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جسارت بورز و اخالقی باش

 دکتر آرش حیدری
دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

نقد و بررسی کتاب مواجهۀ ماکیاولی و اسپینوزا

چکیده
ــه نوعــی هستی شناســِی امــر  ــر دل لوکــزه بازگشــت ب ــی در اث ــِی اســپینوزا و ماکیاول تالق
سیاســی اســت. تــالش بــرای فهــم نســبت اخــالق، آزادی، خیــر جمعــی و امــر سیاســی، 
تــالش طوالنی مــدت در تاریــخ فلســفه سیاســی بوده اســت. امــا بســیاری از ایــن تالش هــا 
یــا در نوعــی ســوژه محوری درغلتیده انــد و یــا در نوعــی اســتعال جــای گرفته انــد. 
ــا و  ــم مفصل بندی ه ــرای فه ــالش ب ــادی و ت ــه ای م ــون هندس ــور همچ ــش ام ــِم آرای فه
ــِی تالقــِی تجربه گرایــی اســپینوزایی و رئالیســم  نســبت ها آن چنان کــه هســت، نقطــة اصل
ــة  ــا رابط ــبتش ب ــارض و نس ــم تع ــی و فه ــی تبارشناس ــق نوع ــت. خل ــتی اس ماکیاولیس
درون مانــدگاِر قــدرتـ  مقاومــت ایــدة بنیادیــن اثــر اســت کــه میــداِن نبــرد نیروهــا را بــدل 
بــه مســئله می کنــد و نــه گردوغبــاری کــه از ایدئولوژی هــا بــه هــوا برخاسته اســت. متــن 
حاضــر تــالش دارد در کنــار معرفــِی اثــر بــه اهمیــت تفکــِر درون مانــدگار در فهــم وضعیــت 

معاصــر بپــردازد.

واژه های کلیدی: 
درون ماندگاری، استعال، قدرت ـ مقاومت.

مقدمه
ــران معاصــر اســت.  ــت در ای ــِم وضعی ــدة فه ــع عم ــی از موان ــتعالیی یک ــر اس تفک
ــه عادت واره هــای  ــه توجــه کــرد ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــه باشــد آن گاه بای ــر این گون اگ
ــده اند؟  ــه ش ــان اندیش ــی در جه ــه متون ــذب چ ــر ج ــران معاص ــه ای در ای اندیش
ــد.  ــی باش ــری خنث ــد ام ــر نمی توان ــی دیگ ــون از زبان ــة مت ــر ترجم ــارت دیگ به عب
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یــک متــن ولــو این کــه ترجمــه باشــد همــواره در زمینــی از روابــط نیروهــا بــازی 
ــب از  ــل دو شــکل غال ــران ذی ــا اندیشــه در ای می کنــد. فضــای موجــود مواجهــه ب
ــخ فقــدان اســت و دیگــری منجمــد  ــرار دارد: یکــی تاری ــه وضعیــت ق پرداختــن ب

شــدن در اســتعال. 
مقصــود از تاریــخ فقــدان آن رویکــردی اســت کــه فضــای موجــود اندیشــه در 
ــم«  ــا هیــچ نداری ــن گــزاره کــه »م ــل ای ــدل می کنــد و ذی ــه نیســتی ب ــران را ب ای
ــدل  ــود را ب ــر موج ــو ام ــر س ــد و از دیگ ــق می کن ــی خل ــی خیال ــو »ما«ی از یک س
ــت  ــزی نیس ــت چی ــا هس ــه در این ج ــا، آن چ ــن فض ــد. در ای ــتی می کن ــه نیس ب
ــود از  ــع موج ــدگاه، وض ــن دی ــاط و... . در ای ــاع، انحط ــب، امتن ــتی، تصل ــز نیس ج
اســاس فاقــد آن بن مایه هایــی اســت کــه مولــد و خــالق باشــد و اندیشــه را ممکــن 
ــی  ــا شــاید همچــون تن ــرد ت ــق ک ــدان تزری ــد اندیشــه را ب ــن رو می بای ــد. از ای کن
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــد. در ای ــق بیفت ــه تعوی ــش ب ــی مرگ ــرده کم ــم م ــده ـ نی ــم زن نی
می بایــد اندیشــه های مختلــف را ترجمــه کــرد تــا شــاید بتــوان بــر وضعیــت فکــر 
ــر  ــود ام ــتِی موج ــد و هس ــرگ می زن ــوس م ــر ک ــر ب ــگاه یکس ــوع ن ــن ن ــرد. ای ک
زنــده و جریــاِن »کناتــوس« را در پرانتــز می گــذارد. هــر شــکلی از کنــش جمعــی 
ــوِد  ــن رو خ ــود و از ای ــردازی می ش ــرگ مفهوم پ ــد م ــی بازتولی ــاپیش در نوع پیش

ــت. ــز رفته اس ــدنش در پرانت ــای ش ــی و جریان ه زندگ
ــی  ــا صورت بنــدِی تاریــخ فقدان ــژه ای ب صورت بنــدی اســتعالیی، کــه هــم ارزی وی
دارد، ماجــرا را به ســمت نوعــی ایســتایی، انجمــاد، بازتولیــد یــا خلقیات گرایــی 
می کشــاند. تعابیــری همچــون »مدرنیتــة کج ریخــت«، »جامعــة کلنگــی«، »تصلــب 
ــر  ــِد ام ــرار بازتولی ــت را در دور تک ــتبدادی« و... وضعی ــبه مدرنیســم اس ــنت«، »ش س
ــِد  ــت. بازتولی ــدرت ـ مقاوم ــاوت و خــالِق محــور ق ــرارِ متف ــه تک ــد ن ــرده می فهمن م

■ دل لوکزه، فیلیپــو )1397(. مواجهة ماکیاولی و 
اسپینوزا، ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی، تهران: 

ققنوس.
شابک:  978-600-278-427-8
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ــال  ــتِی در ح ــه هس ــود بی آن ک ــل می ش ــت حم ــر وضعی ــه ب ــتعالیی ک ــِت اس صف
شــدنش پیش تــر روشــن شــده باشــد. از ایــن رو اســت کــه ایــن نــوع نــگاه غالبــاً در پــی 
ــود  ــه موج ــت. آن چ ــوزش و... اس ــی، آم ــازی، آگاهی بخش ــی، فرهنگ س آسیب شناس
ــای  ــه دروازه ه ــا ب ــود ت ــامان داده ش ــد سروس ــه بای ــی اســت ک ــک کج ریخت اســت ی
امــر مــدرن برســد. یکــی از راه هــای ایــن سروســامان دادن تطبیــق وضــع موجــود بــا 
وضــع مطلــوب و حرکــت دادن ایــن وضــع بــه ســوی وضــع مطلــوب اســت. ایــن نــوع 
ــز  ــروژه را نی ــن پ ــه ای ــل دارد ک ــی می ــات ـ اصالح طلب ــی تنظیم ــگاه به ســمت نوع ن
همــواره ناتمــام می دانــد. در ایــن نــگاه وضــع موجــود همــواره »برهــة حســاس کنونی« 
ــد »آگاهی بخشــی« و »فرهنگ ســازی« همــواره  ــذا فراین ــچ تاریخــی« اســت؛ ل و »پی
فراینــدی ناتمــام اســت. تحلیــل آگاهــی و فرهنــگ موجــود در روابــط متعیــن نیروهــا 
ــن رو در  ــگاه از ای ــن ن ــت. ای ــه کرده اس ــام غلب ــتعالیی خ ــت و اس ــاق رفته اس ــه مح ب
نوعــی اســتعالی خــام درمی مانــد کــه آگاهــی را نــه درون مانــدگار وضعیــت، کــه ملــک 
طلــق نخبــگان )سیاســی، فکــری و...( می پنــدارد و رســالتی را بــرای روشــنفکر تعریــف 

ــا نوعــی پیامبرگونگــی اســت.  می کنــد کــه هــم ارز ب
ــی  ــد. حت ــی باش ــد خنث ــه نمی توان ــت؟ ترجم ــه چیس ــان ترجم ــن می در ای
ــم تفســیر شــود،  ــرور کردی ــه م ــی ک ــاً در دو نگاه ــه ای صرف ــر ترجم ــک اث ــر ی اگ
امــا در ســطوحی دیگــر واجــد یــک نیــرو اســت کــه در میــداِن نیروهــای موجــود 
ــین  ــود و تحس ــذب می ش ــب ج ــای غال ــا در عاتواره ه ــر ی ــک اث ــد. ی ــازی می کن ب
می شــود و یــا به خاطــر ناهــم ارزی اش بــا فضــای موجــوِد اندیشــه از میــداِن غالــب 
بــه دور می افتــد؛ و یــا می توانــد همچــون نیرویــی عمــل کنــد کــه چشــم اندازهای 

ــد. ــب را شــکاف دهــد و فهــم وضعیــت را به شــکلی دیگرگــون ممکــن کن غال
مســئلة درون مانــدگاری همــان نقطــه ای اســت کــه رویکردهــای رایــج و غالــب 
ــی  ــد چه کس ــه باش ــر این گون ــازد. اگ ــار می س ــر را بی اعتب ــت معاص ــم وضعی فه
ــه  ــج ک ــای رای ــی؟ در فض ــر از ماکیاول ــی مهم ت ــه نیروی ــپینوزا و چ ــر از اس بهت
فلســفیدن ذیــل نوعــی غلبــة معرفت شناســی بــر هستی شناســی قــرار دارد 
ــه  ــه ب ــانه و نخبه گرایان ــور شرق شناس ــی در دو مح ــر سیاس ــه ام ــیدن ب و اندیش
ــی دری دیگــر  نهایــت بی خاصیتــی خــود رسیده اســت، تالقــی اســپینوزا و ماکیاول
بــه فهــم وضعیــت می گشــاید: دری رو بــه ســوی درون مانــدگاری و نوعــی جدیــد از 
تجربه گرایــی. از ایــن رو اســت کــه اثــر دل لوکــزه بــدل بــه اثــری مهــم می شــود، 
چراکــه نقطــة اســتقرار آن در آرایــش نیروهــای فکــری در ایــران معاصــر در نقطــة 
مقاومــت در برابــر ســازوکارهای رایــج اندیشــیدن بــه ایــران اســت. اثــر دل لوکــزه 
ــال ـ تجربــی و  ــدگار اســت و هــم رئ چشــم اندازی را می گشــاید کــه هــم درون مان

ایــن محصــول مواجهــة ماکیاولــی و اســپینوزا اســت.
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معرفی اثر و نویسنده
کتــاب مواجهــة ماکیاولــی و اســپینوزا بــا ترجمــة فــؤاد حبیبــی و امیــن کرمــی در 
ــِی  ــر در تالق ــن اث ــت. ای ــاپ رسیده اس ــوس به چ ــر ققن ــوی نش ــال 1397 از س س
ــه  ــد ک ــه کن ــی ارائ ــر سیاس ــی از ام ــالش دارد فهم ــم ت ــدگاری و رئالیس درون مان
از یک ســو بــا تلقیــات عامیانــه از ماکیاولــی ســر ســتیز دارد و از دیگــر ســو 
ــا واقعیــت، کــه همچــون  ــاط ب ــه شــکلی از فلســفیدِن بی ارتب تفکــر اســپینوزا را ن
پدیــده ای در تمــاس بــا واقعیــت و مؤثــر در جهــاِن عینــی نشــان می دهــد. فیلیپــو 
دل لوکــزه مؤلــف کتــاب، درگیــر در تاریــِخ اندیشــه های سیاســی اســت. دل لوکــزه 
ــن  ــد اسپینوزیســم در فلســفة سیاســی و همچنی ــوج جدی ــوان محصــول م را می ت
فهــم امــر اجتماعــی ـ سیاســی دانســت. اسپینوزیســم برخــالف صورت بندی هــای 
اســتعالیی تــالش دارد بــدن را همچــون نیرویــی در عــرض ســایر نیروهــا در میــداِن 
هســتی پروبلماتیــک کنــد و از ایــن رو بــا آدمــی و اجتماعــات بشــری نــه همچــون 
ســوژه ای اســتعالیی کــه همچــون بدنــی در میــان ســایر بدن هــا مواجــه می شــود. 
ــون  ــاس دگرگ ــت را از اس ــدرت ـ مقاوم ــت، ق ــت، سیاس ــم علی ــه، فه ــن مواجه ای
ــدرت  ــر سیاســی و مســئلة ق ــم ام ــش روی فه ــد پی ــد و چشــم اندازی جدی می کن
ــا  ــبتش ب ــراری نس ــپینوزا و برق ــراردادن اس ــور ق ــا مح ــزه ب ــاید. دل لوک می گش
ــی تــالش می کنــد نوعــی از رئالیســم و تجربه گرایــی را پیــش بکشــد کــه  ماکیاول
یکســر بــا پوزیتیویســم رایــج زاویــه دارد. از دیگرســو بــا محوریــت قــراردادن مســئلة 
ــه  ــتعالیی در مواجه ــات اس ــه اخالقی ــد ک ــان می ده ــی نش ــر سیاس ــالق و ام اخ
ــد از اخــالق، امــر  ــد. تأســیس نوعــی جدی ــا کجــا ویرانگرن ــا وضعیــِت سیاســی ت ب
سیاســی، دموکراســی و مســئلة انبــوه خلــق تکلیــِف بنیادیــِن اثــر دل لوکــزه اســت. 
ــردازد؛  ــم می پ ــئلة رئالیس ــه مس ــش اول ب ــت. بخ ــش اس ــه بخ ــر دارای س اث
ــق را  ــوه خل ــردد؛ و بخــش ســوم انب ــارض می گ ــر محــور مســئلة تع بخــش دوم ب

ــد.  ــئله می کن ــه مس ــدل ب ب
بخــش اول شــامل دو فصــل اســت. مســئلة فصــل اول هستی شناســِی ماکیاولــی 
و اســپینوزا اســت. ماکیاولــی و اســپینوزا بــا بازگشــت بــه فهــِم هســتی )در معنــای 
عــام، و هســتِی امــر سیاســی( منطقــی دیگرگــون بــرای فهــم اخــالق و امر سیاســی 
ــون  ــر دگرگ ــت را یکس ــر سیاس ــل ب ــج تأم ــای رای ــه رونده ــد ک ــیم می کنن ترس
ــت در  ــت دول ــود. مصلح ــته می ش ــت برجس ــئلة دول ــل دوم مس ــد. در فص می کن
هســتِی جدیــدی کــه ایــن دو فیلســوف ترســیم کرده انــد معنایــی دیگــر می گیــرد 
و مســائلی بنیادیــن دوبــاره نیازمنــد مداقــه خواهنــد شــد. مســائلی از قبیــل رابطــة 
دیــن و سیاســت، مســئلة تظاهــر و پنهــان کاری، احتــرام گذاشــتن بــه پیمان هــا و 

وعده هــا و ســرانجام بحثــی جــدی پیرامــون ایدئولــوژی خیــر مشــترک. 
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ــور  ــن مح ــر ای ــش ب ــن بخ ــت دارد. ای ــارض محوری ــئلة تع ــش دوم مس در بخ
ــری  ــاً ام ــه لزوم ــت و ن ــی اس ــات سیاس ــدگاِر حی ــارض درون مان ــه تع ــردد ک می گ
آسیب شــناختی یــا نوعــی انحــراف. از ایــن رو فهــم قــدرت را نبایــد لزومــاً همچــون 
امــری ســوژه محور و ایســتا فهمیــد. قــدرت امــری اســت ســیال کــه تعــارْض عنصــر 
ــر مبنــای هستی شناســِی جدیــدی  جدایی ناپذیــر آن اســت. از ایــن رو اســت کــه ب
ــن  ــا ای ــه ب ــز در مواجه ــدی نی ــات جدی ــود، اخالقی ــیم می ش ــدرت ترس ــه از ق ک

هســتی ضــرورت دارد. 
ایــن بخــش ســه فصــل دارد. فصــل ســوم فلســفه را همچــون مقاومــت 
می نگــرد. ایــن فصــل نشــان می دهــد کــه حیــاْت همــواره نوعــی مقاومــت اســت. 
ــات  ــن رو هرجــا حی ــاب دســتکاری شــود. از ای ــژة ن ــه اب ــدل ب ــد ب ــات نمی توان حی
ــطح  ــن س ــت. ای ــز هس ــت نی ــواره مقاوم ــه هم ــدرت هســت، و در نتیج ــت، ق هس
ــم  ــذا فه ــد و ل ــم تنیده ان ــت در ه ــات و مقاوم ــدرت و حی ــه ق ــد ک ــان می ده نش
سیاســت همچــون ســرکوبی محــض، یــا ســلطة نــاب از اســاس بــا منطــِق هســتِی 

ــدارد.  ــات ســر ســازگاری ن حی
ــت  ــوِد روای ــد. خ ــته می کن ــی را برجس ــت تاریخ ــئلة روای ــارم مس ــل چه فص
همچــون یــک نیــرو، یــک بــدن کــه در منطــِق روابــط نیروهــا مداخلــه می کنــد. 
روایــت تاریخــی می توانــد هســتِی مــادی و متعیــن تاریخــی را تحریــف کنــد و یا در 
شــکاف های آن وارد شــود. روایــت تاریخــی خلــق نوعــی نیــرو از خــالل معنابخشــی 

اســت. دقیقــاً درون روایــت اســت کــه مســئلة تعــارض معنــادار می شــود.
در فصــل پنجــم نســبت تعــارض و قانــون برجســته شده اســت. قانــون 
ــون از دل تعارضــاِت هستی شــناختِی  ــع سیاســت نیســت. قان ــد و تاب ــی مقی نیروی
ــون  ــذارد. قان ــر می گ ــت اث ــت سیاس ــر کاربس ــد و ب ــر برمی کش ــی س ــر سیاس ام
لزومــاً یــک روبنــای ســاده نیســت؛ قانــون خــود یــک نیــرو اســت، بدنــی در بیــن 
ــاًل از  ــد و متقاب ــاع می دهن ــر ارج ــه یکدیگ ــارض ب ــون و تع ــر: »قان ــای دیگ بدن ه
ــر  ــد ب خــالل ســاختاری بازگشــتی کــه همیشــه گشــوده و نامتعیــن باقــی می مان
ــیوه ای  ــه ش ــوان ب ــا را نمی ت ــدرت دولت ه ــران و ق ــد. بح ــر می گذارن ــر اث یکدیگ

ــرد« )ص. 101(.  ــل ک ــانه تحلی ــا غایت شناس ــی ی خط
ــر محــور انبــوه خلــق می چرخــد دو فصــل دارد. در فصــل  بخــش ســوم کــه ب
ــت  ــا طبیع ــی ب ــپینوزا( و تالق ــوس )اس ــری کنات ــعة حداکث ــط و توس ــم بس شش
ــخن  ــی س ــش جمع ــکاِن کن ــوان از ام ــا بت ــوند ت ــام می ش ــم ادغ ــی( دره )ماکیاول
ــی  ــا داللت ــر ب ــق )اســپینوزا( دو تعبی ــوه خل ــی( و انب ــردم )ماکیاول ــة م ــت. عام گف
واحدنــد بــرای متعیــن شــدِن »ویرتــو« و قــدرِت اجتمــاع همچــون بــدِن واحــِد امــر 
ــد. جایــی کــه  ــه. در فصــل هشــتم »هســتِی تکیــِن کثیــر« محوریــت می یاب بیگان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 9

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-96-fa.html


35092

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

نقد آزاد

ــرای بهره گیــری از  ــراد ب »رابطــة هستی شناســی و سیاســت از رهگــذر ظرفیــت اف
ــه  ــود ک ــیر می ش ــائلی تفس ــاختن مس ــور مرتفع س ــش به منظ ــع خوی ــه نف ــر ب تکث
ــت« )ص.  ــک کل اس ــة ی ــت به مثاب ــرف طبیع ــه مع ــد ک ــئت گرفته ان ــا نش از آن ه

.)240

بررسی و نقد ساختار اثر
همانطــور کــه در بخــش قبــل نشــان دادیــم، اثــر دارای ســه بخــش، هفــت فصــل 
و 367 صفحــه اســت. اثــر به لحــاظ ســاختاری، طــوری ســازمان یافته اســت 
ــن اســتقالل نســبی  ــه در عی ــب 7 جســتار داشــته باشــد. جســتارهایی ک ــه قال ک
ــه  ــم ک ــه مواجه ای ــک منظوم ــا ی ــی ب ــن رو گوی ــته اند. از ای ــم وابس ــر به ه از یکدیگ
ــر  ــک مجمع الکواکــب ســازمان داده اســت. در ه ــدی را به صــورت ی مفاهیمــی کلی

ــد.  ــر می کن ــه تغیی ــن منظوم ــِت ای ــتار مرکزی جس
در جســتار نخســت رئالیســم و خــوِد هســتی در مرکــز اســت. در جســتار دوم 
ــا  ــه در نســبت ب ــزی می شــود ک ــی مرک ــه مفهوم ــدل ب ــر مشــترک ب آزادی و خی
هستی شناســی تضــاد و تعــارض صورت بنــدی می شــود. جســتار ســوم مقاومــت را 
ــا هســتی و تعــارض. منظومــة دل لوکــزه  به میــان می کشــد. مقاومــت در تالقــی ب
ــا وارد شــدن بــه روایــت تاریخــی و مضمــون میــداِن نبــرد، هندســة ســیال امــر  ب
سیاســی را تکمیــل می کنــد. ســطوحی هــم ارز، بیگانــه و در عیــن حــال واحــد کــه 
در ســطح جــاری اســت. در پــس ایــن فــرم هیــچ امــر رازآلــودی نهفتــه نیســت؛ دور 
تفســیر بنــا نیســت راه بــه الیــه ای زیریــن بــرد. همه چیــز در اتصــاالت نهفتــه اســت 
و غایــت مواجهــه چیــزی نیســت جــز تفســیر فــرم ایــن اتصــاالت. در ایــن نقطــه 
اســت کــه در جســتار ششــم غریــو آزادی بــا غریــو نبــرد در هــم تنیــده می شــود. 
ــه هــم متصــل. ایــن  بــدن نه همچــون امــری جداافتــاده کــه همچــون بدن هــای ب
ــواِن  ــد و ت ــد می آورن ــترک را پدی ــی مش ــر کناتوس ــا یکدیگ ــی ب ــا در تالق بدن ه
ــا  ــز هســت. ام ــد نی ــاد امی ــگ« فری ــو جن ــن »غری ــه رخ می کشــند. ای ــات را ب حی
نــه امیــدی کــه بــه آینــده ای نامعلــوم حوالــه می شــود. کناتــوس همچــون فیــوزی 
انفجــاری در بطــن بــدِن امــر بیگانــه لحظــة اکنــون را بــدل بــه امکانــی چندوجهــی 
می کنــد. بــدِن فــرد در تالقــی بــا بــدِن اجتمــاع نوعــی از خیــر مشــترک را طلــب 

ــی می شــود. ــر سیاســی متجل ــِن ام ــه در هســتِی متعی ــد ک می کن

اسپینوزیسم و لحظة اکنوِن اندیشه در ایران
ــل  ــران ذی ــدرت در ای ــق ق ــی و منط ــتِی تاریخ ــر هس ــل ب ــه تأم ــه ای ک در زمان
انواعــی از تاریــخ فقــدان منقــاد شده اســت اسپینوزیســم دری دیگــر بــه روی تأمــل 
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ــل  ــه نع ــل ب ــت نع ــای کاربس ــه به معن ــپینوزا ن ــن از اس ــخن گفت ــد. س ــاز می کن ب
ــت.  ــم انداز اس ــتن چش ــای داش ــه به معن ــت بلک ــر وضعی ــم ب ــا و مفاهی نظریه ه
فهــم میــداِن قــدرت و امــر سیاســی در ایــران معاصــر یــا ذیــل نوعــی نظریه بــازی 
ــا صــادر کــردِن گزاره هایــی ســرتاپا شرق شناســانه )و نســخة  خالصــه شده اســت ی
بدلــش بنیادگرایانــه(. ایدئولوژی هــای علــم انســانی در ایــران معاصــر، در نســخه های 
ــد و  ــق می اندازن متفاوتــش، همــواره پرســش هستی شناســانه از وضعیــت را به تعوی

ــازند.  ــل می س ــام مضمح ــی ع ــت را در گزاره های ــم سیاس فه
ــان زدوده،  ــد زم ــی اش نمی توان ــکل بندِی کنون ــا در ش ــدان نیروه ــیم می ترس
تاریــخ زدوده و هســتی زدوده باشــد. جهــاِن اندیشــه در ایــران معاصــر ذیــل نوعــی 
معرفت شناســی هســتی زدوده در حــال تولیــد و بازتولیــد متــن اســت. در ایــن بیــن 
ــی  ــر معرفت شناســی تکلیف ــت دادن هستی شناســی ب ــه هســتی و اولوی بازگشــت ب
اســت گریزناپذیــر کــه جــز بــا داشــتن چشــم اندازی دیگرگــون کــه بتــوان وضعیــت 

ــد ممکــن نمی شــود.  ــدگار فهــم کن را درون مان
فضــای غالــب اندیشــه در ایــران معاصــر به شــدت اســتعالیی و مبتنــی بــر فهمــی 
مکانیکــی از علیــت اســت؛ از ایــن رو همــواره رو بــه ســوی تاریــخ فقــدان و پاســخ بــه 
ــه  ــدل ب ــا« را ب ــه »م ــش ن ــن پرس ــتیم؟«. ای ــه نیس ــا چ ــه »م ــش دارد ک ــن پرس ای
ــون  ــاِن اکن ــا ـ زم ــتقر در فض ــتِی مس ــه هس ــد و ن ــناختی می کن ــئله ای هستی ش مس
ــم  ــا ه ــدارد ت ــود ن ــت وج ــدگار وضعی ــم درون مان ــز فه ــی ج ــف راه ــن وص ــا ای را. ب
»مــا« را پروبلماتیــک کنــد و هــم هســتِی مســتقر قــدرت را. ایــن فهــم درون مانــدگار 
ــدی و  ــور در زمان من ــتقرار ام ــداِن اس ــه می ــت ب ــر در بازگش ــردد مگ ــن نمی گ ممک
ــته  ــی گذش ــرای بازنمای ــالش ب ــش از ت ــزی بی ــخ چی ــن رو تاری ــدی اش. از ای تاریخ من
ــک  ــه ی ــه چگون ــت ک ــم نیس ــن ه ــئله ای ــت. مس ــت رخ داده اس ــک واقعی ــون ی همچ
ــرایط  ــه ش ــت ب ــر بازگش ــر س ــئله ب ــت؛ مس ــر شده اس ــدادی دیگ ــب رخ ــداد موج رخ
ــن  ــه به خودی خــود تعی ــی تاریخــی دارد ک ــر هویت ــق یافته اســت. ه ــر تحق ــِق ام تحق
نیافته اســت. ایــن تعیــن نیازمنــد وجــود یــک فراینــد خــالق تاریخــی اســت کــه هویــت 
را محقــق کنــد )Bell, 2009(. فهــم وضعیــت همچــون تعیــن مــادِی امــور و مواجهــه 
بــا هســتِی بشــری همچــون تالقــِی بدن هــا و روابــط نیروهــا ممکــن نمی گــردد مگــر 
ــی در  ــر سیاس ــدِن ام ــال ش ــتِی در ح ــت. هس ــپینوزا داش ــا اس ــه ای ب ــه مواجه این ک
ایــران یــک تولیــد مــداوم اســت و نــه بازتولیــد وسواســی »جامعــة کلنگــی« یــا »امتناع 
ــی«. از  ــتبداد ایران ــکِل »اس ــر ش ــز تغیی ــزی نیســت ج ــه چی ــداوم ک و انحطاطــی« م

ــر اســت. ــف گریزناپذی ــک تکلی ــه هستی شناســی ی ــن رو بازگشــت ب ای
رونــد رایــج تفکــر بــر امــر سیاســی، آگاهــی را نــه جــزء درون مانــدگار میــداِن 
ــد از  ــت می فهم ــراز وضعی ــر ف ــتعالیی ب ــری اس ــون ام ــه همچ ــور ک ــتقرار ام اس
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ــگاه  ــت. ن ــوم و وضعی ــی مفه ــه از تالق ــد ن ــاز می کن ــوم آغ ــه از مفه ــت ک این روس
ــن  ــت، تعی ــی اس ــی و دکارت ــر مکانیک ــه یک س ــت، ازآن جاک ــم علی ــه فه ــج ب رای
ــذارد  ــار می گ ــدگار را کن ــِت درون مان ــی )overdetermination( و عل چندوجه
و در زنجیــرة بی پایــان حوالــه دادن دالــی بــه دالــی دیگــر در دوری جهنمــی گیــر 

می افتــد. 
تفکــر اســپینوزایی در تالقــی بــا ماکیاولــی نشــان می دهــد کــه آگاهــی نــه بــر 
فــراز هســتی کــه پــاره ای از هســتی اســت؛ ذهــن و بــدن نــه دو جوهــر متمایــز کــه 
ــه تحلیــل آگاهــی بریــده از وضعیــت یــا  ــد. ازایــن رو فهــِم وضعیــت ن یــک جوهرن
بــر فــراز وضعیــت؛ نــه تحلیــل ســوژة جداافتــاده و کنــدوکاو در نیت هــای مؤلــف؛ 
نــه تحلیــل روان شــناختِی نخبــگان و شــاهان و ســرداران کــه تحلیــل درون مانــدگار 
ــپینوزا و  ــه اس ــت ب ــث، بازگش ــن حی ــت. از ای ــکل بندی ها اس ــق ش ــداِن تحق می
ــی در  ــه گشایش ــتی ک ــت؛ بازگش ــی اس ــی تبارشناس ــه نوع ــت ب ــی بازگش ماکیاول
ــون را  ــة اکن ــه لحظ ــی ک ــاِر نیروهای ــم تب ــد. فه ــن می کن ــون را ممک ــة اکن لحظ
ــون ســایه افکنده اســت.  ــر لحظــة اکن ــه ب ــی ک ــد: تبارشناســِی میل ممکــن کرده ان
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــود آگاه ان ــل خ ــه می ــان ها ب ــد: »انس ــپینوزا می گوی ــه اس ــور ک همانط
ــد  ــل بورزن ــن می ــه چنی ــن کرده اســت ک ــه ای تعیی ــا را به گون ــه آن ه ــی ک علت های
آگاه نیســتند«. تبارشناســی و فهــم اســپینوزایی از وضعیــت آرایــش نیروهــا یعنــی 
فــاش کــردِن مکانیســم هایی کــه یــک میــل را ممکــن کرده انــد. ایــن مکانیســم ها 
در پــس میــل نیســتند کــه درون مانــدگار میل انــد. از ایــن رو همانطــور کــه دولــوز 
ــار  ــداِن نبــردی اســت کــه گردوغب ــر ســر تحلیــل می ــد مســئله ب )1394( می گوی

ــود.  ــدن در وهمــی غبارآل ــه مان ــد و ن ــد می کن ــوا بلن ــه ه ــا را ب ایدئولوژی ه
ــران معاصــر و  ــرای فهــم آرایــش نیروهــا در ای ــی ب ــِی اســپینوزا و ماکیاول تالق
فهــم امــر سیاســی اصالــت دادن بــه ســطح را ارج می نهــد. آن چــه تــالش می کنــد 
ســطح مــادی و متعیــن امــور را بــه نفــع نوعــی ذاِت فراتاریخــی )در پــس یــا بــر 
فــراز وضعیــت( کنــار بگــذارد، چیــزی نیســت جــز موهومــات و خرافــه. البتــه کــه 
ــی  ــن همان جای ــت و ای ــتنش نیس ــر دانس ــای بی اث ــز به معن ــودن یک چی خرافه ب
ــه و  ــب خراف ــو در قال ــت تاریخــی از برآمــدن یــک شــکل بندی، ول اســت کــه روای
ــه قالــب یــک نیــرْو هــم ارز نیروهــای دیگــر عمــل می کنــد.  موهومــات، همــواره ب
ــات  ــد، موهوم ــپینوزا می گوی ــیر اس ــاگ1 )1999( در تفس ــه مونت ــور ک همانط
ــی اســت  ــه معنای ــی ک ــد، عمق ــار می گذارن ــع عمــق کن ــه نف ــت را ب ســطح طبیع
ــد.  ــجم می کن ــت و منس ــش یکدس ــان کردن ــق پنه ــطح را از طری ــه س ــان ک پنه
ــته اند و  ــود گش ــی رازآل ــی عمق ــواره در پ ــر هم ــران معاص ــانی در ای ــوم انس عل

1. Montag
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ــا ســطح  ــه ب ــد. مواجه ــود بازکرده ان ــر خ ــی را از س ــن ســطح چندوجه ــل ای تحلی
همچــون یــک متــن، نشــان می دهــد کــه فــرم و محتــوا درهــم تنیده انــد. به تعبیــر 
مونتــاگ، در تفســیر متــن هیــچ ســطح فرازیــن یــا فرودینــی وجــود نــدارد. فــرم و 
ــد  ــن می دانن ــاِن مت ــران دروِن پنه ــه مفس ــد. آن چ ــم تنیده ان ــن دره ــوای مت محت
ــران  ــانی در ای ــم انس ــن. عل ــی ســطح مت ــالل و پیچیدگ ــز اخت ــزی نیســت ج چی
ــه  ــه مســئله نمایــد، آن را ب ــدل ب ــد ایــن پیچیدگــی در ســطح را ب هرجــا نمی توان
ســاحتی اســتعالیی حوالــه می دهــد: اســتبداد، انحطــاط، شــکاِف ســنت ـ تجــدد، 
فقــدان جامعــة مدنــی، فقــداِن طبقــة اشــراف، کلنگــی بــودن، موقتــی بــودن و... . 
اســپینوزا و ماکیاولــی را در ایــن نقطــه می تــوان بــرای فهــم وضعیــِت 
ــاس  ــس را از اس ــا بالعک ــدن ی ــِن بی ب ــه ذه ــت ک ــمند دانس ــران ارزش ــر ای معاص
ــدن و  ــی ب ــِی ب ــه آگاه ــد ک ــان می ده ــزه نش ــیر دل لوک ــد. تفس ــه می دانن خراف
ــن  ــرای ذه ــن رو ب ــد. ازای ــِم بنیادین ان ــی، دو توه ــتِی اجتماع ــرِد منفصــل از هس ف
نمی تــوان آزادی را متصــور شــد مگــر این کــه بــدن رهــا شــده باشــد و از دیگرســو 
ــاره ای  ــه پ ــر این ک ــد وجــود داشــته باشــد مگ ــردی ای نمی توان ــچ رســتگارِی ف هی

ــد.  ــی باش ــتگاری جمع از رس
ــی  ــت تلق ــه وضعی ــی نســبت ب ــی خنث ــد انتخاب ــه را نبای ــث ترجم ــن حی از ای
ــاذ  ــع و اتخ ــک موض ــالم ی ــاب و اع ــک انتخ ــی ی ــه یعن ــک ترجم ــس ی ــرد. نف ک
ــرای فهــم دیگرگــون  یــک چشــم انداز. ســنگر گرفتــن در یــک موضــع و تــالش ب

ــت.  وضعی
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