
 

 

  

 
 

 

 

 iکیشیآزادی حقیقی: گذر از سخت
  

 

 نزیبرنت ادک
 یمیمقدم سل دیفرش ةترجم

گذاری دولت در حیطة ناپذیرند. منظور از این سخن تأییدِ قانوندین و سیاست در نگاه اسپینوزا جدایی
نقد اسپینوزا را به چنین موضعی دیدیم. دین از نظر اسپینوزا یکی دیگر  قبلمسائل دینی نیست. در فصل 

ای نگریست که های اثرگذاری و اثرپذیری برای مردم است. در نتیجه، دین را باید از همان دریچهاز راه
ها و شدّتِ مایهآید: تعریف بر اساس حالکار میاینجا نیز همان شیوة تعریف بهایم. سیاست را نگریسته

کنیم هم اینجا مشابه است. آیا این دین عالوه، معیاری که دینی خاص را با آن ارزیابی میاجرای آنها. به
دهد کاهش می کند )یعنی مفید است(؟، یا آیا احوال راهای اثرگذاری و اثرپذیری را بیشتر میشمارِ راه

دلیل همین ربطِ وثیِق دین و سیاست است که اسپینوزا یکی از آثار آور است(؟ دقیقاً به)یعنی زیان
. این مبحث همچنین در سیاسی-رسالة الهیاتیدهد: اش را مشترکاً به آنها اختصاص میمنتشرشدة اصلی

و بلینبرگ. همچنان که در هر دو این آثار  ویژه در مکاتبات اوشود، بههای اسپینوزا یافت میبعضی از نامه
است، برداشت اسپینوزا « خدا»ایِ بخشِ اولش کلمهکه عنوانِ یکاخالق شود و همچنین در  نشان داده می

خواهم برداشت اسپینوزا را از دور است. در این فصل میبه iiکیشانهاز خدا و دین بسیار از برداشتِ سخت
ای بکاوم و نشان دهم که چطور دعاوی اسپینوزا دربارة دین متأثر از این برخی مفاهیم الهیاتی پایه

 برداشت است.

https://radicald.net/2022/04/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
https://radicald.net/2022/04/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7/
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ا. اکمیت خدحارة  یکی از مباحث الهیات مسیحی که در هلندِ زمانِ اسپینوزا بسیار داغ بود بحثی بود درب
ده خص ششحکمِ تقدیرِ ازلی ماز نظر برخی، حاکمیت خدا متضمن این بود که گناهکاران و پاکان به

کس ضرورتاً چباشند. }از نظر این گروه{ عقیده به اینکه خدا وسایل نجات را فراهم کرده است اما هی
مة ه الزحرمتی نسبت به تسلط مطلق خدا بر جهان است. گروه مقابل مدعی بودند کیابد بینجات نمی

ادی با وی آزر خدا را از سان عشقِعشق خدا این است که مردم در انتخاب راه خود آزاد باشند، و بدین
شود. در یان میبپُل  عشق یا با نفرت پاسخ دهند. تفاوتِ این دو موضعِ متقابل معموالً با تشبیه به دو نوع

 ودة خدا داکننگویند اگرچه پلی که روی شکاف جموضعِ اول، قائالن به حاکمیتِ بیشینة خدا بر جهان می
 م، پلِدهد. در موضع دورت تمامِ این فاصله را پوشش میضروها هست باریک است، این پل بهانسان

وشش په را اند بسیار پهن است اما هیچ تضمینی نیست که تمام این فاصلکسانی که به عشقِ خدا قائل
 دهد.

تی، طور سنبیایید دو قطبِ حاکمیت و عشق را دو آغازگاه برای فهم موضع اسپینوزا قرار دهیم. به
)خدا به  ivداند(، قدرت مطلقچیز را می)خدا همه iiiهاست: علم مطلقجنبه حاکمیت خدا دارای این

ها گوید هر کدام از این جنبهجا حاضر است(. اسپینوزا می)خدا همه vکار قادر است(، و حضور مطلقهمه
 اتت. الهیلق اسضرورت به خدا تعلق دارد. خدا از نظر اسپینوزا دانای مطلق، توانای مطلق و حاضر مطبه

 د او راا بایگانة فوق برای خدهای سهمنظورِ تصدیقِ ویژگیسنتی در اینجا گرهی دور از نظر دارد: به
فهم کرد. باید تمایز سنتی خالق/مخلوق را منسوخ اعالم کرد؛ تمایزی که در  viطریقی عمیقاً دگرکیشانهبه

 دارد. قرار  -اسالم، یهودیّت و مسیحیّت  -اصلی  viiخداییِشالودة ادیانِ تک

های داشتنِ محمولعنی تمایز مذکور{ تنها راه برای نگهفرض }یاز نظر اسپینوزا منسوخ دانستنِ این پیش
داشتنِ حاکمیت خداست. علم مطلق، قدرت مطلق و حضور مطلق است؛ }و از این رو{ تنها راه برای نگه

جا باشد، باید الزاماً کل باشد، یا همه اش این است: برای اینکه خدا دانای کل باشد، دارندة تواندلیل ساده
چیز ممکن نیست خدا را محدود کند. البته، این همان نامتناهی باشد، که این از نظرِ اسپینوزا یعنی هیچ

گوید خدا جوهر است؛ درکی که برای هزار و پانصد سال درکِ غالب از خدا درکِ قدیمی است که می
این درکِ قدیمی است. خدا نامتناهی است، و خدا جوهر است. گیر و بوده است. اسپینوزا تا اینجا موافق 

گوید خدا جدای از مخلوقات دارد و میاش را برمیآید که الهیاتِ سنتی قدم بعدیگرفتاری آنجا پیش می
توان گرفت. نامتناهیّـت و تعالی است؛ خدا نسبت به جهان متعالی است. از نظر اسپینوزا این نتیجه را نمی

رسد اما دلیل چنین تعجبی این است که ما نظر میاند. این نکته در ابتدا عجیب بهالجمعمفهومِ مانعهدو 
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ایم نامتناهی بودن و تعالی را مکمّل بدانیم؛ گویی هر کدام دالِّ بر دیگری است. ولی اسپینوزا عادت کرده
ای بین دو چیز است: یکی جود رابطهکند. داللتِ ضمنیِ تعالی، وروشنی این داللتِ متقابل را رد میبه

شان کاری با رابطه -متعالی و یکی دیگر که متعالی از آن تعالی دارد. اگر دو چیز وجود داشته باشد 
کدام ضرورت یکدیگر را محدود کنند. اگر آنها یکدیگر را محدود کنند دیگر هیچآنها باید به -نداریم 

دام نتواند نامتناهی باشد، پس خدا ممکن نیست عالمِ مطلق، قادرِ کتواند نامتناهی باشد. و اگر هیچنمی
 دارد.مطلق یا حاضرِ مطلق باشد. بنابراین، اسپینوزا با انکارِ تعالی، نامتناهیّت را نگه می

جا حساب آوردند بهکیش بهعصرانش او را سختاسپینوزا با انکارِ تعالی هیچ امیدی به اینکه هم
م شد. بدنا هایی که داشت در سرتاسر اروپا در زمان حیاتش و پس از آن نیزیدگاهگذارد. او با دنمی

کند. می ا یکیایسمی است که خدا و جهان راختصار دیدیم، موضع اسپینوزا پانتهچنانکه در سطور فوق به
اسپینوزا،  (. از نظرDeus sive natura« )خدا یا طبیعت»این عبارت است: اخالق بندِ کلِّ کتاب ترجیع

یاسی و سرهای اند. با اینکه این موضع موجبِ دردساین دو واژه از هر جهت با هم معادل و قابل تعویض
دا را خپینوزا یا اسحل او واقعاً معرکه است. آمذهبی بسیار برای اسپینوزا شد، از منظرِ فلسفیِ محض، راه

بنابراین  چیز جزئی از خداست،دارد. همهچیز وجود نداند؟ صد در صد. زیرا غیر از خدا هیچحاکم می
قطع و هست؟ بشود. آیا خدا از نظر اسپینوزا عالـِم مطلق اضرورت از طبیعتِ الهی ناشی میچیز بههمه

ا در شد. ماکتسابی نیست که شناخت خدا نبایقین. خدا دربرگیرندة کل شناخت است. هیچ شناختِ قابل
ز نظر ا خدا ااندیشیم. آیطور متناهی میاندیشد بهطور نامتناهی میبه شناسایی جهان صرفاً آنچه را که خدا

 ربارةدطریقی دیگر داریم زنیم بهاسپینوزا قادر مطلق است؟ بدون شک. وقتی دربارة خدا حرف می
ست. درت اضرورت دربردارندة کلِّ قزنیم؛ دربارة تصویر کالن. و از همین رو خدا بهطبیعت حرف می

ای نیست. خدا ه تصور کنیم قدرت خداست. در نهایت، حضورِ مطلق هم معمای پیچیدههر قدرتی ک
 باشد. نیست که خدا وجود نداشته« جا»ئی یکی است. هیچ «جا»جا حاضر است، زیرا خدا با هر همه

رویم: عشق خدا. سراغ قطب دیگر میدارد، بهحال که دانستیم اسپینوزا چطور حاکمیت خدا را نگه می
خدایی سنتی از ایسمِ اوست، از جهات مختلف او را از برداشت تکاسپینوزا در اینجا که پیامدِ پانته موضع

ورزد و نه از کسی نفرت تر، خدا نه به کسی عشق میعبارت دقیقبه»کند. خدا بیش از پیش دور می
ای ا ناشی از انگیزهر viiiطور خاص مایل است سراسرِ درامِ آفرینش، هبوط و بازخریدمسیحیت به 1«دارد.

داند. برای می ixاِنگاریترین نوعِ انسانبداند که همان عشق خدا به بشر است. اما اسپینوزا این را فاحش
                                                           

 ، نتیجه. }ترجمه م. جهانگیری{1۷، بخش پنجم، قضیه اخالق 1
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دقت کنیم. عشق افزایشی در کمال همراه با ایدة « عشق»اینکه دلیلش را بدانیم بیایید به تعریف اسپینوزا از 
دادن عشق به خدا دو مشکلِ بزرگ دارد. اول، کمالِ خدا  علتی بیرونی است. از دید اسپینوزا، نسبت

تر بگوئیم، نامتناهی است بنابراین ممکن نیست کمالِ او مشمول افزایش یا کاهش شود. یا اگر خالصه
چیزی بیرون دوم، ایدة علتی بیرونی در کنارِ خدا فاقد انسجام است. هیچ 2«خدا عاری از انفعاالت است.»

 راین ممکن نیست خدا از علّتی بیرونی اثر پذیرد.از خدا نیست، بناب

اگر اصوالً نشود که خدا به ما عشق بورزد، حکمِ رابطة ما با خدا یا رابطة خدا با خودش چیست؟ اینجا 
توانیم انتظار داشته باشیم او هم در توانیم به خدا عشق بورزیم، اما نمیشود. ما میزمین کمی لغزنده می
زد. پس، عشق ما به خدا دقیقاً شامل چیست؟ از دید اسپینوزا، عشق خدا ما را به عوض به ما عشق بور

طور که بررسی کردیم. همان پنجمدهد که در فصل ارجاع می« نوع سوم شناخت»یا « شناخت شهودی»
دیدیم، نوع سوم شناخت یعنی فهمیدنِ چگونگی پیروی ضروری هر چیزی از قوانین طبیعت. و اکنون 

گذاشت. بنابراین، در برداشت اسپینوزا، نوع « قوانین طبیعت»ت جای عباررا به« خدا»توان دانیم که میمی
چیز نیست. دقیقاً در همین نوعِ سومِ مثابه علتِ ضروری همهسوم شناختْ چیزی غیر از شناختِ خدا به

نامند. این نیز عشق است، می« عشق عقالنی به خدا»یابیم که اسپینوزا شناخت است که ما چیزی را می
ای که منبع شادی است اینجا خداست؛ ی که باالتر بررسی کردیم؛ با این تفاوت مهم که ابژههمان معنایبه

ای جزئی. عشق عقالنی به خدا چیزی نیست جز فهم ضرورت امور از منظر کل؛ تصویر است، نه ابژهکالن
 (. sub specie aeternitatisاز منظر سرمدیّت )

خدا با عشق عقالنی نامتناهی »گوید . در این باره اسپینوزا میسازتر رابطة خدا با خود استموضوعِ مشکل
تا اینجا که مشکلی نیست؛ خدا از کمالِ نامتناهی برخوردار است و خود را علت  3«ورزد.به خود عشق می

 شود.داند. این عشق خدا به خود است. امّا، در قضیة بعد اوضاع عجیب میآن می

ورزد، نه از این خداست که او با آن به خود عشق می عشق عقالنی ذهن به خدا همان عشق
واسطة ذات ذهن انسان که تحت تواند بهحیث که او نامتناهی است، بلکه از این حیث که او می

شکل سرمدیت اعتبار شده است ظاهر شود، یعنی عشق عقالنی ذهن به خدا جزئی از عشق 
 4ورزد.نامتناهی است که خدا با آن به خود عشق می

                                                           
 .1۷، بخش پنجم، قضیه اخالق  2

 .3۵، بخش پنجم، قضیه اخالق 3

 .3۶، بخش پنجم، قضیه اخالق 4
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5 

ی ن انسانهم ذهدر این قضیه اسپینوزا بین عشق خدا به خود از حیث نامتناهی بودن او و از حیث قدرت ف
ز منظر اورزد البته ای است که خدا به خود عشق میگذارد. از یک جهت، این نیز بخشی از شیوهتمایز می

 ذهن انسانی متناهی.

آید که خدا، از اینجا برمی»کنند. ا را مستقیماً نقض میهای قبلی اسپینوزالبته، نتیجة این قضیه گویی گزاره
ها و ورزد و نتیجة عشق خدا به انسانها نیز عشق میورزد به انساناز این حیث که به خود عشق می

}ولی هیچ تناقضی در کار نیست:{ عشق خدا به خودْ انفعال  ۵«عشق عقالنی ذهن به خدا یک چیز است.
چیز است، ضرورت همان عشق به همهشود. عشق خدا به خود بها ناشی مینیست بلکه از طبیعتِ خد

چیز کنیم، ضرورتِ همهاست. وقتی ما امور را با نوعِ سومِ شناخت فهم می xچیز همانستزیرا خدا با همه
انسان از یابیم که شایستة نفرت باشد. پس، از نظر اسپینوزا، خدا به هر یابیم و در نتیجه چیزی نمیرا درمی

 ورزد. به زبان او در تبصرة این قضیه دقت کنید:های دیگر عشق میطریق فهم انسان

فهمیم که نجات، یا سعادت، یا آزادیِ ما عبارت است از عشق پایدار و از اینجا آشکارا می
ها. و این عشق، یا سعادت در کتاب مقدس جالل نامیده سرمدی به خدا، یا عشق خدا به انسان

دلیل هم نیست. زیرا این عشق را، چه به خدا مربوط باشد و چه به ذهن، که بی –ست شده ا
درستی آرامش ذهن نامید که در حقیقت متمایز از جالل نیست. زیرا آن از این حیث توان بهمی

که همراه است با ایدة خود. و وقتی هم که به نفس  ،…که به خدا مربوط است شادی است
 ۶ن است.مربوط باشد باز هما

کند. اینجا ما راهبرد اسپینوزا در چارچوب تفسیرش از خدا و آزادی در زبان نجات تجدید نظر می
کنیم. های گذشته، اعم از سنن فلسفی، سیاسی یا دینی، مشاهده میعمومی اسپینوزا را در نسبت با سنت

اخالق، حق، و نجات، و  کند؛ اصطالحاتی چون جوهر،ترین اصطالحات آنها را از آنِ خود میاو مهم
شود. پس، دهد که اگر آنها با جدّیت مورد تفکر قرار گیرند یک نظام کامالً جدید حاصل مینشان می

ها مایههای توصیفِ حالشود، از اخالق و حْق شیوهایسم بیرون کشیده میطور که از جوهرْ پانتههمان
هم پیوستة ضروری. پس، مثابه یک کلِ بههان بهای برای درک جشود، و از نجاتْ شیوة تازهگرفته می

خدا یا نوع بشر یا یک کتاب نیست، بلکه پیامد ضروری درک جهان  از جانب قضاوتینجات نتیجة 
اند طور دیگری باشند توانستهفهمیم امور نمیطریقی خاص است. از نظر اسپینوزا، ما به میزانی که میبه
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یگری از نجات آن است که در زنجیرِ عللِ بیرونیِ مخالفِ طبیعتمان نتیجة هر درک د«. یابیمنجات می»
 بمانیم.

یابد روح من است، هایی از روحی نامیرا در پیوند است: چیزی که نجات میهطور سنتی، نجات با انگاربه
یّت، اما که معموالً در مقابلِ بدنم است. اسپینوزا هم برداشتی از نامیرائی دارد، یا دقیقاً بگوئیم سرمد

انگاری نیست. حالتی که چیزی بیش طور که پیشتر دیدیم این برداشت مستلزمِ هیچ شکلی از دوگانههمان
تواند داشته باشد؟ ای موقّتی تحت یک نسبتِ حرکت و سکون نیست، دقیقاً چه چیزِ سرمدی میاز لخته

زمان، ی همیشه باقی بماند. همتواند براروشن است که نسبتِ حرکت و سکونِ میانِ اجزای یک بدن نمی
تواند بیشتر و بیشتر متوجه ضرورتِ امور شود، یعنی فکر برای اسپینوزا معلوم است که فکرِ انسان می

انسان با خدا درمقام علیت سامان یابد. البته، خدا سرمدی است، و سامان یافتن فکرِ کسی با خدا درمقام 
ای که درجه(. ما بهsub specie aeternitatisمدیّت است )علتْ همان اندیشیدن به اشیاء از منظر سر

گوید: به اشیاء از منظر سرمدیت بیندیشیم خودمان سرمدی هستیم. اسپینوزا این نکته را با این عبارات می
بدنی  ۷«کسی که بدنش مستعد امور کثیری است، دارای ذهنی است که بخش اعظم آن سرمدی است.»

کند، در عین حال )وقتی تحت صفت فکر نگاهش منفعل ماندن، بیشتر عمل میجای مستعد، بدنی که به
 کنیم( ذهنی است که بیشترش سرمدی است.

ن جة ماندن نتیمروایتِ اسپینوزا از این قرار است. تباهی، گناه، و بندگیِ نقطه، سرِ خط. پس نجات به
طابقِ م من دی بستگی دارد به عملِتحت کنترل علل بیرونیِ مخالفِ طبیعتم است. فضیلت، نجات، و آزا

م که هم کنچیز را چنان فای قرین توفیق است که من همهدرجهطبیعتم، یعنی حفظ خودم. این حفاظت به
کنم، یمندم، آزادم، عمل مای که چنین کنم فضیلتدرجهدر پیروی ضروری از طبیعت خدا هستند. به

ست ا عمل اا آنجترادف است با سرمدی بودن. عمل من صرفاً تها از نظر اسپینوزا مام. همة اینیافتهنجات
 فهمم، و فهمْ فهم از منظر سرمدیّت است.که می

خدائی اصلی قرار توانند ببینند که اسپینوزا با روایتش از نجات در تضادی سخت با ادیان تکهمه می
هایش در آید که دیدگاهنظر نمیآورد، بههایی تأییدآمیز از کتاب مقدس میگیرد. او هرچند نقل قولمی

کند که دو مجموع در تطابق با کتاب مقدس باشد. در مکاتباتش با بلینبرگ، در جایی که بلینبرگ ادعا می
مفاهیم روشن و متمایزِ عقل]ش[ و کالمِ آشکارشدة خدا یا ارادة »فلسفد عبارتند از ای که با آنها میقاعده
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پس من که چندین سال را »دهد: گوید، چنین پاسخ میپرده سخن میاسپینوزا که طبق معمول بی  8«خدا
 …ام.کند کامالً قانعمن به آنچه که عقل برایم آشکار می …اشفهممام البد نمیصرف متن مقدس کرده

 ۹«زیرا حقیقت با حقیقت تناقض ندارد.

یح شتر توضرا بی آنها سیاسی-الهیاتیرسالة در زیرِ سطحِ این پاسخ چند اصل در کار است که اسپینوزا در 
شده  داده است. اصل اول این است که کتاب مقدس سندی تاریخی است که طی زمانی طوالنی تولید

پی  ن آن دروناگودهد. از آنجا که هر کدام از نویسندگان گاست و این تاریخ را به طرق متعدد بازتاب می
شان شده مانهزویند، روش و محتوای سخنانشان متناسب با اند که با مخاطبِ زمانة خود سخن بگاین بوده

صری در ع کند که آنچه متناسبِ یک عصر است شاید از تحقق هدف خوداست. اسپینوزا البته تأکید می
نظر  ید درمتفاوت عاجز بماند. این نکته، هشداری است که هنگام خواندن هر بخشی از کتاب مقدس با

های آن خششود، این است که هدف کتاب مقدس یا هر کدام از بناشی می گرفت. اصل دوم، که از اوّلی
نه یک متن  آشکار کردنِ اسرارِ مابعدالطبیعیِ ژرف نیست. کتاب مقدسْ کتاب راهنمای پارسایی است،

. همان فلسفی. برخورد با کتاب مقدس همچون متنی فلسفی همانا و بدفهمی مقصودش و به خطا رفتن
گوید هرچیزی که شود، که میشناخته می xi«گراییتطابق»عنوان کند بها اینجا اختیار میموضعی که اسپینوز

متن  در کتاب مقدس نوشته شده برای زمان و مکانی خاص نوشته شده است و نباید تصور کرد همة
یار اخت را موضع کند. اسپینوزا یکی از اولین کسانی بود که اینها کار میها و مکانمقدس برای همة زمان

ش تازِ رور پیشکرد و بر اساس تاریخ و برساختِ متنِ کتابِ مقدس برای آن استدالل کرد. او در این کا
پینوزا گرایی اسانتقادی است که در مطالعات کتاب مقدس از سدة نوزدهم رایج شده است. تطابق-تاریخی

ب ر کتا. کالم خدا چیزی دشودرا به تفکیک میان متن تاریخیِ کتاب مقدس و کالم خدا رهنمون می
ف تحری کند. پس، در حالی که متن کتاب مقدس ممکن استمقدس است که ما را به پارسایی هدایت می

ظر از ن شده باشد، کالم خدا قابل تحریف نیست. آنچه از کالم خدا در کتاب مقدس آشکار شده است
 اسپینوزا بسیار ساده و سرراست است:

خواهد، رسیم که متن مقدس چیزی از آدمیان جز فرمانبرداری نمیمیزیرا به این نتیجة آشکار 
عالوه، از آن رو که فرمانبرداری خدا منحصراً کند. بهو نه نادانی بلکه سرکشی را محکوم می

شود که تنها دانشی که کتاب مقدس نتیجه گرفته می( …)چیزی جز محبّت همسایگان نیست، 
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سی برای اطاعت از خدا مطابق این امر بدان نیاز دارد، و کند آن است که هر کبدان امر می
آموزند. تمامی افتند، یا دستکم فرمانبرداری را نمیها بدون آن لزوماً به خودرأیی میانسان

های فلسفی دیگری که مستقیماً بدین هدف راهبر نشوند، چه دربارة شناخت خدا باشند پرسش
ندارند و بنابراین باید آنها را از دیِن آشکارشده  و چه شناخت طبیعت، ربطی به کتاب مقدس

 1۰بیرون گذاشت.

ها و اینبیند. هر دبینیم، اسپینوزا محبّت خدا و محبّت همسایه را به یک چشم میطور که میبلی، همین
ت که همین دلیل اسنتیجة درک ضرورت همة امور است، یا همان دانستن با نوع سوم شناخت. دقیقاً به

ل باال قل قوکند و تفکیکِ فرمانبرداری و شناخت در نا کتاب مقدس را از کالم خدا تفکیک میاسپینوز
الت تواند به شناخت رابطة ضروری بین جوهر، صفات و حانتیجة آن است. کسی از متن مقدس نمی

س است تاب مقدکالتِ تواند بیاموزد. این تنها رسای رفتار را میبرسد، اما فرمانبرداری از چند قاعدة پایه
 تفادهو کتاب مقدس فقط تا این حد حاوی کالم خدا است. هر استفادة دیگری از کتاب مقدس سواس

 است.

ها شاید بگویند عیبش این دربارة سادگی تفسیر اسپینوزا چیزهای جذاب زیادی هست. با این حال، بعضی
ه که به عشق خدا یا همسایه ربط دهد. به این معنی که هرچاست که عمدة کتاب مقدس را زائد جلوه می

های مختلف متن آسیب ببیند. م بنیادین و مقصود بخشتوان دور ریخت، بدون اینکه پیانداشته باشد را می
شود معجزات است، از این حیث که معجزه بنا به تعریف لغوکردنِ در رأس چیزهایی که دور انداختنی می

اند و محال است مغایر ین طبیعت و قوانین خدا همانستقوانینِ طبیعت است. ولی ما دیدیم که قوان
ناپذیر خالف قانون خود عمل کند، که تصورباشند. از نظر اسپینوزا، معجزه متضمّنِ آن است که خدا به

خالف طبیعت او عمل کند، که ای برای خدا است که بتواند بهاست؛ یا به سخن دیگر، مستلزمِ تصور اراده
آید، رستاخیزِ که در این نقطه، حداقل برای مسیحیّت، پیش می ایترین مسئلهت. بزرگاین هم نامعقول اس

گوید بدون }اعتقاد به{ مسیح است. مرگ و رستاخیز او جزو اصول دین مسیحیّت است. پولس می
نش معنی معجزه است و باور کرداما از نظر اسپینوزا رستاخیز به 11فایده است.رستاخیز ایمان به مسیح بی

تواند علیه طبیعت خود عمل کند. پس هدف از انگارة رستاخیز مساوی است با باور به اینکه خدا می
های معجزات که در کتاب مقدس آمده، این نیز مقصودی چیست؟ اسپینوزا خواهد گفت مثل همة گزارش
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محبّت همسایگان آموزند که در محبّت خدا و ها به ما میندارد جز هدایت ما به پارسایی. این گزارش
 خود با فروتنی وارد شویم.

هایی عمیق و رساند. اسپینوزا دغدغهورزی میتفسیر اسپینوزا از هدف کتاب مقدس ما را به بحث دین
ورزی در تاریخ دارد. دغدغة مرکزی او نقشی است که خرافه در کنترلی ایفا پایدار دربارة شیوة دین

طبق نظر اسپینوزا، دلیلِ پدیدآمدنِ خرافه این است که وقتی ما کند که دین بر زندگی مردم دارد. می
شویم، بالفاصله شروع به جستجوی دهیم، مثالً با مصیبتی مواجه میمان از دست میتسلطمان را بر زندگی

کنیم به این امید را باور می هرچیزیکنیم که تسلطمان را به زندگی تأیید کند. در این احوال ما چیزی می
ته؛ ترس اینکه خیزد؛ ترس از ناشناخمان تأیید کند. بنابراین خرافه از ترس برمیسلطمان را بر زندگیکه ت
دست نیاوریم. از آنجا که ترس منبعِ خرافه است، و از آن رو که ترس گاه کنترل اوضاع را دوباره بههیچ

همگان در معرض  12«شوداندوه ناپایداری است که از صورتِ خیالی یک شیءِ مشکوک حاصل می»
اند. یا، خرافه خطری مداوم است از این رو که ما از آینده خبر نداریم. اینک، گوناگونی و تنوعِ خرافه

ای که ما را به ترس آیند، از هر چیز گذشته، برابر است با علل خارجیممکنِ انواع خرافاتی که پدید می
این خرافات از طریق عدة زیادی از مردم در طی اندازند. اما دغدغة اسپینوزا متوجه وضعی است که می

شوند. برای اینکه چنین وضعی ایجاد شود، خرافه باید پرورانده و زمانی دراز نهادینه، پایدار و تکرار می
دهند: کنند و پر و بال میشود که خرافه را حمایت میهایی انجام میمایهاستقبال شود. این با کمک حال

دشوار نیست که بفهمیم چرا نفرت، غضب، و خدعه خرافه را پایدار  13«و خُدعه.امید، نفرت، غضب، »
توانستند طور دیگری باشند، خیزند که امور میطور خاص، غضب و نفرت از این خیال برمیکنند. بهمی

 کند.منظور جلوگیری از تکرار مصیبت دوچندان میکه این خیال تالشِ فرد را برای حفظ اَعمال خرافی به
نشان دادن کار خدعه نیز دشوار نیست. اگر من دربارة اینکه در آینده چه بر سرم خواهد آمد یا دربارة 

غلتم. اما شوم و به خرافه میحل مشکالتم دچار سوءفهم میام فریفته شوم، قطعاً دربارة راهعلل بدبیاری
کمکش به شکند و بهطلسمِ ترس را می ها باشد. مگر امید نیست کهمایهجای امید انگار نباید بین این حال

ها در خود رویم؟ چطور ممکن است امید خرافه را پایدار کند؟ کلید پاسخ به این پرسشمصاف آینده می
امید چیزی نیست مگر شادی ناپایداری که از »گوید سرشت امید نهفته است. اسپینوزا در تعریفش می

                                                           
 .2، تبصره 18، بخش سوم، قضیه اخالق 12
 .38۹، مقدمه/سیاسی-رسالة الهیاتی 13



 

 

10 

در اینجا باید به  14«آید.وجود مینماید بهش مشکوک میای که وقوعصورت خیالی شیء آینده یا گذشته
آورد و دیگری اندوه. ولی توازی امید و ترس توجه کرد. آنها در یک معنا متضادند، زیرا یکی شادی می

اند؛ هر این نباید واقعیتِ همانستی ساختاری آنها را از چشم ما پنهان کند؛ هر دوشان ناشی از ناپایداری
گیرد: با امیدواری فرد به چنین در خدمت خرافه قرار میاند. پس، امید اینبه علل بیرونیدوشان وابسته 

 شرطی که بر طبق خرافه رفتار کند.تغییر سرنوشت خود به

دین است. این تالش برای حذف  xiiمثابه محرِّکبرداشت اسپینوزا از دین در پی دور انداختنِ خرافه به
ان زمان نمایاول، نشان دادن این است که دینِ راستین چیست و هم ای است. مرحلةمرحله-خرافه دو

 شامل های دین دروغی کدام است. دوم، نشان دادن این است که نجاتِ راستینکردن اینکه انحراف
ست، که مید اگرفتنِ مردم از ترس یا اچیست. از موارد باال گذشته، اسپینوزا خواستار خاتمة انگیزه

ز ترسِ ام را ادیدیم این خواستة اسپینوزا در سیاست است. اگر من خدا یا همسایه طور که پیشترهمان
خدا  زیدن بهشق ورعداوریِ خدا دوست بدارم، یا اگر کارهایم ناشی از امید به پاداشی در آینده باشد، از 

 است که ارییدواقع آن شیءِ ناپاام. انگیزة من در این حاالت عشق نیست، بلکه بهو همسایگان درمانده
عی م؛ مواقنیست های بیشتری است از حاالتی که من خودمها نمونهکند. ایناندوه یا شادی در من ایجاد می

 دم. کارِ دربن کند. در چنین حاالتی من آزاد نیستم بلکهکه اعمال من را چیزی غیر از طبیعتم معین می
افات طة خریست بلکه قرارگرفتن زیر سلصواب از ترسِ عقوبت یا به امیدِ پاداش اصالً کارِ صواب ن

 :تعارف استاند بسیار بیتقوائی که از روی خرافه چنین-های بااخالق-است. اسپینوزا دربارة با

زیرا ظاهراً اغلب مردم چنین معتقدند که آنها وقتی آزادند که مجاز باشند خود را تسلیم 
الهی زندگی کنند، قسمتی از حقوق  شوند که طبق قانونشهواتشان کنند، و وقتی که ملزم می

طور مطلق تمام امور مربوط عقیدة آنها اخالقیات، مذهب و بهدهند. و لذا بهخود را از دست می
به قوت نفس ]فضیلت[ بارهای سنگینی هستند که امیدوارند پس از مرگ آنها را فروگذارند و 

اما تنها امید پاداش ندارند بلکه  یعنی اخالقیات و مذهبشان را دریافت دارند.« بندگی»پاداش 
کند که )تا گذشته از این بیشتر ترس از کیفرهای هولناک پس از مرگ است که آنها را وادار می

دهد( طبق قانون الهی زندگی کنند. اگر این امید و حدی که ناتوانی و ضعف نفسشان اجازه می
شوند و برای ها فانی میهمراه بدنبهها این ترس در آنها نبود، و درعوض عقیده داشتند که ذهن

اند، زندگی دیگری وجود ندارد، در این بینوایانی که با بار سنگین اخالقیات از توان افتاده
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داند که همة رفتارشان را کردند و ترجیح میصورت آنها به مشرب بدوی خود رجعت می
 1۵کنند.جای اطاعت از خود از بخت پیروی مطابق شهوات تنظیم کنند و به

شد ردم نبای سر ماگر امید و ترس باالگویند دفاع از خرافه همیشه بوده و قدرتی فریبنده داشته است. می
شوند و صفت میانپاشد؛ مردم حیوو برای اجبار آنها به تقوا و اخالقیات استفاده نشود، جامعه از هم می

ا هر اید ببجهتِ خیر عمومی اند که بهکنند. پس، پاسدارانِ خرافه مدعیفقط طبق شهواتشان زندگی می
 ین رویهاتیجة نای که الزم باشد مردم را در خرافاتشان نگه داشت، و این به صالحِ خودشان است. وسیله

ال ا اعمبزیستن باشند، مساوی با زندگی جای اینکه توصیفِ خوبشود که پارسایی و اخالق بهاین می
 شود.شاقه می

ه باسخ او ست. پایزِ مربوط به فضیلت ازجمله پارسایی و اخالْق خودْ پاداشِ خود از نظر اسپینوزا هر چ
 ادعای باال کوبنده است:

نظر من این عقاید در نامعقول بودن کم از آن نیستند که شخصی که عقیده ندارد که بتواند به
مهلک  بدنش را برای همیشه با غذاهای خوب تغذیه کند بهتر است خود را با سموم و مواد

مُخ اشباع کند، یا چون براین عقیده است که ذهن سرمدی یا نامیرا نیست، ترجیح بدهد که بی
 1۶اند که ارزش بحث کردن ندارند.باشد و بدون عقل زندگی کند. اینها تا آن حد نامعقول

 همان اًواقع بسیار بهتر و مفیدتر است که پیروی از دین و اخالق به این دلیل باشد که دین و اخالق
گری در اند. هر دلیل دیشکل مدوّن و نهادینه عرضه شدهچیزهای مفید برای حفظ وجود ما هستند که به

 دانند از فهمای بدتر میمعنی بندگی است، و کسانی که بندگی ما را سپری در برابر بندگیاین کار به
 اند. سرشت مسئله درمانده

از راه  گوید صلح فقطناآرامی سیاسی باال گرفته، اسپینوزا میدر عصری که مدارای دینی تضعیف شده و 
 ای دینیر معناندیشیم. آزادی دآید. آزادی در معنای سیاسی یعنی آزادی بیان آنچه میدست میآزادی به

. هم یعنی آزادی از خرافه و منبعش که ترس است و حامیانش که امید، نفرت، غضب و یأس هستند
 ، جهان وآید؛ فهمِ خدادست میاند که با فهم بهدی سیاسی موکول به آزادی حقیقیآزادی دینی و هم آزا

 خود برطبقِ شناختِ شهودی که مشاهدة پیوندِ ضروری همة امور است.
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