
 

 

  

 
 

 

 

 iهای متحرکآزادی حقیقی: بدن
  

 
 برنت ادکینز
 ترجمة فرشید مقدم سلیمی

 

تر رفت. ولی سراغ مسائل عملیتوان بهتا اینجا دانستیم که معنای آزادی برای اسپینوزا چیست، پس می
 آشناتر ز بدناطور گذرا بررسی کنیم باید با برداشت اسپینوزا پیش از آنکه چنین موضوعاتی را حتی به

ها دنرباره بدنوزا دیشیم. بحث اسپیها بینکنشِ بدنهای برهمتر دربارة شیوهشویم تا بتوانیم با ذهنی روشن
که دو تند بلهای قبل دیدیم، بدن و ذهن متضاد نیسیابیم. همچنان که در فصلمی اخالقرا در بخش دوم 

ادراکِ فرد  شیوة حرف زدن از فردی واحدند. بنابراین، صحبت از رابطة افکارِ یک فرد با یکی دیگر،
او  کنشِ فیزیکیِ فرد با خودش و محیطش، ادارکِهمهای برتحت صفت فکر است؛ و صحبت از شیوه

شود. با فرض ها مطرح میزمینه است که بحث مربوط به بدنتحت صفتِ امتداد است. در همین پیش
فاهیم مک مکا توانیم جای خود را در این جهان صرفاً بتریم، چطور میاینکه ما جزئی از یک کلّ بزرگ

آن   منافین موضعْی در فضا در نظر آوریم؟ البته اییهاخود را مانند بدنتوانیم فیزیکی بفهمیم؟ چطور می
ح داده  توضیها باید کامالًها هم بدانیم، ولی هر دوی این راهای از اندیشهنیست که بتوانیم خود را سلسله

 شوند.

و از با جاهای دیگر متفاوت است. اینجا هم ا اخالقشکل بحث اسپینوزا در مورد بدن در بخش دوم 
اصول »، «احکام»عالوه دستگاهی از کند، اما بههایش استفاده میاصطالحات اقـلیدسی برای برهان

کند که در جاهای دیگر کتاب خبری از آنها نیست. جدید را معرفی می« اصول متعارفة»و « موضوعه
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شوند، در دنش شروع میهای فرد ضرورتاً همراه باسپینوزا بعد از اینکه در قضایایی روشن کرد که اندیشه
اند(، به خود بدن رو اند )و البته به آنها مربوطای از اصول موضوعه که از مطالب قبلی جدا شدهمجموعه

کم گرفت. توان دستآگاهی اسپینوزا را به مقصود خود در این قسمتِ خاص از کتاب نمیآورد. پیشمی
آخرین  کند، بلکه باای دور عرضه نمیای گذشتهمثابه بقایبسیاری از این دعاوی نه تنها وی را به

 1ها در علوم اعصاب سازگارند.پیشرفت

توانیم بیاموزیم. در اولین دسته از اصول متعارفه ما از تفسیر اسپینوزا دربارة بدن چیزهایی مهم می
وت است. اند  متفااند، و سرعت آنهایی که متحرکها همیشه در حال حرکت یا سکونخوانیم که بدنمی

ها از جهت حرکت و بدن»شود: ها از یکدیگر مطرح میاز پی این، اولین ادعا دربارة تشخیص دادن بدن
ظاهراً ادعایی کوچک مطرح شده اما  2«یابند نه از جهت جوهر.سکون، و تُندی و کُندی از هم تمایز می

های معرفت در زمان روئیم. نظریههترِ معرفت روبهای سنتیبرافکن علیه نظریهدرواقع، با چالشی بنیان
کردند. بر این اساس، تلفن یک گیاه اسپینوزا معموالً اشیاء را بر اساس جوهرهای مجزّاشان مشخص می

هایی متفاوت دارند که با جوهرهایی متفاوت مالزم اند. البته، از نظر خاطر اینکه هر یک ویژگینیست، به
توان متمایز کرد. در مقابل، اسپینوزا اشیاء را به این روش نمی اسپینوزا فقط یک جوهر وجود دارد. پس

ها کند. بعد از اینکه دربارة بدناند یا ساکن متمایز میشان و اینکه آیا متحرکها را، بر اساس سرعتبدن
زا کنیم، اما نقداً روی این نکته تأکید کنیم که چیزی که اسپینوتر میبیشتر دانستیم این موضوع را روشن

اش با اشیاء پیرامون محور از شناخت است که در آن هر چیزی با نسبتکند الگویی نسبتپیشنهاد می
 کند.جای تمسّک به جوهرهای مُـفرد از حرکت و سکون استفاده میشود، و این تعریف بهتعریف می

اجزایش بستگی  آموزیم این است که پیچیدگی یک بدن به تعدادها مینکتة مهم بعدی که دربارة بدن
اند زیرا اجزای بسیار کمی دارند. عروس های بسیار سادهسلولی بدن-های تکدارد. بنابراین، ارگانیسم

توان گفت عروس دریایی از این حیث که در تر است زیرا اجزائی بیشتر دارد. حتی میدریایی پیچیده
ند شده است، مرکب از واحدهایی ماجزائی متفاوت برای حرکت کردن، شکار، هضم غذا و غیره اندام

                                                           
تفصیل بحث کنیم، به کتاب عالی آنتونیو داماسیو مراجعه کنید که اسپینوزا را اینجا مجالش نیست که دربارة این موضوع به 1

 ,Antonio Damasio. (2003). Looking for Spinoza: Joyکنـد: از دید یک متخصصِ علوم اعصاب تحلیـل می

Sorrow, and the Feeling Brain. New York: Harcourt, Inc., 209ff. ( .1۳۹2}آنتونیـو داماسـیو .) در
 . )تقی کیمیایی اسدی(. تهران: نگاه معاصر.{جستجوی اسپینوزا: شادی، غم و مغز حساس

 .1، بخش دوم، حکم اخالق 2



 

 

3 

بدن انسان از واحدهای کثیری »همین منوال، اند. بهمثابه یک کل با هم مرتبط شدهمتمایز است که به
یافته از اجزای متعدد دیگری مرکّب است که طبایعشان با هم مختلف است و هر یک از آنها نیز ترکیب

اند داند که خود را در قالب واحدهایی سازمان دادهجزائی میبنابراین، اسپینوزا جهان را مرکب از ا ۳«است.
ها مطابق با اند، و همة این ترکیب شدنتر سازمان دادهکه  آن واحدها نیز خود را در واحدهایی پیچیده

کنش تعریف بتوانند از برهمقوانین جهان هستند. این واحدها خودشان جوهرهایی متمایز نیستند، که بنابه
اند که چند گونهای موقتیِ اجزائی گونهواحدهای دیگر جلوگیری کنند. این واحدها درواقع لَختهخود با 

های جدید شوند. طبیعتِ جهان از شوند تا وارد ترکیبشوند و نهایتاً تجزیه میصباحی با هم ترکیب می
 جوهرهای فردی آن دارِاین قرار است. زندگی و مرگ همین است، و اسپینوزا بدون توسل به ایدة مشکل

 دهد.را توضیح می

تی نسب»ن، انسا آموزیم این است که  هر بدن پیچیده، برای مثال بدن یکها میسومین نکته که دربارة بدن
که این داد، در حالیمیان اجزایش است. پس، نکات قبلی اسپینوزا تغییر را توضیح می« از حرکت و سکون

 م باشندهوافق سازند فقط تا جایی که از جهاتی مئی که یک بدن را میدهد. اجزانکته ثبات را توضیح می
ام هباالتن نه بهشود. مثالً، دست من از شاصورت یک نسبت ظاهر میتوانند یک بدن باشند. این توافق بهمی

کند؛ یکند، ولی حرکاتی دیگر را نامقدور ممتّصل است. این اتصال بعضی از حرکات را مقدور می
ونِ کت و سکتِ حررود، یعنی نسبام در میر به این معنا که اگر از آن طیفِ حرکتی فراتر روم شانهنامقدو

های وهخورد. نسبت حرکت و سکون بین اجزای بدن من شیمی همام بهبرقرار میانِ شانه و باالتنه
 کت ونسبت حر های دیگرکند چطور بدنکند؛ همچنین تعیین میاثرگذاری و اثرپذیری مرا معیّن می

دون ای حلزون بکنند. بنابراین، مثالً نمک اگر به لیسه }=گونهزنند یا حفظ میهم میسکون مرا به
شدت طور، ویروس آنفلوانزا که بهکُشد، ولی روی من اثری ندارد. همینصدف{ بخورد آن را می

 دهد هیچ اثری روی لیسه ندارد.های من را کاهش میقابلیت

گرداند. از نظر اسپینوزا، ها برمیمایهچطور فهم اسپینوزا از بدن سریعاً ما را به بحث حالدقت کنید که 
کند همین نسبت حرکت و سکون بین اجزای های اثرگذاری و اثرپذیری یک بدن را تعیین میآنچه که راه

ها مایهالً دیدیم حالطور که قبشناسیم، اما همانعنوان عواطف میها را گاه بهمایهآن است. ما این حال
های اثرپذیری من است، و این ترند. ضرب دیدنِ شستِ پایم هم یکی از شیوههمیشه بسیار وسیع

 اثرپذیری را ترکیب خاصِّ بدنم مقدور کرده است. 
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چون  4ها را تلفیق کنیم، بیایید مثالی را از شارح دیگری وام بگیریم.های مختلف بدنبرای اینکه این سویه
ها تر را وارد بحث کنیم، یک کَـنه. کنهانسان بسیار پیچیده است، اجازه دهید جانوری کمی سادهبدن 

کند که کنند. چه چیز یک کنه را آنی میخون زندگی میهشت پا دارند و با مکیدن خون جانورانِ گرم
ای از ها گونهنهتر پیدا کنیم: کبندی بزرگحِل سنتی این است که جای کنه را در یک ردههست؟ راه
ها را با این هاست. دلیل اینکه کنهها و عنکبوتها شامل عقرباند؛ گروهی که عالوه بر کنهعنکبوتیان

شان اند این است که همة اعضای این گروه )معموالً( هشت پا دارند و رژیم غذاییگروه کردهجانوران هم
شان در هر های مایعات و نحوة به چنگ آوردنرژیممتکی بر مایعات است. البته، ماهیت هر کدام از این 

ها )معموالً( اندرونة شکار را با تزریق سم حل ها و عقربکدام از این جانوران متفاوت است. عنکبوت
معطلی ها خون میزبان را بدون تزریق هیچ زهری بیکشند. ولی کنهآمده را سر میکرده و معجونِ حاصل

 ها با خوراکشان رابطة انگلی دارند نه رابطة شکارگری.عالوه، کنهنوشند. بهمی

ای از این نوع تکرارِ سادة متافیزیکِ جوهری است که اسپینوزا مخالفِ آن است. این متافیزیک بندیرده
کنند و ثباتِ هست که هر یک از این جانوران آن را متمثّل می« عنکبوتـیّت»گیرد که یک جوهرِ فرض می

گفت روش بهتر برای فهم کنه رجوع به شیوة پرسیدیم میه آن است. اگر از اسپینوزا میهر گونه وابسته ب
اند )یعنی نسبت حرکت و سکونش( و نیز هم وصل شدهخاصی است که اجزای کنه در یک فرد خاص به

ای هعالوة کلّای سخت است، بههایی که این شیوه مقدور کرده است. کنه دارای یک تنه با پوستهمایهحال
آشامیدن وقتِ خوننمایند. کنه به نور حسّاس است، و بهکوچک و پاهایی که در نسبت با بدنش دراز می

ها مایهتر کند. این اجزا در نسبت مشخصی با هم قرار دارند، بنابراین بعضی حالتواند بدنش را بزرگمی
نشده است که بتواند پرواز کند، اما نحوی ترکیب کنند. مثالً، کنه بهرا مقدور و بعضی را نامقدور می

الی خون بیفکند، از البهروی جانور گرمسوی نور باال برود، خود را بهتواند بهنحوی ترکیب شده که میبه
موها نفوذ کند و خون را بمکند. کنه اگر اجزای دیگری داشت، یا نسبتی دیگر میان اجزایش برقرار بود، 

تر کند اما نفوذِ یواشکی از الی ند. مثالً پاهای درازتر شاید صعود را سهلشدها مقدور نمیمایهاین حال
دهد تر احتماالً این است که خون بیشتری را در خود جا میای چاقکند. ُحسن تنهتر میموها را سخت

تنها نسبت حرکت و سکون میان اجزای کنه کند. خب، نهولی درعوض فرود روی میزبان را مشکل می
ای که های مختلفی است. کنهها دارای شدّتمایهکند، بلکه اجرای این حالها را مقدور میمایهالبعضی ح

تر رود تا از این طریق هر چه طوالنیهایش را اجرا کند به خواب عمیق فرو میمایهیک از حالنتواند هیچ
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ن میزبان تا خرخره خورده، ای که از خونسبت حرکت و سکون خود را حفظ کند. در سرِ دیگرِ طیف، کنه
شود تا فرایند را بان جدا میهایش را به اعلی درجه اجرا کرده است، و در این نقطه از میزمایههمة حال

اند و هایی که با نسبت حرکت و سکونِ اَجزا مقدور شدهمایهتماماً از نو آغاز کند. این دو جنبه، یعنی حال
توانیم کنه را تعریف کنیم. سازند که با آن میگاه مختصات میها، یک دستمایهشدت اجرای این حال

شان مؤلفة طول را. در فصلی که دربارة محیط دهند و درجة برانگیختگیها مؤلفة عرض را میمایهحال
توانیم بگوییم اسپینوزا روشی برای فهم یک گردیم، االن میزیست خواهم نوشت به این ایده دوباره برمی

های کذایی یا همان نوع اول شناخت است، و مستقیماً از خود «کُـلّی»نیاز از کند که بیبدن عرضه می
 شود.شیء بیرون کشیده می

ن آها بر صفحة پتوانیم جهان اسپینوزا را مانند میز بیلیارد بسیار پهنی تصور کنیم که حرکات توپس می
شان نیز گالیشکل نیستند، چاندازه و یکا همهشوند. با این تفاوتِ اساسی که توپبه یکدیگر منتقل می

با  خوردششود که اثرِ برتر ساخته میمتفاوت است، و نیز در شرایطی با ترکیب چند توپ توپی بزرگ
تواند می ها روی توپی دیگرتر است. در این جهان، اثر یک توپ یا گروهی از توپهای دیگر بزرگتوپ

هم ان بهوپ چنتد. در این حالت، نسبت حرکت و سکونِ مُـقـوِّم این تا آنجا باشد که آن را متالشی کن
چند  شود؛ شایدتواند یکپارچگی خود را حفظ کند و به چیزی دیگر تبدیل میریزد که توپ دیگر نمیمی

تر نیز نسبت حرکت و سکون خاص خود را دارند، که بعضی های کوچکتوپ ریزتر. این توپ
های بتوانند وارد ترکیها میکند. همچنین این توپبعضی دیگر را نامقدور میها را مقدور و مایهحال

هایی از ها یا گروهترکیب ممکنی از بدن ها حاکم است، بر هرترکیب-تازه شوند. قوانینی که بر این تجزیه
 ها نیز صادق است.بدن

« گراییربهتج»ه کبرد به قلب چیزی کند که ما را میدر این نقطه، اسپینوزا ادعایی جالب توجه را طرح می
 گیرد:تیجه میوزا نام. با توجه به اینکه ما یک نسبت حرکت و سکون میان اجزائمان هستیم، اسپیناو نامیده

سازد دهد که به طرق بسیار اثر پذیرد، یا آن را توانا میشیئی که بدن انسان را در وضعی قرار می
اثر گذارد، برای انسان سودمند است؛ و هر اندازه که بدن خارجی به طرق بسیار  یهاکه بر بدن

دیگر اثر گذارد، این  یهاانسان را بیشتر توانا سازد که به طرق بسیار اثر پذیرد، یا بر بدن
دهد زیانمند های بدن را کاهش میسودمندی بیشتر خواهد بود؛ برعکس، چیزی که این قابلیت

 5است.
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کنش ما با مان بهتر است؛ و هر چه قابلیت برهمجهان بیشتر باشد، وضع کنشِ ما باهر چه قابلیتِ برهم
رسد؟ جواب از نظر او ساده بندی میتر است. اسپینوزا چرا به این جمعمان خرابجهان کمتر باشد، وضع
فهمد آزاد است و فهم مستلزمِ درکِ ضرورتِ چیزها است. همچنین، ای که میدرجهاست. یک فرد فقط به

ای که همة ؛ کلّی«سگیـّت»توانیم بفهمیم؛ مثالً با تأمل دربارة نمی« کلیّات»ت چیزها را ما با کمک ضرور
فهمیم؛ با درک اینکه شان میبودنها را توضیح دهد. بلکه، ضرورت چیزها را فقط از طریق خاصسگ

کند؛ و درک وانا میچطور نسبتِ حرکت و سکونِ هر چیز آن را به طرقِ مشخصِ اثرگذاری و اثرپذیری ت
نازل « کلیّات»شوند. این نوع شناخت از کِـبریای اغواگرِ ها تا چه درجه اجرا میمایهاینکه این حال

های خاص حاصل شود. فقط بر اساس های فنـّی بدنکاریتواند از درگیری با ریزهشود، بلکه فقط مینمی
ها میان چیزهای بسیار گوناگون. اشتراکات ویژگی توانیم شروع کنیم به درکاین نوع درگیری است که می

زن بیشتر است تا یک اسبِ زن با یک گاوِ شخمتوانیم دریابیم که اشتراکات یک اسبِ شخمفقط آنگاه می
ها است و به ما واقعاً اطالعاتی دربارة کارهایی که در توان هر مایهاشتراک نتیجة تشابه حال 6ای.مسابقه

دهند. آن نوع شناختی که شناسانه به ما نمی؛ اطالعاتی که دعاوی ژنتیکی یا ردهدهدحیوان است می
های بیشتری شود. بنابراین، هر چه از راهاسپینوزا در ذهن دارد فقط از راه درگیری با جهان حاصل می

منوال، هر آنچه شوم. به همین توانم بدانم، و آزادتر میبتوانم اثر بگذارم و از جهان اثر بپذیرم، بیشتر می
 آورد.ام شود بندگی میدسترسی مرا به جهان محدود کند و مانع اثرگذاری و اثرپذیری

ای نشدنینظر رسد که مشکالت اخالقی حلبا اینکه این دعوی جالبی دربارة شناخت است، شاید چنین به
ی طرفداری کرده که از رفت، از چیزطور که از او انتظار میکند. اسپینوزا تا اینجا، هماندرست می

گرایی طرز هولناکی به یک نسبیمألوفِ ما بسیار دور است. اما اکنون گویی او به« اخالقیاتِ»یا « اخالق»
گیرد چه چیز برایش درست و حق است. اخالقی نزدیک شده که طبق آن هر کس رأساً تصمیم می

و « که یقین داریم برای ما مفید است.مقصود من از خوب چیزی است »گوید درواقع اسپینوزا علناً می
 7«دارد.برعکس، مقصود من از بد چیزی است که یقین داریم ما را از برخورداری از چیزی خوب بازمی»

توانم سختی بتوانم توضیح دهم که چطور میمندی باشد، بهاگر معیار من برای تشخیص خوب و بد فایده
کنار. چیزی که امروز برای من مفید است شاید فردا برایم به با خودم سازگار باشم، سازگاری با دیگران

مند است در همین لحظه تر اینکه، خودِ جستجوی من در پی چیزی که برایم فایدهمفید نباشد. نکتة جدی
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چنین از نظر اسپینوزا عمیقاً خاص و موردی شده عالوه، اگر شناخت اینبسا برای شما بد باشد. بهچه
طور که ها مفید بدانیم، همانرسد دیگر نتوانیم چیزی را برای همة مردم در همة زمانینظر ماست، به

ها مفید بدانیم. آیا این ها در همة زمانسنگها یا همة تختهتوانیم چیزی را برای همة سگدیگر نمی
همچنین میزانی ها تواناست و های خاصّی که فرد به آنمایهشود به حال}معیار{ در هر حال وابسته نمی

 کند؟ها را اجرا میمایهکه این حال

مطرح شدند. بلینبرگ  iiها دقیقاً همان نوع سؤاالتی است که در مکاتبات اسپینوزا و ویـلِم فُن بلینبرگاین
سرعت به طرح انتقادهایی تند از مشرب شروع کرده بود، بههایش را با لحن دوستانة یک همکه نامه

صوصاً از مواضع او دربارة ماهیت اخالق و مسئلة شَر رسید. اینک کمی روی این مواضع اسپینوزا، مخ
اگر نفسی باشد که »کند: موضوعات اخالقی درنگ کنیم. بلینبرگ مسئلة اخالق را با این عبارات طرح می

اش نباشد، آیا فضیلت متضمن دلیلی خواهد جستجوی لذت شهوانی یا رذالت در تضاد با سرشت تکین
باشد، چرا نباید او به  اگر شرارت برای کسی مفید ۸«ه فرد را به انجام کار خیر و پرهیز از شر براند؟بود ک

 بسا غافلگیرکننده است:کار شرورانه اقدام کند؟ پاسخ اسپینوزا مختصر و مفید و چه

پرسشِ شما مستلزمِ تناقضی است. مانند آن است که شخصی بپرسد: اگر خود را  …در پایان،
کس خود را تر باشد، آیا دلیلی وجود خواهد داشت که آنآویز کردن با طبیعتِ کسی موافقحلق
بود. آنگاه من )چه آزادی اراده را آویز نکند؟ ولی فرض کن وجود چنین طبیعتی ممکن میحلق

تر است از اش بر فرازِ چوبة دار خوشگفتم اگر کسی بداند که زندگانیقبول داشتم، چه نه( می
روشنی بداند که کس اگر خود را به دار نکشد بسا احمق خواهد بود. کسی که بهبر تخت، آن

رسد، ای نیکوتر و برتر میجای پیروی از فضیلت از طریق رذیلت درواقع به ذات یا زندگیبه
اگر رذالت پیشه نکند او نیز احمق است. زیرا رذالت برای چنین طبیعتِ انسانیِ منحطی خودِ 

 ۹است.فضیلت 

بیند که تمرکز اسپینوزا بر افراد خاص متمرکز است، پس برایش طبیعتی تکین سو، میبلینبرگ، از یک
اش های اثرگذاری و اثرپذیریشود که نسبت حرکت و سکونش چنان ساخته شده که شیوهمحلِ سؤال می
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جا است، نبرگ همینگراید؛ از سوی دیگر، و تناقض بلیشود که به رذالت میدر جهان چنان اجرا می
خواهد بداند اگر کسی چنان ساختاری داشته باشد آیا دلیلی خواهد داشت که رذیالنه رفتار نکند؟ از می

نظر اسپینوزا این معادلِ آن است که یک کنه دلیلی داشته باشد که همچون کنه رفتار نکند. از دید اسپینوزا، 
 iiiهای مختصمایهواهی را تخیل کنیم، مثالً سگی با حالترین جانورِ خواستة بلینبرگ این است که مسخره

تواند تنفس کند، البته برای کند و فقط زیر آب میماهی. اگر سگی را تخیل کنیم که بهتر از دویدن شنا می
چنین سگی بهتر است که زیر آب زندگی کند، چون آن وضع برایش مفید است. اگر شخصی را تصور 

کند، پس چنین شخصی بهتر است هر چه زودتر بمیرد. مرگ بهتر زندگی می فرض محال( درکنیم که )به
 ماند.اما در این قسم بازی با کلمات نکته اصلی مغفول می

کند. موضوع کند و هم یک کار دیگر میجوابِ اسپینوزا هم تناقض درونی موضع بلینبرگ را برمال می
الً برای فرومایه مفید باشد. اسپینوزا این امکان را واقعی اینجا این است که آیا ممکن است فرومایگی عم

کند، البته نه با عباراتی که نظر مساعد بلینبرگ را جلب کند. علت اینکه حرفِ با رساترین عبارات رد می
های آن دو از فضیلت از بیخ و بُن متفاوت است. رود این است که برداشتاسپینوزا در گوش بلینبرگ نمی

گوید چه کار باید بکنیم. در حالی که اند: فضایل به ما میشُبهه تجویزیینبرگ بیفضایل از دید بل
گوید موضوع از چه اند: به ما میدیدیم، توصیفی فصل اولطور که در ها از نظر اسپینوزا، همانفضیلت

، که اسپینوزا در همان دورة مکاتبه با اخالققرار است. این نکته در همان تعریف اسپینوزا از فضیلت در 
از فضیلت و توان یک چیز است، یعنی )قضیة مقصود من »شود: کرد، روشن میبلینبرگ روی آن کار می

طبیعت انسان است، از این حیث که  یا( فضیلت، از این حیث که به انسان مربوط است، ذات ۳، بخش 7
در اولین نظر، این  10«آیند.حسب قوانین طبیعتش به فهم میاو توان انجام دادن اموری را دارد که صرفاً به

جای فهم آنها بر حسب شان بهبودنپینوزا به فهم چیزها در خاصبرداشت از فضیلت با پایبندی اس
کند که اقتضای آید. گویی اسپینوزا اینجا دقیقاً آن نوع از تعریف را ارائه میجور در نمی« کلیّات»

کند که موضع او غیر از این است. تجویزهای اخالقی است. اما، بررسی دقیقِ ادعای اسپینوزا آشکار می
گاه اسپینوزا چیزی نیست جز توانایی عمل کردن بر طبق نسبت حرکت و سکون خود. کارِ فضیلت از ن

 کاری است.هم زند تباهمقرون به فضیلت آن است که این نسبت را حفظ کند، و کاری که این نسبت را به

د، ولی کنطور کلی مشکلِ عدمِ انسجامِ برداشت اسپینوزا از اخالق را منتفی میاین توضیحِ فضیلت به
گرایی را بیدار کند که روح نسبیرا تکرار می« بد»و « خوب»رسد این توضیح تعریفی از نظر میزمان بههم

                                                           
 .۸، بخش چهارم. تعریف اخالق 10
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شود آنچه برایم مفید کند: اگر فضیلت چیزی غیر از توانایی من به عمل طبق طبیعتم نیست، نتیجه میمی
پینوزا از خوب و تعهد او به است خوب است. پس پرسشِ جدید این است: چطور، با حفظ تعریف اس

بندی دقیقِ گرایی پرهیز کنیم؟ پاسخ اسپینوزا در جملهشان، از نسبیبودناندیشیدن به چیزها در خاص
است، و « یقین دانستنبه« »خوب»نهفته است. عبارت کلیدی در تعریفِ « فضیلت»و « خوب»تعریفش از 

داللت « آیند.حسب قوانین طبیعتش به فهم می بهکه صرفاً »این است: « فضیلت»عبارت کلیدی در تعریف 
بسا ندانیم چه چیز برایمان خوب است. اگر فهم ما از ضمنی تعریف مذکور از خوب این است که ما چه

« خوب»خود و نیز جهان ناقص و مبهم باشد، کامالً محتمل است که در تشخیص چیزهایی که برایمان 
شان و فهم بودنیقین دانستنِ خوبیِ چیزی مستلزمِ فهمِ امور در خاصههمین منوال، باست اشتباه کنیم. به

های دیگر است. چون ما متناهی هستیم، این نوع شناخت روی هایشان با ویژگیاتصال ضروری ویژگی
تر باشد، با یقینی بیشتر یک پیوستار قرار دارد، یعنی شناخت دارای درجه است. هرچه شناخت ما کامل

 11چه چیز برایمان خوب است. دانیم کهمی

چ ی قاریک گردآورندة قارچِ وحشی تمثیلِ بسیار خوبی برای تشریح منظور اسپینوزا است. گردآور
د. گ باشضرورتْ کُند و محتاطانه است، چون کاری است خطیر و هزینة غفلت در آن شاید مروحشی به

مة هتواند مسلّم فرض کند که یعالوه، گردآوری قارچ وحشی کاری کامالً محلی است. آدم نمبه
رست رگِ داند باید خوراکی باشند. این نکته خطرِ بزهای خوراکی یک منطقههایی که شبیه قارچقارچ

کنش دارد که فرد برهمشکلی منحصربهکند. هر نوع قارچ با محیط خود بهرا گوشزد می« کلیّات»کردنِ 
یقین به»هایی که ی برای انسان باشد. فقط قارچسادگی ممکن است تولید عناصری سمّنتیجة آن به

 اند.«خوب»روی ما اثرِ مخرّب ندارند « دانیممی

 فصل سومهای دیگری هم دارد، اما همچنین ما را به بحث بندگی در توازی« فضیلت»بحث اسپینوزا از 
مندیم. وقتی رفتارهای ما را نتوان کنیم فضیلتعمل میدهد. وقتی ما صرفاً بر طبق طبیعتمان ارجاع می

کدام از این دو حال خبری از ایم. حواسمان هست که در هیچصرفاً برحسب طبیعتمان فهم کرد، فرومایه
کند از روابط علّی ضروری میان عمل بر طبِق قضاوت اخالقی نیست. اسپینوزا فقط توصیفی ارائه می

کند( و ترکیب شدن با چیزهائی که از بت حرکت و سکون فرد کمک میطبیعتِ خود )که به حفظ نس
ابداً « خوردن سم مضر است»گویم جهاتی خاص برای نسبت حرکت و سکونِ فرد مُضرند. من وقتی می

                                                           
اسـت مـوازی اسـت: هرچـه شـناخت مـا بـه کمـال  پیوستار شناخت در اینجا دقیقاً با پیوستار علیّت که از ناقص تا تام 11

 تر باشد ما توانایی بیشتری داریم که علت تام اَعمالمان باشیم.نزدیک
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https://radicald.net/1400/04/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF/#_edn1
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شونده و اثر کنم. من صرفاً رابطة علّیِ ضروری بین دو چیزِ متضادِّ ترکیبنمی قضاوتلحاظ اخالقی به
حکم « نفرت ممکن نیست خوب باشد»گوید دهم. اسپینوزا وقتی میرکیب را شرح میمترتّب بر این ت

ورزیم دیدیم، از نظر او وقتی ما نفرت می فصل دومطور که در بلکه همان 12کند.اخالقی کلّی صادر نمی
کند، یعنی چیزی که با طبیعتمان های ما را کم میکنیم که تواناییخود را وارد ترکیبی خاص با چیزی می

کند و تبعات زند. نفرتْ درست مانند سم عمل میا برهم میمخالف است و نسبت حرکت و سکونمان ر
 آن قطعاً مشابه است.

. و ت استهایی از اثرگذاری و اثرپذیری هست که مطابق طبیعت ماست. این راه فضیلبنابراین، شیوه
ارِ هایی از اثرگذاری و اثرپذیری هست که مخالف طبیعت ماست. این راه تباهی است. معیشیوه
تا  ن فقطمدهد، نقش فهم است. گرایی نجات میده در اینجا، چیزی که اسپینوزا را از نسبیکننتعیین

زها رت چیفهمم. من زمانی که از فهم ضرودارم که ضرورت امور را میزمانی در راه فضیلت گام برمی
ای آورندهگردد ای ندارم جز اینکه با چیزهای متضاد با طبیعتم ترکیب شوم. من ماننمانم چارهناکام می

ضرر است. چنین کند بیببیند فکر می ivشوم که هر جای جهان قارچی شبیه قارچ خوراکی مورِلمی
 شود.ت میپاشی این نسبجای کمک به حفظِ نسبتِ حرکت و سکونم، بی برو برگرد مایة ازهمغفلتی، به

توانیم به این ایم، میانستهکنش دارد از جهاتی دای را که بدن انسان با محیطش برهماکنون که شیوه
ام ت انجهای متفاوتِ دین، سیاست و محیط زیسها چگونه در مقیاسکنشموضوع بپردازیم که این برهم

کند، در حالی که ها را تقویت میها بدنکنششوند. شرایط همان خواهد بود: بعضی برهممی
دن بذیری ها توانایی اثرگذاری و اثرپکنشکنند. بعضی برهمها را متالشی میهایی دیگر بدنکنشبرهم

 نسان راابدن  هایی دیگر توانایی اثرگذاری و اثرپذیریکنشدهند، در حالی که برهمانسان را افزایش می
دهند. دهند، در حالی که بعضی دیگر کاهش میها فهم را افزایش میکنشدهند. بعضی برهمکاهش می

اس ه مقیسهد بست تا آنچه خوب است را از آنچه شر است در این کار خوااسپینوزا این معیار را به
 vمتمایز کند.

 

 

 

                                                           
 .45، بخش چهارم، قضیه اخالق 12

   ،دموکراسی راادکای  فرشـید مقـدم سـلیمی،  ، ترجمـة«های متحـرکبـدن: حقیقـی آزادی»ادکینز، برنت. 
 /dif8https://radicald.net  ، دریافت از:60/12/1400
 

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/
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/
https://radicald.net/8dif
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 های ترجمهیادداشت
 

 

                                                           
i کتابِ هفتمفصل  ةترجم s practical philosophy’True Freedom: Spinozaدموکراسی در هم های قبل . فصل

 .ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، اولمنتشر شده است:  رادیکال
ii Willem van Blijenbergh 
iii affective traits 

iv نویسنده قارچ خوراکی مورل  را مثال می( زند که در انگلیسی به آن مورل حقیقیtrue morelهم می ) گویند چون
 گویند.( میfalse morelیک قارچ شبیه به آن وجود دارد که سمّی است؛ به آن هم مورل کاذب )

v ترتیب سیاست، دین و محیط زیست است.موضوعات سه فصل بعدی کتاب به 

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/1400/03/%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/
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/
https://radicald.net/1400/04/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af/
https://radicald.net/1400/04/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af/
https://radicald.net/1400/07/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/1400/07/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/2021/11/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/2021/11/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/2022/01/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%d9%94-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/2022/01/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%d9%94-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/

