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شناختي و نظريه تربيتي رغم نکات مثبتي كه در مباني معرفتيادگيری است. علي
هايي نيز ديده اسپينوزا وجود دارد ازجمله فعال بودن متربيان و تأكيد بر عقالنيت، چالش

های تربيتي اسالم مورد نقد قرارداد ازجمله: ان بر مبنای آموزهتوشود كه ميمي
گرايي شناختي در نظرية اسپينوزا، تأكيد شناسي اومانيستي نظرية اسپينوزا، نسبيتمعرفت

عدم  های فردی در تربيت واسپينوزا بر روش تلقين در تربيت، ناديده گرفتن تفاوت
 ن اشاره كرد. تواتوجه به تفکر انتقادی در تربيت را مي

 های اسالمي. شناسي، نقد، آموزه: اسپينوزا، تعليم و تربيت، معرفتواژگان کلیدی

 

 مقدمه

ميالدی است. زندگي اسپينوزا، نمونة شايستة زندگي  13گرای سدة اسپينوزا يکي از فيلسوفان عقل
از ميان فيلسوفان، تنها سقراط  همراه با وارستگي و بلندهمتي و به زبان حافظ، با فقر و قناعت است. شايد

خوانده و « ترين و دوست داشتني ترين فالسفة بزرگشريف»با او قابل مقايسه باشد. برتراند راسل او را 
انگيزد كه آن را كوشش او باشکوه است بدانسان كه حتي ستايش كساني را نيز برمي» گويد مي

كه به ژرفای انديشه او راه يابد، هرچند با او هم  كسراستي چنين است. آندانند. بهآميز نميموفقيت
 (.45: 1788تواند از دوست داشتن و ستايش وی خودداری كند )نقيب زاده، انديشه نگردد، نمي

های فلسفي در ترين نظامترين و در عين حال پيچيدهنظام فلسفي اسپينوزا، بدون ترديد، يکي از مهم
آراء وی همواره با دشواری همراه بوده است. اما چنين نيست كه تاريخ تفکر غرب است. شرح و تفسير 

جانبه به فلسفة وی بيندازيم، قبول از تفکر وی به دست داد. اگر نگاهي همهنتوان تصويری قابل
شدت از هستي شناسي و ای در نظام فلسفي او دارد. از سويي بهيابيم كه مسئلة شناخت جايگاه ويژهدرمي

اش تأثيرگذار بوده است. بنابراين برای أثر است و از سوی ديگر، در نظرية اخالقينفس شناسي وی مت
شناسي خاص و دشوار وی پيدا كنيم و فهم دقيق ابعاد مختلف فلسفة وی، بايد فهمي دقيق از شناخت

اسپينوزا در (. 52: 1781اين بدون فهم چيستي شناخت از ديدگاه او ممکن نيست )عبداللهي و مطهری،
گويد: يکي آنکه بر بنياد حس و تجربه مبهم و بر پاية خيال ب اخالق از سه گونه شناسايي سخن ميكتا

هايي است كه در فهم همگان و پندار است. دوم، شناسايي برهاني است كه خردمندانه و بر پايه مفهوم
)نقيب زاده، تواند با يك نظر،از حقيقت انديشه مطمئن شود هست. سوم، شناسايي شهودی است كه مي

های مهم فلسفه، ماهيت دانش و عنوان يکي از شاخهشناسي به(. نظر به اينکه، معرفت48: 1788
شود و در اين رهگذر در رابطه با حقيقت كند كه دانش، طي آن كسب و ارزيابي ميفرايندی را مطالعه مي

و گوناگوني را در برابر معلمان های متنوع تواند ديدگاهوپرورش هستند( ميو معرفت )كه محصول آموزش
شناسي باروخ اسپينوزا محور مطالعة مباني معرفت (2: 1784زاده،)تاتاری و شريف و مربيان قرار دهد
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های داخلي در برخي پژوهشهای تربيتي مأخوذ از آن، مورد تحليل و نقد قرار گيرد. حاضر است تا داللت
سينا و اسپينوزا در مقايسه ديدگاه ابن»در پژوهشي با عنوان ( 1785اند از: توازياني )اين زمينه عبارت

ظاهر معارض در پي آن است تا نشان دهد كه چگونه در ورای الفاظ به« نسبت عقل، اراده و اختيار به خدا
سينا و توان مشتركات مبنايي ميان دو گونه از تفکر يافت. به نظر نگارنده، چنين رسيده است كه ابنمي

ها به خدا دارای مباني مشترک هستند. در خصوص سه وصف عقل، اراده و اختيار و نسبت آناسپينوزا 
هرچند در كالم اسپينوزا از نسبت عقل و اراده به خدا پرهيز شده و اختيار نيز به معنای خاصي به او نسبت 

و ندانسته است. اين ای از اين صفات را به خدا صحيسينا نيز انتساب معنای عرفي پارهشده است، ابنداده
( در 1788اعتمادی نيا و علي زاده ) .تر خواهد شدامر برای خواننده از رهگذر مطالعه تطبيقي روشن

ر آن است كه نظرية شناخت اسپينوزا با ب« شناسي اسپينوزادرآمدی بر مباني معرفت»پژوهشي با عنوان 
ظر به تأمين معيارهای دروني صدق( و برشمردن معيارهای دروني و بيروني صدق، از تصورات تام )نا

عنوان معيار بيروني و گويد. مطابقت با واقع )امر متصور( بهحقيقي )ناظر به معيار بيروني صدق( سخن مي
عنوان معيارهای دروني صدق، پديدآورندگان تصوری تام و وضوح )بداهت(، و نيز تمايز و سازگاری، به

شناسي ـ كه ية شناخت اسپينوزا با دو نظرية مشهور حوزة معرفتحقيقي خواهند بود. بر اين اساس، نظر
« معيار صدق»اند از: نظريه كالسيك معرفت و نظريه انسجام يا هماهنگي ـ در موضوع عبارت
« جايگاه خداوند در نظرية شناخت اسپينوزا»عنوان  ( در پژوهشي با1782قمي ) هايي خواهد داشت.قرابت

ناخت مبتني بر شناخت تماميت است كه در فلسفة او همان خداوند است. از كند كه نظرية شاذعان مي
تمايز شناخت عقلي و شناخت شهودی و درنتيجه، مبنای شناخت نوع  طرف ديگر، شناخت خداوند مبنای

واسطة آن شناخت عقلي به شناخت عنوان شناخت كامل است. شناخت خداوند، عاملي است كه بهبه سوم
ها در باب نظام فلسفي دهد كه اكثر پژوهشبررسي پيشينة پژوهش نشان مي يابد.شهودی تعالي مي

پژوهشي درزمينه نقد و بررسي نظريات تربيتي اسپينوزا صورت پذيرفته است. نظر اسپينوزا است و كمتر 
ت به اينکه نظرية تربيتي اسپينوزا، مفاهيم جديدی در حوزة تعليم و تربيت دارد؛ بر اين اساس الزم اس

گيرد. بررسي اين ابعاد در ساية نگرشي نقادانه به ابعاد اين مورد تحليل و بررسي بيشتری قرار
شود در اين راستا، مالک نقد در بود، بنابراين بايد مالكي برای نقد در نظر گرفتهها مفيد خواهدفرضپيش

رصدد است كه ابتدا به های اسالمي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر، دپژوهش حاضر برمبنای آموزه
 های اسالمي نقد نمايد.شناسي اسپينوزا و لوازم تربيتي آن پرداخته و سپس بر مبنای آموزهبررسي معرفت

 روش پژوهش

برای نيل به اهداف پژوهش، بايد به سه پرسش اساسي پاسخ داده شود. از آنجايي كه هر يك از اين 
ها بايد ردازد و برای نائل شدن به پاسخ هركدام از آنپهای پژوهش ميای از جنبهها به جنبهپرسش

رو، در اين قسمت، روشي متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسخ احتمالي آن، به كار گرفت، ازاين
تحليلي و روش انتقادی متناسب با سه پرسش پژوهشي  -های پژوهش تحليل مفهومي و توصيفيروش
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اين پژوهش برای پاسخگويي به پرسش نخست پژوهش) تحليل هايي كه در معرفي خواهند شد. از روش
پردازی( است. گيرد، روش تحليل مفهومي )مفهومشناسي اسپينوزا ( مورداستفاده قرار ميو بررسي معرفت

واسطة توضيو دقيق روش تحليل مفهومي بر فراهم آوردن تبيين صحيو و روشن از معنای مفاهيم به»
)كومبز و دنيلز « هيم ناظر است و تالشي است در جهت فهم مفاهيم استهای آن با ساير مفاارتباط

( همچنين در پاسخ به سؤال دوم پژوهش كه مشتمل بر لوازم 15: 1787به نقل از آزاد منش، 1788،
تحليلي استفاده -است، سعي بر آن است از روش توصيفي شناسي اسپينوزاتربيتي مبتني بر مباني معرفت

ای گونهآيد، بهها به دست مياطالعاتي كه از طريق بررسي اسناد، مدارک و كتاب در اين روش،شود. 
همچنين (. 57: 1735های پژوهشي پاسخ داد )سرمد و همکاران، شود كه بتوان به پرسشسامان داده مي

 از طريق روش انتقادی، شده است چوندر پاسخ به سؤال سوم از روش انتقادی ) نقد بيروني( استفاده 
 شده مشخ  نمود.های دادهتوان نقاط ضعف و قوت يك ديدگاه را با توجه به مالکمي

 سؤاالت پژوهش

 شناسي اسپينوزا چيست؟مباني معرفت-1
 چيست؟ شناسي اسپينوزاترين لوازم تربيتي مبتني بر معرفتمهم-2
 های اسالمي چيست ؟تربيتي اسپينوزا از منظر آموزه -ترين نقدهای وارده بر نظريات فلسفيمهم-7

 شناسی اسپینوزامبانی معرفت

( فيلسوف هلندی و پرآوازه قرن هفدهم ميالدی از زمره فيلسوفاني است 1572-1533باروخ اسپينوزا )
عنوان اش موردتوجه فراوان قرار داشته است. اسپينوزا بهكه به سبب سبك و سياق فکری و نحلة فلسفي

شناسي را موردتوجه خاص قرار داده است. ايشان در كتاب معرفت فيلسوف غربي در آغاز دوره مدرن،
های موثق اسپينوزا و بندهای معدودی از رسالة الهيات و سياست و مخصوصاً بخش دوم آن، نامهاخالق 

 حواشي آن به اين مسئله پرداخته است. 
دشوار وی پيدا  شناسي خاص وبرای فهم دقيق ابعاد مختلف فلسفه وی، بايد فهمي دقيق از شناخت

كنيم كه ابعاد مختلف كنيم و بدون فهم چيستي شناخت ممکن نيست. در اين بخش سعي مي
شناسي اسپينوزا را بررسي كنيم و به اين پرسش بنيادين پاسخ دهيم كه شناخت از ديدگاه وی، به شناخت

وم تصور در دستگاه چه معناست. يکي از مقدمات ضروری برای بررسي شناخت اسپينوزا، آشنايي با مفه
كلي متفاوت است. دكارت تصور را فلسفي اوست. تصور، در فلسفه اسپينوزا، با معنای دكارتي آن به

طور مستقيم درک داند. در نگاه او، تصور چيزی است كه ذهن آن را بهاصطالحاً، صور خيالي اشياء مي
كند كه زا تصور را مفهومي ذهني تلقي ميكند )در مقابل ادراک كه توأم با فعاليت( است. اما اسپينومي

گر نوعي دريافت منفعالنه رسد، مفهوم تصور در نگاه دكارت تداعيحاكي از فعاليت ذهن است. به نظر مي
 نويسد:باشد، در عوض، اين مفهوم در نگاه اسپينوزا فهم فعال است. اسپينوزا در باب معني تصور چنين مي
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است كه ذهن از آنجا كه يك شي متفکر است مصور آن مقصود من از تصور، صورت ذهني 
كند كه هنگام استفاده از مفهوم صورت ذهني كه ناشي از فعاليت نفس است. وی تأكيد مي

گاه از تقابل آن با ادراک غفلت نکرده است. اسپينوزا، ادراک را امری است در تعريف تصور، هيچ
در نگاه اسپينوزا بايد به معنای عام تفکر و انديشه كند، بر اين اساس، تصور را منفعالنه تلقي مي

 (.83-88: 1788و اعم از تصور و تصديق به معنای متداول آن دانست )اعتمادی نيا و عليزاده، 

 كند: دسته تقسيم مي 4اسپينوزا در رسالة در اصالح فاهمه، علم و معرفت بشری را به 
 داند(؛كس تاريخ تولدش را از اين طريق مي علم افواهي ناشي از مسموعات )برای مثال، هر-1
 اند(؛ادراكات ناشي از تجربه مبهم )كه به نحو تصادفي پديد آمده-2
معرفت استنتاجي )كه درنتيجه رابطة علت و معلول و مرتبط ساختن جزييات به قوانين كلي حاصل -7
 آيد(؛مي
خت علت قريب خود ادراک معرفت شهودی)كه در آن، شي فقط با ذات خويش يا از راه شنا-4
 شود(.مي

واسطه است )اعتمادی و عليزاده، رود ، خطاناپذير و بياين قسم كه برترين نوع معرفت به شمار مي
1788 :88.) 

 اند از :شود، اين مراحل عبارتمرحله تقسيم مي 7اما در كتاب اخالق ، علم به 

 از تجربه مبهم؛  علم و معرفت ناشي (1
 معرفت استداللي؛ (2
 عرفت شهودی، م (7

داند: اما اسپينوزا در رسالة مختصر در باب خدا، انسان و سعادت او، معرفت را شامل سه قسم مي
گانه يادشده در كتاب عقيده؛ باور و شناخت؛ الزم به ذكر است كه اين اقسام، به ترتيب، با اقسام سه

از سه گونه شناسايي سخن  (48اخالق مطابقت مضموني دارد. او در كتاب اخالق )تبصره دوم قضيه 
 گويد: مي

. از اشيای جزئي كه توسط حواس به صورتي مبهم ، ناق  و بدون نظم به عقل ما عرضه 1
بنامم « 1شناخت ناشي از تجربه مبهم»ام كه چنين ادراكاتي را شوند و من عادت كردهمي

هم و بر پايه خيال و پندار ( در مرتبه اول، معرفت بر بنياد حس و تجربة مب128: 1782)پاركينسون ،
 است. 

 48و قضيه  78و  78. از مفاهيم مشترک و تصورات تامي كه از خواص اشيا داريم ) نتيجة قضية 2
 نامم. در مي« شناخت نوع دوم »يا « 2شناخت عقلي»( كه من اين نوع شناخت را 2بخش 

يي است كه در فهم همگان هااين مرتبه، شناسايي برهاني است كه خردمندانه و بر پاية مفهوم
كند ، بدان نائل طور علمي فکر مياست. در اين مرحله، معرفت آن است كه وقتي هنگام تجربه به

 شود. مي
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تواند با يك نظر، از حقيقت يك انديشه مطمئن شود. در است كه مي 7. سوم، شناسايي شهودی7
ا به علت واقعي و ماهيت يزداني مرتبط كند و آن رحکم وجدان بررسي مياين مرحله، هر چيز را به

گيرد و به اين نوع شناخت از تصور تام ماهيت بالفعل بعضي از صفات خدا نشات مي»سازد. مي
 (. 128: 1782)پاركينسون ،« شودشناخت تام ذات اشيا منتهي مي

باخدا داند كه ذات هر چيز را در نسبت گونه شناسايي مي. اسپينوزا شناسايي شهودی را آن4
گونه شناسايي از ايده تام ذات مطلق برخي صفات خدا به شناسايي تام ذات چيزها نگرد: اينمي
 رسد.مي

سان اسپينوزا بر آن است كه شناسايي حقيقي، هر چيز را در نسبت با بنياد حقيقي آن؛ يعني بدين .5
 (.48: 1788ند )نقيب زاده، بيچيز را الزم و برآمده از نظم ازلي ميرو همهنگرد و ازاينخدا مي

نامد؛ انسان مقهور عواطف است. در مرتبه دوم، انسان واجد تمام اسپينوزا، مرتبة اول را بردگي مي
تواند خردمندانه عمل كند و در مرتبة سوم، اسپينوزا به دنبال عشق علوم نيست اما دانا است و مي

كند و هر آن آرامش واقعي پيدا مي بخش است و فرد دربه خدای معنوی است. حالتي كه نجات
 (.281-282: 1785نگرد )كاپلستون ، چيز را تحت منظر ابديت مي

 
 نمودار شماره يك: اقسام معرفت از ديدگاه اسپينوزا

 شناسی لوازم تربیتی اسپینوزا مبتنی بر مبانی معرفت

كه به سؤاالت و مفروضاتي  گيردای را در برميشناسي، چهار مقوله يا حوزهشناسي يا شناختمعرفت
های دهي، فرصتدهد. درنتيجه، چگونگي سازماندر مورد منابع كسب معرفت و انواع معرفت پاسخ مي

با نظر به  (.22: 1785گيرد )يارمحمديان،الشعاع اين حوزه قرار مييادگيری و راهبردهای آموزشي تحت
های تربيتي مأخوذ از ن سؤال ابعاد و مؤلفهشناسي اسپينوزا در بخش اول پژوهش، در ايمباني معرفت

 شناسي اسپينوزا ؛ مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت. معرفت
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 تلقین در تربیت

نگرش اسپينوزا از تلقين فکری پيچيده بوده است و شامل مقايسه بين آرمان خردگرايي انساني و 
عنوان اراده بودن شاگرد را بهاو حالت بيحس بدبيني او دربارة استعداد بشری است. عالوه بر اينکه، 

تواند انجام دهد كند كه مربي بايد هر آنچه ميزمان او تأكيد ميكند، همشکلي از تلقين فکری قلمداد مي
توانند به تا شاگردان را برای ارتقاء به سطوح باالتر معرفت فعال كند در چنين جايگاهي شاگردان مي

اند كه فعال باشند، تدريس شوند تا زماني كه شاگردان عاقالنه مشتاقدرک منطقي غايي جهان نائل 
پذير است. اما اگر شاگردان عاقالنه منفعل )غيرفعال( باشند و خود را مطالب بدون تلقين فکری امکان

 ,Puolimatka)تحت كنترل تصورات و تخيالت ببينند، مربي مجبور است به تلقين فکری متوسل شود

2881: 788).  
 آموز، او را با عقايد گر مؤثر بايد با ورود به زندگي خصوصي دانشاز ديدگاه اسپينوزا، يك تلقين»

پردازی با تصورات آموز عالقه شديدی به خيالخود آشنا كند و چنان تصويری از خود ارائه دهد كه دانش
)ايمان « دستورات اخالقي بار آوردبردار آموز را فرمانايجاد شده توسط او پيدا كند. معلم بايد بتواند دانش

ها كند كه بيشتر مردم عاقالنه فعال نخواهند شد و آن(. بر اين اساس، اسپينوزا تصور مي71: 1785زاده، 
كند. درنتيجه بايد مطيع تلقين فکری منظم شوند. اين طرز فکر اسپينوزا ، طرح آموزشي او را تضعيف مي

های معمولي دفاع تقالل عقالني، او از بحث عقالني آزاد در كالسرغم آرمان اسپينوزا دربارهة اسعلي
 های تربيتي خواهد شد. مورد تالشكند و تصورات بدبينانه او دربارة استعداد بشری منجر به توقف بينمي

 تجلی ماهیت عقالنی در تعلیم و تربیت

نيروی روح او وابسته است تا  ترين قدرت آدمي، خرد او است. زيرا قدرت آدمي بيشتر بهآزادی و بزرگ
خوبي زندگي توانند از حق خود دفاع كرده و بهرو، كساني بيش از ديگران ميبه نيروی جسماني. ازاين

كنند كه بيش از ديگران از خرد بهره دارند. ازنظر اسپينوزا، زندگي عقالني بر فضيلت مبتني است و 
و تحت  فضيلت در ما چيزی نيست جز عمل كردنمقتضای ماهيتي فرزانه دارد زيرا عمل مطلق به 

هدايت عقل و زيستن بر مبنای طلب آنچه برای انسان مفيد است و آنچه قطعاً برای ما مفيد است چيزی 
 (. 28: 1785انجامد )ايمان زاده، است كه حقيقتاً به مهم مي

اد اختياری و مکمل نيست بلکه نهتعليم و تربيت تنها يك با توجه به اين نگاه، ازنظر اسپينوزا بالطبع 
و پرورش به عقالنيت از طريق ايدة مفيد بودن برای بخش اصلي از مفهوم خردگرايي است. آموزش 

و پرورش را يك هنر در نظر گرفته كه از طريق آن شخ  ممکن ديگران وابسته است. اسپينوزا، آموزش 
ال كسب نموده، نشان دهد. زيرا ميزان است به بهترين نحو، ماهيت عقالني خود را كه از طريق كم

« سودمندی» كند. در اينجا، منظور ازسودمندی فرد برای ديگران است كه خردگرايي او را مشخ  مي
و پرورش راهي توانايي كمك به ديگران برای زندگي مطابق با خرد است. در نظام اسپينوزا، آموزش 

ای است كه او شايستگي آن را دارا است. به نظر او، سوی زندگي خردمندانهجهت رهنمون ساختن بشر به
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گونه )جنس( موردتوافق قرار گيرد. تواند بيش از ذات هر چيز از ديگر اشخاص همانچيز نميهيچ
اش و اينکه چيز برای انسان مفيدتر از حفظ هستي )وجود( او، لذت بردن از زندگي عقالنيبنابراين، هيچ

  .(Spinoza, 2882: 758)يست بتواند كسي را هدايت كند، ن

 دستیابی به يگانگی و نائل شدن به مراحل باال در تعلیم و تربیت

هدف و غايت اسپينوزا، غايت هر فلسفة حقيقي است؛ يعني رد ثنويت و دوگانگي در يك وحدت 
اد به ای بارز از اعتقجامع. اسپينوزا در كسب معرفت به وحدت و يگانگي پايبند بود و فلسفه او نمونه

( همچنين ايشان 18: 1738و طبيعت در جوهری واحد )استراترن،  وحدت وجود است : يعني اتحاد خدا
كنم طور كه من درک ميمعتقد است: ماية بسي مسرت من است كه رنج ببرم تا بسياری از افراد همان

با خرد و خواست  ها كامالًها نيز به همان سطو درک و فهم نائل شوند و قدرت تفکر و خواست آنآن
بر اين اساس، داشتن انگيزة تدريس، بيانگر اين است كه شخ  به باالترين  .خواني داشته باشدمن هم

خواهد، زيرا او وحدت و يافته است. چنين شخصي، نيکي را تنها برای خود نميمرحله معرفت دست
باالترين تعبير سعادت و  و پرورش كند. آموزشاش را با ديگران درک و تجربه مييگانگي حقيقي

خوشبختي است كه از طريق انتشار )نشر( آگاهي و معرفت؛ يعني تمايل سهيم كردن ديگران به درک 
 (Di Dijn,1885: 23) شودجهان حاصل مي خردمندانه

 مراحل تعلیم و تربیت در نظريه اسپینوزا

گانه افراد با بندی سهطبقه به نظر اسپينوزا؛ آموزش بايد با سطو پيشرفت شاگردان هماهنگ باشد.
 باشد: توجه به الگوی تکامل بشری به شرح زير مي

ها دهند. جهل نسبي آنها را تشکيل ميهستند اكثريت انسان 4. افرادی كه در اولين سطو معرفت1
هاست. اين افراد به خاطر درک غير فعاالنه شان، تصاوير ذهني مغشوشي ناشي از عدم فعاليت عقالني آن

باشد و تفکری كه مي هاراهنمای اين افراد تخيل آن .ر اساس ادراک حسي خارج در ذهن خود دارندب
بندی اسپينوزا، جزء حاالت شده و در نتيجه در طبقهراهنمای آن تخيل باشد، توسط عواطف كنترل

( پيروی شود. پيوستگي تصاوير ذهني كه از سامان عواطف )نظم اميالارزش فکر در نظر گرفته ميكم
های ارتباطي متفاوتي كه های فردی بستگي دارد. اميال اشخاص گوناگون بر طبق راهكنند، به تفاوتمي

های متفاوتي از رد پای عنوان مثال، يك كشاورز و يك سرباز انگارههای اجتماعي است. بهناشي از نقش
از  Lioyd,1888.pp152-151cited Puolimatka,2881.pp788)شود )اسب در ذهنشان تداعي مي

آنجائي كه دريافت )فهميدن( در مورد افرادی كه در اولين سطو دانش هستند فعال نيست و عواطف 
نمايند و رفتار بجای اينکه توسط عقل فعاالنه هدايت و كنترل شود، از بيرون توسط نقش مهمي ايفا مي
رفتار انسان بجای قدرت ذاتي فرد،  يعنيشود. جبرگرايي، نتيجه و پيامد آن خواهد بود؛ عواطف كنترل مي

باشند و شود. اختالف بين فردی كه تصورات و احساسات راهنمايي او ميتوسط عوامل خارجي تعيين مي
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ورزد كه باشد كه اولي به انجام كارهايي مبادرت ميفردی كه خرد يا عقل راهنمايي اوست در اين مي
داند در زندگي او مهم هستند، ه انجام كارهايي كه ميكه شخ  دوم بدرصورتي ناشي از جهل اوست،

 :LeBuffe,2818نامد )بنابراين اسپينوزا اولي را يك برده و دومي را يك انسان آزاد مي ورزد.مبادرت مي

138.) 
سوی آزادی از بندگي نيروهای خارجي . افرادی كه در سطو دوم معرفت هستند، گام مهمي به2

توانند عقايدی را كه توسط عقل از تصورات جدا شده اند، ميها عاقالنه فعالي كه آناند. از آنجائبرداشته
است را تشخي  دهند. اين افراد تمايز بين عقايد كارآمد)تام( را از عقايد ناكارآمد )ناق ( و حقيقي را از 

از قيد عواطف و  شناسند. كاربرد مؤثر خرد منجر به ايجاد احساسات فعال خواهد شد و افراد راكاذب مي
سازد. بعدازآن، اين افراد آمادگي الزم جهت پيشرفت در تصورات و احساسات منفعل )غيرفعال( رها مي

شوند را پيدا خواهند كرد فضيلت و عمل مطابق عالقه واقعي شان كه توسط عقل هدايت مي
(Spinoza,1885a: 255) 

نگر( از گرانه) كلتقيم) شهود( عقلي تمام. افرادی كه در سطو سوم معرفت هستند، آماده درک مس7
های خاص هستند. اين نوع معرفت از تصورات تام ويژگي« علم حضوری»نظام خردمندانه جهان يعني 

شود و باالترين نوع معرفت تکامل شخصيتي ناشي از آن، خداوند نسبت به دانش ذات اشياء ناشي مي
اين حالت استفاده فعاالنه از عقل در باالترين حالت؛ يعني كند. مندانه را تضمين ميزندگي شاد و فضيلت

آزادی واقعي و هدايت توسط نيروی درون انساني است. پيشرفت بشر اساساً در ساية تالش جهت رسيدن 
كه آيد. هنگاميبه آزادی اشخاص از جبر و سلطه تصورات و هدايت كامل آن توسط عقل به دست مي

وضوح وحدت عقالني غائي و نظم منطقي تواند بهشود كه شخ  ميياد ميقدر زتسلط عقل بر انسان آن
توان گفت كه شخ  به آرامش فکری و به سعادتي طبيعت را مشاهده كند، در اين صورت مي

 .(Puolimatka ,2881: 488)تواند آن را متزلزل كندچيز نمييافته كه هيچدست
پذير است. دريافت تر توسط خرد امکانن با هدايت كاملزماتر شدن انسان هماز نگاه اسپينوزا، فعال

شود. دريافت دهد كه با نظم خردمندانه و منظم طبيعت مقايسه ميفعاالنه، تشکيل تصورات تام را مي
وسيلة تماس غير فعاالنه شوند، بهشده كنترل ميوسيلة عقايد مغشوش و تحريف)درک( غير فعاالنه كه به

شوند. زماني كه خود ذهن فعال است شخ  به مرتبه رها و تصورات ذهني ايجاد ميبا دنيای خارج، انگا
زماني كه ذهن غيرفعال است تکامل  آنکه كند، حاليابد و لذت خاصي را تجربه ميتکامل باالدست مي

 (.Spinoza,1885b: 137)كند كمتری دارد و نوعي افسردگي را تجربه مي
كند پرورش تالش مي و اصي بين خرد و تصورات قائل است. آموزشبر اين اساس، اسپينوزا تمايز خ

ای از كه اين نگرش مرحلهگرايي برساند. درحاليتا شخ  را از تسلط تصورات رهايي داده و به عقل
فرآيند آموزشي، بخشي از نظرية اسپينوزا است و نياز دارد تا با اين عقيده كه تصورات نيز پشتيبان عقل 

ها شود. درواقع كارآمدی تصورات و خرد با يکديگر پيوند خورده است و هردوی آنهستند، كامل 
ها راه دسترسي و پيچيدگي يکساني دارند. اگرچه عقايد خيالي و تصوری خودشان دانش تام نيستند اما آن

تواند يك مرحله اساسي در پيشرفت ذهني يابي به دانش تام هستند. درواقع، توانايي تظاهر ميدست
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های پردازیسوی درک كامل قلمداد شود و استدالل در اين حالت جهت نقد خيالمحدود )متناهي( به
رود. با اين اوصاف عملکرد تصورات يك منبع غني تصورات و اصالح آن از طريق تفکر انتقادی بکار مي

طوركلي ند به آوردهای احتمالي متعدد را برای درک جهان فراهم ميبرای فهم عقالني هستند كه راه
هدف غائي تربيتي اسپينوزا رساندن افراد به سومين سطو معرفت است كه نتيجة آن فضيلت و 

توانند به دومين سطو معرفت كند كه بيشتر مردم حتي نميوجود او تصور ميخوشبختي است. با اين 
يابند. در اين سطو افراد  توانند به مرحلة نيمه عقالني اولين سطو معرفت دستها تنها ميدست يابند. آن

 Lioyd, 1888:157 cited)بدون دانش كافي استعداد فهم چگونه رفتار كردن را دارا هستند. 

Puolimatka, 2881) 

 نقش تربیتی معلم 

هايي است كه برای ما همانند سقراط آشناست. نظرية اسپينوزا دربارة مربي حقيقي شامل آن جنبه
سازی استقالل شاگرد است تا شاگرد خود را مستقل منظور فعالبه نظرية سقراط يك سازمان دهنده

كند گری سقراط به شخ  كمك مياحساس نموده و اين امر منجر به درک هدف آموزشي شود. زايش
تا عقايد حقيقي كه بخشي از فطرت عقالني اوست، بدون اينکه او از آن مطلع باشد، به ظهور برسند. از 

باشند. روشي باشند؛ نيازمند مربي ميتنهايي قادر به درک اين حقيقت نميمردم بهآنجائي كه بسياری از 
كند. اسپينوزا اين شود، توصيف ميكه تنها نوعي از خودسازی را كه منتهي به عقايد و فضائل واقعي مي

امل بر اين است كه انسان موجودی خردمند بوده و فطرت او ش برد كه تأكيدشايده را زماني بکار مي
تأثير نيروهای خارجي قرار گيرد، باشد. فرد بجای اينکه تحتتالش جهت رسيدن به فعاليت عقالني مي

كند. در اين زمينه مربي مستقيماً بر روی گيری ميعاقالنه با كمك نيروی دروني خويش)عقل( تصميم
ازی عقالني به عهده دارد سگذارد بلکه نقش سرعت بخشي)كاتاليزور( را در فرآيند فعالشاگرد تأثير نمي

(Puolimatka ,2881: 481) . 

اسپينوزا معتقد است اگرچه ممکن نيست كه شاگردان را به باالترين سطو معرفت هدايت كنيم، يك  
ها ترغيب نمايد. اين آموزان را به پيروی از اخالقيات در رفتار خارجي آنتواند بيشتر دانشمربي حاذق مي

ها ندارد، بلکه بستگي به آشنايي مربي با قوانين و چگونگي سازی( آنعاليت ) فعالامر بستگي به ميزان ف
دهي جامعه در حالتي ها برای كنترل احساسات دارد. روشن است كه توانايي و قدرت سازماناستفاده از آن

شده، برای حفظ نظم اجتماعي مفيد است. هرگونه پيشرفت بعدی فرد  كه شخ  با احساسات تسخير
وجود اين مربي توانا قادر است  سازی شاگرد بستگي دارد. باسوی تکامل بشری بيشتر و بيشتر به فعالهب

ها را برای اينکه به بسياری از شاگردان كمك كند تا به باالترين سطو معرفت )شهود( دست يابند و آن
بر  (Spinoza,1885c: 8-8) منشاء تالش عقالني برای پيشرفت در آگاهي و فضيلت شوند فعال سازد

ها را در كسب شهود كلي و اين مبنا، از نگاه اسپينوزا، آموزگار بايد با راهنمايي متعلمان و دانش آموزان آن
مدد  يافتن ارتباطات ميان عقايد مختلف و يگانه نمودن طبيعت، شامل ذهن انسان و ساير عناصر طبيعت

  (Puolimatka, 2881: 482). رساند
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 متربیانتالش و پشتکار 

فرد دارد. منظور اسپينوزا از كوشش حياتي،  5سازی كوشش حياتيپيشرفت انسان بستگي به فعال 
دهد. اين كوشش، جوهر اصلي هر موجود است. پيشرفت كوششي است كه هر موجود برای بقاء انجام مي

ت و فعاليت بشر شامل نيرومندسازی قدرت فرد در مقابل نيروهای خارجي است. انسان از طريق هداي
تأثير نيروهای رسد نه از طريق منفعل بودن و تحتبه رشد و تکامل عالي مي نيروهای داخلي نظير عقل،

خارجي بودن؛ از آنجائي كه پيشرفت انسان به ميزان تالش فرد بستگي دارد، شخ  تنها زماني كه 
اند به سطوح باالتر معرفت توترين موضوع زندگي خود در نظر داشته باشد، ميعنوان مهمتالش را به

دست يابد. هدف آموزش بايد قدرتمند ساختن نيروی حيات فرد و قدرت عملکرد فرد باشد كه در پي آن 
فرض اساسي برای پيشرفت انسان است زيرا يابد. رشد كنش فرد يك پيشنشاط شخ  نيز افزايش مي
كند. تصور اسپينوزا از پتانسيل آموزشي رار ميمنظور درک بهتر آن ارتباط برقفرد فعال كامالً با واقعيت به

گيرد: فرد ماهيت ساكن و راكد ندارد بلکه كوشش حياتي فعالي داشته و از اين برداشت او سرچشمه مي
تنها كند بخشي از ماهيت شخصيتي اوست. او نهتواند خودسازی كند. اينکه فرد برای بقاء تالش ميمي
ريزی گيرد بلکه فعاالنه هويت خويش را قالبرجي قرار نميآساني تحت تأثير نيروهای خابه
 .(Puolimatka, 2881:481)كندمي

 توجه به نقش فطرت در تربیت

استعداد آدمي وابسته به فطرت بشری و ساختار عاطفي اوست كه بيانگر توان شخ  و توانايي بالقوه 
اط ضعف خود را بشناسيم تا بتوانيم ها و نقاو در خودسازی است. بنابراين شايسته است كه توانايي
و تحليل  توجهي از علم اخالقش را به تجزيهاحساسات دروني خود را كنترل كنيم. اسپينوزا بخش قابل 

كند، ناپذير پيروی ميچيز در واقعيت از قوانين تزلزلدهد. از آنجائي كه همهاين قوانين اختصاص مي
شخ  را در اولين سطو دانش )پائين ترين سطو( محدود كرده و مربي بايد آگاهي دقيقي از قوانيني كه 
دارد، داشته باشد. آگاهي كامل از اين قوانين مربي را از هدر دادن او را تحت كنترل احساسات نگه مي

.  (Spinoza,1885c:8-18)كند ها غيرممکن است جلوگيری مياش در مواردی كه رسيدن به آنتوانائي
گيری دربارة اينکه های شاگرد حياتي است. برای نتيجهيدة ارزيابي عادالنه از تواناييبه نظر اسپينوزا، ا

معلول خاص ممکن است تضميني در آموزش برای ما داشته باشد، ابتدا بايد ظرفيت فطرت انساني را 
مورد مطالعه قرار دهيم تا پي ببريم كه معلول خاص برخالف فطرت فرد نباشد. سپس مشخ  كنيم 

مي در رسيدن به معلول موردنظر ناشي از چيست؟ هم چنين ما بايد تمام خصوصيات شاگردان را مورد ناكا
 مطالعه قرار دهيم و محدوديت های زير را نيز مدنظر داشته باشيم: 

 هايي كه مربوط به فطرت يا طبيعت فرد است. . محدوديت1
وط به نهادهايي است كه در كار هايي كه مربوط به يکسری عوامل خارجي و يا مرب. محدوديت2

 . ( Rabenort, 1811: 8-18 cited Puolimatka, 2881)تعليم و تربيت هستند
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 توجه به نهادهای مذهبی در تربیت اخالقی

طور قوی به نهادهای مذهبي كه برای استمرار صلو و اسپينوزا، معتقد است در تربيت اخالقي بايد به
سپينوزا به مفاهيم سنتي مذهبي اعتقادی ندارد اما او بر اين نظر است كه ثبات مفيدند، تکيه كرد. گر چه ا

كند كه تمام توانند در تلقين فکری برای افراد عادی)عوام( سودمند باشند. اسپينوزا توجيه ميها ميآن
مؤسسات مذهبي بايد به مؤسسات دولتي برای تربيت اخالقي همگاني تبديل شوند. الزم يا حتي به 

ای ديني را تعيين كرده و تمام نيست كه اين كار آشکارا انجام شود. دولت، محتوی آموزهمصلحت 

. طور مؤثرتری قادر به هدايت رفتار افراد عادی استمناسك مذهبي را كنترل كند و درنتيجه دولت به
رل اسپينوزا اعتقاد دارد كه بيشتر مردم توسط احساسات غيرفعال )منفعل( تحت نظارت تصورات كنت

كند كه هيچ مقياس تربيتي وجود ندارد، تا بتواند افراد عادی را به سطو باالی شوند. او تصور ميمي
شود، بنابراين جز از قوانين ذاتي معرفت برساند. از آنجائي كه شخ  توسط جبر طبيعي كنترل مي

توانند عاقالنه فعال و پرورش بايد زمينه پيشرفت عقلي افرادی كه ميپذيرد. آموزش خويش تأثير نمي
زمان افراد عادی )عوام( را به پيروی از رفتارهايي كه ازلحاظ عقلي الزم شوند را فراهم آورده و هم

ها و بدون تهديد ثبات موجود در اجتماع، وادار كند. سيستم هستند، بدون تعصبات مذهبي و تحريك آن
ها را هدايت كند تا اين دی را فراهم آورده و آنفراگير مؤسسات آموزشي بايد زمينة كنترل اميال افراد عا

كند كه افراد رفتاری كه باعث صلو و ثبات اجتماعي در جامعه شود را داشته باشند. اسپينوزا پيشنهاد مي
های مذهبي رايج كه توانايي گيری نشانهطور مؤثری توسط بکارتواند بهرفتار و احساسات تودة مردم، مي

ريزی شود. پيامبران ديني در اين مورد خالقيت صورات و احساسات را دارند، قالبتأثير قوی بر روی ت
شده و ای بودند كه با حس اخالقي تركيبالعادهها دارای قوه تخيل خارقزيادی نشان داده اند. آن

ش و اطاعت ها قادرند افراد عامي را وادار به پذيردرنتيجه تأثير زيادی روی تودة مردم دارد. در اين راه آن
  . (Spinoza,1887 ;1825: 78-77 cited Puolimatka, 2881)از فرامين محبت و عدالت نمايند 

 پرهیز از تعارض در فرايند يادگیری

 آميز بالقوه به بالفعل جلوگيری های تعارضاسپينوزا معتقد است؛ مربي بايد از پيشرفت موقعيت

هايي هستند كه در آن شاگرد نگرش مخالف با موضوعاتي آميز بالقوه، موقعيتهای تعارضكند. موقعيت
شود را دارا است. اگر تعارض علني )بالفعل( شود باعث زمينه غيردوستانه و كه به او تدريس مي

آميز در يادگيری موضوع و محتوی درس خواهد شد و نتيجة آن تهديد عقايد بنيادی شخ  خصومت

ه ما بايد از تعارض علني از طريق تطابق ظاهری با طرز فکر عموم كند كاسپينوزا پيشنهاد مي. خواهد بود

 جلوگيری كنيم. 
ما بايد بر طبق قوة درک عموم صحبت نمائيم و آنچه را كه مانعي در راه رسيدن به اهدافمان نيست، 

ته يابيم اگر درک فهم افراد را مدنظر داشمالحظه ای دست توانيم به پيشرفت قابلانجام دهيم. ما مي
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تواند از ها گوش شنوای مطلوبي نسبت به حقيقت خواهند داشت. مربي ميباشيم. در اين روش آن
تعارض مستقيم )علني( پرهيز نمايد. اگر بداند كه چگونه توجه شاگرد را جلب نموده و تکبر و خودبيني 

ا آشکارا باعث آزردگي ای ارائه نمايدكند تگونهافراطي او را كم نمايد و موضوعات و مطالب درسي را به
خاطر تعصبات شاگردان نشود. آموزش هرگز نبايد مايه آزار و ناراحتي كساني كه تحت كنترل تصورات 
هستند را فراهم آورد. در آموزش بايد از عالئمي استفاده شود كه بار معنايي مثبت در ذهن مخاطبين 

  . (Puolimatka ,2881: 483)ايجاد نموده و درنتيجه باعث بروز احساس مثبت شود

 بررسی  و نقد

توجه برای كاربست در  شناسي اسپينوزا و لوازم تربيتي آن، استلزامات قابلنظر به اينکه مبنای معرفت
نقد و بررسي بيشتری قرار گيرد. اگر با  فلسفه تعليم و تربيت در بردارد بر اين اساس الزم است تا مورد

پيامدهای خاصي را در ، های تربيتي ايشان مواجه شويمو آموزه تيشناخمعرفت رويکرد انتقادی در مبنای
حيطهة تربيت اسالمي در برابر خود خواهيم يافت. بر اين مبنا اگر بخواهيم يك نقد حق محورانه را لحاظ 

های های اسالمي تبيين خواهد شد سپس مغايرتنماييم بر اين اساس ابتدا محورهای مشترک با آموزه
 و بررسي قرار خواهد گرفت. آن مورد نقد 

 تالش و پشتکار متربیان 

از آنجائي كه قلمداد شده است. اسپينوزا معتقد است  آموز مهمدر ديدگاه اسپينوزا، فعال بودن دانش
ترين عنوان مهمپيشرفت انسان به ميزان تالش فرد بستگي دارد، شخ  تنها زماني كه تالش را به

: 1785)ايمان زاده ، تواند به سطوح باالتر معرفت دست يابدباشد، مي موضوع زندگي خود در نظر داشته
های ديني مبتني بر تالش و سيرة تربيتي اسالم نيز تأكيد شده است. آموزه(. اين مؤلفه در 28-23

نظر شود بايد خود خواهد در مسائل علمي، صاحبپشتکار و فعاليت ياد گيرنده است؛ يعني كسي كه مي
فعال باشد، نه اينکه منفعل و گيرنده باشد. طالب علم بايد با انگيزه و فعال در پي آموختن  در اين زمينه

های الزم را فراهم آورد و از معلم كم پرسشعلم باشد و در مسائل علمي و ديني كند و كاو كند تا دست
 های خويش كمك بگيرد.و استاد در پي پاسخ به پرسش

گيری اخالق و ملکات انسان است و راه رسيدن م در شکلاراده و پشتکار عاملي بسيار مه
البالغه فرموده است: نهج 785هايش بر او باز است. اميرمومنان)ع( در حکمت انسان به خواسته

-كه چيزی را جويد ، بدان يا به برخي از آن رسد )نهج؛ آن َ ْ  طَلََب َشْ ئاً نَارَهُ أَْو بَْاَضهُ 

 (. 785البالغه، حکمت
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 عنصر اصلي در مثنوی معنوی نيز تأكيد شده است: اين

 ودـعـاقبت جــوينــده يــابنـده بـ      سـايـة حــق بــر ســر بنـده بـود
 عـاقبت زان در بـرون آيـد ســری     گفت پيغامبـر كـه چـون كوبي دری
 روی كسـيعـاقبت بينـي تـو هـم     چـون نشينـي بـر سـر كوی كسـي

 ي در آب پاکـعــاقبت انــدر رسـ      مي كني هر روز خاکچون زچاهي 
 (7)مثنوی معنوی، دفتر 

بنابراين متربيان در جهت كسب علم، همواره بايد پيوسته و تالش كنند در اين زمينه از حضرت 
تو باد به كوشش و ( بر 27: 2ج  )غرر الحکمَعلَْ َک بِاْرِج ِّ َو إِْن رَْم یَُساِعِ  درَْجَس ُ علي)ع( واردشده است: 

 جديت، اگر چه پيکر همراهي نکند.

 توجه به عقالنیت 

داند داند و پيشرفت انسان را به رشد قوای عقالني او مرتبط مياسپينوزا انسان را موجودی عقالني مي
يافته باشد زندگي سعادتمندتری خواهد و معتقد است هراندازه قوای عقالني و دروني فرد بيشتر پرورش

 اسالمي، اين مؤلفه با ديدگاه تربيت اسالمي اشتراک دارد. چون در ديدگاه( 78: 1785ايمان زاده،  داشت)
كند برجهان آگاهي يابد. از نظر عالمه طباطبايي )ره( انسان انسان صاحب ابزاری است كه او را قادر مي

دهد و بررسي قرار ميعلوم حسي و خيالي مورد با استفاده از قوة تعقل، همة مدركات خود را اعم از
كند. هر اندازه عقل و سنجد و معنای كلي را از جزييات درک ميدرستي و نادرستي ادراكات خود را مي

تواند در علوم خيالي دخل و تصرف نمايد و به نتايج و احکامي جديد دست يابد. اين انديشه بخواهد، مي
ها از يکديگر و موجب متمايز بودن انسان تنها دانشي است كه انسان بودن انسان بدان وابسته است

(. از ديدگاه ايشان، علم عقلي فراهم آورنده باالترين ادراک در آدمي است 155: 1415شود )طباطبايي،مي
 عنوان يك هدف مورد توجه است.و لذا رشد عقالنيت به
دارد ازجمله ابتنای های اسالمي وجود های مشتركي كه در نظرية اسپينوزا و آموزهبا توجه به مؤلفه

هايي نيز ديده اما در اين نظريه، چالش نظريهة اسپينوزا بر تالش و پشتکار متربيان و توجه به عقالنيت
 های اسالمي مورد نقد قرارداد .توان بر مبنای آموزهشود كه ميمي

 گرايی شناختی در نظريۀ اسپینوزانسبیت

اعتماد هستند چنانچه ازنظر وی در از مفاهيم كلي قابل اصوالً در انديشة اسپينوزا اشيای جزئي بيش 
صورت مختلف پديد اشياء جايي برای كليات وجود ندارد. از آنجا كه اين تصاوير در افراد مختلف به

كند. اگر قرار شود بر طبق نظرية نامد از فرد تا فرد فرق ميآيند، آنچه اسپينوزا مفاهيم كلي ميمي
ها ميزان شناخت و آگاهي باشد، در اين صورت شناخت و آگاهي به تعداد افراد اسپينوزا عقل آدمي تن
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های اسالمي قابل نقد است (؛ اين نگاه از منظر آموزه188: 1738آدمي متفاوت خواهد شد )صانع پور، 
 راز نظداند. شناسي را به جد مورد نقد قرار داده و آن را ناموجه ميگرايي در معرفتچون ديدگاه نسبيت

معني است؛ برای اينکه وقتي دو نفر يك جسم را با دو كيفيت استاد مطهری، معرفت نسبي، اساساً بي
بينند، آيا خود آن جسم در واقع و نفس االمر دارای آن دو كيفيت است يا فاقد هر دو ويژگي متفاوت مي

ای دو كيفيت مختلف مي باشد و دارای كيفيت سومي خواهد بود. البته ممکن نيست در زمان واحد دار
باشد پس بي شك، ادراک يکي از دو نفر خطای مطلق و ديگری حقيقت مطلق است و اگر آن شئ در 

معقوالنه نااند. پس با هر دو فرض، حقيقت نسبي واقع، فاقد هر دو كيفيت باشد، پس هر دو نفر در اشتباه
توانند هر وضعيت مطلوب يا ها ميبر اين مبنا، در تربيت اسالمي، معيار( 15: 1787است )خسروپناه،

تربيت، مستلزم ارائه معيارها در اختيار متربي است اين نامطلوب را در جريان تربيت مشخ  كنند و 
 های اسالمي تا حد زيادی منتفي شود.گرايي شناختي در آموزهشود نسبيتمؤلفه سبب مي

 شناسی اومانیستی نظريۀ اسپینوزامعرفت

قدر توانايي ای برجستة تفکر اومانيستي در فلسفه است. ايشان برای فکر انسان آن هاسپينوزا، از چهره
عوض اينکه فکر آدمي پايان( را دارد گويي به قائل است كه قدرت احاطه بر تمامي امور )حتي امور بي

حتي ای از فکر انسان است. اسپينوزا ای از عالم وجود باشد، عالم وجود خود زيرمجموعهزير مجموعه
قدرت تکوين و احداث جريان طبيعت را برای ذهن قائل بود و اعتقاد داشت كه ذهن آدمي قادر است تا با 

ها نيز اشراف حاصل كند و با دريافت جوهر واحد قادر است هر دو بعد آن دستيابي به علت، بر معلول
شناسي پاية معرفتجوهر را )كه يکي تصورات و ديگری موجودات خارجي هستند( ادراک نمايدكند. 

پذيری از تعاليم ديني را ارز با خرد خداوند قرار دارد و تأثيراسپينوزا بر توانايي عقل آدمي به صورتي هم
دار داند؛ به اين معنا كه گويي عنصر وحي استقالل عقل و ذهن آدمي را خدشهمنافي توحيد عقالني مي

 1738از دين، به توحيد عقالني انديشيد )صانع پور، سازد و از نظر او بايد به عوض توحيد برخاسته مي
:185.) 

رد و ابطال دانستن هر امری از  و قابل چيز زياد بـه عقل بشر در تبيين جهان، تشکيك در هر اعتماد
ترين ويژگي عقل اومانيستي، تأكيدش بر اين از مهم شناسي اومانيسم است. يکياجـزای اصـلي مـعرفت

كس به سبب قدرتي كه دارد، دارای جايگاه ويژه ادعايي قابل رد و ابطال است و هيچ امـر اسـت كه هر

تواند تنهايي ميبر مبنای چنين ديدی، اومانيسم مدعي است كه انسان به .در تعيين حـقيقت نـيست
وم های علدر شناخت جـهان نـدارد و در اين راستا، پيشرفت جهان را بشناسد و نيازی به منابع ديـني

تـجربي نـيز، خودباوری و اعتماد به نفس در شناخت جهان طبيعت و عدم نياز به انطباق مـعرفت های 
 را بـيشتر كرد. ديني منابع خود با

های تربيت اسالمي اين موضع قابل نقد است؛ معرفت شناسي اومانيستي كاميابي انسان از ديد آموزه
نياز آدمي به هدايت الهي و ضـرورت وجود كه كند درحاليميرا به حياط طبيعي و زندگي دنيايي محدود 
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هاست و هـمة فالسفه الهي با بررسي الهي برای رسيدن به كاميابي حقيقي از ضرورت منشاء با دين
اند. عالوه بر زيادی را به اثبات رسانده عقلي ها داليلامکان وحي و ضرورت آن برای راهنمايي انسان

اند از ، عقايد ديني را پذيرفتهو بـرهان از انديشمندان در عين اعتقاد به خرد، استدالل اين، عدة زيادی
و  گيری از وحـيبهره بدون ای است كه راهبری اين جريانگونهطرفي پيچيدگي و حساسيت تربيت به

ني به شمار نخواهد آمد؛ عقال بـه دنـبال دارد و قطعاً فعاليتي را ناپذيریهای جبرانتـعاليم ديـني، زيان
مـهم مثبت در  نـقشي هاويژه زماني كه براساس شواهد تاريخي انديشه و عمل ديني در همه زمانبه

 .اسـت مسائل تربيتي ايـفا كـرده و راهبری دهيشکل

 تأکید اسپینوزا بر روش تلقین در تربیت

اسپينوزا، معتقد است مربي بايد هر آنچه كه  در نظرية تربيتي اسپينوزا بر روش تلقين تأكيد شده است.
تواند انجام دهد تا شاگردان را برای ارتقاء به سطوح باالتر معرفت فعال كند و در چنين جايگاهي مي

توانند توانند به درک منطقي غايي جهان نائل شوند. فرض او اين است كه بيشتر مردم نميشاگردان مي
و منفعل هستند. بر اين اساس يادگيری در الگوی اسپينوزا بر مبنای  به سطوح باالتر دانش دست يابند

عنوان های تربيت اسالمي قابل نقد است چون اگر تلقين بهپذيری است. اين مؤلفه از نگاه آموزهشکل
زا خواهد بود بخصوص زماني كه اين فرد باشخصيت استراتژی و اساس در تربيت قرار گيرد مشکل

هايي كه ديگر، مشکل اساسي تلقين در اين است كه حرفعبارتبلي روبرو شود. بهتر از شخصيت ققوی
ها نيست بلکه به اعتبار پذيريم به خاطر استداللي بودن و يا منطق آن حرفما از طريق روش تلقين مي

د و های ديگر در ارتباط هستنها با انسانشخ  گوينده و اقتدار آن است. در دنيای باز فعلي كه انسان
های متفاوت با اقتدارهای متفاوت در معرض ديد او هست با ضعف روش تلقين مواجه خواهيم شخصيت

شده شده كه اين روش خوبي نيست مثالً در حديثي از امام صادق )ع( نقلشد. در متون ديني هم اشاره 
هر كه از طريق ]مجذوب شدن « لُوهُ فيهِمَن دَخَلَ في هذا الدِّينِ بالرِّجالِ أخرَجَهُ مِنهُ الرِّجالُ كما أدخَ»كه 

اند از آن به شخصيت[ اشخاص به اين دين درآيد همان اشخاص همچنان كه او را به آن درآورده
های بسته كاربرد دارد نه در (؛ بنابراين، تلقين فقط در محيط17: 27، ج1784خارجش كنند )مجلسي، 

های اسالمي معتقدند در تباط دارند. بر اين اساس، آموزهها با يکديگر ارهای باز كه انسانجهان و محيط
هايي استفاده كرد كه سبب تغيير نگرش متربي شود و گسترة شناختي در او ايجاد كند تربيت بايد از روش

گردد. اين روش در اما تلقين موجب يادگيری مکانيکي و كوركورانه و انقياد و تسليم در متربي مي
 هايي برای متربيان در پي دارد.رفته نيست چون آسيبهای اسالمي پذيآموزه

 های فردی در تربیتناديده گرفتن تفاوت

طور نويسد: مايهة بسي مسرت من است كه رنج ببرم تا بسياری از افراد همانباره مياسپينوزا دراين
ها آن ها نيز به همان سطو درک و فهم نائل شوند و قدرت تفکر و خواستكنم آنكه من درک مي

 (.Di Dijn1885: 23,)كامالً با خرد و خواست من همخواني داشته باشد
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خداوند متعال در سورة مباركه های اسالمي قابل نقد و بررسي است. اين نگاه اسپينوزا از منظر آموزه

لُهُ إَِّلا )َو إِْن ِمْن َشيْ فرمايد: مي 21حجر آيه  ٍٍ ٍء إَِّلا ِعْنَدنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَزِّ ُُم ْْ ٍٍ َم و هيچ »  َََِِد
كنيم مگر به اندازه و مشخصات چيز نيست مگر آنکه خزانه های آن در نزد ماست و آن را نازل نمي

های نوعي و هم به (. اين آيه در رابطه با انسان، هم به تفاوت21)سورة مباركه حجر، آية « معي ن

راد بشری را از افراد ساير انواع )چون انواع حيوانات های فردی اشاره دارد؛ يعني هم به آنچه كه افتفاوت
های سازد. تمايزها و تفاوتكند و هم به آنچه كه خود افراد بشری را از هم متمايز ميو گياهان( ممتاز مي

 حجر( 21. ذيل آية 1415طباطبائي، –های مختلف آنان است )ميان آدميان، ناظر به وسع
ها و امکانات دستياند، اما گشادهها در گوهر وجود هم ريشهانسانهای اسالمي، اگر چه در آموزه

ها در پايه و جايگاه معيني قرارگرفته و از نشده است. هر يك از انساندروني و بيروني علي السويه تقسيم
: 1735ای دارد )باقری، ها و امکانات ويژههای دروني و بيروني خاصي برخوردار است و تواناييويژگي
137-132.) 

ها معموالً از لحاظ استعدادهای گوناگون يکسان نيستند برخي از نظر هوشي ضعيف و برخي انسان
ها داشت. بر توان انتظار يکسان از آنها يکسان نيست و نميديگر قوی هستند و موفقيت تحصيلي آن

درستي انان را بهاين اساس، والدين، معلمان و مربيان بايد سعي كنند استعدادهای كودكان و نوجو
هايي كه آمادگي و استعداد بيشتر دارند، هدايت كنند تا استعدادهای خود ها را در زمينهشناسايي كنند و آن

 .های خاص شکوفا سازندرا در آن زمينه

 عدم توجه به تفکر انتقادی در تربیت

ه بالفعل جلوگيری كند. آميز بالقوه بهای تعارضاسپينوزا معتقد است مربي بايد از پيشرفت موقعيت
هايي هستند كه در آن شاگرد، نگرش مخالف با موضوعاتي دارد آميز بالقوه، موقعيتهای تعارضموقعيت

آميز در شود. اگر تعارض علني )بالفعل( شود باعث زمينة غيردوستانه و خصومتكه به او تدريس مي
اما در ؛ قايد بنيادی شخ  خواهد بوديادگيری موضوع و محتوی درس خواهد شد و نتيجة آن تهديد ع

ها را تنها بايد باب تفکر انتقادی نسبت به آموختههای زيادی شده است كه نهتربيت اسالمي، توصيه
ای ايجاد كرد تا هر نسلي از متعلمان بتوانند سهم خود را در پويايي همواره باز گذارد، بلکه بايد زمينه

منظور ايـجاد توان فکری و كمك به فهم، به ]و تربيت[ اسالمي به تعليمبخشيدن به علم ايفا نمايند. 
اند. در و مناقشه دانشجو از استاد توجه داشته اسـت و شـرم در پرسـش را از آفات دانش دانسته سؤال

، بـيان دارنـد )دراني، دارند شود كه آزادانه آنچه را در دلديدگاه اسالمي به شاگردان فرصت داده مي
متربيان فراهم آورند  برای های يادگيری مثبتيدر تعليم و تربيت اسالمي مربيان بايد محيط (.12: 1735

عالقه متربيان، چالش فرايندهای فکری و ايجاد فضايي كه در آن احتياط و  جـلب طريق و اين محيط از

 .ودشمي ، مساعددهدنظر ميانفعالي بودن جای خود را به تفکر فعال و تبادل
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 گیرینتیجه

شده، اسپينوزا مانند ديگر خردگرايان، شناخت علمي را از مقدمات با عنايت به مباحث مطرح 
داند. فلسفه او با كند و نتايج حاصل از آن را از طريق استدالل منطقي ممکن ميترديدناپذير شروع مي

د بر حقيقت موجودات آگاه شود در كرد كه اگر بتوانگرفته است. او تصور ميبر چند اصل كلي شکلتکيه 
تواند ياد بگيرد كه چگونه رفتار درستي در قبال آن در پيش گيرد و به سعادت نائل شود. آن صورت مي

اسپينوزا همانند افالطون معتقد به نظريه درجات معرفت بود و كمال مطلوب معرفت ازنظر اسپينوزا تا 
 حدی يادآور كمال مطلوب معرفت افالطوني است.

ترين توان به نکات ذيل رسيد كه از مهمشناسي فلسفة اسپينوزا و لوازم تربيتي آن، ميبا تبيين معرفت
ها به تلقين در تربيت، تجلي ماهيت عقالني در تعليم و تربيت، رسيدن به يگانگي و باالترين مرحلة آن

است و مربي نقش سرعت بخشي  گونهنگاه اسپينوزا به معلم سقراط معرفت در تعليم و تربيت اشاره كرد.
تواند بيشتر سازی عقالني به عهده دارد. از نگاه او، يك مربي متبحر مي)كاتاليزور( را در فرآيند فعال

دانش آموزان را به پيروی از اخالقيات در رفتار خارجي ترغيب نمايد و اين بستگي به آشنايي مربي با 
ترل احساسات دارد. در نظرية اسپينوزا، مربي بايد با راهنمايي ها برای كنقوانين و چگونگي استفاده از آن

ها را در كسب شهود كلي ياری رساند. اسپينوزا همچنين به كوشش و فعال بودن دانش آموزان، آن
سازد از ديد او افراد ماهيتي متربيان اشاره دارد و معتقد است فرد با تالش ماهيت عقالني، خود را مي

تواند خودسازی كند. اسپينوزا به نقش فطرت در تربيت توجه دارد و ه فعال هستند و ميايستا ندارند بلک
گيری درباره اينکه معلول خاص ممکن است تضميني در آموزش برای ما داشته كند برای نتيجهتأكيد مي

برخالف باشد، ابتدا بايد ظرفيت فطرت انساني را مورد مطالعه قرار دهيم، تا پي ببريم كه معلول خاص 
فطرت فرد نباشد. اسپينوزا در تربيت اخالقي تکيه بر نهادهای مذهبي برای استمرار صلو و ثبات مفيد 

آميز بالقوه به بالفعل در فرايند يادگيری های تعارضمربي بايد از پيشرفت موقعيتداند. او معتقد است مي
 آميز در يادگيری خواهد شد.جلوگيری كند و اگر تعارض علني )بالفعل( شود باعث زمينه خصومت

هايي شناسي و لوازم تربيتي بحث شد نگاه اسپينوزا حاوی اشکالبا عنايت به آنچه در ارتباط با معرفت
توان به نسبي بودن شناخت در نظريه اسپينوزا، تأكيد بر روش تلقين در تربيت، است كه از جمله مي

اسي اومانيستي اسپينوزا و عدم توجه به تفکر انتقادی شنهای فردی در تربيت، معرفتتوجهي به تفاوتبي
 در تربيت اشاره نمود.

تواند رهنمودهای شود كه ميعليرغم ايرادهای وارده بر نظريه اسپينوزا، نکات قوتي هم يافت مي
مثبت برای تعليم و تربيت در برداشته باشد؛ ازجمله اينکه اسپينوزا تأكيد بر خردورزی و تربيت عقالني 

كند همة كوشش مربيان بايد مصروف بر اين باشد كه دانش آموزان را به سطو سوم رد. او تصريو ميدا
 دانش كه شهود عقالني است برسانند.
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