
 

 

  

 
 

 

 

 iعملی اسپینوزا ة: فلسفآزادی حقیقی
  

 
 نزیبرنت ادک

 یمیمقدم سل دیفرش ةترجم

نگرا  در  دارد، ضررور  هب وثیقی طبراز بندگی  فردرهایی  برایالزم  فهمِ مدعا که بر ایناسپینوزا صرار ا
 ها ارتبرا شرنا ها و زیستدانهرا، ریاضریدانطبعاً ما انتظار داریم کره فییی . نیست دارلهئمس نخست

شان برای تحقق ایرن امرر کرافی نباشرد. ردیابی کنند، حتی اگر هموار  شناختضروری میان رویدادها را 
کره انتظار داریرم ما  مثالً وابسته است. هاضرور به این طور ضمنی بههم  نخودما ةزندگی روزمرضمناً، 

ع شرد  باشرد، قط به امید اینکه جاذبهگا  و هیچ باشدکار همیشه در ضرور  طبق استثنا و بی زمین ةجاذب
ولی، با . یافته استسامان ضرور  این های ما همخوان با این انتظار و تمام فعالیت .پریماز پشت بام نمی

و انتظارا  علمی از جهران و  تکیه داریم هاضرور به با طیب خاطر،  ،ما در کوچکترین حرکاتماناینکه 
وجود  اسیحسّ ةحوزکنیم می خیالدانیم، ضرور  می در چارچوباست را، با کمال میل،  جهانآنچه در 

ایرن از  ترقرویآزاد است حتری  انسان ةبه اینکه ارادما اصرار . انسان ةاست: ارادمُبرّا ضرور  دارد که از 
 بیشرترِجا است که موضع اسپینوزا بررای همین کنند.  پیروی میضرور ازامور جهان  سایرباور است که 

 راسرتینآزادی  - و رهایی از بندگی محض است مِتوهّ آزاد ةاراد ،اسپینوزاشود. به نظر می دارلهئمسمردم 
 م است.از این توهّ شدن خالص در گروِ -

 ؟ از نظر اسپینوزا، باورِ است ل شد یبدت یرایجباور  چنینچطور به پس ست توهم ا آزاد ةاگر اراد
« حکومت در حکومت»مفهوم انسان در مقام آن  اءاولین منش .دارد منشأ ینچند آزاد ةناپذیر به ارادخلل

 نینی غیر از قوانینِ تحت قواکه باورند بر این ها اجمال بررسی کردیم. انسانبه فصل دوماست که در 

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/
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 رهیم هستما مدعی  یعنیاست. اراد   یآزادمتفاو   این قوانینِ . سرآمدِدارندجهان قرار  اقیحاکم بر ب
دون تفکر به ب معموالً آزاد ةالبته دفاع از اراد. است تیضرورپیرو  انسان، ةاراداستثنای ، بهدر جهان یامر

ای تابع چنین اراد به این معناست که آزاد بودن اراد  دقیقاً به چه معناست؟ است.  قضیهعمق و  جوانب
خود  تِچیی در جهان طبق ضرور  از علّ همه .بر باقی جهان حاکم است همان قوانین علیّتی نیست که

. های خود استاراد  همیشه علتِ ناقصِ معلولباید فرض کنیم { اگر چنین باشد} .اِلّا اراد  کندپیروی می
افی باشد متصور شویم. اش کتعیّن که معلولی را بدون علتی که برایاز نظر اسپینوزا، این معادل آن است 

اسپینوزا برای  و شماریم،نمی مجاز را این ما دیگری ةتصور است؟ در هیچ حوزعلت قابل آیا معلول بدونِ
باید  اراد   آزادیِاثبا ِ کم، بارِدست .بدانیم جایی انسان ةارادر مورد چرا باید این را د نیست کهمشخص 

 نکر آزادی هر چیی دیگری در جهان.آزادی اراد  اند و هم مُ به دوش کسانی باشد که هم مدافع

بتواند اثبا  کند که ذهن جدای اِنگاری ذهن و بدن است. اگر کسی -باور به آزادی اراد  دو اءدومین منش
فیییکی دانسته شود. در  جهانِ قوانینِ فیییکی است، آنگا  الیامی در کار نخواهد بود که ذهن تابعِ از جهانِ

 فصل قبلطور که در البته، همان تواند آزاد باشد.چنین سیستمی، اراد  هم که جیئی از ذهن است می
چنان از بدن جدا باشد که هیچ اشتراکی با آن  یذهناگر دفاع نیست. ای قابلانگاری-دیدیم، چنین دو

در این  باشد، چون ند با بدن در ارتبا توانمیولی طبق قوانین خودش کار کند، شاید بتواند نداشته باشد، 
اسپینوزا برای  .شوداین مراود  واسطة که نخواهد داشت ذهن و بدن وجود ترکی میان مش چییهیچ حالت 

ی   ازگفتن  سخنمتفاو ِشیوة ذهن و بدن دو  ،قالبرو آورد. در این گروی به یگانه حل این معضل
حل با  ارتلة ئمسبرقرار کنند، ارتبا   باید با همکه  ییجدا چییدو  حذفبه این ترتیب، با  .اندچیی
است.  آن قوانینِ و لذا تابعِجهان درونِ ذهنِ انسان که شود این است چه از این نتیجه میآنشود. اما، می

 موجبیّت، این گیار  از. 1«اشیاء است صالِنظام و اتّ ها همانندِاید  صالِنظام و اتّ»گوید که اسپینوزا میچنان
طوالنی از افکار  ایاست که ضرورتاً معلولِ زنجیر  یشود. اراد  از نظر اسپینوزا فکرمطلق اراد  نتیجه می

 چیی در جهانِ همهپس  2«.تی ضروری استآزاد نامید، بلکه علّ تِتوان علّاراد  را نمی»است. دیگر 
 انسان. ةشود حتی اراداسپینوزا طبق ضرور  حاصل می

 نادانیمنظورمان  است. نادانین کرد ، یمِمُهمه آزاد، منبعی که این باور را این ةبه ارادن منبع باور میسو
آزاد  ةتوهم اراد ةزایندمان است که خود یفرایندهای فکر ةدربار نادانیاراد  نیست، بلکه سرشت  ةدربار

                                                           

 ۷ ة، بخش دوم، قضیاخالق 1

 ۳2 ة، بخش اول، قضیاخالق 2

https://radicald.net/1400/08/%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/1400/08/%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/
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به آزادی خود معتقدند ها فقط بدین جهت آموزد که انسانوضوح به ما میمانند عقل به تجربه نیی» .هستند
دانیم ما اغلب نمیعار ندارد که بگوید اسپینوزا  ۳«.اندغافلآنها  ةبرموجِ که از اَعمال خود آگا ، اما از عللِ

 البدتوانیم نتیجه بگیریم که نمیرویدادی را ندانیم  تِاگر علّکنیم. پس کنیم چرا میکارهایی را که می
ما . رسیدای نتیجهبه توان نمی نادانیایم، از که بارها و بارها دید چنان است. ننامتعیّآزاد یا  ،iiایکاتور 

 کنیم.مبتنی  نادانیسستی  ی بهبر چییرا  هاانسانآزاد برای  ةبه مهمی اراد یامر خواهیمنمی

آزاد چییی غیر از آنی است  ةاراد ؛آزاد را نفهمید  است ةاسپینوزا اراداز درِ مخالفت درآید که شاید کسی 
حتی اگر ما دیگری شاید بگوید  ما عَلَم کرد  است. جلویپوشالی را  آدمکی اسپینوزا ؛در ذهن دارد واکه 

حیاتی است که نباید رهایش  قدریبهآزاد در مقابل حمال  اسپینوزا دفاع کنیم، باور به آن  ةنتوانیم از اراد
ا  و عدالت اخالقیّنباشد مسئولیت  اگرو  ؛شوداز معنا تهی میآزاد مسئولیت  ة؛ چون بدون ارادکنیم

توان کسی را بابت کاری ، چطور میباشد متعیّناگر هر عملی }از نظر چنین کسی{ شود. ناممکن می
د  از ارا را برداشتیابتدا ها اجاز  دهید در پاسخ به این نگرانی لحاظ اخالقی یا حقوقی مسئول دانست؟به

معضالتی که انتقادهای و هم از  کنداجتناب گیرد میاسپینوزا نتایجی که از هم بندی کنیم که صور 
مشخص است که مسیر زندگی را  هاییانتخابدر  اند. بسیاری معتقدند آزادی اراد اسپینوزا را برانگیخته

هر کدام هایی است که ها از میان گیینهای از انتخاب کردنزندگی مجموعه بر طبق این عقید ، کنند.می
، گرفتهپذیرش  جاو از چهار  فرستاد که برای دو جین دانشگا  درخواست آموزی دانشاند.  نامتعیّنکامالً 

مسئولیت انتخابش را قبول کند، ولی انتخاب با خودش باید . او حتماً انتخاب دارد بدون ش  اختیارِ
ی  مسیر شمالی، ی   :رای اینکه از ادار  به خانه برگردم چند را  دارمم. من بتر بینی  مثال ساد  است.

در خشم  ةدربار ؟ستنیآزاد من  ةاراد کارِمسیر جنوبی و یکی هم از میانه. آیا انتخاب یکی از مسیرها 
همان راحتی بهشوم؟ آیا  عصبانیمن نبود که  مان چطور؟ آیا انتخابِ آزادِفصل اولدر رانندگی 

توانستم قبل از اینکه خشمم ؟ نمیتوله سگ فکر کنمیا شکال  ی  به  انتخاب کنم کهتوانستم نمی
آزاد  ةمان از چیستی اراددرککنیم، ها فکر می؟ وقتی به این موقعیتبه خیابان دیگری بپیچمور شود شعله

این  کنیمانتخاب میآزادانه یکی را  پیشِ رو ةد گیینما بین چنگوئیم اینکه میفرضِ پیششود. تر میروشن
این  متفاو  را انتخاب کنیم. ایگیینه کهایم بود  ها آزادو همین گیینهایط شربا همین که است 

بندی بُرد  در شر شکل افتخار کردنِ کسی که به ؛ مثالًشودمختلف عیان می هایشکل فرض بهپیش
فرض بیشتر البته این پیش« گرفتم. خوب ةولی ریس  کردم و نتیج ،پیش برمتوانستم با احتیا  می»است: 

                                                           

 تبصر  ،2 ة، بخش سوم، قضیاخالق ۳

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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خیلی اند مطلوب داد  ةهایی که نتیجتصمیم تحلیلما برای که شود، چونعیان می پیشمانی شکلها بهوقت
در هر دو  «رفتم.می ریدیگ دانشکدة ،که انتخاب کردم ایدانشکد عوضِ این کاش » :گذاریموقت نمی

انجام بارِ دیگر همان کار را ی شخص بود اگر ممکن می، فرض این است که }افتخار یا پیشمانی{ مورد
 دهد.تشکیل میآزاد را  ةتوهمِ اراد هستةهمین فرض آید نظر میمتفاو  عمل کند. به توانستمیدهد 

همیشه که این دلیل بهشویم دقیقاً می قلمداداست. ما مسئول  مسئولیت اخالقی و حقوقی همین ةپای
 عمل کنیم. یتوانیم طور دیگرمی

داستانِ فیلم حول مردی  بررسی کنیم. iiiروز گراندهاگفرض را با کم  فیلم سینمایی بیایید این پیش
است{ که دوم ما  فوریه و روز گراندهاگ در تقویم میالدی }ی  روز را که  ،ivبیل مورای است، با بازیِ

از درک  :کندبیل مورای تغییر می تِاما شخصیّ متوقف شد تقویم این داستان،  درکند. ر زندگی میمکرّ
با مجموعه شرایط ثابتی بارها او  اعتنایی و بعد افسردگی و سرآخر تسلیم و رضا.به بی وضعیتش نکردنِ

بیند که تقویم شود و میبیدار می صبحی  گیرد تا اینکه شود و هر بار تصمیم متفاوتی میمواجه می
کند اثبا  اش تغییر میشاید کسانی معتقد باشند اینکه او شخصیتجلو رفته است. روز باالخر  ی  

نیست. ظاهراً بیل ممکن  کند که این تنها توضیحِتر آشکار میولی بررسی دقیقکند که آزاد است، می
گیرد. ولی در هر کدام های متفاو  مییط یکسان تصمیمکه در شراگیرد چونمورای با آزادی تصمیم می

که این همان روز است، و  دارد ادیبهمهم هست: بیل مورای هر بار  ی  تفاو  او از روزهای گراندهاگِ 
. همین تفاو  کافی است که شرایطِ که چند بار این روز را گذراند  است دارد ادیبههر بار نیی 

دانند دیگر در فیلم که نمی برای مقایسه، دقت کنید که افرادِ باشد.از قبل هر دفعه متفاو   اوگیری تصمیم
آنها هر بار قبل از اینکه بیل مورای با آنها کنند. شود چطور رفتار میهمان ی  روز دائماً تکرار می

منجر به مجموعه ست که اجدید  کنند. این تعاملِرفتار میقبل نحوی متفاو  تعامل کند دقیقاً مشابه به
 هااین انتخابآیا شود. اکنون سوالی که همچنان باقی است این است که های متفاوتی میانتخاب
های آنها آزاد انتخابهای دیگرِ فیلم، . در مورد شخصیتندنیست انهاسپینوزا شکی ندارد که آزاد ؟نداآزادانه

شدند که . وقتی آنها با مجموعه علل خاصی مواجه میکرد  بودندعمل  مثل قبلآنها هر بار  نبود چون
 تهر بار مشابه بود. وقتی بیل مورای عل شان، انتخابدادشان میسوقهای خاصی انتخابسمت به

آنها جدید تصمیم گرفتند اما دلیل کرد، درست است که آنها تصمیم متفاوتی میرا وارد میدان میجدیدی 
. به همین منوال، کردتغییر میای که مورای وارد کرد  بود جب علت تاز موآنها بهانتخاب  :روشن است

دقیقاً شود، این دگردیسی کنیم که شخصیت بیل مورای در فیلم دچار دگردیسی اساسی میاگر مشاهد  می
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دهند که ی واحد رخ میدر روز ی آنماجراها ةهمتِم را نداشت که اوست. اگر فیلم این  ةحافظ ةنتیج
توانستیم بگوییم بیل مورای از تجارب خود سادگی می، ما بهشودتکرار میآوری سرگیجهشکل به

. کندمیش فرق خودهر بار  گیردقرار می تکراریدر موقعیتی او ظاهر حتی اگر در یعنی  .آموخته استمی
 شناخت اینموجب به، و موقعیت قرار گرفت چه شدآن که در  یقبل ةاو هر بار به خاطر دارد که دفع

 شود.میتعیین او آزاد نیست بلکه با آنچه در گذشته روی داد   ةمتفاو  عمل کند. پس اراد

 اهای آبی یکنواخت رشعله سپسو  آتشخان ور شدنِشعلهکنم و را روشن می اجاقبرای مثال، وقتی من 
نکنم؟ یا این کار را کنم که انتخاب میآزادانه  .{ چون1. چرا؟ }برم، هرگی دستم را توی آتش نمیبینممی
دارم نیل ام و م  بار دستم را سوزاند ی از این گذشتهسوزاند و که آتش می امشنید از بچگی  .{ چون2}

 هایمناختشخودم،  ماهیتنسبت به  خواستهدل نادانینظر شبیه ی  اول به جواب ؟اش کنمتجربهدوبار  
ا دلیلی متشخیص روشن اسپینوزا این است که همیشه برای کارهای  .ماکسب کرد که است هایی و عاد 

 ةدکنند. اول ایمیتعیین  ما را ةاند که ارادنباشیم. همین دالیل آگا هست، حتی اگر همیشه از آن دلیل 
ی و ادگیری یم. اتصال بین این دو اید  طی عمرت از خودم که نسوزمراقب ةآید و متعاقبش ایدآتش می
 فتادن ی ابه زمین  ةایدهمان ضرورتی است که دارای است، و توالی آنها  برقرار شد سختی تجربه به

ن ا از ایم ةراداها ضروری است و آید. نظام و اتصال اید از ارتفاع می اشول کردن ةاید خودکار متعاقبِ
 انِ مدعی حتماًاست، اسپینوزا مدعی   ضرورتی کهدر مقابلِ ضرور  آزاد نیست بلکه جیئی از آن است.

این  اگرچه در»)با لحنی شاهانه(:  داریممی ظهاراشویم مواجه می گویند وقتی ما با آتشمیآزاد  ةاراد
 «.میاین است که نسوز انم، امروز انتخابمیانتخاب دیگری داشته باش میستتوانمیموقعیت 

بینیم. وقتی در ها را در مقابلمان میانتخابردیفِ د. ما نوجود دار هااسپینوزا این است: انتخابحرف 
 .ندپذیرامکانبه ی  انداز   هاانتخاب ةرسد که هممی ماننظربه طوراینیم معلق هست تصمیماز  پیش ةلحظ

را  توانم انتخابممی شومکه اگر با همین موقعیت دوبار  مواجه  آمد در این وضع، این حس در ما پدید 
است.  نادانیند ناشی از پذیرامکانها به ی  انداز  انتخاب ةدر واقع، این تصور که هم اما م.عوض کن

ها که اید  میانهای ضروری اتصال چندیمن در نهایت بر اسا  دلیلی خواهد بود؛ بر اسا   تصمیمِ
کنم، نتخاب میجای دیگری اای را بهاگر من نفهمم که چرا گیینه ن خواهند کرد.مرا کامالً معیّ ةاراد

شخصی که این  را تخیل کنم. یتوانم انتخاب دیگررسد، و خیلی راحت مینظر میای بهانتخابم کاتور 
توانم بس کنم. توانم به خواندن ادامه دهم، هم میمن هم می»خواند شاید فکر کند نوشته را اکنون می

اسپینوزا هم با این استدالل  «ساخته نیست.کس کاری از دست هیچدر این بار  انتخاب با خودم است و 
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د چه متوقف کند دلیلی در ه خوانند  چه خواندن را ادامه دهاو فقط این است ک ةد. نکتنکمخالفت نمی
شاید خوانند  برنامه  کند.می تعییناراد  را ( که هر حال ی  دلیلخوب، ولی به یلکار است )نه الیاماً دلی

کار دیگری برسد این فصل را تمام کند. شاید خوانند  کتاب را با انیجار به  ریخته که قبل از اینکه به
که اراد  در هر دو حالت آرامی متذکر خواهد شد بهرا اثبا  کند. اسپینوزا چییی تا  ای پر  کندگوشه
نامه برای آها! آن بر» گویدقبلی یا با خواست اثبا  ی  نکته. حاال یکی می ةشود، حال یا با برناممیتعیین 

ای درست است که خوانند  برنامه« خوانند  نبود؟ آزادِ تمام کردنِ این فصل از کجا آمد؟ آیا از انتخابِ
؟ چطور او به اینجا ریی استنوعاً برنامه افرادِ ةزُمر؟ آیا او از های ریختچنان برنامه او اما چرا ریخته بود ،

 برنامگی نگرفتهاز بیدر ِ عبرتی  قبالًاند؟ آیا او رییی بود رسید  است؟ آیا والدینش هم اهل برنامه
هایی است اید  ضروریِ صاال ِ؛ آنچه هست اتّبیندآزادی در چنین موقعیتی نمی ةاسپینوزا هیچ اراد ؟بود 
شوند آنها هر چه می شوند.گریی نمیریی یا برنامهبرنامه اًآن کنند. مردممیتعیین ضرور  اراد  را بهکه 
در  .آیندها میاز پی علتضرور  ها بهد که در آن معلولنشوبلندی از عللِ قبلی می ةموجبِ زنجیربه

خواهیم میانسانی هم استثنا نیست. وقتی  ةنیست، و اراد ایاسپینوزا خبری از امور کاتور  جهانِ
 .کنمرا اثبا  میخودمان  نادانیدر واقع ، را اثبا  کنیم vکاتورگی

 طور ضروریبهبر آن های مقدم بنابراین، از ی  سو، اسپینوزا تأکید دارد که اراد  آزاد نیست و با اندیشه
چنان به این فکر عاد   اکند آزادی انسان ممکن است. مفکر می جداً او. از سوی دیگر، شودن میمعیّ

آزادی فکر کنیم. جان  ةنحو دیگری دربارسخت است بهبرایمان ، که تعلّق داردایم که آزادی به اراد  کرد 
کم  تواند اینجا می ،، از اتفاق ورزی اسپینوزا بودفلسفه ةشیو مخالفعموماً الک، فیلسوف انگلیسی که 

سیید  سال پس از مرگ اسپینوزا -که دوازد  (1۶۹۰) یبشر ةهماف ةجستار دربار. الک در کتابش، کند
 ،گوید تجسم کنید شبی در خواب. الک میدهدای شرح میطرز استادانهاسپینوزا را به منظور ، دشمنتشر 
و را  }کند که درش قفل است اتاقی منتقل میدرون به ان تخواببا رخترا یکجا ا شمجادویی  ینیروی

و وقتی از خواب  منتظر شماست بسیار مشتاقیداش صحبتیهمبه  اتاق شخصی که اخل. د{خروج ندارید
 مقیعُ سر کنید. در اینجا، الک دو سوالِصحبتی با او بهاوقا  خوشی را در همتوانید میشوید بیدار می

تا با کسی که  برویمآنجا کردیم میاراد   به خودمان بود اگر( 1برند: پرسد که به قلب مسأله را  میمی
 :جواب سوال اول مثبت استآزادیم؟ در باال ما  موقعیت مذکوردر آیا ( 2؟ کنیم مصاحبتدوست داریم 

. اما، پاسخ سوال دوم منفی شویمصحبت همکردیم که در آن اتاق باشیم و با شخص محبوب انتخاب می
است که ممکن است  آورشگفت  الک، در نگا توانیم آنجا را ترک کنیم.آزاد نیستیم، برای اینکه نمی :است
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خواهیم انجام کاری که می« آزادی»بکنیم ولی آزاد نباشیم. مگر تعریف  هستیمدقیقاً کاری را که طالبش 
اگر آزادی و اراد  را بتوان مانند مثال باال کامالً جدا کرد، پس آنها نیست؟ موضع الک این است که 

« اراد »اصالً صفتِ مناسبِ « آزاد» این است کهالک حرف د. هم مربو  نیستنبرخالف درک رایج ما به
. همه قبول ربط دارد توانبه درواقع « آزادی». است viبندیمقوله اشتبا ِمصداقِ « آزاد ةاراد» عبار ِنیست. 

 4.ئیمترک آنجا قدر ِفاقد  نشد  آزاد نیستیم، چواقِ قفلداریم که ما در ات

خص بلکه ش ةاراد ی نه به. از نظر اسپینوزا، آزادی حقیقاندموافقکامالً الک و اسپینوزا، الاقل در این مورد، 
 شود.شن میکته رونمراجعه کنیم این  اخالقبه قدر  او بستگی دارد. اگر به تذکرهای پایانی اسپینوزا در 

بر  ذهنخواستم در خصوص قدر  من به این صور  تمام آنچه را که می
یابیم که شرح دهم به پایان رساندم. از آنچه گفته شد درمی آنو آزادی  viiاهمایهحال
انسان نادان، که تنها تحت هدایت شهوا   ازدانا چیست و تا چه انداز   انسانِ قوّ ِ

 5 .است ترقویخویش است، 

م. هد  کنیتوانیم مشاالک را می ازجدایی اسپینوزا  ةطور نقطاینجا پیوند روشن قدر  و آزادی را و همین
 ستار ذهنی تمل بآزادی از نظر الک صرفاً فقدان بند و بست فیییکی است، اما از نظر اسپینوزا آزادی مش

شخص م های خود فرقِمایهکند. تواناییِ اِعمالِ قدر  بر حالاِعمال میقدر  های خود مایهکه بر حال
 است. نادانانسان دانا از  انسان

ن شد  است چطور چیی معیّ د: اگر همهشوسرازیر می اعتراض و اِنکار ش ،، بیرسیماینجا که میبه 
اعمال قدر  هایمان مایهکه بر حال انتخاب کنیمبرسد؟ برای اینکه هایمان مایهحالممکن است زورمان به 

شوند، می تعیینشان کامالً یهای قبلاندیشهتوسط های ما آزاد نیاز نداریم؟ یا، اگر انتخاب ةکنیم آیا به اراد
تحتِ کنترلِ جهان و  یاختیارهای بیآیا اسپینوزا ما را به مُهر  زنید کجاست؟قدرتی که حرفش را می

اسپینوزا التفا   اخالقیِ ةپروژ رادیکالیسمِبه طور قطع بهها اعتراضاین کند؟ خودمان تبدیل نمی ةگذشت
 ةمانند اراد –اند های اخالقیا کنیم پایهکه فکر میرا هایی انگار  ةهماسپینوزا اند که آنها ملتفت دارند.

آزاد،  ةها این است که ارادزمان، مفروضِ این سوالهماما کند. میاز درون تهی  –آزاد، گنا ، و مسئولیت 

                                                           

4 John Locke, Essay Concerning Human Understanding in The Empiricists (New York: 

Doubleday, 1961), 44. 
 (ادکینی از تأکید. )تبصر  ،42 یة، بخش پنجم، قضاخالق 5
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آزاد واقعاً برای  ةبرداشتن از باور به اراددست  .کار کنندهمچنان گنا  و مسئولیت باید در سیستم اسپینوزا 
 است.هایشان مایهحالاز مسلط شدن بر افراد افراد سخت است. ولی دقیقاً همین باور مانعِ 

فرد را بر  آزاد چطور در عمل قدر ِ ةاگر موافق باشید این نکته را بررسی کنیم که باور به اراد
، چه چیی خشمم را مشتعل کرد؟ فصل اولدر  در رانندگیدر مثالِ خشم  دهد.هایش کاهش میمایهحال

با رانندگی پُرسرعت و بلند ی  شاسین بود که خشم من در پیامد این امر مشتعل شد که ظاهر قضیه ای
 ایچنان رانندگی. ین اتفاق باشدا ةنست صرفاً نتیجتوا. ولی آن خشم نمیاز من سبقت گرفتاحتیا  کم
چنان از من   روشنگردانِ  نشانی با چراغکند. مثالً اگر ماشین آتشخشم تولید نمی اًخودی خود ضرورتبه

بلند زنی باردار را به طور، وقتی متوجه شوم ماشین شاسیشوم. همینخشمگین نمی سبقت بگیرد
خودی خود ای دیگر بهرانند  خطرناکِ سبقتِاگر پس، . رودمیاز بین شمم رساند، خبیمارستان می

خطرناک در موارد  جواب اول ما این است که بگوییم سبقتِ ت چیست؟شود، علّموجب خشم من نمی
دانیم غالباً نمی کند چونبه ما کمکی نمیی موجّه است، یعنی در موارد اضطراری. ولی این جواب خاصّ

مورد نظر }در  ةها برایمان روشن نیست که آیا راننددر این تجربه چرا کسی از ما بد سبقت گرفته است.
طور نیست }و کارش کنیم که این فکر میو معموالًوضع اضطرار است و لذا{ کارش موجّه است یا نه، 

از آن مواردی است  عصبانیّتشود. امّا، ما می عصبانیّتکنیم{ و این موجب می محوریرا حمل بر خود
عالو ، به منبع واقعی بهیم نه دانا. اهستیم، نادان عصبانیشوند. ما وقتی ط میهایمان بر ما مسلّ مایهکه حال

کردم او آزادانه انتخاب کرد  بود بلند خشم داشتم، زیرا فکر میشاسی ةبریم. من بر رانندپی نمی عصبانیّت
که بد رانندگی کند. یا، او مجبور نبود چنان رانندگی کند. او قادر بود  طور دیگری عمل کند. پس فرض 

توانسته ردیفِ ند؛ میتوانسته طور دیگری عمل کبلند در آن موقعیت میشاسی ةاین است که رانندمن 
اما ای را آزادانه انتخاب کرد  است که علیه من است. ها را در مقابل خود ببیند و با این حال گیینهگیینه

احتیاطش را محققاً علتِ رانندگیِ بیرود، بیمارستان می ةبلند به داخل محوطبینم شاسیکه میمن همین
فرضی  ةبلند چندین گیینشاسی ةم اگرچه رانندا من فهمید ام؟د ، اما در این لحظه دقیقاً چه فهمیفهمممی

ممکن بنابراین، من فقط تا جایی  .اندای مجبورش کرد به چنان رانندگیداشته است، او دالیلی داشته که 
آزاد داشته و آزادانه انتخاب کرد  بود  که به رانندگی  ةاو اراد مکردفکر میکه باشم  عصبانیاز او  بود

ها، شناخت و عاد  توسطبلکه   انتخاب او آزاد نبودبرم ای که پی میاز لحظه اقدام کند. ناکخطر
 .یستمعصبانی ن، دیگر شد ن تعییاش های قبلیانتخاب

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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 ین است کهاکه االن وارد است ایرادی  رسیم.می در رانندگیهای مثال خشم به محدودیت نقطه،در این 
ثال مچون این ؛ حاصل شود مهندسی شد  است منمطلوب  ةشکلی که نتیجبه در رانندگیداستان خشم 

کاشف  و بستهآن مرد به چه دلیل راهم را فهمم در نهایت میکه من  دهدمیفقط به این دلیل جواب 
دانم ن نمیم. تصور کنید کمی تغییر دهیمپس بیایید مثال را  . بود مشروعهم  شدلیلآید که عمل میبه

بلند ین شاسیبا ا کند. این را هم اضافه کنید که من در مواقع مختلف بارهاچرا آن رانند  بد رانندگی می
ر تی تصوجلویم پیچید  است. ح ناکشکلی خطرام و او هر بار بهبرخورد داشتهدر جاهای مختلف شهر 

شدن  ل نیدی من را در حابرد. انگار وقتی لذ  می آزاریرسد که او از این مردمنظر میبه طوراینکنید 
 تمام معنابه شعوربیی   شخصدر ی  کلمه، این  گیرد.می سبقتموذیانه زند و می یلبخند، بیندمی

او  بلمقارا  خودم تحقیرچرا باید  شوم؟؟ حق ندارم عصبانی پاسخ مناسبی به او بدهم. یعنی نباید است
صراحت به اسپینوزا ؟ماندمیباقی در من  آیا قدرتیتحمل کنم؟ اگر به او اجاز  دهم دائماً من را له کند 

ص این شخ ه من از. تا جایی کو در بندیمافکار ما باشد آزاد نیستم سرمنشاء گوید هرگا  علّتی بیرونی می
فقط  رها رااین فک؛ خودم نیستم. من دیگر صاحب فکرهای کندهای مرا استعمار می، او اندیشهامعصبانی
 های من است،شود توضیح داد. آنگا  که کسی دیگر علت اندیشههای من با این شخص میکنشبا برهم

 شم.توانم دانا بانمیتوانم آزاد باشم، من های من از آنِ خودم نیستند، من نمیآنگا  که اندیشه

در مورد این ، بهتر است کمی عقب بکشم و   انتقام دیگر را در ذهنم بپیمی شیرین خیالجای اینکه به
است؟  شعوربیهمه آید این است که چرا این شخص این. اولین سؤالی که به ذهن میموقعیت تأمل کنم

 ها سواالتی نیستند که جواب داشته باشند.کند؟ در نهایت، اینچرا با من دشمنی می ام؟من کاری کرد 
اش با من کجاست. ولی اگر سوال دشمنی ةکه ریشرا  شعوری او را نفهمم، یا اینبی وقت دلیلِشاید هیچ

 ی که هستشعوربیاین ممکن بود این شخص چییی غیر از جدید: آیا  پرسشرا کمی تغییر دهم چه! 
وسوی ها سمتسوالشعور باشد؟ این باشد؟ یا، آیا باید فرض بگیرم که او آزادانه انتخاب کرد  که بی

ها و ها، عاد ون شناختشعور است چاکنون بیهمدهند. این شخص ای به تحقیق ما میکامالً تاز 
هایی که خودشان با عللی ها و انتخابها، عاد اند؛ شناختکرد تعیین او را چنین  اشهای قبلیانتخاب
او اکنون  ا آغاز جهان.رررطور تو همین {و آن علل هم با علل قبل از خود}شد  بودند  تعییندورتر 

، یا تصور کردنِ جهانی که این شخص در آن تواند طور دیگری باشدطور است برای اینکه نمیاین
که چرا من مرتباً برایم سؤال شود عالو ، اگر شعور نباشد تصور جهان دیگری است با قوانینی دیگر. بهبی

کنم، دلیل اینکه من در این شهر زندگی می :کندفرقی نمیواب شوم، جرو میدر شهر با این شخص روبه
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 قبلیهای نامتناهی علت ةزنجیر ةاست نتیج جوریاین فرمانمکنم، و دستها رانندگی میدر این جاد 
 ةکه در نتیج نیست رویدادیشعور من با این بی کنشِتوانستند غیر از این باشند. پس، برهماست که نمی
 ةما نتیج کنشِوقوع پیوسته باشد. خیر، برهمبه بازیگرانرفتاری نامطلوب توسط یکی از  ةنانتخاب آزادا

شعوری او گردد. بودنِ ما در آن جا و آن زمان، و بیبرمیروز ازل به  شانزنجیر ضروری عللی است که 
قائمه است. اگر امور را زیر  ةقدر ضروری است که مجموع زوایای داخلی مثلث مساوی با دو زاویهمان

ماند؟ هر چییی طبق ضرور  از قوانین طبیعت ت باقی میاین نور ببینیم، چه موضوعی برای عصبانیّ
 عصبانیاز آب بابت خیس کردنم که طور شوم همان عصبانیاز این امور شود. من نباید ناشی می

بتواند از کنم که آب . هرگی تصور نمیکندم میکنم که چرا خیسآب را مالمت نمیوقت شوم. هیچنمی
 خیساندن من دست بردارد. این طبیعتش است.

ود یمان رد شاز روبگذاریم هر کس خواند که را به خفت و خواری فرا نمیاسپینوزا ما در اینجا البته 
ا ت. ندارد ایسازند  ماحصلهیچ  عصبانیّتکند. مدعای اسپینوزا این است که که طبیعتش اقتضا میچون

کنم که نفعی عاید خودم یا دیگران شود. اسپینوزا اینجا از کیشِ نحوی رفتار نمیام بهعصبانیوقتی که 
که خودمان مییانی او این است که ما فقط به حرفاست.  کند، بلکه طرفدار فهمنمیطرفداری  viiiصلح

مل عمان هستیم، سرشت مخالفِ، و وقتی منکوبِ عواطفی ایم{}یعنی فعّال کنیمراستی عمل میبه هستیم
 .ایم{}بلکه منفعل کنیمنمی

واقعاً این فهم ضرور  چییهاست. گرو گذارد که آزادی ما در می یمانپس اسپینوزا با این پارادوکس تنها
 ةمن فقط تا آنجا برانگیخته شد که فرض کردم رانند عصبانیّتیاد بیاورید که در مثال باال، به ؟شدنی است

خودم نیستم. برانگیخته شد ، من  تمعصبانی که وقتیتوانسته طور دیگری رفتار کند. ولی تا بلند میشاسی
سمّی  .و برایم سمّی است ندکضعیف میتام که مرا شد  ید ترکیبدر آن لحظه من با شیئی بیرونی وار

 آشفته نفوذ این سم ةدر نتیجافکارم دیگر مال خودم نیست. افکارم که است دقیقاً به این دلیل بودن آن 
وقتی چییی اعصابم را خُرد  پریشان نشد  باشد بیشتر است. اگرمن  ذهنِ شد . بدیهی است که قدر ِ 

دست گرفته، بهتوانم بنویسم. چییی که اعصابم را خراب کرد  هدایت افکارم را سختی میکرد  باشد به
این سم چیست؟ این نیست که  اسپینوزا را پذیرفتم، پادزهر حرفحال تصور کنید  .کندذهنم را خراب می

 شیءِ با  ترکیب اثرا با نیروی اراد  آزادانه انتخاب کنم که طور دیگری فکر کنم. پس چیست؟ من 
مییان شیء با طبیعتم همانآن  کنم که مخالفتِامر خنثی می  طبیعتم را از طریق تشخیص اینمخالفِ

چییهاست که  ةتشخیص ضرور  همهمین دقیقاً با من در این نقطه.  اشکنشبرهمضروری است که 
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مذکور  شعورِدهم که نه من و نه بیکند. وقتی من تشخیص مییّتِ ی  علتِ مخالف را خنثی میرسمّ
من  ةچنین ضرورتی است، خشم اولی ةایم مسیر دیگری برویم، و اینکه مالقا  ما نتیجتوانستهنمی

های فعّالِ کوششِ خودم مایهرا با حالوابسته به علتی بیرونی  های منفعلِمایهحال. من شوددیگرگون می
شود. این همان کنم. به این ترتیب، علتی برای خشم به علتی برای فهمِ طبیعتِ جهان بدل میجایگیین می

 ت است.این کلیدِ را ِ حکم«. نوع سوم شناخت»خواند یا می« شناخت شهودی»فهمی است که اسپینوزا 

گیرند و امور از ضرور  ]رِ جهان[ نشأ  می ةداند که همدرستی میشخصی که به
که دهند، هرگی چییی نخواهد یافت طبق قوانین و قواعدِ سرمدیِ طبیعت رخ می

. خوردخواهد نکسی تأسف  ةطور دربارتحقیر باشد و همیننفر ، استهیا یا  ةشایست
قول معروف تا به خواهد کوشیددارد، روا می بلکه تا آن انداز  که فضیلت انسانی

 ۶باشد. مسرورکند و  عمل یخوببه

یگر توانستند طور دفهمم امور نمی. من فقط آنگا  که میباشمخودم توانم میمن فقط آنگا  که آزادم 
 به راود ختوانستند طور دیگر باشد، محض اینکه شروع به این فکر کنم که امور میباشند آزادم. به

تی ف. وقکنم به تنفّر، تمسخر و تأسّشروع می یابم.ترین وجهی در ترکیب با علل بیرونی میمخرّب
شوم که می خودم هستند. من با چییهایی ترکیب آنِاز فهمم، افکار و اعمالم امور را می ةضرور  هم

 .این آزادی حقیقی است .است (beatitudoموافقِ طبیعتم هستند نه مخالفش. این رستگاری )
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