
 

 

  

 
 

 

 

 iآزادی حقیقی: تصویر کالن
  

 
 نزیبرنت ادک

 یمیمقدم سل دیفرش یترجمه
 

 

بیرونی رها شویم،  از بندگیِ عللِ تاکند که فهم چطور به ما کمک می درک کنیمبرای اینکه بتوانیم خوب 
در تها توهویر که    بهرداریم عقه  بهه گام ینچند ماده شویم، وکار مفهومی سنگین آ ساعتیباید برای 

 ةتوهویری شهامل همه ببینهیم؛توهور را قابل بزرگترین توهویرِتر اینکه، بتوانیم دقیق دیدما  قرار بگیرد؛
. اساسها  چنهین توهویری سه ین ثیو حهد حرفیب و یمفهوم زحماتبدو   یافهیوظ نیا اما. توویرها
 ةهمه ةدربرگیرنهدکهه  ی وجهود داردتوهویر ک نه که گنجد؟ دقیقا  همین ادعادر فکر می یا؟ وجود دارد

 اشزنهدگیزما  هایی که در گرفتاری درس  کرد؛ زیادی برای اسپینوزا هایاس ، گرفتاریدیگر ویر اتو
را ههم  اخه  هایش را بدو  اسم منتشهر کنهد و کتهاب ناچار شد بعضی کتابمث   اسپینوزا ، و رفع نشد

. از نظهر بعضهی، زمانی هم که منتشر شد برای اسپینوزا بدنامی آوردسپرد که بعد از مرگش منتشر شود و 
 یکی اس . در نگهاه او،، زیچهمه یعنیاس :  iiیگروگانهی یقسماین اس  که  توویرمشکل الگوی ک  

. گیردرا میجای برداش  سنتی از خدا  موضع، ولی درواقع این دار باشدمشکلموضع رسد این نمینظر به
 ةای نهاگزیر میها  خهدا و بقیهنیس ، که اگر بود الزاما  باید قائل به فاصهله iiiتِهئیس ، اسپینوزا معنادر این 
تر اسه  یها دقیهق vعهالممخهدا بششهی از قائل به این اس  که س : یعنی ا ivتهئیس پا . او شدمی جها 

 viآتههئیسم م اس . از نظر بسیاری در زما  اسپینوزا و نیز در زمها  مها ایهن معهاد،بگوییم، خدا هما  عالم
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 ایهن به خواهممی صرفا  اینجا. پرداخ  خواهیم اسپینوزا ةهای دینی اندیشاس . در فولی دیگر به دالل 
 فقط یکی اس . رتوویکرد ک  اسپینوزا فکر می چرا که بپردازم

هر شهیئی کهه موجهود »استفاده کردیم:  فول دومعنوا  مثالی در بیایید از اصل متعارفی شروع کنیم که به
در از نظر اسپینوزا بدیهی اس  که هر چیهزی الزامها   1«اس ، یا در خودش وجود دارد، یا در شیئی دیگر.

 اینجان ه ای ک. صندلیما رساندبه کجا می فکیکببینیم این تنگاه کنیم . اس  هاها یا مظروفظرف ةزمر
درونهش قهرار  اینجانه ظرف اس . آ  ظرفی که صندلی  ظاهرا ظرف اس  یا مظروف؟ یند نشمیرویش 
، ساختما  در ادامهاس .  ساختما یک نیس  چو  مظروفِ  نهاییهم ظرف  من اما اتا  .اتا  اس  دارد

 قسمتیاس  که  بششی از شهرستانی و آ  هم ما اس  ما اس  که آ  هم مظروفِ شهر ةما داخل دانشکد
های قبلهی را آ  مظروف ةکه ضمن اینکه هماس   ایقاره ی اس  که جزءاز ایالتی اس  که درو  کشور

 توهویر مطلهق نیسه .امها ک  اس   ک  یک توویر ن اس  و زمین اگرچه مظروف زمیدر خود دارد 
اسه  و  کهکشانی ةاس  که بششی از خوش یاز کهکشان قسمتی که اس  شمسی ةاز منظوم جزئیزمین 

 vii.مثابه کل اس به جها ای از پارهی کهکشانی نیز آ  خوشه

جها   چیز مظروفِ. همهروددیگر از آ  فراتر نمی ی ماای اس  که دورنماجها  هما  نقطهآید به نظر می
انجهام اس  در حالی که جها  مظروفِ چیزی نیس . برای روشن شد  این نکتهه یهک آزمهایش فکهری 

ای کهه خواهیم چیزی را بیرو  از جها  توور کنیم، مث   یک جهها  بععهد اضهافهفرض کنید می .دهیممی
هیچ ربطی به این جها  یا ؛ موازی جها  ما وجود دارد. دو گزینه برای درک این جها  اضافی وجود دارد

خهود  جهها ا زمها  توانیم آ  را بیرو  از مکا  یهکلی فراسوی فهم ما اس ، یا ما میبهو  ما ندارد جها 
ای را فقهط اگهر معنا اس . چنین جها  موازیجهانی بی چنین از زد  حرف او،، ة. در گزینشویمتوور م
 حاله ، ایهن در. دوم ةرسهیم بهه گزینهتوانیم درک کنیم. پس مینحوی به جها  ما ربط داشته باشد میبه

تهر را توهور واقع ناچاریم یک کل بزرگحرف زدیم در « جها  دو» ةدربار ما چند هر. شودمی چه ببینید
منظورمها  همهین کهل « جهها »گهوییم . پس آیها وقتهی میباشدکنیم که شامل جها  ما و آ  جها  دوم 

تهرین ای اس  کهه بهرای اشهاره بهه بزرگواژه« جها »طور ساده، تر نیس ؟ بهتر، این توویر ک  بزرگ
م زبا  اسپینوزا، عالم. بهوجود داردآ  چیزی اس  که  هرکنیم؛ توویری که شامل توویر ممکن استفاده می

چیز در آ  که همهه ایاس . دیگری« در دیگری»اس  و هر چیزی جز آ  « در خود»تنها چیزی اس  که 
م یا طبیع  اس ؛ و اینجا اسپینوزا دو اصط ح تازه را برای آ  چیز که اس  کل اس ، تمامیّ  اس ، عالم

                                                           
 .1اخ  ، بشش او،، اصل متعارفه  1
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ناک نیسه . اسهپینوزا بها از آ ِ خهود اصط ح او، پرسش«. خدا»و « جوهر»کند: در خود اس  معرفی می
و در  رسدمیبه ارسطو  اشگذشتهدهد که قرار می دیرپایی ، خود را در سن  فلسفی«جوهر»مفهوم کرد  

طور که دیدیم، بها اسهتفاده از . هما اس  اسپینوزا ب فول ةپیشینخود ؛ دکارتی که یابددکارت تکامل می
 نداخ .حسابی به دردسر اخود را اسپینوزا  دیگری برای عالم یا طبیع ْ نامعنوا  به« خدا»

. اسهپینوزا کندچه چیزی را برای ما روشن میتوویر ک   ةو ببینیم درباردور نشویم جوهر از بحث فع   
 رتدکها ة. این گفتهگذاردمیدکارت روی نقدش را  ماجآ، اس برداش  سنتی از جوهر مومم به نقد که 

و جهوهر دال، کرده بهود کهه بایهد استد گزاره این ةو بر پایا «.هستم پس اندیشم،می من» که اس  مشهور
به ایهن . اس  که من وجود داشته باشم آ اندیشم مستلزم ، اینکه من مییاز طرفچو  وجود داشته باشد. 

اشهته دمن وجود را که فرض این دکارت البته وجود نداشته باشم.  لیاس  من فکر کنم و معنی که محا،
 لیوابم وخداند اما چنین منی غیرقابل شناخ  خواهد بود مثل زمانی که من ممکن می ماما فکر نکن مباش
د  قابل بدو  ب ذهن ها چیزهایی ذاتا  اندیشنده اند.گیرد که انسا ها نتیجه میبینم. دکارت از ایننمی رؤیا

ا بها بهد  بماند. امها مها هویتمها  ر باقیتوانیم توور کنیم که هوی  ما حتی بدو  بد  درک اس . ما می
 جسهد بیش از همه توهویر یهککنیم . وقتی بدنی بدو  ذهن را تجسم میبازیابی کنیمتوانیم ذهن نمیبی

دنما  بهاند، ما  رتبطهر چند بد  و ذهن م از نظر دکارت، ما هما  ذهنما  هستیم، وپس . شودمجسم می
ا را ذهن ذات مه بپذیریم کمثل دکارت . اگر ما ماندناشناخته می  بد طبیع ِ دکارتْ در تفسیر البتهنیستیم. 

ها اساسا  غیر از ؟ از نظر دکارت روشن اس  که بد چیس بد  مقام ، این سوا، هس  که دهدتشکیل می
پذیر ها تقسهیم. بد خیرها ذهن ولیها فضامند اند دام کام   متضاد اس . بد های هر کهایند. ویژگیذهن
تنهها راه  هها نامیراینهد.ذهن ولهیها میهرا هسهتند تر از همه برای دکارت، بد . و مهمخیرها ذهن ولیاند 

ههد. دهای متضاد این اس  که آنها را در جوهرهای متفهاوت قهرار ویژگی توضیح داد  ایندکارت برای 
 گیرنهد. در نتیجهه، یهک جهوهرعهراض در آ  قهرار میها یها امطور سنتی چیزی اس  که ویژگیجوهر به

و های متناقض بپذیرد. چنین جوهری خود را نقض خواهد کرد. پهس از نظهر دکهارت دتواند ویژگینمی
 .متدم چیزهر یا   های بدو دیگری مشتمل بر ویژگی ،های فکری مشتمل بر ویژگی؛ یکاردجوهر وجود د

اند، شود، و منتقدا  او سریع روی آ  انگشه  گذاشهتهمشکلی که ب فاصله رو در روی دکارت ظاهر می
های مشترک به جوهرهای متفاوت تعلق داشهته باشهند، دلیل فقدا  ویژگیاین اس  که اگر ذهن و بد  به

 بگیرد؟ ارتباط غیرفضامند ءشی با تواندمی چطور فضامند ءتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. شیور میچط
ارتباط  باقیچطور ممکن اس  با  فانیارتباط بگیرد؟  viiiناپذیرتقسیم امرتواند با چطور میپذیر امر تقسیم
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الزاما  باید چیزی در مورد ذهن و بد  در برداش  دکارتی، . اس  وساط  ةداشته باشد؟ مسأله دقیقا  مسأل
کهه البتهه دکارت،  پاسخبتواند میانجی آنها شود.  تاهای هر دو را داشته باشد که ویژگی وجود داشته باشد

کهه وجود دارند در خو  « ارواح حیوانی»نام بهکه ذرات ریزی  اس ، این از نظر منتقدا  پذیرفتنی نیس 
حرک  بها بهههم کنند. در مقابل، ذهن به ذهن منتقل میدر مغز  صنوبری ةرا با تحریک غدهای بد  حس

های آنها هم فرامین ذهن را بهه قسهم دهد و می حیوانی ارواح به را خود فرامین صنوبری ةدرآورد  غد
انهد.  هماداز  صنوبری ةدهد؟ ذرات خو  و غددقیقا  چطور رخ می هااین ة. ولی همرسانندمیمقتضی بد  

روی تواند بعدی چطور میدر فضای سه مادی هایلرزش. اس  مادی امری صنوبری ةع وه، لرزش غدبه
حرک  ی را بهصنوبر ةتواند غدچطور می غیرمادیع وه، ذهنِ ؟ بهاثر بگذاردذهنِ غیرمادی و غیرفضامند 

توانهد لهرزه تولیهد مادی اس . همچنین ذهن نمیامری تواند نیرو وارد کند چو  نیرو درآورد؟ ذهن نمی
با پها در که دیگر کرده  قطعیو  جدیکند چو  لرزه هم مادی اس . دکارت جدایی ذهن و بد  را چنا  

 دهد. شا آشتیتواند دوباره ای نمیمیانی هیچ واسطه

ممکهن  ظر دکهارت،منشأ مشک ت دکارت، از نظر اسپینوزا، اعتقاد به دو جوهر اس . جوهرها، حتی از ن
، باید یک نشواهند بود. در نگاه اسپینوزا« در خود»نیس  چیزی مشترک داشته باشند، در غیر این صورت 

 مثابه کل اس  کههتر وجود داشته باشد که مشتمل بر ذهن و بد  باشد. این توویر، جها  بهتوویر ک  
ها( اسه . چنهین خهوا  بهد  ة)با هم اوصاف آ  در نزد دکارت( و چیزهای ممتد ةشامل افکار )با هم

کهه و ر کنند چتوانند ارتباط برقراکند. در این نگاه، ذهن و بد  میارتباط را فورا  حل می ةتوویری مسأل
 هر دو از یک جوهر اند.

طور مفول بحث خواهیم کرد، فع   به جهزء دیگهری از توهویر ذهن و بد  در فول بعد به ةرابط ةدربار
ای را ذهن و بد  مستقیما  مربوط اس . از یک لحاظ، اسهپینوزا مسهأله ةبپردازیم که به رابط ک   اسپینوزا

کنهد. انگاری و اعتقاد به وحدت جوهر حهل می-انگاریِ جوهرِ دکارت مطرح شده بود با رد دو-که با دو
ه ذهن و بهد  طور کامل رفع نشده اس . از آنجا که اسپینوزا با دکارت موافق اس  کولی مشکل هنوز به

های متضاد دارند، سوا، هنوز پا بر جاس : چطور ممکن اس  آنها با هم در یهک جهوهر باشهند؟ ویژگی
کند تا جزئیات بیشتری را از توویر بزرگ خود نمایها  را معرفی می« صف » ةاینجاس  که اسپینوزا انگار

بهه ایهن  2«.کنهدت جهوهر ادراک میمثابه مقهومم ذامقوود من از صف  شیئی اس  که عقل آ  را به»کند. 
توهویر ک   ةتوا  دربهارهایی اند که میقولی جریا های نظر کرد  به جوهر اند، یا بهترتی ، صفات راه

                                                           
 ۴، بشش او،، تعریف اخ   2
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توهویر دانسه . مفهروض -روایتگری که  توا  قسمی همین صورت، علم فیزیک را میتعریف کرد. به
د جها  را فقط در چارچوب مفاهیم فیزیکی تفسهیر فیزیک این اس  که جها ْ فیزیکی اس  و فیزیک بای

( جهها  کل نه)البته  جها  ذات کیزیف که اس  نیا لیدل به روشیپ و پرثمر اس  یعلم کیزیف اگرکند. 
ی. به همین منوا،، سهاخ  و کیزیف یهاکنشبرهم از ینظام صورت به یعنی ند،یبیم هس  که گونهآ  را

تواند از منظهر عاطفهه و خواسه  انسها  انجهام شهود، مثهل کهاری کهه میتوویر پرداخ  روای  ک  
ها موجه و دلنشین اند به این دلیل اس  که آنها هم ذات جها  )البتهه کند. اگر بعضی رما نویس میرما 

ها و جهها . ای از پیوندهای عاطفی میها  انسها بینند، یعنی مجموعهطور که هس  مینه کل آ ( را هما 
آنهها ذات جهها  را  توا  داش  چهو قسم روای  نافی یکدیگر نیستند. هر دو قسم روای  را می این دو
تهوا  توویر مشتمل بر ذهن و بد ، هر دو، اس  و از هر دو منظهر میبینند. ک  طور که هس  میهما 

بیشهتر از ع وه، تعارضی که ممکن اس  بهین ایهن دو تفسهیر باشهد هرگهز تفسیری موجه فراهم کرد. به
صفات متفاوتِ شهیئی واحهد  ةتعارض میا  رما  و فیزیک نیس . آنها صرفا  دو نظم گفتار متفاوت دربار

 هستند.

سازند. اسپینوزا آنهها توویر را میقطعات خعردی اس  که ک   ةتوویر اسپینوزا مجموعآخرین جزء ک  
آنچهه کهه در  یهاز حال ْ احوا، جوهر اس ، مقوود من ا»نویسد نامد. او میها{ می}یا وجه« حاالت»را 

جها، وسهع  های کل اند. همینها هما  پارهحال  3«شود.دیگری اس  و از طریق آ  دیگری شناخته می
پذیرنهد؛ حاله  گذارند و اثهر میها نیستند که اثر میبینیم. فقط انسا اسپینوزایی اثر یا حال  را می ةانگار
مثابهه نظهامی از احهوا، در نظهر گرفه . ههر چهه رخ توا  بهل جها  را میگیرند. کدهند و حال  میمی
دهد، مهم نیس  چقدر بزرگ یا کوچک باشد، اثر یا حالتی از جها  و در جها  اس . یا، اگر بپرسهیم می

ای زنم، یا سهتارهسوی کافه قدم میهر چیزی، از برخورد دو اتم، تا من که به -دهند رخ می« کجا»چیزها 
توویر از نظهر منطقهی بهر ک  «. در جها »موارد همین اس :  ةپاسخ درس  در هم -شود منفجر میکه 
توا  جزء را بدو  فرضِ قبلیِ کل متوور شد. }جزء اش اولوی  دارد. یعنی نمیاجزای خعردِ سازنده ةهم

ی، منظهور ایهن عبارتمتضمن کل اس {. البته حواسما  هس  که این اولویتی منطقی اس  نه زمهانی. بهه
نیس  که او، جهانی تعهی و تمایزنیافته مثل یک ظرف خالی وجود داشته و بعدا  با اشیاء پعر شده اس . نه! 

ایم هرچند من و دستم همیشه همزما  موجود بهوده -طور که دس ِ من متضمنِ وجود خودم اس  هما 
هایش اس . اگهر یهک مندیحال  هر جزئی از جها  متضمن جها  اس . یعنی جوهر همواره مقدم بر -
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مثابه اجزاء متوور شوید. به عبارت دیگر، ما بهرای اینکهه بهه اجهزاء توانید اجزاء را بهکل نباشد شما نمی
 مثابه اجزاء فکر کنیم نیازمند کل ایم.به

 جهها  کنیم. فقط بگوئیم که ههر تغییهری درهای بعد موکو، میحاالت را هم به فول ةبحث بیشتر دربار
رنمهای مها متناس  بها مقیهاد دو« جزء»اثرگذاری حاالت )یا اجزاءِ کل( بر یکدیگر اس ، و اینجا  ةنتیج

های شها کنند، یها کهکاتمیِ متعامل، مردمی که با هم تعامل میتوانیم ذرات درو شود. پس میتعریف می
ه کهل بهه اندیشهکنشِ اجزاء همیشهه بهر اسهاد یهک موادم را اجزاء بدانیم. صرف نظر از مقیاد، برهم

 تر از خود اند.های چیزی بزرگآید. یعنی، آنها همه بششدرمی

 توهور میدار اریاو را در اخت یشناسیهست ای عهیمابعدالطب و وزاتوویر اسپینهای اصلی ک  حاال که مؤلفه
عریف جوهر ای که اسپینوزا از تتوانیم داشته باشیم. نشستین نتیجهبهتری از چگونگی کرد و کار جها  می

 ةمعنای رایج در دوررا به« نامتناهی»{ اس . البته اسپینوزا infiniteگیرد این اس  که جوهر نامتناهی }می
هم در زبا  اسپینوزا بها کهاربرد رایهج مها فهر  داشه . « کامل»دیدیم که کاربرد  قب  کند. ما استفاده نمی

ز هر عددی کهه در نظهر نهای  یعنی انیس  که مفهومی ریاضیاتی اس . بی« نهای بی»معنی به« نامتناهی»
 infinite ةکلمه ةدر ریشه« نامتنهاهی»بگیریم عددی بزرگتر وجود دارد. قابل انکار نیس  که همین معنهیِ 

{ اسه . البتهه شهاید بهاز مفههوم unlimited« }نامحدود»مندرج اس . امّا معنی دیگری وجود دارد و آ  
« محدود نشده با دیگهری»را « نامحدود»اشتباه باید ریاضیاتی نامحدود به ذهن متبادر شود. برای پرهیز از 

شهود. بنهابراین فهمید. چیزی که با چیزی دیگر محدود شود الجرم در نسب  بها آ  دیگهری تعریهف می
اش )آنچهه ههای سهلبیویژگی ةع واش )آنچه هسه ( بهههای اثباتیتعریفِ هر شیئی مشتمل بر ویژگی

آ  اسه . }در اسهلوب ارسهطو{  وابسته به فول معنمههومع ءشیف زبا  ارسطو، تعرینیس ( اس . یا، به
کنیم )جنس(. مث   از نظهر ارسهطو جهنسِ انسها ْ حیهوا  به آ  تعلق دارد پیدا می ءشیای را که ابتدا رده

ها حیوا ِ صرف نیستیم. آنچه که نوع انسا  را از که ما انسا اس . البته تعریف تا اینجا نهایی نیس  چو 
کند عقل اس . عقل فولِ منوع ماس  )نوع(. ما الزاما  بها نسهبتی کهه بها چیهزی حیوانات متمایز میسایر 

شویم، یعنی با اینکه چطور با حیوانات همسا  و همچنین از آنها منفول ایهم. ههر دیگر داریم تعریف می
انتسابش  ةواسط بهاس ، یعنی دقیقا « متناهی»شود چیزی که الجرم در نسبتش با چیزهای دیگر تعریف می

که هیچ نسبتی بها غیهر نهدارد. در اس  یعنی نامحدود، چو « نامتناهی»محدود اس . متضادِ متناهی همانا 
توهویر. بهرای عنوا  نامتناهی اس : جوهر، یا عالم، همها  ک   ةنگاه اسپینوزا تنها یکی هس  که شایست

معنای نیسه  کهه موجه  شهود جهها  را بهه« ناهینامت»گوییم، چیزی در این برداش  از تأکید بیشتر می

https://radicald.net/1400/03/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%da%86%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d8%a8%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/#_ednref5
https://radicald.net/1400/03/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%da%86%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d8%a8%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/#_ednref5
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توا  گرف  این اس  که جها  شامل هر چیزی اس  موجهی که می ةریاضیاتی نامتناهی بدانیم. تنها نتیج
که هس . اگر چنین نباشد باید چیزی در ورای جها  وجود داشته باشد و آ  چیز حد جها  خواهد بود. 

یم که شامل جها  ما و آ  چیزِ موجهود در ورای حهدود آ  باشهد. تری ترسیم کنآنگاه باید توویر بزرگ
 بدانیم.« جها »تر را پس صحیح آ  اس  که این توویر بزرگ

یهن انظر بهه  درک اسپینوزایی جها  بدانیم این اس  که دو منظر بنیادی برای ةدیگری که باید دربار ةنکت
تر ادهسهزِ منظهر بها مثها، جنگهل و درختها  آ  جها  وجود دارد: منظر اجزاء و منظر کل. درک این تمای

کن اسه  مها دالل  این مثا، این اس  که مم«. درختا  را ببینیم اما جنگل را نه»آید که شود. پیش میمی
نهدرت، هتوویر ک   باز بمانیم. برعکسش هم، گرچه ب ةچنا  غر  در تماشای اجزاء شویم که از مشاهد

نمایی ر و در دوریعنی اشیاء را چنا  از دو«. گل را ببینیم اما درختا  را نهجن»آید که آید. پیش میپیش می
ه کهه متهم شهد شکل در هم محو و از هم نامتمایز ببینیم. هرچند اسپینوزا گاهوسیع بنگریم که اجزاء را به

 م کاملکنند و فهگیرد، نظر او این اس  که اجزاء و کل جف  هم کار میدر مقابل اجزاء جان  کل را می
 مستلزم هر دو منظر اس .

سو، مها کیجها  هستند. از  ةمکمل برای سشن گفتن دربار ةهمچنین، این دو منظر برای اسپینوزا دو شیو
سهانا  طهی پهذیر اسه . مهث   نشستیزنیم که گویی چیزی متهأثر یها کنشجها  طوری حرف می ةدربار
انهد. در ایهن ردهها سا، قابلی  راه رفتنِ ایستاده، کاربرد ابزار و برقراری ارتباط ک می را کسه  کمیلیو 

نوزا ظهر اسهپیناس . از  سانا  را تا پیدایش نوع انسا  اداره کردهمورد، انگار نیرویی بیرونی تحو، نشستی
 سشن گفتن، سشن گفتنی از منظر اجزاء اسه ؛ یعنهی سهشن گفهتن از جهها  گهویی متهأثر از ةاین شیو

طبیعه ِ »اش اللفظیتحه  ةنامهد کهه ترجمهمی natura naturataبیرونش اس . اسهپینوزا ایهن منظهر را 
 -ش  که اسپینوزا هیچ خوش نداسؤالی  -شود این سؤا، را طرح کند اس . آدم وسوسه می« پذیرطبیع 
 اعلِ فعهلِعبارتی مفعو،ِ فعلِ طبیع  اس ، پس فپذیر یا بهپذیر اس ؛ اگر طبیع  فعلاگر عالم کنش»که 

دهد خدا. ولی خدای سنتی در درک تئیسهتی، وجهودی سن  جواب می« طبیع  کیس ؛ کنشگر کیس ؟
ها  اید با جپذیر نیس . خدا را یا بپینوزا درکخدائی از نظر اس ةورای حد و مرز جها  اس . چنین انگار

 تئیسهم را بهه خهدایای با جها  ندارد. اسهپینوزا پا یکی دانس  یا خدا چیزی خواهد بود که هیچ رابطه
اسهخ، پ« فاعل کیس ؟»گردیم: ما  برمیدهد. پس به سوا، اصلیناپذیر ترجیح مینهای  دور و اندیشهبی

عه ِ طبی»اس  یا  natura naturans  اس . جها  از آ  حیث که کنشگر اس  از نظر اسپینوزا، خود جها
 «.طبیعتگر
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های ها و نقشهها یعنی جها  اراده دارد؟ آیا جها  طرحتر شد. این حرفبا این جواب ظاهرا  مسأله پیچیده
وت دا، تفاخ  و اسپینوزا مبنی بر یکی بود  جها ةطور باشد، غیر از ادعای مورانخودش را دارد؟ اگر این

ی دنبا، علتبرداش  او با تئیسم چیس ؟ حقیق  این اس  که در برداش  اسپینوزایی نباید برای معلو، به
خهارانم خهودم باشیم که از عاملی جدای از معلو، صادر شده باشد. مث   وقتی مهن جهایی از بهدنم را می

سهتم. در زما  من فاعلِ خاراند  هس (. همپذیر اپذیر یا مفعو، هستم )یا الاقل قسمتی از من کنشکنش
زمها  ناشی شده باشد. چو  من ههم کنم که خارش یا خاراند  بد  از غیر خودماین مورد من توور نمی

 ای هزارا  سالهتوا  توور کرد که آنها طی دورهسانا ، میپذیرم. در مورد فرگش ِ نشستیکنشگر و کنش
طور آگاهانهه رقهم سانا  فرگش ِ خود را به ؟ معلوم اس  که نشستیاند، اما کنشگر کیسپذیر بودهکنش
دههد کهه کنیم فرگش  طی فرایندهای انطبا ، جهش، و انهزوای تولیهد مثلهی روی میاند. ما فکر مینزده

شهود و یم میژنتیکی از طریق این فراینهدها تنظه ةسانا  به این فرایندها آگاه نیستند. مهاجرت مادنشستی
اریخ کهی طهی تهژنتی ةسانا  و نهایتا  انسا  اس . البته تنظهیم مهادپدید آمد  انواع متنوع نشستی آ  ةنتیج

وی رکند. جها  از طریق این قهوانین اسه  کهه توادفی نیس  و از الگوها و قوانین مششوی تبعی  می
نونمنهد جهها  قازنیم، منظورما  این اسه  کهه طبیع ِ فعا، حرف می ةگذارد. یا، وقتی دربارخود اثر می

 س .ن طریق ااس  و فعل هر فاعلی منطبق بر این قوانین اس . در نگاه اسپینوزا، طبیعتگریِ طبیع  به ای

کند دقیقا  چیس ؟ از نظر اسپینوزا دو نوع اساسی قانو  وجود دارد که قوانینی که جها  طبق آنها عمل می
ا  را از آ  حیث کهه تحه  صهف  امتهداد هر یک به صفتی از جوهر مربوط اس . قوانینی هس  که جه

ها قهوانین دانیم. اینکنند، یعنی از آ  حیث که جها  را شامل چیزهای فیزیکی میشود تنظیم میدرک می
شود تنظیم ها، قوانینی هس  که جها  را از آ  حیث که تح  صف  فکر درک میفیزیک اند. در کنار این

هها قهوانین منطهق انهد. از نظهر دانیم. اینشامل چیزهای فکری میکنند، یعنی از آ  حیث که جها  را می
ای علی  هستند و علیه  اسپینوزا، این دو مجموعه قوانین، اشتراک بسیار مهمی دارند: آنها هر کدام گونه

شهود و بهرعکس، اگهر از هر عل  متعیّن معلولی ضروری ناشهی می»ناپذیر اس . اندیشه ضرورتبدو  
پس قوانین جها  هما  پیوندهای ضروری علّهی  ۴«د نباشد انتشای معلو، محا، اس .عل  متعیّنی موجو
 کند.میا  اجزا یا میا  اجزا و کل، تنظیم می ةای را در جها ، اعم از رابطاس  که هر رابطه

ههای از نظر اسپینوزا، ضروری بود  پیوند میا  عل  و معلو، قطعی اسه . اگهر ممکهن بهود کهه معلو،
توانسهتیم داشهته شد؛ هیچ فهمهی از جهها  نمیناپذیر میعلتی واحد ناشی شوند، جها  درک متفاوت از
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توانسهتیم طبیعه  کرد گاهی نهه، چطهور هرگهز میباشیم. اگر زنگ ناقود گاهی امواج صوتی ایجاد می
هوا کرد و گاهی روی کردی گاهی سقوط میصوت یا شنوایی انسا  را دریابیم؟ اگر خودکار را که و، می

شد؟ اگهر مها نتهوانیم بافی نمیگرف ، آنگاه حرف زد  از قانو  گرانش مزخرفماند یا اوج میشناور می
قوانین سهکوت کنهیم. اینکهه از عله ِ یکسها   ةپیوند ضروری میا  عل  و معلو، برقرار کنیم باید دربار

ها اس ، یعنی تمامِ آزمایششود اسادِ استدال،ِ علمی اس . نظمِ طبیع  مفروضِ معلو،ِ یکسا  ناشی می
شود. اگر یک آزمایش قابل تکهرار نباشهد فهرض از مجموعه شروط یکسا  هر بار نتایج یکسا  ناشی می

کند. یا به زبا  اسپینوزا، اگهر معلهو، طبهق ای وجود دارد که نتایج را متأثر میکنیم البد متغیر ناشناختهمی
طور کامل معلوم نشده اس . پس از نظهر اسهپینوزا ههر ضرورت ناشی نشود دلیلش این اس  که عل  به

 ای ضروری اس .میا  عل  و معلو، رابطه ةمعلولی علتی متعیّن دارد و رابط

 چه بسا کسی در این مبحث در مشالف  بها اسهپینوزا بگویهد کهه برداشه  او از علیه  قهدیمی اسه  و
شا  طبق ها از علل  داده اس  که معلو،های علمی مث   در مکانیک کوانتوم و تئوری آشوب نشاپیشرف 

 ةدوم سهد ةعلیه  مشووصها  در نیمه ةشوند. اگر چه این ادعا درس  اس  که انگارضرورت ناشی نمی
ا مها اینکهه ای اسپینوزا همچنا  معتبر اس . بهکنم که فرض پایهبیستم بسیار تغییر کرده اس ، من فکر می

توا  نتیجهه گرفه  بینی کنیم، نمیاتمی را با قطعی  پیشدرو  ةزما  سرع  و موقعی  ذرتوانیم همنمی
مها  توا  گرف  ایهن اسه  کههای که از این مسأله میاس . تنها نتیجه عل بیکه سرع  و موقعی  ذره 

ه مچنهین، بهههایی دارند. طور کامل بفهمیم آنها چه قابلی دانیم که بهاتمی نمیذرات درو  ةقدر دربارآ 
بهق نحوی کهه ارتبهاط آنهها دیگهر طآشوب قائل به انفوا، عل  و معلو، اس  به ةد که نظریرسنظر می

 بگویند نه اینکه ،هستند ما جهل دیموعنوا  آ (  قا یدق یآشوب )حت ةینظر یمدعاهاضرورت نیس . ولی 
اشه ، دواقعا  آشهوب وجهود  اگر. شوندینم یشا  ناشاز علل ضرورتا  هامعلو،بزرگ  اریبس یهادر نظام
البته  ضروری عل  و معلو، اند. ةها متکی به رابطنظریه چو شد، ای برای آشوب هم غیرممکن مینظریه

عنوا  موجهودات جها  هسه  کهه مها بهه ةکام   باورپذیر )حتی بسیار محتمل( اس  که چیزهایی دربار
تهوانیم بهه یمد بود اگر گما  کنیم با چنین جهلهی متناهی فهمی از آنها نداریم. البته نهای  حماق  خواه

 کل جها  برسیم. ةحکمی جامع دربار

ها برده اس . حتی اگر با اسپینوزا موافهق باشهیم کهه توویر اسپینوزا ما را به دور دس آید ک  نظر میبه
ههای بیا ههای درک جهوهر هسهتند، و حهاالت تواند وجود داشته باشد، و صفات راهفقط یک جوهر می
 ةدیدیم، جهاد فول او،طور که در ها چه ربطی به مسیر زندگی ما دارد؟ هما این ةمتناهی جوهر اند، هم

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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های فعها، در درک مایهههای منفعل بها حا،مایهحکم  روی فهم کشیده شده اس . کلید جایگزینی حا،
ها از فهمِ کل حاصل فهم ةتوویر اس . همدر نگاه اسپینوزا، باالترین چرایی خودِ ک   .اس  امور ییچرا
ضروری  ةمید ِ کل متضمن آ  اس  که کل را قانونمند بدانیم. بدو  رابطشود. اما متوجه شدیم که فهمی

شهود. توهویر از دیهد خهارج میشهوند بلکهه ک  های خا  ناممکن میفهم ةتنها همعل  و معلو، نه
مانهد ایهن اسه  کهه توا  دید نه درختا  را. بحثی کهه میقولی، بدو  ضرورتِ قانونی نه جنگل را میبه

م کهه دهد. پیشتر دیهدتوویر او( چطور به برداش  او از ذهنِ انسا  شکل میاسپینوزا )ک   ةمابعدالطبیع
کند، اما این موضوع را هنهوز خهوب فکر یکی از صفات جوهر اس ، و فکر بر طبق قوانینِ منطق کار می

در جهای  کنیم. وقتهی ایهن قطعهاتایم. در فول بعد، برداش  اسپینوزا از ذههن را بررسهی مهیباز نکرده
 توانیم چگونگی غلبه بر بندگی و افتاد  به راه حکم  را دریابیم.مناسبشا  چیده شوند، بهتر می

 

 

 

 

 

 

 های ترجمه فارسییادداشت
                                                           

i   ترجمه فول چهارم کتابs practical philosophy’True Freedom: Spinoza 

ii monism 
iii  theist ~ ،ها دقیق نیستند برای همین از اصط ح التین استفاده کردیم.خداگرا. این معاد 

iv Pantheist ~ همهخداگرا 
v the universe:  جها  
vi Atheism ~ خداناگروی 

vii تعامل و »؛ نیز «عالم و جها »های طور کلمهدر این متن مترادف اند؛ همین« جزء، پاره، قسم ، بشش»های کلمه
 «.کنشبرهم

   ،دموکراسی رادیکالی فرشید مقدم سلیمی، ، ترجمه«توویر ک  : حقیقی آزادی»ادکینز، برن . 
 8https://radicald.net/juo  ، دریاف  از:21/۷۰/1۴۰۰
 

https://radicald.net/juo8
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viii  در متن انگلیسیvisible  وinvisible معنی مرئی و نامرئی اما با توجه به زمینه بحهث احتمهاال  ایهن جهزو آمده اس  به

 ناپذیری اس .نمای ماده نیس  بلکه تقسیمدکارت مرئی بود  ویژگی سرش  ةاشتباهات تایپی کتاب باشد زیرا که در فلسف
 ناپذیر.پذیر و تقسیممعنی تقسیمبوده به indivisibleو  divisibleم اینجا آید منظور ادکینز هنظر میبنابراین به

ix specific difference: برسازنده یا تثبی کنندة نوع 


