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 مقدمه مترجم
 

 ماکس اشتیرنر  - «. سازدست که از چیزها میاانسان آنی » 

 

شناسند. او یکی گذار مکتب خودمداری می ماکس اشتیرنر را بنیان

از جریان فلسفه است و شاید در میان  ترین فالسفهاز مهم ی خارج 

باهوشهگلی و  های جوان  آنعجیب   حالنیدرعترین  باشد.  ترینِ  ها 

ش کسی  او  تنها  بهره  شدبا اید  با  صرفا  و  که  فلسفی  هوش  از  گیری 

شگفت  محتملدرک  زمانْ  آن  تاریخِ  خود،  ظهور   یجه ی درنت  انگیزِ 

زیبا و    چنانآن بینی نمود. او  تی را پیشسی سوسیالی کمونیسم و سلطه

انجام می را  این کار  دقیق  ماند  دهد که مخاطب در شگفتی میبعضا 

دیدگاه این  چگونه  و    که  سلطه  انهیگوشیپساختارشکن  ی  از 

 اجتماعی و دولتی آن زمان توسط فداییانِ راهِ برابری دیده نشد. 
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که   ای یگانه دارداندیشه تنهانههای فیلسوفی است که این از نشانه

نیز   آن  انتقال  باشد که    ر ینظی بدر  این موضوع  دلیل  این  است. شاید 

تا  ش نکرد  ال ننوشت و تی  چیزکتاب و چند مقاله    نیبعدازااشتیرنر  

 اش را گسترش دهد. شاید به دیدِ او چنین شاهکاری کافی بود.ایده

داده  بمب  لقب  کتاب  این  و  به  بیشتر می  یدرستبه اند  توان گفت 

یک بمب است تا کتاب. بمبی که در آلمان قرن نوزده زمانی که سیل  

سیستم  حال  در  کوچک  و  بزرگ  بایده فیلسوفان  چیدن  و  و سازی   ا 

را به سمتی پرتاب    هرکدامبودند منفجر شد و    وی همر  اننبایدهایش 

به  کرد. ژنده ، قدیسانی چون سوک یپوشانِ سوسیالیست و کمونیسم 

دیگر    گرااخالقهگل و فویرباخِ   باوئر و  برونو  دیگر و  به سویی  را 

 بشرپرستان را به سویی دیگر.

تفاله  هرکدامالبته   بمب  از  این  ی  یگانه   سوفِ فیل  ازآنکهپسهای 

آنسازنده فرصت ِ    ی  از  نزد،  دیگر  انفجاری  به  از   آمدهش یپ دست 

-آجرهای پاشیده آرامآرام و  کردندموقتیِ کتاب استفاده  شدنفراموش

سیستم را  ی  میهایشان  نظر  به  اما  چیدند.  هم  که  دوباره روی  رسد 

ه دری کبینپیش  امروز را   بیماریِچنین جهان حقوقِ بشرکتابی که این

 اش تمام نشده.روتز باهنو ،است 

------- 
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برخی  و  گیومه  در  تاکید  جهت  کلمات  برخی  اصلی  متن  در 

اند. کلماتی که در گیومه آورده شده بود  ایتالیک آورده شده   صورتبه 

 صورتبه که    ییهاآن عینا در ترجمه نیز به همان شکل آورده شد و  

ترج  را  بود  کایتالیک  دادم  حالت یح  به  درآوردم    ترگ پررن  یاد  ول ب  ه 

با    چراکه تاکید  فارسی  زبان  در  و  است  تاکید  نویسنده  مقصود 

-یابد و مقصود نویسنده از دست نمیکردن بهتر انتقال می  ترپررنگ

 رود.

ایگوی را  مخاطب  ایگوییسم  برای  چون  ننوشتم    زبان یفارسیسم 

شانه است و  ترجمهخالیگنگ  زیر  از  عبارت ِکردن  .  تابکلیدی کی 

آنی  دهنده نشانمداری  دوخ میای  مدار خود  بر  که  با  ست  و  چرخد 

تر ی خودخواهی نیز تفاوت دارد و حسی بالغعبارت معمول و ساده

القا میو پخته کند. ضمن آنکه این دو تر از خودخواهی در خواننده 

شده استفاده  اصلی  متن  در  دو  هر  شوند. واژه  داده  تمایز  باید  و  اند 

 تاب باشد. مایزِ کل تمعادیقا مایزی که دقت

 Der Einzige und sein Eigentum نام کتاب در زبان اصلی 

و آنچه به او تعلق دارد« است.   گانهیآن »آن ی دقیقِ ترجمهاست و 

  کرده کهترجمه  The Ego and His Ownآن را  زبانی سیانگلمترجم 

و »خود  ارآن  یسیجوان از متن انگل یا ه یهگل در یفاطم دونیو فر

 « برگردانده است.ازوست  آنچه
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ا  ازآنجاکه نویسنده  یگانه منظور  و  ز  ناشدنیِ  بیان خودیِت  ، وجود 

ند جهت اتومی   «من »  یواژهالبته  هر فرد است،  ی  هر فرد، یا منِ یگانه

یگانه    بهعنوان  زداییِ  ابهام دلیل    حالن یباا   .گیردقرار  جای  به 

چندگانهک واژه اربردهای  »ی  ز  خود«ی  کن  بادر  در فارسی  هم  ه 

)ترجمه اگو  به  egoی  و  میگویییا  ب یترت  نیهم(  کار  به  و سم  رود 

کا بهمچنین  ارجاعی  )ربرد  چیزها  منِ  اندیش   دسِتمثل  ه  ی  هخودم، 

کتا  دارد(  خود این  اینکه  دلیل  به  همچنین  ازو  به مدت  ب  قبل  ها 

نام هگلیهمین  در  که  آمدهی  جوان  بس  ،های  شدنزد  شناخته    ه یاری 

 به نظرم معادل بهتری آمد. ،است 

 چراکه است  »دارایی«  در نگاه من بهتر از    ازوست«  »آنچه  همچنین

تصوری  دومی ناآشنا  مخاطِب  برای  است  و  از  صرف    ممکن  ملک 

 دست بسازد. ، پول و ازاینثثاال، ام

د  مورد انگل  Fleischبرگردان    گریمهمِ    که   است (  flesh  یسی)به 

  به   توانیم  نجا یا   در.  دی برگز  را  »شهوت«  معادل   آن  یبرا  توانینم

  در   واژه  دو  کهی درحال.  کرد  توجه  »تن«  و »بدن«   ی واژه  دو  یهاتفاوت

 یهات فص  دهند، یم  نشان  را  یبقمنط  تقریبا  ییِمعنا   یرهیدا  اول  نگاه

  ذهن   «ی»بدن  کهیدرحال.  رندیگیم  فاصله  اریبس  هم  از  »تنانه«  و  «ی »بدن

  کشاند، یم  دست ازاین  و  مو  زشِیر  تا  گشت نا  زخمِ  از  ییزهایچ   به  را

ب  ی»تنانه« صفت را  نظرِ من خود  به    ک ی نزد  Fleischبه    شتریاست که 
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-معادل هم  »گوشت« و »جسم« و »کالبد« که است  مسلم)البته  کندیم

به »تن«   توانیم  »تنانه«  از  یساز اسم  یبرا  پس (.  ستندی ن  مناسب   ییها

پسوند  ایبرگشت   »تنانگ  یبا  در  «یمضاعف   Fleisch  مقابل  را 

  کردنِ   خیم  به   هی شب  معادل،  دو  از  استفاده  با  ب یترت  نیبد.  ساخت 

  معادل   عنوانبه   را  یتنانگ  وار،ید  به  خی م  چهار  با  چموش  ییتابلو

Fleisch  یِ سازمعادل   سبکِ   همان  به  شکل  نیبد.  دهمیم  شنهادیپ  

  هر  در.  »تن«  و  »بدن«  یواژه  دو  انیم  می اندازیم  یشکاف  ت«،ی»جنس

  اد یز  چندان  اول  درجه  در  معنا  ییِجاجابه  اصطالحبه  نیا  مورد  دو

  ای  واژه  خودِ  درونِ  در   که  یحس  با  معنا  نیا  آن،  بر  عالوه.  ست ین

  همخوان   یحد   تا  دارد   وجود  « ی»تنانگ  ای   «انه »تن  مثل   آن  مشتقاتِ

  شود یم  بدن  یِولوژیزیف  آن  خودِ  به  لیتبد  »بدن«  زیتما  نیا  در.  است 

م »تن«  شهوت«  -»بدن  وگوشت«  -»بدن  نیماب  ی زیچ   ،Fleischثلِ  و 

با »بدن«    سهیرا در مقا  یبالقوگ  ن یچن  خودش  نظرم  به  البته  که  ماندیم

 ست.ه دارا 

پ متن  نگارش  پ  شِیدر  به   وش یدار  یهاهاد نشیپاز    یرویرو 

  اتان، -مان،-ش، -  ت،-  م،–  ریضما  یاصالح خط فارس  یبرا   یآشور

-شده  نوشته  مستقل  صورتبه   ه،داد  هازاج   الخطرسم   که  جا  هر  شان -

 . شانسخن  ات،چشم ام،ل: کتابا مث .اند
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اساس  صورت  بر  پیشنهادها،  فعلِ  همان  حالِ  زمانِ  صرفیِ  های 

-دِ ممکن جدا نوشته میتا ح   هایی مستقل هستند،بودن نیز که تکواژ

 شوند. 

 ام. شان است که گریزانمثال: از رحم

 

 91 پاییز – مهرحیاتی نیما 
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 1برای من هیچ است چیز همه 

 

 ، خواسِت آن  ترینمهم من باشد! اولین و    قرار نیست دغدغه  آنچه

آزادی،  حقیقت،  ن،  ساان نوعِ    خدا، خواسِت  ِتواسنیک است. سپس خ

من، سرزمین  کمِاح من، مردم  خواسِت آنلت و عالوه بر بشریت، عدا

و  پدری خواسِت  نهایتاام  خواسِت  حتی  هزاران  و  تنها    ذهن  دیگر. 

شرم بر »من باشد.    یدغدغهقرار نبوده    گاههیچاست که    من  خواسِت

 2« !شدندی امیها به خودش خودمداری که تن آن

 
 م -.« امنهادهبه نام »بنای کار خویش بر هیچ  طر از شعری از گوتهنخستین س 1
آ 2 و  بدهم  تذکری  اینجا  در  است  این  بهتر  با  را  خود  باید  مخاطب  اینکه  ن 
ود  حتی مخالف خ  و  متفاوت  که اشتیرنر برای بیان عقاید  ایی گفتار گونهوهیش

تکرار خواهد شد و تن بسیار  در م  هچراک ، عادت کند  بردیمار  کبه    هاومهیگ در  
های دیگری تعلق دارند که سیاری از این جمالت نظرات او نیستند و به اندیشهب

 م -نقد آنان است؛ مثل همین نمونه.  او درصدد
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-نه به دغدغهگوچ   هاآنکه  و ببینیم    بیندازیم   یه نگارید  بگذاپس  

بآن.  سندرمی   شانخود  های ما  که  می  شانخواست   رایهایی  -کار 

 شوق داریم.  شور وو  کنیممیکنیم، خود را وقف 

ی خدا ارائه دهید های ژرفی دارید که دربارهشما همواره دانسته

 آن  کنهِ  بهو    «شتها گالوهیت ر  وهرِاست که »ژرفای ج   هزاران سالو  

دوخته بدنظر  پس  میاید.  شک  بگویید    دتوانی ون  ما  چگبه  ونه  که 

 ست. خواستی که ما جهِت ه   «خدا   خواسِت»دنبال   خداوند خودش به

هم را  خدا    شما کردارِالبته  ؛ و  ایم فراخوانده شده  آنخدمت کردن به  

که    طورهماننیز  او  . حال، خواست او چیست؟ آیا  کنیدنمی پنهان    که

برای خود  حقیقت یا عشق    ، خواستی بیگانه چونخواسته شده ا  از م

و به ما    هراسیدمیاین شبهه    ازخود را دارد؟ شما    اسِتیا خوساخته  

خواسِت   خواسِت  مسلما که    دهیدمی اندرز   همان  و   خدا  حقیقت 

  چراکه او بیگانه خواند    برای  تواننمیعشق است اما این خواست را  

  هراسید میاین فرضیه    ازت. شما  ساو عشق    دش حقیقت ند خووداخ

ر خواستی بیگانه را  ای حقیه کرم  ن است همچون ماکه خداوند ممک

بخشد.    بر خواسِت ارجحیت  حقیقت  خداوند    اگر»خودش  خودش 

 او فقط به خواسِت   «؟گذاردبحقیقت را کنار    باید خواسِتنباشد، آیا  

می  خودش او  ،دهداهمیت  چون    زچیهمه   پس  ،است   چیزه هم  اما 

ما   اما  اوست!  مستینی  چیزهمه خواست  خواست  و   رفتههمیروا  م 
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ووچ ک ا  ک  ما  حقیر  پس   تریبزرگ  خواسِت   در خدمِت»  دیباست، 

-که خداوند تنها به خودش اهمیت می  شود می اکنون روشن    « باشیم.

اندیشد و فقط ی اوست. تنها به خودش میدهد. خودش تنها دغدغه 

کافی ای بر کسانی که به قدر  دارد. ور  ش قراابرابر دیدگان  در  خودش

 کندنمیورای خودش خدمت    کسچیه به    وایند نباشند. ابرایش خوش 

را   خود  تنها  خواسِتسازدمی   خرسندو  خودمدارانه    .  خواستی  او، 

 است.

را   شاخواست بایست  می  او که  در مورد  انسان چه؟  در مورد نوعِ

نوع    یا اینکه ست  ا   یگردی  آنِ   او از  سِتخوا   آیا  .خود سازیم  خواسِت

در خ دارد  تریواال  دمت خواسِتانسان  تن  خیر.  ؟قرار  به خود  او  ها 

منفعِتنگردمی تنها  انسان  نوع  فزون  .  را  انسان  مینوع  او  ی  دهد. 

دلیلِ  خواسِت  خودشْ است.  سبب    ش اپیشرفت   خود  که  است  این 

به    هاملت شود  می افراد در راه خدمت  زمانی وده شوند و  رسف  نآو 

را    هاآن اندند، او  ام رساز دارد به انج را که نوع انسان نی  آنچه  هاآن ه  ک

  کند. آیا خواسِت تاریخ پرتاب می  دانزباله ی سپاس به انبوه  به نشانه

 خودمدارانه نیست؟  تماماانسان خواستی  نوعِ

نیازی نمی -خواهد خواست را بپذیرم که می  یبینم که چیز هیچ 

م به    را  شا ون بی  ادوش  نشا ب  دازد  ما  ده ه  تنها  ن  که    لِ مشغو دل د 
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. خودتان به باقی مانمنفعت   و  ما  نه  ،است   خودش  ِتخودش و منفع

-یا حقیقت، آزادی، بشریت و عدالت چیزی جز این مینظر کنید. آ

 خدمت کنید؟ هاآن به  شان شده وشیفتهخواهند که شما 

از کرنشِ  هاآن  ب  همه  لذتوخ  ایرغیرتمندانه  تنها  برندمی   د    به . 

آنا  شتهگذنازجاپرستانی  که وطن  هاییکشور دفاع  از  نظر    ،کنندمین 

با  وطن  کنید. نبرد  در  جنگی  پرستان  درون  به  احتیاج  و  گرسنگی 

برای وطن چه اهمیتی دارد؟ وطن با کودی از    هااین افتند.  خونین می

می»  هاآن اجساد   برای    «شود.شکوفا   « وطن  گِزرب  خواسِت»افراد 

-رهزاری کرده و بهاز آنان سپاسگوطن با چند کلمه  و  شوند  یکشته م

 نامم. خودمداری می یبها دهنده  من این را نوعِ .بردرا می خود ی

فقط   به  حال  عاشقانه  که  کنید  نظر  پادشاهی  اهمیت    شامردمبه 

آیا  می نیست که    ازخودگذشتگیِاو  عمل  دهد.  او  آیا  ناب نیست؟ و 

آری، ش کرده است؟  امردمی  دارا فدش  خو  ساعت بهعت سا  گونهاین

ستید و به دهید که مال او نینشان  متحان کنید.  ط افق   «.شا»مردم   برای

او از خودمداری  خارج شدن  به خاطر  دارید.  تعلق  یک   ،خود  شما 

زندان می راهی  پادشاه خواسِتسفر  را    شوید.  جز    چیزهیچ   برخود 

. او فقط ست خودش ا  از آنِو کمال  ام  داده است. او تمخودش قرار ن
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  مِ مرد»  کند یکی از  جرئتکه  و هر کس    ست ا  خودفقط متعلق به    و

 .کندنمی نباشد را تحمل  «او

این   با  شما  نمی  هایمثال آیا  خودمدار  هوشمندانه  که  آموزید 

گیرم و  درس می  هااینخودم از    ینوبه به بهترین توفیق را دارد؟ من  

می منشِ  آنکه  جایبهدهم  پیشنهاد    آن به    اهانهخوغیرخود  در 

 باشم.خودمدار م، یک  ودمداران خدمت کنخ

نوعِ و  خانس  خدا  را  ان  جز    چیزهیچ  ،چیزهیچ   مشغولِدلود 

  خود   خود را وقفِ  هاآن بگذارید من نیز همانند    .اندنکرده  ،خودشان 

که   خدا  با  برابر  باشم  کسی  است،کنم.  دیگران  همه    چیزِهمه  هیچِ 

 . شمبا 1یگانه  ،شم باخودم 

وهر  ر کافی ج ید به قدگویمی که شما گونهآن نوع بشر، دا و خ اگر

د  این باشند،  تماماکه    دارند  خودر  را  خود  به  ن  متعلق  من  یز پس 

خود نیز نخواهم داشت.   «پوچیِ»  از  ایله گِندارم و    آنیزی کم از  چ 

ک هیچ  ی  ام.آفریننده  به معنای پوچ نیستم بلکه یک هیچِ  من یک هیچْ

 نم.آفریمی چیزهمه آفریدگارْ عنوانه ب آنی اکه در لو

 
1Der Einzige  
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دور باد! ممکن    ،ی من نیست دغهدغ  ماتمای که  اغدغهپس هر د

که   کنید  فکر  دغدغه   «نیک   خواسِت»   دستکماست  باشدباید  من    . ی 

 م ا کینمن هست و من نه  مشغولیِدلبد؟ من  آنچهنیک است و  آنچه

 د.ن ردا نزد منی نایعم کدامهیچ و نه بد و نه 

ده الو خداست.  غدغهیت  است.   ریت بش  یدغدغه ی  انسان 

ندغدغه من  ای  نه    یت لوه ه  نهاست  نه    بشر،  نیکی،  نه  حقیقت، 

و   آزادی  نه  است   آنتنها  ام  دغدغه بلکه    ،دست ازاینعدالت،   چیزی 

عمومی نیست بلکه یگانه است،   یادغدغه است و این    من  آنِاز    که

 ستم. که من ه  گونهآن 

 ی من نیست!امن برر از التوا چیزچیه 
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 سان نا: بخش اول
 

 ست. ا واال سان هستیِبرای انان انس گویدی مفویرباخ 

 کشف شده است.  یتازگبه انسان  گویدمی برونو باوئر 

دقیق نگاه  هستیِبگذارید  این  به  کشفِ  تری  این  و  تازه   واال 

 دازیم. نبی
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