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 مقدمه مترجم
 

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

 

شناسند. او یکی گذار مکتب خودمداری میماکس 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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نشانه از  که  این  است  فیلسوفی  دارد اندیشه  تنهانه های  یگانه   ای 

است. شاید این دلیل این موضوع باشد که   رینظیبکه در انتقال آن نیز 

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 لقب بمب  این کتاب  بیشتر می  یدرستبه اند و  به  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  هرکدام البته   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  ناشدنیِ بیانخودیِت  ، وجود و  ز 

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 

 چراکهاست  »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  شِی در  به   وش یدار  یهاهاد نش یپاز    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

7 

 

 

 

 فهرست:

 8است                                         چیز برای من هیچ همه

 14سان                                                      ل: انبخش او 

  I15           گیِ بشری                                     . یک زند 

  II27                          نوی مانه ی کهن و زهای زمانه . انسان 

 I                          28                             . باستانیان 

     II47                                                        ها. مدرن 

 54                 روح                                        -1        

 66                    زده                                    شبح          

 77                  شبح                                                   

 84                                             هایی در سرکانس         

 131                           مراتب                     سلسله  -2      

       192                 آزادگان                                   -1         

 193                   لیبرالیسم سیاسی                   -1              

 230                   آزادی سوسیالیستی               -2              

 246                     الیسم انسانی                بر لی -3              

   288                        نوشت                                      پی

 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 1برای من هیچ است چیز همه 

 

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

آزادی،  حقیقت،  ن،  ساان نوعِ    خدا، خواسِت  ِتنیک است. سپس خواس

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« !شداندی میها 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  ای که اشتیرنر برای بیان عقایدی گفتار گونهوهیش

تکرار خواهد شد و تن بسیار  در م  چراکه، 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



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

9 

 

-نه به دغدغهگوچ   هاآن که  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  است که »ژرفای جوهرِ  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  . حال، خواست او چیست؟ آیا او  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 خوخداو

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 هماما 

ما   اما  اوست!  مستینی  چیزهمه خواست  خواست  و   رفتههمیروا  م 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

10 

 

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  خودش در

 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  آنو 

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

-خواهد خواست را بپذیرم که می  یبینم که چیزهیچ نیازی نمی

راا م به    ش  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  تنها  برندمی  د لذتای خورغیرتمندانه   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  بزرگِ  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  داده است. او تمام  خودش 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   مشغولِدل ود 

  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 

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

پس من   متعلق به خود باشند،  تماماکه    دارند   خود ر  را د  وهر اینج 

چ ن از  یز  کم  و    آنیزی  نخواهم    «پوچیِ»  از  ایله گِندارم  نیز  خود 

بلکه یک هیچِ   داشت. من یک هیچْ نیستم  ام.  آفریننده  به معنای پوچ 

 نم.آفریمی چیزهمه آفریدگارْ عنوانه ب  آنی اک هیچ که در لوی

 
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 نایمع 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

 که من هستم.  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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.I بشری  ک زندگیِی 
 

لحظه کاز  بر    انسانه  ای  گرفت،  روشناییچشم  دنبال    جهان  به 

که    آن  فتگیِآش   از  شخود   نِحفظ کردین  همچنبود و    شتنخوی  درکِ

گون  دیگر در مخلوطی گونه  موجوداتِ  او به همراهِ   این آشفتگیدر  

 اند.هم خورده

او از   گیرد، در مقابل حمالتِدر تماس با کودک قرار می آنچههر 

 کند. می افشاریخود پ  رِخود دفاع کرده و بر حضو

چ   روینازا  هر  آنکه  دلیل  اهم  یزیبه  میبه خودش  و   دهدیت 

  در دفاعِ  نبرد،  قرار داردچیزهای دیگر  در برخوردی دائمی با    زمانهم

 است.  ناپذیراجتناباز خود 

شکست  یا  در   طرفینِ  سرنوشِت  -  پیروزی  دو  این  بین  نبرد 

و  را    تریرباولی    :مادون  بْشود و مغلومی  سرور  نوسان است. پیروزْ
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می  «برتری  حقِ» اعمال  ترکرا  در  دومی  تمکینِ   سند،  از   و  حاصل 

 رود.فرو می مادون فِایوظ

-ضعف   منتظرِ  هاآن:  ندمنتظر  و همیشه  مانندمی  دشمناما هر دو  

-های والدین و والدین ضعفضعف  نکودکا   مانند.یکدیگر می  های

ان چیره  انسکه بر  یا تر  .کنندمی ( را نظارهشانترس  مثالهای کودکان )

 ترکه. ا انسان بر شود یمی

به سمت تالش برای  گیرد  میدر پیش  ری  آزادی مسی  ،در کودکی

کنهِ به  به    رسیدن  رسیدن  چیز،  پسِ»  آنچههر  به  است اجسام    «در   .

ما   ترتیب  می  ضعفِ  نقاطِ  جاسوسیِهمین  را  مشهور  هر کس  کنیم. 

این کار   برای  که کودکان  د  .درن دائنی  مطم  یه یزغراست  وست  پس 

های  شهیم تا گودوست دار ه  ک  طورهماننیم،  اریم تا اشیاء را خرد کد

آن   کنجکاوی کنیم در پسِ  دوست داریم  کنیم.   وجوجست مخفی را  

. هر  است   کناری گذاشته شدهرویش دارد یا در  بر  روکشی    چیزی که

امتحان می  برتوانیم  می  آنچه انجام دهیم،  به  کنچیزها    آنچه یم. وقتی 

ااشی   پسِر  د رسیدیم،  اء  اما دانیم  میست  در  هستیم.  که    عنوان بهن 

از   ترضعیف ما به این واقعیت آگاه شویم که ترکه بسیار    وقتی  ونهمن

 « ایم.فراتر رفته آن از»ترسیم. نمی آن ماست، دیگر از  سرسختیِ

از وترکه و ت  در پسِ  ،ما  سرسخِت  سرسختی ما، شهامِت  انمندتر 

ل از  است و قبهر چیز    در پسِ   آنچهبه  ا  م   تدریجه ب است.  ایستاده    آن
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 و مخوفِ  رازآمیز  قدرتِ  .رسیممی  ،خته بودو ناشنا  ودرازآل  اندمنز  آن

عبوسِ نگاه  و    ترکه،  پسِ؛  دست ازاینپدر  ما   هااین   یهمه  در 

نیرو   ،خود  آسودگیِ جسارت،  به    یِمقابله  یآرامش،  تمایل  خود، 

قبل  یابیممی  را  انمنیبیرگخودبزو    مانقدرت این.  ما    هاآن   ،از  در 

یم  نشیننه عقب نمیی ما دیگر خجواللو  تند انگیخبرمی  س و تمکینتر

دست   شهامتو   پسِ  آوریم.می  به  چیز  در  را،    مانشهامتما    ،هر 

نهادهای  گزنده  دستوراتِ  یابیم. در پسِمان را میبرتری ی والدین و 

ایستاده    ی ماانه ی زیرکهوشمندی ما و  مندانهشهامت   قدرت، انتخابِ

چه   هر  باست.  احساس  ما  را  خود  که   هاآن یم،  کنمییشتر 

می  ناپذیرست شک نظر  این به  کرد.  خواهند  جلوه  حقیرتر  آمدند، 

هوشمندی،   سرسختیِزیرکی،  و  هستندچ ما    شهامت  چهه  چیزی    ؟ 

 ! ذهنجز 

زندگیِ  یتوجهقابل   زمانِ برد  از  سر  به  جنگی  در  را  که  خود  یم 

بب فرسایندسعدها   نیترحظه مالقابل.  منطق  هیعلجنگ    -  شده  یار 

شدن با  یبانگربه دست  رد که ضرورتِگذر دورانی میدودکی بخش ک

به   اهمیتی  هیچ  ما  ندارد.  وجود  مداخله    آندر    ؛دهیمنمی  آنمنطق 

نمی  ؛کنیمنمی را  منطقی  خاطرِب  وجهیچه به پذیریم.  هیچ  محکوم    ه 

ترغیچ سوی  به    شدن نمیزی  نسبت یب  ما  استدالل  شویم.  های  به 
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برابر ناز  از طرفی مقاومت در    .ناشنواییم  دست ازاین   ل وخوب، اصو

 . است  دشواربرایمان  دست ازاین نبیه وکشیدن، ت

نبردِ  زندگی    سخِت  این  و  و  آمیپیش    دیرتر  منطقبا  مرگ  ید 

تازهدوره میی  آغاز  را  ما  ای  کودکی  در  کنیم می  یزوخجست کند. 

 ه کنیم. مغزهایمان را چندان خست هآنکیب

کت،  اسم  شخصیِ  کشفِ  ناولی  نامِ  ذهنْ  شخصی،    شفِاولین 

نپرستید اول ناشناخته  نِین  اشباح،  الوهیت،  واالقدرت»ها،  این .  «های 

اکنون تسلیم    کردنِ خویشتن،  این احساس  ،ما   جوانیِ  یِتازه  احساسِ

بینمی  چیزهیچ جهان  میشود.  چ اعتبار  م راشود  درکه    آن ورای    ا 

 هستیم.  نهذما  ؛یمهست

نگاه   انهخردمندهان  اکنون به ج که ت  بینیمن بار میحال برای اولی

 بودیم. خیره نظر دوخته آنایم و تنها به نکرده

کنیم. ما تمرین می  های طبیعیقدرتما نیروهایمان را در ابتدا بر  

-می  زآناپس   ،کنیمطبیعی تمکین می  یک قدرتِ  عنوانبهوالدین را  

را باید  بیعی  های طمامی قدرتت  ر را باید کنار نهاد.گوییم: پدر و ماد

نزد  منطقی،    فردِ  شوند. نزدِنابود می  هاآن به حساب آورد.    یدهپاشازهم

طبیعی وجود   قدرتِ  عنوانبه ، چیزی به نام خانواده،  « خردمند»  انسانِ

-ظهور می  جایندر ا  دست ازاین  والدین، برادران و  ندارد. ترک گفتنِ
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د  ول مت»قی  منط  ند ویی هوشمهاقدرت  عنوانبه ه  باردو  هاآنکند. اگر  

 ند، نخواهند بود. اهدر گذشته بود آنچه هوج یچه به ، «شوند 

بلکه   والدین  تنها  نه  کلیانسانو  حالت  به  تسخیرِ  ها    مردِ   به 

دیگر    هاآن .  انددرآمده جوان   و  نیستند  ممانعتی  او  به حتی  برای 

چراکه  آنمیهم  ساب  ح  مییند  او  بایدگاکنون  فرد  خدا   وید:    از 

 ها. ه از انساناطاعت کند ن 

نظرگاهِ این  چیزِ  ،بلند   در  نظرگاهِ   «زمینی»  هر  برابر   بهشتی   در 

 رود.ها پس میحقیرانه به دوردست 

اکنون   می  کامال روش  موقعیِتوارونه  را   خردمندانه  شود. جوان 

می خوهنو  دکوک   کهیدرحالکند،  تسخیر  را  ز  حس   عنوانِبه د  ذهن 

تا   کندنمیتالش  لی او کند.میی از ذهن رشد با آموزشی خالو رده نک

تاریخی را در سرش    هایداده  مثالعنوان به )بگیرد  در دست  را    زهایچ

اما   کند(  شده  اندیشهفرو  پنهان  چیزها  پس  در  که  روحِهایی   مثل 

چرا را  طرفیتاریخ  از  شک    کودک  .  اما    ،فهمدمی  را  اندهپیوبدون 

 ،ت راشود آموخیاو هر چه م  یجهدرنتا و روح ندارد  ه درکی از ایده

تئوریک    پیشینیری  ما  داشتنِ  بدونِ بدون گشتن    گریدعبارت به   یایا 

 بافد.به هم می ،ها به دنبال ایده

چیره   جهان  قوانینِ  که در کودکی فرد باید بر مقاومِت  طورهمان

اکنون   ه نیز  ی[  ]در جوانشود،  قصد میدر  که  با مخر چه   الفِتکند 
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-بر ما فریاد میجدان  ست. وا  برورو  خویش  وجدانِو    ذهن، منطق

مسیحیای  رمنطقیغاین  »زند:   ضد  ضد  ا  ست،  و    یپرستوطنست، 

آ  و«  است   دست ازاین از  را  مینما  حذر  بر  قدرتِ ها  از  نه   دارد. 

ائومنیدس انتقام از خش1جوی  نه  همه2وندزیپو  مِ،  که  از خدا  نه  ی ، 

ا م  هاآن ی  قبل از همهپدر بلکه    یهِنبت  یاز ترکه بیند، نه  را می  ها پنهان

 ایم. ترسیده وجداناز 

ما   دنبالِ»اکنون  میاندیشه  به  دستوراتِ  «دویمهایمان  از   هاآن  و 

اش  از نوع والدینی و بشری  آنکه قبل از    طورهمان   ،کنیمپیروی می

اهیم، ها، مفایده)مان  هایاندیشه  ما توسطِ  کنشِ مسیر ِ  م.دیکرمیپیروی  

میایمان تعیین  کودک  گونههمان شود  (  در  دستورا که  با  والدین    تِی 

 شد. تعیین می

 ر یهایمان غهکودکی نیز ما اندیشه داشتیم اما اندیش  زمانِ در تمامیِ

و  یجسمان انتزاعی  که    نبود  گونهاین  گریدعبارت به   ،نبود  محض ، 

 

 م. –  انهای انتقام در یونان باستالهه 1
 م. –  و سیل و طوفان در یونان باستان لرزهنیزم  یجادکنندهیاو   دریاها یخدا 2
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باشد،  خودش    در درونِی  بهشتکه فقط  ،  جز اندیشه نباشد  چیزچ یه

 باشد.  ،منطقیی هایهاندیش از از اندیشه،  یک دنیای خالص ط که فق

اندیشه  ]افکارِ کودکی[،  افکار  آن برعکس   ما  تنها  که  بودند  هایی 

می  چیزی یک  درباره ما  که فالن چیز  داشتیم،  و    طورینااندیشیدیم 

که    انسینبد  .است   طورآن  باشیم  اندیشیده  است  ممکن  خدا  »ما 

 « لوهیت ژرفای خود ا»رد  در مواما    «ه است ساخت بینیم  ه میدنیایی را ک 

این ». ما ممکن است اندیشیده باشیم که  کردیمنمیپژوهش(  )اندیشه  

است   حقیقِت درباره  «موضوع  خودِاما  نمی  ی  و  حقیقت  اندیشیدیم 

جمله  هاآن  در  حقیق»ی  را  است خدا  نمی  «ت  پیوند  هم  ما  به  دادیم. 

 یک  در  طوسردیم. پیالمس نکرا ل  «ت بودتی که حقیقالوهی  ژرفنای»

  ، کندنمیدرنگ    «قت چیست؟حقی»ناب یا الهیاتی مثل    یِمنطق  پرسشِ

نمی  حالین درع درنگ  دهد  او  نشان  خاص  موردی  در  تا  چه  »کند 

 .خیرا ی ست احقیقی  چیز آنیا  «حقیقتی در فالن چیز موجود است 

اندیشه  به  هر  که  د  یزیچای  باش پیوند  ای اندیشه  هنوز  ،داشته 

 .ی محض نیست یا اندیشه  چیزاز همهدای ج

جوانی    شوقِ   ،آنیا دست داشتن در    نابی  اندیشهروشن کردن  

تمامیِا و  جهانِ  اشکالِ  ست  این  در  حقیقت،   نور  همچون  اندیشه 
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 جانِ   یدهکننروشن و    بخشالهام  دست ازاینآزادی، بشریت، انسان و  

 .است جوان 

ان  شود، همچنشناخته می  یماهیت  ییئش  عنوانبه ح  که رو  وقتیاما  

فرد تالش    نتیجتاوح فقیر است یا غنی و  یا این رکند که آتفاوت می

خواهد که گسترش یابد.  تا روحی غنی داشته باشد؛ روح می  دکنمی

که  می نهد.    اشامپراتوری خواهد  بنا  به  متعله  ک  توری امپرایک  را  ق 

که   جهانی  جهان،  ن  یتازگبه این  است،  شده  او  اببن  یست. فتح  راین 

شود. درست است که من به خود    قط تبدیلد تا فقط و فکنتالش می

روحی   هنوز  اما  هستم  دنبال    یافتهکمال روح  به  باید  اول  و  نیستم 

 روحی کامل بگردم.

ام،  دریافته  روح  عنوانبهخودم را    یتازگبه که    من  ،وجودین باااما  

 من باشد  ِآنه از  نیست ک  کامل که چیزی  وحر  آندر برابر    بارهیکبه 

کرنش  ا  ملکوتیکه  بل باست،  و  میکرده  از دست  را  و  ز خود  دهم 

 کنم.پوچی می احساسِ

اما آیا هر روحی،   ،در هر چیز است   ضروری ای  روح نقطه  مطمئنا

روحِ   «درست »  روحِ ای  است؟  حقیقی،  و  ؛  است   وحر  آلِده درست 

آل  ایده  وعِبلکه یک ن  ،ما نیست یا شمن    این روحِ  است.  «سدالقروح »

و این  «خدا روح است »ن خداست. ماه  است. این روحْ  آن و ملکوتیِ
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-می  ،ش را کندارا به هر کس که عبادت  آنملکوتی در بهشت    پدرِ»

 1« دهد.

لغْ اب  نسانِشوند که او جوان با این واقعیت متمایز میبالغ    انسانِ

را چیزی   آن  جاهمه آنکه جایبه پذیرد که هست، می گونهآنجهان را 

کر تصور  و  دهناقص  که    باشد  بخشدبخواهد  شکلِ   بهبودش  به    و 

خودش درآورد. در انسان بالغ این تصور که او باید با جهان    آلِایده

اساسِ اساسِ  منفعتِ  بر  بر  نه  و  داشته    شی هاآل ایده  خودش  تعامل 

 یابد. می د، تحکمباش

فقط    کهی مادام را  اح ناسبش  روح   عنوانبه فرد خودش  و  ساس د 

تمامیِکن که  در  وجودی  هایِزشار  د  است  -روحْاش  برای )بودن 

را به هیچ    «اشی جسمان  زندگیِ»اش را،  جوان راحت است که زندگی

تنها چیزی   کهی مادام(،  ا فدا کنده ترین شرافت احمقانه  یپابهدهد و  

که   مید دارد روزیهایی که او اآل، ایدههستند  هادیشهنارد  د داه فرک

کنش  فضایی اختی  برای  بآنت  داشار  در  تحقق  را  این  ها  در  خشد؛ 

اندیشهها آل ایدهتنها  او    مدت ایده،  یا  خواهد   اجرانشدههایی  ها 

 داشت.

 
 1.131انجیل لوقا   1
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عشق نورزد و لذت را به   اشجسمانی  تا زمانی که فرد به خودِ

ن  ای  ما  -جانداری از گوشت و خون وارد نکند  عنوانِبه خودش    درونِ

 رانهمداخودخصی یا  د منفعتی شتواننمی  -  بیمایمی  بالغ   نسانِ را در ا

بلکه برای ارضای کامل، ارضا  مانروحنه فقط برای  یمنفعت دارا شود.

ست انسانی بالغ  ا  . کافی خودخواهانهی وجود، منفعتی  شدنی با همه

با یک جو مقارا  کنان  وید یسه  نگاه شما سخت   ؛  در  او  آیا    تر، ببینید 

ر  دتب  نتیجتاآید؟ آیا او  ه نظر نمیخودخواه ب  ند و بیشترکمتر سخاوتم

می شما  خیر!  فقط  است؟  او  ممکن    ترجاافتادهگویید  یا  است  شده 

بگویید   نکته  است،  «تر بینواقع»است  اصلی  اما  او   است   ینای  که 

جوان   کهیدرحالدهد  ار میرکزیت قررا در م  خودش  ،از جوانبیشتر  

 است. دست ازاینو ن پدری ، سرزمیداخ  مثل گریدای  ی چیزه شیفته

انسان  نب می  کشفِ  دومینابراین  نشان  را  جوانْخود   دهد. 

را   روحِ  روحخویشتن  برابر  در  را  خود  و  کمال،  جامع  دریافت   ،

. داد  دست   ا ازه آلایده  تمامِ  مختصراانسان و    ، انسان، نوعِالقدسروح

 دریافت. مجسمسان خود را روحی ان

ها و  یشهعالیقی عاری از اند)  هندانخردمریغعالیقی  ها  تن  کودکان

عالیقی  جوان  وها(  ایده تنها  اما  خردمندانهها  بالغ    انسانِ   دارند؛ 

 عالیقی جسمانی، شخصی و خودمدارانه دارد. 
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  گرم سر  آن که بتواند خودش را با    نداشته باشد  شیئیاگر کودک  

کرد،  حوصلگی بی  اسِاحس   ،کند هنوز  چراکه   خواهد  د  داننمی  او 

را    ها. جوان برعکس ابژهسازدمشغول    خودش را با  ودش  نه خچگو

-ها ناشی میاز بیرون از ابژه  هااندیشهبرای او    چراکهگذارد  کنار می

با   را  خودش  او  با  هااندیشهشوند.  رویاهایش،   شانیت ذه یش، 

 « شود.میتصرف  شا»ذهن[ ت کهتوان گف ]میکند یا مشغول می

لِ  احوا»تحت نام    ،نباشد  دانهردمنرا که خ  چیزی  جوان هر  انسانِ

او  نکتحقیر می  «اهریظ اگر  احوالِ ترین  افتادهپابه پیش  وجودین بااد. 

دانش کلوپ  فرمِ  لباسِ  مثل)  ظاهری تشریفاتِجویهای  و  دیگر(   ی 

او   که  است  دلیل  این  به  و   شفک  اه آن در  ا  ر  ذهنیتبچسبد  کرده 

 هستند.  مادنبرای او  هاآن  گریدعبارتبه 

از پس    ، یابمدر پس چیزها می  ذهن  عنوان به ه خود را  ان کهمچن 

شان  مالکآفریننده و    عنوانبه  هااندیشهدر پس  نیز  را    خویشمدتی  

دوره در  یافت.  اندیشهی  خواهم  که  ارواح،  کردند  رشد  حدی  تا  ها 

از   شد.باشان  هاآن سرم  هندیشهان  ته  که  بودند. هایی  من  فرزندان  وز 

  دارْ تب   انسانِ  تِزدند و همچون توهمامیرسه  من پدر اطراف    اه آن 

مخوفبا  ا  مر اندیشهلرزاندندمی  قدرتی  این  هم  .  اگر    جسمانی ها 

پدری و   ، سرزمینِامپراتور ،  خدا  مثلبشوند چیزی جز اشباح نیستند،  

را به   هاآنمن    کنم، آنگاهنابود  ا  ر  هاآن  . اگر من جسمانیِتدست ازاین
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من جهان   «. امجسمانی  تنها منْ»گویم:  می  وانده  م برگردقلمروا  درونِ

ام در دارایی  عنوانِبهو     خودم ِآناز  که برای من هست،    هگونآنرا  

 دهم.ارجاع میگیرم. من همه را به خود نظر می

پس ها قارتترین ح رفجهان را به سوی ژ روح، منْ عنوانِبه اگر 

اکنون   بودم،  ای  ،شامالک  عنوانِبه رانده  و  سهدارواح  به  را  وی ها 

می  «شانبیهودگی» ندارند  گر  دی  هاآنرانم.  پس  من  بر  قدرتی  هیچ 

 قدرتی بر روح ندارد.  «نیروی زمینی»همچنان که هیچ  

می واقع  کودکْ  درگیر  جهان  این  در  چیزها  با  بود،  تا    ،شدگرا 

شد    آرامام رآاینکه   پسِموفق  در  جواقرا  هاآن ی  همه  که  بگیرد.   نْ ر 

گ  یدئالیست ا الهام  اندیشهبود،  از  راه  بود،  هارفته  اینکه  به   شاتا  را 

شد  انسان  که  جایی  کرد.  ،سوی  و   انسانِ  باز  اشیاء  با  که  خودمدار 

اساسها  اندیشه می  ،خواهدمی  شادل  آنچه  بر  منافعِ رفتار    کند. 

پیر چه؟   انسانِ  سرانجامدهد.  قرار می  زچیهمه  ازباالتر  اش را  شخصی

خواهد   آنی  ربارهزمان کافی برای صحبت د  وقت آن،  ومقتی پیر بشو

 .بود
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.II ی نو ی کهن و زمانههای زمانهانسان 
 

چگونه   خ  هرکداماینکه  ما  داد،  واز  پرورش  را  آن   آنچهد    برای 

نایل شد و    آنچهکوشید،   د   آنچهبدان  داز  او    موضوعاتی  اد.ست  که 

برنامه  نیازاش یپ و  کرد  کو  ها  دنبال  قلب آرزوهایی  به  ا ه  اکنون  ش 

ش تجربه کرده، چه  ادر نظرگاه  ای کهدگرگونی  آن  ؛است   بسته  هاآن 

او به چه چیزی    آنکهو مختصر    -وارد آمده    شااصولها به  آشفتگی

  ر باگردیو  آنچه ا  –نبوده    گونهاینها قبل  که دیروز یا سال   تبدیل شده

حافظه سختی  از  با  درنگاه و    شکافدمی   شیوبکم اش  که    مقابلِ   می 

خاصی تغییراتی را   با روشنیِ  ، نگردمیی را  دیگر  ش زندگیِاچشمان

 . اندکند که در خودش اتفاق افتادهاحساس می

فعالیت  به  بیندازیم  نگاهی  به بگذارید  را  ما خود  نیاکان  هایی که 

 اند. هداشت مشغول می آن
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I.  باستانیان 

 

نامِ که  است  پیشینیان  «انیانست اب »  مرسوم  به  ما    مسیحِ  ماقبلِ  را 

در مقایسه با   کشیم کهیش نمیاین موضوع را پما نیز    ،بدهندنسبت  

انسان خطاب    یدرستبه باید    هاآن مجرب،    هایِما  ما    .شوندکودکان 

می به  ترجیح  گذاشتن  حرمت  به  و  نِا رپد  عنوانبه   نان آ دهیم   خوب 

چه منسوخ شدند و    هاآن که    دچگونه ش  ولی  ؛مان ادامه دهیمقدیمی

می جای  توانکسی  است  ب  اه آن سته  تازگیِرا  گرفته  ارانهمتظاه   ا  ش 

 باشد؟ 

می ما  حتی   وارثِو    انقالبی  مبتکرِ  آن،  شناسیم البته  که  موهنی 

  مرورگرِخودش گرفت و    توخالیِ   یِشنبه یک شنبه را به نفع    قداسِت

شروع   که از خودش  جدیدی را  یِنگارخ یتارتا    متوقف کردزمان را  
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م  ،شودمی را  او  ما  کند.  میشناسییآغاز  و  مسیم  او  که    1حی دانیم 

او برای همیشه ؛  ست ا آیا  نیجوان می  اما  امروزه  او  آیا   انسانِ   زماند؟ 

یا    جدیدی نیز  اینکه  ست  جایگزینِ  طورهماناو  خودش   که 

 د؟ شومی  ایگزینشد، ج  «باستانیان »

نهاد،  را در گور    نآنانی که  وا ج   آنپدران بدون شک خودشان به   

 زیم.هی بیندا نسل نگا آن ملِبه این عبگذارید . هستی بخشیدند

اما او    ؛« برای باستانیان جهان یک حقیقت بود»:  گویدمی فویرباخ  

می که  فراموش  کند  اضافه  را  این  که  »کند  تالش    هاآنحقیقتی  در 

رس پسِیدبرای  به  آخر  ناحقیقت   ن  در  و  بودند  موفق   مه   واقعااش 

که  «.شدند ا  منظوری  تزِدر    اگر  ،دارد  اشسخنز  فویرباخ   کنار 

در زودگذریِ»مورد    مسیحیت  و  جهان   بیهودگی  گیرد،    « این  قرار 

خودش را در  تواندنمیکه مسیحی  هراندازهشود. فهمیده می یراحتبه 

  به حقیقِتبه همان اندازه    ،سازدقانع  روحانی    یواژه  مورد بیهودگیِ

پ  آن  ناپذیرِلزلزتابدی و   بیشتر حقیقتی که هر چه  .  ندکیدا میایمان 

را   کامیابی خواهند شتافت نوران  بکاویمژرفایش  نور و  به سوی   . یان 

کردند که جهان  خود با این احساس زندگی می  ینوبه به باستانیان نیز  

ی بودند که ایق طبیعی( حق  خونیِ  نسِب  مثال عنوان به)دنیوی    و روابطِ

 
؛ نه مسیییح کییه در آلمییانی Christianو در انگلیسی   Christمسیحی: در آلمانی    1

Christus  و در انگلیسیChrist   .م. -است 
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برابر     انیانْ باست  آنچه.  بزندزانو    بایست ی م  شانناتوان  « منِ»  هان آ در 

ارزش بر  ه باالترین  را  مسیحیان    ،نهادند   آنایشان    عنوان به توسط 

از حقیقت تشخیص داده بودند    نآنا   آنچهطرد شد و    ارزشبیچیزی  

ز  ساسابی هایی  دروغ  عنوانبه را   سرزمینِ   اهمیِت  .دندنشان    واالی 

رف میان  از  میو  ت  پدری  را  بایمسیحی  خود  روی بیگانه »ست  ای 

چون   هنری  اثرِیک  آن    که از  تدفین  آیینِ  قداسِت  .ست دانمی  1« زمین

می  3سوفوکل  2آنتیگونِ  بیبیرون  چیزی  معرفی  زند،  شد مقدار 

  ناپذیرِشه خد  حقیقِت  .( 4«شان را دفن کنند.ها، مردگانبگذارید مرده)»

خانواد نسب  موضوعِهای  یک  شدت  رسناد  گی  داده  فرد   جلوه  که 

از  کا  طوربه   درنگ یب  تواندنمی   گاهچهی ش  هاآنمل  و   5ود پاک 

 ی چیزهای دیگر.همه در موردِ طورنیهم

می در  اکنون  که  برای این  بینیم  متضاد  چیزهایی  دیدگاه،  دو 

به نظر می  هرکدام اشی راب  ؛رسندحقیقت  زمینی و    طِاء و رواب ی یکی 

 
 11.13تورات عبری   1
 –د. رموضییوع تییدفین داحول که داستانی  فوکلاز سو ی مشهور اشنامهینمانام  2

 م.
از سییه  یکیی ی (م. ق 406–05 زمسییتان درگذشییته - 497–96سییوفوکل )زاده  3

 .م – .اندماندهیباق  شیهاشنامهیباستان است که نما  ونانی سینو یتراژد
 9.60انجیل لوقا   4
 10.29انجیل مرقس  5
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  االها که در و  اورشلیمی»بهشت،    پدریِ  نِی زم سر)برای دیگری بهشتی  

و  ست ا مور   (؛دست ازاین«  موضوع  این  همچنان  که و  است  توجه  د 

زم وارونگیِانهچگونه  این  و  نو  میغیرقابلِ  ی  درونِانکار  از   تواند 

سر    دورانِ خودشان    ؛ درآوردباستان  باستانیان  اینکه    اهِر  دراما 

 تبدیل به دروغ شود، کوشیدند.  شانقت یحق

میان  ریذاگب به  قرن سال  تریندرخشان د  به  باستانیان،  های 

در    1یکلسی پر کنیم.  فرهنگِ  آنجهش  حال   دوران  در  سوفسطایی 

 گونوالیه زمان برایش مشکلی    آنتا به    آنچه گسترش بود و یونان از  

 ساخت.می بود، یک گذشته 

موجود   اشیاءِ   رِی ناپذخدشه   تِدرق  اسیرِ  ادیزی  انزم  قدرآن پدران  

برا   دبودن دیگر  آیندگان  یادگیریِکه  را حس    شانشتنیخو  آنکه  ی 

تجربه  کنند به  نمیهانیازی  تلخ  با   2هات سوفیس  جهی درنتداشتند.  ی 

آوردند،    بخشنان یاطم  کلماتِ   آنوقاحتی شجاعانه   بر زبان  گولِ  »را 

از » دند که  ه را نفوذ داگرایان منطق  ینِتردکاین  و    «! نخوریدچاخان را  

ذهنشوه   ازتان،  ادراک از  برابرِ  ن،تاتان،  کنید  چیزهمه  در  .  استفاده 

شده است که فرد  -داده-نخوب و تمری  ک ادراکِفاده از یتنها با است

 
 رِسییاالان و جنگرخنسیی  ار،اسییتمدی( سالدیاز میی  شیپیی  429 – 495) کلسیپر 1

 م. – یآتن  اثرگذارِ
 م. –ن  باستا ونانیدر   یکرف یا، نحلهسمیسوف ای  یگریسوفسطائ 2
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ها را،  بیشترین و بهترین  و   تواند بهترین ارتباط را با دنیا برقرار کندمی

آنان   بدین ترتیب   «فراهم کند.برای خودش    ،را  یزندگترین  خوشایند

ل است  یافتند. به این دلی  ابر دنیادر بر  انسان  ی حقیقیِلحه سا  را  ذهن

مهارتِ  تأکید  همهن یاکه   دستورِ  بر  هنرِ  مباحثه،  و    زبان،  گفتمان 

می  هاآن دارند.    دست ازاین باید  بیان  ذهن  که   چیزهمه  هِی علدارند 

البته   شود،  ا  هاآن استفاده  بسیار  تقدسِهنوز  دارند.   ز  فاصله  روح 

گونه که  همان  ،است، یک اسلحه   وسیلهذهن یک    هاآن چراکه برای  

وحیله کودک    گری  برای  ذهنِکارکاین  لجبازی  دارد.  را   هاآن   رد 

 . است  ناپذیررشوه ادراکی

بنامیم و   یه یسوکیرا یک فرهنگ    آنبایست  امروزه می ادراک 

خصوص  بلکه به  تانادراکفقط    هن»یم که  ه کناضافنیز  این هشدار را  

بزنید. خش   را  تانقلب  کهکار   «م  کرد.    ی  قلب   چراکهسقراط  از    اگر 

طبیعیتپش نگشتهای  آزاد  م اش  با  و  باشد  ممکن    ایِحتوه  حد  تا 

ش پر  قدرتِناشده نقد  زمندیِآو چون    ودتصادفی  میان  در  اشیاء    ای 

از  ز مخزنچیزی ج   که قلب   وقتی  گریدعبارت به   ،باقی بماند   امیالِ ی 

ادراکِ نباشد،  خدمِت اجتناب  غیرقابل شکلی    هب  آزاد   گوناگون   در 

شرور   را که قلِب  آنچهتا هر    است رد و آماده  یگمیقرار    «ور قلبی شر»

 . نمایدکند تصدیق میل می
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می  جهت بدین که    که  گفت سقراط  نیست  کافی  فرد    فقط برای 

پ  ، دبه کار گیر  چیزهمه را در    شاادراک این  ت  رسش مطرح اسبلکه 

باید    که چه    آنفرد  جهت  کندی  تاسخورا  این اکنون  باید  ؟  اعمال 

که بای  است  فرد  خدمِتبگوییم  در  اما باشد  «نیک  خواسِت»  د  ؛ 

خواسِت  مت دخ اخالق  به  همان  که    روست نی ازاست.  ا   مدارینیک 

 اخالقیات است. گذارِسقراط پایه 

-منجر می  امکاناین    ناچار به  سوفسطایی  دکترینِ  اصولِ  مطمئنا

به فردی که  د که  نشو وابس  کورترین  شالیاام  نسبت  است   ترینته و 

همچنانمینیز   سوفیسِت  تواند  باشد    یک  ادراکیعالی  با  زیرکانه    و 

است   . چه چیزدهدناهنجارش نظم و شرح    قلِب  را به نفعِ  چیزهمه

 ن آاز    چیزهمه   رغمبه پیدا نشود یا نتوان    «نیکی  خواسِت»  نآکه برای  

 دفاع کرد؟

می  جهیدرنت زیرکقر  اگر»گوید:  سقراط  است  ارزشمند   شما  یار 

ذهن در   آزادسازیِ  رِدر اینجا دومین عص  «ید.باش  دل«پاک»  دی با،  باشد 

اول با ادعای سوفسطاییان   گردد. عصرِآغاز می  ،یدلپاک   یونان، عصرِ

-یدنیوصورتی    هب  لب اما ق؛  ی ادراک به پایان رسیدمطلقه  بر قدرتِ

آرزوها  نیذه از  ماند و همچنان  دباقی  از   فت.پذیرمی  تأثیر  نیوییی 

شخم   قلب  هنگِ رفی  ود در دورهر قرار بنابهنجا  این قلِب  این به بعد

ادراک در سویی   آنچهاما قلب چگونه باید شخم زده شود؟  ؛  زده شود
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رسید بدان  ذهن  از  توانایدیگر  یعنی  بر  بازیِ  یِ،  ر ه   آزادانه 

ر باید در براب   یدنیو  د. هر چیزِیکشتظار قلب را نیز میان،  1ی لمشغودل

 زمینِعمومی، سر  ، مصلحِتوادهخان  نهایتاتا    افتادمیبه خاک فرو    آن

و   نفعِ  دست ازاینپدری  به  یعنی  قلب  نفع    رستگاریِ  ،رستگاری   به 

 د. ن کنار گذاشته شو ،دل

را  تجربه حقیقت  این  روزانه  کمی  تائیدی  اکند  ممکن  ه  دراک 

زند،   بازسر آن ی راب دنتپیقلب از  آنکهاز  پیش هاسال ت چیزی را سا

نیز خوسوفسطای  ادراکِ  جهیدرنتانکار کند.     اربابِ آن زمان  تا    شدی 

باستانی از درون قلب،   هایقدرتحال فقط نیاز بود تا  حکمیت بود.  

و کشیده شوند    نروبیبدون مزاحمت سکنی داشتند،    هاآن جایی که  

 این .  ماندقی ندر انسان با  هاآنی برسند که هیچ ردی از  جایبه   ایتاهن

قدیم هم به صلح   انِگ را سقراط آغاز کرد و تا آخرین روز از جهجن

 نشد.  ختم

سقراط  قلب   آزمونِ تمامیِ  با  و  شد   رورو یز  آن  محتویاتِ  آغاز 

عظیمباستانیان  گشت.   و  آخرین  از   چیزهمه  شانتالشترین  در  را 

کشیدن  قلب  وبیرون  بتپداج   د  چیزی  برای  دیگر  که  ندادند  این    ؛ازه 

دورهکان  شکا  ردارِک در  اکنون  تزکیهاست.  شکاکیت  مشی  از ای  ابه 

 
 م. –منظور سوفسطاییان است.   1
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ادراک در  ی سوفسطایی  در دورهکه    گونههمان به    ،آمد  به دست قلب  

 توفیق یافته بود.  خودشِتیتثب

 فردْ   اکِکه ادر د  ی ظهور رسان به منصهسوفسطایی این را    فرهنگِ

د برابرِدیگر  شکانمی  حرکتبی  چیز هیچ  ر  و  ه ]برا  این  کیت  ماند 

 شود.نمی وسهسوکه قلب دیگر با چیزی ی ظهور رسانید[ منصه

اینجا د  تا  روابطِاست  جهان    تحرکاتِ  رگیرِانسان  در  دنیوی   و 

گشته دورانِ  .سردرگم  انتهای  تا  می  او  چنین  نیز    چراکه ماند  باستان 

  دنیوی بجنگد و او هنوز تا   از امرِ  شااللاستق ید برای  با  او هنوز  قلِب

رجای  این نش کار  هیچ   روحْ  چراکهاست.  ده  وح  و  است  بدن  بدون 

جسم  و  جهان  با  روحْ  یت انپیوندی  برای  پیوندهای    ندارد.  و  جهان 

وجود   امرِ  نداردطبیعی  تنها  عوض  در  پیوندهای    و  و  روحانی 

دار واقعیت  انسا  .دنروحانی  ببنابراین  بسیان  اول  بیاید  و  ر  دغدغه 

فرهنگِ  هگونآن   ، طرواب  بدونِ  کامالباشد،    پروابی او    که  از  شکاکیت 

نیز    آنکامل    ه حتی ویرانیِاعتنا به جهان ک بی  قدرآن   –دهد  ارائه می

ندهد تکانی  را  را    تواندمی  وقتآن .  او  روح   یو یدنریغخود  یا 

خودش است: انسان  یان  باستان  عظیمِ  ی عملِاحساس کند و این نتیجه

-می  روحیک    عنوانبه دنیا،    نِروابط و بدو  وجودی بدونِ  عنوانبهرا  

 شناسد. 
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اند، او  ترک گفته  او را  دنیوی  هاتِج تو   تمامِ  بعدازآنکهاکنون  تنها  

خودش   به  متعلق  فقط  و  روح   گریدان یببه   ؛شودمیفقط  است   یاو 

 .درتوجه دا روحانیر اموتر او تنها به یا به بیان ساده ؛برای روح

مسیحیِ حکمت  معصومیِت  یگر یموذ  در  ه طلباصلح  و  دون،   ر 

آزادسازیِ این  باستان  ذهن  سوی  دوران  قلب    -  در  و    -ادراک 

گشتهتک  چنانآن  میمیل  نظر  به  تازه  و  جوان  دوباره  که  و اند  رسند 

-نمی  است را  دنیوی یا طبیعی  آنچههای  گولِ چاخاندیگر    کدامهیچ

 خورند.

 ی ناروحرسیدند و کوشیدند تا   روح  به حدِ  انیانباست  ب یترتنیابه 

می  ؛باشند  که  انسانی  به  اما  باشد،  فعال  روحی  دیگر خواهد  اموری 

میی کشان از    آنچهاز    کامالکه  اموری    .شودده  برای    آن قبل  بود  قادر 

محض و یا    : اموری که نه به احساسِ، جدا هستندخود در نظر بگیرد

  عنوان بهه تنها خود را  شوند ک ط میبه روح مربو  واقعابلکه    ،ذکاوت

امر روحانی مشغ  هد. روحْدمی  جلوه  یاءشا  سرورِ با  ول تنها خود را 

ومی دنبال    کند  ذهن»به  از  روحِمی  چیزهمهدر    «ردی  برای   گردد. 

  ی ن حدفقط تا آ  را  او  توجهِ  « وآید سوی خدا می  زا  چیز»همه معتقد،  

می این سجلب  که  روحِ.  معلوم شودرچشمه  کند  یک    فلسفی   برای 

شود و تا حدی که فقط بتواند این یم انل نمای یلهری از دبا مُ چیزهمه
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ر  گریدعبارتبه یا  دلیل   را  محتوای  کند،  وحانی   توجهجالب کشف 

 است.

،  یرروحانیغکه روح کاری با امور  نیامد    به دست با روح    هااین 

وجود    رای اشیاءدر پس و وکه    تیهیماتنها با    بلکه  ،ندارد  ، چیزهابا  

ای که باستانیان نشان  اندیشه  آنبا  نه    .مدآ   به دست   ،هااندیشهبا    دارد،

دارنده  هاآن   اکهچر  ،دادند نبودندی  هنوز  نقطه  هاآن   .آن  به  ی  تنها 

را برای    آنرسیده بودند و سپس    آن  و آرزو کردنِ  آنکوشیدن برای  

چه چیز  )  –دند. تیز کر  ،حواسانِ  جه،  خود  نیرومندِ  ازحدش یب  دشمنِ

هنوز از نیز پرستان بت  انِو خدای یَهُوَ ؟دونب   محسوسامری  هاآن برای 

هنوز   «بهشت   پدریِ  سرزمینِ»د،  به دور بودن  «است   روحا  خد»  مفهومِ

جاقدم   بود  محسوس  امرِ  گاهِیبه  و   احساس  هاآن(  ...  ،نگذاشته 

کرد  جهانِ  هِی علرا    شانذکاوت تیز  تاحواس  یهودی   ند.    آن ان،  امروز 

خردمندی    ند و با تمامِ ا فتهنر  ترش یپ  باستان از این  یبهاگران   فرزندانِ

کند که  و مجبورشان میت  سااشیاء شده    سرورِ  یراحتبه و ادراکی که  

نتوانسته  او اطاعت کنند، هنوز  را کشف کنند. روحی که   روحاند  از 

 . آوردنمی چیزها را هر چه باشد به حساب

اجازه   چراکهدارد    انیروح عالیقی    مسیحی  کی خودش  به  او 

یک یهودی این عالیق را حتی در    .باشد  روحانیه انسانی  دهد کمی

-اجازه نمی  شچراکه او به خود  ،کندیدرک نم  شاحالت   نیتربان
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-خالص نمی  روحانیتِ  قلمداد کند. او به   ارزشبیدهد تا اشیاء را  

که   روحانیتی  ایمانِ  مثالرسد.  بی  مسیحی  در  و  ین د  انِ به  درآمده  ی 

بدونِ)  ییتنهابه  به    و  می  ری( کا  انجامِنیاز  روحانی غیرشود.  توجیه 

یهودیان بودن اب   ،  تا  مسیحیان  را  از  کردد  خواهد    انسانِ   چراکه  جدا 

غیر برای  غیرقابلِروحانی  انسانِ  روحانی  و  است  روحانی غیر  درک 

 ند. بود «نیا ن د ای روحِ» فقط داراییهودیان  ؛ ونی حقیربرای روحا

از رو  حکمت و ذکاوتِ اندازه  آن  به دور ح و روحانباستان   یت 

 که زمین از بهشت. است 

ر که خود  آکسی  روحی  میا چون  دنیا    اردپندزاد  این  مسائل  با 

اهمیتی    هاآنبه    چراکهشود  فشار قرار نگرفته و مضطرب نمی  تحِت

-کوته  حتماو  ا  ،کنددهد. اگر فردی هنوز آن سنگینی را احساس  نمی

مثل مین است آشکارا ه  همسئلو  داده است  وزن هاآنت که به بین اس

قیدِکه  وقتی   در  هنوز  کسی    «عزیزِ   زندگیِ»  کسی  است.  که خود 

روحی آزاد    عنوانبه خودش    شناخت و هدایِت  حولِ  نزدش  زیچ همه

اعتنای  آورد  می  به دست اینکه چه مختصر در این میان    چرخد، بهمی

میاند نمی  پیشِ  وجهچ یه به و  کند  کی  فکر  که چ خود    د یبا  گونهکند 

به اشگرفتاری  تا کلِفراهم کند  تمهیداتی     یاء مربوط های زندگی که 

نزد  هستند جمع،  نمی  او  فکر  او  روحانی   فقطاو    چونکند  شوند. 

تغذیه می می چیزها را چون   فقطاو    نیبن یدراکند و  زید و روحانی 
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پایی به  میچهارپایی  آنکهن  بدون  و    نهایتااو    . اندست یچ بداند    بلعد 

علتوق  مطمئنا تمااوفهی  میش  جسمانی  شود  را    ،میرد م  خود  لیکن 

ش را با یک نیایش یا اندیشه انسته و چشمانفناناپذیر دا روحْ عنوانبه 

زندگیِمی توسطِ  بندد.  زندگیِرو  امرِ  او  است.  شده  اشغال  او    حانی 

نگرا او  است.  نیسمابق  نِاندیشیدن  بگذای  او  ت.  امرِرید  در  را   خود 

که وقف شدن،  سازدمشغول    تواند می  کهی نحوبه روحانی   بگذارید   .

او همواره اندیشیدن است    ند. کارِن یا معرفت را انتخاب کمراقبه کرد

-می  اند،شدهواضح    کامال  نزدش  هااین  نهایتاکه    1دکارت   جهیدرنتو  

کند   وضع  را  پیشنهاد  این  هسمی»که  تواند  پس  این   2« تم.اندیشم، 

من است. تنها   من یا زندگیِ  من، بودنِ  نِست که اندیشید ابدین معنی  

تنهازیم، زنده هستمحانی میآن زمانی که من رو یک    عنوانبه   . من 

دیگر.    زیچ چ ی ه و نه    روح حقیقت دارم یا من از سر تا ته روح هستم

ی مردی پرتره  ،است   اش را گم کردهبدشانس که سایه  3پیتر شلمیلِ

ب  ،یل شده است ت که به روح تبدس ندارد. در  روح سایه    نِدچراکه 

 بر ضدِ دلیرانه    قاطعانه وان که  آنیان!  باستان  اندمتفاوتاین چقدر    برابرِ

 
 م. –.  یفرانسو   وفلسیو ف  دانیاضی( ر1650  -1596رنه دِکارْت ) 1
2Cogito, ergo sum - در  گفتییاردکییارت در کتییاب »ی مشییهور به التین. جمله
 م.  -« در علوم قت یقح  یعقل و جستجو ردن رست به کار بوش در
آسییایِ پیتییر شییلمیل اثییر عجزهست به نام سرگذشت مشخصیت اصلیِ رمانی ا 3

 م. – یآلمان  شناساهیو گ   سندهی( شاعر، نو 1838 - 1781)  سو یآدلبرت فون شام
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می  اشیاء  قدرتِ می  نآنا.  کنندزورآزمایی  به را  قدرت  بایست  هنوز 

خودشان    گیِزند   از  روند کهفراتر نمی  اذعان کنند و از اینشان  خود

-یر درمیا در زمانی دهبل آن محافظت کنند. تنی ممکن در مقاتا جا

نبو  «شان یقیحق  زندگیِ»د که  یابن به  آنی  با مسائلِد که  دنیوی    جنگ 

از این چیزها بود    « گزیدهدوری  » و    « روحانی  زندگیِ »منجر شد، بلکه  

انی وروآن  و  مدرن   گریدعبارت به و زمانی که این را دیدند، مسیحی یا  

باست   در زندگیشدند  انیانمیان  اما  چیز.  از  که  گزیند ه ای  دوری  ، ا 

ها  د بلکه تنها با اندیشهکنروحانی، دیگر از طبیعت تغذیه نمی  زندگیِ

 است. دیشیدنانبلکه  ،دیگر زندگی نیست  نتیجتاو  دزیَمی

باستانیان   که  شود  تصور  نباید  اکنون  بودند.    اندیشه   فاقدِ البته 

ترین حتی روحانیکه  تصور شود    ونهگنی انباید  که    روطن همادرست  

ی رههایی درباباستانیان اندیشه  برعکسست.  ازندگی  ان نیز فاقد  سان

ا  یدرباره،  زیچ همه و  جهان،  در    داشتند  دست ازایننسان، خدایان  و 

دادنِ خودآگاهی  هااین   قرار  اما  در  بودند.  فعال  بسیار  نیز   هاآن شان 

ه   باوجودآنکه به  چیزهامهراجع  و  اندیشیمی  گونه  ی  دغدغه »دند 

نیز  نهایشا اندیشه خودِ«داشتند  را  نمی  اندیشه  ،  این  را  شناختند. 

ی  ها اندیشه»  گوید:مقایسه کنید که میرا با بیان مسیحی    شانموقعیت 

اندیشه اندیشهمن  نیستند.  تو  اندیشههای  از  واالتر  من  های های 
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خاطر آورید به  و    «زمین است   واالتر ازکه بهشت    گونههمانتوست  

 های کودک بیان کردیم. هه اندیش ب راجع  ترکه پیشرا  آنچه

 یقیحق  لذت بردنِوی چیست؟  ج وباستان در جست   پس دورانِ

زندگی در  !  از  فهمید  خواهیم  خودشکه    زندگیِ »همان    مشابهِ  کنهِ 

 ست.ا «حقیقی

می  1سیمونیوس  یونانی  ناب»  خواند:شاعر  خوبیسالمتی    ترین 

ه با  ک  ست اوتی  رست، سوم ثا زیبایی    بعدازآنست،  ا فانی    برای انسانِ

دست یکرنگی   سرخوشیِ  به  از  لذت  چهارم  و  کنار   آید  در  جمعی 

 هستند؛  خوبی از زندگیچیزهای  همه    هااین   «ن است.واج   دوستانِ

از سینوپ  هایِسرخوشی دیوژن  چیزِ  2زندگی.  دنبال چه  دیگری   به 

نیاز    در داشتن حداقلِن را  که آ  ز زندگی؟حقیقی ا  ذتِگشت جز لمی

کرد.   خلقی    3پوس یستی رآو  کشف  داشتن  در  را  در   زیانگنشاط آن 

و    دغهدغیب   ،جسورانه  زندگیِ  لِدنبابه    هاآنها یافت.  عیت ی موقهمه

 
 .م  -میالد( شاعر یونان باستان  قبل از  468-556سیمونیوس از سئوس ) 1
کییه  یونییانی لسییوفیفقبل از میالد(  323-412دیوژن )مان سینوپی یا ه یوژند 2

 یزنییدگ   -بییود    اشییییتنها دارا  ییایدن  یکه از زندگ   -  ییو ملبس به رداپابرهنه  
 م. –.  جست یرا م  یاساده

و  ق  356تا    435)  ییکورنا   وسپیستیآر 3 سقراط  شاگردان  از  م(   گذاریانبن. 
 .م – بود. در فلسفه ییمکتب کورنا
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دنبالِزیانگنشاط  به  که    هاآن بودند.    ، نشاط  ،  بودند  این  دنبال  به 

 « باشند. سرخوش»

  گرا عمل فیلسوفِکه ، خردمند دِرمه  آن بودند ک به دنبال  1انیرواق

ا کنندرارا  که  د.  ک  کندمیمردی  زندگی  خردمندانه  چگونه    .داند 

  توسعه، بدونِ   بدونِ  دگیِی به دنیا، در یک زناعتنایاو را در بی  اه آن 

روابطِگسترش بدون  یک    یافتن،  بنابراین  و  دنیا  با   زندگیِدوستانه 

  نه در زندگیِ  و  زندگی  انعنوبهدگی  در زن  او را  هاآن یافتند.    منزوی

با تنها    د.یافتنگران  دی  همراه  برایش  زیدمیرواقی  چیزها  مابقی   ،

 کردند. یدر جنبش طلب م گیِس زندبرعک 2اند. اپیکوریان همرد

سرخوشیِ  طورهمانباستانیان   دنبال  به  خواهانِ مطلوب  که   اند، 

 طوالنیِ  زندگیِ  خصوصبه ان  یهودی)هستند.  هم    مطلوب  زندگیِ

می دارایی  و  فرزند  از  اند،  سعادت  هانِواخ  اه آن  خواهند( مملو 

اشکالِ بیشترین  در  دموکریتوسشامتنوع  بهروزی    ل مثاانعنوبه   3. 

 
 در قییرنو  شد سیتاس یونیتسیزنون ک  یلهوسهباست که  یلسفف یذهبم یرِواق 1

 م. –. افت ینفوذ  در روم یالدیدوم م
کییه اسییت  کوریباستان، اپ ونانی لسوفیف یهابر اساس آموزه ینظام فلسفیک  2

 م. - شد.  یگذارهیپا  حیمس الدیاز م شیسال پ 307حدود 
اط بییود. راز سییق شیپیی  یونانی نلسوفایف نیخراز آ س؛یطمقرایذ ای توسیدِموکر 3
 -  بییود.  گراییییاتم  یارهدرب  پوسلئوکی  افکار  یدهندهشارح و بسط  نیترمهم  یو
 م.
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روحی» می  «آرامش  فرد  را  آن  در  که  یا »ستاید  بترسد  آنکه  بدون 

 «.زیدمی یآرامبه زده شود، هیجان

می  آنچهپس   که  اندیشداو  است  بهترین    به   او  گونه  نیبد  این 

را برای خودش فراهم کرده و ها  نبهتریو    شکل توفیق یافته، بیشترین

به با  به  نحو  ارتباط  ترین  امیدنیا  دنیا رها   از دسِت  تواندنمیو  یابد. 

و    کلِ  چراکهشود   آن  از  شدن  رها  راستای  در  او  فعالیت 

ابرا)است.    درگیر  آن  راستای پس زدنِدر    گریدعبارتبه  کارِی   ین 

تا    زدن[  ]پس است  زدمی  آنچهنیاز  شده   زدهپس   آنچها  ی   شود پس 

دیگر صورت  این  غیر  در  بماند  باقی  کردن   هنوز  دفع  برای  چیزی 

از آزادی   حدباالترین    شکلی به  او حداکثر به  .داشت( ود نخواهد  وج 

با   تنها  که  رسید  دارد    بندیدرجهخواهد  کمتری  آزادی  که  کسی  از 

بود. حتی  ص یتشخبلاق تا حدِ  خواهد  او   حواسِ  کردنِ  حسبی  اگر 

ف  ی اعترابرهمای  آورِی ماللبه زمزمه  نهایتابرود که البته    ی پیشینزم

 باشد.  ص ی تشخقابل جسمانی از انسانِ اساسا  تواندنمیکرده، باز هم 

رفتارِ فضیلِت  انیرواق  حتی  برابری انسانی  و  این  با  تنها  نیز  شان 

بایکند  می از خود دفاع   و  ردهابر دنیا حفظ کد خود را در برکه فرد 

علمِکه  )رواقی    اخالقِ.  کند ند  نتوانمی  هاآن  چون  است   هاآن   تنها 

چیزی  درباره روح  آی  جز  دنیا  بگویند  برابر  در  چگونه  باید  او  نکه 

  توانند بگویند که انسانِ فیزیک( تنها می)رفتار کند و در مورد طبیعت  
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روح نیست   ( یک دکترینِ ع کندبرابر آن دفا  از خود درد  ایخردمند ب

آن    زدنِپس    ینِبلکه دکتر برابر  از خود در  دفاع  این   است ودنیا و 

و در آشکارترین    «زندگی   بردباری در خونسردی و  »از    ارت است عب

 است. گونهنیارومی نیز  فضیلِت

سیسرون)ها  رومی این   1هوراس،  از  فراتر  پا  نیز  دیگران(  و 

 نگذاشتند.  ی عملیهسففل

همان  2هِدون)  گیِودآس  اپیکوریان  که ا   عملیی  فلسفه(  ست 

می  انیرواق فر  بازترحقهفقط    ؛دهندتعلیم  است.  یبکارو   تنها   نآناتر 

از نوع   می  رفتار  دیگری  آموزش  را  دنیا  ضد  را   فقطدهند.  بر  ما 

دنیا را زیرکانه در برابر دنیا داشته باشیم،    که برخوردِ  کنندمیتشویق  

 من است. او دشمنِ اکهرچ  ،ید نیرنگ زدبا

جهان   از  می  طوربه   اناکشکتوسط  جدایش  تحقق  یابد.  کامل 

رابطه»  گوید:می  3تیمون دنیتمام  با  من  بیی  و  ا  از ارزش    خالی 

 
 سییندهیو و ن مداریاسییت س ،ب ی( خط.م.پ 43 -106) سرویس وسیمارکوس تول 1

 م. –یروم
مکتییب  ییشییهرلذت و خوشی در از خییدایان یونییان باسییتان و  یالهههدون  2

 م. –  ( است.ییگرالذتیسم )هدون
پیرهییو ستان و از شییاگردان شکاک یونان با لسوفی( فق.م. 230- 320ون )متی 3

 م. –است.  
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هایی  احساسات و اندیشه»  زند:فریاد می  1الطوس یپ  «است.  «حقیقت »

ستند. حقیقت حقیقتی نی کنیم حاوی هیچ  که ما از جهان استخراج می

ت و نه بد. نه  ساه نیک  جهان ن »  :2نپیرهو  دکترینِ  بر اساس  «ت؟چیس

ن به  که م  هستندهایی  گزاره  هااین بلکه  ،  دست ازاینو    زشت   زیبا و نه

نیک یا بد نیست   خودیخودبه چیزی  »  گوید: تیمون می  «دهم.آن می

که   است  انسان  این  کنداندیشه میبلکه  یکه  است  آنچنین    « چنان. ا 

شراب روبرو  جهای  با  تنها  دن   موشیاخو    ( اعتناییبی)  3اتاراکسیان 

یا  بی) باقی  درونیانزوایی    گریدعبارت به کالمی  . دیگر هیچ  ماندمی( 

در جهان نخواهد بود. چیزها خودشان    «تشخیص دادن »تی برای  حقیق

و بد اند. )نیک  ها در مورد چیزها بدون هدف . اندیشهکنندمیرا نقض 

انگارد، دیگری بد  کسی نیک می  آنچه  کهیرطوبه است    ن کسایهمه  

شناساییِ ادیم اینجا  در  و    ند.(  رسیده  خود  نهایت  به    ط فق حقیقت 

که در جهان چیزی برای   انسانیرا ندارد،    ختناش  تواناییِانسانی که  

خالی از حقیقت   این انسان فقط جهانِ  مانده وباقی    ،یابدشناخت نمی

 کند. نمینایی به آن کرده و اعت جا که هست رهارا همان 
 

 .م – الدیپس از م 36تا  26  یهاسال نیدر ب  هودایحاکم  الطسیپ  وسیپونت 1
 ازییی کییه امت ونانی میدوران قد یگراشک لسوفی( ف.م .ق 360 - 270) رهونیپ 2

 .م –  ده است.و داده شبه ا یفلسف  ییگراشک نینخست
اسییت در  یهییومآرامییش اسییت، مف یعنییابه م یاللفظتحت  طوربهکه  ایآتاراکس 3

 م. – .کوریو اپ  رهونپی یدر فلسفه  خصوصبهباستان   ونانی  یفلسفه
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 ی مثابه به جهان با جهان،  ، با نظمِاشیاء یایندپس دوران باستان با 

جهان و    یعت نیست که به نظمِدارد. اما این فقط طب  رسروکایک کل  

ست که انسان خود را  اروابطی    چیزهای دنیوی تعلق دارد بلکه تمامیِ

اع یا ه، اجتمخانواد  مثل ند  بیطبیعت میدر جایگاهی توسط    هادر آن

 جهانِخوانند. سپس مسیحیت با  یم  «عیپیوندهای طبی»  آنچه  مختصرا

  ، شود رو میدررو   مسلحبه شکلِ  ه با جهان  آغاز شد. انسانی ک  ارواح

  عنوان بهی هم  که در این طبقه یهود )  المذهبست باستانی و  اانسانی  

می میرسید  ییجابه که    یانساناما    ؛گنجد( غیرمسیحی  که   خواهده 

هیچتو جز  سط  و   یِبستگدل و    «لبیق  رضایِت»چیز  همدردی  و  آن 

 ست. اخود هدایت نشود، مدرن و مسیحی  روح

  کوشیدند و برای آزادسازیِ   جهان  رِخی تس ستانیانی که در جهت  اب

تالش کردند،    چیزهای دیگرخود در پیوند با    سنگینِ  انسان از قیودِ

. البته  رسیدندشخصی    رِرجیح هر امحکومت و ت  لِبه انحال  ت یدرنها

ممانعتی    طبیعیپیوندهای    عنوانبه   دست نایازو  که اجتماع، خانواده  

 . دکننمیمرا تضعیف  روحانی  آزادیِاند که سنگین
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 1هامدرن

 

کند،  » گرایش  مسیح  به  اگر  انسانی  است.   تازهمخلوقی  هر 

درگذشت کهنه های  روش قضاوت  بنگریدی  گشت   زی چ همه !  .  ه  نو 

 2« است.

شد    طورهمان گفته  باال  در  باس »که  برای  یک حقیدنیا  قت تانیان 

اما   «د.وح یک حقیقت بوها ربرای مدرن»در اینجا باید بگوییم    «بود.

کنیم  اینجا اضافه  را  این  باید  قبل  حالت  همچون  که  »  :نیز  حقیقتی 

ناحقآن  پس  به  کردند  سعی  و    شاقت یها  هم   قعااو  نهایتا برسند 

 « رسیدند.

 
ی مدرن با منظورِ تاریخیِ ما هنگامِ اسییتفاده از اینجا واژهوجه کرد که در  باید ت  1

 .م –ه دارد. حیت اشارو به عصر مسیفاوت است  آن مت
 م. –  5.17دوم به قرنتیان. ینامه 2
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با  شاضوعی موم باستان رخ داد    آنچهبه  در   انتورا میدر دوران 

هم مسیحیت  دورانی  دوران  داد.  آن    نشان  در    رانِ دو  تا  ادراککه 

زندا  اتاصالح   مقدماتیِ سیطره  نیهمچون  احکاتحت  مسیحی    مِی 

قرنِ  در  و  ماند  شکلی  اصالحاتی  پیشا  باقی  به  را    سوفسطایی خود 

و کرد  بحقه  عرضه  در  آمیدعت هایی  کار    اعتقاداتِ  ردموز  به  ایمانی 

زمان آن  در  در    خصوصبه   نفتماگ  برد.  و  ایتالیا  رومی   ئِتیه در 

ادراک    تی مسیحی باقی بماند،تنها اگر قلب در ذهنی»  بود که  گونهنیا

 «رضایت آن درست عمل خواهد کرد. تأمینِ در مسیرِ

مردم  اصالحاتاز    پیشبسیار   ظریف   « مشاجراتِ »ه  ب  چنانآن ، 

گر ظه  فتخو  به  ابتدا  در  افراد  بیشتر  و  پاپ  که  هم   1لوتر   رِهو بودند 

راهب مشاجره»  عنوانبه  یک  اوممی  «ی  با  نگریستند.  انیسم 

وگری  سوفسطایی دارد  زمانِ  مطابقت  آن  با  که    مشابه  سوفسطاییان 

شکوفاییِ  زندگیِ در  داشت    یونانی  قرار    ، ی( سپریکل  )عصرِکامل 

نی  بسیارِ  مسائلِ اومانیسم که ممکن است آن را    رِز در عصدرخشانی 

 2چاپ، جهان جدید صنعِت  مثل  )  رخ داد  ،هم بخوانندم  اکیاولیانیسم

 
و  یبه زبان آلمان لیمتجدد و مترجم انج شیکش( 1546 - 1483لوتر، ) نیارتم 1
 خیدر تار  هات یشخص  نیرگذارتریاز تأث  یکیبود. او    یمذهب  دنظرطلب یتجد  کی
 .درویم  ه شمارب  یوتستاننهضت اصالحات پر  انیشوایو از پ  ت یحیمس نییآ
 م. –  ست.ا  ی آمریکاه قارهبور دسترسی  منظ 2
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زمانْ ر  د  .( دست ازاینو   ا  این  هنوز  خواسِتقلب  از   رهاییِ  ز  خود 

 مسیحی بسیار دور است. محتویاتِ

دِ وخکنترل    یطورجدبه همچون سقراط    اصالحات  ت یدرنهااما  

ها آشکارا و بیشتر  قلب   تاکنونزمان  آن    و ازرا در دست گرفت    قلب

به    مسئله  انتقالِلوتر    اند. طرفدارانِرشد کرده  غیر مسیحیمسیری    در

آغاز  قلب  سوی   نت  کردند.را  در  از  قدم  این  این   اصالحاتایج  باید 

مسیحی روشن شود. قلب   ایمانِ  باشد که قلب نیز خود با بار سنگینِ

که خود را با آن   را  تویاتی، محشودتر میز غیرمسیحیز به روکه رو

د   ردکسرگرم می ماز  انتها چیزی جز یک   دهدیست  در  که  آنجا  تا 

عمومی به   تماما   یک عشقِماند.  باقی نمی  نزدشی  توخال  یِقلبخوش

 . «ی»خودآگاه ، آگاهی از آزادی، انسانها، عشق به انسان

این شکل است که   به  اکنون   اکهچرشود  میکامل    مسیحیت تنها 

عریان دی وگر  پژمرده  اک  گشتهمحتوا  بی   ،  هیچ   نوناست.  دیگر 

نکندم سرکشی  آن  برابر  در  قلب  که  نیست  آن  ،حتوایی  که مگر 

بدون  ناآگ  یا  دست   «خودآگاهی»اهانه  با ااز  قلب  بروند.  در  ش 

راه   آنچهای هر  رحمانهبی  سنگدلیِ دارد  دارا که سعی  به  را  اخل  ش 

)  کندمی  نکوهشکند،    باز غاف  تثناءاسبهو  و  بودن  ناآگاهانه  لگیر  آن 

چه   دوستی و هیچ عشقی را ندارد.  نوعْ  چیه   یم( تواناییِتفه گشدنی ک

ی عشق ورزید وقتی همه  ه بتوان به آنانسان باشد ک  تواند درچیز می
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»  ،هاآن  مثل  انسانی  آن   کدامهیچ و    هستند  «خودمداران همه  یا  گونه 

سیحی فقط به روح عشق ت؟ منیس  روحفقط   کدامهیچ   گریدتعباربه 

کجا  می اما  که    ناوتمی ورزد  یافت  را  روح    واقعاکسی  جز  چیزی 

 نباشد؟ 

دوست   چرا  پجسمان  انسانِیک    داشتنِاینکه  از  مو،  ی  و  وست 

مهربانیِ  تواندنمی این    ،باشد   «روحانی»  یک  که  است  دلیل  این  به 

مهربانیِ آن  به  مالحظه»،  «ناب»  خیانت  تئوریکآن  است.   «ی 

مهرایننباید    وجهچیه ه ب که  شود  تصور  شبیهِ  بانیِگونه  آن   ناب 

  همه وجود دارد. دوستانه برای    در یک دست دادنِ  ست کهامهربانی  

ی  مهربان نیست و فقط یک عالقه  هیچ کسناب با    هربانیِبرعکس م 

  عنوانِ به ه  ن  ،انسان  عنوانبه ست برای انسان  اای  ئوریک است. دغدغه ت

  ه اکچرانگیز است  ش برای او نفرتابودن  «دار دمخو »با    شخص. فرد

انو  ا یعنی  انتزاعی  امر  آن  نیست دیگر  امر این    یواسطه به اما    .سان 

فردا انتزاعی   که  باشد.  مالحظه  تواندمی  ست  داشته  تئوریک   نزد ای 

مهربا یا  یک  وجود   هاانسان  ،ناب  تئوریِیک  نی  خاطر  این  به  فقط 

موردِنردا که  گرنکوهش    د  و  تفقرار  شده  تمسخر  تحقیر    کاماله، 

وجود دارد   « پلیدی»مغز تنها  خشکن کشیشی  چوهماو  د. برای  نگرد

 چنینی. این و چیزهای خوبِ
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ایم، میل سوق داده شدهبی  مهربانیِ  ن نهایِتوی ایبه س  کهیدرحال

تنها بدان عش آگاه شویم که آن روحی که مسیحیت  ق باید سرانجام 

 یک دروغ است. گریدن ایببه یا ورزد، یک هیچ می

تردید وبیش به شکلی مختصر، بینون کمتاک  آنچه رود که  امید می

 شن شود. امه رودر اد  ،آمده است  ی کاغذدرک روغیرقابل همچنانو 

انیان بر جای مانده در اختیار گیریم بگذارید میراثی را که از باست

جایی تا  فعال  کارگرانی  می  و چون  آنکه  روی  کنیم!  شود  دنیا    کار 

پایینتحقی بسیار  ماست،  پای  زیر  ماتر  رشده  بهشِت   از  بازوانِ  و    ما. 

به ما    آورش دیگرمالل  و تنفسِنیرومندش دیگر بر ما ضربتی ندارند  

اما    ،اغواگرانه برای ما بگیردممکن است که این دنیا ژستی    رسد.نمی

ا از روح ر  واندتنمی. او  سازدده  ما را آلو  حواسِچیزی جز    تواندنمی

 در پسِ روح هستیم. زمانی  قطف اعواق ت ی درنهااه به در کند و ما نیز ر

در روح  اکنون  و  گرفتیم  قرار  است  ا هاآنی  همه  ورای  اشیاء  ز  و 

آسمانی  شانیبندها او  است.  یافته  رهایی  و  گشته  آزاد  آزاد  شده    و 

 گوید.یسخن م از آن «روحانی آزادیِ »  آنچهاست. این است 

ربرا بی  که  تقوحی  از  شرِعد  از  طوالنی  شد  الیی  راحت   ه دنیا 

 ها چیزیدنیا و دنیوی  غیردنیوی، با از دست دادنِ  برای روحِت،  اس

 ماند. باقی نمیروحانی  جز روح و امرِ
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کناره دنیا  از  او  آنکه  وجودی  با  خود  از  و  کرده  از گیری  آزاد 

د. دنیا  ان بردارمی  از  واقعادنیا را    تواندنمیساخته است، ولیکن    جهان

و اعتبار.  وجود بییک  ت.  سست که قابل پاک شدن نیاسدی    نزدش

د. پس  شناس ی نیز نمی روح و امر روحان  جز  یزیچ از طرف دیگر او  

اشتیاقِ   دائمابایست  می یا    این  دنیا  کردن   گر یدعبارت به روحانی 

او   جهیدرنتته باشد.  را با خود داش  «سیاه  لیسِت»آن از    رستگار کردنِ

جهان    ودِبهبیا    برنامه برای رستگاری  کارِبه دست   جوانْ  همچون یک

 شود. می

 طبیعیِ   دنیوی و قانونِ  طبیعت، امرِ  دیدیم که باستانیان در خدمِت

  کردند یمی این خدمت پرسش  اما پیوسته از خود درباره  ؛دنیا بودند 

یان گ برای طغتا حد مرخود را    ند،شدهایی که به روز میو با تالش

می نفس  .کردندخسته  آخرین  میان  در  آن  خدا  ،هایشانآنگاه    فاتحِ »، 

  حکمتِ جز    ودنبکارهایشان چیزی    متولد شد. تمامیِ  نزدشان   « جهان

-قرن  جهان و ورای آن. حکمِت  ای رسیدن به پسِی برتالش  .جهان

آن  ها در تالش برای رسیدن به  چیست؟ مدرن  ازآنپس   های متمادیِ

نبو جهان  داد  انیانباست  چراکه   ،دندسوی  انجام  را  کار    ن آنا.  نداین 

به    نزدشانچیزی که باستانیان    ؛خدا بودند  سویآن رسیدن به    قِتامش

و در پس   «روح است »سوی خدایی که  د. رسیدن به آن  گذاشتن  ارث

روح   . آن فعالیِت، قرار داردست اروح یا امر روحانی  آنچه از آن ِهر  
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که    طورهماناست.    هیاتلا  «،کاودنیز می  الوهیت رارفای  حتی ژ»که  

ها نیز از  ند، مدرنجهان برای ارائه نداشت  مِتز حکج   زیباستانیان چی

فراتر   نمیالهیات  و  بعدتنرفته  د روند.  خواهیم  حتی  ر  که  ید 

طغیان تالش  علیهها  جدیدترین  شدیدترین  جز  چیزی  در خدا  ها 

 هیاتی نیستند. هایی الراستای الهیات یا فتنه
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نهایت  بزرگ است. به تعداد بی  یاه نگووالیه ارواح به طرز    قلمروِ

نگاهی    هاآن از   بگذارید  است.  ببینیم  میندازیبموجود  ای  و  ن  روح، 

 چیست. یدرستبه میراث باستانیان 

دردِ میان  از    شان خود  نآناولی    ،ظاهر شد   نآنا  زایمانِ   شدیدِ  او 

راتوانمی بخوانند.    نستند خود  دنیا  می  هاآن روح  به  را  توانستند وی 

آن ،  شدهزادهخدای  »بایست سخن بگوید. آن  ن او خود میکند لبیاور

ک  «انسان   فرزندِ کا سی  اولین  یا  گفت  ه  ست   گریدعبارت به روح 

چیزِ  ، خدایا    ،خودش هیچ  پیوندِ  با  هیچ  و  سروکار    دنیوی  دنیوی 

 انی. پیوندهایی روح  پیوسته است و با روحبا ندارد و تنها 
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آیا  ناپذیر است،  تخریب   دنیا  باتِضر  آیا شجاعت من که در آماجِ 

به    ،اندشدهمن از قضا همه به معنای کامل روح    استواری و سرسختیِ

همه   هاآن ؟ پس بهتر که  کند  سلمرا    هاآن   تواندنمی این دلیل که دنیا  

ت تسلیم جه  در  صرفا  شانمالعابا دنیا نباشند و تمامی    در خصومِت

خود را تنها به خود   هاآن  کهی مادامدنیا خالصه نشود!  ن در برابر  نشد

تنها انی و  وح ر  ، آن جهانِخود  فقط به جهانِ  کهیمادامد،  نمشغول نکن

و به آن   «روحی دنیوی»بلکه   ند،نیست  آزاد  د یک روحِن ار نداشته باشک

شده روحْاندزنجیر  جهانی    .  در  خودش  زاتنها  یا آزاد  روحی  ،  آن 

در  احقیقی   و  است   جهانِ  اینست  غریبه  یک  تنزمینی  د.  یک  ها  ر 

او    ]زمینی[جهانِ   این  چراکهروح است    حقیقتا  روحْ  ،روحانی  جهانِ

نکررا   نمی  هددرک  عزیمِتو  جلوی  چگونه  که  باکره»   داند  ی  این 

 را بگیرد. 1« آمده از سرزمینی بیگانه 

جایی   چه  آورد؟  به دست   توانمیا کجا  روحانی ر  ین جهانِاما ا

هایی که بر بخشد و واژهب اییه ر بایست خود را خودش؟ او میاز جز 

  ، گذارد مایش میای که او در آن خود را به نآورد و مکاشفهزبان می

کند و دنیایش را  باف زندگی میگونه که خیالهستند. همان  او  جهانِ

در   آفریتنها  خودش  که  خیالی  میتصاویری  هماده  که  نبیند،  گونه 

ن او دیوانه  دون آو ب  هش را آفریدانیای رویاییه برای خودش ددیوان 

 
 م. –است از شیلر  عنوان شعری  1
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می نیز  روح  بود؛  جهانِنخواهد  خود روحانی  بایست  برای  را   اش 

 ه این کار را نکند روح نیست. مانی کد و تا زبیافرین

هایش است که و با آفریدهکند  را روح می  او  اشبنابراین آفرینش

 هستند.  شاجهان هاآن کند. زندگی می هاآن م. او در شناسیاو را می ما

آفرینندهروح  نون  کا او  جهانِچیست؟  مردم  ا روحانی    ی  ست. 

روحانی به خودمان    که چیزی  تا زمانیحتی در من و تو نیز روح را  

نمیت تشخیص  ندهیم،   باوجودآنکه  گریدعبارت به   ،دهندخصیص 

است   افکار براب  ممکن  قدر  ما  داشترِ  باشندرار  در    انآن  دستکم   ،ه  را 

بخشیده زندگی  افکار   یکودکدر    که  رطونهما  ایم.خود  بیشترین 

ما   خواست  بدون  بدونِتربیتی  برای    تواناییِ  و  در شبازتولیدما  ان 

ه  یابد ک هستی می  یزمان  . پس روح نیزندگرفتخودمان، در ما قرار می

در کنار  روحانی،    امرِر کنار آن  او تنها د  ؛امری روحانی آفریده باشد 

 اش واقعی خواهد بود.آفریده نآ

پرسش این است که این آثار    ،شناسیم را با آثارش میاو    هحال ک

 یزی نیستند جز ارواح.ح چ رو ندانِاین آثار یا فرز .اندست یچ 

همین   بایست می ،بودند مقابل مادر  ، اگر یهودیان، یهودیانی اصیل

و   شوم  متوقف  پشِت  اه آن جا  در  ناین    را  دارم راز  دو    ، گاه  چراکه 

اند. اما تا تو  ایستاده  شت آنپ  گاهآو نا  رناباو ن  آناهزار سال است که  

که فرد جز   –  ریودی داغیریه  یک رگِ  دستکمی عزیز من  خواننده
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بیراهه نمی به  اینجا  تا  دیگر  –آید  این  اندکی  با    همچنان  را  از مسیر 

کرد  خواهی  پشت  ه من  تو نیز ب  احتماال  تا آنجا که   ،رویمهم پیش می

 د. ت خواهم خندیامن توی صورت چراکه

به شما بگوید که تمامکس  اگر   روح هستید، شما جسمِ   وکمالْی 

را   دست خود  اگرفت  به  و  ره  بو  نمیا  می  .کنیداور  من »  دهید:پاسخ 

شک   فقط    ،ماروح  دارایبدون  نه    عنوان بهبلکه  روح    عنوانبه اما 

با نیز    انسانی  همچنان    «.دارم  وجودبدن  روحِ  خودتانبین  شما    و 

می تفاوت  شما    باوجودآنکه »  دهد: می  پاسخاو    . ریدذاگ خودتان 

این است که    تانشت سرنواما  برید،  بدن به سر می  همچنان در زنجیرِ

-چشم به هر شکل هم که  تبدیل شوید.    رستگار«روحی  به »روزی  

ر  ست که دا قطعی    هتا این انداز  کنید، تان را تصویر  ی روحآینده  اندازِ

تان روح  گریدعبارت به   د یاو خوه  مرگ شما این بدن را رها کردزمان  

کرد  خواهید  حفظ  ابد  تا  روحِ  .را  اساس  این  و    امرِ  ماش  بر  ابدی 

پست است   در این مکانِ   زلیمن  فقطست. این بدن  ا  قی در شماحقی

و   گفت  خواهید  ترک  را  آن  یکی  احتماالکه    ش اضیتعودیگر    با 

 « کرد.هید خوا

اواکنون   می  شما  باور  یک    اقطع ن  واکن  چراکهکنید!  را  تنها  شما 

جسمِ از  که  زمانی  بلکه  نیستید  الب  روح  که  کردید  مهاجرت  ته  فانی 

رو باییک  هم  کارز  این  بدونِ  د  باید  زمان  آن  بکنید،  به   را  جسم 
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بوده و در    بنابراین نیاز است که شما دوراندیش .  خودتان کمک کنید

کل  ن  انساحتی اگر  »  تان اهمیت دهید.ستهشای   ان به آن خودِطول زم

های  از آسیب هنوز    اگرچه سودی دارد  آورده باشد    به دست را  نیا  د

 « د؟ اب ماندر عذ شاروح

اگر   دانسته و  آاما حتی    علیه   زمان  به مرورن شکیات را درست 

ایمانِ دارید  باورهای  زیادی  راه  کنید،  رشد  به   مسیحی  ایمان  از  تا 

ره را انگااین  درهرصورتنیز پاک شوید. شما  تانحرو اناپذیر بودنِفن

می  نخوردهدست  بیباقی  هنوز  و  وفادار گذارید  حقیقت  این  به  پرده 

روحْ  مانیدمی امرِ  برترِ   بخشِ  که  و  چیزِ   شما  هر  از  بیشتر    روحانی 

در    ،تانودنب   1ی آتئیستهمه  رغمبه شما  ست.  ادیگر بر شما مدعی  

عل همتقمعبا    خودمدارییه  تعصب  بودن  فناناپذیر  در   یرأدین 

 .دیهست

کنید؟ انسانی که به جای  اما شما چه کسی را خودمدار تصور می

اش  شخصی  و منفعِت کند انی زندگیچیزی روح ای یا هآنکه برای اید

اش  پرست فداکاریدومی باشد. یک میهن را فدای آن کند، در خدمِت

تق بهرا  قربانگاهی  به  سرزمینِ   دیم  به   ،کندیم  ریپد  نام  نیازی  اما 

  پدری یک ایده است چراکه برای چهارپایانِ   ینِسرزمکه  بحث نیست  

  هن نیستند، سرزمینِ ای ذهنوز دار مانی که  ذهنی یا کودکان تا ز   ناتوانِ

 
 م. –خداناباور  1
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میهن یا  کسی  پدری  اگر  حال  ندارد.  وجود  راپرستی    عنوان به  خود 

  سرزمینِ   بهش  ا، با خودمداری به تایید نرساندخوب    پرسِتمیهنیک  

بیومن  یاو  پدری خیانت کرده است   نیز   شمار مسائلِضوع در  دیگر 

ی بشری  هجامعدر    ویژه حقی    داشتنِ  وجود دارد: کسی که از منفعِت

ی برابری گناه کرده است. کسی که ایده  علیهِ استفاده کند، خودمدارانه 

آزادی ی  لیه ایدهشود که خودمدارانه ع اعمال کند، محکوم می  سلطه

 .دست ازاینه است و ایستاد

خو میخوا  رادمدار  شما  امرِ  چراکهد  شماریر  در    او  را  روحانی 

اهید او را  خومیگامی که  برد و هن زمینه میشخصی به پس  برابر امرِ

ایده به  خدمت  برای  کنشی  خود در  به  او  ببینید،  نگرد. می  شای 

دهد یم  مرکزیت قرارین است که او خود را در  تفاوت بین شما در ا

-را دو بخش کرده  تانت یوه شما  گفت که    توانمی   و شما روح را؛ یا 

و   برکشیده  «تان شایسته  »خودِاید  را،  روح  فرما  ایدرا،  نروای تا 

باشد.  ارزشبیی  ماندهپس دوپاره  کهیدرحالتر  این  از  چیزی  به  -او 

امیالِ که    گونهآن ی و روحانی را  مانجس  سازی گوش نخواهد داد و 

با  ه فقط  کنید ککر میشما ف  مطمئناکند.  دنبال می   تاس  ندشخوشای

در    ما ا  ،ایدفتادهشوند دراروحانی وارد نمی  که به هیچ تمایلِ  هاییآن 

ترین و حقیقی»  عنوانبه   روحانی  به تمایلِکه  را    سا هر کیقت شمحق

نکند   شالیم  «واالترین می  ،نگاه  خدمِتکننفرین  شما  -شوالیه  ید. 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

60 

 

ید تنها  ادادهیقین  او را اید کهنثار این زیباروی کرده ییرتان را تا جااو

برای  ا  دنیا  زیبارویِ شما  نمی  خودتانست.  بزندگی  بلکه  رای کنید 

 ها زنده هستید.ایده برای یعنی ،اوست  از آنِ آنچهو  تانروح

بگذارید به    ،یابدروحانی هستی می  امرِ  روح در آفرینشِ  ازآنجاکه

آفریدهاولی  عنوانبه ان  خودم نگاهی  ن  ا  او  گرا  .میندازیباش  ین فقط 

نیز  یک   باشد  داده  انجام  را  از    دمثلِیتولیک    ازآنپس کار  طبیعی 

جاری  آفریدگا شدوخن  فقط   چون.  اهد  که  است  آمده  افسانه  در 

انسان نسلاولین  باقی  و  شوند  آفریده  تا  بوده  نیاز  خودشا هاها  ن  ، 

  –آمده باشد    «از هیچ »نش باید  . از طرفی اولین آفریکنندمیمثل  ولیدت

چیزی جز خودش نبوده و  شاادراک  آن روح در امتدادِ گریدعبارتبه 

ب نبوده  هم  خودش  میحتی  خودبلکه  میایست  را  .  است   آفریدهش 

آید  به نظر می  رازآمیز.  روحی او خودش است:  بنابراین اولین آفریده

از ریم. آیا شما قبل  نگای روزمره میتجربهما به آن چون    لحان یبااو  

مندیبی  آنکه آفرینشِ  گرشه یاندوجودی  شید،  در    نخستینِ   هستید؟ 

از   پیششما    چراکه.  آفرینیدرا می  رگشه ی اندشما خود را، آن    ،اندیشه 

ای داشته  قبل از آنکه اندیشه  گریدعبارت به یا  آنکه به فکری بیندیشید  

ت که در ابتدا شما  نیس  شما   ن آواز خواندنِاید. آیا ایدیشیدهننی   باشید،

کند. به همین گو میگفتنی که شما را سخنسخن  کند؟میاننده  را خو
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-در ابتدا از شما یک روح میکه  ست  اانی  روح   امرِ  ترتیب این تولیدِ

 سازد. 

، خواننده و  گرشه ی اندرا از    تانخوددر این میان همچنان که شما  

ز روح تفاوت را ا  ن اندازه نیز خوددهید، به هماتفاوت میگو  سخن

داد میاحس  یروشنبهو    خواهید  روح کاس  از  جدای  چیزی  که  نید 

همان اما  خودِهستید.  برای  که  در   ،گرشه یدان   گونه  شنوایی  و  بینایی 

اشتیاقِ می  میان  ناپدید  اشتیاقِاندیشه  با  نیز  شما  روحانی   گردند، 

کپارچه آرزومندید که ین  کنون شما با تمام نیرویتااید و اتصرف شده

-، آن دست ست شما   ل آایده  ،شوید. روحو در روح حل    روح شده

ح رو  خدا»ست.  ا   خدای شما  نامِ  ست. روحْانایافتنی، آن دیگر جهانی  

 « است.

بر ضد هر   دارید و    آنچهشما  نیست تعصب  شما    جهیدرنتروح 

آدم   را  نقش  خودی  تانخود  علیه متعصب  شرِ   تواندنمیکه  ،    از 

شوداش  روحانیغیر  اندِپسم می  ،خالص  به بازی  آن  کنید.  که  جای 

من کمتر از » گویید  با ندامت می  «،م اروحاز    بیشترمن چیزی  » ید  بگوی

ه  روح  تن یک  و  میستم  روحِ  انمتوها  روح،  که   به  روحی  یا  ناب، 

ه نه اینکه آن باشم و به این دلیل ک  ،چیزی جز روح نیست بیندیشم

دیگری دارد که آن    ست و هستیِادیگری    یک   من آن نیستم پس آن

 .« مخوانمیرا »خدا«  
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می  نکهای  که  باشدروحی  ناب  روحی  دیگرجهانی    ، بایست  باید 

پس به این   ، آن نیستم  . چون منْته است وع نهف وضم  باشد، در طبیعِت

می جایی  جا  باید  او  که  باشد.    خارجرسم  من   ازآنجاکه از 

بشر    درهرصورت »روح«فمکامل    طوربه نوع  نکرد  هوم  درک  ه را 

می  ،است  نتیجه  این  کهبه  این ابن   روحِ  رسد  روحی  باید  ،  چنینی 

انسان از  خارج  بجایی  دنیای  از  فراتر  باشد،  غیرها  و  شری،  زمینی 

 بهشتی. 

و    «من»بین من و روح، تنها به خاطر آنکه    خاطر جداییِتنها به  

-ر روند بلکه نامکا  برای دو چیز مشابه بههایی نیستند که  نام  «روح »

به خاطر آنکه من ، تنها  متفاوت  کامال  برای چیزهایی  اندفاوت تمهایی  

به توضیحی   ما  نیست،  نیستم و روح من  از  گویانانهم  کامالروح  ه 

ب  ضرورتِ روح  یا  آنکه  باشد  ساکن  دیگر  جهانی  در  عبارتی اید  به 

 یابیم. دست می ،خدا باشد 

موضو این  نشااما  همچنین  میع  ک ن  که  دهد  آزادی  آن  چقدر  ه 

گوید  او می  آنچهست.  ااتی  الهی  ماتما  ،دد به ما بده باخ سعی دارفویر

براین به و بناایم  شدهدچار اشتباه    مانت یماه این است که ما تنها در  

آن جهانِ  دنبال  می  در  می  ؛گردیمدیگر  که  اکنون  تنها  اما  خدا  بینیم 

  چیزی از آنِ   عنوانِبه را  ست، این بار آن  بوده ا   خودمان   انسانیِ  ماهیِت

به  فویرباخ    گردانیم. یا برمیاین دن  دیگر به  جهانِخودمان دریافته و از  
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نامِ است،  که روح  می   ما«  ماهیِت»  خدا،  می  د.ده را  این آیا  با    توانیم 

ماهیِتموضوع   که  بیاییم  به    کنار  تبدیل  را  علیهما  ؟  دن بکن  ما  ضدی 

  به شویم؟ آیا    یبندبخش   یررضرویغضروری و    و خودِاینکه ما به د

شکل  ا دیدنِین  با  از    مانود خ  ما  شده وخکه  تبعید  بیرون  به    دمان 

 گردیم؟ آور بازنمیمالل  ، به آن درماندگیِاست 

چیز   عنوانِآورده  دست   هبچه  با  اگر  امرِ   ایم  دگرگونی،    یک 

که در  هستیمی  نآمان بیاوریم؟ آیا ما را به درون از خودبیرون  معنویِ

که  همان  به  ست؟ا  ما  درونِ خارج    آنیما    اندکی  که  ماهستیم    از 

بها این   معشوقِ  یا  خود  اندکی که من قلِبهمان    ست.  خود هستم، 

خنی  «من   دیگرِ  خودِ» روحی  بود.  واهم  ز  آن  ما  آنکه  خاطر  به  تنها 

بایست آن را گرفته و در خارج از خود  می  ،زیدنیستیم که در ما می

توانستیم ما نمی  جهیدرنتما سازگار نبود و    ر دهیم. او ما نبود و باقرا

از خود، در سوی دیگری از ما، در جهانی    ی خارجموجود  ه آن جزب

 دیگر بیندیشیم.

زند. مسیحیت چنگ می  محتوایِ  به کلیِت  سأی  قدرتِ  فویرباخ با

ون خود ، برای آنکه آن را به درخیر ؛نه برای آنکه آن را به دور اندازد

تنی نایافو همیشه دست   ودهآرزوها ب  مرکزِ  هامدت ه  را ک   آنچهکشد تا  

و برای همیشه با   بکشدش بیرون  ات آخرین تالش از بهشبا  را  ده  مان

برای    ی یاس، چنگ زدنیِبا منتها درجهن  ا چنگ زد ه دارد. آی خود نگا
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مسیحیان    یامرگ   آرزوی  و  عطش  همان  این  آیا  و  نیست؟  زندگی 

جه نبرای  قهرمان  نیست؟  دیگر  رمیانی  دیگر  جهان  به  ود خواهد 

به سدیگر ر  خواهد جهانبلکه می مجبور    بکشد  وی خودا  را  آن  و 

آن   از  آیا  و  شود!  جهان  این  به  تبدیل  که  همهسازد  دنیا  زمان  با  ی 

ست و  ای حیاتی  نقطه  «این جهان »اند که  هوبیش فریاد نزدکم  آگاهیِ

 ؟ تجربه شوددر اینجا حتی یین آید و بهشت باید به سوی زمین پا

مخالرباخ  ویف  الهیاتیِ  دیدگاهِ  رامختصبگذارید   را  خودمان    فِتو 

ت و انسان اس متعالِ وجودِ انسانْ ماهیِت»در برابر یکدیگر قرار دهیم! 

ماهیتی    عنوانِبه و    شودیده مینام  خدا  دین  در  متعال   وجودِ آن    مطمئنا

انسان    خودِ  ماهیِت  آناما در حقیقت    ،گیردارجاع قرار می  هدفِ  عینی

که از این    جا است   اینان  جه  ریخِتا  ی بازگشِتنقطه  جهیدرنت است و  

دیگر   بعد  انسان    خدا  نهبه  برای  انسان  ظاهر خ  عنوان به بلکه  دا 

 1« شود.

انسان است اما    اهیِتم  قطعامتعال    دهیم: وجودِما به آن پاسخ می

خاطر   به  و  ماهیتِ  ینکهافقط  خود  اوست  چیزی    نه   کامالاو، 

ماند  یرماد یغ خواهد  را  .باقی  آن  ما  خارج  چه  او    در  واز  با    دیده 

  ماهیِت »ن خداوند نشان دهیم چه آن را در وجود انسان دیده و  واعن

نه  من  ش کنیم. من نه خدا هستم نه انسان.  اخطاب  «سان ن ا»یا    «نانسا 

 
 م. –ی فویرباخ  نوشته -از جوهرِ مسیحیت   1
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نه ماهیِتهستم  متعال    ماهیِت ن اینکه م  یطورکلبه   جهیدرنت  .خود  و 

  ما   در واقع.  ت سا یکی    ، خود ببینم  یا خارج از  مادرون را در    ماماهیت 

جهانی، هم درونی دیگرْ  هر دو شکلِ  عنوانِبه متعال    همیشه به وجودِ

  بر اساسِ   «خداوند  روحِ»اندیشیم چراکه می   زمانهم ش،  ابیرونیو هم  

در هم  وی    1« .زیددر ما می»ست و  ا  «ما  روحِ»مسیحی همان    دیدگاهِ 

و   می  همبهشت  ما  موجوداتِدر  ما  زیستیب  زید.  فقط    او   هِاگمقدار 

بهشتی وی را نابود کرده   گاهِخواهد زیست اگر فویرباخ میو  م  هستی

کند   مجبورش  دارون و  را  که  ما  دارش  سوی  به  و   مکان نقل برداشته 

آپارتمان ما  آن حال  در  زمینیکند،  بدجوری شلوغ خواهیم  های  اش 

 شد. 

بر یم  شتا اگر ما در اصل قصد د)موضوع  اما بعد از پرت شدن از  

م  مسیر  اساس کاررایا  صفحات  میکنیم    حل  برای  را  این  بایست 

می اپایانی  تا  جلوگیرگذاشتیم  تکرار  بز  کرده  اولین  اشیمی  به   )

 گردیم. روح باز می روح یعنی خودِ آفرینشِ

 ست؟چی چیزِ جدااما این  ،از من است  جدایروح چیزی 

 
و  20.22، انجیل یوحنییا 3.16ه قرنتیان اول ب ینامه، 8.9مثال در نامه به رومیان  1

 م. –بسیاری موارد دیگر 
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 زدهشبح
 

اما  »اید؟  شما تاکنون روح دیده ا  آی  « ا.چر  ما بزرگدرما نه، من نه، 

می دقیقا  خب  هم  من  ندیده طورمنیهمدانید  هیچ  من خودم  اما    ،ام. 

پای    شانعوناز هر    هاآن  با می  ما مادربزرگزیر دست و  ما  پلکیدند. 

 ور کردیم. هایمان وجود ارواح را بااعتماد به صداقت مادربزرگ 

ما   آیا  آی  وقت ن آاما  و  نداشتیم؟  وقت    هر  هاآن   اپدربزرگ 

از  ربزرگماد شانهیماشباح  ها  نمیگفتند،  باال  را  انداختند؟  هایشان 

ما بسیار ضربه    ودند که به دین خوبِب  ناباوری  هایانسان  هاآن آری،  

 دیگری در  کنیم! چه چیزِ  حس! ما باید آن را  گرایانعقلزدند، آن  می

ایمانِ  نتهایا ایمابه    گرم  این  جز  است  نهفته  هستی »به    ن اشباح 

کروحان  موجودات در  دومی    ؟«لی  این  آیا  شکل   ییتنهابهو  به 

گر اولی را  ادراک  قیحِ های وانباری آشفته نخواهد شد اگر انسمصیبت 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

67 

 

کنار   خدا باآگاه بودند که باور به    یخوببه   1هاسیست برآشوبند؟ رمانتی

ش  تال  نآنا  . آسیب خواهد دیدیدا  ح شدبه ارواح و اشبا ور  با  گذاشتنِ

استفادکر با  د دند  از  په  همچنین شده-زنده-دوباره  ریانِنیای  و  شان 

از    ژهیوبه  استفاده  دنی»با  به  واالتتجاوز  خوابگردی« رای  با  های ، 

به ما کمک کنند تا از تبعات شوم آن برون    دست ازاین  و  2پرِوُرست 

 طور به دارد که    نیازنها  هیچ شبحی باور ندارد، ت  رویم. آنکه دیگر به

  که در کل هیچ وجودِببیند  ند تا  اش حرکت کیر مسیر ناباوروم دامد

ن و  نه شبح  است،  نشده  پنهان  در پس چیزها  که    –  روحه  مجزایی 

استفاده در  نیز    دالنه ساده  یحتی  کلمات  از  هم   معنیِهم  عنوانبه ما 

 شوند. قلمداد می

وجود   اطراف  «!دارد»روح  کن  ابه  نگاه  ب ت  با خود  از  و  آیا  گو 

روح امی چیزی  هر  بهن  نم  ی  نگاه  می  کند.یتو  گلِ از  یک   ان 

را    کوچکْ  یِداشتندوست  آن  که  کسی  آفریدگار،  زیبا    گونهنی اروح 

اشک داده  می  ، ست ل  سخن  تو  را  با  روحی  ستارگان  گواهی گوید. 

نهاده  شاننظم که  دهند  می بنا  از  است   را  کوهلب.  از  ندای  روحی  ها 

   نجوا شور به باال  ها روحی ازبیان آمزند. از  ه پایین دم میشکوه ب

انسانکنمی میان  از  و  میلیوند  میها  سخن  روح  کوهها  ها گویند. 

 
 م. –.  در غرب اروپا است فرهنگ   خیاز تار یعصر  سمیسیرمانت  ای سمیرُمانت 1
 م. –ِکرنِر شاعرِ المانی است.  اثری از جاستینوس   اشاره به 2
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ستارگان نابود شود    ها محو شوند، جهانُگل ند و  وبریزفر  ممکن است 

اجسام نمایان؟   این  چه اهمیتی دارد ویران شدنِ–بمیرند    هاانسان و  

 !آوردی« تا ابدیت تاب مدا ناپیروح »روح، آن  

زده؟ خیر، او خودش شبح  ت! فقطزده اسشبحجهان    آری، تمامیِ

 روح از    یانگردسر  نِایانم  جسمِ  ،غریب است   یکلبه « او  رود.راه می»

پس چه    ،نباشد  ظاهریاست. یک شبح اگر جسمی  شبح    یک  است،

می واقعی  روح  یک  جز  دیگری  باشد؟  چیز    « تهی»دنیا    پستواند 

  وح ر  تنهاآن    ِتحقیق  است.  افسونگر  «یئت ی»ه است، تنها    « هیچ»ست،  

 . ست ا روحیک از ظاهری  یجسم جهاناست و 

شما را در  جاهمه نوگشبحنی به دور و نزدیک خود بنگرید. جها

  آنچه اید. هر  و مکاشفه  «ظهور»بر گرفته است. شما همواره در حال  

نمایان شما  ساک  ،است   بر  روحی  از  وهمی  است. تنها  آن  در  ن 

براگونشبح  ست اتجسمی   جهان  تنها.  شما  ن  جهانی »  ی   « مودها از 

 « بینید. ارواح می»زند. شما ست که در پس آن روح قدم میا

در تا  برحسب شما  آیا   را  خدایان  که  باستانیانی  با  را  خود  فاق 

می می  جاهمه مقایسه  من!  دیدند  مدرن  عزیزان  ]آنان[ خدایانِکنید؟    

نیستند ]آنان[ . خدایانِارواح  نمیی ظاهری  به صورت  ادنیا ر    -تقلیل 

 کنند.روحانی نمی آن راهند و د
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جهان   تمامی  شما  برای  شبحی    زدهروحاما  به  ل تبدی  یزمآرازو 

زده نشوید اگر به همین ترتیب در درون  بنابراین شگفت ؛  است   شده

ر  شما تسخی شما توسط روحِ  بدنِنیافتید. آیا  شبح  خود نیز چیزی جز  

و   دومی  نشده  واقع  ییاهتنبه آیا  و  احقیقت  و  نیست  تنیت  ها  ولی 

؟ مگر ما همه اشباح نیستیم؟ موجوداتی « ظاهری »یا    «زودگذر و پوچ»

 ؟ «اند رستگاری»ظار ر انت ه دغریب ک

دنیا تبدیل  » از آن زمان که روح در دنیا ظاهر شد، از آن زمان که  

دنیاا  «،شد  تنانگیبه   زمان  آن  یک  شدهافسون  و  هشدروحانی  یز   ،

 ت.سا شبح 

 های اندیشه اندیشه هستید.  ی  رادا  چراکه  دی هست  روحشما دارای  

روحانیهستی»؟  اندست یچ شما   نی «هایی  شیء  پس  ر! یخ»ستند؟  . 

 ی اشیاءند. ایدهای اشیاءی اساسی در همهروح و باطن و نکته  هاآن 

 ؟ نیست  ماش  یاندیشه فقط ،دیشیدانا میآنچه شم نتیجتاپس  «.هستند

 تواند یم   یدرستبه آن    ،است   رینتنی که واقعیابرعکس، در جه»

  درستی من به. تنها اگر  است   خودش حقیقت   آن د.  شو  خوانده  ت حقیق

حقیق  بیندیشم اندیشیدهبه  در   مطمئناام.  ت  من  که  است  ممکن 

، اما اگر  در شناخت آن ناکام مانمخصوص حقیقت به خطا روم و  

ب  شناختیبه   ح   مقصودِرسم،  راستین  من  است.قشناخت  پس    «یقت 

میتصو شمار  حقیقت    همواره  کنم  شناخت  برای  تالش  حال  در 
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است.  »هستید؟   مقدس  حقیقت  من  ا  یخوببه برای  ست ممکن 

  خودِ م و آن را با بهتر از آن جایگزین کنم ولی  ی را ناقص بیابحقیقت

  ین در آن و بنابرا دارم ایمانبه حقیقت سازم. من حقیقت را باطل نمی

 «ست.ادی و او ابر نیست واالتیز از آن . هیچ چ مکنمی کندوکاو

ست. اما  ا مقدس و ابدی حقیقت است و حقیقت مقدس و ابدی  

مقدس انباشته شده و با آن    ت از این چیزِا هی دروندازه میتو که اج 

بوط به  قدس مرامر م   ،ای. عالوه بر آن هدایت شود، خودت تهی شده

نیست و   ا  گاه هیچ نی  اانسانی جسم   عنوانبه تو  حواس تو  آن  ردی  ز 

مربوط به ایمان تو یا به مفهومی هنوز   آن بلکه    ، اهی کردکشف نخو

دانی روح تو خودش  که می  طورهماناکه  ست. چرا  تو  روحتر  دقیق

 ست و یک روح تنها برای روح، روح است.اچیزی روحانی 

مقدس ا  یراحتبه   وجهچیه به   امر  دیگر  که  حدی  واژهتا  ی ین 

 طورهمان ،  شد  نخواهد  کنار گذاشته  گذارده نشود  دهان  در  «نامناسب »

هنوز حتی اگر    شود.که در عصرِ حاضر این موضوع بسیار تصدیق می 

خودمدار    عنوانبه خاص    موردِ  ایندر   این  شوم،    نکوهش یک 

به  ی  اندیشه کردن  باخدمت  خود  جای  به  دیگر  خواهد قی  چیزی 

ر آن به که باید د  . چیزیدر باشتمهم  زیچ همهاز  و باید برای من    ماند

هر چه قدر هم که   1« مقدس.»، چیزی  1خود باشم  ابدیِ  سعادتِ  دنبال

 
1 Heil 
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چیزِ ن   بشری  مقدسْ  این  خودِبیاظر  به  اگر  حتی  باشد،    ید،  هم  بشر 

کنار    تقدسِ را  چیزِ  نخواهد گذاشت خود  از یک   مقدسِ  و حداکثر 

 . یابدمیشری تغییر یا از الهی به ب به زمینیمینی غیرز

برای  رِام تنها  که    مقدس  را  خودمداری  ندخود  برای  ارد،  قبول 

بی داشت   اختیارخودمدار  همو  کسی  برای،  وجود خواهد  به که  اره 

قلمروِند و   بال  است  را    لیخویش  خویشتن  واالترین    عنوانبه هنوز 

کند و  د خدمت میها به خواو که تنبرای    ،آوردهستی به حساب نمی

وج می  انزمهم به  که  کواندیشد  واالتر خدمت  کاست   ردهدی  او  ه  ، 

ی چیزی واالتر است شناسد و هنوز شیفته واالتر از خود نمی  چیزی

ار نباشد و خود  دوست دارد خودمد  مداری کهبرای خود   اختصاربهو  

می کوچک  که  )شمارد  را  خودمداری او  با  نبرد  برمیبه  ، د( خیزاش 

ج   حالبااین را  خود  نیز  یافتن  او  ارتقا  ارضای    اتنتیجو  هت 

کردهخودمداری خوار  ااست   اش  ب.  میو  که  دلیل  این  به ه  خواهد 

ز در  و  بهشت  در  دهد،  خاتمه  بودن  دخودمدار  به  هستمین    یِ نبال 

می قربانی گردواالتر  آن  برای  را  و خودش  کرده  آن خدمت  به  تا  د 

اما   او  هراندازهکند؛  ریا   که  را  ضت دهد،  به خود آسیب زده و خود 

خاطر  هان یای  همه  نهایتا به  انجام  را  آن   است اده  د  خودش  و 

 
← 

1 Heiling 
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آور از او جدا نخواهد شد. به این دلیل است که وی شرم   خودمداریِ

 خوانم.اختیار میبی ارِرا خودمد

تمایلِ و  جز    تقال  نیست  چیزی  خویشتن  از  شدن  دور  به  او 

خود    یگذشته  . اگر بهخود  دنِیفروپاشبه  ه  دش-فهمیده -انگیزشی بد

دیروز به   چراکهید  گویی کنجبورید یاوهید، اگر امروز م ا محدود شده

گفته  یاوه نمی  1اید، سخن  لاگر  هر  در  را  خود  دگرگتوانید  ون حظه 

در زنجیری از بردگی خواهید یافت. بنابراین در   خود را فلج و  کنید؛

  و   خواندیفرامزه از آینده شما را  ای تاهر دقیقه از هستی شما، دقیقه

از خودی  گریدارت عببه یا  «از خود»، دهیدد میرا رش خود کهیدرحال

هر لحظه  شوید. همچنان که شما در  دور می  بودید،که در آن لحظه  

هستید  یآفریده این    ،خود  را،  نمی  «آفرینش »در  خود  خواهید 

بدهید. شما خود وجو  « آفریدگار» از دست  از خودتان  ودی  را  االتر 

 تیاراخبی  ودمدارِیک خ  عنوانبه   ا. امگیریدو از خود پیشی میهستید  

از  مش واالتر  که شما آن کسی هستید که  این موضوع  از تشخیص  ا 

ایا  شما یا  تست  نه  آفری نکه  بلکه  آفریده  هستید،  نها  نیز  خود  دگار 

. هر  2یگانه ب  ست ای  ماهیت« برای شما  واالتر  ماهیِت»بنابراین    ؛دی ناتوان

 
 م. -از گوته   Venetian Epigramsاشاره به  1
2 Fremd 
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 ورای  تیماهی  دست ازاین   حقیقت، نوع انسان و  مانندی  واالتر  ماهیِت

 ماست. 

معیب براگانگی  همهیاری  در  است.  مقدس  امر  مقدسات  ی  ی 

  آشناییِ با آن احساس    نیعی.  ه است نهفت  1یا عجیب   «غیرعادی»چیزی  

از برای من تقدس دارد دیگر    آنچهکنیم و راحت نیستیم.  کامل نمی

 نباشد،  مقدس  نزد مندیگران    یِدارای  مثالعنوان به اگر    ؛نیست   نم  آنِ

به کنم و هر وقت فرصت  میه  نگا  خود  از آنِ مچون چیزی  به آن ه 

خود    دست  برای  ا میداد  دیگر  طرف  از  یا  چهگیرم.  من  ی رهگر 

بگیرم، در چشم من عجیب خواهد چین    امپراتور نظر  را مقدس در 

 بندم. او میها را در حضور ماند و من چشم

رک  با د توانمی ی  تبحث که ح رقابلیغ   یِریاضیات  چرا یک حقیقِت

آشکارشده   چونمقدس نیست؟ خواند، ا ابدی ان آن رومی از واژگعم

از   ی هستیِیا مکاشفه]از یک هستیِ واالتر[   ما  اگر  واالتری نیست. 

  بسیار به   ،شده را درک کنیمگفته  دینیِ  تنها حقایقِ  ،ی آشکارشدهواژه

ر و  فتهبیراهه  شناخ  کامالایم    « واالتر  تیِسه »  مفهومِ  گستردگیِ  ِتدر 

خوردهکسش آت  هسه تئیست ایم.  آن  افتخارِ  تیِا  که  را    عنوانِ   واالتر 

های  برهان»خر و  ست تمسم داراه   را  Être supreme2یا    «واالترین »

 
1 remdf 
 م. –فرانسه، واالترین ماهیت، خدا  به 2
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لگدمال    «اشوجودی پا  زیر  دیگری  از  پس  یکی  بدون   ،کنندمی را 

  هستی واالتر، تنها یک  به    در نیازخودشان    هاآن کنند که  آنکه توجه  

معدوم را  ب  کنندمی   قدیمی  جا  نو  تا  انسان  برای  قضا  از  آیا  شود.  از 

انسانِ  ماهیِتیک   از  و    واالتر  نیست؟  و  ها  حقنباید  ا  آیمنفرد 

ایدهحقیقت  و  میها  نتیجه  مفهوم  این  از  که    عنوان به   ،شوندهایی 

-ما می  باوجودآنکه؟  گردندم تکریم و تقدیس  مکاشفاتی از این مفهو

حقیقت ب راه ایست  بسیاری  مفه  ای  این  توسط  مکه  به  انیفست  وم 

د  جا تنها یک بدفهمی در ما ای کار  باطل کنیم، لکن این    اندل شدهتبدی

خودِ  ،کندمی به  حدی  کمترین  در  آنکه  آسیبی   مفهومِ  بدون  تقدس 

حق  برساند آن  از  را  تقدس  بای  ایقییا  را    هاآن   «یدرست به »د  که 

کنهای مکاشفه دور  دانست  ا  انساند.  ش  هر  ورای  منفردی    نسانِبه 

 ماهیِت   در واقع  –ست  ا   «او  ماهیِت»  نکهیباوجودا  –و  د  یاب می  دست 

آ که  )نیست    او صودر  من  منفرد  بایرت  خودش  او،  همچون  یست 

آتئیست   ؛باشد(  برای  بله  و  است  واالتر  و  ن  واالتری»ها  بلکه عمومی 

مکاشفاتِ  «ماهیت  که  همچنان  خودِ  است.  دست  به    خداوند   الهی 

نشد  ن با  وشته  پروردابزارها »بلکه  این  گاری   ماهیِت« عمومی گشت، 

ه داد اجازلکه  شت بننو  جدید نیز مکاشفات خود را خودش  واالترینِ

طریق    هاآن تا   راستینانسان»از  اطال  «هایی  این   عبه  با  برسند.  ما 

که   قدیمی    ماهیِتتفاوت  با خدای  مقایسه  در  واقعجدید  شکل    در 
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همچنان  یمی  خدای قد  چراکهسازد.  یم  اشم را ففهو تری از مروحانی

یابا    ینوعبه   روحانیِت   که یدرحالشد  می   هارائ  شکل  جسمانیت 

بدنِ   است   محفوظ شده  و  ترجدید  این یکی  یِدنناشفیعضت   و هیچ 

نمی  مادیِ تجسم  آن  برای  عالوهخاصی    کمبودِ  این  رب  شود. 

ندارد.   نیز  اغواجسمانیت  بیشتر  ظاهری  محتی  به    هچراکیرد  گیگر 

طبیعی ج نظر  این  و  میهانیتر  انسان  تر  هر  از  کمتر  چیز  هیچ  و  آید 

انسانه هم»یا    «بشریت »  تاصراح یا    –جسمانی   ندارد.   –  «ها ی 

شمایلِشبح  روحِ  سانن یبد در  و   بارک یبدن    گون  استوار  دیگر 

 ه است.همگانی شد

تقدسْ هر    ماهیت واالترین    پس  و  واالتری  آنچهاست  ن این 

و    ؛گونه است نیز این  کند آشکار    خود را  یا  شده  آشکارآن  در    هیت ام

واالترین    نآنا این  با    ماهیت که  همراه  مک قلمرواش  را  هایش  اشفهیا 

ها آن ش  اکنندگاناند. امر مقدس در ازای تکریممتبرک   نیز  شناسندمی

ای  به گونه  شوددیس میاو خودش ق  با پرستشِ  فردکند.  یرا تبرک م

. راه رفتنی قدیسانه،  است   هد قدیسانه داو انجام می  آنچههر    وییکه گ

 قدیسانه.هایی انها و آرمهایی قدیسانه، پنداردیشهاعمال و ان 

واالترین   عنوانبه   آنچهدرک کرد که ستیز بر سر    توانمی  یراحتبه 

ه حتی دشمنانی  یابد کتنها تا آنجا اهمیت می  ،شود تکریم می  ماهیت 

تیره این  رو  ترینبا  انکته ابط  از یکدیگساسی ری  بپذیرند  ا  که یک  ر 
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و    وجود  ماهیت واالترین   پرستش  که  اس  شاخدمت دارد  ت.  وظیفه 

دلسوزانه    ماهیت یک واالترین    نزاع بر سرِ  به کلیِت  باشدد قرار  راگر ف

زند،   مسیحیطور  همانلبخند  نسبت    که  را  کار  جنگِاین  لفظی   به 

 ماهیِتک  ی ی، پس فرضیهکندمی  ابودیعه و سنی و برهما و  میان ش

نظرگاهاالو در  بیاترین  بنیانْش  این  بر سر  بازی    ارزش و ستیز  یک 

تا درونِمی.  شودمیبیهوده   یا سه  -مییکی.    خواهد یک خدا باشد 

یا  خواهد   باشد  لوتری  هیچ    Être supremeخدای  ج یا  ز خدایی 

شارا  ماهیت   واالترین  عنوانبه د  نتوانمیهمه  ،  «انسان » رای  ب  د.نوئه 

با هم فرقی    کدامهیچ کند  واالترین را نفی می  یِتماه خودِ  فردی که  

نظرگاهِ  چراکه  ،ندارند واالترین  گزارانِخدمت   آن  ،او   در    ، ماهیت   به 

متدین  یهمگ افراطیهستند  مردمی  از  .  کم  چیزی  آتئیست  ترین 

 ترین مسیحی ندارد. رایمانپ

ب جایگاهِلندتدر  واال1تقدس   رین  ماهیت  تری،  ن یابه    ایمانِ  ون 

 .ایستاده است  « ما2منزهِ  ایمانِ» ماهیت،

 
1heilig  

2gheili  
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 شبح
 

 رسیم.می هاماهیتمرو روح، به قلهمراه با اشباح به قلمرو 

اسرارآمیزِ   «درکقابل غیر»  آنکه کیهان را تسخیر کرده و هستیِ   و 

را   دقیقا همان  در خود  آن  ما واالترین  امرموزی    شبحدارد،  ست که 

را    نانآکنیم.  میش  اخطاب  ت هیما رسیخود  کُبرای  به  این نه  دن 

  ود وج »اثبات  )واقعیت در او    ، برای کشفِش اکردن، برای درک  شبح

حدِ  «( خدا دادند  تا  شکنجه  انسان  –مرگ  که  سال  کاری  هزاران  ها 

غیر وجود  با  گماشت  شاسناکرت  بودنِممکناست  بدان  را  اند،  هخود 

بامر غیردیل  ، تبشبح ریغبه  شبح    دنِتبدیل کر  1یِ کار دانایید ه واقعی 

 
ائوس هستند که به جرم همسرکشییی دان  ریونان پنجاه دختیر  یدها در اساطدانای  1

 م. – بودند. دارسوراخآب و ریختن آن در ظرفی  محکوم به حمل کردن تا ابد
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در پس    ن آنا.  جسمانیبه یک انسان کامل و    روحامر واقعی، تبدیل  

دنبال  تی  هس  ن جهانِای در خودِ» به  دنبال  ،  «آن  چیزی    آن  ماهیِتبه 

 گشتند. می زناچیبه دنبال  چیزْ در پسِآنان   ؛بودند

 یت ماه  گریدارتعببه نگرد یا  هر چیز می  کنهبه  هنگامی که فرد  

 رسیدبه نظر می  آنچهاز    یمعموال چیزی جدا  ، اوکندپیدا میآن را  

سخنانی   کرد،  خواهد  قلبی  چسب دلکشف  سخنانی گدروغ  و  و، 

اندیشه  پرشکوه و  هایی حقارتو  نمودنِ دست ازاین آمیز  برجسته  با   .  

تاکنونوهد جل، فرماهیت  به  شده ر-فهمیده-بد-ی  به   شمایلیا  تهی، 

ف و    ن چنیاین  ان،جه  ماهیِتهد.  دمیتقلیل    ریب یک  جذاب 

می آن  کنه  به  که  کسی  نزد  پوچی=  شکوهمند،  است.  پوچ  نگرد 

که    رِکردا)جهان    ماهیِت کسی  آن    داردین جهان(.  با  را  خود  است 

جلوه  اغواگر  شمایلِ نمیو  مشغول  پوچ  به    ،د کنهای    ماهیت بلکه 

 د. یابرا در آن می نگریسته و حقیقت 

از  یی  هاماهیت  ظواهرکه  گرفتهنش  تعدادی  هایی ماهیت د،  ان ات 

آن،  شیطانی برعکس  و  است اند  نیک  ی  انسان  احساسِ  ماهیِت.  امر 

است،    نمونه  عنوانبه  نیکی  خواسِت  ماهیِتعشق  ست، ا  انسانی 

 . ...  ی او حقیقت است واندیشه

دنیا و همانند آن،    مثال  هستی قلمداد شد،  عنوانبه ابتدا  ر  د  آنچه

ن  عنوانبه ون  اکن تهی  میشمایلی  و  شو مایان  حق  آنچه د   قتیدر 
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همان    است   دارهستی خدا  ماهیت بیشتر  با  قلمرواش  که  یان،  است 

دیوها،    ارواح تنها  ماهیت   باو  اکنون  است.  گشته  پر  بد  و  نیک  های 

دنیای   شدهاین  جهانِوارونه  که  ماهیت   ،  دارد.   حقیقتاهاست  وجود 

 .دارد  آن وجود  ماهیت ما  تهی شود اشق  کن است از ع قلب انسان مم

است »  خدا، عشق  که  آشفته  اندیشه  ،«او  در خطاها  است  ممکن  اش 

اما   دارحقیقت،    ن،آ  ماهیت گردد  حقی»  ؛دوجود  است خدا  و    «قت 

 . دست ن یازامواردی 

تشخیِص و  فقط  ماهیت   شناخت  و  نه  ماهیت ها  و   چیزِ هیچها 

دین   همان  دین،  دیگر،  قلمرو  اجنهت هیماقلمرو  است.  اشباح    ها،  و 

 است.

، معناییبی  ، یا برای درک کردنِشبح  ردنِفهم کقابلتیاق برای  شا

  متجسد   واقعی، یک شبحِ  بدنی  حی بایا روشبح    ،جسمانی   شبحِیک  

است  آورده  بار  قویبه  اندازه  چه  بااستعداد.  و  مسترین  یحیان ترین 

 ورند! اما درآگون  شبح  می از این تجسدِخود را شکنجه دادند تا مفهو

گون و امر بح انسانی، امر ش  الوهی و امرطبیعت، امر  تضادها بین دو  

م خواهد  باقی  همواره  همچنان  شبح  ترین  انگیزشگفت اند.  جسمانی 

ماند. چیزی که چیز نیست. هنوز هیچ شبحی جان را بیش از  باقی می

شکن شَ این  هیچ  و  نداده  را  مَجه  خود  که  کردنی  ظاهر  یک   نِبرای 

ب ه شبح  دیوا  حصاره انهیجانی  و  خردکنندهوار  عذاب    یای  اعصاب 
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حیان کند که مسی تحمل  را  ی روحی  آن شکنجه  تواندنمی دهد نیز  می

 کشیدند.ترین شبح میفهمرقابلاز غی

ود  شروشن می  زمانهم   از طریق مسیحیت نیز    مسئله  اما حقیقِت

آن   کهو  است  شبحْ  این  یا  است م مات  روح  انسان  همان  رعیار   وحِ. 

-. او خودش وجودی شبحبود  خواهدانسان  و متجسم تنها    یجسمان

 زین پس .  ست نیز ه وجود  آن    شمایل و هستیِ  زمانهم گون است و  

لرزه به    خارج  انسان دیگر در مواردی نوعی به جای آنکه از اشباحِ

-سینه  در اعماقِ  گناه  روحِید.  خواهد ترساز خودش    ،خود راه دهد

نیز خودش نیم که آن  اد و ما می)  یشهترین اندیمد؛ حتی مالزیَاش می

است  ی ممکن  است(  و    شیطانیک روح  بدن ...  باشد  دارای  . شبح 

و انسان  شده  است   خدا  آن    ،شده  خودش  انسان  اکنون    شبحِ اما 

به پسِمخوف است که می تا  منز  گردد  به    ،اش کنده آن رسیده و  تا 

برده پی  آن  واقعیت    ،عمق  کرده،اتبدیلبه  درآو  به  ش  ش؛ ردسخن 

اهم  روحانسان   چه  کهاست.  دارد  شود  یتی  پژمرده  روح    ،بدن  اگر 

  « روح »  و سعادتِ  تساح مبتنی  چیز بر روحفظ گردد؟ همه  ییتنهابه 

می تبدیل  یگانه هدف  به  نزد خودش  یا روان  به شبحی  انسان  شود. 

تی مکانی مشخص ی غیرعادی که برای آن ح شبحاست.    ه گشتمبدل  

آیا    روح که  ی مکان بارهبحث در).  شودمیص داده  صیتخ  نیزدر بدن  

 (و ...در سر است 
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یک   شما  برای  من  و  من  برای  نیواال  ماهیِتشما  ست. تر 

ما   ماهیِتیک    نیباوجودا از  یک  هر  درون  در  است  ممکن  واالتر 

برانگنهفته باشد و احترامی متقاب لت را  ترین حایزد. اگر عمومیل را 

ان را  در شما انس   ن زید. اگر ممی  ن و شمان مدرو   بگیریم، انسان در

شما   مطمئنا؟  ارمذگبشما احترام    باشم، در چه صورتی باید به  ندیده

فقط یک پوشش فانی   و  دی ستیناش  حقیقی و شایسته  لِشکه  نسان با

ه خودش  بیرون رود بدون آنکتواند از این پوشش  اید و او میاز آن

ش این    حالن یباا  .ودمتوقف  واال  عمومی  یِتماه هنوز  شم و  در  ا  تر 

که   جهت نیبد   «نمایانگر »)  و تو در برابر من نمایانگرِ  است   خانه کرده

زوال روح  شنیک  در  زوالما  اپذیر  بدن  به  کردهتظاهر   است   پذیر 

دار هستی،  ( روحی پدیست ااهری ین ساخت شما تنها ساختی ظبنابرا

به این  تو و    بدن بدون آنکه به    و پدیدار گشتهروحی که در ت  نمایانگرِ

هستی.  شبح  نمایانگر یک  تو    نتیجتا  ؛ود باشداش محدریاه ظ  شمایلِ

قماهیت  عنوانبهمن شما را    چون به  لمداد نمیی واالتر  تنها  بلکه  کنم 

ارم. من  ذگاحترام می  ،رود یواالتری که در درون شما راه م  ماهیِتآن  

گونه را از اینزی  ارم. باستانیان چیذگمی  ترام« اح درون شما   انسانِ»به  

اندکی   واکنشِ  «انسان » واالترِ  ماهیت دند و  هده نکرشان مشاگان در برد

های دیگری از اشباح یکدیگر گونه  رد  اشجبرانبرای    هاآن پیدا کرد.  

مردمْ است  ماهیت  دیدند.  فرد  از  واالتر  انسای  همچون  روحِ و  یا    ن 
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لیل این د به روح مردم. -کندتسخیر میرا  فرد ست کهای انسان، روح 

ر  هاآن  را  این  یا  کمی   تکریموح  آن  به  فرد  که  زمانی  تا  تنها  و  ردند 

است   آن مربوط  به   روح خانواده( خدمت   نهنمو  عنوانبه)چیزی که 

جلوه  می  ،کند مهم  این  داده  تواند  به خاطر  تنها  ر  واالت  ماهیِتشود. 

-یاجازه داده م  «عضوی از مردم»به    توجه کردنمردم است که    یعنی

شهمان  بهود.  ش که  توسط  گونه  کرده    «نسا ان»ما  تسخیر  را  شما  که 

واالتر    ماهیِتیک  اید؛ به همین شکل در هر زمان  است، تقدیس شده

تقدیس کرده است. تنها    ها راانسان  دست ن یازا چون مردم، خانواده و  

ترها تکریم ی قدیمواالتر است که هر فرد از سو  ِتهیمابه خاطر یک  

-تبرک می  روشناییِ   که او را دراست  یک شبح    عنوانبه ا  هنشود. تمی

یا   محافظت   او   گریدعبارتبه بینند  میشخصی  و شاخص  شود.  شده 

قلب من   چراکهدارم،  ت میادوست   چراکهم  یز بدارن تو را عزاگر م

می نیرو  تو  نیازم  از  یا  میگیرد  خاطرارضا  به  دیگر  این  یک   شود، 

  تو ر آنکه من در  یا به خاطشی  با   شاکبر متواالتر که تو بدن    ماهیِت

می متظاهر  روحی  یا  نیست شبح  لذتی    ،بینم  خاطر  به  ست ابلکه 

باخودمدارانه.   خودت  هستی   خود  ماهیِت  تو  ارزشمند  من  برای 

عمومیماهیتو  ت  ماهیت چراکه   و  واالتر  نیست،  واالتر  تو  ی  از  تر 

 ست.اتو  خودِ چراکهتو  خودِنیست، یگانه است مثل 
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است.    نیچننیاچیز  همهکند،  تسخیر میان نیست که  ها انس تن  اما

-هیچبه    زمانمه رود و  چیز راه میواالتر، روحی که در همه  ماهیِت

اشیاء   در  تنها  و  نیست  محدود  میچیز  هر  نمایان  در  اشباح  شود. 

 گوشه و کناری! 

ج  تسخیرا ایی  اینجا  ارواح  این  که  مرورر  گست   چراکه کنیم    را 

دمداری  اره در برابر خونشوند و نیز دوب ر ما ظاهر  ر برابه دشاید دوبار

ن می  جهت ن یبدگردند.  محو  ااجازه  تعدادی  تنها   هاآن ز  دهیم 

ی  جزءهءبجز تا  شوند  برشمرده  مثال  به کبا  را  ما  شده  که  هم  بار 

 برخورد با خود وا دارند. 

تقدس  مثال عنوانه ب »روح واالترین   حقیقْت   و است  القدس«  ، 

ا خو  حق،و  ست  مقدس  پادشا  اسِتقانون،  ازدواج،  نیک،   منفعِته، 

 .هستند مقدس دست ازاین عمومی، نظم، سرزمین پدری و
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 در سرهایی  سکان
 

هایی در سر داری! تو تسخیر شده است. تو سکان  ای انسان، سرِ

ایان که نزد تو دارای کنی و جهانی از خدهایی بزرگ تخیل می تو چیز

داری پنح که میای. یک قلمرو روکردهودت ترسیم  د برای خنایهست

شد فراخوانده  آن  ایدهاهبه  میی.  نزدیک  به  را  تو  که  تو  خوآلی  اند، 

 نظری! شکخ

من که  نکنید  می  گمان  میمزاح  مجازا سخن  یا  وقتی  کنم  گویم 

یت وسیعی کثرا  ازآنجاکه)و    کنندمیه به واالتری توسل  افرادی را ک

ح  این  د  یطهبه  کلارندتعلق  تقریبا  انسا  (  هایی احمقرا    هاندنیای 

احمقتمام می  یهایعیار،  قلمداد  دارالمجانین  چیست  در    چه نآکنم. 

ایده  «نظری خشک» آن  تابعِاالی  خوانده شد؟  را  انسان  خود    ست که 
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-نظری را حماقت تشخیص میه یک خشکساخته باشد. هنگامی ک

ایمان   حقیقِتا  اید. و آیودهمنهان نی پگاه ی آن را در پناه ردهد، بدهی

به آن شک کنیم، پادشاهِ  ما اجازه  که نداریم   نداریم  مردم که ما حق 

بش  علیه ر  که  کسی)وریم  آن  کار  بکند  این  به اگناها  خیانت  ش 

پرهیزگاری که سانسورْ حکومت است  عباجازه  (،    علیه ای  کلمه  ورِی 

-همه خشک  هان یاآیا    ،دننپاک باقی بما  قیاتِتا اخال  دهدنمیرا  آن  

آیاظن نیستند؟  اکثر روزنامهمثال)ی  احمقانه  ی پرچانگیِهمه  ری  ها،  ( 

-ات، قانونی اخالقینظری دربارهه از خشکابلهانی نیست ک  وراجیِ

می رنج  دیگر  و  مسیحیت  امداری،  به  تنها  و  نظر برند؟  به  دلیل  ین 

انینی که در دارالمج که  گردد  می  دهانبه دهان  دانهآزا  هااین رسد که  می

 است   یکافرا گرفته است؟  ای بسیار وسیعی  گویند فضسخن میآن  

جریحه  نظریِ خشک را  احمقی  تا    دارچنین  شویکنید    در د  مجبور 

خب پنهانیمقابل  این    چراکه.  باشید  خود  سرِ  پشِت  مراقِب  اشاثت 

  نظرِ به کسی که    نان آاند.  نگانی بزرگ در اینجا نیز شبیه دیواهاوانهدی

را  شخشک حملهدار  جریحهان  پنهانی  میکند  ابتدا    نآناشوند.  ور 

ان بر سر هایشمیخ  دزدند و سپس بارا می  شاانیبی او، آزادی  اسلحه

میمیاو   که  روز  هر  اکنون  کینهریزند.  و  بزدلی  این   توزیِگذرد 

-ای اقدامات ابلهانه ق براحم ی مردمِکند و تودهن را آشکار میامجنون 

نفر  کشنمیهورا    نآنای   این  د. یک  بخواند و   عصر راباید نشریات 
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بی  سخنانِ برفرهنگاین  هولناک  یقینی  به  تا  بشنود  را  در  ها  که  سد 

بخانه احمقای  زندانی  ا  برادران»است.    گشتهها  احمق  همانا  را  تان 

-ترسم و مینمی  اما من از این نفرین  1فالن«   –بخوانی    نخوانید، اگر

قی بدبخت از  چه اینکه احمند.  عیارقانی تمامحما  ما انرادبرکه  گویم  

پدر،   خدای  او  که  باشد  گرفتار  توهم  این  به   تورامپرادارالمجانین 

 یتیوضعاست و چه یک شهروند در    دست ازاینو    القدسروح  ژاپن،

خوب، یک    این است که یک مسیحیِ  شا مأموریت آسوده پندارد که  

یفاو  باایمان، یک شهروندِ  پروتستانِ انسانی  دار  ه باش  پرهیزگارا  ر د؛ 

وقت تالش  ند. آن که هیچ هست  «ی نظرخشکهمان »یکی و    هااین  دوِ

م  جرئت و   که یک  باایمان، یک    پروتستانِ  ، یکخوب  سیحیِنکرده 

ایمان،    2داوریِو پیشتصرف    نباشد، تحِت  دست ازاین  باتقوا و  انسانِ

 3ک الستیاسکو  نِوفات مثل فیلساست. درس  دست ازاین  پرهیزگاری و

در   تنها  کلیساعتقاد  درونِکه  فلات  به  میایی  همچون پرسفه  دازند. 

بندیکت   شت  نو  4تیپیسپای  خرافه  درهایی قطور  که کتاب  XIVپاپ 

 
 م. –)نقل به مضمون(  5.22انجیل متی  1
2 angenGefangen und bef  .م. –در المانی هر دو واژه یک ریشه دارند 
کییه توسییط  اسییت  یاز تفکییر انتقییاد یشیی رو سییمیکوالستاس ای یسفلسفه مَدرَ 3

 سیدر اروپییا تییدر  یدالیمیی   1500تییا    1100د  از حییدو  یوسطقرون  انیدانشگاه
 م. – .شدیم
 م. –و پاپ   یشهاآموزهمربوط به کلیسای کاتولیک رومی،  4
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اعتقاد راه دهد. درست مثل مولفبدون آنکه یک این  به  انی  بار شکی 

نکه  ن آبدو  ،نندکمیی کشور پر  ا را با نوشتن دربارهی کاغذه که همه

رست  ه پرسش کشند. دب   ست انظری  ه یک خشکمفهوم آن را ک  خود

به این توهم    چراکه اند  هایمان که از سیاست انباشته شدههمثل روزنام 

 –باشد    1سیاسی  حیوانِکه انسان آفریده شده تا یک    اند افسون شده

اری گزاران در پرهیگپرهیز  انقیاد،در    مطیعاناست که    گونهنیهمو به  

 وی پژوهشگرِنکه چاقبدون آ   زیندوار میگیاه  بشریت،ها در  رالو لیب

که بر جای پای ها  نظری فرو کنند. این اندیشهانتقاد را در این خشک

ایستادمحک خیاالتِ  ،اند ه می  دیوانه  همچون  ناکندنی  ازجای  انسانی 

به    ها شکآن به  که    کسی  .هستند کرده    یدرازدست   مقدس امر  کند 

 ! ست ادس حقیقی ی آن تقنظرآری، خشک  .است 

اتفاق   برحسب  درآیا  که  کسانی  شیطان  تنها  ما  تصرف  با  اند 

کسانی    کنندمیمالقات   با  دفعات  همان  به  ما  آیا  شکل یا  به  ی  که 

د پرهیز  تصرفر  معکوس  نیک،  اخالقیگامر  یا  اری،  قانون  ات، 

یر  شویم؟ تسخرو میگر هستند هم روبهی اصول و چیزهای دی تعداد

 
1 nZoon politico  اش حیوان سیاسی یا حیوان متمدن است و دقیق یترجمهکه

گییردد کییه بیشتر به ارسطو برمیت  رستفاده از این عبااع بشر دارد.  به نو   یااشاره
. انسییان و policyاجتماعی او را  هاییت قابلده و حیوان خوان zoonیک انسان را 

ت کییه بییا زنییدگی در توانند اجتماعی باشند، اما تنها انسان اسیی حیوان هر دو می
 م. –اجتماع، سیاسی است.  
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د و شیطان نیز.  نفوذ دار ا نوع نیست. خدا بر ماطان تنهشی شدن توسط

زده به  شبح  مردمِ   «توجهی شیطانی. »دارد و دومی    «رحمت الهی»لی  او

 د. ان چسبیدهعقایدشان 

واژه می  «تسخیر »  اگر  ناراحت  را  پیششما  را  آن  داوری  کند، 

  تسخیر کرد،   روح شما را نامید. آری، به این جهت که از آن زمان که  ب

بنامید. من ا الهام و اشتیاق  انید آن رتواز آن شکل گرفت. میهاماتی  ال

 ین گونهیابا  توانیم  ما نمی  چراکه  -کنم  کامل را اضافه می   یاقِآن اشت

 . مغزی نام دارده خشکهک  -ویمشمتوقف  کندناقص و 

گویی در   مغزیخشکهدار است که  م مردم فرهنگ  دقیقا در میان

  شود میمدار  فرهنگتا آن حدی    سانان  اکه رچ   دقرار دارخود  ی  خانه

و عالقه به چیزهای روحانی   ورزدمیوحانی عالقه  که به چیزهایی ر

که   بست  ا  مغزیخشکه باشد  زنده  زمانی  هم  و    ؛ باشدگونه  این اید 

.  است   ( 1فانوم)ه امر مقدس  مغزی بای از روی خشکهاین عالقهچون  

لیبرال کبه  نگاه  ما  بههای   Sächsischen  ی[امه]روزن  نید. 

Vaterlandsblätter2  گروه  »:  1گویدچه می  3السر کنید. ببینید ش  نگاه

 
 م. – شد.ته میفمکان مقدس گ  جایگاه و در روم باستان به 1
 سیس شیید.ت بلوم در آلمان تاتوسط رابر  1840ی مخالف که در سال  نامهوزر  2
 م. –
 .م – فریدریک کریستوف شالسر مورخ آلمانی 3



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

89 

 

برنامه  2دولباخ  منظم  یک  و    علیهی  سنتی  موج دکترین  بنا سیستم    ود 

اندازهاعتقادینهاده و اعضای آن در بی و کشیشان،    ی راهبانشان به 

  ین دینی بلغای انجیلی و مه ها، جمعیت یسوعیان و زاهدان، متودیست 

 و ارتدکسیمکانیکی    حال پرستشِمغزند و همگی مشترکا در  خشک

 « هستند.

انسانِ یک  که  کنید  ند کمیفکر  که  امروزی    «مدارِاخالق»  توجه 

ش با خدا تمام شده و مسیحیت را چون چیزی قدیمی به دور  ابطهرا

میاند رفتار  چگونه  آیا  اخته،  که  بپرسید  او  از  این   گاهچ هی کند.  در 

کموض مقاربت  وع شک  که  است  بر رده  و  محارم  خواهر  با  زنای  ادر 

که    ؟ست ا کرده  شک  این  یا   حقیقتِ   یهمسرتکبه  است  ازدواج 

پدر  ای به  کانکه عشق  مادر  مقدو  باشد؟  ری  این    وقت آن س  با  حتی 

د اجازه  به خودش  کسی  که  خواهرش  مفهوم  همسر  را  هد  همچون 

. اما این رعشه  تدافیو مر ااخالقی بای  رعشه،  دست ازاین  لمس کند و

کجاست؟   دستور  ازآنجاکهاز  آن  به  دارداخالقی    اتِاو  این  باور   .

ه اندازه ک   . به همانزده است اش ریشه  اخالقی عمیقا در سینه   ایمانِ

 
← 

 م. –  ,519Achtzehntes Jahrhundert, IIکتاب   1
ی ههییای سرشییناس دورفرانسییوی کییه از چهییره  -المییانینویسنده و فیلسوف    2

 م. –  شود.سوب میری فرانسه محروشنگ
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مسیحیانِ بر  می  مذهبی  او  یا    تمامابرد، خودش  یورش  مسیحی  یک 

مسیحیِ مسیحیت    اخالقی  یک  است.  مانده  -القاخ  شکلِدر  باقی 

ری  همس. تکایمانی تحت  انی کرده است. یک زندانی او را زندمدار

همسچیزی   دو  که  کسی  و  است  کند  مقدس  زندگی    عنوان به ری 

می   مجرم ک شتنبیه  کسی  شود  ه  ود.  مرتکب  محارم  با    عنوان به زنای 

می  مجرم موافق  ییاهنهماکشد.  زجر  موضوع  این  فریاد با  که  اند 

نباید  می به زنند  کشور  تفر  نِدی  در  باید  د  یهودی  و  شود  وجه 

م  آی شهروندی  باشد.  مسیحی  این  عادل  و    مسائلِا  محارم  با  زنای 

وقت با نکن و آ  رشداخدشه ؟  ندنیست  جزمیتی از ایمان  یهمسرتک

آموخت   خواهی  انسانِکه  تجربه  این  ی   چگونه  قهرمان  ک  اخالقی 

 هانیا.  کم ندارد  2مو فیلیپ دو  1کراماخر چیزی از    ونیز هست    ایمان

  اخالقیِ  ا قوانینِیبرای ایمان به کشور  جنگند، او  کلیسا می  برای ایمانِ

ه اجاز  شانمانیا  آنچهکسی را که جز    ،ایمان  موارد  در  دوهر    .کشور

  او ود و  شمهر می  اوبر    «جرم ». نشان  کنندمی عمل کند، محکوم    دهد

زندانندامتگاه در   در  میها،  تحلیل  ایمانِروها  ی زهاندا  به  اخالقی  د. 

خشکه  ایمانِ امغزی  دینی  وقتی  ست!  خاطر   ردابرلبته  به  خواهر  و 

 
سییبک عری با شعرهایی بییه  متخصص الهیات و شا  کراماخرآدولف    کیدریرف  1

 م. –  مناجات
 م. –  ای، پادشاه اسپان(1598  - 1527دوم )  پ یلیف 2
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ته  داخدان انبه زن   ،انددادهخود فیصله می  «وجدانِ »ای که باید با  رابطه

ای مخرب را نهمون  هاآن اما  ».  نامندمی  «ایمان   آزادیِ»آن را  شوند،  می

می مم  البته   «نهند. بنیان  به  دیگران  است  نککن  به    برسندته  این  که 

هی ندارد  کشور  ربطی  در کدخالت    شانروابطدر  چ  و  آننتیجهند    ی 

خواهد اتیاخالق  خلوصِ» قهرمانانِ  «  پس  بایم  دارِدین  پوسید.  ر ان 

تعصب   ایخد» نوع    مقدس«  و   نیکیِ»بر    شان یگرااخالق دارند 

 « مقدس.

ار کم شبیه  که به چیزی مقدس تعصب دارند معموال بسی  هاییآن 

میبه    یگریکدبه   ارتدرسننظر  اندازه  چه  مومنا  کسِد.  یا  ن  سختگیر 

با  شیوه کهن  عدالت »  جنگجویانِ ی  و  نور  عاشقانِ   «حقیقت،  با    و 

دوستانِ خردگ   حقیقت،  دنور،  و  چقدر رایان  و  دارند.  تفاوت  یگران 

غیرض مطلقا  تفاوت  اگر کسی حقیقت اروری  این  و  ست!  سنتی  های 

قد  گریدان یببه )ساده   چالش سالطین  حدِ بی  رتِمعجزات،  به  را   )

آنان    ،کشد تنها مومنانِ را به چالش خواهند  خردگرایان هم   کشید و 

حقیقت را به   خودِاگر کسی    زنند. امای کهن هستند که نعره میشیوه

دو هر  فورا  کشد،  با    نیادتقمع  عنوانبه ن  آنا  یچالش  تضاد  او در 

بود ترتیب    .خواهند  همین  نظامبه  مورد    معتقدانِ   قی،اخال های  در 

بیسخت  روشن  دانرحمگیر  مغزهای  بتر  و  که  آن  اما  خودِ شکیبا.   ه 

دو هر  با  کند  حمله  آناناخالقیات  است.    ی  یقت، حق»طرف 
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وعدا  یات،اخالق نور  باشند  «دست ازاین  لت،  مقدس  مقدس    باید  و 

 ط فق مسیحیت    برای نکوهشِ   ،این خردگرایان   بر اساس دیدگاه   بمانند.

باشد و به    «ماندنی » مسیحیت باید    خودِ  اما   است   یفاکن  مسیحی نبود

که   کسآن  مطمئنا   خواهد بود.  «اهانت »آور و  آن شرم  نِچالش کشید 

ایمانِ های  برابر خشم شکنجهد را در  دیگر خو  ،ناب ملحد است   به 

بسیار بیشتر از آن بر سر کسی اکنون  اما    ،گذشته عریان نخواهد دید 

 .ناب ملحد است  اتِقیکه به اخال فرو خواهد ریخت 

------- 

بسیاری متحمل شد و آن    یک قرن ضرباتِ  ه مدتاری بگپرهیز

دشنام  اشیابرانسان  ماهیِت اغلب  بود  عمجبور  تحت  نوان هایی 

نمی   یقدربه بشنود.    «یبشر غیر» وسوسه  دیگر  فرد  ره دوبا  دشوکه 

از  ن مخالفانی  همچنان تقریبا فقط آ  حالبااین شمشیر برکشد.  علیه آن  

 ماهیِتفع  متعالی به ن  ماهیِت  شوند که به ایند میدان میرات واقیاخال

ن بر انسا »:  1گویدشرمانه میبرند. پرودون بییورش می  دیگری  متعالیِ

قانونِت  اسمقدر   اما  کند  زندگی  دین  بدون  و   تا  ابدی  اخالقیات 

کسی   چه  است.  حمله کمی  جرئت امروزه  مطلق  اخالقیات  به  ند 

شیدند و  یرون کدین ب  بهترین چربی را از بدنِمدار  القاخ  مردمِ  «کند؟

 
 م. –  De la Création de l'Ordreدر کتاب   1
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ناشی   1کاری سخت پیش رو دارند تا از خنازیرِ   خوردند و حال  آن را

ب رها شوند.  آن  ا از  یادنابراین  ما  مردم  آور شگر  که  زمانی  تا  که  ویم 

ا را  دین  منظرِتنها  دین  کنندمینکوهش    اشیابرانسان  ماهیِت  ز   ،

ژرف  وجهچیه به  ندیده  ه بخش  ینتردر  صدمه  تنها است  ایش  و 

شود، خدا روح است( از آن گرفته می  اکهرچ )میل او به روح    دِح سر

ب  وقتآن  قدرِما  سازگاریِ  ه  را  ایینه   کفایت  اخ  آن  نشان  با  القیات 

میداده و  ستیزِ ایم  آن نهسرسختا  توانیم  رها    ی  پشت سر  را  دومی  با 

ت  تفاواست و برای من  رح  مط  در هر دوالی  متع  ماهیِت  کنیم. پرسشِ

دارد هر    سانان  یاباشد    ابرانسان  که  اندکی  در  ی ماهیتحالت  )چون 

بشر   ماهیِت  ا. نهایت من است( -تعبیری چیزی ابرست ورای من و به  

از دینِ  به همان شکل که پوسِت  «انسان »  یا -کهن بیرون می  مار را 

 ند.کماری دینی به تن می کشد، خود نیز پوسِت

ی نظری را فهاگر فرد تنها فلس»ه  دهد کآموزش میما  به  فویرباخ  

به   گریدعبارت به   ،سازد  واژگون تبدیل  را  گزاره  و   همیشه  کند  نهاد 

او حقیقت را ناب و پاک آشکار    سازد،ژه و اصل  را جایگزین اب  نهاد

دینی را از دست   محدودِ  ما دیدگاهِ   مطمئنان روش  با ای  « نموده است.

که  خدام،  دهیمی دیدگاه  ای  در  را  می  نهادن  گم  رواست  و  ی کنیم 

جایگزینِ   اخالقی  دیدگاهِ  یعنی  دینی  دیدگاهِ  دیگرِ می  را  کنیم. آن 
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نمی دیگر  ما  عش»  هک  گوییم بنابراین  است خدا  گوییم  میبلکه    «ق 

الهی  » م   .«ست اعشق  ادامه  در  واژه  «مقدس » عادل  اگر  جای  به  ی را 

آنج  «الهی » تا  دهیم  به شعورقرار  که  همه  طبومر  ا  ی چیزهای است 

در    نیکت امر  س عشق قرار اسد. بر این اسانگردمیقدیمی دوباره بر

و    الوهیِت  انسان، باشد    انسانیتِاو  او  ارا  او  )حقیقی  ببرای  ار ولین 

 صورت به  موضوع  (.سازدیکند. از او برای اولین بار انسان مانسان می

واژگان  دقیق این  در  متر  عشق  گرددیبیان  انسان    است   ینآ:  در  که 

شق است. از ع  خالی  ست خودمدارِاشری  غیر ب  آنچهست و  ا  بشری

همه دقیقا  فلسفه  آنچهی  اما  آن  همراه  و  نظری  مسیحیت  ی 

می  عنوانبه الهیات(    گریدرت اعببه) ارائه  مطلق  امر  و  نیک  دهند،  امر 

  با آن، این   معنیبه بیان هم)بر خویشتن ابدا نیک نیست    برای مالکانِ

حی سیم  یتِماهبه نهاد،    ارهگز  با انتقالِ  نتیجتا   .است(   امر نیک  فا صر

می) دربرگیرندهکه  دانید  و  ت  ماهیت ی  گزاره  شکلی  ناست(  به  ها 

ناپذیرتر شود. خدا و الوهیت هر چه تفکیکز میمحر  رتریذناپتحمل

 زیم بیندااش بیرون  من خواهند پیچید. اینکه خدا را از بهشت   به دورِ

کامل کمک   ی پیروزیبه ادعا  تواندنمیرباییم، هنوز  را باو    «تنزهِ»و  

نازدودنی به    حلولیی بشر تعقیب شده و  او تنها تا سینه  چراکه   ،کند

حقیقی   »الوهیت همان بشرِگویند:  می  هاآن نون  است. اک  هگشت او اعطا  

 « !ست ا
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یا در ی کشور باشد  ان مردمی که در برابر اینکه مسیحیت پایهمه 

میشوک  هآنچبرابر   مسیحی  میری  ه نامند،  تکرار مانایستند؛  از  ها 

خسته    «ی زندگی اجتماعی و کشور است »ستون پایهاخالقیات  اینکه  

که  نمی گویی  اخالشوند.  قلمقلمرو  مقیات  و  رویی  -سلسله »قدس 

 نیست.  «مراتبی

 کردند که تنها ایمان توانایی به   یپافشارها  تن برای مدشناسا دین

معتقدان    نزدا  دینی را دارد و خداوند خود را تنه  قِیحقا  چنگ آوردنِ

پندارِ  درنتیجهو    سازدمیآشکار   و  احساسات  قلب،  اعتقادی    فقط 

دینمی با توانند  فریادِجنبپس  س شند.  دار  اینجا  در  چنین    ش خردگرا 

داد که را سر  منطقِ  «طبیعی  ادراکِ »  دفاعی  تواناییِ  و  هم  پی   بشری 

به   دابردن  را  که سخن    ینا   د.ن رخداوند  دارد  این  جز  معنایی  چه 

ادعا  م اند  کندمینطق  پازهبه  نهانی  است؟ندار   2ریماروس  1بین 

طبیعیبرجسته دین  حقایق  را  3ترین  تعاش  این  باید    بیر با  نوشت. 

ب  کلیترسید که    ییجابه  باشد؛    داردینهایش  قابلیت ی  همه  اانسان 

 
1hantasiein wie die PPhantast dieselbe ریشییه ر دو واژه یییک هیی  در آلمانی

 م. –دارند.
 - ی آلمانی در دوران روشنگریوف و نویسندهاموئل ریماروس فیلسهرمان س 2

 م.
 م. –کتابی از ریماروس   3
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 خواست ودانش،  ،  ساسطق، اح اک و منها، ادرقلب و مهرورزیباید  

انسا آنچه دهر    اختصاربه  دینی جلوه  ر  است  داده  ن کن  نشان  د. هگل 

دینی   نیز  فلسفه  حتی  خوااکه  دینی  چیزی  چه  امروزه  و  نده ست. 

هر    اختصاربه و    «سیاسی  دینِ» ،  «آزادی  دینِ »،  «عشق   دینِ»ود؟  شنمی

 گونه است. تیاقی نیز ایناش

ایم که مفهوم تفاده کردهاس  را  «ندی»  ی رومیِهما تا به امروز واژ 

درونی   یهابخش   که دین مالکیِت  آنجاتا    مطمئنااست.    ودند بمقیآن  

دارا را  می  ماست،  ا  ما  ذهن  آ  ماامانیم.  مقید  مقی یا  مینیز  شود؟  د 

او آزاد است، سروری ی اسبرعکس،  او ذگانه  بلکه  ت،  نیست  ما  هن 

ترجمهِ پس  است.  دواژه  ِتدرس  ایجابیِ  مطلق    « ذهن  آزادیِ»  ین،ی 

است درست    ارداو ذهن آزاد است، دین خواهد بود! هر کس که در  

دارند  آزاد  رفتاری  او  در  حواس  که  کس  هر  که  شکلی  همان    ، به 

کند و دومی  شود. اولی را ذهن مقید می نده می نی خوا ی جسماسانان

وقتی    نتیجتا.  امیال  را یا  است  بودن  مقید  رابطه  د  دیندین  من  ر  با 

  –  گونه است میننیز ه   ی ذهن با آزادیرابطه   ؛ید هستم مقمن  ت،  اس

دانند  آزادی ذهنی دارد. بسیاری از روی تجربه می  د است یاذهن آزا

آزاد و افسارگسیخته    ماال بر  وقتی امی  ا سخت است که چقدر برای م

میم ذهنِ  ،شوند سلط  این  و    اما  باشکوه  بهآزاد،   عالیقِ   مشتاق 
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گوهراندیشمندان  این  مخمصه  ما  ،بنامیم   آنچهر  ه   را  ه،  با  یی  هارا 

حتسخت  از  وحشیتر  نای  میشایستیترین  مواجه  مخمصهکندها   .-

 مگر پی نخواهند برد  دم به آن  برند و مرکه مردم به آن پی نمی  هایی

 آنکه آگاهانه خودمدار باشند.

ا و  اند منطق ما، قلب مکه نشان داده   هاییآنی  و همهروس  ریما

سر تا ته  ند که ما از  انشان داده   زمانهم  ، رسند وند میداه خغیره نیز ب 

شدهت بردهدین  هاآن   مطمئنایم.  اسخیر  در  به  کوره  از  را    اند شناسان 

اه این ر  از  هاآن اند. اما  گرفته  ن آناتعالی دینی را از    یویژه  حقِ  چراکه

د. وقتی ذهن  برای آزادی ذهن تصرف کردن  ،رو بیشتری برای دینقلم

ادراک، منطق و اندیشه  احساس و ایمان نیست، بلکه    ود بهحدر مدیگ

روحانی امور  در    نتیجتاذهن  اند، وقتی  هذهن را به خود تعلق داد  هم

-های دیگر شرکت میهمچون شکل ادراک لشک به شتیبه و حقایقِ

 گر یدعبارت به هن تنها با چیزهای روحانی یا  می ذتما  وقت آن جوید،  

خ تبا  میودش  خوا  درنتیجهو    شودصرف  بود.  آزاد    ما  اکنونهد 

دی  چنانآن  ته  تا  کدار شدهناز سر    یعنی «  منصفهئت یه اعضای  »ه  ایم 

ها،  ی پلیسو همه  نندکمی محکوم    ما را به مرگ  «وردهخقسم  مردانِ»

را  عنوانبه  ما  خوب،  فضیلِت  مسیحیانی  به   «شغلی   سوگندِ»  با 

 برند. بازداشتگاه می
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تضاد  گرهیزپ  ابت  توانسنمیقیات  الاخ به  مگر   ،رسد باری 

چ   پرهیاهو  نفرتِ  بعدازآنکه هر  شبیه  از  که  ، ها نمافر)  «دستور »یزی 

و سدست ازاین  احکام  به  لب  شورش  با  بود  گشود(  حالتِ و    ،خن 

کرد  را   «مطلق  خدای»شخصیِ   آزار  تمسخر  آن    ؛ داد  و  تبع  به 

به توانست  لیبرالیسم  طریق  از  تنها  برس  اخالقیات  فرم  ه  ک   داستقالل 

جهان  اولیه تاریخ  در  آن  ک  «شهروند»  عنوانبه ی  ارزش  و   ،ردکسب 

م در سه بخش لیبرالیب)های دینی را تضعیف نمود.  قدرت  خصوصبه 

 اری حرکت گ اخالقیات تنها پا به پای پرهیزوقتی    .( توجه کنیدادامه  

 وراتِ ی دستدیگر بر پایه   شااصول ایستد،  روی پای خود می  نکرده و

  هنوز  ازآنجاکهود و  منطق خواهند ب  قانونِ  بر اساس  هبلک   ندستیالهی ن

مین  ای بمانند،  باقی  معتبر  باید  خود آمادهباید  دستورات  توجیه  ی 

اعتبا باشن برای  قانرشان  در  از    ونِد.  خارج  را  خودش  انسان  منطق، 

م منطقی  انسان»  چراکه   سازدمیعین  خود  قوانین ا«  آن  و  ست 

یات اری و اخالقگ. پرهیزیابندت میضرور  «ن اانس  ماهیِت»  یواسطه به 

این   مشترکدر  خدا موضوع  اولی  که  قانون ند  را  نظر اوند  در  دهنده 

 را.  انسانگیرد و دومی یم

  آورند: یا گونه استدالل میایناخالقی   خاصِ  گاهِیک دید   درمردم  

با   می  شات یجسمانانسان  آن  دنبال  به  و  شده  که هدایت  رود 

نیکیا    ست وا  راخالقییغ امر  به خواست شده  یبا  تبدیل   است   که 
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می تماهدایت  که  پیش)  اخالقی  یلِشود  و  نفع  تمایل  به  امر داوری 

  مثال عنوانبه .  داده است   ننشاخالقی  خود را ا  و  شودنیک( خوانده می

دیدگاه   این  ساند چگونه  با  خوانده   2کوتزبو   علیه  1عمل  غیراخالقی 

 ( و مواردِ دیگر)  برای فقرایس  قد  های کریسپینِ دزدی  ما مسلشود؟  می

او »شود برابر خواهد بود.  می  فهمیدهبودن  خودخواه ن  عموما  آنچهبا  

می قتل  مرتکب  ش  چراکهشد  نباید  قنوشته  است  پس    «مکنید!  لتده 

سعاد  عمل و  خوبی  به  خدمت  مردم  برای  ساند   طورهمان ت  که 

داشت نیِت  دستکم را  آن  ع    بریا  سعادتِمل  که   نهگوآنفقرا    ای 

میکر انجام  دزدااخالقی    دادیسپین  و  قتل  اما  غیراخالقی  ست  ی 

غیراخالقی    ست. هدفْا و  » ست. چرا؟  ااخالقی و وسیله  قتل  چون 

  ، سرسپردگانکه  ی راآن زمانآیا شما  «تند.قا بد هسزهایی مطلترور چی

زار  بوته  پشِت  دشمنان این کشور را به سوی آبکندهایی فریفتند و از

سو آنابه  آی  گشودن  می  ، ند تش  فرض  اساسکنید؟  ترور  اصول    بر 

د  یتااخالقی ما  به  میکه  کنیمستور  خدمت  نیک  امر  به    واقعا   ،دهند 

فهمی    تواندنمیشرایطی    ل تحت هیچکه یا قت  مبگویی  متوانیفقط می

 
ی و عضییو گییروه دانشییجویی لیبییرال کییارل لودویییگ سییاند دانشییجوی آلمییان 1

 – اعدام گردییید.  1820کوتزبو در  گوست فون  بورشنشافت بود که به دلیل قتل آ
 .م
هییای ا ایییدهه بییه دلیییل مخالفییت بیی ی آلمییانی کیی کوتزبو نویسندهآگوست فون    2

 م. – ترور شد. هاآنها توسط  لیبرال  یخواهانهیآزاد
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امر نیک باش از   مد یا مجبور خواهیاز  ادراکی  از قتلی که دارای  شد 

ساند را  توانید عمل  نمی  وجهچیه به   . شمامنیک است حمایت کنی  امر

عم آن  کنید،  بود  لْمحکوم  خدمِت  چراکه  اخالقی  و   در  نیک  امر 

شخص اعمال    طِود که توسگر بغیرخودخواهانه بود، کنشی مجازات 

انجام  اعدام  جانِ  ت رفتنِاز دس  خطرِکه همراه با    اعدامیشد.   کننده 

با  واست تا  خ یه مز آنکتوانست باشد ج چیز میی او چه  شد. برنامه

جسمان نوشته ی  زور  بگیرد؟    هاجلوی  با  را  شما    ی دستورالعملآیا 

ز  ؟ و چه چیقانونی و مجوزدار آشنا نیستید   یتحت عنوان  با آن  مشابه

اما آن  »اض کند؟  اعتر آن    علیهتواند  شما می  اخالقیِ  اصولِ  مبنایبر  

بود.  غیرقانونی  چ   «اعدامی  آن  آن    یزِپس  در  ی  نونغیرقاغیراخالقی 

ا قسبودن  از  سرپیچی  اعت؟  شما  میانون؟ پس  که  کنیتراف   نیکی د 

اخالقیات   و  قانون  جز  نیست  جز  چیزی  نیست   .وفاداریچیزی 

می»وفاداری«    بودگیِرونیب  بهشما    مداریِاخالق به  تقلیل  یابد، 

که    تفاوت  ن یابا  یابد،  میدر انجامِ قانون تقلیل    کارانهدرست   کارهای

آخری   نفرت مستبدانه  لحان یع رداین  و  درستکاریِ گیزانتر  از    تر 

  به مورد نیاز است اما    کنش  فقط  در این آخری  چراکهست.  اقدیمی  

را حمل    و حکمقانون    در خودشفرد باید  .  احتیاج داریدهم    نظارت

ترین  دارد، اخالقی از همه از نظر قانونی انضباطکند و کسی که بیشتر 

حتیاس د  ت.  سرخوشی  زندکمترین  قانو  گیِر  این  در  -نکاتولیکی 
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ی قانون برای  ا سلطهرود. باالخره در اینجپروتستانی از میان می مندیِ

می  بار  نیاول ز»شود.  کامل  اگر  نباشم حتی  زنده نده  من  در  قانون   ،

ظرفی برای » ام که تنها  حد پیش رفتهاین  تا    واقعابنابراین من    «است.

افسرِ  «آن   شکوهِ هر پروسی  »گوید:  س میپرو  یبه بلندمرت  باشم. یک 

 « خود دارد.اش با  در سینهاش را ژاندارم

مانند؟ تنها به این از شکوفایی بازمی  مخالف  احزابِچرا برخی  

رزند. به واخالقی یا قانونی امتناع می  مسیرِ  رها کردنِز  ا  نآناکه  دلیل  

د  ی آن است که فر ی زنندهفداکاری، عشق و غیره و جنبه  دلیل تزویرِ

ای  انزجاری  انهروز رابطهاز  ریاکارانهن  و  پوسیده   لفِت مخا»ی  ی 

می  «قانونی رابطهپیدا  در  یک    اخالقیِی  کند.  سرسپاری،  و  عشق 

مخ  مجزا  خواسِت باشدج   تواندنمیالف  و  داشته  یک    ؛ایی  فرد  اگر 

و   عکسِ خواست  را  دیگری  باشد  آن  رابطهداشته  این  زیبا  ی  ، 

میمخ اکنون  دوش  اما  اسشود.  بر  و  شده    اجراتاکنون    آنچه  اسبر 

 ی اخالقی، رابطه1ون یسیاپوزجریانِ  ی از  های قدیم داوریپیش   اساس

باقی   ونیسیاپوز ی  راب  چه چیز  شود. پسمیباالتر از همه نگاه داشته  

شایسته    اشتن آزادی؛ و اگر آن معشوقْماند؟ شاید خواستی برای دمی

را   آن  که  حتی  دید  نه  کند؟  ذرهنفی  او  یک  ندارداجا!    خواستِ   زه 

می  داشته  آزادی فقط  او  را    تواندباشد.  کندآن  را آرزو  آن  ؛ 
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نوک  «درخواست » لطفا»زبانی  کند؛  اگر    «لطفا،    ون یسیوزاپبگوید! 

ی آن چه  ند، نتیجهنیروی خواست اراده ک  کند، با تمامیِ  اراده  یقتاقح 

و    ردنک  گیخواست در راستای زند  خیر! او باید از این  اهد بود؟خو

آزادی    ،عشق ورزیدن باز   شی کند.پوچشم  ،ه اخالقیاتبرای عشق 

  لطف گدایی »یک    عنوانبه   که تنها اجازه داردرا    آنچهنباید  گاه  او هیچ

کند.»   عنوانبه   «کند ادعا  حق  و  «یک  فداکاری  با    ت سدازاین  عشق، 

برای وقف    که تنها یک خواست   هستند  آن  قطعیتی مصمم خواستارِ

کردن و عشدمت کخ و  ن  گرادی  شدنِ پیروی  و  آنان    ق ورزیدنِردن 

با داشته  بهوجود  خواست  این  چه  چه    شد.  بیاید  منطقی  نظر 

قی رفتار  کند، اخالآن پیروی  غیرمنطقی، در هر دو حالت اگر فرد از  

خوکرده   غیراخالقی  و  را است  خود  اگر  بود  آن    اهد  . سازدرها  از 

ست  اغیرمنطقی  ها  یلخیر  نظ  دهد بهر فرمان میخواستی که به سانسو

از    نِکه در سرزمیاما کسی   بگریزد ا کتاب  دنِور ش سانسسانسور  ش 

به آن تن دهد اخالقی رفتار کرده ا ست. اگر  غیراخالقی و کسی که 

را کاخالقیسی قضاوت  ک ای  نشریه  نمونه  عنوانبهگذارد و  ب  ناراش 

باید آن را غیر د  ذار گر بگاخالقی بخواند و امخفی تاسیس کند، فرد 

ین  آیا چن. اما  نسنجیده عمل کرده است ی  زندر چانهیر شود  گکه دست

است؟   مندارزش  «اخالقی»که در نظر  کند  ادعا میرا    یزیآن چ انسانی  
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-این  ،د ه باشداشت  را  «اخالقیاتی واالتر»خدمت به    توهمِ  د! اگر اوشای 

 گونه است.

سرحداتِ  ریاکاریِ  تارِ بر  آویزان    امروزی  قلمرو  د. شومیدو 

بین    یزمانه نخجلو  به    دو  نیاما  به  و  نوسان  در  عقب  از  ه و  ایی 

 ی کافی جدی. نه به اندازه گشته است بی متصل  فریبکاری و خودفری

ی هبدون شک و تزلزل خدمت کند و نه به انداز تْاخالقیاه ست تا با

اکنون در این   خودمدارانه زیست کند. او  تماماست تا  ا  پروا کافی بی

ر  برابای دیگر در  ر یکی و لحظهای در برابریاکاری لحظه  یِبوتعنک  تارِ

تنها ؛ تاری که  فلج شده است   بودننیمه  جنبد و با افسونِگری میدی

  کرده   جرئت بار گیرد. اگر فردی یکمی  حمق رامانده و اهای درمگس

عشق    یهایگستاخ انجام دهد، سریعا آن را با    «آزاد »حرکتی  که    باشد 

 هاآناگر  دهد. از طرفی  یدوباره بر آب م  یاکارانهی رهاگیریکنارهو  

تمایالتِآن    روی با  را  آزاد  حرکت  که  باشند  داشته    ا ب  القیاخ  را 

شجاعِت  سرعت به ،  کنند نفی    نفساعتمادبه  نیز    آن  اخالقی 

  د را آزا دهند که چگونه سخنانِبه فرد اطمینان می هان آو  ندینشیفروم

میبا   و  شنولذتی خاص  خالصه .  هرندمتظا  تاییدگرانِ  هاآن.    ...ند 

ی را داشته باشند ولی آن یکی را از دارند که یکمردم دوست    کهنآ

ندهند.   دارند که    هاآن دست  باشند   ادخواستی آزدوست  اما    ،داشته 

نداشته باشد. شما   خواست اخالقی م کمبودِشان ه زندگی حال درعین
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تماس پیدا    1حاکمیت   وارِهبردفدار  با یک طر  است   یکافط  ها فقلیبرال

ی حاکی از بیشترین اطمینان  را با نگاه   ای از آزادیواژهنید. شما هر  ک

د  ی خوشاین ا در لباس اش روارینرم خواهید کرد و او برده  از وفاداریْ

درباره عباراتی  آزاز  پوشانی  خواهد  جدا  یادی  هم  از  شما  سپس  د. 

همچمی او  و  شما میشوید  روباه!شنا می را  تو  »  اندیشد:ون  او    «سم، 

و    د، پروردگارکه شما خداون  قدرهمانکشد  میا بو  را در شم  شیطان

 را در او. قدیمی تاریکِاربابِ 

نظرگاهِ  ست. در  ابدی    انسانِ  ،نیک  امرِ   نظرگاهِ  تنها در  2یک نرون 

ز  ینگونه که نیکان  ، همانتسخیر شدهچیزی نیست جز انسانی    ومن ا

به  بینند  اری شرور میاو تبهک  در  نیکان.  اندگونهاین او را  ی گوشه و 

نشد؟  او    مانعِاش  اختیاری  چیز در مسیرِچرا هیچاما  دازند.  انجهنم می

اندا این  مردم  تحمل  چرا  میکنندیمزه  فکر  آیا  رومی؟   هایِ کنید 

کم هایشان توسط چنان حاخواسته  دادند تمامیِکه اجازه میه  راسربه

دیم ق  ؟ در رومِی سر مویی بهتر بودندازهند ه اود، بمستبدی محدود ش

 
 م. –ترِ حاکمیت، حاکمیتی پادشاهی است.  شکل قدیمیمنظوری یک طرفدارِ  1
از  یکیی ی (68 - 37) کوسیگرمییانآوگوسییتوس  ارسیی یکا وسییی دنییرون کالو 2

 فرمییان رانیید. نیسییرزم نییی بییر ا یالدیم 68تا  54امپراتوران روم بود که از سال 
مشییابه نیییز   هاییت وضعای به  نویسنده از بیانِ »یک نرون« استفاده کرده تا اشاره

 م. –ته باشد. داش
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او    ن آنا قتلفورا  به  و    را  نمیبرده  گاههیچ رسانده  وی  اما  ی  شدند. 

عصرِ  نیکانِ تنهاا  ب  انرومی  آن  خاط  او  اخالقی    هایدرخواست ر  به 

کشیدند آه می  هاآن خودشان.    خواستِ  به خاطر  ند نهکرد مخالفت می

نمی   القیاتاخ  به  هاآن مثل    پراتورشانماکه   احترام    ن آنا.  اردذگادای 

که    « قیخالا  یمطیعان» خودشان   زمانی  تا  ماندند  کسی    نهایتاباقی 

پیدا ک سپس    گذارد.برا کنار    «و مطیع  اخالقی  انقیادِ »که    ردشجاعت 

 نداشتنِ   ننگِ  بردار«فرمان مطیعانِ  »  عنوانبه   که  «نیک   رومیانِ»همان  

خوا تهیچ  را  می ستی  اندکردحمل  برین  ،  برای  بار  شنیع،  امری  ای 

نیک   انقالبی در کجای امرِ  شجاعِت  شورشی هورا کشیدند.  فردِ  کنشِ

پدید  خود    آن را در  دیگری  ازآنکهپس   نآنا که    یشجاعت  قرار داشت؟

نیک  کردند  شانیتحس  ،آورد امر    انقالب برای    یشجاعت  تواندی من. 

آن بر  باشد و عالوه  ست ا  «قیخالغیرا»  طغیان همواره چیزی  داشته 

  ستد یبازابودن    «نیک » از    ده کند کهتواند به آن ارامی  که فرد تنها وقتی

-رذل  اشزمانه  از این دو شود. نرون از  کدام هیچ اینکه  یا  شود   «بد»و  

  : باشدنست یکی از این دو  توامیتنها    آن فردای که در  زمانه بود.  تر ن

بد. قضاوتِ ایدربارهاش  ه زمان  نیک و  او  بود  ی  باالترین    او درکه  ن 

بدرجه بودهی  نه یک  است   دی  تمامی  لک ب  ننهبچه :  ه شیطانی شرور. 

این قضاوت را دربا مدار تنها میهای اخالقانسان برهتوانند  او  یان  ی 

ا  مثالعنوان به   کنند. او  چون  میا   نجاوآنجایاکنون  ناخلفانی  ن  در 
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 .( ینیدبب  را  1النگ  اثر ریتر فون  سرگذشت  مثال)  زیندمداران میاخالق

گونه که فرد از  همان  دنخواهد بوراحت    نآناان  در می   زندگی  مسلما

اما آیا شما می  بودنِزنده  توانید خود نیز در هر لحظه مطمئن نیست. 

ست؟ فرد در آنجا  تر ااحت مداران رزندگی در میان اخالقگویید که  ب

  فاوت ت  نیبا ا  تنها  ،زندگی مطمئن است ی اندک از  ز به همان اندازهنی

 فرد از شرفِ   تکمسداما    ،شودمینیز  آویز  حلق  «روش عدالت »که به  

فته  ملی قبل از آنکه بتوانید دهان باز کنید ر  خود مطمئن است و نشانِ

-بی  خودمداری  نابِ  طبیعِتتمامیِ  اخالقیات با    محکمِ  مشِتاست.  

 کند. رحمانه رفتار می

حقهتوان  نمی  مسلمااما  » بایک  را  دانسان  باز  یک  رستکار  ی  در 

قرار کار    «داد.  سطح  این  بشری  بنی  قاضیاهیچ  شما  از  مکررتر  ن  را 

نمی و  انجام  آری  انسانِ  شتریبدهد.  شما  که    اردرستکاری    اینکه 

ت  قانونِ  علیهاساسی،    قانونِ  علیهرا  آشکا شدهاساسی  سخن    قدیس 

 های وزارت و نید و پست افکهمچون مجرمی به زندان می  ،گویدمی

چ  بهمهم  ایزه یحتی  را  آن  از  موحقه  تر  میذبازی  واگذار  د. کنیی 

اما »شما هیچ چیز ندارید که مرا با آن مالمت کنید.    در عملبنابراین  

 
 نیاستمدار الماخدان و سی( تاری1835-1764کارل هاینریش ریتر فون النگ ) 1
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تئوری! ت  آری  «در  را  ئوریدر  دو  قطِب  عنوانبه  1هر  در    دو  متضاد 

دهم. هر دو  ی اخالقی قرار م  قانونِ  سطحِدر    گریدعبارتبه یک سطح  

در  ت انها  هستند    قیالخجهان  معنا  زمانِ   طوران مه دارای  در    که 

-کرد و آنکه آن را میای که قانون را حفظ میی، یهودی پیشامسیح

قانونِ به  توجه  با  فقط  معن   شکست  اهمیت یهودی  و  یافت.  می  ا 

از قبل  مسیح  برعکس  از  یک خشکه  عیسی  بیش  یک مقدس چیزی 

ساقیگناه» و  در    ود.نب  «کار  ترتیب  همین  خود  کیت مالبرابر  به  ، بر 

 ست.اغیراخالقی  ارز با گناهکاریِاخالقی هم تقدسِخشکه

تسخیرشدگی  خاطر  به  مایهنرون  بسیار  بود اش  شده  ناراحتی  ی 

با  د خو-بر-مالک  قدسات ندهد، یک انسانِمیتی به مستمگر اه  اما اگر

نالهمخالفت نمی  «مقدس»  او به خاطر امرِ . او به  دهدینم سر    کند و 

خواخا می  سِتطر  رودررو  وی  با  بارشود.  خویش  که   چند  شده 

جلوی    الینفکِ  قِقوح   تقدسِ مقداری    شادشمنانبشر  و  گرفته  را 

  « بشر  مقدسِ  حقوقِ»  عنوانبه و    باشد  دیگر نشان دادهچیزی  آزادی یا  

باشد؟ شده  کا  تصویر  این  که  را  کسانی  مسخره   کنندمی ر  مستحق 

هستن هستند  –  دشدن  نیز  مسخره  ا  –  و  که    گونهینو   هاآننیست 

م  تایقحق را  راهی  ناآگاهانه  هدفی  یحتی  به  که    ن آنا.  رسدمیگیرند 

 
 م. –سانِ درستکار است  ان و  بازمنظور حقه 1
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تنها   اکثریت  اگر  که  دارند  عقیده  آبرای    بارک ی پیشاپیش    زادی آن 

را   یزیآن چ و سپس اشت خواهد دبرنده شود، خواست آزادی را هم 

محتمل    لِدالی  آزادی و تمامیِ  تقدسِ  گیرد.میکه مالِ آن خواهد شد،  

این   نیبرای  راتقدس  آن  نخواه   ز  کردنفراهم  و وگس  ؛د  کردن  واری 

 گدایان است.  یدهندهنشان تنها  یسینوضه یعر

ضرورتا    انسانِ زماخالقی  این  کودر  هیچ  تهینه  که  است  فکر 

هر کسی اخالقی نیست، »شناسد.  نمی  «غیراخالقی»  دشمنی جز انسانِ

اخال ن مطرود    رون یازاو    «ست!ا  یقضد  است.    انگیز فرتو  غیره  و 

آیا زندگیِ خودمدار را درک کند  اندتونمیمدار  اخالق  انسانِنتیجتا    .  

امر   یک  ازدواج  بدون  هم  با  مرد  و    انسانِ   نیست؟  یقضداخالزن 

اما   ،دهد  جهت   رییتغ  ،کند  که رضایت   هر سواخالقی ممکن است به  

بایس حکم  این  پای  است  گالوتیمجبور  امیلیا  به  اش  زندگی  1تد.  را 

است  القاخ  این حقیقِت  پای همین  بخشید و حقیقت  کار که  ی    این 

امر   دخترِا  ضداخالقییک  یک  پیردختر   ست.  است  ممکن  عفیف 

یک   غرایز    شازماناست    ممکن  فیعف   مردِشود،  با  مبارزه  به  را 

تا  طبیعی بگذراند  ممکن    هاآن   احتماالاش  او  گرداند.  کند  است را 

او  کند.ه  ت خعفت اخود را به خاطر   به    نِریج همان کاری که  قدیس 

 
ای درام به همین نام اثر گاتهولد در نمایشنامهتی نام شخصیت اصلی  امیلیا گالو   1
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مقدس را    دامنیِپاک مقدس،    سان زناشوییِبدین  خاطر بهشت کرد: او

عفتی  ست. بیا   مدارخالقاو ا  و  ادنه ناپذیر ارج  چیزی تخطی  عنوانبه 

شود.    تواندنمی گاه  هیچ اخالقی  مدار  اخالق  فردِ   باوجودآنکهعملی 

رتکب آن کسی که م  ه و وت کردضاق  گیریاست بدون سخت ممکن  

همچنان یک تخطی باقی خواهد   ارک  اما آن  ،ا نادیده بگیردود رشمی

چسبیده  به آن    ،یننگی نازدودن  ،اخالقی  علیه یک دستورِ ماند. گناهی  

مت  دامنیپاک   ازآنجاکهاست.   قسزمانی  به  پس   مِعلق  بود،  رهبانی 

نیز  اخالقی  سلوک  به  اسامر  یک    دامنیپاک هست.    متعلق  ت. نیک 

برا انسابرعکس  حتی  ودخ  نِی  ن  دامنیپاکمدار  که    یکیامر  نیست 

-نتواند بدون آن روزگار بگذراند. او در کل هیچ اهمیتی به آن نمی

قضاوتِچیز  چه    اکنوندهد.   ماخالق  انسانِ   برای  خواهد  اند؟  مدار 

انسان او  به  اینکه  را  یطبقه  خودمدار  طبقه  عنیی ضداخالقی  ی  تنها 

کانس در  انی  طبقهکناه  میاخالهای  انسان  یر  او بیندازدشناسد،  قی   .  

  جا که آنبکند. او باید انسان خودمدار را در هر    تواندنمیدیگری    کار

  ونه گنیادریابد. اگر او را    ضداخالقهی کرد،  وج تقیات بیاو به اخال

مرتدِ یک  آنکه    درنیابد،  بدون  بود  خواهد  اعتراف اخالقیات  آن  به 

حقیقی نیست.  مدارِاخالق  نسانِحظه دیگر یک ال  آن اشد. او درکرده ب

ی چیزهای توان آن را در زمرهای که امروزه نمیدهاید با چنین پدی نب

  ای کسی که هر نشانه  دانست بلکه باید    ،اه شدی کرد گمربندنادر طبقه
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  مدارِ اخالق  اندک  یاندازهتواند به همان  دهد می میاز اخالقیات ارائه  

باشد  قیح  در    1لسینگ که  قی  که  مسزمانی  مشهورش  را مثل  یحیت 

  ک کرد، یمیای بدلی« تشبیه  »حلقهدی به  دین محمدی و یهو همانند  

-می  جرئت   آنچهاز    ایی جلوترمردم در ج مسیحی معتقد بود. عموما  

ا نزد خود  کنندورزند  در    ،عتراف  آنکه  به خاطر  سقراط  دارند.  قرار 

  گرِ هوسوس  زشِاگر از انگید،  ستاده بوایی  اخالقیات  یدر سطح  فرهنگ

کرد کنشی غیراخالقی انجام داده  چال فرار میسیاه  و ازپیروی    2کریتو

ا بود. ماندن تنها کنش اخالقی ب اما  ه دلیل اخالقی بودن ین تنها بود. 

براست سقراط   انسان  عکس،.  ناشریفِحرمت »های  آن  و    « شکن 

مان فر  ،بودند   ردهخو  لویی شانزدهموفاداری به    قسمِکه  انقالب کبیر  

این کنش، کنشی غیراخالقی بود که   ؛زل و، آری، مرگ او دادندبه ع

 .مانداهند مدار تا ابد از آن در وحشت خوهای اخالقانسان

مورد    هااین ی  همه در  فقط  کمابیش   « مدنی   القیاتِ خا»هنوز 

دی به  آن  به  آزادتران  که  دارند  تحدهکاربرد  میی    چراکه .  نگرندقیر 

نوز بسیار اش( ه بومی  قلمروِ  در کلِ  دنیت همچون م )  مدنی  تِاخالقیا

 
و از  یآلمییان یناشر و منتقیید ادبیی  لسوف،یف سنده،ی، نو (1781 - 1729) نگیلس 1

 م. –  است.  یعصر روشنگر مهم  یهاهچهر
ی او و سییقراط دربییاره  سقراط بود و دیالوگی کییه بییین  ثروتمندوست  د  کریتو   2

 م. –  شود نیز به کریتو مشهور است.عدالت جاری می
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از  ا آزاد گشته    بهشت ندک  پاک شده و  به    تواندنمیو  است  مذهبی 

انتقاد یا مال  قوانینِ  جای آنکه اش مروبیشتر به قل  حظاتِآن را بدون 

قتی کار به آگاهی از  ، دکترین مستقل خود را تولید کند. ودزن   پیوند

دهد و  تفاوت نشان میخودی مت  اخالقیاد،  رسمی   اخالقیاتمنزلِت

 دهنده نظم   تنها قدرتِ   عنوانبه را    ،«انسان » یا    «انسان   »ماهیت   ، نیادشب

کل    طوربهرسند  اختیاری می  این آگاهیِکه به    . کسانیزدسامطرح می

می دین  و خدای  ربُاز  کن  نآنا ند  در  جایی  هیچ    شان« انسان »ار  دیگر 

کشتیِ  به)  هاآنکه    ورطهمان  .دکننمیپیدا   عمدا  کنید(  توجه   ادامه 

-شکوفا می دولت آن اخالقیاتی را که تنها در    ،کنندمی را غرق    دولت 

ن و منطقا هیچ حقی ندارند که حتی از اسم آد ن ااد دادهشود را نیز بر ب

-می  اتی« اخالق»بحرانْ   حزبِاین    آنچه  وناستفاده کنند. چ نیز دیگر  

خوانند بسیار قاطعانه ی« می ندمسیاسی یا   ِیاتاخالقآنچه »از    ،خواند

باید    کیتفکقابل و  همچون  است  شهروند    آزادیِ »  کیبرای 

بی و  نما افسارگسیخته  د  گردد.  انی معنا«  انتها  اما  « ناب  اصلِ»   فقطر 

م  منفعت  ک یپیدا  ازکند  در   ه  اکنون  و  گشته  رها  دین  به  آلودگی 

بهبشریت »  عنوانبه اش  ناب  عیِتقاط ج قدرت  «  دست ی  ته  یاف  هانی 

 است.

اخالقیات در کنار دیگرانی    که چرا نامِ  ردبنابراین نباید تعجب ک

نیک آزادی،  مچون  حفظ  خودآگاهی  و  تیخواهی  و  نها شود 
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به    –گردد  آراسته می  «آزاد   اخالقیاتی»ای چون  ضمیمه  با  نجاوآنجایا

علی شکل،  اهمین  اس  مورد  دولت   ینکهرغمِ  باتجاوز  هنوز  ید ت 

 به پا خیزد.  «د ای آزاجامعه»یا   «آزاد  دولتی» با عنوان ارهدوب

اینکه است    با  یافته  تکامل  بشریت  به  که  اخالقیات  با    کامالاین 

طولدینی   در  وجود    که  به  آن  از    کرده   حسابه ی تصفآمده  تاریخ 

-لوگیری نمیآن به یک دین ج   خودِ  شدنل یتبدچیز از  است، هیچ  

 سروکار مانی غالب است که تنها تا زات اخالقیان دین و تمایز می کند.

ب با وجودی  انسان  ا جهانِما  ما  ارتباط  تقدیس و    یفرابشر ها توسط 

زمان تا  یا  است  شده  اعماکنترل  که  اعمی  ما،  خاطر »الی  ل  برای 

ا  .«خداست  این  از طرفی  به  برسگر  انسان  »که    یم نکته  برای  بشریت 

ت مادون  ز موقعیت ااخالقیا  ،ید شدهآن تمایز ناپد  ،« ودی واالست وج 

ش  خارج  و  خود  می  صورتبه ده  کامل  وجودِ دین  سپس    شود. 

نس تاکنون  پاییواالتری که  آن واالترین در جایگاهی  به   تر قرارنبت 

و ما به همان    کندمید  بلندایی مطلق صعو  یعنی انسان، به  گرفت،می

با واال است، بشکلی که یک فرد  ارتباط  ارتباترین هستی در  آن  ط ا 

به   اکنوناری  گرهیزی به شکل دینی. اخالقیات و پنیع، داشت   هیمخوا

ن  اند و این تنها به ایمعنیدیگر همبا یک   ی صدر مسیحیت همان اندازه

 ظهورِ   و  ست چیزی متفاوت شده اواال تبدیل به    ت که وجوددلیل اس
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 شود. اگر اخالقیاتنده میواخ  «انسانی»مقدس دیگر به جای مقدس،  

 . تتغییر کرده اسکامل  طوربه  بابراآنگاه د، تسلط یافته باش

نابودیِ از  بعد  می  فویرباخ  نیایمان،  که  صرف اندیشد  را  رویش 

باید  »د.  کن  عشقی  شده-فرض-امن  پناهگاهِ قانون  واالترین  و  اولین 

به  انسا  عشقِ باشد.  ن  انسان است انسان   اصلِ  این  -  1انسان خدای 

عملی   ایناواالی  و  به    2«است.جهان    ریخِتا  عطفِی  نقطه  ست  اما 

تنها   مناسب  مانده 3ایزد خدا،  بیان  باقی  عشق،  است.  شده  عوض   ،

آنجا عشق به خدای   اینجا عش  فرابشریاست:  شری. ب  ق به خدایو 

بانس  نیبنابرا  .4ایزد  عنوانبه انسان   مقدس  ان  من  هر    شودمی رای  و 

منباشد    «ی بشر  »حقیقتا  آنچه خواهد  نزدِ  ازدواج  »بود!    مقدس 

همین  خودیودخه ب و  است  باقیِمقدس  است  اخالقی.    گونه  روابط 

مالکیت،   همچنین  است و باید هم باشد و  مقدسدوستی برای شما  

-دیوخدر خود و به  هااین ها. اما  سانی انهمه  نیکی برایازدواج و  

نشده   5« اند.مقدس  خود کشیش  دوباره  کیست؟ ایمآیا  او  خدای  ؟ 

 
 م. – کتاب بیان شده است. متن دراین جمله به التین  1
 م. –از کتاب »جوهر مسیحیت« اثر فویرباخ   2
 م. –  ست.ی بیان شده ابان یونانخدا به ز  یواژه 3
 م. – نبه التی 4
 م. –اخ  کتاب »جوهر مسیحیت« اثر فویرباز  5
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ال با نهاد عوض شده    قطعاه  پس گزارر!  یت او چیست؟ بشه وانسان! 

ب و  جمله  هاست  است »ی  جای  عشق  همان  گویند می  هاآن  «خدا 

است » الوهیت  جای    ؛«عشق  تبدی»به  انس خدا  به  است   نال  ،  «شده 

است » شده  خدا  به  تبدیل  و  ت دسازاین  و  «انسان  کمتر  چیزی  این   .

-القخا  ملقی وابسته به عهمه روابط اخال»رد.  دان  تازه   دینی بیشتر از  

  به اینجا   تنها با رسیدن  هاآن   یابند.ذهنی اخالقی پرورش میبا  و    اند

تبرکِ) می  دار دینکشیش(    دینیِ  بدون  حساب  نهاد  یشپ  «آیند.به 

تنها به این معنی   ،«ست ا  شناسیشناسی همان انسان دین »ه  یرباخ کفو

که  ا اخال»ست  علم  باید  اخالقدین  علم  باشد،  دین    ییتنهابه   ق 

 « است.

کند و به وپیش میتنها نهاد و گزاره را پس  ویرباخف  رفتههمیور

عشق هرگز به خاطر »  گوید:دهد. اما او خودش میمیدومی اولویت  

گزارهآنک خداه  برای  نبوده  اسی  مقدس  توسط)ت  هرگز  ها  انسان  و 

نشده(   گونهنیا گرفته  نظر  گزاره  ،در  برست  ا   ایبلکه  خدا    مبتنی 

و    چراکه خود  اخودی  به  در  ممکن   .«ست الوهی  خودش  او  پس 

ها،  گزاره  خودِ  علیهِ  یجنگبایست  مینه قضاوت کند که  وگاست این

وار است که ه او امیدشود. چگونی تقدسات آغاز  علیه عشق و همه

از   را  دمردم  کنخدا  کرده  هاآن  کهیدرحال  ،دور  رها  الوهیت  در    را 

ت برای قوهیچ  خدا  ودِوید خگیرباخ میگونه که فو؟ و اگر آنست ا



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

115 

 

نبوده    یمسئله مردم   گزارهاصلی  تنها  اوو  پس    ،اند بوده  مسئله  های 

را می  فویرباخ آنان  ک  توانست  این    ندرها  همچنان   وبرق قرزکه  را 

چون باشند،  عروسکای  داشته  هستهای،  ن  حقیقی  ن   درهرصورت ی 

و دهد که با ایص میبود. او خودش نیز تشخ  دهرها ش   ]توسط مردم[

-او می  وجودن یباا  «ت.یک توهم اس  نابودکردن  یمسئله »ا  تنه  ئلهسم

انسان  تأثیراندیشد که   است »ها  توهم روی  ن به همی  ،مطلقا ویرانگر 

حقیقیی  حتدلیل   که  باطنیعشق  و  احسترین  است ترین  اس 

 .ودشآن می  آلود و مبهمِوهم  گونه شدن، تبدیل به نوعِدین  یواسطه به 

  ین تنها بنابرا  ،ورزدق میبه خاطر خدا عش  انسان  به  دینی،  عشقِ  ونچ 

آیا این در مورد  1« ورزد.ظاهرا به انسان و در حقیقت به خدا عشق می

  این  به  ؟ورزد؟ آیا او به انسان عشق میاست وت  ی متفااخالق  عشقِ

خاطر   به  می  انسان  اینانسان  به  ورزدعشق  و  اخالق  یا  یات 

  خدای انسان   انسانْ  که  ورزدمییا بدین خاطر عشق    –  ؟دست ن یازا

 ؟ورزدعشق می به خاطر خداید ا شیا  –؟2است 

------- 

کههایسکان سر    ی  دیگر های  جنبه  یبسیارهستند،  در   ی رسمی 

 ید باشد. اند مفتومی هاآن د. اشاره به بعضی از نهم دار

 
 .م –همان  1
 م. – به التین 2
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که  خویشتن  نفیِ مقدسی  امر  نامقدس  در  امرِ  اس  با  و همراه  ت 

در  همچنی پاکن  ه   پاکنا  رما  و  امر  ناپاک  انسان  است.  ی مهمعمول 

همه« برتر  احساساتِ» داشتن،  را  ی شرم  طبیعی  انکار ها حتی حیای 

می  کرده از  تنها  انسان  ، پیروی میست ا  فرماحکماو  لی که بر  و  کند. 

طبیعی  پاک کرده    ایدنبا  را  اش  ارتباط  ردنی)»نفی  میا  نفی  و  «کندا   )

مند  کند. انسان آزی میاند، پیرورانکمو ح که بر ا  «آرزوهایی»از    تنها

عطشِ تمامیِ  با  و  شده  رانده  تمامیِ راهنمایی  پول  وجدان،    های 

مالحظات را   تمامیِد. او  کنمی  قت را نفی عزت، وقار و شف  احساسِ

ری مشابه  رفتا  مقدس   انسانِ  شد.کِمیل او را با خود می  ارد.گذکنار می

خ او  را  دارد.  جهخنده  منبعِ»ود  دلاخس   «انی  او  است.  و ته  سنگ 

س» می  چراکهاست    «گیر خت دادگری  خود  با  را  او  شد. کِآرزویش 

انسانِهمان که  در  خودنامقدس    گونه  میوت  ثر  برابر  را  کند،  نفی 

کند. ما الهی نفی میبرابر خدا و قوانین  انسان مقدس نیز خود را در  

بیشتر و    زرو  امر مقدس هر  شرمیِبیه  م ککنیای زندگی میزمانه  در

ح  میبیشتر  عریان  و  شده  و  س  و    زمانهمشود  بیشتر  نیز  روز  هر 

برهنه کردن خود می و  کردن  آشکار  به  مجبور  بیگردبیشتر  آیا  -د. 

ح  و  که    ماقِتشرمی  دالیلی  در  با    هاانسان  هاآن   یله یوسبه موجود 

عصر  پیشرفِت» می  «این  همهمخالفت  از  و تخمین  یورزند،  ها 

پ ا  یشیانتظارات  باید  اما  است؟  با یننگرفته  نفیگونه    کنندگانِ شد. 
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پیش مشابهی را    هایی مقدس، همان مسیرِانسان  عنوانبه باید    خویش

گونه  همانگرفتند.  میپیش  هایی نامقدس بودند،  نانسااگر  د که  بگیرن

دومی   ا  بیشترین  درونِ   اندکاندک که  و  میزان  پستی    فرومایگیِ ز 

می-نفی-خود غرق  می  ،شودکردن  نیز  رذیالنهبای اولی  به  ین  ترست 

بهشت هر دو دقیقا به یک   خدایدنیا و    صعود کند. ثروتِ  هاتعالی

 همچون انسانِ نیز  پست    . انسانِنندکمیب  طل  را   خویشتننفیِ  میزان

ی و دومی به  ادم  اولی به نیکیِ  –د  اندازی دست می ه یک نیکمتعال ب 

ه آن  آلِایده ماخو  «نیکی متعال »مان که  ،  هر دو   ت یدرنها  .شودینده 

د تکمیلنیز  را  یکدیگر  ذهن    انسانِ  که  گونهن یابه    کنندمی  وباره  با 

-اش میبیهودگی  فدای  آل،ایده  یک خیالِ  چیز را فدایگرا همهماده

فدای    ،بخشزندگی لذتفدای  خود را  انی  با ذهن روح   کند و انسان

 سازد.می  خشنودی جسمانی یک

انسان  هاییآن  به    ها که  فکر ندکنمیترغیب    1ی ازخودگذشتگرا   ،

می  کنندمی سخن  نامعمول  موضوعی  مورد  در  چه   هاآنگویند.  که 

درک   آن  از  شبیه    الاحتما؟  ندکنمیچیز   ی نف»از    هاآن   آنچهچیزی 

خوکردنِ خود  می  «یش  این  اما  نکیست  فهمند.  باید  و که  شود  فی 

نرسد آن  به  میمنفعتی  نظر  به  ک؟  این  باشی  اشم خود    هآید  د. 

نفی  یازخودگذشتگ به    خویشکردنِ  و  چه کسی  منفعت  در جهت 

 
1uneigennützigkeit    م. -« دادنخود منفعت  غیرِبه » یاللفظتحت به معنای 
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فقط از   .خودتانشود؟ دوباره جهت منفعت و مزیت  شما پیشنهاد می

 کنید.م میا فراه خود ر «منفعت حقیقی» ، شما یازخودگذشتگریق ط

 حال نیباا ید و  نفع برسان  خودتانشما باید به    ]از دیدِ این اندیشه[

 باشید.  خودنفعت بال من د بهنباید 

بانیِ  یازخودگذشتگمردم    1فرانک یک  دانند.  ها میانسان  خیرِ  را 

رای مردم ناپذیر بتگیخس  که  2نلی کااوک  ی خانه را بنیاد نهاد،  که یتیم

می کار  وندکایرلندش  قدیس   ؛  همچون  متعصب  یک  همچنین 

-می  خطر  ردن با کافران بهش را برای صحبت کاکه جان  3نیفیس بو

یااند روبسپیر   ازد،  پرهیز  زیچ همه  4همچون  فدای  میگرا    -کنداری 

می پدری  سرزمین  و  پادشاه  خدا،  برای  که  کوهنو  میرد. همچون 

سعی    مخالفانِ  که  روست ن یااز تهم  کنندمی اوکانل  او   ِتبه 

پول و  سرخودخواهی  و  بزنند  به  مایهپرستی  اوکانل  و   هاآنی  پایه 

انداختنِ  مخالفانر  گا  د.ده می  کار این    ی برایاساس -شکیات  در جا 

-راحتی او را از پیروانبه  ، بودنداو موفق می  «خودگذشتگیِاز»شان به 

 کردند. یش جدا ما

 
 م. – انک کشیش لوترین آلمانیهرمان فر  آگوست  1
 م. – نوزدهمرن ی نخست قیمهرلند در ناوکانل رهبر سیاسی ای لیدن 2
3aceonifBSt  
 م. – رانسهف هبران انقالب اولوبسپیر یکی از رماکسیمیلیان ر 4
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  کانل ودهند ا  که نشاناین دارند  چه چیز بیشتر از    نآنا  حالن یباا 

آیا  کار کرده است؟ اینکه    اشهدف ظاهریی دیگر جز  مقصودبرای  

یا  وب  دندرآورپول    شاهدفاو   هر دو حالت    رد.  مردم  آزاد کردند 

می  قطعا هدفی  جهت  در  هدفِاو  آن  و  بود.   خودش  کوشید 

اش  ملی فتگیِخودشیفقط  ،اشت خودخواهی در هر دو حالت وجود د

به   بود  نیزممکن  برساند  دیگران    یومعم  یمنفعت  درنتیجهو    نفعی 

 باشد. 

می تصور  که  اکنون  وغیروا  یخودگذشتگز اکنید  بوده  چ هی  قعی 

گونه معمول نیست! حتی  چیز این  رعکس، هیچیست؟ بجا در دست ن

 قدرآنه  ک  . مُدیدنیای متمدن بنامد  غالِب  را مدِممکن است کسی آن  

می تلقی  هزینهناگزیر  وقتی  حتی  که  مشود  این   ادیِ ی  خالص 

آن   تصنعیِ  ی هاوبرقزرق رود، مردم خود را با   میباال  یازخودگذشتگ

میزی و  نت  تظاهر  به  دهند  آغاز کنندمیآن  از کجا  ازخودگذشتگی   .

دقیقا  می ه از  شود؟  یک  که  هدف  جایی  که  این  از  در    مادف  و 

ای  در راست   آن را اش  مالکان   عنوانبه توانیم  ب از اینکه  ما باشد،    مالکیت

بازمی  لذت بیندازیم،  بهادور  تبدیل  که  جایی  یا    یستد.  قطعی  هدفی 

جزمیدهای کهشومی  ای  جایی  ترغیب،  شر  د.  به  و  براوع  نگیختن 

ما عبور   خودراییِ  جایی که او از  اختصاربهکند.  ما می  افسون کردنِ

سرورمو    کندمی به  میتبدیل  فرد شودان  در    کهی مادام  .  را  هدف 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

120 

 

حفظ    قدرتِ ا  ازخودگذشتهکند،  میخود  زمانی  نیست.    گونه نیاو 

  « م توانم بکنمیی نکار دیگر  و  امهنجا ایستادیا»  شود که در موقعیِتمی

 مقدسی تسخیرشدگان. فرد به خاطر هدفی  بنیادین همه  شعارِ  ؛باشد 

 ود. ش می نهگون یاآن با  متناظرِ مقدسِتعصِب و توسط 

نیستم و من به   گذشتهازخودهدف متعلق به من است،    کهی مادام

ابزارِجای   تا  کنم  رها  را  خود    ، باشمآن    شدنِ  برآورده  کورِ   آنکه 

این حساب با  گذارم.  باز باقی می  شِه شکل یک پرسا بهمواره آن ر

  بلکه من   ؛باشدها  مغزتریناز خشکه  ترست س   نیاز ندارد تامن    تعصِب

 دشمنِ  ترینِاعتقادی، با بودن در جای سخت سرد، با بی  تفاوتیِبیبا  

آن  ش  ناپذیرآشتی برابرِ  من  در  ماند.  خوا  قاضیِخواهم  بود آن  هم 

 هستم.  شامالکاکه چر

اندازه  یدگذشتگخواز کتا  یافته  تسخیرشدگیه  ای    باشد،   امتداد 

می  ترفیعِ اندازه  ،یابد درجه  همان  روحِ   آنانی  بر شیطان  که  ی  ابه    که 

در و    دست ازاین قت و  . در آنجا فساد، حما، مالکیت داردرنددا  یکن

 .دست ازاینروتنی، فداکاری و نجا فای

کجا   قربانیانِیست  نگر  وانتمی به  خنفیِ  و  ن تن  ویش  در    دید؟را 

که   است  نشسته  دختری  من  است    احتماالبرابر  سال  ده  تاکنون 

ری  ، سَروخوشحالت  ساخته. ورای    شا روحقربانیانی خونین برای  

حدِ تا  پژمرده.    دارد  و  رنگگونهمرگ خسته    ریختنِ امآر  ، پریدههای 
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رگ  خونِ از  برمال  جوانی  را  بینواوک.  دکننمیهایش  اندا  ! دکِ  زه چه 

نیرویقلب  بر    هاهوس و  کوفتند  غنیِتو  را    شانحقجوانی    های 

قدر  خورد چه  نرم تکان می  طلب کردند! هنگامی که سرت در بالشِت

هایت  خون رگ  ت را جنبانده است.اگر، اعضای بدنتحریک  طبیعِت

-چشمانرانی را در  برافروخته پرتوی شهوت  کرده و هوسِتورم  را م

. تو است   نمایان گشته  ابدی  گاریِو رست  انج   ت ریخته! سپس شبحِا

دست وحشت  بودی،  چشمانِ زده  کردند،  جمع  را  خود    هایت 

طبیعت   یهادی. طوفان یایش کر و تو ن  ندبه باال چرخید  اتدهیکشرنج 

سک و  شدند  فرازِ  یآرام بهونی  خفه  کرد.    ت اامیال  اقیانوسِ  بر  پرواز 

پرمالل  پلک خاموآن   یرز  که   زندگین  آبر    یآرامبه های  شده ها    ش 

گردشده  تَنِشفروافتادند.    بود، اعضای  آنکه  را  بدون  آن  بدن  ی 

-شدند. دست   کشدر قلب خمتالطم    دریابند، به بیرون خزید. امواجِ

وزنِ تاشده  سینها  ر  شان توانبی  های  روی  ممانعت  انداختند.    بدون 

آخر ناله  ترسِ  کنار  با  آرامش  دیگر  ن  جاو    رفت ای  تو  بوددر   به . 

رفوخ برای  در و  تی  اب  شدی  بیدار  دیگر  و    تازهنبردی    صبحی 

گرمایِ  عادتِ  اکنون.  تازهنیایشی   کردن،  کرده   نفی  سرد  را  تو    میل 

رزه   است  سرخِو  یرقانِ  جوانیِ  ای  در  ت ابودنبهشتی    سفیدِ  تو 

تو محافظت شده است، بگذار جسم تلف    وند. روحِشپریده میرنگ
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الیش نینون 1یس ود!  چه  2!  پرهیای  خوب!  را رنگ  یِارگزن  پریده 

یک   کردید!  باکرههزابا  برابر    3آزاد  کارگرِ  دخترِتمسخر  که ر  ای 

 ! رزدامی شده، ستریاری خاک گموهایشان در پرهیز

طه ق ن»،  « اصل »،  «ی کلیهعدقا »نظری ممکن است با عنوان  خشک

واتکا ارشمیدس  دست ازاین  «  شود.  مشاهده  تکان    نیز   دادنِ برای 

ها انسان  4از آن را درخواست کرد.  رجخای اتکایی  قطهن نی زمیکره

به آن اندازه که   کسهمهگردند و  ی اتکا میپیوسته به دنبال این نقطه 

توانست  ا شدندو  بهره  قادر  آن  ایناز  گردند.  اتکای  نقطه  مند  ی 

-اهیت م و ممفاهیها، ها، اندیشه، جهان ایدهذهن انِهجخارجی همان 

ست که از طریق  ای اتکایی  مان نقطهبهشت ه ت.  اس  بهشتهمان    ،اه 

 
منظور یا الییس اهل کورینتوس است یا الییس اهل کارینی که هر دو در یونان  1

ن آهایی مشهور بودند. نویسندگان باستان نیز اغلب  فاحشه  و  اندزیستهیمباستان  
 مییدنظر. اما جدای از اینکه کدام  اندهدکریممی اشتباه  اس  تشابه  یاسطهوبهو را  د

 م. – در هر دو مورد به نظر یکی ست.منظورِ نویسنده    ،هبود
2Anne Ninnon  م. – فرانسوی شیآزاداند وآن نینون نویسنده 
3Grisette  ی و به معنای خاکستری پوش است که در مورد زنییان ای فرانسو واژه
لیییل لبییاس ارزان شیید بییه دده میییرکار ب  به  هفدهمقرن  گر در اواخر  ی کاربقهط

 م.  -پوشیدند.میخاکستری که 
را از   نیتا زمیی   دیبه من بده  اتکاییی  نقطه»ی ارشمیدس که  اشاره به این گفته  4

 م. –«. جا بلند کنم
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. اندآن زمین تکان خورده است. کارهای زمینی بازبینی و تحقیر شده

ناپذیر کوشیده است تا بهشت و خستگی  دردمندانهچه اندازه بشریت  

اتکا را تا ابد قاطعانه تصرف ی  هن نقط و ای  سازدخود مطمئن    را نزد

 !کند

قص ممسیحیت  داشته  اد  را  یا  زندگیِز  توسط  تعیین   ک  شده 

برمی را  ما  که  امیالی  از  بنابراین    ،انگیزند طبیعت،  و  دهد  نجات 

اج  نباید  انسان  که  بوده  این  دهد  منظورش    معین   شاامیالبا    هکازه 

شد بلکه  ب امیال بانباید صاح   انساننیست که  نی  مع  دین شود. این ب

با او  صاحب  نباید  غیرثابتنباید    هاآنشند.  امیال  و کنترل  لقاب، 

باشند.  ماندگ می  علیهدین(  )مسیحیت    آنچه  آیاار  تدبیر  کند،  امیال 

مورد حکمِ  تواندنمی در  ما  رو  توسط  کار  به  اینکه  خودش    ذهن د؟ 

ایده)اندیشه اها  ها، مفاهیم،  نباید ما را  یماو  آکنن   معینن(  -یا نمید. 

ما    تا  ندباشنداشته  اجازه    زنیم و ایده  توانیم بخواهیم که ذهن یا مفهو

--هم-ازنباشند؟ این به    «مقدس »که ثابت، مصون و    کنند؟  نرا معی

ختم  ی مفاهیمها و همههمه اندیشه پاشیدگیِ-هم-از، ذهن پاشیدگیِ

هماند  خواه  بایدشد.  ما  که  ما صاحب »بگوییم    گونه  که  امیال    البته 

 بته لا»  یم بگوییمتوانمیاکنون    ،«د امیال نباید صاحب ما باشن  هستیم اما

اگر دومی به  .«اما ذهن نباید صاحب ما باشد ،هستیم نذهصاحب  که
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ی  یادد بسیار زکه برای تعدا  بیندیشیدمثال  آید به این  معنی مینظر بی

انسان یک  از  بهها  تبدیل  کلی  قاعده  اندیشه  که  ای  ش  خوداو  شده 

زندانیِ   بدلآن    موجب به  اس  به  گشته  این  آن  پس  که ت.  نیست  او 

باقاعده  لکه آن  ب  ست ا ی کلی  عدهقاآن  صاحب   آن    صاحب اوست. 

کلیقاعده اتکایینقطه»   هموارهاو    ،ی  داشت.   «ی  خواهد  دائمی 

-می  ما  اصول بدیل به  از آنکه بفهمیم ت  پیش مذهبی    یرساله  دکترینِ

ت ذهن تنها قدر اندیشه یادر آن رتداد ندارد. و دیگر سازشی با ا شود

دارا اعتراض  ت سا  را  هیچ  او  گوشِ   تنانگیز  ی  نیست.   را  شنیداری 

 ستمگرِ   توانم حکومِتاست که من می  تنانگیتنها از طریق    حالن یباا

  باقیِدر کنار  اشتنانگیان به انس  ی کهزمان تنها چراکهرا بشکنم.  هنذ

گوش فرا داده و تنها در   خودبه    ماتمادهد است که  گوش می  ودخ

زمان   وجودی  این  معقولاو  و  تقالیمسیحی  ت.  اس  1شنوا   صدای 

زندگی    «افتادگی» شنود و در مقابل با  اش را نمیشده-بند -به  طبیعِت

بر  بدینکند.  می که  خطایی  از  او  ح   صِشخسان  شود خودش    ادث 

نمی با  گله  را  خود  و  می  «روح  یِادآز»کند  اگر  پنداردراضی  اما   .

،  « ت زاکنبی» ،  «سوداگر »   ش الحنو    صحنه را در بربگیردبار  یک  تنانگی

باشد  ش  و  «نامهربان » نیست رورانه  آن)که جور دیگری هم  او (  وقت 

صداهایی  می را،  شیاطین  صدای  که  روحاندیشد   چراکه) را    علیه 

 
1vernünftig   که ازenvernehm  .به معنای شنیدن گرفته شده است 
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 ( همان روح هستند  دست ن یازابان و  ، حالت مهربودن شهوتبیادب،  

د با ر بخواه آنان خواهد شد. اگ  علیه حقبه و او مجاهدی  است شنیده 

بردب  هاآن  کند  اریبه  باشد  اندتونمی،  رفتار  مسیحی  به یک  تنها  او   .

زند. غیراخالقیات می  صورتِبه دهد و سیلی  می  اخالقیات گوش فرا

به تنها  ممدقانون  او  گوش  سخنِیاری  و  ابی  دهد  را  دهان  قانون  ز 

اشته  مداری او را یک زندانی نگاه دقیات و قانونخالا  روحِ.  بنددمی

خم  سروریت.  اس و  اودنی  ناش سخت  آن    اه آن.  برای    سروریِ »به 

 روح هم هست. ی اتکاینقطه حالن یدرعگویند و این می «روح

کسی  یلمعمو  لیبرالِ  آقایانِاین  اکنون   می  چه  آزاد را  خواهند 

می  آزادیِ  یبرا  کنند؟ فریاد  کسی  تمنا  زننچه  و  ! ارواح؟  کنندمی د 

قانون  روحِ پرهیزمداری اخالقیات،  ازگ،  ترس  چیزی خد  اری،  این  ا. 

آقایانِک  ست ا هم    ه  لیبرال  دو،  میضد  این  میان  درگیری  و  خواهند 

این اسدرگیری بر س  اندازد.موضوع منفعت را به جریان می  که ت  رِ 

تنها   باید  با  سخنورِدومی  اولموجود  یا  سهمی  شد  باید   لذتِ»از  ی 

منفعت  کند.    « همان  هر    روحدریافت  مطلق    اربابِ  ناآن   وی دبرای 

تاست   ستیزو  ایسرِبر    ناشنها  کسی    چه  که  است  سلسله    سریرِن 

به    یِمراتب اربابالسلطنهنایب »متعلق  بهترین   «ی  کند.  تصاحب  را 

است ک  اشقسمت  اطه فرد میاین  این  با  آرامش و  با  به  تواند  مینان 
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کدیگر  تاریخ ی  وحشیِ  که این چهارپایانِ  و ببیند  ه کنداین جنبش نگا

همچون   درست  تکان مشابه را  طبیعت  در    اجسادِ .  کنندمی تکه  هشان 

 . خواهند ساخت ما بارور  شان خاک را برای محصوالتِمتعفن

از سکان بسیاری  به  بعدتر  ،  تکلیف  مثلسر    د درموجوهای  باید 

 بازگردیم.   دست ین ازاصداقت، عشق و 

------- 

که   ب   آنچهزمانی  است  فرد  به  ا  آنچها  متعلق  شده و  به    داده 

توان  اعتراض کنیم که نمی  ندارد اگر   ایهدیگر فاید  ،کندمغایرت پیدا  

جهانی و از    بخشی از نظمِ  عنوانبه  زیچ همه کرد و    مجزا  هر چیزی را

ما    نتیجتا  و  دشو در اطراف ماست دریافت می  آنچه گذاریِنشانطریق  

بز  چراکه  شویم.می  مندبهرهچیزی    عنوانبه   آناز   رگ وجود تفاوتی 

بین   دیگر  که    یهایاندیشهو    احساساتدارد  چیزهای  من  توسط  در 

شده به  هاییآن با    اندبرانگیخته  شده  من  که  خدا،   داده  است. 

ها  اندیشه  عنوانبها از کودکی  به م  هغیر  و  ت یربش  جاودانگی، آزادی،

ا دادو  تعلیم  شدهحساسات  وجودِه  و  کمابی   اند  را  ما  ش  درون 

ح قدرتم مامی  رکت ندانه  بر  یا  آ  دهند  حک  نکهبدون  رانی مبدانیم 

ومی طبع  کنند  در  اوقات  غنیگاهی  سیستمهای  در  را  و  تر خود  ها 

می  آشکار  هنری  احساوارهم  هاآن اما    ؛ سازندآثار  به  رانگیخته  ساتی 
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اعتقاد داشته و وفادار   هاآن ما باید به    چون  اندنیستند بلکه داده شده

ذهنِباشیم.   که  در  دذهنی  تالشِ  تمامیِ  کسانی  ت شان  و  ر  شخیص 

این موضوع به شکلِ ایمان ثبت شده که امرِ    ، است    امرِ مطلقحِتشری

  . ه شود اندیش س و  احسا  وما برده    و باید به درونِ  داردمطلق وجود  

آنجا امر مطلق    احساس  در  داده  عنوانبه برای  وجود شده    احساسی 

خودش ختم خواهد    بیشترِ  بسیار  ردنِتنها به آشکار ک  درنتیجهدارد و  

، احساس دینی احساسی داده شده است که 1تاک س در کلوپس. پشد

اگر دینی   یسادگبه   مسیحادر   از طرفی  پیدا کرده است.  بیانی هنری 

اسی و فکری  یک محرک احس  نزدِ اوه بود تنها  مواجه شد  او با آن  که

 ابرِبر  در  ودبه خ   متعلق  کامالدانست چگونه رفتاری  او میاگر    ود وب

باشد،   داشته  ا  ت قوآن آن  دینبه جای  ازهملهامی  به   خودِ   پاشیدگیِی 

می احساساتِدین  به  تنها  او  عوض  در  در  گانهبچه  انجامید.  که  اش 

دری کرده  کودکی  سال  ،بودافت  نیدر  و  داد  ادامه  نیز  بلوغ  روی  های 

 د داد.اش بر باکودکانه  چیزهای ناقابلِ پوششِدر  اش راانسانی

به  وت  تفا احساسات  که  است  شدهمن  این  تنها  اداده  یا  ند 

شده شده  هاییآن اند.  برانگیخته  برانگیخته  آنِکه  از    ، اندمن  اند، 

 
ش خییاطر اثییر مشییهور هتر بیی آلمانی که بیش  لوپستاک شاعرگاتلیب ک   فریدریش  1

 م. –  مسیحا شناخته شده است 
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اح  هاآن   چراکه  اند،خودمدارانه من    ساساتیهمچون  به  که  نیستند 

را که   هاییآن  من  اند. امایل گشتهدیکته شده و تحمتعلیم داده شده،  

شده آداده  با  دریافت    غوشِاند  در   میراث  نوانعه بو    کندمیباز 

می  شخود توسط    دده می  شانجیترو ،  د دارگرامی    تسخیر  هاآنو 

درنیافته  .  دشومی آگاهانه  کمابیش  که  کلِ  دباشکیست    نظامِ   که 

تو  موزشیِآ ما  در  تا  شده  برآورد  و   کند  احساساتلید  ما 

تا به  ند  ما واگذار  را به خود  هاآنکه تولید  اینبه جای    گریدعبارتبه 

ما منتقل    هاآن   ،د دربیایند خواهنه میی کهر شکل به  کنند؟ اگر  میرا 

نامِبشنویم، مینام خدا را   -لی اع  بایست احساس پرستش کنیم. اگر 

ا تکریم، تسلیم  بایست با را بشنویم، این احساس میرمانروحضرت ف

فکر کنیم    بایست می  و اطاعت دریافت شود. اگر از اخالقیات شنیدیم

صفت و اگر از فرد یا افرادی شیطان   ایمشنیده   ذیرناپکه چیزی تخطی

مشمئز شویم. هدفشنیدی این    م،  هدایت شده   احساسات به سمت 

گوش فرا دهد    «بد»با لذت به کارهای    المثنوان عبهو اگر کسی  است  

اینکه  با او  به  چیست »ید  به  ترکه   «چی  با  دادرا  آموزش  تادیب  .  ی 

از    ب یترتنیابه  انباشته  شدهتی  احساساما  میلهپش ،  داده  های  ت 

جهیزات ما شامل  ت  «شویم. بالغ خطاب می»و    شویممیاکثریت ظاهر  

  القاگر، اصولِ   یِهای کلدهرفیع، قاع های  باالرونده، اندیشه   احساساتِ

و هنگا  دست ازاین   ابدی  جوانان  میاست.  خوانده  بالغ  که می  شوند 
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  شوند تا آوازِ می  به سوی مدرسه رانده  هاآن رافی کنند؛  چون پیران ح 

خوان  بالغ  شدند،  بر  از  را  آن  که  هنگامی  و  بیاموزند  را  ده قدیمی 

 خواهند شد. 

نا  نبایدما   برابر هر چیز و هر  فکر   آیدمیبرابرمان  می که در  در 

احس چه  که  میکنیم  میاسی  و  داشته  ختوانیم  آن  به  نسبت  واهیم 

براب  مثال نعنوابه باشیم.   خد در  نام  بهر  نباید  ما  چیزِهی  ا   دار خنده  چ 

احساسِبیندیشیم  هیچ  باشیم  غیرمحترمانه  ،  داشته  ما   چراکهای  به 

ره  هنگام اشاای  ندیشه تجویز و انتقال داده شده که چگونه احساس و ا

 ست که روح با ذهنِ ن ا یا  روحانی  مراقبتِای  به آن داشته باشیم. معن 

دی  گونهآن من   فکه  شود   نندکمیکر  گران  کوک  است  نه    ،درست 

رود  فرد از بین می  سندم. چه اندازه دردسرِپودم میکه من خ  گونهآن 

نگام  در ه   دستکمخودش است    از احساسی که از آنِ  نهایتاه  وقتی ک

-میکسانی    د و در صورتِکناین نام و آن نام محافظت می  ه بهاشار

انی باوقار  منزه و بیای  چهره  ظارِانتشان  هنگام سخنرانیکه از او    خندد

دا  آنچه.  رنددا ما  شده  به  آنِ  بیگانه  نزدمانده  از  و    است،  نیست  ما 

کنار    «آن را  مقدسِ  بیمِ»طلبد تا  است و کار زیادی می  «مقدس»  نتیجتا

 یم. گذار
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یت در  دج »شود، ستایش می  «ت جدی» شنویم که  امروزه دوباره می 

-ازاین   و  «ی مانآل  جدیِت»،  « مبسیار مه  موضوعات و مباحِث  حضورِ

مالکیت   کند که جنون وار میاز جدیت آشکارا اظه   لشک  . ایندست 

ای  تر از دیوانههیچ چیز جدی  چراکهاند.  چه اندازه پیر و وخیم شده

زیادش    رسیده و سپس جدیِت  شاجنونزی  ی مرکقطهنیست که به ن

ها  مارستاناست. )به تی  نمودهیک جک ناتوان    رشِاو را نسبت به پذی

 نید.( گاه کن
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 اتبمرسلسله .2

 

تاریخیِبازتاب می  1زردوارگیِ  های  پیشنهاد  من  که  در ما  کنم 

یا    صورتبههمین قسمت   بودن  کامل  ادعای  با  اضافه شوند  ضمنی 

اند آمدهط به این دلیل  شوند، بلکه فقشده ارائه نمی  دتائینطقی  حتی م

میب  که نظرم  است    هااین آید  ه  روشن شدممکن  دیگر مسائل    نِدر 

 ک کنند.کم

 
دیگییر از واژگییان زردواره،  یهافصییلمعییدود مییواردی در  در اییین فصییل و 1

زرد،   ینژادهییاای بییه  اشییاره  باوجودآنکهکه    شودیمواره استفاده  سفیدواره، سیاه
 نژاد را هدف د، مشخصا خودِدار  هاآنسفید و سیاه و فرهنگ جمعی موجود در  

ای ه در دورهاز نظر نویسند  واندتیم  یدپوست سفثال اروپای  . مدهدینمقرار    واژه
 م. –زردواره باشد.  
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  متعلق به نژادِ   تمامااش  دهیکه شکلجهان    تاریخِرسد  یظر من  هب

سفیدپوستی گذشته است. در    از دو عصرِ  تاکنونپوست است،  سفید

-درونی  وارگیِسیاهشدن از  زیاد و خالص  حمِتجبور به زاولی ما م

 وم ادامه یافت ی درهدر دو )چینی بودن(   زردوارگیین با مان بودیم. ا

باید متعاقبا  پاشد   که  شیدا  داده  سییان  نمایانگرِواراهود.  روزگار   گی 

ها، خروس  خوردنِ  به غذا)  چیزهای وابستگی به  است. زمانه  باستان

خش  به خشها،  کردن، به تندرها و آذرخش  ه، به عطسپرندگان   پروازِ

  ا ه گی به اندیشهی وابستزمانه  (؛ زردوارگیْ...س ومقد  کردن درختانِ

من  »اند:  گذاشته شدهآینده کنار  ا برای  ه ژه وا  .مسیحیی  زمانه،  ست ا

 « ذهن هستم. اشیاءام، من مالک جهانِ جهانِ مالکِ

عصرِ نبردسیاه  در  سسوستریوارگی  اهمی  1س های  و   ِتو  مصر 

از کل  در  آفریقا  می  شمال  یورشبین  و    2هان  اتوریپرامهای  روند. 

 .هستندگی زردوار متعلق به عصرها تا روسیه مغول

وقت کتا  الماسِی  دارا  متیقی  من-نا  سخِت  ه  کالن   است،   بسیار 

بود   گونهآن  جهان  و  مورد خدا  دو  در  ارزشی هرگز    من  ارزشِ،  که 

 
ی نوشییته اسییاس  بییرنام یکی از پادشاهان مصر باستان است کییه    سیسسوستر  1

 م. –  از اروپا لشکرکشی کرد.  هاییهرودوت به قسمت 
 م. –. دیقدرت رسبه  کین یِامپراتوراز  ن، که بعدها امپراتوریِ 2
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نخواه  به حساب  آمدواال  ناد  خ و سنگال  ازاندازهش یبهمچنان  من  -. 

در عوض    ؛شود  مصرفجذب شده و    که توسط من  سخت است سر

با  انسان تنها  ای  وجوشِجنبها  بر  ه غیرعادی  این  ثابت  ستیِن  بر   ،

وار روی بدنی که از  خزند، همچون حیواناتی انگلمی  مادی  قعیِتوا

آن را مصرف نمیاش غذا میشیره اما  این  کنندگیرند    وشِوج جنب . 

 ز یچ همهها  میان چینی   دانیم در. میگانوارهدزر  انگالن است، پشتکارِ

بو   گونهآن  است که  ومی  ده  چیزِ  ماند    « اساسی»ا  ی   «ضروری »  هیچ 

را   همهآوردینمب  تاتغییری  میفعال  آنچهی  .  انجام  این ترها  دهند 

، نام  «میقدی»نام    آنچهباقی مانده است،    آنچه  رویوقفه  است که بی

 کار کنند. ،د داردرا با خو دست ازاینو  «نیاکان »

و   هنوگمرفرتنها    یراتتغی  یما، همه  عصر زردوارگیِ  در   رون یازا

بوده بی  ،ندااصالحی  و  ویرانگر  نابودکننده.    اماننه   واقعیِتآن  و 

ان مورچگ  ما تنها فعالیِت  ی پشتکارِ. همهماندباقی میابژه،    آن  مادی،

امیدِ حقهاست   هاککَ  و  طنابِهای  ،  روی   ریغو    فت س  تردستان 

تغییر و    قابلغیر  کردن تحت رهبریِ  بیگاریْ  است،  امر عینی  متحرکِ

چینیاست   «ابدی » بی.    چراکه   ،ندسته   هاملیت   ترینِمثبت  شکها 

شده  کامال دفن  احکام  امر  در  از  هم  مسیحی  عصر  اما   مثبتاند. 

میا   یِآزاد» ،  «محدود   آزادیِ»از    گریدعبارتبه  بعضی  در   « حدودن 
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نیامد پیبیرون  در  است.  نام مرحلهترین  شرفتهه  فعالیت  این  تمدن  ی 

مرا    «علمی  ِتفعالی» روکندیکسب  کردن  کار  پ،  ای انگارهیشی 

 که نباید مختل شود. ایهضیفر ن، ساک

نامفهوم و  اولین  در  شکل شکلترین  اخالقیات  به  را  خود  اش 

می  عادت کردنِنشان  عمل  ا  دهد.  بر  عادت  فرد  استفاده ساس  ی  و 

 اخالقیِ  کنشِ  درنتیجهست.  بودن او  ( اخالقیورسومآداب )رش  کشو

اخالق  ابن و  واضح  صریح  یاتِو  به  چین    رینتخالص  در  شکل 

ی قدیم ادامه دادند و از  به عادت و استفاده  هاآن ه است.  شدتمرین  

نوآوری   مستحقِ  عنوانبه هر  داشتند.    جرمی  نفرت   هچراکمرگ 

شک   ست. بدونا  ثباتو    قدیمی  ، امرِعادت  خونیِ  دشمنِ  نوآوریْ

در برابر تحمیل انسان از خودش    عادتْ  اذعان است که از طریقِ   قابل

چ  بریزه شدن  در  محاا،  جهان  آنِ  کندمیفظت  ابر  از  جهانی  خود    و 

احساسِمی و  تنهاست  او  آن  در  که  می  سازد  بودن  خانه  او  در  کند. 

ز این بهشت معنای دیگری ج   چراکهسازد.  می  بهشتبرای خود یک  

ان  ی ندارد که خانه  ر هیچ چیزِ که در آن دیگ   باشدسان  تمام و کمال 

ر هیچ تاثیری از کند. دیگحکمرانی نمیاو جا را کنترل و به نی آخارج 

در آن    ای تبدیل نخواهد کرد و خالصه اینکهزمینی او را به بیگانه  امرِ

ه انتها  دنیا بو مبارزه در برابر    شود یمینی رها  ی امر زمماندهپس  از شرِ
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در    رسد.می که  او    نتیجتاآن  انتهایی  چیز  اس  نفیرا  هیچ  ت. نکرده 

نسان دیگر چیزی آنجا ا است.    آزاد  لذتِو    فسن   انکارِ  پایانِ  بهشْت

نمی حرام  خود  بر  و   چراکه  ،کندرا  بیگانه  او  برای  دیگر  چیز  هیچ 

  ست که انسان را از شرایطِ ا   «ثانوی   طبیعِت»دشمن نیست. عادت یک 

اولینِ  طبیعیِ و  می  اصلی  آزاد  و  کرده  رها  بخودش  در  و  رابر  سازد 

سواهمه می  نحِی  محافظت  ها  یینچ   لیوتفصطولرپُ  تِعادکند.  آن 

 آنچه است. هر    «زیچ همهمراقب  » اضطرار مجهز و    حاالتِ  برای تمامِ

می همواره  چینی  انسان  آید  چگونهپیش  رفت  داند  و  باید  کند  نیاز  ار 

-پیش  یمسئله یچ  گیری نماید. ه وضعیت تصمیم  ر اساسِبندارد که  

از    یاه ناشدبینی را  پایین  شاشی آسا  بهشِتاو  انسانِ ینم   به    کشد. 

-زده نمیشگفت  ،عادت داده شده و خو گرفته ه اخالقیاتْکه ب چینی

ح  رو  با  گری دتعباربه)رود. او با مالیمت  کنار نمی  شامراقبت شود و  

-احتیاط  بااو    لقِخُ  چراکه  کندتار میرف  زیچ همهیکسان( با  لقی  یا خُ

کاربردیِ محا سنتی  های  است  اش  شده  او  فظت    از   را  شاتعادلو 

نمی بدست  عادت    دورِ  بشریْتسان  دین دهد.  طریق  از  را  بر  اول 

  باال که معلوم است با    طورهمان  .رودنردبان فرهنگ یا تمدن، باال می

ا  نگ یفره   ، قلمروِ د به بهشت ر حال صعو د  زمانهم  گفرهناز    نرفت

نیز هست   طبیعِت نراز همان دورِ  او   در حقیقت ،  ثانوی  دبان  اول بر 

 . تا به بهشت برسدد شوسوار می
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هستیِزردبودگی   رگا و    وجوداتِم  ،  داد  سامان  را    ر اگ روحانی 

بهشت  یک  ارواح،  از  هزاران  ،جهانی  سفیدوارگان  کرد،  سال   خلق 

  تا به کنهِ   نندکمی نرم    وپنجهدست ی  روحان  موجوداتِ  که با ایناست  

 اه آن زردوارگی چه کردند؟ و    ن بر زمینِساخت جز    هاآن آن پی ببرند.  

هوا بر  که  شن  بر  زر  نه  با  آنان  نرم    وپنجهدست دوارگی  ساختند. 

چه وقت    نهایتا ش بردند. و  ، یور1زردوارگان، تیان  کردند، به بهشِت

ااین   را  مبهشت  میز  زمان  یان  چه  حقیقیبرند؟   سفیدوارگانی 

« که در  حرو  جاودانگیِ»این  یافت؟    درخواهندهند شد و خود را  واخ

 «ذهن جاودانگیِ» عنوانبهر خودش را دیشد اگانر میخاین روزهای آ

امنیِت به  کندکسب میبیشتری    ارائه دهد   ذهن   فناپذیریِ، چه زمان 

 تغییر خواهد کرد؟

 د بهشت ساخته بو ان یک  زرد، انس   ی نژادِکوشانهسخت   تالشِبا   

داشتند به    سروکارشت  ان با بهزردوارش  و نژاد سفید که به دلیل مزاجِ 

یورش بردن به   کارِ  ؛م دهندرا انجامخالف    د که کارِادنجازه دخود ا

انسانی را   فرامینِ  یهمه  2.بهشت  یورش بهمرسوم. عمل    آن بهشِت

 
ی کلیدی کیهان و یک واژهها برای مفهوم  ینیترین الفاظ چیکی از قدیمی  انیت  1

ی چینی بود و در طول قییرون متمییادی اییین واژه بییا خییدای در مذهب و فلسفه
 م. – دل شد.معا «شانگدی» هاآنواالی 

 م. –اختارشکن  اصطالحی المانی برای رادیکالیسم س 2
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وده برپا لی پالدر مح  از آن را   ر و بهترینوع جدیدتاز جا برکنند تا  

همهکنن بد،  و  نو  رسومی  تا  بشکنند  را  رسوم    شان نیگزیجاهتر  ی 

 ست کهااین آن چیزی    ما آیااین است. ابه  محدود    هاآن سازند؛ کنش  

هدفِ و    حقیقتا  ن آنا به  آیا  و  دارند  سر  در  را  سودایش    خالصانه 

خیر،  می  نا شنهایی آفر  ردآنان  رسند؟  به   ،«بهتر»چیزی    ینشِاین 

آزرد شدهوارگی  میانلوده  یورش  بهشت  به  دیگر  د.  بهشتی  تا  برند 

قدرتیب سرنگون    سازند.  را  جدقد  تا  کنندمی قدیمی  به  رتی  را  ید 

که غالبا در    موردنظر   ی. اما نکته دیاببهبود می  فقطسمیت بشناسند.  ر

تالشِ می  هر  پنهان  نظرها  از  کام  واقعی  شیِفروپا  ،ماندجدید   لِو 

و   رسوم    انسانِ   فروپاشیِ  مختصرایا    است؛  دست نایازبهشت، 

ان  انس انسان.    معنویتِو    انزوا  فروپاشیِ  ر جهان،محافظت شده در براب

دنبال ت  به  است  بهشِتآن  میان  منزوی    ،فرهنگ  ا خود را در  دنیا  از 

اش را بشکند. اما این انزوای بهشتی  خصمانه   کند بلکه بتواند قدرتِ

همین به  باییز  پایانِد شکسته شون شکل  و  ی  حقیقیِ  د  به    ورشِاین 

نژاد   زردوارگیِ  ،حْاصال و    بهبود است.  بهشت، فروپاشی و نابودی آن  

که   کنندمیهمواره چیزی را بیدار    هانآاز این راه    چراکهت  اس  سفید

داشته    قبال ، یک  عمومیت ، یک  فرمان یک    گریدان یببه   –است وجود 

را آشتی  .کنندمی  بیدار  بهشت  به   ناپذیرتریناو  نسبت  را  دشمنی 

روی سازد. بهشت د میجدی گیرد اما هر روز بهشتیمیدر دل  هشت ب
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را  او  کند.  می  بارنتلبهشت   یکی  دیگریتنها  می  با  بهشِت خرد    کند. 

مسیحیان، یهودیان    کند؛ بهشِتیونانیان را ویران می  یهودیان، بهشِت

-یورشهای  انسان. اگر  دست ازاینها را و  ها، کاتولیکرا؛ پروتستان

بهشت به  زردوسف  خونیکه    برنده  پوست  دارند،  را  یدواره  ارشان 

انس زی  یاحساس  انِدرآورند،  در  ورا  هویرانیر    جهانِ   لناکِهای 

کردحسا خواهند  دفن  انسانِ  طورهمان  ،اس  زیرِ   که  در  را    منزوی 

  قلمروِ   و بهشْت  اش.بهشت   بهشتی را زیرِ  اش و انسانِانزوایافته  جهانِ

 است.  روح آزادیِ  قلمروِ و ارواح

دن در  برای مانرا  خود    ، حقِارواح و اشباح  بهشت، قلمروِ  روِقلم

ها، مفاهیم هاندیش   قلمروِ  عنوانبه جا  ینااست. در    تهیاف  ی نظریهسففل

ها انباشته شده  ها و ایدهبهشت با اندیشه  است،  ها مطرح شدهو ایده

 حقیقی خواهد بود. واقعیِت «ارواح قلمروِ» این ازآنپس  واست 

؛ ست اوارگی  ویم، زردبرنده ش  روحادی را برای  واهیم آزاینکه بخ

  ، آزادیِ ست ا  احساس  آزادیِ  ،است   وارهزرد   روح، یک آزادیِ  ادیِزآ

 .دست نیازاو ست ااخالقی 

است واژه آزادیِ   «اخالقیات»  ی ما ممکن  با خودانگیختگی و    را 

هم بیاراده  امامعنی  آ  ابیم.  در  ن نقشن  این  سفیدواره برعکس    ؛داردی 

-نشان میاش خودانگیخته  وارهزرد  اخالقیاتِرغمِ  علیخود را  ط  قف

بهشِت هموارزرد  دهد.  یا  اصولِه  مست  اخالقی،  ان  باقی دژی  حکم 
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با یورشِمی به آن تنها خود را اخالقی پی  ماند و سفیدوارگان  درپی 

می دیگرنشان  او  اگر  بامجبور    کلبه  دهند.  اخالقی    لِاصو  نبود 

باش  سروکار آنهمیشگی  سرکشِ  اگر دشمنِ  د،داشته  نبود، اش در  جا 

اینکه   یافت.یات خاتمه میالقاخ  نتیجتابا اصول اخالقی و    شارابطه

یک    خودانگیختگیِ هنوز  تنها ا  «اخالقی   خودانگیختگیِ»او  ست، 

نشانه  زردوارگیِ و  از  اوست  آ   اینای  در  هنوز  او  ن  که 

خودش  ی[  گیخت]خودانگ نیافبه  است.  دست    یختگیِخودانگ» ته 

دفلسفه»با    کامال  «اخالقی ارتی  و  ،  «مشروطه   دشاهیِ اپ»،  «دکس ینی 

برخی  »،  « حیسیم  حکومِت» با    محدودِ   آزادیِ»،  «حدودآزادی 

شده « مطبوعات زنجیر  بیماری  بستر  به  که  قهرمانی  با  به شکلی  یا   ،

 کند. مطابقت می ،باشد 

ت مگر نشکسته اس  ما در ه اش رهو اجن  باورینشَمَ  واقعا  انسانْ 

به اشباح و ارواح بلکه  ه نه تنها اعتقاد  قدرت آن را داشته باشد ک  آنکه

 گذارد.باد به روح را نیز کنار عتقا

اعتقاد دارد بیشتر از کسی که به روح معتقد  شبح  کسی که به یک  

از   تصوری  واالتراشاعه »است  جهانی  ه   «ی  و  پندارد  در  دو   سر 

جسمانید ی   نیای  دنبال  فراج به  دنیای   هاآن   اختصاربه اند.  سمانیک 

کرد   گرییددنیای   تولید  دا  اندهرا  اعتقاد  آن  به  دنیای    رندو  این  و 

محصو روحانی    هاآن  ذهنیِ  ِل دیگر  دنیایی    حواسِ   چراکهست.  او 
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-دیگر و غیرجسمانی درک نکرده و نمی  هیچ چیز از این جهانِ  هاآن 

 به این باورِ  کند. سخت نیست یزندگی مدر آن    شانروحند؛ تنها  دان

 هستیِتا جایی که    دهیم  ادامه  روحانی  اتِ موجود  هستیِی  زردواره

نیز    آِلهیدا اینکه  ور شود  تص  او  روحِانسان  به همهتا  ی توجه فقط 

به سوی   آن،    تأثیر   لهیوسنی بد.  گرددجلب    «شاروح  سعادتِ » سوی 

 شود.، تضمین میدهش  « خواندهی القاخ تأثیرِ» نچهآبر روح یا 

نی فقدا  ،جسمانی  رِام  ی حقوقِاست که زردوارگی از همهار  آشک

ارائه میمح او  ض  بودن  و غیر  یمانسج ر یغدهد.  دا طبیعی  ارائه   ده را 

که هزاران ی ما بود  ی زردوارهو گناه و آگاهی از گناه شکنجه  است 

 سال طول کشید. 

ن کند؟ همایاش زایل مودگیبهیچسوی  چه کسی روح را به    اما

  ؛ دفی کرموقتی معر  ، متناهی وباطل فاده از روح، طبیعت را  که با است

او   نیزند  توامی  ییتنهابههم  را  پا  روح  بطالن  میبه  من  -یین کشد. 

خود   خواسِتبه  مطلق    یک منِ  عنوانبه که  ، آناز شما  هرکدامتوانم؛  

 تواند.یم خودمدار گریدان یببه تواند. و ، میعمل کند

------- 

ز  را ا  نفسادبه اعتمقدرت و    حسِ  ر مقدس تمامیِبرابر ام مردم در 

می براب  وتنرفو    ناتوانبرخوردی    هاآن دهند،  دست  داردر  آن  .  ندر 
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مقدس اعالم  ن را  هیچ چیز مقدس نیست تا زمانی که من آ  حالن یباا

اعالنِ  ن آنا.  کنم قضاوتِ  با  زانو  من،  با   اختصاربه و  من    زدنِ  من، 

 شوند. مقدس مین م وجدانِ

همه خودمدار  برای  چیزی  تقدس  آن  دای  باید  که  -ست ست 

از  ناشدنیلمس  نایافتنی، از    گری دعبارت بهو    شاقدرت، خارج  فراتر 

تقدس    خودش چ ا   وجدانی  برخوردِهر    گریدانیببه باشد.  ون ست. 

است   یامسئله این  »   عبارتِ من  برای  این    یسادگبه   «وجدانی  به 

 « انگارم.س میا مقداین ر»ناست که مع

کودکانِ همچون  برای  درست  هیچ    کوچک،   چیزِ حیوانات 

ندارد  وجود  که  ،مقدسی  دلیل  این  ایجادِجه  به  بفض  ت  این ا  رای 

باید   فرد  تفاوت  قدرآن مفهوم،  بتواند  که  باشد  کرده  مثل رشد  هایی 

نین سطحی  چ  . تنها دررا درک کند  «موجه و ناموجه»و    «نیک و بد»

  ی عیرطبیغ  حرمتِست که  ا  –دینی    مناسِب  اهِگ تکیه  –م  و فه  تأملاز  

اند) با  به  که  آمده(،  یشیدن    ی عرصه  به  پا  «مقدس  ترسِ»که  وجود 

مقدس نیاز دارد تا فرد چیزی بیرون    گذارد. این ترسِطبیعی می  سِتر

.  نظر بگیرددر    دست ازاینتر، بهتر و  تر، موجهاز خود را تواناتر، بزرگ

آن  تاررف  گریدعبارتبه  در  که  قدرتِ ی  به  اذعان    فرد  بیگانه  چیزی 

آن زما  –کند  می تنها  و در  نه  بلکه  می  شااحساسن  آن   ناعلکند    به 
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دهد که به بند کند، تسلیم شده و اجازه میعتراف میه یا اان کردعاذ

اینجا کلِیمآببندهنیایش، فروتنی،  )شود.   -شبح  ارتشِ  ، اطاعت( در 

 روند.می رژه «مسیحی  فضایلِ» گونِ

ا  که  چیزهر    تکریمی  و  احترام  برابرش  الیقِ  در  کنید،  نامِ رائه 

است؛   نیز میمقدس  آن،  ان هنگام دست که  ید  گویخود شما  به  دازی 

کنید و این نشان را حتی به امر نامقدس  حس می  «ی مقدس وحشت»

می وچوبه)دهید  نیز  جرم  دار،  لمس  دست ازاین  ی  از  آن    کردنِ(. 

از  وجود دارد که ناآشناست یا یعی در آن یزی غیرطبدارید. چ  وحشت 

 نیست. شما نِآ

شده پس  بندی ن هدرج مقدس    عنوانبه انسان  در ذهن    اگر چیزی»

ه  زندانمهچرا  نفع خواسِته ی  به  نفعِ  ا  به  ی  سوبژکتیویته  شخص، 

ودش  فرد خ  ، سپسآغازدآن را می  ترسْ  «!زندیریفرونم  حدوحصریب

 ی آن حصاری بر ضدِ یجهنت  د وی رسانان خواهد تترین انسنخش  از  را

از خود    واره تالشی برای آزاد کردنِ. اما در ترس همی اوست گستاخ

از  ا  ب  آفریدهترس    آنچه و    ،تزویر گ،  نیرناستفاده    دست ازاینحیله 

ای دیگر است. به گونه  کامال  مسئله  1در تکریمبرعکس  ماند.  باقی می

 
1rchtEhrfu  
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لکه برای  شود بواقع می  1ترس  ردِومه تنها  ست که نه   در آنجا چیزی

حر میآن  قائل  ترسیده  آنچهشوند:  مت  آن  نیرویی    داناز  به  تبدیل 

آ  دتوانمن نمیکه    دشومیدرونی   . من به آن حرمت گردد  ن پاکاز 

میدگذارمی آن  وقف  و  مسحور  تعلق    دشو،  آن  به  با  یابدمیو   .

و   خواهد بود  آن  تِدرق  در یدِ  کامال  است   قائلحرمتی که برای آن  

که با تمام نیروی ایمان  ال  . ح دکننمی  شی برای آزادیحتی دیگر تال

ترسم،  ن میاز آ   آنچه. من و  دشومی  قدمعت ،  است   به آن وابسته شده

  چراکه   .«زیَدمیمحترم در من    حتی اگر زنده نباشم، امرِ»یکی هستیم.  

پا نوع  هیچ  به  اجازه  نامتناهی،  امر  نمیرسیدنیانروح،  را  دهد،  ی 

عزیزش را رها   عیسیِ  دتواننمیترسد،  می  مرگ، از  ایستاست   درنتیجه

دیگر    شکوهِ  کند، بودن  متناهی  او  کورشده  چشمانِ  یبرااین  ی 

ابژهنی  ص یتشخقابل تکریم رشد کرده   ی ترس که اکنون تا حدِ ست. 

نمی کنترل  امرِدیگر  شده،  ابدی  تکریم  مقامِ  شود،  به  خدایی   محترم 

 به  نگرفتیادآفریدن که برای  رای  نه بانسان دیگر    اکنون  .است   یدهرس

می گرفته  ونکه  یا)  شودکار  کند  پژوهش  و    ، ( ت سدنازای  بداند 

خود را در ژرفای   شود ومیثابت تسخیر    ایابژهبا  او    گریدعبارتبه 

می گم  به خویشتن  بازگشتی  بدون  همان آن  ابژه  این  با  ارتباط  کند. 

 
1gefürchtet  
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به پچیز  کنهِ  دانستن،  بنیان  یی  و  و  اسازی  بردن    فروپاشی نه  ست 

و  ) شده  گونهن یا(.  دست نایازبطالن  دین ساان »که    معین  باید  دار  ن 

با    درنتیجه  «شد. با را  فقط خود  مشغول  مردم  سوال  که   کنندمیاین 

مهم   این  دست چگونه  دینمی  به  درسِت  معنای  یا  بودن آید،  دار 

خودِ ست که کسی به  ا   زمانی  ن آبرعکسِ  کامال.  دست ازاینچیست و  

ولو آنکه خودش به    ،کشد پرسش    را به  کند و آن  بدیهی شک  اصلِ

ید  با  ست.امقدسی    مفهومِ  نیچنن یایز  نی رود. اخالقیات نسمت ویرا

که است  دنبال    فرد  این  به  تنها  باید  و  باشد    « ی چگونه»اخالقی 

که به  کندنمی جرئت گونه بودن، بگردد. فرد نآ درسِت درست، روشِ

ب  بروداخالقیات    غ خودِارس را  آن  آیا خودش که    کشدبه پرسش  و 

نیست ت بیش  واالمقام  ؟وهمی  همهاو  از  گرفته  قر   شکیات  یتر  و ار 

و   است  با    گونه ن یاتغییرناپذیر  مقدس ما  از  امر  مرتبه،  به  مرتبه   ،

 رویم. به پیش می « مقدسات  تقدسِ»تا   «تقدس»

------- 

برخی  انسان در  به  ها    فرهنگ بی و    بافرهنگی  هدست دو  مواقع 

دسشومی  تقسیم اتهند.  تا  ی  لیاقِتول  که  داسم  آنجا  را  اشتند،  شان 

  در زمانِ   ازآنجاکه)کردند  میانباشته    ،از ذهن  ،هایشهاند ودشان را از  خ

. حاکمان بودند(   مهم اندیشه بود، آنان در جایگاهِ  اصلِ  بعد از مسیحْ
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اندیشه  آنان خودشهایبرای  که  میتشخان  ی  احترامِ   ، دادندیص   یک 

درخوامآبان نوکر میه  کشور،کست  خدا امپراتور   ردند.  کلیسا،   ،  ،

که تنها برای ذهن   احی هستندها یا اشبیشهاندنظم چنین    اخالقیات و

  ها شان به اینزنده، یک حیوان، توجه   صرفا  جودِوجود دارند. یک مو

اندکیِ کودک    توجهِ  به  بیاست یک  اما  جز   عا واق  فرهنگان.  چیزی 

نیستند و تنکسی    کودکان  به ضکه  اش توجه کند، زندگی  روریاتِها 

 هاآنابل  لیل که او در مقه این دا بآن ارواح خواهد بود. اماعتنا به  بی

برابر   در  هست،  نیز  درآمده  شانقدرتضعیف  زانو  توسط   به  و 

 است. مراتب آید. این معنای سلسلهها تحت فرمان درمیاندیشه

 ! هنانی ذحکمر هاست.حکمرانی اندیشه مراتبله سلس

که    هستیم  هاییآن ی  طهایم، زیر سلزدهمراتب به امروز سلسلهتا  ما  

 اند. ها همان مقدسات د. اندیشهشونها حمایت میاندیشهبا 

. یک زمان یکی و هستندهمواره در حال درگیر شدن    1اما این دو 

ن د و درگیرکندیگر زمان دیگری توهینی می دو    در برخوردِ  نهاه تی 

  سانِ هیچ ان  چراکهافتد.  اتفاق میهم  انسان  ک  م، بلکه در یانسان با ه 

اندازه آن  لذتیبا  بافرهنگی  هیچ  که  نیست  چیزها کشف    فرهنگ  در 

نباشدبی  درنتیجهنکند و   انسانِ  فرهنگ  نیز  بی  و هیچ   کامالفرهنگی 

 
 م. –فرهنگ است.  نسانِ بافرهنگ و بیمنظور ا 1
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نیست.   اندیشه  هگل  این  بدون  میوشر  نهایتادر  کشو ن  ح د  ی  ته 

چیزها و چه وحشتی از هر    یه اشتیاقی براین انسان نیز چ تربافرهنگ

در    ،ءاشیا  او واقعیت، جهانِبا  کند.  دارد و پنهان می  «یتوخال  تئوریِ»

اندیشه با  هم  بدونِ می  مطابقت ها  کنار  نباید  مفهومی  هیچ  و    یابند 

 رین تیعین  عنوانبههگلی    شود تا سیستمِواقعیت باشد. این باعث می 

ا  سیستم شناخته یگانگی   آن جشنِ  رندیشه و شیء دشود گویی که 

این  می اما  حالِت  یْسادگبه گیرند.  بخ   ونت خش  شدیدترین  ش  در 

بااندیشه حدِها،  و    الترین  کامیابیِمطلقه   سلطنِتاستبداد  و    ،ذهن  ، 

زی  به چی  تواندنمی   پسن یازااست. فلسفه    فلسفه   با آن کامیابیِهمراه  

 ، ذهن  یقهمطل  قدرتِد آن  باالترین ح   چراکهآن دست یابد    از  ترباال

 . است  بودنِ ذهن-متعال-قادرِ

روحانی  انسان باشند  بایدکه    را  آنچههای  داشته  مغزِ   ،قبول    در 

فرو کرده و  مفاهیمی  هاآن .  اندخود  نیکی  مثل عشق،  -ازاین  دارند 

د واهنخمی  درنتیجه ببینند.    افتهیتحقق را    نآناکه دوست دارند    دست 

  کس چیه   این پادشاهی د که دربنا کنن  عشق را روی زمین  که پادشاهیِ

  « از روی عشق»ه  هم  واهی عمل نخواهد کرد ودیگر از روی خودخ

بود. باید    خواهد  مغزِ  نآنا  آنچه کند.    حکمرانیعشق  فرو   در  خود 

سرهای  » چراکهتوانیم بنامیم؟ می نظریخشکاند را چه چیز جز کرده

ل ثَه این مَاست. ب  انانس،  شباحا  مستبدترینِ  .«شده است   دهزن شبحآنا
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کنید با  »جاده  که  فکر  ویرانی  هموار    هاییت نی   . «ت اس  گشتهنیک 

د  کلِ  درکِ  نیِت خود،  بشریت  انسانِ  شدنل یتبدر  نوعِ   به    کامل، 

بودن، درستکار بودن، مهربان    خوب  هایت ویرانگری از آن است. نی

 . هستند ت دسن یازابودن و غیره نیز 

ی  طبقه »ید:  گووئر میبرونو با  تخاطرادر بخش ششم از کتاب  

، قادر به ه است افت د یدرن اهمیتی شدیمتاریخ ِ   در  ناچاربه متوسط که  

شوقی برای یک ایده   و  ایثارگری نیست، هیچ شور  -خود  لِهیچ عم

ندار ارتقایی  -اش میپاافتادهپیش  عالیقِ  د. تنها خود را وقفِو هیچ 

تنها در    نهایتا  و  ماندیمقی  همواره محدود به خود با  گریدان یببهکند.  

اندازه آنْخیر میهای خودش تسحد و  با    آوردنِپا در  از  در  کند که 

هوس و شوق  نیروهای  شده  ، شور  موفق  در سطح خود  پایداری  و 

و   «کند.های جدید را جذب میاست و در همان سطح قسمتی از ایده

دیگردر   راایده  و ا»ید:  گومی  جای  انقالبی  ایدههای  رهای ،  نه   ای    که 

انسانخودش   پرشور  ازخودگذشتههای  بلکه  آن   و  برای  را  خود 

او توانسته است روح   ؛دهدر میخود تغیی  فعِبه ن  فقط  ،دندقربانی کر

دهد   تغییر  پول  به    ، راخودشان    مقصودِ   بعدازآنکه   مطمئنا آنان    –را 

  د، ها بیرون کشیدن از آن ایده  را  انانگرشیر و  و جدیِت  را  شانایداری پ

میداری  خودم   علیه خود  «ورزند.تعصب  مردم،  این  ثارگر ای-پس 
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دمی خودخواه که مر،  هستند  دارعمومی خودمای  به معن  هاآن نیستند،  

 .دست ازاینگردند، جدی، حسابگر و منفعت خود می به دنبالِ

ه  ک   کسی  ئنامطمکند؟ به معنای کلی،  ایثارگری میپس چه کسی  

برای  زیچ همه چیز   را  ایک  یک  ی ،  خوابژه،  ی ک  به ست،  هوس  ک 

ادر را رها و مکند و پدر  ایثارگری نمی  ودخ  اندازد. آیا عاشقْخطر می

نمینوع خطرات و محرومیت   همهو    کندنمی به ها را تحمل  تا  کند 

انسانِ   شاهدف یا  همهجاه  برسد؟  که  و طلب  آرزوها  امیال،  ی 

یص که کند یا انسان حروس میتنها یک ه ی  را فدا  هایشخشنودی

عیاش و    د، یا انسانِها جمع کن کند تا گنجد نفی میرا بر خو  زیچ همه

او  دست ازاین بر  هوس  یک  می؟  آن   درانَحکم  برای  را  بقیه  او  و 

 کند.قربانی می

این مردمِ  آیا  نیستند؟    و  یا خودمدار  خودایثارگر احیانا خودخواه 

هو نهت  نآنا  ازآنجاکه  یک  یک    سِا  برای  فقط  پس  دارند،  حاکم 

-ب میتر سرسختانه در آن جذبیششوند و هر چه  می مهیا    خشنودی

  یک خودمداریِ   این  اما   ؛ خودمدارانه است   نآنا   ِتفعالی  گردند. کلیِت

 ، سربسته و محدود است. این تسخیر شدن است.ی بعدکی

زه د اجاای نبکه انسان برعکس    هستند  پاافتادههیجاناتی پیش  ن»آنا

انس  هاآنبا  دهد   شود.  بایمسحور  برایان  یک ایده  یک  د  بزرگ،  ی 
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  ، «نیک   واسِتخ  یک»   ،بزرگ ی  یک ایده  1« کند.بزرگ قربانی    خواسِت

 شمار به کامِبرای خداوند است که برای آن مردمی بی   متیحر  احتماال

یافته، کلیسای    شامشتاق  مرگ رفتند، مسیحیت است که شهیدانِ را 

درخواست   ران  ا درتم  که آزمندانه قربانی شدنِاست    مقدس  کِلیکاتو

برابری  می به  هایی خوینست که گیوتاکند، آزادی و  مت خد  آن نین 

 ند. کردمی

ا  برای یک  بزرگ، یک دکترین،    خواسِت  ی بزرگ، یکیدهآنکه 

ه  نخواهد گذاشت ک  ،کندبرجسته زندگی می  یفِلتکیک سیستم، یک  

شهوت  کدامهیچ ه نی د  هایاز  جستجوگریعالقهیچ  وی،  خود    ، ی 

در   کهم  داری  گریروحانیبروید. در اینجا مفهومی به نام    هاآن درون  

آموزگاش  تربیتی  فعالیِت آن  میبه  گراها آلایده  چراکه  ،گویند اری 

بازی   ما  برای  را  آموزگار  بهکنندمینقش  روحانی  به   ویژه .  موظف 

یا   ایده  برای  کار  و  ایده  برای  ا نی  ِتاسخوزندگی    درنتیجه ست.  ک 

احساس   تکبرِبرازندهه  ک  نندکمی مردم  که  نیست  او  نشان    ی  دنیوی 

به    زندگیِ  دهد، کند،  تمنا  قیخوشخوب  و  رقصیدن  مثل  ر ماهایی 

دیگری    اختصاربه   –بپیوندد   ازچیز  غیر  مقدسعالقه»  به  داشته    «ی 

ود و  شمیمعلمان نیز از همین ناشی    ناچیزِ  ن شک دستمزدِباشد. بدو

تنها  هاآن  که  کنند  احساس  مقد  باید  شان  تکلیف  ه شدنِس خواندبا 

 
 م. –ئر  از برونو باو 1
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شدهحق بازپرداخت  لذ  شان  از  باید  و  دیتاست  چشم  »گر  های 

 « بپوشند.

کمبودِ ایده  نیز  راهنما  دفترِیک    حتی  احساس برای  مقدس  های 

از    -شودنمی تن  چند  یا  مییک  ایناینان   عنوانبه را    کار   بایست 

با  د خوتکلیفِ  توانندمی  دست ازایناده، وطن، علم و  شد. خانودیده 

 د. بیابن شانبه تکیلفدر من خدمتگزاری وفادار 

ما  جنونِ   اکنون  می  قدیمیِ  یاربس  با  مواجه  هنوز شویجهان  که  م 

زندگی کردن و کار  در آن  گری سر کند و  ته بدون روحانییاد نگرف

ایدهکردن   یک  ارزشِ  تکلیفِ  ،برای  و  است    بر   اشانیانس  انسان 

 شود. ده میجی سناش در انجام آن اس وفاداریاس

ن  رایگری. بنابمان روحانیه   گریدان ی ببه ی ایده و  سلطهاست  این  

الهام گرفته    ؛ال کشیش بودند و کم  تمام  1ژوست -دو سنسپیر و  روب

ا و  شیفتگان  ایده،  انسان  ثابِت  بزارِاز  و  ایده  ایدهاین  دو  گرا.  آلهایی 

س در    ژوست -سن می  گونهن یاخنرانی  یک  چیزی  »زند:  فریاد 

دناتشوح  دارد.  ک  به وطن وجود  کاانحصاری    قدرآنر عشق  ه  ست 

نفعِ  زیچ همه به  می  یقِالع  را  قربانی  بدوجمعی  بدون کند،  ترحم،  ن 

 
می و سیاسییی در دوران یییک رهبییر نظییا  ژوسییت -دو سیینآنتوان لون    سییلو   1

 م. – فرانسه بود.انقالب اول 
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را از پرتگاه به پایین پرتاب    1مانلیوس ی انسانی.  الحظهترس، بدون م

تمایالتِمی قربانی  شخصی  کند.  را  رگ کمیاش  او  به   را  2ولوسند. 

می هدایت  گسستگی  ،  د نککارتاژ  به  را  مارا میروم  و  را   3کشاند 

 « .4ن انتئوپه ب شاشدن وقف ربانیِق عنوانبه 

-بی آل و مقدس، دنیایی از عالیقِایده عالیقِ در برابر این معرفانِ

ای، هیچ سیستمی،  ایستاده است. هیچ ایده  «شخصی»کفرآمیز و    شمارِ

خو عال  درقآن مقدسی    اسِتهیچ  این  توسط  که  نیست    قِ یبزرگ 

گذاشته   سر  پشت  آنان   نشودشخصی  نکند.  تغییر  عال]ای  و  یقِ  ن 

س  اگرحتی    شخصی[ دوراموقتا  در  حتی  شوند،  در اکت  جنون،  ن 

از طریقِ باز  تعصب،  به درجه   «مردم   شنواییِ  حسِ»  دوران  ی  دوباره 

صعود   ایدهکنندمی اعلی  آن  ک .  زمانی  تا  میها  شخصی    یقِعال  زبانِه 

خ  نباشند که  زمانی  ارمددوتا  را  نکنند،  اری  چیره   طوربه ضا  کامل 

 شوند. نمی

 
تالس از کاپیتولینوس کنسول روم باستان بود که به جرم اخیی مارکوس مانلیوس    1
 م. – ه پایین پرتاب شد.پرتگاهی ب محکوم و ازه اعدام وال عمومی بما
و کنسول روم باستان بود که در استمدار، ژنرال  آتیلیوس رگولوس سی  مارکوس  2

 م. – کارتاژ شکنجه و کشته شد
فرانسییه   ی انقالب اولدیکال در دورهار رانگژان پل مارا سیاستمدار و روزنامه  3

 م. – د.شخود ترور  یم خانهردِی در حماو شارلوت ک   بود که توسط
 م. – نام قبرستانی در پاریس 4
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فریاد میل پنجرهقاباکنون در می که همسک ،  1دینزند ساری من 

عالقه فروشِیک  به  شخصی  دا  ی  کسِ خوب  هر  یا  او  اگر  و   رد 

او   برای  بخواهد دیگری  چیزی  عالقهچنین  یک  همچنان  این    ی ، 

نصیب ز سبدش بیا اریک دزد او  طرفی اگر ماند. ازی باقی میشخص

ی  عالقه   ود،ش رح میاری افراد مطی بسیعالقه  زمانهم  وقت آن ،  سازد 

کلِک یا  شهر  ی  ل  بیکشور  به  کلِا  بیزار  انی  دزدی  از  که  ند.  کسانی 

شود و السویه میی ساردین علیفروشنده  ای که در آن شخِصعالقه

در  گردد.  یم  توجه وارد   به کانونِ  «زدهدزد  انسانِ» ی  قولهبه جای آن م

-ی شخصی ختم میقهالعسوی  به  تواند  همچنان می  چیزاینجا همه

دزد موافق باشد   با مجازاتِاند  وتمیکنندگان  از شرکت   هرکدام  ؛شود

و باعث شود    شودب  می بدون مجازات ممکن است عمو  دزدیِ   چراکه

چنین حسابگری   یک  حالدرهردهد.  ست باش را از دییدارا   اوخودِ

ه ما به تصور کرد و بهتر است ک  زیادی  تعدادِ در  توان  می  یسختبهرا  

ا  «است   «رممج» دزد یک  »  فریادِ   برِ ینجا ما در براگوش فرا دهیم. در 

کنشِ داریم.  قضاوت  یک  مفهومِ  خود  با  می  «جرم »  دزد  شود. بیان 

ای مهصد  رینتککوچ   گونه است: حتی اگر جرمیاکنون موضوع این

باید آن    درهرصورتعالقه دارم نزند، من    اه آن ه  به من یا کسانی که ب

 
-اش مییاهیِ سییاردین میییر مقابل خانهاست که د فروشییماهنظور نویسنده م 1

 م. –فروشد.  
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غرق اشتیاق دارم،    اخالقیاتن به  محکوم کنم. چرا؟ برای آنکه  را م

که    آنچه بر  ام،  اخالقیات شده  یایدهدر   هر کجا  است  آن دشمن  با 

ز  انگینفرت  سوالیدر ذهن او دزدی بدون هیچ    چراکهتازم.  باشد می

پرودون  بقهطب است.  شده  گفتنِ می  مثالن اعنوبه ندی  با  که    اندیشد 

دزدی  » ب  بارهکی به    «ت سا مالکیت  مالکانگی  نهادهیر  در   ت  است. 

 ست.اخالفکاری  دستکمیا  جرمهمواره یک  دزدیه ان ش کشی منطقِ

عالقه اینجا  میدر  پایان  شخصی  شخِصی  این  که   یابد.  خاص 

 . اینشودمیالسویه  من علی  شخِصبرای    مالکات  سبد را دزدیده اس

انسا  ،من  زد است که مورد توجه من است. در ذهنِتنها د  ن، دزد و 

حقیقتا دزد است  کسی    وقتی  کهچرا.  شوندمی  ناپذیرشزمخالفانی سا

را در خود    یت«بشر»یا    انسان  ،کندوقتی دزدی می  انسان نیست. فرد

می افرد  دهد.  تنزل  کشیدن  کنار  توبا  بشخص  جهاتِز  -انسان ه  ی، 

ی با انسان معموال به این شکل اشتباه فهمیده  نا . مهربرسدمی  دوستی

انسامی به  عشق  گویی  که  هرنشود  به  عشق  و  است   ها   ، فرد 

به    کهیالدرح  عشق  جز  نیست  مفهومِ انسانچیزی  یک  غیرواقعی،   ، 

ست  ایا انسانی    2آدم بلکه    ،ها نیست یا انسان  1مردم   منظور .  شبحیک  

فرک قلبِ دعنو  دِه  در  دارد  وست  اهمیت    امطمئن.  خود  فرد  هر  به  او 

 
 یونانی به 1
 به یونانی 2
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را اش  نیداشتت دوس  آلِخواهد ایدهآنکه می  دهد اما تنها به خاطرمی

 ببیند. هفتیاتحققجا همه

ه است، اگر پس در اینجا چیزی از توجه به من، تو و ما گفته نشد

بود،  این عالقهگونه  شخصی  یک  ع  شدمی ی  تحت    عشقِ »   نوانِو 

و بهشت  شقِتی یک عسدونوع  اما.  داشت میقرار    «یوی ند ی، روحانی 

احیا شود حتی    انانسکشیشانه است.   ما  کاراباید در  این  با    ، ما  ،گر 

خاکِ  ،نوایب  شیاطینِ ب  به  اصلنسیاه  این  ست  ای  کشیشانه   یشینیم. 

با نابود   معروفِ  اصلِ  مشابه  دنیا  اگر  حتی  کن  برقرار  را  عدالت 

شق به ه برای عکهستند    یهستند. اشباح   دالت ایدهانسان و ع  1.دشو

میهمه  انآن قربانی  نوعِ  ارواحِ  درنتیجهشود.  چیز  -خود»  کشیشانه 

 اند. روح «ی ایثارگرانه

اندازه که شیفتگی  انسانی  آنکه شیفته -اش توسعه میاست آن 

نمی حساب  به  را  اشخاص  عالقه یابد،  یک  در  و  ایدهآورد  و ی   آل 

که یک نیست بل یک شخص  انسانبینید که است. می ورس غوطهمقد

 است. شبح آل، یک ایده

  باشند و   انسانعلق به  تتوانند محد ممکن متفاوت می  اچیزهایی ت

تگون این اساسیِه  نیاز  اگر فردی  پرهیز  لقی شوند.  اری گانسان را در 

 
 به التین 1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

155 

 

روحانی آنگاه  علمدینی    گریِببیند،  آن  می  قد  فرد  اگر  دکند؛  ر را 

ببینماخالق روح داری  بیرو  اخالقی  گریِانی د،  این آوردیمن  سر  با   .

هر چیزی یک    یخواهند برا می  ما   روزگارِی  کشیشانه  حساب ارواحِ

آنان  دست ازاینو  «  برابری   دینِ»،  « آزادی  نِید»بسازند،    «دین » برای   .

ایده به  هر  تبدیل  مقدس »ای    مثال عنوانبه شود.  می   «خواستی 

سیشهروندی تبلی،  محاکغاتاست،  مطبوعات،  آزادی  با  ،  مه 

 . ... و  منصفهئت یه 

ادراک این  با  تنه   «یازخودگذشتگ» ،  اکنون  دارد؟  معنایی    ا چه 

عالقه   داشتنِ ایدهیک  احترامِ  آل ی  آن  برابر  در  هیچ اشخاص    که 

 ! ندارد ارزشی

این  انسانِ  سخِت  سرِ  با  در   اما  ست ینسازگار    موضوع  دنیوی 

متمادی     ه مجبور شد ه مغلوب شده و  او هموارتاکنون    مدستکقرون 

گردنِاست   به  سرکش  که  و  کند  خم  را  احترام   قدرتِ»اش  واالتر 

اییروحان  .«گذارد وگری  آنان  به  را  فشار  که  ن  زمانی  کرد.  ارد 

دسِت  خودمدارِ از  قدرتِ  دنیوی  می  یک  فرار    عنوان به)کرد  واالتر 

و    نمونه رومی  پاپ  عتیق،  قدرتی  فورا    ازآنپس  ،( ت دسازاینعهد 

  وفاداری در   مثلآمد.  او فرود می  وباره بر سرِآن د  از  هفت برابر باالتر

به عواملِی مرهمه  یاستحالهقانون،    جایگاهِ ای به ج   دینی  دم عامی 

-او همچون تجربه   ی. تجربهدست ازاین  وروحانی    فردِ  محدودِ  جسمِ
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 رها   طانییشز شر  د ااندیشهنگامی که می  ،است   تسخیرشده  ی انسانِ

 .شوندمید وار ور اهفت شیطان بو  است  شده

ی بقه بودنی برای ط  آلْنوع ایدهشده در باال هر  نقل   در پاراگرافِ

ن این  متوسط  است.  انسجامِ  علیه  عاقطفی شده  که اآلی  ایده  آن  ست 

ی که در آن پیاده کند. شمّاستفاده از  با    اصول راخواست  روبسپیر می

اندکی با    زانِیبه ماین انسجام    ته بود کهبه او گف   ،فته بود هن اش  عالقه

آن  آنچه بر  او  بود  ذهن  است،مصمم  و  ه  است  شده  اگر    هماهنگ 

بیشتخمی اصول  واست  برای  اشتیاق  به  دهد،  ر  عمل   علیهادامه  آن 

آیا  می میکرد.  همهمی  ازخودگذشته  قدرآنبایست  او  که  ی  بود 

ک  شااهداف رها  یک  ندرا  بهخشک    وریِتئ  تا  برساند؟    یابیکام  را 

ب   مطمئنا رفتار کشیشان سازگار    یزیبرانگن یتحسطرز    هاین   . است با 

موعظه به  مردم  که  میه زمانی  گوش  رها    زیچ همه »دهند:  ایشان  را 

از من پیروی کنیدک بف  آنچههر  »یا    «رده و  به فقیران دارید  روشید و 

  من پیروی  ایید و از در بهشت ثروت داده خواهید شد. بی  دهید و شما

ایده  .«کنید ازمصمم    نِا گرایآلبرخی  اطاعت  -می  تکلیفاین    بر 

کردند و رفتاری  عمل می  1اکثرا همچون حنانیا و سفیره   ماا   کوشیدند،

 
 م. – ل رسوالن مسیح از عهد جدید هستندهایی در اعماشخصیت  1
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نیمی دنیوی  نیمی آنانپیش میرا    دینی و روحانی و  به    گرفتند؛  هم 

 کردند. می خدمت  1خدا و هم به ممونا 

طبقه را  من  متوسط  کهینبدی    ش ااهداف  دخواه نمی  جهت 

اهد خومی  بدین دلیل که  گریدعبارت بهیا  کام بماند،  ابسپیر ن توسط رو

خواهد داد،   ی انقالبی فرصت به ایدهچه حد اش تا دریابد خودمداری

جایی اگر اصال  )  ردک  نکوهشرا    ینآناتوان  . اما میکنمنمی  نکوهش

ی هطبق  الیقِتوسط ع   ناش قیعال( که اجازه دادند  باشد  برای نکوهش

آیا آنان نیز دیر یا زود یاد نخواهند   درهرصورت  ؛دمتوسط ناکام شو 

-می  2ست؟ اگوست بکرا  اه آن رفت که بفهمند چه چیزی به سود  گ

نفیِ)تولیدگران    شدنِ  روزیپبرای  »  :3د گوی   سنتیِ   مفهومِ  پرولتاریا( 

مردم    وجهچیه به «  حق» نیست.  برای    دکیان  اهمیِت  متأسفانهِکافی 

  صورت به   هاآن باید برای    نفر  کستند. یایده قایل ه   ریکِئوت  پیروزیِ

کن  4عینی  چگونتصویر  که  در د  عمال  پیروزی  این  کار  ندز  ه  به  گی 

دیگر میجایدر  و    «.رودمی باالدسِتاگر می»گوید:  ی  مردم    خواهید 

 
 عنوانبهموارد  ر برخی  دست.  اع مادی  ت و طمهد جدید ثروع  کتابِ  درممونا    1

 م. –  فت گناه جهنم است.رخی موارد یکی از هو در ب  النوعربیک 
 م. – نگار و سیاستمدار سوسیالیست آلمانیآگوست بکر روزنامه 2
 م. –  unserer TageDie Volksphilosophieاز کتاب   3
 culosoاده شده است. )استف، عینی وضوحبهمعنای  به ad oculosالتین  یواژه 4

 م. –به معنای چشم است.(  
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کنید،   طریق    بایست میکار  تسلط  هاآنواقعی    عالیقِاز  آنان  بر   ،

ب  .«ید بیاب می  نی بعدازاله  الفاصاو  که  نشان  ضعفِیدهد    اخالقیِ  ک 

-ترجیح می  هاآن   چراکه  ،ان است ظریف در حال گسترش میان دهقان

 اخالقی پیروی کنند. ای دستوراتِیق واقعی خود به ج عالاز  دهند

آموزگارانِ و  می  انسانبه    ازآنجاکهانقالبی    کشیشان  -خدمت 

انقنممیقطع  را    هاانسان کردند، سرهای    یهایآن عامی،    ونِالبیودند. 

اخکه   دایرهارج  ازز  بیشتری  وحشت  بودند،  قداست  کردن    ی  قطع 

کمتر  سرها اما  مق   حقوقِ  مورددر    نداشتند،  در  حقوانسان  با    قِ ایسه 

 خودشان نگران بودند.

که عالیق شخصی را تصدیق   آنانی  چگونه است که خودمداریِ 

یا )  یهعالق  ر برابرِ، همیشه دشوند ا میو همواره از آن جوی   کنندمی

کشیشایده میآل(  زانو  آموزگارانه  و  نزد    شانت ی شخصزند؟  انه 

آید که  می  نز ای تر ااهمیت و بسیار بی  تریرخودشان به نظر بسیار حق

 تحمیل کنند  کامالچیز مدعی باشند و بتوانند خود را  بخواهند بر همه

  این ضوع در  این مو   یِقطع  یانه. نشگونه هم هست ینهم  در واقعو    -

ابدی    . یک شخِصکنندمی به دو بخش تقسیم  را    دخو  نآنا  که  است 

به  ؛گذرا  خِصو یک ش  یا فقط  به    این  همواره  یا فقط  اهمیت   آنو 

روز ِ کاری به گذرا، در دعا به اولی در  ها به ابدی و  یکشنبهد.  نده می

ن  از شر آ اکه نتیجت خود کشیشی دارند درونِ هاآنو در کار به دومی. 
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شان  بینند که هر یکشنبه درونان را میشبلکه خود  ،شوندمیراحت ن

 کند. ینطق م

حلی بر راه به    اند تاو کوشیده  اندهکرد  ها محاسبهچه اندازه انسان

ماهیت  اصل، این  پی  در  اصل  ایده،  پی  در  ایده  برسند!  دوگانه  های 

می  سیستم  پی  در  و  سیستم  چگونه  دانند  مین  کدامهیچ آید  که 

شده  «خودمدار »  انسانِ  ، « دنیوی»  انسانِ  سازگاریِنا به   ،خوانده  را 

ها  ی آن ایدههمه   د کهکنیمی سرکوب کنند. آیا این ثابت نمائد  شکلِ

که   ازاندازهش یب بودند  سوی    خواسِت  کلیِت  بتوانند  ناتوان  به  را  من 

کنند؟    بگیرندخودشان   ارضا  دش  هاایده  آنو  من  بودند  برای  و من 

مشخصی پنهان شده   مدتِای  ردشمنی ب  حتی اگر این  ، ندنددشمن ما 

است؟    صادقنیز  خود  -بر -بودن-مالک   در موردِ   همسئل باشد. آیا این  

ست؟ هر اصلی که من به آن  ا گری  شی برای میانجیالتیا آن نیز تنها  

من باید دوباره از آن   باشد و  منطقآورم ممکن است از همان  رو می

ام را در زندگی  و  ی باشمیشه منطقتوانم همآیا من میرگردانم.  روی ب

موارد  همه اساسی  نظ  بر  بمنطق  دهم؟  من میم  بر دون شک  توانم 

گونه که به  دقیقا همان   ،عشق بورزم  نآکنم و به    اهتمامودن  طقی بمن

کنم تنها  بر آن اهتمام می  آنچه ورزم و  های دیگر عشق میخدا و ایده

و  ن  م  در قلِب  خواهد داشت،وجود  های من  هم و اندیشدر ایده، مفهو 
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سرِ بود،من    در  درون  خواهد  در  قلب  من    همچون  اما  است،  من 

 تم. ست. من، آن نیسنی

که   خصوصبه ی، چیزی  شیهای کشذهن  فعالیِت  رد دارد  وجود 

 شود. خوانده می «اخالقی تأثیرِ»معموال 

می  تأثیرِ شروع  زمانی  که  اخالقی  میآغا  حقارتشود  . گرددز 

 نمودنِ کستن و خم  یست. شنقارت  ن ح ای   چیزی جز خودِ  آری، آنْ

-رهصخ فجارِتا از انکنم  خبر کسی را  . اگر2رتحقا  تا حدِ 1وخوخلق

بندم. اگر به کار نمی  اخالقی  تأثیرِرخواست هیچ  ین دبا اای بگریزد،  

خواهی   هنگرسآنچه روی میز است نخوری،    اگر»به کودکی بگویم:  

دعا کن، »  او بگویم  اگر من بهقی نیست. اما  خالا  تأثیرِ  این یک  ،«ماند 

ق حرمت  مادرت  و  پدر  مسیحِبرای  به  باش،  احترام    ائل  مصلوب 

 «ی اوست.تعلق به انسان و وظیفه ن مای  چراکهو  را بگ  حقیقت ذار،  بگ

حتی   خواسِت »یا  این  است   چون  اخالقی    تأثیرِ  وقت آن   ،«خداوند 

ر خم  ان سانس  تکلیفِ  ابلِاید در مق به انسان  زمانی ک  ؛کامل شده است 

ک  ی  برای خواسِترا    خود  باشد، فروتن شود، خواسِت  راهسربه   ،دنک

خود را در برابر    . او باید، رها کنداست   ده نون شیا قابیگانه که قاعده  

آنکه خود را خوار کند، تعالی  »کند: خودتحقیری.    خوار  واالترچیزی  

 
1Muth  
2emuthD  
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تا  ند  شو  مجبورابتدا  در همان    دکان بایدآری، آری، کو  .«خواهد یافت 

کنگپرهیز تمرین  را  نزاکت  و  ادب  و  خداشناسی  شخِص اری،    ند. 

شده باشد.   تفهیم و  تلقینبه او  «نیک پندهای»ست که اباتربیت کسی 

 ریخته شده باشد، تنبیه و موعظه شده باشد.  اشاز قیفی به درون

مواجهِ در  کسی  شانه  اگر  موضوع  این  رابا  ،  ازددنیبباال    هایش 

  اما »زنند:  رند و فریاد میفشامیدانه میاهای او را نایعا دست ان سر نیک

آمو  خاطر  به کودکان  به  کسی  اگر  ندهد،  یکن  زشِبهشت،   هاآن ی 

میآرواره  به سمِتقیم  مست گناه  بیهای  به شرورانی  و  ارزش  شتابند 

-یشما ب  همِآنان در ف  قطعاشر.    آرام! ای پیامبرانِ  «تبدیل خواهند شد!

فهمِشومی  ارزش اما  خودْ  ند  بیهمف  شما،  است.  ی   کودکانِارزش 

ه  د و بی کنیشان ناله و پرحرف ر گوشدهند دازه نمیگستاخ دیگر اج 

حماقت همه بدوِی  از  که  انسان  حافظه  هایی  قال   و داد  نزدشان ی 

یاوه    ایدکرده کرد.  اید بافتهو  نخواهند  رحم  را   قانونِ   نآنا،  وراثت 

را  هات که حماقت نخواهند خواس  ناآند کرد.  سوخ خواهن من ی شما 

شما    گونهن آ  ،ببرند  ارثبه   پدران  هاآن که  از  بردیدرا  ارث  به  .  تان 

نابود    1ه به ارث رسید  گناهِ  نآنا دستور دهید   نآنا. اگر به  کنندمی را 

خواهد اگر او می»پاسخ خواهند داد:    ، «در برابر واالترین تعظیم کنید»

دهد.  ر را انجام  اید و این کر خودش بیابگذا  مارد،م بگتعظیبه  ما را  
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با غضب و    هاآن اگر    «ایم. نکرده  تعظیمخود    ما به دلخواهِ  دستکم را 

 ها آن  لولوخورخورههمچون حالتی که کسی با    ،او بترسانید  جازاتِ م

ن موفق نشوید را ترسانده باشد رفتار خواهند کرد. اگر شما بیش از ای

ده به پایان رسی   ی ارواحلطهآن زمان س  نید، ترساباح ببا اشرا    نآناکه  

 د. رسننمی  رستگاریبه  دیگر خوابهای قبل از و داستاناست 

خوب و بهبود   تند که برای تحصیالتِها نیسو آیا این دقیقا لیبرال

ادی  آز»و    هاآن   آورند؟ چگونه لیبرالیسمِآموزشی فشار می   در سیستمِ

تی  ح هد؟  تواند رخ دمی  انضباط  بدون  هانآ«  قانونِ در میان مرزهای  

جهِت  نآنار  اگ آموزش  دقیقا  خدا  از  سخت   ترس  با    ریِ گیندهند، 

 ی حقیقیِ برای وظیفه  اشتیاق» و    هستند  از انسان  ترسِ  اهانِشدید خو

 .کنندمیبیدار  انضباطرا با  «بشریت 

------- 

م آن  این توهم که  زمان زیادی گذشت که در  با  را   حقیقتردم 

راضی دارند  آنکه    ،ودندب  دست  که  جد  طوربه بدون  کنند  اندیشه  ی 

باشند  ست  بایمی  نآناشاید   حقیقی  جای  خودشان    مالکِ   اینکهبه 

  –جمعی    با آگاهیِ  هاآن بود.    وسطی  قرونِ  این زمانْحقیقت شوند.  

که   آگاهین  ا آب   ،دارد  سروکارکه با اشیاء    آگاهین  آبا    گریدعبارتبه 

را  ست  احرکتی  وحسی و حسی  آنچههر  اشیاء یا    ی پذیرشِتنها قوه

ا حواس  نداشته و ب  سروکار  چیزی که با اشیاءکردند به  فکر می–  دارد
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هایش را به  گونه که فرد چشم اند. همانیست، دست یافته ن  درکقابل

تا دوکار می با زحمتِ ردست بندد  یا  ببیند  ایش را ه زیاد دست   ها را 

می بتمرین  تا  دادنِ دهد  فشار  شود،    کلید   درسِت  رای  نیز    ن آناچیره 

شکلِ بیشترین  به  را  تاممک  خود  امرِ ن  بتوانند  تا  کردند    دیب 

را  فراجسم اما  دریا  تماماانی  کنند.  تادیب   هاآن  آنچه،  همهن یباافت 

انسانِ تنها  آ  کردند  فانیاندیشه   و  عمومی  گاهیِجسمانی،  -های 

اشد-خوانده این  ولی  بود.  عینی  یا  اینندیشهه  لوتر    که  یادراکات  ها، 

روحانی   عالمِ  از درک کردنِ  کند،اعتبار میرا بی  نآنامنطق    نامِ  تحِت

کردنِ ندت هسناتوان   تادیب  کردنِ همابه    هاآن   .  درک  به  اندازه    ن 

می کمک  سالحقیقت  که  رقص های  کند  تمرین  کسی   متمادی  به 

طی  ای که قرون وسازد. لوتر که با او دورهفلوت بنو  تا  کندمی  کمک

بود که دریافْتپایان می  نام گرفته اولین کسی  م  انسان  یابد،  -یاگر 

باید   کند  درک  را  حقیقت  چیز خخواهد  به  تبدیل  از ودش  دیگر  ی 

باید حقیقتی همچون خودِ بشود،  فقط کسی    خود  که حقیقت شود. 

آن   به  اعتقادش حقیقت هست، فقط کسی که  -می  ،دارد  اد اعتقدر 

معتقد آن را پذیرفتنی  فردِ  تنها    گریدعبارتبه سهیم باشد.  تواند از آن  

  سان که قابلیِت ناندامی از اآن    . تنهافهمدمیآن را    یانو ژرف  یابدمی

فلوت نائل شود و تنها انسانی    نواختنِ  تواند به ظرفیِتدارد می  نمیدد

اندامِ می که  شود  سهیم  حقیقت  در  داشته  مناسب    تواند  را  آن  برای 
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جسمانی و عینی و وابسته به    ن به امرِاندیشید  لیِتو که تنها قابباشد. ا

ء است برای خود  اوابسته به اشی   آنچهارد، از حقیقت فقط  اشیاء را د

میم و  جسم  است  روح  حقیقت  اما  همهاینکند.  حواس   ها  برای 

هستند برای    هاآن   درنتیجه   ،نامحسوس  وجود    «واالتر  آگاهیِ»فقط 

 .دارد  «ی زمینیذهن»نه آنکه   دارند،

لوتر  ب  رون یازا تلقی  ا  یک   شد  پدیداراین  حقیقت  چون  که 

انسانِ  شهدیان به  متعلق  تنها  معنی  داندیشمن  است،  بدین  که   است. 

بعد   به  این  از  باید  کند  یکلبه  نظرگاهیانسان  اتخاذ  یعنی   ؛متفاوت 

یا    نظرگاهی علمی  و  معتقدانه  با    اندیشه  نظرگاهِبهشتی،  رابطه  در 

: تنها مشابهان، مشابهان  نتیجتابا ذهن.    ذهن در رابطه  هب  تفکر  ؛اشابژه

در که».  کنندمیک  را  هستید  روحی  همان  شبیه  -می  شادرک  شما 

 1« کنید.

سلسله  ازآنجاکه شکست،   ییوسطاقرون  مراتِبپروتستانیسم،    را 

کلی   مومفهبه  مراتب  یشه بگیرد که سلسلهاین دیدگاه ر  ممکن است 

است پاشیدهماز این  ممکن  ؛ه  انداخته    یکلبه   موضوع  است  قلم  از 

دق  شود پروتستانیسم  یک  که    نیروبخشیِ   درنتیجه و    اصالحاتیقا 

 مراتِب سلسله   بود.  شدهمنسوخ   مراتِبسلسله به    ایدوباره

بود   چراکهبود    مراتب سلسله   ضعیفِ  نوعِ  یای وسطقرون داده  اجازه 

 
 فاوست اثر گوته 1
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آن   اجبار در کنار  بدونِ  کروهْممکن از چیزهای م  بربریِتکه همه نوع  

را   مراتب سلسله   قدرتِ  همهاول از  بود که    اصالحاتاین    .ابندیادامه  

باوئر   برونو  با  اصالحات  ازآنجاکه»ندیشد:  امیربود.  -زور-در اصل 

علم  اصولِ  انتزاعیِ  کشیدنِ-بیرون و  حاکمیت  هنر،  از  و    دینی  بود 

قدرت  آزادیِ ات  اصالح   ازآنجاکه  آن  از  بود  دین  با  هایی   هاآن که 

قدمِتخود به  را  سلس  ش  به  و  پیوند    قرونِ  مراتِبله کلیسا  وسطی 

روع شدند، تنها  ش  حاتاصالهای دینی و مذهبی که از  زد، جنبشمی

های بشریت دینی از دیگر قدرت  اصولِ  این جداسازیِ  ثابِت  مجریانِ

درست   .«هستند را  آن  خالف  دقیقا  میمی  من  و  که  دانم  اندیشم 

هرگز قبل از  (  شود)که به همان ختم مین  ذه   اح یا آزادیِی اروسلطه

ن به  آ  لیِفع  نوعِ  چراکه،  ه است قدر دربرگیرنده و قدرتمند نبودنآن ای

را   هاآن دینی را از هنر، حاکمیت و علم بیرون کشد،    جای آنکه اصلِ

 و دینی کردهنموده  وارد    «روح  قلمروِ»به    ،از سکوالریته بیرون آورده

 است.

شکل لوت به  دکارت  و  با    ر  امناسبی  خدا  به  دارد«»آنکه  و    یمان 

ر  م قراه   یشانه به شانه (  cogito, ergo sum)  شم، پس هستم«اندی»می

از    توانمیچیز را  انسان، اندیشه یا ذهن است. همه  گیرند. بهشِتمی

ایم را،  ایمان  را،  اندیشه  مگر  درآورد  او  به   ویژه  انِچنگ  ایمان  مثل 
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استارزئ ی1َته وس،  اهلل  وَهُ،  خودِو  اما  شود  نابود  است  ممکن    ایمانْ    

اندیشه است. دیگر  نادی نابو هم و  خوامی  آنچهپذیر است. آزادی در 

با  ابرای  آنچه دارم  عطش  شفاعِت مرحمت ش  با  مقدس،  مریم  با   ، 

حرام  کلیسای  با  یا  حاللگر  قدیسان  نگر  و  بخشیده  من    ، شودمیبه 

بر  را  آن  من  میت   مای خودبلکه   the)من    بودنِ   ،اختصاربه   کنم.هیه 

sumبهشِت در  زندگی  بهشِتندا  (  اما  cogitarذهن،    یشه،  است.   ،

جزچیز  ،خود  ،من ذهنِ   زعمبه)  گرشه یاند  ذهنِ  ذهن،  ی    دکارت(، 

بدنِ  زعمبه )معتقد   من  نیستم.  نیستم. گوشِت   لوتر(  ممکن    خود  من 

ن م نیستم بلکه مخود ن گوشِتم ، اماکند تحملا درد را است امیال ی

 هستم، تنها ذهن.  ذهن

 کنون پابرجا بوده است. به تا اصالحات تاریخِ این تفکر در طولِ

دکارت،  ترِمدرن  یهفلسف  در از  تا   جدی  تالشِفقط    بعد  شده 

دادنِ تعالی  با  اثربخشیِ  «علمی  آگاهیِ»  مسیحیت  و   به  برسد  کاملی 

ن تالش با ای   رونیازا  و معتبر باشد.حقیقی    علمی تنها آگاهیِ  آگاهیِ

ها، با دوری جمعی به اتم  رِشعو  ، با خرد کردنdubitarِمطلق،    شکِ

  دانند، آغاز شد. برای نمی « مشروعشهیو »اندهن«  آنچه »ذکردن از هر  

مدرنفلسفه می  طبیعتْ  تر،ی  حساب  به    ها، انسان  باورِ  ؛آید هیچ 

نطق را به  افتد تا منمی: او از پای  طورنیز همین  ها« آن یِانانس  احکامِ»

 
 م. –است. فنیقی    ییبانو  زدیانام  1
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ست و اامر حقیقی منطقی  »  ید:فرو برده و بتواند بگو  زیچ ههم  درونِ

ذهن و    ت یدرنها او    ب یترت  نیبد  .«اهد بودی خوفقط امر منطقی حقیق

طبیعت    هم کلِ  چون  ؛ذهن شد  زْیچ همهمنطق را به پیروزی رساند و  

  ون ، چ هستند  ی منطقرندههای انسانی دربردان باورتریو هم منحرف

کنند» بهترین خدمت  برای  باید  به  ،«همه  پیروزیِ  دیگر عبارتکه   به 

 شود. منطق ختم می

این شکل که   است،رتی قطعی  عبا  ارای د  رت دکا  مطلقِ   شکِ  به 

ذهن  cogitarفقط   و  اندیشه  جداییِ  وجود،  شعورِ   دارد.  از   کامل 

را   واقعیت  که  چیزهایی  جمعی  تنهامینسبت    معنیبیبه   امرِ   دهد! 

ای ست، پایهی مدرن ای فلسفهتنها ذهن وجود دارد! این پایه منطقی،  

زمانِ در  دکارت  مسیحی.  تم  اصوال  م   ایزِخود  و  شدیدی  جسم  یان 

می گوته  و  داد  قرار  جسم »گوید  ذهن  خودش  برای  که  روحی  آن 

 « .سازدمی

قی رها منط  امرِ  حی هنوز از دسِتمسی  این فلسفه، فلسفهِ  اما خودِ

،  هاهوس»  علیهِ ،  «1آختیدرون   »تماما  امرِ  علیه  درنتیجهو    است   نشده

خودسرانگی  هاشانس  می  دست ازاینو    «و  -می  نچهآد.  کنپرخاش 

ها و آگاهی  گرددنمایان  زیچ همه باید در  الوهیتاین است که  خواهد

 
 م. –سوبژکتیو   1
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خدا را نظاره    جاهمه ر  و انسان د  شوندالوهیت    تبدیل به شناخِتهمه  

  نیست. به همین دلیل نامِ   شیطان  بدونِ  وقت چ یه خدا    ا وجودِکند؛ ام

ی  روی چیزهاه  هایش را بکه چشمه کسی داده شود  فیلسوف نباید ب

خیرگیِدن با  کردهمبهوت  یوی  باز  نافذی  و  قضاوتی   است   ناشده  و 

ها ها تنها ابژهاما دنیا را تنها دنیا، در ابژه  ؛دارددرست در مورد جهان  

بیند. تنها کسی که هست می  گونهآن  را خشک  زیچ همهرا و خالصه  

دنیا، امر آسمانی را در امر زمینی، امر   فیلسوف است که بهشت را در

کند. اولی  دهد و تصویر میوی دیده و نشان میا در امر دنیر  هیالو

 ه است و از آن هیچ گریزی نیست:بسیار فرزان  احتماال

نمیفر  آنچه حکمت  با  قلب  یسادگبه ،  بینندزانگان  کودکان با  ه ی 

 1شود.تمرین می

دیدن الوهیت نیاز است تا کودکانه، همین چشم برای    همین قلبِ 

شود. ساخته  نااول  فیلسوفی  انسانِ  تنها  مین  شعور گرفته    ی دارای 

اما آن که الوهیت را میاجمعی   داند چگونه آن را شناسد و میست 

شعوری کند  اساس  « علمی»  بیان  این  بر  قلمرو  بیک   دارد.  از  ن 

انداخته شدهیلسوفان  ف نظر می  و  است   بیرون    ی فلسفه  آنچه  رسدبه 

وم بیکن و هی  نچوی  وردهای کسانااز دستشود،  میخوانده    انگلیسی

-ها نمیشوند، فراتر نرفته است. انگلیسیخوانده می  «فکرروشن»که  

 
 م. –  از شیلر شعری 1
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ارتقا دهند.   یفلسفا به مقصود  کودکانه ر  قلِب  دانستند چگونه سادگیِ

های کودکانه فیلسوف بسازند. این معادل  قلب   چگونه از  دانستندنمی

است  فلسفه   این  بگوییم  به   هاآن ی  که  تبدیل  نبود  یا   یاتاله  قادر 

الهیاتی  همابه  فقط  شود و هنوز هم    اتیالهی اندازه    واقعا ست که  ان 

نبردِ تا مرگ،    زمینِ  ،برای او  و کامل کند.  خود را حفظ کردهبتواند  

-های قطب های الهیاتی و جهت پرسشود را با  است. بیکن خالهیات  

 نما آزار نداد. 

بیشتر از انی  آلم  ی خودش را در زندگی دارد. تفکرِابژه  خت،شنا

به  دی دنبال دستیابی  به  ست و اهای زندگی  و سرچشمه  زهاآغاگران 

نمی را  شنزندگی  خودِ  در  را  آن  آنکه  مگر  دریابد.  بیند  -میاخت 

ب ِماندیشم، پس هست این معن دکارت  فرد تنها زمانی که »ست:  ای  ه 

 « خردمندانه   زندگیِ »اندیشمندانه،    زندگیِ  .«کنداندیشد، زندگی میمی

ست. در احقیقی    ندگیِاو ز  د، زندگیِزیَنها ذهن میشود! ته میواندخ

تنها  مورد   نیز  علِت«ابدی  قوانینِ»طبیعت  یا  ذهن   زندگیِ   ،ت طبیع  ، 

اندیشه ون طبیعت  انسان، همچ  هستند. در   آن  حقیقیِ   ؛ اند ها زندهتنها 

تاریخِ است!  مرده  اندیشهبایست  می  هنذ  مابقی  این  مجرد، برای  ی 

حی و  اصولِ  اتِبرای  از    آنچهبرای    کلی  رخ   ،ست ا  زندگیخالی 

می است،  روح  که  خدا  تنها  زندگی  دهد.  شبح  جز  چیز  هیچ  زید. 

 کند.نمی



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

170 

 

فرد میچگو فلسفهنه  از  مدتواند  مدرننهزمااز  رن و  ی  -این  ی 

را ما    هاآن   که یدرحالد،  انبه آزادی دست یافته  هاآن که  دفاع کند    گونه

نکرده  بودن عینی    قدرتِ  یدِ  از حاکمِ   آیااند؟  آزاد  از  من  که   زمانی 

مطمئنا، اما آیا    ؟امفرمانروای مستبد آزاد شده  از یدِ  ، ام نترسمشخصی

کقانهعاش  تکریمِ  از  ،هاتخطی  تکتک  از میای  فکر  او  کنه  به  م 

یز یکسان است.  ن مدرن ندر دورا  مسئلهترسم؟  بدهکار هستم نیز نمی

، به ذهنیتیهای  ابژه  عی را، بهواق  حاکمِ  را،  موجودهای  فقط ابژه  نآنا

در برابر آن نه تنها از بین نرفته که    یقدیم  تغییر دادند؛ تکریمِ  هاایده

شدهش هم  مرداست   دیدتر  اگر  حتی  خد.  برای  د م  شیطان  و  ر  ا 

توج قبلی  یاحمقانه   واقعیِت تنها  بزنند،  ایدهشان کف  به  بیشتری  -ه 

اند، شیطان رفته  رها گشتهشیطان    شرِاز    ها»آن اند.  داده  هایشان نشان

همیشه  بارکی  1. «است  دیگر    برای  فرد  که  بود  شده  گرفته  تصمیم 

عذابِپس  امرِ  تحمیلِ  تحِت نباشد.  ملموس  و   اندکی   انِوجد  ماند 

د  موجو   قوانینِ  موجود یا واژگون کردنِ  علیه حکومِت  هنگام شورش

یا   دولت   یدهای  زیر پا گذاشتنِ  جرئِتچه کسی    اما  ،شد یم  اسحسا

برابر   در  نشدن  دارد؟    قانون  یایدهتسلیم  یک   گونهبدینرا  فرد 

وفادار باقی ماند.   انسانِ، یک  «ی قانونکننده  نی»تمک، یک  «شهروند »

نزد    آری، چه  فرد  هر  تمکینخودش  قانون  کنندهبیشتر  نظر ی  به 

 
 م. -در »فاوست«    گرجادو ینهاآشپزخدر   تقلیدی هزل از کلمات مفیستوفلس 1
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  تا  دقبلی را باطل کر  ناقِص  قانونِ  دگراییْشتر با خرهر چه بی  رسید؛

همه  «قانون   روحِ»به    تعظیم  سرِ در  آورد.  ابفرود  موارد  این  ها  ژهی 

تغییر  فقط موقعیِت  نآناشدند.    شکلدر    یمتحمل  و    در  غالب 

اطاعت    ان در وضعیِتصه فرد همچنخال  طوربه برترشان باقی ماندند.  

باقی ابژه  و اسیری و زندگی در تامل  که به  ای داشته  مانده است. او 

اندیشید اآن  گذاش ه،  در  حترام  و  ترس    برابرشته  و  تمکین  احساس 

آنکه  او  .  است   کرده جز  نکرده  به    اشیاءکاری  به    مفاهیمِرا  اشیاء، 

ایدهاندیشه و  است  ها  داده  تغییر  از  ها  فرد    گیِوابست  طریق   اینکه 

والدین و    د را از فرامینِشود. پس این که خوتر و پایدارتر میعمیق

ر و برادر خالص کنیم، ه های خواست رخواعمه و دو  عمو    سرزنشِ

شخصی   به وجدانِ  یراحتبه پوشی از اطاعت  اما چشم  ؛دشوار نیست 

  ، دهد ن میشخصی میدا  چه کمتر به تمایالتِشود و فرد هر  وارد می

 کارها  این  که  دهدیمخودش تشخیص    گرایی، با منطقِبا خرد  ونچ 

هستند بیشتر  .غیرمنطقی  چه  هر  سریع  او  به   نِوجدابا    ترو   تمام 

هر   برای اوچسبد و  به خانواده می  فرزند و عشقِ  مختِص  اریِگپرهیز

به خاطرِچه سخت  را  که خود  بود  از    تر خواهد  که   مفهومیتعدی 

د. او از  ایفرزندی ساخته، ببخش  اده و وظایفِق به خانوخودش از عش

-امالز  وابستگیِ  گردد و در دامِرها میی موجود  دهوابستگی به خانوا

اآ به  مییدهورتری  گرفتار  خانواده  روحِی  فرد   شود.  بر  خانواده 
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-ه سلطهو غیره ک  2مگی،  1کند. خانواده متشکل از جان حکمرانی می

به معنای کلی    «ه خانواد»ت و  نی شده اسدرو  فقطشان تضعیف شده،  

ما باید به  »کند که  استفاده مییمی را  ی قدفرد این جمله   ماند؛میباقی  

 مطمئنا من  »مفهوم آن این است که    ،«کنیم  خدا اطاعت   ن ازجای انسا 

، شما  ی منخانواده  عنوانبه ی شما را ندارم اما ظرفیت نیازهای ابلهانه 

هدفِ توجه    همچنان  و  هستیدعشق  ای  ایده  «نوادهخا »  چراکه  .«من 

خانواده    نیا  گذارد.بر پا  ن را زینباید آ  وقت چ یه مقدس است که فرد  

درونی وکه  یک  یم  ییزدات یجسم  شده  فکر،  یک  به  تبدیل  تا  شود 

 آن  استبدادِگردد و  بندی میرتبه  «مقدس»   مفهوم شود، حال با عنوانِ

برابر است  فجیع  ده  بار    چراکهتر  می  وجدانِ  دراین  هیاهو  کند. من 

شود، این استبداد   هیچ  به  لخانواده نیز برای من تبدی  زمانی که مفهومِ

زن! من با تو چه کار »ه  ول مسیحی ک ین قنیز شکسته خواهد شد. ا

بکنم؟ آمده»  3« باید  را  من  پسر  تا  را    علیهام  دختر  و   علیه پدرش 

شوند  یهمراه مبا چیزی    دست ازاینو جمالتی    4« .برانگیزانممادرش  

نایی د و معدهمی  ارجاع هشتی یا حقیقی  ی برا به یک خانوادهما    که

 
1 John ، م. –اسم خاص 
2 Magyم.  -، اسم خاص 
 م. – 2.4انجیل یوحنا   3
 م. –  10.35انجیل متی  4
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ده، ما از او و خانوا  فِندارد که در صورت اختال  دولت  جز خواسِت

 پیروی کنیم.  اودستورات 

-خانواده است. بسیاری از انسان یمسئلهمشابه  ،اخالقی یمسئله

دشوارتر ها خیلی  ی آنبرااما    کنندمیدار  اخالقی را خدشه  ها قوانینِ

که   زیر  مفهومِ  بتواننداست  را  اخال  اخالقیات  ببرند.  قیات  سوال 

روی    شانقدرتو    هاآن  فکری  قدرتِست،  ااخالقی    ی قوانینِ«ده ی»ا

است  دیگر،    ؛وجدان  از   ییتنهابه اخالقی    قوانینِخودِ  از طرف  بیش 

  اندیشمند،   انِانس نند  بتواباشند و    فرماحکمبر ذهن    اند کهاندازه مادی

 به بند کشند.  را« آزاداندیش »  انسانِشده، -خوانده -مستقل  انسانِ

  « خدا   کالمِ»یا    «مقدس  ابِکت »  ،هر نامی که به آن بدهدپروتستان  

  « مقدس »  نزدش  هااین  که  کسآنمقدس خواهد بود.    نزدشهمچنان  

 نِقدرتمندا  همچنان اما    ؛شیده است از پروتستان بودن دست ک  ،دن نباش

او ، نزد  شوند گماشته    دست ازاینتوسط خدا و    ت اسمقرر  که  اع  اجتم

این چیزها خدشه  نزد.  اندمقدس از  »و  تنی  نایافناپذیر، دست او  فراتر 

شکیات همه به    شک  ازآنجاکه .  هستند  «ی  تبدیل  عمل  -چالشدر 

دارا هستند، این   هاانسان  ست که اکثرِاشود و شک چیزی  می  کشیدن

از    تواندنمیمانند. آنکه رد باقی میف  ر از خودِفراتچیزها در جایگاهی  

 دِبنر  همچون د  هاآن اعتقاد به    چراکهخواهد شد    معتقد،  دبگریز  هاآن 

که    ودنب  هاآن  واقعیت  این  با  پروتستانیسمْ  ایماناست.  ایمانی    در 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

174 

 

به    بندگیست،  ادرونی   تبدیل  م  بندگیِنیز  این    .شودیدرونی  فرد 

-فکار و تالشی ارا با همه  هاآن و    بردمیود  خ  ها را به درونِقداست 

یک   هاآنو از    کندمی  وجدانی  یامسئلهن را  آ  ،افد بهایش به هم می

پروتستان   وجدانِ  آنچهنتیجتا  سازد.  برای خود می  «ی مقدس فهوظی»

بگریزد  آن  از  و    نزدش   ،نتواند  بود  خواهد   دنبو  وجدانیمقدس 

 کند.معین میشخصیت او را  چیزتر از همهواضح

دهد قرار می  کشوری  انسان را در موقعیِت  در واقعوتستانیسم  پر

توسطِ اداره    پلیسِ   که  وجدامیمخفی  گوش ک  یاسوس ج   نِشود.  ه 

کند و هر اندیشه و کنشی برای  ذهن را نظاره می  هر حرکِت  ؛دهدمی

ست. این اپلیسی    همسئل   کی  گریدعبارت به یا    «وجدانی  »مسئلهاو یک  

ی  درون  مردمِبه  )  «وجدان»و    «طبیعی  یغریزه»ه  انسان ب  ه کردنِدوپار

 دهد.میشکل  پروتستانیسم را    ست که بنیادِادرونی( چیزی    لیسِو پ

جای  )انجیل    منطقِ مقدس    ییِ«کلیسا  منطقِ»به   ی بندرتبهکاتولیکی( 

کالمِ  گرددمی که  آگاهی  و  احساس  این  است، ان  و  مقدس  جیل 

ی وجدان بر عهده»س بودن  به این شکل مقد  شود.وجدان نامیده می

ه تقدس از وقوف ب  ،رد خود را از وجدانر فاگ  .«شده است گذاشته  

 ، نکند  کامل عمل  با وجدانِکه  ممکن است    انآن زم  هالبت  آزاد نسازد،

 وجدان نخواهد بود.بی وقت چ یه اما 
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که   زمانی  به    دستورکاتولیک  میرا  میانجام  ارضا  شود؛  رساند، 

بهتپروتس اساس  بر  و  »رین  تان  می  «اشوجدانقضاوت  کند.  عمل 

یک  ک  چراکه تنها  خودش    ،ست ا   عامی  انسانِاتولیک  پروتستان  اما 

بعد از قرون    اصالحات   یدوره  این تنها پیشرفِتاست.    ش کشی  یک

نفرینی که در آن    –نفرین آن هم هست    حالنیدرعست و  اوسطی  

 شود. کامل می  روحانی امر

اخالفلسفه چیزی  قِی  چه  ادامه  یسوعی    فروشِکارِ  ی  جز 

 ، بود رها شده    شاگناه  انسانی که از زیر بارِه  اینکفقط  ها بود؟  مرزشآ

خود را متقاعد    ت. اویافته اسدست  نیز  گناه    بخششِ  بصیرتِ  به  ااینج 

  و آن موردِ در این    چون   ،ش از او گرفته شدهاگناه  در واقعکه    کندمی

مرتکب   وجهچیه به (  بازیزبان)خاص   فروشِاست   نشده  گناهی   .  

  و هر حرکتِ ها را مجاز دانسته  سرپیچیی گناهان و  ها همهآمرزش

توانند حضور داشته  ی نفسانیات میت. همهه اسوجدان را ساکت کرد

تنها اگر از کلیسا خریداری شوند. این مساعدت به نفسانیات    ،باشند 

یسو کرد،  توسط  پیدا  ادامه  سخت تستانپرو  کهی درحالعیان    یرِ گهای 

  مطمئنا که  )کار و دعاگو  وبهاندیش، متعصب، تائب و تاخالقی، تاریک

خردمند و روحانی را   نسانِا  فقط(  اندمسیحیت   حقیقیِ  دگانِکننکامل

به این روش به  ،یسوعیان خصوصبهکاتولیک  کردند. مذهِبتصدیق 

ختیار در و اطرفدارانی بدون آگاهی  آنان  دند،  خودمداری یاری رسان
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انهدا پروتستان  خودِ  میانِ از  را  ما  و  یافتند  انقراضِها  و   نفسانیت   م 

اش را و در کنار آن م سلطهتانیسپروتس روحِ وجودن یباا. نمودندحفظ 

  امرِ آن  یسوعی تنها    دهد. روحِرا بیشتر و بیشتر گسترش می  «الوهیت »

می نشان  را  الهی  اهریمنی  چه  هر  از  که  قابلادهد  اشدن  جد  ست، 

باید   درنتیجه ،نداز خود دفاع ک ییتنهابه تواندنمی وقت چیه  اونیست. 

که چگونه   ببیند  و  کند  فر  مثالنظاره  پروتستانی    رهنگیِ فبی  انسه، در 

 گیرد.واال قرار می شود و ذهن در جایگاهِپیروز می نهایتا

-این  رِودهند که امجید قرار میمعموال پروتستانیسم را مورد تم

راهانج  دولت ازدواج  مثل  ی  بخشیده    دست ازاینو    ،  اعتبار  دوباره 

امرِاست.   ایناین  اما  معنای  به  و  جهانی  او    نزدِ  اشی نیردیغجهانی 

کاتولیسیسم اجازه   چراکهاهمیت است.  یشتر از کاتولیسیسم بیحتی ب

طعمِمی و  باشد  پابرجا  کفر  دنیای  بچشد  هالذت  دهد  را  یش 

و  من  پروتستانِ  کهیدرحال -این  امرِ  کاملِ  نابودسازیِقدم،  ثابت طقی 

انجام    کردن  تقدیسبا    یراحتبه و این کار را    دآغازرا میجهانی   آن 

بودن  ب یترتنیابه .  دهدمی از طبیعی  با مقدس شدن  بیاازدواج  -ش 

ت فقط در کاتولیکی که در این حال   شود. نه با استفاده از آیینِبهره می

این  ،ند ما مقدس مینا  یتانهاو    است   کلیسا تبرک شده با  مفهوم    بلکه 

.  شودمی  ،ی مقدس، یک رابطه سچیزی مقدا  از همان ابتدکه خودش  

همی  دولت  به  ترتنیز  و    ترش یپیب.  ن  تقدیس  نثار   شاتبرکپاپ  را 
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حال  می  شاسالطینو    دولت  است.   نفسهیف  دولت کرد.  مقدس 

بیاعلی تبرکِنیاحضرت  به  یا    کشیشِ  ز  نظم  است.   قانونِ مقدس 

هم عنوان  طبیعت  با  همه  و    . شودمیتقدیس    «الهی   مشیِت»ه 

از  در    مثال عنوانبه  دوم  اگسبرگ بخشِ  -هم»است:  آمده    1اعترافات 

حقوقاکنون   که  جمله  این  گفتهبا  درستی  و  هوشمندی  به  اند  دانان 

طبیعت با هم باشند.    نِدهیم که مرد و زن باید بر اساس قانوادامه می 

این   اگر  مشیتِ ساطبیعی    یقانونحال  پس  در    ستاالهی    ت،  که 

آیا .  «نیز هست   الهینی  قانو  درنتیجهده است و  طبیعت جای داده ش

  البته نه به خاطرِ   ،اخالقی  کند که روابطِمی سما بیان  باخ روقتی فویر

در    روحِ  به خاطرِ بلکه  خدا،    فرمانِ هستن  هاآن ساکن  این    د،مقدس 

پروتستانیسمِ جز  روز  چیزی    عنوانِ به ازدواج    اما»نیست؟  شده    به 

جا  آن پیوندی که    طبیعِت  ه خاطربدش  خو  مسلماعشق،    آزادِ  وصلِت

گرفته،   نوعِ  ییتنهابه زدواج  ا  آن  است.   مقدس شکل  و   دینی  یک 

با    حقیقیِ که  است  عشق  ماهیتِآن  می  ،ازدواج،  در    ؛کندبرابری  و 

 اخالق   ییهبر پاها  آناست.    نیچننیااخالقی نیز    طِمورد تمامی رواب

می  هستند ترویج  اخالقی  ذهنی  توسط  تنو  که شوند،  فرق  این  با  ها 

دینی  هاآن  عنوان  با  دوس ن ردگمی  بندیرتبه  خودشان  حقیقی    تیِد. 

 
سییت و یکییی از ااعترافات آگسبرگ اعترافات اصلی ایمان در کلیسای لییوتری  1

 م. – آید.لوتری به حساب می  اصالحاتِترین اسناد  مهم
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دینی، همان وجدانی   بودنِآن با وجدانی  مرزهایست که  ا تنها زمانی  

.  کند، حفظ شودخدایش محافظت می یگاهِاز جا مؤمنی که با آن بودن

 ست ا  طورهمین  ؛گونه باشدت و باید برای شما ایناس  مقدستی  دوس

د  در خونها  ت  هااین ها. اما  ی انسانمالکیت، ازدواج و نیکی برای همه

 1« اند.مقدس و به خاطر خود

مالحظه است این  اساسی  بسیار  در  ای    امرِ   امسلم  کاتولیسیسم. 

میاین بدون    ،شود  تقدیسو    تبرکتواند  جهانی    کشیشْ   تبرکِاما 

در  بود.    نخواهدس  مقد جهانی ینا  روابطِ   یسمنپروتستابرعکس 

قاعمقدس  خودْ  وجودِ  صرفِ  هب ،  خودشان این  که   یسوعی  ی دهاند. 

 دادهدقیقا با تبرکی که در آن تقدس  ،کند«تقدیس میهدف وسیله را »

میمی برابری  وسیلهشود،  هیچ  نامقدس  ا کند.  یا  مقدس  خودش  ی 

را  ،نیست  کلیسا ابطه اما  با  استفادهش  تقدیس ،  را  آن  کلیسا  برای  اش 

شاهکند  می اینو  نیز  است کشی  منفعِت   .گونه  برای  را  کار  این    اگر 

شود حتی توسط کلیسا تقدیس می  مطمئناشده باشند،  سا مرتکب  کلی

تقدیس   این  بیان    طوربه اگر  پروتستان نگرددعلنی  برای   . ،

رتبهحضرتی اعل کا،  دارد.  مقدس  اعلیتولیکای  تنها  ح ها  را  ضرت 

دهند و فقط ای قرار میین رتبهوقتی که توسط پاپ تبرک شود در چن

 
 م.  - «هر مسیحیت از کتاب »جو  1
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این   باوجودآنکه.  بخشندمی  این رتبهچنی وت که به ابه خاطر پاپ اس

برای همیشه    بارک ی  تقدسْاما  شود،  چندانی انجام می  عملِ  کار بدونِ

دشاه برای بردارد، پادست    شاتقدیساز    پاپگردد. اگر  اعطا می  به او

و انسانی   «نی عامییوی، انسا انسانی دن»یک کاتولیک چیزی بیش از  

 ناشده نخواهد بود. تقدیس

به  پروتس  راگ در خودِ   دنبال کشفِتان  است،    تقدسی  جسمانیت 

  ش مقدس است ارتباط خواهد یافت. کاتولیک تال  آنچهپس او تنها با  

به قلمرومی تبع  دایِج   ییکند تا جسمانیت را  ید کند. جایی از خود 

باقیِ همچون  میا  ر  شاارزشطبیعت    که  نگاه  خود  دارد.  برای 

ازدواج زمینی   از آکلیسای کاتولیک  ک خود حذف کرد و یین تبررا 

آنِ   هاییآن  از  که  گرفت.   را  پس  زمینی  ازدواج  از  بودند  خودش 

 صلمتکند که ازدواج و خانواده به تقدس  کلیسای پروتستان بیان می

 برای کشیش نامناسب نیستند.  درنتیجهو  ستنده 

را    زیچ همه خوب ممکن است    اتولیکِیک ک  عنوانبه یک یسوعی  

کند.   فقط  تقدیس  د او  بگوید:    مثالارد  نیاز  خود    عنوان بهمن  »به 

هست نیاز  یک  کلیسا  برای  وقتی  مکشیش  اما   ی درستبه را    ماال یام، 

این دختر را اغوا من    نتیجتاکنم.  تر خدمت میبه او غیورانه  ،رونشانم ف

مسمومی را  خویش  دشمن  میکنم،  و  م  هدفِدست ازاینکنم  من    . 

یله هم مقدس وس  رنتیجهداست و  کشیش    هدفِ  چراکهمقدس است  
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منفعِت  چون  .«شودمی برای  کار  است.   درنهایت  شده  انجام  کلیسا 

هفتم ی  نرِه  امپراتورزهردار به    شیرینیِ  دنِ کاتولیک از دا  چرا کشیشِ

 کلیسا اکراه داشته باشد؟  خیرِ جهِت به

-حمله می  «معصومی  لذتِ»به هر    حقیقی  ساییِهای کلیپروتستان

ام  چراکه  ،کردند می  امرِمقدس،    رِفقط  باشد.  روحانی  معصوم  تواند 

ند،  را در آن نشان ده   القدسروحرا که نتوانند    آنچهها هر  پروتستان

 .دست نی ازاسا( و ر کلی د مثال) اتر، خودنماییئکنند. رقص، تمیرد 

  بیشتر روی مسیرِ  2دینان، لوتریانیسم کپا  1در مقایسه با کالوینیسمِ 

قرار تعداد    چراکهتر است.  رادیکال  دارد و  دینی، روحانی  اولی فورا 

زیادی از چیزها را با عنوان جسمانی و دنیوی حرام کرد و کلیسا را 

تالش    نمود.الوده  پ برعکس  تا  میلوتریانیسم  جای ر  روحکند  تا  ا 

درونِ به  هر    ماهیِت  عنوان بهرا    قدسالروحتا    ببرد  زیچ همه  ممکن 

و   دریابد  را  سادنیوی    آنچهر  ه   ب یترتنیابه چیز  کند   تقدیست 

،  « باشد از روی نجابت را    را نهی کند که  ای بوسه  تواندنمی  کسچ یه )»

او  )  لوترین  هگلِ بود که    رونیازا  .کند( ا تقدیس مینجابت آن ر  روحِ

از متون خود را   خواهد  »میاو    :است   کردهاظهار    گونهنی ادر بعضی 

 
 دانیالهیی ، ژان کالون بهمکتب سیاسی و مذهبی منسوب  ام فلسفه ون وینیسمکال 1

 م. – 16در قرن  فرانسوی نپروتستا طلب و اصالح
 م. – ت مشخص اس یطلب آلمانلوتر، اصالح نیبا کالم مارتکه   یحیتیمس 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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بماند« باقی  لوترین  ایدیک  این  توانست  با(  را  به    موفقیِت  ه  کامل 

یا    زیچ همه  درونِ منطق  چیز  القدس روحببرد.  هر  دارد  در    ، وجود 

منطق»  گریدعبارتبه    چیزهمهواقعیت    ازآنجاکه  .«است ی  واقعیت 

حقیقت را تشخیص    توانمیهر دروغی    مثالیز  هر چ   است، پس در

 . ... مطلقی و   مطلقی وجود ندارد و نه هیچ شرِ د: هیچ دروغِدا

ها انجام شده بزرگ تقریبا فقط توسط پروتستان  «ذهنیِکارهای  »

 .هستند نذه یقیِحق کنندگانِمریدان و کامل ییتنهابه  هاآن است زیرا 

------- 

ا چه  داردد  ندکانسان  کنترل  خورشید  ر  دهد  اجازه  باید  او   !

ها به بهشت بلند  کوه  و  را بغلتاند  شاامواجرا طی کند، دریا    رشیمس

آیا    ایستاده است.  هاناشدنیکنترل ناتوان در برابر  گونه  نیبدو  شوند. ا

ادراکمی این  از  جهانِ  یتواند  این  برابر  در  است ول غ  که  ناتوان  آسا 

این  دور کند؟  باید    نونیقای  او  که  است  نهد،   بدانثابت  گردن 

پیشامسیحی در چه راهی   به آن حکم داده است. بشرِ  شا تسرنوش

های سرنوشت، جلوگیری از از یورش  شدنزاد  آ  تالش کرد؟ در راهِ

 ن آنا آوردند.    به دست تفاوتی  ن آن را در بی ا. رواقیهاآنآزار دیدن از  

را    مالتِح  اج   خواندندمی  اهمیتبیطبیعت  نمیو  از  ازه  که  دادند 
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مشهور را   1نشدنِ  زدهشگفت  چیزهیچوراس با  بپذیرند. ه   تأثیر  هاآن 

، نسبت  دیگر  تفاوتی نسبت به امرِبی  او  [این ]مفهومبا    .به زبان آورد

  بگذارد، نباید شگفتیِ   تأثیردهد. جهان نباید بر ما  به جهان را نشان می

نزد  بر سرش خراب شود،    جهان  اگر»مله که  ما را برانگیزاند. این ج 

بیان می  نسردیوخهمان    ،«2هیچ است   او  46.3کند که در سرود  را 

فضایی   هااینی  در همه  .«شد  ابودنترس! حتی اگر جهان ن» گوید:  می

ایجاد میامسیحی که جهان تهی    سخنِاین  برای   فضایی   ؛شودست 

 .جهان مسیحیِ تحقیرِبرای 

جهانِ  «ردمند خ  انسانِ»  ناپذیرِتزلزل   روحِ آن  توسط  قدیم   که 

مراتِب تا  چنان    یانِپا  کوشید  متحمل  حال  آورد،  فراهم  را  خودش 

هیچ  درونی  آشفتگیِ که  است  شجاعِت   مشِآرا  شده  هیچ  و   درون 

  تأثیر   آنچهاز آن نیست. روح، در امان از هر    ینگهداررواقی قادر به  

  تِ حمال  اتر رفته ازهای آن، فرنسبت به ضربه  حسبیست،  ادنیوی  

 
ه شده است که اصطالحی بوده است به اییین داستفا rariNil admiبارت التین ع 1

چیییز یا متحیر نشود و به نوعی بییرای همییه  زدهشگفت   چیزیچها که انسان از  معن
 م. –آماده باشد.  

شده اسییت کییه عبییارتی از  استفاده ruinae  impavidum ferientعبارت التین 2
 م. –ومی ست.  شعر هوراس شاعر سرشناس ر
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نمی تحسین  را  چیز  هیچ  زوآن،  هیچ  با  مغشوش  کند،  دنیا  در  الی 

ح( در  رواا)ا گازه  چراکهجوشد ز از درون میشود، او سرکشانه بانمی

اثر بیرون بی  مکانیکیِ  هایشوک  بعدازآنکهو    کنندمی درون او رشد  

خود را    شگفت   یِبازاند،  آشفته  که درون را  ایییشیم  هایکشش شد،  

 .نندکمی  آغاز

کوشیدم تا   من  پذیرد کهمیگونه پایان  تاریخ باستان این  در واقع

من داده    رم بهط پدتوس  زیچ همه »جهان را برنده شدم.    مالکیِتآنکه  

دست 11.27متی،  )  .«شد از  یافتن،  استیال  از  جهان  بودن،  (  نایافتنی 

واره بت   انْمن باز ایستاده است. جه مقدس بودن و الهی بودن برای  

اکنون  نشده   و  آناست  میکامال  که  آپسندم  جور  مین  با    ، کنمرفتار 

تمامیِاشت میدمیاهمیت    نزد مناگر   را،   گرزاعجا  قدرتِ  توانستم 

به درختانِ ذهن را بر آن اعمال کنم. کوه  قدرتِ از جا بردارم،   ها را 

  ، کنندند و به دریاها مهاجرت  توت دستور دهم که خود را از هم بدر

دهم:   نجام را ا  ، ست ا اندیشیدنیممکن است،    آنچهو هر    ( 17.6  لوقا،)

ندارد  نزد» وجود  ناممکن  است،  معتقد    ام، جهان  سرورِمن    1. «آنکه 

کسل  2« وری سر» جهان  است.  من  آن  است از  شده  چون   ،کننده 

 
 239.مرقس  انجیل 1
2chkeitiHerrl     م. –رباب بودن« است.  لغت به معنای »ا ییشهرکه بر اساس 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

184 

 

ن( ذه )دارایی من است که اگر من    جهانالوهیت از آن محو گشته:  

 م. را دور اندازتوانم آن بخواهم می

که  زم که    قدرآن انی  کردم  متعالی  را  باشم،    جهان   مالکِخود 

پیروزیِخو اولین  را    کاملِ  دمداری  او جهان    به دست خود  را آورد. 

بیغلوب  م و  بودکرده  شده  ادنیا  دست.  را او  دورانی طوالنی  وردهای 

 حبس نموده بود. 

 آمده است!  به دست  «سروری » اولین دارایی، اولین 

سرورِ هن  اما  سرجهان  احساساتِ اندیشه  ورِوز  خویش،    های 

خواسِت و  مالکِویخ  خویش  و  سرور  او  است:  نگشته  روح   ش 

است   چراکهنیست   مقدس  همچنان  مسیحیِ «  قدسالوح ر»،  روح   و 

بیبی توانایی  تالشِدنیا  اگر  ندارد.  شدن  تالشی    خدا    ه ی علباستانی، 

 ا ذهنخود ی  یهِعلمسیحی( تالشی  )  ییوسطا قرون  بود، تالشِ  جهان

  داخلی. انسانِ   جهانِ  هعلیخارجی بود و دومی    جهانِ  علیهاست. اولی  

که  اانسانی    ییوسطا قرون معطو خیره  نگاهِ»ست  بهاش  درون   ف 

 ، فکور.گرشه یاند، انسانی «ست ا

حکمِت  جهان  دانشِباستانیان    کمِتح تمام   تمام  ها مدرن  بود، 

 . ست ا خدا دانشِ
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از  یهودیان  ازجمله)کافران     مسئله   اکنوناما    ،شدند  غفار  نجها( 

ا و  از خود  که  بود  یا  بی  گر یدعبارتبه   ؛شوند  فارغز روح  این  روح 

 خدا شوند. بی

برای  هزامدت    تقریبا  روحدو  تا  کوشیدیم  ما  سال  را  الر  قدس 

ما بسیاری از ذرات تقدس   اندکاندک خود درآوریم و    تحت کنترلِ

زی اما  را  له کردیم،  پاره و  پا  نو تحت پیکلغو  حریفِر  از  ر همواره 

ظهو تغییریافته  نامی  یا  میشکل  الوهیت ر  هنوز  روح  را، کند.  اش 

تنزه  شاتقدس ندادو  دست  از  را  است.اش  زدن    نا مطمئ  ه  بال  از  او 

شک او دیگر  ما دست کشیده است، بی سر    فرازِ  برای  همچون فاخته

قدیسان خراتنها  را  نمیش  میسند  اجازه  و  عوامدهد  کند  ا  که  و  به 

انسان هنوز برای من یا    بشریت، یا روحِ  روحِ   عنوانبه اما    ؛ دست یابند

روحی   اینکه    بیگانهتو  تا  هنوز  ما  نامحدو   داراییِ است،  که  د  شود 

یک چیز   درهرحالفاصله دارد.  شامیاندازمیل خود به دور  هببتوانیم 

دایت  یحیت را ه بعد از مس  تاریخِ  پیشرفِت  رخ داده و علنا  طورقطعبه 

روح آنکه  برای  بود  کوششی  چیز  این  است.  را  الکرده  بیشتر  قدس 

 . تر سازنددیکها را به آن نز ا انسانیها  کنند و آن را به انسان   بشری

که    ینهماز    نهایتا بود   روحِ »  عنوانبه توانست  القدس  روحطریق 

تحِت  «بشریت  و  شود  مثل  مخ  عباراتِ  ادراک  بشریت،    یایده»تلفی 
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انسانسان   وعِن بشردوستیِ،  قابجذاب  «عمومی  انیت،  و  آشناتر  -لتر، 

 د.نتر جلوه کپذیرش

اکنون فرد نمی   ی ب ایدستقابل ه  قدس برای همالاندیشد که روحآیا 

و نوع بشر را در خود   ببردی بشریت را به درون خود  ست؟ که ایدها

 و شکل دهد؟ بدهدهستی 

ش دزدیده  ابودن  یافتنیندست اش برهنه نشده و  ز تنزهخیر! روح ا

  چراکه ما نیست،    ست، داراییِنی   دسترسقابل نشده است. او برای ما  

م  من  روحِ  بشریْت  روحِ است  نیست.  باش  آِلهایدمکن  و  من  د 

آنِ  عنوانبه  از  را  آن  من  فکر،  بخوانم.    یک  بشریت   یاندیشه خود 

به   این را  به من است و من  این طریق  متعلق  از  ت ثابشکلی مکفی 

آنکنم  می با    که  مطابق  دقیقا  امروز    گاهِنظر را  یخودم،  و  کبه  گونه 

قوف  مو  الح ن یدرع  این اندیشهدهم. اما  ای دیگر ارائه میفردا به گونه

 نه از آن خالص شوم. ،دهم شا انتقالتوانم و من نه می شده

مان تبدیل به  در طول ز  القدسروحمیان این همه دگردیسی،    در

های متفاوتی چون ایده  های گوناگونِلبه شکشد که    «لقمط  ایایده»

 شد.  تجزیه دست ازاینمدنی و  ی، معقول بودن، فضیلِتبشردوست

می من  آیا  ایدهتواناما  ایده   راای  م  آن  اگر  بدانم  خودم  آن  ی  از 

شده فرض کنم وقتی توانم روح را مغلوببشریت باشد و آیا من می

با  هنوز وقتی  کنم،  خدمت  آن  به  ر»ید  باید  قربانی خودم  آن  برای  ا 
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خاتمه  ؟«کنم در  باستان  خدوران  مالکیِتی  را    ود  دست جهان    به 

آن را شکست   «ِتهیالو»   اپذیرنمقاومت   یاما فقط وقتی که قدرت  ،آورد

 را تشخیص داد.  «اش ی»پوچ اقتدار و  و عدمِ

با   ارتباط  در  زمانی  روحموضوع  است.  به   مشابه  را  آن  من  که 

د   تنزلِ  شبح کدرجه  و  را    نترلِادم  خودم  روی  خیالی آن 

نگااین  توانمی  قت وآن دانستم،    بیوغربیعج آن  به  که گونه  ه کرد 

تنزهشاتقدس الو،  و  را  هیت اش  است   ازاش  داده  آن   .دست  از  من 

همانمی  استفاده فرد  کنم  که  طبیعت  گونه  وفق از  بر  تردیدی  بدون 

 کند. ده میمرادش استفا

که   است  این  در   « رابطه   مفهومِ»  و  «عموضو  عِت طبی»باید  مرا 

گویی .  رابطه هدایت کند  د دادنِیا در پیونبا موضوع    سروکار داشتنِ

ی خود وجود داشته است و  بهنوموضوع به    موضوع جدای از  مفهومِ

ای  گونه نبوده که فرد مفهوم را از موضوع شکل دهد! گویی رابطهاین

به آن وارد ط  بودنِ  یگانه  شویم به خاطرِآن می  واردِکه ما   رفینی که 

نیست!  می یگانه  ایشوند  به  اگویی  وابسته  چه  ن  دیگران  که  ست 

مردم که  وقتی  اما  بزنند!  آن  بر  انسانِ   « ان نسا  ماهیِت»  مهری  از    را 

های او را کنش  نآناواقعی جدا کردند و دومی را با اولی سنجیدند؛  

و  ویاز   کرده  با    هاآن   جدا    کردند. گذاری  شارز  «انسانی  ارزشِ»را 
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زندگی  باید  مفاهیم    تصمیم بگیرند،  جاهمه   مفاهیم  باید این است که

ست  ای دینی  یاین همان دن. اکنند  اکمیتح  باید، مفاهیم  را اداره کنند 

برای هگل  داداکه  ارائه  سیستماتیک  بیانی  سمت ؛  ش  به  را  روش 

-قاطع و بی  اندیشیِجزم  سویرا به  مفهومی    مهمالت برد و فرامینِ

،  قعی وا  رفته است و انسانِ  در مفاهیم فرو  زیچ همه مل کرد.  نقصی کا

شده وادار  که  من،  اساسام  قوانینِ   بر  کن  این  زندگی  آیا  مفهومی  م. 

تواند باشد؟ و آیا مسیحیت در همان تر از این قانون میای شنیعهسلط

تنها   که  نکرد  اعتراف  سلطهگتن  شاهدفابتدا  کردن  قانون  تر  ی 

 ( «دست برود!یک حرف از قانون نباید از  حتی)»ت؟ سا یهودی 

میمفاهی  یسادگبه لیبرالیسم   میز  روی  دیگری  به م  انسان  گذارد. 

به جای عقیدتی یا    «علمی»کلیسایی،  ی  یاسی به جا جای الوهیت، س

ام  خ  ابدی به جای جزمیاتِ  واقعی و قوانینِ  تر مفاهیمِبه بیان عمومی

 و احکام.

فاهیم شماری از مبی  راند. انبوهِحکم می  بر جهان  ذهنحال فقط  

تا فراتر روند چه کار  که می  هاییآن ند و  لولمردم می  در سرِ کوشند 

نفی  ر  آن مفاهیم  هاآن؟  کنندمی تا مفاهیمی جدید به جای   کنندمیا 

مفهومِ»گویند  می  هاآن بگذارند!    انآن حکومت   شما  حق،  از  ، غلطی 

و ازدواج  حقیقت،  آزادی،  داده شک  ست د ازاین  انسان،  مفهوم  ل  اید، 
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بن اکنون  ما  که  است  این  غیره  و  می حق  ترتیب   «نهیم. یان  بدین 

 رود.مفاهیم به پیش می آشفتگیِ

ب جهان  متاریخ  بیا  مطلق  ا  قادری  روح،  و  کرده  رفتار  رحمانه 

توانند که میمن نگاه کنید  بار  های رقت . شما باید به کفشاست   گشته

-تواند سیب د، به نمک من که میت کننافظ ی شما را محپاهای برهنه

تواند  من که مالکیت آن می  داریِکند و حکومت هایتان را لذیذ  زمینی

نیازی  شما را فورا   نباید به سراغ    رهااز هر    بروید.   هاآنسازد؛ شما 

باید   بی  هااین  یهمه  استقالِلانسان  دیگرشماو  چیزهای  را   ر 

بندی شوند  چیزی رتبه  عنوانبهباید در ذهن او    هاآنتشخیص دهد:  

نمی بر  که  شد    هاآن توان  با  چیره  از   هاآن و  باید  و  کرد  برابری 

اعتنا کند و احترام   هاآن به  ید  شوند. او با  دسترس او دور نگاه داشته

انگشتان اگر  او  بر  وای  میلاگذارد،  را  دراز  ش  را ورزانه  آن  ما   کند. 

 خوانیم. می «بودن 1کج دست »

آری،    نزدماناچیز  ن ه  گدایان چه   است،  چیز!   واقعامانده  هیچ 

شده و ما نباید برای چیزی اقدام کنیم مگر آنکه آن را  ه  ردبُ  زیچ همه

م  به بدهند.  تما  با  ا  می  مرحمتِنها  زندگی  نباید  بخشنده  شما  کنیم. 

 
از اصطالحی مربوط به دست و انگشییتان اسییتفاده کییرده کییه معنییای  یسندهنو  1

 م. – دهد.بودن میکج  متمایل به دزدی یا همان اصطالحِ فارسیِ دست 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

190 

 

داشته باشید.    جازهاسوزنی از زمین بردارید مگر آنکه برای انجام آن  

! فقط وقتی او به شما اجازه احتراماز    گرفت؟ید  آن را از چه کسی با

آمی که  می  عنوانبه   ران  دهد  وقتی شما  فقط  باشید،  داشته  -دارایی 

آن    اییدار  عنوانبه توانید   زمان میگذارید  احترامبه  آن  تنها  توانید  ، 

اندیشه نباید  شما  بردارید.  را  بپروراآن  سر  در  هجایی حرف ای  نید، 

مجوز آن را از خود گرفته باشید،    ه فقطد ک بزنید، کنشی مرتکب شوی

. و داریداخالقیات، منطق، یا بشریت دریافت    ازا  به جای آنکه آن ر

و   شاد  الزامخاچه  از  میل  یای  هست  لی  بیانسان  چه  مردم  -ورز، 

 هالک کنند. الزام رحمانه کوشیدند تا تو را در قربانگاهِ

در تاق  اطرافِ  اما  بقربانگاه،  سر  کلیسا  و   نندکمی  لندهای 

می بلندتر  و  بلندتر  مدام  است،    آنچهشوند.  دیوارهایش  محصور 

آن    نیدتوانمی  وید،توانید به آن نزدیک شاست. شما دیگر نمی  مقدس

-بلعد جیغ میای که شما را میاز گرسنگی  کهیدرحالرا لمس کنید.  

اطرافِ  ،کشید دیوارها  در  یافتنِ  این  از    برای  کفرآمیز    آنچهاندکی 

بزرگد و حلقهخیچرمیاست   مسیرتان  بزرگهای  و  میتر    شوند. تر 

ین کران و شما به دورتر  ردیگی برمآن کلیسا کل جهان را در    یزودبه 

و  ه  راند دیگر  قدمی  شد.  است.   مقدسات  جهانِخواهید  شده  فاتح 

درونِ در  پس    شما  شد.  خواهید  غرق  هست   هنوز  تامغاک  زمان 
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کفرآمیز در آنجا که عطش    امرِ  بالِدنبه  شجاعت به خرج دهید، دیگر  

جسامی نگردید،  درها خورند  سوی  به  کنید،  خیزش  که  ورزید  رت 

از ا تقدس را ببلعید آن را شممحراب. اگر  ، به سوی خودِیورش برید

  مذهبی را هضم کنید و از آن رها خواهید شد! 1اید! نانِ کرده خود آنِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م. –  .ت ساشای ربانی راسم عده شده در ماتفنان اس ی مورد نظر به معنایواژه 1
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II.  آزادگان 

 

ارائه شدند.   ها در دو دستهمدرن  ستانیان وا ته بگذش  هایشخبدر  

است   آزادگان    طورن یاممکن  که  آید  نظر  سوم،  دسته  عنوانبه به  ی 

تمست مجزا،  و  دقل  موضیح  آزادگان    طورن یاشوند.  یاده    تنها نیست. 

تن  «هامدرن» ترینِ  مدرن  نآنا.  ترندمدرن  و  در هستند  دلیل  این  به  ها 

حاضر    آنچهو اند  به زمان حال   که متعلق  د انه ه شدبخشی جدا قرار داد

در   را  ما  توجه  میباشد  من  اینجا  فقط    «آزادگان »طلبد.   عنوان به را 

اما باید با توجه به مفهوم آزادی به    ،دهممی ارائه    «اه للیبرا»ی  هترجم

یاری چیزهای دیگر  همچون بس)دهم.    ارجاعبعدتر خواهد آمد    آنچه

 هیز کرد.( پر شانشی پشایپ معرفیِتوان از که نمی
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 لیبرالیسم سیاسی .1

 

خوانند تا  مطلقه می  سلطنِت  جامِ  آنچه  در قرن هجدهم  ازآنکهپس

-ی انسان نمیشان مزهدم دریافتند که نوشیدنی ، مرسر کشیده شدته  

واست نکنند.  مطلع بودند که فنجانی دیگر درخ  یخوببه  هاآن   –دهد  

بشرنو»چیز  همه  رغمبه ا  م  انِ پدر  ازآنجاکه  -می  ت یدرنها بودند،    «ع 

 نگاه شود.  ها آن گونه به اینخواستند که 

چیزی   ما  در  آنکه  م   یبشرریغهر  همببیند،  نیز  در  ا  به چنین  او 

غیرِ بشر،  نوع  با    نوع  جای  و  دید  خواهیم  هم بشر  چیزی او  چون 
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برخورد   بشر  نوع  از  کرد؛خواجدای  طرف  هیم  ماگر    یاز  را  کسی  ا 

  ی بشرریغزشناسد و از ما در مقابل اینکه رفتاری  بشر با  نوعِ  عنوانِبه 

را   او  ما  ما بشود محافظت کند،  نگهبانْ حقیقی    محافظِ  عنوانِبه با    و 

 .خواهیم کردتکریم 

از   باشیم و  کنار هم  بگذارید در  همدیگر محافظت    انسانِاکنون 

آن    وقت آنکنیم،   را    محافظِتما  نیاز  -می  بودن-هم-ارکندر  مورد 

همین در خودمان،یابیم و  کنار هم آن  در  طور  در    ،هستند  هایی که 

شرفِ  هاییآن   دوستیِ میانسانی  که  را  و  شان  وع  ن»  عنوانبه شناسند 

می  «بشر هم  کنار  کنارِدر  ماندنِ   مانند.  که   دولت ما،    هم  ما  و  است 

 هستیم. ملتمانیم، کنار هم می

کنار  ام یا    عنوانبه   نماماندن-هم-در  بشر   نوع  فقط،  دولت ملت 

خارج های دیگر  جنبه  از  فرد  عنوانبه  هستیم. اینکه ما چگونه خود را

مقهورِ   سازیممی آنجا  در  تم  و  میانهطلبنفعت م  ایالتِچه    ، شویم ای 

ما   تیِدولعمومی و    زندگیِ  ؛ما مربوط است   شخصیِ  فقط به زندگیِ

 « خودمدارانه » یا    ییربشرغ  آنچهاست. هر    ی خالصبشر  یک زندگیِ

یابد و  درجه می  تقلیلِ  «شخصی   یامسئله »چسبد، به  ما می  است و به

از    دولت ما   مشخصا  مدنیجامعه»را  هسته   «ی  فکه   عالیِتی 

 دهیم.است، تمیز می «نهخودمدارا»
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  درنتیجه حقیقی ملت است، اما فرد همواره خودمدار است    انسانِ

ی خوفردیت  انزوای  جای  یشتن ا  که  و  نابرابریِناسازی  و   گاری 

را  خودم خود  و  برکَنید  را  است  ساکن  انسان    مالاک دارانه  وقف 

یا   ملت  شما    دولت حقیقی،  زمان  آن  رتبهانس  عنوانبه کنید.  داده    ان 

هر  می و  که  آنچهشوید  ب  را  است متعلق  انسان  داشت.   ه  خواهید 

انسانِدولت  ب  حقیقیِ  ،  متعلق  را  بنهنام می  شه خودشما    ه شماد و 

 دهد!را به شما می  شاحقوقانسان خواهد داد.  «انسان  قِحقو»

 گونه است.ها اینهودت نسخ

که    1توده تفکر  این  نیست جز    انسانِ رفته،  همروی   دولْتچیزی 

ارزشِایقی  حق و  شهروندِ  انسانیِ  ست  که  است  این  در   دولت   فرد 

ت. رش اسواالترین افتخا   دنبالِبودن به  -خوب-باشد. او در شهروندِ 

-نمیشده  منسوخ  «خوب بودنِ  مسیحیِ» ز  واالتر اچیزی  حداکثر    او

 . داس شن

 یمرفه  مرفه گسترش داد. طبقاتِ  توده خود را با نزاع با طبقاتِ

و با عنوان    کردند میرفتار    «ی سوم طبقه»   عنوانبهاو    قیدی بایکه با ب

 
بودن است و هم بییه ی شهروند و شهروند هم به معن das Buergertum یواژه 1

 م. –از شهروندان است.   یابدنهمعنی 
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زمان    گریدان یببه .  نمودندمی  شانینفر  اراذل  این    نظامِ   ،دولت در 

-زاده برای پست ه بود. فرزند یک اشرافشناختبه رسمیت  اتی را  طبق

انتخاب می ه  را  عوامْ  ترینِشد که شاخص ایی  آن  در   بیهوده سودای 

ادا  سر کردند.   علیهدنی  م   اساتِحسشتند.  شورش  موضوع  این 

 یجمع  منفعتِگذاری بس است! بگذارید همه مثل هم باشند!  تفاوت

 د دوسِتبای  دولت دنبال شود.    امجزو  شخصی    منفعتِجای    بهباید  

همه  مردمِ باشد و  برابر  و  را وقف    آزاد   «جمعی  سعادتِ»باید خود 

! دولت شود.    هاآن آل  و ایده  هدف  دولت حل شوند تا   دولتکنند. در  

ایندولت  به دنبالِ  درنتیجهگونه است و  ! فریاد عمومی    شکلِ »  مردم 

ا  ؛هستند  «دولت   درسِت قانون  در   دولت   درنتیجهو  ساسی  بهترین 

  و   گذشت و شورها  ی قلب از همه  دولت ی  . اندیشهتصورشبهترین  

آن به  خدمت  برای  کرد  شوقی  تبدیل  بیدار  دنیوی  خدای  این  به  . 

دقیق، وهیتی جدید  ال معنای  به  پرستش شد. دورانی  و  برای خدمت 

به    ،سیاسی کرد. خدمت  واال  دولت طلوع  ملت  ایدهیا  شد. ترین  آل 

بوا  لت دو  ِتمنفع خدمت  و  منفعت  آن  الترین  کار )ه  این  برای  که 

 ( واالترین افتخار. بودمنصب صاحب الزم نیست  حتما

ند  ه گریختن شدبور ب شخصی مج  داگانه و مسائلِج   پس منفعِت

  خود تبدیل به شعاری کهنه شد. فرد باید    دولت و قربانی شدن برای  
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رفتار   «فانه طربی »اید  زندگی کند. فرد ب  دولت و فقط برای    کندرا رها  

آن نه  منفعِتکند  منفعِت  خودش  که  جای  به  بخواهد.   دولت   را 

شخصیت  لهیوسن یبد به  تبدیل  می  یدومی  شخِص حقیقی  که    شود 

بلکه او در من زنده   ،گردد. من زنده نیستم می  رابر آن محودر ب  منفرد

خودْ  نتیجتااست.   با  مقایسه  این  پیشین  گراییِمنفعت -در  -ازیک  ، 

خودمداری   است. کلِ  دنبو-شخصی-یجنبه-فاقدِ  تگی وگذش-دخو

این   برابر  در    دولت -خدا در  و  شد  شدند،   برابرشمحو  برابر  همه 

یکدیگ   هاآن  با  تفاوتی  ندا هیچ  انسانر  انسان  هاآن ها،  شتند.  ها  تنها 

 بودند. 

ول پ  حکومت آتش گرفت.    مالکیتزای  ی اشتعالاز ماده  1انقالب

  درنتیجه   ،است   مطلقکرد که  ثابت می  بایست ن مینیاز داشت. او اکنو

را نزد خودش    خود  لِلک است و باید پو و تنها ما  زیچ همه  صاحِب

-ه اینکه دارایین  ،ست اها  عهتب  تصرفِ  تحِت  فقطکه  دارد. پولی    نگاه

زند تا این پول را به را صدا می  دولت مدیر  به جای این شان باشد. او  

انجامِبخشدباو   را    لقمط  یک حکومِت  ی، توهمِمنطق  عملِ  . اکراه از 

به   چیزی  باید  که  کسی  کرد.  شود نابود  بخشیده  تلقی   ، او  مطلق 

این    هستند و  اقعیو  نِمالکاها فهمیدند که خودشان  نخواهد شد. تبعه

 
 م. –  فرانسه است.منظور انقالب اول  1
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است.  ا  هاآن  پولِ شده  درخواست  که  تبعه    هاییآنست  تاکنون  که 

ن را در اندک  ای  1ی بایل  اند.مالکت یافتند که  بودند به این آگاهی دس

بدون رضایِت»دهد:  رح میکلماتی ش نم  اگر شما  از توانیمن    شرِ   ید 

از  توانید  میدارایی من رها شوید، چقدر   یا    ضعیِت و  چهآن از خودم 

ن هستند،  م  همه داراییِ  هااین من است رها شوید؟    اجتماعیِ  ذهنی و

م دار   یمنفعت  ،دارم   یکنم؛ من حقمیمثل قطعه زمینی که در آن کشت  

و خودم  را  قوانین  کنمکه  گونهی با  سخنانِ  .«ضع  به  که  ست  ا  ایلی 

هستند.  همه  قطعا  اکنونگویی   جای    ملت  ب یترت  نیبد  مالک  به 

به مالک و ارباب شد. این دوره را   تبدیل  شهریار  جایحکومت، به  

-ازاین  و  «آزاد  مردمی»،  « اجتماعی  آزادیِ»  عناوینِگرایان تحت  آلایده

 .کنندمی ان بی دست 

بارر  2اوتن   اسقفِ  ی بیانیه  1789جوالی    8  در اهمیتِ   3و    تمام 

 کاملِ   ناتوانیِگذاری را کنار زد و  در قانون  افرادی  فرد و همه  ریِظاه 

. زمانی بودشده    ارباب  نمایندگانْ  اکثریتِا نشان داد.  گذاران رقانون

اسی ارائه  گیری برای قانون اسایر  جهِت  ایکه در نهم جوالی برنامه

 
اسییون و از رهبییران دان و فرامشییناس، ریاضیییهژان سیلوین بایلی یییک سییتار 1

 م. – سه بود.فران دایی انقالبتاب سی بخشسیا
2 Autun 

3 Barrere 
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حکومت تنها دارای قدرت است »که    ندکخاطرنشان می  1میرابئو شد،  

در شانزدهم جوالی   «.هستند  حق  مهکه منبع ه   اند مردم تنها    ؛حقنه  

میمیرابئو  همین   منبعِ»زند:  بانگ  مردم    « نیستند؟   قدرت  تمامیِ  آیا 

راستی در    2!زوری  ههمهمچنین  و  هستند  ی حقوق  منبع همه  هدرنتیج 

نیح   نجا جنسِای آنکه دارای  »است.    رتقدشود و آن  ز آشکار میق 

 . «دقدرت است، حق دار

  ها که تحِت بارون  حقوقِ  در واقعمرفه است.    طبقاتِ  توده وارثِ

توده گذاشته    ، فقط در اختیارِه بودگرفته شد  هاآن از    «غصبی»   نوانِع

»به   هویژ  حقوقِی  شد. همهیخوانده م  «ملت »توده اکنون    چراکهشد.  

بد  «ملت   یهادست  شد.  اینکه    هاآن سان  ینبازگردانده  حقوق  »از 

شدند. از این زمان به   4« حقوق »و تبدیل به    ستادندی بازاباشند    3« ویژه

ملت  خدماتِعشریه    سِتدرخوا   بعد  می  و  دادگاهِ الزامی  او    کند. 

برده را به ارث    گوزن و داشتنِ  گیاهان، شکارِ   برداشِت  سروران، حقِ

 
نگییار ویسنده و دیپلمییات و روزنامییهیرابئو انقالبی و نهونور گابریل ریکوتی م 1

 بییررو بود کییه حکییومتی مشییروطه  فرانسوی بود در انقالب فرانسه او یک میانه
 م. -  داد.نیا را ترجیح میمدل بریتا  اساس

. شودیمتفاده سارج از قانون اِت خاره به خشونشهت اشتر جبی Gewalt یواژه 2
 م. –
3Vorrechte  
4Rechte  
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ا یا  ه مزیت   مرگِ  ، شِب1اگوست   رمست. شب چهابرده  امتیازهای  »ا 

منصفه نیز مرفهانی بودند که   یهائت یه و    هاکمونشهرها،  ) بود    «ویژه

جدیدی از   صبحدمِ که با    ،( ندشدمیمزین  بابان  ار  با مالکان و حقوقِ

 پایان یافت. «حقوق ملت »،  «دولت حقوق »، از « حقوق»

هم»فردیِ    هیئِتدر    سلطنت  این مقدر    «ایونیسروری  با  ایسه 

  ْت سلطنست. این  اقتدار اچیزی بی  ،«حاکم  ملِت» این    ،جدید  سلطنِت

طاقت  برابر  سخت هزار  راسخفرساتر،  و  دیگیرتر  است.  هیچ تر    گر 

هیچ   چقدر   سلطنِتاین    علیهمزیتی  حقی،  و  نداشت  وجود  جدید 

ب   قبلی  رژیمِ  «مطلقِ   پادشاهِ» مقایسه  است!  در  محدود  یکی  این  ا 

شد. از این زمان    مطلقهبه    محدود  سلطنِت  تغییر شکلِث  انقالب باع

است اما هر  «فرضیه»اعطا نشود، یک    سلطنت توسط این    هر حقی که

ببخ او  ، مطلق  اشرافیتیبود. زمانه    خواهد  «حق» شد یک  امتیازی که 

از    شد وسلطنت خوانده می  آنچه  درنتیجه  ،خواست ی مطلق میسلطنت

هممی  دکان  یقدربه مطلق شدن    چگونگیِ به  محدود  که  ان  دانست 

 ، سقوط کرد. کوچک باقی مانده بود هزار اربابِ

 
مهم در انقالب فرانسه منع فئودالیسم و قوانین آن، مالیییاتِ آن یکی از اتفاقاتِ  1

اگوست این منییع را ملی در چهارم  گذارانِ  ی آن بود. مجمع قانونو حقوقِ ویژه
 م. –اعالم کرد. 
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بخشید  را    آنچه  یبورژواز را  که  تحقق  آرزویش  سال  هزاران 

آن    تند وداش پیدا کردنِ  ؛کوشیدندمیبرای  اربابی مطلق که در    یعنی 

ن وجود  کوچکی  لرد  یا  ارباب  هیچ  او  بتواند  برابر  که  باشد  داشته 

رااقدرت را  بورژوازیگیرد.  ب  ش  که    اربابی  کرده   یی تنهابه نمایان 

  قبولقابل او    مجوزِ  بدونِ  چیز  هیچکند و  را اعطا می   «حقی ذ  عناوینِ»

که بتی در جهان نیست و هیچ خدایی   دانیم ا میحال م  پس»نیست.  

 1« جز خدای یکتا وجود ندارد. 

  ه و ق، جلو آمدیک ح   علیه، یا  حق  علیه   تواندنمی  کسچ یه دیگر  

اکنون فقط میا   «نادرست » ادعا کند که    ن آ   کهتواند بگوید  ست. فرد 

که یک  ست، یک توهم است. اگر فرد بخواهد بگوید  امعنی  چیزی بی

ند و این را  آن بنا ک  علیه  دیگر  حقیاست  است مجبور  ادرست  نحق  

برعکس   اگر  بسنجد.  آن  خراگونه  بدان  حقاو  با  در    ودِ ،  را  حق 

و   نمودها هم نفی  نادرست ر   مفهومِ  وقت آن   ،ند نفی ک  یکلبه   ،شخود

داردن  که)  حق  کلیِ  مفهومِ تعلق  آن  به  بودن  منحل هم  را    ( ادرست 

 کرده است.

دکتری این  م معنای  که  از  ن  همه  لذت   «سیاسی  حقوقِ  برابریِ»ا 

 هیچ ارزشی برای من قایل نیست   دولت بریم، چیست؟ فقط اینکه  می

ه  او من همچون  برای  دیگرو  بدون ی،  ر فرد  انسان هستم    تنها یک 

 
 م. – 8.4  نقرنتیا بهنامه اول  1
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حکم دهد. من به    شاتفاوتآنکه اهمیت دیگری داشته باشم که به  

  ارثِ و  عنوانبه ا حتی  زاده، یک شاهزاده ی یک اشراف  عنوانبه تفاوت  

غیره در  ها و  کنت   مثل)به من برسد    شا مقام منصب که  یک صاحب 

در بعدتر  و  وسطی  مطل  قرون  مقامسلطنت  که  وقه  ارثی    جود های 

رای گوناگون ب  انبوهی از حقوقِ  کنون دولت ا  دهم.داشتند( حکم نمی

و   رهبریِ  حقِ  مثالعنوان به دارد.    بخشیدن کمپانی  یک  گردان،   یک 

را   هاآن. او  دست ن یازا انی در یک دانشگاه و  سخنر  ، حقدست ایناز

دارد   اختیار  در  بخشیدن  یا    هاآن   چراکهبرای  هستند  او  به  متعلق 

. ضمنا برای او فرقی  نداسیاسی  قییا حقو  دولت   وقِقح   گریدعبارتبه 

کننده فقط فت دریا  کهی مادام  ،دهدرا به چه کسی می  هاآنکند که  نمی

انجرا    یفیوظان  آ برس به  میاند  ام  نمایندگی  که  حقوقی  از  کند که 

می و  نگیر نشات  هستیم  همه خوب  ما  او  برای   کس چیه   –  برابرد. 

د برای من  گویمی  دولِت حاکمندارد.    شتر از دیگری ارز بیشتر یا کم

فرمانِ که  نیست  د  ارتش  مهم  باشد  در  کسی  چه   که ی مادامست 

  « سیاسی  وقِحق   ریِبراب »است.  فهمیده    یخوببه تضمین دهد مطلب را  

معنی    نتیجتا این  میابه  همه  که  توسط  ست  که  را  حقی  هر  توانند 

م  دولت  دست شود  یبخشیده  رت  ،آورند  به  شروطی  اگر  کنها  به ا  ه 

اس  هاآن  شده  برسانند.  پیوست  انجام  به  ت   یشروطت  ب که  دنها  ر اید 

به  طبیعِت حقِ  در  و  خصوص  آن  خاص    یفرد  از  یدارجانب نه 
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مطلوبعن) شوجستج  ( 1صر   حقِ  داشتنِ  طبیعِت  مثالعنوان به .  دنو 

لزومِ  افسر خودش  با  و  عضوِ  داشتنِ  شدن  مناسبی    میزانِ  شنوایی 

ب  دارد دانش  همراه  بودن  نجیب ما  ا  ،ه  وجود    عنوانبه زاده  شرط  یک 

به این موقعیت را    دعوام نتوان   ترینِایستهبرعکس حتی شندارد. اگر  

اسی رخ داده است. در میان سی  قِحقو  رابریِ ناب  وقت آن آورد،    دست 

به برابری را یکی کمتر و یکی بیشتر    های امروزی این شعارِحکومت 

 اند. دهی انجام رسان

به زمانمن س )  یطبقات  سلطنِت از   دشاهانِ پا  لطنت مطلقه را  قبل 

می نام  زیادی  (  دهمانقالب  تعداد  به  وابسته  را  کوچک    سلطنِتفرد 

همچجوامعی)  هاانجمن  هااینکرد.   اتحادیه(  اشرافها ون  زادگی،  ، 

  جا همهدر  فرد  ها بودند.  کمون  شهرها وی شهرنشین،  ، طبقهان کشیش

-یم  ی کوچک تلقین جامعهاز ایخود را عضوی    داابتبایست در  می

 
به معنای  است  persona non grataکه مخالف  na grataopersعبارت التینِ  1

 یاست که ممکیین اسییت از سییو  المللنیدر حقوق ب  یاصطالحلوب  عنصر نامط
 یسیی ک   ه کییار رود.ب  هاپلماتید  ژهیها و به ودولت   گریدرباره شهروندان د  یدولت

را  رنییدهیر پذکشییو  قامت درا ایورود  حق شده است که عنصر نامطلوب شناخته 
را   ینصرع  تواندیمحاکمه م  و  ییقضا  ب یبه تعق  ازیبدون ن  رندهیدولت پذ  .ندارد

 م. – که نامطلوب شناخته از کشور اخراج کند.
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تس  کرد   ، آن  1ینامهمرامآن،    روحِ  به  دوشرطیقی باطاعتی    لیمِو 

شرفِ  خانواده.  شدمیخود    سلطانِ  عنوانبه  برای تبارش    و  باید 

خودش  اشراف از  بیشتر  با  فرد  .  بودمیزاده    با   خودش،  گروهِتنها 

ارتباط  دولت ،  تربزرگ  با گروهِ   ست ان تواش میطبقه به داش ،  باشد.  ته 

تواند با  می  کاتولیسیسم فرد فقط از طریق کشیش در    همان شکل که

-میبه خرج    ی سوم که اکنون شجاعت اشد. طبقه خدا ارتباط داشته ب 

نفی کند، به این وضعیت پایان داد.    یک طبقه  عنوانبه تا خود را  دهد  

دیگر   که  گرفت  تصمیم  یک  او  و  نباشد  طبقه  کنار    قهطبیک  در 

دطبقا نشودت  خوانده  خ  ، یگر  ربلکه  ستایش  ود  به    کندا    « ملت »و 

تر و مطلق آفرید. سلطنتی بسیار کاملاو    لهیوسن یبد خشد.  عمومیت ب

های کوچک سلطنت   ، اصولِطبقاتی  یِقبل  یکنندهحکم  صوِلا  یهمه

میان   کرد  سلطنِتدر  سقوط  نمیندبزرگ  بنابراین  که ت.  گفت  وان 

ی آن همه  علیه  کلبه ی مرفه بود بلکه  بقهدو ط  علیه قالبی  انقالب، ان

اما اگر طبقات و استبدادشان شکسته    ی بود.طبقات  کوچکِ  هایسلطان

می)شد،   پادشادانیم  همچنین  تنها  که  بود  پادشاهِه  شاهِ   ،طبقات    نه 

 
روحِ یِ اسییتفاده شییده کییه بییه معنییای لغییو  corps esprit deعبارت فرانسویِ  1
(esprit de( بدن )corps ) ت و ک روح رفاقیی ییی  ییین اصییطالحنظور از او م است

اسییت کییه شتراک گذاشته برای یک هدف خاص در یک گروه  اشور و شوقِ به  
 م. –ترجمه کرد.   نامهمرامرا  آن توانیم
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افرادِ نابرابریِ  شهروندان(  از  ماند  آزاد شده  باقی  آیا  طبقاتی،    ن آنا ند. 

به هیچ  بودند؟ دیگر مح   «شده-سوا-هم-از»طبقه و    ونِبد  واقعا دود 

هیچ طبقه بدون  نبودند؟  خیر،    قیدِ  ای  اجتماع؟  به    چراکه عمومی 

طبقات   کنار  درای  قهدیگر طبکرد تا    ی سوم خود را ملت اعالمطبقه

به   تبدیل  و  نباشد  تنها    طبقه  تنهادیگر  این  یا طبقهشود.  ملت   ،

  پروتستانِ بود؟ یک  ه  چه چیز تبدیل شدفرد به    اکنون« است.  ت دول»

، دست یافته  دولت یش،  واسطه با خداارتباطی بیبه  او    ونچ   سیاسی.

نبود نوادگی  خا  صالِتا  زاده در سلطنِتیگر مثل یک اشرافبود. او د

  یک اصناف، بلکه او، مثل همه، فقط    سلطنِتیا مثل یک مکانیک در  

می  ارباب تشخیص  و  درا    آنان   که  ،«ولت د»کرد؛  می  قیتصداد 

همهاگزارانخدمت   عنوانبه  دریافت    « شهروند»  برابرِ  عنوانِ   ش  را 

 کردند. 

  این است که   ست، شعارشا  شایستگی  آریستوکراسیِ  بورژوازی

  علیهِ   بورژوازی  .«را بر سر گذارد  شاتاجته است  که شایسذارید آنبگ»

  آریستوکراسیِ آن  )او  برای    چراکهجنگید    «تنبل»آریستوکراسیِ  

-( آنکه متولد میدآمده بو  به دست ت و شایستگی  صنعکه با    نعتیص

نیستممینه   و  ست ی»آزاد« ن  شود آزاد  نیز هنوز    انسانِ بلکه    ، طور من 

اس  «ستهی»شا  یا حکومت،  یا  پادشاه،    صادقِ  ارِخدمتگز  کهآن،  ت آزاد 

تمردمی   که  هستنهاحت حکومت است  اساسی  قانون  با  مطابق   .دی 
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  ت به دس  « راهاشایستگی»   یتاریا به عبآزادی    ، خدمت  از طریقِفرد  

-کرده باشد. فرد باید شایسته  آورد، حتی اگر فرد به ممونا خدمت می

 دولت   روحِبه    آنکه   د.آن باش  ، اصول یا روح اخالقیِدولت   ی خوبیِ

شاخه   خدمت هر  در  او  بگذاریم  است.  نیک  شهروندی  ی  کند، 

کهصادقانه صنعتی  کند.  می  ی  زندگی  نگاهِخواهد  نوآ  در   ورانْ او 

  . ست ا  «لیمع »داری  و تنها مغازه  کنندمیا تجربه  ر  «نانوآبیبهنری  »

موقعیتی   دنبال  به  که  اندازها  دولتیروحی  به  آنکست  تجارت ی  ه 

دهد یا برای خود و هر فرد دیگری مفید    پروبالاش را  ا النهکند تمی

 ست.ا  داریمغازه  روحِ شود مشابهِ

  ه آسود   برای چه آن عامیِ)د  ونان، آزاد حساب شاما اگر شایستگ  

آ  وفادار کمبودِ  منصِبیا صاحب  خواهد، می  شان قلب را که  زادی  آن 

، انسانی آزاد  مطیع  خادمِاند.  احساس کنند؟( پس خدمتکاران آزادگان

مهمالتِ چه  مفهومِ   حالن یبااای!  کنندهخیره  است!    بورژوازی   این 

  که وابستگیِ د  هگل موفق شدن   شالسوفیف  شاعرش گوته و  ست کها

ها آنکه به  کنند. تن  را ستایش  عینی  از جهانِ  شااطاعت و    سوژه به ابژه

  ، « دسازیمآن    کامال وقفخود را  »و  کند  میبزرگ خدمت    خواسِت

متفکران   آزادیِ  به میان  در  است.  یافته  دست  خواسْت  ،حقیقی   این 

  کرد و انسانِ میلیسا قوانینی کلی وضع  بود که مثل کشور و ک   منطق

میلهم پشت  را  ازنفرد  می  تبشری  افکارِ  هایی  مشخص قرار  او    داد. 
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چیز  می چه  عمل    بایست می  فرد  کهاست    درستکرد  آن  اساس  بر 

مرد خادمینِا  «ترنطقیم»می  کند.  عمدتا    ز  که  ندارد  وجود  صادق 

 شوند. شهروندانی نیک خوانده می دولْت خادمینِ عنوانبه 

 دولِترا  باشید    ایوب فقیر  ونیا چ   ثروتمند  1س اینکه چون کرزو

انتخابِ به  می  توده  باید    گذارد،خودتان  داشته    «نیک  گرایشِ »فقط 

وضوع به همه را این م  ندنِقبوال  خواهد وباشید. او این را از شما می

او شما را از   درنتیجه  .آوردبه حساب می مسئلهترین  ضروری  عنوانِبه 

شرانگیزه» ن«  های  کنترل    «نامساعد   ظرِ ن» ،  داردمیگاه  دور  تحت  را 

گفتمان  آوردمیدر فتنهو  کرانگیز  های  پاک  و  سانسور  تحت    دنِ را 

با فشارِنشانه میل  ها یا  -اکت میچال سی سیاههاهمجازات در پشت 

مردمی   .کند دیگر  سوی  نیک »که    را  از    عنوان به دارند    «گرایشی 

نیک    شِبا گرای  ط مردمِی جهات توسد و از همهگمارسانسورچی می

او شما را  کند. اگر که  به شما اعمال می  خالقیا  ثیرِات  ،نیت و خوش

به  نس کرد   « های شرانگیزه» بت  پیگیرانه  ،ناشنوا  یتان  هاشتر گوسپس 

 .ساخت نیک باز خواهد  هایانگیزه را برای

دوره می  لیبرالیسم،  بورژوازیی  با  مردمآغاز  خواهند می   گردد. 

-ازاین و    «ست متناسب با زمانه ا»آنچه    ت،سا  « منطقی»  آنچهببینند که  

زیر از لیبرالیسم که قرار بوده   . این تعریفِدایر شود  جاهمهدر    دست 

 
 بود. هیدی( پادشاه لالدیاز م شی؟ پ547تا  الدیاز م شیپ 595)از   کرزوس 1
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ستایشِ شود   در  بیان  می  کامالرا    شاوصیاتخص،  آن  دهد:  نشان 

ما   موجودِ  لیبرالیسم چیزی جز آگاهی بر منطق و اعمال آن بر روابطِ»

یک    .«نیست  آن  یک«منطقی   نظمِ»هدف  یک  «اخالقی  رفتارِ»  ،   ،

منطق  ی و فردیت. اما اگر  قانوننه آنارشی، بی  ،است   «مشروط  یِآزاد»

ست  ازمان زیادی    هنر  آید.از پا درمی  شخص  وقت آن شود،    فرماحکم

چیزی ضروری   عنوانبهبلکه آن را    ،که نه تنها امر زشت را شناخته

به درون خود  خودش  برای وجودِ ب  دانسته و  او  شرور  ه  برده است. 

روند جلو می  یقدربه ها دین نیز تندروترین لیبرال نیاز دارد. در قلمروِ

  ، یک شهروند   عنوانبه انسان نیز    نیمدارترن یدکه  ند  خواهند ببینکه می

شرورِ  گریدعبارتبه  که خواهند  می  نآنا.  شودمیتلقی  ،  داردین  یک 

  قانونِ »  علیه  ید نبا  هیچ کساما    ی برای ارتداد نبینند.ادگاه دیگر هیچ د

  آنچه .  شودانده میمجازات ترس  وگرنه او با اشدِ  ،ش کندشور  «منطقی

ست، بلکه  ن نی آزاد یا ادراکی از شخص یا م  شود جنبشِخواسته می 

است  منط را میمنطق و سلطه   قلمروِ  گریدعبارت به ق  آن  خواهند. ی 

یا    نه  ؛اندمتعصبها  لیبرال ایمان  برای  بلکه  دقیقا   طورقطعبه خدا، 

را    کمبودِ  وجهچیه به  ن آنا.  شانارباب،  منطقبرای    درنتیجه و  ادب 

را   نهبانگ  نقشِ  نآناتابند؛  برنمینفس و خودمختاری را نیز    یتوسعه

 . کنندمیحاکمان بازی  بدترینِهمچون مست
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سیاسی» کنیم؟  «آزادی  برداشت  آن  از  باید  چیز  چه  ما   احتماال ؛ 

قوانی  دولت از  فرد    استقاللِ برعکس،  ن  و  خیر،  به   انقیادِآن؟  فرد 

؟ به این دلیل که فرد «آزادی »   گویند[می]  و قوانین آن. اما چرا  دولت 

ای مستقیم  در رابطه، بلکه  است   شدها نجد  دولت ها از  دیگر با واسطه

نه مادو  چراکهارد.  با آن قرار د  بالواسطهو     نِ او یک شهروند است، 

حتی    کسِ نه  شخص   عنوانبه شاه    مادونِدیگری،  تنها    ،یک  بلکه 

او    ونِماد این    آزادیِ  .«کشور  عالیِ  مدیرِ»   عنوانبه کیفیت  سیاسی، 

جز    بنیادیِ  دکترینِ نیست  چیزی  و  پروتستا  دومِ  فازِلیبرالیسم  نیسم 

با    کامال می  «دینی  آزادیِ»موازی  آیا  پیش  دومی    توانمیرود.  از 

او قصد    آنچه.  نتوامیجز آن را  برداشت کرد؟ هر چیزی    استقالل را

ابراز   واسطه  استقاللِ  ،کنددارد  اسا  هااز  کشیشانِ تقالل  ست.    از 

بدون  ستقیم و  م  ایرابطه  داشتنِ  درنتیجهو    «عامی بودن »  واسطه، فسخِ

-دار باشد میدین  این فرض که فردْ خدا. فقط با  با  با دین یا    سطهوا

آزادیِ از  برخوردار    تواند  آگردددینی  م  زادیِ.  به  بدونعدینی  -نای 

نیست -دین کردنِب  ،بودن  درونی  رابطه  لکه  و  با بیای  ایمان  واسطه 

قلبی   یامسئله دین    ،دارد  «دینی  آزادیِ»که    سیست. برای آن ک ا  خدا

با این  او  ست.  جدی و    یامسئله »و    متعلق به خودش  یامسئله رای 

که  نزد  است.    « مقدس هم  «سیاسی  آزادیِ» آن  به  نیز  گونه  یندارد 
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، اساسی و  غیبی  یامسئله جدی و مقدس است.    یمسئله   یک  دولت 

 د. متعلق به خو

ند،  هست  آزاد  دولت و    1پلیس ست که  ا   سیاسی به این معنا  آزادیِ 

 گونه که آزادیِ ست که دین آزاد است. همانینی به این معناد  آزادیِ

دست  دارد. نه اینکه من از  وجدان بر اینکه وجدان آزاد است، اشاره  

ام. این به معنای  شده  رها  اه آن و از    هستم  وجدان آزاد  ، دین و دولت 

ست که به من حکم  اقدرتی    نیست بلکه به معنای آزادیِ  من  آزادیِ

و  می درمیتحمرا  راند  انقیاد  معناآت  این  به  از  ا  ورد.  یکی  که  ست 

آزاددولت   مثل،  سالطین وجدان  یا  دین  دین، ت دولند.  هست  ،   ،

من است.    آنان بردگیِ  آزادیِو    کنندیمطین مرا برده  این سال  ؛وجدان

مورد   این  این  ضرورتا  انآن در  پیروی    از  هدف  »که    کنندمی اصل 

می تقدیس  را  ه   .«کندوسیله  راگر  جن  دولت  هِفادف  یک  است،  گ 

است وسیله شده  تقدیس  قتل  ی  است،  دولت  هدفِ  عدالت  اگر   ،

  ؛ ودش« خوانده میدام اع »  و با نام مقدسِ  ست ای تقدیس شده اوسیله

قا  آنچههر    دولت  که  سرویس را  اوبل  به  -می  قداستست،  ا  دهی 

 . بخشد

 
1Polis - ه معنییای بیی  طییورینهمو دهیید که در یونانی معنای لغییویِ شییهر را مییی
هییا در یونییان شییهر-چنین به معنای دولت مشهروندان است. ه  یبدنهروند و  هش

 م. – است. مدنظردر اینجا  ن است که این معنا باستا
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می  « فردی  آزادیِ » نگاه  آن  به  حسودانه  لیبرالیسم  کند،  که 

ها متعلق به ی کنش آزاد که همه  کامال  ریِبه یک خودمختا  وجهچیه به 

دارد. داللت  اشخاص استقاللِبه  صرفابلکه  ،کندباشند اشاره نمی من

مسئولیت نداشته باشد.    سانیانست که نسبت به هیچ  اکسی    آزاد  فردِ

و ما اجازه نداریم به شکل دیگری آن را    -این معنی  ظر گرفتنِبا در ن

 گریدعبارت بهست و  اآزاد    تیدارای فردینه تنها حکمران    –معنا کنیم  

قابل مدر »یم که او خود را  دان می)  ی نداردها مسئولیتنسبت به انسان

مسئولخدا همه  داندمی  «  بلکه  ن»(،  قانون  فقط  به    . اند«مسئول سبت 

نوع   آزادی  این  طولِاز  قرن،    انقالبیِ  جنبشِ  در    استقاللِ   براین 

یا  خواسِت شد.    1پسندیممی-گونهاین -ونچ  آزاد   رونیازاپیروز 

می  حکمرانِ اساسی  از  قانون  خودش   خصوصیِت   هرگونهبایست 

از   و  شود  عاری  تصمیماتِهمهشخصی  باشد   ی  محروم  تا   ،فردی 

شخص،    عنوانبه    «شخصیِ   آزادیِ»،  یردف  انسانِ یک    عنوانبه یک 

نکند.   نقض  را  شمایلِ   حکمران  شخصیِ   خواستِدیگران    در 

حدس زد    یخوببه   توانمی است.    گشته  ساسی محوا   قانونِ  حکمرانِ

حکمرانِ نف  که  را  چیزی  چنین  همینمیی  مطلق  اما  وانکند.  مود  ها 

کهنکنمی مسیحی»  د  بهتری  «حکمرانانی  هستند.به  آن  معنای    آنان   ن 

 
شده و عبارتی ست که معموال توسییط حییاکم در این جمله به فرانسوی نوشته  1

 م. – شد.طلقه بیان میدوران سلطنت م
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 چراکه تبدیل شوند،    ناب  روحانیِ  به یک قدرتِ  هدف باید  برای این

 این قدرتِ   .( روح است   )خدا   است   روحی  هط سل  مسیحی فقط تحِت

حکمرانِفقط    دائماناب    روحانیِ اساسی    توسط  ه  گشت   ارائهقانون 

تا حدی   است،  ی ایستادهیتشخص  چ خصوصیِتهی  است. آن که بدونِ

یک   عنوانبه ،  ی عیرطبیغو    محض  یک روحِ  عنوانبه نی شده که  روحا

رتبهایده می،  پادشاهِگرددبندی  پادش  یدرستبه   اساسی  قانونِ  .    اهِ یک 

اصدارنده  ؛ ست ا  مسیحی دائمیِی  و  سلطنِت   اصلِ  لی  در    مسیحی. 

قلماساسی  قانونِ که واق  حکمرانِ  گریدعبارت به  –فردی    روِ،  عی 

  آزادیِ نجا  ای  در  نتیجتارسد.  خود می  پایانِ  به  –است    خواستدارای  

الل ی دیکتاتورهای فردی، استقشود. استقالل از همهغالب می  فردی

همه می  اییه آن ی  از  من    پسندممی-گونهاین-چونتوانند  که  به  را 

وضعیِت یک  این  کنند.  ز  ،مسیحی  کامال   گیِزند  دیکته    ندگیِ یک 

 است.  هشد روحانی

توده تمام  رفتار  کمال  ها  تجاوزِ  لیبرال و  هر  به   یشخص  است. 

برمی  نفرتِ  دیگریْ  حریمِ را  که  مدنی  ببیند  شهروند  اگر  انگیزاند. 

  است   انسانی  لق، لذت یا خواسِتمتکی به خُد  یک فر  عنوانبهسی  ک

را به  فورا لیبرالیسم  ،  ( اشد« تنفیذ نشده بقدرت واال»که توسط یک  )

م  «خودمختاری»و    وردآیممیان   جیغ  از  یرا  شهروند  کشد. خالصه 
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برابر  آزادی در  می(  1لوایح)  دستورات  آنچهاش  دفاع  خوانده  شود، 

این ایده    دستوراتْ  «ور دهد!ق ندارد به من دستح   کسچ یه »کند:  می

با خود حمل می باید خواسِتنکنرا  دیگ  د که من  انجام  انسانی  را  ر 

بریک  ی  هسلط   قانون،  کهیدرحال  ،دهم بیان   را  دیگرفردی    شخص 

فردی دیگر    ، آزادی یا استقالل از خواسِتهاهتود  نکرده است. آزادیِ

آزادیِ را  آن  فردی  است؛  یا  چ می  شخصی  بودنِآز  ونخوانند   اد 

معنا این  به  گونها  شخصی  به  فقط  که  هیچ ست  که  باشیم  آزاد  ای 

بدین معنا   یا  .خرج کند  رااست    من  از آنِ  آنچهنتواند  دیگری    شخِص

دیگری    ه انجام دهم، به امرِمن دوست دارم یا ندارم ک   آنچه است که  

تی  لیبرالیس  یِزاد مطبوعات نیز یک نوع آ  بستگی نداشته باشد. آزادیِ 

-شخصی می  خودراییِیک    عنوانِبه با سانسور    . لیبرالیسم فقطست ا

  « وعات مطب  نینِ قوا»با  است تا    ایلم  شدتبه  رطرفِ دیگاما از    ،جنگد

  های مدنی آزادیِ البرلی  گریدعبارت بهمت کند.  ظالمانه حکو  هاآنبر  

را   خودشاننوشتن  . دمدارنقانون  هاآن  چراکه  ،خواهندمی  برای 

بنوشته لیبرالی،   پیگردِ  هاآن رای  هایشان  مطالبی  تنها  ندارد.  قانونی 

 
 ordonnanceیک  دولت فرانسه . دره است نوشته شد nnanceordoبه فرانسه  1

فییاوت از قییانونِ کییه مت  شییودیمست که توسییط مجمییع وزرا تصییویب    یحکم
واژه حفییظ شییود از پارلمانی است. برای اینکه فرمِت سیاسی و قانونیِ   یبهمصو 

 م. – معادل الیحه استفاده شد.
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ای ارند.  ی چاپ شدن د ونی اجازهقان  ، مطالِبگریدعبارتبه  ن  در غیر 

به    نناآ  «مطبوعات   قوانینِ»صورت   تهدید    «عاتمطبو   مجازاتِ» را 

آزادیِ که  ببیند  فرد  اگر  کرد.  شده  خواهند  تضمین  ،  است   شخصی 

ترین  چگونه آشکارموضوعِ جدید  در یکدهد که ینم خیص تشدیگر 

رها   دستوراته از  فرد البت  چراکه.  گرددحاکم می  نبودِ آزادیشکل از  

ا او بسیار بیشتر از ام   ، «دارد به او دستور بدهد حق ن  کسچ یه »و   گشته

-تعیین  قانونیِ  ی ساخِتشده است. اکنون فرد شیفته  قانون  مطیعِ  آن

 شده است. 

وجود دارند که به هزاران   «آزاد   مِمرد»فقط    ،شهروندی   ِتدولدر  

این   .( دست ازاینو    نایما   تمکین، شهادتِ  مثل)اند  شده  داشتهواچیز  

قانون است و   دولت فقط  نه یک شخص که    اچر؟  شودمیختم    چه  هب

 کند؟! میادار را و نآنا که 

که  ها  توده دارند  منظوری  دستورِچه  هر  یا    به  شخصی 

ب  گریدعبارتبه  که  دستوری  پایههر  ،  نباشد   «منطقی» یا    «علت »ی  ر 

می این  کنندپرخاش  جنگیدن  یسادگبه ؟  ن   یعنی  در    «علت »فع  به 

مند و  انونمنطقی یا نیک یا ق  هن، امرِذ  «! هدفِص اشخا»  مروِقل  مقابلِ

ا  دست ازاین همان  است.  توده  «نیک  هدفِ»ین  حکمرانیِاست.    ها 

 خواهند.می غیرشخصی
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اخالقیات،   هدفِ  -  است که هدفر اصل این  اگ  ، اینمضاف بر  

منعِ    ، پسشدباحکمرانی بر انسان    فقط  -  دست ازاینمداری و  قانون

توسط   نبایدیکی  نیز    مثال   ،بود  قبالکه    گونهآن )  باشد  مجاز  دیگری 

 عمومی  فنیِ  وکارِکسب زادگان از  و اشرافاشرافی    ها از مناسِبهتود

فرد  1د وجود داشته باشد.بای ادآز رقابتِ  .( دست ازاینو  شدندمنع می

طریقِ از  می  فقط  سدِچیزی  شود    راهِ  تواند    نسانِ ا  مثال)دیگری 

با پول  توانثروتمند می نه    ،دستان شود( هیت  راهِ  سدِ  –یک چیز    –د 

 دولت  سیادتِ  –  سیادتد تنها یک  یک شخص. از این به بع  عنوانبه 

دیگر   است.  نظرِ  کسچیه پذیرفته  نیست.   دیگری  اربابِ  خصیْش  از 

به   نیز کودکان متعلق    نامِ   و تنها تحِت  انددولت حتی در هنگام تولد 

دهد و  شی نمیادکُاجازه نوز  مثالد که  شونتعلق به والدین میم  دولت 

 کند.یرا اجبار م دیتعمغسل 

بر  عالوه  فرزندانِ  اما  او    دولت   این  نگاه  در  برابرند    کامالهمه 

یا  برابریِ)» در او خودشان را خواهند    هاآن ( و  رند« دا سیاسی  مدنی 

 .کنندمی بترقا با یکدیگر ،کنندمیدید که چگونه با یکدیگر سر 

 
اتِ نظییر نده در حییال بیییانِجا نیز همچنان بسیییاری مییوارد دیگییر، نویسیی در این  1
 م. –ها نظرات وی نیستند. است و این –ها  ینجا لیبرالیست در ا –گران ید
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واند خود تهر کس مین ندارد که  اد هیچ معنایی جز ایآز  رقابِت

دیگری بجنگد. مسلم است که   علیهد و  ه کند، از خود دفاع کنرا ارائ

آن مخالفت    شدتبه ها  فئودال جودشان وابسته چراکه و  ورزند،میبا 

فرانسه اساسی جز   بازگشِت  رقابت است. مبارزات در دورانِ  به نبودِ

-فئودالیست کوشید و  میآزاد    برای رقابِت  یبورژوازکه    ندین نداشتا

 ردانند.را بازگ گراصنف ودند که سیستمِها به دنبال آن ب

 گرا تمی صنفسیس آزاد پیروز شده است و در مقابلِ اکنون رقابِت

 .( خواهد آمددر پایین توضیح بیشتر )شود پیروز یست هم بامی

که ختم    این  رکود  به  انانقالب  که  داد  نشان  فقط   درقالب  شد 

انت  ه چراک.  است  هبود  چه  واقع به  محتاطانه    قادِهر تالشی زمانی که 

ب ختمه  برسد،  و    رکود  شد  که  فقط  خواهد  زمانی  -بیازخودتا 

جل  باشد  « کاری ندانم»یا    خودشدگی میبه  یورش  «  احتیاط »رد.  بَو 

نشانه است همواره  رکود  می  چراکه  ، ی  مرز  واحتیاط    آنچه   گذارد 

شد  واقعا آزاد  خواسته  را  است  از   گریدعبارتبه   ؛ندکمیه  را  اصول 

وحشی   . جوانانِسازداولیه آزاد می  «مهارناشدنیِ»و    «ختگیافسارگسی»

  در واقع گذارند،  ار میکن  حظات رای مالمتکبر که همه   انِو دانشجوی

بی هستندهمان  ب  چراکه  ،فرهنگان  چیزی  هر  مالحظات  هدایت  رای 

آدو آنان  دهدمی  شکل  نانی  به مالحظات نس  هفخرفروشان  فقط.    بت 

  عنوان به بعدتر  ها  هماناما  ی با آن دارند.  ای منف یاغی هستند و رابطه
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آن  بت با  ای مثرابطه و    سازندمیرها    شفرهنگان خود را در برابربی

هر   حالت  دو  هر  در  داشت.  می  آنچهخواهند  میانجام  و  -دهند 

حولِ بیمی  «مالحظات » محورِ    اندیشند  به  چرخد.  نسبت  فرهنگ 

او  ا  گراواپس شجو  دان باوحشی    آدمیست.  که  تفکرِست  محتاط   ه 

ی  بدون فکر است. تجربه  فرهنگیِدومی بی  کهی درحال  ،است   رسیده

درستی دگرگون  روزمره  را  این  میمی  ائیدتی  نشان  و  که کند  دهد 

 شوند. ن میفرهنگاچگونه فخرفروشان هنگام پیر شدن تبدیل به بی

کند که این تنها ت میشود نیز ثابمیخوانده  رکود  مان  در آل  آنچه

 . ست ا ی آزادیستیزگونه شعفِ   یمحتاطانه یافتنِ  ادامه

ضدِ  ]فرانسه[  انقالب تاسیس   بر  ن امرِ  مرِ ا   لیهِع بلکه    ،بودشده 

. از تاسیسات  یخاص  یک نوعِ   بود. بر ضدِ  بحث مورد  ی  شدهتاسیس

نه حاکمیت  حاکم    نآ  انقالب بمعنای کلی[  ]به  را کشت  رعکس را. 

  ند. انقالبْ قرار گرفت  ت یحاکم  شکل تحِت  ترینِامانا به بیه فرانسوی

کشت   شرورِ  حاکمانِ را  می  ؛قدیمی  و اما  ایمن  جایگاهی    خواست 

نوعِشده  تثبیت  کند.    بافضیلِت   به  اعطا  حاکمان   گریدعبارت به این 

فضیلت    رذیلت و)  رذیلت کرد  نِفضیلت را جایگزی  یسادگبه انقالب  

یگر همچون از یکد   شانتفاوتو    ر دارندقرادر نقش خود  بار دیگر  

فر بی  جوانِ  دِتفاوت  به  نسبت  میوحشی  داده  تشخیص  -فرهنگ 

 .شود( 
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خاص را عاجز   بنیادِ  این یا آن  این کهانقالبی از  تا به امروز اصل  

از  گریدعبارت به کند،   نرفته  اصالحی،  فراتر    ی بسیار در  است.  بودن 

تحت چیزها     « محتاطانه   پیشرفِت»به    شدتبه  بودبه   عنوانِ  که 

فقط    اند،چسبیده قرار    جدید  بیباارهمواره  قدیمی  ارباب  جای  به 

سرنگونمی هر  و  واقعگیرد  در  برساختن   کردنی  ما است.    یک 

پیر آن هستیم.    نوعِ  وجوان    فرهنگِگذاری میان بیهمچنان در تفاوت

ی متوسط،  بقهی سوم، ططبقه  نِو با طغیا  بورژوازیوش  انقالب به ر

  –  فردی  نِساان نیز خشک شد. این    بورژوازیغاز گشت و به روش  آ

، oyencit1، شهروند بلکه  گشت،نبود که آزاد  –تنها اوست  انسانکه 

ی  ای از گونهنیست بلکه فقط نمونه  انسانکه  آزاد شد    ،ی سیاسن  انسا 

او  ابشری   نمونهدقیق   طوربه ست.  گونهتر  از  شهروند،  ای    ]یعنی[ ی 

 است. آزاد  شهروندِ

این   انقالب  کرد  نبو   فرددر  کنش  جوری  که  تاریخِ د  جهان    تا 

ا خواستند تیبودند که محاکم    ، ملِتملت،  مردم  این  بلکه  ،تغییر کند

ملت وارد   مثلشده، یک ایده،  تخیل  منِ. یک  گذارند  تأثیر  زیچ مهه بر  

می افرادعمل  را    شود.  اابزا  عنوانبهخود  این  برای  ارائه  رهایی  یده 

 د.شون وارد کنش می  «ن شهروندا»  عنوانِ و تحِت نندکمی

 
 م. –  نای شهروندی فرانسوی به معژهوا 1
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قدرتِ و    توده  دارد  را  را    هایمحدودیت   زمانهمخود  نیز خود 

در  تدول   اساسیِ  قانوندر   در  ،  یا   1مشروع   حکمرانِمجوزها، 

شده    «یعادل» هدایت  خودش  است است که  دارا  ا،  ا.  بر  ساس  و 

اساس  اختصاربه یا  ،  « منطقی  قوانینِ» -حکمرانی می  ریمداقانون  بر 

عصرِکند روحِ  رژوازیبو  .  حکمرانی    نیاییِیتابر  توسط  مشروعیت 

ی  2ایالتی  یِهازمین  اجتماعِ  مثالعنوانبه شود.  می دابه  که اد  رد 

است   اشخودمختاری حد  همین  و    ،در  رفت  نخواهند  فراتر  این  از 

او  ردد،  اگر آن لطف برگ  ؛دشو گونه خوانده میاین فقط از روی لطف  

خود یادآور   به  را  شان وظیفههمواره    نآنار انداخته خواهند شد.  به دو

ا  د. ام تی بخشی توان انکار کرد که پدرم به من هسنمی  مطمئناشوند. می

ای به من اهداف او ذره  مسلمام دیگر  اهکه من هستی داده شد  وناکن

نیست هر    ندمربوط  بدان    آنچهو  مرا  من  ندبخوااو  میخو  آنچه ،  -د 

انجام داد.    خواهم  مجلنتیجتا  خواهم   طبقاتیِ  عمومیِ  سِحتی 

انقالب  اجتماعِهمان  ،  3فراخوانده شده  ابتدای   یخوببه  ،فرانسوی در 

 
1Rechtlich   – .م 
ی رژیییم پادشییاهی دارای حقییوق و سییه ایالییت کییه در فرانسییهی به مجموعه 2

 م. – ی خاص بودند.اختیارات
عضییای مجلییس میییالدی ا 8971ر مه م دست که لویی شانزدهااشاره به زمانی  3

 م. –  د.خوانَاتی را به کاخ ورسای فرامیقعمومی طب
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امتوج  که  کهز  ه شد  را    کسی  است،فراخوان  او  است.    کرده  مستقل 

اجتماع می  وجود  این  احمق  و  ازداشت  اگر  داشتن    حقِ  بود  وجود 

-میوابسته  پدر بود،    وضعیِت  در  آنچهرا، شبیه  خود  و    دبرنمیره  به

نیست  فرا  که  سکآنپنداشت.   الزم  دیگر  شده  بپرسد  خوانده 

میفراخوان» چه  مرکننده  که  وخواست  به  آورد؟ ا  باید    «جود  بلکه 

از فراخوان پیروی  بارک یکه  بعدازآنخواهم اکنون من چه می»بپرسد 

خطاب  «ام؟دهکر نمایندکنندهنه  نه  اساس ،  نه  بر ه نامه گان،  که  ایی 

او قدرتی   کدامهیچ ،  شده بود  جمع فراخواندهآن م   هاآن   اساسِ برای 

-قدرت  در یدِ  آنچهر  ناکردنی نبودند. او نسبت به ه مقدس و غصب 

محدودی را    «اختیارِ»خواست هیچ  بود. او نمی  مجاز،  قرار داشت   شا

ی  نامه توان اساسمی  . این راباشد  وفادارکه  خواست  بازشناسد و نمی

-اساسیک  ا بتوان از  نین چیزی راگر اصال چ   -دانست    ودمداریخ

انتظار داشت   بندِ  ؛–نامه  از هر  ای.  حظهنافی و بدون هیچ مال  بریده 

زده شد که  نباید شگفت   درنتیجه اند و  ها همواره مذهبیمهنااما اساس 

در   خودمداری   گر یدان یببهیا  نامعلوم  کاره،  نیمه  قدرنیا  اه آن چرا 

 دهد. انه جوالن میریاکار

دس داخلِتما اج   هایِتهاعضای  در  مجبورند  که   مرزهایی  عی 

ان رسم شده،  شبرای  دست ازاینپادشاه و    نامه، خواسِتاساس  توسطِ

انجام دهند را  این کار  نتوانند  یا  نخواهند  بمانند. اگر  این    ،باقی  باید 
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که روند»  است  ا  .«بیرون  جور ا ناسی  شوظیفه  نسانِکدام  که  ست 

 اولویترا در  ودخ و خواسِتخود  ش، باورِعمل کند و خوددیگری 

 خوداز  اخالق باشد که  تواند این اندازه بیقرار دهد؟ کیست که می

دیگر سعی در نابودی آن   زِ یچ همهی جمعی و اگر بدنه دفاع کند حتی

مانند،  باقی می  رشاناختیادر میان مرزهای    داشته باشند؟ مردم با دقت 

اهد ماند  ی خوباق  شارتقدمیان مرزهای  در    هرحالبه البته که انسان  

از    تواندنمی  کسچیه   چراکه فراتر  ده می  آنچهکاری  انجام  د.  تواند 

من است.   من، یگانه مرزِ  قدرتیِگونه باشد بیاین  من یا اگر  رتِقد»

بازدا  ]قانونی[  اختیاراتفقط  اما   احکامی  مبنای  مبر  آیا  باید  رنده؟  ن 

قانون    مطیعِ  شهروندی  براز کنم؟ خیر، منارا    ستمی س  ضدِ  این دیدگاهِ

 « هستم.

می پیروی  اخالقیاتی  از  ماه توده  با  همه  از  بیشتر  که   یِت کند 

ی این اخالقیات این است که فرد د. اولین خواسته دش ارتباط دارخو

یک  می کامل،  شغلی  و باشد    داشتهشرافتمندانه    کاروکسب بایست 

سق، دزد، زنِ فا  بردار،کاله  برای او انسانِاخالقی را پیش ببرد.    دگیِزن

قاتل انسانِ  سارق،  قمارباز،  انسانِ تهی  و  و  ندارد  موقعیتی  که    دستی 

 ش« را انزجارترین  عمیق»شجاع،    عامیِ  . انسانِاندغیراخالقی  سربکس

 دهد. می ص یص« تخاخالقبی»  مردمِضد این بر 
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 وار، یک درآمدِ شایسته و است  ت، یک زندگیِتجار  توارِاس  کیفیِت

وجودشان بر    ازآنجاکه؛  اندنبنیا  همه فاقدِ  ، همه ودست ازاینثابت و  

  به و خطرناک یا  «امجز اشخاصِ افراد یا»نیست به  ایمن یبنیان اساسِ

هستند و    «فردی  کنندگانیادی »فر  دارند؛ آنانتعلق  خطرناک    یپرلتاریا

ا تضمینی  نمیهیچ  دست    آنان؛  دهندرائه  از  برای  چیز  و هیچ  دادن 

برای    درنتیجه کرچیزی  خانواده  ریسک  تشکیل  ندارند.  دن 

را    مثالعنوانبه  میمی  مقیدانسان  بند  به  و  آنکند  بند  کشد:  به  که 

تحت   توانمی کند را  و خود را به امنیت مزین میاست  یده شده  کش

را روی    زیچ همه . یک قمارباز  نه  گرد رایک خیابانی  ولکنترل داشت،  

شرط بازی  مییک  و  بندی  خود  و  هیچ دوب  –را    دیگرانکند  ن 

برای    آنانیی  . همهسازدمی  تباه  –تضمینی   عامی، مشکوک،  فردِ  که 

خمتخ و  هستنداصم  جمع  «ولگرد»  نامِ  تحِت  ، طرناک   اند. آوریقابل 

سبکِ برای  ولگرد  زندگیِ  هر  است.    انآن واری   کهچراناخوشایند 

خر برای  ولگردهای  که  هستند  نیز   ارثیِ  زندگیِ  محلِ  هاآن دمندی 

ناراحت   شدتبه شان  نپدرا و  میتنگ  نمی  ،آید کننده  که و  خواهند 

را آن  خود  در  این  از  م  بیش  کنفضای  ارضا  جای  آنان  ند.  حدود  به 

-ای آنکه به ج رو بمانند یا ی میانهیک اندیشهمرزهای  آنکه در پشِت

را   را هزارا  که  بپذیرند  یناشدنصب غ حقیقتی    عنوانِبهچیزی  نفر  ن 

ی حدود سنتی عبور  از همه  ،کندیمزین مخاطر    و آسایشِ  یراحتبه 
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انتقادِ  کنندمی با  خود  گستاخانه   و  شیدایی  شیو  برای  کردن  کشان 

می از  هاآن شوند.  وحشی    ان آن.  اندرفته-برون-اعتدال -ولگردهایی 

-را تشکیل می  پرولتری  ارتیبه عبیا    متغیرقرار،  ثبات، بیی بیطبقه

 اعضایی »ی خود صدایی بدهند، ه شدنابیت تث  اگر آنان به طبیعِت  هند.د

 خواهند شد.  «سرکش 

دارد   وسیعی  معنای  بی  یاپرولتار  آنچهچه  مینوایا  خوانند. یان 

فقر   بودیِنا  خواهانِخود    با بیشترین توانِکند توده  فکر میکه    کسآن 

خوب    وندِ! برعکس شهرخواهد بودشتباه  چقدر در ا ،  است نوایی(  بی)

این عقیده -که در تسلی  ای؛ عقیدهکندکمک می  خودبه  سخ  ی را با 

بی است:  دادن  این »رقیب  امر  ثروت ست  ا  حقیقت  چیزهای    که  و 

اساسِخو بر  شده  دِخداون  حکمِ  ب  تقسیم  نابرابر  همیشه  اند  دانا  و 

ماند نه خوا  گونهنیا گرفته، او    جاهمه که    ایتنگدستی  .«د  بر  در  را 

آز  یِعام  انسانِ این  از  بیش  را  نمیراستین  که  ار  سهمِ   نهایتادهد   به 

صدقه آدمِخودش  برای  غذایی  و  کاری  یا  بدهد  و درستک»   ای  ار 

او    وپات دس  دردبخور«به  اما  حس  از  بیشکند.  لذتِ می  آن  که   کند 

تنگدستیِ  شاخاموش   گشته   وتارره یت،  ناخشنودو    گذارعتبد   با 

ه  بلک  ،نندکو تحمل نمی  یستندخاموش ن  آن فقیرانی که دیگر ، با  ت اس

اند. ولگردها را دستگیر کنید. عامل ناآرامی را قرار شدهو بی  وحشی

 زاند یبرانگنارضایتی  » خواهد  کنید! او می  فروچال  سیاهترین  ریکبه تا
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را   مردم  موجود    علیهو  کندنهادهای  تحریک  کشور   –  .«در 

 نگسارش کنید!سنگسارش کنید! س

چنین اینتقریبا    یلاستدال  د، ناراضی و همانناین افرادِ  میان  ازاما  

  ه پادشاهی کند کفرقی نمی «شهروندان خوب»شود: برای یافت می نیز

اساسی یا جمهوری، مهم این است که    قانونِدارای    ا نوعِ باشد ی مطلق  

اصول    شاناصولو    هاآن  و  شوند.  به   هان آمحافظت  که  چیست 

ی ولاصو نه    کاراصولی از  ورزند؟ نه  می  «عشق»چنین  آن این  محافظِ

-اصل طالیی. اندکیِ آن هدفِ ؛رویمیانه. بلکه ونسب اصلمربوط به 

. مالکیت در دهنده -سودمالکیتی    گریدعبارتبه   ؛ارک  اندکیِ  و  ونسب 

امرِ و  داده  امرِثابت،    اینجا  است ب ونساصل)رسیده  -ارث-بهشده   )، 

گرفت کردنِ  سود  اعمال  است آن  ی  سرمایه  درنتیجه و    ر( )کا  ن 

زیاده  ت.اس  کنندهکار بدون  و  بدونِ  روی،  فقط   بدونِفراروی 

حقرادیکالیسم!   وج اصل  وقِمطمئنا  اما  ونسب  دارد؛  مالکیِت ود  فقط 

از آن یا    ارثی. مطمئنا حقوقِ کار وجود دارد؛ اما فقط یک مقدارِ اندک

  و کارگرانِ سرمایه    ص است؛ بلکه کارِ ز آن متعلق به شخهیچ مقدار ا

 .است  مطیع

ای از آن بهره  خ کرد، همواره عدهر یک دوره رسوشتباهی داگر ا

ا مجبورند  باقی  و  برد  در    زخواهند  درآن  باشند.  قرون وسطی    رنج 

این بود که کلیسا   ی ههم  بایست میاشتباه عمومی در میان مسیحیان 
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دا در دست  را  ارباقدرت  یا  باشد  اعظ   بِشته  اسقفان  گردد.  م  جهان 

اعتقاد نداشتند و هر دو در   «یقت قح »ه این  های عامی بکمتر از انسان

 بهرهرت  اعظم از قد  نِاه اسقفااین اشتباه بودند. اما با این اشتب   افسونِ

انسان و  در  داشتند  انقیاد  از  بودند  مجبور  عامی  باشند.    رنجهای 

بودند:  که    طورهمان  هرحالبه  بردن  فر»گفته  رنج  در  را  حکمت  د 

ختند و  حکمت را آمو  ت یدرنها ی عامی  ها گونه انسانبدین  .«آموزدمی

چنین ای اینرابطه  اعتقادی نداشتند.  یایوسط قرون   «یقِتحق»دیگر به  

طبقه ماب توده و  به  ین  کارگر  و  توده  دارد.  کارگر وجود    « حقیقِت »ی 

-ی مالکانه همان اندازه آن را ندارند ب   که  هاییآن قاد دارند.  اعت  پول 

 ر کنار کشیشان. های عامی دانسان چونهمبه آن اعتقاد دارند:  اش

 ست.ای  مدن  جدیدِ  راهنمای عصرِ  ،راند« جهان حکم می»پول بر  

در   «زدگانقحطی»مفلس چون    مفلس و یک کارگرِ  یزادهیک اشراف

 ،کارنه  و    نسب ونه اصل.  شوندمیساب  ی سیاسی به هیچ ح مالحظه

ممی  توجه  پوْلبلکه   حکمرانی  آورد.    دولت اما    کنندمی الکان 

 ( دادن  دستمزد)   تا حدِ پول دادنبودن  مفلس  از  ش را  اگزارانت مدخ

آن می  هابه  حکمرانیآن اینکه    تناسب به   -د  ده رشد  او  نام  به    ها 

 .کنندی( داردولت )

 رضایتِ   ن بدونِکنم. آیا مدریافت می  را از حکومت  زیچ همهمن  

که  آن  محضبه او دارم،    ا که من بدونِر  آنچه چیزی دارم؟ هر    دولت
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نتیجتا  . دیستانست از من خواهد ا «عنوانی قانونی » کشف کند که فاقدِ

  او   رضایِتاز    ،او  دارم از مرحمِت  یست که هر چیزی کهگونه ن آیا این

 ست؟ا

پ بر  پایه،  این  بر  تنها  است. فرد ا  قانونی   عنوانِی  ایهتوده    ستوار 

کسی   طریق  اعامی  از  که  طریقِ  ،  دولت  حافظتِمست    تِ مرحماز 

که  ت دول است  ملزوم  او  دارد.  آنکه    بترسد  وجود    دولت  قدرتِاز 

 دست بدهد.را از  زشیچ همه و  شکسته شود

آن   چه؟ اما  پرولتاریا  چه؟  ندارد  دادن  دست  از  برای  چیزی  که 

چی  ازآنجاکه  ناو  دادن  دست  از  برای  بهزی  نیازی    محافظِت   دارد، 

 دولت   ظِتحفا  اگر. برعکس  نخواهد داشت   «ش زچیهیچ»برای    دولت 

مناطقِ کندعقب   الحمایهتحت  از  اونشینی  چیزی    ،  است  به ممکن 

 آورد.  دست 

نیست آنپس   مالک  مالک   عنوانبها  حکومت ر  ،که  از  قدرتی که 

می خومحافظت  دیداه کند  قدرتید  ب   ؛  میکه  امتیاز  مالک  و  دهد  ه 

کس برای  نمیکاری  نیست  مالک  که  فقط  بل  ،کندی  را    شاخونکه 

انسان نه  ا  هاتوده  و ملکِ  توده  لتِود،  ولت دمکد.  می از  او  بر  ست. 

اساسِ  اساس بر  بلکه  بودندنشرام   کارش  ( اشوفاداری)ش  ای 

-از انسان بر این اساس محافظت می  گریدعبارت به   ،کند محافظت می
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 –  دولت   مطابق با خواسِت  او واگذار شده  ند که آیا حقوقی که بهک

 اند یا نه. ره شدهمند و ادابهره –نی قوانین یع

چنگالِتوده  رژیمِ  تحِت در  همواره  کارگران  سقوط    ای  مالکان 

قلمرو  تکه  کدامهرکه    هاییآن   چنگالِ  در،  کنندمی از   دولت ای 

اختیارِ  خصوصبه  در  را  زمین  و  در )دارند  خود    پول  که  هر چیزی 

به  قا  دولت قلمرو   متعلق  است،  تملک  و  دولت بل  فرد   است  برای 

. کندسقوط می  داراندر چنگال سرمایه  درنتیجه(،  ست ا ای  کرایه  زمینِ

کارش   از طریق  اندا  همدفب  تواندنمیکارگر  کار چه  این  برای  که  زه 

دارد.   ارزش  می»مشتری  دستمزد  اندک  دار  ه سرمای  « گیرند!کارگران 

راتر از  خوب و ف  که دستمزدِ  نآناشت.  خواهد دا  کار  سود را از  اکثرِ

می  دستمزدِ جاللِ ارک  ،ندگیر خوب  و  شکوه  که  هستند   گرانی 

و   برده  دولت   قلمروحکومت  باال  که  اند.را   گزارانِ تخدم  کسانی 

هسواالی   می  دستمزدِ  دولت .  تنددولت  تا  خوب    شهروندانِ »دهد 

  . بدهند د دستمزدی اندکصی بتواننخا خطرِ دونِ، مالکان، ب«اشخوب

کند و مید حفظ  برای خوش را  اگزارانخدمت   ،خوب  او با دستمزدِ

«  س ی »پلیک  از آنان  سازد،  کننده مینان برای خود قدرتی محافظت آاز  

همهم)سازد  می خوب«    روندِشه»   یبرا سربازها،  پلیس،  از  ی نظور 

-ازاینو  ی قضایی، آموزشی  حوزه  مثالعنوان به منصبان،  انواع صاحب 

»مختصر    طوربه و    دست  ردولت دستگاه  کل  می«  شامل  و (  شودا 
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 پردازدمی دولت باال به  هایمالیات خوشحالی نرخِ ا« بخوب شهروندِ»

 به کارگران بدهد. تر یین دستمزدی بسیار پا تا نرخِ

طبقه دلیل  اما  به  کارگران  محافظت ماهیت  آنچهی  هست    ناشده ا 

برند اما  لذت نمی  ت دول  رگر از محافظِتکا  عنوانبه   انآنچون  )  است 

د  تابعانِ  عنوانِبه  لذ دولت  ازر  آنچه  پلیس  تِ  قانون   یا  از  محافظت 

نسبت    متخاصم   یک قدرتِ  عنوانِبه   رو، ازایندارند(   سهم  ، خوانندمی

  « شهروندی   پادشاهیِ»مالکان، نسبت به این    دولِتسبت به  ، ندولت به  

می کار،    بنیانِ ند.  ماباقی  شن  ارزش  عنوانبه او،  نمیاو  او اخته  شود. 

 . شاندشمن همچنین ست و مالکان ا 2شود. او غنیمِتیم 1استثمار 

ی هایشان دارند و اگر زمانقدرت را در دست   ترینِکارگران عظیم

آن از    به  و  شوند  کنند،  واقف  استفاده  برابر  چیز  هیچآن  شان  در 

ست که دست از کار تنها الزم ا   هاآن.  شت نخواهد دا توانایی ایستادن  

ن . ایبرندبو از آن لذت    بدانندخودشان    کار را از آنِ   کشند. محصولِب

را  اهای کاری  معنای آن آشوب -نشان می  نجاوآنجا یاست که خود 

 دهد.

 
1ausgebeutet  
2egsbeuteKri  
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اگر  استوا  کار  در   داریبرده  بر  دولت  است.    ، گردد  آزاد  کارر 

 خواهد خورد. شکست  دولت 
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 آزادی سوسیالیستی .2

 

انسان آزادزادهما  میایهایی  کجا  هر  به  و  مینگم  که ریم  بینیم 

هس  رِگزاخدمت  آیا  خودمداران  خودمدار   نتیجتاتیم!  نیز  خود  نباید 

م  برعکس!  برخداپناهشویم!   خیما  که  راخواهیم  ناممکن    ودمداری 

می ما  را  سازیم!  همه  ما    «پوشژنده»خواهیم  هیچ نباهمه  کنیم.  ید 

 . «باشند همه بتوانند چیزی داشته»  داشته باشیم تا

 گویند. گونه سخن میاین هاسوسیالیست 
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است! اما  «جامعه»او ؟ اشنامیممی «همه»ه ما کیست آن شخص ک

جسمانی   او  تبد  ماست؟  اآیا  هستیم!  او  شمن  چرا؟  بهو؟  همه  -ا 

نیستید خودی بدن  یک  آقا    .خود  و    مطمئناتو  هستی    وتجسمانی 

اما ه دیگری   نه  بدن  فقطی شما در کنار هم  مهنیز هم.  هایی هستید 

اساس جامعهیک   این  بر  بمتحد    یبدن.  در خدمِت  ییهادن البته   را 

دارد همچنین    ،خود  ندارد.  خود  آن  از  بدن  یک    کشورِ »  است اما 

-بدنبیش نیست و    « یروح »مشخص خواهد شد    که  «مداران سیاست

 . داردتنها نمایی ظاهری  شا

لیبر   آزادیِ در  از    الیسمِانسان  آزادی    است،   شخاص ا سیاسی، 

قل  آزادی از    مروِاز  امناربابشخصی،  در   یِت؛  فرد  افر  هر  اد  برابر 

 شخصی.  دیگر، آزادیِ

خواهد ر  دستو  ییتنهابه حق ندارد دستوری بدهد، قانون    کسچیه 

 . ددا

با هم   -این  شانداراییهنوز    ،شوند  برابراما حتی اگر اشخاص 

و غنی به فقیر.   ددار  نیاز  غنی  بهفقیر    انِه نشده است و هنوز انسگون

به    کدامهیچفقیر. پس    سانِان  می به کارِغنی و دو  انسانِ  به پولِ  اولی

ندار   شخصیک    عنوانبه دیگری   او  ،دننیاز  یک   عنوانبهرا    بلکه 
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مالک  عنوانبه ،  دهنده یا  دادن  که    یدارنده  برای  -می،  داردچیزی 

او  دارداو    آنچه   . پسدنخواه  یا در    داشتنسازد و در  می   انسان، از 

 ها نابرابرند. ان، انس هامالکیت 

کس  هیچکه  کند  گیری میلیستی نتیجه سیاسو  آزادیِ  ب یتتر  نیبد

کرد که  میگیری  تیجهسیاسی ن  زادیِکه آ  طورهمان ،  نباید داشته باشد

به  تور را  دس  ییتنهابه   دولتدر آن حالت    ؛کس نباید دستور دهد هیچ

 ارایی را.د ییتنهابه جامعه در اینجا آورد و  دست 

ان محافظت  ش در برابر دیگرااز شخص و دارایی  دولت   ازآنجاکه

ی  نه جداگا  ؛ هر فرد قسمِتسازدمی  جدارا از یکدیگر    افراد کند،  می

  آنچه از    که  کسآن .  ا است ی خود را داراگانه جد  و قسمِت  تاسخود  

اما    ،یابدا مفید میچیزها ر  ست وضعیِتاضی  دارد را  آنچههست و  

باش  کهآن بیشتر  دارد  بهدوست  باشد،  داشته  بیشتر  و  این    د  دنبال 

. در خواهد یافت   اشخاصدیگر    در قدرتِگردد و آن را  می  «تر بیش»

کس یک شخص هیچ  عنوانبه   شود.رو میهک تناقض روباینجا او با ی

و   ندارد  برتری  دیگری  چیزی  یک    حالبااینبر  که    داردشخص 

  این گیرد که  اشد. پس او نتیجه میخواهد داشته ب ی ندارد و میدیگر

  و   نیاز دارد، داردرا    آنچهاولی    چراکهاز دیگران است.  شخص باالتر  

 فقیر است. ومی انسانی دومی ندارد. اولی انسانی غنی و د



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

233 

 

ی درستبه   آنچهپرسد آیا ما باید اجازه دهیم  در ادامه از خود می  او

به  دوباره  کردیم  باید    دفن  آیا  بازگردد؟  بین  زندگی  نابرابری  این 

خیراشخ  بگیریم؟  نادیده  را  باید  اص  برعکس،  تا    آنچه،  تنها  که  را 

آزادیِن برسانیم.  پایان  به  انجام شده  اشخا  یمه  از  هن  صِما  وز دیگر، 

از   در    آنچهاز  زادی  آدهند،    دستورتوانند  دیگر می  افرادِ  نچهآ آزادی 

  « شانشخصی  داراییِ» از  زادی  آ  اختصاربه د یا  ن شان دارشخصی   قدرتِ

کس  یچم. بگذار ه خاتمه دهی  شخصی  داراییِارد. بگذارید به  را کم د

همه   بگذار  باشد.  نداشته  چیز  هیچ  بگذار    باشند.  «پوشژنده»دیگر 

 باشد.  جامعهود. بگذار متعلق به ش  غیرشخصی ییْدارا

برابرِی ما  همه برابرِم  حکمرانِ  در  برابر    یدهفرمان  تعال، در  یکتا 

 بار. اعتبیاشخاصی  گریدعبارت بهو ، اشخاصی برابر شده بودیم 

ما ژمتعال، همه  مالکِ  برِبرادر  اکنون   برابر ندهی  .  هستیم  پوشانی 

  است؛   «ندارهیچْ»، یک  « پوشژنده»یک  نظر دیگری    هر فرد در  چراکه

ژندهایستد.  بازمی  تخمیناین    ،ازآنپس   اما هم  با  همه  و پوشما  ایم 

-ژندهی  دسته»انیم خود را  توی کمونیستی میامعهی ج توده  عنوانبه 

 . بخوانیم «پوش

که در آن  آنی بیابد  را    شاهدف  « ی»جامعه  واقعازمانی که پرولتر  

برداشته شده است؛ آن زمان او یک    فقیر از میان  و   یغنی بین  فاصله 
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بودپوش  ژنده زما  خواهد  آن  او  و  کرد  ن  خواهد  این احساس  که 

»آید  ی به حساب میبودن چیزپوشژنده به عنوانی   « رای پوشندهژو 

باحترمانهم بردال  تر  واژهخواهد  با  انقالب  که  کاری  همان   ی، 

ما    یهمهکه    باید این است   آل اوست.دهپوشی ای . ژنده« کردشهروند »

 پوش شویم. ژنده

نفعِفردی  این دومین غارتِ به  نه فرمان    «بشریت »  ت  برای  است. 

 گرفت دومی را جامعه.  دولت اولی را مالکیت. و نه  است  فرد مانده

کاری    ینِشرورتر  ازآنجاکه همواره  ]توسط که    کنندمیستمگران 

عضای  ااند و  ستم  تحِتکه    هاییآن   درنتیجهشوند،  دیگران[ احساس  

جامعه را پیدا  موجود در    که مشکلِ  کنندمی جامعه فکر    پایینِ  نواحیِ

کردنِانکرده کشف  و  کارِ  ستدر  یجامعه  د  این دکننمیخود    را   .

یک فا دیمی  ق  یپدیده  فقط  که  ه ست  در  مشکلجا  مهرد  دنبال   به 

او  ؛خودشجز  بگردد   جست در    نتیجتا  مثیمجو  وجاهایی  لِ کند 

مثل  دولت، ثخ  یا  و  ودخواهیِ  که ازاینروتمندان  چیزهایی  دست؛ 

 خودِ ما دارند.خطای از ز دقیقا به سپاسگزاری وجودشان را ا

رسند. نظر میی کمونیسم بسیار ساده به  هاگیریامالت و نتیجهت

، دولت   یِفعل  شرایطِدر  مسائل در این زمانه به این شکل هستند که  

اکعده که  بق  اندثریت ای  با  مقایسه  اقلیت یدر  که  وضعیت ه  در  اند، 
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این  قرار دارند  مطلوبینا ست و  ا  ابیکامی  وضعِاولی در    ایطشر. در 

در   یا    طِشرایبه    رونیازا.  یازن  وضعِدومی  به   گریدعبارتبهفعلی 

باشد؟    ت دول  خودِ آن  جای  به  چیز  چه  داد.  خاتمه  جای باید  به 

کامیابیعم  ضعیتِویک    ،فردی  کامیابیِ  وضعیِت از  امیابی ک،  ومی 

 .برای همه

نابرابریهمه  قدرتمند شد و  بورژوازی  انقالبْ  طریقِاز   بای   ها 

یا تنزل  یا  یافتن  همهارتقا  افبیدن  به  افراد  منسوخ    شهروندی  تخارِی 

انسانِندشد تنزل اشرافو  ارتقا  ولی  معم  :  طبقهیافت   زاده  ی . 

شد   یبورژواز طبقه  تنها  به  . تدول  شهروندانِی  طبقه   عنیی  ؛تبدیل 

این نیست ما در    ماهیِتدهد: افتخار ما و  کمونیسم واکنش می  اکنون

که همه  در این نیست    ؛، باشیمت دولمادرمان،    برابرِ  انِفرزندکه همه  

برابر ب ادعایی  این   ؛او متولد شویم   محافظِتاو و    ه عشقِبا  بلکه در 

ماست   برابریِ  شیم. اینوجود داشته با  برای یکدیگراست که ما همه  

ی  همهمن و همچنین تو و تو و    ،ما برابریم و ما  است که  ادر اینج   یا

بقی   مانیا هرکدام   فعال هستیم،  شما   وقت آن کنیم. پس  ه کار میبرای 

ما این نخواهد بود    مسئله برای  خواهد بود.  کارگریک  از ما    هرکدام

ما   هستیم    دولتبرای  که  و  )چه    مان وندیشهر  مسئلهشهروند( 

 هرکدام چه باشیم، اینکه    برای یکدیگرست که ما  ابلکه این    ،نیست 
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نیازهای من   د دارد، دیگرانی که بهدیگران وجو  یواسطه به از ما تنها  

.  سازندضا میار  من  ا توسطِنیازهای خود ر  زمانهمو    دنکنتوجه می

رگرم  خیاط(، من برای نیاز او به س)کند برای لباس من  او کار می  مثال

برای غذای من    ،ی کمدی سندهنوی)   شدن کشاورز( )بندباز(، دیگری 

ا آموزش  برای  من  این  )و  و  افتخارِ  کاردانشمند(.  که  و   است  ما 

 د. نهما را بنیاد می رابریِب

فایده  چه  ماای  شهروندی  بر   برای  بارهایی  آورد؟  ارمغان   به 

ن! اما حد ممک  ترینِکار ما چقدر باال رفته؟ در پایین  مان! ارزشِدوش

این    بهترین چیز در مورد ماقبل کار تنها ارزش ماست:    لهمچنان مث

ایهستیم  کارگرما    کهاست   مشخصه :  جه  ین  در  و ما  است  ان 

  مورد توجه د  و بایباشد  ه  قرار داشتما نیز    یالحظهمباید در    درنتیجه

چیز  با هیچ    مسلماوانید با ما برابر باشید؟  تقرار گیرد. با چه چیز می

کار  کارجز   با  تنها  مدیون ی.  پاداشی  شما  به  ما  که  است  خدمات  ا 

نزد  ما  ش  آنچههمچنین برای  خالی شما و نه    وجودِ  شویم. نه برایمی

با چه چیز    .د هستی  مابرای  شما    آنچه  به خاطرِ  بلکه تنها  ؛هستید  خود

  ن آ با    فقطواالیتان؟ خیر،    تولدِ   خاطرِکنید؟ شاید به  شما بر ما ادعا می

مفیدکارِ   یا  کهمطلوب  می  ی  انجام  ما  نیز  بدیندهید.  برای  ما  گونه 

تنهامی شمتا    خواهیم  برای  اندازه  باشیمآن  داشته  ارزش  برای    ا  که 
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نه نگاه داشته  گوما اینباید توسط  نیز  شما    و  هیمدشما کار انجام می

  ، آن خدماتی که برای ما ارزش دارند  گریدعبارت به   ،خدماتشوید.  

  کار برای یکدیگر و کار برای خیرِ ا  تنتیجو    کنندمیین  را تعی  ارزش

تعیین    مشترک را  فرد  کندمیارزش  بگذار هر  دیگری یک .  نگاه  در 

مفید    ارگرک کاری  که  او  میباشد.  انجام  به   کس هیچ  از  ،رساند را 

برای   یکارگرالبته کارگرها به معنای  )ی کارگرها  همه  .نیست تر  پایین

اما ک  کارگرانِ  گر یدان یببها  ی   «مشترک  خیرِ» برابرند.  هم  با  مونیستی( 

به    ارزشِ  ازآنجاکه بگذا  1دستمزدهایش کارگر  همه هست،  ر 

 د. نبرابر باشدستمزدها هم 

، به هیچ باشد فی  سانی کان برای شرافت و افتخار انایما  کهی مادام

نمی  هرچقدرکاری   باشد  آزاردهنده  که  فقط  هم  کرد.  اعتراض  توان 

آن  ساکافی   مانعِت  باید    فرد  ایمانِ  کار  فرد  که  زمانی  اکنون  نشود. 

  کاری انسان به    ردنِ، محکوم کدده ن پرورش  خود را برای انسان بود

بردگی.  ماشینی با  است  کارگرِ  معادل  یک  ب  اگر  با  کارخانه    کارِ اید 

مسیرِ   ساعتهدوازده  از  او  کند،  خسته  مرگ  حد  تا  را  خود  بیشتر    یا 

برچید بودن  شدهانسان  باید  ه  کارگری  هر  داشته   است.  را  نیت  این 

یا  نیز شود    ماهر ن کار  و باید در آا  درنتیجهباشد که انسان ارضا شود.  

 
 م. – 10.7انجیل لوقا   1
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را   گریدعبارتبه  آن  دهمچون    بتواند  آنکه  کند.  اجرا  کلیت  ر  یک 

مینه کارخا جا  را  سرها  تنها  سوزن  تنی  یا  سیمزند  میها   ،کندکشی 

ا  نظر  کند که گویی ازجوری کار می -مهنی  ومکانیکی ماشین است. 

کند، آن کار ی نمی : کار او وی را راضاست   نشده-و ماهر  دیده-تعلیم

چیزی نیست،    خودخودیِبه. کار او  سازد  سودهفرتواند او را  می  فقط

کاملی ندارد. او تنها کارش   رد، از خودش چیزِدان  خود  ردچیز  هیچ

دستانِ در  می  را  قرار  توسط  دیگری  و   استفاده دیگری  این  دهد 

میراستثما) دیگری  (  خدمت  در  که  کارگری  این  برای  ست، اشود. 

د. حداکثر تفریحاتی وجود ندار  یافتهرشپرو   از یک ذهنِ  لذتیچ  هی

می که  خام:  ق  فرهنگدانید  او  شدهبرای  یک فرد  است.    دغن  برای 

باید  -خوب-مسیحیِ تنها  تحِت   اعتقاد بودن  این  و  باشد    داشته 

مسیحی تنها از    ذهنِ  رون یازا  شرایط قابل انجام است.رین  تاستبدادی

-ازاینو    شاناطاعت   ستم، از صبرشان، از  ِتتح  کارگرانِ   اریِگپرهیز

 یحی مس  ستمِ  تحِت  ی که طبقاتْتنها تا زمان  ؛کندمحافظت می  دست 

همهمی  تندهس کنند:  توانند  تحمل  را  رنج  این  مسیحیت    چراکهی 

نمی ه اجازه  و  خشم  که  خیزد.    ناآنی  مهمهدهد  پا  دیگر   نونکابه 

نیست   کردنِ  ساکت کافی  کردن  ،امیال  سیر   درخواست   هاآن   بلکه 

کرد   مادی را اعالن  ، لذتِت از دنیا لذ  انجیلِ   بورژوازیت.  شده اس

کترین در میان فقیران هواخواهانی پیدا این دو حال متعجب است که  
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گ و مالکیت  بلکه فرهن : او نشان داده است که نه ایمان و فقر  کندمی

 . فهمیمین را می. ما پرولترها نیز اکنندمی را رستگار  انسان

دستور از  را  ما  این  افراد    خودسرانگیِ  اتِ توده  اما  ساخت.  آزاد 

ن شود و ممکن است آشی میها ناوضعیت  که از ترکیِبخودسرانگی 

بودنِ تصادفی  نهاد،  مساعد  بختِ  یا شرایط    را  می  نام  .  ماند باقی 

 اند. هنوز باقی مانده دبختی مساعد دارن  که هایین آ

که   می شاخه  مثالعنوان به زمانی  از صنعت ورشکست  و ای  شود 

ب کارگر  می یهزاران  اندازهنان  به  مردم  فکر شوند،  منطقی  کافی  ی 

ص دهند این فرد نیست که باید مورد سرزنش قرار  تشخیکه    کنندمی

بلکه  ب است » گیرد  نهفته  در وضعیت  را  بگ  پس  .«شر  ذارید وضعیت 

ی که اقبالِ آن  به شکلکل تغییر دهیم  اما بگذارید آن را به  ،یر دهیمیتغ

شود.قدربی بگذقانون  یک  ت  برده!  دیگر  نباشیم! ارید  شانس  ی 

بیافری جدید  نظمی  به  نیم  بگذارید  وپایان    نوساناتکه  سپس    دهد 

 مقدس شود! بگذارید این نظمْ

می فرد  گذشته  مندر  به می  ابانارب  اسِببایست  تا  چیزی    بود 

حرفِ انقالب  از  بعد  بود    برسد؛  این  بزن!  تبخبه  »موجود   «چنگ 

شکارِمد  زندگیِ در  یا    نی  به  تصاد   بازیِشانس  بود.  شده  ف جذب 
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 به دست که کسی که چیزی    شت ادود  این درخواست وج   ن،آ  ازاتِمو

 آن قمار کند. برنباید سبکسرانه دوباره  است، آورده

و    تناقضی منتهای  عجیب  به  که دهمچنان  رقابت  طبیعی.  رجه 

کمال یک  شود، تمام و  می   گشودهمدنی و سیاسی    در آن زندگیِفقط  

ا تقاضا برای مناصب،  گذاری در بازار ت. از سرمایه شانس است   بازیِ

تزیینات،  ان یمشتر   شکارِ و  ترفیع  برای  اشتیاق  کار،  دنبال  به  گشتن   ،

پیشزدنچانه و  دسِت  جنسِ  دالالنِ  یفتادهپااهای  .  دست ازاین  دوم 

  ت وقآن را بگیرد،    هاآن رقبایش بلند شود و جای    اگر فرد روی دسِت

و    «شانس   نوبِت» است  تکهرسیده  چون  باید  را  شانس  آن  ای 

پسنداشت پ خود  فردِ  ؛  مج ر  پیروز  ب ا  میهز  قابلیت  نوعی   پندارد ه 

( آمده است   دست   بهکوشی  ترین سخت انه این با محتاط  باوجودآنکه)

هیچ   درنتیجهکنند و    قد علمدانند چگونه  آن دیگران نمی  که در مقابلِ

شان را در  روزمره  یِکه زندگ  ینآنا شود. حال  دا نمیپی  یتواناتر  فردِ

ا تغییراتِمیان  کار  بخت    ین  ضرری    اندردهببه  آنکه  آن بدون  در 

اصولِ که  هنگامی  و    شودیمظاهر  برهنه    شکلیخودشان در    ببینند، 

دچار ،  گرددمی  « بداقبالی» سبب    دفاتص  بازیِ  عنوانِ تحت  

برافروختگیتریپرهیزگارانه میندشومیها  ن  بازیِ.  که  تصادف   دانید 

رقابِتب است،  واضح  همه  ازحدشیب  سیار  همچون  ی وقیحانه، 

 گذارد. شرافتمندانه را زیر پا می  های خودخواسته، نجابِتیبرهنگ
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ف کنند و  قشانس را متو  عیِتواهند این وضخها میسوسیالیست 

انسانجامعه آن  در  که  دهند  شکل  را  به  ه ای  وابسته  دیگر    بخت ا 

 بلکه آزادند.  ،نیستند 

تالش خودش  نیتری عیطبدر    این  جهان   حالِت  به    ،در  را  خود 

به    «تانبخبد»  فرتِن  شکل کرد  «بختان خوش»نسبت  خواهد    ؛ بیان 

برای  که  هایی آن   نفرتِ  گریدعبارتبه  کشابخت  اندکی  یا  هیچ  ر ان 

برای بخت  که  آنان  به  نسبت  کر کرده  کار  همه  اما  شان  است.  ده 

-گیری نمیختان جهت بنسبت به خوش  یدرستبه مارگون  بی  احساسِ

بلکه این لکهبخت   بر ضدِ  کند  پ،  -گیری میتوده موضعی  وسیدهی 

 کند.

بیان  کمونیست   ازآنجاکه فعالیِت  کنندمیها  د  که   ماهیِتر  آزاد 

  ؛ ی روزکاران نیاز به یک یکشنبه دارند ن همهوهمچ  نآنانسان است،  ا

  در کنارِ ن  آنا  ؛دی، نیاز به یک خدا دارندهای ما ی تالشچون همههم

 . دارند یک پرورشانگیز و شوق یک چیزِنیاز به شان  احمقانه  «کارِ»

برادر می انسان، یک  ی  بیند فقط جنبهاینکه کمونیسم در تو یک 

 وجه چیه بهاو    ،روزانه   ی کارِجنبه  بر اساسونیسم است.  ی کمکشنبهی

کارگری    عنوانبه تو را  بلکه    ،انگاردی انسان نمینوان سادهع  اتو را ب

کا انسانی  یا  جنبهبیندمی  رگرانسانی  اول  .  خودش  ی  اصولی در 
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 « آدمی تنبل »دارد، در دومی نالیبرال بودن نهفته است. اگر تو  لیبرالی  

ناکام خواهد ماند و تالش    رانسان د  در تشخیِص  قطعااو    ،یباش تو 

ی از تنبلی پاک کند و عقیدهاست را    «آدمی تنبل»ه  خواهد کرد تا آنک

این    او به  دهد  ایمانرا  کار    تغییر    انسانی   «یفهیظو  »سرنوشِتکه 

 ست.ا

 موضوع  او به این چهره دهد: با یکنشان می چهرهاو دو  درنتیجه

دیگر او به  ی  چهرهشود، با    روحانی باید ارضا  نِد که انساکنتوجه می

مادی یا جسمانی. او به   سانِاناست برای ابزار جهت   این انسان  دنبالِ

می   مقامیسان  ان جنبه  دو  از    -  دده با  منصب  ادی و  م  دستاوردیک 

 آن.  روحانیِ عِدیگری نو

تا   گسست  هم  ازمادی و معنوی را    خیرِ  تودهْ و آن را گذاشت 

 د. بوست دارد به آن دست یاهر کس د

را بر    هاآن   سازد؛ ی مرا برای همه فراهم    هاآن   یکمونیسم هر دو 

او    د.را کسب کن  هاآن که    سازدمیر  را وادا  ویو    کندمیو تحمیل  ا

می را جدی  ایده  خیرِگیرد  این  فقط  ما    که چون  از  معنوی  و  مادی 

ا کسب کنیم تا ها رکیپرسش این نی پس ما باید بدونِ ،سازدانسان می

کمونیسم به شیم. توده این کسب کردن را آزاد گذاشته بود،  ا انسان ب

کردن   فقط  می  اداروکسب  و  شغلی  کاسب کند  که  را  آن  دارد،    را، 
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آزاد است بلکه شما باید آن    تددادوس. این کافی نیست که  شناسدمی

 .در اختیار بگیریدرا 

موضعِ  آنچهی  همه  اکنون که منتقد    برای  است  این  مانده  باقی 

 کند.ا انسان نمیما ر وجهچ یه بهها این نیکی آوردنِ به دست د نثابت ک

دستورِابا   ه   ین  که  بایلیبرالی  فرد  خود  در  یا   از  بسازد    انسانی 

شود که نیاز مسلم گرفته می امر  کند، این    نباید خود را انسا  کسهمه

کارِ برای  زمانی  کس  هر  تا  آورد.   دست به  شدن  انسانی  است 

 . فراهم باشد خودبر  کار کردنِ برای همه امکانِ باید گریدعبارتبه 

می فکر  که  توده  کردنِکرد  واگذار  رقابت   زِیچ همه  با  به  بشری 

مو  سبب  این  است تحققِ  شده  ف  ،ضوع  به  او  چیزِ رد  اما  هر    برای 

بود داده  حق  یک  می»  :انسانی  کس  برای  هر  تالش    زیچ همهتواند 

 . «کند

در  آزادیِ را  موضوع  این  که  یمسوسیالیستی  با    مسئله یابد  نباید 

ن ای»به این معناست که فقط    «تواند می»بلکه    ،ابدفیصله ی  «تواند می»

نیست برای هیچ اس  کسهمهبرای  »نکه  اینه    « کس ممنوع   .«ت ممکن 

دهان و کالم لیبرال   کند که توده فقط در حدِاو تصدیق می  رون یازا

بیش به  و  غیرلیبرالی    تریناست  سیالیستی  وس  آزادیِ  ست.احد 
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همه  خواهدمی خودش    ینوبه به  مبه  بتوان  ابزاریا  ی  تا  بر دهد  یم 

 خودمان کار کنیم. 

اصلِقطعا   رقابت    با  یا  بخت  میعکار،  اما  افتقب   زمان همد. 

میارک آگاهی  این  به  که  چیزِگری  که  او    رسد  در  -کارگر »اساسی 

ک  «اشبودن خودمداری  از  معرضِ   کشدمینار  است،  در  را  خود    و 

-عامی به از  که انسانِ  طورهمان دهد،  کارگران قرار می  جامعهِ  برتریِ

نیز  رقابتی چسبیده بود.    دولِتبریدن برای  -خود ی زیبای  رویااینجا 

اندیشند که  می  همچنانشود. مردم  دیده میهنوز    «ی اجتماعی وظیفه»

می  آنچهجامعه   ما  را  به  ما    و  دهدمیخواهیم  اساس  این   تحتِبر 

این  هنوز در    هاآن یم.  ارا به آن مدیون  زیچ همه و    هستیم آن    هب  الزام

میمانده  نقطه که  بزرگِدهنده»به    خواهنداند  نیکیهمه   ی   « های 

جامعه  کنند  خدمت نیست   وجهچیه به .  خود  بدهد،    یک  بتواند  که 

وسیله و  ابزار  بلکه  ببخشد،  و  کند  ازا  ایوقف  ما  که  بهره   ست  آن 

عالیقی داریم ی اجتماعی نداریم بلکه فقط  فهیما هیچ وظ  ؛جوییممی

بای   هک پیگیجامعه  جهت  آند  ک  هاریِ  خدمت  ما  هیچ    ؛ ندبه  به  ما 

فداکارجامعه هیچ  چیزای  اگر  و  نیستیم  مدیون  برای    یی  کنیم  فدا 

چیزی   این  کرد.  خواهیم  سوسیالیست اخود  که  فکر  ست  آن  به  ها 

اند دینی زندانی  اصولِ  دِنها در بهمچون لیبرال  هاآن   هچراککنند  نمی
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شوقِ غیورانه  مقدسعه جام  و  د  ای  سر  در  دولت  آ  مثل ارند  را  نچه 

 . کنون بوده است تا

ما   که  ارباب  زمانیچ همه جامعه  داریم  آن  از  شبحی  را  جدید،  ی 

و    است   جدید  « متعالیِ   وجودِ»یک  جدید،   خدمت  به  را  ما  که 

 ارد! گمخود می سرسپاریِ

منتظر خواهد ماند تا  اجتماعی  سیاسی و    یسمِللیبرا  ترِدقیق  ارزیابیِ

 هاآنکنیم تا اول  می  گذر  این موضوعکنون از  ادامه به آن برسیم. ا  در

 منتقد احضار کنیم.  نی یاانسا لیبرالیسمِ دادگاهِ را در برابرِ
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 لیبرالیسم انسانی .3

 

خود  ازآنجاکه در  است،  ادی  انتق-لیبرالیسم  شده    لیبرالیسمِ کامل 

ماند و از اصول  مییک لیبرال باقی    صورتبه در انتقادش    1« قادی تان»

نمی  انسان،  یعنیبرالیسم،  لی  طوربه   توانمی  ب یترت  ن یبد؛  رودفراتر 

 خواند.  بشریبر آن نهاد و آن را  ان راخاص نام انس 

 
 یکه با این نام در اوایییل دهییه کندیماشتیرنر در اینجا به جنبش خاصی اشاره  1

باوئر بییود   و یِ آن برنلاص  ییندهنماد آمد و  چهل از قرن نوزدهم میالدی به وجو 
یه دشمن کییه رهاییِ مطلق« و »انسانیِت خالص« دفاع و عل»که از مفاهیمی چون  

نباید تصور شود کییه ارجاعییات و   وجهیچهبهکردند. مسلما  بود مبارزه می»توده«  
 اییین چراکییهای تییاریخی دارنیید، جنبییهشود، صرفا انتقاداتی که به این جریان می

ر ما تاثیر صفکری و اجتماعیِ ع  شین بر فضاییجریانِ پ  دوجریان حتی بیشتر از  
تی و بشردوستی، حقییوق پرسهیمی چون انسانداشته و حتی حکمرانی دارد. مفا

رونیید. ، همچنان به شکلی وسیع به کار میدارندیانمدر این جریان    بشر و ... که
 م. –
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-می  ترین و خودمدارترین انسان به حسابمادی  عنوان به کارگر  

، برای  خودشی کار را برای  ، همهدنکنمیهیچ    شریتبرای بآید. او  

 دهد. انجام می شخود رفاهِ

  داشت،   تولدشرا فقط تا حد    انسان  ادیِادعای آز  ازآنجاکه  توده

ر او  که  بود  در  مجبور  چنگالِا  در  عمر    غیربشری انسانی    باقی 

کند.  ) رها    سیاسیْ   لیبرالیسمِ  رژیمِ  تحِت  رونیازاخودمدار( 

 آزاد در اختیار دارد. گیریِرههخودمداری میدانی وسیع برای ب

  ، کندمی  ادهاستفخود    یدمدارانهخو  جامعه برای اهدافِ کارگر از  

از    گونههمان   که   اریدمدارانه دخود  هدفی  نهایتا. شما  ت دولکه توده 

  ی عالقهبشری از سوسیالیست است.    لیبرالِ  . این انتقادِاست   تانرفاه

کنیدرا    بشری  نابِ من    ؛ انتخاب  زمان  بود. دآن  شما خواهم  کنار  ر 

وجود    رکارگ  آگاهیِتر از  عتر و جامقوی  آگاهیِیک  »در این زمینه  

اما او چیزی    ارد.چیزی هم ند   درنتیجهسازد  کارگر چیزی نمی»  .«دارد

کارِنمی که  دلیل  این  به  می  سازد  باقی  شخصی  همیشه  و  او  ماند 

او کاری   خودش محاسبه شده است، کارِ  ِتای خواسدقیق بر  طوربه 

می  1« .است   روزروزبه مثال  توابرعکس  نظر    2گوتنبرگ   کارِن  در  را 

 
1Bauer, Lit. Ztg Br.    م. – 18جلد 
 م. –  چاپ مانی صنعت رع آلیوهانس گوتنبرگ مخت 2
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ولید کرد و امروز  بلکه بیشمار فرزند ت  ،شخصی باقی نماند  گرفت که

ه بود و کاری  بشری محاسبه شد  ده است. آن کار برای خواسِتم زنه 

 ناپذیر بود. ابدی و زوال

آگاهیِ  آگاهیِ  انسانی،  آگاهیِ و  میرکارگری    توده  تحقیر  کند: ا 

و  انسانِ از  تنها  مکانِ »ه  ک  هاییآن از  )لگردها  عامی    « مشخصی  هیچ 

بی و  است اخالقیندارند(  برآشفته  بیکار  شان  از  کارگر  و  تنبل)،   )

غیراجتماعی    –اش  غیراخالقی  اصولِ و  انگلی  منزجر    –ست  اچون 

لیبرالِ متقابال  است.  می  هااین به    بشری  بیجواب  ای    فرهنگ! دهد: 

پرولتر، ست. اما تو ای  ا  شما  کارِ  آشفته بودنِ این همه، تنها محصولِ

  کارِخواهی خواهی و می را برای همه می کردن-کار-تسخاینکه تو 

  ست که همچنان به تو و به زندگیِ ای کنی، بخشی  عمومرا    پرزحمت

برابرِ  با    اهیخوتو می  مسلماات چسبیده است.  خرحمالی   کارِ توزیعِ 

دلیلِ تو ی  ول  ؛سبک کنی  راپرزحمت    خودِ کارِ  ،همه  یپرزحمت برا

ا این  اندازه  توانمی   افرادکه    ست فقط  یک  به  کسب   فراغتند  نیز 

با    نآنا اما  کنند.   باید چه  چه کار کنند؟ جامعه  شانراغت فباید  ی تو 

به شکلی   این فراغت  تا  د  بشریکار کند  او  بسپری شود؟  اید وباره 

دست   فراغِت به    به  را  و    رجیحِتآمده  کند  واگذار    آنچه خودمدارانه 

به خودمداریاست،    ه آورد  به دستی تو  معهجا . خواهد کرد  آغاز 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

249 

 

دتوده    آنچهچون  هم  ،انسان  اربابیِبی  توانست یمن آورد،    ست به 

کشور و    عنصری  با  توسط  شود  پر  انتخابِ   درنتیجهانسانی    به 

 شد.   اختیاری واگذار

ی  درنتیجهنباید  اما  ،  اب باشد بالزم است که انسان بدون ار  ئنامطم

اربابِخودآن   دیگر  بار  گردد  مدار  انسانْ  ؛انسان  بایست  می  بلکه 

باشد.    اربابِ باید    مطمئناخودمدار  پیداانسان  اگر    فراغت  اما  کند: 

بهره  خودمدار آن  کند،  از  فراغت برداری  دست    این  از  انسان  برای 

فراغْت  درنتیجه  .رودمی به  باید  شما    .دهیدبای  مشخصه  شما  اما 

ر کارتان  حتی  خودمدارکارگران  انگیزشی  از  میا  دریافت    ، کنیدانه 

بیاشامید  ما میش  ونچ  ه شما و زندگی کنید. چگونخواهید بخورید، 

کار  فقط به این دلیل  شما    باشید؟  وانید در فراغت، کمتر خودمدارتمی

کهمی زمانی  که  ان  کنید  از  دارید  بعد  خود  برای  کار  زمان  )جام 

به    از زمان فراغت هستید  شما خارج  آنچهگذرد و  یکاری( خوب میب

 واگذار شده است. شانس

الزم  وقت آن داری بسته باشد،  روی خودمه ی درها ب اما اگر همه

 بودنی-غرضکوشش کنیم. بی «غرضبی» کامال که برای کنشی  است 

است.   غرضبی انسانْ تنها ونچ   ،ست اکامل. تنها این بشری 

 است. غرضمندواره مخودمدار ه 
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------- 

-می  وقت آن ذرد، بگ  غرض بودندتی از این بیگذاریم ماگر ما ب 

ته باشیم، برای هیچ غرضی نداش   گویید در هیچ چیزییا شما مپرسیم آ

ندا بشریت و  چیز شور و شوق  برای  نه  آزادی،  برای  نه  باشیم،  شته 

عالقه،  البتهاوه  »؟  دست زاینا یک  این  خودمدارانهولی  نیست،    ی 

بشری    ورزانهغرض بلکه  یا  انیست،  ای عالقه  گریدعبارت به ست 

ا ااست. به این معنی که عالقه  یکتئور   همه( )فراد  ی نه برای فرد یا 

 « !است  ، برای انسانایدهه برای یک بلک

نکرده توجه  تو  ایو  برای  فقط  نیز  خودت  که  ،  خودت ی  ده ای 

 شور و شوق داری؟  خودت یِی آزاد ایده

تو   غرضیِبیای که  هه بر این تو به این موضوع توجه نکردوو عال

هم دوباره  بینیز  عالقه  غرضیِچون  یک  ست؟ ابهشتی    یمذهبی، 

نظری   صورتِبهتوانید  در شما اثر ندارد و شما می  یفرد  نفعِ  مسلما

 شما  1. ی اگر جهان از هم بپاشدبگذار آزادی باشد، حتفریاد بزنید  

پاندیشه روز  آن  جهت  اهمیِتی ای  شکل  هیچ  به  و  ندارید  رو    ش 

خو  یجد نمیاست به  فرد  نه  های  نه  دهید،  و  خودتان  راحتی  برای 

 
ر مقییدس و عبارتی ست کییه شییعار فردینانیید اول امپراتییو  نوشته شده به التین 1

 م. –ست.  رومی بوده ا
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ا ن  هاینااز    کیچ یه ما شما  بقیه؛  شما یک   چراکهد ساخت  خواهیرا 

 رویاپردازید.

لیبرال خواهد بود   قدرآن اید که لیبرال انسانی  آیا شما فرض کرده

هر    طورقطعبه ه  ک کند  است،    آنچهتصدیق  ممکن  انسان   بشری بر 

فرهنگ نسبت به ان بیانس  اخالقیِ   او در تعصِب  ! البتهسست؟ برعکا

شریک   که  »اما    ،نیست فاحشه  بداین  زن  ماشینی    نِاین  به  را  خود 

کردهپول تبدیل  را    1، «است   ساز  زن    « بشر   نوعِ»  عنوانبه   نزدشآن 

یا    ت ین است که فاحشه یک نوع بشر نیسکند. قضاوت او اپست می

است   کهی مادام فاحشه  زن  است.   یا  ربشریغی،  یک  شده  ناانسانی 

یهودی مضافا شخِص:  مسیحی،  ع  ،   دست ازاینو    الهی  المِ ثروتمند، 

نی ن هستی، بشر   دست ازاینیک یهودی یا    تو  کهی مادامستند.  وع بشر 

یژه است از فرد به و  آنچهآمیز: هر  منخواهی بود. دوباره ادعایی تحک

د بلکه نوع  نباشی دی  آن را به دور از خود نقد کنید. یهو  دور اندازید.

چیز هیچ  باشید،  از    بشر  بشر.  نوع  در  انسانیتِجز    مقابلِ   خود 

طریق از خود یک بشر ه دفاع کنید؛ از این  محدودکنندهای  مشخصه

آن   از  و  شوید  هامحدودیت بسازید  خ  .آزاد  آزاد »ود  از   « انسانی 

یا   اصلیِ کنندهتعیین  عنوانبه ا  ربشریت    گریدعبارت به بسازید   ی 

 بشناسید.  خود هیتِما

 
1Lit. Ztg   26جلد 
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می بیشتر  البته  گویم:  من  یهودی،  یک  از  بیشتر  شما  یک که  از 

و   نیز   ،هستید  دست ازاینمسیحی  بشر  نوع  یک  از  بیشتر  شما  اما 

ایده  هااین .  هستید هستید.  اند  همه  جسمانی  شما  تصور اما  شما   آیا 

که  می بشری    نینچ توانید  می  وقت چ یه کنید  شما نوعِ  آیا  شوید؟ 

یی برای کنار زدن ما هیچ تعصبات و مرزها  که آیندگانِکنید  میتصور  

براهاکه قدرت  مرزهایی؛  کنندپیدا نمی ما  یا    نآنای  ی  نبودند؟  کافی 

تان به  از زندگی  پنجاهمیا    چهلم  سالکنید که در  شاید شما فکر می

که روزهای  هحدی رسید بیش  شرویپاید  بردن  تچیزی  میان  از  برای  ر 

ندار شما  ی  نددر  شما  بشر  و  نوع  انسانایدشدهک  در   های؟  آینده 

آزادی  مسیرشان سوی  بسبه  حتی  های  ما  که  نیز    شان تنگدل یاری 

می آزادیِنیستیم،  آن  دنبال  به  چه  برای  اگر    جنگند.  هستید؟  آینده 

ارزشِمنظور شما   که  است  را    این  هیچ  عنوانبه خود  از   ،یک    پیش 

  قضاوتِ »  یبرا بورید که  برید؛ مجب  آنکه تبدیل به نوع بشر شوید باال

برای    صبر  «نهایی بآن  کنید.  یا  انسان  که  کمال  روزی  این  به  شریت 

اما    ائلن باشد.  بر سر   پیششما    مطمئناآمده  مرد. چه  از آن خواهید 

 ید؟ آی پیروزی شما میجایزه

من بگویید    برعکس کنید و به خودا موضوع را  ترجیح  درنتیجه

هستم  کی نبشر  نیاز  من  تا  !  درون خودم دارم  در  را  بشریت  تولید 
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کنم  هم  چراکه  ،آغاز  همهاکنون  آن  قابلیت همچون  من  ی    آنِ ز  اهای 

 من است.

منتقدان می هم یهودی و   زمانهم تواند  پرسند چگونه فرد میاما 

  اند وتنه می  فرد  کلبه  کهدهم  سخ میشد؟ در ابتدا من پاهم انسان با 

  و یهودی و  «فرد»قرار است که اگر    ،شدانسان با   تواندنه مییهودی و  

ها شخصهم ره به فراتر از اینهموا «فرد»انسان یک معنی داشته باشند. 

یک یهودی    -  بمانندهودی  ی  همیشهها  بگذار ایساک  -؛  یابددست می

باشد    فقط  تواندنمی دومایهودی    این او    چراکهیهودی  اینکه   ست. 

نباشد،    فرد  در   ایویژه  یچ چیزِکه ه   است انسان بودن به این معنا    راگ

فردِ  قت وآن  انساننمی  مطمئنایهودی    یک  اما سوم  تواند   و   –  باشد. 

-فقط مییک یهودی،    عنوانبهمن  اینکه    –ست  ای اصلی  نکته  این

سمو  یسختبه شما  باشم.    توانممی  آنچهتوانم   موسی  از  و   وئیل 

-ت میاز یهودیفراتر    خود رابایست  آنان می  د کهیانتظار دار دیگران  

  « ن انسا»که هنوز    صورت هم البته خواهید گفت   بردند؛ با اینکه در آن

توانستند باشند. آیا در بودند که میچیزی  آن    یسادگبه   اه آنند.  اهنبود

اینکه  ادیگری    جور  مسئله وز  امر  یهودیانِ  موردِ ایدهست؟  ی شما 

ند  ان بتوانی یهودیشود که همهد، دلیل آن میی ابشریت را کشف کرده

ب اگر  شوند؟  تبدیل  آن  شوند  تواند  به  شکست تبدیل  کار  این  در 

خو  اندنخورده شکست  اگر  نتوانسته نرو  درخواسِتاندد،  آن   .  شما، 
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میفِ  تکلی خطاب  او  به  که  بودن  اهمی انسان  چه  او دهید،  برای  تی 

 دارد؟ 

------- 

بشری«  »جامعهاین  در    لیبرالِک ی  می  ه  را  آن  قول  د،  ده انسانی 

ته فرد به رسمیت شناخ  در«  ای»ویژه  هیچ چیزِاصلی جهانی    عنوانِبه 

نباید ارزش    ، ست ا»شخصی«    یکه دارای خصوصیت  شود. هر چیزنمی

باشد.   اصل خوب  درداشته  که  در  ااین روش  را  لیبرالِ ش  و   انسان 

آنچه خصوصی    ره و اصل بدش را در خودمداری و ه انسانی گذاشت 

لیبرادایرهست،  ا اولی  که  سم  لیی  دومایطانشو  ست  اخدایش    ی، ش 

ش را در  ازشرخاص یا خصوصی ا خِص. اگر شکندکامل میخود را 

حقِ  دولت  )هیچ  داد  دست  شخصیویژه  از  او  ی  وجود   برای 

»جامعهنداشت  در  اگر  ژنده(،  یا  کارگران    مالکیِت  گردی   پوشان«ی 

شری«  ب  یبه همین ترتیب در »جامعه  ،شدیشناخته نم  شخصی  خاصِ

 شود. میی اعتبار  ست خارج از دایرهاخصی  ی آنچه خاص یا ش همه

معلوم وقت ، آن رده باشد ا کامل کدشوارش ر کارِ 1بان  زمانی که انتقادِ

خصوصی نگاه کنیم و چه    عنوانبهباید به چه چیز  ما  خواهد شد که  

 د«. کنمان رسوخ بودگیهیچ »معنایرا باید نگه داریم تا با  چیز 

 
 م. –مکتب انتقادی لیبرالیسم بشری   1
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لی  دولت   ازآنجاکه برای  نیستو جامعه  انسانی کافی  او  ندبرالیسم   ،

را دو  و    هر  میه   حال نیدرعنفی  حفظ  را  دو  پس  ر    زمان همکند. 

امروز  این است که وظیفه  شفریاد اجتما»ی  بلکه  نیست  عی سیاسی 

سپس  «  ست ا می  وعده  ندهیآی  برا  «آزاد  دولت » و  در داده  شود. 

 و  دولت ترین  . عمومیا است ه ی آنهر دو  «بشری   یجامعه »یقت  قح 

که   ت دولِت محدود این استنها سخنِ آنان علیه    ترین جامعه.عمومی

زیاد حول  جنجالِ  خصوصی    عالیقِی    عقایدِ   مثالعنوانبه)روحانیِ 

آنان  و    کند؛یایجاد ممردم(    مذهبیِ این  ی محدود  هجامع   علیهِسخنِ 

 ]از نظر او[   .دکن یِ خصوصی را زیادی بزرگ میدعالیقِ مااست که  

شخصی   شخصی را به مردمِ  عالیقِ  بایست می  تشکیالتی این  هر دو

 عالیقِ  ی بشری خود را فقط وقفِجامعهیک    عنوانِبه و    واگذار کنند

 بشری کنند.  عمومیِ

، هوای صیشخ  خواستِ  کردنِی منسوخندیشهکه در اسیاسیون  

خودسرانگی   یا  طریق  دبودن نفس  از  که  نکردند  مشاهده  ،  کیتالم، 

 .است  آورده  به دست امن برای پناه گرفتن  ما، مکانی نفس هوای

که  سوسیالیست   توجه   یت لکماها  این  به  گذاشتند،  کنار  نیز  را 

او   که  ادامهنکردند  در  وجودِ  را  خود  حفظ   یشخو-بر-مالکیتدارِ 
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د یا هر نآییمالکیت به حساب م  اجناسط پول و  فقآیا  . پس  کندمی

 من است؟  ی از آنِیزچ  نظری از من نیز

هر   شخْص   ای یدهعقپس  شود.  غیرشخصی  یا  منسوخ   باید 

نیست عقیدهچ  ی هیارائه   مستحقِ آنکه    ،ای  به   شخصی  خواسِتمگر 

به چیزی  باید  ده نیز  عقی  ؛دنمالکیت به جامعه تغییر مکان ده   و  دولت 

انعمومی داده  ،  انتقال  عقیده  درنتیجهو    شودسان،  و به  عمومی  ای 

 گردد.ل دیتببشری 

خدا   چراکه)من خدای خودم    وقت آن ی کند،  اگر عقیده ایستادگ

دارد  «من  خدای»  صورتبه تنها   ایمانِ  منی  او عقیده  ،وجود  من    یا 

و  است  اندیشهمادین،  م امانیا  درنتیجه(  ایدهه ،  و  را خواهم آلا  هایم 

ایمانِ  درنتیجه  داشت. باید    «آزادی  تعصبِ»یک    بشری  عمومیِ  یک 

« توافق  بشر  »ماهیت خواهد بود که با    این ایمانی  ون . چ ود بیایدوج به  

ممکن   من و شما)ست  ا  انسان است که منطقی  فقط  ازآنجاکهو    ،رددا

 هست. طقی نیز (، این ایمان ایمانی من است بسیار غیرمنطقی باشیم

، د شونمی  قدرت  فاقدِنفس و مالکیت  به همان شکل که هوای   

گونه  ومی اینداری نیز باید به شکلی عمدم مالکیت بر خویشتن و خو

 . تغییر یابند
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مالکیت   با اصلِ  « آزاد  انسانِ»  ، خودمداری  ی متعالیِدر این توسعه 

می خویشتن  اهدافِبر  و  سعادتِتابعه  جنگد  همچون   عیِاجتما  ای 

بر  دست ازاینها و  سوسیالیست  بشریت ایده»ابر  در  ارجمند  محو    «ی 

جداست و فقط    نباشد چیزی  « بشر  مومیِع»  نهادِ  آنچهگردند. هر  یم

این کار   فقط  کند،ا  اگر همه را ارض  ؛سازدای یا کسی را ارضا میعده

  درنتیجه دهد و  بشر انجام می  عنوانبهنه  و  افراد    عنوانبه  هاآنرا برای  

 شود. نامیده می «خودمدارانه»

 رقابتِ همچون    ،ست ا  الاو  ها هدفِبرای سوسیالیست هنوز    رفاه

 رفاه  اکنون  است.   شدهتائیدسیاسی موضوعی  های  د که برای لیبرالزاآ

  آنکه آوریم درست مثل    به دست را    آنیم تا  ادآزاد است و ما آزنیز  

 ر آزاد بود.انجام این کاخواست وارد رقابت شود و برای می

  باشید، برای   عامیا نیاز بود که  برای شرکت کردن در رقابت شم

در   کافی    رفاهشرکت  هیچ  کارگرد  بوفقط  آن  کدامباشید.  به   هااز 

 ، است   «خوب  »حقیقتانرسیدند. انسان   «نانسا »ی مترادف بودن با نقطه

اگر   آزاد»تنها  هم  ذهنی  نظر  ذه   چراکهباشد.    « از  است: انسان  ن 

قدرت  درنتیجه بیگ تمامی  ذهن،  او،  برای  که  ی همه  –اند  انه هایی 

  باید سرنگون شوند و نام  –، بهشتی و غیرانسانی یرفرابشهای قدرت

 ها باشد. ی نام باید باالی همه «انسان »
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پایانِ  پس عص  در  مدرن)مدرن    رِاین  ابتدا   آنچهها(  عصر  در 

 آزادیِ »: گرددبازمیلی اص یمسئله عنوانبه دوباره  ،اصلی بود یمسئله 

 .«ذهن

اگر جامعه »د:  یگوها میخاص به کمونیست   طوربه بشری    لیبرالِ

معین    نتات یفعال شما  برای  پس  میرا  یا    تأثیرِاز    مسلماکند  فرد 

ندارد  نیاز  هنوز  ت. اما با این حساب  د اسخودمدار آزا   گریدعبارتبه 

دارید که عضو کاملی از  باشد و شما نیز نیاز ن   ناب  انسانیِ  فعالیِت  تا

باشید.   می  آن   درنتیجهبشریت  شما  از  جامعه  که  خواهد فعالیتی 

مماست   تصادفی جایی  است    کن؛  شما  یا  یک    ساختنِ  دربه  معبد 

فعالیتی   زهیغر  سبر اسامکن است شما  آن بدهد یا م  به  بیهچیزی ش

ایغیرانسانی انجام دهید.    درنتیجهبرای چیزی احمقانه و    نعالوه بر 

زنده بمانید.   یطورکلبه   کنید تا خود را تغذیه کنید و شما فقط کار می

ز میعزیز    دگیِنبرای  شُد،  نیک کار  خاطر  به    نتیجتا بشریت.    کوهِنه 

آ  به دست آزاد    فعالیِت از همهخمگر آنکه شما    ،مد نخواهد  ی ود را 

همهحماقت  از  یا  ا غیرانسانی    آنچهی  ها،   گر یدعبارت به ست 

انسانِ است )  خودمدارانه به  نه  است  مربوط  به فرد  فرد(    نِدرو  فقط 

  ی بشریت را سان یا ایده انای غیرحقیقی را که  ه اندیشه  تمامِ  .رها کنید

-فعالیت  نه فقط درکه شما  حالتی اختصاربه ، بپراکنید: کنندمیتاریک 

بی نیستید،وقیدتان  صرفا  شما    فعالیِت  ماهیِتبلکه    بند  چیزی هم 
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و  ابشری   میست  کار  و  زندگی  بشریت  برای  فقط  این شما   کنید. 

هدفِ  مسئله نیس  تالشِ  مانند  خودتان   رفاهِبرای  صرفا  که    ت شما 

د هنوز  دهیپوشان انجام میژنده  یشما برای جامعه  آنچهباشد و بس.  

 1«.نیست   «بشریی هجامع» یبرا

کردن   نمی  ییتنهابهکار  انسان  شما  است   چیزی  چراکهسازد  از 

و   ک  .ست اتصادفی    آنی  هابژرسمی  تو  که  است  این  کار  پرسش  ه 

تو آن    مال دارد کهحتباشد، اکار    مسئله  ه کنی، کیستی. تا زمانی کمی

روی  را   ده )خودمدارانه    ایغریزهاز  انجام  برای   صرفای،  مادی( 

و    یلتحص دهد، د  بای  کارولی    .دست نیازاغذا  پیشرفت  را  بشریت 

خیرِ ش  برای  حساب  دودبشریت  خدمِت،  تاریخی   تکاملِ  ر 

اینشود  بشریکاری    مختصراو  اشد  ببشری(    گریدعبارت به) دو   . 

ای بشریت مفید باشد و بعدی  د: یک این که باید برکنبیان میچیز را  

کارِ  اولی  «سان ان »یک    اینکه  موضوعِ   ییتنهابه   باشد.  است   ممکن 

باشدهمه کارها  کارگرانِهمان   ،ی  حتی  که   مثالطبیعت    گونه 

پیشرفِت برای  بشریت  توسط  و    حیوانات،  کار    دست ازاینعلم  به 

ی بشری ابژه  ،کندر میکا  که  کسآنخواهد  می  شوند. دومیگرفته می

 
اف بعدی، پاراگر  5از باوئر، همچنان تا  شده  در اینجا با وجودِ پایانِ متنِ ارجاع  1

 .م –ویسنده نیستند. د و نظرات ننشو شرح میجریان  نظراتِ این 
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بشناسد  کارش فقط چون    ستا  خودآگاهی  ،وخیم  وضعیِت  این  .را 

انسان شناخته   عنوانبه ن آگاهی را داشت که خود را  آان  تووقتی می

 . یمباش

کشید،  دست می  1« بودن-کارگر-خرده» از    همین که شماتردید  بی 

از    دیین طریق شما فقط دی دبآمده است، اما    به دست لی چیزها  خی

اید آورده  به دست ای در مورد آن  و آگاهی  ایدخود گرفته  کارِ  کلیِت

-حقیقی  «»ماهیِتیا    «خود»از    آگاهی، با آگاهیِودکه هنوز بسیار با خ

هنوز   دارد.  فاصله  انسان،  کاتان،  برای  رگر  در   آگاهیِ »یک  میلی 

 کردن از ساکت کردنِ  کار  فعالیتِ   خودِ  ون چ که    ماندمیاقی  ب  «واالتر

  کند. ارضا میفراغت    در ساعِت  ارآن  مانده است، او  عاجز    ین میلا

-او خود را مجبور می  و  گیردمیاو قرار    فراغت در کنار کارِ  روازاین

که مسلما این    هار دارداظدر یک نفس    عار را بی  بیند که کار و بشرِ

ی  لذت برنده   فردِ  عار،یب  دن ترفیعی حقیقی به فردِرای نسبت دا بکار  

تنها برای اینکه از کار رها شود.   کند. او کار میخواهد بود  فراغت ز  ا

 از کار آزاد شود. بتواند تنها برای آنکه  ، ندک خواهد کار را آزاداو می

 
یییک بخییش را  کییارگر از این طریییق که اجزای ریزاشاره به خرد کردن کار به  1

 م. – نه یک کل را. کندیمتولید 
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فقط توسط    چراکهندارد    ایکنندهراضی  کار او هیچ چیزِ  ت یدرنها

شد تحمیل  وظیفهجامعه  یک  فقط  است.  تک  ه  یک  یک  لاست،  یف، 

  را او فقط کار چراکه شودجامعه نیز ارضا نمی ی دیگرسوحرفه و در 

 .داده است ارائه 

 به جای آن   ،راضی کند  یک انسان  عنوانبه   وی را  ایدبکه  ر او  کا

سان انسان رفتار کند ولی  کند؛ جامعه باید با او بهجامعه را ارضا می

 کند.فتار میرپوشی کارگر ژولیده یا ژنده رگرِیک کا عنوانبه 

مفید  و  کار   او  برای  ام جامعه  آنا  هستند،  او  نه   عنوان به گونه که 

به   باشد  هاآن انسان  داشته  که    نیاز  جوری  یک    عنوانبه بلکه 

 نیاز دارد.  هاآن به   «خودمدار »

ک   انتقادیمکتب    رفتارِ نیز  با    « ذهن»به    هاآن است.    گونهن یاار 

به راه می  «ها توده  علیهذهن  »  جنگِ  ،کنندمی ره  اشا و کار   1دازند انرا 

کار را  میتوده  کمونیستی  ناخردمندانه  و  کار    اه تودهخوانند.  ای  از 

 اند که کار را برای خود راحت سازند. در ادبیاتعاشق این  و  بیزارند

به   امروزه  مزیکه  بیزاریِاست   هشد  نتوده  این  کار  ،  آن  از    موجِب 

 
1Lit. Ztg   م. – 34جلد 
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ن  «نج تحقیقر»شود که  ی میاشدهشناخته   ایگیِمبی -ت میشااز آن 

 1گیرد.

می  مِلیبرالیس   درنتیجه می»گوید:  انسانی  کار  بسیار خواهید،  شما 

-میترین درجه  ه کاملخواهیم. اما ما آن را بن را میآخوب، ما نیز  

بلکه    ،اضافه بدهد  شاید به ما زمانِ  نه به شکلی کهخواهیم. ما آن را  

یم. ما کار اه خوپیدا کنیم، می مان را در آنی رضایت کلی که همهبه ش

 « ی خودمان است.توسعه  چراکهخواهیم را می

نیز   کار  خودِ  این  اما  با  با    بیقتط  هدفباید  فقط  انسان  یابد! 

می تکریم  کارِبشریت  و  در   فقطخودآگاهانه،    شود  که  کاری  با 

نبخودمدارانه  هیچ قصدِ  شافهد انسان  -خود  کارِ  این   ؛اشدای جز 

-کار میگونه باشد:  اینباید    خنسان است. پس آن س ن ا  گرِمکاشفه

 ارِکبشری آن    . لیبرالِماانسانکنم پس یک  . کار می2نم، پس هستم ک

می  ایذهنی همهرا  که  را  خواهد  را بخشدمی  توسعهچیز  ذهنی  او   ،

چ می هیچ  که  وضعیِتخواهد  در  یا  ساکت  را  رها وجودی  یز  اش 

نکن را قبول  ل کند، هر  لیرا تح  زیچ همهد،  نکند، ذهنی که هیچ چیز 

 
 م. –همان  1
 Cogitoوفِ دکییارت معییر یجملییهبه  ترییقدقاع به التین نوشته شده تا ارج 2

ergo sum م. – ده باشد.پس هستم( دا ،کنمیمر )فک 
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  تابْبی  هنِذ آمده را از نو نقد کند. این    به دست   حالتابه ای که  نتیجه

ها کند، حدود و باریکیست. او هر تعصبی را محو میاقی  قیح   کارگرِ

می باالترا  را  انسان  و  تسلط  شکند  او  به  بخواهد  که  چیزی  هر  از  ر 

کار  فکمونیست    کهیدرحالدهد.  قرار مییابد   برای خود   ، کندمیقط 

حتی بلک  کاری  نه  الزامآزادانه  روی  از  وه   یدهندهارائه   اختصاربه   ، 

 سخت است.  ارِکوم به کحست که م اانسانی 

او برای افراد کار   چراکهنیست    «خودمدار»  ،1نوعکارگری از این  

-دی دیگر و نه برای انساننه حتی برای خود و نه برای افرا  ؛کندنمی

بشریت   یفردهای   برای  ر  و  بلکه  فردی  دردهای  او  آن:  ا پیشرفت 

نمی خواست آرام  برای  اهمیه کند،  فردی  بلکه ای  نیست  قایل  تی 

برد. بشریت تحت فشار است از میان می  نآنامرزهایی را که در میان  

یک بر  که  را  حکمرانی    عصرِ  تعصباتی  می  کنندمیکامل  راند.  پس 

راه همه را مسدود کرده . خطاهایی  ند شکاند، در هم میسدهایی که 

هایی کند. حقیقت یاندازند، پاک مخود را گیر میها  که در آن انسان

ها فهمیده ی زمانهمهد که از طریق او برای همه و در  کنرا کشف می

 کند. ندگی و کار میاو برای بشریت ز مختصراشود. می

اینکه می   حقیقِتیک    کاشفِ  نخست  بدون شک  که  بزرگ  داند 

 نگاه داشتنِ   ازآنجاکهرای دیگران مفید باشد و  ب  تواندمی  حقیقت   نآ

 
 م. –ور کارگر در دیدگاه لیبرالیسمِ بشری است.  ظمن 1
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رغمِ علی  .کندمراوده میلذتی ندارد، آن را  هیچ    نزدشی آن  خسیسانه

دارد    اینکه آگاهی  ارتباطْکاو  این  دیگران    ه  مند  ارزشبسیار  برای 

جستجو نکرده رای دیگران  حقیقت را ب  ن ای  وجهچیه به ولی او    ،است 

است ت یافندرو   است ا  ر  آن  بلکه  ،ه  یافته  خودش  او   چراکه  ؛برای 

به   میل  داشتهخودش  و  چراکه  ،آن  او    تاریکی  به    ش ام آرتخیالت 

او  نمی آنکه  تا  قدرتدادند  برترین  خود  ابا  برای  و ش  روشنایی 

 .ت رده اسفراهم کروشنگری 

ست، کار ا  او  ِتخواس  آنچهپس او برای خودش و برای ارضای  

نیز  ان  و آیندگ برای دیگران  ها  اینی  در کنارِ همه  نکند. او همچنیمی

 کند.مین را از آن کار جدا خودمداری  این ویژگیِ ،است  بودهمفید 

خاطرِ  اینکه  دوم به  فقط  بقیه،  همچون  او،  کرده   اگر  کار  خود 

ب  ،است  او  عمل  دیگران  چرا  عمل  و  باشد  بشری  بشریاید  یا    غیر 

کتاب،  احتماالدمدارانه؟  خو این  سمفونی    چون  کارِو  نقاشی،   غیره 

ود را  بهترین نحو آن را انجام داده، خ، چون او به  اوست   وجودِ  کلیِت

و  دادش  گستر  کامال است   کاماله  شده  شناخته  آن  طریق    ؛ از 

دست   کهیدرحال یک  آنکار  نمایانگر  تنها  یا دست   ساز  ساز 

نه  اتی  دس  صنعِت  مهارتِ  گریدعبارتبه  شعرهای  «انسان»ست  در  ؟ 

میان چند صد اجاق  را داریم، از سوی دیگر در  ر  شیل  ر ما کلیِتلشی

 نه انسان. شت،از را خواهیم داس قاما در مقابل خود فقط اج 
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را به    مندر یک کار شما  »که    معنایی بیش از این دارداما آیا این  

شکلِتریکامل می  ن  مهممکن  فقط  دیگر  کار  در  و  مرا  بینید  ارت 

کند؟ و آیا  اره ابراز میوب د  یشنیست که کن  آیا این من  ؟«خواهید دید 

ئه  کار به جهان ارارا در یک    خودشتر نیست که فرد  ین خودمدارانها

کر  کار  روی خود  که  و  دهد؟  دهد   خودده  آنکه    ،را شکل  جای  به 

گویید که انسان را آشکار شما می  طمئنام  خود پنهان شود؟  کارِ  پشِت

شما فقط خود .  خودتان هستیدد  یکناما انسانی که آشکار می  اید،کرده

می آشکار  دست کرا  فرد  به  نسبت  تمایز  این  با  البته  او که    سازنید. 

برای طور    چه  داندنمی اینکه  و  کند  خالصه  کار  یک  در  را  خود 

باید در روابطِ  شناخته شدنِ  اش جستجو شود.  زندگی  دیگرِ  خودش 

اشته  گذ  ی وجودپا به عرصه  شیارضابرای    رآن کاکه    شما  خواسِت

 تئوریک است.  ِتیک خواس

ایپاسخ    است شما  شما  ن  کامالانسانِ  که  انسانِ     را،    دیگری 

واالباارزش بیشتر    را  انسانی  ،را  تریبزرگ و  تر  تر،    است   انسانکه 

انسان    آنچه ی  همهکنم که شما  . من فرض میسازیدآشکار می  برای 

انجا به  را  است  برسانیدممکن  شما    ،م  هی  آنچهکه  که  دیگری   چرا 

ببخشیه  نتوانست تحقق  موفق شود  آن  در  در  بودن شما  بزرگ  د. پس 

زمینه دقیا ای  چه  شماست؟  اینکه  در  انسانچی  قا  از  بیشتر  ای  ه زی 

، بیشتر  معمول هستند  طوربه   هاانسان  آنچه(، بیشتر از  «ها توده)»دیگر  
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شما    دقیقا در ترفیعِشما    شدنِ  بزرگهستید؛    «های معمولی انسان»  از

انس   هب از  های دیگر نه به خاطر  ن. شما در میان انساست ا   هاانباالتر 

بلکه   بودن  بو»  یواسطه به انسان  داده می  «دن یگانه  بدون  تمیز  شوید. 

می  نشان  شما  میشک  کار  چه  انسان  یک  که  بکنددهید  ا ام   ،تواند 

داد  ازآنجاکه انجام  را  آن  انسان،  یک  این  هشما،  نشان    وجهچ یه به اید 

د آن اندازه را انجام  توانن انسان نیز هستند می  که  د که دیگرانه دنمی

با فقط  را  آن  شما  انسانی    دهند.  کرده   هانگیعنوان  آن  اجرا  از  و  اید 

 حیث یگانه نیز هستید.

-میازد بلکه شما آن را  سی شما را م  این انسان نیست که بزرگیِ

بیش  چراکه  آفرینید از  شما  بقاید  انسانتر  از  تواناتر  انسانهی و    ها ی 

 ستید.ه 

کسی  است  گونه  اینباور   باشد  تواندنمیکه  فراتر  انسان    اما   ،از 

 کمتر از آن باشد.  اندتونمیفرد  عکسبر

دارد نیز وجود  باور  برای   به دست کسی    آنچهکه هر    این  آورد 

ان باقی یک انس  هازمانی  همه  است. تا آنجا که من در  وبانسان خ

یک  -م،  مانب شیلر  مثل  م1شوابیایی  یا  مثل    ثل،  پروسی،  یک  کانت 

 
 م. –  ای تاریخی در جنوب غرب آلمان بوده است.هشوابیا منطق 1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

267 

 

-ر قابلیت به خاط   قطعا  -  بین باشم، شخصی نزدیک1آدولف   گوستاو

برت برجسته، شوابی  رمهای  نزدیک انسانی  یا  پروسی،  بین خواهم  ایی، 

اما   ف  مسئلهبود.  عصای  از  بزرگ بهتر  به    2ریدریش  فقط  که  نیست 

 ور شد. خاطر فردریش مشه

کنید » ستایش  را  جملهد معا  ،«خدا  مدرل  ستایش  »   نِی  را  انسان 

 خواهم آن را برای خودم حفظ کنم. . اما من میاست  «کنید

  شرایط الزامیِ   سوی مکتب انتقادیی« بودن از  بشرصدورِ فرمانِ »

یک انسان    عنوان به فرد فقط    چراکه  ؛کندپذیر بودن را اعالم می جامعه

انسان میان  ا  قیطر  نیبداست.    معاشرت  قابلها  در  ی  ژهباو 

 . «ی بشریاسیس جامعهت»دهد: را نیز نشان می  شااجتماعی

-وچرا کاملچونی بیانتقاد  ی مکتِبهای اجتماعدر میان تئوری

-می  جدارا که انسان را از انسان    آنچهاو هر    چراکه  ،آنان است ترین  

بی  سازدمیدور    کند ارزش  از  میو  همهبهره  امتیازاتِکند:    ی 

یت،  مسیح  عشقِ  لِبرای او اص  ن.ی ایماویژه  تا امتیازِحتی    مخصوص

آخرین این    رسد وخود می  ترین تکاملِاجتماعی به ناب  راستینِ  بنیانِ

است نیز  ممکن    مایشِآز شده  منحصر  انجام  عدم  ب-فردبهتا  و  ودن 

 
مپراتییوری میالدی و موسس ا 1622تا  1611گوستاو آدولف دوم شاه سوئد از  1

 م. –  سوئد بود.
 .م – ه پروس.ابزرگ پادشفریدریش  فریدریش دوم ملقب به 2
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از   را  ترین و  خودمداری در ساده  علیهدور کند: جنگ    افرادپذیرش 

در  اششکلترین  سخت   رنتیجهد یکتایی  شکلِ،  منحصر خودِ  ،  خودِ 

 .نبود

  که یماداماجتماعی داشته باشید    حقیقتا  توانید زندگیِمی  چگونه»

 « تان موجود باشد؟انحصاری میان وردِیک م حتی

می برعکس  میکه  پرسم  من  باشید  منف  حقیقتاتوانید  چگونه  رد 

  پیوندی وجود دارد؟ اگر شما  هنوز بین شما پیوندحتی یک  کهی مادام

  یکدیگر  بهشما را    پیوندی  یکدیگر را رها کنید، اگرد  توانی، نمیدداری

دی با  همراه  فقط  خواه بست،  چیزی  بوگری  و  ید  شما   تادوازدهد  از 

 ها از شما بشریت خواهید ، هزارها از شما مردم و میلیونیک دوجین

 بود.

می» هستید  بشر  نوع  که  زمانی  با    عنوان به   توانیدتنها  انسان 

معاشر باشی   تیکدیگر  زمان  گونههمان   د،داشته  تنها  را که  یکدیگر  ی 

 « !ایددوست میهن کنید که پرست درک می وطن عنوانبه 

میبس پاسخ  من  هستید که  دهم  یار خوب،  منفرد  که  زمانی  تنها 

 د با دیگران رابطه داشته باشید.هستی  آنچه عنوانبه توانید می

طرفتندروتر اینین  انتقادی  مکتب  بادار   اصولِ   ینِرنف   گونه 

ضربهودخ حالت  شدیدترین  به  امور .  خوردمی  ش  را    او  انحصاری 

پرستی و کلیسایی بودن، وطن  از شرِنهد،  کنار مییکی پس از دیگری  
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و خود را  کند  ، بندها را یکی پس از دیگری باز میشودمیغیره رها  

وطن از  کلیسایی،  انسان  وقتی    ت یدرنهاو    سازدیمجدا    پرست از 

ها باید  ی انسانیان همهایستد. او از متنها می  اوا باز شد،  ه ی بندهمه

را  هر خصوص  یصارانح  امری  که  کسی  دارد یا  و    سازد  خارج  ،ی 

می سرحدات  به  انحصاریوقتی  چیز  چه  خودِرسی  از    شخِص   تر 

 منفرد! فرد و منحصربه

بودن  -فردوند و منحصربهبش «انسان »  همهاگر اندیشد که آیا او می

ک رها  ب ند  نرا  دلیلشودمیر  هتوضعیت  همین  به  معنی    «همه» که    ؟ 

ماند.  می  ابرجاپچنان  رین تناقض همتدهد، فاحشرا می  «ی افراد همه»

اینکهفرد است.  خودش منحصربه  «فرد»  چراکه لیبرال بشری دیگر    با 

یا منحصربه  زِهیچ چی اندیش خصوصی  هیچ ی شخصی،  هفردی، هیچ 

  را جلوی   زیچ همه   اینکها  بکند؛  نمی  حماقت شخصی را به فرد واگذار

می  چشمانِ دور  او  از  انتقاد  با    آنچه از    اشفرتن  چراکه  سازدفرد 

تحملی در برابر    با اینکهست؛  است، نفرتی مطلق و تعصبی  ا ی  شخص

نمیاشخصی    آنچه  غیرست  اشخصی    آنچههر    راکهچ شناسد،  ست 

اهمهبا    ؛ست   بشری با   خاص  خود شخِص  تواندنمیاو    ها ینی  را 

سازد    ادانتق انتقادِ  شخِص  تیِسخ  هچراک حذف  برابر  در  او    منفرد 

اعالم    «خاص  شخصیِ»شخص را  به اینکه    او باید  کند ومقاومت می

 ر نماید.را به او واگذا زیچ همهو در واقعیت دوباره  بشودکند، راضی 



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

270 

 

جامعه که  آن  چیزه ای  برای  اهمیتی  قایل دیگر  خصوصی  ای 

کرد خواهد  چه  بودن    ؟نیست  می  راخاص  نغیرممکن  ولی کند؟  ه، 

ع که موضواین    مثالنوان عبه  د.ده یمعالیق جامعه قرار    آن را مادونِ»

باشند را تعطیل چقدر    ، کندبه خواست شخصی واگذار می  روزهای 

ج   کهی مادام منفعت  نکند. با  پیدا  تضاد  خصوصی   آنچه  هر  1« معی 

 ارد. ندرای جامعه بهیچ سودی  گریدعبارتبه  وشود یم رهاست ا

مذاه » و  حصارهایشان  کلیسا  بردن  باال  با  اظهار    علیهب  علم 

اند، خواهند ماند. این موضوع زمانی که  بوده   آنچه  که همیشهاند  کرده

اساسِ  هاآن  و  می  دولت   الزامیِ   بنیان  زیرش اعالن   ی شمایل  دند، 

خصوصی دارد.   کامالکه اهمیتی  موضوعی    -  ظاهری پنهان شده بود

  ، و آن را مسیحی کردند  داشتندتباط  ار  دولت با    هان آزمانی که    حتی

اش را عمومی  ی سیاسیِهنوز ایده  دولت که  فقط گواهی بودند بر این

حقوقی   فقط  و  بود  نداده  می  ویژهگسترش  فقط   هاآن   .کردبرقرار 

نحصاری بود و امری ا  دولت الترین بیان بر این حقیقت بودند که  وا

انحصار امور  با  که  شت دا  سروکار  یفقط  زمانی  باید   دولت   ا نهایت . 

ل  خود را کام   عمومیِ  شجاعت و نیروی آن را داشته باشد که تقدیرِ

 تواند به منافعِ ست که او همچنین میازمانی    نتیجتا  ؛و آزاد باشد   کند

 
1nfrageeBr. Bauer, Jud   – .م 
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  سپس دین و ؛  شان را بدهدواقعی  جایگاهِ  های خاصْهو دغدغ   مجزا

ترین ابن  عنوانِبه   نآنا.  نبودند  گاههیچشوند که  کلیسا جوری آزاد می

رضایِتدغدغه و  خصوصی  نابی  حال  شخصی  خواسِت  ترین   به 

ر میخود  و  ها  جماعت  هر  فرد،  هر  و  کلیساییفرقه هر  شوند    ی 

برای   توانست  انتخاب    گونهآن   شاارواح  یسعادتمندخواهد  که 

-یمالزم است اهمیت دهد. هر فرد    کندمیکه فکر    گونهآنو    کندمی

به خواستی خ  روحِ  یِعادتمندس  تواند  او  برای  که  آنجا  تا  ویش 

نت بهترین ضماکه به نظرش    ردی راست اهمیت دهد و فا شخصی  

ی روحانی سرپرست  عنوانبه است، بپذیرد و    شاخواست برای ارضای  

-شته میگذاکنار  از بازی    ملکا  طوربه علم    نهایتا  .رت دهدبه او اج 

 1. «شود

ی باید به پایان  آیا زندگی اجتماع؟  فاق بیافتدتولی چه چیز باید ا

ا عشق  ب   آنچهی  همهها،  ت ی رفاق، همههاروییخوش ی  برسد و همه

 باید ناپدید شود؟  است، اجتماع آفریده شده یا بنیانِ

خ به  فقط  همیشه  فرد  کسی  گویی  به  آنکه  به    احتیاج اطر  دارد 

ا  ر  باید خود  دردا  احتیاج  دیگریوقتی به    ویی فرددنبال او نیست، گ

کن   اوبا   که  همساز  است  این  تفاوت  اما  فرد    واقعا  وقت آن د.  با  فرد 

 
1der FreiheitBr. Bauer, Die gute Sache    – .م 
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بند    هاآن  قبال  کهیدرحالد  شومی  متحد یک  یکدیگربا  متصل   به 

 ها آن  ،بعدازآن. دندیمق همدیگرمقابل اکثریت به  پدر و پسر در .بودند

مستتوانند  می حالت  بپیوندند.    قل در  یکدیگر    عنوان ه ب  هاآن   قبالبه 

بها خانواده    عنوان به  هاآن   نیبعدازاداشتند،    تعلقیکدیگر    عضای 

-سر بودن و پدر بودن باقی میشوند. پبا هم متحد میرانی  خودمدا

 کنند.ملزم نمی اما پدر و پسر دیگر خود را به این چیزها ،ماند 

همه   از طریقِ آن،است.    «انسان»  قت یحقدر  ی نهایی  ویژه  امتیازِ

.  شود گذاری میبر روی همه سرمایه  ه خواهند شد ویژو  تیازِم ادارای  

ویژه باقی    امتیازِ»گوید:  باوئر خودش میرونو  به این دلیل است که ب

 1« ر آن را به همه تعمیم دهیم.اگ یحت ماندیم

ل دگردیسی  عصرِیبرالیسم  بنابراین  این  با  را  می خود  د:  گذرانها 

-یاش به حساب نمدیفر  یِتصشخ  درنتیجهابتدا فرد انسان نیست،  »

هیچ شخصی، هیچ خودسرانگی، هیچ دستوری و    آید: هیچ خواسِت

 « تیاری!اخ

تو    من و مالِ  هیچ مالِ  درنتیجه،  نداردبشری    ، فرد هیچ چیزِدوم »

 « .یا مالکیتی معتبر نیست 

 
1Br. Bauer, Judenfrage   – .م 
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ی دارد، نباید فرد نه انسان است و نه چیزی بشر  کهیمادام،  سوم»

باشد:به داشته  وجود  خ  عنوانبه ید  بااو    کل  تعلقات  یک  با  ودمدار 

گردخودمدارانه نابود  انتقاد  توسط  ج اش  تا  انساند  برای  شود،   ا  باز 

 «.کشف شده است  یتازگبه انسان 

انسان    نکه یباوجودااما   نیست،  انسان  و  فرد  دارد  فرد حضور  در 

همه و  شبح  ومثل  الوهی  چیزهای  اوست.  ی  درون   رونیازاجودش 

شده به او انسانی زاده  عنوانبه را که    آنچهبه فرد هر  ی  ساسی   لیبرالیسمِ

شده با وجدان،  تنظیم   آزادیِ  نآنا هد که در میاندمی  تعلق دارد، جایزه

انسان»  اختصاربه و    دست ازاینمالکیت و   سوسیالیسم    .ت اس  «حقوق 

می  آن اهدا  فرد  به  را  که  چیزی    عنوان به ،  فعال انسانی    عنوانبه کند 

  آنلیبرالیسم انسانی به فرد    ت یدرنها.  به او تعلق دارد  «ر گانسان کار»

  آنچه   گریدعبارتبه ؛  دارد «انسان  یک»   عنوانبه   که اودهد  چیزی را می

می او  به  را  دارد  تعلق  بشریت  اسابه  این  بر  فردِدهد.  به  س  کل  تنها 

بشریت   و  ندارد  در    «بازسازی»  لزومِ  .دارد  زیچ همهچیزی  که 

  ترین میزانِ واضح به کامل  طوربه   است،  شده  ظهع مسیحیت به آن مو

بمی  درخواست آن   تبدیل  جانشود.  شوید ه  جدید  تبوری  به  .  دیل 

 شوید! «انسان »
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حتی   است  فرد  نزدیکیممکن  یاد  بر  در  به    ای خداوند مناجات 

هیچ  نتیجتا    یا پویایی( متعلق به انسان است.  «قدرت)»  یادتسیفتد.  ب

فقط باشد،  ارباب  نباید  ارباان  فردی  که  است  است.   بِسان  افراد 

ب  مالکِ  فردْ  درنتیجهانسان است و    نِآاز    پادشاهی نیست  لکه جهان 

دارایی  ،«همه »انسان،   همچون  جهان  میبه  حکم  شهرتی .  رانداش 

انسان یا    چراکه  برای انسان؛  ( 1باور عام )   همه خارِمقرر، تکریم یا افت 

دیشد و انکند، میمی  ارکفرد است. برای اوست که فرد    پایانِ  ریْتبش

 شود.  «ن ساان» باید تبدیل به او، فردکریم کند و برای تزندگی می

میتاکنون  ها  نانسا  تا  همواره  آن   انجمنیکوشیدند  در  که  بیابند 

لرا  هایشان  نابرابری غیرضروری  از  دیگر  برای   نآنا  سازند. حاظ 

و   می  برابریبرای    جتا نتی برابرسازی  و  ه کوشیدند  زیر  ه  مخواستند 

به دنبال یک    نآناند و این معنایی کمتر از این ندارد که  یک چتر برو

دای یکتاست که همه به این خ)» گشتندمی انایمب، یک بند، یک اربا

از خود انسان    ترانجمنیر و  تبرها براچیزی برای انسان  .( آن معتقدیم«

 ه است. او اش را یافتتمنای عشق خشنودی  ،انجمنو در این    نیست 

  د. یتا آنکه این آخرین برابرسازی را به عمل رسان  ت از کار نکشیددس

 
 – استفاده شده است که به معنای باور یا نظر عموم است. doxaیونانیِ  یواژه 1
 .م
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ی انسان قرار داد. انسان را در سینه  و  کرد  رهمواها را  بریابرای نهمه

این   تحت  و    انجمنِاما  فرسودگی  همیشه مذکور،  از  بیش  نابودی 

می نظر  در  جلب  انجمنِکند.  در  م   یک  همچنان  فرانسوی  حدودتر 

آلمانی  مقاب بود  یسال  و نین  همچو  تاده  محمدی  مقابل  در  مسیحی 

برعکس،  اکنون.  دست ازاین مقابل    سانان،  است   هاانساندر    ؛ ایستاده 

ناانسانانسان  ازآنجاکه  یا مقابل  در  انسان  نیستند،  انسان  ایستاده    ها، 

 است.

 یابد مین جمله ادامه  با ای  ،«خدا انسان شده است »ی  جمله  اکنون

اما ما آن را    .است   بشری  منِاین    .«من شده است   هبانسان تبدیل  »که  

می میبرعکس  و  مگویی کنیم  خود    به  کهی مادامن  م:   عنوان به دنبال 

به نظر  . اما اکنون که  مقادر نبودم که خود را پیدا کن،  گشتمیانسان م

در من جسمانیت   من شود ورسد انسان اشتیاق دارد تا تبدیل به  می

به من وابسته است ایتا  نه  زیچ همه نم که  کآورد، مالحظه می  به دست 

گم من  بدون  انسان  امگشته خواهد  و  نیشد.  قرار  من  را ا  ست خود 

معبدِ تا  کنم  مقدس  رها  باشم.    ترینِاین  نباید    ،نیزا اپسچیزها  من 

اانسان. یا ن  ما انسانزنم بپرسم که آیا من  می   یکه دست به کار  زمانی

 د!ش باگردن من ن وبالِ روحبگذار این 
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ان  میلیبرالیسم  کار  افراطی  حتی سانی  که  بخواهید  شما  اگر  کند. 

باشید، اگر شما بخواهید که    ویژهرای چیزی  یا دا  ویژه  زمینه  در یک

امتیازِ یک  خاص  حتی  برا  دیگران  از  دارید،  باالتر  نگه  خود    اگر ی 

جزء   که  را  حق  یک  فقط  ادعا    « انسان   عمومیِ  حقوقِ»حتی  نیست 

 .مدار خواهید بوددخوکنید، شما یک 

از دبسیار عالی! من نمی باالتر  یگران  خواهم که چیزی خاص و 

 هاآن   علیهامتیازی ویژه    خواهم که مدعیِ، من نمیه باشم داشتباشم یا  

را هر چه    حقیو هیچ    سنجمگران نیز نمیاما من خود را با دی  باشم.

آن   یی آن چیزی باشم و همههمه  خواهممیمن    خواهم.باشد نمی

دارا  را  می  چیزی  که  چیزی  توانمباشم  دیگران  آیا  اینکه  آن    شبیه. 

یا  دار اه   ،هستندند  دارد؟چه  من  برای  نه    همسانانو    برابرها  میتی 

نه  می باشند  به  باشند  داراتوانند  میتوانند  من  زنم  نمی  گزندی  نآنا. 

صخره  همان به  که  خگونه  حرکتبه  در  آنکه  آن   داشتن  اطر  از 

باشند،  می  هاآناگر  زنم.  نمی  یندزگ  «م جلوتر» توانستند آن را داشته 

 ند. داشتآن را می

 درخواسِت   در  ی اصلیکتهن  ،های دیگربه انسان  د نشدنوار  زندگ

است  ویژه  امتیازاتِ  را   »جلوترند« که    هاییآن ی  همه  اینکه  ؛ نداشتنِ 

تئکنیم  انکار اکیدترین  نباید  است   نفس  انکارِ  وریِ،   هج وچ یه به. فرد 
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را   یه  مثال   «ی خاصچیز»خود  به حساب  یک  مسیحی  یک  یا  ودی 

به جز آنکه خود   ؛کنماب نمیزی خاص حسرا چیخود    نیز من    آورد.

  دارم؛ ولی آن به دیگران  هاییشباهتدانم. بدون شک من را یگانه می

د. در واقع من غیرقابل خورفقط به درد مقایسه یا تامل می  هاشباهت 

گا هیگان ام،  مقایسه من،  گوشت  ذهنِ  ناآن  ِتوشم.  ذهن   نیست.  من، 

اگر شما    ن اآن ت  هاآن نیست.    « گوشت، ذهن»ومی  عم  ناوینِع  حِترا 

به گوشت    افکار  هااین بیاورید،   و ذهن   منشماست که هیچ ربطی 

مین دارن  من همه  از  کمتر  به  د و  است،توانند  من  آنِ  از  شاره ا  آنچه 

 داشته باشند. 

ارم،  ذهم یا احترام گر شما تشخیص ددا  رخواهم چیزی  من نمی

نه حتشانهپونوع ژندهنه  را و    شامالکنه نوع   را   یاش را و  ؛  انسان 

فهمم که این را میدر نمک  من  .  کنم  استفاده  شماخواهم از  بلکه می

میخوش  من  نزدِرا    غذا می  درنتیجه  سازد،طعم  حل  را  در  کنم.  آن 

ما من این هدیه  خورم. در شیم  راآن    درنتیجه  ،بینمماهی من رزق می

-هم  عنوانبه ا را  شم  درنتیجه  ،شود ام دلپذیر میبینم که زندگیرا می

ما ، در ماهی حیوانیت و در شتبلورکنم. یا در نمک  تخاب مینشین ان

اما برای من شما فقط  دست ازاینکنم و  ها را مطالعه میانسان  آنچه. 
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ی  و چون ابژه  خواهید بود  ،من  یابژه  گری دعبارتبه   ،برای من هستید

 ، دارایی من نیز هستید. ایدمن

لیب ژنده  مِیسرالدر  میبودن    پوشانسانی  ابتدا  کامل  در  اگر  شود. 

-تا بیشترین شباهت به ژندهباید  ،  برسیم  1قلمرو خود خواهیم به  می

بایست هر ما می  راکهچ ،  فقرزدگی پایین رویم  طِی شراپوش، بیشترین  

-ژنده-ر کنیم. اما هیچ چیز به نظر شبهبَز خود  ارا  ت  بیگانه اس  آنچه

 نیست.نه  بره  نِتر از انساپوش

احساس   چراکه اندازم  وقتی من انسان را نیز به دور می  هرحالبه 

برامی نیز  او  نمیکنم  و  است  بیگانه  من  هیچ  ی  اساس  این  بر  توان 

نمود ا،  تظاهری  بیشتر  ژندهاین  فقط  ست اپوشی  ز  دیگر  این  -ژنده. 

اینجا    چراکهنیست:    یوشپ است،  برافتاده  نیز  ژنده  آخرین  حتی 

ا ا  واقعی  گیِبرهن برهنیستاده  کردنِست،  است.   آنچههر    ه  بیگانه 

  آنچه از  این کاره است و با پوشی را از تن برکندپوش، خودِ ژندهژنده

 زند. سر باز می، پوشک ژنده، یبوده است 

 ام. ته بودهشگذ  در پوش نخواهم بود، امادیگر یک ژنده من

------- 

زمان   این  درگیری   فقط  چراکه  هدد  رخنزاعی  توانست  نمیتا 

که   هاییآن درگیری بین    .ج بودهای کهنه رای های مدرن با لیبراللیبرال

 
 .م – enheitEigدر متن آلمانی  1



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

279 

 

  مقیاسِ » که    هاییآن کردند و  را در مقیاسی کوچک درک می  «آزادی »

را    «کاملِ درگیریخواستند،  میآزادی  -بی و    اهرویانهم  میان  نتیجتا 

می  چیزهمه.  هاکران پیش  را  سوال  که  این  باید   چقدر  انسانکشد 

چیزی    شد؟با  آزاد باشد  آزاد  باید  انسان  آن  ااینکه  به  همه  که  ست 

اما  درنتیجه معتقدند و   نیز هستند.  لیبرال  در  که    1ناانسانی ن  آ  از   همه 

-ییت مدیرم   شود؟ او چگونهمانعت میچگونه م   هر فرد وجود دارد

 آزاد رها نکند؟   با انسانِ زمانهم ناانسان را  د تاشو

کلیلیسم  لیبرا حالت  خونی  دارای    در  مخالفی    ست،ادشمنی 

دارد  گونههمان ناپذیر.  شکست  را  شیطان  خدا،  انسان  که  کنار  در   :

است.   ایستاده  خودمدار  فرد،  ناانسان،  جامعهدولت همواره    و   ، 

 نند.ک، این شیطان را رام نمیبشریت 

  های عهده گرفت که به لیبرالر  انسانی این موضوع را ب  یسمِبراللی

های  گر لیبرالخواهند. ارا نمی  «آزادی »هنوز    نان آنشان دهد که    دیگر

  را در مقابل دیدشان داشتند و در بیشترِ   منفرد  دیگر فقط خودمداریِ

بودجنبه کور  لیبرالیسمِها  برابررادیکال    ند،  خودمداریِدر  در  »  ش 

 
باشیید، باییید  (Unmenschناانسان ) فرد آنکهای راشیم که بدر نظر داشته بباید  1

سییت. انسییانی کییه ایییر بشییری ه معنای یک انسییان غابتدا انسان باشد. این واژه ب
اانسان با غیییر سان باشد. پس نناان  تواندینمانسان نیست. مثال یک حیوان یا گیاه  

 م. –فرق دارد.  انسان
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دار  «توده همچون خود  هاییآن   وا  رد.ا  که  را    خواسِت  شرا  آزادی 

میان  نمیخود    خواسِت از  میتودهکنند،  بیرون  پها  اکنون کشد.  س 

 عنوان بهمقابل هم آنان شوند. نسان و انسان به طرز شدیدی جدا میناا

می مکتِب طر»و    «هاتوده»  گریدعبارتبه ایستند،  دشمنانی  فدارانِ 

  « آزادها، منتقدین بشری » شوند  خوانده می  اًماسه  ک   نهگوآن ا  ی   «قادیانت

رند. این گیها قرار میل خشن( در مقاب114ی  فحهص  یودیه  پرسش)

 ست. ادینی  انتقادیْ مکتِب

همه  کهگوید  می  سخن  امید  این  ازانتقادی    ِبمکت تودهبر  ها ی 

و   شود  عمومیِنامهگواهی  هاآنبه  »پیروز  کند  ستی تنگد  ی   1. «عطا 

اوبرایبنا موضعِمی  ن  در  را  خود  که  و    خواهد  دهد  نشان  درست 

را    «دارند و بزدالن که قلبی پر از ایمان    هایی»آن جرات بین مشا  تمامیِ

و  تنگ  عنوانبه   خودمدارانه،  لجبازیِ  عنوانبه  جلوه   حقارتنظری 

همه دعواها  دهد.  داد  شاناهمیت ی  دست  از  مشاجراتِ   دانه را    و 

عمومی پا به  دشمنیِ انتقادیْ در مکتِب کهاچر ؛اندهرها شدنظرانه تنگ

بهتر از    کدامهیچ دمدار هستید،  شما همه با هم خو»  گذارد.عرصه می

هم    کتِبم  علیهدمداران  خو  اکنون  «نیستید!دیگری   کنار  در  انتقادی 

این  واقعاآیا  ایستند.  می خیر، کنندمیگونه  خودمداران  که   هاییآن  ؟ 

این دلیل    ،نگندج می  نتقادیا  مکتِب  علیه  به  کنند  این کار را میدقیقا 

 
1it. ZtgL   م. – 15جلد 
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راه آن او  که   متهم  ب  ا  خودمداری  جرمِ   نا آن.  است   دهکره   به 

اعتراف نمی اساس مکتب  خودمداری  این  بر  تودهانتکنند.  ها قادی و 

 ز جنگند، هر دو اخودمداری می  علیهاند: هر دو  بر یک بنیان ایستاده

امت  ذیرشِپ برای خود  ا  کنندمیناع  آن  وارد   هامِتو  یکدیگر  به  را  آن 

 .سازندمی

انتقادی تود  مکتب  ه هو  هدف  ها  یک  دو  دنبال  ر    ؛ کنندمیرا 

از خودمداری به    شانکیمکدا  این است کهتنها بر سر  دعوا    .آزادی 

 تر شده یا به آن دست یافته است. دف نزدیکاین ه 

مسیحییهودی انسانمطلقها،  ها،  تگرایان،  انساریکی  های  -انو 

کمونیست اه  سیاستمداران،  نور،   ننگِ  -همه  اختصاربه  –ها  ی 

دارند و هنگامی که مکتب انتقادی  دور نگه میودمداری را از خود  خ

دهد، نسبت می  ناآن منطقی گسترده به  با  این ننگ را در بیانی صریح  

را    اتهامِ  علیههمه،   با خودمداری    کنندی م  توجیهخودمداری خود  و 

برپا    نِدشم  همان  جنگند؛می آن جنگ  با  انتقادی  مکتب  که  مشابهی 

 .است  کرده

در  اند و هر دو خودمداری منِها دشودهکتب انتقادی و هم تهم م

که آنوجوی  جست  د   اند  از  را  خودمداری  خود  و    سازندآزاد  ست 

، آن  کنندیمو از خود پاک  خود الپوشانی    همچنان که آن را در موردِ

 .دهندت میلف نسبمخا حزبرا به 
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-ادههوم سفم» که  «ست ا هاتوده سخنگوی راستینِ»مکتب انتقادی  

ع و  خودمداری  را    «بارتِی   کهیدرحال  ؛ دهد می  ناآن به  خودمداری 

پیروزی   که  بیش  انک  شانایبرسخنگویانی  ناشیانی  تنها  بود  شده  ار 

در جنگ خودمداری،    علیهدر جنگ    هاآن  و ژنرالِ  سلطاننبودند. او  

آزبر  خواهندن  آ  ه ی عل  ناآن جنگد،  آن می  علیهاو    چهن آ؛  ت اس  ادیای 

نیز هست. فقط اینکه او دشمنی   ناآناو دشمن    حالنیدرعا  د. امجنگی

مقابل   دوست   ناآندر  دشمنی  بلکه  است نیست  پشِت   مآبانه  بر    که 

 را مجبور به شجاعت کند.   ناآنزند تا بزدالن تازیانه می

رو   پیش  تِاه این عباربها  و توده  قادیمکتب انت  تضادِ  لهیوسن یدب

ما  »  «د!ستیدار ه خودم  شما» :  یابدمی تقلیل   من  »  «نیستیم!  نهگون یانه، 

 « بپذیرید. ما را هاتیتوج شما باید » «کنم!این را به شما ثابت می

ار را  خودشان  که  شکلی  همان  به  را  آنان  میائبگذارید  دهند، ه 

یعنی  دهند،  می  هارائ یگر را  یکد  شکلی که  همان، و به  دمدارنی ناخویع

د و ان هم خودمدار هستننشکل[ آ  ]به این.  در نظر بگیریم  خودمدار،

 هم نیستند. 

به معنای دقیق می انتقادی  باید منِ خودمکتب  از    گوید: شما  را 

که  چنانآن ها  محدودیت   یهمه کنید  آزاد  به    کامل   خودی تبدیل 

من    بشری آنجا  میشود.  تا  را  مگویم: خود  آزتوانییکه  و  اد  کنید  د 

  ن توانایی را ندارد ایهر کس    چراکه  ،ایدشما سهم خود را انجام داده
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برای دیگران یک   آنچهی مرزها را بشکند یا به بیان گویاتر:  همهکه  

عدهمحد برای  است  نیست.  ودیت  رنج  درنتیجهای  با  را  بردن    خود 

محدودیت  دیگران برای  این    های  نکنید.  مال    که  ست ا  یکافخسته 

راخ یک    ود  حتی  توانسته  تاکنون  کسی  چه  بشکنید.  هم  در 

امروزه و در بدر هم    هاانسان  یهمه  برای  ودیت رامحد آیا  شکند؟ 

بیشمار   اعصار،  با  از  تمام  بشریت یت محدود» اشخاص  گذران    «های 

مکن م  ،سازد را واژگون می  هایشمحدودیت کنند؟ آن که یکی از  نمی

و راه  دیگران  به  نوسیل  است  را  ده  کردنِه شان  واژگون  ولی   د، 

خود    یشانهامحدودیت  دیگر  هیچ  ست.ا  هاآنکار  کاری  نیز  کس 

نمی که  انجام  بخواهیم  مردم  از  اینکه  معادل   تمامادهد.  انسان شوند 

به  ای که  است  که    هاآن ن  را  محدودیت   یِتمامبگوییم  بشری  به  های 

ای اندازند.  است  ن  زمین  تی  محدودی  هیچ   انسان  چراکه غیرممکن 

ست ا  منهای  تعدادی دارم اما این فقط محدودیت   مسلمارد. من  اند

فقط توسط من قابل شکست   هاآنو    ،توجه است   که برای من مورد

شری شوم فقط به این دلیل که من، من  ب   یمنتوانم  اند. من نمیدادن

 ستم.انسان نی صرفاهستم و 

یاد    به مای چیزی  تقادببینیم که آیا مکتب انن  همچنابگذارید    ولی

بتوانیماست  نداده   آوریم!  که  به حساب  را  بدونِ عالیق  اگر  من    آن 

با  نباشم انسان نخواهم بود؟ خوب،    غرضاگر بی  ، ستمی آزاد ن  نباشم،
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مناینکه   اندک   برای  که  تفاوت  دارد  انسان،  آی  یا  باشم    همچنان زاد 

ه نمی که  موقعیتی خواهم  به    خودشناخت  ی  برا  یچ  برای   حسابیا 

اینرا    خودم  آوردنِ من  به  انتقادی  مکتب  کنم.  رها   بالاستفاده 

که اگر چیزی خودش را محکم دهد  د میرا با تعلیم پیشنهاعیت  موق

درونِ غیرقابل  در  و  کرد  مستقر  و حل  من  زندانی  به  من  شد، 

بدل   آن  یا  میخدمتگزار  ه  شد -تسخیرانسانی    گریدعبارت به شوم 

دوری  خواهد باشد،  می  هر چه عالقه،  یک    اگر نتوانم از  خواهم شد.

درونِبردهاو    ؛کنم از  دزدید  ای  است من  اوه  متع  .  من دیگر  به  لق 

به   متعلق  من  بلکه  بود  بگذارید  مهست  اونخواهد  پس  درسِ .    این 

  مان قات متعلاجازه ندهیم هیچ بخشی از    وانتقادی را بپذیریم    ِبمکت

 برسیم. رامشبه آ شانکردنباطلط با وار شوند و فقستا

و میقپس  انحرافی  مکتب  انسان »گوید:  تی  زمانی  فقط   شما 

به بیهستید ک نقد کقرار  بپردازیده  باطل کردن  ما   ، « ردن و  آن زمان 

  ن یبد  .من، من هستم  همین شکل  بهو    ام بدونِ انسانمن  »گوییم:  می

. برای اینکه کنم   محافظت   ام برای خوداییخواهم که از دارمی  ب یترت

آن   کنم،محاف از  خودم    نیاز  ظت  به  مداوم  شکلی  به  را  آن  تا  است 

 پیش   .مسازنابود    شدنتقلبه سوی مس   آن راِتو هر حرک  بازگردانم

  « جنون »یا    «ای ثابت ایده»و تبدیل به   کنداز آنکه بتواند خود را تثبیت 

 « بلعم.را می آنشود 
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ود خکه  بل   ،دهمانجام نمی  «بشری  تکلیفی»  عنوانبهاین کار را  اما  

-لح  آنچه یکه همهروم نمیافاده راه این با . انگیزه دارم وی آنبه س

وقتی    مثالعنوانبه   .نسان ممکن باشد را حل کنمایک    برای  شاشدن

به  اما    ؛کردمدستورات را نقد نمی  مهمل بودنِ  بودم  نشده  سالهدههنوز  

کنم،  یمها  آنان را نقدناشده رهنوز  و وقتی    اممشابه با آن انسانشکلی  

نیز   مادکهیچاز  ندارم و تکلیفی، من اختصاربه  ام.ری عمل کردهشنیز ب

 انسان بودن. از حتی ؛کنمپیروی نمی

هر  اکنون  آیا   گون  آنچهمن  تقالهای  در  فتح  ا اگونلیبرالیسم  ش 

بایست از دست  می  هفتح شد  آنچهکنم؟ روزی که هر  کرده را رد نمی

، من  شت رالیسم آزاد گبیق لیاز طر  «نسان ا»  ازآنکهپس  دور است!  رود،

به خود اقرار   آشکارا  و  گردانمیمبرد  ی خوه سوام را ب نگاه خیرهفقط  

می  »آنچهکنم:  می نظر  انسان  به  دست آید  به    ییتنهابه   منآورده،    به 

 « ام. آورده دست 

 . «ست ا انسان برای انسان وجودی واال»انسان زمانی آزاد است که 

دهای واال باطل ی وجود که همهوشمی  میلتک  گونهن یاپس لیبرالیسم  

اش الهی  دا و رحمِتخ  و  شوداسی واژگون  شنن ساشوند. الهیات با ان 

 . «جهانی آتئیسمِ»با خنده کنار زده شود؛  

که زمانی  من»حتی    در  بی  «خدای  شدههم    خودمداریِ ،  معنا 

  ؛ چون رها کرده است   دهدبایست بچیزی را که می  آخرین  ،مالکیت 
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خود داشته باشد وجود خواهد   فرد را در قلِب  تِدی سعاوقتدا تنها  خ

 بال سعادت خود در اوست.که فرد به دن طورن هما ،داشت 

گزاران را منسوخ  نابرابری میان اربابان و خدمت  ،سیاسی لیبرالیسمِ

فرد،  در  ارباب  دیگر    اکنونارباب و آنارشی کرد.  کرد: او مردم را بی

  –قانون یا حکومت    –ک شبح  ی  یل بهتبد  ورفته    در خودمدار از میان

میان فقیر و   نابرابریِ ،  مالکیت   نابرابریِستی  ی لسوسیا  شده بود. آزادیِ

ارایی ساخت. و بدون د   مالکیت  بدونغنی را منسوخ کرد و مردم را  

گرفته شد فرد پس  از  به جامعه  دارایی  تسلیم  ی شبح و  . گشت گون 

را    ،انسانی  یسمِلیبرال آخدابیمردم  میتئیس،  آن، درنتیجهکند.  تی   ی 

باب اربی  ب ی ترت  نیبد.  شوداده  یان د، باید پا« خدای من»خدای فرد،  

بودن -مالکیت آزادی از خدمت کردن است، بی  زمانهم  مسلمابودن  

بی  زمانهم و  است  مراقبت  از  بودن  آزادی  از    زمانهم خدا  آزادی 

  ا ب مراه  ه ،  دکنط میب خدمتگزار هم سقو با ار  باهمراه  صب: چون  تع

ا ر، تعصب. امداشهبا خدای عمیقا ریهمراه    و  از آن  مراقبِت  مالکیْت

با عنوان    ازآنجاکه -خدمت خواست،    بر خواهد  دولت ارباب دوباره 

دوباره   می  مادون  عنوانبه گزاران  مالکیت   ازآنجاکهشوند.  پدیدار 

ار ان کتحت عنواقبت دوباره از نو  شود، مرجامعه می  تبدیل به داراییِ

م ع  ازآنجاکهگردد.  یایجاد  با  تبدیل  خدا  انسان  یکنوان  تعصب   به 

ایما شودمی جد،  مینی  پدید  آزادی. ید  یا  بشریت  به  ایمانی  آید؛ 
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ه   چراکه فرد، خدای  شده   اکنون»انسان    یعنیمه،  خدای  داده    تعالی 

انسان  چون  است؛ همه  که  ماست  در  چیز  باالترین  اما  .  «باشیم   این 

ی ایدهکه    چیزی بشود  آنتبدیل به  ماما  ت  تواندنمی  کسچ ی ه   ازآنجاکه

می  «انسان » انسکند اظهار  فرد  ،  برای  و جهانی    صورتبه ان  دیگر 

به و  واال  وجودی  یامده ی ن-دست -متعال،  خدا،  می  ،ک  ماند. باقی 

  « خودِ»رای باو برای ما،  چراکه ،ست ا «خدای حقیقی»این  حالن یدرع

منامت ما،  به  اعلق  خود  اما  ؛ست سب  از  در مخودمان  و  شده  جدا  ان 

 ته است. باالی سر ما قرار گرف
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 نوشتیپ

 

د پیشین  بازبینیِمطالب  به شکلی   «بشری  آزادِ  انتقادیِ  مکتِب»   ر 

کتاب  سرعت به  تکهتکه ظهور  از  بحث های  پس  شده    مورد  نوشته 

من و    اندک نوشته شدهکه به این سب  های دیگری، همچون بخشبود

  ب انتقادی ما مکت. اها نکردمتکهدن  ندانی جز کنارِ هم قرار داچ کاری  

ملزم می  کند وپافشاری می  یشرویپبه    قراربی   ربا  که یک  سازدمرا 

واپسین   متنِنون که کتاب من پایان یافته این  دیگر به آن بازگردم. اک

 نم.کرا درج می
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آخر من  مقابل  از شهشتمین(  )ین  در  ادبی   یامهروزن  ماره 

 از برونو باوئر قرار دارد. 1یمعمو

د. اما  نگیردر راس قرار می  «عهجام  ع عمومیافمن» ه  در اینجا دوبار

تامل    مکتِب این    کندمیانتقادی  برای  مشخصه« جامعه»و  ارائه  ،  ای 

شد، تمیز داده نان با آن خلط میکه همچ  پیشین  شکلِکه با    دهدمی

ددولتد:  شو که  نوشتهی   « آزاد  دولِت»   عنوانهبهمچنان    پیشینهای  ر 

توانسته  یهیچ طریق نمبه    چراکه  ؛ست ا  شده رها    کامالشد،  تجلیل می

را  خود  »را به انجام برساند. مکتب انتقادی فقط    «ی بشریجامعهامر »

لحظه ملز برای  که  دید  در  م  سیاسی  مسائل  و  انسان  را   1842ای 

،  «آزاد  دولِت» حتی  ،  لت دوته است که  دریاف  ا اکنونام  ؛« تشخیص دهد

نیست جامعه بشری  آن    ای  با  مشابه    « سان ان» مردم    گفت   نتوای میا 

الهیات را تمام کرد و آشکارا نشان    تند. ما دیدیم که او چگونه کارِیسن

خدا که  خا  داد  به  انسان  مقابل  میدر  با  بینیمی   اکنونافتد؛  ک  که  م 

به روشی مش  نیز  به شفافیت سیاست  نش می  ابه  دهد که  یان مرسد و 

ملیت رم و  انسان  دمان  مقابل  در  چگونگیِاکن:  افتندیفرومها  ما    ون 

را    ناآن  یبینیم که هر دومی  دولت مورد کلیسا و  او را در  وضیحات  ت

 
ر زمییان خییود بسیییار دو  کردنییدیمتولییید  ئر و دیگرانوبرونو با که یاروزنامه 1

 م. –  االیی داشت.بود و تیراژ ب یرگذارتأث
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ببینیم  ما  .خواندمی  بشریغیر همین  چراکه  –  باید  در  ما او  به  جا 

می او  که    –کند  خیانت  کنداثبتواند  می  همچنینچگونه   که  ات 

  نْ ساانبرابر  در    ،خواند می  «روحانی  وجودِ»را    نا آن  یکه حت  ،« هاهودت»

به  بی میارزش  این  چگورسند.  نظر  روحانیِ»نه  مادون    «موجودات 

روحِمی مقابل  در  را  خود  کنند؟  واال  توانند  حفظ   هایبت   «انسان» 

 .افکندیفرومدروغین را 

-توده»  دارد موشکافیاکنون در نظر  مکتب منتقد برای    آنچهپس  

ن   تا  دهدقرار    «انسان »  رابربرا در    ناآن که  این  ؛ست ا  «ها اتکای    قطهبا 

  « ست؟امکتب انتقادی    یچه چیز ابژه  اکنون»  کند.  نبرد  ناآنسان با  ان

یاد    «روحانی!  هستیِیک  ها،  توده» منتقد  را   هاآن   که  ردیگی ممکتب 

دهد که یمند. او نشان  ا ان در تناقضبشناسد و دریابد که آنان با انس

پ غیرانسانی  اه آن  موارد  همچون  نمایش  این  در  و  موفق یاند  شین 

سا و  کلیهای  غهدغدیا    امر ملی  ،الوهی  امرِکه    طورهماند،  خواهد بو

 ناانسانی بودند.  دولت 

شوند، یف میترین محصول انقالب تعرشاخص »  عنوانبه ها  هتود

ری سیاسی و  توهمات روشنگرا    خوردهب ی رف  این جماعِت  کهیدرحال

 حدومرز بی  نارضایتیِ  ل جنبش روشنگری قرن هجدهم، تسلیمِکدر  

ساخت و دیگران   ای را راضیی خودش عدهانقالب با نتیجه  .«کردند 
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و غیره(   بورژوازی)عامه    ،ند مرضایت  خشِرا ناراضی باقی گذاشت. ب

ی خود را در مکتب انتقادا آیبنابراین ها هستند.  است و ناراضیان توده

 دهد؟قرار نمی «ها توده» هجایگاه متعلق ب 

همچنا ناراضیان  در  اما  دارندقرا  زرگب  سردرگمیِیک  ن  و    ر 

شکلِناخشنودی در  فقط  را  خود  «  حدومرزبی  نارضایتیِ»یک    شان 

میابی منتقد  ن  این  میست،  اناراضی    هاآن با  مشابه  که  کند.  -اکنون 

-توده  بیرون آوردنِاز  چیزی بیشتر    تواندنمیاو    خواهد سروری کند:

او د.  آور  به دست د یا  واه بخ   ناخشنودیاز  ،  «هستی روحانی »، این  ها

دادنِ »برای    گر یدعبارت به   یا  هستند  ناخشنود  فقطکه    نیاآن   «بهبود 

اینکه   مناسب    ناآن به  برای  بررفتاری  که  چیره انقالب    نتایجِ  بدهد 

سردستهمی،  شوند  انتخابسخ  یا  هاتودهی  تواند    ن اآن ی  هشدنگوی 

 ویعمیقی که  یِتگگسس»خواهد به می هاعالوه بر ایناو نتیجتا  .شود

-که می  یناآنمیان    او در  .«ان دهد، پایساخته است ا از جوامع دور  ر

بهبود  پایی  طبقاتِ»خواهند   را  مردم  این    ،« بخشندن  قابل    نشانبا 

را نیز از   را بلکه خودش  هاآن خواهد نه فقط  که میتشخیص است  

 د. زساشنودی رها اخن

توده  مطمئنااما   او  را  وقتی    ، داندمی  «وریتئ  عیِطبی  دشمنِ»ها 

نیز فریب نمی کند بینی میپیش   گونهنیاو  دهد  آگاهی او خودش را 
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بیشتر  »که   را  ین  اهر چه  بیشتر می  گسترشتئوری خود  بسیار  دهد، 

شدن  توده فشرده  به  مجبور  را  ساخواها  مکتب   کهچرا  .«خت هد 

  ، است   انسانکه    خودش  یانگارهپیشبا    ها راودهت  تواندنمی دی  اانتق

ارضا   یا  اگر  روشنگری  بورژوا آنان  کند.  مقابل    طبقاتِ »  صرفا  ،در 

سیاستوده  و  «مردم   پایینِ نظر  از  بیهایی  مقابل  ،  هستند  اهمیت ی  در 

از    »توده«فقط    هم  «انسان » بینظرِ  و  نان  آآری،    –.  انداهمیت بشری 

 . هستند های از ناانسانتبشری یا جماعریی غتوده

هر   انتقادی  راا  انسانی  آنچهمکتب  میکنا  ست  این  ر  از  و  زند 

خودش    علیهامر درست است. او    انسانند که  کشروع می  هانگارپیش

تنها چیزی کند. پیدا شده نفی می حالتابه جا   کند، آن را در هرمی کار

توان  او نمی  چ جا جز در سرِ یبشر را ه که    است   اینکند  یاثبات م  که

بشری همان امر غیریافت.    توانمی  جاهمهبشر را در  اما غیر  ؛پیدا کرد

پساواقعی    امرِ همهماندی  ست،  دست  مکتبِ   و  است   روی    وقتی 

میاانتقادی   »ثبات  این  که  این ، صرفا  نیست«   انسانکند  به صراحت 

مکرر  جمله است بیان  را    شدهگفته ی  این    کرده  بشری  غیر  امریکه 

 ست.ا

میما  ا اگرچه  به لبی  قبا  که  حالیدر  یبشرریغ  امرِ  شود  مصمم 

مکتِب  زمانهم،  کندمیپشت  خودش   دوری نیز  آزارنده    انتقادیِ  از 

و   دست   آنکند  و  را  تعرضِ ش نینخورده  از  باقی   ناخورده  خود 
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او  ب بگ  تواندمیگذارد؟  آن  غیرب»وید:  به  مرا  میتو  وشر  من    خوانی 

توابر  واقعا این گونهامگونه ینا  ی  دلیل  این  به  تنها  اما من  و  تام که  ؛ 

تضادِ به  می  با  مرا  زمانی  تا  من  و  کشاندی  را خوار بشر  توانم خود 

تضاد شوم. من قابل تحقیر  اینبشمارم که به خود اجازه دهم مسحور 

-یم  «بهترم   خودِ»به دنبال    از خویش  در بیرونبودم به این دلیل که  

را در سر کردم؛ من به   «بشر »رویای    هکچرابشر بودم  ریگشتم. من غ

را داشتند و همواره    «شان یقیحق  خودِ»  ماندم که عطشِنی میدارادین

بی» می  «نواگناهکارانی  تنهباقی  من  به  ماندند؛  با  ا  مقایسه  در  خود 

نبودم،    زچیتر از همهمهم، من  است   یکافدیگر  دیشیدم؛  ان دیگری می

بامنبودم.    گانهیمن   با عنوانِ  ها اکنون من  بشری غیر  این که خود را 

پ دهم  میای نشان  پایانان  انسان  می  دهم.  با  را  خود  اینکه  به  دهم 

 دنِبه تعیین کر  ارزیابی کنم یا اجازه دهم با انسان ارزیابی شوم. من

انسانی!   انتقاد  ای  بدرود  درنتیجهدهم.  چیزی باالتر از خودم پایان می

و    ام،ن نیز نیستم. بلکه من یگانه آبودم و دیگر  ر  شبیک غیر   رفاصمن  

ی نه خودمداری که اجازه دهد با . ولخودمدارمیک    انتنفرتجهت  

خودمداری  امر بشری، انسانی و با ازخودگذشتگی ارزیابی شود. بلکه 

 « ه. گانی
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به یک جملهما می دیگر  بایست حداقل  به نیز توجه کنیم  ی  که 

ای را وضع  هیچ عقیده  مکتب انتقادی »  .است رار شده  همان تعداد تک

 « بیاموزد.چیزی  اشیاء خِتانش خواهد جزکند و نمینمی

می انتقادی  آنکه  مکتب  از  عقایدی   «اندیش جزم»ترسد  یا  شود 

البته   کند.  کهبدوضع  دلیل  متضادِ  گونهن یا  ین  به  انتقادی مک  او  تب 

جزم خواهد  یعنی  تبدیل  ایناندیش  اکنون  او  گونه  شد.    عنوان به که 

ل شته تبدیگذازخود  یا از یک انسانِ،  اهد شدخوبد  نیک است،    منتقد

این   «هر چیزی جز جزمیت!».  گرددمیدست  یا ازاینخودمدار  به یک  

انتق  چراکهاوست.    جزمیِت -جزم  مشابهِ   یایگاه ج   در  ادیمکتب 

-دیگر جزممچون  ه او  .  مانده است باقی    ،ها اندیشهجایگاه    ،اندیشان 

اندیششهمی  اندیشان از یک  این تفاوت که  ،شودآغاز می  هه   اصلِ  با 

به آن    درنتیجهو    سازدمتوقف نمی  اندیشیدن  یندِفرادر این    اراندیشه  

  فکری در مقابل ایمانِ   ندِاز فرآی  فقطدهد. او  ی تثبیت شدن نمیاجازه

  هیچبودن آن.  ایستا    برابراندیشه در    کند. پیشرفِتفکری حمایت می

انتقادی   چون مکتِب  ،در امان نیست قادی  تبرابر مکتب ان  ردای  اندیشه

 است.  اندیشمند ذهنِ یشه یا خودِندا خودِ

در مکتب   -ها جهان اندیشه - دینی کنم که جهانِتکرار می نتیجتا

اش را اندازیرسد. جایی که اندیشیدن دست خود می  دی به کمالِانتقا

توسع فکری  هر  میروی  خوتواننمی  نا آناز    کدامچهیدهد.  ه  را    دد 
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نه  «خودمدارانه» خلوصِ«ادی ق انت  مکتِب  خلوصِ»د.  بنا  یدن،  اندیش  ، 

ماند  کجا   از    حتی  اگرخواهد  فکر  کن  فرآیندِیک  فرار  د؟  اندیشیدن 

اکنون    مکتب منتقدچرا  د که  نده توضیح مینیز  ت را  این واقعی  هااین

 و  ، بشریت « ان سان »  ندیشهِعنه زدن به اشروع به طحتی    نجاوآنجایادر  

دلیلبد  ؛ است کرده  بودن    ربش می  که  ین  یک  د   کندگمان  اینجا  ر 

 تواندنمیاندیشانه است. اما او  مدر حال رسیدن به ثبوتی جزاندیشه  

متال را  اندیشه  کناین  آمد  شی  این   ابدیب  «واالتر»چیزی  که  نگر  که 

ن ایکند.  ر میها سی اندیشهاو تنها در    چراکه  ؛اندیشه در آن حل شود 

دیشیدن  ان  خودِ  حرکت یا فرآیندِ  عنوانِبه ر ممکن است  تی واالاندیشه

شود یا  اندیشه  عنوانبه تواند  می  گریدعبارتبه   ؛اعالن  اندیشیدن  ی 

 . اعالن شود ب انتقادیتی مکاندیشه  مثالعنوانبه 

ذهن   کامل شده است. آزادیِاندیشه    آزادیِ  لهیوسن یبددر واقع  

 « خودمدارانه » های  و اندیشه  فرد  چراکهگیرد:  یش را جشن ماپیروزی

نمانده جز   زیچ چیه اند.  ست دادهداز    شان رایشانه دانجزم  پرخاشگریِ

ا  در تضاد ب قادی  مکتب انت  انتقادی.  آزاد یا جزمیِت  اندیشیدنِ   جزمیِت

جهان    آنچههر   جایگاهِ دارد،    تعلق  شهیاند به  یا   در  درستی 

 فقط انتقادی و    ست. مکتب پیروز ات: او  درت اس در ق  گریدرتعبابه 

انتقادیْ از    «ونده روزشبه»  مکتب  قدرتی  ا  گاهِنظر است.  هیچ  ندیشه 

اری  خانتقادی را ندارد و این افت  مکتِب  تفوق یافتن بر قدرتِ  تواناییِ
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وا آسان  چقدر  ببینیم  که  همهسبک  ست  اژدها  این  دیگر  باالنه  ی 

را اندیشه  هر می  مارهای  می  مطمئناماری    خورد.  اچرخشی  ا مکند 

 کوبد.در هم می «شی هاچشی»پی مکتب انتقادی آن را در همه

نیستم    مخالفِمن   انتقادی  جزم  گریدعبارتبه مکتب  اندیش  من 

نمی احساس  و  کهنیستم  با  دندانبا    کنم  او  که  انتقادی    ها آنهای 

-جزم». اگر من یک  کند لمس شده باشمتکه میاندیشان را تکهجزم

می  «ندیشا راسِدبایست  بودم،  یک    ر  اندیشه،  یک  جزمیت،  یک 

اص  ایده، مییک  جای  و  ل،  را  میگرفتم  آن  یک    عنوانبه بایست 

می  «گرا »سیستم یک  ؛ کردمکامل  به  سیستم،  یک  به  را  ار  ساخت  آن 

انتقافکری تفصیل می یک   یعنیدی بودم  دادم. برعکس اگر من یک 

میاند جزم   مخالفِ بر  یدنِاندیش  جنگِت  بایسیشی،  در  بر  اآزاد 

را    یاندیشه خود  اسیر  می  داشتم؛میبا  اندیشیدنبامن  از  در   یست 

ام  اندیشه کردم. اما من نه قهرمانِاندیشه بوده است دفاع می آنچهبرابر 

، یک اندیشه  کنمیمغاز آاز او    »من« که  چراکه؛  اندیشیدن   قهرمانِ  و نه

در ب  ،من  برابر   در  یرد.گنمیاندیشه جای    نیست، و همچنین  ابر  ردر 

قلمروِنامن  ای قلمروِشیدناندی  ها،اندیشه  ناپذیر،  و  هن ذ  ها 

 . پاشدیفروم

جنگِ انتقادی  اینشده  تصرف  انسانِ  مکتب  برابر  گونه  در 

پایه است   ی متصرفاتبرابر همه   ها، درشدنتصرف بر  ی . جنگی که 
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آگا بنااین  یا شدتصرف  جاهمه در  که    است   شده  هی  که    گونهآن  ن 

اند که  دیوید یک رفتار دینی و الوهی پدیدار است. او مگانتقادی می

نه فقط در برابر خدا    ؛اعتقادی قرار دارند  دینی یا  یک رفتار مردم در  

، حکومت، قانون.  حقهمچون    های دیگرر ایدهدر برابهمچنین  بلکه  

او پس    دهد.شخیص میت  جاهمهاو تصرف شدن را در    گریدعبارتبه 

 گویم اندیشیدن در هم بشکند اما من می  را با  اه اهد که اندیشهخومی

کند. این اندیشیدن ها حفظ میمرا از اندیشه  واقعا ی  گراندیشهتنها بی

-بلقادنی و غیرناکر اندیشه   ن است یا منِم   گریِ اندیشهنیست بلکه بی

 . گرددمیکه از تصرف شدن آزاد  است  درک

ناگهانیتک  یک اندیشیدنِبیشتری  خدمِت  انِ  بر  انهبرطض م  ن  ای را 

ها را  اشی از اندیشهن  جرِز  ، شرِاندام  دادنِدهد. یک کشمن انجام می

می باالپریدنکم  یک  سینه  جهانِ  کابوسِ  ،کند.  از  را  به  ها دینی  یم 

می پرتاب  یکبیرون  مسئولیت   ،سرمستانه   بازیِ حلقه  کند.  های بار 

به   را  میسالیانه  ااندازدور  اهمیِتد.   شیِ وسرخ  هیوالوارِ  ما 

شِبغیراندیشه در  بودنْاندیشیدن    بلندِ   گرانه  معتقد  دریافتن   قابل  و 

سخت »نیست.   بخواهیم  اینکه  است  بیهوده  و  نسنجیده  ترین چه 

حل   را  بسیطمشکالت  بخواهیم  اینکه  و  انجام  ترکنیم  را  امور  ین 

 «!هاآن از   کشیدنِ دستبا اما  ؛دهیم



 نیما حیاتی مهر ترجمه: 

298 

 

متع امور  ب آیا  تولق  بر   نا آناگر  بود،  هند  خوا  ه  خودت  را    بنا ای 

در این  نخواهی کرد و    ان یشرها،  کنیمی  بنا   را  ناآن  کهیمادام؟  نکنی

که  مورد   ندارد  اهمیتی  من  برای  اندیشهتمطمئنا  دارای  میاو  یا  -ی 

خل اندیشه  هزاران  یا  میاندیشی  را  ق  امور  این  که  تو  اما  بنا  کنی. 

؟ آیا تو زیسا ژگون  ارا دوباره و  نانآاشی که  در ب آیا نباید قاای،  ادهنه

اید به اموری مطلق تبدیل  ب این امور    و آیاشی  باید به این امور مقید با 

 شوند؟ 

حاکمیت در    هماند و آن این کمی  دیگر برای گفتن  فقط یک چیزِ

شدن  ابزارِامتوسل  به  مخالفت   ش  برای  اندیشه  قهری  در با  ها، 

ساختنِ   ورسسان  پلیسیِ  درتِق  ابزارِبا    هارسانه  لیهعاش  مداخله  و 

فته شد. گر  کمدست    کلمهعیِاز جنگی به معنای واقجنگی شخصی  

فرد در    ست و گویی که رفتارِا  هااندیشه  یمسئله گویی که این فقط  

-قربانی-کننده و خود-ینف-خودها باید غیرخودمدارانه،  اندیشهبرابر  

-اکم حمله نمیح   احزاب  ن بهشاها خودیشهاشد! آیا این اندکننده ب

و  نکن را  نآد  و  خوانندنمی  خودمدارها  این   گرانشه یاندن  آ آیا  ؟ 

حملهرا    دینی  خواسِتدر برابر  نمشدگان  در  قدرت   کهدهند  یقرار 

ایده قدرت  را،  به اندیشه  و  داوطلبانه  باید  آنان  کنند؟  تکریم  را  ها 

مین اندی   الوهیِ  قدرتِ  چراکه  ؛ی تسلیم سر فرود آورندنشانه ،  اروشه، 

جبهه میشمنان دی  در  عملْشان  این  قرب  جنگد.  و  شدن  انی تصرف 
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حاکمیت خودشان محکم به    احزابِ  مطمئنا.  د بودخواه شدنی دینی  

ی یک ایده یا یک  کنندهرهبری  و از قدرتِ  اندتعصباتی دینی چسبیده

اما  کنندمی ایمان پیروی     اند ه ناکردافاعتر انی  خودمدار  زمانهم  هاآن . 

درست  بر   و  در  اینجا  دشمنادر  رها  فروخورده  خودمداریِ  بر  شان 

تصرف    با  کهی درحالآنان    شود:می خود  ایمانِ   ،اندگشتهایمانِ    با 

در برابر آن خودمدارند.   گریدعبارت بهو  اند  نشده  تسخیر  شانمخالف 

برای   بخواهد  کسی  عکس    بایدبسازد،    رسوایی  نا آناگر   ه یقضدر 

اباشد  به  م،  که  ین  تون عنی  آنان  دهد  خودشان  ایده  طِس شان  های 

 اند.تصرف شده

و  چ  هی  ، ای خودمدارانه  قدرتِ  هیچ پلیسی  ،  دست ازاینقدرت 

شو  هااندیشه  علیهنباید   اعتقادِ  گونهنیاد.  ظاهر  به    است  معتقدین 

های آن برای من مقدس نیستند و من  اندیشه. اما اندیشیدن و اندیشه

این اع میفون دیگر چیزها دآن همچ  ربرابخودم در    ستِپواز   کنم. 

باش غیرمنطقی  دفاعی  است  وظیفهممکن  من  اگر  اما  به    د  که  داشتم 

باشم مقید  همچبمی  وقت آن   ،منطق  ابراهیم  ایست  را    مانیزتریعزون 

 آن قربانی کنم!  برای

پادشاهیِ پادشاهیِاندیشه    در  همچون  پادشاهیِ   که  یک  ایمان، 

نی هر کس ک  ،است بهشتی   نااه  به کاررویی  بر مطمئنا  ،  درَ بَ  ندیشیدنی 

است خط درست  ا  کس    که  طورهمان .  پادشاهیِهر  عشق،   در 
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کند رفتار  و  امسیحی    باوجودآنکهیا    ،ناعاشقانه  در   تیجهدرنست 

خواهد    بر خطا،  رفتار کند  غیر مسیحی  کند،دگی میزن  ادشاهی عشقپ

این  فرد  وقتی  .  بود بهرا    ی که خودیهاپادشاهیدر  -می   آنان  متعلق 

به    شانن یقوان  ،پندارد یک  می  دور را    « خودمدار »یا    «کار گناه»اندازد، 

اما   -ها میپادشاهی  علیه جنایتکاری    به   بدل  انیزم  فقط خواهد بود. 

 مروشان را به دور اندازد. تواند قلکه میشود 

 در برابرِ اندیشمندان    است که جنگِ  گونه بدیننتیجه  نیز    نجایادر  

آنجا که  البته  ؛  قدرت است   رِسبر    اشگاهِ درست جایدر  ت  اکمیح  تا 

جنگ   حاکمیاندیشه  هعلی این  میت  های  احمق  کمحا)  رودپیش  یت 

و   م   تواندنمیاست  کلمه  به  واقعیِ  بیان    برایی  دفاع   پاسخیعنای 

بسازد از    .( کردن  نادرست   این جنگدیگر    طرفاما  جایگاهِ    ، اشدر 

تِ شخصی  ر ها را علیهِ قدهجز اندیش   یزیچ شود  ق نمیموف  کهی مادام

های  دهان  خودمداری  قدرتِ)  ست ا  در ناتوانیجنگی  آورد،  به میدان  

می را  کامل    تواندنمیتئوریک    جنگِ  .( ددبناندیشمندان  را  پیروزی 

قد و  قدرتِ  مقدسِ  رتِکند  با  درمی  اندیشه  پای  از  آید.  خودمداری 

 چیزهمهجنگ  ر دو سوی  ن دخودمدارا  دِ نبر ردی خودمدارانه،  تنها نب

 .خواهد ساخت شن ورا ر

که   این  آخر  شکلمورد  به    برای  اندیشیدن  انتخابی دادنِ 

منفرد  امریبه  ،  خودمدارانه به شخص  یا به  ،  مربوط  مشغولیت  یک 
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-قاطع  آخرین قدرتِ»برای اینکه اهمیِت  که بود؛    نهگوهمان سرگرمی  

برمبگیری  آناز  را    «بودن دادنقلتای  ؛  ه   یل    ؛ یشیدناند  حرمِتتک  و 

خودِ  خودِ  رابرسازیِباین    برای و  این برای    ؛ اندیشمند  نااندیشگر 

 چراکه.  نتقادی تواناییِ تولید نداردمکتِب ا  ،زمخت اما واقعی  «برابریِ »

خودش   در  ا  کشیشِ   فقط او  را  توفان  جز  چیزی  و  است  ندیشیدن 

 بیند. ورای اندیشیدن نمی

انتقادی   میاالبته  مکتب  آزا   مثالعنوان به ه  ک  کندظهار    د انتقاد 

بر   است  خود  ا  زمانهم اما    ؛آید  فائق  دولت ممکن  از  برابرِ و    در 

بر سرش میرسوایی که دولت  اینای  دریزد  که  فاع میگونه  آن کند 

او می  .ست ا  «یگستاخو    شخصی  واست خ»رسوایی     که   اندیشدپس 

گستاخ» و  شخصی  نمییخواست  شو«  پیروز  وتواند    یی تنهابهاو    د 

خواسِتکبرع   کامال حقیقت    تواند.می با  فقط  است:    شخصیِ   س 

 یروز شد.پ دولت بر  واقعا انتومی گستاخانه 

نتیجه  اکنون ایبا  از  میموضوع  ن  گیری  مکتب روشن  که  شود 

با تغییرِ بلکه خود را تغیی  ، در واقعظاهر  انتقادی  نداده است    ر شکل 

درس اشتباهی  »فقط   شدهسهوی  حلم   و  «ت  گشته وفوضوعی    صل 

زیاده  .است  میاو  میروی  وقتی  را  »گوید:  کند  خود  انتقادی  مکتب 

نقد کرده و آن را او فقط غفلتی سطحی را  رجیحا  تیا    آن  .«کند د مینق

« اگ  «اشناهماهنگیاز  است.  نموده  میپاک  او  مکتب ر  خواست 
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می کند،  نقد  را  میانتقادی  نگاه  چیزی  تا  کرد  بایست  آیا  در  ببیند 

 . یا نه هایش هست رهانگاپیش

نوب من   از یک پیشی  هبه  آن انگاره آغاز میخودم  -پیش  کنم و 

-خود تقال نمی  الِی من برای کمش انگارهاست. اما پی  خودم  انگاره

بلکه به   ،«در تقالست   شاکمال  که برای» نیست    انسانهمچون    ،کند

-. من پیشمصرف کنمکند تا از آن لذت ببرم و آن را  من خدمت می

رارهگان خود  چیز    ای  نه  میرا    دیگریو  در   ، کنممصرف  فقط  و 

اما  آن وج   مصرف کردنِ دارم.  پیشا  نتیجت ود  پیاین  -شانگاره اصال 

چ  نیست:  یگانه  ازآنجاکه  ونانگاره  چیزی  من  یک    گیِدوگاناز  ام، 

پیش خودِ  خودِ  یک  و  انسانِ )شده  انگارهپیشانگار  یا  خود    یک 

ن خودم را ماین که  م.  داننمی  ( «کامل »  انِس خود یا انو یک    «امل ناک »

-ود را پیشت که من هستم. من خبه این معناس  فقط  کنم،مصرف می

و    گیرممیلم  هر لحظه فقط خود را مسمن در    چونکنم  نمیانگاره  

می نشدپیشبا    فقطمن    و  کنمخلق  شدن  انگاره  گرفته  مسلم  و  ن 

دارم فقطو    وجود  لح  دوباره  در  گزمانی  مسلم  میرظه  که  شوم  فته 

مسلم می را  آفریده  گریدعبارتبه یرم.  گخود  و  آفریننده  در یک    من 

 .هستم واحد
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بایست در یک  می  د،جریان داشتن  حالتابه هایی که  انگارهاگر پیش

بی از  کامل  بفروپاشی  پیش  هاآن روند،  ن  به  دوباره  ای انگارهنباید 

خودِ  مثل  تربزرگ یا  اندیشه  مکتاندیش  یک  خ  ِبیدن،  تم  انتقادی، 

این    باشد؛ در غیر  من  برای خوبیِاشی قرار است  پفرو  چراکهشوند.  

نیزصورت   سلسله   این  فروپاشیبی  یبه  خواه هایی  شمار  د  تعلق 

دیگران،فگر نفعِ  جهِت  که  حکومت،    نمیه   مثل)  ت  خدا،  انسان، 

-و پیشاعالم خواهد کرد    کذبیقِ کهنه را  حقا  ،ناب و غیره(   اخالقِ

مد  ار  اییه انگاره کنار    پروراندهطوالنی    یتکه  بودند  خواهد شده 

 گذاشت. 

 



 

 نیما حیاتی مهر
 نویسنده، مترجم و منتقد سینما

 نوشته ها:
داستان سرزمین )جلد یک: سرزمین  

 جرگه های نیستی( 
 رمان ژوکوند 

 رمان مرده ریگ
 مجموعه شعر این کتاب یک بمب است

 ... 

 ترجمه ها:
 اوست / ماکس اشتیرنرخود و آنچه از

 کاربرد لذت / میشل فوکو
 فوکومراقبت از خود/ میشل 

 ... 
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