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فرشید مقدم سلیمی یترجمه  

 
 

های پروندهای با شوی که خودش شوخی هاسیمپسونکارتون  در« فیلدهای اسپرینگپرونده»در اپیزود 

ای که اوج داستان است، کُل شهر در صحنه. مشاهده کردهیک فرازمینی کند خیال می است، هومر ایکس

شوند موجود مورد نظر درواقع آقای بِـرنز، صاحب اند که آدم فضایی را ببینند که متوجه میجمع شده

ای یه روگاه برق هستهدر نتیجة یک عمر خدمت در نی»فیلد است. آقای برنز که ای اسپرینگنیروگاه هسته

از بس دواجات « خواد یه هفتة دیگه هم از دست عزرائیل در برهو می …هالة نور سبز و اُرگانیک پیدا کرده 

مصرف کرده منگ شده. او تحت تاثیر همین منگی و سرخوشی در مقابل جمعیت ظاهر شده و چنین 
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و در جوابش دکتر هیبرت که سیگار برگ « امهام. من برای شما عــشق آوردبراتون آسایش آورده»گوید: می

 «منظورت عشقِ یه مرد و یه زنه؟ یا عشقِ بین یه مرد و یه سیگار کوبایی خوب؟»گوید کشد میمی

خواستیم جواب آقای برنز به تحلیل تباه کنم. اول، اگر می-برای پیشبردِ بحثمان ناچارم کمدی را با تجزیه

کدام از کننده باشد. ارمغان آقای برنز هیچتوانست حسابی گیچواب میدکتر هیبرت را تجسم کنیم این ج

عشق »یا « عشق به انسانیّت»تر برای ما دارد: توانست بگوید یک عشق متعالیآن دو نوع عشق نیست. او می

شود: آنجا دست در دستِ ای که او مقابل مردم شهر ایستاده نیز همین برداشت میاز صحنه«. به کائنات

های دکتر هیبرت، هر دو، عشق را دوم، مثال«. خیر نورِ ستارگانصبح به»خوانند ونارد نیموی آواز میلئ

آمیز ابهام« عشق زن و مرد»کنم که کند؛ لذت جنسی یا لذت چشایی. )اعتراف میمساوی نوعی لذت می

نظرم گیرد، ولی بهمدت شکل میتواند از نوع نسبتی باشد که در یک تعهد طوالنیاست. این عشق می

دکتر برنز سوالی مثل سوال قبلی بپرسد: « عشق جهانیِ»تر است که تصور کنیم دکتر هیبرت دربارة جالب

 چه فکرهایی دارم! بگذریم.(« عشق متعالی مورد نظر شما شبیه عشق به سکسه یا عشق به سیگار کشیدن؟»

به سه « عشق»لمة کوتاه روشن است: کلمة حرف دکتر هیبرت را هر جور تفسیر کنیم یک چیز در این مکا

« عشق»خواهند به معنی کار رفته است. چطور این ممکن است؟ از یک طرف، وقتی از ما میشیوة متمایز به

آید. ما معموالً عشق را در قالب تعلق خاطر و ایثار وصف فکر کنیم معموالً مفاهیم فاخر به ذهنمان می

اریم که عشق و سکس را قویاً جدا کنیم. سکس شاید از مظاهرِ عشق باشد کنیم. از این گذشته، گرایش دمی

های عملی ما از کلمة حال، استفادهانگیزد. با اینآورد، فقط شهوت را برمیخود عشق نمیخودیِ ولی به

کنند. پس نه دربارة دکتر هیبرت، نه دربارة آقای برنز معموالً توصیفات فاخرمان را خراب می« عشق»

اند. در واقع، فقط تصادم این معناهای متضاد است جا استفاده کردهنابه« عشق»توانیم بگوییم از کلمه نمی

من عاشق این »یا « هاممن عاشق این کفش»آید که بگوئیم کند. ما پیش میکه مکالمة آنها را بامزه می

هستم بدون اینکه مجبور  ای ایتالیاییهایم، یا غذتوانم بنویسم من عاشق زنم، بچهمن می«. امشوی تلویزیونی
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این ترتیب هشدار دهم که منظورم معنای مجازی کلمه باشم هر دفعه عشق را داخل گیومه بگذارم و به

 است.

فصل های اسپینوزا. در مایهخواهم برگردیم به نظریة حالبرای اینکه توضیح دهم ماجرا از چه قرار است، می

یة اخالقی های روشن و متمایز در مرکز نظراند با ایدههایی که انفعالمایهدیدیم که جایگزینی حال قبل

اند؟ ها چیستند و چرا بعضی از آنها انفعالمایهاسپینوزا قرار دارد. ولی هنوز کامالً روشن نیست که حال

کند. فعالً در هایی که انفعال نباشند را مطرح میمایهاند امکان حالهایی که انفعالمایههمچنین، وجود حال

کند به غنی و پیچیده است، و ضمن اینکه ما را قادر می های اسپینوزامایههمین حد بگویم که نظریة حال

هایی دربارة سرشت و تعریف عواطفی مانند عشق پاسخ دهیم، موضوعاتی بیش از عواطف را پوشش سوال

داشته باشیم، از  کنشتوانیم با بقیة جهان برهمکند که ما میهای ممکنی فکر میدهد. اسپینوزا به راهمی

 های دیگر تا کل جهان.و انسانها، سیگارها کفش

توان گرفت. اینجا اسپینوزا انواع او می اخالقهای اسپینوزا را در بخش سوم مایهسراغِ نظریة حال

 دو انگارةها را با کمک مایهکند. او حالبندی میتوانیم واردشان شویم ردههایی را که میکنشبرهم

نیستند. اینجا « حکومت در حکومت»ها یک است که انسان انگاره این اولینکند. توجه معرفی میجالب

پردازی ها با بقیة جهان اشاره دارد. اشتباه سایرِ کسانی که دربارة طبیعتِ انسان نظریهاسپینوزا به رابطة انسان

وانین اند از قلحاظ کیفی متفاوتهای انسانی بهکنشاند قوانینِ حاکم بر برهماند این است که تصور کردهکرده

ها و لذا جهان انسانی قوانین مختص خود را دارد. در نتیجة این گمان، کنشحاکم بر انواع دیگرِ برهم

[ تنها کاری که از ما ساخته است سوگواری …شود. در برابر ]مثال میکنش انسان عمیقاً رازآلود و بیبرهم

فهمیم، در نتیجه، ماند. ما آنها را نمینشده میاالصول حلهای انسان علیمایهمان است. راز حالبرای ناتوانی

آید این است که نقص مرموزی را که مان برمیمانیم. حداکثر کاری که از عهدهشان میهمیشه زیر کنترل

https://radicald.net/1400/01/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://radicald.net/1400/01/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://radicald.net/1400/01/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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بست این است که بگوید هیچ تفاوت کیفی بین کنیم. پاسخ اسپینوزا به این بن مبتالیش هستیم مذمت

ها کنشها نیست. همة برهمکنشهای انسانی و قوانین حاکم بر سایر برهمکنشقوانین حاکم بر برهم

یدن تر اینکه فهمیدشان. زیرا ما فقط با فهمشان کرد و مهمتوان فهرستای دارند که میهای اساسیمشابهت

مان سرو سامان دهیم. اسپینوزا با اینکه مُصِر است م که به زندگیتوانیم امید داشته باشیهامان میهمایحال

کند که نتیجتاً ها ندارند، ادعا نمیکنشهای انسانی هیچ تفاوت رازآلودی با دیگر انواع برهمکنشکه برهم

اند. فقط نکته ها از سایر چیزها در جهان متفاوتنانسان با موجودات دیگر یکسان است. معلوم است که انسا

ها نیست. در فصل کنشهای انسانی از سایر برهمکنشاین است که این تفاوت نتیجة تفاوتِ ادعایی برهم

ها ارتباطات متقابل پیچیدة بدن انسانی است نه اینکه انسان حکومتی بعد خواهیم دید که منشاء تفاوت انسان

 اشد.در حکومت دیگر ب

کند از انگاره اول ناشی ها را معرفی میمایهتوجه که اسپینوزا با کمک آن نظریة حالانگاره قابل دومین

های آنها همان کنشها حکومتی در حکومت دیگر نیستند پس قوانین حاکم بر برهمشود. اگر انسانمی

ست. عواطف انسانی را باید با همان ناپذیر نیها است. عواطف انسانی فهمکنشقوانین حاکم بر سایر برهم

ای های انسانی باید به همان شیوهمایهدقت علمی بررسی کرد که هر پدیدة طبیعی دیگر را. بنابراین حال

شوند. اشاره به هندسه اینجا اتفاقی نیست. عنوان بررسی می« هاها و حجمها، سطحخط»بررسی شوند که 

اقلیدس اصولِ زمینة کار اسپینوزا در پسشده با نظم هندسی. ، ارائهاخالقکامل کتاب اسپینوزا این است: 

دارِ اقلیدس است. از عنوان الگوی صراحت و دقتِ منطقی قابل مشاهده است. سبک اسپینوزا عمیقاً وامبه

ترین روشنکند نظامش را بهسنگین و مانع فهم است ولی اسپینوزا سعی می اخالقْها سبک تألیف نظر خیلی

گیرد و از ابتدا اش فرض نمیای را در خوانندهکل ممکن ارائه کند. برای همین، او هیچ دانش قبلیش

اند، با عنوان اصول کند بدیهیکند. او حتی حقایقی را که فکر میروشنی تعریف میاصطالحاتش را به
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 1«یا در شیئی دیگر.هر شیئی که موجود است، یا در خودش وجود دارد، »شمرد. مثالً، ، برمیمتعارفه

در »نظر اسپینوزا واضح است که هر چیزی که وجود دارد، وجودش یا وابسته به چیزی دیگر است )یعنی به

اند. روشن است است( و همة اشیاء جزو یکی از این دو مقوله« در خود)»است( یا مُتکی به خود است « غیر

ها را پوشش ولی این تقسیم ظاهراً همة گزینه که ما عادت نداریم جهان را به این شکل تقسیم کنیم،

، فارغ از وضع «باردبارد یا باران نمیاالن بیرون از خانه یا باران می»گوییم دهد، درست مثل وقتی که میمی

دهد. پس روش اسپینوزا شبیه هندسه است از این جهت که ها را پوشش میبارندگی، این جمله همة گزینه

آورد. بار میکند تا برهان تولید کند. هر برهان هم یک قضیه بهل متعارفه استفاده میاو از تعاریف و اصو

شود. نکتة اساسی برای های بیشتر تولید میسپس با ترکیب چند قضیه، تعریف و اصل متعارفه، قضیه

هایی که یتآورند، یعنی واقعبار میها حقایقِ ضروری بهکه در هندسهْ برهاناسپینوزا این است که چنان

ردة این اند از نظر اسپینوزا هماستنتاج شده اخالقغیرممکن است طور دیگری باشد، پس، قضایایی که در 

این ادعا در جایی که صحبت «. مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با مجموع دو زاویة قائمه است»اند: قضیه

رسد کالً نامعقول باشد. نظر میعواطف است به آید ولی در جایی که بحث ازنظر معقول میهاست بهاز مثلث

ای گوید عشق شرایط ضروریمنظور اسپینوزا این است که عشق یک جور فرمول دارد؟ وانگهی، آیا او می

نظر برسد و هر چه باور کردنش دهد؟ هر چه این ادعا عجیب بهدارد که اگر جور شوند، عشق قطعاً رخ می

کنش انسانیِ گوید. عشق و همة برهمبله. اسپینوزا دقیقاً همین را می سخت باشد، جواب یک کلمه است:

 دیگر برای او همان شأنی را دارد که خطوط، سطوح و احجام دارند.

پس، اسپینوزا آدمِ رمانتیکی نیست. ولی فعالً قضاوت دربارة نظریة عواطف او را به وقتی موکول کنیم که آن 

 اولیناستوار است.  تنیدهچند مفهومِ درهم. نظریة اسپینوزا بر مبنای تر بررسی کرده باشیمرا کمی عمیق

موضوع بحث «. علت ناقصو  علت تام»شوند: ظاهر می اخالقجفتِ مفاهیم در تعاریفِ آغازینِ بخش سومِ 

                                                           
 .۱اخالق، بخش اول، اصل متعارفه  1
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شود یا خیر. روشنی فهمیده میهایش است. یک معلول از طریق علتش یا بهاینجا رابطة یک علت با معلول

روشنی از طریق علول را نتوان بهروشنی فهم کرد، آن علتْ تام است. اگر مبتوان معلول را از راه علتش بهاگر 

طور که باالتر در بحث اصول متعارفه دیدیم، این علتش فهم کرد، پس آن علتْ ناقص است. درستْ همان

 اند یا ناقص.ة علل یا تاماند یعنی هیچ شقِّ سومی وجود ندارد. همها از نظر اسپینوزا فراگیرشق

ای که در محله هست بروم. شوم که به کافهبرای روشن کردن این نکته، تصور کنید من از دفترم خارج می

کنم. در هر نقطه، اگر به فاصله تا کافه فقط چند بلوک است و من سر راهم از عرضِ چند خیابان عبور می

تو راهِ کافه به اینجا »جوابم خیلی ساده است: « نجا رسیدم؟چطور به ای»حرکتم فکر کنم و از خودم بپرسم 

شود که راه رفتنِ مثابه یک معلول از طریق علتش فهم میای از مسیر بهبنابراین، بودنِ من در نقطه«. رسیدم

عالوه، این یک توضیح کافی است. برای توضیح دادن به هر کسی دربارة من تا آن نقطه طی مسیرم است. به

روم و در رو و نه در جایی دیگر، یا توضیح اینکه چرا اصالً من راه میای از پیادهبودنِ من در نقطه چرایی

 2علتِ تامِّ موقعیتم هستم. منهیچ اطالعاتی بیشتری نیاز نیست. در این مثال، دفترم نیستم، به

بلند از چراغ وم، یک شاسیشوم که به کافه برحاال برعکس، تصور کنید در حالی که دارم از خیابان رد می

کند. اگر شانس بیاورم، رفتم شوت میزند و مرا در جهت عمود بر مسیری که میشود، به من میقرمز رد می

تو »جواب دیگر این نخواهد بود که « چطور به اینجا رسیدم؟»هوش باشم، عقلم سرجاش باشد و بپرسم به

نی وضع زخمی و درازکشِ من در وسط خیابان را، دیگر صرفاً با این معلول را، یع«. راهِ کافه به اینجا رسیدم

توان فهم کرد. پس من دیگر علت تام موقعیتم نیستم. بلکه، من علت ناقصِ سمت کافه نمیراه رفتنِ من به

ام با نشدهبینیتصادفِ پیش و نیزموقعیتم هستم. یعنی، فهمِ کاملِ معلول نیازمندِ درنظر گرفتنِ خودم 

دهد که فعالیت را از انفعالْ قاطعانه لند است. این تفکیکِ علل تام و ناقص به اسپینوزا اجازه میبشاسی

                                                           
مان به علل بیرونی توانیم وابستگیدر نهایت، خواهیم دید که تام بودن از نظر اسپینوزا طیفی است. مسیر حکمت در جهِت علِت تاْم بودن است، هرچند ما هرگز نمی 2

 را کاماًل از بین ببریم.
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کنم، و جایی که علت ناقص معلولی متمایز کند. خیلی خالصه: من جایی که علتِ تامِّ معلولی هستم عمل می

رفتم فعال بودم ولی به کافه می ام. بنابراین، در قصة باال، من وقتی با قدرت خودم داشتمهستم در انفعال

 بعد از اینکه ماشین به من زد منفعل بودم.

و  اندوه، شادیای مایة پایهها سه حالمایهمجموعه مفاهیم کلیدی در تفسیر اسپینوزا از حال دومین

انفعالی »( از نظر اسپینوزا laetitiaاند. شادی )های دیگر به این سه تا مربوطمایهاست. همة حال کوشش

ها متمایز مایهای که شادی را از سایر حالاولین مشخصه 3«کند.است که ذهن با آن به کمال بیشتر گذر می

کند این است که شادی نمایانگرِ حرکت از کمالِ کمتر به کمالِ بیشتر است. اولین دشواریِ این برداشت می

برد؟ اشارة ان را از کمال کمتر به بیشتر میاست. کمال چیست و شادی چطور انس «کمال»از شادی معنای 

است. از نظر اسپینوزا، هر انسانی همیشه یک پروژة  نقص بودن نیست بلکه به تکاملکمال اینجا به بی

دهد. مثالً اگر یک خانة در حال ساخت را ای از تکامل یا کمال را نشان میناتمام است، و هر کس درجه

در فرایند آن تخیل کنیم. تمایز پیشرفت و هایی را ها و پَسرفتیم پیشرفتتوانراحتی میتصور کنیم، به

کنند، شدنِ خانه کمک میها وقایعی هستند که به کاملراحتی قابل تشخیص است. پیشرفتپسرفت هم به

های اثرگذاری و کشی خوب و غیره. اسپینوزا آن راهدرست و حسابی، لوله ریزی محکم، اسکلتمثل یک پی

 نامد.می« شادی»کنند تر میای را که ما را به کامل شدن نزدیکرپذیریاث

ها کنند. انواع زیادی از پسرفتاند که ما را از کامل شدنِ خانه دور میها وقایعیبه همین منوال، پسرفت

نشده کشی درست انجام پذیر است. طوفانی را تصور کنید که اسکلت ساختمان را تخریب کند؛ یا لولهامکان

داری را تصور کنید که ها نشتی داشته باشند و تعمیر اساسی الزم باشد؛ یا حتی نقشة مشکلباشد، لوله

ای که به باقی ساختمان نیرو آمدگیموجب شود اجزای مختلف خانه مانع ساخته شدنِ هم باشند، مثالً پیش
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ای را که ما را از کامل شدن دور پذیریکند تا از پی جدا شود. اسپینوزا آن طُرُق اثرگذاری و اثروارد می

(، و تعریف آن از هر جهت عین تعریف شادی است اِلّا اینکه اندوه tristitiaنامد )می« اندوه»کنند می

 4«کندانفعالی است که ذهن با آن به کمال کمتر گذر می»

اند. دربارة که هر دو انفعال کند این استها متمایز میمایهمشخصة دیگری که شادی و اندوه را از سایر حال

های اثرگذاری و اثرپذیری به شیوه« انفعاالت»اختصار صحبت کردیم. به قبالً« انفعال»استفادة اسپینوزا از 

دهندة اند زیرا شادی نشانسو، مقابل همایم. پس شادی و اندوه، از یکما اشاره دارند که در آنها ما منفعل

اند. اند مشابهدهندة کمال کمتر، و از سوی دیگر، از این جهت که هر دو انفعالکمال بیشتر است و اندوه نشان

اند که ما علت هاییمایهیا، اگر این را با فهم اسپینوزا از عللِ تام و ناقص ترکیب کنیم، شادی و اندوه حال

 کنیم.عمل میدهند، نه حاالتی که ما اند که برای ما روی میایم. شادی و اندوه حاالتیناقصشان

های مبتنی بر شادی و اندوه نظری بیاندازیم. مایهحال تر کردن این معنا بیایید به چند مثال ازبرای روشن

رسد شیوة نظر میمسلماً این به 5«نفرت چیزی نیست مگر اندوهی که همراه با ایدة یک علت خارجی است»

عجیبی برای صحبت کردن از نفرت باشد، ولی بیایید با چیزی که همین حاال برای ما معلوم است شروع 

ای از اثرپذیری ماست است. منظور اسپینوزا از این حرف این است که نفرت شیوه کنیم: نفرت نوعی اندوه

کند: این شیوة مخربِ اثرپذیری کند. به اینْ اسپینوزا شرط دومی اضافه میکه ما را از کامل شدن دور می

ها دارم که به بلندای از شاسیکه از ابتدا روشن کردم، من بیزاریهمراه با ایدة یک علت بیرونی است. چنان

ام به بلندها متنفرم؟ بخشی از این دودلیاز شاسی رسد. حال اجازه دارم بگویم من واقعاًپریشی میمرز روان

، مخصوصاً از کسی. در «متنفرم»وقت نگویم اند هیچگردد؛ به اینکه یادم دادهام برمیتربیت دوران کودکی

ام که نفرت را بروز ندهم. ولی واقعیت این است که زبانی و اطالة کالمنتیجه، همیشه درگیرِ خوش
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اند. از یک منظرِ کالن }مثالً گرمایش زمین را در نظر بگیرید{، آنها خیلی بلندها همیشه سر راهمشاسی

گیرند و در پارکینگ و خیابان جای زیادی تر، آنها جلوی دید را میکنند. از یک منظر خاصبنزین مصرف می

چه واقعاً حاضر باشند، چه فقط در حال اند، بلندها برای من منبع الیزالِ پریشانی. شاسیکنندرا اشغال می

طور که قبل از ظاهر توانم همانخورد. دیگر نمیهم میفکر کردن به آنها باشم. در هر دو حال تمرکزم به

یاالت انتقام که کردم عمل کنم. پس در مورد خشمِ هنگام رانندگی، ناگهان خبلند عمل میشدنِ شاسی

آید این نظر میمتوقف کرد. به کردمکردم یا کاری که میشان شده بودم هر آنچه فکر میانگار ملزم به بافتن

یک مثال روشن برای حرکت از کمال بیشتر به کمال کمتر )و بنابراین نوعی اندوه( است، که منبعش علتی 

گیری با بحثی که اسپینوزا پس از تعریف ت(. این نتیجهبلند )و بنابراین نفرت اسبیرونی است، یعنی شاسی

کوشد تا آن چیز را از خود دور کند کسی که از چیزی نفرت دارد، می»شود. تر مینفرت دارد باز هم روشن

بلند بود، و قطعاً پشتش رویای شک شامل ناکار کردنِ یک شاسیخیاالتِ انتقام در من بی 6«و نابودش سازد.

ام نیست کنم. از نظر اسپینوزا محض ارادهبلندها را بهتوانستم تمام شاسییتی بود که با آن مینهاقدرت بی

این یک نمونة بارزِ نفرت است، ولی یادمان نرفته که هدفمان این نیست که تسلیمِ نفرت شویم، بلکه هدفْ 

 ای است که نفرت ناممکن شود.گونهفهم جهان به

است. این دو  7«ای همراه با ایدة یک علت خارجیشادی»کامالً برخالف(، عشق، برخالفِ نفرت )ولی نه 

هایی که ما اند. تفاوتِ عشق و نفرت ناشی از این واقعیت است که بعضی از راهتعریف از نظر ساختار یکسان

ها همایکنند، از جمله نفرت. ولی بعضی حالها{ از کامل شدن دورمان میمایهپذیریم }=بعضی حالاثر می

تنشی هست  های شادند که مثالِ خوبشان عشق است. اینجامایهها حالبرند. اینسمت کامل شدن میما را به

تواند به کند که شخصی میبین دریافت رمانتیک از عشق که عشق را باالترین و بهترین حالتی قلمداد می
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یگر، آن شیوة خودمانی و راحتی که توان جهان را تسخیر کرد، و از طرف دآن برسد، چیزی که با آن می

را برای اشاره به یک حالت عاطفی « عشق»بریم. تردیدی نیست که ما کلمة کار میروزمره کلمة عشق را به

ها و ها، خوراکیکنیم، ولی دقیقاً همین کلمه را در صحبت از کفشمتعالی و منحصر به انسان استفاده می

را برای « عشق»توانیم این تنش را حل کنیم؟ یا، آیا باید کلمة کنیم. میهای تلویزیون هم استفاده میبرنامه

های کار ببریم؟ شاید بتوانیم کلمهرا به« دوست داشتن»های روزمره آن حالت برتر نگه داریم و برای استفاده

کند: عیشق، آشک یا عچق. میآنی هال جدید ابداع کنیم، مثل کاری که شخصیت وودی آلن در فیلم 

بدهد که « عشق»خواهد تفسیری از کلمة کند. او میها اسپینوزا را راضی نمیحلکدام این راههیچ

های متعالی را، توضیح آمیز و چه استفادهدستی یا طعنههای دمهای عملی ما از آن را، چه استفادهاستفاده

دهند. مان سوق میسمت کمالاز علل بیرونی که ما را به های اثرپذیریدهد. عشق چیزی نیست جز راه

خواهیم وجود داردمان بین انواع عشق تمایز بگذاریم تا آنجا که مییابیم که وا میای را میجا ما انگیزههمین

« عشق»های متفاوت از یک تفاوت کیفی را تأیید کنیم. از نظر اسپینوزا نیز تفاوت روشنی بین همة استفاده

بیرونی است. بعضی علل بیرونی فقط مقدار خیلی کمی ما را به کامل  هست ولی این تفاوت ناشی از علل

عاشق آن »گویم هیچ مشکل میکنند، مثل یک غذای خوب. اگر این درست باشد، من بیشدن هدایت می

کنند، های بیرونی دیگری هستند که خیلی بیشتر به نزدیک کردنِ من به کمال کمک میعلت«. غذام

ها عشق دارم و عشقم به هر کدامشان متفاوت است. چرا من به زش. من به همة اینخانواده، دوستان، آمو

های بیرونیِ متفاوت هر کدام مرا به عنوان علتورزم؟ زیرا، آنها بهشکل متفاوتی عشق میهر کدام آنها به

صحنه از  دهد. اگر به آنسمت کمال سوق میکنند و با وجود این همه من را بهشیوة متفاوتی متأثر می

پرسید. دهیم که دکتر هیبرت سوال دقیقاً درستی میدر آغاز این فصل برگردیم، تشخیص می هاسیمپسون

خواهید من را خواهید بر من اثر بگذارید؟ از چه راهی میآورید؟ به چه نحو میچه نوع عشقی برای ما می

 تر کنید؟به کمال نزدیک
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بدون دقت زیاد استفاده « کمال»یا « کامل شدن»های اسپینوزا از مفهوم مایهحالتا اینجای بحثمان از نظریة 

توان راحتی میکنِ خوب را بهطور که ارسطو گفته بود که یک نوازندة خوبِ چنگ یا یک چاهکردیم. همان

تعریف کرد ولی تعریف یک شخص خوب کار سختی است، تشخیص یک خانة کامل یا یک رفتار کامل هم 

ی ما آسان است ولی تعریف کردن یک شخص کامل کار آسانی نیست. برای پاسخ به این پرسش، اسپینوزا برا

یا {اش هر شیء، به اقتضای توان(. »conatusکند: کوشش )اش را معرفی میهای اساسیمایهسومین حال

نید که اسپینوزا کوشش دقت ک 8«در هستی خود پایدار بماند کوشدمی، }دهداش اجازه میجا که توانتا آن

کنم اسپینوزا اینجا از کلمات کوشد تا پایدار بماند. من فکر میمی هر چیزیکند. نمیها محدود را به انسان

ها ها و تلفنها بلکه گیاهان، سنگفقط انساننه کند.استفاده میشان{ معنای اصلی}=بهاللفظی طور تحتبه

کوشند باقی بمانند؟ تلفن ها میتوانیم بگوییم تلفنبه چه معنایی می کنند باقی بمانند. حال،هم کوشش می

گوید اِنگاری فاحش نشده؟ اسپینوزا میخواهد. آیا اسپینوزا مرتکب یک انساناراده ندارد. تلفن چیزی نمی

مانی که دهد تا زتواند چیزی را بخواهد ولی به وجود داشتن ادامه میالبته که تلفن نه اراده دارد و نه می

چیزی بیرونی آن را متالشی کند. آن موقع هم تلفن تا آنجا که در توانش است در مقابل تخریب مقاومت 

کند )که همان حفظ خود است(. البته، قدرتِ تلفن برای مقاومت در برابر تخریب نتیجة فعالیت آگاهانه می

ستیکِ سخت ساخته شده، نه مثالً پنیر نیست بلکه صرفاً تابعی از ساختارش است. از آنجا که تلفن از پال

 تواند مقابلِ تخریب مقاومت کند یا خود را حفظ کند.تر میای، خیلی راحتخامه

کوششی که با »گوید: طور میچیستی یک شیء دقیقاً همان قابلیتِ استقامتِ آن است. اسپینوزا این را این

اینجا اسپینوزا  9«نیست مگر ذات بالفعل آن شیء.کوشد تا در هستی خود پایدار بماند چیزی آن هر شیء می

زند. مدعای سرراست این است که کوششْ یک چیز را همانی پیوند می« ذات»را به « کوشش»آشکارا 
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تواند چیز نمی(، بدون کوشش هیچsine qua nonکند که هست. یا با تعابیر سنتیِ شرایطِ الزم )می

ای از کند، به شکل برجستهاژگان سنتی فلسفه را از آنِ خود میخودش باشد. اسپینوزا در عین حال که و

کم از ارسطو به بعد، ذاتِ یک شیء دو بُعد دارد. اول اینکه ذاتْ یک ویژگیِ شود. دستآن فلسفه جدا می

ها عقل است. دومین بعد که به همان اولی مربوط است، شیء است. در نتیجه از نظر ارسطو، ذات انسان

ها با عقل تعریف ای باشد که یک طبقه از چیزها را از سایر چیزها متمایز کند. انسانباید ویژگیاینکه ذات 

ها با ها دارند ولی سایر چیزها ندارند. انسانای است که انسانشوند دقیقاً به این دلیل که عقل آن ویژگیمی

حیوان »در سنت قرون وسطی با تعبیر  شوند. به این ترتیب، تعریف ارسطو از انسانشان تعریف میفصل منوّع

شود و کوششْ ذات بالعکس، اسپینوزا مدعی است که هر چیزی با کوشش تعریف می فهم شده است.« ناطق

جان هر چیز است. این مدعا کامالً مقابلِ تمایز سنتی فلسفه است که قویاً انسان را از حیوان، و جاندار را از بی

تواند ادعا کند که هیچ ها کجایند؟ اسپینوزا نمیها است. پس تفاوتة اینکرد. کوششْ ذات هممتمایز می

ها نیست. تفاوت در خودِ کوشش است. زنی و انسانهای چمنها{، ماشینسلولیها }=تکتفاوتی بین آمیب

م و از نحو متفاوتی از هکوشند، و این دو بهها میزنی و انسانهای چمننحو متفاوتی از ماشینها بهآمیب

تواند روی چیزهای دیگر اثر هایی اشاره دارد که یک چیز میطور ساده، کوشش به راهکوشند. بهها میآمیب

بگذارد. این کوشش در آمیب اکثر اوقات خیلی ناچیز است. یک آمیب با کنترل کردنِ آمد و رفتِ سایرِ 

تواند واقعاً ره مایع سفیدکننده در آب میکند. یک ذسلولیِ اطرافشْ خود را در هستی حفظ میجاندارانِ تک

تواند روزش را خراب کند. از طرف دیگر، اگر انسانی آمیب را ببلعد، آمیب صرفاً با حفظ هستی خود، می

زنی، یک آمیب های کوشش آمیب و ماشین چمنبار آورد. البته با توجه به تفاوت شیوهویرانی عظیمی به

افتد. در ادامه خواهیم دید ارد. فلز و پالستیک به چنگ کوشش او نمیزنی ندهیچ اثری روی ماشین چمن

های غالبِ پذیرند اصالح مهمی در شیوهگذارند و اثر میهایی که آنها اثر میکه فهمیدن چیزها بر اساس راه

 کند.تفکر در سنت غربی ایجاد می
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طور که های اسپینوزاست. همانیهماالبته آنچه اینجا برای ما مهم است یک بررسی اجمالی نظریة حال

هایی اشاره دارند که اند. یعنی، هر دو به راههای اساسی، شادی و اندوه، انفعالمایهدیدیم، دو تا از حال

ت. کوشش گذارند. برخالف این، کوششْ انفعال نیست بلکه فعل }=عمل{ اسهای بیرونی روی ما اثر میعلت

توانیم به پرسشی کنیم. اینجا است که میا ما مطابق با طبیعتمان عمل میهایی است که در آنهنمایانگر راه

عبارت کنیم، یا }بهمیزانی که عمل میایم بهکه در باال دربارة تکامل و کمال مطرح شد پاسخ دهیم. ما کامل

ن، از نظر اسپینوزا یهای خود هستیم نه علت ناقص آنها. بنابرامایهایم تا آنجا که علتِ تامِ حالدیگر{ ما کامل

« شهامت»( ما هستند: fortitudo« )قوت نفس»مایه داریم که نمایانگرِ فعالیت یا دو نوع اساسیِ حال

(animositas و )«کرامت( »generositas.) 

بنابراین، آن افعالی را که هدف از آنها فقط فایده رساندن به فاعل است، به شهامت 

از آنها فقط فایده رساندن به دیگران است به کرامت،  دهم و افعالی را که غرضنسبت می

روی در خوردن، پرهیز از مسکرات، و حضور ذهن در خطر و غیر آنها از انواع و لذا میانه

 10اند، در حالی که مدارا، گذشت و غیر آنها، از انواع کرامت.شهامت

. تا وقت دهیممی ادامه اسپینوزا هایمایهحال نظریةهای گستردة های بعدی به کاوش در داللتدر فصل

. همچنان {نگاه کنید به شروع فصل اولراهم را بست } بلندشاسییک لحظه برگردیم به وقتی که هست، 

کمالم کم شد.  ؛تقویت نشدم بلکه تضعیف شدم ؛نحو بدی اثر پذیرفتممن به افتادکه  اتفاقیکه دیدیم، با 

د، دنهای من صرفاً از طریق خودم قابل توضیح نبورفتارچرا؟ چون در آن نقطه، من علت تام رفتارهایم نبودم. 

البته، ممکن است کسی بگوید من مراقب  .شدندمی پذیرتوضیح -بلند شاسی - علت بیرونی بابلکه آنها 

دهد کردم. ولی اندکی تأمل نشان میخودم بودم: من با ابراز وجود کردن، در عین ضعف، خودم را حفظ می

                                                           
 ، تبصره.۵۹اخالق، بخش سوم، قضیه  10
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https://radicald.net/1400/01/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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د یا نزدیک؟ آیا رانندگی با کنکه واقعیت چیز دیگری است. آیا خشم در رانندگی مرا از حفظ خود دور می

کند یا کمتر؟ برعکس، اگر محتاط و عاقل، و بر اعصابم مسلط بمانم این حالت احتمال تصادفم را بیشتر می

سوی چطور؟ از نظر اسپینوزا، خشم در رانندگی مصداقِ شهامت نیست، چون در شهامتْ کوششِ ما به

کند. من تنها زمانی که فهمیدم چرا راهم را بسته د میاست. این امر را نتیجة همان ماجرا تأیی پایداری

توانستم هم برای فایدة خودم کار کنم )شهامت( بود از انفعال درآمدم و فعال شدم. تنها پس از آن بود که می

 و هم برای فایدة دیگران )کرامت(.

 

 های ترجمهیادداشت

i   ترجمه فصل دوم کتاب با مشخصاِت.Lexington Books s practical philosophy.’True Freedom: Spinoza). 2009Adkins, B. ( 

ii Interact سی آن در زبان عمومی ست ولی فکر می« تعامل».معادل فار ستفاده کنیم و « کنشبرهم»ولی دقیِق کنم ناچاریم از کلمٔه نامأنوس ا شتقاتش « عمل»ا و م
 فاده کنیم.تری استرا در جاهای خاص« تعاُمل»و « عاِمل»مثل 

iii Axiomsایم.گذاری از محسن جهانگیری پیروی کرده. در این معادل 

iv exhaustive 

v perfection 

vi Completion: کامل شدنتدریج به . 

vii Perseverance 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دموکراسی ی فرشید مقدم سلیمی، ، ترجمه«دارد؟ یربط: به عشق چهیقیحق یآزاد»ادکینز، برنت. 

 /bmh8https://radicald.net، دریافت از: 09/03/1400، رادیکال

                                                           

https://radicald.net/8bmh

