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رویکرد فمینیستی به مفهوم استقالل ،با نظر به فلسفۀ اسپینوزا
فاطمه بختیاری

چکیده
فیلسوفان فمینیست در بازخوانی سنت دیرپای فلسفۀ غرب به این نتیجه رسیدند که در اینن
سنت ،مفاهیم مهم فلسفی ،مانند عقل و استقالل ،در تقابنل بنا مناده و امنر غیرمققنول و ینا
وابستگی و هر آنچه با مفهوم زن و زنانگی تداعی میشود ،قرار میگینرد .آنهنا مقتقدنند
این تقابلها منجر به تولید مفاهیمی مردگرایانه در سنت فلسفۀ غربی شنده اسنت .یکنی از
مفاهیمیکنه فیلسنوفان فمینیسنت آن را نقند کنردهانند مفهنوم سننتی اسنتقالل بنه مقننای
خودبسندگی است .آن ها نسنتت بنه اینن مفهنو صم ازنل از سننت فکنری مندرن واکنن
انتقادی نشان دادهاند و التته در این راه باز از همین سنت بهره جستهاند تا مفهومی متناسن
با دیدگاهها و ارزشهای خود تولید کنند .این فیلسوفان ،در بنازخوانی سننت فکنری غنرب،
اسپینوزا را منتقی مهم تشخیص دادهاند .استقالل ارتتاطی مفهنوم منوردن ر فمینیسنتهاسنت .اینن
مقاله مفهوم استقالل ارتتاطی را شنر داده اسنت و نشنان داده کنه چگوننه فمینیسنتهنا فلسنفۀ
اسپینوزا را بهعنوان پشتوانهای مهم برای مفهوم استقالل ارتتاطی دیدهانند و ین
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روی این مفهوم را نیز مطر کرده است.
واژگان کلیدی :استقالل ارتتاطی ،اسپینوزا ،زنانه ،فمینیست ،مردگرایانه.
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مقدمه

فیلسوفان فمینیست ،ضمن تقمق و تفکر در تاریخ تفکر غرب ،به این نتیجه رسیدند کنه در
این سنت نوعی دوگانگی وجود دارد و مفاهیم مهم فلسفی ،مانند عقل و عینیت ،در تقابل
با ماده و امر غیرمققول و یا هر آنچه با مفهوم زن و زنانگی تداعی میشود ،قرار میگینرد.
فمینیستها مقتقدند که این تقابلها منجر بنه تولیند مفناهیمیمردگرایاننه در سننت فلسنفۀ
غربی شده است ( .)Witt, 1996, p. 1- 2سرآغاز این دوگانهانگاری بنین ویژگنیهنا و
مفاهیم زنانه و مردانه را در فلسفۀ ارسطو میتوان یافت .او زورت ینا فقنل را نمناد منرد و
قوه یا ماده را نماد زن میدانست ( .(Allen,1987, p. 92یکی از مفاهیمیکه فیلسنوفان
فمینیسننت آن را نقنند و بننه آن اعتننراک کننردهاننند ،مفهننوم سنننتی اسننتقالل بننه مقنننای
خودبسندگی است.
مفهوم استقالل یکی از ستودنیترین مفاهیم دورۀ قدیم و جدید تفکر غرب بوده و
همواره کسی که خودش آزاد و رها از نفوذ دیگران و وابستگی به آنها زندگیاش را
برنامهریزی کند ستوده شده است .به بیان دیگر ،در مفهوم سنتی و رایج استقالل ،عنازر
خودبسندگی و اکم بر خود بودن لحاظ شده است.
افالطون در کتاب چهارم جمهوری ( ،)441eنفس را متشکل از سه جزء عقل و
غض

و شهوت دانسته و به عقل جایگاه ویژهای اختصاص داده است .به ن ر او جزء

عقالنی نفس باید بر دو جزء دیگر اکم باشد .ارسطو نیز در اخالق نیکوماخوسی
( )1166a17-19بخ

عقالنی نفس را خود واققی انسان دانسته است .افالطون و

ارسطو انسان ایدئال را انسانی میدانند که تحت هدایت عقل و خودبسنده باشد و برای
سقادتمندی به دیگران وابسته نتاشد .این الگوی انسانی در فلسفۀ رواقی ،فلسفۀ دکارت و
فلسفۀ اسپینوزا نیز به چشم میخورد.
فمینیستها نستت به این نوع فهم و تقریفی که در سنت تفکر غربی از مفهوم
استقالل شده است واکن

انتقادی نشان دادهاند و التته در این راستا باز از همین سنت

بهره جستهاند تا مفهومی متناس

با دیدگاهها و ارزشهای خود تولید کنند.

11

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأمالت فلسفی ،شمارة  ، 91پاییز و زمستان 9119

اسپینوزا یکی از فیلسوفان سنت غربی است که در این بازخوانی برای فمینیستها
منتقی مهم محسوب می شود .اگرچه الگوی انسان آزاد اسپینوزا نیز ،مانند الگوی
افالطونی و ارسطویی ،مفهوم تحت هدایت عقل بودن را در خود دارد ،اما عقل در ن ر
اسپینوزا ویژگی خازی دارد و این ویژگی خاصص عقلص اسپینوزایی ،اجازه میدهد تا
مفهوم ارتتاط به مفهوم استقالل راه پیدا کند .توضیح اینکه عقل از ن ر اسپینوزا مرک

از

تصورات تام نفس است و تصورات تام ازل ارتتاط و تأثیر و تأثر اشیا با هم است ( E,
 .)II, 13, Schمقنای این سخن آن است که هرچه تصورات تام فردی بیشتر شود ،عقل
او نیز کاملتر میشود و چون بنا به ن ر اسپینوزا میزان گستردگی ارتتاط و تقامل با اشیا و
افراد دیگر بر میزان تصورات تام شخص مؤثر است ،پس بنا به فلسفه اسپینوزا ارتتاط و
تأثیر و تأثر انسان با اشیا بر کمال بیشتر عقل

و بر استقالل

نیز تأثیر خواهد داشت .این

همان نکتهای است که فمینیستها از فلسفۀ اسپینوزا درک کردهاند و آن را بهمثابۀ
پشتوانهای برای ابداع مفهوم موردن ر خود ،یقنی مفهوم استقالل ارتتاطی ،یافتهاند
(.) Dryden, 2014, p. 2
این مقاله با ن ر به اینکه در منابع فارسی تحقیق و پژوهشی در این زمینه زورت
نگرفته ،بر آن است که ابتدا مفهوم «استقالل ارتتاطی» موردن ر فمینیسم را مقرفی کند و
سپس شر دهد که فمینیسم چگونه متا ث اسپینوزا را بهعنوان پشتوانهای برای مفهوم
جدید استقالل ارتتاطی خود به خدمت گرفته است .در انتها ضمن مقایسۀ متحث اسپینوزا
و فمینیسم ،نکته ای که دربارۀ مفهوم استقالل موردن ر فمینیسم باید به آن توجه کرد،
مطر میشود.
مفهوم استقالل ارتباطی

فمینیستها مقتقدند مفهوم اسنتقالل ذاتنا «مردگرایاننه» اسنت؛ یقننی ارتتناطی نزدین

و

جننداییناپننریر بننا اینندئالهننای شخصننیت مردانننه دارد .آنهننا مفهننوم سنننتی اسننتقالل را
1. masculinist

رویکرد فمنیستی به مفهوم استقالل ،با نظر به فلسفه اسپینوزا /فاطمه بختیاری

11

نمیپریرند؛ چون آن را فردگرایانه و عقلگرایانه میدانند ( Mackenzie& Stoljar,

 .)2000, p. 3به ن ر فمینیستها براساس ن رینۀ سننتی اسنتقالل ،هنر فنرد بنهمثابنۀ اتمنی
مستقل لحاظ شده ،اهمیت روابط اجتماعی نادیده گرفته شده و مفهومی از اسنتقالل روا
یافته که مستلزم قطع ارتتاط با دیگران است (.)Friedman, 2003, p. 81
انتقادات فمینیسم به مفهوم استقالل ،بر س

هدف و من ور منتقدان ،به دو قسم

تقسیم میشود« :انتقادات انقالبی» و «انتقادات ازال طلتانه» .
منتقدان انقالبی مفهوم سنتی استقالل را بهکلی رد میکنند .به بیان دیگر در
بازخوانی مفاهیم سنتی ،مفهوم استقاللی را که قرنها بهعنوان ارزش پریرفته شده است،
در زمرۀ ارزشهای موردتأیید فمینیسم قرار نمیدهند و خواستار کنار گراشتن آن هستند؛
اما منتقدان ازال طل

مقتقدند که میتوان در مفهوم استقاللی که تا کنون روا داشته

است تجدیدن ر کرد و تقریف بهتری از مفهوم استقالل ارائه داد؛ بهنحوی که ارزشهای
موردن ر فمینیسم را هم در بر بگیرد.
بقضی فمینیستهای اولیه مثل سارا هوگلند  ،از منتقدان انقالبی مفهوم استقالل
هستند و رد کامل مفهوم استقالل را پیشنهاد میدهند .او استقالل را مفهومی کامال مضر
میداند و مقتقد است این مفهوم باعث میشود تا ما فکر کنیم «ارتتاط با دیگران ما را
محدود میکند» ( .)O'Shea, 2012, p. 3-4اما استدالل منتقدان ازال طل

به

گونهای دیگر است .به ن ر آنها اگرچه مفهوم استقالل طوری زورتبندی شده که
منجر به اتمگرایی گشته و مانع برل توجه به نستتهای وابستگی ،مایت و غمخواری
شده است و همچنین بسط فرکهای نادرستی دربارۀ روانشناسی انسان را در پی داشته،

1. individualistic
2. rationalistic
3. revolutionary
4. revisionary
5. Sarah Hoagland
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اما این مفهوم قابلبازاندیشی است ( ;Mackenzie& Stoljar, 2000, p. 3-4
.)Nedelsky, 1989, p. 7& 21
به ن ر میرسد موضع منتقدان ازال طل

مققولتر است؛ زیرا اوال مفهوم استقالل

در مقنای سنتی آن بههیچوجه مفهومی کامال مضر نیست ،بلکه برای شکلگیری هویت
شخص الزم و ضروری است .ثانیا به ن ر میرسد فمینیسم درباب اخر مفهوم وابستگی در
مفهوم استقالل باید محتاط باشد؛ چون ارتتاط و تأثیرپریری همانگونه که در شکلگیری
هویت مستقل شخص مؤثر است ،در شرایطی ممکن است مانع بسط استقالل او نیز بشود.
فمینیستهای ازال طل

پس از نقد مفهوم رایج استقالل و بازاندیشی در آن ،به

تتیین نوی از مفهوم استقالل دست یافتهاند که آن را تحت عنوان «استقالل ارتتاطی»
نامگراری کردهاند .فیالواقع کل انتقادات فمینیستها بر مفهوم استقالل توجهات را به
سمت نیاز به بازاندیشی دربارۀ مفهوم فاعل مستقل مقطوف میکند .در این نقدها تأکید
شده است که باید زمینۀ تاریخی و اجتماعی در تقریف مفهوم فاعل مستقل لحاظ شود.
همچنین باید استقالل را بهعنوان ویژگی فاعلهای عاطفی ،خواهنده ،خالق و ا ساسی
لحاظ کرد (.)Mackenzie& Stoljar, 2000, p. 21
این نوع نگاه به مفهوم استقالل «رویکرد ارتتاطی» ،و خود مفهوم نیز «استقالل
ارتتاطی» نامیده میشود .به بیان دیگر لفظ استقالل ارتتاطی را در گفتمان فمینیستی به کار
میگیرند تا این را که خودبسندگی الزمۀ استقالل است ،انکار کنند .اگر غمخواری و
وابستگی ارتتاطی باارزش و ازن ر اخالقی مهم لحاظ شود ،پس ن ریۀ استقالل هم باید
ارتتاطی باشد .بنابراین ن ریۀ استقالل فمینیستها باید تصدیق و اثتات کند که استقالل با
درگیر بودن در روابط خانوادگی و اجتماعی منافات ندارد .بهعالوه این ن ریه باید مفهوم
مابقدالطتیقی فرد اتمی را رد کند و درعوک بر این ن ر تأکید کند که فاعلها نه فقط به
لحاظ مابقدالطتیقی موجوداتی مجزا نیستند ،بلکه در لقۀ اجتماع و تاریخ گرفتارند
(.)Stoljar, 2013, p. 3
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داده شد ،عنصر ازلی و اساسی ن ریۀ فمینیسم درباب

شکل گیری استقالل ،تأکید بر نق

جامقه و روابط اجتماعی است .به ن ر فمینیستها

«فضای اجتماعیای که فرد در آن زندگی میکند و ارتتاطات شخصی او بر استقالل
تأثیر میگرارد» .این فیلسوفان مقتقدند نه انسانها موجوداتی خودساخته یا خودبسنده
هستند که کامال جدا از دیگران وجود داشته باشند و نه فهم استقالل شخصی بهعنوان
خودبسندگی ،مطلوب جوامع جدید غربی است (.)Baumann, 2008, p. 445
درواقع مفاهیم سنتی استقالل متتنی بر مفاهیم « کومت بر خود» و «ازالت» است
( .)Armstrong, 2009, p. 45فمینیستها با این مفهوم استقالل مخالفاند؛ چون به
ن رشان این مفهوم با الگوهای مردانۀ خود مرتتط است .این ارتتاط (ارتتاط مفهوم سنتی
استقالل با الگوی مردانۀ خود) در تصاویری که در طول تاریخ غربی از فرد مستقل
بهعنوان «خودمنشأ  ،خودبسنده  ،مققول ،سابگر ،نهایت خوی کامی » و به طور کلی
مستقل از تأثیر دیگران داده شده ،مشهود است (.)Armstrong, 2009, p. 45-46
از ن ر فمینیستها ،در طول تاریخ ،مفهوم فرد مستقل به «توهمی مردانه» فروکاسته
شده است ( .)Meyers, 2000, p. 152به بیان دیگر ،فمینیستها فکر میکنند در
طول تاریخ تفکر غربی ،مرد نماد فرد مستقل در ن ر گرفته شده است و ویژگیهای
مردانهای مثل خودبسندگی ،سابگری و عاقل بودن در تقریف استقالل من ور شده و
ویژگیهای زنانه ای مثل وابستگی ،مراقتت ،پرستاری و دغدغۀ دیگری را داشتن ،در د
استقالل مورد غفلت واقع شده است .فمینیستها در واکن

به این نوع تقریف از

استقالل ،مفهوم دیگری از استقالل با عنوان «استقالل ارتتاطی» ابداع کردهاند که بر

1. self-governance
2. authenticity
3. selfhood
4. self-originating
5. self-sufficient
6. self-interest maximizing
7. androcentric phantasm

222

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأمالت فلسفی ،شمارة  ، 91پاییز و زمستان 9119

شناخت ابقاد اجتماعی خویشتن و زمینههای ارتتاطیای که مقوّم زمینۀ بسط ظرفیتهای
فاعل ،اعم از ظرفیت استقالل ،هستند ،تأکید میکند (.)Armstrong, 2009, p. 46
مفهوم استقاللص ارتتاطی ،برخالف مفهوم سنتی استقالل که بر تأثیرناپریری فردِ مستقل از
دیگران و جامقه داللت میکند ،به درگیری افراد در شتکۀ اجتماعی اهتمام میورزد
(.)Mackenzie and Stoljar, 2000, p. 4
فمینیستهایی که به دنتال تجدیدن ر دربارۀ مفهوم استقالل هستند ،با این مشکل
روبرو شدهاند که چطور از دوگانهانگاریهای مفهومی ،که مفهوم سنتی استقالل را تتیین
میکند ،عتور کنند .فمینیستها به دنتال تتیین دوبارۀ مفهوم استقالل ،بهعنوان ظرفیت
خودهای خواهنده ،ا ساسکننده و جسمانیاند؛ خودهایی که مجتور شدهاند با تضاد
مفهومی عمیق و ریشهدار بین خویشتن ازیل ،نفس ،عقل و مرکر بودن از ی

طرف و

جسمانی ،عاطفی و مؤنث بودن از طرف دیگر مواجه شوند .بهنحو مشابه ،فمینیستها در
ال تحقیق دربارۀ امکان ترکی

مفهوم قدرتمند استقالل فردی با ن ریهای هستند که

«خود» را موجودی «ارتتاطی» و فرورفته در تاروپود اجتماع میداند .این خود با این مسئله
مواجه است که چگونه در فضای پر از دوگانهانگاریهای بین استقالل و وابستگی،
جدایی و اتصال ،خود و دیگری و فرد و جامقه بیندیشد .اینجاست که فلسفۀ اسپینوزا
میتواند برای تجدیدن ر دربارۀ مفهوم استقالل به فمینیستها کم

کند؛ یقنی فلسفۀ

اسپینوزا با گرر از دوگانهانگاریهای رایج دورۀ مدرن ،متانی چنین تجدیدن ری را فراهم
کرده است (.)Armstrong, 2009, p. 44
اسپینوزا در واکن

به مقضل دوگانهانگاری در فلسفۀ دکارت ،سقی کرد تا طر

نوعی مابقدالطتیقۀ یگانهانگار را دراندازد .دستگاه مابقدالطتیقی اسپینوزایی شامل جوهر
یگانۀ نامتناهیای است که زفات نامتناهی دارد و از این زفات نامتناهی ،االت
نامتناهی زادر میشود .فکر و بُقد دو زفت از زفات نامتناهی جوهر هستند و نفس و
بدن انسانی االتی هستند که تحت این دو زفت از جوهر یگانه زادر میشوند و قرار
گرفتن تحت همین جوهر یگانه ضامن و دت انسان متشکل از نفس و بدن است.
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فمینیستها تصور میکنند میتوانند با تأمل و تقمق در مابقدالطتیقۀ یگانهانگار اسپینوزا
پشتوانهای برای مفاهیم و ن رات خوی

بیابند ،که شر آن در ادامۀ بحث میآید.

آرمسترانگ با ن ر به مابقدالطتیقۀ یگانهانگار فلسفۀ اسپینوزا ،به نقد مفاهیم رایج
دربارۀ استقالل فردی میپردازد و به مفهوم دیگری از استقالل دست مییابد .او ضمن
بیان ایرادهای فمینیستها به مفاهیم سنتی استقالل ،نشان میدهد که برای تتیین استقالل
براساس مفهوم اجتماعیص «خود» ،باید از دوگانهانگاری بین فردیت و استقالل از ی

سو

و اجتماعی بودن و وابستگی از سوی دیگر عتور کرد .اسپینوزا با این دوگانهانگاری
مخالف است و تقریف او از فرد بر س

قدرت تأثیر و تأثر ،در مقابل تقریف سنت

فردگرا قرار دارد.
بنا به ن ر آرمسترانگ ،فلسفۀ اسپینوزا متانی عتور از دوگانهانگاری بین فرد و جامقه
و درک مفهوم خودِ اجتماعی را فراهم کرده و مفهوم دیگری از استقالل را پی

روی ما

نهاده است (.)Armstrong, 2009, p. 45
نظر اسپینوزا دربارة مفهوم استقالل

در بخ های پیشین گفتیم که استقالل ،بهطور کلی و آنگونه که در تاریخ فلسفه به کنار
گرفته شده ،به مقنای اکم بودن بر خود است .این مفهوم در فلسنفۀ اسنپینوزا نینز وجنود
دارد؛ اما او هرگنز از واۀۀ اتوننومی اسنتفاده نکنرده اسنت .مفهنوم کومنت بنر خنود ینا
استقالل را در ن ریۀ آزادی اسپینوزا میتوان یافت .به بیان دیگر« ،آزادی از ن نر اسنپینوزا
همان اسنتقالل اسنت» ( .)kisner, 2011, p. 58درواقنع خنود لفنظ اتوننومی منأخوذ از
واۀگان فلسفی جدیدتری است ،اما ن یرش در فلسنفۀ اسنپینوزا همنان مفناهیم انفقالینت و
فقالیت است (.)Armstrong, 2009, p. 56
اسپینوزا فقال بودن و منفقل بودن را بر س

تمامیت و نقص علت ما تقریف

میکند؛ یقنی وقتی ما علت تام چیزی باشیم که در ما یا بیرون از ما پی

میآید،

میتوان گفت در چنین التی فقال هستیم و درغیراینزورت ،یقنی وقتی علت ناقص
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چیزهایی باشیم که در درون ما یا بیرون از ما رخ میدهد ،منفقل هستیم ( .)E,III, D2به
ن ر اسپینوزا برای انفقاالت ،درمانی برتر از شناخت راستین آنها در توان بشر نیست
( .)E,V, 4, Schاو میگوید بهمحض اینکه ما انفقالی را بهنحو واضح و متمایز بفهمیم،
از انفقال بودن باز میایستد و تتدیل به فقل میشود ( .)E,V , 3به دیگر سخن ،این
شناخت است که انفقال را تتدیل به فقل میکند و اینگونه انسان فقالتر میشود و هرچه
انسان فقالتر شود ،قدرت

برای پایداری در هستی افزون میگردد و هرچه قدرت

افزون شود ،مستقلتر خواهد شد.
اسپینوزا در رسالۀ سیاست ،از نستتهای «استقالل» یا «وابستگی» افراد زحتت
میکند ( .)TP, II,9& 10& 11& 15; TP, III, 5& 6& 8& 10&12& 14
به ن ر او میزان وابستگی و استقالل هر فرد بستگی به میزان قدرت
قدرت شخص بیشتر باشد ،مستقلتر و هرچه قدرت
قدرت شخص نیز به درجۀ فقال بودن

دارد؛ یقنی هرچه

کمتر باشد ،وابستهتر است .میزان

بستگی دارد .ال اگر میزان فقالیت به مقنای

اسپینوزایی را مالک استقالل فرد بدانیم ،چون درجۀ فقالیت در ن ر اسپینوزا بستگی
مستقیم به میزان و استقداد تأثیرپریری فرد از محیط

دارد ( ،)E, II, 13, Schپس

میتوان نتیجه گرفت که استقالل فرد ،وابسته به گستردگی ارتتاط

با دیگران است .این

یقنی فرد در جامقه مستقلتر است تا در انزوا.
از ن ر اسپینوزا « ممکن نیست انسان جزئی از طتیقت نتاشد و از ن ام متداول آن
پیروی نکند؛ ولی اگر او در میان افرادی که با طتیقت
فقالیت

سازگارند زندگی کند ،قدرت

افزوده میشود و رشد مییابد» ( .)E, IV, APP. 7افزای

یافتن قدرت

فقالیت نیز فرد را مستقلتر میکند .این بیان اسپینوزا متنیبر اینکه شرایط اجتماعی
مطلوب بر فقالیت و در نتیجه بر قدرت و استقالل فرد تأثیر مثتت دارد ،به مفهوم استقالل
موردن ر فمینیسم نزدی

است .به بیان دیگر این ن ر دربارۀ استقالل ،یقنی تصور
1. independence: sui juris
2. dependence: alteruis juris
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استقالل بهعنوان ظرفیتی که افراد از طریق روابط اجتماعی به دست میآورند ،همان تتیین
فمینیسم از استقالل ارتتاطی است (.)Armstrong, 2009, p. 59
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هرچند اسپینوزا میزان تأثیر و
تأثر از اشیای خار را علت فقالتر ،قویتر و مستقلتر شدن فرد میداند ،اما او از تأثیر و
تأثری بحث میکند که موج

افزای

تصورات تام ،یقنی عقالنیت شخص ،شود.

بنابراین اسپینوزا تأثیر و تأثر منفقالنهای را که تأملی عقالنی بر آن اعمال نشود ،علت
استقالل فرد نمیداند؛ در الیکه در عقیدۀ فمینیستها دربارۀ مفهوم استقالل ارتتاطی،
مطلق ارتتاط موردن ر است و به ن ر نگارنده این مطل

باید موردالتفات فمینیستها قرار

بگیرد؛ چراکه هر ارتتاط و وابستگی و تأثیر و تأثری به نفع استقالل شخص نیست .برخی
وابستگیها نهتنها استقالل ،بلکه هویت شخص را تحتالشقاع قرار میدهد .بنابراین به
ن ر میرسد فمینیستها باید برای ویژگی ارتتاطِ مأخوذ در مفهوم استقالل خود ،قیودی
تقیین کنند.
کتاب اخالق اسپینوزا در توضیح مفهوم استقالل از ن ر او آورده

بیانی که از مطال

شد ،با توضیحی که او در نامهای به الدنتورگ نوشته است ،تأیید میشود .اسپینوزا به
پرس

الدنتورگ دربارۀ رابطۀ بین کل و اجزاء پاسخ میدهد و به این من ور از تمثیل

کرم در جریان خون استفاده میکند .او توزیه میکند کرم کوچکی را تصور کنیم که
در خون زندگی میکند و میتواند اجزای خون و لنف را تشخیص بدهد و متوجه
رکات اجزاء و روابطشان با یکدیگر بشود .کرم در این خون زندگی میکند و هر
جزئی از خون را ی

کل در ن ر میگیرد و نه ی

جزء .کرم قادر به درک این نیست

که طتیقتِ کلی خون بر کل اجزاء اکم است و همۀ اجزاء مطابق با ضرورت طتیقت
کلی خون ،ضرورتا با بقیۀ اجزاء هماهنگ و سازگار میشوند ( ;Letters, p. 32
.)Wolf, p. 210-11

1. Oldenburg
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اسپینوزا در این فقره دو دیدگاه را مطر میکند .یکی در ابتدای فقره مطر
میشود؛ جایی که میگوید « :بینایی این کرم کوچ

به اندازۀ کافی تیز است که بتواند

اجزای خون و لنف و مانند آن را تشخیص دهد» ( Letters, p. 32; Wolf, p.
 .)210این دیدگاه «نقطهن ر چشمصکِرمی» است که انسان مانند کِرم ،خود را کلی میداند
که با کلهای دیگر در ارتتاط و برخورد است (  .)Sacksteder, 1978, p. 147این
دیدگاه مطابق با اولین نوع مقرفت است .دیدگاه دیگر را در انتهای فقره مطر میکند؛
آنجا که میگوید کر م قادر به درک ذات مطل
افق شناخت خوی

نیست و آن این است که اگر ما بتوانیم

را بسط دهیم ،میتوانیم بفهمیم که ما جزئی از ی

کل هستیم و با

اجزای دیگر در ارتتاط و هماهنگی به سر میبریم .مطابق این دیدگاه دوم ،ما خود و
دیگران را کلهایی مجزا نمیدانیم ،بلکه همگان را اجزای ی

کل میدانیم که

هماهنگ و مرتتط هستند.
این دو دیدگاه درواقع دو نوع ارتتاط بین ما و دیگران را نشان میدهد .از نقطهن ر
اول ،ما خود و دیگران را کلهایی مستقل میدانیم که تا اندازهای در تقارک با یکدیگر
هستند .بنا به این ن ر ،تفاوتهای ما با دیگران مقوّم هویت و فردیت ماست .اگر در این
نوع نگرش به هویت و فردیت ،این ن ر را هم اضافه کنیم که همه به دنتال منفقت
شخصی خود هستند ،ازلی جز افزای

تقارک و تزلزل و نزاع نخواهد داشت .بنابراین

اگر ما چنین ن ری را بپریریم ،خود را مستقل ،قائم به خود و تحت کنترل خوی
میکنیم .متنای چنین تخیلی آن است که ما خوی

تخیل

را جدا و منتزع از شتکۀ ارتتاطاتی که

در آن قرار داده شدهایم تخیل کرده ،خود را آزاد میپنداریم؛ چون «از افقال و امیال
خوی

آگاهیم؛ اما به علل موجتۀ آنها نادانیم» (.)E, II, 35, Sch
آگاهی از افقال و امیال توأم با نادانی از عللشان ،باعث میشود ما تصور کنیم که بر

خود اکم هستیم و تحتتأثیر علل خارجی نیستیم .این سوءتفاهم دربارۀ فردیت و
هویت ،ازل مقرفت ناقص ماست .آرمسترانگ توهم استقالل به مقنای سنتی آن را
ازل داشتن چنین دیدگاهی میداند ( .)Armstrong, 2009, p. 51نقطهن ر دوم
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ما و دیگران را کلهای متخازم نمیبیند ،بلکه بنا به این دیدگاه ،ما و دیگران اجزای
ی

کل هستیم و مطابق با قوانینی خاص با یکدیگر مرتتط و هماهنگیم ( Letters,

 .)p.32; Wolf, p. 210آرمسترانگ مفهوم استقالل ارتتاطی را ازل داشتن چنین
دیدگاهی میداند ( .)Armstrong, 2009, p. 59پس بسته به این که ما کدام
نقطهن ر را دربارۀ نوع ارتتاط خوی

با دیگران اتخاذ کنیم ،مفهوم و درک ما از استقالل

متفاوت خواهد شد .اگر نقطهن ر چشمکرمی را اتخاذ کنیم ،به مفهوم استقالل در مقنای
سنتی آن میرسیم؛ اما با اتخاذ نقطهن ر دوم ،یقنی این که خود را جزئی از ی

کل

بتینیم که در ارتتاط و هماهنگی با دیگر اجزای جامقه است ،به استقالل مورد ن ر فمینیسم
میرسیم.
اسپینوزا در فقرهای از رسالۀ سیاست ،دربارۀ مفهوم استقالل زحتت میکند و
میگوید فقط آن دسته از افراد جامقه که «مستقل» هستند ،ق رأی و شرکت در
کومت مردمساالری را دارند ( .)TP, XI, 3در ادامۀ فقره اعالم میکند چون زنان،
نوکران ،کودکان و زغیران از استقالل بهرهای ندارند ،ق رأی نیز نتاید داشته باشند.
برای فهم دلیل اینکه چرا او زنان ،نوکران ،کودکان و زغیران را از شرکت در کومت
مردمساالری محروم میکند ،باید توجه داشته باشیم که او ق را با قدرت یکی میگیرد.
او میگوید « :وقتی انسانی مقهور قدرت دیگری است ،تابع و وابسته به ق او نیز است»
( .)TP, II, 9این سخن یقنی این گروه (زنان ،نوکران ،کودکان و زغیران) ضقیفتر از
بقیۀ اقشار جامقه هستند و تابع و وابسته به آناناند.
نوکر به این دلیل استقاللی از خود ندارد که به لحاظ اقتصادی وابسته به ارباب
است .این وابستگی به ارباب او را ناتوان میکند .وقتی کسی تا این اندازه ناتوان باشد ،بنا
به فلسفۀ اسپینوزا ،قی نیز نمیتواند داشته باشد؛ چون قدرتی ندارد .به ن ر اسپینوزا اوال
میزان ق هرکسی را میزان قدرت

تقیین میکند .بنابراین وقتی کسی تا این د وابسته و

ناتوان باشد ،قی نیز نمیتوان برای او در ن ر گرفت .ثانیا وقتی کسی در تسلط دیگری
1. in control of one’s own right
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باشد ،ق

نیز به وی منتقل میشود .بنابراین ق نوکر ازآن ارباب

الکساندر مادرون ،چون گرران زندگی نوکر وابسته به ارباب

است .به بیان

است ،کوناتوس نوکر که

به دنتال سود خودش است ،باعث میشود که او نیز به نوبۀ خود به دنتال سود ارباب باشد.
به این ترتی

ممکن است ن ر سیاسی او نیز وابسته به ن ر سیاسی ارباب

شود و ن ر او را

منقکس کند ( .)Cook, 2011, p. 19در نتیجه اگر به نوکران ق رأی اعطا شود،
ن ر هر ارباب متناس

با تقداد خدمتکاران

رأی بیشتری میآورد ( Cook, 2011, p.

.)19
به ن ر نگارنده دغدغۀ اسپینوزا در متا ث اخالقی ،اجتماعی و سیاسی خود آن
است که تا د امکان راه عقالیی را به روی بشر بگشاید و به آنها بیاموزد که چگونه در
برابر تأثیر انفقاالت تاب بیاورند .به همین ترتی

در رسالۀ سیاست نیز به دنتال آن است

که ازولی را برای کومتها تقریف کند و آنها را به گونهای سامان بخشد که
تیاالمکان مطابق با عقل باشند .بنابراین طتیقی است که سقی کند مانع هر چیزی شود
که پای انفقاالت را به ساختار کومت باز میکند .یکی از این موارد ق رأی نوکران
است .وقتی نوکران به دلیل نیاز و وابستگی اقتصادی ،به تتقیت از اربابانشان بپردازند و از
سر انگیزههای منفقالنه در ساختار سیاسی کشور شرکت کنند ،جای عقل در ساختار
کومت تنگ و تنگتر میشود .به این ترتی

شاید یکی از دالیل اسپینوزا برای تحریم

خدمتکاران از شرکت در امور سیاسی کاستن نق

انفقاالت در ساختار کومت باشد.

اسپینوزا برای اعطا نکردن ق شرکت در امور سیاسی به زنان در کومت
مردمساالری دو استدالل میآورد .اولین استدالل او متتنی بر تشخیص ضقفی طتیقی در
آنهاست ( .)TP, XI, 4اسپینوزا در دیگر آثارش نیز به این ضقف زنانه اشاره کرده
است .برای مثال در مقدمۀ رسالۀ سیاسیالهی از آن با عتارت «اش

های زنانه» و در

اخالق با تقتیر «شفقت زنانه» یاد میکند (.)TTP, Pref, 3:4; E, IV, 37, Sch 1
به ن ر اسپینوزا شفقت زنانه مانقی بر سر راه عقل است ( .)E, IV, 37, Sch 1بنابراین
زنها به علت این ویژگی ،فاقد قوّت نفسی هستند که به موج

آن «هرکسی میکوشد
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فقط تحت هدایت عقل وجودش را فظ کند» ( .)E, III, 59, Schهمین ضقف
باعث میشود آنها تحت تسلط شوهرانشان درآیند و ن رات سیاسی آنها را منقکس
کنند .اینجا هم اسپینوزا میاندیشد استثنای زنان از شرکت در ادارۀ امور سیاسی کشور
میتواند مانع نفوذ آثار مخرب انفقاالت در ساختار کومت شود .دومین استدالل
اسپینوزا برای اعطانکردن ق شرکت در امور سیاسی به زنان در کومت مردمساالری،
متتنی بر تحلیل عواطف مردها نستت به زنان است ( .)TP, XI, 4در این فقره نیز
استدالل اسپینوزا برای رف زنان از عرزۀ سیاست ،جلوگیری از نفوذ انفقال در ساختار
سیاسی جامقه است.
ممکن است به ن ر برسد این توضیح اسپینوزا از مستقل بودن ،متضمن مفهوم اکم
بودن بر خود است و استفاده از فلسفۀ اسپینوزا برای مایت از مفهوم استقالل ارتتاطی
بیوجه است .اما درواقع مقنای عتارت «مستقل بودن» در رسالۀ سیاست آن است که
شخص توان انتخاب مستقل ،آزادانه و از سر عقل را داشته باشد .درواقع اسپینوزا زنان و
خدمتکاران و کودکان را دارای توان عقالنی پایینتری از مردان میداند .این سخن
اسپینوزا در رسالۀ سیاست هیچ منافاتی با تفسیر ما از فقرات مرکور از رسالۀ اخالق ندارد؛
چون اسپینوزا بر این ن ر است که عقل انسان همان تصورات تام مقوّم نفس

است و

میزان تصورات تام فرد بستگی به میزان تأثیر و تأثر او با محیط است.
هرچه فرد در تقامل بیشتری با محیط اطراف
خود ارتتاط داشته باشد ،توان عقالنی

باشد و هرچه بیشتر با انسانهای مثل

بیشتر و در نتیجه قدرتمندتر ،مستقلتر و آزادتر

می شود .در دورهای که اسپینوزا زندگی میکرد ،زمینهای برای رشد عقالنی زنان و
خدمتکاران وجود نداشت؛ چون در عرزۀ جامقه زمینۀ تأثیر و تأثر چندانی برای آنها
فراهم نتود .بنابراین میزان تصورات تام نفس آنها ،و در نتیجه عقلشان ،نمیتوانست
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پابه پای مردان و اربابان رشد کند و دقیقا به همین دلیل اسپینوزا این دسته از افراد را فاقد
ویژگی استقالل دانسته ،از شرکت در کومت مردمساالری محروم میکند .
ازل مطل

اینکه ظرفیت تققل تنها مالک اسپینوزا برای اتصاف شخص به

استقالل است .از آنجا که اسپینوزا ارتقای ظرفیت تققل را موکول به بسط ظرفیت ارتتاط
و تأثیر و تأثر با محیط و دیگر انسانها میکند ،میتوان ادعا کرد مفهوم استقالل او
متفاوت با درک فیلسوفان دورۀ مدرن اروپا از این مفهوم است .التته اگرچه اسپینوزا
زندگی اجتماعی و همکاری انسانها با یکدیگر را شرط مستقل شدن در ن ر میگیرد ،اما
بهخوبی هوشیار است که هر نوع ارتتاط و وابستگیای به سود استقالل شخص نیست؛
بلکه وابستگی و ارتتاطاتی به نفع استقالل شخص است که ظرفیت تققل و فهم او را
افزای

دهد ( .)E, IV, 35; 40& Demبنابراین به ن ر میرسد این تالش فمینیسم

در عتور از دوگانه انگاری بین مفاهیم استقالل و وابستگی ،تالشی موفق بوده که ضمن
اعطای جایگاه شایسته به ویژگیهای زنانهای چون غمخواری ،دیگرخواهی،
عاطفهورزی ،مفهوم نوی از استقالل را ارائه میدهد؛ مفهومی که وجود دیگری و ارتتاط
با او را الزمۀ مستقل شدن مقرفی میکند .درواقع فمینیسم در ارائۀ مفهوم استقالل ارتتاطی
سقی کرده در فرایند شکلگیری استقالل انسان ،طرف مغفول و مهجور در دوگانگی بین
عنازر فردیت و اجتماعی بودن را به ضور و ظهور آورد.
فمینیستها مقتقدند سنت تفکر مدرن غرب مملو از دوگانهانگاری است؛
دوگانهانگاریای که اشیا را در دو طرف متقابل قرار میدهد؛ مثل عقل-عاطفه ،عقل-
طتیقت ،مرد-زن ،فردیت-اجتماعی بودن ،استقالل-وابستگی ،فاعل شناسا-متقلق شناسا،
خود-دیگری و مانند آن .این سنت طرف اول این دوگانهها را به عرزۀ ضور میآورد
و طرف دیگر را مغفول و مهجور باقی میگرارد .مفاهیم عقل ،مرد ،فردیت ،استقالل،
فاعل شناسا و خود ،ترجیح و اولویت مییابند و عاطفه ،زن ،اجتماعی بودن ،وابستگی،
 .نگا :فاطمه بختیاری ( « ،) 912تفسیر فمنیستی ن ریۀ نفس اسپینوزا» ،مجلۀ فلسنفه ،سنال  ،1شنمارۀ  ،2زنص -11
11
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متقلق شناسا و دیگری به کناری نهاده شده ،مغفول واقع میشوند .فمینیستها به غفلت
سنت غرب از طرف دوم این دوگانهانگاری در تقریف استقالل مقترک هستند و بر
اهمیت زمینۀ اجتماعی و روابط خانوادگی و اجتماعی در شکلگیری استقالل شخص
تأکید میکنند؛ اما نکتهای که در این بحث باید به آن توجه کرد این است که روابط
اجتماعی و عاطفی فرد گاه به همان اندازه که در مستقل شدن او مؤثر هستند ،میتوانند
مانع بسط استقالل او نیز بشوند.
اسپینوزا بهخوبی از این مطل

آگاه است و تأکید میکند اگر انفقاالت ،یقنی تأثیر

و تأ ثرات با محیط و اشیای دیگر ،تتدیل به افقال یا عواطف فقال شوند ،بر قدرت شخص
میافزایند و او را آزادتر و مستقلتر میکنند .اسپینوزا تی افقال نیکی را که تحتتأثیر
انفقاالتی مثل دلسوزی و همدردی و نوعدوستی زورت بگیرند ،در مقام پایینتری از
همان افقال نی

میداند که تحت دستور عقل انجام یابند ( .)E, IV, 50& Schاین

نشاندهندۀ آن است که اسپینوزا هر نوع وابستگی و ارتتاطی را مقوّم استقالل شخص
نمیداند.
نگارنده با اسپینوزا همن ر است و میاندیشد که فمینیستها نیز باید در تأکید بر
روابط اجتماعی بهعنوان جزء مقوّم استقالل فرد محتاط باشند و سازوکاری را در ن ر
بگیرند تا روابط اجتماعیای در دّ استقالل اخر ،و جزء مقوّم آن لحاظ شود که نق
بازدارنده در بسط استقالل شخص نداشته باشد .توضیح اینکه اسپینوزا برای افقالی که بر
استقالل شخص میافزاید شرطی تقیین میکند و آن شرط این است که افقال انسان باید
ناشی از عقل و تحت هدایت آن باشد تا بر قدرت و استقالل او بیفزاید .این مطل
نکته ای است که اسپینوزا به آن توجه داشته است و فمینیستها در بازاندیشی مفهوم
استقالل باید به آن ن ر داشته باشند و شرایطی برای اجزای مقوّم استقالل تقیین کنند تا به
نتیجۀ مطلوبشان نایل آیند.
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نتیجهگیری

فیلسوفان فمینیست (ازال طل ) ضمن اعتراک به مفهوم استقالل سنتی و رایج که عنصر
عدم وابستگی به دیگران را جزء مقنوّم اسنتقالل منیدانند ،مفهنوم ننوی از اسنتقالل ارائنه
میدهند که مفهوم وابستگی و ارتتاط در د آن لحناظ شنده اسنت .آننان اینن مفهنوم را
استقالل ارتتاطی نام منینهنند .اینن فیلسنوفان در راسنتای اینن بازاندیشنی دربناب مفهنوم
استقالل ،فلسفۀ اسپینوزا را پشتوانهای مهم برای ن ریات و استدالالت خود مییابند؛ چنون
اسپینوزا استقالل شخص را متتنی بر قدرت و میزان فقالیت

منیدانند و مینزان فقنالیت

را

نیز در گرو میزان گستردگیص ارتتاط او با محیط خود میداند.
به ن ر اسپینوزا هرچه فرد در تأثیر و تأثر بیشتری با محیط خود باشد ،فقالتر ،قویتر
و در نتیجه مستقلتر خواهد بود .نکتهای که به ن ر میرسد اسپینوزا متوجه آن بوده و
فمینیسم غافل از آن است ،این است که هر نوع رابطهای ست

افزای

استقالل فرد

نمیشود .روابط اجتماعی و عاطفی فرد گاه به همان اندازه که در مستقل شدن او مؤثر
هستند ،میتوانند مانع بسط استقالل او نیز بشوند .بنابراین به ن ر میرسد بهتر آن است که
فمینیسم در تأکید بر روابط اجتماعی بهعنوان جزء مقوم استقالل فرد ،محتاط باشد و
روابط اجتماعیای را در د استقالل اخر و جزء مقوّم آن لحاظ کند که نق
در بسط استقالل شخص نداشته باشند.
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