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چکیده
ترین فیلسوف سیاسی است که دموکراسی را بهترین نوع اسپینوزا نخستین و مهم

برتري دموکراسی در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا بر مبانیِ مابعدالطبیعیِ . حکومت قلمداد کرد
از : موضع سخن گفته استاسپینوزا دربارة سرشت انسان از دو. اندیشۀ وي مبتنی است
پردازد و کُناتوس یا صیانت ذات را نخستین اي از انسان میگرایانهسویی، به تبیین طبیعت

کند، از دیگر سو، ترین ویژگی همۀ موجودات طبیعی، از جمله انسان معرفی میو بنیادي
سرشت بشر کند که نمونۀ اعالیی براي اش ایجاب میگرایانهدستگاه مابعدالطبیعۀ کمال

توان به آزادي از بندِ انفعاالت نفسانی دست برگزیند و با آن نشان دهد که چگونه می
. ها را در محدودة عقل قرار دادستیزي امیال، آنها از عقلیافت و با دور کردن انسان

ترین نوع ترین و عقالنیداندکه طبیعیاسپینوزا، دموکراسی را به این دلیل برتر می
ترین است، چون بیشترین شباهت را به وضعیت طبیعی آدمیان دارد ؛ طبیعیحکومت است

چه را که در توان که در آن انسان براي صیانت از ذات خویش آزاد است و حق دارد هرآن
گیرندگان بیشتر باشد امکان دارد انجام دهد، وعقالنی است، چون هرچه تعداد تصمیم
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بودن دموکراسی در واقع، عقالنی. شودتر میی کمگر و غیرعقالنحاکمیت انفعاالت ویران
گیرد و در به دلیل تأمین هدفی است که رشد اخالقی و عقالنی افراد در آن شکل می

نتیجه انسان را به نمونۀ برتر سرشت انسان که در اخالق از آن صحبت کرده بود، نزدیک 
ق دموکراسی بر دیگر انواع راهبر ما در این مقاله این است که چگونه تفوپرسش. کندمی

حکومت، زاییدة دستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا است؟ مدعاي اصلی مقاله این است که 
فهم است که تلقی وي را از ادعاي اسپینوزا در باب تفوق دموکراسی تنها زمانی قابل

.اش استوار است، دریابیمسرشت انسان که بر مبانی مابعدالطبیعی

انسان، کُناتوس، حق طبیعی، رشد عقالنی، دموکراسیسرشت: واژگان کلیدي



مقدمه. 1

هاي در طول تاریخ اندیشه در غرب، مابعدالطبیعه، نقش مهمی در ساختن مبانی بسیاري از نظریه
که معیارهاي نظر به این. توان آن را شالودة چنین نظریاتی دانستسیاسی داشته است، تا حدي که می

اي باید نظام سیاسی را نیز در تطابق با بنیاد استوارند، لذا در چنین مطالعهمی پیشینمابعدالطبیعی بر نظ
اندیشۀ سیاسی متضمن ابعاد مابعدالطبیعی است، تا جایی که «. همان نظم و اصول ثابت و مبنایی بجوییم

ه بدان پایبندیم از به عبارتی، آراء سیاسی ک. توان مابعدالطبیعه را جزء الزم حیات سیاسی به شمار آوردمی
,Adams(» شودمان مشخص میرهگذر آراي مابعدالطبیعی 2007: ؛ به این معنا، اندیشۀ سیاسی )269

بدون فهم «نیز، . ها دریافتتوان بدون ارجاع به دستگاه کلی فلسفی آنبرخی از متفکران را نمی
همگی موضوعات موضوعاتی چون طبیعت، سرشت بشر، حق طبیعی، آزادي و ضرورت دولت که
» پذیر نخواهد بودمابعدالطبیعی هستند، فهمِ فلسفۀ سیاسی و درك موضوعات سیاسی امکان

.(Dejnonka, 2005: 84)
تعلق خاطر هر یک از فالسفه به ،سیاسی، نسبتی ناگسستنی داردۀهرچند تفکر اصیل فلسفی با اندیش

توان فلسفه را از اصوالً نمیو ارسطوالطوننزد افدر تأمالت سیاسی، با دیگري متفاوت است؛ مثالً 
هاي اي به سیاست بنگرند آن را به آموزههاي میانه نیز از هر جنبهمتفکران سده. سیاست جدا کرد
اي به ورود چون دکارت عالقهی اما فیلسوف. کنندزنند و از همین زاویه آن را بررسی میمسیحی پیوند می

مطرح 2، بنا به تمایزي که هانا آرنت1به زعم هانس بالم. دهدنشان نمیدر ساحت اندیشه سیاسی از خود 
: کرده است، دو جریان تفسیري در فلسفۀ غرب در باب رابطۀ میان مابعدالطبیعه و سیاست، مطرح است

کنند؛ چراکه دومی را به اولی در جریان نخست مابعدالطبیعه و سیاست را در ارتباط با هم بررسی می«
در . دانند، که افالطون، ارسطو، هابز، اسپینوزا، کانت و هگل در این جریان تفسیري قرار دارندوابسته می

اي مستقل از مابعدالطبیعه جریان دوم، مابعدالطبیعه و سیاست ربطی به هم ندارند و سیاست در حوزه
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دخالت هاي مابعدالطبیعی خود در کُنش سیاسیشود و متفکران سیاسی، مستقل از نگرشبحث می
,Blom)» ماکیاولی و روسو به این جریان متعلق هستند. کنندمی 2005: 290).

سیاسی را از ضروریات کار فلسفی به شمار ۀاندیشاز جمله فیلسوفانی است که پرداختن به ،اسپینوزا
بر کارا و همچنین آراي سیاسی خود را آشاز خود به یادگار گذاشتهآثار مستقلیدر این عرصهو آورد می

هدف از پژوهش حاضر یافتن مبادي و مفروضات . استاش، تدوین کردهپایۀ اندیشۀ مابعدالطبیعی
. مابعدالطبیعیِ پیدا و پنهان در تفوق دموکراسی در اندیشۀ سیاسی اسپینوزا بر دیگر انواع حکومت است

او همچنین .دالطبیعی وي استشناخت حاالت و انفعاالت انسان در اندیشۀ اسپینوزا مبتنی بر دستگاه مابع
. در انتخاب دموکراسی در مقام بهترین نوع حکومت آشکارا مبانی مابعدالطبیعی خود را لحاظ کرده است

داند، پذیرش وجود دولت که اسپینوزا تبعیت از نظام حاکم بر جهان هستی را ضرورتی طبیعی میهمچنان
در دستگاه مابعدالطبیعی ) الف: فرض اساسی استوار استاین مقاله بر چند . داندرا هم بر افراد، فرض می

شناخت سرشت بشر مستلزم )خدا و طبیعت یکی است و انسان بخشی از طبیعت است؛ باسپینوزا، 
تفوق دموکراسی در اندیشۀ سیاسی اسپینوزا با درك وي )جشناخت دستگاه مابعدالطبییعی اسپینوزا است؛

. هاي خاص اندیشۀ اسپینوزا استگرایی و خردگرایی از ویژگییعتطب)پذیر است؛ داز سرشت بشر توجیه
کوشیم پس از طرح دستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا، به جایگاه انسان و تبیین سرشت وي در این مقاله می

در ادامه، ضرورت تشکیل اجتماع و دولت، و دلیل برتري دموکراسی را بر اساس . در این دستگاه بپردازیم
. عدالطبیعی اسپینوزا بررسی خواهیم کردمبانی ماب

جایگاه اسپینوزا در اندیشۀ سیاسی جدید . 2

پردازِ دموکراسی و نخستین نظریهقرن هفدهم میالديترین فیلسوفان سیاسیبرجستهاز اسپینوزا
: که یکی از مفسرانِ وي خاطرنشان کرده است کهتا جاییرود، در عصر جدید به شمار می

,Feuer)» نخستین دموکرات در تاریخ فلسفه استاسپینوزا« 1980: ه نظر او بهترین حکومت، ب. (139
حکومتی است که بر اساس رأي اکثریت مردم استوار باشد و در آن هر کس بتواند آزادانه بیندیشد 

سال پیش از جان الك، هدف نهایی جامعۀ سیاسی را تأمین آزادي براي چهلوي . و سخن گوید
اشاره 4رسالۀ سیاسیو 3سیاسیرسالۀ الهیتوان به دانست، و از جمله آثار وي در حوزة سیاست، میانسان 

.کرد
هاي مابعدالطبیعی ترین آثار اسپینوزا است که در آن به طرح اندیشهیکی از مهمسیاسی رسالۀ الهی

ترین کتاب اسپینوزا مهماسی سیرسالۀ الهیبود، در کار نمی5اخالقاگر «که خویش پرداخته است، تا جایی
» استطرح شدهاخالق تر از کتاب مفصلرسالههاي مابعدالطبیعی در این شد، زیرا اندیشهمحسوب می

(Yitzhak, 2010 : هر دو رسالۀ سیاسیِ اسپینوزا دربرگیرندة عقاید گوناگونی در .(128-129
:257Spinoza,2007؛181: 1364اسپینوزا، (باب حکومتی دموکراتیک است  200 & 202& .(

زعم اسپینوزا، دموکراسی نوع آرمانی حکومت استهمچنین بسیاري از مفسران این آثار معتقدند که به
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.( James, 2009:213; Prokhovnik, سیاسی خود به دفاع از ۀاسپینوزا در دو رسال(2004:105
از دینحکومتهاي سوءاستفادهبه وپردازدمیعقیده بیان و حکومت دموکراتیک در راستاي آزاديِ

و وظیفه همت مفاهیم متداول حقباورانه خود به نقدطبیعتمابعدالطبیعۀبراساس اصول او. دارداشاراتی 
گرایی خاصِ خویش به تبیین جدیدي دربارة مفاهیم سرشت انسان و دولت دست گمارد و با عقلمی
.یابدمی

کلیات مابعدالطبیعۀاسپینوزا . 3

. منظر اسپینوزا، فلسفه یک ضرورت عملی واال است نه صرفاً ارضاء عالقۀ عقالنی و نظرياز 
اسپینوزا همانند رواقیان «6.مابعدالطبیعه براي اسپینوزا برخالف دکارت، نه سالح، بلکه روش زندگی بود

,Mason)» توان به سعادت رسیدداند که با پیمودنش میفلسفه را روش زندگی می 2008: 11) .
مابعدالطبیعه در اندیشۀ اسپینوزا هدفی جز سعادت انسان ندارد که همراه با زندگی عقالنی و در هماهنگی 

و رسالۀ اصالح فاهمه(هاي خویش پیش از هر چیز، این دیدگاه را در نوشته. با نظام طبیعت است
عالیتی اجتماعی است ارائه کرد که تحقق هدف فلسفه، ف) رسالۀ کوتاه دربارة خدا، انسان و سعادت

این اعتقاد اسپینوزا روشن است که فلسفه رسالۀ ناتمام سیاسیهمچنین در ). 20: 1364اسپینوزا، (
از همین . اي در راستاي شیوة مطلوب زندگی استدر حقیقت فلسفۀ او برنامه. موضوعی اجتماعی است

القی که با عقالنیت و فهم، توأم نامیده است، اخاخالقترین کتاب خود را روست که اسپینوزا، اصلی
. است

اند، در اش را ستودهکه بیشتر معاصران و اخالف اسپینوزا شیوة زندگی، وارستگی و آزادگیدر حالی
اظهار داشته و عناوین مختلفی بر نظام متعدد و گاه متناقض خصوص مشرب فلسفی و طرز تفکر وي آراء 

هاي متناقضی ظاهر اسپینوزا در طول تاریخ فلسفه در صورتبه همین دلیل«. انداش اطالق کردهفلسفی
,Garret).» شده است 2006: این مسئله، حاکی از عمق اندیشه و کثرت ابعاد فلسفۀ اسپینوزا است (1

اما به طور . تواند رهیافت خاص خود را داشته باشدتابد و هر مفسري میکه وجوه مختلف تفسیر را برمی
گرایی از دیگر سو، از وجوه الینفک دستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا ز سویی و عقلگرایی اکلی، طبیعت

گرایی فلسفۀ وي تقریباً تمام مفسران بر خصیصۀ طبیعت«یکی از مفسران اسپینوزا معتقد است که . است
به عبارت دیگر، انسان در اندیشۀ . القول هستندمسئله که انسان بخشی از طبیعت است متفقاینو 

,Sharp).» کنداسپینوزا مانند سایر موجودات دیگر از قوانین طبیعت تبعیت می 2011: در فلسفۀ (1
هاي طبیعت خالق و طبیعت باشد و دو وجه دارد با ناماسپینوزا تنها یک خدا هست که همان طبیعت می

:مخلوق

و طبیعت طبیعت خالق : باشدجوهر واحد همان خدا یا طبیعت است که داراي دو وجه می
وسیلۀ خود متصور است، مخلوق؛ مقصود از طبیعت خالق چیزي است که در خودش است و به

یا آن صفاتی است که مظهر ذات سرمدي و نامتناهی یعنی خداست و مقصود از طبیعت مخلوق 
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شود، یعنی تمام همۀ اشیائی است که از ضرورت طبیعت خدا یا از یکی از صفات او ناشی می
).51: 1364اسپینوزا، (حاالت خدا 

اسپینوزا، عقیده دارد که طبیعت همه جا یکی است، و بر همه چیز، از جمله آدمیان، ضـرورتاً بـر طبـق                      
جا کـه، بنـا بـه اعتقـاد او، خـدا بـا طبیعـت یکـی اسـت، پـس مطلقـاً              و از آن  . قوانین یکسان حاکم است   

ضـرورت از   ون استثناء، از جمله انسان، بـه      کند که بگوییم رفتار و عمل همۀ موجودات بد        هیچ تفاوتی نمی  
کند و بر اساس آن قوانین کامالً قابل توضـیح و تبیـین   ناپذیر خداوند یا طبیعت تبعیت می    قوانین دگرگونی 

.است
اسـپینوزا  . گرایی نیز در نظام مابعدالطبیعی وي برجـسته و مهـم اسـت         گرایی، عقل اما عالوه بر طبیعت   

تـوان گفـت بـیش      کـه مـی   دانـد، تاجـایی   ا عقل را در نظام فلسفی معتبر می       گراست که تنه  فیلسوفی عقل 
او حصول معرفت تام را تنهـا       . از دیگر فیلسوفان به عقل توجه کرده و به آن جایگاهی اعال بخشیده است             

مطـرح   اخـالق نقطۀ شروع فلسفۀ وي خـدا اسـت؛ یعنـی خـدا در سـرآغازِ                  . دانداز طریق عقل میسر می    
با عشق عقالنـی بـه خـدا         اخالقکند و نهایتاً    عنوان علت بحث می   خدا در مقام طبیعت و به      شود، و از  می

اسپینوزا عقالنیت را منشأ اخالق دانسته و معتقد است که حاکمیت            7).299: 1364اسپینوزا،  (یابد  پایان می 
وپـنجم  در قـضیۀ سـی  او . کنـد ها ایجـاد مـی  اي را در بین آنها، روابط اخالقی حسنه عقل در میان انسان   

کننـد، بالـضروره   ها فقط از این حیث که تحـت هـدایت عقـل زنـدگی مـی       انسان«: گویدمی اخالقکتاب  
چـه وسـیلۀ تقویـت یـا     بر این اساس، از نظر اسپینوزا، هـر آن ). 233:همان(» همیشه طبیعتاً با هم موافقند  

ا فروکاهنده قابلیت عقلی باشد، شر خواهد       چه بازدارنده ی  کمال عقل باشد براي نوع بشر خیر بوده و هر آن          
.بود

رابطۀ مابعدالطبیعه و اندیشۀ سیاسی. 4

میان نگاه .ادعاي اصلی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا ناظر به مناسبت و ارتباط آن با نظام فلسفی اوست
مابعدالطبیعی وي به مقوالتی چون طبیعت، انسان و کمال عقلی با نگرش او به مقوالت سیاسی چون

هایی حق طبیعی، تشکیل اجتماع و دولت پیوندي ناگسستنی در کار است، لذا فلسفۀ سیاسی وي بر بنیان
بسیاري از مفسران اندیشۀ اسپینوزا چون بالیبار، ماثرون، دلوز، نگري و کرلی «. مابعدالطبیعی استوار است

,Ward)» اندِ اسپینوزا دانستههايِ سیاسیمابعدالطبیعه را شالودة درك اندیشه 2011: اسپینوزا . (56
اي قدرتمندانه به خرافات و انواع را با حملهسیاسیالهینخستین اثرش در باب سیاست؛ یعنی رسالۀ 

هدف اساسی از نگارش این . داوري بر تحلیل عقالنی مقدم استها پیشریاکاري آغاز کرد که در آن
:هاي فلسفی استرساله دغدغه

را نوشته اسپینوزا در باب الهیات و سیاست است، یک فیلسوف آنیسیاسالهیاگرچه رسالۀ 
به عبارت دیگر، عالقۀ اسپینوزا به فلسفه در نوشتن این کتاب بیش از سیاست و الهیات . است
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بنابراین، اثري فلسفی است که به ارائۀ کارکردهاي الهیات و سیاست در زندگی عمومی از . است
صراحت نی مابعدالطبیعی اندیشۀ وي در تدوین فلسفۀ سیاسی بهپردازد و مبامنظري فلسفی می

,Bagley)مشهود است 2008:4).

توان از اساس، اثري فلسفی به منظور ارائۀ زندگی را میسیاسیالهیاز سوي دیگر، رسالۀ 
دادن طرحی فلسفی براي زندگی خوب است تا جامعه چنان این رساله در صدد نشان«.خوب قلمداد کرد

تر و سازگارتري با زندگی پیشه سازد و ظرفیتش براي مقابله شیوة هماهنگصالح شود که بتواند ا
,James).» فزونی بگذاردبا جنگ و تعارض روبه 2012: اسپینوزا، برخی الزامات مابعدالطبیعی را (2

سیاسیرسالۀ آورده و تلویحبه) گفتار و در فصول چهارم، شانزدهم و بیستمدر پیش(سیاسیالهیدر رسالۀ 
هاي نیز عالوه بر تمهید بنیاناخالق 8).38: 1393اسپینوزا، (دانسته است اخالقرا نیز مستقیماً منتج از 

. آورداش را هم میمابعدالطبیعی و الهیاتیِ فلسفۀ سیاسی خویش، حتی عناصر مهمی از فلسفۀ سیاسی
تر توجه شده است که به آن کماخالقپینوزا به عبارتی، یکی از منابع شناخت فلسفۀ سیاسی اس

: 1364اسپینوزا، (بر اهمیت زندگی در دولت تأکید کرده است اسپینوزا در بخش چهارم این اثر . است
، باید از سطح تعاریف، اخالقهایی از فلسفۀ سیاسی در عالوه بر این، به منظور کشف رگه). 265

تر اند، پایینزء ساختار اصلی نظام استنتاجی کتابعلوم متعارف، اصول موضوع و قضایا که ج
دقت ها را نیز بهها و شرحها، ذیلها، برهانها،  نتیجهاي چون تبصرهرفت و عناصر ساختاريِ فرعی

.کاوید

جایگاه انسان و سرشت او در دستگاه مابعدالطبیعیِ اسپینوزا. 5

اي دربارة مبدأ نخست نظریه: مرحله دانستتوان شامل دودستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا را می
. ، که همه چیز وابسته به اوست؛ سپس تعیین جایگاه سرشت انسانی)طبیعت یا جوهر(نخستین؛ یعنی خدا 

که از طوريسزایی برخوردار است؛ بهرسد در اندیشۀ اسپینوزا این مرحلۀ دوم از اهمیت بهبه نظر می
هاي دیگر به شناخت حقیقت وجود آدمی و توصیف دا، همۀ بخشجز یک بخش دربارة خاخالق، رسالۀ 

دادن راه رهایی و آزادي از رمانتیک اسارت بشر در چنبرة عواطف و انفعاالت طبیعی و سرانجام نشان
از دید اسپینوزا، اگر قرار است آن نوع زندگی را که براي بشر خوب است، . ها اختصاص یافته استآن

ها را بشناسیم که الزمۀ این امر، آن است که خودمان را در بستر راستین انسانکشف کنیم، باید سرشت
گفتار و در پارة نهم از پیشرسالۀ سیاسی در فصل نخست اخالقدر آغاز بخش سوم، . کلی طبیعت ببینیم

البی کند که بیشتر کسانی که دربارة عواطف و رفتار انسانی مطاسپینوزا خاطرنشان میسیاسی رساله الهی
اند و او را چیزي جدا و وراي اند، ظاهراً به انسان به عنوان قلمروي در درون قلمرو دیگر نگریستهنگاشته

,Spinoza)؛ 35: 1393؛ اسپینوزا، 131: 1364اسپینوزا، (اند جریان عادي طبیعت دانسته 2007: 9 .
نزد او انسان . دهدبحث قرار میچون جزئی از طبیعت مورد این در حالی است که خودِ وي انسان را هم

از تعاریف و اخالقوي در . بلکه باید فهمیدنکوهید،اي طبیعی است که او را نه باید ستود و نه پدیده
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سازد تا نتایجی را دربارة طبیعت به طور عام بگیرد و از کند که زمینه را فراهم میبدیهیات معینی آغاز می
چه براي به طور خاص، و دربارة آنیشتر به نتایجی دربارة سرشت انسانها به مدد تعاریف و بدیهیات بآن

.طور عام برسد و با این مقدمات وارد فلسفۀ سیاسی شودما خیر است، به
وي در تمام آثار خود . فلسفه در اندیشۀ اسپینوزا هدفی جز سعادت انسان نداردتر گفتیم، که پیشچنان

اي است در باب ترین اثر اسپینوزاست اساساً رسالهکه مهماخالق«: تبه تبیین سرشت انسان پرداخته اس
»اش دربارة سرشت انسان به تدوین آن پرداخته استسرشت انسان که نویسنده بر مبناي نظریه

(Mc Shea, 1971: را با انتقاد جدي به دیدگاه فیلسوفان رسالۀ سیاسی اسپینوزا، فصل نخست . (602
باره مقدمات ورود سرشت بشر آغاز کرده و در فصل دوم با طرح دیدگاه خود در اینو دولتمردان در باب 

هایی در ِ او نیز حاوي بخشسیاسیرسالۀ الهیهاي بعدي فراهم آورده است؛ به اندیشۀ سیاسی را در فصل
ر تفصیل دنیز به رسالۀ اصالح فاهمههاي مذکور وي در عالوه بر رساله. باب تبیین سرشت بشر است

.باب سرشت انسان و سعادت و خیر وي سخن گفته است
از سویی، سرشت بشر را همچون : اسپینوزا، دربارة سرشت بشر از دو موضع سخن گفته است

گرایانۀ خود وفادار مانده یا صیانت ذات بیان کرده و با این تعریف به فرضیۀ طبیعتConatusکُناتوس
,Spinoza؛ 66: 1393؛ اسپینوزا، 143: 1364اسپینوزا، (است  2007: دلیل ؛ و از دیگر سو، به)195

اي از سرشت انسانی مثابۀ نمونهگرایی در مابعدالطبیعه، مفهوم انسان آزاد و عقالنی را بهالتزامش به عقل
,Spinoza؛ 206: 1364اسپینوزا، (کند که هر انسانی باید بکوشد خود را بدان نزدیک کند توصیف می

2007: باورانه و جبرگرایانه داریم با نگاهی جا از سویی، فیزیکی مادهبراین، در اینبنا). 195
گرایانه همچون نگاه حاکم در فلسفۀ جدید که در آن انسان بخشی از طبیعت و در نتیجه، داراي طبیعت

حق طبیعی است و از سوي دیگر، تالش براي قبول جایگاه عقل در اخالق که انسان تنها موجودي است 
.مند شودتواند از آن بهرهمیکه 

کُناتوس به مثابۀ سرشت بشر. 5-1

تـرین معنـاي آن گـرایش یـا     سرشت بشر را در بنیـادي سیاسی الهیو رسالۀ  رسالۀ سیاسی اسپینوزا در   
,Spinoza؛ 66: 1393اسپینوزا، (مان داریم تمایلی دانسته که همۀ ما براي حفظ ذات و جستجوي منافع

2007: بارت دیگر، انسان چون بخشی از کل طبیعت است، بنابراین همچون تمام موجـودات  به ع). 196
دیگر وي نیز تابع قوانین کلی طبیعت بوده و بالضروره در پی صیانت ذات و در پی گسترش هر چه بیـشتر         

ضـرورت همـین   بـه « انسان چیزي جز نظم جاودانۀ طبیعت نیـست و  . خویش استدامنۀ قدرت و آزادي   
: 1393اسـپینوزا،   (» که همۀ چیزهاي جزئی باید به شیوة معین وجود داشته باشد و عمـل کنـد                نظم است 

تفصیل توضیح داده اسـت، بـه ایـن صـورت کـه             نیز این نوع از سرشت بشر را به        اخالقاسپینوزا در   ). 47
از هـر شـیء   «: ؛ یعنی تالش براي حفظ ذات، چیزي است که ما با هر موجودي در آن مـشترکیم            کُناتوس

)143: همان(» اش پایدار بماندکوشد تا در هستیاین حیث که در خود هست، می
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اي را کـه    چون هر کسی انگیزة فطري براي بقاي خویش دارد، بنابراین طبعاً حق دارد که هـر وسـیله                 
قق کند او را در بقاي خویش مدد رساند، اتخاذ کند، و نیز حق دارد که هر کسی را که او را از تح                      گمان می 

هر کسی بر اساس حق طبیعـی هرچـه         . دارد، چون دشمن تلقی کند    بخشیدن به این انگیزه فطري باز می      
اخـالق،  وپنجم بخـش دوم     اسپینوزا در قضیۀ چهل   . دهدبخواهد به اندازه قدرت خود بر طبیعت، انجام می        

وسیلۀ آن وجـودش    هخواند و نیرویی را که هر چیزي ب       خاستگاه نیروي کُناتوس را ضرورت طبیعت خدا می       
).116:  همان(داند کند، برآمده از همان ضرورت سرمدي طبیعت خدا میرا حفظ می

هاي دولتـی آزاد را  مندي بنیاندرصدد است تا به طرز نظامسیاسی رسالۀ الهیاسپینوزا در فصل شانزده    
فۀ حـق طبیعـی انـسان       منطقاً چنین بحثی مستلزم درآمدي در باب عناصر مابعدالطبیعی فلـس          . تشریح کند 

رساله اسپینوزا در پارة دوم فصل شانزده       . عنصر اصلی مابعدالطبیعه حق طبیعی انسان است       کُناتوس. است
:کندزند و فلسفۀ قدرت بنیادِ خود را چنین تقریر می، ماهی را مثال میسیاسیالهی

ه وجود و رفتار مقصودم از حق و نظم طبیعی صرفاً قواعد تعیین کنندة طبیعت هر شی است ک
براي . نحوي خاص تعین یافته استزعم ما از رهگذر آن قواعد به طور طبیعی بهآن شیء به

موجب طبیعت خودش ماهی کند و ماهی بزرگتر بهموجب طبیعت خودش شنا میمثال، ماهی به
خورد، و بنابراین، بر پایۀ حق طبیعی است که ماهی آب را در تملک دارد وتر را میکوچک

یابد، حق خورد؛ یعنی مادام که قدرتش گسترش میتر را میتر ماهی کوچکماهی بزرگ
جا که قدرت عام کل طبیعت چیزي جز مجموع قدرت از آن. یابداش نیز گسترش میطبیعی

. تواند، حق داردکه هر شیء جزئی براي انجام هر کاري که میتک اشیا نیست، نتیجه اینتک
این حق طبیعی هر شیءاي . یابدبا گسترش قدرت معینش افزایش میعبارتی، حق هر شیبه

جا بین انسان و در این. تواند در وضعیت خودش پایدار بماندکوشد مادامی که میاست که می
,Spinoza).بینیم دیگر اشیاي جزئی طبیعت تفاوتی نمی 2007: 195-196)

خواهم خاطرنشان کنم که همۀ می«: آیدمینیزرسالۀ سیاسیهمین رأي در فقرة پایانیِ فصل سوم 
؛ یعنی از کوشش یا ...شود ترین ویژگی طبیعت انسان ناشی میآن چیزهایی که نشان دادم، از اساسی

در کُناتوساین کوشش یا ). 66: 1393اسپینوزا، (» ها براي حفظ خودشانعام تمام انسانکُناتوس
را دربارة همه افراد طبیعت کُناتوساسپینوزا  . ل وجود داردها، خواه جاهل، خواه عاقذات تمام انسان

کوشش براي حفظ خود عین زندگی و . بردکار میها بهها و دولتها گرفته تا انساناز حیوانات و سنگ
با عمل و زندگی کُناتوس،اخالقویکم بخش چهارم در تبصرة قضیۀ بیست. عمل اجتماعی است

.سانی داردهم
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دي و عقالنیت همچون سرشت بشرآزا. 5-2

، اخالقتري نیز از سرشت بشر در اندیشۀ اسپینوزا وجود دارد؛ در مقدمۀ بخش چهارم               اما معناي ظریف  
:کنداي از سرشت انسانی چنین توصیف میمثابۀ نمونهاسپینوزا تصور انسان آزاد و عاقل را به

وان نمونۀ طبیعت انسانی در مدنظر قرار عنخواهیم از انسان تصوري بسازیم که آن را بهچون می
. ام حفظ کنیمدهیم، لذا الزم است که این اصطالحات را براي استعمال به معنایی که گفته

وسیلۀ آن دانیم که بهبنابراین، در صفحات بعد، مقصود من از خیر هر چیزي است که مسلماً می
ایم، تقرب یابیم و برعکس، مقصود از هتوانیم به نمونۀ سرشت انسانی که در مدنظر قرار دادمی

ها عالوه، من انسانبه. دارددانیم که ما را از تقرب بدان بازمیشر، هر چیزي است که مسلماً می
اسپینوزا، (نامم تر میتر یا ناقصرا با  توجه به درجۀ نزدیکی یا دوریشان از آن نمونه، کامل

).21: 1374؛ اسپینوزا، 206: 1364

. ین متن، معنایی از سرشت بشر وجود دارد که ما آن را نداریم و در جـستجوي تـصرف آنـیم                    بر طبق ا  
معقول است که هر انسانی براي شناخت این سرشت بکوشد و تالش براي رسیدن به این سرشت، تالش                  

به همین دلیل، اسپینوزا معتقد است که تا زمانی کـه مـا بـا تمـایالت منفعلمـان،     . ترشدن استبراي عاقل 
اخـالق وپنجم بخـش چهـارم      به عبارت دیگر، وي در قضیۀ سی      . دیگر جدا هستیم  غیرعاقل باشیم، از هم   

کنند، بالضروره همیـشه طبیعتـاً بـا        ها فقط از این حیث که تحت هدایت عقل زندگی می          انسان«: گویدمی
ایـن خیـر در کمـالِ       دهـد   باالترین خیر وجـود دارد و او نـشان مـی          ). 233: 1364اسپینوزا،  (» هم موافقند 

تـرین فـضیلت نفـس    ترین خیـر نفـس، شـناخت خداسـت و عـالی           عالی«: سرشت عقالنی ما نهفته است    
ترین خیر، معیـار جدیـدي بـراي خیـر و شـر             به معنایی، عالی  ). 228: همان(» این است که خدا را بشناسد     

ـ  تر شوند، زندگیهایی که بتوانند بدان نزدیک  آن9آوردفراهم می  راه اي خـوب و مـؤثر بـه   ه شـیوه شـان را ب
کنند و تحـت انفعـاالت خـارجی قـرار       که آنانی که در این راه ناکامند، به بدي زندگی می          برند؛ در حالی  می
. گیرندمی

را  کُناتوسپردازد و   گرایانه دربارة عواطف و رفتار انسان می      بنابراین، اسپینوزا از سویی به تبیین طبیعت      
کند، و از دیگر سو، چون این ویژگی نه ویژة انـسان  ویژگی سرشت بشر معرفی می ترین  نخستین و بنیادي  

کند که  اش ایجاب می  گرایانهو بلکه در تمام موجودات زندة دیگر نیز هست، لذا دستگاه مابعدالطبیعۀ کمال            
انفعـاالت  توان به آزادي از بند و نمونۀ اعالیی براي سرشت بشر برگزیند و با آن نشان دهد که چگونه می          

.نفسانی دست یافت که منشأ بخشی از آن طبیعت است
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)گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی(ضرورت تشکیل جامعه مدنی . 6

وجوي نفـع خـویش   گذر از وضع طبیعی؛ یعنی از وضعی که هر فردي در آن به طور نامحدود در جست     
کـه  تـشکیل جامعـۀ سیاسـی، بـا آن    . است، به وضع مدنی مستلزم انکار برخی از حقوق طبیعی کلی اسـت  

بینانه، هایی دربارة آزادي انسان دربردارد، برحسب نفع شخصی و مصلحت ذاتی معقول و روشن             محدودیت
شاهد جهشی از راونشناسی اخالقـی بـه نظریـۀ سیاسـی            اخالق،  در بخش چهارم کتاب     . توجیه است قابل

شناسی فردي به عضویت    ع مدنی یا از روان    هستیم؛ یعنی موضوع این بخش انتقال از وضع طبیعی به وض          
تـر  قوام و ماهیت انسان چنان است که بـراي پرهیـز از شـر بـزرگ    . و همکاري در جامعه و حکومت است     

هاي دیگـر تـن دهـد،       با انسان  یافتهتر زندگی اجتماعی سازمان   ومرج، باید به شر کوچک    سامانی و هرج  بی
از منظـر   . چـه در تـوان دارد؛ بینجامـد       وي بـراي انجـام آن      که به قیمت محدودکردن حق طبیعـی      ولو آن 

دهـی اقتـصادي، بلکـه    یند و سـامان امن و خوشـا یبه زندگ یدنرس يبرا ی نه تنها  تعاون اجتماع  ینوزا،اسپ
به ضـرورت    سیاسیرسالۀ الهی وي در فصل پنجم     . براي سعادت نوع بشر هم ضروري و بسیار مهم است         

:تشکیل اجتماع پرداخته است

دهی موثر اقتصاد تشکیل جامعه، نه تنها براي ایجاد امنیت در مقابل دشمنان، بلکه براي سازمان
ها به هم کمک متقابل نکنند، مهارت و فرصت براي اگر انسان. مفید و بسیار ضروري است

ها به همۀ انسان. مراقبت و محافظت از خویش را تا باالترین حد ممکن از دست خواهند داد
هاي گوناگون مناسب نیستند و هیچ فردي قادر نیست همۀ نیازهاي خود زه براي فعالیتیک اندا

اگر قرار بود وي به تنهایی شخم بزند، بکارد، درو کند، بپزد، ببافد و تمامی . را برآورده کند
اش انجام دهد هم از لحاظ قدرت و هم از لحاظ کارهاي متعدد دیگري را براي تأمین زندگی

ماند، بگذریم از هنرها و علوم که براي به کمال رساندن سرشت انسان و سعادت میزمان ناکام
اي بدون برخورداري از آثار شاهدیم که کسانی که به نحو وحشیانه. ناپذیر استوي اجتناب

بار و تقریباً حیوانی دارند، گرچه حتی در این مورد نیز منابع کنند، حیاتی نکبتتمدن زندگی می
,Spinoza).شود اي از کمک متقابل کسب نمیل و خامشان بدون درجهبسیار قلی 2007:

72)

» کمـال و سـعادت سرشـت بـشر        «: اما هنوز مزیت دیگري براي پیوستن به جامعه مـدنی وجـود دارد            
تـوانیم بـه جـایی    چیزي سودمندتر از آدمی نیست و ما هرگـز نمـی      براي آدمی هیچ  ). 49: 1393اسپینوزا،  (

تواند به درجۀ کمـال برسـد،       ما نمی همچنین فهم   . مان نیازمند آدمیان نباشیم   اي حفظ هستی  برسیم که بر  
توانند زندگی کنند و نه روح خـود را تربیـت           یاري متقابل نه می   آدمیان بی . اگر روحمان جز خود را نشناسد     

بدبختی و بیچـارگی     شان را در اوج   ها بدون همکاري متقابل و پرورش عقل ضرورتاً زندگی        انسان«. نمایند
,Spinoza)» گذرانندمی 2007: ها براي من مفیدتر خواهند بود، تر باشند، آنهرچه دیگران عاقل. (197

:ها مفیدتر خواهم بوددهند که من براي آنها تشخیص میزیرا آن
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کنند براي یکـدیگر مفیدترنـد و لـذا مـا           ها از این حیث که تحت هدایت عقل زندگی می         انسان
امـا  . ها را وادار سازیم که تحت هدایت عقل زندگی کنند     کوشیم تا انسان  هدایت عقل می   تحت

کنند؛ یعنی اصحاب فضیلت، خیري را که طالـب آننـد           کسانی که تحت هدایت عقل زندگی می      
-کنند، آن را براي دیگران نیز مـی همان فهم است و بنابراین، خیري را که براي خود طلب می       

).233: 1364، اسپینوزا(خواهند 

کوشیم با ترویج ترین دالیلی است که ما جویايِ نظم اجتماعی هستیم، یعنی میاین یکی از مهم
شدن و پذیري، فضایی ایجاد کنیم که در آن با آسودگی کامل مجالی براي عاقلویژگی اجتماعی

رار شده، پایدار است، که نظم اجتماعی برقو باید براي حصول اطمینان از این. کنیمشدن پیدا منطقی
شان به شرکت در فهمیم، واقف کنیم و به عالقهچه خود میتوانیم دیگران را نیز به آنکه میتاجایی

اصحاب فضیلت «: خوانیممیاخالقبه همین دلیل، در . دیگر بیفزاییماجتماع و خوب رفتارکردن با یک
واهند و هرچه معرفت آنان به خدا بیشتر خکنند براي دیگران هم میخیري را که براي خود طلب می

).235: همان(» نیز بیشتر خواهد بود) خیرخواهی نسبت به دیگران(باشد این امر 
جمعی و روابط کند که نتیجۀ تالش دستهاسپینوزا، زندگی عقلی را همچون زندگی اجتماعی تصور می

تواند وجود داشته ا در جامعه مدنی میدیگر است و از نگاه او، آزادي هم تنهعاقالنه و هماهنگ با یک
ها حقوق مشترکی دارند، و قادرند جایی فهمیدنی است که انسانها فقط آنحق طبیعیِ درخور انسان. باشد

هرچه «. ها اسکان یابندتوانند در آنبا موفقیت و در کنار یکدیگر از قلمروهایی دفاع کنند که می
» صورت جمعی خواهند داشتشوند، حق بیشتري را بههاي بیشتري در یک مجموعه متحدانسان

ها باز گردیم، زیرا براي نیل به توافق میان آدمیان باید به سرشتِ عقالنی آن). 50: 1393اسپینوزا، (
کنند، بالضروره همیشه طبیعتاً با هم ها، فقط از این حیث که تحت هدایت عقل زندگی میانسان«

شوند که قدر به هم نزدیک میشان، آنهاي عقالنیمردم در تالش) 233: 1364اسپینوزا، (» موافقند
جا تواند در اینمی» دیگري«بنابراین، . بازدکرد، رنگ میها را در مقام افراد از هم جدا میمرزهایی که آن

10.نقش محوري داشته باشد

مبانی مابعدالطبیعیِ برتري دموکراسی. 7

واسطۀ آن، اکثریت لیل بهترین شکل حکومت بود که در آن و بهمند به تحشک اسپینوزا عالقهبی
زعم بسیاري از اسپینوزاشناسان، طور که گفتیم بههمان. ها بتوانند به شناخت خیر حقیقیشان برسندانسان

. ترین فیلسوف سیاسی است که دموکراسی را بهترین نوع حکومت دانسته استوي نخستین و مهم
ترین است، زیرا بیشترین نزدیکی را به ترین نوع حکومت است؛ طبیعیعقالنیترین ودموکراسی طبیعی

,Spinoza(بخشد آن نوع آزادي دارد که طبیعت به هر انسانی می 2007: و عقالنی است، چون ،)202
سازد و هدف آن دور خوش انفعاالت مخرب و غیرعقالنی میتر دستمجموعۀ کثیري افراد را هرچه کم

:Ibid).ستیزي امیال و قراردادن آن در محدودة عقل است ها از عقلکردن انسان 200-201)
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: توصیف کرده است» ترین شکل حکومتطبیعی«، دموکراسی را سیاسیرسالۀ الهیاسپینوزا در 
کند، چون در دولت اي نزدیک است که طبیعت به هر انسانی عطا میدموکراسی بسیار به آن آزادي«

طور کامل بخواهد گذارد، تا آن دیگري بهس حق طبیعی خویش را به دیگري وانمیکدموکراتیک، هیچ
دست گیرد؛ بلکه او این حق را به اکثریت جامعه که خود نیز جزئی از آن است، تفویض هدایت او را به

:Ibid)»کندمی هاي دیگر در بودن دموکراسی نسبت به حکومتبه زعم اسپینوزا دلیل اصلی طبیعی(202
حاکمیت، حق ، چراکه هیچ نابرابري میان قدرت مردم و قدرت حاکم وجود نداردین است که در آنا

از . هدفی اخالقی استدر مقامیابی به آزادي دست، اسپینوزاجا مسئلۀدر این. کندطبیعی فرد را نابود نمی
ل قدرت جمعی افراد به دموکراسی از دیدگاه اسپینوزا، نهادي اجتماعی است که بر اساس انتقا، این رو
رسالۀ وي در فصل بیستم . )Ibid(هاستجمعی آنةگیرد که خود، تجلی ارادصورت مییحاکمیت

:کندهدف دولت را چنین توصیف میسیاسیالهی

وگوناگونیهمۀبابتوانندهانانساتاشوداعطاآزاديبیان،واندیشهبهکهداردقطعیالزام
بهتریناینشک،بی. دکننزندگیهماهنگیدردیگریکباشان،یباورهاآشکارگونی ی ناهمحت

بادیگرهاينظامهمۀاززیراگرفت،توانمیآنبرراایرادهاترینکمواستحکومتینظام
کهچناناست،حکومتشکلترینطبیعیکه(دموکراسی در. تاسترهماهنگانسانیسرشت 

خودحقاماپذیرد،میخوداعمالبرراحاکمیتنظارتهرکس)مایدادهنشانفصل شانزده در
ندیشند،اینمهمهمانندهمگانکهجاآنازوگذارد نمیوارا،دنیاندیشوکردنداوريبه
تغییروشرایطقتضايابهویابدقانونقدرتوگیردقرارمالكاکثریتنظرکهپذیرندیم

دریغآدمیبهبیانوعقیدهآزاديواگذاريازکهنسبتهمانبه. کردلغوبتوانراآنعقاید،
ترجبارانهآدمیانبرحکومترانی، نتیجهدروافتیم،میدوربهبشريطبیعیوضعیتازورزند،

,Spinoza).شودیم 2007: بودن دموکراسی در اسپینوزا بر این منطق ضروري استوار است که به بهترین بنابراین، طبیعی(257
ترین شکل حکومت که در آن هر کس نظارت توان در آن فراهم ساخت؛ یعنی طبیعیوجه آزادي را می

دارد، اما نظارت آن را بر قوة داوري و عقل خویش جایز قدرت حاکم را بر اعمال خویش روا می
درفردي،هیچ«:نویسدیمباره دراینفصل شانزدهم همین رساله آغازاسپینوزا در . (Ibid)شمارد نمی
» دنباشانساندیگرکهد واگذرحدبدانتاراخودحق، نتیجهدرو راخودقدرتتواندنمیهرگزواقع،

.(Ibid: هاي اساسی اندیشۀ اسپینوزا خوانش جدید وي از آزادي است که محل یکی از نوآوري(250
سیاسی الهیاتی یا الهیمسئلۀ آزادي موضوعی سیاسی و«.  بحث آن را حوزة فلسفه قلمداد کرده است

» که این موضوع به خود سرشت بشر مربوط است پرسشی فلسفی استجایینیست، بلکه از آن
(Bagley, 2008: 5).

» حق طبیعی متعلق به هر شخصی است«زعم اسپینوزا، اساس سرشت بشري این است که به
(Spinoza, ین شیوه به سرشت انسان تراین دموکراسی است که به بهترین و نزدیک. (2007:250

:Ibid)» که به هر شخصی عطا شده است..... «شود نزدیک می خاستگاه طبیعیِ مساوات .( 255
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اي در وضع خودش تا هر شیئ«وضوح در طبیعت مشهود است که بر طبق آن سیاسی در دموکراسی به
:Ibid)» کندتواند براي صیاننت از ذات تالش میجایی که می 196) .

ترین حکومت نیز زعم وي، دموکراسی عقالنیتر در اندیشۀ اسپینوزا این است که بهۀ مهممسئل
,Spinoza؛ 75: 1393اسپینوزا، (هاي آزاد است نه گردآمدن بردگان هست، زیرا هدف آن تجمع انسان

ژگیِ هدف اسپینوزا از تشکیل دموکراسی تنها حفظ امنیت و صلح در جامعه نیست، بلکه وی). 2007:252
ترین این از مهم. گرایانۀ وي در مابعدالطبیعه به اندیشۀ سیاسی وي نیز رسوخ کرده استکمال

بر همین اساس، او . هايِ اندیشۀ سیاسی اسپینوزاست که ریشه در دستگاه مابعدالطبیعی وي داردویژگی
نبودِ جنگ، بلکه معناي دیگري از صلح ارائه داده است که در آن صلح را نه صرفِرسالۀ سیاسیدر 

دلیل ترس از مرگ همچنین صلح در جامعه نباید به. شودداند که از نیرومنديِ ذهن ناشی میفضیلتی می
زعمِ به. راستی بهتر است بیابان خوانده شود تا شهرخطرافتادن امنیت باشد که در این صورت، بهیا به

ز منظر اسپینوزا ترویج فضیلت عقالنی و غایت حیات سیاسی ابسیاري از مفسران اندیشۀ اسپینوزا، 
,Del Lucchese)اخالقی است نه تنها حفظ امنیت وصلح در جامعه  2009: 342; Rosenthal,

2001: 535; Smith, 2005: 14-17; .(Kossmann, 2000:81; Israel, 2004: 26
مان جایی است که گوییم منظوروقتی از بهترین دولت سخن میزعمِ اسپینوزا، بر همین اساس، به

زندگیِ انسانی که نه صرفاً با گردشِ خون و «ها زندگیشان را در هماهنگی سپري کنند، در آن، انسان
ویژه با عقل، فضیلت حقیقیِ و حیات ذهن هاي مشتركِ همه حیوانات، بلکه بهدیگر مشخصه

تفصیل به این مسئله یز بهنسیاسیرسالۀ الهیاسپینوزا در ). 75: 1393اسپینوزا، (» شودتوصیف می
دهد تا افراد کند این است که اجازه میچه دولتی را بهترین دولت میاز منظر وي، آن. پرداخته است

خشنودانه؛ یعنی در هماهنگی و وحدت میان اذهان، چونان موجودي واحد و عاقل زندگی 
,Spinoza).کنند 2007:252)

بر ظرفیت آن در ترویج بینش اسپینوزا در باب تعالی و برتري بودن دموکراسی مبتنی بنابراین، عقالنی
نگرش اسپینوزا در مابعدالطبیعه . ، بدان پرداخته استاخالقانسان است که در اثر مابعدالطبیعی خود؛ یعنی 

زعم اسپینوزا، به. شوددر باب آزادي و فضیلت در حقیقت بیشتر در تأکیدش بر تقدم دموکراسی مجسم می
یِ دموکراسی آزادي است، زیرا مقصد و مقصود حکومت این نیست که موجودات عاقل را غایت حقیق

بازي کند، بلکه باید آنان را توانا سازد تا نفس و جسم شبهاي خیمهمبدل به درندگان وحشی یا عروسک
آنکه در اي را فراهم آورد تا خردشان را بیخویش را در اوج آرامش به کمال الیق خود برسانند و زمینه

: گویدباره میوي در این. کار گیرندغل و زنجیر باشند، به

راهازراندن،حکمحکومت،هدفکهگرفتنتیجهتوان میروشنیبهحکومتاساسدربارة
همگانآزادساختنبرعکس،بلکهنیست،بريفرمانواداشتن آنان به وترسدرمردمداشتنگه

دیگر،باسخنبهوکندزندگیبیشترهرچهامنیتدرندبتواهرکسکهاینوترس،ازاست
آسیبیدیگرانبهیاوخودبهکهآنبیبپردازد،زندگیوکاربهاشطبیعیحقازمنديبهره

ددانبهخردورزموجوداتیازراآدمیانکهنیستاینحکومتهدفکه،م کنمیتکرار. برساند
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وپروراندنبهاستایشانتوانمندساختنآنهدفهبلککند،تبدیلخودکارهايبازیچهو
بندند،کاربهراشانلعقآزادانهبتوانندکهاینوکاملامنیتدرشاننتوروحساختنشکوفا

واقع،در. برآینددیگریکباستیزبهبیدادگريونیرنگورشکونفرتوخشمباکهنآیب
.( Ibid:252)استآزاديحکومتحقیقیهدف

هدف عمدة خویش را مسئلۀ آزادي عنوان کرده و بر این سیاسیالهیرسالۀبه همین دلی،ل در پایان 
مندان، بهترین شیوه آن است که به هر فرد این حق داده براي حفظ دولت و اقتدار دولتعقیده است که

.اندیشد را بر زبان آوردخواهد بیندیشد و هرچه میشود که هرچه می

گیرينتیجه

اسپینوزا همچون . دانستباوريانقالبیِ انسانطرحتداوم تضمینبراي تالشیرا بایداسپینوزالسفۀ ف
گرا و با اهتمام به کرامت انسانی در پی سعادت و کمال بشر به وسیلۀ دولت بود و لذا فیلسوفی عقل

تن دولت در تعالی اسپینوزا بر اصل نقش داش. دستگاهی در جهت برآوردن نیازهاي اعالي بشر پی ریخت
فلسفۀ وي در اساس معطوف به .  کندگذاري تربیتی و اخالقی تأکید میفرهنگ بشر و لزوم سیاست

. کندکمال است، این مطلب هم در باب سیاست و هم در خصوص اخالق وي صدق می
با بیشتر از بقیهتر و، عقالنیتراشکال حکومت طبیعیۀاز همدر اندیشۀ اسپینوزا، دموکراسی

چنان به نحو مطلق کس حق فردي خود را آنهیچاین نوع حکومتدر .ستتر اآزادي فردي همنوا
اياو آن حق را فقط به اکثریت جامعه، بلکه کند که دیگر سهمی در کارها نداشته باشدتفویض نمی

وضعدر گونه کههمانها انسانۀهم،به این ترتیب. یکی از آحاد آن استد که خودش گذارمیوا
حکومت، از وجود تر از اشکال دیگرباید کمدموکراسیاسپینوزا در ۀبه گفت.مانندبرابر می، بودندیطبیع

تقریبا غیرممکن است که اکثریت مردم خاصه اگر اکثریتی عظیم ، زیرابیم داشتاحکام و اوامر نامعقول
هاي پرهیز از خواستهدموکراسیغایت اساس ووانگهی، . باشد در طرح نامعقولی با یکدیگر تبانی کنند

زندگی خشنوديبه نحوي که بتوان در صلح و باشد تن دادن به حکومت عقل مینامعقول و تا حد امکان 
.کرد

داند، ترین هدف دولت را آزادي میترین و حقیقیمهمسیاسیالهیرسالۀبه طور کلی، اسپینوزا در 
داشتن آن باعث نابودي صلح در دریغو گواراتر از آزادي نیستقدرتر و هیچ چیز گراناي که گونهبه

دردقصد داره اسپینوزا است کايۀ اصلی نظریهاین هست. شدخود پارسایی خواهد یجمهوري و حت
شک بر مبانی مابعدالطبیعی اندیشۀ وي اي که فهمش بینظریه. دل سازلّمداندیشۀ سیاسی خود آن را

گرایی اندیشۀ طبیعی و عقالنی بودن دموکراسی که دلیل برتري آن است طبیعتاسپینوزا در . مبتنی بود
به این معنا، دموکراسی از سویی بیشترین .اش تلفیق کرده استگراییِ خاص فلسفهخویش را با عقل

شباهت را به وضع طبیعی بشر دارد که در آن بیشترین آزادي فردي را دارد و از سوي دیگر، 
، انسان را به نمونۀ اعالي سرشت بشري که آزادي و هر چه بیشتر از عقلةاداستفدموکراسی در 

هایش جا انسان را به اندیشیدن بالفعل و بیان اندیشهاسپینوزا در این. کندعقالنیت است نزدیک می
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بودن خود را انکارکند، و در نظر او، انسانی که حق اندیشیدن را از خود سلب کند گویی انسانتعریف می
کنند و حق ندارند به خاطر فشار خارجی ها نه تنها خیر جمعی را دنبال میاي آزاد، انساندر مدینه. کندمی

شوند تا عقل خویش را بدون محدودیت به کار به همنوعانشان آسیبی برسانند، بلکه همچنین وادار می
.بندند

نوزا در باب تعالی و برتري انسان بودن دموکراسی  مبتنی بر ظرفیت آن در ترویج بینش اسپیعقالنی
در نتیجه اسپینوزا  نظریۀ سیاسی . بدان پرداخته استاخالقاست که در اثر مابعدالطبیعی خود؛ یعنی 

به . باشداي است که برخاسته از دستگاه مابعدالطبیعی وي میگرایانهاسپینوزا واجد ویژگیِ کمال
وزا ترویج فضیلت عقالنی و اخالقی است نه تنها این صورت که غایت حیات سیاسی از منظر اسپین

برتري و . رسدبنابراین با ترویج فضیلت هدف حقیقی و واالي حیات سیاسی به انجام می. صلحی ساده
تفوق دموکراسی از منظر اسپینوزا مبتنی بر ظرفیت آن براي ترویج هدف بنیادینی است که هم کمالِ 

از سويِ دیگر، . شود و هم رشد اخالقی و عقالنی افراد رامل میزندگی و تشکیل اجتماع در دولت را شا
ترین همۀ این اهداف از مهم. ها را آزاد و عاقل سازدهدف دولت مدنظر اسپینوزا این است که انسان

بنابراین نگرش مابعدالطبیعی .  و دستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا نیز هستنداخالقموضوعات کتاب 
ز فلسفۀ مدنی و طرز نگرش وي در تفوق داشتن دموکراسی بر دیگر انواع سااسپینوزا زمینه

.هاستحکومت

هانوشتپی

از هانس بالم در » فلسفۀ سیاسی و اخالقی اسپینوزا«اي تحت عنوان طرح تمایز هانا آرنت درمقاله.1
.جلدچهارم مطرح شده استباوري سدة هفدهم، تاریخ فلسفۀراتلج، رنسانس و عقل

ترین فالسفه و ترین و برجستهیهودي تبار آلمانی از مهمةنویسند) 1975-1906(ا آرنت هان.2
ریسم و خشونت و نیز اآثارش در نقد فاشیسم، توتالیتجهت اندیشمندان معاصر است که به 

.ها شهرت داردشناسیتودهروان
در وربورگ  نوشته 1665ال را در س(Theological-Political Treaties)سیاسیرسالۀ الهیاسپینوزا .3

این رساله از بیست فصل تشکیل شده . به دلیل ترس از محتوا بدون نام منتشر شد1670است و در سال 
مقدس است و فصل شانزدهم است، فصل نخست تا پانزدهم آن پیرامون موضوعات دینی و نقادي کتاب

اسپینوزا در مقدمۀ کتاب خاطر گفته کههمچنان. تا بیستم نیز به مسائل سیاسی اختصاص یافته است
,Spinoza).است یکی از اهداف اساسی و اصلی کتاب دفاع از آزادي اندیشه است 2007: 6)

این . نوشته شده است1675-1676هاي در فاصلۀ سال(Political Treatise)رسالۀ سیاسی. 4
ی چون حق طبیعی، قدرت حاکم، رساله که ناتمام مانده از یازده بخش تشکیل شده است که به موضوعات

پرداخته ) ناتمام(باالترین هدف جامعه، سلطنت و انواع آن و در نهایت حکومت دموکراسی و ماهیت آن 
.است
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هم فصلی مستقل اخالقها رساالت مستقلی در باب سیاست هستند، در شایان ذکر است که این.5
ته و  عالوه بر این در بخش چهارم به ضرورت به گذر از روانشناسی فردي به زندگی جمعی اختصاص یاف

.تشکیل دولت تأکید شده است
هریس ازمفسران اندیشۀاسپینوزا معتقد است که فلسفه براي وي به مثابۀ روشی براي زندگی بود .6

رسیدن به خیر اعلی، محرك اصلی اسپینوزا براي . توان به خیر اعلی دست یافتکه از طریق آن می
).27: 1389هریس، (فه بود پرداختن به فلس

,Mason).: براي اطالع بیشتر بنگرید به. 7 2008: 15)
قرائت سیاسیۀالهیرسالو اخالقرا باید بر مبناي دو کتاب بنیادي دیگرش یعنی رسالۀ سیاسی. 8
ل، در عین حا. یابدمیاین دو رسالهرا در اشمابعدالطبیعی و االهیاتیهاي بسیاري از بنیان، زیراکرد

اما دقیق توضیح ،طور فشردهدو کتاب دیگر خویش را نیز بهرساله سیاسیاسپینوزا در فصل دوم از 
.ددهمی

اسپینوزا در بند شانزدهم رسالۀ اصالح فاهمه نیز  هدف فلسفۀ خویش را در این جمله خالصه .9
، تا بتوانم به کمال خواهم همۀ علوم را به یک غایت و مقصود واحد هدایت کنممن می« : کند کهمی

برد رو هر چه در علوم، ما را به سوي غایت به پیش نمیاز این. عالی انسانی که از آن سخن کفتیم برسیم
اسپینوزا، (» همۀ اعمال و افکار باید متوجه این غایت باشد. فایده است، و باید به دور افکنده شودبی

1374 :21.(
را )individuation(ارسطو نزدیک است که معیار تفرُّد توان گفت این دیدگاه به موضعمی.10

داند و صورت انسانی یا همان نطق را در همۀ آدمیان مشترك و معیار وحدت ماده و بدن آدمی می
.شماردمی
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