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 بخش دوم: من

 

 

انسان  است. بر درگاه زمانه ه  ک  ست ا   خدا-این  ایستاده  ی مدرن، 

گردد؟ و آیا  محو می  خدا-تنها خدای این انسان   آن،خروجیِدر  آیا  

به این    ن خدا نیز خواهد مرد؟ آنا-ش بمیرد، انسان ااگر خدای درون

که   کردند  فکر  و  نیندیشیدند  زمانهپرسش  این  پایان در  به  با  ما  ی 

روشنگرینیدنِ  رسا کارِ  شکس،  این  خبا  شده  داوندِت  تمام  کار   ،

آنا است  تا    ن.  است  کشته  را  خداوند  انسان،  که  ندادند  تشخیص 

که   است  مسلم  شود.  متعال«  خدای  »تنها  دیگرِ    دنیایآن  اکنون 

زده شده و مسئولیِت بزرگِ روشنگران کامل شده   کنار  بیرون از ما

ما و  است  یل به بهشتی تازه گشته بدت دیگرِ درونِ ما دنیایاست؛ اما 

خواند: خداوند مجبور بود تا ا برای یورشی مجدد به بهشت فرامیر
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توانید باور  . چگونه میوا نهد  انسان  –ش را نه به ما بلکه به  اجایگاه

در برابر  نیز  انسان  -عالوه بر اینکه خداوند مرده است، خداکه  کنید  

 ؟باشدش مرده اانسانِ درون
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 1ود قلمرو خ

 

من   افسوس که تنها روحِ  -ی آزادی نیست؟«  من تشنه  روحِآیا  »

  ام بینیبدن من نیز هر زمان عطش آن را دارد! زمانی که  بلکه    نیست 

از غذاهای لذیذی که در آنجا آماده    ی قصردر برابر عطر آشپزخانه 

 
« بتته معنتتای ختتود استتت. Eigen»« استتت کتته  Eigenheit»ی  واژهی  ترجمهکه    1

ی را بتتا اهتتتازهتتوم  ن واژه مفترجمتته کتترد. ایتت   Ownnessمترجم انگلیسی آن را  
دل فارستتی دهد. یتتک پیشتتنهاد بتترای معتتایمی جدید پیشنهاد  ختن یک واژهسا
ی ساخته شتتده بتته شتتکلی ستتت کتته مخا تت  واژه  تواند »خودیت« باشد امایم

توانتتد معنتتای ان را یمبینتتد  یمبتتار ان را  اولتتین    ینکتتهباوجوداالمانی زبان حتی  
بتتا خودیتتت   »خودیت« نیست.مفهومِ  گنگ و نا  یواژهحدس بزند. چیزی که در  

چیست. و به دلیل نداشتن مشخص نیست که منظور نویسنده از خلق این مفهوم  
ی المتتانی واژه»قلمرو خود« استتت کتته هتتم م تتل   ن برگردانبهتریمعادل فارسی  

بتترای  تتتاکنونی ختتان نویستتنده را کتته یتت هوو هم مفهوم  تازگی خود را دارد
 م. –رد. دایمن  است، بیا  خواننده روشن شده
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ش انانِ خشکاندوهِ ترسناکی در    دهد، او ام خبر میبه کام  شوند،می

ام  شده های من به پشِت سخْته چشمکرد. زمانی ک  احساس خواهد

می نرمی  پرهای  لذت از  آن  روی  کشیدن  دراز  که  از بخش گوید  تر 

گیرد. زمانی که میاش است، خشمی فروخفته آن را فراحصیرِ فشرده

و تو آن را    -هماما اجازه دهید دیگر دردها را بیش از این ادامه ند  –

خواهی آزاد شوی؟ از نان  چه می از    س تونامی؟ پ به آزادی میمیل  

اما گویا این به    –را دور بینداز!    نو بستر حصیری؟ پس آنا  1خشک

نمی تو  لذیذ  کار  غذاهای  از  بردن  لذت  برای  یا  را  آزادی  تو  آید: 

یا تختخوابمی پَخواهی  از  انسان هایی  آیا  این  ر.  باید  ی« را  آزاد»ها 

را به تو اعطا کنند؟ تو نباید    آن  یهها باید اجازآیا آن   -به تو بدهند؟  

آنا بشردوستیِ  می  نبه  چون  باشی،  داشته  آناامید  که  همه    ندانی 

می  تو  خود  هرکداماندیشند:  همچون  پس    تریننزدیک ش  به  است! 

لذتِ چگونه می به  تختخواب  خواهی  و  غذاها  بدیهی آن  برسی؟  ها 

 اییِ خود راهی نداری!ها به دارز تبدیل آن ست که ج ا

این فهمی که  می،  بیندیشی آن    بر  یدرستبه ر  اگ تو آزادیِ داشتنِ 

نمی را  چ چیزهای خوب  داشتنِ  با    ونخواهی  تو وجودِ  آزادی  این 

آن می هنوز  تو  نداری.  را  باشی،  آن   یراستبهخواهی  ها  داشته  را  ها 

 
بیسکویت    متن اصلی در اینجا برخالف سطورِ قبل به جای نانِ خشک به  در 1

 م.  –شود. یمشاره خوردند ایمسختی که ملوانان 
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شوی.    شانمالک  داراییِ خود  عنوانبهبنامی و    از آنِ خود ها را  آن 

 زیچ چیه ای خواهد داشت اگر  ای تو چه فایده بر  ادیالبته که یک آز 

 ز یچ چیه   همچنانآزاد شوی،  هم    زیچ همهبا خود نیاورد؟ و اگر تو از  

داشت   است.    چراکهنخواهی  ماده  از  خالی  اجازهآزادیْ  ی این 

کسبدردنخور   استف  یبرای  آن  از  چگونه  نداند  هیچ  که  کند،  اده 

کنم به  آن استفاده می  از   ونهگد داشت. اما این که من چ ارزشی نخواه 

 بستگی دارد.  شخصیتِ من

از آزادی را   تربیشچیزی    بلکهمن هیچ مخالفتی با آزادی ندارم  

می آنچه  از  صرفا  نباید  شما  دارم:  آرزو  شما  خالص خواهید  برای 

»انسانِشوید یک  تنها  نباید  شما  باید    .  باشید.  هم »آزاد«  دارنده« 

 ید. باش

رها شد؟ یوغ بردگی،   نتوان از آننچه  ست آاز چه؟ آه! چی  -آزاد

 ها، آری حتیی امیال و هوس حاکمیت، اشرافیت و شهریاران، سلطه 

شخصی،  سلطه  خواست  فرد،  خودِ  خواسِت  ترین کامل  چراکه ی 

آزادی از چیزی جز    دیگربیان به ،  نیست   انکارِ نفس چیزی جز آزادی 

خودِسلطه  از  شخصی،  ب نیست   ،شخص   ی  اشتیاق  این  آ.  زادی  رای 

از    بود که  ی همه نوع ستایشچیزی مطلق و شایسته   عنوانبه  ما را 

انکارِ آنچه  قلمروِ خود محروم کرد:  البته که هر   نفس را خلق کرد. 

چشمان برابر  در  بیشتری  اجبار  شوم،  و  اآزادتر  شد  خواهد  جمع  م 
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ناتوان  را  آز  احساستر  خود  فرزندِ  کرد.  ناشدهخواهم  دنیای  اد  ی 

ه  ازدحام    از   زیچ چیه نوز  وحشی  متمدن  انسانِ  حولِ  که  مرزهایی 

بیند. همان اندازه که داند: او خود را آزادتر از دومی میاند، نمیکرده

می فتح  آزادی  خودم  برای  و  من  جدید  حدودی  خود  برای  کنم، 

می  راهوظایفی جدید  اگر  باز  آفرینم:  بودم،  کرده  اختراع  را  هم  آهن 

توانستم همچون یک پرنده  نمیهنوز    هچراک  یافتمضعیف می  خود را

ای را حل کرده بودم که ابهامِ آن  سیر کنم و اگر مسئله   هاآسمان در  

ی دیگر انتظار مرا  شمار مسئله زمان بیذهن مرا آشفته ساخته بود، هم

سرگشتگیمی که  میکشیدند  من  پیشرفِت  مانعِ  نگاهِ هایشان  شدند، 

تارآزادِ مرا  می   و  یک  دردناکی    امآزادی  مرزهایکردند  شکل  به  را 

می  محسوس  شده »ساختند.  برایم  آزاد  گناه  از  تو  که  ای،  حال 

هستی«خدمت  نیکی  جمهوری  1.گزارِ  آزادیِ آیا  در  خواهان 

های  اند؟ چقدر قل  گزارانِ قانون نشده پهناورشان، تبدیل به خدمت 

ر  ت، چقد»آزاد شدن« داش  ا میل بهه مسیحیانِ راستین در تمام زمان 

به  نقیود این زندگیِ زمینی« رها ببینند! آنا»دند تا خود را از کشیرنج 

ست، همان ا  اورشلیمی که در باال»گشتند. )میدنبال سرزمینِ آزادی  

 ( 26،4ی ماست« نامه به غال یان اوست که مادر همه .زنِ آزاد است 

 
 م. – 6،18نامه به رومیان  1
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چیزی هر  از  بودن  معنی    آزاد  به  شدن  یا خالنشدن  پاکتنها 

است.   «او از آن خالن شد»معادل    ،سردرد آزاد شد«از  او  ».  است 

او هرگز آن را درک نکرد« یا  »او از این تبعیض آزاد است« معادل  »

خالن  » آن  شر  از  پیشنهاد است «  شداو  آزادیِ  ما  توسط  .  شده 

در   را  می  «ها حذف»مسیحیت  خدا،    حذفِگناه،    حذفِکنیم.  کامل 

 .دست ازاینقیات و خالا حذفِ

است.  کتد  یْادآز مسیحیت  گرامی»رینِ  آزادی برادرانِ  به  ام، 

شده  گویی   بگوییدگونه سخن  آن »  1اید.« فراخوانده  که  کنید  و عمل 

 2آزادی قضاوت شوید.«  با قانونِقرار است 

آزادی  باید  آیا   که  دلیل  این  ایده  عنوانبه به  به یک  مسیحی  ال 

می کنیم؟ خیر،  را رآن    کند،خود خیانت  نیقرا  زیچ چیه ها  از ر  ست 

باید از آنِ ما شود و در   ؛برود. آزادی نیز بیشتر از باقی نیست   دست 

 تواند. آزادی نمی  از شکلاین 

تفاوتی   میاچه  یکی  خود!  قلمرو  و  آزادی  میان  از  ست  تواند 

از دست نمی  زیچ چیه شود و دیگری    رها  زیچ همه از را  دهد؛ یکی 

ا وجودِ  تواند ب. فرد میزیچ همه شود، البته نه از  اد می خیلی چیزها آز

باشد.    نیز  بردگی  وضعیِت آزاد  آزادی  با نا  نیز  آن  خیلی از  ولی 

 
 م. – 2،16ی اول پترس نامه 1
 م. – 2،12ی یعقوب نامه 2
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همه نه  و  است  مزاجِ    عنوانبه کسی    چیز.چیزها  از  تازیانه،  از  برده 

ارباب،  سلطه  رویاها نمی  آزادجوی  قلمرو  در  تنها  »آزادی  شود. 

تمام وجود من  مروِلق برعکس  کند!«  زندگی می  ی من و هست  خود، 

ی دارنده   ، آزادم؛ اماامشده   رهااز آنچه    خودِ من است. من   ست. اوا

در   که  هستم  در    قدرت چیزی  یا  است   کنترل من  همه   . من  ی در 

خود باشم و  مالکِ  ها اگر بدانم که چگونه  ی موقعیت ها و همهزمان 

خواهم بود. آزاد بودن   از آنِ خود  ، خود را برای دیگران دور نیندازم

نمیک  ست ازی  چی واقعا  ه  را نمی   چراکه  ،بخواهمتوانم  آن  توانم 

توانم آن را آرزو کنم و توانم آن را خلق کنم: من تنها می بسازم، نمی

کنم.    سویبه   بلندپروازی  ایده  عنوانبه  چراکهآن  ال، یک شبح  یک 

می داغباقی  تیزترین  واقعیت  زنجیرهای  هماند.  را  بر ها  لحظه  ر 

من   من  نرگذا میی  جابر  گوشت  اما  خودد.  آنِ  می  از  مانم. باقی 

شده  عنوانبه   کهیدرحال واگذار  اربابی  به  و برده،  خود  به  تنها  ام، 

می  خود  ضرباتمنفعت  مسلما  اصابت  ااندیشم.  من  بر  کنند،  میش 

آنا  آزاد  نمن از آنا  تحمل   سودِ خودمرا تنها برای    ننیستم؛ اما من 

با تظاهر به شکیبایی او  هم و  را فری  دبرای آنکه او    کنم. شایدمی

زمان را مطمئن سازم؛ یا با سرکشی برای خود بدتر رقم نزنم. اما هم

خود دارم، اولین فرصت را   چشمی به خود و خودخواهیِکه گوشه

دار را زیر لگد خاکستر کنم. سپس من یمت خواهم شمرد تا برده غن
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او   نتیو تازیانه ام  شده  آزاداز  تنها  او  ن ینِ مداریِ پیشی خودمجه ی 

شرایط   در  حتی  من  که  بگوید  کسی  است  ممکن  اینجا  در  است. 

آزاد   »ذاتا«  اما  بودم.  آزاد  »درونی«  یا  »ذاتا«  یعنی  بودم  »آزاد«  بردگی 

معنای به  معنای    بودن  به  نیز  »درونی«  و  نیست  بودن«  آزاد  »واقعا 

  نی« درو »  ؛خود تماما متعلق به    ؛ق بودم »بیرونی« نخواهد بود. من متعل

ها و رحم، بدن من از شکنجه ی یک اربابِ بیو »بیرونی«. زیر سلطه 

استخوان شالق  این  اما  نیست  »آزاد«  زیر   منهای  ها  که  هستند 

می ناله  عضالتِشکنجه  که  من  کنند،  ضربه   هستند  مرتعش    هازیر 

ناله    مناینکه  کند.  ی ناله م  منبدن    چراکهکنم  ناله می   منشوند و  می

ممی و  میلریکنم  ثابت  هنوز  زم  من  که  دست    خودم کند  از  را 

ترکه نداده  از  من  پای  هستم.  خودم  آنِ  از  هنوز  من  که  ارباب ام،  ی 

. بگذار او آن را  ست ا اما پای من است و جداناشدنی    ؛»آزاد« نیست 

نه! یا  دارد  مرا در دست  پای  آیا همچنان  ببین که  بکند و  او    از جا 

پای   جسدِ  جز  دست  ا مرچیزی  جسد    اشاندر  و  است  نداشته  نگاه 

اندازه  همان  به  من  مرده  پای  سگِ  یک  که  است  من  پای  هنوز  ای 

مرده   که  است، سگی  تپنده  قلبی  دارای  است: سگ  هنوز یک سگ 

 ن را ندارد و نتیجتا دیگر یک سگ نیست.شود آخطاب می 

برده   یک  که  باشد  عقیده  این  بر  کسی  از یمچنان  مه اگر  تواند 

آزاد  نظرِ او    درونی  بدیهی مسلم   فقطدر حقیقت  باشد،  ترین ترین و 
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  فردی است. چه کسی قرار است اصرار بورزد که    نمودهچیز را بیان  

آزادی    کامال  برده ا فاقد  من  اگر  آن    1چشمیی  ست؟  در  آیا  بودم 

 از ایمان به زئوس، از میل   م ال  عنوانبه ،  چیزها  شمارصورت از بی

ی یک بردهنباید چرا  ودم؟ پس  بوم نمیحر م  دست،ازاینبه شهرت و  

بتواند   شکلی  شالقی  احساساتِبه  از    از   یا غیرمسیحی    »درونی« 

دشمنان از  و  انفرت  باشد؟    دست ازاینش  صورت  او  آزاد  آن  در 

مسیحی  » غیر  آنچه  از  و  داشت  خواهد  مسیحی«   رهاست  اآزادیِ 

  د آزادی دار   زیچ همه از    آیا  ی مطلق دارد؟؛ اما آیا او آزادخواهد بود

 ی؟انجسم مسیحی یا از دردِ از توهماتِ م ال

شود ها گفته میبیشتر علیه نام چیز در این میان همه آید به نظر می

اهمیت است و آیا یک واژه، یک شعارِ کهنه بی تا چیزها. اما آیا نام  

الهام  مردم  برای  آناهمیشه  و  نبوده  فری     نبخش  میرا  ان  نداده؟ 

تر از صرفا تفاوتِ واژگان خوابیده  میقرو خود شکافی عآزادی و قلم

 است.

دورانِ  تمامِ همه  و  دارد  آزادی  به  میل  را    سلطنِت  دنیا  تمنا  او 

آه،  کنندمی فریبن این  .  آزادی«،  رویای  سلطنِت  »دورانِ  از شکفتنِ  ده 

ده است؟ چه کسی آن را رویاپردازی نکر  !آزاد«  هایانسان  ی ازنسل»

آز باید  مردم  کامالاد شوپس  آز  ند،  همهآزاد،  از  قیدی؟  هر  از  ی اد 

 
 م.  –کند. یمست کار د ارباب ای که تنها زمانی که زیر نظر و دیابرده 1
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دیگر هیچ قیدی بر آنان  ها؟ آیا قرار نیست  ی آنقیود، واقعا از همه

بگذارند؟   نمی »خود  البته،  آری،  که  آه  وجود   کلبهبینی  قیدی  هیچ 

پس   خ   آزاد    نآنا  درهرصورتندارد؟«  دینی  ایمانِ  هر  از  باید 

هر وظیفه باش از  اکیدِ ند،  ناخالقی،    ی  هر  از  وع سرسخاز  قانون،  تیِ 

  ... آنا»هر  پس  ترسناکی!« خ   سوءتفاهم  آزاد    چه چیزیاز    نچه 

 هستند و از چه نیستند؟

دلربا محو میاینجا    بیدار شده  که یدرحالشود و فرد  آن رویای 

نیمهچشم است،   از لطبازش را میهای  به پرسشگرِ خالی  ف  مالد و 

زند که اد میفری  -وند؟«  شی آزاد میچه چیز  مردم از»شود.  خیره می

آورد که آن چیست؟ تمامیِ  از زودباوریِ کور. آن دیگری بانگ برمی 

تمامیِ ایمان آزاد شوند. ها باید از ایمان یک زودباوری کور است؛ آن

ی ایمان را از  نه، نه، به خا ر خدا همه   -کنداولی دوباره پرخاش می 

صورتخ آن  در  که  نرانید  درنده   ود  باز  اراه خویی  قدرتِ  را  ش 

ما باید یک جمهوری   -رساند کند. سومی صدایش را به گوش می می

همه از  و  باشیم  فرمان داشته  اربابانِ  چهارمی ی  شویم.  آزاد  دهنده 

نمیمی کمکی  گرفته گوید:  جدید  اربابی  فقط  ما  اک ریتِ  »ایم،  کند. 

  –  یم.آزاد سازتناک شح و ن را از این نابرابریِمسلط«؛ بگذارید خودما

تیره  برابریِ  ای  همآه،  تودهبخت،  خروشِ  نیز  را اکنون  تو  های 

چگونه  می  گربارید بهشِت بسیار    یرویاهای  تاکنونشنوم!  از  زیبا 
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بانگِ وحشیانه ها و هرزگیدیدم و چه گستاخیمی  آزادی اش را ها 

سوگ اولی  بنابراین  است!  کرده  میبلند  میواری  و    ا تایستد  کند 

علیه   را  بی ادآز» شمشیر  بیِ  گیرد.  ه  حساب«  چیزی   یزودبه دست 

آزادیِ  نمی رویاپردازانِ  شمشیرهای  برخورد  صدای  جز  شنویم 

 کدیگر. ناسازگار با ی

آنچه اشتیاق برای آزادی همیشه بدان رسیده میلی برای رسیدن  

ایمان« به  آزادی  »  الم   عنوانبه   ؛از آزادی بوده است   نوعِ خاصیبه  

د آزاد و مستقل باشد؛ از چه  خواه عتقد میست که مردِ مامعنی    نای

تفتیش از  بلکه  خیر!  ایمان؟  از  شاید  ایمان!چیزی؟  آزادیِ    گرانِ 

خواهد آزاد شود ولی نه از شهروندی  شهروند می  .یا مدنی«سیاسی  »

. شاهزاده ت س د ازاینشهریاران و    ساالری، از اختیاراتِیوان دبلکه از  

که  گ  نیزما  1مترنیخ  پیدا  »فت  است  راهی  راهِ    تاکرده  در  را  مردم 

تمامِ    حقیقیآزادیِ   کند«  آیندهبرای  پروانس   .راهنمایی  دقیقا    2کنِت 

ساخت. او آزادی« را آماده می  سلطنِت»زمانی از فرانسه فرار کرد که  

ه در شده بود؛ تنها شوری ک  تحملرقابلی غنزدم  زندانی بودن  »گفت:  

 اندیشم.« می ست؛ من تنها بدان ا دیآزاسر دارم میل به 

 
 م.  –( م 1859 – 1773سیاستمدار اتریشی ) 1
 م. –افیایی در جنوب شرقی فرانسه ای جغریهناح 2
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آزادیِ یک  برای  دربردارنده   خاص  اشتیاق  هدفِ همواره  ی 

است،    ایسلطه  انقالب  گونهناهمجدید  انقالب   1که  آن  بود. 

مدافعان»  یراستبه  به  احساسِاتوانست  این  که    ش  بدهد  را  متعالی 

  ن ا نآدین خا ر که  یقت تنها باما در حق  «؛کنندبرای آزادی مبارزه می

جدید،    یسلطهبرای یک نتیجتا  د، صی از آزادی بودنبه دنبال نوع خا 

 کردند. ی قانون« مبارزه میسلطه »

می آنچه   همه  است؛خواهیدشما  آزادی  را   آزادیشما    ، 

سر  می بر  چرا  می چانه  ادشیوزکمخواهید.   فقط   آزادیکنید؟  زنی 

همه می باشد؛  تواند  آزادی  آزادی،  ی  از  شما    .ست نی   آزادیبخشی 

دستیاب همه امکان  به  آزادی  ی  از  ی  آزادی  به  ناامید    زیچ همه را،  را 

  -  پندارید؟را هم دیوانگی میآری، شما حتی آرزوی آن    -  کنیدمی

کردنِ دنبال  از  پس  و    خ   بکشید  دست  خیال  را   هایتانرنجآن 

 ست. ا نایافتنیدستبهتر از آنچه  کنید چیزی صرفِ

 دی نیست!« زاآ بهتر از زیچ چ یه آه، اما »

آزادی کامل    گریدعبارت به د داشت اگر آزادی یا  خواهی  چه چیز

کامل  می   - داشتید؟  سخن  تکه از خردهمن    چراکهگویم  آزادی  های 

گفت  می  -  نخواهم  شرمسار  را  شما  آنچه  هر  از  زمان  از  آن  سازد، 

 
 م. –نقالب اول فرانسه است.  ظور امن 1
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شده   چیز،همه که  زیچ چ یه احتماال    و  ایدرها  در  ول    نیست  زمانی 

نشده باشد.    تانو موج  ناراحتی  شما را شرمسار نکرده  تانزندگی 

خواهید از آن رها شوید؟ بدون شک به  پس به خا رِ چه کسی می

راه    چراکه ،  خودتانخا ر   سر  اگر  ستا   شمادر  چیزی برعکس  ! 

م ل )  ار داشت قرکامال در ذهن شما  و    نبود   کنندهناراحت برای شما  

-نمی  وقت آن ،  تان( معشوق  متِوامق غیرقابلمالیم اما    یِدستورنگاهِ  

رها  خواستید   از آن  آنکه  از  به   شوید.  آزاد  شوید،  دوباره  نه؟  چرا 

گیری و معیارِ اندازه  عنوانبه را    خودتان! بنابراین شما  خودتانخا ر  

می  چیزهمه  برقضاوت   که  دهید.  قرار  آزادی،    غیرِچیزی  زمانی 

وشحالی اجازه خ  با؛  ست ا   شمابر وفق مراد  خدمِت شیرینِ عشق«  »

آزادهیمی و  برود؛  آزادی  مراد  د  وفق  بر  بهتر  که  زمانی  را   شما دی 

برمی   باشد، بیالبته    -  داریددوباره  این فرضِ  که  با  به موضوع  ربط 

 ترسید.دینی( نمی شما از این لغوِ اتحاد به دالیل دیگری )م ال دالیلِ

 یکزرمی  را در نقطه   خودتانو    کنیدنمیاکنون شجاعت  را همچ 

چرا برای آزادی، برای رویای خود دهید؟ قرار نمی ترین چیزو اصلی

 از   وجوهستید؟ با پرس  یشبزنید؟ آیا شما رویای خوچنگ  در هوا  

ی همه   چراکهرویاهای خود، تصورات خود و افکار خود آغاز نکنید  

توخالی»ها  آن  درباره«اندتئوری  و  از خودتان  بپرسیدی  .    -  خودتان 

«  گرا »عمله  خواهید کلی زیاد می دانید که خیست و می ا  یعملاین  
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اما   کهباشید.  دارد  وجود  هم  است    فردی  ممکن  خدایش  آنچه  به 

بگویددرباره آن  می  ی  خدا  )  دهدگوش  نام  از  او  آنچه  -میالبته 

است( اندیشد خدایش  همان  می  ،،  گوش  این  به  که دیگری  کند 

آن اش در مورد  یفهظوانجام ش، حس  اداناش، وج اخالقی  احساساتِ

کنند. سومی ممکن است حساب کند که مردم چه فکر  تعیین می  هچ 

همه   نتیجتاو    -کنندمی آنوقتی  اربابی  خدای  از  پرسش  ها  شان 

زمان  می آن  اراده  هرکدامکنند،  برای  را  اربابخود  اصالح  ای  ش 

تصمیم بگیرد   بگوید یا  خواهدمی  خودش  اوکند و دیگر به آنچه  می

ارباب هستند درست به همان   یک خدامردم نیز ی )دهد.  نمی  شوگ

صدای اش:  یالیخجهانی و  تر از آن نوعِ دیگرحتی محکم  وخوبی،  

 . ( 1صدای خداست مردم، 

یا   خدایان  جای  به  آنچه    ،یتانهابت بنابراین  بازگردید.  خود  به 

رودرون به  را  آن  آورید،  بیرون  را  هست  به  تان  را  خود  و  شنایی 

 . بکشانید شدن آشکار

فرد از    چگونه  میتنها  عمل  خود  فراتر  جان   چیزی  از  و  کند 

  خدا خدا« فهمیدند.  »مسیحیان این را در تصورِ    ؟کندوجو نمیپرس

آید«، و انسان ابله، کسی که  او را خوش می»کند که  عمل می   گونهآن 

 
و در مواردی    الم لضرب  عنوانبهاست. در مواردی    آمدهاین عبارت به التین   1

 م. –است. رد داشته شعار سیاسی کارب عنوانبهدر تاریخ 
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مجبومی دهد،  انجام  را  کار  همین  دقیقا  گونه تواند  به  که  است  ای ر 

اگر گفته شود که  - .خوش بیاید«را  خدای»کند که به جای آن  عمل

قوانین اساس  بر  نیز  خدا  می   یحتی  اقدام  میکند،  ابدی  دهم  ]پاسخ 

توانم من نیز نمی  چراکهاین موضوع برای من نیز صادق است،  که[  

و   شوم  خارج  خود  پوست  ترتی از  کلیِت  اقانون  بدین  در  را  م 

 در خودم دارا هستم.  دیگرعبارت به بیعِت خود، یا  

دفعه ناامید کنند، تنها الزم است کسی شما برای آنکه شما را یک

دهد.   پند  به خودتان  نسبت  می  هرکدامرا  از خودش  پرسد:  از شما 

چیست » ضربان امن  از  مغاکی  میلم؟«  اشتیاق ها،  و  آرزوها  های ها، 

نظمبی و  آشقانون  یک  نور  نایافته،  بدونِ  ستارهوبِ  !  راهنما  یایا 

است  قرار  درست  چگونه  پاسخ  به  به  من  توجه  بدون  یابم،  دست  ی 

می  تجویز  اخالقیات  که  وظایفی  یا  خداوند  بدون دستورات  کند، 

تلخ،   تجربیاتی  از  بعد  تاریخ،  درس  در  که  منطق  صدای  به  توجه 

منطقی و  را  بهترین  متعالی کردهقانو  صورتبهترین چیزها  است.   نْ 

تنها   رومن  خود  اش  یبه  توکنم؟  من  به  من  میتیاق  که صیه  کند 

دهم.یب انجام  را  ممکن  کارهای  ترتی    معناترین  از   هرکدام  بدین 

که نسبت خود را وقتی    اما اگر او   .کندشیطان تصور می  خود را  ن آنا

، کندمی، تنها یک چهارپا تصور  است توجه  یب  دست ازاینبه دین و  

بداند از غریزه ه  ک  باید  تنها    انگار )کند  پیروی می  خودش  یچهارپا 
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آ و   کندنمیش هستند( و به خود توصیه  ا ن غرایز، نصایح درونکه 

مجبور   را  »بی  کندنمیخود  دهد  کارهامعناترین«  که  انجام  بلکه    ،را 

درستی  قدم بسیار  دینیِ   حالبااین.  داردبرمیهای  روشِ  عادتِ 

ذه  چنان  اندیشیدنْ  را  ما  جهت نِ  از    است   کرده  داردردناک  ما  که 

ودن وحشت داریم. او ما را به شکلی و  بیعی ب  در برهنگی  خودمان

-شیطانی  بیعت و  -با -شده -تنزلِ درجه داده که ما خودمان را فاسد

می  تولد-در شما تصور  ذهن  به  است  ممکن  زمانی  که  البته  کنیم. 

می  شما  از  خودتان  ندای  که  کند  آنچه  خطور  که  نیک«،  »خواهد 

درست   یا  دهید.  سااخالقی،  انجام  را  این  ت  از    وقتی  حالت در 

که    پرسیدمی  خودتان است  چگونه  شود،  انجام  باید  کار  چه  که 

بیرون می از شما  راست  بصدای  که  نیک،  زند؟ صدایی  امر  مسیرِ  ه 

کند؟ چه توافقی میان خدا و امر اخالقی، امر درست و غیره اشاره می

 شیطان است؟ 

فکر   به شما    کنیدمیچه  دهد:اپاگر کسی   خا ر  ن یبدآن  »  سخ 

کاس و  ت  قوانین  وظایف،  و  وجدان  خدا،  به  گوش   دست ن یازاه 

  شما و    اندهرا پر کرد   شماهایی که مردم با آن سر و قلِ یاوه   د؛ایداده 

قدر  ؟« و اگر او از شما بپرسد چگونه است که آناندساخته را دیوانه  

صدای  ب  هستید  مطمئن گمراهکه  اگ یعت  است؟  حتی    رکننده  او 

که  درخو کند  که    زیچ همهاست  کنید  تصور  واقعا  و  کنید  وارونه  را 
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کارِ وجدان  و  خدا  پرسشگران    صدای  این  چه؟  باشد،  شیطان 

چگونرحمبی آناند.  میه  آرام  را  نمیها  دیگر  به  کنید؟  توانید 

انسان ینوالدهایتان،  کشیش  و  کنید  تان  روی  خوب    چراکه های 

را    .نامیدندشما    اغواگرانِرا    اه همیندقیقا  گران  پرسش اینان 

فاسدی  اغواگران و  جوانیکنندهحقیقی  پرکاری نامیدند  ی  با  که   ،

خود حرمت  -بذرهای  و  میتحقیری  را  خدا  به    ؛ پراکنند گذاردنِ 

کنند و سرهای جوان را با های جوان را با لجن پر میکسانی که قل  

 حماقت. 

ای اکنون  پرسشگران  اما  می   دنآیمی  ترپیشن  شما  و    به پرسند: 

چ  بخا ر  اهمیت میه کسی  دستورات  دیگر  و  مسلما  ه خدا  دهید؟ 

ست؟ ا  به خدا  خدمتیها فقط به خا ر خوشکنید که این تصور نمی

را   آن  شما  که  گفت  باید  دوباره  خودتانخیر،  خاطرِ  انجام    به 

نیز  می اینجا  بنابراین در  هر کس   ؛اصلی هستید  یمسئله   شمادهید. 

بگو   باید همینچیز هستم  همهم  برای خود  من  که  یدبا خود   ور  و 

هم  همه را  کارها  خودمی  می   برای  شما انجام  بر  زمانی  اگر  دهم. 

به شما صدمه    فقط  دست ازاینو    های اومانفرکه خدا،    دوآشکار ش

که  نزنمی تنزل    شماد،  می   دنده میرا  نابود  ما ش  طع ورقبه د؛  نکنو 

یا    آپولومانی  که مسیحیان ز   ورهمان   ،داخت نا خواهید    ها را دورآن 

آنا کردند.  محکوم  را  کافران  اخالقیاتِ  یا  آن    نمینروا  جای  به  البته 
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؛ اما  گذاشتندمسیحی     ور اخالقیاتِمریم و همین  ازآنپس مسیح و  

بنابراین از روی   خودشاننیز این کار را به خا ر رفاهِ روحِ    نآنا و 

 انجام دادند. یشخو وِ لمرودمداری یا به خا ر قخ

خو این  و  با  آنا  یشخو  قلمروِبا  دمداری  که  دنیای    نبود  از 

جدیدی   آزادیِ  ،یشخو  شدند. قلمروِ  آزادو از آن    رهاخدایانِ کهن  

گونه  همان  . است   زیچ همهی  آفریننده   یشخو  قلمروِ  چراکهکرد؛    خلق

زیادی    که زمان  ق)نبوغ    بهست  امدت  که  لمروِیک  خود(،  خانِ   

نوآوری  راهمو که محصوالتِ خالقِ    عنوانبه ست،  اه  جدیدی   

 شود. می جایگاهی در تاریخ بشر دارند، نگاه 

تالش زمانی  اگر  که  است  این  برای  شما  به »های  را  آزادی« 

درخواست  پس  کنید،  تبدیل  بحث  مبح ی  به  دقت  با  را  آزادی  های 

ز؟ یچ تو، من، ما. آزاد از چه  گذارید. چه کسی قرار است آزاد شود؟  

نیست  تو  آنچه  هر  نیساز  من  نی ،  ما  هستهت،  من  بنابراین  ای  ست. 

اا است  حذر  بر  که  همهست  لفاف ز  همه ی  از  است  آزاد  و  ی ها 

از   باقی خواهد ماند زمانی که من  کالبدهای محصورکننده. چه چیز 

آنچه غیرِ من است آزاد شده  . جز من  زیچ چ یه من؛    فقط؟  است   هر 

خودش   آزادی  نداربرا  زیچ چیه اما  من  این  به  کردن  عرضه  د.  ی 

پس   آنچه  برابر  در  است  آزادی  قرار  من  شدنِ  آزاد  بیفتد از    اتفاق 

های ما، وقتی که زمانِ حبسِ زندانی  همچون دولت   –.  ساکت است 
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می  میپایان  رها  صرفا  را  او  و  میاپرتاب  و   کنندیابد  در ش  کنند 

 .اییره 

چرا من را    ،است   مدخو  ،ز تالش برای آزادیا  امهدفحال اگر  

از آزادی   ترباارزش انه و انتها انتخاب نکنم؟ آیا من  ا، میابتد   عنوانبه 

می آزاد  مرا  که  نیست  من  این  آیا  نخستین  نیست؟  منْ  آیا  کند، 

حتی   نیستم،  آزاد  وقتی  حتی  و    کهدرحالی نیست؟  غل  هزاران  زیر 

  آینده   ردِ آزادی نیست که تنها دزنجیرم، هنوز من هستم و من همانن

باشد   پدیدار  امیدها  در  بردهپست   عنوانبهبلکه حتی  و  نیز،  ترینِ  ها 

 من حاضر است.

آیا روی پرچم بیندیشید، و تصمیم بگیرید که  به آن  های خوب 

رویای   می»خود  قرار  را  قا عیِتآزادی«  یا  را،  »  دهید  خودمداری« 

»آزادی«،  » را.  شما    ماش  خشمِقلمرو خود«  آنچه  هر  علیه  ست ی نرا 

.  خواند یفراماز خودتان    لذتِرا به    کند؛ »خودمداری« شمادار می بی

هست و خواهد ماند، یک تظلمِ رمانتیک، یک امیدِ    تمنا»آزادی« یک  

واقعیت  یک  »قلمرو خود«  آخرت.  و  بودن  غیرزمینی  برای  مسیحی 

که   ناآنهر    خودشاست  راهرا  زادی  آچه  بستن  با  شما  ن  تاکه  مانع 

خارج  می نمیسازدیمشود  آسی   را  شما  آنچه  نخواهید   زند،. 

دانید  انکارش کنید و اگر شروع به آسی  زدن کرد، می  کهخواست  

 ها!«پیروی کنید تا از انسان  خودکه »باید از 
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می  آموزش  تنها  سازیدآزادی  رها  را  خود  را   و  دهد:  خودتان 

آنچه گرانبار است.   از هر  کنید  به شما آموزش  خالن   دهد میناو 

ایی! پس فریاد زنید، حتی از  دتان چه کسی هستید. رهایی! ره که خو

شما را    اما قلمروِ خودْ  .رها شوید. »خودتان را نفی کنید«هم  ودتان  خ

«  گوید »به خودتان برسید! . او میخواندیفرامبه بازگشت به خودتان  

اما    ؛شویدها رها میدر زیرِ پوششِ آزادی از بسیاری انواع چیزشما  

ش  یچیز می جدید  را  آن  »گزد:  ما  از  رها    ِصشخشما  شیطانی 

است«  ؛ایدشده  مانده  خودوقتی    .شیطان  آنِ  از  هستید،    از  واقعا 

؛ ایدپذیرفتهاست    پیوستهبه شما  را که  اید و آنچه  شده  رها  زیچهمه 

آزاد    ،باشد   از آنِ خود  ست. کسی کها  لذت شما   این انتخاب شما و

شدهمت است   ت اسفردی  او  است،    ولد  آزاد  ابتدا  همان  از   . که 

، یک رویاپرداز و یک  مجنونِ آزادیآزاد، تنها یک  انسان    برعکس،

 .است  هواخواه

چیزی جز خودش را به رسمیت   چراکهاست    اصالتا آزاداولی  

همان در  او    چراکهخود را آزاد کند،  شناسد. او نیاز ندارد تا ابتدا  نمی

اابتدا هر آ  را   زیچ چیه او    چراکه کند،  ی مز خودش را رد  نچه خارج 

از   نمیبیشتر  ارزش  درجهخودش  باالتر  را  چیزی  بندی  دهد، 

می نمی آغاز  خود  از  او  خالصه  بیان  به  چون  و  کند.  خود  »کند  به 

او تحمیل شده،  با وجود حرمت   . او رسد«می به  از کودکی  هایی که 
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ق این  از  خودش  »آزادسازیِ«  کارِ  در  در  خود  قلمرو  است.  ید 

می مدخو کار  کوچک  ودار  را  کند  مطلوب  او    آزادی  دست در    به 

 دهد.می

را   هستید  تمدن  آنچه  سال  ،  است   کرده  وتارره یت  نزدتانهزاران 

باور کنید خود نیستید شما را مجبور کرده که  فراخوانده بلکه    ،مدار 

رکَنید آن را! «( باشید. از خود ب نیکآلیست )»مردمانی  تا ایده  ایدشده 

د »نفیِ  ادیزآنبال  به  با  را  شما  دقیقا  که  خودتان ودخ  نگردید  از   »

-هرکدامبگردید، خودمدار شوید،  خودمحروم خواهد کرد، به دنبال 

یک   متعالیتان  واضح   منِ  بیان  به  یا  به شوید  باز  را  فقط خود  تر: 

  این رسمیت بشناسید، فقط آنچه را که واقعا هستید، تصدیق کنید و  

ریاکارانه تالش احمقانه این  و    تانهای  کنید  تانشیداییِ  رها    ه ک  را 

چیزی جدای  برای  خطاب    است  ریاکار  هستید.  خودتان  آنچه  از 

 لکن   ،د ایشما هنوز بعد از هزاران سال خودمدار مانده  چراکهکنم  می

-خوددهنده و دیوانه. شما  -فری  -رفته، خودخوابخودمدارانی در

نتوان1ید اگران-شکنجه تاکنون  دینی  هیچ  است  ت س.  هایش وعده   کهه 

ر ما  یا  کند؛  توزیع  میرا  ارجاع  دیگر  جهانی  به  و  ا  این  دهند  به  یا 

  سربازِ مزدور انسانْ    چراکه(.  دست ازاینجهان )»زندگی  والنی« و  

 
التین 1 نمایشنامه به  نام  اینکه  دلیل  به  ترنتیو .  پوبلیوس  از  است  افر  ای  س 
 م. –  پیش از میالد( 158 یدرگذشته)
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نمی  انجام  »رایگان«  را  کاری  هیچ  و  »انجام  است  به  راجع  اما  دهد. 

ه چه  یک جایز  رِکی« و بدونِ انتظاودِ نیبرای خصرفا  دادنِ کارِ نیک  

پردمی نیز  اینجا  گویی  خرسندی   جایزه[]  اخِتگوییم؟  که  در  ای 

پایهمی بر  نیز  دین  حتی  بنابراین  نیست.  نهفته  کند،  فراهم  ی تواند 

ش اکند. محاسبات برداری می و از آن بهرهاست  خودمداری بنا شده  

آن  امیاِلبرای   از  بسیاری  او  خفه    هاماست،  یکی  خا رِ  برای  را 

دهد که  دست می  هب  تقلبیاین فرصتی برای خودمداریِ    ند. پسکمی

امیال از  یکی  بلکه  را  نه خود  من  آنْ  راادر  برای   م ال  ،م  برانگیزش 

دهد؛ نیکیِ برتر« را وعده می». دین به من  کنممیارضا  را،    رستگاری

به  من   دیگر  آنْ  به  رسیدن  امیالِ  کدامچیه برای  توجه از  دیگرم   

و  نمی ارضا    نآناکنم  همهسازمنمیرا  اَ.  خود  عمالِی  داریِ  مشما 

شده است. اما از آنجا که  شده و پنهان ، محرمانه، تبدیلناشدهاعتراف

هایی هستند که شما تمایل ندارید نزد خود اعتراف  خودمداری   نآنا

ومی و  خودمداریِ عمنتیجتا  کنید،  از خود مخفی میآنان را  کنید، که  

آنا اندناآگاهانه  خودمداریِ  عقوادرو    ندنیستآشکار   بنابراین    ن . 

و    ندنیست  دمداریوخ بندگی، خدمت  .  اندانگاری-یده ناد-خودبلکه 

جایی   آن.  ، نیستیدکنیدآن را انکار می  شما خودمدار هستید و چون

بیزاری و آیید، جایی است که  گونه به نظر میکه بیش از همیشه این

 . ایدشانده« کاری »خودمدی  را به سوی واژهاهانت 
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آزادی  از  به  من  توجه  با  می جهام  حفاظت  حدی  به  که ان  کنم 

 آورم میدست  ه آن را ب»  دیگرعبارت به یا   سازممیان را از آنِ خود  جه

می خود  برای  را«  آن  مالکیت  با   ؛کنمو  قدرت،  از  نوعی  هر  با 

ری،  ی با ریاکاآری، حتقا ع،    متقاعدسازی، با دادخواهی، درخواسِت

ایدست ازاینو    ارییبکفر برای  من  که  ابزارهایی  استفاده ن  .  کار 

م، همچون آنچه در  ا شوند. اگر ضعیفهستم تعیین میکنم با آنچه می

که همچنان برای    خواهم داشت تنها ابزارهایی ضعیف    باال گفته شد

اندازه بخش قابل به  از جهان  بر ی کافی خوب است. عالوه  توجهی 

به گودروغ  ری،ریاکا  فریبکاری،  ،این هستند  واقعا  آنچه  از  بدتر  یی 

ومی   ظرن را  پلیس  تاکنون  که  کیست  نداده    رسند.  فری   را  قانون 

کالنتر   افسرِ  مقابلِ  در  که  کیست  از سینه   سرعت به باشد؟  را  اش 

احتمالیِ  قانونِ  خالفِ  کارِ  تا  باشد  نکرده  پر  شرافتمندانه  وفاداریِ 

اجازه داده   ی سادگبه   ،کردها نر راین کا؟ کسی که  سازدهان  خود را پن

 .است   بوده  ضعیفو وارد شود. او به خا ر وجدان  ا  تا خشونت بر

آزادی می ناتوانی دانم که  با  اراده ام حتی  این که  اب ه ام در  به  را  ی ام 

منتقل   میسازم دیگری  تقلیل  چیزی می   ؛ یابد،  دیگری  این  خواهد 

اراده  که  سنگای  باشد  م ل  چیزی    ،ندارد  کباش یا  اد  دارد  رادهه  ای 

من   فرد؛  یا  می زم م ل حکومت  انکار  را  قلمرو خود  در  انی  که  کنم 

یک کرده  حضور  رها  را  خود  یا  دیگری  دست    دیگرعبارت به ام  از 
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وفاداری و تسلیم  ام و بنابراین با  ام، تسلیم کردهام، دست کشیده داده 

را    شدن کار  میاین  گذشته   .دهمانجام  مسیر  رااینکه   ر خا  به  ام 

م یک  از راه اشتباه خارج شو  و  رساند رها کنمدف نمیاینکه مرا به ه 

اینکه   است و  دیگر.    زندانی تسلیم کنم چیزِ  صورتبه خود را  چیز 

زنم تا زمانی که قدرت آن را  م ایستاده دور میا ای را که در راهصخره 

را  مردم  قوانینِ  کنم.  منفجرش  که  می   بیابم  که دور  زمانی  تا   زنم 

آ  رتِقد که  بیابم  را  چون آن  براندازم.  را  مانمی ن  ها  در  توانم  را  ه 

باید   پس  بگیرم،  عشتروت »  نزدم چنگ  باشد،  اگر    1مقدس«  باشد؟ 

ای بیابم که به تو برسم، تو مرا نخواهی ترساند! تو  وسیله   بتوانمفقط  

مانی تا زمانی که من  ناپذیر بناپذیر، تو باید برای من ادراک ای ادراک 

نم. من  ب کخطا  از آنِ خودمتو را    آورم و  دست بهاک را  ادرتِ  قدر

نمی رها  تو  برابر  در  را  صبر    ، سازمخود  خود  زمانِ  تا  تنها  بلکه 

تو کنار بیایم، آن را علیه  لمسِام در کنم. حتی اگر اکنون با ناتوانیمی

 تو به یاد خواهم داشت. 

اانسان  همواره  نیرومند  کردهینهای  آن    که  زمانی اند.  چنین 

رام  ،وفاداران«» را  قدرتِ  را واال    دیح   تاناشدنی  آن  که  بودند  برده 

ستایش را از  این  آنان، زمانی که ه بودندستود  و ساختهخویش  سرورِ

 
ی فنیقیِ باروری و زیبایی است. نماد آن در برخی منابع ماه  انو یزدب اعَشتَروت،   1

 م. –هاللی شکل ذکر شده است. 
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زمان،  کردندمی ل   همگان   آن  که    در  آمد  از  بیعت  فرزندی 

نمی تسلیم  ووفادارانه  ستایش  آن  گشت  رقدرتِ  از  شده   1المپوسِا 

 د زد که افریان  راند. او بر خورشیدِ گرداش عق   رسی دست-قابل-غیر

وفاداران  » بگردد؛  که  ساخت  مجبور  را  زمین  و  بایست  خبردار« 

؛ او تبرش را بر بلو انِ مقدس فرود آورد با آن بسازندمجبور بودند  

وفاداران« متحیر بودند که هیچ آتش بهشتی او را در هم نکشید؛ »و  

پیتر ا صندلیِ  از  را  پاپ  و  ایپ  2و  انداخت  راهی »ین  هیچ  وفاداران« 

کنداش  شوندمانعِه  تن  او  تجارتِ    دریدنِ  حالِ  در  او  نیکی اله ؛  و  ی 

 شوند. ساکت می ت یدرنها کنند و می قارقاروفاداران« بیهوده »ست و ا

؛ اما با آن،  شودکامل می  من باشد قدرتِآزادی من تنها زمانی که 

شوم.  از آنِ خود می  نیه انساب  یلدبک انسان آزاد نیستم و تمن تنها ی

آزادیِ این دلیل که مردم  ا ی«  توخالی  واژه »م یک  ردم  چرا  به  ست؟ 

می  باد  را  مردم  زنده،  خودی  نفسِ  یک  با  ندارند!  برد. قدرتی 

یا نویسندهمی امپراتور چین  ای فقیر. خواهد نفسِ نرون باشد، نفسِ 

 
خدایان زئوس بود.    اقامتگاه خدایباستان  ای یونان  هالمپو یا المپوس در افسانه 1
 م. –
.  شودیمبی ست که در واتیکان نگهداری  صندلی پیتر مقدس یک یادگار مذه 2

سر استفاده  یک  اولیه  مسیحیان  رهبر  مقدس،  پیتر  توسط  که  است  چوبی  یر 
 م. –شد. یم
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قانون  که  است  اندوهِ  1آل...  ارانِگذچگونه  و  دیآزا  در  وزیرانِ  اند 

از   آنانکنند؟ به این دلیل که  سخنرانی می  نا نی آبراباره  در اینکابینه  

قدرتْ   نیستند!  اهداف  »قدرتمندان«  بسیاری  و  برای  مناس   چیزی 

است.   از »  چراکهمفید  پر  کیفی  از  بیشتر  خیلی  قدرت  از  پر  دستی 

ناداناآزادی داریشما تمنای    حق پیش خواهد رفت!«   اگر ن!  د؟ شما 

ید که کسی که قدرت  ببینبگیرید، آزادی خودش خواهد آمد.  قدرت  

دهد  اندازی چه  عمی میچنین چشم .ایستد«باالتر از قانون می دارد »

 ای ندارید!مدار«؟ اما شما که ذائقه قانون »ای مردمانِ 

ت. اما پیچیده اس   جاهمهآزادی« در  » صدای زنگِ بلندِ فریادهای  

اح  موضوع  این  دشد  ساس آیا  یا  که  ه  است  شده  آزادیِ رک   یک 

ی کامل این دامنه   ؟شده چه معنایی دارد-داده  -مجوز  یا  شدهبخشیده 

نداده  واژه ست  اآزادی  -ی آزادی لزوما خودهمه  اند که را تشخیص 

می  دیگرعبارت به یا   تنها  که من  باشم  داشته  آزادی  اندازه  آن  توانم 

قلمروِ   آوبرای خودم    یشخوتوسط  چه    .رمفراهم  گوسفندان  برای 

اگر  فایده  دارد  بیان   کسچیه ای  آنآزادی  نکند؟  محدود  را  ها شان 

می بع  بع  به  همچنان  درونکه    کسآنکنند.  یا    از  یهودی  محمدی، 

اجازها مسیحی   آنست  تا  دهید  صحبت  می ی  او چه  بگوید:  خواهد 

 
بود، به   آلمانی« است که در متن اصلیِ آن زمان سانسور شدهی حقیقی »واژه 1

 م. –شده است.   وردهآگونه ینایل همین دل
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کوته چیزهایی  برتنها  گفت.  خواهد  دیگرانِ  فکرانه  آن  اگر  عکس 

  ی درست بهدقیقا و    نآنابیان یا شنیدن باز دارند،    را از آزادیِ  تو  انْخ

موقت می نفعِ  که  است،  دانند  خوابیده  کجا  در  شما    چراکهشان 

آن   که  بشنوید  یا  بگویید  چیزی  بتوانید  دارد    نِ اشخا احتمال 

 خان« اعتبارشان را از دست بدهند.»

موض  رغمبه آنان  اگر   بدهند،    وعاین  آزادی  شما    ی سادگبه به 

ه  دفرومایگانی  آنچه  از  بیشتر  که  میارنستند    ن آنا  چراکهبخشند.  د، 

 را   شدهش باشند بلکه کاالیی دزدیدهاکه مالکاند  به شما ندادهچیزی  

که شما باید برای  را  خودتان را و آن آزادی  آزادی    ناند: آنابخشیده 

شما   تا  دهندمید؛ آن را به شما  اندست آورید به خودتان دادههخود ب

فریبکارا و  دزدان  و  نگیرید  را  آن  را  خود  لگدپرانی ن  برای 

-دانند که آزادیِ دادهمی  یخوببه شان  گریها در حیله فرانخوانید. آن 

تنها آن آزادی که فرد  چراکه، ( آزادی نیست شده-گرفته-مجوز)شده 

خود   خود  درنتیجهو    گیردمیبرای  آزادیِ  با  تنها  که  است  مدارانه 

یش را  هااندبباه  شدراند. آزادیِ بخشیدهی برافراشته پیش می اه ن بادبا

بندد؛ او نیاز دارد  مینیز آمدنِ  وفانی یا حتی هنگامِ آرامش    محضبه 

 وزد. تا همیشه یک نسیم آرام و معتدل ب

خود  تفاوتِ شدن-میان  رها  و  کردنِ)  آزادسازی  در   آزاد  برده( 

اند«، عطش  یستاده ا ف  لمخااه  در جایگ»که امروز    اییه آن .  اینجا است 
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شهریاران  باید این است که  .کنند« »آزادشانکه نند زدارند و فریاد می

کنند«  »مردم اعالم  بالغ  را  رها    دیگرعبارت به یا  شان  را  !  سازندآنان 

کنید     وری  است   یکاف بوده که  رفتار  بالغ  بدون  گویی  شما  و  اید 

رفتار نکنید، ارزش   نهگوگونه خواهید بود. اگر آناک ریت، آناعالنِ  

ی اک ریت نیز بالغ نخواهید شد.  النیهبا اعحتی    هآنگاآن را ندارید و  

و   کردند،  را  رد  مستبدشان  حاکمان  بودند،  بالغ  یونانیان  که  زمانی 

کند. اگر شود، خود را از پدرش مستقل میزمانی که کودک بالغ می 

شان را به یت اک ری،  ند تا ستمگران با بخشندگیونانیان صبر کرده بود 

ب  نآنا ممکن  دهند،  بسیاجازه  پدرِود  یک  کنند.  صبر  معقول،   ار 

اندازد و خانه را برای خود نگه یمشود بیرون فرزندی را که بالغ نمی

 .لوحان همین است قِ سادهح  ؛داردمی

که   جزاند،  کرده   آزادشانسانی  نیست  ، شده آزاد  یانسان  چیزی 

لی انسانی  با خود می نجیر  ی زاه ؛ سگی که تک 1یبرتینوس ک  کشد: او 

در  ناآزاد شیر.   یجامه   است  پوست  در  خری  همچون  آزادی، 

 عنوان به بلکه تنها  خود چیزی بهتر نیستند  خودیِبهیهودیانِ آزادشده،  

شده   یهودیان موقعیت   وجودن یباااند،  رها  از  که  خالن ا کسی  ش 

از  می بیشتر  قطعا  کلیسایی  شود  مسیحیِ  دومی    چراکهست،  ایک 

 ، آزادشده یا نشده   ام دهد. امای انجثباتیبتواند این کار را بدون  نمی

 
 م. –اند. ش کردهی التین به معنای آنی که آزادواژه 1
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آزاد نشده صرفا انسانی آزاد -خودماند. کسی که  یهودی، یهودی می

می قطعا  پروتستان  دولت  است.  کاتولیک شده  کند تواند  آزاد  را  ها 

 ی سادگبهخود را آزاد نساختند،    ن(، اما به این دلیل که آنارها سازد)

 نند.ماکاتولیک می

آزادی در   گی صحبت شد. دوستانِدگذشتاز خودخواهی و ازخو

می خشمگین  خودخواهی  کوشش   چراکه   شوندبرابر  های در 

نمیمذهبی آزادی  برای  از شان  واال،  امر  آن  از  را  خود  توانند 

از خود« آزاد  چشم » به  سازندپوشی  لیبرال  خودمداری    سوی. خشم 

رفته،   می  چراکهنشانه  خشما  که  را   وقت چ یه ودمدار  دانید  خودش 

یب نمی  چیزآن     خودِبه خا رِک چیز  رای  این  به زحمت  او  اندازد؛ 

آن چیز باید به او خدمت کند. این    کند:ر را به خا رِ خودش میکا

بلکه  داده نشود،  ، ارزشِ »مطلقی«،  هیچ ارزشیبه خودِ یک چیز    که

د ب تنها  من  آنر  ارزشِ  دنبالِ  است شیمبا   ه  خودمداری  معموال ،   .

مطالعه می که  مادی  انگیزه  اب  شنویم  غالبای  رفتارهای    را  میان  در 

زننده جزء  وی گیخودمدارانه  می ترین  حساب    چراکه   کنند،ها 

دهد. اما علم چیست جز  حرمتی به علم را بازنمود میترین بیننگین

اگر شود؟  باید مصرف  نمی  آنچه  را  کسی  آن  که  برای  نه  چگوداند 

از بهتر  زندگی  چیزی  ک  چرخاندنِ  پاستفاده  او ند،  خودمداریِ  س 

این قدرتِ خودمدار، قدرتی محدود    چونپاافتاده است  پیش  یراستبه 
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اما   در    را  عنصرِ خودمداریتواند  تنها انسانی تصرف شده می است؛ 

 حرمتی به علم را سرزنش کند. آن و بی

است  مسیحیت  چون   اج ناتوان  که  این  فرد  ده   ازهاز   عنوان به د 

را او  و  شود  شمرده  خودْ  نظر   عنوانه بتنها    یک  در  وابسته  یک 

یک    یدرستبه گیرد،  می جز  اجتماعیچیزی  دکترینِ   تئوری  یک  و 

نبوده است  با خدا  این دکترین  حال چه    ؛زندگی در کنار هم  انسان 

ر  « باید دراییدا»ر او هر  به همین دلیل د  .و چه انسان با انسانباشد  

رسوایی اکسفنا خوترین  خودخواهی،  کند:  سقوط  خوها  د، اسِت 

و   به خود  نگاه دست ازاینقلمروِ خود، عشق  برای  مسیحی  . روشِ 

هایی افتخارآمیز را به  واژه  یآرامبهها  ی زمینه کردن به چیزها در همه

می  آورشرم  آن تبدیل  چرا  افتخکند.  به  دوباره  نباید  ؟  بازگردندار  ها 

قدیم  مناشد بنابراین   معنای  معادلادر  اما    با  ش  است،  برای لطیفه 

تواند یک آن جدیت نمی چونشد  آورشرمیِت مسیحیْ سرگرمیْ جد

باکی و  در گذشته تنها به معنای بی  گستاخیشوخی را تحمل کند.  

و   بود  بودن.   شکنحرمت   شهوترانیِدلیری  جسور  معنای  به  تنها 

ک است  واژمشهور  به  زیادی  زمان  مدت  چه    نیز  منطق« »  یه ه  با 

 شده است. یمحقارتی نگاه 

ما  بز را  ان  نظرگاهِ  یخوببه خود  و   با  است  داده  وفق  مسیحی 

آنچه غیر امسیحی    ازاندازهش یبعمومی هنوز    آگاهیِ از هر  ست که 
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، در وحشت عق  ننشیند.  مسیحی باشد، از چیزی ناکامل یا شیطانی

 .ت سا نیز در مسیر بدی اهی«  خودخو» درنتیجه

معنی  1خودخواهی این  ادراک مسیحی چیزی شبیه  د: ده می، در 

کنم تا ببینم آیا چیزی یک انسانِ هوسران، تنها نگاه می  عنوانبهمن  

استفاده همه برای  هوسرانی  آیا  اما  نه.  یا  من هست  من  ی  قلمرو  ی 

زمانی آیا  کرده   است؟  رها  هوسرانی  در  را  بر  امکه خود  عق،  ل  سر 

زمانی  هستم آیا  پیراز  که  ؟  می آن  ارادهوی  از  از خود،  ی خود  کنم، 

هستم که اربابِ خود باشم  از آنِ خود ام؟ من تنها زمانی ردهروی کپی

خدا، انسان، قدرت برتر، )چیز دیگری  هر  به جای آنکه هوسرانی یا  

باشد.  دست ینازا قانون، حکومت، کلیسا و   ارباب من  خودخواهیِ  ( 

چی ممن  نزدِ  که  را  بزی  مفید  آاشد ن  از  نچ،  یا -خود-مالکِه  بودن 

 کند.عقی  میرا ت باشد بودن-خود -به-متعلق

این بر  را    ، عالوه  لحظه خود  هر  در  آن  می   ملزم فرد  به  که  بیند 

ی همه کنندهیک قدرتِ کنترل  عنوانبهخودخواهیِ دائما نفرین شده  

جلسه  در  باشد.  داشته  فوریهباور  دهم  ی درباره  2رلکِ وِ  4184ی  ی 

ئیات کند و در یک سخنرانی با جزت بحث میاللِ قضاستق اجنبشِ

جایی  جابه  برداشتنی، مرخص کردنی، قابلِ   ی کهکه قضات  داردمیبیان  

 
1 Eigennutz م. –ی خود« غویِ دقیق »استفادهنای لو به مع 
 م. –آلمانی  نگارروزنامهکارل تئودور ولکر پروفسور حقوق و سیاستمدار و  2
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خالصه آن اعضای دادگاه که     وربه و  باشند    بازنشسته کردن  و قابلِ

تن گرف-قرار-خطر-صرفا توسط فرایندِ اداری قابل صدمه زدن و در

فاقدِ  احترام و  همه آنان  آری،    .اعتماد هستند  ِتیلابق  باشند، کامال  ی 

اههم از  ی  را  مردم  میان  میعتماد  کلِ  دست  زد  فریاد  ولکر  دهند. 

شکنانه شده است! به بیان  قضاوت توسط این وابستگیْ اخالقکرسیِ

دهد که قضات بیشتر به نمیجز این  هیچ معنایی  سخن  تر این  صریح 

گونه که وزرا مجبورشان  نآرا  بینند که قضاوت  دشان می منفعت خو

تمی دهند  انجام  اینکنند  را  ا  آن  مینآکه  اجبار  قانون  که  کند، گونه 

چگونه   کنند.  باز  می اجرا  با  شاید  کرد؟  کمک  موضوع  این  به  توان 

بودنِ   ننگین  قل    گیریرشوهآوردنِ  ا مینانِ  به  این  با  هایشان 

االتر دالت را ب عیمِتغن پسن یازاو  کنندمی ها توبهبخش که آن تسلی

می قرار  خودشان  خودخواهیِ  ا مینانِ  دهنداز  این  با  مردم  خیر،  ؟ 

که خودخواهی    رسدبه نظر می   چراکه  ،کنندندپروازی نمی رمانتیک بل

انگیزهیقو نوع  هر  از  دیگری  تر  که    درنتیجه.  باشدی  کسانی  همان 

که   هم  قدرمانند، هر چ می  خود باقیاند، در جای  تاکنون قاضی بوده

خ آن کسی  که  باشد  کرده  قانع  را  خودمداود  کردهران ها  رفتار  اند. ه 

لطف    شانیخودخواه به    عدالت   گیریِرشوه  باها دیگر نباید  فقط آن 

آن باید  بلکه  در کنند،  قضاوتی  که  باشند  دولت  از  مستقل  قدر 

-خوب-نفعِ» ،  هدف خودشان را  دهند کههماهنگی با حقایق انجام  
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نکند  ا،ر  «شانشده-درک پرتاب  سایه  ترکی ِ   اما  ،به  آن  جای  به 

شِ دستمزدِ خوب و احترام از سوی شهروندان برای آنان  خب شآسای 

 حفظ شود. 

بادِن زمانی که روی خودخواهی حساب    1پس ولکر و عوام در 

می می ایمن  را  خود  زمان کنند،  در  پس  که  پندارند.  دیگر  های 

عبارات  شبی از    یشانهادهان  میتگگذشازخودمار  فوران  چه  ی  کند، 

 باید اندیشید؟ 

ای دیگرگون دارم  انم رابطه رخواهانه جلو میخودبا خواستی که  

می خدمت  بدان  ازخودگذشتگی  با  که  آنی  به  آن  کنم.  نسبت  برای 

 گناه کنمتوانم  معیاری در ادامه ذکر شود؛ در برابر یکی می تواند  می

و از    حرام کنمانم  تومی  رابر دیگری تنهاوم، در بمرتک  ش  گناهییا  

برانم، خود بی  خود  آن  از  یا  بهررا  کنم  به    نابخردی  دیگرعبارت به ه 

به   آزاد  تجارت  به  دهم.  می دو شکل  هر  خرج    یکی ،  شودنگریسته 

است  آزادی   عنوانبه  ممکن  که  خاصیای  شرایطِ  دست  هب  تحتِ 

  تحت هر زی که باید  چی  عنوانبه   بخشییا باز پس گرفته شود؛    بیاید

 حفظ شود.  ی مقدسایطشر

 
 م.  –ی تاریخی در آلمان منطقهیک  1
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به خ به چیزی  اه اگر  به خا ر   همدنمیت  ا ر خودش  را  آن  و 

نکنم،خودش   منحصرا  آن   ل   را  آن  برای    عنوانبه وقت  ابزاری 

ش، یا به خا ر هدفی دیگر خواهم  ا، به خا ر مفید بودنیک هدف

اکنون    م ل  ،خواست  به خا ر  عمی خوشایند.    آنچه هر    آیاصدف 

ای خدمت همچون وسیله   اوبه    باشد،   خودمدارخودِاش  مقصد نهایی 

در خدمت او نیست،    وجهچیه به و آیا او باید چیزی را که    د؟کننمی

کند؟   عضو  بقهآیا    م الحفاظت  حکومت  یک  از  باید  کارگر  ی 

 محافظت کند؟ 

که  آنچه را  و    ردیگیبرماست را در    یهر آنچه دارایقلمروِ خود  

گرداند. اما  زمیبه افتخار با  است، دوباره  دهمسیحی شرمسار کر زبان  

خود   نیسیقلمرو  نیز  بیگانه  استانداردِ  هیچ    ،ت ک  به  که  همچنان 

یک   و    ایدهمعنایی  انسانیت  اخالقیات،  آزادی،    دست ازاینم ل 

 . دارندهست از ا نیست: تنها توصیفی 
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I.  دارنده 

 

یا به خود  لیبرالیسم  در  لیبرال د گردبازمیامری خودی    آیا من  ؟ 

هم  را  کسی  می رتبهچه  تنی  انسان!  که هپندارد؟  باشید،  انسان  ا 

لهستید،    هرحالبه  برادرِ  شمایبرال  و  از   را  او  خواند.  خواهد  خود 

نادانی  از  و  شخصینظرات  اندک  ات  های  پرسیدبسیار  ،  خواهد 

 ان« را در درون تو جاسوسی کند. انس»بتواند  کهمادامی 

که با    –  اندکی توجه کند  تاشخص بودن  هب  وااما آن زمان که  

تنها در    -قایل نیست  ش هیچ ارزشی برای آن  ااصول  پیرویِ اکید از

دید.    تابودن  یعمومتو   را،  دیگربیان به را خواهد  نه تو  او در تو   ،

را بلکه انسان را؛   1« جیم»یا    1« تام»؛ نه  بیندمیرا    ای حیاتیگونهبلکه  

 
1 Tom -   م.  –خان اسم 
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آن واقع  نه  و  یگانه  ر فرد  بی  انسان  لا  نه  را؛  تو  مفهوم  یا  ذات  که 

 را.  روحجسمانی را بلکه 

است و   «جیم »او    بود چونبا او برابر نخواهی    «تام »  عنوانبهتو  

شوی و به این  انسان تو برابر با او می  عنوان به نیست؛    «تام»بنابراین  

نداری    «تام»  عنوانبه دلیل   او وجود  برای  واقعا  او    ات)تو  که  زمانی 

ا ، خودمدار نیست(. او واقعیشناخودآگاه خواست و در    راللیبیک  

عشق برادری« را برای خودش بسیار راحت کرده است: او در تو نه  »

نمی   «تام » آن  از  هیچ  که  نمیرا  و  را  داند  انسان  بلکه  بداند،  خواهد 

 دوست دارد. 

نبین »اینکه در تو و من چیزی فراتر از   حی  ش مسید، رونانسان« 

فرد برای دیگری تماما ست که بر اساس آن،  چیزها  به  ردندر نگاه ک

م ال انسانی برای رستگاری فراخوانده  )نیست    مفهومی جز یک  چیز

 .( دست ازاینو  شودمی

عمومی گرد    مسیحیت ما را تحِت مفهومی کمتر مطلقا  درستی  به

می ما  هم  خدا«»آورد:  خد  گشتهرهنمون»و    فرزندان  روح  در   «ابا 

ات  فرزندِ خدا« بودن مباه »توانند به  هنوز همه نمی  2. ایمده اینجا ایستا

 
← 

1Jim  –  م. –اسم خان 

2.8.14Rom   
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دهد که ما فرزندان خدا هستیم،  همان روحی که شهادت می »کنند اما  

می  آشکار  شیطان همچنین  فرزندان  کسانی  چه  که  نتیجتا   1. اند«سازد 

خدا ، نباید فرزند شیطان باشد. فرزندِ  شودبرای آنکه فرزند خدا  فرد  

ان   ،بودن در    هاسان برخی  برای  یبرنمرا  بودن  فرزندِ گیرد.  یا    انسان 

جز تعلق   زی چ چ ی ه برای انسان بودن، برعکس ما نیاز به    دیگررتعبابه 

هایی انسان نداریم. تنها نیاز داریم تا نمونه   ی زیستیِگونه داشتن به  

ه هستم  این من چ  عنوانبهمشابهی باشیم. اینکه من  ی زیستیِاز گونه 

تو   تنها    عنوانبهبرای  بلکه  ندارد،  اهمیتی  خوب  لیبرالِ  امرِ  یک 

که ما هر دو فرزندان یک نفر،    ست ا  یکافخودم است. این  یِ  شخص

هستیم مادر  من  گونه   فرزندِ  ؛یک  بشری:  فرزند »  عنوانبه ی  یک 

 انسان« با تو برابرم. 

این منِ   برای تو چه هستم؟ شاید   که باشم    جسمانیاکنون من 

جز آن. این منِ جسمانی با افکار، هر چیزی    وم؟ریایستم و راه میم

امر شخصی«  » های تو یک  هایش در چشم و شور و شوق  تصمیمات

تنها    .برای خودش«»ست  ا ست که به تو هیچ ربطی ندارد: این امری  ا

نوعیِ مفهوم  من،  تو«  »  عنوانبه   انسانتنها  من،    مفهوم  برای  امری 

یا   2تواند جو کنند می ش می ابخطا  «تام»   باوجودآنکهوجود دارد که  

 
1.8.16 . with Rom3.10Cf. John   
2Joe  –  م. –اسم خان 
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نه  1دیک  من  در  تو  باشد.  جسمن  م  هم  انسانی  که  بلکه  انیرا،  ام، 

 بینی.می  انسانیک  دیگرعبارت بهچیزی غیرواقعی، یک شبح یا 

هرزمان با سنجشِ    -  ترین اشخان رادر قرونِ مسیحی متنوعما  

داشتیم   انتظار  آنان  از  که  »روحی«  خودمان«  »  -آن  با  م اعال برابر 

توان فرض  ب   راهر کس که در او روحِ نیاز به رستگاری    م ال  ؛کردیم

ست و در آخر هر ا   روحِ راستی در اوکرد، سپس بعدتر هر کس که  

بنابراین   باشد.  داشته  انسان  انسان و صورت یک  کس که روح یک 

 کرد.میبرابری« بود که تغییر »یانِ اصلی بن

اکنون   که  می  ریبش  روح  برابریِ  عنوانبه برابری  شود،  پنداشته 

ها را شامل  انسان  یهمه ست که  ا  دهای کشف شبرابری   عنوانبه قطعا  

ها روحی بشری داریم  تواند انکار کند که ما انسان چه کسی می  ؛شود

با آیا  اما  نیستیم!  بشر  جز  چیزی  آغاز    یا  از  جلوتر  ما  حساب  این 

بو مجبور  زمان  آن  هستیم؟  کمسیحیت  ته  داش  یالهروحی  ه  دیم 

اکنون   نکردبشریباشیم،  تهی  را  ما  الوهیت  اگر  اما  بشر  چگ،  ؛  ونه 

  ن عنوا به بیان کند؟ فویرباخ  کامل     وربه هستیم را    ماآنچه    بایست می

می  م ال یافته فکر  را  حقیقت  کند،  انسانی  را  الوهیت  اگر  که  کند 

را دارد بلیت این  انسان« قا»است. خیر، اگر خدا به ما درد داده است،  

 
1Dick  –  م.  –خان اسم 
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برنجاند.  گرانههمچنان شکنجه  راما  که   بیتر  به  هم  بلند و    انِمسئله 

ی ین چیز دربارهبهاترکم کوتاه این است: اینکه ما انسان هستیم،  هم  

ازماست و    دیگربیان به و    باشد   ما  1های کیفیت  فقط زمانی که یکی 

ما میا  توجهقابل ،  باشد   دارایی  در  من  که  البته  بسیاری  ن  است. 

یک   م ال  عنوانبهکه من     ورهمانن نیز هستم،  ساان  یگرچیزهای د

  غیره نیز برلین و  اهلِ  ده، یک حیوان یا یک اروپایی، یک  زند  جومو

یک انسان    عنوان بهکند تا فقط  انتخاب می   کسی کهاینکه  هستم؛ اما  

یا فقط   بنگرد  ، بسیار  ندبرلین به من نگاه کاهلِ  یک    عنوان به به من 

بود. و چرا؟ به این دلیل که او تنها به یکی    دواه یت خاهمکم   نزد من

 توجه کرده است. منمن و نه خودِ   یهاتکیفیاز 

مورد    مسیحی، یک روحِ  است. یک روحِ  گونهایننیز    روحدر 

و   کیفیِت    دست ازایننیکوکار  که  است  من،   یآمده دست بهممکن 

ل  ما  نه من  ،مال من است دارایی من باشد اما من این روح نیستم: آن  

 و.ا

از مسیحیِت پیر    یدر لیبرالیسم فقط استمرارما    است که  رون یازا

به   فرد   دهیم.ادامه میجسمانی را    2تامِ  در استهالکِاستهالکِ من،    در

بگیرد، تنها به دارایی من،  در نظر  آنچه هستم    عنوانبه جای آنکه مرا  

 
1Eigenschaften  
2 Tom –  م. –اسم خان 
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  ی وند پی  با من وارد  هایمه به خا ر داشت و    نگردهای من میبه کیفیت 

می داشته؛  شودازدواجی  آنچه  با  آنچگویی  نه  و  ازدواج  هستم    ه ام 

رامی من  روح  مسیحیْ  می  کند.  کنترل  لیگیرد  در  بودنِو  بشر   برالْ 

 مرا.

شود خودِ جسمانی انگاشته نمی  داراییِ  عنوانبه اما اگر روح که  

گونه  سان نیز اینشود، یک شبح باشد، پس انبلکه خودِ من تصور می

نه  و    است  نیز  بلکه    عنوانبه آن  من  کیفیِت  واقعی   منِ  عنوان به یک 

اندیشه، یک    تواندنمی  شود وشناخته می  چیزی جز یک شبح، یک 

 . باشدمفهوم 

دایره  درنتیجه دورِ  نیز  می لیبرال  مسیحیت  با  مشابه  چرخد.  ای 

یا    چون بشر،  نوعِ  در  روحِ  دیگرعبارت به روحِ  اقامت    انسان،  تو 

درست م ل زمانی که روح مسیح    هستی  تو یک انسان   ،ست گزیده ا 

تو   میاماقدر  بودی.ت  مسیحی  یک  تو  و  که    گزید  آنجا  از  آن  اما 

تو    روح می   عنوان به در  دوم  خودِ    خودِ   او  باوجودآنکهزید،  یک 

ماند و  بهتر« است، همچنان نسبت به تو بیرونی باقی می»مناس  و  

کوشش   باید  اتو  به  تبدیل  تا  ک نی  نسا کنی  شوی.  که  وششی  کامل 

کوششِ  م ل  ت  دقیقا  که  کبه    بدیل مسیحیانی  رستگار  روحی  و  امل 

 !ثمر است ، بید شونمی
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تواند در مال  لیبرالیسم مدعی انسان شده است، فرد می   اکنون که

قدمِ مسیحیت را کامل  عام اظهار کند که از این  ریق عملیاتِ ثابت 

حق در  و  است  ابتکرده  از  مسیحیت  دیگری  مامدا  یقت   جزوریت 

برا  انسانِ»انسان«،  »  شناخِت از    قائلد  ی خوحقیقی«  این   اینجانبود. 

ارزشِتوه  مسیحیت  که  به  یب   م  می   مننهایتی  روشن  نسبت  دهد، 

خیر، او   .( دست ازاینروح و    جاودانگی، درمانِ  دکترینِ  م ل)  شودمی

نه است و اداوج   انسانتنها    زند.می  انسان  ها را تنها به نامِاین ارزش

جاودان  هستم،  انسان  من  که  دلیل  این  به  نیتنها    واقع  در.  امشدهز  ه 

هیچ که  دهد  آموزش  بود  مجبور  است،    رهاکس  مسیحیت  نشده 

انسان در برابری    عنوانبهکه لیبرالیسم نیز همه را     ورهماندرست  

درونِ من   سانِنادهد؛ اما آن ابدیت، م ل این برابری فقط به  می  جای

ی ه دهندو پناه  کنندهحمل  عنوانبه فقط  من  شود نه به من.  می   لمااع

 . میرد«پادشاه هرگز نمی»به همان رسواییِ    ؛میرمانسان است که نمی

من، انسان    میرم اما روحِمن می  ؛ماند میرد اما پادشاه باقی میلویی می

 من تماما با  که  است اختراع شده  درخواست  این  ماند. اکنون  باقی می

  دی جومو»که من باید تبدیل به    است   شناخته شوم و بیان شده  نا نسا

 اقعا عام« شوم. و

بشریاین   مسیحی    دینِ  دینِ  دگردیسیِ  آخرین   .ست افقط 

کند و لیبرالیسم یک دین است چون هستی مرا از من جدا می   چراکه
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ای متعالی دازهانسان« را به ان»  چراکهدهد.  آن را باالتر از من قرار می 

همه  دنکمی ادیانِکه  می  ی  باال  را  بت  یا  و  ا  کهچرا  برند.دیگر خدا 

می دیگرجهانی  چیزی  به  تبدیل  است  من  آنِ  از  که  را  کند. آنچه 

کیفیت   چراکه از  است،  من  به  متعلق  آنچه  از  او  کل  و  در  من  های 

تاه وکسازد.  ماهیت« می »یک    دیگرعبارتبه ام چیزی بیگانه یا  دارایی 

دهد و بدان وسیله برای من یک از انسان قرار می  ترین پایاو مرا    آنکه

را  سمی یف«  »تکل خودش  لیبرالیسم  اما  به  ازد.  هم  ظاهر  در  حتی 

به مطالبهکند زمانی که  اظهار مییک دین  شکلِ   ایمانی تعصبی  اش 

که  ».  است انسان  یعنی  ی،  متعالوجود  این   روزی   ت یدرنهاایمانی 

ناپذیر  بی که شکست کرد، تعصهد  خواش را نیز ثابت  انیآتش  تعصِ 

بود.«  بشری  لیسم  برالی  کهییازآنجا اما    1خواهد  دین  ست،  ایک 

رفتاری    پروفسورِ پ  یزمداراآمآن  دیگر  با  کاتولیک، )روفسورهای 

در برابر هر   2( دارد، رفتاری که فردریکِ بزرگ دست ازاینیهودی و  

را  ایفوظاکه    کسآن  م ی  عنوانبه ش  انجام  مادون  روا    ،ددایک 

دون  ن ماآ  از رستگاری که ممکن بود  اسلوبیداشت، فارغ از هر  می

باید به درجه  این دین اکنون    مرسومِ   دینِی یک  بدان متمایل باشد. 

انواعِ  عمومی دیگر  از  و  رود  برابرشباال  در  که  آن   ی ابلهان»صرفا     

 
161Br. Bauer, Judenfrage, p   – .م 
 ( 1786-1740ی )هاسالفردریک دوم پادشاه پروس در  2
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شودهستند،  خصوصی«   این  جدا  بر  عالوه  ضر  و  خا ر  وری به 

 .بگیرد لیبرال ن رفتاری بسیار ا برشبراشان در نبودن 

دولت آزاد« نه  »بخواند. دینِ    ولت ددینِ کسی ممکن است آن را  

یا حقی   التفاتدین توسط دولت مورد    معنای کنونی که ایناین  به  

هم حق  دولت آزاد«  »دینی که    عنوانبه بلکه    ؛وی ه قرار گرفته است 

است  مجبور  هم  و  را  دارد  افرادِ  همه  زا  آن  بهمتعلی  خودش    ق 

افراد  خواهدمی  -بخواهد   مسیحی   شخصا  این  هر  یهودی،  چیز    یا 

باشید مینگر  حکومت  به  را  خدمتی  همان  دین  این  که  کند.  د 

فرزندان  می  1پرهیزگاریِ  خانواده  در  به  خانواده  است  قرار  اگر  کند. 

و  شناخته  دارد،  تعلق  آن  به  که  فرد  هر  توسط  موجودش   شرایط 

پی پس  شود،  فرد  باید    خونیوند  ت بیت  آن  و برای  باشد  مقدس 

بهاحساسات   با  نسبت  از  آن  احترام ن باش  پارسایینوع  ید  نوع  از  د؛ 

ی خونی برای او پیوندهای خونی، که توسط آن هر رابطه   نسبت به

به  ب تقدیس دل  شخصِ  به شودمیشده  یک  انجمنِ  ترتی     همین  . 

باید   بامقد  آن  برای هر عضوِدولت  مفهومی کس  برشد و  اه  ین ای 

 . ن باشداالتریلت واالترین است باید به همان شکل برای او نیز ودو

 
ق  1 به  بهاخالوانینِ  اشاره  گوناگون  مذاهِ   در  والدین  به  احترام  خصون قیِ 

 م. –کنفسیوسی 
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یک  شک  بدون  است؟  واالترین  دولت  برای  مفهومی  چه  اما 

بودن، جامعه جامعه  واقعی  بشریِ  آن  که  ای  ی  واقعا  در  که  هر کس 

  عنوان به تواند  ، می هستند  ناانسان، به غیر از آنان که  است یک انسان  

ع پذ یک  تحملِبیرش  ضو  بگذار  آنجا    گیرد.  تا  میدولت  تواند  که 

رود برابرِ  و    ناانسان  برابرِ  در  که  ملیتح  ؛پیش  ی  بشر یرغ  امرِ در 

 همچنان « یک انسان است،  »ناانساناین    همچنانشود. و  متوقف می

بشری  بشر  یر»غاین   چیزی  همه این  آری،که  ست،  ا ی« خودش   ها 

  ایندر واقع    ی؛رپایچها  هیچ  ممکن است و نهبرای یک انسان    فقط

اما  »چیزی   است.  انسان«  برای  یک  ناانسانهر    هباوجودآنک ممکن  ی 

  در   او را  دیگرعبارت به کند.  او را  رد می   همچنانانسان است، دولت  

  سازد زندان می   دولت تبدیل به عضوِ  یا او را از عضوِ  افکندزندان می 

 .ان( ارستخانه یا بیم یوانه د  کمونیسم عضوِ بر اساسیا )

ناانسان چیس به زبانِ صریح بگوییم  نیست که  : ت چندان سخت 

ان  با  اسانی  آن  که  همان   مفهومِست  ندارد،  تطابق  که  انسان    یر غ ور 

بشر سازگار نیست. منطق این    ست که با مفهومِا ی چیزی بشری  بشر

میخودمتناقض قضاوتِ  »را   کسی  «  آیا  اینامد.  به  اعتراف  ن بدونِ 

از ظاهر  تواند  میماهیت    و  تواند از وجودی ن مانسامفهوم    فرضیه که

قضاوت را بر زبان آورد، این قضاوت که این  از است  ج م  ،مجزا شود
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گویند  ها مین باشد بدون آنکه انسان باشد؟ آن تواند انساکه کسی می

 اما یک انسان نیست.  آیدبه نظر میاو البته م ل یک انسان 

ها قرن   ولِ مسیرِ بلندِدر    « راخودمتناقضقضاوتِ  »ها این  انسان 

  ، در تمامِ  ولِ این مسیرِ بلند   ها ونی ایهمهبا وجودِ  و    !اندادامه داده 

فقط  خودشان    نآنا با   ییهاناانساننیز  یافتن  تطابق  با  فرد  بودند. 

 دست آورد؟هتواند ب ش چه میامفهوم 

انسان می انسمسیحیت تنها یک  این  نیز    -  مسیح   –  انشناسد و 

ی انسانی فرابشر  دیگرعبارت به با منطقی معکوس ناانسان و    انزممه 

 ست. ا واقعیست. تنها ناانسان انسانی ا خدا« »یک  یا

  ؟ هر انسانِ اشباحهایی که انسان نیستند، چه باید باشند جز انسان 

با مفهومِ آنجا که  از  پیدا نمی  واقعی،  یا به خا ر  »انسان« تطابق  کند 

ن» که  آن ا یک    یست،انسانی عام«  اما اگر  شبح  این  ست.  انسان را  من 

س ) باالی  که  الانسانی  من  زده  رِ  ونه  دیگرْجهانی،    است  من  برای 

آن   به زیر کشم وال، وظیفه، ماهیت و مفهوم باقی مانده است(  ایده

ذاتی در درونِ خودم بدل    به  ، به چیزی از آنِ خودم وماکیفیتبه    را

 انسان چیزی جز بشر بودنِ   شکلیندب؟  مانم ی اانسان مهمچنان ن ،  کنم

نیست و  بشریِ  وجودِ  یا  من آنچه  من  دهم بشری انجام می من    هر 

مفهومِ  دهم و نه به این خا ر که با  ش میا انجام  منچون  خواهد بود  
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می» تطابق  ناانسان   وربه   منکند.  انسان«  هم  و  انسان  هم  ؛ ام واقع 

من   دیگرعبارتبه   ؛ماانهم بیشتر از انسو  م  اانسان هم    زمانهمچون  

 هستم.ام  صرفخودِ این کیفیِت

رسید که دیگر از ما نخواهند  به اینجا می هم کار    باید  ت یدرنها  

بشویم؛   انسان  بلکه  باشیم  مسیحی  واقعا    چراکهکه    وقتچیه ما 

همیشه  نمی و  شویم  مسیحی  بدبخت«  »توانستیم  باقی  گناهکارانی 

فتنی بود(. اما در  نایادست   الِدهیک ایمسیحیت نیز    چراکه)ماندیم  می

آ  تضادها  1اینجا  برابر  ما  در  توهم ندشد ن ر  ظاه گاهی  زمان  آن  در  ؛ 

بشری عمل هستیم و  که انسان  از ما    تر بود نسبت به اکنون کهساده

نمیآ)  یمکنمی باش  یمتوانری،  دیگری  جور  دیگری   یمهم  جور  و 

کن انسانشود  می  درخواست (،  یمرفتار   ، واقعی«  اییه ن ساان»  ،که 

 . باشیم

دولت  به  که  آنجا  همهاز  ما  امروزِ  از    چیزهاییانواعِ    یهای  که 

مختلف    الزاماتِآنان نیز    چسبد،شان به جای مانده، میمادرِ کلیسایی

تلمبار  را )همچون دین به خودشان  متعلق  افرادِ  بر  مداریِ کلیسایی( 

ها ربطی دولت   نییعآنان  به    وجهچیه بهتی  درسکه به   اماتیالزکنند؛  می

کنند چون ار نمیت را انکآنان اهمیِت این موضوعا  حالن یبااندارد؛  

 
 م. –منظور در ایدئولوژی انسانی است  1
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که  می بشریجامعه  عنوانبه خواهند  شوند.  ی  که    دیده  جوامعی 

آنانانسان    عنوانبه   تواندمی  انسان از   در  اگر کمتر  عضو شود حتی 

بیشترِ باشد؛  امتیاز  دارای  اعضا  دولت   دیگر  ه   هااین  از  واداربه  ی 

و   کیک ن ادکنند و مردم را بدون تفهای دینی اعتراف میی فرقههمه

ترکمیملیت   یهودیان،  مسلمینپذیرند:  می  1ها،  غیره  توانند و 

پذیرفتن، عملِ  در  بنابراین  شوند.  فرانسوی  تنها   شهروندی  دولت 

یک   عنوانبه ا  لیس. کیا نه  است   انسانکند تا ببیند آیا فرد یک  نگاه می

ایجامعه  نمی مان ی  همهداران،  انسان تواند  آغوشِی  در  را  خود   ها 

تواند. اما زمانی که  ها میای از انسان جامعه   عنوانبه دولت  اما  د؛  بپذیر 

بیان دارد که  سازدرا واضح     خود دولت اصولِ ش در  افرضپیش   و 

حتی )  دباشنها انسان  چیزی نیست جز آنکه آن  شامؤسسان  مجلسِ

شم نامریکای  هنالی  پ یز  که  افرضیش وز  است  این  دین  آنان  ش 

ئولیت( آن زمان است که گور خود مسو  درستی  دینِ    دستکمدارند،  

هایی را که در مالکیت خود کند آن . هنگامی که خیال میاندکنده را  

بدون همه  انسان  دارد  است ناء  است ناء  بدون  میان  این  در  آنان  اند، 

ها و را برای قدرت  دولت   هرکدامکه  اند  شده   دارانیدمخوتبدیل به  

خودمدارانه خواهداف  کار  به  گرفت اش  »ج اهد  در  امعه.  بشری«  ی 

ها دیگر مجبور نیستند با  آن   چراکهشود  برابر خودمداران متالشی می

 
 م.  –منظور مسلمین شمال افریقا است.  شده،ی استفادهاژهدر و 1
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یک   عنوانبه خودمدارانه ؛ در مقابل فتار کنندر انسان عنوانبه یکدیگر 

از من و در تقابل با  وت  متفا  که کامالشوند  می   ظاهر  توعلیه یک    من

 من است.

ل این است که ند، م حساب کا  م  اگر دولت باید روی انسانیِت

روی   باید  بگوید  در   اخالقیاتکسی  انسان  دیدن  کند.  حساب  ما 

کردن   رفتار  و  رفتار  عنوانبهیکدیگر  یکدیگر،  برابر  در   یانسان 

می خوانده  همه اخالقی  با  این    قِ عش» ن  هماش  اذرات  یشود. 

ه  گون نآاگر من انسان را در تو ببینم،    چراکه« مسیحیت است  یِحانرو

من  ک نه  در خوه  و  انسان  می  زیچ چیه دم  به    قت وآنبینم،  دیگر  من 

قائلاندازه  اهمیت  خودم  برای  که  بود، اای  خواهم  هم  تو  برای  م 

می   ورهمان  چراکه پیشنهادِ که  این  نمایانگر  ما  ضیاتی یار  بینی 

من چیزی جز   دیگرعبارت به یا    A=B  درنتیجه  B=Cو    A=Cهستیم:  

تو   و  نیستم  اانسان  نیستچیزی جز  تو    من   درنتیجهی،  نسان    برابربا 

اجازههستم اولی  چون  است  ناسازگار  خودمداری  با  اخالقیات  ی  . 

اما اگر  را نداده و فقط به انسانِ در من اعتبار می   مناعتبار به   دهد. 

تنها    هرکدامه جمعی از خودهایی که  ن  ست ا  اهی انسانجامعه   دولْت

چشمان برابر  در  را  ما خود  پسبیش  نمی  یند،  بدونِ او    تواند 

 آورد و باید بر اخالقیات پافشاری کند. اخالقیات دوام 
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دولت و من، دشمن هستیم. من، خودمدار، در    یعنی  ما  درنتیجه

»جامعه اقل   رفاهِ  نمیش  را  بشری«  خا ری  به  من  آن    خواهد. 

آنکه    کنم. اما برایاستفاده می از آن  تنها  بلکه    کنما فدا نمیر  زیچ چیه 

ی خودم  ن را به دارایی و آفریده آباید آن کامال استفاده کنم، از م بتوان

سازم  آن  می   شنابود  دیگربیان به ،  بدل  جای  به  و  اجتماعِ  کنم 

 دهم. را شکل می خودمداران

کند رخواست میو دده کرت اش با من خیانیپس دولت به دشمن

ه  ر بر دارد کفرض را داین پیش   . این سخنکه من یک انسان باشم

« جای انسان نا»  در خطِ  آن رات  دول؛ که  مکن است انسان نباشممن م

کند.  به من تحمیل می  وظیفهیک    عنوانبهدهد. او انسان بودن را  می

ادامه از من می  در   و اشود  ری را که باعث میخواهد که هیچ کااو 

پس   ندهم؛  انجام  نیاورد  مقدس   اوماندگاریِ  دوام  من  برای  باید 

نبا من  پس  خوشد.  یک  یک  باید  باید  بلکه  باشم  دمدار 

این یک انسان باشم.    دیگرعبارت بهیا    پذیر، یک درستکاریتمسئول

برابر آن و  ست ا  یکاف باید در  ناتوان و حرمت ی ماندگار: من  -اش 

 باشم. دار نگه

البته ن  دولت،  کننه  آفریدووع  به  نیاز  هنوز  آنکه  بلکه  آن،  ه نی 

ی انسانیِ  ه است. یک »جامعه مِ رشدیافتاز لیبرالیس الی شدن دارد، ایده
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مکانی   »انسانی«  هر  آن  در  که  بیاید  وجود  به  باید  یابد.  بحقیقی« 

فهمیدنِ  معنای  به  یا    لیبرالیسم  جهانی   ساختنِ  دیگربیانبه »انسان« 

او این  برای  و  جهباید  ست؛  جامعه   بشریان  آن  عمومیِیا   ی 

 ست توانکلیسا تنها می»که    ه است دها باشد. گفته شانسان )کمونیسم(  

بنگرد،   روح  کند«اما  به  نگاه  انسان  کلیت  به  باید  آیا  1. دولت  اما 

هسته  نیست؟  دولت  »انسان«»روح«  امر    یسادگبه ی  این  »انسان«، 

ان»جامعه   فقطش  ست و او خوداغیرواقعی   ست. جهانی اا«  ه سان ی 

دارد؛ ام  ا نند، کلیسکخلق میآن را  (  ورزن ایماروح  )دار  ایمانفردِ  که  

کند، دولت نام خلق میآن را    بشر یا روح بشری( )جهانی که انسان  

نه    مطلق   وربه نیست. من    مندنیای  دنیایی    چنیناما    ؛دارد همیشه 

  ملِم. عکنمیرا اجرا    ودمبه خ  متعلق  کارهاییبلکه    بشری  کارهایی

ین تمایز ری متمایز است و تنها با ادیگ  بشریِ  از هر عملِ  من  بشریِ

واقعی که به من تعلق دارد. انسانِ درونِ  عملی خواهد بود  ت که  اس

ماهیتیِ مجرد   دیگربیان بهروح یا    یک  آن یک تجرد و به همین دلیل

 است.

می باوئر  حقیقتِ   ( «یهودی  »پرسشِدر    م ال )گوید  برونو    که 

 ست که خودِاست و در واقع حقیقتی  انهایی    نتقادی حقیقِتِ  امکت

 
176Hess, Triarchie, p.  
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دمسیحی به  مینبال  ت  می  دیگرعبارت به   ؛گرددآن  او  گوید  »انسان«. 

در    چراکهعالی برای حقیقت است    نبردِ  تاریخِ  ،دنیای مسیحی  تاریخِ»

کشفِ است  بحث  در  آنچه  آن!  در  تنها  و  یا  نهایی    حقیقِت  آن 

 ست.« ا ، آزادیو  انساناولیه،  ِتحقیق

بپذیریم و   را  این دستاورد  ما  بگذارید  ما  بسیار خوب،  بگذارید 

مسیحیت و از   پیدا شده از تاریخِ ی نهاییِنتیجه  عنوانبهرا  انساناین 

اش بپذیریم. ی عمومگرای انسان به شکل  الهای مذهبی و ایده تالش

 ، یحیت دِ مسدف و برآمه این  ،  نانساهستم!    مناکنون انسان کیست؟  

ماده   ،منمانند   ب  تاریخِ   ی خامِآغاز و  از لذت  تاریخی  از  جدید،  عد 

قربانیتاریخ از  از   است؛  های  بلکه  بشریت  یا  انسان  از  نه  تاریخی 

اکنون من و بندی میامر عمومی رتبه  عنوانبه  انسان.  من شود. پس 

هستیم   واقعی  عمومیِ  امر  آن  خودمدار    کس همه   چراکهخودمدار، 

بر  است  خوو  یک  دای  یهودی  است.  قائل  را  اهمیت  برترین  ش 

چو  خودمدارِ نیست  هنوخالص  یهودی  یَهُوَ   خودز  ن  وقف  را 

 مرحمِت  گونه نیست چون مسیحی در پرتوِاین   نیز  کند؛ مسیحیمی

می  زندگی  و  الهی  مطیعِ  خود کند  می   را  نیز  .  سازداو  م ل  انسان 

بخ  تنها  مسیحی،  و  از  یهودی  فهایش  خواست شی  یک را،    نیازِ   قط 

می  ،راخان   نه  ارضا  نیمه  خودشکند  خودمداریِ  یک    نچو  را: 
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نیمه   خودمداریِ و  است   انسان-یک  است  خودش  نیمی  که  کسی   ،

. بنابراین  در مالکیِت خودش است و نیمی بردهیا نیمی    ؛نیمی یهودی 

هستند   متمایز  یکدیگر  از  نیمی  همیشه  مسیحی  و  یا  یهودی 

اما  یکدیگر را تشخیص می ان  انس  عنوانبه   دیگربیانبه    عنوان به دهند 

چون متمایزند،  هم  از  اربابِخدمتگزارانِ  برده  دو  اگر  اندتفاو مت     .

باشند،  ها میآن  از یکدیگر متمایز    کامال توانستند خودمدارانی کامل 

و محکم می بیشتر  و  می شدند  یکدیگر  کنار  آن تر  ها ماندند. خواریِ 

ایز هستند بلکه آن است که این مگر متیکدی  ها ازکه آننیست    در آن

را   داد  کارهیمهنکار  با هانجام  برونو  برعکس  ند.  که  میاوئر  اندیشد 

و با   ببینندانسان    عنوانبه توانند یکدیگر را  یهودیان و مسیحیان نمی

انسان رفتار کنند مگر آنکه ماهیت مجزایشان را که   عنوانبه یکدیگر  

کردهها  آن  جدا  هم  از  مج  را  بو  جدایشِبور  می  ه  رها  سازدابدی   ،

ماهیِتکنند ب»  عمومیِ  ،  را  و  انسان«   »ماهیِت   عنوانبهن  آ  بهشناسند 

 بنگرند.  شان«حقیقی

اساس نقِص  اظهاراتِ  بر  در    مشابهِ  او،  مسیحیان  و  یهودیان 

آن  داشتنِ  خواسِت  یا  بودن  برای  به    ؛است   نهفتهخان«  »  یزیچ ها 

آنکه انسان    جای  به  باشند تنها  بشری    و  آنچه  یا  ا دنبال  در ست 

یشد که  اندمید. او  کنن  تالشها«  انسان  عمومیِ  حقوقِ»  وجویجست 

ها به این است که »دارای  آن   ی اعتقادِها دربرگیرندهآن   خطای بنیادیِ
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شان در  دارند؛ در کل اشتباه  امتیازِ مخصوصی« و  هستند  حقی وی ه

انسان   عمومیِ  حقوقِ  اه ایندر تضاد با  و او    است   حق ویژهباور به  

 کند. حقوق بشر!بلند می  در برابرشانرا 

تا  ستامی  عمو  نِ انساشر،  ب باشد   کنونو  انسان  که  کس  ،  هر 

اکنون  است  کسی.  حقوقِ  هر  و    ابدیِ  باید  باشد  داشته  را  بر انسان 

  گونه آن  یاکامل   1یِ« ساالرمردم ها در یک »کمونیسم، از آن  نظرِ اساس

. اما این لذت ببرد  2ساالری یک انسان در  شود    هتر است خطابکه ب

که    فقط است  بر  دارد  زیچ همهمن  من  مای خودش  و  کند؛ یفراهم 

انسان، من چیزی ندارم. مردم دوست دارند که به هر انسان،    عنوانبه 

ها را بدهند صرفا به خا ر آنکه او عنوانِ انسان  ی خوبیفراوانیِ همه

 م. ابودن انسانگذارم نه بر می منا بر شد. اما من تکیه رکرا یدک می 

 
 م.  –دموکراسی  1
2Anthropokratie   ، ی  واژهی  یسندهنوanthropos  ا  به پسوند معنی  با  نسان را 

kratie    بآری م ل دموکراسی و  هاواژهکه در رود، ترکی   یمه کار  یستوکراسی 
و   است.  را    تی  ترینابهکرده  دموکراسی  کنیم، ساالرمردماگر  ترجمه  ی 

را   انسانیمانتروپوکراسی  باتوان  کرد.  ترجمه  میوجودساالری  توان آنکه 
نه مردم دموکرا رجمه کرد، برای حفظ تشابه واژگان االری تسسی را خودش و 
 م. –نتخاب شد. ساالری اد متن اصلی معادل مردمهمانن
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، م ل مرد بودن  ست ا   من 1ِتیک کیفی  عنوانبه چیزی    طفقانسان  

به معنای کامل   کسی  این یافتند که  ال را درایده  یا زن بودن. باستانیانْ

مردانگی    به معنای دیگر و    3آرِت و    2ویرتوس؛ فضیلت آنان،  باشد  نر

راجع  ا باید  میست.  که  زنی  چه    فقطت  ایسببه  باشد،  کامل  »زنی« 

برای او   اراین کدر  فکر کرد؟ این به همه داده نشده است و بسیاری  

هدفِ میغیرقابلِ   یک  بودنْسازند.  دستیابی  و   کیفیِت  مونث  اوست 

نیازی به »مونث بودنِ حقیقی« ندارد. من یک انسان گونه  م همانا او 

ی کامل«  ه»سیارزمین را برای یک    که زمین یک سیاره است. این که

اندازه خنده همان  به  کنیم  فراتنظیم  با  را  من  که  است  به دار    خوانی 

 سانی کامل« زحمت دهید.سوی »ان

 
1Eigenschaft  
ی خان در روم باستان بوده است که داللِت ضمنی بر دلیری،  فضیلتویرتوس   2

تین به معنای  ی مردانه دارد. »ویر« خود در الها قدرت  عنوانبهمردانگی و غیره  
 م.  –د. شیمبه زنان داده  ندرتبهت ویرتوس  ضیلین فمرد است و ا 

ی معنا  دهد. همچنین بهیم« معنی  اشنوعن در هر  اش »بهتریی اصلدر معانی   3
در یونان باستان بوده و کارکردش   اشاستفادهترین یمیقدفضیلت اخالقی است. 

 م. –داده است. معنا می اش رازندگی کردن هر فرد در حداک ر بالقوگی



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

57 

 

آید به نظر می  ،است«  زیچ همهخود  »  گوید:می  1زمانی که فیشته 

اما   با تزِ من همخوانی دارد  او  که کامال  نیست که سخنِ  بدین معنا 

معنا  هست  زیچ همه خود،   به  کند می  نابودرا    زیچ همه   دی خوبلکه 

خودِ یک  جود،  وخودِ نامخود، یک    ینابودکنندهاست و تنها یک منِ  

زند اما من از مطلق« حرف می »واقعا من است. فیشته از خودِ  متناهی

 گویم.خودم، از خودِ گذرا سخن می

این تصور که   به یک معنی هستند،  بیعی   خودو    انسانچقدر 

و  ا میست!  دید   آند  شوهنوز  عبارتِ   م ال ،  را  که  فویرباخ،  در 

 معین کردنِ آن   شود،فاده میمطلق است»انسان« برای معین کردنِ خودِ  

خودِ منفرد. خودمداری و بشریت نه آن  ، نه آن گذرا،  ی زیستیگونه

بودن) اما  بشر  باشند  معنا  به یک  باید  اساس(  فرد    بر  فقط  فویرباخ 

»خودشمی از    تواند  باالتر  نه ایت ردف  هایمرزرا  ولی  دهد  قرار  ش 

قوانین از  گونهاین    ؛باالتر  م بِت  گونه   2.ش«ای یستزی  فرامینِ  ی اما 

ش ازیستی هیچ است و اگر فرد خودش را باالتر از مرزهای فردیت 

؛ او  فرد حضور دارد  عنوان به خودِ اوست که    این همچنانقرار دهد،  

دارد که آنچه   وجود ر این، او تنها دردد داوجو بردنِ خود در باالتنها 
 

)ان  یوه 1 فیشته  از  1814-1762گوتلیپ  آلمانی و  فیلسوفِ  ایدهیهپا(  -گذارانِ 
 م. –مِ آلمانی ست. الیس

2401p .,ed nd2y,ianitEssence of Christ  
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نماند؛   باقی  تمام  هست  او  کارِ  صورت  این  غیر  و  در  مرده است 

تنهاا بودن  بشر  ایده  ست.  گونه یک  است،  فکر ال  آن  به  تنها  که  ای 

نیست بلکه ارائه    انسانالِ   ایدهشده است. انسان بودن به معنای درکِ

که  خودِکردنِ   نیست  این  است.  من    فردیت  ا  ر   عام  انسانِچگونه 

ی من شود، بلکه این است که کنم و نیاز باشد تا این وظیفهدرک می

خود هستم. هستم   ی زیستیِکنم. من گونه ارضا می   خود راچگونه  

هنجار،   هیچ  قانون،  بدون  بدون  الگو  بدون  هیچ  امکان هیچ   .  ... و 

ا همین  اما  بسازم  اندک  خیلی  خودم  از  بتوانم  من  که  ندک دارد 

و  زیچ همه آ  است  مینچه  از  اجازه  با  من  دیگران  قدرت  که  دهم 

قوانین و   اآموزشِ سنت، دین،  بدولت  بهتر است سازندز من  اگر  ،   .

چموش باشم تا    کودکیبهتر که  در کل صحبت از بهتر بودن باشد،  

بهتر که انسانی چموش باشم تا انسانی  هایی جوان؛  شانهسری پیر بر  

همه  مطیع عچیزدر  چمیب  ضوِ.  و  هنتربیت  دروش  شکل    سیرِم  وز 

ع  و مطی بالغ  خود است؛ آنکه دانای نا  خواسِت  بر اساسدادن به خود  

»گون با  خواست ه است  با  زیستی«،  میی  معین  عمومی،  شود.  های 

اگونه  است.  قانون  او  برای  زیستی  آن  ی  با  این  ؛  شودمی  عینمو 

چه اش؟  لیفی زیستی برای او چیست جز »تقدیرش«، جز تکگونه 

اینکه  یاساس  تفاوتِ در  دارد  وجود  گونهای  به  »بشریت«،  ی به 

  مسیح   و  اینکه به خدا  یاال بکوشم،  ایده  ینسوی اتا به    بنگرم  زیستی
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کنم؟ همسان  تالشی  تا  که  حداک ر    بنگرم  است  این  اولی  تفاوت 

دومی   از  است.    ورورفتهرنگ بیشتر  کلیِت    ورهمانشده  فرد  که 

 .هست  ی نیزی زیستکلیِت گونه  بیعت است، 

خالصه نمود و     وربه اندیشم،  دهم یا میهر آنچه من انجام می 

آنچه هستم  ن، مسلتجلی م با   م ال   نعنوابه شود. یهودی  می   مقیدما 

گونه  نآتواند خود را  باشد، تنها می  چنانو آن  چنینتواند اینتنها می

به  ابراز کند؛ مسیحی می  تنها  را  نمود و تجلتواند خود  ی مسیحیت 

. اگر امکان داشت که شما یک یهودی یا مسیحی دست ازاینو    دهد

بروز  را  ست  اوانستید آنچه یهودی یا مسیحی  تا میما تنهباشید، مسل

شدیدترین   در  ندارد؛  امکان  اما  یک یت هدادهید؛  هنوز  شما  نیز  ها 

مفهومخودمدار دیگ  مانیدباقی می  ، یک گناهکار علیه  به شکل  ر یا 

 این دلیل کهبه  مردم  قی با یهودی نیست.   دقیمعادلِ  توتوان گفت  می

 ترکاملگر است، مفهومی  باز نظارههمینانی  خودمدار همواره با چشم

کرده را   که  جستجو  مفهوم  اند  وباید  این  آنچه     وربه   واقعا  کامل 

چون   و  کند  بیان  را  مفهوم  هستید  شمااین  واقعی  ست،  ا   بیعِت 

فعبایست تممی این   ترینِرا در بر بگیرد. کاملما   شیِتالامیِ قوانینِ 

ب »انسان«  در  است هنوع  آمده  شما  دست  یهودی    عنوانبه .  یک 

ی شما نیست، یونانی کوچک هستید، یهودی بودن وظیفه   ازحدش یب
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نمیلمانآبودن،   کفایت  بودن  زمان  ی  آن  باشید،  انسان  اما  کند. 

 1ید. تان بنگرتکلیف عنوانبه دارید؛ به انسان  زیچ همه

می می اکنون  انتظار  من  از  چیز  چه  که  و  دانم  ی  رساله رود 

تواند نوشته شود. نهاد دوباره تحت تسلطِ  می ید  جد  ائلِالمستوضیح

 در حفاظِدوباره  قلمرو    ؛فردْ تحت تسلطِ چیزی عام   و  گزاره است 

یک جدید ریخته شده است. این    دینیِی  و شالوده   قرار گرفته  ایده

ق  جلوروبه قدمِ   و  لمرو  در  نه    خصونبه دین  و  است  مسیحیت 

 قدمی به خارج و ورای آن. 

ز بهقدم  امرِ  رج  خا  دن  به  آن،  ورای  می  ناگفتنیو  شود. ختم 

بی   چراکه واژه زبانِ  هیچ  من  »لوگوس« ارزشِ  »واژه«،  و  ندارد  ، 2ای 

 برای من »صرفا یک واژه« است.

غیره ی و  لمانآی،  اند. اگر یهودمن جستجو کرده  ماهیتِبه دنبال  

 .ت«من اس انسان است. »انسان ماهیِت درهرحالنیست، پس 

 
بهتر  همان  1 خود  نویسنده  سبکِ  به  عادتِ  با  خواننده  تاکنون  احتماال  که   ور 

ن مخالف است.  آنا  با  انِ  مکاتبی است که نویسندهداند، اینان سخنانی از جمی
 م. –
یونانی    آثاردر   2 حکیجرامتفکران  لوگوس  معنای  همچنین ترین  و  عقل  مت، 

 م. –وم »کلمه« را هم در خود دارد. ه مفه منطق و کالم است. البت
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خونسبمن   به  زنندت  و  دم  خودم زمیانگنفرته  به  نسبت  من  ؛ 

من  یا  هستم  وحشت  خودم  برای  من  دارم.  بیزاری  و  وحشت 

ی کافی کاری به اندازه   وقت چ یه   وبرای خودم کافی نیستم    وقت چیه 

ارضا نمیبرای  خودم  ای  میاکنم.  چنیز  احساسن  انن  نفس  اتی  کار 

 د.شومی  انتقادی کامل و با مکتِ  گرددمیآغاز 

ت رها می  و  امشدهصرف  من  شیطانی«  »روحِ  شرِ  از  که  خواهم 

شوم. چگونه بدان حمله کنم؟ من شجاعانه گناهی را مرتک  شدم  

مسیحیت   برای  علیه  ترشوم که  کفرگویی  و  گناه  است،  ین 

علیه»القدس.  روح هیچ القدروح  آنکه  ابد  تا  کند،  کفرگویی  س 

 1«بود!خواهد    ی مسئولابدوت  بلکه در برابر قضا  ،بخشایشی ندارد 

 ترسم.خواهم و از هیچ قضاوتی نمیمن هیچ بخشایشی نمی 

شبحِ  روحآخرین    انسانْ و یبنده فرست.  اشیطانی    یا  ترین 

ماهرترین  یمیصم است،  سی  ست ا  گودروغترین  دبا    ؛ رستکار مایی 

 ها.غدرو پدر

رحمانه و ست، بیاکنونی    ها و مفاهیمِخودمدار ضدِ درخواست 

 برای او مقدس نیست. زیچ چیه کند. می یشکنمت رح ازاندازهش یب

 
1.3.29Mark   
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من  از  باالتر  قدرتی  هیچ  که  کنم  ادعا  اگر  بود  خواهم  احمق 

ی  آنگیرم، کامال نسبت به  نیست. فقط رفتاری که من در برابر آن می

  دشمنِ ست: من باید  ادیگری    ند، چیزده مینجام  که در عصر دین ا

باشم  هر قدرتِ باالتری  به  کهیدرحال  یاد  دین  آن را می   ما  دهد که 

 خود کنیم و نسبت به آن فروتن باشیم. دوسِت

  ، دهدقرار می  ترس از خدایینیرویش را علیه هر    شکنحرمت

صورت    چراکه این  غیر  را در  او  خدا  از  هر    ترس  قی با  آنچهدر 

میارد،  گذ محدود  تقدس  شکلِ  می سازدبه  خدا.  یا    خواهد  باشد 

خواهد کند، مینسان را استفاده می ا-اخد  گرِتقدیس  انسان که قدرتِ

چیزی   که  هر  مقدس  باشد  خدا  خا ر  خا ر    است به  به  انسان  یا 

 عنوان به انسان  چراکهدهد ترس از خدا را تغییر نمی هااین ؛بشریت( )

دینی،    خانِ  رد به همان اندازه که در نظرگاهِداحرمت  برتر«    »ماهیِت

. هر دو خواندیفرامما را    امِترس و احتر  تر«بر  »ماهیِت  عنوانبهخدا  

 کنند.می زدهوحشت ما را 

درست  معنای  در  خدا  از  یک   ریختهپیش    هامدت ش  اترس  و 

»  شیوبکم «  خداناباوریِ » با  بیرون  از  که  بودنِ«  کل  یرغآگاه،  یسایی 

شده است. اما آنچه از   باباختیار  یباست،    ص یتشخقابل  اشده ترگس

شده، گرفته  اندازه  خدا  از  انسان    بیش  شده به  قدرتِ   افزوده  و 
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اندازه همان  به  دقیقا  که  بشریت  یافتکپرهیزگاری  وزنِ  ای  ،  ه اهش 

انسان    گشته  تربزرگ از  ترس  و  است  امروز  خدای  »انسان«  است. 

 .ه است گرفت   قدیمی از خدا راجای ترسِ

انسان فقط یک هستیِ نمایندگی میاما چون  برترِ دیگر را  کند،  

بلکه یک دگردیسی در هستیِ برتر    ؛ا نگرفتهجای چیزی ر  زیچ چیه 

 ست.ا ی ترس از خداییریافته تغ رخ داده و ترس از انسان صرفا نوعِ

 ما، مردمی پرهیزگارند.  خداناباورانِ

را    زیچ همه ا  یند، مگومیدالی  که بدان عصر فئو  یاگر در آن زمان

عصرِ  1تیول   عنوانبه  در  داشتیم،  قبول  خدا  رابط یبل  از  همان  ی ه رال 

ب ارباب  فئودالی  انسان  اکنون  بود،  ارباب  خدا  دارد.  وجود  انسان  ا 

این  انسان  اکنون  بود،  واسطه  بود،  است؛ خدا  است؛ خدا روح  گونه 

این   با  است.  انسان  راگانه سه ی  حظهمالاکنون  فئودالی    یبطه ، 

دگرگونیتجربه  یک  ما    را  ی  ابتدا  در  است.  به   مانقدرتداشته   را 

 
موقت  ( عنوان یک ملک یا زمینِ بخشیده شده و امانِت  feudumتیول )التین:   1

از مرکزی  عنصرِ  که  انظ  است  یا -ربابامِ  و  ارثی  اموالِ  شامل  و  بوده  رعیت 
   نشاندگان است، این عنوان در قالبه دست   حقوقِ اعطا شده توسط یک ارباب

شکل فئودالیِ وفاداری و خدمات معموال توسط مراسم شخصیِ خاصی به  یک  
 م. –گردید. عنوان بیعت اعطا می
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از همه داریم و چون این قدرت از    قدرتمندترنسانِ  یولی از ا شکل ت

نمی جایی واالتر می توانایی  یا  به آن قدرت  را آید،  آن  بلکه  گویند، 

می  م»حق«  ما  ادامه  در  بشر«؛  »حقوق  جهانوقعیت نامند،  در  را    مان 

ما با    یمراودهگر است و  او واسطه   چراکهتیولی از او داریم،    عنوانبه 

ممکن نیست جور این این مراوده  و بنابرکند  ی سا ت مگران را و دی

جز   باشد؛  »دیگری  یا    ت یدرنهابشری«  را  خودمان    دیگر بیانبه ما 

تا    ،ولی از او داریمتی  عنوانبه ارزیم را  خودمان یا هر آنچه می  ارزشِ

ما »بشر«  زمانی یا جایی که  در ما ساکن نباشد و    اواگر  که    ن حدای

نمی هی  به  ،نباشیم آنِ  ارزیم.  چ  از  آنِ  قدرت  از  جهان  است،  انسان 

 ام.انسان است، من از آنِ انسان

گر و از  دهنده، واسطه نامرا    خودم  آزاد نیستم که  اما آیا من هنوز

 د: شومی گونه اجرا پس این آنِ خود اظهار کنم؟ 

 است. منقدرت منْ داراییِ 

 .دهدمی قدرت من به من دارایی 

 داراییِ من هستم.ق آن منْ و از  ری هستممن قدرت من خودِ 
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I. ِمن قدرت 

 

جامعهحقْ   جامعه    روحِ  اگر  باشد  خواستیاست.  این  داشته   ،

از  ریق حق است که وج  تنها  ود  خواست همان حق است: جامعه 

گرِ اوست تا اِعمالِ سلطه بر افراد را تحمل سلطهحق خواسِت  دارد.  

 است. جامعه ِتمزیگوید عدالت . ارسطو می کند

کسی تشخیص  اینکه    ؛ست ا  خارجی  یقانونیِ حقِ موجودْ  امتم

 . کند«می  رفتار  یدرستبه»با من    و  من است   به جان  حق  دهد که  می

همه   بنابراین مرا  اگر  دنیا  دهند   هگوناین ی    به ق  ح آیا    ،تشخیص 

و  جان   است؟  حقِ  من  من  من    نیآنا  جز  به  نسبت   خارجیکه 
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دولهستند   در  آورده هب   ،ت، در جامعه چه حقی  وقتی یک دست  ام؟ 

می یب تشخیص  که  کله  به   جان    به  حقدهد  نسبت  من  است،  من 

داشتن بیاحق  میم  او  اعتنا  از  را  آن  که  ندارم  دوست  من  شوم؛ 

دهد که  می نیز تشخیصهوشی رد بااما حتی زمانی که ف دریافت کنم؛

به جان   است   حق  به جان  من  با آن حساب حق  نیستم.  نیز من    

ن است یا نه، کامال مستقل از آن احمق و آن ق به جان  ماینکه ح 

 دهند.ست که تشخیص میاباهوشی 

تاکنون  اینما   را  حق  کرده  تملکهمیشه    حق  دنبال  به  ما  ایم. 

ب و  دادگهستیم  به  هدف  این  رورای  می اه  یک  کنیم.  ی  به  چه؟  به 

و   عمومی  دادگاهِ  پاپ،  دادگاهِ  شاهانه،  یک  دست نایازدادگاه  آیا   .

می   دادگاهِ دیگر سلطانی  کرده، حقی  مقدر  که سلطان  را  تواند حقی 

را به جان  من تشخیص دهد اگر من به تواند حق اعالم کند؟ آیا می 

قانو  با  که  باشم  حقی  نددنبال  همخوانی  سلطان   عنوان به آیا  ارد؟  نِ 

این  می   م ال اینکه  با  به من واگذار کند  را  مطمئنا  تواند حقِ خیانت 

نیست   باحقی  مطابق  باشد؟    که  دادگاه    عنوانبه ذهنیِت سلطان  یک 

یک    عنوانبه کردنِ نظرات را    تواند به من آزادیِ نطقسانسور، آیا می

این حق  ا  زیچ چیه چون سلطان    اعطا کندحق     شنید؟ نخواهد    منز 

سلطانی   من در این دادگاه به دنبال چه هستم؟ من به دنبال حقِ  پس

هستم. تا آن زمان که    خارجی  دنبال حقِخودم؛ من به    حقِهستم نه  
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در آن پیدا خارجی با من همخوانی دارد، حتما دومی را نیز    این حقِ

 خواهم کرد.

اجازه یکدیگر،دولت  به  حمله  بفر  ی حمله  ی  را  د  فرد،  ه 

به    دوئلبا  و  ا  ؛دده نمی معمولی  توسلِ  هر  حتی  است.  مخالف 

یس  به خا ر آن به پلاز  رفینِ دعوا    کدامچ یه   باوجودآنکهضربات،  

خواه  مجازات  نگیرند،  من،  تماس  یک  که  زمانی  است ناءِ  به  شد؛  د 

را   تو  نمییک  م ال  کتک  و  خانواده  یسِرئزند  برابر  یک  یک    در 

پدر به نام آن  ست و  حق ا مست  در این موضوع  نوادهاخکودک است.  

من    مستحق این  عنوان به است؛  خود  نیستم.  یک   یزنامهورگونه 

 زیچ همهکند. اینکه  ما »ثروتِ عمومیِ حق« را معرفی میه  ب  1ووسیان 

باید با قاضی و دادگاه تصمیم گرفته شود. او دادگاهِ عالیِ سانسور را  

  حقی؟ حقِع  نوه  چ   .شود«آن بیان می   داند که »حق درمی  دادگاهی

اینکه حکم دادن  برای تشخیص  کردن.  دادگاه حق سانسور  آن  های 

سانهست باید  فرد  اما  ر  سوند،  بداند.  حق  یک  را   وجود نیبااکردن 

میاین تصور  می گونه  ارائه  امنیت  دادگاه  این  که  آری، شود  دهد. 

  سانسور گذارِقانون  امنیت علیه خطای یک فردِ مامورِ سانسور: او تنها

خواست   علیهرا   غلطِ  میاتفسیرِ  محافظت  همش  و  زمان کند 

 
 م. – 9341تا  2171ی هاساللیبرال در برلین  ی مشهورروزنامهیک  1
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»  اشنامه اساس  با  مقرا  حق«،قدرتِ  علیه   ترکم مح  دسِ  همیشه  از 

 سازد. نویسندگان می 

ای جز خودم ندارد. این که آیا من برحق هستم یا نه، هیچ قاضی

می  تنها  حقِ  دیگران  از  آیا  که  کنند  قضاوت  حمایت توانند  من 

یک حق برای آنان نیز وجود دارد یا    عنوانبه یا این  و آ  نه،  کنند یامی

 نه. 

ر دیگری جلو بریم. من مسیاز  را  گذارید موضوع  در این میان ب

نظام سلطانی، قانون عام رامی نظام    در  بایست قانون سلطانی را در 

من   دهم.  حرمت  کاتولیکی  جوامع  در  را  شرع  قانون  جمهوری، 

بایست  ردار کنم؛ من میبینْ فرمان قواناین  ست خود را در برابر  بایمی

این نوع از  ر«  مداو »ذهن قانون ا را مقدس بنگارم. »مفهوم حق«  ه آن 

انقالبی  که  شده  کاشته  مردم  سرِ  در  محکم  در  چنان  اشخان  ترین 

میزمانه  ما  یک  ی  به  را  ما  »قانون  »خواهند  جدید،  مقدسِ«  قانون 

. حقِ سازندمطیع    ه آنشبی   ری، »حق برای همه« و جامعه«، قانون بش

مسلما حقِ  .  »همگان« قرار است تا بر حقِ »من« اولویت داشته باشد

ن در    عنوانبه یز  من  من  بود چون  دیگران خواهد  میان  در  همه  حقِ 

زمان حق ام؛ اما این که آنْ همکنار دیگران، جزءِ همه قرار داده شده 

از   مایت به ح دیگران است، من را    یدیگران است و حتی حقِ همه
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  م خودحقِ  عنوان به بلکه  همهحقِ  عنوانبهکند. من نه   نمیآن ترغی

می  دفاع  آن  سپس  کنماز  و  می   هرکدام ؛  دیگران  که  از  ببیند  تواند 

در خوردن(    م ال ن را برای خود حفظ کند. حق همگانی )آچگونه  

بگذار   است.  فرد  هر  برای  را  هرکدامحقی  حق   خودشبرای    این 

هم  کامل   وربه  همه  کند، سپس  اما  حفظ  کنند؛  استفاده  آن  از  زمان 

  عنوان به ه به خا ر آن محافظت کند؛ نگذار ک ههمنگذار که او از مال 

 حقی برای همه، متعص  شود.

کنند. « را بر ما موعظه میجامعه  قانونگرانِ اجتماع، »اما اصالح

ت که سحق اشود و تنها زمانی بری جامعه میکه فرد برده  ست ا  آنجا

زمانی برحق تنها  او  . به زبان دیگر  دهد  تشخیصجامعه او را برحق  

ک زند جامع  یاساسنامه بق    هاست  میه  و  گی    وفادار   درنتیجهکند 

در    م یااستبدادی وفادار باش  تحت یک رژیمِ  کند کهفرقی نمیاست.  

ویتلینگ سبک  به  »جامعه«  شک  ؛1یک  به  حق  نبودِ  مشابه  همان  ل 

  ی بلکه حق   خودمکه در هر دو مورد من نه حق  عی  نو  هوجود دارد ب 

 .دارا هستم خارجی

 
 م.  –( 1871-1808مخترع و فعال سیاسی رادیکال المانی ) 1



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

70 

 

چه چیزی یا  شود، »میه پرسیده  ین پرسش همیشدر مورد حق ا

حقِ من  به  کسی  می   چه  را  منطق،  آن  عشق،  خدا،  پاسخ:  دهد؟« 

به تو    تو  قدرتِ.  تو  قدرتِ. خیر، تنها  دست و ازاین   بیعت، بشریت 

 تواند به تو حق دهد(.تو می قِمنط م ال عنوانبهدهد )حق می

می  فرض  که  انسان کمونیسم  به  » بیعت  ح کند  برابر ها  قوقی 

  ، ها  بیعتا هیچ حقی ندارندرسد که انسان می   نجایاقتی به  دهد«، ومی

می  نقض  را  که   چراکه.  کندفرض خود  دهد  تشخیص  ندارد  تمایل 

علیه  م ال حقی  » بیعتا«  فرزندان  والدین  یا    والدین ه  علی  فرزندان 

باشند می داشته  میان  از  را  خانواده  این  والدین،  :  به  برد.  بیعت 

انقالبی یا    دهد. تمام این اصولِ میحقی نهیچ    کلبه دران و غیره  برا

ست. چه ا  یزهاچ ی یک نگاه دینی و غلط از  بر پایه   2همه   1بابوفیستی 

ه  اهی دینی اشغال نکرد ند »حق« بطلبد اگر خودش نظرگتواکسی می

چیزی مقدس نیست؟  دیگربیان به یا آیا »حق« یک مفهوم دینی شد؟ با

بر»  چراکه آنابر حقوق  انقالب«  که  می  گونه  مطرح  را  تنها کند  آن 

»برابریِ مسیحی«،  »برابریِ  برای  است  دیگر    برابریِ »برادران«،    نامی 

 
 م. –( 1797-1760) یانسو فربی انقال نگارروزنامهس  به فرانسوا بابوف منت 1
23Cf.Die Kommunisten in der Schveiz Committee Report p.  
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»مسیح  فرزندانِ یا  یا  خدا«  هر  1یبرادرخالصه     وربه یان«؛   .

برا حقدرخواستی  است مست   ی  آن  تازیانه    حق  شیلر  کلمات  با  که 

 د:خورَ

بینی  هاست سال  از  برای  که  رز  ام  و  پیاز  بوی  اده تفاساحساس 

ام، آیا هیچ مدرکی وجود دارد که نشان دهد که من حقی برای کرده

 آن بینی دارم؟ 

وی  هر زد، به سیک »حق« مُ   عنوانبه زمانی که انقالبْ برابری را  

دی سوقلمرو  به  منن،  ایدهطقه ی  سوی  به  تقدس،  کرد.  ی  پرواز  ال 

»حقازاین برای  مبارزه  زمان  آن  از  محرومرو،  و  مقدس    نشدنیِ وقِ 

است ان«  انس داشته  شده« ادامه  بنا  نظمِ  یک  استحقاقیِ  »حقوقِ   .

برابر  صورتبه  حقوقی  با  همراه  و  ابدیِ    علیهِ  کامال  بیعی  »حقوقِ 

علیهِ حق  :خلق شد  انسان« ای  ؛حق  دیگری    یکیالبته  نجا  در  توسط 

می  عنوانبه  تقبیح  این  »ناحق«  حقوقشود.  زمان  رقابتِ  انقالب    از 

 است. وجود داشته

 
فرانسه 1 شعا  -به  سومِ  بخشِ  اولِ  منظور  انقالبِ  است  رِ  آن کاملِ  کهفرانسه   
نیز هست.    یِ فرانسهجمهوری، برابری، برادری« است و اکنون شعارِ رژیمِ  آزاد»

ی بر تشکیالت گارد ملی« به درآمدی »جزوهر در  این شعار را اولین بار روبسپی
 م.  –کار برد. 
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می این  شما  باشید.  »برحق«  دیگران  علیه  را کار  خواهید 

دهید  توانیدنمی آن شما  ؛  انجام  »در  علیه  همیشه  می ها  مانید؛  ناحق« 

آن  چراکه نیزاگر  حتم  ها  نبودند،  در»برحق«  شما    رقیِ   عِموض  ا 

حقِ ها همیشه شما را ناحق تشخیص خواهند داد. اما  ماندند؛ آن نمی

گونه  است، این  قدرتمندترتر و  واالتر، بزرگ  ،انعلیهِ حقِ دیگر،  شما

این نیست!  نیست؟  قوی  ور  شما  نیستیداگر  قوی   ،تر  شما  تر حق 

چینی  آیا  براینیست.  مطیع حقی  آ  های  فقط  دارند؟  راآزادی  به    ن 

تالش  داریدارزانی    نآنا قدر  چه  که  ببینید  است: و  بوده  اشتباه  تان 

تفاده کنند، هیچ حقی بر آن  را اس  دانند چگونه آزادیا نمیه چون آن 

ها آزادی ندارند، پس حق به تر، چون آن واضح   ندارند و یا به عبارتِ

حقی   هیچ  کودکان  داشت.  نخواهند  نیز  را  اک ریت  آن  شرایطِ  بر 

نیستن  چون  ارندند یا  بالغ  کودک   دیگربیانبه د  که  چون  مردمی  اند. 

داده اجا دزه  تا  بمانناند  بلوغ  عدم  هیچ  ر  بر  د،  اک ریت  حقی  شرایطِ 

بالغ   زنند، تنها آن زمان حقِ  سر باز  بلوغ  ندارند. اگر از بودن در عدمِ

-بودن  قدرتِتو    دهد که »آنچهبودن دارند. این معنایی جز این نمی

راا داشت«  اشحقی،  دار  ش  خواهی  هم  همه  .را  و من  حقوق  ی 

از  همه را  مجوزها  هر  گیرممی  خودم ی  به  من  قدرد   آنچه؛  م  اتر 

براندازیِ زئوس،  استحق  ،بتوانماگر    نیز هستم. من   مستحق دارم،   اقِ 

خدایان   این  نتوانم،  اگر  دارم؛  را  غیره  و  خدا  و  برحق  همیشه  یَهُوَ، 
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آنچه من انجام  زمان  آنخواهند ماند؛ و    قیبان  ای قدرت علیه مدار

آناز  دهم  می قدرتِ  و  از حق  »ترسناکها  ترسِ  ی کنندهناتوان یِ  در 

اور داشته باشم  ها را نگاه دارم و بخواهد بود تا دستورات آن   دا«خ

کار درستی انجام    ،دهمانجام می   نآنابر اساسِ حقِ    در هر آنچهکه  

همانامدهدا که  .  مرزِ روسیانا نگهب  ور  می  هنِ  که  فکر   یدرستبه کنند 

کنند، چون  هستند که فرار می شلیک و کشتنِ افرادِ مشکوکی   مستحقِ

»اجازه  قتل  هان آ با  یا    ی مقامِ را  ها با »حقِ« آن  دیگرعبارت به باالتر« 

ن کشتن هستم اگر خودمْ خود را از آ  دهند. اما من مستحقِانجام می 

اگر خود نکنم،  ازمنع  نوع   عنوانبه  قتل   م  این  نترسم.  چیزی »غلط« 

  ؛ است   نهفته  ،ی قتل«»دره ،  1و ی شعر شامیسچیزها در شالوده   نگاه به

کهآنجا که پوسِتسرخ   یی  سفیدپوستی  مردِ  قاتلْ  موخاکستریِ   

به  ابرادران تنها چیزی که   کند.ی مجبور می گذارحرمت ش را کشته 

انج  به  مستحق  کاری  من  نیستم،  آن  کاام  باست  آزاد  نودیِخوش   ه   

انجام آن    خود را مستحق به  بهتر آنچه  دهم یا به بیانش نمیاانجام

 دانم. نمی

 
شام 1 فون  (  8381  اوت  21درگذشته    -  1781  یهژانو   30)زاده    یسو آدلبرت 

 م. – بود. یانآلم سنا شیاهو گ  دهیسنشاعر، نو 
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است یا نه؛ هیچ    چیزی حق  رم که آیا در منگیمن تصمیم می 

برای    خارجحقی   آن  اگر  ندارد.  وجود  من  پس    مناز  است،  حق 

اینک جهت  به  این  احتماال  است.  باحق  حق  دیگران  برای  شد،  ه 

ها از خودشان نه من: بگذار آن   ست ا  هاآن نیِ  نگرا   ت نکند. اینکفای

باشد ما برای من حق نباشد، ابرای کلِ جهان اگر چیزی  دفاع کنند. و

آن  دیگربیان به یا   را بخواهم،  آن  اجازهمن  از کل جهان  ای وقت من 

مین را  آنچه  کس  هر  پس  گرفت.  فکر  خواهم  که  به میکند  کند 

هد، و در این درجه هر کس یک خودمدار است؛  دمی ارزش خودش

 هم حق دارد که باشد. از حق است و کامال  پیشقدرتْ  چراکه

ابابوف می  آنجا که من » گوید  انسان هستم، حقی ز  بیعتا« یک 

همه از  بردن  لذت  برای  داربرابر  چیزها  همچنین ی  نباید  او  آیا  م. 

» بیعت من  چون  نخسْتبگوید:  شهریارِ  یک  حق  هستم  زادا«   ،

»حقوقِ  وتخت تاج  و  انسان  حقوق  یک کس    دارم؟  به  نهایتا  شده« 

به  میچیز ختم   ح  بیعتی  ،  طبیعتشوند،  من  به  یا دهدمیقی  که   ، 

(. »من دست ازاین وراثت و    عالوه بر آنو  )دهد  می   تولد  ردیگبیانبه 

د  متول پادشاه    فرزندِ  عنوانبه ام« معادل »من  انسان متولد شده   عنوانبه 

انسانِ  بیعی تنها حقی  بیعی دارد )چون تنها قدرتی ام« است.  ه شد

دارد(   مطالبه  بیعی  و  حق  او  مطالباتی  بیعی:  تو  اما  ی  دارد.  ولد 
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یا  نمی  طبیعت کند  مستحق  مرا  یا   دیگربیان بهتواند  ظرفیت  من  به 

حتی .  سازدحق می تنها کنشِ من مرا مست   هابرای آن  ؛قدرت عطا کند 

را باالتر از دیگر فرزندان قرار دهد نیز کنش   د پادشاه خودزنفرکه  این

یگر این  کند؛ و اینکه فرزندانِ داو محافظت میاوست که از برتریِ  

الیقِ مادون   ها راهاست که آن آن   صدیق کنند کنشِکنش را تایید یا ت

 .سازدبودن می

 هغیرو  ه انتخاب مردم دهد، چه خدا، چ بچه  بیعت به من حقی  

هستند، حقی که    خارجی  را بکند، همه م ل هم همان حقِ   کار  این

 ام. و نه گرفته ما دادهنه من برای خودم 

نسان را مستحقِ لذتِ برابر گوید کارِ برابرْ ابنابراین کمونیسم می 

در  سازدمی انسانِ  .  آیا  که  بود  آمده  پیش  پرسش  این  گذشته 

ز در  نباید  باشد»پرهیزگار«  »خوشحال«  اص  ؟مین  یهودر  این  ل  دیان 

گذرد« زمین خوش  بر  تو  بر  که  »همانا  کشیدند:  بیرون  را   . استنباط 

تو را   کند بلکه تنها لذتِ برابرْکارِ برابرْ تو را به آن مستحق نمیر،  خی

برابر می   مستحقِ بردن برید، آن ب. لذت  کندلذتِ  وقت مستحقِ لذت 

لذت از د که  ایده اید و اجازه داشیدهشوید. اما اگر شما زحمت کمی

 . تان همان بوده است«وقت »حقا گرفته شود، پس آن شم
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فقط   برعکساگر  ، آنْ حقِ شما خواهد بود؛  یدبگیراگر لذت را  

ش دست دراز کنید، مانند  ابر آن حسرت خورید بدون آنکه به سوی

ماند:قبل   خواهد  آن شدهکس  »حقِ    باقی  لذتْ ی«  برای  که   هایی 

دارند وی ه  ایامتیازی  با  همان   ،ست ا  هاآن  حقِ  ن .  که   ور 

 شما نیز خواهد شد. اندازیِ به آن حقِدست 

زند. ناک موج میمالکیت« در هیاهویی غضب  سرِ »حقِی بر  درگیر

میت کمونیس تصدیق  کسانی    1کنندها  به  متعلق  حق  به  »زمین  که 

به کسانی  ش نیز متعلق  اکنند و محصوالتست که در آن کشت میا

آن  ا که  خاست  مرا  می  .«سازندی رج  فکر  به  من  متعلق  آن  که  کنم 

گذارد آن  یرد یا کسی که نمیداند چگونه آن را بگست که می اکسی  

بهره کنند. اگر او  گذارد او را از آن بی نمیکسی که  بگیرند،  ا از او  ر

وقت نه تنها زمین، که حقِ آن نیز  آن را به خود اختصان دهد، آن 

 دیگرعبارت به ست: یا  ا  خودمدارانه  حقِ  . اینعلق به او خواهد بودمت

 حق است.  رونی ازا ،است  مناین حقی برای 

 
1A.Becker, Volksphilosophie  
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باد«  »حزبِ  حقْ  این،  از  بَ  1جدای  منبْاست.  به  که  هجوم    ری 

ام. من یاورم نیز برحقدرمبرد برحق است و من که او را از پای  می

 .کنممیدفاع  خودمام بلکه از حق علیه او نه از 

آنجا که   باز  شود، در  ست که همیشه داده میازی  یشری چ حقِ 

انسان  که  حقی  به  همیشه  یکدواقعیت  به  میها  واگذار  یگر  یا  دهند 

قِ وجود داشتن به کودکانِ تازه متولد  یابد. اگر ح ی کنند، کاهش ممی

ها واگذار  ها آن حق را دارند؛ اگر به آنشود، پس آن شده واگذار می 

وقت  ها و رومیان باستان بود، آن تاناسپارگونه که در میان  آن نشود،  

بدهد    ند آن را به آناتوانفقط جامعه میون  آن را نخواهند داشت. چ 

توانند آن را برای خود بگیرند یا به  یخودشان نم  ننا یا واگذار کند؛ آ

»توسط    حالن یباا خود بدهند. ممکن است اعتراض شود که کودکان  

حقِ   دا بیعت«  داشتن  ووجود  که  هااسپارتان  این  شتند  از    بودند 

باز زدند.  تصدیقِ ایناما    2این حق سر  نیز آندر  هیچ    ندکاکو   حال 

 
عبارت  ترجمه 1 موم  nase  hsernewäcی  از  شده  ساخته  بینیِ  معنای  که    به 
اش  تحت تاثیرِ چیزها جهت   یراحتبهصطالحی است برای شخص یا چیزی که  ا

 م. –خو است. مزاج یا نرمیدمدمکند و یمتغییر 
با  2 رسمی  به  میاشاره  در  اسپانِستانی  از ارت  هیئتی  برابر  در  را  کودکان  که  ها 

ه که دارای نقصِ فیزیکی یا ضعف تشخیص داد  دادند و مواردیقاضیان قرار می
شدند تا بمیرند. شدند، رها شده یا در معرض حیواناتِ وحشی قرار داده میمی
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برای   نداشتند  آحقی  را    که  ور  نماه   –ن تصدیق  این تصدیق  حق 

به حیواناتِ وحشی انداخته مینسبت  برابرشان  نیز  شدند،  ای که در 

 نداشتند. 

 که: کنند ایت می گویند و شکسخن می دحق تولمردم بسیار از 

 1شود. ای به حقوقی که با ما متولد شده نمیافسوس! هیچ اشاره 

ح  نوع  ماقی  چه  من  با  که  دریاست  حق  است؟  شده   فِتتولد 

وقف ارثِملکی  تحصیالتِتاج  شده،  از  لذت  یا    وتخت،  شهریاری 

وشیدن  ی آزاد، پوالدینی فقیر، حق مدرسه   به خا رِزادگی؛ یا  اشراف 

دست آوردن از راه هی بماه شاه آخر نان و  در  و    ایهای صدقهلباس

 ها حقوقِیا اینبافندگی؟ آ و کارگاه    سنگزغال کار کردن در معادن  

به من رسیده است؟ از والدین    تولدز  ریق  حقوقی که ا  تولد نیست، 

خود  شما   میبا  این   –کنید  فکر  که خیر؛  هستند  حقوقی  فقط  ها 

این به  شده  نادرست  خوانده  این اندنام  حقو،  قصد  اقی  ها  که  ست 

به آن    برای بنیان دادنشما    .شوندمنسوخ    تولد  واقعیِ  حقوقِ با    شده

 
← 

  مناقشه است، اما درستی مورد    الزم به ذکر است که حقیقِت این روایاتِ تاریخی
 م. –سازد. شان خللی به بحِث نظریِ کنونی وارد نمیرستیِ تاریخیا نادی
1 histopheles in FaustMep 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

79 

 

همه با    دهید که با تولدْو شهادت می   رویدترین چیزها میسراغِ ساده

هستند. من به شما تضمین    انسانهمه    دیگربیان به یا    برابرندیکدیگر  

بابت رو نوزادان از این  ازاینآیند و  به دنیا می  دهم که همه انسانمی

یکدیگر خا ر  برابرند  با  این  به  تنها  برابرند؟  چرا  هنوز   نآناکه  . 

هایی ، چیزی جز آدم انسان یسادهانِ فرزندخودشان را به چیزی جز 

ن، ایاند. اما به موجِ   و به کار نبرده   ندکوچک و عریان، نمایش نداد

آن   نآنا از  ابالفاصله  چیزی  که  خوهایی  تفاوت ته اخس  دشانز  اند 

د بلکه ی انسان« نیستنهایی که دیگر »فرزندانِ سادهند، م ال از آن دار

تولدِ ساده  ومی چیزی بیش از حقوقِ  اند. دآفرینشِ خودشان   فرزندان

آنا  دارا حقوقی  ست:  چه  اندکرده  کسبها  زمینِ یآنت.  چه  تزی، 

وید  جلو رشده.   انسان و حقوقِ کس  نبردی! نبردِ کهنِ حقوقِ تولدِ

با شما توسط و حقوقِ ت ولدتان را درخواست کنید؛ مردم در مقابله 

ک » س  حقوقِ  در  دو  هر  خورد.  نخواهند  شکست  حق«   زمینِشده 

چون  ایستاده  یکی   هرکداماند؛  دارد،  دیگری  علیه  »حقی«  دو  آن  از 

کس   دست آمده یا  هست، دیگری حق باحق تولد که حقی  بیعی  

 شده. 
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در شما  شحق    زمینِ  اگر  بمانید،  در  باقی  -درست-خود ما 

نمی   1پنداری  دیگری  ماند.  خواهید  حقباقی  شما    تواند  به  را  شما 

آنکه قدرت دارد،    .را برای شما پیمانه کند«  »حقتواند  بدهد؛ او نمی 

-هحق دارد؛ اگر اولی را ندارید، دومی را هم نخواهید داشت. آیا ب

آوردنِ حکچنی  دست  اندازه  ن  این  اس متی  به    ت؟سخت  فقط 

! البته ما در اینجا فقط از چین و ژاپن  بنگریدان و کارهایشان قدرتمند

بار امتحان کنید تا  ط یک ا، فقه ها و ژاپنی کنیم. شما چینی حبت می ص

که  آن  بگیرید  یاد  تجربه  به  و  دهید  تشخیص  حق  از  خارج  را  ها 

که  «  خواهیرخ  »وکیالنِن را با  یااندازند )چگونه شما را در زندان می

ژاپن   و  چین  نکنید،در  اشتباه  دارند  مانعِ  آن  چراکه  مجوز    فردِ ها 

(. کسی که کنندی مهم  به او کمک  وند بلکه احتماال  شینم  قدرتمند

در    ها را ناحق تشخیص دهد، تنها یک مسیر برای رفتنبخواهد آن 

دارد؛  برابرش آنا  وجود  او  اگر  قدرت.  ا  نمسیر    شان قدرتز  را 

آن   نآنا  واقعاوقت  آن ،  سازد بهره  بی است،  نموده  ناحق  از را  را  ها 

است؛  بی  شانحق کرده  هیچدرهرحالبهره  او  دیگر  کاری    ِت 

م کنب  تواندنمی آنکه  جز  کوچکشت د  جی  اهای  در  را  هایش ش 

 یک احمقِ مزاحمْ قربانی شود. عنوانبه فشار دهد یا 

 
1Rechthaberei  
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چینی شما  اگر  آنکه  ژاپنیه خالصه  و  دنب ا  به  خود   قِحقو ال  ها 

خان اگر شما به دنبال »حقوقی که با شما متولد     وربه نبودید، و  

نبود ح اه شده«  دنبال  به  تا  ندارید  نیاز  پس  نیز  کس    قِقوید،  شده 

 باشید. 

کنید در چون فکر می  وحشت داریدشما ابتدا در مقابل دیگران  

آن  می  حق  شبحِ  هاکنار  که  را  م ل برن  چونبینید  هومری  دهای 

می یی  انوزدبای کنارشان  کمکدر  و  میجنگد  کار  شان  چه  کند. 

نیزه را پرت میمی آیا  به ا راف میکنیکنید؟  خزید تا د؟ خیر، شما 

ک  راح  شب خود  آن  برای  از  شما  بجنگد:  شما  برای  شاید  که  نید 

می  دلبری  شبح  است  مرحمِت  ممکن  دیگر  کسی   ی سادگبه کنید. 

من آیا  رقی    بپرسد:  که  را  میاهدخومی  ماآنچه  »خیر!« ،  خواهم؟ 

ر  برای او بجنگند، برای من دهم  حال ممکن است هزار دیو و خدا  

 !کندحمله به او فرقی نمی

آن یِ  ومعم»ثروتِ   که  حق«  میانِ    ووسیان  یروزنامه گونه  در 

خواهد تا صاحبانِ مناص  تنها با تصمیمِ  دیگران سمبل آن است، می

با لی! اگر    چه توهمِ  ند.باشزل  قابل ع  حکومت   تصمیمِو نه    قاضی

مناص  که یک  معین کند که صاحبانِ  دیده شقانون    اند دهبار مست 

دهند؛ دست  از  را  خود  منص   با ن آ  باید  را  او  باید  قضات  وقت 
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قانون شها  آنکه  خالصه  کنند.  محکوم  شاهدان  الزم دتِ  تنها  گذار 

د  باشص   من   از دست دادنِ  زمِکه مستل  یی ممکناست تا دقیقا زمینه 

کسی که در    م الدار باشند )ها خندهکه آن هم  ا ذکر کند، هرچقدر  ر

مافوق نممی ش  اصورت  کلیسا  یکشنبه  هر  که  کسی  د،  رویخندد، 

بدنام رابطه دارد، کسی که از    ا افرادِکسی که قرض دارد، کسی که ب

نمی  نشان  عزمی  و  خود  باید  دست ازایندهد  شود،  اعزل  ها ین . 

کاچیزهایی   قاست  است  ن نو ه  ممکن  کردن  جهت گذار     ال م  تجویز 

باشد  شرف  دادگاهِیک  برای   داشته  آن در ذهن  قاضی صرفا وقت  (؛ 

پس  و  هست یا نه،  تهمْ »مجرمِ« آن »گناهان«  م  یاباید تحقیق کند که آ

 ها »به نام قانون« بخواند.ی مدرک، حکمِ عزل را علیه آن ارائه  از

 مدرک  قواعدِکه »به  ی  قتد، وباش  مکانیکیخواهد  یقاضی وقتی م

است   ،واگذاشته شده است«  نیز  .از دست رفته  او  چیزی   دیگر  پس 

تصمیم    نظربر اساس این  و  ا  ظر مانند دیگران ندارد؛ و اگرز یک نج 

او   کنش  فقط    عنوانبه نیست.  دیگر کنشی رسمی  بگیرد،  او  قاضی 

ممی بگیرد.  تصمیم  قانون  اساس  بر  دست  تواند  به  ترجیحا  را 

فررلمانپا میی  انسه های  که  بسپارید  خودشان   نزد   خواستندقدیم 

آن را    ازآنکهپس ت و تنها  حق اس  موضوع  ی کنند که چه چیز  بررسی

بر اساس حقی   دستکم  ن. آناکنند  اشصوی  تود تایید کردند،  خ  نزدِ

نبودند خودشان را رها  خودشان قضاوت می آنِ  از   کردند، و حاضر 
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بکنن باشند  ماشینی  تا  قاد  قاضی   عنوانبه  وجودن یباا  ؛اریگذنون رای 

 د. شونمیهایی از آنِ خود مطمئنا ماشین

حقِته  گف  مجازات،  که  اما    شده  است.  به  شوبخ مجرم  نیز  دگی 

ضمانت  اگر  اوست.  حق  اندازه  آن   پیروزش  اهمان  مستحق  شود، 

واهد بود. نشود، باز به همان شکل مستحق آن خ  پیروزاست و اگر  

ک را  می آنچه  درکه  بیمیو  اری  با  کسی  اگر  سوی کنی.  به  پروایی 

آن در  و  رود  شاخطرات  گردد،  هالک  بگوییم ها  که  است  یسته 

ای  شا»مستحق او بر خطرات چیره   .خواست«ینه م گون بود؛  اگر  اما 

این بار نیز او  زمان  د، آن پیروز گرد   شاقدرتاگر    دیگربیان به شود یا  

بوداه خو  برحق کودکی  د  اگر  چاق.  بازیبا  بریدگی    و  دچار  و  کند 

بوده است.     آن بوده؛ اما اگر بریده نشود نیز مستحقِ   آنشود، مستحقِ

تبع  رون یازا از  مجرم  میکردن  خطر  اتِوقتی  رنج  بدون کشد،  اش 

-میچرا و برای چه خطر کرد اگر  ؛  حق بر او رخ داده است شک  

اما مجازاتی که مددانست که چه تبعاتِ احتمالی دار و حکم  ا بر ا؟ 

دهد و او واکنش می  ما علیه حقِ  م تنها حق ماست نه او. حقِکنیمی

 .ه است ق« شداح ن  ت یدرنهااو » ایم، ا داشته باالتر رچون ما دسِت

------- 
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در  صدایش  اما حق چیست؟ اهمیت حق در جامعه چیست که  

 . رسدبه گوش میقانون هم 

م شمرده ترمحدار  وفا  وسط شهروندانِباشد، باید ت  چهقانون هر  

ی شود. عقیدهمدارِ انگلستانِ قدیم ستوده می شود. بنابراین ذهنِ قانون

دهد: ام پاسخ می شکل تمه  ب  ( به آن418پ.م.    ،ستِسْاورِ)  1اوریپیدی 

-همان .هر چه که باشند«کنیم، این خدایان »ما به خدایان خدمت می 

همان است،  قانون  که  که  طور  امر  ؛ستا  خداطور  تا  ما و  وز 

 ایم.گونه بوده ینا

 ، از فرامین تمیز دهند:دستوراترا از    قانونند تا  ا مردم در رنج

اما    آید.میشده  دانسته    حقمستاختیاریِ مستقر و  صاح  اولی از یک  

کنشِ بر  )قانونِ  قانونی  قانونِ  انسانی  و    اخالقی،  ( دست ازایندولت 

 حتی  ت. آری،یک دستور اس  درنتیجهو    خواست  اعالنِ یکهمواره  

فقط دستور من   همچناناگر من خودم به خودم قانون دهم، آن نیز  

ممکن .  ش سر باز زنماتوانم از ا اعت ی بعدی میاست که در لحظه 

ند و مخالفِ قانون را قبیح است کسی حدِ تحملِ خویش را بیان ک

-ن دشمنبداند، او ممکن است بیان دارد که با موردِ مخالف همچو 

 
و    ریپیدسیو   یا  یدیپاور 1 شاعران  است    یونانِ  یسانِنو نامهیشنمااز  باستان 

 م. – (.یالداز م یشپ 406تا  480)حدود 
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های به کنش کس مربوط نیست که  اما به هیچد؛  واهد کراش رفتار خ

ای اید دنبال کنم و برنامه دستور دهد، که بگوید چه مسیری را ب   من

ار بیایم که  آن تنظیم کند. من باید با این موضوع کن  رانیِبرای حکم

من   با  می  ش ادشمن  عنوانبه او  هرگز  رفتار  اما  که  نمیکند،  پذیرم 

م ل  زادباآ من  با  منطقِ   اشآفریده انه  اینکه  و  کند  حتی   او  رفتار  یا 

 او خطِ شاقول من باشد.  خردیِبی

 انی مرحک   خواستِیک    پا خواهند ماند کهزمانی سر    ها تادولت 

برای  ی  اپایه   عنوانبهحکمرانی    این خواسِتبه  وجود داشته باشد و  

اگر کسی از  . شود. خواسِت اربابْ قانون است گاه ن شخصیخواسِت 

اگر ؟  خواهند بودچه    ارزِهما اعت نکند، آن قوانین  ما  ی شهان قانو

او دستور به  ندهد  اجازه  ؟  شوندمی  دستورات شما چه دهند،    کسی 

کردن خواست فردی، و از تعمق    تعییناز ادعا برای    اندتویدولت نم

به آن و حساب کردن روی آن اجتناب کند. برای دولت این موضوع 

که  ا  ضروری اگر    ی شخصیاراده  یک  کسچیه ست  باشد؛  نداشته 

تا   است  مجبور  دولت  باشد،  داشته  دار  اوکسی  نگاه  بیرون  د را 

ه ) اگر  ...(؛  و  کند  تبعید  کند،  آناشتد  مهزندانی  باشند،  شرِ ه  از  ها 

اربابیت و   بدون  قابلِ )  یبندگدولت رها خواهند شد. دولت    انقیاد( 

با دولت  چون  نیست؛  داندیشیدن  را  خواست  این  با ید  که  شد  اشته 
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آنچ هر  در  اربابِ  که  باشد  »خواسِت   ردیگیبرمه  خواست،  این   و 

 شود.ی دولت« خوانده م

می خویش  حفظِ  برای  که  رآنی  در   فقدانِ  ویبایست  خواست 

کند حساب  کهدیگران  است  آنی  ساخته   ،  را  آن  دیگران    ؛ اند همین 

چیزی  همان ارباب  که  خودا ور  بندهْ  که  اگر   ست  است.    ساخته 

 ها پایان خواهند یافت.اربابیت  ی از میان رود، تمامیِریپذطه ل س

ست؛ به همین دلیل ا  های دولت ندهدر من، نابودکن   خود  خواستِ

سوی   »خواسِت  به  لت دواز  نشانِ  می   آن  خواست شخصی«  زنند. 

-آور که میانهایی هستند در خصومتی مرگشخصی و دولت قدرت

اب »صلح  هیچ  نیست.  شان  ممکن  دومانی  ز  تادی«  خود  که  از  لت 

ش را،  اکند، خواست شخصی را، این رقی  همیشه متخاصمدفاع می 

انامعقو اجازه ود  خ  به شخصی  دهد؛ و خواسِته میئرال و شیطانی 

کنددهد  می باور  را  آن  هم    ؛که  واقعا  وجود و  این  جز  دلیلی  هیچ 

وز  قانع شود: او هن  ردهد که به این باوندارد که او خودش اجازه می

هنوز ناکامل    رون یازا خودش نرسیده،  شأنِآگاهی از  ه  ودش و ببه خ

 است، ... . شدنرامی خوب قابل هااست، هنوز با واژه 

خواهد یک یا چند مستبد داشته  است، می  استبدادک  هر دولتی ی

)همان  یا  جمهوری  باشد،  مورد  در  است  ممکن  شخص  که   ور 
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همه   اگر  کند(  استبتصور  باشند،  یک  ارباب  رویداد  گری دی  فرد 

میا داده  قانونی  که  وقت  هر  موضوع  این  است،  ست.  صادق  شود 

ی فرد  راب  پسن یازا  بمحبوی )شاید( یک مجلسِ  شده ن الاعی  اراده

است و او نسبت    وظیفهبرای او  اطاعت از آن  خواهد بود، که    قانون

آن   کسی  ی  وظیفه به  اگر  حتی  دارد.  را د  بتوانا اعت  موضوع  این 

کدر کند  فرک  هر  خواسِت  ده  مردم  کرده  از  اظهار  و  مشابهی  اند 

ک  یلهوسبدین جمعیِ«  »خواسِت  آمده  یک  وجود  به  ،  است امل 

من امروز و در آن صورت  . آیا  ماندمی  قیباچنان یکسان  موضوع هم

نشده   به  پسن یازا مقید  دیروزم  این  خواسِت  در  من  خواست  ام؟ 

ا  منجمدحالت   آفررابفالکت   ثباتِست.  شده  یا   ییده !  من 

از خواسِت  دیگربیانبه  اظهارِ خان  ی من خواهد دهفرمانمن،    یک 

رِ خود و سیم   ، منِ آفریننده، باید درخویشا من در خواسِت  شد. ام

خو بودم انحاللِ  احمق  یک  دیروز  شوم. چون  متوقف  برای   ،د  باید 

این عمرم  دولتمام  زندگیِ  در  پس  بمانم.  بهترین  گونه  در  من  تی، 

می  –حالت   بدترین  همچنین  در  که  بگویم  ی برده  -  حالتتوانم 

چ  هستم.  خوخودم  دارای  دیروز  بون  امروز  بودم،  دون است 

 دی. روز غیراراام ، م: دیروز ارادیاخواست 
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، هیچ نوع وظیفههیچ    ست ا  یکافچگونه آن را تغییر دهیم؟ تنها  

مقید م که  ی اجازه نده و  م  یرا به رسمیت نشناس  یشخو  محدود کردنِ

وظیفهیشو هیچ  من  اگر  نیز م.  را  قانونی  هیچ  من  پس  ندارم،  ای 

 اسم. شننمی

آن م»اما  مها  میرا   ندواتنمی  کسچیه مرا    کنند!« خواسِتحدود 

 ماند. آزاد می ]به خواسِت آنان[ من   عدمِ گرایشِحدود کند و م

می »  آنچه  هر  کس  هر  دهد اگر  انجام    سروته  زیچ همه ،  خواهد 

شد ک!«  خواهد  چه  ه خ ،  گفت  میسی  انجام  مه  کار  همه  توانند 

اری  که نیاز ند   کردن؟ تویی  درخواست دهند؟ تو برای چه آنجایی؟  

کاری  کس با تو  و هیچ  دت دفاع کنخوز  کنار بیایی؟ ا  زیچ همهتا با  

تو را بشکند، با تو کار    خواهد خواسِتنخواهد داشت! کسی که می

با او سروکار   ندازهمان اه ه . بتو خواهد بود  دشمنِخواهد داشت و  

چند   اگر  باش.  محافظِتمداشته  برای  بیشتر  سرت   یلیون  پشت  تو 

باشند،  ایس تحمیل  آنتاده  قدرتی  تو  هسزمان  یروزیِ  پ  و  تی شده 

ت را ایک قدرت، رقی    عنوانبه راحتی خواهی داشت. اما حتی اگر  

حساب  وحشت  آن  با  تو  هنوز  باشی،  کرده  او  زده  مقابرای  م  یک 

میستن  دسقم ساده ی  یک  او  آنکه  و  گر  احترام  تو  به  او  باشد.  لوح 
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نیست  بدهکار  م  ،توجه  اینکه  قدبا  است  نظر  جبور  در  را  تو  رت 

 بگیرد.

های متفاوتی که  روش  بر اساسها را  تا دولت   ایمده کرما عادت  

  بندی کنیم. اگر یک فردشود،  بقه برتر« توزیع می  ها »قدرتِدر آن

مطلقه است؛ اگر همه آن را داشته باشند،   لطنِت، س اشدآن را داشته ب

ازاینست؛  اساالری  مردم  قدرتِدست و  قبرت  .  چه  ر!  علیه  درت 

»خواست شخ فرد و  علیه  »خشونت«    .ش«اصی کسی؟  اعمال  دولت 

. رفتارِ دولت خشونت است و  گونه عمل کندنفرد نباید ای  و  کندمی

. پس  نامدمی  1« رم »ج را  رد  خشونِت فاما  ؛  د ارگذمی  قانون«نامِ آن را »

گویند؛ و تنها با جرم ست که به خشونِت فردی میاجرم آن چیزی  

او بر خشونِت دولت غلبه می  است  کند کر میف  کهی  ، زمان2یابد که 

 که دولت ورای او نیست و او ورای دولت است.

 عنوان به خواستم مضحک رفتار کنم، ممکن بود  اکنون اگر من می 

که به  نسازید  نصیحت کنم که قوانینی  شما را    خیرخواه  ِصیک شخ

شِ شخصیِ من  من و به آفرین   ی شخصی، به فعالیتِ شخصیِتوسعه 

اگر شما از آن پیروی   چراکه  .دهممیرا ن  این پندد. من  نزنمه میلط

 
1enVerbrech  

2rechenb  
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آمد. ی مم درا بایست از چنگکنید، نادان خواهید بود و کل سودم می

درخواست   من   آنچهر  م. چون ه خواه ا نمیاز شم  زیچ چیه   کلبهمن  

قانون  همچنان  شما  باشکنم،  هم  باید  و  هستید  دیکتاتور  ید گذارانی 

ند توان سرقت نمیدوب   بخواند و سارق نیز  آوازتواند  چون کالغ نمی

می ترجیح  کند.  آنزندگی  از  شد  دهم  خواهند  خودمدار  که  هایی 

می فکر  که  خودمدبپرسم  کدام  اینارانهکنند  است؛  یم  بگذارکه  تر 

قوانین توسط شما داده شود و به آن قوانینِ داده شده احترام بگذارید  

  قل  شخو. مردمِ  را امتحان کنید  کامل  ری، سرپیچیِ، آرا  سرکشییا  

می آنچه  فکر  فقط  باید  قوانین  که  احساساتِرا  کنند  در  مردم    که 

درست    عنوانبه  و  کنند.یرفته  پذ حق  تجویز  ب  شده  چه  اما  من  رای 

داا شده  رد  همیتی  پذیرفته  ملت  توسط  یا  ملت  در  چیزی  چه  که 

باش کفرگویی  علیه  است  ممکن  ملت  قانونِ    درنتیجه ند؛  است؟  یک 

نباید کفرگویی کنم؟ من به خا ر آنا  آی.  ]بسازند[  ضد کفرگویی ها 

پرسم آیا این قانون قرار است چیزی بیشتر از یک دستور به  من می

 ؟ من باشد

ح ی شکلتمام اصل    صرامنحکومت  های  این  میاز  شوند  ناشی 

همه همه  حقوقی  که  به    اختیاری  و  انسانمتعلق    . ستا  هاجمع 

را    کدامچیه  جامعیت  به  میل  آن،  انواعِ  چه ن  کماز  مستبد،  و  دارد 

اشرافرییس نوع  هر  چه  و  عمل جمهور  کشور«  »نام  به  ساالری، 
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امال و ک« هستند  ختیارِ کشور لکِ »اها مادهد. آن کند و دستور میمی

  اختیارِی افراد(  )همه   جمعیک    عنوانبه اهمیت است که آیا مردم  بی

را   بگیرندهبکشور  باشد  -  دست  ممکن  نمایند  -  اگر  فقط    نِ گایا 

کا این  آنا جمع  از  بسیاری  اکنون  دهند،  انجام  را  انواعِ    نر  به شکلِ 

ایناشراف  مطلقه  سلطانِ  یک  فقط  یا  ر  ساالری  دهنکار  انجام  د. ا 

یا  مشروعیته باالتر از فرد است و قدرتی دارد که به آن میشجمع ه 

 ویند.گمی  قانون دیگربیانبه 

تا زمانی و  ست ا ت ولعلیه تقدسِ دحرمتی بیحاملِ رد تنها یک ف

که امرِ موردِ ستایش را، دولت را، دارای ارزشِ به رسمیت شناختن 

شر  ،نپندارد »سرزندگی،  او  جنوندر  را، فتا  و  اتهزاس  برای  ارت، 

روحانیِ خدمتکاران و    تکبرِ.  ماندمی  دست باقیازاینسری« و  سبک 

دولت،تبعه  »سرزندگیِمجازات  ی  علیه  مناسبی  غیرروحانی های   » 

 د.ارد

ذهنی   بازیِ  نوع  هر  حکومت  که  مستحقِ   علیهزمانی  را    دولت 

ه  دارند ک اظهار می  رو آمده وهای میانه کند، لیبرالمجازات تعیین می 

تی آزادیِ بازی داشته درهرحالمزاح و شوخی باید    ، هجو،سرگرمی

و   آزا  نابغهباشند  از  ببرد.باید  لذت  البته    دی  هم  هنوز  انسانِ  پس 

باید آزاد باشد. در اینجا دولت یا به نام آن   نابغهت و  یسن  ادآزمنفرد  
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کامل می حقِ  با  علیه حکومت  نیست،  من  با  آنکه  است.   گوید:  من 

و  سرگرمی،   به    وربه،  دست نایازهجو  دولتی  امورِ  تبدیلِ  خالصه 

گناه« نیستند. و ها »بیاند: آن ها را از قدیم تحلیل برده کمدی، دولت 

این   بر  معالوه  هجوِ    توانمیرزی  چه  میان  و    گناهکارانهکشید 

میانه بی سوال  این  با  میگناه؟  بزرگی  سرگشتگیِ  به  و  روها  افتند 

دعا    زیچ همه این  این  دشود که  خالصه میبه  لطفا  ولت )حکومت( 

اندازه  حساساندازه   این  این سرعت   غلغلکی،  به  بدخواهی    نباشد؛ 

  . مل کند«یشتر تحی »بل کمخطر« بو نکشد و در کای »بیرا در چیزه 

از آن ممکن   و  مسلما یک ضعف است   شدهاغراق حساسیِت   پرهیز 

ستودنی  فضیلتی  اما    است  زمانِباشد؛  کسی    در    د تواننمیجنگ 

آنچه و  کند  صلح   مضایقه  شرایط  اجازه  در  شرایطِ   در،  داشت آمیز 

نداردمجوز  ینظامحکومت  لیبرالی  چون  را .  این  خیرخواه  های 

با در نظر    مطمئنا  که  دارندمید، سریعا بیان  کننمی  سح ضح  وا   وربه 

اما   »هواخواهیِ  داشتنِ ترسید.  خطری  از  نباید  حکومت   مردم«، 

بودتر خباهوش اجاز  واهد  نمیو  که  ه  این  دهد  تا  قانع سازند  را  او 

را   موضوعیند که مردم چگونه  دامی  یخوببه . او  چیزها را باور کند

دهد که با ظرفی از توهم ه نمی و اجاز  د ننشا پومیبا کلماتی مناس   

 . سازندش ااقناع
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آنا به    ناما  هستند  محدود  بازاین  زمینِ  خود  که  داشته  یِ  را 

آن می  هک   ورهمان   چراکه باشند،   کودکانی  دانید،  نیستند ها  و   بیش 

بمانند لغ  با  یهای انسان   عنوانبه توانند  نمی می  ؛برجای  پسر  -پسرها 

این زمینِ بازی، تنها به خا ر چند ساعت  ر  ابه ختنها  ها  آن.  مانند

دولت   این است که  نآنادرخواسِت    زنند.دویدنِ سرخوش چانه می 

 2جشنِ خران   کند. او باید بهنی  خلقکجیاد  س، زعبو  1بابای   م ل یک

احمق  نمایش  دهد    3هاو  کلیسا     ورهمان مجوز    ی وسطقروندر  که 

دورمی اما  میهداد.  او  که  آنخطر    نبدو  توانست ای  دهد    به  اجازه 

که   کودکانی  است.  بیایند  بارکی گذشته  بدون    بیرون  را  ساعتی  و 

بگذرانترکه تادی   به  ی  مایل  دیگر  بند،  نیستند.   سلول ه  بازگشت 

بیرونْ یک    مکملدیگر یک    چون  دیگر  نیست،  سلول    تفریحِ برای 

ننشاط  بلکه  آور  یک    عکسِیست،  است،  آن آن  یا  . است   4این 

 
 –ی اشاره به پدر استفاده شده است.  عدتر، حالِت کودکانهردی بوادر اینجا و م  1
 م.
ران در انجیل را  به خ  های مربوطکه داستان  یی وسطاقرونمسیحیِ  یک جشنِ    2

 م.  –گرفت. جشن می
  –شد.  که توسط روحانیت و مردم جشن گرفته می  ییوسطاقرونی  جشنواره  3
 م.
رون از سلول است و هر دو در کنارِ  یا بیل ین نوشته شده و منظور یا سلو به الت 4

 م. –هم ممکن نیست. 
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کنار   زیچ همهکنار نیاید، یا با    زیچ چیه لت یا باید با  ه دواینکخالصه  

باید تمام و کمال حسا یا  نابود شود؛  انسبیاید و  یا م ل  انِ  س باشد 

بی مرده تحملْ  سح ای  فقط یک    بماند.  اگر دولت  است.  تمام شده 

گیرند. دیگر مزاح کردن  مِ دست را میتما  بارهکیها  انگشت دهد، آن 

همه و  است  کبس  سرگرمی ه نایی  از  اعم  و ییگوبذلهها،  ها  ها 

 شوند. ها تبدیل به جدیتی تلخ میشوخی

ودشان،  خ  لِوف اصادیِ مطبوعات برخالها برای آزغوغای لیبرال 

می  خواستِ پیش  آنمناس ،  میرود.  را  چیزی  که ها  خواهند 

که    دیگربارت عبهیا    خواهندنمی  دارند  آنچه  خواستندمیآرزو  اگر   .

به    یراحتبه ها نیز  ؛ آن گرددشود پدیدار  مطبوعات خوانده می  دیِاآز

می  سقوط  سان   نآنا  رونیازا  ؛کنندبیرون  دنیز  را  دارندسور  . وست 

آناابیعی   کامال   برای  حتی  دولت  است؛   نست.  مقدس  نیز 

آن   ورنیهم برابموارد اخالقی.  مانند بچه ها در  بداخالق و رش  ای 

گری که به دنبال استفاده کودکان حقه  انند، همکنندتربیت رفتار میبی

آنااز ضعف  به  باید  بابا  دولِت  والدین هستند.  دهد    نهای  که  اجازه 

چ  ربسیاری  بیزها  که  بگویندال میه  ا  نیست  با    ، ش  دارد  بابا حق  اما 

او ها ری آن های گستاخانه نگاهی عبوس، وراجی ا قلم زند. اگر در 

د   خود  بابای باید  ببینند،  حضرا  کودورش  ر  هر  با    کِم ل  دیگری 

 سانسورِ سخن کنار بیایند. 
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------- 

دیگری   توسط  که  دهی  اجازه  به خودت  تو  شناخته  اگر  برحق 

ب ه شوی،  به  اندااید  را نیز    زهمان  تو  او  که  دهی  اجازه  خودت  به 

پاد و  مجوز  اگر  نیاورد؛  شمار  به  میبرحق  او  سوی  از  تو  آید،  اشِ 

گام  م داشته باش. ناحق در کنار حق  ا ه ش رااتهام و مجازات  ارِانتظ 

 !مجرمدر کنار قانونی بودن. تو چه هستی؟ یک  جرمو  داردبرمی

دولت   ،حدش  رینباالتدر  مجرم  »  گوید:می  1ا بتین خودِ  جرمِ 

است   ممکن  نظر    کسیاست!«  این  کند،از  است    عبور  ممکن  حتی 

  رکش، نِ سدر دولت، م   چراکه مد.  نفه  ی درستبه بتینا هم آن را    خود

تواند به اجرا و ادراک برسد. ی که فقط به خودش تعلق دارد، نمیمن

از   خودی  تولدابتداهر  مردم،  امجرمی    ،ی  علیه  دولت. ه  علیست 

-ست که دولت باید همه را زیر نظر داشته باشد؛ او در تکا رون یازا

ترسد. او در مورد  خودمدار می   بیند و ازار می افراد یک خودمد  تکِ

کس می رین  بدت  هر  فرض  را  است چیز  مراق   و   یمراقبت  ؛گیرد 

 
  -  1785)النا برنتانو؛  ماگد  یکالودو   یناکاتار  یزابت ال  یبا نام اصل  یمفون آرن  ینابت 1

نو 1859 برجسته  یآلمان  یسنده(،  از  که  جنبش    یادب  هاییت شخص  ینتربود 
شم   یکرمانت به  مآلمان  کتاب  . رودیار  »این  کتاب  از  پادشاه  تعلق  م  جمله  به 

 م.  –است« انتخاب شده است. 
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ود هیچ  مطمئن ش  که  «،نرسدای به دولت  پلیسی دارد که »هیچ صدمه 

سرکش، چیزی که ما از ابتدا    خودِ  1.شودد ندولت وارای به  صدمه 

مانیم، همان مجرمِ  می  مانهای نهانیِ دروندر بخشهمواره  هستیم و  

که انسانی  است.  دولت  خواست اخی گست  همیشگیِ  ش،  ااش، 

بیمالحظگیبی و  هدایت میباکیاش  را  او  توسط دولت،  اش  کنند، 

جاسوسا  با  مردم  میتوسط  احا ه  منی  تیشود.  مردمگویم  ! وسط 

مردمانِ)مردم   می  قل  خوش   شما  دارید،    کنیدفکر  مردم  در  آنچه 

احساساتِوکتمام  مردمِ  ،است(   دهالعافوقچیزی   از  پر  پلیسی    مال 

کند، کسی که »انکار نفس« را به  آنکه خود را انکار می  اتنه  تند.هس

 است.  رشیپذقابل بندد، توسط مردم کار می

آن  کتاب  در  ان قبتینا  به  کدازهدر  به شکلافی  و  نیک   یی   بیعی 

می مریض  فقط  را  دولت  که  بهبودِاست  به  امید  و  دارد.    آن  خواند 

»عوام یک   از  ریق  او  که  ارمغان   ش اایبرفریبی«  بهبودی  به 

یبانی فرعوام اما دولت مریض نیست و برعکس زمانی که    2آورد.می

-هه« ب رای »همفراد، باخواهند چیزی برای  زنند که می بیرون می از او  

قویدست   در  حالِتآورند،  دارد.ترین  حضور  خود  بهترین    

 
 به التین. 1
 م.  –از همان کتاب  2
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)رهبرانِفرعوام  معتقدینمردم(    یبان  میان  مهیا    اشبرایش  ادر 

بتینا، دولت باید »جنینِ آزادیِ نوعِ بشر را    حرفِ  ساسا  بر.  شوندمی

ای کالغ به غذ  است و  1دهد؛ در غیر این صورت او مادرِ کالغ   رشد

میاهمی ادهدت  نمی!«  در توانو  چون  کند  عمل  دیگری  شکل  به  د 

تا ابتدا دولتی    است این نیاز  توجه زیادش به »نوع بشر« )که عالوه بر  

»باشد»انسانی« و »آزاد«   او غذای کالغ است (،  از  رف .  فرد« برای 

می دیگر   سخن  درست  چه  وظیفه »  گوید:شهردار  دولت  ی چه؟ 

ندا ندیگری  مراق   آنکه  جز  این  ناشدنی  درمان  اتوانانِرد  باشد؟ 

یمار ی بسالم خود را از مسئله   دولِت  ،ی اصلی نیست. از قدیمنکته 

با را  خود  و  کرده  است.آن    رها  این    الزماو    نیامیخته  به  تا  نیست 

-یهای دزدی را بهایش اقتصادی باشد. شاخه اندازه در مورد شربت 

اببرید تا دیگران بتو  تامل دولت بر خود   زمختیِز  انند شکوفه کنند. 

ش او دین  اش ش، به سوی سیاست ابه سوی اخالقیاتآن را  لرزید؛  ن

روی را  نشانه  آن  ه د.  که  کنید  احساسی  متهم  خواسِت    ؛ ندارد یچ 

اما تجربه   هااین  او علیه  ردیهمد امنیت را  شورش خواهد کرد  اش 

ها هست که برای آنهایی  خواهد دید! بیماری  سختگیریتنها در این  

د می  یایوه ارتنها  کمک  را نکنشدید  بیماری  که  داروسازی  د. 

 
آینتوهی  کلمه 1 زبان  در  که  که    ت اس  یلمانآمیزی  دارد  مادری  به  اشاره 

 م. –کند. یماش را رها فرزندان
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می این تشخیص  کمروی  ، دهدگونه  با  موقتی   هاییبخشآرامی  اما 

ربیماری    وقت چ یه سازد،  می کرد فع  را  است   نخواهد  ممکن  تنها  و 

مدتِ از  بعد  بیمار  پا    که  از  کمتری  یا  فراو   1.ید«درآبیشتر  پرسشِ 

شدید استفاده کنید، پس دارویی    نعنوابه گر شما مرگ را  »ا  که  2رَت

ا . چرنیست مربوط  گیرد؟« دقیقا به موضوع  چگونه درمانی شکل می

مهاجم    یک عضوِلیه  ما عکند، ادولْت مرگ را علیه خود استفاده نمی

و   شدک؛ او چشمی را که به او حمله کرده بیرون میسازداعمال می 

 . دست ازاین

این است که انسان را در  باراعت بیدولِت ریِبرای رستگا»تنها راه 

»انس  .«سازدآن شکوفا   مفهومِ  بتینا  م ل  اینجا  را  اگر کسی در  از ان« 

با شکوفاییِ   اعتبار«ی  »بدولِتگوید؛  او راست میبفهمد،   ریقِ انسان  

می  بهبود  افراد    چراکهیابد  »انسان«  چه  »انسان«  شیفته بیشتر  هر  ی 

دبهتر  چیز  باشند، همه نفع  افراد    رخد. چ ولت میبه  به  اگر کسی  اما 

ین کار )و نویسنده نیمی از اوقات ا  ارجاع دهد، به »همه« ارجاع دهد

وقت آنهام است(،  ر ابن« دی »انسا نوز دربارهه   دهد چونرا انجام می 

ی سارقانِ  رستگاری برای دسته   چیزی شبیه این خواهد شد: تنها راهِ

وسیله  ! بدینن بپروریمآ  درار را  ست که شهروندِ وفاداعتبار این ابی

 
 م.  –همان کتاب  1
 م. –فگانگ فون گوته لق  کاترینا الیزابت گوته مادر یوهان ول 2
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ودی  رو به ناب  یسادگبه ی سارقان  یک دسته   عنوانبه ی سارقان  دسته 

ایل  ر آنکه متمبه ه تا  کند، آماده است می د؛ و چون این را درکرومی

 شلیک کند.   بدل شود،به »انسانی استوار« است 

و ن یک  کتاب  این  در  بیبتینا  و  است  آن    شترپرست  یک  از 

یکبشرد خوشحالی  ارک  وست،  برای  نظمِ ست ا  هاانسان گر  از  او   . 

-اینش  اشبحِ کتاب-ست به همان شکلی که عنواناموجود ناراضی  

همهاست،  گونه   با  کسانهمراه  کهی  تا  دوس  ی  دارند  نیکِ  ت  ایمانِ 

ب را  بود  آن  با  آنچه  هر  و  برعکس ازقدیمی  او  اینکه  فقط  گردانند. 

مقاندیشد  می سیاستمداران،  دیپلداران  امکه  نابود  مات و  را  دولت  ها 

 مردم«،  ندگانِکنگمراه »یا    آن را پشِت درِ بدنهادی،  کهدرحالیاند  کرده

 اندازند. می

ککعادی    مجرمِ جز  کیست  مرتک     مهلک  اشتباهِ  این  هسی  را 

]دستیابی جهت  دارد،  آنچه  جای  به  که  دارند به  شده  مردم  آنچه   ]

نموده دنبال    است؟  تالش  به  که   نه گابیاموالِ  او    انگیز نفرت   بوده 

دنبال   به  که  معتقدینی  که  داده  انجام  را  کاری  او  خدا   داراییِاست، 

کند، چه ت مینصیحکشیشی که مجرمین را    دهند.هستند، انجام می 

بیمی  کار بزرگِ  اشتباهِ  کشیشْ  را  کند؟  عملِ نتیجهکه  حرمتی  ی 

 مقدس ت  توسط دول  حرمتی به آنچهبی  ؛ گذاردمی   شدر برابر  اوست 
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بی است،  داراییِشده  به  دربرگیرنده )دولت    حرمتی  باید  البته  ی که 

به جای    . آن کشیشدارند( ی باشد که به دولت تعلق  کسانحتی جانِ  

 خود بگذارد که او    شاین حقیقت را در برابر  ترجیحاتواند  می  هااین

کرده که    ار نشمرده بلکه فکررا آلوده کرده که آن چیزِ بیگانه را خو

. با  این را بگوید  توانست اگر کشیش نبود، می او  ن دارد؛  ید ارزشِ دزد

ش او   خوانده  مجرم  صحبت  چون  ده  که  خودمدار  او  یک  و  کن 

دارایی  از  نه  ؛شرمسار خواهد شد و  قوانین  علیه  او  ها تخلف اینکه 

ها سر آن قوانین شما را در حدی دیده که از از اینکه هکرده است بلک

زند   داراییِباز  او   و  بخواهد؛  را  آن  که  دیده  ارزشی  دارای  را  شما 

  ا روی هم خوار نشمرده تان رشرمسار خواهد بود که شما و دارایی 

. اما تو  است   ار کوچکی بودهودمدکه خ؛ او شرمسار خواهد بود  ت اس

خیلی یک مجرمْ    عنوانبه گویی چون تو  خودمدارانه با او سخن نمی 

دانی که خودی که و نمی! تشوی  نمیتو جرمی مرتک یستی،  ماهر ن

نمی باشد  خود  به  بودن  متعلق  مجرم  از  جرمْ ستد ی بازاتواند  که   ، 

داری که   تقادو اعتو باید بدانی چون ت  حالنیباااش است. و  زندگی 

اندیشی که از همه گناهکارانی شوربخت هستیم«؛ اما تو نهانی می   »ما

تو روی،  فراتر  ش  گناه  از  ترسِ  خا ر  نمی به  ج یطان  که  رمْ فهمی 

ارزشِ یک انسان است. آه، که اگر تو یک مجرم بودی! اما اکنون تو 
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 را به شکل مناس  در جای   زیچ همهبسیار خوب فقط    1. «»نیکوکاری 

 ت!اش قرار بده برای اربابات درس

انسانِ یا  مسیحی  آگاهیِ  که  نظام  زمانی  را نامه مسیحی  جرم  ی 

تواند  ساده می  سنگدلیِجز  چه شکل  ه  ب   جرم  کند، مفهومِترسیم می 

،  ی قلبی رابطهشدنی در یک  وجود داشته باشد؟ هر بریدگی و زخم

چه  هر    است.در برابر یک هستیِ مقدس جنایت    سنگدالنه  رفتارِ  هر

بارابطه صمیمانه  ننگین تر  آن  تمسخرِ  است و جرمشد،  بیشتر  اتر  ش 

او    شقِعاد  است بای ارباب    س که مادونِکارزشِ مجازات دارد. هر آن

 زناء   مرگ دارد.  باشد؛ انکارِ این عشقْ خیانتی بزرگ است که ارزشِ

سنگدلی   ارزشِ  ت سایک  دارد؛    که  زناکار  مجازات  فردِ  هیچ  چون 

احساسِاشتیاق  هیچ  قل ، هیچ  ازدواج    ،  تقدسِ  به  نسبت  شدیدی 

روحِ  ندارد. و  قل   که  اینجا  کرده   تا  دیکته    انسانِ   فقطاند،  قانون 

انسانْاز محافظِت قوانین لذت می  حروپرل  و  رقپ اینکه    روحِ   برد. 

ها آن  اخالقیست که انسانِ  ا  ین معنا به ا  یدرستبه سازد  قوانین را می 

می آن را  اخالقیا  ب  چهسازد:  انسان  « ِ»احساسِ  داشته   هااین  تناقض 

می  تنبیه  را  بی باشد  انفصالکنند. چگونه  سوگند و    ، شکستنِوفایی، 

همهصخال   وربه  شدن ی  ه  شدیدجدا  همه های  کردنِ  ،  پاره  ی 

 
1 tehGerec 



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

102 

 

آن حرمت   بندهای نگاه  در  نباید  تبدار،  باشند؟  هها  مجرمانه  و  کارانه 

که راین خواسته   از  کسی  کند،دعوح  های  را،  همه   ول  اخالقیون  ی 

انسان همه را  ی  روح  تنها    عنوانبههای  داشت.  خواهد  دشمن 

رفیقان  1کروماخر آدم او  مناه ش  همیشگیِ    برپاییِ رای  ب  س  ایی 

همان  کیفریِی  برنامه  هستند،  به قل   را  آن  خاصی  سندِ  که   ور 

  ید بای  مسیح  گذاری در حکومِتکند. قانونکننده ثابت میقانع  یشکل

تنها  کار  باشد و تا اینجا که    کشیشانبه شکلی ثابت کامال در دستان  

انجام  هستند،    شنیمی کشیفقط    همیشه، که  کشیشان   خادمانِ توسط  

آن زمان است که همهشد تنها  است.  نگشته  منسجم  ی ه، خالص و 

بودن،  پرروح  در  سنگدلی همه  کمبودها  جنایاتی    عنوانبه ها،  ی 

شد، تنها آن زمان است که هر چرخشی هند  خوا  انگاشتهنابخشودنی  

می  محکوم  روح  اعتراضِ  در  هر  نانتقادآمشود،  هر شکی  و  فرین  یز 

آگاهیِ در برابرِ  ه انسانِ متعلق به خود،  ست ک ان اآن زمتنها  شود؛  می

 محکوم است. مجرمِمسیحی از همان ابتدا یک 

انقالبانسان  »انتقامِ  2های  از  مردعادالنه   معموال  عنوان    بام  ی« 

آنا»حقِ می   ن«  منطبق سخن  هم  با  اینجا  در  حق  و  انتقام  گفتند. 

 
 م.  –شناس آلمانی یندردریش ادولف کروماخر ف 1
 م.  –انقالب اول فرانسه  2
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فریاد  مردم است؟  خود یک  ک خود در برابرا این رفتارِ یشوند. آی می

شده است. آیا   مرتک  »جنایاتی«علیه آنان  مخالف    زنند که حزبِمی

ه من مرتک  شود، بدون  فرض کنم که کسی جرمی علی  توانممن می

بینم رفتار کند؟  من درست میگونه که  او باید آن  م کهض کنآنکه فر

ا  واگر   کنشِ  نامم ویم  دست ازاینو    و من این کنش را درست، نیک

می  جرم  ارآن  به   میدهمنام  فکر  من  پس  به  .  باید  دیگران  که  کنم 

هدفی   کنند  مشابهسوی  تالش  من  آن  دیگرعبارتبه ؛  با  با  ها من 

یگانههستی  عنوانبه  رقانوکه    هایی  خود  حمل  نِ  خودشان  در  ا 

ن  با آنا نم بلکه  ککنند، برخورد نمی کنند و بر اساس آن زندگی میمی

بایهاهستی  عنوانبه  تعیی که  از  کنند،  د  تبعیت  »منطقی«  قانونِ  دادی 

  رفتار کردن به روشِ کنم. من آنچه »انسان« هست را و آنچه  رفتار می

درخواست دارم  کس    ره   و ازکنم  »واقعا بشری« هست را تعیین می

این قانون برای   ایده  اوکه  او ال باشد؛ در غیر  عادی و  این صورت 

است. اما آنچه    ش دادهرم« نمای کار و مجه ایک »گن  عنوانبها  خود ر

 قانون« است! کیفرِافتد »برای »گناهکار«، اتفاق می 

چگونه دوباره »انسان« است که حتی پا  دید که  در اینجا  د  انتومی

گذارد. انسانی که  مفهوم حق میها  جرم، گناه و در کنار آن  فهومدر م

 . مجرم« است  دهم یک »گناهکار وانسان« را تشخیص نمن در او »
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من  علتنها  مجرمین   مقابل  در  تو  دارند؛  مقدس وجود  چیزی  یه 

از    متنفر نبودن  بلکه رقی  هستی. اما   توانی مجرم باشیوقت نمیهیچ

که   مقدسکسی  امرِ  می صدم  به  است،  ه  جرم  یک  خودش  زند 

سنکه     ورهمان دانتون   ژوست -دو  ز  1علیه  تو  »  د:فریاد  بدین آیا 

کهخا س   ر  دشمنانِ  پداز  ترزمینِ  نداریری  مسئول  ،  نفر  و  مجرم 

 ؟« نیستی

»انسان نهما  ،اگر افتاد،  اتفاق  انقالب  در  که   عنوان به «  گونه 

می درک  نیک«  جرائمِ  »شهروند  و  »حمالت  پس  یِ« سیاسشود، 

 داریم.از همین مفهومِ »انسان« شناخته شده را 

همه ایندر  فرد،  ی  نفی    عنوانبه منفرد،    انسانِ ها  ه  نگریستیک 

شود. ز  رف دیگر انسانِ عام، »انسان«، محترم شمرده میو اود  شمی

اساساکنون   شبح    اینکه   بر  ناماین  مسیحی،    -شود گذاری  چگونه 

شهروندِ  مسلمان،  زینیک  یهودی،  آزاد،  ،  انسانِ  وفادار،  ردستِ 

  وست دارند مفهومِ دخواهند بود که هم  کسانی – و غیره پرست و ن

خواهند می  کسانی هم   ور که، همانحمل کنند  انسان را  ی ازرایاگو

 ند.ر خاک افت« پیروز بو در برابرِ »انسانِ جلو اندازند را  خودشان

 
الب فرانسه و اولین رییس  ر انقشخصیتی پیشرو د  (1759  –1794)  ژرژ دانتون 1

 م.  –ی حفاظت عمومی بود. یتهکم
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اینآرامه  با چ کشتارگاه  این  و   نام  ق  امن   به  نچنیبخشی  به  انون، 

 رود! پیش می  دست ازاینمردمِ حاکم، به نام خدا و 

را    متهماناگر   حقه  خود  عبوسِدسِت  از  با  کشیشقضاتِ  ر  وا 

 دو سن م ل ؛زنندها نشان ننگ می پنهان و محافظت کنند، مردم بر آن

. انسان ساخت علیه دانتون متهم  ا در سخنرانی  که آن افراد ر  ژوست 

 . آنان سازد 1مولوخِ  خود را تسلیمِ ود باید احمق باش 

از   ازدواج یک بیرون می   های جزمیایده جنایات  تقدسِ    جهند. 

جزمی  ایده  پست.  ای  تقدر  آیِ  خیانت  دسِ   جرم یک    عنوان به ن، 

ا بلند  اه یکوت  ینبیهت،  ان یِ خخواهد آمد و نتیجتا یک قانونِ ازدواج 

اما  بر آن تحمیل می  تنبیه  کند.  آنااین  »  نبرای  ی را مقدس«  آزاد که 

جنایت علیه آزادی نگریسته شود و در    عنوان به باید  ،  دارند اعالن می

 قانونِ ازدواج را رقم زده است. اهمین معنتنها در ارِ عمومی واقع افک

را برحق تشخیرا مجبور می  همهجامعه در واقع   او  ص  کند که 

نه    را  هفقط حق جامع  ،ادهد  جامعه مجوزآنچه را که  اما فقط    ،دهند

به  یش. اما من حق را از فراوانیِ قدرتِ خوست ا فردآنچه واقعا حق 

 
ر 1 )از  معنا  یعبر  یشهمولوخ  به  نام    یملک  خد  یکیپادشاه(    یم قد  یانااز 

 م.  –. است  یانعمون
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-من توبه ،قیفوماقدرتِ  گیرم، و علیه هرمیدهم یا از خود خود می

مجرم آفریناپذیرترین  و  مالک  من  هیچ  نندهام.  هستم،  خود  حق  ی 

شناسم. نه خدا، نه دولت، نه  بیعت  ری جز خودم نمییگد  حقِ  منبعِ

نه اش« و نه الوهیت و  انسان با »حقوق انسانی ابدی خود  حتی  و نه  

 حقوق بشر.

خود« برای  و  خود  »از  رابطه دوب  .حق  منن  با  نتیج،  ای    تا حق 

است چیزی    نتیجتا  باشد  جداشده از مناگر    خواهد بود.  »حق مطلق«

لق! یک حقِ ابدی م ل وجود دارد! یک مط خود و برای خود    که در

 یک حقیقِت ابدی!

باشد    روشِ  ساسابر   اجباری  من  برای  باید  حق  لیبرال،  تفکرِ 

ی«  »غیرمنطقعلیه آن    نم  منطقِ  و  بنا شده است   منطقِ بشریچون از  

ضعیفِ بشری حمله  منطقِ  بهی الهته مردم با نام منطقِ ر گذشست. دا

منطقِ خودمداری که    به قدرتمندِ بشری  کردند؛ اکنون با نام منطقِمی

»غیرمنطقی عنوان  می«  ربا  مید  حمله  و  شود،   همچنان کنند. 

»غیرمنطقی«یجز هم  کدامچیه  منطق    ،ن  نه  نیستند.  نه الهواقعی  ی و 

ست به  ار هر زمانِ مشخص واقعی  تو و من دقط منطقِ  بشری بلکه ف

 ن دلیل که تو و من واقعی هستیم.ای
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حق  اندیشه  اندی  ابتدا  ریشه یشه در  یا  است؛  من  من ی  در  اش 

اما وقت بیرواز    ی کهاست.  بیرون جهید، زمانی که »واژه«    ، ن آمد من 

  اکنون ست.  ا  زمیی جایدهوقت که »تبدیل به گوشت« شد، یک  آن 

آندیگ رااندی  ر  نمی  شه  می رها  که  هر  رف  به  در چرخم  کنم؛ 

است.  امقابل ایستاده  انسان ین بدم  اربابِها  سان  اندیشه   هنوز  ی این 

آفریده  خودشان  که  نشد»حق«  آانهاند،  آنافریده د؛  کنترل  نی  شان از 

ود. شمیو رها  شود. این حقِ مطلق است که از قید من باز  خارج می

را   آن  مط  عنوانبهما  حریک  میلق  دیگر  مت  و  توانیم نمینهیم 

میاببلعیم را  آفریننده  قدرتِ  ما  از  او  و  آش  از  گیرد:  بیشتر  فریده 

 .برای خود« است   آفریننده است، او »از خود و

ا راف ز  آن در  آزادانه  حقْ  که  ندهید  اجازه  دیگر  شما  که  مان 

  ، د گردانیازبش، به خودتان،  ااهبچرخد، آن زمان که آن را به خواستگ

 ی شماست. ست که برازنده او این حقی  شده است  شمادیگر حقِ 

------- 

ای  با حمله  دیگربیان به ش،  اای از درونا حمله حق مجبور بود تا ب

از سوی لیبرالیسم علیه »حقِ انحصاری«    ؛دمه ببیند ، ص حق  از نظرگاهِ

 اعالن جنگ داده شده است.
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ویژه س  -  اعطاشدهبرابرِ  قِ  حقو  و  حق  سرِ  رسختانه  جنگی  بر 

مفهوم   دو  است این  گرفته  محروم شدسر  پذیرفته شدن  .  یا  به    -ن 

خوا معنا  اما  یک  بود.  هست  هند  قدرتی  که  جا  قدرتِ   چه  -هر 

نباید به    -تو  و   قانون یا نوعِ واقعیِ آن م ل من  ا،خدل  م باشد  خیالی  

برابرِچیز  همه »حقوق   در  اعط  یآن  شبرابر  هیچ    دیگرعبارتبه ،  ود«ا 

های شخص وجود ندارد؟ همه به یک اندازه داشته برای نگاه   حترامیا

ا بپرستند، همه در نزد قانون سازگارند تنها  نزد خدا عزیزند اگر او ر

مطیعِ  اگر قانون، باشونی  قان  شخِص  و  عاشق خدا  آن  اگر  حتی  ند؛ 

و قانون هیچ   غنی، برای خدا  یاباشد، فقیر باشد    چالق گوژپشت و  

زمانی که شما در شرفِ غرق شدن هستید  درست م ل  ی ندارد؛  همیتا

سیاه یک  اندازه و  همان  به  را  نپوست  یک  قفقازی  ی    عنوان به  اد 

ی یک  ی شما برارایطین شدارید؛ آری، در چنمیدهنده دوست  نجات 

کیست که نزدِ او شوید. اما  ارزشی برابرِ یک انسان قائل میسگ هم  

گرفته شده هم نادیده   شده وداده  جیحه شکلی معکوس هم ترهمه ب

 ها ونقانبی، قانون،  دهدکیفر میش بدکاران را  اخدا با قدرت  نباشند؟

از شما    لحظههر    هادهید یکی از آن کند، شما اجازه میرا توبیخ می 

 دهید.ا نشان می بازدید کند و به دیگری در خروجی ر

  یزه حقْ چیفقط به این خا ر ک »برابریِ حقوق« یک خیال است 

از اجازه بیشتر  یا  نیست،  کمتر  است که   ی وقاریک مسئلهی ورود 
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را  د  توان می  فرد  بیان،  نیباوجودا آورده ب  هم  با شایستگی آن   . دست 

و  چراکه باوقا  شایستگی  نیز ه   ر  وقار  حتی  چون  نیستند،  متضاد  م 

را   باوقار  لبخند  و  باشد  »سزاوار«  تا  دارد  کار    فقطدوست  به  کسی 

 چگونه آن را بر ما تحمیل کند. داند برد که می می

این   مردم  را  پس  »همه می رویا  که  شهروندانِ  بینند  با ی   دولت 

شهروندانِ   وان عنه ب آنان  مسلما    .اند«حقوقی برابر در کنار هم ایستاده 

اگر نه به خا ر   کند،ها را جدا میدولت برابرند. اما او آن  نزددولت  

جلو آورده یا به آخر  ها را  نف خودش آا اهد  بر اساسدیگر،    چیزی

می  و  صف  آنا  همچنانبرد؛  نیک    عنوانبه را    نبیشتر  و  شهروندان 

 دهد.دان بد از هم تفکیک میشهرون 

نظرگاهی   از  باوئر  »برونو  را    حقِکه  نمییهتوج وی ه«  داند،  شده 

می  دور  را  یهودی  مسیحی  پرسش  و  یهودی  چون   هرکدام اندازد. 

برتر از  یکدیمواردی  بر  دارند  ی  مواردِگر  این  داشتن  در   برتریْ   و 

هستند،   نگاهِ  درنتیجهانحصاری  برابر  اکمی  خیره  در  به    نتقادیتِ  

هم  .  زندیریفرومهیچ   آن دولت  وجودِ  سرزنشِ    ینچنت  تح  هابا 

برتری   این  او  چون  گرفت،  خواهد  قرار  توجیه داشتن  مشابهی  را 

را  می آن  ا»حقی وی ه  عنوانبه کند و  یا  مُ  یازمتی «    و   زندهر میوی ه 
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تکلیفین بد »دولتاسان  به  شدن  بدل  برای  با ل   آزاد«   یش  را 

 . سازدمی

چیز کس  هر  دارد  یاما  دیگری  به  نسبت   دیگر بیان به ،  برتر 

ش را دارد؛ در این موضوع همه انحصاری باقی اا فردیت یرا    خودش

 مانند.می

ه  دوباره  بودنمی کس سعی    رو  وی ه  ماکند  تا حد  در مکن  ش 

او را    بخواهد  به حساب آید. و )اگر در کل  شخِص ثالث برابرِ یک  

 کند که آن را نزد او جذاب نشان دهد.( سعی میدست آوردبه

دیگری با  نسبت به تفاوتِ یکی    باید  ثالث   شخِصاکنون آیا این  

؟ پس   لبندمی یا بشریت دولِت آزاد ن این را از ؟ آیا آنا باشدحساس 

ناتوان  باشند و    خالی  کامل از نفع شخصی   وربه تا    مجبورندا  ه این

نشان دهند. نه خدا )که   از اینکه به هر فردی هر نوع توجهیباشند  

بدکاران جدا می  مردمانِ خودش از  داند  ولت )که مینه د( و  کندرا 

جدا  چ  بد  از  را  نیک  شهروند    عنوان به  کدامچیه (  سازدگونه 

نشیب  اتیموجود تصور  امده  رف  آاند.  این    ننا ا  دنبال  شخصِ  به 

وی می  ثالث  »حق  هیچ  که  را هگردند  آن  احتماال  پس  نبخشد.  ای« 

بشری  لِتدو یا  می  آزاد،  دیگری  شاید  یا    گذارندنام  چیز  که  هر 

 شد. با است  ممکن
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آنجا   باوئر    کهاز  ادعای  برونو  خا رِ  به  را  یهودی  و  مسیحی 

خود که  د و باید  تواننمی   نپس آنا،  شماردمیت  پسشان  حقوقِ وی ه

.  سازندرها  شان  گاهِ باریک از نظر  و انکارِ نفس  با ازخودگذشتگیرا  

بیندازند، ناحقیِ میانمداری ها »خوداگر آن  شان از میان  شان« را دور 

دین بودنِ مسیحی و یهودی نیز از  کال    ،با آن  همراه  ت ود رفخواه 

ندیگها  آن  کدام ازاست که هیچرود؛ تنها الزم  میان می خواهد که  ر 

 وی ه باشد. 

آنا اگر  که  ناما  زمینی  کنند،  رها  را  بودن  انحصاری   این 

حتما    ندر حقیقت رها نخواهد شد. آنا   در آن برپا شده شان خصومت 

نی زمانِ  یک  ی  سوم  زِیچ از  در  شوند،  متحد  آن  بر  تا  یافت  خواهند 

دینِ  »دینِ »یک  ازا  بشری«  عمومی«،  یا  ینو  یک   اختصاربه دست؛ 

بهتررسازیبراب نیست  الزم  برابرسازی  این  به    .  که  باشد  زمانی  از 

با این کار نیز به شکلی شود؛  می  ی یهودیان منجرمسیحی شدنِ همه

حتما تمام   تنشهد یافت.  خوا  ایانمشابه »برتری« یکی بر دیگری پ

 در  هاآن  گیِآن دو که تنها همسای  ماهیِت  نه  نجایا در  خواهد شد اما  

اگرف  نظر شده  متمایز    کهدرحالیآنان  .  ست ته  یکدیگر    هستند، از 

برای همیشه   یخوانناهمو    خواهند بودمتقابل مقاوم    یلزوما به شکل

خودت را در و  که تنیست    ی در توماند. حقیقتا این شکستباقی می
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می  سخت  من  بودنبرابر  وی ه  و  بودن  منفک  از  و  دفاع اگیری  ت 

 ی.و رها نکنرا انکار  تنیاز داری تا خود کنی: تومی

اندازه   از  بیش  را  اهمیِت ضدیت  درک   رسمیمردم  ضعیف  و 

ی مناس  »حل« کنند تا جای لآن را به شکخواهند  تنها می ؛  کنندمی

که ]دو سوی ضدیت را[ متحد   ودش  ست کافی برای چیزِ سومی در

مسیحی    یهودی و  عنوانبه شما  شود.    تیز  الیق است کهضدیت    کند.

ناچیزضدیت ت  ی  و  دربارهدارید  که ستیزید میدین    ینها  انگار   ،

ریش  درباره دربارهامپراتوری  ارشه ،  نوک  م  1ی  مسلما کنید.  ی ستیزه 

دشمن دین  در  در  اما  مسائلاید  دوستانی  انسان    وانعنبه   م ال  باقیِ 

باقیِ مسائل نیز در   حالن یبااخوب و برابر با یکدیگر خواهید ماند.  

نیست هیچ مشابه  که  و  کس  رایت ضددیگر    زمانی  پنهان   صرفا  تان 

وقتی  آن  ،نکنید تنها  را  ا  زمان  آن  شما  که  کامل    وربهست 

و  ازشناختهبا از  کسهمهید  خودش  موجودی   عنوان به   سرتاپا  از 

خودفا  یگانه آنع  کرد.  قبلی  اهد  ضدیِت  که  است    ورقطع بهوقت 

د  را برای خو   تر آنقوی   که  رفی  بدین خا ر  فقطحل خواهد شد،  

 ت.گرفته اس

 
 م. –ی بیهوده، چیزی که در بیهودگی نابود گردد. موضوع 1
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این   بلکه در  دیگران در تضادیم،  با  نیست که  این  ما در  ضعف 

  جداها  کامل از آن   وربه گونه نیستیم؛ اینکه ما  ن است که ما کامال ای

یم که  هست  « یک »مشارکت«، یک »رابطهدنبال    ا بهکه منیستیم یا این  

ایده این مشارکت یک  داریمدر  ایمال  ایده،    ،ان، یک خدا . یک  یک 

بر کاله  نیاز  یک  دیگر  قطعا  روند  کاله  یک  زیر  همه  اگر  همه.  ای 

 ش را از سر بردارد.ادیگری کالهنخواهد بود که کسی در برابرِ 

علیه یگانه است که   انهیگ  ضدیت، ضدیِت  ترینمصممآخرین و  

آنی   از  فراتر  چیزی  آن  کنه  میادر  که ضدیت  بدوست  اما  نِ نامند 

با   زیچ چیه یک یگانه تو    عنوانبه یی.  اوآ و هماد«  »اتح غرق شدن در  

نیز نداری؛ تو هیچ تفرقه یا دشمنی  درنتیجهدیگری اشتراک نداری و 

حق    وضعِدر معلیه او    شخِص ثال یبه دنبال آن نیستی که در برابرِ  

حق« و نه هیچ زمینِ مشترکِ دیگری    در هیچ »زمینِنه  قرار بگیری و  

شود. و یگانگیِ کامل محو می   جداییر  یت د . ضدایستیر او نمیکنا

  یا یک تساویِ    تازهی مشترکِیک نقطه   عنوانبه را  این    ممکن است 

تنها   بنگرند،جدید   و  است  تفاوت  دقیقا شامل  تساوی  اینجا  در  اما 

 نهد. ست که »مقایسه« را بنیان میاسی ای کبر

 شکل  را لیبرالیسم    ر د  نماسرشت ی  اجدل علیه حقِ وی ه خصیصه 

لیمی آتشین می  علیه »حقِ  برالیسمدهد؛  به وی ه«  شود چون خودش 
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آن را به   تواندین شود، نمیبیشتر از آنکه آتشاو  »حق« تمایل دارد.  

بگیرد؛   آنک  چراکهدوش  از  قبل  میان  ا  فرو  ه حقحقوق وی ه  از  فتد 

آن نمی چون  شکلروند،  تنها  حق    هایها  اما  هستند.  به ی  زمانحق 

هیچ مانبود  درونِ  سقوط  کهیش  شود   کند  بلعیده  قدرت    ؛ با 

می  دیگرعبارتبه  متوجه  فرد  که  حقزمانی  بر  »قدرت  منظورِ    شود 

چیست.   دارد«  حقهمهپس  پیشی  را    های  وی ه   عنوانبه خود  حق 

 . برتر تِقدر قدرت،   عنوانبهو حق وی ه خود را  ندده یوضیح مت

مبارزه آیا  برتر    دنیرومنی  اما  قدرتِ  چهرهعلیه  کامال نباید  ای 

مبارزه از  مبارزهمتفاوت  دهد؟  نشان  وی ه  حقِ  علیه  معمولی  ی ی 

برا  ایمعمولی در  قاضکه  یک  نخست برِ  اساس و    یِ  این   بر  ذهنِ 

 شود؟ می م »حق«، انجا یعنی ،قاضیِ نخست 

------- 

نصفه می  گیرینتیجه   عنوانبه اکنون   شکلِ  این    ی نیمهوخواهم 

بگیرم پس  را  که  عبارت  عبارتی  در می،  هنوز  که  زمانی  تا  خواستم 

ه اجاز  خواهمزدم استفاده کنم؛ میمیانِ امعاء و احشاءِ حق ریشه می

بماند.   واژه  این  دستکم  که  واقع  دهم  در  با  اما    دِ خو ،  مفهومهمراه 

از دست   را  معنایش  نیز  من »حقِدهدمیواژه  آنچه  می   .  نامم  خود« 

نیست    عنوانچ یه به  دیگر تنها  »حق«  یک  میچون حق  توسط  تواند 
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  ی زیستی، روحِ روح اهدا شود، حال این روحِ  بیعت باشد یا گونه 

با بشر  یا خدا،  نوع  تعالیباشد  ش  اتقدسروحِ  شد  ازایناش  یا  -و 

آنچه  دست  بد.  یمن  حق    کنندهمستحقروحِ    کون  بدون  هم دارم، 

 هستم.را دا  امق قدرتاز  ریو فقط ؛ من آن را صرفا خواهم داشت 

نمیحقی    هیچمن   درخواست  هیچ    کنم،را  به  نیاز  درنتیجه 

توانم بگیرم، با زور خواهم ندارم. آنچه را که با زور می   نیز  تصدیقی

گونه این  ؛ندارمحقی  آن    توانم با زور بگیرم، بر ت و آنچه را نمی گرف

بفروشم و خر  خود ف  بهاند  نیست که با حقی که به من تجویز نکرده

 دهم. دلداری

رود؛ سلطنِت »مفهومِ  کنار میهم  مطلق، خودِ حق    با حقِ همراه  

هم  نیز  میحق«  رفع  آن  با  که    اکه رچ شود.  زمان  کرد  فراموش  نباید 

دند و در میان  کرینی مها یا اصول بر ما حکمراتاکنون مفاهیم، ایده

ها را بازی  ش ترین نقحق یا عدالت یکی از مهم  این حاکمان، مفهومِ

 است.کرده 

من که    اهمیتی  برای  باشم؛ ندارد  نامستحق  یا  اگر    مستحق  تنها 

نیاز به هیچ    امشده دهی قدرت  خودیخودبه باشم    قدرتمند و دیگر 

 ندارم.   دهیِ دیگریا حق دهیقدرت
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گذاشته  که توسط شبحی در آنجا کار    ر سرست دا حق سکانی  

من هستم،  خودم  که  است  آن  قدرت  و  شده؛  قدرتمند  فردِ   آن 

م. حقْ ورای من است، مطلق است و در کسی واالتر اصاح  قدرت

ب او در من جریان    هاز من وجود دارد و  کند: حق  پیدا میمرحمِت 

ت و شود؛ قدرمت که از سوی قاضی داده می ح است از مر  ایهدیه

 وجود دارند.  ،تمند و تواناقدر ، آنایی تنها در منتوان
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II. ی منمراوده 

 

شود  تواند ارضا میترین حد خود میشر در بیشعه نیاز بجامدر  

ک  کهدرحالی همواره  باید  خودمدارانه  موضوع .  ایدبی   وتاهنیاز  این 

عالمی  یسختبه  هیچ  کنونی  امر  که  بگریزد  توجهات  از  ی  قهتواند 

ندارد  دهزن پرسشی  هیچ  به  مربوط  ای  »اجتماعی«  امرِ  به  آنکه  مگر 

اگر    خان به جامعه بدوزد.   وربهاش را  خیره  باید نگاهِباشند؛ فرد  

معه،  به جا   ریستن، مردم در نگبودای کمتر احساسی و کور  عالقه این  

تشخیص این موضوع را  دانند و  نگاه به افراد را از دست نمیچندان  

کهدادن می شد    د  نخواهد  نو  شکل   آنانی  وقتیجامعه  را  آن  که 

در  م الاند. اگر ه ندماها باقی یهمان قدیم کنند،دهند و تاسیس می می
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جامعه  بود  قرار  یهود  مردمِ  رمیانِ  جدید  ایمانی  که  برخیزد  در    اای 

ز بپراکسطح  حالتی  مین  هیچ  در  فرستادگان  این    1فریسیند، 

 ماندند. نمی

-دهی، هماناده میگونه که خود را ار انهم  تی،سکه ه گونه  همان

انسان به  نسبت  رفتار  گونه  یک  ن  همچویاکار  ر  یککنی:  میها 

مسیحی   یک  مسیحی.  همچون  ریاکار،  یک   درنتیجهیک  شخصیِت 

. اندآن   آفرینندگانِ  ن شود: آنایجامعه با شخصیِت اعضای آن تعیین م

مایل نباشد تا    رگی احت  ، درک کند  تواندمیست که فرد  ا این حداقلی  

 مفهوم خودِ »جامعه« را به آزمون گذارد. 

اینکره  همواها  انسان  اجازهاز  شکوفای  خودکه    دهند  ه  و به  ی 

د  انداشته ناین را    تواناییِ  تاکنونو    انددور بوده  ،کامل برسنددستاوردِ  

جوا را  معکه  می  خودشانشان  یا  کنند؛  آنپیدا  گفت  تنها توان  ها 

را  ما »جوند  اتوانسته  جوامع    بیابندع«  کنند.  زندگی  جوامع  در  و 

بوده  اشخان  ا همواره    اشخانِ »  که ن  آنا مند،  قدرت  شخانِاند، 

می آنکه  بودهاشباح  جوامعْ    دیگربیانبه   ؛نامنداخالقی«  از  پیش  و  اند 

چنان   . اندبوده  رس از اشباحسبی در سر داشته باشد، تفرد سکانِ منا

ب است  بهتر  را  نا اشباحی  و    خودشانی  هاما  »مردم«  کنیم،  معین 

 
 م.  –دوم  ی معبدی و فکری در میان یهودیان در دورهگروهی سیاسی، اجتماع 1
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مردم   پدرساالر،  مردمِ  ه »اهالی«:  ولنیدورانِ   ... دمِ  مر  ت یدرنها  ، 

کلوتز نسان ا )اناکارسیس  انسان  نوع  مردمِ  به    1ها،  زیادی  اشتیاق 

داشت(  بشر  نوع  از  زیرمجموعه   پس  .»ملتی«  »مردم« هر  این  از  ای 

و  می را  تواند  خودش  خان  جوامعِ  که  باداشت باید  مردمِ ه    شد، 

مردمِ آن  بقه   اسپانیایی،  درونِ  در  و  ...؛  شهفرانسوی،  و ها،  رها، 

همهخال اصه  آخر  موسسات  اعنوی  در  باریک؛  در  با  ریزترین شدن 

را که    یشخص  هنکایبه جای    رونیازاکوچکِ خانواده.    اهالیِ  ،نقطه

در    عنوانبه تاکنون   میی  همه شبح  قدم  مردم  جوامع  دهیزد  ،  م نام 

»نوع بشر« و هم  یعنی هم    ،یم نامِ دو سرحدِ آن را به کار بریمانتویم

بدو تولد  بیعی« هستند. ما  »واحدهایی ازهر دو کامال  ، کهواده« »خان

«  Polloiی »واژه کنیم چون از ارتباط با  را انتخاب می   2ی »مردم« واژه

به  شتر  و بی  ؛ها« اشتقاق یافته است »توده   »بسیار« یابه معنای  یونانی،  

»تالش آخا ر   اکنون  نظنکه  ملیتی«  عصر های  این  و    مِ  هستند 

ب از    انیاغی   ینرتتازهحتی    ه ک  دین خا رهمچنین  را  هنوز خود  نیز 

 
ارسیس کلوتز کلوتز که بیشتر به نام اناک  ژان باپتیست دو وال دی گریس بارونِ 1

پروس زادگان  نجی   از  و  است  انقالمشهور  در  مهمی  شخصیتی  که  بود  ب  ی 
 م.  –آمد. سه به شمار میفران

آلمانی   2 به    Volkدر  توجه  با  که  رفته  کار  متن یشهربه  در  کاربرد  و  لغت  ی 
 م. –ین آن شده است. جایگز ی مردم واژه
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فاده باید است  1آخردر موردِ  اند. گرچه  این شخِص فریبنده رها نکرده

آناد  نبده   را ترجیح  عبارتِ »نوع بشر«   از ها به در همه جناح   نزیرا 

 دهند.نشان میاق  تیاش « بشر  »نوع

می آن  نظر  به  که  بشر    تاکنون  آیدگونه  نوع  خانواده مردم،  ،  یا 

در تا    قرار نبوده  ایخودمدارانهی  اند: هیچ عالقهه ازی کردیخ را بتار

کند،   بروز  جوامع  ان  بلکه این  یا  کلیواع  صرفا  ملی  آن  محبوبِ  ، 

عالیق   »عالیقِ  عالیق،  و  خانوادگی  عالیق  عانسا بقاتی،  مومی« نِ 

  ان شمربو ه ا چه کسی این مردمان را که تاریخِ  وجود داشته است. ام

زوال به است   هداد  سقوطرسیده،    به  که  خودمدار،  جز  کسی  چه  ؟ 

مدارانه  ای خود! هر زمان که عالقه است   گشتهمی   خوددنبال ارضای  

ش پیش رفته ا انحالل  سویمعه »فاسد« شده و به  به درون خزیده، جا 

اش از حقوق یافته سیستمِ بسیار توسعه آن  روم با    که  رو نهما  .است 

ث  خصوصی را  می این  یکندابت  ب  ا؛  شکستنِ  مسیحیت    یِدرپیپا 

»آگاهیِیشخص  منطقیِی  »اراده  »خودمخیشخص  «،  و   تاریِ«،  روح« 

 . دست ازاین

 
تازه  1 به  اشاره  جملهمنظور  در  یاغیان  پیشترین  آن   ی  که  به  دارد  اشاره  هم 

 . م –مکات  بشری است. 
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دوام   دمِمر که  کردند  تولید  جامعه  دو  با    اندازههمشان  مسیحی 

توان هستند. آیا می   کلیساو    دولت  جوامعِ  اه ین : ادبوشان  بقای مردم 

خودآن  از  اجتماعی  را  خواها  مامداران  آیا  عالقهآن   در  ند؟  ای ها 

آنِ خود پی می خودم از  ما دارانه، شخصی و  یا  دنبال یک    گیریم  به 

ی ی حکومت و کلیسا )یا عالقه عالقه  دیگربیان به یا  ی خان،  عالقه

آی  مردمِ هستیم؟  منمسیحی(  میآندر    ا  که  ها  دارم  اجازه  یا  توانم 

آن  که  دارم  اجازه  آیا  باشم؟  می خودم  که  فکرگونه  ل  عم   یا  خواهم 

خود را سپری کنم یا  زندگیِ  کنم، آیا اجازه دارم خود را بروز دهم،  

دولت و کلیسای مقدس را    سلطنِت  ایدا نب ؟ آی سازمخود را مشغول  

 نخورده بگذارم؟ درست 

من   است  ممکن  میونه  گآنخ   آیا خکه  اما  نکنم.  عمل    واهم 

هیچمن   آزادیِدر  چنان  جوامع  از  بیکدام  ازحدوحص  اجازه    ری 

آیا ممکن است    ،بر این اساس  کنم؟ مسلما خیر!را پیدا می  هاشتن اد

تفاوتی هست در اینکه از یک   ذره! که ما خشنود باشیم؟ نه حتی یک

برمی روی  یکخود  از  یا  یک  گردانم  از  در    .سازیمیت عمو  مردم، 

رقی   رقیِ   من  برابر  ایکی  او  م هستم،  ری  دیگ  ؛ دراممتولد شدهیا 

:  هستم  و زیر نظر یک نگهبان  محدودشده،  شدهِ  خواریک رقیمن  

می  انسان  برابر  در  انسان  من،  آنجا  دردر  یک    ایستم؛  اینجا 

ش انجام  اعلیه همراهانهیچ کاری  تواند  ی هستم که نمیامدرسه بچه 
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کمک    اکهرچ   ،دده  برای  را  مادر  و  پدر  زیر   فراخوانده دومی  به  و 

ی بداخالق و  بچه   یک  عنوانبهمن    کهدرحالی  ؛ه است بند خزیدیش پ

میبی سرزنش  بسیار  من  تربیت  آنجا  در  کنم:  »بحث«  نباید  و  شوم 

یک می  علیه  مبارزه  جسمانی  بشر، دشمنِ  نوع  علیه  اینجا  در  کنم؛ 

عمومیت  علیهعلیه  »  سازی،  برای  ت سلطنیک  اما  شبح.  یک  علیه   ،»

ل  بر آن غاگونه  انم چ که بدچیز    هر  تقدسی،، هیچ  سلطنتیمن هیچ  

نیست   ،شوم آنچهمحدودیت  تنها  قدرتِ   .  آن غال  شوم،  بر    نتوانم 

منِ   و  کرد؛  محدود خواهد  محدو مرا  منی  موقتا  محدود  قدرت  د با 

بود بل  خارجنه محدود توسط قدرتی    ؛خواهد  ماز من  به    حدودکه 

ناکارای    خا ر  درهرحال .  ناتوانی خودم، توسط  خودمقدرتِ هنوز 

اما  می   ن»نگهبا نمیمیرد  تنها یک رقی   شوتسلیم  از همه،  باالتر  د!« 

 جسمانی!

با   بتوانم  که  دشمنی  هر  با  برخورد  و اچشمانشهامِت  ببینم  م 

داشت  خواهم  آتش    ؛بسنجم  مبارزه  برای  مرا  شهامِت  شهامت، 

 د. زنمی

ایارس بما  مسل میان رفته ی  از  اما ز حقوقِ وی ه در  ول زمان  اند 

آس تنها   خا ر  عمومیبه  بایشِ  خ،  از ه  دولت  آسایشِ  و  دولت  ا ر 

رف نه  اندتهمیان  من.  وجهچیه به   و  کردنِ  نیرومند  خا رِ   رعیتی   به 
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منسوخ شد تنها به خا ر آنکه فرمانروای صاح  تیول،   م ال  عنوانبه 

ق مردم،  شود:   نتی،سلط  درتِفرمانروای  وسیله   ولی  نیرومندتر    بدان 

تنها به  وقِ وی ه  قح شد.    ترمحکمباز هم    د،یک فرتحت    رعیت بودن

خواهد »پرنس« نامیده شود یا »قانون«، سقوط سلطنت، می   خا ر نفعِ

پادشاه نیستند، اما به    هایرعیت مسلما  انسه شهروندان  کردند. در فر

آن   ه شورن مآن  )  »قانون«   هایرعیت جای  ابقا   سرسپردگیند.  تس( 

 تواند یسان نمخیص داد انمسیحی بود که تش  تنها دولِت  ؛شده است 

دو   )اربابِبه  کند  خدمت  پرنس(؛    ارباب  و  یکی   درنتیجهروستا 

بهمه را  امتیازات  اکنه ی  آورد؛  می دست  او  را   تواندون  یکی  دوباره 

دیگری   او میقرار دهد روی  »انسان ،  در جاتواند  را  وایگاه ها  ال«  ی 

 قرار دهد.

آسایشِ دارد؟  من  به  ربطی  چه  عمومی  آسایش  به   اما   عمومی 

است.    انکارِ نفسنیست بلکه تنها حد نهایِت    ش منایآسگونه،  این

بلند تشویق کندآسایش عمومی می  بایست میمن    کهیدرحال  ،تواند 

شوم  می  .1« »ساکت  گرسنگی دولت  من  که  زمانی  بدرخشد  تواند 

در چه چیزی نهفته است جز در    ی سیاسیهاراللیب  اقتِ کشم. حممی

دهد و سپس از حقوقِ یمت قرار محکو  در ضدیت بااینکه مردم را  

 
1Kuschen  م.  –کاربرد دارد.   هاسگکت کردن رای سا بی که تنها اواژه 
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گویی  دست.  ایناینکه مردم باید بالغ شوند و از؟  زندمردم حرف می

فرد است  تنها  .1رسدش می اش به دهانا دستد هانی ندارکسی که د

دست  دهاناکه  به  میاش  آزادیِ    نبرایبنا  رسد.ش  پرسشِ  کلِ 

مردم«  مطبوعات   »حقِ  عنوان  با  که  شوقتی  آن  وارونه  وند،  مدعیِ 

مطبوعاتشود.  یم آنْ  آزادیِ  از  بهتر  یا  است  حق  یک  قدرتِ  ْتنها   

آزادیِ   فرد مردم  اگر  داشته مطبوعا  است.  با    ت  من  زمان  آن  باشند 

آ مردم،  آزادی  ندارم؛  را  آن  هستم،  مردم  میان  در   من   زادیاینکه 

باید یک آزادیِ مردمی در کنارش    عنوانبه نیست و آزادی مطبوعات  

 داشته باشد.  منعلیه مطبوعات نونِ یک قا

همهموضوع  این   تالش باید  علیه  امروزی  جا  آزادی  های  برای 

 تاکید شود: 

 نیست!  من، آزادی مردمآزادی 

این  بقه  بپذیریم ها  بندی بگذارید  مردم: را  و حق  مردم  آزادی   ، 

آیا  توانند سالح داشته باشند.  مردم که همه می   حقِ  این  م ال  ناعنوبه 

 
اده شده که تقریبا به همان معنای بالغ  استف  Mündigدر متن اصلی از عبارتِ   1
است که با »دهان نداشتن« در    آمدهدست  )دهان( به  Mundی  از ریشه  ت امااس

از معادل ف باشد. به همین دلیل  آن، » جمله همخوانی داشته    دهان بهدست ارسی 
 م. –ه شد. استفاد رسیدن«
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حق خودش  تاوانِ  تواند  دهد؟ فرد نمینمی  را  چنین حقی   وانِتا  فرد

است   ممکن  اما  بدهد  بلکبه خا رِ  را  من  به  نه  که  مردم  حقی  به  ه 

دارد آزادیِ  تاوان  تعلق  خا ر  به  است  ممکن  من  به    بدهد.  مردم 

بیفتم؛ حکم  ممکنمن    زندان  تحِت  دادنِ  است  دست  از  متحمل  ی 

 سالح شوم.  حقِ داشتنِ

 مردم، آزادیِ   آزادیِ  ش برای آفریدنِن تال آخری  عنوانبه   لیبرالیسم

آزادیِ»جامعه« آزادیِ  اجتماع،   بشر  آزادیِ  عام،    ،  شنوع  ده  پدیدار 

  است. رویای یک بشریت، یک مردم، یک اجتماع، یک »جامعه« که 

 شد.بالغ با بایست 

فرد؛  نمی  مردم قیمت  به  مگر  باشند  آزاد  فرد  چراکهتوانند   این 

ست بلکه مردم هستند. هر چه مردم  ای  آزاد دفِ اصلیِ  نیست که ه 

زمان آزادترین  در  دقیقا  آتنی  مردمِ  محدودتر.  فرد   شان آزادتر، 

آفریدند،    1ستراسیزم اُ راستکارترین   خداناباورانرا  و  کردند  تبعید  را 

 د.دن مون  ومسماندیشمند را م

 
که به    است   یدهگردذ  اُستراُکن مأخو   یونانیاز کلمه    یبه لحاظ لغو   یزماُسْتراس 1

استراس است فال  س  یا  ،یماهگوشصدف،    یمعنا مفهوم  قوان  ییک به    یزم.    ین از 
در   م  یونانمعروف  که  دارد  اشاره  تبع  توانیباستان  قانون  را  بلد    ینف  یا  ید آن 

بلد کردن افراد    یآن، آتن، در مورد نف  یتخت در پا  ی هوبهان  تباس  یونان . در  یدنام
  ی رأورد، م ینادادن در  یرأو مردم در هنگام   آمدیبه عمل م گیری یرأاز مردم 
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آن آن  که  وجدانگونه  خا ر  به  را  سقراط  تایش  س  اشمداریها 

باعث  کرد تا  ند  در  شد  از  او  فرار  نصیحِت  مقاومت یاه سبرابر  چال 

برای   را  حق  این  که  بود  احمق  او  ش یآتنکند!  قائل  را  ها  او  که  د 

کنند.   بود؛  درنتیجهمحکوم  آن  مستحق  قطعا  نبود    او  در اگر  چرا 

جدا نشد؟ اگر او آنچه را    نچرا از آنا  ؟ ها ایستادیآتن  با  رزمینی براب

داند، هیچ ادعا و هیچ حقی برای ست بتواننست یا می دابود، می که  

نمی قائل  قاضیانی  اینکهچنان  نکرد  شد.  فرار  او   ضعفِاز  تنها    او 

توهمِ با    بود،  مشترک  چیزی  هنوز  اینکه  در  این  یآتناو  یا  دارد،  ها 

 شخصه به. اما او است  ن مردمآعضوی از  صرفاو، ضنظر که او یک ع

ود باشد. هیچ یِ خقاض  خودشانست تنها  توود و میخودِ این مردم ب

نبود و او واقعا خودش حکمِ عمومی بر خودش   ورای او  ایقاضی

 
← 

رو بر  را  م  یا  یماهگوش  یاصدف    یخود  صندوق   نوشتندیسفال  به  و 
 دند که روضع ک   یدادن به کسان  یگوشمال  یبرا  هایقانون را آتن  ین. اانداختندیم
م  ازحدیشب قدرت    یافتندیقدرت  از  مردم  خطر   هاآن  حسابی بو  احساس 
  گرفت، یرار معامه ق  وءظن ساز افراد مقتدر مورد    یکی  که یدرصورت.  کردندیم

آن منوط    یو اجرا  شدی بلد م  یقانون به مدت ده سال از شهر نف  ینبه موج  ا
شرکت    یرأ  اخذام  در هنگ  اقل شش هزار تن از افراد شهر، بود که حد  ینبه ا

 م. – داشته باشند.
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بایست  می  او  قرار داد.  1د و خود را سزاوار پریتانیوم را رسما بیان کر

می  همان  مبه  حکمِ  هیچ  و  عرگی  چسبید  نمیرا  خود  خواند،  لیه 

ود را و خا ام کرد. امی  مرد و فرارشها را نیز خوار مییآتنبایست  می

در را  خود را بازشناخت، خودش    قاضیِ  ،مردمبردار کرد و در  فرمان 

کوچک  سلطنِتبرابر   مادونِ  دید  مردم  را  خود  او  اینکه   قدرت. 

برابرِ آن   پا    ییتنهابه)قدرتی که در   حق ونِ یک  داا م ( یدآمیدرماز 

وسواسِ   ینچنبود.    لتفضید، خیانتی علیه خود بود: آن یک  اقرار د

معروف ده شده است ک  راویان به مسیح نسبت دا  هی نیز توسطِمشاب 

از  است   استفاده  بر  قدرتاز  که  بهشتیهال یون ی  داشت،  اش  ی 

امنیِت سفرش اجتناب کرد . لوتر کاری خوب و هوشمندانه کرد که 

خودش به شکلی صریح تضمین کند و سقراط باید    ی ابر  را  2به ورمز 

او قاضیِ خود است. فقط  ،  تندهس  شادشمنانا  ه ی آتنکه    دانست می

»حکومِت-خود یک  ازاین  قانون«  فریبیِ  این  می   دست،و  به  بایست 

 بوده است. قدرتی ابطه داد که آن رابطه، راه میآگاهی ر

 
مقدس خودش را داشت که    آتشا روستایی  در یونان باستان هر ایالت، شهر ی  1

ات ونمایشگر  بود.    آنی  جامعهسرزندگی    حاد  نگاه    آتششهر  روشن  همواره 
یتانیوم نام داشت و شد پریمدر آن نگاه داشته    آتششد. ساختمانی که  یمداشته  

 ت شخص اول شهر یا روستا نیز بوده است. ل سکونحاحتماال م
 م. –شهری در آلمان  2
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ی پایان یافت. چرا؟  ونانیِ یها بود که آزادکاری و دسیسه ی  فربا  

می  چون هنوز  عادی  اتوانسیونانیانِ  نتیجه   ندکیتند  آن  منطقی  ی  به 

یابن  قهرمدست  حتی  که  اندیشه د  نمیانِ  نیز  سقراط،  توانست شان، 

چیست   فریبکاری  کند.  از استنتاج  کردن  استفاده  برای  راهی  جز 

ی«  شخص  وانم »برای منفعت تچیزی بدون خاتمه دادنِ به آن؟ من می

ه  »استفاد  دربینید این موضوع   ور که میهمانفه کنم، اما  ا هم اضار

خدا را   انی هستند که کالمِشناسین فریبکاران دینارد. اقرار دکردن«  

می »تحمیل  و  گرفته«  زور  ب »به  اگر  شدنِ«  کنند«؛  »تاسیس  خا رِ  ه 

نبود خدا  میآن   ،کالمِ  را  چیز  چه  بگیرند؟  ها  زور  به  بایست 

به    لرزانند و که فقط »نظمِ بنا شده« را می  ییهایبرال ن لد آناینهمچن

می آنزور   ونهمچهستند    کنندگانیمنحرف  مهه   ناگیرند. 

میمنحرف  تشخیص  حق  را  قانون  سقراط  قانون.  داد؛  کنندگان 

اختیارِیونانیان   می   دائما  ابقا  را  قانون  و  اگر  حق    ن یباوجوداکردند. 

از  از منفعت   الهرح ردکه  خواستند  ها میشناخت، آن  شان، هر کس 

آن  کند،  دفاع  بوخودش،  مجبور  دنقت  به  کردنِ منحربال  ودند    ف 

دسیسه یا  آلکیبیادس   قانون،  باشند.  دسیسه  1کردن  باهوش که  گری 

 
 یالد از م  شپی   044  مرگ  -  آتن  در  450)زاده    یدسمبوناسک  ینیوکل   دسیبیاآلک 1

  و از شاگردان سقراط بود.  یآتن  یسخنران، فرمانده جنگ  یاستمدار،( سیگیهدر فر
 م. –
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»تباهیِ دورانِ  می   نتآ«  بود،  نمایش  لیساندررا  و    1دهد؛  اسپارتی 

عموما   چیزی  به  تبدیل  دسیسه  که  دادند  نشان  شیونا دیگران  ده نی 

تا  نی  رد، قرار دایونان    هایدولت یونانی که در آن    قانونِبود.   از بود 

و تحلیل    وندها منحرف شهمین دولت   ان در درونِوسط خودمدارت

یونان    آزاد شود، مردمِ  درااف  سقوط کردند تا قدرتِ  هادولتد و  نرو

کرد  اهمیِت  ،2سقوط  افراد  در   چون  مردم  این  به  نسبت  کمتری 

کلخودش با    مقایسه حالت  در  بودند.  قائل  همه ان  دولت ی  ها، ی 

خا رلیک  ها،نامه اساس به  شده  طلبیِیه تجز  ساها  غرق  فرد افراد  اند؛ 

  دیگر بیانبه و    بندی، هر گره و هر  عمومیتناسازگارترین دشمنِ هر  

کنند که انسان نیاز به  ست. تا به امروز هنوز مردم فکر میاهر قیدی  

تاریخ    است.  هر »بندی«  مرگبارِ  دشمنِ  که   او   ارد:»بندهایی مقدس« د

می  هیچنشان  که  پار  بندی  دهد  نمهنوز  نشده  نشان  ه  است،  انده 

 
م  یشپ  953)مرگ    یساندرل 1 اسپاریالداز  ژنرال  ناوگان    یو  بود.  یت(  رهبر 

در   که  بود  م  یش پ  405هسلپونت  اگوس  یالداز  نبرد  آتنپوتدر  را    یاناموس 
و   یدنما  یمرا وادار به تسل  هایانست آتناو تو   ازآنپس. در سال  شکست داده بود

پا  گجن  گونهینا به  واپسیدرس  یانپلوپونز  در  او    رگی یچ  اشزندگیدهه    ین. 
 م.  – .یدششکل بخ  یوناناسپارت را بر سراسر 

صورت مفرد و  به    یدستور زبانین  ی »مردم« برخالف قواندر چنین متنی واژه 2
ای با  و استفاده از فعل مفرد در جملهرود  به عنوان یک هویِت منفرد به کار می

 م.  –ای نیست و عمدی است. نهاد »مردم« اشتباه تایپی با ترجمه
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انسانِمی که  همهیخستگ  دهد  برابر  در  خودش  از  انواع  ناپذیر  ی 

یکی   کند؛ و هنوز مردمِ کور شده، بندهای جدیدی راع می بندها دفا

می  دیگری  از  وپس  فکر    اندیشند  بندی    ندنکمیم ال  کسی   از اگر 

قانونِ میاسا  آنچه  آزاد  را، یکخواسیِ  قا   بندِ  نند  اسازیبای    سی نونِ 

بند درست  ، آن تحمیل کندها  بر آن   ،را به نظر میرا یافتهها  آید اند. 

تا   یآرامبه  ،1«  - - -»بندهای ا مینان میان ، این زیینیهای تکه روبان

شده   یحد پی  ،اندسست  هیچ  مردم  که  هردنکی  شرفتاما  از اند  فراتر 

 . باشدراب و یقه بند تا بند جویش پهای رشته 

 .ند، یک قید استقدسی یک بهر چیزِ م 

منحرف شده است یا باید توسط منحرفانِ قانون    هر چیزِ مقدسی

ی ی کنونی ما این منحرفان را در همهزمانه   درنتیجهد؛  وشبگونه  این

قانون،   را برای شکستنِ  مسیرها  ها چندین برابر کرده است. آن حوزه

 کنند.ی قانونی آماده مبرای بی

شوند!  گری میکاری و سفسطهه متهم به فریبهای بدبختی کینآت

بود، اولین   ! آن بهترین امتیاز شما یگریسه دس  ، بهآلکیبیادسِ بدبخت 

 
 م. –ر شده است. ش سانسو رسد که متن اصلی در این بخمی به نظر 1
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در  قدم ایسخولوس راهِ  تان  هرودوتِ   1آزادی.  تنها    2و  شما 

تا  می باشزاآ  یِ انونی  مردمِخواستند  داشته  کسانی  د  اولین  شما  ند؛ 

 دید. ن برگما خودتانادیِ  چیزی از آزبودید که به 

یک سر و گردن باالتر باشند،    اشسلطنتهایی را که از  مردم آن 

می استراسیزسرکوب  با  شهروندانکند،  علیه  حد که    یم  از  زیاد 

  اید عق  فتیشِکلیسا، با ت  ، با تفتیشِ عقاید علیه مرتدینِهستند  قدرتمند

 کاران به دولت.ت یانخعلیه 

مردم که  آنجا  به  از  خویبرا  تنها  وجودِ  می  شازِ  دهد؛ اهمیت 

کند. بر این « را از همه درخواست می پرستانه و ن گریِ  قربانی-خود»

اهمیت است، هیچ  بی   ، نزد اواست   در خودشکس    اساس، آنچه هر

  دهد جام  د انتواننمیاست، و آنچه فرد و فقط فرد باید انجام دهد را  

. ردرا به حساب آود  فرتواند  ینم  دیگرعبارتبه یا حتی تحمل کند،  

 .هستندناعادل  خودمدارنسبت به  های دولت ، همه های مردمهمه

 
 م. – باستان یونان نویسیتراژد یلش اِ یا یسخولوسآ 1
 مانده  یش تا زمان ما باقآثار  است که  زبانیونانی  نگاریختار  یننخست  هِرودوت 2

 م.  –است.
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تواند فرد نمیوجود دارد که    حتی یک موسسه تا زمانی که هنوز  

ست.  هنوز بسیار دور ا تعلقِ به خودو  د، قلمرو خوآن را منحل سازد

میچگون که  توانه  زمانی  باشم  آزاد  خمی م ال  م  با بایست  را  ود 

یک قانون مقید  به  یک اساسنامه،  به  ون اساسی،  وگندی به یک قانس

م؟  اای مردم»جسم و روح را قسم دهم« بربایست زمانی که می، سازم 

می  تا  چگونه  تنها  استعدادهای من  که  زمانی  باشم  آنِ خود  از  توانم 

می رشتواننحدی  کند  »د  که  مخدوش    سازیِهمند  را  جامعه 

 ؟ گ( «)ویتلینسازندن

ا   مردمانسقوطِ   نوعِ  خواهد دعوت    برخاستن به    ران  م  ، نسانو 

 .کرد

زنگ  هستم،  نوشتن  حال  در  که  اکنون  حتی  صدا  بشنو،  به  ها 

ی آلمانِ عزیزِ صدساله ها فردا به خا ر فستیوالِ وجودِ  ، آن اندآمده رد

ید، ناقوس را به صدا درآوربه صدا  .  ردند کخواه ما جرینگ جرینگ  

ت  ا انگار که زبان  ،آییقر میی کافی موازه ندا   ه نظر بهید! تو بدرآور

نیِت این  می   با  تکان  میقبلی  بدرقه  را  که جسدی  مردمِ  خورد  کند. 

آلمانی در پشت سر خود تاریخی هزارساله دارند:    انی و مردمانِآلم

دیگر و  بخواب  بلندی!  زندگی  بلهرگ  چه  همه  ز  شاید  که  نشو،  ند 
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این مدت  والآن  نند آزاد  بتوا  ایته د نگاه داشنی در قیوهایی که در 

 ا بلند کنید! ر منمرده است.  مردمشوند. 

تو چه بود؟ ی  کنجه لمان، شآی  شدهمردمِ بسیار شکنجه  !1ای تو

شکنجه  اندیشه آن  نمیی  که  بود  بدنی ای  خودش  برای  توانست 

راه میوح  یک ری  ه فریند، شکنج ابی هر  که  در  و   خوانخروسرود 

محو هیچ  و  می   در  برای رسته شود  کاملمچنان  و  -میشدن  گاری 

کردهرنجد زندگی  زمانی  والنی  نیز  من  در  تو  شبح .  ای  تو  ای، 

اندیشه   !عزیز عزیزای  می   نیازاشیپ  !ی  واژهتصور  که  ی کردم 

یافته را  تو  بر  کهام،  رستگاریِ  استخوان  و  آگوشت  روای  حِ ن 

ایی که ه دهند، زنگکه صدا می ام. سپس شنیدمکشف کرده  سرگردان

؛ سپس آخرین امید محو  کردند میی راهنمایی  ه استراحتی ابدتو را ب

، سپس  دند و ناپدید ش های آخرین عشقْ مرده  نوشته شد، سپس دست 

خانه  از  ویران من  آناشدهی  مرده نی  اکنون  که  درِ  ی  از  و  خارج  اند 

 م. د رد شن وازندگا

 برحق است. تنها هر آنکه زنده است، چراکه

 
 م. –نویسنده این پاراگراف را اندکی به لحن کهنِ انجیلی نوشته است.   1
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ر ای  چند  بدرود  که ساله   یلیونمویای  کسی  ای  تو  بدرود  ؛ 

 ت هزار سال حکومت کردی!ابر فرزندانستمگرانه 

می گور  به  را  تو  به  اخواهران  یزودبهارند؛  سپفردا  مردمان،  ت، 

همهادنبال  وقتی  اما  آمد.  خواهند  آنت  دنبالی  به  آن  دآمدن ت  اها   ،

نوعِ من   زمان  و  است  شده  دفن  آنِ  بشر  من بود  خواهمخود    از   ،

 ان! ن وارثِ خندهستم آ

------- 

.  ریشه دارد   )تاالر(   Salی  )جامعه( در واژه   Gesellschaftی  واژه

تا یک  اشخانِاگر  در    الرْ  را  تاالر  ردیگیبرمزیادی  پس   سب  ، 

و   هستند  معهجا   ردها  آن   باشند.  شود که این اشخان در جامعهمی

در شکلاک ر  حد گفتگو  سنتبا  جامعه میهمانیسخنانِ  یِ  های  را  ای  ، 

واقعی   یمراوده  نوبت بهکنند. زمانی که  تاسیس می   در آن میهمانی

چیزی    ل از جامعه نگریسته شود:مستق  چیزی   نعنوابه ، باید  رسدمی

ا ی  هدد  رخ، بدون تغییر دادنِ  بیعِت آنچه جامعه نامیدندتواند  که می

  یز یک ردمی الل نم   عنوانبه هایی که در تاالر هستند، حتی  . آن نباشد

وقتی یکدیگر را تنها با عباراتی توخالی از تواضع، از    حتی،  اند جامعه 
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افراد   «1کُمِرسیومِ، »سویه بودن است، کنشِکنند. مراوده دو سرْ باز می 

جامعه   فقطاست؛  م  اما  حتی  و  است  تاالر  در   های جسمه اجتماعی 

مردم عادت    .«اند مع شدهها »ج تاالر نیز در جامعه هستند، آن ی  موزه

بگودهکر که  »آن اند  هم  یند  با  را  تاالر  این  اما    ؛اند«کرده  2اشغال ها 

تاالمسئله  که  است  این  اصلی  را  ی  ما  خودر  اینجا    در  تا  از دارد. 

طرح  موضوع م. در اینجا این  گفتیم  ی جامعهی  بیعیِ واژهمشخصه 

 می سو سط عامل  بلکه تو  ،امعه از من و تو تولید نشدهکه ج   دوشمی

ر دوتا  ما  پیوندکه  هم  به  شده  می  ا  حاصل  عاملِ است  زند  فقط    و 

 آفریند.آفریننده است که جامعه را می  یسوم عامل

هایی که از بودنِ نشینیِ زندان )آن ی زندان یا یک همجامعه   کی

نسبت به . در اینجا  ت نه اسوگینقا ادقی  برند( می  3در یک زندان لذت

سوم    ی از عاملِتوجهقابل ر  با حالِت بیشت  ،تاالر  نیِا کموردِ صرفا م  آن

می دیگر  برخورد  زندان  بلکه فقط  کنیم.  نیست  فضا  یک  معنای  به 

 
وم باستان است. اصطالح اشاره دارد وط به رکمرسیوم یک اصطالح قانونی مرب 1

اجتما قاعدهبه   هر  قانون  که  عمومی  اجتماع  ی  آن  خود  اعضای  برای  تنها  اعی 
غر یک  و  حاست  سردیبه  کمرسیوم  ندارد.  وی قوقی  حقوق  که  مدار  بود  ه 

 م. –ی التین از ابتدا دارا بودند. شهرها
2Habeninne - م.  –. شتن است در میان خود دا یاللفظتحت نای به مع 
 م. –ینی در لذت است. نشهمدر اصل به معنای  Genosseی واژه 3
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ساکنینکه  ست  افضایی   به  را  میارجاعی  بیان  چ کنداش  آنجا :  ون 

این زندان است که برای زندانیان  نها  ت او  بدون آن   ؛شدهدر  ق مبه  ها 

ع جمن  ر آکسانی که د چه چیز به  یک ساختمان خواهد بود.    صرفا

میشده  یکسان  مهری  بدیهی  اند،  تنها  ازند؟  چون  زندان،  که  ست 

آنا  یله یوسبه  که  است  چیز  انی زند   نزندان  چه  حال   روشِ اند. 

جامعه  در  تعزندگی  را  زندان  می ی  چیزی یین  چه  زندان!  کند؟ 

بار هم زندان؟    سازد؟ا معین می ها رآن  یمراوده  این  مسلما احتماال 

که    دیگرعبارت به   ،زندانی   عنوانبه   فقط توانند  می   ن آنا جایی  تا  تنها 

می  اجازه  آن  به  شوند دهدزندان  مراوده  واردِ  ا،  ها  آناینکه  ما  ؛ 

مراودهکنندمراوده    خودشان نمی،  زندان  را  این  تو،  با  من  تواند  ی 

ی باید مراق  باشد و علیه چنین مراوده  دانن زس،  برعکپدید آورد؛  

گونه است و تنها این )نگهبانی دهد    یاانهو خودمدار  شخصیِ خالص 

ما    نکهای  زندان برای  گیرد(.شکل می  و تو  ای بین منکه واقعا مراوده 

اجرا    کنار همدر   را  ماشیکاری  راه  کنیم،  را  هر  نی  اندازیم، در کل 

شویم موج   را  حتچیزی  ت،  میما  فراموش   .بینددارک  من  اگر  اما 

که یک   کهام  زندانی کنم  تو  با  نمیمن  م ل    و  نظر  را در  ،  گیری آن 

به خطر می  را  مراوده شوم، زندان  تنها  وارد  نه  نباید  اندازد و  زندان 

ه همین دلیل مجلسِ  . ب حتی نباید به آن اجازه دهدعِث آن شود که  با

قدیسفرانسوی  دارایهای  و  میالقاخ  ذهنِ  گون  تصمیم  تا ی  گیرد 
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مع را  انفرادی  و  زندانِ  کند  قدیسارفی  را    نیزن  دیگر  کار  همین 

»مراوده تا  بودنْ  ی اخالقخواهند کرد  زندانی  کنند.  شکنانه« را قطع 

برای صدمه زدن  نباید  ت، و هیچ تالشی  دس اس و مق   تی مقرروضعی

م   به قابل  نوع،  این  از  ضربه  کمترین  گیرد.  انجام  اسجازاآن  ت ت 

-مین  نسان ا که با آ مقدسی     ور که هر شورشی علیه هر چیزِهمان

 گونه است.و در زنجیر باشد، این شود ون  فسا بایست 

ا، یک  نشینی ریک شکل از جامعه را، یک همم ل تاالر زندان نیز 

، ایمراودهو نه هیچ    ؛دهدمی  تشکیل  ( را  انجمن کار  م الانجمن را ) 

را. برعکس هر اتحادی در زندان   یحادت ایچ  هیچ دوسویه بودنی، ه 

در شرایط    بر دارد که  را درقشه«  ی یک »نفه دْ خطرِ نطدر درونِ خو

 و ثمر دهد.  بجهدمطلوب ممکن است بیرون 

 ور همین  و  شودینمه وارد زندان  فرد معموال داو لبان   حالن یباا

  زادی به آای  بلکه میلِ خودمدارانه   ،ماند لی کم داو لبانه در آن میخی

عیان خواهد شد  پرورد.  می   ی شخصی، مراوده که  نتیجتا خیلی زود 

ی زندان دارد و تمایل به محو کردنِ این  با جامعه   ی خصمانهارابطه 

 . خواهد داشت  جامعه، این حبس مشترک

انجم  درنتیجهپس   چنین  دنبال  به  بگردیمنبگذارید  ؛  هایی 

می  هاییانجمن نظر  به  ب  او لبانهدآید  که  خواهیم می  ی شنود ا خوو 
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آن  در  آنکهکه  بدون  بمانیم  آ   ها  بان بخواهیم  را  ی  هازهانگی  ها 

 مان در خطر قرار دهیم.انهخودمدار

نوعِ    عنوانبه  خانواده از  انجمن  نیازیک   عنوان ه ب خود را    ،مورد 

دهد. والدین، زن و شوهر، کودکان، برادران و  می اولین مکان پیشنهاد  

ارائه  شکلیک    یدهدهنخواهران،  یا  خانواده دهندهکل  یک  اند. ی 

تقیم نیز اگر به حساب انِ غیرمسخویشاوند  ،نِ آنتر کردریض برای ع

یک  تنها زمانی    برای خدمت ساخته شوند. خانواده ممکن است  آیند  

حقانج خانست  ا یقی  منِ  قانونِ  پارسایی که  خانواده    1واده،  عشقِ  یا 

همه  فتوسط  رعایت شود.  آن  اعضای  او،  ی کهرزند ی  والدین،    نزد 

  چراکه ؛  2سته ابودد  د، یک فرزن انمیت شده اه برادران و خواهران بی 

بودن نمیافرزند  نشان  موثر  را  خود  دیگر  و  ش  رابطهدهد،  ی  از 

فرمدت و  مادر  پیشِ  مها  ناف  بندِ  با  بیزند  ندارد.عنای  اینکه    شتری 

می زندگی  بدنی  اتصالِ  این  با  زمانی  یک    نوانعبه  است،  کردهفرد 

 
ندارد.  واژه 1 مذهبی  بار  اینجا  در  رفته  کار  به  زبی  به  در  وفاداری  التین  ان 

شده اما  یمخانواده که منظور این جمله است چیزی شبیه »پارساییِ فرزند« گفته  
، آنی  ترجمهن ترجمه شد. برای  گاریِ آی دیگر تنها پارسایی یا پرهیزاهزباندر  
کن واژه و  داشت  مذهبی  بار  »پرهیزگاری«  گذای  عبارت  ار  خودِ  شد.  شته 

 م.  –قابل جایگذاری است.   ینجاار نیز د»وفاداری به خانواده« 
 م. –یعنی اکنون دیگر نیست.   2
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ای تا  نیست؛ و  قابلِ رد کردن  ری  ناپذی برگشت    وربه   اونجا  واقعیْت 

می   پسرِ فرزندان  باقی  برادرِ  و  میمادرش  تنها  این  اما  با ماند؛  تواند 

به روحِ بادوام  راب   پارساییِ  به یک  تبدیل  بادوام شود. طه خانواده،  ی 

به    ،ندکنیود می خخانواده را وظیفه  ماندگاریِزمانی که    فقطافراد  

 ار کظه محاف  اتنها بها  آنستند؛  ه اعضایی از یک خانواده  معنای کامل  

خودمی   بودن بنیانِ  به  دارند.    ،، خانوادهشان توانند شک  نگاه  دور  را 

خانواده   عضوِ  هر  باشد یبرای  مقدس  و  محرز  باید  چیز  خودِ    ؛ک 

  انی زم  ات  د،بمان یا رساتر از آن پارسایی. اینکه خانواده باید  خانواده  

خود را این عضو  هد بود که  ناپذیر خوابرای عضوِ آن حقیقتی خدشه

خ آن  است،    دشمنِکه    ایودمداریاز  اخانواده  کرده  در  ست آزاد   .

یک از کسانی که به آن یک کالم: اگر خانواده مقدس است پس هیچ

نمی دارند  کنارهتعلق  آن  از  صورت تواند  این  غیر  در  کند؛  گیری 

به   او  می  آنعلیه  می«  »مجرتبدیل  عالقه   وقت چ یه شود:  ای نباید 

بآخصومت  نسبت  خان میز  کند،  دنواده  ه  نامناس    م البال  ازدواجی 

کرده آبرو  ه این کار را انجام دهد »خانواده را بیشکل دهد. کسی ک

 . دست ازاین و «،آن را در رسوایی قرار داده«، »است 

اشته باشد،  ی ندکاف  درتِ ی خودمدارانه قحال اگر در فرد، انگیزه

تبعیت   ازدواجی  کندمیاو  می  و  مطالبه ده شکل  با  که  خانواده د  ی 
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باشد،همخ داشته  برمیمرتبه  وانی  را  موقعیت د  گزینای  با  ش اکه 

 .نهد«ارج می  او »خانواده را؛ خالصه اینکه کند همسازی

رگ در  کافی  شدتی  با  خودمدارانه  خونِ  برعکس  هایش  اگر 

یه خانواده شود  « علهد که تبدیل به »مجرمی دمیجیح  بچرخد، او تر

ترند، یک نزدبه قلِ  من    نآنا  از  کیکدام ازد.  آن را دور بیند  و قوانینِ

مواردِخانواده    خوبیِ در  من؟  دویب  یا خوبی  هر  صلح    شماری  در 

می کنار   منفعِتهم  هم   مانند؛  و  خانواده  است  من  آنِ  از  زمان 

 خودخواهانه که آیا من    یرمگبیم  . پس سخت است که تصمبرعکس

می یا  فکر  رو  حتیشاید    ؛ جمع  نفعِ برای  کنم  خودبه  به  شی  بینانه 

م تملق  ازخودگذشتگیْ  خا رِ  به  خواهد  یخود  روزی  اما  گویم. 

تصمیم یک  ضرورتِ  که  که    رسید  زمانی  لرزاند،  خواهد  -میمرا 

کنم  خواهم ننگین  را  خانوادگی  و    هب  و  درخِت  برادران  والدین، 

اکنون واضح خواهد شد ک. آنکنم  هینتو  نویشاخ ه من وقت چه؟ 

اعماقِ  چگونه آیا امآمادهم  اقل    در  که  شد  خواهد  آشکار  اکنون  ؛ 

ایستاده خودمداری  از  باالتر  من  برای  هرگز  نه،    است   پارسایی  یا 

نمی دیگر  آن خودخواه  پنهان اکنون  غیرخودخواه  ظاهرِ  پشِت  تواند 

من روحِ  در  آرزویی  رشد    ساعت بهساعت ،  زدیخیبرم  شود.  بیشتر 

تبدمی تا  عشق  کند  به  درکیست  گردد.  مییل  به    که  برخورد  اولین 

کوچک که  نکند  فکر  اندیشهاین  نتیجه ترین  به  احتماال  که  ای  ای 
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روحِ با  )پارسای  مخالف  میخانواده  درونی(  در  تخلفی انجامد،  اش 

ول نسبت  ی الحظه نه، اصال چه کسی فورا در همان  علیه آن دارد؟  

-ایننیز  و ژولیت«    در »رومئو  شود؟ برای ژولیت می   به موضوع آگاه 

پارسایی را  بنایام شود و تواند ر. عشقِ سرکش نهایتا نمیگونه است 

سلما این به خا رِ خواسِت شخصی  گویید مکند. شما می خراب می

  که خودسر هستند و به جای پارسایی به را  هایی  ست که خانواده آن ا

عشصدا میی  گوش  خود  می  ،دهندق  دور  خود  آغوش  دازد. اناز 

نیک  هاستان پروت علیه  ز  ینی  بسیار  موفقیِت  با  را  بهانه  همین 

بردندها  ولیککات کار  درون  به  در  را  آن  کردند.و  باور  این    شان  اما 

است تنها   رفتن  کنند  ،فره  باز  سرِ خود  از  را  تقصیر  چیزی   ،تا  نه 

کاتولیک  بربیشتر.  پها  حرمت  یوندِای  کلیسا  عمومیِ  و    قائل  بودند 

آن  مرتدین   از  پرتاب    هبرا  آنا   ،کردندمیبیرون  اندازه   نچون  ی  به 

 شان را فدایقائل نبودند تا اعتقادات حرمت  یوندِ کلیسا  برای پکافی  

داشت چون آن پیوند،  نابراین اولی پیوند را محکم نگاه می آن کنند؛ ب

کاتولیک   برای    سایکلی  دیگرعبارت به )کلیسای  متحد(  یا  عمومی 

بود؛  آن  مقدس  به  برعک  1دومی ها  بی س  کردپیوند  درست حرمتی   .

آن  ندارند.  پارسایی  که  کسانی  بلکه  م ل  نشدند  پرتاب  بیرون  ها 

 
 م.  –متحد اعتقاد چندانی نداشتند. ها هستند که به کلیسای منظور پروتستان 1
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راه بهخودشان  را  با  شان  عشقبیرون  به  کردند؛  به ز  شان، 

 شان باالتر از پیوندِ خانواده ارزش دادند. ی خودسرانگ

ت زند که نسبسوسو می  وقات آرزویی در قلبیا  خیبرنون  اما اک

یرْ خود پذسازش. دخترِ  است   سر و عاشقکمتر خود  ژولیت به قلِ   

آرامشِ  قربانی  عنوانبه را   می   برای  ارائه  مخانواده  کسی  مکن کند. 

نیز خ اینجا  است،  است بگوید در  آمده  این   چراکهودخواهی غال  

پذیر دخترِ سازش   نآ  ه درته ک سرچشمه گرفتصمیم از آن احساسی  

 خودش  آرزوی انی کهبه زم اده نسبت با خانو دِاتحا در که کرده حس

راضیرا   سازد،  بودبرآورده  اینتر خواهد  است  ممکن  باشد؛  .  گونه 

مانده باشد که خودمداری برای پارسایی باقی  طمئن  ای ماما اگر نشانه 

است  شده  آرچه؟    ،قربانی  شدنِ  قربانی  از  پس  علیه  که    زوییاگر 

  ز یک ای اهخا ر   عنوانبه ن  نااده بود، این موضوع همچآسایشِ خانو

چه؟  »قربانی ماند،  باقی  مقدس  بندِ  پیشگاهِ  در  دخترِ  گری«  اگر 

 حالن یبااداشت و    ودْ آگاهیخواسِت خ  نکردنِ  پذیر از ارضاسازش 

داد  قرار  واالتر  قدرتی  مادونِ  را  شد،    ،خود  قربانی  و  مطیع  او  چه؟ 

 بست! ارپارسایی قلمرواش را روی او به ک یفهخرا اکهرچ 

پی  جاآن اینجخودمداری  شد،  میروز  پیروز  پارسایی  از  ا  و  شود 

ر ریزد؛ در آنجا خودمداری قدرتمند بود و دقلِ  خودمدار خون می
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ما مدت  اما آن ضعیف، که  را  ست ا  هااینجا ضعیف.  ،  شناسیم می  او 

خان  ازخودگذشتهفردِ  همان   اعضای   ی برا  وادهاست.  برای  آنان، 

، به تعلق دارنداده  ها به خانوآن  ئل است چوناهمیت قا  شاضعیف

  عنوان به   1دهند. هگلخودشان تعلق ندارند و به خودشان اهمیت نمی

ازدواج به انتخاب  گری در  ی واسطه یفه واهد وظ خکه می م ال زمانی  

 .دکنتایش می س، این ضعیف بودن را والدین گذاشته شود

انجمنِ   عنوانبه ده  نوااخ که  یک  ب  مقدس  نفرد  آن  میانِ ر  د   یزه 

ها ا اعت بدهکار است، عملکردی قضایی نیز در چنته نجمندیگر ا

خانواده »دادگاه  چنان  ویلیبالد    2کابانیس در    م ال ای«  دارد؛  اثر 

توصیف شده است. در آنجا پدر به نام »شورای خانواده«    3الکسیس 

خ میان پسرِ  را  بیرون  می  ازانسرب   ودسر  خانواده  از  را  او  و  گذارد 

شده را دوباره پاک  داری لکه زاتْ خانواده مجا  عملِتا با این  اندازد  می

چینی قرار ی مسئولیِت خانوادگی در قانونِ  سازد. پایدارترین توسعه 

 ی خطای فرد را بدهد.آن کل خانواده باید کفاره  بر اساسدارد، 

 
وگئ 1 ف  یدریشفر  یلهلمورگ  آلمان  یلسوفهگل  از    یکیو    یبزرگ 

 م. –.  یآلمان سمآلیهیدا یدآورندگانپد
 م. – کتابی از ویلیبالد الکسیس 2
3 ( الکسیس  که  هارمانی  یسندهنو (  1871-1798ویلیبالد  آلمان  اهل  تاریخیِ  ی 

 م.  –آید. یمجزء جنبش آلمانِ جوان به حساب 
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پیش آن  ندرتبه واده  انخ  تِقدر  بازوی  هرحالبه امروزه،   قدر 

تامی مرتدمجازا   ی ورجدبه   رود  دتِ  را  بیشتر  ین  )در  بگیرد  ست 

فردِ گیرد(.  موارد دولت حتی علیه محرومیت از ارث هم موضع می

علیه خانو )مجرمِمجرم  به    اده  می  قلمروِخانواده(  فرار  و  دولت  کند 

کند و ار میرفکا  مریآدولتی به    شود، به همان شکل که مجرمِآزاد می 

دسِت او    دیگر  به  کند -ازاتمج  تا  رسدنمیدولت  که اش  کسی   .

شرمسار  خانواده  را  است اش  بی ساخته  فرزندِ  آن  توسط  ،  نزاکت، 

مجازاتِ علیه  محافظت   دولت  دولمی   خانواده  چون  این شود  ت، 

»گرحفاظت اربابِ   می تقدس،  خانواده  مجازاتِ  از  را  را    ،گیرد«  آن 

مبی و  کنیحرمت  مید  اسدحکم  »انتقام«  تنها  این  که  او هد  ت: 

در برابر    چراکه  ،کندسِ خانواده را مهار می مقد  حقِ  ات را، اینمجاز

برابر از آن دولت است، در  برابر آنچه  از اوست، در  »تقدسِ«    آنچه 

اینکه    محضبهبازد و  انواده همواره رنگ میاو، تقدسِ فرودسِت خ

دهد. ش را از دست میایرد، ارزشار گر قر در تقابل با تقدسی واالت

ملت  دو تقدسِ  دهدیاجازه  نبودِ خانواده    ترِ کوچک  تا  صورتِ  در 

بماندتقابل   فرمانِ    ؛باقی  خانواده  علیه  حتی  مخالف  شرایطِ  در  اما 

آنکه والدینْ پسر را به جرمی   محضبه  م ال   عنوانبهدهد و  میجرم  

 کند.میرا مطالبه  انز آنااعت  ا پسر انکارِاز علیه دولت اغفال کنند، 
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خود بنخ ،  خدهامدار  را  ی  اربابی   ستهکشانواده  دولت  در  و 

علیه روحِ شدیدا هتاکِ خانواده یافته است. اما   خود  برای محافظِت

که در آن    جدید  ایجامعه   سوی  ؟ مستقیم بهگریخته  کجابه  اکنون او  

دام تله  و  مشابه ها  ا  با   هایی  گریخته  آن  از  ار  انتظست،  آنچه 

میی خودمدار را  دواش  چون  به  کشند.  نیز  یلت  شکل  ک همان 

 یافته است )»پدرِ توسعه   یخانوادهعه است نه یک اتحاد؛ او یک  ماج 

 کشور«(. فرزندانِ -کشور  مادرِ -کشور 

------- 

می نامیده  دولت  و  آنچه  وابستگی  از  بافتی  و  شبکه  شود 

یک  اهواخواهی   بهاست   داشتنتعلقهمبهست؛  که  تعلق هم،  داشتنی 

آن  آن،  که  در  قرهایی  هم  یکدیگر    ودخ  گیرند،یمار  کنار  با  را 

می  سویه  متناس   دو  شکلی  به  یکدیگر  به  کوتاه  بیان  به  یا  کنند 

این  اندوابسته  که  ا  گیوابستاین    نظمِ:  پادشاه،  که  کنید  فرض  ست. 

د:  د شواپدیدهد، ن اختیارِ او به همه از باال تا جارچیْ اختیار قرض می

درشآنانهمچنان   نظم  خواسِت  که  ای  بیدار  ران  نظم  علی ست،  ه ا 

نظمی پیروز شده دارند. اگر بی های وحشیگرانه برپا نگه می نظمییب

 رسید.بود، دولت به آخر می
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آیا   ا اما  متناس   ندیشه این  یکدیگر  با  را  خودمان  که  عشق،  ی 

تواند بر  ا میواقعیم،  کنیم، که به یکدیگر بچسبیم و به هم وابسته باش

درک شود،    عشق  صورتِت باید بهن اساس دولما پیروز شود؟ بر ای

به صورتِ بودن برای یکدیگر و زندگی برای یکدیگر و برای همه. 

نظم با خواسِت  که  زمانی  میهمرا  آیا  شخصی  شویم،  ه  از خواستِ 

نمی محافظت  دست  امور  اولیای  توسط  نظمْ  که  زمانی  آیا  رود؟ 

امور    دیگررتباعبه ،  شودمی اولیای  که  اسمراقزمانی  تا     ت 

ر  کسچیه  سر  قرا»بر  دیگری  نگیرداه  که    «؛ر  شکلی   گَلهزمانی  به 

می منظم  و  توزیع  همیخردمندانه  به  ندارد؟  رضایت  مردم  ن شود، 

این بهترین نظم به  چیز در »بهترین نظم« است و  دلیل است که همه

 !گویندمیدولت 

دولت  و  ماهاجوامع  آنکه  بدو   ی  آن ن  را  ما   ، هستند،  بسازیمها 

النه  اند، یا مستقمقدر و تاسیس شده   ز قبلند، اد ما متحدبدون اتحا

می خود  پای  آنان1ایستند روی  منحل  ؛  شکلی  ما  به  علیه  ناشدنی 

 ور که گفته ی جهانِ امروز هماناند. مبارزه دمداران تاسیس شده خو

فهمیِ  کج   مردم به  هنوزست.  گیری شده ا« جهت موسساتشد علیه »

 
ن 1 این  است  اکبهتر  در  ریشه  خا رنشانینجا  ته  که  »تاسیس  شود  لغِت  دو  ی 

 م.  –گردد. یبرملمانی به »ایستادن« شدن« و »دولت« در زبان آ
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اکنو   اند که فته این موضوع خو گر بنآنچه  با فقط    است ه  ا شدن  باید 

ب دیگر،  سیستمِ چیزی  یک  اما شده-تاسیس-بهترْ  ا  گردد.  تعویض   ،

می  علیهِنبرد  علیه    تواند  باشد،  هم  تاسیسات  یک  دولتخودِ  نه   ،

این   فعلی؛  دولِت  شرایطِ  شبیهِ  چیزی صرفا  نه   دیگردولت خان، 

کنند  قصد    ای آن دم برکه مر نیست  »دولت مردم«(    م لدولت )یک  

متحدا  هاآن   اتحادِ  بلکه سیالِ  شدن  ست،  همیشه  شدنِ  متحد  است، 

آنچه   دارد:    ایستاده است. دولت حتی بدون همکاریهر  من وجود 

اید  شوم و ب شوم، در آن تحِت اجبارها بزرگ می من در آن زاده می 

و  گیرد  ساعدتِ« خود در دست می»م  جهت   امر  او  .»با آن بیعت کنم«

 دولت، کمبودِ یساتِ مستقلِبنابراین تاس  ام.زنده رحمِت« او  من به »م

می بنیان  من  در  را  آن  استقالل  وضعیت  »رشدِ   عنوانبه نهد؛    یک 

من آزادانه   است که  بیعِت   دارای این خواست آن،    ندامگانِ ، ا بیعی«

 شود. یده ن بررشد نکند، بلکه برای تناس  با آ

با  اواینکه   قادر  است  رممکن  در  که  آشکاشدی  بیشد  ر  عی 

بندد؛ او به من آموزش و به کار می   منهای »تمدن« را بر  ، برششود

او به من یاد    ؛سازگار با من دهد نه  سازگار با خودش را می  یفرهنگ

احترام    م الدهد که  می قوانین  اموال  ببه  به  از خسارت زدن  گذارم، 

خصوصی(   دیگرت رعبابه)دولتی   کن  اموال    گانِ بهواالمرت،  ماجتناب 

اینکه او به من   خالصه  ؛ست د-و ازاین  حرمت نهم  زمینی راالهی و  
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می  تا  یاد  خود    نشدنیمجازاتدهد  قلمروِ  تا  برای باشم،  را 

مالکیت،    م الانی کنم« )هر چیزِ ممکنی مقدس است؛  »مقدسات« »قرب

دیگران ازاین  زندگی  فرهنگوعن  هاایندست(.  و  و  تمدن  از  در    ی 

دولت   بردارند اس   که  منقادر  به  مرا  بدهد:    ت  میاو  تا    دهدرشد 

 . جامعه« ادمِیک »عضوِ خ ،« باشم ادم»ابزاری خ

انجکار  این   باید  به هم  مردم و    دولِتهم  ام دهد،  را هر دولتی 

 ا در دارِ آن. تا زمانی که باقیِ مهمان اندازه نوعِ مطلق یا قانونِ اساسی

ا  یدبا،  است   منه او یک  بریم کخطا به سر می   این نجام  این کار را 

را  اخالقی، عرفانی یا سیاسی«    »شخِص  شکل نامِ یک به همینو    دهد

دهد نسبت  خود  ه به  واقعا  که  هر  من،  این  .  باید  که ستم،  را  منی 

شیهمچون   برگرفته،    شدهپنهان   1خورِخوار   ،رپوسِت  در  بیرون  را 

دزدی  چه  تاریبزرگهای  آورم.  در  را  تاب  ی  که  جهان  ام! ورده انیخ 

افتخار   هاکروکدیلها و  خورشید، ماه، ستارگان، گربه ه  ک  امدادهاجازه  

یَهّوَ، اهلل، و پدر ما  من را دریافت کنند؛ جایی   عنوانبه بندی شدن  رتبه

خانواده آم جایی  شدند؛  نهاده  من  در  و  مردم دند  اقوام،  و ها،  ها 

 
دا  1 به  استفاده    ستانِ اشاره  رنسانس  نویسندگان عصر  توسط  که  االغِ خوارخور 

دوشمی بر  ارزشمند  بارهایی  که  االغی  داستانِ  به  شد.  خودش  اما  بود،  اش 
ون توسطِ نویسندگان به کار  های گوناگ کرد، به تم یلمی   ی قناعت رخوردنِ خا
 م.  –رفته است. 
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یی جا ؛  ندر شدتخمفها  من   عنوانبه و    ندآمد ن  سااننوع  عمال    درنهایت 

بهکلیسا، دول تظاهر  با  آمد  ت  بودن  به    ندمن  آرام خیره شدم  و من 

نیهمه.   واقعی  منِ  یک  همیشه  که  اگر  نیست  شگفتی  بوده  جایی  ز 

ام بایستد و تایید ابر چهرهباشد که به آن جمع پیوسته باشد و در بر

 . ست واقعی ا  منِنیست و از آنِ  تو    آنِ  کند که این تویی که هستی از

است؛ چرا نباید    کردهگونه  این  ترازهمبیآن    فرزندِ انسان،  نآکه    اگر

مواره  ه من ه بود ک    یترتنیابه انسان نیز آن را انجام دهد؟    فرزندِ  هر

هیچ دیگر  و  دیدم  خودم  از  خارج  و  خودم  از  باالتر  را  گاه من 

 م.نتوانستم واقعا به خودم بازگرد

نداشتم؛    گاهچیه   نم باور  خودم  اکنون  گاهچیه من  به  بابه  ور ام 

دیدم. فرزند باور دارد که فقط  اشتم، من خود را تنها در آینده می ند

مناس  خواهد شد،   یک عضوزمانی  زمانی منی مناس  خواهد شد،  

می فکر  انسان  است؛  شده  انسان  دیگر  که  جهانی  در  تنها  که  کند 

خواهد   مناس   نیز  بهترینحتی  شد.  چیزی  امروز  آهای  نکه  برای 

کنند که  یکدیگر را قانع میوند  زدیک وارد شواقعیت از نبه    بارهکی

مردم دولت،  در خودش  باید  اافرد  ام ال  و  انسان،  نوع  را ها  ینش، 

یرد تا یک منِ واقعی باشد، یک »شهرنشین آزاد«، یک »انسان آزاد  بپذ

یک   من را در پذیرفتنِ  ِتاقعیو و  نیز حقیقت   نآنا   .یا حقیقی« باشد
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وعی از من؟ منی که نه ینند. و چه نبآن شدن می  قفِو  بیگانه ومنِ  

 ، یک شبح. تخیلیمن است و نه تو، یک منِ 

ها ت توانست بسیاری دولسا می کلی  یوسطقرون ور که در  همان

درون  کهرا   متحد  ش  ادر  شکلی  میبه  کندزندگی  تحمل    ؛ کردند، 

از بعد  جنگِ   خصونبه ،  حاتاصال  دولْت  از  یاد   1ساله یس  بعد 

بسیگرف که  از  ت  را تحمل    کلیساهااری  زیر یک   کند)اعترافات(  و 

همه  اما  آورد.  هم  گرد  دولت تاج  و  دینها  ی  هستند  یک فقط  دار 

آنان  وردم »دولِت  از  است  این را وظیفه   ممکن  و  باشد  ی مسیحی« 

رام  آن  که  کند  »خودمداری نشدنخود  آن  بان«  ها،  تحت را  زور   ا 

در غیر بیعی  و  پیوندی  مسیحآن   م الآورد  را  تمامیِ ها  کند.  ی 

را در خود دارد.   مسیحی کردنِ مردمچیدمانِ دولِت مسیحی هدفِ  

د، مدرسه هدفِ  ارِ مردم به قانون را دارسان که دادگاه هدفِ اجبن بدی

یی هاو خالصه هدفِ محافظت از آن  -ها به فرهنگِ ذهنی  اجبارِ آن 

مسک می یحیه  عمل  آن وار  علیه  غیکنند  که  عمل هایی    رمسیحی 

به  نکمی مسیحی  کنشِ  آوردن  آن.    قدرتمندو    سلطنتند،  کردنِ 

ابزارهادولت   این  میان  زور،  در  ح  کلیسای  به  نیز  آورده  را  ساب 

 
ِت میتتان دو متتذه  رقابتت  در 1648و   1618  یهاسال  انیم  ییهاجنگاشاره به    1

 م. –کاتولیک و پروتستان 
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 1کند. دوپینت، او از همه، نوعِ خاصی از دین را درخواست میاس

 . به دولت تعلق دارد« رشوروپوزشمآ » :اخیرا علیه روحانیان گفت 

چیزیما  مسل به    هر  اکه  یک خالقیات  بنیانِ  باشد،  مربوط 

چین تا این اندازه در   ست که دولِتارو  ست. ازاینای دولتی  مسئله 

چیز فرزندی ر  اگر قبل از ه   کند و فردمیی دخالت  خانوادگ  مسائلِ

والدین برای  نباشداخوب  مورد    ،ش  در  است.  هیچ  آنجا  ندر  یز  ما 

همهم خانوادگی،  دو  سائل  دارندتعللت  به  آن  ق  دولت  فقط  ما که 

به خانوادهبدون ِ پیوند خانوادگی نظارتِ دردآور،  او  دارد؛  اعتماد  ها 

می  نگاه  ازدواج  بندِ  با  نمی  داردرا  بند  این  او گسسته  و  بدون  تواند 

 شود. 

اصول اینکه دولت مرا مسئولِ  دِ دهد و برخی موارمیم قرار  ااما 

اانِ  خ را  من  ل   آن  اممککند،  میز  من  پرسش  ا  رست  این  به 

اصل( دارد؟ آن  « )2م »سکانِ در سرآن  چه ربطی به    هاکه این  اردواد

زیاد،   احاکم    اصلِدولْت    چراکهبسیار  شده  گون یناست.  پنداشته  ه 

  قوق سهمِ ح   در قانونِ ازدواج، پرسشِ  کالاست که در مسائلِ  الق،  

 
کال و عضِو  وکیل، رییسِ انجمنِ و (1865-1783اندره ماری ژان ژاک دوپین ) 1
 م. –بِ اولِ فرانسه ر انقالدی گذارقانونیئِت ه
 م. -هایی در سر« اشاره به فصلی در جلد نخسِت کتاب با نام »سکان 2
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دولت  و  کلیسا  است    ت.اسح  مطر   بین  این  پرسش  آیااما  باید    که 

ش ایمان  اخواهد نامیا خیر، میحاکمیت کند  س بر انسان  مقد  چیزی

د، وب]حاکم[  باشد یا قانونِ اخالقی. دولت به شکلی که زمانی کلیسا  

 کند، اولی بر اخالقیات.کند. دومی بر خداشناسی تکیه می رفتار می

مخالف را   یهاش یگرا  ینکهکنند، از ا مردم از تحمل صحبت می

ازبگذاریآزاد   و  این  ریق متمدن  ی  هادولت   که  دست، اینم  از 

ی کافی قوی هستند به اندازه   هادولت   . مسلما برخیاندص یتشخقابل

نامحدودت به  حتی  کنند،    اجتماعاترین  که  نگاه  خشنودی  با  هم 

مالیات   مامورانِ  هادولت   دیگر  کهدرحالی شکار اخذ  برای  را    شان 

اد میان  بازیِ افر  ، دولت آن   این یابرای    گمارند. هنوزمی   پیپ   یاکوتنب

کردن یک وزوز  جلو  دیگر،  از  عق  هایشان  روزانه و  زندگی  شان، ، 

شان رها کرد چون هیچ ود خ  نزدست که باید با خرسندی  ا  ایواقعه

  ، قطعا هنوز پشه را از نوشیدنیِ دیگر  ندارد. بسیاری  هااینربطی به  

مینند  کمی  تصفیهخود   فرو  را  شتر  گران  دی  کهدرحالی  1بلعندو 

اما  چون کمتر آزار می   آزادترنددومی    افراد در  ترند.یرک ز   من بینند. 

-ستایش می  هادولت که در    یتحملاین  دولتی آزاد نیست.    هیچدر  

 
ا شتر را ما  کنید،ی م  تصفیه! شما پشه را  کور  یانِراهنما  یا  :24:23انجیل متی   1

کنند و  میمنظور آیه این است که مسائل کوچک را بزرگنمایی  –  !بلعیدیفرو م
 م. –ند.  گیرمی همسائل بزرگ را نادید
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»بی  فقط  یسادگبه ،  شود »بی تحملِ  و   فقط ست؛  اخطرها«  ضررها« 

-تخمیناست که  بدادی  ستا  طقف،  ت سا  فکری بلند شدن بر فراز کوته

یک آمد که  رای مدتی به نظر می بت.  غرورتر استر و مباوقارتر،  پذیر

تا  دولِت خان   دارد  نبردهای    خوبیبه قصد  فراز  بلند ای  ادیبانهبر 

که   تمام  توانست  یمشود  شدت  یابد با  فراز ادامه  بر  انگلستان  ؛ 

هایی ه نوشتبر    و تنباکوکشی بلند شده است. اما وای  غوغای عمومی

حم دولت  خودِ  به  وکه  کنند،  بر  له  »در   هاییگروهای  را  دولت  که 

ده  قرار  خان،  آنان    .د«نخطر  دولِت  آن  یک  در  از  انگلستانی  در 

 بینند.آزاد« را می  علمی»رویایِ »زندگیِ عمومیِ آزاد«، 

زه که ممکن است آزادانه  دهد که افراد به هر اندادولت اجازه می

ان  نند. انس فراموش کا  ر  او باشند، نباید    مصمم د  ی انب  تنهاکنند،    بازی

اننبای  با  مراودهد  و   القیدای  سان  »نظارت  بدونِ  نه  باشد،  داشته 

آن هستم انجام دهم  من نباید هر آنچه را که قادر به    .وسا ِت برتر«

را    خودم  نباید افکارِدهد؛ من  آن اندازه که دولت اجازه می  فقطبلکه  

ساب به ح   دم را از خو  یزیچ چیه را و در کل    دموخ  رِ ور کاو همین

 .آورم

هدفهمواردولت   تنها  کردناه  رام  کردن،  محدود  مطیع    و   ش 

ی ها زمان؛ او تنسازد  کلیتساختنِ فرد است، اینکه او را مادونِ چند  
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باشد، و او  وجود نداشته  تمام و کمال    به صورتِ  خواهد ماند که فرد

ن.  ، محدودیِت من، بردگیِ ممنادِ  انقیست از  اتنها عالمِت مشخصی  

فعالیِت آزادِ افراد را وارد    تاخواهد کرد  دولت تالش ن   یک  وقت هیچ

. کندپیوند دارد را وارد میهدف دولت  بلکه همواره آنی که با    ،کند

چیزِ نمی  یمشترک  هیچ  پذیرفته  دولت  از  رفِ  همان    ود؛شنیز  به 

کار عمومیِ   راه  رچ ه پایک تک  کسی ممکن است ی اندکی که  اندازه 

اجزایهمه یک  ی  بخو  منفردِ  کارِ  کهدرحالی اند؛  ماشین    کلِ  بیشتر 

ست. به همین سبک اکارِ ماشینی  یک واحد است،    عنوانبه ماشین  

توسط    زیچ همه می   دولت  ینِماشنیز  -چرخاو    چراکه پذیرد؛  انجام 

ساعت  ذهنِ  های  در  می  را  تکان  اهیچو    دهدافراد  آنان  از  ز کدام 

ش، با  ابا نظارتنسورش،  ت با سادولد.  ن کنپیروی نمی  ی خودگیزهان

دنبالِ  شاپلیس کردن  به  فعالیِت  پنهان  این    آزادی  هر  و  است 

را  پنهان  میوظیفه   عنوانبه سازی  حفظ  حقیقت   چراکه  ،کنداش  در 

خواهد که چیزی یک وظیفه برای نگهداریِ از خود است. دولت می

رد؛ هر وجود دا  هدشساختهاو فقط انسانِ  در   رایناز انسان بسازد، بناب

و هیچ است.   اوست خواهد از آنِ خود باشد، مخالفِ  می  که  کسآن 

کند، به ست که دولت از او استفاده نمیا   به این معنا  ،هیچ است«او  »

دست  چیز ازاینو هیچ  ایچ منصبی، هیچ معامله ای، هیاو هیچ مرتبه

 .کنداهدا نمی
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تی که به ولز رویای »د( هنو5)جلد    لیبرال   نِآرمادر    1ادگار باوئر 

ر بگیرد«  در مخالفت با آن قرا  نتواند  وقت مردم باشد و هیچ  ل راهِدنبا

می واژهرا  خودش  البته  او  رابیند.  »حکومت«  می  ی  »در پس  گیرد: 

آید بلکه تنها اولیای امورِ دست نمیههیچ حکومتی ب  کلبه جمهوری  

دارند  اجرایی که  یای  اول  .وجود  شکل   فقطاموری  به  از و  خان  ی 

دنبال  رم به  و  مستقل،    ؛ اند مردم دم  اصولی  مستقل،  قدرتی  که 

ی خود را ها شالوده ی مستقل علیه مردم ندارند؛ اما آن منصبانصاح  

سرچشمه دار اصولند،  و  آن  قدرتِ  تنهای  ای  و  تام  اختیارِ  در  ش، 

کامل   ور به ومت  سان مفهومِ حکدولت است، در مردم است. بدین

نی متناس  با دول ماند. آن  قی مییکسان با  اما آن چیز  .ست«ِت مردم 

»دنبال تاسیسکه  جهیده  و  شدهشده،  بیرون  سرچشمه   ،2« است   از 

ن نجات  شود و م ل کودکی که از زهداتبدیل به چیزی »مستقل« می 

شود. حکومت اگر چیزی مستقل  می  وارد  ضدیت به    بارهک ییابد،  می

 د.بوچیز نمیهیچ کلبه ، نبود لفت مخاو 

 
باوئر 1 از  1886-1820)  ادگار  عضوی  و  آلمانی  سیاسی  فیلسوف  های یلهگ( 

 م. –جوان بود. 
 م.- لیبرال اثر ادگار باوئر است. آرمانِبخش داخلِ گیومه از کتاب   2
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. این دست و ازاین  ،1« د نداردومتی وجوآزاد، هیچ حک  ِت»در دول

معنا بدین  که ا  مطمئنا  که   ست  به خودش    حاکم مردم    زمانی  شود، 

امکان  . آیا  گرددهدایت    که با اختیاری فراتر از خود  دهداجازه نمی

 یگاهی اج  الما حتا  مطلقه متفاوت باشد؟ آیا  سلطنِت  دراین    دارد که

گاه  هیچبایستد؟  مت روی آن  ک حکوکه ی  دارد  وجود  سلطنتبرای  

می  حکومت،  مردم،  یک  یا  شود  خوانده  شهریار    روی خواهد 

یدن است. اما در هر فهمبل  اخود قخودیایستد: این بهسلطنت، نمی 

باشد چه  من  روی  یک حکومت  »دولتی«   ایستاد، چه مطلق  خواهد 

 ست.ا لغی بدی م به همان ت لرحادره  جمهوری یا »آزاد«. من

سچیزی    جمهوری جز  مطلنیست  نیست   چراکهقه؛  لطنِت  مهم 

« هستند. سلطنت این مستبد چه نامیده شود، شهریار یا مردم، هر دو » 

خ مشرو ه  میحکومِت  ثابت  هیچودش  که  و  کند  نیست  قادر  کس 

اربابنمی علیه  وزرا  باشد.  ابزار  یک  تنها  که  شهریخواهد  ار،  شان، 

میوج طه سل  نیی  عمایند کنند،  اگان  مردم. ربابلیه  اینجا   شان،  در 

هستند،    احزاب  دستکم )آنچه   یعنیآزاد  مناص   صاحبانِ  احزابِ 

فق  با خواسِت وزیران و  شهریار باید خود را  (.خوانندمردم می  حزبِ

ها برقصند. حکومِت مشرو ه فراتر مجلس  فلوتِدهد و مردم باید با  

 
 همان. 1
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جمهوری   اولینا  تیدول  چراکه   ست ااز  در  که  ی مرحله   ست 

 اد.قرار د شاحالل نا

باوئر دیگر[  ادگار  جایی  می  ]در  دولِتانکار  در  مردم  که    کند 

؟ در جمهوری هست   برعکسیک »شخصیت« است؛ پس  مشرو ه  

اگر مصمم باشیم که به  است و    حزب، مردم یک  مشرو ه   در دولِت

»سیاسی« شخِص  یک  از  ترتی   اخالقی    هر  بگو  ک  ی   ،موییسخن 

  ت که یک شخِص اقعیت این است. و»شخصیت« اسحزب قطعا یک  

 وجههیچبه حتی »ارباب«،    چه حزب مردم خوانده شود    چهاخالقی،  

 یک شبح است. یک شخص نیست بلکه 

میباوئر  ادگار   ادامه  مشخصه »دهد:  جلوتر  یک قیمومیت  ی 

 ، ی« مردم  تی بیشتر از مردم و »دولِتح   درستیبه این    .حکومت است«

در خود  ، که »مردمی  . یک دولِتست ا  دهابدااستی  ی همهصه مشخ

تواند  مطلق«، نمی  آن »اربابِ  «،کندی تمامیِت قدرت را متحد میهمه

چه و  شوم.  قدرتمند  من  که  نخواهی   ،1ریشیمِ  بگذارد  دیگر  که 

 
  یو بدن بز و دم  یرش  او سرِ  است.  یونان  یریاسا   یهااز غول  یْمِراکا  یا  یمرش 1

د مار  سر  اااز  که  دهانرد  شعلهاز  ب  یهاش  کاربرد    زند؛یم  یرونآتش  این  در 
ایم را  متن  اما  ین توان  توهمی...«  »چه  کرد:  ترجمه  به  ی جالاشارهگونه  این    

 م.  –رفت. یمافسانه از بین 



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

158 

 

»خدمت منصبانِصاح  » را  مردم«  آن  بنامی چون  ابزار«  و  ها گذاران 

 کند: می کرنند!« او فکاجرا می نطقیِ مردم راو م آزاد نیِنو قا خواسِت»

وقتی  » حلقه فقط  صاح  تمامِ  خودی  دیدگاهِ    شانمنصبانْ  مطیعِ  را 

اما »دولِت مردمیِ«    ؛«توان اتحاد را به دولت آورد می  ،حکومت کنند

گونه کمبودِ ا اعت در آنجا اجازه  او نیز باید »اتحاد« داشته باشد؛ چ 

 خواسِت مردم. ز عت اد؟ ا اشوداده می

اوست که   نظارتِشاه و  ی پاده نمایند  شرو ه اینحکومِت م  رد»

به چه شکلِ این    .کند«کلِ ساختارِ حکومت بر آن تکیه می  درنهایت 

نباید در آنجا نیز    منر »دولت مردم« باشد؟ آیا  توانست ددیگری می 

  کند که تفاوت می  برای منی شوم و آیا  حکمران مردم    نظارتِتوسط  

واب   خود که  ببینم  نظارا  به  شهریارسته  یا شده داشته  نگاه    رتِ  ام 

، گویند؟ اگر وابستگیوابسته به نظارتِ مردم که به آن »نظر عامه« می

ی ی »رابطه زه کند، به همان اندابیان می   درستیبه گونه ادگار باوئر  آن 

برتر    قدرتی  برای مندهد، پس در دولِت مردم، مردم  می   ادینی« معن

شان را   مناس  ر ماهیِتا و شهریا« )چون خدیسلطنت»   ؛ماندمی  باقی

م. همچون ااده دینی ایست  من در روابطِدر آن  « دارند( که  سلطنت در »

هیچ  ماینده ن پادشاه،  حاکمِ  دسترسی نیز    نونیاقی  حاکم  مردمِ  به 

  به او  ختم خواهد شد.    هاتغییر ارباب ندارد. کلِ تالشِ ادگار باوئر به  
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آج  آ  مردمبخواهد  نکه  ای  کرا  ب زاد  ذند،  تناهناید  را  روی  ش  ها 

 گذاشت.، آزادیِ از آنِ خودش میدرکقابل آزادیِ 

مشرو ه،   حکومِت  خود  درنهایت   گراییلقمطخودِ  در   شبا 

شد،  گیردر است؛   چون  خواهد  شده  شکسته  دوگانگی  یک  به 

می   خواهدمیحکومت   مردم  و  باشد  باشد.  مطلق  مطلق  این  خواهد 

 د کرد.سوده خواهنهمدیگر را فرق مطل دو

، انتخاب شوداش با نسبی پادشاه نماینده اینکه ئر علیه ادگار باو

آن[    عنوانبه]  تصادف  از میجایگزینِ  وقتی  سخن  اما  که گوید. 

در آن اربابی   ماآیا    ،است«  ها قدرتِ دولت شده»مردم« تبدیل به »تن

 یبدنه ه فقط  ارهمو  ؟ مردم نیستیم؟ مردم چه هست   تصادف  سرِ  از

بود تع  هحکومت  زیاست:  کهداد  کاله    ادی  یک   شهریار(   کالهِ)زیر 

و قانون    قرار دارند؛یک قانون اساسی  یا تعداد زیادی که زیر    هستند

مردمان تا زمانی که هر دو هنوز از   یار است. شهریاران واساسیْ شهر 

میاندفتاده ینپا   ایستادگی  ی  ردیگعبارت به کنند،  ،  سقوط    رکدیگبا 

تعدکننمی اگر  »مردم«    ادد.  اساسی  زیادی  قانون  یک  وجود تحِت 

گونه  این  1امروز ایرانِ  باستان و    ایرانِ  که در استبدادِ   ورهمان دارد،  

 
در   1 ایران  استبداد  زیستن  دورهمنظور  زمان  در  قاجار  شاه  محمد  حاکمیت  ی 

 م.  – دی است.رن نوزده میالماکس اشتیرنر در ق
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شوند. برای بندی میرتبه   هاعنوان »ایالت«  امان« تنها باست، این »مرد 

 ست ا  ی، دشمنیتی، قدرتی تصادفی، نیرویی  بیعدرهرحالمن مردم  

 رد. آن غلبه ک ه باید برک

؟ یک مردم  چه اندیشید  یافته«مردمِ »سازمان  نامِی این  دربارهباید  

که کند.  میکمرانی  خودش خود را ح که    «،دیگر حکومتی ندارد »که  

شکلنت به  خودی  هیچ  آن  در  آورد؛    برجسته   ییجتا  نخواهد  دوام 

دم را  ستراسیزم مراُ  ایخودها،  ستراسیزم. تبعیدِ  یافته با اُسازمان  یمردم

 .ت ساخمطلق خواهد  حاکمِ

ید؛  گویید، باید از شهریار سخن بگویاگر شما از مردم سخن می

، باید مانند هر باشد و تاریخ بسازد  سوژه  مردم اگر قرار است   چراکه

داشته باشد، »سرِ برترِ« او. ویتلینگ این را   سریکند  کنش می ه  آنچ 

»تئوری   پی گانه سه در  می«  پ  کشدش  می  مه رودون  و  یک  »  :کندبیان 

 1.«تواند زندگی کندی دون سر، نمجامعه ب 

 
فرانسه   1 به  اصلی  متنِ  کتاب    آمدهدر  از  اثر    eCréation de l'Ordrاست. 

 م. –پرودون
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مردم   اکنون داشته  ما    برایهمیشه    1صدایِ  نگاه  و میواال  شود 

بر   باید  عامه«  کند.  »نظرِ  حکمرانی  ما  آن  شهریارانِ  صدای مطمئنا 

خدا   زمانهم  مردم ا  2صدای  هیچهم  آیا  اما  استفادهست؛  ای  کدام 

 نیست؟« 4»صدای شهریار  هماننیز  3اصول  ایصدا ند؟ و آی دار

»هم  اینجا  ذهن  در  به  است  ممکن  کنمیهنان«  د. نخطور 

آناسی  درخواسِت اینکه  آلمان مبنی بر  ایالِت   عنوان به باید    نوهشت 

وهشت معنای سیتواند در کنار میلِ بیعمل کنند تنها می  یک ملت

شوند و  می  دایت ه   ه وهشت ملک دسته زنبور قرار داده شود که با سی

ما  مانند؛ امی  زنبورها  . آن سازندیک دسته متحد    دررا    ید خودشانبا

که   نیستند  زنبوران  و    عنوانبه این  دارند  تعلق  یکدیگر  به  زنبور 

هستند که    ادونیمها تنها زنبورانِ  این   ؛توانند به یکدیگر بپیوندند می

فاقد دم  و مررها  ند. زنبوابه یکدیگر وصل شده  حکمرانهای  با ملکه 

 کند.ها را هدایت میهایشان آن ملکه یغریزههستند و  خواست 

 
1Vox populi  

2Vox dei  

3isincipVox pr  
 به التین 4
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به    اگر کسی را  زنبوران  بود که  یشان هدایت کند، که کندوقرار 

ست که  اان کاری  تی همه با هم برابر باشند، مشابه همدرهرحالدر آن  

شکلی  عدهاکنون   به  می تای  انجام  آوفانی  تا  به را    هایلمان دهند 

ر این مورد دقیقا  مانی بودن دآل  چراکه.  سازند شان متوجه  بودن انیآلم

و جدا شدن را    ت به شکاف  یم ل زنبور بودن است، که در خود نیاز

ایی را کم دارد، جایی که با رین فشارِ جداما هنوز آخ  ؛کندحمل می

پایان شدن،  جدا  فرایندِ  کاملِ  میاانجام  آشکار  منظورِش  من   گردد: 

شدج  ا  سانان  نِدا  است.از  مسلمآلمان  نسان  بودن  ای  را  ز  ا خودش 

؛  سازد کندوهای دیگر، جدا می   دیگرعبارتبه متفاوت،    مردم و قبایلِ

ب آلمانی  کیفیِت  اندازهاما فردی که دارای  به  ی یک  ودن است هنوز 

ه یبمنفرد  زنبورِ   و  است.  که    مچنانقدرت  هستند  افراد  فقط 

 های اتحادیه ها و  یمان پی  ه ، همشوند ارد اتحاد  توانند با یکدیگر ومی

هایی که به آن  چراکهات مکانیکی هستند و خواهند ماند،  مردم ترکیب

می  که  همان    به  دستکمپیوندند،  یکدیگر   عنوان به م«  رد »مبه  شکلی 

شده جمع  هم  کنار  که  می کسانی  نگریسته    خواست   فاقدِشود،  اند 

و    یابدان می پای  ایشجد  که خودِهستند. تنها با آخرین جدایش است  

 هد.دیر شکل می یگانگی تغی به

هم  می اکنون  استفاده  خود  از  اتحادِمیهنان  یک  تا  زنبوریِ   کنند 

هایی که به خود تعلق دارند آن   انتزاعی و خالی از زندگی بسازند؛ اما
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 ، بندی شده، برای اتحاد با خواسِت خودشان هدفبرای وحدتی که  

 ست که اجاعی  ی ارتآرزوهای  ه هم  ینهد. این نشا مبارزه خواهند کر

چیزی  خمی انتزاعی،    عمومیواهند  از    مفهومیو  خالی  و  تهی 

  مشتاقِ ند  هایی که به خود تعلق دارمتمایز از آن، آن   ؛زندگی بنا کنند

نیرومندسازیِ  رها سرزنده   ،هستند  امر  شکل  به  مهملِ که  بار  از  ای 

یک  که    دش   نداه خوخوشحال    . ارتجاعیوناست   منحصرها  عمومیت 

را  را آنیک ملت    ،ممرد زمین  تا  بکوبند  به جلو  بر  قدر  بگیرد؛ در 

شان قرار  ها که به خود تعلق دارند تنها خودشان در برابر دیدگانآن 

برنامه این  .  دارد اکنون  که  تالشی  یعنی  دو  هستند،  روزانه  یکی  ی 

-ین اراوب  ها،رانکهای قومیِ قدیم )فاستردادِ حقوقِ ایالتی و تفکیک

بر یک در بنیانِ خود  استردادِ ملیِت کامل،  دیگری  و    ( ا، ...ها، لوساتی

  شان را به همراهتنها زمانی که زنبور بودنها  اند. اما آلمانی چیز منطبق

آن  دیگربیان به ،  بیندازنددور  ان  ی کندوهایش همه ها چیزی زمانی که 

باشند آلمانی  از  هم  ،بیشتر  خوابه  رسیدصدایی    دیگر نبیابه   و   هند 

خواهند    خود متحد  زمارا  آن  تنها  آن کرد:  که  است  مین  توانند  ها 

شان،  الزم نیست بخواهند به ملیت   ن»اتحادی آلمانی« شکل دهند. آنا

بلکه اجازه دهند هر کس    ،ا دوباره متولد شوندن پشت کنند تبه زهدا

یک  ست زمانی که  امضحکی    روی کند. چه احساساتِ  خودشبه  

فشرد دی مقدس میوگنا با سیرد و آن رگری را میگدیت  دسآلمانی  
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 که مادامی چیزی بزرگ است! اما  با آن  او نیز آلمانی است!« او  »چون  

ها آن   کهمادامی  دیگرعبارت به ق دارند،  مردم برای »برادر بودن« اشتیا

ایندارند  خانوادگی  وضعیتِیک   به  ها چیزی تکان،  حساب دهنده 

  ها از آلمانی   ی بزرگیخانواده  خواهندمی   که  هنانمی. آن هم آیندمی

باشند، رانمی  داشته  خود  خرافه   توانند  »پارساییاز  »برادر    «، ی  از 

»  «،بودن یا    وارکودک از  عبارت   ره از  بودن«  این  که  های شکلی 

 .سازندآزاد  - خانواده روحِ از  - گیرندمی دلنازک ی پرهیزگارانه 

ه برای آنکشوند،  یخوانده من  ا هنمیمی که ههای، آنعالوه بر این

 بع نیک  1هایلمانیآشان به پاند خودشان را خارج از اتصالبخواهن

متحد    این  چراکهد.  بفهمن  درستیبهتنها باید خودشان را    ،قرار دهند

خواهند، به چیزی ها میکردنِ اهداف و عالیقِ جسمانی که از آلمانی

ی داو لبانه جز  اتحادِ  ان  ک  حالتی    رد  2ر کاریِ  د.جامینخواهد 

فریادشدهک یتحر راهی   هاآهنراه»  :3زند می   ،  نافذ  دیدگانی  نزد 

یک   به  مردمیهستند  هنوز    زندگیِ  اهمیتی با    جا  چ یه که  چنین 

 
1 Deutschtümlern   و آلمان  به  نسبت  شدید  وسواس  و  آلمانی    آنچهعالقه 

 م.  –است. 
کا 2 )موریتس  تا1895-  1817ریِر  و  فیلسوف  آر(  تالش یخدان  کاریر  لمانی. 

 م. –ی آلمان متحد داشت. یدهای اشاعهبسیاری در 
 م.  – Kölner Domاز کتاب  3
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است ان  ماین است   .«نشده  درست  مردمی  یک    این  ؛ دقیقا  زندگیِ 

  دم« مر  نشده است چون یک »زندگیِخواهد بود که هیچ کجا ظاهر  

خالص یا انسان  »بشریِت    جنگد:می  با خودشکاریِر  ین  را بنابنیست.  

شان را که ماموریت نمایش داده شود  تواند بهتر از مردمی  بودن نمی 

شود. »عمومیتِ یش داده می قط ملیت نماو با این ف  ،دهند«انجام می 

که خاز شکل  مستهلک باشد،  کامل  در خودش  که  ودش یک کل  ی 

پایین اباشد،  ا  یضوع  نوانعبهو    ست،تر  امرِ  زنده  ومی، حقیقتا عمز 

می   ،یافته سازمان   امرِ »مردم    .کند«زندگی  « مستهلک عمومیِت  همین 

این    است  »شکل  هر   فقطو  که  است  درانسان  که  است  خودش    ی 

 . «است کامل 

نامند، حتی از این منظر این عدمِ شخصیتی که »مردم، ملت« می 

می   نیز که  مردم  یک  است:  خواهد  خواضح  با  ر  ودمنِ    یشترین با 

دش  اقدرت حاکمی  هدنمایش  خواست،  سرش    بدون  قرار  در 

یا مطیعِ شهریاری   د:بین. او خود را در یکی از این دو میخواهد داد

  که   -کند  را تصدیق می  خود  شخصیِ  را، لذاتِ د  خوست که تنها  ا

آنچه خواست مردم می  در آن صورت خواسِت را،  را،  خود  خوانند 

 بر تخت را  اری  شهری یا اینکه    -  دهدنمییص  خش ت  ق«مطل  بِاربادر »

او    که نتیجتا  –بخشد  که به هیچ خواستی از خودش اثر نمی  بنشاند

خواستشهریاری   جایش  بدون  که  داشت  یک   خواهد  احتماال  را 
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دنده   سازوکار و  مبتکرانه چرخ  کرد.    خوبیبه   نیز   ای  خواهد  پر 

تا   است  الزم  قفقط  بصیرت  بنابراین  آن   ترپیشدم  یک  ت وقرود؛ 

ه آن منِ مردم، یک قدرت غیرشخصی د شد ک ن خواه خودش روش

منِ مردم یک شبح است نه یک   درنتیجهو »روحانی«، قانون است.  

ا به  تنها  من  میمن.  را  خودم  که  هستم  من  دلیل  ؛  سازم ین 

م  دیگرعبارتبه  دیگری  نمیکس  را  حاصلِ    ،سازدن  باید  من  بلکه 

بازی    را  آن  تصادف؟  است نه  چگو  مردم  منِ  م. اما اینکارِ خود باش

اندازد، تصادف به او، این یا آن اربابِ  و در دست مردم می  دهدمی

او    .دنکنرای او فراهم میدهد، تصادفات آن برگزیده را بمتولد را می

مردمِ   که من محصولِ خودم هستم.  آن   ، نیست   حاکم محصولِ  گونه 

بخواهد   نفر  یک  که  کن  بباوتصور  تو  منِکه    درانبه  خودتو  ت  

گونه است و اند! اما مردم این، منِ تو بوده1جک  بلکه تام یاای  نبوده 

است.   سی  چراکهصحیح  یازده  منِ  کوچکیِ  به  منی  دارای   2اره مردم 

 چرخند.رک میمشت مرکزیها حول با اینکه آن  ،روی هم است 

ر اببرها در م ست که آدا آن وضعیِت بردگانی ینطقِ بایلی نماینده 

حامر شکلکم  دمِ  همان  به  می  و  اعالن  شهریار  برابر  او در  کنند. 

 
1Tom ،Jack –  اسم خان 
میاد 2 ستارهمنظومه  1845تا    1850ی  هاسالن  ر  دیدگاه  از  شمسی  شناسان  ی 

 م. – ی بعد تغییرات بسیار کرد.هاانزمیست در دارای یازده سیاره بود که این ل
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است   :گویدمی کرده  بیان  را  عموم خودش  منطقِ  دیگر ،  »وقتی  من 

. قانونِ اولِ منْ خواسِت ملت است؛ از آن مداری نااضافه هیچ منطقِ  

  چیز فراتر از خواسِت مطلقِ ای که آن سرهم شد، من دیگر هیچحظه ل

»  .م«شناس نمین  آ هیچ  همین  نخو ی«  ااضافه   منطقِاو  و  داشت  اهد 

دقیقا  نیز  رساند. میرابئو  را به انجام می   زی چ همه است که    اضافه  منطقِ

ندارد تا به    حقهیچ قدرتی بر زمین  »  :کندحمله می به همین شکل  

 این خواسِت من است!«  :نمایندگان ملت بگوید

ن را  انسا  هنکآ  ایبر  هست   وییآرزاکنون نیز  همچون یونانیان، هم

ساز1سییاس  حیوانِیک   سیاسی  انسانی  یا  دولت  شهروندِ  یک  د.  ن، 

مدت   سب    نیبد برای  بهشت«    »شهروندِ  عنوانبه   ی  والنیاو 

اما یونانیان همبندی میرتبه به رسوایی سقوط    شاندولتراه با  شد. 

کرد سقوط  بهشت  با  همین شکل  به  بهشت  شهروندِ  از    .کردند،  ما 

دیگ ق رف  با  نیر  رار  ملیت مردمست  و  ملت  رویم،  پایین   ،  ،

انسان نمی فقط  تا  از   سیاسی  یهایخواهیم  باشیم.  سیاستمدارانی  یا 

انقالب در  آن  2زمان  »مر  اندتالشها  را ختا  کننددم  در    «، وشحال  و 

 
1Zoon politicon -  .م –عبارتی که ارسطو در توصیف انسان به کار برده بود. 
 م.  –انقالب اول فرانسه  2
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آن  مردم،  کردنِ  بزرگ  یا  کردن  خوشحال  ناخشنود  این  را  ما  ها 

 ت. اسن م بدبختیِ : بخِت خوبِ مردم، سازندمی

کنند تهی بیان می  یچه سخنانبر ادب    اکیدبا تسیاسی    هایل لیبرا

ناوِرکمی  خوبیبه و   زمانی که از »سهیم شدن   ، آن را دید  1توان در 

تفاوت  ست که بیاها از کسانی  . شکایت آنزندف میدولت« حردر  

 ؛ شوند، کسانی که به معنای کامل شهروند نیستند هستند و سهیم نمی

به شکلی فعال  فرد  اگر  ی  گویزند که  ف میرای ح ه ون گ  بهنویسنده  

نشود،   سهیم  دولتی  مسائلِ  سیاستمدار   دیگرعبارت به در  فرد  اگر 

ب  کلبه تواند  نمی ،  نباشد دولت    .اشدانسان  هر    نگهبانِ  عنوانبه اگر 

»بشری«   رتبه ا آنچه  آن  ست  در  شدن  سهیم  بدون  ما  شود،  بندی 

داشت.اهینخوانسانی    زیچ چیه  چهای  اما  م  خودمدچیز  ن  علیه  ار  ی 

خودمدار  هیچ  کلبه ؟  سازدمی چون  بشر    نگهبانِ  شخود  نزدچیز، 

»از جلوی   آنکه  ندارد جز  به دولت  گفتن  برای  نور است و چیزی 

ای فعال به آن پیدا عالقهتنها زمانی  خودمدار    2. خورشیدم کنار برو«

 
و عضو مجمع   نگارروزنامه( یک  1891-1810ک )ناوِرلودویگ گاتلی  کارل   1

 م.  –های جوان مراوداتی داشت. یهگلملی فرانکفورت بود و با 
پرسد یمن که در آن اسکندر از دیوژن  و دیوژ  راشاره به داستانِ مشهور اسکند 2

بله، از مقابل خورشیدم  »  دهد،یمژن پاسخ  خواهد و دیو یمیا چیزی از او  آکه  
 .م –. کنار برو«
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که  می کنکند  پیدا  تماس  او  قلمرو  با  شراددولت  اگر  ت  دولطِ  ی. 

در بر نداشته باشد، آیا او باید خود  پستو    فِبر فیلسوزی سخت  چی

انب  آن  از  » را  این  چون  کند  وظیفه ترمقدس اشته  تا  ین  اوست؟  ی« 

ست تا او از ه ازی  ت بر اساسِ میلِ او عمل کند، چه نی زمانی که دول

آناامطالعات بگذار  بردارد؟  چشم  عالقهنش  خا ر  به  که  ی ی 

می خود داشرای تا  ند  ه خواشان  دیگر  با طی  خشته  آن ود  شند،  با   را 

مقدس«  .  سازندمشغول   اکنون  »وظیفه  دیگری  نه  زمانِ  هیچ  نه  و 

به همان اندازه    ،دی خواهد کشانی دولت نها را به اندیشیدن درباره آدم 

آن »وظیفه که  خا ر  به  شاگردِها  مقدس«  غیره   ی  و  هنرمندان  علم، 

خودمدارینمی بها  آن  ییتنهابه   شوند.  واداررا  آن  و  کنمی  ه  د 

ها و به آدم بسیار بدتر شود، خواهد کرد. اگر ت   اوضاعآنکه    محضبه 

ها خود را با آن کند که  ها درخواست می نشان دهی که خودمداریِ آن 

مشغول    مسائلِ آن سازنددولتی  نیست  الزم  را  ،  زیاد  ها  خیلی 

از  ری تو  دیگر  از  رف  اگر  آن فرابخوانی؛  عشقِ  به ق  سا  ن  رزمی ه 

از  رف این »خدمتِ  مدتی  والنی  وارد شوی،    ت سد ازاینپدری و  

برای قل   کَر، موعظه خواهی کرد. مطمئنا در تشخیصِ عشق«  های 

 دولتی شرکت نخواهد کرد. گاه در مسائلِهیچتو، خودمدار 

کند: »انسان  بیان می  16ی  در صفحه ناوِرک عبارتِ لیبرالِ نابی را  

تکتنه زمانی  کاملایفلا  که خود رشومی  ش  از   عنوانبها  د  عضوی 
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باشد.   فعال  اندازه  همان  به  و  بشناسد  و  کند  فرد اگر  بشریت حس 

را   خا رخود  بشریت  همه   به  نسی  م ل    ازد،متوقف  آن  از  اگر 

نکشد  1آنتایوس  بیرون  ایده نمی  ،قدرت  بوی  تواند  را   دنانسان 

 . دریابد«

توسطِ    2مومی لِ عمسائبا  ان  سی انرابطه جا گفته شده: »در همان

ی خصوصیِ خالص نزول کرده مدارانه به حدِ یک مسئله دین  دیدگاهِ

از شر آن خالن شده با انکار  گویی   .اند«است؛ و بر همین اساس 

با   آنجا خودِ  که دیدگاهِ سیاسی جور دیگری    دین رفتار کرده است! 

 ست. ای خصوصی« دین یک »مسئله  هم

به جای » قدسمی  »وظیفه   اگر  »بشر  وشِتسرن«،  برای فتکلی «،   ی 

بودن« و دستوراتی مشابه آن، این موضوع در برابر مردم    انسانِ کامل

می  آن گذاشته  اگر  که  هر  شد  دهند  اجازه  اتفاق  ها  دولت  در  آنچه 

ها تجاوز  آن  ی شخصیعالقه به  افتد به همان شکل اتفاق بیافتد،  می

شد  آنخواهد  هیچ  زمان ؛  ف  عنوانبه ها  آن   ی،ادکلمه   بدون  رد  یک 

 
اسا   یوسآنتا 1 ل  یونانی،  یردر  آنتا  یبواغول  ب  یوساست  هر  به   اییگانهبا  که 

م  شاینسرزم زم  گرفت یم   یکشت  شدیوارد  چون  تازه دق  خورد یم  ینو   رت 
 م. –. گشت یم یرهچ  بر همهو   یافت یم
التین   2 عبارت  مسائل  اس  res publicaاز  معنای  به  تقریبا  که  است  شده  تفاده 

 م. –ی جمهوری و ثروت عمومی هم هست. هاواژهی شهو ری  عمومی است 
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م  شوندمی  خطاب اگر کسی  به هدفیو  در  اخواهد  باید  برسد  ش 

تصمیم  آن لحظاتِ  این گیری  را  کند.  ها  خطاب  عوضگونه    این   در 

  دولت   در آن »اگر زمانی بوده که   :گویدتنفر از الهیات میی مدهنویسن 

دارایی  مدعیِ است   اشتمامیِ  زمانبوده  زمان،  آن  انس  ،    انِ ماست. 

بیند،  می  وظیفهوری و عملِ دولت یک  ئ، در تدر مشارکت   دیشمندان

از مقدس  او گذاشته شده است«یکی  بر دوش  و    ،ترین وظایفی که 

دقیق توجهی  میسپس  »ضرورتِ  تر  به  همه   دوشرط یقیبکند  اینکه 

 . در دولت مشارکت کنند«

که   قل    دولتکسی  یا  سرش  یادر  دوش  هر  است،   ا   نشسته 

ت که  دس وکسی  شده  ت  ولت ط  یاصاح   که  است،  دولت    کسی  به 

 گونه خواهد ماند.، یک سیاستمدار است و تا ابد این معتقد است

  . نوع بشر است«  ملِی کاترین وسیله برای توسعه ی ضرور»دولت  

که ما بخواهیم نوع بشر را توسعه دهیم؛    اگر  ،گونه است مطمئنا این

ما   اگر  توساما  را  خود  دهیم،  بخواهیم  یک قط  ف  ما ای  بر  واعه 

 ست.بازدارنده ا ی وسیله 

توانند اصالح و بهتر شوند؟ به همان آیا دولت و مردم هنوز می

توانند: یم  دست ازاینیسا و  ی اندکی که اشرافیت، روحانیان، کلاندازه 
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  توانند منسوخ شوند، نابود شوند، کنار گذاشته شوند، اما نه ها میآن 

م  اینکه اصالح شوند. من  غیرمنطقبخنم  توایآیا  بشی  را  اصالح    ای 

 بیندازم؟دور ش به منطق وارد کنم یا باید آن را یکجا اکردن

به    پسن یازا ربطی  دیگر  شود  انجام  باید  )شکل   دولت آنچه 

و   تمامِ دست ازایندولت  این،  با  است.  مربوط  من  به  بلکه  ندارد   )

دربارهپرسش  قدرتِها  قانونِ  ی  دت دسازاینو  اساسی    شهریار،  ر  ، 

حق هرو بوشان،  یقیی  هیچ  حقیقی در  می   ،شاندنِ  من،  غرق  شوند. 

 از خودم را ارائه دهم.  یهایآفریده این هیچ، باید 

------- 

نیز، ا  »حزب«  برایستایشخیرا  که  میها  فصلِ سرایند،  اش   به 

 جامعه تعلق دارد. 

دولت   حزب در  جاری  »ح   امری  کسی است.  چه  حزب،  زب، 

نه و  است    یگانهکه    است   فرداین  ما  ا  د!«وش آن  ضو  عنباید  ست که  ا

ازعضو حزب  ی  متحد    .یک  آزادانه  جدا    گرددمیاو  نیز  آزادانه  و 

درونِمی دولتی  جز  نیست  چیزی  حزب  این  شود.  در  و  دولت   

کوچک-زنبور بزرگباید  تر،  دولِت  آن  نیز  تر  همچون  »صلح« 

از بلندتر  که  مردمی  همان  کند.  مفریاهمه    حکمرانی  که   نندزید 
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داشته باشد، خود علیه هر ناسازگاری    لفمخا  حزبِولت باید یک  د

می حمله  حزب  مدرکی  کندر  این  آن اند.  اینکه  بر  مبنی  نیز ست  ها 

نه  خواهند. همهمی  تنها یک دولت  برابری احزاب  دولت که در    در 

 اند.متالشی شده 1خود این برابر 

نسبت ید  باه  ک  ودشنش نمی اکنون فرد چیزی بیشتر از این سرزن

حزب وابه  انسان فادش  بماند؛  هیچار  حزبی  اندازه های  به  را  ی چیز 

نمی  روتکیک   حزبخوار  با  باید  فرد  و اشمرند.  دشواری  در  ش 

و ارائه   ندتایید ک  بدون شرط  و اصولِ اصلی آن را  پیش رودسهولت  

اندازه به  دقیقا  اینجا  در  موضوع  این  البته  جوامعِدهد.  بد   ی  بسته 

را  ه آن   چونست  ین اعضایشان  وا  یا  قوانین  مقطوع  ضعیت به  های 

میدست ازاینو    2عیسی  انجمنِدستورات،    م ل) مقید  اما  سازند(   .

لحظه  همان  در  تحزب  که  اصولِای  و  می  مقیدکننده  عدادی  سازد 

بودن  ای محفوظ نگاه دارد از اتحاد  ها را علیه هر حمله خواهد آن می

ا کشیده  ای  ؛ت سدست  کنش هلحظ  همانه  لحظ   ناما  حزب    تولدِ-ی 

یک    عنوانبهاو  است.   حزب  متولدجامعهیک  یک   شده ی  است، 

ایده   اتحادِ است.  مرده،  شده  مقطوع  که  بِ  حز  یک  عنوانبهاو  ای 

 
 .م –. احزابمنظور نویسنده خودِ خودمدار است نه خودِ  1
 م. –  ی یسوعیان است.منظور فرقه 2
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این   انکارِرقابلیغ تواند بخواهد که اعضایش در حقیقِتگرا نمی مطلق 

کنند؛   شک  آناناصل  اندازه   اما  به  خود  یاگر    ، ند باشار  دم کافی 

ه همچنان بخواهند چیزی خارج از ک را ارج نهند کتوانند این شمی

ه  رسپرد آنانی که سباشند.  نسرسپرده    دیگرعبارت به شان باشند،  حزب

هایی حزبی باشند بلکه تنها خودمدارند. اگر  توانند انسان نمی   د،نیستن

یک   تنها    پرتستانتو  داری،  تعلق  حزب  آن  به  و  باید هستی 

نه اینکه    «،ر کنی آن را »تطهیاک ر  یا حدتوجیه کنی،  را  سم  انیتسپروت

انسان  میان  در  و  هستی  مسیحی  یک  تو  اگر  کنی؛  رد  را  به آن  ها 

از آن  عضوی از حزب    عنوانبهتوانی  میحزب مسیحی تعلق داری، ن

بلکه   روی  خودمداریِتوانی  میزمانی    فقطفراتر  یا   که  تو 

مسیحیان،    .سازدر  ه آن واداا بو ر، تتانبودن هدسرسپر  دیگرعبارتبه 

-ها، چه تقالها ارائه نکردند تا حزباز آن جمله هگل و کمونیست 

که مسیحیت باید  د  دنچسبیها به این کار  شان را قدرتمند سازند! آن 

حقیقِت ابدی را در بر بگیرد و برای این کار تنها نیاز است تا به آن  

 کنی. شایهتوج   برسی، از آن مطمئن باشی و

را تحمل کند و   نبودنه ردتواند سرسپصه، حزب نمیخال   وربه 

می  نجاست یادر   برای که خودمداری ظاهر  اهمیتی  شود. حزب چه 

من   دارد؟  پرچمب  درهرحالمن  به  آنکه  سوگندِادون  وفاداری   م 

 شود. متحدکه با من  خواهم یافت ی کافی به اندازه  ،بخورم
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 عنوان به سریعا    ود،رمیگری  حزب دیکسی که از یک حزب به  

می  ننگین  مطمئنا  خائنْ  می   اخالقیاتشود.  در  حکم  فرد  که  کند 

حزب خودش بماند و مرتد شدن از آن م ل این است که فرد خود 

  خود چیزی از دستورِ   ؛ اما قلمروِسازدی« آلوده  بدعهدی »را به لکه 

  را  چیزهود همداند؛ قلمروِ خنمی  دست ازاینهمبستگی و    «،ی بدعهد»

ارتداد  حت حتیی  رارویگرد  را،  می   انی  خودِدهداجازه  حتی   . 

خواهند کسی را قضاوت کنند که به زمانی که میمداران هم  اخالق

شکلی    اج جابه  هاآنحزبِ   به  است  اصل   ناخودآگاهشده  همین  با 

.  شوند و خیلی احتمال دارد که از آنان نوکیشانی بسازند هدایت می

که    گاهی کس  کننده این حقیقت آن ب زماهم  ت که زم اسآنان فقط ال

باشد،   داده  انجام  خود  آنِ  از  کاری  آنکه  برای  کنش فرد  هایی باید 

اینجا فرد باید ایمان  دیگرعبارت به  ؛مرتک  شود  غیراخالقی ش  ا در 

معین   را  خود  تا  بشکند  را  سوگندش  باید  حتی  آری،  نه   سازدرا، 

اخالقی مالحظاتِ  توسط  دیدگانِ  د  مرتیک    شود.معین    اینکه  در 

رنگنآنا  میان  در  همواره  دارند،  اکید  اخالقیِ  قضاوتِ  که  هایی ی 

می  موج  بنمی  یراحتبه و    دزندوپهلو  را  اعتمادشان  ت  سدهتواند 

لکه   چراکهبیاورد؛   او  »بدعهدی«،  به  ی لکه  دیگرارتعببه ی 

انسانِ پس این دیدگاه  اخالقی چسبیده است.  بی با تقری  تر،ت در میانِ 

آن امی  ومع مترهایی  ست؛  تفکرِ  در  قیکه  همیشه  م ل  نیز  دارند  تر 
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اخالقیات  بنیان  در  لزوما  که  تناقضی  و  سردرگمی  و  قطعیت  عدم 

-تناقضی که به خا رِ پریشانیِ مفاهیم  ؛کنندمی   شود، سقوطمی  یافت 

کنند تا  ها جسارت نمیشود. آن شان واضح نمیشان، در برابر آگاهی

را  مرت بخوانندالخغیراصرفا  د  آن چراک  قی  به ه  نیز  خودشان  ها 

رویگردانی   به  به  نوکیشی،  دین  یک  جل    سویاز  دیگر،  دینی 

ا نیز رها ند نظرگاه اخالقیات رتوانها هنوز نمیآن   حالبااین .  اندشده 

قدمی خارج از    شد تابایست ربوده میمی  موقعیت   نجایادر  کنند و  

 اخالقیات برداشته شود. 

به خیا  ها  یگانها  آی که  دارند کسانی  تعلق  یک ود  است  ممکن   ،

خود   به  است  ممکن  چگونه  باشند؟  اگر   تعلقحزب  باشند  داشته 

 اشند؟ « به یک حزب بمتعلق قرار است » م ال

بپسندد؟   را  حزبی  هیچ  نباید  فرد  عضو دفرد  آیا  عملِ  همین  ر 

د ده می   کلش  نانها، یک اتحاد با آی آن شدن و وارد شدن به دایره 

مهست  حزب    ات  که هدفی    ماندیباقی  من  و  و  با  یکسان  مشابه 

تمایالتِ حزب    مچنانمن ه   است که  دهم. اما امروزدیگران ادامه می

می  دنبال  و  را  نمی کنم،  دیگر  من  این فردا  ا توانم  و  گونه  دهم  دامه 

ی(  آورالزام )  مقیدکننده  چیزِ  هیچشوم. حزب  سبت به آن »خائن« می ن
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برایمن    ندارد ومن  برای   احترامی  نیستم؛    هیچ  قائل  دیگر آن  اگر 

 آن خواهم شد. مرا خشنود نسازد، دشمنِ

  ، اش را دارد ی خودش و ماندگاری در هر حزبی که دغدغه اعضا  

تا ها  آن  (؛در این حد آزاد نیستند )یا بهتر بگوییم از آنِ خود نیستند

حد در    این  که  دارند  خودمداری  حزن  یابه    حزبکمبودِ  ب میلِ 

میخد اعضای   شرطِ  کنند.مت  در  استقالل  کمبودِ  حزب،  استقاللِ 

 .است  حزب

نوعی   هر  حزب،  نمی  کهیک  هرگز  یک  باشد،  بدون  تواند 

ایمان   به  باشد.  ووج اعتراف  داشته  حزب آن   چراکهد  به  که  هایی 

آن   اصولِ  به  باید  دارند  باشندتعلق  داشته  نباید  باور  اصول  آن   ،

باید چیزی  بلکه  د،  ه شونپرسش آورد  اک یی شحوزه ه  ها بتوسطِ آن 

بی و  باشچونقطعی  حزب  اعضای  برای  فرد  دیگربیانبه د.  نوچرا   :

شد، در غیر این صورت  ش به حزب تعلق داشته با اباید روح و جسم

انسانِ یک  حقیقتا  کم  او  بلکه  نیست  است. حزبی  خودمدار  وبیش 

حقیقی   حیِر یک مسی یگشکی از مسیحیت در خود بپرورید و شما د

شنیست باالما خوید،  »جسارتی«  حدِ  در  را  بردد  را ا ه  پرسشی  که  ید 

کشیده  را  مسیحیت  و  بگذارید  آن  از  صندلیِ باالتر  برابر  در  اید 

خودمدارانهقضاو خواستِ ت  علیه  مسیحیت،  علیه  شما  خودتان.  ی 
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  خواسِت یهودیان یا حزبی دیگرم ال  عنوانبه چون قطعا)این حزب، 

اایدشده  گناه  کِ مرت  یست( ن نمیگر  .  اجازه  خودت  که  به  دهی 

: جسارت تو به قلمروِ تو کمک  ، برای تو خوب است ترسانده شوی

 کند.می

هیگونه  بدینپس   نمیچ خودمدار  آغوش گاه  در  را  حزبی  تواند 

بریزد؟ آری می با حزبی  رحِ دوستی  یا  او  بگیرد  اینکه  تواند، فقط 

ده نمی اجازه  توسط  د  تواند  اشغبرگرفته    در  حزبکه  شوو  د.  ال 

جمع جز  چیزی  همیشه  حزب  او  نمیبرای  او  شدن  از    فردیماند: 

 کند.حزب است، او مشارکت می 

------- 

بیشترین شهروندانِ اآنی    وضوحبه دولت  بهترین   وفادار   ست که 

هر   باشد،  داشته  وفاداریِ  را  که  برای  اندازه  از   مداریقانونذهن 

بس آ بیشتر    یاردست رود،  مدار، خودِ  مِ اخالق این سیست  ن دولت،از 

همراه  .  خواهند یافت این زندگی اخالقی، در قدرت و کیفیت تقلیل  

نابودیِ   و در    خواهد شد نیز هالک    دولِت نیک  »شهروندانِ نیک«با 

بی و  میآنارشی  گذارید!«قانونی حل  احترام  قانون  »به  این    شود.  با 

است    دسمق ونْ  شود. »قانه می اه داشت نگ  کلیِت دولت سرِ هم  ،سیمان

در کار بدونِ جرمْ دولتی    «.است   مجرمو هر که در برابر آن بایستد،  
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ا  انباشته  هست،  دولت  آنچه  و  اخالقی  دنیای  راهزنان، نیست:  ز 

است. از آنجا که دولت »اربابِ  غیرهو  انیان، دزد گودروغ فریبکاران، 

است،   که  قانون«  آنجا  ماس  آن  مراتِ سلسله از  دنبا  سیریت،  ل را 

ش علیه دولت قرار  ای مواردی که منافعدار در همهکه خودم  کندمی

 . سازدارضا بتواند با جرم تنها  گیرد، خود رامی

-و دستورات  شاقوانینها کند که  این ادعا را ر  توانددولت نمی

فرد    1مقدس ش  ا اینجا  در  انسانِ   2نامقدس   عنوانبههستند.    )بَربَر، 

عخودمدار »  ، بیعی رت«(  دولت  میبنبهلیه  همان   ؛شوددی  به  دقیقا 

می انجام  کلیسا  توسط  زمانی  که  فرد   ،شدشکلی  برابرِ  در  دولت 

قدیس هاله یک  می  3ی  تن  بر  ککند.  را  است  دلیل  همین  او به  ه 

تن دوئلِ  علیهِ  می بهقانونی  بیرون  دو    4دهد.تن  هر  که  انسان  دو 

در    عنوانبه  فرد  مارند ر دحضو  دوئلیک  تاوخی ،  را  شان  جان  اهند 

 ایاجازه  ، اما قرار نیست به خطر اندازند   رای هدفی )به هر قیمتی( ب

 
1eiligh  
2unheilig  
3Heiliger  
عِ قانونیِ دوئل بود و نهایتا در سال پروس در زمانِ حیاتِ نویسنده درگیرِ من 4

 م.  –آن شد.  منع قانونی فق بهدولت مو  1851
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به آن  او    کند:به این کار داشته باشند، چون دولت این را تحمل نمی

می میمجازات  چه  شخصی  تصمیمِ  آزادیِ  پس  اگر  بندد.  شود؟ 

-لئودهد د  ازهاج   کهآمریکای شمالی، جامعه تصمیم بگیرد    همچون

پس    م لخود را تحمل کنند،    عمل  ورِآزیانعاتِ  بتندگان برخی از  نک

، این موضوعی دیگر اندبردهگرفتن اعتباری که تاکنون از آن لذت می

ایاست  نف.  مسئله ن  اعتبار  همگانی  یِ  جامعه  ای  یک  اگر  و  ست 

 بخواهد آن را به این یا آن دلیل پس بگیرد، انسانی که ضربه خورده 

دنمی  نتیجتا  ،ست ا از  آزادیدازی  انست تواند  باشد:    مندگله اش  به 

می  یسادگبه جامعه   استفاده  خودش  آزادیِ  این  از   وجهچیه بهکند. 

نیست.    جرممجازاتی برای یک    وجهچ یه به برای گناه نیست،    کیفری

علیه آن جامعه  ست که  ادوئل در آنجا جرم نیست بلکه تنها عملی  

، برعکس، دوئل  ولت . دگیردمی   دفاع  به  مو تصمی  کندم ل می به مقابله

-زخمی بر قانونِ مقدس عنوانبه دیگرعبارتبه یک جرم،  عنوانبهرا 

ین را جامعه اسازد.  می  حیموضوعی جنااز آن  : او  زندهر میمُ  شا

می  انتخابِ شخص  عواقِ به  آیا  که  های  یا زحمت   آورزیان  گذارد 

زادِ او  وسیله تصمیمِ آینبدو    ،یا نه  بگیردبر دوش    این نوع عمل را

به   میرا  عمل    .شناسدرسمیت  معکوس  روشی  به  دقیقا  دولت 

ای آن  کند و به ج فرد را انکار می   کند، هر نوع حقی برای تصمیمِمی

و کسی    دهدنسبت می  خود، به قانون دولت،تمام حق را به تصمیمِ  
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فرمانِ از  گونه   که  به  کند،  تخلف  می  ایدولت  گو   شودنگاه   یی که 

به همین شکل    یزمان  رده است، دیدگاهی کهعمل کخدا    مانِه فرلیع

می  حمایت  کلیسا  خود  توسط  برای  و  خود  از  خدا  آنجا  در  شد. 

این امر مقدس    لیسا، همچون دولت، فرامینِمقدس است و فرامین ک 

آن  او  که  اربابانِ  هستند  از  ریق  را  دارای    شده تدهینها   موهبِتو 

به   کلیسا   د.نکمی   عرضههان  ج الهی  مرگ نگاگر  داشت،    آوراهانِ 

یکی  مرگ    های مستوجبِجرمدولت   اگر  دیگری   مرتددارد؛  دارد 

یکی    کارخیانت کلیساییدارد؛  مجازاتِ  ی  دیگر  دارد  مجازاتِ 

فرایندهای  جنایی یکی  عقایدی؛    ور به ؛  مالیاتیدیگری    تفتیش 

جا نیز  ینا  و  تیش عقایدفخالصه آنجا گناهان و اینجا جنایات، آنجا ت

تقدسِ آ   عقاید.تفتیش   کرد؟   یا  نخواهد  سقوط  کلیسا  م ل  دولت 

حرمِت   قوانین،  »   شانبودن  واالهیبِت  حقارتِ  باقی شامطیعان و   »

 ی »قدیس« زدوده خواهد شد؟ گیِ چهرهماند؟ آیا آراستخواهند 

اس احمقانه  وارد  چه  تا  بخواهیم  دولت  در  امر  اولیای  از  که  ت 

زمانی  ردف  بایز  ارآمتخفاجنگی   و  آن   شوند  درباره ها خوکه  ی دشان 

گویند، خورشید و باد را برابر به اشتراک  مطبوعات سخن می   آزادیِ

باشد، او    عملیقدرتی    تاقرار است    گذاریم! اگر دولت، این اندیشه،

یه فرد باشد. دولت »مقدس« است و قدرتی واالتر عل  یسادگبه باید  

د. اگر  رار ده فراد قی« انه خاتاگسض »حمالت  رنباید خود را در مع



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

182 

 

»مقد لیبرالدولت  باشد.  داشته  وجود  سانسور  باید  است،  های  س« 

ی آن  بخشِ نتیجه، اما در مورد  کننداعتراف می  بخشِ اولسیاسی به  

می سنجشآن   درهرحال.  کنندجدل  سرکوبان  دولت   گر هایی  به 

چی  گذارندوامی دولت  بچسبند،  آن  به  اگر    دفر  از  بیشتر  یزچون 

نام  که مجازات    به کار خواهد برد  قامی توجیه شدهانتو    خواهد بود

 دارد.

پرداخِت  مجازات که  است  معنادار  زمانی  برای کفاره  تنها  ای 

ز چیزی  صدمه  به  ه باشد  مقدسدن  برای  چیزی  اگر  مقدس   مه. 

که   زمانی  مستحقِ   عنوانبه کسی  باشد،  قطعا  کند،  عمل  آن    دشمنِ 

دیگری    انسانِ  دهد زندگیِاجازه می   که  انیس ند بود. ا ه امجازات خو

برای او این امری مقدس است و او از لمس   چراکهادامه پیدا کند  

 است. مداریند نیانسا  یسادگبه دارد،  وحشت آن کردنِ

این   اگذارد و بنظمیِ اجتماعی« میرِ »بیویتلینگ جرم را پشِت د

ممکن یرها غجرم   مونیستیک  ِتکند که تحِت مدیریانتظار زندگی می 

روند. م ل همیشه بین می   ازپول    م لها  های آند چون وسوسه نوش

صاحِ یافته سازمان ی  جامعه  و  مقدس  نوعِ  یک  به  او  حرمت    ی 

کردتعال پیدا  است ی  نیک  .ه  نظرِ  این  در  محاسباتی او  اشتباهِ  دالنه 

رادی افه  تواند حذف شود کنمیموضوع  این    نمونه  عنوانبه کند.  می
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جامعدهان  با به  کمونیسته شان  نهانی  ی  اما  کنند  وفاداری  اظهار  ی 

  مجبور است به کنند. عالوه بر این ویتلینگ    فعالیت اش  برای نابودی 

باقیمانده  خششفابهای  شرو» و بیماری   های  بیعیِعلیه  ها 

بشریضعف دهد   های  برای  ادامه  همیشه  شفابخش«  »ابزارهای  و   »

به سوی   تکلیفیو    هند شدخوارت  نظا  د که افراد  ننکشروع اعالن می

خان »رستگاریِ«  داشت   یک  ازاین  خواهند  اساس رو  و   بر 

آن نیازمندی  با  بشری«  »تکلیفِ  این  رفهای  خواهد  ها  شد.  تار 

شفابخش   دیگرِ    کنندهمعالجهیا  ابزارهای  سوی    مجازات تنها 

درمانهستند،   با    تئوریِ  مجازاتموازی  می  تئوری  اگر    رود؛پیش 

، اولی آن را گناهی از انسان  بیندمیحق  ناهی علیه  ل گعم  ردومی د

نظر  اشانحطا ی از سالمتی  نعنوابه ،  علیه خودش اما گیردمی  در   .

ی من  که برازنده ببینم  عملی    عنوانبهآن را  درست این است که من  

با   آیا  اینکه  نباشد،  یا  دوستانه است  دشمنانه    منباشد    ، یا 

-ستایم کنم، یا میرفتار می  امدارایی  وانعنه ب من با آن    دیگرعبارتبه 

دیدگاهی   کدامچیه کنم. »جرم« یا »بیماری«  ش میاش و یا تخری  ا

نیستند   رانهخودمدا از    نیستند قضاوتی    دیگرن بیابه ،  از مسئله  من  که 

  حق اینکه    دیگرعبارت به .  شوندآغاز می   دیگریاز    بلکهآغاز گردند  

مار(  ی از فرد )بیزند، بخشمی   مهصد  ار  سالمتیا  را، حق عمومی را  

( عمومیت  از  بخشی  »جرم«  جامعهو  با  است.  رفتار  یب(  رحمانه 
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محبت با  شود،  می »مالیمتی  با  با»بیماری«  و    آمیز،  -ازاینمهربانی« 

 .دست 

کند وقتی که  می آید. اگر جرم سقوط  جرم می  مجازات به دنبال

 راکه چ ند؛  کنمیوط  قتر با آن سگردد، مجازات نیز کممیتقدس محو  

نیز   مجازات ااهمیت فقط  آن  دارد.  مقدس  چیزی  علیه  را  های ش 

که فرد در برابر »خدای    رفتاریاند. چرا؟ چون  کلیسایی منسوخ شده 

این مسئله   دارد،مقدس«   که  شکل  همین  به  اما  است.  خودش  ی 

همه   کلیسایی  مجازاتِمجازات،   است،  کرده   ها مجازات ی  سقوط 

کنن  دیبا اسقوط  گد.  علیه  گر  خدا  ناه  مسئله می آنکه  خودِ خوانند  ی 

ترتی    به همین  است،  آنچه مقدس خوانده میانسان  شود علیه هر 

این  است.  نیز  اساسگونه  ما،  یتئور  بر  کیفریِ  قانونِ  با  مردم  های 

زمانه »پیشرفت  با  انطباق  در  شکنجه    «هایش  بیهوده  را  خودشان 

آن می می دهند،  انسان خواها  ره هند  با  ا ا  یا  رای  »غیین  رانسانی آن 

سازگاریکنند؛    مجازات ن«  بود با  اینجا  در  حماقِتآنان  این   شان 

را  تئوری را  ، دزدهایسازندمیخان آشکار     وربهها  دار    کوچک 

ها برای صدمه زدن  دهند بزرگترها فرار کنند. آن زنند و اجازه می می

دارایی و  به  دارند  دارالتادی   »خشونت ربها  موقوف ر«  افکابه    ای 

 ها. ها و عریضه نمایش  فقط ،قوق  بیعی انسان« دارند ازیِ »ح س
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ی جنایی تنها از  ریق امر مقدس به وجودش ادامه داده  نامه نظام 

ها خودش نابود خواهد شد. اکنون آن  ،اگر مجازات رها شودت و  اس

در    ،ات زاای در مورد خودِ مجبدون میدان دادن به شبهه خواهند  می

کیفریِ  یجای  هر بیافری  قانون  دقیقا  جدیدی  اما  جازات  م  همیننند. 

نمی و  کند  باز  رضایت  برای  جایی  باید  که  اش هدفتواند  است 

ست  ا  ما  تدارک دیدن برایبلکه در    اشدبحق یا عدالت    راضی کردنِ

کسی با ما کاری انجام   اگر  کند.بخش کس  میای رضایت که نتیجه 

ز  شکنیم و آنچه ا میدرتِ او را  ا ق، ممتحمل نکنی  ادهد که ما آن ر

کنیم و به درونِ راضی می  خود را  ما  داریم:را برمیآنِ خودمان است  

افتیم. این  راضی کنیم، نمی  حماقِت اینکه بخواهیم حق را )شبح را( 

بلکه باید  نیست که    مقدس  رِام انسان دفاع کند  برابر  از خودش در 

دانید  بود، می گونه  ایننیز    خدا   ور کهانمه   .انسان علیه انسان است 

که   ییخداهمان    ؛کنددفاع نمی  خودش در برابر انسانکه او دیگر از  

اندازه تا  البته  )و  گذشته  در  او  حتیبرای  همهنیز  اکنون  ای  ی ( 

دست  پیشکش  »خدمتکاران ِخدا«  کفرگو  تنبیهِ  برای  را  هایشان 

نیز  ماها تا همین   ور که آن کردند، همانمی هایشان  دست وز  نه روز 

برای امر مقدس این    یازخودگذشتگدهند.  ض می به امر مقدس قررا  

  ، شبدونِ مشارکِت فعالِ خودفرد  بخشد که  تحقق می نیز  را  موضوع  

 ها تحویل خواهد داد:های پلیس و دادگاهکاران را به دست نابه  طفق



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

186 

 

امور اولیای  به  اد  تهالب»که    بدونِ هیچ مشارکت واگذار کردن  ه اردر 

مقدکر بهترین هستدن مسائل  ازپیرمردم در    .ند«س  پلیس علیه    وی 

آید،  هر چیزی که به نظر آن غیراخالقی و معموال فقط ناشایسته می

پلیس   اخالقی، سازمانِ  عمومی برای امرِ  اند و این خشمِکامال دیوانه

 .کند، محافظت میرا بیشتر از آنکه حکومت به هر  ریق بتواند

ده و امر مقدس را دست دفاع کراز خود ون کنتام جرر با مداخود

بگوییم   است  بهتر  یا  مقدس  امر  با  گسست  این  است؛  انداخته 

گاه  یک انقالب هیچ  شود.  گسست از امر مقدس ممکن است عمومی 

  جنایت   حیا چرا. آیاپروا و بیوجدانیِ نیرومند، بی اما بی   ،گرددبرنمی

آذرخش غدر  دوردسْت  نمیآمیرورهای  که  بینمینیا  آ  و  ردغز  ی 

 اش خاموش و تاریک شده است؟گونه آسمان با پیشگویی چ 

------- 

میآن امتناع  که  قدرتکس  اینکه  از  جوامع اکند  برای  را  ش 

زب و ملت خرج کند، نیز همچنان اشتیاقی چکی م ل خانواده، ح کو

جامعه  یک  داردبرای  ارزشمندتر  می   ی  فکر  ه و  شاید  که  دف  کند 

است، که خود را    »نوع انسان« یافته  بشری« یای  ه جامع»  را درشق  ع

افتخارش را می او برای   پسن یازاسازد قربانی کند؛  برای چیزی که 

 .ند«کن زندگی میو خدمت به آ نوع انسان»
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حکمرانآن   است   یشخصِ  کرده  سرکوب  مرا  تاکنون  نامِ  که   ،

و   ردماهند موخمی   . برخیدولت  اشنامِ روح  و  است   مردم  اشبدن

« تغییر شکل ام ع  آن به »نوع بشر« و »منطقِا وسیع کردن  ها را بلت ود

این وسیع شدن  با  اما  می  فقط  دهند؛  این  از  و بندگی شدیدتر  شود 

اندازه  تاندوسنوع همان  به  بشردوستان  و  و  سیاستمداران  ی 

 ها اربابانی مطلق هستند.دیپلمات 

دین   علیه  مدرن  ممنتقدانِ  خد  برنییورش  ت، هیلوا  دا،چون 

خاراخالق   را  غیره  می و  مستقر  انسان  از  آنج  یا  وادار  کند  را  ها 

منتقدان  می باشند،  برونی  چیزی  که  آنکند  با  ضدیت  ترجیح   در 

آن   درهرحالانسان ببرند. اما    به داخلِ  ات راکه این موضوع  دهندمی

ن یک به انسا کنند که  اهِ خانِ دین سقوط میمنتقدان به درونِ اشتب 

آده بشت«  »سرنو در  ن ند،  می   نجایاها  و    واخواهند  نیز  بشری  الهی، 

آزادیِازاین اخالقیات،  باشد:  و    دست  او   دست، ازاین بشر  ماهیت 

خواستند تا انسان را  سیاستمدارانِ دینی نیز می  که   ورهستند. همان

دآموزش » به  را  انسان  تا  دهند،  »ماهیت «  درکِ   «، ش ارکِ  به 

تنندا برس«،  ش اشت »سرنو چ ،  آنزیا  از  »انسانِ بسازند  ی  یک  یعنی   ،  

نیز   اینان،  بسازند  از او  «،حقیقی  کسی در شکلِ یک »معتقدِ  «،حقیقی

د. در واقع هر  نبساز  اوحقیقی« از    یتبعه د یک »شهروند یا  نخواه می
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می ختم  چیز  یک  به  نمی  ،شوند دو  کهفرقی  را   کند  آن  کسی 

 ان.انس  یاد سرنوشِت امرِ الهی بخوان

 کند: پیدا می بایدظرگاهِ سیاست، خود را در نین یا د تحت  انسان،

باید باید    او  بشود،  آن  یا  آن گونه  ینااین  این یا  با  باشد.  گونه 

ا با  دردرخواست،  که  هم  برابر  در  فقط  نه  همه  دستور  برابر    ین 

می قرار  نیز  مخویشتن  آن  می گیرند.  یک  نتقدان  باید  شما  گویند: 

آزادِ  انسانِ بنباشید  کامل  آاب.  ادعای  نیز در وسوسه   هان راین   دینیی 

الی جدید و به عبارتی آزادی اند، تا مطلقی جدید، ایدهجدید ایستاده 

آزادی  مبلغانِ آزاد باشد. حتی ممکن است    بایدرا بر پا سازند. انسان 

مسیحیت،   م ل  کنند،  ظهور  را  نیز  ایمان  مبلغانِ  عقیدهکه  این  ی با 

مسیحی مقد  درستیبه همه  ای  ربکه  د  ن تادفرسمیم  محک تا  شده  ر 

را    آزادیباشند.   خود  زمان  آن    برپا جدید    اجتماعِیک    عنوانبه در 

که  همان)کرد  می اخالقیات    و  کلیسا  عنوانه بایمان  تاکنون   ور 

بنیان  دول  عنوانبه  را  خود  مشابهی  اندنهادهت  »تبلیغاتِ«  و  از  (  را 

-همناردرکیک  ه  علی  عتراضییچ امطمئنا ه  حفظ کرده است.  خودش

نمی  اما  بودن  شود؛  تولید  هر  تواند  علیه  باید  آن  از  بیشتر  بسیار 

فرهنگی که  مخالفت با    قدیمی از ما، مخالفت شود؛  مراقبتِنوسازیِ  

میم رهنمون  هدفی  سوی  به  را  با    وربه سازد.  ا  مخالفت  خالصه 
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چیزی  اصلِ   که  ما، از  ساختنِ  نیست  باشمسیحی  مهم  باع  ات،  ند ان 

 ها.انسان های آزاد و نسان یا اشند با

یرباخ و دیگران، دینْ بشریت را در انسان فوتواند گفت که با  می

کجابه دیگر  جهانی  به  را  آن  و  کرده  دسترسی  جا  غیرقابل  ست،  اه 

است.   داده  بهبا وجودی  سپس بشریت  انتقال    عنوان به   ،خود  متعلق 

خودش  چیزی   داده    امهاد  ، ا« د»خ   یک  عنوانبه ،  باشد   شخصی که 

. کسی یابدپایان نمیجه با این موضوع  و هیچین به: اما اشتباهِ داست 

است   کهممکن  دهد  جابه  اجازه  بشرِ  این  جا شده سقوط  شخصیِت 

مدار  یند  مچنانو ه   سازدا به الوهیت منتقل  خدا رند، ممکن است  ک

بماند.   دینی  چراکهباقی  ناخشنودیدربردارنده   امر  انسان   ی  ی هااز 

ش  اکه باید برایاست  »کمالی«    کردنِبنا    یدهارنبرددر،  است   کنونی

کشتی است  »انسانی  ی  دربردارنده  ،کوشید شدن  کامل  برای  که 

شما کامل   یِ آسمان  چنانکه پدرِ  ید کامل باش  بایدپس شما  )»  «.گیردمی

ال، یک  (: او عبارت است از ت بیِت یک ایده5.48انجیل متی    .«است 

کمام بر»نیکیِک  ی  لْطلق.  است ت  ایدها  1نیکی  پایانِ،  ر«    هر   الِست؛ 

 .دست و ازاینکس انسان کامل است، انسان حقیقی و آزاد 

 
التینِ   1 عبارتِ  شدهکوتاه    finis dolorumعبارت   finiss dolorum etی 

malorum    از عنوان کتابی به همین احتماال  کهاست به معنای پایان نیک و بد 
 م. –ته شده است. نام از فیلسوف و سیاستمدارِ رومی سیسرون گرف
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نهادنِتالش بنا  هدفِ  به  جدید  عصر  »انسایده  های  آزاد«  الِ  انِ 

توانست آن را پیدا کند، دینی جدید به خا ر این است. اگر کسی می

وجود  ایده به  جدید  ی میالِ  تآمد؛  ی ه شکنج   یک ،  یدجد منای  ک 

 جدید.  یتوبه وقف شدنِ جدید، یک خدای جدید، یک جدید، یک 

ر های دیگالیده اغوغای مشابه با  همان  مطلق«    الِ »آزادیِبا ایده

اساسم ال    عنوانبه   ؛شودمی   ساخته در    :1هس   نظرِ  بر  یک »این 

قابلجامعه  مطلق  بشریِ  بود«ی  خواهد  ادر  .درک  بالفااین  ه  صل اک 

شد  لیفیکتبه    ازآنپس را او  ؛  بدل  آزادی  شکل  همین  به  دقیقا 

پادشاهیِ »عدالت« )برابری( باید  کند:  »اخالقیات« تعریف می  عنوانبه 

 آزادی( آغاز شود، ... . دیگربارت عبه و »اخالقیات« )

-یا ملت خانواده  دار است کسی که وقتی اعضای قوم،  چه خنده

رتبها واال  بمی  بندیش  شایخا   هشوند،  »باد  اعضا  ستگیِر  یش، 

که  کندمی کسی  اما  است. می  فقط«؛  نیز کور  باشد،  »انسان«  خواهد 

آن را  دهد بلکه  قرار نمی  بودنویژهش را در  اارزش  نکدام از آناهیچ

»بندی«    مرتبط بودندر   با دیگران میبیند  میبا  او را  پیوندد، در  که 

 .بندهای خونی، ملیتی یا بشری

 
از    یالیست و سوس  هودیی-ی سو فران-یآلمان   یلسوفف  یک موسی هس   1 و  بود 

 م.  – یکار یونیسمِصه انِموسس
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غرور ممکن است معنای  گیریم که  ه بدیدنا  اواقعیت ر  ناگر ما ای

تفاوتِ بخودبینی   بگیریم،  آگاهی  تنها  را  آن  و  یافت   عظیمی  دهد، 

داراییِ    درنتیجهو  ت  « به یک ملتعلق داشتن میان غرور در »  شودمی

داراییِ را  ملیت  بودن، و یک  نامیدن.  آن    از  یت یک کیفیت مل  خود 

ص ملت  اما  است  بانوی  من  و   نیرویی   شما  اگر  .شودمیمن  اح  

می  دارید،  و  جسمی  کنید  اعمال  مناس   مکانی  در  را  آن  به  توانید 

یک   آن  اگخا ر  باشید؛  داشته  غرور  یا  بد خودآگاهی  برعکس  نِ  ر 

شم آن صاحِ   ا،  قویِ  باشد،  او  شما  تحریک    جاهمهوقت  را  شما 

نامناس  می آن  در  دهد:  می  ش را نشاناقدرتترین مکانْ  کند و در 

کس دست بدهید بدون آنکه دست او را ید به هیچتوانینم  شماحال  

 فشار دهید.

ا بیش  قوم،  از  بیش  خانواده،  از  بیش  چیزی  فرد  اینکه  ز  ادراکِ 

م  یکی ا از  می  ،ست ردم  ختم  حرف  این  گفتن  به  که  نهایتا  شود 

همه از  بیشتر  اینکه ینای  شخص  یا  است  انسان  او  چون  هاست 

اانسان   بیشتر  آچیزی  یهودی،  غی  انلمز  است و  همه    درنتیجه».  یره 

تواند بگوید: آیا شخص به جای این نمی   .صرفا و کامال انسان باشند«

عالوه بر آن »بیشتر« از  پس  م،  ته شد هستیچون ما بیشتر از آنچه گف
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بود؟ نیز خواهیم  آلمانی  1این  و  ،  هاانسان و  ولفانسان  و    2دودمانِ 

شان  تواند ملیت ینمی  ، کسدارند  قرار  ا در موضع حقگراه غیره؟ ملی

را انکار کند: و بشردوستان در موضع حق قرار دارند؛ کسی نباید در  

در   بماند.  ملیت  بودنْ  محدودیِت  ملیتْ می  ض حلتناقیگانه  شود؛ 

 ور  شوم و همینخود بلعیده نمی  کیفیت من است. اما من در کیفیِت

 نگیِ یگا   ا بااز ابتدکه    هستممن  این    بشریت نیز کیفیت من است اما

 دهم.می  نسانْ وجودخود به ا

را او  تاریخ در جستجوی انسان است: اما او، من، تو، ما هستیم.  

  خدا   عنوانبه یک الوهیت، ابتدا    عنوانبه یز،  رازآم  ماهیتِیک    عنوانبه 

سپس   بشر(   عنوانبه و  نوع  و  انسانیت  )بشریت،  جو  وجست   انسان 

 دا خواهد شد. گانه پییآن و  یمتناه آن  ،دبه شکل فر اواند؛ کرده

برای  کاری  هیچ  بشریت هستم و  من  بشریت هستم،  مالکِ  من 

نمی دیگر  بشرِ  ابلهانه است کهکنم.  خوبیِ یک  تویی که یک   کاری 

 
ن توانیم بگوییم بیشتر از انسایمنظور نویسنده این است که ما به همان شکل م 1
 م. –م. یز هستین
2Welfe  دودمان که شمار  ییاروپا  ینام  اعضا  یبود  از سده  یاز  تا    ازدهیی  آن 
 م.  –. ر آمدندسر کابر  ای تانیدر آلمان و بر یالدیم ستمِیب
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ستایش    ،اییگانه   بشرِ را  از خود  دیگر  برای کسی  زندگی  خواسِت 

 کنی.

ده  ته شدر نظر گرف   اهانسان   نِاهجای که تاکنون برای من و  رابطه 

های که باید در موقعیت  کندایجاد میندی ست، چنان فرصت ارزشما

رار اما اینجا که فقط ق  ؛دیگر نیز دوباره و دوباره در دست گرفته شود

تا   بیرونیاست  سازد خطوطِ  آشکار  چشمان  برابر  در  باید  اش   ،

جای تا  شود  شود  یشکسته  سوی   باز  دو  فهمِ  که    ی هبرای  دیگری 

آنآن  .دبنتایمآن    یواسطه به  که  در خود ها  گونه  را  »انسان«  مفهوم 

م ل فرزندان    انسانهستند )فرزندان    دهند یا فرزندان انسانارائه می 

آن از  که  انسان صحبت شد(،    خدا  با  رابطه  در  را صرفا  من خودم 

همچنین  یابم  نمی را  بلکه  با    در خود  از آنان  که  یابم  می  آنیرابطه 

من خود را نه   نتیجتاس  خوانند. پمی  خود  آنِ  و از  تندهسا  انسان دار

آن  به  انسان  تنها  از  ریق  که  به    هستندهایی    های مالکیتبلکه 

ها، جهانِ  هانِ انسان: بنابراین در کنارِ ج دهمشان نیز ارتباط می بشری

ایده  بیاید و تنها مختصری حواس و جهانِ  ما  باید در برآوردِ  نیز    ها 

  ، مان شکل روحانییِ جسمانی یا به ه ارایاز دها  انسان   چهآن   یدرباره

 . ، سخن گفته شدنامندمی  متعلق به خود
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م کسی  که  نسبتی  همان  انبه  توسعه  فهوم  را  ومی سان   دهد 

دهد تا به  همان نسبت آن را به می، به  زند میبه آن چنگ    وضوحبه 

این   اکِادر  ترینسیع ، و از واحترام بگذاریم  شخصِ محترماین یا آن  

آمفهو می  دستور  خرینم،  که  ناشی  انسانِ درشود  به  هر   ونِ»احترام 

احترام  ا کس«   انسان  به  اگر من  اما  احترا بست.  به  گذارم،  باید  مِ من 

 یابد.  گسترشعلق به انسان است، ل به بشریت یا آنچه متهمین شک

  من  کهباید این است    دارند و  از آنِ خودمختصری  تنها  ها  انسان 

دا وبشنا   را  ییرااین  نگاه  آن    سم  مقدس  از  دارم.  را  داراییِ بخشی 

ها، معنویت ست. اولی اشیاء و دومی  اها بیرونی و بخشی درونی  آن 

این است که است. اما باید    دست ازاینو  و  ن  افکار، عقاید، احساساتِ

 منِ گذارم:  باحترام    برحقو  بشری  های  داراییبه    فقطهمیشه  من  

 انسان  داراییِفقط    چراکهشم،  چشم بپو  ست نینیاز  یربشری  ناحق و غ

  عنوان بهداراییِ درونی از این نوع  یک  ست.  ا  هاداراییِ واقعیِ انسان 

است؛ چون    نمونه است،    دیندین  انسان    دیگربیانبه آزاد  به  متعلق 

یک   شرافتنباید به آن ضربه بزنم. دقیقا به همین شکل    من  و  است 

متوس  ایدنب  آزاد است و؛  ست اداراییِ درونی   ضربه قرار د  رون مط 

دین و شرافت   .( دست ازاین  عملی جهت توهین، کاریکاتور و)  گیرد

دارایی  یهای»دارایی  در  در شخ،  لمسقابلهای  روحانی« هستند.  ص 
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و   من است   ایستاده است: شخِص من اولین داراییِ   نخست ی  درجه

د  آزا   برحقشری یا  شخص؛ اما تنها شخِص ب   آزادیِ    یترت  نیهمبه  

اما آن  ا  داراییِ شماشود. زندگی شما  ن می نداری زست، دیگا ست؛ 

انسان   در حالی  فقط است  برای  مقدس  به  ها  غیربشری  که  هیوالیی 

 تعلق نداشته باشد. 

گونه ر  گا به  انسان  نمیاای  یک  که  کاالهای  ست  از  تواند 

  م: این معنای ها را از او بگیریتوانیم آن اش دفاع کند، ما میجسمانی

آزادابت رق آناست.    غلش  و  ی،  از  نتواند    ان آن کاالهای روحانی که 

نیز   کند  آزادیِعمه دفاع  ترتی   همین  به  شد:  خواهند  ما  بیان،    ی 

 اند. گونهینعلم و انتقاد نیز ا 

کاالهای   غص  شدهتقدیس اما  تقدیس ،  هستند.  و نکردنی  شده 

ما  ه ا دولت و جامع  شده از  رف چه کسی؟ تقریبا از  رفضمانت 

»مفهوم    رفاز    رتدرست  یا  چیز«؛   «،انسان  آن  »مفهومِ  از  رفِ 

ها حقیقتا بشری  شده این است که آن مفهومِ کاالهای تقدیس  چراکه

یک انسان و نه یک    عنوان به ها را  ، آن نی آنا دارندههستند یا ترجیحا  

 . ا است ناانسان دار

روحانی،   بخشِ  چون  در   ،شات شراف  ،انسان  ایمانِکاالهایی 

-ازاینفروتنی و    ،نجابت در     اوآری، احساسِ  -شایخالقاحساسِ ا
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دارند  دست  کنش قرار  نوشته .  و  )سخنان  را ییهاهایی  شرافت  که   )

کنند   »بنیان همچنین  ؛  اندازات مجقابلمتاثر  به  همهحمالت  ی های 

ایمانِ به  به هر آن چیزی    ادیان«، حمالت  سیاسی؛ خالصه حمالت 

 ارد. « دحق ا»ب  یک انسانْکه 

ی رسمی نکرده هیچ اظهار عقیدهنتقادی  لیبرالیسمِ اهنوز    جاینا  تا

و  شده را گسترش خواهد داد،  تا چه اندازه کاالهای تقدیساست که  

کند؛ را نسبت به همه نوع تقدیسی دشمن تصور میخود    ون شکبد

محدودیت   کند، باید بر آنبا خودمداری مبارزه می  همچنان که اواما  

ده قرا و  ر  نا  ردذابگد  نباید  برد.  که  یورش  بشریت  به  به انسان  اگر 

برسد،   »توده قدرت  به  نسبت  او  تئوریکِ  تحقیرِ  آن  ها«،  معادلِ 

 . شت خواهد داسرزنشی عملی وجود 

کند، و چه چیز از دریافت می   ایتوسعه»انسان« چه    مفهومِاینکه  

انسانِآ به  بشر چه  ان  انسنتیجتا    که-درسمنفرد می  ن  در    -دهستنو 

لیبرالیسم با هم تفاوت دارند، و نوع سیاسی،    مختلفِ  اتِج در  انج یا

بشری   انسانِ  نوع  اجتماعی،  از   هرکدامنوع  بیشتر  ادعایی  همواره 

نسب بیشتر  دیگری  که  کسی  دارند.  »انسان«  به  به  ت  را  مفهوم  این 

گرفته می   ،باشد  چنگ  انسان«بهتر  آنِ  »از  چیز  چه  که  است.    داند 

ه  بدولت  ایننوز  می  ِتمحدودیدر    فهوم م  ه  چنگ  زند،  سیاسی 
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این  گونه که گفته شده،  آن   اماکند؛  در اجتماع میاین کار را  جامعه  

بار  نوع اولین  برای  که  است  یا   نآبشر  است  کرده  ادراک  تماما  را 

اما اگر انسان    .وسعه داده است«نوع بشر آن را ت  »تاریخِتوان گفت  می

شده ما  وقآن   «،است   »کشف  نیز  ات  را  چیزدمیین  چه  که  به   انیم 

یا  دارایی   عنوانبه انسان   انسان  اینکه چه چیز داراییِ  اش تعلق دارد، 

 بشر است. 

ه حق است ادعا کند چون ر هر آنچمنفرد ب   اما بگذارید که انسانِ

مفهومِ یا  او را مستحق    انسان  انسان  آن انسان  دانسته است، چون  ها 

او یا ادعای    ی به حقِهمیت چرا من ات:  ده اسبه او داا  ر  آنش  ابودن

از   نه  و  انسان  از  تنها  را  او حقِ خود  اگر  بدهم؟  پس  من  او  دارد، 

ندارد.    منبرای   حقی  هیچ  به    زندگیِ  م ال  عنوانبه او  من  برای  او 

اندازه  برای  همان  که  می   ارزش  من ای  حساب  به  به  دارد،  من  آید. 

  کردنی سی لمای کاالهادع ا  نچهبه آ  نند )یاخوامالکیت می  آنچه حقِ

نیزمی احترام  خوانند  »قداستِ  مین(  به  نسبت  او  حق  به  و  گذارم 

یتی، یا حق او نسبت به کاالهای روحانی و الوه )ش«  ا بیعِت درون

نشده  ا آزرده  نمی  بمانند( باقی  ینکه خداهایش  کاالهای نهمحرمت   .

ها آن   لکْما  عنوانبهمن  و    اندمتعلق به مناو، جسمانی یا روحانی،  

 در اختیار دارم. م ادرتی قاندازه ا بهر
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ی از آنچه گزارهنهفته است  تر  معنایی وسیع   پرسشِ مالکیتدر  

ها به آنچه انسان   فقطآید. اینکه  دهد بیرون  محدودِ پرسش اجازه می 

می  ندارد؛  داراییِ خود  را  پاسخی  هیچ  توانایی  دهیم،  ارجاع  خوانند 

  . داریم«   از چه کسی  را  زیچ ه همما  که »  دشو مییافت   اینجا  تصمیم در

 بستگی دارد. شامالکدارایی به 

خدا«    هر چیزی که »از مرحمِت   ویبه سهایش را  سالح   1انقالب

ش ادر جایگاهرا  الوهیت که انسان    علیه حقِ  م الفت  آمد نشانه رمی

نچه  د با آدر تضا  ،شودانسان« ناشی می   آنچه از »ماهیِت .  کردتصدیق  

 . گرفت د، قرار شمی خدا عطا  ِتمرحم از

خدا د »به خا ر اددر تضاد با جزمیِت مذهبی که دستور می اکنون

مجبور    یکدیگرها با  ی انسانرابطه  «،همدیگر را دوست داشته باشید

انسانی را در انسان همدیگر را دوست داشته    بود جایگاهِ  »به خا ر 

کند ست بان ی نتو دیگر  انقالبی کار  پس آموزشِ  .دریافت کند  «باشید 

ی انسان با چیزهای این ی آنچه مربوط به رابطهابتدا دربارهجز آنکه  

-همانمقرر سازد،  آن به بعد متعلق به انسان    ، جهان را ازبود  جهان

 نظمِ الهی آراسته شده بود.   بر اساس ور که تا آن زمان 

 
 منظور انقالب اول فرانسه است.  1
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اش دارایی  عنوانبه جهان به »انسان« تعلق دارد و باید توسط من  

 . شود اردهگذترام اح 

 دارایی چیزی ست که به من تعلق دارد!

مدنی  معنای  در  داراییِدارایی  بدین  می  امعن   مقدس  اش،  دهد، 

تو   داراییِ  به  باید  من  که  گذارمحاشکل  احترام  ترام  دارایی  »به   .

هر کس   که  دارند  دوست  سیاستمداران  اندک  همان  گذارید!« چون 

 ش تا حدی این الین تها با اآن  شد، ورا داشته با  ذره دارایی خودش

داده باورنکردنیِ  بندبخش  تحقق  را  استخوان  ی  باید  کسی  هر  اند. 

 کند.خودش را داشته باشد بلکه چیزی برای گاز گرفتن پیدا 

با   وضعیِت من  است.  متفاوت  خودمداری  معنای  در  امور 

داراییِ از  ب  کمرویی  قدم  هموانهمنمی  سازپتو  بلکه  آن  ،  به  ره 

نمی   خودم داراییِ    عنوانبه  نیاز  آن  به  نگرم که در  تا    چیز   هیچیست 

 دعا کن که تو نیز دارایی مرا چنین بخوانی. .»احترام گذارم«

به  ما   این دیدگاه  توافق  رتراحت با  به  با یکدیگر  -میین شکل 

 رسیم.

است  لیبرال  ممکن  اگر  تا  هستند  مشتاق  سیاسی  تمام های 

، حتی اگر  باشند د  ای آز ارباباو  زمینِ  د و همه در  نها محو شوبندگی
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فقط تا آن اندازه فضا داشته باشد که بتواند نیازهایش را به  این زمین  

با   مکفی  دشکلی  این  )در  کند  پر  شخص  یک  کشاورز استان  کودِ 

است   متاهل  هم  پیری  دوران  در  از   چونحتی  بتواند  است  »ممکن 

شته  د دا خوآنِز  ط مختصری ااگر فرد فق  .ببرد.«(   کود همسرش نفع

داراییِ    دیگرعبارتبه ،  باشد  باشدمحترمیک  داشته  مهم !  دیگر   ،

بیشتر از این مالکان، هر  دولت  . هر چه  نیست که چقدر اندک دارد

از بیشتر  رعیت   چه  باشد  هااین  »مردمِداشته  بیشتر  و   ،  آزاد 

 . داردخوب«  یپرستانو ن

بر   «،تراماح است، بر »مدار  دین   سیاسی، همانند هر آنچه  لیبرالیسمِ

فضیلت  و  میمهربانی  حساب  عشق  رنجشی های  در  او  نتیجتا  کند. 

گذارند  چیز احترام نمیپیوسته قرار دارد. چون در عمل مردم به هیچ

ه  داراییو  روز  توسر  کوچک  بزرگ های  مالکان  خریداری  ط  تر 

 . دشونمیبه کارگران روزانه بدل زاد« آ شوند و »مردمِمی

برعکس ف  »مالکانِ  اگر  مکوچک«  میکر  که  بزرگ    الکیِتکردند 

بستند و آن  تعلق دارد، محترمانه آن را به روی خود نمی   ننیز به آنا

 شد.ها بسته نمی نیز به روی آن 

آمالک لیبرال ن یت  که  می گونه  را  آن  مدنی  مستحقِ    ،فهمندهای 

کمونیست حمله است:  ی  پرودون  و  است یرقابل غها   چراکه   دفاع 
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داراییست جز انسانی فاقینی  زیحقیقت چ دنی در   م مالکِ کسی    ،دِ 

او    جاهمهکه   روی  شدهبه  جهان  او  است.    بسته  داشتنِ  جای  به 

که  آن  چیزتوانست میگونه  خرده  حتی  به  ،  که  ندارد  آن  ی  دور 

 بچرخد. 

را، آنکه حقِ استفاده دارد را    2متصرفرا که    1مالک پرودون نه  

معناسبه    این  3خواهد.می میچه  او  هیچواخت؟  مینی ز  کسهد 

آن،   اما سودِ  باشد؛  این سود،    -نداشته  به یک صدمِ  فقط  اگر  حتی 

که تی داراییِ شخص است  درهرحال  -این محصول، اجازه داده شود  

با  می به خواست خود  فقط سودِ یک  تواند  که  کند. کسی  رفتار  آن 

ست که ا  کمتر کسیاین  زمین را دارد، مسلما مالک آن نیست؛ و از  

موردِ نیازش نیست را  سودی کهباید آن مقدار  ونودپرنظر  ساسا بر

سهمی   آن  مالک  او  اما  کند؛  که  ارها  می  نزدست   درنتیجه ند.  مااو 

این تنها  می  پرودون  نفی  را  مالکیت  آن  را.   مالکیتنه خودِ  کند،  و 

رها کنیم،   خواهیم که زمین را به دست مالکانِ زمیناگر ما دیگر نمی 

این هدف  اصخت ا  خودمان  بهلکه آن را  ب ن دهیم، ما خود را برای 

 
ایسندهنو  1 تا  کرده  از خودِ عبارات فرانسوی استفاده  به متن یقدق رجاع  ی  تری 

 م. –ون داده باشد.  نِ پرودزبافرانسوی
 به فرانسه  2
 م. –ودون م ال در کتاب »مالکیت چیست؟« اثر پر 3
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می می متحد  شکل  اجتماع  یک  اتحاد،  یک  که  کنیم،  را    خوددهیم 

این موضوع داشته باشیم، آن    کند؛ اگر ما شانس خوبی درمی   مالک

کشند. و مشابه با زمین، ها دست میشخان از مالک بودن بر زمینا

بیرون کنیم یز  ر ندیگ  هایلکیت مابسیاری از  ها را از  آن توانیم  ما می

آن داراییِ  تا  را  داراییِ  خودها  فاتحانْسازیم  فاتحان،  را جامعه   .  ای 

ای بزرگ تصور کند که ه اندازرا به   آنتواند  هند که فرد میدشکل می

همه تمامیِ در  مرات ،  آنچه    ی  اما  بگیرد؛  آغوش  در  را  بشریت 

ست؛ ( احشبیک  ه )یششکل یک اندنیز به همان  بشریت خوانده شد  

به  ی اشتراکی  یک توده   عنوانبه افراد واقعیت آن هستند. و این افراد  

فتار ن رزمیملک و  با  منفرد    مالکِردِ  شکلی اختیاری همچون یک ف

همان   مالکیتنتیجتا    نکهیباوجوداکنند.  می به  و  پابرجا  همچنان 

 ، ی بزرگاین جامعه   ،بشریتمان  ه   در  ؛ مانداندازه نیز انحصاری می 

  دنند )شاید تنها آن را به او اجاره ده نکاش بیرون میراییز دارا ا  دفر

هر    هاناید(، و عالوه بر  نتیول به او ده   عنوانبهبخشی از آن را    یا

دهد که اجازه نمی  م الد کرد  نبشریت نباشد را نیز بیرون خواه آنچه  

-می  و رشدماند  باقی میپس آن نیز  .  حیوانات دارایی داشته باشند 

باشند، از آن    داشتهسهمی  خواهند در آن  می   همه  ی کهچیزآن    کند.

ک میفردی  گرفته ه  پس  باشد  داشته  خود  برای  فقط  را  آن  خواهد 

  ملکِ یک    عنوانبه .  شودمیملکی عمومی  شد: آن تبدیل به    خواهد
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کس    عمومی س  سهمهر  این  و  داشت  خواهد  آن  در  را  هم، خود 

ی که به پنج وارث تعلق انه خان  مایمیقدبط  است. در روا  شادارایی

آن  داراییِ    انداشت، ملک عمومیِ  اما  از سود   پنجمک ی  هرکدام بود؛ 

 گفت:اگر می  ،اش را دریغ کرده بود هکنندبود. پرودون تراژدیِ خسته 

و  » دارد  تعلق  عده  یک  به  تنها  که  هست  ما    پسنیازاچیزهایی 

ها را  ا آن ه مید ک. بگذاراشت یم دخواه یا احا ه    اها ادعر آندیگران ب

ب  ،بگیریم گرفتن  با  دارایی  میچون  که  ه شخص  دارایی  آن  و  رسد 

ش رسیده ان به مالکاکنون هنوز از محروم هستیم نیز با همین گرفت

بهتر مورد استفاده قرار   ،ما باشد  یهمه است. اگر که آن در دستان  

دمی اینکه  تا  عده گیرد  کنترل  باشر  معدودی  بگذپ  د.ی  به س    ارید 

هدفِر  ا خ )  این  بهvol1دزدی  بپیوندیم   (  او   به  «.هم  این،  جای 

  مالکِ کند تا به ما بباوراند که جامعه متصرفِ اصلی و تنها  تالش می

آن  است؛  غیرمشمول  حقِ  می با  مالکان خوانده  که  علیه    ،شوند هایی 

(؛ اگر 2ست ای  مالکیت دزد)  شوندتبدیل به دزدانی میاین موضوع  

اکنونا دار  و  مالکِناش  ایی از  او   زد  از  چیزی  است،  محروم  کنونی 

کند. تا اینجا  ش استفاده می ااز حقِ غیرمشمول  فقط  چراکهدزدد،  نمی

به ش برعکس می  شخصِ اخالقییک    عنوانبه جامعه    بحِفرد  رسد. 

 
 م. -به فرانسه  -دزدی 1
 م.  –ن پرودومشهورِ  یجمله 2
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که  انسان  به  آنچه   دارد  بمی تعلق  ج ه تواند  آورد:  به  دست    من هان 

تولق  تع آیا  پی  دارد.  چیزِ  لفِخام  شنهادِبا  می  خود  گویی؟ دیگری 

به   همه  همه»جهان  دارد؟«  از    ،تعلق  تو  اما  است.   ... و  من  و  من 

اینکرا مقدس می  سازی و آنآن یک شبح می   یهمه  تا    همه ه  کنی 

به   آن   اربابِتبدیل  را   نیز  وقت شبحِ »حق«ترسناکِ فرد شود.  خود 

 د. ده یها قرار مآن در کنار 

ها آن   درنتیجهجنگد.  می   دمداروخضد  ها  نیست  ل کمو پرودون م

بنیانِدنباله  مسیحی،  بنیانِ  که  هستند  قربانی  هایی  بنیانِ  کردن    عشق، 

عمومی چیزی  پیوبرای  را  بیگانه  چیزی  می ،  اجرا  آن سته   ها کنند. 

ت زیادی  کنند که فقط مددر مالکیت چیزی را کامل می م ال عنوانبه 

کیت بودنِ فرد. مال  ینی بیع  -قی مانده  یت با یک واقع  عنوانبه ست  ا

چیز به پادشاه تعلق دارد؛  قدرتِ روی همه  :گویندوقتی قوانین می

کند، فرد  قدرت را تصاحب می  تمامِبه شهروندان دارایی. پادشاه  

، به این معناست: پادشاه  1آنچه دارایی خودش است سلطه دارد  بر

کند،  یینعتو  را کنترل «زیچ همه » توانداو می فقط چراکه، مالک است 

 
بابِ   1 در  رساله  کتابِ »شش  از  است  و جمالتی  نوشته شده  التین  به  عبارت 

اثر   بحیاتِ سیاسی«  )ژان  ف1530-1596ودن  هوادو    یفرانسو   یلسوف(   ارانِ از 
 م. –. گرامطلق حکومِت ییهنظر یکِکالس
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ها آن . کمونیست دارا است   مطلق  یحاکمیتآن    بردارد و    1قدرتاو  

واضح آن  کنندمیتر  را  »  مطلق  حاکمیتِ،  به  همه«   ایجامعه را  از 

نتیجتا:  سازندمیمنتقل   بودنها  آن.  دشمن  خا ر  خودمداری،   به    با 

اگر   یا  هستند  عموممسیحی  صحیبخواهیم  انتر  کنیم  هایی سان بت 

خدمت   دار،مدین وابستگان،  اشباح،  به  یک باورمند  به  گذارانِ 

و   جامعه  )خدا،  دردست ازاینعمومیت  هستند.  پرودون   نجایا  (  نیز 

آنشبیه   وقتی  است  را  مسیحیان  میانسان   برایچه  انکار  به  ها  کند، 

 2مالکِ   ( 90ی  صفحهر  د  م النام او را )  پرودون  دهد.می  خدا نسبت 

می بدین  ریذاردگزمین  ا.  می   وق  نمی ثابت  که  ی  مالکیتتواند  کند 

رسد اما ؛ او نهایتا به مالک میسازد اش بیرون  از اندیشه   را  گونهبدین

 کند. دیگر خارج می یدنیای به را این مالک

 ی بشری«( بلکه افراد مالک هستند.)»جامعه نه خدا و نه انسان 

------- 

همچنرپ )و  ویتلینگ(  ودون  مین  مکنیفکر  وقتی    را   کیت لاند 

ن پرسشِ  ایاز  ما  .  اندگفتهی آن  نامند، بدترین چیز را دربارهدزدی می

 
1Potestas  م. –ته شده. به التین نوش 
2Propriétaire  م –. به فرانسوی نوشته شده. 
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تواند بنیانی می-درسْت  کنیم که چه اعتراضِعبور می  یکلبهآور  شرم 

ما شود،  ایجاد  دزدی  می  علیه  »دزدی«  تنها  مفهومِ  آیا   کلبه پرسیم: 

است،   فممکن  که  زمانی  دهد  جز  اجازه  »م مفهورد  ام  ر  با عتالکیت« 

میدا کسی  چه  ور  باشد؟  مالکیت شته  هنوز  اگر  کند  دزدی  تواند 

نشده   هیچاست پدیدار  به  که  چیزی  نمی؟  ندارد،  تعلق  د  توانکس 

. بر همین  دزدی نیستگیرد،  ی که کسی از دریا می آب؛  دزدیده شود

تنه دزدی  بلکه  نیست  دزدی  مالکیت  مالاساس  از  ریق  کیت ا 

ویتلین شود  ممکنتواند  می که می   جاهمینبه  یز  نگ  .  وقتی  رسد 

می  زیچ همه همگان«  »داراییِ  همگان« را  »داراییِ  چیزی  اگر  بیند: 

آن  رااست،  آن  که  فردی  می  وقت  را    ،دهدبه خودش تخصیص  آن 

 .سرقت کرده است 

ط ضمانِت آن فقزنده است.  قانونخصوصی از مرحمِت  مالکیِت

انی »از آنِ  زمنها  یی نیست، تداراتصاح  هنوز    چونت  اسقانون  در  

گونه  ، آننیست   واقعیت این یک    .شود که قانون تصدیق کندمن« می 

یک افسانه است،  بلکه  نیست،    un fait1یک  کند  پرودون فکر می  که

ما این  است.  اندیشه  مالکیتِ   لکیِتیک  مشروع،  مالکیِت  قانونی، 

 
 م. –واقعیت، اما به فرانسوی  همان  1
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انون به  یق قکه از  ر  من   ریق  نه ازلکیت  ما  اینشده است.  ضمانت 

 دارد. ق علت من

برای  اعبارتی    مالکیت   وجودن یباا بیست  روی  حدحکمرانیِ 

»آن  که  انسان(  چهارپا،  )شیء،  خُرد  ن چیزی  به  که  ظرم خوب  گونه 

می می قضاوت  آید  را  آن  کنم«توانم  کنترل  و  اساس البته    .کرده    بر 

رومی   سوقانونِ  و  استفاده  از  ءحقِ  محداستفاده  در   یوده چیزی 

یک  نقانو قدرت  ا  انحصاریو    دودنامح حقِ  ،  با  دارایی  اما  ست؛ 

خود دارم، از آنِ من است. تا    شود. آنچه من در قدرتِمشروط می 

از   من  که  مال   عنوانبه خود  زمانی  من  کنم،  دفاع  چیز   کِدارنده  آن 

دور    قدرتیهستم؛ اگر دوباره از من دور شود، مهم نیست که با چه  

عنوانِ  م ال  ،شود دیگاگر  روی  را  کنم، تآن    ران  آن آن   صدیق  وقت 

هم   بر  تصرف  و  دارایی  بنابراین  است.  شده  تمام  . اندمنطبق دارایی 

از قاین نیست که حقی خارج  من وجود داشته باشد که    درتِگونه 

خودم وجود دارد: اگر من دیگر آن   بلکه تنها قدرتِ  ،مرا مشروع کند

ها رومی   هنی ک. زماشودی م  دیدناپیز از نزد من  ته باشم، آن چ را نداش

آلمان  علیه  به دومی  دیگر قدرتی  امپراتوری جهانیِ روم  نداشتند،  ها 

به   درهرحالها  ومییم ردار است که اصرار کنپیدا کرد، خنده تعلق  

داند چگونه چیزی شکلی مناس ، متصرف باقی ماندند. کسی که می
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آ از  و  بگیرد  آرا  کند،  دفاع  تن  او  به  چیز  زمان  رددا  علقن  که تا    ی 

کسی تعلق دارد که  ور که آزادی به  اره از او گرفته شود، هماندوب

 .بگیردآن را 

ون دولت )مهم و چ   گیردتنها قدرت در مورد دارایی تصمیم می

مطلق    پوشان یا انسانِنیکوکار یا ژنده   نیست که دولت یا شهروندانِ

قدرت   تنها  او  باشد(  است؛  متصر  ییتنهابه است،  آف  یگانه، من،  ن 

و    زیچ چیه  همین    فقطندارد  به  است و  تبعه  است،  داده شده  تیول 

 شکل خدمتگزار.

ارزشِمن می ارزشِ  خواهم  باال  خود،  را  بر قلمرو خود  آیا    و  م 

ناچیز بشمارم؟ خیر، من تاکنون محترم شمرده نشده   باید دارایی را 

داده رار  دیگر واالتر ق  یِتن و هزار عموم، چون مردم، نوع انسااست 

ش شناخته نشده  اارایی نیز تا به امروز به ارزشِ کاملد  ، پساندشده 

نیز   دارایی  است،    فقط است.  بوده  شبح  یک    نه نمو   عنوانبه داراییِ 

داردد تعلق  پدری  »سرزمین  به  من  وجود  کل  مردم؛  و   من  «؛اراییِ 

به پدری،  به سرزمینِخواندم نیز یماز آنِ خود من  هر آنچه درنتیجه

شود که فقر را ها خواسته میز دولت اشت.  ق دادولت تعل  به  دم،رم

این  من  نظر  به  میبکشند.  آن گونه  که  که  رسد  دارند  درخواست  ها 

پاهایش بگذارد؛    خود  دولت سرِ برابر  آن را در  ببرد و  تا   چراکهرا 
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دیوی    خودِ فرد بایدیک خود وجود دارد،    عنوانبه زمانی که دولت  

قه دارد که خودش غنی الین عبه اولت تنها  اند؛ دمبک ناخود  فقیر، ی

اینکه پیتر  1مایکل   باشد؛  و  باشد  است؛    2غنی  مشابه  او  برای  فقیر 

کند که تفاوتی نگاه میایکل فقیر باشد. او با بیمغنی و  پیتر  تواند  می

می غنی  دیگری  و  فقیر  آرامشِکسی  تغییرْ  این  هم    شود،  به  را  او 

آن مین برابر    افراد   عنوانبه  هازند.  اچهرهدر  این  یکسان و  ی  در  اند؛ 

-ها هیچ هستند، همانآن یموضوع او عادل است: در برابر او هر دو

از  رف دیگر   «؛یما خداوند گناهکاران  شگاهِیپدر  »ی ما   ور که همه

را تبدیل به    ی بسیار زیادی دارد در این که آن افراد که اواو عالقه 

دمی  شانخود نقشی  آن   د؛باشن داشته  او    ثروتِ  ر کنند،  در او  را  ها 

افراد پاداش  بدارایی که  این  از  ریق  او  کند.  سهیم می  اشدارایی ه 

ماند و هر کس  باقی می   او؛ اما این داراییِ  دنکرا رام می   ن دهد، آنامی

ا وفادار  »عضوی  یا  کند  را تحمل  که خودِ دولت  زمانی  ز جامعه  تا 

انتفاع استفاده   حقِ،  «باشد  دارد  3یی  را  آن  مخالفت    صورتدر    ؛از 

 
1Michael  

2Peter  
ن  یگرد  یشخص  یِتانتفاع، مال در مالک  ر حقِد 3  صِ شخ  ملکِ  یزاست و منافع 
از آن را   یبرداراستفاده و بهره  حقِفقط  حق انتفاع،    یدارا  صِشخ  .است  یگرید

 م. – بر آن. یت مالک حقِ دارد، نه
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آفرین مجبور های مشکل شود یا توسط دادخواست دارایی مصادره می 

  ، است نه دارایی خود   دولت  یِایدارگردد. پس دارایی،  به نابودی می 

ماند. اینکه بگوییم دولت به صورت اختیاری فرد را از گونه می و این

از دولت دار آنچ  ه  ست ک ا  این معنا  به  یسادگبه   ،ندکد محروم نمیه 

نمیدو از خود  دولت لت  که  کسی  یا  -دزدد.  است    دیگر بیانبه خود 

 عنوانبه،  دهنخوردست خوب یا مطیع، تیولِ خودش را    یک شهروندِ

خودی می  چنان  خودش.    نعنوابه نه  کند  حفظ  آن  از  بر  خودی 

  مرحمت خدا و   ست که من »بهادستورالعمل، مالکیت چیزی    اساس

از آن  امنم.  خوامیآنِ خودم    قانون«  تا مرحمتِ ا  تنها  قانون  و   خدا 

 از آنِ من خواهد بود. ،د زمانی که دولت چیزی علیه آن نداشته باش

)م ل زمانی که    دست ازاینها و  سالحعِ  ها، خلیت در سلِ  مالک

ارثیه خزانه  میدار  مصادره  را  خو  ،کندها  وراث  را  اگر    نشان زود  د 

پشِت  ،ند( نده  اصلِ  تنها    این  که  متصرف    «،دولت »  و  دممرپرده 

چشم   شود کهواضح می  قدرآندار است،  یولتفردْ    کهدرحالیهستند  

 زند!را می

دولمی که  بگویم  نمیخواهم  قصد  ت  هرکس    کندتواند  به  که 

  . دارایی داشته باشد و واقعا غنی، نه، حتی مرفه باشد  خاطر خودش

یا    ارواگذتصدیق،    خودم  انعنوبهچیز را برای من  چتواند هیینم  او
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نمی دولت  کند.  کنداهدا  جلوگیری  فقر  از  تهیدستیِ   ، تواند  چون 

یا   ،استمالکیت، یک تهیدستیِ من است. کسی که هیچ   این  با  اما 

شود که همچنان  چیزی از او ساخته می  -یعنی دولت    -آن شانس  

آنچه کسِ  ،نداردهیچ    درستیبه نیز   او داده است.    جز  به    ودیگری 

تنها دیگری  که    اوبه    این  را  دارد    شالیاقتآنچه   ، دهدمیرا 

میارزشی    دیگرعبارتبه  او  به  کهرا  دست  به  شا خدمتبا    دهد 

است  اآورده  خودش  ین  .  از  ارزشی  که  نیست  میرا  او  کند؛ درک 

 برد.دولت به ارزشی از او پی می

این    ودخ  بسیار  ملی  اقتصادِ با  مشغولرا  اسازدمی  موضوع   و. 

می  ترفرا  بسیار  هرحالبه  قرار  »ملیت«  میاز  فراتر  و  از گیرد،  رود 

 د و هیچ چیز نشناسدولت را می  دولت که تنها داراییِ  مفاهیم و مرزِ 

د توزیع کند. به همین دلیل او تصرفِ بر دارایی را  نتوانی دیگر را نم

  د ها مقی چیز را به آن مهاو ه    ور کهنهما – سازدمی مقید  شروطی به  

به ازدواجی که با او تقدیس شده باشد   او فقط ج؛وازدا م ال -کند می

اعتبار میاجازه از قدرتِ ی  به زور  را  اآوردیدرم من    دهد و آن  ما . 

داشته باشم: تنها   بالشرطآن را انی داراییِ من است که دارایی تنها زم

وارد  که  ست،  ا دارایی  است که صاحِ   بالشرط  من، تنها یک خودِ  

 دهد.آزاد انجام می  ایهادلمب وشود شقی می ی عه طبرا
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نه بر برای خود و    فقطبلکه    ،ای من و مال مندولت تشویشی 

من   دارد:  از    عنوانبه ش،  فرزند  نوانعبه   فقطمال خودش  »فرزندی 

برای او   خود  عنوانبه من  آیم؛  کشور« برای او چیزی به حساب می 

هستم.  ه  برای  ادراکِ  نزدیچ  آنچه    اقتفا  خود  عنوان به من    دولت، 

اندازه افتد،  یم همان  به  من  منثروت  تهیدستیِ  تصادفی   ،ی  چیزی 

اما اگر من و آنچه متعلق به من است در دیدگ ا ان دولت یک ست. 

از   منرا بفهمد:  من  تواند  می کند که او نتصادف است، این ثابت می

ن میدنِ مهفاو برای    ادراکِ  گفت   انتومی  یا  ؛روداو فراتر می  مفاهیمِ

برای من  تواند  نمیاو کاری نیز    درنتیجهدود است.  حزه م اندابیش از  

 انجام دهد. 

توانم من نمیآن  در  ای که  است، پدیده   ارزش بودنِ منیب  فقرْ

و  یکی  فقر  و  دولت  دلیل  همین  به  کنم.  درک  خودم  از  را  ارزش 

اجاز نمیمشابه هستند. دولت  به  دهد که  ه  برسم و من   ارزشِ خود 

بینهت از  ریق  میوبزش  ارا  ادامه  وجود  به  من  ابد  دنِ  تا  او  دهد: 

از من   است که  بگیردمصمم  کند،    دیگرعبارتبه ،  سود  است مار  مرا 

ح  کند، مرا  مصرف  مرا  کند،  استفاده   ساب  اگر  من  حتی  از  که  ای 

ن م واهدخباشد؛ او میمن از یک پرولتر  گیرد، تنها شامل حمایِتمی

 . شمبا ی او« »آفریده 
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زمان تنها  میفقر  ازتوای  من    ند  که  رود  خود،   عنوانبهبین  یک 

دهم کنم، زمانی که من به خودم ارزش می  درکرا از خودم    ارزش

خودم   می  قیمِتو  تعیین  را  به  خودم  جهان  این  در  باید  من  کنم. 

 شورش برخیزد.

که من با زحمت    یلزغاو    آهنان، ، کتآرد کنم،  آنچه من تولید می 

خواهم ارزش را رِ من است و می ، کاوردمآدست میهمین بز  اززیاد  

اما من ممکن است مدت  برای  از آن درک کنم.  ها شکایت کنم که 

اندازه  به  نگرفته   ارزشِ  یکارم  دستمزد  پرداخت آن  من ام:  به  کننده 

ش را اتفاوتگوش نخواهد داد و دولت نیز به همین شکل رفتار بی 

فکر نکند باید مرا  ه  ک  ست ا  تا زمانیتفاوتی  یاین ب  ؛امه خواهد داد اد

شیوع پیدا نکنم. اما    آورموحشت   دیگر با قدرتِ  منتا    «نشاند   فرو»

« همهنشاندن   فرواین  که   است ز  چی«  کند  به ذهن من خطور  اگر  و 

 ی شیری و چنگالِی نیروی پنجهچیزی بیشتر بخواهم، دولت با همه

 ت اوانحی  او پادشاهِ  هاکچر:  خواهد گرفت من موضع  ه  اش علیی عقاب

 است، او شیر و عقاب است. 

من  کارِ  و  برای جنس  او  که  قیمتی  از  بودن  از خرسند  من  اگر 

اگکنم  امتناع  است   کردهمعین   داشت،  آرزو  من  باشم ر  خودم   ه  که 

کنم،   تعیین  را  جنسِ خودم  در   م القیمِت  دهم«،  دستمزد  »به خود 
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 راکی ا ادرسم. اگر من بمی  جنسضاد با خریدارانِ آن  ت  همان ابتدا به

نخواهد کرد؛ چون اینکه   یاعتراض  یراحتبهمتقابل آرام شوم، دولت  

دهد، تا زمانی که  ا آزار نمی آیند او رافراد چگونه با یکدیگر کنار می

وآن  صدمه  نگیرند.  قرار  مسیرش  در  آغاز    ها  زمانی  تنها  او  خطرِ 

آن شومی که  باد  نیستنده   ها  موافق  موی   بِغیادر    و  م  توافق  یک 

تواند این را تحمل کند که انسان در . دولت نمیگیرندمی  ر راکدیگی

میان  گر  واسطه  نوانعبه ای مستقیم با انسان قرار بگیرد؛ او باید  رابطه 

باید   بگذارد،  قدم  قدیسان    دخالتما  آنچه  بود،  مسیح  آنچه  کند. 

 او «.  گرسطه ت، یک »وات همان شده اسلیسا بود، دول بودند، آنچه ک 

. بایستدشان  یک »روح« در میان  عنوانبه بُرد تا  می   ن انسااز    انسان را

می درخواست  باالتر  دستمزدی  که  آنکه    محضبه  ،کنندکارگرانی 

شود.  مجرمان رفتار می  عنوانبه با آنان  ،  سازند  اجباریخواهند آن را  ب

ر  جباو اند گرفت،  ر آن را نخواه ند؟ بدون اجباها باید چه کار کنآن 

توسط بیندمی  مکِ خودیکیک    دولت   را  نردک قیمت  تعیین  ، یک 

تواند به نمی  که  د؛ چیزیخود، یک درک آزاد و خالص از داراییِ خو

خود نگاه   توانند بکنند؟ بهچه کار می  کارگرانراف کند. پس  آن اعت

 ی دولت نپرسند؟ کنند و چیزی درباره

دِ ت، در مورمن هسیِ  ماداط با کارِ  که در ارتب  همان وضعیتیا  ام

ی دهد که ارزشِ همه. دولت به من اجازه می وجود داردیز  نکری  ف
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ها را من ارزش آن)ها مشتری پیدا کنم افکارم را درک کنم و برای آن

ها از  رف شنوندگان نسبت  که آندر این حقیقت    م الکنم  درک می

او ، افکارِ  من  کارِتا زمانی که اف  فقطاما    ،( آورند، ...به من احترام می

اشنداب کند  .  تایید  نتواند  او  که  بپرورم  را  افکاری  من  برعکس  گر 

اجازه    کلبه مان  آن ز  ،( سازدآن را از آنِ خود    نتواند  دیگرعبارت به)

، به  مبادلهها را به  آن   کهها ارزشی درک کنم،  من از آن   کهدهد  نمی

که    فقطهستند  اد  آز  من  افکارِ  گذارم.  تجارت به  ها  آنزمانی 

شوند،  مبه    دولت   مرحمتِ اهدا  آن  دیگرعبارت به ن  افکار اگر  ها 

می اجازه  من  به  او  باشند.  فلسفیدن  دولت  به  آزادانه  که    ادامه دهد 

دولت    علیهتا زمانی که من خود را »فیلسوفِ دولت« تایید کنم؛  دهم  

فلسفی   تفکرِ  باشم؛نباید  بادرحالی  داشته  برای  مرا  الی  خوشح  که 

کمکص نق  رفعدر  کمک   میش  اپیشرفت ی  برا  هایش،  .  کندتحمل 

یک خود رفتار کنم و دولت از   عنوانبه فقطبنابراین من ممکن است 

به بخشندگی  م   روی  دمن  تصدیق جوز  با  مرا  و  های نامه هد، 

این موضوع اما او  ی پلیس حمایت کند،  دهنده و گذرنامه مشروعیت 

به شکیهم  را  نمیل  ن  اهدا  من  آرزا  هککند  به  از  که  چیزی  نِ  شِ 

درک کنم، مگر آنکه ثابت شود که آن چیز به او تعلق  است را  ودم  خ

را   آن  من  و  او    عنوان بهدارد  از  روشتیول  بای دارم.  من  د  های 
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 کند؛ افکارِ د، در غیر این صورت او مرا توقیف مینهای او باشروش

 بندد.می مرا او دهانِ این صورت د، در غیرنباشاو  من باید افکارِ

چیز ترسد، و علیه هیچبیشتر از ارزشِ من نمی ز  چیچدولت از هی

موقعیتی   هر  از  بیشتر  من  نباید  به  راخواز    درکِ ارزشکه   ارائه   د 

دهدمی نگهبانی  دقیقانه  مرگ  منْ.  دهد،  که    آورِدشمنِ  است  دولت 

میان   در  ی همواره  او  جایگزین،  من،  دو  او    درنتیجه.  ست ا  شناورا 

اص تنها    داردرار  سخت  نه  داشته  ند  ازهج اکه  جایگاهی  من  که  هد 

آنچه بلکه  را    تعلق  منبه    باشم،  در نیز  دارد  دارد.  نگاه  سلطه  زیر 

  ، هیچ مالکیِت فردی وجود ندارد   دیگرعبارتبه یتی،  ت هیچ مالکدول

دولت تنها از  ریق  بلکه تنها مالکیِت دولت هست. آنچه را که دارم  

دارد،   تعلق  من  همانبه  که  به  هستمآن   شکل  از  ریق تن  نیز  چه  ها 

آنی   تنها  من  مالکیِت خصوصیِ  که دولت  ااوست.   از خودش ست 

می رها  من  آ نزد  از  را  دیگران  و  مین  کند  را    ن)آنا   سازدمحروم 

 است. ی دولتها اموالِ کند(؛ آنکند، آن را خصوصی میبهره میبی

در دولت تضاد    اما  اینبا  چه    ،  هر  من  واحساسِ  بیشتر   بیشتر 

می واض کهشوح  است،  هن  د  مانده  باقی  زیادی  نیروی  من  در  وز 

آنچه  دیگرعبارتبه نیرویی روی خودم     تنها به من مربوط   روی هر 

 . وجود دارداست و تنها در تعلقِ به من 
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گر  های او نبودند، اگر افکار من دیهای من دیگر روشاگر روش 

 درز  چیکنم و هیچه مید نگابه خو؟ من  چه کار کنم ،  بودند افکار او ن

نمیم آن  افکارِمن  پرسم!  ورد  یا    من  در  اهدا  پذیرش،  هیچ  با  که 

عی را دارم، مالکیتی که اقو  شوند، مالکیِتمتی تاییدِ رسمی نمیمرح 

من هستند و من   هایآفریدهها  آن   چراکهتوانم با آن تجارت کنم.  می

دهم: بدست  ز  ا  دیگر  یکارها را در ازای افکه آن موقعیتی هستم  در  

دیگرانی که    ؛گیرمکنم و در ازای آن دیگران را میمی هارا رها من آن

 تند.من هس یتازه یشدهی داریخروقت مالکیِت  آن 

من   قدرتِجز آنچه در    زیچ چیه است؟    منپس چه چیز داراییِ  

مستحقِ من  هستم؟  است!  دارایی  که  کدام  دارایی  آن   نسبت   هر   به 

کهستمن  این  .  دارم  تقدر دارایی  ه  م  می  هبرا  حقِ  با  دهم،  خودم 

کامل به   ، قدرتِتصرفقدرتِ  با دادنِ  گرفتنِ دارایی برای خودم، یا  

 . یگیرخودم، با قدرت

آن   نمی هر چیزی که من روی  دارم و  از من کنده قدرت  تواند 

می باقی  من  داراییِ  بخ     ؛ماندشود،  قدپس  مورگذارید  در  د رت 

تصمی در  دارایی  بگیرد؛  من  آم  زمان  قدرتِا  ر  زیچ همه ن  خودم   از 

داشت!   خواهم  دیگری    قدرتِاما  انتظار  به  من  که  قدرتی  بیگانه، 

برده  مرابخشم،  می میشده  تصرفای  به  بگذارید    :سازدبدل  پس 
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روی از    . بگذارید آن قدرتی را کهسازدخودِ من، مرا دارنده    قدرتِ

ا خناآگاهی  نیروی  دیگرانز  به  کرده  ودم  کشم! واگذار  بیرون   ام، 

قدرترید  بگذا آنچه  بگوید  خود  به  برسد  امن  آن  به  من  م  داراییِ 

آن هر  مالکیِت  مدعیِ  من  که  دهید  اجازه  و  که   است؛  شود  چیزی 

ست،  ای کافی قوی  ش به اندازه ادست آوردنه کند برای باحساس می

مستحق آن    من ا جایی که  اش را تیداراییِ واقع  و اجازه دهید تا من

آنجای  است  تا  دارایی گسترش دهد    قدرت است  صاح   ی کهیا  و 

 آنِ اوست. برای گرفتن از 

بگیر تصمیم  باید  خودخواهی،  خودمداری،  اینجا  بنیانِ  در  نه  د؛ 

های عشقی م ل رحم، نجابت،  بیعِت نیک یا حتی ، نه انگیزه عشق

( برابری  و  دادگ  چراکهعدالت  پدیده   1ستربانوی  عنیز  از  شق،  ای 

شناسد و »خود را می  هاقربانینها  است(: عشق تعشق    محصولی از

 خواهد.را می قربانی کردن« 

 
 عمالِاِ یبرا ین است نماد یا وارهانسان ،الهه عدالت( یا  و یزدبان )ا  دادگستر یبانو  1

 م. – قضاوت. در دستگاهِ یاخالق اصولِ
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هیچ کردن  قربانی  به  آنواگذار  به  چیز،  خودمداری  چه  کردن 

نمیمی فکر  او  خواهد،  می   یسادگبه کند؛  آنچه  تصمیم  هر  که  گیرد 

 رد.دست خواهد آوه باشد و بن باید داشته خواهد، ممن می

تالش بتمامی  کردنِها  تصوی   دربارهینِ  قوان  رای  ی منطقی 

اند. ها وارد شده نامه یینآی  عشق به دریای مخروبه   خلیجِدارایی، از  

نیستند. هر کس باید با    مست نایالیسم و کمونیسم نیز از آن  حتی سوس

شود  تامین  مناس   این  ؛ابزارهای  اهم  برای  اکار  که ندکی  یِت  دارد 

 شخصی  راییِی دارا هنوز در حوزه   انسوسیالیستی آن  شِکسی به رو

به روشِب یا  آنک  بیند،  اجتماعِمونیستی  از  را  بیرون کشد.   ها  کاالها 

این    ذهنِ در  وابسته   ،یکسانذهنی  مورد  فرد  می  ،ذهنی  ماند.  باقی 

مییع توز  برابریِ  هیئتِ اجازه  تکننده  من  که  معنا دهد  آنچه  ی  نها 

تنه آبرابری،  تجویبرااو    قعشنچه  ا  همه،  میی  داز  بکند   اشم. شته 

فرد، برای  من،  به  تممانع  همان  برای  متعلق  ثروتِ  در  که   دیگریِ ی 

؛ نه این متعلق به من  نیز هست  کیاشترا  ثروتِوجود دارد، در  منفرد

به مالکیِت نه آن: چه ثروت    اشتراکی تعلق داشته باشد، که   است و 

آن ر از  اعطا  بخشی  به من  به    کند، ومیا  دو ، هر  فردی  مالکانِچه 

من   نمی  اندمشابه   دیتیمحدو برای  که  شکلی  مورد توانم  به    در 

براند   شانکدام چیه  با  برعکس  کمونیسم  بگیرم.  همه  تصمیم  اختنِ 

بیشتدارایی  مرا  فقط  شخصی،  به  های  دیگ  سویر  به  ری،  وابستگی 
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یی واره با صدادهد و هممیراکی، فشار  شتا  یعنی عمومیت یا مالکیِت

به   ح بلند  می »دولت«  دارد  قاو    آنچه  ؛ندکمله   دولت همچنان  صد 

مرا پنهان کند، قدرتی حاکم    موقعیتی که حرکِت  ،جایگاه، یک  است 

فردی تجربه   علیه فشاری که من از مالکانِ درستیبهسم بر من. کمونی

ست که ار است قدرتی  تکند؛ اما آنچه وحشتناک ش می کنم، شورمی

 رد.گذااشتراکی می کیِتاو در دستانِ مال

کن کردنِ جماعِت غیرمالک  یشه ر  یبرا   گریدی  خودمداری روشِ

می کار  نمیبه  او  براگیرد.  انجمنِ  تا  باشید  منتظر  نام  گوید:  به  بری 

دارد   ارزانی  شما  به  چیزی  اشتراکی  ارزانیچنی  چراکه)مالکیِت  -ن 

از دوران باس اس افتفاق می ها« اتتان در »دولت داشتنی    کس ، هرت اده 

اندازه  درنتیجه    هدرکمی  افت دریاش«  شایستگی  ی»به  بر هرکدام  و 

(،  ه است آورددست میهب  خدمت ، آن را با  ش الیاقتی  اندازه  اساس

اینگویدمی  بلکه با  بگیرید!  را  دارید  نیاز  آنچه  همه  :  جنگِ  علیه ، 

داشته  م که چه چیزی  گیرتصمیم می  ییتنها به شود. من  همه اعالم می 

 م. باش

این حقیقت نی»اکنون    ویان ج -خود  چراکهست،  ا حکمِت جدیدی 

همه دوراندر  اینی  کردهها  عمل  حتما    اند!«گونه  که  نیست  الزم 

ک باشد،  که  چیزی جدید  است  باشد  آگاهیِافی  حاضر  این  آن  اما   .
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آنکه کسی   گر م  شاید ،باشد عصری بزرگ  مدعیِ  تواند  نمی   نگاهِ آخر

وق مصر  ر  انونِ  آاسپارتان  به حساب  که   هچراکورد؛  ا  هم  هرچقدر 

شود، انتقادی  شد، حتی در انتقادِ تندِ باال نمایان میچکی با کوریانِج 

از »خود    که باید فقط  گویدمیسخن    جستجوگران«-با تحقیر  . فرد 

لکه کنترل قابل تحقیر نیست ب  دست گرفتنِه ی برویه این را بداند که  

 زد.ساشکار میا خودش را آدر توافق ب لِص خودمدارکردارِ خا

ک زمانی  منتنها  می  ه  را خودم  بدهم،چیزی  خودم  به  از   توانم 

ک است  زمان  آن  تنها  ندارم،  انتظار  اجتماع  یک  از  و  از  افراد  من  ه 

،  گیردمیی که چیزی را  روم؛ عوام زمانمی  بیرونی عشق  تله  چنگِ

بودن   عوامْ  وحشستدیایبازماز  فقط  در.  و -دست -ِت  گرفتن، 

او  زاتِ معادل بمجا ب  موضوع  این  نها. تدسازمیرا عوام  ا آن،  -هکه 

یک   گرفتنْ  است،  گناهدست  جرم  یک  یا  جزمیْت  فقط،  یک   این 

ماند، او  که عوام آنچه بوده میاست  دلیل    ینهمسازد. به  عوام را می 

   ورنیهمود،  بخشد( باید سرزنش شچون به آن جزمیت اعتبار می)

آن م »خ   هاییخصوصا  با  واژه)«  جوییودکه  ا  ر  شانعالقهردموی  تا 

دهیم( تقاضا دارند که آن جزمیت محترم شمرده شود. خالصه ب  پس

این »حکمِت جدید  آگاهیآنکه کمبودِ   گناه،  اهیِآگ   «،از  از   قدیمی 

 کشد.بارِ تقصیر را به دوش می ییتنهابه 
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انسان  نقطه اگر  به  برسن ها  ب ای  احترام  که  اد  را  دارایی  دست ز  ه 

همهبده  خواهند   ند،  همان   دارایی  کو داشت،  ه ر  بردگان مهه    ی 

می   زمانی به  شوند  آزاد  دیگر  احترام    عنوانبه   اربابانکه  ارباب 

آ  را چند   اتحادهاان  مزننگذارند.  فرد  ابزارهای  نیز  این موضوع  در 

 نند.کش محافظت میاو از داراییِ حمله شده  سازندمیبرابر 

اساس ک کمونی  نظرِ  بر  مالک  ستی،  باید  برعکس،  مون   من باشد. 

دیگران  و  است  مالک   با  من  توافقی  تنها  من دربارهبه  داراییِ  ی 

مرا خرسنمی آنچه را که  اگر کمون  ندهد، من  کی د مرسد.  انجام  ند 

ام دفاع خواهم کرد. من مالک م خواست و از داراییبرخواه یه آن  عل

دارایی  هستم   بنیست  دسمقاما  صرفا  من  آیا  باشم؟ .  متصرف    اید 

فرد  تاکن  خیر، تصرفِاو  ،  بود  متصرف  فقطون  امنیت   در  جزء  یک 

کهداشت   دلیل  این  تصرفِ  به  در  نیز  را  برای    جزءیک    دیگران 

اکنون  گذاشته بودرها    انخودش اما  به من تعلق دارد، من   چیزهمه؛ 

-ه ش را باالکیت تواند م و می   ست که نیاز دارداهر آن چیزی    مالکِ

به   رمز دانیا  جامعه آنچه راکه  وییم  سوسیالیستی بگد. اگر  دست آور

آن می  من می دهد؛  خودمدار  را  وقت  دارم  نیاز  آنچه  من  گوید 

کمونیست می اگر  را  ها  گیرم.  هدایت  ژنده   عنوانبه خودشان  پوشان 

خودمدار  می می  عنوانبه کنند،  رفتار  تالشمالک  همههکند.  ی ای 
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ا  1قو های برادری ِن انجم که    ییهاتالش،  ندساز عوام را شاد    ینکهدر 

س بیروی  ه رچشماز  میعشق  تنها  ن  عوام  بماند.  عقیم  باید  جهند، 

بایدمی او  از خودمداری کمک بگیرد و  این کمک را به خود    تواند 

ترس   به  که  ندهد  اجازه  به خود  او  اگر  داد.  و خواهد  اجبار بدهد 

ق یک  خواهدشود،  قابود  درت  د.  لولوخورخوره  ی  گربهر  نونِ 

مرد»  گوید:یم  2پوش چکمه کسی  رااگر  نکند،  اجب   ترسبه    م  ار 

 دهند.« ی احترام را از دست می همه

منسوخ شود؛ در عوض باید   توانددارایی نباید و نمی   یترتنیابه 

وقت  گردد؛ آن   من و تبدیل به داراییِ    ودگون کنده شاز دستانِ شبح

نادرآ آگاهیِ  نمی  ست ن  من  آنچه  توانم خودکه  هر  مستحقِ  ز  یان  را 

 شد. واهدید خدارم بدانم، ناپد

اندازه نیاز   هر »اما انسان چه چیزی را نیاز ندارد!« خ  هر کس  

ها آن را ی زمان دست آورد، در همههنه آن را بدارد و بداند که چگو

فرانسه    ئون با قاره وبرای خود باال کشیده است، همان کاری که ناپل

باید   حترممِ« ماین است که »عوا ی اصلی رو نکته . ازاینجزایر کردبا ال

 
 .م –ست. ان بوده اامِ یک جریانِ خیریه در آن دورن 1
ری  گ یلهحیک داستان عامیانه است که در آن شخصیِت اصلی از فریبکاری و   2

 م. –کند. یمقدرت استفاده  آوردندست برای به
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کشد. اگر به نظر شما  بیاد بگیرد تا آنچه را که نیاز دارد باال    درنهایت 

وقت از خودتان دفاع  راغ چیزی رفته است، آن دازه به سبیش از اناو  

به شما  بهیچکنید.  تا  ندارید  نیاز  چی قلبخوشا  وجه  بی  آن زی  ه 

او  زمانی  .ببخشید بهت  اورا بشناسد،  اد بگیرد تا خود  ی   که  اسیا  ت ر 

هر  ب می   فردیگوییم:  یاد  که  عوام  کیفیتِ از  بشناسد،  را  گیرد خود 

اندازد. اما  ا با تشکری دور می صدقاتِ شمبا رد کردنِ  اعوام بودن ر

الطافِ  ندگیاز ز  اگر کهدار است که شما عوام را  همچنان خنده  با 

نیست و میشما راض   ، انجام دهد ی برای لطف خودش  واند کارتی 

-میهای شما او را فری   کنید. بخشش اعالم می  جرم«و م   کار»گناه 

می   دهد باز  سرْ  از  خودو  داراییِ  از  شما    کند.  زمان  آن  کنید،  دفاع 

تان خواهید تا قدرتِ بخششود. اگر برعکس شما میقوی خواهید ب

کنید و  را حف مبا    شایدظ  بیشتری که  حقوقِ واقعا  دهید،  ی صدقاتِ 

مالیاتِ خیریه(، این درست م ل  )  دآوریدست  هم بهیِ بیشتری  سیاس

اندازه    ، را بدهند  ی آن به شما اجازه    صدقهکنندگانِیافت درای که  تا 

 1خواهد کرد. کار

 
یی هاآنزمان، حکومت این پیشنهاد را داد که در ایرلندِ آن شدهثبت ای یحه الدر  1

قه را این صد  د. کسی که پوند جهت مالیات خیریه بدهن  5  دهند بایدیمی  رأکه  
 م. –بدهد، حقوق سیاسی دریافت خواهد کرد. 
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آن  مسالمت،  با  دارایی  پرسشِ  آنکه  که  خالصه  گونه 

؛  د شونمی  دارند، حلها رویایش را  حتی کمونیست   ها وسوسیالیست 

ج   بلکه با  علتنها  همه  حل  نگِ  همه  شدخواه یه  و  .  د  آزاد  فقیرانْ 

خواهید . هر اندازه که میبرخیزندها  شوند تنها زمانی که آنمالک می 

ها آن   چراکهها همیشه بیشتر خواهند خواست؛  ید، آن ای ها ببخشبر آن 

از   کمتر  ن   آنچیزی  برای   هیچ-که    خواهندمیحالتی  دیگر  چیزِ 

 . باشد شیدن نماندهبخ

-قتی که نادارندهشد و واهدنه خه آن زمان چگوپرسید کخواهند 

از چه نوعی خواهد بود؟ کسی  پیدا کنند؟ موسسات  ها قوتِ قل  

ریزی است به همین شکل بپرسد که من تولد کودکی را قال  ممکن  

باید    ؟شدیش باز  زنجیرهاآنکه    محضبه کند  ام. برده چه کار میکرده

 نشست. منتظر 

رساله  کهدر  کایسر  محتو  ی  و  فرم  لحاظ  است ارزبی  ااز  ش 

-ازاین  « ویالیسم و کمونیسمسوسدارنده در رابطه با    شخصیتِ)»

است  دست  امیدوار  او  ایجاد سطحهمیک  دولت  که  (  دارایی  در  ی 

دولت!   همیشه  همانآقاکند.  پدر!  کلیسا  ی  که  درِ«  »ما   عنوانبه  ور 

و  ان میا شده  اعالن  دداران  بود،  شده  نگاه  آن   رفته همیروولت  به 

 یشِ پدر است. دانل ماصورتِ 
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------- 

دهد. خود را به شدت در رابطه با بنیانِ مدنیت نشان می  رقابت

ست؟ و آیا برابری محصولی ا  ( égalité1)  ی برابرن چیزی جز  آیا ای

که   بنیست  توده،  با  انقالب  همان  متوسط بقه ا  از  شد؟    ،ی  آورده 

  ست ده ا، منع نشت کندمه رقابکه با ه از اینکس  هیچت  دولدر  اینکه  

نمایندگی می از شهریار چون او خودِ دولت را  منع   کند( و)به غیر 

ها منع نشده که آنآری،  و    ها باال بکشد،ن خود را تا حد آ  نشده که

  بلندپروازی ا  ب   کند و  است مارجهت منفعِت خود  و    سازدسرنگون  را  

 شان های مطلوبموقعیت را از    نتر آنالِ زورِ بیشها و اعمانبر فراز آ

این مدرکی واضح است که در برابر صندلیِ قضاوتِ   ،سازد م  ورمح

»فردِ   یک  ارزشِ  تنها  کس  هر  هیچ  دولتی  و  دارد  را  نوع  ساده« 

از   توانیدنیست. تا آنجا که میدر کار کس است ناءپذیری در مورد هیچ

سبق هم    بگیریدت  یکدیگر  دست  روی  من ِو  این  را  بزنید؛  دولت   

رای رقابت آزاد هستید، شما رقی  بتان  خود  ! در میاندهدزار نمیآ

 دولت شما  ست. اما در برابر منِ ا شما    اجتماعیهستید؛ این موقعیت  

 ید جز »افرادی ساده«!هیچ نیست

 
 (ی، برابتتری، بتترادریآزاد) erté, égalité, fraternitéLibبختتش میتتانیِ شتتعار  1

 م. –ر انقالب فرانسه و شعار ملی این کشور  شعا
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بنیان   در شکلِ  تئوری  آنچه  شده  برابریِ    عنوانبه یا  مطرح  همه 

کند؛ پیدا می اش را در رقابت  ی عملجرای  ک و اادرا   ست، در اینجاا

همان رقابت آزاد است. همه در برابر دولت افرادی   égalité  چراکه

 اند. ی  رقیگر یا در رابطه با یکدجامعه ؛ در اندساده 

شهریا از  غیر  به  دیگران،  با  بتوانم  اینکه  خانوادهبرای  و  اش،  ر 

کنم   چیزیرقابت  نیست  ساده  الزم  فردِ  یک  از  این  :  باشم  بیشتر 

گذشته   در  چونآزادی  بود،  شده  ح   ناممکن  با   قیقتدر  فقط  فرد 

می آن  درونِ  از  و  بنگاهِ خود  از  برای  استفاده  آزادی  هر  از  توانست 

 ت ببرد.تالش لذ

سیستمِ و  انجمن  رفتاری    در  دولت  و یبفئودال،  گذشت 

داردگت سخ رقابت و  سیستمِ  در  او    ؛کندار میواگذ  حقِ ویژه و    یر 

باگذشت لیبر سهل   الیسم  است و   یربردابهرهی  پروانه   فقط،  گیر 

وکارش برای او دهند که کس  هایی که به داو ل  ا مینان می)نامه 

دهد. بنابراین اکنون که دولت  استفاده« می تیازِ  یا »ام  باز خواهد ماند( 

را  همه کردهچیز  واگذار  داو لبان  همه  است   به  با  باید  تعارض  ،  به 

ضانامه ایجاد کند.  ستحق آن است که تقاو هرکس م چون همه  برسد  

 خواهد شد و در این توفان پایین خواهد رفت. زدهانتوف او
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-آنآیا واقعا  اصال  نه،    آزاد« واقعا »آزاد« است؟  پس آیا »رقابِت

نشان می را  تا  گونه که خود  اساسدهد  به خود حق    بر  این عنوان 

  اشخاص یکی از  میانِ    رقابتی ازیعنی    –  ؟است   یک »رقابت«،  شد بخب

ی  گیرد که همهنشات می  این قاعده  زااد  رقابِت آزدانید که  ی م؟  است 

آزاد« است  »   . آیا رقابْتی شخصی آزاد باشندباید از قاعده  اشخان

وقتی دولت، این حاکمِ بنیانِ مدنی، آن را با هزار حصار احا ه کرده 

ثروتمننده کنیدتولاست؟   داردی  وجود  تجارتی  دی  انج   که  ام  ممتاز 

بمی من  و  ب دهد  داشته  دوست  باشم  اید  دولت که  کنم.  رقابت  او  ا 

به  »  گوید:می اعتراضی  هیچ  من  جلو!  یک    عنوانبه تو    شخصِ برو 

نیاز به فضایی   این کاردهم که برای  .« آری، من پاسخ میرمدارقی  ن

نیازبرای ساختمان  ابه پول دارم!    ها دارم، من  اگر  »خیلی بد شد،  ما 

ندت پول  نمیو  رقااری،  اتوانی  نباید  تو  کنی.  زی  چیی  کسز  بت 

کنم و به آن حقوقی وی ه  من از دارایی محافظت می  چراکه  ،بگیری

مورد نیازِ   چیزهایمن  چراکهد، »آزاد« نیست زاآ رقابِت .کنم«اهدا می

ندارم.   را  اعتراضی  رقابت  نمی  شخصِعلیه  هیچ  امن  نجام  تواند 

  من نیز باید قدم را ندارم، شخص    آنکه من چیزهااما به خا ر    ،شود

ع گ به  آن ذق   شاید  دارد؟  را  نیاز  مورد  چیزهای  کسی  چه  و  ارد. 

ها  بگیرم! خیر، دولت آن   ز اورا اها  توانم آن یدکننده؟ خ  من میتول
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آن تولدارایی و    عنوانبه را   تنها  یدکننده  را    عنوان به تیول،    عنوانبه ها 

 .ا است متصرف دار

آاما   رااز  آن  ندارد  فایده  که  امتحا  نجا  تولیدکننده  کنبا  با ن  م، 

کنم؛ او انسانی احمق است و من که  پروفسورِ حقوقِ الهی رقابت می

م او  برابر  کالسنم،  دای صدها  تو اباید  »آیا  کنم.  خالی  را  ش 

چه؟ اما برای    من؟« خیر،  کرده هستی دوسِتیل تحصو    خواندهدرس

ا آموزش  من  برای  آنچه  موردز  دانشکده  آن  است،  در  فراوان   نیاز 

»متمی »آزاد« نیست.ااسفدانم.  اینجا  اما رقابت در    علیه شخِص   یم، 

دکترا، کم است.  ی  شنامه ، آن دان چیزتوان گفت اما آن  تو چیزی نمی

مانه  ابتدا محتر.  مکناین دانشنامه را درخواست می من، یعنی دولت،  و  

 « واهد شد.د که چه انجام خ؛ سپس خواهیم دیت کنواسدرخ از من

 ، اول صالحیِتاربابِ من،  دولت بت.  »آزادیِ« رقااست  ین  ا  پس

 سنجد. مرا برای رقابت می

! چیزها؟ خیر، باز هم فقط  کنندواقعا رقابت می  اشخاصاما آیا  

 .دست و ازاین پول در جایگاهِ اول، 

همیشه   رقابت  دیگدر  از  مییکی  عق   شعرباف    م ال)  ماندری 

ِ   قیکه رند که آیا ابزارهایی  کشاعر است(. اما تفاوت می  از  ترعق  
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بدشانس کم دارد، شخصی هستند یا مادی، یا اینکه آیا این ابزارها با 

میانرژیِ   با    تصاح  د  نانتوشخصی  تنها  است  قرار  فقط  یا  شوند 

  عنوان به ل زمانی که  یک اهدایی داده شوند؛ م  عنوانبه ، تنها  مرحمت

فقی  م ال باید  انسان  یا  رتر  شود  ثروتم  دیگربیان به خارج  انسان  ند به 

اما اگر من میاروتث  تاییدِ بایست تمام مدت برای  ش را اهدا کند. 

  م ال)ابزارها صبر کنم    استفاده کردنِدست آوردن یا  هدولت جهت ب

 دارم. مرحمتِ دولت تحصیالت(، من ابزارهایی بهدر موردِ 

این  رقابِت  درنتیجه تنها  دارد:   آزاد  را  همه   معنا  دولت  برای 

بر  عنوانبه  می بندرتبه ابر  فرزندانی  بدَی  باید  هر کس  و  و  وَ شوند،  د 

همه   درنتیجهکند.    را کس    ی دولتهاانعامکاالها و  تا    بجنبدسریع  

دنبال   متصرفاتهاداشتن به  مالکیت   ،  دنبال  و  به  و    کاالها ها 

پولخوامی) یا  هد  یا  باشد  ازاین  ریافتخا  عنوانِ  منص    ( دست و 

 هستند.

ذهنِ متصرف  همهتوده،    در  »م کس  اینکه    الک«و  اکنون  است. 

از کجا می ندارند،  هیچ  تقریبا  اک ریت  اک ریت  اینکه   االن نیهمآید؟ 

 این مالکیت فقط حتی اگر    ،شادند  اندشدهکل مالک  در  نیز از اینکه  

با مندرس  لباسِ  م لِچند  موردِشد،   لین او  باکه  است    کودکانی   

پ  اولین  با  یا حتی  آشلوارشان  به  داده  ننی که  -مید  شاود،  شمیها 
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شکل در نظر گرفته تر بدیندقیق   وربه مسئله باید    درهرحال .  شوند

به ماهیِت  الیسملیبر  :شود آمد که  اعالن  این  دارد  با  تعلق  نه    ،انسان 

  ات توجه  نجایاکه     ورهمان مالک باشد.    اینکه داراییِ او باشد بلکه

که این  )  اری مقد مسئله  ؛فرد به  وف  معطنه    و  بود  «انسان»به  معطوف  

نیز به انسان    داد( فرد را شکل می  خصونِبه ی  دقیقا موضوعِ عالقه

آزادترین بازی در  فضایی برای    ،رو خودمداریِ فرداین. ازواگذار شد

 کرده است. رااج را ناپذیر یو رقابتی خستگمقدار را حفظ نموده 

به مانعی شود  بدیل  شانس مجبور بود ت خوشخودمدارِ   حالبااین 

با آناهایی که  ه آنر رابر س یک  هنوز  آنان که  یار نیست، و    نبخت 

مالکیت را پیش   مقدارِ، پرسشِ  ت ده اسایستا بر بنیانِ بشریت    شانپای

پاسخ  گذارند می معنی  این  به  را  آن  و  هر »انسکه    دهندمی،  باید   ان 

 . باشد« دارد، داشته آنچه نیاز

؟ آنچه  دد شو خرسن  کار  اینبا    منیِ  آیا ممکن است که خودمدار 

من و نیاز من مهیا   سنجشِمقیاسی برای   وجههیچ به »انسان« نیاز دارد  

من ممکن است کمتر یا بیشتر از آن را استفاده کنم.    چراکهکند،  نمی

 هستم. فراهم کردنِ آن ی م که شایسته من باید آن اندازه داشته باش 

که  قر نامساعد  موقعیِت  این  از  فرما  هایزارباابت  در  نِ رقابت 

است   نیست،  مگانه  اساس نه    ابزارها  چراکه  ؛در رنج  شخصیت   بر 
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و به این دلیل    بدون ابزارندبسیاری    .آینددست میبهتصادف    با بلکه  

 هستند.  بدون کاال

و   کنندمی  خواست را دربرای همه    ابزارها  رو سوسیالیست ازاین

رااای  جامعه ن  شاهدف ابزارها  این  که  می   ست  آن ارائه  ها دهد. 

ارز  ویندگمی دیگر  را  ما  شما  پولِ  شما    عنوانبه ش  شایستگیِ 

نیروی یعنی    ؛یگری را نشان دهیدشناسیم؛ شما باید شایستگیِ دنمی

یا  انسان  .  تانکار دارایی  یک  مالکیِت    «، »متصرف یک    عنوانبه در 

ما   همین دلیل است کهدهد؛ به  نشان میانسان    عنوانبه  خود راقطعا  

می متصاجازه  »رف،  دهیم  می که  موقعیت انیمخوامالک«  را اش،  ش 

ر  یمدت چیزها  زمانی  تا  تنها  شما  کند.  حفظ  صاح    والنی  ا 

 . اید«ه نشدهشوید که از »این ملک بیرون انداخت می

باشند.   گران ناشایسته دی  کهمادامی   طاما فق  ، متصرفْ شایسته است 

دفاع   تگیِشایسرا تنها تا زمانی که    تانشما شایستگی  ابزارِ  ز آنجا کها

در  ماتا زمانی که    دیگرعبارتبه )دهد  را داشته باشید، شکل میاز آن  

آن شایس  استفاده باشیم(،  از  نداشته  هم تگی  دیگر  مراقِ  شایستگیِ 
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ا راف باشدر  چ ات  کهه؛  با    بسا  اکنون  شایستگیِ    رویمانینما  از 

 1ایم. پیشی گرفته توتس  به من

نتیجه  این هدف  که    زمانی به   عنوانبه ما  که    رسیدبه  متصرفانی 

-آنجا بردهدست آمده بود. در  هی باالعاده خارق   شمار آییم، دستاوردِ

داری منسوخ شد و هر کسی که تا آن زمان مقید به خدمِت ارباب  

د. رباب« شده بومد، اکنون »اآحساب می  اییِ او بهدار  وبیشبود و کم

آنچه  هاتن داش  پسن یازا اما   و  شما  دیداریی  و  د  نیستند  کافی  گر 

ندارند؛   شما برعکس رسمیت  کارِ  و  شما  کردنِ  کار  که  ا  ،  ست 

، کنیدمیرام  رود. ما اکنون به اینکه شما چیزها را  می  االش باارزش

د،  شان کنیاینکه شما تصرف  بهر که قبال  و گذاریم، هماناحترام می 

 و   ربابتگیِ شماست! شما تنها اگذاشتیم. کار شما، شایسام میاحتر

از   از  دست میهب  کارمالک آن چیزی هستید که  نه  اما وراثتآید   .

ی مسی که  رسید و هر سکه چیز با ارث می همهزمانی     ور کههمان

  زیچ همه ثت خورده بود،  شدید به جای مُهرِ کار، مهرِ وراصاح  می

 ب شود. وباید ذ

 
های »ما« و »شما«  به نام  برای فهمِ بهتر این پاراگراف تصور کنید که دو گروه 1

 م. –ر حالِ رقابت هستند. واحد د ایوسیله برای
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آن  آیا  کمونیست اما  که  مگونه  فرض  تنهایها  من  کارِ   کنند، 

ی آن چیزی که شاملِ همه   شایستگیِ منمن است؟ و آیا    ستگیِشای 

ی کارگری مجبور  و آیا خودِ جامعه   ی آن هستم، نیست؟من شایسته 

را   این  انسان   م النیست  از  حمایت  کدر  بیمار،  و های  پیر  یا  ودک 

آن خ کالصه  کار  ههایی  ن   از  این اتوان کردن  کند؟  اعتراف  نیز ه اند،  ا 

از جانیسته ی شاعال  به شکلی  همچنان به شان  اند م ال در محافظت 

ستاندن  شایستهجای  آن اند شان،  اگر  د.  شها  موضوع  این  ایستگی ر 

که   باشند  تمایل    سب  داشته  وجودشان  داشتنِ  ادامه  به  شما  شوند 

باشیدشت دا آن ه  قد،  شمها  روی  دارندرتی  که  شما  .  ا  کسی   کل بهبه 

نبسته، ه   هیچ قدرتی روی به کار  او یچ یچشما  ز عطا نخواهید کرد؛ 

 نابود شود. تواندمی

دار  اششایستگیشما  آنچه    درنتیجه شماست!   شایستگیِید،  را 

کنی   اگر شما شایستگیِ مهیا  نفر  برای هزار  لذتی  دارید که  را  د،  این 

هزارآن  شما  وقت  به  نفر  برهالزحمقح ان  میای  آن   چراکه دهند؛  ای 

قدرتِاین   انجا ا  شما  در  از  که  آست  خومِ  ازاین  ددارین  رو  کنید، 

نداشته باشید    شما را بخرند. اگر شما شایستگی این را  ها باید کارِآن 

 گرسنگی بکشید. یسادگبهکنید، ممکن است  شیفتهکه دیگران را 
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رتری  حتماال هیچ بام، اشایسته زها  اری چیبه بسیا من که  اکنون آی 

 ه است، دارم؟ نسبت به آنکه کمتر شایست 

مهمه دری  نبایدمی   ا  من  آیا  اکنون  هستیم؛  فراوانی  خود    به  انِ 

ببینم در توانم کمک کنم،  گونه که می آن  باید فقط صبر کنم و  بلکه 

 ماند؟ک تقسیمِ برابر چقدر برای من میی

 علیه رقابت   هبندی شدی بخش عه ش، جامپونده ی ژامعه مفهومِ ج 

 کند.می  قد علم

نمی تحمل    تواندفرد  را  کهاین  بخش،    عنوانبه ا  صرف  کند  یک 

و  است؛ یگانگیِ ااز آن    بیشترراکه او  بخشی از جامعه نگاه شود، چ 

 کشد. حدود را از آن بیرون میاین مفهومِ م

شایستگی منتظر  او  کسهمبرای    شابنابراین  دیگران ی  از    ه 

ی کارگری این شبهه برآمده که  تی در جامعه ماند، و ح یگیرد نممی

ق برابر،  بخشِ  یک  تدر  می ضعوسط  وی  است مار  در یف  او  شود؛ 

منتظر شای از سوی خودش است و میستگی عوض    آنچه گوید  اش 

 ام، آن شایستگی من است.ش شایسته امن به داشتن 

اش، در کردندر بازیبخندش،  ای در لیک کودک چه شایستگی

بها-زدنجیغ تو  ش،  آیا  دارد!  وجودش  صرفِ  در  کوتاه  اناییِ بیان 
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تان  ش، سینهمادر   عنوانبه ید؟ یا اینکه   او را دارمیلِ  ابرِمقاومت در بر

دارا پدرش هر    عنوانبه را و   او دریغ ییآنچه  از  دارد  نیاز  را که  تان 

را وادار میمی او شما  آ سازد و دکنید؟  آنچه شمرنتیجه  از  نِ خود  ا 

 شود. را مالک می  خوانیدمی

  ت به وجودباشد، تو با همان    دارزشمنتو برای من    اگر شخِص

د اجرت  کنم،  ادهمن  توجه  تو  کیفیاتِ  از  یکی  به  تنها  من  اگر  ای، 

پولی( برای   تو و شاید کمکِ تو ارزشی )یک ارزشِ   یِترضا  وقت آن 

 .خرممی من دارد و من آن را 

کنمی   تو  اگر به  دانی  به    ینِ مندر تخمخودت  ه چگونه  چیزی 

پولی ارزشِ  از یک  آ  غیر  به  نبدهی،  تاریخ  وید  گمیما    موردی که 

ا دهدممکن  رخ  آن    ؛ست  در  که  این  یآلمانموردی  فرزندانِ  ها، 

پدری  آیا  سرزمین  شدند.  فروخته  آمریکا  به  اجازه  آن ،  که  هایی 

شوند،می تجارت  تا  بیشتررزا  بایست می  دهند  فربرا   یش  وشنده ی 

باشند نقد را    ؟داشته  این وسیلهاو پول  دانست  یای که نمی زندهبه 

ر نزچگونه خود  اوا  چیزی سازد،  ارزشمند    د  او  اینکه  داد.  ترجیح 

ا نقِص شایستگی او بوده است؛  ارزشمندتر در آن کشف نکرده مطمئن

-میاو چگونه  بیشتر از آنچه دارد، بدهد.  تواند  میرذل  یک    تنهااما  
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-سختی میتی به وقتی آن را نداشت؛ وقست احترامی نشان دهد  انتو

 د!باش قائلی آن دسته احترامی اتوانست بر

نه   را  یکدیگر  که  زمانی  نه    عنوانبه شما  و   ن عنوابه متصرفان 

کارپوشان  ژنده بلکه  یا  شایستگی  عنوانبه گران،  از  تان،  بخشی 

مفید  عنوانبه  می   دوستانی  رفتاراحترام  خنهید،  دارید.  ودمی  دارانه 

 ه کسی که ش و نه با( برای متصرفاتا نه به متصرف )مالکپس شم

می بلکندکار  ت،  که    نهاکه  کسی  میدارید  نیازشبه  چیزی  . دهید، 

شاه داریم؟ پرسند، آیا ما نیاز به پاد آمریکای شمالی از خود می  مردمِ

می  پاسخ  کارش  و  و  او  نه،  اندازه دهند  پشبه  ارزنزد  یزی  ی  ش ما 

 د.ن ندار

شود  گفته  هم  اگر  رقابت  بازهکه  همه  روی  به  را    کند، می  چیز 

-چنین گفته شود: رقابت همهینات  ر اسبهت  قیقی نیست وعبارت د

را به   این ،  ایشان  نزد آن    با رها کردنِرقابت  کند.  چیز را خریدنی می

تخمینِ   و  برامیوا  ایشانارزیابی  قیمتی  درخواست  و  آن گذارد  ی 

 کند.می

  به   شدنل یتبدابزارهای    ،خریدار شوند هایی که قرار است  ا آن ما

. برای داشتن پول نیاز است تا ندندارولی  ها پد: آن ا کم دارنخریدار ر

می  خریدنی  پول  چیزهایی  )»برای  می  زیچ همه داشتید  از    بایست را 
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از    داشتید!«( اما دقیقا همین پول است که کم است. فرد بایدمی   پیش

بدانید، شما   پس رد؟دش را بگیی و در گرین مالکیِت جارکجا پول، ا

پوازه اندبه  ک ای  دارید  دارل  قدرت  که  همانید؛  ه  به    ایاندازهبه  ور 

 ید. آورآیید که خود را به حساب حساب می

اش ش که ممکن است کم باشد، بلکه با شایستگیالفرد نه با پو

تا آنجا    فرد  چراکهاست؛    شایستهبه آن    ییتنهابهکند که  پرداخت می

 رسد مالک است. ش می اوی قدرتکه باز

روشِ بجدی  ویتلینگ  ادی  پرداخت  اما   : است یده  ندیشرای  کار. 

مانده  رابزا باقی  همچنان  پرداخت  با   !شایستگی  است:  حقیقیِ  شما 

شایستگی  نچهآ است »در  می  «،تان  بزرگ    هب  درنتیجه کنید.  پرداخت 

 تان فکر کنید.کردنِ شایستگی

کرد   اعتراف  باید  را  آناین  ا   درهرحالها  که  تقریبا با  شعار  ین 

»هر کس  گودرست می که  ایند  که   .اش!«شایستگی   ساسبر  کیست 

ن باید  مجامعه؟ پس    ؟اعطا کندشایستگیِ من به من    بر اساسباید  

 . گیرمببا شایستگیِ خودم  دهم کهمی با تخمینِ او کنار بیایم. ترجیح

ذاتا مشابهی    از تئوریِاین پیشنهاد    تعلق دارد!« چیز به همه  مه»ه 

اش ستگیای ش  کهگیرد  تعلق میآنچه  هر کس    به  گیرد.سرچشمه می
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نیز حرفی   درستیبه بگویم جهان به من تعلق دارد،    اگر  را دارد. آن 

دارد که من هیچت معنی  اندازه  این  تا  بود و   مالکیِت   وخالی خواهد 

محتبیگانه  را  نمیای  ارم  دارد،ما  دارم.  تعلق  من  به  تنها    آنچه 

شایسته   ست ا  یااندازه به  من  به که  یا  درونِ شدازهانام  که   گیِ ایستای 

 .خود دارا هستم

د ده ش اجازه میاارزشِ چیزی را ندارد که از  ریقِ ضعف  فرد

 آن را ندارد.  ه شود؛ فرد ارزشِ آن را ندارد چون تواناییِاز او ستاند

اله«  باهی هزارسبر سر »اشتاندازند  یاه م به ری  غای بزرگها غوآن 

شده مرتک   فقرا  علیه  ثروتمندان  ثروتمند که  گویی  باند.  به  اید  ان 

به خا ر ثروتمندان   ترتی  شوند، و فقرا به همین  سرزنش    رخا ر فق

دیگرنبوده مسئول   تفاوت  آیا  جز  اند!  است  بوده  دو  این  میان  ی 

ش جز  ناشایستگی،  و  نشایستگی  و  بودن  بودن؟  ایسته  اشایسته 

ک ثربفرمایید  گناهِ  »در  ه  چیست؟  در  است«یدلسخت وتمندان    . شان 

فق از  کردهنگه  یراناما چه کسی  به خوراک است؟ چه    داری  کسی 

-داده، همانارائه  را    اه مرحمت کسی آن    چه  اهمیت داده است؟  نآنا

اسمهایی   حتی  )که  رحمت  از  آیا    ؟آیدمی  ( eleemosyne1شان 

 
1  Almosen  ی یونتتانیِ  ژهدهد و ریشه در واکه صدقه معنا میeleemosyna   بتته

 م. – دارد.معنای رحمت یا دلسوزی 
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ه ثروتم در  زمان مه ندان  نبی  »بخشنده«  آیا  وده ها  که  هماناند؟   ور 

بیمارستا  مالیاتِ ان فقرا،  موسساتی  ه ها،  ...ونمه  ز  می  ع،  کنند، ثابت 

 اند؟القل « نبوده یقرقتا به امروز » هاآن

باید  بدون شک  ها  کند! پس آنرا خرسند نمی  ا همه شماه اما این 

از ها فقر را ن ا دارید که آ نون شما تقاضاک؟ به اشتراک گذارندبا فقرا 

  نفر در میان شما یک    سختیبهکه    د. جدای از این حقیقت میان ببرن 

د این کار را بکند، و این فرد به آن دلیل احمق خواهد بود، وبکن  مم

بپرسید خودتان  پارچه از  از  باید  ثروتمندان  چرا  خود :  پشمیِ  های 

به    دمنفعت خو  آن به جایبا  ه  را رها کنند، و همرا  خودبگذرند و  

کنی، می  را روزانه دریافت خود    1؟ تو که تالرِ ت فقرا باشنددنبال منفع

کنند ثروتمندتری. آیا  زندگی می   2ه با چهار گروشِنک   فرن  اناز هزار

عالقه که  در  هست  تو  به  را  ن  ای ی  دیگر  نفرِ  هزاران   اشتراک با 

 ها تعلق ندارد؟ به آن  کهی یا گذارب

انگیزه  ،بت رقا  در ب  این  کارها  انجام   ممکن  شکلِ  بهترینه  که 

کاره  انگیزه که  این  از  به  شود، کمتر است    ه بل،  شک  سودآورترینا 

ازاینیدکنندهتول شود.  انجام  ممکن  شکلِ  مطالعه  ترین  مردم  رو 

 
 م. –ای آلمانی ی نقرهیک نوع سکه 1
 م. –ی سیم آلمانی سکه 2
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تا واردِ خدماتِ کشوری شوند، ای نیازهای مادی(  عه بر)مطالکنند  می

»آشنایی  ها چاپلوسی و تملق، روزمآن    طالعه با تجارت« را مرگی و 

مینند،  کمی کار  ازاین»برای ظاهر«   مسئله   ظاهرا  هکدرحالی رو  کنند. 

دمات خوب« است، در حقیقت تنها »تجارتی خوب«  »خ  ادنِام دانج 

است  توجه  مورد  پول  کسِ   شغل    ظاهربه شغل    .و  خودِ  خا رِ  به 

می  دستاوردهاانجام  به خا ر  واقع  در  اما  می ایی  شود  که  هد.  دست 

خواهد که اما او می  ؛انسوری نباشدد که سده می   لما ترجیحفرد مس

اش قضاوت کند،  عقیده   رینبهت  ه باد؛ فرد دوست دارد کپیشرفت کن

-ترسد؛ ورای همهمیمدیریت کند و ...، اما از انتقال یا حتی اخراج  

 چیز فرد باید زندگی کند. 

همه  اتفاقات، جنگیبنابراین  این  و   زیززندگیِ عبرای    ی  است 

 . وبیش خوب«هِت یک »زندگیِ کمباال ج اء به برای ارتق

و غم برای اک ریت فقط   رنج  یرخهن، هنوز کلِ چ اما در کنار آ

همه دارد.  همراه  به  تلخ«  »فقرِ  و  تلخ«  ر»زندگی  این  بردن ی  ها نج 

 برای این!

خستگیاین   کردنِ  اجازه کس   ما  به  کشیدن  ناپذیر  نفس  ی 

راحتیِدهدنمیآرام    لذتی  یاجازه  دهد،ینم داشته :  ما    به  هایمان 

 رسد.نمی
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دیگران برای ما که    اردذگمیبر کارهایی اثر    هااما سازمانِ کار تن

می  کشاورزی،  انجام  قصابی،  ازاین دهند،  خدست و  باقی  ه  ودمداران ؛ 

ی موسیقیاییِ تو را  تواند به جای تو قطعه کس نمیماند زیرا هیچمی

بسازد پروژهاستادانه  نقاش،  انج   یی  را  ..تو  دهد،  هیچام  کس  .؛ 

رافائل نمی کارهای  کندجایرا    1تواند  دوم،دستهکارِ  .  گزین  کار    ی 

  ، ش را دارد ا دست آوردنهشخصی یگانه است که تنها او شایستگیِ ب

اولدسته  کهحالیرد که  الیقِ    ی  است  خواندهی»بشراین    شود،   « 

کس  چون هر  آنچه  در  از  اندکی  تق  دارد  و  هست  »هر   ریباآنان 

 تعلیم ببیند.  انتواند برای آنی سانی« مان

آن  ت  گونهحال  جامعه  کارکه  کگراننها  منفعِتی  برای  عمومی   ه 

می ک  ،بشریکارگرانِ  تنها  کنند،  کار  دارد،  نظر  در  کاری را  که  سی 

و ی احتی با مداخله   ماند؛او می   دهد بدون محافظِتانجام می   یگانه

م نیز  شخِص ی پریشان  ر  شود.  پیش  با  را  یگانه  خود    خوبی به فتنْ 

می  قرار  جامعه  از  ج ام   ؛دهدخارج  یا  شخِص  هیچ  را  ای  گانه امعه 

 شود.نمی موج  

کا  درهرحالرو  ازاین سر  بر  توافقی  به  ما  که  است  رهای مفید 

که  برسیم،    بشری رقابت کارهایی  همهنمی  تحت  مدعیِ   یتوانند 
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 پیش .  دهدنتایجی م بت مینیسم  نجا کمو. تا ایشوندما  زمان و رنج  

سلطه  همهاز  اینکه  حتی  توده  انسان ی  می شایسته   های  یا  د واننتاند، 

از دیگران مقید شده بود:ه تعدادی  یسته شوند، بشا  اندک و جدای 

حقِ    آن بودیک  اینوی ه  توده  نظر  از  که  .  بود  آن    تمام  منصفانه 

رای  ها« وجود دارد، بانانسی »برای همهد  آمچیزی را که به نظر می 

داده   کسچ یه به  آزاد بگذارند. اما آنچه آزاد گذارده شود، هنوز  همه  

گذبلک   ،نشده قدرتِ  ه  با  کس  هر  تا  شده  خودش یِ  بشراشته 

به   ذهن  کار  این  با  کند.  که   اکتسابِ  سویتصاح   چرخید،  بشر 

زد؛  پسازآن  صدا  را  گر  و  همه  شکل  جنبشی  آنجا  به  در  که  فت 

 کنند.ش سوگواری میا« براییسم یالماترتحت نام »  یمشنومی  بلندی

این او    د؛شو   آن  رِمانعِ مسی تا    است آن    وجویدر جست کمونیسم  

و با  کند که بشر ارزشِ این همه ناراحتی را ندارد  باور را پخش می 

می   یتنظیمات بدونمنطقی  که  هزینه  تواند  انرژی  و  زمان  زیادِ  ی 

 . دست آوردآن را بهآمد، ه نظر الزم می تاکنون ب

به    هی چ براانسان  ؟  دست آیداین زمان برای چه کسی باید بها  ام

بیشتری در   اشخسته   کارِنیروی  کردنِ  هتاز  برای  زمانِ  دارد؟  نیاز 

 اینجا کمونیسم ساکت است. 
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تا  رب چه؟  را    ازآنکهپس ای  داد،   عنوانبه سهمِ خود  انجام  انسان 

 نه در خود آرامش یابد! یگا عنوانبه 

لذتمردم   اولین  اجازه  ی  در  دست یافتند  که  هر تا  به  را  هایشان 

بشری   چیزِاآنچه  که  کردند  فراموش  کنند،  دراز  دیگری   ست 

گویی که    آن را با رقابت از دور خارج کردند،بخواهند؛ و زورمندانه  

 ی آرزوهای ماست. بشر هدف همه مالکیِت

آن  خسته  اما  را  خودشان  و  ها  می  جیتدربه کردند  شوند  متوجه 

  ها به فکر این هستند کهآن   درنتیجه  .آورد«خوشحالی نمی»مالکیت  

ا آن دست آورند و برای آن فقط دقیقا تهب  ترارزان آنچه الزم است را  

ثروتمندان اندازه  قیمِت  کنند.  خرج  رنج  و  زمان  نیازش  مورد  ی 

آلی دغدغه بدل به ایدهیبپوشِ  ، ژنده ودخشنود ش   یابد و فقرکاهش  

 اغواکننده شود. 

 ش برایا های بشری که هر کس از ظرفیت چنین فعالیت باید  ا  آی

دستمزدِ است،  مطمئن  و  آن  باشند  داشته  و    باید  باال  رنج  با صرفِ 

دنبالِهمه صرفِ   به  زندگی  نیروهای  بودی  آن  شکلِ    در  حتی  ؟ 

-بودم، همه  1کس  فالنوزیر بودم یا حتی  »اگر من    ،سخنانِ روزمره
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دهد که ان می نش خودش    نفسعتمادبه اشد«، این  چیز  ور دیگری می

توان  دارای  را  خود  شخصِ  فرد  چنان  نقشِ  در  کردن  بازی  اییِ 

این    .بیندمقامی می یعال از ادراک را می فرد  برای چیزهایی  گیرد که 

رهنگ وجود دارد که  بلکه تنها یک ف  ،این نوع، یگانگی وجود ندارد

توسط بسیاری    ست حتی اگر دقیقا توسط همه نباشد، ایابی  تدسقابل

فردگواین چیزهایی  چنین  برای  یعنی  است؛  تا   نه  است  نیاز  تنها 

 انسانی معمولی باشد.

به ماهیت دولت تعلق دارد،    دستوره   ور کاگر فرض کنیم همان

بینیم که  یموقت  ن ، آ است   او بنیان نهاده شده  نیز در  بیعِت  اطاعت

ز  نامتناسبی بیش ا    وربه یابند،  هایی که ترفیع درجه می یا آن   مطیعان،

از پایین رتبه   اندازه  فراتر و    کشندمیبار  تر  های  خود  حدِ   از 

اما  می دومدستهروند.  پرس   هب   ی  امید  این  ا   ورزدمیش    ی که 

از   ر ابتدادما  های ترفیع، داراییِ شما با چه چیز امنیت دارد؟ )آفریده 

خودمدارا سوسیال  نظرگاهِ آگاهیِ  با  حتما  انتها  در  و  به    نهیستی 

رنگسخنان دادی  شان  آن خواهیم  پاسخ(  خودشان  به  با  می  ها  دهند 

! و شما برای  ماظتِ احفاز دخالت! و به همین شکل با    ما  خودداریِ

به   .دهیددهید؟ شما لگد و تحقیر به »مردمِ عام« میآن چه به ما می

با این دهید  میی مذهبی  نامه یک پرسش پلیسی و    نظارتِام  مردمِ ع 

آنچهجمله »به  که  اصلی  نیست   ی  شما  آنِ  به  به  ،  از    ندیگراآنچه 
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تان  هایباالدستی  خصونبه تعلق دارد، احترام بگذارید! به دیگران و  

خواهید، دهیم »اگر احترام ما را میاحترام بگذارید!« اما ما پاسخ می

شما رها    نزدخرید. ما داراییِ شما را  شده با ما با قیمتی توافقآن را ب

مااگر    ،نیمکمی با  معاد  به  کردن    اینل  کنیرها  پرداخت   . «دمبلغی 

عموم  درآمدِ    واقعا  چندینیانه ماه برای  معاد  شان هزاری ی  در  چه  لی 

یا چند   یمدِ خالِص صدهزارآدهند؟ دیگری برای در زمان صلح می 

سالمیلیونی   می  در  میدهدچه  معادلی  چه  اینکه؟  برای    ما   دهی 

بجویی  س ه و    مزمینی  باشی؟  بلعیدنِ صدفِ    نگامِتو  آرام  خوراکی 

ما    هبرا    هاصدف   فقط که  قیمتی  تو   هازمینیسی  همان  از  را 

بخرخریممی ما  از  آ ،  مین ،  آنوقت  تو توانی  آیا  یا  بخوری.  را  ها 

ما    به تو تعلق دارند، از آنِ  ها به آن اندازه کهکنی که صدففرض می

مکی کرده  ک ها در مصرفِ آن تامان را دراز کنیم اگر ما دست نیستند؟ 

از    باشیم، فریادی  دادسر    خشونتتو  رفتار خواهی  درست  تو  و   ،

 ور که تو همان   نخواهیم گرفت،  اا ره بدونِ خشونت آن ما  کنی.  می

 . ها کمتر نخواهی داشت نیز با خشونِت به ما، از آن 

کااما صدف  و  بگیر  را  که ها  بده  اجازه  ما  به  و  کن،  تمام  را  ر 

دارایینزدیک  بگیریم؛  عنی  یمان،  ترین  نظر  در  را  شِ رو  چراکهکار 

عرق   فقط  دیگر با  ساعت  دوازده  ما  است.  مان  صورت  بر  تصرف 

رخ میود  رنج  بها  تو  و  به  دهیم  آن  گروشِن    خا ر  تعدادی  ما 
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همین  می پس  بمقدار  دهی.  آیرا  بگیر.  نیز  کار خودت  تمایل  رای  ا 

می تصور  تو  دنداری؟  آن  با  که  ما  ستمزد،کنی  فراوان    وربه   کارِ 

است،   شده  ارزشِ    کهدرحالیتالفی  دیگر  از  رفِ  خودت  کارِ 

قدر باال  ینارا    تخود  مالِاگر تو  اما    دستمزدی چند هزارتایی دارد.

بهتری  رتبه شانسِ  ما  به  و  بودی،  نکرده  ارزشِ بندی  درکِ  برای 

تر  م کارهایی مهمتوانستیمیما    بودوقت اگر نیاز  دادی، آن کارمان می 

آ با  از  انجام می  چند هزارنچه تو  برعکس   هی، موج  شویم.دتالِر 

شدی تا  تر میکوشسخت گرفتی،  ی ما می اگر تو دستمزدی به اندازه 

ما ارزشی    بیشتر دریافت کنی. اما اگر تو خدمتی ارائه کنی که در نظر

برابرِ یا صد  آن   ده  باشد،  داشته  خودمان  توکارِ  صد  آن  برای    وقت 

نیم تا برای تو ک؛ ما نیز از  رف دیگر فکر میگرفت   خواهینیز  برابر  

آنچیزهای برای  تو  که  کنیم  تولید  د  های  از  روزانه بیشتر  ی ستمزدِ 

ما   دهی.  پاداش  ما  به  کنا  خوبیبه که  خواهیم  میعادی  یکدیگر  ر  با 

ابتد  فقطبیاییم،   در  نیست اگر  نیاز  که  کنیم  توافق  موضوع  این  بر  ا 

  وقت ممکن است که واقعا کند. آن   اهداچیزی به دیگری    یچ  رفه 

مبلغی    تا آن حد پیش رویم که پیرها  بیماران و  معلوالن و  به  حتی 

مناس  دهیم تا از ما با گرسنگی و خواست جدا نشوند؛ چون اگر  

خواسِت خود   اجراینده بمانند، مناس  است که  ها زبخواهیم که آن 

-رم »صدقاتِ« رقت منظو  درنتیجهبخریم« و  گویم »را نیز بخریم. می 
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، توانند کار کنندایی که نمیه ها حتی آندگیِ آن زن  چراکهبار نیست.  

ها بخواهیم ؛ اگر ما )مهم نیست به چه دلیل( از آنیک دارایی است 

نگیر  ما  از  را  زندگی  این  با خریدنِکه  تنها  را  این  می  ند،  توانیم  آن 

ا نه، ما ممکن  ببخشیم؛  آنکه متحقق  به خا ر  خواهیم یست )شاید 

خچهره ا راف  دوستانه  حتیهایی  باشیم(  داشته  راحتی    ود  زندگیِ 

آنان بخواهیم. آن  برای  ما نمیخالصه  خواهیم چیزی توسط شما که 

و   شود  اهدا   ورنیهماهدا  شما  به  چیزی  نیز  برای کنیم.  نمی   ما 

ماقرن خوش   ها  روی  احمقانهاز  صدقاتی    قلبیِ  شما  ،  دادیم میبه 

اربابان چ ن را توزیع کردهفقیرا  پشیزهای به  که    ایمداده  یزهایی ایم و 

آنِ نبوده  از  پ  .است   اربابان  کیف  فقط  کنید،  اکنون  باز  را  خود  ول 

قیمت   پسن یازا  چراکه ما  باالاکاالی  هنگفتی  میزانِ  به  تر خواهد ش 

ریم، فقط  چیز از شما بگیهیچ کلبهچیز، هیم که هیچخوارفت. ما نمی

به خا  باید  آنچه  شما  باشدمی ر  داشته  پر  خواهید  کنید. بهتر  داخت 

زن من شخم   ؛هزار آکر دارم«   ا چه دارید؟ »من ملکی به وسعِتشم

نِ  تو هستم و از این به بعد تنها برای دستمزدِ یک تالر در روز به زمی

می شخِص تو  من  »پس  می  آیم.  را  پیدا   .گیرم«دیگری  را  کسی  تو 

کنیم و جورِ دیگری کار نمی  پسن یازازنانْ  ما شخم   چراکهنی  کنمی

ظاهراگ شخصی  می  ر  کمتر  که  آنشد  ما  گرفت،  از  بگذار  وقت 

این خبردار   به  نیز  او  اکنون  هست.  نیز  خانه  خدمتکارِ  آنجا  باشد. 
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دار درخواست  این  اندازه  زیر  کسی  دیگر  شما  و  پیدا د  قیمت 

کارِنمی این صورت  در  »خ   شد«  کنید.  خواهد  تمام  در قین ا  .من 

-گرفت؛ و اگر اینی ما خواهی  شک به اندازه یبنباش! تو    زدهشتاب

ما   نبود،  مینآ گونه  کقدر  شوی گیریم  مجبور  نیز  تو  وسیله  بدان  ه 

»اما من عادت کرده ما   .بهتر زندگی کنم«ام که  م ل ما زندگی کنی. 

توانی اگر بیشتر میدورنمای ما نیست؛    این علیه آن نداریم اما  چیزی  

بگیریم که  حدمان اجرت    دهی، ادامه بده. آیا ما باید کمتر ازتوضیح  

 خوب داشته باشی؟  شاید تو یک زندگیِ

می ثرو باز  سرْ  از  کلمات  با  را  فقیران  همیشه  »چرا  تمندان  کنند، 

نید که چگونه مسیرتان  شما اهمیت دهم؟ خودتان ببی  باید به خواسِت

خ ، پس    . من«  ی شماست نهرید؛ این مسئله بمی  پیشرا در جهان  

، و اجازه نده ابزارهایی که ما مسازیی خود  ه بگذار که ما آن را مسئل

از ما  ار  آنان  یواسطه به  زشِ خود را درک کردیم، توسط ثروتمندان 

 . نیاز ندارید«فرهنگ واقعا این اندازه  یبربوده شود. »اما شما مردمانِ  

از داریم، با آن ن فرهنگی را که احتماال نیگیریم تا آخ ، ما بیشتر می

بدین شکل ثروتمندان را پایین بکشید، ا اگر شما  ام »دست آوریم.  هب

، ما « خ  بعد از هنر و علم پشتیبانی خواهد کرد؟ چه کسی از این به

می  جبران  را  آن  تعداد  می کنبا  هم  روی  پول  ما  مبلغِ   یمگذاریم؛  تا 

شود   مناسبی  بر    -کوچکِ  انسان عالوه  شما  ثروتمنداین  تنها   های 
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کتابمزهیب سوگنا ترین  و  تصاکها  جفتی ترین  یا  مقدس  مریمِ  ویرِ 

برابریِ نحسی!« خیر،    خرید.شلوارِ رقِص پرنشاط می  پیرِ آقا»چه  ی 

برابری من،  می  نه؛  خوبِ  تنها  به   خواهیمما  داریم  ارزش  آنچه  که 

بیشتر ارزش داری، تو فورآاب  حس اگر تو  بیشتر به حساب  ییم و  ا 

ما  هی شدخواآورده   قیم می  فقط.  به  که  ارزش ِت خودمان  خواهیم 

ارزشِ   به  را  خودمان  تا  کنیم  فکر  و  باشیم،  تو  داشته  که  پولی 

 پردازی نشان دهیم. یم

چنان خشمی  بتواند  دولت  که  دارد  احتمال  و    آیا  را  ایمن 

تواند می  نیرومندی را در نوکران بیدار کند؟ آیا او  خودآگاهیِ چنان

ممکن است آیا  ؟ نه، اصال  دا خود را احساس کنوادارد تشخص را  

رد بخواهد که  تواند از فخود قرار دهد؟ آیا او می  ه او این را هدفِک

از ارزشِ  این  و  بشناسد  را  خود  کند؟    آمده-خود-ارزشِ  درک  را 

تایی را جدا کنیم و اول ببینیم آیا های این پرسشِ دوارید بخش بگذ

ییِ رأهم. همچون  یا نه  شود  تواند چنین چیزی را موج  یدولت م

یکان،  زنشخم میرأهمچنین    فقط  و  یی  شود  موج   را  آن  تواند 

 شود. ولتی به هزار روش با رقابت و در خفا دور زده مییک قانونِ د

تواند ماال نمیآن را تحمل کند؟ دولت احت  توانداما آیا دولت می 

مردمی   که  کند  فشارِتحمل  خودِ   با  جز  دیگری  دولت یک  نج ر   
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نمی  درنتیجهبکشند؛   خودشان   یرأهم انِ  زنشخم  کِکمتواند  او    به 

آن  میعلیه  که  دهایی  با  کنند،  خواهند  استخدام  کمتر  را ستمزدی 

ی ا ایجاد کرد و همهدولْت قانون ر  درهرحال. فرض کنید که  بپذیرد

 ند آن را تحمل کند؟تواوقت مینان با آن سازگار شدند: آیا آن ز شخم

مدر   چیوردِ  یک  مجزا  مورد  آن  اما  بله؛  بیشت مجزا،  آن  زی  از  ر 

مورد تمامِ  یفِ  است. پرسش در آنجا در  بنیان    ی یکمسئلهاست،  

خود ارزشِ  از  خود  شخصیِ  و    ادراکِ   آگاهیِ   درنتیجهاست 

ای  علیه  شخصی تا  هست.  نیز  کمونیست دولت  همراهی  نجا  ها 

ی ضرورتا علیه   ور که خودآگاهی از ارزش شخصکنند؛ اما همانمی

می  موضع  علدولت  می  جامعهیه  گیرد،  موضع  آن  نیز  با  و    -گیرد 

دست    -خودمداری    یواسطه به  کمونیستی  امر  و  کمون  از  فراتر  به 

 اندازد. می

ت، به  که هر کس متصرف )مالک( اس  کمونیسم این پندِ توده را

واقعیت انکار رقابلیغحقیقتی   یک  به  می   ،  اکنون  تبدیل  چون  کند، 

و هر کس از ابتدا آنچه    شودمتوقف میدست آوردن  هبتیاق برای  اش

دارد؛   نیاز  نیروی کارش  او شایستگیدارد.  را که  و    دارداش را در 

قی  کردن و به  اگر از آن استفاده نکند، این خطای خودش است. تع

ارد در زمان  پذیرد و هیچ رقابتی )م ل اغلِ  موایان میچنگ آوردن پ
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سود بدون  ضربه  نمی   کنونی(  هر  با  چون  ت  درماند،  دارکِ کار، 

لین بار فرد برای او  اکنون  از ملزومات وارد خانه خواهد شد.  یمناسب

واقعییک   دارد  ا  متصرفِ  کارش  نیروی  در  فرد  آنچه  چون  ست 

از او فرار  ،  شدرقابت تهدید می  گونه که مداوم تحت سیستمِدیگر آن

و فرد دقیقا بدین  است.  و محفوظ    دغدغهی بمتصرف    ردِ. فکندنمی

-اش را در ابزار جستجو نمیاست که دیگر شایستگی  گونهدلیل این

در    درنتیجهاش برای کار و  در شایستگی  ن را در کارش،کند، بلکه آ

درابودن  پوشژنده ثروت  ش،  با  انسانی  فقط  ایدهاینکه  باشد،    آلی 

آنینم  من  حالبااین   .یابدمی با  را  خود  باند  امرِ  توانم  که   ا کی 

میکار    برای  شایستگی چنگ  شایستگیِ    زنم،به  زیرا  سازم  خشنود 

 من صرفا در کارِ من نیست. 

جمهور، یک وزیر توانم عملکردِ رسمیِ یک رییسبا کارْ من می

عمومی   نیاز به یک فرهنگِتنها    هامنص  ام دهم؛ این  و غیره را انج 

فرهنگندار یعنی  دست د  قابل  عمومی  صورت  به  که  باشد  یی  افتن 

دست آورده باشند هی نیست که همه ب چون فرهنگِ عمومی صرفا آن)

هر   نتیجتاتوانند کس  کنند، و  که همه می  ست اآنی    اختصاربه بلکه  

خان   که،  اآنی  نیز  فرهنگِ  نظامی  م لِست  پزشکی،   و   فرهنگِ 

فرهیختهفل انسانِ  هیچ  ا  ایسفی  که  ندارد  پیشی باور  آن  قدرتِ  ز 
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یا است(  مهارتی    اختصاربه   گرفته  ه افقط  برای  که  ممکن  ست  مه 

 است.

منص   این  اینکه  با  کساما  هر  به  است  ممکن  اعطا شوند،  ها  ی 

این وی ه   همچنان  او  برای  فقط  که  است  فرد  یگانگیِ  نیروی  فقط 

مست ا که  به  ی؛  گفت  میآن توان  اهمیت  و  زندگی  او  که    ؛دهدها 

راداره مدیریاش  معمولی«  »انسانی  همچون  نمی ا  بلکه  ت  کند، 

فقط چیزی که اگر او    سازد.به آن وارد میرا  اش  شایستگیِ یگانگی

عمومی صورت  صاح    عنوانبه   به  دستمزد  یک  وزیر  یا  منص  

ای این  بر  را  کار  است. اگر او آن   هنوز برای آن پاداشی نگرفته  ،گیردب

کند کس   را  شما  تشکرِ  که  داده  این  انجام  که  داری  آرزو  تو  و   ،

را  نیرویِ دارد  تشکر  ارزش  که  یگانه  فردیِ  را   او  نباید  داری؛  نگاه 

آنچه انسانِ صرف که تنها  بلکه    م ل یک  انجام داده،  بشری بوده را 

ین  ده پاداش دهی. همی رسان  کسی که کاری یگانه را به انجام  عنوانبه 

 !رفتار را با کارِ خود انجام بده. انجام بده

عمومیِ  تواند  نمی قیمِت  برای   یِشده ی زیربرنامه یک  ثابت 

من آن  یگانگیِ  باشد،  داشته  من  وجود  آنچه  برای  که   عنوان به  ور 

انجام می ان برای دومی  سان  دارد. فقط  امکان هست دهم وجود  این 

 تنظیم شود.  شدهی زیربرنامه یک قیمِت  که
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بشپ کارهای  برای  عمومی  ارزیابیِ  و  برو  پیش  تنظیم    را   ریس 

 . سازاز سزاواریِ آن محروم ن ات راکن، اما یگانگی

د؛  ند از  ریق جامعه ارضا شو نتوانمی  عمومییا    بشری  نیازهای

شما نیاز دارید تا مقداری بگردید. جامعه   یگانهای ارضای نیازهای بر

فردی   یا حتی یک خدمِت  دمتی دوستانهیک دوست یا خ  تواندنمی

چنین    به  یازشما در هر لحظه در ن  حالبااینو    برای شما فراهم کند.

می  بهخدمتی   بیو    بریدسر  موقعیت اهمیت در  به ترین  نیاز  ها 

بر جامعه تکیه نکنید   درنتیجهای شما مفید باشد. شخصی دارید که بر

استطاع  بلکه تا  کنید  داشتالش  را  این  باشیدِت   اجرای   که  ته 

 هایتان را بخرید. خواسته 

لکیتِ وراثتی  د در میان خودمداران حفظ شود؟ یک ماآیا پول بای 

وندد. اگر شما دیگر به خود اجازه ندهید که با پیش می اهرِ قدیمبه مُ

پاد میآن  نابود  شوید،  داده  کاری اش  پول  این  برای  شما  اگر  شود: 

ت او  ندهید،  را  انجام  قدرت  خواهدمامِ  دست  را   وراثتداد.    از 

یک چیز  اید. اکنون همهرا شکسته  قیّمگاهِ  هرِ داد منسوخ کنید و شما مُ

. کشدرا میش  اوارث  انتظارِرسیده یا  وراثت است، یا تاکنون به ارث  

بر شما   مهرومومبا دهید که ست، به چه علت اجازه میا شما اگر مالِ

 دهید؟اهمیت می مهرومومچرا به مسدود شود؟ 
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زمان با ستاندنِ مُهرِ  نآ  آیاخلق نکنید؟    ایتازهاما چرا شما پولِ  

و یک   کاالیک    ؟ اکنون پولْایدکردهآن را نابود  ک کاال،  وراثت از ی

ع  شدنِ مناب او علیه استخوانی   اکهچر  ست.اابزار یا شایستگیِ ضروری  

می آندفاع  و  نگاه  کند  سیالیت  در  را  و  میها  آنان  دارد   ی اجازهبه 

می  واسطه تبادل  شما  اگر  برایدهد.  بهتری  پیش    ی  دارید،  تبادل 

دوب نیز  آن  که بروید؛  نیست  پول  این  بود.  خواهد  »پول«  یک  اره 

میص در  دمه  شما  ناشایستگیِ  بلکه  بگذارید   اشستاندنزند،  است. 

را  شایستگی بگذارد، خودتان  اثر  کنیدتان  دیگر هیچ    آماده  کمبودِ و 

پولِ ش کمبودِ  مُپول،  با  پولی  ا  ،شما هر  ما،  داشت.  نخواهد  ما  وجود 

هایی که نامم. آن نمی   یرِ شایستگیاجازه دادن به تاثکار کردن را  من  

« خودشان خواهند سخت کار کننددنبالِ کار« هستند و »می  تنها »به

از  شدن  خارج  سازند که همانای آماده میناپذیر ی خطابرای نتیجه را  

 .است کار 

بد و  خوب  پول    شانس  دوره  پولدارد.  بستگی  به  ی در 

دختبورژواز همچون  که  دلیل  این  به  است  قدرت  دستان  ی  در  ری 

حلبازعشقهمه   شکلی  به  و  شده  ازدواجِانی  به  هیچشدنی  کس   

تمام است.  دالوریِ  درنیامده  و  عاشقانه  احساسِ  آن   ی بازعشقیِ 

عزیز چیزی  رقاب  ،برای  با  میدوباره  زنده  ه ت  این  پول،  دفِ شود. 

 شود. اک ربوده می بهای صنعتیِ« بیاشتیاق، توسط »شوالیه 
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ع دارد  شانس  که  میکسی  خانه  به  را  پوش ژندهاگر  برد.  روس 

برد و باکره را  ؛ آن را به نزد خانوارش، »جامعه« می داشته باشدشانس 

خانه  میدر  نابود  خانه او  کند.  اش  عر  پوشژندهی  در  وس دیگر 

است، و  بلکه همسر  بکارت  نیست،  با  نام خانوادگی اهمراه  اش ش، 

ا می نیز  دست  دوشیزهز  پول  رود.  »کار«    عنواندر  ی  زنِ خانه،  یک 

می نام  چراکهشود،  خوانده  مالکیِت   »کار«  در  او  است.  شوهرش 

 .ر داردقراشوهرش 

تصویر این  به  دادن  پایان  یک برای  دوباره  پول  و  کار  فرزندِ   ،

، اما بخشی از است پول    درنتیجهو    ناکردهشود، یک ازدواجمی  دختر

مُ، »تم چهرهپدرش است. شکلِ  از  از کار،     اوسِ نَ هری دیگر ال«، 

 کند. بر خود حمل می

همین ابزارها توسطِ    رقابت بینیم که  یماهی دوباره  با نگ  ت درنهای

دارد   وجودیِ کهپیوسته  ابزارهایی    ان ی خودشمسئله به  فقط  همه    ؛ 

ن  . نا رسندی آن نمیبارهمتقابل با یکدیگر در  درکیو به    پردازندنمی

همه   م ال  عنوانبه  یکنیازِ  ساکنینِ  است؛    ی  ها آن   درنتیجهشهر 

رامی خیلی  توافق  توانند  عمومی  نانواییِ  یک  احداثِ  سر  بر  حت 

نانواهای نند. به جای این، آن ک ها تهیه کردنِ آن چیزِ ضروری را به 
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میرقابت  همی  ؛سپارندکننده  به  قصابان،  و  برای  گوشت  ترتی   ن 

 . دست ازایننِ شراب و شراب برای دالال

معادل با  رفداری از انجمن نیست. تفاوت منسوخ کردنِ رقابت  

و  در   نانوایی  انجمنِ  در  است:  م دست ازاین این  برادرانِ  سئله ،  ی 

در   دارد؛  قرار  است؛    مسئله  رقابت،انجمن  رقیبان  در   یجتانتبخِت 

و شما    ی منشده دارند، مسئله یاز به کاالهای پختهکسانی که ن  اتحادِ

امتیازِ پخت و نه مسئله   ی انجمننه مسئله این  و    قرار دارد بلکه    ،ی 

 است. تحدانمی مسئله 

م زحمت ندهم، باید با آنچه  ی خودخود را برای مسئله   مناگر  

زد، راضی شوم. نان  ساشده را به جای من خشنود میدیگرانِ تفویض 

ز آن را به  ی من، خواسته و میلِ من است و مردم هنوسئله داشتن م 

ها، از  ریق مشاجره با آن که حداک ر  ند  سپارند و امید دار اها می نانو 

از یکدیگر،  پیش یا  چشمهمی گرفتن  ها،  ه رقابِت آنخالص   وربهی 

ب برتری  آورندهیک  مورد  ؛ ودست  کهدر  کار   درانجمن    برادرانِ  ی 

برتری این  روی  کنند،نمی   باشند،  آن  توانند حساب    طور بهها  چون 

مالک  ییتنهابه و    مل کا انحصایِت  در  تفویض مجوزهای  پخت  ریِ 

داشده نیاز  آنچه همه  آن  اند.  تولید  باید در حفاظت و  نیز  رند، همه 
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یک  و داراییِ اوست نه داراییِ    فردی  داشته باشند؛ این مسئله دستی  

 . اب اربانجمنِیک یاز یا امت  صاح  اربابِ

فرزندان این دنیا،  دنیا به بار دیگر به عق  نگاه کنیم. بگذارید یک 

انسان بلک  فرزندان  نیست  خدا  جهانِ  دیگر  این  دارد؛  آنِ  تعلق  از  ه 

انسا  هر  که  اندازه  هر  به  است.  ب انسان  آن  از  بتواند  آورد،  ه ن  دست 

اینکه فقط  بخواند؛  خود  آنِ  از  را  آن  دولت،   بگذار  حقیقی،  انسانِ 

بشر،  ه جامع نوع  یا  بشری  ج ی  کس  هر  که  دارند  آنچه توجه  ز 

کند، چیزِ دیگری را  ی تصرف میانسان، یعنی در سلکِ بشر  عنوانبه 

خود آنِ  آنی    نسازد.  از  غیربشری  انسان  ا تصرفِ  که  آ ست  ن به 

؛ برعکس شخص  تصرفی »مجرمانه« است   یعنیداده است،  نرضایت  

که با »روشِ قانون«  حق« است، شخصی  ی ذ، شخصی »بشر  عنوانبه 

 حاصل شده است. 

 . اندگفته سخن  نیچنن یاتاکنون  از انقالب

ن دارد؛  یِ من یک چیز نیست، چون هستیِ مستقل از ماما دارای

این    فقط نه  از آنِ من است.  یا قدرتِ من  بلکه قدرتِ من  درخت، 

 کنترلِ من روی آن، متعلق به من است.
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این ق گویند  ها می؟ آن شودمی اظهار  خودسرانه  درت چگونه  اما 

 من است.   به حقِدارم یا آن داراییِ    حق  رخت به این د  که من نسبت 

با قدرت    پس راموش شده است که  این ف.  امکسب کردهمن آن را 

آورد    ،حفظ شودبایست  اگر درخت می باید دوام  بهتر    -قدرت  یا 

وجود داشته باشد بلکه    خودی خودبه قدرت چیزی نیست که    اینکه،

در  صرف قدرتمند ا  است،  خودِ  قدرتمند  که  منی  در  دارد.  ،  وجود 

دیگر   مانند  -ازاینو    سلطنت انسانیت،    انندم)من    کیفیاتِقدرت 

است،  وجود دارد، تعالی داده شده    خودیخودبه ی که  ( به چیزدست 

 ن ازآپس ستاد، باشد، بازای منوقتی او از اینکه قدرتِ به این شکل که 

مدت   همچنان وتا  به  می ها  ادامه  بنابراین  جودش  به قدرت  دهد. 

ابدی شده    قدرتِ است. این    حقدهد، قدرتْ  غییر شکل می شبحی ت

-ود، بلکه تبدیل به »میراث« میشحتی با مرگِ من نیز خاموش نمی

 گردد. 

 یزها نه به من که به حق تعلق دارند. اکنون چ 

چیزی   این  دیگر  ناز  رف  در  وهم  نیست.  جز   چراکهگرش 

فر قدرت  فقطد  قدرتِ  که  دیگرانی  آن میتوسط  به  را  پیوندند شان 

می  شودمیدائمی   حق  یک  به  تبدیل  شامل  این  گردد.  و  این  توهم 

آن است باورِ  نمی  ها  قدرتکه  را  توانند  دوباشان  بگیرند.  ره  پس 
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مشابهپدیده  دارد   ای  جدا  وجود  من  از  قدرت  من  اشده  ؛  ست. 

دادمتوانم  نمی متصرف  به  که  را  شخص  قدرتی  به  بگیرم.  پس   ،

رسیدن به   و  ش را بخشیده اقدرتاو    «،ت »قدرتِ وکیل اعطا شده اس 

 بهتر را انکار کرده است.ذهنی 

می قدمالک  حقارتتواند  و  را  با اش  چیزی  به  نسبت  را  ش 

ره بخشیدنِ غیره  و  آن  دادن  هدر  آن،  کند.    او   ماا  همچون  نباید 

 کنیم؟ایم رها که به او دادهرا بتوانیم قدرتی 

که »با حق« دارا نیست یا را    هآن چ   دادگر،انسانِ برحق، انسانِ  

ند حقی  آن  به  نمی  ،اردنسبت  نام  خود  آنِ  و  از  ها  تن  درنتیجهنهد 

 خود بنامد. را از آنِ  داراییِ مشروع تمایل دارد تا 

مسلما  حقِ او را قضاوت کند؟    وقاضی باشد    بایداما چه کسی  

تواند در : پس او میسازدمند میانسان بهرهانسان؛ که او را از حقوقِ  

م و هر  امن انسان ت،گفکه می 1تر از ترنتیوس نهایت وسیعی بمعنایی 

نیست   دنزست  اانسانی    آنچه بیگانه    ی ربش  امرِبگوید،    الم ،  2من 

 
 م. –نویس روم باستان یشنامهنما آفر یوسترنت یوسپوبل 1
التیجمله   2 نوش به  در ن  است  ترنتیوس  مشهورِ  جمالت  از  و  شده  ته 

 م.  -گرِ خود« ی »شکنجهنامهیشنما
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، سازد که او خود را به آن مشغول    هم  . به هر شکلداراییِ من است

تواند خود را از قاضی کند نمی غال میزمانی که این نظرگاه را اشتا  

زمانه زدسارها   در  و  گوناگون؛  قاضیان  ما  انتخاب  یی    اند، شده  که 

یعنی خدا    -فرد در دشمنیِ مرگبار    دو  عنوان به خود را علیه یکدیگر  

اند. یک حزب تمایل به حقِ الهی دارد، دیگری  قرار داده   -ان  و انس

 انسان. ری یا حقوقِبه حقِ بش

 مستحقْ  کدام از دو مورد فرد عملِ واضح است که در هیچبسیار  

 هد.د نامیدن را خودش انجام نمی

نکند! هر  رای من یک کنش انتخاب کنید که به حق تخطی  تنها ب

 کهدرحالیشود،  ها پایمال میاز آنلحظه حقوقِ انسان از  رفِ یکی  

مقابل   نمیحریفان در  رفِ  کننددهانانند  توشان  باز  را  بدونِ    شان 

در  ای بده،  . صدقه یدبه زبان آیک حرفِ کفرآمیز علیه حقِ الهی  آنکه  

ا  ی گدای، چون رابطه  انسان را تمسخر کرده تو یک حقِصورت  آن  

رابطهیولو   شبهه نعمت  نیست؛  بشری  زبان  ای  بر  علیهِ  آورای  تو   ،

کرده  گناه  الهی  خرسحقِ  با  را  خشک  نان  با  ای.  تو  بخور،  ندی 

تو ایتی بخور، ای؛ آن را با نارضت به حقِ انسان تخطی کردهابردباری

ای. یک نفر در میان شما نیست هات به حقِ الهی هتاکی کردبا شکوه

، و  اندجرائمهای شما  حظه جرمی مرتک  نشود؛ صحبت که در هر ل 
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ش نیست.  جرم  یک  از  کمتر  نیز  شما  بیانِ  آزادیِ  به  مانعی  ما هر 

 ید!امجرم ازهرجهت 

این   فقطشما    حالبااین  رویگونه زمانی  که  حق   اید    زمینِ 

نمییستادها حتی  شما  که  زمانی  یعنی  نمیاید  و  که دانید  فهمید 

 ی که شما مجرم هستید.چگونه ارزش دهید، زمان

بر همین زمین رشد کرده است:   مقدسکردنی یا  نداراییِ غص  

 ست.ا مفهومِ قضاییاین یک 

بیند، و تنها اگر خود تِ دیگری میاستخوان را در قدر   یک سگْ

اح   ازحدش یبرا   می ضعیف  کند،  به  ساس  انسان  اما    حقِ گریزد. 

دوم   کنشِنتیجتا  .  گذارددیگران در مورد استخوانِ خودش احترام می 

میتبه ر  بشری  عنوانبه  اولی  بندی  و  یا    وحشی  عنوانبه شود 

 . »خودمدارانه«

)در روحانی یز، چیزی چ ام نیز، وقتی کسی در همهو در حالت ع

می حق(  »اینجا  میری بشبیند،  خوانده  وقتی    دیگرعبارتبه شود؛  « 

هر  از  می  کسی  شبح  یک  م لچیز  آن  برابر  در  رفتارش  و   سازد 

که است، شبحی  برابر شبح  در  از  می   فقط  رفتارش  آن    پیشگاهِتوان 

کشت. را  وی  اینکه  نه  کرد،  فرار  و  بشری    ترسید  به  ااین  که  ست 
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مومیت نگاه ع  یک  عنوانبه بلکه    یفرد  عنوانبه ست نه  ا فردی  آنچه  

 کنیم.

آن به  به  در  بیعت من دیگر  نمیهیچ  شکل  احترام  گذارم،  چیز 

را   خود  همهآن  علیه  بلکه  میمستحقِ  ب چیز  اما  در  شناسم؛  رعکس 

ذارم  آن احترام گ  بیگانه بودنِباید به    ،باغ  یکمورد یک درخت در  

ا ر  م اگویند(، باید دست فانه آن را »دارایی« می رها با روشی یک)آن

بتوانم  مسلما  من  سد که  راین فقط زمانی به پایان می  .از آن کوتاه کنم

یا چیزی ام را  ور که ترکهگذار کنم، همانآن درخت را به دیگری وا

به دیگری واگذار می را  اما  دیگر  را    ترش یپکنم،  چیزی   عنوانبهآن 

ا ر  اگر بخواهم آنمقدس قلمداد نکنم.    دیگر عبارت به بیگانه از من یا  

ر هم که آن را به  هرچقدو  ام؛  ببُرم، نزدِ خودم جرمی مرتک  نشده

است و    از آنِ من: آن  من خواهد مانددیگران تفویض کنم، داراییِ  

می این ثروتِگونه  در  اندکی  همان  به  من  بیگانگی   ماند.  بانکداران 

از  وحشتیدید: ما هیچ  های پادشاهان می بینم که ناپلئون در قلمرومی

و    تسخیرِ نداریم  جهتِ    همچنینآن  خود  کبرای  روشی  در  ار این 

میجست  آن   یبیگانگ  روحِما    بنابراین.  کنیموجو  از  که  را 

 کَنیم.می ترسیدیم، از او برمی
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 ،من  عنوانبه انسان بلکه    عنوانبه نه  پس الزم است که زین پس  

چیزِ  نه به هیچالزم است که  و بر همین اساس  بر هر چیز ادعا کنم؛  

  عنوان به آنچه  یعنی نه    ؛ شری بلکه به آنچه مال من است مدعی باشمب

آن را   چونآن خواست دارم    بهنچه  انسان متعلقِ به من است بلکه آ

 خواهم.می

که   است  مشروع  یا  برحق  زمانی  تا  تنها  دیگران   تو داراییِ 

یص دهی. اگر خرسندیِ تو متوقف گونه تشخندی که آن را این خرس

دهد ش را برای تو از دست میاین دارایی مشروعیت وقت اشود، آن 

 و به حقِ مطلق بر آن خواهی خندید.و ت

اما عالوه  د،  دارایی در معنای محدودش بحث شی  ارهتاکنون درب

قرار است که    بر قلِ  محترمِ ما منع شدهنیز  داراییِ دیگری  بر آن،  

بسیار  است  آن  کمتر    ما  کنیم«علیه  دربر  .»گناه  دارایی  ی گیرنده این 

مقدسِ  بیعِت   »جایگاهِ  در  روحانی  آنچه  کاالهای  است.  درون« 

می  مقدس  دانسان  هیچ  نمی انگارد،  کند؛  یگری  استهزا  را  آن  تواند 

باشد  باوجودآنکه نادرست  است  است   باوجودآنکهو    ممکن  ممکن 

فغیفرد   خردی  و  »عشق  در  از رتمندانه  اقناعی  دنبال  به  روتنانه« 

حقیقیِ دارد،    تقدیسِ  باور  و  مانده  وفادار  آن  به  که  بگردد  انسان 

مقدسخودِ    الح این با در  باید    امر  شود:    تکریم  خودشهمواره 
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  س اعتقاد دارد حتی اگر در ماهیتی نادرست به امر مقد  برخطاانسانِ  

 شود. رده ترام گذارِ او به امر مقدس باید اح باودستکم باشد، بنابراین 

زمان  زمادر  از  جسورتر  مانه های  ایمانِ    ،ی  یک  که  بود  معمول 

ما یک  پرستشِ  و  میخان  درخواست  خان  مقدسِ  و  هیِت  شد 

رین روش را انتخاب تیم ماله اعتقاد دیگری داشتند  ها با کسانی کآن 

اعتق   درهرحالکردند؛  نمی »آزادیِ  که  زمانی  بیشتر از  و  بیشتر  اد« 

ی یکتا«  »افت،  گسترش  اربابِ  و  حسود  خدای  یک   یآرام به آن  به 

تنه و  است  شده  ذوب  عمومی  کامال  برترِ«  کس »هستیِ  هر  اگر  ا 

 است.  ساختهرا ارضا »چیزی مقدس« را تکریم کند، تحملِ بشری 

ته است، »خودِ  ترین بیان تقلیل یافِت مقدس که به بشریاین ماهی

از    یتمامبه ه، گویی که بشر  شر« است. با تظاهری فریبندانسان« و »ب 

است  بوده  ما  بودنآنِ  دیگرجهانی  از  است   کلبه   ،  آن   آزاد  با  و 

ن یا تو ی مآری، گویی که انسان به اندازه   -  شوددار میلکهالوهیت  

داشته   آنااست وجود  می.  غرورآمیز  توانند  ن  تخیلِ  این  نیز را  حتی 

دیگ  برپا سازند مقد که بحث  »ماهیِت  به یک  نیست و ر مربوط  س« 

همه ما  خانه اکنون  را  حسجا  خود  دیگر  می   ی  و  مکانی  کنیم  در 

یا   تقدس  در    دیگرعبارتبه غری   هیبِت  یا  نداریمتقدس  در  قرار   :

« از  ناشی  انسان«شعفِ  نهاییِ  دردِفریادِ    ،کشفِ  از  خودمدار    حاکی 
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می  صمیناشنیده  بسیار  دیگر  که  شبح  آن  و  است  می  ماند  شده 

 شود. حقیقیِ ما انگاشته می خودِ عنوانبه 

»بشر  بشر    نامِ  1اما  و  ببینید(  را  )گوته  است«    یی تنهابهقدیس 

 ترین تقدس است.دهشیه تصف

بیانیه  معکوس میخودمدار  که شما سازدای  دقیق  علِت  این  به   .

استهزاء می حفظ می   یزی مقدس راچ  کنم؛ و حتی کنید، من شما را 

این دقیقا جایگاهِ تقدسِ   گذاشتم،یچیزِ شما را احترام مهمه  هماگر  

 .نگارمیبکه نباید محترم ست ا شما

ی ضدیتی با کاالهای  متضاد، یک رابطه با این عقایدِ  باید همراه  

نیز   شودمفروروحانی  آن ض  به  تو: خودمدار  میها  انسانِ    کند،هین 

ورای خودش قرار ش« را  اهر کسی که »ماهیت   دیگرعبارت به دینی )

ه چه نوعی از  ها محافظت کند. اما اینکمداوم از آن    وربه دهد( باید  

کد  و  شوند،  محافظت  باید  روحانی  محافظت کاالهای  باقی  ام  ناشده 

که  می مفهومی  به  تماما  میمانند،  شکل  برتر«  »هستیِ  از  دهد فرد 

از خدا می  نمونه  عنوانبه دارد؛  بستگی   کاترسد، کسی  او که  ه ست 

 
 م. –بشر استفاده شده است. ی التینِ واژه 1
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لیبرال( چیزی بیشتر برای حفاظت  )  ترسدینسبت به آنکه از انسان م

 .دارد

 روحانی در کاالهای روحانی )در تمایز با جسمانی( به روشِ ما  

می آنصدمه  علیه  گناه  و  شامل  بینیم  است    رمتیِحبیها  مستقیم 

بیگانه  کهدرحالی یا  ربودن  یک  جسمانی  امر  انجام  علیه  سازی 

شود نه اینکه ربوده می   شانشان و تقدساالها ارزشگیرد؛ خودِ کمی

شوند؛   گرفته  میبی  سرعت به مقدس    امرا  ام صرفا  هر اعتبار  شود. 

هر   جرم  عنوانبه ند  توامی آنچه   علیه  یعنی  روحانی  کاالهای  علیه 

ی »هتک حرکت« انجام گردد، با واژه  یزی که برای ما مقدس است چ 

می  معین  »گستاخی«  و  یا  شب شود؛  اهانت،  هتاکی،  و استهزاء،  هه 

 هستند. مجرمانه اخیِ گستهای متفاوتی از تنها  یف  دست ازاین

بیاز   میاینکه  متنوحرمتی  در  روشعتواند  شود ها  ترین  اِعمال 

می اینجا  عبور  در  آنفقط  جیحا  تر کنیم؛  اشاره   اییحرمتبی  به 

امر مقدس رامی ا خطر ب  شدهامطبوعاتِ محدودن از  ریق    شود که 

 کند.تهدید می 

ام وجود احتر لِ     انی که حتی برای یک ماهیِت روحانیتا زم

وقتی د؛  ناسیر شو  دارد، سخنرانی و مطبوعات باید به نامِ این ماهیت 
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با  احیانا  خودمدار   آن  کرد   شااظهاراتعلیه  ترج   «،»تخلف  یح اگر 

که   بازدارندهندهیم  نیروی  استاز  م ل سانسور،  پلیس،  اختیارِ  فاده  ی 

 .»مجازاتِ مقررشده« او را متوقف ساخت باید با  کنیم، دستکم 

وسی برای آزادی مطبوعات! پس مطبوعات قرار است از افس  چه

چیزی از   چه  و  تعلق  یک  از  وابستگی،  یک  از  مطمئنا  شوند؟  آزاد 

 یک تعهد برای خدمت!

مسئله اما   آن،  از  خود  کردن ِ  ا مینان آزاد  با  و  است،  همه  ی 

فمی راتوان  خود  شما  وقتی  که  کرد  خدمت    رض  به  تعهدِ  رها از 

از آنِ شما  چیزی    عنوانبه نویسید نیز  ید یا میساز، آنچه می کنیدمی

به یک قدرت اندیشیده    خدمت در  به جای آنکه    ، لق داردبه شما تع

تواند بگوید یا چاپ  مسیح چه چیزی می   یک معتقدِ به  متهم شود.  و

از که  به مس کند  باورِ  بااین  آزادتر  اوست  که خودِ  من    اگر  ؟شدیح 

نداشته باشم   یا اجازه  بنویسم، شاید خطای  که چ نتوانم  ی یه اولیزی 

باشد  مندر   است   همان.  نهفته  دور  به  موضوع  از  این  که  ،  ور 

نی  ودوج ن یبااکاربردی که   با من    گونه است.اینز  برای آن پیدا شده 

مطبوعات قانونِ  انتشارات  یمرز   ،یک  میا برای  اجازه م  یا  کشم 

  مجازات که این مرز کشیده شود؛ ورای آن نادرست است و  دهم  می

 گذارم.مرز می  در پی خواهد داشت. من خودم بر خود
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هیچ باشند،  آزاد  بود  قرار  مطبوعات  ااگر  به  دقیقا  ی ندازهچیز 

ند، مهم  توانند بر آن گذارمی  نام قانونر اجباری که با  آزادیِ آن از ه 

ب و  نخواهد  صورتدر  ود.  خودمآن  من  از می   ،  را  خود  بایست 

 . ا اعت از قانون معاف کنم

همه شبیه  مطبوعات  مطلقِ  آزادیِ  مطلی آزادی  مطمئنا  قِ  های 

بناموجود است. مطبوعات می امرِ  دیگر یک   از  سیاری چیزها توانند 

. اگر باشداما همیشه فقط از چیزی که من نیز از آن آزاد  آزاد شوند  

ر خود  کنیم،  ما  آزاد  مقدس  امر  از  ما  ا   قانون یب  و  نزاکتبیاگر 

 گونه خواهند شد.یز این شویم، کلمات ما ن

نیا خود را پاک ز هر اجباری در دتوانیم امی مابه همان اندکی که 

گرفته شوند. به    باز پسآن  توانند از  ی ما نیز میهااعالم کنیم، نوشته 

 آن را نیز آزاد کنیم. توانیم یم، می آزادهمان اندازه که ما 

  ، ه تاکنون بوده ور کآن  نهما شود،    از آنِبایست  آن می راین  بناب

 به یک شبح خدمت کند. 

شان برای آزادیِ مطبوعات  نظورشان از فریاددانند که ممردم نمی 

آنچه   میآن چیست.  ظاهرا  باید خواهند  ها  دولت  که  است  این 

آن  آنچه  اما  کند؛  آزاد  را  واقعمطبوعات  خودشان  ها  آنکه  بدون  ا، 
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لت آزاد باشند یا  این است که مطبوعات از دو  اندآن د، به دنبال  بدانن

اولی   شوند.  پاک  دولت  دومی ست  ادادخواستی  از  دولت،  به 

برای  در    آن.  علیهست  ا رشی  شو   عنوان بهحتی    «،حق»دادخواست 

-دهنده  عنوانبه مطبوعات، دولت    استی جدی برای حقِ آزادیِدرخو

، یک  هدیهتوان امید یک  ها میو تن  شودگرفته می   فرضپیش ی آن  

اجازه  یک  داشت مجوز،  را  دولت    .نامه  که  است  ممکن  بدون شک 

؛  نماید ی درخواست شده را اهدا  و هدیه  کندی عمل  ااحمقانه   وربه 

هایی که آن هدیه را ز شرط ببندید که آن چیتوانید بر سرِ همهی اما م

 ، نگرندحقیقت مییک  عنوانبهی که دولت را کنند تا زماندریافت می

ها علیه این »چیزِ د: آن ن استفاده کنننخواهند دانست که چگونه از آ

د و قانونِ مطبوعاتِ کیفری را علیه هر کسی کننمقدس« تخطی نمی

 . خوانندی فرام واست آن را داشته باشد،که جرئِت خ

اد نیست، آزاد به بیان خالصه مطبوعات از چیزی که من از آن آز

 شوند. نمی

اینجا  آ م احتماال  یا من در  آزادی  نشان  خود را مخالف  طبوعات 

  ، آن را بخواهد   فقطاگر  کنم که فرد  تاکید می  فقطمن    برعکس  ادم؟د

فرد فقط اگر    دیگرعبارتبه یا  مطبوعات را بخواهد،    آزادیِ  اگر فقط

گرفت.    آن را نخواهد  وقت هیچ  ،به دنبالِ مجوزی محدودنشده باشد
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یی کنید: شما ممکن است برای آن گداهمواره    فقط برای این اجازه

هیچابد    تا بمانید، و  رمنتظر  آن  بتواند  که  نیست  در جهان  به  کس  ا 

می شما  که  زمانی  تا  بدهد.  بشما  را  خودتان  اجازه خواهید  یک  ا 

ا یا  »مستحقِ«  مطبوعات  از  مطبوعات    دیگربیان به ستفاده  آزادی 

 کنید.می ر امید و شکایتی عبث زندگی، شما دسازید 

-گونه که در کتابن را آ  »مهمل است! خودِ تو که چنین افکاری

گرفته ا قرار  می ت  متاساند  از  ریقِ  پروری،  تنها  یا  اقبالخوشفانه  ی 

میپنهان  دهی؛آن   توانیکاری  انتشار  را  کسی    حالبااین   ها  علیه  تو 

کند و سماجت می  آوردمیکه به دولِت خودش فشار  کنی  حمله می

خطاب  نه  گوآن ی که  مؤلفی چاپ را بدهد؟« اما  و مجوزِ ردشده تا ا

گرفت  است  قرار  ممکن  مردم    –،  این  گستاخیِ  جلو  چون  بسیار 

بدهد:   -رودمی را  پاسخ  می  این  تو  کندرست  گویی  آنچه  ! فرض 

م  ا برای کتابرا  مطبوعات    تا آزادیِ  ی انجام دهممن چه کار  زمان آن

دهب مجوز  برای  آیا  آورم؟  بدون  دست  ترجیحا  یا  کنم،  رخواست 

به دنبالِ موقعیتی مطلوب باشم و آن را   مندی، نونی قادرباره پرسشی  

بی دولت و خواست باکبا  به  نسبت  کامل  من  یِ  زنم؟  او چنگ  های 

بیان شود  آورت ی وحشاین واژه  -  را  دولت  دهم.  فری  می  -  باید 

انجام می ناخودآگاه همان کاهم  تو   ها   ریق تریبوناز  تو  دهی.  ر را 

ایده   این  به  را  میاو  تقدسکنترغی   باید  که  حرمت    داشتن  ی  و 
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بایداداشتن او  کند،  رها  را  برابر حمله   ش  در  را  نویسندگان  خود  ی 

به احساس خطر باشد. اما  نکه از آن جهت نیازی  بدون آ  سازد،برهنه  

را  آن  او  شما  می  به  وتحمیل  چون  وقتی کنید؛  او  جودِ 

عا  . قطشده است تمام  ،  دهدش را از دست می ابودن  دسترس رقابلیغ

درمی  شما  نزداین   جور  نوشتار  آزادیِ  آنبا  کهآید،  انگلستان    گونه 

داده شما  است   انجام  دولت؛  به  علیه    و  هستید  معتقدینِ  نوشتن  از 

ناتواندول را  ات  آن  تا  باشید  داشته  دوست  که  هم  چقدر  هر  ید، 

اگر مخالفینِ دولت   .ان کنید«ش را درماو »عیوب  نمایید  اصالح اما 

الیقِ را  آن   خود  اگر  دانستند،  بیان  دولت،  آزادیِ  کلیسا،  علیه  ها 

نرم اخالقی دالیلی  با  است  »مقدس«  آنچه  هر  و  یورش  انات،  شدنی 

آن ب چه؟  شماردند،  رنجی    وقت  با  که  بود،  خواهید  کسی  اولین 

قتی که از حماا  شمرا به زندگی فراخوانید.    1سپتامبر   قوانینِهولناک،  

ردن و پرحرفی در تبعیت از دولت  ی فری  خوشما را آماده   ترپیش

. اما من با  خورید یلی دیر افسوس می، خیا حکومِت دولت کرده بود

چیزاکنش دو  تنها  می  م  ثابت  اولرا  آزادیِ  کنم.  مطبوعات    اینکه 

»فرصت  به  مقید  وهمواره  است  مطلوب«  اساس    این  بر  های 

ه از  ق نخواهد بود؛ اما دوم اینکه آن کسی کادیِ مطلوقت یک آزهیچ

 
سپتق 1 را    1835ل  امبر ساوانین  پادشاه  فیلیِپ  لوییس  علیه  انتقاد  که  فرانسه  در 

 م. –ود و همچنین بر نشریات و تئاتر نظارت داشت. ممنوع کرده ب 



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

273 

 

ن فرصت  جستجو کند و اگر ممکن است آآن را برد باید آن لذت می

و   خود  بیافریند،  را  خودمطلوب  علیه    منفعت  سودمند  را  دولت 

د و خواست خود را بیشتر از دولت و هر قدرتِ »برتر«  ؛ و خوسازد

آو حساب  مطبوعات  به  آزادی  درد.  در  بلکهنه  آن    ولت  علیه  تنها 

اگر قرار است که تاسیس شود، باید نه از    برده شود؛  پیشتواند  می

نتیجه  از یک    عنوانبه بلکه    ،دادخواست ی یک   ریقِ    شورش کاری 

ی آزادیِ مطبوعات در همان  ادخواست و هر جنبشی براد  هر  باشد.

می است،  شورش  یک  آگاهانابتدا  باشد:  خواهد  ناآگاهانه  یا  این  ه 

نیمه  است چیزی   بیکه  یک  و نمی  ییتنهابهفرهنگ  بودنِ  تواند 

آن را  زمانی که  تا    ،ش کنداخودش اعتراف  نزدنخواهد خواست که  

ذیر  واضح و انکارناپ ه شکلی  ب   گر،نقصان  تکانیبا  از  ریق پیامدش  

درخواست   چراکهبیند.  ب ابتدا  آزادیِ  در  مطبوعات  برای  قطعا  شده 

دارد، گویی که  نخوشصورتی دوستانه و   تا  اذرهیت  ندارد  ی قصد 

اندک  وقهیچ اما  یابد؛  رواج  مطبوعات«  »جسارتِ  که  دهد  اجازه  ت 

کند میش را باز  ااستنباط راه  اینشود، و  تر می قل  او سخت اندک  

آزا یک  واقعا  آزادیکه  آن  در    ایدی،  که  دولت،   خدمتِنیست 

ور قطعا هنوز آزادی از  آزادی از اجبارِ سانساشد. اخالقیات یا قانون ب 

مطب نیست.  قانون  تسخیر  اجبارِ  آزادی  شهوتِ  با  که  زمانی  وعات 

می  همواره  که    خواهندشدند،  زمانی  تا  شوند  آزادتر    درنهایت که 
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به خود تا زمانی     وربه بگوید، واقعا من    نویسنده  نیستم  آزاد  کامل 

انی که شتن آزاد است تنها زمو نو  چیز پرسش نکنم؛ی هیچکه درباره

آنِ ا  از  هیچ  هیچ قدرت و  با  و  باشد،  و من  ایمان  هیچ  با  ختیاری، 

نشود؛ مطبوعات به من دیکته  باشند  هیچ وحشتی  آزاد  این    -  نباید 

است  اندک  اندازه  از  باید  ب  -  بیش  من شولکه  آنِ  تملکِ    -  : نداز 

مطبوعات  یامطبوعات   در  چیزی  دارایی  آن  این  من که  ست  ا، 

 خواهد گرفت. 

تنها    چراکه» مطبوعات  مطبوعاتآزادیِ  دول  مجوزِ  و  ت است 

نمیهیچ نمیوقت  داو لبانه  خواهد و  اجازه ده به  تواند که  تا  آن  د، 

 رد شود.« توسطِ مطبوعات به هیچ خُ

 باال را که هنوز گنگ است، با  نتیجه زبانِ  عنوانبه د  اکنون بگذاری

مطب  »آزادیِ  عبارتِ  به  بهتر  دِینِ  را    سازیموعات«  آن  ترجیحا  و 

ها، مطمئنا  واسِت بلندِ لیبرال، خمطبوعات  آزادیِگونه بیان کنیم:  این

دولت ممکن است، زیرا یک    دردر دولت ممکن است؛ آری، فقط  

  عنوان به شد. اما ده )دولت( نباید کم بایجتا مجوزدهناست، و نت مجوز

ارد، که مطمئنا و  های خودش را در همین دولت دیت محدودمجوز  

نب آنچه  منطقا  از  بیشتر  چیزی  ساید  او  رفاهِ  و  او  را با  است  ازگار 

-وجود داشتن  قانونِ  عنوانبه را برای او    مرزمجوز دهد: دولت این  
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ت بیشتر کند. اینکه یک دولی به آن تنظیم میاالحاقیه   عنوانبهش و  ا

 درهرصورت ست، که  اکند تنها تمایزی مقداری  از دیگری تحمل می 

  فقط ان  ها در آلماست: آن   نهفتههای سیاسی  لِ  لیبرالدر ق  ییتنهابه 

»توافقِ   وسیعمبسوطیک  و  آزادیِ  ترتر  می   از  آن   خواهند.بیان« 

می   آزادیِ آن  دنبال  به  که  مسئله مطبوعاتی  و   مردمی  گردند  است 

کند ا  پیش را تصرف  آن  )دولت(  مردم  آنکه  نمی   ،ز  آن من  از  توانم 

ایی در مطبوعات، وضعیت متفاوت است.  تفاده کنم. از نظرگاهِ داراس

مردمِ می بگذار  اگر  من  من    باشند،  مطبوعات  آزادیِ  بدونِ  خواهند 

ا نیرنگ انتشار دهم؛ من مجوزِ انتشارِ خود  ا با زور یشوم تموفق می

 گیرم.خود می نیرویا تنها از خود و ر

من  نشراگر   آنِ  انباشد  از  همان  به  من  دولت  ،  مجوزِ  به  دکی 

نیاز دارم که به مجوزی برای گرفتنِ اربرای بک نیاز بینی  گیریِ آن  ام 

  نشر ،  من نیست   ای که چیزی برای من واالتر ازداشته باشم. از لحظه 

معه و کلیسا، مردم، جا  ن لحظه دولت،آاز    چراکه  ؛من است   داراییِ

می  متوقف  وجودشان  ن آنا  چون   شوند، غیره  خا ر  به  از    باید  تنها 

محو    باآنان  ام تشکر کنند، و  ن برای خود قائل بودهای که محرمتییب

این کم می یی  بهاشدن  آن نابود  دارندشوند:  زمانی وجود  تنها  که    ها 

باشند،    من  ورایِ داشته  قدرت نو    تقدر  عنوان به که  وجود   هادِ 
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و    توانید دولتی را تصور کنید که همهاشته باشند. آیا شما میوجود د

آن  اشهروندان  تکِتک هیچ  ش  همان  برا  به  مطمئنا  این  پندارند؟ 

 ست.ا 1ست که »آلمان متحد« ای یک رویا، یک وجود ظاهری ااندازه 

انسانی   ای کههمان لحظه  من از آنِ من باشد،که  ای  همان لحظه 

: جهان متعلق به وعات از آنِ من خواهد بودمطب،  به خود باشممتعلقِ  

 ن نیست.در جها او متعلق به هیچ قدرتی چراکهاست  خودمدار

  ،2باشد   ناآزاداست که هنوز  در این حالت مطبوعاتِ من ممکن  

هان عظیم است و فرد تا  در این لحظه هست. اما ج  م ال ور که همان

می کمک  خود  به  بتواند  که  ککجایی  بخواهم  اگر    داراییِه  ند. 

تا  ای برسم که  نقطه   به  یراحتبه توانم  م را کاهش دهم، میامطبوعات

انگ  جایی کنند،  ا شتانکه  تولید  همهم  دجا  در  چون انتشار  اما  هم. 

م را فری   ا ام دفاع کنم، ضرورتا باید دشمنانخواهم که از داراییمی

؟« مطمئنا،  ر به تو داده شودپذیری اگها را نمیآیا تو مجوزِ آن »دهم.  

ست که من ا من مدرکی  ها برای  مجوزِ آن   چراکه؛  پذیرم[]می  با لذت

 
مجموعهآ  ییگانگ 1 رو  یالمان  قرن    یدادهااز  به    یالدیم  19در  که  بود 

 یالدیم  1871  یهژانو   18آلمان در    یاتورامپر  یس آلمان و اعالم تاس  یکپارچگی
 م. –و تا پیش از آن، در زمانِ نگارشِ اثر، یک رویا بیش نبود.  یدنجاما
 م.  –منفرد به شکل عامدانه استفاده شده است فعلِ  2
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دادهها  آن  فری   مسیری  را  و  سرا  ام  برا  ویبه   آنان   یویرانی 

بیشتر حممجوز آن   . من درگیرِامیدهآغاز بسیار  بلکه  نیستم  -اقت ها 

سرنگونی   شان منشان  و  مجو  نزد  برای  من  دارد.    شان زاهمیت 

با این اندیشه  خود را    سی( های سیا)م ل لیبرال کنم تا  درخواست نمی

من گ دو،  هر  ما  که  بزنم  می آنان   و  ول  در صلح  ،  را  یکدیگر  توانیم 

و از هم   بکشیمبا یکدیگر، آری، احتماال یکدیگر را باال   درک کنیم و

ها را مجبور کنم  دهم تا آن م؛ من برای آن درخواست میپشتیبانی کنی

آه  ک بریز با  خون  که  ن  بمیرند،  تا  ها مجوزدهندهودِ  خ  درنهایت ند 

کنم، پا را از حد  گاه عمل مییک دشمنِ آ  عنوانبه من    د.توقف شونم

 . کنمبرداری می بهرهها توجهیِ آنز بیبرم و افراتر می

-ت هیچ قاضیدرهرحاله من  است ک  از آنِ من  زمانی  مطبوعات

از خودم و ورای    ای  دیگرعبارت به نشناسم،  ام  برداریهبهررا خارج 

 به  ط اخالقیات یا دین یا حرمِتزمانی که نوشتارِ من دیگر نه توس

و خودمداریِ من معین بلکه توسط من    دست نیازاقوانینِ دولت و  

 شود!

اخانه به تو پاسخ  گونه گستاکنون تو چه داری که به کسی که این

بمی را  پرسش  ما  که  است  بهتر  بگویی؟  گیردهد  آنکه  تر نده رای 

بیانی   به  متعلق  ین اشوند  به کیست، مردم  چنین درآوریم: مطبوعات 
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ات را  قصدی فراتر از این ندارند که مطبوع  ن؟ سیاسیون)دولت( یا م

، بدون سازند قدرت آزاد   ِصاحبان های اختیاری و شخصیِ  از دخالت 

ی همه  نکه به این نکته بیندیشند که برای آنکه مطبوعات کامال براآ

ها آن   از خواسِت مردم )دولت( آزاد باشد.شد، باید از قوانین،  باز با

 ی مردم« کنند.سئله خواهند آن را »ممی

مردم شود، هنوز بسیار تا اینکه مالِ من اما اینکه تبدیل به دارایی  

را   مجوزی از یک  بردارفرماناهمیِت  برای من    اینباشد فاصله دارد؛  

به  ؛ او  کندافکار من بازی میقاضی را روی  کند. مردم نقش  حفظ می

آن ب  یمواخذهحقِ  ها  خا رِ  نسبت  من  یا  دارد،  را  در من  افکارم  ه 

او   جزمامسئول برابر  عقایدِ  وقتی  هیئت .  اعضای  مورد  میِ  منصفه 

گیرد،   قرار  انداکله آنان  حمله  به  سخت  سخت زههایی  ترین ی 

 شان دارند. منصبانترین صاح  مستبدان و پست 

کند « از این موضوع دفاع میآرمانِ لیبرال »  در کتابِ  ادگار باوئر

آزادیِک دولِت  ه  در  اساسی  مطلق   مطبوعات  قانونِ  مطابقِ  و  گرا 

است،   »دولِت  کهدرحالیناممکن  مکانِ  در  می  آزاد«  را  یابد.  خود 

اوجمله که  ی  است  چون   ص یتشخقابل »اینجا    این  فرد  که  است 

نیست،   فرد  عمومیتی  ع   بلکهدیگر  منضوِ  و  این  اطقی  حقیقی  ست، 

نه فرد   آزادیِ مطبوعات را  پس  .ند«را بیان ک  فکرشحق را دارد که  
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دار »عضو«  است.بلکه  اگر  ا  می  اما  آزادیِ    ایست بفرد  هدفِ  با 

ابتدا مدرکی را در مورد اعتقادش به آن عمومیت، به    مطبوعات، در 

را   آزادی  این  او  اگر  ارائه دهد؛  قدرتِ  از  آن مردم،    خودش طریقِ 

دی که به او به  است، یک آزا  آزادیِ مردموقت آن  ه باشد، آن نداشت

ع  ش« اعطا شده است. موضوا»عضو بودنبه خا ر  ش،  اخا ر ایمان

یک فرد    عنوانبه نزد هر کس    ذهن  برای بیانِ  آزادی   برعکس است:

م »حق«  اما  .شودیگشوده  »حقِ این  ندارد:    را  او  مطمئنا  آزادی 

او را    ییتنهابه دارد؛ اما این قدرت    قدرتاو تنها  « او نیست.  مقدسِ

نمیمال آزادیِ  من  .سازدک  امتیازِ  برای  هیچ  به  نیاز  مطبوعات   

نیاز به رضایِت مردم به آن ندارم، نیاز به »حقِ« آن انحصاری ندارم،  

همین بهو  نیاز  »   ور  بتوج هیچ  من  ندارم.  آن  برای  آزادی  یهی«  اید 

ن را  همهمطبوعات  م ل  آزادی یز،  »بگیرمی  »  «؛ها  تنها    عنوانبه مردم، 

نمی  به من  قاضی«،  را  آن  او میبدهندتوانند  که  .  آزادی  آن  با  تواند 

می  کنار  من  آن  گیرم  علیه  یا  خود  بیاید  بدهد،  از  اینکه  کند؛  دفاع 

به شکلی    مردم،رغمِ  علیتواند. من آن را  میببخشد یا اعطا کند را ن

ک  نعنوابهخالص   به  فرد  مییک  با   دیگرعبارت به گیرم،  ار  را  آن 

مردم،   با  میمبارزه  من،  رادشمنِ  آن  و  ب  فقط   گیرم  دست  هزمانی 

. من آن  یا به چنگ آورم  بگیرمی آن را  اآورم که با چنین مبارزه می

 ییِ من است.داراگیرم چون را می
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عات  مطبو  آزادیِمدعیِ  یسد،  نوندر، که ادگار باوئر علیه او میس

ه . ادگار باوئر چ است «  شهروندانِ دولت یک حق و آزادیِ    نعنوابه »

می دیگری  برای  کار  یک  کند؟  حقِ  فقط  آن  نیز  آزاد    شهرونداو 

 است.

یز نمطبوعات همچنین تحِت نامِ یک »حقِ بشریِ عمومی«    آزادیِ

 مستحکم شکل گرفته یه آن اعتراضی با بنیانی  شود. علدرخواست می 

می  است  ن  گویدکه  انسانی  را  میهر  آن  چگونه  که    درستی بهداند 

ت. هیچ حکومتی نیز هر فردی انسانِ حقیقی نیس  چراکهاستفاده کند،  

از آن را  اما    دریغ انسان  گونه  آن  نمی  انساننکرد؛  به  چیزی  نویسد، 

  راد افهمواره آن را تنها از    حکومت این دلیل که او یک شبح است.  

ش داده است. پس اگر قرار یهااندام به  دریغ نموده و به دیگران یعنی  

ز این موضوع باید تماما افرد ته باشد، آن را برای همه داش یکی است 

نه برای انسان    است   مقرر شده  دفاع کند که آن برای فرد، برای من،

عالوه باشد.  انسان  که  زمانی  تا  فرد  برای  این،    یا  دیگری یک  بر 

انسان )یک چهارپا( نمینسبت   استفاده تواند ه به  از آن بکند. ایچ  ی 

 یک حقِ   عنوانبه مطبوعات    با آزادیِ  نمونه  عنوانبه حکومت فرانسه  

ا تقاضا دارد که او واقعا کند، اما از فرد این امنیت رانسان مجادله نمی

که نه به  کند  مقرر میاو آزادی را برای مطبوعاتی    چراکهانسان باشد؛  

 د.ن رد بلکه به انسان تعلق دارف
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 بشری نیست ن وانمودسازیِ دقیق که ایود تحت از آنِ من ب آنچه

 وکسر برای من باقی ماند. کمیب ،انده شد! آنچه بشری بوداز من ست

پدید    دارمسئولیت  تواند یک مطبوعاتِمی قط  فمطبوعات    آزادیِ

 رود.داراییِ در مطبوعات پیش میبا  فقط مسئولیتبی امرِآورد؛ 

------- 

یک قانون صریح میان رجه نخست  در د ها  نسانبرای مراوده با ا 

ممکن )  ه شده است کنند، قرار دادنه زندگی میمدارا هایی که دینآن 

بعضی اوقات گناهکارانه جسارت   است فرد در پیروی از این قانون

زشِ مطلقِ آن را  تا ار کندیوقت جسارت نمبه فراموشی کند، اما هیچ

آید که به نظر می   هاییحتی آن   است که  عشق: این قانونِ  ( انکار کند

بنیان از نش می اعلیه  نیز هنوز نسباامجنگند، و  به آن  ش متنفرند  ت 

نیستند؛  یب هنوز  آن   چراکهوفا  آن هستندعشق  ی  داراها  آری،  با  ،  ها 

عمیق و  عشقی  می  ترمنزهتر  آن عشق  بورزند،  نوع  ها  و  »انسان  ه 

 ورزند. انسان« عشق می

قا این  معنای  ما  را  اگر  شکل بندفرمول نون  این  به  کنیم،  ی 

خودش برای زی داشته باشد که بیشتر از  شود: هر انسان باید چیمی

زمینه  تان« را در پسوصیی خصبایست »عالقه خودش باشد. شما می 
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ر پرسشِ  که  وقتی  دهید  سرقرار  سعادتِ  دیگران،  پدری،  فاهِ  زمینِ 

انسان، خوا  نوعِ  نیکی و غجامعه، سعادتِ عمومی، سعادتِ  یره سِت 

باید بیشتر از شما   سرزمین پدری، جامعه و نوع انسان در میان است!

ها باید  نی آی خصوصیِ« شما علیه عالقه ا باشند و »عالقه برای شم

 شید. شما نباید خودمدار با  چراکهعق  بنشیند؛ 

مذهبیِ خواست  یک  پاعشق  و  -فراتر-حد -از-  است،  گذاشته 

ه خدا و انسان نیست،  شود، محدود بگونه که ممکن است فرض  آن 

درجه  در  موردی  هر  در  میی  اما  آنچهنخست  هر  انجام    ایستد.  ما 

نِ آن همواره باید عشق باشد. خواهیم، زمیکنیم، میفکر می  دهیم،می

می ما  قطعا  »تبنابراین  فقط  اما  کنیم  قضاوت  عشق«وانیم  انجیل    .با 

منتقد باید قبل از  آخر، اما  تواند نقد شود، نقدی از اول تا  مطمئنا می

ین حرف مقدس ببیند. آیا ا  را کتابِهر چیز به آن عشق بورزد و آن  

زمانِ تا  نباید  او  بگوییم  که  است  این  کند،  امرگ  جز  نقد  را  آن  ش 

نباید  یک چیز    عنوانبه ارد، و آن  باید آن را پابرجا باقی بگذ مقدس 

باید   عشق  نیز  انسان  از  نقدمان  در  شود؟  اصنکته واژگون  و ی  لی 

قضاوت مطمئنا  بماند.  باقی  می  هاییتغییرناپذیر  القا  نفرت  د نکنکه 

آنِ  هایی  قضاوت  کلبه  قضاوت از  بلکه  نیستند،  نفرت، هایما  از  ی 

کینه»قضاوت  ما  ،  توز« هایی  بر  که  می هستند  آیا   .رانندحکم  اما 

میتقضاو القا  ما  در  عشق  که  آنِ  بیشتر    ،کندهایی  هستند؟ از    ما 
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هایی  رانند، قضاوت های عشق هستند که بر ما حکم میاوتها قضآن 

همین    ما نیستند، و بر  از آنِها  « هستند، آن ورزانه و باگذشت »عشق

در  قضاوت  کلبه اس  اس که  کسی  نیستند.  واقعی  به    عشقِهایی 

می میعدالت  فریاد  اگر زند،  سوزد  حتی  اجرا شود  عدالت  بگذار 

تواند بپرسد یا تحقیق کند که ی شک م  بدوناو    1! جهان نابود گردد

چیست  درست  می  عدالِت  چه  شامل  یا  و  چیزهایی   چهخواهد، 

 .نه یاآن چیزی هست  آیااما نه اینکه  ؛ست ا

پایدا عشق  در  »آنکه  است،  درست  کامال  خدا این  در  بماند،  ر 

( خدا در او پایدار است،  4.16یوحنا    1)  .دا در او«پایدار مانده و خ

د،  مان شود؛ او در خدا پایدار میخدا نمییبشود،  یدا رها نماو از خ

ماند و رسد، در عشق به خدا پایدار مینمیی خود  به خود و به خانه 

 شود. ق نمیعشیب

همه است!  عشق  همه»خدا  و  اعصار  جهان ی  این  در  ن ادها  ی 

نکته ای دادند«ی  ن  تشخیص  را  مسیحیت  همان    .مرکزیِ  که  خدا، 

است، خد  مداخلعشق  نمی هایی  او  است:  به حال  گر  را  تواند جهان 

بگذا می خود  بلکه  را  رد،  آن  به    ادتمندسعخواهد  تبدیل  »خدا  کند. 

 
مشهورِ  التی  عبارت 1 از    Fiat justitia, et pereat mundusن ِ  است  سخنی 

 .م –فردیناند اول امپراتور روم مقدس. 
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انسان  تا  شد  کند«ه انسان  الهی  را  بازی ادست جا  همهاو    1.ا  در  ش 

هیچا و  بدون  ست  نمی  اوچیز  همهااتفاق  در  او  »بهترین  فتد؛  جا 

برنامه   «،شااهداف و  درکها»احکام  داردنیشا نی  را  است اش«    . ا 

می منطق اوست،  خودِ  که  جهان  با،  تمامِ  در  و  ا  شیپبه یست  نداخته 

. سازدبهره میمان بیز استقاللی او ما را ادرک شود. مراقبِت پدرانه 

نمیم کارِا  هیچ  بدو  توانیم  دهیم  انجام  گفته شود  محسوسی  آنکه  ن 

نمی و  است،  داده  انجام  را  آن  بداقبتوانیم  خدا  خود هیچ  بر  را  الی 

که خ بشنویم  آنکه  بدون  آوریم  ما پدید  است؛  کرده  مقدر  را  آن   دا 

اما   .چیز را »داده است«چیز نداریم که از او نگرفته باشیم، او همههیچ

خواهد جهان  یدهد. خدا باالجبار مدهد را انسان نیز میمی آنچه خدا

می  سعادتمندرا   انسان  و  را  کند  آن  که  تا زدسا  خوشحال خواهد   ،

انسان همه ازاینی  کند.  خوشحال  را  »انسانرو  ها  مییهر  خواهد « 

د  منطقی است،  گرفته  فرض  خودش  برای  که  همهرا  انسار   ها ن ی 

چیز باید سراسر منطقی باشد. خدا خود را با شیطان  بیدار کند: همه

و امر تصادفی این کار   یغیرمنطقامر  دهد، و فیلسوف با  شکنجه می

خمیرا   نمی کند.  اجازه  وجودی  هیچ  به  قدمِ  دا  که  را   خوددهد 

خواهد که ما تنها در روشِ بشری  آن می  ردارد و انسان نیز مشابه باب

 ریم. قدم بردا

 
 م.  –در قرن هفدهم   یسوعییشِ آلمانیِ، کشیوسآتاناسای از جمله 1
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  ، ( باشدبشر  ملو از عشق مقدس )دین، اخالق،اما هر کسی که م

-رحمیِ ماللورزد و با بی »انسانِ حقیقی« عشق می   تنها به شبح، به

فرد انسا   آوری  عنوانِرا،  تحت  را،  واقعی  قانونِنِ  سسِت  سنجش    

می علیه   آزار  او  »ناانسان«  میدهد.  الزم  و  ستودنی  را  که این  داند 

عشقِ به شبح یا    چراکهکند؛    مالاِعترین اندازه  خشن  رحمی را دربی

می دستور  او  به  شبح   دهدعمومیت  که  آن  از  نیست،  که  وار 

یا    دیگرعبارته ب متنفراز خودمدار  این    فرد  معنای  است  این  باشد؛ 

 نامندش. عشقِ که »عدالت« می ی شدهمشهوری پدیده

جرم   خا ر  به  که  نمیمی  احضارانسانی  انتظار    تواندشود 

شکییچه  هیچگونه  و  باشد،  داشته  حجاببایی    بر دوستانه    یکس 

اندوه  نمیبرهنگیِ  پهن  او  قاضیِ  گینِ  هیچ گسخت کند.  بدون  یر 

آخری لباساحساسی  متهم  هان  فقیرِ  آن  تنِ  از  را  بهانه  مندرسِ  ی 

اوکَنَمی ترحمی  بدون  زندانبان  نم  د؛  مکانِ  تا  شد. کِمی  اشگرفته را 

زما که  مجازات  وقتی  بخششی  ن  انگ بدون  انسانِ  او  یافت،  -پایان 

انسان میان  به  دوباره  را  نیک، مسیحی و خورده  برادرانِ  میانِ  به  ها، 

کنند. آری، مجرمِ »الیقِ بر او تف می  با تحقیر  اندازد کهوفادارش می

شود، و در برابر  هنمایی می ن هیچ مرحمتی به سوی دار رامرگ« بدو

شادِ   اخالقیِ  چشمانِ جمعیِت  قانونِ  انتقامِ  ینتسکفریادکش،  دهنده، 

تواند زندگی کند،  ها یک نفر مینت  چراکهگیرد.  واالیش را جشن می 
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جا مجرم.  یا  اخالقی  مجرقانونِ  که  قانون  یی  نشوند،  مجازات  مین 

ها باید  ، آن؛ و جایی که این مستولی شوداخالقی سقوط کرده است 

 ر است. فناناپذی نآنا پایین روند. دشمنیِ

بود، نگرانی برای آنکه   بخشش و عشقعصرِ مسیحی دقیقا عصرِ  

ها را  شان مقرر است را دریافت کنند، آری، تا آنرای بها آنچه  انسان

ان  ی رجهدر دبنابراین  د.  ن شان( برسانشان )الهی بشریجام تکلیفِبه 

اصل  نخست   مراین  انسان  برای  ماهیِت  که  داده شده  قرار  این  اوده 

ش است، که یا خدا  اتکلیفاین ماهیْت    درنتیجه آن است و    است یا 

بهاو   )  خواندی فرامآن    را  اساس یا  بودن  بر  انسان  روز(  ش  ا مفهومِ 

او)گونه  زیستی(  جهت تعصب  شکلبدینخواند.    خواهدفرارا    ی   ی 

ایج میواگردانی  کمونیست ا  .شوداد  انسان ه ینکه  و  انسان  ا  از  سازها 

دهد. ی تغییر نمیاذره نظرگاه را  این    ،ظار دارندبیشتر از مسیحیان انت 

بشری   که  را  آنچه  باید  برای    ت ساانسان  اگر    فقط دار  یند بگیرد! 

ساز تقاضا دارد  و شود، انسان ئی از است جزاکافی بود که آنچه الهی  

آنچه بشری   از  باشد. هراکه  نداشته  علیهِ    ست هیچ کم  را  دو خود 

می تعیین  است  خودمدارانه  خودمدارانه    چون  البته  کنند.آنچه  آنچه 

)یک تیول(؛ او    کرددا  یا به او اه ا فرد تطابق داد  توان بنمیرا  است  

ب برای خود  را  آن  آورد.  هباید  را  اولدست  بهره عشی  می ق  کند، مند 

 به خود بدهد.تواند دومی را تنها من می 
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برای    کار کردنبر  کننده،  ده بر عشق، بر رفتارِ رعیت تا اینجا مراو 

است. کرده  تکیه  مدیون  همان  یکدیگر  به خود  را  این  فرد  که   ور 

را   خود  که  به سازد سعادتمند  است  برتر  ماهیِت  بردنِ  سعادتِ  یا   ،

ش به حقیقت )حقیقت و واقعیت( را به خود اآوردن  درونِ خود و

را    مدیون این  به آن   دیگرانبه  هم  است،  است که  ها کمک  مدیون 

در هر دو مورد  فرد  شان را درک کنند:  و تکلیف  اشان رکند تا ماهیت 

ماهیِت به  را  است    این  مدیون  و   اشتحقق  درکه  انسان  کمک 

 کند. همکاری

ا  مدیون  به خود  نه  فرد  چ اما  تا  به  ست  نه  بسازد،  از خود  یزی 

خود    چیز به ماهیِتفرد هیچ  چراکهها بسازد؛  دیگران تا چیزی از آن 

ای مراوده   ،ای که بر ماهیت تکیه کندو دیگران مدیون نیست. مراوده

یِت برتر مراوده برقرار  با شبح است نه با چیزی واقعی. اگر من با ماه 

ای  انسان مرواده  گر با ماهیِتام، و اای نگاه نداشتهکنم، با خود مراوده

 ام. ه نداشته ای را نگاها مراوده انسان  برقرار کنم، با

فرهنگ   از  ریق  انسانِ  بیعی  یک  عشقِ  به   دستور تبدیل 

اما  می آن  عنوانبه شود.  به  دستور  نه    تعلقانسان  گونه  یک  به  دارد 

آن   اف  ماهیتمن؛  راه  به  هیاهو  همه  این  آن  برای  که  است  تاده  من 

ریت، این درخواست بش  دیگرعبارت بهیا    انسانت، نه داراییِ من.  اس
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من   یوظیفه، آن  درخواست شده استعشق   دهد؛می  ارائهرا به من  

برای عمومیت،    ، فتح شده باشد  منبه جای آنکه برای    درنتیجه است.  

غرابت دارایی   عنوانبه ،  انسانبرای   یا  »ااش  است:  شده  فتح    او ش 

و  تا عشق بورزد؛ عشق وظیفه    نسان، به هر انسان، به اد  شو میتبدیل  

 .دست و ازاین «تکلیف انسان است 

باید   من  محققنتیجتا  خود  برای  نیز  را  را    کنم  عشق  آن  از و 

 . رها سازمقدرتِ انسان 

از آنِ من بود،    تصادفاا  بود، ام   از آنِ منآنچه اصالتا  من همراه با  

بود،آنچه   من  مالِ  در دارای  عنوانبه   غریزتا  من  اعطا شدم؛  انسان  یِ 

تیول به مستخدمِداعشق ورزیدن  تبدیل  ب  ر شدم، من  شر شدم، نوع 

گونه این  از  شدم  نمونه  یک  عشق    یتنها  کردم،  کنش  و  حیاتی، 

نه   از  ونهنم  عنوانبه ،  انسان  عنوانبه بلکه    من  عنوانبه ورزیدم،  ای 

بشری. امر  از  تمدنْ    کل  انسان،  فئودوضعیِت  ت،  سا  الیسیستمِ 

نه   است  بشر  نوع  یا  انسان  آنِ  از  فئودالیِ مندارایی  دولِت  یک   .

بناهیوالگ همه  ون  همهشد،  شد،  ربوده  فرد  از  بچیز  »انسان«  چیز  ه 

وکمال« ظاهر  »گناهکاری تمام  عنوانبه فرد باید    درنهایت واگذار شد.  

 شود. 
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نباید هیچ عالقه  ی وافری در شخصی دیگر داشته  آیا من احیانا 

ای داشته باشد،  نباید در قلِ  من ج   اوو سعادتِ  او  آیا لذتِ    باشم،

لذتِ لذتتج  آیا  دیگر  از  من  برای  نباید  او  کردنِ  خوهیز  دم  های 

را برای لذتِ او    هالذت شمار  توانم بیبیشتر باشد؟ برعکس، من می

رضایِت او   باال بردنِ شمار چیز را برای  توانم بیمیقربانی کنم، من  

زترین توانم آنچه بدون او برای من عزیکنم، و من میدریغ  از خود  

اینکه  یآزاد ،  م ارفاهام،  است، زندگی اندازم.  او به خطر  با  ام را برای 

خوشحالیِ او و لذتِ او تازه شوم، لذت من و خوشحالیِ مرا تشکیل 

اما  می خودم  خودم، دهد.  آنِ  از  نمی  خودِ  قربانی  او  برای  کنم، را 

او  چیز را برای  برم. همهمانم و از او لذت میی دار میک خودمبلکه  

من به او را باید نگاه دارم، این بسیار ساده    اما عشقِ   ،کنمقربانی می 

است؛ اما   تر معمولرسد در زندگی  ست، و حتی از آنچه به نظر میا

بیشتر  هیچاین   را  نمیچیز  ثابت  این  من از  در  اشتیاق  این  که  کند 

چیزه   قدرتمندتر دیاز  است.ای  آموزش  مس  گر  ما  به  نیز  یحیت 

من  هم  قربانی کنیم. اما اگر  ن  آی امیال دیگر را برای  هدهد که هممی

قدر آنهم  را قربانی کنم، با آن حساب     دیگریالِام  ،یاقاشتآن  برای  

نمی  که  پیش  کنم،  خودمروم  قربانی  آنْ   را  با  که  را  چیزی  من    و 

م کنم؛  قربانی  را  هستم  خودم  ارزحقیقتا  وی هن  را، شِ  خودم  ی 

افتد، د اتفاق می کنم. زمانی که این موردِ برا قربانی نمی   قلمروِ خود
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تصویرِ اشت  عشق  دیگر  از  ا اعت  یاقبهتری  کورکورانه  که  هایی 

انسانِمی داشت.  نخواهد  جاه   ل  جاه   کنم،  با  ه که  دایت   لبی 

او ت  شآرام   لحظهیک  شود و نسبت به هر هشداری که  می ولید در 

ماندهمی ناشنوا  کهاست   کند،  است  داده  اجازه  حد    ،  تا  اشتیاق  این 

مستبد کند   یک  مستبدیرشد  همه   ،  او  ر که  کردن  فسخ  قدرتِ  ا ی 

آن   میعلیه  نمیرها  او  است، چون  کرده  رها  را  او خود  تواند کند: 

و کند،  فسخ  را  نمی  خود  معاف  نتیجتا  اشتیاق  آن  از  را  خود  تواند 

 ست. شده ا: او تصرف سازد

د بلکه همه. اما من به  ها هستم، نه فقط افرا من نیز عاشقِ انسان

ورزم ها عشق میبه آن   من  ورزم؛خودمدارانه عشق می  ا با آگاهیِه آن 

عشق ورزم چون  کند، من عشق میخوشحال می  ران  مچون عشق  

هیچ    من  .سازدست، چون مرا خشنود می ا ن  بیعی  ورزیدن برای م

عشقی«   حسِشنمی»دستورِ  حس،  دارای  هستیِ  هر  با  من   ناسم. 

دهد و تازه شدنِ  یز شکنجه می ها مرا نی آنارم، و شکنجه ی دهمنوع

تازآن  نیز  مرا  میها  میه  من  آنکند؛  بکُتوانم  را  اما  ها  توانم ینمشم 

کنم.   رودولفِ  رعکسبشکنجه  پرهیزگارِ جرئت با    1پرنس   ،

 
 م. –قهرمان رمانِ رازهای پاریس  1
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»خشم« او را تحریک  اران  ک ، چون تبه1رازهای پاریسفرهنگ در  یب

شکنجهنقشه کردند،   ری  میشان  حسِیکشا  ثابت    فقطی  همنوع  د. 

ن، داراییِ من نیز هست؛ ها دارند از آنِ مکند که احساسی که آن می

( که شبیهِ  2ندعلیه نوتاری فِرا  م ال)  ،ی انسانِ نیکوکاررحمانهرفتارِ بی

ش را  انیانزندا   احساسیِ آن سارق ]پروکروستس[ است که پاهاییب

اندازه تختخواببه  میای  یش  میکشید  ضدیت  3برید ا  در  آن ،  با 

اندازه شدن در آن  ها را برای  رودولف، که او انسان  است: تختخوابِ

-ازاینبرای نیکی، فضیلت و    ست. امرِا برید، مفهومی از »نیکی«  می

انسان ت دس می،  متعص   و  سنگدل  را  احساسی  ها  رودولف  کند. 

کار  این  کند که » اری ندارد، بلکه برعکسِ او احساس می نوت همانندِ

 نوعی نیست.هم خوب است«؛ این حسِ فطرتپست این برای 

 
 م. –ی فراسوی یوگن سو ندهرمانی از نویس 1
 م. -پاریس زهای های رمانِ رایت شخصاز  2
اشاره به داستانی در اسا یر یونان است که در آن پروکروستس هتتر کتته را بتته   3

تتتر  ولِ تخت کوتتتاهاگر از خواباند و می کرد روی تختیخود مهمان میی  خانه
تتتر ختتت شتتوند و اگتتر بلنتتداندازه با تکشید که هممی  قدرآنشان را  بودند، بدن

 م. –اندازه شوند. تا همبرید شان میبودند، از بدن
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ع  انسان  به  می تو  را، خودمدار    درنتیجهورزی،  شق  منفرد  انسانِ 

ها( شکنجه کردنِ  به انسان  بشردوستیِ تو )عشق دهی؛را، شکنجه می 

 ست.ا هاانسان 

ببی را  معشوقی  کاگر  مینم  رنج  میه  رنج  او  با  و کشد،  کشم، 

او   برای راحتی و خوشحالیِ  چیز راشوم تا زمانی که همهراحت نمی

گر او را خشنود ببینم، من نیز به خا ر لذتِ او امتحان کرده باشم؛ ا

شود که همان  تنباط نمی گردم. این حرف به این شکل اسخشنود می

 ور  ، همانباشد   ثر گذاشتهمن اچیزی که در او این تاثیر را دارد در  

حس و او    نکنم س  ه من ح ی با هر درد جسمانی کی کافکه به اندازه

او مرا به    آورد، اما دردِرا به درد میش او  اشود؛ دنداناثبات می   کند

 آورد. درد می

نمی  من  چون  چراما  پیشانی  را  توانم  معشوق  دردِ  از  شده  وک 

بوسم. اگر من به او  آن را می دم،  تحمل کنم، به آن دلیل، به خا رِ خو

اما من را آزار  روک شواو ممکن بود بسیار چ   ورزیدم،عشق نمی د، 

 کنم.را دور می خود داد؛ من تنها مشکلِ نمی

 حقی ورزم،  چگونه هر کس یا هر چیزی که من بدان عشق نمی

ی اول است یا حقِ عشق من در درجه   آیا  من باشد؟  دارد که معشوقِ

ا شاوندان، سرزمین پدری، ملت، شهر بومی و نهایت خوی  او؟ والدین، 
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کنند که حقی انجمن برادری«( اظهار می   »برادران،کل )همنوعان در  

م عشق  تشریفاتِ بر  هیچ  بدون  و  دارند،  ادعا    ن  آن  بر  بیشتری 

کنند، و اگر به  نگاه می  ییِ خودشاندارا  عنوانبه ها به آن  کنند. آن می

-نگاه میعنوان یک سارق  من  ها به  آن  این موضوع احترام نگذارم

ست دزدیده است. من ا  هاعلق به آن را که مربوط و مت  که آنچهکنند  

وقت من  ق یک دستور و قانون است، آنعش  اگر  عشق بورزم.باید  

زده شوم و   شخم برای آن  بایست نسبت به آن آموزش داده شوم،  می

ازاین مجازات شوم.  کنم،  آن تخطی  از  مردم  اگر  میتمریرو  کنند ن 

تا  ن گذارند اخالقیِ« قوی بر مکه تا جایی که ممکن است یک »تاثیر 

  ور همانکه فرد  و هیچ شکی نیست    مرا به عشق ورزیدن برسانند.

می انسانکه  هیجانتواند  را  بورزند، ها  عشق  تا  کند  اغوا  و  زده 

اشتیاقتومی دیگر  جهت  را  کار  این  دهدنیز  ها  اند  اگر    -  انجام 

ا چون ی ن ادها شایع است صرفجهت نفرت. نفرت در همهاهد  بخو

 .اندهتعلق داشت  1ئلف و دیگری به گیبلین کسی به گویشینیانِ  پ

از احساساتِ من،    هرکدام ق یک دستور نیست، بلکه م ل  اما عش

مرا  است.  داراییِ من و    دیگرعبارت به یا  آور    دست هب  داراییِ  بخر، 

 
گیبلینگوئلف 1 و  و  ها  پاپ  از  حمایت  در  ترتی   به  که  بودند  اتحادهایی  ها 
 م. –پراتور مقدس روم شکل گرفتند. ام
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انتقآن  به تو  ندارم که  دهم.  ال می وقت من آن را  به یک کلیسا،  نیاز 

ی ملت،  سرزمین  یک  خانواده  ک  یک  نمیپدری،  که  غیره  داند و 

ب  مرا  عشق  آورد،  هچگونه  قیمِتدست  من  و  بورزم؛   خریدِ   عشق 

 کنم.را کامال به میلِ خود تعیین می  خودعشقِ

خودخو و  عشقِ  عرفانی  ازخودگذشته،  عشقِ  از  کامال  اهانه 

تواند به هر چیزِ ممکنی عشق بورزد، نه می  ت. فردرمانتیک دور اس

« به حالت کلی )شراب، سرزمین پدریِ یک »شیء بلکه  ها  نتنها انسا

و   با  دست ازاینشخص  عشق  خارج   بایدی(.  من  قدرتِ  از  که 

دیوانه می)  گرددمی با  شود، رمانشیفتگی(، کور و  به که    بایدیتیک 

می او   »اش  دیگرعبارت به   شود،وارد  مقدس  یائی«  با  من  برای  که 

ب می شدن  مقید  با  یا  وشوند،  با  آن  وجدانه  گونه  این  قسم  و  ظیفه، 

 لکه من برای آن وجود دارم.دیگر نه اب ه برای من ب اکنونشود. می

در    که  –احساسِ من    عنوانبه نه    ؛عشق یک تصرف شدن است 

می آن شک ترجیح  من  را  ل  آن  که  در تصرف  عنوانبه دهم  م  ادارایی 

بد عشقِ  -  اشماشته  اب ه.  بیگانگیِ  آن  از  ریق  شامل  دینی    بلکه 

مقدس    یک فردِ  »فردِ مقدسِ« معشوق، یا هواخواهِ  دستور به عشق به

مطلقا  هایی وجود دارند که  بودن است؛ برای عشقِ ازخودگذشته اب ه

قلِ   اندیداشتندوست  آن   و  برای  باید  بتپد،  من   نمونه   عنوانبه ها 
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همهم یا  ازنوع،  و  سرِ  خویشاوندان  من،  عشقِ دست ازایندواجیِ   . 

خود را نیز    درنتیجهورزد و  شق می تقدسِ درونِ معشوق ع  قدس بهم

تا  بندبه کار می  بیشتر  هر چه  د  یک فردِ مقدس  از معشوق  بیشتر و 

 )یک »انسان«( بسازد. 

توسط من عشق ورزیده شود. او   بایدت که  معشوق یک اب ه اس

حسابِ خامن  به  به  من  من   ر،  ورزیدنِ  عشق  توسطِ  یا  ی  اب ه، 

است. من آن ی عشق  اب ه  خودیخودبه بلکه    نشده است   من  یِعشق

در  ونچ گونه بوده است؛ ام بلکه او از ابتدا اینی عشق نساختهرا اب ه

گونه ساخته باشم   خودم اینمن او را با انتخابِ  موضوع که  اینجا این

ایناست ربط  بی اگر  بود؛  موردِلِم )  1گونه  و  نامزد    -ازاین، همسر 

د،  ( دست  او  اینکه  موردی  هر  است،  ر  که  خصش گونه   بارکیی 

برای  »  شودمی  انتخاب من  عشقِ  بخود  از  میهحقی«  و  دست  آورد 

او عشق   به  بیدهورزمن چون  قرار دارم که  التزام  این  رای  ام، تحت 

ه عشق  بلک  من  ی عشقِاو نه اب هبنابراین   همیشه به او عشق بورزم.

عشق ورزیده شود. عشق   دبایست که  ا ای  : اب ه2ست ادر حالت کلی  

 
عشق شده بود.    یاب هانتخابِ من بود، اگر با انتخابِ من تبدیل به   اگر در یعنی 1
 .م –
 منظور معشوق در حالتی غیر از انتخاب شخصی ست.  2
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من  کهدرحالیاوست،  حقیا شده و اختصان دارد، برای او مقرربه ا

یا    الزام من  عشقِ  بورزم.  عشق  او  به  که  باجِ    دیگرعبارتبهدارم 

به   که  میعشقی  پرداخت  عشقِ  او  حقیقت  در  او او کنم،  که  ست، 

 کند.به شکل باج دریافت میمن  ازآن را فقط 

عشق که  هر  لکهترکوچکی  اجبارین  آنی  به  باشدآ  ی    ، ویزان 

-رسد، تصرفه این لکه میعشقی ازخودگذشته است و تا آنجایی ک

ش چیزی مدیون  ای عشقشدن است. کسی که اعتقاد دارد که به اب ه

 ورزد.مدارانه عشق میرمانتیک یا دین ،ت اس

  درک »پارسایی«    عنوانبه انواده که معموال  قِ خعش  نمونه  عنوانبه 

مذهبی  یم سرزمینِ   عشق  ؛ست اشود، عشقی  که    به   عنوان به پدری، 

موع »و ن می پرستی«  اینظه  نیز  همهشود  است.  عشقگونه   های ی 

می مشابهی حرکت  الگوی  در  ما  یا  همهکنند:  رمانتیکِ  ریاکاری،  جا 

ای به  شته«، عالقهودگذ زخ»عشقی ا  ی،بهتر است گفته شود خودفریب

  عشقِ مسلما  من.    نه فقط به خا رِ من و مالِ  اب ه به خا ر خودِ اب ه،

ی با تفاوت بین اب ه از هم تفکیک احساس  عشقِ  ورمانتیک یا مذهبی  

نگرشِ  می در  آن.  با  رابطه  وابستگیِ  با  نه   رف    دو  هر  دومشوند، 

اب هاندتصرف شده یکی  اولی  در  اما  و  ؛  کفرآمیز  مقدس  دیگرای  ی 

سلطه  ماست.  دو  هر  در  من  روی  اب ه  فقط ی  است،  یکسان  ورد 
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سلطه  ازمانی   احساسی  ین  زمانِانوعِ  و  روح   ست  نوعِ   انیِدیگر 

از آنِ من است که تماما  تنها زمانی  گون( آن است. عشقِ من  )شبح

عالقه  خودخواشامل  خودمدارانه  ی  و  نتیجتا    که  ی زمان،  باشدهانه 

ام یی . من به داراباشدیا داراییِ من    منی  اب ه  اقعای عشقِ من وهاب 

ای نسبت به آن ندارم، به همان و هیچ وظیفه  چیز مدیون نیستم،هیچ

چشماند به  نسبت  که  دارم؛  ا کی  وظیفه  آن   وجودن یباام  از  اگر 

 ام.به حساب خود انجام دادهبیشترین مراقبت را کنم، آن را 

داشت؛  نسیحی عشق را کم   مروزگارِهمچون    زنی روزگار باستان  

پیرتر  النوعِرب اما    عشق  است.  عشق  خداوندِ  یِ  شدگصرفتاز 

 ست.ا هاعرفانی متعلق به دوران مدرن 

قدرتی من در برابرِ  یبدر  یِ عشق در بیگانگیِ اب ه، یا شدگتصرف

چیز به نهفته است. برای خودمدار هیچ  اش و قدرت برترش یگانگیب

-تا خود را در برابرش فروتن سازد، هیچست  ی کافی واال نیاندازه 

-ی عشقِ به آن زندگی کند، هیچقدر مستقل نیست که او برانچیز آ

آن نچیز  مقدس  عشقِ  قدر  کند.  قربانی  آن  برای  را  خود  که  یست 

دخواهی جریان  خیزد، در بستر خوخودمدار در خودخواهی به پا می

 شود.خودخواهی خالی مییابد و دوباره در می
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دیگر برای آن   این باید همچنان عشق نامیده شود؟ اگر واژها آآی

 عشق ی شیرینِوقت واژهش کنید؛ آن او انتخاب  ش برویدپی دانید،  می

کنونی   زمانِ  در  شد؛  خواهد  پ مرده  مرده،  دنیای  آن  مبا  ن  دستکم 

وای قدیمی را  رو همان آام، و ازایننیافته  مانمسیحیچیزی در زبانِ  

 ورزم.، داراییِ خودم عشق میخودمی به اب هو  کنمتحمل می

اما  می   ما ی از احساساتیک   عنوانبه   عشق را فقطمن   آن  پرورم؛ 

من،    عنوان بهرا   ورایِ  آن   عنوان بهقدرتی  الهی،  که قدرتی  گونه 

برکنم،  اشتیاقی    عنوانبه گوید،  یمفویرباخ   از خود  نباید   عنوان به که 

به یک احساس    عنوانبهاو  کنم.  می  سخرای دینی و اخالقی تم وظیفه 

م را  اآن را تقدیس کنم و روح  اصلی که  عنوانبه اما  دارد،    من تعلق

 ور که نفرت  ست، دقیقا همانا  الهیگر و  ، سلطهسازم عهد  متبه آن  

اص  عنوانبه  نیستکدام  ؛ هیچستااهریمنی  لْ  یک  از دیگری  .  ند بهتر 

یا     وربه  خودمدارانه  عشقِ  نه    دیگررت عبابه خالصه  من،  عشقِ 

 ست نه اهریمنی. اه الهی مقدس است نه نامقدس، ن

ایمان محدود شده باشد، عشقی غیرحقیقی  »عش با  ست. اقی که 

ماهیِت با  که  محدودیتی  نمی  تنها  تداخل  خودعشق  -کند، 

هوش  سازیِمحدود  یا  منطق  با  که امندی  عشق  عشقی  ست. 

می تمسخر  را  هوشمندی  قانون،  تئوریِ ا  ،کندسختگیری،  نظر  ز 
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  د  خوپس عشق در ماهیِت  1. است«عشقی غلط و از نظر عملی تباه  

اینا  منطقی فویرباخ  پس  میست!  فکر  معتقد کند؛  گونه  شخِص 

است. یکی   اعتقاد داشتنق در ماهیِت خودِ  کند عشبرعکس فکر می

عشقِ   می  یغیرمنطقبه  عشقِ  حمله  به  دیگری  برای اعتقادبیکند،   .

دو   . آیا هرشودبندی میرتبه  2گناهی واضح حدِ    در  هر دو حداک ر

نمی  پابرجا  را  یا  گذارعشق  غیرمنطقی  شکلِ  در  اگر  حتی  ند، 

کنند که بگوید عشقِ غیرمنطقی یا  ها جرئت نمیشد؟ آن اعتقادی با یب

نیست؛  ا  معنای بغیراعتقادی   عشق  آن ست،  که  اندازه  همان  ها به 

غیراعتقادی اشک نیستند.    ی وهای غیرمنطقخواهند بگویند اشکنمی

اگر   و  عشقِ  تی  ح اما  عشق   عنوانبه  باید  دست ازاینغیرمنطقی 

آن اگر  و  این  ،اند انسان ناالیقِ    ت درهرحالها  حساب شود،  -سخنی 

به ادامه  در  می  راحتیچنین  نارائه  چیز  واالترین  عشق    ، یست شود: 

د  نتوانیماعتقاد نیز  یب  و  ؛ حتی غیرمنطقیهستندبلکه منطق و ایمان  

تنها   عشق  اما  بورزد؛  ارعشق  به  زمانی  مربوط  که  است  زشمند 

بودنِ  یا  منطقی  شخِص منطقی  فویرباخ  وقتی  باشد.  را معتقد   عشق 

معتقد    نهد، این یک توهم است؛ شخِص« نام می سازیمحدود -»خود

حق همین  با  »خود   واندتمی  نیز  را  نهد. سازیمحدود -اعتقاد  نام   »

 
 م. -جوهر مسیحیت« کتاب » -رباخفوی 1
 م. –ین به الت 2
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  عنوان به   ش رااط« است و نه »تباه«؛ او خدمت لعشقِ غیرمنطقی نه »غ 

 دهد.عشق انجام می 

ا من  باید  که  است  جهان،  ین  به  به   خصونبه نسبت  نسبت 

به خصوصی را وانمود کنمها،  سانان »با   احساسِ  ابتدا  از همان  و 

با   عاشقانه  احساسِ  با  کنم«آن عشق،  مالقات  اینجا  مطمئنا    .ها  در 

نسبت به  شود  ی فردی آشکار می و اراده  دمیزانِ بیشتری خواسِت آزا

که  زمان اجازه میی  بامن  تا  احساساتِ   دهم  تمامیِ  با  روش جهان، 

و    زدهممکن،  وفان پرفرازویب شوم  برابر  در  و نشی  حفاظ  ترین 

دهم که با احساساتی  میقرا گیرم. من ترجیح    هاگمانه ترین  تصادفی

قبل   اکه    به شکلیروم  ب به جهان  یافته  شکلاز  ین احساساتْ گویی 

پیشاپیش رفتار    من  هستند؛ داوری  یش پبا  راه  همعقایدی متعصبانه و  

ی ام، و با وجودِ همهویز کردهرا به خود تج  جهان نسبت به    یشخو

دربارهوسوسه یک آن   فقط  جهانی  هایش  که  ردم  ک  تعیینبار  گونه 

اصلِ    ای جهان ب. من خود را علیهِ سلطهاندیشممیو  کنم  میاحساس  

ورزم. پیش بیاید عشق می  هر آنچهبه    ون کنم؛ چ محافظت می  عشق

تصمیم  با  ارد؛ اما  گذامر زشت تاثیری زننده در من می   م ال  عنوانبه 

ی  دیگر   ناسازگاریِ ور که با هر  یابم، همانبر آن سلطه میبه عشق  

 کنم.ه میگون این
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نم از  کمحکوم می  مصمم هستم و خود رااما احساسی که با آن  

شده است که  -تعیین -پیش-زچون ا  ،است   بستههمان ابتدا احساسی  

پاک  را  خودم  توانم  نمیمن   آن  پاخیا  سازم  از  را  کنم. ود  اعالم  ک 

دیگر خود را    مناست.    تعصبیک    ،است   شدهچون از پیش تعیین  

دهد. من خود را نشان می دهم بلکه عشقِنمی ی جهان نشان به چهره

من    جهان بر  روحِ    ؛ راندینمم  حکقطعا  شکلِ    عشق اما  به 

 حکم خواهد راند. ن روحبر ای ر بیشتربسیایری ناپذ اجتناب

ورزم، اکنون به  من به این جهان عشق می اگر در ابتدا گفته بودم  

  چراکه رزم،  و کنم: من به آن عشق نمیروشی مشابه این را اضافه می

آن را کنم؛ من  می د   ور که خود را نابوهمان   سازممی را نابود    من آن

ها محدود  نا به یک احساس نسبت به انسا. من خود رکنممنحل می 

همه نمی به  بلکه  احساساتیکنم،  آن  دارم، یی تواناکه    ی  را  شان 

بازیِ می  فرصِت  با  آزاد  را  آن  باشم  داشته  جرئت  نباید  چرا  دهم. 

 هابر زبان بیاورم؟ آری، من از جهان و انسان   شای آشکار بودن همه

این کار من میاستفاده می با  به هر گمانه  توانکنم!  نسبت  را  م خود 

از آن آنکه توسط یکی  بدون  بگذارم  از خودباز  م گسیخته شوم.  ها 

با قلبی  من می از عشق، عشق بورزم و اجازه دهم که    سرشارتوانم 

تابشِسوزان قلِ ترین  اشتیاقْ  را  م    معشوق  آنکه  بدون  بسوزاند،  را 
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خود را از این اشتیاق در نظر بگیرم که همواره    یهذیتغچیزی جز  

برد کار  ی عشقِ منابژهدر    فقطتمام توجهِ من به آن  کند.  نو تازه می

عشقِ  فقطدارد،   که  کسی  داردمن    به  که   فقط،  نیازش  کسی  به 

می عشق  او  به  چ »صمیمانه  بیورزم«.  آن  به  نسبت  قدر  تفاوت ه 

خودم به او را تغذیه    عشقِ   قطف  خواهم بود اگر عشقِ من نباشد! من

را استفاده می  کنم، منمی تنهااو  او    کنم  از  این جهت: من    لذت به 

 برم.می

م ا  میبگذارید  من  بزنیم.  دیگری  مناس   چگونه ل  که  بینم 

شوند. اگر  طرب می مض   اشباحای از  ها در خرافاتِ سیاه با دسته انسان 

اندازه قدرتبه  روشناییِای  که  دهم  اجازه  شبح  م  واردِ  بودگیِ روز 

آیا اح  این دلیل است که عشبانه شود،  به  این را در  تماال  به تو  شق 

ب من  آیا  است؟  کرده  القا  انسان من  به  عشق  خا ر  میه  نویسم؟  ها 

افکارم وجودی در جهانسم چون مینویخیر، من می برای   خواهم 

اگر  هب حتی  و  آورم؛  را  یش پ دست  شما  افکار  این  که  کنم    از بینی 

ببینم که خونین  کند، حتیبهره میبی  تانآرامشآسایش و   ترین اگر 

فکری سرچشمه  ی  ها از این نطفهبسیاری از نسلسقوطِ  ها و  نگج 

خواهید و کرد. آنچه را می  آن را پخش خواهم  درهرحالد،  نگیرمی

آنمی با  مسئله  توانید  این  دهید،  شما انجام  آزار ا  ی  مرا  و  ست 

، فت کنیددریااال از آن فقط رنج، مبارزه و مرگ  احتمدهد. شما  نمی
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از آن اندکی  بیرون می  تعداد  اگر سعادتِ شما در قل ِ لذت  کشند. 

عمل    من کلیسا  م ل  باید  من  باشد،  داشته  از کنم  قرار  را  انجیل  و 

ی مقدس را ی مسیحی این وظیفههاحکومت   م لعوام دریغ دارم یا  

 . های بد دفاع کنم«رابر کتابدر بداشته باشم که »از مردمِ عامی 

و نه   است   نه به خا ر شما  ،مگویاندیشم را میه آنچه می کایناما  

 .نه .حتی به خا رِ حقیقت 

سبک  می   آوازمن   که  پرندگان  همچون  آواز  خوانم  شاخه  روی 

 وشد، پاداشی خوب است.ج خوانند؛ آوازی که از من میمی

استفاده  ا من از تو  . امخوان هستمخوانم چون آوازهمن آواز می 

 ه گوش دارم.چون نیاز ب کنممی

د جهان  که  گیردجایی  قرار  من  مسیرِ  در   -  ر  همیشه  جهان  و 

م میمسیر  قرار  می  -  گیردن  مصرف  را  گرسنگیِآن  تا   کنم 

ساکت  خودمداری را  چیزیبرا  .سازمام  شما  من  من   ی  غذای  جز 

شوم. ما  ه میتفادو توسط شما اس   شوممینیستید، حتی من نیز تغذیه  

دار هم  با  رابطه  یک  بودنمصرفیم،  تنها  فایدهکردنی  داشتن،    ، 

ما   یکدیگراستفاده.  نهیچ   به  مدیون  چ چیز  نظر    ونیستیم،  به  آنچه 

در بیشترین حد به خودم مدیون هستم. اگر  را  م  اآید به تو مدیونمی
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می  من نشان  تو  نشاطبه  هوای  چه  که  را  اآوری  دهم  تو  تا  ست 

کپرنش آن اط  نشاطنم،  تو  را  اوقت  هوای    منی  درنتیجهت  داری، و 

صد خدمت کرده است؛ به هزاران نفرِ دیگر که ق  منِت  من به خواس

 دهم.شان را ندارم، آن را نشان نمیپرنشاط کردن 

------- 

را   که خود  برای آن عشقی  باید  انسان« میفرد  »ماهیِت  یابد  در 

دوره در  یا  شود،  داده  کآموزش  اخالقی  لیسایی  و  یک   عنوانبه ی 

تحمی تاثیرِ»دستور«  که این  اخالقی،    ل شود.  ما  آموزشِ  اصلیِ  جزءِ 

ن ها را مدیریت کند باید در اینجا به هماانسان ی  قصد دارد تا مراوده 

 بررسی شود.  در یک م ال دستکمروش با نگاهِ چشمانی خودمدار 

کنند می  ی خوددهند این را دغدغههایی که ما را آموزش میآن 

دروغ ابتدا  در  ما  که  تلقگوییِ  را  اصل  این  و  بشکنند  که را  کنند  ین 

ر خودخواهی بنیانِ این قاعده فرد باید همواره حقیقت را بگوید. اگ

  ی را اعتمادگویی  فهمید که چگونه با دروغمی  یراحتبه بود، هر کس  

بیدار کند،   امید دارد در دیگران  ا، و  دهدهدر میکه  د ین پنچگونه 

می  هیچاثبات  که  یک  شود  نمی   گودروغکس  باور  اگر را  حتی  کند 

  واهد کرد که فقط احساس خاین را نیز  ، او  زمانهم است بگوید. اما  ر

باید با حقیقت  دهد،  اختیارِ حقیقت را به او می  خودشکسی را که  
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در جامهکند.    روروبه وارد کمِپ دشمن اگر یک جاسوس  مبدل  ی 

پ او  از  و  مستحقِ   رسیدهشود  مطمئنا  پرسشگران  کیست،  که    شود 

  ها حقِ یادگیریِ به آن   پوشمبدلاما انسانِ  جویا شدنِ نام او هستند،  

نمیحقی را  داقت  دوست  آنچه  او  آن دهد؛  به  میرد  فقط ها  گوید، 

نمی را  و  حقیقت  میاخال  حالبااینگوید.  درخواست  که قیات  کند 

به آن اشخان این حق اعطا قیات  »شما نباید دروغ بگویید!« با اخال

است که باشند حقیقت    شده  داشته  آن انتظار  با  به  اما  ها گفته شود؛ 

در آن  من    اعطا نشده، و من فقط حقی را که   هامن، این حق به آن 

باش می د سهیم  انقالبیوندشناس ،  تجمعِ  در  ز  ،.  با  راهپلیس  را اور  ش 

از سخنران نام  کندمیباز   دانند که پلیسْ  همه می پرسد؛  ش را میا و 

اند،  نگرفته  انقالبی را از  ها این حق  را دارد، اما آن حقِ انجام این کار  

گوید و با یک ها نامی غلط را میست؛ او به آنا هاچون او دشمن آن

کند قانه عمل نمیقدر احمدهد. پلیس نیز آنها را فری  میدروغ آن

دشمنان  عشقِ  روی  ککه  حساب  حقیقت  به  برشان  آنند؛  ها عکس 

باو بیشتر  تشریفاتِ  نمیبدونِ  بتوانر  اگر  بلکه  فردِکنند،  تحت   ند 

می بازجویی   »شناسایی«  نه،را  همه  کنند.  بهجا  دولت  افراد    نسبت 

آن دیر خودمداریِ  در  او  چون  است،  را  باور  دشمنِ  بیعیِ خود  ها 

کند و کسی که  دهد؛ او همواره درخواسِت »شاهد« میص میتشخی

شانتو دهد اند  نشان  تح عمه  ، هدانی  بازجوییِ  میی  شود. قیقات 
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ش را با کند، بنابراین خودرد باور دارد و نه اعتماد میدولت نه به ف

»پیمانِ    او قرار میگودروغ در  به  یی«  زمانی  تنها  او  اعتماد    مندهد؛ 

باشد، که برای آن    کردهقانع    امحقیقِت اظهارات  ابکند که خود را  می

نمیهدفی ج معموال   باقی  این )قسم(  ماند.  ز قسم  واضح نو  یز چه 

که  دولت نه روی اعتبارِ ما و عشقِ ما به حقیقت، بلکند که  ثابت می

می  یعالقهروی   حساب  ما  خودخواهیِ  ما ما،  اینکه  به  او  کند: 

 کند.با خدا دربیفتیم اعتماد می خواهیم به خا ر گواهیِ دروغنمی

انقالب یک  بگذارید  فرااکنون  صور  ت  1788سال  در  را  نسوی  یِ 

ان این عبارتِ اکنون مشهور  که اجازه داد در میان دوست   کنیم، کسی

یابد آر  :رواج  با »جهان  پادشاه  آخرین  اینکه  تا  شد  نخواهد  ام 

م قدرت پادشاه آن زمان تما  .ی آخرین کشیش دار زده شود«هاروده

دست  را   شد،  در  فاش  تصادفا  سخن  آن  که  زمانی  و  چون  داشت 

تهم درخواسِت اعتراف شد،  لید شود، از مکن نبود که شاهدانی تومم

 کرد؟ا او باید اعتراف می آی

و مجازات نخواهد شد؛ اگر  است  وغ گفته  اگر او انکار کند، در

ر حقیقت از ه   اگر  شود.اعتراف کند صادق است و سرش بریده می 

تنه بمیرد.  بگذارید  بسیار خوب،  است،  بیشتر  او  برای  یک  چیزی  ا 

تراژدی از انتهای زندگی    الش کند تا یکاعرِ آشغال ممکن است تش
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یک فرد تسلیمِ   چگونهای هست در اینکه ببینیم  بسازد؛ چه عالقه   او

میاترس بردهش  که  داشت  را  این  شجاعت  او  اگر  اما  ی شود؟ 

پرسید: چرا گونه را میاو چیزی تقریبا این حقیقت و صداقت نباشد،  

دا نیاز  تاقاضیان  دو  رند  میان  در  من  گفا ستانبدانند  چه  اگر  تهم  ام؟ 

ه به  ور کگفتم همانها میها بدانند، آن را به آن که آن  خواستممی

ها خود را ها آن را بدانند. آنم گفتم. من نخواهم گذاشت آن ادوستان 

اعتمادِ به  زور  می  من  به  آنا   ،کنندوارد  من  آنکه  آن    نبدون  به  را 

باش آن فراخوانده  و  معتمدینم  را  آن اها  باشم؛  کرده   خواهند می  هام 

من   که  را  دارم  خواهمیمآنچه  نگاه  بیاموزندراز  که ای  .  ،  کسی 

خواسِت  یم باخواهی  و   مرا  باش  زود  بشکنی،  خودت  خواسِت 

می تو  کن!  امتحان  را  به  هنرت  مرا  تو ارمچه توانی  بکشی،  یخ 

قدر توانی مرا آنمیی، تو  هنم و لعنِت ابدی بترسانتوانی مرا با ج می

توانی حقیقت را از من  اما نمی  ،سوگندی غلط بخورمناتوان کنی که  

چون من به    بگویم،دروغ    خواهممیتو    من به  چراکهبیرون بکشی،  

صداقت  بر  حقی  هیچ  یا  ادعا  هیچ  ندادهاتو  خدا،  ام.  م  »که  بگذار 

افکند، بگذار دروغتهد حقیقت است«، بر منِ   بر گفتن    یدکننده نظر 

را شجاعِت یک دروغ    درهرحال  سخت فرود آید، من  اندازه  من آن

چیز برای من  م، اگر هیچا ام بیزار شدهدارم؛ و حتی اگر من از زندگی

نیست،   خوشایند  شما  جالدِ  شمشیرِ  از  نبا  درهرحال بیشتر  ید  شما 
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این برده  لذتِ  مرا  که  باشید  داشته  که  را  کسی  بیابید،  حقیقت  ی 

-می خودش  خواستِشما از او خائنی نسبت به  ای کشیشیِ  هنره 

شتم  گذا، نمیآوردم آمیز را بر زبان  یانت خ ن کلماتِ  زمانی که آ.  سازد

هیچ آن که شما  از  را حفظ چیز  همین خواست  نیز  اکنون  بدانید؛  ها 

خود  می به  و  نمیکنم  ترسانده  داجازه  دروغ  یک  نفرینِ  با  که  هم 

 شوم. 

خا ر  1زیگیزموند  سخنِ  به  بزدلی شاهانه  آنکه  شکست،  را  اش 

او   ؛ش را شکست اسخنبود  بزدل    چون یکبخت نبود، بلکه او  هتیر

را حفظ کند و همچنان یک بزدل، شخصی زیر ش  اممکن بود سخن

اش را  هبانیاالتر، قسم رزیر نفوذِ قدرتی و  نفوذِ کشیشان باشد. لوتر

دو هر  بود.  خدا  در خدمت  بسیار  او  آنشکست:  را    شانقسم  اه ی 

تصرفانسان  عنوانبه  چون  شهایی  زیگیزموند  شکستند:  ده 

پروفسورِ  یم برابر  در  یا حقیق  حقیقتِخواست  اصل الهی  در  یا  ت، 

برابر   کاتولیکی،  در  برای   صادقایمان  آنکه  جهت  لوتر  کند؛  جلوه 

 
کرواس  پادشاه(  1437  -  1368)  یگموندژ  یا  یگیزموندز 1 بوهم،   ی،مجارستان، 

  ین واپس  یش امپراتور مقدس روم بود. واتا سال مرگ  1433و از    و آلمان  لیا یتاا

 م. – ان لوکزامبورگ بود.امپراتور از دودم
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با    صادقانهانجیل   دهدو  شهادت  حقیقت  دو  تمامیِ  هر  و  .  بدن  با 

دروغ    روح تا  سوگندِ  صادق خوردند  واالتر«  »حقیقتی  به  نسبت 

کش را  یکی  اینکه  فقط  را آمرزیشان  باشند.  خودش  دیگری  و  یدند 

آن    در میانبایست  میها چه چیزِ دیگری  داد. آن  قرار  آمرزشمورد  

مشاهده   پاپ  انسان  :کردندمیکلماتِ  به  ب »نه  دروغ ها  خدا  به  لکه 

آن می انسانگویید؟«  به  گفتندها  دروغ  خود  ها  قسم  برابر  ،  در  را 

بلچشمانِ جهان شکستن  نگویند  دروغ  به خدا  تا  او خدمت د  به  که 

ای ما گذاشتند تا با حقیقت در برابر ها روشی پیش پکنند. بنابراین آن 

کنیما  ه انسان شهریار  اینکه  .  برخورد  اینکه سخن  شده،  شکسته 

  جهِت جاللِ خداوند و برای قسمی نقض و دروغی گفته شده است،  

 است! بودهخدا 

و دروغ سوگندشکنی    بنویسیم  و  دهیم  اگر ما آن را اندکی تغییر

گونه  ر رذالتی نیست؟ این؟ آیا این دفاعی برای ه چه  به خاطرِ خودم

می نظر  مطمئنا  به  »برای    فقطرسد،  شبیهِ  کامال  خصون  این  در 

گونه نیست که هر رذالتی برای خا ر خدا این مگر ست.اخا ر خدا« 

هممی انجام   می ه شود،  پر  او  خا ر  به  دارها  همهنشوی  و  ی د 
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ها  یسازخِرِفت   د، آیا ایننوشبه خا ر او برگزار می   1هامرتدسوزانی

او مرسوم نشده نیز به خا ر خدا است   همه به خا ر  امروز  آیا  ؟ و 

آیا    کشند؟موزش دینی به زنجیر نمیهای حساس کودکان را با آذهن

نشدند، و آیا هنوز مبلغان    ر او شکستهسوگندهای مقدس برای خا 

ان، کافران، گردند تا یهودی نمی  هوردبه خا رِ او  شیشان هر روز  و ک

ترغی    شانپدران  ها را به خیانت علیه ایمانِیا کاتولیک  هاپروتستان

به خاطرِ  شود؟ پس این  تر میبد  به خاطرِ منها همه با  کنند؟ و این

معنامن   چه  اینجا  ا  به  در  سریعاست؟  »   مردم  پلیدبه  فکر  سودِ   »

آن را   کند مسلما پلید عمل می   اما کسی که از عشقِ به سودِکنند.  می

انج  خود  خا رِ  می به  همان ام  که  دهد،  کاری   هرحالبه ور  هیچ 

خا رِ شکوهِ   بههر آنچه    .نیست که فرد برای خا رِ خود انجام ندهد

می انجام  نیزخداوند  دی  شود  کارهای    . ت اس  گونهن یا  گرهمچون 

دنب  حالبااین  به  بردهالِ سود میاو که  اینکه  ی سوگردد،  نه  د است، 

  ست که به سود تعلق دارد، کیفِ اکسی  ؛ اوباشد سودِ واال رفته ورایِ 

خوداپولی   برای  نه  لذتِ    ؛ست  که  انسانی  آیا  نیست.  خود  آنِ  از 

می اندوزل ما او حکم  بر  فر  نباید  راند،ی  پیروی    اربابِ  امینِاز  خود 

اگر  کند و  ضعیفینیک؟  این  ا   بعیِ  آیا  کند،  اغفال  را    موردِ   یکو 

 
و خواستگاهی پرتغالی دارد و به مراسم سوزاندنِ ریشه  که    fé-da-auto  یواژه 1

 م. –معمول بوده است.  اند که در گذشتهگفتهیمگذاران مرتدین و بدعت 
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نیست   مشابه    سادگیبهکه  است نایی  است دارین دنسانِ  ادقیقا  که   ی 

افتد؟ پس کند و به دامِ هنرهای »شیطان« میخداوند را رها می   تعالیمِ

است؛   یک خدمتگزاربلکه  اندوز، انسانی از آنِ خود نیست  مال   انسانِ

  ن زماهمانجام دهد بدون آنکه  د  اند هیچ کاری به خا ر خوتوو نمی

 دقیقا م ل انسانِ باخدا. انجام داده باشد،   اشآن را برای خا رِ ارباب

پنجم  چارلز  امپراتور  علیه  اول  فرانسیسِ  که  سوگندشکنی  آن 

نه بعدتر که به پادشاه فرانسیس آن قسم را    1ست. انجام داد مشهور ا

ب پیمانالغشکلی  زمانیاتر  بلکه  سنجید،  را  در   که  ش  خورد،  قسم 

گر پس  پروتستانیِ  هماناو    .فت اندیشه  سندِ  یک  بر  بنا  که   ور 

مشاورین برابرِ  در  از  ا محرمانه  کرد،  اولش تصدیق  ی اندیشه   همان 

اما   ،اش نشان ندادرای آزادی میلی بیبسوگندشکنی داشت. فرانسیس 

آن   برای  چارلز  که  نقیمتی  به  دارد  غیرمنطقی قرار  و  باال  بسیار  ظر 

اینکهمی با  می زما  چارلز  آمد.  که  اندازهنی  تا  ممکن خواست  که  ای 

 
نویسنده  اشاره 1 ماجر ی  )به  اول  فرانسیس  نظامیِ  رقابت  (  1547-1494ای 

 ( است. در نبرد1558ِ-1500روم )امپراتورِ مقدس  پادشاه فرانسه و چارلز پنجم  
فرپاو اول شکست سختی  یا  اسیر  یمانسیسِ  اسارتْ یمخورد و  زمان  در  شود. 

 هاآن ها کند و  را ر  موردادعا  منا قِبسیاری    کند کهیماش عهد  یآزادوی جهِت  
به انحصارِ چارلز ببخشد و دو فرزندش به جای او اسیر شوند. وی پس از را  
تنها به    آنکهو به جای    اندهگرفت  از او   فشار تحت آن پیمان را    آنکهی به دلیلِ  ادآز

 م. –رد. عهد را انکار ک  آناش اعتماد کنند فرزندان او را گروگان گرفتند، حرف
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این نیز    حالبااین   ،با روشِ پستی رفتار کرد   اخاذی کند،  است از او 

در  او   کمتری بخرد؛ و  اش را با غرامِتپستیِ فرانسیس بود که آزادی

 ، عهدش اتفاق میفتد ها دومین نقضِ  اش که در میان آن ی بعدکارهای  

را اسیر کرده و تبدیل  ویگرد هیک روحِ دورچگونه کند که یثابت م

ما در سرزنشِ سوگندشکنی    حالبااین موده است.  به متقلبی پست ن

م این را دوباره  توانیعلیه او بگوییم؟ مطمئنا در ابتدا می توانیم  چه می

بلکه پستیبگویی نه سوگندشکنی  ننگین  م: که  او را  کرده است؛ اش 

بلکه خود را   ،ش را ندارد اتحقیر به خا رِ سوگندشکنیکه او لیاقِت  

گناهکار   سوگندشکنی  اما  به  بود.  حقیری  انسانِ  چون  کرد 

را  ل   دیگری  قضاوتِ  خودش،  در  فرانسیس،  سوگندشکنیِ 

ه اعتمادی که چارلز  ست بگوید که فرانسیس بکند. کسی ممکن امی

ما اگر چارلز واقعا قرار داد، پاسخ نداد. ا  شاامِ آزاد کردندر او هنگ

که کرد  یمشخص معتمادی اعطا کرده بود، برای او قیمتی را  به او ا

داد و انتظار  وقت به او آزادی می آن   ؛اش را داشته باشدارزش آزادی 

مبلغِ می فرانسیس  که  پردا  داشت  را  خود  چارلز بازخریدِ  کند.  خت 

اعتمادی ن بلکه  چنین  فناتوانی و ساده  به  فقطداشت  رانسیس  لوحیِ 

علیهِ سوگندش رفتار کند؛ فرانسیس    ندهد تاه  اعتقاد داشت که اجاز

محاسبه  فقط سادهاین  داد.  ی  فری   را  همان  لوحانه  که  در  زمانی 

خود  که  داشت  باور  دشمن  شچارلز  سوگندِ  در  تضمین  ا را  ش 
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رد. چارلز کاجباری آزاد می را از هر    دشمنجا  کند، دقیقا در همانمی

برا پادشاه  وجدانی  به  برای  حماقت،  قدری  داده کوتهی  اعتبار  فکر 

اوبود ف  .  به  اعتماد  تنها  بدون  فرانسیس،    بررانسیس،    م ال حماقِت 

وجداناو    پیرویِ از  ااز  وی  تا  داد  اجازه  او  بود:  کرده  حساب  ش 

ترِ پیروی از  منای  جهت آنکه او را در زندانِ  فقطید برود  مادر   ندانِز

دارد  نگاه  ا  زندانِ  ،وجدان  ذهنِ  در  دین  با  که  ساخته  بزرگی  نسان 

یرهایی سخت بسته شده بود به  در زنج  که درحالیشود: او وی را  می

ست اگر فرانسیس به دنبالِ فرار بود و اچه حیرتی    ؛گرداندازفرانسه ب 

فیانه خواند اگر او مخکس او را منحرف نمی ؟ هیچا اره کردزنجیر ر

؛ اما  او در قدرتِ دشمن قرار داشت   چراکهفرار کرده بود،  از مادرید  

خواسته خود را از او می  آورد کههر مسیحیِ خوبی بر او فریاد برمی

این سوگند   از  را  او  پاپ  که  بود  )بعدها  کند.  آزاد  نیز  بندهای خدا 

 عفو کرد.( 

ایم،  ندهخوا  شیپبه است که اعتمادی را که داو لبانه  انگیز  تنفر

ده  نفری   این  در  شرمی  اما  خودمدار  یم؛  که  که   بهیست  کس    هر 

اجازه دهد که برد،  خواهد ما را با سوگندی به درون قدرتِ خود بمی

اعتمادش خون بریزد تا بمیرد. اگر  اش در نیرنگِ بیبه خا رِ شکست 

می مراتو  تا  بند    خواستی  میبه  من  که  بگیر  یاد  پس  دانم  بکشی، 

 م.های تو را قطع کن چگونه بند
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تماد بدهم یا نه. ا من به اعتمادکننده حقِ اعنکته این است که آی

فرار   کجااو  از من بپرسد که    ،ن است اگر کسی که به دنبالِ دوستِ م

اندازم. چرا او دقیقا کرده است، من مطمئنا او را در مسیرِ غلطی می

ازا من،  می   ز  تعقی ،  تحِت  شخِص  برای  دوسِت  من  آنکه  پرسد؟ 

قالبی خیانت   دوستی  تو  نباشم،  میکار  دشمن رجیح  به  که  دهم 

وجدانگوغدرو با  که  است  ممکن  من  کنم.  شجیی  ای اعانهمداریِ 

»نمی  بدهم،  این پاسخ  )فیشته  می گویم«  تصمیم  این    .گیرد( گونه  با 

تسکین را  حقیقت  به  عشق  من  برای می  کار،  کاری  هیچ  و  دهم 

مراه نکنم، او ممکن اگر من دشمن را گ چراکه  ؛کنمدوسِت خود نمی

انتخاب کند و عشقِ من به حقیقت، ست تصادفا خیابانِ درست را  ا

  ن شجاعِت ممانعِ  چون    ای رها کرده است  عمه  نعنوابه م را  ادوست 

  . کسی که در حقیقت یک بت، یک چیزِ شد  روغبرای گفتنِ یک د

آن   برابرِ  در  را  خود  باید  دارد،  نسازد  محقرمقدس  با  ،  باید 

صه  ید شجاعانه مقاومت کند؛ خالهای آن ضدیت کند، نبادرخواست 

باید   او  دروغآنکه  کند.    قهرمانیِ  انکار  شجاعت    چراکهرا  دروغ 

نمی حقیقت  از  انسانکمتری  که  شجاعتی  بیشتر   هایخواهد:  جوان 

معیوب   هست  بودنمستعدِ  آن  میدر  ترجیح  که  کسانی  دهند ند، 

د تا  ی دار شون ر بر چوبه به خا رِ آن سوا  و   کنندحقیقت را اعتراف  

ب  را  دشمن  قدرتِ  برای  اینکه  کنند.  پریشان  دروغ  یک  گستاخیِ  ا 
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ها تکریم، ی زمانقت »مقدس« است، و امر مقدس در همهها حقیآن 

خود و  می قربانی-ا اعت  مطالبه  را  کور  اگر شگریِ  گستاخ  کند.  ما 

کننده تمسخر  اگر  نباشینباشید،  مقدس  امر  رام شدهی  شما  و   یداد، 

ی جو حقیقت را دانه  هستید. اما بگذارید کسی یک  او   ارانزگخدمت 

شم دهد،  قرار  دام  شما  میبرای  نوک  آن  به  مطمئنا  ابله  ا  و  زنید 

قربانیانِ دروغ    عنوانبه گویید؟ پس  شود. شما دروغ نمیدستگیر می 

بسقوط   برای خودتان،  چه؟  برای  فدایی!  شوید!  فدایی  و  رای  کنید 

دو   فقطحقیقت! شما    تانالنوعبربه خود؟ خیر، برای  تعلق داشتنِ  

حقیقت و   گزارانِخدمتشناسید:  دو نوع خدمتگزار می  فقط،  خدمت

 کنید!میخداوند به حقیقت خدمت  دروغ. پس به نامِ خدمتگزارانِ

م به حقیقت خدمت  نیز  اما آن یدیگران  به  کنند؛  اعتدال«  »در  ها 

ن یک دروغ  بیشوند  قایل میرگی  و م ال تمایز بز  کنند،آن خدمت می 

که   دروغی  و  شود.  ساده  خورده  قسم  آن  بخشِ    حالبااین به  کلِ 

دروغ  مربو به  مربوط  بخش  با  قسم  به  است ط  همه  منطبق  چون   ،

خود را  ی مطمئنِ قوی است. تو  دانند که یک قسم تنها یک جملهمی

رده باشی؟ کسی که دانی اگر فقط به آن قسم نخودروغ می  مستحقِ

سختیِ یک قسمِ   باید یک دروغ را به همان  ،ت اسنسبت به آن دقیق  

ای اما  کند.  محکوم  و  قضاوت  موضوع  دروغ  باستان  ن  زمانِ  ک یاز 

بحث  نکته مورد  اخالقیات  ی  »دروغِ  در  نامِ  تحت  که  است  بوده 
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 کسانی که جرئت   ِیانمشود. از با آن رفتار می عادی  وربه مصلحتی« 

 مداوم از خود »قسمِ    وربه د  انتوکدام نمیهیچ  ع از آن را دارند،دفا

دروغ من  اگر  دهد.  بیرون  نیز  را  ا مصلحتی«  دروغِ    عنوانبه م  یک 

دروغِ  این  مصلحتی توجیه کنم، من نباید این اندازه بزدل باشم که از  

قوی شدهتوجیه که  یبانیتپشترین  ،  را  آنچه  هر  چرا  بربایم.  را  اش 

(؟ 1ام ندهم )حفظِ فکرنجبدونِ است ناء ا  کامل و    وربه دهم  انجام می

م یک اگر  هوشیاریِ  ن  با  و  کامال  چرا  بگویم،  دروغ  و  بار  با  کامل 

قدرت نگویم؟  اتمامیِ  دروغ  جاسوس    عنوانبه م  برابر یک    در 

دشمن   جملهباید  خواسِت  هر  غلط برای  بخورم؛    مای  آیا  سوگند 

دروغ  کهدرحالی او  به  هستم  ناگه   مصمم  باید  برابرِ بگویم،  در  ان 

من    بترسمد  سوگن پس  شوم؟  مردد  پیشاپیش  میو    عنوان به بایست 

نابود شده باشم؛ چون متوجه هستید که من  و جاسوس    گودروغیک  

م را در دست دشمن قرار دهم.  ا باید داو لبانه ابزارهای دستگیر شدن

مصدو قسمِ  از  نیز  میلت  بهلحتی  دلیل  همین  به  و  متهم    ترسد، 

 
فاده شده است که به معنای حفظِ فکر است  lisvatio mentareserعبارت التینِ   1

از   یکی  از  دکترینی  و  اواخر  ی  هاشاخهاست  در  که  است  سوفسطایی 
ر  یوسطقرون اوایل  و  نسانسو  داده  به  نسبت  یسوعیان  به  معموال  و  آمد  جود 

به این معنا که فرد    است شود. شکل آن فری  دادن بدون گفتنِ دروغیِ کامل  یم
مستحق دانستن آن است پنهان نگاه    آنکهرازها را از    ید و همقیقت را بگو هم ح
 م.  –دارد. 
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برای   نمیفرصتی  خوردن  ترسِ دهدقسم  به  شما  اما  حق    .  دولت 

مینمی دروغ  شما  قسم  دهید؛  دروغ  به  اما  اگر یمنگویید  خورید. 

را   م ال  عنوانبه  آن  نیست  قرار  او  و  دهید  نشان  مهربانی  کسی  به 

حدس   را  آن  اما  ب  بزندبداند،  شما  و  بگوید،  شما  انکار ه  را  آن 

او اصرمی اگر  به ویید »صادقانه، خی گار ورزد، شما میکنید؛  اگر  ر!« 

برسد، خوردن  میآن  قسم  باز  سر  شما  از شما    چراکهزنید؛  وقت 

میانهترسِ در  همواره  مقدس  امر  از  می   مسیر  امر   علیهِمانید.  ی 

-« دروغ میاعتدال به ندارید. شما »  ای از خودهیچ ارادهمقدس شما  

همانگو »یید،  که  آزااعتدالبه  ور   »« هستید،  مذهبی  الاعتدبه د   »

تندترین   بارهکند، اکنون در اینی«  درازدست )روحانی نباید » هستید  

می حول    هامباح ه  کلیسا  علیه  توسط  اعتدالبه»  چرخد(،دانشگاه   »

شده انداخته  دور  به  )ا سلطه  سلطهید  می شما  را  بای  که  ا خواهید 

ب اساسی،  شدهقانون  محدود  دولت  بنیادینِ  قانونِ  همه  ا  چیز باشد(، 

 ی شیطان.ه است، ولرم، نیمی خدا، نیممخلوط شد یآرامه ب

د که هر قولِ شرفی دانشگاهی وجود داشت که کاربردش این بو

می  داده  دانشگاه  قاضیِ  به  باید  دانشجویان  که  توسط    عنوان به شد 

ی آن  در مطالبه شد. زیرا دانشجویان  تهی و پوچ نگریسته می  چیزی

تلههیچ نمیامطالبهندیدند،    چیز جز  آن  از  کنند  تی که  فرار  وانستند 

آنکه اهمیت همه   مگر  می ای  آن  از  را  دش  همان  در  انشگاه  گرفتند. 
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شکست بدنام شد؛    دوستانیکی از    نسبت بهقولِ شرف را  کسی که  

داد تمسخر  ارائه  اه  به قاضیِ دانشگشرف را    قولِکسی که  از  رفی  

ک کند یکه تصور می  لوحی قرار دارده؛ در کنار این افراد، آن سادشد

-این به   دارد.  ی مشابهرزشابرابرِ دشمنان    واژه در میان دوستان و در 

ا بیشتر یک محدودیِت عملی نظریهیک  ینکه  جای  باشد،  ی درست 

آنان    نچوگونه عمل کنند  ه اینک  دادجویان آموزش  به دانش  کهبود  

شان  انت علیه همیارانرحمانه به خییبشدن، بدونِ روشی برای خارج

می همانند شکشیده  اما  که  د.  را    هاروش ور  عمل  خود  تایید در 

به هم نیز دارند.ممنو ن ترتی   اکردند،  یک قولِ شرف،    عیت نظری 

مستحقِ دریافت آن  او را  ست که من  ابرای کسی    ، فقطیک سوگند 

که  می کسی  می کنم؛  مجبور  آن  به  واژهمرا  یک  تنها  ی کند 

یک  یزِآمخصومت سخنِ  ب  اجباری،  را  آورد؛ دست  ه دشمن    خواهد 

ه دشمن ب  چراکه یچ حقی برای اعتماد به او ندارد؛  دشمنی که فرد ه 

 دهد.ما حق نمی

های دولت حتی حرمت داشتنِ یک سوگند  جدای از این، دادگاه 

نزد کسی سوگند بخورم که    شناسند. چون اگر منا به رسمیت نمیر

آن   رغم اینکهیه علنخواهم گفت، دادگاتحت بازرسی چیزی علیه او  

ا   سوگندْ کرده  مقید  میمرا  مطالبه  مرا  اظهارات  اگر  ست،  و  کند، 

زندانی میخودداری   مرا  که سوگندشکن  کنم،  بگیرم  تا تصمیم  کند 
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از سو قدرتی   چه بزرگوار! اگر  «،کندگندم عفو میشوم. دادگاه »مرا 

د ین قدرتی خواهم بوبتواند مرا از سوگند معاف کند، من خودم اول

 ی دارد.که چنین ادعای

دهید   سوگندهای    عنوانبه اجازه  آنکه  برای  و  کنجکاوی،  یک 

ه  از  نوع  مرسوم  مامه  را  ،شوندیادآوری    به  به    صحنه  اینجا  در 

پل  داد    بدهیم  1امپراتور  دستور  دستگیرشده  ی لهستانکه  های 

پوتوکی2یوسکوکوچ ) آزاد  4یِمسِویچ ن  ،3،  زمانِ  دیگران(  سوگند  و  ی 

»م سوگندِخورند:  تنها  نه  امپراا  از  ا اعت  و  وفاداری  را   تور 

می  ،خوریممی قول  حتی  برایبلکه  که  خونشُ  دهیم  او  را  کوهِ  مان 

میبریزیم؛   موظف  را  خود  و  ما  او  شخص  آنچه  هر  که  دانیم 

تهدید می ی امپراتور را  اظهار میکند کشاش  کنیم، در آخر   داریم ف 

 ست ا  یکاف  حرف از امپراتورمین که باشیم، یک  که در هر جایی از ز

 .رویم«ببرای جبران نزد او  شتاببهو  کنیما چیز را ره تا همه

------- 

 
 م. – .ت بوده اس یالدیم 1801–1796سنوات  ینب  یهامپراتور روس -ل اوپل  1
 بخشِ آزادی  جنبشِ  یبرجسته  یچهره(  1817  -  1746)  یوشکو کوشچ  یوشتاد 2

 م.  – بود. یکاامر استقاللِ یهاجنگ کنندگانِرکت لهستان و از ش
 م. –ی لهستانی زادهجان پوتوکی نجی   3
 م. –نویس و سخنرانِ لهستانی ، نمایشنامهجولیان اورسین نیِمسِویچ شاعر 4
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باالتر از بنیانِ عشق  در یک قلمرو  ی  آید که خودمداربه نظر می 

است،   کرده  کهپرواز  نیاز    بنیانی  فقط  دارد، هنوز  مطمئن  آگاهیِ  به 

کههمان وجدانِ   ور  بودرنده  بَ  نیک  با  سوداگ.  شده  قلمرو    ی راین 

دوگانها نمودِ  با  کردن  عنوانبه   اشست،  تجارت    عنوانبه و    فکر 

کسی می  کردن.  خواست  آن  با  از  آنچه  هر  است  ممکن  اندیشد، 

می سوداگری  کسی  آید؛  اثر بسیاری    درهرحالکند،  حاصل  در 

نهایتا    مسئله. اما وقتی که  کشندمیی ما رنج  ای سوداگرانهه ضمانت 

وق شود،  آخرین  جدی  حتی  افسی دارین دی  باقیماندهتی  یا  ،  انه 

  زند مینبضِ وجدانِ دینی  وقت  ار است از بین برود، آن قر  ،»بشریت«

این سوداگرِ وقت است که  آنکند.  ادعای بشر بودن می  دستکمو فرد  

سکه چند  د ماع  مسی  می ی  اعانه  صندوقِ  نیک ر  »کاری  و  اندازد 

می  شکل«دده انجام  همین  به  بیاند   ؛  این  باک  یشگرِ  با  را  خود 

م تسلی  پیشریحقیقت  برای  که  میدهد  کار  بشر  نوع  و فِت  کند، 

»   گریِیرانو بدل    خوبیبه او  انسان  شد«نوع  موردی    خواهد  در  یا 

ایده، برای  ،  انساننوع  .  کند«خدمت می  که او به »ایده گوید  میدیگر  

 است. بیشتر از من برای من آن :که باید بگوید زی است او چی

به   کردتا  تجارت  و  کردن  فکر  خدا  امروز  خا ر  برای  انجام  ن 

آن  است.  به  شده  اهدافِ  شش روز همه  مدتِهایی که  برای  را  چیز 

هفتم برای خداوند قربانی   ، در روزِسازند شان پایمال میخودخواهانه 
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خواسِتآن  .کنندمی هزاران  که  اندیشه   هایی  با  را  ی نیک 

ممالحظه یب نابود  برای خدمت همچن  سازندی شان  را  کار  این    به   ان 

 فکر یک دیگریِ   دهند، و هنوز درمی  انجامیگری  »خواسِت نیکِ« د

را افرا ی  -باید خود اش،  یخوبجدای از خودشان هستند، که برای  

. اما این  متوقف سازند  دست زاینانوع انسان و  به نفع  به نفع مردم،  

هست یک  دیگر،  آن چیزِ  ورای  یا  هایِ  واالست،  هستیِ  برتر ک  و  تر 

 کشند. به خا ر خدا رنج می  هاگویم آنمن می  درنتیجهاست؛ و 

ها آن  اعمالِ  توانم بگویم که بنیانِ نهاییِمن همچنین می  براینبنا

نه   داو لبانه،  عشقِ  یک  نه  البته  است.  بلکه   به متعلق  عشق  خود 

ا که خد  متعلق بهتیِ برتر )هسبه یک    متعلقنشانده، یا  عشقی دست 

نه خودخودش ع آنکه  بلکه دینشق است(؛ خالصه  مدارانه؛  مدارانه 

به عشق    بایدها  گیرد که آن سرچشمه می   نآنا  عشقی که از این تخیلِ

 ها نباید »خودمدار« باشند.آن دیگرعبارت به ، بدهندپیشکش 

ات دهیم، ها نج زادیآخواهیم جهان را از انواع بسیارِ نایم  مااگر  

نه   را  آن  خا ر  ما  می  شخود به  خودمان  خا ر  به  واهیم؛ خبلکه 

از روی عشق این کار را    نیست و  گرآزاد-جهانْمان  ما حرفه   چراکه

خواهیم که آن را از دیگران برنده شویم. ما فقط می   ؛دهیمانجام نمی

؛ دیگر قرار نیست که آن سازیم  خود  متعلق به  خواهیم تا آن راما می
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تملک توسط قانون )دولت(  )کلیسا( و توسط خدا  یک برده نوانعبه

دنبالِ آن هستیم که . بنابراین به  باشداز آنِ ما  بایست  بلکه می   د،شو

به ما تعلق  آن  زمانی که    و  آن را »برنده شویم«، که آن را »اسیر کنیم«.

 ور که با »وقف کردنِ« خود برای آن همانبا مصالحه با آن،    گرفت 

خو میبرای  وقف  کاملکنیمد  میا،  ما    نیروییو  کنیم  ش  علیه  که 

ست، او دیگر نه  ا . اگر جهان از آنِ ما  سازیمرداند را زیاده میگبرمی

بلکه    علیهِ ماما  می   با  نیرو  به  عالقهمبادرت  من  خودخواهیِ   کند. 

 این جهان داراییِ من شود. ی جهان، به اینکهآزادساز به  دارد

انسان   اصلیِ  بنوضعیِت  تنها  یا  منزوی شدن  ب ه  ج ودن  امعه  لکه 

با   ما  وجودِ  میک ینزد است.  آغاز  پیوستگی  ما  ترین  که  گویی  شود 

از   بودیمقبل  زیسته  خود  مادرِ  با  بکشیم  نفس  نورِ    .آنکه  ما  وقتی 

به خواب های یک انسان  بر سینه  سرعت به بینیم، دوباره  جهان را می 

دامنمی او  به سمسازد می   ی ماش را گهوارهارویم، عشق  ما را  ت  ، 

هزاران    1کوَرور با  خودش  به  و  میهدایت  زنجیر  جامعه  بند  کند. 

طبیعی وا  ما  وضعیتِ  یاد    ست  بیشتر  هر چه  که  است  دلیل  این  به 

ترین  گیریم تا خود را حس کنیم، ارتبا ی که در گذشته صمیمیمی

 
رفتن بیاموزنتتد. گیرند تا راهی که کودکان به آن دست میدارکچهارچوب غلت  1
 م. –
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مبود، سست  انحاللِیتر  تردیدجامعه  شود و  بیشتر  ابتدایی  ذیر  ناپی 

لِ  او ره کودک را که زمانی تحِت قآنکه دوبا  . مادر جهت گرددمی

باید   باشد،  داشته  برای خود  میان   نآو    برودبود  از  و  از خیابان  را 

کودک  اهمبازیان کشد.  بیرون  با  ای  مراودهش  که  دیگر  را  اعضای 

می  آن  آن    ایجامعهبه    د،شوواردِ  در  تنها  بلکه  نشده  آن  وارد  که 

 دهد.می است، ترجیح متولد شده 

انحاللِ  ام با  است   اتحاد  یمراوده   ،جامعها  مسلما  نیز  جامعه   .

اما  اتحاد برمی ایده  عنوانبه   فقطخیزد،  اندیشه یک  از یک  ی جزمی 

خودِ اندیشیدن،  یا  شود، یعنی با محو شدنِ انرژیِ آن اندیشه )بلند می 

ر  ود را پایداهایی که خی اندیشه ناپذیرِ همهپس گرفتنِ خستگی این  

دیگر ،  تبلور یابدمعه  یشه. اگر یک اتحاد به یک جااز آن اند  کنند( می

-ائتالفْ یک خودْ  چراکهکشد؛  دست میاز اینکه یک ائتالف باشد  

به متحد بودن تبدیل شده است،    که در جامعهاتحادیِ مداوم است؛  

ا رسیده  است؛  به سکون  شده  تباه  ثبوت  یک  به  یک   عنوانبهست، 

دیگراتحادْ جسدِمرده      اتحاد  است،  ائتالف    یک   دیگر عبارت به یا 

قابلیا  جامعه،    مانه  م الِ  است.  از  اجتماع  را  توجه  نوع   حزباین 

 کند.فراهم می
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دهد، مرا تقلیل میزادیِ آی دولت( جامعه  م الاینکه یک جامعه )

ام با همه یآزاد من باید اجازه دهم که    چراکه   رنجاند.ی ماندکی مرا  

  ن همنوعا ی  ، نه، اصال با همهتر است یع قدرت و هر کسی که قو نو

هستم، هنوز نباید از    1محدود شود؛ و من با اینکه حاکم مطلقِ ر...... 

از من گرفته   روِ خودقلمبرم. اما نخواهم گذاشت بمطلق لذت  آزادیِ

قلمرو و  آن  شود.  دقیقا  جامعهاچیزی    خود  هر  که  آن  ست  بر  ای 

 شود.او میقدرت  مِدقیقا آن چیزی که تسلی راحی شده است، 

ها را شوم مسلما بسیاری آزادیدر آن عضو میای که من  جامعه

اما در ازای آن  من میاز   های دیگری را بر من موج   ی آزادگیرد، 

نیست اگر من  این هم  شود؛  می از  خود    با هر تماس(  م ال )مهم  را 

خواهم ر حسودانه میاز  رف دیگمن  این یا آن آزادی محروم کنم.  

برای   به اینکه گرایشی داردود را حفظ کنم. هر اجتماعی قلمرو خ که

به   بدل  امر اولیااعضایش  آنان  شود    ی  برای  کند تعی  حدودیو  ،  ین 

تر تر یا ضعیفتواند قویاش میاین گرایش بسته به سرشاریِ قدرت

تباشد او  »مادون:  که  باشد  داشته  تقاضا  هم  باید  و  دارد  ش  اقاضا 

ب ا   «؛باشددرکی محدود داشته   ه او تعلق  و تقاضا دارد که کسانی که 

 
متن    ا واژگانی ازاست که به معنای سانسور واژه ی  آمده  .……Rدر متن اصلی:   1
 م. – .است آلمان  در
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مطیعِ ب  دارند  او  »مادونِ«  باشند،  با  او  تنها  او  وجود    اطاعتاشند؛ 

بهدار اینجا  در  تحملهیچد.  تا  نیست  نیاز  ]از سوی مشخص    یوجه 

برعکس  مست ناجامعه[   پیشرفت شود؛  از  جامعه  و ،  اصالحات  ها، 

استقبسرزنش  میها  بران آ  کهمادامی کند  ال  محاسبه  ها  او  منفعت  ی 

باشن »شده  با  باید  سرزنش  ند:  »گستاخت یحسن  نباید  باشد،  و  «  انه 

جامعه را مقدس  شخص باید جنسِ دیگربیان به غیرمحترمانه« باشد یا 

آسی   آن و  از  جامعه  کند.  حفظ  کنایافته  دارند  هایی  تعلق  او  به  ه 

بلکه    لی ندهندو خود را تعا  تر نرونداز او فراکند که  درخواست می

مرزهای   میان  بمانند،  مدارن قانو»در  به    فقط  نمونه  عنوانبه ی« 

 هد.دکه جامعه و قانونِ آن اجازه میاجازه دهند ای تا اندازه خودشان

دارد   وجود  جامعه تفاوت  توسط  من  آزادیِ  که  حالتی    میان 

ی باشد، آن یک  . اگر موضوع فقط اولباشد یا قلمرو منمحدود شده  

تواف  ائتالف، ق یک  اگر  اما  است؛  اتحاد  یک  به  ق،  تهدید  لمروِ خود 

، ورای منقدرتی  ،  شخود  برایست  ا  ی آن قدرتنابودی شده است،  

-میمن است که من مسلما آن را ستایش    براینایافتی  چیزی دست 

توانم آن را گذارم، اما نمیاحترام می   نم وکمیپرستم، تکریم  ، می کنم

ی گیرکنارهمن    در اینجا  ت کهلِ آن اسو مصرف کنم، و این دلی رام  

است کنارهکرده  با  او  با  .  من،  منپوشیِچشمگیریِ  خود    با ماز   ،
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که  بودنِ  روحیب من،  می   حقارت  حقارتِ نامیده  دارد.  وجود  شود، 

 سازد. من سلطنت او را می یریِپذسلطه سازد،  من شجاعت او را می

با   ارتباط  در  تفاودیآزااما  اتحاد  و  دولت  هم   اساسی   یت،  با 

ها  واند بدون محدود کردنِ آزادی در انواعِ روشتاتحاد نمیندارند.  

ای که دولت هم  وجود آید یا به وجود ادامه دهد، به همان اندازهبه  

بی آزادیِ  است.  با  ناسازگار  آاندازه  کردنِ  همهمحدود  جا  زادی 

نمیناپذ اجتناب فرد  چون  است،  همهتوایر  از    . د شوخالص  چیز  ند 

ن کمیفرد  پرواز  پرنده  م ل  میتواند  آنکه  خا ر  به  صرفا  خواهد ند 

پرواز  این نمی  ،کندگونه  آزاد  خودش  وزنِ  از  فرد  فرد   .شودچون 

  آبخواهد همچون یک ماهی زیر  که می  زمانیمدتهر  تواند به  نمی

اند از این توبدونِ هوا ادامه دهد و نمیتواند  نمیند، چون  زندگی ک

انسان    ،مسیحیت   تر از همهشود. دین و واضح  زیر آزادضرورتِ ناگ

این مطالبه شکنجه داده  با  امر غیر بیعی و خودمتناقض را انرا   د که 

و    برآمدِ حقیقتا منطقیِ تقالیک    عنوانبه فقط  ، تا به آن  تحقق بخشد

دیِ  ، آزاآزادیخودِ  ؛ و نهایتا  ازحد نگاه شود بیش  یِمذهب  دهیِشکل

یک  مطلق   بدین   الْایدهبه صورتِ  و  شد  داده  یِ معنایبیسان  تعالی 

درخشنده   شکلی  به  ناممکن  روشامرِ  گشت به  وارد  اتحاد  نایی   .

این دلیل به    خصونبه)  دهدمطمئنا میزان بیشتری از آزادی ارائه می
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تمامیِ  اتحادْبا    که از  وی ه  فرد  که  زندگیِ اجبارهایی  و  دولت   ی 

هست میاجتماعی  فرار  ح   ،کند( ند  متا  که  »یک    عنوانبه   پذیردیدی 

ی وز به اندازهاو هن  وجودن یباا جدید« در نظر گرفته شود؛ اما    آزادی

نا دارد.  آکافی  نداشتن  اختیار  و  او    اکهچرزادی  آزادی  این  هدف 

کند( بلکه تنها ربانی مینیست )که برعکس آن را برای قلمرو خود ق

خود اشا  قلمروِ  با  ایناست.  به  تفاوتِموضوع  ره  دولت  میا   ،  و  ن 

د  قلمروِ خو. اولی دشمن و قاتلِ  شودمیکافی زیاد    یاتحاد به اندازه 

است  آن  همکارِ  و  فرزند  دومی  روحی    .است،  در ااولی  که  ست 

محصولِ   اندیشه من،  کارِ  دومی  شد،  خواهد  ستایش  حقیقت  در   و 

کند و  طالبه میدولْت اربابِ روحِ من است، که ایمان را م   .ن است م

کند؛ او تاثیراتِ  من تجویز میی را در  مدارقانون  و کیشِ  ایمانمواردِ  

کند کند، خودِ مرا دور میند، روح مرا تسخیر میکاخالقی اعمال می

جای به  دهد  آن  تا  قرار  مرا«  حقیقیِ  دولت    وربه   -»خودِ  خالصه 

ا  حقیقی  ست،مقدس  آن است   انسانِ  من،  علیه  است  شبح  روح،   ،  

  است و مقدس ی من  یده آفردِ من،  خو  ینشِد آفرانسان منفرد؛ اما اتحا

روحِنیست  ورای  روحانی  قدرتی  هر     ورهمانت  سنیمن    ،  که 

این نوع  هر  از  همانانجمنی  است.  نمیگونه  من  که  خواهم   ور 

آنبرده بلکه  باشم،  پندهایم  بره ی  را  بدونِ هیچ تضمینی در  ها  نه و 

شان  ی ماندگاررا بر    مانتیهیچ ضدهم و  میام قرار  برابر انتقادِ پیوسته 
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برای  پذمین را  خود  آنام  یندهآیرم،  از  کمتر  ات   حتی  متعهد  حاد  به 

روحمی و  را  ادانم  میگونه  آن م  آن  گروِ  با  در  شده  گفته  که  گذارم 

دولت و دیگر اولیای امر نیز  گونه کنید، و موضوع واقعا با  شیطان این 

است این بر  .گونه  خودم  من  وکلیس  دولت،از  بیشتر  ای  خدا    ...  ا، 

خواهد نیز بیشتر از اتحاد    تا ابد  درنتیجهماند؛  میم  ه هست و بیشتر  

 ماند. 

تر خواهد بنا نهد نزدیکای که کمونیسم می جامعهآید  به نظر می

هدف او  چون  است.  ایستاده  ائتالف  به  همه  »رفاهِااز  همگان«    ش 

ویتلین آری، همگان،  آه،  دفاست،  بیشمار  را  آن  تکرگ  معه  کند، یار 

آن واقعا  این  می همگان!  نظر  به  هیچگونه  گویی  که  نیاز آید  کس 

آیا  نیست ت بود؟  این رفاه چه خواهد  بگیرد. پس  را  ا صندلیِ عق  

رفاهِهمه   چیزِ   یک  یک  با  برابر  شکلی  به  همه  آیا  دارند،  یکسان 

این اگر  هستند؟  مرفه  دربا یکسان  پرسش  است،  »رفاهِ  رهگونه  ی 

ی  که دین سلطه رسیم  مینما با این دقیقا به جایی    آیا  ست.ا«  حقیقی

های زمینی  یبازاسبابگوید به  یت می ش را آغاز کرد؟ مسیحاخشن

به  تبدیل  باشید،  خود  حقیقیِ  رفاهِ  دنبالِ  به  بلکه  نکنید،  نگاه 

ست. آن رفاهِ ا شوید؛ مسیحی بودن رفاهِ حقیقی    مسیحیانی پرهیزگار

این شبح( )  گونهآن  یهِ حقیقیِ انسانرفا  چون آن   ،قیقیِ »همه« است ح 

ر تو نیز هست؟ اما اگ  توو    مناست. اکنون آیا رفاهِ همه، قطعا رفاهِ  
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وقت توجه  رفاهِ خودمان نگاه نکنیم، آیا آن   عنوانبه و من به آن رفاه  

جل  خواهد    ،سبت به آن احساس خوبی داریمن  مابه آن چیزی که  

»رفاه حقیقی« حکم داده   عنوانبهکس، جامعه به یک رفاه  شد؟ برع

رفاه    .ست ا این  برا  م الاگر  شرافتمندانه  که  شده  »لذتی  کار  آن  ی 

خوان تنبلیِ  باشد«  شما  اما  شود؛  را بخشلذتده  کار  بدونِ  لذتِ   ،

آن  دهید،  »رفااین  وقت  ترجیح  به  که  اهمیت جامعه  همگان«  هِ 

توجه می از  آن  شما    آنچهبه    دهد، هوشمندانه  هستبا  پمرفه  رهیز  ید 

ی نآنا  ، رفاهِگانرفاهِ هماین  کند که  الن می. کمونیسم اعخواهد کرد

در را   با  تاکنون  می گذارییه سرما مد  آکه  زندگی  کردند و ظاهرا شان 

به    در نسبت  حالت  ویتلاندازِچشمآن  اکیدِ  کاریِ  ساعاتِ  ینگ   

از این   کمونیسم  رونیازاکند.  احساس بهتری داشتند، یکجا خن ی می

می  ضوعمو با  دفاع  که  ه رفاهِکند  میلیون  رفاهِ  نفر،  نفر  زاران  ها 

را   خودباید رفاهِ خانِ    دارانسرمایهداشته باشد، و  تواند وجود  نمی

برای  نعمومی« رها کن  رفاه»به خا ر   ندهید که مردم  اجازه  د. خیر، 

فراق عمومی  امر  به  رفاه خانِ خودشان  کردنِ  شوند،  ربانی  خوانده 

ا  چراکه را  خطاین  مسیحی شما  بردنخ  شیپبهارِ  اخطارِ آن  .واهد  ها 

درکم بهتر  را  آن  با  رفاهِ  می  تضاد  نگذارند  اینکه   خودشان کنند، 

کس از آنان ربوده شود، بلکه آن را در بنیانی دائمی قرار  توسط هیچ

آن  پس  هدف  ا  ه دهند.  این  برای  یکدیگر  با    ، شوند  متحداگر 
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ه خود رفا  را به که بیشترین توجه    ند شوای رانده می ن به نقطه خودشا

باشند،   آزاد  م ال  عنوانبه داشته  از  کنند»بخشی  قربانی  را   «، ی خود 

ولی نه برای رفاه دیگران بلکه برای رفاه خودشان. تمایل به وضعیِت 

انسانخودقربانی عگریِ  و  خودها    دستکم بایست  می  1گر انکار-شقِ 

اغواکنندهبوباورکردنی ددنِ  از  را  از   ستاش  بعد  که  وقتی  بدهد 

هیچهزارا فعالیت،  سال  باقین  را  امروز  بدبختیِ  جز  نگذاشته    چیز 

که   باشیم  داشته  انتظار  نتیجه  بدون  همچنان  چرا  پس  است. 

جیحا امید  ی بهتری برای ما رقم بزند؟ چرا ترگری زمانه خودقربانی

ز ی دیگر نه از دهنده، نه انداشته باشیم؟ رستگار  شانشدنغصببه  

آنکه عشق می از  نه  از  بخشنده،  بلکه  از تصرفهگیرندورزد  کننده  ، 

اومانیسمِ  کننده( )غص   و  کمونیسم  آمد.  خواهد  دارنده  از   ،

 کنند.حساب می عشقی خودمدار هنوز آگاهانه روی تحقیرکننده

برا اجتماع  انسان  اگر  است ی  نیاز  را    یک  خود  او  آن  و  در  با 

صل  یلی زود برای او تبدیل به اخ  و چون  بیندلوتر میج ش  افاهدا

را، قوانینِ جامعه     خویشقوانینِ   انسانبرای  نیز    شده است، اجتماع

 
به 1 عبارت  این  در  خود  که  کند  توجه  باید  و  یبرنمعشق    خواننده  گردد 

ط به فرد است. عشقِ  مربو   که در سبک کلی متن مشخص است خود   ورهمان
است  عشقی  بلکه  کند  انکار  را  خودش  که  نیست  عشقی  انکارکننده  که    خود 

 .م –ند. ک یمرا انکار ورزد یمخودِ فردی که عشق 
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انسان بنیانِ  کرد.  خواهد  تجویز  را  را،  خود  آناها  حدِ   نورای  تا 

سلطه می قدرتی  تعالی  تبدیلگر  به   دهد،  تبدیل  برتر،  ماهیتی  به 

آن  همیخدای  به  و  قانونها  صورت  آن دهندهن  شود. می  های 

اص این  به  میکمونیسم  اثر  ترتی   شکل  اکیدترین  به  و  ل  دهد، 

د همانمسیحیت  چون  است،  جامعه  فویرباخ  ین  که   درستی به  ور 

گوید، گرچه او منظورش این درستی نیست، عشق ماهیِت انسان  می

)کمونیستی(  جامعه  ماهیِت    م الاست؛   اجتماعی  انسانِ  ت.  سایا 

انسا   اعاجتم  یینآدینْ    تمامیِ آن  با  که  بنیانی  اجتماعی است،  نِ 

میمتمدن) قرار  سلطه  مورد  خدای هیچ  .گیرد(  خدایی،  هیچ  وقت 

همواره خدای   بلکه  نیست  است،  جامعه  انحصاریِ خود  اجتماع  یا 

»خانوامی از  یا  باشد،  جامعه  از  )الر خواهد  پنات1ده«  از  2ها،  یا   ،)

ملی  »مردم« »همه )»خدای  از  یا  همه   «ها انسان  یت«(،  پدر  ی )»او 

 (. 3ت« هاسانسان

 
 م.  –نام یکی از ارواحِ حافظِ خانه  Larبه التین  1
  ا یو    هافروشگاهگنجه    یاساکنان قفسه    عنوانبه  یروم  یراسا   نیادر م  هاپنات 2

خوراک نگه انبار  م  هاییبانان  شناخته  خانواده  دارا  شدندیهر  و    یوندپ  یو 
 م.  – الرها بودند. با کینزد یارابطه

 م. – 6:4 –نجیل ااز  3
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زمانی   تنها  فرد  ریشهاندازِچشم نتیجتا  را    کن  پایه  از  دین  کردنِ 

یابد،  را و هر آنچه را از این بنیان جریان می  جامعهخواهد داشت که  

ه دنبالِ به اوج  بدقیق در کمونیسم     وربه   این اصل  منسوخ کند. اما

است  آن  رسیدن  در  چون  برایهمه،  باید  ب  چیز  »برابری«  رقراریِ 

»آزشودی  عموم کمبودِ  شود،  برنده  »برابری«  این  اگر  نیز  .  ادی« 

آزادی   کسی؟  چه  آزادیِ  اما  بود.  آنجامعهنخواهد  جامعه  !  زمان 

انسانهمه و  است،  یکدیگرند«  فقطها  چیز  شکوهِ   زمانِ  نآ  .»برای 

 عشق خواهد بود. -دولت 

ها ارجاع شوم تا انسان  به خودخواهیِ   دهم کهیح میاما من ترج 

« از  شانیدلسوزرحمت و  به  شان«،  خدماتِ عاشقانه به  . دست اینو 

گونه که تو با من هستی، هماندارد )ی متقابل  اولی درخواسِت رابطه

امکان دارد  و    دهدنمی  ( هیچ کاری را »رایگان« انجامهستم  من با تو

را  مهربانی  چه چیز   بااما باید    .دخریو او را    که بتوان بر او پیروز شد

این مسئله دست  هب آیا من در آن زماآورم؟  ن در ی شانس است که 

می »عشق  که  شخصی  با  یک ارتباط  خدمِت  نه.  یا  هستم  ورزد« 

با   تنها  را  بامحبت  می می  گداییشخِص  داشت،  ظاه توان  رِ خواهد 

 کشیدنِ   رنجیِ من و  سوگناکِ من باشد، یا نیازِ من به کمک، بدبخت

چیز! باید آن را یچه   و ارائه دهم؟به اتوانم  ی کمکِ او چه میرامن. ب
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ه   عنوانبه  اجرتیک  عشق  بپذیرم.  است دیه  بهتر  یا  نیست  پذیر 

می قطعا  متقابل بگوییم  عشقِ  با  فقط  اما  کرد  تالفی  را  عشق  توان 

ارت و یک لیاقِت کار نیکِ دیگری دارد«(. چه اندازه حق)»یک کار ن

است  این  در  قبوک  گدامنشی  را  هدایایی  همیشه  کنه  در  ل  که  ی 

از کارگرِ    م المنظم     وربه که    گونهآندهی،  شان خدمتی نمی عوض

تواند  می  یکننده چه کاریافت در؟  کنندی میآورجمع  فقیر  یهرروزه

پنی برای  و  او  ثروتِداشدهاه   1های برای  که  او  شامل    ی  را  او 

انجاممی واقعا    شوند،  روزانه  کارگرِ  خواهد دهد؟  بیشتری  لذت 

،  دست ینازاش و  اش، با تاسیساتاکننده با قوانینیافت دراگر    داشت 

نمی همه   ؛ داشت وجود  آن اگر  برای  باید  روزانه  کارگرِ  آنچه  ی 

هیچ کند،  نمی  کلبه کدام  پرداخت  هنوزوجود  و  همه  داشت.  ی با 

 . ورزدمی عشق ش ا به ارباب فقیرها مخلوقِ این

غیرممکن»  عنوانبهاجتماع   تاکنون  تاریخ  است   هدفِ«  .  بوده 

ی اجتماع را انکار کنیم و این  های ریاکاریبگذارید به جای آن، همه 

انسان با هم برابریم، ما به همین دلیل   عنوانبهرا درک کنیم که اگر ما 

نیستیم   انسان  ما  که  نیستیم.  برابر  هم  اندیشه با  در  ریم،  براب  هاتنها 

»ما«    فقط آن   یشهاندزمانی که  نه  قعی و جسمانی  گونه که واهستیم 

 
 م. –حد کوچک پول وا 1
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هستی:  من  هستیم. خود  تو  و  هستم  اندیشه  خود  این  من  از  اما  ی 

برابریم   همه  ما  آن  در  که  این خود  نیستم؛  من   یاندیشه  فقطخود 

انسان تو  و  هستم،  انسان  من  یک   است.  تنها  »انسان«  اما  هستی: 

-برنیستیم، ما    شدنبیانتو قابل    است؛ من واندیشه، یک عمومیت  

فقط    یآوردن-زبان چون  و  کردنیانب  هااندیشهنیستیم  هستند  در  ی 

 گنجند. بیان می 

-سویه  یک پس اجازه دهید که نه اشتیاقِ اجتماع که اشتیاق به  

آنکه  بودن   جای  به  بگذارید  باشیم.  فراگیرترین داشته  دنبال  به 

هایی در  و اندام  ابزارهاشیم تنها به دنبالِ  ی بشری« با اجتماع، »جامعه

با  است  دیگران  ممکن  که  کندارایی   عنوانبه شیم  استفاده  یم! مان 

خود همان با  برابر  معادلی  حیوان  در  و  درخت  در  ما  که   ور 

هستند    رما برابفرض که دیگران با  بینیم، به همین شکل این پیش نمی

او  نیست اما من   من برابر  کس باهیچ  گیرد.از یک ریاکاری نشات می 

همه  ا،ر با  هستیبرابر  میدارایی  عنوانبه  ،دیگر  هایی  در ام  نگرم. 

با   میان  موضوع  این  ضدیت  در  انسانی  باید  که  شده  گفته  من  به 

 همنوعِ باید به  که  (؛  60ی  پرسش یهودی، صفحه باشم )«  ما همنوعان»

ت که باید  س شخصی نیس کها احترام گذارم. برای من هیچ آن درونِ

شو گذارده  حتی  احترام  نه  بلکههمنوعد،  همههمچو  ،  چیزها ن  ی 
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یاای  ابژه ندارم،  به آن عالقه دا  است که  یا  اب ه رم  یا ی  یک  جذاب 

 استفاده است. یا غیرقابل استفاده ، شخصی قابلکنندهکسل

رسم و  میبا او به اجماع بدون شک    اگر بتوانم از او استفاده کنم، 

با تو را  او یکی میخود  با  تا  افق  بیشتر    مادرتقکنم،  با    سازمرا  و 

اثر بگذاردتشده بیشتر از آنچه نیروی فردی می نیرویی ترکی     ، واند 

بینم و تا  انجام دهم. در این ترکیْ  من چیزی جز تک یرِ نیرویم نمی

رو این ی من است. ازاینتک یرشده دارم که نیرویا آن را نگاه میآنج 

 .یک اتحاد است 

را   بخیهاتحاد  یکپارچه  ی  بیعی یک  آن،  روحانیِ  نوع  نگاه    و 

این  نمی و  یک  دارند،  و    پیمانیِ  بیعیهمنه  نه است  روحانی.  نه 

نه    خونِ و  آن هیچ  ( شخص )روح  ایمانِشخص  وقوع  باعث  کدام 

انواده، قوم، ملیت، و  پیمانیِ  بیعی همچون خد. در یک همنشونمی

تن افراد  انسان،  نوع  نمونهآری،  ارزشِ  گو ها  از  یا هنهایی  زیستی  ی 

مشابهرسته هم  ی  یک  در  دارند؛  اجتماع،را  م لِ  روحانی   پیمانیِ 

در هر دو    .یکسان دارد  از آن روحِ  عضویکلیسا، فرد تنها داللت بر  

شود. مییک شخِص یگانه هستید، سرکوب    عنوانبه شما  مورد آنچه  

را   خود  شما  که  است  اتحاد  در  می  وانعنبهتنها  اعالم  کنید یگانه 
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کند بلکه شما آن را تصرف و از آن ن اتحادْ شما را تصرف نمیوچ 

 کنید.ه می برای خود استفاد

و   اتحاد  در  می   فقطمالکیت  شناخته  اتحاد  دیگر در  چون  شود 

آ هیچ اوست  کس  آنِ  از  که  را  از    عنوانبه نچه  هستیِ تیولی  هیچ 

ها که مدت را  مداوم آنچه    ها فقط به شکلیدیگری ندارد. کمونیست 

و  د مذهبی  انقالبِ  است    خصونبه ر  ول  بوده  حاضر  دولت  در 

 مالکیتی، سیستمِ فئودالی. بی برند؛ یعنیمی شیپبه 

میل انسانِ  کردنِ  رام  برای  را  خود  اِدولت  میورز  کند؛  عمال 

به خودش هدایت  فقطن است که میلِ او را او به دنبال ای دیگربیانبه 

و   ارکند،  خودش  آنچه  با  را  میل  می اآن  سازد.   خشنوددهد،  ئه 

انسانِ میلفر : کندخطور نمیبه آن ذهن  ورز  ونشاندنِ میل به خا رِ 

را   خودسر  میلِ  که  را  انسانی  او  میبرعکس    عنوان به   کندتنفس 

مدار« دشمنِ اوست. او زند و »انسانِ خود »انسانِ خودمدار« نشان می 

چون   است  فاقدِ  دشمن  خوددولت  اوست؛  با  توافق  دار  مظرفیِت 

 از آنجا که دولت   .تواند »درک کند«او نمیست که  ادقیقا آن چیزی  

کندط  فقباید   کار  خود  چیزِ )همان  برای  که  ممکن     ور  دیگری 

-این توجه میکند بلکه تنها به  نیازهای من توجه نمینیست(، او به  

توجه دارد این    به  دیگرعبارت به که چگونه از شرِ من رها شود،    کند
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منْ   از  بخکه  خوب  شهروند  یک  دیگر،  »پیشرفتِ ودی  او  سازد. 

برنده  او با چه چیزی فرد را برای خود  و    کند.اخالقی« را ارزیابی می

یا  شودمی با خودش  با    دیگرعبارتبه ؟  است،  دولت  آنِ  از  آنچه  با 

 را در   کنندگانشرکت ی  همه   فعال است تا وقفه  بی  . اوداراییِ دولت

-نگ« مهیا مینیک از فره   کاالهاییهمه »  یبرا تا  بسازد،    کاالهایش«»

آن  به  او  میسازد؛  ارائه  آموزش  آن ده ها  برای  به  د،  دسترسی  ها 

فرهنگی   میتاسیسات  آن گشاید را  به  می،  صالحیت  از  ها  تا  دهد 

برای او  .  دست و ازاین   ول( برسندتی  عنوانبه  ریق صنعت به دارایی )

مداوم را مطالبه   تشکرهای   یی عادالنهاجاره  فقط  هاتیول ی این  همه

شکرها را پرداخت  کند که این تردِ »ناشُکر« فراموش میکند. اما فیم

 تواند جور دیگری از دولت عمل کند.کند. اکنون »جامعه« نیز نمی 

اتحاد،  شما شایستگ  در  خود،  قدرتِ  اتحاد تمامِ  به  را  خود  یِ 

و  می می آورید  کهکاری  آورده شوید   کنید  ج به حساب  در  معه  ا؛ 

کارتان   نیروی  با  میاشما  اولی شما خودمدارانه  یدشوستخدام  در  ؛ 

می یا  زندگی  بشری،  دومی  در  مدارانه،  دین  دیگرعبارت به کنید، 

جامعه   به  دارید  آنچه  ارباب«؛  این  بدنِ  از  »عضو  یک  همچون 

با »وظیفهیا مدیون به آن مقید هستید،  اجتماعی«   هاید، و در وظیفه 

اتحاد  د  .ایدتسخیر شده ار  را  اتحاد  کنید و زمانی ستفاده میاما یک 

بیشتر  که می ندارد، بدون وظیفه   نزدتانبینید  شناسی و بدونِ استفاده 
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می رها  را  آن  شماوفاداری  از  بیشتر  جامعه  یک  اگر  ست،  ا  کنید. 

برای شمآن  از خودتان  وقت  بیشتر  بود ا  تنه   ؛خواهد  اتحاد  ا  اما یک 

ز  تان را تیست که با آن نیروی  بیعیا  ی ست، یا شمشیر ا  ابزار شما

افزایش می   کنیدمی برا  .دهیدو  از  ریق شما وجود  اتحاد  ی شما و 

جامعه   خودش    عکسبه دارد،  خا رِ  است به  شما  حتی    مدعی  و 

است، اما اتحاد مقدس امعه بدونِ شما وجود دارد و مختصرا اینکه ج 

شما آنِ  می   شما  هجامع  ؛ست ا   از  مصرف  را  اما   کند،را    شما   اتحاد 

 . کنیدمصرف می

پیش  مردم  درهرحال   برابرِ سخنِ  اعتراضدر  این  نمی  با  -پس 

ممکن است دوباره برای   شودمیانجام    در اتحاد   که توافقی که  کشند

آن سازدمان را محدود  ی آزادو    شودما سنگین   میه ؛  نیز  ا  ما  گویند 

می  این  به  »ه نهایتا  که  آزادیرسیم  از  بخشی  باید  کس  به    شار  را 

ای به خا رِ »عمومیت«  گری ذرهاما قربانی  .«ندفدا کخا رِ عمومیت  

که من توافق را به خا رِ »عمومیت« یا حتی    ورهمانواهد بود،  نخ

متعلق  منفعتی  به خا رِ    فقطمن    .امدادهنبه خا رِ انسانِ دیگری انجام 

باید   گری. اما در موردِ قربانیبه آن رسیدم  خودخواهیخودم، از    به

-که در قدرت کنم«چیزی را »قربانی میآن  فقطمطمئنا من گفت که 

 کنم.چیز قربانی نمیمن هیچ دیگرعبارت به  ،ندارد م قرار ا
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است.  متصرف  که  است  ارباب  این  مالکیت،  به  بازگشت  برای 

باشد!  خواهید ارباب باشید یا جامعه باید  آیا شما می  انتخاب کنید که

دا بستگی  این  به  می راین  آیا شما  که  کهد  یا    ندهدار  خواهید  باشید 

پوش است. سوسیالیست یک ژنده! خودمدار دارنده است،  پوشژنده

بودن معنایی از فئودالیسم، معنایی از مالکیت گرایی یا بیپوشاما ژنده

را    خویشفقط سرورِتاکنون  که از قرنِ گذشته    سیستمِ فئودالی است 

است عو کرده  در  ؛ض  را  و    »انسان«  است  داده  قرار  خدا  هر  مکان 

بود    عنوانبه   آنچه خدا  مرحمت  از  جانِ    عنوانبهتیولی  از  تیولی 

اینکه ژندهانسان می گراییِ کمونیسم توسطِ اصلِ بشری پوشپذیرد. 

شود، در باال  ده می ی یِ بسیار رسانپوشمطلق و ژنده  گراییِپوشبه ژنده

داده شد اما  نشان  راباید    انزمهم؛  ژنده هم    این  که چگونه  -گفت 

خود  پوش قلمرو  به  فقط  نتیجتا  دا  جهت   رییتغگرایی  . دخواهد 

زمین لگدمال  در انقالب کامال به درونِ چنان آن قدیمسیستمِ فئودالیِ 

همه زمان  آن  از  که  بیشد  ارتجاعی  کارهای  و    ثمری  است،  مانده 

نیمرده است؛    ماند، چون مرده،ثمر میهمیشه بی باید  اما رستاخیز  ز 

گونه نیز  قتی در تاریخ مسیحی ثابت کند، و اینحقی  عنوانبه خود را  

است:  ثاب کرده  دیگر  فئودالیسم    چراکهت  جهانی  بدنی در  با  دوباره 

 کند، فئودالیسمی تحتِ تبعیِت »انسان«.یافته ظهور می تجلیل
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در  تاکنون  مومنان  بلکه  است،  نشده  نابود  فکر  مسیحیت  ست 

ممی فرض  که  آن  یکردند  علیه  نبردی  هر  و    قط فکردند  تطهیر  به 

او تنها تجلیل شده است،    چراکهمسیحیت خدمت خواهد کرد؛    تاییدِ

ست. ما هنوز کامال در  ا   مسیحیتِ بشری« همان  پدیدار و »مسیحیِت  

ی  کسانی که احساسی بدتر دربارهبریم، و  مسیحیت به سر می  عصرِ

کنند تا  همه مشارکت می  از تر  هستند که غیرتمندانهآن دارند کسانی  

با آ بشری  بیشتر  چه  هر  فئودالیسم  کنند.  »کامل«  را  ما  ن  نزد  شد، 

اعتقاد داریم این هنوز فئودالیسم   ایم،اقلیت   که  ماچون  عزیزتر است؛  

این اندیشه را گیریم و  می   برای قلمروِ خودپرواتر  ما آن را بی  .است 

  به تر از همه«  مطلق»  آنچه  ،بشر« را کشف کردیم زمانی که »داریم که  

 ایم.یافتهرا  تعلق داشت  ماخودِ 

اما او  خواهد آلیبرالیسم می  نچه از آنِ من است را به من بدهد، 

نامِ  نمی تحت  را  آن  که  کند،    داراییِاندیشد  محافظت  من  برای  من 

« نامِ  تحت  می بلکه  را  کار  این  ماسک  انسان«  این  تحت  گویی  کند. 

حقوقِ  ایابی  دستابلق انقالبان ست!  باارزشِ  کارِ  معنا سان،  این  به   ،  

ایا به  مرا  من،  درونِ  انسانِ  که  آن  ست  و  من می  مستحقن  کند؛ 

فرد،    نعنوابه  نیستم،    عنوانبه  دیگرعبارت به یک  انسان، مستحق  این 

را   حق  این  انسان  وبلکه  می  دارد  مستحق  ازاینسازدمرا  من .  رو 

اما همان ق  مستح  خوبیبه انسان    نوانعبه توانم  می   ور که من باشم؛ 
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از   انسانی  م اانسانبیشتر  یعنی  حق  خاص،  آن  است    هستم،  ممکن 

من،   همین  از  رف برای  برای  شود.  مضایقه  همین شخِص خان 

شان را  ت د، قیمکنیهدایای خود پافشاری می  ارزشِدیگر اگر شما بر  

،  ید بور شوید زیر قیمت بفروشباال ببرید، به خود اجازه ندهید که مج

 این ایده اقناع شوید که کاالی شما ارزشِ   اببه خود اجازه ندهید که  

»قیمتی  اقیمت  با  را  خود  ندارد.  را  نکنید، تمسخرآم ش  تمسخر  یز« 

م  عزیزگوید، من زندگیِشجاعی تقلید کنید که می  بلکه از آن انسانِ

را  ا)دارایی بیمم(  را  آن  نباید  دشمن  ارزان   ایمعاملها  فروشم، 

کموآن   .دشوصاح    معکوسِ  شما  را  وقت  چیزی   عنوانبه نیسم 

داده »داراییِ خود را رها    سخن  .ایددرست تشخیص  نیست که  این 

 !« را دریابیدداراییِ خود  ارزشِکنید!« بلکه این است که »

ما زمانه ی  بر ورای دروازه بشناسیدِ«    ،ی  را  بلکه    ؛آپولو نه »خود 

 است. ده!« نوشته شید آورش بیرون از خود ارز»

 -مالکیِت بیگانه وجودِ  خواند. اما  دزدی« میپرودون مالکیت را »

او   می  فقطو  سخن  مالکیت  این  مورد  چشم  -گوید در  پوشی،  با 

نخواهد   کمتر  تحقیر  و  یک  شد واگذاری  آن  چرا    هدیه؛  به است. 

احساساتی  قدآنحالتی   سرقِت  عنوانبه ر  یک  بطل  قربانیِ  بیم،  ترحم 

فقط    وقتی هدفرد  ترسو  دهندهیهیک  و  احمق    وقتیچرا    ؟است ی 
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؟  اندازیم   آنانا را به دوشِ  دوباره خط،  کننداز ما سرقت می   دیگران

سرقت   کهدرحالی دیگران  از  که  هستیم  خطا  حاملِ  خودمان  ما 

فقرا  نمی خاکنیم.  به  باید  که  انسانهستند  وجودِ  ثروتمند  ر  های 

 سرزنش شوند.

جها آنچه  در  از  نه  کس  هر  داراییِ  ب  ددارن  از   بیگانهلکه 

میخ نمیشمگین  حمله  دارایی  به  واقع  در  آنان  به  کشود.  بلکه  نند 

میبیگانه  حمله  دارایی  آنچه  می  کنند.سازیِ  که  باشند  قادر  خواهند 

می  بیشتررا    دارند کمتر؛  نه  همه  خواهندبخوانند  را  که  مالِ  چیز 

اگر  ، یا  جنگندمی  یسازعلیه بیگانه  درنتیجهها  آنبخوانند.    خودشان

در آنجا    .بیگانگیشکل دهیم، علیه  ای مشابه با مالکیت  واژه  بخواهیم

به   آن خود کمک میچگونه  به  کنند؟  را  بیگانه  امر  آنکه  به جای  ها 

دهند،   تغییر شکل  آنِ خود  از  بازییبچیزی   فقط و    کنندمی   رف 

همهمی که  حزب  خواهند  به  دارایی  شود  ی  واگذار   م لسومی 

نه    ؛کنیدبیگانه برای بارِ دوم پشتیبانی میی بشری. شما از امرِ  امعهج 

نام »  به  رنگ  اکنون  نام حزبی سوم.  به  بلکه  کنده  خودمدارخود  ی« 

 ست!ا چیز بسیار واضح و بشری و همه است  شده

ژندهبی یا  مسیحیت«،  ؛  گراییپوشمالکیتی  »ماهیِت  است  این 

که  همان ا ور  ادیان  تمامیِ  )ماهیِت  ماهیتِ   دیگرعبارته ب ست 
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طلق« خود در »دینِ م فقط  و    ،( است   بشریت   و  داشناسی، اخالقیاتخ

کرد، و با جریانِ مساعد تبدیل به انجیلی  ترین شکل بیان  ه واضحرا ب

برجسته برابرمان  در  ما  شد.  توسعه  قابلیِت  توسعه با  آن  در    ترینِ  را 

مامبارزه علیه  کنونی  مبارزهی  داریم،  م   ایلکیت  تا یکه  خواهد 

بشریتِ کامل کند:  بودن را  مالکیت و بی  برساند به پیروزی    »انسان« را

»مسیحیِت   اما  است.  مسیحیت  پیروزیِ  نتیجتا  «  پدیدار پیروز،  نیز 

است.  همان   کامل شده  فئودالیِیک  فئودالیسمِ  همسیستمِ  یا  جانبه  ه 

 پوشیِ کامل.ژنده دیگرعبارتبه 

 فئودالی؟دوباره علیه سیستمِ  «قالبیان»بار دیگر یک قطعا  پس

نباید   شورش  و  نگر  عنوانبه انقالب  اولی مترادف  شوند.  یسته 

-ی براندازیِ شرایط، براندازی وضعیت یا شرایطِ تاسیسدربرگیرنده

یک  جامعه  شده،   اساس  این  بر  و  است  دولت    یا   سیاسیکنشِ  یا 

ش یک اناباجترِ تبعاتِ غیرقابلست؛ دومی مسلما به خا ا اجتماعی

ها  ضایتی انسانیت است، اما نه از آن بلکه از ناروضع  در  شکل  ییرتغ

می ا آغاز  خودشان  بلکه  غیانِ  ز  نیست  مسلحانه  یک  غیانِ  شود، 

افراد است، یک برخواستن است، بدون توجه به چیدمانی که از آن 

انقالب به هدفِ  رون می بی شورش ما را    جدید بود؛  چیدمانیجهد. 

دهیم که مدیریت شویم، بلکه  ناجازه  کند که دیگر  ی ایت مبه این هد
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را کنیم،    خود  امیدِ  رششومدیریت  بردرخشنده  هیچ    ای ای 

نمی تعیین  مبارزه»موسسات«  تاسیس کند.  امر  علیه  نیست،  ای  شده 

فقط    این ؛  زدیری فرومشده خودش  چون اگر شکوفا شود، امر تاسیس 

. اگر  رار گرفته است قاسیس  خارج از امرِ تاست که  نیروی کارِ من  

تاسیسم امرِ  آن  ن  کنم،  رها  را  پوشده  به  و  است  سیدن  مرده 

شده   ور که مقصودِ من براندازیِ نظمِ تاسیسپیوندد. اکنون همان می

بلکه   من    فرارویِنیست  کردارِ  و  هدف  است،  آن  از  یا  من  سیاسی 

)همان  بلکه  نیستند  فقاجتماعی  که  به ور  قلمرو   سوی  ط  و    خودم 

 اند. خودمدارانهکرداری  اند( هدف وهدایت شدهخودم 

خواهد بسازد، شورش می   چیدمانرد  دهد که فانقالب دستور می 

او   پا خیزد که  بخشد  و  به  تعالی  را  نوع  خود  چه  اساسی .   قانون 

شود انتخاب  فکرِ  ؟باید  پرسش  می  این  مشغول  را  و انقالبیون  کند، 

  های قانون اسی و پرسش نون اس قا  سیاسی با مبارزاتِ  یتمامیِ دوره

می کف  هماناساسی  اجتماعی کند،  استعدادهای  که  به   ور  نیز 
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و   1های اجتماعی نوآور بودند )فاالن تر یدمان چ یرمعمول در  غشکلی  

 سی باشد. کوشد تا بدون قانون اسامی اما  2شورشی  .( دست ازاین

ه  ناگام،  گردای می الِ مقایسهبرای شفافیِت بیشتر به دنب  کهدرحالی

ی بدی از نگاه لیبرال این نکتهرسد.  م میاذهنمسیحیت به  تاسیسِ  

آنانارهدرب که  است  نخست  مسیحیانِ  مدنیِ    ی  نظمِ  از  ا اعت 

، که تصدیقِ اولیای ملحدِ امر  کردندشده را موعظه می کفرآمیزِ تاسیس 

نمودندر توصیه  با    ا  فرمان    نفساعتمادبه و  که  این  کردند  ایراد  را 

در همان زمان    حالبااین   .و بدهید«به ا  نِ امپراتور است را نچه از آآ»

اندازه به  ناآرام  چه  برتریِ رومی  علیه  یهودیان و حتی  پا خاست ی   ،

یاغی رومی چه  خودشان  خودشان گریها  موقِت  حکومِت  علیه  ها 

دادند! بود!  انجام  معمول  چه  سیاسی«  »نارضایتیِ  آنکه  آن    خالصه 

هیچ آن  چیز  مسیحیان  کنار  »تمایبا  آنان  شنیدند؛  ینماز  لیبرال«  الت 

 
یه  راحی شد ارلز فورنوعی ساختمان بود که برای اجتماعی اتوپیایی توسط چ  1

گنجایش   که    2000تا    500که  داشت  را  همنفر  کار    با  مشترک  منفعتی  در 
 م.  –گرفته شده است. کردند. نام آن از فاالن  نام واحد نظامیِ یونانِ باستان  یم
نیست  2 بدان  بد  متخواننده  که  بخش  د  این  در  آمریکا،  در  کتاب  انگلیسیِ  رجمِ 

گوید به دلیل محافظت از خودش در برابر  یم  آنر  دهد که دیمزیرنویسی ارائه  
ی »شورشی«، باید تاکید کند که این واژه  واژهستفاده از این  ی اه مجرمانمصداق  

محدود   ت نه به معنایس  و معادل لغت انتخاب کرده اسی منارا به دلیل ریشه
 .م –آن که در نظر قانون کیفری استفاده از آن مصداق جرم است. 
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 ور که سی چنان چرخیده بود که همان آمدند. زمان از نظر سیانمی

ترین حالت برای متهم  موفقکردند  در انجیل گفته شده، مردم فکر می

رات  مسیحی  گذارِیان بن  کردنِ او  که  است  دسیسه  این  خا ر  های  به 

انجیل گزارش مهم  حالبااینو    به محکمه بکشندسیاسی     دهدیان 

کارهای سیاسی ایفا  که او دقیقا کسی بود که کمترین نقشی در این  

گونه که  آن   ،ی  نبودفرعوام گرا، یک  کرد. اما چرا او یک انقالبنمی

او یک لیبرال نبود؟ چون    دیدند؟ چرایهودیان با خشنودی او را می

با تغییر  هیچ رستانتظارِ  او   ی بت به همهنداشت و نس  شرایطگاری 

او  بی  تجارتاین   بود.  سزار  تفاوت  انقالبم ل  نیک  بلکه بود  گرا 

براندازِ دولت، بلکه کسی که   نه یک  باال    خودیک شورشی بود؛  را 

مچون مار  ی »ه برد. به همین دلیل است که برای او بیشتر مسئله می

نچه از  »آموردِ خانِ    معنای  ، که همانوجود داشت   1هوشیار باشید« 

ی  ؛ چون او هیچ مبارزه کندبیان میبه او بدهید«    امپراتور است را  آنِ

تاسیس  اولیای  علیهِ  سیاسی  یا  بلکه  شدهلیبرال  نداشت،  امور  ی 

تا  می از  رف    راهِ خواست  آسی   یا  مشکل  ایجادِ  بدونِ  را  خود 

ر که نسبت به   وهماناش  دشمناننسبت به  برود.    پیشی امور  اولیا

خواهد، و فهمیدند او چه می، کسانی که نمیودتفاوت ببی،  حکومت 

آن می  فقطاو   اما    هابایست  دارد.  نگاه  دور  مار  هوشیاریِ  با  را 

 
 م. – 10.16متی انجیل  1
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نبود،  سردسته  باوجودآنکه یاغیانِ عمومی  -یک عوام  باوجودآنکه ی 

انقالب یک  یا  نبود،  فری   باستانیگرا  مسیحیانِ  از  هرکدام  )و  ( او 

ه  از  بیشتر  آن مه بسیار  یک  ی  که    رشیشوها  ورای  بود،  را  خود 

. رسیدش میاحکومت و دشمنان  تر ازچیز باال برد و به نظر برینهمه

ها بدان مقید بودند، معاف کرد، و کسی بود  آن   و خود را از هر آنچها

نمود، که البته دولِت  جهانِ کفر را قطع    منابعِ زندگیِ کلِ  زمانهمکه  

به این دلیل که او    دقیقا  د.ی آن بپ مردرنتیجهبایست  شده میتاسیس 

آن و   آورِ، دشمنِ مرگخود بیرون داداز  شده را  امر تاسیس  یِواژگون

با و  پروا  بیمحصور کرد و  آن را    چراکهی واقعیِ آن بود؛  نابودکننده

معنفس  بهاعتماد آنکه    خودبدِ  ساختمانِ  بدون  کشید،  آن  حول  را 

 .داشته باشد گانشدمحصور یهاایی به درداعتن

برایآ داد    یا  اتفاقی رخ خواهد  همان  نیز  مسیحی  برای نظمِ    که 

انقالب قطعا به سرانجام نمیرخ دادنظمِ کفرآمیزِ جهان   رسد  ؟ یک 

 اگر در ابتدا یک شورش به پایان نرسیده باشد! 

جهان  مراوده با  من  من  ی  است؟  رفته  نشانه  هدفی  چه  به 

ببرم،    خواهممی باشباید داراییِ    درنتیجهاز آن لذت    نتیجتا د، و  من 

خواهم نه انسان را می  آزادیِشوم. من نه    بَرندهخواهم که آن را  می

قدرتِ  برابریِ تنها  من  را؛  آن  خودم  آن  ورای  میرا  خواهم، ها 
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  ای برای لذت ماده  دیگررت عبابه یِ خود،  ها را دارایخواهم که آن می

اگر د این کار موفق نشوم کنم. و  های توقت حتی قدر، خ ، آن ر 

اند،  ه داشتهزندگی و مرگ را، که کلیسا و دولت برای خود نگا  روی

می  خود  آنِ  بیوهاز  آن  افسرخوانم.  روسیه،    یی  با  جنگ  در  که 

را    ازآنکهپس جوراب  شد،  کنده  شلیک  با  و پایش  درآورد  آن   از 

تا ار جسد خونریزی کرد  ش را با آن خفه کرد و سپس در کناکودک

با را  بیوه  آن  بهمرد،  از    ید  زد.کشکودکیادگار  نشان  کسی   ی  چه 

گر آن کودک زنده مانده بود، چقدر ممکن بود »برای این  داند که امی

می  زیرا  را کشت  او  مادرْ  باشد!«  مفید  با  دنیا  و  آرامش  در  خواست 

ساتیِ  احسا  اید این موضوع همچنان مورد قضاوتِبمیرد. ش  رضایت

را بیش از این بازخوانی   نه آندانید که چگوشما نمی  شما واقع شود،

م الی برای    عنوانبه ن از  رف خودم آن را کنید. بگذار چنین باشد؛ م

می  موضوع  این کار  رضایِت  به  که  رابطهدرباره  منبرم  با ی  من  ی 

تصانسان میها  ومیم  در  گیرد،  من،  حقارت، هر    اینکه  به  دسترسی 

 کنم. مرگ را انکار نمی قدرتِ روی زندگی و  حتی

»رهدربا اجتماعی« وظا ی  این   یف  که  گفت  باید  کلی   به صورت 

، دهدرا به من می  یک دیگری نیست که جایگاهِ من در برابر دیگران

رابطه  درنتیجه بشریت  و  انسانخدا  با  من  تجویز  ی  من  به  را  ها 

می کننمی را  جایگاه  این  خودم  به  من  بلکه  موضوع د،  این  دهم. 
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  ای وظیفهیچ  گونه بیان شود: من ه این   گیرتریواند به نحو چشمتمی

حتی نسبت به خودم هم فقط زمانی وظیفه  دارم،  نسبت به دیگران ن 

می وظیفهپیدا  )م ال  خودکشی کنم  درنتیجه  و  خود  از  محافظت  ی 

مایز کنم )یعنی یک روحِ نامیرا را از  نکردن( که خودم را از خودم مت

 دست(.کنم و ازاینام جدا وجودِ زمینی

برابر هیچ  یگر  من د نمیخود را در  را کنم، و  قدرتی حقیر   این 

باید  که  ها تنها قدرتِ من هستند،  ی قدرتدهم که همه تشخیص می 

فورا  من شوند    ورایمن یا    علیه قدرتی    تاکنند  زمانی که تهدید می 

 منابزارهای  ید یکی از  با  فقطها  ؛ هرکدام از آنسازمرا مطیع  ها  آن 

شکاری قدرت    ور که یک سگِبرم، همانب  یشپم را  ا باشد تا هدف

من   کُشیم.ست، اما اگر به خودمان حمله کند آن را میا   شکار ما علیه

قدرتهمه میرا  هایی  ی  سلطه  ما  بر  من  که  به  که  چیزی  به  کنند 

 ی کاف  فقطاز  ریقِ من وجود دارند؛    هابت م.  کاه ی مکند  خدمت می

آن دوباره  تولیدِکه    ست ا خودداری  آن مکنی  ها  وجود ،  دیگر  وقت 

»قدرت واالتر«  ندارند:  من    طفقهای  که  دارند  وجود  این  ریق  از 

 کنم.میو خود را پست  دهممیها را تعالی آن 

رای آن ی من با دنیا این است: من دیگر هیچ کاری بنتیجتا رابطه

نمی  هی»به خا رِ خدا«  من  انکنم،  »به خا رِ  کاری  نمی چ  کنم، سان« 
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آنچ  میانه  بلکه  می جام  خودم«  خا رِ  »به  را  ددهم  بنابراین  نیا  کنم. 

این وی گیِ نظرگاهِ دینی    کهدرحالی ،  خواهد کردمرا راضی    ییتنهابه 

هم  ا را  بشری  و  اخالقی  امرِ  من  که  آن  ست  از  در  که  دهم،  قرار 

  یا   ( رپرهیزگا  میلِ  یکه )مدارانآرزوی دینیک  چیز  همه  ی آنیجهنت

چیزی  لهمسئ  دیگرعبارتبه  دیگرجهانی،  باقی  ندست ای  -مییافتنی 

بدیماند یک  ن .  اخالقیِ  جهانِ  انسان،  عمومیِ  رستگاریِ  است  سان 

صلحِ عمومی،  خاتمه  عشقِ  و  ابدی،  خودمداری،  . دست ازاینی 

 بخت یرهتبا این عبارتِ  نیکی    .نیست«  در این جهان کامل   زیچ چ یه »

به نزدیکشوجدا می  جهاناز   به    شانخداوند  نزد  کانمترین  د و  یا 

مغرورش   ویس دنیای  میپرواز    ان»خودآگاهیِ«  این  در  ما  اما  کند. 

می  چون  »ناکامل«  همچنان  علی مانیم،  ناکاملی  این  از  میرغمِ  توانیم 

 شخصی استفاده کنیم. آن برای لذتِ

ن  ن از آن، و بنابرای ی لذت بردی من با جهان دربرگیرندههمراود

برا آن  کردنِ  لذمصرف  از    مراوده،ست.  اخصی  ت شی  بردنِ  لذت 

  شخصیِ من تعلق دارد.است، و به لذتِ جهان
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III. ِشخصیِ من  لذت 

 

ایستاده دوران  یک  مرزِ  در  جز  ما  را  اندیشه  تاکنون  جهان  ایم. 

هیچ    زندگی  کسِ   برای به  یمبه  میزندگی  انگاشت،  داد. اهمیت 

این  چه   ایت یفعالتمام  در  زندگی  برای  جهانها  شده  بس   ن  داده  ط 

چه برای ابدی، چه    وتی  باشد، چه برای جهانی دیگر، چه برای موق

مان را به ما  »نانِ روزانهباشد ) ی »نان روزانه« داشته  آرزواینکه فردی  

نانِ خداوند، که  »   ، بهشت«( چه »نان مقدس« )»نانِ حقیقی از  1بدهید« 

 
 6.11انجیل متی  1
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به جهان  از بهشت می »نانِ  «دهدزندگی میآید و    وحنا ی،  زندگی«؛ 

»زندگی6ِ از  کسی  اینکه  چه  کن  (،  مراقبت  »زندگیِ  عزیز«  از  یا  د 

هیچاین  -ابدی«  اهمیت   کدامها  و  تالش  تغییر    دادنمقصودِ  را 

. ست ازندگی    نمایان است که این مقصودی موارد  دهد، در همه نمی

خود    هایایشگر آیا   دیگری  جور  می مدرن  اعالن  مردم کنندرا  ؟ 

می  کخواکنون  هیچاهند  زندگی  ه  ضروریاتِ  ناگزیرترین  از  کس 

د؛ و  ن ها حسِ امنیت داشته باشن آکس نسبت به  همه  وشرمسار نباشد  

آن  آموزش میاز  رف دیگر  برای  ها  را  این زندگی  انسان  دهند که 

ر جهان  این  و  داشتن  تحضور  برای  بدونِ  ا  دارد،  یافتن    آنکه طبیق 

 . هدبد ای به دیگراندههیچ اهمیِت بیهو

 این موضوع را از سوی دیگری در دست بگیریم. زمانیذارید  بگ

در  لذتِ زندگی را    یراحتبه دارد،    ه ماندنکه کسی فقط تشویشِ زند

ست،  ابرای زندگی    اشکند. اگر تمامِ دغدغهراموش می فاین نگرانی  

او از   «،را داشته باشم  زندگیِ عزیزماین  »فقط    این است کهش  رو فک

از زندگی لذت    دیگرعبارت به کند،  اده نمیل استف کام  ور به نیرویش  

از زندگی لذت میبرنمی اما چگونه کسی  برد؟ در مصرف کردنِ د. 

کند. استفاده می اش از آن  در سوزاندنهمچون شمع که شخص    ؛آن

  شخِص   ایناز خودش، از    درنتیجهکند و  می  فرد از زندگی استفاده
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با   ا  ف کردنِمصرزنده  از  .  ندکمی  ستفادهآن و خودش  بردنِ  لذت 

 مصرف کردنِ آن است. زندگی

از زندگی هستیم! و دنیایِ مذهبی   لذتِ ن ما در جستجوی  اکنو

زندگیِ رفت.  زندگی  جستجوی  به  او  داد؟  انجام  کار  حقیقی،   چه 

می   ت،دسازاین و  متبرک  زندگیِ   چه  بشامل  قابل  چگونه  -هشود؟ 

اند است؟  آوردن  انج ست  کار  باید چه  تب   ام دهدسان  به چه  و  دیل 

او   باشد؟  زنده  حقیقتا  انسانی  تا  ابشود  کامل چگونه  را  تکلیف  ین 

پرسش می این  پرسشکند؟  و  میها  نشان  مشابه  که هایی  دهند 

دنبالِ   به  هنوز  معنای خودشانپرسشگران  در  خودشان  یعنی   ، 

ستم کف و ردند. »آنچه من ه گقیقی، در معنای زندگیِ حقیقی میح 

ی سختِ  وظیفه«.  اشم خودِ حقیقیِ من است اید بآنچه ب سایه است،  

برای    اخالقیات تولیدش،  برای  خود،  این  دنبالِ  به  جستجو  برای 

می ادرک تاسیس  دوباره می   فقطکه  ای  وظیفهشود،  ش،  تا  میرد 

ی  کند تا زندگ زندگی می   فقطتا بمیرد،  کند  زندگی می  فقط برخیزد،  

 .حقیقی را بیابد

خودم   از  که  ومطمئن  زمانی  خود  شوم  دنبالِ  به  نگردم،    دیگر 

من    وقت است کهآن  قعا داراییِ خودم هستم؛ من وااست که  وقت  آن 

دارم،   را  استفاده    یجهدرنتخود  خودم  می  و  کنممیاز  از  لذت  برم. 
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ا ام را پیدنم هنوز باید خودِ حقیقیکتا زمانی که فکر می رف دیگر  

  رسد میو به اینجا    ؛ رسمرامش ب توانم در خود به آمیوقت نهیچ   ،کنم

  دیگر عبارتبه یک امر روحانیِ دیگر،  نه من بلکه مسیح یا  دیگر  که  

شبح امر  خود  یک  یک  حقیقی،    م ل)گون،  ازاین  ماهیت انسانِ  -و 

 کند. می( در من زندگی دست 

دیدگاه  . در زدسااز هم جدا میای پهناور  فاصلها  این دو دیدگاه ر

سقد به  من  می  وییمی  دروم،  خود  خود در  از  من  جدید  یدگاهِ 

تمنای خود را دارم، در دومی من خود را  کنم؛ در اولی من  شروع می

دیگری دارد با آن    داراییِکنم که کسی که  گونه می دارم و با خودم آن 

بآن   ؛کندمی از خودم لذت میگونه که خوشایندم  دیگر  اشد  به برم. 

 کنم«. می »اسرافدر آن ترسم بلکه نمیخود  زندگیِ ا رِخ

نیست  پرسش    پسن یازا زنداین  شخص  چگونه  بکه  را  -ه گی 

بلکه   آورد،  می  شکلاین  به  پرسش  دست  کهمطرح  چگونه   شود 

برد؛ نه اینکه  ب از آن لذت  چگونه  کند،    اسرافتواند آن را  شخص می 

بلکه اش را در خودش توباید خودِ حقیقی  چگونه شخص  لید کند، 

 را زندگی کند.ود د تا خکنونه خود را منحل می چگ

می ایده دیگری  چیز  چه  باال  خودِ تواند  برای  جستجو  جز  شد 

خدارفاصله همیشه   دنبالِ  به  شخص  می؟  هنوز  ودش  نتیجتا  گردد، 
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نیست؛   آرزو  باشد    د بای یمشخص به سوی آنچه  وقتی  خود را دارا 

ند و هزاران سال کتمنا زندگی می  . شخص درنیستآن  نتیجتا  دارد،  

کامال    لذتزندگی کرده است. زندگی در    امیددر  ن،  در آه  است ک

 ست!ادیگری  چیز

که پرهیزگار خوانده    شودرا شامل می  آیا این احتماال فقط کسانی

همه می این  خیر،  را  شوند؟  کسانی  میی  بهشود  شامل  ی دوره  که 

شدنِج  انس  دا  حتی  دارند،  تعلق  لذتانتاریخ  برای آنی  گراهای   .

د، و هجوم جهان  ن شوبه یک یکشنبه ختم می اریزهای کها نیز روآن 

رویای خشنودیِ عمومی برای بشریت؛ و به  یِ جهانی بهتر،  به رویا

  هستند فیلسوفان  خان این     وربه ال. اما  خالصه به یک ایده   وربه 

ر الی دیگاز ایده ها به چیزی غیرالفت دارند. آیا آنپرهیزگار مخ که با

-یزی کردهربرنامه به غیر از خودِ مطلق  زی  رای چیبآیا  اند؟  اندیشیده

من، ها نیست. برای چیز جز اینو هیچ 1ست ا جاهمهو امید  اند؟ تمنا

 آن را رومانتیسیسم بنامید. 

امید به   یا  زندگی  تمنایِ   چیره شدن بر  لذت بردنِ از زندگیاگر  

باید  ازندگی   را  ست،  دوگانهداین  معنای  بشکند ش  ار   درهم 

 
کند و هزاران شخص در تمنا زندگی می»ف قبل:  راگرااشاره به این جمله در پا  1

 م. - .ده است«سال است که در آن، در امید زندگی کر
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شگوننهما که  »ایده  یلره  میدر  نشان  زندگی«  و  فقرِ ال  باید   دهد. 

ایدهر امر  کند،  خرد  را  دنیوی  و  را  وحانی  روزانه  نانِ  به  نیاز  و  ال 

می آنکه  کند.  زندگیمنقرض  را  خواهد  تا  خرجاش  را    آن  کند 

و  ینم  سازد والنی   ببرد،  لذت  آن  از  هنوز  ک   کسآنتواند  در  ه 

ر  جستجوی آن  است  خودش  ندار زندگیِ  وا  اندکی   د  همان  به 

 1. «اندمتبرک فقیران » اما قیرند،ف تواند از آن لذت برد: هر دومی

گرسنه که  حقیقیکسانی  زندگیِ  روی   ی  قدرتی  هیچ  هستند، 

کنونی را  زندگیِ  آن  باید  بلکه  ندارند،  بهدفِ  بهشان  آوردن  ه   دست 

ین  و اشتیاق  ن را تماما برای این ار برند، و باید آزندگیِ حقیقی به کا

ندگی در جهانِ دیگر  به زهایی که  شدهفعالیت قربانی کنند. آن وقف

صرفا   جهان  این  به  و  دارند  نگاه   عنوانبهامید  آن  برای  تدارکی 

خراجمی این  زمینیکنند،  زندگیِ  صگذاریِ  را  آن  که  در شان،  رفا 

بهشتی   وجودِ  به  امید  میخدمِت   مجزاییکامال     وربه دهند،  قرار 

است آشک رفته  .ار  بیراهه  به  منطقی   ایمبسیار  و   هاتریناگر 

درگیرِ  ها  وشنفکرترینر کمتر  قرار بپنداریمگری  خودقربانیرا  آه،   .

بیشتری   بسیار  جامعِ  اهمیِت  حقیقی«  است  »زندگیِ  شود  در  یافته 

  –را دارد. اکنون    شاه زندگیِ »بهشتی« شایستگیِ بیانآنچ   نسبت به

 
 م. – 5.3انجیل متی  1
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لیب مفهومِ  آنکه  را برای  به  ف  رال  کنیم  بحث ورا  زندگیِ -  وارد  آیا 

است؟ و آیا هر کسی   زندگییقتا بشری« نوع حقیقیِ  »حق  »بشری« یا

می هدایت  را  حقیقی  بشریِ  زندگیِ  این  ابتدا  همان  ابتدا  از  یا  کند، 

بس رنجِ  با  را  تا  باید خود  آن رحدِ  یار  آیا  بکشد؟  باال    عنوان بها  آن 

زندگی آینده تقال   عنوانبه آن    ایاید برزندگیِ کنونی دارد یا بهمین  

شود که »او دیگر به ه که تنها زمانی در او سهیم می آیندکند؟ زندگیِ  

نباشد« آلوده  دیدگاه زندگی    .هیچ خودمداری  این  به خا رِ    فقطدر 

ا  کند تود دارد، و شخص فقط زندگی میدست آوردنِ زندگی وج هب

فقط به خا رِ او    ؛بسازد  ا به شکلی زنده در خودشانسان ر  ماهیِت

اش را به این خا ر ط زندگی کند. شخص فقمیاین ماهیت زندگی  

که   خودمداری    یله یوسبهدارد  هرگونه  از  را  »حقیقی«  زندگیِ  آن، 

گونه که  اش آن دگی از زن  از اینکهترسد  فرد می   سانبدین .  سازدپاک  

استفا دارد  ببرد:  دوست  »اسمی  فقط  اوزندگیِ  ده  به    ای تفادهبایست 

 درست« خدمت کند. 

فر   وربه  زند  خالصه  در  وظیفهدگیتکلیفی  زندگی ،  در  ای 

با زندگی باید چیزی را  اش درک و تولید کند، چیزی که دارد؛ فرد 

بیشتر از این وسیله و ابزار است، چیزی که    برای آن فقطزندگی ما  

د است. فر  مدیون را به آن  اش  که فرد زندگی ارزد، چیزی  زندگی می 

یک  ی  خدای او  از  که  زندهدارد  می ل  قربانیِ  فقط     ادبیِ بیکند. 
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است؛ خودِ قربانیِ انسانی با همان    رفتهان یازمانسانی با زمان    قربانیِ

بانیانِ  قر  عنوانبه   ساعت به ساعت شدت باقی مانده است، و مجرمین  

کنیم خود را ذبح میگناهکارانِ پستْ  کنند، و ما  عدالت سقوط می 

»ایرق  نوانعبه  آن  بشری«،  ماهیِت  »آن  نوعِدهبانیانِ  ن«، انسا   ی 

 شود. ها بت و خدا خوانده می»بشریت«، و هر آنچه در کنار آن

 درنتیجه مان را به آن چیز مدیون هستیم،  ی زندگاما از آنجا که ما  

بعدی  نکته این  و    - ندا  -  ست ای  حقی  هیچ  از  ما  را  آن  که  ریم 

 خودمان بگیریم. 

مح نمی ارانهکافظهتمایلِ  اجازه  مسیحیت  که  ی  مرگ  دهد  به 

نیشاندیشید که  باشد  این  آنکه هدف  مگر  آن  ه شود  از    ستانده اش 

شود و به زندگی و محافظت از خود به روش مطلوب ادامه دهیم. 

سرِ   بیفتد و بر اتفاقهر چیزی برای او دهد که  یک مسیحی اجازه می

فق بیاید  اواو  اگر  مکار  -  ط  با چانه  دبتوان  -یهودیِ  را  به  خود  زنی 

  فقط   بلکهشد،  اق کند؛ او نباید خود را بکُیا قاچ گرداند  بهشت وارد  

»آماده برای  کار  باید خود را حفظ کند و  آینده«  سازیِ سرمنزلی در 

است؛ »آخرین    نهفتهاو    گ« در قلِ کاری یا »تسخیرِ مرکند. محافظه

میا  از  برده می دشمنی که  از   حمسی»  1.شود، مرگ است«ن  را  قدرت 

 
 م.  – 15.26 یاننتل به قرنامه او 1
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فاسد هستیِ  و  زندگی  و  است  گرفته  به  مرگ  انجیل  با  را  نشدنی 

 فاسدنشدنی بودن«، ثبات. » 1.ده است«یظهور رسان 

خواهد؛ اگر ابزاری در انسانِ اخالقی امر نیک، امر درست را می

ابزا  وقت آن   آن هدایت کند،سوی  د که او را به  دست بگیر رها،  این 

خودِمبلکه  نیستند،    اوابزارهای   به  و  تعلق  درست  امرِ  نیک،  امر   

هسازاین هیچتنددست  ابزارها  این  چون  .  نیستند،  غیراخالقی  وقت 

می  وقوع  به  آن  از  ریق  را  نیک خودش  هدفِ  هدف  خودِ  رساند: 

می  تقدیس  را  آنوسیله  اکند.  میها  یسوعی  را  پند  اما ین  خوانند 

انسانِ اخالقی  ای«  »اخالق  وکمالامتم یک هدف یا   خدمتِدر  ست. 

-میی امرِ نیک ایدهبرای  یاوسیلهکند: او خود را ک ایده عمل میی

  یا ابزارِ   یلهوسبالد که  یم ور که انسانِ پرهیزگار به خود  ، همانسازد 

منتظرِ باشد.  آن چیزی    خدا  بودن  دستوراتِ  ست امرگ  اخالقی    که 

فرض    امر  عنوانبه  مسلم  که  نکنمی نیکْ  این  رخودت  د؛  به  آن  ا 

است:  خ بد  و  غیراخالقی  بدهی  ج   خودکشیودت  برابر   ایگاهِ در 

دار آن را ممنوع  ین دیهی ندارد. اگر انسانِ  توج قضاوتِ اخالقی هیچ  

ندادهمی زندگی  خود  به  »شما  که  است  این  خا ر  به  بلکه کند  اید 

ه آن را از شما  تواند دوبارمی او فقطرا کرده است و وند این کار خدا

 
 م.  – 1.10 یموتاوسنامه دوم به ت 1
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)گو نیز  یحتیی  بگیرد«  دیدگاه  این  خود  در  بکشم    مچه  چه و  را 

ا گلولهآجری  یا  سقف  افتدز  من  بر  کشنده  اندازه    ،ای  یک  به  خدا 

نیت مرگ را نیز   گونه نیست کهو اینرا از من نگرفته است،    زندگی

  کندرا ممنوع می!(، انسانِ اخالقی آن  باشدر کرده  در من بیداخودِ او  

من   سری زندگچون  به  را  و  پزمین  ام  م،  امدیون  دست ازاین دری 

ام به ی زندگآیا ممکن است هنوز خوبی را در  دانم که  »چون من نمی 

من ابزاری را   با نبودِنیک    امرِوقت  آنالبته    .ده باشم یا نه«یانجام رسان

جاودانه   ای را. اگر منوسیله   وندور که خدا دهد هماناز دست می 

در  باشم،   نیک  خدمت   اصالحِامر  »خدانشناس«  وشمی  من  اگر  د؛ 

خودکشی به همان    درنتیجهبرد.  ت میمن لذ  یتوبهباشم، خداوند از  

خدانشناسی  اندازه شرارت،  دیدگاهای  که  کسی  اگر  دینی است.  ش 

با  ا او  بگیرد،  را  جان خودش  از خدبیست  کرده   اوندخبری  عمل 

دیدگ اگر  اما  اخالاست؛  خودکشی  بیاهِ  در  او  باشد،  از قی  خبری 

بی  ه،وظیف پرسش  با  این  با  مردم  است.  کرده  عمل  را  اخالقی  خود 

تواند در برابرِ اخالقیات  کنند که آیا مرگِ امیلیا گالوتی مینگران می

)آن  شود  می توجیه  تعبیر  خودکشی  را  آن  که  ها  نیز کنند  اصل  در 

ی، این نیکیِ اخالقی  دامنپاکی  یفته قدر ش ور است(. اینکه او آنینا

ست؛  ااش را نیز به آن واگذار کرد قطعا اخالقی  ندگیز  حتی  بود که

 ست. اترسید غیراخالقی ی مش ااما اینکه او از ضعیف بودنِ شهوت
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اخالقی شکل  درامِ  در  را  تراژیکِ جهانی  تضادِ  تناقضاتی  چنین 

فرمی و  احساس  دهند؛  و  فکر  اخالقی  باید  بتواند   داشتهد  تا    باشد 

 . پیدا کندای به آن عالقه

می پ  آنچه نظر  در  نیک  را  اخالقیات  و   ورتاگیرد، ضررهیزگاری 

مینیز  را  بشریت   آن  زندگیکندشامل  فرد  چون  همین  ،  به  را  اش 

ی زیستی مدیون است. تنها زمانی کل به انسان، نوع بشر، یا گونهش

 من اشتنِ زندگی کارِنگاه د  ،اجبارِ هیچ وجودی نیستم   که من تحِت

 کند!« اد میآزمرا است. »جستن از این پل 

ی که باید در خود زنده نگاه  مان را به آن هستاما اگر ما زندگی

این وظیفه اداریم، مدیون این زندگی را  سا  ی مایم،   بر اساس ت که 

ساخودمان  خشنودیِ   در  را  آن  بلکه  نکنیم،  آن هدایت  با  زگاری 

ی من و خواسِت من،  یشهاحساسِ من، اند  هستی شکل دهیم. تمامی

 د. ن های من به او تعلق دارها و نقشهری کاهمه

مفه آنچه   میاز  استنتاج  هستی  آن  آنومِ  با  باید  سازگاری   شود 

بسته شده    های متفاوتیبه چه شکلی این مفهوم  نطفه؛ و  داشته باشد 

یا   شکلاست!  چه  متبه  چه   فاوتیهای  است!  شده  تصور 

برتر   اه درخواست  هستیِ  محمدیان    که  م می نبر  و  یز  نسیحی  سازد؛ 

شنود، پس چقدر شکلِ  ی مکند که از او  فکر می چه موارد متفاوتی را  
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باید    زندگی آنچه  نواگرا شو از هم  آن دو  حفظ    سرعت به همگی  د! 

 ند.ک قضاوتما را  کنند این است که هستیِ برتر باید زندگیِمی

کنم عبور می  گارانیپرهیز  کنار آن  ها ازجا به یاد گذشتههمهمن  

او    در کالمِرا    انشراهنمای زندگی  را در خدا و کتابِ  شانیکه قاض

به دوره، چون آن نداقرار داده از توسعه تعلق دارند ها   سپری که    ای 

سنگ همچون  و  است،  همان   درستیبه توانند  می   هاهشدشده  در 

بمانندثابت   جایگاهِ دیگر  .شان  ما  بل  در عصر  پرهیزگار  لیبرال  نه  که 

دارد،   در    صحنه  آنانوجود  داررا  پرهیزگاری ن دست  خودِ  و  د، 

ازنمی کردنِ  تواند  لیبرال یده پررنگی  چهره  سرخ  رنگ  با  اش 

شان در  یقاض  کنند کهرا ستایش نمی  ها اینکند. اما لیبرالخودداری  

-میر نهای کالم الهی آشکاا با راهنماییشان ر، و زندگید خدا باش

بلسازند انسان میزان  ،  با  نه  ها مید: آننکنمی که خود را  خواهند که 

 گونه زندگی کنند. نایشند و  »الهی« بلکه »بشری« با 

لیبرال   برترِ  هستیِ  انسانْ  انسانْ  ست، قاضیِ  است،  زندگی  این 

پرسش  هایراهنماییبشریت   یا  اوسنامهاو  مذهبی  روح  ی  ت. خدا 

»کامل انسان  اما  آتاست  است،  روح«  نتیجهرین  جستجویِ  خرین  ی 

ر وال یا  ونیِ  الوهیت«  ژرفای  در  »جستجو  یا  در    یگردعبارتبه ح 

 ژرفای روح است.
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از سر باید  د؛ خودِ شما  نباشهای شما باید بشری  ی وی گیهمه

یت بشر  چراکه  ؛برون  و هم دردر درون  هم    ؛گونه باشید ینهمتا ته  

 ست. ا تکلیفِ شما

 وظیفه!-سرنوشت -تکلیف

می آنچه شخ بشود، میص  ک کشود.  تواند  زاده شده  ه  سی  شاعر 

از ایستادن بر سطوح واالی    خوبیبهرا قهرِ شرایط ممکن است  است  

بازدار زمانه خویش  آن  ی  برای  که  بسیار  مطالعات  از  بعد  و  د، 

کند،  ر تولید میتولید کند؛ اما او شع کاملیهنریِ  آثارست، اضروری 

یک  می یا    زنشخم خواهد  در  خوش  قدرآن باشد  که  باشد  شانس 

کند.    رگاهِبا زندگی  کهوایمار  شده  کسی  زاده    است،   موزیسین 

نمی فرقی  ساخت،  خواهد  همهموسیقی  با  که  یا    تآالی  کند  باشد 

آمده   دنیا  به  فلسفی  سرِ  یک  با  که  کسی  جو.  از  فلوت  یک  با  تنها 

فیلسوفِ دهکده فیلسوفِ دانشگاه یا    عنوانبه را    تواند خوداست می

کند. می   هنذکنده  ک  کسآن سرانجام   ثابت  دنیا  این آید،  به  با  که 

-یک موزی باشد، )همان  زمانتواند هم و میموضوع هماهنگ است  

موقعیتی    هامدرسه  ور که هر کسی   باشد در  دیده  نزد    ست کهارا 

بسیاری   این  نمونهخودش  از  بزندها  ی همشاگردها  همواره م ال   )

به    چه  شود،  تمرین و تعلیم رییسِ ادارهبا    چهد ماند،  خرفت خواه 
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ی که با مغزی سطحی واکسی خدمت کند. انسان  عنوانبه همان رییس  

بی آمده،  دنیا  پرتعدادترین  وچونبه  شکل انسان  یدستهچرا  را  ها 

تیِ انسان  ی زیسدهد. و چرا نباید همان تمایزاتْ خود را در گونهمی

همان دهند،  کهنشان  گونه   ور  هر  بدون    یدر  حیوانات  از  زیستی 

خواهند  افت جا یاستعدادتر همهو کم بااستعدادترود دارند؟ ج دید وتر

 . شد

توان هستند که نمی  مغزسبک قدر  ی آنی اندکتنها عده  درهرحال

ها را انسانی  مردم معموال همه  رون یازاای را وارد کرد.  ها ایدهدر آن

گیرند. تا حدی که حتی ممکن  دین در نظر می  دارای توانایی داشتنِ

آنایده  ت اس به  نیز  را  دیگری  داد،  های  آموزش  برخی    م الها  به 

فلسفه. برخی  حتی  موسیقیایی،  دین،  کشیش  نجایادر    هوشِ  مآبیِ 

و   علم  فرهنگ،  می  دست ازایناخالق،  کمونیست آغاز  و  ها شود 

همهمی   الم   عنوانبه  تا  »مخواهند  با  را  عمومیدرسهچیز  ان«  شی 

کنند.  پذدسترسبرای همه   این عمومی شنیده می  اعالنییر  شود که 

ها آن را مذهبی کنار بیاید؛ کمونیست تواند با بینمیی بزرگ«  »توده

ی بزرگ« بلکه مطلقا  گسترش دادند که نه تنها »توده   پیشنهاد به این  

 اند. وانده شدهچیز فراخهمه به همه
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که   نیست  کافی  بهتودهاین  بزرگ  شده    ی  داده  آموزش  دین 

اکنون آنچه بشری  او وا  است،  با »هر  باید خود را  اِشاقعا  غال  ست« 

 کند.تر و فراگیرتر رشد میتی از این عمومیکند. آموزش ح 

تان ذهن  بر اساستوانستید  که اگر می  بختینگونهای  شما هستی

می بزنید،  ش  بسیارنستید  تواجست  کنید؛  زندگی  -میما  خوشحال 

-وها برقصید تا نیرنگنِ اردمدیرانِ مدرسه و راهنمایا  سازِ  به  بایست 

به کار برید که   گونه  خودتان آن از    گاههیچبودید  خودتان  گر  اهایی 

نمی می.  ردیدکاستفاده  آنچه  را ضدِ  شما  اینکه  علیه  شما  خواهید و 

می لگدپرپیش  نهایتا  حتی  نمیبرند،  نیز  به کنید.  انی  شما  خیر، 

،  ه است نده شدتان از بر خوارا که برای  پرسش  رت مکانیکی اینصو

ام؟ من چه چیز فراخوانده شده  خوانید: »من به چهیماز بر    نزد خود

تنها    بایستمیکار   شما  دهم؟«  از خود  این  ست ا  یکافانجام  را  ها 

دهید و چه کاری به    که چه کار باید انجام  بگویندبپرسید تا به شما  

دادشما   می دستور  ان   شوده  دکه  شما   تکلیفِتا    ؛هیدجام  بر   شما 

یا  نشان   داینکه  زده شود،  به خودتان دستور  اساس هید و  آن را    بر 

کنید تحمیل  بر خودتان  روح  آن تجویزاتِ  به  وقت  .  معطوف  سخنِ 

بود خواهد  این  می  خواسْت  من  آنچه  که  که    را بایست  میخواهم 

 هم. انجام د
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چ »تکلیفی«، هیچ  شده است، و هین« فراخوانده  چیز انسان به »هیچ

ندا »تکلیفی«   ور  انهمد،  ر »سرنوشتی«  حیوان  یک  یا  گیاه  یک  که 

گُدان نمیرد.  پیروی  تکلیفی  از  کامل  ل  را  خود  تا  بلکه  سازد کند   ،

و جهان را به بهترین  ببرد  کند تا لذت  ی نیروهایش را خرج میهمه

می  که  کند،  توشکلی  مصرف  آن   دیگرعبارتبه اند  می جتا  که   تواند ا 

راشیره زمین  اتر   ،ی  نو  ار  1هوای  را  و  خورشید  بر  داخل  مکد.  به 

، بلکه از نیروهایش سازدنمی   برآوردههیچ تکلیفی را  پرنده انتظاراتِ  

گیرد و ها را میکند؛ او سوسکاستفاده میتا جایی که عملی است،  

دل خوشیِ  آواز  ابرای  گُمیش  نیروهای  اما  پرندهخواند.  و  در   ل 

که نیروهایش را به    نسانیا، و  هستندنیروهای انسان ناچیز  مقایسه با  

می می کار  جه گیرد  را  تواند  گُ  ترقدرتمندانه ان  تحت  از  حیوان  و  ل 

که   دارد  نیروهایی  اما  ندارد،  تکلیفی  او  دهد.  قرار  که  تاثیر  جا  هر 

-آشکارشدن  در  تنها  شانهستی  نچو  سازندمیخود را آشکار    باشند

ا  زند ست،  شان  م لِ  نمیو  بیگی  تحمتوانند  را  ؛  کنند   لجنبشی 

ثانیه حتی  اگر  که  بایستزندگی  »خبردار«  نیست ای  زندگی  دیگر  . د، 

 
ف  اتر 1 علم  غ  یک  کیزی در  زمان  یلِگس  یبرا  ی مادیرواسطه  که  است    ی نور 
پر    فضا  دپنداشتنیم است را  اکرده  امروزه  برا  یهنظر  ین.  پرتو   یکه  انتشار 

مح  یس،الکترومغنا  د  یاتر   یطوجود  است  در   یست ن  ییرفتنپذ  یگرالزم  ولی 
  –وشته شدنِ کتاب توسط فیزیکدانان عصر کالسیک مورد پذیرش بود. ی نورهد
 م.
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  . د که »نیرویتان را استفاده کنید«رها خطاب کتوان به انسان اکنون می

به   معنا را میاما  این  عبارتِ دستوری  نیز وظیفه  دهند کهآن  ی این 

که  لگونه نیست. بن ستفاده کند. بدیکه از نیرویش انسان خواهد بود  ا

نیرویش    هر از  آنکند  استفاده میکس واقعا  آن  بدون  به  ابتدا که  در 

ها هر کس آن اندازه از  ی زمانش نگاه کند: در همهاتکلیف  عنوانبه 

خورده نِ کتکباشد. به انسا  داشتهتصرف  در  کند که  استفاده می   نیرو

می می گفته   که  بیشتباشود  نیروی  فرد  کردمیاعمال    یریست  اما  ؛ 

میوفرام اگر  ش  که  لحظهاو  کند  شدندر  تسلیم  ا  ،ی   عمال نیروی 

آن    انجامِنیروهای جسمانی(، در    م الرا داشت )  بیشتر  نیروی  کردنِ

نمی اگرشکست  حتی  برای   موضوع  خورد:  روحیه  دادنِ  دست  از 

 . یک دقیقه است   برای  کمبودِ نیرویک  همچنان  د، این  یک دقیقه باش

دوچ  و  تیز  باید  مطمئنا  شننیروها  مقاومتِ    خصونبه وند،  دان  با 

ها را کم دارد  آن  ستانه؛ اما جایی که فرد کاربردِدشمنانه یا کمکِ دو

نداشتن حضور  از  است  میممکن  فرد  شود.  مطمئن  نیز  تواند  شان 

  آید؛ به یرون نمیبدون دمیدن هیچ ب  آتش را از سنگ بیرون کشد، اما

 ن نیز نیاز به »شدت« دارد.همین سبک انسا

به  واکن را  همن  خودشان  همواره  نیروها  که  دلیل  یق  راز  ین 

می  استفادهقابل خودشان   آننشان  از  استفاده  برای  دستور  ها  دهند، 

کند، ا  معنایبغیرضروری و   استفاده  نیروهایش  از  انسان  اینکه  ست. 
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-انی زمو در همه   اش است،کنشبلکه  اش نیست،  و وظیفه  تکلیف

برای آشکارکردنِ    ترساده ای  واژه  تنها  وها واقعی و پدیدار است. نیر 

 نیرو است. 

حقیقی  همان رزی  ابتدا  از  رز  این  که  همانا ور  که ست،   ور 

از همان  هم  ست، به همین شکل من  ااین بلبل همیشه بلبلی حقیقی  

»انسانی   برای    ام«ی یقحقابتدا  وقتی  اینکه  را  الیفتکر  بااولیننه  م 

می  ت  و  دهمانجام  انتظاراتِ  می دیرم  قبه  حقیقی کنزندگی  انسانِ  م، 

س  شوم.می نشانهاولین  من  نامفهومِ  »انسانِ خنانِ  یک  زندگیِ  از  ای 

اوست، احقیقی«   نیروی  ریختنِ  بیرون  من  زندگیِ  تقالهایِ  ست، 

 نسان« است. وی »انفسِ آخر من آخرین بازدمِ نیر

آ  انسانِ در  نشدهحقیقی  واقع  تمنا است   ینده  برای  مقصودی   ،

هر    هرچه باشم و.  است   حال موجود و واقعی  ر زمانِلکه دبنیست،  

سفید، با اعتماد  ، لذت ببرم یا رنج کشم، کودک باشم یا ریش که باشم 

 ام.یقیحقیا در شک، خواب باشم یا بیدار، من آن هستم، من انسانِ  

آن کسی  اگر    حتی در خودم  باشم و  بشانسان  که  بیابم  ریتِ را 

غایی  عنوانبهمذهبی   تعهدفِ  آناش  است،  کرده  هر یین  هم  زمان 

ی  آنچه به ایدهخواهد بود.    من   آنِقیقی« است، از  آنچه »بشریِت ح 

می داده  نسبت  دارد.  بشریت  تعلق  من  به  آ  عنوانبهشود  زادیِ  م ال 
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را  آن  و مردم    -اش نیاورده است  دست ههنوز ب که بشریت    را  تجارت

  - کنندتخراج میاس یت  ر بش  ی  الییِاز آینده  گرافسونرویایی    چون

پیش هم  بینی با  می دا  اکنون از  خود  را  راییِ  آن  و  شکلِ    درگیرم، 

تعداد   فقطکنم. مسلما  برای خود حمل می  اش رسیدن قاچاق تا زمانِ

نسبت به آنچه انجام  کافی  گونه  کمی قاچاقچی هستند که درکی بدین

شود.  ن میا شی خودمداری جایگزینِ آگاهی هاما غریز  ؛ارند دهند دمی

 نشان دادم.  مطبوعات همین را در مورد آزادیِ ترباال

است  همه من  آنِ  از  می   درنتیجه چیز  که  را  من  آنچه  از  خواهد 

شود  ی ستان پسده  من  می  باز  همه  از  باالتر  اما  از  گیرم؛  که  زمانی 

بهخود خراج   سوی  م  می هر  دور  ر  ،شومگذاری  خود  باز  ا  همواره 

نیزمی  پس این  اما  من تکلیفِ  گیرم.  کنشِ  بیعیِ  بلکه  نیست،  من   

 است.

ی  ست در اینکه من خودم را نقطها تفاوت بسیاری    ؛ست ا  یکاف

هدف.  ب ین  آغاز یا  نتیجتا    عنوانبه سازم  ندارم،  را  خودم  من  دومی 

به خود   نسبت  »ماهیِت  ماهیتِام،  بیگانه هنوز  هستم،  قیِ« حقی  خود 

هستم، »ماهیِت  خود  این  به  و  نسبت  بی  حقیقی«  است،  من  گانه 

اندازد. از آنجا که  اوتْ مرا دست می شبحی با هزاران نامِ متف  عنوانبه 

من هنوز من نیست، دیگری )م لِ خدا، انسانِ حقیقی، انسانِ حقیقتا  
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  دیگری   ،است   ( مندست ازاین و  آزاد    پرهیزگار، انسانِ منطقی، انسانِ

 من است.خودِ 

دارم،    کهدرحالی فاصله  خودم  از  رهنوز  بخش  خودم  دو  به  ا 

می دستر  هرکدامکنم،  تقسیم  تکمیل شود سیکه  باید  و  است  ناپذیر 

حقیقی   ناحقیقی  ابخشِ  که  بخش  آن  بخشِ ا ست.  یعنی  ست 

باید   ارائه    عنوانبه غیرروحانی،  حقیقی   . آن دیگری، آنگرددقربانی 

انسانی کامل، یعنی رو شود که »روح،  ت گفته می وقح شود. آن باید 

ا کماهیِت   به شکل روحانی    «،نسان است املِ  تنها  »انسان   عنوان به یا 

اکنون یورشی  مع دارد.«  این  انسان وجود  برای گرفتنِ  روح  کارانه 

با    کهدرحالیگذارد؛ و  را در کیفی می   خودشوجود دارد، گویی فرد  

 کند.م میه هست را، گکند، آن را، کسی کود را تعقی  میآن خ

همان فردِو  که  آن    زدهانوف    ور  را،  را  ندست خودش  یافتنی 

می انسانکندنبال  که  را  زیرک  مردمِ  قانونِ  ترتی   همین  به  را  د،  ها 

ها  دهد که آن شمارد و ترجیح میتند بگیرید، حقیر میگونه که هسآن 

 م در تعقیِ  اشند بگیرد؛ و به همین دلیل هرکداگونه که باید برا آن 

هایی برابرِ همه را انسان   کند تایباشدش است و »تالش م-خودِ باید

 1. احترام، برابرِ هم اخالقی و منطقی سازد«برِ هم قابلهم مستحق، برا

 
 م.  –کمونیست سوییس  حزب از 1
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انسانآری،   آنچه  »اگر  آنچه می می  بایدها  باشن بودند،  د  توانستند 

گر را م ل بودند، همه همدی میها منطقی  نسانی ابودند، اگر همه می

دوست  ب بود.زندگی  ت  وقآن   «،داشتندمیرادرانی    ار یبس  1بهشتی 

ها چه باید  . آنتوانند باشندبایست باشند، میها آنچه می، انسانخوب

توانند ها چه میتوانند باشند! و آننه بیشتر از آنچه می باشند؟ مسلما  

ا بیشتر  نه  آنچه میباشند؟ دوباره  آنچه شایستگی وز  نیروی    توانند، 

اما  ابودن دارند.  را  ، چون  ها واقعا هستندکه آن  این چیزی است ش 

نیستند   که  را  بودن  درقاآنچه  نبودهابه  به    چراکهاند،  ش  بودن  قادر 

بودنچیزی،   نیست،  اواقعا  واقعا  که  چیزی  به  قادر  فرد  است.  ش 

دهد.  ش نمیا ه واقعا انجامکنیست  نیست؛ فرد قادر به انجام چیزی  

آه، آری، بیند؟  ب  تواندید کور شده است، میمروارآبی که با  آیا کس

خایت موفقیدش  مروارآباگر   نمیآمیز  اکنون  او  اما  شود.  تواند رج 

نمی چون  منطبق امکانبیند.  ببیند  هم  بر  همواره  واقعیت  و  داشتن 

نمی می فرد  نمی تواند  شوند.  انجام  که  را  دهد  ،دده کاری    ، انجام 

 تواند.دهد که نمی م نمیری را انجا ور که فرد کاهمان

اظهارنظر  بو  فرده منحصرب  این  می زمانی  دنِ  این    بهکه  شود  محو 

چ معنایی جز »آن ممکن است« تقریبا شامل هی  بیندیشیم کهکلمات  

 
 م. –همان  1
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ی این ممکن است که همه   م ال:  .نیست   «توانم تصور کنم...»من می 

-این  را  های آن مهتوانم ه من می   م ال:  زندگی کنند؛   ها منطقیانسان

تواند سب  شود و  من نمی  یاندیشه  نجا کهآ  . از  ...   تصور کنم  گونه

  ها منطقی زندگی کنند ی انسانشود تا همه ین اساس سب  نمیبر هم

 فقطبرای من    منطقِ عمومی  ؛ها سپرده شوداین باید به خودِ انسان  و

فقط    عیتواقیک    یراستبه.  قابل اندیشه است ا  یست،  اکردنی  اندیشه

نامیده میزم امکان  ب در رابشود که  انی یک  با چیزی  اشد که من  طه 

انجام    توانمنمی بودنِ  به  منطقی  امکان  این  م ال،  این  در  برسانم. 

است. همه   آنجاتا    دیگران  است،  مربوط  شما  به  انسانکه  ها  ی 

ع می باشند، چون شما چیزی  منطقی  اصال توانند  نه،  ندارید؛  آن  لیه 

نیز  عتی  چ ممانیرسد، شاید ه ا که اندیشه شما میتا آنج گفت  توان  می

اسانکشف  علیه آن   اندیشهس هیچکنید، و بر همین  ی شما  چیز در 

 گیرد؛ آن برای شما قابل اندیشیدن است.در برابرِ راهِ آن قرار نمی

احتمال  درهرحالها  انسان  چون نیستند،  منطقی  که   همه  دارد 

 ند. باش گونهاین توانندنمی

ور نباشد، یا   این  ست،ممکن ا  یراحتبه   شودمی  تصور  چهآناگر  

آن  نیفتد،  میاتفاق  مطمئن  تووقت  آن   شدان  راهِ  سرِ  بر  چیزی  که 

است. بودن  ناممکن  چیز  آن  و  است  هنرِزمانه  ایستاده  ما  خود،    ی 
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انصاف  علمِ اما  خود و غیره را دارد؛ هنر ممکن است  نباشد؛  ا خوب 

،  ستیمخواقِت بهترش را داشتیم، و اگر میکه ما لیا  گفت توان  آیا می 

اندازه که می؟ ما دقتوانستیم« آن را داشته باشیم»می  توانیم  یقا به آن 

ما   امروز  هنرِ  داریم.  ممکنهنر  هنرِ  و    تنها  این    درنتیجهاست،  در 

 ست. ازمان واقعی 

هد  قدر تقلیل دی »امکان« را آنژهبتواند وا درنهایت حتی اگر فرد 

»واقعی« را  امر  لِ  وی کامز نیر، در آن معنا نیبگیرد ی »آینده«  که معنا

این ممکن است که خورشید فردا  »بگوید    م الد  کند. اگر فرحفظ می

ای ینده آست که »برای امروز، فردا  ا  به این معنا  فقط لوع کند«، این  

می اواقعی   نظرم  به  چنست«؛  که  الزم  رسد  پیشنهاد  این  گفتنِ  دان 

آینیس یک  که  زمانی  نده،  ت  واقینده آ»تنها  ه ساعی  ای«  که  نوز  ت 

 پدیدار نشده است. 

این   چه  برای  فراوانپس  اگر  کنیم؟  تکریم  را  ترین واژه 

نکرده کمین  آن  پشت  سال  هزاران  مفهومِ بودند  سوءتفاهماتِ  اگر   ،

اشباواژهاین  واحدِ   تمام  با  »امکان«  کوچکِ  انسانی  تصرف حِ  های 

ن بود،  شده، تسخیر  را    بر  أملت شده  ما  اینجا  آزار  ندکی  افقط  آن در 

 داد. یم
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ش  یتفکراین   داده  نشان  تازه  جهانِکه  را   د،  تسخیرشده 

می جز  حکمرانی  چیزی  امکانْ  پس  خ ،    پذیربودن اندیشهکند. 

بی و  این  نیست،  برای  تاکنون  قربانی  شنیع    پذیربودناندیشهشمار 

توانند منطقی  ها مینده که انسابو  پذیردیشهانته شده است. این  ساخ

آن بو  ذیرپ یشهاند شوند،   که  میده  بشناسن ها  را  مسیح  د،  توانند 

آن   هبود  پذیراندیشه میکه  اخالقی  ها  نیک    باشندتوانند  امر  و شوقِ 

باشند؛   آن   پذیراندیشهداشته  که  دامانِبوده  در  بگیرند؛   ها  پناه  کلیسا 

ای دولت خطرناک باشد  به آنچه برتوانند  نها  بوده که آن  پذیرشهاندی 

بوده    رپذیاندیشه؛  آن را انجام دهند گویند و  سخن ب  از آنکنند،    قصد

 بوده   پذیراندیشههایی مطیع باشد؛ اما چون  مادون  توانند میها  که آن 

  چون برای و فراتر از آن    ؛ ممکن بوده است   -است   نجایا  استنباط  -

)دقیقا  انسان است  بوده  ممکن  اها  نکتهین در  قرار ی  فری  جا  دهنده 

برای چون  قا  دارد؛  اندمن  برای  بل  است،  ممکن   هاانسانیشیدن 

  . ها بوده است آن   تکلیفِگونه باشند، آن  باید آن آنان    درنتیجه  است(،

انسان شخص  آخر  را  در  اساسها  تکلیف،    بر    عنوان به   فقطاین 

»هاانسان  نظ   «مکلفیی  آن می  ر در  »نه  هستنگیرد،  که  بلکه  گونه  د، 

 .گونه که باید باشند«آن 
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  ک ، یاندیشهفرد نیست بلکه یک  دیگر  ان  ر؟ انس بیشت  طِو استنبا 

است   ال ایده مربوط  آن  به  فرد  که  ارتباط  است  این  و  م ل ؛  حتی 

ی گچی  ، بلکه م ل یک نقطه بالغ نیست یک کودک به انسانِارتباط  

یا م لِ یک  است   شدهاندیشیده  ی  به یک نقطه متناهی به  ی  یده آفر، 

نسبت رن، یک نمونه  ی مدهانگرش  بر اساسی، یا  نامتناه ی  یننده آفر

در اینجا دوباره روشناییِ تجلیل از »بشریت« وارد ی زیستی.  به گونه

به  )  اشجهت تجلیلفرد باید  »ابدی و فناناپذیر« که  امر  شود، آن  می

بشریت جالِل  شکوه  ر1خاطر  خود  وقف  (  »فناناپذیریِ    کندا  و 

 . دبیاب« بشریت  به خا رِ »روحِ کاریانجام دادن اش« را در شهره

ع  اندیشگرانسان  ین بد که  زمانی  مدیرانِ  تا  و  کشیشان  صر 

اندیشند  آنان میرانند، و آنچه  مدرسه دوام آورد، بر جهان حکم می

ی تحقق  باید  باشد  داشته  امکان  آنچه  و  باشد  داشته  امکان  . ابدباید 

ایدهآن  به  انساها  از  مین  الی  افکارشان   فقط  فعالکه    نندکفکر  در 

و    اندیشندمینیز    اشانجام کانِ  ها همچنین به امما آن ارد؛ اقعیت دوا

 
ب 1 پرانتز  داخل  زباعبارت  است  ه  شده  نوشته  التین    (in majoremنِ 

humanitatis gloriam ا  عیان و دستور کلیسای کاتولیک ر( تا پندی التین از یسو
( که به معنای »به خا ر شکوهِ جالل Ad maiorem Dei gloriam)  آوردبه یاد  

 م. –خداوندی« است. 
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 پذیر است، آن انجامِ آن واقعا اندیشههیچ فرصتی برای بحث نیست،  

 یک ایده است. 

ما مسلما   باشیماما تو و من،  مردمانی  است  کراماخر  که    ممکن 

کندتواند  می داردامکه    فکر  نیک  م  کان  اگر  شویمسیحیانی  او ؛ 

کند«،»که  خواست  می  درهرحال کار  ما  ا   با  به  زود  شیرفهم باید  و 

فقط   ما  مسیحیِت  که  جنبه ا  پذیراندیشهکنیم  از  و  دیگر  ست،  های 

با    .است   ناممکن او  نیکامزاحم  افکارِاگر  »اعتقادِ  با  ش«  اش، 

  نیاز  وجههیچ بهیرد که ما  ، باید یاد بگافکنی ادامه دادمبه داهمچنان  

 دوست نداریم بشویم.  ویم کهه آنچه شنداریم تبدیل ب

این پرهیزگاران    بسیار  و  پرهیزگارترینِ  از  رود. میپیش  فراتر 

کردند، همه کارِ درست را می  اگرها منطقی بودند،  ی انسان»اگر همه 

انسان  با  همه  هدایت  اگر  و  می دوستی  منطق،  دست ازاینشدند   »!

شان،  لیفتک وانعنبه ها ر چشمانِ انساندوستی در براب نانسا  و ستیدر

قرار داده شده است. و منطقی بودن به چه    شانآرمان هدفِ    عنوانبه 

به خود  ا  معنا بیانفرصِتست؟  قوانین      از  کتابی  منطق  دادن؟ خیر، 

 اند. است، که همه علیه خودمداری وضع شده
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انسانِ  تا تاریخِ  تاکنون  اس  کرروشنفریخ  دورهبوده  از  بعد  ی ت. 

تارینفسانیت  درستی،  عقالنیت دوره  دیگربارت عبه ؛  خِ  ، 1ی 

شود. آغاز می  معناییبی  و  بودن، فراجسمانینبودننفسانی  ،2ت روحانی

می  انسان آغاز  را  باشد  باید  آنچه  و  اکنون  چه  می  چیزی کند  شود. 

حق زیبایی،  نیکی،  دقیقچیز؟  گفت می  تریقی؛  ی،  اخالق  توان 

ک »انسانِ  خودش یواهد از  خ. او میدست ازاینر، سازگار و  پرهیزگا

هدف او، بایدِ او، تقدیرِ او، انسان  زد.  درست«، »چیزی مناس « بسا

ی ینده آالِ اوست؛ او برای خودش یک  ایده   ی او وتکلیفِ او، وظیفه

سازد؟ راست می   اسبشخصی مناز او    چیز ست. و چه  ا دیگرجهانی  

بو  نیک  اخالقیبودن،  و    دن،  از  او   .دست ازاینبودن  ی گوشه   اکنون 

دهند،  ه را تشخیص نمیکند که »چیزِ« مشابکسانی نگاه می  چشم به

مشابه ندارند، او در تعقیِ   به دنبالِ اخالقیاتی مشابه نیستند، ایمانی  

 است.  دست ازاین ها« و  لبان، مرتدان، فرقه»جدایی

نمی هی کوشش  سگی  هیچ  و  گوسفند  »گوسفکنچ  تا  ندی  د 

هی باشد؛  مناس «  حیوانیمناس ، سگی  یک    عنوانبه ش  اماهیت   چ 

کند،    عنوانبه  دیگرعبارت به وظیفه،   درک  باید  که    نزدش مفهومی 

 
1Geistigkeit  
2Geistlichkei  
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نمی با  ظاهر  او  کردنِشود.  حل  با  خود،  کردنِ  با    زندگی  خود، 

می درک  را  خودش  درخواست  درگذشتن،  او  به  نمیکند.  که  کند 

 ل شود. ه هست تبدیاز آنچ دیگرچیزی 

بیه حیوانات باشید؟  م که شنصیحت کنآیا من قصد دارم شما را  

باید نصیحتی    اینکه شما  باشید،  حیوانات  مطمئنا اشبیه  من  که  ست 

ال  بدهم چون آن نیز دوباره یک وظیفه و یک ایدهتوانم به شما  نمی

هر ساعِت درخشان را بهبود    ر پرکایک زنبورِ کوچکِچگونه است )»

  راکه چ بود،  ل خواهم  ر عملی یا با مهارت من نیز مشغودهد. با کامی

م ل این این کار  (.  1یابد« ز شرارتی میشیطان حتی در دستانِ تنبل نی

آرزو کند که حیوانات باید م ل نوع بشر شوند.  خواهد بود که کسی  

-ت؛ شما  بیعت سابار برای همیشه  بیعتی بشری  شما یک    بیعِت

اینکه همی بشری هسهاهای بشری، هستی به خا ر  اما فقط  -تید. 

ه شوید. حیوانات  گونهستید، دیگر نیاز نیست که این گونه  اکنون این 

می  داده  »تعلیم  تعنیز  حیوان  یک  و  کارهای لیمشوند«  بسیار  دیده 

انجام می  اما یک سگِ تعلیمغیر بیعی  بهتر دهد.  دیده برای خودش 

 
شتتاعر بریتانیتتاییِ ستترودهای   –ایزاک واتتتس  « از  بخشی از شعر »زنبورِ پرکار  1

 م. –روحانی  
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حتی اگر برای ما   برد،نمی  ک سگِ  بیعی نیست، و از آن سودیاز ی

 ت باشد.ی رفاقشایسته

هایی« اخالقی،  »هستی  ها بهی انسانای »شکل دادنِ« همه قال برت

)  و  منطقی دور آموزش    دیگربیان به بشری  بسیار  زمانی  از  دادن( 

ر  یرِ من، دناپذتسلطها در برابر کیفیِت  است. آنبوده  رسمی معمول  

خود ب)اگو(   برابر  بیعِت  در  خودم،  شکستند. رابر  هم  در  داری 

ایدههیچ   ،بینندتعلیم میهایی که  آن  به  نمیال گاه  یابند، و  شان دست 

زبان    شاندهانبا    فقط بر  را  برین  یک  یماصولِ  یا   حرفهآورند 

در خودشان را  در برابر این حرفه  آنان باید  ی ایمان.  سازند، حرفهمی

بدانند«»ت  زندگی گناهکارانی  رو    ماما  ااز  به  شان  الیدهسیدن 

بشری«    »ضعفِ  آگاهی ازند و  ف« هستهایی ضعی ن، »انسا مانندیبازم

 .کنندخود حمل می بارا 

تو    متفاوت که  اگر  ت« اسرنوشت »  عنوانبه را    تاال ایدهاست 

، خود کندچیز را منحل میکه زمان همه   ورهمانی  نکنی بلکه  تعق

من کنیرا  توحل  »سرنوشِت«  کردن  منحل  چون  .  حال    زمانِ  نیست 

 است.

آناسان انیِ  رداین دو    نگفره  حالبااین  آزاد کرد  ن ها مطمئنا  ه  را 

از   فقط  اما  فرمانروادسِت  است،  تا   یک  کرده   سوی   به  آزاد 
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فرمانروایی دیگر هدایت کند. من با دین یاد گرفتم که اشتهایم را رام  

جهان   مقاومِت  من  حیلهکنم،  آن  با  که  را  د  علمگری  م  ا ستاندر 

ای مذاشته  گ هیچ  به  حتی  من  خدمت  شکنم؛  »من  کننمینسانی  م؛ 

تو باید از خداوند   :آیدمی  این  سپساما    .نسانی نیستم«پادوی هیچ ا

انسانی ا اعت کنی.   از هر  از تصمیماتِ هم  مانی  زبیشتر  که مسلما 

هوس فرمانرو  آزادمهایم  غیرمنطقیِ  مطیع  دقیقا  هستم  منطقای  اما   ،

»است  ور  همین من  را  .  روح«  »آزادی  روحانی«،  دست هبآزادی 

م  آزادیاین  با  من  اما  .  امهآورد به  همان  تبدیل  برای   روح ادونی 

میمی دستورات  من  به  روح  منطقِشوم.  می  دهد،  هدایت  کند، مرا 

منآن  فرماندهانِ  و  رهبران  »خدمتکارانِ شوندمی  ها  »منطقی«،  امر   .  

نیستم، در حقیقت روح   نگیتنا  منگر  کنند. اما اروح«، حکمرانی می 

نی آزادیِنیز  دره   روح  ستم.  م  م  فرا  است،  نبردگیِ  من  از  چون  تر 

 هستم.  تنانگیروح یا 

ی همه برساخته است. او به من    قدرتمندبدون شک فرهنگ مرا  

هماناهای  بیعت هوس  بر  ،هایمانگیزه است  داده  قدرت  که  م   ور 

دانم و  ست. من میا  بخشیده  قدرتگیری و خشونِت جهان  سخت ر  ب

خود  که من نیاز ندارم تا به    امردهآودست  ها فرهنگ ب نیروی آن را ب

هیچ با  که  دهم  امیالاجازه  از  شهوتا یک  احساسات م،  و  اهایم،  م 
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به همین سبک من از   ؛هستم  نآنا  اربابِوادار شوم؛ من    دست ازاین

هنره  و  علوم  به   ریقِ  تبدیل  س  اربابِا  جهانِ  میاین  م،  شورکش 

از   حتی ستارگان نیز  نند، وکا اعت می  اربابی که دریا و زمین از او

ساخته است. اما من   ارباب. روح از من  دهندگزارش میاو  خود به  

ندارم.   قدرتی روی خودِ روح  )فرهنگ(  من  هیچ  ی بزارهایااز دین 

ا  ر خدااما نه برای آنکه چگونه  ،آموزممیبرای »مغلوب ساختنِ دنیا« 

مقه اربابِنیز  ه   .«دا »روح است او شوم؛ چون خ  ور سازم و  مان و 

تواناییِ من  که  بر  ارباب    روح،  است    آنشدن  ممکن  نداشتم،  را 

های متعدد را داشته باشد؛ او ممکن است خدا یا روحِ بیشترین شکل

خان دولت،  و  ملی،  بشریت  آزادی،  همچنین  و  منطق،  انسان  واده، 

 خوانده شود. 

فرقرنآنچه    من برایها  کرده  اهنگ  حاصل  ب است  م  تشکر را  ا 

نمیکنممی دریافت   هیچ؛  که  از آخواهم  دور  چیز  را  رها  بریزم  ن  یا 

 قدرتیی اینکه من  کنم: من به بیهودگی زندگی نکرده است. تجربه

رای  م باشم، نباید با ی امیالنیاز نیست تا بردهم دارم، و  اروی  بیعت 

تجربه برود؛  دست  از  ممن  اینکه  میی  ابزارهای ن  با  را  دنیا   توانم 

ه بخواهم آن را  عزیز است ک نزد منشتر از آن ازم بیفرهنگ مقهور س

 خواهم.فراموش کنم. اما من هنوز بیشتر می
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تواند انجام  ی تواند بکند؟ چه مپرسند، انسان چه کار میمردم می 

ب کاالهایی  چه  آوردهدهد؟  را  دست  چیز  هر  واالترینِ  و    عنوان به؟ 

 ه است!کن بودمم منچیز برای گیرند. گویی همهلیف در نظر می تک

شخص که  ببیند  کسی  و  اگر  اشتیاق  یک  دیوانگی،  یک  در  ی 

روحیه   م ال)  دست ازاین دورهدر  رفته ی  هرز  حسودی(  در  گردی، 

میل تحریااست،  آن تصرف ک می ش  از  را  او  تا  نجات  شود  شدگی 

خواهیم «. »ما میبرسدبر خویش    او به »چیرگیو کمک کند تا    دهد

او   از  بسازی تا  انسان  خییک  دیگری م!«  تصرفِ  اگر  بود  خوب  لی 

بندهبه جای قبلی قرار نمی  سرعت به  اما کسی را که  ی پول گرفت. 

می آزاد  پول  به  عشقِ  از  به   فقطد،  نکناست  را  او  آنکه  برای 

او را د، و از نو  ندیگر تحویل ده   پرهیزگاری، بشریت، یا چند اصل

 . سازند جزمی منتقل  گاهِنظر یک به 

از   انتقال  نظراین  تنگ  یک  آن  بهگاهِ  برینِ  واژه  ،نوعِ  این  ها  در 

به   نباید  معنا  که  شده  بلکه    سویبیان  فانی،  امر    سویبه    فقط امر 

نه شود:  هدایت  مطلق،    غیرفانی  ابدی،  امر  به  بلکه  موقتی،  امر  به 

 یِ خالص، به امر روحانی.الهی، بشر

زمر خیلی  دادندود  دم  بی  تشخیص  نیسکه  فرد اهمیت  که  ت 

خودش را به چه مشغول    دهد، یا فردچه چیز قرار می  را بر  هرشمِ
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آن سازدمی اهمیِت  ؛  اب ه  ابژهها  دادند.  تشخیص  ورای را  به  که  ای 

 یی تنهابهست؛ آری، ماهیت ا چیزهاماهیت تعالی یابد، چیزها  فردیِت

 است.   گراندیشت. آن جهِت انسانِ  سا  هاآن   آن امرِ اندیشیدنیِ درونِ

به  خو  حسِدیگر    درنتیجه را  نک  سوید  هدایت  بلکه  چیزها  نید، 

به    هایتاناندیشه کنید.  ماهیت  سویرا  تقدیس  آن »  هدایت  هایی 

نمیشده اما  اند که  باور میبینند  تقدیس   دیگرعبارت به   ؛1کنند« هنوز 

با  نداگراناندیشها  شده چون  سروکارنامرامر  ،  اعتقاد    ئی  آن  به  و 

-ی ضروریِ مشاجرهکه نکته یفکر یاب ه یک حتی حالبااین دارند. 

که   رسدمی  جایینهایتا به    بنا نهاده باشد،  ون برانگیزی را در  ول قر

ارزشِ ندارد«  »دیگر  را  کردن  این  .صحبت  شدبه  برده  پی  اما    ها 

-خودیِت اهمدیگر  بارشان چشمانبرابر  در  همردم هموار وجودن یباا

ارز  یکمعتبرِ   را،  را  اب ه  آن  از  مطلق  مشی  گویی دهندیقرار   ،

یک  ترین چیز برای  رین چیز برای کودک و قرآن مهم تعروسک مهم 

تا زمانی که من   نبوده است.  نیستم،    مچیزِ مهم برای خودتنها  تُرک 

»بیشتربیدیگر   را  چیزی  چه  که  است  و  می  اهمیت   فقط سازم« 

-ش دارد. درجهمن نسبت به آن است که ارز  یشترِکمتر یا ب  کوتاهیِ

تع وی  و  نقطهلق  که  است  من  شدنِ  برای    یِ آمادگاتکای    قف  من 

 
 م. – 29:20یوحنا   1
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میزان  ی  دهندهنشان ی گناه کردنِ من  زند، درجهخدمت را نشان می 

 قلمروِ من است.

چیز را »همه  ، فرد باید بداند که چگونهی ورکلبهاما در آخر و  

د که بتواند  اگر فقط برای این باشحتی    «، دهدش قرار  اخارج از ذهن

خودمان را  ما   اگر  کندا تسخیر  تواند ما رچیز نمیهیچ  ب رود.به خوا

-های جاهتواند از برنامهنمی لبی  قربانیِ جاهنه  تسخیر نکنیم:  با آن  

خدا؛ شیفتگی ی  اش فرار کند، و نه انسان خداترس از اندیشه لبانه

 .اندق منطبر هم شدن بو تصرف

ماهیت شخص  اینکه   یا  ابخواهد  بشناسد،  را  مفهوبش  آن در مِ  ا 

کن  راحتی )زندگی  اندازه   درکه  چیزی  د  تا  خدا  به  ی معتقدین 

د، و در معتقدین به بشریت به معنای کن»پرهیزگار« بودن داللت می

جسمانی و   انسانِفقط  ست که  ا»بشری« زندگی کردن است( چیزی  

این انتخابِ سان  انتا زمانی که    ؛ود پیشنهاد دهدواند به ختکار میگناه

جسمان  ورآطراباض خوشحالیِ  دارد، میانِ  روحی  آرامشِ  و  ی 

جسم انسانِ  یک  جز  کسی  مسیحی  است.  پست«  انی »گناهکاری 

-آگاه است که آن را هتک  وقتی  ؛شناسد نیست که امر مقدس را می

بودن،  : جسمانی  بیندودش گناهکاری پست میکند، در خحرمت می

بو»گناه  عنوانبه که   میکار  شناخته  ست،  امسیحی    آگاهیِ  شود،دن« 
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ر دهانِ  دکار« بودن »گناه« و »گناه اکنون دیگر ست. اگرا خودِ مسیحی

نمیمدرن گذاشته  دنبالِ ها  »به  »خودمداری«،  آن  جای  به  اما  شود، 

و   »خودخواهی«  بودن«،  گمارآن   دست ازاینخود  کار  به  را   ده ها 

ت،  شده اسنِ خودمدار« ترجمه گر شیطان به »ناانسان« یا »انسا؛ ااست 

قب از  کمتر  مسیحی  است؟آیا  حاضر  انسان    ل  ما  ورای  قاضیِ  آیا 

تکلیفِ آیا یک تکلیف،    ،م میانِ خیر و شرآیا ناسازگاریِ قدی  ؟نیست 

نام آن را تکلیف دیگر    اگر؟  است   باقی نمانده  ،انسان ساختن از خود 

  ند، تغییر نام کامال تر »وظیفه« بگویالیت« یا محتملبلکه »فع  نگذارند،

خدا یک هستیِ شخصی نیست   است، چون »انسان« همچون  درست 

اما  تکلیف کندکه بتواند » مشابه با نوع    ،اشدای از نامآن چیز، ج «؛ 

 ماند. قدیمی باقی می

------- 

شکلی و بیشتر آنکه هر کسی به    ای با اشیاء دارد،کس رابطههمه

آن متفا با  بگذاروت  دارد.  ارتباط  آ   عنوانبه ید  ها  کتابم ال  را ن  ی 

میل که  کنیم  رابطه  یونانتخاب  آن  با  سال  هزار  دو  برای  انسان  ها 

داشتند، انجیل. آن چیست، برای هر کس چه بوده است؟ مطلقا هر  

 از آن   یزیچ  کلبه  ! برای کسی کهاز آن ساخته است  آن کسآنچه  

خود   که  هیچ  کلبه سازد،  نمینزد  کسی  برای  نیست؛  را  چیز  آن 
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ا  نعنوابه  ومی   ستفاده لسم  ارزش  صرفا  ابزارِ اهم  کند،  یک  یِت 

می بازی  آن  با  کودکان  م ل  که  کسی  برای  دارد؛  را  کند،  جادوگری 

 . ... ی نیست و بازاسبابچیزی جز 

»برای    اما  مسیحیت  آن  که  دارد  م ال  یکهمه  تقاضا  باشد«:  سان 

-ی معنا میااندازه این به همان    باشد.  »متون مقدس«مقدس یا    کتابِ

ها نیز باشد، و برای دیگر انساناید  گوییم نگرشِ مسیحیِ بد که بده 

گونه  بدین.  ای به شکلی دیگر با آن نداشته باشد رابطهکس  اینکه هیچ

  عنوان به ش، شود، و یک ذهن، یک آرایقلمرو خود در رابطه نابود می

نوعِ»حقیقت«،   می»تنها  ت بیت  حقیقی«  محدو  در  ن  ای دسازیِ  شود. 

ازم، آزادیِ ساختن به م بسخواه که می را  ل چیزی  ز انجیآزادی که ا

 به شود؛ و اجبارِ یک نگرش یا یک قضاوت  حالت کلی محدود می

کند که انجیل  شود. کسی که این قضاوت را میجای آن قرار داده می

بودخطایی  و انسان  نوع  از  قضاست   هالنی  کرده   مجرمانهاوتی  ، 

 است.

واقع پاره    در  را  آن  که  می  کندمیکودکی  بازی  آن  با  ،  کندو 

گوش  1اینکا   1ی اهوالپاآت میاکه  آن  روی  را  صدا   گذاردش  وقتی  و 

 
)آتاهو  1 آمر  ینکا ا  امپراتور   ینآخر  و  یزدهمینس(  1502  -  1533الپا    یکای در 

تا    بود.  یجنوب داد  او  به  را  انجیل  مسیحی  راه   یک  که  مسیحیت  زمانی  به 
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اندازه راجع به  آمیز به دور میدهد آن را اهانت نمی اندازد، به همان 

در آن  خدا« را    ند که کشیشی که »کالمِکنانجیل درست قضاوت می

می منتقدی  ستایش  یا  دسکند،  توسط  کاری  را  آن  اکه  نسان  تانِ 

کنند. اینکه ما چگونه راجع به آن حرف بزنیم می   خواند، قضاوتمی

آزادِ  اراده  ما،  انتخابی  مسئله  آن ا  مای  ما  اساسِ  ست:  بر  را  ها 

دقیقا  ها را  تر ما آن واضح  کنیم یا به بیاناستفاده می   مانرضایتِ قلب

می  توانیممیکه     ورآن  چراکناستفاده  می   کشیشان  یم.   زنند جیغ 

می هگل وقتی  که  دین  بینند  متفکرانِ  دیگر  اندیشهو  هایی  شناس 

می بیرون  انجیل  محتویاتِ  از  آمتفکرانه  اساس   دقیقا  هان کشند؟    بر 

قلبی برخورد میرضایِت  آن  با  »به شکلی  شان  یا  آن  کنند  با  دلخواه 

 .وند«رمی پیش

با  اما داشتن  ما همه در سروکار  اختی  چون  به خودمان  ار چیزها 

 دوست داریم گونه که بیشتر از همه  آن  دیگرعبارت به دهیم،  ن مینشا

 
← 

گوید. سپس  ن نمی او سخاش گرفت و پرسید چرا با  بپیوندد، آن را کنار گوش
 م. –آن را به زمین پرتاب کرد. 

مردم بوم  یامپراتور  یک،  (1533  -  1438)  ینکاا  یمپراتورا 1 آمر  ی از    یکای در 
پرو،    ی امروز  ی خود، کشورها  ی پهناور  یشتریندر ب  ی امپراتور  ین ابود.    ی جنوب

  –  .گرفتیدر برمرا    یاو کلمب  یلیش  ین،از آرژانت  ییهاو بخش  یوی،بولاکوادور،  
 م.



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

388 

 

می  هاآن با   به  رفتار  و  آن   تمایل کنیم  با  می خودمان  کار  کنیم ها 

هیچ به  )فیلسوف  را  همهاین  چیز  از  که  »ایخوبی  ترسیم دهچیز  ای« 

نمی همکند  دانخواهد،  دوست  خداترس  انسانِ  که  با  ور  تا  ارد 

خدهمه دچیز  را  خود  ا  داشتنِ  ب  م ال،  سازد وسِت  نگاه  مقدس  ا 

با   ادِ خودمانی آزارادهقلمروِ  این    م لجا  کهیچبنابراین در  ،  ( انجیل

با چنان تمایلِ ترسناکی به خشونت،   اندوهناکی،  چنان خودسرانگیِ 

ی در اینکه چیزها  ما. اگر  شویممین  مواجهی  اچنان اجبارِ احمقانهبا  

این را  آن یگونه  مقدس  اختیار  گا  به  بگیریم  می ونه  پس جلو  رویم، 

از کشیشِ اگر ما را به همان  ی مروحانی    چگونه است که ما  رنجیم 

و الیقِ آتشِ مرتدین یا   بگیرد، در نظر  به سبک خودحالِت اختیاری،  

 ر شاید سانسور بداند؟ مجازاتی دیگ

آنی میا  انسان  چیزها  از  که  »ست  به     وران همسازد؛  شما  که 

نگاهآسما شمی  ن  به  نیز  آن  می کنید،  نگاه  نصیحتِ    .کند«ما  پس 

شود، شما باید به آن »درست، عاری  یده میحکیمانه دوباره فورا شن

یک   انجیل  از  که  زمانی  کودک  گویی   .  ... کنید  نگاه  تعص «  از 

عاری از تعص « نگاه نکرده و    درستیبه بازی ساخت به آن »اسباب

است. فرد به    ویرباخ به ما داده شدهبا ف  م الاین درکِ زیرکانه  بود.  

 خواهد میها آنچه را که  ناز آ  کهکند  درست نگاه میزمانی  چیزها  
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چیزها،  منظور  )  سازدمی است    هااب هاز  کلی  حالت  خدا،    م البه 

چیزها و نه    درنتیجه(. و  ق، کتاب، حیوان و غیرهما، معشو  همنوعان

از خواهد  میت. کسی  اسقدم  مبلکه من و خواست من    هانگاهِ به آن 

کشد،  چ  بیرون  اندیشه  کند،    خواهدمییزها  کشف  جهان  در  منطق 

باشد:    خواهدمی داشته  آن  در  متقدس  آنی بنابراین  را  بایست  ها 

»بجوید خواه   یید،بجو.  تعیی  جویممی  ه آنچ  1. یافت«  یدکه  من  ن را 

میم ال    عنوانبه  :کنممی تا  من  بگیرمخواهم  انجیل  از  آن تهذیبی  ؛ 

یافته شود؛  ب را کامل  می   منیا  اید  انجیل  بیازمایم؛    بخوانم خواهم  و 

انتقاد   و  کامل  راهنمایی  یک  من  بودبرآمدِ  که    خواهد  جایی  تا 

انتخاب    م وسعت دارد. من آنچه را که برای آن هوسی دارماقدرت

 دهم.ردن به خود اختیار نشان می انتخاب ک کنم، و درمی

این موضو با  رابطه  ه   بینش  این  ،عدر  دارد که  ر قضاوتی  وجود 

خواسِت من است؛ و   ییده آفردهم،  که من روی یک چیز انجام می

بینش این  این  به  مرا  می  سودوباره  آن  هدایت  در  را  خودم  که  کند 

ن آفریده بلکه  ، در آن قضاوت گم  که   اش،قاضی  ،یدگارش آفرکنم، 

مالتِ  ج   ،هااب ه  هایداللت ی  مانم. همهب   کند،همواره از نو خلق می

خواهند ها میهای من هستند. اگر آن یدهآفرهای من و  من، قضاوت

 
 م. – 7.7انجیل متی  1
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و برای خود چیزی شوند، یا واقعا مرا    سازند که خود را از من رها  

ها آن  تر از این ندارم کهیوقت من کاری فوربترسانند، آن   ازحدش یب

منِ    را به  خودشان،  هیچِ  بیدگآفربه  خدا،  ازارشان  مسیح،  گردانم. 

نباید هایی هستند، که یدهآفرر نیک و غیره چنین ث، اخالقیات، امت لی

آندرباره هستند، ی  حقیقت  بگویم  که  دهم  اجازه  به خود  ها صرفا 

اراده  وجودشان  به  ی   ور که زمانهماناند.  بلکه باید گفت آنان فری  

اجازه یابم تا وجود   خواهم کهن شکل میا، به همدادم   ردم و حکمک

اراده کنمشاشتنند نبان را  از من رشد  ؛  به برتر شدن  اید بگذارم که 

به آن  این ضعف را داشته باشم که  نباید  ها اجازه دهم چیزی کنند، 

زمِ من  و از قدرت و ع  شوندآنْ ابدی    »مطلق« باشند، که به موج ِ 

شود،  ی م  اصلِ ثباتمن قربانی  ،  آن صورتشوند. در  بیرون کشیده  

مناس دیاصل زندگیِ  آفرید  نِ   به  را  هایی که  گاهتقدسنِ »که خود 

»حقیقت  آفریدنِ  شوند«،  لمس  و  نباید  ابدی«  خالصه     وربه های 

و شما را از آنچه    سازدمیآنچه باید »مقدس« باشد، مشغول  آفریدنِ  

 .کندست محروم می ا از آنِ شما

هم   ،یزشکفرآمو چه در شکلِ    شا مقدسدر شکلِ    چهن اب ه  آ

یک نوع    عنوانبه دقیقا م ل آن  ی فراجسمانی و هم  هاب یک    عنوانبه 

را    ،نفسانی انسان  بدلما  تصرفبه  یا سازد می  شده هایی  اشتها   .

در یک   بهشت  برای  تمنا  و  دارد و  مع  ارجاع  دو  هر  به  دیوانگی 
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م منطق یسطح  وقتی  تامی   یانگراایستند.  را   حمایِت  خواستند  مردم 

ببرا نفسانی  جهان  آهی  برای    1الواتِرد،  ورندست  را  تمنا  نامرئی  امر 

می  میموعظه  حزب  یک  فرابخواند،    احساسخواست  کرد.  را 

 را، فعالیت را. حرکتدیگری 

اب ه روی است، جهان  همانعقادِ  متغیر  و   عنوانبه حتی  رفته  خدا 

هر کسی  پس    ا منعقد گشته است.ه روش  رینتبه گوناگونمسیح هم  

گوناگونی    در »معاناین  است یک  خ  پسو    د«  نبردهایی  ونین از 

اندازه   این  تا  است هبدستکم  آمده  مخالف  دیدگاه  که  دست  های 

اب هدرباره یک  مشابهی  مرگ   عنوانبه دیگر    ،ی  سزاوارِ  ارتدادهایی 

نمی  »معاندان«  محکوم  میشوند.  آشتی  هم  مکنند.  با  چرا  باید  اما  ن 

عدربارهفقط   چیز  یک  )نای  کنم  بیا  د  دیگری  چرا  یندیشمجورِ  (؟ 

نبرم، تا حدی   پیشش  اکردن را تا آخرین سرحدات  جور دیگر فکر

دیگر   مالحظه  کلبه که  چیز  هیچ  آن  موردِ  در  میان  ای  و  در  نباشد، 

آن فکر   نتیجتا به خُرد کردنِ  آن،  بودنِ  آن  به هیچ  وقت خودِ  نکنم؟ 

می پای   نعقادا بران  چیزی  دیگری  میان   اییابد چون  در   منعقد شدن 

 خدا نه اهلل، نه برهما، نه یَهُوَ بلکه خدا باید بگویم، »  م ال  ت. چرانیس

 
1 ( الواتِر  کاسپر  شاعر1801-1741یوهان  نویسنده،  (  و  ،  اس  شنیندفیلسوف 

 م. – سوییسی
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نیست جز یک فری «؟ چرا  ا اگر یک  ست«؛ و نگویم »خدا چیزی 

باشمخداناباور » می   ، «  انگ  من  بر  آن مردم  چون  آفرزنند؟  را  ها  یده 

آفر از  قراباالتر  می یدگار  )»آنار  ب  ندهند  را  از  یشآفریده  یدگار  آفرتر 

و نیاز  1«. کنندمیخدمت    تکریم  و  حکمرانابژهبه  (  که   ای  دارند 

 زیرِبایست به  مطیعِ آن باشد. من باید، من می  خوبیبه تواند  بسوژه  

 امر مطلق خم شوم. 

  ، اندیشه   .رده است ها« کامل کدر »قلمروِ اندیشهمسیحیت خود را  

همه انی  بود درونیآن   آن  در  که  خاموش    روشناییِی  ست  جهان 

)قل ، سر(   انسانشود.  می وجود و داخلی  ود بیی وج ه شود، هممی

اش است، منتظر  ها منتظرِ رستگاری چیز است. این قلمروِ اندیشه همه

ابوالهول،   همچون  کلیداست  همچون  چیزی  با  ادیپوس  واژهتا  ی 

ی دکننده نابو ود وارد شود. منْبه مرگِ خبتواند  درنهایت ، 2ا برای معم

قلمرویی از ریدگار  در قلمرو آفتواند  گر نمیدیاو  ، چون  امتوالیِ آن

بلکه   دهد،  دولت شکل  در  دولتی  دهد،  از یده آفرخودش شکل  ای 

با هم و  نوآورانه  اندیشگیِبی تنها  با منجمد    زمانهمی من است.  و 

اند جهانِ  می بودنِ  جهانِیشیدن،  و  مسیحیان  توان  مسیحیت  خودِ   ،

 
 م.  – 1.25ان نامه به رومی 1
لیدی به معمای اشاره به داستانی از یونان باستان که در ان ادیپوس با پاسخی ک   2

 م. –سازد.  ابوالهول او را نابود می
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دیگر   دنپایان یاب هایشهاند که د؛ تنها زمانی یش رساناا به سقوطدین ر

کار  معتقدی   اندیشهدر  اندیشگر،  برای  بود.  »کارِ نخواهد  یک  اش 

محکم تکیه دارد، ایمان    ایمانیبرین، یک فعالیِت مقدس« است و بر  

در   کر به حقیقت.  دعا  بود ابتدا  مقدس  فعالیتی  این    جای، سپس  دن 

د، که  داده شگریِ« منطقی و استداللی  »وقف شدنِ« مقدس به »اندیش

ی  کرده اهمان شکل »حقیقِت مقدس« را در بنیانِ تغییرن  به  درهرحال

می اایمان حفظ  ماشینی  ش  تنها  و  روحِ   آورشگفت کند،  که  است 

آزاد    آزاد و علمِ  تفکرِ  رسد.یمبه آن به نتیجه    حقیقت برای خدمت 

مشغول که  سازند،  می  مرا  نیست  من  این  این  چون  است،    من آزاد 

؛ که اندیشیدن است که آزاد است کند بلمشغول می   خود رانیست که  

سازد؛ م ال مرا در مشغول می  به بهشت و امر بهشتی یا »الهی«که مرا  

که   جهان  این  با  نه  جهانی  امر  و  جهان  با  »دیگر رابطه  جهانی  « با 

، جهان است   مغشوش کردنِنه کردن و  وارو  فقط  نای  کند.مشغول می

ست. اندیشگر ا سازیمغشوش  یجهتدرنو  جهان، ماهیتمشغولیتی با 

ها ناتوان بودنِ چیزها کور و از تسلط یافتن بر آن واسطهنسبت به بی

برد؛ چون آنکه نوشد، لذت نمی خورد، چیزی نمیاست: او غذا نمی

خوردن ، اصال دومی  نه  ؛نیست   گاه اندیشگروشد هیچ نخورد و میمی

ن اش را، اهمیت دادزندگیکند، گذراندنِ  فراموش می   و نوشیدن را

و   تغذیه  برابررا    دست ازاینبه  می  در  فراموش  او  اندیشیدن  کند؛ 
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کند.  ها را فراموش می ور که انسانِ دعاگو آن کند همانفراموش می

ی آدم  عنوانبه بیعت    برِ فرزندِ نیرومندِت که او در برااس  خا ر  نیبد

 عنوان به به او     بیعت فرزندِ  شود، حتی اگر  ر می ظاه   ،احمق، یک ابله 

کند،  یزی  چ  نگاه  دیوانگان  درست  مقدس  نگاهِ م ل  باستانیان.   در 

خالص    طوربهست  احرکتی  ست، چون  اگریِ آزاد دیوانگی  اندیشه

از  درونی باقیِ  درونیصرفا    انسانی،  که  وانسان،  هدایت  را   ها 

م سوداگرْی مدیریت  فیلسوفِ  و  شَمَن  باالی  کند.  و  نردبانِ   پایین 

زردرونیدسانِ  ان انسانِ  اشباح،  هستندواره  ،  با  فیلسوف  و  شمن   .

 جنگند.و خدایان می  ارواحدیوها، 

به ی  اندیشه اندیشه   خود  متعلق  این  از  متفاوت   آزاد ی  کامال 

اندیشه اندیش خودمی  است.  آن  هداا ای  ه،  مرا  که  نمیست  د،  کنیت 

سته  یا شک  یابد می، ادامه  شود میایت  بلکه توسط من و به میل من هد

اندیشه تمای  شود.می این  به خودی  زِ  اندیشه  متعلق  مشابهِ از  آزاد  ی 

 کنم ارضا میبه میلِ خود  است، که به آن را    متعلق به خودنفسانیِت  

 شوم. یدر برابر آن تسلیم م نفسانیتی آزاد و سرکش که  در مقابلِ

به  ی  ی آیندهاصوِل فلسفهیرباخ در  فو حرف   هستیکریز راجع 

دمی بازند.  نیز  او  آنجا  فلسفه  ر  و  هگل  با  ستیزش  مطلق، تمامِ  ی 

می   سرعت به  گیر  انتزاع  »هستیدر  چون  است،  کند؛  انتزاع  یک   »
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اینهمان نیز  »من«  است. فقط   ور که حتی  انتزاعی    من هستمگونه 

  ؛ اشد ب  انتزاعی یا هیچاگر  تیجتا حتی  ، نهستمه  رفتهمروی  مننیست:  

با آن پر    زمانهم اما  ک اندیشه نیستم،  صرفا یام؛ من  همه و هیچ  من

امر  ،ود راامر متعلق به خاندیشه هستم. هگل  ها، یک جهانِاز اندیشه

ست ای  آنکند. »اندیشیدنِ مطلق«  را محکوم می  2را، »نظر«   1مال خود 

میکه   اندیش فراموش  منماِلی  ا هکند  که      که   مناست،  هستم 

و  اندمی فقطیشم،  اندیشه  اما  نمریقِ  از    آن  دارد.  من،    وجود 

می   عنوانبه  دوباره  را  است  من  آنِ  از  آنچه  آن  من،  اربابِ  و  بلعم، 

آن   می  فقطهستم؛  که  است،  من  را  »نظرِ«  آن  لحظه  در    تغییر توانم 

برگرنابو  دیگرعبارتبه دهم،   خودم  به  کنم،  مصد  و  کنم. دانم  رف 

می  »افویرباخ  تا  با  ندیشهخواهد  را  هگل  مطلقِ«  هستیِ ی 

دهد. اما در من هستی به همان اندازه تسخیر  شکست    شدهاسخیرنت

 ور که  است، همان  من. آن هستیِ  است   شدهتسخیر  شده که اندیشه  

 است. منی دیگری اندیشه

اینجا  البته   اتر  فر  ز است،برهان که امری ناچی  از این  فویرباخدر 

همهنمی برای  من  که  یا  ماحواسبه    چیزرود  دارم،  من   اینکه  نیاز 

 
1inigedas Me  
2Meinungdie   
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اگر به شکل هایم زندگی کنم. مسلما من  مال بدونِ اندامتوانم کانمی

باشم نداشته  وجود  اما  نمی  ،محسوس  کنم.  فکر  برای  من  توانم 

-انتزاعی همان   ور برای حس کردن، و برای امراندیشیدن و همان 

ک ام ور  برای  به  ه  چیز  هر  از  بیشتر  محسوس،  خودِ  دم خور   این 

 . رمنیاز دا یگانهدِ این خوکامال مخصون، 

نبودم،   هگل  م ال  این  آن اگر  جهان  میبه  نگاه  که  ،  مردکگونه 

فلسفی،  منگریستمین نظامِ  آن  نمیاز  بیرون  من  که    مکشیدای  فقط 

کشیدمهگل    عنوانبه  ...  بیرون  قطعا    .   و  باقیِمن  مردم  م ل  دارای   

هستم آن حواس  نباید  اما  را  ،  میآنها  کار  به  که  ا گونه  ستفاده برم، 

 کنم.

شود  می  مطرحگونه  ین بدعلیه هگل  فویرباخ    جوییِعی  راین  بناب

از بسیاری از واژگان چیزی   و   کنداستفاده میبه اشتباه  که او از زبان  

می چیزی  را  آن  جدای  که  آگاهیِست  افهمد  از    که  آن  بیعی 

میبردا معنایِ    تیوقنیز    فویرباخ  خودِکند؛  شت  »محسوس«  امر  به 

شکل  بدینشود.  ایی مشابه مرتک  میخط  ،دهدتعالی می ی  و معج

امر محسوس، امر کفرآمیز نیست، تهیدستیِ  »:  ( 69ن  )گوید  که می

به که  نیست  واضح  امری  و  شود«خودیاندیشه  فهمیده  بلکه    .خود 

پُ  امر  از  ریقِ   فقطامر عمیق است، که    و  اندیشهر بودن از  مقدس، 
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پ  -  شودک میادراواسطه   نیست کهس آن دخ   مردم   یگر چیزی 

می  چیزی  محسوس  آن  فقط  محسوس  امر  برای اخوانند.  که  ست 

دارد  حواس دیگر  .وجود  لذت   ،از  رف  کسانی  برای  فقط  -آنچه 

کسانی که فراتر    ،ند برشان لذت می از حواس  بیشتر  بخش است که با

لذتِ می  از  حسی  دریافت  یا  ح حسی  حواس  روند،  توسط  داک ر 

معرف و  میوسا ت  چیزشی  دیگر  اما  امر  ود،  نیست.  محسوس  ی 

شود بدل به چیزی من برده    باشد، وقتی به درونِچه  محسوس، هر  

دوباره تاثیراتی محسوس    تواندمی  درهرحالشود که  غیرمحسوس می 

تحریک کردنِ احساسات یا    بااند  تومی  م ال   عنوانبه داشته باشد،  هم  

 .اثر بگذارد نخونِ م

امر محسوس    ویرباخ خوب است که فاین   اما  عزت می به  دهد، 

که    کاریتنها   است  این  دهد  انجام  آن  با  است  قادر  او  لباسِ  که 

تاکنون  »فلسفه آنچه  مطلق«،  بودایده  داراییِی    تنِ   بررا    ، آلیسم 

»فل ماتر جدیدش«  سفه یالیسمِ  که  نهما  د.انبپوشی  اجازه   ور  مردم 

تمین میدهند  کسی  که  شوند  قانع  ا  طفقتواند  ا  و با  »روحانی«  مر 

خواهند کرد که  ناو را باور    کالمِ  به همان شکلبدونِ نان زنده بماند،  

به همین شکل  و    ،است چیز  یک هستیِ محسوس، همه  عنوانبهفرد  

 . . پر از افکار است و .. وروحانی 



 نیما حیاتی مهر جمه: تر

398 

 

ه مشابه  شدشود. آنچه اندیشهتوجیه نمی   هستیا  چیز بهیچ  کلبه 

، و  هستخیابان    ه است؛ سنگِ درشه نشدکه اندی  هستآن چیزی  با  

اند، اولی  یمتفاوت   فضاهای. هر دو فقط در  هستتصور من از آن نیز  

من    چراکه،  مندر    ؛ست، دومی در سرِ من است ادر فضای هوایی  

 یابان.نیز فضایی هستم م ل خ

آزادیِامتیاها،  یاحرفه تحمل    زداران،  را  کنند، نمیاندیشه 

ی ی همهکه از »دهندهکنند  را تحمل نمیای  شه آن اندی  دیگرعبارتبه 

. اگر هر ، نیایدکلیسا یا    خواهد خدا نامیده شود یا پاپها«، می خوبی

اندیشه چنین  آنکسی  باید  باشد،  داشته  نامشروعی  در  های  را  ها 

که    د و توسط او توبیخ شود تا زمانیه کنده زمزم یرنگاعتراف   گوشِ

ای به  . روحِ حرفهددگرتحمل  بلقارغی  آزاد  شالقِ بردگی برای افکارِ

افکارِروش تا  است  مراق   نیز  نشوند:    کلبه آزاد    های دیگری  وارد 

است. کسی که اصولِ   حکیمانهترینِ آن توسطِ آموزشِ  اولین و مهم

ب را  او  پ اخالقی  الزم  قدر  که  هیچاند ردهایمال  افکارِ ،  از  دوباره  گاه 

سو سرقت،  و  شد  نخواهد  آزاد  و   یدرازدست ی،  گندشکناخالقی 

ایده  دست ازاین او  هیچ برای  که  ماند  خواهند  باقی  جزمی  هایی 

افکارش را »از   او کند.از او محافظت نمیها علیه آنای اندیشه  آزادیِ

 رود.نمی ترش یپباال« دارد و از این 
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موضوع   ماین  امتیدر  یا  امتیاز  حق  دارندگان  انحصاری   ازِورد 

می کشودمتفاوت  هر  باید.  افکار  س  آن بتواند  را  میش  که  -گونه 

او   اگر  دهد.  و شکل  باشد  داشته  امتیازِ   حقِدارای  خواهد  یا    امتیاز 

اندیشه   برای  ظرفیتی  که  ت اسانحصاریِ  ندارد  احتیاج    امتیازِ ، 

ها ی انسان ور که »همه نهما  به او اعطا شود. اماخاصی  انحصاریِ  

در سرش قرار   کری راهر کس آزاد است که هر ف   «،هستند  منطقی

امتیازِ موهبِت   اش، ثروتِ فکریِ بیشتر  یعی بدهد، و تا سرحدِ حقِ 

سرزنش این  اکنون  باشد.  داشته  کمتری  مییا  را  که  شنو ها  فرد  یم 

به  » اهمهباید  عقاید  و  نظرات  گذارد ی  »ه   «،حترام  عقکه  ای  یدهر 

است  باید    «،مجاز  فرد  کند»دیدگاهکه  تحمل  را  دیگران  و   ،«های 

 . دست ایناز

نیست«اما   نیست، و راه شما، راه من  افکار من  یا   .»افکار شما، 

گونه  هستند، که آن   منمنظورم معکوسِ آن است: افکار شما، افکارِ  

بخواهم   آن   ازکه  می شرِ  خالن  و ها  زمین  یب  شوم،  بر  رحمانه 

-می  شانفهرست   کهیدرحالد که  ها داراییِ من هستنشان؛ آن وبمکیم

نابوکنم می،  اجازهسازمدشان  منتظر  ابتدا  من  نمی.  شما  تا  ی  شوم 

و به دور اندازم. برای من مهم نیست که این   نمیه کرا تجز  تانافکار

بهافکار را   باقی میما  درهرحالها  آننامید،  یمخود    متعلق  -لِ من 

است، نه یک    ی منمسئلهروم  پیش می  نینکه چگونه با آنا و ا  مانند
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شنود سازد که شما را در افکارتان مرا خاین    کن است . ممزورستانی

کنم؛   صورترها  آن  ماندخاموش    در  که خواهم  دارید  باور  آیا   .

می پرواز  ا راف  در  پرندگان  م ل  برای خود افکار  هر کس  تا  کنند 

-داراییِ غص    عنوانبهچیزی خوب  آن    ازبتواند    تابگیرد    مقداری

مننکردنی علیه  ا  اش  در  آنچه  پبسازد؟  همه کنمیرواز   راف  د 

 است. متعلق به من

نیاز  و  دارید  خود  برای  را  افکارتان  که  دارید  اعتقاد  شما  آیا 

آن برای  همان نیست  یا  بدهید،  پاسخ  کسی  به  شما ها  که   ور 

تمگویید  می را  یجلوها  جبورید  نشان دهید؟ خیر، به  فقط    آن  خدا 

دار  افکار کوچک تعلق  من  به  بزرگ شما  بنو  به  ه آنا  د و من  بنا  ا 

 کنم.یل خود رفتار میم

از اینکه هر نداشته باشم  یمی  بکه  من است    از آنِ  زمانی  هاتن  فکر

از  نیستم  مجبور  که  زمانی  کنم،  نزدیک  مرگ  خطرِ  به  را  آن  لحظه 

بترسم.   مبود از خودمک ک، یکمبود برای خودم  یک  عنوانبه نبودش  

زمانی  مسلما  فکر   من  تنها  که  است  من  آنِ  را  از  انقیاد  آن  تحت 

-تواند مرا تحت انقیاد درآورد، هیچوقت نمی، اما آن هیچ آورمیمدر

 . سازدش نمیاکند، مرا ابزارِ ادراکوقت مرا متعص  نمی
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می  من  که  دارد  وجود  زمانی  اندیشه  آزادی  همهپس  ی توانم 

قادر به ارباب شدن    زمانی  طفقکن را داشته باشم؛ اما افکار  مم  افکارِ

بمی   د،باشن ن تبدیل  زمانهتوانند  در  دارایی شوند.  اندیشه،  ه  آزادیِ  ی 

)ایدهاندیشه میها(  ها  به کنندحکمرانی  اندیشه  در  من  اگر  اما  ؛ 

 د بود.های من خواهنآفریده  عنوانبه ها دارایی دست یابم، آن 

ا نفوذ نکرده بود ه در انسان مکان تریندرونیتا  ات  مرسلسله اگر 

همه شجاعت تا  ری  دشان  ادامه  برای  اندیشه ا  آزاد  ادنِ   م الهای 

باشنداندیشه ناخوشایند    بستاند،   هایی که ممکن است برای خداوند 

ای توخالی م ال م ل وقت فرد مجبور بود تا آزادی اندیشه را واژهآن 

 . یردگوارش در نظر بگ دیِآزا

اساس حرفه  بر  اندیش اینظر  من  ها،  به  است؛    دادهه  بر شده 

 اکنون هم  حقیقت  اولیام. در  اندیشه  اِلدنب  بهیشان، من  ددان آزا  اساس

مرحمِت از  را  آن  باید  من  فقط  است،  پدیدار  و  شده  دهنده   یافت 

و هدفِ من    شودبایست جستجو  حقیقت می  دومیدریافت کنم؛ در  

 که باید به سمت آن بدوم. رد اشد، در آینده قرار داب

هر   )اندیشهدر  حقیقت  مورد  حقیقیدو  بی  واقع یرو(  من  از  ن 

)مرحمت(    خواهد با ارائه، میبگیرم، و من آرزو دارم که آن را  است 

( 1)بنابراین خواهد با کس  کردن )شایستگیِ خودم( باشد. باشد، می
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یک   ویژه حقیقت  )  امتیازِ  خیر،  2است؛  به  مسیرِ (  حقِ   آن  رسیدن 

نه   ا و لیسانجیل و نه پدرانِ مقدس و نه کنه   ؛برای همه است امتیازی  

تواند با سوداگری  حق را ندارد؛ اما فرد می  ی مالکیِتکسِ دیگرهیچ

 آن برسد. به مالکیِت

ها یا آن  آن  :دارایی ندارندکه هر دو در رابطه با حقیقت    بینیممی

)چون  تیول    عنوانبهرا   یگانه مقد»پدر    م الدارند  یک شخِص   س« 

او   یگانه    عنوانبه نیست؛  کلِمِشخِص  و  اما  ست ا  1نت سیکتوس   ،

را بلکه    عنوانبه نه    حقیقت  یا    عنوانبه سیکتوس  مقدس«  »پدر 

یا    عنوانبه  دارد(  روح  تیول،    عنوانبهحقیقت  .  ال ایده  عنوانبه یک 

مه  هی  ال براایده  عنوانبه   ی کمی )امتیازداران( است؛هتنها برای عد

 قِ امتیاز( است. )دارندگانِ ح 

در تاریکی و که ما قطعا همه    ا دارداین معنا ر اندیشه    پس آزادیِ

 حقیقت توانند به  رویم، اما همه در این مسیر میدر مسیر خطا راه می

ها به رم،  ی راه»همه هستند )درست    برسند و بر این اساس در مسیرِ

اندیشه    آزادیِرو  «(. ازاینوندشختم می  دست و ازاین  به پایان جهان

اندیتا   اندازه معنا دارد که  ن  از آنِقیقی  ی ح شهاین  چون یست؛  من 

 
 م. –های رومی نام دو تن از پاپ 1
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این بوداگر  که  چگونه  ،گونه  جدا خواهند  میمردم    است  آن  از  مرا 

 ؟ سازند

حقایق    وربه اندیشیدن   از  بسیاری  بر  و  است،  شده  آزاد  کامل 

نبالِ آن  به داو  دهم.    وفق  انباید خود را با آن  تکیه کرده است که من

که یک  خ  است  شکل  به  را  کند  نظامود  خود  کامل  یک   و  به  را 

در دولت او به دنبالِ    م ال   عنوانبه .  سازداساسیِ« مطلق بدل    »قانون 

ایده است که م ال »دولِت منطقی« را روی کار آورد، که من الزم  این  

ست تا  ن اچنی ایننیز  شناسی(  انسان است با آن جور شوم؛ در انسان )

 . «ابدبی»انسان را ی که زمان

از  بدین اندیشگر   میمتمقد  معتشکل  کهایز  او  نس  شود  به  به  بت 

بیشتر اعتقاد دارد.چیزهایی  نو  معتقد  ی    امور کمتری را ی خود  بهبه 

. اندیشگر اش( در اندیشه دارداش )کیشهای ایمانمشخصه  عنوانبه 

انگاره ایهزار  دارد  ی  با  تق مع  کهدرحالیمان  تنها  کنار د  کمی  تعدادِ 

انگارهآمی به  اما اولی  ان ید؛  انسی سجام مهایش  این  به  دهد و  جام را 

. اگر یکی آوردپیش میشان  تخمینِ ارزش  برای سنجش جهت نوبت  

 اندازد. نخورد، آن را بیرون می  اشبودجه ها به از آن

عقیده   اظهارِ  در  معتقد  با  حرکت  شکلی    بهاندیشگر  موازی 

خدا  ندکمی از  این  »اگر  جای  به  ریشه  ست،ا.  را  نخواهید  آن  کن 
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و  است، حقیقت دارد حقیقتر این از که »اگ این است   اومِکال «،کرد

  . »حقیقت را ستایش کنید«  -خداوند را ستایش کنید«  »«؛ به جای  ...

  د؛ نخست ن حقیقت پیروز شو   خدا یاکند که  شکل فرقی نمیبدین اما  

 شوم. پیروزخواهم یتر از همه من ممهمو 

 دولت یا د درونِتواننامحدود« می   چگونه »آزادیِ  جدای از این،

می  جامعه دولت  شود؟  برابر    خوبیبهتواند  اندیشیده  در  یکی  از 

دیگری محافظت کند، اما نباید اجازه دهد که خودش توسط آزادیِ  

افسارگسیختگی خوانده  یب که  بگیرد.   در  شود،یماندازه،  قرار  خطر 

کند که برای  این را بیان می  فقطآموزش«    در »آزادیِ  دولتابراین  نب

آ  کسهمه که  است  جامعن مناس   بیان  به  )یا  دولت  که  تر گونه 

می سیاسی(  ده قدرتِ  آموزش  این نخواهد،  رقیبان  برای  نکته  د. 

»آن  میاست:  دولت  که  اگر  گونه  آن  م الخواهد«.  که  روحانی  گونه 

روم  مح  رقابتوقت خودش خود را از  آن  ؛خواهد، نخواهدمی  ولت د

( است  بهنکرده  کنید  مفران  گاه  که ضرورسه(.  هر حدودیتی  برای  تا 

رقابتی   »نظارت وگرددمیترسیم  در دولت  نوع  دولت«   سرپرستیِ  ، 

می  به  دولت  شود.  نامیده  کردن  امر  در  اینکه  در  آموزش  آزادیِ 

اندیشه را نیز معین    قلمروِ آزادیِ  زمانهم   وربه مرزهای مقرر بماند،  

چونمی بیشتر    عنوانبه   کند؛  مردم  قاعده،  آنچ یک  ه  از 

 اندیشند. اند، نمیاندیشیده یشانآموزگارها
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هدایت گوید: »مشکلِ بزرگِ امروز  چه می  وزیر  1ی بشنوید گیزو 

ذهن  تسلطِ و   گذ  بر  در  انجام  است.  را  ماموریت  این  کلیسا  شته 

یست. باید این خدمت بزرگ را نن برای این کار مناس   داد؛ اکنو می

داز   دانشگاه  و  داشت  انتظار  انجا دانشگاه  نخوار  شکست  آن  هد  مِ 

اینجا وظیفه  ،دولتخورد. ما،   ی حمایت از آن را داریم. منشور در 

آزادیِ وجدانْ   به  و  می  اندیشه  خا رِ    وزیر  پس  .«کندتکلیف  به 

درخواسِت وجدان  و  اندیشه  ذهن  آزادیِ  بر  سلطه  و  را   «»هدایت 

 دارد.

مکاتولیسیسمْ   آزمایش]فردِ[  درا    ورد  تا  ساخت  برابر ر  مجبور 

پروتستانیسم  بگیرد  قرارکلیساگرایی   را  ،  مسیحیتِ وی  برابر  در 

د،  شیری در برابر منطق مجبور میقرارگ. اگر فرد به  قرار داد  انجیلی

بود. چه کلیسا تر میخواهد، تنها اندکی بهمی   2گونه که م ال روگه آن 

عالواب )که  منطق  چه  و  انجیل  چه  هاس  شد  و  لوتر  آن  بر  نیز  ه 

در ضروریات تفاوتی   ای مقدسِ اموراولی(،  انددهداش را  ادرخواست 

 د.نکننمی

 
 م. – است. یالدیقرن هجدهم مفرانسوی   داریاستممورخ و س یزوفرانسوا گ 1
 م.  –ی سیاسی اهل آلمان. یسندهنو ( فیلسوف و 1880-1802ه )ولد روگ رنآ 2
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زمانه ما«  »پرسشِ  نمیشدن حل ی  را    ،شودی  آن  کسی  اگر  حتی 

گونه  ن ای  عمومی مجاز است یا تنها فرد  امر   یکگونه بیان کند: آیا این

عم آیا  )و است؟  اخ  م المیت  قانون، سنت،  و  دولت،  -ازاینالقیات 

 حلقابلای اولین بار  ؟ پرسش زمانی برفردیت   یا  است ( مجاز  دست 

یه نکند و صرفا جنگی عل  مجوزتقاضای    کلبه شود که فرد دیگر  می

»منطقیِ« آموزش، که فقط  نداشته باشد. یک آزادیِ  »امتیازات وی ه« 

رساند؛ ما  ، ما را به هدف نمیدشناس ق را به رسمیت میوجدانِ منط

خودمدارب آزادیِ  به  نیاز  آن  جای  آ  یانهه  داریم،    زادیِ آموزش 

شود و   قابل شنیدن  منقلمروِ خود، که در آن    تمامیِآموزش برای  

خودش   بازرسیبتواند  که را  کنم  کاری  من  اینکه  کند.  بیان  نشده 

شوم » این  شنیده  من»م  ییتنهابه «،  اگر  حتی  است،  میشه ه   نطق« 

 خود را  درنتیجهاری کنم تا شنیده شوم و غیرمنطقی باشم؛ در اینکه ک

  زمان همبرند، و  ی خودم از من لذت مینیز به اندازه   بشنوم، دیگران

 کنند.مرا مصرف می 

فرقی   منِ  میچه  وفادار،  منِ  ارتدکس،  منِ  گذشته  در  اگر  کرد 

زاد شود؟ آیا این آکنون منِ منطقی باید  اخالقی و غیره آزاد بود، که ا 

 هد بود؟ من خوا آزادیِ
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من   منط  عنوانبه اگر  منادمآزقی«  »منِ  امر  پس  یا ،  من،  در    طقی 

ال  اندیشه، از قدیم ایده  منطق و آزادیِ  آزاد است؛ و این آزادیِ  منطق

آن است.  بوده  مسیحی  می جهانِ  را  ها  اندیشیدن  تا  و    –خواستند 

 ور که ندیشیدن است، همانا گفته شد ایمان نیز   ور که قبالهمان

است  اندیش ایمان  اندی سازندآزاد    -یدن    دیگر عبارتبه   شگران، ؛ 

امر منطقی می  باشند؛ برای دیگران آزادی  معتقدان، م ل  بایست آزاد 

ست، و افرزندان خدا«    اندیشگران، »آزادیِ  ما آزادیِغیرممکن بود. ا

سلطه   مرات  ه سلسلترین  رحمانهی ب  زمانهم است؛ بگری  یا  ذهن  ر 

ها ی آن همن بردشود. اگر افکار آزاد باشند،  کر می تسلیمِ ف  منْ  چراکه

قدرتی  هست هیچ  من  آن  برم؛  بر  و  ندارم،  من اندمسلط ها  اما   .

داشتمی را  اندیشه  باشم، میخواهم  اما  ه  باشم،  اندیشه  از  پر  خواهم 

می هم به  یبخواهم  زمان  و  باشم  آزادیِاندیشه  ب  جای  رای  اندیشه، 

 نم.کرا حفظ می  گیاندیشخود بی

فهمیده   من  که  است  این  هدف  و  اگر  برقرارشوم  کنم،   ارتباط 

ابزارهای  می   فقطپس مطمئنا    ، ابزارهایی استفاده کنم  بشریتوانم از 

افکار   واقعامن  م. و  اانسان  زمانهممان من هستند چون من  که در فر

. کسی اماندیشهبی  زمانم ه من،    عنوانبه دارم؛    انسان  عنوانبه فقط  را  

این تواند از شرِ یک اندیشه رها شود  ی که نم است،  انسان    فقطجا  تا 
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ست. ابشری  ی افکارِ  بشری، این گنجینه  ی، این موسسه زبانی  بنده

کند، چون علیه ما  ترین شکل بر ما ستم می »واژه« به سخت زبان یا  

ها خود را همین  . تنسازدپدیدار می  یهای جزمایدهکاملی از    ارتشِ

ان این را  االن در عملِ  افت که  ی  دی اه درخودیشیدن مشاهده کنید، و 

کالم شدن در هر لحظه پیشرفت یباندیشه شدن و  ی بتنها با    چگونه

)می صرفا  شما  بیکنید.  خواب  در  بیم ال(  و  نیستید، اندیشه  کالم 

ا در  دقیق؛ آری،  هستیدونه  گنیز این  تامالتترین  بلکه حتی در عمیق

با  ،  گیاندیشبا این بی  فقط. و  ایدگونهآن حالت به بیشترین حد این

شما از    است که  ، یا آزادی از اندیشهناشناختهی«  ندیشها  ین »آزادیِا

رسید که  می  نجایاشما به    فقط از این  ریق است کهآنِ خود هستید.  

 ید. استفاده کن  دارایی عنوانبه خود را  زبانِ

ان  اندیشیدن،  نباشد، اگر  اندی   دیشیدنِ من  -ی حملشهصرفا یک 

ر است که از کالم یک »خدمتکا  ا کارِست، یابردگی    شده است؛ کارِ

می ان  چراکه  .کند«پیروی  ابتدای  نه  در  که  هستم  من  بلکه  دیشه 

و   دارم  قرار  هستم،    درنتیجهاندیشیدن  نیز  آن  در  آن  هدف  حتی 

نیز   مسیرش  شخصیِمسی  فقط تمامیِ  لذتِ  برای  است   ری  از  من   .

مورد   در  دیگر  آزاد ا رف  یا  مطلق  اندیشندیشیدنِ  خودِ  این  یدن  ، 

جایگاه  با مطرح کردنِ این  که    ایگاه نخست قرار داردت که در ج اس

)  عنوانبه نخست   »انتزاع«  را  هستی(    نعنوابه   م لشدیدترین  خود 
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میآفت  اندیشه  زده  همین  یا  انتزاع،  همین  سپس  تفصیل  یشتر  بکند. 

 . دیابمی

مسئله مطلق  روحِاندیشیدنِ  روحِ  ابشری    ی  یک  این  و  ست، 

از است.  اندی   رواینمقدس  مسئلهاین  که  شیدن  است،  کشیشان  ی 

نوع بشر«، دارند   یمفه»نسبت به آن   «، فهمی برای »واالترین عالیقِ 

 برای »روح«. 

چیزی   حقیقت  معتقد،  برای  شدهتعیینبرای  است؛  واقع  امر   ،

چیزی  زاداندآ باید  کست  ا یش  هنوز  شوده  اگ.  تعیین    رحتی 

-او محدودیت یرباوریِ  اشد، داعتقاد بیبهم    بسیاراندیشیدنِ مطلق  

حقیقت، به روح، به ایده و پیروزیِ  هایی دارد و در اینجا اعتقاد به  

کند. اما القدس گناه نمیماند: این اندیشه علیه روحاش باقی مییینها 

اندیشیدنهمه روحی  علیه  که  نمی قالها  گناه  به  دس  اعتقادی  کنند، 

 ارواح و اشباح هستند. 

اندیشیتوامینکه   ور  همانمن   را  نم  احساس   عنوان به دن  یک 

همان   به  کنم،  را    فعالیِت  شکلانکار  از   عنوان بهروحانی  فعالیتی 

انکار   همانمینحواس  به  کنم.  نسبت  ما  حسِ  احساس،  که   ور 

ها )افکار( است. ه ماهیت بدن نیز حس ما نسبت  ست، اندیشیا  چیزها

محسوس  یت ماه  چیزِ  هر  در  کالم    خصونبه ها  ددر  ارند.  وجود 
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می   تِقدر دنبال  چیزها  در  را  این  ترکه  واژگان  با  فرد  ابتدا  در  کند: 

با  می  اجبار ادامه  در  بر  عقیدهشد،  ما،  شجاعت  بر  چیزها  قدرتِ   .

ما   نیز  آید؛ حتی ترکه و شمشیمی   فائقروح  و    یدهقععلیه قدرتِ  ر 

کالمهمین ی  ، ور  میاستیال  دست  از  را  نیرویشان  و  دهند.  افتگی 

وار هستند که در برابر هر اغوایی  هایی کشیشانسان  عقیدهای  ه نسان ا

 کنند.از شیطان مقاومت می

ها بودنِ آن  مقاومت رقابلیغفقط  مسیحیت از چیزهای این جهان  

آن از  را  ما  گرفت،  مرا  کرد.  ها  هممن  ستقل  را یبه  خودم  سبک  ن 

حقایق  از  همانمی  شانقدرتو    واالتر  من  برم:  که    ی نفسانافر ور 

ف حقایق  هستم،  هستم.  نیز  برابرِراحقیقت  اندازه  در  همان  به  ی  من 

 کنند نمی  خودی ازخودبها مرا  اهمیت هستند؛ آن چیزها معمولی و بی

شوق   به  حقیقت ینمو  یک  حتی  و آ  ،حق،  آورند.  بشریت  زادی، 

ثباتنیست    دست نازای من  برابر  در  باشد  که  را    داشته  من خود  و 

کنم.   آن  هیچ  واژگانها  آن مادونِ  نیستند،  هستند،  واژگان  جز  چیز 

نیستهمان بیهوده«  »اشیاءِ  جز  چیزی  مسیحی  برای  که  در ند ور   .

 ور که هگل ای یک حقیقت است، همانواژگان و حقایق )هر واژه

برای ( هیچ رستگاری  بگویدد یک دروغ  نتواکند که فرد نمیادعا می 

. نیست   هادگییهوبو    اشیاء  که برای مسیحی در   ورهمان،  من نیست 

نمیهمان مرا خوشحال  دنیا  این  ثروتِ  که  نیز  ور  آن  حقایق  کند، 
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داستانِ نداگونهآن  که  است  روح  بلکه  شیطان  نه  این  دیگر  اکنون   .

  ین جهان بلکه با افکارِ او او نه با چیزهای  کند؛  وسوسه را بازی می 

 کند.ایده« اغوا می ا »درخشندگیِخود، ب

کنار دنیو کااله   در  کنار  ی خوبیی، همه ای  باید  نیز  های مقدس 

 دیگر ارزشمند نیستند.  چونگذاشته شوند 

های سخن گفتن، واژگان )لوگوس( حقایقْ عبارات هستند، روش 

ها منطق، اند؛ آنده ش آورده    ،های بندبند هستند؛ که به ارتباط، به سری

 دهند.فه را شکل می علم و فلس

به حقایق و واژگان دارم،  ن نیاز  خن گفتبرای اندیشیدن و سمن  

توانم ها من نمی ور که برای خوردن نیاز به غذا دارم؛ بدونِ آن همان

ها هستند که با واژگان  های انسانفکر یا صحبت کنم. حقایق اندیشه

شدهپیاد وه  ی  فقطآنکه  وجودبا  درنتیجه  اند  ذهن  برای  برای  ا 

هستند،  اندیشیدن اندازه  پدیدار  چ ی  به  آن   یزهادیگر  ها پدیدارند. 

اگر    اندهای بشریتاسیسات و آفریده ی الهی  مکاشفه  جهت و حتی 

باشند، شده  داده  بیگانگی  همچنان  بیرون  کیفیِت  من   این  برای  که 

آن   دارند می در  باقی  در  یده آفر  عنوانه ب ها  آن  آری،  ؛ ماندها  من  های 

 شوند. آفریدن از من بیگانه می  ابتدای عملِ همان
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، کسی که یدن ایمان دارد در اندیش  است که  حی انسانیمسی   انسانِ

می  و  دارد  اعتقاد  افکار  تسلطِ  منتهایِ  آنچه  به  و  افکار  تا  خواهد 

می خوانده  بسیار  »اصول«  آورد.  سلطه  به  را  که می  پیششود    آید 

اندیشه لمسکسی   وما  کند  ارزیابی  را  انتقاد  یچه   ها  بدونِ  را  کدام 

ست که اکند، اما در اینجا او م ل سگی  اب نش انتخ اارباب  عنوانبه 

می بو  را  »اربابمردم  تا  هدفِ  اکشد  به  همواره  او  بیابد؛  را  ش« 

و  غیان   ابدتا    تواندمیمسیحی   است.  حکمرانی  اندیشه اصالح 

قرن  کند، است  کند؛    فاهیمِمها  ممکن  سرنگون  را  او  حکمران  اما 

جدید خواهد شد،  ابی  د، اربهمواره بار دیگر مشتاق به »اصلی« جدی

»عمیق یا  واالتر  دیگر حقیقتی  بار  تنظیم میهمواره  همواره تر«  کند، 

د،  دار، همواره روحی را برای تسلط اعالن میخواندی فرامیین  آیک  

 کند.وضع می برای همه  قانونی

باید  چون انسان است  ی فقط یک حقیقت باشد که انسان  تاگر ح 

قدرتزندگی  و  را  اش  آن ازدس ن  آ  وقفِهایش  یک  ،  مطیعِ  او  وقت 

انسانِ   یک  او  است؛  شده  قانون  یک  سلطه،  یک  مطیعِ  حکم، 

است.   کهخدمتگزار  است  و    م ال  مفروض  آزادی  بشریت،  انسان، 

 تند.گونه حقایقی هساین  دست ازاین
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ینکه شما خود را گونه بگوید: اتواند اینسی میکاز  رف دیگر  

ه شما بستگی دارد؛ تنها این  ب  دسازیل  بیشتر از این با اندیشه مشغو 

بدانید،   در    اگررا  دارید  شایسته کردناندیشهدوست  چیزی  ی  تان 

مشکالتِ از  بسیاری  بسازید،  می  توجه  شوند،  سخت  حل  بایست 

درهم چنبدون  ر  پیشدان  شکستن  هیچ  فنخواهید  آنجا  در  پس  ت. 

هیچ و  اند  یتکلیف  وظیفه  در  آن  با  تا  ندارد    ها یشهبرای شما وجود 

حقایقیده)ا مداخلهها،  دهید،    (  انجام  را  کار  آن  شما  اگر  اما  کنید؛ 

موضوعاتِ  از نیروهایی که دیگران تاکنون از پاک کردنِ این    خوبیبه 

 اهید کرد.، استفاده خواندآورده دست ه سخت ب

اندیشه خواهد کرد، مطم  نبنابرای ای دارد، که  ئنا وظیفهکسی که 

یا    او می  را  خود   نهناآگاهاآگاهانه  معین  آن  خواستنِ  اما  برای  کند؛ 

ی موضوع  باره ی اندیشیدن و اعتقاد داشتن ندارد. درکس وظیفههیچ

گفت می   باال اندازها  شم  :توان  جلو  به  کافی  عالقهنمیی  ای  روید، 

  وربه وتاه آنکه  ک  ؛رویدد، به کنهِ چیزها نمیری محدود و متعص  دا

هر چقدر  در هر زمان  ف دیگر   ر  اما ازکنید.  کامل آن را مقهور نمی

قدم    تکلیفی ندارید کههم که پیش روید، هنوز در انتها هستید، شما  

خواهید یا  گونه که مین به هماتوانید آن را  ، می از آن بگذارید  ترپیش

هر  ی درباره  ورنیهمو  نجایادر  موضوع د. اینشی توانید داشته بامی

برای  نیتوامی، شما  کندصدق میکارِ دیگری   د هر وقت که خوشی 
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توانید اگر دیگر نمی  به همین شکل آن از بین رفت آن را رها کنید.  

چیزی   باشبه  داشته  ایمان یداعتقاد  به  را  خودتان  نیستید  مجبور   ،

-نگونه که دیآن   ،بت مشغول کنید ثا   وربه ا خود را  ی سازید  مجبور  

ایمان   مقدسِ  حقیقِت  یک  با  فیلسوفان  و  بلکه   د،کننمی شناسان 

و اجازه دهید تا   بکشیدی خود را از آن عق   توانید آسوده عالقهمی

یابد  خودش کمبادامه  این  کشیشانه  ارواحِ  عالقه .  را ود  شما  ی 

بی  عنوانبه  ل»تنبلی،  بودن،  خود«فکر  فریِ    دست ازاین  و  جاجت، 

امتفسیر می با بی  حالبااین ا  کنند.  ال را به ح امرِ مهمل  توجهی  شما 

ی نوع بشر«  چیز، نه آنچه »واالترین عالقه . هیچکنیدرها می  شخود

رد که به  ن را نداای« ارزش  یخوانده شده و نه هیچ »خواسِت مقدس

با   را  خود  و  کنید،  خدمت  آنآن  آن  خا ر  به  ؛  سازید مشغول    و 

ارزشِیم ا  توانید  در  تنها  را  که  آن  دریابید  برای  آین  به    شما یا  و 

انجیلی ما    ، گفتار1ِا نه. شبیه کودکان شوید یدارد    خا ر شما ارزشی

می نصیحت  عالقهکند.  را  هیچ  کودکان  و  اما  ندارند  مقدسی  ی 

نمی  زیچ چیه  نیک«  »هدفِ  خیلی  از  آنان  میدقیقدانند.  که تر   دانند 

چ برای   قدرت  وسه   زیچه  بهترین  حول  و  فکر  ها دارند؛  یشان 

 .به آن برسندبایست می که چگونه کنندمی

 
متی   1 »آم»و    18.3انجیل  م  ین،گفت:  شما  نشو   اگر  گویم،یبه  و   یددگرگون 

 م. -«. یافت  یدآسمان راه نخواه یهرگز به پادشاه ید،ودکان نگردچون ک هم
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شود. اما قدرتِ مین  متوقفاحساس کردن    درست م ل  یدنشاندی 

ایدهاندیشه و  تئوریها  قلمروِ  سلطنِتها،  اصول،  و  و   روح،  ها 

که کشیشان،مراتبسلسله خالصه   زمانی  تا  دیگ  ،  عبارت  -دین  ربا 

ژندهفیشناسان،   سیاستمداران،  لیبرالپولسوفان،  مدیرانِ  شان،  ها، 

والخدمتگزاران مدرسه،   ف،  زوجردین،  پرودون،  زندان،  مزدوج،  های 

ساند  بلونشلی 1ژرژ  دارند،   2،  دست  در  را  زمین  غیره  و  غیره  و 

که مردم به اصول  دوام خواهد آورد  مرات  تا زمانی  ماند؛ سلسله می

  چراکه کنند؛  انتقاد می از آن    یا حتی  شند ودیانبه آن مید،  اعتقاد دارن 

بی همهامانحتی  که  انتقاد،  می  اصولِ  یترین  سست  را  کند، کنونی 

 .اد داردبه اصل اعتق باز هم درنهایت 

می همه انتقاد  دنبالِ  کس  به  مردم  است.  متفاوت  معیار  اما  کند، 

اولین پیش »درست« می   معیارِ اندوند. معیارِ درست  د تقا فرض است. 

. این نه  شودآغاز می  یک اعتقاد از ت،فرض، از یک حقیقاز یک پیش

م است؛  یک جزمبلکه    نتقد،آفرینشِ یک  بدون اندیش  منتقد  عموما 

فاتِ بیشتری واقعا به خارج از فرهنگِ زمانه باال برده شده هیچ تشری

شف . منتقد »انسان را کدست ازاین»آزادی«، »بشریت« و    م ل،  است 
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»انسان« تاسیس    عنوانبه اندیش  این حقیقت توسط جزم  لکهب   «،نکرده

است  عشده  که  )کسی  منتقد  و  شخصی  بالوه  ،  است  ممکن  این  ر 

باشد( به این حقیقت، به این فقره از ایمان  اندیشهمان جزممشابه با 

انتقاد   ایمان،  این  با  شده  تصرف  و  ایمان،  این  در  او  دارد.  اعتقاد 

 کند.می

ازِ نیروبخشِ  »حقیقت« است: این رین یا آن  ا  یمکتِ  انتقادرازِ  

 ماند. میاو باقی 

نقدِ   میان  من  خودنقدِ    و  راوردهباما  به  قائل    متعلق  تمایز 

فرضِ یک هستیِ برتر انتقاد کنم، نقدِ من  شوم. اگر من تحِت پیشمی

 عنوان به یابد: اگر  و به خا رِ آن ادامه می   کندخدمت می به آن هستی  

وقت هر آنچه  باشم، آن ر به »دولِت آزاد« تصرف شده  باومن با    م ال

که آیا برای این دولت   کنمنقد می  ظرگاهناین  دارد را از    اثری بر آن

دولت   این  به  من  چون  نه،  یا  است  میمناس   اگر ورزمعشق  ؛ 

-چیز به ردهزمان برای من همهانسانی پرهیزگار نقد کنم، آن  عنوانبه 

و الهی  می  های  و  افتاهریمنی  انتقادِ بیعت  د  برابر  من   در 

نشانهدربرگیرنده  نشانهی  یا  خدا  از  شی هایی  هایی  است  طاز  ان 

 و  شیطان(  خدا، منبرِ ی خدا، مرکِ هایی م ل هدیهست نام ا رو)ازاین

دربرگیرندهانسان  کافران  ها  و  معتقدین  بودی  من  خواهند  اگر  ؛ 
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انسان    کهرحالید باحقیقی  اهیِت»م  عنوان به به  کنم، «  نقد  دارم  ور 

 د افتهای انسان و ناانسان می ه ردهچیز عمدتا بای من همهوقت برآن 

 . دست و ازاین

ما    چراکهاز عشق باقی مانده است:    عملیانتقادگری تا به امروز  

ی هستی استفاده کردیم. همه  یکها آن را برای عشقِ  زمان  در تمامیِ

ک تصرف شدن است از ی  شق، محصولیوار محصولی از عنقدِ برده

و    را بیازمایید  زیچ همه رود، »ادراکِ عهدِ جدید پیش می   بر اساسو  

بگیرید«   نیک   امر محکم  معیار   .1را  است،  محک  سنگ  نیک«  »امر 

نیک   امر  بکه  است.  شکل  و  نام  هزاران  همواره گرددازمیتحت   ،

باقی  پیش  نکته فرض  ثابماند،  جزمیِ  بی  نقد  این  برای    ماند، اقی  ت 

 ای جزمی باقی ماند. ایده

  رد، گیفرض می رفانه »حقیقت« را پیش در ابتدای کار، بی  منتقد

باور  و این  او   با  شود.  پیدا  باید  آن  که  است  حقیقت  دنبال  به 

خواهد امر حقیقی را ثابت کند، و در آن چیزی را دارد که خیلی می

 »نیک« است. 
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هیچپیش  گرفتن  ن  فرض  این  جز  یکمعنایی  که  را  فکر    دارد 

-دربارهندیشد و بیی را قبل از هر چیزِ دیگر یا چیز دهدتر قرار پیش

ا باقی  ای  که  نقطهین  ز  آغازی  شدهاندی  کند.   یشه  فکر  به  شروع 

این  دیگرعبارتبه  با  را  می می  باقی  نقد  و    دیگر بیانبه کند.  سنجد 

  قبل اندیشه مشابه این است که بگوییم اندیشیدن باید با چیزی که از  

آنکه  اندیشدر کل  آغاز شود. اگر  شده   یدن آغاز شده باشد به جای 

اگ  آغازش باشند،  ا کرده  شخصیتِ  ندیر  یک  بود،  سوژه  یک  شیدن 

وقت قطعا نگونه که یک گیاه است، آ فعال برای خود بود، حتی آن

شد این اصل را رها کرد که اندیشیدن باید با خودش آغاز شود. نمی

ا به بار  شمار خطا ریشه است که بیه اندبخشیِ ب یت شخص  همیناما  

می  به شکلی صحبت  هگلی  سیستمِ  در  است.  که گویی  ند  کنآورده 

( اندیشیدن«  »روحِ  یا  -یت شخصاندیشیدنِ    دیگرعبارت بهاندیشیدن 

یک شبح( فکر و کنش کرده است؛ در   عنوانبهاندیشیدن  شده،  یده 

می گفته  همواره  انتقادی  »نقدْ شلیبرالیسمِ  که  ایود  آن  «  یا  را کار  ن 

می  »خوددانجام  اینکه  یا  می -هد،  را  آن  یا  این  اماآگاهی«  ر  اگ   یابد. 

رتبه  عنوانبه ندیشیدن  ا شخصی  کنشگرِ  مییک  خودِ  گرددبندی   ،

باید پیش  اگر نقد این فراندیشیدن  شود، بندی میگونه رتبه ض شود؛ 

ردن نقد کندیشیدن و ا یک فکر به همین شکل جلوتر قرار گیرد.باید 

می حالتی  در  خودشان  توانتنها  از  که  باشند  فعال  شوند،    آغازند 
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 ور که بدونِ  شان باشند، همان فرضِ فعالیت ش پی شانبایست خودمی

نمی  ابودن  اما  باشند.  فعال  چیزی   عنوانبه ندیشیدن،  توانند 

یک  شده  فرضپیش  جزمی،  فکر    درنتیجه است؛    جزمیتیک 

نقد و  تنه   اندیشیدن  از  کردن  یک ا  دیگرعبارتبه ،  جزمیتیک  ا  ز 

 د. شونفرض آغاز می ی جزمی، یک پیشاندیشه، یک ایده 

گردیم که چه چیزی در باال  به این موضوع برمی  هاناه با ایهمر

شد،   گفته  دربرگیرندهصریحا  مسیحیت  توسعهاینکه  از  ی  جهانی  ی 

یشه«،  اند   ، »آزادیِی« مناساندیشه  ست، یا اینکه »آزادیِا  هااندیشه

ن  »آزادیِ است.  »بردهروح«  را  آن  من  که  »حقیقی«،  وار« خواندم،  قدِ 

 نیست.  از آنِ منن اندازه نقدی »آزاد« است، چون هما بهنتیجتا 

شما آنِ  از  آنچه  نمیست  ا  وقتی  از خود  چیزی  به  شود،  تبدیل 

یک »روح« برای خود مستقل نشده    عنوانبه ،  شودنمیدهی  شخصیت 

موضوع  ت اس میمتفاو،  اندیشیدنِ  شودت  را  ن  شما.  »اندیشیدن«  ه 

سان خود را ا شما بدین ا آیامفرض دارد.  پیش   عنوانبه را    شمابلکه  

قرار مینهایتا پیش  برای خودفرض  نه  اما  برای  دهید؟ آری،  بلکه  م، 

دارد.  ا اندیشیدن قرار  من  اندیشیدنِ  از  قبل  من  بدینم.  ادامه  جا  در 

نکه اندیشیدنِ ، یا ایتقدم ندارد یدنِ من  اندیشک فکر بر  یرسیم که  می

»پیش  بدونِ  است.  من  پیش ای  چراکهفرض«  که  اندیشهفرضِ  ن  ام 
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هستم، نشده  خودم  ساخته  اندیشیدن  که    با  نیست  چیزی  است، 

باشد اندیشه بلکه  شده  است   اندیشه  خودش،  کرده  فرض  آن  را   ،

و    یدارنده است  می  فقطفکر  انثابت  که  چ کند  جزدیشیدن   یزی 

می  دیگرعبارت بهنیست،    دارایی که  ثابت  ی  اندیشه یک  کند 

 وجود ندارد. کله بشه«  ی »مستقل«، یک »روحِ اند

معکوس   ممکن    روشِ  کردنِاین  چیزها  به  نگرش  در  معمول 

با انتزاع  ها به نظر بیاید؛ که اگر عواقِ  است مشابه با بازیِ توخالی 

نباش  عملیِ به آن متصل  شان نشانه رفته یهعل  ایی که ه حتی آند  ن آن 

 شوند. دهم میخطری که من به آن می ی بییمِ جنبهتسل

ت اکنون آن عبار   ؛فشرده  ها در یک عبارتِاین  نِکردمعج   جهت 

این من  چیز نیست، بلکه  که انسان معیار همه  شودمیگونه ساخته  این

د که ش دارا نهستیِ دیگری در برابر چشما  ،وار معیار هستم. نقدِ برده

های غلط را برای  بت   فقطاو    درنتیجهخواهد به آن خدمت کند؛  یم

-آنچه برای عشقِ این هستی انجام می  . رساندمی   ت هالکبه  خدایش  

جز کار عشق؟ اما من، زمانی که نقد  باشددیگری باید  چه چیزِ؛ دشو

م ندارم، بلکه تنها برای خودم  اکنم حتی خودم را در برابر چشمانمی

آن چیز  کنم؛  سرگرم می   بعِ خودم  بر اساسخود را    سازم،لذتی می
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عطرش را استشمام    فقطیا    جومی م  امگوناگون  نیازهای  بر اساسرا  

 کنم.می

بر این  شود اگر فرد میهم  این تمایز میانِ دو رفتار هنوز شدیدتر

او به خودِ    این است که  اشوار فرضکه نقدِ برده  موضوع تامل کند

 آن است. ق راهنمایچون عش ،کندمی( خدمت ز )خواست آن چی

تا   یا »حقیقت در ح   آنمردم مقید هستند  ی« را  ت کلالحقیقت، 

جز  دیگری  چیزِ  چه  آن  باشند.  آن  جستجوی  در  بلکه  نکنند،  رها 

Être suprême  »نیز  ، جز واالترین ماهیت است؟ حتی »نقدِ حقیقی

 حالبااین د. و  دست بده   حقیقت را از  به شود اگر ایمان  باید ناامید  

اندیشه نیست، بلکه    یکاست؛ اما آن تنها    ندیشهایک    فقطحقیقت  

اندیشههمه ورای    ایاندیشه اندیشهی  انکارناشدنی  ها،  او  اای  ست؛ 

همه  به  را  تقدیس  اولین  که  است،  اندیشه  اندیشه خودِ  دیگر  ها ی 

تقدیسِ  می آن  اندیشها  هااندیشه دهد؛  »مقست،  و  »مطلق«  دس«  ی 

حقیقت است  همه   .  از  خدایان  بیشتر  دارد؛  ی  در   فقط  چراکهدوام 

ت که مردم خدایان را و آن اس  خدمِت حقیقت و به خا رِ عشق به

کرده  درنهایت  سرنگون  نیز  را  خدا  از  خودِ  بیشتر  »حقیقت«  اند. 

می  سقوطِ زنده  خدایان  این جاودانه   روحِ  او  چراکهماند،  جهانِ  ی 

 است. بانیت راو خودِ  است،یان  خداجهانِ گذرای 
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دهم، حقیقت چیست؟ حقیقت یال س پاسخ میپشِ  من به پرس 

ست اآزاد، روحِ آزاد است؛ حقیقت آن چیزی    یایده،  ی آزاد اندیشه

ست که از آنِ شما نیست، آن چیزی اکه از شما آزاد است، آن چیزی 

نی ا شما  قدرت  در  که  کامال  ست  امر  همچنین  حقیقت  اما  ست. 

غیغیرمستقل  غیرجسمانی  ی غ  رشخصی،،  و  حقیقت  س ارواقعی  ت. 

ت کند، ند حرکواتتواند همچون شما قدمی به جلو بردارد، نمینمی

چیز را از شما  ست و همها یابد؛ حقیقت منتظر شماتغییر کند، توسعه  

  چراکه ؛  اردوجود د کند، و خودش نیز تنها از  ریقِ شما  دریافت می

کنید که حقیقت یک ی ما تصدیق م. شدارد  هستیاو تنها در سرِ شما  

میا اما  است،  اندیشهندیشه  هر  اندیشه گویید  یک  حقیقیای    ی 

یانی را  ا  ست،  آن  می گونه  ن ایحتماال  اندیشه  که  کنیدبیان  هر  ای نه 

اندیشه را   اندیشه است. و شما  -میبا چه چیز  حقیقتا و واقعا یک 

می  آزمایید تشخیص  با  و  یعنیتانناتوانیدهید؟  دیگ   با   ،  ر اینکه 

یورشِ   هیچ  شما نتوانید  بر  آن  که  زمانی  دهید!  انجام  آن  به  موفقی 

شآیدمی  فائق را  ،  میما  غیرت  کند،  می  خودیازخودبو    آوردسر 

ش را ااو بر شما حقیقت   دانید. سلطنِتوقت آن را نوع حقیقی میآن 

می ب تصدیق  شما  آن  ر  با  و  کرد  تصرف  را  شما  که  زمانی  و  کند؛ 

آن زمان    چراکهارید،  دبا آن  ت احساس خوبی  وقدید، آن ف شتصر

ارباب و  کرده  تانصاحب  پیدا  زماایدرا  که  .  حقیقت  نی  دنبال  به 
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شما نه به قدرتِ    تان تمنای چه چیزی را داشت؟ ارباب!بودید، قل  

شخص  خود به  می   اشتیاق  قدرتمند  یبلکه  و  تا  داشتید  خواستید 

خدای ما را، تعالی   تان را،اح  »صشخصی قدرتمند را تعالی دهید )

پیال وس1ِدهید«  ارباب است و همه  (.  انی  ی کسعزیزِ من، حقیقت 

نبال حقیقت هستند، در جستجو و ستایشِ ارباب هستند. اما  ه به د ک

این ارباب در کجا وجود دارد؟ چه جایی جز سرِ شما؟ او فقط روح  

و در  بینید، امیا  است، و هرجایی که شما اعتقاد دارید که واقعا او ر

است؛   شبح  صرفا  چراکه آنجا  شده ا چیزی    ارباب  اندیشه  که  ست 

تنها د و  راست،  و  مس رد  بود  نجِ  امر    کهیحیان  مرئی،  را  نامرئی  امر 

ک جسمانی  را  بدبختیِ ر روحانی  و  کرد  حاصل  را  شبح  آن  که  د، 

 باور به اشباح بود.  وحشتناکِ

خو به  دارید،  اعتقاد  حقیقت  به  که  زمانی  نخوا  دتا  هید  اعتقاد 

 یی تنهابه هستید. شما  دار  یندانسانِ  ، یک  تگزارخدمداشت، و یک  

است بگوییم، بیشتر از حقیقت هستید که او   ا بهترتید، یحقیقت هس

براب درباره هیچ  کلبه   رتاندر  مطمئنا  نیز  شما  نیست.  حقیقت چیز  ی 

تی واالتر«  ق ی »حقیکنید«، اما دربارهپرسید و نیز مطمئنا »انتقاد میمی

بایآنی  بارهدریعنی    -  پرسیدمین که  باشدی  از شما  واالتر  بر و    -د 

انتقاد  حقیقت  چنین  معیارِ  اساس افکار و می نی  به  را  کنید. شما خود 
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 ور که در مورد ظواهرِ چیزها کنید، همانتصوراتِ خود خطاب می

می این آن گونه  که  هدف  این  به  تنها  دلپذ کنید،  خود  برای  را   یر ها 

برایسازید  لذت  ،  کنید،خود  کنی   بخش  خود  آنِ  از  فقط  و  شما  د: 

خواهید تا ها شوید، میآن   الکِمو    ید بیای  فائقها  خواهید که بر آن می

اید،  و احساس کنید که در خانه  بگیریدها با محیطِ جدید خو  در آن 

آن را  و  آن می   درست ها  یا  حقیقی یابید،  نورِ  در  را  میها  بینید،  شان 

آن ماز که  نمی دها  نی  ازیگر  مکانی    توانند  دیگر  شوند،  رها  شما 

ادراک غارت یا  یا  ندارنناشدنی  ناشدنی  آن د،  که  برای شما  ها  زمانی 

هستند که  درست  زمانی  اگر    داراییِ،  هستند.  دوباره  بعدازآنشما   ،

وقت  باره به خارج از قدرت شما بلولند، آن تر شوند، اگر دوسنگین

 ست. ناتوانیِ ا  ی شمایعنی ناتوان  –ست  ا   هابودنِ آن نیحقیق  فقط  این

ت  ست، حقارتِا  هاشما قدرتِ آن آن شما،  حقیقتِ   رنتیجهدها.  عالی 

  و در آن   دهیدها میبه آنست که شما  است یا آن هیچی  اها شما  آن 

 است. شانبودنچ هیها شوند: حقیقِت آن منحل می 

حقایق   و  م  عنوان به تنها  ارواح  باشندآتوانند  می  نداراییِ  و    رام 

هستندآن  وقت آن  واقعا  بار  اولین  برای  وجودِ    ؛ها  از  که  زمانی 

اند، زمانی که و تبدیل به یک دارایی از من شده  محروم  رمسارشانش

نمی  گفته  میدیگر  توسعه  را  »حقیقت خودش  حکمرانی شود  دهد، 

میمی اظهار  را  خود  است( کند،  مفهوم  یک  نیز  )که  تاریخ   کند؛ 
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ب می دسهپیروزی  هیچ حق  .دست نازایو    «،آوردت  یک یقت  وقت 

ندا  همواره  پیروزی  اما  برا  ابزارِشته  پیرومن  است،  ی  بوده  زی 

، حرفحقیقت«(. حقیقت مرده است، یک    همچون شمشیر )»شمشیرِ

حقیقت   کلِتوانم از آن استفاده کنم.  یک واژه، یک ماده است که می

شکلی زنده است   است؛ تنها به  مرده است، یک جسدخود  خودیبه

ده است.  من، زنبودنِزندهسِ  یعنی در مقیا  –  اندزنده های من  ریهکه  

و  حقایق   سبزیجات  هرزهاعلفم لِ  هستند  ی  همانماده  که ؛   ور 

چیزی   چه  که  است  من  تصمیمِ  علفِ   جاتسبزیاین  چیزی  چه  و 

 . هرز باشد

که  نم. هر آنجا  کهستند که استفاده می   وادیم  فقطاشیاء برای من  

گیرم که آن را برای خود ارم حقیقتی را در چنگ میگذم را می ادست 

ست و نیاز ندارم تا تمنای آن را  امن قطعی  برای    م. حقیقت آراییم

من   قصدِ  حالتی  هیچ  در  باشم.  حقیقت   نیست این  داشته  به  که 

کنم آن  خدمت  من؛  است،  تغذیهفقط    نزد  اندیشگرم  سرِ  جهِت  ای 

ی که یک  آناست، یا   امدهکننهضم ی  رای معدهزمینی بی  س   ههمانی ک

لق و نیروی  من خُنی که  . تا زمادوست برای قلِ  اجتماعیِ من است 

 جهت که فقط بدینکند  اندیشیدن دارم، هر حقیقتی به من خدمت می

اساس من   بخشم.قدرت  بر  بهبود  را  آن  خودم  که  همان  های   ور 

چ« است،  چیزی هی  یحیان »پوچ وسواقعیت و جسمانی بودن برای م
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ندازه  چنین است. او وجود دارد دقیقا به همان این ایقت برای من  حق

شان را ثابت رغمِ آنکه مسیحی هیچ بودنی این جهان علیچیزها  که

-ارزشدهند؛ اما آن هیچ است، چون  کرده است به وجود ادامه می

نه    شا دارد. ن  ارزشی  از خودشدارد.    در منبلکه    در خودشرا 

 است. آفریدهیک حقیقت 

مینهما تولید  خود  فعالیت  با  چیز  بیشمار  شما  که  کنید، گونه 

ها کارهای انسان   جاهمهدهید و  را شکلی تازه میزمین    آری، سطح

می بنا  میرا  شما  نیز  شکل  همین  به  میکنید،  هنوز  توانید،  توانید، 

از    یخشنود  هب  و ما سازید  ی خود معین  بیشمار حقیقت را با اندیشه 

 ور که من دوست ندارم تا خود را  همان  وجودنیباابریم.  آن لذت  

ی شما تحویل  شدهاشینِ تازه اختراعخدمت مانیکی به  مکبه شکلی  

اندازم،    راهبه خودم    نفعِ  جهِتها را  خواهم تا آنمی   فقطدهم، بلکه  

می  استفاده  را  شما  افکار  فقط  من  شکل  همان  آنبه  بدون    ه ککنم، 

 ها استفاده شوم.آن ودم برای مطالباتِاجازه دهم خ

حقیقتی   هستند؛ی من  قه موردعال،  اندمن  زیرِ ی حقایقی که  همه

آن    ورای با  را  خود  باید  من  که  حقیقت  یک  را   هدایتمن،  کنم 

چیز بیشتر از من شناسم. برای من حقیقتی وجود ندارد چون هیچنمی

این از من نیست!  نسان، بیشتر  ا  من، حتی ماهیِت  نیست! حتی ماهیِت

 در دریا!هست ی اقطره در برابر من نسانِ ناچیز«»ا
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ای حقیقِت خود کنید که چون هر زمانهدعا می باکی ابیوقتی با  

باور دارید که کاری واال    ،را دارد، هیچ »حقیقِت مطلقی« وجود ندارد

-حقیقت   هدر اینجا هنوز برای هر زمان  درهرحالاید. چرا  انجام داده 

راا و  ی مباقی    ش  خالصانهس بدینگذارید  مطلق«    ان  »حقیقتی 

ه   ؛آفرینیدیم که  کمبودِحقیقتی  نز  یچ  هر  مانی  ی،  ازمانه دارد، چون 

 . دخواهد باشاش هر چه میحقیقت   ؛یک »حقیقت« دارد همچنان

این   فقطآیا  معنا    سخن  همه  است بدین  در  مردم  زمانهکه  ها ی 

ی در زمانه که   اندها و حقایقی داشتهراین اندیشهباند و بنااندیشیدهمی

زمانه  بعدی از  متفاوت  بو چیزی  پیشین  خیر انددهی  بیان؟  باید    ، 

ش« را داشته است؛ و در  اگونه باشد که هر زمان »حقیقِت ایماناین

ای هنوز پدیدار نشده که در آن یک »حقیقِت واالتر« واقع هیچ زمانه

خود را    باید  دارند اعتقاد    یقتی که مردمقتشخیص داده نشده باشد، ح 

 .سازند«  سلطنت مطیعِ آن »واالیی و 

 آن است، و اگر مردم بعدتر  ی جزمیِزمانه ایدههر حقیقِت یک  

به دنبالِ    است که آنان  خا ر  نیبد ، این همیشه  یافتنددیگری    حقیقِت

ها تنها حماقت را تغییر شکل دادند و ؛ آنجستجو کردنددیگری  این  

چه کسی    –خواستند  می  هاآن  چراکهآن کردند.    تنِبر  ی مدرن  سلبا

ای  با ایده»تا    -کند؟  برای این شک  ها  یهات آنتوج جرئت داشت به  

بیایند  غیرت  میآن   .«سر  شوند    دخواستنها  سلطنت  یک   –تا  با 
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ما« یا    ترینِ حکمران از این نوع، »ماهیِتتصرف شوند! مدرن  اندیشه

 »انسان« است. 

؛ برای نقدِ متعلق به خودِ اندیشه معیار بود ی نقدها یکمهبرای ه 

معیار  ،  اندیشه نشدهتیجتا  است، آنچه ن  نیامدنی معیارسخنمن، منِ به

ه است همواره قابل بیان کردن  است؛ چون هر آنچه صرفا اندیشه شد

است   من  آنِ  از  آنچه  دارند.  تطابق  اندیشه  و  کالم  چون  است، 

آ از  آنچه  دارد،  اوحقیقت  نا  نِ  است هستم  حقیقت  حقیقت   م ال؛ 

نقدِ   جامعه.  و  دولت  م ال  ناحقیقت،  ح »اتحاد؛  و  از آزاد  قیقی« 

داسلط مینِت  محافظت  روح  یک  ایده،  یک  اندیشه،  یک  کند؛  ئمیِ 

هیچنقدِ از  خود«  به  »متعلق  جز    شخصیِچیز  محافظت    لذتِ  من 

واقع  نمی در  دومی  اما  از    –کند.  را  »رسوایی«  این  ما  دریغ و  آن 

منتقد    حیوانی از روی غریزه است. من حیوانِ  شبیهِ نقدِ  -نیم!  کنمی

  ی »خواستی« را دارم، نه دغدغه   خودی  ، تنها دغدغه را دوست دارم

،  امیدها. من معیار حقیقت هستم، اما یک ایده نیستم بلکه بیشتر از  را

-»بردهنقدی آزاد نیست، از من آزاد نیست و    نقدِ منام.  ی ناشدنبیان

نی اوار«  یک  در خدمِت  نقدی  ست،  بلکه  نیست،  من یده  به    متعلق 

 است.

کند که چیزی برای میمشخص    این را  فقطی  حقیقی یا بشر  نقدِ

انسانِ برای  اما    مناسبحقیقی    انسان،  نه؛  یا  نقد  شما  است  توسط 
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مناس  است یا  شماکنید که آیا آن چیز برای متعلق به خود معین می

 نه. 

آزاد با    نقدِ  را  می   هادهایخود  همواره    درنتیجهو    زدسامشغول 

است.   کهتی  حال  هر  درتئوریک  ایدعلی  هم  خشمهه  شوها  د، گین 

شود، اما این را ور میشود. او به اشباح حملهها پاک نمیهنوز از آن

می  زمانی  آنتنها  که  دهد  انجام  را  تواند  دارد  ن بودشبح  درها  . نگاه 

بایایده او  که  آن   دهایی  کابا  نها  محو  کامال  کند  نسیمِ میر   شوند؛ 

 هد.دا فراری نمیه ها را به دوردست صبحگاهیِ روزی جدید آن 

اما هیچمی  1آتاراکسیا ها به  تقد در برابر ایدهمن  شرِوقت از  رسد، 

نمیآن  رها  هیچ  دیگرعبارتبه؛  شودها  نمیوقت  او  که درک  کند 

جسمانیورای   واالتر  انسانِ  آزادی،    -  چیزی  و یعنی  او  بشریِت 

ن  -  دست ازاین که  وجود  دارد  را  انسان  تکلیفِ  همواره  او  دارد. 

باقیه  ایده»بش  ؛ت اس  مچنان  این  و  بشریت ریت«.  ناشده  ادراک  ،ی 

گونه  ماند، دقیقا به این خا ر که یک »ایده« است و باید اینباقی می

 بماند. 

 
یونان باستانی مفهومی فلستتفی بتتود ه در  آرامش است ک   یاللفظتحت به معنای    1

ی تتتا پایتتانِ عمتتر از همتتهرا  نزدیک به معنای تنها خوشبختیِ ممکن کتته انستتان  
 م. –د ها دور نگاه داردغدغه
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را    ایده  آن  من  دیگر  از  رف  ،  بگیرم  خودم  هِاید  عنوانبه اگر 

در  آن  آن  آن   همان وقت وقت  است، چون من واقعیِت  ادراک شده 

واقعیِت   دربرگیرندههستم؛  اینآن  من،    ی  که  است  مسلم    امر امرِ 

 جسمانی، آن را دارم. 

ایده می ادراک  گویند که  تاریخِ جهان  آزادی خود را در  ولِ  ی 

انسکندمی که  زمانی  تا  ایده  این  است؛  برعکس  مسئله  آن  ا.  به  نی 

ست ادر مقیاسی که در آن ایده است واقعی    ؛ست ااندیشد واقعی  می

ست. اواقعی    دارمشم یا آن را  اندییکه من آن را مدر مقیاسی    یعنی

ایده می این  توسعه  را  خود  که  نیست  آزادی  انسانی  بلکه  ها  دهد، 

توس را  خودشان  که  می هستند  توسعه عه  این  در  البته  و  ی  دهند 

 دهند.ز توسعه می شان را نیشه ی شخصی، اند

ها دهنیست، چون او هنوز با ای  دارندهخالصه منتقد هنوز     وربه 

تا زمانی  ور که مسیحی  همان  .جنگدنی قدرتمند مییگانگاهمچون ب

هم   پلیدی؛  ی آنان نیست نبرد کند، دارندهامیالِ بدِ« خود  که باید با »

 .دروجود دا ستیزدمی پلیدیبرای کسی که علیه 

به »آزادیِ    انتقاد  و   کندمیآزادیِ روح، گیر    ،دانستن«سختی در 

ا با  را  خود  وقتی  ویدهروح  حقیقی  آزادیِ  سازد می پر  خالص    ی   ،

می امناس   را  که  ش  است  اندیشه  آزادیِ  این  بدون  تواند  نمی گیرد؛ 

 باشد.ها وجود داشته اندیشه
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ایده  با  تنها  را  ایده  یک  می انتقادْ  دیگر  حقِ    م ال،  دکوبای 

 ی. ازخودگذشتگن بودن، یا خودمداری را با نحصاری را با انسا ا

اب کلی،  حالت  ددر  مسیحیت  هدفِوباره  تدای  به یانتقاد   با  اش 

شود. من آید، با خودمداری در اینجا همچون آنجا نبرد میصحنه می 

 د را(، بلکه ایده را، امر عمومی را به حساب آورم. باید نه خود را )فر

کشیشان  ستیزِ با  امرِ  ذه خودمداریه  این،  ذهنِ  با  روحانی  -نِ 

اصلیِمادهجهانی،   تاریخِ  ی  تشکی  تمام  را  میمسیحی  این هد.  دل 

تازهجنگ   انتقاد  در  متعصبانه فترین  و  فراگیر  بسیار  شکلی  به  قط 

اش را نکه زندگیآاز    تواند پیشنمی  این جنگشود. مسلما  کامل می

 میرد. بباشد، یخته راش را بیرون و خشم هداشت 

------- 

که  چه   دارد  من  نزد  میاهمیتی  انجام  که  مسیحی  کارهایی  دهم 

این  شدبا نه؟  بشریا  غیرکه  غیربشری،  یا  انسانی  لیبرال،  لیبرال،  ی، 

فقط آنچه من   کارها  ست، چرا باید این را بپرسم؟ اگر آناغیرانسانی  

ده می انجام  را  آن نخواهم  در  را  خود  فقط  من  اگر  خشنود    اه د، 

با    توانیدمیوقت  آن   سازم، را  می هاگزاره آن  که  پوشش یی  خواهید 

 ست.امن یکی برای  همهدهید؛ 

های  دم علیه اندیشهی بعدی از خومن نیز در همین لحظه حتماالا

سبکِ  اقبلی ناگهان  که  دارد  احتمال  نیز  من  کنم؛  دفاع  را    ماکنشم 
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ست، نه به  با مسیحیت نی   تغییر دهم؛ اما نه به این حساب که متناظر

ا میحسابِ  انسان حرکت  ابدیِ  حقوقِ  بر ضدِ  این  ینکه  به  نه  کند، 

کند، یع انسان، بشریت و بشردوستی اهانت می نوهساب که به ایدح 

، چون آن دیگر برای من  قرار ندارمبلکه چون من دیگر کامال در آن  

یا دیگر   می قبلی شک دارکند، چون به اندیشهلذتِ کاملی تهیه نمی 

از  خود سبکِ  آن  با  خرسند    را  کردم  امتحان  االن  همین  که  کنش 

همانسازمنمی به  د   نوانعبه که جهان     ور.  تبدیل  من    ای مادهاراییِ 

 ور  گیرم، همینخواهم به عهده میشود که با آن آنچه را که میمی

 ن در برابر آمن  فرو رود که    مادهدارایی باید به یک    عنوانبه روح نیز  

نباید  ی کار  در ابتدا من  نباشم. پس    سِ مقدسی را پذیرادیگر هیچ تر

برا این در  از  بر  بر  بیش  اندیشه  بلیک  به آن شکلِ  خود  رزم، بگذار 

می  که  »شیطانی«  و  کند گستاخ  تهدید  اگر  خواهد ظاهر شود، چون 

پایان  منبرای    ازحدش یبکه   باشد،  ناخوشایند  و  در  اناراحت  ش 

اما  اقدرتِ من واقع خو انجامِهد بود؛  نباید از   هیچ کاری عق  من 

کهروم   دلیل  این  غییبروحِ    به  و  راخخدایی،  آن  نادرستیالقی   در 

دارد.   که همانسکونت  خرسند     ور  بونیفیس  به  مینقدیس  تا  شد 

دست   کافران  مقدسِ  بلوطِ  بریدنِ  از  مذهبی،  سختگیریِ  خا رِ 
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در جهان یک  1بردارد.  اشیاء  ش  هباراگر  اندیش ه دپوچ  های روح ه اند، 

 د پوچ شوند. نیز بای 

اندیشه اندیشهه هیای مقدس نیست، اجازه ندهید ک هیچ    ا ب   ایچ 

بندی شود؛ هیچ احساسی مقدس نیست )نه  »وقف کردن« رتبه   عنوان

و مادرانه  احساساتِ  نه  دوستی،  مقدسِ  هیچ  دست ازاین  حسِ   ،)

شدنیِ  راییِ بیگانه ا، د شدنیبیگانهها  ی آن اعتقادی مقدس نیست. همه 

هستند،   همانمن  توسط  و  که  شده  من ور  من  آفریده  توسط  اند، 

 شوند. نابود می 

م همه توانی مسیحی  اب ه  اشیاءی  د  بدهد،  و  دست  از  را  ها 

»اب هیداشتندوست  این  اشخان،  عشقترین  دست  اهای«  از  را  ش 

را!(   شادر معنای مسیحی روح  دیگربیان به را )  بدهد بدون آنکه خود

دارازدست  کند.  رها  میرفته  همهنده  در هایی  اندیشهی  تواند  که  را 

نگاه میرا روشش  ادند و غیرتش عزیز بواقل   از خود داشتند،  ن 

»ببیرون   مشابه  شکلی  به  و  برابردوباره  ریزد  آورد«،  ه ب  هزار  دست 

 ماند. ها باقی میی آنیننده آفرچون او 

 
مشهور اشاره به حکایتی که در آن قدیس بونیفیس بلو ی که به »بلوطِ ژوپیتر«   1

را بتته ختتا ر آن کتتار ن او بود را با تبر برید و زمانی که مردم دیدند که خدایشتتا
 م. –نکشت، به مسیحیت گرویدند. 
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بی  ناآگاهانهما   در  و  خج اختیار  قلمروِ  به یمود  هِت  و  کوشیم 

اندیش مقدس،  احساسی  که  هست  ما  میان  در  کسی  ای هسختی 

ا نکرده باشد؛ نه، احتماال ما اصال کسی  را ره  ، اعتقادی مقدسمقدس

ش  ا های مقدسایم که نتواند خود را از یکی از اندیشهندیدههنوز  را  

ه  شود کغاز میآاز این نظر    هاعقیدهی ستیزِ ما علیه  . همهسازدرها  

باشیم اما   شاید قادر  اندازیم.  بیرون  از سنگربندیِ فکرش   حریف را 

  درنتیجه ام، و  انجام داده  کارههم را نیمهدم می ودآگاهانه انجاآنچه ناخ

ایمان یک  بر  پیروزی  هر  از  ایمانی  دوباره    ،بعد    زندانیتوسط 

می تمامیِت)تصرف(  نو  از  که  برای    شوم  خودش   خدمت مرا  به 

و  یم بهاشتیااز    بعدازآنکهگیرد؛  مرا مشتاقِ    ،انجیل دست کشیدم  قِ 

می یا  کندمنطق  ایدهکافی    یاندازه به    بعدازآنکه ،  مسیحیت  با  ی 

 . سازدی بشریت میمرا مشتاقِ ایده ،جنگیدم

شک داراییدارنده   عنوانبه   بدون  افکار،  سپرم  ا ی  با  را  -میم 

شکلدقیقا    ،پوشانم  همان  راغ  دارنده   نوانعبه که    به  چیزها  ی 

زمان  ا همها بردارد؛ امآن کس نیازش را از میان  ستم اجازه دهم همهنی

نت  لبخندزنان نگاهیجهبه  نبرد  آن  روی می  ی  را  سپر  لبخندزنان  کنم، 

،  ام دهم، زمانی که مغلوب شدهمیم قرار  ا هایم و ایماناجسادِ اندیشه

پیروز   ششوممیلبخندزنان  است  این  آن.  وخ.  که   بعیِ  کس  هر 

شوخ»احساسات تا  است  قادر  دارد  برین«  حقارتِ اش   بعیی  بر  را 
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اینکنانسا  کند؛  خالی  اجازها  شوخ  دهممیه  ه  همه ام   بعیتا  ی با 

مقدس«    های بزرگ، احساساتِ برین، الهاماتِ اصیل و ایمانِ»اندیشه

 ستم.ه  های آنکه من مالکِ همه این است  اشفرضش پی ، دبازی کن

دی را  اگر  پیشنهاد  این  ما  ن  که  است  کرده  گناهکارانی   تمامابنا 

کامل هستیم!   تماما  هم: مادچیز دیگری قرار میستیم، من علیه آن  ه 

می   چراکه که  هستیم  چیزی  آن  تمام  لحظه  هر  در  ما  ما  و  توانیم؛ 

وقت نیاز نداریم تا بیشتر از این باشیم. از آنجا که هیچ نقصی به هیچ

د. اگر دیگر کسی نیاز نداشته باشد  نیز معنایی ندار چسبد، گناهی نمما  

ک رتا  ارشدی  که  را  میاری  راضی  انجام  ا  آ دهدکند  یک  وقت  ن، 

وقتی فقط نیاز دارم تا کاری را انجام دهم  ! گناهکار به من نشان دهید

ندهم   انجام  خودم  خوشایندِ  کاری  اگر  باشد،  من  خوشایندِ  که 

نیستم  ی ب  نچو،  گناهکار  »شخِص  ه  درونِروحانی«  ک  خودم    در 

-میوقت م، آنباید پرهیزگار باش اگر ،از  رف دیگر .زنمینمآسی  

ا را خشنود سازد انجام دهم؛ اگر باید انسانی رفتار نچه خدآبایست  

ایده  بایست میکنم،   را،  انسان  ماهیِت  که  را  را کاری  بشر  نوع  ی 

و   دهم،  انجام  سازد  آن دست ازاینخشنود  »گناهچه  .  ار«  ک دین 

بشمی می خواند،  »خودمدار«  یک ردوستی  اما  منی نامد.  آن  دیگر:  بار 

ست که  ا یگران کند، آن »خودمداری«  میلِ دیاز ندارد کاری بابِ  ن  که

او  بشردوستی   آیا در  زاییده است،  شیطانِ نوظهورش را در خودش 
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  برش ست؟ خودمدار که امر بشری در براا   معنای ببیشتر از چیزی    این

او  همان  لرزد، یک شبح است یمبر خود   در  ور که شیطان هست: 

آنمغزِ وهم    عنوانبه تنها  ها    یک  و  دیو  داردوجویک  آند  اگر  ها . 

ی خیر و شر به عق  و جلو  شدهلوحانه در ضدیِت عتیقهقدر سادهآن

نمی  آن رانده  به  که  نامشدند، خیر و شری  »بشری« و  ها  های مدرنِ 

د»خودمدارانه آن اده «  تازه کارِ»گناه  وقت اند،  »خودمدار«  با  را  کهنه   »

ها اما آن   زدند.ی قدیمی نمیوی جامهای جدید رو وصله  ردندکنمی

دانند که  ی خود میتوانستند کار دیگری کنند، چون این را وظیفهنمی

آن  باشند.  شده»انسان«  خالن  نیک  شخِص  از  مانده   ینیک  ؛اند ها 

 است!

مین یک انسان نیست که   این زتمامیِدر    مل هستیم، وکا  تماماما  

انسان باشد!  دیوانهگناهکار  که   ایهای  می   هستند  ی  خدا  ندکنتصور 

گونه  ، و جهان نیز اینوجود داردپدر، خدای پسر، یا انسانی در ماه  

آید؛  انباشته شده است که خودشان در نظرشان گناهکار می   یبا ابلهان

یز گناهکار نیستند؛  ها نی دومیستند،  ها در ماه نلی ور که اواما همان

آنگن خیالی  اهِ  شکلی  اها  به  اما  مخالفت  ست،  مورد  قرار موزیانه 

دیوانگیدستکم  ،  رفته است گ شان است که شان و تصرف شدن این 

آنچه    شانیشدگتصرف ست.  ا  هاآن   گناهِ جز  نیست  چیزی 

بمی نتیجههتوانستند  آورند،  توسعه دست  دقیق ست ا   اه ن آی  ی  ا  ، 
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ام آن چیزی بود که او شایستگیِ مانِ لوتر به انجیل تم ور که ایهمان

ی خودش به درون ا با توسعهخودش ر  فردیش را داشت.  اتنساخ

میدیوانه پانتئونخانه  به  را  دیگری خود  از  می  1اندازد،  به  و  رساند 

 .2دست دادنِ والهاال 

 د ندارد! وجوی آلودگناههیچ گناهکار و خودمداریِ 

تان«! ای بشردوست به داخل  »بشردوستیآن  من دور شوید با    از

حامِ شهرِ عظیم: آیا تو  در ازدای درنگ کن خز، لحظه« ب پلیدی   ی»النه

نمی  جاهمهدر   گناه  هم  باز  و  گناه  و  خا رِ  گناه  به  تو  آیا  یابی؟ 

نمی شیون  شده  فاسد  هیوالگون انسانیِت  خودمداریِ  بر  آیا  کنی، 

ثروتمندخوری؟ آیی منف  تاس بدون آنکه او را  بینی  میا  ی را انسانِ 

بیابی؟یب »خودمدار«  و  ه   رحم  االن  همین  تو  خود  شاید  را  م 

به  می  خداناباور نسبت  تو  اما  وفادار  ایدانی،  مسیحی  احساسِ  ن 

تر است از  محتملیک شتر از سوراخ سوزن    شدنِداخل  ای که مانده 

 
ه  خان و  مذ  یککه در    یانیاز مجموعه خدابتکده عبارت است    یاپانتئون   1

  ی مذاه  پاگان یبرا یشتراصطالح ب ین. اشوندیم پرستیده نخا یدوره یکدر 
س  نور  ریاسا   یا  یونان   یر اسا   خدایان   مجموعه  پانتئون،  ی . نمونهودریبه کار م
 م.  – است.

آسگا  یمباشکوه و عظ  یی، سرایناویاسکاند  یروالهاال در اسا  2 رد بود  واقع در 
 م. – بود. ایزدان یسرکرده ینن اودآ درو  رفتیر مکه تاالر کشتگان به شما
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بینی و به یمداد هستند که  . چه تع1مندروت یک مردِ ث»ناانسان« نبودنِ  

خودمداران«  »توده بشردوساندازیینمی  پس  به  شان؟  )عشق  تو  تیِ 

ی(  انسان است چه  انسانهیچ   ؟افته  جز  و نداشتندوست هایی  چیز  ی! 

با کار را  آیند؟ از تو، از بشردوستیِ تو! تو گناهیمها همه از کجا  آن 

سرت در  او  آورد  خودت  درنتیجه  درنترا  ی،  در یافتی،  را  او  یجه 

انسانهمه کردی.  وارد  آنجا  و  نخوان  گناهکار  را  گناهکها  ار ها 

ی گناهکاران هستی؛ شما، کسانی یننده آفر  ییتنهاه بنخواهند بود: تو  

کسانی هستید که ها را دوست دارید، همان  کنید انسانکه تصور می

ها را به آن ی هستید که  سانکاندازید، همان  یمها را در باتالقِ گناه  آن 

کسانی کنید، همان  ار و بافضیلت، به انسان و ناانسان تقسیم می تبهک

آن  که  به  هاهستید  می  یِشدگتصرف  را  آلوده  چون  سازید خودتان  ؛ 

-ورزید. اما من به شما میعشق میانسان  که به    هاانسان شما نه به  

 اید. هدر رویا دیدرا او  فقطاید، گویم، شما هرگز یک گناهکار ندیده

باید به دیگری خدمت کنم لذت شخصی   اندیشه که من  این  با 

اجبارِ به او تصور کنم، با   را تحت شود، با اینکه خود  یبر من تلخ م

  ، نامند ی«، »تسلیم« و »اشتیاق« می ازخودگذشتگآنچه »  ا اینکه خود را ب

 »ماهیِت یچ  ای، به ه نگاه دارم. بسیار خوب: اگر من دیگر به هیچ ایده

 
متی   1 ن»  –  19.24انجیل  سوراخِداخل    میگو مى  ز یو  در  شتر  سوزن،    شدن 

 م.  -است«.  هاآسمان لکوتِدر م ثروتمندتر از داخل شدن آسان
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شود که  واضح می  خودخودیاین بهوقت  آن   تری« خدمت نکنم،واال

دیگر   هر  من  انسانیشرایطی  تحت  هیچ  ج   به  خدمت   خودمز  نیز 

من  ازاین  .کنمنمی صرفارو  واقع    نه  نه صرفادر  بلکه    و  هستی  در 

 ام. یگانهام نیز برای آگاهی

و    این بشری  امر  الهی،  امر  از  معطوف    تو  به  دست ازاینبیشتر 

 . شودمعطوف می به تو  توستآنچه از آنِ ؛ ودشمی

بیشتر    ، و تودهند نگاه کنبه تو می  اه آن تر از آنچه  به خود قوی 

چیزی بیشتر نگاه کن و بیشتر خواهی    عنوانبهقدرت داری؛ به خود  

 داشت.

به  مستحق  ، صرفا  نداری تکلیف    ست ا تو صرفا به هر آنچه الهی  

آنچه بشری   نیستسا هر  از   ی آن چیزیدارنده بلکه  ی،  ت  هستی که 

تو همهدارنده   دیگر عبارتبه   ست،ا  آنِ  چ ی  که ی  هستی  یزهایی 

تو شایسته و الیق    دیگربیان به ؛  ری که از آنِ خود کنیرا دا  آننیروی  

 ست.ا آن چیزی هستی که از آنِ تو

می فرض  همیشه  تقدیر مردم  من  به  باید  که  از   یکردند  خارج 

بد بخودم  دهند،  همین  آنه  نهایتالیل  من   ها  که  داشتند  درخواست 

بشریت   مدعیِ  باید  هستم  انسان  چرخه شومچون  این  جادوییِ .    ی 

من  از  خارج    ی مشابهفیشته نیز ماهیِت)اِگوی(  ست. خودِ  ا   مسیحی

گر این خودْ حقوقی داشته  ااست؛ و  )اِگو(  کس خوداست، چون همه
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به  تبدیل میوقت  باشد، آن  اما  1من نیست ر  که دیگ«  آن خود»شود   .

من :  هستمخود    فقطمن خودی در میان خودهای دیگر نیستم، بلکه  

ازاینیگانه  خام.  اَواستهرو  و  من  نیز  های  من  کوتاه  ؛  اندگانه یعمالِ 

عنوان این منِ یگانه    اب  فقطی من یگانه است. و  چیز دربارههمهآنکه  

خود را  که    همین است با  م،  کنچیز را از آنِ خود می است که من همه

نه    بخشم.و توسعه می  گمارمی مر  به کا انسا  عنوانبه من  ها ن انسان، 

 دهم.می م را توسعه من خود عنوانبه را، بلکه 

 است. شخصِ یگانهاین معنای  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آ 1 دارای  هر شخص  که  »خود«  که  است  این  است،  منظور  فرآیندِ   ینازاپس ن 

شود و دیگر  ومیِ همگانی می خص و عمیل به یک خودِ مشبخشیدنِ حقوق، تبد
»خود« و »آن خود«، تفاوتِ   معنا است. تفاوتِی هر شخص نیست پس بیوی ه

در انگلیسی است که    theدر آلمانی یا    das  بین استفاده از حرفِ تعریفِ معینِ
 م.  –بینم. جز استفاده از »آن« نمیای  سازی آن در فارسی فعال چارهدر مشابه



 اشتیرنرماکس  – ه ازوستو آنچ خود

441 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. یگانه 

 

اهدافِدوران مسیحی  و  پیشامسیحی  دنبال    های  را  متضادی 

ند، دومی ک  سازیال ا ایدهواقعی ر  ا امرخواست تکردند؛ اولی می می

دنبالِ »روحِ مقدس«    ال را ادراک کند؛ اولی به خواست تا امر ایدهمی

تفاوتی نسبت رو اولی با بیدنبالِ »بدن متعالی«. ازاینبه    ، دومیاست 

شود؛ دومی با دور انداختنِ امر  جهان« بسته می   به امر واقع، با »تحقیرِ

 هد شد.بسته خواروح« ال با »تحقیرِ ایده

امر ایده   ضدیِت  امر  و  نوعِ  واقع  از  و ی آشتال  است  آن  ناپذیرِ 

ال تبدیل  شود: اگر امر ایدهگری  اند دیتوها نمییکی از آنوقت  هیچ

ال نخواهد بود؛ و اگر امر واقع تبدیل به امر واقع شود، دیگر امر ایده

ایده امر  شود،  به  ایدهفقط  ال  خواهدامر  وجود  نه   داشت   ال  و 
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واق  وجههیچبه  نیست درامر  قرار  آن دو  میان  هم شکند،    ع. ضدیت 

شخص   آنکه  نابود  مگر  را  دو  این در    فقطیت  ضد.  سازدهر 

یابد؛ در غیر این  ش را می ا«، در  رفِ سوم، است که پایانشخص »

تطابق   از  ابد  تا  واقعیت  و  ایده  نمیمانندی بازمصورت  ایده  تواند . 

ادرن بدی شوگونه  ایداک  که  بلد  بماند،  باقی  ایده  ه  زمانی    فقطکه 

می  که  ادراک  بمیرد؛  عنوان به شود  نیز    ایده  واقع  امر  مورد  در  و 

 ور است.  همین

ها  ایده و در مدرن  اما اکنون ما در برابرمان، در باستانیان پیروانِ

واقعیت  هیچداریم  پیروانِ  نمی .  و  کدام  شوند  پاک  از ضدیت  توانند 

خورد  وح را مید، یک حزب حسرت رخورن یم  حسرت  فقطهر دو  

 نِ باستان ارضا شده و اینآید این اشتیاقِ جهاو زمانی که به نظر می

دیگری  آروح   است،  روح    سرعت به مده  این  کردنِ  دنیوی  برای 

می »  ،خوردحسرت  یک  همیشه  برای  باید  پرهیزگارانه«  آرزوکه  ی 

 باقی بماند.

-نهی پرهیزگاراآرزو  بود،  دیستقان  ی باستانی ی پرهیزگارانهآرزو

مدرن همان  ت ها جسمانیی  اما  روزگارِ  است.  که   وقتی   انباست ور 

متشکل از    فقط کرد )چون او  سقوط می   ست یبامیشد    تمنایش ارضا

ی  تواند درونِ حلقه وقت نمیهمان تمنا بود(، جسمانی شدن نیز هیچ 

دن و  دیس شی تق ور که خصیصهدست آید. همانهمسیحی بودن ب
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قخال جهانِ  با  شدن  همراه  ص  و  )غسل  بوددیم    ، ( دست ازاینها 

م  جهان  با  نیز  دتجسد  به  خدا  است:  همراه  اسیحی  جهان  رونِ  ین 

آن را    م ال  خواهد تا آن را رها کند شود و میمی   تنانهشود،  می  ابپرت

 م ال ؛ اما از آنجا که او »ایده« یا »روح« است، مردم )سازد با خود پر  

کنند و ثابت  چیز، به جهان وارد می ایده را به همه  درنهایت هگل(  در  

در فرهنگِ  نسان«  »ا  .چیز هست«منطق، در همهکنند »که ایده، که  می

چیزی   آن  معادلِ  رواقی  ا امروز  کافرانِ  که  »انسانِ    عنوانبه ست 

هستیِ   یک  اولی،  م ل  دومی،  کردند؛  بنا  است.   تنانگیبیخردمند« 

یان، در  رواقبدنِ  بی  این »شخِص مقدسِ«واقعی،  « غیر»انسانِ خردمندِ 

دن ، یک »شخِص مقدسِ« دارای بدیل به انسانی واقعیتب تنانهخدایِ 

بی  شد. خودِ  غیرواقعی،  در  »انسانِ«  جسمانیبدن،  درخودِ    من،   ، 

 واقعی شد.

اینجا ی »وجود خداوند« راه خود را پرسش درباره  است که  در 

می باز  مسیحیت  دوب  پرسشی  کند،به  پیشکه  دوباره  و  -کشیده  اره 

گواهِشدن جسمان  این  اش  وجود،  برای  اشتیاق  که  یت،  است 

پیوست  چون   ساخته است ا را مشغول می ه ه دلشخصیت و واقعیت، 

راههیچ رضایت وقت  نمی دهندهحلِ  پیدا  است.  ای   درنهایت کرده 

در پرسش در مورد وجود خدا رها شد، تنها بدین خا ر که دوباره  

اما این نیز  از جای برخیزد  )فویرباخ( وهیت« وجود دارد  تِ »العبار  .
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  یافتنی تحقق  خالص«  که »بشرِاش، اینگاهین پناه وجودی ندارد و آخر

نخواهد  ست،  ا ایده  .بخشیدپناهی  چون هیچ  ندارد  وجود  ای 

نیست  کدامچیه  جسمانیت  به  اسکوالستیکِ  مشاجره.  ندقادر  ی 

نامگراواقع و  مشامحتوا  1گرایی یی  بیانِیی  به  دارد؛  این کوتاه،    به 

م موضوع   خودش  دور  به  مسیحی  تاریخِ  تمامِ  و یدر  چرخد، 

 پایان یابد.  شخود لِداخ در تواندنمی

برای    جهانِ زندگیِ   هاایده  بخشیدنِتحقق مسیحیان  روابطِ  در 

ها تولیدِ  اما آن  ؛کندموسسات و قوانینِ کلیسا و دولت کار میدر فرد، 

( را در  نیافتیتحققنشده )انیهمواره چیزی جسم  کنند ومت می ومقا

بالِ این به دن  ناپذیر، به شکلی خستگیوجودن یباادارند.  خود نگاه می

یورش   شدن  حد  این،  برندمیجسمانی  چه  تا    وربه  جسمانیتکه 

 .اهمیتی ندارد  ، نزدشاندادن شکست بخورد درنتیجهمداوم 

اندچون   اهمیِت  برای  واقعیاتْ  میآنکه  کی  ند،  داربخشد  تحقق 

است مهم این  او  نزد  چیز  آن  ترین  واقعیاتی  که  ایده فته  برگرها  از 

حقیقتا   یافتهتحقق آزماید که آیا امر یمشه از نو او همیرو ین ازاباشند. 

 
تسم ا   یا  و  ییگرانام 1 م  یفلسف  یینیآ  یانظر    یه،صالت  اعالم  که    کندی است 

موجودات    در کل به گوهرِ  ها یفو تعر  یستندذات ن  یا  یتهما  یموجودات دارا
هستند که    ییها برداشت   کهبل  ،یستندن  یبازتاب واقع  یا  ینیع   یانو ب  ندگردیبازنم

 م.  – .یماطرح کردهو امور م یزهاها را در مورد چ خودمان آن
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 امر واقعی آزمودنِ زید یا نه؛ و در  یماش در او  ایده را دارد، آیا هسته

-تحققاندیشد  می   گونه کهه آیا آن ید، ک آزما یم ایده را نیز  زمانهماو  

 همین دلیل نشدنی است.  به واشتباه اندیشیده است یا  یافتنی هست 

نمسیحی   و  دیگر  دولت،  خانواده،  به  تا  ندارد   دست ازاینیاز 

را   موجودات  عنوانبه  خود  تا  ندارند  نیاز  مسیحیان  بدهد؛  اهمیت 

ها ، بلکه این کنند  « قربانیای این »چیزهای الهیهمچون باستانیان بر

شود.   زندهها  در آن  روحط برای این هستند که استفاده شوند تا  فق

شده  اهمیبی  واقعیی  خانواده نوعِ  ت  آن،  از  تا  است  قرار  و  است 

آن  شاال ایده که  بود، برخیزد،  خواهد  واقعی«  »حقیقتا  نوعِ  وقت 

نِ  اندیشید روشِ    بر اساسی مقدس، تقدیس شده با خدا، یا  خانواده 

باستانیانْ خانواده،  رال، یک خانوادهلیب برای  بود.  »منطقی« خواهد  ی 

برای  آن  لهی هستند؛  ا  دار،پدیچیزی    عنوانبه زمین پدری  دولت، سر

المدرن منتظرِ  هنوز  است،  ها    آلود گناه   فقطپدیدار    عنوانبه وهیت 

باید »رها شود«،  ااست، زمینی   ب  دیگرعبارت به ست و هنوز  ه  تبدیل 

امرِ    دست ازاینست: خانواده و  ا  معنا   شود. این بدین  قیتی حقیواقعی

نیس واقعی  و  ایده  ند تپدیدار  و  الهی  امرِ  بلکه  که ،  و   است  پدیدار 

ه خود را با گرفتنِ واقعیِت حقیقی،  خانواد  اینست؛ اینکه آیا  اواقعی  

می واقعی  ایده  گرفتنِ  این   سازد،با  است.  نشده  مشخص  هنوز 

فردوظیفه ک   ی  خنیست  به  امره  همچون  کند،    انواده  خدمت  الهی 
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ی هنوز آن را به خانواده  و  کندبلکه برعکس باید به امر الهی خدمت  

الهیغی همهسازد وارد    ر  باید  م،  ایده  نام  به  را  باید  چیز  کند،  طیع 

 ، باید ایده را به تاثیری واقعی برساند. نهدبنا  جاهمهپرچمِ ایده را 

تان برای ت، همچون عهد باسمسیحی  یدغدغهکه    جهت ن یازااما  

راها  الهیامر   از  همواره  متضادِست،  به  های  میآ  خود  در ن  رسند. 

شد، در انتهای    خارجِ دنیاییامر الهی تبدیل به امرِ    کفار،  یینِآانتهای  

امرِ   به  تبدیل  دنیاییمسیحیت  این  داخلِ  در  باستان  عهد  امر    شد. 

نشد   خارجموفق  کامال  را  آن  جها  که  قراراز  و    ن    ازآنکه پسدهد 

انجام   را  کار  این  است مسیحیت  تمناداده  فورا  الهی  امر  را ،  این  ی 

او  اما    .«سازدخواهد تا جهان را »رها  میردد و  بازگ  دارد که به جهان

تواند برسد که امر الهی  رسد و نمینمیهدف  درون مسیحیت به این  

دنیاییامرِ    عنوانبه  تبدیل    داخلِ  شود:    دنیویامرِ    خودِبه  واقعا 

را    یقدرآن  خود  که  است  مانده  غیرمنطقی، باقی  »بد«،  امر  عنوان 

ام ت و  »خودمدارانه«  »دصادفی،  آن نیوی«  ر  بدِ  معنای  نفوذناشده    ، به 

باید و  کند  انسان   هم  حفظ  به  خدا  تبدیلِ  از  مسیحیت  کند.  حفظ 

  ا زمان ب  در  ولِ تمامیِاش را  ی رهاسازشود و کارِ تبدیل و  آغاز می 

ها و  ی انسانای خدا پذیرشی مناس  در همه تا بر  دکنحمل میخود  

روح نفوذ کند:  یز با چ مهدر ه  و سازدبشری آماده ی ی چیزهادر همه

 ممارست دارد. سازیِ جایگاهی برای »روح« او به آماده
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که   دوباره   درنهایت زمانی  افتاد،  انسان  نوع  و  انسان  تاکید روی 

که بود  ایده  تاها  آن   این  نمی  کردند.می  شالفظبدی  میرد!« »انسان 

منِ   ،انساناند:  ایده را دریافته  کردند که اکنون واقعیِتها فکر میآن 

است که واقعا توسعه   الایده؛ او، این  استریخ، منِ تاریخِ جهان  تا

یا  می را    دیگرعبارتبه یابد،  واقعا بخشدمی  تحققخود  نوعِ  آن   .

که در آن افراد   بدنِ اوست، اریخْ  چون تآن است،  واقعی و جسمانیِ  

مسیح هستند.  عضو  ا   ، فقط  جهان  تاریخِ  تاریخِ منِ  حتی  ست، 

در   به    ادراکِپیشامسیحی؛  مسیح  شمایلِ  است،  انسان  او  امروزی، 

انسان است:    شمایلِ  کرده  پیدا  انسانیتوسعه  مطلق، ،  چنین    انسانِ 

  ؛ گردد میازب نسان  اره با ا« تاریخ است. امر تخیلی دوبی مرکزیِ »نقطه

اندازه   چراکه به  نیز  »انسان«،  ای مسیح تخیلی  »انسان«    عنوان به ست. 

 بندد.  مسیحی را میادراکِ یمنِ تاریخِ جهان، چرخه

ی تصنعیِ شود اگر رابطهی جادوییِ مسیحیت شکسته می چرخه

من   میان  یعنی  تکلیف،  و  وجود  من    نعنوابه میان  و  هستم  آنچه 

با  عنوانبه  با آنچه  مت ید  شودشم  فقطم  .وقف  تمنای  بر    سیحیت 

می سماجت  ایده  انفجسمانیِت  با  و  دو    آن  بخشِآسایشصالِ  کند 

 ور که  همان  -ماند  نها زمانی که ایده، ایده باقی میردد: تگمحو می 

ایده مسلما  انسان  نوع  یا  است  انسان  بدن  بدونِ  مسیحیت    -ای 

-وحِ »کامل یا ر  سمانینی، امر ج ی جسماهمچنان پدیدار است. ایده
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مسیحی   برابر  در  روزها  عنوانبهشده«  یا  1»پایان  »هدفِ   عنوانبه « 

 زمانِ کنونی نیست. او  رایبتاریخ« شناور است؛ آن 

می  تنها  داشته فرد  خداوند  پادشاهیِ  نهادنِ  بنا  در  نقشی  تواند 

یا   اساسباشد،  در    بر  نقشی  مشابه،  چیزِ  همان  از  مدرن  تصورِ 

و فقط تا زمانی که او نقشی در اشته باشد؛  یت دخِ بشری تاری هتوسع

  ارزش ،  بیانِ مدرن  بر اساس سیحی، یا  آن دارد است که ارزشِ یک م

می ب تعلق  او  به  چیزها  برایاو    چراکهیابد؛  شر  پیله   دیگر  و  ی غبار 

یخِ جهان است و در باقیِ  تار. اینکه فرد در خودش یک  2کرم است 

جهان   را  داراییتاریخِ  میت اش  مکنصرف  آنچه  از  ست  اسیحی  د، 

واالتر است، چون رود. برای مسیحی تاریخِ جهان آن چیزِ  فراتر می

ی مسیح  »انستاریخِ  تاریخِ  ا  تنها  خودمدار  برای  است؛  ارزش   اوان« 

ی  خواهد که خودش را توسعه بخشد نه ایده می  فقطدارد، چون او  

آزادی را و   را، نه  شیت الهیی خدا را، نه م نوع انسان را، نه برنامه

به خود  دست ایناز او  نگاه  خداون  یا ظرفِ   یدهای  وسیله  عنوانبه .  د 

کند که برای  دهد، تصور نمی نمی   تشخیص   کند، هیچ تکلیفی رانمی

 
 م.  – ظور نویسنده قیامت یا پایان جهان است.من 1
هتتا و ( است؛ »تنِ متتن بتتا کتترم5:7له از کتاب ایوب )احتماال اشاره به این جم  2

 – «انگیز شتتده استتت.وشانده شده، پوست من شکسته و نفرتبار پهای غکلوخه
 م.
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  ناچیزِ   بایست سهمِانسان وجود دارد و اینکه می  نوعِ  ی بیشترِتوسعه

کند نمیعتنایی  کند، ایخود را زندگی مخود را به آن اعطا کند، بلکه  

خلطِ که چه اندازه خوب یا بد بر سر بشریت بیاورد. اگر امکانِ  به این

با  این   وجود    حالِتکه    ایدهاین  مبحث  شود  ستایش  باید   بیعی 

»یمنداشت،   کولیِ شد  لِناسه  جهان   1«  در  من  آیا  آورد.  یاد  به  را 

را در ام  نقش  م م الاشهروندی ؟ تا با  تحقق بخشمها را  هستم تا ایده

»دو  حققِت ازدواج،  ایدهِ  با  یا  دهم  انجام  پدر،    عنوانبه لت«  و  همسر 

چه اهمیتی برای کلیفی  چنین ت  ی خانواده را به وجود برسانم؟ایده

کنم که مین من به همان اندازه به دنبالِ یک تکلیف زندگی    من دارد!

رشد  گُ تکلیف  دنبال  به  و  نمیل  تکلیف  کند  دنبالِ  خبه  وش بوی 

 .هددنمی

مسیحی چرخش   که ادراکِ  یابدتحقق میزمانی  آل  سانِ« ایده»ان 

-نه، انسان ِص یگااین عبارت شود که »من، این شخ  و تبدیل به  ندک

چیست؟«    .ام« »انسان  مفهومیِ  پرس  بعدازآنپرسشِ  شخصیِ    شِبه 

وم بودند تا کند. با »چه« در جستجوی مفه»انسان کیست؟« تغییر می

واق را  کنند؛آن  »چه  عی  دیگر    با  ندارد،    کلبه کسی«  پرسشی وجود 

است:    کنندهپرسش   دسِتشخص در  یک  بلکه پاسخ فورا به صورت  

 دهد.خ می را پاس پرسش خودش 

 
 م. – یششاعر اهل اتر (1850– 1802لنا ) یکالوسن 1



 نیما حیاتی مهر جمه: تر
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دربارهآن  میها  خدا  »نامی  نمیگویند،  را  تو  ی درباره  .نامند«ها 

  عنوان به کند، هر آنچه  مرا بیان نمی مفهومی  من نیز چنین است: هیچ  

باشدمن گماشماهیِت   نمی  ،ته شده  بیان  مرا  آنتمامیِت  تنها کند،  ها 

ل است  او کامگویند که  مین شکل در مورد خدا میهستند. به ه   نام

و هیچ تکلیفی برای تالش جهت کامل شدن ندارد. این نیز تنها برای 

 من مناس  است.

خویش  یدارندهمن   زمانی  اقدرتِ  و  رام  گونهاینم  خود  ا که 

اش خودِ دارنده به هیچِ نوآورانه   نه،شخصِ یگا. در  شناسمیم  یگانه

ی من، ری وراآن زاده شده است. هر ماهیِت واالت  ، که ازگردد یبازم

کند و  چه خدا باشد، چه انسان، احساسِ یگانه بودنِ مرا تضعیف می

بازد. اگر من خود را، آن  در برابر خورشیدِ این آگاهی رنگ میفقط  

دغدغه  یگانه خود  را  آن ی  آن دغدغهوقت  سازم،  بر  تکیه  من  ی 

دارد که خآفریننده  فانی  توانم کند و میود را مصرف میی گذرا و 

 م:بگوی

 برای من هیچ است. زیچ همه

 

 

 

 
 



 

 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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