

  . كرد
 عقل و تصورات تمثيل كـرده     ي   رابطه او رابطه خدا و مخلوقات را به      كه   ذكر است    شايان

 بدين بيان كه عقل به حسب اتكاي تصورات به آن، علت است و به حـسب اشـتمال          42،است
  .    )35-34: ص، صهمان (بر تصورات، كل است

   :توان به چند نكته مهم اشاره كرد مي ،با توجه به مطالب فوق
تـوان بـه     مـي لي دانـستن خـدا را       كيد اسپينوزا بر حضور اشيا در خدا و علت داخ         أ ت :الف

  نه بـه معنـاي يكـي دانـستن خـدا و            ،گسيختگي خدا و جهان تلقي كرد      منزله نفي تباين و   
اي كـه مردمـان    در نقطـه   جهان؛ به اين معنا كه اسپينوزا معتقد است خدا بيرون از جهان و            

:  ص،23 (كنـيم  مـي ا زنـدگي  در خـد  مـا    ، بلكه به قول پولس حواري     ،كنند نيست  ميخيال  
 ،حضور آن در خدا    رسد اسپينوزا با ارجاع جهان به نظام حاالت و         ميرو به نظر      از اين  ؛)143

 نه جهان وابسته را؛ لذا هگل درباره فلسفه او عبارت انكار جهان             ،جهان مستقل را نفي كرده    
 در نظام   43 حلول ،به ديگر سخن   .)331: ، ص 4، ج 20 (دهد ميرا بر عبارت انكار خدا ترجيح       

چنين داللت بر     بلكه هم  ،ري اسپينوزا نه فقط بيانگر علتي است كه متقرر در معلول است           فك
   .متقرر در آن است، علتي دارد كه معلول

 و خداي اسپينوزا  جدايي ناپذيري آن از معلول است44بنابراين معناي اصلي علت حلولي   
چنان كه ولفسن تصريح  كلي و فراگير است، متعالي است و هم، جا كه نسبت به حاالت    از آن 
 بلكه به معناي فراگيري و      ،متناقض نبوده » داخلي/ علت متعالي حلولي  « عبارت   ،ه است كرد

: ص، صـ 1، ج31 ( اشـيا در اوسـت  ي ها و در همه و نيز حضور همه حضور خدا در همه مكان  
322-323( .  
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ـ  ، باشـد 45 اگر حضور ماده در خدا به نحو حيثيت تقييديه اندماجيه      :ب ه عنـوان   يعنـي ب

 حقيقت ماده بايد به نحـو بـساطت احـدي و بـدون حـدود                ،در اين حالت  ،  صفتي براي خدا  
ماهوي از قبيل تجزيه پذيري و تركب در خدا وجود داشته باشد و االّ حضور ماده بـا همـان                    

  . خاصيت تجزيه پذيري به عنوان صفت خدا مستلزم تجزيه پذيري و تركب در خداست
 يعنـي مـاده بـه عنـوان         ،خدا به نحو حيثيت تقييديه شأنيه باشد      اما اگر حضور ماده در      

 در ايـن  ، وجود رابط و عين الـربط بـه حـق باشـد          ،حالت خدا تلقي شود و به تعبير صدرايي       
  . پذيري خدا نخواهد شد پذيري ماده مستلزم تجزيه  تجزيه،حال

 اسـت، ت خـدا   ماده با خاصيت تجزيه پذيري از حاال،چنين بنا بر تصريحات اسپينوزا     هم
) 25 :، ص 7 (ناپذير است  جوهر مطلقاً نامتناهي تجزيه   : گويد  چنان كه وي مي    ؛نه صفات خدا  

  . )29: ، ص29 (دهد ميتقسيم و تجزيه فقط در حاالت رخ : چنين معتقد است و هم
 بلكـه   ، اسناد ماده به خدا طريقي نيست كه اسپينوزا به تنهايي آن را طي كرده باشد               :ج
 از حـضور محـسوسات در خـدا         ،شبكه زبـاني متفـاوت     رهيافت و ،  ليمسا،   مباني بايز  نعرفا  

 چنان كه ابن تركه با مفهوم سـازي از          ،اند  سخن گفته  )البته به نحو ازلي، وجوبي و بساطت      (
 آن را به دو گونه وحدت ذاتيه مطلقه و وحدت اضافي تقسيم كرده و ذات خدا را                  ،»وحدت«

جا كـه     آن ،داند ميشتمل بر همه مراتب از جمله محسوسات        به اعتبار وحدت ذاتيه مطلقه م     
و الهويه المطلقه   ] اي الوحده الذاتيه المطلقه   [و المعتبر هو الوحده بالمعني االول       «: گويد مي

عباره عن الوحده بها فتكون الذات بهذا االعتبار لها االحاطه العامه التي اليشذ عنها شي مـن                
وحدت ذاتي مطلق اسـت و      ،  جا و معتبر در اين     مد نظر  وحدت (»المراتب حتي المحسوسات  

هويت مطلق عبارت است از وحدت ذاتي مطلق؛ بنابراين ذات بـه ايـن اعتبـار داراي احاطـه              
  . )125 -124: صص، 1) (گيرد مياي است كه همه مراتب حتي محسوسات را در بر عامه

  
  گيري   نتيجه. 5

طبيعـت و جـوهر     ي    واژهزا از جملـه اطـالق       برخي از تعابير و تعاليم در فلـسفه اسـپينو         
، حضور همه اشيا از      به عنوان يكي از صفات مقوم خدا       ، استفاده از آن   دنامتناهي بر خدا و بع    

تـا فلـسفه    اسـت    برخـي را بـر آن داشـته          ، و خدا به عنوان علت داخلي      ،جمله ماده در خدا   
 ديـدگاه غيـر توحيـدي همـه         لفه تعالي دانسته و خـداي اسـپينوزا را در         ؤاسپينوزا را فاقد م   

كه اسپينوزا بارها خويش را از اين اتهام مبرا دانسته          است  در حالي    اين   .خداانگار جاي دهند  
با نظـر بـه فلـسفه    . دهد ميو شواهد مختلفي در آثار او بر برائت او از چنين اتهاماتي گواهي    

تـوان بـه     مـي  ،صاسپينوزا به عنوان كليتي مشتمل بر رهيافت، مبـاني و شـبكه زبـاني خـا               
هاي حلولي برآمده از برخي عناصر زباني از جمله خدا به عنوان علت داخلي، خـدا بـه                   قرائت
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 ممتد و خدا به عنوان طبيعت پاسخ داد؛ بدين بيان كه طبيعت در آن به معنـاي          شئعنوان  

 علـت   ،از سوي ديگر  . ذات بوده و در مواردي هم از آن به عنوان طبيعت الهي ياد شده است              
كه آميختگي بين خدا در      ، بدون آن  استاخلي نيز صرفاً به معناي علت جداناپذير از معلول          د

  . ي پديد آيدي جزيمقام ذات و عدم تناهي با اشيا
خـدا  كه    ممتد نيز به معناي كلي سعي قابل طرح است و به دليل آن             شئخدا به عنوان    

رو  باشـد؛ از ايـن     مـي ماالت  مطلقاً نامتناهي و بسيط محض است، مشتمل بر همه صفات و ك           
اي از   چنـين عقيـده  ،شود و همان طور كـه گفتـه شـد    مي در او يافت     ، حتي ماده  ،همه اشيا 

خدا به عنوان جوهر    اتصاف  عشق انسان به خدا،     . سوي عرفاي مسلمان نيز مطرح شده است      
 شعور و   چون عقل،  هايي هم  ويژگيانتساب  چنين   ثر از عاطفه، هم   أعاري از انفعاالت و غير مت     

  .   شود كه اساساً نتوان خداي اسپينوزا را با طبيعت مادي يكي دانست ميسبب به خدا، اراده 
 بـراي خـدا     در آن هايي كه    ن با نظر به ساختار كلي فلسفه اسپينوزا و ويژگي         ايافزون بر   

رو  توان تصويري متعالي در نظام فلسفي او ترسـيم نمـود؛ از ايـن              مي،  شود ميگرفته  در نظر   
 برخـوردار  - بدان معنايي كه از آن ياد شـد -گرچه خداي اسپينوزا از تعالي وجودي يا واقعي      

) تعالي حالتي، تعالي منطقي و تعالي معرفتي( از بين صور تعالي، سه صورت از تعالي ،نيست
  .قابل طرح استدر فلسفه اسپينوزا 

 ،وجـودي كـه در آن     از نگرش   ،  معرفي خدا به عنوان جوهر نامتناهي     كه   است   شايان ياد 
شـود فاصـله دارد و بـه نگـرش مـاهوي و         مـي خدا به عنوان حقيقـت وجـود مطلـق لحـاظ            

 بنابراين خداي اسپينوزا از اين منظر با خداي اديان كـه هـستي              .تر است  پلوراليستي نزديك 
    . محض است تفاوت دارد

تـوان بـا     مي البته   ،، خدايي با صفت مقوم بعد نيست       اديان چنين گفتني است خداي    هم
خداونـد ارجـاع    ) اسرع الحاسـبين   ( آن را به اسم حاسب     ،ويل صفت بعد به اندازه و حساب      أت

اسـت نـه از صـفات       )  فعـل  ياسما ( اسم حاسب از اوصاف مبين فعل      ،داد كه در اين صورت    
ها و مباني فكري اسپينوزا      ويلي اساساً با دغدغه   أ البته چنين ت   . )صفات ذاتي  (خداذات  مقوم  
 كـه   - وجودي نفس رحمـاني    ي   صفت بعد معقول را با سعه      توان  چنين مي   هم.  نيست سازگار

 يكي دانـسته شـود كـه در ايـن           -خدا كه اطالق قيد آن است      و ظهور   ميوجود البشرط قس  
يـا   اي به عنـوان ذات و     خداي اسپينوزا چيزي جز ظهور و تجلي نخواهد بود و مرتبه           ،صورت

  . شود ميمحقق ن  ميوجود البشرط مقس
هاي فلسفي نيز طرح بعد به عنوان صفت مقوم خدا، تنها طـرح               در سيستم  ،آن افزون بر 

، مصحح  ظر گرفتن بعد به عنوان صفت مقوم      توان بدون در ن    مي كه   ارچ ،قابل پيگيري نيست  
از جمله حركـت     (عقالني ديگري براي پيدايش امور جسماني از خدا به عنوان موجود مجرد           
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 البتـه بايـد توجـه داشـت كـه           .ارائـه كـرد   )  وجود در مراحل مادون    تنزل و تضعف  ،  جوهري

 كه بر اساس    -مصححات مذكور داراي مباني خاصي است كه در دستگاه فلسفي اسپينوزايي          
بنـابراين  .  قابل طـرح نيـست     -ضرورت و فاعليت مستقيم خدا براي همه اشيا بنا شده است          

از مباني و لوازم فلـسفه    مي بخش اعظبرچيدن بعد به عنوان صفت مقوم، مستلزم رها كردن 
  . فاعليت مستقيم و طرح مكانيستي عالم است، اسپينوزا از جمله ضرورت

ل نظـام فلـسفي     يتوان گفت با توجه به شبكه زباني و شبكه مسا          مي ،در پايان اين بحث   
بـه  .  خدايي حلولي و غيـر متعـالي دانـست         ،در نظام فكري او   را  توان خدا    مياين فيلسوف، ن  

 برخـي  اسپينوزا و حصر نظر بر       يفلسفگفتمان  ل و   ي در نظر نگرفتن شبكه مسا     ،يگر سخن د
شود كه به راحتـي خـدا در         ميموجب  ،  ها كيد بر مفهوم سنتي و متداول آن      أاصطالحات و ت  

 اما اگر يك اصطالح در جاي خود و در معنـاي            .لفه تعالي لحاظ شود   ؤي او فاقد م   نظام فلسف 
گـاه    آن،ل و مباني يك نظام فلسفي خاص لحـاظ شـود         ي مجموعه مسا  نوين برآمده از برآيند   
   .توان ارائه داد ميقرائتي متفاوت از آن 

شود خداوند داراي صفت بعد است يا خدا         ميجا كه گفته     بنابراين در فلسفه اسپينوزا آن    
بـه  گـر ايـن گـزاره    شود و اتوجه  اگر صرفاً به مفهوم سنتي و متداول امتداد   ،امر ممتد است  
توان گفت اين گزاره تصريح بسيار واضـحي بـر جـسماني و حلـولي                مي،  دگردتنهايي لحاظ   

 يعني امتـداد بـه عنـوان        ، اما اگر در گزاره مذكور، بر مفهوم جديد امتداد         .بودن خداوند دارد  
شـود   مي مالحظه   ،كيد شود أ، ت ي آن نه خيالي    و امتداد در معناي عقل     ،صفت جوهر نه حالت   

  . دي منافاتي با عدم تناهي، بساطت و تجزيه ناپذيري خداوند نداردكه چنين امتدا
هـاي ديگـري نيـز       ، گزاره  عالوه بر گزاره مذكور    ،ي اسپينوزا  در نظام فلسف   ،از سوي ديگر  

خداوند بسيط مطلـق  ) 1: يابد ميها قرائت درستي     مطرح است كه اين گزاره در ارتباط با آن        
هـاي ديگـر     ه از آن بـسياري از صـفات و ويژگـي          خداوند ضروري الوجود اسـت كـ      ) 2است؛  

مطلقاً ) 4؛  )322: ، ص 30 (واحد حقيقي است و وحدت او عددي نيست       ) 3آيد؛   ميدست   هب
خـدا  ) 6؛  )78: ، ص 8 (خداوند وجوداً و ذاتاً غير از حاالت خـويش اسـت          ) 5نامتناهي است؛   

از او سلب كرد بلكه فقط از        نه بدين معنا كه تمام كماالت امتداد را بايد           ،غير جسماني است  
: ، ص8 (بايـد از او سـلب شـود   ، مستلزم نقـص اسـت  كه اين حيث كه طبيعت و خواص آن        

يابد و االّ اگر كـسي       ميقرائتي متعالي   ،  لياي از اين مسا    نابراين خداي ممتد در شبكه    ب .)90
، خالف اسپينوزا  ناديده بگيرد و بر    هاي فوق را   ، بايد بسياري از گزاره     كند آن را حلولي تفسير   

  . اصطالحات فلسفه او را با همان معاني سنتي و رايج لحاظ كند
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  ها داشتديا
1-Substance  :        شئي كه در خودش است و در وجـود و تـصورش متوقـف بـر ديگـري نيـست و

 . واحد و بسيط است،  مطلق،نامتناهي
2- Attributes : كند ميامري كه عقل آن را مقوم ذات جوهر درك.   
3- Mode) Modus :(تصورش متوقف بر ديگري است شئي كه در شئي ديگر است و وجود و.   
4- Properties :       شوند ايـن صـفات    ميخواص ناميده   ،  برخي از صفات الزم ذات در فلسفه اسپينوزا

ــد مــيدر مقابــل صــفات مقــوم ذات جــاي   ــر دو قــسمندصــفات :گيرن  مقــوم و مبــين ذات:  -1: ب
)Attributes(، 2 –   مقوم ذات    غير)Properties( :سـرمديت ،  وحـدت :  مبين طـور هـستي     -الف ،

: ، ص 29؛  199 سوينپـا ،  56: ص ،7 (حيـات و قـدرت    ،  اراده،  علـم :  مبين فعـل   - ب ؛،وجوب،  بساطت
41(.   

5- climb over         6- surpass, excel           7- beyond             8- absolute 
 مفـاهيم  چنين آن دو صرفاً هم.  متقرر و ماهيتي از ماهيات نيستنديئتعالي و حلول به عنوان شي  -9

 در ، بلكه خداوند به عنوان وجود خـارجي ، در ذهن متصف به آن باشد شئذهني و منطقي نبوده كه      
 اما عروض آن دو، با عنوان يك محمـول منطقـي در             ،گردد ميهمان خارج متصف به تعالي يا حلول        

و تعالي و حلول به منزله معقول ثاني فلسفي خواهنـد بـود نـه معقـول             ر از اين . گيرد ميذهن صورت   
  .   اول يا معقول ثاني منطقي

 ؛  36: ، ص 3، ج   2: ك.ر ( مشائي دانست  ي  هتوان قابل انطباق بر فلسف     مياين صورت از تعالي را       -10
  ).  53 -52:ص، ص12
ست؛ امـا در تمـايز ديگـر يعنـي          گفتني است در تمايز واقعي، حقيقتاً موجودات متمايز مطرح ا          -11

مطرح است و از تمايز ميان اين وجود و حاالت آن سـخن گفتـه               ) يا جوهر  (تمايز حالتي، يك وجود   
ساير تمايزات را ايجاد نمايد؛ از      » غير واقعي بودن  «جا نبايد توهم     در اين » واقعي«شود؛ لذا تعبير     مي
تمـايز  «تعبيـر  كـه   ذكر اسـت  شايان. واقعي دانسترو به معناي عام واقعيت، بايد هر دو را تمايز   اين

  . كند مياين معنا را بهتر افاده » وجودي
12- to remain in, in dwelling                            
13- present 
14- the state of being immanent                        
15- absolute 
16- deism                                                       
17- transcendent  
18- immanent theism                                         
19- in presence and activity  
20- in essence 

چنـين آن دو صـرفاً       هـم . ي متقـرر و مـاهيتي از ماهيـات نيـستند          ئتعالي و حلول به عنوان شي      -21
 بلكـه خداونـد بـه عنـوان وجـود       ، در ذهن متصف به آن باشد      شئوده كه   مفاهيم ذهني و منطقي نب    

 اما عروض آن دو، با عنوان يـك محمـول           ،گردد ميخارجي در همان خارج متصف به تعالي يا حلول          
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رو تعالي و حلول به منزله معقول ثاني فلسفي خواهند بود نه           گيرد؛ از اين   ميمنطقي در ذهن صورت     
  .   ي منطقيمعقول اول يا معقول ثان

 بدين بيان كه از سوي حق، حلول        ،ديگر دارند  اي تنگاتنگ و پيوسته با يك      اتحاد و حلول رابطه    -22
. شـود  مي اتحاد مطرح    ،و تقرير حقيقت وجود خدا در هر يك از مظاهر مطرح است و از سوي مظاهر               

تحاد، حضور حقيقت وجود    بنابراين اتحاد بدين معنا أعم از حلول و مشتمل بر آن است؛ زيرا معناي ا              
   .باشد ميخدا در همه مظاهر است و از جمله اين مظاهر انسان 

مفهوم سازي صور تعالي و حلول در اين رساله از سوي نگارنده و بر پايه برخي مفاهيم عرفـاني                    -23
  . استصورت گرفته

24- natura naturans                                                       
25- natura naturate  
26- internal and external causes                                    
27- cause transiens 
28- cause immanens                                                    
29- immanent 
30- internal                                                                
31- transcendence 
32- transiens 

فـاعلي و غـايي تقـسيم كردنـد  و از            ،  صوري،  ارسطو و پيروان وي، علت را به چهار قسم مادي          -33
 .شـناختند  مـي صوري و غايي عالم     ،  اطالق علت مادي به خدا احتراز جستند و او را فقط علت فاعلي            

دانـستند و از   مـي داخلي و علت فاعلي و غايي را خارجي ها علت صوري و مادي را علت  ن چنين آ  هم
 علـت فـاعلي گـاهي خـارجي و          ،شـود  ميجا كه گاهي در ارسطو علت فاعلي با علت صوري يكي             آن

هـاي   نفس  براي بدن و مفاهيم كلي مانند اجناس براي انواع از نمونـه              .آيد ميگاهي داخلي به شمار     
   . علت داخلي در فلسفه ارسطو است

34- ens rationis                   
35- ens real         
36- concrete or real universal 
37- abstract universals        
38- desire            
39- reason 

و » عقـل « سـخنان خـود را از زبـان          ، بـه صـورت نمـادين      ،گفتني است اسپينوزا در اين بخش      -40
  .   بيان كرده است» ميل«بان زسخنان مخالفين را از 

41- second notion  
بـرد،   مـي خواجه نصير الدين طوسي نيز در بيان وابستگي عالم به خدا از تمثيـل مـذكور بهـره                    -42

، 16(»نسبت حصول عالم براي حق شديدتر از نسبت صور معقـول نـزد ماسـت              «: گويد ميچنان كه   
  ).  286: ص

43- immanence                                   
44- immanent cause  
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عليت بدان نحو كه هر يك از علـت و معلـول داراي وجـود مـستقل                 ،  در نظام مبتني بر وحدت     -45

 بـه عنـوان وجـود       تنهـا  بلكـه    ،نبوده و عليت نه به عنوان امر بيرون از معلول و مبـاين بـا آن               باشند،  
رو حيثيت تعليليه جاي خـود را بـه           از اين  .ست ا ن و ظهور او   أش،  حالت،  مستقل مطرح بوده و معلول    

ديـه اندماجيـه و جهـان       ي، صفات حيثيت تقي    مي در چنين نظا   .دهد ميني  أيديه از نوع ش   يحيثيت تق 
حيثيت تقييديـه   «در توضيح اصطالح    . ستونات و حاالت علت ا    ؤنيه علت و از ش    أديه ش يحيثيت تقي 

 وجـود   ،كه در نظام وحدت شخـصي      آنا توجه به     ب :بايد گفت » حيثيت تقييديه اندماحيه  «و  » شأنيه
 از اين رو خداونـد بـه عنـوان حيثيـت تقييديـه عـالم                ،علت و معلول و حيثيت تعليلي مطرح نيست       

واسطه وجود اصيل است و مقيد حيثيت ال متحصل شأني          ،  در اين نوع حيثيت تقييدي    . مطرح است 
 ي از ديگـر حيثيـات تقييـدي   است و قيد شأنيه براي اين حيثيت براي تمييز اين نوع حيثيت تقييد         

هـاي تركيـب     به تحليل گونه،براي توضيح مطلب  . است) اندماجي  و سرابي   ،  حيثيت تقييدي نفادي  (
)  با جهات نهفته در مـتن وجـود آن         شئاتحاد  ،  اتحاد شأن و ذي شأن    ،   با نفادش  شئاتحاد   (اتحادي

اي اسـت كـه خـود        آن واسطه  حيثيت تقييدي    .شود مياشاره  ،  بر اساس حيثيت تقييديه و اقسام آن      
 مجازاً و بالعرض ،كه با آن متحد است حقيقتاً به يك وصف و قيد متصف است و مقيد نيز به دليل آن    

 وصف در حقيقت از آن واسطه بوده و اتصاف مقيـد بـه              ،به ديگر سخن  . شود ميمتصف  ،  به آن وصف  
 - يعنـي واسـطه    -نشأ اتـصاف   سلب قيد از م    ،در چنين اتصافي  . آن از باب وصف به حال متعلق است       

البتـه  .  ولي سلب وصف از مقيد امتنـاعي نـدارد         ، از خودش ممتنع است    شئ زيرا سلب    ،ممتنع است 
بلكه همـواره بـا واسـطه       ،  كند مياي مستقل از وجود واسطه پيدا ن       مقيد با چنين قيدي وجوداً مرتبه     

 حيثيـت تقييـدي در تركيـب        .داز واسطه منفك نخواهد بو    ،  كه به اين قيد مقيد است      ميبوده و مادا  
 حيثيـت   -3 حيثيـت تقييـدي انـدماجي؛        -2 حيثيت تقييدي نفادي؛     -1: اتحادي بر سه قسم است    

  . تقييدي شأني
و ،   اما وجود اصيل ممكـن     ،وجود اصيل است    واسطه ،در اين قسم از حيثيت تقييدي     :  نفادي يتحيث

روشـن  » الـسطح موجـود بالجـسم   «ه  در قـضي ،براي نمونه. مقيد نيز حيثيت ال متحصل نفادي است    
از طـرف ديگـر     . حيـث تقييـدي اوسـت     » جـسم  «.ندارد» جسم«د بر   يوجودي زا » سطح«است كه   

 .شود كه جسم به پايان رسيده باشد       ميطرف و نفاد و حد جسم است؛ يعني از جايي انتزاع            » سطح«
    .سطح بالفعل نخواهد داشت، اي كه اگر يك جسم نامتناهي محقق شود به گونه

 خواه آن وجـود واجـب       -وجود اصيل است  ،  واسطه در اين قسم از حيثيت تقييدي      :  اندماجي يتحيث
جهـات نهفتـه در مـتن       ،   ايـن حيثيـات    .حيثيت المتحصل اندماجي است   ،   و مقيد  -باشد و يا ممكن   

اند و گرچه در خارج موجودنـد و          با متن وجود گره خورده     ،وجود هستند و به صورت تساوق وجودي      
 بـه  ،شـوند  ميدارا را في حد نفسه معدوم هستند و اگر تحصلي     ،  گيرند مين وجود اصيل نشأت     از مت 

، رو وجـود اصـيل      از اين  .شوند ميبركت وجود متحصل است و لذا به عنوان موجود بالعرض محسوب            
البته تحصل خـارجي    . اوالً و بالذات و حيثيت اندماجي ثانياً و بالعرض به وصف وجود متصف هستند             

مستلزم تعـدد  ، ن موجود بالعرض به هيچ وجه افزوده بر متن متحصل نيست و لذا تقرر آن در متن           اي
اي است كه در سراسر متن وجـود و در حـاق ذات            شود؛ زيرا نحوه وجود آن به گونه       ميو تكثر متن ن   
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، وحـدت  (توان به مساوقات وجـود     ميراي حيثيات ال متحصل اندماجي      ب. وجود نهفته و مندمج است    

   .  اشاره كرد- كه در حاق وجود اصيل نهفته و مندمج هستند-.)..فعليت،
مالصدرا در باب نفس و قواي نفس معتقد به عينيت است؛ يعني قواي نفـس را عـين                  :  شأني يتحيث

، پـذيرد  ميد بر نفس در قوا ن     يشمارد و وجودي زا    ميداند و نفس را حيث تقييدي قواي آن          مينفس  
 ، عـين عاقليـت و در يـك مرتبـه    ،داند؛ يعني نفس در يك مرتبه      ميون نفس   ؤشبلكه قوا را مراتب و      

اي كه عاقله است متخيله نيـست         عين قوه حاسه است و در آن مرتبه        ،عين متخيله و در مرتبه ديگر     
 قواي نفس عين نفـس هـستند و         ي  ه پس هم  . و در مرتبه اي كه متخيله است عاقله و حاسه نيست          

ولي قواي نفس نه نفاد و حد نفس هـستند و  ، د بر نفس ندارندي وجودي زابه وجود نفس موجودند و    
     . بلكه از مراتب و شؤون نفس هستند، نه مندمج در آن
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