
  

 
 
 
 

 
1دین و سیاست یاسپینوزا درباره

 

  
 یچلیکر تریپ

 فرشید مقدم سلیمی یترجمه
 

اسپینوزا کسی است که به مراتبِ باالی شناخت رسیده، به فهمِ خود  اخالق در کتاب شخصِ آزاد
گوید انسان را هر چه بیشتر عقل غلبه کرده است. اسپینوزا می 2بر اِنفعاالتو جهان دست یافته و 

و  3توان دموکراسی را یک سامان اخالقیِ خودگردانهدایت کند آزادتر است. بر این اساس، می
 که جمعیت یدانست که در آن عقل حکمران است و اجبار ناپیدا. با این حال، توده 4خودسامان

معنای اسپینوزایی آزاد نیستند. }از این رو که{ آنها را تخیل دهند بهشکیل میرا ت 5{مردم} دموس
 کند نه شناخت.راهبری می

 در فرد هر توان که کندمی تصدیق او. دارد سیاسی هایداللت اسپینوزا یروشن است که فلسفه
 الزم افراد اتحادِ با. گیردمی شکل ترتیب همینبه سیاست و جامعه. شودمی زیاد دیگران با اتحاد

                                                           
 :است زیر کتاب آخر فصل یمتن حاضر ترجمه 1
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 ها از مترجم است.انوشتپهای داخل } { و نوشتههای داخل ] [ از نویسنده است. نوشته

 شده در ترجمه:عالئم اختصاری استفاده

 اسپینوزا سیاسی یر.س. = رساله

 اسپینوزا سیاسی-الهیاتی ی.س. = رسالهر.ا

 ها.ها ارجاع شده است نه صفحهها، طبق روش مرسوم، به بخشدهی به این کتابدر ارجاع
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هماهنگی و برای خیر  در همه تا شود دایر توافق مورد و پذیرفته مقرراتِ  و اصول که شودمی
 به سیاست ترتیب این به: است عقالنی پاسخی نیازمند عملی یمشترک زندگی کنند. همین مسئله

 .شودمی بدل فلسفی ایمشغله

 تمام در که وَردستی مثلِ است، گرفته قرار هابز یسایه زیر اسپینوزا سیاسی، یدر تاریخ فلسفه
طور دقیق خوانده { موافق بوده است. اسپینوزا هابز را بهاستادش مقامِ در} هابز با بنیادی موضوعات

بود و روشن است که از او اثر پذیرفته بود، ولی موضعِ خودِ اسپینوزا، حتی جاهایی که ظاهراً با هابز 
تفاوتی منتج شده است. در مقدمات اسپینوزا تفاوتی هست که موجب موافق است، از مقدمات م

اسپینوزا  سیاسی-الهیاتی یرسالهشود مباحث او اساساً متفاوت و دارای پتانسیل بیشتری باشد. می
خواسته از های هابز نبوده، بلکه پاسخی به او بوده است. اول از همه، اسپینوزا میبازگویی بحث

دفاع کند. در این فصل، با رد دیدگاهی که  6محدودگر-ل و حکومتِ خوداصول مُدارا، اعتدا
 تأیید او، متافیزیک همپای اسپینوزا، سیاسی یاسپینوزا را شاگرد هابز قلمداد می کند اصالت فلسفه

 .شودمی

 علم چنین. کردمی تأیید را اجتماعی و سیاسی مسائل یطرفانهبی و علمی یاسپینوزا امکان مطالعه
 علم اشتقاق لحاظ از اسپینوزا. بگذارد کنار را دینی و اخالقی گریموعظه بایستمی سیاستی

 یجامعه یک شروط بخواهیم اگر. است موافق هابز با انسان طبیعت یز یک نظریه دربارها سیاستش
 چنین. بدانیم طبیعی هایاندامواره را هاانسان{ شروط از یکی عنوانبه} باید آوریم نظر در را پایدار

این هب را اخالقیاتی ترجیحات و کند طرح انسان طبیعت از آرمانی مفهومی که دارد پرهیز رویکردی
گذارد. داشتنِ ایده روشن اند کنار میهای انفعالی7های سوبژکتیو و عاطفهعنوان که نشانگرِ سلیقه

« 8<طبیعت> در او جایگاه و نسانا» متمایزِ و روشن یو متمایزِ اصولِ ضروریِ حکومت مستلزمِ ایده
گذاریِ سیاست بر طبیعتِ انسان، راه خود را از هابز جدا است. اسپینوزا پس از این توافق در پایه

 کند.می

برای مفهومِ  -توجیهی دینی و فلسفی -ای متناظر با تفکیک تخیل و عقل، اسپینوزا توجیه دوگانه
هایی کند باید استداللافراد را هم تخیل و هم عقل راهبری میکند. از آنجا که واحدِ دولت ارایه می

وندان متوجه شوند چرا باید قوانین حاکم را بپذیرند. شهر یارائه کنیم که هر دو را جذب کند تا همه
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دهد و تنها امکانِ آزادی دهد مطابق با قوانین ضروری روی میهر آنچه در جوامع انسانی روی می
 صرفاً  یوانین و وفق یافتنِ آگاهانه با آنها است. از این رو اسپینوزا طرفدارِ مطالعهمنوط به فهم این ق

دین است. با تصدیقِ وحدت نظریه و عمل، اسپینوزا از کاربرد عقلِ محض  و جامعه علمی و منطقی
های عرفی دفاع طور سیاست و دیگر حوزههای روشن و متمایز، در فلسفه و همینو روشِ ایده

 به عقالنی عشق بر مشتمل حقیقی یهای رادیکالی دارد. در حالی که فلسفهد که این استلزامکنمی
است که  9تحت وجه دیرندمبتنی بر عشق سودایی و گذرا در دیدنِ خدا  عمدتاً دین است، خدا

 اخالق به عقل کردن وارد با اسپینوزا متافیزیک. اندشده نمایانده تخیلی و ناقص هایایده یواسطهبه
 راستین آزادی و شادی اساس که خردمند و آزاد انسانِ زندگی: دارد جهان به عملی ربط سیاست، و

 عدم و ایدئولوژیکی هایجنگ دینی، خرافات با است، شده تصویر اسپینوزا یفهفلس در و است
 .است شده مسدود مدارا

 قانون طبیعی و حق طبیعی

 یهای اسپینوزا در فلسفهگیریجود اینکه بعضی نتیجهآید، با وخالف آنچه در نظر اول میبه
اند. اجماالً اینکه، وتی استنباط شدهمتفا بسیار مقدمات از او نتایج است، مشترک هابز با اشسیاسی

 طبیعت از مفهومی یهای کلیدیِ مشخصی بسیار توافق دارند. هر دو بر پایهاسپینوزا و هابز در انگاره
 ضرورتاً  افراد یهمه که باشد گزاره این باید سیاسی یفلسفه گاهعزیمت که کنندمی استدالل انسان

 سیاسی اتحاد در هاانسان یاند که هدفی که همهو موافقد هر عالوهبه. اندآزادی و قدرت پی در
 دو هر باز و است؛ امنیت و صلح به رسیدن و همه علیه همه جنگ بر آمدن فائق کنندمی جستجو

 یا شخص به اجبار برترِ ابزارهای و برتر قدرتِ  واگذاری هدفْ این به رسیدن راه که اندموافق
باور به مسائل و طبیعت 10بز با رویکردی غیراخالقیاتیها و اسپینوزا. است اشخاص از گروهی

کنند. یافته را رد میسیاسی، گرایش به تصورات اخالقیاتی و احکام فراطبیعی مربوط به دینِ سازمان
 است، جامعه و سیاسی نظم یهم از نظر هابز و هم از نظر اسپینوزا قدرتْ مفهومِ بنیادین در مطالعه

ای را باید 11های اخالقیاتیِ منتزع از طبیعت و قدرت. حتی هر واحد سیاسیفرافکنی یا هاآرمان نه
 قدرتی توزیع چنین به نیل یدغدغه فیلسوف دو هر. کرد تحلیل قدرت توزیع بر اثرش یبر پایه
 .شود جلوگیری است شر بزرگترین که ومرجهرج از تا داشتند
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شود که فکر کنیم آنها دارای حقوق و معنا میهای طبیعی ببینیم، بیمثابه ابژهها را بهاگر انسان
های طبیعی هر کس در پی توان و آزادی و بسط و حفظ مثابه ابژهاند. بههای اخالقیاتیمسئولیت

ها حق دارند هر آنچه در توانشان هست توان گفت این است که انسانا است و تنها چیزی که میآنه
کار ای نامتداول بهشیوهاسپینوزا اصطالحی اخالقیاتی را به« انتو» یمثابهبه« حق»انجام دهند. با فهمِ 

 منظور مخالف که دارد اخالقیاتی ضمنی هایداللت متداولْ کاربرد در «حق» یبرد. واژهمی
 ترآسان اسپینوزا استدالل فهم کنیم جایگزین «توان» یواژه با را آن اگر رو این از. است اسپینوزا

 .شودمی

دیدگاه اسپینوزا را در اینجا باید در ارتباط با سنت قانون طبیعی درک کنیم. اینجا تأثیر گروسیوس 
ها های انسانو داور نهایی کشمکش مهم است. گروسیوس قانون طبیعی را بنیادِ }حقِ{ حاکمیت

فضلِ عقل در بشر کاشته شده است. وجود قانون }مدنی{ و سیستم حقوق دانست. قانون طبیعی به
تمامی تابع عقل نیست. یعنی به -تا این لحظه  -ها الهی }یا شریعت{ از این رو است که رفتار انسان

اشند تا عقلی که هر کدام و همه دارند بر امور بشر ها فرمانبردارِ قانونِ طبیعی ببرای اینکه انسان
حاکم شود، باید سیستمی از قوانین }مدنی{ وجود داشته باشد. سیستم حقوقی جایگزینِ مؤثرِ عقل 

پشتوانه برای افرادِ غیرعاقل است. هابز در دفاع از قانون طبیعی اضافه کرد که حق بدون قدرت بی
 در سیاستْ قدرت است، نه حق.است؛ نتیجه اینکه واقعیتِ اساسی 

ای است که او با مقدمات خودش به موافقتِ جزئی با هابز و گروسیوس اصالتِ اسپینوزا در شیوه
پذیرد که بین حق و توان تمایزی نیست و غیر از قانونی که عالَم فرمانبردارش رسد. اسپینوزا میمی

 دیگری وجود ندارد:« قانون طبیعی»است، 

دانیم کنیم میسر نمیفراگیرِ طبیعت بحث می قدرتِ یا حق یدرباره در اینجا که ما
در ما عقل پدید آورده است و آنها که علل دیگر پدید  هایی کهمیان خواهش

میزان اولی اثرِ طبیعت است که دومی بهاند هیچ تمایزی قائل شویم، چونآورده
ر وجود بپاید. زیرا کوشد دموجبش انسان میدهد که بهو کوناتوس را نشان می

ای از طبیعت است، و هرآنچه انسان را وادار به انسان، دانا باشد یا نادان، پاره
رفتاری کند باید به قدرت طبیعت مربوط دانستش یعنی به آن قدرت چنانکه در 
طبیعتِ این یا آن شخصْ محدود شده است. زیرا انسان، چه تحت هدایت عقل 

کند مگر آنچه برطبقِ قوانین و اهش، هیچ نمیباشد چه صرفاً تحت هدایت خو
 (2/5[ )ر.س. ius naturaeمقرراتِ طبیعت است، یعنی برطبق حق طبیعی ]
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عالوه حق اِعمال آن کس یا کسانی که در کشورْ قدرتِ برتر دارند بهگیرد آناسپینوزا نتیجه می
قرارداد »که این قدرت با  قدرت را نیز دارند. او با گروسیوس و هابز در این بحث توافق دارد

« وضع طبیعی»جویانه در نظمی رقابتشود و به این ترتیب، افراد از بیبه حاکم محول می« اجتماعی
(. با قرارداد اجتماعی 16کنند )ر.ا.س. [ گذر میcivitas] مدنی یبه صلح و همکاری در جامعه

دارند حقوقی )یا قدرتی( را نگه می شود. شهروندان تنهاعمالً حقوق شهروندان به حاکم منتقل می
کس قادر نیست چنان تمامی هیچ»که قابل واگذاری نیستند زیرا آنها به ذاتِ هرکس تعلق دارند: 

(. بنابراین 17)ر.ا.س. « بودن ساقط شودقدرت و لذا حقوقش را به دیگری واگذار کند که از انسان
 نگه اندناپذیرشجدایی توانِ یزندهبرای چیزهای خاصی که برسا« حق طبیعی»بشر مقداری 

{ ذاتِ یا} معرِِّف{ کوناتوس} که است کوناتوس جزء که تأییدی-خود و عقل، زندگی،: داردمی
و در نتیجه حق طبیعی هر فردی تا آنجا است که  12حقِ طبیعیِ طبیعتِ فراگیر». پس است کس هر

 (2/4)ر.س. « توانش است.

سیار متفاوتی آغاز بکند. اسپینوزا از مقدمات راهش را از هابز سوا میاز این نقطه به بعد اسپینوزا 
م نیست، که فرایند رسیدن به نتایج مهم است خود نتایج مهکرده بود. شاید بشود گفت چندان

پینوزا همانی قدرت و حق، و هدفِ صلح و امنیت. اسنتایجی چون جستجوی قدرت و آزادی، این
هایی اساسی را متفاوت از آزادی و تأکیدهای متفاوتشان بر آنْ تفاوت های بسیارو هابز با تعریف

 .دهندمی بازتاب منطقشان و عمومی یدر فلسفه

 یجامعه تِامکانا و انسان طبیعت به بدبینانه دیدگاهی اش،سیاسی یهابز در متافیزیک و فلسفه
. نیست انسان ایبر نیک زندگی ندنِافکطرح برای امکانی هیچ او مقدمات با که جایی تا دارد انسانی

 تمایز ابزه برای. باشند که هرچه است، هاخواهش ارضای وسعتِبه انسان آزادی هابز، یفلسفه در
ن طبق کند. آزاد بودها رها میها را در بردگی تکانهمطرح نیست. او انسان شناخت هایسطح
 زیولوژیکیفی یا مکانیکی طوربه هاتکانه و هاخواهش. کنی خواهی هرچه که است آن هابز یفلسفه
 تحققِ عنوانبه سیاست یا آزادی مثبت مفهوم برای نقشی هیچ چارچوب، این در. یابندمی تعین

توان امید ه میتوان متصور بود. با مقدمات هابزی بهترین چیزی کقالنیِ انسان نمیع ذاتِ خلِّاقِ
نشدن.  آزار ندیدن و کُشته -و موقِّتِ  -منفی هم در حد شرایط داشت صلح و امنیت است آن

و پا  پناهی در مقابل رنج و ترس دسترسد بلکه }فقط{ جاندولتِ هابزی به زندگی نیک نمی
 کند.می

                                                           
12 universal 
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دو اردوگاه شدیداً مخالفند. پیمان نیستند که در شود که اسپینوزا و هابز، نه تنها همپس روشن می
یاستْ مشخصاً متفاوت با رویکرد هابز است و اسپینوزا را قویاً گرای اسپینوزا به سرویکرد طبیعت
کند دهد. اسپینوزا آشکار میآمریکایی قرار می-گرایی در مقابلِ فردگرایی انگلیسیدر اردوی عقل

ای کاراندازی عقل نزد هابز صرفاً وسیلهکه مفهوم هابزیِ عقل تنگ و محدود است. در حالی که به
 سایر که است برتری هدف یرضای خواهش است، نزد اسپینوزا برسازندهبرای صیانت نفس و ا

بی تجر یمحاسبه به را عقل هابز که حالی در و کند؛می بدل خود ذیل وسایلی به را هاهدف
کند، عقل برای اسپینوزا بازسازی نظم ضروری عالَم توسط استدالل منطقی است. احتماالت بدل می

ظم سیاسی باید بر اساس این پرسش باشد که آیا عشق عقالنیِ انسانِ آزاد برای اسپینوزا، ارزیابی ن
را مانع است یا تسهیلگر. در مقایسه با هابز، فهم اسپینوزا از عقل به  <طبیعت>به خدا را و فهم 

 و امنیت و صلح انسان، آزادی یزمینه در ترمثبت و تروسیع مراتببه خصوصیتی او یفلسفه
 دشمنان ردیف در اسپینوزا تاریخی و سیاسی لحاظبه[ نتیجه در. ]دهدمی یهمکار هایامکان

پینوزا از اس دفاع. است نداشته جایگاهی چنین وقتهیچ هابز ولی است گرفته قرار اقتدارگرایی
 نشانگر و شودمی ناشی او عمومی یطور طبیعی از فلسفههای لیبرالِ مدارا و آزادی اندیشه بهارزش

 به آلیستیایده دیدگاهی بر مشتمل او غیراخالقیاتی و علمی گراییطبیعت چطور که است این
 .است آزاد یجامعه

 عدالت

در وضع طبیعی، افراد حق طبیعی ناچیزی دارند. تنها از طریق اتحاد با دیگر افراد در جامعه است 
کند و هر فرد را می تواند اشتراک حقیقی منافع را دریابد؛ اشتراکی که همگان را متحدکه فرد می

کند توانش را از طریق پیوند آن به توان افراد دیگر زیاد کند. در وضع طبیعی که تحت قادر می
یابد و علیه آنها اقدام آور میهدایت تخیل، میل و خواهش است، هر فرد دیگران را فطرتاً زیان

فاقدِ حقی برای عدالت است؛ عالوه، در فقدان قدرتِ اعمالِ عدالت به دیگران، فرد کند. بهمی
معنا است. از آنجا که عدالت و بدرفتاری بی [peccatum] بنابراین در وضع طبیعی بدرفتاری

 [ در میان باشد.imperiumاند، فقط جایی معنا دارند که حاکمیت ]محصوالت سازمان سیاسی

 طریق از فقط همسایه، به احسان نظیر عقل، اوامر یبنابراین عدالت و مطلقاً همه
 صرفاً  …یعنی شوند،می فرامین و قوانین نیروی دارای که اندحاکمیت حقوق

 (19. س.ا.ر. )اندحکمرانی حق دارای که آنان حکمبه
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 قدرتی شودمی حمایت حاکم توسط که ایمدنی یبه این دلیل که شهروندان با تشکیل جامعه
 شهروندان حاکم. کرد توجیه عدالت بنیاد بر تواننمی را حاکم از نافرمانی کنند،می کسب ترافزون

به سلطه نیز درنهایتْ حقِّی  حاکم حق و کندمی مواجه شدنحکمرانی به التزام با لحاظ هر از را
کنند به این معنا است. با این حال، اینکه حاکمان حق حکمرانی اعمال می 13بخشمشروعیت-خود

 این به. سودمندند هاانسان شادی و آزادی برای یزانم یک به سیاسی هاینظم ینیست که همه
 اساس بر باید را متفاوت سیاسی هاینظم. است{ حکومت} کمال معیارِ یبرسازنده آزادی ترتیب،
شوند ارزیابی کرد. از آنجا که آزادی به نظم سیاسی منجر یا از آن دور می آزادی به که میزانی

 خودِ  آزادی. دانست آزادی یناپذیر است، حکومت را نباید صرفاً وسیلهمربوط و از آن جدایی
 تنها و است ناپذیرجدایی سیاسی نظم از آزادی. است وارهاندام یک عنوانبه سیاسی نظم کوناتوسِ

 ای حکومت قابل تحقق است.دهنها طریق از

قاشان وابسته به بکوشند قدرت و لذت خود را زیاد کنند، آنها باید بدانند که اگرچه تمام افراد می
 دیگر افراد یاندازهگرایانه، هیچ چیز برای فرد بهکمک متقابل به یکدیگر است؛ در اصطالحِ فایده

شوند. عه میعنوان شروط جامو نانوشته به نوشته معاهدات وارد افراد سانبدین. نیست مندفایده
 به که وجیهت این با صرفاً  دولت یا سیاسی یهای جامعهکند که قوانین و پیماناسپینوزا فکر می

 قانون کههمین پس. کنندمی اطاعت یمطالبه آنها از دهندمی پاسخ خود شهروندان اساسی نیازهای
د دیگر ملزم حافظت نکند یا حتی تهدید کند، آن فرم را صیخا فرد شادی و امنیت خاص پیمانی یا

طاع است که به به فرمانبرداری از آن نخواهد بود. یک قانون یا پیمان اجتماعی فقط تا زمانی مُ
اشند؛ آن قانون صالح مردم باشد یعنی تا زمانی که شهروندان به فرمانبرداری از آن رغبت داشته ب

 منتفی اشوفاداری یمک به امنیت و شادی مردم بازماند، مطالبهمحض اینکه از کیا پیمان به
 و نقیادآورا التزامِ پیمانْ یا قانون یک از فرمانبرداری و نواییهم پذیرش به تصمیم. شودمی

 در چه شوند، هگرفت نادیده دلیل هربه است ممکن افراد منافع و نیازها. کندنمی ایجاد ناپذیرفسخ
 و قوانین حامیِ  که است اشخاصی به وابسته سیاسی یی جامعهدارنگه. عمل در چه و اصول
 یا باشند داشته قدرت هایندپیمان یا قوانین مقابل که آنها از بیش که اشخاصی باشند، آن هایپیمان
 .برسد نظربه چنین

شان آید اثرگذاریحساب میاند. آنچه بهخود فقط واژهخودیها و سوگندها بهقراردادها، معامله
ها، سوگندها و غیره در در عمل است. بدون سازوکارهای اجبار و وادارسازی، قراردادها، معامله

                                                           
13 self-legitimating 
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 منجر جومرهرج به وضع این بود؛ نخواهد ممکن پایداری یحد الفاظ خواهند ماند و هیچ جامعه
 .است ناپذیرجدایی آن عملی اثرگذاری از حاکمیت یک حقانیت نتیجه در. شد خواهد

شود و اندازی دیگران محافظت مییافته فرد در برابر خشونت و دستدر یک نظم سیاسی سازمان
ها و نیازهای طبیعی افراد پاسخ داده با همکاری و کمک متقابل و تقسیم مناسب کار، خواسته

پذیر است: در دفاع از منافع یا شورش علیه حاکمیتِ مدنی تنها در تنگنا توجیه شود.می
 مدنیِ  یگوید هرچه یک ناعدالتیِ خاص در یک جامعهشخصی. اسپینوزا اینجا می 14هایوفاداری
 همیشه تقریباً کندمی مهیا مدنی نظمِ آن که امنیتی و صلح رفتنِ دست از باشد، بزرگ موجود
 .کندمی وارد شخصی توان و آزادی به بزرگتری یصدمه

ده باشد شادی شود که چنان سرکوبگر یا تهدیدگرِ آزادی و شحاکم وقتی از حاکم بودن ساقط می
نند که تعداد کافی دشمنانِ فراوان و قوی ساخته باشد. وقتی اعضای جامعه مشاهده ککه به
 خیزد.پا میز نافرمانی بهدست شدنِ قدرتِ مؤثر شروع شده است، موجی ابهدست

دود نامح صورتبه را خود یخواهد قدرت و سلطهشود که حکومت میفرد عاقل متوجه می
فعِ متضاد تالش بگستراند. فرد عاقل ضمن کنار آمدن با واقعیتِ حکومت، برای تعدیلِ پایدارِ منا

ازد، ی خود دشمن بسخر باشد که با سرکوب شهروندانْ براقدر کلِّهکند. اگر حاکمیت آنمی
های زادیکردنِ حکومت در دفاع از آ خر خواهند بود که با سرنگونقدر کلِّهشهروندان نیز آن

 ومرج را قبول کنند.کوچکْ خطرِ هرج

ای عرفی و علمی از فن حکومت لِّی که با روحیهدر حالی که اسپینوزا اشتراکاتی دارد با روش ماکیاوِ
خود -عنوان هدفِ دراست را هنرِ عملیِ کسب و حفظِ قدرتِ دولتی بهنوشت، او مانند ماکیاولی سی

 سیاسیِ  یندانست. در عوض، هدف مهم برای اسپینوزا آزادی و توان فرد است. حکومت و جامعه
 اما. ستا سرکوب و ومرجهرج مقابلِ در حفاظی کمدست یا هدف این ناگزیرِ یوسیله یافتهسامان
 .بود مهم آن شکست یا پیروزی و حکومت خودِ همه از بیش ماکیاولی برای

و عینی از قوانینی  عواطفِ منفعلند فهمی روشن از آنجا که بیشتر افراد ضرورتاً محکوم به تبعیتِ از
سمت کشمکش با یکدیگر که بر رفتارشان حاکم است ندارند. همین عواطف منفعلند که افراد را به

انینِ حاکم ها به شناختِ روشن و عینیِ قوت که اگر انسانکند. داللت این سخن آن اسهدایت می
نیاز  [imperium] بر رفتارشان برسند، دیگر به اجبارِ مثبت و تمرکزِ قدرت در دستِ حکومت

 نخواهد بود.
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 سرشت دولت

 یباورانه بلکه بسیار عقالنی است. برای اسپینوزا، یک جامعهبحث اسپینوزا نه فردگرایانه یا ذره
 عنوانبه انسان افراد از مرکب اگرچه مدنی یاست. جامعه 15شرکتی عاملیت از ورتیص مدنی

ن کوناتوس خود را دارد؛ زندگی و فردیتی از آن خود دارد که همچنی است، اشبرسازنده هایپاره
 اشتباهبه است ممکن» مدنی یدهد. بنابراین، یک جامعهبه آن حقِِّ مطلقِ حفظِ هستی خود را می

 انسان، بدن مثل درست(. 4/4. س.ر) «شود خود ویرانی علت که دهد اشتباهی به تن یا کند کاری
تواند کمتر یا بیشتر باشد. از آنجا که فضیلت، توان و آزادی سی میسیا بدن آزادی یا فضیلت توان،

فرمانبردارِ  که داندمی تشکیالتی ایجاد را سیاست یاند، اسپینوزا وظیفهیکی و یکسان و همان عقل
 تسلیمشان و بشناسد را عقل قوانین که است منفرد شخصِ  یطور که وظیفهباشد، درست همان عقل
کند: جایگزینی اجبارِ ینوزا تزِ مرکزی سنت آزادی عقالنی را تصدیق میاسپ اینجا در. باشد

دلیل فضلِ بهنهادیِ بیرونی با هماهنگی اخالقی درونی. چرا که تسلیمِ دولت به عقل نه -سیستمی
آید. در چنین حالی، دست میحکمرانْ فارغ از شهروندان بلکه با قبول یک تشکیالت به

 شود:می برنیازاضافهمندی حاکم فضیلت

باشد ناش چنان سازمان یابد که مهم شرط پایدارماندنِ دولت آن است که اداره
 (1/6حکمرانان را عقل راهبر باشد یا انفعال. )ر.س. 

یافتنی است که قدرت افراد را محدود کند ولت تنها با آفرینش و قبولِ تشکیالتی دستفضیلتِ د
 دموکراسی از ایگونه مسیر در اسپینوزا یو عقالنیتِ مستقلِ فرایند سیاسی را تضمین کند. اندیشه

 به قدرت، انتقال و کسب یرویه از بیش اسپینوزا. کند محدود عقل به رجوع با را قدرت که است
 شخص یک به دولت هایقدرت اعطای مخالف اسپینوزا. دهدمی اهمیت قدرت خود درونی تقسیم

کند. }در این صورت{ حاکم و شهروندان، هر دو، را کم می استقاللِ امر این زیرا است، شورا یا
 یتبهمر به هم شهروندان و بود خواهد قوانین تغییر یعنوان مفسر یکتای قوانین، فاقد انگیزهحاکم به

 16مردم شانوسیلهبه که قوانینی یا قراردادها» رو، این از. کرد خواهند نزول بصیرتبی فرمانبردارانِ
کنند، هر گاه که به صالح آسایش عمومی باشد، باید حق خود را به فرد یا شورای واحد منتقل می

 (.4/6)ر.س. « شک لغو شوند.بی
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کند کاره استدالل مینفع یک شورای همهاست و بهاسپینوزا مدافع یک دموکراسی شهروند فعال 
کنند پُر می افرادی گردشی صورتبه را اداراتش و کندمی کار بندینوبت یکه طبق یک قاعده

مینان از اینکه اند. برای اطها نشان دادهعنوان شهروندْ شایستگی خود را برای تصدی جایگاهکه به
فسیر قانون باید تلکی، اسپینوزا تاکید می کند که حق انحصاری این شهروندیِ فعال واقعی باشد نه ا

واهد خکنار گذاشته شود. چنین کاری اجرای قوانین را توسط صاحبان قدرتِ حاکمیت تضمین 
کوشند رفتارهای کنند یا در دست دارند همیشه میکسانی که حاکمیت را اداره می»کرد. زیرا 
های خوب روی انگیزه نمندی بیارایند و مردم را متقاعد کنند که ازای از قانوشان را با هالهخودسرانه
 (17)ر.ا.س. « ندکنند و اگر آنها مفسران انحصاری قانون باشند قادر خواهند بود چنین کنرفتار می

ب به این ترتی کنند اعطا کرد.هایی که افراد اشغال میقدرت را نباید به افراد بلکه به مسئولیت
 شده است و هم قدرتی است که با تفویضش محدود شده است.قدرت تفویض مسئولیت هم یک

حالی که  ها در مقابل حکمرانی افراد است. دربنابراین اسپینوزا خواستار حکمرانی مسئولیت
ها اساساً شود، حکمرانی مسئولیتحکمرانی در دست افرادْ محلِ بروزِ انفعاالتِ ایشان می

 شود.های عقل میگوی خواستهپاسخ

دانست که قلب و روحِ هر واحد سیاسی یا هر شهرْ بدنِ شهروندی است. تاریخ هلند به اسپینوزا می
شود مدتِ شهرها }یا جوامع{ فقط وقتی تضمین میاو نشان داده بود که حیات و سالمت طوالنی

 او رو، ینا از. مشترک رستگاری برای شانزندگی کردن فدا یکه افراد شهروندانی باشند، آماده
 در بنابراین،. است عقالنی و مؤثر بسیار تمهیدی عنوانبه شهروندی ارتش یک تشکیل طرفدار
تواند دستورِ عقل باشد )اخالق، که جزئی از قدرت است می 17رافتخا خصوصی، و عمومی زندگی
دهد و ها را تشخیص می. شخصِ آزاد و خردمند فضیلتِ درونی مسئولیت18(58، قضیه 4بخش 

 کند.اند، رد میرا که طلبکارِ وفاداری شخصی 19حکمرانی رسوالن و حاکمان مقوایی

داند. امکان آزادی در این ن به بردگی شرایط میآمد فائق برای ما یاسپینوزا حقیقت را تنها ضابطه
امر است که هر کس و همگان ظرفیتی عقالنی کسب کنند تا بتوانند میان حقیقت و دروغ فرق 

و بدون توهم با جهان مواجه شوند. شأن انسانی در گرو اِعمال این ظرفیت عقالنی است. بگذارند 
 20تواند جهان را تحت وجه سرمدیتهای فوری، انسان میبا پذیرش حقیقت و عبور از دلبستگی

                                                           
17 honourگذاشته است.« سربلندی»اخالق  فارسی ی. محسن جهانگیری در ترجمه 

 «.افتخار متضاد با عقل نیست، بلکه ممکن است از آن ناشی شود»: هقضی 18

19 Figureheadمرئوس.قدرت، حاکمِ اسمی، رئیسِ بی، حکمرانِ بی 

20 permanence 
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ببیند. چنین حقیقتی }یعنی حقیقتِ جهان که تحت وجه سرمدیت تعقل شده{ به احتمال زیاد 
شود. اند نمودار میخواهد بود که در چشم آنها که تحت هدایتِ توهم و فوریِّت متناقض با جهانی

آسانی حقیقت را آلودِ موجود راحتند بهوهم باورهای با که کسانی یشاید حاکمیتِ موجود و همه
ها خواهند حقیقت را عمومی کنند خاموش کنند. میان انسانانکار کنند و صدای کسانی را که می

دهد که پناه بجویند؛ نظمی که نوید جهانی را می 21«نظم رسوالنه»ج است که در یک بسیار رای
منطبق بر اوهامِ ماست؛ نظمی که هدایتگر افراد به قعرِ ناکجا است، تا جایی که در نهایت همگان 

فهمند و نه کنترلی روی آن دارند. نظم سیاسی که در قالب قربانی شرایطی شوند که نه آن را می
اند، دستاورد نادری است، اما آزادی و توان انسان دقیقاً وابسته به فراد به روی حقیقت گشودهآنْ ا

 همین دستاورد است.

 یا عرفی ظمِن به دستیابی برای اینکه جایبه علم بیستم، یحقیقت چیزی بیش از علم است. در سده
 کرده فتح را سیاست خرافه که همچنان. است بوده رسوالنه نظمِ خدمت در بیشتر کند کار سیاسی

. است شده رایج هم علم یسکه شده، کارجنایت و خشن غیرعقالنی، پیش از بیش که مقیاسی در
افه را در ظاهر رسد که علم بر مذهب غلبه کرده تا فقط خرنظر میشیده است. بهپو علم لباسِ خرافه

شناسی را و تکنیک جای هستیها را سرد و غیرانسانی نویی بیاراید که در آن وسایل جای هدف
م سر فرو زدوده شده است به اوهاانگاری ناشی از جهان افسونگرفته است. بشر که مغلوبِ هیچ

 اند.افاتی که مولودِ پوچیخر –آورده است 

رفتن در راه بینی رسوالنه یا مذهبی نیست بلکه پیشزدنِ علم و گشودن راه برای جهانحلْ پسراه
برداشتن از حقیقت درون پارادایم علمی است تا خرافاتِ قدیم با خرافات ؛ پردهزدایی استافسون

 .<طبیعت>است: فهم یگانگی خدا و  22جدید جایگزین نشوند. هدفِ حقیقت افسونِ دوباره

اند که تا قدر مهماز نظر اسپینوزا، هدفِ برترِ حکومتْ امنیت و آزادی عقلی است. این اهداف آن
ترش را از های کوچکین دو را تضمین کند فرد حاضر است منافع و آزادیزمانی که حکومت ا

روی عقل فدا کند. بنابراین، اسپینوزا اصلِ حاکمیتِ مشروع را از فرمانبرداری کورکورانه که با 
برد که مطابق منفعتش کند. تنها یک برده از حاکمی فرمان میاقتدارگرایی گره خورده، تفکیک می

 یحکومتی که امنیت فیزیکی و آزادی فکری شهروندانش را تضمین کند برسازنده کند.رفتار نمی
ان بُرد زیرا که شرایط ضروری فرم عقل روی از توانمی را حاکمیت این است؛ مشروع حاکمیتِ
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تواند بین اقتدار و اقتدارگرایی خالفِ هابز، میکند. اسپینوزا بهشادی و آزادی انسان را برآورده می
گذارد و نشان دهد که چطور اقتدارگرایی با سرکوب آزادی فردی، آزادی فکر و مدارای فرق 

های شود که مدعی جلوگیری از آن بوده است؛ زیرا این هدفومرجی منجر میدینی عمالً به هرج
کند که اگر این اهداف ترند. اسپینوزا استدالل میعالی برای افراد از امنیت فیزیکی صرف مهم

ترین منافع فرد از دست رفته است. در این حال صلح پایدار بانی قدرت دولتی شوند، مهمعالی قر
 شود.شکسته می

عقل است نه  ها از نظر اسپینوزا الزاماً سیاستِ قدرت است، قدرت وابسته بههرچند تمام سیاست
تا در پی امنیت  اجبار. مقصودِ اولِ شخص آزاد و خردمند باید این باشد که دیگران را متقاعد کند

اطف منفعل با خردمند شدن به آزادی برسند. شخص آزاد و خردمند در آزاد کردنِ دیگران از عو
ادی اندیشه که مشتمل بر خرافاتند نفع مستقیم دارد، چرا که خرافه مولِِّد کشمکش و دشمنِ آز

 است.

 رسالت و سیاست

کند. داند که تأثیر عقل را تسهیل میدها میترتیب، اسپینوزا دولت را سیستمی از قوانین و نهااینبه
که تحت  23اساس بحث اسپینوزا بر تضاد میان فلسفه است که تحت هدایت عقل است و کیش

 را ناآزادی یراهنمایی رسالت است. اینجا باید جدایی بین نظم عرفی آزادی و نظم رسوالنه
 .دریافت

گیری و شئونات کنترلِ کاملِ شکل اصل حاکم بر دولت اصلی عرفی است و نه مذهبی. دولت
ها را در اختیار دارد و دارای قدرت نهاییِ تعیینِ مناسک مذهبی است. از آنجا که مذهب مسئولیت

که داوری هیچ کس »شکفد نه حالتی بیرونی که حالتی درونی است، تنها در دولتی حقیقتاً می
د خدا را به امرِ وجدانِ خود بپرستد؛ جایی زنجیر کشیده نشده و آزاد باشد؛ جایی که هر کس بتوانبه

)ر.ا.س. مقدمه(. نظم رسوالنه که در آن « بها ارجمندتر باشدکه آزادی از هر چیزِ درخشان و گران
پای مثابه حالتی درونی بهاصلِ راهنمای حکمرانی اصلی مذهبی است، با قربانی کردنِ مذهب به

را که اساس سان اصلی کند، و بدینا تخریب میهای بیرونی مذهب، شرایط رستگاری ما رشکل
ناپذیری طور سازشبرد. مباحث اسپینوزا بهصلح و شادی است، یعنی احترام به حقیقت، از بین می

برترین قدرتِ تفسیرِ متن مقدس »گیری شده است. از آنجا که سوی دفاع از آزادی فکر هدفبه
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ای نباید جایز باشد جز نور طبیعی عقل که یچ قاعدهبرای این تفسیرها ه»، «متعلق به همگان است 
 (س.ا.ر). «بیرونی اقتدار هیچ نه و فراطبیعی نور هیچ نه –میان همگان مشترک است 

 است ندانشهرو فریب صنعتْ ترینمهم و برترین[ …]در کشورداری مستبدانه »نویسد اسپینوزا می
 (س.ا.ر). «مذهب سیمایخوش نقابِ با است، مردم ضعف موجب که ترس، پوشاندنِ{ نیز} و

طور طبیعی دهد که چرا همگان بهخرافه به ما دلیلی روشن می اء}دانستنِ{ منش
 -دانند گرچه برخی آن را معلولِ تصوِر ناروشن از خدا می -اند مبتالی خرافه

 اوهامِ دیگر یاندازهدهد که خرافه بهکه چرا میان بشر فراگیر است، و نشانمان می
 و مخش نفرت، امید، با تنها و است، گذرا و ثباتبی عاطفی هایتکانه و هنیذ

روید. ترِ عاطفه میشود؛ زیرا خرافه نه از عقل که از وجوه قویمی حفظ خدعه
 )ر.ا.س(

مخصوصاً به آنهایی که خواستارِ یک  مذهبی مشکوک بود، 24صدق ادعاهای یاسپینوزا به همه
بودند، اقتداری که مجهز بود به تهدید به مجازات )واقعی یا فراطبیعی( علیه هر  25بنیاداقتدار نَص

 کشید.کسی که بداهتِ مفروض آن ادعاها را به چالش می

عنوان یابد و به آزادی فکر بهمتمایز از نظم رسوالنه، امور انسانی در نظم سیاسی طبق عقل سازمان می
ضمن  نظم سیاسی در جستجوی اتحاد افراد است تا شود.شرط جدانشدنی حکومت ارزش داده می

 دهدیم رخ فرایند این در که را کشمکشی هر گوناگونشان، هایخواسته یمجال دادن به توسعه
مثابه یافته در نهادها به. بنابراین، نظم سیاسی نظمی عرفی است مبتنی بر قانون، تعینکند وفصلحل

ست و مدافعِ اا و عدالت. اسپینوزا طرفدار حکومت محدود فرمانبری از عقل، تضمین مصالحه، مدار
 ایجامعه به شود،می ختم دموکراسی هدفِ به اسپینوزا یآزادی مدنی و مذهبی. نهایتاً، اندیشه

ه درونیِ گر که حاکمیت اجباری بیرونی را با همکاری اخالقی کخودگردان و سیاستی خودتنظیم
 .کندبدن سیاسی است، جایگزین می

ران حالی که متفک اند. دربخشکند که آزادی و حقیقت تصوراتی رهاییاسپینوزا تصدیق می
اند که حقیقت تصور واهی است در خدمت پسامدرنِ معاصر مشغولِ افشای حقیقت

 از یفیتعر اسپینوزا اجتماعی، کنترل و نظارت یهای قدرتمند و پیچیدهبخشی دستگاهمشروعیت
 .براندازد را اقتدارگرایانه نیـِّت آن ات دهدمی ارائه حقیقت
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شخصیِ عریان  26کامیِکند: اینکه خویشاسپینوزا این تزِ هابزی تساوی قدرت و اجبار را رد می
 قرارداد محصول از بیش چیزی دولت هابزی، تز در. است انسان کارهای یتنها نیروی محرکه

 شده منعقد شخصی کامیخویش مخربِ اثرات مقابل در افراد از حراست برای که است اجتماعی
 کرده تزریق آن به نیرو روابط که داندمی قدرتی حاوی را اجتماعی ساختارهای اسپینوزا. است
اسپینوزا جاحاضر است. اند که همهت توانیکه افراد در معرض خواس است رأی این موافق او. است

-هایی متغیر برای عاملیتِ خودظرفیتبودن که به « منفعل»و « فعال»های اینجا با تفکیک حالت
از « فعال»به « منفعل»های کند. با تبدیلِ ایدهشود، خود را از هابز متمایز میمؤثر منجر می 27ترفیعِ

ها به ، افراد و جماعت«28عقل سرزنده»تر از طریق طریق عقل ورزیدن، و رسیدن به خودشناسی تام
پیش از آن در چارچوب نظم اجتماعی سرکوبگر و  یابند که تاترِ نیروهایی دست میدرک تام

که ضرورتاً از ذهنی  -« های غمانفعال»آید تا با پیش میسان عقل بهاند. بدینشان بودهبیگانه بنده
 مقابله کند و بر آنها فائق آید. -که در معرض علتی بیگانه است نشأت می گیرند 

 برای را میدان که است اجتماعی نظم عالی فرم روشنگرترین دموکراسی مقدمات، این یبر پایه
 سانبدین. کندمی باز دیگر هاینظم یهمه از بیش دارند همگان که ایعقلی ظرفیت کارانداختنِ به

های حکومت، مفروض خالف سایر فرمبخشی عقالنی است. به خودتعینشرطِ دموکراسی
 متفکر و عاقل موجودات جایگاه در که است افرادی طرف از آن یدموکراسی پذیرشِ خودخواسته

 با را شانشخصی هایآزادی از بخشی کنندمی توافق آگاهانه که شهروندانی یعنی دارند، قرار
مشترک است مبادله کنند. در حالت  29یابی به صلح مدنی و توافقدست ینتیجه که تریبزرگ آزادی

خواست جز آنچه عقلِ راستین تجویز اگر طبیعتِ انسان چنان بود که انسان هیچ نمی»آرمانی، 
 آزادش یکند، جامعه نیازمند هیچ قانونی نبود؛ در چنان حالتی، برای اینکه انسان بنا بر ارادهمی

« های اخالقیاتی راستین را آموخته باشد.کرد که آموزهکفایت می است، نفعش به که کند آنچه
-نی هماهنگی اخالقی درونی با کنترل سیستمیکند به جایگزینی هدف عقال)ر.ا.س(. این اشاره می

ها فرمانبردارِ عقلی بودند که در ایشان نهاده شده است، اخالق مستقیماً به نهادی بیرونی. اگر انسان
شدیم. اسپینوزا نیاز میها بیبود و در این حال از قوانین، نهادها و حکومتترجمه میسیاست قابل

تواند وجود ای بدون حکومت و نیرو نمیهیچ جامعه»شد یافته باشد: باور ندارد که عقل تا این حد ر
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)همان(. « داشته باشد، و از این رو بدون قوانینی برای کنترل و محدود ساختنِ امیالِ سرکشِ انسان
آید که نظر میاجتماعی نیستیم به-گری اخالقیپس وقتی قادر به تحقق آرمان عقالنی خودتنظیم

ومرج. یم مگر قبولِ انحصار هابزی دولت برای تنظیم اجباری فردگرایی پرهرجانتخاب دیگری ندار
دارد، این دیدگاه او است که دولت با آنچه اسپینوزا را در صفِ خوشبینان و مقابل بدبینان نگه می

کند، اما دموکراسی با احترام به مداخله در امورِ داوری، عقیده یا وجدانْ اقتدار خودش را ضایع می
 ها فرمی از حکومت است که به بهترین نحو با منافع عقل و عدالت هماهنگ شده است.ن آزادیای

 سان از نظر اسپینوزا:بدین

لشان را، ولی نه داوری و عم که بندندمی پیمان همگان …در دموکراسی،
 توانندنمی مردم یفکرشان را، با تصمیمِ مشترک منطبق کنند؛ یعنی، چون همه

 همه از بیشتر که ایپیشنهادی طرح که کنندمی توافق آنها بیاندیشند، هم مانند
تدار الزم را مثابه یک حکمْ نیرو پیدا کند اما در عین حال، مردم اقبیاورد به رأی

 براین،هایی، هر گاه احکام بهتری یافت شد، حفظ کنند. بنابرای فسخ چنین حکم
ترین انحراف از طبیعی ه باشند،هر چه افراد کمتر مجال داوری آزادانه داشت

 شرایطْ بیشتر و در نتیجه حکومتْ سرکوبگرتر خواهد شد. )ر.ا.س(

کنیم، تفاوت دقت می« وضع طبیعی»های متضاد اسپینوزا و هابز در تعریفِ اصطالح وقتی به شیوه
، منافع و هاومرجِ خواهششود. برای هابز، وضع طبیعی آشوبِ پُرهرجتر میاسپینوزا و هابز روشن

ارِی دولت انتهای همه علیه همه که فقط با اِعمال قدرتِ اجبگر است، جنگ بیهای ستیزهاراده
 در یا عقل، الزامات یای برپایهرا زندگی« وضع طبیعی»شود. برخالف این، اسپینوزا کنترل می

 اهداف االترینب را آنها عقل که داندمی حقیقت، و آزادی عدالت، مانند مشترک نیکِ امورِ پیگیری
 .داندمی مدنی اجتماعی وجود

و در چارچوب واقعیاتِ زندگی  کندمی تصدیق را عمل و نظریه وحدت اسپینوزا یفلسفه
کند. عقل در نظرِ اسپینوزا هم های عقل و حقیقت کار میسیاسی در پی برترین آرمان-اجتماعی

های تعصب، جزم عقلی موجود در فرمبخشِ بیهای تصدیقی است و هم نقد رهاییمنبعِ آرمان
شوند. بنابراین، اسپینوزا دینی و باورهای خطاآمیز که ظهورِ واحد سیاسی عقالنی و آزاد را مانع می

دهد تا اینکه عمل سیاسی به آلیسم را در امور سیاسی نشان میگرایی و ایدهپذیری واقعسازش
 د.عقل بدل شو 30یها و امتیازات ویژهموضوعِ توان
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شناسانه مانند حقیقت، کذب، خطا }از یک سو{ های معرفتکند که ارزشاین استدالل روشن می
{ دیگر سوی از} عقالنی پذیریمسئولیت یلحاظ درجهبودن نظم سیاسی بهو مباحثِ ناظر بر نیک

 توانا لیلدبه دموکراسی که کندمی استدالل اسپینوزا. ندمرتبط هم با اسپینوزا یفلسفه در حد چه تا
 و عمومی خیر به معطوف قوانینِ مشترک پذیرش طریق از صلح حفظ هایفضیلت ترکیب به بودن

ها قانون شرط محترم ماندنِ این آزادین تضمین آزادی فکر و وجدان برای هر کسی که بههمزما
 پذیرد، بهترین سامان است.را می

 با توانستندمی هاحکومت یراحتی زبان کنترل کرد همهشد فکر را بهاگر می
 صورت آن در چون شدند؛نمی سرکوبگر کدام هیچ و کنند حکمرانی آسایش

 یهاشان دربارهزیستند و داوریکردند میور که حکمرانان طلب میطهمان مردم
 معین حکمرانان یکل به ارادهانصافی بهنیک و بد، انصاف و بی غلط، و درست

 . )ر.ا.س(شدمی

 این تاریخ در هاانسان یتوده یمشخصه. است نشده محقق هنوز مدنی یاز جامعهچنان وضعی 
 از نه گیرندمی نیرو مطلق حاکمِ  یها و احکامی که از ارادهن، سنتقوانی به منفعالنه دادنِتن: است
 را اشعقالنی ظرفیت که رود فراتر تواندمی زمانی بودن منفعل یمرحله این از بشر. عقل

 کارا تعادلِ بهترین به قدرتش و اقتدار به بخشیمشروعیت برای کند ناچار را دولت تا کاراندازدبه
بخشیِ عقالنیِ شهروندانِ روشنگر برسد. منیت و صلح و نیاز به تسهیلِ خودتعینا تأمین به نیاز میان

کس زیرا هیچناممکن است که اندیشه کامالً در معرض کنترل دیگری قرار گیرد »در نتیجه 
 کند؛ واگذار دیگری به چیزها یدرباره تواند حق طبیعی خود را برای تعقل آزاد و داورینمی

)ر.ا.س(. از این لحاظ اسپینوزا پیشتازِ کانت « ند مجبور به چنین عملی شودتوانمی کسی همچنین
 نظمِ یک مطلقِ شرطِپیش را سیاسی و اخالقی دینی، وجدان یکارانداختنِ آزادانهاست وقتی که به

 .داندمی روشنگر اجتماعیِ

ترین راه به کنند، این عادت به فرمانبرداری منفعالنه مطمئنبرای افرادی که با تخیل زندگی می
سوی صلح و رضایت }از زندگی{ است. به همین دلیل، مذهب برای حیاتِ دولت ضروری است 

های سیاسی فرمِ مذهبی را که باید در زمینه و باید توسط اقتدار مدنی حمایت شود. دولتِ حاکم
کند. خدا هیچ پادشاهی خاصی قانون صرفاً با حکمِ حاکم نیرو کسب می»کند: رایج باشد تعیین می

عالوه، مناسک میان آدمیان ندارد مگر از آن حیث که او از طریق حکمرانان زمینی سلطنت کند. به
ح و بهزیستی عمومی باشد و در نتیجه توسط قدرت حاکم مذهبی و تظاهر به تقوا باید مطابق با صل
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کند که این تبعیِّتِ دین از قدرت سیاسیِ عرفی فقط (. اسپینوزا روشن می19)ر.ا.س. « تعیین شود
گذاری نیست: در مورد تظاهرهای بیرونی دین است. مذهبِ درونیِ شخصِ آزادْ موضوعِ قانون

 (.7)ر.ا.س. « قیدهای قانونی یا اقتدار دولت باشد شود که صفا و راستیِ شخصیت محصولِنمی»

آزادی  از آنجا که یک سامان سیاسی عقالنی برایش تضمین فرمانبرداری شهروندان مهم است،
طور عقالنی هداند. در کشوری که باندیشه و وجدان را با سامانِ نیک همخوان دانسته و مجاز می

 «:زبان آورندبیاندیشند و هر چه را اندیشیدند به به هر چه مایلند»حکومت شود همگان آزادند 

اند که در کشوری آزاد، در حالی که اغتشاشگران واقعی علیه صلح کسانی
 دهند، گسترش{ شهروندان} داوری یتوانند استبداد خود را به حیطهنمی
 (20. )ر.ا.س. کنند محدود را داوری آزادی کوشندمی

عنوان یک دیسیپلین را با فلسفه به« سرمدی»و « تام»های جستجوی ایدهخواهد بنابراین اسپینوزا می
تیابی به یک . فلسفه تنها با دسدهد آشتی دارد، سیاسی-اجتماعی یعقالنی که ربط عملی با حوزه

آنجا که این  های تام برسد. ازتواند به آزادی الزم برای جستجوی ایدهسیستم سیاسی عادالنه می
کند که فیلسوف ای در گذشته یا حال بسیار دور بوده است اسپینوزا قبول میامعهآل از هر جایده

فکرانه و غیره طلبی کوتهآگین، منفعتهمو یاندیشه تعصب، یهای چندگانهناچار است با نادانی
 کنند.ها ظهور واحدِ سیاسی عقالنی و عادالنه را سد میدرگیر شود، چون این نادانی

طور که حکومت عقالنی خواهد این گزاره را اثبات کند که همانمی سیاسی-الهیاتی یرساله
نیازمند شهروندانی روشنگر و اهل مدارا است، شخص آزاد هم نیازمند حکومتی روشنگر و اهل 

 یمنزلهبه شخص از خود متافیزیکی فهم مستقیم یعنوان نتیجهمدارا است. اسپینوزا این گزاره را به
 به دستیابی و خود حفظ جستجوی در ضرورتاً  که حالتی کند،می اثبات <طبیعت> متناهیِ حالت

وی از افالطون، اسپینوزا پیر به. است خود و <طبیعت> عقالنیِ فهم طریق از شادی و آزادی
گوید پاداشِ فضیلت خودِ فضیلت است زیرا آزادی و شادی داخلِ فضیلتند. بنابراین اسپینوزا که می
 و یافتهسازمان دین{ یگسترش آزادی راستین است اصرار دارد که }مداخلهدنبال شرایط به

باید به ظواهرِ رفتار انسان  صرفاً  ذهن، آزادی برای هم و خودشان خیر برای هم مرسوم، اخالقیات
 آزاد یکارگیری فاهمهعالوه، اسپینوزا بیش از همه این دغدغه را داشت که بهمحدود شود. به

 آموزش اگر. گیرد پاداش شایسته طوربه و نشود زنجیر در سیاسی هایحدودیتم و مذهب توسط
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شوند  31، کلیساها غیررسمیشوند انجام عمومی طوربه عمومی امورات شود، آزاد دولت کنترل از
و به خرجِ مؤمنانِ راستین اداره شوند، آنگاه هر کس آزاد خواهد بود که زندگی خود را بزید و 

طرفِ کار اندازد تا جهان را فهم کند و آزادی و شادی را در چارچوب بیظرفیت عقالنی خود را به
احتمال قوی یک بهگر دست آورد. برای اسپینوزا این حکومتِ عقالنی و غیرمداخلهپیمانِ متقابل به

است. شک نیست که اسپینوزا به اجتماع  32تاست که مشارکت در آن در گرو اهلی« دموکراسی»
داد های گوناگون پناهندگی میکرد که به مردمی از عقاید و فرقهبازرگانی آمستردام فکر می

 شرط اینکه خواهان حفظ صلح باشند.به

 33[iuraاست و تشکیالت ]« تشکیالت آزادی»ر واقع گوید سامانِ سیاسیِ آرمانی داسپینوزا می
ها به آزادی سیاسی نیاز دارند (. انسان10/9[ است )ر.س. anima imperii« ]جان در بدنِ حاکم»

 که است آزاد آنجا تا انسان»: است شادی یتا آن آزادی دیگر، یعنی عقل، را دریابند که برسازنده
تواند آن علل را شود میاز طریق عللی به عمل موجَب می ت زیرا تا آنجا کهاس عقل راهبری تحت

با « علیت آزادی»(. حکمرانی این 2/2)ر.س. « تنهایی فهم کندطور تام توسط طبیعت خود بهبه
 جستجوی آن در که شود ایجاد ارتباطی یشود. باید یک جامعهآزادی فکر و وجدان میسر می

اش تحت رود. از آنجا که انسان طبیعتاً دستخوش ترس است و اندیشه پیش ممانعت بدون حقیقت
. کند باور را رسوالنه نظم سوی از نجات هایوعده که دارد را گرایش این همواره تخیل، یسلطه
 تسلیم به گرایش. دهدمی پایان نزاع و ترس به که کندمی شرایطی یبنده را خود بشر سان،بدین
صلح فراتر از فقدان جنگ »پوچ امنیت قادر به فهم این مهم نیست که  یهاوعده چنین به شدن

                                                           
31 disestablish 

32 property qualification ست. صالحیت داشتن برای حق خاصی است مثل حق رأی که اساس آن مالکیت یک ملک در کشور ا
 هم توجه شده است.« اهل جایی بودن»در انتخاب معادل فارسی به معنای 

33 iura ی انگلیس یاست. نویسنده اینجا از کلمه« محکمه»و نیز « قانون»معنی در التین بهconstitution کرده که معادل  استفاده
constitutio ساختمان، تشکیالت. مثالً ( قوام1های اسپینوزا دستکم دو معنا دارد: های التینی اسپینوزا است. این واژه در نوشتهدر متن ،

رت یا ساختار درونی توان شکل توزیع قدبرای دولت را می constitutionرود. کار میدولت هم بهساختمان بدن انسان. همین معنا برای 
شود این است که هر بدنی هم برای بدن انسان و هم برای دولت استفاده می constitutionقدرت حاکمه تعریف کرد. دلیل اینکه 

( قانون 2ست. اند. در این معنا دولت هم یک بدن اهم ترکیب شده ای از اجزای متنوع و متعدد است که در نسبت خاصی بامجموعه
اساسِی یک حکومت ضامن  گویند احتماالً از این رو است که قانونمی constitutionاساسی. اینکه به نوعی از قوانین، قوانین اساسی یا 

 ر است.دولت و قانون اساسی آن برقرا همانی میان ماهیت یکحفظ ترکیب، ساختمان یا قوام آن حکومت است یعنی نوعی این

ستفاده کرده است. اما به نظر ا« قانون اساسی»معنی را به constitution اسپینوزا شده، اسپینوزا سیاسی یدر نقل قولی که در باال از رساله
ای دیگری از مقاله جمثاًل او در  کار برده است.معنای نخست بهرا در این مورد هم به constitution مقاله این یآید که نویسندهمی

نچه را که جایگاهش آیعنی نویسنده « دانست که قلب و روحِ هر واحد سیاسی یا هر شهرْ، بدنِ شهروندی است.اسپینوزا می»نوشته است 
 داند.است نه قانون اساسی بلکه تشکیالت یا بدنی برساخته از شهروندان می« جان در بدن حاکم»چون 
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(. اسپینوزا به صلح و امنیتی که 5/4)ر.س. « آیداست. صلح فضیلتی است که از شهامت روح برمی
اگر نامِ بندگی، بربریِّت »شود نگاهی تحقیرآمیز دارد: با شرایط نظم رسوالنه وعده داده و پذیرفته می

 (6/4)ر.س. «. لح باشد، صلح بدترین بدبختی انسان خواهد بودو پریشانی ص

وافقت با قوانینِ مصلح و امنیتِ اصیل تنها در یک نظم سیاسی قابل دستیابی است؛ فرمانبرداری از و 
، بلکه برعکس، این نظم سیاسی هیچ شباهتی به اجبار یا بندگی در یک نظم اقتدارگرا نخواهد داشت

فعال  -دن شناسد. تحت نفوذ عقل بورسمیت میکه شکلی از آزادی است به اصل اقتدارِ مشروع را
 قوانینِ  از اریفرمانبرد نتیجه، در. بودن آزاد یعنی - هست ما یای که درون همهکردنِ توانِ عقلی

 دموکراتیک نهایتاً مجهزند، عقل به همگان که آنجا از و است عقل الزامات با مطابق تشکیالتْ
 یهدیدکنندهتر، نافرمانی مدنی اثبات آزادی نیست بلکه اثبات بندگی درونی و منظ این از. است

 .است آزادی شرایط

ضرورتِ منظور اسپینوزا این است که چون اندیشه تحت حکومتِ قوانین خودش است و هر فرد به
ا که رسد، تحدید اندیشه هم ابلهانه است، هم نقض غرض. از آنجها}ی خود{ میعقل به استنباط

 ممکن عمومی زندگی در دلیل بیان را حقیقت مشترک پیگیری نیز و هانزاع حل و عقالنی یمباحثه
 زنندمی ضربه همسازی و صلح به که آنان. است همسازی و صلح عالی منبعِ آوردندلیل کند،می

قرار است دولت (. پس اگر 20ر.ا.س. ) کنندمی پایمال را وجدان و اندیشه آزادی این که اندکسانی
 مطابق عقل حکمرانی کند باید آزادی اندیشه و وجدان حفظ شود:

ها را از موجودات عاقل به جانوران وحشی یا هدف دولت این نیست که انسان
ها را قادر کند ذهن و ها تبدیل کند بلکه این است که انسانجمعیت عروسک

کار اندازند؛ نه زنجیرها به بدنشان را در امنیت پرورش دهند و عقلشان را آزاد از
اینکه نفرت و خشم و حیله نشان دهند نه اینکه با چشمان حسادت و تعصب 

 (20 .نگریسته شوند. در واقع، مقصود راستین حکومتْ آزادی است. )ر.ا.س

 در تنها و شود تضمین حکومت توسط آزاد یعنوان پیامدِ ضروری اندیشهآزادی بیان نیز باید به
 مالزم با عملی متضاد با الزامات مشروعِ قانون و حکومت باشد. که شود محدود مواردی

 عنوانبه قانون سو، یک از: است متمرکز راهی-دو یک بر او سیاسی ینظریه و اسپینوزا یفلسفه
 از نظمی عنوانبه قانون دیگر، سوی از و حاکم، فرمان یا الهی دستور مُنزَل، حقیقتِ موضوعِ

 شود.شناسی انسان که از دیدگاه شناخت تامْ فهم میتیهس با متناظر ،عقالنی ضرورت
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 با است توأم کندمی مطرح عقل بخشِرهایی بالقوه هایتوان یادعاهای بزرگی که اسپینوزا درباره
 موجدِ  که ایعلِّی روابط از غفلت و مغشوش، شناخت وضعیت محدود، اندازهایچشم به هوشیاری
 کند که:یتوان عقلند. از این رو اسپینوزا استدالل م مانع که باورهایی موهومند، باورهای

ی، بلکه ذهن نه به خودش شناختِ تام دارد، نه به جسم خود و نه به اجسام خارج
ریابد، تا زمانی که چیزها را در نظم معمول طبیعت د ،فقط شناختی مغشوش دارد

 -کند  این یا آن چیز تفکریعنی تا زمانی که از خارج وادار شود که در مورد 
درون، که  نه از -عبارت دیگر از مواجهات اتفاقی با چیزها وادار به تفکر شود به

شود که کند و وادار میدر این صورت در مورد اشیاء متعدد همزمان فکر می
ز داخل اموارد اختالف و اشتراک یا تضاد آنها را بفهمد. زیرا هر وقت که ذهن 

 و روشن طوربه اشیاء یبه هر صورت دیگر مستعد شودْ دربارهبه این صورت یا 
 (تبصره ،29 ی، قضیه2بخش  اخالق،. )کندمی تفکر متمایز

 جدا - طبیعت معمول نظم –های زندگی روزمره اسپینوزا در پی آن نیست که عقل را از امکان
 - 34ایعوق پردازش و پردازینظریه دشوار فرایند ینتیجه در شناخت که داندمی او عکس،به. کند

های آید که الجرم متأثر از محدودیتبه دست می -های ناظر به تجربه و ناظر به عقلیا حقیقت
 برای. است عامه قبول مورد عقاید یا محیطی شرایط کنونی، تاریخی اوضاع یتحمیلی از ناحیه

د ر دلیل این به غیره و پیشرفت روشنگری، سیاسی، عدالت حقیقت، عقل، هایایده اسپینوزا،
 این واقع، در. اندنکرده پیدا انسان اجتماعی نهادهای یشوند که هنوز تجسم پایداری در پیشینهنمی
 وضعیت دو میان{ ناسازگاری درکِ یا} دریافته ناسازگاریِ طریق از را حیاتشان و زندگی هاایده
رین منافع بهت از تام شناختی به عقل که صورتی در چیزها وضع و چیزها موجود وضع: گیرندمی

 ها نائل شود.خود و منافع عمومِ انسان

 یک عنوانبه عقل. دهدمی بخشرهایی خصوصیتی اسپینوزا یفلسفه به توان عقالنی یمؤلفه
 تجربی وجودِ به توسل از نحوی هیچ با که کند فراهم «است» برای بدیلی تواندمی رادیکال «بایستنِ»

شان از داوری خواهی است کهامیِ روشنگرِ شهروندانِ نیککخویش بیانگرِ اما نیست، ارزیابی قابل
کند که ای را تأیید میهای رایج تعصب گذر کرده است. عقل ممکن بودنِ ایجاد نظم اجتماعیفرم

 ماعی.های مشخص و تاریخی هستی اجتورای حالت ای معین از پیشرفت خواهد بود،معرفِ مرحله

                                                           
34 fact-crunching 
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 هایایده» شیوعِ است؛ مستتر شناخت هایحالت یگرایی در بحث اسپینوزا دربارهین عقلا
 پذیردسترس عقلی تحلیل برای طبیعتشان که مادِّی عللِ معینِ اثرِ عنوانبه خطا وقوع و «مغشوش

 دیالکتیک تحلیل کارِبه که دارد پتانسیلی اسپینوزا یبخشِ فلسفهرهایی 35رانشِ  این. است
شرفت اغلب به پسرفتِ اجتماعی تبدیل شده است. پی چرا که دهدمی نشان و آیدمی روشنگری

بینی روشنگرْ راه را برای خوش 36نظریِ  فکرِ  حالت عنوانبه عقل و تاریخی یاختالف میان پیشینه
های آزادی، توان تعهد فیلسوفانه به ارزشدهد که چطور میگذارد. اسپینوزا نشان میباز می

 هاارزش این با مغایر که را ایتاریخی یدموکراسی و پیشرفت را حفظ کرد و در عین حال، تجربه
 مستلزم که) آیندمی صدق مدعاهای در که هاییداوری میان داریم نیاز اینجا. کرد افشا است

یک تعهدِ مشترک  37مشترکِ  حسِِّ از که هاییداوری و( اندپدیداری بداهتِ یا شهود به گرایشی
 گیرند، فرق گذاشت.نیافته ریشه میهای هنوز واقعیتآلها و ایدهبه ارزش

آلود ر وهمبر تفکهای گذشته و حال شاید در تأمل عقالنی برای اسپینوزا، دالیل و شواهد شکست
ین واقعیت آلودی که شهروندان هنگام نقصان عقل، مستعدند دچارش شوند. ابروز کند؛ تفکر وهم

ها ها و آرمانارزش منجر به رد این است هاآرمان و هاارزش این با تضاد در تاریخی یکه سابقه
جب متروک شان قرار گرفته و در نهایت موها و موانعی را که در راهشود، بلکه باید چالشنمی

 و برابر فتارهایگ «جمهورِ» یا جامعه آرمانِ  اسپینوزا، یاند شناسایی کرد. در فلسفهماندنشان شده
جتماعی اعنوان موجودات شان را که بهای عقلیهقدرت جمهور این شهروندانِ . است مستتر آزاد

 تعهد بر مشتمل «هورجم» اصطالح از اسپینوزا یاندازند. استفادهکار میبه ایشان تعلق دارد، کامالً به
 پس. شوندنمی نقض شوم{ تاریخی} پیشینه آن با اصول این و است عدالت و آزادی اصول به

 رد تاریخی یبا ارجاع به این سابقه -« صلح پایدار»عدالت، آزادی، پیشرفت و  - های عقلایده
 :سانبدین. نیستند شدنی

آزادی یا حق انسان تا زمانی که در تملک فرد است و توسط قدرت فردی تعیین 
چیزی است که در تخیل وجود دارد نه در واقع. زیرا که اطمینانی شود، نهمی

تقریبًا ناممکن است که  انسان برای وانگهی …آوردش جانیست که بتوان به
 ،اش را حفظ کند و ذهنش را پرورش دهد. بنابراینبدون کمک متقابل زندگی
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ندرت بتوان دریافت مگر آنگاه من نتیجه گرفتم که حق طبیعتِ مختصِ بشر را به
 ها بخواهند در هیأت واحد حقوقشان را حفظ کنند. )ر.س.(که انسان

رت به تنها عنصر کند. هابز با تبدیل کردنِ جستجوی قداسپینوزا خود را از هابز متمایز میجا همین
 اقیب مختلف سیاسی هاینظم میان تفاوتی هیچ اجتماعی، یا فرهنگی هایارزش یکنندهتعیین
 شدتبه ضمنیِ هایداللت بر مشتمل «جمهور» اصطالح اسپینوزا، برای مقابل، در. گذاردنمی

بندی ا مفصلیای که قدرتْ بیان ها و شیوهسازد، میان نظممی قادر را او که است ایذارانهگارزش
اعی که اسپینوزا تصدیق این ایده است که هر نظم اجتم« جمهور»شک، شود، فرق گذارد. بیمی

 ار دموکراسی و آزادی صلح، هایارزش به اصولی تعهدی حتماً است، عنوان این یشایسته
 عمل گرتنظیم یایده یک عنوانبه اسپینوزا یدر فلسفه «جمهور» آرمان. گذاشت خواهد نمایشبه

 کارگیریبه طریق از که است اصولی و هاارزش به تلویحی گرایشی مستلزم اصطالح این. کندمی
 این از. کرد فهم حال یا گذشته در ایجامعه به ارجاع با نباید را آن معنای لذا آیند،می دستبه عقل

 تگویگف وضعیت» بر مبتنی که آیدمی هابرماس ارتباطی کنش یهنظری بوی زیادی حد تا مبحث
 آزاد گفتار تقایار برای آن ظرفیت گرو در را جمهورْ برینِ  خیر هابرماس و اسپینوزا. است «آرمانی

. دانندمی - علم تخصصی اجتماعات یا سیاسی احزاب نفع،ذی هایگروه - آن متنوع اعضای برابرِ  و
 یهای حکومت باید حدود قدرت اجرایی را بداند و از مداخلامعهج چنین به رسیدن برای
. بردارد دست ،دارند قرار سیاسی یا دینی اخالقی، وجدانِ  یمحدوده در که اموری بر گذارانهقانون

 با آن در که آیدمی پدید روشنگر یمباحثه برای خودمختار «عمومی یحوزه» یک در وضع این
 طلبانه،قدرت منفعتِ یا ارتدوکس یی، بدونِ اجبارِ هر گونه عقیدهعقالن اجماعِ به دستیابی هدف

 .شودمی گفتگو

هادهای اجتماعی ناجبار در بهترین حالت تا حدی در تاریخ در حالی که این آرمانِ توافقِ عقلیِ بی
دن و فهمیده شدن ارتباطی بیانگرِ نیاز متقابل به فهمیواقعیت یافته است، شکی نیست که هر تبادل 

سدود کردن آمیز در خدمتِ مکامی یا باورهای خطااست. دانستنِ اینکه مشغوالن به تعصب، خویش
 کند که تا دستیابی به این آرمان راه درازی در پیش است.اند، آشکار میراه فهم

های که داللت 38سلطه و مهار یهعنوان پروژاین نکات روی نقد گفتار روشنگری به
های گوناگون اِعمال شده فرهنگ« دیگر»چنان که بر « روشنگر»اش را در تاریخ عقلِ اقتدارگرایانه
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کند که تا چه میزان آشکار می جنون و تمدن. فوکو در Connolly) توان مشاهده کرد )است، می
های کنند و در این فرایند فرمگفتارهای قدرت/شناختْ مقوالتِ هنجاری خود را تحمیل می

کنند. مسئله این است که فوکو با رد امکان ای یا سرکوب میبراندازترِ گفتار را حذف، حاشیه
تواند از ستیز همیشگی قدرت/شناخت بین منافع مخالف کردنِ معیار برای نقد عقالنی، نمیفراهم

فتار اقتدارگرا و سرکوبگر رد شود، ای از گعنوان گونهکه عقالنیت روشنگر بهحذر کند. همین
ای سازنده در دیالوگ دانست. از آنجا که پرسش توان نقد و گفتگوی عقالنی را مداخلهدیگر نمی

دهد در مورد چیزی که به عقل اقتدارِ الزم برای داوری بین حقیقت و دروغ و حق و ناحق می
قیود هنجاری را برای درگیر شدن درستی وجود خودش نیازمند استدالل عقلی است، هابرماس به

 یا حذف به اراده طرف از یا نیستند اجباری که –آوریدر دیالوگ، بحث کردن و دلیل
قیدهای هنجاری  این. کندمی تصدیق -اندنشده صادر دیالوگ هایفرم «دیگر» سازیِایحاشیه

 دیالکتیک قالب در هورکهایمر و آدورنو که کنترل و سلطه برای «روشنگری» یهمدستِ رانه
 که کنندمی عمل گرتنظیم آرمانی مثابهبه قیود این بلکه. نیستند اند،شناخته هایشبحران و مدرنیته
قیب ازجمله تعصب، ر نیروهای تمامی رغمعلی را اجباربی عقالنیِ توافقِ  به دستیابی امکان

 دهد.ریزد و وعده میمنازع، طرح میبال 39ایکامی و ارتدوکسیِ آموزهخویش

عنوان بهترین فرم حکومت برای کسب و حفظ جا است که اسپینوزا از دموکراسی بهدقیقاً همین
است  40نام این یتا آنجا شایسته« جمهور»کند. یک مصالح عدالت، امنیت و صلح جانبداری می

 ارزیابی برای میدانی و فراهم مخالف اسیِ سی و مذهبی هایدیدگاه یکه بستری برای بیان آزادانه
 ویژگی که است «عمومی یحوزه» یک وجود مستلزم این. کند مهیا هادیدگاه این شایستگی
 «استعالیی پراگماتیک» پیشتازِ اسپینوزا یاندیشه اینجا. است آزاد و باز عقالنیِ  یمباحثه ممتازش

هایی که شود: دستیابی به ارزشبرماس است که در آن سعادتِ اجتماعی بدین ترتیب تعریف میها
اند، نه تن دست آمدهشده بههای مطرحروی استدالل انتقادیوسیعاً مورد اجماعند و از طریق تأمل 

 هایی که منطبق بر دیدگاه غالب )عقل سلیم( اند.دادن به استدالل

پردازان قرارداد }اجتماعی{ مثل هابز دور وزا بیش از پیش از نظریهاینجاست که موضع اسپین
شود. برای آنها مشروعیتِ دولت فقط به این واقعیت قابل اِسناد است که ناچاریم به وضعِ می
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عنوان پایان دهیم. بدون دولت، به - 41همگان علیه همگان جنگ –ومرج غریزیِ پُرهرج« طبیعیِ»
قدرتِ -به-ای یا ابرازِ ارادهر، جامعه میان نیروهای رقیب در منازعات فرقهبخشِ اقتدامنبعِ قانون

پاره خواهد شد. دیدگاه قراردادْ عالئق معطوف به قدرت را نفعان متنوع، تکهعریان از طرف ذی
های داند. در چنین دیدگاهی، هیچ جایی برای گرایش به ارزشتنها واقعیت زندگی اجتماعی می

 روشنگر نیست.

 جمعیِ  روشنگرِ  کامیِخویش هایفرم –رخالف این دیدگاه، اسپینوزا ممکن بودنِ قیود هنجاری را ب
همسازی باالتر  اگرا به سویآیند تا از این نیروهای وکار میها بهکند. این فرمتصدیق می - پیشینی

ای که د؛ جامعهراد را هابرماسی ارتباطی یاسپینوزا تا حد زیادی طعمِ جامعه« جمهورِ»گذر کنیم. 
 رومیف است، اصیل عقالنیِ اجماع یک یکه حاوی وعده« وضعیت گفتگو»مبتنی است بر آرمانِ 

 .است شده تأسیس اجباربی توافقِ و گفتگو طریق از مدنی صلح تحقق برای که

که در ، چنان«طبیعت انسانی»های اسپینوزا با هابز موافق است که علم سیاست را باید از واقعیت
کند که فقط عقل حال، اسپینوزا ادعا میتاریخ نهادهای اجتماعی هویدا است، آغاز کرد. با این

فع/عالیقشان را کند بهترین منارساند: شناختی که افراد را قادر میاست که ما را به حقایق نهایی می
کند که تصدیق می سیاسی یرسالهعنوان شهروندانِ نظمِ سیاسیِ دموکراتیک دنبال کنند. او در به

اند و نه موهوم. شوند نه غیرواقعیعوامل و علل مادی متنوعی که اغلب تحقق شادی را مانع می
دهند که همچنان نهاد میای را که شرایطی را برای زندگی اجتماعی پیشهای سیاسیاسپینوزا نظریه

 یکند. اندیشهیمداند و از این رو محکوم اند، نامربوط مینیافتنیاحتمال زیاد دستنیافته و بهدست
 شهریآرمانضد توضیح،قابل شناختِ حدود شناسایی طریق از نظری یتکانه بررسی در اسپینوزا

 :نتیجه در. است

توانیم میان پردازیم، نمیراگیرِ طبیعت میف حقِّا همچنان که ما اینجا به قدرت ی
اند ردههایی که عقل در ما ایجاد کرده است و آنها که علل دیگر ایجاد کخواهش

اند و ها به یک اندازه اثرات طبیعتهیچ تمایزی قائل شویم. زیرا هر دو این
کوشد در وجود تداوم ند که توسطش انسان میدهمی نشان را طبیعی یتکانه
 کندنمی هیچ صرف، خواهشِ چه باشد عقل هدایت تحت چه انسان، زیرا …یابد
 ()ر.س. در انطباق با قوانین و مقررات طبیعت باشد، یعنی حق طبیعی. آنچه مگر
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ارند باشد دکه خودشان دوست که هست، بلکه چنانانسان را نه چنان»با انتقاد از متفکرانی که 
 واقعی زندگی هب نظری انتزاعِ رفیعِ هایآرمان یکه از زاویه گوید کسانیاسپینوزا می« یابنددرمی

جای به»های متضاد: بینند جز آشوبِ اسفناکِ منافع و خواهشمعه را چیزی نمیجا کنند،می نگاه
 بلکه باشد، مفید که انددرنیافته را ایسیاسی یاند، و هرگز نظریهاخالق، آنان عموماً هجونامه نوشته

 در یا است ناکجاآباد در شانعملی کاربرد که چیزهایی یا اندپرداخته پریان یقصه چون چیزهایی
 .(س.ر) «.ندارد نیاز سیاسی یدوران طالیی شاعران، جاهایی که کسی به نظریه

 و مدنی نزاع یافتنِپایان که دهدمی پیشنهاد را گرتنظیم آرمان یک اسپینوزا سیاسی یفلسفه
 .دهدمی وعده را اجباربی عقالنیِ اجماعِ با متقابل سوءتفاهمِ جایگزینیِ

شناخت از طریق تأملِ اصولی و آگاهانه بر -یی را بر کسب خودرها اساس اسپینوزا فلسفی یپروژه
از این رو اسپینوزا را در جریان غالب  42داند. فویرشده یا سرکش میهای پیشتر سرکوبخواهش

 را مانغیرعقالنی رفتارهای علل ما وقتی» سان،بدین. دهدمی قرار لیبرال روشنگری یاندیشه
توانیم مطابق بازند، و پس از این ما میخود نیروشان را میی خودبهغیرعقالن هایانگیزه شناسیم،می

 (Feuer. p .221« )طور عقالنی عمل کنیم.کنیم، بهروشنی درکشان میهامان که بهبا خواهش

یا « فعال»جودِ وداند که ظرفیتش برای ای واحد میمتمایز پدیده« صفتِ»دو  ذهن و بدن را ااسپینوز
تواند کند. در نتیجه، اسپینوزا نمیی که دارد تغییر می«تام»های بسته به کم یا زیاد بودن ایده« منفعل»
 که «متمایز و روشن هایایده» منبع عنوانبه آگاهی به – شناسانهمعرفت یا دکارتی اصطالحات با –

ید را از این فرو و اسپینوزا فویر. بدهد امتیاز یابد، تعالی بدنی یتجربه شواهد از طریقیبه تواندمی
های غریزی و ارتقای ها و انرژیرانه« بازیابی»داند که متمرکزند بر جهت متفکرانی شبیه هم می

 تر و بهتر.در خدمت نظم اجتماعیِ روشنگر« های تامایده»آنها به سطح 

 تنها که کند استدالل -دکارت خالفبه –گذارد تا اسپینوزا میان آگاهی و شناخت تمایز می
است که افراد را قادر  فعالبه شناخت  منفعلظرفیتشان برای تبدیل شناختِ « تام»های ایده یسنجه

 فراتر هک هاییعلت به را شانبردگی یسان، درجهکند شرایط معین وجودشان را دریابند و بدینمی
از  – عقالنی آزادی سنت به راستیک اسپینوزا بنابراین. بکاهند هستند، فعالشان درک توان از

از  43آزادی و شادی را فائق آمدن به نادانی تعلق دارد که رهایی، -افالطون و ارسطو تا هابرماس
ورزد که چنین شناختی امر نیک کنند. اسپینوزا اصرار میطریق دستیابی به شناخت خود تعریف می
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رسد. یافته نیز میخوبی ساماننهایی است که منافع آن عالوه بر فرد به حکومتِ جمهوری که به
اندازد که پیشتر میاستعدادهایی را به حرکت « فعال»کارانداختنِ ظرفیتِ عقالنیْ کاربردِ عالوه، بهبه

 :نویسدمی نتیجه در اسپینوزا. بودند مانده طبیعی علیِّت نیروهای یتحت سلطه

دانم که تحت راهبری عقل باشد؛ زیرا تا من در مجموع انسان را تا آنجا آزاد می
صرف طبیعت خود طور تام بهتواند بهآنجا او موجب به عمل با عللی است که می

این علل او ضرورتاً موجب به عمل باشد. زیرا  یواسطههفهمشان کند، هرچند ب
 . )ر.س.(کندمی تأیید بلکه کند،نمی ملغی را کردن عمل ضرورتِ …آزادی

 اخالقطور انتقادی اصول کلیدی . هگل بهدید هم هگل سیستم در توانمی را اسپینوزا یتأثیر فلسفه
 مطلقِ  یعنوان جوهرِ یکتای واحدْ بدل شد به ایدههرا برگرفت و تغییر داد. خدا یا طبیعتِ اسپینوزا ب

شود. احدی که در و از طریق صفاتِ طبیعت، روح، هنر و تاریخ محقق میو موجودیِّت- هگل
نویسد، جهان می« مطلقِ»سوی آزادی تا رسیدن به مفهومِ هگل آنجا که از پیشرفتِ آگاهی به

اسپینوزا نیز  کوناتوسِ ینظریه با متناظر. کندمی ارائه تام هایایده ینظریه از را خود خاص ینسخه
دست ی متوالی روح به«هاسازیعینی»را داریم که از طریق « بخشیخودتحقق» یدر هگلْ آموزه

شود به برداشت او از طور دستیابی به نظم سیاسی نزد اسپینوزا، در هگل تبدیل میآید؛ همینمی
مثابه تحقق آزادی. آنچه در هگل اصیل است، بازیابی خالقی، بهعنوان یک عامل امفهوم دولت به

 آگاهی است.گی و خودنقشی ویژه برای سوژه
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