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 نزیبرنت ادک
 یمیمقدم سل دیفرش ةترجم

 

حُضّـار دستت بیاید؟ آیا « خُلق»شوی بالفاصله شود در لحظة اوّلی که وارد اتاقی مینظر شما میبه
توان وارد اتاقی شد و همان ابتدا فهمید که افراد شادند یا ناراحت؟ آیا چنین درکی الزاماً بعد از دقیق می

؟ «کنیمحس می»گام اوّل آن را  سادگی در همانآید، یا نه، ما بهدست میسنگین کردن به-شدن و سبک
شوم. شوم خلق حاضران را متوجه میکه وارد اتاق میدهد بسیاری از اوقات همینتجربة من که نشان می

اند؛ یا برعکس خلقشان سرد و ها بشّاشفهمم بچهالفور میشوم فیگاهی اوقات واردِ کالسِ درس که می
ها بسیار تُندتر از چیزی مایهتد؟ آیا به این خاطر است که حالافخنثی است. دقیقاً چطور چنین اتفاقی می

اید؟ آیا پذیری نوعی خُلق ملّی فکر کردهشود؟ از این گذشته، تا به حال به امکانکه انتظار داریم منتقل می
 کنندگان فکرگذاران دائماً به اعتماد مصرفتواند باال یا پایین باشد؟ مگر سرمایهروحیة یک کشور می

کند؟ به این کنندگان، اعم از اینکه کم یا زیاد باشد، خود را تقویت نمیکنند؟ آیا اعتماد مصرفنمی
شود )توجه معنی رکود اقتصادی{ منتهی می}به depressionصورت که اعتمادِ کم در حالتِ شدید به 

گی است{، و از سوی ای هم دارد( }و معنی دیگر آن افسردمایهجنبة حال depressionدارید که کلمة 
 iiرسد )اصطالحی که الن گرینسپنمی« سرخوشی غیرعقالنی»دیگر، اعتماد زیاد در حالتِ شدید به 

دهند که ما الاقل در ها نشان میها اشاره دارد.( این مثالمایهاستفاده کرده بود، و این اصطالح هم به حال
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مایه دارند کنیم که حالطور فکر میکشورها اینای مثل های بزرگ و پیچیدهiiiبرخی موارد در مورد هستار
 1یابند.مثابه یک کل جریان میها در سطح کشور بهمایهو حال

کند. از نظر برداری میها بهرهمایهاسپینوزا در بحث از سیاست از این شیوة ربط دادنِ موضوع به حال
ا حرّکی بهای متبرای اندیشیدن به بدن ای ذیل فیزیک کاربردی است؛ روشیاسپینوزا سیاست اساساً مسئله

 برای ای ذیل منطق کاربردی است؛ روشیزمان، سیاست اساساً مسئلهسطح باالتری از پیچیدگی. هم
 اختن بهة پردطور که دیدیم، این دو شیوها با یکدیگر. البته همانکنش ایدهاندیشیدن به چگونگی برهم

های شیوه ر کدام از این دو شیوة پرداختن به سیاست فقطسیاست فقط دو منظر به هستاری واحدند. ه
 متیازاند؛ نخست تحت صفت امتداد و دوم تحت صفت فکر. امتفاوت حرف زدن دربارة افراد پیچیده

ذاری و های اثرگتواند دربارة راهبزرگ این شیوة بحث برای اسپینوزا این است که او به این شیوه می
پذیرد یمگذارد و اثر ای که شخصی واحد اثر میبحث کند. تفاوت بین شیوه اثرپذیریِ جوامع یا کشورها

 پذیرد فقط تفاوتِ مقیاس و پیچیدگی است.گذارد و اثر میای که یک دولت اثر میبا شیوه

های بیلیارد. وقتی شوند که حرکات بین توپطور بین افراد منتقل میها همانمایهاز نظر اسپینوزا، حال
ها بحث کنیم باید چند مالحظه را در نظر م دربارة هستارهایی عظیم و بسیار پیچیده مانند دولتخواهیمی

بگیریم. درست مانندِ بدنِ انسان، دولت بدنی بسیار پیچیده است، زیرا از اجزائی ُپرشمار تشکیل شده 
اند، شکیل دادهاند. اجزائی که دولت را تاست که در نسبتی از حرکت و سکون به یکدیگر مرتبط شده

دیگر هستند. پس، در خصوص دولت با یک  ivهای زنده و غیرزندةها و نیز برخی بخشهای انسانبدن
روئیم که خود از هستارهایی بسیار پیچیده تشکیل شده است. از نظر اسپینوزا، هستارِ بسیار پیچیده روبه

های بیشتری شیوهتر باشد بهیچیدهپیامد پیچیدگی توانایی اثرگذاری و اثرپذیری است: فرد هر چه پ
شمار اثر گذارد و اثر هایی بیتواند اثر گذارد و اثر پذیرد. بنابراین، اگر یک انسان قادر باشد به شیوهمی

های زمان، شیوهطور تصاعدی بیشتر خواهد بود. همهای اثرگذاری و اثرپذیری یک دولت بهپذیرد، شیوه
ی هاای باشند که در فصل قبل یک کَنه را تعریف کردیم. شیوهیوهتوانند مشابه شتعریف دولت می

هایش را مایهای که دولتِ مورد نظر حالدهند و درجهاثرگذاری و اثرپذیری یک دولت مؤلفة عرض را می
را « کلّی»کند مؤلفة طول را. بر این اساس، دربارة یک دولت )یا هر گروهی از مردمان( این سؤال اجرا می

پرسیم: این دولت به چه کارهایی تواناست؟ پاسخی که به این رسیم: چه نوع دولتی است؟ بلکه میپنمی
                                                           

 . The Transmission of( از این پدیده درTeresa Brennanتریسا بـرِنـِن )رجوع کنید به تفسیر عمیقاً اسپینوزایی  1

Affect (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004). 



 

 

3 

توان داد ممکن نیست بسیار دقیق باشد و به طیف وسیعی از عوامل بستگی دارد: سؤال می
شناسی، الملل، ساختار حکومتی، جغرافیا، زمینشناسی، پیشینة تاریخی، اقتصاد، روابط بینجمعیت

آیند. پس مثالً، کار میهای یک دولت بهها برای تعریف قابلیتآوری، دین و غیره. همة اینموزش، فنآ
اش محدود است فقط قادر است برای جمعیتی محدود غذا تولید کند. چنین آوری زراعیدولتی که فن

نی روی بیاورد. دولت تر یا باید تجارت کند یا به اِشغال و تصرف عُدوادولتی برای تغذیة جمعیتی بزرگ
ای برخوردار باشد اما محدودیت جغرافیایی داشته آوری زراعیِ بسیار پیشرفتهدیگری ممکن است از فن

ها محدود کند. در باشد. دولت سوّم برای تحکیمِ قدرتِ درونی خود شاید پیوندهایش را با سایر دولت
اما امکان گسترش قلمروش هم محدود نتیجة این حرکت کنترل آن بر شهروندانش بیشتر خواهد شد 

 2خواهد شد.

دلیل اینکه تفاوت بدن انسان و بدن سیاسی از نظر اسپینوزا صرفاً از جهت مقیاس و پیچیدگی است، به
های پیشین دیدیم، طور که در فصلبیایید با واژگان اسپینوزا ساختمان دولت را از پایه تشریح کنیم. همان

زمان، هر تواند با جزئی دیگر بیامیزد. البته همواحد است، هر جزء می چون هر چیز جزئی از جهان
تواند اجزاءِ دخیل را تقویت کند، تخریب کند یا بدون تغییر بگذارد. در نتیجه، ترکیب من با ترکیبی می

 کلید اثریکند، و ترکیبم با گرد و غبار روی صفحهکند، ترکیبم با سم تخریبم میغذای خوب تقویتم می
کنند نه هایی است که مرا تقویت میگذارد. اصل حاکم بر اخالق اسپینوزا جستجوی ترکیبروی من نمی

شکلی مخرب با هایی بوده که من بهکنند. تا این مرحله، تمرکز ما بیشتر روی شیوهآنهایی که تخریبم می
ن است که چه چیزهائی برایمان ها در فهم آمندی ترکیبآمیختم. ولی کلید فایدهافراد یا اشیاء دیگر می

شود که بسا چیزها برای ما مفیدند، اما مفیدترین چیزِ مفیدند. ذیل این پرتو، اسپینوزا مدعی می
شناخت برای ما شخص دیگری است که تماماً با طبیعتِ ما در توافق است. وقتی با چنین شخصی قابل

شود؛ دو برابرِ توانی که پیش از ترکیب دوچندان می ایم برای اثرگذاری و اثرپذیریشوم تواناییترکیب می
داشتم توان دارم. کار دشوار اینجا یافتن کسی است که تماماً با طبیعت من سازگار باشد. آیا منظورِ این 
گفته این است که من باید کسی را دقیقاً عین خودم بیابم؟ این که بعید است، مگر اینکه جایی همزادی 
                                                           

 .New York:  A Thousand Years of Nonlinear History)( در کتاب Manuel DeLandaمنوئل دلندا ) 2

Zone  

Publishing, 1997)  و همچنین کتابA New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social 

Complexity (New York: Continuum, 2006) دهد که چطور انواع مختلف جوامع بسته به خوبی نشان میبه
 کند.چنگ آورده و کنترل میانرژی را به-های مادهشوند که هر جامعه سیالنای ایجاد میشیوه
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او خبر ندارم. به باور اسپینوزا، فقط یک راه هست که من و کسی دیگر با طبیعت هم در داشته باشم که از 
توانم با خودم در توافق باشم. توافق باشیم و آن راه فهم است. من اگر ضرورت امور را نفهمم حتی نمی

با واژگانی  بنابراین، تنها راهِ توافقِ طبیعتِ من با دیگری فهم ضرورت چیزها توسط هر دوی ماست. یا،
شان هاشان میسّر است. مردم ممکن نیست در حدود رذالتدیگر، توافق مردم فقط در حدود فضیلت

 اند.موافق هم باشند. مردم تا آنجا که دستی در رذالت دارند برای نزدیکانشان سمّی

د، برای باشه پس دولت آرمانی از نظر اسپینوزا دولتی است که در آن هر کس هر آرزویی برای خود داشت
 رورتِ ضکند اجتماعی مبتنی بر فهمِ اش هم خواهد داشت، و جایی است که هر فرد توافق میهمسایه

ه کاریم امور تشکیل شود. دربارة دولت آرمانی اسپینوزا ذکر چند نکته الزم است. نخست، توجه د
ضایت ربا  ع سیاسی فقطپردازِ قراردادِ اجتماعی است. به این معنا که یک اجتمااسپینوزا یک نظریه

، که داران جنبش قرارداد اجتماعی استتواند شکل بگیرد. اسپینوزا از طالیهشوندگان میحکومت
یابد )که مه میرسد )که اسپینوزا آثارش را خوانده بود( و با جان الک ادااش به توماس هابز میپیشینه

ه سو )کترین بود( و توسط ژان ژاک روصورتی از این نظریه را پرداخت که در تأسیس آمریکا مؤثر
ظیر ز روسو نپردازان بعد ارسد )نظریهمی پرداز قرارداد اجتماعی است( به اوجاحتماالً مشهورترین نظریه

داد پردازان قرارای که همة نظریهاند(. نکتهکانت و هگل، نفیاً و اثباتاً، بسیار تحت تأثیر روسو بوده
در یک  کند: ما وقتیند این است که جامعة مدنی مثل یک قرارداد کار میاجتماعی بر سر آن توافق دار

شود که یجام مشویم. این معامله معموالً به این نحو انکنیم همگی وارد یک معامله میجامعه زندگی می
کسب  وق راای دیگر از حقگذریم و در ازای آن دستهطور طبیعی داریم میما از برخی حقوق خود که به

یدِ ما و جد کند. در مقابل، دولت از این حقوق تازهکنیم که حکومتِ ساختِ خودمان به ما اعطا میمی
 کند.دفاع می

کند: وضعیت طبیعیِ پردازان قرارداد اجتماعی لحظة توافق تاریخ را به بخش تقسیم میاز نظر بیشتر نظریه
ختلف قرارداد اجتماعی وضعیت طبیعی را پردازان مپیش از توافق، و وضعیت مدنیِ پس از توافق. نظریه

اند. هابز برای مثال، در عبارتی مشهور گفته است زندگی در های بسیار متنوعی تصویر کردهصورتبه
کند بود. از سوی دیگر، روسو فکر می v«بار، زشت، ددمنشانه و کوتاهگسیخته، مسکنت»وضعیت طبیعی 

ما فارغ از قید و بندهای جامعه بودیم. همین برداشتِ روسو وضعیتِ طبیعی بهشتِ زیبائی بود که در آن 
کند. الک جایی بین این دو سر طیف را به ما معرفی می vi«وحشی شریف»از وضعیت طبیعی است که 

عالوه، هیچ روشن نیست که حتی یکی از این اندیشمندان فکر کرده باشد وضعیت طبیعی گیرد. بهقرار می
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شته است. اما، آنچه روشن است این است که استفادة هر کدام آنها از انگارة در گذشته واقعاً وجود دا
مان در رابطه اجتماعیِ{ ما با موقعیت-وضعیت طبیعی روشی است برای در تقابل قرار دادن طبیعتِ }پیشا

 با جامعه }یا طبیعتِ اجتماعیِ ما{.

یت از وضع صویریترسد که اسپینوزا هیچ ظر مینآورِ قراردادِ اجتماعی، بهپردازانِ نامخالف این نظریهبر
این  طبیعی ندارد. دلیلش این است که برداشت او از حق متفاوت از این اندیشمندان است. همة

ن از نوزا چواز طبیعتِ انسان تکیه دارند که مبنای حقوق است. اسپی« کلّی»اندیشمندان بر برداشتی 
ری های فکن آزمایشچنیکند، خود را ناگزیر به اینب میگونه اندیشیدن به طبیعت انسانی اجتنااین
های یوهزی جز شهای ماست. حقوقِ من چیما دقیقاً معادلِ قابلیت« حقوق»داند. در الگوی اسپینوزا، نمی

های گیق ویژام نیست که نسبتِ حرکت و سکونم میسّـر کرده است. بنابراین، حقواثرگذاری و اثرپذیری
توان  ن دربارةمنتج شوند، بلکه صرفاً روشی دیگر برای حرف زد« کلّی»که از یک ذاتِ ای نیستند اضافی

بط ن هیچ رما ایهایی شوم که توانم را بیشتر یا کمتر کنند، اتوانم وارد نسبتاند. من مییا فضیلتِ من
د به ورو با دولت باشم وجویی بیتوانم پناهای به شهروندی من در یک دولت ندارد. }مثالً میاساسی
یعنی }هایی خاص توانم را بیشتر کنم.{ درست است که از نظر اسپینوزا عضویت در یک دولت نسبت

ز طریق اوان را یرِ تتواند مرا بسیار توانمندتر از حالتی کند که در انزوا هستم، اما این تغیشهروندی{ می
جة آید که من در نتیای میهای تازهترکیبتوان توضیح داد. این تغییرِ توان از گفتمانِ سنتیِ حقوق نمی
 توانم واردشان شوم.شهروندی یک دولت می

پرداز قرارداد راست متوجه هابز است؛ تنها نظریهکند یکتفاوت حیاتی دیگری که اسپینوزا ایجاد می
اه هابز، تنها توانست با آثارش آشنا باشد }چون از پیشینیان اسپینوزا بود{. در نگاجتماعی که اسپینوزا می

دهم که دلیلِ ورودِ ما به قرارداد اجتماعی ترس است. من از ترسِ جانم، همة حقوقم را به حاکمی می
طور مطلقه بر من حکمرانی کند. ترس در دیدِ اسپینوزا انفعالی غمگین است که به ایدة یک علتِ آتیِ به

اهشی در توان من است. پس در پرتو عنوانِ یک انفعال غمگین نشانگرِ کخارجی متصل است. ترس به
راستی دولتی بسیار ضعیف است. در دولت توضیحات اسپینوزا، هر دولتی که اتکایش به ترس باشد به

تواند خودش باشد، مگر شاید حاکم. در مقابل، اسپینوزا طرفدار آن است که دولت کس نمیهابز هیچ
آنچه واقعاً برایمان مفید توانیم به فهمیم میانمان را میمیزانی که خود و جهمتکی بر فهم باشد. ما تنها به

توانیم خودمان عالوه، فقط در چنین دولتی است که میدارد. بهاست برسیم، نه آنچه ترس ما را بدان وا می
ه هابزی، ب خالف دولتِها اثر گذاریم و اثر پذیریم. چنین دولتی، بهترین شیوهمتنوعتوانیم بهباشیم، که می
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توانیم وارد آنها های ممکن بسته نیست. چنین دولتی تعداد و تنوع انواع ترکیباتی را که میروی ترکیب
 کند.شویم زیاد می

دولتی که »نویسد کند. او میدربارة مسئلة حکمرانیِ ترس بحث می رسالة سیاسیاسپینوزا در کتابِ ناتمامِ 
منظور او این  3«رسد.رهد اما به فضیلت نمیدنبال آن است که فقط با ترس حکومت کند از رذیلت میبه

توان مردم را از طریق ترس ناچار به انجامِ کارِ درست کرد. در چنین حالتی، مشکل این است است که می
دهند؛ انگیزة آنها ناشی از طبیعتشان نیست بلکه میدلیلی ناصواب انجام دان کارِ صواب را بهکه شهرون

طریقی حکومت شوند که خود ها باید بهانسان»گوید ناشی از ترسِ حکومت است. در مقابل، اسپینوزا می
یزی که آنها را چ تنها این حال، در …خواست خود بدانندرا نه تحت حکومت بلکه در حال زندگی به دل

دست شوند و فقط آنچه را بجویند که فهم اگر همه هم 4«د بود.خواه آزادی به خواهد کرد عشق مقـیّد
 های آنها خواهد بود.آرایی نخواهد کرد بلکه ترکیب همة توانبیند، دولت در مقابلِ مردم صفتدارک می

را  viiمشود که عقل سالای ظاهر مییهماشکلِ حالبزرگترین خطر برای کشور از منظر شهروندانش به
 بود: ذاشتهگبه نمایش  اخالقگردد که در کتاب شکند. اینجا اسپینوزا به اصولی برمیتمامی درهم میبه

ای که پیشتر مشخص اما اعتراضی به شرح ذیل هنوز قابل طرح است. اگرچه قوانین اساسی
هایی مردم برخوردار باشند، زمانکردیم ممکن است از پشتیبانی عقل و احساساتِ مشترِک 

ای نیست که گاهی مغلوبِ عاطفة متضادِ شوند، زیرا عاطفهوجود دارد که آنها به زیر کشیده می
 5نیرومندتری نشود. 

های دهد فقط راهرا دارند، قضیة هفتمِ دفترِ چهارم، که نشان میاخالق ای در این جمالت طنین قضیه
ر کرد. اگ توان جایگزینتوان خاموش کرد، فقط میها را نمیمایهارد، و حالاثرگذاری و اثرپذیری وجود د

ورد قدر در ممایة جاری را بگیرد. این نکته همانتواند جای حالقدر کافی قوی باشد میمایه بهحال
 افزاید:ها صادق است که در مورد مردم. اسپینوزا میدولت

                                                           
Spinoza: Complete Works از ترجمة انگلیسی سموئل شرلی است در  لة سیاسیرساها به تمام ارجاع 3

(Indianapolis: Hackett Publishing, 2002)های رومی و سپس شمارة صورت شمارة کتاب با شمارهها به. ارجاع
کند. پس، نقل قول فوق به است متمایز می TTPسیاسی که مخففش -این کتاب را از رسالة الهیاتی TPفصل است. عالمت 

 .TP X:8شود دهی میاین صورت ارجاع
4 TP X:8. 
5 TP X:10. 



 

 

7 

اش خوب باشد، باز هنگامی که دولت ون اساسیهر اندازه سازماندهی یک کشور بهتر و قان
اند، مردم آید، گرفتار نوعی وحشتگرفتار بحران است و همگان، چنان که عموماً پیش می

گیرند که صرفاً ترسِ آن لحظه پیش رویشان نهاده است و هیچ توجهی به مسیری را پی می
ت فتوحاتش نامدار شده است، آنها او آورند که بابکنند؛ همه به مردی رو میآینده یا قوانین نمی

و مملکت را یکسر  -بـَدا بدعتی  -کنند کنند، دایرة اختیاراتش را فراخ میرا از قوانین آزاد می
 6کنند.به نیّتِ نیِک او واگذار می

 11تی روریستافتیم که بعد از حمالت خود به یاد اتفاقاتی میخوانیم خودبهما این نقل قول را که می
پاسخ  ریه برایدر آمریکا رخ داد. در مواردی متعدد حاکمیت قانون معلق شد و به قوة مج 2۰۰1امبر سپت

شد فهم با نی برجای آنکه مبتدهیِ ما بهمیزانی که پاسخسابقه داده شد. حال، بهبه این حمالت قدرتی بی
د شویم توانستیم واراتی را که میایم. ما تعدد و تنوع انواع ترکیبناشی از ترس بود ما خود را تخریب کرده

ولت را دوِّم ایم؛ یعنی نسبتِ حرکت و سکونِ مُـقمثابه یک کشور نبودهایم. ما خودمان بهمحدود کرده
ن کنیم. ایجای حکمت طی میایم و در حال حاضر نیز در هیأت یک کشور مسیر حماقت را بههم زدهبه

های ولتدهای غیردولتی و طوری که سازمانآشکار است به طرز دردناکیالمللی بهواقعیت در سطح بین
ایة آورد و مم میخواهند که به حاکمیت قانون بازگردیم؛ حاکمیتی که زمانی برای ما احترادیگر از ما می

 viiiرشک باقی جهان بود. شاید دولت بعدی بتواند این روند را تصحیح کند.

های مسکن امولی ایاالت متحده در حال انفجارند. بحران نویسم بازارهای مااکنون که این سطور را می
ازار کنش بنحوی به گِل نشانده است. واگذاری را در کشور ورشکسته کرده یا بههای سرمایههمة بانک

ز چیزی ج توانستمهابای ارزش بوده است. )بازار سهام از دید اسپینوزا نمیسهام به این بحران کاهش بی
و  امحدودکه برای این مشکل پیشنهاد شد اهدای قدرتی نحلی ها باشد(. راهمایهیک دستگاه ثبت حال

کمک مالی به  میلیارد دالر را صرفِ ۷۰۰داری، هنری اِم پالسِن است که بدون حسابرسی به وزیر خزانه
 حشتور به ای مشابهی در کار است. وقتی بحران منجاین موسساتِ مالی کند. اینجا هم سازوکار پایه

انیم. هامان را فرونشتر ترسدویم، به این امید که هرچه سریعهامان میشود، ما بالفاصله پی ترسمی
. نیستیم ودمانکنیم، چه در مقام دولت و چه در مقام اشخاص، ما خها را دنبال میشوربختانه، وقتی ترس

انِ اهشِ تومیشه کمانیم. نتیجه همیمان است، در خدمت علل بیرونی نفعجای انجام کاری که واقعاً بهما به
 اشیم.مان رفتار کنیم ممکن نیست که آزاد باثرگذاری و اثرپذیری ماست. ما آنگاه که طبق ترس

                                                           
6 TP X:10. 



 

 

8 

 وز کامالً ما هنتواند آزاد باشد، احد کافی روشن کرده است که دولتِ پیروِ ترس نمیاسپینوزا هرچند به
ر خصوص فراد دبکند. در این باره، همان قواعدِ ناظر بر اکار باید روشن نیست که دولت از نظر او چه

ا بها فقط دنبال حفظ وجود خودند، و مثل موجودات دیگر، دولتها بهدولت هم کاربرد دارند. دولت
ی با توانند خود را موجود نگه دارند. طبیعتِ یک دولت باید از افرادعمل طبق طبیعت خود می

د، ل کننتی که مانع بعضی از این افراد شود که طبق طبیعت خود عمهای خاص ساخته شود. دولویژگی
ارد بند ببندد. در چنین حالتی، بخشی از شخص }یعنی چشم{ اجازه ندمعادلِ شخصی است که چشم

ه بخشی کولتی شود. به همین ترتیب، دطبق طبیعت خود عمل کند. در نتیجه، توانِ عمل کردنِ بدن کم می
رکردِ رِ کادهد. بنابراین، اسپینوزا به فککند توان عمل کردن خود را کاهش میاز خود را سرکوب می

جود و. با مناسبِ دولت است، که متضمن عمل کردنِ هر کدام از اجزای آن در توافق با سایر اجزاست
ه در خواهی است کاین، موضوع حسّاس و پُرمخاطره از نظر اسپینوزا نحوة پیشگیری از نوعی تمامیّت

اید بآن همه باید }همچون سربازان{ به ساز حکومت رژه بروند. پاسخ این است که حکومت  قالب
ند. ار کنطوری باشد که مردم مجاز باشند خودشان باشند نه اینکه در واکنش به حکمرانی دولت رفت

 نویسد:میسیاسی -رسالة الهیاتیاسپینوزا در 

ها نیست، تِ خردمند به وُحوش یا عروسکگویم، هدف از دولت تبدیلِ مردم از موجوداباز می
شان در شرایطی امن است، تا عقل خود بلکه توانا کردن آنها به گسترش قوای ذهنی و فیزیکی

کار برند و از نزاع و سوءاستفادة متقابلِ رذیالنه دوری کنند که از نفرت و محدودیت بهرا بی
 ۷واقع، آزادی است.گیرند. پس هدف از دولت، درغضب یا خُدعه سرچشمه می

ود خبازی چند صباحی شبهای خیمهاگرچه ممکن است دولت بتواند با تبدیل شهروندانش به عروسک
 کند زیرا بریرا حفظ کند، نهایتاً چنین دولتی خود را تخریب خواهد کرد. این دولت خود را متالشی م

 کند.ضدِّ اجزاءِ سازندة خود رفتار می

شود. اسپینوزا این را که در نگاه اسپینوزا، هدف از دولت، یعنی آزادی، از طریق آزادیِ بیان حاصل می
ماند این است داند. بنابراین، تنها سؤالی که میدولتی بتواند اندیشة شهروندانش را کنترل کند ناممکن می

                                                           
Spinoza: Complete Works سیاسی هم از ترجمة انگلیسی شرلی است -ها به رسالة الهیاتیهمة ارجاع  ۷

(Indianapolis: Hackett Publishing, 2002)صورت ه. عنوان این رساله بTTP های شود و در ارجاعمخفف می
شود دهی میآید. پس، نقل قول باال به این شکل ارجاعداخل متن شمارة فصل و سپس شمارة صفحه در ترجمة شرلی می

TTP 20/567. 
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برهان ه. در جواب، اسپینوزا از این کند یا نکه آیا دولت با کنترل زبان شهروندان بهتر خود را حفظ می
های مطلوبش ای کنترل کند که فقط حرفدرجهکند: اگر دولتی بتواند گفتار را بهاستفاده می خُلف
کنند. پیامد این وضع گویند و چیز دیگری فکر میشود که مردم چیزی میگفتن شود، نتیجه این میقابل

کند. دیگر را زایل میبار خواهد بود. اول اینکه این وضع تمامِ اعتمادِ شهروندان به یکبرای دولت فاجعه
زند که گوید باور دارد یا فقط حرفی را میداند که گویندة سخنی واقعاً به چیزی که میکس نمیهیچ

نهایتاً، خودِ گفتار « صنعت چاپلوسی و خیانت تشویق خواهد شد.»زمان، دولت الزام کرده است. هم
شد. مردم از ترس اینکه مبادا متهم به  خاصیت خواهد شد. ترکیبات خاصّی از کلمات ممنوع خواهندبی

فقط همة اَشکالِ شعر، ادبیات، و نمایش آورند. نهای از کلمات پدید نمیگری شوند ترکیبات تازهفتنه
گویی -بَر-شود، بلکه گفتگوی عمومی، در جایی که کامالً بساطش جمع نشده باشد، به ازمتوقف می

  جُرج ُاروِل را خوانده بوده. 1۹۸4ِشود. انگار اسپینوزا کتابِ  یای تبدیل مهای رسماً مجاز و کلیشهحرف

شود. اسپینوزا باور کند که انقالب دقیقاً از چنین الزاماتی ناشی میتر، اسپینوزا فکر میطور جدیحتی به
نین ندارد که بتوان مردم را مجبور کرد فقط چیزی را بگویند که مطابق الزامات قانون باشد. یا دستکم، چ

عالوه، آنها که ها را تشویق خواهد کرد. بهها در کشور کرده و بدترینقوانینی چوب الی چرخِ بهترین
زمانی شدیدتر برانگیخته »جویی آنها فکر انتقام خواهند افتاد. انتقاماند بهچوب این قوانین را خورده

در نتیجه، آنها جسور شده، قوانین را  …دانند مجرمانه تلقی شوند.شود که باورهایی که آنها درست میمی
کنند که فتنه رسوایی است، کنند؛ و دیگر فکر نمیکنند؛ همّت کرده، با حاکم قانونی مبارزه میمحکوم می

پارادوکسِ  ۸«یازند.دانند و در این راه به هر کار افراطی دست میبلکه اقدام به شورش را مایة افتخار می
دهد. ین است که این رویه به راستگویان کیفر و به مَجیزگویان پاداش میعجیبِ سرکوبِ آزادی بیان ا

گذارند جز اینکه همچون جانیان رفتار کنند، و جانیان از سرکوب ای نمیبرای رادزنان و رادمردان چاره
برند، زیرا هرکس را که بخواهند به تبلیغ و ترویجِ گفتارهای خائنانه متهم آزادی بیان بسیار سود می

 کنند.کنند و از این راه جیب خود را پر میمی

آنها که بر انکارِ آزادی بیان اصرار دارند شاید بگویند عواقبِ آزاد گذاشتنِ مردم در گفتار شاید بسیار 
یابند؛ و این چیزها ها با آزادی بیان رواج میحقیقتخطرناک باشد؛ افکار ساختارشکنانه و انحرافی و شبه

کنند. اسپینوزا به این اعتراض دو جواب دارد. اول، فقدان آزادی بیان کشور را ویران می تر ازقطعاً سریع
درنگ شهروندانش را به دو گروه سرکوبگران و اگر دولت بخواهد حقیقت را ساماندهی کند، بی

                                                           
8 TTP 20/569. 
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یابند که علیه کنند و آمادگی میدیدگی میشدگان احساس ستمکند. سرکوبشدگان تقسیم میسرکوب
بینند. و البته لت شوند. در همین حال، سرکوبگران خود را درون دولت صاحب امتیازات انحصاری میدو

تواند مساوی با شوند، بنابراین هر تغییر مزاجی در جانبِ دولت میسادگی لغو نمیامتیازات اعطائی به
، اگر دولت موفق شود بیرون انداختن گروه دیگر از دایرة سرکوبگران و ایجاد طغیانی دیگر باشد. دوم

های رقیب خواهند کوشید که نظرات خود را در مجادله و گفتگو را با وضع قانون خاتمه دهد، گروه
گیرند که های متخاصمی درون حکومت و نیز حوزة عمومی شکل میقوانین فرو کنند. در این وضع فرقه

ای که در این وضع مبارزة سیاسی خواهند نظرات خود را به بقیة شهروندان تحمیل کنند.هر کدام می
گیرد هیچ ربطی به حقیقت نخواهد داشت، زیرا هر طرف، در حالی که نسبت به درستی حرکت شکل می

خود متقاعد شده است، در پی آن خواهد بود که فرایند سیاسی را به هر طریق ممکن تحت کنترل خود 
گذاری ساکت کند، آنها هم منجر به انوندرآورد. اما، اگر حکومت نخواهد چنین مباحثاتی را با ق

 شوند.های سیاسی و برهم خوردنِ صلح در کشور نمیتشنج

( ناممکن است که مردم را از آزادی 1گیرد: ها چنین نتایجی میبندی، اسپینوزا بر پایة این تحلیلدر جمع
شود. های داخلی میبندیبیان افکارشان باز داشت. پس، هر کوششی در این راه منجر به انشقاق و جبهه

اش را خطر افتد. دولت همواره تواناییتوان آزادی بیان را به همگان داد بدون اینکه اقتدار دولت به( می2
( 3کند. کند و به این وسیله از امنیت شهروندان پاسداری میبرای محدود کردن برخی رفتارها حفظ می

خطر بیفتد. قابل انکار نیست که بعضی که صلح عمومی بهتواند آزادانه سخن بگوید بدون اینهر کس می
سخنان ممکن است موجب شورش شوند، اما اقتدار دولت باید در آرام کردن شورش باشد، نه نفی آزادی 

های دانیم که نگرانیِ بزرگِ زمانِ اسپینوزا نزاعاندازد. میخطر نمی( آزادی بیان پارسایی را به4بیان. 
های مختلف پروتستان و کاتولیسیسمِ رومی بود. سخن گفتنِ آزادانه دربارة این عقاید و عقیدتی میان گروه
تر از ( مهم5کند. اندازد بلکه تقویت میخطر نمیای صادقانه دربارة آنها پارسایی را بهدنبال کردنِ مباحثه

کند بلکه عمالً از آنها ید نمیهامان دولت، صلح عمومی، یا پارسایی را تهدتنها آزادی بیانِ اندیشههمه، نه
کند. اسپینوزا مکرراً نشان داده است که هرچند محدود کردنِ گفتار ظاهراً از دولت و صلح محافظت می

 ۹اندازد.کند، نهایتاً دولت را برمیدر کشور پاسداری می

ن است. شهروندان به تواند پاسداری کند آزادی بیاترین چیزی که دولت میبنابراین، از نظر اسپینوزا، مهم
های اثرگذاری و اثرپذیری است، که خودِ این کنند که الزمة دنبال کردنِ کثیرترین راهآزادی بیان تکیه می

                                                           
9 TTP 20/571–2. 
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کند. آن نوع حکومتی که بیشتر محتمل است چنین کشوری را مسیر کشور را به احوالی بیشتر توانا می
 د:نویسایجاد کند حکومتی دموکراتیک است. اسپینوزا می

پس، برای آنکه صداقت ارج یابد، نه دو رویی، و حاکمان کنترل کامل امور را حفظ کنند و 
مجبور به تسلیم در مقابل آشوبگران نشوند، واجب است که آزادی عقیده مجاز باشد و چنان به 

کنند مانع از آن نشود راحتی ابراز میمردم حکومت شود که نظرهای متفاوت و متضادی که به
توان در این تردیدی داشت که این بهترین نظام صلح و صفا با هم زندگی کنند. نمی که در

تر است، زیرا از همه با سرشت آدمی سازگارتر است. زیانحکومت است، و از هر نظامی  کم
تر زیرا ، چنانکه در باال نشان دادیم، در یک دموکراسی )که از همه به وضعیت طبیعی نزدیک

طور مشترک گرفته بندند که مطابق با تصمیمی که بهندان با هم پیمان میاست(، جملة شهرو
که }بر مبنای آن تصمیم مشترک{ استدالل یا قضاوت کنند. یعنی، از شده عمل کنند، اما نه این

کنند که پیشنهادی که بیشترین توانند شبیه هم فکر کنند، توافق میآنجا که جملگی مردم نمی
نیروی یک فرمانِ حکومتی برخوردار شود، در عین اینکه اقتدارِ لغوِ آن را  آراء را کسب کند از

هر گاه که بدیل بهتری بیابند برای خود نگه دارند. در نتیجه، هرچند مردمی کمتر از آزادی 
دورند و بنابراین نظام ترین وضعیّت بهعقیده برخوردار باشند به همان نسبت از طبیعی

 1۰تر است.سرکوبگر

کته ترین ند اسپینوزا، شیوة حل یک مسئلة سیاسی مشابه شیوة حل یک مسئلة اخالقی است. مهماز دی
توانیم یمشوند. فقط در این صورت هم مربوط میدهنده بهای است که کلیة عناصر تشکیلشناسایی شیوه

یل  تحلبفهمیم چنین فردی به چه کارهایی تواناست. تنها تفاوتِ یک شخص و یک دولت در این سطحِ
اش را های اثرگذاری و اثرپذیریکه نسبت حرکت و سکون یک فرد و شیوهتفاوتِ مقیاس است. همین

رد فیعتِ شود؛ مسیر حکمت و مسیر حماقت. عملِ سازگار با طبخود ظاهر میفهمیدیم، دو مسیر خودبه
مایل تفرد باشد )چه شخص و چه دولت( عملی در خدمتِ حفظ آن است، اما رفتاری که ضدِّ طبیعتِ 

مک کدارد از حفظ آن دور شود. حرف اسپینوزا این است که مسیری که دولت در آن به حفظ خود 
ءِ ین اجزاااند، و فهمد اجزاءِ حیاتی هر دولتی مردمکند دموکراسی است، زیرا در این مسیر است که میمی

 یند.اندیشند بگوشند و آنچه را میپسندند بیندیشوند که بتوانند آنچه را میشرطی حفظ میحیاتی به

                                                           
1۰ .20/571TTP   .رسالة الهی}از ترجمة فارسی علی فردوسی پس از ویرایش استفاده شده است. نگاه کنید به اسپینوزا-

 { 4۷6. ص. 13۹6. )ترجمه علی فردوسی(. تهران: شرکت سهامی انتشار. سیاسی
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